






அக்கரகாரம்

அக்கரகாரம் akkarakāram, ெப. (n.)

   ஒ  ம ந் ேவர ்; pellitory root, Pyrethri radix.

     "அக்கர காரம் அதன்ேபர ்உைரத்தக்கால் உக் ரகா லத்ேதாடம் ஒ ங்காண் --  க் யமாய்க்  
ெகாண்டாற் சல ம் ெகாம்பைனேய தாக ரம் கண்டாற் பயந்ேதா ங் காண்" (பதாரத்்த. 1025);.{U, 
akkarkarhā}.

     [ஒ கா. அக்கரம் + காரம்.]

   அக்கரகாரம்பற் ச ்சாம்ப வம் ள்ைள அகர த  வ ;அக்கரகாரம் வடஆப் ரிக்கா ேதசத் ல் 
ைள ம் ஒ வைகப் மரம், அக்கரகார ேவர ்(ஒ ); ம ந் ேவர.் இ  க் யமாய் வடஆப் ரிக்காக் 

கண்டத் ந்  பம்பாய் வ யாகக் ெகாண் வரப்ப ம். எல்லாக் கைடகளி ம் காணலாம். இ  
ண்  ண்டாக ம், ேமற் றம் மங்கல் நிறமாக ம், உள்ேள ெவண்ைமயாக ம் இ க் ம். இைத 

ெமல் வதனால், வாய்க்  அழற் ைய ம் நாக் ம் உதட் ம் ப்ைப ங் ெகா க் ம். 
பல்வ க்  ெமல் வ ண் . க க் ட் க் (கஷாய ட் க்);  க்க ஊைத (வாத); ேநாய் ணப்ப ம்.

அக்கரம்

அக்கரம்1 akkaram, ெப. (n.)

   ெவள்ெள க்  (மைல); ; white madar.

     [அக்  = ெவள்ைள. அக்  → அக்கரம். இனி. எல் = ெவள்ைள, கரம் = நஞ்  ; எல்கரம் → அல்கரம் → 
அஃகரம் → அக்கரம் என் மாம்.]

ம வ. அக்கரம்மா

 அக்கரம் 2 akkaram, ெப. (n.)

   மாமரம் (மைல.); ; mango tree.

அக்காரம் பாரக்்க ;see {akkâram*}.

     [அக்காரம் = ச க்கைர, ச க்கைரேபால் இனிக் ம் மாங்கனி, அக் கனி த ம் மரம். அக்காரம் = 
மாமரம் ( .அ.);. அக்காரம் → அக்கரம்.]

ச க்கைரக் ட்  என்  ஒ வைக மாங்கனி ெபயர ்ெபற் ப்ப  கவனிக்கத்தக்க .

 அக்கரம் 3 akkaram, ெப. (n.)

   ஒ வைக ம ந்  ேவர ்( .அ.); ; pellitory root,

அக்கரகாரம் பாரக்்க ;see akkara-karam.

ெத. அக்கர ; க. அக்கல ; ம. அக்கரம் ெகால் .

 அக்கரம் akkaram, ெப. (n.)

அக்கரம்மா

 
 அக்கரம்மா akkarammā, ெப. (n.)

   ெவள்ெள க்  ; white madar. Calotropis gigantea (albiflora); (சா.அக.);.

அக்கரம் பாரக்்க ;see "akkaram".
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அக்கரன்

 
 அக்கரன் akkaraṉ, ெப. (n.)

   அக்கரன், ெகாம்பன், ப வன் என் ம் வைகக் கக்கற் க சச்ல்க ள் (வாந் ேப க ள்); ஒன் . 
இ  ெகாப் ன் ழ்ச ்சாரந்் ,  ட் க் க சச்ல் (உஷ்ணேப ); ேபா ம், ெசரியா மாந்தம் ேபா ம் 
ெவண்ைமயாக ம் ேசா  ேசாறாக ம் க சச்ல் கண் ,  ட ைரசச்ல்,  மட்டல், ெநஞ் க் த்தல், 
நாவறட் , தாகம்,  ைடெபா ந்தாைம,  யரை்வ, வ , உடல் ளிரல் த ய ணங்கைளக் காட் ம் 
; one of the three kinds of cholera contemplated in the Tamil Medical Science. It is marked by an acute catarrhal inflammation 
of the mucous membrane of the stomach and the intestines, enteric pain, thirst, perspiration, parched tongue, restlessness, 
rumbling noise in the stomach, nausea, chest pain, presence of partially digested food in the facces, cold skin etc. The other 
two kinds are {komban} and {paduvan} (சா.அக.);.

 அக்கரன் akkaraṉ, ெப. (n.)

கட ள் (சங்.அக.);

 God, as the indestructible one.

     [Skt. a-ksara → த. அக்கரன்.]

அக்கரிவாள்

 
 அக்கரிவாள் akkarivāḷ, ெப. (n.)

அக்க வாள் பாரக்்க ;see {akkaruval}.

அக்கைர

அக்கைர akkarai, ெப. (n.)

   1. ஆற் ன் அல்ல  கால்வா ன் எ ரக்்கைரயான ம  கைர  the opposite bank of a river or canal.

     "இக்கைர மாட் க்  அக்கைர பசை்ச (பழ.);. "

     "அக்கைரப் பாக க்  இக்கைரக் ெகா  ெகாம்பா? (பழ.);. "

   2. கட ன் அப்பாற்பட்ட ம கைர ; the opposite shore of a sea or ocean.

     "அளக்கரக்கைர காண்பான்"( ந்தரத். 10);.

ம. அக்கர ; க. அத்தல் கெர, அத்த கெர, அத்கட கெர, ெத. அவ்வல கர,  ட. அப்பர கெர,  . ஆெப கெர ; 
ரா. ஒ கரர்க்.

     [அ (ேசய்ைமச ் ட் ); = அந்த. அ + கைர - அக்கைர.]

அக்கைரச் ைம

 
 அக்கைரச் ைம akkaraiccīmai, ெப. (n.)

   கட க்  அக்கைர ள்ள நா  ; country on the opposite shore.

     [அ + கைர +  ைம. Skt. {Sima} (எல்ைல, நா ); → த.  ைம.]

அக்கைர நா  என்ேற வழங்கலாம்.
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அக்கைரப்பசை்ச

 
 அக்கைரப்பசை்ச akkaraippaccai, ெப. (n.)

   ஆற் ன் ஒ  கைர னின்  பாரக்் ம் மாட் ற்  அல்ல  மாந்த க் , எ ரக்்கைர பேசர ்என்  
ேதான் ம் ெபாய்த்ேதாற்றம் ; illusion that causes a person on one bank believe that the vegetation on the other bank 
is greener or more fertile.

அ  உனக்  அக்கைரப் பசை்சயா க் ற  (உ.வ.);.

     [அ + கைர, பக → பச்  → பசை்ச.]

அக்கைரப்ப த் -
தல்

அக்கைரப்ப த் -தல் akkaraippaḍuddudal,    2  .  . (v. caus.)

   ஆைளேய ம் சரக்ைக ேய ம் பரிச ல் அல்ல  பட ேலற்  ஆற்ைறக் கடப் த்தல் ; to ferry over a 
river passengers or cargo in boat or coracle.

     [அ + கைர + ப த் . ப  (த. .); → ப த்  ( . .);. ' '  . . ஈ .]

அக்கைரயர்

அக்கைரயர ்akkaraiyar, ெப. (n.)

   ேம லக வாணர ்(பரேலாகவா கள்); ; heavenly beings, as inhabiting the regions beyond the ocean of worldly life.

     'அக்கைரயராய் ......... நித்ய ரிகளில் ஒ வர ்வந்தவதரித்தார'் (உபேதச ரத். அவதா. பக். 1);.

     [அ + கைர + அர ்(பலரப்ா );.]

இவ் லக வாழ்க்ைக ஒ  கடல் கடத்தைலப் ேபான் த்தலால், இைதக் கடந்  
ண் லைகயைடந்தவர ்அக்கைரயர ்எனப்பட்டனர.்

அக்கைரயான்

 
 அக்கைரயான் akkaraiyāṉ, ெப. (n.)

   கட க்  அக்கைர ள்ள நாட்டான் ; one who lives on the farther shore.

     [அ + கைர + ஆன் (ஆண்பா );.]

அக்கைரைவப்பக
ம்

 
 அக்கைரைவப்பகம் aggaraivaippagam, ெப. (n.)

   ஒ  ைவப்பகத் ன் ெபயர ்(இக்.வ.); ; Overseas Bank (Mod.);.

     [அ + கைர + ைவப்  + அகம். ைவ → ைவப்  (ெதா.ெப.);. ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

அக்கலாட்

 
 அக்கலாட்  akkalāṭṭi, ெப. (n.)

   கா க்கட்  ; black catechu, Catechu nigrum (சா.அக.);.

அக்கவடம்

 
 அக்கவடம் akkavaḍam, ெப. (n.)

   அக்க மாைல ; string of rudraksha beads.

வடம் பாரக்்க ;see vadam.

     [அக்கம் + வடம்.]

அக்கவால

 
 அக்கவால  akkavāladi, ெப. (n.)

   ெந ஞ் ல் (சா.அக.); ; cow's thorn, a small prostrate herb, Tribulus terrestris.

     [ஒ கா, அக்கம் + வால  = வால்ேபால் நீண்ட ைனகைள ம் அக்கமணி (உ த் ராக்கம்); ேபால 
உ ண்ட வ ைன ைடய ள்வைக. த. வால் → வாலம் → Skt. {väladi}.]
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அக்கழைல

 
 அக்கழைல akkaḻlai, ெப. (n.)

அக்கழற்  பாரக்்க ;see {akkalarci}.

     [அக்  = எ ம் . அழல் → அழைல = அழற் . 'ஐ' ெதா.ெப. ஈ .]

அக்கழற்

 
 அக்கழற்  akkaḻṟci, ெப. (n)

   எ ம் க்  உண்டா ம் அழற்  ; inflammation of bone, Osteitis (சா.அக.);.

     [அக்  = எ ம் , அழல் → அழற்  (ெதா. ெப.);. ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

அக்க

 
 அக்க  akkaḻivu, ெப. (n.)

   எ ம் ற்  ஏற்ப ம் அ  ; death or decay of bone, Osteolysis or Osteonecrosis (சா.அக.);.

     [அக்  + அ . அ  → அ  (ெதா.ெப.);. ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

அக்கள

அக்கள  akkaḷavu, ெப. (n.)

   1. எ ம் ன் அள  ; the size of a bone.

   2.  நீர ்; a liquid salt said to be obtained from the soil of fuller's earth during the dewy season. (Several versions are told 
about the method of collecting this. For details see under {pūnir} (சா. அக.);.

     [அக்  + அள . அள → அள  (ெதா.ெப., பண்.ெப.);. ' ' ெதா.ெப. அல்ல  பண்.ெப.ஈ .]

அக்களிப்

அக்களிப்  akkaḷippu, ெப. (n.)

   மனம ழ்ச்  ; exultation.

     "சக்களத் கள் அக்களிப்ெபா  ெகக்க ப்பட" (ச. ச. ச.  ரத்். 186);.

அகக் களிப்  பாரக்்க ;see aga-k-kalippu.

     [அகம் = மனம். களிப்  = ம ழ்ச் . அகம் + களிப்  - அகக்களிப்  → அக்களிப்  (ம .உ);.]

அக்கறக்

 
 அக்கறக்  akkaṟakki, ெப. (n.)

   ெசந் ைன ; red millet, Setaria italica (சா.அக.);.

அக்கறந்தான்

அக்கறந்தான் akkaṟandāṉ, ெப. (n.)

    க்காய் ; chebulic myrobalan (T.C.M. ii, 12, 429);.

ஒ.ேநா ; அக்காத்தான்.

அக்க வாள்

 
 அக்க வாள் akkaṟuvāḷ, ெப. (n.)

   சப்பாத் க் கள்ளிைய ம் டெ்ச கைள ம் ெவட்ட உத ம் அ வாள் வைக; bill-hook for lopping thorns 
and prickly pear.

     [அக்  =  ள்,  டெ்ச . அ வாள் ( ைனத் ெதாைக); = .ெவட் க்கத் . ஒ.ேநா ; அக்கக்காய் =  ண்  
ண்டாக, அைகதல் = ஒ தல். அைகத்தல் =  த்தல், அ த்தல்.]

அரிதல் =   கத் யால் அல்ல  அரிவாள் மைணயலகால், காய்க  த ய ெமல் யவற்ைறச ்
 ண் களாக ெமன்ைமயாய் ந க் தல். அ த்தல் = ெபரியவற்ைற ம் 

வன்ைமயானவற்ைற ம், இரண்டாகேவா பல ெப ந் ண் களாகேவா,   கத் யா ம் 
ெப வாளா ம் ன் ம் ன் ம் வன்ைமயாய் இ த்தரா ம் கத்தரித் ம் ெவட் ம் ணித்தல். 
ஆதலால், அரிவாள் ேவ  ; அ வாள் ேவ . ஆகேவ, அக் வாைள அக்கரிவாள் என்ப  தவறாம்.
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அக்கைற

அக்கைற akkaṟai, ெப. (n.)

   பற் , ஊக்கம், கவனம், க த் , கவைல ; interest, concern, care.

அவ க் ப் ப ப் ல் அக்கைற ல்ைல (உ.வ.);.

   2. ேதைவ ; need, necessity.

ேதர் ல் ேத த் த த்தாள் ெபற்  ேவைலேத வ  யா க்  அக்கைற? உனக்கா எனக்கா? (உ.வ);.

     'அவரவர ்அக்கைறக்  அவரவர ்பா ப வார"் (பழ.);.

ெத. அக்கற ; க. அக்கெற ;  . அக்கெர ; U. akhass.

     [ஒ கா. அகக் ைற என்ப  அக்கைற என்  ரிந் க்கலாம்.  ைற = ேதைவ அல்ல  
இன்ைம ணரச்் . அகக் ைற = ஒன் ன்ைமயால் அைதப் ெப தற்ேகற்ற யற் ைய அல்ல  

ப்பத்ைத ண் பண் ம் மனக் ைற.]

அக்கைற ெயன் ஞ் ெசால் ல் உள்ள  வல் ன றகரம். "உம்பரக்கைரயா ய ப்ப" என் ம் பாட ல் 
(தனிப்பா.  . 1, பக். 374); இைட ன ரகரம் வந் ப்ப , ஏட் ப் ைழயா த்தல் ேவண் ம்.

அக்கைறப்ப -தல்

அக்கைறப்ப -தல் akkaṟaippaḍudal,    20 ெச.  . . (v.i.)

   பற் ைவத்தல், ஊக்கங் ெகாள் தல் ; to become interested.

நீ அக்கைறப்பட்டால் அஃ  உனக் க் ைடக் ம்.

     [அக்கைற + ப . ப தல் = ெகாள் தல்.]

அக்கன்

அக்கன் akkaṉ, ெப. (n.)

   அக்ைக ; elder sister.

     'நாம் ெகா த்தன ம் அக்கன் ெகா த்தன ம்' (S.I.I. ii, 2);.

அக்ைக பாரக்்க ;see akkai.

ம. அக்கன் ; க. அக்கன், அக்க  ; ெத. அக்க ; ேகாத. அக்ன் ;  ட. ஒக்ன்.

     [அக்ைக → அக்கன். இ  அம்ைம → அம்மன் என் ந் ரிைப ஒத்தைமந்த .]

இங்ஙனம் அன்னீ  ெபற்ற ெபண்பாற் ெபயரக்ள் ஆண்மறத்தன்ைமைய உணரத்் ம்.

எ-  : மாரியம்ைம → மாரியம்மன்.

 அக்கன் akkaṉ, ெப. (n.)

   அக் மணிைய அல்ல  மாைலைய அணிந்தவன் ; wearer of {rudrāksa} beads.

     [அக்  =  வமணி. அக்  → அக்கன். 'அன்' ஆண்பா .]

 அக்கன் akkaṉ, ெப. (n.)

   நாய் ( டா); ; dog.

     [அக்  = எ ம் . அக்  → அக்கன் = எ ம்ைப ப்பமாய்க் க க் ம் நாய்.]

   இ பற் ய பழெமா கள் வ மா  ;     'எ ம்  க க் ற நாய்க் ப் ப ப் ஞ் ேசா ம் ஏன்?',

     'எ ம்  க க் ற நாய் இ ம்ைபக் க க் மா?',

அக்கனக்காய்

 
 அக்கனக்காய் akkaṉakkāy, ெப. (n.)

    வந் க்ெகாடை்ட ; soapnut, Sapindus emarginatus (சா.அக.);.

     [அக்கனம் + காய்.]
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அக்கா

அக்கா akkā, ெப. (n.)

   1. தாய் ; mother.

   2.  த்த உடன் றந்தாள் ; elder sister.

   3. அரத்தக் கலப் ள்ள உற னரக்் ள் அக்ைக ைறப்பட்டவள் ; elder cousin-sister.

   4. மண றவால் அக்ைக ைறப்பட்டவள்; an older woman who has acquired the relationship of a cousin through 
marriage.

   5. ம ப் ரவால் அக்கா என்  ளிக்கப்ப ம் அல்ல  ெசால்லப்ப ம் உறவல்லா த்த ெபண் ; any 
unrelated elderly woman addressed or spoken of as akka out of courtesy.

   6.  மக க்  அக்ைகயாகச ்ெசால்லப்ப ம் ேத ; Goddess of misfortune said to be the elder sister of 
Tirumagal (Laksmi);, the Goddess of wealth.

   7. அக்ைக என்பதன் ளிவ வம்; vocative of akkai.

ம., ெத., க. அக்க ;  . அக்க. அக்ெக ;  ட. அக்ெக ; ேகாத அக்ன் ;  ட. ஒக்ன், ஒக்ெகாக், ேகாண். அக்கா, 
தக்கா ; ெகாலா. அக்காபா .

     [அம்ம → அவ்வ → அக்க → அக்கா ( ளி);. அம்ைம → அவ்ைவ → அக்ைக → அக்கா ( ளி);. ஒ.ேநா. 
ெசம் → ெசம்ைம → ெசவ்ைவ, ெசம்→ ெசவ் → ெசவ → ெசவப்  → ெசகப் , ெசவ →  வ →  வப்  → 

கப் , ெசவ் → ெசவ்வல் → ெசக்கல் (ெசந்நிறம்); → ெசக்கர ்=  வப் . ம → வ → க, ேபா த் ரி  
அல்ல  ஒ த் ரி .]

அக்கா என் ஞ் ெசால் ன் ரிந்த வ வங்கள், வட ர ட ெமா களிற் பாட்டைன ங் க் ம்.

   எ- ;ெமா   ெசால்   க் ம்

வ வம்  இன ைற

அக்காக்காய்

அக்காக்காய் akkākkāy, ெப. (n.)

   ெபண் ர ் ள்ைளகட் த் தைலவாரிச ்சைட ன் ம் ேபா , அப் ள்ைளகள் றா  
அைம யா த்தற்ெபா ட் , அவரக்ளின் கவனத்ைத ரக்்க, அ ள்ள காக்ைகைய வந்  ன்னச ்
ெசால்வ ேபால் ந க் ம் ந ப் ல் அைத ளிக் ம் ளிப்  ; a playful invitation by a child's mother or nurse 
addressed to an imaginary or real crow to come and braid the child's hair along with her, the purpose being to divert the 
attention of the child and make it stay quiet without moving its head.

     " ன்ைன மணாளைனப் ேபரில் டந்தாைன

ன்ைன யமரர ் தல்தனி த் ைன

என்ைன ம் எங்கள்  தாடெ்காண்ட

மன்னைன வந்  ழல்வாராய் அக்காக்காய்!

மாதவன் தன் ழல் வாரா யக்காக்காய்!" ( வ். ெபரியாழ். 2.5 ; 1);.

     " ண்டத் ரைள ம் ேபய்க் ட்ட நீரச்ே்சா ம்

உண்டற்  ேவண் நீ ஒ த் ரியாேத

அண்டத ்தமரர ்ெப மான் அழகமர்

வண்ெடாத ் ண்ட ழல்வாராய் அக்காக்காய்!

மாயவன் தன் ழல் வாரா யக்காக்காய்!" ( வ். ெபரியாழ். 2.5 ;7);.

     [அ + காக்காய். காக்ைக(எ .); → காக்காய் ( ளி);. ஐ → ஆய்,  ளித் ரி . அகர ன்ெனாட் ப் 
ப க்ெகளிைம ம் ஒ ப் னிைம ம் பற் ய . ப க்  (ெதன்ெசால்); = உசச்ரிப்  (வடெசால்);.]

ெபரியாழ்வார ் ெமா  2ஆம் பத்  5ஆம் ெமா ப்ெபா ள் தைலப் , 'கண்ணன் ழல்வாரக் 
காக்ைகைய வாெவனல்' என் த்தைல ம், அத் ெமா ன் தல் 9 பா ைச ம் " ழல்வாராய் 
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அக்காக்

 
 அக்காக்  akkākkuruvi, ெப. (n.)

   அக்கா என் ம் ஒ  ேதான்றக் கத் த் ரி ம்  வைக ; koel, a bird that keeps crying akka, Eudynamis 
honorata.

     [அக்கா +  . 'அக்கா' ஒ க் ப் .]

அக்காகலம்

 
 அக்காகலம் akkākalam, ெப.

   அ ல் (பரி.அக.);, அ ல்மரம் ; eaglewood (சா.அக.);.

அக்காடசெ்சல் க
ண்டன்

அக்காடசெ்சல் கண்டன் aggāṭaccelligaṇṭaṉ, ெப. (n.)

   1. தா ச ்ெசல் ம் அணிற் ள்ைள ; a species of rodents with long bushy tails living in trees and distinguished by 
their capacity to leap long distances.

   2. பறக் ம் அணில் ; flying squirrel, Petaurista philippensis.

அக்காடசெ்சல் கண்டன் மர அணி ல் ஒ  வைக ேபா ம் (சா.அக.);.

     [P]

அக்கா

 
 அக்கா  akkāṭi, ெப. (n.)

   அக்ைகெயன் ம் ைறப்ெபயரின் ளிவ வம் ; voc, of akkai.

     [அக்ைக → அக்கா ( ளி); + அ  ( ளியைச);.]

அக்கா  (அண்ைம ளி);, அக்கா  (ேசய்ைம ளி);. இ  அ ைம பற் யதாகக் க தப்ப ம், 
தாழ்ந்ேதார ்வழக்காம்.

அக்கா தல்

அக்கா தல் akkāṭidal, ெப. (n.)

   1. ஒ  வைகச ்ெசய்ந்நஞ்  (ெகளரி பாடாணம்); ; a kind of arseaic preparation (?);.

   2. ஒ  வைகப் பறங்  ைவப் நஞ்  (பாடாணம்); ; a kind of arsenic processed by the Chinese (?); (சா.அக.);.

   இ ெபா ம் னாக் டப்பட் ப்பதால் ஐ ற ப் ெபா ள் என்ப  அ யப்ப ம்;

அக்கா ப்பய

 
 அக்கா ப்பய  akkāṭippayaṟu, ெப. (n.)

   ெமாசை்சக்காய் ; black-seeded dolichos, Lablab vulgaris (சா.அக.);.

அக்கா

 
 அக்கா  akkāṭī, இைட. (int.)

   இரங்கல், அசச்ம், ேநா  த யவற்ைற ணரத்் ம் ப் ச ்ெசால் ; an exclamation of grief, pain, fear etc.

     [அக்ைக → அக்கா ( ளி); + அ  ( ளியைச);. அடா (ஆ.பா.); – அ  → அ  (ெப.பா.);.]

அக்கா என்ப  ளிப்ெபயரா ம், உணரச்் க் ப்பானைம ன் இைடசெ்சால்லா ற் . அக்கா  
ஆத்தா  என்ப  மர ைணக் ட் செ்சால். இ  இலக் யத் ற் ம் உயரந்்ேதாரக்் ம் ஏலாத ஒ வைக 
இ வழக்காம்.

   அக்கா  ஆத்தா  என்  அல க்ெகாண்  ஓ வந்தாள் (உ.வ.);;   அக்கா  என் ம் ெசால் 
ப் செ்சால்லான வைகைய அக்கட என் ஞ் ெசால் ன் ழ்க் காண்க;   ஆழ்ந்த உணரச்்  

ேநரங்களில்,  ள்ைளப் ப வங் கடந்த ஆண்மக்கள் தந்ைதைய ம் ெபண்மக்கள் தாைய ம் 
ளிப்பேத இயல்பாதலால், ஆத்தா  என்ப  ெபண்பாற் ற்றாம்.  ற் ளம்ப வத் ல் இ பாற் 
ள்ைளக ம் தாெயா ம் தமக்ைகெயா ம் ெந ங் ப் பழ வதால், அக்கட என்ப  இ பாற் 

ெபா வான , ேமற் ய ெந  ைறக்  லக்ெகன்க;   அக்கா  என்ப , அக்கா  என்பதன் 
நீட்டமான ேசய்ைம ளி;

7

www.valluvarvallalarvattam.com 7 of 19068.



அக்கா

 
 அக்கா  akkāṭudi, ெப. (n.)

   தான்  (மைல.);; belleric myrobalan (சா.அக.);.

அக்காணி

அக்காணி akkāṇi, ெப. (n.)

    த டம்  ; gross mortal body.

     "க ற் ம் அக்காணி க த் " ( வ். ெபரியாழ். 5.2;3);;

 | [ஒ கா. அசச்ாணி → அக்காணி. அச்  = உடம் . ஆணி = அ லம். அக்காணி =  ற க்  
அ க்களமா ப்ப .]

 அக்காணி akkāṇi, ெப.(n.)

   பதநீர;் sweet toddy drawn in a pot lined with lime to prevent fermentation.

     [அக்காரம்+நீர-்அக்காரநீர-்அக்காணிரஅ்க்காணி (ெகா.வ.);]

அக்காத்தான்

 
 அக்காத்தான் akkāttāṉ, ெப. (n.)

   தான்  (மைல.); ; belleric  myrobalan.

அக்காத்ைத

 
 அக்காத்ைத akkāttai, ெப. (n.)

   அக்ைக,  த்த  உடன் றந்தாள் (இ.வ.); ; elder sister (Loc.);.

     [அக்கா + ஆத்ைத - அக்காத்ைத.]

   அக்கா என் ம் தனிசெ்சால்ேல த்த உடன் றந்தாைளக் க்கப் ேபா யதாம். அக்ைக ன் 
தாய்த்தன்ைமைய உணரத்்தற்  ஆத்ைத என் ம் தாய்ப்ெபயர ்ேசரந்்  அக்காத்ைத என் ம் ட் ச ்
ெசால் ேதான் ற் . இ  அண்ணைன அண்ணாச் ெயன்ப  ேபான்ற ;   தாய்க் ப் ன் தமக்ைக 
என் ம் க த் ப் பற் , ஆத்ைத என் ம் ெசால் கண்ணியம் அல்ல  அ ைம த்த ன்ெனாட்டாகச ்
ேசரக்்கப்பட் ள்ள ;

அக்காேத

 
 அக்காேத  akkātēvi, ெப.  n.)

   வ ைமத் ெதய்வ ம் மகளின் அக்ைகயாகச ்ெசால்லப்ப பவ மான ேத  (சங்.அக.); 
; Goddess of poverty, represented as the elder sister of Tirumagal (Laksmi);, in mythology.

ம. அக்காள்

     [அக்கா =  மகளின் அக்ைக. ேதவன் (ஆ.பா.); - ேத  (ெப.பா.].

    ேத  ப்பாற்கட ல் மக க்  ந் த் ேதான் னாள் என்ப  ஆரியத ்ெதான்மம் ( ராணம்);;

அக்காந்

 
 அக்காந்  akkāndi, ெப. (n.)

   தான்  (பரி. அக..);; belleric myrobalan.

   அக்கந்தம், அக்காந் , அக்காத்தான், அங்காத்தான் என்பன, ஒேர ெபயரின் பல்ேவ  வ வங்களாகத் 
ேதான் ன்றன;

அக்காரக்காரம்

 
 அக்காரக்காரம் akkārakkāram, ெப. (n.)

   ஒ  ம ந் ச ்சரக்  ; a drug.
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அக்காரடைல

அக்காரடைல akkāraḍalai, ெப. (n.)

   ச க்கைர ேசரத்் ச ்சைமத்த ேசா  ; rice boiled with sugar,

     "ஆம்பா லக்கா ரடைல யண்ப னீ ற ரத்ம்" ( வக. 928);.

ம. அக்காரடல

     [ச க்காரம் → சக்காரம் → அக்காரம் = ச க்கைர அ தல் = சைமத்தல். அ  → அடல் → அடைல = 
ேசா . அக்காரம் + அடைல - அக்காரடைல.]

அக்கார யல்

அக்கார யல் akkāraḍiyal, ெப. (n.)

   ச க்கைரப் ெபாங்கல் (M.E.R. 582 of 1920);; rice boiled in milk with ghee and sugar.

     [அக்காரம் = ச க்கைர அ தல் → அ சல் → அ சல் → அ யல். (ெதா.ஆ .]

     [அக்காரம் + அ யல் - அக்காரவ யல் → அக்கார யல். அகரம் இைட ல் ெதாக்க .]

அக்காரநீர்

 
 அக்காரநீர ்akkāranīr, ெப. (n.)

   பதநீர ்(நாஞ்.);; sweet toddy.

ம. அக்கானி

     [அக்காரம் = ச க்கைர. அக்கார நீர ்= ச க்கைரேபால் இனிக் ம் அல்ல  ச க்கைர ேபான்ற 
க ப் க்கட்  காய்சச்ப்ப ம் பதநீர.்]

   அக்காரநீர ்என்ப , இன்  ெகாசை்ச வழக் ல் அக்கானி என்  வழங் ன்ற ;   பதநீர ்என்ப  
பாண் நாட்  வழக் ; ெதளி  என்ப  ேசாழநாட்  வழக் ; பனஞ்சா  என்ப  ெசன்ைன வழக் ;

அக்காரம்

அக்காரம் akkāram, ெப. (n.)

   1. ச க்கைர ; sugar.

     "அக்கார மன்னா ரவரக்் " (நால .. 374);. "ஆைட ஞ் ச க்கைர ம் அக்காரமா ம்" ( ங். 10 ; 5);;

   2. க ம்  ( .அ.);; sugar-canc.

ந் . ச க்காரம்

     [ச க்காரம் = வட்டம். ச க்கரம் → ச க்கைர =  தற்கண் வட்ட வ வாக அல்ல  உ ண்ைட 
வ வாகக் காய்சச்ப்பட்ட ெவல்லக் கட் . ச க்கரம். ச க்காரம் → சரக்்காரம் → சக்காரம் → அக்காரம்.]

   ச க்கைர ற்காலத் ற் பல்ேவ  வ ல் வாரக்்கப்பட்ட ; பல்ேவ  வைக ற் ர் த்தப்பட்ட . 
அ ர,் கண் , கற்கண்  த யன த் ய வைககளாம்;   பதநீர ்அக்காரநீர ்எனப்ப வதா ம், 
பைனமரம்,  ப்ேபான பழம் பாண்  நாட் க் ஞ்  நிலத் ம் ல்ைல நிலத் ம் இயற்ைகக் 
க ப்ெபா ளா ந்ததனா ம், க ம் , நாகநாெடனப்ப ம் ைழக்கைரத ் களினின்  
ேசரேவந்தெனா வனாற் ெகாண் வரப்பட்டைமயா ம், இன் ம் பனங்க ப் க்கட்  வட்டவ வமாக 
அல்ல  அைர ண்ைட வ வமாக வாரக்்கப்பட்  வடெ்டனப்ப வதா ம்,ச க்கைரெயன் ம் ெபயர ்

தற்காலத் ற் க ப் க்கட் ையேய த் க்கலாம்;
 அக்காரம் akkāram, ெப. (n.)

   மாமரம் ( .அ.);; mango tree.

     [அக்காரம் = ச க்கைரேபால் இனிக் ம் மாங்கனி அல்ல  மாங்கனி வைகக ள் ஒன் , அக் 
கனிமரம். கனிையக் ப் ன் பண்பா  ெபய ம், மரத்ைதக் ப் ன் ைனயா  ெபய ம் 
இ ம யா ெபய ம் ஆ ம்.]

   இன் ம், ச க்கைரக் ட்  என்  ஒ  வைக மாங்கனி ெபயர ்ெபற் ப்ப  
கவனிக்கத்தக்க ;   மாைவ ஒன்றாகக் ெகாண்ட க்கனிெயன் ம் த ழ்நாட்  வழக் , 
வரலாற் ற்ெகட்டாத் ெதான் ெதாட்ட ;
 அக்காரம் akkāram, ெப. (n.)

அக்காரவ ல்

அக்காரவ ல் akkāravaḍisil, ெப. (n.)

   ச க்கைரப் ெபாங்கல் வைக ; rice boiled in milk and ghee with sugar.

     "அக்கார வ ல். ெசான்ேனன்" ( ல். நாய்ச ்9 ; 6);.

     [அக்காரம் = ச் க்கைர. அ தல் → அ சல் → அ ல் (ெதா.ஆ. .); = அடப்பட்ட ேசா . அ தல் = 
சைமத்தல்.]
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அக்காைர

அக்காைர akkārai, ெப. (n.)

   இனிப் ச ் ற் ண்  வைக ; a kind of sweet cake.

     'அக்காைரயாக அடப்பட்ட மாம்' ( வக. 928, நச.் உைர);.

     [அக்காரம் = ச க்கைர, இனிப் . அக்காரம் → அக்காைர = இனிப் ச ் ற் ண் .]

அக்காள்

அக்காள் akkāḷ, ெப. (n.)

   1.  த்த உடன் றந்தாள் (உ.வ.); ; elder sister.

   2. அரத்த ற ள்ள அக்ைக ைற னள் ; elder cousin sister.

   3. மனக்கலப்பால் ஏற்பட்ட அக்ைக ைற னள் ; a senior girl or woman who has become a cousin-sister through 
marriage alliance.

     "அக்காைளப் ப த் த் தங்ைக அலைவ (அபசாரி); ஆனாள்" (பழ.);.

அக்கா பாரக்்க ;see akka.

    ல ைறப்ெபயரக்ளின் ளிவ வங்கள், ெகாசை்ச வழக் ல் எ வாயாக வழங்  வ ன்றன. 
அவற் ட ்ெப ம்பாலன பா ம் ெபற் ள்ளன. இ  இ ம  வ வாம்;எ-  :

எ வாய்     ளி     பா  ெபற்ற

ெய வாய்    ளிெய வாய்

அம்ைம    அம்மா    அம்மாள்

அக்ைக    அக்கா    அக்காள்

ஆத்ைத    ஆத்தா    ஆத்தாள்

ஆய்     ஆயா    ஆயாள்

தங்ைக    தங்கா(ய்);   தங்காள்

அப்பன்    அப்பா    அப்பார்

ஐயன்    ஐயா    ஐயார்

அக்காளன்

 
 அக்காளன் akkāḷaṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் காட் ப் ல் (மைல.); ; species of wild grass.

அக்காளி

 
 அக்காளி akkāḷi, ெப. (n.)

அக்காளிப் ரசாதம் பாரக்்க ;see {akkali-p-piraśddam}.

அக்காளிப் ரசாத
ம்

அக்காளிப் ரசாதம்,ெப. (n.)    ேகா ல் ெதய்வத் ற் ப் பைடக்கப்ப ம் சே்சாற்  வைக;     [ஒ  
கா. அங்காளி → அக்காளி. Skt. {prasāda} → த.  ரசாதம்.]

   ஸாத என்ப  ேமைல யாரியெமா  ெயான்  ல்லாத வடநாட் ச ்ெசால். ேசா  என் ம் ெசால்ேல 
ேசா  → -ேசா  → சா  → ஸாத என்  ரிந் க்கலாம். ஏெனனின், ப்ரஸாத என் ம் ன்ெனாட் ப் 
ெபற்ற ெசால்லன் , ஸாத என் ம் தனிசெ்சால் வடெமா  வழக் ல்ைல. த ல் மட் ம் 'சாதம்' 
என்  ேசா த்  வழங்  வ ன்ற ;   மாணிக்கவாசகர,் ேசா  என் ஞ் ெசால்ைலப் "பாதகேம 
ேசா  பற் னவா ேதாேணாக்கம்" என் ம் வாசக அ ல் (15 ; 7); ேபரின்பப் ேப  அல்ல  
அறப்பயன் க்க ைன என் ம் ெபா ளில் ஆண் ப்ப ேபால், 'சாதம்' என் ம் ெசால் ம் 

க்ேகா ல் அல்ல  மததெ்தாடரப்ாகச ் றப் ப் ெபா ளில் ஆளப்பட்  வந் க் ன்ற ; 
அக்காளிமண்ைட பாரக்்க ;see "akkali-mandai."
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அக்காளிமண்ைட

 
 அக்காளிமண்ைட akkāḷimaṇṭai, ெப. (n.)

   ெமாந்ைதயாகப் பைடக்கப்ப ம் க்ேகா ல் சே்சா ;     [ஒ கா. அங்காளி → அக்காளி. 
ெமாத்ைத → ெமாந்ைத → மண்ைட. இனி, ெமாண்ைட (ெமாந்ைத); → மண்ைட, மண்ைடயளவான 
ேசா  என் மாம்.]

தற்காலத் ல் அக்காளிமண்ைடெயன்  வழங் ய த் ய த ழ் வழக்ேக, ஆரியப் சாரியர ்
ெதன்னா  வந்த ன் அக்காளிப் ரசாதம் என இ றப் யாக (hybrid); மாற்றப்பட் க்கலாம்.

அக்கானி

 
 அக்கானி akkāṉi, ெப. (n.)

அக்கார நீர ்பாரக்்க ;see akkara-nir.

அக்

அக்  akki, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ச்  ( ன்.);; an insect.

 அக் 1 akki, ெப. (n.)

   கற்றாைழ ( த்.அக.);; aloe.

     [ஒ கா. அங்கனி (கற்றாைழ); → அங்  → அக் .]

 அக்  akki, ெப. (n.)

    ட் னால் (உட ன்  ெவப்பத்தால்);   ெகாப் ளப் படலமாகத் ேதான் ம் 
ேதால்ேநாய்; herpes.

ம. அக் , அக் க்கரப்பன்; ெத. அக்  ;  ரா . அக் .

     [உல் → உல → உலர,் உைல. உல்→ உள் → ஒள் → ஒளி → ஒளிர ்→ ஒளி . உள்→ அள் → (அ ); → அழல். 
அ  → அ  → அைக. அைகதல் = எரிதல். "அைகெயரி யானா ' (க த். 139 ; 26);. அ  → அக்  → அக்  = 
.  ,  ட் க்கரப்பன்.]

அக்நி என் ம் வடெசால்ைல லமாகக் ெகாள்வர ்ஒ  சாரார.் அ ந் ெதன் ெசாற் ரிேப ெயன்பைத 
அவர ்அ யார.்

உள் → உண் → உண. உணத்தல் = காய்தல். உண → உணங் . உணங் தல் = காய்தல். உண் → 
உண்ணம் → Skt. {பspa}. உள் → அள் → (அ ); → அழல் → அழன் → அழனம் =   ( ங்..);, ெவம்ைம ( ங்.);. 
அழன் → அழனி → (அகனி); → Skt. agni; L. ignis.

ழ → க. ேபா த் ரி . ஒ.ேநா. மழ( ); → மக( );, ெதா ( ); → ெதா ( );,  ைழ →  ைக,  ைழ → 
ைக.

அக் க்காய்சச்ல்

அக் க்காய்சச்ல் akkikkāyccal, ெப. (n.)

   1. உடம் ல் அக் ைய எ ப் ம் ஒ வைகக் காய்சச்ல் ; a fever accompanied by herpes, herpetic fever.

   2. உடம் ற்  க்கைளெய ப் ம் ஒ வைகக் காய்சச்ல்; an eruptive fever, the eruption which 
characterises such fever, Exanthema.

   3.  ழந்ைதக க்  அக் ைய ெய ப் ம் தணி ைறக் காய்சச்ல் ; remittent fever in children followed by a 
rash, Exanthema subitum (சா.அக.);.

     [அக்  + காய்சச்ல், காய் → காய்சச்ல் (ெதா.ஆ. .);. 'சல்' ெதா.ெப. ஈ .]

அக் க்ெகா

 
 அக் க்ெகா  akkikkoḍi, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ெகா  ; a creeper, twin-leaved mountain ebony (சா.அக.);.
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அக் டம்

அக் டம் akkiḍam, ெப. (n.)

   1. வசம்  ; sweet flag, Acorus calamus.

   2. கற்றாைழ ; Indian aloe, Aloe vera (officinalis); (சா.அக.);.

அக் ப்ப வன்

 
 அக் ப்ப வன் akkippaḍuvaṉ, ெப. (n.)

    ளிர ்காய்சச்ல் கண்  உடம் ற் ல பாகங்களிற் சைத ங் ச ் வந்  வ ண்டா ,  ன ம் 
எரிசச் ம் ய க்கைள ெய ப் ,  ல நா க் ள் ணமைட ம் ஒ  ேதால்ேநாய் ; a contagious 
skin disease appearing with eruptions on certain parts of the body, Idiopathic erysipelas.

     [ப தல் = ேதான் தல், ப த்தல். ப  → ப வன்.]

அக் ப்பைட

 
 அக் ப்பைட akkippaḍai, ெப. (n.)

   உடம் ல் அக் ையப்ேபாெல ம் ம் ஒ வைகப் பைட ; a variety of skin eruption characterised by small 
vesicles in clusters of the nature of herpes, Herpes farinosus.

     [ப தல் = பரத்தல். ப  → பைட. 'ஐ' ெதா.ெப. ஈ .]

அக் ப் சச்ல்

அக் ப் சச்ல் akkippiccal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1. அக்  ெய ம்பல் ; formation of grouped vesicles on an inflamed skin in any part of the body, Herpes.

   2. பல்  எசச்ம் ( த் ரம்); உடம் ற்ப வதால் அக் ையப்ேபாற்  ெகாப் ளங்கள் ேதான் தல் 
; formation of a group of small ulcers on the surface of the skin, as a result of blistering caused by the urine of lizards 
(சா.அக.);.

     [ ச்  →  சச்ல் (ெதா.ெப.);. 'அல்' ெதா.ெப. ஈ .]

அக் ப் ைட

 
 அக் ப் ைட akkippuḍai, ெப. (n.)

   அம்ைமக் ெகாப் ளங்கள் ேபான்ற க்கள் உடம் ன் ேமல் ரட் யாகத் ேதான் வதால் 
உண்டா ம் வந்த க்கம் ; a swelling on a reddish base caused by the eruption of vesicles and papulae in groups on 
the surface of the skin, Herpes zoster (சா.அக.);.

     [ ைடத்தல் =  ங் தல்.  ைட ( த.ெதா. ஆ .);]

அக் ப்

 
 அக் ப்  akkippūṭu, ெப. (n.)

   ெகா மாமரம் ; a species of spreading mango tree. (சா.அக.);.

     [ தல் = ெபா ந் தல், ெந ங் ச ்ேசரத்ல்,  ண் →  ண்  →   = நிலத்ேதாெடாட் ப் படரந்்  
டக் ம் நிைலத் ைண வைக. நிலத் ன் ழ்ப் பற்கள் இ கப் ெபா ந்  ைள ம் உள்ளி வைக.]

அக் மகாரம்

 
 அக் மகாரம் akkimakāram, ெப. (n.)

அக்கரகாரம் பாரக்்க ;see akkara-karam.

அக் மசச்ா

 
 அக் மசச்ா akkimaccā, ெப. (n.)

   அ க் ரா இைல (பரி.அக.); ; leaf of Indian winter cherry (ெச.அக.);

   அ க் றா இைல ; the leaf of the plant horse-root, Withania somnifera (சா.அக.);.
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அக் யம்

அக் யம் akkiyam, ெப. (n.)

 அக் யம் akkiyam, ெப. (n.)

   1. ஈயமணல் ; lead ore.

   2.  த்தநாக மணல் ; zinc ore (சா.அக.);.

அக் ெய -தல்

அக் ெய -தல் akkiyeḻududal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அக் ப் படலத் ற்  ம ந்தாக, அதன் ேமற் ெசங்கா க் ழம் னால் மடங்கல் ( ங்கம்); அல்ல  
நாய் உ வம் வைரதல் ; to paint the figure of a lion or dog with red ochre on the herpes sore, as a cure.

ம. அக் ெய த்

   ம த் வர ்பலரி ப் ம், ெபாற் ெகால்லர ்அல்ல  யவைரக்ெகாண்  அக் ெய ப்பேத 
வழக்கம்;

அக் ராந்தம்

அக் ராந்தம் akkirāndam, ெப. (n.)

   1. ேசம்  (பச.் .);; Indian kales (ெச.அக.);.

   2. ேசாம்  ; aniseed, seeds of the plant, Pimpinella anisum (சா.அக.);.

அக் லாங்ெகா

 
 அக் லாங்ெகா  akkilāṅgoḍi, ெப. (n.)

   க ப்  நாகதாளி ; black and few-spined prickly pear, Opuntia nigricans.

     [அக்  =  ள். அக் ல் + ஆம் + ெகா . 'இல்'  ைமப்ெபா ட ் ன்ெனாட் . "ஆம்"  ணரச்் ச ்
சாரிைய.]

அக் ப் க்

அக் ப் க்  akkilippikkili, ெப. (n.)

   1.  ழப்பம் ; confusion,

   2. மனக் ழப்பம் (இ.வ.); ; confusion of mind (Loc.);.

ெத. அக்

     [ க்  = 1.  க்  ( ன்); (ெத.  க் );. 2.  ழப்பம் ( ன்); (ெத.  க் );. அக்கல் க்கல் என் ம் 
இைணசெ்சால் அக் ப் க்  என்  ரிந் க்கலாம்.]

அக்

 
 அக்  akkilu, ெப. (n.)

   ெந ஞ் ல் ( .அ.);; tribulus plant.

     [அஃ தல் =  ராதல். அஃ  → அக்  → அக் ல் → அக் .]

அக் ள்

 
 அக் ள் akkiḷ, ெப. (n.)

அக் ள் பாரக்்க ;see akkul.
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அக் னி

அக் னி akkiṉi, ெப. (n.)

   ெந ஞ் ல் (மைல.);; tribulus plant.

     [அ.  =  ரை்ம, அஃ  → அக்  → அக் ல் → அக்  → அக் னி.]

 அக் னி akkiṉi, ெப. (n.)

   1,  ; fire.

   2.  க்கட ள் ( ங்.);; Agni, the god of fire, regent of the south east, one of asta-tikku-p-palakar. q.v.s.

   3. ேவள் த் ; sacrificial fire.

   4. உணைவச ்ெசரிமானம் ெசய் ம் வ ற் த் ; digestive fire.

   5.  ளரிப் (ேராசா);  ள்ள ெகா வைக; rosy-flowered lead wort.

   6. பகல் 15  த்தத் ள் ப ெனாராவ ம் இர  15  த்தத் ள் ஏழாவ ம் ( தான.  ணா. 73, 
உைர);;   7. ெவ ப்  ( .அ.);; saltpetre.

   8. ஒ வைக உப் ; ammonium chloride.

   9. ெச வைக (மைல);; tribulus plant.

உள் → உண் → உண. உணத்தல் = காய்தல், உண → உணங்  → உணங் தல் = காய்தல். உண் → 
உண்ணம் → Skt. usna. உள் → அள் → (அ ); → அழல் → அழன் → அழனம் =   ( ங்.);, ெவம்ைம ( ங்.);. 
அழன் → அழனி → Skt. agni → த. அக்னி → L. ignis.

அக்

அக்  akku, ெப. (n.)

   எ த் த் ல் ( ங்.);; ox's hump.

   2.  வமணி (உ த் ராக்க மணி); ; rudrākşa bead.

     "அக்ைகயணிந்தவர"் ( வாைனக் ேகாசெ்சங். 4);;

   3. அ ல் (மைல);; eagle wood.

   4. உசா (L);; sand-paper tree.

     [அஃ தல் =  ங் தல்,  தல்,  ராதல்,  ண்ணிதாதல், அஃ  → அக் . எ த் த் ல் ந்த . 
வமணி, மத்தங்காய் (ஊமத்தங் காய்); ேபா ம் பலாக்காய் ேபா ம் ட்ேபான்ற 
ைனகைள ைடய . அக்  =  ரிய ைன. ஒ.ேநா.;  ள்மணி →  ண்மணி =  வமணி. கள் ( ள்); 

மணி → கண்மணி =  வமணி. கள் → கள்ளி =  டெ்ச . ஒ.ேநா.;  ள் →  ள்ளி =  டெ்ச .]

 ak, to be sharp, to pierce. Gk. ak-ros, pointed. ak-ohé, whetstone. ak-me, edge.

 L., ac-us, needle. ac-uere, to sharpen, ac-iés, edge. - acumen, anything sharp. AS. ecg, edge. E. acute, sharp, pointed. f. L. 
acutus, p.p. of acuere, Fr. aigu, acute.

அக்  என்பேத தன் தல் ேதான் ய இயற்ைகயான ெபயர.் அ  'அம்' என் ம் ெப ைமப்ெபா ட ்
ன்ெனாட் ப் ெபற்  அக்கம் என்றான . ஒ.ேநா.;  த்  →  த்தம் (ப த் );. அக்கம் = ப ஞ் 
வமணி.

ஆரியப் சாரியர ்அக்கம் என்பைதச ்சமற் தத் ல் அக என்  ரித் , அதற் க் கண் என்  
வடெமா ப் ெபா ள்ெகாண் , ஆரிய உ த் ரைனத் (Rudra); த ழ்ச ் வனாக் ,  வமணிைய 
உ த் ராக்கம் ( த்ரா ); என்றனர.் அக்காலத் ல் ெமா  ல் வளரச்்  ெபறாைமயா ம், ஆரிய 
ெமா  ேதவெமா ெயன நம்பப்பட்டைமயா ம், த ழர ்அைத எ ரத்் லர.்

ேவத ஆரியர ்இந் யா ற் ட ்  ன்னேர, அவர ் ன்ேனார ்ேமைலயா யா ல் ஒ  தனி 
வ ப் னராகத் ேதான்  ன்னேர, வட ர டரான ரா தர ்ஐேராப்பா ெசன்  ஆரியராக மா  
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அக் க்கணம்

அக் க்கணம் akkukkaṇam, ெப. (n.)

   1. எ ம்ைபப் பற் ய ஒ  கணேநாய். இ  ெபா வாகக் ழந்ைதகட்  ஏற்ப ம். இதனால் 
எ ம் ற் ள்ளி க் ம் ைளத் தா  தாக்கப்பட்  அ ம்; a disease, chiefly in infants, affecting the bones 
in the system and in which the cells of the bone marrow disappears, Osteotabes.

   2.  ழந்ைதகட்  உச் க்  டாமல் எ ம் கைளத் தாக் , அதனால் அைவ ெம வா  வைளந் ம் 
ேகாணலா ம் கா வேதா , நரம் ேநாய், காய்சச்ல், வ ப் , சைதவ  த ய ணங்கைளக் 
காட் ம்ேநாய் ; a constitutional disease in children, marked by bending and distortion of the bones, delayed closure of the 
fontanels, and degeneration of the liver and the spleen. There are often riervous affections, feverishness, convulsions, pain 
in the muscles etc., a kind of rickets (சா.அக.);..

     [அக்  = எ ம் . கணம் = கைண.]

அக் க்கழைல

அக் க்கழைல akkukkaḻlai, ெப. (n.)

   1. எ ம் ன்ேம ண்டா ம் கழைலக் கட்  ; a hard tumour developing on a bone, Osteoma.

   2. எ ம் ன் கழைலக் கட்  ; tumour of a bone, Osteoncus (சா.அக.);.

     [அக்  = எ ம் . கழல் → கழைல = ெந ழ்ந் தைச ங் கட் .]

அக் க் க்கம்

 
 அக் க் க்கம் akkukkuṟukkam, ெப. (n.)

   எ ம்  தாகல் ; diminution of a bone, retarded ossification (சா.அக.);.

     [அக்  = எ ம் .   →   →  க்  →  க்கம். 'அம்' ெதா.ெப. ஈ .]

அக் க் க்

 
 அக் க் க்  akkukkuṟukki, ெப. (n.)

   எ ம்ைபச ் யதாக் ம் ேநாய் ; a disease causing diminution in the size of a bone, rickets, atrophy of the bone, 
Osteonabrosis.

     [அக்  = எ ம் .   →   →  க்  →  க் . 'இ'  . த. ஈ .]

அக் சச்ரி

அக் சச்ரி akkuccari, ெப. (n.)

   சங் வைளயல் ; shell-bracelet,

     "ைகசெ்ச  யக் சச்ரி" (தக்க யாகப். 100);;

     [அக்  = ெவண்சங் .  ரி → சரி = வைள, வைளயல்.]

அக் ச் க்கம்

 
 அக் ச் க்கம் akkuccurukkam, ெப. (n.)

அக் க் க்கம் பாரக்்க ;see {akku-k-kurukkam}.

அக் ணி

 
 அக் ணி akkuṇi, ெப.  (n.)

    தள  ; small quantity, trifle.

எனக்  அக் ணி ெகா த்தான் (உ.வ.);.

     [அக்  = அ ப் , ெவட் . அக் ண் தல் = அ க்கப்ப தல். 'உண்' ஒ  ெசயப்பாட் ப் ெபா ள் 
ைண ைன. அக் ண்ணி → அக் ணி = அ க்கப்பட்ட  ண் . "இ" ெசயப்.  . த. ஈ .]
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அக் ணிப் ள்ைள

அக் ணிப் ள்ைள akkuṇippiḷḷai, ெப. (n.)

   1.  ழந்ைத ; child congenitally small.

   2. நா க் ற்றத் னால் (ேதாஷத் னால்); அல்ல  காரணந் ெதரியா  இைளத் ச ் ற்றளவாக ள்ள 
ழந்ைத ; child abnormally small due to bad humours of the system or to emaciation with no obvious cause, Marasmus 

infantalis (சா.அக.);.

     [ ள் -  ள் →  ள்ைள.]

அக் ணி பாரக்்க ;see akkuni.

அக் க்

 
 அக் க்  akkurukki, ெப. (n.)

   எ ம் க்  என் ம் ேநாய் ; consumption (W.);— a disease causing necrosis or degeneration of the bone, 
Osteonecrosis (சா.அக.);.

     [அக்  + உ க் . அக்  = எ ம் . உ  (த. .); → உ க்  ( . .); → உ க் . 'இ'  . த. ஈ .]

அக் ல்

அக் ல்  akkulli, ெப. (n.)

   1. அஃ ல்  பாரக்்க ;see akkulli,

   2. ஒ வைகச ் ற் ண்  (சங்.அக.); ; a kind of confectionary.

   3.  ட்  ( .அ.); ; a kind of steamed meal cake.

ஒ.ேநா ; Skt. {Saskuli}

     [அஃ ல்  → அக் ல் .]

அக் ல்

 
 அக் ல்  akkullu, ெப. (n.)

   ெநல்வைக (ெநல் .);; a kind of paddy.

ெத. அக் ல்

அக் வடம்

அக் வடம் akkuvaḍam, ெப. (n.)

   சங் மணி வடம் ; string of shell beads for the neck or waist.

     "அக்  வட த் " ( வ். ெபரியாழ். 1.7 ; 2);.

     [அக்  = ெவண்சங் . வள் → வட்  → வட்டம் → வடம். உ ண்  ரண்ட க  அல்ல  ெதாடரி 
(சங் .]

அக் வ

 
 அக் வ  akkuvali, ெப. (n.)

   எ ம் ேநா  ; pain in a bone or in the bones, Ostealgia or Ostalgia (சா.அக.);.

அக் வா

 
 அக் வா akkuvā, ெப. (n.)

    ற் ண் வைக ; cake, sweet cake (சா.அக.);.
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அக் ள்

 
 அக் ள் akkuḷ, ெப. (n.)

    லாக் , க க் ; armpit.

ம. அக் ளம் ; க. கங் , கங் ள், க ங் ள்; ெத. சங்க, ெகளங் ,  . கங்கள.

     [ஒ கா. அக்  (அக்கம்); = பக்கம். உள் = உள்ளிடம். ஒ.ேநா; பக்கம் =  ற .]

அக் ள் என்ப  ெகாசை்ச வ .

அக் ள் கட்

 
 அக் ள் கட்  akkuḷkaṭṭi, ெப. (n.)

   அக் ளில் நிலப் சணிக் ழங்கள  ப ம ங் ெகட் மாய் எ ம் ம் கட்  ; inflammatory swelling of a 
lymphatic gland of the size of white yam under the armpit, Bubo (சா.அக.);

அக் ள் பைட

 
 அக் ள் பைட akkuḷpaḍai, ெப. (n.)

   அக் ளில் ேதான் ம் பைட ; ringworm of the axilla (armpit);, Tinea axillaris (சா.அக.);.

அக் ள்பாய்ச் -
தல்

அக் ள்பாய்ச் -தல் akkuḷpāyccudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  ைளயாட்டாகப் றர ்க க் ட் ள் ைக ட்  ெமல்லச ்ெசா ந்  சச் ண்டாக் தல் ; to tickle a 
person's armpit for fun.

   2. காமக் ப்ெபா  ஒ  ெபண்ணின் க க் ட் ள் ைக தல் அல்ல  சச் ண்டாக் தல் ; to 
touch or tickle a female person's armpit as an amorous gesture.

ம.  க் ளி,  க் ளி டல் ; க. அக்கள ; ெத.  த த ெபட் ,

     [பாய் (த. .); → பாய்ச்  ( . .);. ' '  . . ஈ .]

அக் ள் பாரக்்க ;see akkul.

அக் ள் ம ர்

 
 அக் ள் ம ர ்akkuḷmayir, ெப. (n.)

   க க் ட்  ம ர ்; the hairs in the armpit (axilla);, Glandebalae (சா.அக.);.

     [ைம = க ப் . ைம → ம  → ம ர ்= கரிய .]

அக் ள் பாரக்்க ;see akkul.

அக் -த்தல்

அக் -த்தல் akkuḷuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   அக் ளிற் சச் ண்டாக் தல் ; to tickle the armpit.

     "அக் த் ப் ல்ல  மாற்ேறன்"' (க த். 94 ; 20);.

     [அக் ள் (ெப.); → அக்  ( .);]

அக்

அக்  akkuḷu, ெப. (n.)

   அக் ள் சச்ம் (க த். 94 ; 20. உைர);; tickling sensation in the armpit.

     [அக் ள் - அக்  ( த.ெதா.ெப.); = அக் ப் .]

அக் க் காட் -
தல்

அக் க் காட் -தல் akkuḷukkāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அக் ளிற் சச் ண்டாக் தல் ( ச் க் ச்  ட் தல்); (க த். 94;20. உைர); ; to tickle the armpit.

     [அக் ள் → அக்  காண் (த. . → -காட்  ( . .);. காண் +   - காட் . காட் தல் = காண் த்தல், 
ேதாற் தல், உண்டாக் தல்.]
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அக்ேகனம்

 
 அக்ேகனம் akāṉam, ெப. (n.)

அஃேகனம் பாரக்்க ;see {akké nam}.

அக்ைக

அக்ைக akkai, ெப. (n.)

   1. அன்ைன ; mother.

   2. உடன் றந்த த்தாள்; elder sister.

   3. அரத்த ற ற்ற அக்ைக ைறயாள்; cousin-sister.

   4.  மண றவாலான அக்ைக ைறயாள்; a senior girl or woman who has become a cousin-sister through 
marriage alliance.

   5. ம ப் னால் அல்ல  அன் னால் அக்கா என்  ளிக்கப்ப ம் அல்ல  ெசால்லப்ப ம் 
உறவல்லாத த்த ெபண் ; an unrelated senior girl or woman addressed or spoken of as akka by courtesy or love.

     [அம்ைம → அவ்ைவ → அக்ைக.]

   ெசந்த ழ் நைட ல் அல்ல  இலக்கண ைற ல் எ வாயாக வழங்கக் ய வ வம், அக்ைக 
என்பேத. அக்கா என்ப  ெகாசை்ச; அக்காள் என்ப  ெகாசை்ச ம் வ ங் கலந்த ;   இ ளர ்ேபச் ல் 
தாையக் க் ம் அக்ெவ என் ஞ் ெசால், அக்கல்ைவ (அக்ைக + அவ்ைவ); என் ம் 
இைணசெ்சால் ன் ரிபா க்கலாம். இ ,  ல வ ப்பார ்தந்ைதைய அப்பச்  என்  வழங் வ  
ேபான்ற ;   அக்ைக ெயன் ம் ர டசெ்சால் த் ய ெமா களிற் ெப வழக்காக வழங் ம், அ  

ர டச ்ெசால்ேலயன் ச ் த் யச ்ெசால்லாகா . அக்ைக ெயன்பதன் இனச ்ெசால் த் ய 
ெமா களில் தங்ைகைய ம் த்தலால், அ  ைமைய ணரத்் ம் 'அக்' என் ம் லத் னின்  
ேதான் யெதன்ப ம் ெபா ந்தா ;   ேம ம், உலக தல் உயரத்னிச ்ெசம்ெமா யா ப்ப ம், 
ெசால்வளம் க்கெதன்  கால் ெவலாராற் பாராட்டப்ெபற்ற மான த ழ், அக்ைகையக் க்கச ்
ெசால் ன் ச ் த் யெமா க் ம்பத் னின்  கடன்ெகாண்டெதன்ப , உத் க் ப் 
ெபா ந் வதன் ;   ெபா வாக, அன்ைன ைறப் ெபயரக்ேள அக்ைகக் ம் வழங் வ ன்றன. 
அவ்ைவ, அக்ைக, அத் , அச்  என் ம் நாற்ெபய ம் தாய்க் ம் த்த உடன் றந்தாட் ம் 
ெபா வா த்தைல ம், அைவ தாையேய ந் க் த்தைல ம் ேநாக் க;   வகரம் ககரமாகத் 

ரிவ  பன்ெமா ப் ெபா யல் ;எ-  :  வப்  →  கப் . E. ward-guard,

   ெசவ்வல் என்ப  ெசக்கல் என்  ரிந் த்தலால், அவ்ைவ என்பேத அக்ைகெயன்  ரிந் த்தல் 
ேவண் ம்;அவ்ைவ ெயன் ஞ் ெசான் லத்ைத, அசெ்சால் ப்ப ற் காண்க.

அக்ைகச்

 
 அக்ைகச்  akkaicci, ெப. (n.)

    த்த உடன் றந்தாள் ; elder sister.

ம. அக்கச்

     [அக்ைக + அச்  – அக்ைகமச்  → அக்ைகச் .. அச்  = தாய்.]

   அக்ைக தாய் ேபான்றவளாதலால், அச்  என்ப  ம ப் ம் அன் ம் பற் ப் ன்ெனாட்டாகச ்
ேசரக்்கப்பட்ட ;   அக்ைக என்ப  தாையக் க் மா ன், அக்ைகச்  அல்ல  அக்கச்  என்ப  
அம்மாச்  என்ப  ேபான்  பாட் ையக் க் ம்;அக்கச்  பாரக்்க ;see akkacci.

அக்ேகா

 
 அக்ேகா akā, இைட. (int.)

    யப் , இரக்கம்,  யரம் த யவற்ைற ணரத்் ம் ப்  ; an exclamation of wonder, pity, grief etc.

     [அக்ைக → அக்ேகா ( ளி);. அக்ைக என்ப  தற்காலத் ல் தாையக் த்ததனால், அதன் 
ளிவ வம் யப் , இரக்கம் த யவற்ைற ணரத்் ம் ப் ைடச ்ெசால்லா ற் . ஒ.ேநா.; 

அம்ைம → அம்ேமா, அன்ைன → அன்ேனா.]

அக்ேகாலம்

அக்ேகாலம் akālam, ெப. (n.)

   1. ேதற்றாங் ெகாடை்ட ; clearing nut, so called from its power of purifying muddy water.

   2. ேதற்றாமரம் ; clearing nut tree, Strychnos pototorium (சா.அக.);.

     [ஒ கா. அம் + ேகாலம் - அங்ேகாலம் → அக்ேகாலம்.]

18

www.valluvarvallalarvattam.com 18 of 19068.



அகக்கட ள்

அகக்கட ள் agaggaḍavuḷ, ெப. (n.)

   1. ஆத க் ள்ளி க் ங் கட ள் ; God, as immanent in the individual soul (W.);.

   2. வ ப ெதய்வம் ; tutelary deity, the deity which a man worships as his own God or the God of his family or caste.

   3. ஆதன் (ஆன்மா); ; soul.

     [அகம் + கட ள். கட → கட ள். 'உள்' ெதா.ெப. ஈ .  க்கரணங்கைள ங் கடந்  நிற்பவர ்கட ள்.]

அகக்க ப்

அகக்க ப்  agaggaḍuppu, ெப. (n.)

   1. உள் வ , வ ற் க்க ப் ப்ேபால் உடம் ன் உள் ப் க ள் உண்டா ம் வ  ; irritation in the 
internal organs of the body.

   2.  டல் வ  ; colic pain due to irritation in the intestines.

   3. மனக்க ப் , ெவ ளி ; anger, indignation (சா.அக.);.

 | [அகம் + க ப் . க த்தல் =  தல், க ைமயாதல், ேநாதல். க  → க ப்  (ெதா.ெப.);. ' ' ெதா.ெப. 
ஈ .]

அகக்கண்

அகக்கண் agaggaṇ, ெப. (n.)

   1. உடக்ண் ; inner vision.

   2. அ வம் (ஞானம்); ; wisdom.

   3. மனம் ; mind.

   4. எ ம் ன் உட் ைள ; a cavity in a bone.

   5.  ண் ைர ; an abnormal infiltration of ulceration, sinus (சா.அக.);.

அகக்க

அகக்க  agaggaṇu, ெப. (n.)

   1. மரங்களி ண்டா ம் உடக்  ; inner tuberosity (W.);.

   2. எ ம் ன் உட் றந் ேதான் ம் க  ; any protuberance on the inner side of a bone, inner or internal tuberosity 
(சா.அக.);.

     [அகம் + க . கண் தல் = ெபா ந் தல். கண் → க  = ெபா த் , ெபா த் ல் ேதான் ம் 
ைடப் .]

அகக்கரணம்

அகக்கரணம் agaggaraṇam, ெப. (n.)

   1. ம  ( த் );, உள்ளம் ( த்தம்);, மனம், நா ணர்  (அகங்காரம்); என் ம் உட் லன்கள் அல்ல  
அ ப் லன்கள் நான்க ள் ஒன்  ; one of the four internal intellectual faculties viz., intellect, determinative power, 
mind and ego.

   2. மனம்; mind.

     "சமமகக் கரண தண்டம்" (ைகவல். தத். 2);.

     [அகம் = உள். கரணம் = க .]

கரணம் பாரக்்க ;see karanam.

அகக்க

அகக்க  agaggaruvi, ெப. (n.)

     "இக் ய இலக்கணங்கள் க ஞ் ெசய்ைக ெமன இ வைகய. அவற் ட ்க , 
றப் றக்க ம் றக்க ம் அகப் றக் க ம் அகக்க ெமன நால்வைகத் .  ன்மர ம் 
றப் ய ம் றப் றக்க ; ெமா மர  றக்க ;  ணரியல் அகப் றக்க , எகர ஒகரம் 

ெபயரக்்  றாகா" (ெதால். எ த் . 272); என்றாற் ேபால்வன அகக்க ' (ெதால், எ த் ,  ன். 1, நச.் 
உைர);;

     [அகம் + க . அகம் = உள், உள் ெந க்கம்,  றவற் ம் ெந ங் ய ெதாடர் ,  தற்றர உற . க  
→ க  (ெதா.ஆ. .);.]

க  பாரக்்க ;see karuvi.
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அகக்களிப்

 
 அகக்களிப்  agaggaḷippu, ெப. (n.)

   மனம ழ்ச்  ; exultation, elation of spirits.

அகக்காட்

அகக்காட்  agaggāṭci, ெப. (n.)

   இயற்ைதக் காட்  கம் யனின் உள்ளத் ல் ேதாற் க் ம் வ வம் ; the image produced by nature in the 
mind of a sculptor.

ற்ப வ வங்கள் இயற்ைக உடற் கைளக் ெகாண் ப் ம், அவற் ன் றத்ேதாற்றத்ைத 
அகக்காட் ையக் ெகாண்ேட அைமப்ப  தற்ப யா ம்' ( . ெச. பக். 118, பத்  4);.

அகக்காழ்

அகக்காழ் agaggāḻ, ெப. (n.)

   1. மரத் ன் உள் வ ரம் ; core of a tree, as the hardest part.

     "அகக்கா ழனேவ மரெமன ெமா ப" (ெதால். ெபா ள். மர. 86);.

   2. ஆண்மரம் ( ங்.);; male tree.

   3. வ ரக்கல் ; diamond, a substance of impenetrable hardness, adamant (சா.அக.);.

     [அகம் + காழ். காழ்த்தல் =  தல், அள  கடத்தல்,  ற் தல், வ ரங் ெகாள் தல். காழ் 
( த.ெதா.ஆ. .); = வ ரம்.]

அகக்

அகக்  agagguṟi, ெப. (n.)

   1. உட் . அதாவ , ேநா னால் உடம் ட ்கா ங்  ; internal symptom of a disease.

   2. காம ன்பக்  ; symptom of sexual pleasure (சா.அக.);.

அகக் த்

அகக் த்  agagāttu, ெப. (n.)

   உண்ைம (சத் வம்);, ஒண்ைம (இராசதம்);, இ ண்ைம (தாமதம்); என் ம் க் ணத் ெதாடரப்ான 
ந ப்  அல்ல  த்  ; exposition, by gesture and dancing of the three fundamental qualities.

     " ணத் ன் வ யதகக் தெ்தனப் ப ேம" ( ண ல்);,

     "அகதெ்த  ைவயா னகெமனப்ப ேம" (சயந்தம்); - ( லப். 3;12, அ யாரக்். உைர);.

அகக் த் க்ைக

அகக் த் க்ைக agagāttuggai, ெப. (n.)

     'எ ற்ைக ந் ெதா ற்ைக  ெமன்ற ; எ ற்ைக - அழ ெபறக் காட் ங்ைக. ெதா ற்ைக - 
ெதா ல்ெபறக் காட் ங்ைக, உம்ைமயாற் ெபா டை்க ம் றப்பட்ட . ெபா டை்க - ெபா றக் 
காட் ங்ைக என்ைன ?;

     "அைவதாம்,

எ ற்ைக யழேக ெதா ற்ைக ெதா ேல

ெபா டை்க க ற் ெபா ளா ம்ேம"

   என்றாராக ன். ெகாண்ட வைகய ந்  ; ெகாண்ட வைகய தலாவ ,  ண் ம் ைணய ம் 
றக் த் க் ரிய ைகெயன் ம், எ ற்ைக ம் ெதா ற்ைக ம் அகக் த் க் ரிய ைகெயன் ம் 

அ தல்' ( லப். 3;18-19, அ யாரக்். உைர);;     [அகம் +  த்  + ைக. இம் செ்சாற்க ம் தனித்தனி 
வ டத் க் காண்க..]

அகக்ெகா ப்

அகக்ெகா ப்  agaggodippu, ெப. (n.)

   1. உடம் ள் உண்டா ம் க ப்  ; irritation of the internal organs of the body.

   2. ெவடை்ட ; venereal heat in the system (சா.அக.);.

     [அகம் + ெகா ப் . ெகா  → ெகா ப்  (ெதா.ெப.);. ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

அகக்ெகால்

 
 அகக்ெகால்  agaggolli, ெப. (n.)

    ல்ைலமரம் ; a tree, the milky juice of which is said to be used as a beverage by the {Siddhars} for promoting longevity, 
tiger's milk-spurge, Excoecaria agallocha (சா.அக.);.
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அகக்ேகாளாளர்

அகக்ேகாளாளர ்agagāḷāḷar, ெப. (n.)

   அகம் ப ப் ெபண் கள் ; maid-servants, as in a temple.

     "காஞ்  ய  மகக்ேகா ளாள ெரா " (ெப ங், உஞ்ைசக். 47;167-8);.

     [அகம் = உள், உள்ளிடம், மைன, ேகா ல். ேகாள் = ெகாள் தல். ஆள் → ஆளர ்= ஆள்கள். 'அர"் ப.பா. 
ஈ . அகக்ேகாளாளர ்= ேகா ற்பணிக் க் ெகாள்ளப்பட்ட ெபண் ர.்]

   பண்ைடக்காலத் ல், பத்  ேம ட் னால் ேகா ற் பணிக்ெகன்  ெபற்ேறாரால் ஒ க்கப்பட்டவ ம், 
தாேம அப்பணிக் த் தம்ைமத் தத்தஞ் ெசய் ெகாண்டவ ம்,  ைலக் க் ெகாள்ளப்பட்டவ ம், 
வழக்கமாகப் பணிெசய் வ பவ மாக, ேகா ற் பணிப்ெபண் ர ்நால்வைகயர;்

அகங்கரி-த்தல்

அகங்கரி-த்தல் agaṅgarittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெச க் தல் ; to be self-conceited.

     "தம் ன ழ்ந் தகங்கரித்தான்" (பாரத. ப ேன. 162);.

     [அகம் - மனம். க ைம - ெப ைம, வ ைம, ெகா ைம. க  → கரி. கரித்தல் =  தல், வ த்தல், 
அ த்தல், உ த் தல், காரமாதல்.]

அகம் பாரக்்க ;see agam.

உப் க் கரித்தல் என் ம் உலக வழக் ல் 'கரித்தல் தற் ெபா ைள ம், "ெசங் ட் வன் 
னஞ்ெச க் " ( லப். 29, உைரப்பாட் மைட); என் ஞ் ெசய் ள் வழக் ல் 'ெச க் தல்'  த்தற் 

ெபா ைள ம் உணரத்் தலால், ெச க் தற் க த் ற்  தற் க த்ேத அ ப்பைடெயன்ப  
உணரப்ப ம். கரித்தல் என் ம் ைன வட ெமா ல்ைல.

அகங்கரிப்

அகங்கரிப்  agaṅgarippu, ெப. (n.)

   ெச க்  ; arrogance, haughtiness.

     "அகங்கரிப்  வரிெலவரக்்  மறங்ெக க் ம்" ( ரேபாத. 7;25);.

     [அகம் = மனம். கரி → கரிப்  (ெதா.ெப.); =  க , க ப் , ெச க் . ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

அகங்காரம்

அகங்காரம் agaṅgāram, ெப. (n.)

   1.  னம் ; anger.

   2. ெச க்  ; conceit, arrogance, haughtiness.

     [அகம் = மனம். கரி → காரம் =  க , வ ைம, க ப் , ெச க் . 'காரம்'  தனிைல ரிந்  ஈ  
ெபற்ற ெதா ற்ெபயர.் ஒ.ேநா ; க  → கரி → காரம். அ கரி → அ காரம், இளக்கரி → இளக்காரம்.]

   மனஞ் ெச க் தல் அல்ல  மனசெ்ச க்  என்பேத த ழ் அகங்காரச ்ெசாற்ெபா ெளன் ம், 
நா ணர்  அல்ல  தற்பற்  என்பைத அ ப்ெபா ளாக ம் ெச க்  என்பைத வ ப்ெபா ளாக ம் 
ெகாண்டேத சமற் த அஹம்கார'ச ்ெசால்ெலன் ம் ேவ பாட தல் ேவண் ம்; Aham-kara = conception 
of one's individuality, self consciousness, the making of self, thinking of self, egotism, pride, haughtiness; (in {Sãňkhya} phil.); 
third of the eight producers or sources of Creation, viz., the conceit or conception of individuality, individualization' (M.S.E.D.);.

   த ழ்க் ட் செ்சால் ன் நிைலசெ்சால் (அகம்); மனத்ைதக் ப்ப ; வ ஞ்ெசால் (காரம்); 
தைலக் க் ம் 'கரி' என் ம் ைன தனிைல ெகாண்ட ; சமற் தக் ட் செ்சால் ன் 

நிைலசெ்சால் 'நான்' என்  ெபா ள்ப வ ; வ ஞ்ெசால் (கார); ெசய்தைலக் க் ம் க் ' என் ம் 
ைன தனிைல ெகாண்ட . இதனால், த ழ் அகங்காரச ்ெசால் ம் சமற் த அஹங்காரச ்

ெசால் ம் ெப ம்பா ம் ஒ ெயாத் ப் ம், ெவவ்ேவ  வைக ல் அைமந்தைவெயன்ப ம், 
ன்ன  ன்னதன் வ யதன்ெறன்ப ம் அ யப்ப ம்;   மனசெ்ச க்  என் ம் ெதன்ெசால், மனக் 

களிப் , அகங்காரம் என் ம் இ ெபா ள்ப வ ம், இங் க் கவனிக்கத்தக்க ;   இன் ம் இதன் 
ரிைவ அகம் என் ஞ் ெசால் ன் ழ்க் காண்க;

 அகங்காரம் akaṅkāram, ெப. (n.)

   ெச க் ; conceit, arrogance,

     [அகம்+காரம்=அகங்காரம்→அகம்.]

அகங்கார 
தற்க

அகங்கார தற்க  agaṅgāramudaṟgaru, ெப. (n.)

   1.  ற க்  லமா ய க  ; the operating or the first cause of transmigration.

   2. தைல ; head, which is supposed to be the seat of egotism (சா.அக.);.
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அகங்காரி

அகங்காரி agaṅgāri, ெப. (n.)

   1. க மனத்தன்,  னத்தன் ; person of violent temper.

   2. ெச க்கன், ெச க்  ; proud, conceited person.

     "என்ேபாற் பகரவ்ா ரிைலெயன்ெறண்ணகங் காரி' ( ல்ைலயந் 62);.

த. அகங்காரி → Skt. {aham-kärin}

     [அகங்காரம் → அகங்காரி. "இ" உைடைம ணரத்் ம் . .த. ஈ .]

அகங்காரம் பாரக்்க ;see {agarigdram.}

அகங்காழ்

 
 அகங்காழ் agaṅgāḻ, ெப. (n.),

   உள்வ ரம்; inside hard core of trees in the class of exogens.

     [அகக்காழ் → அகங்காழ்.]

அகக்காழ் பாரக்்க ;see aga-k-kal.

அகங்ைக

அகங்ைக agaṅgai, ெப. (n.)

   1. ைக ன் உட் றம் ; inner surface of hand.

   2.  ரல்களல்லாத ைக ன் உட் றம் ; palm of hand,

   3. உள்ளங்ைக, ைக ன் உட் ற ந ப்ப  ; central part of palm.

ம. அகங்ைக ; ெத. அறேச , அரெசய்  ; க.,  ,  ட., ேகாத அங்ைக, மா. அதெ்த; ெகாலா. ஆரன்ெக .

     [அகம் (உள்); + ைக.]

அகசச்ந்தானம்

 
 அகசச்ந்தானம் agaccandāṉam, ெப. (n.)

     [அகம் = உள், உள்ளான , ெந ங் ய , தற் ழைமயான , தன்ைனச ்ேசரந்்த , தன் 
ெகாள்ைகயான , தன் ெகாள்ைகையச ்ேசரந்்த .]

 Skt. {santäna} → த. சந்தானம்.

அகசச்மயம்

அகசச்மயம் agaccamayam, ெப. (n.)

 religious sects six in number intimately related to the {Šaiva Siddhānta}.

     "அகசச்மயத் ெதாளியாய்" ( வப் ர, 7);.

     [அகம் = தன் ெகாள்ைகையச ்ேசரந்்த . சைம → சைமயம் → சமயம்.]

சமயம் பாரக்்க ;see (šamayam.);

அகசச்ா

அகசச்ா  agaccāti, ெப. (n.)

     "ஆசா க்  அகசச்ா  காந்தாரம்" ( லப். 13;112, அ யாரக்். உைர);.

     [அகம் = தனக்  இனமான . Skt {iati} → த. சா  =  லம், இனம், வ ப் ,  ரி .]
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அகச் ட்

 
 அகச் ட்  agaccuṭṭu, ெப. (n.)

   ேசய்ைம, அண்ைம,  ன்ைம ஆ ய டங்கைள ம் ட் ம் ெசாற்களின் த ல் ெசால் ப்பாக 
வ ம் ஆ, ஈ, ஊ அல்ல  அ, இ, உ என் ம் ெர த் கள் ; demonstrative vowels a, i, o or, a, i, u forming 
initial parts of the remote proximate and frontal demonstrative words. e.g.,

ஆங் , சங் , ஊங்  அவன், இவன், உவன்.

     [அகம் +  ட் . அகம் = உள்.]

ட்  பாரக்்க ;see {$uttu,}

    ன்ைம என்ப  ேசய்ைமக் ம் அண்ைமக் ம் இைட ப்பதால், அைத இைடைமச ் டெ்டன 
வழங் வர.் ஆ ன், இைடைமெயன்ப  ட்டவட்டமாக ஓர ்இடத்ைதச ் ட்டாைமயா ம், ஊகார 
உகரங்கள் ன்னிடத்ைத ம் ன்னிைலப் ெபா ைள ேம ட் வதா ம், அவற்ைற ன்ைமச ்

டெ்டன வழங் வேத ெபா த்தமாம்;

அகச் ைவ

அகச் ைவ agaccuvai, ெப. (n.)

அகச் ைவயாவன ; இராசதம், தாமதம், சாத் கெமன்பன. " ணத் ன் வ யதகக் தெ்தனப் 
ப ேம" என்றார ் ண ைடயார,் "அகதெ்த  ைவயா னகெமனப் ப ேம" என்றார ்
சயந்த ைடயா ெமனக் ெகாள்க ( லப்.. 3 ; 12. அ யாரக்். உைர);.

     [அகம் = உள், மனம்.  ைவ = மனச் ைவ, உணரச்் .]

    க் ணத்ைதத் ேத கம் (divinity);, மாந் கம் (humanity);, ேப ம் (devilishness); என்  ப் ன் 
கப்ெபா த்தமா க் ம்;

 அகச் ைவ akaccuvai,    இைசேயாைச ல் உள்ள ஒ  ைவ; an intrinsic musical note.

     [அகம்+ ைவ]

அகச்

அகச்  agaccūṭu, ெப. (n.)

   1. உட் , அதாவ  உடம் ள் ெவப்பம்; internal heat, bodily heat.

   2. கைணச்  ; heat arising from a wasting disease in the system (சா.அக.);.

     [அகம் = உள், உடம் ன் உள்.   →   ( த. .ெதா.ெப.);.]

அகச்

அகச்  agaccūli, ெப. (n.)

   1. ஆ பத் ரா மரம் ( த்.அக.); ; the tree known as {ağupattird} maram (ெச. அக.);.

   2.  ய மரம் ; toon tree, Cedrela toona (சா.அக.);.

அகசெ்சய்ைக

அகசெ்சய்ைக agacceygai, ெப. (n.)

     "இக் ய இலக்கணங்கள் க ம் ெசய்ைக ெமன இ வைகய...... இனிச ்ெசய்ைக ம் றப் றச ்
ெசய்ைக ம் றசெ்சய்ைக ம் அகப் றச ்ெசய்ைக ம் அகசெ்சய்ைக ெமன நால்வைகத் . "எல்லா 
ெமா க்  ரவ்  வ ேய' (எ த் . 140); என்றாற் ேபால்வன றப் றச ்ெசய்ைக ; "லனெவன 
வ உம் ள்ளி ன்னர"் (எ த் . 149); என்றாற் ேபால்வன றசெ்சய்ைக ; "உகரெமா  ண ம் ள்ளி 

" (எ த் . 163); என்றாற் ேபால்வன அகப் றச ்ெசய்ைக ; ெதாைகமர  த ய ஒத் ள் இன்ன 
ஈ  இன்னவா  ெமனச ்ெசய்ைக வனெவல்லாம் அகச ்ெசய்ைக (ெதால். எ த் .  ன். 1, நச.் 
உைர);;

     [அகம் = உள். ெந க்க ற . ெசய் →. ெசய்ைக (ெதா.ெப.);. 'ைக' ெதா.ெப. ஈ .]

அகசே்சாைல

அகசே்சாைல agaccōlai, ெப. (n.)

   இன்பக் கா (உய்யான வனம்); ; pleasure garden.

     'கற்பக டச் ள. இவள  அகசே்சாைல ல்' (தக்கயாகப். 66, உைர);;

     [அகம் = மனம், மன ன்பம்.]

ேசாைல பாரக்்க ;see {Şālai.}
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அகசம்

அகசம் agasam, ெப. (n.)

   1. எ சை்ச (மைற. அக.); ; sour lime, Citrus medica.

   2. அகத்  ( த். அக.); ; West Indian pea-tree (ெச.அக.); — Agastia's plant, Coronilla grandifloraalias Agati grandiflora 
alias Sesbania grandiflora (சா.அக.);.

ஒ.ேநா; அசச்ம்,

     [2. அகத்  → அக  → அகசம்.]

அகசம்பங்

 
 அகசம்பங்  agasambaṅgi, ெப. (n.)

   ெபரிய சம்பங் மரம் ; a very large tree that bears yellow flowers—tulip tree, Indian magdolina, Michelia champaca 
(சா.அக.);.

அகசரிப்

 
 அகசரிப்  agasarippu, ெப. (n.)

   ஒ  ெபா ளின் ற்ெறல்ைல ள்ள ப  அப்ெபா ளின் ந வத்ைத (ைமயத்ைத); ேநாக்  
ெந ங் ம் ஆற்றல் (சக் ); (இக். வ.); ; centripetal force (Mod.);.

     [அகம் = உள், ந , ந வம். சரிதல் = சாய்தல், இயங் தல். சரி → சரிப்  (ெதா.ெப.);. ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

அக

அக  agasi, ெப. (n.)

   1. அகசம் 2 பாரக்்க ;see {agašam} 2.

   2.  ைமயகத்  ; West Indian sesbane, Cassia alata.

   3. அ  ; linseed plant, Linum usitatissimum (சா.அக.);.

     [அகத்  → அக .]

அக கம்

அக கம் agasugam, ெப. (n.)

   1. மனநலம் ; mental health.

   2. தன்ைன அைடந்தவரக்்  நலந்த ம் ஆற்றல் வாய்ந்த அரசமரம் ; a tree possessing healing powers and 
giving health to those who go under it—peepul tree, Ficus religiosa (சா.அக.);.

     [அகம் = மனம். Skt. {Sukha} → த.  கம் = இன்பம், நலம்.]

அகஞ் ரிப்ப த் -
தல்

அகஞ் ரிப்ப த் -தல் agañjurippaḍuddudal,    2  . . (v.caus)

   1. மனத்ைதத் ேதற் தல் ; to compose, console, as the mind.

     'எனக்ேகா ற தைசைய உங்க க் ச ்ெசால்  அகஞ் ரிப்ப த் த் தரிக்ைகக் ' (ஈ , 8.2 ; 2);.

   2.  ைறயச ்ெசய்தல் ; (ஈ , 4.7 ;9);; to cause to diminish, lessen.

   1. அகம் சரிப்ப த்  → அகஞ் ரிப்ப த் . அகம் = மனம். சரி - சமம், ேநர,் ெசவ்ைவ,  த்தம். 
சரிப்ப த் தல் = சரியாக் தல்,  த் தல், ேதற் தல்;   2. அகம் = உள்.  ரிதல் =  ங் தல், 

ைறதல், உள்ெளா ங் தல்.  ரி ( த.ெதா.ஆ. .); =  க்கம்,  ைற .  ரிப்ப த் தல் =  ைறயச ்
ெசய்தல். 'ப '  ைண ைன. ப  (த. .); → ப த்  ( . .);;

அகஞ்ெச

அகஞ்ெச  agañjevi, ெப. (n.)

   உடெ்ச ; auricular cavity.

     'அகஞ்ெச  நிரம் ம்ப  ஆரவாரித்தன" ( ல்ைலப். 89, நச.் உைர);;

     [அகம் - ெச , அகம் = உள். ெச  = கா .]
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அகட் -தல்

அகட் -தல் agaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t)

   அகல ைவத்தல் ; to open wide.

     "அண்ணாந்  காைல யகட்  நடந் " (பஞ்ச.  க. 876);;

ம. அகற் க, அகத் க ; க. அக  ; ெத. அக ம் .

     [அகல் (த. .); → அகற்  ( . .); → அகட் .]

அகட் த்ேத

 
 அகட் த்ேத agaṭṭuttē, ெப. (n.)

   ெப வ ற் த் ெதய்வம்,  ள்ைளயார;் Ganeśa, the potbellied God.

     [அக  = வ . ேத = ெதய்வம். பல் ப த்தவைனப் பல்லன் என்ப  ேபால், அக  ப த்த ெதய்வத்ைத 
அகட் த்ேத என்றனர.்]

ேத பாரக்்க ;see {ta.}

அக

அக  agaḍu, ெப. (n.)

   1. உள், உட் றம் ; interior.

     "ெச ந்ேதாட ்டகட் னைட டக் ம்" ( ரம் . தக்கன்ேவ. 57);;

   2. வ  ; belly.

     "அகடாரார"் ( றள், 936);;

   3. ந ; middle.

     "ம யக ேதாய்" (தா . சச் . 6);.

   4. ந நிைலைம ; impartiality.

     "அக ற யார ்மாட் ம் நில்லா  ெசல்வம்" (நால . 2);;

     [அ  → அகள் (அகழ்); → அகண் → அக  = உள், உட் றம், ந , ந நிைல, உடம் ன் உள் ம் ந ம் 
உள்ள வ .]

 அக  agaḍu, ெப. (n.)

    க  (சம்.அ.க.ைக); ; top, ridge, as of roof.

     [ கம் ( க் ); →  க  =  க் ப் ேபான்ற ட் ன் ேமற்ப .  க  → (உக ); → அக . இனி, 
அைகத்தல் = உயரத்் தல் அைகப்  = எ ச் . அைக → அக  =  ட் ன் உயரச்் யான அல்ல  
எ ச் யான ப  என் மாம்].

 அக  agaḍu, ெப. (n.)

அக ெசய்-தல்
அக ெசய்-தல் agaḍuseytal,    1 ெச. ன்றா . (vt.)

    ன் த் தல் ( ன்.); ; to tease, vex.

அக ரி

 
 அக ரி agaḍuri, ெப. (n.)

   பாம்  ( ந்தா.நி.);; snake.

     [அக  - வ . ஊர ்→ ஊரி. 'இ'.  . த. ஈ . ஊரத்ல் = ஒட்  நகரந்்  ெசல் தல். அக ரி = கா ன்  
வ ற் ப் றத்தால் நகரந்்  ெசல்வ .]
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அகண்

 
 அகண் agaṇ, ெப. (n.)

   அண்ைம (சம்.அக.);; nearness.

     [ஒ கா. அகம் + அண் – அகவண் → அகண்.]

அகண்டகம்

அகண்டகம் agaṇṭagam, ெப. (n.)

   1.  ள்ளில்லாத ெச  அல்  காய் ; a thornless plant or fruit.

   2.  ள்ளந்தண் ல்லாத  ; invertebrate (சா.அக.);.

   ம., க. அகண்டக ; Skt. Akantaka.

     ['அ' எ ரம்ைற ன்ெனாட் .  ள் → கள் → கண்  → கண்டம் → கண்டகம் =  ள்.]

அகண்டகாேவரி

 
 அகண்டகாேவரி agaṇṭagāvēri, ெப. (n.)

   ஈேராட் ற் ம் (ஈேராைடக் ம்);  ச் ராப்பள்ளிக் ம் இைட ல், இரண்டாகப் ரியா  ஓ ம் 
காேவரியா  ; the undivided {Kavéri} river, between Erode and its point of bifurcation close to {Thiruchirāppalli.}

     ['அ' எ ரம்ைற ன்ெனாட் . கண்டம் =  ண்டம்,  ரி , ெப நிலப்ப . அகண்டம் = 
ப க்கப்படாத . கா ரி → காேவரி.]

   ெகாள்ளிடம், கா ரி என இரண்டாகப் ரியாத நிைல ள்ள கா ரி அகண்ட காேவரி;

அகண்ட வம்

 
 அகண்ட வம் agaṇṭatīvam, ெப. (n.)

   நந்தா ளக்  ; lamp that burns perpetually, used in worship in temples.

     [அகண்டம் = ப க்கப்படாத .  ய் →  ய்  →   →  வம் =  ளக் .]

காலத்தாற் ப க்கப்படா  என் ம் எரி ம் வம் அகண்ட வம். Skt. Akhanda dipa.

   இனி, அகன்ற வட்டவ வமான அகல் ளக்  எனப் ெபா ள் ெகாள்ளின், 'அகண்ட' என்ப  'அகன்ற' 
என்பதன் ரிபா ம்;

அகண்ட ண்

அகண்ட ண்  agaṇṭapūṇṭu, ெப. (n.)

   1.  ர ப்  ; a plant used in medicines, Gratiola monieri.

   2. வல்லாைர ; Indian penny wort, Hydrocotyle asiatica.

   3. ெவன்னர ்( த்தர)்; உண் ம் ஒ  கற்ப ைக; a drug taken by Siddhas for rejuvenescence (சா.அக.);.

ண்  பாரக்்க ;see {pündu.}
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அகண்டம்

அகண்டம் agaṇṭam, ெப. (n.)

   1. ப க்கப்படாத  ; that which is indivisible.

     "அகண்டமா யமரந்்த தன்ேற" (ேகா ற் . பதஞ். 65);.

   2. நிைற  ; perfection.

     "அகண்டவ " (ஞானவா. உபசாந். 34);.

   3.  ம், எல்லாம் ( டா.); ; the whole,

   4. நந்தா ளக்  ; perpetually burning lamp.

 Skt. {akhayda}

     [அல் → 'அ' எ ரம்ைற ன்ெனாட் . கள் → கண்  → கண்டம் =   ண்டம். ஒ.ேநா.  ள் →  ண்  → 
ண்டம். பல கண்டமாகப் ப க்கப்படா  ஒேர ைமயாக இ ப்ப  அகண்டம்.]

 அகண்டம் agaṇṭam, ெப. (n.)

   அகன்ற வட்ட வ வமான தக  (அகல்);  ளக்  ; a round shaped oil burning open lamp.

     [அகல் → அகன்றம் → அகண்டம்.]

 அகண்டம் agaṇṭam, ெப. (n.)

    ைள ; brain, medullary substance (சா.அக.);.

 அகண்டம் agaṇṭam, ெப. (n.)

அகண்டெம

 
 அகண்டெம  agaṇṭameḻugu, ெப. (n.)

    ைள னின்  ெசய் ம் ஒ வைக ெம  ; a kind of paste prepared from the human brain (சா.அக.);.

ெம  பாரக்்க ;see melugu.

அகண்டவ வம்

அகண்டவ வம் agaṇḍavaḍivam, ெப. (n.)

   ப க்கப்படாத வ வம், கட ள் ; indivisible form, as of the Absolute.

     "அகண்ட வ வப் பரம்ெபா ளாம்" (ஞானவா.  ரகலா. 9);.

அகண்டவைர

 
 அகண்டவைர agaṇṭavarai, ெப. (n.)

     (Yoga); a psychic centre situated in the cerebral region—Medulla oblongata, which is the upper enlarged end of the spinal 
cord reachable only through yoga.

     "அ வான ைவயாேவ ம்ப ேம

அகண்டவைர அகண்டவைர கா வாேய" (இராமேதவர)்; - (சா.அக.);.

     [அகண்டம் =  ைள. வைர = எல்ைல யள .]

    ைட என்ப , இ  வத் ற் ம் ந ேவ ஈரிதழ்த்தாமைர வ ல் ஒ யராற் காணப்ப ம் 
நரம் ச ்சக்கரம் ; a cakra in the body, described as a two-petalled lotus situated between the two eyebrows, one of the six 
dynamic Tattvic centres which are nerve plexuses.

அகண்டவைற

 
 அகண்டவைற agaṇṭavaṟai, ெப. (n.)

    ைள ன் கண்ணைற ; cells of the brain (சா.அக.);.

     [அகண்டம் + அைற.]
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அகண்டவாய்

 
 அகண்டவாய் agaṇṭavāy, ெப. (n.)

    ரிவான வாய் ; wide or large mouth (சா.அக.);.

     [அகல் → அகன்ற (இ.கா.ெப.எ.); → அகண்ட.]

அகண்ட ளக்

 
 அகண்ட ளக்  agaṇṭaviḷaggu,    நந்தா ளக்  ; perpetually burning lamp.

     [ ளங்  →  ளக்  ( . .,  த.ெதா.ஆ. .]

அகண்ட வம் பாரக்்க ;see agenda-tivam.

அகண்ட ைண

 
 அகண்ட ைண agaṇṭavīṇai, ெப. (n.)

   ெபா த் ன் க் ட ம் (பத்த ம்); ேகா ம் (தண் ம்); ஒேர ெந ம் பலாக்கடை்ட ற் ெச க்கப்பட்ட 
ைண ; a lute whose whole body is made from a single block of jack-wood.

     ['அ' எ ரம்ைற ன்ெனாட் . கண்ட =  ண்டான, ப க்கப்பட்ட அகண்ட = ப க்கப்படாத, 
ெபா த் ல்லாத.  ண்ெனனல் =  ண் ண் என நரம்  ெத த்தல்.  ண் →  ைன.]

அகண்

 
 அகண்  agaṇṭi, ெப. (n.)

   இைசக்க  வைக (இராட.்.); ; a musical instrument (R.);.

அகண் தம்

 
 அகண் தம் agaṇṭidam, ெப. (n.)

    ண் க்கப்படாத  ; that which is undivided or indivisible.

 Skt. akhandita

     ['அ' எ ரம்ைற ன்ெனாட் . கண்  =  ண் . கண்  → கண் . கண் த்தல் =  ண் த்தல். கண்  → 
கண் தம் =  ண் ப் . 'இதம்' ெதா.ெப. ஈ . அகண் தம் =  ண் க்கப்படாத .]

     'அ' என் ம் எ ரம்ைற ன்ெனாட் ம் 'கண் ' என் ம் ெசால் ம் 'இதம்' என் ம் ஈ ம் த ேழ 
யாதலால், 'அகண் தம்' என் ம் ெசால் ம் த ெழனக் ெகாள்ளப்பட்ட ;

அகண் தன்

அகண் தன் agaṇṭidaṉ, ெப. (n.)

   கட ள் ; God, as an undivided whole.

     "அகண் தனகம்பன்" (ம ைரப் ப ற் ப். 70);.

 Skt. akhandita

     [அகண் தம் → அகண் தன் =  ண் க்கப்படாதவன், ப க்கப்படாதவன்.]

   அகண் தம் பாரக்்க ; sce agandidam.

    ந் ன ெசாற் க் ய றப் க் ப்ைபேய இதற் ங் ெகாள்க;
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அகண்ணியம்

 
 அகண்ணியம் agaṇṇiyam, ெப. (n.)

   அவம ப்  ; dishonour, disgrace.

அங்ேக ேபாவ  உனக்  அகண்ணியம் (உ.வ.);.

 Skt. aganya.

     ['அ' எ ரம்ைற ன்ெனாட் . கண் தல் = க தல், ம த்தல். கண் → கண்ணியம் = ம ப் . 'இயம்' 
ெதா.ெப. ஈ . அகண்ணியம் = ம ப் ன்ைம, அவம ப் .]

அகணி

அகணி agaṇi, ெப. (n.)

   1. உள், உட் றம் ; inside, interior.

     ' க்கா ல் அகணி நஞ் ,  க் ற் றணி நஞ்  (பழ.);.

   2. மரப்படை்ட ன் உட்பக்கத்  நார ்; fibre in the inner side of the bark of a tree (சா.அக.);.

   3. ம தநிலம் ( டா.); ; agricultural tract of land.

   4. ெநல் வயல் ; paddyield.

     "அகணி ன்கைர ர  ெமங்க ம்" (அரிசமய.  லேச. 8);.

   5. ெதன்ைன பைனகளின் உள்மடை்ட ேமல் நார ்; upper rind of the stem of the coconut and palmyra frond.

     [அகம் = உள், உட் றம், நாட் ன் உட்பட்ட ம தநிலம், ம தநில வயல்].

     " றஞ் ைற மாக்கட ்கறங் த் தகத்ேதார்

ய்தெ்த  க ம் ன் கைழ தாமைரப்

ம்ேபா  ைதய ழ்ந்ெதனக் த்தர்

   ஆ களங் க க் ம் அகநாட் ைடேய" ( றநா. 28;11-14);;
 அகணி agaṇi, ெப. (n.)

   நம் க்ைகக் ரிய நட் னர ்; confidant.

     "அகணியா ய ............ ச னி" (ெப ங். மகத. 26 ; 29-30);.

     [அகம் = உள்ளம். அகம் → அகன் → அகண் → அகணி = உள்ளம் ஒன் ய உண்ைம நட் , நண்பன்.]

அகணிக்க க்காய்

அகணிக்க க்காய் agaṇiggaḍuggāy, ெப. (n.)

   1. உடச்ைதப்பற் ள்ள க க்காய்; a gall-nut with thick fleshy portion surrounding the seed inside.

   2.  ற் ய க க்காய் ; a fully developed or ripe gall-nut (சா.அக.);.

     [அகம் → அகன் → அகண் → அகணி = உள். உடச்ைதப்பற் .]

அகணிதம்

 
 அகணிதம் agaṇidam, ெப. (n.)

   கணிக்கப்படாத  ; that which is beyond computation.

     'ம. அகணித ; க. அகண்ய ; Skt. agaņita.

     ['அ' எ ரம்ைற ன்ெனாட் . கணி → கணிதம் = கணிக்கப்பட்ட . அகணிதம் = கணிக்கப்படாத . 
'இதம்' ெதா.ெப. ஈ .]

கணித்தல் பாரக்்க ;see kanittal.
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அகணிப்பாய்

 
 அகணிப்பாய் agaṇippāy, ெப.  (n.)

   அகணிப் ளாச் னாற் ன்னிய ங் ற்பாய் ; bamboo mat plaited with thick splits.

     [அகம் → அகன் → அகண் → அகணி. ஒ கா. அகப் ப ெயா  ேசரந்்த த த்த ங் ற் ளாச் .]

பாய் பாரக்்க;see pay.

அகணிய ல்

 
 அகணிய ல் agaṇiyagil, ெப. (n.)

   அ ல் மரத் ன் உட்பாகம் ; that portion which is inside the agilwood tree (சா.அக.);.

அகணிக்க க்காய். அ ல் பாரக்்க ;see agani-k-kadu-k-kay, agil.

அகத்த ைம

அகத்த ைம agattaḍimai, ெப. (n.)

   அ க்கத் ெதாண்  ; services of a devoted servant or follower.

     "அகத்த ைம ெசய்  மந்தணன்" (ேதவா. 7.9 ; 6);.

ம. அகத்ேதான், ெத. அ ய , அ ய.

அகத்த யாள்

அகத்த யாள் agattaḍiyāḷ, ெப. (n.)

    ட்  ேவைலக்காரி ; maid-servant of a house.

     "அகத் த யாள் ெமய்ேநாவ" (தனிப்பா.  . 1, பக். 279);.

ம. அ யாட்

அகத்த ழ்

 
 அகத்த ழ் agattamiḻ, ெப. (n.)

   அகத் ைண பற் ய த லக் யம் ; Tamil literature dealing with love.

அகத்தன்

அகத்தன் agattaṉ, ெப. (n.)

   இடத் னன் ; one who is in a place.

     "ஆதவ ென ரி யகத்த, ராக் னான்" (கந்த .  த்த ங்க. 328);.

அகத்தான்

அகத்தான் agattāṉ, ெப. (n.)

   1. உள்ளிடத் ப்பவன் (இைற. 59, உைர); ; one who is in.

   2. இல்வாழ்வான் ; householder.

     "அகத்தாேர வாழ்வாெரன் றண்ணாந்  ேநாக் " (நால . 31);.

ம. அகத்தான்
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அகத்

அகத்  agatti, ெப. (n.)

   மக்கட் க் ைர ம் மாட் ற் த் தைழ ண ம் உத வ ம், ெப ம்பா ம் ெகா க்கா ம் 
ளகாய்த்ேதாட்டத் ம் ப ரிடப்ப வ மான  மரவைக ; West Indian pea-tree, s. tr., Sesbania 

grandiflora, whose leaves are edible and also used as cattle food.

     "நல்லகத்  ேவரதைன நா ங்கான் ேமக ெம ஞ்

ெசால்லக ந் தாகம ந் ேதாைகேய ெமல்லெமல்ல

ெமய்ெயரி  ைகெயரி  ேமகனத்

ைமெயரி ம் ேபாெமன் ற " ( ள்ெளரி  (பதாரத்்த. 47;5);.

   அகத் னங்கள்; species of sesban.

   சாைழயகத் , ஒ  பழமரம் ; a fruit tree.

    ற்றகத் , ஒ   ம ந் மரம் ; a small tree used for medicine.

    ைமயகத் , ஒ  ெச வைக; large-leafed eglandular senna, Cassia alata (L.);.

   ெசவ்வகத் , ஒ  ெசம்மலரச் ் மரம் ; a small tree with red flowers.

ம. அகத்  ; க.,  . அகெச ; ெத. அ ெச;  த. அகத்  → Skt. agasti.

     [அகம்  அகத் . அகம் = உள். ெகா க் கால்,  ளகாய்த் ேதாட்டம் த ய ற ெச  ெகா த் 
ேதாட்டங்களி ள்ேள ப ரிடப்ப வதால், அகத் ெயனப் ெபயரெ்பற்ற  ேபா ம்.]

ேபயகத் ,  ைமயகத்  பாரக்்க ;see pey-agatti, {šimai-y-agatti.}

     "அகத்  ஆ ரங் காய்த்தா ம் றத்  றத் ேய" என்ப , ம மக க் ம் அகத்  மரத் ற் ம் 
ெபா வான இரட் றற் பழெமா . அகத் மரம் ேதாட்டத் ற் ள்ளி ந்  ெகாத் க்ெகாத்தாக 

அகத் க்க ப்

 
 அகத் க்க ப்  agattiggaṟuppu, ெப. (n.)

    ல ற் ரத்் ெதய்வங்கட் ச ்சாத் ம் ஆைட வைக (தஞ்ைச); ; a kind of garment put on certain village deities 
(Tj.);.

அகத் க் ைர

 
 அகத் க் ைர agattigārai, ெப. (n.)

   இைலக் க க்  உத ம் அகத் த் தைழ; sesban leaves used as edible greens.

அகத் -தல்

அகத் -தல் agaddiḍudal,    17 ெச. ன்றா . (v.t)

   1. ைகயால் உள்ளைணத்தல் ( வா.);; to fold in the arms, embrace.

   2. ெச தல் ; to insert (W.);.

   3. உள்ளி தல் (க த். 4. உைர); ; to enclose, enfold.

அகத் ப்ப ப்

 
 அகத் ப்ப ப்  agattippaḻuppu, ெப. (n.)

அகத் க்க ப்  பாரக்்க ;see agatti-k-karuppu.

அகத் ைண

அகத் ைண agattiṇai, ெப. (n.)

   ைகக் ைள,  ஞ் ,  ல்ைல, ம தம், ெநய்தல், பாைல, ெப ந் ைன என் ம் ஏ  ரி களாக 
வ க்கப்பட் ள்ள காத ன்ப ெவா க்கம் ; love, as a mental experience of lovers or conjugated couple classified 
into seven forms according to ecology and stress of passion.

     "ைகக் ைள தலாப் ெப ந் ைண வாய்

ற்படக் ளந்த எ ைண ெயன்ப" (ெதால். ெபா ள். அகத். 1);.

     [அகம் +  ைண.]
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அகத் ைணப் ற
ம்

அகத் ைணப் றம் agattiṇaippuṟam, ெப. (n.)

   அகத் ைனக் ப் றம்பான ைகக் ைள, ெப ந் ைண என் ம் இ ைனகள் (ெதால். ெபா ள். 
அகத். 54, நச.் உைர);; the two forms of undesirable love, viz., unreciprocated love, and love by force, as opposed to 
reciprocal love.

     [அகம் +  ைண +  றம்.]

அகத் யம்

அகத் யம் agattiyam, ெப. (n.)

   ேதாரா.  . . 12ஆம் ற்றாண் ல், அகத் ய னிவரால் இயற்றப்பட்டதாகக் க தப்ப ம் 
மா ண்டம் என் ம் த்த லக்கணச ்சார் ல் ; a poetic work of grammar by sage Agastya, dealing with the 
three conventional classes of Tamil literature, and based upon earlier Tamil treatises, ascribed to circa 12th century B.C.

 அகத் யம் agattiyam, ெப.(n.)

    கத் ேதைவ (அ ப்பைட);யான  (அத் யாவ யம்);; that which is indispensable, essential.

ம வ. கட்டாயம்

     [அகம்+அகத் -அகத் யம்]

அகத் யர்

 
 அகத் யர ்agattiyar, ெப. (n.)

அகத் யன் பாரக்்க ;see agattiyan.

அகத் யர் ழம்

 
 அகத் யர ் ழம்  agattiyarguḻmbu, ெப. (n.)

   ெப ங்காயம், இந் ப் , இதள் (ரசம்);, ெவண்காரம், மேனா ைல, அரிதாரம், ேநரவ்ாளம், ஓமம், 
க ஞ் ரகம் என் ஞ் சரக் கைளச ்ேசரத்்  அகத் யர ்ெசய்ததாகச ்ெசால்லப்ப ம் ெபயரெ்பற்ற 
நலக்க சச்ல் ம ந் ; a famous cathartic medicinal compound, ascribed to Agastya, the ingredients being asafoetida, 
rock salt, mercury, borax, realgar, yellow orpiment, true croton, bishop's weed and black cumin.

     [Skt Agastya → த. அகத் யன், அகத் யர.்]

அகத் யர் 
ேதவாரத் ரட்

அகத் யர ்ேதவாரத் ரட்  agattiyartēvārattiraṭṭu, ெப. (n.)

   அகத் யர ்ெபயரால் வழங் ம் 25 ேதவாரப் ப கத் ெதா  ; a collection of 25 hymns from the {Tāvaram,} 
erroneously attributed to sage Agastya.

     [அகத் யர ்+ ேதவாரம் +  ரட் .]
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அகத் யன், 
அகத் யனார்

அகத் யன், அகத் யனார ்agattiyaṉagattiyaṉār, ெப. (n.)

   1.  ல ேவத மந் ரங்களின் ஆ ரிய ம், ெதன்னாட் ல் ஒ  ராமணக் ேயற்றத்ைத 
நி யவ ம், ஒ  த்த ழ்ச ்சார் ம் ல ம த் வ ம் இயற் ய வ ம் ேதாரா.  . . 12ஆம் 

ற்றாண் ல் வாழ்ந்தவ மான ஓர ்ஆரியச ்சான்ேறார ்; an Aryan sage, author of several Vedic hymns, said to 
have founded a Brähmin colony in South India, written some books on medicine. and composed a Tamil grammar.

   2. அகத் ய நாண் ன் ; the star Canopus, of which Agastya is the regent.

     'அகத் யெனன்  ன் உயரந்்த தன்னிடத்ைதக் கடந்  னத்ைதப் ெபா ந்த' (பரிபா. 11;11. 
உைர);;

     [Skt ga = ெசல். 'அ' எ ரம்ைற ன்ெனாட் . Skt. aga = அைசயாத , மைல. Skt. As = எ . அகஸ் ய 
(Agastya); = மைலைய எ ந்தவன் அல்ல  அடக் யவன்.]

   ஆரியர ்இந் யா ற் ட ் ந்த ன்,  ல ற்றாண் களாக ந்த( ந் ய); மைலையக் கடந்  
ெதற்ேக வர இயல ல்ைல.  தன் தலாக அைதக் கடந்தவர ்அகத் யர.் அதனால், அவ க்  

ந்தமைலைய ெவன்றவர ்என் ம்,  ந்தமைல ன் ெச க்ைக அடக் யவெரன் ம் கழ்ச்  
எ ந்த . இக் காலத் ம், எவெர ற்  (Everest);  ேய ய வைர அக் வடை்ட ெவன்றவர ்(conqueror of 
the Everest); என்  தல் காண்க;    ந்தமைலைய அடக் யதனால் அகத் யர ்அப்ெபயர ்ெபற்றார ்
என் ம் வட லார ் ற் , ெபா த்த ைடயதாய்த் ேதான்ற ல்ைல. ஏெனனின்,  ந்தமைலையக் 
கடக்  ன்ன ம் அவ க்  அப்ெபயர ்இ ந்ததாகத் ெதரி ன்ற ;   அகத் யன் என் ம் ெபயைர 
ெயாத்த Augustus, Augustainus, Augustanus, Augustulus  த ய இலத் ன் ெபயரக் ம், Augusti என் ம் 
ெச மானியப் ெபய ம், Augustine என் ம் ஆங் லப் ெபய ம் ேமைலநா களில் மக்கள் 
இயற்ெபயரக்ளாகத் ெதான்  ெதாட்  வழங்  வந் க் ன்றன. அவற் ற்ெகல்லாம் லமாகத் 
ேதான் ம் augustus என் ம் இலத் ன் ெசால் ற் , consecrated ( ப்பைடயல் ெசய்யப்பட்ட);, venerable 
(வணங்கப்படத்தக்க); என்  ெபா ள் ெசால்லப்ப ன்ற ;   இலத் ைன ய த்  வழங் ம் 

ேரக்கத் ற்  இனமான ஒ  ெமா ையத் தாய்ெமா யாகக் ெகாண்ட ஒர ்இனத்தாரின் வ வந்த 
ேவத ஆரியக் ரவர ்ஒ வரக்்  அம் ேமைலப் ெபயர ்இடப்பட்டெதன்  ெகாள்வ , இயற்ைகக்  

ற் ம் ஒத்தேத. ஆகேவ, அகத் யன் என் ம் ஆரியச ்ெசால் ற் , வணங்கப்படத்தக்கவன் என்  
ெபா ள் வேத ெபா த்தமாம்;   இலக்கண ல் தற்கண் இயற்ற ழ்க்ேக 
ேதான் த்தல் ம். அ ம் எ த் லக்கணம், ெசால் லக்கணம், ெசாற்ெறாடரிலக்கணம், 
ெசய் ளிலக்கணம், ெபா ளிலக்கணம் என் ம் ஐந்நிைலப்பட் த்தல் ேவண் ம். அதன் ன் 

அகத் யான்பள்ளி

அகத் யான்பள்ளி agattiyāṉpaḷḷi, ெப. (n.)

    மைறக்காட் ற்  அ ள்ள ஒ  நகர ்(ேதவா. 2.212); ; a shrine near Tirumaraikkadu {}.

     [அகத் யன் → அகத் யான். பள்ளி = தவநிைலயம்.]

அகத் சர

அகத் சர  agattisaraṟugu, ெப. (n.)

    ற்ற  (இராட,்); ; species of grass, short in stature like Agastya (R.);.

     [Skt. agastya + {1ša} – அகஸ் ச → த. அகத் சன் → அகத் யர.் வ. ஈசன் = கட ள், ேதவன், 
ெதய்வத்தன்ைம ள்ளவன். அகத் யர ் ள்ளரா ந்ததனால், அவைரப்ேபால் உ ற் தான 

ற்ற  அகத் சா  எனப் ெபயரெ்பற்ற .]

அகத் ரப் ல்

 
 அகத் ரப் ல் agattīcurappul, ெப. (n.)

அகத் சர  ;see {agattišar-arugu.}

     [Skt. agastya + {išvara} + த.  ல் – அகஸ் சவ்ரப் ல் → அகத் வரப் ல் → அகத் ரப் ல்.]

அகத்

அகத்  agattīṭu, ெப. (n.)

   1. எண்ணம்; thought, idea.

     "அகத்  ற் ம் ரணவமாகப் றங் " (கச் , வண் . 352);.

   2. ைகயால் உள்ளைணக்ைக (அகநா. 26;17, உைர); ; embrace.

     [அகத்  + இ  - அகத் . இ  → ஈ .]

அகத் ைரப்ேபான்

அகத் ைரப்ேபான் agatturaippōṉ, ெப. (n.)

   1. மனசச்ான்  ; the inner voice, the voice of conscience (இராட.்);.

   2. கட ள் ; God.

     [அகத்  + உைரப்ேபான். அகம் = மனம்.]
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அகத் ைஞ

 
 அகத் ைஞ agattuḻiñai, ெப. (n.)

     [அகத்  + உ ைஞ.]

அகத் ைஞயான்

 
 அகத் ைஞயான் agattuḻiñaiyāṉ, ெப. (n.)

     [அகத் ைஞயான் = அகத்ேதான்.]

அகத் ப்

அகத் ப்  agattuṟuppu, ெப. (n.)

   1. அன் , அ ள், இரக்கம் த ய மனப்பண்  ; qualities of the heart, as love, grace, mercy.

     "அகத் ப் பன்  லவரக்் " ( றள், 79);.

   2. உட ன் உள் ப்  ; internal organs of the body.

     [அகத்  + உ ப் .]

அகத்ைத

 
 அகத்ைத agattai, ெப. (n.)

   தாய் ; mother

அகத்ெதாண்டன்

அகதெ்தாண்டன் agattoṇṭaṉ, ெப.  (n.)

    ட்  ேவைலக்காரன் ; domestic servant.

     'ஒ வர ்மைன ற் பணிெசய் ம் அகதெ்தாண்டரக்் ளதா ய உரிைம' ( .ேபா.பா. 8;1,பக்.429);.

     [அகம் + ெதாண்டன். அகம் =  .]

அகத்ேதான்

 
 அகத்ேதான் agattōṉ, ெப. (n.)

அகத் ைஞயான் பாரக்்க ;see {agatt(u);-uliñaiyán.}

அகேத

 
 அகேத  agatēci, ெப. (n.)

   உள்நாட்  இரப்ேபான், பரேத  என்பதற்  எ ர;் native mendicant, dist. f. {paradēši.}

     [அகம் + ேத .]

   அகேத  பரேத  என் ம் மர ைணெமா  எ ைக ேநாக்  'அரேத  பரேத ' என்  தவறாக 
உலகவழக் ல் வழங் வ ற ;

அகநகர்

அகநகர ்aganagar, ெப. (n.)

   1. ேகாடை்டக் ள் அடங் ய நகரப்ப  ( லப். 14; 69, அ யாரக்். உைர); ; interior of a fortified town.

   2. உவளகம் (அந்தப் ரம்); ; women's appartments in a palace.

     "அகநகர ்ைக ட் '" (மணிேம. 23;57);.

     [அகம் + நகர.் அகம் = உள்.]

அகநைக

அகநைக aganagai, ெப. (n.)

   இகழ்ச் நைக ( லப். 16;164, அ யாரக்். உைர);; derisive laughter.

     [அகம் + நைக.]

அகநைக-த்தல்

அகநைக-த்தல் aganagaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   இகழ்ச் யாகச ் ரித்தல்; to laugh in derision.

     "அகநைகத் ைரத் " ( லப். 16;164);.
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அகநாடகம்

அகநாடகம் aganāṭagam, ெப. (n.)

   மனத் ள்ள காதைலப் லப்ப த் ம் நளிநயங்கேளா  ய நடம் ( லப். 3;14, அ யாரக்். 
உைர);; dance accompanied by gestures expressing love.

     [அகம் + நாடகம்.]

அகநாடக

அகநாடக  aganāṭagavuru, ெப. (n.)

   அக நாடகத் ற் ரிய பாடல்கள் ( லப். 3 ;14, அ ம். உைர); ; various kinds of musical compositions used in 
performing dances expressing love.

     [அகம் + நாடகம் + உ .]

அகநா

அகநா  aganāṭu, ெப. (n.)

   1. உள் நா  ; interior of a territory.

     "அகநா  க் " (ம ைரக். 149);.

   2. ம தநிலம் ; agricultural tract.

     " றஞ் ைற மாக்கட ்கறங் த் தகத்ேதார்

ய்தெ்த  க ம் ன் கைழ தாமைரப்

ம்ேபா  ைதய ழ்ந்ெதனக் த்தர்

ஆ களங் க க் ம் அகநாடை்டேய" ( றநா. 28;11-14);.

     [அகம் + நா .]

அகநா ைக

அகநா ைக aganāḻigai, ெப. (n.)

   ெதய்வப் ப ைம க் ம் க வைற, உண்ணா ைக; sanctuary of a South Indian (Hindu); temple.

     'அகநா ைகப் பணிெசய்வார'் (T.A.S. i, 6);.

ம. அகநா க

     [அகம் + நா ைக.]

நா ைக பாரக்்க ;see naligai.

அகநா

அகநா  aganāṉūṟu, ெப. (n.)

   கைடக் கழகக்காலப் லவர ்ஏறத்தாழ ற்ற  ப ன்மர ்அகப்ெபா ள்பற் ப் பா யன ம், 
உ த் ரசன்மரால் ெதா க்கப்பட்டன மான நா ா  அகவற்பாத் ரட்  ; Ananthology of 400 love-lyrics in 
agaval metre by about 160 poets of the period of the 3rd Tamil Academy, compiled by {Uruttirašanman.}

     [அகம் + நா .]

அகநிைல

அகநிைல aganilai, ெப. (n.)

   1. உள்ளிடம் ; inside (W.);.

   2. மனத் ள்ளி க் ங் கட ள் (இராட.்);; God as residing in one's mind (R.);.

   3. நகர ்; town.

     "அைர ேமம் ப இய வக நிைல" ( லப் 5 ;161);;

   4.  ல(சா );ப் ெப ம் பண்வைக நான்க ள் ஒன் ; one of the four primary melody-types.

     [அகம் + நிைல.]

 அகநிைல aganilai, ெப. (n.)

பரதக்கைல ல் ைகயா ம் ஒ  த் ைர நிைல. 

 An hand posture in Bharathanatyam.

     [அகம்+நிைல]
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அகநிைலக் ஞ்

அகநிைலக் ஞ்  aganilaigguṟiñji, ெப. (n.)

    ஞ் ப் பண்ணின் ஒ வைக; a primary melody-type, a variety of {kuriñji.}

     "ெதன்  பாைல ஞ் ேய ம தஞ்

ெசவ்வ  ெயன் நா னிலத் ற்

ன்னகம் றேம ய யல் மற்ைறப்

   ெப ய றழெவண் ணிரண்டாய்" (கந்த . அ ர,  ரன் அர க். 23);;     [அகம் + நிைல +  ஞ் .]

அகநிைலக் 
ெகாசச்கம்

 
 அகநிைலக் ெகாசச்கம் aganilaiggoccagam, ெப. (n.)

     [அகநிைல + ெகாசச்கம்.]

அகநிைலச ்
ெசய் ட்டா ைச

அகநிைலச ்ெசய் ட்டா ைச aganilaisseyyuṭṭāḻisai, ெப. (n.)

கட ைள வண்ணித் ப் கழாத ம், அகப்ெபா ள்பற் ய ஒத்தா ைசக் க ப்பா ற் ரிய மான 
ெசய் ப்  ;{tališai,} 

 which does not deal with the greatness of God, being a member of an {ottališaikkali *erse} which deals only with an amatory 
theme.

     [அகநிைல + ெசய் ள் + தா ைச.]

     'வண்ணித் ப் கழ்த ன் வண்ணக ெமனப் ப ம். என்ைன? தர னாேன ெதய்வத் ைன 
ன்னிைலயாகத் தந்  நி இப் ன்னரத் ெதய்வத் ைனத் தா ைசயாேன வண்ணித் ப் கழ்த ன், 

அப்ெபயர ்ெபற்றதாக ன். ஒ ந்த உ ப்பான் வண்ணிப் ஞ் றந்த உ ப்  இ ெவன்க' 
(ெதால்.ெபா ள்.ெசய். 140, ேபரா. உைர);;

அகநிைலச ்
ெசவ்வ

 
 அகநிைலச ்ெசவ்வ  aganilaiccevvaḻi, ெப. (n.)

   ெசவ்வ ப் பண்ணின் ஒ வைக; a primary melody-type, a variety of {Seyvali.}

     [அகநிைல + ெசவ்வ .]

ெசவ்வ  பாரக்்க ;see {}

அகநிைலப் 
பசாசம்

 
 அகநிைலப் பசாசம் aganilaippacācam, ெப. (n.)

     [அகநிைல + பசாசம்.]

அகநிைலப்பாைல

 
 அகநிைலப்பாைல aganilaippālai, ெப. (n.)

     [அகநிைல + பாைல.]

அகநிைலம தம்
அகநிைலம தம் aganilaimarudam, ெப. (n.)

     "அகநிைல ம த ம் றநிைல ம த ம்" ( லப். 8;39);.

அகநிைலெயாத்தா
ைச

அகநிைலெயாத்தா ைச aganilaiyottāḻisai, ெப. (n.)

   1. க ப்பா வைக (பாப்பா. 91); ;   2. க ப்பா ப்  வைக (ெதால், ெபா ள். ெசய். 138, ேபரா. உைர);; an 
element of kali verse.

     [அகநிைல + ஒத்தா ைச.]

அகப்பக்கம்

அகப்பக்கம் agappaggam, ெப. (n.)

   2. உட்பக்கம்; inside.

     [அகம் + பக்கம்.]
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அகப்பைக

அகப்பைக agappagai, ெப. (n.)

   உட்பைக; ஒ  ம்பம், இனம், வ ப் , அைமப்பகம், நி வனம், நா  த யவற் ள் 
ஒன்றற் ள்ேளேய ேதான் , ஒற் ைமையக் ைலத் ப் பைகவரக்் க் காட் க்ெகா க் ம் பைக,  றப் 
பைகக்  எ ர ்; enmity within a family group of relatives, community, class, organization, establishment or country, 
leading to disunity and destruction.

     " றப்பைக ேகா ன் க்  மஞ்சார்

அகப்பைக ெயான்றஞ் க் காப்ப" (நீ ெந . 55);.

ம. அகப்பக

     [அகம் + பைக.]

அகப்பட்

அகப்பட்  agappaṭṭi, ெப. (n.)

   அகக் கட் ப்பா  இல்லாதவன்-ள் ; an irresponsible person.

     "அகப்பட்  யாவாைரக் காணின்" ( றள், 1074);;

     [அகம் + பட் .]

அகப்படச ் த் ரி-
த்தல்

அகப்படச ் த் ரி-த்தல் agappaḍaccūttirittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெபா ள் லப்படாவா  உள்ளடங்க ற்பா இயற் தல் ; to versify grammatical rules rendering the meaning 
obscure.

     ' த்த ெபா ள் ளங்காைம ன் அகப்படச ் த் ரியாராகலா ம்' (ெதால். ெசால்.  ள . 35, 
ேசனா. உைர);;

 Skt. Sutra → த.  த் ரம் →  த் ரி. அகப்பட +  த் ரி.]

அகப்ப -தல்

அகப்ப -தல் agappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. உட்ப தல், உள்ளடங் தல் ; to be included.

     "சத்த க் கணமகப்பட......  னித்தைல வ ம்" (உத்தரரா. வைரெய . 69);;

   2.  ைறதல் ; to be diminished, shortened. (ெதால். ெபா ள். ெசய்.134, ேபரா. உைர);.

   3.  க் க் ெகாள் தல் ; to be entangled.

மான் வைலக் ள் அகப்பட் க்ெகாண்ட  (உ.வ.);.

     'அகப்பட் க் ெகாள்ேவன் என்றா கள்வன் களெவ க் ற ' (பழ.);.

   4.  ப தல் ; to be caught.

     "ெகாண்டல் வண்ண னகப்படா ெனவரக்் ம்" (பாரத.  ட.் 174);.

ேவடை்டக் ப் ேபானால் யல் அகப்ப மா? (உ.வ.);.

   5. வசப்ப தல் ; to be brought under one's influence, to become subordinate.

   ஊெரல்லாம் அவ க்  அகப்பட் க் ற  (உ.வ.);;   6.  ைடத்தல் ; to be obtained.

     "யா ைட யாரம்ணங் காணணங் காய்வந் தகப்பட்டேத" ( க்ேகா, 7);;

     'அகப்பட்டைதச ் ட்டடா கம்பளியப்பா (பழ.);.

ம. அகப்ெப க; க., ெத. அகப .

அகப்ப த் -தல்

அகப்ப த் -தல் agappaḍuddudal,    2  . . (v. caus.)

   1.  க்கைவத்தல் ; to entrap.

     "பரதவர ்வைல  னகப்ப த் தரிய" '(பாரத. . 105);.

   2.  த்தல் ; to catch hold of.

     "மற்றவன் ெப ரண் க் க். ைகயகப்ப த் ய்ப்பனால்" (கந்த . மேகந். வச் ர. 6);;
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அகப்பைட

அகப்பைட agappaḍai, ெப. (n.)

   நம்பகமான அ க்கதெ்தாண்டர ்; trustworthy attendants.

     'அகப்பைட ெயன்  க்கரா ப்பாைர' (ஈ , 10 ; 1.  ர.);;

     [அகம் + பைட.]

 அகப்பைட akappaṭai, ெப. (n.)

   க க்க (அந்தரங்க);ப் பைட; confidential military force

     "உ ல் ெபா  தம  அகப்பைட"( .பா.28:47.);

     [அகம்+பைட]

அகப்பணி

அகப்பணி agappaṇi, ெப. (n.)

   1. மைற கமான ெதாண்  ; confidential service.

     "அங்  அகப்பணி ெசய்வர ் ண்ேணார"் ( வ்.  வாய். 10.2;6);.

   2.  ட் ேவைல ; domestic work.

     [அகம் + பணி.]

அகப்பத் யம்

அகப்பத் யம் agappattiyam, ெப. (n.)

   1. ம ந்  உண் ங்காலத்  உடெ்காள் ம் வரம் ட்ட உண ,  றப்பத் யம் அல்ல  ம  பத் யம் 
என்பதற்  எ ர ்; diet or regimen observed during the course of taking medicine.

   2. ம த் வக் காலத் ற் ணரச்் ன்பந்த ரை்க ; abstention from sexual intercourse, while under medical 
treatment.

     [அகம் + பத் யம்.]

பத் யம் பாரக்்க ;see pattiyam.

அகப்பரம்

 
 அகப்பரம் agapparam, ெப. (n.)

    ண்ைண ; pial, a raised platform under the varandah used for sitting.

     [ஒ கா. அகம் =  .  றம் = ெவளி. அகப் றம் → அகப்பரம் =  ட்  ெவளித் ண்ைண. இனி, அகம் = 
உள்; பரம் = ேமல், ேம டம், ேம ,  ண்ைண, அகப்பரம் = உள் ண்ைண என் மாம்.]

அகப்பரிவாரம்

அகப்பரிவாரம் agapparivāram, ெப. (n.)

   1.  ட்  ேவைலக்காரர ்( வக. 292, நச.் உைர); ; domestic servants.

   2. அரண்மைனப் பணியாளர ்;ம. அகப்பரிவாரம்

     [அகம் + பரிவாரம்.]

பரிவாரம் பாரக்்க ;see parivaram.

அகப்பற்

அகப்பற்  agappaṟṟu, ெப. (n.)

   1. தன் உடம் ன் ள்ள பற்ெறண்ணம்,  றப்பற்  என்பதற்  எ ர ்( றள், 345, பரிேம. உைர); 
; attachment to self, self-love, opp. to purapparru.

     "ேபாேம யகப்பற்ெறன் ந் பற" (அ ேரா. 14);.

   2.  ற் ாரப்் பங்காளிகள் அவ்வப்ேபா  ப ரந்்  பயன்ப த் ம் ஊர ்நிலம்

   3. ெதாடக்கந்ெதாட் க் ளப்பாசன ள்ள நிலம் (ெநல்ைல); ; land which has been irrigated by a tank since the 
very beginning (Tn.);.

ம. அகப்பற்

     [அகம் + பற் .]
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அகப்பா

அகப்பா agappā, ெப. (n.)

   1. ேகாடை்ட ம ல் ; fortified wall, wall of a fort or fortress.

     "அகப்பா எ ந்த அ ந் றல்" ( லப். 28;144);.

   2. ம ண்ேமைட ( ங்.); ; mound within inner fortifications.

   3. அக  ( ங்.); ; ditch around a fort.

ம. அகப்ப

     [உகப்   → அகப்  → அகப்பா.]

அகப்  பாரக்்க ;see agappu.

அகப்பாட்

அகப்பாட்  agappāṭṭu, ெப. (n.)

   1. அகப்ெபா ட ்ெசய் ள்,  றப்பாட்  என்பதற்  எ ர ்; love-poem, opp. to purappattu.

   2. அகநா  (க த். 37. நச.் உைர); ; an anthology of love-lyrics.

     [அகம் + பாட் .]

அகநா  பாரக்்க ;see {aga-naniiru.}

அகப்பாட் வண்
ணம்

அகப்பாட் வண்ணம் agappāṭṭuvaṇṇam, ெப.  (n.)

     "அகப்பாட்  வண்ணம்,  யாத் தன்ைம ன் ந்ததன் ேமற்ேற" (ெதால், ெபா ள். ெசய். 222);;

   எ-  : "உண்கண் வப்ப ெதவன்ெகா லன்னாய்" (ஐங் . 21);;     [அகம் + பாட்  + வண்ணம்.]

அகப்பாட் ப்

அகப்பாட் ப்  agappāṭṭuṟuppu, ெப. (n.)

   அகப்ெபா ளின் அல்ல  அகத் ைண ன் பன்னி   ; the twelve members of agapporul or agattinai.

   1. இயல் பகத் ைண;   

 method of defining a thing or showing its nature, quality, etc.

   2. வைகயத் ைண;   

 amplification or detailing at large what has been said briefly.

   3. ெபா வகத் ைண; the rule for summing up or recapitulating.

   4.  றப்பகத் ைண;\

 the rule for discriminating or explaining the difference between things.

   5. உவமவகத் ைண; the rule for illustrating a subject by metaphors, comparisons, etc.

   6.  றநிைலயகத் ைண; the rule for exemplifying a subject through examples.

   7. எ ரந்ிைலயகத் ைண; the rule for elucidating a point through its opposite.

   8. காரண (அ); க யகத் ைண; revealing the condition or quality of a thing by its origin.

   9. காரியவகத் ைண; proving a thing by its effects.

   10. காரகவகத் ைண;   

 the rule for relating an action, event, etc., to which belong the following;

 who.

அகப்பாட்ெடல்ைல

 
 அகப்பாடெ்டல்ைல agappāṭṭellai, ெப. (n.)

    த்த வரம்ைபத் தன்னகத் தடக் க்ெகாள் ம் எல்ைல (ெதால், பா . இளம். உைர); ; confining limit or 
boundary.

     [அகப்ப  → அகப்பா  + எல்ைல.]
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அகப்பா

அகப்பா  agappāṭu, ெப. (n.)

   1. அகப்ப தல் ; being caught or obtained.

   2. உண்ணிகழ்ச்  ; internal occurrence.

   3. ெந ங் க்ைக ; being close.

     "அகப்பாட ்டண்ைமயன்" (ெப ங். மகத. 18;20);.

   4.  க் கண் ப்  ( ைவ); ; discovery (Pond.);.

     [அகப்ப  → அகப்பா .]

அகப்

அகப்  agappu, ெப. (n.)

   ஆழம் ( ன்.); ; depth.

     [அகழ்தல் = ேதாண் தல். அகழ் → அகழ்ப்  → அகப்  = ேதாண்டப்பட்ட அல்ல  ேதாண்டப்ப ம் 
ஆழம்.]

அகழ்ப்  பாரக்்க ;see agalppu.

 அகப்  agappu, ெப. (n.)

   மரப் ளப் ற் ெச த் ம் மரத் ண் , ஆப்  (இ.வ.);; wedge (Loc.);.

     [அைகத்தல் = அ த்தல், ெச த் தல். அைக → அைகப்  → அகப்  அ த் ச ்ெச த்தப்ப ம் ஆப் .]

 அகப்  agappu, ெப. (n.)

   எ ச்  (சம்.அக.); ; height.

     [உகத்தல் = உயரத்ல். உக → உகப்  = உயரச்் . "உகப்ேப உயரத்ல்" (ெதால். ெசால். உரி. 8);. உகப்  → 
அகப் . உ → அ ெசால்லாக்கத் ரி . ஒ.ேநா.; உைக(த்தல்); → அைக(த்தல்);.]

அகப்

 
 அகப்  agappuli, ெப. (n.)

   ெபா ள்கள், ெசாத்  (க .அக.); ; things, property.

     [ெபா தல் = ெச த்தல்,  தல். அகப்ெபா  → அகப் .]

அகப் றக்க

 
 அகப் றக்க  agappuṟaggaruvi, ெப. (n.)

     [அகம் +  றம் + க .]
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அகப் றக் 
ைகக் ைள

அகப் றக் ைகக் ைள agappuṟaggaiggiḷai, ெப. (n.)

   அன் ைனந் ைண என் ம் இ  தைலக்காதற் ப் றமான ஒ தைலக் காதல் ; unreciprocated love, as 
outside the sphere of reciprocal love.

     [அகம் +  றம் + ைகக் ைள.]

   மக்கள் ப்பத்ைதக் கவனியா  ெபற்ேறாரால் த்  ைவக்கப்ப ம் மணங்க ள், மணமகன் 
மணமகள் என் ம் இ வ ள் ஒ வர ்மட் ம் காத த் , இன்ெனா வர ்கடைமக்காக 
இணங் ப்பேத, ஒ தைலக் காமம் என் ம் ைகக் ைளயா ம்;     "காமஞ் சாலா இளைம 
ேயாள்வ ன்

ஏமஞ் சாலா இ ம்ைப ெயய்

நன்ைம ந் ைம ம் என்  றத்தால்

தன்ெனா ம் அவெளா ம் த க் ய ணரத்் ச ்ெசால்ெல ரெ்பறாஅன் ெசால் ன் றல்

ல் த் ேதான் ம் ைகக் ைளக் ப்ேப" (ெதால். ெபா ள். அகத். 50);

   என்ப ,  ற்பா ற் த் ள்ளவா , ெசால்லளவான காமக் ப்ேபயன் க் ட்டதெ்தா  ய 
ஒ க்கேமா மண வாழ்க்ைகேயா அன் . ஆகேவ, ைகக் ைளக் ப் , ைகக் ைளெயா க்கம் 
அல்ல  ட்டம் எனக் ைகக் ைள இ றத்த  என அ க. இங்ஙணேம, ெப ந் ைணக் ப் , 
ெப ந் ைணெயா க்கம் எனப் ெப ந் ைண ம் இ றத்ததாம். அ  ெப ந் ைண ற் றப்ப ம்;

அகப் றச ்சமயம்

 
 அகப் றச ்சமயம் agappuṟaccamayam, ெப. (n.)

 six religious sects not intimately related to orthodox {Saivism.}.

     [அகப் றம் + சமயம்.]

அகப் றத்தைலவ
ன்

 
 அகப் றத்தைலவன் agappuṟattalaivaṉ, ெப. (n.)

     [அகப் றம் + தைலவன்.]

அகப் றத் ைண

அகப் றத் ைண agappuṟattiṇai, ெப. (n.)

   அகப்ெபா ட் ைன ஏழ ள், அகைனந் ைணக் ப் றம்பான ைகக் ைள, ெப ந் ைணகள் (யாப். 
.பக். 528); ; the two forms of love kaikkilai and perundinai out of seven, as outside the sphere of {aganaindinai.}.

     [அகப் றம் +  ைண.]

   அகப்ெபா ட் ப் றம்பான றப்ெபா ட் ைண ஏ ப்பதால், அகப்ெபா ட் ள்ேளேய சற் ப் 
றம்பான  அகப் றம் எனப்பட்ட . இங்ஙனம் றப்ெபா ட் ள் ம் சற் ப் றம்பான  றப் றம் 

எனப்ப ம்;

அகப் றப்பாட்

அகப் றப்பாட்  agappuṟappāṭṭu, ெப. (n.)

   ைகக் ைள, ெப ந் ைணக க் ரிய ெசய் ள் ; poem describing love which is unreciprocated or improper if 
not criminal.

     "அகப் றப்பாட்  கப் ல வைவேய" (நம் யகப். 250);;

     [அகப் றம் + பாட் .]

அகப் றப்ெப ந்
ைண

அகப் றப்ெப ந் ைண agappuṟapperundiṇai, ெப. (n.)

   இ தைலக் காமெமன் ம் அகைனந் ைணக் ப் றமா ய ெபா ந்தாக் காமம் (நம் யகப். 243); 
; improper or criminal love, as outside the sphere of mutual love.

     [அகப் றம் + ெப ந் ைன.]
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அகப் றப்ெபா ள்

 
 அகப் றப்ெபா ள் agappuṟapporuḷ, ெப. (n.)

   அகப் றத் ைணகட் ரிய ஒ தைலக் காம ம் ெபா ந்தாக் காம ம் ; themes relating to unreciprocated 
and improper or criminal love.

     [அகப் றம் + ெபா ள்.]

அகப் றம்

அகப் றம் agappuṟam, ெப. (n.)

   1. ஒன்ேறா  ெதாடர் ெகாண்  அதற் ச ்சற் ப் றம்பான  ; that which is related to, but is not of the 
essence.

   2. அகத் ைணப் றம் பாரக்்க;see {aga-t-tinai-p-puram. -}

     [அகம் +  றம்.]

அகப் ற ழ

அகப் ற ழ  agappuṟamuḻvu, ெப. (n.)

   தண் ைம, தக்ைக, த ணிசச்ம் த ய இைடநிைலத் ேதாற்க கள் ( லப். 3 ; 27, அ யாரக்். 
உைர); ; drums of the medium grade, like tantumai, takkai amd taguaiccam, etc., used as accompaniment to music and 
dancing.

     'அக ழவாவன ;  ன்ெசான்ன உத்தமமான மத்தளம், சல் ைக, இடக்ைக, கர ைக, ேபரிைக, 
படகம்,  ட ழா ெவன ைவ.

   அகப் ற ழவாவன ;  ன்ெசான்ன மத் மமான தண் ைம, தக்ைக, த ணிசச்ம் 
தலா ன;    ற ழவாவன;  ன் ெசான்ன அதமக் க யான கணப்பைற தலா ன;    றப் ற 
ழவாவன;  ற் றப்படாத ெநய்தற்பைற தலா ன' என்  அ யாரக்்  நல்லார ்( லப். 3;27, உைர); 

ப்பதால், அகம் அகப் றம் றம் என்  வ த்த வைக ழ க ம்,  ைறேய,  தல் இைட 
கைடப்பட்ட மங்கல ழ கள் என்ப ம்,  றப் றம் என்  இ த் ெதா க் யைவ அமங்கலப் பைறகள் 
என்ப ம் உய்த் ணரப்ப ம்;

அகப்

அகப்  agappū, ெப. (n.)

   ெநஞ்சத்தாமைர ; heart-lotus, used fig.

     "அகப்  மைலந் " ( வக. 1662);.

ம. அகமலர்

     [அகம் +  .]

அகப் ைச

 
 அகப் ைச agappūcai, ெப. (n.)

   மன வ பா  ; worshipping in mind, meditation.

     [அகம் +  ைச.]

அகப்ேபய்ச் த்தர்

 
 அகப்ேபய்ச் த்தர ்agappēyccittar, ெப. (n.)

   அ க்க  தம் மனத்ைத 'அகப்ேபய்' என்  ளித் ப் ப வல் பா ய ஒ  ெவன்னர ்( த்தர)்; ; name of a 
Siddha, author of a poem in which the mind is addressed as "mind-devil' in every stanza.

     [அகம் + ேபய் +  த்தர.்]

42

www.valluvarvallalarvattam.com 42 of 19068.



அகப்ைப

 
 அகப்ைப agappai, ெப. (n.)

   ேசா ,  ழம் , காய்க  த ய சைமத்த உண ப் ெபா ள்கைள கந்  பரிமாற உத ம் நீண்ட 
ள்ள ரடை்ட அல்ல  கலம் ( டா); ; ladle, large spoon with a long handle, usu. of coconut shell.

     'அகப்ைப அ ைவ ய மா? (பழ);.

     'அகப்ைப ைறந்தால் ெகா ப்ெபல்லாம் அடங் ம்" (பழ);.

     'அகப்ைப த்தவன் தன்னவனானால் அ ப்பந் ல் இ ந்தாெலன்ன? கைடப்பந் ல் 
இ ந்தாெலன்ன?' (பழ.);;

ம. அகப்பான் ; க. அகெப ; ெத. அகப ;  . காெப.

     [அகழ்தல் = ேதாண் தல்,  கத்தல். அகழ் → அகழ்ப்  → அகழ்ப்ைப → அகப்ைப, ஒ.ேநா.; ேகழ்ப்  → 
ேகழ்ப்ைப → ேகப்ைப. சைமத்த உண  வைககைளக் கலத் ந்  அகழ்ந்  (ேதாண்  அல்ல  

கந் ); எ த்தற் ச ் ரடை்டயா ம் மரப் யா ம் ெசய்யப்பட்ட க  அகப்ைப.]

அகப்ைபக்கைண

 
 அகப்ைபக்கைண agappaiggaṇai, ெப. (n.)

   அகப்ைபக் காம்  ; handle of ladle.

     [அகப்ைப + கைண.]

அகப்ைபக் ன்னரி

 
 அகப்ைபக் ன்னரி agappaiggiṉṉari, ெப. (n.)

   அகப்ைப வ ல் .ெசய்த ைளயாட்  நரம் ைசக் க  ; stringed toy musical instrument shaped like a 
coconut-shell ladle.

     [அகப்ைப +  ன்னரி.]

ன்னரி பாரக்்க ;see kinnari.

அகப்ைபக்

அகப்ைபக்  agappaigguṟi, ெப. (n.)

   1. அகப்ைபயள  (ஈ , 1.4; 6, அ ம்.);; measure of quantity, a coconut-shell ladle can hold.

   2. ெநற் ய ன்ேமல் இ ம் சாணிப்பாற்  ; marks of cow-dung solution poured from a ladle on heaps of 
paddy.

     "கண்ணாரக் கண்டதற்  ஏன் அகப்ைபக்  ?' (பழ.);;

   3. அகப்ைப ம் நிைலையக் ெகாண்  பாரத்்தல் ( ன்.); ; prognostication by observing the lying 
position and direction of a ladle let fall perpendicularly, practised by women.

     [அகப்ைப +  .]

 பாரக்்க ;see kuri.

அகப்ைபக்

 
 அகப்ைபக்  agappaigāṭu, ெப. (n.)

   அகப்ைபெச  ; rack for ladles.

     [அகப்ைப +  .]

அகப்ைபெச

 
 அகப்ைபெச  agappaiserugi, ெப. (n.)

   அகப்ைபகள் ெச  ைவக் ம் சட்டம்; perforated frame for holding ladles, the handles being inserted into the 
perforations.
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அகப்ைபெசா

 
 அகப்ைபெசா  agappaisorugi, ெப. (n.)

அகப்ைபெச  பாரக்்க ;see {agappai-šerugi.}.

அகப்ைபய

அகப்ைபய  agappaiyaḍi, ெப. (n)

   1. அகப்ைப னால க் ம் அ  ; a blow dealt with a ladle.

   2. பட் னி ; starvation.

   3. அகப்ைப ன் அ ப்ப  ; the bottom of a ladle.

     [அகப்ைப + அ .]

அகப்ைபய ப -
தல்

அகப்ைபய ப -தல் agabbaiyaḍibaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. அகப்ைப னால ப தல் ; to be beaten with a ladle.

   2. பட் னி ேபாடப்ப தல் ; to be starved.

     [அகப்ைப + அ  + ப .]

அகப்ைபையச ்
ங்கப் -த்தல்

அகப்ைபையச ் ங்கப் -த்தல் agappaiyaiccuruṅgappiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ள்ைளகட் த் தண்டைனயாகச ்சாப்பாடை்டக் ைறத்தல் ; to decrease the quantity of food given, as a 
punishment, to children.

     [அகப்ைப + ஐ +  ங்க- .]

அகப்ெபா ட்ைகக்
ைள

அகப்ெபா டை்கக் ைள agapporuṭgaiggiḷai, ெப. (n.)

   காமம் கரத்ற் ரிய கன்னித் தைலமகளின் காதற் ப்ைப அ ம் வைர, தைலமகன் அவைளச ்
சாரா நின்  தன் ெநஞ்ெசா  றல் (நம் யகப். 28); ; theme in which a lover is talking to his own mind, while 
awaiting indications from his sweet heart of her love in response to his.

     [அகம் + ெபா ள் + ைகக் ைள.]

அகப்ெபா ட்ேகா
ைவ

அகப்ெபா ட்ேகாைவ agapporuṭāvai, ெப. (n.)

   கள ல் ெதாடங் க் கற் ல் ம் அகப்ெபா ட்டைலவன் தைல யரின் காதல் வாழ்க்ைகைய, 
நா ாற் ற் க் ைறயாத கட்டைளக்க த் ைற ல் ேகாைவபடக் ம் ப வல் வைக; division of 
poem, in not less than 400 kattalaikkalitturai verses which treats of the continuous life of lovers, beginning with clandestine 
union and culminating in married and domestic life.

     "ஆ ரண் ப் ம் ஊ ன்  ளங்கக் வ தகப்ெபா ட ்ேகாைவ யா ம்" (இலக்.  . 816);.

     [அகம் + ெபா ள் + ேகாைவ.]

அகப்ெபா ட்டைல
வன்

 
 அகப்ெபா ட்டைலவன் agapporuṭṭalaivaṉ, ெப. (n.)

   அகப்ெபா ட ்ெசய் ளில் வ ம் காதலன் ; hero of a love-poem.

     [அகம் + ெபா ள் + தைலவன்.]

அகப்ெபா ட்டைல

 
 அகப்ெபா ட்டைல  agapporuṭṭalaivi, ெப. (n.)

   அகப்ெபா ட ்ெசய் ளில் வ ம் காத  ; heroine of a love-poem.

     [அகம் + ெபா ள் + தைல .]

அகப்ெபா ட் ைற

 
 அகப்ெபா ட் ைற agapporuṭṭuṟai, ெப. (n.)

   அகப்ெபா ள் பற் ய ெபா ட்  ; a theme of love-poetry.

     [அகம் + ெபா ள் +  ைற.]
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அகப்ெபா ட்ெப
ந் ைண

அகப்ெபா டெ்ப ந் ைண agapporuṭperundiṇai, ெப. (n.)

   இ தைலக் காமத ்தைலவ ந் தைல ம் இன்பம் கரந்் வ ங்கால், இைடக்காலத் ல் ஏற்பட்ட 
ல இன்ப கர ்ச ் த் தைடகைள எ த் க் வ ; narration of obstacles encountered in the love-life of genuine 

lovers.

     "அகன் க் கலங்க ம் கன்றமடற் ற் ம்

ைட ந் ெதளி ைட லங்க ம்

ெவ ேகாள் வைக ம் ைழந் டன் ேபாக் ம்

ப் ய ைரத்த ம் ெபாய்ச்  ைர ம்

ரப்்  ட ம் ேபாக்க ங் யல் ம்

பாசைறப் லம்ப ம் ப வமா ப த ம்

வன் ைற ெய ரந்்  ெமா த ம் அன்

மைன ந் தா ம் வனமைடந்  ேநாற்ற ம்

ற ம் அகப்ெபா ட ்ெப ந் ைணக் ரிய" (நம் யகப். 243);.

     [அகம் + ெபா ள் + ெப ந் ைன.]

அகப்ெபா ள்

அகப்ெபா ள் agapporuḷ, ெப. (n.)

   1. நாற் ெபா ள்க ள் ஒன்றான இன்பம் ; pleasure, as one of the four objectives of life.

   2. காம ன்பம் ; sexual pleasure.

     'நீ றப்ெபா ைள ம்  அகப்ெபா ைளக் ைக ட்ட ேல' (க த்.15, நச.் உைர);.

   3. அகத் ைணெயன் ம் இன்பெவா க்கங் ம் இலக்கண ல் ; a grammar of love-theme.

   எ-  : இைறயனாரகப் ெபா ள், நம் யகப்ெபா ள் ;   4. இன்பெவா க்கங் ம் ற்ெறா ; love-
literature,

   5. அகத் ைணயா ய ெபா ள் ; love-theme.

     " லேவா ராய்ந்த வ ந்த  ழகப் ெபா ள்" (நம் யகப். 1);;

   6. உடெ்பா ள் ; inner meaning.

     "நான்மைற யகப்ெபா ள் றப்ெபா  ள வார"் (கம்பரா.  த்த. இரணிய. 32);;

   7.  ட் ள்ள ெபா ள்; household effects.

     "அகப்ெபா  டமக்க  வாரக்்கஃ  நல்  கப்  பரத்ைதயரக்ள்" (தணிைகப் .  நகரப். 78);;

ம. அகப்ெபா ள்

     [அகம் + ெபா ள்.]

அகப்ெபா ள் 
ளக்கம்

 
 அகப்ெபா ள் ளக்கம் agapporuḷviḷaggam, ெப. (n.)

   ஓர ்அகத் ைன ல் ; name of a grammar of love-poetry.

நம் யகப்ெபா ள் ளக்கம் பாரக்்க ;see nambi-y-aga-p-porul vilakkam.

     [அகம் + ெபா ள் +  ளக்கம்.]
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அகம்

அகம் agam, ெப. (n.)

   1. உள்ளிடம்,  றம் என்பதற்  எ ர ்; inside, opp. to puram.

     "அகம் ற நிைறந்த ேசா யாய்" (தா .  வன்ெச. 4);.

   2. உள்ளடங் ைக ; being subordinate.

     "அகப்பட்  யாவாைரக் காணின்" ( றள், 1074);.

   3. உடம் னகத் ள்ள மனம்; mind.

     "அகமலரந்் வார"் (ப ெனா.  ைட.  ம். 7);.

அகம் அங்ேக ஆக்ைக இங்ேக (பழ.);. 'அகம் ஏறச ் கம் ஏ ம்' (பழ.);.

     'அகம் ம ந்தால் அஞ் ம் ம ம், அகம் ைறந்தால் அஞ் ம் ைற ம்' (பழ.);.

   4. ெநஞ்சம் ; heart,

   5. ஆதன் (ஆன்மா); ; soul.

     "அ வ தா ெனன்  மகம்" ( .ேபா. ற். 3.6);.

   6. மார்  ; chest.

     " ல்லக மகன்ற " ( லப். 30;16);.

   7. அகப்ெபா ள் என் ம் காதல் ; love-theme.

   8. எ வைகப்பட்ட அகத் ைண ; love, as a mental experience of lovers, of seven forms.

   9. காதலால் ைள ம் காம ன்பம் ; sexual pleasure.

அகம்ப

அகம்ப  agambaḍi, ெப. (n.)

   1. உள்ளிடம் ; inside.

     " வ ற்  னகம்ப ல் ைவத் " ( வ். ெபரிய . 11.6 ; 8);.

   2. மனம் ; mind.

     "அகம்ப க் ேகா லாைன" (ேதவா. 5.91;1);.

ம. அகம்ப .

   3.  க்ேகா ல் அல்ல  அரண்மைன ற் ெசய் ம் அகதெ்தாண் ; service in a sanctuary or inner 
appartments of a palace.

     'அகம்பா ப் ெபண் கள்' (I.M.P. Tp. 274.);.

   4. அ யார ்; devotees (ஈ , 5.8; 2);.

     [அகம்  + உள். அகம்  + அ  – அகம்ப .  றம்ப  என்பதற்  எ ர.்]

 அகம்ப  akampaṭi, ெப. (n.)

   1. ம்பம்; family. (ெத.ேகா.சா. 3;2);.

     [அகம்+ப ]

அகம்ப த்ெதாண்

அகம்ப தெ்தாண்  agambaḍittoṇḍu, ெப. (n.)

   அ க்கதெ்தாண்  ; service, as in a sanctuary.

     "ேகா ள்ளா லகம்ப த் ெதாண்  ெசய்வார"் (ெபரிய .  ல்ைல. 4);.

     [அகம்  + அ  + ெதாண் .]

     'அகம்ப ைம' என் ம் வழங் ம்.
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அகம்ப ப்ெபண்
கள்

அகம்ப ப்ெபண் கள் agambaḍippeṇḍugaḷ, ெப. (n.)

   ேகா லகப் பணிப்ெபண்கள், அகக்ேகாளாளர ்(தக்கயாகப், 95, உைர);; maid servants in a temple.

     [அகம்  + அ  + ெபண் கள்.]

அகம்ப த கள்

அகம்ப த கள் agambaḍimudaligaḷ, ெப. (n.)

    க்ேகா ற் பணியாளர;்ம. அகம்ப

     [அகம்  + அ  +  த கள்.]

 அகம்ப த கள் akampaṭimutalikaḷ, ெப. (n.)

   அந்தப் ரத்  அ காரிகள் (ெத.ேகா.சா.3 :2);; Officers of the royal chamber meant for queen.

     [அகம்+ப + த கள்]

அகம்ப ைம

அகம்ப ைம agambaḍimai, ெப. (n.)

அகம்ப த் ெதாண்  பாரக்்க ;see agambadi-t-tondu.

     "அகம்ப ைமத் ற னர"் (ேகா ற் . பா . 13);.

     [அகம்  + அ ைம.]

அகம்ப யர்

அகம்ப யர ்agambaḍiyar, ெப. (n.)

   1.  ட்  ேவைல ெசய்ேவார ்; domestic servants.

     'அவ்வவரக்் ரிய அகம்ப யர ்( வ்.  ப்பா. 4;72,  யா);.

   2. தஞ்ைச, ம ைர மாவட்டங்களில் ன்  நில மன்னர ்அரண்மைனகளிற் பணிெசய் , இன்  
உழ தெ்தா ல் ெசய் வ ம் ஒ  லத்தார ்; name of a caste of agriculturists in Thanjāvūr and Madurai districts, 
who originally were doing service in the palace of ancient chieftains.

ம. அகம்ப க்காரன்

     [அகம்  + அ யர.்]

அகம்ப யார்

 
 அகம்ப யார ்agambaḍiyār, ெப. (n.)

    க் ேகா ல்களி ம் அரண்மைனகளி ம் அகதெ்தாண்  ெசய்வார ்; those who do service in a sanctuary 
or inner appartments of a palace.

     [அகம்  + அ யார.்]

அகம்பா

அகம்பா  agambāṭu, ெப. (n.)

   உள்ளடீான ெமய்ப்ெபா ள் ; essential truth.

     " சை்ச னகம்பா ணரந்்த  ற் பய ற்றவைர ெயாத்தாள்" (கம்பரா. பால. ேகாலங். 39);;

     [அகம்ப  → அகம்பா .]

அகம்

 
 அகம்  agambu, ெப. (n.)

   உள் ;  றம்  என்பதற்  எ ர ்; inside; opp. to purambu.

ம. அகேம

     [அகம் → அகம் .]
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அகமகன்

 
 அகமகன் agamagaṉ, ெப. (n.)

   கைடக்கழகக் காலத் ற் ப் ன் த ழ்நாட் ற் த்தப்பட்ட ம்,  வனின் த்த மகனாகச ்
ெசால்லப்ப வ ம், காப் த் ெதய்வமாகக் க தப்ப வ ம், ெப ம்பா ம் ெதா ம் 
வ படப்.ப வ மான ஆைன கப் ள்ைளயாரத்் ெதய்வம் (சம்.அக.); ; elephant-headed God {Ganeśa}, the 
eldest son of {Śiva,} commonly worshipped in Hindu homes.

அகம ழ்ச்

அகம ழ்ச்  agamagiḻcci, ெப. (n.)

   மனக்களிப்  ( ரேபாத. 27;33); ; joy, inward happiness.

     [அகம் + ம ழ்ச் .]

அகமடல்

அகமடல் agamaḍal, ெப. (n.)

   பாைள ; spathe.

     "அகமடல் வ ந்த வன் ரிேபைட" (ெப ங். மகத. 4 ; 47);;

     [அகம் + மடல்.]

அகமைணத்தட்

அகமைணத்தட்  agamaṇaittaṭṭu, ெப.  (n.)

   வண் ப் வைக ; a part in the frame work of a cart.

     " றமைணப் பலைக  மகமைனத ்தட் ம்" (ெப ங், உஞ்ைசக். 58; 50);;

     [அகமைன + தட் .]

அகமரி-த்தல்

அகமரி-த்தல் agamarittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   க ப்ைப ல் இறத்தல் ( வரட.் 207);; to die in the womb.

     [த.ம  → Skt. mari (mru);. அகம் + மரி – அகமரி.]

அகமலர்ச்

 
 அகமலரச்்  agamalarcci, ெப. (n.)

   மனம ழ்ச்  ( வா.); ; joy, happiness, as blossoming of the mind.

     [அகம் + மலரச்் .]

அகமலர்ச் யணி

அகமலரச்் யணி agamalarcciyaṇi, ெப. (n.)

   ஒ  ெபா ளின் உயர் தாழ் கைள இன்ெனா  ெபா ளின் உயர் தாழ் கேளா  ஒப்  
ேநாக் வதனாற் லப்ப த் ம் ெபா ளணி வைக (அணி . 69); ; figure of speech in which the excellences and 
defects of one object are brought out, through a comparison with the same qualities in another object.

   அகமலரச்் யணி – ஒரலங்காரம் ; அஃ , ஒன் ன் ணத்தான் மற்ெறான் ன் ண ம், ஒன் ன் 
ற்றத்தான் மற்ெறான் ன் ற்ற ம், ஒன் ன் ணத்தான் மற்ெறான் ன் ற்ற ம், ஒன் ன் 
ற்றத்தான் மற்ெறான் ன் ண ம் வ ணிக்கப்ப வ . இதைன வட லார ்'உல்லாசாலங்காரம்' 

என்பர ்( வ. 69); - (சங்.அக.);;     [அகமலரச்்  + அணி.]

அகமாட்

அகமாட்  agamāṭci, ெப. (n.)

   இல்லறத் ற் ரிய நற் ண நற்ெசய்ைககள் (உபேதசகா.  ரா . 77);; good qualities and deeds befitting an 
ideal family life.

     [அகம் + மாட் . அகம் =  , இல்லறம்.]

அக ைசக் வர்-
தல்

அக ைசக் வர-்தல் agamisaiggivartal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ேகாடை்ட ம ன்ேமல் ஏ  நின்  ேபார் ரிதல் ; to fight on the ramparts.

     "அக ைசக் வரந்்ேதான் பக்க ம்" (ெதால், ெபா ள்.  றத.் 13);;

     "ம ன் ைசக் வரந்்ேதான் பக்க ம்"

என் ம், "ம ன் ைசக் வரந்்த ேமேலார்

பக்க ம்" என் ம், இ  பாட ேவ பா  ண் .

     [அக ைசக்  + இவர.்]
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அக கம்

 
 அக கம் agamugam, ெப. (n.)

   உள் கம் ; the state of being turned inward.

     [அகம் +  கம்.]

அக கமா( )-தல்

அக கமா( )-தல் agamugamāgudal,    6 ெச. . . (v.i.)

   உள்ேநாக் தல் ; to be turned or pointed inward.

     "அக கமாந் ெதாடரப்ால்" (ஞானவா.  ர . 12);.

     [அக கம் + ஆ( );.]

அக ைடயாள்

 
 அக ைடயாள் agamuḍaiyāḷ, ெப. (n.)

   மைன , அக ைடயான் என்பதன் ெபண்பால் ; wite, fem. of agamudaiyán.

ம. அகத்தாள்

     [அகம் + உைடயாள்.]

அக ைடயான்

அக ைடயான் agamuḍaiyāṉ, ெப. (n.)

   1. கணவன் ; husband, as master of the house.

   2.  ட் க்காரன் ; householder.

   3. அகம்ப யக் லத்தான் (I.M.P. Tj. 1033);; person of the Agambadiyar caste.

ம. அகத்தான்

     [அகம் + உைடயான்.]

அக ழ

அக ழ  agamuḻvu, ெப. (n.)

   மத்தளம், சல் ைக, இடக்ைக, கர ைக, ேபரிைக, படகம்,  ட ழா என் ம் உயரந்ிைலத் ேதாற் 
க கள் ( லப். 3;27, அ யாரக்். உைர);; high quality drums, viz., mattalam, šalligai, idakkai, karadigai, pērigai, 
padagam and kudamula.

அகெமய்ப்பா

 
 அகெமய்ப்பா  agameyppāṭu, ெப. (n.)

   காதலால் உடம் ன் றத் த் ேதான் ம் ளரப்் , பசப் , ெம ,  ரப்்  த ய ப்பத்  
வைகப்பட்ட உணரச்்  ெவளிப்பா  ; physical manifestation of emotions, such as paleness, sallowness, feebleness, 
trembling, thirty-two in number, due to love-sickness.

ெமய்ப்பா  பாரக்்க;see mey_p-padu.

     "அகெமய்ப் பாேட யைற ங் காைல....

எண்ணாற் ைற  ெமன்மனார ் லவர"்

     [அகம் + ெமய்ப்பா . ெமய்ப்ப  → ெமய்ப்பா  (ெதா.ெப.);. ப தல் = ேதான் தல்.]

அகெமா க்

 
 அகெமா க்  agamoḍuggu, ெப. (n.)

   ெகாள் ெகாம்  (சம்.அக.); ; pole for a creeper.

     [அகம் + ஒ க் .]
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அகர ர்ைம

அகர ரை்ம agaracīrmai, ெப. (n.)

   ஆரியப் பாரப்்பனச ்ேசரி (அக் ரகாரம்); (M.E R 389 of 1916);; Brähmin quarters.

     [அகரம் +  ரை்ம. Skt, simi → த.  ைம →  ரை்ம.]

    ேவந்த ம் ராமணர ்என் ம் ஆரியப் பாரப்்பனரக்்  ம தநிலத் க் ேயற்றங்கைளத் 
தானமாக அளித் வந்தனர.் அைவ ெபா வாகச ்'ச ரே்வ  மங்கலம்' எனப் ெபயர ்
ெபற்றன;   நாளைட ல்,  ராமணர ்த ழர ் ப்ைபெயாட் ம் வாழத ்ெதாடங் னர.் 
ஊரக்்ேகா ல் தனிக் ட்டமாக வாழ்ந்ததனால், அவர ் ப்  அக் ராகரம் எனப்பட்ட ; Skt. agra 
=  னி ; GK. acros, topmost, outermost; E. acro, highest, topmost, terminal, tipped with; at the point or extremity of.

   அக்ர + அகரம் – அக்ராகரம். ஊரக்்ேகா ந்ததனா ம் ம தநிலக் ப்பாதலா ம், ஆரியப் 
பாரப்்பனசே்சரி அக்ராகரம் எனப்பட்டெதன்ப  ெபா த்தேம;   ஆ ன், அக்ராகரம் (agra-kara); என்னா  
அக்ரஹார (agra-hara); என்பேத, ெதான்  ெதாட்ட ராமண வழக்கா ந்  வ ன்ற ;   எனி ம், 
"அகர மா ரம் அந்தணரக்் ெலன்" என் ம் மந் ர (1860); வ ம், அ ேபான்ற ற டத் ம், 
அகரம் என் ம் ெசால் ம தநிலத் ைரக் க் ம் ெதன்ெசால்லாகேவ ெகாள்ளப்ப ம்;

அகரப்பற்

அகரப்பற்  agarappaṟṟu, ெப. (n.)

    ராமண க் த் தானஞ் ெசய்யப்பட்ட நிலம் (M.E.R. 556 of 1919);; land gifted to Brāhmins.

     [அகரம் + பற் .]

அகரம்

அகரம் agaram, ெப. (n.)

     'அ' என் ம் த ழ் வண்னமாைல தெல த் ;

 the letter 'a' with which the Tamil alphabet begins.

     "அகர தல் னகர இ வாய்" (ெதால், எ த் .  ன். 1);. 'கரம்'  ற் சாரிைய;

 அகரம் agaram, ெப. (n.)

   1. ெமய்ெய த் ச ்சாரிைய ; particle employed to enunciate consonants.

   2. ெமய்ெய த் ற் ம் உ ர ்ெமய்க் ம் ெபா வான சாரிைய ; enunciative particle common to consonants 
and vowel consonants (or syllabic consonants);.

     "மகரத் ெதாடரெ்மா  மயங் தல் வைரந்த" (ெதால். எ த் . ெமா . 49);.

     "இஇைட நிைலஇ ஈ ெகட ரகரம்

நிற்றல் ேவண் ம் ள்ளிெயா  ணரந்்ேத" (ெதால். எ த் .  ள்ளி. 31);.

   மகரத் ெதாடரெ்மா  என்ப ல் 'மகரம்' என் ஞ் ெசால் (ம் + அகரம்); மகர ெமய்ையக் த்தைல ம், 
ரகரம் நிற்றல் என்ப ல் 'ரகரம்' என் ஞ்ெசால் ரகர ெமய்க் ம் ரகர உ ரெ்மய்கட் ம் ெபா வாக 
நிற்றைல ம் ேநாக் க;
 அகரம் agaram, ெப. (n.)

   1. ம தநிலத் ர ்; town in an agricultural tract.

   2. ஊர ்( ங்.); ; town.

     [அகம் → அகர ்→ அகரம் = அகநாெடன் ம் ம தநிலத் ர,் நகரம்.]

அகர த

 
 அகர த  agaramudali, ெப. (n.)

   அகரத் ல் ெதாடங் , ஒ  ெமா ன் எல்லாச ்ெசாற்கைள ம், அல்ல  ெப ம்பாற் ெசாற்கைள ம் 
வண்ணாமாைல வரிைசப்ப த் ப் ெபா ள் ம் ெசாற்ெபாத்தகம் ; Dictionary giving all the words of a 
language or a majority of them with their meanings and arranged alphabetically beginning with 'a'.

     [அகரம் +  த . பைடத். பாவாணர.்]

அகரா  பாரக்்க ;see agaradi.
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அகரேமற் -தல்

அகரேமற் -தல் agaramēṟṟudal,    2  . . (v. caus.)

    ராமணைர ம தநிலத் ரிற் ேயற் தல் ; to establish a [Brähmin] colony in an agricultural tract.

     "அகரேமற்  நன் ெகா ேடவதான நல் " ( வாலவா. 48 ; 22);.

     [அகரம் + ஏற் .]

அகரா

அகரா  agarāti, ெப. (n.)

   ஒ  ெமா ள்ள ெசாற்கைளெயல்லாம் அல்ல  அவற் ன் ெப ம்ப ைய, வண்ணமாைல 
வரிைசப்ப யைமத் ம் ெபா ள் ம் ெசாற்ெபாத்தகம்; Dictionary, a book containing the words of a language 
alphabetically arranged together with their meanings.

     [அகர தற்ெசால்ைல அல்ல  ெசாற்கைள த ற் ெகாண் ள்ளைமயால் ெசாற்ெபாத்தகம் 
அகரா ெயனப்பட்ட . அகரம் + ஆ  - அகரா .]

   ெதாடக்கத் ல், த லக் யத் ள்ள அ ஞ்ெசாற்களின் பட் கேள, ெசய் ள் நைட ற் 
ெபா ள் , உரிசெ்சால் என் ம் உரிசெ்சாற்ெறா  என் ம் ெபயரெ்பற்  வழங் வந்தன.  ன்னர,் 
அைவ 'நிகண் ' என் ம் வடெசாற் ெபயரால் வழங்கத் தைலப்பட்டன;   1594-ல் தன் தலாக, 

தம்பரேரவண த்தர ்என்பவர ்தம் நிகண்ைட வண்ணமாைல வரிைசப்ப த்  அதற்  அகரா  
நிகண்  எனப் ெபயரிட்டார;்   18ஆம் ற்றாண் ன் ற்ப ல் ரமா னிவர ்(Father Beschi); 

தன் தலாகச ்ெசய் ள் நைடைய ட் ட்  ேமைல நாட்  ைறையக் ைகயாண் , ெபயர,் 
ெபா ள், ெதாைக, ெதாைட என் ம் நால் வைகத ்தைலப் ற் ெசாற்கைளத் ெதா த் , ச ரகரா  
என்  ெபயரிட்டார;்   அதன் ன், 1779-ல் ெபப் ர ய  (Fabricius);,  ேரய்த்தாப்  (Breithaupt); என் ம் 
இ  ெச மானிய த்தரன் ைட யர ்(Missionaries);, த ம் இங் ேல மா க் ற அகரா  
என் ம் ெபயரில் ஒ  த ழாங் ல அகர த  ெவளி ட்டனர.் ன்னர ்'அகரா ' என் ம் ெபயர ்ெப  
வழக்கா ற் ;   ப ெனண் ழ்க்கணக் ல் ஒ  ல் ஏலா  ெயனப்ெபயர ்ெபற் ப் ம் ஆ  
என் ம் ெசால் ய ெதன்ெசால்லாகத் ேதான்றாைமயால், இன்  அகரா  அகர த  
ெயனப்ப ன்ற ;
 அகரா 2 akarāti, ெப. (n.)

   அ கம் ப த்தவரக்ைள அைழக் ம் ணடற்ெசால்; a metaphorical term to represent an erudite scholar.

அவன் ஒ  அகரா  (இ.வ.);

     [அகம்+அ ]

அகரா க்கைல

 
 அகரா க்கைல agarātiggalai, ெப. (n.)

   அகர த த் ெதா ப் க்கைல ; lexicography.

     [அகரா  + கைல.]

அகரா நிகண்

அகரா நிகண்  agarātinigaṇṭu, ெப. (n.)

    தம்பர ேரவண த்தர ்1594-ல் வண்ணமாைல வரிைசப்ப  ெதா த்த ெசய் ள்நைடச ்
ெசாற்களஞ் யம் ; name of a thesaurus in verse, as giving the words in alphabetical order, by {šidambara Rēvaņa šittar.} 
A.D. 1594.

அகரா ப்ப த்தவ
ன்

அகரா ப்ப த்தவன் agarātippaḍittavaṉ, ெப. (n.)

   1. அ கங் கற்றவன் ; a very learned person.

     'அகரா  ப த்தவன் அஞ் ப் ேப வானா?' (பழ.);.

   2. ெசான்ன க த்ைத மாற் பவன், ெசாற்ெபா ள் ரிப்பவன் ; punster, quibbler.

   அவன் ெபரிய அகரா  ப த்தவன் ; அவெனா  ேபசாேத (உ.வ.);;     'அகரா  ப த்தவ க்  எ ராகப் 
ேபசாேத' (பழ.);.

     'அகரா  ப த் ட்டால் அடக்க ன் ப் ேப வதா?' (பழ.);.

அகரா ைற

 
 அகரா ைற agarātimuṟai, ெப. (n.)

   வண்ண மாைல வரிைச ; alphabetical order.
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அகரா ெயா ங்

 
 அகரா ெயா ங்  agarātiyoḻuṅgu, ெப. (n.)

அகரா  ைற பாரக்்க ;see agaradi-murai.

     [அகரா  + ஒ ங் .]

அகரா  வரிைச

 
 அகரா  வரிைச agarātivarisai, ெப. (n.)

அகரா  ைற பாரக்்க ;see agaradi-murai.

அகரா

 
 அகரா  agarātu, ெப. (n.)

   ெகான்ைற (ைவ. .);; Indian laburnum.

அகல்( )-தல்

அகல்( )-தல் agalludal,    13 ெச. . . (v.i.)

   1.  ரிவைடதல் ; to widen, spread, extend.

     " லங்ககன்ற யன்மாரப்" ( றநா. 3;16);.

   2. ஆக்க தல், ெப தல், வளரச்் யைடதல் ; to prosper, increase, develop, grow, progress.

     "அ க்கற் றகன்றா  ல்ைல" ( றள், 170);.

   3. நீங் தல் ; to leave, vanish.

     "பா  ளகல" ( றநா. 25; 1);;

   4.  ரிதல் ; to separate, part.

     "அகன்ற ங் ெகா ைய" (பாரத.  . 79);.

   5. கடத்தல் ( வா.); ; to pass beyond, cross, leap over.

   6. ைநந்  தல் ; to be worn out, to be torn.

ேவட்  அகன்  ேபா ற்  ( ன்.);.

ம. அக க ; க. அகல் ; ெத. அக .
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அகல்

அகல் agal, ெப. (n.)

   1.  ரி  ; wideness.

   2. பரப்  ; extent of space, expanse.

   3. அல் ல் ( ங்.); ; the part immediately above pudendum muliebre.

   4. வாயகன்றகலமான சட்  ; earthen pot, having a wide mouth.

     "காரகற் யர"் (ெப ம்பாண். 377);.

   5.  ளக் த் தக  ; hollow earthen vessel for lamp.

     " ளக் த் ரி ட்டங்ககல்பரப் " (ெபரிய . க ய.15);.

   6. ஓர ்அள  ; (ெதால். எ த் . ெதாைக 28, உைர); ; a measure of capacity.

   7. உள் ர ்(ெபா .நி.); ; inland town or village.

   8. ஊரின் உட் றம் (ெபா.நி.); ; the interior or inner part of a town or village.

   9. நா  (ெபா .நி.); ; country, province.

   10. ெப மரம் ( ன்.); ; tooth-leaved tree of Heaven, Ailanthus excelsa.

   11. ெவள்ேவல் (சங்.அக.); ; panicled babul.

ம. அகல் (தக ); ; க. அகல் ;  . அெகா  ; கட. அகெல.

அகல்வட்டம்

 
 அகல்வட்டம் agalvaṭṭam, ெப. (n.)

   க ரவைன அல்ல  ங்கைளச ் ற் ப் ேபாட் க் ம் ெப ங்ேகாடை்ட ; large halo around the Sun or 
Moon.

     'அகல்வட்டம் பகல் மைழ' (பழ.);.

அகல்

அகல்  agalvu, ெப. (n.)

   1. அகலம் ; extent, expanse.

     "ஒ நிரல் ெசல் ள்ளகல் ைடத ்தாய்" (ெப ங், உஞ்ைசக்.49;59);;

   2. அடரத்் ன்ைம; sparseness.

     "ைபத்த நிலத்  னகன்ற ப ரகல்  னீங்கப் ப த் " (தணிைகப் .  நாட் ப். 93);.

   3. நீங் ைக ; removal.

     "அ ழ்தம் வவ்  யகல்வ " (காஞ் ப் .  த் . 10);.

அகல்ேவார்

அகல்ேவார ்agalvōr, ெப. (n.)

   1.  ல ப்பவர ்; those who live or remain apart.

   2. நீண்டாதார ்( ன்.); ; outcastes, untouchables.

அகலக்கட்ைட

 
 அகலக்கடை்ட agalaggaṭṭai, ெப. (n.)

   அகலக் ைற ள்ள , ெபா வாக அகலக் ைற ள்ள ணி ; that which lacks width, ordinarily applied to cloth.

     [அகலம் + கடை்ட.]
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அகலக்கால் ைவ-
த்தல்

அகலக்கால் ைவ-த்தல் agalaggālvaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெசல ,  ைன யற்  த யவற் ல் அள கடந்  ேபாதல் ; to go beyond limits, as in enterprise, spending, 
etc.

     'அகலக்கால் ைவக்காேத' (பழ.);.

     [அகலம் + கால் + ைவ.]

அகலத்ேத -தல்

அகலத்ேத -தல் agaladdēṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   நீங்க வைகபாரத்்தல் ; to seek escape.

     "அவன்றான் அகலத் ேத ம்" ( வ்.   வாய். பன்னீ.);.

-, 5 ெச. ன்றா . (v.t.);

    ரிவாகத் ேத ப்பாரத்்தல் ; to search extensively.

அகலநில்-தல்

அகலநில்-தல் agalaniltal,    14 ெச. . . (v.i.)

   ஒ ங்  நில்,  ல  நில் ; to stand aloof, to stand afar.

     'அகல இ ந்தால் பைக ம் உறவாம்' (பழ.);.

     'அகல இ ந்தால் கல உற ' (பழ.);.

அகலப்பா

அகலப்பா agalappā, ெப. (n.)

   தனிநிைலச ்ெசய் ளாகேவா ெதாடரந்ிைலச ்ெசய் ளாகேவா பரந்த ப வல் ; voluminous work of poetry, 
epic poem.

     "ஈங்ககலப் பாக்க ளிரண் டா ம்" (ெவண்பாம். ெசய். 5);.

     [அகலம் + பா.]

 அகலப்பா agalappā, ெப. (n.)

   அகலக்க  பாரக்்க; see agala-k-kavi.

     "ஈங்  அகலப்பாக்கள்" (ெவ.பா:27);

     [அகலம்+யா]
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அகலம்

அகலம் agalam, ெப. (n.)

   1. பரப்  ; extent, expanse.

     "ெசன்னி யகல ப்பா னிரா ர மாம்" (கந்த . அ ர அண்ட. 29);;

     'அகல உ றைத ட ஆழ உ ற  ேமல்' (பழ.);.

   2.  க்கள  ; width.

ஆைட னகலம் ன்  ழம் (உ.வ.);.

   3. ெப ைம ; greatness.

     "நின் ேதாற்ற  மகல  நீரி ள" (பரிபா. 4 ; 30);;

   4. ஞாலம் (அ.க.நி.); ; Earth.

   5. வானம் ( ங்.);; sky, atmosphere.

   6. உழா  டப்பட்ட நிலம். தரைவ நிலம் ; uncultivated land.

   7. மார்  ; breast, chest.

     "மைலப்ப  மகலம்" ( றநா. 78 ; 4);.

   8. அகலப்பா ; voluminous poetic work, extensive poem.

     "ஆ  ம ரஞ் த் ர மகலம்" (இலக்.  . 763);.

   9. அகல ைர ; claborate commentary.

     'ெபா ப்  அகலம் ட்பம் ெலசச்ம் என் ம் உைர' (இைற.1. உைர);.

அகலர்

 
 அகலர ்agalar, ெப. (n.)

    ழ்மக்கள் ; low-born persons, outcastes (W.);.

அகலவாய்ச்

 
 அகலவாய்ச்  agalavāycci, ெப.  (n.)

   மரத்ைத அல்ல  பலைகையச ்ெச க் ம் தச் க்க  வைக ; howel, cooper's tool for smoothing work. adze.

அகல ைர

அகல ைர agalavurai, ெப. (n.)

    ரிவான ைர (இைற.1, உைர); ; elaborate commentary.

     [அகலம் + உைர.]

அகல -தல்
அகல -தல் agalavuḻudal,    1 ெச. . .  (v.i.)

   ேமலாக உ தல் ; to plough shallowly.

அகலைற

அகலைற agalaṟai, ெப. (n.)

   1. பாசைற ; military camp.

     "மாக்க ணகலைற ய ரவ்ன ழங்க" (பட் னப். 237);;

   2. மைலப்பக்கம் (பட் னப். 237, நச.் உைர); ; slope of a hill, hillside.

     [அகல் + அைற.]

அகலன்

அகலன் agalaṉ, ெப. (n.)

   1. ப த்தவன் ; stout man.

   2.  ண்டாதவன் (சம்.அக.); ; member of the untouchable class.

     [அகல் + அன்.]
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அக -த்தல்

அக -த்தல் agalittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.  ரி தல் ; to broaden out, extend, widen.

   2. ெப தல் ; to enlarge.

     "அக  யா ைன யல்லல் ேபாய ம்" (ேதவா. 2.161 ; 1);;

     [அகல் → அக .]

ம. அக க் க ; க. அக  ; ெத. அக ன் .

அக டம்

அக டம் agaliḍam, ெப. (n.)

   அகன்ற இடமா ய ஞாலம் ; Earth, as a wide place.

     "அக ட நீேரற்றான்" (ேதவா. 3.324;9);;

     [அகல் + இடம்.]

அக ய

 
 அக ய agaliya, ெப.எ. (adj.)

   அகன்ற, அகலமான ; broad, wide.

அக யம்

 
 அக யம் agaliyam, ெப. (n.)

    ைளக டன் அகன்  வள ம் மரம் ( ங்.);; tree, as broadening out with branches.

     [அகல் → அக  → அக யம்.]

அக ள்

அக ள் agaluḷ, ெப. (n.)

   1. அகலம் ( வா.); ; width.

   2. ெப ைம ( வா.); ; greatness.

   3. அகன்ற ெத  ( லப். 1 ; 47, அ யாரக்். உைர); ; broad street.

   4. ஊர ்( வா.); ; town, village.

   5. நா  ( வா.); ; country.

   6. ஞாலம் (ஆ.நி.); ; Earth.

     [அகல் + உள்.]

அகவ

அகவ  agavaḍi, ெப. (n.)

   உள்ளங்கால் ; sole of foot,

     'அகல்  யங்ைக" ( ைள. உக் ரபா. 41);.

     [அகம் + அ .]

அகவ ரம்

 
 அகவ ரம் agavayiram, ெப. (n.)

   அகக்காழ் (இராட.்);; hard core of a tree (R.);.

     [அகம் + வ ரம்.]
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அகவர்

அகவர ்agavar, ெப. (n.)

   நாட் ல் வாழ்வார ்(ெபா ந. 220);; inhabitants of a country.

 அகவர ்agavar, ெப. (n.)

   ைவகைற ற் பா  அரசைனத் ெல ப் ம் பாணர ்; bards who rouse the king from sleep with songs in the 
early morning.

     "நாளண்ீ ய நல்லகவர"் (ம ைரக். 223);.

 அகவர1் akavar, ெப. (n.)

நாட் ல் வாழ்பவர.்

 local people:

     "அகவர ்நீனிற ல்ைலப்பஃ ைண வல" (ெபா.220-21);.

     [அகம்+அவர]்

 அகவர2் akavar, ெப. (n.)

பாட் ப்பா ம் பாண ள் ஒ  வைக னர.்

 bards who sing lyrics. (35:11);

     [அக +வைர]

அகவல்

அகவல் agaval, ெப. (n.)

   1. ம ற் ரல் ( ங்.);; the call or cry of a peacock.

   2. அைழக்ைக ( ங்.); ; calling, addressing.

   3. பாடல் ( ந். 298); ; singing.

   4. நடஞ்ெசய்தல் ( ங்.); ; dancing.

   5. எ த்தேலாைச ( ங்.); ; high tone, acute accent.

   6. அகவற்பா ற் ரிய ஓைச (யா.கா. 21); ; rhythm peculiar to agaval metre.

   7. ஆ ரியப்பா ; one of the four chief kinds of metre in Tamil prosody.

     "அகவல் என்ப தா ரி யம்ேம" (ெதால், ெபா ள். ெசய். 80);.

ம. அகவல்

அகவலன்

அகவலன் agavalaṉ, ெப. (n.)

   பாணன் ; bard of the Pânar caste who sings on the battle-field.

     "களம் வாழ்த்  மகவலன்" (ப ற் ப். 43);.

அகவலன் பண்பாட அ ேகட் ப் ெபண் பாட (பழ.);.

     [அகவல் + அன்.]

 அகவலன் akavalaṉ, ெப. (n.)

அைழத் ப் க ம் பாணன்.

 A bard addresses while singing;

     "கண்  ண்ேகால் ெகாண்  களம் வாழ்த் ம் அகலவன் ெப க மாேவ."(ப .43:27:8);.

     [அக -அகவல்+அன்]
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அகவ யற் ர்

அகவ யற் ர ்agavaliyaṟcīr, ெப. (n.)

   ெப ம் பா ம் ஆ ரியப்பா ற் ரிய ஈரிய லைசச ் ரக்ள் ; metrical feet of two iyal syllables each chiefly found 
in asiriyappa.

     [அகவல் + இயற் ர.்]

   இயலைச மயக்கத்தால் ஏற்பட்ட ேதமா (ேநரே்நர ்--);.  ளிமா (நிைரேநர ்{} -);, க ளம் (நிைரநிைர { } 
);,  ளம் (ேநரந்ிைர-{ }); ஆ ய நான் ம் இயல்பான ஆ ரிய யற் ரக்ள்;     "இயலைச மயக்கம் 
இயற் ர"் (ெதால். ெபா ள். ெசய்.13);;

   இனி, உரி ைச டன் ேநர ்என் ம் இயலைச மயங் வதால் ஏற்ப ம் ேநர் ேநர ்(ேசற் க்கால், 
ேவ க்ேகால்);, நிைர ேநர ்(களிற் த்தாள்,  ழ த்ேதாள்);,  என் ம் இ ம், ஆ ரிய 

யற் ரின்பாற்ப ம்;     "ேநரவண் நிற் ன் இயற் ரப்் பால"

   இங்ஙனேம, இயலைச டன் உரியைச மயங் வதால் ஏற்ப ம் ேநர ்ேநர்  (ேபாேர );, ேநரந்ிைர  
( ம );, நிைர ேநர்  (க யா );, நிைரநிைர  (மழகளி ); என் ம் நாற் ம்,  ளம் (பா ரி);, 
க ளம் (கண ரி); என்பனேபால ஆ ரிய யற் ராகக் ெகாள்ளப்ப ம்;     "இயலைச ற்  

ரியைச வரிேன

நிைரயைச யல வா  ெமன்ப"

அகவ ரிச் ர்

அகவ ரிச் ர ்agavaluriccīr, ெப. (n.)

   உரியைச மயக்கத்தா ம், உரியைச டன் இயலைச ர வதா ம், ஏற்ப ம் ஈரைச 
ஆ ரிய ரிச் ரக்ள் ; bisyllabic metrical feet, in which, either both the syllables are uri or the succeeding one is ival.

     [அகவல் + உரிச் ர.்]

   உரியைச மயக்கமான ேநர் ேநர்  (  ேப );, நிைர ேநர்  (வர ேசா );, நிைர  நிைர  
( ட ம );, ேநர் நிைர  (பா  ); என் ம் நான் ம் இயல்பான ஆ ரிய 

ரிச் ரக்ள்;     "உரியைச மயக்கம் ஆ ரிய ரிச் ர"் (ெதால். ெபா ள். ெசய். 13, ேபரா. உைர);;

   உரியைச ம் இயலைச ங் கலந்த ேநர்  நிைர (நீ ெகா , நா த்தைள);. நிைர  நிைர ( ளி , 
ர க்ெகா ); என் ம் இரண் ம் ஆ ரிய ரிச் ரின்பாற்ப வன;     " ன்னிைர ம் அன்ன 

வா ம்" (ெதால். ெபா ள். ெசய். 14, ேபரா. உைர);;

   இற்ைற லக்கண ல்கடெ்கல்லாம் ெதால்காப் யம் லமாத ன், அதெனா  ரண்ப ம் 
ற் கள் ெப ம்பா ங் ெகாள்ளத்தக்கன வல்ல;   உரிச் ர ்என்ப ,  ற்கால ைறப்ப  உரியைசச ்

ைரேயா,  ற்கால ைறப்ப  வைசச ் ைரேயா த்தல் ேவண் ம்;    ற்கால இலக்கண 
ல்க ட ் றந்தயாப்ப ங்கலத் ம்;     "ஈரைச ய ரியற் ரைவ

ரிரண் ெடன்ப யல் ணரந்் ேதாேர"

     " ய" என்ற ைகயால் இயற் ைர ஆ ரிய ரிச் ர ்என்  வழங் வா ம் உளர ்; என்ைன ?

     "இயற்  ெரல்லாம் ஆ ரிய ரிச் ர"்

   என்றார ்காக்ைகபா னியார"் என் , ேவண்டா  ைகபடக் ள்ளார;்   யாப்ப ங்கலக் காரிைக 
10-ல் "ஒண்  ரகவ ரிச் ர"் என் ம் ஈற்ற த் ெதாட ம் "ஒண்  ரகவ யற் ர"் என்ேற ஒ கால் 
இ ந் க்கலாம். அதனால், தைளேயா ஒைசேயா ங் ெகட ல்ைல ஆகேவ, இயற் ர ்நான்ைக ம் 
அகவ ரிச ் ர ்என்  அகர த கள் வ  ெபா ந்தா ;
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அகவேலாைச

அகவேலாைச agavalōcai, ெப. (n.)

   ஆ ரியப் பா ற் ரிய ஓைச ; rhythm peculiar to agaval metre.

     "இயற் ரத்் தா ம் அயற் ர ் ர ம்

தன்றைள த ம் றதைள தட் ம்

அகவேலாைசய தா ரியம்ேம" (மேயச் ரம்);.

   ஏந் ைச யகவ ம்,  ங் ைச யகவ ம், ஒ ைசயகவ ெமன, அகவேலாைச ன்  
வைகப்ப ம்;     "ேநரே்ந ரியற்றைள யான்வ  மகவ ம்

நிைரநிைர யற்றைள யான்வ  மகவ ம்

ஆ  தைள ெமாத் தா ய வகவ ம்

ஏந்தல் ங்கல் ஒ கல் என் ைவ

யாய்ந்த நிரனிைற யா  ெமன்ப" (இலக்.  . 732, உைர);.

     [அகவல் + ஓைச.]

அகவற் ர்

 
 அகவற் ர ்agavaṟcīr, ெப. (n.)

   ஆ ரியப்பா ற் ரிய இயற் ரக்ள் ; metrical feet of two syllables each, chiefly found in asiriyappa.

     [அகவல் +  ர.்]

அகவற்கரிதகம்

 
 அகவற்கரிதகம் agavaṟgaridagam, ெப. (n.)

   ஆ ரியப்பா வ வான க ப்பா ன் இ ப்  ; last member of certain kinds of kali verse.

ஆ ரியச ் ரிதகம் பாரக்்க ;see diriyac-curidagam.

     [அகவல் +  ரிதகம்.]

அகவற்பா

 
 அகவற்பா agavaṟpā, ெப. (n.)

   அகவேலாைச ைடய ஆ ரியப்பா  ; one of four kinds of verse, having agaval rhythm.

     [அகவள் + பா.]

அகவற்றா ைச

அகவற்றா ைச agavaṟṟāḻisai, ெப. (n.)

   அளெவாத்த வ  ெகாண்ட ஆ ரியப்பா ன் வைக ; variety of agaval verse containing three lines of equal 
length.

     " ன்ற  ெயாத்த ன வாய் ன்

ஆன்ற வகவற் றா ைச யாேம" (யாப்.  . 75);.

     [அகவல் + தா ைச.]

அகவற் ள்ளல்

அகவற் ள்ளல் agavaṟṟuḷḷal, ெப. (n.)

   ெவண்டைள ங் க த்தைள ங் கலந் வ ம் ள்ளேலாைச ; a rhythm in kali metre.

     ''ெவண்டைள தன்றைள ெயன் ரண் ைய ன்

   ஒன் ய வகவற் ள்ளெலன் ேறா ப" (யா.கா. 21, உைர);;     [அகவல் +  ள்ளல்.]
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அகவற் ைற

அகவற் ைற agavaṟṟuṟai, ெப. (n.)

   நான்க  ெகாண்  ஈற்றயல  ைறந் ம், ஈற்றயல  ைறந்  இைடமடக்கா ம், இைட ைட 
ைறந் ம், இைட ைட ைறந்  இைடமடக்கா ம் வ ம் ஆ ரியப்பா னம்; variety of agaval verse of 

four lines, in which the middle lines may differ in length from the first or last line.

     "கைடயத னயல  கைடத  நைடய ம்

ந வ  மடக்காய் நான்க  யா

ைட ைட ைறந  மகவற் ைறேய" (யாப்.  . 76);.

     [அகவல் +  ைற.]

அகவற் ங்கல்

அகவற் ங்கல் agavaṟṟūṅgal, ெப. (n.)

   ஒன்றாத வஞ் த்தைளயான் வ ம் ங்க ேலாைச (யா. கா. 21, உைர);; a rhythm in vañji metre.

     [அகவல் +  ங்கல்.]

அகவன்மகள்

அகவன்மகள் agavaṉmagaḷ, ெப.  (n.)

   பாண் மகள் ; female bard of the Pânar caste.

     "ெவண் கைடச ் ேகாலகவன் மகளிர"் ( ந் 298);.

அகவன்மண் லம்

அகவன்மண் லம் agavaṉmaṇṭilam, ெப. (n.)

   அளெவாத்த க ெந ல  நான் ெகாண்ட ஆ. ரியமண் லம் என் ம் ஆ ரியப் பா னம் ; stanza of 
four lines of equal length, each line containing not less than six feet.

     "க ெந ல நான் ெகாத் ன் த்தமஃ

த யா மர ன தகவ லா ம்" (யாப்.  . 77);.

    ைற, தா ைச, மண் லம் என் ம் ன் ம் ய த ழ் யாப்  வைககள். மண் லம் என்ப  எல்லா 
வ ம் அளெவாத்  வ ம் ெசய் ள். நிைலமண் லவா ரியப்பா, அ ம மண் ல வா ரியப்பா 
என்பவற்ைற ேநாக் க;   நாற்பா ற் ரிய மண் லம் என் ம் இனம், அளெவாத்த அ களாேலேய 
அைமதல் காண்க;மண் லம் என்ப  வட்டம். வட்டம் என் ம் ெசால் ைமைய அல்ல  நிைறைவக் 

க் மாதலால், எல்லா வ க ம் நிரம்  வ ம் பா னம், மண் லம் எனப்பட்ட . வடெமா யாளர ்
வட்டம் என் ம் ெதன் ெசால்ைல வ் த்த' எனத் ரித்தனர.் ஒ.ேநா. த. நடம் → நட்டம் →  ரா . நட்ட → 
Skt. nirtta. இங்ஙனேம, வட்டம் என் ம் ெசால் ம் ரிக்கப்பட்ட . த. வட்டம் →  ரா . நட்ட  l → Skt. virtta.

     'மண் லம்' என் ம் ெசால் வட்டம் என் ம் ெபா ளதாதலால், மண் ல யாப்ைப 'வ் த்த யாப் ' 
என்றனர ்த ழ்நாட்  வட ெமா யாளர.் வடெமா  (ேவதெமா ம் சமற் த ம்); ேதவெமா ெயன 
நம்பப்பட்டதனா ம், இற்ைற ெமா யாராய்ச்  ற்காலத் ன்ைமயா ம், மண் லத் ற்  ' த்தம்' 
என் ம் வடெசாற் ெபயைரத ்த ழர ்ஏற் க்ெகாண்  வழங்  வந் க் ன்றனர;்

    வ யா ம் நால யா ம் வ ம் ெவளி மண் லம் த ர, மற்ற ப்பா மண் லங்க ம் 
நால யாேலேய அைம ம். வட ெமா ற் ெபா வாக த்தம் எனப்ப ம் யாப் வைக ஈர ேய 
ெகாண்ட . இ  ேவதயாப் ற் ப் ற்பட்டதாதலால், த ைழேய ன்பற் யதா ம்;   மண் லம் 
(மண்டலம்);, தாண்டகம் என் ம் ெசாற்க ம், அைவ க் ம் யாப்  வைகக ம்,  ய 
த ேழெயன்ப , அசெ்சாற்களின் ழ் ஐயந் ரிபற ளக்கப்ப ம்;    த்தம் என்  ெசால்லப்ப ம் 
த ழ் யாப்  வைககள் அைனத்ைத ம் இனி மண் லம் என்ேற வழங்கல் ேவண் ம்;

அகவாட்

 
 அகவாட்  agavāṭṭi, ெப. (n.)

   மைன  ( ன்.); ; wife.

     [அகம் + ஆட்  - அகவாட் . அகம் =  . ஆள் → ஆளன் → ஆட்  (ெப.பா. ஈ .);]

 அகவாட்  agavāṭṭi, ெப. (n).

   மைன  ( ன்.);; wife.

     [அகம் + ஆட்  - அகவாட் . அகம் =  . ஆள் → ஆளன் → ஆட்  (ெப.பா. ஈ .);]
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அகவாய்

அகவாய் agavāy, ெப. (n.)

   1. உள்ளிடம் ; interior, inside.

     "அகவா ற் ெப சச்ாளி" ( வ்.  மாைல 7,  யா.);.

   2. மனம் (சம். அக. ைக.); ; mind.

   3. கத நிைல ; door-frame.

     ' க்கற்றளிப் பலைகப்பைட ம் பஞ்சர ம் அகவா ஞ் ெசய்தான்'

     [அகம் - வாய்.]

 அகவாய் agavāy, ெப. (n.)

   1. உள்ளிடம் ; interior, inside.

     'அகவா ற் ெப சச்ாளி' ( வ்.  மாைல 7,  யா.);;

   2. மனம் (சம்/ அக.ைக..); ; mind.

   3. கத நிைல ; door-frame.

     ' க்கற்றளிப் பலைகப் பைட ம் பஞ்சர ம் அகவா ஞ் ெசய்தான்' (Pudu, Insc. 635);;

     [அகம் + வாய்.]

 அகவாய் akavāy, ெப. (n.)

   உள் கால்வாய்; internal canal.

அகவாய்க்ேகா

அகவாய்க்ேகா  agavāygāṭu, ெப.  (n.)

   வண் ன் ெந ஞ்சட்டம் ; long bar of the body of a cart.

     "அகவாய்க் ேகா ம் றவாய்ப் ம்" (ெப ங், உஞ்ைசக். 58 ; 48);;

     [அகம் + வாய் + ேகா .]

 அகவாய்க்ேகா  agavāygāṭu, ெப. (n.)

   வண் ன் ெந ஞ்சட்டம் ; long bar of the body of a cart.

     "அகவாய்க் ேகா ம் றவாய்ப் ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 58 ; 48);;

     [அகம் + வாய் + ேகா .]

அகவா ல்

அகவா ல் agavāyil, ெப. (n.)

   மனம் ; mind.

     "அகவா  ெலண்ணத் ன் ஏற்ற ம ந் " ( பரம். 258);;

     [அகம் + வா ல்.]
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அக தழ்

அக தழ் agavidaḻ, ெப. (n.)

   உள்ளிதழ் ; inner petal of a flower.

     "அம்மல ரக தழ்" (க த். 77 7);;

     [அகம் + இதழ்.]

 அக தழ் agavidaḻ, ெப, (n.)

   உள்ளிதழ் ; inner petal of a flower.

     "அம்மல ரக தழ்" (க த். 77 ; 7);.

     [அகம் + இதழ்.]

 அக தழ் akavitaḻ, ெப. (n.)

   மலரக்ளின் உள் இதழ்; innerpetal5

     ""அம் ைக ைச.அம்மலர ்அக தழ்த ்தண்பனி உைறத்த ம்." (க  77:6–7);.

     [அகழ்+இதழ்]

அக ரல்

அக ரல் agaviral, ெப. (n.)

    ர ன் உட் றம் ; inner side of a finger.

     ' க் ன நரம்ைப அக ரலா ம் ற ரலா ங் கரணஞ் ெசய் ' ( வக. 657, நச.் உைர);;

     [அகம் +  ரல்.]

 அக ரல் agaviral, ெப. (n.)

    ர ன் உட் றம்; inner side of a finger.

     ' க் ன நரம்ைப அக ரலா ம் ற ரலா ம் கரணஞ் ெசய் ' ( வக. 657, நச.் உைர);;

     [அகம் +  ரல்.]

அக ள்

 
 அக ள் agaviruḷ, ெப. (n.)

   அ யாைமயா ய மன ள் ; spiritual ignorance, as inner darkness.

     "அக் ட ்பா " ( ேவங். சத. தனியன்);.

     [அகம் + இ ள்.]

 அக ள் agaviruḷ, ெப.  (n.)

   அ யாைமயா ய மன ள் ; spiritual ignorance, as inner darkness.

     "அக் ட ்பா " ( ேவங். சத. தனியன்);.

     [அகம் + இ ள்.]
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அக ைல

அக ைல agavilai, ெப. (n.)

   உள்ளிதழ் ; inner petal of a flower.

     "அக ைல யாம்பல்" (ேதவா. 4.55 ; 8);;

     [அகம் + இைல.]

 அக ைல agavilai, ெப. (n.)

   தவச ைல ; cost of foodgrains.

     "ெநல்  மக ைல ைறந் " ( ெநல்,  . ெநல் . 4);;

     'அக ைல ய வா தவன் க்கம் அ யான்' (பழ.);;

     'அக ைல ஏ னால் அவ க்ெகன்ன, அக ைடயான் இ க் றான் ேத ப்ேபாட' (பழ.);;

     'அக ைல ெதரியா  அவள் ேபச் ப் ரியா ' (பழ.);;

     'அக ைலயால் ண்டா ம்ேபா  ைவர அட் ைக ேகட்டாளாம்' (பழ.);;

     [அஃகம் → அகம் +  ைல.]

 அக ைல agavilai, ெப. (n.)

   உள்ளிதழ் ; inner petal of a flower.

     "அக ைல யாம்பல்" (ேதவா. 4.55 8);;

     [அகம் + இைல.]

அக -தல்

அக -தல் agavudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ம ல் அக தல் ; to call or cry, as a peacock.

     'பல் ெபா  மஞ்ைஞ ெவல்ெகா  யகவ' (  . 122);;

   2. பா தல் ; to sing.

     'அகவலன் ெப க மாேவ' (ப ற் ப். 43;28);;

   3. நடஞ்ெசய்தல் ( ங்.); ; to dance, as a peacock.

   4. ெந ைமயாதல் (ஈ , 6.2;9); ; to become long, lengthen out.

—, 

   5 ெச. ன்றா . (v.t.);

   அைழத்தல் ( ங்.); ; to call, summon.

 Skt. {ä-hvé}

 அக -தல் agavudal,    5 ெச. . . (v.i)

   1. ம ல் அக தல் ; to call or cry, as a peacock.

     'பல் ெபா  மஞ்ைஞ ெவல்ெகா  யகவ" (  . 122);;

   2. பா தல் ; to sing.

     "அகவலன் ெப க மாேவ" (ப ற் ப். 43 ; 28);.

அக

 
 அக  agavu, ெப. (n.)

   அ க் ரா ( .அ.); ; species of withania.
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அக ர்

அக ர ்agavuyir, ெப. (n.)

   உடம் ள் உள்ள உ ர ்; in-dwelling soul.

     "என தக ரக்் க ேத ெயன் ம்" ( வ்.  வாய். 2.4;6);.

     [அகம் + உ ர.்]

 அக ர ்agavuyir, ெப. (n.)

   உடம் ள் உள்ள உ ர ்; in-dwelling soul.

     "என தக ரக்்க ேத ெயன் ம்" ( வ்.  வாய். 2.4;6);;

     [அகம் + உ ர.்]

 அக ர ்akavuyir, ெப. (n.)

   ஆதன், (ஆன்மா);; soul.

     [அகம்+உ ர]்

அகேவைள

அகேவைள agavēḷai, ெப. (n.)

   1. நண்பகல் ; midday.

   2. நள்ளிர  ; midnight.

     [அகம் + ேவைள.]

அகைவ

அகைவ agavai, ெப. (n.)

   1. உள்ளிடம் ; inside.

     "ஆய கானத் தகைவ ள்'" (உபேதசகா.  வ . 143);;

   2. உட்பட்ட ப வம் ; age within a certain milit.

     ''ஈராறாண் டகைவயாள்" ( லப். மங்கல. 24);.

   3. ஆண் ப்ப வம் ; age.

உன் அகைவ என்ன? (உ.வ.);.

--, இைட. (ind.);

   இடேவற் ைம  ; a loc. ending.

     "ஆ த் ங்க ளகைவ ன்" ( லப். உைர ெப கட ்3);;

 அகைவ agavai, ெப. (n.)

   1. உள்ளிடம் ; inside.

     "ஆய கானத் தகைவ ள்" (உபேதசகா.  வ . 143);;

   2. உட்பட்ட ப வம் ; age within a certain milit.

     "ஈராறாண் டகைவயாள்'' ( லப். மங்கல. 24);.

   3. ஆண் ப்ப வம் ; age.
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அகழ்-தல்

அகழ்-தல் agaḻtal,    2 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ேதாண் தல் ; to dig out, excavate.

     "அகழ் வாைரத ்தாங் ம் நிலம்ேபால" ( றள், 151);;

   2.  ங் தல் ; to pluck out, as an eye.

     "தன  கண் ணகழ்ந் " ( க்காளத்,  . 6;36);;

   3. அ ேயா  கைளதல்,  லத்ேதா  நீக் தல் ; to uproot.

     "அகழ்த  பாவத் னராய்" ( த.  வ. 13;31);;

ம. அக க; க. அகழ் ;  ட.. அட் ; ேகாத. அல் ; ெகாலா. அ ல்.

 அகழ்-தல் agaḻtal,    2 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ேதாண் தல் ; to dig out, excavate.

     "அகழ் வாைரத ்தாங் ம் நிலம்ேபால" ( றள், 151);;

   2.  ங் தல் ; to pluck out, as an eye.

     "தன  கண் ணகழ்ந் '' ( க்காளத்.  . 6 ; 36);;

   3. அ ேயா  கைளதல்,  லத்ேதா  நீக் தல் ; to uproot.

     "அகழ்த  பாவத் னராய்" ( த.  வ. 13;31);.

ம. அக க ; க. அகழ் ;  ட. அட் ; ேகாத. அவ் ; ெகாலா. அ ல்.

அகழ்ச

அகழ்ச agaḻca, ெப. (n.)

   1. அக  ; moat.

     "ைவைய  ெமா றத ்தகழாம்" ( ைள.  நகரப். 17);;

   2.  ளம், நீரத்்ேதக்கம் ; tank, reservoir.

     "நீரந்ைசஇக் த்தவகழ்" (ெப ம்பாண். 108);.

ம. அக ; க. அகழ் ;  . அகள்.

அகழ்த் வங்ெகா
ள்-தல்

அகழ்த் வங்ெகாள்-தல் agaḻttuvaṅgoḷtal,    16 ெச. . . (v.i)

   கைடகாெல த்தல் (வானந் ேதாண் தல்); ; to dig out for laying foundation.

     "'ேதவர ்தங்கட ்ேகாய்  ேகா  லகத் வங் ெகாள்க" ( தான நல் ைன. 12);;

     [அகழ் → அகழ்த் வம் + ெகாள்.]

   ேமற்ேகாளில், அகழ்த் வம் என்ப  அகத் வம் எனத் தவறாகக் க்கப்பட் ள்ள . அத் தவற்  
வ வத்ைதச ்சரியானதாகக் ெகாண் , "கரப்்பக் ரகத் தன்ைம,  ட் த் தன்ைம" என ம ைரத ்
த ழ்சச்ங்க அகர த  ெபா ள் ள்ள ;
 அகழ்த் வங்ெகாள்-தல் agaḻttuvaṅgoḷtal,    16 ெச. . . (v.i)

   கைடகாெல த்தல் (வாணந் ேதாண் தல்); ; to dig out for laying foundation.

     ''ேதவர ்தங்கட ்ேகாய்  ேகா லகத் வங் ெகாள்க" ( தான, நல் ைன. 12);;

     [அகழ் → அகழ்த் வம் + ெகாள்.]

   ேமற்ேகாளில், அகழ்த் வம் என்ப  அகத் வம் எனத் தவறாகக் க்கப்பட் ள்ள . அத்தவற்  
வ வத்ைதச ்சரியானதாகக் ெகாண் , "கரப்்பக் ரகத் தன்ைம,  ட் த் தன்ைம" என ம ைரத ்
த ழ்சச்ங்க அகர த  ெபா ள் ள்ள ;
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அகழ்ப்

 
 அகழ்ப்  agaḻppu, ெப. (n.)

   ஆழம் ( ன்); ; depth.

   இசெ்சால் தவறாக அகப்  எனச ்ெசன்ைன அகர த ற் க்கப்பட் ள்ள ;
 அகழ்ப்  agaḻppu, ெப. (n.)

   ஆழம் ( ன்.); ; depth.

   இச ்ெசால் தவறாக அகப்  எனச ்ெசன்ைன அகர த ற் க்கப்பட் ள்ள ;

அகழான்

 
 அகழான் agaḻāṉ, ெப. (n.)

   வைள ேதாண் ம் வயெல  அல்ல  காடெ்ட  ; field rait or wild rat.

     [அகழ் → அகழான்.]

அகெழ  பாரக்்க ;see agal-eli.

 அகழான் agaḻāṉ, ெப. (n.)

   வைள ேதாண் ம் வயெல  அல்ல  காடெ்ட  ; field rat or wild rat.

     [அகழ் → அகழான்.]

அகெழ  பாரக்்க ;see agal-eli.

அகழாென -த்தல்

அகழாென -த்தல் agaḻāṉeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வைள ேதாண் தல் ( ன்.);; to make holes in the earth; to burrow, as rats.

     [அகழான் + எ. .]

 அகழாென -த்தல் agaḻāṉeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வைள ேதாண் தல் ( ன்.); ; to make holes in the earth; to burrow, as rats.

     [அகழான் - எ. .]
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அக

அக  agaḻi, ெப. (n.)

   1. ேகாடை்டையச ் ழ்ந் ள்ள நீரக்் டங்  ; ditch surrounding a fortification, moat.

     "அக ழ் ேபா " ( லப். 13;183);;

     'அக வாய் தைலேபால் வாையப் ளக் றான்' (பழ.);;

     'அக ேல ந்த தைலக்  அ ேவ ைவ ந்தம்' (பழ.);;

   2.  டங்  ; pit. depression.

     "பா ைடத்த ண்டக " ( றநா. 14;5);;

க. அக  ; ெத. அகடத்.

     [அகழ் → அக .]

 அக  agaḻi, ெப. (n.)

   வாயகன்ற கலம் ; pot with a wide mouth.

     "ஓர  ெபய்த்தற் ன்" (ைதலவ. ைதல. 94.);.

     [அகல் → அக  → அக .]

   பா னம் ; stanza of four lines of equal length, each line containing not less than six feet.

     "க ெந ல நான் ெகாத் ன் த்தமஃ

த யா மர ன தகவ லா ம்" (யாப்.  . 77);.

அகழ்

அகழ் agaḻ, ெப. (n.)

   1. அக  ; moat.

     "ைவய  ெமா றத ்தகழாம்" ( ைள.  நகரப். 17);;

   2.  ளம், நீரத்்ேதக்கம் ; tank, reservoir.

     "நீரந்ைசஇக் த்தவகழ்" (ெப ம்பாண். 108);.

ம. அக  ; க. அகழ் ;  . அகள்.

அக த் -தல்

அக த் -தல் agaḻidiruddudal,    5 ெச. . . (v.i).

   ப ரி தற்காகச ் ய பள்ளங்கைளத் ரத்் ச ்சமமாக் தல் ; to fill up small pits and level the ground for 
cultivation.

     ' ன்ெசய்த் டல் கல்  அக  த் ' (S.I.I. v, 216);.

அக

 
 அக  agaḻu, ெப. (n.)

   ெப மரம் (அக.நி.); ; tooth leaved tree of Heaven.

அகெழ

 
 அகெழ  agaḻeli, ெப. (n..)

   வைள ேதாண் ம் எ  ( ங்,);. ; field rat, Millardia meltada.

     [அகழ் + எ .]
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அகளங்கம்

அகளங்கம் agaḷaṅgam, ெப. (n.)

   1. மா ன்ைம ; blemishlessness.

     "அகளங்க ைடய னாக ன்" (ெசங்க .  நா.  ள். அம். 2);;

   2. ஒ  கனிய நஞ்  ( தாங்க பாடாணம்); ( .அ.); ; a mineral poison.

     [அ + களங்கம். 'அ' எ ரம்ைற ன்ெனாட் .]

களங்கம் பாரக்்க ;see kalarigam.

அகளங்கன்

அகளங்கன் agaḷaṅgaṉ, ெப. (n.)

   1. மா லாதவன் ; one free from impurity.

     "அகளங்க னனகன்" (நல். பாரத. ஆரணிய, ெகள க. 77);.

   2.  த்தன் ( வா.); ; the Buddha.

     [அ + களங்கன்.]

அகளம்

அகளம் agaḷam, ெப. (n.)

   1. *சா  ( ங்.); ; jar.

   2.  டா ( வா.); ; large earthen pot.

   3. நீரச்ச்ால் ; bucket.

     ''அகளத் தன்ன நிைறகைன" (மைலப ..104);;

   4. யா ன் பத்தர ்; head of the lute, being shaped like a bowl, resonator.

     [அகல் + அம் - அகலம் → அகளம்.]

அக

 
 அக  agaḷudi, ெப. (n.)

   ேவம்  (பச.் .); ; margosa tree.

அகற்

அகற்  agaṟci, ெப. (n.)

   1. அகலம் ; breadth.

     "அன்ன மாெப ங் க ைல  னகற் ம் நிவப் ம்" (உபேதசகா. ைகைல. 14);.

   2.  ரி  ; separation.

     "அயேலா ரா  மகற்  ேமற்ேற" (ெதால். ெபா ள். அகத். 38);.

   3.  றவறம் ; ascetic life.

     "அ ெளா  ணரந்்த வகற் யா ம்" (ெதால். ெபா ள்.  றத.் 21);.

ம. அகல்ச ( ரி ); ; க. அக ெக ( ரி ); ; ெத. அக ட ( ரி );.

அகற்றம்

அகற்றம் agaṟṟam, ெப. (n.)

   பரப்  ; width, expanse.

     "எ ல தகற்ற ம்" (ெப ங். மகத. 14;25);.

     [அகல் → அகற்  → அகற்றம்.]

அகற்றல்

அகற்றல் agaṟṟal, ெதா. ெப. (vbl.n.)

   மந் ர வ ைமயால் ஒ வைர ஓரிடத் னின்  நீங்கச ்ெசய்தல் ( க்காளத்.  . 33; 23); ; causing a 
person to quit his place through magic.

     [அகல் → அகற்  → அகற்றல்.]
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அகற் -தல்

அகற் -தல் agaṟṟudal,    2  . . (v.caus.)

   1.  ரி ப த் தல் ; to widen, broaden, extend.

     "களி ெசன்  களன.கற்ற ம்" ( றநா. 26 ; 3);.

   2. ெப கசெ்சய்தல் ; to increase.

     "மடங்ெகான் ற வகற் ங் கல் " (நீ  ெந . 3);.

   3. நீக் தல் ; to remove.

     "இன்பம் ெப க்  ள கற் " ( வாச. 47;11);.

ம. அகற் க ; க. அக  ; ெத. அக ன்  ( ரி ப த் தல்);.

     [(அகல் (த. .); → அகற்  ( . .);.]

அகறல்

அகறல் agaṟal, ெப. (n.)

   1. அகலம் ( டா); ; width, extension.

   2. கடத் தல் ; passing beyond.

     "அடரம்லரக்் காற் ங் கட்  மகறலால்" (இர . மாைல. 35);.

   3. நீங்கல் ; separation, removal.

     "அகற னாற் ற டல் ேபாற்றன் டலந் தனி  த ம மான ன்ைமேயயா " (ேவதா. 
.459);.

     [அகல் + தல் - அகறல்.]

அகன்

அகன் agaṉ, ெப. (n.)

   1. உள் ; inside.

   2. மனம் ; mind.

   3. காதல் ; love.

     [அகம் → அகன் (ேபா );.]

 அகன் agaṉ, ெப. (n.)

   கணவன் (மைல.); ; husband.

 அகன் agaṉ, ெப.எ. (adj.)

   அகன்ற ; broad.

     " லம்பாற் றகன்றைல" ( லப். 11;108);.

     "அகன்பைண" ( க்ேகா. 11);, "அகன் மணி" ( வா.);.

     [அகல் → அகன்.]
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அகன் ைசப்

அகன் ைசப்  agaṉṟisaippu, ெப. (n.)

   ெசய் ளில் உைரநைட கலக் ம் யாப் க் ற்றம் ; defect in poetical composition caused by the introduction of 
prose in verse.

     "கானக நாடன் க ங்ேகான் ெப மைலேம

லாைன டந்தாற்ேபா லாய ெப ங்கற்க

டாேம டந்தன ெகால்ேலா வைவேயற் ப்

ெபற் ப் றக்  ைவத்தா ளர ்ெகால்ேலா"

     'இ  ன் ெசய் ளாய் வந்  இ  பர க் கட் ைரயாய் வந்தைமயால், அகன் ைசப் ெபன் ங் 
ற்றமா ற் " (யாப்.  . 35, உைர, பக். 404);.

     [அகன்  + இைசப் .]

யாப்  ைற னின்  அகன்  இைசப்ப  அகன் ைசப்  எனப்பட்ட .

அகன் ல்

அகன் ல் agaṉṟil, ெப. (n.)

   ஆண் அன் ல்; male Greek-partridge.

     " ங்கான் அகன் ல்" (ஐங் . 381. பா.ேவ.);.

     [மகன் ல் → அகன் ல்.]

     "மகன் ல் பாரக்்க ;see maganril.

அகனம்

 
 அகனம் agaṉam, ெப. (n.)

   ேவங்ைகமரம் (பச.் .); ; Indian kino tree.

ஒ.ேநா ; அசனம்.

அகனா

அகனா  agaṉāti, ெப. (n.)

   1. ெகா ேவ  ( த்.அக.); ; Ceylon leadwort.

   2. இதள் (ைவ. .); ; quick Silver.

ஒ.ேநா. ; அ னா .

அகைனந் ைண

அகைனந் ைண agaṉaindiṇai, ெப. (n.)

    ஞ் ,  ல்ைல, ம தம், ெநய்தல், பாைல என் ம் ஐந் ைணக் ரிய இ தைலக் காதல் ; the five 
forms of reciprocated love related to the five natural regions of the Tamil country.

     "மக்கள் த ய அகைனந் ைண ம்" (ெதால். ெபா ள். அகத். 54);.

     [அகம் → அகன் + ஐந் ைண.]

அகாந்தம்

 
 அகாந்தம் akāndam, ெப. (n.)

   தான்  (பச.் .); ; belleric myrobalan.

     [அக்கந்தம் → அகாந்தம்.]

அக்கந்தம் பாரக்்க ;see akkandam.

அகாமம்

 
 அகாமம் akāmam, ெப. (n.)

   காம ன்ைம ; absence of desire or lust.

     [அ + காமம். 'அ' எ ரம்ைற ன்ெனாட் .]

காமம் பாரக்்க ;see {kāmam.}
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அகாம ைன

அகாம ைன akāmaviṉai, ெப. (n.)

   அ யா  அல்ல  ப்ப ணரச்் ன் ச ்ெசய் ஞ் ெசயல் ; unintentional action.

     " கப யகாம ைன க் ப் பரிகாரம் பகரந்் வர"் ( வத . பரிகார, 2);.

     [அ + காமம் +  ைன.]

 அகாம ைன akāmaviṉai, ெப. (n.)

    ம்பாமேல ெசய் ம் ெதா ல்; unintentional action.

     " கப  யகாம ைன க் ப் பரிகாரம் பகரந்் வர"் ( வத . பரிகார-2);.

அகாரம்

அகாரம் akāram, இைட. (part.)

     'கரம்' என்ப  'அ' என் ம் எ த் ன் சாரிைய. அகரம் = அ.

     'அ' என்ப ம் அகரம்' என்ப ம் ெமய்ெய த் ன் சாரிைய.

க = க், ககரம் = க்

     'கரம்' என்ப  ற்ேக ரிய சாரிைய யாத ன், 'அகாரம்' என்ேறா 'ககாரம்' என்ேறா உைரநைட ற் 
த்தல் வ வாம்.

     "ரகார ழகாரம் ற்ெறாற் றாகா" (ெதால். எ த் . ெமா . 16); என்ப  ெசய் ள் வ வான 
ற்பாவாத ன், 'அகரம்' என்ப  "அகாரம்' என இன்ேனாைச ம் இைசநிைற ம்பற்  

நீண்ெடா த்த . இைத இயல்ெபன்  ெகாள்வ  தவறா ம்.

வடெமா லக்கணம் த லக்கணத் ற் ப் ந் ய ம் அைதத ்த ய மாத ன், 
த ழ் ைறய யா  ெந ற் ரிய காரச ்சாரிையைய ம் ற்ேகற் க்ெகாண்ட . இைதய யாத 

ற்காலத் த லக்கண லா ரிய ம் வட ல் ைறையப் ன்பற் வரா னர.்

கரம், காரம், கான் பாரக்்க ;see karam, karam, kdn.

 அகாரம் akāram, ெப. (n.)

     ( ங்.);; house.

     [Skt. agara → த. அகாரம்.]

அகார ப்

 
 அகார ப்  akāravuppu, ெப. (n.)

   கல் ப்  (ைவ. .); ; rock-salt.

     [அ+-காரம் + உப்  - அகார ப் . 'அ' எ ரம்ைற ன்ெனாட் .]

அகாலசச்ா

 
 அகாலசச்ா  akālaccāvu, ெப. (n.)

   இளைம அல்ல  ப் ற்  ந் ய சா  ; premature or early death.

     [அ + காலம் + சா .]

அகாலப் 
ள்ைளப்ேப

 
 அகாலப் ள்ைளப்ேப  akālappiḷḷaippēṟu, ெப. (n.)

   உரிய காலத் ற் ன் ள்ைள ெப ைக ; premature delivery of child.

     [அ + காலம் +  ள்ைள + ேப .]
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அகாலப்ேப கால
ம்

 
 அகாலப்ேப காலம் akālappēṟukālam, ெப. (n.)

அகாலப் ள்ைளப்ேப  பாரக்்க ;see agala-p-pillai-p-peru.

     [அ + காலம் + ேப  + காலம்.]

அகாலம்

அகாலம் akālam, ெப. (n.)

   1. தகாத அல்ல  உரிய காலமல்லாத காலம்; inauspicious or inopportune time.

     "அகாலத்  ன் ைட டைல ட நிைனப்பெதன்" (ஞானவா.  ரகலாத. 61);.

   2. பஞ்ச காலம் ( ன்.); ; times of scarcity.

     [அ + காலம். 'அ' எ ரம்ைற ன்ெனாட் .]

காலம் பாரக்்க ;see kalam.

அகால ண்

 
 அகால ண்  akālavuṇṭi, ெப. (n.)

   காலந் தவ  ண் ம் உண  ; untimely meal.

     [அ + காலம் + உண் .]

அகால ண

 
 அகால ண  akālavuṇavu, ெப. (n.)

அகால ண்  பாரக்்க ;see agala-v-undi.

     [அ + காலம் + உண .]

அ

அ  agi, ெப. (n.)

   இ ம்  ( ங்.); ; iron.

 அ 1 agi, ெப. (n.)

   பாம் ; snake.

     "க  ய ப் ணி ரந்்ததன் ன்" (ேச . இராமன ச.் 30.);.

     [Skt. ahi → த. அ .]

 அ 2 agi, ெப. (n.)

   1. ஈயம்; lead plumbum.

   2. ஒ வைக மரம்; a kind of tree.

   3. க ரவன்; the sun (சா.அக.);.
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அ ல

 
 அ ல agila, ெப. (n.)

   மாதர ்அணி ம் ஒ க் ங் காற் லம்   (ெபா .நி.); ; anklets, worn by women that produce a tinkling sound 
while walking.

 அ ல agila,  .ெப.அ. (adj.)

   நா  அல்ல  உல த ய; all.

அ ல இந் யத் ெதா ளாளர ்சங்கம் (இக்.வ.);.

   அ ல இந் ய வாெனா ;அ ல உலகப் கழ் (இ.வ.);.

     [Skt. a-kila → த. அ ல.]

அ ர்

 
 அ ர ்agir, ெப. (n.)

   தைலப் ெபா வைக (இராட.்); ; a kind of scurf, dandruff (R);.

ஒ.ேநா; அச .

அ ல்

அ ல் agil, ெப. (n).

   1. ஒ வைக ந மண மரம் ; eagle-wood, Aquilaria agallocha.

   2. அ ல் மரத் ன் அ ம் ைளகளி ந் ம் ெபறப்ப ம் ந ம் ன் ; a fragrant resin called agar 
obtained from the trunk and branches of eagle-wood.

ம. க.,  . அ ல் ; ெத. அக , பர.் அக .

 Heb. aghalim; L. aquilla ; Port, aguila ; Sp. Aguila ; Gk. Agallochon ; E. eagle-wood. agila, agalloch; Skt. agaru; Pkt. agaluya, 
agara.

     ["கள்ளி வ ற்  ன ல் றக் ம்" என்  நான்மணிக்க ைக (6);  வதால், அ ன்மரம் ஒ வைக 
ண்மரமா க்கலாம். கள் =  ள். கள் → கள்ளி =  டெ்ச ,  ண்மரம்.]

அக்  = அ ல். அஃ  =  ண்ைம,  ரை்ம, அஃ  → அக்  → அக் ல் → அ ல். ஒ.ேநா.;  ள் =  ண்ைம, 
ரை்ம.]

     "யாைனெவண் ேகா ம் அ ன் ப்ைப ம்" ( லப். 25 ; 37);  ன்றக் றவர ்ேசரன் 
ெசங் ட் வ க் க் காணிக்ைகயாகப் பைடத்ததனா ம், " டமைலப் றந்த ெகா ம்பஃ றாரம்" 
( லப். 10 ; 1.06); என்பதற் , அ ஞ்ெசால் ைர யா ரியர ்"தாரம்-சந்தனம் அ ல் தலா ன" என்  
உைர வைரந் ப்பதனா ம், த ழகத் ம்; " ண ைச ம ங் ற் கார  றந் "

அ ல்வைக

அ ல்வைக agilvagai, ெப. (n.)

   அ மணவன், தக்ேகா ,  டாரவன், கார ல் த ய அ ல் வைககள் ; different varieties of cagle-wood, 
the chief of them being arumanavaŋ, {takkõli}. {kidāravan}, and karagil.

     'அ மணவன், தக்ேகா ,  டாரவன், கார ெலன்  ெசால்லப்பட்ட பலவைகத்தாய ெதா ம்' 
( லப். 14;108, அ யாரக்். உைர);.

     'அ மணம்' என்ப  ைழக்கடல் க ள் ஒன் . அங் ந்  வந்த  அ மணவன்.

     ' டாரவன்' என்ப  கடாரத் னின்  வந்த ேபா ம் ! 'கடாரம்' என்ப  காழகம் (Burma); அல்ல  
ம ைர (Sumatra);.

     " ைகக் ங் கார ல் ெபால்லாங்  கம ழா " என்  ந ந்ெதாைக (26); பா வதால், கார ல் 
தைல றந்ததா ந் க்கலாம்.

73

www.valluvarvallalarvattam.com 73 of 19068.



அ ல் ற

அ ல் ற  agilviṟagu, ெப. (n.)

   பண்ைடநாடெ்சல்வமகளிர ் ரக்ாலத் ல் ளிரக்ாய  ெந ப்ெபரிக் ம் அ ற்கடை்ட ; blocks of eagle. 
wood used in olden days by women of noble families as fuel for kindling fire, to warm themselves during winter.

     " ேறாய் மாடத் த ற  ற ன்

மடவரன் மகளிர ்தட ெந ப் பமரந்்

ந ஞ்சாந் தகலத்  நம் யர ்தம்ெமா

ங்க ணைடக் ங் ரக்் காைல ம்" ( லப். 14; 98-101);.

அ லங்கட்ைட

 
 அ லங்கடை்ட agilaṅgaṭṭai, ெப. (n.)

அ ற் கடை்ட பாரக்்க ;see agir-kattai.

     [அ ல் + அம் + கடை்ட.]

அ ப்

அ ப்  agiluṟuppu, ெப. (n.)

   ஒ  கலைவப் ைகப்ெபா ளின் ஆ ப் க ள் ஒன்றான அ ல் ; eagle-wood as one of the six ingredients 
of a mixed fragrant fumigant.

     [அ ல் + உ ப் .]

அ ர,் ேதன்,  ன், பச் ைல, சந்தனம், அ ல் என்பன அவ்வா ப் கள்.

 The six ingredients are sugar-candy, honey, resin, patchouli, sandal and eagle-wood.

     "ேநரக்ட்  ெசந்ேத னிரியாசம் பச் ைல ஆர ம  ப்ேபா டா " ( லப். 5;14, அ யாரக்். உைர);.

இவற் ள் அ ம் அ ம் தன்ைமயானைவ. அவ் ரண் னா ேம ஒ  ைகக்கலைவ 
அைமந் க்கலாம்.

     " ட ைச ம ங் ன் ெவள்ள ர ்தன்ெனா

ண ைச ம ங் ற் கார  றந் " ( லப். 4 ; 3.5-6);,

     "இ ங்கா ழ ெலா  ெவள்ள ர ் ைகப்ப" (ெந நல். 56);.

அ ற்கட்ைட

 
 அ ற்கடை்ட agiṟgaṭṭai, ெப. (n.)

   அ ல்மரக் கடை்ட ; block of eagle-wood.

     [அ ல் + கடை்ட.]

ம வ. அ லங்கடை்ட, அ ற் ற .

அ ற் டம்

அ ற் டம் agiṟguḍam, ெப. (n.)

   அ ல் ைகக் ங் கலம் ; vessel meant for burning agar incense.

     "அ ற் டம் பரப் " ( வக. 2391);.

     [அ ல் +  டம்.]

அ ற் ற

அ ற் ற  agiṟguṟaḍu, ெப. (n.)

   1. அ ற் கடை்டயால் ெசய்யப்பட்ட பாதக் ற  ; slipper made of eagle-wood.

   2. அ ற் கடை்ட பாரக்்க ;see agir-kattai.

     [அ ல் +  ற .]
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அ ற் ட்

அ ற் ட்  agiṟāṭṭu, ெப. (n.)

   அ ல், கற் ரம், கா க்கட் , ேதன், ஏலம் த யன ேசரந்்த ந மணக் கலைவ ; a fragrant mixture of agar, 
camphor, catechu, honey, cardamom and other spices.

     [அ ல் +  ட் .]

     "உந் சந் தனங்கரப்் ர டெனரி கா  ெசந்ேத னந்தேவ லங்க ெளன்ப வ ற் ட் " ( டா. 12;36); 
என்ப ல், அ ல் ட் ப் ேபா த்தல் ேவண் ம் ; அல்ல  சந்தனத்ைத அ லாகக் ெகாண் த்தல் 
ேவண் ம்.

அ ற்சாந்தம்

அ ற்சாந்தம் agiṟcāndam, ெப. (n.)

   கார ற் கடை்டைய நீர ்ேதாய்த்  உர யைமத்த சந்தனம் ேபான்ற ேதய்ைவ அல்ல  ண் ழம்  
; eagle-wood made into paste.

     "காழ ற் சாந்தம்" ( லப். 13;115);.

     [அ ல் + சாந்தம்.]

ம வ. அ ெனய்

அ ற் ைக

 
 அ ற் ைக agiṟpugai, ெப. (n.)

   அ ற் கடை்டைய ெயரிப்பதால் எ ம் ந ம் ைக ; fragrant fumes of burning eagle-wood.

     [அ ல் +  ைக.]

அ ெனய்

 
 அ ெனய் agiṉey, ெப. (n.)

அ ற்சாந்தம் பாரக்்க ;see agir-candam.

     [அ ல் + ெநய்.]

அ ர்த்

 
 அ ரத்்  aārtti, ெப. (n.)

    ரத்் ன்ைம, அவமானம் ; ill-fame, disgrace.

     [அ +  ரத்் . 'அ' எ ரம்ைற ன்ெனாட் .]

ரத்்  பாரக்்க ;see kirtti.

அ ட்டம்

 
 அ ட்டம் aguṭṭam, ெப. (n.)

    ள  ( ன்.); ; black pepper.

அ டம்

 
 அ டம் aguḍam, ெப. (n.)

   க ேரா ணி (மைல.); ; black hellebore.

அ ணிய ல்

 
 அ ணிய ல் aguṇiyagil, ெப. (n.)

   ெசம் ல் (L.); ; cup-calyxed white cedar.
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அ ைத

அ ைத agudai, ெப. (n.)

   ேசாழெனா வன் மகள் ; name of the daughter of a Côla king.

அஃைத பாரக்்க ;see akdai.

 அ ைத agudai, ெப. (n.)

   ஒ  ெகாைடயாளி ; a philanthropist.

     "மணநா  மார் ன் மறப்ேபா ர ைத" ( றநா. 347;5);. இவன் ெபயர ்அஃைத என் ம் எ தப்ப ம்.

 அ ைத akutai, ெப. (n.)

    நில மன்னன் ெபயர;் name of the chieftain.

     "வயங்  ெப ந்தாைன அ ைத" (அகம் 112.);

க.அ ந்தெல (உயர் -ேமன்ைம);

     [ஆ -ஆ ந் -அ ந் -(ெப க்கம்,  , உயர் , தைலைம]

அ ம்ைப

 
 அ ம்ைப agumbai, ெப. (n.)

   க ழ் ம்ைப (மைல.); ; species of Trichodesma.

அ ல்

 
 அ ல் agul, ெப. (n.)

   அ ப்  ; oven.

     [ஒ கா. அழல் → அகல் → அ ல்.]

அ லா கம்

 
 அ லா கம் agulātigam, ெப.  (n.)

   கரிசலாங் கண்ணி ( த்.அக.); ; a medicinal plant, usually found in marshy places.

அ

அ  aguli, ெப.  (n.)

   ந  (மைல); ; sebestan species and its varieties.

ந வ  பாரக்்க ;see naruwili.

 Note The correct spelling is 5 ந , but colloquially it is ந .  ன் வ வன ந ன் வைககள் (The 
following are the different species);;

 ந  – Cordia myxa.

ெப  ந  – a variety bearing large fruits-Cordia obliqua.

நாய் ந  – Cordia monoica.

ெபான் ந  – Cordia sebestena (speciosa);.

நா  ந  — Eugenia jambolana. (caryophyllifolia);.

அச்  ந  — Cordia sebestena.

அ ேலா கம்

 
 அ ேலா கம் agulōtigam, ெப. (n.)

   க ங் ெகா ேவ  ( த்.அக.); ; a black variety of Ceylon leadwort.
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அ ைவக்கட்

 
 அ ைவக்கட்  aguvaiggaṭṭi, ெப.  (n.)

   அைரயாப்  (சங்.அக.); ; venereal tumour in the groin.

அ

 
 அ  aguḷudi, ெப. (n.)

   ேவப்பமரம் ; margosa tree, Azadirachta indica.

 அ  aguḷudi, ெப. (n.)

அ  பாரக்்க;see aguludi.

அ ைள

 
 அ ைள aguḷai, ெப. (n.)

   கல்ல ச ்ேசம்  ( த்.அக.); ; an inferior variety of $émbu.

அ ன்

 
 அ ன்  aguṉṟi, ெப. (n.)

   இைசக்க வைக (அக.நி.); ; a kind of musical instrument.

அைக-தல்

அைக-தல் agaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. தளிரத்்தல் ; to sprout.

     "ெகாய் ைழ யைககாஞ் " (க த். 74;5);.

   2. ெச த்தல் ; to thrive, flourish, grow well, as vegetation.

     " யமைய வயனிைறக் ம்" (ம ைரக் 92);.

   3. மலரத்ல் ; to blossom, to expand.

     "அைகமத்தத் தளி வரக்்கத் தளகக்ெகாத் னேர" (தக்கயாகப். 98);.

ம. அக ; க. அெக ; ெத.,  . ஆ  ;  ., அதெ்த ட. அெக ; ேகாண். ஆ  ; ெகாலா. எத ்;  . அகராரன்.

     [உல் → உல்லரி = தளிர.் உல் → உல → உலைவ = ப ந்தைழ. உல் → உள் → உ  → உ  → உைக → 
அைக. ஒ.ேநா ;  ல் →  ள் →   →  ைழ -  ழாய் = இளம்பாக் .   →   →  ம்  = 
பனங் த் .  ல் →  ள் →   →   →  ைக = அ ம் .]

 அைக-தல் agaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1 எரிதல் ; to burn.

     "அைகெயரி யானா " (க த். 139 ; 26);.

   2. வ ந் தல் ; to suffer.

     "அைகேய லமரே்தா " ( வக. 1524);.

     [அழல் → அ  → அ  → அைக. அழல் = ெந ப் .]
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அைக-த்தல்

அைக-த்தல் agaittal,    2 ெபா. . (com.v.)

   1. தளிரத்்தல்,  ைளத்தல் ; to sprout.

     " ப்ைபக் ைர ெகாய்கண் ணைகத்த" ( றநா. 159;9);.

   2. மலரத்் தல் ; to spread or expand by force.

அைகத்தல் - வ ய மலரத்்த மாம் (தக்க யாகப். 98);.

     [உ  → உைக → அைக. அைக = தளிரத்்தல்.]

 அைக-த்தல் agaittal,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

   வ த் தல்,  ன் த் தல் ( டா.);; to trouble, oppress.

     [அழல் → அ  → அ  → அைக. அழல் = மனம் எரிதல், வ ந் தல்.]

 அைக-த்தல் agaittal,    2 ெச. . . (v.i.)

    ட்  ட் ச ்ெசல் தல் (ெதால். ெபா ள். ெசய். 229, ேபரா. உைர); ; to quit, desert, leave behind.

--. 4. ெச. ன்றா . (v.t.);

   1. ஒ த்தல்,  த்தல் ; to break.

     "உம்பலைகத்த ெவாண்  யா ம்" (மைலப . 429);.

   2. அ த்தல் ( ங்.);; to beat.

   3. அ த்தல் ; to cut into pieces.

அைகப்

அைகப்  agaippu, ெப. (n.)

   வ த்தம்,  யற் , மனத் ட்பம், அதன் ைள  ; suffering, effort, result of effort, effect of will.

     "அண்டந் மால்ைகப் " ( வ். இயற். 4;37);.

     [அ  → அழல் = ெந ப் , எரி . அழ தல் = எரிதல், ெபாறாைம ெகாள் தல். அ  → அ ங் . 
அ ங் தல் = வ ந் தல்,  ன் தல். அ ங்  → அ க்  = ெபாறாைம. அ  → அ  → அைக. 
அைகதல் = எரிதல்.]

 அைகப்  agaippu, ெப. (n.)

   இைட ைட ட் ச ்ெசல் ைக ; movements with breaks for stopping.

     "அைகப்  வண்ணம்" (ெதால். ெபா ள். ெசய். 221);.

     [உைக → அைக → அைகப் .]

 அைகப்  agaippu, ெப. (n.)

   1. எ ச் ; rising, elevation.

   2. ம ப்  ; esteem.

     "அைகப் ல் மனிசைர" ( வ். இயற். 4;38);.

     [உகத்தல் = உயரத்ல். உ.க → உைக. உைகத்தல் = எ தல், உயரக் த்தல், எ ம் தல். உைக → 
அைக.]

அைகப் வண்ணம்

அைகப் வண்ணம் agaippuvaṇṇam, ெப. (n.)

     "அைகப்  வண்ணம் அ த்த த் ெதா ம்" (ெதால். ெபா ள். ெசய். 221);.

     [அக்  =  ண் ,  . அக்  → அ  → அைக. அைகத்தல் =  ப த் தல், அ த்தல், அ த்த த்  
அல்ல  ட்  ட் ச ்ெசல் தல் அைக =  பா .]
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அைகமம்

அைகமம் agaimam, ெப. (n.)

   1.  ல்  (பச.் ); ; honey-suckle, mistletoe.

   2. க ந்தாளி மரம் ( த்.அக.); ; a tree, Diospyros ebenum.

அைகயா

அைகயா  agaiyāṟu, ெப. (n.)

    ைளயா  ; river branch.

     'இவ் ர ்அைகயா ம் ஆக இைற ' (S.I.I. ii, 56);.

     [அைக + ஆ .]

அைகவாய்க்கால்

அைகவாய்க்கால் agaivāyggāl, ெப. (n.)

    ைள வாய்க்கால் (S.I.I. iii, 171); ; subsidiary canal.

     [அைக + வாய்க்கால், அைக =  ைள.]

அேகாரி

 
 அேகாரி aāri, ெப. (n.)

   ேமா ரக்கண்ணிசெ்ச  ; species of Hugonia (L.);.

அேகாைர

 
 அேகாைர aārai, ெப. (n.)

   இரண்டைர நா  ைகக் கால அள  ( ன்.); ; hour, a measure of time.

 அேகாைர aārai, ெப. (n.)

   ெவப்பநாள்; a sultry day (சா.அக.);.

த.வ.  ேவனில்.

     [Skt. a-ghora → த. அேகாைர.]

அேகாவனம்

அேகாவனம் aāvaṉam, ெப. (n.)

   தரி  ; waste land.

     'இத்ேதவர ்பழந்ேதவதானத் ல் அேகாவனமாகக் டந்த டைல' (S.I.I. vii, 309);.

அங்கங்

 
 அங்கங்  aṅgaṅgu,  . .எ. (demons. adv.)

   அந்தந்த இடத் ல் ; here and there, at different places.

     'அங்கங்  ணி அளந் ெகாட் க் டக் ற ' (பழ.);.

     [அங்  + அங் .]

அங்கங்ேக

அங்கங்ேக aṅgaṅā,  . .எ. (demons. adv.)

அங்கங்  பாரக்்க ;see angangu.

     "அங்கங்ேக கைலகள் ேத ம் அ வன்ேபால் இயங் ம்" ( ைள. த க் . 19);.

     [அங்  + அங்  + ஏ.]

அங்கடத்தன்

 
 அங்கடத்தன் aṅgaḍattaṉ, ெப. (n.)

   பா ப்பய  ; green gram, Phaseolus mungo (சா.அக.);.
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அங்க ங்க

 
 அங்க ங்க  aṅgaḍiyiṅgaḍi,  . .எ. (demons.adv.)

   அங் ங் ம் ; here and there (Näfi.);.

அங் ங்  (ெதா.வ.);.

     [அங்  + இைட + இங்  + இைட.]

அங்கண்

அங்கண் aṅgaṇ,  . .எ. (demons. adv.)

   அவ் டம் ; there.

     "அங்க ற் லர"் (கந்த .  ரன்தண்டஞ் 29);.

     [அங்  + அண்.]

 அங்கண் aṅgaṇ, ெப. (n.)

   1. அழ ய கண் ; beautiful eye.

   2. கண்ேணாட்டம் ; kindness, favouritism.

     "அங்க ைடய னவன்'' (க த். 37 ; 22);.

     [அம் + கண் - அங்கண். அம் = அழ ய, ெபா ந் ய, அன்பான.]

 அங்கண் aṅgaṇ, ெப. (n.)

   அழ ய இடம் ; beautiful spot.

     "அங்கண் ம்  னகனிலா'' (நால . 151);.

     [அம் + கண் - அங்கண். அம் = அழ ய, கண் = இடம்.]

அங்கண்ணன்

அங்கண்ணன் aṅgaṇṇaṉ, ெப. (n.)

   1. அழ ய கண் ைடயவன் ; one with beautiful eyes.

   2.  ந்த ஆரவ் ள்ளவன் ; one who is very affectionate.

     "அங்கண்ண ண்டெவன் னா ரக்்ேகா " ( வ்.  வாய். 9.6 ; 6);. | 3.  வன் ; {Śiva.}

     [அம் + கண் + அன் - அங்கண்ணன்.]
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அங்கணம்

அங்கணம் aṅgaṇam, ெப. (n.)

   1. சாய்கைட (சலதாைர); ; drain, ditch, sewer.

     'ஊரங் கண நீர ்உர நீர ்ேசரந்்தக்கால்" (நால . 175);.

   2. சாய்கைட ெயாட் ய உள் ற்றம் ; inner courtyard in a house,

   3. ேச  ( ங்.); ; mud.

   4. கட்டடப் ரி  (இராட.்); ; division of a building chamber, room (R.);.

   5. இ  ண்க க்  ைடப்பட்ட இடம் (இராட.்); ; space between two pillars (R.);.

க. அங்கண

   6. நான்  ண்க க் ைடப்பட்ட இடம் (C.G.); ; space enclosed by four pillars.

   7. மைனக் ரிய 72 ச ர அ  நிலப்பரப்பள  (C.G.);; superficial measure for house sites, about 12 ft. long by 6ft. 
broad.

ெத. அங்கண .

   8. இடம் ( ற். 18, உைர);; space, place.

ம. அங்கணம்.

ம. அங்கணம் ; க.,  , வ.  ரா , மரா. அங்கண ; ெத. அங்கண ;  . அங்கணி ; பா. அங்கணம் ;  ச.் 
ஆங் ணம் ; இந். அங்கண், ஆங்கண்.

     [வங்  → அங் . அங் தல் = சாய்தல். வைளதல். அங்  + அணம் - அங்கணம். க நீர ்ெசல் ம் 
சாய்கைட, வாட்டஞ்சாய்வா ப்பதால் அங்கணம் எனப்பட்ட .]

அங்கணன்

அங்கணன் aṅgaṇaṉ, ெப. (n.)

   1. கண்ணழகன்; one who has beautiful eyes.

     "அங்கண க் ரியார"் (கம்பரா. பால. க மண. 96);.

   2. அ ளாளன், அ ட்பாரை்வயன் ; one who has gracious eyes.

     "அழக னங்கணன்" (கம்பரா. அேயாத்.  த் ர. 1);.

   3.  வன்;{Šiva,} 

 as gracious-eyed.

     "அங்கணேன ய ளாய்" (ேதவா. 7.25;4);.

 அங்கணன் aṅgaṇaṉ, ெப. (n.)

அங்கண பாடாணம் பாரக்்க;see angina-padanam (சா.அக.);.

அங்கணாளன்

அங்கணாளன் aṅgaṇāḷaṉ, ெப. (n.)

   1. கண்ேணாட்ட ைடயவன் ; gracious person, as one who looks with favour.

     "அறன ந்  ெதா  மங்க ணாளைன" (க த்.144 ; 70);.

   2.  வெப மான் ; Lord Siva.

     "ைகக்ெகாண்ட அங்கணாளன் வம்" (காஞ் ப் .  வ் ண். 33);.

     [அங்கண் + ஆளன் - அங்கணாளன்.]
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அங்கணி

 
 அங்கணி aṅgaṇi, ெப. (n.)

    ைவ (மைலமகள்); (சங். அக.); ; Malaimagal (Pārvat);, as gracious eyed.

 அங்கணி aṅgaṇi, ெப. (n.)

   கற்றாைழ (மைல.); ; aloe.

 Skt. afganä.

அங்கணிதம் ண்

 
 அங்கணிதம் ண்  aṅgaṇidambūṇṭu, ெப. (n.)

   ப த்  ; cotton plant, Gossypium arboreum (சா.அக.);.

அங்கேணல்-தல்

அங்கேணல்-தல் aṅgaṇēltal,     ணரத்ல் ( க்கத் னின்  த்தல்) ; to awake.

     "ேத ைய......... அங்கேணற்ற ற் காணா " (ெப ங். வத்தவ. 7.92);.

     [அங்கண் + ஏல் - அங்கேணல்.]

அங்கத்தவர்

 
 அங்கத்தவர ்aṅgattavar, ெப. (n.)

   அவ் டத் ள்ளவர ்; the inhabitants of that place as opposed to "this place'.

அங்கத்தவரானால் என்ன, இங்கத்தவரானால் என்ன? (உ.வ.);.

     [அங்  + அத்  + அவர.்]

அங்கத்

 
 அங்கத்  aṅgattu, ெப.எ. (adj.)

   அவ் டத்  ; of that place.

     [அங்  + அத் . 'அத் ' இடப்ெபா ட ்சாரிைய.]

அங்கதசெ்சய் ள்

அங்கதசெ்சய் ள் aṅgadacceyyuḷ, ெப. (n.)

   வைசப்பாட் , அங்கதப்பாட்  ; satire, lampoon.

     "வைசெயா ம் நைசெயா ம் ணரந்்தன் றா ன் அங்கதச ்ெசய் ள் என்மனார ் லவர'்' (ெதால். 
ெபா ள். ெசய். 125);.

     [அங்கதம் + ெசய் ள்.]

அங்கதப்பாட்

அங்கதப்பாட்  aṅgadappāṭṭu, ெப. (n.)

அங்கதச ்ெசய் ள் பாரக்்க ;see arigada-c-ceyyul.

     "அங்கதப்பாட்டவற்றளேவா ெடாக் ம்" (ெதால். ெபா ள். ெசய். 152);.

     [அங்கதம் + பாட் .]
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அங்கதம்

அங்கதம் aṅgadam, ெப. (n.)

   1. வைச, ப ப்  ; abuse

     'அங்கத ெமன்ப  வைச' (ெதால். ெபா ள். ெசய். 124, ேபரா. உைர);.

   2. அங்கதச ்ெசய் ள் பாரக்்க ;see arigada-c-ceyyul.

   3. ெபாய் (அக.நி.); ; falsehood.

     "அங்கதந் தாேன அரில்தபத ்ெதரி ன் ெசம்ெபா ள் கரந்த ெதன  வைகத்ேத" (ெதால். ெபா ள். 
ெசய். 120);. "ெசம்ெபா  ளா ன் வைசெயனப் ப ேம" (ெதால். ெபா ள். ெசய். 121);. "ெமா கரந்  
ெசா ன  ப கரப் பா ம்" (ெதால், ெபா ள். ெசய். 122);.

 அங்கதம் aṅgadam, ெப. (n.)

   ேதாடக்டகம் வா வைளயம் ; bracelet worn on the upper arm.

     " யவைர ைச .............. அங்கதம்" ( ைள. மாணிக். 12);.

ம. அங்கதம் ; க., வ. அங்கத ; ெத. அங்கத .

     [அங் தல் = வைளதல். அங்  → அங்கதம் = வைளயல், கடகம்.]

 அங்கதம் aṅgadam, ெப. (n.)

   1. யாைன ன் உண  ; food of elephants.

     "ேபாந்த ன  மங்கதங் ட்டாம லறெம ந் " (பஞ்ச.  க. 158);.

அங்கதர்

அங்கதர ்aṅgadar, ெப. (n.)

   வைச ேவார ்; those who use abusive language, revilers.

     "ெபாலா வங்கதரக்் ெகளிேய னேலன்" (ேதவா. 3.297;10);.

அங்கப்பால்

அங்கப்பால் aṅgappāl, ெப. (n.)

   தாய்ப்பால் ( ைலப்பால்); ; mother's milk.

     "அங்கப்பா ண்ணாமல் ேதகம் உ த் ேரா" (ெபண் -ம  மாைல, 30);.

அங்கப

 
 அங்கப  aṅgabaḍi, ெப. (n.)

   ஏ , அ தாங் ; stirrup (W.);.

     'அங்கவ ' என் ம் றப்ப ம்.

க. அங்கவ  ; ெத. அங்கவெண ;  . அங் ேகாெல.

அங்கபைறநா

 
 அங்கபைறநா  aṅgabaṟaināti, ெப. (n.)

   இலவங்கப்படை்ட ; Cinnamomum zeylanicum (சா.அக.);.

அங்கபா

 
 அங்கபா  aṅgapāti, ெப. (n.)

    டக்ெகாற்றான் ; balloon-vime, s. cl., Cardiospermum halicacabum (சா.அக.);.
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அங்கம்

அங்கம் aṅgam, ெப. (n.)

   ெகான்ைற (பச.் .); ; Indian laburnum.

 அங்கம் aṅgam, ெப. (n.)

   வரிவைக (T.A.S. iii. 266); ; a petty cess.

 அங்கம் aṅgam, ெப. (n.)

   கட் ல் ; couch, bedstead, cot.

     "அைணயங்க ேத" ( ப் .128);.

 அங்கம் aṅgam, ெப. (n.)

   ெவட் ைக (ெபா .நி.); ; cutting, chopping.

 அங்கம் aṅgam, ெப. (n.)

   1. பாட த் ரத் ற் க் ழக் ல் உள்ள ஒ  பைழய நா  ; an ancient country which lay east of Pātaliputra, 
modern Patna.

     "அங்கநா . ம்" (கம்பரா. பால. தாடைக. 2);.

   2. அந்நாட்  ெமா  ( வா.); ; language of that country.

வெப மானால் எரிக்கப்பட்ட காமனின் உடம்  (அங்கம்);  ழ்ந்த இடத்ைதத் தன் ட ்
ெகாண்டதனால், அங்கநாெடனப்பட்டெதன்ப ,  ற்காலக் கட் க்கைதயா ம்.

அங்கம்மா

 
 அங்கம்மா aṅgammā, ெப. (n.)

   அங்காளம்ைம, காளி ன் ஒ  வ வம் ; name of a form of Kali.

ம. அங்கம்ம ; க., ெத. அங்கம்மா, அங்களம்ம.

     [அம் + காளி + அம்ைம – அங்காளியம்ைம → அங்காளியம்மா → அங்காளம்மா → அங்கம்மா.]

அங்கமண்

 
 அங்கமண் aṅgamaṇ, ெப. (n.)

   அழமண் ; fuller's earth (சா.அக.);.

அங்கமணி

அங்கமணி aṅgamaṇi, ெப. (n.)

   மணப்ெபண் கணவன் ட் ற் த் தன் டன் ெகாண்  ெசல் ம் ரவ்ரிைச ; dowry in the form of jewels, 
clothes, furniture, vessels, etc., which a married girl takes with her to her new home.

     "இ க்  அங்கமணி ெசய்யலாவேத" ( வ்.  மாைல, 37,  யா.);.

க. அங்கமணி

 அங்கமணி aṅkamaṇi,     ற்பங்களிற் காணலா ம் ஓர ்மாரப்ணி; chest cover seen in statues. (5:71.).

     [அங்கம்+மணி]

அங்கமணிக் ைட

 
 அங்கமணிக் ைட aṅgamaṇikāṭai, ெப. (n.)

   மணப்ெபண்ணிற் க் ைட ல் ைவத் க் ெகா க் ம் வரிைச (இராட.்);; a basket of presents to a bride 
(R.);.

     [அங்கமணி +  ைட]
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அங்கமணிப்பணம்

அங்கமணிப்பணம் aṅgamaṇippaṇam, ெப. (n.)

    ரவ்ரிைசப் பணம் (S.I.I. vi, 152);; dowry money.

     [அங்கமணி + பணம்.]

அங்கயற்கண்ணி

அங்கயற்கண்ணி aṅgayaṟkaṇṇi, ெப. (n.)

   ம ைர ற் ேகா ல்ெகாண் க் ம் னக் கண்ணி ( னாட் ); யம்ைம ; Minaksi, Goddess of the Madurai 
temple.

     "அங்கயற் கண்ணி தன்ெனா  மமரந்்த வாலவாய்" (ேதவா. 3.378; 1);.

     [அம் + கயல் + கண்ணி.]

அங்கர்

அங்கர ்aṅgar, ெப. (n.)

   அங்கநாட்டார ்; inhabitants of {Añgadēśa.}.

     "அங்கர ்மாகத ராரியர"் ( ைள.  மண. 74);.

 அங்கர ்aṅgar, ெப. (n.)

   அங்கநாட்டார;் argadesa, the country about Benares,

     "அங்கர ்மாகத ராரியர"் ( ைள.  மண. 74);.

     [Skt. anga → த. அங்கர.்]

அங்கர்ேகாமான்

 
 அங்கரே்காமான் aṅgarāmāṉ, ெப. (n.)

   அங்க நாட்டரசனான கன்னன் ( டா);; Kar a, king of {Añgadeśa.}.

 அங்கரே்காமான் aṅgarāmāṉ, ெப. (n.)

   அங்கநாடை்ட ஆட் ெசய்த கண்ணன்;( டா);; Karnan, as king of anga-desam.

     [அங்கர ்+ ேகாமான்.]

     [Skt. anga → அங்கர.்]

அங்கரமா

 
 அங்கரமா  aṅgaramāti, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ்ெசய்நஞ்  (ெகளரி பாடாணம்); (இராட.்); ; a processed arsenic (R.);.

அங்கரேமாத

 
 அங்கரேமாத  aṅgaramōtagi, ெப. (n.)

   க தாரத்ைத ( த்.அக.); ; a species of narattai.

அங்கரவல்

 
 அங்கரவல்  aṅgaravalli, ெப. (n.)

   ெப ங் ஞ்சா ( த்.அக.); ; a species of scammony swallow-wort.

அங்கராயர்
அங்கராயர ்aṅgarāyar, ெப. (n.)

   கள்ளர் லப் பட்டப்ெபயரக் ள் ஒன்  (கள்ளர ்சரித.் பக். 145);; a title of Kallars.

அங்கலாப்

 
 அங்கலாப்  aṅgalāppu, ெப. (n.)

அங்கலாய்ப்  பாரக்்க ;see angalayppu.
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அங்கலாய்-த்தல்

அங்கலாய்-த்தல் aṅgalāyttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.  ய தல் ; to lament, grieve, sorrow.

     "அங்கலாய்ப் பாேள" (இராமநா. ஆரணிய. பக். 187);.

   2. ெபாறாைம ெகாள் தல்; to be envious, jealous.

     'ஆ ம த்தவன் ெசய் ைள மா, அங்கலாய்த்தவன் ெசய் ைள மா? (பழ.);.

--, 4 ெச. ன்றா . (v.t);

   ெவஃ தல் (இச் த்தல்);; to covet (W.);.

     [அகம் + கலாய் - அங்கலாய். அகம் = மனம். கலாய்த்தல் = கல த்தல், கலங் தல்.]

அங்கலாய்ப்

அங்கலாய்ப்  aṅgalāyppu, ெப. (n.)

   1. கலக்கம் ; disquiet, mental worry.

   2. அ வ ப் க் ெகாள்ைக ; becoming disgusted.

   3. ேபராவல் (யாழ்.அக.);; yearning.

   4. ேபராைச (சங்.அக.); ; greed.

ம. அங்கலாய்க்க ; க.,  . அங்கலாப்  ; ெத. அங்கலாரச்் .

     [அகம் + கலாய் – அகங்கலாய் → அங்கலாய். அகம் - மனம், கலாய்த்தல் - கல த்தல், கலங் தல்.]

அங்க

 
 அங்க  aṅgali, ெப. (n.)

   ெகாங்ைக ( த்.அக.); ; breast.

 அங்க  aṅkali, ெப. (n.)

   ப ; hunger.

ெத. ஆங்

     [அங்கல்-வ  க ங்கல். ப . அங்கல்-அங்க ]

அங்கவ

அங்கவ  aṅgavaḍi, ெப. (n.)

   1. அங்கப  பாரக்்க ;see ariga-padi.

   2. பா ட் ன் கா ள்ள அங்கவ  ேபான்ற ற்ெற ம்  ; stirrup-bone.

அங்கவம்

 
 அங்கவம் aṅgavam, ெப. (n.)

   பழவற்றல் ; dried fruit (சா.அக.);.

அங்கவன்

 
 அங்கவன் aṅgavaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  கனிய நஞ்  (ைவ. .); ; a mineral poison.

ம வ. அங்கணன்
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அங்கனம்

 
 அங்கனம் aṅgaṉam,  .எ. (adv.)

   அப்ப . அங்ஙன் ; so, in that manner, thus.

     [ஆங்கனம் → அங்கனம்.]

 அங்கனம் aṅgaṉam, ெப. (n.)

அங்கணம்  பாரக்்க ;see anganamo.

அங்கனி

 
 அங்கனி aṅgaṉi, ெப. (n.)

   கற்றாைழ (மைல.);; aloe.

அங்கணி பாரக்்க ;see angani.

 Skt. afiganä

அங்கா-த்தல்

அங்கா-த்தல் aṅgāttal,    3 ெச. . . (v.i)

   வாய் றத்தல் ; to open the mouth.

     "அஆ ஆ ரண் டங்காந் ய ம்" (ெதால். எ த் .  றப்.3);.

. அங்கா னி ட. அங்கால் ;  . அங் கலங்க ;  . அங்கலச  ; பர.் அங்கலங்க மா. அங்கெல ; 
ெகாலா. அங்க  ;  . அங்கல் ; ேகாண். அங்ஙல் ; மண். அங்லா ; மங். அங்ைக.

     [ஆ → அங்கா. 'ஆ' வாய் றத்தல் ஒ க் ப் .]

அங்கா

அங்கா aṅgā, ெப. (n.)

   1. வாய் றப்  ; opening the mouth.

     "அங்கா யற் " (நன். 86);.

   2. ெகாட்டா ; yawn.
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அங்கா

அங்கா  aṅgāṭi, ெப. (n.)

   1. கைட, கைடதெ்த  ; bazaar, bazaar street.

     "அர ைழ  னங்கா  ம்" ( லப். 14;179);.

   2. நாடச்ந்ைத; daily market.

     'அங்கா  ேம ம் பழங்கன்  ஏறாத ம் உண் ' (பழ.);.

     'அங்கா  ைலயால் எங்ேகா ப் ேபானாேளா !'  (பழ.);.

     'அங்கா  ைலைய ( ைடைய); அ ர அ க்காேத' (பழ.);.

     'அங்கா க்காரிையச ்சங் தம் பாடச ்ெசான்னால் ெவங்காயம் க ேவப் ைல என்பாள்' (பழ.);.

ம. அங்கா . ; க., ெத., ேகாத அங்கா  ;  ., இ . அங்க , அங்கா  ;  ட. ஒெதா  ; ெகாலா. அங்க  ; நா. 
அங்கா  ; பர.் அங் ெகாட ்;  ங். அங்கணிய.

     [அம் தல் (ெத.); =  ற்றல். கைட = இடம். கைட → க  → கா  என்  ரிந் க்கலாம். அம் + கா  - 
அங்கா .]

பண்ைடத் த ழக மாநகரக்ளில்,  றப்பாக ேவந்தர ்தைலநகரக்ளில், நாள்ெதா ம் பக ம் 
மாைல ம் பல பண்டங்க ம் ற் ம் அங்கா ச ்சந்ைதகள் நைடெபற்  வந் க் ன்றன. 
பகற்சந்ைத 'நாளங்கா ' ெயன் ம், மாைலச ்சந்ைத 'அல்லங்கா ' ெயன் ம் ெபயர ்
ெபற் ந் க் ன்றன.

     "ந க் ன்  நிைலஇய நாளங் கா ல்" ( லப். 5 ; 63);.

     'அல்லங்கா  ண்டாத ன், இதைன

நாளங்கா  ெயன்றார'் (அ யாரக்். உைர);.

அங்கா க்

அங்கா க்  aṅgāṭikāli, ெப. (n.)

   கைடவரி (I.M.P.Tj. 119);; tax collected from stalls put up in the bazaar.

     [அங்கா  +  .]

அங்கா  -தல்

அங்கா  -தல் aṅgāṭiāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   பண்டங்கைள ற் மா  ெபயர ்ெசால் க் தல் (இராட)்; ; to cry out the names of goods for sale in order 
to attract buyers (R.);.

அங்கா ப்பண்டம்

அங்கா ப்பண்டம் aṅgāṭippaṇṭam, ெப. (n.)

   1. கைடசச்ரக்  ; article sold in the market.

   2. கைட ல் வாங்கக் ய சரக் ; article available in the market.

     'அங்கா ப் பண்டங் ர ்எனக்கரிதா ற் ' ( வ்.  ெந ந். 16,  யா);.

   3. எளிதாய்ப் ெபறக் ய  ; that which is easily obtained.

     [அங்கா  + பண்டம்.]

அங்கா ப்பாட்டம்

 
 அங்கா ப்பாட்டம் aṅgāṭippāṭṭam, ெப. (n.)

     [அங்கா  + பாட்டம்.]

அங்கா பாரி-த்தல்
அங்கா பாரி-த்தல் aṅgāṭipārittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   மனவரசா தல் (மேனாராஜ்யம் பண் தல்);, வானக்ேகாடை்ட கட் தல் ; to build castles in the air.

அங்காத்தான்

 
 அங்காத்தான் aṅgāttāṉ, ெப. (n.)

   தான்  (பச.் .);; belleric myrobalan.

அக்காந்  பாரக்்க ;see akkāndi.
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அங்காப்

அங்காப்  aṅgāppu, ெப. (n.)

   1. வாய் றக்ைக ; opening the mouth.

     " யற் ள் அஆ அங்காப் ைடய" (நன். 76);.

   2. நீரே்வடை்க ; thirst.

     "அங்காப் ெபா ய வ ண க் " (அழகர ்கலம். 68);.

     [ஆ → அங்கா → அங்காப் .]

அங்காரி

அங்காரி aṅgāri, ெப. (n.)

   ெவண்காரம் ( .அ. );; borax.

 அங்காரி aṅgāri, ெப. (n.)

அங்காரதாளிைக, 2 பாரக்்க;see angarataligai (சா.அக.);.

     [Skt. angara → த. அங்காரி.]

அங்காேல

 
 அங்காேல aṅgālē,  . .எ. (demons. adv.)

   அங்ேக (யாழ்ப்.); ; there (J.);.

அங்காேல இங்காேல அைலயாேத (இ.வ.);.

     [அங்  + ஆல் + ஏ.]

அங்காளைக

 
 அங்காளைக aṅgāḷagai, ெப. (n.)

   க ம்  (பச.் .);; sugar-cane.

     [அம் + காளைக.  காளம் → காளகம் → காளைக. காளம் = க ைம.]

அங்காளேத

அங்காளேத  aṅgāḷatēvi, ெப. (n.)

   அங்காளம்ைம ; a Goddess.

     "அங்காள ேத ெயைன யாண் ெகாண்ட ேசா " (பஞ்ச.  க. 670);.

     [அங்காளி + ேத  - அங்காளிேத  - அங்காளேத .]

அங்காளம்ைம

 
 அங்காளம்ைம aṅgāḷammai, ெப. (n.)

   அங்காளம்ைமத ்ெதய்வம் ; a Goddess.

     'அங்காளம்ைமத ்ெதய்வம் அகப்ைபக் ர ்வ யாய் வ ம்' (பழ.);.

     [அங்காளி + அம்ைம - அங்காளியம்ைம → அங்காளம்ைம.]

ெத. அங்காளம்ம

ெபண்ெதய்வப் ெபயரக்ட் ன், அழைக உணரத்் ம், 'அம்' என் ம் ன்ெனாட் ச ்ேசரப்்ப  மர .

ஒ.ேநா ; அம் + கயற்கண்ணி - அங்கயற் கண்ணி.

இம் ைற ல், காளி அங்காளிெயனப்பட்டாள். காளி ய த ழ்த ்ெதய்வம் என்ப ம், காளி என் ம் 
ெபயர ் ய த ழ்செ்சால் என்ப ம் 'காளி' என் ம் உ ப்ப ல் ரிவாக ளக்கப்ப ம்.
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அங்காளி

 
 அங்காளி aṅgāḷi, ெப. (n.)

   பாைலநிலத் ெதய்வமா ய ; Goddess Kali, a female deity.

     [அம் + காளி - அங்காளி.]

அங் ங்

அங் ங்  aṅgiṅgu,  . .எ. (adv.)

   அங்ேக அல்ல  இங்ேக ; here or there.

     "அங் ங் ெகனாதப " (தா . கட ள். 1);.

     [அங்  + இங் .]

அங் ட்

அங் ட்  aṅgiṭṭu,  . .எ. (adv.)

   1. அவ் டம், அவ் டத் ல் ; there, yonder.

     'அங் ட் ப் றந் ' (ஈ , 6.8;11);.

   2. அப்பால் ; away.

அங் ட் ப்ேபா (உ.வ.);.

ம. அங்ேகாட்

     [அங்  + இட் .]

அங் ட்  
இங் ட்  

(அங் ட் ங் ட் )

 
 அங் ட்  இங் ட்  (அங் ட் ங் ட் ) aṅgiṭṭuiṅgiṭṭuaṅgiṭṭiṅgiṭṭu,  . .எ. (adv.)

   அந்தப் பக்கம் அல்ல  இந்தப் பக்கம் ; this side or that side.

என் மகன் என்ைன அங் ட் ங் ட் ப் ேபாக டமாட்டான் (உ.வ.);.

அங் ங்

 
 அங் ங்  aṅgiḍiyiṅgiḍi,  . .எ. (adv.)

அங்க ங்க  பாரக்்க ;see arigadi-yirigadi.

அங் தத்

அங் தத்  aṅgiḍudaddi, ெப. (n.)

   நிைல ெகட்டவன் (யாழ். அக.);; a person of vagrant habits.

   2. அ க்க  கட்  மா பவன் ; one who frequently changes his party, turn-coat.

     [அங்  + இ  + தத் .]

அங் ப் ன
ர்

 
 அங் ப் னர ்aṅgiḍudiruppiṉar, ெப. (n.)

    றைள பவ-ன்-ள் ; tale-bearer.

     'அங் ப்  எங்க  ேபானாய்,  ன்னண்ணன் ெசத்த இழ க் ப் ேபாேனன்' (பழ.);.

     [அங்  + இ  +  ப் .]

அங் ப்பன்

அங் ப்பன் aṅgiḍuduḍuppaṉ, ெப. (n.)

    றைள ேவான் (இராட.்); ; tale-bearer.

   2. அ க்க  கட்  மா ேவான் ( ன்.); ; one who frequently changes his party, turn-coat (W.);.

   3. நாேடா  ( ன்.); ; vagrant (W.);.
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அங் ெதா ப்

 
 அங் ெதா ப்  aṅgiḍudoḍuppi, ெப. (n.)

    றைள ேவான் ; slanderer, tale-bearer.

     'அங் ெதா ப் க்  அங் ரண்  ட் , இங் ரண்  ெசாட் ' (பழ.);.

அங்

 
 அங்  aṅgu,  . .எ.  (demons. adv.)

   அவ் டம் அவ் டத் ல், அவ் டத் ற்  ; there, thither.

     'அங் ம் இ ப்பான் இங் ம் இ ப்பான், ஆக் ன ேசாற் க் ப் பங் ம் இ ப்பான்' (பழ.);.

     'அங் ம் தம்  இங் ம் தம்  அகப்பட் க் ெகாண்டான் ம்மட் ப்பட்டன்' (பழ.);.

     [ஆங்  → அங் .]

 அங்  aṅgu, ெப. (n.)

   உட ப் ; limb of the body (சா.அக.);.

     [Skt. anga → த. அங் .]

அங் சம்

அங் சம் aṅgusam, ெப. (n.)

   1. யாைனத் றட்  ; elephant goad.

     "அங் சம் கடாவ ஒ ைக" (  110);, "பக ங் ச ம்" (கந்த . உற்பத்.  ைடெப. 37);.

   2. வாைழ (மைல.); ; plantain.

ம. அங் சம் ; க. அங் ச ; ெத. அங் ச , அங் சம் ; Skt. ankusa.

     [அங் தல் = வைளதல், அங்  → அங் சம்.]

     'அங் சம்' என் ம் ெசால் பண்ைட லக் ய வழக் ல் இடம்ெப வதா ம், த ழ் ேவரினின்  
றந் த்தலா ம், அங்கதம் (வைளயல், ெகா வாய்); என் ஞ் ெசால்ைலப் ெபரி ம் 

ஒத் த்தலா ம், வாைழெயன் ம் ெபா ைடைமயா ம், ' ' கரம் ேசரந்்  'ெகாள்' என் ம் 
லத்ைதக் த்தலா ம், இங் த் ெதன்ெசால்லாகக் ெகாள்ளப்பட்ட .

வாைழ ைல தள்ளிய ன்,  றப்பாகப்  ரி ன், அங் சம் ேபான்ற ேதாற்றங் ெகாள் தலால் 
அங் சம் என் ம் உவைமயா ெபயர ்ெபற்ற ேபா ம் !

 அங் சம் aṅgusam, ெப. (n.)

   ைதயற்காரரின் ரற்  (இராட)்;; thimble.

     [Skt. angusthan → த. அங் சம்.]

அங் ச

 
 அங் ச  aṅgusavi, ெப. (n.)

   ெகாள் ( ன்.); ; horse gram.

     [அங் சம் →- அங் ச .]

ெகாள் க்காய் வைளந்  அங் சத்ைத ஒ  ைடெயாத் ப்ப  கவனிக்கத்தக்க . காணம், ெகாள் 
என் ம் ெப வழக்கான ெபயரக் ம், இப்ெபா டக்ாரணம் பற் யனேவ. அப் ெபயரக்ைளக் காண்க.

அங் ேசா

 
 அங் ேசா  aṅgucōli, ெப. (n.)

   அ கம் ல் ( .அ.); ; harialli grass, Cynodon dactylon.
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அங் த்

 
 அங் த்  aṅgutti, ெப. (n.)

அங் ற்  பாரக்்க ;see angurri.

அங் த்ைத

அங் த்ைத aṅguttai, ெப. (n.)

   1. அவ் டம்; that place.

     'அங் த்ைத வாரத்்ைதைய இங்ேக ெசால் ' (ஈ );.

   2. ேத ர,் ெப ம்பா ம் வ மடங்களில் வழங் வ ம் 'தாங்கள்' என் ஞ் ெசால் ம் உயர்  
க்க மான ஒ  ன்னிைலசெ்சால் ;     "your worthiness", "your holiness' a term of highest respect, used in the 

second person singular chiefly in Saiva mutts.

அங் ற்  பாரக்்க ;see angurri.

அங் ங் ம்

 
 அங் ங் ம் aṅgumiṅgum,  .எ. (adv.)

   அவ் டத் ம் இவ் டத் ம்; here and there.

அங் ங் ம் ரி றான் (உ.வ.);

     [அங் ம் + இங் ம்.]

அங் ங் ம்பா

அங் ங் ம்பா  aṅgumiṅgumbāṭi, ெப. (n.)

   1. ஒ  கட் ைய ெவளிப்பைடயாக ம் மற்ெறா  கட் ைய மைறவாக ம் ேசரந்்தவன் ( ன்.);; one who 
is an overt member of one party while being a secret member of another (W.);.

   2. மா பட்ட இ ேவ  கட் கைளச ்ேசரந்்தவனாக ந ப்பவன் அல்ல  ஏமாற் பவன் ; double crosser, 
double - dealer.

   3. நம்பத் தகாதவன் ; unreliable person.

     [அங் ம் + இங் ம் + பா .]

அங் ரம்

அங் ரம் aṅguram, ெப. (n.)

    ப்ைபேமனி ( ன்.); ; Indian acalypha.

 அங் ரம்1 aṅguram, ெப. (n.)

   நீர ்(நாநாரத்்த.);; water.

     [Skt. ankura → த. அங் ரம்.]

 அங் ரம்2 aṅguram, ெப. (n.)

   1. வாைழ; plantain tree, Musa parasidiaca.

   2.  ண் ன் ைள; the shoot of plant.

   3.  ைள; sprout from a seed.

     "அங் ரம் ேபால் வளரந்்த ளி" (ெபரிய .  ஞா. 53);.

   4.  ; blood.

   5. ம ர;் hair.

     [Skt. ankura → த. அங் ரம்.]

அங் ள்

 
 அங் ள் aṅguḷ, ெப. (n.)

    றடை்டப்பழம், ச ரிப்பழம் (ைவ. .);; bitter snake-gourd.

92

www.valluvarvallalarvattam.com 92 of 19068.



அங் ற்

 
 அங் ற்  aṅguṟṟi, ெப. (n.)

    மடத ்தம் ரான்கள்' ேபா ம் உயரந்்ேதாைர. ேநாக்  வழங் ம் ன்னிைல உயர் ச ்ெசால் ; a term 
of highest respect, meaning 'your worthiness' pr your holiness", used in addressing religious dignitaries like heads of mutts.

     [அங்  + உ  + இ - அங் ற் . அங்  + உ  + ஐ - அங் ற்ைற.]

ம வ. அங் த் , அங்கத் , அங் ற்ைற, அங் த்ைத.

அவ் டத் ந்தாய் ( ைனயாலைண ம் ெபயர)்; என்ப  ெசாற்ெபா ள் ; கண்ணியம் க்க அல்ல  
ெதய்வத்தன்ைம ள்ள தாங்கள் என்ப  க த் ப் ெபா ள்.

     'இ', 'ஐ'  ன்னிைல ெயா ைம கள்.

றகர வ ச ்ெசாற்கள் ந் ன ம், தகர வ ச ்ெசாற்கள் அவற் ன் ரி க ம் ஆ ம்.

நீர,் நீங்கள், தாங்கள், அங் ற்  (அங் ற்ைற); என்பன,  ைறேய ஒன் ெனான்  உயரந்்த 
ன்னிைலப் ெபயரக்ள்.

அங் ற்ைற

 
 அங் ற்ைற aṅguṟṟai, ெப. (n.)

அங் ற்  பாரக்்க ;see angurri.

அங் ற்

 
 அங் ற்  aṅātiyiṟāti, ெப. (n.)

   ேகாடெ்சால்  ; tale - bearer, back - biter.

     'அங்  இங்  அ ப் " (பழ.);.

     [அங்  + ஊ  + இங்  + ஊ .]

அங்ேக

 
 அங்ேக aṅā,  .எ. (adv.)

   அவ் டத் ல்; there.

     'அங்ேக கண்டான் இங்ேக ெசய் றான்' (பழ.);.

     'அங்ேகண்  மகேள கஞ் க்  அ றாய், இங்ேக வா  காற்றாய்ப் பறக்கலாம்' (பழ.);.

     [அங்  + ஏ.]

அங்ேகக்

 
 அங்ேகக்  aṅākku,  .எ. (adv.)

   அவ் டத் ற்  (ஆம்); ; thither (Ām);.

அங்ேக ங்ேக

அங்ேக ங்ேக aṅāyiṅā,  .எ. (adv.)

   1. அந்தப் பக்கம் அல்ல  இந்தப் பக்கம்; this side or that side.

அங்ேக ங்ேக பாரக்்கக் டா  (உ.வ.);.

   2. அங் ங் ம்; here and there.

அங்ேக ங்ேக ேபாகக் டா  (உ.வ.);.

     [அங்ேக + இங்ேக.]

93

www.valluvarvallalarvattam.com 93 of 19068.



அங்ைக

அங்ைக aṅgai, ெப. (n.)

   உள்ளங்ைக ; palm of hand.

     "அக்ேகேபா லங்ைக ெயா ய ரல " (நால . 123);.

     [அகம் + ைக - அங்ைக (ம உப் ணரச்் );.]

அங்ைக ல் வட்டா-
தல்

அங்ைக ல் வட்டா-தல் aṅgaiyilvaṭṭātal,    6 ெச. . . (v.i.)

   அைடதற்  க எளிதாக அண்ைம த்தல் ; to be at hand; to be | within one's reach.

     "அங்ைக ல் வட்டா வெளனக் க ன் றாேய" ( ல். ெபரிய . 10.9 ; 3);.

அங்ெகான் ங்
ெகான்றாக

 
 அங்ெகான் ங்ெகான்றாக aṅgoṉṟiṅgoṉṟāka,  .எ. (adv.)

   நீண்ட இைட ட்  ; sparsely, at distant intervals.

அங்ெகான் ங்ெகான்றாக நட் க் ன்றான் (உ.வ.);.

     [அங்  + ஒன்  + இங்  + ஒன்  + ஆக.]

அங்ேகா ங்ேகா

அங்ேகா ங்ேகா  aṅāṭiṅāṭu,  .எ. (adv.)

   அங் ங் ம் (ஈ . 1.4; 9);; here and there.

     [அங்ேகா  + இங்ேகா .]

அங்ஙன்

அங்ஙன் aṅṅaṉ,  .எ. (adv.)

அங்கனம் பாரக்்க ;see anganam.

 அங்ஙன் aṅṅaṉ,  .எ. (adv.)

   அவ் டம் ; there.

     "நம்ெமா  மங்கன் லா னான்" ( க் காளத.்  , 16 ; 16);.

     [அங்ஙனம் → அங்கன்.]

அங்ஙனம்

அங்ஙனம் aṅṅaṉam,  .எ. (adv.)

   1. அவ் டம் ; there, in that place.

   2. அவ்வைக, அப்ப  ; in that manner.

     [அங்கனம் → அங்ஙனம்.]

அங்ஙேன

அங்ஙேன aṅṅaṉē,  .எ. (adv.)

   1. அவ் டம் ; there, in that place.

     "அன்ப க் கங்ஙேன ய ரத்சஞ் ேபால் வந் " (தா .  க. 4);.

   2. அவ்வைக அப்ப  ; in that manner.

     "அங்ங்ேன வடெமா ல் வசனங்கள்  கல்ேவன்" (தா .  த்தர.் 10);.

     [அங்ஙன் + ஏ.]

அங்ஙேன ங்ங
ேன

 
 அங்ஙேன ங்ஙேன aṅṅaṉēyiṅṅaṉē,  .எ. (adv.)

   அங்ேக ங்ேக ; here and there.
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அ ேன

 
 அ ேன aṅiṉē,  .எ. (adv.)

அங்ேக,

 there.

அ ேன ேபாய்ப் பார ்(இ.வ.);.

அ ேன ேன

 
 அ ேன ேன aṅiṉēyiṅiṉē,  .எ. (adv.)

   அங்ேக ங்ேக; here and there.

அ ேன ேன டக் றைத ெயல்லாம் ெபா க்  (இ.வ.);.

அசச்க்ெகாைட

அசச்க்ெகாைட accakkoḍai, ெப. (n.)

   அசச்த் தாற் ெகா க் ங் ெகாைட ( க் ர நீ , 145);; gift made out of fear of something or somebody.

     [அசச்ம் + ெகாைட.]

அசச்கம்

அசச்கம் accagam, ெப. (n.)

   1. நீர் ள்ளி (மைல.);; species of Hygrophila (Lex.);; a thorny plant, nail-dye—Barleria longifolia alias Suellia longifolia 
(சா.அக.);.

   2. ஈர ள்ளி ; onion, Allium leepa.

 அசச்கம் accagam, ெப. (n.)

   அசச் க் ம் இடம் ; printing press.

     [அச்  + அகம்.]

அசச்ங்கரைன

 
 அசச்ங்கரைன accaṅgaraṉai, ெப. (n.)

அசச்ாணிக்ெகா  பாரக்்க ;see accapi-k-koli.

அசச்ங்ெகா

 
 அசச்ங்ெகா  accaṅgoḍi, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ெகா  ; a kind of creeping plant, climbing Indian linden, Grewia heterotricha (சா.அக.);.

அசச்ச் ைவ

அசச்ச் ைவ accaccuvai, ெப. (n.)

   அகச் ைவ எட்ட ள் ஒன்றான அசச்ம் ; sentiment offear or terror.

     "அணங்ேக லங்ேக கள்வரத்ம் இன்றெயனப் ணங்கல் சாலா அசச்ம் நான்ேக" (ெதால், ெபா ள். 
ெமய்ப். 8);.

     [அசச்ம் +  ைவ.]

அசச்டல ெசயநீர்

 
 அசச்டல ெசயநீர ்assaḍalaseyanīr, ெப. (n.)

   ேவகா ப்  ெசயநீர,் மாந்த உட னின்  த்தரக்ள் மட் ேம அ ந்த ஒ  க க்க ைற ல் 
ெசய்யப்பட்ட ஓர ்அைனத் க் கைரப்பான் நீரம்ம் ; a liquid preparation from the human body made by a secret 
process known only to Siddhās. It is a universal solvent (சா.அக.);.
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அசச்

 
 அசச்  accaḍi, ெப. (n.)

அசச் ச் ைல பாரக்்க ;see accadi-c-cilai.

     "நிைனத்தால் எ ப்பாரக்ள் ெந ஞ் ப்  அசச் ைய" (நா.பா.);.

     [அச்  + அ .]

அசச் -த்தல்

அசச் -த்தல் accaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t)

   1. உ க்ெக த்ைதப் ப த்தல்; to print, as a book.

   2.  த் ைரையப் ப த்தல் ; to stamp, impress pattern.

ம. அசச்

     [அச்  + அ .]

அசச் ச் ைல

 
 அசச் ச் ைல accaḍiccīlai, ெப. (n.)

    த் ர வண்ணம் அல்ல  ஓ ய வம் ப க்கப்பட்ட ஆைட ; chintz.

ம. அசச்ன் ேசல

     [அச்  + அ  +  ைல.]

அசச் சே்சைல

 
 அசச் சே்சைல accaḍiccēlai, ெப. (n.)

அசச் ச் ைல பாரக்்க ;see accadi-a-cilai.

     [அச்  + அ  + ேசைல.]

அசச் யன்

 
 அசச் யன் accaḍiyaṉ, ெப. (n.)

   அசச் ச் ைல (ெச. அக.);. - சாயப் ைடைவ வைக (யாழ். அக.);; a kind of chintz for saree.

     [அச்  + அ  + அன்.]

அசச் ேயாைல

 
 அசச் ேயாைல accaḍiyōlai, ெப. (n.)

    த் ைர டப்பட்ட ஓைல ; stamped õlai (palm leaf prepared for writting);.

ம. அசச் ேயால

     [அச்  + அ  + ஓைல.]

அசச் க்

 
 அசச் க்  accaḍukki, ெப. (n.)

   அச் க்ேகாப்பாளன் ; compositor.

     [அச்  + அ க்  + இ (ஒ ைம );.]

அசச் க் -தல்

அசச் க் -தல் accaḍukkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   உ க்ெக த்ைதச ்ெசால்லாகக் ேகாத்தல் ; to compose, set up type to form words.

     [அச்  + அ க் .]
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அசச்ைட

அசச்ைட accaḍai, ெப. (n.)

    ழ்காய்ெநல்  ; a small medicinal plant, Phyllanthus niruri.

     " ரியல் வ ைண லமா ர மசச்ைட" (ைதலவ. ைதல. 4);.

அசச்ைடயாளம்

அசச்ைடயாளம் accaḍaiyāḷam, ெப. (n.)

   1. அ ைம ெயன்பைதக் காட் ஞ் ட் க்  ( த்.வ.);; marks branded on the body of a slave.

   2.  த் ைர யச் வம் ; stamped impression. 

   3. 2-sylloum J told;  resemblance, as in bodily features.

     [அச்  + அைடயாளம்.]

அசச்த்

 
 அசச்த்  accatti, ெப.  (n.)

   கத்தரி ( .அ.);; brinjal.

அசச்த் ரி

 
 அசச்த் ரி accattiri, ெப. (n.)

   கத்தரி ( த். அக.);; brinjal.

அசச்த
அசச்த  accadaṟi, ெப.  (n.)

   ஒ  பைழய வரி (S.I.I. i. 91);; an ancient tax.

அசச்ம்

அசச்ம் accam, ெப. (n.)

   அகத்  ( வா.);; West-Indian pea-tree, Sesbania grandiflora.

 அசச்ம் accam, ெப. (n.)

   சன்னம்; thinness.

இந்தத் தக  அசச்மா க் ற  (உ.வ.);.

 அசச்ம் accam, ெப. (n.)

   ெவ  (பயம்); ; fear, dread, terror.

     'அசச்ம் அற்றவன் அம்பலம் ஏ வான் (பழ.);. 'அசச்ம் ஆண்ைம ைலக் ம்' (பழ.);.

ம. அசச்ம்; க. அஞ் ெக.

 அசச்ம்1 accam, ெப. (n.)

   ைவப் நஞ்  (சங்.அக.);; a mineral poison.

 அசச்ம்2 accam, ெப. (n.)

   அன்ைன (ெபா . நி. 19,  -ம்);; mother.

     [த. அச்  → Pkt. ajja → த. அசச்ம்.]

அசச்ம்ேபரளம்

 
 அசச்ம்ேபரளம் accambēraḷam, ெப. (n.)

    கப்  அ க்கலரி அல்ல  இரடை்டச ் கப்பலரி ; South sca rose, Nerium odorum (சா.அக.);.
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அசச்மம்

 
 அசச்மம் accamam, ெப. (n.)

    ற் ப் ல் (மைல.);; species of grass.

அசச்மரம்

 
 அசச்மரம் accamaram, ெப. (n.)

   நான் கப் ல்  ; a plant-parasite, Saccharum spontaneum (சா.அக.);.

அசச்மாடல்

அசச்மாடல் accamāṭal, ெப. (n.)

    றரக்்  அசச் ண்டாகப் ேப தல் ; talk meant for frightening others, intimidating talk.

     "அ க்கா றவாவஞ்ச மசச் மாட ம்" (நன்.. 31);.

     [அசச்ம் + ஆடல். ஆடல் = ேப தல்.]

அசச்மா கம்

 
 அசச்மா கம் accamāmugam, ெப. (n.)

    ல்  ; honeysuckle, mistletoe, Loranthus elasticus (சா.அக.);.

அசச்மா தம்

 
 அசச்மா தம் accamāyidam, ெப. (n.)

   ெசங் ழற் க் ெகா  ; a red species of creeper, Molucca bean, Caesalpinia bonducella (சா.அக.);.

அசச் ல்கரைண

 
 அசச் ல்கரைண accayilkaraṇai, ெப. (n.)

   ஒ  டெ்கா ; axil-spined.jack.

அசச்ாணிக்ெகா  பாரக்்க ;see accdni-k-ködi.

அசச்ரக்காய்சச்ல்

 
 அசச்ரக்காய்சச்ல் accarakkāyccal, ெப. (n.)

   அசச்ர ேநா டன் வ ங் காய்சச்ல் ( ன்.);; fever accompanying thrush, Febris aphthosa.

     [அசச்ரம் +_காய்சச்ல்.]

அசச்ரம்

 
 அசச்ரம் accaram, ெப. (n.)

   ெப ம்பான்ைம ள்ைளப் ப வத் ம் பான்ைம இள வட்டப் ப வத் ம் வா ல் அல்ல  
நா ல்  ெகாப் ளங்களாக எ ம் ேநாய்; thrush, aphthae, Parasitic stomatitis.

ம. அக்கரம்; க.,  . அக்ர; ெத. அடச்ர .

     [அக்கரம் → அசச்ரம்.]

 அசச்ரம் accaram, ெப. (n.)

   எ த்  (இ.வ.);; letter.

த.வ. எ த் .

     [Skt. aksara → த. அசச்ரம்.]

98

www.valluvarvallalarvattam.com 98 of 19068.



அசச்ரி சச்ரி

அசச்ரி சச்ரி accaribuccari, ெப. (n.)

   1.  னெவ க்ைக ; itching sensation.

   2. ெதாந்தர  ; annoyance, vexation, worry,

அசச்ரி சச்ரியா க் ற  (உ.வ.);.

அசச்ல்

 
 அசச்ல் accal, ெப. (n.)

   ஒ  பாட்டம் மைழ; a shower of rain.

     [ஒ கா. அஞ்சல் → அசச்ல்.]

அசச்லசச்லாய்

 
 அசச்லசச்லாய் accalaccalāy,  .எ. (adv.)

   பாட்டம் பாட்டமாய் ; shower after shower.

அசச்லசச்லாய் மைழெபய் ற  (உ.வ.);.

நளி (காரத்் ைக); மாத மைழ அசச்லசச்லாய்ப் ெபய் ம் (உ.வ.);.

     [அசச்ல் + அசச்ல் + ஆய்.]

அசச்லத்

 
 அசச்லத்  accalatti, ெப. (n.)

   ச ப்  ; tediousness, weariness.

ஒேர பாடை்டத் ம்பத் ம்ப ேகட் ற  எனக்  அசச்லத் யா க் ற  (உ.வ.);.

அசச்லத்  
சச்லத்

 
 அசச்லத்  சச்லத்  accalattibuccalatti, ெப. (n.)

   ச ப் ணரச்் ன் ையக் க் ம் அசச்லத்  என் ஞ் ெசால் ன் எ ைக ரட் ப் ; a 
duplication of the second syllable of accalatti expressing intensity of the feeling of tediousness or disgust.

ஒ.ேதா; அசச்ரி சச்ரி

அசச்வ நயம்

அசச்வ நயம் accavabinayam, ெப. (n.)

   ஒ வரின் அசச் ணரச்் ையக் காட் ம் ெமய்ப்பா கைளத் ேதாற் க் ம் உடம்  அல்ல  
உ ப் ச ்ெசய்ைகயான நளிநயம் ; artistic gesticulation or theatrical action which expresses the sentiment of fear.

     "அசச் வ நயம் ஆ ங் காைல

ெயா ங் ய டம்  ந ங் ய நிைல ம்

அலங் ய கண் ங் கலங் ய ள ங்

கரந் வர ைடைம ங் ைகெய ர ்ம த்த ம்

பரந்த ேநாக்க  ைசபண் னேவ' ( லப். 3;13, அ யாரக்். உைர);.

     [அசச்ம் + அ நயம். Skt. abhi-naya → த. அ நயம்.]

அ நயத்ைதத் த ல் நளிநயம் என்னலாம்.
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அசச் பைத

அசச் பைத accavubadai, ெப. (n.)

   அரசன் தான் ெதரிந்ெத த்த ஒ வைர அைமசச்ராகேவா ேவ  உயர காரியாகேவா அமரத்்  ன், 
அவரக்்  உ ரசச் ண் பண் ம் ஒ  ழ்நிைலையத் ேதாற் த் , அதன் வா லாக அவரின் 
மறத்ைத ம் உண்ைமத் றத்ைத ம் ேதரத்ல் ; King's clandestine test of a candidate's ability and honesty by 
exposing him to situations which call for display of courage amidst fear of death before appointing him minister or as any 
other high authority of State.

     "அசச் பைதயாவ , (அரசன்); ஒ  நி த்தத் ன்ேம ட்  ஒரை்மசச்னால் ஏைனேயாைர 
அவனில் ன்கண் அைழப் த் . 10

     'இவர ்அைறேபாவான் எண்ணற் க் இ னா ெரன்  தான் காவல் ெசய் , ஒ வனால் இவ்வரசன் 
நம்ைமக் ெகால்வான் ழ் ன்றைம ன் அதைன நாம் ற்படச ்ெசய்  நமக் னிய அரசெனா வைன 
ைவத்தல் ஈண்ைடயாவரக்்  ையந்த ; நின் க தெ்தன்ைன?' எனச ் றேவா  ெசால் த்தல். 
(இ ல்);  ரி லனாயவ  எ ரக்ாலத ் ந் ரி லெனனக் க த்தளைவயால் ெதளியப்ப ெமன்பதாம்" 
( றள், 501, பரிேம. உைர);.

   அரசன், அறம் ெபா ள் இன்பம் உ ரசச்ம் என் ம் நான்  ெதளிவைககளால் அைமசச்ைன ம் 
ஏைன யர காரிகைள ம் ேதரந்்ெத ப்ப , அவைரயமரத்் ன்ேபயன்  அமரத்் ன.  ன்பன் . 

வள் வர,் வ ய தல் காலம தல் இடன தல் என்பவற் ற் ப் ன் ம், ெதரிந்  ைனயாடல் 
என்பதற்  ன் ம், ெதரிந்  ெதளிதல் என் ம் அ காரத்ைத ைவத் த்தலா ம்;     "ேதரான் 

றைனத ்ெதளிந்தான் வ ைற

ரா இ ம்ைப த ம்' (508);,

     "ேதறற்க யாைர ந் ேதரா  ேதரந்்த ன்

ேத க ேத ம் ெபா ள்' (509);,

     "ேதரான் ெதளி ந் ெதளிந்தான்கண் ஐ ற ம்

ரா இ ம்ைப த ம்ஞ (510);

அசச்

அசச்  accaḻivu, ெப. (n.)

    த் ைர ேதய்ந்த பணம் (பண . 142); ; defaced coin, coin worn-out by use.

     [அச்  + அ .]

அசச் க்ைக

 
 அசச் க்ைக accaṟukkai, ெப. (n.)

   அசச்த்ைத நீக் தல் ; removal of fear.

     [அசச்ம் + அ க்ைக.]

அசச்ைற

 
 அசச்ைற accaṟai, ெப. (n.)

   அசெ்ச த் கைளப் ேபாட் ைவக் ம் அைறகைள ைடய தட்டம் ; case (printing);.

     [அச்  + அைற.]

அசச்ைறத்தட்டம்

 
 அசச்ைறத்தட்டம் accaṟaittaṭṭam, ெப. (n.)

அசச்ைற பாரக்்க ;see acc(u);-arai.

     [அச்  + அைற + தட்டம்.]

அசச்ைறத்தட்

 
 அசச்ைறத்தட்  accaṟaittaṭṭu, ெப. (n.)

அசச்ைற பாரக்்க ;see acc(u);-arai.

     [அச்  + அைற + தட் .]
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அசச்ைற தாங்

 
 அசச்ைற தாங்  accaṟaitāṅgi, ெப. (n.)

   அசச்ைறத் தட் கைளச ்ெச ைவக் ம் நிைலசச்ட்டம்; stand (printing);.

     'அச் த் தட் த் தாங் ' என் ம் க்கப்ெப ம்.

     [அச்  + அைற + தாங் .]

அசச்ன்

அசச்ன் accaṉ, ெப. (n.)

   1. தந்ைத; father.

     ' டநாட்டார ்தந்ைதைய அசச்ெனன் ம்….  வழங் ப' (ெதால். ெசால். எச.் 4. நச.் உைர);.

   2. கட ள்; God.

     "அசச் னின்றைனத ் ம் ைளத் தாெலன" (தணிைகப் .  ரமன் ட் . 23);.

ம. அசச்ன்; க. அசச் அசச்,  .,  ட. அதெ்த; ேகாத அச,்  . அசே்சாத;்  ரா . அசச்.

     [த. அத்தன் (தந்ைத); → அசச்ன். ஒ.ேநா.  த்தன் →  சச்ன்.]

     'அசச்ன்' என் ம் ய ெதன்ெசாற் , 'ஆரய்' என் ம் வடெசால்ெலா  எவ்வைகத் ெதாடர் ல்ைல. 
வச ்ெசால் ன் ரிேப ரா தச ்ெசால் ம்.

கட ள் எல்லா ரக்ட் ம் தந்ைத ேபா தலால் அசச்ன் எனப்பட்டார.்

 அசச்ன் accaṉ, ெப. (n.)

   அ ஞ் ல் ; ancola fruit plant, Alangium lamarckii.

அசச்ன் ள்( )

 
 அசச்ன் ள்( ) accaṉmuḷḷu, ெப. (n.)

   அசச்ாணிக்ெகா ல் காணப்ப ம் ள்( );; thorn of the plant accani-k-kodi.

அசச்னம்

அசச்னம் accaṉam, ெப. (n.)

   ெநய்வார ்க  வைக ; a weaver's implement.

     ' ல் டைவயாய்த் ரிதற்  அசச்னம் தலா ன ஸாதனம்' (நீலேக , 421, உைர);.

அசச்ணம்

 
 அசச்ணம் accaṇam, ெப. (n.)

   ெவள்ைளப் ண்  (பரி.அக.); ; garlic.

 அசச்ணம் accaṇam,  . .எ. (adv.)

   உடேன (இராட.்);; immediately.

     [Skt. a+kshana.]
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அசச்ாணி

அசச்ாணி accāṇi, ெப. (n.)

   1. கைடயாணி; linch pin.

     "ேதரக்் கசச்ாணி யன்னார"் ( றள், 667);.

     'அசச்ாணி இல்லாத ்ேதர ் சச்ா ம் ஓடா ' (பழ.);.

   2. நிலேவம்  ( த்.அக.);; French chiretta.

   3. க ப்  ேவம்  (சா.அக.); ; black neem, Garuga pinnata.

   4. உத்தாமணி ; hedge cotton, Daemia extensa.

ம. அசச்ாணி (கைடயாணி);

     [அச்  + ஆணி.]

அசச்ாணிக்ெகா

 
 அசச்ாணிக்ெகா  accāṇikkoḍi, ெப. (n.)

   ஒ  டெ்கா , அசச் ல்கரைண; also accayil karanai, axle-spined jack, Cudrania javanensis.

ம வ. அசச்ங்கரைண, அசச் ல்கரைண, அசச்ாணி ள்.

அசச்ாணி ள்( )

 
 அசச்ாணி ள்( ) accāṇimuḷḷu, ெப. (n.)

அசச்ாணிக்ெகா  பாரக்்க;see accani-k-kodi.

அசச்ாணி

 
 அசச்ாணி  accāṇimūli, ெப. (n.)

   ேவ ப் ப த்  (மைல.); ; a hedge-twiner.

     [அசச்ாணி +  .]

அசச்ாப்ெபாங்கா

 
 அசச்ாப்ெபாங்கா accāppoṅgā, ெப. (n.)

அசே்சாப் ெபண்காள் பாரக்்க ;see accö-p-pepgal.

அசச்ான்

 
 அசச்ான் accāṉ, ெப. (n.)

   அச் ண்டா ம் உ வம் ; cast taken from a mould.

     [அச்  + ஆன் (ஒன்றன்பா );.]

அசச்ான்ெகா

 
 அசச்ான்ெகா  accāṉkoḍi, ெப. (n.)

அசச்ங் ெகா  பாரக்்க ;see accarigodi.
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அச்

அச்  acci, ெப. (n.)

   1. தாய் ; mother.

   2. அக்ைக (பள்.);; elder sister.

   3. நாயர் லப் ெபண் ; a Nāyar woman.

—, இைட. (part.);

   ஒ  ெபண் பா  ; a fem. suff.

ம.., க. அச்

     [அசச்ன் (ஆ.பா.); - அச்  (ெப.பா.);. எ-  : ம த் வச் , ேவட் வச் .]

 அச்  acci, ெப. (n.)

அகத்  (இராசைவத்.);.

 West-Indian pea-tree.

   2. பாைல ைடச்  ; tender wild jack, Pajanelia sheedii.

   3.   தப்  ( த ட்பம்); ; Indian trumpet flower, Oroxylum indicum (சா.அக.);.

 அச்  acci, ெப. (n.)

    ம ைரத ் ன் வட ேமைல நா  ; Achen or Acheen, the N.W. division of Sumatra (சா.அக.);.

     'அச் ேல ேபானா ம் அகப்ைப அைரக்கா ' (பழ);. -- (தண்டைல 99);.

அச் க் ச்

 
 அச் க் ச்  accikkiccili, ெப. (n.)

   அச்  நாட் க் ச் ப் பழம்; a kind of orange grown in Acheen (N.W. of Sumatra); (சா.அக.);.

     [அச்  +  ச் .]

அச் க் ைர

 
 அச் க் ைர accikkudirai, ெப. (n.)

   அச்  நாட்  மட்டக் ைர (இராட.்);; Achin pony (R.);.

     [அச்  +  ைர.]

அச் -தல்

அச் -தல் acciḍudal,    7 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெபாத்தகம் த யவற் ற்  உ க்ெக த் ப் ப த்தல் ; to print, as a book.

     [அச்  + இ .]

அச் த் ைன

அச் த் ைன accittiṉai, ெப. (n.)

   அச்  நாட் னின்  ெகாண் வந்  ைளக்கப்பட்ட ைனவைக ; variety of Italian millet, Setaria italica, as 
from Achin.

   2. ஒ வைகப் ல் ; a kind of grass.

     [அச்  +  ைன.]

அச் நைட

 
 அச் நைட accinaḍai, ெப. (n.)

   அச் க் ைர ன் நைடேவகம் ; amble of the Achin pony.
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அச் ந

 
 அச் ந  accinaṟuvili, ெப. (n.)

    வப் ப் ப் க் ம் ஒ வைக மரம். அச் நாட் னின்  ெகாண் வந்  ைம ரில் ப ராக்கப்பட்ட . 
அதன் படை்ட நாரினால் க  ரிக்கப்ப ம் ; scarlet long-flowered sebasten, Cordia sebastena, a tree peculiar to 
Achin, brought and naturalised in Mysore. Ropes are made from the fibre of its bark.

அச் ப்பாக்

 
 அச் ப்பாக்  accippākku, ெப. (n.)

   அச் நாட் னின்  இறக் ம யான பாக்  ; arecanut imported from Achin.

     [அச்  + பாக் .]

அச் மட்டம்

 
 அச் மட்டம் accimaṭṭam, ெப. (n.)

   அச் நாட்  மட்டக் ைர ; Achin pony.

ம. அச் மட்டம்

அச் யர்

அச் யர ்acciyar, ெப. (n.)

   சமணத் ற னியர ்; Jain women ascetics.

     "அங்க  வா   ளச் யரக்் ரிய ேவா " (ேம மந். 619);.

அச் ல்கரைண

 
 அச் ல்கரைண acciyilkaraṇai, ெப. (n.)

அசச்ாணிக்ெகா  பாரக்்க;see accapi-k-kodi.

அச் ரம்

அச் ரம் acciram, ெப. (n.)

    ன்பனிக் காலம் ; early dewy season.

     "அரி ல் ேதான் ம் அச் ரக் காைல ம்"  ( லப். 14;105);.

     [த. அல் = இர . Skt. sisira = பனிக்காலம். அல் +  ரம் – அற் ரம் → அச் ரம் =  ன்னிர ற் பனி 
ெபய் ங் காலம்.]

அல் என்ப , அல்லங்கா  என்ப ற் ேபான்  இங்  மாைலைய அல்ல  ன்னிரைவக் த்த .

அச் ரம் என்ப  ெதன்ெசால் ம் வடெசால் ம் கலந்த இ றப்  (hybrid);.);

அச் ங்
அச் ங்  acciruṅgi, ெப. (n.)

   ஆ ன்னாப் பாைல ; worm-killer, 4ristolochia bracteata.

அச் ெவல்லம்

 
 அச் ெவல்லம் accivellam, ெப. (n.)

   அச் நாட் னின்  ற்காலத் ல் இறக் ம யான ஒ  வைக ெவல்லம் ; a kind of jaggery formerly imported 
from Achin.

அச் பாக்கம்

அச் பாக்கம் acciṟupākkam, ெப. (n.)

   ஒ  வநகர ்; a Śiva shrine.

     "அச்  பாக்கத் தைணந்தார"் (ெபரிய .  ஞா. 1132);.

     [அச்  + இ  + யாக்கம்.]
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அச் னி

 
 அச் னி acciṉi, ெப. (n.)

   எட்டாம் மாதம் ( த்.அக.); ; eighth month.

 அச் னி acciṉi, ெப. (n.)

   எட்டாம் மாதம் ( த்.அக.);; eighth month.

த.வ. எட்டாம் ங்கள்.

     [Skt. asta → த. அச் னி.]

அச்

 
 அச்  accīṭu, ெப. (n.)

   அச் ைக; printing.

     [அச்  + இ .  இ  → ஈ .]

அச்

அச்  accu, ெப. (n.)

   1. கட்டைளக் க ; mould.

அச் ேல வாரத்்த உ வம் (உ.வ.);.

   2. கம் யச் ; wire-mould.

     "கம்  வாங்  மசெ்சன லாயதால்" (இர் .  க் . 189);.

   3. உ க்ெக த்  ; printing type.

   4.  த் ம் த் ைர ; stamp.

   5. *சரிெயாப்  ; exact likeness.

     "கைடமாந்த ரசச்ாய்" (ேச . ேவதா. 16.);.

   6. அைடயாளம் ; sign, mark, print, stamp,

     "பவளத் மார் லச் ட ்டவரக்் " (ஏகாம். உலா, 211);.

   7. அச் க்கட் ; weaver's reed instrument for pressing down the threads of the woof.

   8. பண்ைண ; comb-like frame in a loom through which the warp threads are passed and by which they are pressed or 
battened together.

ம. க., ெத. அச்  ;  . அச் .

     [அட் தல் - வாரத்்தல், உ க்  வாரத்்தல். அட்  → அச்  = வாரப்் க் க . அச் ேல வாரத்்த 
உ வங்கெளல்லாம் வாரப்்  அல்ல  வாரப்்படம் என்  ெசால்லப்ப வைத ேநாக் க.]

அச் க்கட்

அச் க்கட்  accukkaṭṭi, ெப. (n.)

   1. ஆைட ற் சாய அச் ேவைல ெசய்ேவான் ( லப். 5 ; 17, அ ம்.);; one who folds and ties clothin dyeing, 
where by any desired figure is printed.

   2. நாட்  அ ைவ ம த் வன் (இ.வ.);; Indian country surgeon (Loc.);.

   3. ெநச த் ெதா க் ரிய அச் க்கட்  ெசய்பவன் ; weaver's reed maker.

     [அச்  + கட் .]
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அச் க்கட் -தல்

அச் க்கட் -தல் accukkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ யம் வைர ன் ஈைன வைரந்  ெகாள் தல் ; to draw the out line of a picture.

   2. நன்ெசய் ன்ெசய் வரம்  கட் தல்; to form a ridge around a field.

     [அச்  + கட் .]

அச் க்கட்

அச் க்கட்  accukkaṭṭu, ெப. (n.)

   1. அசச் த்தற் ச ்ேசைலைய ம க்ைக ; folding of cloth in dyeing whereby the desired figure is printed.

   2. ெநய்வார ்க  வைக ; weaver's reed.

   3. வரம்  கட் ய ெசய் (இரா. .);; field with ridges, lands divided into beds to admit and retain water for the cultivation 
of paddy (R.F.);.

க., ெத. அச் க்கட்

     [அச்  + கட் .]

 அச் க்கட்  accukkaṭṭu, ெப. (n.)

   காஞ் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Kanchipuram Taluk.

     [அச் +கட் ]

அச் க்கட்ைட

அச் க்கடை்ட accukkaṭṭai, ெப. (n.)

அச்  மரம் பாரக்்க ;see accu-maram.

     [அச்  + கடை்ட.]

 அச் க்கடை்ட accukkaṭṭai, ெப. (n.)

மட்பாண்டங்களில் த் ைர ம் கடை்ட. (ம.வ.ெசா.67.);

 block of wood having design for sealing pottary.

     [அச் +கடை்ட]

அச் க்கம்

 
 அச் க்கம்  accukkambi, ெப. (n.)

    ண் க் ழா ல் (gun); ம ந் க் ம் இ ப் க் க ; iron ramrod.

     [அச்  + கம் .]

அச் க்கம்

 
 அச் க்கம்  accukkambu, ெப. (n.)

    ண் க் ழா ல் ம ந் க் ம் மரத்த  ; wooden ramrod.

ம. அச் க்ேகால்

     [அச்  + கம் .]

அச் க்க

 
 அச் க்க  accukkaru, ெப. (n.)

   வாரப்்படம் வாரக்் ம் அச் ; matrix.

     [அச்  + க .]
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அச் க்கைல

 
 அச் க்கைல accukkalai, ெப. (n.)

   அச் தெ்தா ற் கைல ; art of printing.

     [அச்  + கைல.]

அச் க்கைலஞர்

 
 அச் க்கைலஞர ்accukkalaiñar, ெப. (n.)

   அச் தெ்தா ல் வல் நர ்; one skilledin the art of printing.

     [அச்  + கைலஞர.்]

அச் க் டம்

 
 அச் க் டம் accukāṭam, ெப. (n.)

   அசச் க் ம் சாைல, அசச்கம்; printing house.

ம. அச் க் டம்; க. அச் ட; ெத. அசச் ட .

     [அச்  +  டம்.]

அச் க்ேகா-த்தல்

அச் க்ேகா-த்தல் accukāttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உ க்ெக த்ைதச ்ெசால்லாக அ க் தல்; to set up type to form words, compose.

     [அச்  + ேகா.]

 அச் க்ேகா-த்தல் accukāttal, ெச. ன்றா .

   1.  ைலத்த ல் இைணத்தல். (ம.வ.ெசா. 67.);.; to set up thread in weavers loom.

   2.ெநய்  ந்த ன் ண் ம் ய

பா  ைலத் த ல் இைணத்தல். (ெந.ெதா.க..51); connecting new thread pan.

     [அச் +ேகா-]

அச் க்ேகாப்பாள
ன்

 
 அச் க்ேகாப்பாளன் accukāppāḷaṉ, ெப. (n.)

   அசச் க் , ேகாப்பாளன் ; compositor.

     [அச்  + ேகாப்  + ஆளன்.]

அச் க்ேகாப் ப் 
ெபா

 
 அச் க்ேகாப் ப் ெபா  accukāppuppoṟi, ெப. (n.)

   அசெ்ச த் கைளக் ேகாக்க உத ம் ெபா  ; type composing machine.

     [அச்  + ேகாப்  + ெபா .]

அச் த்தக

 
 அச் த்தக  accuttagaḍu, ெப. (n.)

   பாள அச் த் தக , ெந ழ்வற்ற உ சச்ட்டம்; sterco plate.

     [அச்  + தக .]
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அச் த் தட் த் 
தாங்

 
 அச் த் தட் த் தாங்  accuttaṭṭuttāṅgi, ெப. (n.)

அசச்ைறதாங்  பாரக்்க;see accalai. tårigi.

     [அச்  + தட்  + தாங் .]

அச் த்த

 
 அச் த்த  accuttaḍi, ெப. (n.)

   ெநம் த  ( ைவ);; lever in mechanics (Pond.);.

     [அச்  + த .]

அச் த்தா

அச் த்தா  accuttāli, ெப. (n.)

   கா மாைல ( வ்.  ப்பா. 7.  யா.);; necklace of gold coins or other stamped pieces.

     [அச்  + தா .]

அச் த் ரட் -தல்

அச் த் ரட் -தல் accuddiraṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ப ற்ற வண் யச் ைன உ ப்ப த் தல் ; to repair a worn-out axle by welding with iron and turning on a lathe.

     [அச்  +  ரட் .]

அச் த் த் -தல்

அச் த் த் -தல் accuddiruddudal,    5 ெச. . . (v.i)

   1. நன்ெசய் ேநரத்்  ெசய்தல்; to arrange plots in a field in suitable order.

   2. அச் த் தாள்கைளத் த் தல் ; to correct the printed proofs.

     [அச்  +  த் .]

அச் த் ணி

 
 அச் த் ணி accuttuṇi, ெப. (n.)

   அச் டப்பட்ட ணி  ; printed textile.

     [அச்  +  ணி.]

அச் த் ைள

 
 அச் த் ைள  accuttuḷaiyiḍu, ெப. (n.)

   அச் த் ைள தல் ; making holes with a punch.

     [அச்  +  ைள .]

அச் ப்ப

 
 அச் ப்ப  accuppaḍi, ெப. (n.)

   அச் ட்டதன் ஒ  ப  ; printed copy.

     [அச்  + ப .]

அச் ப்ப ைம

 
 அச் ப்ப ைம accuppaḍimai, ெப. (n.)

   அச் ட உத ம் படக்கடை்ட ; printing block.

     [அச்  + ப ைம.]
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அச் ப்ப வம்

 
 அச் ப்ப வம் accuppaḍivam, ெப. (n.)

   அச் டப்பட்ட ப வம் ; printed forms.

     [அச்  + ப வம்.]

அச் ப்பலைக

 
 அச் ப்பலைக accuppalagai, ெப. (n.)

   ெநச க் க க ள் ஒன்  ( ன்);; weaver's bar (w.);.

     [அச்  + பலைக.]

 அச் ப்பலைக accuppalakai, ெப. (n.)

   அச்  ெவல்லம் வாரக்்கப்பயன்ப ம் பலைக; iaggery mould.

     [அச்  + பலைக]

      [P]

அச் ப் ைழ

 
 அச் ப் ைழ accuppiḻai, ெப. (n.)

   அச் ல் ேநரந்்த ைழ ; typographical mistake, printer's devil.

     [அச்  +  ைழ,]

அச் ப் ட் -
த்தல்

அச் ப் ட் -த்தல் accuppūṭṭiyiḻuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   த  ைலச ்ெச த் தல் ( ன்.); ; to pass the thread through the loom (W.);.

     [அச்  +  ட்  + இ .]

அச் ப் ட்  
ைளயா -தல்

அச் ப் ட்  ைளயா -தல் accuppūṭṭiviḷaiyāṭudal,    5 ெச.  .  . (v.i.)

   பந் ,  ளியங் ெகாடை்ட த யன ெகாண்  ைளயா தல் (இராட.்);; to play with balls, tamarind seeds, 
etc. (R.);.

     [அச்  +  ட்  +  ைளயா .]

அச் ப்ெபா

 
 அச் ப்ெபா  accuppoṟi, ெப.  (n.)

   அச் ம் ெபா , அச்  எந் ரம்; printing machine.

     [அச்  + ெபா .]

அச் ப்ேபா -தல்

அச் ப்ேபா -தல் accuppōṭudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அசச் த்தல் ; to print.

     [அச்  + ேபா .]

அச் மட்டம்

அச் மட்டம் accumaṭṭam, ெப. (n.)

அச்  மட்டம் ;see acci-mattam.

     "கட் ப்படாத தந்த அச் மட்டம்" (ம . வா. ஞா. ேகா. 97);.
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அச் மரம்

அச் மரம் accumaram, ெப. (n.)

   வண் ல் உ ள்ேகாத்த மரம்; axle-tree.

     'அச் மரத் ன் ேமேல...... ெந கக் டக் ன்ற ப மரங்கைள' (ெப ம்பாண். 48, நச.்உைர);.

க. அச் மர

 அச் மரம் accumaram, அச்  இைணந்த ஆ யர நீள் ச ரமான க . (ெந.ெசா.க. 52.)

 device in loom.

அச் ைச

 
 அச் ைச accumūcai, ெப. (n.)

   அசெ்ச த் ன் அச்  ; type mould.

அச்  ைம

 
 அச்  ைம accumai, ெப. (n.)

   அச் ட உத ம் ைம ; printing ink.

அச்

 
 அச்  accuru, ெப. (n.)

   உ  அச் , கட்டைளச ்சட்டம் ; mould, matrix.

     [அச்  + உ .]

அச் ளி

 
 அச் ளி accuruḷi, ெப. (n.)

   அச் ப்ெபா  உ ைள ; cylinder used in printing machine.

     [அச்  + உ ளி.]

அச் லக்ைக

 
 அச் லக்ைக acculakkai, ெப. (n.)

    லாைவத் தாங் ங் கடை்ட ; axle of a well-sweep.

     [அச்  + உலக்ைக.]

அச் வரி

அச் வரி accuvari, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக (I.M.P. Tn. 104);; an ancient tax.

ம. அச்  வரி

     [அச்  + வரி.]

அச்  
வார்ப்படசச்ாைல

 
 அச்  வாரப்்படசச்ாைல accuvārppaḍaccālai, ெப. (n.)

   அசெ்ச த் கைள வாரக்் ம் வாரப்்படப் பட்டைற ; type foundry.

     [அச்  + வாரப்்படம் + சாைல.]

அச் வார்ப்படம்

 
 அச் வாரப்்படம் accuvārppaḍam, ெப. (n.)

   மாைழைய (உேலாகத்ைத); உ க்  அசெ்ச த் களாக வாரத்்தல்; type founding.

     [அச்  + வாரப்்படம்.]
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அச்

 
 அச்  accuviḻudu, ெப. (n.)

   ைகத்த  ெநச ற் பயன்ப ம் ஒ வைக ல், தைல ல் ; a kind of thread used in handloom weaving.

அச் -தல்

அச் -தல் accuṟudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   அசச்மைடதல் ; to fear, dread.

     "அச் ன்றெதன் னாவ தா மால்" (கந்த .  த்த த ம ேகா. 19);.

     [அசச்ம் + உ . - அச் .]

அச் க்ைக

 
 அச் க்ைக accuṟukkai, ெப. (n.)

   அசச் ண்டாக் ைக ; threat, intimidation.

     [அசச்ம் + உ க்ைக. உ க்ைக = உண்டாக் தல்.]

இச ்ெசால் ல அகர த களில் 'அச ்ச க்ைக' என்  தவறாகக் க்கப்பட் ள்ள .

அச் ெகா ந்
ெதாடர்

அச் ெகா ந்ெதாடர ்accuṟugoḻundoḍar, ெப. (n.)

   மதயாைன ைசயாதப , மரங்களி ம்ைபத் ைதத்த ெதாடரிைய அதன் க த் ல் மாைலேபால் 
இட்  மரத் ற் கட் ம் த ப்  ; iron chain put round the neck of a must elephant like a garland and fastened to a tree.

     "அச்  ெகா ந்ெதாடர ்யாப் ப த் " ( வக. 1836);.

     [அச்  + உ  + ெகா ந்ெதாடர.்]

அச் த் -தல்

அச் த் -தல் accuṟuddudal,    2  . . (v. caus.)

   அசச் ண்டாக் தல் ; to frighten, threaten, intimidate.

     "அஞ் யச ் த்த ம்" (ெதால், ெபா ள். கள. 24);.

ம. அஞ் க; க., ெத. அஞ் .

     [அங் தல் = வைளதல். அங்  → அஞ் . அஞ் தல் = வைளதல், வணங் தல், ெவ தல், ங்க → ஞ்ச.

ஒ.ேநா. ெபாங் தல் = ெச த்தல். ெபாங்  → ெபாஞ் . ெபாஞ் தல் = ெச த்தல்.

இங்ேக → இஞ்ேச ( ைழ ெநல்ைல வட்டாரக் ெகாசை்ச வழக் );.

 cf. E. bank, galley-rower's bench; OHG. bank; F. banc; OS. banc; OE. benc, E. bench. nk-nch.]

வணங்  என் ம் ெசால் ன் அ ப்பைடப் ெபா ள் வைள என்பேத. வணங்கத்தக்கவர ்ேதவரா ம் 
மக்களா ம் அஞ்சத்தக்கவராகேவ ப்பர.்

அசெ்ச த்தல

அசெ்ச த்தல  acceḻuttalagu, ெப. (n.)

அசெ்ச த் களின் ள்ளி அள .

   1  ள்ளி I/72 அல்ல  0.01383  ரலம் ; unit of measurement for type bodies.

     [அசெ்ச த்  + அல .]

அசெ்ச த்

 
 அசெ்ச த்  acceḻuttu, ெப. (n.)

   அசச் த்த எ த்  ; printed letter or script.

     [அச்  + எ த் .]

அசெ்சன

அசெ்சன acceṉa,  .எ.  (adv.)

    ைரவாக; quickly, swiftly.

     "அசெ்சனத ்தணந்ேத " (கந்த . மேகந் நகர் . 97);.
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அசே்ச -தல்

அசே்ச -தல் accēṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அசச் க்கப்ப தல் ; to be printed.

     [அச்  + ஏ .]

அசை்ச

அசை்ச accai, ெப. (n.)

   அசச்த்தால் வ ம் ேநாய் ; a disease arising from fear (சா.அக.);.

 அசை்ச accai, ெப. (n.)

   ேவதத் ெதாடரியம் (வாக் யம்);; vedic hymn.

     " ப்பத் ரண்  அசை்ச ம் ஐஞ்  வார ேமா " (T.A.S. i. 8);.

     [Skt. rca → த. அசை்ச.]

அசெ்சா ரி-தல்
அசெ்சா ரி-தல் accoḍuburidal,    2 ெச. ன்றா , (v.t.)

    லவ வாகச ்ெசய்தல், சரிெயாப்பாகச ்ெசய்தல் ; to make similar to the original.

அசே்சா

அசே்சா accō, இைட.  (int.)

   1. ஓர ்இரக்கச ்ெசால் ; an exclamation of pity.

     "அசே்சா எனப் பல் இைமேயாைர ண்  ைறைவத்த பாவம்" (கந்த . அைவ , 43);.

   2. ஒ  யப் ெமா  ; an exclamation of wonder.

     "அசே்சா ஒ வ ரழ யவா" ( ல்,ெபரிய . 9.2;1);.

அசே்சாப்ப வம்

அசே்சாப்ப வம் accōpparuvam, ெப.  (n.)

   1. தாய் ழந்ைதைய அைணக்க 'அசே்சா அசே்சா என்   அைழக் ம் ப வம்; childhood, as the age 
when the mother seeks her child's embrace, saying acco acco.

     "ஆரத ்த வாய்வந் தசே்சா அசே்சா" ( வ். ெபரியாழ். 1.8;6);.

     [அசே்சா + ப வம்.]

அசே்சாப்ெபண்கா
ள்

 
 அசே்சாப்ெபண்காள் accōppeṇkāḷ, ெப. (n.)

    ளக்ைகச ் ற் வந்தவா  ைகெகாட் ப் பா க்ெகாண்  மகளிர ்ஆ ம் ஆட்டம் ( ராம.);; dance of 
women round a lamp singing and clapping hands (Brăh.);.

     [அசே்சா + ெபண்காள்.]

அசக் -தல்

அசக் -தல் asakkudal,    5 ெச. ன்றா .  (v.t.)

   1. அைசத்தல்; to shake.

     "அகடசக் கர ன் மணியா" (கந்த . பா ரம், 1);.

     [அசங்  (த. .); → அசக்  ( . .);. aiakku causative of ašarigu.]

அசக்  – cf. E. shake, ME. schaken, shaken. fr. OE. scacan, "to shake, to move, quickly, flee, depart rel. to ON. and Swed. 
skaka, Dan. skage, 'to shift, turn, reel'. F. secourer, to shake—(K.C.E.D.E.L.);.

அசகங்ைக

 
 அசகங்ைக asagaṅgai, ெப. (n.)

    ல்ைலப்பால்; the milky juice of the tree called tiger's milk spurge, Excoecaria agallocha (சா.அக.);.

அசங் -தல்

அசங் -தல் asaṅgudal,    5 ெச. . .  (v.i)

   அைசதல் ; to stir, move, shake.

     "சங்கர நான் கர ்ைகத்தலம் ண்ட சங் ட" (கம்பரா.  த்த. இராவணன் வைத. 28);.

ம. அசங் க; க. அ  ; ெத. அ யா  ;  க். அசரன்ா.

     [அல் → அ  → அ ங்  → அலங்  → அசங் .]
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அசட்டன்

அசட்டன் asaṭṭaṉ, ெப.  (n.)

   1.  ற்ற ள்ளவன்; delinquent, offender, culprit, criminal.

   2.   ழ் மகன் ; low, mean person.

     "கள்வ ரா ழ லசட்டரக் ைளவைர" (கம்பரா. பால.  வவ. 76);.

அசட்டாட்டம்

 
 அசட்டாட்டம் asaṭṭāṭṭam, ெப. (n.)

    றக் கணிப்  (இராட.்); ; disregard, contempt (R.);.

     [அச  + ஆட்டம்.]

அசட்டாளம்

அசட்டாளம் asaṭṭāḷam, ெப.  (n.)

   1. பாண்டல க்  ; filthiness.

   2. ஒ ங் ன்ைம ; disorder, confusion, muddle.

க. அசட்டாள ; ெத. அசட்டா .

அசட் ச் ரிப்

 
 அசட் ச் ரிப்  asaṭṭussirippu, ெப. (n.)

   மடத்தனமான ரிப்  ; foolish laughter.

     [அச  +  ரிப் .]

அசட் ப் சட்ெடன
ல்

 
 அசட் ப் சடெ்டனல் asaṭṭuppisaṭṭeṉal, ெப.  (n.)

   ேபைதத்தனமாய் நடந் ெகாள்ைக; behaving foolishly, stupidly.

ம, மரா. அசகட சகட.

     ['அச ' என் ம் ெசால் ன் எ ைக ரட் ப் .]

அசட்

அசட்  asaṭṭuviḻi, ெப.  (n.)

   1. மனக் களங்கத்ைத ெவளிப்ப த் ம் பாரை்வ ; telltale look.

   2. அ யாைமைய ெவளிப்ப த் ம் பாரை்வ; ignorant look.

அசட்  க் றான் பார ்(உ.வ.);.

     [அச  +  .]

அசடன்

அசடன் asaḍaṉ, ெப. (n.)

   1. மைடயன்,  டன்; fool, stupid, silly man.

     "அசட ன " ( ப் . 1241);.

   2.  ழ்மகன்; low mean person.

     "அசடர ்ெபரிேயா ராவேரா" ( மேரச. சத. 15);.

ம. அசடன் ; க. அசட.
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அச

அச  asaḍu, ெப.  (n.)

   1.  ண்ணின் ெபா க் ; an incrusted substance formed over a sore in healing, scab.

   2. மாைழ (உேலாகம்);  த யவற் ந்  ெபய ம் ெபா க் ; small splinter of a surface as of a plate of 
metal, the scum or extraneous matter in metals thrown off in the process of melting.

   3.  ற்றம், ப  ; fault, defect, blemish.

     "அ ேளார ்தமக் ம் யாேதா ரசட  வ ேம யா ல்" ( ேவக ந். 64);.

   4. அ  ம க்கம்; stupidity.

   5. அ  ம ங்  ; stupid man, fool.

அந்த அச  எங்ேக? (உ.வ.);.

   6. அ யாைம; ignorance.

ம., க. அச .

     [அய  → அச  → அச  → அய  =  ண் வழைல.]

ஒ.ேநா ; Scab, dry rough incrustation formed over sore in healing, cicatrice; mange, itch or similar skin-disease; kind of 
fungous plant disease; mean dirty fellow (Arch.);; (trade unionism); workman who refuses to join strike or union or takes 
striker's place, black-leg— (C.O.D.);.

அச தட் -தல்

அச தட் -தல் asaḍudaḍḍudal,    5 ெச. . .  (v.i.)

   1. அ யாைம லப்ப தல் ; ignorance or folly becoming evident.

   2. ெபா வ தல் ; to lose beauty, brightness, as a town.

அந்த ஊர ்அச தட் க் ற  (உ.வ.);.

அச வ -தல்

அச வ -தல் asaḍuvaḻidal,    2 ெச. . .  (v.i.)

   அ யாைம ெப  ெவளிப்ப தல்; to display gross ignorance.

அவனிடத் ல் அச வ ற  (உ.வ.);.

அசெட ம்பல்

 
 அசெட ம்பல் asaḍeḻumbal, ெதாெப.  (vbl.n.)

    ம்ெப ம்பல்; membranous separation of bone or other tissues from the living structure, as in dry necrosis, etc., 
exfoliation (சா.அக.);.

     [அச  + எ ம்பல்])
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அச

அச  asadi, ெப.  (n.)

   1. கைளப்  ; tiredness, fatigue, weariness.

   2.  க்க மயக்கம் ; drowsiness.

   3. ேசார்  ; langour, depression of spirits.

   4. வ ன்ைம; weakness.

   5. மற  ; forgetfulness.

   6. ஒளைவயாரால் அச க் ேகாைவ பாடப்ெபற்றவன்; name of a shepherd, said to be the hero of {Avvaiyar's 
Aşadi-k-kóvai,} as having forgotten his name when he was asked.

ம. அச , ெத. அச .

     [அயர ்→ அயர்  → அசர்  → அச .]

 அச  asadi, ெப.  (n.)

   ச  ( ன்.); ; suddenness (W.);.

 அச  acati, ெப. (n.)

ேசார் , அயர் . (ெந.வ.வ.ெசா.35.);.

 tiredness.

     [அயர் +அய +அச ]

அச க்ேகாைவ

 
 அச க்ேகாைவ asadikāvai, ெப.  (n.)

   ஒளைவயாரால் அச  என்பவன்ேமற் பாடப்பட்ட ம் இறந் பட்ட மான ஒ  ேகாைவப் ப வல்; name 
of a love-poem in praise of Aşadi, attributed to Avvaiyar and now not extant.

     [அச  + ேகாைவ.]

அச  ேநாய்

 
 அச  ேநாய் asadinōy, ெப.  (n.)

   நரம் த் தளரச்் யால் ஏற்ப ம் ேநாய்; a disease resulting from nervous exhaustion, neurasthenia (சா.அக.);.

அசப்

__,

ெப. (n.);

அச  பாரக்்க;see {ašadio.}
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அசப்

அசப்  asappu, ெப. (n.)

   கவன ன்ைம; inattentiveness, absence of mind.

     "ஒ வ ரசப் ேல ெயன்ைன யைழத்த ேபா " (அ ட்பா, 6,  ள்ைளப்ெப . 53);.

ம. அயரப்் .

     [அயர ்→ அயரப்்  → அசரப்்  → அசப் .]

 அசப்  acappu, ெப. (n.)

ஒ  ேகாணம் ஒப் ைம

 resemblence.

     "ஒ  அசப் ல அவள் பாரக்்க நன்றாக இ ப்பாள். (வ.ெசா.அக.);. [அயப் -அசப் ]

அசம்

அசம் asam, ெப.  (n.)

   1. அத்  (சா.அக.);; fig tree.

   2. சந்தனம் (மைல.);; sandal.

   3. ெவங்காயம் ( .அ.);; onion.

   4.  வாடை்ட ெநல் ( ன்.);; three-year-old paddy.

   5. ெநற் ைவ (ைதலவ. ைதல. 47);; heap of paddy.

     [அதம் = அத் , அதம் → அசம்.]

 அசம்1 asam, ெப. (n.)

அசமடம் (T.C.M. ii, 2, 429); பாரக்்க;see asamadam.

     [Skt. aja → த. அசம்.]

 அசம்2 asam, ெப. (n.)

   1. ஆ ; sheep.

   2. ெவள்ளா ; goat (சா.அக.);.

     [Skt. aja → த. அசம்.]

அசம்

 
 அசம்  asambi, ெப. (n.)

அசம்ைப பாரக்்க;see {ašambai.}

அசம்ைப

 
 அசம்ைப asambai, ெப. (n.)

   வ ப்ேபாக்கர ்ேதாடை்ப ( ன்.); ; traveller's bag hung on the shoulder.

ம. ப ம்ப; க. க ம்ெப; ெத. அ ;  . ப ம்ெப; பய்ம்ெப.

     [அசம் + ைப..]
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அசர்-தல்

அசர-்தல் asartal,    2.ெச. . .  (v.i.)

   1. கைளப்பாற் ேசாரவ்ைடதல் ; to become weary or worn-out with fatigue.

   2. ஆழ்ந்த க்கத் ல் உணர ் ழத்தல் ; to lose sensation during deep sleep.

அசரந்்  ங் ட்ேடன் (உ.வ.);.

   3.  யப்பால் மயங் தல் ; to become astonished or amazed.

அந்தச ் ன் நடனத்ைதக் கண்  அைவேயாெரல்லா ம் அசரந்்  ேபா னர ்(உ.வ.);.

ம. அயரக்்க; க. அ ர,் ெத. அ ;  . அ .

     [அயர ்→ அசர.்]

அசர்

 
 அசர ்asar, ெப. (n.)

   தைலப்ெபா  (ைவ. .);; dandruff, scurf.

     [அச   → அசர.்]

அசரக்கம்

 
 அசரக்கம் asarakkam, ெப. (n.)

   கசகசா; poppy seed or white poppy, Papaver somniferum (சா.அக.);.

அசரப் ேபா -தல்

அசரப் ேபா -தல் asarappōṭudal,    19 ெச.  ன்றா .  (v.t.)

   காலந்தாழ்த்  ைவத்தல் (உ.வ.);; to shelve, defer consideration of, allow to lie over (com.u.);.

ெத. அசரேவ .

     [அசர + ேபா . அயர → அசர.]

அசைர

 
 அசைர asarai, ெப.  (n.)

   ஒ வைகக் கடல் ன்; a kind of sea-fish, Lepidoc ephalichthyus.
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அசல்

அசல் asal, ெப.  (n.)

   1. அண்ைட, பக்கம்; neighbourhood, vicinity.

   2. அண்ைட ட்டான்-ர ்; next-door neighbour or neighbours.

     "அசல் வாழ்ந்தால் ஐந் நாள் பட் னி டப் பாள்" (பழ.);.

     "அசல் ட்  ளக்ைக ச்  ட்  அைணப்பாள்" (பழ.);.

   3. ேவற் ர , ெவளிநாட்ட , உறவல்லாத  (அக.நி.);; that which is foreign, strange.

     [அயல்  அசல்.]

 அசல் asal, ெப.  (n.)

அசவல் பாரக்்க;see ašaval.

 அசல் acal, ெப. (n.)

    ணி காயப் ேபாட உத ம் ங் ற் க , க  த யன; a cloths line, rope, etc. (வ.ெசா.அக.);

     [அயல்-அசல்]

 அசல் asal, ெப. (n.)

   1. நிலம்; the earth.

   2. ேமன்ைமயான ; superior.

அசல் ளந்ேத -
தல்

அசல் ளந்ேத -தல் asalpiḷandēṟiḍudal,    17 ெச. ன்றா , (v.t.)

     ' ேபற் ன் ன் ஒ வர ்தம் நல் ைனகைள நண்பரிடத் ம் ைனகைளப் பைகவரிடத் ஞ் 
ேசரப்் க்ைக' (அஷ்டாதச. அரச்் . ர. 1);;

 to transfer one's merits to friends and sins to enemies on one's attaining final bliss.

     [அசல் +  ளந்  + ஏ  + இ .]

அசல் ட் க் ட-
த்தல்

அசல் ட் க் ட-த்தல் asalviḍḍukkiḍattal,    3 ெச. . .  (v.i.)

    ழ்ந் ள்ள நிலங்கள் அ வைடயான ன் ம், அ வைடயாகா த்தல் (நாஞ்.);; to remain unharvested 
while the surrounding fields have been harvested (Näfi.);.

     [அசல் +   +  .ட.]

அசல் -தல்

அசல் -தல் asalviḍudal,    20 ெச. . .  (v.i.)

அசல் ட் க் ட-த்தல் பாரக்்க;see asal-wittuk-kida-.

     [அசல் +  .]

அசலகத்தான்

 
 அசலகத்தான் asalagattāṉ, ெப.  (n.)

அ த்த ட் க்காரன் (இராட.்);,

 neighbour (R.);.

     [அசல் + அகத்தான்.]

அசலகம்

அசலகம் asalagam, ெப.  (n.)

   அ த்த  ( வ். ெபரியாழ். 2.9 ; 6);; neighbouring house, next door.

ம. அசலாத்

     [அயலகம் → அசலகம்.]
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அசலர்

அசலர ்asalar, ெப.  (n.)

   அயலார ்; neighbours, strangers.

     "அசல ஞ் ெசசெ்சச ்ெசசெ்ச ெயன" ( ப் . 459);.

அசலார்

 
 அசலார ்asalār, ெப. (n.)

    றர ்(உ.வ.); ; others.

     "அசலார ்உைடைமக் ப் ேபயாய்ப் பறக் ற " (பழ.);.

அச -தல்

அச -தல் asaliḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   எல்ைல கடத்தல் ; to pass beyond the limits; to overstep.

     ' ரா ல்யம் அச ட் த் தன்னள ம் வ ெமன்  ( வ். ெப மாள். 3;1, அவ.);.

அசைல

அசைல asalai, ெப. (n.)

    ன்வைக; a kind of fish.

     "ெநற் யசைல மச " ( ரப்். 20);.

     [அ ைல → அயைல → அசைல.]

 அசைல asalai, ெப. (n.)

   1, நிலம் earth.

     "அசைல மங்ைக" (கந்த . இரணியன் . 56);.

   2. மைலமகள் ( ரம் .  க்கல். 20);; Parvati.

     [Skt. a-sala → த. அசைல.]

அசவல்

 
 அசவல் asaval, ெப. (n.)

   ெகா  ( டா);; gnat, mosquito.

அச

அச  asaṟu, ெப. (n.)

   1. ேச  ( ங்.);; mud, mire.

   2. தைலப்ெபா  (உ.வ.);; dandruff, scurf.

   3.  ண்ணின் ெபா க் ; scab.

     'ஆ ன ண்ணி ம் அச  நிற் ம்' (பழ.);- (சா.அக.);.

   4.  ண்ணி ள்ள அ க் ; ; impure matter in an ulcer or sore.

   5. ஆ க க் ண்டா ஞ் ெசா ேநாய் ; scab in sheep and goats.

   6. ெச ப் ச்  வைக ; minute insect that sticks on leaves and injures plants.

   7. ஒ வைக வண்  ; a kind of beetle (சா.அக.);.

   8.  ; (சா.அக.);.

     [அய  → அச .]

அச க்கம்

 
 அச க்கம் asaṟukkam, ெப.  (n.)

   க ஞ் வப்  நிறம் ; dark-red colour (W.);.
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அச ப் ேநாய்

 
 அச ப் ேநாய் asaṟuppuḻunōy, ெப. (n.)

   உடம் ள்  ச் களினாேலற்ப ம் ேநாய்கள் ; diseases arising from the action of microbes in the system 
(சா.அக.);.

     [அச  +   + ேநாய்.]

அச பாய்-தல்
அச பாய்-தல் asaṟupāytal,    2 ெச. . .  (v.i.)

   அ ம்ெபா தல் ( வ். ெபரியாழ். 5.4; 8,  யா.);; to trickle.

அச -த்தல்

அச -த்தல் asaṟubiḍittal,    4 ெச. . .  (v.i.)

   1. ெச ல் அல்ல  பழத் ல் ச்  த்தல்; sticking of small insects to fruits or herbs.

   2.  ண்ணின்ேமல் பக்  உண்டாதல்; the formation of scab on a sore while it is healing (சா.அக.);.

அசன் கா

 
 அசன் கா asaṉṟikā, ெப. (n.)

   ைதேவைள (மைல.);; species of cleome.

அசனப்

 
 அசனப்  asaṉappūṭu, ெப. (n.)

   ெவள்ைளப்  ( த்.அக.);; garlic.

     [அசனம் +  ]

அசனம்

அசனம் asaṉam, ெப. (n.)

   1. ப  ( ங்.);; portion.

   2. அள  ( ங்.);; measure.

 அசனம் acaṉam, ெப. (n.)

ேகா  அ த்  ெபாங்க ட்  அன்னதானம் ெசய்தல். (ெந.வ.வ.ெசா.26.);

 a village festival.

     [ஆச் -அ +கா ]

 அசனம்1 asaṉam, ெப. (n.)

   1. உண ; food.

     "ெகா ப்  னசனங் ெகா க்க" (நான்மணி. 81);.

   2. ேசா  ( டா.); bold rice.

   3. ப  ( ங்.);; hunger.

   4. ெகா ப்  ( ங்.);; fat.

த.வ. அ னி.

     [Skt. asana → த. அசனம்.]

அசன

 
 அசன  asaṉavu, ெப. (n.)

   இைலயத்  (பரி.அக.);; a kind of country fig.
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அசா

அசா acā, ெப. (n.)

   1. தளரச்்  ; languor, faintness.

     "அசாஅத்தா ற்ற வ த்தம்" (நால . 201);.

   2.  ன்பம்; distress.

     "அரிைவ லம்பசா டேவ" ( ந் 338);.

     [அயா → அசா.]

அசாகசம்

 
 அசாகசம் asākasam, ெப. (n.)

   ெபாய் (யாழ்ப்);; lie (J.);.

 அசாகசம் asākasam, ெப. (n.)

   அைம  (யாழ்.அக.);; gentleness.

     [Skt. a-sahasa → த. அசாகசம்.]

அசாகம்

 
 அசாகம் acākam, ெப. (n.)

   அர , அரசமரம் (பரி.அக.);; pipal tree.

அசாகரம்

 
 அசாகரம் acākaram, ெப. (n.)

   கரிசாைல (சா.அக.); ; eclipse plant, Eclipta prostrata.

அசாைக

அசாைக acākai, ெப. (n.)

   1. களி (சங்.அக.);; a paste of flour.

   2.  ற்ைக, ஒ வைகக் கஞ்  ; a kind of porridge of rice or other grains.

   3. சாகாைம ; the condition or nature of being immortal (சா.அக.);.

 அசாைக acākai, ெப. (n.)

    ைள ன்ைம; without branches (சா.அக.);.

த.வ.  ைள .

அசாணி

 
 அசாணி  acāṇimūli, ெப. (n.)

அசச்ாணி  பாரக்்க;see accdai-milli.

அசா -தல்

அசா -தல் acāviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   இைளப்பா தல்; to rest.

     "இைரேதரந்் ண் டசா உம் ள்ளினம்" (க த். 132; 3);.

     [அயா  → அசா .]

அசா -தல்

அசா -தல் acāvudal,    5 ெச. . .  (v.i.)

   தளரத்ல்; to be discouraged, to lose heart, to droop, languish, grow slack.

     "அ ைம ைடதெ்தன்றசாவாைம ேவண் ம்" ( றள், 611);.

     [அயா  → அசா  → அசா .]
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அசா -தல்

அசா -தல் acāvuṟudal,    20 ெச. . .  (v.i.)

   தளரத்ல் ; to be discouraged.

     "அசா  ெச ல்ெவன் றாடல்ெகாள் வதற் " (கந்த .  த்த.  தனாட். 383);.

     [அயா + உ  - அயா   → அசா .]

அ ர்-த்தல்

அ ர-்த்தல் asirttal,    4 ெச. ன்றா .  (v.t)

   ஐ தல்; to doubt.

     'தாய்வ ைய நிைனத்  அ ரத்்தாரிேற' (ஈ , 6.7 ; 1);.

     [அ ர ்→ அ ர.்]

அ ர்

 
 அ ர ்acīr, ெப. (n.)

   தட் ட்  (யாழ்ப்.);; domestic utensils (J.);.

 அ ர ்acīr, ெப. (n.)

   அணியம் (ஆயத்தம்); (யாழ்.அக.);; readiness.

     [U. hazir → த. அ ர.்]

அ

 
 அ  asugi, ெப. (n.)

   க  (பரி.அக.); ; mustard.

அ ணி

அ ணி asuguṇi, ெப. (n.)

   ெச ப் ச்  வைக ( ன்.);; a small insect breeding and feeding on plants.

     [P]

   2. கா ல் வ ம் கரப்பான் ( ன்.);; a kind of eruption, chiefly about the ears.

     [அக ணி → அ ணி.]

அ ணி பாரக்்க;see { }.
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அ ணம்

அ ணம் asuṇam, ெப.  (n.)

   இன்னிைச ண் ணரச்் ள்ள ம், இன் ைவ ைடய ம்,  ப்பவர ் தரம்ைற ல் நின்  
ன்  இனிய யா ைசயால் மயக் ப் ன்  ெமனக் க ம்பைறைய ழக் வதால் அதைனப் 

ெபா க்க மாட்டா  இறந்  ப வ ம், ேவ வைக ற் த்தற்கரிய ம், பண்ைடத் த ழகத் ேலேய 
( மரிநாட் ேலேய); இறந் பட்டதாகக் க தப்ப வ மான ஒ  லங் னம் ; an extinct animal of ancient 
Tamil Nadu, reputed to have been a table delicacy and believed to have been so susceptible to harmony that when it was 
fascinated by melodious notes of music, a sudden loud beat of a drum caused its instantaneous death.

     "அ ணங் ெகால்பவர ்ைகேபால் நன் ம்

இன்ப ந் ன்ப  ைடத்ேத" (நற்.304);.

     "இன்ன ளிக் ரல் ேகட்ட வ ணமா

அன்ன ளாய்ம ழ் ெவய் த்தாளேரா" ( வக. 1402);.

     "இைசெகாள் யா ன்னிைச ேகட்ட

அ ண நன்மா வந்நிைலக் கண்ேண

பைறெயா  ேகட் த்தன் ப மறந்த ேபால்"

அ ணம் என்ப  ஒ  பறைவ னம் என்  ம் அ ஞ ம் உளர.் ஆ ன், அ ணமா என்ேற யன்  
அ ணப் ள் அல்ல  அ ணப் பறைவ என்  வழக் ன்ைமயா ம், பண்ைட ைரயா ரிய ெரல்லா ம் 

லங்ெகன்ேற ைரத்தைமயா ம், அங்ஙனேம இங் ங் ெகாள்ளப்பட்ட .

   அ ணமா-ேககயப் ள், இைசய  பறைவ; a species of bird (which is); charmed by music and is said to die while 
under the charm.

என்ப  சாம்ப வம் ள்ைள த ழ்-ஆங் ல அகர த  (பக்.72);.

அ ணமா

அ ணமா asuṇamā, ெப.  (n.)

   அ ணம் ; an extinct animal.

     "அ ணமா மா ேபாேல" ( வசன. 41);.

     'அ ணமாச ்ெச ப்பைற அ த்த  ேபா ம்' (பழ.);.

அ ணம் பாரக்்க ;see ašuņam.

அ

அ  asudi, ெப. (n.)

   1. அண்  வ யாகப் ெப ங் டற் ள் நீர ்அல்ல  சம் (gas); ெச த் ைக ( ைவ);; enema (pond.);.

   2. அைதச ்ெச த் ம் சச்ாங் ழல் ( ைவ);; clyster pipe (Pond.);.

அ ப்

அ ப்  asuppu, ெப. (n.)

   1.  நிநிைல; suddenness, quickness.

அ ப் ேல சா ற  (இராட.்);.

   2. கவன ன்ைம ( ைவ);; inattentiveness, absence of mind (Pond.);.

   3. உளவ ைக (சங்.அக.);; spying.

     [அயரப்்  → அசரப்்  → அசப்  → அகப் .]
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அ ம் -தல்

அ ம் -தல் asumbudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ தல்; to flow.

     "அ ம்  ெபான்வைர" ( வக. 533);.

   2. பர தல் ; to spread, be diffused.

     "அ ெராளி ய ம்ப" (காஞ் ப் . பன்னி . 164);.

   3. வ க் தல் ; to be slippery.

     "ேசாைலத்ேத ெனா ன் ற ம் யர ்சந்தனத ்ெதா க் ன்றம்" ( வக. 3063);.

     [அள் → அய் → அ ம்  → அ ம்  → அ ம் .]

அ ம்

அ ம்  asumbu, ெப. (n.)

   1.  ைக (ெபா .நி);; scattering, throwing.

   2. ஒளிர்  காந்  (ெபா. .நி.); ; lustrc.

   3. ஊற்  ( ங்.);; spring.

   4.  ண  ( வா.);; well.

   5. நீரப்்ெபா ; ooze, exudation.

     "அ ம் வர ்சாரல்" ( வக. 522);.

   6. ேச  ( ங்.);; soft mud.

     "தாழ்கண் ண ம் ன்" (மணிேம. 8;6);.

   7. உைளநிலம் ( வா.);; miry place.

   8. வ க் நிலம் ; slippery ground.

   9.  வைல ; minute drop of water.

     "மைழ ங் க ம் னிற் ன்னி" ( க்ேகா. 149);.

   10, பற்  ; adherence, connection.

     "அ ம்பறத் ைடத் ம்" (ஞானா. 41);.

   11. வ ைம ; want, poverty.

   12.  ற்றம் ; blemish, fault.

அ ம் ெசய்-தல்

அ ம் ெசய்-தல் asumbuseytal,    1 ெச. . . (v.i.)

   ஒளிரத்ல் ; to shine, emit light.

     "ஆய ெபா ல் வைளெபான்னா ல ம்  ெசய் " ( ைள. உலவா. 17);.

அ மாற்றம்

அ மாற்றம் asumāṟṟam, ெப. (n.)

   1.  ப் , சாைட (யாழ்ப்.); ; hint, slight indication, gesture.

   2. அ ரப்்  (யாழ்ப்.); ; doubt, suspicion (J.);.

அ ர்

அ ர ்asur, ெப. (n.)

   ஆரியரக்் ப் பைகவரான ஒ  வ ப்பார ்; an anti-Aryan' race of people said to be demons in {Purānās}.

     "அ ைரச ்ெசற்ற...... மாதவன்" ( வ். இயற்.  த். 67);.

     [அ ரர ்→ அ ர.்]

அ ர

 
 அ ர  asuraguru, ெப. (n.)

   அ ரர ் ரவனான ெவள்ளி ; Velli, the preceptor of the Asuras.

124

www.valluvarvallalarvattam.com 124 of 19068.



அ ரசந்

 
 அ ரசந்  asurasandi, ெப. (n.)

   அந்  ேநரம் ; evening twilight.

அ ரநாள்
அ ரநாள் asuranāḷ, ெப. (n.)

   19ஆம் நாண் னான லம் ( ங்.); ; Mulam the 19th lunar asterism.

அ ரம்

அ ரம் asuram, ெப.  (n.)

   ெகால்ேல  ேகாடல்,  ரிபன்  ெயய்தல், கன ல் நாேணற்றல் த ய மற ைனக ம் 
அ ைனக ஞ் ெசய்  ஒ  ெபண்ைண மணத்தல்; acquirement of a bride by the successful performance of 
some valiant deed enjoined by her father, such as seizing of a wild bull, shooting down of a whirling target in the shape of a 
boar, bending of a heavy bow and fastening its string, etc.

மன்றல் எட்டாவன ;  ரமம்,  ரசா பத் யம், ஆரிடம், ெதய்வம், காந்த வம், அ ரம், இராக்கதம், 
ைபசாசம் என்பன.

அவற் ள்.........அ ரமாவ ; ெகால்ேல  ேகாடல்,  ரிபன்  ெயய்தல்,  ல்ேலற் தல் த யன ெசய்  
ேகாடல்.

     " ைகய ழ் ேகாைதைய ள்ெள ற் றரிைவையத்

தைகநலங் க ந் த க் னி ளெரனின்

இைவ ைவ ெசய்தாற் ெகளியண்மற் வெளனத்

ெதாைகநிைல ைரத்த ன்ைறப் - பைகவ த்

தன்னைவ யாற் ய வளைவ ல்

ெதான்னிைல ய ரந் ணிந்த வாேற"

     (ெதால். ெபா ள். கள. 1. நச.் உைர);.

     "ெகால்ேலற் க் ேகாடஞ்  வாைன ம ைம ம்

ல்லாேள ஆய மகள்" (க த். 103);

என் ம் பண்ைடத் த ழாயர ்மர ன்ப , கண்ண ரானார ்எ ைட த  நப் ன்ைனைய 
மணந்தார.்

அ ரமணம்

 
 அ ரமணம் asuramaṇam, ெப. (n.)

அ ரம் பாரக்்க ;see {ašuram}.

அ ரமந் ரி

 
 அ ரமந் ரி asuramandiri, ெப. (n.)

   அ ரரின் மந் ரியான ெவள்ளி ( வா.);; Velli, as minister of the Asuras.
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அ ரம த் வம் 
(அ ரைவத் யம்)

அ ரம த் வம் (அ ரைவத் யம்) asuramaruttuvamasuravaittiyam, ெப.  (n.)

   அ ைவ ம த் வம்; surgery (W.);.

     ' ன்ேதர ்ெகாட் ற் பணிக்கயம் ழ் ச்

ரல்ெபயரந்் தன்ன ெந ெவள்

ெந வ  பரந்த வ வாழ் மார் ன்

அம் ேசர ்உடம் னர"் (ப ற். 42 ; 2-5);,

     "ஆரார ்தைலவணங்கார ்ஆராரத்ாம் ைகெயடார்

ஆராரத்ாம் சத் ரத்  லாறாதார ்-  ரா ம்

ெதன் ர ்ேம ஞ் வன ள்ேச ரம்பட்டத்

தம் கான் வாச ேல தான்"

     "உட ைடத ்ேதான் ற் ெறான்ைற

ய த்ததன் உ ர ற் ச்

ட றச ் ட்  ேவேறார ்ம ந் னால் யரம் ரவ்ர"்

     "...... க ட ்டாற் வார்

ண்ைவத்  டார ்ெபா ந் " (நீ ெந . 56);

என்பவற்றால், அ ர ம த் வம் என் ம் அ ைவ ம த் வம் த ழ் ம த் வேம ெயன்ப  ெபறப்ப ம்.

அ ரமாயம்

 
 அ ரமாயம் asuramāyam, ெப.  (n.)

   ேபய் தங்கைளக் ெகாண்  ெசய் ம் மாய ைன; a kind of magic, performed with the aid of evil spirits— 
demoniacal magic.

அர ெமய்ப்பா  
(அ ர சத் வம்)

 
 அர ெமய்ப்பா  (அ ர சத் வம்) arasumeyppāṭuasurasattuvam, ெப. (n.)

   மகளிரக்் ரிய பத்  ெமய்ப் பா க ள் (சத் வங்க ள்); ஒன்  (ெகாக்ேகா.);; a characteristic of women, 
one of the ten external signs of erotic emotion.
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அ ரர்

அ ரர ்asurar, ெப. (n.)

   ஆரியரக்் ம் ேதவரக்் ம் பைகவராக ம், ப ெனண் கணத் ள் ஒ  கணமாக ம் ெசால்லப்ப ம் ஓர ்
உயர் ைண வ ப்பார ்; a rational class of beings said to be inimical to the Aryan race and gods, and constituting one of 
the eighteen classes of celestial hosts.

     [ ரர ்= ேதவர.்  ரர ்x அ ரர ்= ேதவரல்லாதார,் ேதவரக்் ப் பைகவர.் 'அ' அன்ைம ம தைலப் ெபா ள் 
ன்ெனாட் .)

ஆரியப் ராணங்களில் அ ரர ்என்  ெபா வாகச ்ெசால்லப்ப பவரின் வரலாற்ைற ம் இயல்ைப ங் 
ரந்்  ேநாக் ங்கால், அவர ்ஆரியரக்்  மாறா ந்த த ழ ேவந்த ம் மன்ன  ெமன்ேற க த 

இடந்த ன்ற . அ ர ம்,  மா ன் ஐந்தாம் ேதாற்றரவான மாணி ( ரமசச்ாரி);  வால் 
அ க்கப்பட்டவ மான மகாப ச ்சக்கரவரத்்  உண்ைம ல், மாவ  என்ற ெபயர ்ெகாண்டவ ம், 
ெசங்ேகால ம், மாெப ங் ெகாைடவள்ள மான ஒ  ேசரேவந்தேன.

ேசா ெவன் ம் அரணி ந்த ேசாணித ரத்ைதத் தைலநகராகக் ெகாண்  ஆண்ட அரச ம், 
கண்ண ரானான ரா ட மன்ன டன் ேபார ் ரிந்  ேதாற்றவ மான, வாணா ரன் என்பவன் 
மாவ  ேவந்தனின் ைமந்தேன.

மணிேமகைல காலத் க் ள்ளிவளவன் என் ம் ேசாழ ேவந்தனின் ேகாப்ெப ந் ேத யா ந்த 
ரத்்  என் ம் ேகாமகள், மாவ  வ வந்தவேள.

எ ைம ர ்அைரயம் (ைம ர ்ராஜ்யம்);, க ல் மாவட்டம், வடாரக்்கா  மாவட்டம் ஆ யவற் ன் 
ப கைளக் ெகாண்ட வாண ேகாப்பா ைய, இைடக்காலத் ற் பன் ற்றாண்டாகச ் ஞ் றப் மாக 
ஆண் வந்த வாணேகாவைரயர ்என் ம் ற்றரசக் னர ்வாணன் ெகா வ னேர.

அ ர மணம், அ ர ம த் வம், அ ர ைன த ய வழக்கா கள், த ழ நாகரிகத் ற் ம் வாழ்க்ைக 
ெந க் ேம ெபா ந் வனவா க் ன்றன.

   அ ரன் என் ம் ெசால்ைலப்பற் ப் ேபரா. (P. S.);  ப் ரமணிய சாத் ரியார ்தம் வடெமா  ல் 
வரலா  என் ம் ெபாத்தகத் ல் வைரந் ப்ப  வ மா ;     'ெஸண்ட ்அெவஸ்தா ல் கட ள் அ ர 
மஸ்தா, மஸ்தா, அ ர என்ற ெசாற்களால் வழங்கப்ப ன்றார.் ஆங் ள்ள மஸ்தா என்ற ெசால் ம் 
வடெமா  ம த என்ற ெசால் ம் ஒ ெபா ட ் ள யா த்தல் ம். அவ்வாேற அ ர, அ ர 

அ ர யம் 
(அ ரவாத் யம்)

 
 அ ர யம் (அ ரவாத் யம்) asuraviyamasuravāttiyam, ெப. (n.)

    ர  த ய இைசக்க கள் (நாஞ்.);; musical instruments like drum, etc. (Nāñ.);.

அ ர ைன 
(அ ர த் யம்)

 
 அ ர ைன (அ ர த் யம்) asuraviṉaiasuragiruttiyam, ெப.  (n.)

   அ ரர ்ெசய்தற் ரிய அ ஞ்ெசயல்; marvellous work, Herculean labour, as of Asurās.

அ ரற்ற ந்ேதான்

 
 அ ரற்ற ந்ேதான் asuraṟṟaḍindōṉ, ெப. (n.)

    ரப மன் என் ம் அ ரைனக் ெகான்றவனாகச ்ெசால்லப்ப ம் கன் ( ந்தர ராணம்);; Muruga, 
as the slayer of the Asura called Sūrapadmā (Skanda purāna);.

     [அகரன் + த ந்ேதான். த தல் = ெகால் தல்.]

அ ரன்

அ ரன் asuraṉ, ெப. (n.)

   1. அ ர வ ப் ன ள் ஒ வன்; one of the class of Asuras.

   2. நவசச்ாரம் ; hydrochlorate of ammonia - Sal ammoniac (சா.அக.);.

   3. இரா  ; Rāhu, the ascending node of the moon.

   4. ேக  ;{ }; the descending mode of the moon.

     "தைக ெப  த சம்ேபா தனெனன்  ம ர ெனன் ம்" (மசச் .  வநேகாச. 27);.

அ வணி

 
 அ வணி asuvaṇi, ெப. (n.)

   ெசா  (இ.வ.);; eczema (Loc.);.
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அ

 
 அ  asuvu, ெப. (n.)

அ ணி பாரக்்க;see ašuvuņi.

அ ணி

 
 அ ணி asuvuṇi, ெப. (n.)

   ெச ப் ச்  வைக; a destructive insect.

அ ணி பாரக்்க;see ašuguņi.

அ ழம்

அ ழம் asuḻm, ெப. (n.)

   நாய்; dog.

     "க த ழ மா ந்த மடை்டதைன யாள" ( ப் . 140);.

ெத. அ ர

அ னா

 
 அ னா  asuṉāti, ெப. (n.)

   இதள் (ைவ. .);; mercury.

ஒ.ேநா.; அகனா

அைச-தல்

அைச-தல் asaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. அ ங் தல் ; to shake slightly.

ஓர ்இைல ட அைசய ல்ைல (உ.வ.);. 'அைசந்  ன் ற  மா , அைசயாமல் ன் ற '   (பழ.);.

   2.  டங் தல்,  வ தல்; to be flexible.

     "அைச யற் ண்டாண்ேடாரஏ்எர"் ( றள். 1098);.

   3. தள்ளா தல் ; to totter, stagger.

     "ெவங்க த் தைசய நின்  மந் ைளத்தனர"் (பாரத.  தற்ேபா. 36);.

   4. இயங் தல்; to move, stir.

     'அவனன்  ேயார ம் அைசயா ' (பழ.);.

   5. ஆ தல்,  த்தா தல் ( ங்.);; to dance.

   6. ெமல்லச ்ெசல் தல்; to walk or ride slowly.

   7.  ைடெபயரத்ல், ெசல் தல்,  ட் ப்ேபாதல் ; to go away, depart.

     "அைசந் டா ெதா கெவன" (ஞானவா. 955. 70);.

   8. உலா தல்  ; to move along, as wind

     "ெதன் யா யைசந்  ெமல்லச ் னகரம்  ெமல்ைல" (கந்த . உற்பத்.  வவ. 11);.

   9. ைககாேலாய்தல், உடம்  தளரத்ல் ; to become weary, exhausted, weak, infirm as a limb of the body, to become 
worn-out with fatigue.
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அைச-த்தல்

அைச-த்தல் asaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அ ங் தல் ; to shake slightly.

     "ஆ  யா . யைசந்தைசந் ட் " ( வ். ெபரியாழ்.  . 137);.

   2. ஆட் தல் ; to shake violently.

     "நந் ரான் ப் ரம்ைப யைசத்த ள" (காஞ் ப் . மணிகண். 34);.

   3. இயக் தல் ; to move, stir.

   4.  தல் ; to fan.

     "ஆலவட்ட மைசத்தனர"் (கந்த . உற்பத்.  க்ைகலா. 21);.

   5. கட் தல் ; to tie, bind, fasten.

     " த் ேதாைல யைரக்கைசத் " (ேதவா. 7.24;1);.

   6. வ த் தல் ; to afflict, persecute.

     "நாய் நா  னல்ெல  லைசஇ" ( பாண். 17);.

   7. தட் தல்; to knock at.

     "கதவஞ்ேசரந்் தைசத்தைக" (க த். 68);.

   8. சாரத்் தல்; to join with.

     "அைசநிைலக் ள யா  வ ந ம்" (ெதால். ெசால். இைட. 2);.

   9. ஓைசெய த்தல் ; to raise the pitch.

அைச

அைச asai, ெப. (n.)

   1. அைசைக அல்ல  அைசக்ைக ; shaking.

   2. அைசசெ்சால்; expletive.

அைசசெ்சால் பாரக்்க ;see a$ai-ccol.

   3. ேநர,் நிைர, ேநர் , நிைர  என நால் வைகப்ப ம் ெசய் ப் ; metrical syllable, of which there are four 
kinds, viz., nér, nirai, mērbu, and niraibu.

     "மாத் ைர ெய த் ய லைசவைக ெயனா அ" (ெதால். ெபா ள். ெசய். 1);.

     "அைசத் ைச ேகாட  னைசேய" (இலக்.  . 711);.

   4. (இைச); தாளத் ல் ஒ  மாத் ைரக் காலம் ;     'ெகாட்  மைச ம்...... அைச ஒ  மாத் ைர; அதற்  
வ , எ. ......அைசயாவ  தாக் ெய தல்' ( லப். 3;16, அ யாரக்். உைர);.

   5. ஆ மா கள் உடெ்காண்ட இைரைய ட் ம் ெமல் ைக; cud.

     "அ ந் ம் ப ம் ல் ணாதெ்த ட்  யைச ட் றங் ங்கன் " ( ரம் . கண்ணனவ. 83);.

   6.  வ த் க் ; sling for carrying or preserving old books.

   7.  ற்றம் (சம்.அக.ைக.); ; fault, blemish.

   8. e-L-so (Los naorul.9);;  body, trunk.

 அைச acai, ெப. (n.)

   ப க்ைக தைல யைனகைள ைவக்க த ம் மரத் னாலான சட்டக்ேகாைவத ்ெதாங்கல்; swinging 
wooden stand for the bed and pillows.

அைசகம்

 
 அைசகம்  asaigambu, ெப. (n.)

   ஒன்பத  நீள ள்ள ம் வண்ணம் ய ம் சலங்ைக கட் ய மான பரவர ்மணக்ேகால்; nine-foot 
painted rod with tinkling bells, used in Parava weddings.
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அைசெகாம்

 
 அைசெகாம்  asaigombu, ெப. (n.)

   கட்  ெகாம்  ; splint.

அைசச் ர்

 
 அைசச் ர ்asaissīr, ெப. (n.)

     [அைச +-  ர.்]

அைசச் ர ்வாய்பா  பாரக்்க;see asai.c-cirvdypadu.

அைசச் ர் 
வாய்பா

அைசச் ர ்வாய்பா  asaissīrvāypāṭu, ெப. (n.)

   ேநரைசக்  'நாள்' என் ம், நிைரயைசக்  'மலர'் என் ம் இ வைக ஓரைசச ் ரக்் க் ெகாள்ளப்ப ம் 
எ த் க்காட்  வ வங்கள்; the two formulas, viz., ndland malar, representing a metrical monosyllabic foot of one 
vowel and two vowels respectively.

     "அைசச் ரக்் தாரண நாண்மலேர" (யா.கா. 7);.

     [அைச +  ர ்+ வாய்பா .]

அைசசெ்சால்

 
 அைசசெ்சால் asaissol, ெப. (n.)

    ன்னிைல யைசசெ்சால் என் ம்,  டப் ெபா  அைசச ்ெசால் என் ம், ஈற்றைச ெயன் ம், 
உைரயைச ெயன் ம்,  யங்ேகா ளைசசெ்சால் என் ம்,  ரி  லைசநிைல ெயன் ம்; ெப ம்பா ம் 
ெபயரந்ிைலையச ்சாரந்் ம்,  பான்ைம அவற்ைறச ்சாரா ம், ஒேராவ ரட் ம்; உ த் ரிந் ம், 
ெபா ளிறந் ம், ெபா ள் மைறந் ம்,  ெபா ள் ன் ம், ெபா ள் நிைறந் ம்;  ப்பாக ம் 
ெவளிப்பைடயாக ம்; இ வைக வழக் ம் ெதான்  ெதாட்  வழங் வ ம் இைடசெ்சால் 
வைக; expletive particles and various kinds of indeclinable words.

     [அைச + ெசால்.]

அைசத்ெதா ல்

அைசதெ்தா ல் asaittoḻil, ெப. (n.)

   தாக் ெய தல் ( லப். 3;16, அ யாரக்். உைர);; raising the hand immediately after Striking.

     [அைச + ெதா ல்.]

அைசந்தா -தல்

அைசந்தா -தல் asaindāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    த்தா தல் (இராட.்);; to dance (R.);.

     [அைசந்  + ஆ .]

அைசந்தா ைல

 
 அைசந்தா ைல asaindāṭusīlai, ெப. (n.)

   ெதாட் ற் ைல (இராட.்); ; cradle improvised out of cloth (R.);.

     [அைசந்  + ஆ  +  ைல.]

அைசநிைல

அைசநிைல asainilai, ெப. (n.)

அைசசெ்சால் பாரக்்க;see asai.c-col.

     "அைசநிைலக் ள யா  வ ந ம்" (ெதால், ெசால், இைட. 2);.

அைசநிைலயளெப
ைட

அைசநிைலயளெபைட asainilaiyaḷabeḍai, ெப. (n.)

   அைசேகாடற்ெபா ட் க் ெகாண்ட அளெபைட ; lengthening of sound for the sake of metre.

எ- ; 'ெசறாஅஅய் வா ய ெநஞ் ' ( ர.  ேவ. 5, உைர);.

     [அைசநிைல + அளெபைட.]
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அைசப்

அைசப்  asaippu, ெப.  (n.)

   1. அைசக்ைக; shaking.

     "மலரக்்ைகயைசப் ன்" (காஞ் ப் . பர ரா. 11);.

     'அைசப் க்  ஆ ரம் ெபான் வாங் ற ' (பழ.);.

   2. ெசால் ( வா.);; speech.

   3. ெசால் ைக ; speaking.

   4. இ மாப்  (யாழ்ப்.);; arrogance (J.);.

அைசப -தல்

அைசப -தல் asaibaṟidal,    2 ெச. . .  (v.i.)

   அைசேபா தல் (இராட.்); ; to chew the cud (R.);.

     [அைச + ப .]

அைசேபாடாைம

 
 அைசேபாடாைம asaipōṭāmai, ெப. (n.)

   மா க க்  வ ம் ஒ  ேநாய்; a disease in cattle, marked by loss of ability to chew the cud (சா.அக.);.

அைசேபா -தல்

அைசேபா -தல் asaipōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ஆ மா கள் தாம் உடெ்காண்ட இைரைய இைரப்ைப ன் தலைற ந்  வாய்க் க் 
ெகாண் வந்  ஓய்வாகெமல் தல்; to bring back the cud from the first chamber of the stomach into mouth and chew 
at leisure, as ruminating animals.

ம. அ றக் க, அக றக் க; க. அ ;  . அக் னி;  ட. அக்த்.

அைச ட் -தல்

அைச ட் -தல் asaimīṭṭudal,    5 ெச. . .  (v.i)

   அைசேபா ம் லங் கள் தாம் உண்ட இைரைய ட் ம் ெமன்  இைரப்ைப ட ்ெச த் தல் 
(சங்.அக.); ; to chew the cud and pass it on to the second chamber of the stomach, as ruminating animals.

அைசய

அைசய  asaiyaḍi, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் க ப்பா ன் உ ப்பான அம்ேபாதரங்கம்; one of the component parts of a variety of kalippa metre.

     "நீரத்் ைர ேபான்ம் மரெபான்  ேநர  ச் ர ் றள்ந ேவ ம ப் ன்...... அ  அம்ேபா தரங்க ெவாத் 
தா ைச" (யா.கா. 30);, "அைசய  ன்ன ரராகம் வந் " (யா.கா. 31);.

     [அைச + அ .]

அைசயந்தா

அைசயந்தா  asaiyandāti, ெப. (n.)

   ெசய் ளில் ஒர  னீற்றைச அ த்த அ க்  தலைசயாக வ ந்ெதாைட (ெதால்,ெபா ள். ெசய். 99, 
ேபரா.உைர);; metrical composition in which the same syllable ends one line and begins the succeeding of a stanza.

எ-  :

     " ன்றகச ்சாரற் த்தன ேகாண்மா

மாெவன மதரத்்தன ெகா ச்  வான்கண்ஞ

என்ப  அைசயந்தா . 'அந்தா ' வட ெசால். அைத, த ல் ஈ ெதாடங்  அல்ல  இ த  
என்னலாம்.

     [அைச + அந்தா .]

அைசயாக்கடை்ட

 
 அைசயாக்கடை்ட asaiyākkaṭṭai, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ்ெச  ; a kind of plant.

அைசயாத ைரயா
ர்

அைசயாத ைரயார ்asaiyādaduraiyār, ெப. (n.)

   கள்ளர் லப் பட்டப்ெபயரக்  ெளான்  (கள்ளர ்சரித.் பக். 145);; a title of Kallars.
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அைசயாநிைல

 
 அைசயாநிைல asaiyānilai, ெப.  (n.)

    ல ேநாய்களில் உடம் ம் உள்ள ம் ஒ ங்ேக அைசயா  நிற் ம் நிைல; a fixed and motionless state of 
both body and mind in certain diseases (சா.அக.);.

அைசயாப்ெபா ள்

 
 அைசயாப்ெபா ள் asaiyāpporuḷ, ெப. (n.)

   இயங் ைண என்பதற்  எ ரான நிைலத ் ைண ; category of immovables, opp. to {ašaiyum porul.}

     [அைசயாத → அைசயா (ஈ.ெக.எ.ம.ெப.எ.); + ெபா ள்.]

அைசயாமணி

 
 அைசயாமணி asaiyāmaṇi, ெப. (n.)

    களின் ெப ந் ன்பேவைளகளிலன்  ேவ  சைமயங்களில் அைசக்கப்படாத, 
அரண்மைனவா ல் ஆராய்ச்  மணி ; bell attached to the royal palace to apprise the sovereign of any calamity, as 
being seldom rung.

     [அைசயாத → அைசயா (ஈ.ெக.எ.ம.ெப.எ.); + மணி.]

அைசயாைம

அைசயாைம asaiyāmai, ெப.  (n.)

   அைசயாத் தன்ைம; immovability.

     " ஞ்  மைசவைச யாைம ரண்  ெமான்றாய்" (ஞானவா.  த். 160);.

அைசயா ைணப்

 
 அைசயா ைணப்  asaiyāviṇaippu, ெப.  (n.)

   அைச ல்லாதெபா த்  ; immovable articulation or joint with no intervening tissue between the bones, as the bones 
of the pelvis (சா.அக.);.

     [அைசயாத → அைசயா (ஈ.ெக.எ.ம.ெப.எ.); + இைணப் .]

அைச -தல்

அைச -தல் asaiyiḍudal,    20 ெச. . .  (v.i.)

   அைசேபா தல் ; to chew the cud (W.);.

     [அைச + இ .]

அைச யல்

அைச யல் asaiyiyal, ெப. (n.)

    டங் ய இயல் ைடய ெபண்; slender woman.

     "அைச யற் ண்டாண்ேடா ேரனர"் ( றள், 1098);.

     [அைச + இயல்.]

அைச

 
 அைச  asaiyu, ெப.  (n.)

   அ க் ரா (மைல);; species of withania.

அைச ம்ெபா ள்

 
 அைச ம்ெபா ள் asaiyumboruḷ, ெப.  (n.)

   நிைலத் ைண என்பதற்  எ ரான இயங்  ைண ; category of movables, opp. to {ašaiyapporu!.}.

அைசவா -தல்

அைசவா -தல் asaivāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அைசதல் ; to shake, move, stir.

   2. ேம லா ச ்ெசல் தல் ; to hover over, move or stir, as wind on the surface of water (W.);.

     [அைச  + ஆ .]
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அைச -தல்

அைச -தல் asaiviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. அைசேபா தல் ; to chew the cud.

     "அைச ட ் றங் ங் கன் " ( ரம் . கண்ணனவ. 83);.

   2. இைளப்பா தல் (பரிபா. 6 ; 2);; to rest.

அைச ன்ைம

அைச ன்ைம asaiviṉmai, ெப. (n.)

   1. அைச லாைம ; cessation of motion.

   2. ேசாகம் ; temporary partial or complete suspension of the function of respiration and circulation.

   3.  த்தத் னால் உடம்  மயக்கங்ெகாண் ப்ப ேபால் அைசவற் க் டத்தல்; senseless and 
motionless condition of the body due to bilious causes (சா.அக.);.

   4.  யற்  ; effort, enterprise.

     "ஆ ழாற் ேறான்  மைச ன்ைம" ( றள், 371);.

     [அைச  + இன்ைம.]

அைச

அைச  asaivu, ெப.  (n.)

   1. அைசைக, ஆட்டம்; shaking, moving about, swinging.

     " ண ெமாத் தைசவற நின்றான்" (காஞ் ப் . சாரந்்தா. 13);.

   2. உண்ைக,

 eating.

     "நஞ் ைன யைச  ெசய்தவன்" (ேதவா. 3.111 ; 3);.

     'அைச ந்தால் ட் ப் ேபாகமாட்டான்' (பழ.);.

   3. அ ரச்் ; vibration.

   4.  ைட ெபயரச்் ; movement (சங்.அக.);.

   5. இைளப் , தளர் , ேசார்  ; weariness, faintness, exhaustion.

     "நாட் ைட ெந யைச  ர ந் " ( வக. 1185);.

   6. ேசாம்பல் ; laziness, sloth.

     "ஆ ழாற் ேறான் ம் அைச ன்ைம" ( றள், 371);.

   7. பாடற் ற்றம் ; a flaw in singing.

     "நா  கா ளி ேப  ற்ற மைச ெவா  மாற் " (கல்லா. 22);.

   8. தப் ; slip, failure.

     "அைச ல ெர ந் " (ம ைரக்.650);.

அைச ெசய்-தல்

அைச ெசய்-தல் asaivuseytal,    1 ெச. ன்றா .  (v.t.)

   உண் தல் ; to eat.

     "நஞ் ைன யைச  ெசய்தவன்" (ேதவா. 3.111;3);.

ம. அ க்க; க., ெத. அசன.

     [அலகைசத்  உண்பதால், உண் தல் அைச ெசய்தல் எனப்பட்ட .]

அைச ர்-தல்
அைச ர-்தல் asaivudirdal,    2 ெச. . .  (v.i.)

   இைளப்பா தல் ; to take rest.

அைச ேபா -தல்
அைச ேபா -தல் asaivupōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   அைச தல் ; to chew the cud.
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அைசெவட் -தல்

அைசெவட் -தல் asaiveṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அைசேபா தல் ; to chew the cud (W3);.

ம. அசெவட் க, அயெவட் க.

அேசாகம்

அேசாகம் acōkam, ெப.  (n.)

   1. ஒ வைக மரம்,  ண் ; a sacred tree.

     "ெபா  ெபயல் வண்ைமயான் அேசாகந்தண் கா ள்" (க த். 57 ;12);.

     " ம  அேசா ன் ைன நிழல் அமரந்்த நான் கற் ெறா நன் யம் வன் எ த்ேத" (நன். 56);.

   2. வாைழ; plantain (W.);.

 அேசாகம்1 acōkam, ெப. (n.)

   1. இதளியம் (பாதரசம்);; mercury.

   2.  மரம்; east Indian kino.

     [Skt. asoka → த. அேசாகம்.]

 அேசாகம்2 acōkam, ெப. (n.)

   கவைல ன்ைம (தஞ்ைசவா.11.);; freedom from sorrow.

     [Skt. asoka → த. அேசாகம்.]

 அேசாகம்3 acōkam, ெப. (n.)

   1. அகத் ; Agastya's plant, Sesbania grandiflora alias coronila Grandiflora.

   2. ம தமரம்; Aryuna tree, winged myrobalan, Terminalla alata alias tomentosa.

அேசாண்

 
 அேசாண்  acōṇṭi, ெப.  (n.)

அேசாணம் பாரக்்க;see alonam.

அேசாணம்

அேசாணம் acōṇam, ெப.  (n.)

   1. வாைழ; plantain (சா.அக.);.

   2.  றடை்ட; bitter snake-gourd (மைல);.

அேசாதம்

அேசாதம் acōtam, ெப.  (n.)

   1. அ ரி (பரி.அக.);; indigo (genus); indigofera.

   2. ெவள்ளிேலாத் ரம் ; lodhra.

அேசானம்

 
 அேசானம் acōṉam, ெப.  (n.)

அேசாணம் பாரக்்க;see asanam.

     [அேசானம் → அேசானம்.]

 அேசானம் acōṉam, ெப. (n.)

அேசாணம் பாரக்்க;see asonam (சா.அக.);.
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அஞ்சக்கரம்

 
 அஞ்சக்கரம் añjakkaram, ெப.  (n.)

    வ வ பாட் ல் ஓ வ ம்,  வாயநம அல்ல  நம வா(வ); ய என் ம் 
ஐந்ெத த் க்ெகாண்ட மான,  ைவந்ெத தெ்தன் ம் வ வணக்க மந் ரம் ; the five-lettered mantra, 
viz., ši va ya na ma or na ma ši(ci); va(wa); ya, uttered in the worship of šiva (சா.அக.);.

     "அஞ்சக் கரத் ன் அ ம்ெபா ள்" ( நா. அகவல்);.

     [த. அஞ்  + அக்கரம் - அஞ்சக்கரம் (இ. .);. Skt. aksara → த. அக்கரம்.]

அஞ்ச க் மல்
ைக

 
 அஞ்ச க் மல் ைக añjaḍuggumalligai, ெப.  (n.)

   ஐந்த க்  இத ள்ள மல் ைகப்  வைக ; jasmine flower with five rows of petals (சா.அக.);.

     [ஐந்   → அஞ்  + அ க்  + மல் ைக.]

அஞ்ச க்

 
 அஞ்ச க்  añjaḍukkumuli, ெப. (n.)

   க மந்தம்  ; black dhatura flower (சா.அக.);.

     [ஐந்  → அஞ்  + அ க்  +  .]

அஞ்சணங்கம்

 
 அஞ்சணங்கம் añjaṇaṅgam, ெப.  (n.)

   எ த் , ெசால், ெபா ள், யாப் , அணி என் ம் ஐந்த லக்கணம் (யாழ்ப்.);; the five divisions of Tamil 
grammar, viz., orthography, accidence, science or subject-matter, prosody and rhetoric.

     [அணங் தல் = ஒ த்தல். அணங்  = எ த் . அணங்  → அணங்கம் = இலக்கணம் ( ந்தா.நி.);. இனி, 
அணங்  = அழ  ( ங்.);. அணங்  → அணங்கம் = ெமா ன் அழைக அல்ல  ஒ ங்ைக ளக் ம் 
இலக்கணம் என் மாம்.]

ஒ.ேநா. Gk. gramma, thing written, letter of alphabet; grammetiké, art of letters.

 Gk. grammatikē; L. grammatica; O.F. gramaire; ME. grammar; E. grammar, "Art and science dealing with a language's 
inflexions or other means of showing relation between words as used in speech or writing, and its phonetic system (usu. 
divided into phonology, accidence and syntax.);"—(C.O.D.);.

அஞ்சணங் யம்

 
 அஞ்சணங் யம் añjaṇaṅgiyam, ெப.  (n.)

   ஐந் லக்கணத் ற் ம் எ த் க்காட்டான ஐவைக லக் யம் ; the theoretical divisions of classics illustrating 
the five divisions of grammar.

     [அஞ்  + அணங் யம். ஐந்  → அஞ் . அணங்கம் → அணங் யம் = இலக்கணத்ைதத் த ய 
இலக் யம்.]

அஞ்சத்தம்

 
 அஞ்சத்தம் añjattam, ெப.  (n.)

    க்  ; dry ginger (சா.அக.);.

அஞ்ச

 
 அஞ்ச  añjadi, ெப. (n.)

   காற் ; wind (சா.அக.);.

ெத. அஞ்ச
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அஞ்சநாலா

அஞ்சநாலா añjanālā, ெப. (n.)

   1. க ங் காக் கணம் ; blue-flowered mussell-shell creeper, Clitoria ternatea (சா.அக.);.

   2. க ங் வைள, நீேலாற்பலம் ; blue water - lily, Pontederia (சா.அக.);.

அஞ்சப்ப -தல்

அஞ்சப்ப -தல் añjappaḍudal, ெசயப்.  .  (pass. v.)

   ம க்கப்ப தல் ; to be respected, esteemed.

     "அலேரந்  அஞ்ச ெசய் தஞ்சப் ப வான்" ( வக. 1610);.

அஞ்ச கல்

 
 அஞ்ச கல் añjamirugal, ெப. (n.)

    ற்றரத்ைத ; Chinese galangal, Alpinia officinarum (சா.அக.);.

அஞ்சராகம்

 
 அஞ்சராகம் añjarākam, ெப. (n.)

   மஞ்சள் ; turmeric (சா.அக.);.

அஞ்சல்

அஞ்சல் añjal, ெப.  (n.)

   சாைலக் கடத்தத் ல்;    க்கப்பட்ட இடந்ெதா ம் வண் க்காைள அல்ல  ைமயாள் மாற்றப்ப ம் 
ஏற்பா ; relay.

     "ஒைல த்தஞ்ச ேல ேயா " (பண . 281);.

   2. வ ப்ேபாக் ல் தங் ம் இடம் ; resting place on a journey.

   3. மடல், க த அஞ்சல் ; letter-post.

   ம,  . அஞ்சல்; க., ெத. அஞ்ெச மரா.  அஞ்  ; Gk. aggelos, a messenger; LL. angelus; OE. engel; E. angel, a divine 
messenger.

     [ஒ கா. அசச்ல் → அஞ்சல்.]

   அசச்லசச்லாய் மைழ ெபய் ற  = பாட்டம் பாட்டமாய் மைழ ெபய் ற ; It rains repeatedly or successively 
shower after shower.

பாட்டம் – a batch of clouds.

நளி (காரத்் ைக); மாதத் ற் பாட்டம் பாட்டமாய் ற் ட்டம் வந்  மைழ ெபா வ  மர . அஞ்சல் 
ஒ வைக ல் ப ப யாய் வ ம் ற் ட்டத்ைத ஒத் த்தலால், அப் ெபயர ்ெபற்ற ேபா ம்.

 அஞ்சல் añjal, ெப.  (n.)

   1. ேதால்  ( ங்.);; defeat.

   2. ேசாம்பல் ( வா.);; laziness, sloth.

 அஞ்சல் añjal, ெப.  (n.)

அஞ்சல் எ த்தல்

 
 அஞ்சல் எ த்தல் añjaleḍuttal, ெப. (n.)

   அஞ்சற்ெபட் ல் ேசரந்்த மடல்கைள எ த்தல் ; letter-box clearance.

அஞ்சல் ஏவம்

 
 அஞ்சல் ஏவம் añjalēvam, ெப. (n.)

   அஞ்சலகப் பணம ப் த் தாள் ; postal-order.
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அஞ்சல் ெசய்தல்

அஞ்சல் ெசய்தல் añjalceytal, ெப. (n.)

   1. அஞ்சற்ெபட் ல் மடைலப் ேபா தல்; to post a letter.

   2. வாெனா , ெதாைலக்காட்  நிைலயங்களி ந்  ெப ம் நிகழ்ச் கைள ம  ஒ / ஒளி பரப் தல் 
; relaying the broadcast or transmission received from other Radio and T.V. stations.

அஞ்சல்தா-தல் 
(த தல்)

அஞ்சல்தா-தல் (த தல்) añjaldādaldarudal,    18 ெச. . .  (v.i.)

   அைடக்கலந்த தல் ; to give or assure protection, as saying "Fear not".

     "அைடக்கலங்ெகாண் டஞ்சல்தந் " (ேத கப். 3 ;9);.

அஞ்சல் ைற

 
 அஞ்சல் ைற añjaltuṟai, ெப.  (n.)

   அஞ்சல் ெதாடரப்ான பணிகளில் ஈ பட் ள்ள ைற; postal department.

அஞ்சல்நா

 
 அஞ்சல்நா  añjalnāṭi, ெப.  (n.)

    ட்  ட்  அல்ல  இைட ட்  அ க் ம் நா ; intermittent pulse (சா.அக.);.

அஞ்சல் நிைலயம்

அஞ்சல் நிைலயம் añjalnilaiyam, ெப. (n.)

   1. அஞ்சற் பணியாற் ம் அ வலகம் ; post-office.

   2. வாெனா /ெதாைலக்காட்  ஒ / ஒளி பரப் கைளப் ெபற்  ம  ஒ /ஒளி பரப் ச ்ெசய் ம் 
நிைலயம் ; a relay station for Radio and Television transmissions.

அஞ்சல்பரப் -தல்

அஞ்சல்பரப் -தல் añjalparappudal,    5 ெச.  ன்றா ,  (v.t)

   ம  ஒ  / ஒளி பரப் தல்; relaying the broadcast or transmission received from other Radio and Television stations.

அஞ்சல்மடல்

 
 அஞ்சல்மடல் añjalmaḍal, ெப.  (n.)

   அஞ்சல்வ  அ ப்பப்ப ம் மடல் (க தம்); ; a letter bypost.

அஞ்சல்மா

 
 அஞ்சல்மா  añjalmāṭu, ெப.  (n.)

   அஞ்சல் வண் க் க் கட்டப்ப ம் காைள; relay of bullocks, as in journey by stage.

அஞ்சல் வண்

 
 அஞ்சல் வண்  añjalvaṇṭi, ெப. (n.)

   அஞ்ச ற் ப் பயன்ப த்தப்ப ம் வண்  (தபால் வண் );; stage-coach.

அஞ்சல்வண் க்கா
ைள

 
 அஞ்சல்வண் க்காைள añjalvaṇṭikkāḷai, ெப.  (n.)

அஞ்சல்மா  பாரக்்க ;see afijal-madu.

அஞ்சல்வழங் -தல்

அஞ்சல்வழங் -தல் añjalvaḻṅgudal,    5 ெச.  ன்றா .  (v.t.)

   அஞ்ச ல் வந்த மடல்கைள உரியவரக் க் க் ெகாண் ேபாய்க் ெகா த்தல் ; delivery of letters from the 
post-office.

அஞ்சல்வ க்கல்

 
 அஞ்சல்வ க்கல்  añjalvaḻikkalvi, ெப.  (n.)

   அஞ்சல்வ ப் பாடங்கைள அ ப் க் கற் க் ம் கல் ைற ; education system by sending lessons by post, 
postal tuition.

     [அஞ்சல் + வ  + கல் .]
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அஞ்சல் ைட

 
 அஞ்சல் ைட añjalviḍai, ெப.  (n.)

   ம ெமா  க்க உத ம் இரடை்ட அஞ்சலடை்ட; reply card.

அஞ்சலகம்

 
 அஞ்சலகம் añjalagam, ெப.  (n.)

   அஞ்சல் நிைலயம் ; post-office.

     [அஞ்சல் + அகம்.]

அஞ்சலகர்

 
 அஞ்சலகர ்añjalagar, ெப.  (n.)

   அஞ்சல் நிைலய அ காரி ; postmaster.

அஞ்சலடை்ட

 
 அஞ்சலடை்ட añjalaṭṭai, ெப. (n.)

மடலடை்ட,

 post-card.

     [அஞ்சல் + அடை்ட.]

அஞ்சலம்

அஞ்சலம் añjalam, ெப.  (n.)

   1.  ைல ன் ஒரம்; edge of a cloth (சா.அக.);.

   2. வா ைற ; sheath of a sword (சங்.அக.);.

ம. அஞ்சலம் ; க. அஞ்சல ; ெத. அஞ்சல .

அஞ்சலர்

அஞ்சலர ்añjalar, ெப.  (n.)

   பைகவர ்; enemies.

     "அஞ்சலர ்தனிப்ேபா ேரேற" (நல். பாரத. ஆரணிய. மாரக்். 245);.

அஞ்சலளி-த்தல்

அஞ்சலளி-த்தல் añjalaḷittal,    4 ெச. . .  (v.i.)

அஞ்சல்தா-தல் பாரக்்க; see artial-ia.

     [அஞ்சல் + அளி.]

அஞ்சலா

அஞ்சலா añjalā, ெப.  (n.)

   1. காம ள்ள; lustful (சா. அக.);.

   2. வ ள்ள; strong (சா.அக.);.

அஞ்சலா ைற

 
 அஞ்சலா ைற añjalātiṟai, ெப.  (n.)

   ஒ  ைக ( வக ); ; a kind of drug, Indian coccinia, Cephalandra indica (சா.அக.);.
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அஞ்ச .

அஞ்ச . añjali, ெப.  (n.)

   1. ஆ ன்னாப் பாைல (சங்.அக.); ; a worm-killer, Aristolochia bracteata.

   2. காட் ப் பலா (காட் ப் ல );; jungle jack, Artocarpus hirsuta.

   3. தாைழ ; fragrant screw pine, Pandanus odoratissimus (சா.அக.);.

   4. மா ங்க மரம்; lingam tree, Crataeva religiosa (சங்.அக.);.

   5. வறட் ண்  ; floating sensitive-plant, Mimosa triqueira (W.);.

   6. சங்கங் ப்  ; smooth volkameria (W.);.

   7. வண் ெகால்  ; cassia alata (alasa); (சா.அக.);.

ெத. அஞ்ச க

அஞ்ச

அஞ்ச  añjali, ெப.  (n.)

   1. ெவளவால்வைக; a kind of bat (R.);.

   2. வண் வைக ; a kind of beetle ( ந்தா.நி.64.);.

 அஞ்ச  añjali, ெப. (n.)

   நான்  பலம்; a measure of weight = 4 palams.

     " ழல  யஞ்ச  ையந் " (ைதலவ. ைதல. 54);.

ம. அஞ்சான்; க. அஞ்ச ,

 அஞ்ச  añjali, ெப.  (n.)

   ஒ வைக அம் ; a kind of arrow.

     "அஞ்ச  யஞ் ேகா  ெதா த் க லரக்க ெனய்தான்" (கம்பரா.  த்த. நாகபா. 113);.

ம. அஞ்ச கம்

 அஞ்ச  añjali, ெப. (n.)

   வணக்கம், வணங் தல் ; worship.

     [அங்  → அஞ்  → அஞ்ச . அங் தல் = வைளதல், வணங் தல்.]

 அஞ்ச  añcali, ெப. (n.)

அஞ்ச க்ைக

 
 அஞ்ச க்ைக añjalikkai, ெப. (n.)

     'அஞ்ச  ெயன்ப த றக் ளப் ன்

எஞ்ச ன்  இ ைக ம் பதாைகயாய்

வந்தகம் ெபா ந்  மாட் த் ெதன்றனர்

அந்த ல் காட்  ய ந்  ேனாேர"

     [P]

     [அஞ்ச  + ைக. அஞ்  → அஞ்சல் → அஞ்ச .]
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அஞ்ச  காரிைக

அஞ்ச  காரிைக añjaligārigai, ெப. (n.)

   1. ஒ  ண் வைக (சங்.அக.); ; a kind of herb or shrub.

   2. ெதாட்டாற் ங்  ; the sensitive plant, Mimosa pudica.

ம, ெத. அஞ்ச காரிக; க. அஞ்ச காரிெக.

அஞ்ச ைக

 
 அஞ்ச ைக añjaligai, ெப. (n.)

   ெவளவால் வைக ; a kind of bat (R.);.

அஞ்ச ப்பாைல

 
 அஞ்ச ப்பாைல añjalippālai, ெப.  (n.)

ஆ  ன்னாப் பாைல பாரக்்க;see diu-tima-ppalai.

அஞ்ச  த் ைர

 
 அஞ்ச  த் ைர añjalimuttirai, ெப. (n.)

   அஞ்ச  ெசய் ம் ைகக் ; hand-pose in worship.

     'அஞ்ச  வணக்கம் ஆ க் ம் நன்ைம' (பழ.);.

அஞ்ச னவர்

அஞ்ச னவர ்añjaliṉavar, ெப.  (n.)

   பாஞ்சராத் ரிகள் என் ம் மா ய (ைவணவ); வ ப் னர;் Vaisnavās of the Pāficarātra sect.

     "அஞ்ச னவர ் கழண்ணல்" (கந்த .  வவ. 62);.

     [வ. பஞ்சம் = ஐந்  ராத்ரி = இர . பாஞ்ச ராத் ரம் (பாஞ்சராத்ர); = ஐ ர ற் ெசால்லப்பட்ட மா யத் 
ெதா மைற (ஆகமம்);. பாஞ்ச ராத் ரத்ைதக் கைடப் க் ம் மா யர ்பாஞ்சராத் ரிகள் அல்ல  
பாஞ்சராத் ரிகர ்எனப்பட்டனர.் இப் ெபயரின் த ழ் ெமா . ெபயரப்்  'அஞ்ச னவர'்.

அஞ்  = ஐந் . அல் = இர . அஞ்  + அல் + இன் + அவர ்- அஞ்ச னவர ்(பாஞ்ச ராத் ரிகள்);. 'இன்' 
சாரிைய, "அவர"் ப.பா. ஈ .].

அஞ்ச ைற

 
 அஞ்ச ைற añjaluṟai, ெப.  (n.)

   மடைல (க தம்); உள்ேள ைவத்  ஒட்  அஞ்ச ல் அ ப்ப உத ம் ேம ைற ; postal envelope.

     [அஞ்சல் + உைற.]

அஞ்செலாட்டகம்

 
 அஞ்செலாட்டகம் añjaloṭṭagam, ெப.  (n.)

   அஞ்சல் மந்  ெசல் ம் ஒட்டகம்; camel carrying mail bags (R.);.

     [அஞ்சல் + ஒட்டகம்.]

அஞ்சவத்ைத

அஞ்சவத்ைத añjavattai, ெப. (n.)

     "ஆன்மாத் தங் ய வஞ்சவத்ைத" ( வப் ர. 51);.

     [த. அஞ் . Skt, avastha → த. அவத்ைத = நிைல. அஞ்சவத்ைத (இ. .);.]

அஞ்சற்கட்

 
 அஞ்சற்கட்  añjaṟkaṭṭu, ெப. (n.)

அஞ்சற்ைப பாரக்்க ;see añjar-pai.

     [அஞ்சல் + கட்  ]
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அஞ்சற்க தம்

 
 அஞ்சற்க தம் añjaṟkaḍidam, ெப. (n.)

   மடல்; letter by post.

அஞ்சல் மடல் பாரக்்க ;see ańjal-madal.

     [அஞ்சல் + க தம்.]

அஞ்சற்காரன்

 
 அஞ்சற்காரன் añjaṟkāraṉ, ெப. (n.)

   அஞ்சற் க தம், கட்  த யன ெகாண் வந்  ெகா ப்பவன் ; a post or courier, post-runner, post-man.

ம. அஞ்சல்காரன்; க. அஞ்ெசதார, ெத. அஞ்ெசகா .

     [அஞ்சல் + காரன்.]

அஞ்சற் ழற்

அஞ்சற் ழற்  añjaṟkuḻṟci, ெப. (n.)

   32 வைகச ்ெசயற்ைக நஞ் க ள் ஒன்  ( ங் ம பாடாணம்);; one of the 32 kinds of processed arsenic 
preparations (சா.அக.);.

அஞ்சற் ளச்

 
 அஞ்சற் ளச்  añjaṟkuḷacci, ெப. (n.)

அஞ்சற் ழற்  பாரக்்க ;see afjar-kularci.

அஞ்சற்சான்

 
 அஞ்சற்சான்  añjaṟcāṉṟu, ெப.  (n.)

   அஞ்சல் வ  மடல் அ ப் யதற்கான சான் ; certificate of posting.

     [அஞ்சல் + சான் .]

அஞ்சற்பண ைட

 
 அஞ்சற்பண ைட añjaṟpaṇaviḍai, ெப. (n.)

   அஞ்சல்வ ப் பணம் அ ப் தல்; money-order, sending money by post.

     [அஞ்சல் + பணம் +  ைட.   →  ைட.]

அஞ்சற்பண ைட
த்தாள்

 
 அஞ்சற்பண ைடத்தாள் añjaṟpaṇaviḍaittāḷ, ெப. (n.)

   அஞ்சல்வ ப் பணம் அ ப் தற் ரிய ப வம் ; money-order form.

     [அஞ்சல் + பணம் +  ைட + தாள்.]

அஞ்சற்பற் ச் ட்

 
 அஞ்சற்பற் ச் ட்  añjaṟpaṟṟuccīṭṭu, ெப. (n.)

   அஞ்சல்வ ப் பணம் அ ப் யதற்கான பற் ச் ட்  ; money-order receipt.

     [அஞ்சல் + பற்  +  ட் .]
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அஞ்சற் ரிப்

 
 அஞ்சற் ரிப்  añjaṟpirippu, ெப. (n.)

   மடல்கள் ெசன்  ேசரேவண் ய இடங்க க்  ஏற்பப் ரித்  ஒ ங் ப த்தப்ப தல்; sorting of the 
letters.

     [அஞ்சல் +  ரிப் .]

அஞ்சற்ெபட்

 
 அஞ்சற்ெபட்  añjaṟpeṭṭi, ெப. (n.)

அஞ்சல் ேபா ம் ெபட் ,

 post-box.

     [அஞ்சல் + ெபட் ..]

     [P]

அஞ்சற்ைப

 
 அஞ்சற்ைப añjaṟpai, ெப. (n.)

   மடல்கைள இட் க் கட் ம் ைப; postal bag.

     [அஞ்சல் + ைப.]

அஞ்சற்றைல

 
 அஞ்சற்றைல añjaṟṟalai, ெப. (n.)

   மடல்க க்  ஒட்டப்ப ம் அஞ்சல் ல்ைல; postal stamp.

     [அஞ்சல் + தைல.]

அஞ்சைறப்ெபட்

 
 அஞ்சைறப்ெபட்  añjaṟaippeṭṭi, ெப. (n.)

   மஞ்சள்,  ள  த ய க சச்ரக் கள் ைவப்பதற் ரிய ஐந்தைற ள்ள மரப்ெபட்  ; a spice box made of 
wood with five compartments.

     [ஐந்  → அஞ்  + அைற + ெபட் .]

     [P]

அஞ்சலப்ெபட் , அஞ்சனப்ெபட் , அஞ்சாரப்ெபட்  ெயன் ம் வ வங்கள் ெகாசை்சயாத ன் 
ெகாள்ளத்தக்கனவல்ல.
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அஞ்சனம்

அஞ்சனம் añjaṉam, ெப. (n.)

   ெதய்வப் ப ைமைய மந் ரங்  நீராட் ைக ; a ceremonial bath given to the idol of the deity.

மஞ்சனம் பாரக்்க ;see maijanam.

 அஞ்சனம் añcaṉam, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ெநல்; a kind of paddy.

     [அஞ் -அஞ்சனம்]

 அஞ்சனம்1 añjaṉam, ெப. (n.)

   1. அஞ்சனேக  (யாப்.  .பக். 540); பாரக்்க;see anjana-kesi.

   2. அ ரி (ைவ. .);; indigo.

   3. சலைவக்கல் (R}; marble.

     [Skt. anjana → த. அஞ்சனம்.]

 அஞ்சனம்2 añjaṉam, ெப. (n.)

   1. ேமற் ச்  ம ந் ; a semi-solid ointment consisting of fatty substances mixed with an active principle or drug-
unguentum.

   2. மைறெபா ைளக் காட் ம் ைம; a magic black paint used for finding out concealed or hidden treasures or things.

   3. ைம மாயக்கைல; magic art using unguents.

அஞ்சாங்காய்சச்
ப்

 
 அஞ்சாங்காய்சச் ப்  añjāṅgāyccaluppu, ெப. (n.)

   த ழ் ( த்த); ம த் வ ைறப்ப  ஐந் தரங் காய்ச் த் ப் ர  ெசய்த ஒ வைக ெவ ப்  ; a kind 
of salt, boiled and purified five times according to the special process laid down in Tamil (Siddhas); medical science.

     [ஐந்தாம் → அஞ்சாம் + காய்சச்ல் + உப் .]

அஞ்சாங் லத்தா
ன்

அஞ்சாங் லத்தான் añjāṅgulattāṉ, ெப. (n.)

   நால் வரணத் ற் ம் அப்பாற்பட்ட ஐந்தாங் லத்தான் (பஞ்சமன்); எனப்பட்டவன்; one belonging to the 
5th caste.

     [ஐந்தாம் → அஞ்சாம் +  லத்தான் - அஞ்சாங் லத்தான்.]

அஞ்சாச் றப்

அஞ்சாச் றப்  añjācciṟappu, ெப. (n.)

   வாைகத் ைண ேவ பா க ள் ஒன்றான  'சான்ேறார ்பக்கம்' ; theme describing the nobility of great men.

     'சான்ேறார ்பக்கமாவ , பைகவரக்ண் ந் தன்பாலார ்கண்  ெமாப் ைமயாகப் பாசைற ள்ளாச ்
தால் ைடைம தல் 'அஞ்சாச ் றப்ெபன் ப ம ' ( ரேசா. ெபா ட.் 19, உைர);.

     [அஞ்சாத → அஞ்சா (ஈ.ெக.எ.ம.ெப.எ.); +  றப் .]

அஞ்சாணி

 
 அஞ்சாணி  añjāṇimūli, ெப. (n.)

அசச்ாணி  பாரக்்க;see accali-mil.
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அஞ்சாப்பட்டயம்

அஞ்சாப்பட்டயம் añjāppaṭṭayam, ெப. (n.)

   1. பைகவ க் த் தப் ப் கலைடந்தவ க்  அரசன் த ம் அைடக்கலப் பட்டயம் (யாழ்ப்.);; writ of 
authority granting refuge or protection.

   2.  ற்றத்தா ழந்த ரிைமகைள ளப் ெப வதற்  அரசன் அளிக் ம் ரிைமப் பட்டயம் 
(யாழ்ப்ப.); ; royal certificate, formerly inscribed on metal, clearing a person from a charge of guilt and re-establishing his or 
her rights as a citizen.

   3.  றர ்ெகா ைம ெசய்யாவா  அரசன் அளிக் ம் காப் ப் பட்டயம் (யாழ்ப்.); ; writ of authority as 
security against oppression and ill-treatment by others (J.);.

     [அஞ்சாத → அஞ்சா (ஈ.ெக.எ.ம.ெப.எ.); + பட்டயம்.]

அஞ்சாைம

அஞ்சாைம añjāmai, ெப. (n.)

   அரசன் ைன  ெசய்ய அசச் றாைம; fearlessness, as a kingly character.

     "அஞ்சாைம ைக ய க்க ந்நான் ம்

எஞ்சாைம ேவந்தற் யல் " ( றள், 382);.

அஞ்சா

அஞ்சா  añjāli, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக (T.A.S. v., 218);; an ancient petty cess.

     [ஒ கா. அஞ்  + ஆ . ஐந்  → அஞ் . அகல் = ஒ  கத்தல் அள . அகல் → ஆல் → ஆ  = அகலள  
ெநல், அஞ்சா  = ஐந்தகல் ெநல்.]

 அஞ்சா  añcāli, ெப. (n.)

   எ த்  லமான ஒப் தல்; a written agreement.

     "ெபா யாைர ம் ஊராைர ம் வைளச்  அஞ்சா  எ ப் ப ப் ச் க் கடைம ங் ெகாண் " (TAS, 
III, p. 59-63.);.

     [அஞ்சல்-அஞ்சா ]

அஞ்சா கள்

 
 அஞ்சா கள் añjāligaḷ, ெப. (n.)

   நில வ மானத் ல் ஐந் ெலா  பங்ைக மட் ம் ைவத் க் ெகாண்  நான்  பங்ைக அரச க் க் 
ெகா க் ம்ப  வற் த்தப்பட்ட உ கள் (இராட.்);; cultivators who were entitled to only one-fifth of the 
produce of their cultivation, the remainder being compulsorily paid to the king (R.);.

     [ஒ கா, ஐந் ேலான்  சா  = நில வ மானத் ல் அல்ல  ைளசச் ல் ஐந் ெலா  
பங்ைக ைடயவன். சா தல் - ெபா ந் தல், உைடைம ெகாள் தல். சால் → சா  = உைடய - வன் – 
வள் -  .]

அஞ்சா ைடயர்

 
 அஞ்சா ைடயர ்añjāliyiḍaiyar, ெப. (n.)

   மணமான ெபண்கள் மங்கல அணியாக ஐந்தா யணி ம் இைடயர ்வ ப்பார ்( ன்.);; herdsmen of a 
particular sub-caste whose women wear tali, with five jewels.

ம. அஞ்சா  இைடயர்

     [ஐ = ஐந் . ஐ + தா  + இைடயர ்- ஐந்தா ைடயர ்→ அஞ்சா ைடயர.்]

அஞ்சா ரா

 
 அஞ்சா ரா añjāvirā, ெப. (n.)

   க ங் ழ்; heart-leaved bell vervein, Gmelina arborea (சா.அக.);.

அஞ்சானனம்

 
 அஞ்சானனம் añjāṉaṉam, ெப. (n.)

   அஞ்சா கம் ; lion, as a fearless animal, fearless face.
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அஞ்சானனன்

 
 அஞ்சானனன் añjāṉaṉaṉ, ெப. (n.)

   ஐந்  க ள்ள வன் ; Siva, as having five faces.

     [ஐந்  → அஞ் . Skt, anana → த. ஆனனம் =  கம். ஆனனம் → ஆனனன் =  கன். அஞ்  + ஆனனன் - 
அஞ்சானனன்.]

அஞ்

அஞ்  añji, ெப. (n.)

   கைடெய  வள்ளல்க ள் ஒ வனான அ யமான் (அ கமான்); அஞ்  ( றநா.91;4);; Adiyaman Añji, a 
munificent chief of the Sangam age.

ம. அஞ்

     [ஒ கா, அசச்ன் → அச்  → அஞ் .]

 அஞ்  añji, ெப. (n.)

   அஞ்சல் ; letter by post.

அஞ் ல் பணம் வந்த  (உ.வ.);.

க. அஞ்ெச ெத. அஞ் ய,  . அஞ்சல்; மரா. அஞ் .

 அஞ்  añji, ெப.  (n.)

   அஞ் பவன் ; coward.

     "அஞ்  அஞ்  வாழ்வைத ட அஞ்சாமற் சாவேத ேமல்",

     'அஞ்  ஆண்ைம ெசய்ய ேவ ம்',

     'அஞ் னவைனக் ஞ் ம் ரட் ம்' (பழ.);.

க. அஞ் ளி

 அஞ்  añci, ெப. (n.)

அஞ் க்ைக

 
 அஞ் க்ைக añjikkai, ெப. (n.)

   அசச்ம் ; fear.

ம. அஞ்சல்; க. அஞ் ெக, ெத. அஞ் க, அச் க ;  . அஞ் ெக;  ட. ஒ க் ேகாத, ெகாலா. அஞ்சல்க் . 
அச . அசச் ,  ரா.  ங்.

அஞ் கம்

 
 அஞ் கம் añjigam, ெப.  (n.)

   கண்; eye.

     "ெபாய்தெ்தா  அஞ் கத்  ட்  நன்றாய்ப் ெபா ந் ேய நீபாரக்் ல் றக் ம் " (க . 
ல்);.

ெத. அஞ் க

அஞ் லம்

அஞ் லம் añjimūlam, ெப.  (n.)

   பைழய வரி வைக (T.A.S. iii, 216);; an ancient tax.

     [ஒ கா. அஞ் லம்.]
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அஞ் ேல ஞ் ேல

 
 அஞ் ேல ஞ் ேல añjilēpiñjilē,  . .எ.  (adv.)

   இளம்ப வத் ல் ; in the young age.

*அஞ் ேல ஞ் ேல அ த்  வளரக்்க ேவண் ம் (உ.வ.);.

     'அஞ் ேல ஞ் ேல ெகாஞ்சாமல் அ ப ற்  ேமல் ெகாஞ் னானாம்',

     'அஞ் ேல ப த்  ஆ ேல ந்தான்',

     'அஞ் ேல வைளயாத  ஐம்ப ேல வைள மா?' (பழ.);.

     [அஞ்  = ஐந்  அகைவ.  ஞ்  = இளங்காய். இ  ெசால் ம் இளைம த்  ஒ  ெபா ளில் வந்த 
மர  இைணெமா  (idiomatic pair of words);.]

அஞ் னான் 
க டம்

அஞ் னான் க டம் añjiṉāṉpugaliḍam, ெப. (n.)

   ைகவ க்கஞ் னார ்அைடக்கலம் டம்; refuge for the terrified, asylum for the timid (T.A.S. iv, 98);.

     [அஞ் னான் +  கல் + இடம்.]

அஞ் னி

அஞ் னி añjiṉi, ெப. (n.)

   1. ஐந்தாம் மாதம்; fifth month.

   2. ஐந்  மாதச ்  (க ப் ணி);; a woman with five months of pregnancy.

     [அஞ்  + இனி (ெப.பா. ஈ ); - அஞ் னி.

ஒ.ேநா. பா  → பா னி.]

அஞ்

அஞ்  añju, ெப. (n.)

   1. ஐந்  ; five.

     "அஞ்  ைவக ல் வகன் ரி நண்ணி" (கந்த . த . வள்ளி. 225);.

அஞ் ர ம்பட அ த்தான் (உ.வ.);.

     'அஞ் க்  இரண்  ப ல்ைல',

     'அஞ் லன் அடங் னால் அ ல ம் அடங் ம்',

     'அஞ்சாவ  ெபண் ெகஞ் னா ம் ைடயா ',

     'அஞ்  கா க் க் ைர ம்ேவண் ம், அ  ஆற்ைறக் கடக்கப் பாய ம் ேவண் ம்" (பழ.);.

   2. கவறாட்டத் ல் வழங் ம் ஒ  உக் ; acant used in dice-play.

     "அஞ்ெசன்பர'் (கந்த . த . கய க ற். 167);.

ம. அஞ் ; க. அய் , ெத. ெகாலா.,  க்.,  ம். ஐ ;  . ஐ  ட. அஞ் , ேகாத. அஞ்ச;்  ட. உத்;  . 
ங் , ேகாண் . ஐயன், ஐ , ைச ங், ைப ங், பர.் ேசந் , ேச ர ்(ஐவர)்;; நா. ஐ , ேச ர ்(ஐவர)்;.

     [ ஐந்  → அஞ் .]

 அஞ்  añju, ெப. (n.)

   அசச்ம்; fear, terror.

     "அஞ் வரத்த ந" ( றநா. 41);.
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அஞ் -தல்

அஞ் -தல் añjudal,    5 ெச. . .,  5 ெச. ன்றா ,  v.i, & v.t.)

   1. ெவ தல் (பயப்ப தல்);; to fear, dread.

     "அஞ் வ தஞ்சாைம ேபைதைம" ( றள், 428);.

   2.  ம த்தல் ; to respect, venerate.

   3. வணங் தல் ; to worship.

ம. அஞ் க; க., ெத. அஞ் ;  . அஞ் னி; பட அஞ் ென; ெகாலா., ெகாண்., ேகாத. அஞ்ச;்  ட. ஒத;்  . அச 
ரா.  ங்,  . அத்த , அத்தரி, அத் .

     [அங்  → அஞ் . அங் தல் → அஞ் தல் = வைளதல், வணங் தல், ெவ தல். ங்  → ஞ் .]

அஞ் கம்

அஞ் கம் añjugam, ெப. (n.)

    ளி ( ந்தா.நி.);; parrot.

     [த. அம் (அழ ய); + Skt, suka → த.  கம் =  ளி. அஞ் கம் (இ. .);.]

 அஞ் கம் añjugam, ெப. (n.)

   ெமல்லாைட; fine cloth.

     [Skt. amsuka → த. அஞ் கம்.]

 அஞ் கம்2 añjugam, ெப. (n.)

   ஈயக்கல் ( லாவங்கம்);; a stone containing lead or lead ore, hardened lead ore (சா.அக.);.

அஞ் ெகாம்

 
 அஞ் ெகாம்  añjugombu, ெப. (n.)

ஐம்ெபா ,

 the five sensory organs.

     "கப்பான அஞ் ெகாம் ல் மனந்தான் ெசன்   கலக்கத் ல் காேத க த் ரன் ப்பார"் (ெகாங்க. 
வாத கா யம்); - (சா.அக.);.

அஞ் ங் ளிர்-தல்

அஞ் ங் ளிர-்தல் añjuṅguḷirtal,    2.ெச. . . (v.i.)

   ஐம்ெபா ம் இன்பமைடதல் ; to be in ecstasy, as having all the five senses participate in the joy.

     'அகங் ளிரந்்தால் அஞ் ங் ளி ம்' (பழ.);.

     [அஞ்  = ஐம்ெபா  (ெதாைகக் ப் );.  ளிரத்ல் = இன்பந் த தல், இன் தல், ெவப்பநாட் ல் 
தட்பம் இன்பம் த வதால்,  ளிரச்்  இன்பத்ைதக் த்த .]
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அஞ்  
ண்ணாம் க்

ைக

 
 அஞ்  ண்ணாம் க் ைக añsusuṇṇāmbuggugai, ெப. (n.)

   ஐந் வைகச ் ண்ணாம் னாற் ெசய்த ைக; அதாவ , கடல் ைர, கல் ப் , ெவ ப் , 
னக்காரம்,  டன் ஆ ய இவ்ைவந்  சரக் கைளத் தனித்தனியாக ஊ ச ்ேசரத்்  அைரத்  ைச 

ெசய் , அதற் ள் ேவைதக் ண்டான உேலாகங்கைள அல்ல  உபரசச ்சத் கைள ைவத்  உ க் ங் 
ைக;     "வாதமஞ்  ைதக்கண்டால் வாையப் ெபாத் ம்

வா க்  ைத ட்டால் ண்ணாம் ல்ைல

ேபாதவஞ்  ைகக் ள்ேள தம் நீ ம்

ெபான்னீ ம் ெவள்ளி தல் ேபாக்  நீ ம்

நாதமஞ் ம் உபரசங்க ெளல்லாம் நீ ம்

நாத ந்  தல்நீ ம் நாட் ல் காேண''

 A crucible made of five kinds of calcium compounds after grinding them into a paste. These compounds are derived by 
burning each of the following five substances into ash, viz., sea-froth, rock-salt, nitre, alum and camphor. The crucible thus 
prepared is capable of enduring extreme heat, even under a severe and scorching test, and this is made clear from the 
above stanza quoted from the Konganava's work on alchemy (சா.அக.);.

     [ஐந்  +  ண்ணாம்  +  ைக. ஐந்  → அஞ் .]

அஞ் நீர்

அஞ் நீர ்añjunīr, ெப.  (n.)

   1. சரக் கைளக் கட்டப் பயன்ப த் ம் ஐந் வைக ம ந்  நீர;் five kinds of liquid extracts used in medicine or 
in alchemy for consolidating drugs or metals that cannot stand the test of fire.

   2. ஐந்  வைகச ்சரக் கைளக் ெகாண்  உ வாக் ம் ஒ வைகச ்ெசயநீர ்; a liquid medicine prepared from 
a mixture of five drugs (சா.அக.);.

ெசயனீர ்(ெசயல்நீர)்; என்ப  ெசயநீர ்எனத் தவறாகக் க்கப்பட்ட  ேபா ம்.

அஞ் நீ

அஞ் நீ  añjunīṟu, ெப. (n.)

   1. ஐந் வைகச ் ண்ணம் ; five kinds of calcined calcium compounds.

   2. ஐம்மாைழச ் ண்ணம் (பஞ்ச ேலாக பற்பம்);; a calcined product of five metals.

அஞ் ப்

 
 அஞ் ப்  añjuppu, ெப. (n.)

ஐந் ப்  பாரக்்க ;see aind(u);-uppu.

     [ஐந் ப்  → அஞ் ப் .]

அஞ் பஞ்சலத்தார்
.

அஞ் பஞ்சலத்தார.் añjubañjalattār, ெப. (n.)

   தசச்ர,் கம் யர ்(கற்றசச்ர)்;, ெகால்லர,் கன்னார,் தட்டார ்என் ம் ஐவைகக் ெகால்லர ்அல்ல  
கம்மாளர ்(I.M.P. Cg. 371);; the five artisan classes.

     [அஞ்  கம்மாளர ்→ பஞ்ச கம்மாளர ்→ பஞ்ச கம்மாளம் → பஞ்ச கம்மாளத்தார ்→ பஞ்சாளத்தார ்→ 
பஞ்சலத்தார.்]

பஞ்சலத்தார ்என்ப , அஞ்  என் ம் ெபா ள் மைறந்  ஒேர லப்ெபயரே்பால் வழங்கத் 
தைலப்பட்ட ன், அஞ்  என் ம் ெசால்ைல ைகபடக் றலாக ற்ேசரக்்க ேவண் யதா ற் . பஞ்ச 
என் ம் வட ெசால் நிைலெமா ம்,  ைத  நிைல ல் அஞ்  என் ம் ெபா ள் மைறய ஒரள  

ைணெசய்த .

பஞ்ச கம்மாளர ்என்ப  இ றப்  (hybrid);. அைரஞாண் (நாண்); என்ப , வ ஞ் ெசாற்ெபா ள் 
மைறந்த ன் அைரஞாண். ெகா  எனப் ன் க்க  ேபால், பஞ்சலத்தார ்என்ப  
நிைலசெ்சாற்ெபா ள் மைறந்த ன் அஞ்  பஞ்சலத்தார ்என ன் க்க .
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அஞ் பதம்

அஞ் பதம் añjubadam, ெப. (n.)

    வ வ பாட்  மந் ரமா ய வாயநம என் ம்  ைவந்ெத த்   ; the five-lettered mantra ši va ya na 
ma, uttered in the worship of šiva.

     "அந் ம் நண்பக ம் அஞ் பதம் ெசால் " (ேதவா. 7.83 ; 1);.

ப ெனட்டாம்நாட் ெப க்  என்ப  ப ெனட்டாம் ெப க்  என இைடத ்ெதாக்க  ேபான் , 
அஞ்ெச த் ப் பதம் என்ப  அஞ் பதம் என இைடதெ்தாக்க .

     [த. ஐந்  → அஞ்  + Skt, pada → த. பதம். அஞ் பதம் (இ. .);.]

அஞ் பயம்

 
 அஞ் பயம் añjubayam, ெப. (n.)

ஐந்  பயம் பாரக்்க ;see aindu-payam.

அஞ் மணிப்

அஞ் மணிப்  añjumaṇippū, ெப. (n.)

   சா ங் காலம் 5 மணிக் ப் க் ம் அந் மந்தாைர; a flower that opens out its petals at 5 p.m.

     [ஐந்   அஞ்  + மணி +  .]

அஞ் த் ைரத்த
க

 
 அஞ் த் ைரத்தக  añjumuttiraittagaḍu, ெப. (n.)

ஐந்  த் ைரத ்தக  பாரக்்க;see aindu-muttirai-t-tagadu.

     [ஐந்  → அஞ்  +  த் ைர + தக .]

 அஞ் த் ைரத்தக  añjumuttiraittagaḍu, ெப. (n.)

   ெசப் த்தா  ெசய்வதற்காகப் பழங்காலத் ல் பயன்ப த்  வந்தேதார ்உயரந்்த ெசப் த்தக ; a kind 
of pure, thin copper plate used formerly for obtaining calcined copper known as copper aksir (சா.அக.);.

அஞ் த் த்தாவ
டம்

அஞ் த் த்தாவடம் añjumuttuttāvaḍam, ெப. (n.)

   ஐந்  த் வடங்கள் ேசரந்்த க த்தணி ; a necklace of five strings of pearls.

     'அஞ்  த் த் தாவட ெமான்றா க்  ம ' ( வ். ெபரிய . 1.1;5, அ ம்.);.

     [ஐந்  → அஞ்  +  த்  + தாழ்வடம் → தாவடம். வடம் =  ரண்ட ெகா  அல்ல  ேகாைவ.]

அஞ் ேமனி ரமம்

அஞ் ேமனி ரமம் añjumēṉidiramam, ெப. (n.)

   ஒ  பழங்கா  (M.E.R. 322 of 1923);; an ancient coin.

     [ஒ கா.  ரம் ( டம், உ ); →  ரமம்.]

அஞ் க்காணி
ப்

 
 அஞ் க்காணி ப்  añjurukkāṇiyuppu, ெப. (n.)

    யண்ட பட ப்  ; a kind of salt extracted from the human skull by a special process known only to Siddhās, and 
used in alchemy (சா.அக.);.

     [ஒ கா. அஞ்  + உ க்  + ஆணி + உப் .]
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அஞ் வாணி

அஞ் வாணி añjuruvāṇi, ெப.  (n.)

   ேதரின் ஐந்  தடை்ட ம் ஊ ச ்ெசல் ம் ந  அசச்ாணி ; centre-bolt binding together the five tiers of a 
temple car.

     "தைடயற்ற  ேதரிலஞ் வாணி ேபாலேவ தன்னிலைச யா  நிற் ம்" (தா . ெமளன. 9);.

     'அஞ்  ஆணி ல்லாத் ேதர ்அைசவதரி ' (பழ.);.

     [அஞ்  + உ  + ஆணி. அஞ்  = ஐந்  தட்  (ெதாைகக் ப் );.]

 அஞ் வாணி añjuruvāṇi, ெப.  (n.)

   1.   ; copper acetate.

   2.  நீ  ; an efflorescent salt collected in the soil of fuller's earth (சா.அக.);.

அஞ் வாணிக

 
 அஞ் வாணிக añjuruvāṇiga, ெப. (n.)

     [அஞ்  + உ  - ஆணி.]

அஞ் வாணிப்
ட்

 
 அஞ் வாணிப் ட்  añjuruvāṇippūṭṭu, ெப.  (n.)

    ச ்ெசம்  ; copperextracted from copper sulphate or copper acetate (சா.அக.);.

     [அஞ் வாணி +  ட் .]

அஞ் வாணி ல
ம்

 
 அஞ் வாணி லம் añjuruvāṇimūlam, ெப. (n.)

   எல்லாவைக ம ந்ைத ம் நீறாக் ந் தன்ைம ைடய ப்   ; an old name for the supposed Universal Solvent, 
as well as for a medicine for all kinds of diseases (சா.அக.);.

அஞ் வாணி ப்

அஞ் வாணி ப்  añjuruvāṇiyuppu, ெப. (n.)

   1. கல் ப்  ; salt precipitated at the bottom of the sea.

   2.   நீ  ; an efflorescent salt found in the soil of fuller's earth (சா.அக.);.

அஞ் வண்ணத்

 
 அஞ் வண்ணத்  añjuvaṇṇatti, ெப.  (n.)

   ஐந்  நிறங் கலந்த ஐம் ள் நஞ்  (பஞ்சபட்  பாடாணம்);;  a kind of poison emitting five colours.

அஞ் வண்ணம்
அஞ் வண்ணம் añjuvaṇṇam, ெப.  (n.)

   ஒ கார ்வணிகர ்  (T.A.S. ii, 69);; a trade guild.

அஞ் வரணத்தான்
 (வரணத்ேதான்)

 
 அஞ் வரணத்தான் (வரணத்ேதான்) añjuvaraṇattāṉvaraṇattōṉ, ெப.  (n.)

    த்தநாகம் (இராட.்); ; zinc (R);.

     [ஐந்  வரணம் → ஐந்  வரணத்தான் → அஞ்  வரணத்தான். வரணத்தான் → வரணத் ேதான்.]

அஞ் வன்னம்

அஞ் வன்னம் añjuvaṉṉam, ெப.  (n.)

அஞ்  வண்ணம் பாரக்்க;see alit-warnam.

     "அயன்  தாைனய ரஞ் வன் னத்தவர"் (கள யற். பக். 93);.

     [அஞ் வண்ணம் → அஞ் வன்னம்.]
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அஞ் வனத்தார்

 
 அஞ் வனத்தார ்añjuvaṉattār, ெப. (n.)

   த  ெநய் ம் கம்ம ய ள் ஒ  ரிவார ்(இராட)்;; a sect of Muhammadan weavers (R.);.

அஞ் ர

 
 அஞ் ர  añjuvirali, ெப. (n.)

ஐ ர  பாரக்்க ;see ai-virali.

அஞ் கம்

 
 அஞ் கம் añjūkam, ெப. (n.)

    வப்  அைறக் ைர ; a red variety of garden greens, Amaranthus gangeticus (சா.அக.);.

அஞ்ெச ப்

 
 அஞ்ெச ப்  añjeḍuppu, ெப. (n.)

    ப்பைடந்த ெபண் ளித்த நாளில் தன் எ ரக்ாலப் ள்ைளப்ேபற் ற் க யாக, நிலத் ற் ய 
ஐஞ்ச ரத் னின்  ெபா ள்கைளத் தன் ம ல் எ த் ைவக் ஞ் சடங்  (இ.வ.);; ceremony performed by 
a girl, on the day she bathes after attaining puberty, by placing in her lap articles from five squares marked on the ground, 
thus indicating her future role as mother of children (Loc.);.

     [அஞ்  = ஐந்  ெபா ள் அல்ல  பாைவ (ெதாைகக் ப் );. எ ப்  = ம ெல த்  ைவப் .]

அஞ்ெசண்ெணய்த்
த லம்

 
 அஞ்ெசண்ெணய்த்த லம் añjeṇīeyttayilam, ெப.  (n.)

ஐந்ெதண்ெணய்த்த லம் பாரக்்க;see aind(u);-enney-t-tayilam.

     [அஞ்  + எண்ெணய் (எள் + ெநய்); + த லம். Skt. tila (எள்); → ைதல → த. த லம்.]

அஞ்ெச ப் டம்

 
 அஞ்ெச ப் டம் añjeruppuḍam, ெப.  (n.)

   ஐந்  வறட் ையக் ெகாண்  ேபா ம் டம்; a fire raised with five dry cow-dung cakes, used for calcination 
(சா.அக.);.

     [அஞ்  + எ  +  டம்.]

அஞ்ெச

அஞ்ெச  añjeli, ெப. (n.)

   1. காட் ப்பலா; jungle jack, Artocarpus hirsuta (சா.அக.);.

   2. ஆ ன்னாப்பாைல ( த். அக.);; worm killer.

   3. தாைழ (பச.் ); ; fragrant screw pine (ெச.அக.);.

அஞ்ெச

அஞ்ெச  añjevi, ெப. (n.)

   உடக்ா  ; cavity of the ear.

     "அஞ்ெச  நிைறய வா ன" ( ல்ைலப். 89);.

     [அகம் = உள். அகம் + -ெச  – அகஞ்ெச  → அஞ்ெச . ஒ.ேநா.; அகங்ைக → அங்ைக.]
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அஞ்ெச த்

அஞ்ெச த்  añjeḻuttu, ெப. (n.)

    வாயநம அல்ல  நம வாய என் ம் ஐந் ெத த் க் ெகாண்ட ைவந்ெத த்  என் ம் வ 
வ பாட்  மந் ரம்; the live. lettered mantra, viz., na ma ši va ya or Ši ya ya na ma, uttered in the worship of šiva.

     "அஞ்ெச த்ைத ப்ப  சச்ரிக்க" ( . .  பக். 9;8);. "அஞ்ெச த் ம் பாவைன ம் அப்பைனப் 
ேபால் (அவைனப்ேபால்); இ க் ற ' (பழ.);.

இவ் ைவந்ெத த் ள், ' '  வத்ைத ம், 'வ' அ ைள ம், 'ய' ஆதைன ம் (ஆன்மாைவ ம்);, 'ந' 
மைறப்பாற்றைல ம் ( ேராதான சக் ைய ம்);, 'ம' ஆணவக் ற்றத்ைத ம் க் ம் ( வப் ர. 97, 
உைர);.

     [அஞ்  + எ த் .]

அஞ்ைசக்களம்

அஞ்ைசக்களம் añjaikkaḷam, ெப. (n.)

   ேமல் கைரக் ெகா ங்ேகா ரி ள்ள வன்ேகா ல்;šiva temple at Kodungälär, the modern Cranganore, on the 
West coast.

     "கடலங்கைர ேமன் மேகாைத....................அஞ்ைசக்களத் தப்பேன" (ேதவா. 7.4;1);.

ம வ வஞ்ைசக்களம்

அஞ்ேசாளம்

 
 அஞ்ேசாளம் añjōḷam, ெப. (n.)

எ க்

 giant swallow-wort, sun plant, Calotropis gigantea (சா.அக.);.

அஞ்ஞலம்

 
 அஞ்ஞலம் aññalam, ெப. (n.)

   ெகா  ; mosquito (சா.அக.);.

அஞல் பாரக்்க;see aial.

அஞ் லாத்

 
 அஞ் லாத்  añḷulātti, ெப. (n.)

   ேநாய் ெகாண்டவள் ; a sickly woman (சா.அக.);.

அஞ்ஞா க்கால்

அஞ்ஞா க்கால் aññāḻikkāl, ெப. (n.)

   ஐந்  நா  ெகாண்ட மரக்கால் வைக (S.I.I. iii, 241);; a grain measure of five ndlis.

ம. அஞ்ஞா

     [ஐ + நா  + கால் - ஐந்நா க்கால் → அஞ்ஞா க்கால். கால் = மரக்கால்.]

அஞ்ஞான்

அஞ்ஞான்  aññāṉṟu,  . .எ.  (adv.)

   1. அப்ேபா  ; on that occasion, at that time.

     "அஞ்ஞான் றாடைல ெவஃ " (கந்த . த . காளிந் ப்.15);.

   2. அந்த நாளில்; on that day.

ம. அன் ; க. அந் ,  . ஆனி ெத. நா ; ேகாண். ஆண் ,  . அண் ..

     [அ + ஞான் .]
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அஞ்ைஞ

அஞ்ைஞ aññai, ெப.  (n.)

   அன்ைன; mother.

     "அஞ்ைஞநீ ேயங்  யழெலன் " ( லப். 9;24);.

ெத. அன் ;  ரா . அன்னி.

     [அம்ைம → அன்ைன → அஞ்ைஞ.]

 அஞ்ைஞ aññai, ெப.  (n.)

   அழ  (ெபா .நி);; beauty.

     [அம் = அழ . அம் → அம்ைம = அழ . அம்ைம → அஞ்ைஞ.]

 அஞ்ைஞ aññai, ெப. (n.)

   1. அ லான்; ignorant person.

   2.  டாய்; he-goat, male of the sheep.

     [Skt. a-jna → த. அஞ்ைஞ.]

அ ர்-தல்

அ ர-்தல் aḷurtal,    2 ெச. . .  (v.i.)

   1. தளரத்ல்; to become weary, to faint.

   2. ேசாம் தல் ( வா.); ; to be lazy, slothful.

     [அயர ்→ அஞர.் அயரத்ல் = தளரத்ல், வ ந் தல்.]

அஞர்

அஞர ்añar, ெப.  (n.)

   1. ேநாய் ( வா.);; disease.

   2.  ன்பம் ; distress, calamity.

     "ேபர ரக்் கண்ணள் ெப ங்கா  ேநாக் " ( றநா. 247 ; 6);.

   3. வ நடந்த வ த்தம்; fatigue.

     "ஆர ண்  ேபர ர ்ேபாக் " (ெபா ந. 88);.

   4. அசச்ம் ( வா.);; fear.

   5. வ க் நிலம் ( வா.); ; slippery ground.

     [அயர ்→- அஞர ்= தளரச்் , ேநாய்,  ன்பம், அசச்ம்.]

அஞராட்

அஞராட்  añarāṭṭi, ெப. (n.)

   ேநா ள்ளவள்; sickly woman.

     "அ ைட ள்ளத் தாரஞ ராட் " ( லப். 13; 80);.

அஞல்

 
 அஞல் añal, ெப. (n.)

   ெகா  ( ந்தா.நி.);; a species of gnat.

     [அள் =  ரை்ம, அள் → அய் → அயல் → அஞல் =  ரிய உ ஞ் யாற் ைய உ ஞ் வ .]
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அஞலம்

அஞலம் añalam, ெப. (n.)

   1. ெகா  ; mosquito.

   2.  ளம்  ( வா.); ; a species of gnat.

     [அஞல் → அஞலம். 'அம்' ெப ைமப்ெபா ட ் ன்ெனாட் .]

அஞல் பாரக்்க;see aial.

 அஞலம் añalam, ெப. (n.)

   ஐ ைர (பஞ்ச வாசம்); (ெபா .நி.);; the five aromatics.

     [ஒ கா. ஐ + நலம் – ஐந்நலம் → ஐஞ்ஞலம் → அ லம். நலம் = ந ைம (வாசைன);.

ைக ( ரல் ெதாைக); = ஐந் , வறட்  த ய ெபா ள்கைள ற் ம்ேபா , ஒவ்ேவார ்ஐந்ைத ம் 
ஒவ்ெவா  ைக என்  ெசால்வ  வழக்கம். ைக → ஐ → ஐ  → ஐந்  → அஞ் .]

     "In some languages the word used to signify five properly means a hand, or is derived from a word which has that 
meaning, —the number of fingers on each hand being five. In Lepsius's opinion, the word for ten, which is used in all the Indo-
European dialects, had its origin in the Maeso-Gothic tai-hun, two hands. Applying this principle to the Dravidian languages, 
ei, five, might be presumed to be derived from kei, Tam. a hand, by the proces$of the softening away of the initial 
consonant."—(C.C.G.D.L., pp. 338-39);.

 In many languages the word for 'five is identical with or similar to the word for "hand"; "ten is frequently two hands or pair of 
hands' or 'the upper part"; "twenty" is in some languages called "all digits', 'hands and feet', 'the whole man" or something of 
the sort. There are also expressions for the numbers from six to nine which are clearly based on finger counting, since they 
say for "six" something like "one on the left hand', for "nine perhaps "one short of two hands'.-The Origin and Derivation of 
Language, pp. 183-4.

அட்டக்கரி

 
 அட்டக்கரி aṭṭakkari, ெப. (n.)

    கக் க ப் ,  கக் க ப்பான  ; jet black, that which is jet black.

ம. அட்டக்கரி

     [ஒ கா. அண்டம் (அண்டங்காக்ைக); ேபான்ற க ப்  என் க்கலாம். ஒ.ேநா.; நண் வாய்க் கா  → 
நட் வாய்க்கா .]

அட்டக்க ப்

அட்டக்க ப்  aṭṭakkaruppu, ெப. (n.)

    கக் க ப் ,  க்க க ப் ; jet black.

     'க ப் ' என் ம் வ வம் னத்ைதக் க் ஞ் ெசால்லாதலால், க நிறத்ைதக் க் ஞ் 
ெசால்ைலக் 'க ப் ' என்ேற ெசால்ல ம் எ த ம் ேவண் ம்.

     "க ப் ஞ் வப் ம் ெவ ளிப் ெபா ள்" என்  ெதால்காப் யம் (ெசால், உரி. (5);  தல் காண்க.

அட்டக்காய்

 
 அட்டக்காய் aṭṭakkāy, ெப. (n.)

   சா க்காய்; nutmeg, Myristica fragrans (சா.அக.);.

அட்டகசம்

 
 அட்டகசம் aṭṭagasam, ெப. (n.)

   ஆடாேதாைட; Malabar nut tree, justicewort, Adhatoda wasica (சா. அக.);.

 அட்டகசம் aṭṭagasam, ெப. (n.)

   ஆடாேதாைட; Malabar nut trees, JusticeWort-Adhatoda vasica, a medicinal shrub commonly found in all hedges in S. 
India (சா.அக.);.

     [P]
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அட்டகணி

 
 அட்டகணி aṭṭagaṇi, ெப. (n.)

அட்டகசம் பாரக்்க ;see attakašam.

அட்டகத்தா

 
 அட்டகத்தா  aṭṭagattāti, ெப. (n.)

    வப் ச ்சரக்்கைரவள்ளி ; red sweet potato, panicled batatas, Ipomaea digitata alias Convolvulus balatas (சா.அக.);.

அட்டகம்

அட்டகம் aṭṭagam, ெப. (n.)

   வசம்  (மைல.);; sweet flag.

 அட்டகம் aṭṭakam, ெப. (n.)

   எட்  பாகம் ெகாண்ட நிலக் ;     " வ  ேசாமா யார ்அட்டகத் க்  ேமக் ம்." (SII, xiv.19.);

     [எட் -எட்டகம்-அட்டகம்]

 அட்டகம்1 aṭṭagam, ெப. (n.)

   மைற ல் அடங் ய ஒ சார ்மந் ரதெ்தா ; a collection of mantras in the veda.

     "வ க்க ம் வந்தவட ்டக ம்" (க ங். 170);.

த.வ. எட்டகம்.

     [Skt. astaka → த. அட்டகம்.]

 அட்டகம்2 aṭṭagam, ெப. (n.)

   எட்டன் ெதா ; group of eight.

     "உ வெமலாம் த பாதாய த்தாட்டக வ ெமன்னின்" ( . . பர. ெசௗத். ம . 17);.

     [Skt. astaka → த. அட்டகம்.]

அட்டங்கால்

 
 அட்டங்கால் aṭṭaṅgāl, ெப.  (n.)

அட்டைணக் கால் பாரக்்க ;see attanai-k-kal.

அட்டணங்கால்

 
 அட்டணங்கால் aṭṭaṇaṅgāl, ெப.  (n.)

அட்டைணக்கால் ;see attanai-k-kal.

அட்டைண

 
 அட்டைண aṭṭaṇai,  . .எ.  (adv.)

    க்ேக ( ன்.); ; across.

     [அட்டம் + அைண.]
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அட்டைணக்கால்

அட்டைணக்கால் aṭṭaṇaikkāl, ெப.  (n.)

   1. உடக்ாரை்க ற் கால்ேமல் காலாகக் க்காக மடக் ைவக் ங் கால்; folded legs in sitting cross-legged.

   2. கால்ேமல் க்காக இ ங்கால் ; one leg placed over the other in sitting, cross-legged.

     [அட்டம் + அைண + கால். அட்டம் =  க் . அைண = அைணக்ைக, த ைக, ேசரக்்ைக.]

. அட்டகா

அட்டைணக்கால் 
ேபாட் -த்தல்

அட்டைணக்கால் ேபாட் -த்தல் aṭṭaṇaikkālpōṭṭiruttal,    3 ெச. . .  (v.i.).

   நாற்கா  ேபான்ற இ க்ைககளில் கால்ேமல் கா ட்  அமரந்் த்தல்; to sit cross-legged, especially on a 
raised seat like a stool, chair or bench.

     [அட்டம் =  க் . அைண = அைணக்ைக, த ைக, ேசரக்்ைக. அட்டம் + அைண – அட்டைண.]

     [P]

அட்ட சம்

 
 அட்ட சம் aṭṭadisam, ெப.  (n.)

   எ க்  (மைல.);; madar, Calotropis gigantea.

அட்ட ைச

 
 அட்ட ைச aṭṭadisai, ெப.  (n.)

அட்ட சம் பாரக்்க ;see attadi§am (சா.அக);.

அட்ட ரசம்

 
 அட்ட ரசம் aṭṭatīrasam, ெப.  (n.)

   இ ம்  அரப்ெபா  (பரி.அக.); ; iron filings.

அட்டேதறல்

அட்டேதறல் aṭṭatēṟal, ெப.  (n.)

   காய்ச் ய ம ; distilled arrack.

     "அட்ட ேதற  மடாதைம ேதற ம்" (கந்த . மேகந் நகர் . 60);.

     [அ  → அட்ட = காய்ச் ய. ேத  → ேதறல் = ெதளி , ெதளிந்த ம , ம .]

அட்டேந நாதர்

 
 அட்டேந நாதர ்aṭṭanēminātar, ெப.  (n.)

அட்டப்பல்லக்

 
 அட்டப்பல்லக்  aṭṭappallakku, ெப.  (n.)

    க்காகக் ெகாண் ேபா ம்ப  யைமக்கப்பட்ட ம்,  கப் ெபரிேயாரக்்ேக 
பயன்ப த்தப்ப வ மான ைக வைக; palanquin with curved roof having poles fixed at right angles to its body, 
so that it can be carried from the sides, used only for the most eminent persons.

     [அட்டம் + பல்லக் .]
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அட்டம்

அட்டம் aṭṭam, ெப.  (n.)

   1. அ  ; nearness.

     "அடரக்்  நாய்க ளட்டமாக ட் " (ெபரிய . கண்ணப். 76);.

   2. பக்கம்; side.

     'இரண்டட்டத் ம் மரகத ரிையக் கைடந்  ம த்தாற்ேபால்' (அஷ்டாதச. அரச்் .  ர. 3);.

   3.  க்  ; opposition, cross direction.

மாட் க்  அட்டத் ேல ேபாகாேத (உவ.);.

   4. மா , பைக ; hostility, enmity.

     "அட்டமாக வ ேம லமரக்்ெக ந்த ெதாக் ேம" ( ைள. கடல் வற. 9);.

     [அ  → அட்டம். அ த்தல் = பக்கஞ்ெசல் தல். அ த்தற் க த் னின்  தல், எ ரத்்தல் த ய 
க த் கள் ேதான் ன.]

 அட்டம் aṭṭam, ெப. (n.)

   1. ேமல்வாய் ; palate.

     "அட்டத் ற் கட் " ( மந்; 799);.

   2. அட்டாைல ; watch-tower on a fort (நாநாரத்்த);.

   3. ேமல்  ; apartment on flat roof (நாநாரத்்த.);.

   4. ேமல்மா ; upper storey.

அட்டம்பக்கம்

 
 அட்டம்பக்கம் aṭṭambakkam, ெப.  (n.)

   அ த்த பக்கம் (யாழ்ப்.); ; adjoining side (J.);.

அட்டம்பாரி-த்தல்

அட்டம்பாரி-த்தல் aṭṭambārittal,    4 ெச. . .  (v.i)

   1. பக்கஞ்சாரந்்  ெசல் தல் (யாழ்ப்.);; to walk by the side, walk abreast.

   2. பக்க வாட் ல் அக த்தல், ப த்தல் (யாழ்ப்.);; to grow in bulk as a tree, an animal (J.);.

ம. அட்டம் ; ெத. அட்ட ; க. அட்ட.

     [அ  → அட்டம். அ த்தல் = பக்கஞ்ெசல் தல், அ த்தற் க த் னின்  தல், எ ரத்்தல் த ய 
க த் கள் ேதான் ன.]

அட்ட -தல்

அட்ட -தல் aḍḍamiḍudal,    17 ெச. ன்றா .  (v.t.)

    ற் தல் (இராட.்); ; to turn, to move round (R.);.

க. அடன; ெத. அடன .

     [வட்டம் → அட்டம்.]

அட்ட க

 
 அட்ட க  aḍḍamugaḍu, ெப.  (n.)

   உச்  (யாழ்ப்.); ; top (J.);.

அட்டர்

 
 அட்டர ்aṭṭar, ெப.  (n.)

அட்டம் பாரக்்க;see "attam".

     [அட்டம் → அட்டர.்]
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அட்டரக்

அட்டரக்  aṭṭarakku, ெப.  (n.)

   உ க் ய ெம  அல்ல  அரக்  ; melted wax or lac.

     "அட்டரக் கைனய ெசவ்வாயணிநலங்க " ( வக. 468);.

     [அ தல் = காய்ச் தல், உ க் தல். அட்ட + அரக்  - அட்டரக் .]

அட்டரித்தான்

 
 அட்டரித்தான் aṭṭarittāṉ, ெப.  (n.)

   ேகாைவக் ெகா ; a creeper, Indian caper, Bryonia grandis (சா.அக.);.

அட்டலங்காய் 
ட்டலங்காய்

 
 அட்டலங்காய் ட்டலங்காய் aṭṭalaṅgāypuṭṭalaṅgāy, ெப.  (n.)

   தாய் அல்ல  ெச த்தாய்;    ள்ைள ன் கால்கைள நீட் ைவத் , அவற்ைறக் க க்கால்ேமல் 
வலக்ைகயால் இடசாரியாக ம் வலசாரியாக ம் தட க் ெகா த் க்ெகாண் , 'அட்டலங்காய் 

ட்டலங்காய்' என்  ெதாடங் ம் மர செ்சாற்ெறாடரக்ைளச ்ெசால் , இ ல் தாேன தன் 
னா ற்  ைட ெசால் ம்ேபா  ள்ைளையச ் ட் க்காட் ம் ைளயாட் க் காலப்ேபாக் ; a 

playful pastime for a child in which, the mother or the foster-mother recites some traditional nursery rhymes beginning with 
the words attalangay puttalangay while she keeps stroking the ankles of the child's outstretched legs with her right hand and 
finally points out towards the child answering the question she has posed in the rhymes.

மர ச ்ெசாற்ெறாடரக்ள்

     'அட்டலங்காய் ட்டலங்காய் அ க்க க் காய் மா ளங்காய்

பசச்ரி  த் ப் பரண்ேமேல வச் க்

மாங்கா ைடத்  ம ேமேல வச் க்

ேதங்கா ைடத் த் ண்ைண ேல வச் க்

எந்தப் ைன ன்ற ? ( னா);

இந்தப் ைன ன்ற ! ( ைட);'

அட்ட

 
 அட்ட  aṭṭali, ெப.  (n.)

   மரவைக ; a kind of tree, Jatropha glauca (Nels.);.

அட்டவண்ைணத்
க்ைக

அட்டவண்ைணத் க்ைக aṭṭavaṇṇaittirukkai, ெப.  (n.)

   ெந க்கள  3 அ ம் க்கள  6 அ ள்ள ெப ந் க்ைக ன் ; sting-ray, reddish brown fish, 6 feet 
across and 3 feet long, Pteroplatea micrura.

     [ஒ கா. அட்டம் + வண்ைண +  க்ைக.]

அட்டவைண

அட்டவைண aṭṭavaṇai, ெப.  (n.)

   1. ெபா ட்பட் , ெபா ட் ப்ேப , ப ேவ , ேபேர ; index, ledger, register, catalogue.

     "அட்டவைண ட்ட  ேபாலத்தைன ந் தானி ந் " (பண . 30);.

   2. ப ெபற்ற பத யாளர ்என்பைதக் க்கப் பத ப் ெபய க் ன் ேசரக்் ம் ன்ெனாட் ;    எ-
; அட்டவைண அர ைறயாளர ்(தா ல்தார)்;; prefix to an official designation to imply that the person holding the 

office is duly registered or gazetted as in attavanai-t-tahsildar (R.F.);

க. அட்டவெண;  . அட்டெகன; மரா. அடவண.

இச ்ெசால் மராட் யச ்ெசால்லா ம், ஐந் ர டம் (பஞ்ச ர டம்); என் ம் பண்ைட ைறப்ப  
இங் த் த ழ்ச ்ெசால்லாகத் த வப்பட்ட .

158

www.valluvarvallalarvattam.com 158 of 19068.



அட்டவைணக்கண
க்கன்

 
 அட்டவைணக்கணக்கன் aṭṭavaṇaikkaṇakkaṉ, ெப.  (n.)

   ேபேரெட ங் கணக்கன் (W.);; accountant, ledger-keeper.

     [அட்டவைண + கணக்கன்.]

அட்டவைணக்கார
ன்

 
 அட்டவைணக்காரன் aṭṭavaṇaikkāraṉ, ெப.  (n.)

அட்டவைணக் கணக்கன் பாரக்்க;see attavanai-k-kanakkan.

அட்டவைணசச்ா
ைல

 
 அட்டவைணசச்ாைல aṭṭavaṇaiccālai, ெப.  (n.)

   கணக் ேவைல பாரக்் டம் (இராட)்;; counting house, office of accountants (R.);.

     [அட்டவைண + சாைல.]

அட்டவைணப் ள்
ைள

 
 அட்டவைணப் ள்ைள aṭṭavaṇaippiḷḷai, ெப.  (n.)

அட்டவைணக்கணக்கன் பாரக்்க;see attavanai-k-kanakkan.

     [அட்டவைண +  ள்ைள.]

பண்ைட நாளிற் கணக் ேவைல பாரப்்பவர ்ெப ம்பா ம் ெவள்ளாளர ்என் ம் ேவளாளராக 
இ ந்ததனால், கணக்க ேவைலக்காரர ்தமக் ரிய லப்பட்டத் டன் கணக்கப் ள்ைள ெயனப்பட்டனர.்

அட்டனம்

அட்டனம் aṭṭaṉam, ெப.  (n.)

   1. வட்ட வ வமா ய பரிைச; round shield.

   2. சக்கரப் பைட ( ந்தா. நி.);; discus. Skt. attana

     [வட்டம் → வட்டனம் → அட்டனம்.]

அட்டாங்கால் 
ேபா -தல்

அட்டாங்கால் ேபா -தல் aṭṭāṅgālpōṭudal,    20 ெச. . .  (v.i.)

    ன்வைல ட் ம்ேபா  அல்ல  ன் க் ம்ேபா  னவரக்ள் ேத உடக்ார யன்றாற்ேபால் 
ன் கால் அகற்  அைசந்தவா  நடத்தல் ( னவ.);; to step out and walk as fishermen do with knees bent almost in 

a sitting posture while handling their nets (Fisher.);.

     [ஒ கா. அகட்டாங்கால் ேபா தல் → அட்டாங்கால் ேபா தல்.]

     [P]

அட்டாரி

 
 அட்டாரி aṭṭāri, ெப.  (n.)

அட்டா  பாரக்்க (Gærsøsu);;see attali.

     [அட்டா  → அட்டாரி.]

அட்டாலகம்

அட்டாலகம் aṭṭālagam, ெப. (n.)

   1. ேகாடை்ட ம ன்ேம ள்ள காவற் டம்; watch-tower on a fort.

     'அட்டாலக ம் ம ற்ெபா  தலா ன' ( றள், 744, மணக். உைர);.

   2. ேமல்  (சங்.அக.);; apartment on flat roof.

ம, அட்டாலகம்; க. அட்டாளக; ெத. அட்டாலக .

     [த. அட்டாலகம் → Skt. Attalaka.]
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அட்டாலம்

 
 அட்டாலம் aṭṭālam, ெப.  (n.)

அட்டாைல பாரக்்க ;see attalai.

அட்டா

அட்டா  aṭṭāli, ெப.  (n.)

   மா  (ேகாைவ);; house with an upper floor (Cm.);.

 அட்டா  aṭṭāli, ெப. (n.)

ட் ன் ேமல் ப ல் உள்ள பரண். (ெகா.வ.வ.ெசா.3);.

 a shelf in the roof of a house.

     [அட்டாளி-அட்டா ]

அட்டா ைக

அட்டா ைக aṭṭāligai, ெப.  (n.)

   1. ேமல்  (சங்.அக.);; apartment on an upper storey.

   2. அரசர ்மைன ; royal palace.

க. அட்டாள; ெத. அட்டா க.

     [அட்டாைல → அட்டாலம் → அட்டா  → அட்டா ைக. 'ைக'  ைமப்ெபா ட ் ன்ெனாட்  (aug. suf);. 
அட்டா ைக → Skt. aţţālikā.]

அட்டாைல

அட்டாைல aṭṭālai, ெப.  (n.)

   1. ேமல்  ( ன்.);; apartment on an upper storey.

   2. ேகாடை்ட ம ன்ேமற் காவற்ேகா ரம்; watchtower on a fort.

     " ழ்பா ஞ்  யைணய வட்டாைல கட் " ( வாலவா. 26 10);.

   3. ேதாட்டம்,  ன்ெசய், ஆட் ப்பட் ,  ற் ார ் த யவற் ன் காவற்பரண் (யாழ்ப்.);; raised covered 
platform from which one keeps watch on a garden, a field, a sheep-fold, a village, etc.

   4. அரசர ்மைன (சங்.அக.); ; royal residence.

     "கதன வா ங் கட் மட் டாைல ம்" (கம்பரா.  த்த.  தற்ேபார.் 32);.

   5. காப்  (சம். அக. ைக.);; protection.

   6. மரவைக (இராட.்);; a species of tree (R.);.

ம. அட்டாலம்; க. அட்டாள, ெத. அட்ட .

     [அட்டாைல → Skt. Attala. எட்டம் → அட்டம். எட்டம் = உயரம், அட்டம் + ஆைல - அட்டாைல.]

அட்டாைலசெ்சட்

அட்டாைலசெ்சட்  aṭṭālaicceṭṭi, ெப.  (n.)

   பைழய கா  (நாணய); வைக (சரவண. பண . 59);; an ancient coin.

     [அட்டாைல + ெசட் . அட்டாைலச ்ெசட்  ெயன் ங் கா , ஒ  மாடமாளிைக ல் வாழ்ந்த 
ெப வணிகச ்ெசட் ன் மாைழ னாேலா (உேலாகத் னாேலா); ெபா த னாேலா மாராயம் 
ெபற்ற ெந ெமா னாேலா அச்  அ க்கப்பட்டதாக இ க்கலாம்.]

அட்டாைலசே்சவக
ன்

அட்டாைலசே்சவகன் aṭṭālaiccēvagaṉ, ெப.  (n.)

   ேகாடை்ட ம ற் காவற்ேகா ரத் ந்  காவல் ரி ம் ெபா நன் (ேபார ்மறவன்);; soldier keeping 
guard on the watch-tower of a fort.

     "சந் ர ேசகரைன யட்டாைலச ்ேசவகைன" (ெசாக்க, உலா, 276);.

 Skt. sèvaka → த. ேசவகன்.

     [அட்டாைல + ேசவகன்.]
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அட்டாைலமண்டப
ம்

அட்டாைலமண்டபம் aṭṭālaimaṇṭabam, ெப.  (n.)

   ேமல் டாகக் கட்டப்பட்ட மண்டபம்; big hall forming the upper storey of a mansion.

     " ட் ைச ம ங்ேகா ரட்டாைல மண்டபஞ் ெசய்ெயன வ ேகட ்ெட ந்தரசன்" ( ைள. யாைன. 
23);.

அட்டாளகம்

 
 அட்டாளகம் aṭṭāḷagam, ெப.  (n.)

   ேமல்மா  ( ைவ);; upper storey (Pond.);.

     [அட்டாலகம் → அட்டாளகம்.]

அட்டாளிைக

 
 அட்டாளிைக aṭṭāḷigai, ெப.  (n.)

அட்டாளகம் பாரக்்க ;see attalagam.

அட்டாைள

அட்டாைள aṭṭāḷai, ெப. (n.)

   1. அட்டாளகம் பாரக்்க ;see attalagam.

   2. காவற்பரண் (யாழ்ப்.); ; covered platform used for watching a garden (J.);.

     [எட்டம் = உயரம். எட்டம் → அட்டம் = உயரமான கட்டடம். அட்டம் + ஆைல (சாைல); - அட்டாைல → 
அட்டாலம் → அட்டா  → அட்டா ைக.

அட்டாலம் → அட்டாலகம். அட்டா  → அட்டாரி. அட்டாலம் → அட்டாளம் → அட்டாளகம். அட்டாைல → 
அட்டாைள. அட்டாைல மரம் காவற்பரணாகப் பயன்ப த்தப்பட் க்கலாம்.

காவற் ேகா ர ம் காவற் பர ம் காவற் ப் பயன்பட்டதனால், அட்டாைலச ்ெசால் ற் க் 
காப் ப்ெபா ள் ேதான் த்தல் ேவண் ம்.]

அட்டாைளப்ெபட்

 
 அட்டாைளப்ெபட்  aṭṭāḷaippeṭṭi, ெப.  (n.)

   தட் கள் உள்ள ேபைழ (இ.வ.);; case with shelves (Loc.);.

     [அட்டாைள + ெபட் .]
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அட்

அட்  aṭṭi, ெப.  (n.)

   1. ெசஞ்சந்தனம் ( .அ.);; red sandalwood, m. tr., Pterocarpus santalinus.

   2. சந்தனம் ( .அ.);; sandal.

   3. இ ப்ைப ( .அ.);; South Indian mahua (L.);, long-leaved bassia, Bassia longifolia (சா.அக.);.

   4. எட்  ( .அ.); ; strychnine, Nux vomica.

   5.  ன் ேவர ்; Indian liquorice root, Abrus precatorius (சா.அக.);.

   6. ப ப்  ; kernel of shelled seeds (சா. அக.);.

 அட்  aṭṭi, ெப.  (n.)

    ன்னங் கால்களில் கழற்காயள  உ ண்ைட கட் ங் ைர (அ வசா. பக். 112);; disease of horses 
which forms as a ball-like growth as big as bonduc-nuts, on the forelegs.

 அட்  aṭṭi, ெப.  (n.)

   1. தாழ்ப்  (தாமதம்);; procrastination, delay.

     "அட் ெசய நிைனயா ர"் (அ ட்பா, 6,  வ ட்ேப , 2);.

   2. தைட ; hindrance, obstacle.

ேகட்ட டன் அட்  ெசால்லாமற் பணத்ைதக் ெகா த்  ட்டான் (உ.வ.);.

ம. அட் ம க் க; க., ெத. அட் ;   . அட் .

அட் கம்

 
 அட் கம் aṭṭigam, ெப.  (n.)

   சா க்காய் (மைல.);; nutmeg, Myristica fragrans.

அட் ைக

 
 அட் ைக aṭṭigai, ெப.  (n.)

   க த்ைத ெயாட்  க் ம் ெபான் அல்ல  த்  அணிவைக; closely fitting necklace of gold wires or of 
precious stones.

     "அட் ைகக்  ஆைசைவத்  எ ைமச ்சங் ையக் கட் க்ெகாண்டாளாம்" (பழ.);.

ம., ெத. அட் க; க.,  , அட் ெக.

     [ஒட்  → அட்  → அட்  → அட் ைக.]

அட் ப்ேப

அட் ப்ேப  aṭṭippēṟu, ெப.  (n.)

   ெசப் ப் பட்டயத் டன் நீரவ்ாரத்் க் ெகா க்கப்பட்ட மர ரிைமத் தானம் (ெவட.்);; gift, hereditary 
possessions and rights bestowed on a person by a copper-plate charter (Insc.);.

ம. அட் ப்ேபர,் அட் ப்ேப .

     [அட் தல் = வாரத்்தல். ெப  → ேப  = ெப ைக. அட் ப்ேப  = உ ப்ெபா ட்  நீரவ்ாரத்் க் 
ெகா க்கப்ெபற்ற ேப .]

 அட் ப்ேப  aṭṭippēṟu, ெப. (n.)

   நீர ்வாரத்் க் ெகா த்  ஒப்பைடத்தல்; to made gifts by pouring water on the right hand of the donee. 
(ெத.ேகா.சா. 3:2);.

     [அட்  + இ + ேப ]
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அட் ைம

அட் ைம aṭṭimai, ெப.  (n.)

   1.  ரகம் ( .அ.);; cumin seed.

   2. க ஞ் ரகம் (சா.அக.); ; black cumin, Nigella sativa (சா.அக.);.

   3. ஓமம் ( ன்.); ; bishop's weed (W.);, . Sison ammi (சா.அக.);.

அட் யல்

அட் யல் aṭṭiyal, ெப.  (n.)

   1. அ க் க்கலம் (இ.வ.);; a set of vessels of cylindrical shape fitting one within the other (Loc.);.

   2. அட் ைக பாரக்்க ;see attigai.

அட் ல்

அட் ல் aṭṭil, ெப.  (n.)

   1. மைடப்பள்ளி, சைமயலைற; kitchen.

     " னிற் நாய் ைரக் ம் ல்ெல னட் ல்" ( பாண். 132);.

   2. ேவள் க் டம் ; place for performing sacrificial ceremonies.

     "அட் ன் மைறேயா ராக் ய வா " ( லப். 10;143);.

     [அ  + இல் - அட் ல்.]

அட் ற்சாைல

அட் ற்சாைல aṭṭiṟcālai, ெப.  (n.)

   சைமயலைற; kitchen.

     ''அட் ற்சாைல  ம ந் நர ்சாைல ம்" (மணிேம. 20 ;7);.

     [அட் ல் - சாைல.]

அட் ற்ேப

அட் ற்ேப  aṭṭiṟpēṟu, ெப.  (n.)

   ேகா ற் பணியாளரக்் த் ப்பைடயற்ேசா  வழங் வதற்காக நி ய அறக்ெகாைட; an endowment 
for the distribution of food to the servants of a temple (M.E.R. 448 of 1928-9);.

     [அட் ல் + ேப .]

அட் னம்

 
 அட் னம் aṭṭiṉam, ெப.  (n.)

    ரகம் (பரி.அக.);; cumin seed, Cuminum cyminum.
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அட் -தல்

அட் -தல் aṭṭudal,    5 ெச. . .  (v.i)

   வ தல்; to be discharged, as pus; to flow, as honey.

     " யட்  ய ேநாய்" ( வக. 2798);.

-, 5 ெச. ன்றா .  (v.t.);

   1. வாரத்்தல்; to pour, as water or oil.

     "யாப்  ளட் ய நீர"் ( றள், 1093);.

   2. நீரவ்ாரத்் த் தானஞ் ெசய்தல் ; to make gifts by pouring water on the right hand of the donee.

   3. நீரவ்ாரத்்தாற் ேபாற் ெகாண் வ தல் ; to bring, as a river.

     "அட் த்தரப் பணிேய" (ேதவா. 7.20;1);.

   4. தான பட்டயம் (சாஸனம்); அளித்தல்; to endow, , as on a temple.

     'ேகாக்க  நந்தடக்கன்........................ அட் ன ' (T.A.S. i. 6);.

   5. இ தல் ; to give.

     "அளகத்  னட் ய தா ம்" ( க்ேகா. 122);.

   6. ெச த் தல் (S.I.I. ii, 147);; to remit money.

க. அட்  ;  . அட் னி ; ேகாத, அட்;  ட. ஒட்.

 அட் -தல் aṭṭudal,    5 ெச. ன்றா ,  (v.t)

அட்

அட்  aṭṭu, ெப.  (n.)

   1. ெவல்லம் ; cake of unrefined sugar.

   2. பனம்பழத் ந்  ெசய்யப்பட்ட பனாட்  என் ம் ெவல்லக்கட்  ; dried palmyra fruit jelly.

பனாட்  பாரக்்க ;see pandttu.

க., ெத. அட் .

     [அ தல் = காய்ச் தல். அ  → அட்  = காய்சச்ப்பட்ட .]

 அட்  aṭṭu, ெப.  (n.)

   அ க்கான ழ்சே்ச ; dirty watery mud, slush.

   2. அ க்  ; dirt.

அவன் அட் ப் த்தவன் (உ.வ.);.

க. ஆட்

     [அள் தல் = ெச தல். அள் = ெச . அள் → அள்ளல் = ெந க்கம், (மண் ெச ந்த); ேச . அள்  → 
அட்  = அ க் ம் மண் ம் ெச ந்த ேச .]

 அட்  aṭṭu, இைட  (int.)

    றர ் ற்ைற ம க் ம் இைடசெ்சால் ; an exclamation of contradiction (Loc.);.

அட் , அவன் ஆ  நா க் ள் ஆண் ப் பாடத்ைதெயல்லாம் ப த்  வானாம் (இ.வ.);.

அட் க் ைற

அட் க் ைற aṭṭukkiṟai, ெப.  (n.)

   பைழய வரிவைக (S.I.I. iii, 311);; an ancient tax.

     [ஒ கா. அட் க்  + இைற. அட்  = ெவல்லம். இைற = வரி.]
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அட் ண

 
 அட் ண  aṭṭuṇavu, ெப.  (n.)

   சைமத்த உண ; cooked food.

     [அட்ட + உண .]

அட் ண் பாரக்்க ;see attiin.

அட் ப்

அட் ப்  aṭṭuppu, ெப.  (n.)

   1. காய்ச் ய ப்  (சா.அக.); ; salt produced by evaporating sea-water.

     "அ ரை்த ங் கட் ப் " (ைதலவ. ைதல. 129);.

   2. க ப் ; common salt extracted from soils containing it, either pure, singly or in combination with other salts by the 
process of filtration.

   3.  நீர ்( நீ );. ெவ ப் ,  னம், சாரம், இந் ப்  ஆ ய இவற்ைறக் காமன் தண்ணீரில் (க ைத  
த் ரத் ல்); கணக்காய் எரித் ப் பதங்கண்  இறக்  ஆ ய ன் கட் யாய் நிற் ம் ஒ  வைக 

ைவப் ச ்சரக்  (மசச் னி, 800);; a salt obtained by boiling pooneer, nitre, alum, sal ammoniac and rock-salt dissolved 
in ass's urine.

   4. இ பத்ைதந்  வைக இலவணங்களி ெலான்றா ய காய்ச்  இலவணம்; one of the 25kinds of salt 
described in the Indian Medical Science.

     [அட்ட + உப் .]

ம. க. அட் ப்  ; ெத. அட் ப் , அண் ப் .

அட் ம்

 
 அட் ம் aṭṭum, ஏ. . . (imp, aux, v.)

அட் தல் பாரக்்க ;see attuo.

அட் ண்

அட் ண் aṭṭuṇ, ெப.  (n.)

   சன்மத்த உண  ; cooked food.

     "அயல யா வட் ேணா ல்" (பழெமா , 148);.

     [அட்ட + ஊண்.]

அட் யம்

 
 அட் யம் aṭṭuḻiyam, ெப.  (n.)

   ெகா ந் ம்  ; atrocity.

அவன் பண்ணின அட் யத் ற்  அள ல்ைல (உ.வ.);.

ம. அட் யம்; க. அட் ளி.
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அட்ைட

அடை்ட aṭṭai, ெப.  (n.)

   நிலத் ம் நீரி ம் வாழக் ய ம், நாங் ழ்ேபாற்  நீள்வ ம், (த ழ்நாட் ல்); ஒ  ரலம் 
(அங் லம்);  தல் ஒ  சாண் வைர நீண்  வளரவ் ம், ஊ டம் களில் ஒட் க்ெகாண்  அரத்தத்ைத 

ஞ் வ ம்,  ப்ேபான்ற மான ஓர ்ஊ ரி; leech. "ஆக்க ண்ேட லடை்டகள் ேபாற் ைவப்பர"் 
( வ்.  வாய். 9.1;2);. 'அடை்டக் ம் டை்டக் ந்தான் உற , அ ல் ந்த எ ைமக்  என்ன உற ?', 
'அடை்ட ெசத்தால் டை்டக்  நட்டமா?', 'அடை்டையப் த்  ெமத்ைத ேல ைவத்த  ேபால' (பழ.);;ம, 
ெத. அட்ட ; க.,  ட. அடெ்ட,

     [ஒட்  → அட்  → அடை்ட.]

 அடை்ட aṭṭai, ெப.  (n.)

   1. சன்னப் பலைக ேபான்  த த்த தாளடை்ட; card board.

   2. ெபாத்தகக் கட்டட அடை்ட; bound book cover.

   3. ெச ப் ன் ேதாலடை்ட; layer of the sole of a sandal or shoe.

க.,  . அடெ்ட ; ெத. அட்ட.

     [அள் = ெச ,  ண்ைம. அள் → அட்  → அடை்ட =  ண்ணமான தாட்பலைக அல்ல  ேதாற்படை்ட.]

 அடை்ட aṭṭai, ெப.  (n.)

   ெபாத்தக ேம ைற; book cover.

க. அடெ்ட ; ெத. அட்ட.

     [ஒ கா. சடை்ட → அடை்ட.]

அட்ைடக்க

அடை்டக்க  aḍḍaikkaḍi, ெப.  (n.)

   1. அடை்ட னாற் க க்கப்ப தல் ; leech-bite.

   2. அடை்டக்க  த ம்  ; scar left by leech-bite (சா.அக.);.

     [அடை்ட + க .]

அட்ைடக்க ப் 
பண் வம் 
( சை்ச)

 
 அடை்டக்க ப் பண் வம் ( சை்ச) aḍḍaiggaḍippaṇḍuvamcigiccai, ெப. (n.)

     "அடை்டைய உ ஞ்ச ட்  ேநாயாளிகளின் ெகட்ட அரத்தத்ைத ெவளிேயற் க் ணப்ப த் தல்;

 the art of healing by draining blood by leechbite, leech-craft (சா.அக.);.

     [அடை்ட + க  + பண் வம்.]

அட்ைடக் ப்

 
 அடை்டக் ப்  aṭṭaikkuppi, ெப.  (n.)

   பண் வத் ற்காக அடை்டைய ைவத்  வளரக்் ம் ட்  ; glass tube for keeping leeches meant for curative 
purposes (சா.அக.);.

     [அடை்ட +  ப் .]

அட்ைடக்

அடை்டக்  aṭṭaikkuḻi, ெப.  (n.)

   1. அடை்ட ள்ள டங்  ; pit of leeches.

   2. அடை்டக் க யால் ன் ம் நரகம் ( ன்.); ; a pit in Hell said to be infested with leeches.

     [அடை்ட +  .]

166

www.valluvarvallalarvattam.com 166 of 19068.



அட்ைடப்பால்

 
 அடை்டப்பால் aṭṭaippāl, ெப.  (n.)

   பனங்கள் ; palmyra toddy (சா.அக.);.

அட்ைடப் ன்

 
 அடை்டப் ன் aṭṭaippisiṉ, ெப.  (n.)

   அடை்டையப்ேபால் ஒட் க்ெகாள் ம் ன்; a kind of gum which would stick like a leech.

     [அடை்ட +  ன்.]

அட்ைடப் ரேயாக
ம்

 
 அடை்டப் ரேயாகம் aṭṭaippirayōkam, ெப.  (n.)

   உடம் ல் அரத்தம் ெகட் ப்ேபா ப் ம், கட் ப் ம், அைத .ெவளிேயற்ற அடை்டையப் 
பயன்ப த்தல் ; application of leeches to the body of patients having impure or congested blood in their system 
(சா.அக);.

     [அடை்ட + Skt.. pra-yoga → த.  ரேயாகம் = பயன்ப த்தல்.]

அட்ைடப் ச்

 
 அடை்டப் ச்  aṭṭaippūcci, ெப.  (n.)

   வ ற் க் ள் அடை்டையப்ேபால் ஒட் க்ெகாண்  வாழ்வ ம், நாடாப்ேபால் நீண்ட மான ச்  
வைக ; tape-worm, which breeds by sticking to the inside walls of the stomach, like a leech (சா. அக.);.

     [அடை்ட +  ச் .]

அட்ைடயாடல்

அடை்டயாடல் aṭṭaiyāṭal, ெப.  (n.)

   ேபாரக்்களத் ற் ேபார ்மறவ டல் ண் க்கப்பட்ட டத் ம்,  ண் க்கப்பட்ட அடை்ட இயங் த் 
த்தல் ேபான்  மறசெ்சயல் காட் யா ைக (ெதால், ெபா ள்.  றத.் 16, உைர);; hero's body continuing to 

perform heroic deeds even after dismemberment, as the quivering of a leech after being cut in two.

க. அடெ்டயாட

     [மடை்ட → அடை்ட. ஒ.ேநா. மலர ்→ அலர.் அடை்ட = தைலயற்ற ண்டம். அடை்டயாடல் = 
ேபாரக்்களத் ல் தைலயற்ற டத் ம் ேபாரம்றவ டல்  ேநரம் மறசெ்சயல் காட்  யா ைக.]

அடை்டயாடல் என்ப , இளம் ரணர,் நச் னாரக்் னியர ்ஆ ய இ வரின் ெதால்காப் ய ைர ற் 
கண்ட ெதாடர.் அ ள்ள அடை்டெயன் ஞ் ெசால் ற் , அவ் வேர ஊ ரியா ய 
அடை்டெயன்  ெபா ள் ெகாண் ள்ளனர.்

அட்ட என் ம் ெத ங்கச ்ெசால் உடம்ைபக் ப்பதால், அடை்டயா தல் என்ப  தைல ல்லா 
ண்டம் ஆ வைதேய க் ெமன்பர ்ஒ சாராராய்ச் யாளர.் அடை்ட ேபாலா தல் என் ம் 

உவைமப் ெபா ளி ம்,  ண்டமா தல் என் ம் உவைம ல்லாப் ெபா ேள றந் த்தலால், இளம் 
ரணரக்்  ந் ய உைரயா ரியர ்அப்ெபா ேள ெகாண் க்கலாெமன்  க த இட ண் . 

அங்ஙனமா ன், அப்ெபா ள் வழக்  இளம் ரணர ்காலத் ல் இறந் பட் த்தல் ேவண் ம்.

ெமாடை்ட =

   1.  ரின்ைம.

   2. தடை்டயான தைலக்க ப்  (ெமாடை்டத ்ெதாப் );.

   3. ம ர ்ம த்த அல்ல  ெவட் ன தைல (ெமாடை்டத்தைல);.

   4. தைல ல்லா ண்டம்,

   5. ெகாம் ல்லா மா  (ெமாடை்ட மா );.
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அட்ைட லட்சணம்

அடை்ட லடச்ணம் aṭṭaiyilaṭcaṇam, ெப.  (n.)

   தன்வந் ரி வாகடம் 110-ல் ெசால் ள்ள அடை்டையப்பற் ய ெந ைமகள் ( கள்);; a treatise 
compiled by Dhanwantri on the art of healing by the use of leeches, a science on leech-craft (சா.அக.);.

     [த. இலக்கணம் → Skt. Laksana → த.  இலடச்ணம்.]

இலக்கணம் பாரக்்க ;see ilakkaņam.

அட்ைடெயண்ெண
ய் (த லம்)

 
 அடை்டெயண்ெணய் (த லம்) aṭṭaiyeṇīeytayilam, ெப.  (n.)

   அடை்டத் தைலகளினின்  உ வாக் ம் ஒ வைக ெயண்ெணய் ; an extract prepared from the heads of 
leeches and employed to prevent the formation of blood clots (சா.அக.);.

     [அடை்ட + எண்ெணய்.]

அட்ைடெயாட்டல்

 
 அடை்டெயாட்டல் aṭṭaiyoṭṭal, ெப. (n.)

   காத் க்ெகாள்ளாத வ ப்ேபாக்கர ்ேம ம், ேவடை்டக்காரர ்ேம ம் அடை்ட தானாகேவ 
ஒட் க்ெகாண்  அரத்தத்ைத ஞ்சல் ; sticking of leeches by themselves to the body of unwary travellers and 
hunters for sucking their blood (சா.அக.);.

     [அடை்ட + ஒட்டல்.]

அட்ைடவைக

 
 அடை்டவைக aṭṭaivagai, ெப.  (n.)

   அடை்ட ன் பல்ேவ  வைககள் ; the different species of leeches.

   அடை்டகள் ன்வ மா  ெவவ்ேவ  வைக ல் இவ்  ரிவாகப் ரிக்கப்படலாம்;நல்லடை்ட 
ெயன்பன ம த் வத் ற் ப் பயன்ப வன. அைவ ஆ ரே்வத ம த் வப் ப  ஆறா ம்.

அைவயாவன ;  ரா  (க லம்);, உள்ளியம் ( ங்கைல);, சங் கன் (சங் );, எ யன் ( கம்);, 
ளரி கன் ( ண்டரீக );, மைரயைடவண்ணன் (சபரிகம்);.

நிறவைக ல் ெசவ்வடை்ட, பசச்டை்ட, காரடை்ட, ெபான்னடை்ட என நான்காகப் ப க்கலாம்.

அட்ைட டல்

 
 அடை்ட டல் aḍḍaiviḍal, ெப.  (n.)

   உடம் ள்ள ெகட்ட அரத்தத்ைத நீக் மா , அடை்டைய உ ஞ்ச டல் ; employment of leeches for 
removing impure blood from a human body (சா.அக.);.

அட்ைட

 
 அடை்ட  aṭṭaividi, ெப.  (n.)

   அடை்ட ன் ேவ பா கைள ம் அவற்ைறக் ெகாண்  ெசய் ம் பண் வ ( சை்ச);  ைறகைள ம் 
பற் க் ம் ல் ; a treatise dealing with the various species of leeches, and the method of their application in the 
treatment of diseases (சா.அக.);.

 Skt. vidhi →. த.  = ெந ைம"

     [ஒட்  → அட்  → அடை்ட.]

அட்ேடாலக்கம்

 
 அட்ேடாலக்கம் aṭṭōlakkam, ெப.  (n.)

அட்ேடாலகம் பாரக்்க ;see attolagam.
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அட்ேடாலகம்

அட்ேடாலகம் aṭṭōlagam, ெப.  (n.)

   1. ஆரவாரக் காட்  (யாழ்ப்.; pomp, show, magnificence.

   2. ெகந்தளிப்  (யாழ்ப்.); ; mirth, festivity, rejoicing (J.);.

     [ஒட்ேடாலக்கம் → அட்ேடாலக்கம் → அட்ேடாலகம்.]

ஒட்ேடாலக்கம் பாரக்்க ;see ottålakkam.

அட

அட aḍa,    இைட  (int.);   1.  யரம், இரக்கம்,  யப் , ெவ ப்  த யவற்ைற ணரத்் ம் 
இைடசெ்சால்; exclamation of regret, pity, surprise or wonder, dislike, etc.

யரம் ; "அடெக வாய் பலெதா  க்கக் கல்  ய கெமன்ேற கற் ட்ேடா ம ல்லாமல்" 
(தனிப்பா.  .1, பக். 241);. | இரக்கம்; அட ெதய்வேம! ஏன் இந்தத ்தா ல்லாப் ள்ைள இப்ப  இ  
கண் ங் டாய்ப் றக்க ேவண் ம்? (உ.வ.);.  யப்  ; அட! அெமரிக்கர ் ங்கைள ம் அைடந்  

ம்  ட்டனர ்(உ.வ.);. ெவ ப்  அல்ல  னம் ; அட ேபா, உனக்ெகன்ன ெதரி ம் அவன் ெசய்  ? 
(உ.வ.);.

   2.  ளி ைடசெ்சால்;  vocative particle. 

அட பயேல ! நான் ெசான்ன ப  ெசய் (உ.வ.);.

ம. அட; க. எலா, அலா ; ெத. அேர, அேட ;  . எலா ;  ட. எத.்

     [ஏ ( ளி ைடசெ்சால்); → ஏல் → ஏல → ஏள → ஏழ → ஏட → (எட); → அட.]

அடக்கசச்டங்

 
 அடக்கசச்டங்  aḍakkaccaḍaṅgu, ெப.  (n.)

   சவத்ைத அடக்கஞ் ெசய் ம் ைன; burial.

     [அடக்கம் + சடங் .]

அடக்கசெ்சல

அடக்கசெ்சல  aḍakkaccelavu, ெப.  (n.)

   1. அடக்க ைனக் ச ்ெசல் ம் பணசெ்சல ; burial expenses.

   2. அடக்கச ்சடங்  ( ைவ);; burial (Pond.);.

     [அடக்கம் + ெசல .]

அடக்கஞ்ெசய்-தல்

அடக்கஞ்ெசய்-தல் aḍakkañjeytal,    1 ெச. ன்றா .  (v.t.)

   சவத்ைதப் ைதத்தல் ; to bury the corpse.

     [அடக்கம் + ெசய்.]

அடக்கத் சே்சாரம்

 
 அடக்கத் சே்சாரம் aḍakkattuccōram, ெப.  (n.)

   நாரி ெவள்ைள ( க் லம்);; a fluid dis- charged apart from the menstrual blood in women through vagina (சா.அக.);.

     [அடக்கம் + அத்  (சாரிைய); + ேசாரம்.]

அடக்க நிைலைம

அடக்க நிைலைம aḍakkanilaimai, ெப.  (n.)

   1. ெசயப்பாடான நிைலைம; a quiescent condition, as in a woman in the act of sexual intercourse.

   2. ெபண்ணின் மடைம ; modesty of a woman (சா.அக.);.
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அடக்கம்

அடக்கம் aḍakkam, ெப.  (n.)

   1. அைம  ; calmness.

     'அடக்கமற்ற ெபண் அ ந்  ேபான கண்',

     'அடக்கேம அ க்  த் ',

     'அடக்கம் ஆ ரம் ெபான் த ம்',

     'அடக்கம் உைடயார ்அ ஞர,் அடங்காதார ்கல்லார'் (பழ.);.

   2. ஆரவார ன்ைம ; unostentatiousness.

   3.  றர ்ெசய் ல் தைல டாைம; non-interference.

     "அடக்க ைடயா ர ல ெரன்ெறண்ணிக் கடக்கக் க த ம் ேவண்டா!' ( ைர, 16);.

   4. பணிவான ஒ க்கம் ; humility, submission, subordination.

     'அடக்கெமன்ப , உயரந்்ேதார் ன் அடங்  ெயா ம் ஒ க்கம்; அைவ ; பணி ந் த ெமா ந் 
தணிந்த நைட ந் தாைன மடக்க ம் வாய் ைதத்த ம் தலா ன. (ெதால். ெபா ள். ெமய்ப். 12, 
ேபரா. உைர);.

   5. தன்னடக்கம்; self-control.

     "இைளயா னடக்க மடக்கம்" (நால . 65);.

   6. ெபா ைம; patience.

   7. ஐம் ல வடக்கம் ; subjugation of the five senses.

     "ஒ ைம  ளாைமேபா ைலந்தடக்க லாற் ன்" ( றள், 126);.

அடக்கம்பண் -
தல்

அடக்கம்பண் -தல் aḍakkambaṇṇudal,    5 ெச.  ன்றா ,  (v.t)

   1. உள்ளடக்  ைவத்தல்; to pack, stow away.

   2. சவத்ைதப் ைதத்தல் ; to bury, inter, entomb.

   3. மைறத்  ைவத்தல் ; to conceal, put out of sight.

அடக்கமா( )-தல்

அடக்கமா( )-தல் aḍakkamākudal,    6 ெச. . .  (v.i.)

   1. பள்ளி (சமா );  கல் ; to enter into samādhi voluntarily to attain union with the Universal soul or the Divine spirit.

   2. ஒ க்கமாதல் ; to become modest.

   3.  ங் தல் ; to shrink (சா.அக.);.

-, 5 ெச. ன்றா ,  (v.t.);

    செ்சா க்கல் ; to control the breath.

     [அடக்கம் + ஆ( );.]

அடக்கமானம்

அடக்கமானம் aḍakkamāṉam, ெப.  (n.)

   ப மக் கைல ற் ைகயாளப்ப ம் அ வைக அள  மானங்க ள் ஒன்  ; one of the six kinds of dimensions 
observed in sculpture.

     'ப மத் ன் ன் றத் ல் ஒ  க்  ைலத் ெதாங்க ட் , அந்த ந்  ப மத் ன் தைல, 
ெநற் ,  க் , ேமாவாய், க த் , மார் , ெகாப் ழ் (நா );, ெதாைட ஆ ய உ ப் கள், அந் க் ச ்
ெசங் த்தாக எவ்ெவவ்வள  அடக்கம் ெகாண்  இ க் ன்றன என்பைத அ ய உத ம் 
இவ்வளைவ............ அடக்கமானம் என் ம் தாழ்த் மானம் என் ம்................. ெசால்வ  நைட ைற 
வழக் ' ( .ெச. பக். 184, பத்  5);.

     [அடக்கம் + மாணம். அடங்  → அடக்  → அடக்கம். மா + அனம் (ெதா. ெப. ஈ ); - மானம்.].
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அடக்கெம ப் -
தல்

அடக்கெம ப் -தல் aḍakkameḻuppudal,    5 ெச. ன்றா .  (v.t)

   1. மயக்கந் ெதளி த்தல்; to restore consciousness as from stupor caused by snake bite, fits, etc.

   2. நஞ் றக்கல்

 to dispel poisonous effects through medicine or magical chant (சா.அக.);.

     [அடக்கம் + எ ப் .]

 அடக்கெம ப் -தல் aḍakkameḻuppudal,    5 ெச. . .  (v.i.)

   மயக்கந் ெதளிதல்; to regain consciousness as from stupor caused by snake bite or a fit (W);.

     [அடக்கம் + எ ம் .]

அடக்க ைல

 
 அடக்க ைல aḍakkavilai, ெப.  (n.)

   ஊ யங் க தா  ெசன்ற ெசல ன் அளவாகக் க்கப்பட்ட ைல ; actual cost price, rock-bottom price, 
non-profit cost price of manufactured articles, books, etc.

அடக்க ைலப் 
ப ப்

 
 அடக்க ைலப் ப ப்  aḍakkavilaippadippu, ெப.  (n.)

   ஊ யங்க தா  ெசல ன் அளவாக ைல க்கப்பட்ட ப ப்  ; cost price edition, cheapest edition of a 
publication.

     [அடக்கம் +  ைல + ப ப் .]

அடக்காப் ல்

 
 அடக்காப் ல் aḍakkāppul, ெப.  (n.)

    னசப் ல் ; a kind of grass, Panicum dactylon.

அடக்

அடக்  aḍakki, ெப.  (n.)

   1. தன் றைமைய அல்ல  நிைலைமைய ெவளிக் க் காட்டாத ஆள் ; taciturn person, one who conceals his 
real circumstances or ability.

   2.  நீர ்மலங்கைள அவ்வப்ேபா  ெவளிப்ப த்தா  அடக்  ைவப்பவன்-ள் ; one who postpones 
answering calls of nature.

அடக் யல்
அடக் யல் aḍakkiyal, ெப.  (n.)

அடக் யல் வாரம் பாரக்்க ( ரேசா. யாப். 11. உைர);;see adakkiyal-varam.

அடக் யல்வாரம்

அடக் யல்வாரம் aḍakkiyalvāram, ெப.  (n.)

     'அடக் யல் வாரெமன்ப  அடக் ம் இயல் ற்றா ய வாரெமன்றவா . ...... அடக் ய ெலன்றான், 
ன்னரப்் பலவைகயாற் கழப்பட்ட ெதய்வத் ைன ஒ  ெபயர ்ெகா த்தடக்  நிற்ற ன். 

வாரெமன்றான், ெதய்வக் ற் ன் மக்கைளப் கழ்ந்த அ  மாத  ெனன்ப ' - ேபரா ரிய ைர.

     "அடக் ய ன்  அ நி ரந்்ெதா ம்" (ெசய். 149); என்  ெதால்காப் யேர தலால், 
அடக் யல் என்ப ம் ரிதகத் ற்  ஒ  ெபயெரன்ப  ெபறப்ப ம். ஆகேவ, அடக் யல்வாரம் என்ப  
இ ெபயெராட்டா ம். இ ெபய ம் ெவவ்ேவ  ெபா டக்ரணியங் த்தலாேலேய 
இ ெபயெராட்டா ன. க ப்பா ல் ற் றப்பட்ட ெபா ள்கைளெயல்லாம் அடக்  நிற்பதனால் 
அடக் யல் என் ம், பாட் ன் ைபக் ெகாண்  ம டம்ேபால உயரந்்  நிற்றலால் வாரம் என் ம், 

ரிதகம் ெபயர ்ெபற்றெதன்  ெகாள்ளலாம். வாரத்ல்=உயரத்ல்.

ேபரா ரியர,் நீண்  வ தெலன்  ெபா ட ்கரணியங் ெகாண்டார.் வாரத்ல் = நீ தல். இவ் யல்  
வாரங்ெகாண்ட எல்லாக் க ப்பா ற் ம் ஏற்காைம அவர ் ற்றாேன ளங் ம்.

அடக் ெயா க்

அடக் ெயா க்  aḍakkiyoḍukki,  . .எ.  (adv.)

   1.  ற் ங் ழ்ப்ப த்  ; having subjugated completely.

   2. ேவரறக் கைளந்  ; having eradicated.
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அடக் ரா
அடக் ரா  aḍakkirāvi, ெப.  (n.)

   ெநல்வைக; variety of paddy (T.A.S. v., 204);.

அடக் -தல்

அடக் -தல் aḍakkudal,    5 ெச. ன்றா .  (v.t.)

அடங்  என்பதன் . .

   1. அடங்கச ்ெசய்தல் ; to bring under control.

கலகத்ைத அடக் ட்டாரக்ள் (உ.வ.);.

   2.  ழ்ப்ப த் தல் ; to constrain, repress, bring to terms, to subjugate, curb, coerce, tame, break, as a horse.

   3.  க் தல் ( ன்.);; to condense, abbreviate.

   4. உள்ளடக் தல் ; to pack, stow away.

   5.  ைதத்தல் ; to bury,

   6.  நீர,் மலங்கைள ெவளிப்ப த் வைதக் கடத்  ைவத்தல் ; to postpone answering calls of nature.

   ம. அடக் க ; க. அடக்  ; ெத. அடா ;ேகாத அற்  ;  . ஆட்ப ;  ட. ஒரக்் ;  ட. அடக் ;  . அேட னி ; 
ெகாலா. டாங்க்த ்; மா. அரெ்க ; ெகாண். டாங் ;  . அரக்்னா.

அடக் ப்பண் -
தல்

அடக் ப்பண் -தல் aḍakkuppaṇṇudal,    5 ெச. . .  (v.i.)

   தைடெசய்தல் ; to hinder, stop.

     [அடக்  + பண் .]

அடக் ைற

 
 அடக் ைற aḍakkumuṟai, ெப.  (n.)

   கண் த் தடக் ைக (இக்.வ.);; repression (Mod.);.

     'அடக் வா ரற்ற க க்காணி', 'அடக் வா ரின்ேறல் ஆைம ம் தா ம்' (பழ.);.

அடக் ைறசச்ட்ட
ம்

 
 அடக் ைறசச்ட்டம் aḍakkumuṟaiccaḍḍam, ெப.  (n.)

   கண் த்தடக் ம் சட்டம் (இக்.வ.);; repressive legislation (Mod.);.

     [அடக் ைற + சட்டம்.]

அடக் ைற 
யாட்

 
 அடக் ைற யாட்  aḍakkumuṟaiyāḍci, ெப.  (n.)

   கண் த்தடக் ம் அரசாட்  (இக்.வ.);; repressive government (Mod.);.

     [அடக் ைற + ஆட் .]

அடகம்

அடகம் aḍagam, ெப.  (n.)

   1. வசம்  (பரி.அக.);; sweet flag.

அட்டகம் பாரக்்க ;see attagam.

   2. நாய்ேவைள ; dog--mustard plant, Cleome viscosa (சா.அக.);.
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அட

அட  aḍagu, ெப.  (n.)

   1. இைலக்க  ; greens, edible leaves.

     "ெமன் ணி ய ழ்ந்த  யட " (ம ைரக் 531);.

   2. பச் ைல; odoriferous Indian plant, medicinal green leaves.

     "ஆ ர மாண் ல் லட  ேம னான்" (கந்த . த . கய க ற். 73);.

   3. மகளிர ் ைளயாட்  வைக; a girls game.

     " ட லைனயாைள யாடா வட ங் காேணன்" ( ைணமாைல. 4);.

க. ஆ  ; ெத. ஆக்  ; ெகாண். ஆக்; ேகாண். ஆ  ;  ., ெபங்., மண். ஆ  ;  . ஆக்  ;  . அடக்ா ; மா. 
அதெ்த ;  ரா . டாக.

     [அைட = இைல. அைட → அட .]

 அட  aḍagu, ெப.  (n.)

   ெகா ைவ; pledge, pawn of personal property.

     "ஆபரணம் ைவத்தட  ேத ெபா ள்" ( ப் . 606);.

ம. அடமானம் ; க. அட  ;  . அட . அடா , ெத. அட்ட .

     [அைட → அைட  = அைடமானம். ெகா ைவ. அைட  → அட  → அட .]

அட -த்தல்

அட -த்தல் aḍagubiḍittal,    4 ெச. ன்றா .  (v.t.)

   கடனாகப் பணங்ெகா த்  அதற் டாக ைலெப ம் ெபா ள்கைள வாங்  ைவத்தல்; to do pawn-
broking.

 அட -த்தல் aḍagubiḍittal,    4 ெச. . .  (v.i.)

     [அ  → அ  → அட .]

அடேகாைல

 
 அடேகாைல aḍaālai, ெப.  (n.)

   அைடமான ஓைல ; lease deed.

     [அட  + ஓைல.]

அடங்க

அடங்க aḍaṅga,  . .எ.  (adv)

   1. உள்ளாக ; to be contained within.

     "அவனி  ேமார க்  ளடங்க வளந்  ெகாண்டவேன" ( த.  த் . 4;29);.

   2.  ம்; wholly, entirely.

     'வயலடங்கக் க ம் ம்' (ஈ , 8.9;4);.

ம. அடங்க, அடங்கென.

அடங்கம்

 
 அடங்கம் aḍaṅgam, ெப.  (n.)

   க ேரா ணி (பச.் .); ; Christmas rose.
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அடங்கல்

அடங்கல் aḍaṅgal, ெப.  (n.)

   1.  ழ்ப்ப ைக; submitting, obeying.

   2. ப யாக அைமைக ; being comprised or included.

   3. உள்ளிடம் ெபற க ; being possible to be stuffed into,

   4. ெசய்யத் த ைக ; being fit or worthy to act or perform.

     "தாைதய ரிட்ட காரிய மடங்க ன் றா  மைம  மா ம்" (ேச . அைவய. 2);.

   5. தங் டம்; abode.

     "அடங்கல் ெகாண் ந் ர"் (ெபரிய . ஏயரே்கா. 59);.

   6. சா ப  ேநாட்டம் (ேசாதைன);; examination of the cultivation of village lands (R.F.);.

   7. சா ப க் கணக்  ; detailed village account showing lands cultivated and the nature of the crops.

   8. அடங்கல் ( த்தைக); ேவைல ; contract work.

ம. அடங்கல்; ெத. அடங்  ;  ரா. அடக்ல்.

     [அடங்  → அடங்கல்.]

அடங்கல சம்

 
 அடங்கல சம் aḍaṅgalamisam, ெப.  (n.)

   ஓராண்  ைள  ம ப்  (C.G.);; estimated annual produce of a piece of land.

     [த. அடங்கல் + Skt. .amsa → த. அ சம் =  .]

அடங்கலன்

அடங்கலன் aḍaṅgalaṉ, ெப.  (n.)

   1.  ழ்ப்ப யாதவன் ; insubordinate man.

   2. பைகவன் ; defiant enemy or foe.

     "அடங்கலர ் ப் ர ெமரித்தார"் (ெபரிய . இடங்க , 4);.

   3.  லன்கள் அடங்காதவன் ; one whose senses are not restrained.

     "அடங்கலரக்் ந்த தானப் பயத் னால்" ( வக. 2842);.

அடங்க ம்

அடங்க ம் aḍaṅgalum,  . .எ.  (adv.)

   எல்லாம்,  ம் ; quite, entirely.

     " க்கடங்க ம்" ( ைள.  நகரங் கண்ட 13);.

     [அடங்கல் + உம் ( ற் ம்ைம);.]

 அடங்க ம் aṭaṅkalum, இைட, (part)

    ம்; entire.

     "ெப நில மன்னன் இ நிலம் அடங்க ம் ப ம் ணி ம் பைக ம் நீங் ". ( லப்.5:11-2);.

     [அடங்கல்+உம்]

அடங்க ம்

அடங்க ம் aḍaṅgavum,  . .எ.  (adv.)

அடங்க ம் பாரக்்க ;see adañgalum.

     "உடம்ப டங்க  ன்ெகட" (ெபரிய .  நா க். 359);.
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அடங்கன் ைற

 
 அடங்கன் ைற aḍaṅgaṉmuṟai, ெப.  (n.)

   அப்பர,் சம்பந்தர,்  ந்தரர ்என் ம் வர ்ேதவாரம் ம் ; Tevaram, in the sense that it includes all the 
hymns of three Saints Appar, Sambandar and Sundarar.

     [அடங்கல் +  ைற. அடங்கல் = எல்லாம்.  ைற =  வெந த் ைற பன்னிரண் ள் தல் ஏழான 
வர ்ேதவாரம்.]

அடங்காக்கரத்

 
 அடங்காக்கரத்  aḍaṅgākkaratti, ெப.  (n.)

     "ச ரக்கள்ளி" ;

 square spurge, Euphorbia quadruculli (சா.அக.);.

அடங்காத்தண

 
 அடங்காத்தண  aḍaṅgāttaṇali, ெப.  (n.)

   *க ப் ச ் த் ர லம் ; black or blue flowered leadwort, Plumbago zeylanica (சா.அக.);.

     [தழல் → தணல் → தண . அடங்காத → அடங்கா (ஈ.ெக.எ.ம.ெப.எ.); + தண .]

அடங்காத சத்

 
 அடங்காத சத்  aḍaṅgātasatti, ெப.  (n.)

அடங்காக்கரத்  பாரக்்க;see agaigi-kkaratti.

அடங்காப்பசை்ச

 
 அடங்காப்பசை்ச aḍaṅgāppaccai, ெப.  (n.)

    ைலப்பால் ; a woman's breast milk (சா.அக.);.

     [அடங்காத → அடங்கா (ஈ.ெக.எ.ம.ெப.எ.); + பசை்ச.]

அடங்காப்பற்

 
 அடங்காப்பற்  aḍaṅgāppaṟṟu, ெப.  (n.)

   அரசன் கட்டைளைய ேவார ்வ ம் ஊர ்(யாழ்ப்.);; village rebellious against king's order (J.);.

     [அடங்காத → அடங்கா (ஈ.ெக.எ.ம.ெப.எ.); + பற்  = பற்  =  ற் ார.்]

அடங்காப் டாரி

 
 அடங்காப் டாரி aḍaṅgāppiḍāri, ெப.  (n.)

   எவரக்் ம் அடங்காதவள்; termagant, shrew.

டாரி = காளி. காளி ேபாற் ன ம் ரட் த் தன்ைம ைடயவைளக் காளிெயன்ப  உலக வழக் . 
'அடங்காப் டாரிையக் ெகாண்டவ ங் ெகட்டான், அ கங் காடை்ட உ தவ ம் ெகட்டான்' (பழ.);.

     [அடங்காத → அடங்கா (ஈ.ெக.எ.ம.ெப.எ.); +-  டாரி.]

அடங்காமரம்

 
 அடங்காமரம் aḍaṅgāmaram, ெப.  (n.)

   ஒ  வைக மரம் (இ.வ.); ; a kind of tree (Loc.);.
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அடங்காமாரி

 
 அடங்காமாரி aḍaṅgāmāri, ெப.  (n.)

அடங்காப் டாரி பாரக்்க ;see adaňgd-p-pidari.

     [அடங்காத → அடங்கா (ஈ.ெக.எ.க.ெப.எ.); + மாரி.]

மாரி என்ப  காளி ன் ெபயரக் ள் ஒன் . மாரி பாரக்்க ;see mari.

அடங்கார்

அடங்கார ்aḍaṅgār, ெப. (n.)

   பைகவர ்; enemies.

     "அடங்காைர ெயரியழலம் க " ( வ்.  வாய். 4.8 ; 8);.

அடங்காவாரி

அடங்காவாரி  aḍaṅgāvāridi, ெப.  (n)

   1. கட ப்  ( ன்.); ; sea-salt.

   2.  நீர ்; urine.

அடங் டம்

அடங் டம் aḍaṅgiḍam, ெப.  (n.)

   ேப ல் அைனத் ம் ஒ ங் ம் பர வம் ; ParaSivam, the highest form of Śiva, in whom all would be 
absorbed on the dissolution of the Grand Universe.

** ந்  நாதஞ் சத்  ெந ேய யடங்  ம்பர வத் னில்" (அ ணாசல .  மைலச.் 5);.

     [அடங்  + இடம்.]

அடங் -தல்

அடங் -தல் aḍaṅgudal,    5 ெச. . .  (v.i.)

   1.  ழ்ப்ப தல் ; to obey, yield, submit.

ெபற்ேறாரக்் கடங்  நடத்தல் ேவண் ம் (உ.வ.);.

   2. அறத் ன்கண் அைமந்ெதா தல் ; to behave righteously.

     "கதங்காத் க் கற்றடங்க லாற் வான்" ( றள், 150);.

   3.  லன் ஒ ங் தல் ; to be still, to be subdued, as the mind of a sage.

     " ந்ைத  ெமன் ேபாலச ்ெசயலற் றடங் ட்டால்" (தா . பராபர. 325);.

   4. உறங் தல் ; to sleep.

     " த்  த் ம் அடங்  யடங் ம்" (கல்லா. 7);.

   5. மக்கள் உறங்  அைம  நில தல் ; to become quiet, as a result of all the inhabitants of a place having gone to 
sleep.

ஊர ்அடங் ட்ட  (உ.வ.);.

   6. உடம்  ஒ ங் தல் ; to be reduced, as the body, through disease, old age or grief.

ஆ  மாதத் ற் ள் ஆள் அடங் ட்டான் (உ.வ.);.

   7. நா  நின் தல் ; to stop beating as the pulse.

நா யடங் ட்ட  (உ.வ.);.

   8.  ச்  நின்  தல் ; to stop breathing,  சச்டங்  ட்ட  (உ.வ.);

அடசெ்சம்ைப

 
 அடசெ்சம்ைப aḍaccembai, ெப.  (n.)

   க ஞ் ெசம்ைப ; common sesban, I. sh., Sesbania aegyptiaca.
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அடசட்டா

 
 அடசட்டா aḍasaḍḍā, ெப.  (n.)

   சா ப  ம ப்  (R.T.);; an estimate of cultivation.

அடசர்ப் ல்

 
 அடசரப்் ல் aḍasarppul, ெப.  (n.)

    னசப் ல்; a kind of grass, Panicum decrylon (சா.அக.);.

க. அடசல

அட -தல்

அட -தல் aḍasudal,    5 ெச. . .  (v.i)

   1. ெச தல்; to be crowded.

   2.   ஒ ங் தல் ; to move aside.

அட  நில்

அட  நில் aḍasinil,    5 ெச. ன்றா .  (v.t)

   அைடயச ்ெசய்தல், ெச த்தல்; to set closely (சா.அக.);.

     "அ ந்த வாளி ெயான்  பத்  வன்ெபா டட னான்" (பாரத. ப னா. 30);.

க.அட

     [அைடதல் = ெச யக் த்தல். அைட → அைடக → அடக்.]

அட வர்

 
 அட வர ்aḍasuvar, ெப. (n.)

   பால்; milk (சா.அக.);.

அடடா

அடடா aḍaḍā, இைட.  (int.)

   1.  யப் க் ப்  ; an expression of surprise.

அடடா ! அவன் எவ்வள  இனிைமயாகப் பா ன்றான்! (உ.வ.);.

   2. இகழ்ச் க் ப் ; an ex. pression of contempt.

     "அடடா ! ெவளிேய றப்படடா'' (இராமநா.  த்த. பக். 320);.

   3. வ ந்தற் ப் ; an expression of grief.

அடடா! ேமாசம் ேபாேனேன! (உ.வ.);.

ம. அம்பம்ெபடா, அம்பம்ப; க. அலலா, எலெவலெவா; ெத. அரெர.
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அ

அ1 a, ெப. (n.)

   அங்காத்தலாேலேய (வாையச ்சற்  ரிவாகத் றத்தலாேலேய); ஒ க்கப்ப வதா ம், 
வண்ணமாைல ல் ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);  தெல த்தா ம் உள்ள உ ரக்் ல்; the 
first letter and a short vowel of the Tamil Alphabet.

இற்ைற ெமா யலார ்இைதப் றப் டம் ேநாக் , ந வக் யாத் தாழ் ல் (central unrounded low 
short vowel); எனக் ப்பார.்

     "அஆ ஆ ரண் டங்காந் ய ம்" (ெதால். எ த் .  றப். 3);.

     'அகர தல எ தெ்தல்லாம்' ( றள், 1);.

   வண்ணமாைல என்ப  அரிவரி. உ ெர த் ம் ெமய்ெய த் ேம ெகாண்ட  
ங்கணக் ;அவற்ேறா  உ ரெ்மய்ெய த் ங் ெகாண்ட  ெந ங்கணக் ;

 அ2 a, இைட. (part)

   ேசய்ைமச் ட் ; remote demonstrative.

 i. அகச் ட் ;

 demonstrative base forming an integral part of a word denoting or pointing out a remote person, place or thing.

   எ- : அவன், அங் , அ , அந்த; ii.  றச் ட் ;

 demonstrative prefix.

 demonstrative prefix to a noun, expressing remoteness of a person, place or thing actually pointed out by the hand.

   எ- : அப் ைபயன், அப் பக்கம், அம்மரம்; demonstrative prefix to a noun, referring to its antecedent.

   எ- : தைலக்கழகக் காலேம த க் ப் ெபாற்காலம். அக்காலத்  நிகழ்ந்தேத 
தற்கடல்ேகாள்; demonstrative prefix expressing world-wide eminence.

அஅன்ன 
ஆவன்னா

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

அஅன்ன 
ஆவன்னாத் 

ெதரியாதவன்

 
 அஅன்ன ஆவன்னாத் ெதரியாதவன் aaṉṉaāvaṉṉātteriyātavaṉ, ெப. (n.)

   ப யாதவன், அ ; illiterate, ignoramus.

அஆ

அஆ1 aā, ெப. (n.)

   த ழ் வண்ணமாைல (இக்.வ,);; Tamil Alphabet (Mod.);.

   உனக்  'அஆ' ெதரி மா ? (ப த்ேதார ்உ.வ.);. இ  பைழய 'அஅன்ன ஆவன்னா' என்பதன் ர் த்தம்;
 அஆ2 aā, இைட. (int)

   ஓர ்இரக்கக் ப் ; an exclamation of pity.

     "வழங்கான் ெபா ள்காத் ப்பாேனல் அஆ இழந்தாெனன் ெறண்ணப் ப ம்" (நால .-9);.
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அஇவனம்

அஇவனம் aivaṉam, ெப. (n.)

ஐவனம் பாரக்்க;see {aivanam.}

     'அகர இகரம் ஐகார மா ம்' (ெதால். எ த் . ெமா . 21);;

     'அகர ம் இகர ங் ட் ச ்ெசால்ல ஐகாரம் ேபால இைசக் ம்; அ  ெகாள்ளற்க என்றவா . ேபால 
என்ற  ெதாக்க . ஐவனம் அஇவனம் என வ ம். ஆ ெமன்றதனால் இ  இலக்கண மன்றா ற் ' (நச.் 
உைர);;

     'அம் ன் இகரம் யகரம் என் ைவ எய் ன் ஐெயாத் ைசக் ம் அவ்ேவா வ் ம் வவ் ம் ஒளேவா 
ரன்ன"' (நன். 125);;

     'அகர ன் இகர ம் யகர ம் வரின், ஐகார ஓைச ேபால இைசக் ம்..... எ_ . ேபால இைசக்  
ெமனேவ, அைவ ஆகா; ேபா யா ெமனக் ெகாள்க. வ- . அஇவனம், அய்வனம்-ஐவனம்...... என வ ம்' 
(நன். ம ைல. உைர);;

அஉ

அஉ au, ெப. (n.)

   1. நிலம், நீர,்  , வளி, ெவளி, க ரவன்,  ங்கள், ஆதன் (ஆன்மா); ஆ ய எண்வ வான வ ம், 
அறவ ளாட் யா ய கயற்கண்ணி ம் மறவ ளாட் யா ய காளி ம் ஆ ய இ வ வான 

ைவ ம்;{Siva} 

 whose eight forms are earth, water, fire, air, sky, sun, moon and soul and His consort {Sivai} who manifested herself in two 
forms, viz., {Kayarkanni} and {Kali}, the former an embodiment of the Divine grace that protects and the latter, of that which 
chastises.

     "அஉ அ யா அ ைடமகேன" (யாப்.  . 37, உைர, பக். 142);;

     "எட்  ேனா ரண் ம்அ  ேயைனேய" ( வாச. 5 ; 49);;

   2. ஒ  ெமய்ப் ெபா ளியல் மைறெபா ட ் ; a mystic philosophical, term or symbol.

     [அகரவரிவ  த ல் எட்  என் ம் எண்ணின் யாதலால் எண்ெபா ள் வ  வான வைன ம், 
உகர வரிவ  இரண்  என் ம் எண்ணின் யாதலால் இ ேவ  வ  ெகாண்ட ைவைய ம் 

த்தன. உைம என்ப  வடெசால்லாதலால், அரன் உைம என் ம் ெபயரக்ளின் தெல த் கள் அ.உ 
என்ப  ெபா ந்தா .;

அஃக

 
 அஃக  aḵkaḍi, ெப. (n.)

    ன்பம் (இராட.்);; difficulty, trouble (R.);.

     [அஃ தல் =  ங் தல், வ ைமயைடதல். அ  = அ ப் , தாக் . அஃ  + அ  – அஃக ..]

அஃகம்,

அஃகம், aḵkam, ெப. (n.)

   தவசம்; grain, cereal.

     "அஃ ங் கா ஞ் க்ெகனத ்ேத " (ெகா.ேவ. 13);.

க..  . அக் ெத. அக் ள் .

     [அஃ தல் =  ங் தல்,  த்தல்,  தல்,  ராதல். ேசாற் வைகக் த ம் தவசங்க ம் 
க வைகக் த ம் பய க ம் ஆகக் லங்கள் ெப ம்பா ம் இ வைகப்பட் ள்ளன. அவைர, 
ெமாசை்ச த ய பய கள் ேபான் , ப த்த தவசம் ஒன் ேம ல்ைல. ெநல் ஞ் ேசாள மா ய 
ெப ந்தவசங்கள் காராமணி, தடை்ட,  வைர த ய இைடத்தரப் பய களி ம் த் ம், கம் , 
வர , ேகழ்வர , காைடக் கண்ணி,  ைரவா ,  ைன, சாைம ஆ ய  தவசங்கள் உ ந் , ெகாள் 
(காணம்);, பசை்ச (பா );, கல், காம்ைப த ய  பய களி ம் த் ம் இ த்தைல ேநாக் ன், 
தவசம் ஒப் ேநாக் ய ைமபற்  அ.;கம் எனப்பட்டதாகக் க த இட ண் ;

ெநல்,  ல் (கம் );, காைடக்கண்ணி,  ைர வா , வர ,  ைன, சாைம ஆ ய ெப ம்பால் தவசங்கள், 
இ ற ங் ரா ப்பதால் அ.;கம் எனப்பட்டன என்  ெகாள் த ம் ெபா ந் ம். அஃகம் =  ரை்ம.]

தானியம் என் ம் வடெசால் த ழ் நாட் ல் வழக் ன் ய ன், அஃகம் என் ம் ெதன்ெசால் வழக்  
ழ்ந்  இலக் யச ்ெசால்லா ற் . ஆ ம், அஃக ைல ேய ட்ட ' என்ப  இன் ம் அக ைல 

ேய ட்ட ' என்  உலக வழக் ல் வழங்  வ வ  கவனிக்கத்தக்க .

   தவசத்ைதக் க் ம் அஃகம் என் ம் ெதன்ெசால் ற் ம், ெப ம ைய அல்ல  ைலம ப்ைபக் 
க் ம் அரக் (argha); என் ம் வடெசால் ற் ம் எள்ளள ந் ெதாடர் ல்ைல;
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அஃகம்

அஃகம் aḵkam, ெப. (n.)

    ைறைம; course of action.

     "ஒ  ரிரண்டஃக மா ற் " ( வக. 2087);.

 அஃகம் aḵkam, ெப. (n.)

   நீ ற்  ( ங்.);; spring.

     "அஃகம் உற ம் அ ம் ம் ஊறல்" ( ங். 4 ; 110);.

     [அஃ → அஃகம் =  த்  ஊ ம் அல்ல  ஒ ம் நீரந்ிைல.]

அஃகரம்

 
 அஃகரம் aḵkaram, ெப. (n.)

   ெவள்ெள க் ; white madar.

     [எல்= ஒளி, ெவள்ைள. கரம் = நஞ் . எல் கரம் → அல்கரம் → அஃகரம் = ெவண்ணிறமா ம் நஞ்சா ம் 
உள்ள ெச .]

இைத அலரக்்க (alarka); என் ம் வட ெசால்ேலா ைணப்ப  ெபா ந்தா .

அஃகல்

அஃகல் aḵkal, ெப. (n.)

    தாகல் ( வா.);; becoming small, being reduced.

   2. வ ைம ( வா.);; poverty. Destitution.

அஃ தல் பாரக்்க; { }

அஃகான்

அஃகான் aḵkāṉ, ெப. (n.)

   அ என் ம் எ த் ; the letter

     'அ'."அஃகா னைட  மா ம்" (நன். 212);.

     ['அ'வண்ணமாைல தெல த்தான உ ரக்் ல். 'கான்' எ த் ச ்சாரிைய. ஃ (ஆய்தம்); 
இைணப்ெப த் .]

     'கான்' என்ப  ஐகார ஒளகார உ ர ்ெந ல்கட்ேக றப்பான எ த் ச ்சாரிைய. நன் லார ்அைத 
ெமய்கட் ம் இ வைகக் ல்கட் ம் ஆண் ட்டார.்
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அஃ -தல்

அஃ -தல் aḵkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. உ ெர த்  அள ற் தல்; to be shortened. as a vowel.

     "ெதாடர ்ெமா   வன்ைம ர ்உகரம் அஃ ம்" (நன். 94);.

   2.  ங் தல்; to shrink, to be reduced.

     "கற்பக் க மட மஃ ம்" (நான்மணிக். 30);.

   3.  தல்; to become closed, compressed, as a flower.

     "ஆம்பல்….  ட்டஃ த ம்" (காஞ் ப் .  க்கண். 104);.

   4.  ம் தல்; to become coniform, to taper to a point at one end.

   5.  ராதல்; to become sharp, acute.

     "அஃ  யகன்ற அ ெவன்னாம்" ( றள், 175);,

   6. மனங் ன் தல்; to be dejected.

   7. க ந் ேபாதல்; to pass away,

     "அல்லா ர மா ர மஃ னவால்" (கம்பரா.  த்த. அ கா. 68);.

க. அக்  ;  . அக்க . அஃ

 cf. acus, needle, pin. L., fr. I.-E. base ak-, 'sharp pointed', whence also acer,'sharp', see acrid and cp. the first element in 
aciform. E. acute, L. {acitus},'sharp', lit.'sharpened', p.p. of acuere,"to sharpen", which is rel. to acus,"needle" (K.C.E.D.E.L.);.

     [உல்→ உல்லா  = ெமல் ய ஆள் (யாழ். அக.);. உல்  = ஒல்  (யாழ். அக.);. உல் → ஒல் → ஒல் . 
ஒல் தல் =  ங் தல். ஒல்  → அல் . அல் தல் =  ங் தல். அல்  → அல  =  ரை்ம. அல்  → 

அஃ

 
 அஃ  aḵku, ெப. (n.)

   ஊ நீர ்( வா.);; oozing Water.

     [அஃகம்= ஊறல், நீ ற்  ( ங்.);. அஃ  → அஃகம். அஃ தல் = நீ தல். 'அஃ ' ஊ  நீைரக் ப் ன் 
தனிைலத் ெதா லா  ெபயராம். ஊற் ச ் ங் ம் ஒ ங் ம் ஒ வதால் அஃ  எனப்பட்ட .]

 அஃ  aḵku, ெப. (n.)

   த  (சம்.அக.);; ftness.

இ  அக்  என் ம் உ ச ்ெசால்லாக ம் இ க்கலாம்.

 U. hagg = உரிைம; claim, right.

அஃ ல்

 
 அஃ ல்  aḵkulli, ெப. (n.)

   உக்காரி ெயன் ம் ற் ண்  ( ங்.);; a steamed meal-cake.

ஒ.ேநா ; Skt. {Faskuli}.
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அஃ வஃெகனல்

அஃ வஃெகனல் aḵkuvaḵkeṉal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   ஆ  ேமய்க் ம் இைடயன், 'அஃ( );' என் ம் ஒ ையத் ம்பத் ம்ப ஒ த்தல்; uttering the sound 
{ak(ku);} now and then as a shepherd, while grazing a flock of sheep or goats, to control their movements.

     "அஃ வஃெகன்  ரி ம் இைடமகேன" (ெப ந்ெதா. 1423);.

ஆ ேமய்க் ம் இைடயன், வ ல  அல்ல  எல்ைல கடந்  ெசல் ம் ஆ கைள, அஃ வஃெகன்  
அதட் த் ப் வ  வழக்கம்.

     ['அஃ'என்ப , மந்ைதைய ட் த் தனித் ச ்ெசல் ம் ஆடை்ட இைடயன் அதட் ம் ஒ . ஆய்த ம் 
வல் ன ெமய் ம் த ற் ெசால்  றாகாைம ன், உகரம் ெபற்  ஈறா ம். அந் ெந ப்ப , 'அஃ.' 
என்ப , உ ேர ம் இனெமய்யா ய ககரத் டன்  உகரம் ெபற் , 'அஃ ' என்றா ற் . 'அஃ' என்ப  
தனித் ம் இரட் ம் நிக ம். 'அஃ வஃ ' என்ப  பன்ைம த்த அ க் தெ்தாடர.்]

அஃ வஃெகனல் 'ஒயா  அைலதற் ப் ; expr. of restless wandering' என்  ெசன்ைன அகர த  
( ற்ேசரப்் ); ெபா ள் த் ப்ப  ெபா த்தமாய்த் ேதான்ற ல்ைல.

அஃ  அஃ  என் ம் அ க் தெ்தாடர ்அஃகஃ  என்  ணரவ்ேத ெந யா ம், அஃ  என்ப  
ெபா ணரத்்தாத ஒ க் ப் ச ்ெசால்ேலயாத ன், ஒ வைக லக்காக உடம்ப ெமய் 
இைட ட் ப் ணரந்்த ெதனக் ெகாள்ளல்ேவண் ம்."உ ரவ்ரின் உக் றள் ெமய் ட ்ேடா ம்" (நன். 
164); என ற்பா யாத்த ஆ ரியேர, அந் ெந க்  லக்காக,"ஆற ெனா ைமக் க ம் ஆ ம்" (நன். 
300); என்  ணரத்் ள்ளைம காண்க. இனி, அஃவஃ  என் ப் ம், ெமய் ற் டம்ப ெமய்யா 
யைம ம்.

அஃ ள்

 
 அஃ ள் aḵkuḷ, ெப. (n.)

அக் ள் பாரக்்க;see akkul.

அஃேகனம்

அஃேகனம் aḵāṉam, ெப. (n.)

   ெமல் ய ககர ம் சாரெ்ப த்  ன்ற ள் ஒன் மான ஆய்தெவ த் ; the letter'ak' (ஃ);.

     "அஃேகன மாய்தம்" (யா. கா. 4, உைர);.

     ['அ' ற்சாரிைய ; 'ஃ' ஆய்தெவ த் ;'ஏனம்'  ற்சாரிைய,'க்' ஆய்தெவ த்ைத உ ெர த்ேதா  
இைணக் ம் ெமய்.]

ெமய்ெய த் கெளல்லாம் உ ெர த் ன் உத ன் த் த த்  ஒ யாதைவயாத ன், 
உலகவழக் ல் இகரசச்ாரிையைய ன் ம் (எ- : இக்);, ெசய் ள் அல்ல  இலக்கண வழக் ல் அகரச ்
சாரிையையப் ன் ம் (எ- : க் + அ-க);, ெபற்ேற இயங்க அல்ல  ஒ க்க இய ம். ஆய்தம் உ ேரறா 
ெமய்வைகயான சாரெ்ப த்தாத ன், அ  தனிதெ்தா க் ம்ேபா  அதற்  ன் ம் ன் ம் 
சாரிைய ேவண் ம். இங்ஙனம் இ தைலச ்சாரிைய ெப ம் ஆய்தத் ற் , ஏனசச்ாரிைய 
தனிச் றப்பாக உரியதா ம். அஃேகனம் என்ப , ெகாசை்ச வழக் ல் அஃேகனா என் ம் அஃகன்னா 
என் ம் ைதந்  வழங் ம். அஃேகனம், ககரெமய் ன் க்கமாத ன் ஆய்தம் என் ம்,  ன்வ ம் 
வல் ன ெமய்ைய ெம த்த ன் ந  என் ம்,  ன்  ள்ளிகளாற் க்கப்ப த ன் 

ப் ள்ளிெயன் ம், உ ம் ெமய் மல்லா  தனித்  நிற்ற ன் தனிநிைலெயன் ம் ெபயரெ்ப ம்.

அஃேகனம் ககரத் ற்  இனமானெதன்ப , அதன் ஒ னா ம், அைத ஏனச ்
சாரிையேயா ைணக் ம் ககரெமய் னா ம், ெந ங்கணக் ம் ங்கணக் ம் அ  உ க் ம் 
ெமய்க் ம் இைட ற் ககரத்ைதய த்  அதற் ன் ைவக்கப்ப வதனா ம், பண்ைட ெந ங்கணக்  
ஒைலச் வ களில் க-ஃ என்  க்கப்பட்  வந்ததனா ம் அ யப்ப ம். ெதன்னிந் ய அல்ல  

ர ட ெமா க் ம்ப ஒப் யல் இலக்கண லா ரியரான கால் ெவலா ம் அைத'The guttural' என்  
த் ப்ப  கவனிக்கத்தக்க .  டற்ெறா ெய தெ்தன்ப  ககரேம.

     "அஃேகன மாய்தந் தனிநிைல ள்ளி ஒற் ப் பால ைவந் ம் இதற்ேக" என்  இ க்க ேவண் ய 
அ நய ற்பா ல் அஃேகனத்ைத 'அக்ேகன' ெமன்  யாப்ப ங்கல (உ ப் . 2, பக். 28);  ரி ைர 
( த் ); ல் தவறாக அச் ட் ள்ளைதப் ன்னர,்  ைழ ம் த்த ம் என் ம் ப ன் தற் 
பக்கத் ல் (i); பக்கெவண் வரிெயண் ப் ட் 'அஃேகனம்' எனத் த்தம் காட் ள்ளனர.் இதைனப் 
பாராமல் ெசன்ைன அகர த ல் 'அக்ேகனம்' என்  த் ப் பக்கெவண் ம் காட் ப்ப  
தவ .
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அஃதான்

அஃதான்  aḵtāṉṟu,  . .எ. (adv.)

   அ வன் ; besides.

     "அைனத்தைனத் தவ்வ ன் அைடத ்ேதான் அஃதான் ,  ன்ேனான் காண்க" ( வாச. 3 ; 28);.

     [அ.  + அன்  → ஃதன்  → அஃதான் .]

அ மல்லா  'besides' என்  ெபா ள்ப ம் 'அஃதன் ' என் ந் ெதாடர,் ெசய் ளில் 'அஃதான் ' என 
நீ ம். இந் நீட்டம் ெபா டெ்டளி ம் இன்னிைச ம் ேநாக் யதா ம். அன்  என் ம் ெசால் ற் , 
எசச்ம் ஆ ய இரண் ற் ம் ெபா வாம். அஃதன்  என இ ப் ன், அன்  என்ப  ற்ெறனத் ேதான்  

ன் வந்த ற்ைற ம க்க ஞ் ெசய் ம். ஆதலால், அதன் எசச்த் தன்ைமைய ணரத்்த நீட்டம் 
ேவண் யதா ம். அதனால் இைச னிைம ம் ன்ற .

இம் ைறைய ெயாட் ேய, 'அதன் ' என் ம் ெதாட ம் ெசய் ளில் 'அதான் ' என நீள ம் 'அதாஅன் ' 
என அளெப க்க ம் ெசய் ம்.

அ  என் ஞ் ெசால்ேல அஃ  என்  ரிந் ப்பதனால், அ  + அன்  → அதன்  → அதான்  → 
அஃதான்  எனி ம், அஃ  + அன்  – அஃதன்  → அஃதான்  எனி ம் இரண் ம் ஒன்ேற.

அஃ

அஃ  aḵtu,  .ெப.

   அ ; that, it.

     "மறத் ற் ம் அஃேத ைண'' ( றள், 76);.

     [அ(ேசய்ைமச ் டெ்ட த் ); → அல் → அ  → அத்  → அஃ . ஒ.ேதா ; பல் → ப  → பத்  → பஃ .]

   1 அஃ  என் ம் ஆய்தம் இைட ட்ட வ  இலக் ய வழக் ற்ேக ரிய ; அ ம் ெப ம்பா ம் 
எ வாயாகேவ வழங் ம். அதைனய த்  வ வ  உ ர் தற் ெசால்லா த்தல் ேவண் ம்.

எ- : அஃதாவ , அஃ ல்ைல, அஃெதாட்டம்.

அல்,

அத் 4 பாரக்்க;see al., attu.

அஃேத

அஃேத1 aḵtē,  .ெப.

   அ ேவ; that very thing, the same as that, the self-same thing, only that.

     [அஃ  + ஏ (ேதற்றம், வைரயைற, தனிநிைல ஆ ய ெபா ணரத்் ம் இைடசெ்சால்.);]

 அஃேத2 aḵtē,  .ெப.

அ வா ?

 Is it that ?

 அஃேத3 aḵtē, இைட

   நீ ெசால்வ  சரிதான், அ  உண்ைமேய, அப்ப ேய ஆகட் ம், ஆம்; Indeed, it is so, yes.

ம. அேத க. அவ்  ெத. அவ் .

     [அ.  + ஏ (உடன்பாட் ப்ெபா ள் அல்ல  ஒத் க்ெகாள் ப் ெபா ள்ப ம் இைடச ்ெசால்.);]

அஃேத எனி ம் அேத எனி ம் ஒக் ம்.  ன்ன  இலக் ய வழக்  ;  ன்ன  உலக வழக் . ஆம் என்  
ெபா ள்ப ம் அேத என் ம் உடன்பாட் ப்ெபா ளிைடச ்ெசால், இற்ைறச ்ேசாழ 
பாண் ெயல்ைலகளில் வழங்கா ம், பழஞ் ேசரநாடா ய மைலயாள நாட் ல் வழங்  வ ன்ற .

     'அஃேத, அவர ்(ெதால்காப் யர)்; சாரெ்ப தெ்தன ன்ேற ெகாண்டாராேலா ெவனின்; அஃேத, நன்  
ெசான்னாய்! ஒ ந்தைவ எப்பாற்ப  ெமன்றாரக்்  ன்றாவேதார ்ப  ெசால்லலாவ ன்ைமயா ம், 

தெல த்தாந் தன்ைம அவற் ற் ன்ைமயா ம், சார் ற்ேறான் தலா ம், இப் பத் ம் சாரப்ாகேவ 
ெகாள்ளேவண் ெமன்ப . அஃேத அைமக' (நன். 59, ம ைல, உைர);.

இ ல் வந் ள்ள 'அஃேத ன்ற ள்,  த ரண் ம் 'அஃெதாக் ம்','நீ ய  அைம ம்' என் ம், 
இ ய  'அப்ப ேய ஆ க' என் ம் ெபா ள்ப ம் ப் ைடச ்ெசாற்களா ம்.
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அஃைத

அஃைத aḵtai, ெப. (n.)

   ேசாழெனா வன் மகள் ெபயர;் name of a daughter of a {Côla} king.

     "அங்க ழ் மாைம யஃைத தந்ைத" (அகநா. 96 ; 12);. அ ைத என்  பாட ேவ பா ண் . அச ்
ெசால்ைலேய லவர ்அஃைத என்  ரித் க்க ங் ம்.

அ ைத பாரக்்க; see agudai.

     'அஃைத என்ப  அஃ , அ  என ந் ரிந்  க்கற்றவன்,  க்கற்றவள்,  க் கற்ற  என 
உயர் ைண யாெணா ைம ெபண்ெணா ைம அஃ ைண ெயா ைம ம் ர நிற்பேதார ்
ெபா செ்சால்' என் , இராமா சக் க ராயர'்ஒ ைம ற் பன்ைம ம் பன்ைம ெனா ைம ம்' 
என் ம் நன் ல் ற்பா ற்  (421); வைரந்த உைர ள் உைரத்தைமக் ,"ஒ ைம ட் ய 
ெபயரந்ிைலக் ள " என் ம் ெதால்காப் ய ற்பா (எசச். 65); உைர ல்,'''அஃைத தந்ைத….ேசாழர'் 
என் ச ்ேசாழெரல்லா ம் அஃைதக் த் தந்ைதயாம் ைறயராய் நிற்ற ன்,"தந்ைத' என் ம் ஒ ைம 
ேசாழர ்என் ம் பன்ைமேயா  தனித்தனி ெசன்  த ன் வ ற்ேற ம், ஈற் ப் பன்ைமபற்  
வ வைமத்தார"் என்  நச் னாரக்் னியர ் ய  ஏ வா க்கலாம். எங்ஙன ப் ம், அஃைத 
அல்ல  அ ைதெயன் ஞ் ெசால் ற் த் க்கற்ற – வன்-வள்-  என் ம் ெபா ளில்ைல. க ராயர ்
அசெ்சால்ைல அக ெயன் ம் வடெசால்ேலா  ெதாடர் ப த் க்ெகாண்டதாகத் ெதரி ன்ற . 
அதனால், த ழ்செ்சால் லகரா  க ராயர ் ற்ைறேய ேமற்ேகாளாகக் காட் , அஃ , அஃைத என் ம் 
இ  ெசால் ம் 'அக ' என்பதன் ம உ என்  ெவளிப்பைடயாக ங் ற ேநரந்் ள்ள .

     'அக ' என்ப  க யற்ற ஒ வைன ம் ஒ த் ைய ம் ஒன்ைற ம் க் ம் வட ெசால். 
கைடக்கழகக் காலத் த ழ்மக்கள் ெபயரக்ள், ெப ம்பா ம் தனித்த ழ்ச ்ெசாற்களாகேவ ந்தன. 
வளவன் என்  ப்ெபயர ்ெபற்ற ேசாழெனா வன் மகள், ஊழ்வ யாற் க யாக ேநரந்்தெதன்  
ெகாள்ளி ம், கைளகணி கடெ்கல்லாம் ெபா வான அக  என் ம் வடெசால் த ழ ேவந்தெனா வன் 
மக க்  இயற்ெபயரா ந்தெதன்ப  உத் க் ம் இயற்ைகக் ம் ஒ  ம் ெபா ந்தா . இனி, 
ஒ ெயாப் ைம ேநாக் ம்,  ெவ த் ள் ஒன்ேற ஒத் ள்ள . ஆதலால், அவ்  ெசால்ைல ம் 
இைணப்ப  பல்ேவற யாைம ன் ைளேவயாம்.

அஃ ைண

அஃ ைண aḵṟiṇai, ெப. (n.)

   உ ள்ளன ம் உ ரில்லன மா ய ப த்த ல்லாத் தாழ்வ ப் ப் ெபா ள் ெதா ; inferior class 
of beings and irrational things both animate and inanimate.

     ''உயர் ைண ெயன்மனார ்மக்கட் ட்ேட

அஃ ைண ெயன்மனார ்அவரல றேவ" (ெதால், ெசால்.  ள , 1);."மக்கள் ேதவர ்நரகர ்உயர் ைண 
மற் ள்ள ம் இல்ல ம் அஃ ைண'' (நன். 261);.

     [அல் = உயர் ைண யல்லா  தாழ்ந்த,  ைண = வ ப் . அல் +  ைண – அஃ ைண. நிைலசெ்சால் 
லகர ெமய்  வ ஞ்ெசால் தகர தெலா  ணரந்்  ஆய்தமாகத் ரிந்த .

     " ல்வ  லளத்தல் வைண  னாய்தம் ஆக ம் ெப உ மல்வ  யாேன" என்ப  நன் ல் ற்பா 
(228);. இஃ , அல்வ ல் தனிக் ைல ய த்த லகரெமய் தகரதெ்தா  ணரின் றகரமாகத் ரிவ ம், 
அஃதல்லா  ஆய்தமாகத் ரிவ ம், அவ் ரண் மாக உறழ்வ ம், ஆக ந்நிைலயைட ம் என்  

ன்ற . இ  ெதான்  ெதாட்  வ ம் இலக் ய வழக்ைகத் த யேத யன் ப் ய 
ெந டன் .

எ- : நல் +  ைண-நற் ைண - றகரத் ரி  அல் +  ைண → ஃ ைண

பல் +  ளி-பஃ ளி - ஆய்தத் ரி

ல் + தா ைச- ஃறா ைச கல் +   = கற் , கஃ  - உறழ்ச்

த லக்கண த லா ரியன், ேப ல ள்ள எல்லாப் ெபா ள்கைள ம் ப த்த  வ ப்பைட ல் 
உயர் ைண (உயரவ் ப் );, அஃ ைண (தாழ்வ ப் ); என இ  ெப  வ ப்பாக வ த் , கட ம் 
மாந்த ம் இன்ப லகைட ம் மாந்தரான ேதவ ம் ன்ப லகைட ம் மாந்தரான நரக ம் ஆன, 
ப த்த ள்ள உ ரக்ெளல்லாம் உயர ் ைணெயன் ம், அவ் வ ல்லா உ ள்ளன ம் 
இல்லன மான ெபா ள்கெளல்லாம் அஃ ைணெயன் ம் ேவ ப த் , அவ் ேவ பாடை்டப் 
ேபச் வழக் ம் நிைல நி த் ட்டான்].

உயர் ைண பாரக்்க;see uyartinai.

அஃ ைணசெ்சால்

 
 அஃ ைணசெ்சால் aḵṟiṇaiccol, ெப. (n.)

   அஃ ைணபற் ய அல்ல  த்த ெசால்; word or term relating to the class of irrational things.

எ- : மா , மரம், கல், நிலம், வந்த , உள்ள .
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அக்கக்காய்

அக்கக்காய் akkakkāy,  . .எ.

    ண்  ண்டாக (உ.வ.);; asunder (com.u.);.

அக் 6 பாரக்்க;see Akku6.

. அக்கக்க

     [அ → அக்  =  ண் . 'அக்கக் ' அ க் த் ெதாடர.்'ஆய்'  . .எ. ஈ .]

அக்கச்

அக்கச்  akkacci, ெப. (n.)

   1.  த்த உடன் றந்தாள்; elder sister.

   2. அக்ைக ைற னள்; elder cousin-sister related either by blood or marriage.

   3. ம ப் ர  பற்  அக்கச்  என்  ளிக்கப்ப ம் த்த ெபண்; any senior girl or woman addressed akkacci. 
out of courtesy.

அக்ைக பாரக்்க;see akkai.

     'அக்கச்  டைம அரி , தங்கச்  டைம த டா?' (பழ.);.

     [அக்ைக + அச்  (தாய்); – அக்ைகச்  → அக்கச் . அக்ைக தாய் ேபான்றவளாதலால் 
அச் ெயனப்பட்டாள்.]

அக்கசாைல

அக்கசாைல akkacālai, ெப. (n.)

   1. ெபான், ெவள்ளி த ய கணியேவைல ெசய் டம் ( லப். 16 126, அ யாரக்். உைர);; metal works.

   2. தங்கசாைல ( ன்.);; mint.

     [அலங் தல்= ஒளி ெசய்தல் ( ங்.);. அலங்  → அலக்  → அலக்கம் = ஒளி. ஒ.ேநா ; இலங்  → இலக்  
→ இலக்கம் = ஒளி. அலக்கம் → அக்கம் = ஒளி ள்ள ெபான், ெபான், ேபான்ற ற கனியம். ஒ.ேநா ; 
அரத்தம் =  வப் . அரத்தம் → அத்தம் =  வப் .]

பண்ைடத் த ழகமான மரி நாட் ல் தன் தற் ெபான்ேன ைடத்தைமயால், ெபான்னின் ெபயேர 
ன்னரக்் கனியப் ெபா ப்ெபய ரா ற் . எ- : ெவண் ெபான் = ெவள்ளி, ெசம்ெபான் = ெசம் , 

க ம்ெபான் = இ ம் ." ாண் ற்ெபான் ன் ங்  யற் " என் ம் றள ல் (931); ெபான் என் ம் 
ெபயர ்அைடய க்காேத இ ம்ைபக் த்தல் காண்க. அக்கசாைல என் ம் ட் செ்சால் வட 
ெமா ல் இல்ைல. அக்கம் என் ம் ெசால் ற் "அரக்்க (arka); என் ம் வடெசால்ைல லமாகக் 
காட் ள்ள , ெசன்ைன அகர த . 'அரக்்க' என் ம் வடெசால் ற்  ஒளிக் க ர,் ஒளி ச் , க ரவன், 
பன்னிரண் , [அ.  + ஏ ( னா ைடசெ்சால்.);]

ெசம் , மதசச்டங் ,  கழ்ச் , பாட் , பாடகன், அண்ணன், உண  என் ம் ெபா ள்கைளக் , அச ்
ெசால் ஒளிர ்தைல ம் ேபாற் தைல ம் க் ம் 'அரச்'் (arc); என் ம் லத் னின்  ேதான் யதாகக் 

த் ள்ள , மானியர ் ல் யம்  சமற் த-ஆங் ல அகர த .

     'அரக்்க' என் ம் வடெசாற் ச ்ெசம்  என் ம் ெபா ளி க் மா ன் அச ்ெசால்'அரக்கம்' என் ம் 
ெதன்ெசால் னின்ேற ரிந் த்தல்ேவண் ம். அரக்  =  வப் , ெசம்ெம , ெசவ்ைவப் நஞ் . 
அரக்காம்பல் = ெசவ்வாம்பல் அரக்  → அரக்கம் =  வப் , அரத்தம், அவலரக் .

அரக்கம் → Skt, arka = ெசம் .

ெந ப் ற்  அல்ல  அதன் ணமா ய ஒளிக்  ெவண்ைம, ெசம்ைம, ெபான்ைம என் ம் 
ந்நிற ப்பதால், ெந ப்ைபக் க்க, உல் என் ம் ேவர,் அல் → அர ்என் ம், இல் → இர ்என் ம், எல் 

→ எர ்என் ம் ரிந்  ெவவ்ேவ  ெசாற்கைளப் றப் க் ம்.

இ  உல் என் ம் உ ப்ப ல் ளக்கப்ப ம்.

அக்கசாைலயர்

 
 அக்கசாைலயர ்akkacālaiyar, ெப. (n.)

   தட்டார ்( ங்.); ; goldsmiths, jewellers.

க. அக்கசால, அக்கசா க ; ெத. அக்கசால, அகசா  ;  . அக்கசாெல ; மரா. அகதாளி.
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அக்கட

அக்கட akkaḍa, இைட. (int.)

   ஒ  யப் க் ப் ; an exclamation of wonder.

     "அக்கட ராவணற் கைமந்த வாற்றேல" (கம்பரா.  த்த இராவணன் மந் ரப். 32);.

ம. அக்கடா ( ளி.இ.);;க. அக்கட, அக்கடக் கட (அ.ெதா.);. அக்க- யப் ,  யரம், ெவ ப் , அ க்கா  
த யன உணரத்் ம் இைடசெ்சால், ெத. அக்கட, அக்கடக்கட (அ.ெதா.);, அக்கச  

( யப் ைடசெ்சால்);.

     [அக்ைக = தாய். அக்ைக → அக்க ( ளி);. 'அட' ஒ  ெபா  ளிசெ்சால் அல்ல  யப் ,  யரம் 
த யன உணரத்் ம் இைடசெ்சால். அக்க + அட - அக்கட.]

ள்ைளகள், ெபரியெதான்ைறக் கண்  யக் ம்ேபா ம், அழ யெதான்ைறக் கண்  
ம ம்ேபா ம்,  யெதான்ைற அல்ல  காணாதெதான்ைறக் கண்  அஞ் ம் ேபா ம், ேநாய்நிைல ல் 
அல்ல  ன்ப நிைல ல் வ ந் ம்ேபா ம், தாைய அல்ல  தந்ைதைய ஒ ைற ம் பன் ைற ம் 

ளிப்ப ம், ேநா ம்ேபா  அவ் ளிப் ெபயைரப் பன் ைற ெசால் ப் லம் வ ம் இயல்ேப. 
தற்காலத் ற் ள்ைளகளாற் ெசால்லப்பட்ட அவ் ளிப்ெபயரக்ள் ன்னர ்வளரச்் நிைல ம் 

வழங் யதனால் நாளைட ற் பல்ேவ  ப் ைடச ்ெசாற்களாக ெமா வழக் ல் நிைலத்  ட்டன.

ஐயன், அக்ைக, அத்தன், அப்பன், அம்ைம, அன்ைன த ய தாய் தந்ைத ைறப் ெபயரக்ளின் ழ், 
அவ்வப் ெபயரினின்  ரிந் ள்ள ப் ைடச ்ெசாற்கைளக் காண்க.

அக்கட என் ஞ் ெசால் ேவ  உணரச்் கைள ம் உணரத்்தக் ய ப் ைடச ்ெசால்ேல.

 அக்கட akkaḍa,  . .எ.

   அவ் டம், அங் , அப் பக்கம்; there, thither, that side.

     "அக்கட ேபாெவ ம்" (தனிப்பா.  . 2, பக். 3);.

     [அ= அந்த. கைட-பக்கம். அக்கைட → ெத. அக்கட.]

அக்கடாெவனல்

 
 அக்கடாெவனல் akkaṭāveṉal, ெப. (n.)

   ெந  வ  வந்த அல்ல  வ ந்  ைழத்த இைளப் க் கைளப் த் ர, நிழ ல் ஓய்ந் த்தற் 
ப் ; expr. of repose in a shady spot, after a long tedious journey or arduous labour.

ெத. அக்கடா

     [அக்ைக= தாய். அக்ைக → அக்க ( ளி);. 'அடா' ஒ  ளி ைடசெ்சால். அக்க + அடா → க்கடா.]

ெந வ ப்ேபாக்க ம் க ைழப்பாள ம் இைட ம் கைட ம் இைளப்பா ம் ேபா ,'அக்கடா' 
என்  ெசால்  அமரவ்  வழக்கம்.

இனி,  ம்பத் ெதால்ைலயால் ெந நாள் இடரப்்பட்ட நிைலைம னின்  நீங்  அைம வ ம், 
அக்கடாெவன் த்தல் எனப்ப ம்.

     'இ வைர எத்தைனேயா ஆண்  உங்களாேல படாதபாெடல்லாம் பட்ேடன். இனி, உங்கைள ட் ப் 
ரிந்  அக்கடாெவன் க்கப்ேபா ேறன்' என்ப  ஒர ்உலகவழக் த் தாய் ற் .

அக்கடா என்ப , ஒர ்ஒய் க் ப்  ளிப்ெபயேரயன்  ஒ க் ப்பன் . அக்கட என் ம் 
யப் க் ப் ச ்ெசால் ற்  உைரத்த ளக்கத்ைத, ஏற் மள  இதற் ங் ெகாள்க.

அக்க

அக்க  akkaḍi, ெப. (n.)

   1. மரக்கலம் க ங் காற்றால் க ற்ற ண்  அங் ங் ம் அைலதல்; difficulty or trouble experienced in a 
voyage by a ship which is being tossed about in a storm and battered by its ropes.

   2. ஏதம்,  ன்பம்; peril, distress (R.);.

எனக்  அக்க யா க் ற  (உ.வ.);.

ம. அக்க , அக் , அக் ளிப்  ; க. அக்க தக்க .

     [அக்கம் = க . அ  = அ ப் . அக்க + அ  → க்க .)
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அக்கைட

 
 அக்கைட akkaḍai, ெப. (n.)

   அப் பக்கம் ; that side.

     [அ + கைட → க்கைட.]

 அக்கைட akkaḍai,  . .எ. (adv.)

   அங்ேக; there.

ெத. அக்கட

     [அ + கைட → க்கைட.]

அக்கணம்

 
 அக்கணம் akkaṇam, ெப. (n.)

   ெவண்காரம்; borax (W.);.

அக்கணா

 
 அக்கணா akkaṇā, ெப. (n.)

   தான் ; belleric myrobalan, Terminalia belerica.

ம வ. அக்கத்தான். அக்கந்தம், அக்கம், அக்கா , அக்காத்தான், அக்காந் .

அக்கத்தான்

 
 அக்கத்தான் akkattāṉ, ெப. (n.)

அக்கணா பாரக்்க;see akkaņa.

அக்கேத

 
 அக்கேத  akkatēvi, ெப. (n.)

   ேசாைனப் ல் (மைல.);; species of grass.

அக்கந்தம்

 
 அக்கந்தம் akkandam, ெப. (n.)

அக்கணா பாரக்்க;see akkaņa.

அக்கந்

 
 அக்கந்  akkandu, ெப. (n.)

   ேபார க் ங் களத் ற் ெபா  ற் ைக ல், மணிக் ய க்  அப்பாற்ேபாய் ந் டக் ம் 
பதரத்் ரள் (யாழ்ப்.);; the chaff which separates, in the process of threshing and forms a sort of ridge all around the 
threshing floor (J.);.

அக்கப்பைற

 
 அக்கப்பைற akkappaṟai, ெப. (n.)

   அைலைக (சம்.அக.);; wandering about.

     [ஒ கா.க ங்காற் லகப்பட்ட மரக்கலக் க ம் பா ம் அலச ப்ப வ ேபால்,  ன் ற்  
அங் ங் ம் அைலைக, அக்கம் = க . பற → பைற = பறத்தல், காற் ற் பறத்தல்.]
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அக்கப்பா

அக்கப்பா  akkappāṭu, ெப. (n.)

   1. மரக்கலச ்ேசதம்; disaster at sea, shipwreck ( ன்.);.

   2. கப்பற் சரக் ழப் ; loss of cargo (W.);.

     [.ஒ கா. அக்கம் =  லசச்ரக்  ; பா  = ெக ைக.]

அக்கப்ேபார்

அக்கப்ேபார ்akkappōr, ெப. (n.)

   1. கலகம் (ெகா.வ..);; affray, scuffle (colloq.);.

   2. ெதாந்தர , ெதால்ைல (ெகா.வ.);; worry, trouble (colloq.);.

ம. அக்கப்ேபா .

     [ஒ கா.அக்  =  ண் ,  ய . அக்  + ேபார ்→ க் ப்ேபார ்=  ேபார,் கலகம், ெதாந்தர . 
அக் ப்ேபார ்→ அக்கப்ேபார.் இனி, அக்  → அக்கம் + ேபார ்→ க்கப்ேபார ்என் மாம். அக்கக்காய் 
( ண்  ண்டாக);, அக் ணிப் ள்ைள ( ள்ைள); என் ம் வழக் கைள ேநாக் க.]

அக்கம்

அக்கம் akkam, ெப. (n.)

   தவசம்; cereal.

அஃகம் பாரக்்க;see akkam'.

     'அக்க ைல ய யாதவன் க்கம யான்'. (பழ);.

க.,  . அக் .

     [அஃகம்→ அக்கம்.]

அக்கம் என்ப  அகம் என் ம் ெதா ம்.

 அக்கம் akkam, ெப. (n.)

ெவண்ைம, க ைம, ெசம்ைம, ெபான்ைம,  ரால் (க லம்-brown); என் ம் நிறங்களால் 
ஐவைக பட்ட ம், ஒன்  தல் ப னா  வைர ண் ைனகைளக் ெகாண்ட ம், ஒ வைகச ்

றப்பான ம த் வ ஆற்றல் ெகாண்டதாகக் க தப்ப வ ம்,  மரிநாட் க் காலந்ெதாட் ச ் வ 
ெந த் த ழரால் அணியப்பட் வ வ ம், பனிமைலய வார ேநபாள நாட் ல் இயற்ைகயாக 

ைளவ ம், அக்கமணி என்  ெபயர ்வழங் ய ம், ஆரியர ்ெதன்னா  வந்த ன் உ த் ராக்கம் 
( த்ரா ); எனப் ெபயர ்மா ய மான காய்மணி ;{Rudråkșa} 

 bead, a Nepalese product, of five different colours, having one to sixteen pointed projections over the surface, considered to 
possess some rare medical properties, and customarily worn by the Tamilian Saivites from Lemurian or pre-historic times.

     "தைலெய ம் பப் க் ெகாக் ற அக்கம்" ( ப் . 475);.

அக்  பாரக்்க; ;see akku.

     [அள்=  ரை்ம ( வா.);. அள் → அள்  → அஃ . ஒ.ேநா. ெவள் → ெவள்  → ெவ.ஃ  =  ம் ,  க 
ம் ,  றர ்ெபா ைள ம் . அஃ  → அக்  =  ரை்ம,  ைன,  ண் ைன,  ண் ைன ள்ள 

அக்கம்காைர

 
 அக்கம்காைர akkamkārai, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கடல் ன்; a kind of sea-fish, Chorinemus moadetta (queen-fish);.

அக்கம்பக்கம்

 
 அக்கம்பக்கம் akkambakkam, ெப. (n.)

   அண்ைடயயல்; this side and that side, in the neighbourhood, all around.

     'பக ல் அக்கம்பக்கம் பாரத்் ப் ேப ' (பழ.);.

பக்கம் பாரக்்க;see pakkam.

     [அ  → அ க்  → அ க்கம் = பக்கம், அண்ைம. ஒ.ேநா ; ம. அ க்கல் = பக்கம். அ க்கம் → அக்கம். 
'அக்கம்பக்கம்' எ ைக மர ைனசெ்சால். எ ைக ேநாக்  அ க்கம் அக்கம் எனத் ெதாக்க . 
எனி மாம்.]
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அக்கம்பாைர 
(ேதால்பாைர)

 
 அக்கம்பாைர (ேதால்பாைர) akkambāraitōlpārai, ெப. (n.)

   ஒ வைக கடல் ன்; a kind of sea fish, Chorinemus spp.

அக்கமணி

அக்கமணி akkamaṇi, ெப. (n.)

வமணி (உ த் ராக்கம்);;{rudrākșa} 

 bead.

     "ெபா யர வக்க மணிதெ்தாைட ண் " ( க்காளத்.  . 5 ; 27);.

     [அக்கம் + மணி. உ ண்ைடயா ப்பதனா ம் மணிேபால் அணியப்ப வதனா ம் அக் க்காய் 
மணிெயனப்பட்ட .]

அக்கமாைல

அக்கமாைல akkamālai, ெப. (n.)

   1.  வமணி (உ த் ராக்க); மாைல; string of {rudrāksa} beads.

     " க  மக்க மாைல ைன ேவார"் ( ரேபாத, 18;3);.

   2. மன்றாட்  (ெசப); மாைல; rosary.

     " த்தக மக்க மாைல...... ெபா ந்  ைகயாள்" ( வாலவா. கட ள்வா. 20);.

     [அக்கம் + மாைல.]

 அக்கமாைல akkamālai, நான் கனின் ரம்மா ன் ற்பத் ல் வல  ேமற்ைக ஏந் க் ம் மாைல.

 string of beads in the hands of Brahma.

     [அக்கம்+மாைல]

அடந்தகம்

 அடந்தகம் aḍandagam, ெப. (n.)

   ெவள்ைளச ்சாரைண; a kind of plant with white flowers of one-styled trianthema, Trianthema monogyna (சா.அக.);.

அடந்ைத

அடந்ைத aḍandai, ெப. (n.)

   ஒ  தாளம்; a time measure in music (சங்.அக.);.

ம. அடந்த, அடதாளம்; க. அட்டதாள. அடதாள, ெத. அ தாள .

 அடந்ைத aṭantai, ெப.. (n.) 

   ெதாண்டர ப் ெபா யாழ்வார  வரங்கத்  வனங்கள்; Flower garden.

     "அடந்ைத நடந்ைத வனஞ் ழ் அரங்கத்  அரவைன" (அட். 2:20);.

     [அ -அைடந்ைத]

அடப்பக்கத்

 
 அடப்பக்கத்  aḍappakkatti, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் கடல் ன்; a kind of sea-fish, Notopterus kapirat.

அடப்பக்கத் ப்பா
ைற

 
 அடப்பக்கத் ப்பாைற aḍappakkattippāṟai, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கடல் ன்; a kind of sea-fish, Notopterus chitala.
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அடப்பங்ெகா

அடப்பங்ெகா  aḍappaṅgoḍi, ெப. (n.)

   1. ஆட் க்காலடம்  அல்ல  யற்றைழ ( சற்றைழ);; goat's foot creeper, goat's foot convolvulus or hareleaf, 
Ipomaeabiloba.

   2. ெவள்ளடம் ; white goat's foot, Ipomaea beladamboo alias Convolvulus flagelliformis (சா.அக.);.

     'அடப்பங் ெகா ம் ரண்டால் க் ' (பழ.);.

ம. அடம்  ; க.,  . அ ம் .

     [அடம்  + அம் (சாரிைய); + ெகா .]

     [P]

அடப்பதா

 
 அடப்பதா  aḍappatāti, ெப. (n.)

    வப் க் த்தன் தம்ைப; a kind of plant bearing red flowers, Inula indica.

     [த. அடப்பம் + Skt. tadi.]

அடப்பம்

 
 அடப்பம் aḍappam, ெப. (n.)

   அைடப்பம் என்பதன் ேவ  வ வம்; dial. var. ofadaippam.

 அடப்பம் aḍappam, ெப. (n.)

   வா ைம; almond, Amygdalus communis.

அடப்பம் ைத

அடப்பம் ைத aḍappamvidai, ெப. (n.)

   வா ைமப் ப ப் ; almond kernel.

     "அடப்பம் ைதயாம் வா ைமப் ப ப் னாேல" (பதாரத்்த, 785);.

அடப்பமரம்

 
 அடப்பமரம் aḍappamaram, ெப. (n.)

   வா ைம மரம்; almond tree.

ம. அடமரம்

அடப்பன்

 
 அடப்பன் aḍappaṉ, ெப. (n.)

   கடம்  (மைல.);; common cadamba, Eugenia racemosa alias Anthocephalus cadamba (சா.அக.);.

 அடப்பன் aḍappaṉ, ெப. (n.)

   பரவர் லப் பட்டப் ெபயர ்(யாழ்ப்.);; a caste title of Paravās (J.);.

அடப்பனார்

 
 அடப்பனார ்aḍappaṉār, ெப. (n.)

   அடப்பன் என் ம் பட்டப்ெபயரின் உயர் ப் பன்ைம வ வம்; honorific form of the caste title adappaր.

அடப்பான்
அடப்பான் aḍappāṉ, ெப. (n.)

   ைவரிப் ள், வல்  (கைலமகள், 56 ; 189);; peregrine falcon.
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அடப்

 
 அடப்  aḍappi, ெப. (n.)

அடப்பன் பாரக்்க;see adappan".

அடப் மா கம்

 
 அடப் மா கம் aḍappimātigam, ெப. (n.)

    வப் க் கா த் ம்ைப; Benares red toombay (Lucas);, balsom flower, Impatiens genus (சா.அக.);.

அடம்

 
 அடம் aḍam, ெப. (n.)

    த்  (இ.வா.);; knife (Loc.);.

க. அடகத் , ெத.அடகத் ;  . இடகத் ; மரா. அட தா.

 அடம் aṭam, ெப.. (n.) த

    டம், அ த்தம்; strength, power

     "மா  நல்ல அடமா இ க் " (வ.ெசா.அக.);.

     [அ -அடம்]

அடம்பாரம்

அடம்பாரம் aḍambāram, ெப. (n.)

   1. பண்டங்களின் ஏராளம் (தஞ்ைச);; plenty, as of articles (Tj.);.

   2.  ம்; the entire, whole, altogether (W.);.

ம. அடம்பாெட

அடம்

அடம்  aḍambu, ெப. (n.)

   1. ஒ  படரெ்கா ;     'அடம்பங் ெகா ம் ரண்டால் க் ' (பழ.);.

     " ம்ைபெவள் ளடம்  ங்கள்" (ெபரிய . ஏயரே்கா. 100);.

   2. கட ப் ; sea-flower, Adambia glabra (சா.அக.);.

   3. கடம் ;   4. ெகான்ைற (சம்.அக. ைக.);; Indian laburnum.

   5. ஒ வைக மரம்;ம. அடம் ; க.,  . அ ம் .

அடம

 
 அடம  aḍamarudu, ெப. (n.)

   கடலாத்  (Nels.);; stag's horn trumpet flower.

அடமானம்

 
 அடமானம் aḍamāṉam, ெப. (n.)

அைடமானம் பாரக்்க;see adai-manam.

அடர்-தல்

அடர-்தல் aḍartal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ெந ங் தல், ெச தல்; to be close together, thick, crowded.

     "அ ைக  ெந ஞ்  மடரந்் " (மணிேம.12;60);.

   2. ேபார ்ெசய்தல்; to fight, engage in a battle.

     "எண்  பைடகளில்வா ெற ரத் இ யட ம் ேவைல" (கந்த . உற்பத். தாரக 39);.
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அடர்

அடர1் aḍarttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

     '1அடரத்ல்' என்பதன் . . (caus. of agardal);.

   1. அ க் தல்; to press down, crush, squeeze.

     " ரலா லடரத்்தான்வல் லரக்கைன ம்" (ேதவா. 7.97;8);.

   2. ெந க் தல்; to press hard, exert pressure upon.

   3. வ த் தல்; to oppress.

     "அடர் லன் ேபாக்கற் ேறாரக்் ம்" (ேகா ற் . பா . 18);.

   4. தாக் தல், ேபார ்ெசய்தல்; to attack, make an onset upon, begin a quarrel.

     "ஆைள யாள்ெகாண்டடரத்்தனர"் (கந்த .  த்த தனாட். 111);.

   5. ெகால் தல்; to kill.

     "இடங்கைர யா  வலவ னடரத்்த  ேபால" (கல்லா. 59);.

   6. ெக த்தல்; to destroy, remove.

     "பாவ மடரத்்தமரவ்ாேர வேலா த் " (ைசவச. ெபா . 567);.

ம. அடரக்் க ; க. அடரி  ; ெத. அடரின் .

     [அ  → அடர.்]

 அடர2் aḍarttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

அடர்ச்

அடரச்்  aḍarcci, ெப. (n.)

   1. ெந க்கம் ( ந்தா, நி.);; closeness.

   2. ெகா ய ைர ெயண்ணஞ் ெசயல்களா ய மாந் கத் ன் (இராசதத் ன்);  ணம்; qualities of passion.

அடர்ேசாளம்

அடரே்சாளம் aḍarcōḷam, ெப. (n.)

   கால்நைடத் னிக்காக அடரத்் யாகப் ப ரி ம் காக்காய்ச ்ேசாளம்; black Solam sown closely as a fodder 
crop [M. Cm. D. (1887);, 201].

அடர்த்

 
 அடரத்்  aḍartti, ெப. (n.)

   ெந க்கம்; closeness, thickness.

தைலம ர ்அடரத்் யா க் ற  (உ.வ.);.

அடர்த் ப்பலைக

 
 அடரத்் ப்பலைக aḍarttippalagai, ெப. (n.)

    ண்னமான பலைக (யாழ்ப்.);; thick plank (J.);.

     [அடரத்்  + பலைக.]

அடர்ந்ேதற்றம்

அடரந்்ேதற்றம் aḍarndēṟṟam, ெப. (n.)

   ெகா ைம, வல்லந்தம் ( ன்.);; oppression, violence.

     [அடரந்்  + ஏற்றம்.]

 அடரந்்ேதற்றம் aṭarntēṟṟam, ெப.. (n.)

   ெமாத்தமாக வைரய க்கப்பட்ட வரி; totallydefined tax. (ெத.ேகா.சா3:2);.

     [அடரந்் +ஏற்றம்]
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அடர்ந்ேதற்

 
 அடரந்்ேதற்  aḍarndēṟṟi, ெப. (n.)

அடரந்்ேதற்றம் பாரக்்க;see adarndsu)-érram.

     [அடரந்்  + ஏற் .]

அடர்ப்பம்

 
 அடரப்்பம் aḍarppam, ெப. (n.)

   ெந க்கம் (uurrupti..);; closeness (J.);.

அடர்ப்

அடரப்்  aḍarppu, ெப. (n.)

   1. ெந க் ைக; pressure.

     "அவன் சங்கற்ப டைனப்ேபா லைசவற் ப்ப வடரப்்பரிதாய்" (ஞானவா. ஞான ண். 16);.

   2. ேபார;் struggle, battle.

     "அசனி  ன ற்பைட யடரப்் ேமா ரயலாக" (இர .  க் . 174);.

அடர்

அடர்  aḍarpu, ெப. (n.)

   1. ெந க்கம்; closenes (சங்.அக.);.

   2. ெந ங் த் ெதாடரை்க; close pursuit.

அடர்ைம

அடரை்ம aḍarmai, ெப. (n.)

   ெநாய்ம்ைம; Lightness.

     "அரத்த வடரை்ம ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக் 53;130);.

அடர்ைவ ரி

 
 அடரை்வ ரி aḍarvaicūri, ெப. (n.)

   ஒன்ேறாெடான்  கலக் ம்ப  ெந க்கமாக வாரக்் ம் அம்ைம ேநாய்; small-pox in which the pustules run 
together or into each other, confluent small-pox alias C. variola (சா.அக.);.

     [த. அடர ்+ Skt. masüraka < த. ைவ ரி.]

அடர படர

 
 அடர படர  aḍaraḍibaḍaraḍi, ெப. (n.)

    ைனந்  ெபா ைக, ெப ங் ழப்பம் ( ன்.);; desperate fighting, hard scuffle, great confusion.

அடரார்

 
 அடரார ்aḍarār, ெப. (n.)

   பைகவர ்( ந்தா.நி.);; enemies.

அடெரா

 
 அடெரா  aḍaroli, ெப. (n.)

   அதட் ஞ்ெசால் ( ங்.);; vehement noise to scare away beasts.

     [அடர ்+ ஒ . அள் → அ  → அடர.் அள் தல் = ெந ங் தல். அடரத்்தல் = ெந ங் ப் ெபா தல், 
வ த் தல், ெகால் தல்.]
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அடல்

அடல் aḍal, ெப. (n.)

   1. சைமத்தல்; cooking.

   2. ெகால் ைக; killing, murdering.

     "அன்னவர ்தைமயட லரிய தாெமனின்" (கந்த .  த்த வா . 70);.

   3. வ த் தல்; to afflict, cause pain or suffering.

     "அடல்வண்ண ைவம்ெபா ம்" ( வக. 1468);.

   4. பைக; hatred, enmity.

     "மன் ற் றம்பலவரக்் கடைல ற் றாரின்" ( க்ேகா. 218);.

   5. ேபார ்( டா.);; war, conflict.

     "அடல்வ மானவர"் (கந்த . ேதவ. ெதய்வ. 67);.

   6. வ ைம; power, strength.

     "அடன்மா ன் ேப  ரித் றந் தரித்தைன" (கந்த . உற்பத். ேமான. 12);.

   7. ெவற் ; victory, success.

     "அடல  ென ேவ லண்ணல்" (கந்த .  த்த,  ரபன். 256);.

ம. அடல், அடர ்; க., ெத. அட .

     [அ  → அடல். அ தல் = சைமத்தல், ெகால் தல், வ த் தல்.]

அடலம்
அடலம் aḍalam, ெப. (n.)

   மாறாைம ( ந்தா. 5.);; state of remaining unchanged.

அட

 
 அட  aḍali, ெப. (n.)

   அ க்கைள ேவைலக்காரி, ெவள்ளாட்  (யாழ்ப்.);; a woman cook. maid-servant (J.);.

     [அ தல் = சைமத்தல். அ  → அடல் → அட  = சைமயற்காரி.]
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அடைல

அடைல aḍalai, ெப. (n.)

   1. காய்சச்ல்; fever (சா.அக.);.

   2.  டைல (ெபா .நி.);; cremation ground.

   3. ேசா ; cooked rice.

அக்காரடைல (உ.வ.);.

   4. சாம்பல்; ashes.

     "ேவ ம் ர ம் அடைலபட த் " (உபேதசகா நரகா. 39);.

   5. நீ  (பற்பம்); (இராசைவத். 161);; metallic calx.

   6.  நீ ; sacred ashes smeared on the body as a mark of a saivaite.

     "ஆ யாலயத ்தடைலெகாண் " ( ைள. சமணைரக். 82);.

   7. ேபார ்( ங்.);; battle.

   8. ேபாரக்்களம்; battle-field.

     "அடைல ணர் ன் றா ம்" (கந்த .  த்த.  ரபன். 256);.

ம. அடரக்ளம்.

   9.  ன்பம்; trouble, distress.

     "அடைலக்கடல் க வான்'' (ேதவா. 4.110 ; 6);.

ம. அடர;் க. அட  ; ெத. அட , அடல .

அடைல 
டைலயாய்

அடைல டைலயாய் aḍalaibuḍalaiyāy,  . .எ. (adv.) (ெநல்ைல)

   1.  கத் ணிசச்லாய்; in an impetuous manner.

   2.  ெமன; Suddenly.

     [அ  → அடல் → அடைல → அடைல டைல - 'அடைல' ன் எ ைக ரட்டல்.]

அடைல டைல

 
 அடைல டைல aḍalaimuḍalai, ெப. (n.)

    ண் ெசால் (யாழ்ப்.);; vain words (J);.

     [அடைல → அடைல டைல - 'அடைல' ன் எ ைக ரட்டல்.]

அடவா தன்

 
 அடவா தன் aḍavāpidaṉ, ெப. (n.)

   மஞ்சள்; turmeric, saffron, Curcuma longa (சா.அக.);.
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அட

அட  aḍavi, ெப. (n.)

   1. மரமடரந்்த கா ; thick forest, jungle.

     " ந்தத் தட ம்." ( லப். 6;29);.

     'அட  ெசன் ம் ற க் ப் பஞ்சமா' ? (பழ.);.

   2. ேசாைல; grove.

   3.  ந்த ட்டம் அல்ல  அள ; large collection.

     "ேவரிமலர ் ண்டகத் தட க் ெக ய" (கல்லா. 56);.

   4.  ஞ்ேசாைல (நந்தவனம்); ( வா.);; pleasure-garden.

ம. க., ெகாலா.,  ரா ., அட  ; ெத. அட , அ . .

     [அ  → அடர ்→ அடர்  → அட  = மரமடரந்்த கா .]

த. அட  → Skt. ațavi. அட் (to wander); என் ம் லத் னின்  ரிந் , அைலந்  ரி ம் இடத்ைதக் 
ப்ப  அட  ெயன் ஞ் ெசால்ெலன்  வடெமா யாளர ்ெபா டக்ரணியம் வ  ெபா ந்தா . 

இராம ம் பாண்டவ ம் ற ம் காட் ல் அைலந்  ரிந்தைத உடெ்காண்  அவர ்அக்க த்ைதக் 
ெகாண் க்கலாம். ஆ ன், அ  ஒ  லரக்்ேக ெபா ந் வதாதலா ம், அட ெயன்ப  மரமடரந்்த 
காடை்டேய க் ஞ் றப் ச ்ெசால்லாதலா ம், ஆரியெரா  ெதாடரப்ற்ற ஆைனமைலக் காட ம் 
அசெ்சால்ைலத் ெதான் ெதாட்  வழங்  வ தலா ம், த ழ் வடெமா க்  ந் யதாதலா ம், 
அட ெயன்ப  த ழ்ச ்ெசால்ேலெயன்ப  ேதற்றமாம்.

 அட  aṭavi, ெப.. (n.)

   1. ேபாரப்்பைட; army. (ெத.ேகா.சா.3:2);.

அட க்கசே்சாலம்

அட க்கசே்சாலம் aḍavikkaccōlam, ெப. (n.)

   1. கத் ரி மஞ்சள்; long and round zedoary, Curcuma amada.

   2. ஒ வைக ந மணப் பண்டம்; an aromatic drug.

ம. அட க்கசே்சாலம்

     [அட  + கசே்சாலம்.]

அட க்கம்பம்

 
 அட க்கம்பம் aḍavikkambam, ெப.. (n.)

   சாம்பல்; ashes (சா. அக.);.

அட க்கல்

 
 அட க்கல் aḍavikkal, ெப. (n.)

   காட் ல் அகப்ப ம் க ம் ள்ளிக் கல், கானகக் கல்; a stone with black dots, found in the forest (சா.அக.);.

     [அட  + கல்.)

அட க்காணம்

 
 அட க்காணம் aḍavikkāṇam, ெப. (n.)

   காட் க் ெகாள்; jungle horse-gram, Cassia absus (சா.அக.);.

     [அட  + காணம்.]

அட க்ெகால்

 
 அட க்ெகால் aḍavikkol, ெப. (n.)

   ேகாேராசைன (பரி.அக.);; bezoar.
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அட கம்

 
 அட கம் aḍavigam, ெப.. (n.)

   சாம்பல்; ashes (சா.அக.);.

அட க்கம்பம் பாரக்்க;see adavi-k-kambam.

அட செ்சால்

 
 அட செ்சால் aḍaviccol, ெப. (n.)

   ேகாேராசைன; bezoar ( .அ.);.

ஒ.ேநா. அட க் ெகால்.

அட சரர்

அட சரர ்aḍavisarar, ெப. (n.)

ேவடர;் hunters.

     "அட  சரர் ல மரகத வனிைத ம்" ( ப் . 563);.

     [த. அட  +- Skt. cara → த. சரர.்]

அட நீர்

 
 அட நீர ்aḍavinīr, ெப. (n.)

   காட்டாற்  நீர;் water of a jungle river (சா.அக.);.

அட மஞ்சள்

 
 அட மஞ்சள் aḍavimañjaḷ, ெப. (n.)

   மரமஞ்சள்; tree turmeric, Coscinium fenestratum (சா.அக.);.

அட மார்

அட மார ்aḍavimār, ெப. (n.)

   ெநசவாள ள் ஒ  வ ப்பார;் a class of weavers (M.E.R. 310 of 1916-B);.

     [அைட → அைட   → அைட  → அட  + மகார ்→ மார ்(ப. பா. ஈ );.]

அட ர்ச்

 
 அட ரச்்  aḍavimūrcci, ெப. (n.)

    வப் க் ப்ைப; rattle-wort, Crotolaria laburnifolia (சா. அக.);.

அட ேமற் ல்

 
 அட ேமற் ல்  aḍavimēṟpulluruvi, ெப. (n.)

   கள்ளிப் தரில் ைளக் ம் ல் ; a parasite found on kalli tree, Euphorbia genus.

     [அட  + ேமல் +  ல் .]

அட ைம

 
 அட ைம aḍavimai, ெப. (n.)

   க ங்கரிசாைல, கரிசலாங்கண்ணி ன் கரிய வைக; black eclipse plant, Eclipta prostata (nigra);.
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அட யன்

அட யன் 1 aḍaviyaṉ, ெப. (n.)

   கா வாழ்நன்; forest-dweller.

ம. அட கன் ; க. அட சர .

 அட யன் 2 aḍaviyaṉ, ெப. (n.)

   1. ஒைல ரக்்   வாரைட (யாழ்ப்.);; mid-rib, as of a palm leaf(J.);.

   2.  ைடப்ப வைக (யாழ்ப்.);; broom made of woody tendons or mid-ribs of palm leaves (J.);.

அட யார்

அட யார ்aḍaviyār, ெப. (n.)

   ைகக்ேகாளரின் லப் பட்டப்ெபயரக் ள் ஒன்  (இ.வ.);; a caste title of the Kaikkola weavers (Loc.);.

     [அைட → அைட  → அைட  → அட  + ஆர ்(உ. பன். ஈ );.]

அைடதல் = 1. அைடக்கலம் தல்.

     "அைடந்தவரக்் க ளா னா ன்" (கம்பரா.  டண. 111);.

   2. ேபரின்ப ெப தல்.

உலக வாழ் ல், ஒ வர ் ன்பத் ற்  அல்ல  ெகாைலக் த் தப்  அைடக்கலம் க அரசன், 
பைடத்தைலவன், வ யவன், ெப ஞ் ெசல்வன்,  னிவன் த ய பலரி ப் ம்,

இைறவைன அைடதேல றந்த அைடக்கலம் தலாகக் க தப்ப ம். இைறவன் பற்  ஞ் யவர ்
நீ , இ ங்கங்கட்  த ய பட்டங்கைளத் தாங் க்ெகாள்வ ம் வழக்கம்.

ைகக்ேகாள ள் ஒ  ரிவார,் இ ங்கம் என் ம் வக்  யணிபவர;் மற்ெறா  ரிவார ் ரப்ாதம் 
என் ம் லப்பட்ட ைடயார.் ேகா ல்களி ள்ள ெதய்வங்கட் ரிய சப்பரங்கைள ம் 
அணிகங்கைள ம் (வாகனங்கைள ம்);  ழாக் காலங்களில் தாங் ச ்ெசல்வார ் பாதந் 
தாங் கள் எனப்ப வர.் அப் ெபயரின் க்கேம பாதம் என்ப .

   ேதவபத்  யால், ஒவ்ெவா  ைகக் ேகாளக் ம்ப ம் ஒ  ெபண்ைணக் ேகா ல் ெதாண் ற்  
ஒப்பைடத்  வந்ததாகத் ெதரி ன்ற . அ பற் , எடக்ார ்தரசத்தன் (Edgar Thurston); தம் ெதன்னாட் க் 

லமர கள் (Castes and Tribes of Southern India); என் ம் ற் ன்வ மா  ெதரி த் ள்ளார;்     "In every 
Kaikolan family, at least one girl should be set apart for and dedicated to temple service........."

     "Kaikolan girls are made Dasis either by regular dedication to a temple, or by the headman tying tali (náttu potfu);. The 
latter method is at the present day adopted because it is considered a sin to dedicate a girl to the god after she has reached 
puberty, and because the securing of the requisite official certificate for a girl to become a Dasi involves considerable trouble."

     "It is said", Mr. Stuart writes, "that, where the head of a house dies, leaving only female issue, one of the girls is made a 

அட ல்

 
 அட ல்  aḍaviyiltiruḍi, ெப. (n.)

   ச ரக் கள்ளி; square spurge, Euphorbia quadruculli.

அட

அட  aḍaviyī, ெப. (n.)

   க க் ன் ெப ந் க்க ம் மயக்க ம் உண்டாக் ம் காட்  ஈ ( வரட.் 451);; an insect of the forest, the bite 
of which develops excessive sleep and stupor.

   2. ஒ வைகக் காட் ப் ; a forest worm (சா.அக.);.

     [அட  + ஈ.]

அட

 
 அட  aḍavu, ெப. (n.)

   அட  (W.G.);; pledge, pawn.

ம., க.,  . அட  ; ெத. அட்ட .

     [அைட  → அட .]
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அட ெசய்வார்

 
 அட ெசய்வார ்aḍavuseyvār, ெப. (n.)

அட மார ்பாரக்்க;see adavimar.

அடேவாைல

 
 அடேவாைல aḍavōlai, ெப. (n.)

   அைடமான ஓைல; lease-deed.

     [அைட → அைட  → அட . அட  + ஒைல.]

அடைள

அடைள aḍaḷai, ெப. (n.)

   கடல் ன்வைக; a kind of marine fish.

அடல்2 பாரக்்க;see adal2.

அடா

அடா 1 aṭā, இைட. (int.)

   1. இ ந்ேதான்,  ழ்ப்பட்டவன்,  வன், சண்ைட ம் பைகவன் ஆ ேயாைர ளிக் ம் ளி; a 
vocative addressed to an outcaste, or an inferior, or a small boy or a quarrelling enemy.

     "அவன் ெசத்த ேச ைய நீ ய யாேயா அடா த்த" (இராமநா.  ந்தர. பக். 267);.

     "நில்லடா  நில்லடா" (கம்பரா.  த்த. நாகபா. 73);.

   2. இகழ்ச் , ெவ ப் ,  யப் , மன வ த்தம் த யவற் ன் ப் ைடசெ்சால்; an exclamation of 
contempt, hatred, surprise, regret, etc.

அடா ! இப்ெபா தாேன பாரத்் ட்  வந்ேதன். அதற் ள்ேளயா ேபாய் ட்டார!் (உ.வ.);.

ம. எடா ; க. அடா ; ெத. ஏரா.

     [ஏலா → ஏளா → ஏழா → ஏடா → எடா → அடா.]

 அடா 2 aṭā, ெப.எ. (adj.)

அடாத பாரக்்க; see adda.

     [அடாத → அடா (ஈ.ெக.எ.ம.ெப.எ.);.]

அடாசனி

அடாசனி aṭācaṉi, ெப. (n.)

   1. நீரக்்கால்களில் இயற்ைகயாகப் பட ம் ஆைரக் ைர; greens growing near water channels.

   2.  ளியாைர (மைல.);; yellow wood-sorrel, Oxtilis corniculata.

அடா -தல்

அடா -தல் aṭācudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ல தல்; to recede, give place to.

—, 5 ெச. ன்றா . (v.t.);

    ணித்தல்; to stuff.

க. அட

     [அைட → அைட  → அடா .]

அடா

 
 அடா  aṭācu, ெப. (n.)

   மட் ன ெபா ள்; spoiled substance, damaged stuff, putrefied matter.

க. அடசல;  . அெத ; மரா. அடசாண்டா.

     [அ  → அடாத  → அடா  → அடா  = தகாத .]
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அடாஞ்

 
 அடாஞ்  aṭāñji, ெப. (n.)

   இலவங்கப் ; flower of the clove tree, Caryophyllum (சா.அக.);.

அடாதஞ்சம்

 
 அடாதஞ்சம் aṭātañjam, ெப. (n.)

    க்ைக ள்ள அரிமாப் ( ங்கம்); ேபான்ற இறந் பட்ட லங் னம், யாளி; an extinct animal resembling 
the lion, but with a proboscis like that of the elephant.

அடாத

 
 அடாத aṭāta, ெப.எ. (adi.)

   தகாத, ெபா ந்தாத; unfit, improper.

     [அ  + ஆ(எ.ம.இ.நி.); + த.]

அடாத

அடாத  aṭādadu, ெப. (n.)

   தகாத ; that which is unfit, improper.

     "தமக்கடாத  ெசய் ர ்வாழ்வ  தன்னில்" ( ர ங்க. அக்கமா.  ற. 21);.

ம. அடாத

     [அ த்தல் = ெபா ந் தல், ஏற்றல், த தல். அ த்த  x அடாத  (எ. ம.  ைனயா. ெப.);.]

அடா

அடா  aṭātu, ெப. (n.)

அடாத  பாரக்்க;see adddadu.

     "அடா ெசய் சடா ரன்'' (பாரத. சடா . 22);.

     'அடா  ெசய்பவர ்படா ப வர"் (பழ.);.

     [அடாத  → அடா .]

அடா

 
 அடா  aḍātuḍi, ெப. (n.)

    ம் ; perversity, wickedness.

க., ெத. அட்டா ட்  ;  . அட்டா ட் .

அடாநிந்ைத

அடாநிந்ைத aṭānindai, ெப. (n.)

   1. நிைலக் களம் (ஆதாரம்); இல்லாப் ப செ்சால்; unfounded reproach.

   2. ெபா க்க யாப் ப செ்சால்; unbearable slander.

     [த. அடா + Skt. ninda → த. நிந்ைத = ப ப் . அடாத → அடா.]

அடாெந

அடாெந  aṭāneṟi, ெப. (n.)

   தகாத வ ; evil ways.

     ''அடாெந  யைறதல் ெசல்லா வ மைற" (கம்பரா. பால. எ ரெ்காள். 1);.

     [அடாத → அடா + ெந .]

அடா2 பாரக்்க;see ada2.

அடாப்ப

அடாப்ப  aṭāppaḻi, ெப. (n.)

   தகாத ப ச ்ெசால் ( லப்.  9 ; 7, உைர);; slander, calumny, unjust accusation.

     [அடாத → அடா + ப .]

அடா 2பாரக்்க;see ada2.
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அடா டாெவனல்

 
 அடா டாெவனல் aṭāpiṭāveṉal, ெப. (n.)

     'அடா' என்  ளித்  ம ப் ன் ப் ேப தல்;

 talking impolitely addressing one ada.

ஏன் என்ைன அடா டா என்  ேப றாய்? ம ப்பாய்ப் ேப  (உ.வ.);.

அடா

 
 அடா  aḍāpiḍi, ெப. (n.)

   வன்ெசயல்; violence.

ம. அடா

     [ஒ கா. அடா (தகாத); + அ  – அடாவ  → அடா .]

அடா த்தனம்

 
 அடா த்தனம் aḍāpiḍittaṉam, ெப. (n.)

   வன்ெசயல் தன்ைம; the quality of being violent.

ண்டரக்ைளக் ெகாண்  நன்ெகாைடப் பணந்தண் வ  அடா த்தனம்.

     [ஒ கா. அடா (தகாத); + அ  (தாக் ); – அடாவ  → அடா .]

அடா டாெவனல்

அடா டாெவனல் aṭāpuṭāveṉal, ெப. (n.)

   ஓர ்ஆடவைன ம ப் ர ன் ப் ேப தல்; speaking impolitely to a male person.

அவன் என்ைன அடா டா என்  ேப றான் (உ.வ.);.

     [அட → அடா. ' டா' எ ெரா செ்சால் (echo-word);. என் → எனல் (ெதா.ெப.);. 'அல்' (ெதா.ெப. ஈ );.]

அடா1 பாரக்்க;see ada1.

அடார்

அடார ்aṭār, ெப. (n.)

     த ய லங் கைள அகப்ப த் ம் ெபா ; trap for tigers and other animals.

     "ெப ங்கல் லடா ம் ேபான் ெமன" ( றநா. 19;6);.

     [அடரத்்தல் = அ க் தல், ெந க் தல். அடர ்→ அடார.்]

அடார்ெவளி

 
 அடாரெ்வளி aṭārveḷi, ெப. (n.)

   தரி  நிலம் (இராட.்);; uncultivated open land.

அடாரளப்

 
 அடாரளப்  aṭāraḷappū, ெப. (n.)

    டக்ெகாற்றான்; a plant palsy curer, Cardiaspermum halicacabum.

அடாவ

அடாவ  aḍāvaḍi, ெப. (n.)

   1. ெகா ம்ேபச் ; violent talk.

   2. ெகா ஞ்ெசயல்; outrage, violence.

ம. அடா ; க., ெத. அடா ; H. hadabadi.

     [அடா + அ . அடாத → அடா.]
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அடாவ த்தனம்

அடாவ த்தனம் aḍāvaḍittaṉam, ப.ெப. (abst.n.)

   1. ேபாக் ரித்தனம்; mischief.

   2. ெகா ஞ்ெசயல்; act of violence, outrage.

அவன் ெசய்வெதல்லாம் அடாவ த்தனம் (உ.வ.);.

     [அடாவ  + தனம் (ப.ெப. ஈ );.]

அடாவ ய

அடாவ ய 1 aḍāvaḍiyaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. வல்ல  வழக்கா தல்; to lay unjust claim to the property of others using force.

அடாவ ய த்  அவன் பணத்ைதெயல்லாம் அக்கம்பக்கத்தார ்கவரந்்  ெகாண்டாரக்ள் (உ.வ.);.

   2. வம் ைரயா தல்; to harass by mischievous talk, as a rowdy.

ம. அடா ; க. அடா ; ெத. அடாவ .

     [அடா (தகாத,  ைறயற்ற); + அ  (தாக் ); + அ த்தல் (தாக் ைரத்தல்);. அ த்தல் = த தல். அடாத 
→ அடா (ஈ.ெக.எ.ம.ெப.எ.);.]

அடாவ  → டாவ  → ராவ  (க ங்ெகா.);.

 அடாவ ய 2 aḍāvaḍiyaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெகா ைமயாகப் ேப தல்; to speak outrageously.

ஓயாமல் அவனிடம் ேபாய் அடாவ ய க் றாரக்ள்.

ேநற்  இரெவல்லாம் எல்லா ஞ் ேசரந்்  அவைன அடாவ ய த்தாரக்ள் (உ.வ.);.

-, 4 ெச. ன்றா . (v.t.);

   ெகா ைம ெசய்தல்; to do violence, to perpetrate outrage.

அவன் பங்காளிகள் அடாவ ய த்  அவன் ெசாத்ைதெயல்லாம் ப த் க்ெகாண்டாரக்ள் (உ.வ.);.

     [அடாவ  + அ  ( . .);.]

அடாவந்

அடாவந்  aṭāvandi, ெப. (n.)

   1.  ைறயன்ைம (அநியாயம்); ( ன்.);; injustice, impropriety.

   2. இட்ேடற்றம் ( ன்.);; foisted accusation, false report, slander.

   3.  ன்பம் ( ன்.);; grievance.

     [அடா (அடா ); + வந்  (வந்த );. அடா  = தகா .]

அடாவரி

 
 அடாவரி aṭāvari, ெப. (n.)

    ைறேகடான வரி (இராட.்);; unjust tax.

     [அடா + வரி. அடாத → அடா.]

அடாவ

அடாவ  aṭāvaḻi, ெப. (n.)

   1. க வ ; rough path.

   2.  யெந ; evil ways.

ம. அடாவ

     [அடா + வ . அடாத → அடா.]
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அ -த்தல்

அ -த்தல் aḍittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   1.  ைளயா தல்; to sport, play.

ண்ட த்தல், ேகா ய த்தல்,  லம்ப த்தல், ெநாண் ய த்தல் த யன.

   2. தனியாக அல்ல  க் த்தா தல்; to dance singly or in groups.

த்த த்தல், க யல த்தல்,  ம் ய த்தல் த யன.

     'நான் இவ்வமணக் தெ்தல்லா ம த்ேதன்' ( வ்.  மாைல. 34,  யா.);.

   3. ஒ  நன்னிகழ்ச் ன்ேபா  கண்னன்ன உற னர ்ஒ வரின்ைமயால் மனம் வ ந் தல்; to suffer in 
mind due to the absence of a beloved person on a festive occasion.

ேநற்  நிகழ்ந்த ந் ற்  நீங்களின்ைமயால் என் மனம் க ம் அ த் க்ெகாண்ட  (உ.வ.);.

   4.  த்தல்; to twitch, move spasmodically.

இ நாளாய் எனக் க் கண் அ த் க்ெகாள் ற , என்ன ேந ேமா, ெதரிய ல்ைல (உ.வ.);.

   5. சாைட காட் தல்; to hint by gesture.

அவன் அவைளப் பாரத்் க் கண்ண க் றான் (உ.வ.);.

   6. உடம்  தல்; to suffer from fever.

அவ க் க் காய்சச்ல க் ற  (உ.வ.);.

   7.  தல்; to besmear, daub.

ட் ற்  ெவள்ைளய க்க ேவண் ம் (உ.வ.);.

அ

அ  aḍi,    4 ெச ன்றா , (v.t.)

   1.  ரித்த ைக னாலாவ , ேகால் த ய க னாலாவ , ஆைள அல்ல  அஃ ைணப் 
ெபா ைள அைறதல்; to beat a person, place or thing with open hand or an instrument, smite, hammer

   அவைனக் கன்னத் ல் ஐந்  ர ம்பட அ த்தான் (உவ);;   2. தண் த்தல்; to punish

     "அக் ரமத்தாற் ற்ற ம த் த் ரத்் " (   பக் 2.15);;

     "அ க் ம் ஒ  ைக, அைணக் ம் ஒ  ைக" (பழ);;

டை்ட ல த்தல்

   3. ேதாற்க யக் தல்; to play on musical instruments made of hollow cylinder or hemisphere with parchment 
stretched over the opening like drums (S);;

   அழகநம்  நன்றாய் மதங்கம் ( தங்கம்);;அ ப்பான் (உவ);;   4. மணி ெயா ப் த்தல்; to ring a bell

   நிைலயத் ல் ைம க்  (porter);;மணிய த்த டன் வண்  றப்பட் ட்ட

   5.  ற யக் தல்; to flap the wings

ட் ந்த ஞ்  றக த் ப் பறந் ேபாய் ட்ட

   6. கல்ெல ந்  காய் ழ்த் தல்; to throw a stone and cause fruit(s);;

 to fall from a tree

   ஒேர கல்லால் ஒ  மாங் ைலைய அ த்  ட்டான் (உவ);;   7. தண்ணீைர வ வாகத் ெதளித்தல்; to 
splash water with force

கத் ல் தண்ணீைர அ

அ க்கட் -தல்

அ க்கட் -தல் aḍikkaḍḍudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ண் ைடத்தல்; to become inflamed, as a boil.

     [அ  + கட் தல்.]
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அ க்கட்ைட

அ க்கடை்ட aḍikkaḍḍai, ெப. (n.)

   பாய்மரத் ன் அ ப்பாகம் (M. Navi. 81);; lower mast.

     [அ  + கடை்ட..]

அ க்க

அ க்க  1 aḍikkaḍi, ெப. (n.)

   அ க் ச ்சரியான அ ; blow returned.

     [அ க்  + அ .]

 அ க்க  2 aḍikkaḍi,  . .எ. (adv.)

   1. அ  ெபயரக்் ந்ேதா ம்; at every step.

     "அ க்க  ப த் கள் பரைவ ரத்்தன" (பாரத. ப னான். 201);.

   2.  ம்பத் ம்ப, பல ைற; frequently, often, repeatedly.

     "அண்ணல் சாமந்தன் ஞ்சா ன க்க  ெய ந் " ( ைள. ெமய்க்காட ்20);.

அவன் அ க்க  வந்  ேபா ன்றான் (உ.வ.);.

ம. அ க்க  ; க. அ க ெக; ெத. அ க  ன.

     [அ க்  + அ .]

 அ க்க  aṭikkaṭi, இைட. (part)

   அ த்த த்த ; successively. Often.

     "அலக்  உக அலக்  உக அ க்க  ரித்தன" (க ங்.9:18.);

அ க்க சம்ேபா

அ க்க சம்ேபா  aḍikkaḍisambōki, ெப. (n.)

   1. ேசவல்; cock.

   2. அைடக்கலங் ; house sparrow.

இைவ அ க்க  ணரவ்தால் இப்ெபயர ்ெபற்றன (சா.அக.);.

     [Skt. sambhögam ( ணரச்் ); → த. சம்ேபாகம் → சம்ேபா  =  ணரச்்  ெசய்வ .]

அ க்கைண

அ க்கைண aḍikkaṇai, ெப. (n.)

   கைணக் கால்; shin.

     "இைணவரால் நிகர க் கைண யாைள" (ேச .  ம. 80);.

     [அ  + கைண.]

அ க்கப் க்க

 
 அ க்கப் க்க aḍikkappiḍikka, நி.கா.எ. (inf.)

   பந்ைத அ க்க ம் க்க ம்; to strike the ball and catch it.

ைகப்பந்தாட்டத் ல் அ க்க ம் க்க ம் நல்ல ஆளில்ைல.

     [அ க்க +  க்க.]

அ க்க ல்

 
 அ க்க ல் aḍikkayil, ெப. (n.)

   ேதங்கா ன் அ ப்பாகம், கண்க ல் என்பதற்  எ ரான  (யாழ்ப்.);; bottom half of a broken coconut shell, 
as opp. to the top half of the shell containing the three eyelets (J.);.

க. அ கரட

     [அ  + க ல்.]
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அ க்கைர

 
 அ க்கைர aḍikkarai, ெப. (n.)

   கடற்கைரேயாரம்; fringe of the seashore.

அ க்கைர த் ப் ேபானால் க்கைர ேசரலாம் (உ.வ.);.

     [அ  + கைர.]

அ க்கல்

 
 அ க்கல் aḍikkal, ெப. (n.)

   அ ப்பைடக் கல், கட் மானத் ன் அைடயாளமாக தன் த ல் இடப்ப ம் கல்; foundation stone.

தலைமசச்ர ்கல் ரிக்  அ க்கல் நாட் னார ்(உ.வ.);.

க. அ கல்

     [அ  + கல்.]

அ க்கலம்

அ க்கலம் aḍikkalam, ெப. (n.)

    லம் ; Anklet.

     "அ க்கல மரற்ற" ( வக. 2041);.

     [அ  + கலம். அ  = பாதம். கலம் = அணிகலன்,  லம் .]

அ க்கழஞ் ெப -
தல்

அ க்கழஞ் ெப -தல் aḍikkaḻñjubeṟudal,    19 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   ெப ம ப் ப் ெப தல்; to be highly valued.

     'உங்கள் ேபாக்  அ க்கழஞ்  ெபறாேதா?' (ஈ , 1.4 ; 1);.

     [அ  + கழஞ்  + ெப .]

அ க்க

அ க்க  aḍikkaḻivu, ெப. (n.)

    ைறேக ; disorder, derangement, irregularity, confusion.

     'நீ ெசய் ற அ க்க வால்' (ஈ , 6.2;6);.

அ க்காந்தல்

 
 அ க்காந்தல் aḍikkāndal, ெப. (n.)

   எண்ெணய்,  ழம்  த ய ம ந்  வைககைளக் காய்ச் ம்ேபா , அைவ பாண்டத் ன் அ ற் 
பற் த் ய்தல்; scorching due to overheating of medicines, under preparation, such as medicated oil, electuary, etc. 
adhering to the bottom of the vessel (சா.அக.);.

ம வ. அ பற் க் காந்தல்

     [அ  + காந்தல்.]

அ க்காயம்

 
 அ க்காயம் aḍikkāyam, ெப. (n.)

   அ யால் உண்டான ண்; contused wound, as caused by a blow or knock.

     [அ  + காயம்.]

அ க்காரி

 
 அ க்காரி aḍikkāri, ெப. (n.)

    ணரச்் ற் ெப ப்பங் ெகாண்ட ெபண்; a girl or woman having a strong desire for frequent copulatiom, a 
whore.
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அ க் ழ்

அ க் ழ் aḍikāḻ, ெப. (n.)

   உன் பாதத் ன் ழ் வாழ்ேவன்' என் ம் ெபா ள்ெகாண்ட ஒ  வணக்கச ்ெசால் ( றநா. 67;12. 
உைர);; your obedient servant as flourishing beneath your feet', an ancient term of submissive respect in the first person.

     [அ  +  ழ்.]

அ க் ழ்ப்ப த் -
தல்

 
 அ க் ழ்ப்ப த் -தல் aḍikāḻppaḍuddudal,  . . (v. caus)

   ெவன்  தன் அ காரத் ற் ட்ப த் தல்; to bring under subjection.

     [அ  +  ழ்ப்ப த் .]

அ க் ச்

 
 அ க் ச்  aḍikkucci, ெப. (n.)

   ஒர  அள  ேகால் (இ.வ.);; foot-rule (Loc.);.

அ க்ேகால் பாரக்்க;see adi-k-kol.

     [அ  +  ச் .]

அ க் ச்

 
 அ க் ச்  aḍikkuccu, ெப. (n.)

அ க் ச்  பாரக்்க;see adi-k-kucci.

அ க் டல்

 
 அ க் டல் aḍikkuḍal, ெப. (n.)

    ட ன் ழ்ப்பாகம்; the lower part of the small intestimes (சா.அக.);.

     [அ  +  டல்.]

அ க் ட

 
 அ க் ட  aḍikkuḍalisivu, ெப. (n.)

     டைல த் ப் த் த் ன் த் ம் ஒ  ெகா ய ேநாய்; a dangerous ailment with a severe colic or 
spasm due to intestinal obstruction, Iliac passion or Ileus (சா.அக.);.

     [அ  +  டல் + இ .]

அ க்

அ க்  aḍikkuḍi, ெப. (n.)

   இைறவனின் அ ைமத் ெதாண்டன்; a humble devotee.

     "ைவத் ங் ெகன்ைன நின்ன க் யா" (தா . ஆைச. 37);.

ம. அ க்

     [அ  +  .]
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அ க் ல்

அ க் ல் aḍikkuḍil, ெப. (n.)

   1. இைறய ைமக் ம்பம்; family devoted to service of the deity.

     "அ  ேயாங்கள க் ல்  ெபற் ய்ந்த காண்" ( வ்.  ப்பல், 10);.

   2. அரண்மைன அல்ல  ேகா ல் ேவைலக்காரர ்வா ம் அ சே்சரி; servants' quarters.

     "அன்னந் ஞ்  ம க் ன்" ( வக. 2588);.

   3.  றநகர;் suburb of a town or city ( ன்.);.

   4. ேவடரி க் ர;் a village inhabited by hunters (சங்.அக.);.

     [அ  +  ல்.]

அ க் ழம்

 
 அ க் ழம்  aḍikkuḻmbu, ெப. (n.)

   அ  மண் ; that which settles at the bottom, sediment.

ெத. அ கண்ட்

     [அ  +  ழம் .]

அ க் ள்

 
 அ க் ள் aḍikkuḷ,  . .எ. (adv.)

    க ைர ல்; in a moment.

ஓர க் ள் (ஓர க் ள்ேள); வந்  (உ.வ.);.

     [அ க்  + உள்.]

அ க்ெகா க்க

 
 அ க்ெகா க்க aḍikkorukka,  . .எ. (adv.)

அ க்ெகா க்கால் பாரக்்க;see adikk(u);. oru-k-kal.

     [அ க்  + ஒ கால் - அ க்ெகா கால் → அ க்ெகா க்கால் → அ க்ெகா க்க (ெகா.வ.);.]

அ க்ெகா க்கால்

அ க்ெகா க்கால் aḍikkorukkāl,  . .எ. (adv.)

   1. ஒவ்ேவார ்அ ெய த்  ைவப் ற் ம் ஒ ைற; once at every step.

அ க்ெகா க்கால் ம் ப் பாரக்் றான்.

   2. ஒவ்ெவா  ய ேநரங் க த் ம்; regularly at short intervals.

அ க்ெகா க்கால் தண்ணீர ்ேகட் றான்.

ஒ கால் பாரக்்க;see oru-kal.

     [அ க்  + ஒ கால்.]

அ க்ெகாள்( )-
தல்

அ க்ெகாள்( )-தல் aḍikkoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

    ைளத்தல், ேதான் தல்; to sprout, originate.

     "வாட்டடங் கண்ணி மார் ல் வந்த க் ெகாண்ட ஞான்ேற" ( ரம் . கண்ணனவ. 25);.

     [அ  + ெகாள்.]

அ க்ேகால்

 
 அ க்ேகால் aḍikāl, ெப. (n.)

   ஒர  அள  ேகால்; foot-rule.

     [அ  + ேகால்.]
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அ க்ேகா -தல்

அ க்ேகா -தல் aḍikāludal,    7 ெச. . . (v.i.)

   1. அ ப்பைட தல்; to lay a foundation, make preparations.

   2. ெதாடங் தல்; to begin.

     "அ க்ேகா  ஞாலத்தாள் ன்  நலம் ரிந்த ெதன்ெகாேலா" ( வ். இயற். 2; 82);.

     [அ  + ேகா .]

அ கண்மார்

அ கண்மார ்aḍigaṇmār, ெப. (n.)

   சமயக் ரவன்மார,்  றப்பாகச ்சமணக் ரவர;் priests, esp. of the Jains.

     "அ கண் மாரக்்  ேம ய ங்  தன்ைன ைளப்ப " (ெபரிய .  ஞான. 641);.

     [அ கள் + மார.்]

அ கல்

 
 அ கல் aḍigal, ெப. (n.)

   ெச க் த் த் ய கல்; dressed stone.

     [அ  + கல்.]

அ கள்

அ கள் aḍigaḷ, ெப. (n.)

   1. கட ள்; God Almighty.

   2.  மால்; Visnu.

     "மலரம்கள் ம் ம் நம் அ ம்ெபற ல கள்" ( வ்.  வாய். 1.3;1);.

   3.  றவறப் ெபரிேயார;் sages, ascetics.

இளங்ேகாவ கள் க ந் ய கள்.

     "'அ கள் நீேர அ ெகன் றாற் " ( லப் ப . 62);.

     "அ கள் நீேர அ  ரா ன்" ( லப். 10;62);.

   4. ேபர ஞரான இைறய யார ்ெபய டன் இைணத்  வழங் ம் ம ப் ச ்ெசால் ; a term of respect added 
to the names of scholarly devotees.

எ- : மைற மைலய கள்.

   5. அரசன்; king.

   6. அர ; queen.

     ' ர ம்மாசனத்  க்ேகாக் ழான கேளா ம் ற் ந்த ளிய' (ேசாழவ . பக். 102);.

   7.  ; spiritual preceptor.

ம. அ கள் ; க. அ க.

     [அ கள் என்ப  வ கள் என்பதன் க்கம்.  வ  =  ப்பாதம். இைறவ க்  
உ வ ல்லா ம், அவ க் ச ்ெசய்யேவண் ய தாழ்ைமயான பத்  வணக்கத்ைதக் த்தற் , 

அ கனத்த சட்

 
 அ கனத்த சட்  aḍigaṉattasaḍḍi, ெப. (n.)

   எண்ெணய்,  ழம்  த யன காய்ச் வதற்காக அ ப்பாகத்ைதக் கன யாகச ்ெசய்த 
மடக்லம்; earthen vessel with a bottom sufficiently thick, so as not to break or give way while preparing medicated oils, 
electuary, etc. (சா.அக.);.

     [அ  + கனத்த + சட் .]
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அ கனத்த தா

 
 அ கனத்த தா  aḍigaṉattatāḻi, ெப. (n.)

அ கனத்த சட்  பாரக்்க;see adi-kanattašatti.

     [அ  + கனத்த + தா .]

அ கா
அ கா  aḍikācu, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக (I.M.P. Sm. 91);; an ancient tax collected from stalls in markets.

அ காயம்

 
 அ காயம் aḍikāyam, ெப. (n.)

அ க்காயம் பாரக்்க;see adi-k-kayam.

அ காற்

 
 அ காற்  aḍikāṟṟu, ெப. (n.)

   ெப ங்காற்  (யாழ்ப்.);; powerful wind, strong gale, tempest, cyclone (J.);.

அ காரன்

அ காரன் aḍikāraṉ, ெப. (n.)

   1. க ண ற்காகக் கால்நைடகைளக் ெகால்பவன்; butcher.

   2.  லம்பம் ேவான்; man who fences with long bamboo sticks.

அ ளிர்-தல்

அ ளிர-்தல் aḍiguḷirtal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. கால் ல் தல்; to become chill, as the legs or extremities of limbs.

   2. அண்  ல் தல்; to become chill, as the anus (சா.அக.);.

அ

 
 அ  aḍiāli, ெப. (n.)

   கல் ல் அம்  ரிைக உரல் த யன உளியாற் ெச க் யைமப்பதற் க் ெகா க் ங் ; charges 
for making grind-stone, hand-mill, stone mortar, etc., by cutting and chiselling.

அ ெகாள்( )-தல்
அ ெகாள்( )-தல் aḍigoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   ெதாடங் தல்; to begin, commence (சா.அக.);.

அ ேகால் சயம்

அ ேகால் சயம் aḍiālcayam, ெப.. (n.)

   இ மல்ேநா ன் ெதாடக்கம்; incipient consumption (சா.அக.);.

 Skt. kšaya → 5. த. சயம்.

     [அ ேகால் + சயம்.]

அ ேகா -தல்
அ ேகா -தல் aḍiāludal,    7 ெச. . . (v.i.)

அ க்ேகா -தல் பாரக்்க;see adi-k-kölu-.

அ சச்ட்டம்

 
 அ சச்ட்டம் aḍiccaḍḍam, ெப. (n.)

   கத , பலகணி த யவற் ன் அ ம் மரம்; bottom piece, as of a door.

     [அ  + சட்டம்.]

அ சச்ரக்

அ சச்ரக்  aḍiccarakku, ெப. (n.)

   1. மட்டமான சரக் ; inferior articles of merchandise.

   2.  ப்ைப; refuse.

     [அ  + சரக் .]
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அ சச்ால்

 
 அ சச்ால் aḍiccāl, ெப. (n.)

   உழ ன் தற்சால்; first furrow in ploughing.

     [அ  + சால்.]

அ சச்ான் சச்ா
ன் யாபாரம்

 
 அ சச்ான் சச்ான் யாபாரம் aḍiccāṉpiḍiccāṉviyāpāram, ெப. (n.)

அ த்தான் த்தான் யாபாரம் பாரக்்க;see adittan-pidittan-viyabdram.

அ ச்

அ ச்  aḍicci, ெப. (n.)

அ யவள்; devoted maiden, maid-servant.

     " ைனேகாைத ட் ன் ன ச் ைய" ( வக 481);.

     'அ ச் க்  ஆைச அரசன் ' (பழ.);.

     [அ  → அ த்  → அ ச் .]

அ த்  பாரக்்க;see aditti.

அ ச் ரட்ைட

 
 அ ச் ரடை்ட aḍicciraḍḍai, ெப. (n.)

   ேதங்கா ன் அ க்ெகாட்டாங்கச் , கண் ரடை்ட ன் ேவறான  (யாழ்ப்.);; thick half or bottom of a 
coconut shell, used as a vessel, dist. fr. kaņširattai (J.);.

     [அ  +  ரடை்ட.]

அ ச் ப்

 
 அ ச் ப்  aḍiccīppu, ெப. (n.)

   வாைழக் ைல ன் தற் ப் ; first formed comb in a bunch of plantains.

     [அ  +  ப் .]

அ ச் வ

 
 அ ச் வ  aḍiccuvaḍu, ெப. (n.)

   பாதத் தடம்; footprint.

     [அ  +  வ .]

அ ச்

 
 அ ச்  aḍiccūḍu, ெப. (n.)

   பாதத் ைறக் ம் ெவப்பம்; heat felt in the soles of the feet when walking.

     [அ  +  .]

அ ச் த் ரன்

 
 அ ச் த் ரன் aḍiccūttiraṉ, ெப. (n.)

   தாழ்ந்த வ ப் னன்; a person of inferior caste.

     [அ  +  த் ரன். Skt. südra → த.  த் ரன்.]

நாற் லம் பாரக்்க;see mar-kulam.
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அ சே்சரி

அ சே்சரி aḍiccēri, ெப. (n.)

   1. பணியாளர ் ப்  (ஈ . 6.7;1);; servants' quarters, section of a town occupied by the labouring classes.

   2. ஊரிற் காணியாளர ் க் ம் ப  (W.G.);; part of a village in which the hereditary proprietors reside.

   3.  நகைரய த்த ஊர,்  றநகர;்     [அ  + ேசரி.]

அ சே்சரியாள்

 
 அ சே்சரியாள் aḍiccēriyāḷ, ெப. (n.)

    ச் க்காரி (ெநல்ைல);; low-class prostitute (Tn.);.

     [அ  + ேசரியாள்.  ற் ல் →  ச் ல் →  ச்  =  ைச அல்ல   ைர . அ ற் க் ம் 
எளிய ெபா மகள்,  ச் க்காரி.]

அ சாய்-தல்
அ சாய்-தல் aḍicāytal,    2 ெச. . . (v.i.)

   அ க் ழ் நிழல் சாய்தல்; sun's declining, as indicated by the lengthening of the shadow under one's foot.

அ ல்

அ ல் aḍisil, ெப. (n.)

   1. ேசா ; boiled rice.

   2. உண ; food.

     'அ ல் என்ப . __' (ெதால். ெசால்.  ள . 46, ேசனா. உைர);.

க. அ ெக

     [அ ல் → அ ல்.]

அ ல் பாரக்்க;see adušil.

அ ற்சாைல

அ ற்சாைல aḍisiṟsālai, ெப. (n.)

   உண க் ெகாைட ல்லம், அன்னசத் ரம்; rest house for providing food.

     'அ ற் சாைல ம் அறப் ற ம்' ( வக. 76, உைர);.

     [அ ல் + சாைல.]

அ ற்பள்ளி

அ ற்பள்ளி aḍisiṟpaḷḷi, ெப. (n.)

   மைடப் பள்ளி; kitchen.

     "ஐேவ றைமந்த அ ற் பள்ளி ம்" (ெப ங். இலாவாண. 7 ; 1.33);.

க. அ ெகமென

     [அ ல் + பள்ளி.]

அ ற் றம்

அ ற் றம் aḍisiṟpuṟam, ெப. (n.)

   உண ற்காக டப்ப ம் இைற  நிலம்; land assigned tax-free for providing food.

     "அ ற் றம் ஆக் னான்" ( வக. 2577);.

     [அ ல் +  றம்.]

அ ற்றளி

அ ற்றளி aḍisiṟṟaḷi, ெப. (n.)

   மைடப்பள்ளி; kitchen.

     "அ ற் றளியா ெனய்வாரந்் " ( வக. 2579);.

     [அ ல் + தளி.]

அ ஞானம்

அ ஞானம் aḍiñāṉam, ெப. (n.)

   ஆ யல் அல்ல  இைற யல் அ  (ப ஞானம்);; spiritual wisdom.

     "அ ஞான மான்மா ற் ேறான் ம்" ( . .  பக். 8;28);.
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அ த்தண்

 
 அ த்தண்  aḍittaṇḍu, ெப. (n.)

   ேவைரய த் ள்ள தண் ; that portion of the stalk nearest to the root (சா.அக.);.

     [அ  + தண் .]

அ த்தலம்

அ த்தலம் aḍittalam, ெப. (n.)

   1.  டம்; lower part.

     "பாசைற ெகாண்ேட ெயாப்ப வ த்தலம் ப த் " (கந்த . அ ர. நகர ்ெசய். 3.);.

   2. அ ப்பைட (அஸ் வாரம்);; foundation of a building (W.);.

   3. பாதம்; foot.

     " த்த ழ் ரகர ்ெபான்ன த்தலம்" (ெபரிய .  ஞான. 1072);.

     'அ ச் வ  ெகாண்  கள்ளைனப் க்கலாம்' (பழ.);.

   4.  வ  நிைல; sandals of a great person.

     "அ த்தல ரண்ைட  ம த கண்ணினான் த்தல ைவெயன ைற ற் னான்" (கம்பரா. 
அேயாத்.  வ ட் . 136);.

க. அ தள

     [அ  + தலம். Skt. sthala → த. தலம்.]

அ த்த 
ெவண்ெணய்

 
 அ த்த ெவண்ெணய் aḍittaveṇīey, ெப. (n.)

    ப் ர  ெசய்த ெவண்ெணய்; purified butter (சா.அக.);.

அ த்த ம்

 
 அ த்த ம்  aḍittaḻumbu, ெப. (n.)

   அ யால் ஏற்பட்ட ண்ணின் வ ; cicatrice, mark left after healing of wound caused by a blow.

     [அ  + த ம் .]

அ த்தள்ளிப்ேபா-
தல்

அ த்தள்ளிப்ேபா-தல் aḍittaḷḷippōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   1. இ க்ைக (ஆசன); வாய் லம் ெவளிப் ங்  நிற்றல்; protrusion of the rectal walls beyond the anus, 
prolapse of the rectum.

   2. ெபண்கட் க் க ப்ைப வாய் தள்ளல் (உ ப் த் தள்ளல்);; protrusion of the womb beyond the vulva, prolapse 
of the uterus (சா.அக.);.

     [அ  + தள்ளிப்ேபா.]

அ த்தளம்

அ த்தளம் aḍittaḷam, ெப. (n.)

   1. கட்டடத் ன் அ நிைலப் பரப் ; ground foor.

   2.  ணற் ன் அ ப்பார;் foundation of a well.

   3. அ வரிைச; lowest stratum, as of a pile (W.);.

   4. அ த் ண்  (C.E.M.);; basement.

   5. கற்ப த்த நிலம் (சங்.அக,);; ground paved with stones, stone pavement.

   6. பைட ன் ன்னணி; rear guard of an army.

     [அ  + தளம்.]
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அ த்தான் த்தா
ன் யாபாரம்

 
 அ த்தான் த்தான் யாபாரம் aḍittāṉpiḍittāṉviyāpāram, ெப. (n.)

   சண்ைட சசச்ரவான ெசய் ; an affair or matter involving quarrel and violent action.

அ , அ த்தான் த்தான் யாபாரம், நாம் அ ல் தைல ட ேவண் ய ல்ைல (உ.வ.);.

     [அ த்தான் +  த்தான் +  யாபாரம். Skt.vyapara → த.  யாபாரம் = ெதா ல், ேவைல, ெசய்ைக, 
ெசய் .]

அ த்தானம்

 
 அ த்தானம் aḍittāṉam, ெப. (n.)

   நிைலக்களம் (ஆதாரம்);; basis, foundation.

ம. க.,  . அ  ; ெத. அ .

     [த.அ  + Skt. sthāna → த. தானம் = இடம். மண் தல் =  ெந ங் தல், ெந ங் த் ெதா தல் அல்ல  
தாக் தல், தாங் தல். மண் கால் =  ட் க்கால், தாங் கால். மண்  → மண்  = தாங் . மண்  → 
அண்  = தாங் , தாங்  நிற் ம் அ ப்ப , ைககா ல்லா உடம் ன் அ ப்ப  (anus);, அ . அண்  
தள் தல் = மல வா ைலக் ெகாண்ட அ ப்ப  றங் தல். அண்  = அ ேபால் ேதான் ம் னி ற் 
ெகாடை்ட ள்ள பழம் ப க் ம் ஒ வைக மரம். அண் க்ெகாடை்ட (அண் மாங்ெகாடை்ட); = 
மர ந் ரிப் பழத் ன் அ ள்ள ெகாடை்ட. அண்  → அ .]

ஒ.ேநா; தண்   த . இனி, நிலத்ைத அ த் க் ம் ப  அல்ல  உ ப்  அ ெயனப்பட்ட  
எனி மாம். அ  → அ .

ஒ.ேநா; ெதா  → ெதா .

அ த்

அ த்  aḍitti, ெப. (n.)

   அ யாள்; devoted maiden, maid-servant.

     "அ த்  யா  ன்பட்ட ெதா ந்  ங்கண் க யர"் ( வக. 20.45);.

     [அ  → அ த் .]

 அ த்  aḍitti, ெப. (n.)

   வணிக ஆைணயாளர ்(C.G.);; mercantile correspondent or agent.

     [U arhat → த. அ த் .]

அ த் கம்

 
 அ த் கம் aḍittigam, ெப. (n.)

   அ க் ரா (மைல.);; species of withania.

   அ க் றா; horse-plant, Withania somnifera alias Physalis flexuosa (சா.அக.);.

அ த் ப்ைப

 
 அ த் ப்ைப aḍittippai, ெப. (n.)

 bed, that on which anything lies.

     [அ  +  ப்ைப.]

ப்ைப பாரக்்க;see tippai.
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அ த் க்ெகாண்
ேபா-தல்

அ த் க்ெகாண் ேபா-தல் aḍittukkoṇḍupōtal,    1. வாரிக்ெகாண்  ெசல் தல்; to sweep away, as a flood, carry 
away with a rush.

ெவள்ளம் கைளெயல்லாம் அ த் க்ெகாண் ேபாய் ட்ட .

   2. ெகாள்ைளெகாண்  ெசல் தல்; to plunder, rob and get away.

சயநகர ்அரண்மைன ல் எஞ் ந்த ெசல்வங்கைளெயல்லாம் ெகாள்ைளக் ட்டம் 
அ த் க்ெகாண்  ேபாய் ட்ட .

   3.  யர யால் ஒ  ெபண் தன் தைல ல் அ த் க்ெகாண்  ெசல் தல்; to go about beating on the 
head, as a grief-stricken woman.

தன் மகன் இறந்  ட்டாெனன்  ெதாைலவரி (தந் ); வந்த ம், தாய் தன் தைல ல் 
அ த் க்ெகாண்  ேபானாள்.

   4. ஊரக்ாவலர ் ற்றவாளிகைள அ த் ச ் ைறக் க் ெகாண்  ெசல் தல்; to beat the law-breakers and 
take them to prison, as policemen.

     [அ த்  + ெகாண்  + ேபா.]

அ த் க்ெகால்( )
-தல்

அ த் க்ெகால்( )-தல் aḍiddukkolludal,    7 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   ைகயால் அல்ல  க யால த் க் ெகால் தல்; to kill a person or animal by beating with hand(s); or weapons.

     [அ த்  + ெகால்.]

அ த் க்ெகாள்( )
-தல்

அ த் க்ெகாள்( )-தல் aḍiddukkoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   1. தன்ைன அைறந்  ெகாள் தல்; to beat oneself once or repeatedly.

தன் கணவ க்  ேவைலேபாய் ட்டெதன்  தன் தைல ல் அ த் க்ெகாண்டாள்.

   2. பன் ைற த த் ைரத்தல்; to repeatedly protest against.

அ  ெசய்யத் தகாெதன்  ன்னேம எத்தைனேயா ைற அ த் க்ெகாண்ேடன்.

   3. அ க்க  சண்ைட தல்; to quarrel again and again.

இவ் வ ம் நாள்ேதா ம் அ த் க்ெகாள் றாரக்ள்.

   4. மனம் வ ந் தல்; to suffer in mind.

ெமன்  ஆற் ல் ெவள்ளம் வந்ததனால், என் மகன் ம்  வ ம்வைர என் மனம் க ம் 
அ த் க்ெகாண்ட  (உ.வ.);.

     [அ த்  + ெகாள்.]

அ த் க்ெகா த்
-தல்

அ த் க்ெகா த் -தல் aḍiddukkoḷuddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெபா ேமைட ல் தைல றந்த ெசாற்ெபா வாற் தல்; to deliver an excellent speech at a public meeting;

அன்  நடந்த ெபா க் ட்டத் ல் ஆ. இராமசா  ( த யார)்; அ த் க்ெகா த் ட்டார ்(உ.வ.);.

   2. ேபச் ப் ேபாட் ல் ஒப் யரவ்ற்ற றைம காட் தல்; to exhibit extraordinary talents in an oratorical contest.

ேநற் ப் பள்ளி ல் நடந்த ேபச் ப்ேபாட் ல், உங்கள் மகன் அ த் க்ெகா த்  ட்டான் (உ.வ.);.

ம. அ ச் தகரக்் க

     [அ த்  + ெகா த் .]

அ த் செ்சால்( )-
தல்

அ த் செ்சால்( )-தல் aḍidduccolludal,    8 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   வ த் க் றல்; to say emphatically.

     [அ த்  + ெசால்.]
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அ த் ண்

 
 அ த் ண்  aḍittuṇḍu, ெப. (n.)

    ைழப்  லம், வாழ்க்ைக தல் ( வனாம்சம்);; subsistence allowance.

     [அ  +  ண் .]

ம வ. அ த் ண்

அ த் ப் ங்
ற த் யல்

 
 அ த் ப் ங் ற த் யல் aḍittuppiḍuṅgugiṟasuttiyal, ெப. (n.)

   ஆணிய க்க ம் அைதப் ங்க ம் பயன்ப ம்  சம்மட் , கைவ த் யல்; small hammer used to 
drive nails in and pull them out.

அ த் ப் ரண்
-தல்

அ த் ப் ரண் -தல் aḍidduppuraṇḍuviḻudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. வ க் நிலத் ல் வ க் தல்; to slip and fall down violently on slippery ground.

   2.  லைடந்  கைலந்ேதா ங் ட்டத் ல் த க்  தல்; to tumble and roll in a stampede.

   3. சா ட் ல் ெபண்கள் மார் ல த் ப் ரண்  தல்; to beat the breasts and fall down in lamentation at a 
house where death has occurred.

     [அ த்  +  ரண்  +  .]

அ த் ப் ரண்
ந்த -தல்

அ த் ப் ரண் ந்த -தல் aḍidduppuraṇḍuviḻundaḻudal,    1 ெச. . . (v.i.)

   இழ  ட் ல் மார் ல த் க்ெகாண்  தைர ல் ந்  அ தல்; to beat the breasts and fall down at a 
house where death has occurred and bewail, as a woman.

     [அ த்  +  ரண்  +  ந்  + அ .]

அ த் ப் ரண்
ந்ெத -தல்

அ த் ப் ரண் ந்ெத -தல் aḍidduppuraṇḍuviḻundeḻudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ெநரிச ல் ேழ ந்  உ ண்  எ தல்; to tumble and roll on the ground in stampede and rise.

     [அ த்  +  ரண்  +  ந்  + எ .]

அ த் ப் ரண்
ந்ெத ந்ேதா

-தல்

அ த் ப் ரண் ந்ெத ந்ேதா -தல் aḍidduppuraṇḍuviḻundeḻundōḍudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெநரிச ல் தவ க் ேழ ந்  உ ண்  ல த் தப் த்  ஓ தல்; to tumble and roll on the ground in 
stampede, and rise and run away.

     [அ த்  +  ரண்  +  ந்  + எ ந்  + ஒ .]

அ த் ப் ரண்ேடா
-தல்

அ த் ப் ரண்ேடா -தல் aḍidduppuraṇḍōḍudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெவள்ளம்ேபால் வாரிய த் க்ெகாண்  ேபாதல்; to roll and rush forward, as a water-fall or flooded river.

     [அ த்  +  ரண்  + ஒ .]

அ த் ப் ரள்[ )-
தல்

அ த் ப் ரள்[ )-தல் aḍidduppuraḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

    னந்  அடம் க் ம் ழந்ைத அல்ல  ன  ெகாண்ட க ைதேபால் தைர ல் ரண்  
உ தல்; to roll on the ground, as a naughty child in anger or as an ass, to allay itching.

     [அ த்  +  ரள்.]

அ த் ப்ேப -தல்

அ த் ப்ேப -தல் aḍidduppēcudal,    5 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   ம த் ப் ேப தல்; to refute, contradict emphatically.

     [அ த்  + ேப .]

அ த் தலான

 
 அ த் தலான  aḍiddumudalāṉadu, ெப. (n.)

   க ைரய த் க் களத் ற் த்த லம்; quantity of grain threshed and heaped on the threshing-floor.

அ த் -தல்
அ த் -தல் aḍidduviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ ைமயாகச ்ெசய்  த்தல் (இராட.்);; to accomplish by force (R.);.
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அ த் -தல்

அ த் -தல் aḍidduviḻudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   இழ  ட் ல் மார த் க்ெகாண்  தல்; to beat the breasts and fall down at the house where death has 
occurred, as a woman.

அ த் ந்த -
தல்

அ த் ந்த -தல் aḍidduviḻundaḻudal,    1 ெச. . . (v.i.)

   இழ  ட் ல் மார த் க் ெகாண்  ந்த தல்; to beat the breasts and fall down and bewail, as a woman, at 
the house where death has occurred.

     [அ த்  +  ந்  + அ .]

அ த்

 
 அ த்  aḍittūṟu, ெப. (n.)

   மரத் ன் அ க்கடை்ட; stump of a tree.

     [அ  +  .]

அ த்ேத

 
 அ த்ேத  aḍittēṟu, ெப. (n.)

    ைறேக , நயனன்ைம (அநீ ); (இ.வ.);; injustice (Loc.);.

     [அ  + ேத .]

அ த்ெதாைட

அ தெ்தாைட aḍittoḍai, ெப. (n.)

   1. ெதாைட ன் ேமற்பாகம்; upper part of the thigh.

   2. ெதாைட ன் ன் றம்; the back part of the thigh.

   3. (யாப்.); ெசய் ளின் அ ெதா ம் ெதாைடயைமயத் ெதா ப்ப ;     [அ  + ெதாைட.]

அ த்ெதாண்ைட

 
 அ தெ்தாண்ைட aḍittoṇḍai, ெப. (n.)

   ெதாண்ைட ன் ழ்ப்ப ; the lower part of the throat.

     [அ  + ெதாண்ைட.]

அ த்ெதாண்ைட
ற் ேப -தல்

அ தெ்தாண்ைட ற் ேப -தல் aḍiddoṇḍaiyiṟpēcudal,    5 ெச. . ., 5 ெச. ன்றா . (v.i. & v.t.)

    ரைல அ தெ்தாண்ைட லடக் ப் ேப தல்; to speak in guttural voice.

     [அ  + ெதாண்ைட + இல் + ேப .]

அ த்ெதா ல்

அ தெ்தா ல் aḍittoḻil, ெப. (n.)

    ற்ேறவல்; menial service.

     "அப் றப் யானின் ன த் ெதா ல் ேகட் வன்" (மணிேம. 22;1.34);.

     [அ  + ெதா ல்.]

அ த்ேதா

அ த்ேதா  aḍittōḻi, ெப. (n.)

   தைலைமத் ேதா ; chief woman attendant, confidante of a lady.

     "அ த்ேதா  ெசால்" ( லப்.29;4-ன் தைலப் );.

     [அ  + ேதா .]

அ த

 
 அ த  aḍidaḍi, ெப. (n.)

   அ த் ச ்ெசய் ம் சண்ைட; quarrel that ends in blows.

கைட ல் அந்த வழக்காரம் (dispute); அ த ல் தான் வந்  ம். அந்தத் ெத ெவல்லாம் 
அ த யாய்க் டக் ற  (உ.வ.);.

ம. அ தட ; க. அ த .

216

www.valluvarvallalarvattam.com 216 of 19068.



அ த ல்

 
 அ த ல் aḍidaḍil, ெப. (n.)

அ த  பாரக்்க;see adidadi.

அ தண்டம்

அ தண்டம் aḍidaṇḍam, ெப. (n.)

   1. தைலெய க்க ெவாட்டாத ர ்அ ; sudden blow that incapacitates.

   2. அ தண்டைன; flogging (W.);.

 அ தண்டம் aṭitaṇṭam, ெப.. (n.)

   ெசய்யாத ற்றத் ற்  இடப்பட்ட கட்டாய ஒ ப் க் கட்டணம்; compulsory fine levied for a crime or fault 
actually not committed. (வ.ெசா.அக.);

     [அ +தண்டம்]

அ தண்டா

அ தண்டா aḍidaṇḍā, ெப. (n.)

   1. மண்ெவட்  (C.E.M.);; showel.

   2. கத ற் க்காக இ ம் சட்டத் தாழ்ப்பாள்; bar laid across a door.

அ தரிகம்

 
 அ தரிகம் aḍidarigam, ெப. (n.)

   அ வெகந் ; a plant having the smell of a horse, Withania somnifera alias Physalis flexuosa (சா.அக.);.

ப் :  . சாம்ப வம் ள்ைள, அ த் கம் என்பதற் ப் ேபான்ேற அ தரிகம் என்பதற் ம், 
ஆங் லப் ெபா ள் க் ன்றார.் ஆ ன் ன்னதற் த் த ழ்ப் ெபா ள் அ க் ரா என்னா  
'அ வ ெகந் ' என்  ேவ பட் ள்ள .

அ தரிகம் என்ப  ேவ  அகர த களிற் காணப்படாைமயா ம், ம ைரத ்த ழ்ச ்சங்கத் 
த ழ்செ்சால் லகரா  அ த் கம் என்பதற்  அ வகந்  என்  ெபா ள் த் ப்பதா ம், 
அ தரிகம் என்ப  அ த் கம் என்பதன் (ஏட் ப் ைழயால் ேநரந்்த); ேவற்  வ வேமா என ஐ றக் 

டக் ன்ற .

அ வகந்  என்பைதக் ைரநா  என்  த ற் க்கலாம்.

அ தைல

அ தைல aḍidalai, ெப. (n.)

   1. ெதாடக்க ,  த ம் ம்; beginning and end.

     "அ தைல வர " (அ ணாசல .  மைலச ்60);.

   2. வரலா ; history, account.

   3. ஒ ங் ; order, regularity (W.);.

—, ெப.,  . .எ. (n. & adv.);

    ழ்ேமல்; upside down.

க. அ தெல

அ தைல 
த மாற்றம்

 
 அ தைல த மாற்றம் aḍidalaidaḍumāṟṟam, ெப. (n.)

    ன் ன் ைற ன் க் ழம் தல்; utter confusion or disorder in things or statements, topsyturvydom.

அ தைல த மா -
தல்

அ தைல த மா -தல் aḍidalaidaḍumāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெதாடக்க  ெதரியாவா  ழம் தல்; to be confused, in the statement of serial or chronological order of 
things or events.

     "அந்த ல் மைறெயல்லா ம தைல த மா " (கந்த . பா ரப். 1);.

     [அ  + தைல + த மா .]
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அ தவ் -தல்

அ தவ் -தல் aḍidavvudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அ தாண் ப் பழ தல் அல்ல  ைளயா தல்; to jump over, as an exercise of children or young animals (W.);.

     [அ  + தவ் . தவ்  = தா . தாண் .]

அ தாளம்

அ தாளம் aḍitāḷam, ெப. (n.)

   ைககளால் தட் ம் தாளம்; beating time with the hand.

     'அ தாளம் ேபாடா ட்டால் பாட்  வாரா  என்பாரக்ள்' (ம . களஞ். ii, 72);.

     [அ  + தாளம், அ  = ைககளால் தட் தல்.]

அ தா

அ தா  aḍitāṟu, ெப. (n.)

   அ ச் வ ; footprint.

     "நிழ  ம தா  மாேனாம்" ( வ். இயற். ெபரிய வந். 31);.

     [அ  + தா . அ  = பாதம்.]

அ ம் -தல்
அ ம் -தல் aḍidirumbudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெபா  சாய்தல்; sun's declining, as indicated by the turning eastward of the shadow under foot.

அ ன்னல்
அ ன்னல் aḍidiṉṉal, ெதா.ெப. (vbl. n.)

அ ண்ணல் 1 பாரக்்க;see adi-y-uņņal 1.

அ ெதா -தல்

அ ெதா -தல் aḍidoḍudal,    20 ெச. . . (v.i)

   ெதய்வத் ன் பாதந் ெதாட் ச ் ளி தல்; to take an oath by touching the feet of God or a deity.

     "ஒ யப் ேபாேக ன்ன  ெதாட்ேடன்" (மணிேம. 18;171);.

-, 19 ெச. ன்றா . (v.t);

   ெபரிேயாரின் பாதந் ெதாட்  வணங் தல்; to pay homage to great men by touching their feet.

     "ேகான  ெதாட்ேடன்" (க த். 94;36);.

     [அ  + ெதா . அ  = பாதம்.]

அ ெதா ம்

அ ெதா ம் aḍidoṟum,  . .எ. (adv.)

   அ க்க ; often, repeatedly.

     "அ ெதாறா ரங்கள் ந் " ( வக. 106);.

     [அ  + ெதா ம்.]

எ த் க்காட் ய ெசய் ள் ெதாடரில் 'உம்'ைம ெதாக்க .

அ ேதா ம்

அ ேதா ம் aḍitōṟum,  . .எ.

   ஒவ்ேவார ப் ன் ேபா ம்; at every beat.

     [அ  + ேதா ம். அ  = அ ப் . ெதா ம் → ேதா ம்.]

 அ ேதா ம் aḍitōṟum,  . .எ. (adv.)

   1. அ க்க ; often, repeatedly.

   2. ஒவ்ெவான்றன் அ ம்; at the bottom of everything.

   3. ஒவ்ெவா  பாதத் ன்கண் ம்; at every foot.

   4. ெசய் ளின் ஒவ்ேவார ம்; in every line of a poem or verse.

     [அ  + ேதா ம். ெதா ம் → ேதா ம்.]

அ நகர-்தல்
அ நகர-்தல் aḍinagartal,    2 ெச. . . (v.i.)

   இடம் ட் ப் ெபயரத்ல்; to move a little, to be dislodged.
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அ ந

 
 அ ந  aḍinaḍumuḍi, ெப. (n.)

   காரம், சாரம், உப்  என்பவற்ைற- றப்பாகச ் தம்,  ரம், சாரம் என்பவற்ைறக் க் ம் உக் 
; a veiled term referring in general to alkali, acid and salt but in particular, to mercury, subchloride of mercury and 

hydrochlorate of ammonia (சா.அக.);.

அ நைமசச்ல்

 
 அ நைமசச்ல் aḍinamaiccal, ெப. (n.)

   மலவா ைலச ் ற் ம் உண்டா ம் ன ; intense itching at the anus, Pruritus ani (சா.அக.);.

அ நா

 
 அ நா aḍinā, ெப. (n.)

   நா ன் அ ப்ப ; root or lower part of the tongue (W.);.

அ நாச் ைல

 
 அ நாச் ைல aḍināccūlai, ெப. (n.)

   ஊைத னால் (வாதத் னால்); நா ன ல் ஏற்ப ம் த்தல் ேநாய்; a piercing pain at the root of the tongue.

     [அ  + நா +  ைல.]

அ நாய்

அ நாய் aḍināy, ெப. (n.)

   ெபரிேயார ் ன் தன்ைனத ்தாழ்த் க் ஞ் ெசால்; a term of humility meaning "slave-dog'. "அ நா ைர" 
(ேதவா. 7.59 ;11);.

அ நாேயன்

அ நாேயன் aḍināyēṉ, ெப. (n.)

     'நாய்ேபாலத் தாழ்ந்த அ ைமயா ய நான்' என்  ெபா ள்ப ம் ஒ  வணக்கச ்ெசால்;

 a term of humility referring to oneself as 'Your humble slave dog.

     "உத்தம வ நாேய ேனா வ ள " (கம்பரா. அேயாத்.  கப். 37);.

அ நாள்

அ நாள் aḍināḷ, ெப. (n.)

   1.  தல்நாள், ெதாடக்கநாள்; the first day.

   2. இளைமக் காலம்; ெதாடக்ககாலம்; early life, younger days, early period.

அ நிலம்

அ நிலம் aḍinilam, ெப. (n.)

   அ ப்பக்கம், அ டம்; bottom of the fort-wall.

     "அ  நிலத் ேல ப வன  லைனத் ம்" (பாரத.  ட,் 60);.

அ நிைல

அ நிைல aḍinilai, ெப. (n.)

   1. அ ப்பைட (அஸ் வாரம்);; foundation.

     "ஆகமத்தால  நிைல பாரித் " (ெபரிய .  ச. 6);.

   2. பாதக் ற ; sandal.

ம. அ நில

 அ நிைல aḍinilai, ெப. (n.)

    ணின் அ ப்ப ; the foot or lower member of a pillar.

     [P]
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அ நிைலச ்சாத்

அ நிைலச ்சாத்  aḍinilaiccāttu, ெப. (n.)

    ைர யங்கவ ; stirrup.

     "அ நிைலச ்சாத்ேதா யாப் ப் ணி இ" (ெப ங். இலாவாண. 18;22);.

     [அ  + நிைல + சாத் .]

அ நிழலார்

 
 அ நிழலார ்aḍiniḻlār, ெப. (n.)

    கள் (P.);; subjects of a king.

அ நீ

அ நீ  aḍinīṟu, ெப. (n.)

   பாதத் ளி; dust on the feet.

     "நின்ற ரா ன நீ  அ ேயாம் ெகாண்  வேத" ( வ்.  வாய். 5.9 ;2);.

அ ப்பட்ட காந்

 
 அ ப்பட்ட காந்  aḍippaḍḍakāndi, ெப. (n.)

    கற் ெசய்ந்நஞ்  (பாடாணம்); ( .அ.);; an arsenic preparation.

ம வ. அ பட்ட காந் , அ பட்ட வல், அ யக்காந் , அ யடக்ாந் , அ யற்காந்  (சா.அக.);.

அ ப்பட்ட சாந்

 
 அ ப்பட்ட சாந்  aḍippaḍḍacāndi, ெப. (n.)

   ேபரைம  (மகாசாந் ); (சங்.அக.);; absolute peace, tranquillity or composure.

அ ப்பட்ட 
சான்ேறார்

அ ப்பட்ட சான்ேறார ்aḍippaḍḍacāṉṟōr, ெப. (n.)

   பண்ைட நல் ைசப் லவர;் recognised scholars of yore.

     'இலக்கண மன்ெறனி ம் இலக்கண ைடய ேபால அ ப்பட்ட சான்ேறாரால் வழங்கப்பட்  
வ வ ம்' (நன். 266, ம ைல. உைர);.

அ ப்பட்ட வல்

 
 அ ப்பட்ட வல் aḍippaḍḍamuṟuval, ெப. (n.)

அ ப்பட்ட காந்  பாரக்்க;see adi-p-patta-kandi.

அ ப்பட்டைட ெநல்

 
 அ ப்பட்டைட ெநல் aḍippaḍḍaḍainel, ெப. (n.)

   களத் ப் பட்டைட ல் ைவக்ேகாெலா  கலந் டக் ம் ெநல் (R.T.);; grains of paddy caught in the straw on 
which paddy is heaped.

     [அ  + பட்டைட + ெநல்.]

அ ப்பட்ட வழக்

 
 அ ப்பட்ட வழக்  aḍippaḍḍavaḻkku, ெப. (n.)

   ெதான் ெதாட்  வ ம் வழக் ; ancient usage.

அ ப்படர்-தல்

அ ப்படர-்தல் aḍippaḍartal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1.  ழ்ப்பர தல்; to spread underneath; as roots, creepers.

   2.  ழ்நிைலகள் இைசந்  வ தல்; to be propitious.

     "நல்  ய ப் படர" (ம ைரக். 21);.

     [அ  + படர.்]
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அ ப்ப

 
 அ ப்ப  aḍippaḍi, ெப. (n.)

   கத  நிைல ன் அ மரப்ப ; bottom piece of the frame of a door.

     [அ  + ப .]

அ ப்ப -தல்

அ ப்ப -தல் aḍippaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1.  ழ்ப்பைட த்தல் (சங். அக.);; to be in the lower stratum.

   2. அ ச் வ ப தல்; to be worn-out by passing feet, as a path.

     " லநாள ப்ப ற் கல்வைர  ண்டா ெந " (நால . 154);.

   3.  ழ்ப்ப தல்; to obey, do another's will willingly.

     "ஆைணெகாண்ட ப்பட ந்தன் " ( . ெவ. 6;31);.

     "உரிய வம்  பல்லாண் ட ப்பட வாண்டான்" (பாரத. உ கன். 3);.

   4. பழ தல்; to become accustomed to.

     'ஒ தைலக் கற்றலாவ  அ ப்ப தல்' ( றள், 140, பரிேம. உைர);.

   5. பைழைமயாக வ தல்; to be long established.

     'அ ப்பட்ட சான்ேறார'் (நன். 266, ம ைல. உைர);.

     [அ  + ப .]

அ ப்ப த் -தல்

அ ப்ப த் -தல் aḍippaḍuddudal,    2  . . (v.caus.)

   1.  ழ்ப்ப த் தல், அடக் யா தல்; to subdue, subject, as a country, a foe.

     " ற லங்க ள ப்ப த் " (ெபரிய . ஐய , 2);.

   2. பாதத் ன் ழ் அடங்கச ்ெசய்தல்; to hold or contain under a foot.

     "மாவ  யளிப்ப ஞால வ  மாய ெனய் ப் பாவ ப் ப த்  ன்னம் பண்ெபா  கவரந்்தவா ம்" 
( ரம் . அ க் ரமணி. 9);.

   3. நிைலெபறச ்ெசய்தல்; to establish firmly.

     'தன் ெந ைறைம அ ப்ப த்  வ தற் ப் ரிவன்' (க த். 26, நச.் உைர);.

ம. அ ப்ெப க

     [அ  + ப த் .]

அ ப்பைட

அ ப்பைட aḍippaḍai, ெப. (n.)

   1. நிைலக்களம் (ஆதாரம்);; foundation, base.

   2.  வரின் அ த்தளம்; lowest layer of mud or brick in a wall, basement.

   3. ேசைன ல் தைலைமயாக ள்ள ப ; the main division of an army (W.);.

ம. அ ப்பட

     [அ  + பைட.]

அ ப்பணி

அ ப்பணி aḍippaṇi, ெப. (n.)

    ற்ேறவல்; menial service.

     "அன்னவற் ரிய ெனன்ன வ ப்பணி ெசய்வல்" ( வக. 552);.

     [அ  + பணி.]
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அ ப்பத -தல்

அ ப்பத -தல் aḍippadaṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   கால் ந ங் தல்; to tremble, as the feet (W.);.

   2. நிைலதவ தல் (யாழ்ப்.);; to fall in business, lose a situation or property (J.);.

   3. மனங்கலங் தல் (யாழ்ப்.);; to be perplexed in consequence of failure (J.);.

     [அ  + பத .]

அ ப்பந்

அ ப்பந்  aḍippandi, ெப. (n.)

   1.  தன் ைற ண்ேபார ்வரிைச; row of people first sitting down to a meal.

     'இ றவன் தன்னவனானால் அ ப்பந் ந்தா ெலன்ன, கைடப் பந்  ந்தா ெலன்ன?' 
(பழ.);.

   2. உண்ேபாரின் தல் வரிைச; front row of people at a meal.

     [அ  + பந் .]

அ ப்பரத் -தல்

அ ப்பரத் -தல் aḍipparaddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ப் க் ளிப்  ( ஸ்நான);ச ்சடங் ல் நிலத் ல் ெநற்பரப்  மைண ட்  அதன்ேமற் ப்பைடந்த 
ெபண்ைண உடக்ார ைவத்தல்; to seat a girl on paddy spread on the ground, as part of the ceremony performed on her 
attaining puberty.

     [அ  + பரத் .]

அ ப்பல்

 
 அ ப்பல் aḍippal, ெப. (n.)

    ழ்வரிைசப் பற்க ள் ஒன் ; one of the teeth in the lower jaw.

     [அ  + பல்.]

அ ப்பலம்

 
 அ ப்பலம் aḍippalam, ெப. (n.)

   அ ப்பைட வ ைம; strength of groundwork or basis.

     [அ  + Skt. bala. த.வலம் → Skt. bala → த. பலம்.]

அ ப்பலன்

 
 அ ப்பலன் aḍippalaṉ, ெப. (n.)

    தற்பயன்; first fruits or advantage.

     [அ  + Skt. phala. த. பழம் → Skt. phala → த. பலம் → பலன்.]

அ ப்பற் -தல்

அ ப்பற் -தல் aḍippaṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அ கலத் ன் அ ற் ேசா , க  த யன ய்ந் ேபாதல்; to be scorched or charred, as rice, curry, etc., 
for want of water or over-heating when cooking.

   2.   னால் ேசா , க  த யன அ கலத் ன ல் பற் க் ெகாள் தல்; to stick to the bottom of 
the inside of the cooking vessel, as rice, curry, etc.

     "கனல ப் பற்றா வண்ண ைட  டாமற் ழா " (ைதலவ. ைதல. 94);.

   3. இைறவன் வ ையப் பற் தல் (ஈ , 2.6 ;9);; to cling to the feet of God.

ம. அ க் பற் க; க. அ கத் .

     [அ  + பற் .]
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அ ப்பற்

அ ப்பற்  aḍippaṟṟu, ெப. (n.)

   சைமய ல் ய்ந் ேபான ேசா , க  த யன; food, curry, etc., charred in cooking.

   2. பாைற ப்  (யாழ்.அக.);; rock-salt.

     [அ  + பற் .]

அ ப்பா

அ ப்பா  aḍippāḍu, ெப. (n.)

   1. அ ச் வ ; track, footprint.

     "நிலந்தனி ல ப்பா ணரந்் " (நல். பாரத. சாந் . அரசநீ.155);.

   2. அ ப்பட்ட வ  (யாழ்.அக.);; beaten path.

   3. வழக் ; usage, custom.

     ' காரமாவன; பதத் ள் அ ப்பா ம் ெசய் டெ்டாைட ம் ஒ ம் காரணமாக வல்த்தல் ெம த்தல் 
தலா னவாக வ வன' (நன். 132, ம ைல. உைர);.

   4. உ யான நிைல; firminess, stability, fortitude.

     'இ ேற உபாயத் ல் அ ப்பா ' (ஈ , 6.3 ; 3);.

   5. வரலா ; origin, history.

     'உகந்த ளின நிலங்க ைடய அ ப்பா  ெசால் ற ' ( வ்.  ெந ந். 6,  யா.);.

   6.  வ ல் ஈ பா ; attachment to the feet of God.

     'இெதன்ன அ ப்பா தான்' (ஈ , 4.1;11);.

   7.  தனிைல; stem of noun or verb.

     'ப ,  தனிைல,  ைனய , அ ப்பா , தா  என்பனெவல்லாம் ஒ  ெபா ள்' (நன். 321, இராமா. 
உைர);.

ம. அ ப்பா

     [அ ப்ப  → அ ப்பா . ப  → பா .]

அ ப்பாய்-தல்

அ ப்பாய்-தல் aḍippāytal,    2 ெச. . . (v.i.)

   தா க் த்தல்; to leap over a mark, as a child, play at leap-frog (W.);.

     [அ  + பாய்.]

அ ப்பார்-த்தல்

அ ப்பார-்த்தல் aḍippārttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. நிழலளந்  ெபா த தல்; to measure time by one's shadow.

   2. த ந்த சமயம் ேநாக் தல்; to wait for an opportunity.

     [அ  + பார.்]

அ ப்பாரம்

அ ப்பாரம் aḍippāram, ெப. (n.)

   1. அ ப்பைட (அஸ் வாரம்); (ேகா ெலா. 130);; foundation.

   2. கப்பல ள்ள சரக் க் கனம், சாைலயைமப் ன் அ க்கனம்; ballast.

   3.  ரங் ன் ைடப் ; swellings of eczema or itch.

     [அ  + Skt. bhära. த.ெபா  → Skt. phar → bhr → bhāra → த.பாரம்.]
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அ ப் சை்ச

அ ப் சை்ச aḍippiccai, ெப. (n.)

   1. இரப்ெப க்கப் ேபா ம் ேபா  கலத் ட் க் ெகாள் ம்  அரி  அல்ல  ேசா ; a small quantity 
of food in a beggar's bowl as a start in proceeding to beg.

   2.   லசெ்சாத் ; small ancestral property.

அவ க்  அ ப் சை்ச ஏதாவ  உண்டா? (உ.வ.);.

     [அ  + Skt bhiksa. ஒ கா. த. ேவள் → ேவட் ம் → க. ேப  → Skt. bhiks → bhiksä → த.  சை்ச. ஒ.ேநா. க. 
ேப ; E. beg. ேவள் → ேவண் → ேவண்  → ேவண் ம். ேவள் → ேவட் ம் = ேவண் ம். ேவண் தல் = 

ம் தல், ெகஞ் தல், இரத்தல்.]

அ ப் -த்தல்

அ ப் -த்தல் aḍippiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ேசா , க  த யன சைமயற் கலத் ன ற் பற் ப்ேபாதல்; to stick to the bottom of the cooking vessel 
and become scorched, as rice, curry, etc. (யாழ்.அக.);.

   2. அ ச் வடை்டக் கண் த்தல்; to trace a footprint.

   3.  ப்ப தல்; to get the clue.

   4.  த ந்  ெதாடங் தல்; to begin from the beginning.

   5. தட்  ைடதல் (ெச.அக.);; to weave palmleaf screen.

   6. காைலப் த்  ேவண் தல்; to take hold of the feet in supplication.

அ ப் ரதட் ணம்

 
 அ ப் ரதட் ணம் aḍippiradaḍciṇam, ெப. (n.)

   அ ய யாய் ெம வாய் நடந்  ேகா ைல வலம்வ ைக; going around a sacred place slowly, as if measuring 
the distance in feet, circumambulation.

     [அ  + Skt. pradaksina → த.  ரதட் ணம்.]

அ ப் ைன

அ ப் ைன aḍippiṉai, ெப. (n.)

   1. வங்க மணல் ( .அ.);; sand containing lead, lead ore.

   2. வங்கம் ( .அ.);; lead.

அ ப் க் 
கண் தல்

 
 அ ப் க் கண் தல் aḍippukkaṇḍumudal, ெப. (n.)

   ெமாத்த ெநல் ைள  (R.T.);; gross out-put of paddy.

     [அ ப்  + கண்  தல்.]

அ ப் க்

 
 அ ப் க்  aḍippukāli, ெப. (n.)

   க ர க் ங் ; wages for threshing grain.

     [அ ப்  +  .]

அ ப் ல்

 
 அ ப் ல் aḍippul, ெப. (n.)

   நிலத் ன ல் எ ம் கள் ேசரத்் ைவக் ம் தவசம்; grain stored by ants under the ground.

     [அ  +  ல்.  ல் =  ல்லரி .]
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அ ப் ல்லரி

 
 அ ப் ல்லரி  aḍippullarisi, ெப. (n.)

    ல் ன் தண் க் ம் ைதகள்; seeds in the stalk of green grass (சா.அக.);.

     [அ  +  ல் + அரி .]

அ ப்ெப ங்கட
ள்

அ ப்ெப ங்கட ள் aḍipperuṅgaḍavuḷ, ெப. (n.)

   எல்லாவற் ற் ம் லமான த ைறவன்; the Supremé Being.

     "அ ப்ெப ங்கட   ெதா ம்" (தக்கயாகப். 656);.

     [அ  + ெப ங்கட ள்.]

அ ப்ைபயாதகம்

 
 அ ப்ைபயாதகம் aḍippaiyātagam, ெப. (n.)

   காடெ்ட ைம; wild bufalo (சா.அக.);.

அ ப்ேபா -தல்

அ ப்ேபா -தல் aḍippōḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ெதாடங் தல்; to lay the foundation, begin (W.);.

   2. ஒ வரிடம் உத  ெப தற்  ஏற்ற ெசய் கைள ன்ன ப்பைடயாகச ்ெசால் ைவத்தல்; to say or do 
things as preparing the ground for getting favours from somebody.

இவன் பணத் ற்  அ ப்ேபா றான் (உ.வ.);.

     [அ  + ேபா .]

அ பட்டவன்

அ பட்டவன் aḍibaḍḍavaṉ, ெப. (n.)

   1. காயம்பட்டவன்; wounded person.

   2. ேதாற்றவன்; defeated contestant.

   3. இயற்ைக நிைலைமகைளப் பட்ட ந்தவன்; one who has experienced different situations in life.

மைழ ங் காற் ம் அ பட்டவன் (உ.வ.);.

   4. ஒன் ற் பழ னவன் அல்ல  ப ற்  ெபற்றவன்; trained, experienced person.
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அ ப -தல்

அ ப -தல் aḍibaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. அ க்கப்ப தல்; to be beaten, struck.

     " ட்ட க் க ப ேவான்" ( ப் . 451);.

     " ண்ணி ைற வானவரில் யார  படாதவர"் (பாரத. அ ச.் தவ. 107);.

   2. தாக் ண் தல்; to hit against, stub, be attacked.

     "அவசமா ய பட ்ெடைனத்தா ப் ந் ளாய்" (ஞானவா. மனத். 6);.

   3. நீக்கப்ப தல்; to be struck off, removed.

அவன் ெபயர ்அ பட் ப்ேபா ற் .

   4. தானாக நீங் தல்; to be automatically cancelled, repealed, nullified.

ச ்சட்டத்தால் பைழய சட்டம் அ பட் ட்ட .

   5. பலர ்வா ல் வழங் தல்; to be in every one's mouth, be a household word.

அ த்த ஆ நராக அவர ்வ வாெரன் , அவர ்ெபயர ்எல்லார ்வா ம் அ ப ற .

   6. ெச க்ெகட் தல்; to reach one's ears, as a rumour.

அந்தச ்ெசய்  ேநற் த்தான் என் கா ல் அ பட்ட  (உ.வ.);.

   7. உலகப் பட்ட ல் அ ந் தல்; to be involved, plunged.

பல வைகத் ன்பங்களி ம் கட்டங்களி ம் அ பட்டவன் (உ.வ.);.

   8. ெசலவ த்தல்; to be spent, expended.

அ பணி-தல்

அ பணி-தல் aḍibaṇidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   தண்டனி தல்; to fall at one's feet, worship.

     "அ பணிந்ேதன் ண்ணப்பம்" ( வ். ெபரி யாழ். 3.10 ; 2);.

அ பத -தல்

அ பத -தல் aḍibadaṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அ ப்பத -தல் 1 பாரக்்க;see adi-p-padara, 1.

   2. பாதம் உத தல் அல்ல  த்தல்; shaking of the feet, as in shaking palsy (சா.அக.);.

அ பற் க்காந்தல்

 
 அ பற் க்காந்தல் aḍibaṟṟikkāndal, ெப. (n.)

அ க்காந்தல் பாரக்்க;see adi-kkandal.

     [அ  + பற்  + காந்தல்.]

அ பற் -தல்
அ பற் -தல் aḍibaṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

அ ப்பற் -தல் 1, 2 பாரக்்க;see adi-p-parru-, 1, 2.

அ ப -த ல்

அ ப -த ல் aḍibaṟidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ேவெரா  ெபயரத்ல்; to be uprooted.

     'ஊ  ேவர ்அ ப ய' (தக்கயாகப். 144, உைர);.

அ பா

 
 அ பா  aḍipāḍu, ெப. (n.)

   மா ,  ைர த ய ட்  லங் களின் உைழப்  (இ.வ.);; labour, work, as done by domestic animals 
(Loc.);.

ம. அ பா
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அ -த்தல்

அ -த்தல் aḍibiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. எண்ெணய், ெம  த ய ம ந்  வைககைளக் காய்ச் ம்ேபா , அ க்க .  ண்டாைமயால் 
அ ள்ள ம ந்  ய்ந்  சட் டன் ஒட் க்ெகாள் தல்; to stick to the bottom of vessel after having been 
scorched, as medicines such as oil and electuary, when they are not stirred up properly in the course of preparation 
(சா.அக.);.

   2. ஒ வ ைடய அ ச் வ  பற் ப்ேபாதல்; to trace one's footstep.

   3.  ப்ப தல்; to get a clue, as to a crime.

அ

 
 அ  aḍibiḍi, ெப. (n.)

   சண்ைட; broil, fray, scuffle.

இ  கட் யாரக்் ம் எங் ப் பாரத்்தா ம் அ யாய்க் டக் ற  (உ.வ.);.

அ க்காமற் 
சா -தல்

அ க்காமற் சா -தல் aḍibiḍikkāmaṟcāḍudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   பாண்டத் ன ல் ம ந் , பற்றாதப ,  ப் க்ெகாண்  ள தல் அல்ல  ழா தல்; to stir with a 
wooden spatula, so as not to allow any thick solution of the medicine to adhere to the bottom of the vessel in which it is 
prepared.

     [அ  +  க்காமல் - சா .]

அ சண்ைட

 
 அ சண்ைட aḍibiḍisaṇḍai, ெப. (n.)

   ஒ வைரெயா வர ்அ த் க் ெகாண்  ெசய் ஞ் சண்ைட; quarrel in which both parties exchange blows.

அண்ணன் தம் வரக்் ம் இன்  காைல அ  சண்ைட (உ.வ.);.

அ ைழ-த்தல்

அ ைழ-த்தல் aḍibiḻaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெந தவ  நடத்தல்; to act unlawfully, illegally.

     "ேவந்தன் அ ைழத் தாைர ெயா க் ந் தண்டத் " (மணிேம. 19 ; 43);.

அ றக் -தல்

அ றக் -தல் aḍibiṟakkiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

    ன்வாங் தல்; to fall back, retreat.

     'அ றக் ட ்ேடாைன ம்' (ெதால். ெபா ள்.  றத.் 10, நச.் உைர);.

அ ைதயரணம்

அ ைதயரணம் aḍibudaiyaraṇam, ெப. (n.)

   பாதக் ; boot or boot like sandal.

     "அ  ைத யரண ெமய் " (ெப ம்பாண். 69);.

     [அ  +  ைத + அரணம்.]

அ ைனேதால்

அ ைனேதால் aḍibuṉaitōl, ெப. (n.)

   ெச ப் ; sandal.

     "அ ைன ேதா  னரண்ேசரந்் " (ெப ந்ெதா. 437);.

அ ெபயர்-தல்
அ ெபயர-்தல் aḍibeyartal,    2 ெச. . . (v.i.)

   காெல த்  ைவத்தல்; to move a step, move from the spot where one stands.

அ ெபயர்-த்தல்
அ ெபயர-்த்தல் aḍibeyarttal,    4 ெச. . . (v.i.)

அ ெபயர-்தல் பாரக்்க;see adi-peyar.
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அ ேபா ெயனல்

 
 அ ேபா ெயனல் aḍipōḍiyeṉal, ெப. (n.)

   ஒ  ெபண்ைண ம ப் ர ன் ப் ேப தல்; speaking impolitely to a woman.

அவன் என்ைன அ ேபா  என்  ேப றான் (உ.வ.);.

     [அட (ஆ. பா.  ளி); - அ  (ெப. பா.  ளி); – ேபா + அ  - ேபா .]

அ ேபா -தல்

அ ேபா -தல் aḍipōḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

அ ப்ேபா -தல் பாரக்்க;see adi-p-podu-.

 அ ேபா -தல் aṭiyōṭutal, ெச. . . (vi.)

நின்ற நிைல ல் ஆ ம் ம் யாட்டம்.(2:92);.

 kummi play in standing position.

     [அ +ேபா ]

      [P]

அ ம்

 
 அ ம்  aḍimbu, ெப. (n.)

    வைத; Indian jalap, Convolvulus turpethum alias Ipomaea turpethum (சா.அக.);.

அ ம் கம்

 
 அ ம் கம் aḍimburugam, ெப. (n.)

அ ம்  பாரக்்க;see adimbu.

அ மட்டம்

 
 அ மட்டம் aḍimaḍḍam, ெப. (n.)

    ழ்மட்டம்; base level, bottom level.

அ மடக்

அ மடக்  aḍimaḍakku, ெப. (n.)

   1. (அணி.); ெசய் ள  ண் ம் அல்ல  ண் ம் ண் ம் ெபா ள் ேவ பட் வ ம் ெசால்லணி 
வைக;   2. (யாப்.); ெசய் ள ன் ெப ம் ப  ெபா ள் ேவ படா  ண் ம் வ ம் யாப்  வைக;

அ ம

அ ம  aḍimaḍi, ெப. (n.)

   ஆைட ன் உள் ம ப் ; inner fold of the waist-cloth.

 அ ம  aṭimaṭi, ெப.. (n.)

   ஆைட ள் ம ப்  (ெந.ெதா.ெசா.52);; inner fold of dress.

     [அ +ம ]

அ ம ல் 
ெந ப்ைபக்கட் -

தல்

அ ம ல் ெந ப்ைபக்கட் -தல் aḍimaḍiyilneruppaikkaḍḍudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   கன்னிப் ெபண்ைண மணம் த் த் த ம்வைர க ம் ப்ேபா  காக் ம் க ம் 
ெபா ப்ேபற்றல்; to take up the heavy responsibility of protecting as a mother or a matron, the virginity of a matured girl till 
she is given away in marriage, lit., to keep tied up embers in the inner fold of the waist-cloth.

     [அ  + ம  + இல் + ெந ப்  + ஐ + கட் .]

அ மைட

 
 அ மைட aḍimaḍai, ெப. (n.)

    தன்மைட; head of a sluice.
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அ மைடயன்

 
 அ மைடயன் aḍimaḍaiyaṉ, ெப. (n.)

     ட்டாள்; utter idiot or fool.

அ மண்

அ மண் aḍimaṇ, ெப. (n.)

   1.  ழ்மண்;  soil underneath.

   2. ெசய் ைனக்காக ( னியத் ற்காக); எ க் ம் கா ெலாட் ய மண்; earth that has been touched by a 
person's foot, taken for witchcraft against him (W.);.

அ மண்

அ மண்  aḍimaṇḍi, ெப. (n.)

   ஒ  கலத் ன் அ ல் தங் ம் மண்  அல்ல  கச ; dregs, deposit.

     "தாம் தந்த மயரவ்  ம நலெமல்லாம் அ மண் ேயாேட கலங் ற்  என் ங்ேகாள்' (ஈ , 1.4 ; 3, 
யா.);.

அ மணி -தல்

அ மணி -தல் aḍimaṇiyiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ெதாடக்கஞ் ெசய் ைவத்தல்; to make a beginning, as placing gems in the place where a foundation is to be laid.

     "இனி க் ம் ெவன் க் க மணி ட்டாய்" (கம்பரா.  த்த. ம டபங். 47);.

     [அ  + மணி + இ .)

அ மைன

அ மைன aḍimaṉai, ெப. (n.)

   நிைலக்களம் (ஆதாரம்);; basis, support.

     'எல்லாப் பண்ணிற் ம் இஃ  அ மைனயாத ன்' ( லப். 3 ; 63, அ யாரக்். உைர);.

 அ மைன aḍimaṉai, ெப. (n.)

   1.  ற் ச ் வர;் walls of a building.

     "அ மைன பவளமாக" ( வக. 837);.

   2.  கட் தற் ரிய அ நிலம்; ground, plot.

அ மயக்

அ மயக்  aḍimayakku, ெப. (n.)

 அ மயக்  aṭimayakku, ெப.. (n.)

    த் ர க  வைக; a kind of picture poetry in prosody.

     "ெசாற் ம் மாைல மாற்ேற ளம் அ மயக் ……..ச ப்பேதாபத் ரங்கள் -------------  த் ரக  
என்றாேம" (நிக.க. 12:26 :27-28);.

     [அ +மயக் ]

அ மரம்

அ மரம் aḍimaram, ெப. (n.)

   1. மரத் ன் அ ; trunk of a tree.

   2. பாய்மரத் ன் அ ப்பாகம் (M. Navi. 81);; lower mast.

அ ம

அ ம  aḍimaṟi, ெப. (n.)

அ ம மாற்  பாரக்்க;see adi-mari-madrzu.

     "அ ம யான" (ெதால். ெசால். எச.் 12);.
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அ ம மண் லம்

அ ம மண் லம் aḍimaṟimaṇḍilam, ெப. (n.)

   அ கைள எவ்வா  ைற மாற் ம் ெபா ள் மாறாவா , அதாவ , எல்லாவ க ம் அ ேதா ம் 
ெபா ள் ம் அளவ யாகப் பாடப்ப ம் அகவற்பா வைக; a kind of agavarpa verse so constructed that the 
lines are interchangeable without change of meaning.

     "ந வா  யந்தத்  அைடத  பாதத் தகவல் அ ம  மண் லேம" (யா. கா. 28);.

எ-  :

     " ரல் பம் ய கான் யாேற

ரர மகளி ராரணங் னேர

வாரைல ெயனிேன யானஞ் வேல

சார னாட நீவர லாேற."

அ ம மண் ல
வா ரியம்

அ ம மண் லவா ரியம் aḍimaṟimaṇḍilavāciriyam, ெப. (n.)

அ ம மண் லம் பாரக்்க;see adi-mari-mandilam.

     "அகப்ப  ம த ைட  றா ன் அ ம  மண் ல வா ரிய மாத ம்" (இலக்.  . 734);.

     [அ  + ம  + மண் லம் + ஆ ரியம்.]

அ ம மாற்

அ ம மாற்  aḍimaṟimāṟṟu, ெப. (n.)

   எண் வைகப் ெபா ள்ேகாள்க ள், ெபா க்  ஏற்றவா  அ கைளெய த் க் ட் வ ம், எந்த 
அ ைய எங்  நி த் ம் ஓைச ம் ெபா ம் ேவ படாத ம் ஆ ய வைக; mode of construing in which 
the lines of a verse have to change places to give the one tended meaning, or can change places without affecting the 
rhythm and meaning at the same time, one of eight modes of construing verses.

     "ஏற்  ெய த் டன் ட்  ம ய ம்

யாப்  ைட த லாக் ம் ெபா ளிைச

மாட்  மாறா அ ய ம்.அ ம " (நன். 419);.

இந் ற்பா ன்ப , (1); ஏற் க் ட் ம் அ ம மாற் , (2); மாறா அ ம மாற்  என அ ம மாற் ப் 
ெபா ள்ேகாள் இ  வைகப்ப ம். அவற் ட ் ன்ன , (அ); ெபா ளிைசமாட்  மாறா அ ம மாற் , 
(ஆ); ெபா ள்மாட்  மாறா அ ம மாற்  என இ வைகப்ப ம்.

எ-  :

     "ந க் ற் த் தற்ேசரந்்தார ் ன்பந் ைடயார்

ெகா த் த்தான் ய்ப் ம் ஈண் ங்கா ண் ம் க் ற் ப்பற் ம் நில்லா  ெசல்வம்

க் ம் ைன லந்தக் கால்."

இ ,

     "ெகா த் த்தான் ய்ப் ம் ஈண் ங்கா ண் ம்,

க் ம் ைன லந்தக் கால்

க் ற் ப் பற் ம் நில்லா  ெசல்வம், (இஃத யார)்;

அ மா

அ மா  aḍimāḍu, ெப. (n.)

   க சைமக்கக் ெகால்வதற் ரிய மா ; cattle for slaughter.

 அ மா  aṭimāṭu, ெப. (n.)

இைறச ் க்காகக் ெகால்லப்ப ம் மா . (ெகா.வ. வ.ெசா.4.);

 cow or bull to be killed for meat.

     [அ +மா ]

அ மாண் ேபா-
தல்

அ மாண் ேபா-தல் aḍimāṇḍupōtal,    7 ெச. . . (v.i.)

   அ ேயாட தல்; to perish completely, root and branch.
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அ மாற்

 
 அ மாற்  aḍimāṟṟu, ெப. (n.)

ஏற் க் ட் ம் அ ம மாற்  பாரக்்க;see erpuli-k. kittum-adi-mari-marru.

     [அ  + மாற் . பைடத். பாவாணர.்]

அ கைன

 
 அ கைன aḍimugaṉai, ெப. (n.)

   ெதாடக்கம்; beginning (W.);.

அ ட்டாள்

 
 அ ட்டாள் aḍimuḍḍāḷ, ெப. (n.)

     டன்; utter fool or idiot.

அ

அ  aḍimuḍi, ெப. (n.)

   1. கா ந் தைல ம், பாத ந்தைல ம்; head and foot.

   2. ஒ ங்  (யாழ்.அக.);; order, regularity (W.);.

   3. ெதாடக்க ம் ம்; beginning and end.

     "அ ெயான் ல்லாத வகண்ட வாழ்ேவ" (தா . பன்மாைல, 3);.

   4. வரலா  (சங்.அக.);; history.

அ ண்டம்

அ ண்டம் aḍimuṇḍam, ெப. (n.)

   1. ெவட் ய மரத் ன் அ ப்பாகம்; stump of a tree.

   2. பயனற்றவன்-ள்; worthless person (Loc.);.

அ தன்மடக்

 
 அ தன்மடக்  aḍimudaṉmaḍakku, ெப. (n.)

   ெசய் ள ன் தற் ர ்மடங் ப் ெபா ள் ேவ பட்  வ ம் ெசால்லணி; repetition of the initial foot in a 
poetic line with a variation in sense.

     [அ  +  தல் + மடக் .]

அ ந்

 
 அ ந்  aḍimundi, ெப. (n.)

    ைல ன் உள் கப் ; the end of a woman's cloth, which is worn inside.

     [அ  +  ன் + தாைன - அ ன்றாைன → அ ந்தாைன → அ ந் .]

அ ன்றாைன பாரக்்க;see adi-munranai.

அ ரண்ெடாைட

 
 அ ரண்ெடாைட aḍimuraṇḍoḍai, ெப. (n.)

     [அ  +  ரண் + ெதாைட.]

அ ன்றாைன

 
 அ ன்றாைன aḍimūṉṟāṉai, ெப. (n.)

    ைல ன் உள் கப் ; the end of a woman's cloth, which is worn inside.

     [அ  +  ன் + தாைன.]
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அ லம்

அ லம் aḍimūlam, ெப. (n.)

   1. அ ேவர,் ஆணிேவர;் main root (சா. அக.);.

   2. உள் லம்; internal hemorrhoids.

     [அ  +  லம்.]

உள் லம் பாரக்்க;see ul-mulam.

அ ேமல ய -
த்தல்

அ ேமல ய -த்தல் aḍimēlaḍiyaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஒேர டத் ல் ேம ம் ேம ம் அ த்தல்; to beat or strike repeatedly on the same spot.

     'அ ேமல் அ ய த்தால் அம் ம் நக ம்' (பழ.);.

     [அ  + ேமல் + அ  + அ .]

அ ைம

அ ைம aḍimai, ெப. (n.)

   1. ெதா ம் ,  ற க் க் கட்டாயத் ெதாண்  ெசய் ம் நிைலைம; slavery, bondage, servitude.

     "ஒன்னாரக்் க ைம த்  ம்" ( றள், 608);.

   2. அ ைமயாள், ெதா ம்பன்; Slave, formerly attached to land and transferable with it.

     "நீ அ ைமயாதல் சா ப்பன்" (ெபரிய . த த்தாட,் 49);.

   3. ெதாண்டன், இைறய யான்; servant, devotee.

     "அஞ்சலஞ்செலன் ற ைமக் ........... ெநஞ்  ணரத்் ம்" (தா . பராபர.124);.

     'அ ைம பைடத்தால் ஆள்வ  கடன்' (பழ.);.

ம. அ ம; க. அ ெம; ெத. அ ெம, அ யண் .

அ ைமக்கா

அ ைமக்கா  aḍimaikkācu, ெப. (n.)

   ேகா ல் ேவைலக்காரரிட ந்  ெப ம் வரிவைக (I.M.P. Sm. 38);; a fee collected from temple servants.

ம. அ மக்கா

     [அ ைம + கா .]

அ ைமச் ட்

 
 அ ைமச் ட்  aḍimaiccīḍḍu, ெப. (n.)

   அ ைமேயாைல; slave-bond.

     [அ ைம +  ட் .]

அ ைமப்ப -தல்

அ ைமப்ப -தல் aḍimaippaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   அ ைமயாதல்; to become a slave, to be enslaved.

     [அ ைம + ப .]

அ ைமப்ப த் -
தல்

அ ைமப்ப த் -தல் aḍimaippaḍuddudal,    2.  . . (v. caus.)

   அ ைமயாக் தல்; to enslave.

     [அ ைம + ப த் .]

அ ைமப்பத் ரம்

 
 அ ைமப்பத் ரம் aḍimaippattiram, ெப. (n.)

   அ ைமேயாைல; slave-bond.

     [அ ைம + Skt. patra → த. பத் ரம் = ஒைல, ஆவணம்.]
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அ ைமப்பள்ளன்

 
 அ ைமப்பள்ளன் aḍimaippaḷḷaṉ, ெப. (n.)

   பள்ள ள் அ ைமப்பணி ெசய்பவன் (P.T.L.);; serf or bond-labourer of the Palla caste.

     [அ ைம + பள்ளன்.]

அ ைம ண்( )-
தல்

அ ைம ண்( )-தல் aḍimaipūṇṇudal,    12 ெச.  . . (v.i.)

   1. அ ைமயாயைமதல்; to be. come a bond-slave.

   2.  தெ்தாண்டனாதல்; to become a devotee.

     "நான ைம ண்ேடன்" ( வ். ெபரிய . 7.2;5);.

அ ைமேயாைல

 
 அ ைமேயாைல aḍimaiyōlai, ெப. (n.)

   அ ைமயாவணம் (அ ைமப்பத் ரம்);; bond of a slave.

ம. அ ம ஒல

     [அ ைம + ஓைல.]

அ ேமாைனத்ெதா
ைட

அ ேமாைனதெ்தாைட aḍimōṉaittoḍai, ெப. (n.)

     "எ வா ெய தெ்தான் ன் ேமாைன" (யா. கா. 16);.

     [அ  + ேமாைன + ெதாைட.]

அ யக்காந்

 
 அ யக்காந்  aḍiyakkāndi, ெப. (n.)

அ ப்பட்ட காந்  பாரக்்க;see adi-p-patta-kandi.

அ யடக்ாந்

 
 அ யடக்ாந்  aḍiyaḍkāndi, ெப. (n.)

அ ப்பட்ட காந்  பாரக்்க;see adi-p-patta-kandi.

அ ய யாக

அ ய யாக aḍiyaḍiyāka,  . .எ. (adv.)

   1. ஒவ்ேவார யாக; line by line.

   2. தைல ைற தைல ைறயாக (யாழ்ப்.);; hereditarily, from generation to generation (J.);.

   3. அ ேமல யாக; step by step.

     [அ  + அ  + ஆக.]
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அ யந்தா

அ யந்தா  aḍiyandāti, ெப. (n.)

   ஒ  ெசய் ளின் ஓர  அ த்தவ யாகேவ ம், ஒ  ெசய் ளின் ஈற்ற  அ த்த ெசய் ளின் 
தல யாகேவ ம் அைம மா  ெதா க்கப்ப வ ; mode of versification, in which, a line in verse is repeated 

as the next line, or a line that ends one stanza begins the following stanza.

     "அ ஞ்  மைச  ெம த்

 தலாச ்ெசய் ள் ெமா னஃ

தந்தா த் ெதாைடெயன் ற தல் ேவண் ம்" (யாப்.  . 52, ேமற். பக். 183);.

எ- :

     "ஆ யங் கட ைள ய மைற பயந்தைன

ேபா யங் ழவைன ைசெயா ங் ைன

ேபா யங் ழவைன ைச ெயா ங் ய

ேச யஞ் ெசல்வநின் வ  பர ம்" (யாப்.  . 52, ேமற். பக். 186);.

இ ல் இரண்டாம் அ ேய, ஈற்ெற த்  மட் ம் மா  ன்றாம் அ யாய் அைமந் த்தல் காண்க.

     [அ  + அந்தா .]

அ யந் ரம்

 
 அ யந் ரம் aḍiyandiram, ெப.

    மணம்,  ந்  த ய றப்  ( ேசடம்);; marriage, feast, etc., anything special.

     [ம. அ யந்தரம் → த அ யந் ரம்.]

அ யம்

அ யம் aḍiyam, ெப. (n.)

     'அ ேயன்' என்பதன் பன்ைம;

 pl. of adiyan.

     "அ ய ல் லறத்ைத யாற் " (கந்த .  நகரப். 112);.

அ யர்

அ யர ்aḍiyar, ெப. (n.)

   1. அ ைமகள்; slaves.

     "அ ய  மாய ம் ெநா வனர ் யப்ப" (ெப ங், உஞ்ைசக். 34 ; 179);.

   2. அ யார,் ெதாண்டர;் devotees.

     "பணிதற் க யர ்ெசன்ெற ர ்ெகாள" (ெபரிய .   ஞான. 501);.

அ யேரங்கள்

அ யேரங்கள் aḍiyarēṅgaḷ, ெப. (n.)

     'அ ய ேனன்' என்பதன் இரடை்டப் பன்ைம;

 double pl. of adiyanēn.

     " ற்ற ய ேரங்கள் ெசயல் ளைத யன்ேறா" (கந்த . ேதவ. ெதய்வ. 226);.

அ யேரம்

 
 அ யேரம் aḍiyarēm, ெப. (n.)

     'அ யேனன்' என்பதன் பன்ைம;

 pl. of adiyanēn.

அ யவர்

அ யவர ்aḍiyavar, ெப. (n.)

   ெதாண்டர;் devotees.

     "அந்நகரில் வாழ்வா  ம யவ  மனம ழ்ந் " (ெபரிய .  ஞான. 325);.
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அ யவன்

அ யவன் aḍiyavaṉ, ெப. (n.)

   1. அ ைம; slave.

   2. பத்தன் (பக்தன்);; devotee.

     "அமரரந்ா யகன் றனக் க யவன்" (கந்த .  த்த.  ங்க கா 279);.

ம. அ யான்; க. அ ய ; ெத. அ ய. அ ய .

அ யளெபைடத்
ெதாைட

அ யளெபைடதெ்தாைட aḍiyaḷabeḍaittoḍai, ெப. (n.)

   ெசய் ள களின் தற்கண் அளெபைட யைமயத் ெதா ப்ப ; concatenation, in which, the initial feet of the 
lines of a verse begin with prolonged vowels or vowel consonants.

     "அ ேதா  தன்ெமா க்கண் அ யா தளெப த் ெதான் வ தா  மளெபைடேய" (யா. கா. 16);.

எ- :

     "ஓஒதல் ேவண் ம் ஒளிமாழ் ம் ெசய் ைன

ஆஅ ம் என்  மவர.்"

     "அங்ங் கனிந்த வ ளிடத்தாரக்் கன் ெசய்

நங்ங் களங்க ப்பா நாம்."

     [அ  + அளெபைட + ெதாைட.]

அ யற்காந்

 
 அ யற்காந்  aḍiyaṟkāndi, ெப. (n.)

அ ப்பட்ட காந்  பாரக்்க;see adi-p-patta-kandi.

அ ய -தல்

அ ய -தல் aḍiyaṟidal,    2 ெச. . . (v.i.)

    லகாரணந் ெதரிதல்; to find out the first or primary cause.

     'அ ய ம் யாச னிவர'் (ஈ , 1.1 ; 8);.

     [அ  + அ .]

அ ய -த்தல்

அ ய -த்தல் aḍiyaṟuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    லத்ேதா  நீக் தல்; to eradicate.

     'அஹங்கார மமகாரங்கைள ம்............அ ய த் ' (ரஹஸ்ய. 320);.

ம. அ ய க் க

     [அ  + அ .]

அ ய -தல்

அ ய -தல் aḍiyaṟudal,    2 ெச. . . (v.i.)

    லம தல்,  ம் அ தல்; to be uprooted, completely removed.

     'அ யற்ற மரம்ேபால் அல  ற ',

     'அ  யற்றால் னி ழாம க் மா?' (பழ.);.

     [அ  + அ .]

அ ய க்

 
 அ ய க்  aḍiyaṟukki, ெப. (n.)

    யவன் மடக்ல ம க் ங் க ; flat piece of wood by which the potter marks his work and separates it from the 
wheel below (W.);.

     [அ  + அ க் .]
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அ யைற

 
 அ யைற aḍiyaṟai, ெப. (n.)

   அ யற்ற ; that which has no basis or support.

     [அ  + அைற.]

அ யன்

அ யன் aḍiyaṉ, ெப. (n.)

   1.  ப்பவன்; he who is underneath.

   2. அ ைம; slave.

   3. ெதாண்டன்; devotee.

     [அ  + அன்.]

அ யனா

 
 அ யனா  aḍiyaṉāti, ெப. (n.)

   எண்ணிற்  ெமட்டாத ்ெதான்ைம; time immemorial.

     [ அ  + Skt. anādi (அன் + ஆ );.]

அன் பாரக்்க;see an.

அ யேனன்

அ யேனன் aḍiyaṉēṉ, ெப. (n.)

   அ ேயன், உன் அ யனா ய நான்; a submissive term of respect meaning,

     "I, your slave, your humble servant.

     "உன்ன ய ேன ம்வந் த ைணயைடந்ேதன்" ( வ். ெபரிய , 5.8;3);.

     [அ யன் + ஏன் (த. ஒ. ஈ );.]

அ யாெக ைக

 
 அ யாெக ைக aḍiyāgedugai, ெப. (n.)

அ ெய ைகதெ்தாைட பாரக்்க;see adi-yedugai-t-todai.

     [அ  + ஆ  + எ ைக.]

அ யாட்

அ யாட்  aḍiyāḍḍi, ெப. (n.)

   அ யாள்; maid-servant.

     ' னி ெசான்ன  ேகடக் ேவண்டா ெதா ற , அ யாட்  யாைக யாேல' ( வ்.  ெந ந் 12, 
யா.);.

ம. அ யாட் , அ யாத் .

     [அ யான் (ஆ.பா.); - அ யாட்  (ெப.பா.);.]

அ யார்

அ யார ்aḍiyār, ெப. (n.)

   1. அ ைமயர;் slaves.

     " ன் ம் பகரவ்ாள் மகேன வன் ன் ெசல்தம்  ெயன் ம் ப யன் ற யாரினி ேனவல் ெசய் " 
(கம்பரா. அேயாத். நகரநீ்ங் . 147);.

   2. ெதாண்டர;் devotees.

     "அ யாரக்் ெகல்லா மல லா ைன ரக்்க" (தா . ஆைச. 7);.
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அ யாரக்் நல்லா
ர்

அ யாரக்் நல்லார ்aḍiyārkkunallār, ெப. (n.)

    லப்ப காரத் ற் ச ் றந்த ரி ைர வைரந்த 12ஆம் ற்றாண்  உைரயா ரியர;் name of a 
commentator of šilappadigaram, who lived in the 12th century A.D.

அ யாரக்் நல்லார ்என்ப , அ யாரக்் கன்பன் (பக்தவத்ஸல); என்ப  ேபான்ற இைறவன் ெபயர.் 
இைறவன் ெபயைர மக்கட்  இயற்ெபயராக இ வ  ெதான்  ெதாட்ட த ழர ்வழக்கம். நல்லார ்
என்ப  நல்லான் என்பதன் உயர் ப் பன்ைம.

அ யாள்

அ யாள் aḍiyāḷ, ெப. (n.)

   பைகவைர அ ப்பதற்காக அமரத்்தப்ப ம் த யன்; hooligan hired for beating enemies.

 அ யாள் aḍiyāḷ, ெப. (n.)

    ற்ேறவற்ெபண் (I.M.P. Sm. 38);; maid-servant.

ம. அ யாள்; க. அ யா .

அ யா த்

 
 அ யா த்  aḍiyāḷuṟutti, ெப. (n.)

     ஞ்சா; small Indian ipecacuanha, Gymnema sylvestre (சா.அக.);.

அ யா

 
 அ யா  aḍiyāṟu, ெப. (n.)

   ெதான்  ெதாட்ட வரலா  (இ.வ.);; historical succession from ancient times (Loc.);.

அ யான்

அ யான் aḍiyāṉ, ெப. (n.)

   1. அ ைம; slave.

   2. ஏவலாளன்; man-servant.

   3. ெதாண்டன்; devotee, servant as of a deity.

     " ன்றாமல் உலக மளந்த அ யாைன அைடந்த ேயன் உய்ந்த வாேற" ( வ்.  வாய். 9.4;10);.

ம. அ யான்; க. அ ய; ெத. அ ய .

 அ யான் aṭiyāṉ, ெப. (n.)

   ஏ தற்ெசால்; an abusive term, scolding word. (வ.ெசா.அக.);.

     [அ +ஆன்]

அ யானப

 
 அ யானப  aḍiyāṉabaḍi, ெப. (n.)

   தைல; head (சா.அக.);.

     [அ  + ஆன + ப .]

இப் ெபா ள், அ யார ்இைறவன் வ ையச ் ம் க த் ல், அ யார ்தைல இைறவன் 
ப்பாதத் ற் ப் ப ேபாலைம ங் ப்ைபக் ெகாண்டதா க்கலாம்.
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அ -தல்

அ -தல் aḍiyiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ெதாடங் தல், ெதாடக்கஞ் ெசய்தல்; to make a beginning, commence an undertaking.

     "ப ந்த வதற் ப்பாவாய ட்டவா " ( வக. 1391);.

   2.  ைட, பாய் த யன ைடதற்  அ யைமத்தல்; to make the bottom of a basket or one end of a mat as the 
first step in basket making or mat weaving.

   3. நடக்கக் காெல த் ைவத்தல்; to step forward.

     "பரைவ வா லம்மட்  ம ட் " (தா . மைலவளர.் 4);.

   4. நடத்தல்; to walk.

     "ஆ ந ராட ெநஞ்  ெனண்ணிேனா ர ட்ேடாரக்ள்" ( ரம் . நவகண். 31);.

   5.  த்தல்; to tread on.

     "ேசடன் ங் க ர ்ெகாள் ெசன்னி வைர ந் ளாட வ ட் " ( ைள. மாயப். 6);.

   6.  ரக்ள் ெதாடரந்்  ெசய் ள யாக வைமதல்; to form a line in a verse, as metrical feet.

     "அ ட்ட ெசந்த ன ைம ட ்டா ரில்" (தா . மைலவளர.் 4);.

ம. அ க

     [அ  + இ .]

அ ைய த்ெதா
ைட

அ ைய தெ்தாைட aḍiyiyaibuttoḍai, ெப. (n.)

     "இ  ைய " (யா. கா. 16);.

எ- :

தைளய ழ் ந மலேர தனியவள் ரி டேம

ைளவளர ்இளநைகேய ம   ைர கேம

இைளயவள் இைண ைலேய எைன டர ்ெசய்தைவேய"

   ஒன்ேற,  ைல ெவ ரி ெனல் ைள ம்ேம;   இரண்ேட,  ஞ் ைளப் பல ன் பழ ழ்க் 
ம்ேம;    ன்ேற, ெகா ங்ெகா  வள்ளிக் ழங் ழ்க் ம்ேம;நான்ேக, அணிநிற ேவாரி பாய்த ன் 
த ந்

ணிெந ங் ன்றந் ேதன்ெசாரி ம்ேம" ( றநா. 109);.

நன்மா ேமனிச ் ணங் மாரணங்ேக

ஆடைமத் ேதாளி ட  மனங்ேக

அரிமதர ்மைழக்க  மணங்ேக

தற்ெபா ந்த லக மணங்ேக" (யா. கா. 16, உைரேமற்.);.

     [அ  + இைய  + ெதாைட.]
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அ ரட் -த்தல்

அ ரட் -த்தல் aḍiyiraḍḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. இட்ட அ ன்ேமல் அ தல்; to take steps without advancing, to mark time.

     "அ ரட் த் ட்டா  மாட் " ( . ெவ. 2 ; 8);.

   2. அம்மாைனச ்ெசய் ளின் இரண்டாம ரட் தல்; to be repeated immediately like the doubling of the second 
line of an ammānai verse.

எ- :

     " ரிந்த கழ்ப் ள்ளி க்  ேவ ர ்வ த் யனார்

   பரிந் ைன ரக்்கவல்ல பண் தரக்ா ணம்மாைன;பரிந் ைன ரக்்கவல்ல பண் தேர யாமா ன்

ம ந் ைல ைகக்  வாங்காேரா வம்மாைன?

வா னிேல மண்ேபாட்  வாங் வாரக்ா ணம்மாைன."

இத்தைகய ெசய் ள்களின் இரண்டாம  ஈற் ச ் ர ்மாற் ேய மடக்கப்ப ம்.

     [அ  + இரட் .]

அ கலசம்

 
 அ கலசம் aḍiyiliḍugalasam, ெப. (n.)

   எண்ெணய் வ க் ங் கலம்; a vessel for filtering medicated oils (சா.அக.);.

     [Skt. kalaša → த.கலசம் =  ம்பம்.]

அ ம்பம் அல்ல  கலம் எனின் ற் ந் த ழாம்.

     [அ  + இல் + இ  + கலசம்.]

அ ேல ைற-தல்

அ ேல ைற-தல் aḍiyilēyuṟaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   வ ப தல்; to worship, to be in reverence.

     'அ ேல ைறதல் வ பாெடன் ம் ெபா டந்  நிற்ற ன்' (க த். 140, நச.் உைர);.

     [அ  + இல் + ஏ + உைற.]

அ றங் -தல்

அ றங் -தல் aḍiyiṟaṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  க் ப் ள்ைளப்ேபற் க் காலத் ல் வ  தளரத்ல்; sinking due to loosening of the muscles of the 
abdomen in a woman, as a sign of approaching labour (சா.அக.);.

   2. அ த் தள்ளிப்ேபா-தல் 2 பாரக்்க;see ali-i-talli-pPშ-, 2.

     [அ  + இறங் .]

அ

அ  aḍiyīḍu, ெப. (n.)

   1. அ ட்  ெமல்ல நடக்ைக; slow dignified steps, as of a king or a noble.

     "அ ந் றன் மாக்க ள  ேடத்த" ( லப். 26 ; 90);.

   2. ெதாடக்கம்; beginning.

     [அ  + ஈ . இ  → ஈ .]

அ ரல்

 
 அ ரல் aḍiyiral, ெப. (n.)

   மண்ணீரல்; spleen (சா.அக.);.

     [அ  + ஈரல்.]
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அ ப் ண்

 
 அ ப் ண்  aḍiyuḍuppumuṇḍu, ெப. (n.)

   இ ப் ேவட்  (நாஞ்.);; cloth worn round the waist (Näfi.);.

     [அ  + உ ப்  +  ண் .]

அ ண்( )-தல்

அ ண்( )-தல் aḍiyuṇṇudal,    12 ெச. . . (v.i.)

   1. அ க்கப்ப தல்; to be beaten.

   2. பல டத் ந் ரிந்  ன்பப்பட் ப் பழ தல்; to wander along experiencing all sorts of troubles.

     [அ  + உண்.]

அ ண்ணல்

அ ண்ணல் aḍiyuṇṇal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1. அ ப தல்; the act of receiving beatings.

   2. ெவ ம் மைழ ம் ரிந்  பழ தல்; tramping here and there in sun and rain and becoming experienced.

     [அ  + உண்னல்.]

அ ணி

 
 அ ணி aḍiyuṇi, ெப. (n.)

   அ பட்டவன்-ள்; one who is beaten (W.);.

     [அ  + உணி. உண்ணி → உணி.]

அ ப்

 
 அ ப்  aḍiyuppu, ெப. (n.)

   கல் ப் ; common salt dug out from the bottom of the sea, where it is deposited after the evaporation of the sea-water 
(சா.அக.);.

     [அ  + உப் .]

அ ரம்

அ ரம் aḍiyuram, ெப. (n.)

   1.  ன்  இட்ட எ ; manure put in previous seasons.

   2. மரத்ைதச ் ற் ம் எ  (யாழ்ப்.);; manure added to the soil around a tree (J.);.

   3. அ த்த ஆண் ற்காகச ்ேச த்  ைவக்கப்ப ம் நடப்  ஆண் த் தவசம் (யாழ்ப்.);; crop of a year 
preserved for subsistence during the following year (J.);.

   4.  ன்ேனார ்ேதட்  ெசாம் (யாழ்ப்.);; ancestral property (J.);.

   5. ஆற்றல் (யாழ்ப்.);; physical strength, power of wealth (I.);.

   6. அ ப்பைட (யாழ்.அக.);; foundation.

     [அ  + உரம்.]
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அ ைற

அ ைற aḍiyuṟai, ெப. (n.)

   1. பாத காணிக்ைக; offering to God or a great-personage, as laid at His or his feet.

     "ஈட் ய பல்ெபா ள்க ெளம் ரா க் க ைற ெயன் " ( வ். ெபரியாழ். 4.3;9);.

   2. வ பாட் ைறைக; living a life of reverence, as for a person worthy of respect.

     "அ ைற காட் ய ெசல்ேவன்" (க த். 140 ; 11);.

   3. 'உன் பாதத் ல் வாழ்ேவன்' என் ம் ெபா ளில் வழங் ம் ஒ  வணக்கசெ்சால்;     'your obedient servant 
who would be honoured to flourish under your feet', an ancient term of submission and respect, in the first person.

     "நின் ன நிழற் பழ ய வ ைற" ( றநா. 198; 26);.

ம. அ ற

     [அ  + உைற.]

அ ெய த்தல்

அ ெய த்தல் aḍiyeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. அ ைவத்தல்; to step.

     "அ ெய த் க் ெகாண்ெடன்பால் வரலா ங்ெகால்" (சடேகாபரந். 28);.

   2. அப்பாற் ேபாதல்; to go beyond.

     "அ ெய ப்ப தன்ேறா வழ " ( வ். இயற். ெபரிய வந். 30);.

     [அ  + எ .]

அ ெய த் க்ெகா
-த்தல்

அ ெய த் க்ெகா -த்தல் aḍiyeḍuttukkoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i)

   1. மாணவன் ஒ  வனப்  (கா யம்); இயற் வதற் த் ெதாடக்கச ்ெசால்ைல அல்ல  ெசாற்ெறாடைர 
ஆ ரியன் ெசால் த தல்; to help a student, as a teacher, to compose a poem, by suggesting an apt beginning 
word or phrase.

   2. ஓர ் அ யாரான லவர ்ஒ  வனப்ைப இயற் தற் , இைறவேன ெதாடக்கச ்ெசால்ைல 
உடம் க் ற்றாக ைரத்த தல்; to help a devotee to compose a sacred poem, by uttering the apt beginning 
word, as God Almighty in His invisible form often does.

     "அைடய லார் ரம் நீெற ழத்

நைகெசய் தன்ெறா  வைரப்

ப ன் ேமல  ைமக்ெகா ம்பத

பங்க யங்கள்ப ணிந் நின்

ற க ேள ன த யர ் ர

ேய  ைரத் ட அ ெய த்

டரெ்க டத்த  வாெய னத்

வ ைள எண்ணி  ைறஞ் னார.்"

     "அைல  னற்ப  ர ந சச்ைட

யாட வாடர வாடநின்

ல  மன் னி லா  வார்

வ ளி னாலச ரீரிவாக்( );
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அ ெய ைகத்த
ெ◌ாைட

அ ெய ைகதெ்தாைட aḍiyedugaiddoḍai, ெப. (n.)

     "இரண்டாம் வ வா எ தெ்தான் ன் எ ைக" (யா. கா. 16);.

     " க ர ்ெப ஞ்ெசல்வந் ேதான் யக்காற் ெறாட் ப்

பக  நடந்த ழ் பல்லாேரா ண்க

அக ற யாரம்ாட்  நில்லா  ெசல்வம்

சகடக்கால் ேபால வ ம்"

     [அ  + எ ைக + ெதாைட.]

அ ெய த்

அ ெய த்  aḍiyeḻuttu, ெப. (n.)

     'பன்னி ம் ப ெனண் ெமய் மா ய தெல த் ' (ேபரகத் 8, உைர);.

     [அ  + எ த் .]

அ ேயந் ரம்

 
 அ ேயந் ரம் aḍiyēndiram, ெப. (n.)

அ யந் ரம்  பாரக்்க;see adi-yandiram.

அ ேய த்

 
 அ ேய த்  aḍiyēpiḍittu,  . .எ. (adv.)

   ெதாடக்கத் ந்  (ஆ ந் );; from the beginning.

அ ேயம்

அ ேயம் aḍiyēm, ெப. (n.)

     'உம் அ யாரா ய யாம்' என் ம் ெபா ளில் வ ம் வணக்க ெமா , 'அ ேயன்' என்பதன் பன்ைம;

 a humble term of respect meaning, "We, your claves, your humble servants', pl. of adiyén.

     "ெதா ம ேயம் வல் ைன ன் ேவரத் ந்தாய்" (கந்த .  த்த ேதவரக்ள். 3);.

     [அ  + ஏம்.]

அ ேயன்

அ ேயன் aḍiyēṉ, ெப. (n.)

     'உன் அ யானா ய நான் என் ம் ெபா ளில் வ ம் ஒ  வணக்கெமா ;

 a modest term of respect meaning, "I, your slave, your humble servant'.

     "நா ம் உனக் ப் பழவ ேயன்" ( வ்.  ப்பல். 11);.

     [அ  + ஏன்.]

அ ெயாட்

அ ெயாட்  aḍiyoḍḍi, ெப. (n.)

   1. தண்டைனக் த் தப் ேயா ம் ைனயார ்கா ல் ைதக் ம்ப  நிலத் ல் நட் ைவக் ம் 
இ ப் ; iron spikes planted in the ground, in order to pierce the feet of those, who try to run away and escape 
punishment for their evil deeds.

     "ஊைளக்ெகாண் ேடா ன்றா ள்ள   பாய" ( வக. 2768);. இதன் உைர;

     ' ப் ட்  ஒ ன்றவரக்ள் அங்ஙன ேமாடாைமக்  நட்  ைவத்த அ ெயாட்  உள்ள ேல 
பாய்ைக னாேல'.

   2.   வைக (ெந ஞ் ள்);; a kind of thorny shrub.

     [அ  + ஒட் .]
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அ ெயாத்தகாலம்

அ ெயாத்தகாலம் aḍiyottakālam, ெப. (n.)

   நிழல் பாதத்த ல் நிற் ம் நண்பகல்; midday, as being the time when one's shadow is at his feet.

     'வைளந்த வா ைன ைடய ைக அ ெயாத்த காலத்ேத ப் ம்ப யாக ம்' (பட் னப். 268, நச.் 
உைர); -- (  அ க்.); அ ெயாத்த காலம் = நிழல் அ ேயா  ெபா ந் ய காலம் ; என்ற  உச் க் 
காலத்ைத.

     [அ  + ஒத்த + காலம்.]

அ ெயாற் -தல்

அ ெயாற் -தல் aḍiyoṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ன்பற் தல்; to follow.

     'அைத அ ெயாற்  யா ற் , இவர ்இப்ப  அ ளிச ்ெசய்த ' ( வாய்.  ற். 1,  யா.);.

இேய ன் மாணவர ்பன்னி வ ட ்ப ெனா வர ்அவைர அ ெயாற் ச ்ெசன்றனர.் 
மைறமைலய களின் சா ந்தல நாடகம் எல்லா வைக ம் லத்ைத அ ெயாற் ய .

   2.  றப்ப தல்; to start, to step out.

     'பரமபதத் னின் ம் அ ெயாற் னான்,  மைலயள ம் பயண ண்டா ந்த ' ( வ். 
அமலனா . 3,  யா.);.

ம. அ த் க ; ெத. அ ெபட் .

     [அ  + ஒற் .]

அ ேயாட்

அ ேயாட்  aḍiyōḍḍi, ெப. (n.)

   1. ஆைன ெந ஞ் ல் ேபான்றவ ங் மைமந் , தன் ேமல் நடப்பாரின் பாதங்கைளக் 
க்கவல்ல இ ப்  ள் ( ன்.);; caltrops, a spiked iron ball kept on the ground meant for piercing the feet of men 

who tread on it.

   2. ெந ஞ் ல்; a thorny shrub, Tribulus terrestris (சா.அக.);.

     [அ + ஒட்  - அ ெயாட்  → அ ேயாட் .]

அ ெயாட்  பாரக்்க;see adi-y-otti.

அ ேயா

அ ேயா  aḍiyōḍu,  . .எ. (adv.)

   ேவ டன்,  ம்; radically, completely, utterly.

     "அறஞ்ெசயா த ேயா றந் " ( ப் . 57);.

     [அ  + ஒ .]

அ ேயார்

அ ேயார ்aḍiyōr, ெப. (n.)

    றரக்் க் ற்ேறவல் ெசய்ேவார;் menial servants. 

     "அ ேயார ்பாங் ம்" (ெதால். ெபா ள். அகத். 23);.

அ ேயான்

அ ேயான் aḍiyōṉ, ெப. (n.)

   1.  ற்ேறவலன்,  ட்  ேவைலக்காரன்; menial, household servant.

   2. அ ைம; slave.

அ லேவாடாகம்

 
 அ லேவாடாகம் aḍilavōḍākam, ெப. (n.)

   ஒ  ெச . இதன் இைலக ம் ேவ ம் சா  ந் , மந்தார ஈைள (மந்தாரகாசம்);, ேகாைழ (கபம்); 
என் ம் ேநாய்கட்  ம ந்ெதன் , மைலயாள நாட் ல் வழங் றாரக்ளாம் (சங்.அக.);. – 
மைலயாளத் ல் ைள ெமா  ெச ; a plant found in Malabār, Justicia bivalvis ? (சா.அக.);.

அ வட்டம்

அ வட்டம் aḍivaḍḍam, ெப. (n.)

   1. பாத அள ; measure of foot.

     "அ வட்டத் தாலளப்ப" ( வ். இயற். 3 ;13);.

   2. இைசக் ழ ன் (நாத ரத் ன்); அ ப் ண் (பரத. ஒ . 6);; large end of the Indian clarionet.
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அ வண்டல்

 
 அ வண்டல் aḍivaṇḍal, ெப. (n.)

   எண்ெணய் த யவற்ைறக் காய்ச் ம்ேபா , அ ல் தங்  நிற் ம் கச ; the sediment deposited at the 
bottom of a vessel while boiling, in the preparation of a decoction, medicated oil, etc. (சா.அக.);.

 அ வண்டல் aṭivaṇṭal, ெப. (n.)

    ம்பத் ன் கைட க் ழந்ைத, கைடக் ட் ; the last child in a family.

     [அ +வண்டல்]

அ வ ற்

 
 அ வ ற்  aḍivayiṟṟisivu, ெப. (n.)

   மல த் ரங்கைள யடக் வதனா ம், மந்தத்ைத ண்டாக் ம் பல பண்டங்கைள ண்பதனா ம், 
வளி (வா ); அ வ ற் ல் தங் , அதனால் நரம்  ங் , மல த் ரம் வராதப  ேமேல த் ப் 

த் , வ ைய ண்டாக் ம் ஓர ்ஊைத (வாத); ேநாய்; a spasm of the abdomen resulting in obstruction to the 
free movement of faeces and urine and causing pain (சா.அக.);.

     [அ  + வ  + இ .]

அ வ ற் க்கம்

 
 அ வ ற் க்கம் aḍivayiṟṟiṟukkam, ெப. (n.)

   தாழ்வான இ க்ைக ல் அமரத்ல், இ க்கமான ைடகைள யணிதல் த ய காரணங்களால், 
அ வ  அ க்க  அ ந் , அதனால் ேந ம் நிைலைம; abdominal compression, a condition brought about by 
the compression of bowels due to habitual sitting on a low seat and use of tight dress (சா.அக.);.

     [அ  + வ  + இ க்கம்.]

அ வ ற் க்கட்

 
 அ வ ற் க்கட்  aḍivayiṟṟukkaḍḍu, ெப. (n.)

    ள்ைளெபற்ற ெபண்கட் , மார் ந்  அ வ  வைர ம், க ப்ைப ய ந் ம்ப  ணியால் 
இ கச ் ற் க் கட் ம் கட் ; abdominal bandage, a tight bandage worn by women immediately after delivery round the 
abdominal region in order to exert pressure on the womb (சா.அக.);.

     [அ  + வ  + கட் .]

அ வ ற் க்க ப்
பம்

 
 அ வ ற் க்க ப்பம் aḍivayiṟṟukkaruppam, ெப. (n.)

   ெபண்களின் ழ்வ ற் ற் க த் தங் ப் ைடத் க் காட் ம் ஒ வைகச ் ல்; abdominal pregnancy, 
lodgment of ovum in a woman, in the abdominal cavity (சா.அக.);.

     [அ  + வ  + க ப்பம்.]

அ வ ற் க்கழ
ைல

 
 அ வ ற் க்கழைல aḍivayiṟṟukkaḻlai, ெப. (n.)

   ஆ ற்  (ப ற் ); அ வ ற் ல் கா ெமா  கட் ; abdominal tumour, a peritonitic disease attacking cows 
(சா.அக.);.

     [அ  + வ  + கழைல.]
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அ வ ற் க்ேகா
ளா

 
 அ வ ற் க்ேகாளா  aḍivayiṟṟukāḷāṟu, ெப. (n.)

   அ வ ற்  ேலற்ப ம் ழப்பம்; disorder of the abdominal organs (சா.அக.);.

     [அ  + வ  + ேகாளா .]

அ வ ற் ட்சவ்

 
 அ வ ற் டச்வ்  aḍivayiṟṟuḍcavvu, ெப. (n.)

    ழ்வ ற் ன் உட் றச ்சவ் ; peritoneum, a membrane investing the internal surface of the abdomen (சா.அக.);.

     [அ  + வ  + உள் + சவ் .]

அ வ ற் ப் ரட்
டல்

 
 அ வ ற் ப் ரட்டல் aḍivayiṟṟuppuraḍḍal, ெப. (n.)

   நீரக்்ெகாம்பன் (வாந் ேப );,  த்தக் ேகாளா , நஞ்  த யவற்றால் வ ற் ல் ஏற்ப ம் 
ரட்டல; turning of bowels in cholera, bilious disorders, poisonous affections, etc. (சா.அக.);.

     [அ  + வ  +  ரட்டல்.]

அ வ ற் ப்ெபா
மல்

அ வ ற் ப்ெபா மல் aḍivayiṟṟupporumal, ெப. (n.)

   1. ெசரியாைமயால் வ ற் ன் ழ்ப் பாகத் ேலற்ப ம் உப்பசம்; distension of the abdomen due to the 
presence of gas in the intestines, flatus.

   2. அ வ ற் ச ்சவ் ன் அழற் யாேலற்ப ம் க்கம்; distension of the abdomen, due to the presence of gas 
or air in the peritoneal cavity, as in peritonitis, Peritoneal tympanites (சா.அக);.

     [அ  + வ  + ெபா மல்.]

அ வ ற் வ

அ வ ற் வ  aḍivayiṟṟuvali, ெப. (n.)

   1.  ழ்வ ற் ற் கா ம் வ ; abdominal pain in general.

   2. ெப ங் ட ற் கா ம் வ ; colic.

   3.  த்தக் ேகாளாற் னாேலற்ப ம் வ ; bilious colic.

   4.  ட ற் கா ம் ஒ  ெகா ய வ ; intestinal colic.

   5. மாத டாய்க் ேகாளாற் னாற் ெபண்கட்  அ வ ற் ற் கா ம் ஒ  ெகா ய வ ; menstrual colic 
(சா.அக.);.

     [அ  + வ  + வ .]

அ வ

 
 அ வ  aḍivayiṟu, ெப. (n.)

    ழ்வ ; lower part of the abdomen.

அ வரலா

அ வரலா  aḍivaralāṟu, ெப. (n.)

   1. கரணியம் (காரணம்);; cause, source.

   2. பைழய வரலா ; old history.

   3. ெகா யவ ; lineage, ancestry (W.);.

அ வர

 
 அ வர  aḍivaravu, ெப. (n.)

   பாடல்களின் தற் ப் ; mnemonic of initial syllables or initial words of stanzas in a poem.
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அ வ

அ வ  aḍivaruḍi, ெப. (n.)

   1. கால் ப் பவ-ன்-ள்-ர;் massager.

   2. தான் எண்ணிய  எய்தப் றைரப் ேபாற் பவர;் booticker.

அ வ -தல்

அ வ -தல் aḍivaruḍudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   கால் த்தல், உைளசச்ல் ேசாம்பல் த யன ரப் பாதங்கைளப் த் ப் ைசதல்; to massage the 
feet to stimulate them to action or relieve pain.

அ வைர

அ வைர aḍivarai, ெப. (n.)

   1. மைலய வாரம், தாழ்வைர; foot of a mountain.

     'அ வைர ேல ங்கம் பாய்ந்தாற்ேபால்' (க த். 86, உைர);.

   2. ெசய் ளின் அ வரம் ; limit to the length of a poetic line or to that of a stanza or poem.

     "அ வைர ல்லன ஆெறன ெமா ப" (ெதால். ெபா ள். ெசய்.162);.

அ வைரயைற

அ வைரயைற aḍivaraiyaṟai, ெப. (n.)

   1. ெசய் ளின் அ வரம் ; regulation regarding the number of lines in different kinds of stanzas or poems.

     'அ வைரயைற ன்ைம ம் அள ய ெலன்ப ம்' (ெதால். ெபா ள். ெசய்.164, ேபரா. உைர);.

   2. பாட் ன் தற் ப்  வரிைச ( னாட் ந். சரித.் 1, பக். 10);; index of initial syllables of the stanzas in a 
poem.

     [அ  + வைர + அைற.]

அ வைளயம்

 
 அ வைளயம் aḍivaḷaiyam, ெப. (n.)

   அண்  வா க் ள் அைமந் க் ம் வைக வைளயங்க ள் அ ப்பாகத் ள்ள ; one of the three 
rings of sphincter muscles at the anus, which is located internally, sphincter ani internal சா.அக.).

அ வாரசெ்சயல்

 
 அ வாரசெ்சயல் aḍivāracceyal, ெப. (n.)

   மண்ைடேயாட் ன் லத் ைளக்  ன்பாக ள்ள ஒ வைக ெய ம் ; a strong quadrilateral plate of 
occipital bone in front of the foramen magnum, basilar process (சா.அக.);.

அ வாரம்

அ வாரம் aḍivāram, ெப. (n.)

   மைல ன ; foot of a hill.

     " ம வாரஞ் ேசரக் ைல" (ேதவா. 1.68 ; 5);.

ம. அ வாரம் ; க., பட. அ வார ; ெத. அ  வார .

அ வானம்

அ வானம் aḍivāṉam, ெப. (n.)

   1.  ழ்வானம்;  horizon.

   2. அ ப்பைட (அஸ் வாரம்);; foundation, groundwork.

ம. அ வானம்

     [2. அ வாணம் → அ வானம்.]

அ -தல்
அ -தல் aḍiviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

அ ரி-தல் பாரக்்க;see adi.viri.

அ ரி-தல்

அ ரி-தல் aḍiviridal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. பாதம் ெவ த்தல்; to become cracked, as the skin of the feet.

   2. சைமயற் கலத் ல் அ  ப்ேபாதல் அல்ல  ெவ த்தல்; to crack at the bottom, as a cooking vessel.

அ ன்( )-தல்
அ ன்( )-தல் aḍiviṉḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

அ ரி-தல் பாரக்்க;see adi-viri-.
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அ ளக் -தல்

அ ளக் -தல் aḍiviḷakkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   இைறய யார,் ஆ ரியர,்  ற யர ் த ய கண்ணிய ள்ள ந் னரின் பாதங்கைளக் க ச ்
றப் ச ்ெசய்தல்; to wash the feet of an honoured guest.

     " ந்த  ளக் ச ் றப் ச ்ெசய்த ன்" (மணிேம. 24 ; 96);.

அ ைன

அ ைன 1 aḍiviṉai, ெப. (n.)

   ஆைடெயா க்ைக; washing of clothes.

     "அ  ைனக் கம் யர ்ெவ பட வ க் ய" (ெப ங். இலாவாண. 4;183);.

     [அ தல் = ெகால் தல், வ த் தல். அ த்தல் =  ைடத்தல், வ த் தல், ெகால் தல். அ  → அ .]

ஆட த்தல், ேகா ய த்தல்,  யல த்தல்,  ய த்தல், ேபய த்தல் த ய வழக் கள் 
ெகாைலதெ்தா ைலக் த்தைல ம், இந் ல் 'மாரன்ா' என் ம் ெசால் அ த்தல் என் ம் 
ெகால் தல் என் ம் ெபா ள்ப தைல ம் ேநாக் க.

 அ ைன 2 aḍiviṉai, ெப. (n.)

   1. ேகடான ழ் ைன; scheming, undermining, stratagem.

அவ க்  அ ைன ைவக் றான் (உ.வ.);.

   2. மாறாட்டம்; perversity

   3. க  (இராட.்);; extreme malice (R.);.

அ க்கம்

அ க்கம் aḍivīkkam, ெப. (n.)

   1. உள் க்கம்; internal swelling.

   2. ஆழ்ந்த அல்ல  அ கனத்த க்கம்; a deep-seated swelling, as in carbuncle (சா.அக.);.

அ ழ்-தல்

அ ழ்-தல் aḍivīḻtal,    2 ெச. . . (v.i.)

   தண்டனி தல், கா ல் ந்  ம் தல்; to fall at another's feet, as in worship or paying homage.

     "அ கண் ன்னர ்யான  ழ்ந்ேதன்" ( லப். 13; 87);.

க. அ ழ்

அ ழ்ச்

அ ழ்ச்  aḍivīḻcci, ெப. (n.)

   வணக்கம்; prostration, homage.

     "தத்ைதய  ழ்ச் "' ( வக. 2587);.

அ ெவண் த்

 
 அ ெவண் த்  aḍiveṇkuruttu, ெப. (n.)

   ெதன்ைன, பைன, வாைழ த யவற் ன் அ ளங் த் ; the tender white shoots of the palm and 
plantain trees.

அ ெவ ற்காய்-
தல்

அ ெவ ற்காய்-தல் aḍiveyiṟkāytal,    2. ெச. . . (v.i.)

   அைட ங்கால மஞ்சள் ெவ ற் காய்தல்; to expose oneself to the rays of the setting sun (சா,அக.);.

     [அ  + ெவ ல் + காய்.]

247

www.valluvarvallalarvattam.com 247 of 19068.



அ ைவ-த்தல்

அ ைவ-த்தல் aḍivaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. கால  ைவத்தல்; to place one's foot.

   2.  ழந்ைத அ ெய த்  ைவத்  நடக்கப் பழ தல்; to learn to walk, as a child.

   3. ெதாடங் தல்; to begin.

   4. ஒ  ைன யற் ைய ேமற்ெகாள் தல்; to enter into an afair.

   5.  றர ்க மத் ல் தைல தல்; to meddle in another's affair.

 No Text.

—, 

   4 ெச. ன்றா . (v.t.);

   உள்ேநாக்கமாக ஒன்ைறக் ெகாள் தல்; to harbour an unrevealed intent or purpose in one's mind.

அவன் எைதேயா அ ைவத் க்ெகாண்  ேப றான் (உ.வ.);.

அ ைவக் ம் 
ஆலாத்

 
 அ ைவக் ம் ஆலாத்  aḍivaikkumālāttu, ெப. (n.)

   கப்ப ல் பணியாளர ்நின்  ேவைல ெசய்ய உத ம் ெப ங்க ; cable that serves as a foot rest for workers 
in a ship.

அ -த்தல்

அ -த்தல் 1 aḍuttal,    4 ெச. . . (v.i)

   1. அண்ைம த்தல்; to be adjacent, next, near.

     "அ த்தநாட் டர யல் ைடய" (கம்பரா.  த்த.  டணன், 79);.

   2. த ந்ததாதல்; to be fit, becoming, deserving.

இப்ப ச ்ெசய் க் றாேய! இஃ  உனக்  அ க் மா? (உ.வ.);.

   3. நிகழ்தல்; to happen, occur.

     "ஆ  ைநந் ற வ த்தெதன்?" (கம்பரா. அேயாத் நகரநீ்ங் . 13);.

   4.  த்தா தல் ( ங்.);; to dance.

—, 4 ெச. ன்றா . (v.t.);

   1.  ட் தல்; to approach, approximate to, come in contact with.

     "ம லன்னா ள த்  வயமா ைய" (பாரத. மணிமா. 3);.

   2.  கலைடதல்; to take refuge.

     "கற்பக ந்தைனய த் ய்வாம்" ( த.  த். 1);.

   3. அைடதல்; to reach, arrive at.

தைலநகர ்அ த்ேதாம் (உ.வ.);.

   4. சாரத்ல், ேசரத்ல்; to join.

     " னிவர ்யா  ம த்  மைவக்க ெணய் " (கந்த . தக்க, த த்தரப். 39);.
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அ -தல்

அ -தல் aḍudal,    17 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  தல், வாட் தல், வ த்தல், ெபாரித்தல்; to roast, fry.

   2. காய்ச் தல்; to boil.

     "அட்டா ம் பால் ைவ ற் ன்றா " ( ைர, 4);.

   3. சைமத்தல்; to cook, dress, as food.

     "அ தம  மைடப்பள்ளி" (கல்லா. 14);.

   4. உ க் தல்; to melt.

     ''அடெ்டாளி யரத்த வாய்க் கணிைக" ( வக. 98);.

   5. ெகால் தல்; to kill.

     "அ ைநயா ம்" ( றநா. 36;1);.

   6. ெபா தல்; to fight, wage war.

     "அ வாரட ேளார"் (ேச . த க்ேகா. 34);.

   7. ெவல் தல்; to conquer, subdue, as the senses, passions.

     "ஐம்ெபா  மட் யரந்்தார"் ( வக.1468);.

   8. வ த் தல்; to trouble, afflict.

     "க ப  ேநாயடக் கவ ம் த ம்" (கந்த . மேகந் ரன்அைமச.் 59);.

   9. அ த்தல்; to destroy, consume.

அ க்க க்காய்

அ க்க க்காய் aḍukkaḍukkāy,  . .எ. (adv.)

   கட் க்கட்டாய், ேகாப் க்ேகாப்பாய், வரிைச வரிைசயாய், ெதா  ெதா யாய், பைட 
பைடயாய்; in piles, in tiers.

ெபட் க் ள் அ க்க க்காய் உ ப் கைள ைவத் க் றான் (உ.வ.);.

     "அண்டமைவ ய க்க க்கா யந்தரத்  னி த் ம்" (தா . மண்டல. 1);.

     [அ க்  + அ க்  + ஆய்.]

அ க்க க்காய் 
வாட் -தல்

அ க்க க்காய் வாட் -தல் aḍukkaḍukkāyvāḍḍudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெகாத் க் ெகாத்தாய் ெந ப் ட் ச ் தல்; to roast batch by batch.

     [அ க்  + அ க்  + ஆய் + வாட் .]

அ க்கணி

அ க்கணி aḍukkaṇi, ெப. (n.)

     "அ க்கணி ெயா ெபா ட ்க க் ய ரிெசால் அ க்  ைவப்ப த க்கணி ெயனப்ப ம்." (இ-ள்.); 
றப் க் காட்ட ம், அன்  யர ்களிப் வற்ைற க்ெகனத ்ேதாற்ற ம், ஒ  ெபா ைளத் த ம் பல 
ரிெசால் ல க்  ைவப்ப த க்கணி ெயனப்ப ம். (வ- .);;

     "இகழ்ந்ெதா ளித்தாேனா ெவன்ைன கழ்ந்தகன் றாேனா

ெகா ய ெநஞ்சான்'',

     "என் ர ்காத் ப் ரந்தாண்ட ெவன்னிைறவன்

தன் ர ்பட் றந்  சாய்ந்ெதா ந்தான் -  ன் ராய் ண்ெடன்ைனக் காத்ேதாம்ப ேம ப் 
ரந்தளிப்ப

யாண்ைட ம் யாரய்ா ெரனக் "

என்பன வற் ட ் யரின் ையக் காட்டப் பல ரிெசால் றப்  ல க்  வந்தவா  காண்க 
(ெதான்.  . 317,  ற்பா ம் உைர ம்);.

     [அ க்  + அணி.]
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அ க்கம்

அ க்கம் aḍukkam, ெப. (n.)

   1. அ க் ; pile, tier.

   2. ஒன்றன்ேமெலான்றாய் அ க் ச ்ெசய்யப்பட்ட ; a tier of houses.

     " ஞ்  ேமனில வ க்க ம்" (கந்த . மேகந். நகர் . 82);.

   3. பன்மைல வரிைச; a complex mountain range.

     "பஃ ளி யாற் டன் பன்மைல ய க்கத் க் மரிக் ேகா ம்" ( லப். 11;19);.

   4. அைரமைல; middle of a mountain slope.

     "ஆ மைழ யணங் சா ல க்கம் ெபா ம்" ( றநா. 151 ; 10 - 11);.

   5. "க  வள ர க்கத்  மலரந்்த காந்தள்" ( றநா. 168;2);.

   6. பக்கமைல; lesser mountain adjacent to a greater one.

     "மந்  ம யா மரன்ப  ல க்கத் " (  4;2);.

   7. மரஞ்ெச ந்த ேசாைல; thick grove.

ரங்கைம த்த மரம்ப  ல க்கத் " ( லப். 10 ; 157);.

   8. மைலப் பக்கம்; hillside.

   9. பாைற; ledge of rock, stratum of stone.

     "மால்வைர ய க்கத் " (க த். 44 ; 2);.

   10. ப க்ைக; bed.

அ க்கல்

அ க்கல் aḍukkal, ெப. (n.)

   1. ஒன்றன்ேமெலான்றாக ைவத்தல்; to pile up one on top of another.

     " ங்கண் ன் ற க் ய க் ைடக் ழ்" ( லப். 11;1);.

   2. அ க் ; series.

     "ஆர வ க்கல்ெபான் னாக லங்க" (கந்த . மேகந். அைவ . 35);.

   3.  யல்; heap, collection.

     " னத் த க்கன் வ  ேநாக் " (கந்த . அ ர. ேதவைரேயவல். 8);.

   4. பைடபைடயாய் அைமந்த மைல; mountain as stratified.

     "அ க்கன் ைச ய ப்பம் ேபணா " (மைலப . 19);.

     [அ  → அ க்  + அல் (ெதா.ெப. ஈ );.]

அ க்கலரி

 
 அ க்கலரி aḍukkalari, ெப. (n.)

   இரடை்டயலரி; double-flowered oleander.

     [அ  → அ க்  + அலரி. அலர ்→ அலரி.]

அ க்க -தல்

அ க்க -தல் aḍukkaliḍudal,    17 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உ ைய ற் ம் ேபாக்க, ெநல் த யவற்ைற இரண்டாம் ைற ற் தல்; to pound grains like paddy a 
second time to remove all husks (W.);.

     [அ  → அ க்  + அல் (ெதா. ெப. ஈ ); - அ க்கல். அ க்கல் + இ .]
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அ க்கவைர

 
 அ க்கவைர aḍukkavarai, ெப. (n.)

அவைர பாரக்்க;see avarai.

     [அ க்  + அவைர.]

அ க்கைள

அ க்கைள aḍukkaḷai, ெப. (n.)

   1. அ ப் ; oven.

   2. சைமயலைற; kitchen, cook-house.

     "வைகயைம ய க்கைளேபால்" (மணிேம. 29;61);.

     'அ க்கைளப் ைனேபால் இ க் ேல ஒளிக் ற ',

     'அ க்கைளப் ெபண் க்  அழ  ேவண் மா?',

     'அ க்கைளக் ணற் ேல அ தம் எ ந்தாற்ேபால்' (பழ.);.

ம. அ க்கள; க. அ கள; ெத. அடசால;  . அடக்ல.

     [அ  + களம் – அ க்களம் → அ க்கைள. களம் → கைள. களம் = இடம்.]

அ க்கைள 
க்கள்

 
 அ க்கைள க்கள் aḍuggaḷaiguruggaḷ, ெப. (n,)

   நாட் க்ேகாடை்டச ்ெசட் ப் ெபண் ரக்் ரிய  (ெசட்.நா.);; spiritual guru of the women of the Nåttukkottai 
Chetti caste.

அ க்கைள 
கா தல்

 
 அ க்கைள கா தல் aḍukkaḷaikāṇudal, ெப. (n.)

   ம மகளின் தாய் அவைள வந்  கா ம்ேபா  ெசய் ம் சடங்  (நாஞ்.);; a ceremony performed by the girl's 
mother when she visits her daughter in her house (Näfi.);.

அ க்கைளப் றம்

அ க்கைளப் றம் aḍukkaḷaippuṟam, ெப. (n.)

   ேகா ல் மைடப்பள்ளிச ்ெசல ற்காக டப்ப ம் மானியம்  (M.E.R. 574 of 1926);; endowment for the kitchen 
expenses of a temple.

ம. அ க்களப் றம்

     [அ க்கைள +  றம்.]

அ க்காலாத்

 
 அ க்காலாத்  aḍukkālātti, ெப. (n.)

அ க் த் பம் பாரக்்க;see adukku-t-tībam.

     [அ க்  + ஆலாத் .]

அ க்கா

அ க்கா  aḍukkāḻi, ெப. (n.)

   மணிக்கல் ப க்கப்பட்ட ேமா ரம்; finger ring set with gems.

     'இரத் னக் கற்கள் ப க்கப்ெபற்ற ேமா ரம் அ க்கா  என்  ெசால்லப்ப ம்' ( . ெச. பக். 100, பத்  
7);.

     [அ க்  + ஆ .]

அ க்கானகன்னி

அ க்கானகன்னி aḍuggāṉagaṉṉi, ெப. (n.)

   1. அழ ம் ண ம் நிைறந்தவள் ( ன்.);; perfect woman.

   2. பவளப் ற் ச ்ெசய்ந்நஞ்  (பாடாணம்); ( .அ.);; an arsenic preparation.

     [அ க்  + ஆன + கன்னி.]
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அ க் யல்

 
 அ க் யல் aḍukkiyal, ெப. (n.)

     [அ க்  + இயல்.]

அ க் ளநீர்

 
 அ க் ளநீர ்aḍukkiḷanīr, ெப. (n.)

   ஆ ரங் காய்ச் த் ேதங்கா ன் நீர;் water inside the kernel of a particular variety of coconut palm, which bears 
fruits abundantly.

     [அ க்  + இளநீர.்]

அ க் ைற

 
 அ க் ைற aḍukkiṟai, ெப. (n.)

ெவண்டாமைர,

 white lotus, Nelumbium speciosum (alba); (சா.அக.);.

அ க் -தல்

அ க் -தல் aḍukkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t)

   1. கலங்கள்ேபால் ஒன்றன்ேம ெலான்றாக ைவத்தல்; to pile up one on top of another.

     " ங்கண் ன் ற க் ய க் ைடக் ழ்" ( லப்.11;1);.

     'அ க் ற அ ைம உைடக் ற நாய்க் த் ெதரி மா?' (பழ.);.

   2. வரிைசப்பட ைவத்தல்; to arrange in a series, row, or order.

ெபாத்தகங்கைள ெயல்லாம் வரிைசயாக அ க் ைவ (உ.வ.);.

   3. பணத்ைத ேமன் ேம ம் ெப க் தல்; to accumulate money or wealth.

     "அ க் ய ேகா  ெப ம்" ( றள், 954);.

   4. ெசாற்கைள ேமன்ேம ம் ெதா த்தல்; to go on speaking or adding words.

ெசால்லச ்ெசால்ல ேகடக்ாமல் அ க் க்ெகாண்ேட ேபா றாள் (உ.வ.);.

ம. அ க் ; க. அ ;  ட. ஒடத்.்

     [அ  → அ க் .]
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அ க்

அ க்  aḍukku, ெப. (n.)

   1. ஒன்றன்ேமெலான்றாக அ க் ய ; pile, tier.

     "அண்டேகா ையெயலாங் க ப்பவைற ேபால  ம க்க க்காக வைமத் " (தா . ேதேசா. 7);.

   2. வரிைச; series, row.

ெகா ப்ெபாம்ைம ய க்  நன்றா க் ற  (உ.வ.);.

   3. அ க் க் கலம்; set of vessels which fit one within another.

என் ெபண் க் ச ் ரவ்ரிைசயாகப் த்தைள ப ேனார க்  ைவத்ேதன் (உ.வ.);.

   4. அ க் த் ெதாடர;் repetition of words.

     "த  ெதாடர க் ெகன  ேரேழ" (நன். 152);.

   5. ேகாப் ; file.

இக்க தத்ைத அ க் ேல ைவ (உ.வ.);.

   6. ெச ப் ; prosperity.

அவள் அ க்காய் வாழ் றாள் (உ.வ.);.

   7.  ல க் ; four threads of yarn, a term used by weavers (W.);.

     [அ  → அ க் .]

அ க் க் ைல-தல்

அ க் க் ைல-தல் aḍukkukkulaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. வரிைச கைலதல்; to get into disorder, as a row or pile of things (W.);.

   2. நிைல ெக தல்; to become deranged, as one's business or circumstances.

   3. கற் ழத்தல்; to lose one's chastity, as a woman.

     [அ க்  +  ைல.]

அ க் சச்ட்

 
 அ க் சச்ட்  aḍukkuccaḍḍi, ெப. (n.)

   அ க் க் கலம்; tier of pots of a particular size and shape; set of such vessels which fit one within another.

     [அ க்  + சட் .]

அ க் சச்ாத் -
தல்

அ க் சச்ாத் -தல் aḍukkuccāddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெதய்வத் ேமனிக் க் ெகாய்  ஆைடயணிதல் (ேகா ெலா. 38);; to adornam idol with a cloth gathered if, 
folds.

     [அ க்  + சாத் .]

அ க் ச ்
ெசம்பரத்ைத

 
 அ க் ச ்ெசம்பரத்ைத aḍukkuccembarattai, ெப. (n.)

   அ க்காக இத ள்ள இரடை்டச ்ெசம்பரத்ைதப் ; double shoe-flower (சா.அக.);.

   இ  ன்வ மா  வைகப்ப ம்; double lesh-coloured shoe-flower or scarlet shoe-flower, Hibiscus rosa-sinensis 
(carnea-plena);.

 double bluff-coloured shoe-flower, Hibiscus sinensis (flava-plena);.

 double white-coloured shoe-flower, Hibiscus mutabilis (alba rubescens);.

     [அ க்  + ெசம்  + அரத்ைத.]
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அ க் ச ்
ெசவ்வரத்ைத

 
 அ க் ச ்ெசவ்வரத்ைத aḍukkuccevvarattai, ெப. (n.)

அ க் ச ்ெசம்பரத்ைத பாரக்்க;see adukku-c-cembarattai.

     [அ க்  + ெசவ் (ெசம்); + அரத்ைத.]

அ க் த் பம்

 
 அ க் த் பம் aḍukkuttīpam, ெப. (n.)

   ஒன்றன்ேமெலான்றான வட்ட வரிைசகளாக அைமக்கப்பட்ட ேகா ல் ளக் வைக; tier of lamps in 
circular rows, used in temple worship.

     [P]

     [அ க்  +  வம். த.   →   →  வம் → Skt. dipa → த.  பம்.]

அ க் த் ம்ைப

 
 அ க் த் ம்ைப aḍukkuttumbai, ெப. (n.)

   கா த் ம்ைப (மைல.);; a species of double balsam, Banares tumbai, Leucas linifolia (சா.அக.);.

     [அ க்  +  ம்ைப.]

அ க் த்ெதாடர்

அ க் தெ்தாடர ்aḍukkuttoḍar, ெப. (n.)

   உடன்பா , உணரச்் , வற் ைற அல்ல  ேதற்றம்,  ைர , பல்கால் நிகழ்ச் , இைச நிைற 
த யனபற் , ஒ  ெசால் இ ைற தல் நான் ைற வைர அ க்  வ வ ; repetition of a word twice 

to four times in token of having followed what is said or to indicate one's agreement, or emotion, or for emphasis or 
suggestive of swiftness or repetition of action, or as an expletive used to fill a gap in metre.

     "அைசநிைல ெபா ணிைல இைசநிைறக் ெகா ெசால்

இரண்  ன் நான் ெகல்ைல ைற ய க் ம்" (நன். 396);.

எ- :

   1. அைசநிைல

நல்ல  நல்ல , ம  ம , அ ேயன் அ ேயன்.

   2. ெபா ணிைல

வ க வ க, வாழ்க வாழ்க - ம ழ்ச் . அ  அ , ெகால் ெகால் -  னம், பைக, ெவ ப் .

பாம்  பாம் ,  த் த் --அசச்ம்.

ஐையேயா (ஐேயா ஐேயா);, ெசத்ேதன் ெசத்ேதன்-- ன்பம்.

அடாடா (அடா அடா);, ெகட்ேடன் ெகட்ேடன்--மனவ த்தம்.

உண்  உண் , வ வான் வ வான்--வற் ைற.

வந்ேதன் வந்ேதன், ேபா ேபா ேபா --  ைர .

ம்பத் ம்ப, ேபாய்ப்ேபாய், ேம ம் ேம ம்--பல்கால் நிகழ்ச் .

அ க்  
நந் யாவட்டம்

அ க்  நந் யாவட்டம் aḍukkunandiyāvaḍḍam, ெப. (n.)

   1. அ க் க் கண்வ ப் ; doubleblossomed eye-flower, 1. sh., Tabernaemontana coronaria (L.); (ெச.அக.);.

   2. இரடை்ட நந் யாவட்டம்; double-blossomed common waxflower; dog bane, Tabernaemontana coronaria (சா. 
அக.);.

     [அ க்  + Skt. nandyävarta → த. நந் யா வட்டம்.]
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அ க் ப்பண் -
தல்

அ க் ப்பண் -தல் aḍukkuppaṇṇudal,    5 ெச.  ன்றா , (v.t.)

   அணியம் (ஆயத்தம்); ெசய்தல்; to prepare, to make preparation(s);.

     [அ க்  + பண் .]

அ க் ப் 
பணியாரம்

 
 அ க் ப் பணியாரம் aḍukkuppaṇiyāram, ெப. (n.)

   ேகா ைம மாவால் ஏ  அைடகைளத் தட்  ெநய் ட் , ஒன்றன்ேமெலான்றாக அ க் ச ்
டெ்ட க் ம் பலகாரம். இதற் ப் ரி என ம் ெபயர;் a kind of cake made of seven thin layers of wheat flour and 

fried in ghee (சா.அக.);.

     [அ க்  + பணியாரம்.]

அ க் ப்ப த்

அ க் ப்ப த்  aḍukkupparutti, ெப. (n.)

   ெப ம்ப த் , ஒ வைக யரந்்த ப த்  (G. Sm. D. I, i, 227);; a superior variety of cotton raised in red loam.

     [அ க்  + ப த் .]

அ க் ப்பற் றா

 
 அ க் ப்பற் றா aḍukkuppaṟcuṟā, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ்சாம்பல் நிறச ் றா; grey shark, Carcharias ellioti.

     [அ க்  + பல் +  றா.]

அ க் ப்பாத் ரம்

 
 அ க் ப்பாத் ரம் aḍukkuppāttiram, ெப. (n.)

   ஒன்ற ள் ஒன்  அ க்  அ க்காக ள்ள கலங்கள்; a set of vessels or cups placed one inside of another or 
one upon another.

ம. அ க் ப்பாத் ரம்; க. அ க்  பாதெ்ர.

     [அ க்  + Skt. pattra → த. பாத் ரம்.]

அ க் ப்பார்-த்தல்

அ க் ப்பார-்த்தல் aḍukkuppārttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. தக்க ைண ேத தல் (இ.வ.);; to look out for suitable help or companion (Loc.);.

   2. ஒத் ைக பாரத்்தல் (யாழ்ப்.);; to rehearse, as stage players (J.);.

     [அ க்  + பார.்]

அ க் ப்பாளம்

 
 அ க் ப்பாளம் aḍukkuppāḷam, ெப. (n.)

   ெதய்வச் ைலக் ப் ன் றத் ற் சாத் ம் ெகாய்த ஆைட; cloth gathered into folds, worn on the back of an 
idol.

     [அ க்  + பாளம்.]

அ க் ப்பாற்ெசா
ற்

 
 அ க் ப்பாற்ெசாற்  aḍukkuppāṟcoṟṟi, ெப. (n.)

   பாற்ெசாற்  ெயன் ம் ெச வைக; a variety of the plant, Ruellia secunda (W.);.

     [அ க்  + பாற்ெசாற் .]
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அ க் ப்பாைற

 
 அ க் ப்பாைற aḍukkuppāṟai, ெப. (n.)

   நிலத் ல் தளவரிைசயாகப் ெபாத்தக ஏ கள்ேபால் ஒன்றன்ேம ெலான்றா யைமந்த பல்ேவ  பைடக் 
கற்பாைற; a mound of rock composed of different horizontal strata of rocks, like the leaves of a book (சா.அக.);.

     [அ க்  + பாைற.]

அ க் ப்பாைன

அ க் ப்பாைன aḍukkuppāṉai, ெப.(n.)

   1. பல்ெபா ள்கள் ேபாட்  ைவப்பதற்  ஒன்றன்ேம ெலான்றா ய க் ய மட்பாைனகள்; big earthen pots 
piled one over another and used as receptacles.

   2.  ல லத்தார ்க யாணச ்சடங் ற்  அ க் ைவக் ம் ஏ  ேகாலப் பாைனகள்; tier of seven painted 
pots used at marriage ceremony among certain Castes.

     [அ க்  + பாைன.]

அ க் ப் ண்

 
 அ க் ப் ண்  aḍukkuppūṇḍu, ெப. (n.)

   ேகா ரப் ண் ; a kind of plant (சா.அக.);.

     [அ க்  +  ண் .]

அ க் மல் ைக

 
 அ க் மல் ைக aḍuggumalligai, ெப. (n.)

   பல இதழ் வரிைச ள்ள மல் ைகவைக ( .அ.);; double-flowered jasmine, m. sh., Jasminum sambac.

அ க் மா

 
 அ க் மா  aḍukkumāḍi, ெப. (n.)

   பல நிைல ள்ள கட்டடம் அல்ல  ; multi-storied building or house.

ஏழ க் மா .

அ க் ள்ளி

 
 அ க் ள்ளி aḍukkumuḷḷi, ெப. (n.)

   ெப  ள்ளி ெயன் ம் வைக ( .அ.);; thorn-bush, a variety of prickly night shade, Indian hyssop, Solanum 
(Genus); (சா.அக.);

அ க் ெமத்ைத

 
 அ க் ெமத்ைத aḍukkumettai, ெப. (n.)

   ேதங்காய் நார,் ப த் ப் பஞ் , இலவம் பஞ் , ஓ மத ் , ந ெமன் மலரிதழ் ஆ யவற்றாலைமந்த 
ெமத்ைதகள் ைறேய ஒன்றன்ேம ெலான்றா யைமந்த அஞ்சைணப் ப க்ைக; bed with mattresses made of 
coconut fibre, cotton, silk-cotton, swan's down and soft fragrant flower petals, placed one upon another in the given order.

 அ க் ெமத்ைத aḍukkumettai, ெப. (n.)

அ க் மா  பாரக்்க;see adukku-mddi.

அ க் வட்டா

 
 அ க் வட்டா aḍukkuvaḍḍā, ெப. (n.)

   சாப்பா  க் க்ெகாண்  ேபாவதற் ப் பல வட்டக் ண்ணங்கள் ஒன்றன்ேம ெலான்றாக அைமந்த 
க் க் கலம் (இக்.வ.);; tiffin-carrier or meal-carrier consisting of several cups or round vessels placed one upon the 

other (Mod.);.
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அ க் வாைக

 
 அ க் வாைக aḍukkuvākai, ெப. (n.)

   ெப  வாைகமரம்; sirissa tree, Albizzia labbak (சா.அக.);.

அ க் வாைழ

 
 அ க் வாைழ aḍukkuvāḻai, ெப. (n.)

   பைன வாைழ; a kind of plantain tree (சா.அக.);.

ம. அ க்கன் வாழ

அ க்
அ க்  aḍukkuvirusu, ெப. (n.)

   ெபாரி வாணவைக; (T.C.M. ii, 2, 598);; a kind of rocket.

அ க் ள்

அ க் ள் aḍukkuḷ, ெப. (n.)

   1. அைறக் ள் அைற; room within a room.

   2. சைமயலைற; kitchen (Brähm.);.

க. அ கள

     [அ க்  + உள்.]

அ க் ளைமந்ேதா
ன்

 
 அ க் ளைமந்ேதான் aḍukkuḷamaindōṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ்ெசய்ந்நஞ்  ( த பாடாணம்);; a kind of arsenic preparation (சா.அக.);.

அ க் மத்ைத

 
 அ க் மத்ைத aḍukāmattai, ெப. (n.)

   காட் மத்ைத; downy datura, m. sh., Datura metal (சா.அக.);.

     [அ க்  + ஊமத்ைத. த. மத்ைத → Skt. matta → unmatta → த. ஊமத்ைத.]

அ கலம்

 
 அ கலம் aḍugalam, ெப. (n.)

அ கலன் பாரக்்க;see adukkalan.

     [அ  + கலம்.]

அ கலன்

அ கலன் aḍugalaṉ, ெப. (n.)

   சைமயற்கலம்; vessel for cooking.

     "அ கலன் ற  ெமரி ெபானா ைழத் " ( ைள.  நகரப். 64);.

க. அ கல

     [அ  + கலம். கலம்  கலன்.]

அ களம்

அ களம் aḍugaḷam, ெப. (n.)

ேபாரக்்களம்.

 battle-field.

     "அ களத் ள்......... வாளமர ்ேவண் " ( ல். இயற். 1;81);.

அ கனலவன்

அ கனலவன் aḍugaṉalavaṉ, ெப. (n.)

   அ ப் த் ெதா ல் ெசய் ம் ஊ த்  த் ரன்; Rudra, the God of destruction.

     "அ கனலவன் ரம்ாண்ட னாடகன்" (கந்த . உற்பத்.  க்கல். 94);.

     [அ  + கனல் + அவன்.]
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அ ைட

 
 அ ைட aḍugiḍai, ெப. (n.)

   அ த் க் டத்தல்; lying closely.

     [அ  +  ைட.  ைட =  டத்தல்.]

அ ைடப ைட

அ ைடப ைட aḍugiḍaibaḍugiḍai, ெப. (n.)

   1.  ம் ய  ெப மள ம் ஒ வர ் ட் ன் ன் ப த் க் டக்ைக; lying down at a person's house 
determined not to leave the place till the thing asked for is obtained (W.);.

   2. ேநாய்வாய்ப்பட் ப் பா ம் ப க்ைக மாய்க் டத்தல்; being completely bedridden, as in illness.

அவன் ஒ  மாதமாக அ ைட ப ைடயாய்க் டக் றான் (உ.வ.);.

அ வளம்

அ வளம் aḍuguvaḷam, ெப. (n.)

   1. அ க்  ைவக்கப்பட்ட உண் ப்ெபட்  (ஈ , 6.1;2);; pile of baskets or vessels containing cakes, sweet meats, 
etc., one on another.

   2. உண் ; food.

     'அ வளம் தைடப்ப ம் ேபால் கா ம்' (ஈ , 10.4;3);.

     [அ க்  → அ  + வளம் = உண் ப்ெப க்கம்.]

அ றல்

அ றல் aḍuguṟal, ெதா.ெப. (Vbl.n.)

   ெகால் தல்; killing.

     "அ ற்  லமடற் கைதக ெடா ற் றனர"் (கந்த .  த்த வா ர. 28);.

     [அ  → அ  + உறல். ' ' ெசால் ரி ற் ச ்சாரிைய.]

அ ைகமைன

அ ைகமைன aḍugaimaṉai, ெப. (n.)

   மைடப்பள்ளி; kitchen, cook-house.

     "அங் தற்ெறன் ைச யந்தத் த ைகமைன" ( வத .  வஞானதா. 70);.

க. அ ெகமென

     [அ  → அ ைக → மைன.]

அ ங் ன்றம்

 
 அ ங் ன்றம் aḍuṅguṉṟam, ெப. (n.)

   யாைன;  elephant (சா.அக.);.

     [அ தல் = ெகால் தல்.  ன்றம் =  மைல. அ ங் ன்றம் = ெகால் ஞ் மைல ேபான்ற .]

அ ல்

அ ல் aḍusil, ெப. (n.)

   ேசா ; boiled rice.

     'அ ல்ெநய் யா ய ஆ ' (ப ற். 21, உைர);.

ம. அட்டம்; க. அ ெக; ெத. அட்ட ;  . அடெ்ய ; Skt. attam.

     [அ  → அ தல் → அ சல் → அ ல்.]

அ ைலக்காரம்

 
 அ ைலக்காரம் aḍusilaikkāram, ெப. (n.)

   ெசந்நா  ( .அ.);; red species of Indian burr, Achyranthus aspera (சா.அக.);.
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அ த்த

அ த்த aḍutta,  .ெப.எ. (adj.)

   1. ஒட் ள்ள, ெந ங் ள்ள; adjoining, contiguous, neighbouring, next.

     'அ த்த ட் க்காரி ள்ைள ெபற்றாெளன்  அம் க் ழ  ெய த் க் த் க்ெகாண்டாளாம்' 
(பழ.);.

   2. அண் ள்ள; support-seeking.

ம. அ த்த; மா. அடெ்க;  . அட.

அ த்த த்

அ த்த த்  aḍuttaḍuttu,  . .எ. (adv.)

   1. ஒன்றன் ன் ஒன்றாக; one after another.

     "அ த்த த்  வன்காய் பலபல காய்ப் ம்" (நால . 203);.

   2. அ க்க ; often, ever and anon.

     "அ த்த த்  ேவக ைடத்தாம்" (நால . 348);.

     'அ த்த த் ச ்ெசான்னால் ெதா த்த காரியம் ம்' (பழ.);.

ம. அ த்த த்

     [அ த்  + அ த் .]

அ த்தணித்தாக

அ த்தணித்தாக aḍuttaṇittāka,  . .எ. (adv.)

    க அண்ைம ல் (ஈ , 9.8;7);; very near, close by.

     [அ த்  + அணித்  + ஆக.]

அ த்த ைற

அ த்த ைற aḍuttamuṟai, ெப. (n.)

   1. ம  தடைவ; next time.

   2. ெந ங் ன உற ; nearest relationship.

அ த்தவைரக் 
ெக -த்தல்

அ த்தவைரக் ெக -த்தல் aḍuttavaraikkeḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    கலைடந்தவரக்் த் ங்  ெசய்தல்; to ruin or kill refugees trea-cherously.

     'அ த்தவைரக் ெக க்கலாமா?' (பழ.);.

     [அ த்தவைர + ெக .]

அ த்தார்

அ த்தார ்aḍuttār, ெப. (n.)

   1. உத  நா  வந்தவர;் those who have approached for help.

   2. வந்  ேசரந்்தவர;் those who have joined, seeking protection.

அ த்தாைரக்ெகா
ல்

அ த்தாைரக்ெகால்  aḍuttāraikkolli, ெப. (n.)

   ெந ப் ; fire (சா. அக.);.

ஒ.ேநா. "ேசரந்்தாைரக் ெகால் " ( றள், 306);.

     [அ த்த + அவைர - அ த்தவைர → அ த்தாைர + ெகால் .]

அ த்தாைர 
மயக்

 
 அ த்தாைர மயக்  aḍuttāraimayakki, ெப. (n.)

   கஞ்சா. இதன் ம ெபயரக்ள் ேகாரக்கர ் ,  த்த ண்  , கற்பத்  ஞானி, ேயாகம் வளரக்்  
 என்பன; gunjah, Cannabis sativa. It is known by different names such as carl hemp, Korakkan's drug, fimble, gallow 

grass, giddy plant, Indian hemp, wishing plant, victory (siddhi); plant and so on (சா.அக.);.

அ த்தாள்

 
 அ த்தாள் aḍuttāḷ, ெப. (n.)

   உத யாள் (இ.வ.);; assistant (Loc.);.

     [அ த்த + ஆள்.]

259

www.valluvarvallalarvattam.com 259 of 19068.



அ த்

 
 அ த்  aḍutti, ெப. (n.)

    ைறேகடான வட்  (W.G.);; usury.

க. அட்; ெத. அ  ;  . அட .

     [அ  → அடர ்→ அடரத்்  → அடத்  → அ த் .]

அ த்

அ த்  aḍuttu,  . .எ. (adv.)

   1. ெந ங் , அண் ; having approached.

     'அ த்  வந்தவரக்்  ஆதர  ெசால்ேவான் ' (பழ.);.

   2. ம  நிகழ்ச் யாக; as the next item, next.

அ த் , ேபரா. இராமசா க் க ண்டர ்அவரக்ள் ெதால்காப் யம் பற்  ஒர ்அரிய ஆய் ைர 
நிகழ்த் வாரக்ள்.

   3. ேமன்ேமல்; again and again, further and further.

     "அதைன ய த் ாரவ் தஃெதாப்ப ல்" ( றள், 621);.

அ த் க் 
க த்த -த்தல்

அ த் க் க த்த -த்தல் aḍuttukkaḻuttaṟuttal,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. நம் க்ைகக் ேக  ெசய்  ெகால் தல்; to kill by treachery.

   2. நண்பன்ேபாற் பலநாட ்பழ க் ேக  ெசய்தல்; to do harm insidiously.

     [அ த்  + க த்  + அ .]

அ த் க்ெக -
த்தல்

அ த் க்ெக -த்தல் aḍuttukkeḍuttal,    4 ெச.  ன்றா , (v.t)

   நட் ப்ேபாற் ேசரந்்  ேக  ெசய்தல்; to ruin a person by associating with him, to kill by treachery.

     'அ த் க் ெக ப்பான் கபடன், ெதா த் க் ெக ப்பாள் மடந்ைத' (பழ.);.

     [அ த்  + ெக .]

அ த் யல்-தல்

அ த் யல்-தல் aḍuttumuyaltal,    13 ெச. . . (v.i.)

   இைட டா  ய தல்; to make continuous effort.

     "அ த்  யன்றா ம்" ( ைர, 5);.

     'அ த்  யன்றா ம் ஆ ம் நாள்தான் ஆ ம்' (பழ.);.

அ த் வர வைம

அ த் வர வைம aḍuttuvaraluvamai, ெப. (n.)

எ- ; பவளம் ேபான்ற  ேகாைவப்பழம்;  ேகாைவப்பழம் ேபான்ற  வந்த உத . " ப் றழ் 
ெதாண்ைடச ்ெசவ்வாய்" ( வக. 107); என்ப ல், 'ெதாண்ைட வாய்க்  அைட ப்ைப ெயாக் ம் 
ெதாண்ைட ேபா ம் ெசவ்வாெயன இரண் வைம ம் ெசவ்வாைய ேநாக் த ன், அ த் வர வைம 
யன் ' (நச.் உைர);.

     [அ த்  + வரல் + உவைம.]

அ த் ளக் -
தல்

அ த் ளக் -தல் aḍudduviḷakkudal,    5 ெச.  ன்றா . (v.t)

   1. மாைழ (உேலாக);ப் பற்  ைவதெ்தாட் தல்; to solder.

     'அ த்  ளக் ன ெமாட் ம் பறைள ம்' (S.1.1. ii, 96);.

   2. அ த்தாற்ேபால் ளக் ச ்ெசால் தல்; to explain subsequently.
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அ த் ண்

அ த் ண் aḍuttūṇ, ெப. (n.)

    ைழப் ற்  டப்பட்ட நிலம் (ஈ . 4.8; 8);; land given for one's livelihood.

ம. அ த் ண்

     [அ த்  + ஊண்.]

 அ த் ண் aṭutturaṇ, ெப. (n.)

   மாதச ்ெசல க்  ேவண் ய பணம்; money needed for monthly expenses. (ெத.ேகா.சா.3:2);.

     [அ த் +ஊண்]

அ த்ேத

அ த்ேத  aḍuttēṟu, ெப. (n.)

    ைக; excess.

     'அ த்ேதறாக வந்த கரத்ைதக் க த் ' (ஈ , 3.8; 9);.

     [அ த்  + ஏ .]

அ நறா

 
 அ நறா aḍunaṟā, ெப. (n.)

   காய்ச் ய சாறாயம்; distilled intoxicating drink.

அ ப்பங்கைட

அ ப்பங்கைட aḍuppaṅgaḍai, ெப. (n.)

   1. அ ப் ன் பக்கம்; side of the oven.

   2. சைமயலைற; kitchen.

     [அ ப்  + அம் (சாரிைய); + கைட. கைட = பக்கம்.);

அ ப்பங்கைர

 
 அ ப்பங்கைர aḍuppaṅgarai, ெப. (n.)

அ ப்பங்கைட பாரக்்க;see aduppari-kadai.

     [கைட → கைர.]

     'அ ப்பாங்கைர' என்ப  நீட் ய உலக வழக் .

அ ப்பம்

அ ப்பம் aḍuppam, ெப. (n.)

   1. கனம்; heaviness, weight.

     'ேமக அ ப்ப ம் பார ்அ ப்ப ம் ஒத்தன ேபய்க்கணங்கட் ' (தக்கயாகப் 361, உைர);.

   2. ெந ங் ய உற  (ெநல்ைல);; close intimacy or relationship (Tn.);.

ம. அ ப்பம்

     [அ  → அ ப்பம். அ  = ெந ங் .]
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அ ப்

அ ப்  aḍuppu, ெப. (n)

   1. சைமயற் கலத்ைத ேயற்  ெயரிக்க த ம் க்கற் ட் ; three stones arranged in triangular form to serve 
as an oven.

     'அ ப் க் ட் ப்ேபால......  ன்  ள்ளிைவத்  எ தப்ப தலால்' (நன். 90, சடேகா. உைர);.

அ ப் க் கட் க்  அழ  ேவண் மா? (பழ.);.

   2.  ற ட்  எரித்தற்  மண், இ ம்  த யவற்றாற் ெசய்யப்பட்ட க ; oven, fire-place for cooking.

     "பாைலக் கறந் த ப்ேபற ைவத் " ( வ். ெபரியாழ். 2.9;5);.

     'அ ப்  ன்றானால் அம்மா பா  ண்டாட்டம்' (பழ.);.

   3. அ ப்  ெந ப் ; fire, in the oven.

அ ப்ெபரி றதா பார ்? (உ.வ.);

     'அ ப்  எரிந்தால்ெபாரிெபாரி ம்',

     'அ ப் ெந ப் ம் ேபாய் வாய்த்த ம் ேபாச் ' (பழ.);.

   4.  க்கல் ல ப்  வ வான நாண் ன் (பரணி);; the second lunar constellation.

   5. மைன  (இ .வ.);; wife.

   6. அசச்ம் ( ங்.);; fear.

ம. அ ப்  ;  . அட் , அடக்ல.

     [அ தல் = க தல், சைமத்தல். அ  → அ ப் .]

அ ப்  ஊ

 
 அ ப்  ஊ  aḍuppuūti, ெப. (n.)

   ெபா வா, ஒ வைகக் கடல் ன்; a kind of sea-fish, Thryssa malabarica.

அ ப் க்கரி

அ ப் க்கரி aḍuppukkari, ெப. (n.)

   1. அ ப் ெலரித்த கரி; dead coals from an oven.

   2. மரக்கரி; charcoal, as taken out from or used in an oven.

ம. அ ப் க்கரி ; க. அ கரி ;  . அடக்லகரி.

     [அ ப்  + கரி.]

அ ப் க் ம்

 
 அ ப் க் ம்  aḍuppukkumbi, ெப. (n.)

   அ ப் ச ்சாம்பல் அல்ல  சாம்பல்; hot ashes in the oven.

     [அ ப்  +  ம் .]

அ ப் க்ெகாட்டம்

 
 அ ப் க்ெகாட்டம் aḍuppukkoḍḍam, ெப. (n.)

   சைமயற் ெகாட்டைக; kitchen shed.

     [அ ப்  + ெகாட்டம்.]
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அ ப் ந் ப் மா
ய்

 
 அ ப் ந் ப் மாய் aḍuppunduḍuppumāy,  . .எ. (adv.)

   சைமயல்ேவைல ெசய்  ெகாண் ; engaged in cooking.

     "அ ப் ந் ப் மா க் ேறன்; இப்ேபா  வர யா " (உ.வ.);.

     [அ ப் ம் +  ப் ம் + ஆய்.]

அ ப் ப்பற்றைவ-
த்தல்

அ ப் ப்பற்றைவ-த்தல் aḍuppuppaṟṟavaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   அ ப் ல் ெந ப்  ட் தல்; to kindle fire in the oven.

     [அ ப்  + பற்றைவ.]

அ ப் ெவட்

 
 அ ப் ெவட்  aḍuppuveḍḍu, ெப. (n.)

   ம த்த இடம் அ ப் த் றப் ப்ேபால் அல்ல  தைல ழான பகரம்ேபால் ேதான் மா ,  ன்றைல 
ம ைர வறண்  ைவத்தல்; shaving the hair just above the forehead, in such a fashion that the shaven part looks like 
the opening of an oven.

அ ப்

அ ப்  aḍuppūti, ெப. (n.)

   1. சைமயற் கா-ரன்-ரி; cook.

   2.  டன் (ம . களஞ்.ii, 5);; fool.

     [அ ப்  + ஊ .]

அ ப் -தல்

அ ப் -தல் aḍuppūdudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அ ப் ல் ற  எரியாதேபா  ஊதாங் ழல் வா லாகக் காற்  ெயரிய ைவத்தல்; to blow and kindle 
the fire in the oven.

     "அ ப் ம் ெபண்ணிற் ப் ப ப்ெபன்னத் ற் ?" (பழ.);.

     [அ ப்  + ஊ .]

அ ப்ெபரி-தல்

அ ப்ெபரி-தல் aḍupperidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. அ ப் ல் ெந ப்  எரிதல்; to burn, as fire in the oven.

   2.  ட் ல் சைமயல் நைடெப தல்; to do cooking in a house.

பண ைடயால் ஐந்  நாளாய் அ ப்ெபரிய ல்ைல (உ.வ.);.

     [அ ப்  + எரி.]

அ ப்ேபற் -தல்

அ ப்ேபற் -தல் aḍuppēṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t)

   உைலைவத்தல், சைமத்தற்  நீரிட்ட கலத்ைத அ ப் ன்ேமல் ைவத்தல்; to set a pot of water on the fire for 
boiling or cooking anything.

     [அ ப்  + ஏற் .]

அ ம்

அ ம்  aḍumbu, ெப. (n.)

அடம்  பாரக்்க;see adambu.

     "அ ம் வ ரணிெயக்கர"் (க த். 132 ;16);.

ம., க.,  . அ ம் .

     [அடம்  → அ ம் .]

அ மா

 
 அ மா aḍumā, ெப. (n.)

   ெகாடை்ட (பரி.அக.);; nut.

     [ஒ கா. அண் மா (அண் மா); → அ மா.]
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அ வம்

 
 அ வம் aḍuvam, ெப. (n.)

   மைலப் ன்  (L.);; Wight's Indian nettle.

அ வல்

 
 அ வல் aḍuval, ெப. (n.)

   வர  ெநல் கலப்  (யாழ்ப்.);; mixture of paddy and common millet (J.);.

     [ஒ கா. அ  → அ வல். அ  = ேசர,் கல.]

அேட

 
 அேட aṭē, இைட. (part.)

     'அடா' என் ம் ஆண்பால் (ேசய்ைம);  ளி ன் ம வ வம்;

 an exclamation of calling, another form of the masculine address ada.

     [அட ( ளி .); + ஏ ( ளி .);.]

அேடயப்பா

 
 அேடயப்பா aṭēyappā, இைட (int.)

    யப் க் ப் ; an exclamation of astonishment.

     [அட ( ளி .); → அேட. அப்பன் → அப்பா ( ளிப்ெபயர)்;. அேட + அப்பா - அேடயப்பா. 
தற்காலத் ல் ளிப்ெபயராக மட் ந்த 'அப்பா' என் ஞ் ெசால்,  ற்காலத் ல் யப் ைடச ்

ெசால் மா ற் .]

அப்பா பாரக்்க;see appa.

அட, அடா, அேட, அேடா என் ம் பல் வ வான ளி ைடச ்ெசால் தந்ைத ைறப் ெபய க்  ன் ம் 
வ ம்,  ன் ம் வ ம். ஆ ன், இட ேவ பாட் ற்ேகற்பப் ெபா ள் ேவ ப ம்.

   எ- ;அேடயப்பா (அடாயப்பா); -  யப் க் ப் .

அப்பாடா (அப்பா + அடா); – ஒய்  அல்ல  இைளப்பாறற் ப் .
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அைட

அைட1 aḍaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. பறைவகள் ட் ல் இராத் தங் தல்; to go to roost, as birds.

   2. பாம் கள் வைளக் ட ் தல்; to resort to holes, as snakes.

   3. ஆ மா கள் க் டத்தல்; to gather together and lie down for rest, as sheep or cattle.

   4. ேகா  அைடகாத்தல்; to sit on eggs, as a hen.

   5. மாந்தர ்இறந்தடங் தல்; to attain eternal rest, die.

அந்தப் ெபரியவர ்அைடந்  ட்டார ்(உ.வ.);.

   6.   ேசரத்ல்; to collect, gather as dust.

ேமைச நாற்கா களில் நாள்ேதா ம்  வந்தைட ற  (உ.வ.);.

   7. வண்டல் ப தல்; to be deposited, as alluvium.

   8.  ண  ரத்ல்; to be silted up, choked up, filled up, closed, as a well.

   9. கடன் ரத்ல்; to be paid-up, as a debt.

கடெனல்லாம் அைடந் ேபா ற்  (உ.வ.);.

   10. ேசரந்் தல்; to settle, become close, compact, hard, as sand by rain.

   11. ெபா ந் தல்; join, mingle.

     "அ ேனா ெடல்லா மா  யைடந் ந் தத் வங்கள்" ( .  .  பக் 2;78);.

   12. அைடகா யைடதல்; to be preserved, as pickles (W.);.

அைடக்க

 
 அைடக்க aḍaikka,  . .எ. (adv.)

    வ ம்; entirely.

டைடக்க ேநாயா க் ற  (உ.வ.);.

ம. அடக்கம் ; க., பட. அெட.

     [அைட → அைடக்க.]

அைடக்கண்

 
 அைடக்கண் aḍaikkaṇ, ெப. (n.)

   கண்ணிைமகள் ஒன்ேறாெடான்  ஒட் க்ெகாள் ம் ேநாய் (ைவத். சங்.);; a disease that makes eyelids stick 
to each other, ankyloblepharon.

     [அைட + கண்.]

அைடக்கப்பட்டார்
அைடக்கப்பட்டார ்aḍaikkappaḍḍār, ெப. (n.)

   கள்ளர ் லப் பட்டப்ெபயரக் ெளான்  (கள்ளர ்சரித.் பக். 145);; a title of Kallars.

அைடக்கப் ைடக்க

 
 அைடக்கப் ைடக்க aḍaikkappuḍaikka,  . .எ. (adv.)

   பரபரப்பாக,  க்காக,  ைரவாக; hurriedly, quickly.

அைடக்கலக்

 
 அைடக்கலக்  aḍaikkalakkuruvi, ெப. (n.)

அைடக்கலங்  பாரக்்க;see agaikkalaikuruvi.

     [அைடக்கலம் +  .]
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அைடக்கலங்கா-
த்தல்

அைடக்கலங்கா-த்தல் aḍaikkalaṅgāttal,    4 ெச.  . . (v.i.)

   ஒப்பைடக்கப்பட்ட ெபா ைளப் பா காத்தல்; to protect one who seeks refuge, to take care of a deposit or trust.

     [அைடக்கலம் + காத்தல்.]

அைடக்கலங்காத்
தான்

 
 அைடக்கலங்காத்தான் aḍaikkalaṅgāttāṉ, ெப. (n.)

அைடக்கலங்  பாரக்்க;see adaikkalari-kuruvi.

ம. அடக்கா

     [அைடக்கலம் + காத்தான்.]

அைடக்கலங்

 
 அைடக்கலங்  aḍaikkalaṅguruvi, ெப. (n.)

    ட் க் ைரகளிற் கட்  வா ம் ; house sparrow, Passer domesticus.

     "அைடக்கலங் க்  ஆ ரதெ்தட் க் கண்டம்" (பழ.);.

     [P]

ம. அ க்கலக் ரி ல்

     [ களில் அைடந்  வாழ்வதால், அைடக்கலங்  ெயனப்பட்ட .]

அைடக்கலஞ்ெசய்-
தல்

அைடக்கலஞ்ெசய்-தல் aḍaikkalañjeytal,    1 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   சவத்ைதப் ைதத்தல் (ம . களஞ். ii, 145);; to bury, intern, entomb.

ம. அடக்

     [அைடக்கலம் + ெசய்.]

அைடக்கலத்தளம்

 
 அைடக்கலத்தளம் aḍaikkalattaḷam, ெப. (n.)

    க டம் (இராட.்);; asylum, place of refuge (R.);.

     [அைடக்கலம் + தளம்.]

அைடக்கலத்தான்

 
 அைடக்கலத்தான் aḍaikkalattāṉ, ெப. (n.)

அைடக்கலங்  பாரக்்க;see adaikkalańkui trvi.

     [அைடக்கலம் + அத்  (சாரிைய); + ஆன்.]

அைடக்கலப்ெபா
ள்

 
 அைடக்கலப்ெபா ள் aḍaikkalapporuḷ, ெப. (n.)

   பா காப் ற்காக ஒப்பைடக்கப்பட்ட ெபா ள்; deposit, which is entrusted for safe keeping.

     [அைடக்கலம் + ெபா ள்.]
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அைடக்கலம்

அைடக்கலம் aḍaikkalam, ெப. (n.)

   1.  க டம்; asylum, refuge, shelter, person who gives shelter.

அவன் எல்லாரக்் ம் அைடக்கலம் (உ.வ.);.

     'அைடக்கலம் என்  வந்தவன் பைடக்கலம் எ க் றான்' (பழ.);.

   2. பா காப் ற்காக ஒப்பைடக்கப்பட்ட அைடக்கலப் ெபா ள்; deposit, which is entrusted for safe keeping.

ம. அைடக்கலம்

அைடக்கலம் -
தல்

அைடக்கலம் -தல் aḍaiggalambugudal,    2 ெச. . . (v.i.)

    கலைடதல்; to fly to one for shelter, take refuge.

அைடக்கலமாதா

 
 அைடக்கலமாதா aḍaikkalamātā, ெப. (n.)

   இேய ன் தாய், அைடக்கலமளிக் ம் ேதவஅன்ைன (உேரா. கத்.);; The Lady of Refuge (R.C.);.

     [அைடக்கலம் + மாதா.]

அைடக்கலாங்

 
 அைடக்கலாங்  aḍaikkalāṅguruvi, ெப. (n.)

அைடக்கலங்  பாரக்்க;see adaikkalari-kuruvi.

     [அைடக்கலம் + ஆம் +  .]

அைடக்காய்

அைடக்காய் aḍaikkāy, ெப. (n.)

   1. பாக் ; areca nut.

     "ெவள்ளிைல யைடக்காய் ம் " (தா . சச் . 11);.

   2. தாம் லம்; pan supari.

     " ஞ் ய வைடக்கா ண்  வ ைட ெவ ப்ப தாக் " (அ ணாசல .  மைலவலம். 26);.

ம. அடய்க்க; க., பட.,  ட. அடெக. அ ெக ;  ட., ேகாத. அடெ்க ;  . அட்ட கடெ்டரி.

     [அைட+காய். அைட=இைல, ெவற் ைல.]

அைடக் யாழம்

 
 அைடக் யாழம் aḍaikkiyāḻm, ெப. (n.)

அைடக் நீர ்பாரக்்க;see agai-k-kudi-nir.

     [அைட + Skt. kasiya → த.  யாழம்.]

அைடக் ஞ்சவ்

 
 அைடக் ஞ்சவ்  aḍaikkuñjavvu, ெப. (n.)

சவ்

 valve (சா.அக.);.

     [அைடக் ம் + சவ் .]
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அைடக் நீர்

அைடக் நீர ்aḍaikkuḍinīr, ெப. (n.)

   மரம், ெச , ெகா ,  ல் என் ம் நால்வைக நிைலத் ைண ன் ேவர ்( ழங் );, படை்ட, கடை்ட, 
ன், இைல,  , கனி,  த்  என் ம் எண் வைக ப் கைள ம் காரசாரச ்சரக் கைள ம் ேசரத்்  

ஒன்றாக இ த் , ஒ  பாைன ட் ப் பலநாட் த மா  ண்டக் காய்ச்  வ தெ்த த்த க க்  
(சங்.அக.);; a strong decoction of the roots, barks, woods, gums, leaves, flowers, fruits and seeds of several herbs, shrubs, 
creepers and trees, mixed up with some spices, boiled down to a certain degree and proportion with a view to preserve it for 
many days (சா.அக.);.

     "நான்காகச ்ெசப் வன்ைம ேவரா கைள ெவவ்ேவ த் ச ் வநீயத் றச ்ெசய்தாக்கற் நீ 
ெராப் லைட" (ைதலவ. ைதல. பா ர, 29);.

     [அைட +   + நீர.்]

அைடக் த்தைக

 
 அைடக் த்தைக aḍaigguttagai, ெப. (n.)

    த்தைகக்காரன் தவசமாகக் ெகா க் ம் அர ைற; revenue in the form of grain from land leased out by 
Government.

ம. அடக்காணம்

     [அைட +  த்தைக.]

அைடக்ெகத்

 
 அைடக்ெகத்  aḍaikkettu, ெப. (n.)

   அைடக்ேகா  றப்பாக இ ங் ரல்; peculiar clucking of a brooding hen.

     [அைட + ெகத் .]

     'அைடக்கத் ' எனச ் ல அகர த கள் ப்ப  தவறா ம்.

அைடக்ேகா

 
 அைடக்ேகா  aḍaikāḻi, ெப. (n.)

   அைடகாக் ங் ேகா ; sitting hen.

ம. அடேகா

     [அைட + ேகா .]

அைடகசாயம்

 
 அைடகசாயம் aḍaigacāyam, ெப. (n.)

அைடக் நீர ்பாரக்்க;see adai-k-kudi-nir.

அைடகட்

அைடகட்  aḍaigaḍḍi, ெப. (n.)

   1. கலப்ைப ெலாட் ம் மண்; earth that sticks to the plough,

   2. வண்டல் ப ந்த மண்கட் ; a clod of silt, a lump of fine earth or clay (சா.அக.);.

அைடகட் -தல்

அைடகட் -தல் aḍaigaḍḍudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. நீரப்்ெப க்ைகத் த க்க அைணகட் தல்; to construct a dam.

     'அண்ட கடாகம் ெவ த்  அைடகட்ட ேவண் ம்ப ' ( வ். அமலனா . 2.  யா.);.

   2. வண்  நகராதப  சக்கரத் ற் ன் தைடைவத்தல்; to place a bar of wood or stone in front of a wheel of 
carriage to prevent it from moving.

   3. ேதர ்வண் களின் சக்கரத்ைதத் க்க அ ல் ட் க்ெகா த்தல்; to insert a piece of wood under a car 
or cart and thus lift the wheel out of a rut.

ம. அடயல்;  க. அட்ட டெ்ட ; ெத. அட்ட கட்ட.
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அைடகடல்

அைடகடல் aḍaigaḍal, ெப. (n.)

   கடற்கைர; sea coast.

     'அைடகட ெலன்ப  அைடயா ய கடெலன இ ெபயரப்் பண் தெ்தாைக' (ெதால். ெசால். எசச். 23, 
ேசனா. உைர);.

அைடகைர

அைடகைர aḍaigarai, ெப. (n.)

   கைரப்பக்கம்; shore.

     "உர த் ைர ெபா த ணிமண லைடகைர" ( ந். 175);.

அைடகல்

அைடகல் aḍaigal, ெப. (n.)

   1. பட்டைட; anvil.

     " ட்ட வல் ம் பைடகைலச ்  கலா த ேபால்" (கம்பரா.  ந்தர. பாச. 58);.

   2. நிைலக்களக் கற்பைட,

 stone base.

     "ஆைமயாய் ேம த் தாங்  யைடகலாய்க் டந்த ேபா " ( .  . பர. பாஞ்சரா. ம . 11);.

ம. அடகல்  ; க. அெடகல்  ; ெத. டாகல்  ;  . அடெ்ட ; ேகாத. அரக்ல்.

 அைடகல் aḍaigal, ெப. (n.)

   மதகைடக் ங் கல்; stone placed at the mouth of a sluice to stop the flow of water.

அைடகலம்

 
 அைடகலம் aḍaigalam, ெப. (n.)

   ேசமக்கலம், ேகா ல்களில் அ க் ம் வட்ட மணி; gong used in temples.

அைடகா-த்தல்
அைடகா-த்தல் aḍaikāttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ேகா  அவயங்காத்தல்; to incubate, as a hen.

அைடகாய்

அைடகாய் aḍaikāy, ெப. (n.)

   1. ெவற் ைல பாக் ; betel and areca-nut.

   2. ஊ காய்; pickle (சா.அக.);.

   3. காயைவத் ப் பதப்ப த் ய காய்; dried and preserved fruit (சா.அக.);.

ம. அ வந் ; க. அ காய்.

அைட ட-த்தல்

அைட ட-த்தல் aḍaigiḍattal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ேகா  அைடகாத்தல்; to incubate, as a hen.

   2. தங் த்தல்; to abide, stay permanently.

     " யலைட டக் ந் ங்கள்" ( ரம் . ேம ன். 16);.

அைட யாழம்

 
 அைட யாழம் aḍaigiyāḻm, ெப. (n.)

அைடக் யாழம் பாரக்்க;see agai-k-kiyalam.

அைட -தல்

அைட -தல் aḍaigudal,    9 ெச. . . (v.i.)

   ேசரத்ல்; to reach.

--, 5 ெச. ன்றா . (v.t.);

   ெப தல்; to obtain.

     " ைர ல் ட் ன்ப மைட  வான்" (ைவராக். 17.);.

     [அைட → அைட . ' ' ெசால் ரி ற் ச ்சாரிைய.]
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அைட

அைட  aḍaiguḍi, ெப. (n.)

   1. சாரந்்த ம்பம்; dependent family.

     'இவன் தா ம் இவன் அைட ......... ஆைனசச்ாத்த ம்' (S. I.I. ii, 444);.

   2. ப ரி ங் ; cultivating tenant (S.I.I. ii, 250);.

ம. அட  ; க. அடெ்டாக்கல்.

அைட த் -தல்

அைட த் -தல் aḍaiguddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அைடமானம் ைவத்தல்; to mortgage.

     ' ெயா  ெப ம் ைலக்  அைட த் க என் ' (S.I.I. v, 305);.

அைட ளம்

 
 அைட ளம் aḍaiguḷam, ெப. (n.)

   ேபாக் ல்லாத ளம் (யாழ்ப்.);; tank with no outlet (J.);.

அைட ற

அைட ற  aḍaiguṟaḍu, ெப. (n.)

   1. கம் யர ்பட்டைட ( ங்.);; anvil.

   2. பற் க் ற ; tongs (W.);.

ம. அடெகார

 அைட ற  aṭaikuṟaṭu, ெப. (n.)

   பட்டைட; anivil.

     "பட்டைட அைட றேட". (நிக. .7: 214);.

     [அைட+ ற ]

அைடெகா -த்தல்

அைடெகா -த்தல் aḍaigoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நில ைள ல் அரசன் பங்ைகச ்ெச த் தல்; to pay the king's share of the produce (W.);.

   2. நிைறத்  ைவத்தல்; to fill up.

   3. அைடெமா  ன்ைவத்தல்; to prefix an adjunct or epithet.

அைடெகாள்( )-
தல்

அைடெகாள்( )-தல் aḍaigoḷḷudal,    10 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1. பா காப் ற்காக ஒப்பைடக்கப்பட்ட ெபா ைள ஏற் க்ெகாள் தல்; to accept a deposit for safe keeping.

     'அைடெகாண்  பாழ்ேபாக் வா ெனா வ னன்ேற' (ஈ , 5.10 ; 5);.

   2. நிலத்ைத ஒற் யாகப் ெப தல்; to take a land on mortgage.

     'இலட் மண நம்  அைடெகாண்ட நில ம்' (S. I.I. iv. 81);.

அைடெகாளி

அைடெகாளி aḍaigoḷi, ெப. (n.)

   அைடெமா ெயன் ம் றப் க் ம் ெசால்ைலக் ெகாண்ட  ( ேச யம்); (நன். 401. சடேகா. 
உைர);; that which is qualified.

     [அைட + ெகாள் + இ. 'இ' உைடைம த்த ஈ .]

அைடேகாட்ைட

 
 அைடேகாடை்ட aḍaiāḍḍai, ெப. (n.)

    ற் ைக டப்பட்ட ேகாடை்ட; a besieged fort.

அைடேகா

 
 அைடேகா  aḍaiāḻi, ெப. (n.)

அைடக்ேகா  பாரக்்க;see adai-k-köli.
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அைடேகான்

 
 அைடேகான் aḍaiāṉ, ெப. (n.)

   அைடக் ந் ; stop-cock (சா.அக.);.

அைடச் ட்

 
 அைடச் ட்  aḍaiccīḍḍu, ெப. (n.)

   வரிப் பற்   (யாழ்ப்..);; receipt for payment of tithe or tax (J.);.

     [அைட +  ட் .]

அைடச் -தல்

அைடச் -தல் aḍaiccudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அைட த்தல், ேசரசெ்சய்தல்; to put, place.

     "அைடச் ய ேகாைத பரிந் " (க த். 51;2-3);.

   2. ெச தல் ( டா.);; to insert, stick in, as flower in the hair.

   3. உ த் க்ெகாள் தல்; to clothe or wrap oneself in.

     "ெந ந் ெதாடரக்் வைள வ ம் ற வைடச் " (ம ைரக். 588);.

   4. ெபாத் தல்; to shut, to close.

     "ைகயாற் ெச த லைடச் ச ்ெசான்னாள்" ( வக. 1048);.

க. அட ெக

     [அைடத்  → அைடச் .]

அைடசல்

 
 அைடசல் aḍaisal, ெப. (n.)

   ெபா ள் ெந க்கம்; crowded condition, density.

     [அைடத்தல் → அைடசச்ல் → அைடசல்.]

அைடசாரல்

 
 அைடசாரல் aḍaicāral, ெப. (n.)

   ப வகாலத்  அைடமைழ; heavy monsoon rains.

     'ஆனி ற்சாரல், ஆ  அைடசாரல்' (பழ.);.

அைட ைல

அைட ைல aḍaisilai, ெப. (n.)

   பாளச் ைல; cloth steeped in a medicinal preparation and put in the mouth for sore throat (W.);.

   1. காரச் ைல; a corrosive plaster used in the treatment of abnormal or morbid growth of flesh or sores.

   2. ம ந் ச் ைல; plaster.

   3.  ண்ணின் வா ல் ம ந் ட்  அைடக்கப்பட்ட ைல; cloth soaked in medicine and plugged as is done to the 
mouth of a sinussore (சா.அக.);.
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அைடக-தல்

அைடக-தல் aḍaigadal,    5 ெச. . . (v.i.

   1. அைடதல் (சங்.அக.);; to reach.

   2.  ட் தல்; to get near.

   3. ெந ங் தல்; to crowd, get close together.

     "அஞ்  த மைட ய சவடைன" ( ப் . 63.8);.

   4. ெபா ந் தல்; to be joined, placed.

     "உள்ேள ைல யைட ன ….. சடை்ட" ( வக. 819, நச.் உைர);.

   5. ஒ ங் தல்; to deviate, recede, give place, make room.

அைட  நில் (உ.வ.);.

--, 5 ெச. ன்றா , (v.t.);

   1. ெந ங்கச ்ெசாரிதல் அல்ல  எய்தல்; to shower upon.

     "அ ந்த வாளிெயான்  பத்  வன்ெபா டைட னான்" (பாரத. ப னான். 30);.

   2. ெந க் தல்; to press hard, exert pressure upon.

க. அட

     [அைடத்  → அைடச்  → அைட .]

அைட பலைக

அைட பலைக aḍaisubalagai, ெப. (n.)

   1. வா ற் கதவாகச ்ெச பலைக; boards inserted into grooves to form a door (W.);.

   2. கத  நிைலகளின்ேமல் ைவக் ஞ் ரிப் பலைக; plank placed above the lintel of a door frame (W.);.

க. அட , அட்டவலெக.

அைட ெபாட்டண
ம்

 
 அைட ெபாட்டணம் aḍaisuboḍḍaṇam, ெப. (n.)

அைட ைல பாரக்்க;see adai-$ilai.

அைட ம ந்

 
 அைட ம ந்  aḍaisumarundu, ெப. (n.)

   வாய்ப் ண்ணிற்காகக் ெகாப் ளிக் ம் ம ந்  நீர;் any liquid preparation used for washing the mouth and the 
throat, gargle (சா.அக.);.

அைட வைல

 
 அைட வைல aḍaisuvalai, ெப. (n.)

   வைல வைக (இ.வ.);; a kind of net (Loc.);.

அைடெசால்

அைடெசால் aḍaisol, ெப. (n.)

   1. (இலக்.); அைடெமா ;   2. (இலக்.); ஈ ;     'கள்ெளன்ப  பன்ைம அைட ெசால்' (தக்க. 463. உைர);.

அைடத்த ரல்

 
 அைடத்த ரல் aḍaittagural, ெப. (n.)

   கம் ய ரல்; hoarse, husky voice (W.);.

அைடத்த

அைடத்த  aḍaiddadu, ெப. (n.)

   இட்ட கட்டைள; order or command given.

     "ஈ னக் கைடத்த ெதன்ன" (கந்த . உற்பத். ேம ப்;9);.
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அைடத்

 
 அைடத்  aḍaittu,  . .எ. (adv.)

    வ ம்; entirely, wholly.

டைடத்  ல்கள் (உ.வ.);.

அைடத் ப்ெபய்-
தல்

அைடத் ப்ெபய்-தல் aḍaittuppeytal,    1. ெச. . . (v.i.)

   வானம் ல் (ேமகம்);  ,  டா  ெபய்தல்; to rain incessantly with the whole sky overcast.

     [அைடத்  + ெபய்.]

அைடத்ேதற் -தல்

அைடத்ேதற் -தல் aḍaiddēṟṟudal,    5 ெச.  ன்றா , (v.t.)

   வ ந் க் க ம த்தல் (ஈ . 6.8;1);; to accomplish with difficulty, as lifting water to an upper channel.

     [அைடத்  + ஏற் .]

அைடதைடயம்

 
 அைடதைடயம் aḍaidaḍaiyam, ெப. (n.)

   ெபாய்யாய் உரிைமப்ப த் ய ெபா ள் (இ.வ.);; foisted property (Loc.);.

     [அைட + தைடயம்.]

அைட ண்

அைட ண் aḍaitūṇ, ெப. (n.)

   கைடத ; pillar to which the churning rod is tied.

     "மத்  மந்தரம் வா  கைடக றைட ண் ெமத்  சந் ரன்" (கம்பரா. பால. அக ைக.  ைகப், 3-
19);.

     [அைட +  ண்.]

அைடந்தார்

அைடந்தார ்aḍaindār, ெப. (n.)

   1. அைடந்தவர;் those who have reached or arrived.

   2. அைடக்கலம் ந்தவர;் refugees.

   3. நண்பர;் friends.

   4. இறந் ேபானவர;் those who have passed away, the dead.

அைடந்ெத ந்
தல்

 
 அைடந்ெத ந் தல் aḍaindeḻundiḍudal, ெப. (n.)

   கண்ணில் நீர ்வ ந்   க த் , இைமகள் ங் க் கண் வந் , எரிசச் ண்டா ப் 
ைளகட் வ ம்;  ச் ரவ் ேபாலரிப் ண்டாக் ,  க் ல் நீரவ் வ டன் அ த்த த்  வ ைய ம் 

உண்டாக் வ மான ஒ  ேநாய்; a kind of ophthalmia characterised by itching sensation, water running through the 
nose and intermittent pain in the eyes (சா.அக.);.

அைடந்ேதார்

அைடந்ேதார ்aḍaindōr, ெப. (n.)

   1. அைடக்கலம் ந்தவர;் those who have taken refuge.

     "அைடந்ேதார ்தம்ைம ேய ற னி  ேனாம் " (கம்பரா.  த்த.  டண. 111);.

     'அைடந்ேதாைர ஆதரி' (பழ.);.

   2.  ற்றத்தார ்(ச .);; relatives.

அைடநிலப் ர்க்

 
 அைடநிலப் ரக்்  aḍainilappīrkku, ெப. (n.)

   அதைள; species of bitter luffa.

அைடநிைல

அைடநிைல aḍainilai, ெப. (n.)

   க ப்பா ப்பா ய தனிசெ்சால் (ெதால். ெபா ள். ெசய். 131);; detached foot that is a constituent of kali 
verse.
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அைடேநர்-தல்

அைடேநர-்தல் aḍainērtal,    2 ெச. ன்றா . (v.t)

   மகடெ்காைடக்  உடம்ப தல்; to agree to give one's daughter, in marriage.

     'தைலவரக்்ேக நம்ைம அைடேநரந்் ல ரா ம்' ( ஞ் ப். 23, நச.் உைர);.

அைடப்பக்காரன்

அைடப்பக்காரன் aḍaippakkāraṉ, ெப. (n.)

   1. ெவற் ைலப் ைப ைவத் க்ெகாண்  அரசரக்் ம் ெப மக்கட் ம் ெவற் ைல ம த் க் ெகா க் ம் 
ேவைலக்காரன்; servant who carries the betel pouch, and gives folded betel leaves to kings and nobles for chewing.

   2.  த் பவர;் barber.

ம. அடப்பக்காரன் ; க. அடபதார ; ெத. அடபதாண் .

     [அைட + ைப + காரன் (உைடயாைனக் க் ம் ஈ ); – அைடப்ைபக்காரன் → அைடப்பக்காரன். 
அைட = ெவற் ைல.]

அைடப்ைபக்காரன் பாரக்்க;see agai-p-paik-karan.

அைடப்ப

அைடப்ப  aḍaippaḍi, ெப. (n.)

   அைடமானம் (S.I.I. iii, 307);; pledge.

     [அைட + ப .]

அைடப்பம்

அைடப்பம் aḍaippam, ெப. (n.)

   1. ெவற் ைலப் ைப; betel pouch.

   2. மஞ் கன் (நா தன்); க ப் ைப; barber's razor case.

   3. பண்டங்கள் ெபய் ம் ைப (சங்.அக.);; bag for keeping miscellaneous things in.

   4. அைடப்பக்காரன் (I.M. P. N.A. 195);; servant serving betel.

ம. அடப்பம் ; க.,  . அடப்ப; ெத. அடப்ப ;  ரா. கதப்ப.

     [அைடப்ைப → அைடப்பம்.]

 அைடப்பம் aḍaippam, ெப. (n.)

   அைடக் ம் ெபா ள்; a stopper or a plug (சா.அக.);.

     [அைடப்  + அம்.]

அைடப்பன்

அைடப்பன் aḍaippaṉ, ெப. (n.)

   1. வரெவக்ைக ேநாய் (G.Tj. D. i, 11);; aggravated constipation, a cattle disease.

   2. மா க க் த் ெதாண்ைட ல் வ ம் ஒ  ெவக்ைகேநாய்; inflammation of the throat or parts adjacent to it, a 
common disease among cattle, Anthrax (சா.அக.);.

ம. அடப்பாம்

 அைடப்பன் aḍaippaṉ, ெப. (n.)

   க க்காய்; Indian gall-nut, Terminalia chebula (சா.அக.);.

அைடப்பன்கட்

அைடப்பன்கட்  aḍaippaṉkaḍḍu, ெப. (n.)

   1. ஆ மா க க் ண்டா ம் ஒ வைக ெவக்ைக ேநாய்; a splenic fever, in sheep and cattle caused by minute 
organisms introduced into the blood, Malignant anthrax.

   2. ஆ  மா களின் அடப்பன்கட்  ேநா னால் மாந்த க்  ண்டா ம் ெதாண்ைடயைடப் ; a 
malignant pustule caused in men by infection from the animals so affected, contagious anthrax (சா.அக.);.
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அைடப்பாசாரம்

 
 அைடப்பாசாரம் aḍaippācāram, ெப. (n.)

   காற்ேறாட்ட ன்ைம (ேசலம்);; want of ventilation (Sm.);.

இந்த  அைடப்பாசாரமா க் ற  (உ.வ.);.

     [அைடப்  (ஒ கா. ஆசாரம் (அரசரவ்ாழ் டம்);.]

அைடப்பான்

அைடப்பான் aḍaippāṉ, ெப. (n.)

   1. கால்நைட ேநாய்வைக (கால்,  .15);; anthrax.

   2. அைடக் ம் ; plug, stopper, cork.

அைடப்பான்வந்
ைத

அைடப்பான்வந்ைத aḍaippāṉvandai, ெப. (n.)

   அைடப்பான் ேநாைய உண்டாக் ம் ச்  (கால்.  . 25);; anthrax parasite.

அைடப் ரதமன்

 
 அைடப் ரதமன் aḍaippiradamaṉ, ெப. (n.)

   கன்னல  (பாயச); வைக; a kind of porridge.

ம. அடப் ரதமன்

     [அைட + ம.  ரதமன்.]

அைடப்

அைடப்  aḍaippu, ெப. (n.)

   1.  ைக; shutting, closing, stopping.

     'அைடப்ைபப் ங் னால் பாம்  க க் ம்' (பழ.);.

   2. ேவ  ( ங்.);; fence, enclosure.

   3. தைட; obstruction.

இ  காற்றைடப்பான இடம் (உ.வ.);.

   4. அைடக் ம் ; plug, stopper, cork.

   5. படற்கத ; door or small gate of braided palm leaves or thorns but not of boards.

   6. வாரச ்சா ப ,  த்தைக; lease.

   7. ேநாய் வைக; a disease.

     " ைக த் ரத்்ேதார ்அைடப் நீரக்் க ப் க்கல் ெலரிப்பர"் (கடம்ப,  . இ லா. 146);.

   8. அைடப்பக்காரன்; servant serving betel (M.E.R. 203 of 1919);.

ம. அடப்  ; க.,  . அட்ட ; ெத. அட்ட  ; ேகாத. அடவ்் ;  ட. அட்ப்;  ட. அட ; மா. அடெர; பர.் அடெ்டாம்; 
ரா. அர,் அரி.

     [அைட → அைடப் . ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

 அைடப்  aṭaippu, ெப. (n.)

    லங் களின் பக்கவ ,  லாப் றம்; the rib-side of animals.

அைடப் க்க க்

அைடப் க்க க்  aḍaippukkarukku, ெப. (n.)

   கட்டடங்களின் ெவற் டங்கைள நிரப் ம் (அைடக் ம்); ஓ ய ேவைலப்பா ; loral or other ornamental 
designs sculptured on walls and pillars, architecturally intended to fill up empty spaces in a building. 'கட்டடங்களின் 

ப் ட்ட ஒ ல ெவற் டமான ப கைள இைல, ெகா ,  க்கள் ெச ந்த க க்கைமப்பால் நிரப் , 
அணிெபறசெ்சய்தல் ஒ  தக் கைல வழக்கா ம். இதற்  அைடப் க் க க்  என்  ெபயர'் ( . ெச. 
பக். 116, பத்  2);.

     [அைட → அைடப் . ' ' ெதா. ெப. ஈ . க  → க க்  = ெபா த்த ஒ யம்.]
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அைடப் க் ச்

அைடப் க் ச்  aḍaippukkuccu, ெப. (n.)

   1. தக்ைக; cork (சா.அக.);.

   2.  ப் ;  .

 stopper (சா.அக.);.

     [அைடப்  +  ச் .]

அைடப் க் ழல்

 
 அைடப் க் ழல் aḍaippukkuḻl, ெப. (n.)

   தண்ணீரக்் ழாய்த் ப்  ; a turning cock used for stopping or regulating the flow of water, liquids or gases in 
a pipe, stop-cock (சா. அக.);.

     [அைடப்  +  ழல்.]

அைடப் ண்( )-
தல்

அைடப் ண்( )-தல் aḍaippuṇṇudal,    ஒன்ற ள் அடங் தல்; to be included.

     'க ந்தவற் ம் வ மவற் ம் அைடப் ண் ேற வரத்்தமானம்' (ஈ . 1.1 ; 4);.

     [அைடப்  + உண்.]

அைடப் த கள்
அைடப் த கள் aḍaippumudaligaḷ, ெப. (n.)

   அைவ ன் க மத ்தைலவர ்(M.E.R. 191 of 1925);; executive officers of an assembly.

அைடப்ைப

அைடப்ைப aḍaippai, ெப. (n.)

   1. ெவற் ைலப் ைப; betel pouch.

     "ெசம்ெபா னைடப்ைப ட ்பா  ெசல்ல" ( வக. 1303);.

   2. பாக் , ெவற் ைல, அட் கம் (சா க்காய்);, ஏலம் த ய ந ம்ெபா ள்கள் ைவத் க் ம் ைப 
(ெபரிய . த த். 187, உைர);; bag containing spices, such as areca-nut, betel, nutmeg, and cardamom.

ம. அடப்பன் ; க.,  . அடப; ெத. அடப .

     [அைட + ைப.]

அைடப்ைபக்காரன்

 
 அைடப்ைபக்காரன் aḍaippaikkāraṉ, ெப. (n.)

   ெவற் ைல ம த் க் ெகா க் ம் ேவைலக்காரன்; servant who serves betel leaves rolled up with the required 
spices.

ம. அடப்பக்காரன்

     [அைட + ைப + காரன் (உைடயவைனக் க் ம் ஈ );.]

அைடப்ைபகட் -
தல்

அைடப்ைபகட் -தல் aḍaippaigaḍḍudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெவற் ைல ம த் க் ெகா த்தல்; to prepare and serve rolls of betel leaves with spices for chewing.

     ' ரதாப த் ரனிடத் ற் ேபாய் அவன் அைடப்ைப கட் வரக் கம்பர ்பா ய ெவண்பா' (ெப ந்ெதா. 
1203);.

     [அைட + ைப + கட் .]

அைடப்ைபயான்

அைடப்ைபயான் aḍaippaiyāṉ, ெப. (n.)

அைடப்ைபக்காரன் பாரக்்க;see adappai-kkaran.

     'அைடப்ைபயான் ெகாள்ளச ்  ேகால் ெகா த்தான்' (ெப ந்ெதா. 863);.

     [அைட + ைப + ஆன்.]
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அைடப -தல்

அைடப -தல் aḍaibaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. அைடக்கப்ப தல்; to be shut or enclosed.

     'அைடபட் க் டக் றான் ெசட் , அவைன அைழத் வா, பணம் பாக்  என் றான் பட் ' (பழ.);.

   2.  தல்; to be completed.

   கடன் ரத்ல்; to be paid up, as debt.

     [அைட + ப .]

அைட ைட

அைட ைட aḍaibuḍai, ெப. (n.)

   1. அக்கம் பக்கம்; surroundings.

   2. இராப்பகல்; day and night.

     "அைட ைட த  அண்டநின் ற ம்" ( வ். ெபரிய . 4.10 ; 3);.

அைடெபா ள்

அைடெபா ள் aḍaiboruḷ, ெப. (n.)

   ேதட் ப் ெபா ள்; earnings.

     'அைடெபா ள் க  ரா ன்' (இைற. 28, உைர, பக். 169);.

அைடமண்

அைடமண் aḍaimaṇ, ெப. (n.)

   1. கலப்ைப ெலாட் ம் மண் (யாழ். அக.);; earth that sticks to the plough.

   2. வண்டல் மண்; silt, alluvium.

   3. ெபா க்  மண்; sand and clay mixed with gravel and pebbles (சா.அக.);.

     [அைட + மண். அ  → அைட = ஒட் தல்.]

களிமண், மணல் என் ம் ெபா ள் இச ்ெசாற் ப் ெபா ந் வதாய்த் ேதான்ற ல்ைல.

அைடம ற்ப -தல்

அைடம ற்ப -தல் aḍaimadiṟpaḍudal,  . . (v.i.)

    ற் ைக டப்ப தல்; to be besieged.

     'ெந நாட்பட அைடம ற்பட்ட காலத்ேத ைளத் க் ேகாடற் ' (ப ற். 16 ; 2. உைர);.

     [அைட + ம ல் + ப .]

அைடமைழ

 
 அைடமைழ aḍaimaḻai, ெப. (n.)

    டாமைழ, அைடத் ப் ெபய் ம் மைழ; continuous rain from an overcast sky.

     'ஐப்ப  அைடமைழ, காரத்் ைக கனமைழ', 'அைடமைழக் க் ைட இல்லாதவ க்  ஐந்  
ெபண்டாட் யாம்', 'அைடமைழ ல் நாற்  நட்டால் ஆற்ேறா  ேபா ம்', 'அைடமைழ ட் ம் 
ெச மைழ ட ல்ைல', (பழ.);.

ம. அடமழ ; க. அட்டமெழ.

     [அைட + மைழ. அைட = அைடத்தல்.]

அைடமாங்காய்

அைடமாங்காய் aḍaimāṅgāy, ெப. (n.)

   1. மாங்காய் ஊ காய்; mango pickle.

   2. உப் ட் க் காயைவத்த மாங்காய்; dried, salted mango (சா.அக.);.

ம. அடமாஙங, க. அட ;  . அடங்கா .

     [அைட + மாங்காய்.]
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அைடமானம்

அைடமானம் aḍaimāṉam, ெப. (n.)

   1. ெகா ைவ; pledge, property mortgaged.

   2. (ெதால்ைல ம்); வ வைக; help. remedy, means.

   3. உவைம (யாழ்.அக.);; resemblance, comparison.

   4. ஒப்பான , ஈடான , ப  ( ர );; equivalent (W.);.

ம. அடமானம்; க., பட. அடமான ; ெத. அட்ட , அடமான ;  . அட .

     [அைட + மாணம் (ஈ );.]

அைடமானேவா
ைல

 
 அைடமானேவாைல aḍaimāṉavōlai, ெப. (n.)

   அைடமான ஆவணம் (பத் ரம்);; mortgage deed, deed of hypothecation.

     [அைடமானம் + ஓைல.]

அைட தற்பற்

அைட தற்பற்  aḍaimudaṟpaṟṟu, ெப. (n.)

    கட் ப் பற்றைடக்கப்பட்ட நிலம் (M.E.R. 209 of 1925);; land leased out to tenants.

     [அைட +  தல் + பற் .]

அைடெமா
அைடெமா  aḍaimoḻi, ெப. (n.)

     "அைடெமா  னமல் ல ந்த ம்" (நன். 402);.

அைடய

அைடய aḍaiya,  . .எ. (adv.)

    வ ம்; completely, thoroughly, altogether.

     "ேகா லைடய ளக்ேகற் " (ெபரிய . ந நந் . 14);.

ம. அடய, அடெவ.

அைடயங்கம்

 
 அைடயங்கம் aḍaiyaṅgam, ெப. (n.)

   உ ந் ; black gram, Phaseolus mungo.

அைடய ைம

 
 அைடய ைம aḍaiyaḍimai, ெப. (n.)

    ைலக் ப்ெபற்ற அ ைமயாள் (இ.வ.);; purchased slave (Loc.);.

     [அைட + அ ைம.]

அைடய த்தவா
ெபயர்

அைடய த்தவா ெபயர ்aḍaiyaḍuttavākubeyar, ெப.  (n.)

   ஆ ெபயரவ்ைக ; metonymical synecdochical expr. invariably including a qualifying word.

     'ெவற் ைல ந ', 'ம க்ெகா ந்  நட்டான்', ' வாசகம்' என்பவற் ல், ெவ  ம   என் ம் அைட 
ெமா களால் அ க்கப்பட்ட இைல, ெகா ந் , வாசகம் என்பன ஆ ெபயராதலால், இைவ 
அைடய த்த ஆ ெபயர"் (நன். 290, சடேகா. உைர);.

     [அைட + அ த்த + ஆ ெபயர.்]
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அைடயல்

அைடயல் aḍaiyal, ெப. (n.)

   1. அைடைக ; reaching.

     "சாய  ளைடய ற் ந்ேதன்" (ேதவா. 7.58 ; 7);.

   2. அைடந்த ெபா ள்; acquired thing or property.

   3. எல்லாம் ; all.

   4. ெச ப் வைக ; a kind of sandals.

     " ரிெமன் ப்ேபாழ் ைன யைடயல்" (பரிபா. 21;7);.

   5. நீர ்ெதளிதலா ண்டான அ மண்  அல்ல  வண்டல் ; a substance deposited from a liquid in which it had 
remained suspended, precipitate (சா.அக.);.

     [அைட + அல். 'அல்' ெதா.ெப. ஈ .]

அைடயலர்

அைடயலர ்aḍaiyalar, ெப. (n.)

   பைகவர ்( ங்.);; enemies, foes.

     "அைடயலார ்தம்ைம ெவன் " (கந்த .  த்த. அக் னி. 131);. 'அைடயலைர அ த்  ெவல் ' (பழ.);.

ம. அடயலர்

     [அைட + அல் + அர.் 'அல்' எ.ம.இ.நி.]

அைடயலவர்

அைடயலவர ்aḍaiyalavar, ெப. (n.)

அைடயலர ்பாரக்்க;see adaiyalar.

     "அைடயலவ ரா  ெவ வ" ( ப் . 4);.

ம. அடயலர்

அைடயலார்

 
 அைடயலார ்aḍaiyalār, ெப. (n.)

அைடயலர ்பாரக்்க;see adaiyalar.

     [அைட + அல் + ஆர.் 'அல்' எ.ம.இ.நி.]

அைடயவைளஞ்சா
ன்

அைடயவைளஞ்சான் aḍaiyavaḷaiñjāṉ, ெப. (n.)

   1. ேகா ன் ெவளிச் ற் ம ற் றதெ்த ; street surrounding the outermost walls of a temple.

     'அைடயவைளஞ்சான் தள ைச ப ப் த்தார'் (S.I.I.i.84);.

   2. அைடயவைளந்தான் பாரக்்க;see adaiya-valaindan.

     [அைடயவைளந்தான் → அைடயவைளஞ்சான் (ெகா.வ.);.]

அைடயவைளந்தா
ன்

அைடயவைளந்தான் aḍaiyavaḷaindāṉ, ெப. (n.)

   1. அைடயவைளஞ்சான்; street surrounding the outermost walls of a temple.

   2. தட் ச் ற்  ேவட் ; cloth tied around the waist and hanging down to the ankles.

   3. ஈட் ன் ஓர ்அ ஞ்ெசால் ைர; one of the glosses for the commentary Idu.

அைடயன்
அைடயன் aḍaiyaṉ, ெப. (n.)

   க க்காய்; gallnut (T.C.M. ii, 2,429);, Chebulic myrobalan.

அைடயாண் ள

அைடயாண் ள  aḍaiyāṇkiḷavi, ெப. (n.)

    உக் ேபால் வழங் ம் அைடயாளச ்ெசால்; word used for recognition, pass-word.

     "அ யக் ய அைடயாண் ள ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 56 ; 184);.

     [அைடயாளம் +  ள  - அைடயாளங் ள  → அைடயாண் ள .  ள  = ெசால்.]
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அைடயாதவர்

அைடயாதவர ்aḍaiyātavar, ெப. (n.)

   பைகவர;் enemies, foes.

     "அைடயாதவர ் ெவ ல்.  ம் ைடயான்" (ேதவா. 1.37 ;7);.

     [அைடயாத + அவர ்-- அைடயாதவர ்( ைனயா. ெப.);]

 அைடயாதவர ்aṭaiyātavar, ெப. (n.)

ேசராதவர்

 those who not reach.

     "ெநய்த்தானம் அைடயாதவர ்என் ம் அமர ்உலகம் அைடயாேர." (சம் 1:15:6.);

     [அைட+ஆ+த்+அவர]்

அைடயாதார்

 
 அைடயாதார ்aḍaiyātār, ெப. (n.)

அைடயாதவர ்பாரக்்க;see adaiyddavar.

அைடயார்

அைடயார ்aḍaiyār, ெப. (n.)

அைடயாதவர ்பாரக்்க;see adaiyadavar.

     "அைடயாரத்ம் ரங்கள்" (ேதவா. 1.65 ; 1);.

அைடயாள்

அைடயாள் aḍaiyāḷ, ெப. (n.)

   ேவைலயாள் (S.I.I. vii, 72);; servant.

     [அைட + ஆள்.]

அைடயாளக்காரர்

அைடயாளக்காரர ்aḍaiyāḷakkārar, ெப. (n.)

   அரச கைள ம் எ கைள ம் த் ச ்ெசல்ேவார ்(ரஹஸ்ய. 587); ; persons who carry the insignia 
of royalty or royal paraphernalia.

     [அைடயாளம் + காரர.்]

அைடயாளப்

 
 அைடயாளப்  aḍaiyāḷappū, ெப. (n.)

   அரசக் ன் அைடயாளமாக அணி ம் ; particular flower worn as a symbol, as of a dynasty.

     'இப் பாட் ........ேவம் தைல யாத்த ேநான்கா ெழஃகம் என அைடயாளப் க் ன ைம ன், 
அகமாகாதா ற் ' (ெந நல். நச.்  ன் ைர);.

     [அைடயாளம் +  .]

அைடயாளம்

அைடயாளம் aḍaiyāḷam, ெப. (n.)

   1. அ ; mark, symbol, emblem, seal, sign.

     "அந்த ல் ணங்கள் ெசய்ைக யா யா வைடயா ளங்கண் ந்ைத ன் வ வா வண்ணம் 
ைற னான் ெமா ந்தான் ன்ேனான்" ( ைள. மாமனாக. 32);.

     "தவத்ைதச ் ைதத்த ேமா ரைடயாளம்" ( ல். ெபரியாழ். 3.10 ; 1);.

   2. ேநாய்க் ; symptoms of diseases.

த ம்  (scar);  த யன ம் அ ள் அடங் ம்.

ம. அடயாளம் ; க. அடயாள ; ெத. அ யாள ;  ட. ஒட்ேயாள்ம்.

அைட ண்( )-தல்

அைட ண்( )-தல் aḍaiyuṇṇudal,    அைடப தல்; to be shut up or enclosed.

     ' க் ட்  ட் டத்ேத அைட ண் ந் ' (பட் னப். 221, நச.் உைர);.

     [அைட + உண்.]
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அைட ணி

 
 அைட ணி aḍaiyuṇi, ெப. (n.)

   ஒ வைரச ்சாரந்்  உண்ப-ன்-ள்; one depending on another for food.

     [அைட + உண் + இ. 'இ' உைடைம த்த ஈ .]

அைடெய -தல்

அைடெய -தல் aḍaiyeḻududal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கணக் ற் ப ெசய்தல்; (S.I.I. iv, 150);; to make an entry in an account.

     [அைட + எ .]

அைடேயாட தல்

 
 அைடேயாட தல் aḍaiyōḍaṟudal, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் கண்ேணாய்; a kind of eye-disease (சா.அக.);.

அைடேயாைல

அைடேயாைல aḍaiyōlai, ெப. (n.)

   அைடமான ஆவணம் (பத் ரம்); (I.M.P. S.A. 15);; bla document serving as evidence of pledge.

ம. அடேயால

     [அைட + ஓைல.]

அைடவைளந்தார்

அைடவைளந்தார ்aḍaivaḷaindār, ெப. (n.)

   கள்ளர் லப் பட்டப் ெபயரக் ள் ஒன்  (கள்ளர ்சரித். பக். 145);; a title of Kallars.

     [அைடயவைளந்தார ்→ அைடவைளந்தார.் அைடய =  ம். வைளதல் =  ற் ைக தல்.]

அைடவாக ண்ண
ல்

 
 அைடவாக ண்ணல் aḍaivākavuṇṇal, ெப. (n.)

   ெதாடரச்் யாய் ம ந் ண்ணல்; taking medicine continuously (சா.அக.);.

     [அைட  + ஆக - உண்ணல்.]

அைட க்கசே்சால
ம்

 
 அைட க்கசே்சாலம் aḍaivikkaccōlam, ெப. (n.)

அட க்கசே்சாலம் பாரக்்க;see adavi-k-kaccolam.

     [அட  → அைட  + கசே்சாலம்.]
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அைட

அைட  aḍaivu, ெப. (n.)

   1. அைடைக; arrival, joining, acquisition.

   2.  க டம்; refuge.

     "அைட ேலா ெமன் நீ யயர ்ெவா " (ேதவா. 3.282;5);.

   3. பறைவகள் தங் டம்; roosting place for birds.

   4. ெகா ைவ; pledge (W.);.

   5. வரலா ; origin, history.

     "க ைல  னைட  ெசாற்றாம்" (காஞ் ப் .  ரரா. 1);.

   6. வ  ( ங்.);; path, way.

   7. வைக; kind, manner.

   8.  ைற; order, course.

     "அைட ன் றளித்த" (கல்லா. 6 ; 35);. "அங்க  ெனா ல வைட ற் ேகன்" (கந்த . அைவயட. 12); ;

   9. நிரனிைறயணி ( ரேசா. அலங். 12);; a figure of speech indicating the arrangement of two or more groups of 
words in their respective order.

   10. ஒப் ைம; resemblance, similarity.

   11. எல்லாம் ; all.

   12.  ைண; help, aid.

அைட ேக

 
 அைட ேக  aḍaivuāḍu, ெப. (n.)

    ைறத் தவ ,  ைறேக , ஒ ங் ன்ைம; irregularity, impropriety, disorder, derangement.

அைட சரக்
அைட சரக்  aḍaivusarakku, ெப. (n.)

   கற் ரவைக ( லப். 14 109, அ யாரக்். உைர);; a kind of camphor.

அைட ப -தல்
அைட ப -தல் aḍaivubaḍudal,    20 ெச, , , (v.i.)

   ஒ ங்காதல் ( வ்.  ெந ந் 22,  யா.);; to be in order, orderly.

அைடேவ

அைடேவ aḍaivē,  . .எ. (adv.)

   1. ஒ ங்காக; regularly, in an orderly manner.

   2. ெந க; a long.

     'கைரயைடேவ ேபான வாய்க் கா க் ம்' (S.I.I. ii, 103);.

ம., க. அட .

     [அைட  + ஏ.]

அைடைவ-த்தல்

அைடைவ-த்தல் aḍaivaittal,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. அைடகாக் ம்ப  ேகா ைய டை்டகளின் ேமல் ைவத்தல்; to make a hen sit on eggs for incubation.

   2. ேதன் கட் தல்; to build a hive, as bees.

ேதன் அைடைவத் க் ற  (உ.வ.);.

     [அைட + ைவ.]
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அண்

அண் aṇ, ெப. (n.)

   1. ேமல், ேமற்பக்கம் (சங்.அக.);; upper part.

   2. ேவடை்டநா ன் உ க ; leash for dogs, running knot (w.);.

   3. த ல் ெவட் ய வைர (இராட)்;; notch, indentation made in a stick (R.);.

ம., க. அண்.

     [உ → உண் → ஒண் → அண். அண் = ேமல், ேமல்வாய். அண்பல் = ேமல்வாய்ப் பல்.]

அண்ணம் = ேமல்வாய்ப் றம். அண்ணல் = ேமேலான், தைலவன், அரசன், கட ள். அண்ணன் = 
ேமேலான்,  த்ேதான், தைமயன். அண்ணாத்தல் = ேமேனாக் தல். அணத்தல் = தைலெய த்தல், 
தைல க் தல். அணரத்ல் = ேமேனாக் ெய தல். அணர ்= ேமல்வாய்ப் றம். அணரி = 
ேமல்வாய்ப் றம். அண தல் = ேமேனாக் ெய தல். அணிதல் உடம் ன்ேம தல் (to put on);.

 E. on, prep.–ME., fr. OE. on, an, rel. to OS. an, ON. đ, Du, aan, OHG, ana, MHG. ane, G. an, Goth. ana, 'on, upon', and 
cogn. with Avestic ana, "on", Gk. ava, OSlav. na, OPruss. no, na, "on, upon'.

 E. on, n., the on or leg side of the field.

 Fr. on, adj.

அண்டக்கட் -தல்

அண்டக்கட் -தல் aṇṭakkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ங் தல்; to swell, as on account of a boil.

--, 5 ெச. ன்றா , (v.t);

    ட் த் தாங்க ைவத்தல்; to prop up, support, buttress.

     [அண்ட + கட் . அண் தல் = ெந ங் தல்,  ட் தல்,  ட் த் தாங் தல்.]

அண்டக்ெகா -
த்தல்

அண்டக்ெகா -த்தல் aṇḍakkoḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

அண்டக்கட் -தல் பாரக்்க;see anda-k-kattu-.

     [அண்ட + ெகா .]

அண்டகம்

அண்டகம் aṇṭagam, ெப. (n.)

    ப்ைபேமனி (மைல.);; Indian acalypha.

 அண்டகம் aṇṭagam, ெப. (n.)

   1. ெகாடை்ட; testicle.

   2.  டை்ட; ovum.

   3.  ப்ைபேமனி; rubbish plant, Acalph Indica (சா.அக.);.

த.வ.  ைதக்ெகாடை்ட.

     [Skt. anda → த. அண்டகம்.]

அண்டங்காக்ைக

 
 அண்டங்காக்ைக aṇṭaṅgākkai, ெப. (n.)

   ெபரிய ம்,  ற் ம் கக் கரிய மான காட் க் காக்ைக ( ங்.); ; Indian raven, a big jet black jungle crow, 
Corvus mactorhyncus.

     "அண்டங் காக்காய் ழ றாப் ேபாேல" (பழ.);.

ம. அண்டன்காக்க

     [P]
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அண்டங்காகம்

 
 அண்டங்காகம் aṇṭaṅgākam, ெப. (n.)

அண்டங்காக்ைக பாரக்்க;see anda-kakkai.

அண்டநா
அண்டநா  aṇṭanāṭu, ெப. (n.)

   பாண்  நாட் ன் ஒ  ப  (I.M.P. ii, 62);; a sub-division of the Pandya (country); Kingdom.

அண்டப்பார்-த்தல்

அண்டப்பார-்த்தல் aṇṭappārttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெபா ந்தச ்ெசய்தல்; to unite, join.

     [அண்  → அண்ட + பார.்]

அண்டர்

அண்டர ்aṇṭar, ெப. (n.)

   இைடயர;் herdsmen, cowherds, shepherds.

     "அண்டர ் ண் ப் ந் ெநய் யா னார"் ( வ். ெபரியாழ். 1.1 ; 5);.

ம. அண்டர;்  ங். எண்ேடர.

     [அண் தல் = ெந ங் தல். அண்  → அண்டர ்= ெந ங்  அல்ல  ேசரந்்  ப்பவர.் ஒ.ேநா.: 
ேசர ்→ ேசரி =  கள் ேசரந்்  அல்ல  ெந ங் ள்ள இைடய ர.்]

 அண்டர ்aṇṭar, ெப. (n.)

   பைகவர;் foes, enemies.

     "கால்வல் ர  யண்ட ேராட் " (ப ற். 88;9);.

ம. அண்டர்

     [அண்டார ்→ அண்டர.்]

 அண்டர ்aṇṭar, ெப. (n.)

   1.  ன்  மைல ேபான்றவற் ன் ேமேல வாழ்பவர;் hill dwellers.

   2. ஆ  மா கைள ேமய்ப்ேபார;் cattle raisers.

   3.  னவர;் fishermen.

ம.அண் லர.் அண்டத் (ஓடக்காரி);.

அண்டர்நிைல

அண்டரந்ிைல aṇṭarnilai, ெப. (n.)

   ெபான்னாங் கண்ணி (ைதலவ. பா . 57);; species of Alter nanthera (L.);. — an edible plant with yellow flowers, 
Illecebrum sessile (சா.அக.);.

அண்டலர்

அண்டலர ்aṇṭalar, ெப. (n.)

   பைகவர;் foes, enemies.

     "அண்டல ெரனி ங் கண்டா லன்  ைவத் " (யேசாதர. 1 ; 25);.

ம. அண்டலர்

     [அண்  + அலர.்]

அண்டாதவன்

அண்டாதவன் aṇṭātavaṉ, ெப. (n.)

   பைகவன்; foe, enemy.

     "அண்டா தவனாெலம் மகத்  ண்டா ய தன்ைம ணரந்் " (கந்த .  த்த.  தனாட், 351);.
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அண்டாேதாடல்

 
 அண்டாேதாடல் aṇṭātōṭal, ெதா. ெப. (vbl.n.)

   ேநாய் ம்ப ம் வராமல் உடம்ைப ட்டகலல்; a permanent or radical cure (சா.அக.);.

     [அண்டா  + ஒடல்.]

அண்டார்

அண்டார ்aṇṭār, ெப. (n.)

   பைகவர;் foes, enemies.

     "அண்டார.்தமக் ேகார ரிேய" (கந்த .  த்த.  ங்க. 470);.

ம. அண்டார்

     [அண்டாதவர ்→ அண்டாதார ்→ அண்டார.்]

அண் க்ெகாட்ைட

 
 அண் க்ெகாடை்ட aṇṭikkoṭṭai, ெப. (n.)

    ந் ரிக்ெகாடை்ட (ெநல்ைல);; cashew-nut (Tn.);.

ம. அண்

     [அண்  + ெகாடை்ட. அண்  = அ .]

அண் கம்

அண் கம் aṇṭigam, ெப. (n.)

   ெசந்நாய் ( ங்.);; a wild dog, Cyon dukhumensis (L.);. - a red wild dog, Canis dukhenensis alias C. primaerus (சா. 
அக.);

 அண் கம் aṇṭigam, ெப. (n.)

   1. கரிமா, அரிமா ஆ யவற் ற் க் கா ம் காய்சச்ல்; fever in an elephant or a lion.

   2.  ங்  ைள க் ம் நீர;் un whole some or bad water (சா.அக.);.

அண் தள் ைக

 
 அண் தள் ைக aṇṭidaḷḷugai, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   மலவா ன் (ஆசனத் ன்); உட்ப  ெவளித்தள்ளல் (ெநல்ைல);; Prolapsus ani (Tn.);.

அண் மா

 
 அண் மா aṇṭimā, ெப. (n.)

   மர ந் ரி ; cashew.

அண் மாங்ெகாட்
ைட

 
 அண் மாங்ெகாடை்ட aṇṭimāṅgoṭṭai, ெப. (n.)

   மர ந் ரிக்ெகாடை்ட; cashnew-nut.

ம. அண் மாங்ங
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அண் ரன்

அண் ரன் aṇṭiraṉ, ெப. (n.)

   1. கைடெய  வள்ளல்க ள் ஒ வனான ஆய் அண் ரன்; one of the last seven liberal chiefs in South Indian 
History.

     "ஆஅ யண் ர ன ேபாரண்ணல்" ( றநா. 129;5);.

   2. ஆடவன்; male human being.

   3. சமரத்்தன்; clever or capable man.

   4. மாந்தன் ( ந்தா. நி. 114);; man.

ெத. அண் ண்

     [ஆண் +  றம் - ஆண் றம் → ஆண் றன் = ஆண் றேலான், ஆண்டைக. ஒ.ேநா.: Gk. anir, andros, male.]

அண் ல்

 
 அண் ல் aṇṭil, ெப. (n.)

   மா ,  ைர த யவற் ன் கண்ணிற் பற் ெமா  ச்  (யாழ்ப்.);; parasite that sticks to the eyes of 
cattle and horses (J.);.

     [அண்  → அண் ல்.]

அண் ப்  பாரக்்க;see andu-p-pulu.

அண் னவன்

அண் னவன் aṇṭiṉavaṉ, ெப. (n.)

   நம் ச ்ேசரந்்தவன்; one who had taken refuge.

     "உற்றார ்கன்மத்தா லண் னவர"் ( வாய்.  ற். 81);.

அண் ரன்

அண் ரன் aṇṭīraṉ, ெப. (n.)

     (நாநாரத்்த.);

   1. ஆண்டைக; hero, warrior.

   2. மாந்தன்; man.

ெத. அண் ரண் , அண் ர .

     [அண் ரன் → அண் ரன்.]
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அண் -தல்

அண் -தல் aṇṭudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1.  ட் தல்; to approach.

     "அண் னள் ேசரத் ம்" (கந்த . தக்க.  மண. 45);.

   2. ஏற்றல், ெபா ந் தல்; to fit, to be appropriate to.

     "ஆகார மா வைமக் கண்டா ெதன் ம்" (ஞானவா.  ட் . 27);.

   3. பற் க்ேகாடாகக் ெகாள் தல் ; to have as a support.

ஒ வைன அண் ப் ைழக்க இட ல்ைல (உ.வ.);.

   4. ஒ ங் தல்; to take refuge in, retire for shelter.

     'அண்ட நிழ ல்லாமற் ேபானா ம் ஒண்ட அ ண் ' (பழ.);.

   5. அ ந் தல் (சங்.அக.);; to get pressed, to be impressed, to press hard.

ம. அண் க; க. அண் ; ெத. அண் ; ேகாத. அண்ட்.

     [அள் → அண் → அண் .]

 அண் -தல் aṇṭutal, ெச. . . (v.i.)

   ெந ங் தல்; to be close together.

     "ஏன் இப்ப  அண் றாய்? தள்ளி உடக்ார.்" (வ.ெசா.அக.);.

     [அள்→அண்→அண் ]

அண்

 
 அண்  aṇṭu, ெப. (n.)

   மணிமாைல த யவற் ன் தனி  (இ.வ.);; unit in a string of beads, link in a chain (Loc.);.

அந்ததெ்தாடரிக்  (சங் க் ); இன் ம் நா  அண்  ேவண் ம் (உ.வ.);.

ெத. அண்

 அண்  aṇṭu, ெச. . . (v.i.)

    ைதந்  டத்தல்; piling up of waste.

     " ப்ைப ெயல்லாம் அண் டக் ற ". (வ.ெசா.அக.);.

     [அண் + +அண் ]

அண் கம்

 
 அண் கம் aṇṭugam, ெப. (n.)

   ஒ  பறைவ; a kind of bird (சா.அக.);.

அண்  தள் ைக

அண்  தள் ைக aṇṭudaḷḷugai, ெப. (n.)

   1. மலவா ன் (ஆசனத் ன்); உள் ப்  ெவளித்தள்ளல்; protrusion of the rectal walls beyond the anus, 
prolapsis of the anus or the rectum.

   2. ெபண்களின் த் ைள ன் (ேயானித் வாரத் ன்); சைத ந  ெவளி வ தல்; a condition in which 
the walls of the vagina are thrust out beyond the normal limit (சா.அக.);.

க. அண்

அண் தள் ைக பாரக்்க;see andi-tallugai.
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அண் ப்

 
 அண் ப்  aṇṭuppuḻu, ெப. (n.)

   அண் ல் (யாழ்ப்.);; worm that enters the eyes of cattle and horses (J.);.

     [அண்  +  .]

அண் ப -தல்
அண் ப -தல் aṇḍubaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

    ப தல் (இ.வ.); ; to be within reach (Loc.);.

அண்ைட

அண்ைட aṇṭai, ெப. (n.)

   1. அண்ைம; nearness, vicinity.

=அண்ைட ல் ஒ  கைட ம் இல்ைல (உ.வ.);.

   . அயல்; neighbourhood.

அண்ைட ட் க் கடன் ஆகா  (உ.வ.);. 'அண்ைட ட் க் கட ம் ட்டத் ச ் ரங் ம் ஆகா ', 
'அண்ைட ட் ச ்சண்ைட கண் க் க் ளிரச்் ' (பழ.);.

   3. பக்கம்; side, direction.

அந்த ரக்்  நாலண்ைட ம் வ  (உ.வ.);.

   4. ஓடை்டயைடக் ம் ஒட் ; thing attached, annexed, as a plug to close a hole, patch.

ைலக்  அண்ைட ைவத் த் ைதத்தான் (உ.வ.);.

   5.  ட் ; prop, support.

வர ்சாயாதப  அண்ைட ெகா  (உ.வ.);.

   6. வரப் ; field bund, ridge of a field.

     "அண்ைட ெகாண்  ெகண்ைட ேம ம்" ( வ்.  சச்ந்த, 49);.

   7. நீர் ங் க ; a contraption that squirts water, used on certain festive occasions.

     "ெவண்ெபா னண்ைட ெகாண் " ( ைள, உக் ரபா. 24);.

   8. ஒ  கட் ன் அல்ல  காயத் ன் ைளவாக மற்ேறாரிடத் ல் ேதான் ம் க்கம்; sympathetic pain or 
swelling.

அண்ைடகட் -தல்

அண்ைடகட் -தல் aṇṭaigaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i)

   ஓ ப் ல் உண்டான கட்  அல்ல  காயத் ன் ைளவாக மற்ேறா ப் ல், ெபா வாகக் 
க க் ட் ல் அல்ல  கவானில், வ  அல்ல  க்கம் ேதான் தல்; to get pain or swelling in the glands 
generally in the armpit or in the loins as a sympathetic response to swelling or pain in the connected limbs of the body.

அண்ைடெகாள்( )
-தல்

அண்ைடெகாள்( )-தல் aṇṭaigoḷḷudal,    10 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பக்கத் ைண ெகாள் தல்; to gain the support of, secure the help of.

     ' ஷ்ணைன அண்ைட ெகாண் ' ( வ்.   ெந ந் 13,  யா.);.

அண்ைடேபா -தல்
அண்ைடேபா -தல் aṇṭaipōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ஒட் ப்ேபா தல் (இ.வ.);; to mend, patch (Loc.);.

அண்ைடயயல்

 
 அண்ைடயயல் aṇṭaiyayal, ெப. (n.)

   அக்கம் பக்கம்; neighbourhood.

அண்ைடயயல் பாரத்் ப் ேபசேவண் ம் (உ.வ.);.

     [அண்ைட + அயல்.]
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அண்ைட  
அ த்த

 
 அண்ைட  அ த்த  aṇḍaivīḍuaḍuttavīḍu, ெப. (n.)

   அக்கம்பக்கத்  கள்; neighbouring houses.

அண்ைட  அ த்த ெடல்லாம் ரிக் ம்ப  சண்ைட ேபா றாரக்ள் (உ.வ.);.

அண்ைடெவட் -
தல்

அண்ைடெவட் -தல் aṇṭaiveṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

வரப் ெவட் தல் (இ.வ.);; to cut or trim the ridge or bunds in the field (Loc.);.

     [அள் தல் = ெந ங் தல், ெச தல். அள் → அண். அண் தல் = ெந ங் தல். அண் → அண் . 
அண் தல் = ெந ங் தல். அண்  → அண்ைட = ெந ங் ய பக்கம், ஒட் ,  ட் ,  ரட் , வரப் .]

அண்ணக் ஞ்சம்

 
 அண்ணக் ஞ்சம் aṇṇakkuñjam, ெப. (n.)

   உண்ணாக் ; pendulum of the palate, uvula (சா.அக.);.

     [அண்ணம் +  ஞ்சம்.]

அண்ணசே்சார்

 
 அண்ணசே்சார்  aṇṇaccōrvu, ெப. (n.)

   ேமல் வா ன் நரம் ச ்ேசார் ; paralysis of the palate, palatoplegia (சா.அக.);.

     [அண்ணம் + ேசார் .]

அண்ணணி

அண்ணணி aṇṇaṇi,  . .எ. (adv.)

   ெந ங் ய அண்ைம ல்; in close proximity.

     'அண்ணணிக் ெகாண்டான்' (ெதால். எ த் . உ ரம்யங். 44, நச.் உைர);.

     [அண் தல் = ெந ங் தல். அண் → அணி = அண்ைம ல். அண் + அணி → அண்ணணி = ெந ங் ய 
அண்ைம ல்,  க அண்ைம ல்.]

அண்ணணித்

அண்ணணித்  aṇṇaṇittu, ெப. (n.)

    க அண்ைமயான ; that which is close by, very near.

     "அண்ணணித் ரா ன்" (க த். 108;36);.

     [அண் + அணித் .]

அண்ணத்தா தம்

அண்ணத்தா தம் aṇṇaddāpidam, ெப. (n.)

   1. ேமல் வாயழற் ; inflammation of the palate, Palaitis.

   2. வா ன் ேமற்பரட் ற் கா ம் அழற் ; inflammation of the hard palate, uranisconitis (சா.அக.);.

     [அண்ணம் + Skt. tabita → த. தா தம்.]

அண்ணத்ெதாங்க
ணி

 
 அண்ணதெ்தாங்கணி aṇṇattoṅgaṇi, ெப. (n.)

அண்ணக் ஞ்சம் பாரக்்க;see appa-k-kuriam.

     [அண்ணம் + ெதாங்கணி.]

அண்ணந்தாள்

 
 அண்ணந்தாள் aṇṇandāḷ, ெப. (n.)

அண்ணாந்தாள் பாரக்்க;see anaandal.
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அண்ணப்பர

 
 அண்ணப்பர  aṇṇapparaḍu, ெப. (n.)

   ேமல் வா ன் கர ; hard or bony palate (சா.அக.);.

     [அண்ணம் + பர .]

அண்ணப் ளப்

 
 அண்ணப் ளப்  aṇṇappiḷappu, ெப. (n.)

   ேமல் வா ன் அல்ல  ேமற்பரட் ன் ெவ ப் ; a fissure or a narrow opening in the palate, Uranisochasma, 
Palatoschisis (சா.அக.);.

அண்ணப் ள

 
 அண்ணப் ள  aṇṇappiḷavu, ெப. (n.)

   ேமல் வா ன் ள ; a cleft or congenital fissure of the palate, cleft palate (சா.அக.);.

     [அண்ணம் +  ள .]

அண்ணம்

அண்ணம் aṇṇam, ெப. (n.)

   1. ேமல்வாய்; palate, roof of the mouth.

     "அண்ண நண்ணிய பல்" (ெதால். எ த் .  றப். 11);.

   2. உண்ணாக்  ( வா.); ;u

 vula.

   3. அண்ணாக் ; the soft palate behind the uvula, palatum molle (சா.அக.);.

ம. அண்ணம்; க. அங்கல, அண்ணா ெக; ெத. அங்  ;  . அண்ண; நா. அங் ல்; பட. அங் வ.

     [அண் + அம்.]

அண் என்ப  ேமற் றத்ைதக் த்த ெசால்லாதலால், அண்ணம் என்பதற் க் ழ்வாய்ப் றம் என் ம் 
ல அகர த கள் ெபா ள் ப்ப  ெபா ந்தா .

அண்ணம் ழ்ச்

அண்ணம் ழ்ச்  aṇṇamvīḻcci, ெப. (n.)

   1. அண்ணாக்  ரிந்  ெதாங்கல்; sagging of the soft palate, Uvuloptosis.

   2. உண்ணாக்  வளரத்் ; elongation or pendulous condition of the uvula, staphyloptosis (சா.அக.);.

அண்ணம்ெவ ப்

 
 அண்ணம்ெவ ப்  aṇṇamveḍippu, ெப. (n.)

அண்ணப் ளப்  பாரக்்க;see appa-p-pilappu.

அண்ணமார்

அண்ணமார ்aṇṇamār, ெப. (n.)

   1. ஒ  ற் ாரச் ் ெதய்வம் (ேகாைவ); ; a minor village deity (Cm.); — (L.);.

   2. ஓர ்அ ரப் ெபண் ேதவைத; a female evil spirit, demoness (சா.அக.);.

அண்ணமாரக்ல்

 
 அண்ணமாரக்ல் aṇṇamārkal, ெப. (n.)

   கட்டடத் ல் தடை்ட வைள ன் த் க்கல் (ெசன்ைன);; upright bricks of a flat arch (Madr.);.

     [அண்ணம் + ஆர ்+ கல் - அண்ணமாரக்ல் = வைள ன் ேமற்ப ற் ெபா த் ய த் க்கல்.]
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அண்ணல்

அண்ணல் aṇṇal, ெப. (n.)

   1. ெப ைம; greatness.

     "அண்ணலங் மரரா ெமன் " (பாரத.  ெரள. 63);.

   2. உயர் ,  றப் ; exaltation, excellence, loftiness.

     "ஒங்  மண்ணல் மால்வைர" ( ரம் .  க்கல்.18);.

   3. தைலைம; superiority.

     "அண்ணல் மணி ெந ந்ேதர"் ( க்ேகா. 256);.

   4. ெப ைம ற் றந்ேதாள்; greatman, superior.

     "அகத் ய க்ேகாத் ைரக்  மண்ணல்" ( வப் ர. 4);.

   5. தைலவன்; master.

     "அ ேபாரண்ணல் ேகட் ன் வா " (ம ைரக். 207, 208);.

   6. தந்ைத (அ .நி.);; father.

   7. அண்ணன் (நாநாரத்்த.);; elder brother.

   8.  ,  ரவன், ஆ ரியன்; preceptor, spiritual guide.

   9.  ல்ைலநிலத் தைலவன் (ெதால், ெபா ள். அகத். 20, நச.் உைர);; ruler of a land predominantly pastoral.

   10. அரசன் ( டா.);; king.

   11.  வன்;šiva.

அண்ணல்வல்

 
 அண்ணல்வல்  aṇṇalvalli, ெப. (n.)

   ேகாைவ; Indian caper, Cephalandra indica alias Bryonia grandis (சா.அக.);.

அண்ணலார்

அண்ணலார ்aṇṇalār, ெப. (n.)

    வன்;Śiva.

     "ஆடன் ேம ய வண்ண லார " (ெபரிய . ஏயரே்கா. 98);.

ம. அண்ணலார்

     [அண்ணல் + ஆர ்(உ.ப. ஈ );.]

அண்ணெவ ம்

 
 அண்ணெவ ம்  aṇṇavelumbu, ெப. (n.)

    க் ன் ன் றத் க் ம் எ ம் ; the bony structure behind the nostrils (சா.அக.);.

     [அண்ணம் + எ ம் .]

அண்ணேவாைத

 
 அண்ணேவாைத aṇṇavōtai, ெப. (n.)

   நாவாற் ெகாட் ம் ஒ ; clicking sound produced by pressing the tongue against the roof of the mouth (W.);.

     [அண்ணம் + ஓைத.]
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அண்ணன்

அண்ணன் aṇṇaṉ, ெப. (n.)

   1. தைமயன், தம் ன் ( ங்.);; elder brother.

     " ன்னவ னண்ணன் த்ேதான்" ( டா.);.

   2. ம க்கத்தக்க த்ேதான்; respectable elderly man.

     'அண்ண க் த் தம்  அல்லெவன்  ேபா மா?',

     'அண்ண க் ப் ெபண் றந்தால் அத்ைத அயல்நாட்டாள்',

     'ஐந்  வய ல் அண்ணன் தம் , பத்  வய ல் பங்காளி" (பழ.);.

ம. அண்ணன்; க., பட.,  ட. அண்ண ; ெத.,  . அன்ன;  . அண்ெண; ேகாத. அண்ணன்; இ .,  .,  ட. 
ஒெணன்; ெகாலா. அ க்; ேகாண். தன்னால்; ெகார. ஆண்; எ . அண; சப். அண்ணா.

அண்ணனார்

 
 அண்ணனார ்aṇṇaṉār, ெப. (n.)

   அண்ணன் என்பதன் உயர் ப்பன்ைம; honorific of annan.

     [அண்ணன் + ஆர ்(உ.ப. ஈ );.]

அண்ணார ்என் ங் ெகாசை்ச வ வம், அண்ணனார ்என்பதன் ம உவன் . அண்ணா என் ம் 
ளிவ ேவ, ரகர ெமய்  ெபற்  அண்ணார ்என்  தவறாக வழங் வ ன்ற .

அண்ணா-த்தல்

அண்ணா-த்தல் aṇṇāttal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. ேமல்ேநாக் தல்; to look up ward.

ெசம் ல் வாய்படாமல் தண்ணீைர அண்ணாக்கக்  (உ.வ.);.

   2. ேமேனாக் ப் பாரத்்தல்; to look up intently.

     "அண்ணாந்  ேகட்பரழகழ ெகன்பர"் (தனிப்.  . 2, பக்.293);.

   3. தைலநி ரத்ல்; to hold the head erect.

     "நண்ணார ்நாண அண்ணாந் ேத " ( றநா. 47 ; 8);.

   4. நி ரந்்  நிற்றல்; to stand erect.

     "அண்ணாந் ேதந் ய வன ைல" (நற். 10;1);.

   5. வாய் றத்தல்; to gape, open the mouth.

     "அண்ணாத்தல் ெசய்யா தள " ( றள், 255);.

ம. அண்ணா ; க. அண்ெண ;  . அண்ணா னி, அணா .
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அண்ணா

அண்ணா1 aṇṇā, ெப. (n.)

   உண்ணாக் ; uvula.

     "அண்ணா ரிஞ்  க் யரத்்தார"் ( வக. 2703);.

ம. அண்ணா

     [உள் + நா -- உண்ணா → அண்ணா.]

 அண்ணா2 aṇṇā, ெப. (n.)

    வண்ணாமைல; Tiruvannamalai, a siva shrine.

     "உயரெ்பா  லண்ணா  ைற ன் றா ம்" (ேதவா. 6.16;5);.

     [அ ணமைல → அண்ணாமைல -- அண்ணா.]

 அண்ணா3 aṇṇā, ெப. (n.)

   1. அண்ணன்; elder brother.

   2. தந்ைத ( ராம.);; father (Brahm,);.

     [அண்ணன் → அண்ணா ( ளி);.]

ைறப்ெபயரக்ளின் ளிவ ைவ தல் ேவற் ைமயாக (எ வாயாக); வழங் வ  ற்காலதெ்த ந்த 
வ வழக் காதலால், அைதப் ெபாத்தகங்களிற் ைகயாளாதேதா  ேபச் ம் ட் டல் ேவண் ம். 
இவ் வழக் , கன்னட த ய ர டெமா களில் வ வைம யா ம், த ல் ஆகா .

அண்ணாக்க

 
 அண்ணாக்க aṇṇākka,  . .எ. (adv.)

   ேமேனாக் , பல் ல் அல்ல  உதட் ற் படாமல்; with head turned upward gulping food or drink without the vessel 
or food touching the teeth and lips.

தண்ணீைர அண்ணாக்கக்  ம ந்ைத அண்ணாக்க ங்  (உ.வ.);.

ம. அண்ணான்

அண்ணாக்கழற்

அண்ணாக்கழற்  aṇṇākkaḻṟṟi, ெப. (n.)

   1. உண்ணாக் கழற் ; inflammation of the uvula, uvulitis.

   2. ேமல்வா ன் ழ்ப் றத் ற் கா ம் அழற் ; inflammation of the soft palate, Palatitis (சா.அக.);.

     [அண்ணாக்  + அழற் . உள் + நாக்  -- உண்ணாக்  → அண்ணாக் .]

அண்ணாக்க த்த
ல்

அண்ணாக்க த்தல் aṇṇākkaṟuttal, ெதா.ெப. (vbl.n)

   1. உண்ணாக்  வளரச்் ையக் கத் யால த்  நீக்கல்; the surgical operation of the uvula ora part there of, 
uvulotomy.

   2. உண்ணாக் ச ்சைத கைர ம்ப  கார ம ந் டல்; application of corrosive drug to the uvula to reduce its size 
(சா.அக.);.

     [உள் + நாக்  – உண்ணாக்  → அண்ணாக்  + அ த்தல்.]

அண்ணாக்

 
 அண்ணாக்  aṇṇākku, ெப. (n.)

   உண்ணாக் ; uvula.

     'அண்ணாக் ம் ெதாண்ைட ம் அ ர அைடத்த ' (பழ.);.

ம. அண்ணாக் ; க. அண்ணா ெக; ெத. அங் .

     [உள் + நாக்  – உண்ணாக்  → அண்ணாக் .]
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அண்ணாக் ப் 
ரி

 
 அண்ணாக் ப் ரி  aṇṇākkuppirivu, ெப. (n.)

   இரண்டாகப் ரிந்த உண்ணாக் ; a split uvula, bifid uvula (சா.அக);.

     [உண்ணாக்  → அண்ணாக்  +  ரி .]

அண்ணாக்ெக த்
தல்

 
 அண்ணாக்ெக த்தல் aṇṇākkeḍuttal, ெதா. ெப.

   உண்ணாக் ற்  ேமற் றந் ெதாங் ம் சைதைய, வாய்க் ட ்ைகைய ட்ேடா உச் ம ைரத ்
க் ப் த்ேதா ெதாங்காதவா  ெசய்தல்; arresting the sagging of the soft palate, either by thrusting the fingers 

into the mouth, or by holding the head up by the hair on the crown.

     [உண்ணாக்  → அண்ணாக்  + எ த்தல்.]

அண்ணாச்

 
 அண்ணாச்  aṇṇācci, ெப. (n.)

   அண்ணனார ்(ெதற் );; elder brother (South);.

ம. அண்ணாச் , அண்ணாழ் .

     [அண்ணாட்  → அண்ணாச் .]

அண்ணாட்

 
 அண்ணாட்  aṇṇāṭci, ெப. (n.)

   அண்ணனார ்(ெதற் );; elder brother (South);.

     [அண்ணன் + ஆட்  -- அண்ணாட் . ஒ.ேநா ; அண்ணன் + ஆள்  -- அண்ணாள்  → அண்ணா .]

ெபா வாக, அண்ணன் என்ப  ப யாதவர ்வழக் ம், அண்ணாட்  என்ப  ப த்தவர ்வழக் ம் ஆ ம்.

     'தந்ைதக் ப் ன் தைமயன்' என் ம் ைறப்ப  ஆண்மக்கள் பல ள்ள ம்பத் ல் த்தவேன 
தந்ைதக் ப் ன் ம்ப ஆட் ைய ேமற்ெகாள்வானாதலால், அவன் தம்  தங்ைகமாரால் 
அண்ணாட் ெயன ளிக்கப்பட்டான்.  தற் காலத் ல் த்த அண்ண க்  வழங் ய ெபயரவ் வம், 

ற்காலத் ல் இைளய அண்ணன்மாரக்் ம் வழங்கலா ற் . அவ ள் ேவ பா  க்க ' த்த', 
'இைளய' அல்ல  'ெபரிய', ' ன்ன' என் ம் அைடகள் ேசரக்்கப்பட்டன.
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அண்ணாத்ைத

அண்ணாத்ைத aṇṇāttai, ெப. (n.)

   1. அண்ணன்,  ல சமயங்களில் இ  த்த  (வடக் );; elder brother, sometimes in contempt (North);.

   2. ெவ ம் ெபரியவர ்(இ.வ.);; idler, worthless fellow (Loc.);.

     [ஒ கா. அண்ணன் + ேத -- அண்ணாத்ைத அல்ல  அண்ணன் + அத்தன் → அண்ணத்தன் →  
அண்ணத்ைத → அண்ணாத்ைத.]

அண்ணாத்ைத என்ப ,  ல சமயங்களில் இைளயவரக்் ம் த ல்லாதவரக்் ம் இ  த்த 
பக செ்சால்லாக வழங் ம்,  த்தவரக்் ம் த ள்ளவரக்் ம் அண்ணனார,் தைமயனார,் 
அண்ணாட்  என்பன ேபான்  ம ப் ச ்ெசால்லாக ம் வழங் வ ன்ற .

ெதய்வத்ைத ம் தைலவைன ங் க் ம் ேத என் ம் ெசால்ைலப் ன்ெனாட்டாகப் ெபற்  
வழங் ம் நாயன்ேத என்ப  ேபான் , அண்ணாத்ேத என் ஞ் ெசால் ந் ேதான்  அண்ணாத்ைத 
ெயன்  ம க்கலாம்.

ஒ.ேநா ; நாயன்ேத → நாயந்ேத → நா ந்ேத → ந ந்ேத → ந ந்ைத. அண்ணாத்ேத → அண்ணாத்ைத.

இனி, அண்ணன் அல்ல  அண்ணா என் ஞ் ெசால் தந்ைதையக் க் ம் அத்தன் என் ஞ் 
ெசால்ெலா  ணரந்்  அண்ணாத்தன் → அண்ணாத்ைத என்  ரிந்ததாகக் ெகாள்ள ம் இட ண் .

அத்ைத ெயன்ப  ெபண்பாற் ெபயராத ன், அண்ணாத்ைதெயன் ம் ணரச் ்ெசால் ன் 
வ ஞ்ெசால்லாக இ த்தல் இயலா .

அண்ணாந்தாள்

 
 அண்ணாந்தாள் aṇṇāndāḷ, ெப. (n.)

   ஒ வைனக் னியைவத் . அவன் க த்ைதச ் ற்  ஒ  க ற்ைறத் ெதாங்க ட் , அதன் ஒ  
ைனைய ஒ காற் ெப ர ம் மற்ெறா  ைனைய மற்ெறா காற் ெப ர ங் கட் , 

ன்ேமல் ஒ  கனத்த கல்ைல ம் ஏற் , நீண்ட ேநரம் அேத நிைல ல் இ க்கச ்ெசய் ந் 
தண்டைண; placing an individual in a stooping position, fastening a string to each great toe, passing the bight over the 
back of the neck, and putting a stone on his back, as a punishment (E.T.);. — தைலைய ங் கா ற் ெப ரைல ஞ் 
ேசரத்் க் கட் த் தைல நி ரந்் க்கச ்ெசய் ந் தண்டைன (சங்.அக.);; fastening the head and toes of an 
individual, and making him hold his head in an erect position, as a punishment (S.D.);.

அண்ணாந்தாள் ட
◌் -தல்

அண்ணாந்தாள் ட் -தல் aṇṇāndāḷpūṭṭudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   அண்ணாந்தாள் தண்டைன தல்; to inflict anaandal punishment.

அண்ணாந் பார்-
த்தல்

அண்ணாந் பார-்த்தல் aṇṇāndupārttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ேமல்ேநாக் ப் பாரத்்தல்; to look upward.

--, 4 ெச. ன்றா . (v.t.);

    ரந்்  பாரத்்தல்; to look into, consider deeply.

     "அண்ணாந்  பாரக்்க வ  டம்ேப" ( மந். 2139);.

அண்ணாநா

அண்ணாநா  aṇṇānāṭu, ெப. (n.)

    வண்ணாமைல வட்டாரம்; the region about Tiruvannāmalai.

     'அண்ணாநாட்  எல்ைல ல் ந் ைக யாற்ைற யைடத் ' (S.I.I.vii,44);.

அண்ணாமைல

அண்ணாமைல aṇṇāmalai, ெப. (n.)

    வன் ேகா ல்ெகாண் ள்ள வண்ணாமைல; Tiruvannāmalai, a Śiva shrine.

     "அண்ணாமைலயங் கமரர ் ரான்" (ெபரிய .  ஞான. 970);.

     'அண்ணாமைலயா க்  அ பத்  நான்  ைச, ஆண் க க்  எ பத்  நான்  ைச, 
அண்ணாமைலயார ்அ ண்டானால் மன்னாரச்ா  வம்பா ெசய் ம்?' (பழ.);.

     [அ ணமைல → அண்ணாமைல.]
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அண்ணாமைல 
ம்

அண்ணாமைல ம் aṇṇāmalaimuḻum, ெப. (n.)

   24  ரல்ெகாண்ட ம்,  ன்  தஞ்ைசப் ெப ைடயார ் க்ேகா ற் ம் ன்  வண்ணாமைலத் 
க்ேகா ற் ம் கட் மானத் ற் பயன்ப த் ய மான அள ேகால்; a standard measuring rod, so called 

because it was used in the construction of the temples at Thafijāvūr and Tiruvanqāmalai.

     '24  ரல்ெகாண்ட ஷ்  ழத் ற் த் தஞ்ைச ழெமன் ம் ஒ  ெபயர ்வழக் ல் உண் . தஞ்ைசப் 
ெப ைடயார ் க் ேகா ைல நி மாணிப்ப ல் இம் ழம் ைகயாளப் ெபற்றைமயால் இப் ெபயர ்
ெபற்ற .  வண்ணாமைலத் க்ேகா ைல அைமப்பதற் ப் பயன்ப த் ய அள ேகால் இம் 

ழக்ேகாலாைக னால் இதற்  அண்ணாமைல ழெமன்  மற்ெறா  ெபய ண் ' ( .ெச. பக். 3. 
பத்  1);.

     [அ ணமைல → அண்ணாமைல +  ள் →   (ெமா ); →  ழம்.]

அண்ணார்

அண்ணார ்aṇṇār, ெப. (n.)

   பைகவர,் வணங்கார;் enemies, recalcitrants.

     "அண்ணார ் ரம ய" (உபேதசகா.  ரி ர. 112);.

ம. அண்ணார்

     [அண் + ஆ (எ.ம.இ.நி.); + ஆர ்(ப.பா. ஈ );. 'ஆர'்  ணரச்் ல் தல் ெகட்ட .]

ெகாசை்ச வழக் ல் உயர் ப் பன்ைமயாக அண்ணைனக் க் ம் அண்ணார ்(அண்ணா + ஆர)்; 
என் ஞ்ெசால், வ உச ்ெசால்லாத ன் இவ் வகர த ற் ெகாள்ளப்பட ல்ைல.

அண்ணனார ்பாரக்்க;see annanar.

அண்ணா

அண்ணா  aṇṇāvi, ெப. (n.)

   1. ஆ ரியன்; teacher.

     'தன்னாேல தான் ெகட்டால் அண்ணா  என்ன ெசய்வான்?', 'அண்ணா  தான் ெசத்தார,் அவர ்
ெசால் க் ெகா த்த பாட மா ெசத்த ?', 'அண்ணா  ந்த ம் ஒர ்அட தான்' (பழ.);.

   2.  த் ப் ப ற் ேவான், நாடக ஆ ரியன்; dancing master, director of theatrical performances.

   3. அ காரி ; master, superior, one in authority.

நீ அதற்  அண்ணா யல்ைல (உ.வ.);.

   4.  லவன் (யாழ்.அக.);; poet.

ம. அண்ணா

     [அண்ணன் + ஆள்  -- அண்ணாள்  → அண்ணா .]

 அண்ணா  aṇṇāvi, ெப. (n.)

    ல் ப் பாட் ைனக் கற் த ம் ஆ ரியர;் folksong teacher

     [அண்ணன்-அண்ணா ]

அண்ணாள்

அண்ணாள்  aṇṇāḷvi, ெப. (n.)

   அண்ணனார,் அண்ணாட் ; elder brother or cousin.

     'எங்களண்ணாழ்  (அண்ணாள் ); ெசய்த பணி' (T.A.S. i, 103);.

ம. அண்ணாழ்

அண்ணாழ்  என்ப , ஆழ்வார.் என் ஞ் ெசால்ைலப் ன்பற் ன தவற்  வ வமா ம்.

     [அண்ணன் + ஆள்  - அண்ணாள் . ஆள்  → ஆள்  = ஆள்ேவான், ஆளி.]

அண்ணாளன்

அண்ணாளன் aṇṇāḷaṉ, ெப. (n.)

   1. ெபண் வ ச ்ெசல்ேவான் (இ.வ.); ; husband under the authority of his wife, hen-pecked husband (Loc.);.

   2. அ  (இ.வ.); ; hermaphrodite (Loc.);.

இசெ்சால் ஷண்ட என் ம் வடெசால்ெலா  ெதாடர் ைடயதாகத் ெதரிய ல்ைல.
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அண்ணி-த்தல்

அண்ணி-த்தல் aṇṇittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ெந ங் தல் ; to come near, get close.

   2. ெபா ந் தல்; to join, unite.

     "அ யாரக்் ெகன்  மார தா யண்ணிக்  ைமயாற்றான் காண்" (ேதவா. 6.30;2);.

   3.  த் த்தல்; to taste sweet.

     " ந்ைத ெசயசெ்சயக் க ப் ச ்சாற்  மண்ணிக் ங் காண் ேன" (ேதவா. 5.61 ; 5);.

     [அண் → அண்ணி. அண் தல் = ெந ங் தல், ெபா ந் தல்,  த் த்தல்.]

அண்ணி

 
 அண்ணி aṇṇi, ெப. (n.)

   அண்ணன் மைன ; elder brother's wife.

     'அண்ணன்தான் டப் றந்தான், அண்ணி மா டப் றந்தாள்?' (பழ.);.

அண்ணி

அண்ணி  aṇṇidu, ெப. (n.)

   1. அண்ைம ; proximity, nearness.

   2. அண்ைம ள்ள; that which is near.

     [அண் + இ . இனி, அண்ணிய  → அண்ணி  என் மாம். அண்ணி  → அண்ணீ  (யாழ். அக.);. 
ஒ.ேநா.: ெபரி  → ெபரி .]

அண்ணிைம

 
 அண்ணிைம aṇṇimai, ெப. (n.)

   அண்ைம (ஈ );; nearness.

     [அண்ைம → அணிைம → அண்ணிைம.]

அண்ணிய

அண்ணிய  aṇṇiyadu, ெப. (n.)

    ட் ய ; that which is near.

     "அண்ணிய தா மகன் ம்" ( ரம் . ெபா . 12);.

அண்ணியன்

அண்ணியன் aṇṇiyaṉ, ெப. (n.)

   1. அண்ைமயன்; he who is near.

   2. ெந ங் ய உற னன்; close kinsman.

     'தமப்பன் பைகயாக அவனி ம் இவன் அண்ணிய ெனன்  வர நின்ற ப்ரஹலாதன்' (ஈ , 10 ; 3,  ர. 
பக். 70);.

     [அண் → அண்ணியன்.]

அண் -தல்

அண் -தல் aṇṇudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1.  ட் தல்; to approach, draw near.

     "அண்ணிய தா  மகன் ம்" ( ரம் . ெபா . 12);.

   2. ேசரத்ல்; to join, unite with.

     "உன்ன க் ழண்ணியெமய் ய யவரக்் " (  ைள. ெமய்க்காட.் 8);.

   3. ஒத்தல்; to resemble.

     " க ம் வாளரிக் கண்ணியர"் (கம்பரா. பால, வைரக்காட். 28);.

. அண் னி

     [அள் → அண் → அண் .]
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அண் ண்டார்

அண் ண்டார ்aṇṇuṇṭār, ெப. (n.)

   கள்ளர ் லப் பட்டப்ெபயரக் ள் ஒன்  (கள்ளர ்சரித். பக். 145);; a caste title of Kallars.

     [ஒ கா. 'அரண்ெவன்றார'் என்ப  அண் ண்டார ்என்  ரிந் க்கலாம்.]

அண் த் ப் ரி
யர்

அண் த் ப் ரியர ்aṇṇuttippiriyar, ெப. (n.)

   கள்ளர் லப் பட்டப்ெபயரக் ள் ஒன்  (கள்ளர ்சரித். பக். 145);; a caste title of Kallars.

ஒ கா. 'ஐந் ற் ப் ேபரர'் என்ப  இதன் லமா ந் க்கலாெமன் , ெசன்ைன அகர த  
க ன்ற . அைத 'ஐந் ற் ப் ரிவார ்அல்ல  'ஐந் ற் ப் ெபரியார'் என்  ெகாள்ள ம் 
இட ண் .

அண்ெணரிஞ்சான்
ண்

 
 அண்ெணரிஞ்சான் ண்  aṇīeriñjāṉpūṇṭu, ெப. (n.)

   இ  ெகாசை்ச வ வமாதலாற் ெகாள்ளத்தக்கதன் ;     [அன்ெறரிந்தான் ண்  → அண்ெணரிஞ்சான் 
ண் .]

அன்ெறரிந்தான் ண்  பாரக்்க;see anrerindan-pū ndu.

அண்ைண

 
 அண்ைண aṇṇai, ெப. (n.)

   ேபய் (ெபா .நி.);; devil, ghost, goblin.

     [மண்ைண (ேபய்); → அண்ைண.]

அண்பல்

அண்பல் aṇpal, ெப. (n.)

   ேமல்வாய்ப் பல்; upper tooth or teeth.

     "அண்பல தனா ளிம் ற வ ேம" (நன். 77);.

ம. அணப்பல்

     [அண்பல் = அண்ணத்ைதப் ெபா ந் ய பல்.]

வக ந்தாமணி 928ஆம் ெசய் ளி ள்ள,

     "அண்பன் னீ  ற ரத்ம்" என் ந் ெதாட க் ,

     'அ ப்பல் ல் நீ ற ரத்ம்— ளிங்க ' என்  நச் னாரக்் னியர ் ப் ைர வைரந் க் ன்றார.் 
'அண்பல்' என்பதற்  'அ ப்பல்' என் ம் ெபா ள் எங்ஙனம் ெபா ந் ெமன்ப  ெதரிய ல்ைல. 

ளிங்க க்ேகா றவைக ண் கட்ேகா உ ழ்நீர ் ரப் ன், அ  எல்லாப் பற் ம் ெபா வாதலால், 
இங்  'அண்பல்' என்பதற் , அண்ணி அல்ல  ெந ங் ய பற்கள் என்  ெபா ப்படக் வேத 
ெபா த்தமாம்.

அண் னார்

அண் னார ்aṇpiṉār, ெப. (n.)

   அண் னவர;் those who have taken refuge.

     "அண் னார ் ரியார"் (ேதவா. 3.379 ; 6);.

     [அண் → அண்  → அண்  + இன் + ஆர.்]

அண் -தல்

அண் -தல் aṇpudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அண் தல்; to approach (ேதவா. 3.379 ; 6);.

   அண் தல்; to associate with, to take refuge.

     [அண் → அண்  → அண் .]
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அண் -தல்

அண் -தல் aṇmudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t)

    ட் தல்; to approach.

     "அணிமாடத் ைட ேயார ்மண்டபத்ைத யண் " (கம்பரா. பால.  வவ. 61);.

     [அண்ைம → அண் .]

 அண் -தல் aṇmutal, ெச. . . (v.t)

   ெந ங்  ெந ங் தல்; to come close.

     "அம் கண் நாயகற் காண வந்  அண் னார.்" (அேயா, 7-10);.

     [அன்-அண் ]

அண்ைம

அண்ைம aṇmai, ெப. (n.)

   1. காலத்தால் அல்ல  இடத்தால் ெந ங் ள்ள நிைலைம; nearness of time or place.

     "அண்ைமயாற் ேசய்த்தன் " (க . 108 ; 35);.

   2. ெபா ள் ெதாடர் ள்ள இ  ெசாற்கள் அல்ல  ெதாடரச் ்ெசாற்கள் ஒன்ைறெயான்  அ த்  நிற்றல், 
ெதாடரச்ெ்சாற்கள் ெபா ள் ெதாடர்  ெகாள்  ைற ன்ற ள் ஒன் ; immediate proximity of the qualifying 
(or governing); and the qualified (or governed); words to each other, one of the three modes by which words" or phrases 
express their syntactic relationship.

   3. அைட ந் தன்ைம; nature of approaching or joining.

     " ண்ணவரப்ாலண்ைம லனா  மண்ணல்" (கந்த . உற்பத். காமதக. 38);.

     [அண் → அண்ைம.]

அண்ைமச் ட்

 
 அண்ைமச் ட்  aṇmaiccuṭṭu, ெப. (n.)

 Gram.) demonstrative letter or word denoting the nearness of a person, place, thing or time; dist. from $éymai-c-cuttu.

இவன் இங்  இைதச ்ெசய்த  இன் தான் (உ.வ.);.

     [அண்ைம +  ட் .]

அண்ைம ளி

 
 அண்ைம ளி aṇmaiviḷi, ெப. (n.)

நாய்,  ைன த ய ல ட் ,  லங் கட் ப் ெபயரிட்  ளிப் ம், அப்ெபயரக்ள் அவற் ற்  
ஒ வைக அைடயாளச ்ெசால்லாகேவ த்தலால், அவற் ன் ளி மக்கடெ்பயர் ளிக் ெகாப்பாகக் 
ெகாள்ளப்படா.

அண்வ -தல் 
(அண்வா-தல்)

அண்வ -தல் (அண்வா-தல்) aṇvarudalaṇvādal,    18 ெச. . . (v.i.)

   1. அ ல் வ தல்; to come near.

   2. அ த்தல்; to be close, near.

     'ஆவண ெயல்லாம்நிழல் பாயநின் றண்வ ேம' (இைற. 2. உைர, பக். 53);.
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அண

அண1 aṇattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   ெபா ந் தல்; to be joined, united.

     " ைல ன் றணந்த தல்" (கல்லா. 13;12);.

     [அண் → அண. அண் தல் = ெபா ந் தல்.]

 அண2 aṇattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. தைலெய த்தல்; to lift the head.

     "பாம்பணந்தன்ன" (ெப ந. 13);.

   2. ேமேனாக் தல்; to look upward.

     "ெநற்ெகா ெண ெவ ரக்் கணந்த யாைன" ( ஞ் ப். 35);.

. அண , அணா னி.

     [அண் → அண.]

அணங்கம்

அணங்கம் aṇaṅgam, ெப. (n.)

   இலக்கணம் ( ந்தா. நி. 103);; grammar.

     [அஞ்சணங்கம் = ஐந் லக்கணம் (யாழ்.அக.);. அணங்  + அம். அணங்  = ஒ , எ த் .]

ஐந் லக்கணம் பாரக்்க;see aind(u);-ilak-kanam.

அணங்கயர்-தல்

அணங்கயர-்தல் aṇaṅgayartal,    2 ெச. . , (v.i.)

    ழாக் ெகாண்டா தல்; to celebrate a religous festival.

     " றவ ண்ம ப் பணங்கயர ்வனக ச ் ழல்" (ெபரிய .  க் ப்.7);.

     [அணங்  + அயல்.]

அணங்காட்

 
 அணங்காட்  aṇaṅgāṭṭu, ெப. (n.)

   ேவலன் ெவ யாட்  ( ன்.);; dance under possession by Velan (W.);.

     [அணங்  + ஆட் .]

அணங்கா -தல்

அணங்கா -தல் aṇaṅgāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெதய்வேம  யா தல்; dance of one possessed by the spirit of Velan.

     "அணங்ெகா த லன்றந்ேதா" ( வ். வாய்.4.6;5);.

     [அணங் +ஆ .]

அணங்கார்

 
 அணங்கார ்aṇaṅgār, ெப. (n.)

   ெபண்கள்; women (சங்.அக.);.

     [அணங்  + ஆர ்(ப.பா.ஈ );,]

அணங் ய

அணங் ய aṇaṅgiya,  .ெப.எ. (adj.)

   அழ ய; beautiful.

     " ரணங் ய ேதவரக்ள்" (ெபரிய . நகரச.்10);.
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அணங் யம்

 
 அணங் யம் aṇaṅgiyam, ெப. (n.)

   இலக் யம்; literature.

அஞ்சணங் யம் = ஐந் லக் யம்.

     [அணங்  + இயம்.]

ஐந் லக் யம் பாரக்்க;see aind(u);-ilakkiyam.

அணங் ேயான்

அணங் ேயான் aṇaṅgiyōṉ, ெப, (n.)

   வ த் யவன்; one who persecuted.

     "ெப ந் ைறக் கண் வ ளணங்  ேயாேன" (ஐந் .182);.

அணங் னர்

அணங் னர ்aṇaṅgiṉar, ெப. (n.)

   ெதய்வப்ெபண்கள்; celestial damesels.

     " ைட ற வணங் னர ்ேபாற் " (கந்த .ேதவ.ெதய்வ.10);.

அணங்

அணங் 1 aṇaṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஒ த்தல்; to sound; make noise.

     " ைக யணங்க" ( .ெவ.10;8);.

     [ஒல் → ஒ . ஒல் → அல் → அலம் . அலம் தல் = ஒ த்தல். அல் → அ  → அ ங்  → அ ங் . 
அ ங் தல் =  த்தல், ஒ த்தல். அ ங்  → அ ங்  → அணங் .]

 அணங் 2 aṇaṅgudal,    5 ெச. . . (vi.i)

   1. அஞ் தல் (சங்.அக.);; to fear, to be afraid.

   2. வ ந் தல்; to suffer, to be distressed.

     "ஆ ட ்பாைவ ேபானீ யணங் ய தணங்க ெவன்றான்" ( வக.957);.

   3. இறந் ப தல்; to die, to be slain.

     "நற்ேபா ரணங் ய" ( .ெவ.7;27);.

   4. ெபா ந் தல்; to be joined united.

     'உைரயணங் ந் த ழ்ேவந்தன் (இைற. 50, உைர, பக்.230);.

   5.  ன்னி வளரத்ல்; to grow, thick with brancehs interlaced as bamboos.

     " ெந  யணங் ய ண்ேகால் ேவரேலா " (மைலப . 223);.

   6.  ம் தல் (சங்.அக.);; to desire.

அணங் சார்ந்தா
ள்

அணங் சாரந்்தாள் aṇaṅgucārndāḷ, ெப. (n.)

   ேதவராட் ; temple-priestess divinely inspired and possessed with oracular powers.

     "அைழத்தபணி ெயன்ெனன்றா ளணங்  சாரந்்தாள்" (ெபரிய . கண்ணப், 49);.

அணங் ைடயாட்

அணங் ைடயாட்  aṇaṅguḍaiyāḍḍi, ெப. (n.)

   ெதய்வேம  யா பவள்; a divinely inspired woman having oracular powers.

     "அப்ெபற் ல் வாழ்த் ம் அணங் ைடயாட் " (ெபரிய . கண்ணப். 67);.

     [அணங்  + உைட + ஆட் .]
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அணங் த்தாக்

 
 அணங் த்தாக்  aṇaṅguttākku, ெப. (n.)

அணங் தாக்  பாரக்்க;see anarigu-takku.

அணங் தாக்

 
 அணங் தாக்  aṇaṅgutākku, ெப. (n.)

   காம ெந யா ரெ்காள் ந் ெதய்வமகளால் தாக்கப்ப ைக; possession by a demoness of lust.

     [அணங்  + தாக் .]

அணங் ைறவாள்

அணங் ைறவாள் aṇaṅguṟaivāḷ, ெப. (n.)

அணங் ைடயாட்  பாரக்்க;see apaரg்(u);udai-y-alli.

     "அணங் ைற வாைள ங் ெகாண் " (ெபரிய . கண்ணப். 153);.

     [அணங்  + உைறவாள்.]

அணங்ெக ந்தா
-தல்

அணங்ெக ந்தா -தல் aṇaṅgeḻundāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

அணங்கா -தல் பாரக்்க;see anang(u);-adu- ( லப். 5 ; 70);.

     [அணங்  + எ ந்  + ஆ .]

அணத்தான்

 
 அணத்தான் aṇattāṉ, ெப. (n.)

   ஓணான் (ேகாைவ);; blood-sucker, Calotes verisicolor (Cm.);.

     [அணத்தல் = தைலெய த்தல். அண → அணந்தான் → அணத்தான் → அ க்க  தைலெய க் ம் 
ஓணான்.]

     [P]

அணப்

அணப்  aṇappu, ெப. (n.)

   1.  ப்பத்ைதந் ந்  ஐம்ப வைரப்பட்ட கசம் (yd.); ெகாண்ட நீட்டலள  (G. Tp. D. i, 179);; a measure 
of length = 35 to 50 yds.

   2. அைரச ்ெச ற்  (acre); ேமற்பட்ட ச ர அள  (G. Tp. D. i., 179);; a square measure exceeding acre.

     [அைண → அைணப்  → அணப் .]

ஒர ்அைணப் த் ெதாைல ( ாரம்); = ஒ  பைடசச்ால் நீளம். ஒர ்அைணப்  = ஓரிைண ேயரெ்காண்  ஒ  
நாளில் உழக் ய நிலப் பரப் . அைணத்தல் = த தல், ேசரத்்தல், கட் தல், ைகைய வைளத் க் 
கட் த் த னாற்ேபால் சால்வைளத்  உ தல்.

 அணப்  aṇappu, ெப. (n.)

    ைளவய ன் ஒ  ப  (ெகா.வ.வ.ெசா.5.);; a small division in field.

     [அண-அைணப் ]

அணம்

அணம் aṇam, ெப. (n.)

   1. ேமல்வாய்; the palate or the roof of the mouth.

     "பல்லணத ்ெதா ன்" (நன். 74);.

   2. ேமல்வாய்ப் றம்; the side of the upper jaw (சா.அக.);.

ேமல்வாய் என்ப  ேமல்வாய்ப் றத்ைத ங் க் மாதலால், அைத ஒ  தனிப் ெபா ளாகக் க்கத் 
ேதைவ ல்ைல.

     [அண்ணம் → அணம்.]
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அணர்-தல்

அணர-்தல் aṇartal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ேமேனாக் ச ்ெசல் தல்; to rise, move upward.

     "அணரி னிநா வண்ண ெமாற்ற" (ெதால். எ த் .  றப். 12);.

     [அண் → அண → அணர.்]

அணர்

அணர ்aṇar, ெப. (n.)

   1. ேமல்வாய்ப் றம் ( ங்.);; the side of the upper jaw.

   2. ேமற்பர ; hard palate (சா.அக.);.

   3.  ைச ைளக் டம்; that part of the face where the moustache grows.

     [அணல் → அணர.்]

அணர்செ்ச

அணரச்ெ்ச  aṇarccevi, ெப. (n.)

   எ த்த அல்ல  ேமேனாக் ய கா ; prominent or erect ears.

     "ேநான் றத ்தணரச்ெ்ச க் க ைதச ்சாத்ெதா " (ெப ம்பாண். 79-80.);.

     [அணர ்+ ெச .]

அணரி

அணரி aṇari, ெப. (n.)

   ேமல்வாய்; palate, roof of the mouth.

     'அணரி ேல கைரைய ம்' (ஞானா. 44, உைர);.

     [அணர ்→ அணரி.]

அணரி -தல்

அணரி -தல் aṇariḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ெகாக்கரித்தல்; to shout in token of triumph.

     "ெசாக்க மங் கணரிட் த் ைடதட் ச ் ரித்த ளி" ( வாலவா. 52 ; 8);.

     [அணர ்+ இ . ஒ கா. ேசவல் ேபாரில் ெவன்ற ன் தைல க் க் ெகாக்கரித்தாற்ேபால், 
ேபாரம்றவ ம் ெவற்  ெபற்ற ன் தைல நி ரந்்  ஆரவாரித்தல். அணரத்ல் = ேமேனாக் தல், 
ேமெல தல்.]

அணல்

அணல் aṇal, ெப. (n.)

   1. ேமல்வாய்ப் றம் ( ங்.);; the side of the upper jaw.

   2. உள் ட  ( ங்.);; throat, windpipe.

   3. க த் ; neck.

     "கைறயணற் ம் ழ்" (ெப ம் பாண். 205);.

   4.  ழ்வாய்ப் றம் ( வா.);; lower part of the mouth; chin.

   5. தா ; beard.

     "ைமயணற் காைள" ( றநா. 83;1);.

   6. அைலதா ; dewlap.

     "ெமாய்யணலானிைர" ( . ெவ. 1;12);.

ம., க. அணல்.

     [அண் → அணல்.]
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அணவல்

அணவல் aṇaval, ெப. (n.)

   பல் (சம்.அக.ைக);; tooth.

--, ெதா.ெப. (vbl.n.);

   1. அ தல்; to go near, approach, come close to.

   2. ெபா ந் தல்; to unite.

ம. அண க; க. அெண, அணி.

     [அண் → அண → அண  → அணவல். அண் தல் = ெந ங் தல், அண தல் = ெபா ந் தல். 
ெந ங் த்தலால் அல்ல  ெபா ந் தலால், பல் அணவல் எனப்பட்ட  ேபா ம். இ  
ெதா லா ெபயர.்]

அணவன்

அணவன் aṇavaṉ, ெப. (n.)

   ெபா ந் னவன்; one who has taken abode, resident.

     " ரங்கா  ைறதனி லணவன்தான்" (ேதவா. 5.63 ; 4);.

     [அண → அண   → அணவன்.]

அணவா

அணவா1 aṇavādalaṇavarudal,    18 ெச. . . (v.i.)

   அ தல்; to come near.

     [அண் → அண (நி.கா. .எ.); + வா.]

 அணவா2 aṇavādalaṇavarudal,    18 ெச. . . (v.i.)

   ேம யரத்்தப்ப தல்; to be raised.

     "நீரவ் க் கணவ  ெந ங்ைகய வா " (ெப ங், உஞ்ைசக். 54 ; 42);.

     [அண் → அண ( .கா. .எ.); + வா.]

 அணவா aṇavā, ெப. (n.)

   ஒ  ண் ; a plant (unidentified); (சா.அக.);.
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அண

அண 1 aṇavudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேமல் ேநாக் ச ்ெசல் தல்; to go upward, ascend.

     "அந்தர வக ெதாட ்டண  நீள் கழ்" ( வக. 1239);.

     [அண் → அண → அண .]

 அண 2 aṇavudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. அ தல் ( டா.);; to go near, approach, come close to.

   2. ெதா தல்,  ல் தல் ( டா.);; to embrace.

     "மாடக்ெகா க ரண ந் ெவள்ளியங் " ( வ். ெபரிய . 4.10 ;4

   3. ெபா ந் தல்; to unite.

   4. ஒட் தல் ( ங்.); ; to stick to, adhere to.

   5.  ணரத்ல் ; to have sexual intercourse (சா.அக.);.

ம. அண  ; க. அண .

     [அண் → அண → அண .]

 அண 1 aṇavu, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   ெபா ந் தல் ; joining, uniting.

     "இ கைர யண றக் டக் ம்" (உபேதசகா. மசச். 12);.

அணற்கமந் ரம்

 
 அணற்கமந் ரம் aṇaṟkamandiram, ெப. (n.)

    வைள; three-lobed night shade, Solanum trilobatum (சா.அக.);.

அணன்

அணன் aṇaṉ, ெப. (n.)

   1. ெபா ந் யவன்; one who possesses, as greatness.

     " ரணைன" ( ல். இயற். நான். 67);.

   2. இரண்டறக் கலந்தவன்; one who is inseparably united with the universe.

     [அண் + அன்.]

அணா

அணா aṇā, ெப. (n.)

   இன்பப்ேபாக் , பற்றாட் ; pastime, recreation, hobby, sport.

     'அணாவாய்த் க் காலங்க க்க' (ஈ );.

     [அண் தல் = பற் தல். அணா = மனம் பற் ய ஆட் .]

 அணா aṇā, ெப. (n.)

   1. பணம்; money, the small coin termed fanam, whether of gold or of silver.

   2. தட்டாரந்ிைற; goldsmith's weight. i.e., 

மஞ் ட்  = 1 அணா.

   3. ஆ  ண் மணி எைட;   6 grains,

   4.  சம்;   1/16 part (சா.அக.);.

த.வ. ஆைனக்கா .

     [U. ana → த. அணா.].
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அணாப்பன்

 
 அணாப்பன் aṇāppaṉ, ெப. (n.)

   ஏமாற் பவன்; a male cheat, swindler, deceiver.

     [அணாப்  + அன் (ஆ.பா. ஈ );.]

அணாப்

அணாப்  aṇāppi, ெப. (n.)

   ஏமாற் பவள்; deceitful woman.

     "அணாப் கள், ப கள்" ( ப் . 343);.

     [அணாப்  + இ (ெப.பா. ஈ );.]

அணாப் -தல்

அணாப் -தல் aṇāppudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஏமாற் தல்; to deceive, cheat.

     "அணாப் த் லக்கஞ் ரத்் த் ரிமானார"் ( ப் . 381);.

     [அணா (அண ); → அணாப் . அணாப்  = ஒக்க அல்ல  ெபா ந்தச ்ெசால்  ஏமாற் தல். ஒ.ேநா.: 
ஏய்தல் = ஒத்தல், ஏய்த்தல் = ஏமாற் தல்.]

அணாப்

 
 அணாப்  aṇāppu, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   ஏமாற் ைக (இ.வ.); ; deceit, fraud (Loc.);.

அணாப்  பாரக்்க ; see anapрu.

ம. அணப்

அணார்

அணார ்aṇār, ெப. (n.)

   க த் ; neck.

     "அணார ்ெசா ய" ( வ். ெபரியாழ். 3.5;8);.

     [அணல் → அணர ்→ அனார.்]

அணா -தல்

அணா -தல் aṇāvudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

    ட் தல்; to approach.

     "அ க்கன் மண்டலத ்தணா  மந்த ணா ர"் (ேதவா. 2.237 ; 1);.

     [அண  → அணா .]
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அணி-தல்

அணி-தல் aṇidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. அழகாதல்; to be beautiful.

     "பாஅ யன்ன பாைறயணிந் " (ம ைரக். 278);.

   2. அணிகலமாதல் (ெச.அக.); ; to be an ornament.

     "ஐ  ைச  மணிந்  ெசல்வன" (கந்த . ேதவ. ெதய்வ. 65);.

   3. வரிைசயாதல்; to be drawn up in lines.

     "ஐ  ைச  மணிந்  ெசல்வன" (கந்த . ேதவ. ெதய்வ. 65);-(சங். அக.);.

   4. பரத்தல்; to spread.

     " ணங்கணி யாகம்" (க த். 4;17);.

-, 2 ெச. ன்றா . (v.t);

   1. அலங்கரித்தல்; to adorn.

     "இக்ேகா நகரணிக" (கம்பரா. அேயாத். மந்தைர, 33);.

   2. தாங் தல்; to bear, as weapons; to wear, as dress.

     "ஆத லாற்றைன யப்பதற் கன்றைவ யணிதல்" (கந்த . தக்க த த். 14);.

   3.  தல்; to wear, as jewels.

   4. ெபா ந் தல்; tojoin.with.

     "சாறயரந்் தன்ன காரணி யாணரத்் ம்பகம்" (ப ற். 81 ; 20-21);.

அணி

அணி aṇi, ெப. (n.)

   1. அழ  ( ங்.);; beauty.

     "அணிமாழ்  (கந்த . உற்பத். காமதக. 8);.

   2. அணிகலம்; ornament, jewel.

     'அணிெயன்ப  க ப்பன கட் வன ெச ப்பன ண்பன ெவன் ந் ெதாடக்கத்தன' (ெதால், ெசால். 
ள . 46, ேசனா. உைர);. 'அணி ண்ட நாய்ேபால', 'அணிெயல்லாம் ஆைட ன் ன் (பழ.);.

   3. ஒப்பைன ( ங்.);; embellishment, decoration.

   4. ெசால்லணி ெபா ளணிெயன் ம் இ வைக லக் ய அழ ; figure of speech.

     "வல்ேலா ரணிெபறச ்ெசய்வன ெசய் ள்" (நன். 268);.

   5. அணி லக்கணம்; rhetoric.

   6. ெதா ற்க ; mechanic's tool.

   7. வ ப்ேபாக் , ேபார ் த யவற் ற் ரிய ட் ப் ெபா த் கள்; outfit for journey, equipment for battle.

   8. ேகாலம்; disguise.

     "அணரி  னரங் ன்ேம லா நரே்பால்" (ஏலா , 24);.

   9. அ க் ; tier.

     "அணிநிைல மாடம்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 33 ;105);.

   10.  ரள்; pile, heap.
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அணிக் ழங்

 
 அணிக் ழங்  aṇikkiḻṅgu, ெப. (n.)

    ணா ன் அ ேவரக்் ழங் ; the bulbus root of the nuna (சா.அக.);.

     [ஒ கா. அ க் ழங்  → அணிக் ழங் .]

அணிகம்

அணிகம் aṇigam, ெப. (n.)

   1. அணிகலம்; ornament.

     "அணிகமாப் பணிகள் ெசய் " ( வக 2811);.

   2. ஊர் ; conveyance, vehicle.

     "அணிக ரந்் தமர ரீண் " ( வக. 3115);.

     [அணி → அணி  → அணிகம். அண் = ேமல். அணிகம் = ேம ரந்்  ெசல்வ .]

அணிக

அணிக  aṇigayiṟu, ெப. (n.)

    ைர ன் க வாளம்; reins.

     "அணிக  ெதரி  வ வார"் (பரிபா. 9 ; 52);.

அணிகலசெ்சப்

 
 அணிகலசெ்சப்  aṇigalacceppu, ெப. (n.)

   நைகப்ெபட்  ( ங்.);; jewel-casket.

     [P]

     [அணிகலம் + ெசப் .]

அணிகலம்

அணிகலம் aṇigalam, ெப. (n.)

   1. நைக ; ornament, jewel.

   2. நைகப்ெபட்  ( ைவ);; jewel-casket (Pond.);;

   3. கம்மாளர ்க  (யாழ்.அக.); ; smith's instrument.

ம. அணிகலம்

அணிகலன்கள்

அணிகலன்கள் aṇigalaṉgaḷ, ெப. (n.)

   நைக நட்  ; ornaments, jewels.

     "ெசய்யணி கலன்கள் ந் " ( வக. 117);.

     [அணிகலம் → அணிகலன்.]

அணிச் ரம்

 
 அணிச் ரம் aṇiccuram, ெப. (n.)

அணிசநாசம் பாரக்்க;see aņišanašam.

அணிச் ரா தம்

 
 அணிச் ரா தம் aṇiccurāvidam, ெப.. (n.)

    வப் க் ழ்க்காய் ெநல் ; red small-leaved feather foil, Phyllanthus polyphyllus alias P. niruri (சா.அக.);.

அணிசை்ச

 
 அணிசை்ச aṇiccai, ெப. (n.)

   நாகமல்  (பச.் .);; ringworm root.

ஒ.ேநா; அனிசை்ச.
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அணிசநாசம்

 
 அணிசநாசம் aṇisanāsam, ெப. (n.)

   நாக மல் ைக; snake jasmine, Rhinacanthus communis (சா. அக.);.

அணிஞ்சகம்

 
 அணிஞ்சகம் aṇiñjagam, ெப. (n.)

   ெகா ேவ ; Ceylon leadwort, Plumbago zeylanica (சா.அக.);.

அணிஞ் ல்

அணிஞ் ல்1 aṇiñjil, ெப. (n.)

   1. ெகா ேவ  (மைல.);; Ceylon leadwort.

   2.  ற்றா ட்  (மைல.); ; rose-coloured sticky mallow.

   3. ெநாச்  (மைல.); ; five-leaved chaste tree.

   4.  ள்ளி (மைல.); ; species of Solanum.

 அணிஞ் ல்2 aṇiñjil, ெப. (n.)

அ ஞ் ல் ( ன்.);:

 sage-leaved tree, Alangium.

     [அ ஞ் ல் → அணிஞ் ல்.]

அணிஞ்ேசபம்

 
 அணிஞ்ேசபம் aṇiñjēpam, ெப. (n.)

    வப் க் ெகாம்மட் ; a red variety of water-melon, Citrullus vulgaris (சா.அக.);.

அணிந்தம்

 
 அணிந்தம் aṇindam, ெப. (n.)

   ேகா ரவா ன் கப் ள்ள ேமைட ( ன்.);; pial at the entrance of a temple tower.

     [அணி → அணிந்  → அணிந்தம் → அளிந்தம் → Skt. alinda.]

அணிந்தைவ த்
தல்

அணிந்தைவ த்தல் aṇindavaidiruddal, ெப. (n.)

   காதல் மயக் ற்ற இளம்ெபண் தன் ெந ழ்ந் ேபான வைளயல் த ய அணிகைளச ்ெச த்தல், 
இ பத்  நான்  ெமய்ப் பாட் ச ்ெசயல்க ள் ஒன் ; one of the 24 emotional acts of a maiden overwhelmed with 
love, such as tightening the loosened bracelets.

     "அணிந்தைவ த்தல்" (ெதால், ெபா ள். ெமய்ப். 15);.

அணிந்தற் ப்ேபா-
தல்

அணிந்தற் ப்ேபா-தல் aṇindaṟṟuppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   வ ைமப்ப தல் (இராட)்;; to become destitute (R.);.

     [ஒ கா. அ ந்தற் ப்ேபா → அணிந்தற் ப்ேபா.]

அணிந் ைர

அணிந் ைர aṇindurai, ெப. (n.)

    க ைர, பா ரம்; preface (நன். 1);.

     [அணிந்  + உைர.]

அணிநிைலமாடம்

அணிநிைலமாடம் aṇinilaimāṭam, ெப. (n.)

   அ க்கான ேமனிைலக ள்ள  அல்ல  கட்டடம்; storeyed house.

     "அத்தம் ெபயரிய வணிநிைல மாடத் " (ெப ங். உஞ்ைசக். 33; 105);.
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அணி ணா

 
 அணி ணா aṇinuṇā, ெப. (n.)

   இராம த்தா (யாழ்ப்.);; bullock's heart, s, tr., Anona reticulata.

ஒ.ேநா; Span. anona.

அணரிேநாக்

 
 அணரிேநாக்  aṇarinōkki, ெப. (n.)

   ெசங்ெகான்ைற; red Indian cassia, Cassia marginata (சா.அக.);.

அணிப்பா

 
 அணிப்பா  aṇippāṭu, ெப. (n.)

   வணிக ம மம் (இ.வ.); ; trade secret (Loc.);.

க. அணிபா

அணிப்

 
 அணிப்  aṇippū, ெப. (n.)

    ளி; tamarind, Tamarindus indica (சா.அக.);.

அணிப -த்தல்

அணிப -த்தல் aṇibaḍuttal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1.  வ த்தல், அழ ப த் தல்; to decorate.

     "அண்டம் ெவஃக அணிப த் ட்டைவ" (கந்த . உற்பத்.  க்கல். 31);.

   2. ஒ ங்காக் தல்; to set in order, arrange, regulate.

அணிெப -த்தல்

அணிெப -த்தல் aṇibeṟuttal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அழ ெபறச ்ெசய்தல்,  ைனதல்; to adorn.

     "அந்நக க்ேகாரந்ாம மணிெப த்  யளித்தனேன" (கந்த . அ ர நகரெ்சய். 22);.

அணிமாக்கசங்

 
 அணிமாக்கசங்  aṇimākkasaṅgu, ெப. (n.)

இந் ப் ; rock-salt (சா.அக.);.

அணி கம்

அணி கம் aṇimugam, ெப. (n.)

   அலங்காரமான வா ல் கப் ; decorated portal.

     "வா ன் மாடத் தாய்நல வணி கத் " (ெப ங். மகத. 3 ; 31);.

அணி ைல

அணி ைல aṇimulai, ெப. (n.)

   1.  சணி (மைல.);; pumpkin.

   2. அ ஞ் ல்; ancola fruit plant, Alangium lamarckii (சா.அக.);.

அணி ைலப்பால்

 
 அணி ைலப்பால் aṇimulaippāl, ெப. (n.)

    சணிக்காம் னின்  ஒ ம் நீர;் fluid oozing out of the pumpkin peduncle (சா.அக.);

     [அணி ைல + பால்.]

அணி ைலமா

 
 அணி ைலமா  aṇimulaimātu, ெப. (n.)

    சணிக்காய்; pumpkin, Cucurbita maxima.
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அணிைம

அணிைம1 aṇimai, ெப. (n.)

   அ ; nearness, proximity, either of time or place.

     " ரணிைம ன்" (காஞ் ப் . நாட,் 16);.

     [அண் → அணி → அணிைம.]

 அணிைம2 aṇimai, ெப. (n.)

   1.  ண்ைம ( ந்தா.நி. 105);; minuteness.

   2. அ ைவப் ேபால் ண்ைமயாைக, எண்ெப ம் ெபற் க ள் ஒன் ; supernatural power of becoming as 
small as an atom, one of emperum-perrigal.

     [அள் =  ரை்ம,  ண்ைம. அள் → அண் → அணி → அணிைம.]

அணியத் க்கட்
ைட

 
 அணியத் க்கடை்ட aṇiyattukkaṭṭai, ெப. (n.)

     [அண் → அணி → அணியம். அணியம் + அத்  + கடை்ட.]

அணியப் 
பாய்மரப்ப மல்

 
 அணியப் பாய்மரப்ப மல் aṇiyappāymarapparumal, ெப. (n.)

அணியப் பாய்மரப் பாய் பாரக்்க;see aniya-p-раymara-p-рау.

     [அணியம் + பாய்மரம் + ப மல்.]

அணியப் 
பாய்மரப் பாய்

 
 அணியப் பாய்மரப் பாய் aṇiyappāymarappāy, ெப. (n.)

   அணியத் ள்ள பாய்மரத் ற் கட் ம் பாய் ( ைவ); ; sail of the mast on the prow of a vessel (Pond.);.

     [அணியம் + பாய் + மரம் + பாய்.]

அணியம்

அணியம் aṇiyam, ெப. (n.)

   பைடவ ப் ; array of an army.

   2. உடேன ைனெதாடங்கற்ேகற்ற நிைல (ஆயத்தம்); ( ன்.);; readiness.

க. அணி.

   3. கப்ப ன் ன்பக்கம்; forepart of a vessel, stem, prow.

அணியத் ேல ந்தா ங் ந்த , அமரத் ேல ந்தா ங் ந்த  (உ.வ.);.

   4.  ைணக்க ; apparatus (சா.அக.);.

   5. ஆட் ன் தைல; sheep's head (சா.அக.);.

ம. அணியம்;  . அண்ய.

     [அணி → அணியம் = ேபா ைடயணிந்  பைடக்கலங்கைளத் தாங்  நிற்றல்ேபால், அல்ல  
ேபாரக்்களத் ற் பைடவ ப்  வ க்கப்பட்ட ேபால்,  ைன உடேன ெதாடங்கற்ேகற்ற நிைல, ஒ கா, 
ேபாரப்்பைட ன் ன்னணி ம் கப்ப ன் ன்பக்க ம் ேபார ்ெதாடங் வைதெயாத்த  ேபா ம், 
ேபார் கத் ல் ெவட்டப்ப ம் ஆட் க்கடாெவட் .]

 அணியம் aṇiyam, ெப.(n.)

   ெசயலாக்க ைனப் ; completely prepared for action.

தவ. ெசயல் ைனப்

     [அணி-அணியம்]
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அணியல்

அணியல் aṇiyal, ெப. (n.)

   1. வரிைச; line, order.

     "அளக்கரவ்ாய் த்த ர லணியலா ரணி ன் ேசா " (கம்பரா. அேயாத். ைகேக  . 79);.

   2. மாைல; garland.

     "அணிய லணி வ னன் " (ைநடத. அன்னத்ைதத் . 99);.

   3. அழ ெசய்ைக; adorning, decorating.

     "கைற ட றணிய  மணிந்தன் " ( றநா. 1;5);.

ம. அணியல்

     [அணி + அணியல்.]

அணியன்

அணியன்1 aṇiyaṉ, ெப. (n.)

   1. அழகன்; handsome man.

   2. அணி ைடயவன்; one who possesses ornaments.

   3. அணிகைளயணிந்தவன்; one who is wearing ornaments.

     [அணி →- அணியன்.]

 அணியன்2 aṇiyaṉ, ெப. (n.)

   ெந ங் னவன்; one who is very close.

     "நாய்க்காற்  ரல்ேபா னன்கணியர"் (நால . 218);.

க. அ க

     [அணி → அணியன்.]

அணியாத்தரங்கன்

 
 அணியாத்தரங்கன் aṇiyāttaraṅgaṉ, ெப. (n.)

   அணில்; squirrel (சா.அக.);.

அணி வான்வரி
அணி வான்வரி aṇiyiḍuvāṉvari, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக (S.I.I. iv, i22);; an ancient tax.

அணி யல்

அணி யல் aṇiyiyal, ெப. (n.)

   1. (இலக்.); அணி லக்கணம்;   2. ஒ  பண்ைட அணி லக்கண ல் ( லப். 2 ; 27, உைர);; an ancient work 
on rhetoric.

     [அணி + இயல்.]

அணி லக்கணம்

 
 அணி லக்கணம் aṇiyilakkaṇam, ெப. (n.)

   ெசால்லணி ெபா ளணி ெயன் ம் இ வைக யணிகைள ம் பற் க் ம் இலக்கணம்; rhetoric.

     [அணி + இலக்கணம்.]

அணி ைழ

அணி ைழ aṇiyiḻai, ெப. (n.)

   1. அழ ய அணிகலம்; beautiful jewel or ornament.

   2. அழ ய அணிகைளயணிந்த ெபண்; woman, adorned with beautiful jewels.

     "அணி ைழ தன்ேனாய்க் த் தாேன ம ந் " ( றள், 1102);.

     [அணி + இைழ.]
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அணி ஞ்ெசம்

 
 அணி ஞ்ெசம்  aṇiyuñjembu, ெப. (n.)

   உயரந்்த களிம்பற்ற ெசம் ; superior copper which is free from verdigris, pure copper (சா. அக.);.

     [அணி ம் + ெசம் .]

அணிெயண்

அணிெயண் aṇiyeṇ, ெப. (n.)

   35 என் ம் எண், தண் யலங்காரம் என் ம் த ழ் அணி லக்கண ற் ெசால்லப்பட் ள்ள 
ெபா ளணிகளின் ெதாைக; the number 35, as that of porul ani in Tandiyalangaram, a Tamil treatise on rhetoric.

     "அணிெயண் த ரண்டைரத் க் " (ைதலவ. ைதல, 42);.

அணிெயாட் க்கா
ல்

 
 அணிெயாட் க்கால் aṇiyoṭṭikkāl, ெப. (n.)

   தைலப்பக்கம் ேவைலப்பாடைமந்த த ழ் நாட் க் ேகா ற் கற் ண்; Dravidian temple pillar with 
ornamented capital.

அணிெயாட் க்கால் மண்டபம் (உ.வ.);.

     [அணி + ஒட்  + கால்.]

அணில்

அணில் aṇil, ெப. (n.)

   மரங்களில் வாழ்வ ம், சாம்பல் நிற ம் ம ரடரந்்த வா ம் ல் ெவள் வரி ம் உள்ள ம், வால் 
நீங்கலாக 8  ரலம் (அங் லம்); நீளம் வளரவ் ம், ேவகமாய் ஓட ம் தாவ ம் வல்ல ம், ெகா ப்பான் 
(rodent); வ ப்ைபச ்ேசரந்்த மான_உ ரி ( ராணி);; squirrel, Furambulus palmarum, a kind of arboreal rodent of 
ashen grey colour, growing to a length of about 8 inches excluding the tail, with three whitish stripes along the whole length of 
the back and with bushy tail, distinguished by its agility and power of leaping and fast-running.

     " வரி யணிெலா " (ெதால், ெபா ள். மர. 6);.

     'அணில் ெகாப் ம் ஆைம ணற் ம்',

     'அணில் ெநட் யா ெதன்ைன சா ம்?',

     'அணிற் ள்ைளக்  ங்  அரிேதா? ஆண் ச்  ள்ைளக் ச ்ேசா  அரிேதா?',

     'அணிற் ள்ைள ன் தைல  அம் க் கல்ைல ைவத்த  ேபால' (பழ.);.

ம. க., பட.,  ட. அணில்;  . சணில்.

     [அணி → அணில் =  ல் வரி ள்ள . அணி = வரி.]

   சாம்ப வம் ள்ைள த ழ்-ஆங் ல அகர த  அணிைலப்பற் ச ் றப்பாகக் வ  வ மா  
; Squirrel, Sciurus palmarum. It is the name given to the various species of rodents living in trees............ The several species 
are;

   1. பைனேய யணில் ;  palm squirrel.

   2. வரியணில்;  striped squirrel, Pencillatus.

   3. பறைவயணில் ;  flying squirrel, Pteromis petaurista.

 Besides the above three, there are also striped squirrels of Travancore, Nilgiris, Malabar, etc.

அணில்வரிக் 
ெகா ங்காய்

அணில்வரிக் ெகா ங்காய் aṇilvarikkoḍuṅgāy, ெப. (n')

   ெவள்ளரிக்காய் ( றநா. 246 ; 1);; cucumber.

     [அணில் + வரி + ெகா ம் + காய்.]
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அணில்வரியன்

அணில்வரியன் aṇilvariyaṉ, ெப. (n.)

   1. ெவள்ளரிவைக (யாழ்ப்.);; mottled watermelon, Citrullus vulgaris (J.);.

   2. வரிப் பலாப்பழம் (யாழ்ப்.); ; a streaked jackfruit (J.);.

   3.  ல் வரி ள்ள ஆ  (ப ); (யாழ்ங்.);; cow with a large stripe on its back (J.);.

   4. ஒ வைகக் ேகா ள்ள பட்  (யாழ்ப்.);; a kind of silk cloth with stripes (J.);.

அணில்வாற் ைன

 
 அணில்வாற் ைன aṇilvāṟṟiṉai, ெப. (n.)

   அணி ன் வாைலப்ேபான்ற க ள்ள ஒ  வைகத் ைன (யாழ்ப்.); ; species of Italian millet, Panicum 
italicum (J.);.

     [அணில் + வால் +  ைன.]

அணிலம்

அணிலம் aṇilam, ெப. (n.)

   அணில்; squirrel.

     "தரங்கநீ ரைடக்க ற்ற சல லா வணிலம்" ( வ்.  மாைல, 27);.

     [அணில் → அணிலம்.]

அணிவ -த்தல்

அணிவ -த்தல் aṇivaguttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தாைன,  ைர, யாைன, ேதர ்என் ம் நால்வைகப் பைடகைள ம், ெவற் ெபறற் ேகற்றவா  
ெப ம்பைடத ்தைலவன் தான் க யப  ேபாரக்்களத் ல் வ த்  நி த் தல் ; to draw up in battle array, 
as the commander-in-chief or generalissimo, all the four constituents of an army, namely infantry, cavalry, elephantry and 
chariotry, on the battle-field in strategic formation.

     "மண்ணகத்தணி யணிகளாக ம பரத்ம்ைம வ த் ளான்" (பாரத. பைடெய ச.் 38);.

அணிவ ப்

அணிவ ப்  aṇivaguppu, ெப. (n.)

   பைட மறவைர வரிைசப்பட நி த் தல்; strategic formation of an army in battle array.

அணிவ ப்  எனி ம் பைடவ ப்  எனி ம் ஒக் ம். அ  வ  ( கம்);, உ ப்  என இ றப்ப ம்.

தண்டம், மண்டலம், சக்கரம், சகடம், ப ந்  த யனவாக வ  பலவைகப்ப ம். வ ன்வைக, 
ேசைன ன் அளைவ ம் பைட ன் வைகைய ம் ேபாரக்்களத் ன் பரப்ைப ம் அவ்வப்ேபா  ேந ம் 
ேபார ்நிைலைமைய ம் பைடத்தைலவன் றைமைய ம் ெபா த்த .

ஒட் , உண்ைட, அணி என்பன வ ன் ெபயரக்ள்.

     "ஒட் ம் க  ண்ைட  மணி

மற் ைவ பைட ன் வ ப்ெபன லா ம்" ( ங், 6 ; 402);.

 ( );,  ைழ, ெநற் , ைக, அணி என்பன உ ப் ன் ெபயரக்ள். உ ப் கள் என்பன வ களின் 
ரி கள். ப ந்  வ ன் உ ப் கள் ஏழாகலாம். தார,்  , ெகா  என்பன ஒ ெபா ட ்ெசாற்கள். 

அைவ பைட ன் ன்னணிையக் ப்பன.

ைழ ெயன்ப  ன்னணி. அதன் ற்ப  கைடக் ைழ ெயனப்ப ம்.

     " ங் ைழ  ெநற் ங் ைக

மணி  ெமன்ப தப்பைடக் ப்ேப" ( ங். 6;403);.

     "தாேர ன்ெசல் ெகா ப்பைட யா ம்" ( ங், 6 ; 405);.

பைட யல்பற் க் ம் பண்ைடத் த ழ்ப் ெபா ள் ல்கெளல்லாம் இறந் பட்டன. அதனாேலேய, 
பரிேமலழகர ்பைட வ ப்பாவ  கம் ; அஃ  எ வைக உ ப் ற்றாய், வைகயால் நான்காய், 

ரியால் ப்பதாம்................ இவற் ன் ெபயரக் ம் இலக்கண ம் ஈண் ைரப் ற்ெப ம். 
அைவெயல்லாம் வட ல்க ட ்கண் ெகாள்க' என்  உைரத்தார ்( றள், 767, பரிேம. உைர);. 
ெதான் ெதாட்  வ தல் ேசர ேசாழ பாண் யெரன்றாற்ேபாலப் பைடப் க் காலந் ெதாடங்  ேமம்பட்  

அணிவடம்

 
 அணிவடம் aṇivaḍam, ெப. (n.)

   க த் லணி ம் மணிமாைல; ornamental string of jewels, necklace.
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அணி கம்

 
 அணி கம் aṇiviyūkam, ெப. (n.)

   பைட வ ப் ; military array.

     [அணி + Skt. vyaha → த. கம்.]

அணி ரல்

அணி ரல் aṇiviral, ெப. (n.)

   ேமா ர ரல்; ring-finger.

     "அ ரதர ்தம்ைம ெயண்ணி லணி ரல் டக்க ெவாட்டா" (பாரத. நிைர ட ்91);.

ம. அணி ரல்

     [அணி +  ரல். அணி = ேமா ரம், ைகந்நைக. அண் → அணி.]

     [P]

அணி ல்
அணி ல் aṇivil, ெப. (n.)

   ேபேர  (கணக். ப . 36);; ledger.

அணி ளக் -தல்

அணி ளக் -தல் aṇiviḷakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t)

   அலங்கரித்தல்; to adorn.

     " ல்ைலநகர ்மணி  யணி ளக் ம்......... அனபாயன்" (ெபரிய .  கழ்ச ்8);.

அணி

அணி  aṇivu, ெப. (n.)

   அணிைக; wearing.

     " ைன ைழகள் அணி ம்" ( வ்.  வாய். 8.9 ; 5);.

ம. அணி

     [அணி → அணி .]

அணிேவர்

அணிேவர ்aṇivēr, ெப. (n.)

   ெவட் ேவர;் cuscuss grass root, Andropogon aromatices.

     "அணிேவர ்தகரம் ரம்" (ைதலவ. ைதல. 86);.

அணிற் ள்ைள

அணிற் ள்ைள aṇiṟpiḷḷai, ெப. (n.)

   1. அணிற் ட் ; young of squirrel.

   2. அணில்; squirrel,

     [அணில் +  ள்ைள.]

லர ்அணிைலப் ள்ைளையப்ேபால் ட் ல் வளரப்்பதால், அதன் ட் மட் மன் , 
வளரச்் யைடந்த அணி ம்,  ள்ைளெயனப்ப ம். இ க் ம் ள்ைள ன் , பறக் ம் ள்ைள 

ன் , ஒ ம் ள்ைள ன்  என்ப  ஒ  ெசாலவைட. ஒ ம் ள்ைள ன்ற ள் ஒன்  அணில்,

 அணிற் ள்ைள1 aṇiṟpiḷḷai, ெப. (n.)

நான்  கட்டத் ற் ள் கல் ைன எ த்  ஆடல்; a children"s play.

     [அணில்+ ள்ைள]

 அணிற் ள்ைள2 aṇiṟpiḷḷai, ெப. (n.)

காக்ைகக் ஞ்  ைளயாட் ல் மற்ெறா  ெபயர;் name of a game.

     [அணில்+ ள்ைள]
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அ

அ  aṇu, ெப. (n.)

   1.  ண்ைம ( ங்.);; minuteness, smallness, subtleness.

     'அ  அள  இலாபத் ம் அைரப்பங்  பாழ்', 'அ  மாேம  ஆ மா?',

     'அ ம் மைலயாச்  மைல ம் அ வாச்  (பழ.);.

   2. ப க்க யாவா  ண்ைமயான ; minute particle of matter, atom.

     "அ ம யங் ன் ைழ க ர ்எ ந்தவா ளாக" ( ர ங்க. ேகாரக். 53);;

     'அவனின்  அ  மைசயா ' (பழ.);.

   3. ஆதன் (ஆன்மா);; soul.

     "அன்ைன ெயாப்ப வ க்கட்  நல்லவர"் ( வாலவா. 34 ;19);.

   4.  ண் டம்  ( க் ம சரீரம்);; subtle body.

     "உளம வாய்ச ்ெசன் " ( .ேபா.  ற். 2.3 ; 1);.

   5.  ண்ணாற்றல் வ வம் ( க் ம சத் பம்);; a body or form having minute power.

     " த் ச ்சாகா  ய க்க ளாக ேவற்றேதல்" ( . .  பக். 1;14);.

   6. மந் ரம் (ெபா .நி.);; mantra.

   7. ெபா  ( ங்.); ; dust.

   8.  ைன; Italiam millet, Panicum italicum (சா.அக.);.

   9. வர ; common millet (சா.அக.);.

அ க்கசே்சவகம்

அ க்கசே்சவகம் aṇuggaccēvagam, ெப. (n.)

   அரசர ் த ேயாரிடம் அ ச ்ெசய் ம்  ஊ யம்; service to kings and nobles as personal attendant.

     "அ க்கச ்ேசவகத் ள்ேளார"் (ெபரிய . ஏயரே்கர.் 332);.

     [அ க்கம் + Skt. sevaka → த. ேசவகம்.]

அ க்கம் பாரக்்க;see anukkam.

அ க்க க்ைக

அ க்க க்ைக aṇukkaḍikkai, ெப. (n.)

   உண்ெண க்கமா ைக (ஈ , 7.3 ; 4);; becoming intimate, becoming a confidential friend.

     [அ க்  + அ க்ைக. அ  → அ க்ைக.]

அ க்  பாரக்்க;see anukku.

அ க்கத்ெதாண்ட
ன்

அ க்கதெ்தாண்டன் aṇukkattoṇṭaṉ, ெப. (n.)

   1. அரச க்  ெந ங் ப் பணிெசய்ேவான்; one who renders service to a king as his personal attendant.

   2. இைறவ க்  ெந ங் ய அ யான்; an ardent devotee of God.

     [அ க்கம் + ெதாண்டன்.]

அ க்கநம்

அ க்கநம்  aṇukkanambi, ெப. (n.)

    ந்தர ரத்்  நாயனார ்(ெசந். XXV; 342);; Saint Sundarar.

     [அ க்கம் + நம் .]
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அ க்கம்

அ க்கம்1 aṇukkam, ெப. (n.)

   அண்ைம, ெந க்கம்; proximity, nearness, closeness.

     "அ க்க வன்ெறாண்டர"் (ெபரிய . ெவள்ளா. 3);.

     [அள் தல் = ெந ங் தல், ெச தல். அள் → அண். அண் தல் = ெந ங் தல். அண் → அ  → 
அ . அ தல் =  ட் தல், ெந ங் தல். அ  → அ க்  → அ க்கம்.]

 அ க்கம்2 aṇukkam, ெப. (n.)

   1. சந்தனம்; sandalwood (அ.க.நி.);.

ஒ.ேநா.: அ கம்.

   2. பாம் ; snake.

அ க்க ளக்

அ க்க ளக்  aṇukkaviḷakku, ெப. (n.)

   ேகா ல் ேமனிக்  ( ரத்் க் );ப் பக்கத் ல் எரி ம் ளக் வைக; light burning near the chief 
deity of a temple.

     'இரைவ ஸந் க்  அ க்க ளக்காக எரியைவத்த ளக்  ஒன் க் ' (S.I.I. viii, 34);.

அ க்கற் தம்

அ க்கற் தம் aṇukkaṟpidam, ெப. (n.)

   1. (உட யங்.); அ ைவப்பற் ய ேகாட்பா ;   2. (ேவ .); அ ன் ேகாட்பா கைளக் கற் க் ம் 
ல்; the elements consist of indivisible atoms.

 the atoms of different elements unite in fixed proportions.

 they enter into chemical combinations (சா.அக.);.

     [அ க்கற் தம் = அ க்ேகாட்பா . அ  + கற் தம். Skt. kalpita → த. கற் தம்.]

அ க்கன்

அ க்கன் aṇukkaṉ, ெப. (n.)

   1. அண்ைமயன்; one who is near.

     " ரைன ய க்கனாய்த ்ெதா தான்" (தணிைகப் . நந் . 40);.

   2. ெதாண்டன்; devotee, as being near to God.

     "அவ்வப் வன ப க க்  அ க்கராய் ைவ " ( .ேபா. பா. 8;1, பக். 429);.

   3. உண்ெண க்கமானவன் (அந்தரங்கமானவன்); ( வ். ெபரியாழ்.. 5.4 ; 11);; one who is intimate.

   4.  ைட; umbrella.

     "அ க்கைனக் க ழ்த் ப் த்தாற்ேபாேல" (ஈ , 5.6;6);.

     [அ க்கம் → அ க்கன்.]

அ க்கன் வா
ல்

 
 அ க்கன் வா ல் aṇukkaṉtiruvāyil, ெப. (n.)

   உண்ணா ைக (கரப்்பக் க); வா ல்; entrance to the inner sanctuary.

அ க்

அ க்  aṇukki, ெப. (n.)

    வ யாள்; a female devotee.

=அ க்  மா ம் அேநகர ்இ க்கேவ" (க ங். 321);.

     [அ க்கன் (ஆ.பா.); - அ க்  (ெப.பா.);.]
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அ க்

அ க்  aṇukkirumi, ெப. (n.)

   1. அரத்த ேமா ம் நரம் டங்களில் றந்  அவற் ல் உலா ம் அ வைகப் ச் க ள் ஒன் ; the 
minute organisms which appear in organic matter and are found moving in blood-vessels, Bacteria.

   2.  ய ; a germ, microbe.

     [அ க்  = அ ப் . அ  + Skt. krimi → த. .]

அரத்தக்  பாரக்்க;see aratta-k-kirumi.

அ க்

அ க்  aṇukku, ெப. (n.)

   அணிைம, ெந ங் ய அண்ைம; nearness.

     "தன்ன ேபர க் ப்ெபற்ற ெபற்  ேனா " ( க்ேகா. 373);.

     [அண் → அ க் .]

அ க்ெகாப் ளம்

 
 அ க்ெகாப் ளம் aṇukkoppuḷam, ெப. (n.)

    கச ் ய ெகாப் ளம்; a minute vesicle (சா.அக.);.

     [அ  + ெகாப் ளம்.]

அ க்ேகாட்பா

 
 அ க்ேகாட்பா  aṇukāṭpāṭu, ெப. (n.)

   அ ன் கற்பைன (அ க்ெகாள்ைக);; the theory that all matter is composed of atoms and the weight of each 
atom differs in different substances, the hypothesis that all chemical combinations take place between the ultimate particles 
of bodies and in proportions expressed by the simple multiple of the number of atoms, Atomic theory (சா.அக.); – Atomic 
theory that states that elemental bodies consist of indivisible atoms of definite relative weight, and that atoms of different 
elements unite with each other in fixed proportions, which determine the proportions in which elements and compounds enter 
into chemical combination— (C.O.D.);.

     [அ  + ேகாள் + ப . ேகாட்ப  → ேகாட்பா  = ெகாள்ைக.]

அ க்கற் தம் பாரக்்க;seeanu-k-karpidam.

அ கம்

 
 அ கம் aṇugam, ெப. (n.)

   ெசஞ்சந்தனம் (பச.்  .);; red sanders.

அ கலர்

 
 அ கலர ்aṇugalar, ெப. (n.)

   பைகவர;் enemies, foes.

அ கார்

 
 அ கார ்aṇukār, ெப. (n.)

அ கலர ்பாரக்்க;see anugalar.

அ காரணவாதம்

அ காரணவாதம் aṇukāraṇavātam,    ஐம் த ண்ண க்கேள உலக தற்க  ெயன் ங் ெகாள்ைக 
( . .  பக். 1;11,  வஞா); doctrine that the Universe is created from the atoms of the five elements.

     [அ  + காரணம் + வாதம். Skt, karaரa → த. காரணம். Skt vada → த. வாதம். காரணம் = த. கரணியம். 
வாதம் = த. உறழ். அ காரண வாதம் → த. அ கரணிய றழ்.]

அ -தல்

அ -தல் aṇugudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ட் தல், ெந ங் தல்; to draw near, approach.

     "தாணிழன் ம ங்  ல " (ெபா ந. 149);.

     [அள் → அண் → அ  → அ .].
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அ சதா வர்

 
 அ சதா வர ்aṇusatāsivar, ெப. (n.)

     [Skt. Sadasiva → த. சதா வம் = அ ட் வம்.]

அ சதா வர ்= த. அ வ ட் வர.்

அ சாத் ரம்

 
 அ சாத் ரம் aṇucāttiram, ெப. (n.)

    ண்ண க்கைளப்பற் ய ல்; the science of atoms, atomology.

     [Skt. Sastra → த. சாத் ரம் =  ல்.]

அ சாத் ரம் = த. அ ல்.

அ ைசவம்

அ ைசவம் aṇusaivam, ெப. (n.)

   ப னா  வைகச ் வனியத் ள் (ைசவத் ள்); ஒன் ; அ  வைன உள் ம் ற ம் ஐந்ெதா ல் 
(பஞ்ச த் யம்); ெசய்வெனன்ற ந்  அம்மணக்ேகாலம் ( கம்பர ேவடம்);  ண் , 
நன்ென லக்கணத்ேதா  (சன்மாரக்்கலக்கணத்ேதா );  க் லங்கக் ேகாலம் ( ங்க 
ேவடம்); ெபா ளாய்ச ் வன் ெசய் ந் ெதா ல்கைளப் பட்ட ேல (அ பவத் ேல); பாரத்் , இன்பம் 
(ஆனந்தம்); ெபாங்  அதன்கண் மனம் ஒன் வேத (மேனாலய மாவேத);   (ேமாடச்ம்); என்  
ெசால்வ  (த.நி.ேபா. 259); - (சங்.அக.);; Saiva sect which holds that an initiate into Šaivism should realise Śiva as 
performing the pañca-kiruttiyam in and out of himself, take delight there in and get absorbed in mind one of the 16 Šaivam.

     [ வன் →  வம் → Skt. saiva → த. ைசவம்.]

அ த்தத் வம்

 
 அ த்தத் வம் aṇuttattuvam, ெப. (n.)

    ண்ண ன் உண்ைமையப்பற் யெவா  ல்; the science dealing with the philosophy of atoms, the 
doctrine of the formation of all things from individual particles endowed with gravity and motion, atomic philosophy 
(சா.அக.);.

     [அ  + தத் வம். த. தான் → Skt. tat → tattva = அதா க் ந் தன்ைம, உண்ைமத் தன்ைம, 
ெமய்ப்ெபா ள். Skt. tattva → த. தத் வம்.]

அ த் ரள்

 
 அ த் ரள் aṇuttiraḷ, ெப. (n.)

   தனிைமயாகத் ேதாற்றமளிக் ம் அ க் ட்டமா ய ஒ  ெபா ள்; a very minute particle of matter 
consisting of a number of atoms and capable of existing in a separate form—a molecule (சா.அக.);.

     [அ  +  ரள்.]

அ த் வம்

அ த் வம் aṇuttuvam, ெப. (n.)

   1.  ண்ைம;  minuteness, atomic nature (ெச.அக.);.

   2. அ க்கள் அைமந் க் ந் தன்ைம; chemical valency of an atom—Atomicity (சா.அக.);.

     [அ  → Skt. anutva → . அ த் வம் = அ த்தன்ைம, அ ைம.]

அ த்ைதலம்

 
 அ த்ைதலம் aṇuttailam, ெப. (n.)

   பல சரக் கைளச ்ேசரத்்  க் ற் வதற்காக உ வாக் ய ஒ வைகெயண்ெணய்; a medicated oil 
prepared from several drugs for application in the nostrils (சா.அக.);.

     [அ  + ைதலம். Skt tila → த. ைதலம் = எண்ெணய். அ த்ைதலம் = அ எண்ெணய்.]
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அ தரி னி

 
 அ தரி னி aṇudarisiṉi, ெப. (n.)

    ண்ெபா ைளப் ெபரிதாகக் காட் ம் கண்ணா ; microscope.

     [Skt. drs → த. தரி  → தரி னி. அ  தரி னி = அ க்காணி,  தக்கண்ணா , ெப க்கங்காட் .]

அ ட்பம்

 
 அ ட்பம் aṇunuṭpam, ெப. (n.)

    ண்ண  (பரமா );, அ ற்க ; the ultimate unit of an element which is incapable of further sub-
division—Atom (சா.அக.);.

அ ல்

 
 அ ல் aṇunūl, ெப. (n.)

   அ ைவப்பற் ய  ல் (அ சாத் ரம்); ; the science of atoms— Atomology.

அ ப்ப ப்

 
 அ ப்ப ப்  aṇuppaguppu, ெப. (n.)

   அ ைவக் ப த் தல் (இக்.வ.);; splitting of atom (Mod.);.

     [அ  + ப ப் .]

அ ப் ரி-த்தல்

அ ப் ரி-த்தல் aṇuppirittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நீைர ண் ளிகளாகப் ரித்தல்; the mechanical process of breaking liquid into spray, atomization (சா.அக.);.

     [அ  +  ரி.]

அ ப் ச்

 
 அ ப் ச்  aṇuppicci, ெப. (n.)

    ண் ளி த ங் க ; an instrument that throws a jet of spray (சா.அக.);.

அ பட்சம்

அ படச்ம் aṇubaṭcam, ெப. (n.)

   1.  வன  ஏவ ன் ழ்த ் லா லகத் ல் (அ த்த ரபஞ்சத் ல்); ெதா ல் ரி ம் (அனந்தர,் 
கண்ட த் ரர ்ேபான்ற);   சைம ற்ற (பரியக் வ மைடந்த); ஆதன்களான (ஆன்மாக்களான); 
வ ேவ பா கள் (ேபதங்கள்); ( .ேபா. பா. 2 ; 4, பக். 276);;   2. ஆதன்கள் (ஆன்மாக்கள்); தாேம 

சைம ற்  (பக் வப்பட் ); இைறவைன அைட ம் ெந , சம் படச்த் ன் எ ர;் the spontaneous mode of 
elevation of the souls to the feet of God, dist. from šan;bupațcam.

     "ஆனெந  யாஞ்சரிைய யா ேசா பான ற் ற படச் சம் படச் மா  கற்ப ம்" (தா . ெமளன. 
5);.

     [ப  → பக்கம் (ப , வ ப் , கட் .] → Skt. paksa → த படச்ம். அ படச்ம் = ஆதன் பக்கம்.]

அ பர வன்

அ பர வன் aṇubarasivaṉ, ெப. (n.)

அ படச்த் ப் பர வன்;(šaiva.);

 Para-Śiva of apupatcam.

     "அ பர வாந்த அேநேக ரரக்ள்" ( . .  பக். 3 ; 74, ஞானப். உைர);.

     [ ரம் → பரம் → பர = ேமலான, உயரந்்த.  வ →  வன். பர வன் = உயரந்ிைலச ் வன் (Śiva in His 
highest form);.]
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அ பரிணாமவா
தம்

 
 அ பரிணாமவாதம் aṇubariṇāmavātam, ெப. (n)

   அ ந்  எல்லா உலகங்க ம் உண்டா ப்பதாகக் ம் ெகாண்  ( த்தாந்தம்); 
(இக்.வ.);; atomism (Mod.);.

     [Skt. parinâma = த மாற்றம். Skt. vädam = த. உறழ். அ பரிணாமவாதம் = அ மாற்ற றழ்.]

அ பைல

 
 அ பைல aṇubalai, ெப. (n.)

   காட் ப்பய ; small wild-gram, Phaseolus amarus (சா.அக.);.

அ ேபதம்

அ ேபதம் aṇupētam, ெப. (n.)

   ஆதன்பக்க ேவ பா  (ஆன்மபடச் ேபதம்);; difference of apupatcam.

     " வேபத ம ேபத ெமனப் ரமா " ( . .  பக். 2 ; 74, ஞானப். உைர);.

     [Skt. bheda → த. ேபதம் = ேவ பா .]

அ ர்த்

 
 அ ரத்்  aṇumūrtti, ெப. (n.)

   ஆதத் ேமனி (ஆன்ம ரத்் ); (சங். அக.);; an attributive name of Siva.

அ வைர

 
 அ வைர aṇumūluduvarai, ெப. (n.)

   ேபாகர ்நிகண் ற் ெசால்லப்பட் ள்ள ஒ  வைகத் வைர ; a kind of red-gram referred to in the Bhāgar 
Nighandu (சா.அக.);.

அ ைம

அ ைம aṇumai, ெப. (n.)

   அ த்தன்ைம; atomicity.

     [அ  → அ ைம.]

 அ ைம aṇumai, ெப. (n.)

   அணிைம; nearness.

     "வைரந்த அ ைமக் கண்ேண'' (ஐங் . 83, உைர);.

     [அண் → அ  (அண் ); → அ ைம. இனி, அண் → அணி < அணிைம → அ ைம என் மாம்.]

அ வ

அ வ  aṇuvali, ெப. (n.)

   1. ஆதன் ஆற்றல் (ஆன்மசக் );; the power of the soul.

     "அடங்  மனா  த்தன் வ ய  வ  ெமன்னில்" ( வத .  வஞானேயா. 107);.

   2. அ ன் ஆற்றல் (இக்.வ.); ; atomic power (Mod.);.

அ ைட

 
 அ ைட aṇuviḍai, ெப. (n.)

   அ னிைட (அ வாந் ரிகம்);; inter-molecule (சா.அக.);.

அ ரதம்

 
 அ ரதம் aṇuviradam, ெப. (n.)

   ஒ  சமண ேநான் ; subordinate duties or vows of Jaina laymen.

     [Skt. vrata → த.  ரதம் = ேநான் . அ  ரதம் = அ ேநான் .]
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அ ற்க

அ ற்க  aṇuviṟkaṇu, ெப. (n.)

   1.  ண்ண  (பரமா );; the smallest atom.

     "அ ற் க வாய் அப்பா க் கப்பாலாய்" ( நா.அகவல்);.

   2. ஆதன் (ஆன்மா);; soul.

     [அ ற்  + அ .]

அ வம்

அ வம் aṇuvuruvam, ெப. (n.)

   1. அ  வைக; a kind of atom.

     "ஒ ந்  ம பங்கள்" ( . .  பக், 1 ; 11);.

   2.  ண்ணிய வ வம்; minuteness.

     [அ  + உ வம். உ  → உ  → உ வம் → Skt. rüpa.]

அ

அ  aṇuvuruvi, ெப. (n.)

   1. ஆதன் (ஆன்மா);; soul.

   2.. கட ள்; God.

     [அ  + உ . உ  → உ  → உ  → Skt. rüpi.]

அ ெவைட

 
 அ ெவைட aṇuveḍai, ெப. (n.)

    கச ்  ெபா ளின் நிைற; the weight of an atom of an element, atomic weight (சா.அக.);.

     [அ  + எைட.]

அைண-தல்

அைண-தல்1 aṇaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. உண்டாதல்,  றத்தல்; to be born.

தவத்தாலைணந்த தல்வன் (உ.வ.);.

   2. ப த்தல்; to be laid down.

     "அைணய தரவைண ேமல்" ( வ்.  வாய். 2.8 ;1);.

   3. அ தல்; to be extinguished.

ளக்கைணந்த  (உ.வ.);

--,  2 ெச. ன்றா . (v.t.);

   1. அைடதல், சாரத்ல்; to approach, come near.

     "ெப ந் ைற ம ங் னி லைணந்தார"் ( வாத.  ப் ெப ந். 23);.

     ''அைணந்  ெநஞ்சஞ் சாம லைறவெதன்" ( வாலவா. 29 ; 14);.

   2. ெபா ந் தல்; to touch, come in contact with.

     "பாரைணயா வ தாங்க" ( ற். 91);.

     ''அ ெகாைலக் கைணந்த ப் ெப ம்" (கல்லா. 15 ; 26-7);.

   3.  ணரத்ல்; to copulate with.

     " ர ைன யைணந்  ெபற்றாள்" ( ரம் .  வா. 8);.

ம. அண க; க. அெண ; ெத. அண்  ;  . அெண னி.
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அைண-த்தல்

அைண-த்தல்2 aṇaittal, ெப. (n.)

   4 ெச. ன்றா . (v.t.);

   1. உண்டாக் தல்; to produce.

     "மம்மேர யைணக் ங் கள்" (ேச .   நாட.் 54);.

   2. அ த் சே்சரத்்தல்; to join, put close to, as heaping with earth the base of a tree trunk.

மரத் க்  மண் அைணத்தான் (உ.வ.);.

   3. அைமத் ைவத்தல்; to cause to happen, to predestine.

     "அல்லன் க ரக்் ைவதா னைணத்த " ( வப் ர. 25);.

   4. அைட டத்தல்; to incubate.

     "  மன்ன ம் வால்வைளக் ப்ைபைய யண்ட ம் பாரப்்  மாெமன வைணக் ம்" (கல்லா. 46 ; 23-
4);.

   5. த தல்; to embrace, hold, clasp in the arms.

     "அன்ைன ய ங்கனா ெவா த்  வல்ேல யைணத் டப் ெப ஞ் றார"் (காஞ் ப் . தக்ேக. 59);.

   6. கட் தல்; to tie, fasten, as animals.

     "களிறைணக் ங் கந்தா ம்" (நால . 192);.

   7.  ட்  த்தல்; to tie up in a bunch.

     "அைணத்த ந்தல்" ( . 200);.

அைண

அைண3 aṇai, ெப. (n.)

   1. அைணக்கட் ; embankment, bund, dam, ridge for retaining water in a field.

     'அைணகடந்த ெவள்ளத்ைத ம ப்பவர ்யார?்',

     'அைணகடந்த ெவள்ளம் அ தா ம் வரா ',

     'அைணகட்ட இறங்  ஆற்ேறா ேபாய் ட்டான்' (பழ.);.

   2. தைட; hindrance, obstacle.

     "அைண ன்  யரந்்த ெவன் " (கம்பரா.  த்த.  ம்ப. 159);.

   3. நீரக்்கைர; bank of a river, seashore.

     "அைணைய க் ச ்ெசன்ற நீர ்ெவள்ளம்" (ெபரிய .  ஞான. 723);.

   4. ெசய்கைர (ேச );; causeway, bridge.

     "அைலகடற்றைல யன்றைண ேவண் ய" (கம்பரா. பால. ஆற் ப். 9);.

   5.  ட் ; support, prop, buttress.

மரம் ழாதப  அைண ைவ (உ.வ.);.

   6. உத ; protection, help, accessoriness to a crime (W.);.

   7. இ க்ைக (ஆசனம்); ; raised seat, couch.

     "அரியைணய மன்றாங்க" (கம்பரா.  த்த . 38);.

   8. ெமத்ைத; cushion, mattress.
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அைணக்கட்

 
 அைணக்கட்  aṇaikkaṭṭi, ெப. (n.)

   உ சா ற் ெபய ங் கட் ; furrow-slice, clod of earth that turns up while ploughing.

     [அைண + கட் .]

அைணக்கட் ேபா
-தல்

அைணக்கட் ேபா -தல் aṇaikkaṭṭipōṭudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உ சா ற் ெபயரந்்த கட் கைள ைடத்  நிர தல் (இ.வ.);; to break the clods of earth turned up by the plough 
and level up the ground (Loc.);.

     [அைண + கட்  + ேபா .]

அைணக்கட்

அைணக்கட்  aṇaikkaṭṭu, ெப. (n.)

   நீரப்் பாசனத் ற்காக ஆ , கால்வாய்களின் க்ேக கட் ம் அைண; anaicut, dam for regulating the flow of 
water in an irrigating channel.

   2. ெசய்கைர;  embankment, dyke.

க. அெணகட்

     [அைண + கட் .]

     [P]

அைணக்கல்

 
 அைணக்கல் aṇaikkal, ெப. (n.)

   அைண ள்ள த் க்கல்; upright stones in a dam.

     [அைண + கல்.]

அைணக்காரன்

 
 அைணக்காரன் aṇaikkāraṉ, ெப. (n.)

   அைணக்கட் ன் காவற்காரன்; watchman of an anaicut.

     [அைண + காரன் (பணிெசயல்பற் ய ஆ.பா. ஈ );.]

அைணகட் ப்ேப -
தல்

அைணகட் ப்ேப -தல் aṇaigaṭṭippēcudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒ வன் தன் ற்றத்ைத மைறத் ப் ேப தல் ; to speak in veiled terms to escape blame.

     [அைணகட்  + ேப .]

அைணகட் -தல்

அைணகட் -தல் aṇaigaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அைணக்கட்  அைமத்தல்; to construct a dam.

     " ரக் னத் தாேல ைரகட றன்ைன ெந க்  யைணகட் " ( வ். ெபரியாழ். 1.6;8);.

அைணகட-த்தல்

அைணகட-த்தல் aṇaigaḍattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. ெவள்ளம் எல்ைல கடந்  ளா நிைலயைடதல் ; to overflow an embankment, as flood, beyond control.

     "அைணகடந்த ெவள்ளம் அ தா ம் வரா " (பழ.);.

   2. ஒ  ைன உரிய காலத் ற் ெசய்யப்படாைமயால் ஒ  வாய்ப்  என் ம் இழக்கப்ப தல்; to be lost 
for ever, as a chance, owing to failure to do a thing in time.

அைணக

அைணக  aṇaigayiṟu, ெப. (n.)

   1. பால் கறக் ம்ேபா  ஆ ன் ன்னங்கா ற் கட் ங் க ; cord used for tying together a cow's hind-legs 
when she is milked.

   2. பால் கறக் ம் ேபா  ஆ ன் ன்னங்கா ற் கன்ைறக் கட் ங் க ; cord with which a calf is tied to the 
cow's foreleg, when she is milked.
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அைணகல்

 
 அைணகல் aṇaigal, ெப. (n.)

    ட் க்கல்; whetstone.

அைணேகா -தல்

அைணேகா -தல் aṇaiāludal,    10 ெச. . . (v.i.)

   ெவள்ளத்ைதத் த க்க அைண அைமத்தல்; to form an embankment to confine flood.

     "ெவள்ளம் வ வதற்  ன்ன ரைணேகா  ைவயார"் (நன்ென , 30);.

அைண -தல்

அைண -தல் aṇaisudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஒ ங் தல்,  ல தல்; to step aside and give way to a superior, as a mark of respect.

ஒ.ேநா; அைட தல்

அைண

அைண  aṇaisu, ெப. (n.)

   இைசக் ழ ன் ெவண்கலச ் வாளி அல்ல  ஊ ; metalic mouth-piece of a wind instrument.

     'ெவண்கலத்தாேல அைண  பண்ணி இட கத்ைத யைடத் ' ( லப். 3 ; 26, அ யாரக்். உைர);.

ம. அண

     [அைண → அைண .]

 அைண  aṇaicu, ெப. (n.)

ஒன்ற க் ப் பக்கத் ைணயா ப்ப காப் :support.

     [அைண→அைண - அைணந்  இ ப்ப ]

அைணெசால்

 
 அைணெசால் aṇaisol, ெப. (n.)

    ைணசெ்சால்; word supplied to assist a hesitating speaker, a prompt (W.);.

அைணத

 
 அைணத  aṇaidaṟi, ெப. (n.)

   யாைன,  ைர, மா  த யவற்ைறக் கட் ம் கம்பம் அல்ல  ந்த ; post or peg for tying elephants, 
horses, cows, etc.

அைணப்

அைணப் 1 aṇaippu, ெப. (n.)

   1. த ைக; embracing. 

   2. ஒ  நாளில் இரண்ேடைரக் ெகாண்  உழக் ய நிலப்பரப் ;ம. அணசச்ல்

     [அைண → அைணப் .]

 அைணப் 2 aṇaippu, ெப. (n.)

அணாப்  பாரக்்க; seе аnаррu.

அைணப் த் ரம்

அைணப் த் ரம் aṇaipputtūram, ெப. (n.)

   ஓர ்உழ சச்ால் ெதாைல  (G. Sm.D.I.i. 287);; length of a furrow from one end of the field to the other, approximately 
taken as 50 yds.

     [அைணப்  + Skt, dira → த.  ரம்.]

அைணப் த் ரம் = த. அைணப் த்  ெதாைல .
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அைணமரம்

 
 அைணமரம் aṇaimaram, ெப. (n.)

   கன் ழந்த ஆைவக் கறத்தற்  அைணக் ங் கைணமரம் (இ.வ..); ; narrow wooden enclosure in which a cow 
is penned for milking, especially when it has lost its calf and resents milking (Loc.);.

அைணயம்

 
 அைணயம் aṇaiyam, ெப. (n.)

   க ப்ைப ல் தாய்க் ம் க் ம் ெதாடரை்ப ண் பண் வ ம், நஞ் க் ெகா ெயா  
ேசரந்்த மான ஓர ்உ ப்  ; an organ within the womb of mammals in pregnancy, establishing connection between the 
pregnant mother and the foetus by means of the umbilical cord, placenta (சா.அக.);.

அைணயம

 
 அைணயம  aṇaiyamaṟi, ெப. (n.)

    ள்ைள றந்த டன் நஞ் க்ெகா  ழாைம; retention of placenta, incarcerated placenta (சா.அக.);.

அைணயமா

 
 அைணயமா  aṇaiyamāti, ெப. (n.)

   நஞ் க் ெகா  த யன; placenta and other secundines (சா. அக.);.

     [அைணயம் + ஆ . Skt. adi =  தல்,  த யன. அைணயமா  = அைணய தல், அைணய தல, 
அைணய த யன.]

அைணயாைட

அைணயாைட aṇaiyāṭai, ெப. (n.)

   1. ேசய்க்  அ ம் ணிப்ப க்ைக; strip of cloth used as a bed for an infant.

     "அைணயாைட மண்பட ந்  ைதந்  க ழ்ந் " (பட் னத். உடற் ற் .);.

   2.  றந்த ழ க் த் ெதாப் ளி க் ஞ் ைல (இ.வ.);; cloth tied over the navel of an infant (Loc.);— (W.);.

ம. அணச் ல

     [அைண + ஆைட.]

அைணயார்

அைணயார ்aṇaiyār, ெப. (n.)

   பைகவர;்  enemies, foes.

     "அைணயாரத்ம் பைடக் கட ல்" (பாரத, ப ேன. 260);.

     [அைண + ஆ (எ.ம.இ.நி.); + ஆர ்(ப.பா. ஈ );.]

அைண க்

அைண க்  aṇaiyuṟumūkku, ெப. (n.)

   1. ேபய்க்ெகாள்; wild bitter gram.

   2. காட் க்ெகாள்; wild-gram, Rynchosia (Genus); (சா.அக.);.

அைண

அைண  aṇaivu, ெப. (n.)

   1. த ைக (சங்.அக.);; embracing.

     " ன் ம் ன்  ம ங்  மைணெவய்த" (ெபரிய . ஏயரே்கா. 369);.

   2. த வப்பட்ட ; that which is embraced.

     [அைண → அைண .]
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அேணாக்கம்

அேணாக்கம் aṇōkkam, ெப. (n.)

   ேமேனாக்கம்; looking upward, high aspiration.

     [அண் = ேமல். ேநாக்கம் = பாரை்வ,  க்ேகாள். அண் + ேநாக்கம் –அண்ேணாக்கம் → அேணாக்கம்.]

பல அகர த களில் இசெ்சாற்  'மரம்' அல்ல  'மரப்ெபா ' என்  ெபா ள் க்கப்பட் ள்ள .

     "மரப்ெபா ெவனப் ெபா ள்ப ம் 'அேநாகஹம்' என் ம் வடெமா ையத் ரித்  அேணாக்கம் என 
எ னா ம் உளர"்

என்  த ழ்செ்சால்லகரா  ெயன் ம் ம ைரத ்த ழ்சச்ங்க அகர த  த் ப்ப  
கவனிக்கத்தக்க .

 அேணாக்கம் aṇōkkam, ெப. (n.)

   1. மரப் ெபா ; tree in common.

   2. மரம்; tree (சா.அக.);.

அத்தக

அத்தக1 attaga,  . .எ. (adv.)

   அத்தன்ைமயதாக; in that manner.

     "அத்தக நி இ" (ெப ங். இலாவாண. 6 ; 150);.

     ['அ' ேசய்ைமச் ட் . த தல் = ெபா ந் தல், ஒத்தல். த  → தைக = ெபா த்தம், ஒப் , த , தன்ைம. 
த  → தக (நி. கா.  . எ.);. அ + தக - அத்தக - அதற் ப் ெபா ந்த, அத்தன்ைமயதாக.]

 அத்தக2 attaga,  . .எ.

   அழ  ெபா ந்த; beautifully.

     "அத்தக வரிைவய ரளத்தல் காண் ன்" (பரிபா. 12;44);.

     [அம் = அழ . தக = ெபா ந்த அம் + தக – அந்தக → அத்தக.]

அத்தகம்

அத்தகம்1 attagam, ெப. (n.)

   க ஞ் ரகம் (மைல.);; black cumin, Nigella sativa.

 அத்தகம்2 attagam, ெப. (n.)

   கணக்கன்; accountant.

     "அத்தகங் ட்ட  மங்கணத் ல்" (ெநல் . 318);.

     [ஒ கா. அத்தகன் → அத்தகம்.]

 அத்தகம் attagam, ெப. (n.)

   1. ஆமணக் ; castor oil plant ricinus communis.

   2. க ஞ் ரகம்; black cumin seed, Niggella sativa (சா.அக.);.

அத்தகாண்டகம்

 
 அத்தகாண்டகம் attagāṇṭagam, ெப. (n.)

    த் ; pearl (சா.அக.);.

அத்தகா தம்

 
 அத்தகா தம் addakādidam, ெப. (n.)

   ஒ  ம ந் ச ்ெச  (அ ைடயம்);; a medicinal plant (சா.அக.);.
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அத்த தம்

 
 அத்த தம் addagidam, ெப. (n.)

    வப்  க்கைறச ்சாரைண; a red creeper (சா.அக.);.

     [அத்தம் =  வப் .]

அத்தைகசச்ார
ைண

 
 அத்தைகசச்ாரைண attagaiccāraṇai, ெப. (n.)

    வப்  வட்டச ்சாரைண; a red species of round-leaved plant (சா.அக.);.

     [அத்தம் =  வப் .]

அத்தேகாரம்

 
 அத்தேகாரம் attaāram, ெப. (n.)

   ெநல் ; emblic myrobalan (W.);.

அத்தங்கார்

 
 அத்தங்கார ்attaṅgār, ெப. (n.)

   அத்ைத மகள் ( ராம.);; paternal aunt's daughter (Brahm.);.

     [ஒ கா. அத்ைத மங்ைகயார.் மங்ைக = ெபண், மகள்.]

அத்தங்

 
 அத்தங்  attaṅgi, ெப. (n.)

    ழங்கால்; knee (சா.அக.);.

அத்தஞ்சடம்

 
 அத்தஞ்சடம் attañjaḍam, ெப. (n.)

   ஒ  வைக நஞ்  (ெகளரி பாடானம்);; yellow oxide of arsenic (சா.அக.);.

அத்தடம்

அத்தடம் attaḍam, ெப. (n.)

   1. ஒ  ம ந் ச ்சரக்  (அ ைடயம்); ; a bazaar drug called Indian atees (atis);, Aconitum heterophyllum.

   2. ெபான்; gold.

அத்தத்தாெவனல்

அத்தத்தாெவனல் attattāveṉal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

    ழந்ைத தந்ைதைய அ த்த த் க் ப் தல் ; child calling its father repeatedly.

     "அ த்த த் தத்தத்தா ெவன்பான்" (க த். 81;19);.

     [அத்தன் = தந்ைத. அத்தன் → அத்தா ( ளி);. அத்தா + அத்தா -அத்தத்தா (பன் ைறபற் ய 
அ க் தெ்தாடர)்;.]

அத்ததாளி

 
 அத்ததாளி attatāḷi, ெப. (n.)

   காட் ப் வர  (L.);; falsefern tree.
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அத்தம்

அத்தம்1 attam, ெப. (n.)

   1.  க் ல் ( .அ.);; Indian bdellium.

   2. ஒ  ம ந் செ்ச  (அ ைடயம்); ( .அ.);; atis.

   3. கரிசலாங்கண்ணி (இராசைவத்.);; species of eclipta, Eclipta alba.

   4.  ந் க்கம்; white dammer, Vateria indica (சா.அக.);.

   5. க ங் ங் யம்; black dammer, Canarium strictum.

   6. ெவள்ைள யாமணக் ; white castor plant, Jatropha Curcas (சா.அக.);.

   7. ஒ வைக நஞ்  (ெகந்  பாடாணம்);; a kind of arsenic.

 அத்தம்2 attam, ெப. (n.)

   கண்ணா ; mirror.

     "அத்தம ன் ன் ன்ேபால்" (ேவதா.  . 108);.

ெத. அத்த

 அத்தம்3 attam, ெப. (n.)

   1. ஆள் வழங்காக்கா  ( வா.);; jungle.

   2. ெசல் தற்கரிய காட் ப் பாைத; rough and difficult jungle path.

     "ஆளி லத்த மா ய காேட" ( றநா 23;22);.

அத்தம் யார்

 
 அத்தம் யார ்attambiyār, ெப. (n.)

   அக்ைக கணவன், அத்தான் (இ.வ.); ; sister's husband (Loc.);.

     [ஒ கா. அத்  + நம் யார ்- அத்தம் யார.் அத்தன் = அப்பன். அத்  = அன்ைன, அக்ைக. நம்  = 
ஆடவ ட ் றந்ேதான், ஆடவன், கணவன்.]

அத்தர தம்

 
 அத்தர தம் addarasidam, ெப. (n.)

   ம ல் த்தம் ( .அ.);; native hydrous silicate of zinc, calamin.

ப்  ; இைதெயாத்த ெசால் வட ெமா ன்ைமயால், இ  இத் ெதன்ெசால் லகர த ற் 
ேசரக்்கப்பட்ட .

அத்தவத் ரதம்

அத்தவத் ரதம் addavaddiradam, ெப. (n.)

   ஒ வைக ம ந் ச ்சரக் ; a kind of drug.

     " த்த மாஞ்  யத்தவத் ரதம்" (ெப ங். மகத. 17;147);.
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அத்தவாளம்

அத்தவாளம்1 attavāḷam, ெப. (n.)

   கா  ; jungle (W.);.

     [அத்தம் + வாளம். அத்தம் = கா . வாளம் = வட்டம், வட்டாரம், நிலப்ப .]

 அத்தவாளம்2 attavāḷam, ெப. (n.)

   1.  ன்றாைன (ஈ , 9; 10,  ர.); ; outer loose end of a saree.

   2.  ன்றாைனேபால் ஆடவர ்ேதாண்ேமலணி ம் ேமலாைட ( ங்.);; a garment loosely worn by men on their 
shoulders.

   3. ேபாரை்வச ் ைல (சங்.அக.);; covering upper cloth.

     "வடக ல்லாச மத்த வாளம்" ( ங். 6;179);. "அத்தவாளப்பட்  மத ம் வடகம்" ( ங். 10;987);. 'வடகம், 
அத்த வாளம் உைட ேசடம்' ( வக. 462, நச.் உைர);.

     [ஒ கா. அற்றம் → அத்தம் =  , கைட. வாலம் → வாளம் = நீண்ட ணி. அத்தவாளம் = ேசைல ன் 
ன்கைடப் பக்கமான ெவளி ந்  ( ன்றாைன);. ேபாரை்வச ் ைல உடம்ைபப் ேபாரப்்ப ல் 
ன்றாைனைய ம் ேமலாைடைய ம் ஒரள  ஒக் ம்.]

 அத்தவாளம்3 attavāḷam, ெப. (n.)

   உள்ளக் ளரச்் , ெகந்தளிப் ; hilarity, elation, mirth.

     "வடக ல்லாசமத்த வாளம்" ( ங். 6 ;179);.

 அத்தவாளம் attavāḷam, ெப. (n.)

அத்தன்

அத்தன்1 attaṉ, ெப. (n.)

   1. அப்பன்; father.

     "என்னத்தைன ெவன் ைச ெகாண் லேனா" (கந்த . உற்பத். காமதக. 10);.

   2. தைமயன்; elder brother.

   3.  த்ேதான் ( வா.);; elder.

   4. உயரந்்ேதான்; person of rank or eminence.

     "அத்தரின் அ ம் ெபா ள்" ( ைள. ெமய்க்காட.் 34);.

   5.  ; priest.

     "அத்தேன ய வ லாண்ைம" (பாரத. ப ைனந், 27);.

   6.  வன்; Siva.

     "அத்தா னக் காளா னி யல்ேலெனன லாேம" (ேதவா. 7.1 ; 1);.

   7.  மால்; Višnu.

   8. ைவரவன்; Bhairava.

   9. அ கன்; Arhat.

ம. அத்தன்

 Hit. at-ta-as; L. atavus, great-grandfather's grandfather (ata+ayus, grandfather);; Pkt. atta.

     [ஒல் தல் = ெபா ந் தல், இய தல். ஒல் → ஒள் → ஒண். ஒண் தல் = ெபா ந் தல், இய தல். ஒல் 

அத்தன்பாதம்

 
 அத்தன்பாதம் attaṉpātam, ெப. (n.)

   ெச ப்பைட ; a medicinal plant, Coldenia procumbens (சா.அக.);.
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அத்தன் ள்ள

 
 அத்தன் ள்ள  attaṉpuḷḷaḍi, ெப. (n.)

அத்தன்பாதம் பாரக்்க ;see attan-pddam.

அத்தனாேப

 
 அத்தனாேப  attaṉāpēti, ெப. (n.)

   க க்காய் ேசரந்்த ய்யேப  (என் ங் க சச்ல் ம ந் );; a purgative containing ink-nut as the chief ingredient 
(சா.அக.);.

     [அத்தன் + ஆ (இைணப் ைடசெ்சால்); + ேப , Skt, bhedin → த. ேப  =  ரிப் , க சச்ல், க சச்ல் 
ம ந் .]

அத்தைன

அத்தைன attaṉai, ெப. (n.)

   அவ்வள ; that much.

     "நீ ைரத்த ெதான்ைற நான்ெசய்  மத்தைன" (ெபரிய . இயற். 9);.

க கத்தைன ெகா த்தான். அத்தைன ந் ன் ட்டான் (உ.வ.);.

 அத்தைன attaṉai, ெப.எ. (adj)

   1. அதெ்தாைகயான; so many.

   அத்தைனேப ந் ேத  ட்டனர.் அத்தைன மரங்க ம் பட் ப் ேபாய் ட்டன (உ.வ.);;     "அத்தைன ம் 
ேநரந்்தாள் உப் ட மறந்தாள்" (பழ.);;

   2. அவ்வள ; so much.

     "அத்தைன ணக் ேகடர ்கண்டதாக் ேகட்டதா வவனி ைச ண்ேடா ெசாலாய்" (தா . ஆனந்தமான 
பரம். 9);;

ம. அத்தன

     [அ (ேசய்ைமச் ட் );; +  ைண (அள );; → தைன.]

அத்தாச்

அத்தாச் 1 attācci, ெப. (n.)

   அண்ணி (அண்ணன் மைன ); (இ.வ..);; elder brother's wife (Loc.);.

க.,  ., பட. அத் ெக.

     [அத்தன் = ெபரிய அண்ணன், அண்ணன். அச்  = அன்ைன, அக்ைக. அத்தன் + அச்  - அத்தாச் .]

அண்ணன்,  றப்பாகப் ெபரியண்ணன் தந்ைதெயாத்தவனாதலால், அவன் மைன  தாெயாத்தவள் 
என்ப  க த் .

 அத்தாச் 2 attācci, ெப. (n.)

   நாத் ணாள் (கணவன் ; உடன் றந்தாள்); (இ.வ.);; husband's sister (Loc.);.

க. அத் ெக; பட. அத் ெகனன்னி.

     [அத்தான் =  த்த அளியன் (ைமத் னன்);, கணவன். அச்  = அன்ைன, அக்ைக. அத்தான் + அச்  - 
அத்தாச் .]

அண்ணி ம் த்த நாத் ணா ம் ைற ம் ம ப் ம் ஒத்தவர ்என்ப  க த் .

இைளய நாத் ரணாைளக் ெகா ந்  ெயன்ப  மர . அத்தாச் ெயன் ம் ெபயர ்ெகா ந் ையக் 
க் மா ன், அச் ெயன்ப  அன்  அல்ல  அ ைமபற் யதா ம்.

ஒ.ேநா ; தங்ைக + அச்  - தங்ைகச் .
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அத்தாசம்

 
 அத்தாசம் attācam, ெப. (n.)

   உயரெ்வளி (அந்தரம்);; mid-air, aloft or above the head.

அவைன அத்தாசமாய்த் க் க்ெகாண்  ேபானான் (உ.வ.);.

     [அத்தாயம் → அத்தாசம்.]

அத்தாய்

 
 அத்தாய் attāy, ெப. (n.)

     [ஆைட → ஆைத → ஆதாய் → அத்தாய்.]

அத்தாயப்ப -தல்

அத்தாயப்ப -தல் addāyappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   கட்டப்ப தல்,  ன்பப்ப தல் (இ.வ.);; to suffer, to be distressed (Loc.);.

அவன் க அத்தாயப்ப றான் (உ.வ.);.

     [அத்தாயம் + ப .]

அத்தாயம்

அத்தாயம் attāyam, ெப. (n.)

   1. கைடசற் சக்கரத் ன் த  (யாழ்ப்.);; treadle of a turner's lathe (J);.

   2. உயரெ்வளி (அந்தரம்);; mid-air aloft or above the head.

அவைன அத்தாயமாய்த் க் ெய ந்தான் (உ.வ.);.

   3. இைளப் ; fatigue, weariness.

   4. கட்டம்,  ன்பம்; difficulty, distress.

அத்தாரம்

 
 அத்தாரம் attāram, ெப. (n.)

   மரமஞ்சள்; tree turmeric, Coscinium fenestratum (சா.அக.);.

அத்தாவரி

 
 அத்தாவரி attāvari, ெப. (n.)

   ெவட்பாைலயரி  (பரி.அக.);; the drug known as vetpalaiyariši (ெச.அக.); – ெவட்பாலரி ;

 dyer's oleander, seeds of Wrightia tinctoria (சா.அக.);.
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அத்தாள்

 
 அத்தாள் attāḷ, ெப. (n.)

   தாய் (இராட.்);; mother (R.);.

ெத. அத்த

ஒ.ேநா ; ஆத்தாள்

     [அத்ைத → அத்தா → அத்தாள். அத்தன் (ஆ.பா.); - அத்  (ெப.பா.); = அன்ைன. அத்தன் (ஆ.பா.); - 
அத்ைத → ஆத்ைத (ெப.பா.); = அன்ைன.]

ஐகார ற்  அன்ைன (அல்ல  அக்ைக);  ைறப்ெபயரக்ளின் ஆகார ற்  ளிவ வங்கள் பல, 
ெகாசை்ச வழக் ல் ளகர ெமய்  ஏற் ம் ஏலா ம் எ வாய் வ களாக வழங் வ ன்றன.

எ-  : அம்ைம → அம்மா → அம்மாள்.

இம் ைற ல், ஆத்ைத என்ப  ஆத்தாள் என்  ரிந்  வழங் ன்ற .

அத்  (அன்ைன); என்ப , இலக்கண ைறப்ப , அத்  என்  ஈ நீண்ேட ளிேயற் ம். ஆதலால், ள 
கர ெமய்  ெபறா .

இன்  தந்ைத ன் உடன் றந்தாைள ம் மா ைய ங் க் ம் அத்ைதெயன் ஞ் ெசால், 
தற்காலத் ல் அன்ைனைய ங் த் த்தல் ேவண் ம். அன்ேறல், அத்தாள் என் ம் வ  

ெபற் ரா .

ரா ., வ. அத்தா.

ஐகார ஈ  ஆகார ஈறாகத் ரிவ  ரா த ஆரிய (சமற் த); இயல்ேப.

அத்தாளம்

 
 அத்தாளம் attāḷam, ெப. (n.)

   இராச ்சாப்பா  (இ.வ..);; supper (Loc.);.

     "அத்தாளப் பட் னி  மப்ப ேய" (சரவண. பண .);.

ம. அத்தாழம்

     [அல் + தாலம் – அற்றாலம் → அத்தாளம்.]

அல் = இர . தாலம் = தட் , உண்கலம், உண்  (இடவா ெபயர)்;.

ஒ.ேநா. E. dish = vessel for holding food, food so held, particular kind of food.

 அத்தாளம் attāḷam, ெப. (n.)

   இர  உண ; Supper.

     [அல்+தாளம்]

அத்தாளி

 
 அத்தாளி attāḷi, ெப. (n.)

   காட் ப் வர ; falsefern tree.

அத்ததாளி பாரக்்க;see attatali.

     [அத்ததாளி → அத்தாளி.]
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அத்தான்

அத்தான்1 attāṉ, ெப. (n.)

   1. அக்ைக கணவன்; elder sister's husband.

   2. மைன  தைமயன்; wife's brother, when elder.

   3. கணவன் தைமயன்; husband's brother, when elder.

   4. அம்மான் மகன்; maternal uncle's son, when elder.

   5. அத்ைத மகன்; paternal aunt's son, when elder.

     [அத்தன் → அத்தான் = ம ப் ல் தந்ைதைய அல்ல  தைமயைன ஒத்தவனாய், மணஞ் 
ெசய் ெகாள் ம் ைற ல் உள்ளவன். இனி, அத்ைத மகன் → அத்ைதமான் → அத்தான் என் மாம்.]

 அத்தான்2 attāṉ, ெப. (n.)

    டக்ெகாற்றான் (பரி.அக..);; balloon-vine.

     [ டங்ெகான்றான் →   டக்ெகாற்றான்.  டக்கற்றான் என் ம் தவறான வ ைவ,  டக்  + அற்றான் 
என்  ரித்ததனால் ஏற்பட்ட 'அற்றான்' என் ங் க்கம் 'அத்தான்' என்  ரிந் க்கலாம்.]

அத்தான்மதனி

 
 அத்தான்மதனி addāṉmadaṉi, ெப. (n.)

அத்தான் ம னி பாரக்்க;see attdn-madini.

அத்தான்ம னி

 
 அத்தான்ம னி addāṉmadiṉi, ெப. (n.)

   அத்ைத மகன் மைன  ( ராம.);; wife of the paternal aunt's son (Brāhm.);.

அத்

அத் 1 atti, ெப. (n.)

   1. அன்ைன; mother.

   2. அக்ைக; elder sister.

ம. அத் க ; க. அத் ெக (அக்ைக); ; ெத. அத்  (தாய்);;  . அத (பாட் ); ;  ரா. அத்  (தாய்);;  ரா . 
அத்தா (தாய்);.

வ. அத்தா = அன்ைன, அக்ைக; அந் (கா);, அத் கா = அக்ைக.

வடெமா  ஆ  த ல் ஐ றாவ  ேபான் , த ழ் ஐ  வடெமா ல் ஆ றா ம்.

அத்தன் (ஆ.பா.); - அத்  (ெப.பா.);.

அத்  என் ஞ் ெசால், அக்ைக ெயன் ம் ெபா ளில் த ல் வழக்கற்ற . ஆ ன், அதன் ரிபான 
அச்  என் ம் வ வம் அப் ெபா ளில் உலக வழக் ல்,  றப்பாகத் தாழ்த்தப்பட்ட வ ப்பாரிைட 
வழங்  வ ன்ற .

த்த உடன் றந்தாள் தாய்க் ச ்சமமாதலால், தாய் ைறப்ெபயர ்அக்ைகக்  வழங்  வ வ  
இயல்ேப.

ஒ.ேநா ; அவ்ைவ = அன்ைன, அக்ைக. தம் + அவ்ைவ = தவ்ைவ = தமக்ைக.

     'ைக'  .ெபா. ன். (dim. suff.);

எ-  :   →  ைக =  ேகா ல். கன்னி → கன்னிைக = இளங்கன்னி. அண்ணன் தந்ைதைய 
ெயாத்தவனா ன் அண்ணி தாைய ெயாத்தவளாதலால் கன்னடத் ல் 'அத் ெக' என்ப  அண்ணிையக் 

க் ன்ற . ஐகார ஈ  கன்னடத் ல் எகர ஈறாவ  இயல்ேப.

இம் ைற ல், அத் ைக என்ப ,  தற் கண் அக்ைகமா ள் இைளயவைளக் த் க்கலாம்.

அன்ைன ம் அக்ைக ம் ேபாலப் பாட் ம் அன்ைன  த்தலால், இைடப்பட்ட அன்ைன 
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அத் க்கரணி

அத் க்கரணி attikkaraṇi, ெப. (n.)

   1.  ற்றாமணக் ; small-seeded castor plant, Rhicinus communis.

   2. பலா ; bastard plant, Butea frondosa (சா.அக.);.

அத் க்கள்

 
 அத் க்கள் attikkaḷ, ெப. (n.)

   அத் ப் பதநீர,் அத் ப்பால், நாட்டத்  ேவரினின்  எ க்கப்ப ம் கள்; toddy extracted from the country fig.

ம. அத் க் கள்

ம வ. அத் ப் பதநீர.் அத் ப்பால், அத்  நீர.்

அத் க்கன்னி

 
 அத் க்கன்னி attikkaṉṉi, ெப. (n.)

   ெவ ; toddy bird, Paradoxurus niger.

 It is so called from its attachment to toddy trees, where it hangs its curious pensile nests (சா. அக.);.

அத் க்கனி

அத் க்கனி attikkaṉi, ெப. (n.)

   1. அத் ப் பழம்; fig fruit.

   2. கரிசலாங்கண்ணி; species of eclipta (ெச.அக.); – eclipse plant, Eclypta alba (சா.அக.);.

     [அத்  + கனி.]

அத் க்காய்க் ரந்

 
 அத் க்காய்க் ரந்  attikkāykkirandi, ெப. (n.)

   ேமகேநா னால் உடம்  வ ம் அத் க்காய்ப் ப மன் கட் கைள ெய ப் ம் ஒ  ண்ேணாய்; a 
syphilitic affection causing fig-size ulcers of warts all over the body (சா.அக.);.

     [அத் க்காய் + Skt, granthi → த.  ரந் .]

அத் க்காய் ப

 
 அத் க்காய் ப  attikkāyparu, ெப. (n.)

   ஒ  ேமகப் ண்ேணாய்; a fig-wart of venereal origin, a kind of verruca in secondary syphilis (சா.அக.);.

அத் க்காளிக்
ைர

 
 அத் க்காளிக் ைர attikkāḷikārai, ெப. (n.)

   ேகா க் ம்பான் ைர; a kind of amaranthus known as cock's green, Portulaca oleracea (சா.அக.);.

அத் க்ெகா

 
 அத் க்ெகா  attikkoḍi, ெப. (n.)

   ெகா யத் ; a fig çreeper, Ficus repens (சா.அக.);.

ம. அத் க் ழங் வள்ளி

     [அத்  + ெகா .]

அத் க்ேகா கம்

 
 அத் க்ேகா கம் attigāligam, ெப. (n.)

     ஞ்சா; a small Indian ipecacuanha, Gymnema parviflorum (சா.அக.);.
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அத் ைக

 
 அத் ைக attigai, ெப. (n.)

   தமக்ைக; elder sister.

   ம., க. அத் ெக; Skt. attiga.

     [அத்  (அக்ைக); + ைக ( .ெபா. ன்.); - அத் ைக (இைளய அக்ைக, அக்ைக.);.]

அத் ேகாலம்

 
 அத் ேகாலம் attiālam, ெப. (n.)

   அ ஞ் ல் (மைல.);; sage-leaved alangium.

அத் சம்

 
 அத் சம் attisam, ெப. (n.)

   நீர் ள்ளி; a thorny shrub, Hygrophila spinosa (சா.அக);.

 அத் சம் attisam, ெப. (n.)

   எ ம் க் ள் ேதான் வ ; that which is produced in the bone like its marrow (சா.அக.);.

த.வ. என் யம்.

     [Skt. asthi → த. அத் சம்.]

அத் த்ேதக்

 
 அத் த்ேதக்  attittēkki, ெப. (n.)

     ெகாத்தவைர ( னியவைர);; a small species of cluster beans, Cyamopsis peoralioides (சா.அக.);.

     [அத் தல் = ஒட் தல். ேதக் தல் = நிைறத்தல்,  ட் தல், ெகாத்தாக் தல்.  ைள ெயாட் க் 
ெகாத் க்ெகாத்தாய்க் காய்த்தலால், ெகாத்தவைரெயனப்பட்ட .]

அத் நீர்

 
 அத் நீர ்attinīr, ெப. (n.)

அத் ப்பதநீர ்பாரக்்க;see atti-p-pada-nir.

அத் ப்பட்ைட

 
 அத் ப்படை்ட attippaṭṭai, ெப. (n.)

   அத்  மரத் ன் உரி (ேமல்ேதால்); ; bark of the fig tree.

     [அத்  + படை்ட.]

   இப் படை்டசச்ா , நச் க்க ,   அல்ல  ைன ரப்் பறண்டல் ளைவ, ெப ம்பா  
ஆ யவற்ைறக் ணமாக் ம்; The juice from this bark is a cure for poisonous bites, scratches caused by tiger's claws 
or cat's paw, carbuncles and menorrhagia.

அத் ப்பதநீர்

 
 அத் ப்பதநீர ்addippadanīr, ெப. (n.)

   அத்  மரத் ன் ேவரினின்  வ ம் நீர ்அல்ல  கள்; a fluid exuding from the root of the fig tree.

   இஃ  உடம் ற் க் ளிரச்் ைய ண்டாக் , ெவடை்டச ் , கண்ெணரிசச்ல் த யவற்ைறப் 
ேபாக் ம்; This is used for cooling down the human body system, and for removing venereal heat and for curing 
inflammation of the eyes.

     [அத்  + பதநீர.்]
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அத் ப்பழசச்ா

 
 அத் ப்பழசச்ா  attippaḻccāṟu, ெப. (n.)

   அத் ப்பழத் ன் யல்; the juice of fig fruit.

   இ , ம ேமகம்,  த் ரேநாய் த யவற் ற் க் ெகா க் ம் ண்ணம் (பற்பம்);, ெசந் ரம் த ய 
ம ந் கட்  உடன் ப்பாக (அ பானமாக); உத ம்; This is used by native physicians as a medium in the 
administration of calcined oxides and red oxides or other metalic preparations, for curing diabetes and urinary disorders 
(சா.அக.);.

     [அத்  + பழம் + சா .]

அத் ப்பால்

 
 அத் ப்பால் attippāl, ெப. (n.)

   அத் மரத் ன ற் த் ெய க்கப்ப ம் பால்; the milky juice of the country fig tree collected from the stem.

   நாட்டத் ப்பால் அரத்தக்க சச்ல், வ ற் க்க ப் , வ ற் ப்ேபாக் , நீரி ,  லம், ெப ம்பா , 
அரத்த த் ரம் த யவற்ைறக் ணமாக் ம். அயல்நாட்டத் ப் பாேலா, உடம் ற் பட்டாற் வந்  

ண்ணா ம்; The juice of the country fig tree is a good remedy for dysentery, inflammation or irritation of the stomach, 
diarrhoea, diabetes, piles, memorrhagia, blood in the urine, etc. But, the juice of the foreign fig tree has only a blistering effect 
(சா.அக.);.

     [அத்  + பால்.]

அத் ம் யார்

அத் ம் யார1் attimbiyār, ெப. (n.)

   அக்ைக கணவன் ( ராம.); ; elder sisters's husband (Brāhm.);.

ம வ. அத்தம் யார,் அத் ம்ேபர.்

     [ஒ கா. அத்  + நம் யார ்- அத் நம் யார ்→ அத் ம் யார.்]

அத்தம் யார ்பாரக்்க;see attambiyđr.

 அத் ம் யார2் attimbiyār, ெப. (n.)

   அத்ைத கணவன் ( ராம.); ; paternal aunt's husband (Brāhm.);.

     [ஒ கா. அத்ைத + நம் யார ்+ அத்ைதநம் யார ்→ அத் ம் யார.்]

அத் ம்ேபர்

 
 அத் ம்ேபர ்attimbēr, ெப. (n.)

   அக்ைக கணவன் ( ராம.); ; elder sister's husband (Brāhm.);.

     [ஒ கா. அத்  + நம் யார ்- அத் நம் யார ்→ அத் ம்ேபர.்]

 அத் ம்ேபர ்attimbēr, ெப. (n.)

   அத்ைத கணவன் ( ராம.);; paternal aunt's husband (Brāhm.);.

     [ஒ கா. அத்ைத + நம் யார ்- அத்ைதநம் யார ்→ அத் ம் யார ்→ அத் ம்ேபர.்]

அத் மானம்

 
 அத் மானம் attimāṉam, ெப. (n.)

   ஆமணக்  ( த்.அக.);; castor plant.
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அத் ேமற் ல்

 
 அத் ேமற் ல்  attimēṟpulluruvi, ெப. (n.)

   அத் மரத் ல் ைளத் க் ம் ல் ப்  ; a parasitic plant found growing on fig tree, Banda roxburghii 
(சா.அக.);.

அத் ரதம்

 
 அத் ரதம் addiradam, ெப. (n.)

   இஞ் ; ginger, Zinziber officinale.

அத் ரப்பல்

அத் ரப்பல் attirappal, ெப. (n.)

   1.  ழந்ைத கட்  7ஆம் மாத தல் 36ஆம் மாதம் வைர ைளக் ம் 20 பற்கள்; the 20 temporary or milk 
teeth that grow in children between the 7th and 36th month.

   2. பாற்பல்; the tooth of the first dentition, milk-tooth.

   3.  ைரப் பல்; horse tooth (சா.அக.);.

அத் ரப் க்கன்

அத் ரப் க்கன் attirappiḍukkaṉ, ெப. (n.)

   1.  ைரப் க்கன்மரம்; horse almond tree, Sterculia foetida.

   2. ப த்த க்ைக ைடயவன்; one with a big scrotum (சா.அக.);.

     [அத் ரம் +  க்கன்.]

அத் ரம்

அத் ரம்1 attiram, ெப. (n.)

   1.  ைர; horse.

   2. க ைத; ass (அ.க.நி.);.

 அத் ரம்2 attiram, ெப. (n.)

   1. இலந்ைத; ( .அ..);; jujube, sh. & s. tr., Zizyphus jujuba.

   2. இஞ்  (பச.் .); ; green ginger, Zinziber officinale.

   3.  ங் யம் ( த்.அக.); ; Indian bdellium.

   4. க க்காய்ப்  ; Japanese wax-tree.

   5.  க் ல் ; a resin, Balsmodendron roxburghii (சா.அக);.

 அத் ரம்1 attiram, ெப. (n.)

    ல் (நாநாரத்்த);; bow.

     [Skt. astra → த. அத் ரம்.]

அத் ரா

 
 அத் ரா attirā, ெப. (n.)

   அர  ( த்.அக.);; pipal.
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அத் ரி

அத் ரி attiri, ெப. (n.)

   1. ஒட்டகம் ( ங்.);; camel.

   2.  ைர; horse.

     "மனப்ேப ரத் ரி ைகத் " (ஞானா. 33 ;10);.

   3. க ைத ( வா.);; ass.

   4. ேகாேவ  க ைத; mule.

     "வான வண்ைகய னத் ரி ேயற" ( லப். 6; 119);.

   5. உைலத் த்  ( வா.);; forge, bellows.

ம. அத் ரி

 அத் ரி1 attiri, ெப. (n.)

   1. க ரவன்; sun.

   2.  ண்; sky, firmament.

     [Skt. adri → த. அத் ரி.]

 அத் ரி2 attiri, ெப. (n.)

   மைல; mountain (சா.அக.);.

     [Skt. adri → த. அத் ரி.]

அத் ரிகா

 
 அத் ரிகா attirikā, ெப. (n.)

     ட் ; a kind of plant (சா.அக.);.

அத் ரிப்பாய்சச்ல்

 
 அத் ரிப்பாய்சச்ல் attirippāyccal, ெப. (n.)

    ைர தா ேயா ம் ேவகம்; gallop of a horse.

     [அத் ரி + பாய்சச்ல்.]

அத் ரியர்

அத் ரியர ்attiriyar, ெப. (n.)

   கள்ளர் லப் பட்டப் ெபயரக் ள் ஒன்  (கள்ளர ்சரித். பக். 145);; a title of Kallars.

     [அத் ரி =  ைர. அத் ரி → அத் ரியன் =  ைர மறவன்.]

ேசாழர ் ைரப்பைட னரின் வ வந்த கள்ளர,் தம் ன்ேனாரின் ெதா ல ப் ெபயைர இன்  தம் 
லப் பட்டப்ெபயராகக் ெகாண் ள்ளதாக க்கலாம்.

அத் ரியன் (ஒ ைம); - அத் ரியர ்(பன்ைம ம் உயர் ப் பன்ைம ம்);.

அத்

 
 அத்  attiru, ெப. (n.)

   அர , அரசமரம் (மைல.);; pipal tree, Ficus religiosa.

அத் ைக

 
 அத் ைக attiligai, ெப. (n.)

   நஞ் த் ெதாடரப்ான நீரடை்டைய ( ைகைய);க் ைகயாள்வதால் ( ரேயா ப்பதால்); வளி (வா ); 
ேவகமைடந்  உடம் ெல ம் ங் காய்ப்ப க்கள்; eruptions of hard stone-like pimples on the body due to 
activisation of vayu locally where a plaster of poisonous Şüka (leech); has been applied.
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அத் ைல

 
 அத் ைல attilai, ெப. (n.)

   ெச ப்பைட ( .அ.);; a low spreading plant, species of coldenia, Coldenia procumbens.

அத் வங்கம்

 
 அத் வங்கம் attivaṅgam, ெப. (n.)

   காரீயம்; lead, plumbago (சா.அக.);.

அத் ரம்

 
 அத் ரம் attivīram, ெப. (n.)

   சவ் ரம்; Hydrargiri perchloridum (சா.அக.);.

அத் ன்

அத் ன் attiṉ, ெப.,  5ஆம் ேவற்.

   அதனின், அதனின் ; from that

     "தானத் ன் ேவறா ந் தான்" ( .ேபா. 3;7. ெவண்பா);.

     [அ  → அத்  + இன். ஒ.ேநா ; எ  → எத் . 'எத்தால் வாழலாம், ஒத்தால் வாழலாம்' (பழ.);.]

அத் ர்

 
 அத் ர ்attīr, ெப. (n.)

    த்தாமைர (பரி.அக.);; rootless nelumbo.

 sky lotus, Distia stralioles (சா.அக.);.

அத்

அத் 1 addudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. அப் தல்; to apply, as medicine to a wound.

ம ந்ைதக் காயத் ன்ேம லத்  ைவத்தான் ( ன்.);.

   2. இ  அல்ல  பல ண்ைட ஒன்றாகப் ெபா த் ைசத்தல்; to join two or more parts making them fit in with 
one another.

அத் த் ைதத்தான் ( ன்.);.

   3. சாரத்ல்; to lean on.

என் ேதாைள அத் க்ெகாண்  வா ( ன்.);.

   4. எட் தல்; to reach.

அந்தச ்ெசய்  தைலவர ்கா ம் அத் ப்ேபாய் ட்ட  (உ.வ.);.

ம. அத் க; க. அ  ; ெத. அத் .

     [உ → உத்  → அத் . உத்தல் = ெபா ந் தல், ஒத்தல்.]

 அத் 2 attu, ெப. (n.)

   1. அைரப்பட் ைக ( ங்..);; girdle, waist ornament.

   2. ைதயல் ( ங்.); ; sewing.

     [உ → உத்  → அத் .]

அத் கம்

அத் கம் attugam, ெப. (n.)

   1. ஆமணக்  (மைல.);; castor-plant, Recinus communis.

   2. ஆமணக்கமரம் (சங்.அக.);; castor-tree.
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அத் கமணி

 
 அத் கமணி attugamaṇi, ெப. (n.)

   அர , அரசமரம் (பச.் .); ; pipal tree.

அத் கமானி

 
 அத் கமானி attugamāṉi, ெப. (n.)

   அர , அரசமரம் (மைல.); ; pipal tree, Ficus religiosa.

ம வ. அத் கமணி, அத் மணி, அத்  மானி.

அத் கேம

 
 அத் கேம  attugamēti, ெப. (n.)

    ம் பான்; a kind of plant (சா.அக.);.

அத் ேகாசகம்

 
 அத் ேகாசகம் attuācagam, ெப. (n.)

     ரகம், ெப ஞ் ரகத் ற்  எ ர;் cumin, Cuminum cyminum, opp. to peruñjiragam.

அத் சம்

 
 அத் சம் attusam, ெப. (n.)

   மரமஞ்சள் (பச.் .);; tree-turmeric, Coscinium fenestratum.

அத் ைண

 
 அத் ைண attuṇai, ெப. (n.)

   அவ்வள ; that much, so much.

அஃ  அத் ைண நன்றா ல்ைல (உ.வ.);.

     [அ (ேசய்ைமச் ட் ); +  ைண (அள ); - அத் ைண.]

அத் தல்

 
 அத் தல் addudal, ெப. (n.)

   அரத்ைதப் ; galangal, Alpinia galangal (சா.அக.);.

அத் மணி

 
 அத் மணி attumaṇi, ெப. (n.)

அத் கமானி பாரக்்க;see attugamani.

அத் மம்

 
 அத் மம் attumam, ெப. (n.)

   அரத்ைத ( .அ.);; galangal, Alpinia galangal.

அத் மாகசம்

 
 அத் மாகசம் attumākasam, ெப. (n.)

     ெசந்ெதாட் ; small climbing nettle, Tragia involucrata (சா.அக.);.
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அத் மானி

 
 அத் மானி attumāṉi, ெப. (n.)

அத் கமானி பாரக்்க;see attugandni.

அத் ரா

 
 அத் ரா  atturāti, ெப. (n.)

   வால் ள ; tail pepper, Piper cubeba (சா.அக.);.

அத் லாக்

 
 அத் லாக்  attulākki, ெப. (n.)

   க ஞ் ரகம் ( .அ..);; black cumin, Nigella sativa.

ம வ. அத் லாக் னம், அத் வரக்்கயம், அத் வரக்்காயம், அத் வாக்காயம்.

அத் லாக் னம்

 
 அத் லாக் னம் attulākkiṉam, ெப. (n.)

அத் லாக்  பாரக்்க;see attulakki (சா.அக.);.

அத்

 
 அத்  attuli, ெப. (n.)

    ெதல்  ; a kind of creeper (சா.அக.);.

அத் வசம்

 
 அத் வசம் attuvasam, ெப. (n.)

   ஒ  ; the plant swarmúli (சா.அக.);.

அத் வசல் யம்

 
 அத் வசல் யம் attuvasalliyam, ெப. (n.)

   நா ; Indian burr, Achyranthes aspera (சா.அக.);.

அத் வம்

 
 அத் வம் attuvam, ெப. (n.)

    வப்  ; redness (சா.அக.);.

     [அத்  =  வப் . அத்  → அத் வம்.]

அத் வர்க்கயம்

 
 அத் வரக்்கயம் attuvarkkayam, ெப. (n.)

   க ஞ் ரகம்; black cumin, Nigella sativa (சா.அக.);.

அத் வர்க்காயம்

 
 அத் வரக்்காயம் attuvarkkāyam, ெப. (n.)

அத் வரக்்கயம் பாரக்்க;see attuvarkkayam.

அத் வாக்காயம்

 
 அத் வாக்காயம் attuvākkāyam, ெப. (n.)

அத் வரக்்கயம் பாரக்்க;see attuwarkkayam.
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அத் வானம்

அத் வானம்1 attuvāṉam, ெப. (n.)

   ெசவ் வானம் (சங்.அக.);; red tinted sky.

     [அத்  + வானம். அத்  =  வப் .]

 அத் வானம்2 attuvāṉam, ெப. (n.)

   1. பாழ்ங்கா  (சங்.அக.);; desert.

அ  அத் வானக் கா  (உ.வ.);.

   2. பா டம்; desolate place.

அத் வானப் ெபாட்டல் (உ.வ.);.

   3. பாழ்; ruins.

ெத. அத் வானம்

     [அத்தம் = ஆள்வழங்கா அ ெந , க ங்காட்  வ . வனம் = கா . அத்தவனம் → அத்  வானம்.]

அத் ளா ண்ணம்

 
 அத் ளா ண்ணம் attuḷācuṇṇam, ெப. (n.)

   ஈரற் ண்ணம்; a calcined powder prepared out of gall-stone (சா.அக.);.

அத் ரம்

 
 அத் ரம் attūram, ெப. (n.)

   மரமஞ்சள் ( .அ.);; tree-turmeric, Coscinium fenestratum.

அத்ைத

அத்ைத1 attai, ெப. (n.)

   1. தந்ைத டன் றந்தவள்; father's sister.

     "கானிைடயத்ைதக் ற்ற ற்ற ம்" (கம்பரா.  ந்தர. பாசப், 44);.

     'அத்ைதக்  ைச ைளத்தால் த்தப்பா எனலாம்', 'அத்ைதமகளானா ம் ம்மா வ மா',

     'அத்ைதமகள் ெசாத்ைத அவள் ேகட் றாள் ெமத்ைத (பழ.);.

   2. மைன ன் தாய்; wife's mother, motherin-law.

     "மா ைய யத்ைதையத் ேதா ன்" ( ரம் .  ராயச.் 1);.

   3. கணவன் தாய்; husband's mother, mother-in-law.

     "அரசரக்் கத்ைதயரக்் " (கம்பரா.அேயாத் ைதல. 39);.

   4. தாய்; mother.

   5.  தமக்ைக; elder sister.

   6. தைல  ( ங்.); ; lady, woman of rank or eminence.

   7.  பத் னி (நாநாரத்்த.);; guru's wife.

ம. அத்த (தந்ைத டன் றந்தாள் . கணவன் அல்ல  மைன ன் தாய்);; க.அத்  (அத்ைத, மா );; க. 
ேசாதர ்அதெ்த, ேசாதர ்அத்  (தந்ைத டன் றந்தாள், அம்மான் மைன );, ெத. அத்த (மா , 
தந்ைத டன் றந்தாள், அம்மான் மைன );,  . அதெ்த (மா );, கட. ஆத்த (மா , தந்ைத டன் 

றந்தாள்);; ேகாண். ஆத்  (தந்ைத டன் றந்தாள்); ;  . அத்த;  ரா . அத்தா (மா , தந்ைத டன் 
றந்தாளின் கணவன்);; மரா. அத்தா ( த்தவள்);.

     [அத்தன் (ஆ.பா.); - அத்ைத (ெப.பா.); = அத்த டன் (தந்ைத டன்);  றந்தவள். அம்ைம டன் 
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அத்ைதசார்

அத்ைதசார ்attaicār, ெப. (n.)

   அத்ைதயார ்(தந்ைத டன் றந்தவள்);; father's sister.

அத்ைத, 1. பாரக்்க ;see attai1.

     [ஆர.் → உ.பன். ஈ . யா → சா. ேபா .]

அத்ைததாளி

 
 அத்ைததாளி attaitāḷi, ெப. (n.)

   காட் ப் வர ; falsefern tree, Filicium decipiens.

அத்ைதநா

 
 அத்ைதநா  attaināṟi, ெப. (n.)

   காட் க் ேகாங்  (L.);; prussic acid tree.

அத்ைதப்பாட்

 
 அத்ைதப்பாட்  attaippāṭṭi, ெப. (n.)

   பாட்ட டன் றந்தாள்; grand-father's sister.

     'அத்ைதப்பாட்  ேபால அளந்  ெகாட் றாள் ெபரிதாக' (பழ.);.

     [அத்ைத + பாட் .]

அத்ைத ள்ைள

 
 அத்ைத ள்ைள attaibiḷḷai, ெப. (n.)

   அத்தான் (இ.வ..);; father's sister's son (Loc.);.

அத்ேதா

 
 அத்ேதா attō, இைட. (int.)

    யப் , இரக்கம் த யவற்ைற ணரத்் ம் ப் ைடச ்ெசால் ( ங்.); ; an exclamation of wonder, pity, 
etc.

     [அத்தன் = தந்ைத, அத்தன் → அத்ேதா, ஒ.ேநா ; ஐயன் → ஐேயா (இரக்கக் ப் );. தாய் தந்ைத 
ைறப்ெபயரக்ளின் ளிவ வங்கள் பல்ேவ  ப் ைடச ்ெசாற்களாவ ,  ன்னேர றப்பட்ட .]

அக்ேகா பாரக்்க;see akko.

அத

அத ada, ெப. (n.)

   அத் ; country fig, Ficus glomerata..

     'அதக் ' (ெதால். எ த் . உ ர.் 1. நச.் உைர);.

ம வ. அதவம், அத , அதா.

அதக்காயநாளம்

 
 அதக்காயநாளம் adakkāyanāḷam, ெப. (n.)

   ஈர ன் இடப் ற நாளம்; a large hollow vein of the liver, Vena cava hepatica.
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அதக் -தல்

அதக் -தல் adakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெமல்ல அ க் தல்; to press gently or softly as is done to a boil to bring out the pus or other matter (சா.அக.);.

   2.  ழ்ப்ப த் தல், அடக் தல்; to subdue, subject, control.

     "மாவ ையக் ம்பதக் " ( வ். ெபரியாழ். 4. 9;7);.

   3. கசக் ளக் தல் ( ன்.);; to grind, rub in the hand, press softly, soften, as fruit.

   4. வா ல் அடக் தல்; to cram in the mouth, as betel, as a monkey, its food.

   5.  தப் தல்; to turn about food in the mouth, munch.

ம. அதக் க ; க. அ க்  ; ெத. அ .

     [அல் → அ  → அ ங்  → அ க்  → அ க்  → அதக் . அ ங் தல் = அைசதல். அ க் தல் = 
அைசத்தல். அ க் தல் = அைசத்  இளக் தல், கசக் தல், அடக் தல். ல → த, ேபா .]

அதக

 
 அதக  adagaḍi, ெப. (n.)

அதட்  (யாழ்ப்.);:

 menace, threat, hectoring (J.);.

     [அதக்  + அ  - அதக்க  → அதக .]

அதங்கதம்

 
 அதங்கதம் adaṅgadam, ெப. (n.)

   யாைனத் னி (அக.நி.);; food of elephant.

அதங்கம்

 
 அதங்கம் adaṅgam, ெப. (n.)

   ஈயம் ( .அ.);; lead, plumbum.

     [ஒ கா. அதக்  → அதக்கம் → அதங்கம் = எளிதாய் இள வ .]

 அதங்கம் adaṅgam, ெப. (n.)

   ஈயம் ( .அ.);; lead, plumbum.

     [Skt. tanka → த. அதங்கம்.]

அதங்ேகாட்டாசான்

அதங்ேகாட்டாசான் adaṅāṭṭācāṉ, ெப. (n.)

    . . 6ஆம் அல்ல  7ஆம் ற்றாண் ல், நிலந்த  ற் பாண் யன் அைவக்களத் ல் 
ெதால்காப் யம் அரங்ேகற்றப்பட்ட ேபா , அவ்வரங் ற் ப் லைமத் தைலைம தாங்  அந் ற்  
ஒப்பந் தந்த அதங்ேகாட்  வாணனான ேபரா ரியன்; a great Tamil scholar of Adańgådu, who as president, gave 
his approval to Tolkāppiyam when it was presented before a learned assembly for acceptance, in the immediate presence of 
King Nilandaruthiruvir Pandiyan, who ruled over the Pandya Kingdom in the 6th or 7th century B.C.

     [அதங்ேகா  + ஆசான்]
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அதங்ேகா

 
 அதங்ேகா  adaṅāṭu, ெப. (n.)

   ேசரநாட் ல் வனந்த ரம் பக்கத் ள்ள ஒ  பைழய ஊர;் an old town in the Céra or Kérala country near 
Trivandrum.

அ  ன்னர ்ேவணாட் த் தைலநகரானேபா   என் ம் அைடெபற் த் வதங்ேகா  
எனப்பட்ட . அப்ெபயர ் ன்னரத்் தாங் ர ்என ம ற் . ஆங் லர ்காலத் ல் அ  

வாங் ர ்(Travancore); எனக் ற் . அவ் ைரத ்தைலநகராகக் ெகாண்ட நா ம் வாங் ர ்
எனப் ெபற்ற .

அதட் -தல்

அதட் -தல் adaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. உ க் தல்; to rebuke authoritatively, hector.

     "எவ  மடங்க ......... அதட்  வான் ேபான் " ( ரேபாத. 11;1);.

   2. ஒ த்  உரப் தல்; to frighten with a vehement or sudden noise, as a beast.

     "உரத்த ெதானிேயா டதட் " (நல். பாரத. உத்தரநிைர, 334);.

     'அதட் ப் ேப னால் உண்ைம அ ந்தா ேபா ம்?' (பழ.);.

க. அத

     [அரட்  → அதட் .]

அதட்

 
 அதட்  adaṭṭu, ெப. (n.)

   ெவ ட் ம் ஓர ்உரத்த ஒ  அல்ல  ெசால்; rebuke, ranting, hectoring.

ஒர ்அதட் ப் ேபாட்டான் ஊர ்ெவ க்க (உ.வ.);.

     [அரட்  → அதட் .]

அதப்

 
 அதப்  adappu, ெப. (n.)

   ெச க்  (இ.வ.);; arrogance (Loc.);.

 அதப்  adappu, ெப. (n.)

   ம ப் ற ; reverence/manner.

     [U. adab → த. அதப் .]

அதம்

 
 அதம் adam, ெப. (n.)

   அத்  ( டா.); ; country fig, Ficus glomerata.

     [அத → அதம்.]

அதம்பம்

 
 அதம்பம் adambam, ெப. (n.)

   ஒ  கணிய நஞ்  (கற்பரி பாடாணம்); ( .அ.);; a mineral poison.

அதம்பழம்
அதம்பழம் adambaḻm, ெப. (n.)

   அளித்த பழம் (அ ங்கலச ்123); ; over-ripe fruit.
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அதம் -தல்

அதம் -தல் adambudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அடங்கா  ேப தல் (இ.வ.); ; to speak intemperately (Loc.);.

க. அதப் .

அதம்

அதம்  adambu,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கண் த்தல் ( ன்.);; to rebuke,

ெத. அதல் .

     [ஒ கா. அரம்  → அதம் .]

அதர்

அதர1் adar, ெப. (n.)

   1. வ ; way, path, public road.

     "ஆக்க மதர் னாய்ச ்ெசல் ம்" ( றள், 594);.

     "ஆனினங் க த்த வதர ்பல கடந் '' ( றநா. 138 ; 1);.

க., ெத. தாரி.

   2.  ைறைம; order.

     "அதரப்டத் த் " ( வாலவா. 25 ; 26);.

 அதர2் adar, ெப. (n.)

   1.  கல் (ெபா .நி); ; gravel.

   2.  ண்மணல் ( ங்.); ; fine sand.

க. அ .

   3.   ( டா);; dust

   4. ம ந் க் கச  ( த்.அக.); ; sediment in medicine.

 அதர3் adar, ெப. (n.)

தைலப்ெபா ,

 dandruf.

அதர்ேகாள்

 
 அதரே்காள் adarāḷ, ெப. (n.)

   வ ப்ப  ( வா.);; highway robbery.

அதர்ப்ப -தல்

அதரப்்ப -தல் adarppaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ெந ப்ப தல்; to conform to rules.

     "அதரப்் பட யாத்தேலா டைனமர னேவ" (ெதால், ெபா ள். மர. 99);.

     [அதர ்+ ப . அதர ்= வ .]

அதர்ப -த்தல்

அதரப் -த்தல் adarpaṟiddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நீளக் டங்  ெவட் தல்; to dig a long pit for a foundation, ditch or trench.

     [அதர ்+ ப . அதர ்= நீளக் டங் .

அதரை்வ

அதரை்வ adarvai, ெப. (n.)

   1. வ ; way, path.

     "அம் தல் அதரை்வ' (ெப ங். உஞ்ைசக். 53 ;145);, ெத. ேதாவ.

   2. ஒ வைகக் ெகா ; a climber.

     "அதரை்வக் ெகா ைர க ற் ெறா  ெகா த் னர"் (ெப ங். உஞ்ைசக். 55;53-54);.
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அதரஞ்ெசய்-தல்

அதரஞ்ெசய்-தல் adarañjeydal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தைடெசய்தல்; to obstruct.

     " ைர டத் ற் ெசன்  அதரஞ் ெசய்  மவரக் ம்" (T.A.S. iii, 194);.

அதரம்

அதரம் adaram, ெப. (n.)

மஞ்சள் (பரி.அக.);:

 turmeric.

 அதரம்1 adaram, ெப. (n.)

    ழ் (நாநாரத்்த.);; place or space below,

     [Skt. adhara → த. அதரம்.]

 அதரம்2 adaram, ெப. (n.)

   அல் ல் (நிதம்பம்);; the external part of the organs of generation of the female, vulva (சா.அக.);.

த.வ.  ய்யம். க வாய்.

     [Skt. adhara → த. அதரம்.]

 அதரம்3 adaram, ெப. (n.)

   1.  த ( ங்);; lower lip.

   2. இதழ் (உத ); ( டா);; lip.

     [Skt. adhara → த. அதரம்.]

அதரவன்

 
 அதரவன் adaravaṉ, ெப. (n.)

   ெவண்ேடான்  (ைவ. .);; Malabar glory-lily.

அதரிெகாள்( )-
தல்

அதரிெகாள்( )-தல் adarigoḷḷudal,    10 ெச. ன்றா . (v.t)

   களத் ற் க ைரக் கடா ட்  உழக் தல்; to thresh grain with cattle on the threshing floor.

     "அதரி ெகாள்பவர"் (ம ைரக். 94);.

   2. பைகய த்தல்; to tread upon enemies, as on a threshing floor.

     "ெகாண்டைன ெப ம ட லத ்ததரி" ( றநா. 373 ; 26);.

அதரிைடசெ்சல

அதரிைடசெ்சல  adariḍaiccelavu, ெப. (n.)

   மறவர ்நிைர ட் க் ப் றப்ப ம் றத் ைற ( .ெவ. 2;3);; theme of an episode in which warriors set forth to 
recover cattle seized by enemies.

     [அதர ்+ இைட + ெசல .]

அதரி ரி-த்தல்

அதரி ரி-த்தல் adaridiriddal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   க ைரக் கடா ட்  உழக் தல்; to thresh grain with cattle.

     "அதரி ரித்த வா  கடா ன்" ( றநா. 371 ;17);.

     [அதரி +  ரி.]

அதல

 
 அதல  adalamūli, ெப. (n.)

   ஆ ன்னாப் பாைல; a plant, worm-killer, Aristolochia bracteata.
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அத

 
 அத  adali, ெப, (n.)

அ  பாரக்்க;see adili.

     [அ  → அத .]

அதவம்

அதவம் adavam, ெப. (n.)

   1. அத் ; country fig.

     "ெவண்ேகாட ்டதவத ்ெத ளி  த்த ெவா பழம்" ( ந் 24);.

   2. ெநய்த ் ப் ; ladle for ghee used in sacrifice.

     "அதவமாய் ந ெந ண் " (கம்பரா. ஆரணிய ராதன். 44);.

     [அத → அத  → அதவம்.]

அதவல் தவல்

அதவல் தவல் adavalkudaval, ெப. (n.)

    னி ெசரியா  க ந்த சாணி; loose dung of cattle.

     ''சாணி அதவல் தவலாகப் ேபா ம்" (ெபரியமாட் 104);.

அத

அத  adavu, ெப. (n.)

   அத் ; country fig.

     "அத  ரரி  யன்ன" (கல்லா. 99 ;18);.

     [அத → அத .]

அத -தல்

அத -தல் adavudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. எ ரத்்  ெந க் தல்; to attack.

     "அத ப் ேபார ்யாைன ெயா த் " ( வ். இயற். 2; 89);.

   2. ெகால் தல்; to kill.

     " தைல ம னி லத ய யெலன" ( ப் . 282);.

அத ெநய்

 
 அத ெநய் adavuney, ெப. (n.)

   அத் ப் ன்; the gum of the fig tree (சா.அக..);.

அதழ்

அதழ் adaḻ, ெப. (n.)

    தழ்; petal.

     "ெஞ  ழதழ்க் ேகாட ம்" (க த். 101; 4);.

     [உ  → உதழ் → அதழ்.]

அதள்

அதள் adaḷ, ெப. (n.)

   1. ேதால்; skin.

     "அதேளான் ஞ் ங் காப் ன்" (ெப ம் பாண். 151);.

   2. மரப்படை்ட; bark.

     "ேவங்ைக யதள்" (ைதலவ.);.

   3. எ ன் அைலதா ; bull's dew-lap (சங்.அக.);.

     [அத்  → அ  → அதள் = உடம் ன்ேமல் ஒட் ப்ப .]
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அதள் ைனயரண
ம்

அதள் ைனயரணம் adaḷpuṉaiyaraṇam, ெப. (n.)

   ேதாற் ைகத்தளம் என் ம் ைக ைற; glove used in warfare.

     "அதள் ைன யரண ம்" ( லப். 14;170);.

     [அதள் +  ைன - அரணம்.]

அதளப் ச்

 
 அதளப் ச்  adaḷappicci, ெப. (n.)

   ெசந்நிறமான ைமப் ச் , வா ைமையப் ேபான்ற . பார கத் ந்  ெகாண் வரப்பட்டதால் 
பார கப் பழம் எனப்ப ம்; a well-known fruit of a pale-red colour allied to the almond, supposed to have been brought 
originally from Persia, and hence the name Persian fruit (சா.அக.);.

அதளேம சச்ார
ைண

 
 அதளேம சச்ாரைண adaḷamēliccāraṇai, ெப. (n.)

    வப் ச ்சத் ச ்சாரைண; a red variety of the plant, Boerhaavia procumbens alias B. repens (சா.அக.);.

 அதளேம சச்ாரைண adaḷamēliccāraṇai, ெப. (n.)

    வப் ச ்சத் சச்ாரைண; a red variety of a plant, Boerhaavia procumbens alias B. repens (சா.அக.);.

அதளி

 
 அதளி adaḷi, ெப. (n.)

    ழப்பம், ஆரவாரம் ( ன்.);; noise, tumult.

ம. அதளி

ஒ.ேதா ; ஆதாளி

அதைள

அதைள1 adaḷai, ெப. (n.)

   1. நீரப்் ரக்் ; a bitter plant, Cucumis tuberosus.

   2. பாகல்; fig-gourd, Momordica charantia.

   3. நிலப் ரக்் ; gourd plant, Cucurbita acutangulus.

   4.  ளியதைள; ones; a variety of sour gourd of the species of Cucurbita (சா.அக.); – (ெச.அக.);

   1. நிலப் ரக்்  ( .அ.);; species of bitter Iuffa.

   2.  ளி ண்ைட ( ன்.); ; ball made of the pulp of tamarind fruit.

 அதைள2 adaḷai, ெப. (n.)

   1. ெப ம்பாண்டம்; large pot (W.);.

   2. காவற் ைச; hut for shelter of those who watch over the harvest (W.);.

 அதைள ataḷai, ெப. (n.)

   ம ைர வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Madurai Taluk.

     [அதளம்-அதைள(ெச );]

அதைளவற்றல்

 
 அதைளவற்றல் adaḷaivaṟṟal, ெப. (n.)

   நிலப் ரக்்  வற்றல்; the preserves of adalai fruit (சா.அக.);.
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அதற்

 
 அதற்  adaṟṟi, ெப. (n.)

   மா லங்கமரம்; lingam tree, Crataeva religiosa (Rox burghii); (சா.அக.);.

அதறஞ்

 
 அதறஞ்  adaṟañji, ெப. (n.)

   காட் ங்ைக; wild drum-stick tree, Moringa conconensis alias Ormocarpum sennoides (சா.அக.);.

அத -தல்
அத -தல் adaṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   பத தல் ( ைசச.்);; to be shaken by fear (Prov.); (சங்.அக.);.

அதனப்பற்

 
 அதனப்பற்  adaṉappaṟṟu, ெப. (n.)

   அ கப் பற் ; debit in account, overdraft.

உன் கணக்  அதனப்பற்றா க் ற  (உ.வ.);.

அதனப் ரசங்

 
 அதனப் ரசங்  adaṉappirasaṅgi, ெப. (n.)

   அடங்காப் ேபசச்ாளி; impudent speaker.

     [அதனம் + Skt. prasaåga → த.  ரசங்கம் →  ரசங் .]

அதனப் ரசங்  = அதனப் ெபா வாளன்.

அதனம்

 
 அதனம் adaṉam, ெப. (n.)

   அ கம்,  ,  ைக; much, excess.

ெத. அதன

     [அ த்தல் =  தல். அ  + அனம் - அதனம்.]

அதா

அதா1 atā, ெப. (n.)

   அத்  (பரி.அக.);; country fig.

     [அத → அதா.]

 அதா2 atā, இைட (int.)

   இடத்ைதச ் ட் க் காட் ம் ேசய்ைமச் ட் ; demons. int. meaning "behold there!'

அதா பார ்ம ல்!

ஒ.ேநா ; அேதா, அந்தா.

ெத. அ ேகா, அ ேகா.

அதாகம்

 
 அதாகம் atākam, ெப. (n.)

    வப் ச ் வைத; Indian red rhubarb orjalap, Ipomaca turpethum (சா.அக.);.

அதாங்

 
 அதாங்  atāṅgi, ெப. (n.)

   ஒ  காட் மரம் (கா.வ..);; a kind of wild tree, Nagetta, l, tr. Gordonia obtusa, Kāņar usage (L.);.
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அதாவ

 
 அதாவ  adāvadu,  . .எ.ெதா. (adv. phr.)

   அஃ  என்னெவன்றால்; that is to say, namely.

இைடக்கால மைலயாள நாட் ற் ெப  வழக்கா ந்த  ம மக்கட்டாயம்; அதாவ , ஒ வன  
ெசாத்ைத அவ க் ப் ன் அவ ைடய உடன் றந்தாளின் தல்வர ்அைட ம் உரிைம ைற.

ம. அதாய

     [அ  + ஆவ  - அதாவ .]

அதான்

அதான்  atāṉṟu, இைட. (conj.)

   அ வன் , அ வல்லாமல்; besides, moreover.

அ  + அன்  - அ வன் , அதன் . இங்ஙனம் ணரவ்ேத இயற்ைகயான ைற. ெசய் ளில் 
ஒேரா டத்  'அதான் ' என வ வ பற் , "அன் வ  காைல யாவா த ம்

ெசய் ண் ம ங்  ரிதெ்தன ெமா ப" (ெதால். எ த் . உ ர.் 56); என்  ெதால்காப் யர ் ற்பா 
யாத்தார.்

எ ைக ேநாக் ேயா இைச நிைறப் ப் பற் ேயா, ெசய் ளில் எ த் கள், நீள்வ ம் அளெப ப்ப ம் 
இயல் . அதனால், 'அதன் ' என்ப  'அதான் ' என நீட்டல் ரி  ெபற் ம், 'அதாஅன் ' என 
அளெப த் ம் வ ம். 'அதான் ' என்பேத ஒ  ெசய் ள் நீட்டம். 'அதாஅன் ' என்பேதா, அதன்ேம ம் 
ஓர ்அளெபைட நீட்டம். உைரயா ரியன்மார ்இைத ேநாக்கா , ேமற் ய ற்பா ற் , 
அதாஅன்றம்ம, இதாஅன்றம்ம, உதாஅன்றம்ம, 'அதாஅன்ெறன்ப ெவண்பா யாப்ேப' என அளெப த்த 
ெதாடரக்ைளேய எ த் க் காட் ள்ளனர.்

     'அதான்  என் ம் ணரச்ெ்சால் ன் ஆகாரத்ைத, ெதால்காப் யர ்'அ ' என் ம் 
நிைலசெ்சால் ற் த் ரிபாகக் ெகாண்டார.் அங்ஙனேம உைரயா ரியன்மா ம் ெகாண்டனர.்

ஆ ன், நன் லாேரா, அவ்வாகாரத்ைத வ ஞ்ெசான் தெல த் த் ரிபாகக் ெகாண் , "அ ன் 
வ மன் றான்றாந் க் ன்" (நன். 180); என ற்பா யற் னார.் ஆ ம், ெசாற் ணரச்் யள ல் 
இ வரிைட ம் ஒ  ேவ பா ல்ைல.

அ வன் , அதன்  என் ம் ணரச்் ேய உலகவழக் ற் ம் உைரநைடக் ம் ஒத்தெதன்ப ம், 
அதான் , அதாஅன்  என்பன ெசய் ட்ேக ரியன ெவன்ப ம், 'ெமா ந்த ெபா ேளா ெடான்ற 
வவ்வ ன் ெமா யா ததைன ட் ன்  த்த ெலன்பதனால், அதன்  இதன்  உதன்  என உகரங் 
ெகட் த் தகரெவாற்  நிற்றல் ெகாள்க' என்  நச் னாரக்் னிய ம், 'ஆன்ேறயாம் என இயல்ைப 

லக்காைம ன், அ வன்  அதன்  என வ வன ங் ெகாள்க' என்  நன் ல் ரி ைரஞர ்
சங்கரநமச் வாயப் லவ ம், 'ஆன்ேறயாெமனத ்ேதற்ேறகாரங் ெகாடாைமயால், அ வன் , அதன்  
என வ வன ங் ெகாள்க' என்  நன் ல் ரி ைரஞர ்இராமா சக்க ராய ம், 'ஆன்ேறயா 
ெமன்னாைமயால், அதன் , அ வன்  என நீளாம ம் வ ம்' என்  நன் ற் காண் ைக ைரஞர ்
சடேகாப ராமா சாசாரியா ம் உைரத்த னின்  ெதளியப்ப ம். "உ ரவ்ரின் உக் றள் ெமய் ட ்
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அ

அ 1 adiddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.  தல்; to increase, to become abundant.

   2.  ைகயாதல்; to exceed, to become excessive.

   3.  றத்தல்; to excel, to become excellent.

     "அ க் ன்ற ஐவ ள் நாத ெமா ங்க" ( மந். 610);.

அ  → Skt. ati. Sinh. ati.

     [அைத → அ . அைதத்தல் =  ங் தல், ப த்தல்,  தல், ெச க் தல்.]

 அ 2 adi, இைட. (pref.)

    ப்ெபா ள் த ம் ன்ெனாட் ; pref implying intensity. excessiveness, rarely made use of in poetry or prose.

     "அ ட்பம் யா ள" ( றள். 636);. ெசல்வம் க கச ்ெச க்  அ கரிக் ம் (உ.வ.);.

அ  → Skt. adhi.

 அ 3 adi, ெப. (n.)

   வைலயர ் லம்; the Valaiya caste.

     "காத ேயாட யைரயன் கனகமைழ ெபா ந் " ( வாலவா 22;18);.

அ க்கண்டம்
அ க்கண்டம் adikkaṇṭam, ெப. (n.)

     'அ க் கண்ட ெமன் ம்..........  ைர.......... பகரவ்ர'் (யாப்.  . 22, ேமற். பக். 97);.

அ க்கம்

அ க்கம் adikkam, ெப. (n.)

   ேமன்ைம; excellence.

     "அ க்க மன்னவர ் கம்" (இர . க மண. 40);.

     [அ  → அ க்கம்.]

அ க்

 
 அ க்  adikkudi, ெப. (n.)

   ெவற் னால் அல்ல  உயரந்ிைலயால் ஏற்ப ம் ெச க்  நைட (யாழ்ப்.); ; ostentatious conduct, because 
of success or superiority, as jumping up and down (J.);.

அ கடப்பால்

அ கடப்பால் adigaḍappāl, ெப. (n.)

   1. எ க்கம்பால்; milk of the spurge, Calotropis gigantea.

   2. யாைனப்பால்; elephant's milk (சா.அக.);.

     [அ  + க்டம் + பால். அ  =  ந்த, க ைமயான. கடம் = 1. கா . 2. மதம்.]

அ கடம்

 
 அ கடம் adigaḍam, ெப. (n.)

   யாைன; elephant (சங்.அக.);.

     [அ  =  ந்த. கடம் = மதம். அ கடம் = மத க்க யாைன, யாைன.]

அ கண்டகம்

 
 அ கண்டகம் adigaṇṭagam, ெப. (n.)

   ெப ங்காஞ்ெசா ; nettle plant of the big species, Tragia involucrata (சா.அக..);.

     [அ  + கண்டகம். அ  =  ந்த. கள் → கண்  → கண்டம் → கண்டகம் =  ள்.]
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அ கண்ணி

அ கண்ணி adigaṇṇi, ெப. (n.)

   1.  ன் டரி; a species of tugari plant, Rhamnus circumcissus.

   2. ெப ங்கண்ைண ைடயவள்; a woman with big eyes (சா.அக..);.

அ கத்

 
 அ கத்  adigaddi, ெப. (n.)

    க்கத் ; a species of fig tree.

அ கைத

 
 அ கைத adigadai, ெப. (n.)

   ெவற் ைர ( ன்.);; meaningless talk, senseless expression.

     [அ  =  ந்த கத் தல் = உரக்கக் தல், உரக்கச ்ெசால் தல். கத்  → கைத. ஒ.ேநா ; நச்  → 
நைச, கைத = பல க்  உரக்கச ்ெசால் ம் பைழய வரலா , வரலாற் க் கைத, கட் க்கைத.]

இதன் ளக்கத்ைதக் கைத என் ம் உ ப்ப ல் காண்க.

அ கைத → Skt. ati-katha.

அ கநங்ைக

 
 அ கநங்ைக adiganaṅgai, ெப. (n.)

    யாணங்ைக; snake-root, Polygala glabra (சா.அக.);.

அ கநாரி

 
 அ கநாரி adiganāri, ெப. (n.)

அ கநா  பாரக்்க;see adiga-ndri.

அ கநாலம்

 
 அ கநாலம் adiganālam, ெப. (n.)

   ெகா ேவ ; Ceylon leadwort.

அ கநா  பாரக்்க;see adiga-nari.

அ கநா னி

 
 அ கநா னி adiganāliṉi, ெப. (n.)

    வப் த் தடை்டப் ப ; a red variety of gram (சா.அக.);.

அ கநா

 
 அ கநா  adiganāvi, ெப. (n.)

   ெவண்ணா ; white aconite, a poisonous root.

அ கநா

அ கநா  adiganāṟi, ெப. (n.)

 Ceylon leadwort – (சா.அக..);

   1. ெகா ேவ ; Ceylon leadwort, Plumbago zeylanica.

   2.  யாக நாற்ற ைடய ; that which is excessively fetid or that which has a strong smell.

   3. ெப ங்காயம்;   4.  நா ; a fetid plant or tree, Sterculia foetida.

ம வ. அ கநாரி. அ கநாலம். அ காரி. அ ப ங் .
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அ கப்ப

 
 அ கப்ப  adigappaḍi, ெப. (n.)

   அள ற் ேம க்ைக; being excessive, overmuch.

     [அ கம் + ப  (அள );.]

அ கப்ப -தல்

அ கப்ப -தல் adigappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

    யாதல்; to increase, become greater.

     [அ கம் + ப . ப தல் = உண்டாதல்.]

அ கப்பற்

 
 அ கப்பற்  adigappaṟṟu, ெப. (n.)

   அள ற்  அ கமாகப் பற் க்ெகாண்ட ெபா ள்; debit in account, overdraft.

     [அ கம் + பற் .]

அ கப் ரசங்கம்

 
 அ கப் ரசங்கம் adigappirasaṅgam, ெப. (n.)

   அடங்காப் ேபச் ; impudent talk.

     [அ கம் + Skt. prasanga → த.  ரசங்கம் = ெசாற்ெபா .]

அ கப் ரசங்

அ கப் ரசங்  adigappirasaṅgi, ெப. (n.)

   1. வளவளத்த ேபசச்ாளி; garrulous person.

   2. அடங்காப் ேபசச்ாளி; impudent fellow.

     [அ கம் + Skt. prasa figa → த.  ரசங்கம் →  ரசங் .]

அ கப்ேபச்

 
 அ கப்ேபச்  adigappēccu, ெப. (n.)

   ேகாட்  (ைபத் யம்);, இ  (சன்னி);, பக்கச் ைல (அ ரத்ாக்கம்);, ேபய்ேகாள் த ய 
ேநாய்களினால் அ ெகட் , உடம் ள்ள ழ்ம் பா ம் (chyle); அரத்த ம் ண் மா  அள றந்  
ேப தல்; excessive indulgence in talking resulting in the loss of vital forces of the chyle and blood in the system, as in 
lunacy, delirium, apoplexy, devilry, etc. (சா.அக..);.

     [அ கம் + ேபச் . ேப  → ேபச் .]
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அ கம்

அ கம்1 adigam, ெப. (n.)

   1.   ( வா.);; much abundance, excess, surplus.

     'அ க ஆைச அ க நட்டம்', 'அ கக் கரிசனமானா ம் ஆ ைடயாைன அப்பா என்றைழக் றதா? 
(பழ.);.

   2. ஒன் ெனான்  ; one being in excess of another.

     "ேபாகந் ய்ப்ப ெரான்றற்ெகான் ற கமாக" ( த. ( த் . 35. 2;26);.

   3. ேமன்ைம; excellence.

     "அ கமா ன ப்பணி" (ெபரிய . ஏயரே்கா. 7);.

   4. யாவற் ள் ம் உயர் ; pre-eminence.

     "எவ்வைகய லகத் ந் த மதலம கம்" ( ைள. தல ேச. 3);.

   5. ேசைன; army (சங்.அக.);.

   6. தாங் வ ம் தாங்கப்ப வைதப் ெபரிதாகக் காட் ம் ஓர ்அணி; a figure of speech in which, that which 
is supported is shown to be larger than the support.

     "உலக தடங்  மா ம்  ன்றனல ல் ணமடங்கா வாம்" ( சாகப். அணி . 41);.

   7. ஊ யம் ( ன்.);; gain, profit.

   8. ெபா   ( வா.);; brightness, blooming complexion.

   ம. அ கம்; க.,  ., ெகாங். அ க ; ெத. அ க ; Pali atiga.

     [அ  + இகம் (ஈ ); - அ கம்.]

அ கமரிசச்ம்

அ கமரிசச்ம் adigamariccam, ெப. (n.)

வா ைவ யரி  ( .ைவ.ர. 558);;seeds of climbing-staff plant.

ஒ.ேநா ; அ ப சச்ம்

அ கமாதம்

அ கமாதம் adigamādam, ெப. (n.)

    வாண் ற் ெகா ைற அ கப்பட்  வ ம் மாதம் ( தான.  ணா. 81. உைர);; intercalated month 
occurring once in three years.

     [அ கம் + மாதம்.]

அ கமா

 
 அ கமா  adigamāli, ெப. (n.)

    க்கத் ; tripterocarp creeper, Hiptage madablota (சா.அக.);.

356

www.valluvarvallalarvattam.com 356 of 19068.



அ கமான்

அ கமான்1 adigamāṉ, ெப. (n.)

    . . 2ஆம் ற்றாண் ல், இற்ைறத் த ம ரியான தக ைரத ்தைலநகராகக் ெகாண் , ெகாங்  
நாட் ன் ஒ  ப ையயாண்ட ேசரர் ச ் ற்றரசன், கைடெய  வள்ளல்க ள் ஒ வன்; a liberal chief of 
the Céra family, who reigned over a part of the Kohgu country in the 2nd century A.D. with Tagadir, modern Dharmapuri, as 
his capital.

     'அ  ேசரமான் ெசல் த் தக ரிைட அ கமான் இ ந்ததாம்' (ெதால், ெபா ள்.  றத.் 7, நச.் உைர);.

     [அ கம் → அ கன் = ேமம்பட்டவன். மகன் → மான், அ கன் + மான் (ஆ. பா. ஈ ); - அ கமான்.]

 அ கமான்2 adigamāṉ, ெப. (n.)

   கள்ளர் லப் பட்டப்ெபயரக் ள் ஒன்  (கள்ளர ்சரித். பக். 145);; a caste title of Kallars.

ஒ சார ்கள்ளர,் அ கமான் வ வந்த ற்காலச ் ற்றரச ள் ஒ வ ைடய பைட 
மறவரா ந் க்கலாம்.

 அ கமான் atikamāṉ, ெப. (n.)

தக ர ்நாடாண்ட ேசரர ் ச ் ற்றரசன்

 a king of Cera family who ruled Tagadur region.

     [அ யன்→அ க + (மகன்); மான்→அ கமான்.]

அ கமானஞ்

 
 அ கமானஞ்  adigamāṉañji, ெப. (n.)

அ யமான் ெந மானஞ்  பாரக்்க;see adiyaman neduman-nanji.

அ கர்

அ கர ்adigar, ெப. (n.)

   1. ெபரிேயார;் great men, wise men, saints.

     "அ க க் க தேமந்தல்" ( டா. 12 ; 99);.

   2. அ கமான் னர;் name of the line of Adigamān, a branch of the Céras.

     [அ கம் → அ கன் → அ கர ்(ப.பா.);.]

அ கரம்

 
 அ கரம் adigaram, ெப. (n.)

   காட் மல் ைக ( ன்.);; wild jasmine, Jasminum angustifolium (சா.அக.);.

 அ கரம் adigaram, ெப. (n.)

   காட்  மல் ைக; wild jasmine, Jasminum angustifolium (சா.அக.);.
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அ கரி-த்தல்

அ கரி-த்தல் adigariddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.  தல், அ கப்ப தல்; to increase, enlarge.

     "அ கரித்த ந்தைன" (ைதலவ. ைதல. 13);.

   2. வளரச்் யைடதல்; to grow, develop, make progress.

   3.  ைன ல் ைனதல்; to be diligently engaged in.

     'ஐவரக்் ம் பரதந்த்ரனாய்க் ெகாண்  தக் த்யத் ேல அ கரித் ' ( வ். ெபரியாழ். 1.8 ; 3,  யா.);.

   4.  ற் ெப ம் ரிவாதல்; to be the subject or topic forming the major section of a literary work.

எ த்த காரம், ெசால்ல காரம், ெபா ள காரம் என்றாற் ேபால்வன.

   5. அ காரதெ்தா  ெபா ந்தவ தல்; to fit in with the theme of a chapter or major section of a literary work.

     'அ காரமாவ  ; எ த் க் ெகாண்ட அ காரம் இ வாத ன், இச் த் ரத்  அ கரித்த ெபா ள் 
இ ெவன அவ்வ காரத்ேதா  ெபா ந்த உைரக்க ேவண்  உைரத்தல்' (நன். 21, சங்கரநமச.் உைர);.

   6. உரிைம ண்  ெகாண்டாடல்; to cherish, as a right.

     'மைறெமா கைள ய கரிக் ம் ராமணர'் ( வத . பா . 9, உைர);.

   7. உரிைம ண்  கற்றல்; to learn a best-suited art or study an appropriate literary work.

     "அைவநீ அ கரித்தற் ரிைய" (அரிசமய. பராங் ச. 78);.

   8. அ காரஞ் ெச த் தல்; to exercise authority.

அ காரம்-அ கரித்தல். அஃ  இ வைகப்ப ம். அவற் ள் ஒன் , ேவந்தன் இ ந் ந்  தன்நிலம் 
வ ம் தன்னாைண ன் நடப்பச ்ெசய்வ '...... (நன், எ த் .  ன் ைர,  வஞான.  த்.);.

அ கல்

 
 அ கல் adigal, ெப. (n.)

   காட் மல் ைக ( ன்.);; wild jasmine.

ஒ.ேநா ; அ ரல்

அ கவணி
அ கவணி adigavaṇi, ெப. (n.)

அ கம், 6 பாரக்்க;see adigam, 6.

அ கவாரம்

 
 அ கவாரம் adigavāram, ெப. (n.)

    ராமணர ் த ய றப் ரிைமயாளரக்்  ைள ளில் (மா ல்);  ரித் க் ெகா க் ம் அ கப் 
பங் ; an extra share assigned to Brähmins or other privileged persons in the distribution of the farm yield (W.G.);.

     [அ கம் + வாரம்.]
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அ க சச்ம்

அ க சச்ம் adigavuccam, ெப. (n.)

   ேகாள்களின் ந்த சச்நிைல; highly elevated position of planets.

     "அ க சச்ந் தைன ைரக் ற்

க ரவ க் த்தா

னானேம டந்தனிேல

பாைகெயா  பத்தாம்

ம தனக்ேக ரிடபத் ற்

றான். ன்  பாைக

வ ஞ்ேசய்க்  மகரத்

பத்ெதட ்டா ந்

தற் க் கன்னி னிற்

ப ைனந்  பாைக

ெசாற் க் ேககடகந்

தனிைலந்  பாைக

ய தற் ேக னி

பத்ேதழ் பாைக

கழ்சச்னிக் க் ேகா

அ க சச்ல்

அ க சச்ல் adigaḻiccal, ெப. (n.)

   1.  யாகக் க சச்லாதல்; excessive purgation, Hypercatharsis.

   2. அ க அரத்தப்ேபாக் ; excessive bleeding.

   3. வ ற்ேறாட்டம்; diarrh(o);ea.

   4. வ ற்றைளசச்ல் ( தேப );; dysentery (சா.அக.);.

     [அ  + க சச்ல்.]

அ கற்றா

 
 அ கற்றா  adigaṟṟādi, ெப. (n.)

   ெகா ேவ  (மைல.);; Ceylon leadwort, Plumbago zeylanica.
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அ கன்

அ கன் adigaṉ, ெப. (n.)

   1. கைடெய  வள்ளல்க  ெளா வனான அ கமான்; Adigaman, a liberal chieftain of the 2nd century A.D.

     "அரவக் கடற்றாைன ய க ம்" ( பாண்.103);.

   2. ேமம்பட்டவன்; superior person.

     "பைகஞரக்் ெகல்லா ம கனாய்" ( ரேபாத. 26 ; 110);.

   3. பரம்ெபா ள்; Supreme Being.

     "அ கன் ேவணி  லாரத்  கங்ைகைய" (கந்த . உற்பத் .  க்க . 20);.

 அ கன் atikaṉ, ெப. (n.)

   1 அ யமான்  மர னன்; chieftain of Chera dynasty.

   2. ேமம்பட்டவன்; man of high position.

க.அத் க (தைலவன்);. .அ க (ெசாத் ைன ஆ ம் ரிைம);. ெத.அ க்  (ேமம்பட்டவன்);.

     [அ -அ யன்-அ கன்]

அ காந்தம்

அ காந்தம் adikāndam, ெப. (n.)

   1. ஒ  ைல யரந்்த ஒளிக்கல் ( ன்.);; a precious stone

   2. ெசவ்வானம் ( ந்தா.நி. 137);; famered sky at sunset.

   3. ேபரழ ; great beauty.

     [காந் தல் = எரிதல், ஒளிரத்ல். காந்  → காந்தம். அ காந்தம் =  ந்த ெவாளி ள்ள .]

அ காந்

 
 அ காந்  adikāndi, ெப. (n.)

    க்கத் ; tripterocarp creeper, Hiptage madablota (சா.அக.);.

அ காரக்கணக்

 
 அ காரக்கணக்  adikārakkaṇakku, ெப. (n.)

   அர யல் வ மானக் கணக்  (யாழ்ப்.);; accounts relating to State revenue (J.);.

     [அ காரம் + கணக் .]

அ காரசச்ாைல

அ காரசச்ாைல adikāraccālai, ெப. (n.)

   1. அ வலகம்; office (R.);.

   2. வழக் மன்றம்; court (R.);.

ம. அ கார மண்டபம், ெத. அ கரண .

     [அ காரம் + சாைல.]

அ கார வன்

 
 அ கார வன் adikārasivaṉ, ெப. (n.)

 The Mahésvara aspect of Śiva in which the Energy of action predominates.

     [அ காரம் +  வன்.]

அ காரஞ்ெச த்
-தல்

அ காரஞ்ெச த் -தல் adikārañjeluddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஆட்  நடாத் தல், தன் கட்டைளைய நிைறேவற் த்தல்; to exercise authority.

     [அ காரம் + ெச த் .]
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அ கார ற்பா 
( த் ரம்)

அ கார ற்பா ( த் ரம்) adikāranūṟpācūddiram, ெப. (n.)

   தான் ஒன்ைற ம் றப்பாக ெந டா  ( த் டா ); ஒர ்இலக்கணச ்ெசய் ையப் ெபா ப்படக் 
த் ப் பல ற்பாக்கட் ன் ப க்கப்பட் , அவற் க் ப் ெபா ள் ெகாள் ம்ேபா , அவற் டன் 

ேசரந்்  ெபா ள் ெகாள்ளப்ப ம் ற்பா; a mirpa (śīitra); defining the scope of the other niirpas in a section of a 
treatise.

எ-  :

     "அவற் வ  ம ங் ன் சாரிைய வ ேம" (ெதால். எ த் .  ண. 16);.

     "அைவதாம் இன்ேன வற்ேற அத்ேத அம்ேம

ஒன்ேன ஆேன அக்ேக இக்ேக

அன்ெனன் ள  உளப்படப் ற ம்

அன்ன என்ப சாரிைய ெமா ேய" (ெதால், எ த் .  ண. 17);.

     "அவற் ள்

இன்னின் இகர மா ன் இ

ன்னரக்் ெக தல் உரித்  மா ம்" (ெதால், எ த் .  ண. 18);.

     [அ காரம் +  ற்பா.]

அ காரப் றனைட

அ காரப் றனைட adikārappuṟaṉaḍai, ெப. (n.)

   ஒ  ன் அ கார ல்,  ற் றாதவற்ைறெயல்லாம் யவற்ைறக் ெகாண்  
த் க்ெகாள் மா  ம் ெபா  ற்பா; general permissive rule at the end of a chapter, sanctioning 

grammatical forms, not specifically dealt with earlier.

     " ண்டந் ெதாைகவைக ேய ெசய்ைக

ெகாண் யல் றனைடக் ற்றன த் ரம்" (நன். 20);.

     (இ-ள்.); ' ண்டெமன ம் ெதாைகெயன ம் வைகெயன ம் ெயன ம் ெசய்ைகெயன ம், 
இவற்ைற அைலவறக்ெகாண்  இவற் ன் றத்  அைடயாய் வ ம் றனைடெயன ம் ங் 

ற் ைன ைடயவாம், ேமற் ய த் ரங்கள் (நன். 20, சங்கர நமச.் உைர);.

எ-  :

ெதால். எ த்த காரப் றனைட ற்பா

     " ளந்த வல்ல ெசய் ள் ரிந ம்

வழங் யல் ம ங் ன் ம ெவா  ரிந ம்

ளம் ய இயற்ைக ன் ேவ படத ்ேதான் ன்

வழங் யல் ம ங் ன் உணரந்்தன ெரா க்கல்

நன்ம  நாட்டத் ெதன்மனார ் லவர"் (ெதால், எ த் .  ற் ய. 77);.

     [அ காரம்் +  றன் + அ ைட.]

அ காரப்ேப

அ காரப்ேப  adikārappēṟu, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக (S.I.I. iv, 125);; an ancient tax.

     [அ காரம் + ேப .]

அ காரப் ெபான்

அ காரப் ெபான் adikārappoṉ, ெப. (n.)

   ெபாற்காசாக வாங்கப்பட்ட பைழய வரிவைக (S.I.I. iv, 195);; a kind of ancient tax, in gold.

     [அ காரம் + ெபான்.]
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அ காரம்

அ காரம்1 adikāram, ெப. (n.)

   1. அ கரித்தல்; the act of increasing, enlargement.

     'எ த்த கார ெமன்பதற்  எ த்  அ கரித்தல் எனப் ெபா ள் வா ம் உண் ' (நன். எ த் . 
ன் ைர, இராமா.  த்.);.

   2. உைடைம, உைடயனாந் தன்ைம; possession, ownership.

இவேன இந்த ட் ன் அ கார ைடயவன் (உ.வ.);.

   3. உரிைம; right of possession or enjoyment.

     'அ கார ெமன்ற ெபா ண்ைம.........  ழைமெயன ம் ெகாள்ளப்ப ம் (ெதால். ெபா ள். மர. 110. 
ேபரா. உைர);.

   4. ஆட் ; rule, dominion, sovereignty.

     'அ காரத்ைதத் தன்மாட்  ைவத்  மன்னவன் வ ேத ப்ப' ( .ேபா. பா. 6 ; 2, பக். 376);.

   5. பத  வ ைம, அ வலாற்றல்; public office, power, authority.

அவ க் ப் பணியாளைர அமரத்்த ந் தள்ள ம் அ கார ண் . அ த ள்ைள ம் வாய் ம் 
அ காரம் (உ.வ.);. 'அ காரம் இல்லா ட்டால் பரியாரம் ேவண் ம்' (பழ.);.

   6. தைலைம; headship, leadership.

   7.  ற் ெப ம் ரி ; main division of a treatise.

எ த்த காரம், ெசால்ல காரம், ெபா ள காரம். 'எ த்ைத த வ ம் பல ஒத் ன  ெதா  
எ த்த காரம் என்றாரா ற் ' (நன். எ த் .  ன் ைர,  வஞான.  த்.);.

   8.  ல் ( ங்.); ; a scientific work, a grammatical treatise.

அ காரமலம்

 
 அ காரமலம் adikāramalam, ெப. (n.)

     [அ காரம் + மலம்.]

அ கார ைற

அ கார ைற adikāramuṟai, ெப. (n.)

    ற் ரி ன் ைறைவப் ; logical order of subjects in a book.

     'அ கார ைறைம என்ப ,  ன்னின்ற த் ரப் ெபா ண்ைம ன்வ ஞ் த் ரத் ற் ம் 
ெபறற்பாலன ெபறைவத்தல்; அைவ;

     "இயற்ைகப் ெபா ைள ற்ெறனக் ளத்தல்" (ெதால். ெசால்.  ள , 19);

என்றவ  இற்ெறனக் ளத்த ரிைம ண்டதன்ேற. அதைன,

     "ெசயற்ைகப் ெபா ைள யாக்க ெமா  றல்" (ெதால், ெசால்.  ள , 20);

என் ங் ெகாள்ள ைவத்த ம் " ற் ய கரம் நிற்றல் ேவண் ம்" (ெதால், எ த் . ெமா . 1);

என்பதைன " ற் ய கரம் வல்லா ரந்்ேத" (ெதால். எ த் . ெமா . 3); நிற்றல் ேவண் ம் என்  
ெகாள்ளைவத்த ம் ேபால்வன.

இனி, வழக் ய ம் வழக் யலாற் ெசய்யப்பட்ட ெசய் ளிய ம்பற்  எ ந்த இலக்கணம் 
இயற்ற ெழனப்ப ம். அச ்ெசய் ளின்  அைமயாத இைச லக்கணம் இைசத் த ெழனப் 
ெபயெரய்  அவ் யற்ற ழ்ப் ன்னர ்ைவக்கப்பட்டெதனப்ப ம்; இவ் ரண்டன்வ  நிகழ்த் ங் 

த் லக்கணங் ய நாடகத்த ழ் அவற் ப் ன்னரத்்தாெமன ைறைம த ம்; இனி 
இயற்ற ள் ம் எ த்த காரத்ேதா  ெசால்ல காரத் ற் ம், ெசால்ல காரத்ேதா  
ெபா ள காரத் ற் ம் இைய  த ம்; அ காரத் ள் ஒத் ப் பலவாக ன் அைவ ஒன்றன் ன் 
ஒன்  ைவத்தற்  இைய  த ம்; அவ்வாேற த் ரத் ற்  இைய  த ெமல்லாம் 
அ கார ைறைமக்  இன ெமன்  ேசரத்் ணரப்ப ம்' (ெதால். ெபா ள். மர. 110, ேபரா. உைர);.

     [அ காரம் +  ைற.]
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அ காரேமெல த்

அ காரேமெல த்  adikāramēleḻuddu, ெப. (n.)

    ழ வலர ் றப் த்த கட்டைளைய மாற் ெய ம் ஆைண; revisional order.

     ' ச் ந் ரத்  மஹாஸ்ைபேயாம் அ கார ேமெல த் ' (T.A.S. iii, 71);.

     [அ காரம் + ேமெல த் .]

அ கார ைர

அ கார ைர adikāravurai, ெப. (n.)

   ஒ  ற்பா ற்  அ காரத்ேதா  அல்ல  ற் ரிேவா  ெபா ந்த ஓரி  ெசால்ைல 
வ த் ைரக் ம் உைர,  ைர ப னான்க ள் ஒன் ; supplying of an ellipsis to complete the sense of a rule 
or passage according to the context, one of the 14 requisites of a commentary.

     'அ காரத்தால் வ க்கப்பட்டெதன அ காரதெ்தா  ெபா ந்தக் காட்  ெய  ைர 
அ கார ைர' (நன். 21. இராமா.  த்.);.

     [அ காரம் + உைர.]

அ காரேவாைல 
(பத் ரம்)

 
 அ காரேவாைல (பத் ரம்) adikāravōlaibaddiram, ெப. (n.)

   ஒ வன் தனக் த் தைலமாறாக (ப லாக);  ைனயாற்றேவா வழக்காடேவா இன்ெனா வ க்  
எ க்ெகா க் ம் ஓைல; letter of authority, power of attorney by which a person appoints another to act for him in 
business or legal matters.

     [அ காரம் + ஓைல.]

அ காரன்

அ காரன் adikāraṉ, ெப. (n.)

   1. அ காரி; officer, superintending official, a person of authority.

     'வரிகைளச ் மத்  அநியாயஞ் ெசய்த ர் க அ காரரக்ள் ச காரரக்ேள' (ெபண்ம மாைல, பக். 
136);.

   2. அ கார வன் பாரக்்க;see adigara-Śivan.

ம. அ காரர்

அ காரி

அ காரி1 adikāri, ெப. (n.)

   1. ேகள் த்தைலவர ்( சாரைணக் கரத்்தா); (ெவட.்);; executive or superintending officer (Insc.);.

     "அ காரி டேன எ ரப்ண்ணலாமா?',

     'அ காரி ம் தைலயாரி ம் ஒன்றானால் மட் ம் டலாம்',

     'அ காரி ட் ல் த் தைலயாரி ட் ல் ைவத்த ேபால',

     'அ காரி ட் க் ேகா டை்ட யானவன் ட்  அம் ைய ைடத்ததாம் (பழ.);.

   2. அர யல் அ வலர;் government officer or official.

   3. ேமல காரி; superior, higher authority over one.

நீ எனக்  அ காரியா?

   4. ஓர ்அ காரத் ன் தைலைமய வலன் (நாஞ்.);; officer in charge of a adigăram (Năfi.);.

   5. ( வ.); ெப ைடயார ்(மேக வரன்); ( . . 5.1 ; 65, மைறஞா.);;   6. உரிைம ள்ளவன்; rightful claimant, 
proprietor, owner, master.

   7. ஒ  ப ப் த் ைற ல் அல்ல  ஒ  ல ல் ேதரச்் ெபற்றவன்; an authority on a subject or a branch of 
knowledge.

லகக் கல் க்  அரங்கநாதன் ஒர ்அ காரி,  ம்பக் கட் ப்பாட் த் ட்டத் ற் ச ்சந் ரேசகரன் 
ஒர ்அ காரி, ெபரிய ராணத் ற் க் ேகாைவச ் ப் ர மணிய த யார ்ஒர ்அ காரியாவர.்

   8. ஒ  ைலக் கற்கத் த ந்தவன்; one qualified to study a literary or scientific work.

     'அந் ல்............... ேகட்டற் ரிய அ காரிகளாவார ்இவெரன்ப  உம்' (நன்.  றப் ப்.  வஞான. 
த்.);.
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அ காலம்

அ காலம் adikālam, ெப. (n.)

   1.  யற் க க்கல்; early dawn.

     "அ கால ப் ன் ணத்ைதக் காண்" (பதாரத்்த 1309);.

   2. ெந ேநரம்; long time (சா.அக.);.

அ காைல

அ காைல adikālai, ெப. (n.)

அ காலம் 1. பாரக்்க;see adi-kalam1.

     'அ காைல எழாதவன் ேவைல அ தா ம் ரா ' (பழ.);.

அ கம்

 
 அ கம் adigugam, ெப. (n.)

   ேபராமல் ; single-flowered Arabian jasmine, Jasminum sambuc (சா.அக.);.

அ ணம்

 
 அ ணம் adiguṇam, ெப. (n.)

     நற்பண் , ேமலான தன்ைம; good quality, virtuous character, extraordinary greatness.

அ ணன்

அ ணன் adiguṇaṉ, ெப. (n.)

   1. ேமலான ண ள்ளவன்; one possessing extraordinary attributes.

     "களிற  ளி ட ரிெசய்த அ ணன்" (ேதவா. 1.22;5);.

   2. கட ள்; God, as transcending all attributes.

   3. அ கன் ( வா.);; Arhat.

அ ம்ைப

 
 அ ம்ைப adigumbai, ெப. (n.)

   கரிசலாங்கண்ணி (மைல.); ; species of eclipta (ெச.அக.); .

   ெபாற்றைலக் ைகயாந்தகைர; Marigold verbisena, Wedelia calundulacea (சா.அக.);.

அ ைக

அ ைக adigai, ெப. (n.)

   1. அ கமான ; that which is much or in excess.

     'பலா கயானால்' (ெபளட ்மாயா 55, உைர); (சங்.அக.);.

   2. (ந நாெடன் ம்); ெதன்னாரக்் கா  மாவட்டத் ள்ள ம்,  வெப மான் ப் ரத்ைத 
ெயரித்ததாகச ்ெசால்லப்ப வ மான ஒ  வநகர,் எண் மறத்தா க ள் ஒன் ;Śiva shrine in South Arcot 
district where Šiva is believed to have reduced to ashes the Tiripuram, one of Atta Virattam.

 அ ைக atikai, ெப. (n.)

   ெதன் ஆரக்்கா  மாவட்டத் ல் பண் ட் க்  அ ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் name of the village in south arcot 
near the Panrutti.

     [அ யன்→அ ைக.]

அ ேகாரம்
அ ேகாரம் adiāram, ெப. (n.)

   ெநல்  (T.C.M. ii, 2;429);; Emblic myrobalan.

அ ேகாலம்

அ ேகாலம் adiālam, ெப. (n.)

   1.  க்கவழ ; excessive beauty (சா.அக.);.

   2. அ ஞ் ல் ( .அ.); ; sage-leaved alangium, Alangium lamarckii.
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அ ேகாவம்

 
 அ ேகாவம் adiāvam, ெப. (n.)

அ ேகாலம் பாரக்்க;see adi-kölam.

அ ேகா கம்

 
 அ ேகா கம் adiāvigam, ெப. (n.)

   ெசந்ேதாட் ; climbing nettle, Tragia involucrata (சா.அக.);.

அ ங்கம்

அ ங்கம் adiṅgam, ெப. (n.)

   1. அ ம ரம்; liquorice plant.

     "அ ங்கத் ன் கவளங் ெகாண்டால்" ( வக. 750);.

   2.  ன்  (L.);; crab's-eye.

     [அ ங்  → அ ங்கம்.]

அ ங்  பாரக்்க;see adirigu.

அ ங்கன்

 
 அ ங்கன் adiṅgaṉ, ெப. (n.)

அ ங்கம் பாரக்்க;see adingam.

அ ங்

அ ங்  adiṅgu, ெப. (n.)

   அ ம ரம்; liquorice plant.

     "அரக்  ம ங் ம்" (ெப ங். இலா வாண. 18 ; 46);.

ம வ. அ ங்ைக, அ ங்கம், அ ங்கன்.

அ ங்ைக

 
 அ ங்ைக adiṅgai, ெப. (n.)

அ ங்கம் பாரக்்க;see adirigam.

அ ட்கம்

 
 அ டக்ம் adisuṭkam, ெப. (n.)

   வ ற் த் ன் (சமாக் னி ன்);  ைறவால் நா க்  நாள் உடம்  ெம ந் , க த்  வ  
ெதாைட த ய உ ப் கள் உலரந்்  ம் த் ேதவாங்ைகப்ேபால் இைளத்த உ வத்ைத அைடயச ்
ெசய் ம் ேநாய்; a progressive wasting disease arising from decreased appetite due to digestive disorders. It is marked by 
reduction of fat, loss of blood and weakening of muscles in the thighs, neck, abdomen, etc. and a general emaciation owing 
to lack of nutrition, Idiopathic muscular atrophy (சா.அக.);.

அ ரம்

 
 அ ரம் adisuram, ெப. (n.)

    ங்காய்சச்ல்; high fever, Hyperpyrexia (சா.அக.);.

அ த்

 
 அ த்  adisuḻuddi, ெப. (n.)

   மயக்கத்ேதா  ய க்கம்;

அ ரன்

 
 அ ரன் adicūraṉ, ெப. (n.)

   ெப மறவன்; great hero, one who excels in valour.
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அ தாகம்

 
 அ தாகம் adidākam, ெப. (n.)

    ந்த நீர ்ேவடை்க; intense thirst, Anadypsia (சா.அக.);.

க. அ தாக

     [அ  + தாகம். Skt. daha → த. தாகம்.]

அ தாரம்

 
 அ தாரம் adidāram, ெப. (n.)

   இலந்ைத (மைல.);; jujube tree, Ziziphus jujuba.

ம வ. அ நாரம்

அ தானம்
அ தானம் adidāṉam, ெப. (n.)

   ெப ங்ெகாைட ( ந்தா. நி. 143);; munificence, liberal giving.

அ தன்

 
 அ தன் adidūdaṉ, ெப. (n.)

அ ெதய்வம்

அ ெதய்வம் adideyvam, ெப. (n.)

   இடத்ைதயா ந் ெதய்வம், எ ந்த ளி க் ந் ெதய்வம்; presiding deity.

     " ரம்ெபா  ப த்த ண்ணியேன ய ெதய்வம்" ( த. எக் ,  . 6 ; 4);.

அ ேதவன்

அ ேதவன் adidēvaṉ, ெப. (n.)

   1.  லெதய்வம்; tutelary deity.

   2. ேமலான கட ள்; Supreme God.

   ம. அ ேதவன் ; க. அ ேதவெத ; ெத. அ  ேத ; Pali atideva.

அ நரம்

 
 அ நரம் adinaram, ெப. (n.)

    ைம அ ம ரம்; sweet root, Glycirrhiza glabra (சா.அக.);.

அ நாரம்

 
 அ நாரம் adināram, ெப. (n.)

   இலந்ைத; Indian plum, Ziziphus jujuba (சா.அக.);.

அ தாரம் பாரக்்க;see adidaram.

அ நீர்

அ நீர ்adinīr, ெப. (n.)

   1.  க்க நீர;் water in excess, as in cold.

   2. அள ற்  ஞ் ன த் ரம்; excessive urination, as in diabetes  (சா.அக.);.

அ நீலம்

 
 அ நீலம் adinīlam, ெப. (n.)

   இ ப்ைப; honey tree, Bassia longifolia alias B. latifolia (சா.அக.);.
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அ ட்பம்

அ ட்பம் adinuṭpam, ெப. (n.)

   1.   ண்ைம; microscopic minuteness.

   2.  ளங்காத அல்ல  க்க யாத ண்ணிய க்கலான ெசய் ; that which is exceedingly minute, 
complex and difficult to understand or solve.

     "ம ட்ப ேலா ைடயாரக்் க ட்பம்

யா ள ன்னிற் பைவ" ( றள், 636);.

அ ண்கணிதம்

 
 அ ண்கணிதம் adinuṇkaṇidam, ெப. (n.)

   வைக ட்  ண்கணிதம் ( ைவ);; Differential Calculus (Pond.);.

அ ேநாய்

 
 அ ேநாய் adinōy, ெப. (n.)

   அ ஞ் ல் (பரி.அக.);; sage-leaved alangium.

அ பச

 
 அ பச  adibasami, ெப. (n.)

   ெகான்ைற (மைல.);; Indian laburnum, Cassia fistula.

ெத. அ ப

அ ப

 
 அ ப  adibasi, ெப. (n.)

   க ம்ப ; abnormal increase in the sensation of hunger, Hyperorexia (சா.அக.);.

அ பத்தநாயனார்
அ பத்தநாயனார ்adibaddanāyaṉār, ெப. (n.)

   அ பத் ன்  வன யாரக் ள் ஒ வர;் name of a canonized Saiva saint, one of 63.

அ ப ங்

 
 அ ப ங்  adibaduṅgi, ெப. (n.)

   ெகா ேவ  ( .அ.);; Ceylon leadwort, Plumbago zeylanica.

அ பம்

 
 அ பம் adibam, ெப. (n.)

   ேவம்  ( த்.அக.);;  margosa.

 அ பம் adibam, ெப. (n.)

    ைள ன் றப்  க்க உயரந்்த ; the superior portion of the brain, cerebrum (சா.அக.);.

     [Skt. adhipa → த. அ பம்.]

அ பலம்

அ பலம் adibalam, ெப. (n.)

   1. ேநரவ்ாளம் (பச.் .);; true croton-oil plant, Croton tigilium.

   2. ம ர ்மாணிக்கம்; morning mallow, Sida aclita (சா.அக.);.

அ பலா

 
 அ பலா adibalā, ெப. (n.)

    த் ; evening mallow, Abutilon crispum (சா.அக.);.

ம. அ ம்பல
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அ பைல

 
 அ பைல adibalai, ெப. (n.)

   ேபரா ட்  (ைதலவ.);; species of Hibiscus (ெச.அக.); — fragrant sticky mallow, Pavonia odorata (சா.அக.);.

அ பற் சச்ம்

 
 அ பற் சச்ம் adibaṟāccam, ெப. (n.)

   பற்கள் அ கமாகக் தல்; over-sensitiveness of the teeth, Odonthemodia.

     [அ  + பல் +  சச்ம்.]

அ ப சச்ம்

 
 அ ப சச்ம் adibaṟiccam, ெப. (n.)

   வா ைவ ( .அ.);; climbing staff plant (ெச.அக.); — intellect tree, Celastrus pariculata (சா.அக.);.

அ பாற் ெசாரி

அ பாற் ெசாரி  adipāṟcorivu, ெப. (n.)

   1.  யான பால் ரப் ; excessive secretion of milk, Hyperlactation.

   2.  ைலப்பால் யாகச ் ரந்  ஒ தல்; excessive secretion and flow of milk in a nursing woman, 
Galactorrhea.

     [அ  + பால் + ெசாரி .]

அ த்தம்

 
 அ த்தம் adibiddam, ெப. (n.)

    த்த ; excessive secretion of bile, Hypercholia.

அ ள்ைள

 
 அ ள்ைள adibiḷḷai, ெப. (n.)

    த்த மைன  (ேகாைவ);; senior wife (Cm.);.

     [ஒ கா. Skt.adi + த.  ள்ைள (மைன );.]

அ தம்

அ தம் adipūdam, ெப. (n.)

   1. மாையமலம்; the spiritual substratum of the material or gross objects (சா.அக.);.

   2. மாைய யாற்றல்; the all penetrating influence of the Supreme Spirit.

   3.  தனிைல ( ர ); மாைய, அதாவ  உலகத் ற் க் கரணியமான (காரணமான); 
மாைய; material Maya (illusion); as the base on which this material world is created.

ல் (அ த்த); மாைய பாரக்்க;see tivilmayay.

   4. உடம் ற்  (சரீரத் க் ); ேவறா ம், ெபா கட் ப் லனா ம் (இந் ரியங்க க்  டயமா ம்); 
இ க் ம் ெபா ள் ( சாரசா, 29);; matter which is different from the body and perceived by the senses (சா.அக.);.

   5. பரம ஆதன் (பரமாத் மா); ;  the Supreme or Universal Soul (சா.அக.);.

ம. அ தம்; க. அ த.

     [அ  +  தம்.  த்தல் = ேதான் தல்.   →   →  தம் = ஐம்ெபா ட ் க ள் ஒன்றாகத் 
ேதான் ய .]

இதன் ளக்கத்ைதப் தம் என் ம் உ ப்ப ற் காண்க.
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அ ம க்

 
 அ ம க்  adimadukkuru, ெப. (n.)

   நீரி  ேநா ல் ச க்கைர னாேலற்ப ம் ெகாப் ளங்கள்; small papules occurring in diabetes due to 
irritation of the skin, Symptomatic prurigo (சா.அக.);.

     [அ  + ம  +  .]

அ ம க்

 
 அ ம க்  adimadukkurudi, ெப. (n.)

   அ கமாகத் த் ப் ச ்ேசரந்்த அரத்தம்; excess of sugar in the blood, Hyperglycemia (சா. அக.);.

     [அ  + ம  +  .]

அ ம ரக

அ ம ரக  adimaduragavi, ெப. (n.)

   15ஆம் ற்றாண் ல் காளேமகப் லவர ்காலத் ந்த மைலராயன் அைவக்களத ்தைலைமப் 
லவர ்(த ழ்நாவ, 209);; name of the poet laureate in the court of Thirumalairayan, contemporary of Kalamēgappulavar, 

15th century.

     [மத்  → ம  → ம ர ்→ ம ரம். அ  + ம ரம் + Skt. kavi - அ ம ரக .]

ம ரம் பாரக்்க;see maduram.

அ ம ரப்பால்

 
 அ ம ரப்பால் adimadurappāl, ெப. (n.)

   அ ம ரச ்ெச ன் ேவரினின்  வ க் ம் பால். இக் கைடசச்ரக்  வா லடக் க் ெகாள்ளின் 
நாவறட் , வாய்ப் ண், ேவக்காளம் த யவற்ைற நீக் ம்; a dry extract prepared from the decoction of the 
roots of honey-creeper by evaporation, used as a cure for persistent thirst or parched tongue, stomatitis or ulcers of the 
mouth, inflammation of the mouth, etc. (சா.அக.);.

     [அ ம ரம் + பால்.]

அ ம ரம்

அ ம ரம் adimaduram, ெப. (n.)

    க இனிைமயான ; that which is very sweet.

     "அ ம ரக் கனிெயான் " (ெபரிய . காைரக். 25);.

ம., க. அ ம ர ; ெத. அ ம ர .

 அ ம ரம் adimaduram, ெப. (n.)

   1. ந மணப் வைக;     " ங் ணம் ரச ர வ ந்த  ம ரம்" (மசச் . ச வ. 8);.

 liquoriceplant, Glycyrrhiza glabra (ெச.அக.);

    ைம அ ம ரம்; honey-creeper, Glycirrhiza triphylla (சா.அக.);.

   2.  ன்  (மைல.); ; crab's-eye (ெச.அக.);.

   3. நாட்  அ ம ரம் அல்ல  ன் ேவர;் Indian liquorice root, Abrus precatorious (சா.அக.);.

ம. அ ம ரம் ; க. அ ம ர ; ெத. அ ம ர .

அ மந்தம்

அ மந்தம் adimandam, ெப. (n.)

    ந்த கண்ேணாைவ ம் ஒற்ைறத் தைலவ ைய ம் உண்டாக் ம். ஒ  கண்ேணாய்; a disease 
invariably attended with an excruciating pain in the eye, and extending upward to one side of the head (சா.அக.);.

     [அ  + மந்தம். ெமாத்  → ெமாந்  → ெமாந்தம் → மந்தம்.]

அ மந்தம் -  க்கண்ேணாய் ன்ற ள் ஒன் . அ  ஊைதய மந்தம் (வாதா  மந்தம்);, 
த்தவ மந்தம், ேகாைழய மந்தம் ( ேலட் மா மந்தம்);, அரத்தவ மந்தம் (ரக்தா மந்தம்);, 
ைகய மந்தம் (அதா மந்தம்); என ஐவைகப்ப ம் ( வரட.் 258); - (சங்.அக.);.
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அ மந்தாரம்

 
 அ மந்தாரம் adimandāram, ெப. (n.)

   கண் வ த் க் க த்  நீர ்வ ந் , பாைவ ற் த்த ண்டா ப் பாரை்வ நா க் நாள் 
இ ண் வ ம் ராக் கண்ேணாய்; a chronic incurable disease of the eye, marked by inflammation and darting pain of 
the cornea, watery discharge from the eyes, hazy vision and gradual loss of sight (சா.அக.);.

     [மந்தம் + ஆரம் (ஓர ்ஈ ); - மந்தாரம்.]

அ ம ர்வளர்த்

அ ம ரவ்ளரத்்  adimayirvaḷarddi, ெப. (n.)

   1. தைலம ர ்அ கமாக வளரத்ல்; excessive growth of hair on the scalp.

   2. உடம் ல் அ கமாக ம ர ் ைளத்தல்; excessive growth of hair all over body, Hypertrichiasis universalis 
(சா.அக.);.

அ மல்

அ மல்  adimalli, ெப. (n.)

   மா லங்கம் (மைற.அக.);; a species of crataeva.

ஒ.ேநா ; அ மலம் 1.

அ மலம்

அ மலம் adimalam, ெப. (n.)

   1. மா ங்கம் ( .அ.);; species of crataeva (ெச.அக.); — sacred lingam tree, Crataeva religiosa (சா.அக.);.

   2. அ க மலந்தள்ளல்; excessive discharge of faecal matter (சா.அக.);.

அ மாதம்

 
 அ மாதம் adimādam, ெப. (n.)

அ க மாதம் பாரக்்க;see adiga-mddam.

அ

 
 அ  adimidi, ெப. (n.)

    ம்பாட்டம், ஒட்ேடாலக்க நைட (யாழ்ப்.);; acting very ostentatiously because of prosperity (J.);.

அ ணி

 
 அ ணி adimuṇi, ெப. (n.)

    ற ைடய ணற் ந்  நீரிைறத் ப் ப ரி வதற்காகக் ணற் க்கார க் க் ெகா க் ம் 
வாரம்; dues payable by owners of fields to owners of wells for drawing water from the wells for irrigating their fields (R.T.);.

     [ஒ கா. அ கம் + உணி.]

அ த்தகம்

அ த்தகம் adimuddagam, ெப. (n.)

   1. அனிசை்ச; ring-worm root, Rhinacanthus communis.

   2. மஞ்சள் மந்தாைர; mountain ebony, Bauhinia tomentosa (சா.அக..);.

அ த் ரநீக்

 
 அ த் ரநீக்  adimūddiranīkki, ெப. (n.)

    வப் ப் ெபான்னாங்கண்ணி; a red species of edible plant, river blatty, Illecebrum sessile (சா.அக.);.

     [அ த் ரம் + நீக் .]

அ த் ரம்

அ த் ரம் adimūddiram, ெப. (n.)

   1.  த் ரம் யாகப் ெபய்தல்; excessive secretion of urine, Hyperdiuresis.

   2. ஒ வைக நீரி ; a kind of diabetes, Diabetes insipidus (சா.அக.);.

     [அ  +  த் ரம்.]
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அ த் ரெவா
க்

 
 அ த் ரெவா க்  adimūddiravoḻukku, ெப. (n,)

    த் ரம் யாக ெவா தல்; an excessive flow of urine, Urorrhagia, urethrorrhea (சா.அக.);.

     [அ  +  த் ரம் + ஒ க் .]

அ யம்

அ யம் adiyam, ெப. (n.)

   1. ஒ  ம ந்  (சங்.அக.);; a kind of medicine.

   2. ஒ வைகச ்ெசயற்ைக நஞ்  (அப் ரகப் பாடாணம்);; a kind of mineral poison prepared from mica (சா.அக.);.

அ யமான்

அ யமான்1 adiyamāṉ, ெப. (n.)

   கைடெய  வள்ளல்க ெளா வன்; a liberal chief of the 2nd century A.D.

     "அணி  னணிந்த யாைன யேறர ்அ யமான்" ( றநா. 101; 4.5);.

அ யமான் ெந மானஞ்  பாரக்்க;see adiyaman-medund n-afiji.

     [அ கன் → அ யன். மகன் → மான். அ யன் + மான் (ஆ.பா. ஈ ); - அ யமான்.]

 அ யமான்2 adiyamāṉ, ெப. (n.)

அ கமான் பாரக்்க;see adigaman=.

அ யமான் 
ெந மானஞ்

அ யமான் ெந மானஞ்  adiyamāṉneḍumāṉañji, ெப. (n.)

   கைடெய  வள்ளல்க ள் ஒ வ ம் ஒளைவயாைரச ் றப்பாகப் ேபாற் னவ மான ஒ  
ற்றரசன்; hame of an ancient chief noted for his liberality and for his patronage of the poetess Avvai, one of seven 

Kadaivallal.

     'அ யமான் ெந மானஞ் ைய ஒளைவயார ்பா ய ' ( றநா. 87, ெகா );.

     [அ யன் + மான் + ெந  + மான் + அஞ் .]

அ யர்

அ யர ்adiyar, ெப. (n.)

   அ கமான் னர;் name of the line of Adigamān, a branch of the Ceras.

     "ஆரக்  நற  ன யர ்ேகாமான்" ( றநா. 91; 3);.

அ யர்ேகாமான்

அ யரே்காமான் adiyarāmāṉ, ெப. (n.)

   அ கர் த் தைலவனான அ யமான் ெந மானஞ் ; Adiyaman, a chief of a branch of the Cēras.

     "ஆரக்  நற  ன யர ்ேகா ன்

ேபார  ற் ெபாலந்தா ரஞ் " ( றநா. 91 ; 3-4);.

     [அ யன் → அ யர ்+ ேகாமான். ேகா + மகன் – ேகாமகன் → ேகாமான்.]

அ யரத்தம்

அ யரத்தம் adiyaraddam, ெப. (n.)

   1.  கச ் வப் ; bright red.

   2. உடம் ள்ள அரத்த ைக; excessive blood in the body, Hyperemia (சா.அக.);.

ம., க. அ ரக்த.

     [அ  + அரத்தம்.]

அ ய வதம்

அ ய வதம் adiyaruvadam, ெப. (n.)

   1. ஏற்ெகனேவ ள்ள கழைலேமற் றப்ப ம் மற்ெறா  கைரயாக் கழைலக் கட் ; an incurable tumour 
cropping upon another existing one, secondary tumour.

   2. ஒேர காலத் ல் அல்ல  ஒன்றன் ன் ஒன்றாக எ ம் ம் பல கழைலக் கட் கள்; numerous contiguous 
tumours cropping up simultaneously or one after another, multiple tumour (சா.அக.);.

     [அ  + அ வதம்.]
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அ யைரயன்

அ யைரயன் adiyaraiyaṉ, ெப. (n.)

    ன் வைலஞர ்தைலவன்; chief of fishermen.

     "இலங்க  யைரயனம் மன்பன்" ( வால வா. 22;9);.

     [அ  + அைரயன்.]

அ யன்

அ யன் adiyaṉ, ெப. (n.)

   1. ேமம்பட்டவன்; one who is pre-eminent.

     " வாவ  ைற ள் அ யேன" (ேதவா. 7.70;4);.

   2. அ கமான்; Adigaman.

ம. அ யன்

     [அ கன் → அ யன்.]

அ யாமம்

அ யாமம் adiyāmam, ெப. (n.)

   அ கம் ல் ( .அ.);; Cynodon grass (ெச.அக.); – (சா.அக.);

   1. அ கம் ல்; couch grass, Agrostis linearis.

   2.  யற் ல்; Cynodon grass, Cymodon dectylon.

 அ யாமம் adiyāmam, ெப. (n.)

   1. அ கம் ல்; couch grass, Agrostis linearis.

   2.  யற் ல்; cynodon grass, cynodon dactylon (சா.அக.);.

அ சச்ம்

 
 அ சச்ம் adiyuccam, ெப. (n.)

     [அ  + உசச்ம். உத்  → உச்  → உசச்ம்.]

அ ழ்-தல்

அ ழ்-தல் adiyumiḻdal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அ கமாக வாய்நீ றலால் அ க்க  ப் தல்; constant spitting owthg to excessive flow of saliva.

   2. இதன் (ரச); ம ந்ைதத ்தவறாகப்  பயன்ப த்தலால் அள ற்  ஞ்  வாய்நீர ்ஒ கல்; abnormal flow 
of saliva due to misuse of mercury drugs, Mercurialism alias Mercury ptyalism (சா.அக.);.

     [அ  + உ ழ்தல்.]
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அ ர்-தல்

அ ர-்தல் adirdal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1.  ங் தல்; to shake, quake, tremble, as by an earthquake, by the fall of a tree, by the rolling of chariots, by the loud 
report of a gun.

நிலம ரந்்த  (உ.வ.);.

     "ெபண்ெணா த்  ேப ற் ெப ம்  தான ம்" (நீ ெவண். 31);. 'அ ர அ த்தால் உ ர 
ைள ம்', 'அ ர ஆ க் ையக் ெக த்தாள்' (பழ.);.

   2. உடம்  ந ங் தல்; to be startled, as by the sound of a cannon.

   3. உளம் ந ங் தல்; to be alarmed, as by reports of robbery, by the prevalence of an epidemic.

     "அ ர வ வேதார ்ேநாய்" ( றள், 429);.

   4.  ைசயாகத் த்தல்; to vibrate.

   5.  ழங் தல்; to resound, as thunder, to reverberate, to sound as a drum, to roar as a lion.

     "அ ர மா ழ " ( வாலவா. 37 ; 23);.

   6. எ ெரா த்தல்; to echo.

     " ரல்ேகட்ட ேகா  ன்ற ரக் வ" (பரிபா. 8;19);.

ம. அ க ; க. அ  ; ெத. அத  ;  . அ னி.

அ ர்-த்தல்

அ ர-்த்தல் adirddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.  ழங் தல்; to thunder, roar, as the sea.

     "ம த்த ேவைலயல் ேவைல  ைடந்ெதன வாய் ட ்ட ரத்்த" (கந்த . தக்க த த். 325);.

   2. கலங் தல்; to be confused.

     " ற்றான ரப்் ற் ெபா ள ரக்் ம்" (நான்மணிக். 21);.

--, 4 ெச. ன்றா . (v.t.);

   1. அைசத்தல்; to shake.

   2. ந ங்கச ்ெசய்தல்; to cause alarm by shouting, intimidate.

     " ன்ன ரக்் ஞ் ெசய் ைன" (நான்மணிக். 69);.

   3. அதட் தல்; to rebuke, menace.

     "அரிப்பதாக ரகப் பதாகைன ய ரத்் " (பாரத. ப ெனட். 186);.

   4. ெசால் தல்; to say, tell ( ங்.);.

   5. அைசத் த் தள் தல் (சங்.அக.);; to shake and push away.

     "அஞ்ெச த்தா ல ரத்ெ்த ந் '' (ேகா ற் . பா . 9);.

அ ர்

அ ர ்adir, ெப. (n.)

   1. ந க்கம்; shivering.

   2. அசச்ம்; fear.

   3. க ைல; exorbitant demand or price.

அ ர்காணி

அ ரக்ாணி adirkāṇi, ெப. (n.)

   காணியாட் ரிைம; proprietary right in village lands.

     'தனக்  அ ரக்ாணியாக' (S.I.I. iv, 156);.

     [அ ர ்+ காணி.]
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அ ர்ச்

அ ரச்்  adircci, ெப. (n.)

   1. அைச  (சா.அக.);; shaking.

   2. அ கப்ப தல் (சங்.அக.);; increase.

   3. ந ங் ைக ( வா.);; trembling as by an earthquake, from thunder.

   4. அசச்ம்; fear.

   5. ேபேராைச ( வா.); ; loud noise or report.

   6.  ளிறல், உரறல்; roaring.

     "காய் னக் களிற ரந்்  ம ரச்் " (உபேதசகா.  . 118);.

   7.  ன்வ யால் நரம் ற் ம், க ந் யரச ்ெசய் யால் மனத் ற் ம் ஏற்ப ம் ந்தாக் ; electric 
shock or sudden and violent emotion caused by unbearable tragic news.

க. அ ெக

     [அ ரத்்  → அ ரச்் .]

அ ர்சன்னி

அ ரச்ன்னி adircaṉṉi, ெப. (n.)

   1. இ  ேநாயால் ஏற்ப ம் அ ரச்் ; tremors in delirium.

   2. தாங்க யா ேநா , அ , காயம்,  ண் த யவற்றாேலற்ப ம் அ ரச்்  ; delirium as a result of 
unbearable pain, severe blow, wound, ulcer, etc., Traumatic delirium.

     [அ ர ்+ சன்னி. Skt. sannipädå → த. சன்னி = இ .]

அ ர்த்

அ ரத்்  adirddi, ெப. (n.)

   அ ரச்் ப் ேபேராைச; loud noise or report.

     'அ தான் இவன் கன் ம த் ேதா ற வ ரத்் யா ம் ( வ். ெபரியாழ். 3.2 ; 3,  யா.);.

     [அ ர ்→ அ ரத்் .]

அ ர்ப்

அ ரப்்  adirppu, ெப. (n.)

   1. அ ரச்் , ந க்கம்; trembling.

     "இப்ப  ய ஞ்சம ரிைழத்  ம ரப்் னில்" (உபேதசகா.  ரா . 28);.

   2. எ ெரா ; echo.

     "எ ர்  ரா ன் ற ரப்் " (பரிபா. 8;21);.

க. அ ரப்்

     [அ ர ்→ அ ரப்் .]

அ ர் ைல

 
 அ ர் ைல adirvilai, ெப. (n.)

   மன ந ங்கத் தக்க க ைல; exorbitant demand, fabulous price.

அ ர்

அ ர்  adirvu, ெப. (n.)

   1. ந க்கம்; shaking trembling.

   2. யாழ்நரம் ன் அ ரச்் ; tremolo in a stringed instrument.

     "ெசம்பைக யாரப்்ேப ய ரே்வ டம்" ( லப். 8 ; 29);.

க. அ ரெ்க ; ெத. அ .

     [அ ர ்→ அ ர் .
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அ ர்ெவ

 
 அ ரெ்வ  adirveḍi, ெப. (n.)

அ ரே்வட்  பாரக்்க;see adir-véttu.

அ ர்ேவட்

அ ரே்வட்  adirvēṭṭu, ெப. (n.)

   1.  ழாய்ெவ ேயாைச; explosion of a rocket, usu. in temple festivals.

   2. ெவ ழாய் (யாழ்ப்.); ; rocket (J.);.

ெத. அ ேவ

அ ர

அ ர  adiraḍi, ெப. (n.)

   1. ெப ங்கலக்கம்; violent agitation.

     "அசச்ந்  ம ர ஞ் ெசாற்பன ம்" (பஞ்ச.  க. 720);.

   2.  ரட்  (ெநல்ைல);; bluff (Tn.);.

   3. க ைல; excess, as of prices.

ைல அ ர யா க் ற  (உ.வ.);.

   4. க ம்ேபச் ; violent language.

     [அ ர ்+ அ .]

அ ர க்காரன்

 
 அ ர க்காரன் adiraḍikkāraṉ, ெப. (n.)

   ேகட்பாரக்்  அ ரச்்  அல்ல  அசச்ம் உண்டா மா  உரத்த ர ற் க ைமயாகப் 
ேப பவன்; boisterous fellow.

     [அ ர ்+ அ  + காரன்.]

அ ரர்

அ ரர ்adirar, ெப. (n.)

   அ ரர;் Asuras.

     "அ ரர ்ேதவ ரியக்கர"் (ேதவா. 5.32;8);.

     [அ ரர ்→ அ ரர.்]

அ ரல்

அ ரல் adiral, ெப. (n.)

   1. ந ங்கல்; trembling.

   2. காட் மல் ைக; wild jasmin(e);.

     ' ரிமலர ்அ ர ம்' ( லப். 13 ; 156, அ ம்.);.

   3.  ன  (ேமா மல் ைக);; hog-creeper.

     "அ ரல் த்த ஆ ெகா ப் படாஅர"் ( ல்ைலப். 51); (ெச. அக.);

    ன ப் ; bastard rosewood climber, Dalbergia volubilis (சா.அக.);.

   4. அ த் ; spreading base of a tree's trunk, stump (W);.

 அ ரல் atiral, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் ெகா ; a creeper, dillenia Indica.

     [அ ர-்அ ரல்]
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அ ராகம்

 
 அ ராகம் adirākam, ெப. (n.)

   கந்தகம் ( .அ.);; sulphur.

அ ராம்ைப

 
 அ ராம்ைப adirāmbai, ெப. (n.)

   ெபாற்றைலக் ைகயாந்தகைர (மைல.);; a medicinal herb (ெச.அக.);; eclypta with yellow flowers, Marygold 
verbesina, Wedelia calendulacea (சா.அக..);.

அ ராயம்

 
 அ ராயம் adirāyam, ெப. (n.)

   இ ம்  (அ சயம்); ; amazement, wonder (W.);.

அ ராவ கள்

 
 அ ராவ கள் adirāvaḍigaḷ, ெப. (n.)

    த்த ள்ைளயார ் ம்மணிக்ேகாைவ ன் ஆ ரியரான ஒ  வன யார ்(ப ெனா.);; name of a 
Šaiva saint, author of the Mütta Pillaiyar Tirumummanikkövai.

அ

 
 அ  adili, ெப. (n.)

   ஒ வைக ேவர;் a kind of root.

     'காக்கணம் ேவர,் அ ேவர,் பாைல ேவர ்இம் ன் ம் அைரத் ப் பாத ேமற் ச் ச ்ெசய்ய ம், 
நச் த் ண்டா '

அ டயம்

 
 அ டயம் adiviḍayam, ெப. (n.)

   ஒ  ம ந் ச ்சரக் ; a bazaar drug called Indian atees, Aconitum heterophyllum.

     [P]

அ யரை்வ

 
 அ யரை்வ adiviyarvai, ெப. (n.)

    யாக யரை்வ காணல்; excessive sweating, Hyperephidrosis (சா.அக.);.

அ ரராமபாண்
யன்

அ ரராமபாண் யன் adivīrarāmapāṇṭiyaṉ, ெப. (n.)

   16ஆம் ற்றாண் ல் ெநல்ேவ  நாடை்ட யாண்டவ ம், ைநடதம், கா  காண்டம் த ய 
ப வல்களின் ஆ ரிய ம், இ க்காலப் பாண் ய ள் ஒ வ மான ற்றரசர;் name of a later Pandya 
king of Thirunelvéli, author of the Naidadam, Kašikandam and other works during 16th century.

அ ெவப்பம்

 
 அ ெவப்பம் adiveppam, ெப. (n.)

    க்க ெகா ப் ; high temperature, excessive heat, Hyperthermia (சா.அக.);.

அ ெவள்ைள

 
 அ ெவள்ைள adiveḷḷai, ெப. (n.)

   ஒ  ெசயற்ைக நஞ்  (பரங் ப் பாடாணம்);; sublimate of mercury (சா.அக.);.
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அ ெவள்ைளசெ்ச
ந் ரம்

 
 அ ெவள்ைளசெ்சந் ரம் adiveḷḷaiccendūram, ெப. (n.)

அ ெவள்ைள பாரக்்க;see adi-vellai.

     [அ  + ெவள்ைள + ெசந் ரம்.]

அ

அ  adu,  .ெப. (demons. pron.)

   1. ெபா வாக ெமய்ம் தற் ெசால் ன் ன் ஆளப்ப ம் அஃ ைண ெயா ைமச ்ேசய்ைமச ் ட் ப் 
ெபயர;் that, a demonstrative pronoun denoting a remote singular young child, animal or inanimate object, generally used 
before a consonant.

     'அததற்  ஒ  கவைல ஐயா க்  எட் க் கவைல', 'அ  ன்ேற க்கால் நா ைக வாழ் ' (பழ.);.

   2. அஃ ைண லைகக் க் ம் ட் ப்ெபயர;் a pronoun denoting the inanimate world.

     "அவனவள ெவ  மைவ  ைனைம ல்" ( .ேபா. 1);.

   3.  ற் யைதக் க் ம் ட் ப் ெபயர;் a pronoun referring to something mentioned or a statement made 
before.

ேநற்  ஒ மாம்பழம் ன்ேறன்; அ  க இனிைமயா ந்த . இந் யா ஆங் லத்ைத 
ட யாெதன் , தைலைம மந் ரினியார ்இந் ரா காந் யம்ைமயார ்ெதரி த் க் ன்றார;் அ  
க நல்ல ெசய்  (உ.வ.);.

ம., க., ேகாத.,  ட., பட.,  ட. அ  ; ெத. அ  ;  . அ  ;  . ஆத் ; ேகாண்., பர.், ெகாலா., அத் ;  ரா. ஏத.்

     [அ → அல் → அ . ஒ.ேநா.; ெமல் → ெம . இனி, ஆ  → அ  என் மாம்.]

 அ  adu, இைட (part)

   1. அஃ ைணெயா ைம ைன ற்  ; a neut. sing, ending of the finite verb.

அ  வந்த  (உ.வ.);

   2. காலங்காட் ம் ெதா ற்ெபயர ்ஈ க ள் ஒன் ; a tense-showing vbl. n. ending.

அவன் வந்த  எனக் த் ெதரியா  (உ.வ.);.

அ  இ  எனல்

அ  இ  எனல் aduidueṉal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1. ஏேத ம்-ஒன் பற்  ைற தல்; to complain about something or other.

என்னிடத் ல் அ  இ  என்  ெசால்லக் டா  (உ.வ.);.

   2. ஏேத ம் ஒன்  ேகட்டல்; to ask something or other.

என்னிடம் அ  இ  என்  ேகடக்க் டா  (உ.வ.);.

     [என் + அல் (ெதா.ெப. ஈ );.]

அ க்கம்

அ க்கம் adukkam, ெப. (n.)

   1. அ க்கம்; reduced condition, as of a boil.

   2. ஒ க்கம்; stuffing into the mouth.

   3. அ ப் ; beating.

     [ஒ ங்  → ஒ ங்  → அ ங்  → அ க் . அ க்  + அம் - அ க்கம்.]
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அ க் -தல்

அ க் -தல் adukkudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. அ க் தல்; to press with the fingers, as a ripe fruit or boil.

   2.  ைசதல்; to squeeze, pinch, as the stomach in grief.

     "அவ்வ ற க் ம்" ( ைள. வன்னி ங். 41);.

   3. க த்தல்; to bite, as one's lips.

     "நண் ந் யரந்தைன ேநாக்  நைகயாச ் ன  த ழ க் " ( ரம் . தக்கன்ேவ. 32);.

   4. ந க் தல்; to cut into pieces, mince as vegetables.

     " ரேநாய் ெவ ளி ேதாற்  ப்பற வ க்  ட் க் காரகற் ெபாரிப்பர"் ( வக. 2771);.

   5. ெமல் தல்; to chew.

     "வா னி ல க் ப் பாரத்் " (ெபரிய . கண்ணப்ப. 118);.

   6. வா லடக் தல்; to stuff into the mouth, as does a monkey.

   7. அ த்தல்; to slap with the hand, beat with a stick.

     "தாளிற ரக்்க ர க்க ன்" ( வக. 936);.

ம. அ க் க ; க. அத  ; ெத. அ  ;  . அல னி.

     [ஒ ங்  → ஒ ங்  → அ ங்  (த. .); - அ க்  ( . .);.]

அ க்

 
 அ க்  adukku, ெப. (n.)

   ஏனங்களின் ஒ க் ; state of being pressed in as of parts of a vessel, dent, or depression in a metal utensil.

     [அ ங்  → அ க் .]

அ க்ெக -த்தல்

அ க்ெக -த்தல் adukkeḍuddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஏனங்கைளத் தட்  ெநளிெவ த்தல்; to remove a dent, smooth out the dented surface of a metal utensil.

     [அ ங்  → அ க்  + எ .]

அ ப

அ ப  adugubaḍi, ெப. (n.)

   1. தரி  நிலத்ைதக் ைறந்த வரி ற் ப ரிட தல்; giving waste land to a cultivator at a low rate of 
assessment on condition of his cultivating it (W.G.);.

   2. ப ரிடத் த யாக ஒ  நிலத்ைதத் த் ம்ெபா ட் க் ைறந்த ரை்வக் க் ெகா க்கப்ப ம் 
பாசன நீர;் supplying water to a cultivator at a low rate of assessment on condition of his bringing a piece of unoccupied 
land into cultivation (R.T.);.

ெத. அ ப

     [ஒ கா. அ க்  → அ  + ப .]

அ ங் -தல்

அ ங் -தல் aduṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அ ங் தல்; to be forced out or in by pressure, to be stuffed in, compressed.

   2. ஒ ங் தல்; to draw to one side.

     [ஒ ங்  → ஒ ங்  → அ ங் .]

அ ம் -தல்

அ ம் -தல் adumbudal, ெச. . . (v.i.)

   ெமாய்த்தல்; to Swarm.

     " ரல்வண் ட ம் ங் ெகா ந்ேதன்" ( வாச. 6;36);.

     [ஒல் தல் = ெபா ந் தல்,  தல், ஒல் → அல் → அ  → அ ம் .]
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அெதந்

அெதந்  adendu, இைட. (int.)

அசச்ந் மா  'அ  என்ன?' என்  அ ெளா  னவற் ப் '.

     "What is that?" as a question uttered by one to dispel the fears of his dependant or to encourage him.

     "ஆ ேய அ ேயனாதரித ்தைழத்தால் அெதந் ேவ ெயன்ற  ளாேய" ( வாச. 29 ; 1);.

ம. அெதந்

     [அ  + எந் . எ  → எத்  → எந்  = என்ன ? இனி, என்ன  (என் + அ ); → என்  (என் +  ); → எந்  
என் மாம். ஒ.ேநா ; த. ஒன்  → க. ஒந் .]

ஒ வன் ன் ற்  ேமேலான் ைண ேவண்  ளிக் ம்ேபா , அம் ேமேலான் அெதன்னெவன்  
ன வ  இயல்ேப.

     "எத்தால் வாழலாம், ஒத்தால் வாழலாம்" என் ம் பழெமா னின்  எ  என் ஞ் ெசால் ற்  'எத் ' 
என் ம் வ ண்ைம அ யப்ப ம். ஆதலால், 'அெதந் ' என் ங் ட் செ்சால் ைசச ்ெசால் என் ம், 
ெத ங்கசெ்சால் என் ம் ெகாள்வ  தவறாம்.

அேத

அேத atē,  .ெப. (demons. pron.)

   1. 'அ தான்' என்  ெபா ள்ப ம் ேதற்ேறகாரம் ெபற்ற படரக்்ைக ெயான்றன்பாற் ட் ப் ெபயர;் a 
demons, pron. of the third person irr. sing. comb. with the emphatic particle 'e', and meaning,

     "It is the same'.

   2. 'அ தானா?' அல்ல  'அ வா?' என்  ெபா ள்ப ம் னாேவகாரம் ெபற்ற படரக்்ைக 
ெயான்றன்பாற் ட் ப்ெபயர;் a demons. pron. of the third person irr. sing. comb. with the interrogative particle 'e' and 
meaning

     "Is it the same?" or

     "Is it that?"

—,

ெப.எ. (adj.);.

   அ ேவயான, அைதேயெயாத்த; the same, the very same.

அேத வண் ல் நாங்க ம் ஏ க்ெகாண்ேடாம். அேத நிறத் ல் அவ ம் சடை்டயணிந் ந்தார.்

__,

இைட. (part.);

   ஆம்; yes.

ேவான்; ஒற் ைம ன்ைமயாேலேய ேவந்த ம் வ ைம ன்  ஆட் ழந்தனர.் ேகட்ேபான்; 
அேத.

ம., க.,  ட. அேத.

அைத-த்தல்

அைத-த்தல் adaiddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.  ங் தல்; to swell, to be puffed up.

கன்னம் அைதத் க் ற .

   2. ெச க் தல்; to grow arrogant, become proud.

இவ க்  அைதத் ப்ேபா ற்  ( ன்.);.

   3. தாக்  தல்; to rebound, recoil.

அைதத்  ந்த பந் .

   4. அைலதல்; to wander about.

     "உைன நா  யைததெ்தா ந் ேதன்" ( மந். 1691);.
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அைதப்

அைதப்  adaippu, ெப. (n.)

   1.  க்கம்; swelling.

   2. நீரக்்ேகாப் ; dropsy, an unnatural collection of fluid in any cavity of the body.

   3. ெச க் ; pride.

   4. தாக்  ளல்; rebounding.

   5.  ம்மல்; turgescence (சா.அக.);.

   6. =எ ம் ென ச் ; protuberance of a bone, tuberosity.

அேதா

அேதா atō, இைட (int.)

   ேசய்ைம டத்ைதச ் ட் க் கவனிக்கசெ்சய்தற் ப் ; behold there!

     'இேதா' என்பதற்  எ ர;்

 look there! opp. ido.

     "அங்கேதா ள்க த் தழ ற் ேறய்ந்த " ( வக. 2679);.

ம. அதா ; க. அேதா.

     [அ  → அதா → அேதா.]

அேதாள்

அேதாள் atōḷ,  . .எ. (adv.)

   அங்ேக, அவ் டத் ல்; there.

     'இதனாேன. அேதாட ்ெகாண்டான், இேதாட் ெகாண்டான், உேதாட ்ெகாண்டான், எேதாட் 
ெகாண்டான்......... என உ  வாரா  உ ன் ெபா ள்பட வந்தன ங் ெகாள்க' (ெதால். எ த் .  ள்ளி. 
103, நச.் உைர);.

     [அ  → அேதா → அேதால் → அேதாள். ஒ.ேநா ; இந். உதர ்; Skt. tatra ; E. thither.]

அேதாளி

அேதாளி atōḷi,  . .எ. (adv.)

அேதாள் பாரக்்க;see adõl.

க., பட. அல் .

     " ட்  தலா ய கர ம்" (ெதால். எ த் . ெதாைக. 17);. 'அேதாளிக் ெகாண்டான், 
இேதாளிக் ெகாண்டான், உேதாளிக் ெகாண்டான், எேதாளிக் ெகாண்டான்...... என ம் இைவ க்கன. 
அேதாளி அவ் டெமன் ம் ெபா ட் ' (ெதால். எ த் . ெதாைக. 17, நச.் உைர);.

அேதாள், அேதாளி; இேதாள், இேதாளி; உேதாள், உேதாளி; எேதாள், எேதாளி என்பன இறந் பட்ட 
மரிநாட் ச ்ெசாற்கள்.
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அந்த

அந்த anda,  .ெப.எ. (adj.)

   அங் ள்ள, அன் ள்ள,  ன்ெசான்ன என்  ெபா ள்ப ம் ேசய்ைமச் ட் ப் ெபயெரசச்ம்; that.

     "காலா லந்தக் க ங்கனி ைதத்ேதன்" (மணிேம. 17 ; 34); 'அந்த ெவடக்க்ேகடை்ட ஆேராட 
ெசால் ற ' (பழ.);.

ம. அ ; க.,  ., பட., ெத. ஆ ;  ட. அ ன்.

     [ஆ → அ → அல் → அ  → அத்  → அந்  → அந்த 'அ' ெபயெரசச் ஈ . அந்  + அ - அந்த.]

 அந்த anda, இைட. (int.)

   இரக்கக் ப் ச ்ெசால்; exclamation of pity.

     "அந்ெதாக்க வரற்றேவா" (கம்பரா.  த்த இராவணன் ேசா. 38);.

    ங். அந்ேதா; Skt. hanta.

     [அத்தன் (தந்ைத); → அத்ேதா → அந்ேதா → அந்த → Skt. hanta. இனி, அத்தன் → அத்த → அந்த 
என் மாம். ஒ.ேநா ; ஐயன் → ஐேயா, ஐயன் → ஐய.]

     "ெசந்த ழ் ேசரந்்த பன்னி  நிலத் ந்

தங் ப் னேவ ைசசெ்சாற் ள "

என் ம் ெதால்காப் ய ற்பா (ெசால். எச.் 4); உைர ல் நச் னாரக்் னியர,்

     'பன்னி  நிலமாவன ; ெபாங்கர ்நா , ஒளி நா , ெதன்பாண் நா ,  ட்டநா ,  ட நா , பன் நா , 
கற்காநா ,  தநா ,  நா , மைலயமானா , அ வாநா , அ வாவடதைல எனத் ெதன் ழ்பால் 

தலாக வட ழ்பா றாக எண் க.

அந்தகக்க  
ரராகவ 
த யார்

அந்தகக்க  ரராகவ த யார ்andagaggavivīrarāgavamudaliyār, ெப. (n.)

   17ஆம் ற்றாண் னவ ம், க க் ன்றப் ராண ம் ற ப வல்க ம் இயற் யவ ம், க ம்பா 
(ஆ க ); வல் ந ம்,  ற க் ட மான ஒ  த ழப் பாவலர;் name of a blind poet, author of the 
Kalukkunra-p-puranam and other works, 17th century.

     [Skt. andhaka + kavi + Vīra + Rāghava + த.  த யார.்]

அந்தகம்

அந்தகம் andagam, ெப. (n.)

   ஆமணக்  (மைல.);; castor-plant.

 அந்தகம் andagam, ெப. (n.)

   1. அந்தகசன்னி பாரக்்க;see andaga-sanni.

   2. ஒ  வைக ெசய் (சாலாங்க); நஞ் ; a kind of arsenic.

   3. ஒ  வைக ெசய் (அ பல); நஞ் ; one of the 32 kinds of native arsenic.

   4.  ; blindness.

     [Skt. andhaka → த. அந்தகம்.]

அந்தேகா

அந்தேகா andaā, இைட (int.)

   இரக்கக் ப் செ்சால்; an exclamation of pity.

     "அந்த ேகா  வ வேத ெயனக் " (ேவதா ரணிய .  ரமசா. 22);. அந்த பாரக்்க;see anda=.

     [அத்தன் → அத்த → அந்த → அந்தேவா  → அந்தேகா. ஒ.ேநா.; ஐயன் → ஐய → ஐயேவா → ஐயேகா; 
அம்ைம → அம்ம → அம்மேவா → அம்மேகா. வ → க, ேபா .]

அந்தேகாரம்

 
 அந்தேகாரம் andaāram, ெப. (n.)

   ெநல்  (மைல.); ; emblic myrobalan (ெச.அக.); - gooseberry tree, Phyllanthus emblica (சா.அக.);.

ம வ. அந்தேகாலம், அந்தேகாளம்.

381

www.valluvarvallalarvattam.com 381 of 19068.



அந்தேகாலம்

 
 அந்தேகாலம் andaālam, ெப. (n.)

அந்தேகாரம் பாரக்்க;see andagóram.

அந்தேகாளம்

 
 அந்தேகாளம் andaāḷam, ெப. (n.)

அந்தேகாரம் பாரக்்க;see andagóram.

அந்தசச்ம்

 
 அந்தசச்ம் andaccam, ெப. (n.)

அந்தச்  பாரக்்க;see andaccu.

     [அந்தச்  → அந்தசச்ம்.]

அந்தச்

 
 அந்தச்  andaccu, ெப. (n.)

   வ ன் சரிெயாப் ; striking resemblance.

     [அந்த + அச்  - அந்தச்  (அேத வ வம்);.]

அந்தண்

அந்தண் andaṇ, ெப. (n.)

   1.  ற யர ்வ ப் ; a class of ascetics.

     "அந்தண ெரன்ேபா ரறேவாரம்ற் ெறவ் ரக்் ஞ் ெசந்தண்ைம ண்ெடா க லான்" ( றள், 30);.

   2.  ராமணர ் லம்; Brahmin caste.

     "அந்தண்மா ரவெரன் ன்னினன்."

     [அந்தணன் → அந்தண்.]

அந்தணன் பாரக்்க;see andanan.

அந்தண்ைட

அந்தண்ைட andaṇṭai, ெப. (n.)

. .எ. (adv.);

   1. அந்தப் பக்கம்; that side.

ேபா அந்தண்ைட.

   2. அப்பால், அக்கைரப்பக்கம்; beyond, the opposite side.

ெசன்ைனக்  அந்தண்ைட ப்ப . ஆற் ற்  அந்தண்ைட எங்கள் ன்ெசய் இ க் ற  (உ.வ.);.

     [அ → அந்த + அண்ைட.]

அந்தண்பா

அந்தண்பா  andaṇpāṭi, ெப. (n.)

   1. த ழ்ப் பாரப்்பார ் ப்  (பைழ.வ.); ; quarters where the learned Tamilians lived (Arch.);.

   2.  ராமணர ் க் டம்; quarters where Brāhmins reside.

     "அந்தண் பா  ம  யல்ல " (ெப ங். மகத. 4;33);.

     [அந்தணரப்ா  → அந்தண்பா .]

அந்தணன் பாரக்்க;see andanan.
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அந்தண் லவன்

அந்தண் லவன் andaṇpulavaṉ, ெப. (n.)

   1. கற்ற ற  (பைழ.வ.);; a learned ascetic (Arch.);.

   2.  ராமணப் லவன்; Bráhmin scholar.

     "மைறய ய வந்தண் லவர"் (நான்மணிக். 91);.

     [அந்தணப் லவன் → அந்தண் லவன்.]

அந்தணன் பாரக்்க;see andanan.

அந்தண்ைம

அந்தண்ைம andaṇmai, ெப. (n.)

   1. அழ ய ளிரந்்த அ ள்; comely graciousness.

     "அந் தண்ைம ண்ட......... அந்தணர"் ( மந். 234);.

   2.  ற நிைல; asceticism.

   3.  ராமணத் தன்ைம; Brāhminhood.

     [அம் = அழ ய. தண் =  ளிரந்்த ைம = தன்ைம, தன்ைம ணரத்் ம் ஈ . அம் + தண் + ைம - 
அந்தண்ைம.]

அந்தணநாகம்

 
 அந்தணநாகம் andaṇanākam, ெப. (n.)

   ெபான்னிறமான நல்ல பாம் ; cobra of a golden colour, lit. Brähmin cobra, so called because of its bright colour.

     [அந்தணன் + நாகம் - அந்தண நாகம் =  ராமணன் நிற ள்ள நல்லபாம் .]

அந்தணநா

அந்தணநா  andaṇanāpi, ெப. (n.)

   நா வைக ( .அ.);; white variety of aconite — (ெச.அக.);

   1. நச் த் தன்ைமையப் ேபாக் ெமா  தன்ைமயான ம ந் ; sacerdotal antidote for a kind of poison.

   2. ெவண்ணா ; a white variety of aconite root (சா.அக.);.

அந்தணைம

அந்தணைம andaṇamai, ெப. (n.)

   1. அழ ய ளிரந்்த அ ட்டன்ைம; comely graciousness.

   2.  ற நிைல; asceticism.

   3.  ராமணத் தன்ைம; Brahminhood.

     " ளித் ன்றனைல ேயாம் ங் ெகாளந் தணைம தன்ைன ெயாளித் ட்ேடன்" ( வ்.   மாைல, 
25);.

     [அந்தண்ைம → அந்தணைம.]

அந்தண்ைம பாரக்்க;see andanmai.

அந்தணர்

அந்தணர ்andaṇar, ெப. (n.)

   1. அழ ய ளிரந்்த அ ைள ைடய ற யர;் the gracious ascetics.

     "அந்தண ெரன்ேபா ரற ேவாரம்ற் ெறல் ரக்் ஞ் ெசந்தண்ைம ண்ெடா க லான்" ( றள், 30);.

   2.  ராமணர;் Brahmins.

     "ஆற  யந்தணரக்் க  மைற பலபகரந்் " (க த்.கட ள்வா. 1);.

     [அம் = அழ . தணம் =  ளிரச்் ,  ளிரந்்த அ ள். தணம் → தணன் =  ளிரந்்த அ ைடயவன். 
தணன் (ஒ ைம); - தணர ்(பன்ைம);. அம் + தணம் + அர ்(ஈ );.]

     'அந்தத்ைத அண வார ்அந்தணர ்என்ற , ேவதாந்தத்ைதேய ெபா ெளன்  ேமற்ெகாண்  
பாரப்்பாெரன்றவா ' என்  நச் னாரக்் னியர ்அந்தணர ்என் ஞ் ெசால் ற் க் ள்ள 
ெபா டக்ாரணம் ெபா ந்தா .
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அந்தணர்ேசரி

அந்தணரே்சரி andaṇarcēri, ெப. (n.)

அந்தண் பா  பாரக்்க;see andan-padi.

     "அந்தணர ்ேசரி யக த ழாக" (ெப ங். மகத. 3 ; 87);.

அந்தணர்வாக்

அந்தணரவ்ாக்  andaṇarvākku, ெப. (n.)

   1. ேவதம் ( ந்தா. நி.);; the vedas.

   2.  ராமணர ் ற் ; sayings of Brāhmins.

அந்தணர ெதா
ல்

அந்தணர ெதா ல் andaṇaraṟudoḻil, ெப. (n.)

   ஓதல், ஒ த்தல், ேவட்டல், ேவட் த்தல், ஈதல், ஏற்றல் ( வா.);; the six occupations of the Brähmins, viz., 
learning, teaching, sacrificing, conducting sacrifices, giving and receiving.

     [அந்தணர ்+ ஆ  + ெதா ல். ஆ  → அ .]

இ  ற்காலக் ெகாள்ைக ம் வழக் மா ம். ஆரியப் சாரியர ்ெதன்னா  வ ன், அந்தணர ்
என் ம் ெபயர ்த ழத் ற யைரேய றப்பாக ம், த ழப் சாரியைர ம் லவைர ேம 
ெபா வாக ங் த்ததனால், த ழ ைறப்ப  அந்தண ர ெதா ல் ஒதல், ஒ த்தல், ஈதல், ஏற்றல், 

ேபாதல், சந் ெசய்தல் என் ம் ஆேறயா ம்.

ஒளைவ, அ யமான் டத் ெதாண்ைடமா ைழத்  ெசன்றைத ம் ( றநா. 95);, ேகா ர் ழார,் 
உைற ர ் ற் ந்த ேசாழன் நலங் ள்ளிைய ம் அைடத் ந்த ெந ங் ள்ளிைய ம் பா ச ்
சந் ெசய்தைத ம் ( றநா. 45); ேநாக் க. இதனால்,

     "ஆபயன் ன்  ம ெதா ேலார ் ன்மறப்பர்

காவலன் காவா ெனனின்"

என் ங் றளில் (560); உள்ள 'அ ெதா ேலார'் என் ஞ் ெசால், த ழ அந்தணரக்் ப் 
ெபா ந் தைல ங் காண்க.

சந் ெசய்த ல், தைலவன் தைல யர ் ணக் த் ரத்்த ம் அடங் ம்.

   ேபகனால் றக்கப்பட்ட கண்ண  காரணமாக, அவைனக் க லர ்( றநா.143);, பரணர ்( றநா. 144, 
145);, அரி ல் ழார ்( றநா. 146);, ெப ங் ன் ர் ழார ்( றநா. 147); பா யைத ம்;     "க ம் 
நிகழ் ம் எ ர் ம் வ ெகாள

நல்லைவ ைரத்த ம் அல்லைவ க த ம்

ெச க் ரிய வா  ெமன்ப" (ெபா ள். கற். 12);,
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அந்தணன்

அந்தணன் andaṇaṉ, ெப. (n.)

   1. அழ ய அ ளாளன்; the gracious one.

   2.  னிவன் ற ; sage, recluse, ascetic.

     "அந்தண ெரன்ேபா ரறேவாரம்ற் ெறவ் ரக்் ஞ் ெசந்தண்ைம ண்ெடா க லான்" ( றள். 30);.

   3. அறேவான் (ெபா , நி.);; virtuous person.

   4.  ேயான்; pure person.

     "ேதவரக்் ம் அ ய லாகா அந்தணைன" ( வ்.  ெந ந் 4);.

   5.  ராமணன்; Brahmin.

     " ேல கரகம் க்ேகால் மைணேய ஆ ங் காைல யந்தணரக்் ரிய" (ெதால். ெபா ள். மர. 71);.

   6.  ராமணவைக நாகம்; cobra of the Brahmin variety.

     "அந்தண னா  மான்பா ல ைன ( வக. 1287);.

   7.  ரமன்; Brahma ( ங்.);.

   8.  வன்; Siva.

     "யாழ்ெக  மணி டற் றந்தணன்" (அகநா. கட ள்வா.);.

   9. அ கன்; Arhat (சங்.அக.);.

   10. கட ள்; God (சங்.அக.);.

   11.  யாழன்; Jupiter.

அந்தணாட்

அந்தணாட்  andaṇāṭṭi, ெப. (n.)

   1. அழ ய ளிரந்்த அ ைடயவள்; gracious woman.

   2.  ற னி (ெபண் ற );; a woman ascetic.

   3.  ராமணத் ; a Brähmin woman.

     "மந் ர நா  னந்த ணாட் " (ெப ங். இலாவாண. 17; 18);.

     [அம் + தணம் + ஆட்  (ெப.பா. ஈ ); - அந்தணாட் , அந்தணாளன் என்பதன் ெபண்பால். ஆள் +   - 
ஆட் .]

அந்தணாளன்

அந்தணாளன் andaṇāḷaṉ, ெப. (n.)

   1. அழ ய ளிரந்்த அ ளாளன்; gracious person, gracious one.

     "ெசய்ய  வண்ண ரந்த ணாளர ்கண் ர"் (ேதவா. 5.8;6);. | 2.  னிவன்;

 sage, recluse, hermit.

     "அந்த ணாள ன் னைடக்கலம் த" (ேதவா. 7.55;1);.

   3.  ராமணன்; Brahmin.

     "அந்த ணாள  ம  ச த் த ம்ெபறன் மகட் " ( ைள. த்த . 5);.

     [அம் + தணம் + ஆளன் (ஈ ); - அந்தணாளன். ஆள் + அன் - ஆளன்.]

385

www.valluvarvallalarvattam.com 385 of 19068.



அந்தணி

அந்தணி andaṇi, ெப. (n.)

   1. அழ ய ளிரந்்த அ ள்ளவள்; gracious woman.

   2.  ற னி; female ascetic.

   3.  ராமணத் ; a Brahmin woman.

     "அந்தணி தான்ெகாண் ெட ந்த தவத் ைற நீங் " (ெப ங். உஞ்ைசக். 36;195-6);.

ம. அந்தணி

     [அந்தணன் (ஆ.பா.); - அந்தணி (ெப.பா.);. அம் + தணம் + இ (ெப.பா. ஈ ); - அந்தணி.]

அந்தணாட்  பாரக்்க;see andandtti.

அந்தந்த

 
 அந்தந்த andanda,  .ெப.எ. (adj.)

   ெப ம்பான்ைம, எந்ெதந்த, ஒவ்ெவா , எல்லாம் என் ஞ் ெசாற்க ள் ஒன்ேறா  உட ற ச ்
ெசால்லாக ம் (correlative);  பான்ைம தனித் ம் நின் , பல ெபா ளிடங் காலஞ் ெசயல்கைளத் 
தனித்தனி க் ம் ேசய்ைமச ் ட் ப் ெபயெரசச் வ க் ; reduplication of the remote, demons. adj. anda, 
meaning, "such and such', 'respective', 'proper', 'fitting' or 'appropriate".

எ-  : ெபாத்தகங்கைள எந்ெதந்த இடத் ந்  எ த் ரக்ேளா அந்தந்த இடத் ல் ைவத் ங்கள். 
ஒவ்ெவா வ ம் எந்ெதந்த ேவைலக் த் த ெயன்  கண்  அந்தந்த ேவைல ல் அமரத்்த ேவண் ம். 
எல்லாப் ப ரக்ைள ம் அந்தந்தக் காலத் ற் ப ரிட ேவண் ம். அந்தந்தக் காலத் ேலேய 
பாடங்கைளப் ப த்  வந் ந்தால் ேதர் ச ்சைமயத் ல் ண்டாட ேவண் ய ல்ைலேய!

அந்தம்

அந்தம் andam, ெப. (n.)

   அழ ; beauty, comeliness.

     "அந்தஞ் சான்ற ெயா  ெபண்ேண" (ெதால். ெபா ள். மர. 3);. அந்தங் ெகட்டவள் (உ.வ.);.

ம. அந்தம் ; க.,  . அந்த ; ெத. அந்த .

     [அம் = அழ . அம் → அந்  → அந்தம். அந்தம் என்பதற்   என்  ேபரா ரியர ்
ெபா ைரத் ப்ப  அத் ைணப் ெபா த்தமாய்த் ேதான்ற ல்ைல.)

 அந்தம்1 andam, ெப. (n.)

   1. ஈ  (நாநாரத்்த.);;   2. உ  (நாநாரத்்த.);; certainly.

   3. அ  (நாநாரத்்த.);; destruction.

   4. உ ப்  (நாநாரத்்த.);; limb.

   5. அணியம் (நாநாரத்்த.);; nearness.

   6. இயல்  (நாநாரத்்த.);; nature.

     [Skt. anta → த. அந்தம்.]

 அந்தம்2 andam,  .அ. (adv.)

   வைரக் ம்; as far as, up to till.

     "ேசவப்ப நாயக்கர ் தல் சயராகவ நாயக்கரந்தம்" (தஞ். சர . i, 319);.
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அந்தரி

அந்தரி andari, ெப. (n.)

   ேதாற்க  வைக; a kind of drum ( லப். 3; 27, அ யாரக்். உைர);.

ம. அந்தரி

 அந்தரி antari, ெப. (n.)

   பண்ைடய ேதாற் க ள் ஒன் ; a musical drum.

     [P]

 அந்தரி1 andarittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. தனித் த்தல் ( ன்.);; to be forlorn, solitary lonely.

   2. உத யற் த்தல் ( ன்.);; to be friendless, helpless.

   3. மா தல்; to differ, to be inconsistent.

     "  யந்தரிக்க

ெவா " ( ற். 62);.

   4. க த்தலா ண்டா ம் ேவ பா  அ தல் ( ன்.);; to find the difference between two quantities.

     [Skt. antara → த. அந்தரி-,]

 அந்தரி2 andari, ெப. (n.)

அந்தைர
அந்தைர andarai, ெப. (n.)

   பரவர,் பட்டப் ெபயர;் a title of Paravas (T.A.S. iv, 179);.

அந்தைல

அந்தைல andalai, ெப. (n.)

   1. சந் ப்  (யாழ்ப்.);; juncture (I.);.

   2.   (யாழ்ப்.);; end, extremity, border (J.);.

   3. ேம  (யாழ்ப்.); ; projection as of roof (J.);.

     [அந் தல் = சந் த்தல். அந்  → அந்தல் → அந்தைல.]

அந்தளகத்தாளார்

அந்தளகத்தாளார ்andaḷagattāḷār, ெப. (n.)

   கவசந் தாங் ய ேபாரம்றவர;் warriors wearing coat of mail.

உத்தமேசாழத் ெதரிந்த வந்தளகத்தாளார ்(S.1.1. ii, 97);.

     [அந்தளகம் + அத்  (சாரிைய); + ஆள் + ஆர ்(ப.பா. ஈ );.]

அந்தளகம்

அந்தளகம் andaḷagam, ெப. (n.)

   கவசம்; coat of mail (S. I. I. ii, 98,  ப் );.

ஒ.ேநா ; ெத. ெபாந்தள

     [அந்தளம் → அந்தளகம்.]

அந்தளம்

 
 அந்தளம் andaḷam, ெப. (n.)

   கவசம் ( ங்.);; coat of mail.

     [உம் → உந்  → அந்  → அந்தளம்.]

 அந்தளம் andaḷam, ெப. (n.)

    ல் ; a parasitic plant (சா.அக.);.
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அந்தளி

 
 அந்தளி andaḷi, ெப. (n.)

   ேதவர ்ேகா ல்; temple (சங்.அக.);.

 அந்தளி antaḷi, ெப. (n.)

    க்ேகா ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tirukkoyilur Taluk.

     [அம்+தளி]

அந்தன்

அந்தன் andaṉ, ெப. (n.)

அந்தனம் பாரக்்க;see andanam (மைல.);.

 அந்தன் antaṉ, ெப. (n.)

   அழகன் ( ப் .40);; handsome man.

க.அந்த.[அம்>அந்தனம்>அந்தம்-அந்தன்]

 அந்தன்1 andaṉ, ெப. (n.)

   1.  ற் வன் (ேதவா. 978, 5.);; Yama.

   2. காரி (சனி); ( வா.);; saturn.

     [Skt. anta → த. அந்தன்.]

 அந்தன்2 andaṉ, ெப. (n.)

   1.  டன்; blind man.

     "அந்தர ்கர ற்ற த யன்  ய வார"் ( வாத,  .  த்தைர. 79.);.

   2. அ லான்; fool, ignorant man.

     " டற்ெப மான் ெசந்தாள் த் ைற யந்தரக்ள்" (கல்லா. 7.);.

     [Skt. andha → த. அந்தன்.]

அந்தனம்

 
 அந்தனம் andaṉam, ெப. (n.)

   க க்காய்; inknut, Terminalia chebula (சா.அக.);.

அந்தனா

 
 அந்தனா  andaṉāti, ெப. (n.)

   பழம் ளி; tamarind, kept in storage for a long time.
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அந்தா

அந்தா andā, இைட. (int.)

   அேதா!, ஒ  ேசய்ைமச் ட் ச ்ெசால், ஒ  ெபா ைளச ் ட் க் கவனிக்கசெ்சய்தற் ப் ; remote 
demonstrative.

     [அ  → அத்  → அந்  → அந்தா.]

 அந்தா andā, இைட. (int.)

   1. ஒ  யப் க் ப் ; an exclamation of wonder.

     "அந்தா வ வள ராணி" (கந்த . அ ர. அச ப். 17);.

   2. ஒ  ம ழ்ச் க் ப் ; an exclamation of joy.

     "அந்தா ய்ந்ேதன்" (கந்த . அ ர, அ ரரே்தா. 1);.

     [அத்தன் (தந்ைத); → அத்தா ( ளி); → அந்தா.

ஒ.ேநா ; அப்பன் → அப்பா, அேடயப்பா ( யப் க் ப் );.]

அந்தாக

அந்தாக andāka, ெப. (n.)

     'அப்ப ேய யா க!' என்  ெபா ள்ப ம் ஓர ்இைச த் ெதாடர் ச ்ெசால்;

 an expression, meaning 'Let it be so.

     "அந்தாக ெவன் வந் ைதய ம்" (கம்பரா.  த்த நி ம்பைல. 101);.

     [அ  → அத்  → அந்  + ஆக. ஆ  + அ ( யங். ஈ ); - ஆக, இனி, அன்ன  → அன்

     [அன் +  ) → அந்  + ஆக என் மாம்.]

அந்தாயம்

அந்தாயம் andāyam, ெப. (n.)

   1. ேபா ைக (மா ரி); (இ.வ.);; model (Loc.);.

   2.  த்  ம ப் ; rough estimate.

ம. அந்தாயம்

அந்தாரப்பைன

 
 அந்தாரப்பைன andārappaṉai, ெப. (n.)

   ெதாட் ப்பாைன; a species of palmyra (சா.அக.);.

 அந்தாரப்பைன andārappaṉai, ெப. (n.)

   ெதாட் ப் பைன; a species of palmyra (சா.அக.);.

அந்தாேல

 
 அந்தாேல andālē,  . . .எ. (demons. adv.)

   அங்ேக (யாழ்ப்.); ; there, over there (J.);.

     [அ  → அத்  → அந்  + ஆல் + ஏ. அந்  = அங் . 'ஆல்' இட . 'ஏ'  ரிநிைல அல்ல  
ேதற்றப்ெபா ளிழந்த ஈற்றைச. ஒ.ேநா ;  ன் →  ன்னால் →  ன்னாேல,  ற  →  றகால் →  றகாேல.]

அந்தாளி

 
 அந்தாளி andāḷi, ெப. (n.)

ம., க. அந்தாளி.
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அந்தாளிக் ஞ்

 
 அந்தாளிக் ஞ்  andāḷikkuṟiñji, ெப. (n.)

அந்தாளி பாரக்்க;see andali.

     [அந்தாளி +  ஞ் .]

அந்தாளிபாைட

 
 அந்தாளிபாைட andāḷipāṭai, ெப. (n.)

     [அந்தாளி + Skt bhasa → த. பாைட.]

அந்தான்

 
 அந்தான் andāṉ, ெப. (n.)

   கப்பல் அல்ல  பட ண்டா ஞ்  ெபாத்தல் வ ேய தண்ணிர ் காதப  அைடக் ஞ் 
பலைக; a small wooden board nailed over a hole in a ship or boat to close a leak (R.);.

     [அத் தல் = இ  ண்ைட ஒன்றா ைணத்தல், ஒட் ப்ேபாட் த் ைதத்தல். அத்  → அந்  → அந்தான்.]

அந் -த்தல்

அந் -த்தல் andittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெபா ந் தல் (ெபா .நி.);; to fitin.

--, 4 ெச. ன்றா . (v.t.);

   1.  ட் தல்; to approach.

     "ேவதம் அந் த் ம் அ யான்" ( ைள. நகர. 106);.

   2. சந் த்தல்; to unite, join, meet.

     "யமபைடெயன வந் க் ங்கடக்ைடயாேல" ( ப் . 55);.

   3.  த்  ைவத்தல்; to tie up in a knot.

     "அந் த் க் ம் ெபா ளில்ைல" ( வாலவா. 30;14);.

   4. ஏற்ப த் தல் (நிய த்தல்); ; to appoint, ordain.

     "அந் த்த நின் ணர ்ப்ைப" (கந்த . மேகந் ர. சயந்தன் லம். 58);.

க., ெத. அந் .

     [உம் → உந்  → அந்  → அந் .]

அந்  பாரக்்க;see andi=.
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அந்

அந்  andi, ெப. (n.)

   1. ஒ  ெத  இன்ெனா  ெத ற் க்காக வந்  ேசரவ்தால், அல்ல  ேவ  ெத  
ஒன் வதால், ஏற்ப ம் சச்ந் ; junction of two or three streets.

     "அந் ஞ் ச க்க  மாவண ம்" ( லப். 14;213);.

   2. இர ம் பக ங் கலக் ம் யற்காைல; morning twilight, as joining night with day.

     "காைல யந் ம்" ( றநா. 34 ; 8);.

   3. பக ம் இர ங் கலக் ம் மாைலக் காலம்; evening twilight, as joining day with night.

     "மாைல யந் ம்" ( றநா. 34 ; 8);. 'அந்  ஈசல் அைடமைழக்  அ ', 'அந்  ஈசல் த்தால் 
அைடமைழ அ கரிக் ம்'. 'அந்  மைழ அ தா ம் டா ', 'அந்  மைழ ம் டா  ஒளைவயாைரப் 

த்த ணி ம் டா ' (பழ.);.

   4. அந் ஞ் சந் ஞ் ெசய் ந் மன்றாட் ; morning and evening prayers.

     "ஓ  ெவண்  மந் யால்" ( வ். இயற். 1 ; 33);.

   5. மாைல யந் ற் க் ம் அந் மந்தாைர; plant whose flowers blossom at 5 p.m., Mirabilis jalapa.

   6. மாைலச ்ெசவ்வானம்; red glow of sunset.

     "அந்  வண்ணரத்ம் ம யவரக்் க ெசய் த் " (ெபரிய . அமரநீ் . 3);.

   7. மாைலெயா  ெதாடங் ம் இர ; night.

     "அந்  காவலன்" ( வ். ெபரிய . 8.5 ; 1);.

   8. ெபா த் ,  ; joint, end.

அந் க்கைட

 
 அந் க்கைட andikkaḍai, ெப. (n.)

   மாைல ல் ற் ங்கைட, அல்லங்கா ; evening bazaar.

ம. அந் க்கட

     [அந்  + கைட.]

அந் க்காப்

அந் க்காப்  andikkāppu, ெப. (n.)

   1.  ழந்ைதக க்  அந் ப் ெபா ற் ெசய் ங் காப் சச்டங் ; mystic rite performed in the evening for a 
child, to avert evil ( வ். ெபரியாழ். 2 ; 8,  யா.  ர.);.

   2. கட ட்  மாைலக்காலத் ச ்ெசய் ம் வ பா  (ம ைரக், 460, நச.் உைர, அ க் ப் );; evening 
service performed in a temple.

ம. அந் க்காப்

     [அந்  + காப் .]

அந் க்ேகான்

அந் க்ேகான் andikāṉ, ெப. (n.)

   இர ற்  அரசனான ங்கள்; moon.

     "அந் க் ேகான்றனக் ேகய ள் ெசய்தவர"் (ேதவா. 5.25;1);.

     [அந்  + ேகான்.]

அந் க்காசம்

 
 அந் க்காசம் andikkācam, ெப. (n.)

   மாைலக்கண்; night blindness, Nyctalopia (சா.அக.);.

     [அந்  + காசம். Skt, kica → த. காசம் = கண்ேணாய்.]
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அந் கால்

 
 அந் கால் andikāl, ெப. (n.)

    ர ன்ைன, ஒ  மரம்; a tree, soorapoon, Octrocarpus longifolius (சா.அக.);.

அந் க்காவலன்

அந் க்காவலன் andikkāvalaṉ, ெப. (n.)

   இராக் காலத் க் காவலன் ேபான்ற ங்கள்; moon, as the lord of night or night guardian.

     "அந்  காவல ன  ப ங்க ர"் ( வ். ெபரிய . 8.5;1);.

அந் ணம்

 
 அந் ணம் andiguṇam, ெப. (n.)

   ெப ங் காயம்; asafoetida (சா.அக.);.

அந் ப் -தல்

அந் ப் -தல் andiāppudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   மாைலத் ெதய்வ வணக்கஞ் ெசய்தல்; to offer evening prayers or perform evening worship.

     "மந் ரத் தந்  ப் " (ெப ங், உஞ்ைசக். 55;7-8);.

ம. அந்  வழங் க

அந் ைக

அந் ைக andigai, ெப. (n.)

   1. அண்ைம; nearness, neighbourhood (சங்அக.);.

   2. இர ; night.

ம. அந் கம் ; ெத. அந் க .

 அந் ைக andigai, ெப. (n.)

   அக்ைக; elder sister (சங்.அக.);.

ம. அந்  ; ெத. அந் க.

     [அத்  = அன்ைன, அக்ைக. அத்  → அந்  → அந் ைக = இைளய அக்ைக. 'ைக'  .ெபா. ன். ஒ.ேநா.; 
கன்னி → கன்னிைக.]

 அந் ைக andigai, ெப. (n.)

   அ ப் ; oven (சங்.அக.);.

ம., ெத. அந் க ; க. அந் ெக.

 அந் ைக andigai, ெப. (n.)

   1. கண்ேணாய்; a disease of the eye.

   2.  ; blindness (சா.அக.);.

     [Skt. andhaka → த. அந் ைக.]

அந் சந்

அந் சந்  andisandi, ெப. (n.)

   1. காைல அல்ல  மாைல; morning or evening.

   2. காைல ம் மாைல ம்; morning and evening.

   அந் ஞ் சந் ம் = 1. காைல ம் மாைல ம்; both (in the); morning and evening.

   2. எப்ேபா ம்; always.

அவ க்  அந் ஞ் சந் ம் இ தான் ேவைல (உ.வ.);.
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அந் சந் வாதம்

 
 அந் சந் வாதம் andisanduvātam, ெப. (n.)

   இராக்காலத் ல் ட் கைளத் தாக் ம் ஊத (வாத); ேநாய்; a disease affecting the joints during the night, 
evening arthritis, gout (சா.அக.);.

     [அந்  + சந்  + Skt, vita → த. வாதம்.]

அந் ேதாசம்

 
 அந் ேதாசம் anditōcam, ெப. (n.)

அந் ப் ள் ேதாசம் பாரக்்க;see andi-p-pul-tošam.

     [அந்  + Skt. dosam → த.ேதாசம்.]

அந் நடச்த் ரம்

 
 அந் நடச்த் ரம் andinaṭcattiram, ெப. (n.)

   மாைல ெவள்ளி,  ெவள்ளிக்  எ ர;் evening star (W.); opp, vidivelli.

     [அந்  + நடச்த் ரம். Skt. naksatra → த. நடச்த் ரம் = ெவள்ளி.]

அந் ப் ைள

 
 அந் ப் ைள andippīḷai, ெப. (n.)

    ைள; woolly caper, Achyranthes lanata (சா.அக.);.

     [அந்  +  ைள.  ைள →  ைள.]

அந் ப் ள்ேதாசம்

அந் ப் ள்ேதாசம் andippuḷtōcam, ெப. (n.)

   ெபா தைட ம் ேநரத் ல் பறைவகள்  ேநாக் ப் பறந்  ேபா ம்ேபா  ழ கைளப் றத் க் 
காட்டலால் ேந ம் ட் ; disease of babies caused by their being exposed at sunset when birds fly to their nests.

     [அந்  = மாைலத் ெதாடக்க ேவைள.  ள் = பறைவ. Skt. dosa → த. ேதாசம் =  ற்றம்,  ட் .]

ேதாஷ என் ம் வடெசால் த ல் ேதாடம் என் ம் ரி ம். அதனால், பால வாகடத் ரட்  என் ம் 
ம த் வ ல் (93);, 'அந் ப் ட்ேடாடம்' என் ம் வ  ஆளப்பட் ள்ள .

அந் ப்

அந் ப்  andippū, ெப. (n.)

   அந் மல் ைக (மைல.);; four o'clock flower, Mirabilis jalapa.

ம. அந் மலரி, அந் மந்தாரம்.

     [அந்  +  .]

இ , அந்  மந்தார ேவைள ற் ப்பதால் அந் மந்தாரம், அந் மந்தாைர ெயன் ம், சா ங்காலம் 5 
மணிக் ப் ப்பதால் அஞ்  மணிப்  என் ம் ெபயர ்ெப ம்.

அந் ப்ெபா

 
 அந் ப்ெபா  andippoḻudu, ெப. (n.)

   ைகெய த்  மைற ம் மாைல மசங்கல் ேநரம்; evening twilight, dusk, about the time when written characters 
start fading and become indistinct (சா.அக.);.

ம. அந் ெகட்டந்

     [அந்  + ெபா .]

அந் பகல்

அந் பகல் andibagal, ெப. (n.)

   1. இர ம் பக ம்; night and day.

     "அந் ப  லாச ் வைன யாதரித் " (பட் னத் ப் ெபா . 2.);.

   2. ( வ.);  ழால் ேமலால் நிைலகைளக் (ேகவல சகலாவத்ைதகைளக்);  க் ம் ப் செ்சால்;
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அந் மந்தாரம்

 
 அந் மந்தாரம் andimandāram, ெப. (n.)

அந் மந்தாைர பாரக்்க;see andi-mandarai.

அந் மந்தாைர

 
 அந் மந்தாைர andimandārai, ெப. (n.)

   அஞ்  மணிப் ; four o'clockflower, Mirabilis-jalapa.

ம. அந் மந்தாரம்

ம வ. அந் மந்தாரம், அந் மல் , அந்  மல் ைக, அந் மலரந்்தான், அந் மலரி.

அந் மந்

 
 அந் மந்  andimandi, ெப. (n.)

   மாைல மங்கற் ெபா ; evening twilight.

அந் மந்  ேநரத் ல் ெவளிேய ேபாகாேத (உ.வ.);.

அந் மல்

 
 அந் மல்  andimalli, ெப. (n.)

அந் மந்தாைர பாரக்்க;see andi-mandarai.

ம. அந் மலரி

அந் மல் ைக

 
 அந் மல் ைக andimalligai, ெப. (n.)

அந்  மந்தாைர பாரக்்க;see andi-mandarai.

அந் மலர்ந்தான்

 
 அந் மலரந்்தான் andimalarndāṉ, ெப. (n.)

அந் மந்தாைர பாரக்்க;see andi-mandarai.

அந் மலரி

 
 அந் மலரி andimalari, ெப. (n.)

அந்  மந்தாைர பாரக்்க;see andi-mandārai.

அந் மாைல

அந் மாைல andimālai, ெப. (n.)

   1. மாைலப் ெபா ; evening.

     "அந் மாைலச ் றப் ச ்ெசய் காைத ம்" ( லப். ப . 66);.

   2. மாைலக்கண்; night-blindness, Nyctalopia.

   3. ப  அல்ல  ம் பாரை்வ ெக ம் கண்ேணாய் வைக (M.L.);; partial or total loss of sight, Amaurosis.

ம. அந் க்

அந் ழ

 
 அந் ழ  andiyuḻvu, ெப. (n.)

   ேகாைட ல் அந்  ேநரத் ல் உ ைக (நாஞ்.);; tilling the soil in the evening time during summer (Näfi.);.

     [அந்  + உழ .]
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அந் ரர்

அந் ரர ்andirar, ெப. (n.)

   ஆந் ரர;் the Andhras.

     "அந் ரர ் த ய வரசர"் (ெப ந்ெதா. 788);.

 Skt. ändhra

அண் ரன், ஆந் ரன் பாரக்்க;see andiran, đndiran.

அந் ரன்

அந் ரன் andiraṉ, ெப. (n.)

   ேவடன் ( ந்தா.நி. 160);; hunter.

 Skt. andhra

 அந் ரன் antiraṉ, ெப. (n.)

   ேதவன், கட ள்; celestial person, god.

அந் ரைன ஆ ரில் அம்மான் தன்ைன(ேதவா.723-4);

     [அண்+தன்-அந்தன்-அந்தரன்-அந் ரன்]

 அந் ரன் andiraṉ, ெப. (n.)

   ேதவன்; god.

     "அந் ரைன யா ரி லம்மான் யன்ைன" (ேதவா. 723, 4.);.

     [Skt. antara → த. அந் ரன்.]

அந் ல்

அந் ல் andil, ெப. (n.)

   1. இடம் (அ.க.நி.);; place.

   2. இரண்  (ெபா .நி.); ; two.

--,  . . .எ. (demons. adv.);

   அவ் டம்; there.

     "அந்  லரங்கத் தகன்ெபா ல்" ( லப்.11 ; 6);.

--, இைட. (part.);

   ஓர ்அைசசெ்சால்; an expletive in poetry.

     "அந் ல் ஆங்க அைசநிைலக் ள ெயன்

றா ரண் டா  யற்ைகய என்ப" (ெதால், ெசால். இைட. 19);.

     [அந்த + இல் – அந் ல். இல் = இடம்.]

 அந் ல் andil, ெப. (n.)

   ெவண்க  ( ங்.);; white mustard, Brassica alba.

அந் வண்ணன்

 
 அந் வண்ணன் andivaṇṇaṉ, ெப. (n.)

   ெசவ்வானம்ேபாற் வந்த வன் ( ங்.);;Śiva, His body having the red hue of sunset.

     [அத்  + வண்ணன். வண்ணம் → வண்ணன்.]
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அந்

அந்  andu,  . . .எ. (demons, adv.)

   அப்ப ; in that way.

     "அந் ெசய் ெவெனன" (கம்பரா.  த்த. இராவணன்வைதப். 61);.

க. அந்  ; ெத. அ  ;  . அஞ்ச.

     [அ → அன் → அைன → அைனத்  → அந்  = அவ்வள , அப்ப .]

 அந்  andu, ெப. (n.)

   ெநற் ச் ; a small greywinged insect found in stored paddy (ெச.அக.);.

     "அந் க  ண் ேபாய க ரெ்நல் ம்" ( ரேபாத, 19 ; 6);. 'அந் ா  ெநல்லாேனன்' (பழ.);.

— a small insect that causes damage to stored paddy or other grains, Weevil (சா.அக.);.

க. அந்

 அந்  andu, ெப. (n.)

   ெமாத்தக் ட் த் ெதாைக (இ.வ.);; total, aggregate (Loc.);.

ெத. அந்

     [ஒ கா. அைனத் ம் → அந் ம் → அந்  = அவ்வள ம்,  ம்.]

 அந்  andu, ெப. (n.)

அந் க்கண்ணி

 
 அந் க்கண்ணி andukkaṇṇi, ெப. (n.)

    ளிசை்சக்கண்ணி; blear-eyed, ill-looking girl or woman.

     'அந் க்கண்ணிக்  அ தா ம் வாரான் அக ைடயான்' (பழ.);.

     [அந்  + கண்ணி.]

அந் ளி ற் ளி
யா-தல்

அந் ளி ற் ளியா-தல் anduḷiyiṟtuḷiyātal,    4 ெச. . . (v.i)

   1. தைல ழ தல்; to suffer from vertigo.

   2. பைதபைதத்தல்; to throb with pain, shiver with fear or grief.

--, 4 ெச. ன்றா . (v.t);

    ைறயாடல்; to plunder, pillage.

அந்ைத

அந்ைத andai, ெப. (n.)

   ஒ  பைழய நிைறவைக (ெதால். எ த் . ெதாைக 28, நச.் உைர);; an ancient standard weight.

     [ஒ கா. அண்ைட → அந்ைத.]

அந்ைதமந்ைத

 
 அந்ைதமந்ைத andaimandai, ெப. (n.)

   மந்த ணம்; sluggishness, dull nature (சா.அக.);.
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அந்ேதா

அந்ேதா andō, இைட. (int.)

   1.  யப் க்கக் ப் செ்சால்; an exclamation of reverential wonder.

     "அந்ேதாெவன் னா ேர யரேச ய ள்" ( வ். ெபரிய . 7, 2;6);.

   2. இரக்கக் ப் ச ்ெசால்; an exclamation of pity.

     "ெபற் லள் தவமந்ேதா ெப நில மகள்" (கம்பரா. அேயாத். வனம் . 25);.

     [அத்தன் (தந்ைத); → அத்ேதா ( ளி); → அந்ேதா.]

இச ்ெசால் இரக்கம்,  யரம்,  ன்பம்,  யப்  த ய பல ப் கைள உணரத்் ேம ம், இரக்கக் 
ப்ேப இதற் ச ் றப்பாக ரியதாம்.

ஐேயா என் ம் ெசால் இரக்கம்,  யரம்,  ன்பம்,  யப்  த ய பல ப் கைள ணரத்் ம், 
இரக்கக் ப்ைபேய றப்பாக ணரத்் தைல இத டன் ஒப்  ேநாக் க.

ெசால்லாராய்ச் ம் ெமா யாராய்ச் ல்லாத காலத் ல், நச் னாரக்் னிய ம், 
ெதய்வச் ைலயா ம்,  ற ம் 'அந்ேதா' என் ம் ப் ச ்ெசால்ைலச ் ங்களச ்ெசால்ெலன் ம் 
வடெசால்ெலன் ம் மயங் னர.் அ  ங்களத் ற் ம் வடெமா க் ம் ந் ன மரிநாட் த் 
ெதன்ெசால்ெலன்பைத அவர யார.்

     "நன் ற் ேற ம் அன் ற் ேற ம்

அந் ற் ேறா ம் அன்னீற் ேறா ம்

அன்ன ற ங் ப்ெபா  ெகாள் ம்"

என் ம் ெதால்காப் ய ற்பா (ெசால். இைட. 34); உைர ல், 'அந் ற் ேறா ம் அன்னீற் ேறா மாவன; 
அந்ேதா அன்ேனா என்பன' என் ம், 'அ க் ம் அ க்கா ம் இரங்கற் ப்  ெவளிப்ப க் ம்' 
என் ம், ேசனாவைரயர ் த்தல் காண்க.

அந்ேதார்

 
 அந்ேதார ்andōr, ெப. (n.)

   ெநல்  (மைல.);; emblic myrobalan (ெச.அக.); -– (சா.அக.);

 Endian gooseberry tree, Phyllanthus emblica.

அநாகரிகம்

அநாகரிகம் anāgarigam, ெப. (n.)

   1. நாகரிக ன்ைம; boorishness, uncivilizedness.

   2. பண்பா ன்ைம; uncultured state.

     [அல் → அ + நாகரிகம்.]

அப்ப

 
 அப்ப appa, ெப. (n.)

   அப்பன் என் ம் ெபயரின் ளிவ வம்; voc. of appan.

--, இைட. (int.);

    யப் க் ப் ச ்ெசால்; an exclamation of wonder.

அப்பக்காய்க்க ய

அப்பக்காய்க்க ய  appakkāykkaṟiyamidu, ெப. (n.)

அப்பக்காய்க்க ய  பாரக்்க;see appa-k-kāy-k-kari-y-amudu.

     'அப்பக்காய்க் க ய க் ' (S.I.I. ii, 127);.
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அப்பக்காய்க்க ய

 
 அப்பக்காய்க்க ய  appakkāykkaṟiyamudu, ெப. (n.)

   சைமத்த அப்பக்காய்க் க ; a kind of curry preparation of appakkay.

     'அ ' ெகாசை்ச வ வம்.

அப்ைபக்காய் பாரக்்க;see appai-k-kay.

     [அப்பக்காய் + க  + அ .]

அப்பக்ெகா

 
 அப்பக்ெகா  appakkoḍi, ெப. (n.)

   ேகாைவக் ெகா வைக; a common creeper, weed, Ageratum conyzoides (சா.அக.);.

ம. அப்ப

அப்பகம்

 
 அப்பகம் appagam, ெப. (n.)

   வட்டத் ப் ; Indian pareira, Cissampelos pareira (சா.அக.);.

ம வ. அப்பட்டர,் அப்பட்டா, அப்பம்.

அப்பகாசம்

 
 அப்பகாசம் appakācam, ெப. (n.)

    ைமச ்ேசாம் ; foreign aniseed or Armenian cumin, Carum garui (சா.அக.);.

அப்பசச்ன்

அப்பசச்ன் appaccaṉ, ெப. (n.)

   1. தந்ைத ன் தந்ைத; paternal grandfather.

   2. தந்ைத (நாஞ்.);; father (Näfi.);.

     [அப்பன் + அசச்ன் - அப்பசச்ன்.]

அப் சச்ன் என்ப  நாஞ் ல்நாட் க் ெகாசை்ச வழக் .
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அப்பச்

அப்பச்  appacci, ெப. (n.)

   1. பாட்டன் (பள்.);; grandfather (Palla.);.

   2. அப்பன் (ெசட்.நா.); ; father (C.N.);.

     'அப்பச்  தம்ைபையச ் ப்பப் ள்ைள ற் ன ேதங்காய்க்  அ ற ேபால', 
'அப்பச் ேகாவணத்ைதப் ப ந்  ெகாண்  ஓ ற ,  ள்ைள ரவாளிப் பட் க்  அ ற ' (பழ.);.

   3. பள்ளர ்மறவைர ளிக் ம் ம ப் ர ப் ெபயர;் a term of respect used by Pallas in addressing Maravas.

ம. அப்பசச்ன்

     [அப்பன் + அச்  - அப்பச்  → அப்பச்  = அப்பைனப் ெபற்ற பாட்டன். அசச்ன் = தந்ைத. அசச்ன் → 
அச் . ஒ.ேநா ; அப்பன் → அப் .]

அப்பசச்ன் என் க்க ேவண் ய ெபயர ்அப்பச்  என வழங் வ ன்ற . தந்ைதைய 
அப்பச் ெயன் ம் ெசட் நாட்  வழக் , பாட்டைனத ்தந்ைத ெபயரா ம் பாட் ையத் தாய் 
ெபயரா ம் ளிக் ம் வழக் ன் தைலமாற்றா ம்.

 அப்பச்  appacci, ெப. (n.)

    ற் ண் ; light refreshment.

ம. அப்பாச்  ; க., ெத. அப்பச்  ;  ரா . அ ப.

     [ஒ கா. அப்பம் + ேசாய் (ேசா ); – அப்பச ்ேசாய் என் ம் ழந்ைத வழக்காகேவா ெச  
ெமா யாகேவா (Nursery usage); இ க்கலாம்.]

அப்பட்டசச்ரக்

 
 அப்பட்டசச்ரக்  appaṭṭaccarakku, ெப. (n.)

   உயரந்்த பண்டம்; high quality goods.

அப்பட்டம் பாரக்்க;see appattam.

அப்பட்டச ்சரக்  என்ப  ெகாசை்ச வழக் .

அப்பட்டம்

அப்பட்டம் appaṭṭam, ெப. (n.)

   1. கலப்பற்ற ,  ய ; that which is unmixed, unadulterht, pure.

அப்பட்டம் பால் (அப்பட்டப் பால்);, அப்பட்டம் எண்ெணய்.

   2. ெவளிப்பைடயான  (இ.வ.); ; that which is plain (Loc.);.

க., பட. அப்பட்ட ; ெத. அப்பட்ட , அ ட ; ெகாங்., மரா. அ ட ;  ரா . அ ட்ட

     [ஒ கா. அப்  + அற்றம் - அப்பற்றம் → அப்பட்டம் = நீர ்கலவாத .]

அப்பட்டர்

 
 அப்பட்டர ்appaṭṭar, ெப. (n.)

அப்பகம் பாரக்்க;see appagam.

அப்பட்டா

 
 அப்பட்டா appaṭṭā, ெப. (n.)

   வட்டத் ப்  (மைல.);; Indian pareira.

அப்பகம் பாரக்்க;see appagam.
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அப்படா

அப்படா appaṭā, இைட. (int.)

   1.  யப் க் ப் ச ்ெசால்; an exclamation of wonder.

   2. இைளப்பாறற் ப் ச ்ெசால்; an exclamation of repose.

வ ப்ேபாக்கன் மரத்த ல் 'அப்படா' என்  உடக்ாரந்்தான் (உ.வ.);.

     [அப்பன் → அப்ப ( ளி); + அடா (ஆ.பா.  ளி); - அப்படா.]

அப்ப

அப்ப  appaḍi,  . .எ. (adv.)

   1. அவ்வா ; So, in thatway.

     "அப்ப  ெயா த்  ெசல்ல" (கந்த . ேதவ. ெதய்வ. 89);.

   2. அவ்வரிைச ல்; in that order.

     'அப்ப ப் பாரத்்தா ம் கடக , இப்ப ப் பாரத்்தா ம் கடக ' (ெதன்னா ரா.);. 'அப்ப ச ்ெசால் 
வழக்ைக, அவன் ைக ல் ெகா  உழக்ைக' (பழ.);.

   3. அத்தன்ைம; in that manner.

ம. அப்ப

     [அ + ப  _ அப்ப . ப  = வைக, வண்ணம்.]

அப்ப க்

 
 அப்ப க்  appaḍikāḍi,  . .எ. (adv.)

   அவ்வ யாக; by that way.

அப்ப க்  வா, ேபா (உ.வ.);.

     [அ + ப  +  .   →   (இ.கா.  .எ.);.]

அப்ப ப்பட்ட

 
 அப்ப ப்பட்ட_,  . .ெப. (adj.)

 of that type, kind or category.

அப்ப ப்பட்ட வள்ளைல இன்  காண யா . அப்ப ப்பட்ட ட் ப் பயைல ஏன் ட் ல் 
ைவத் க்ெகாண் க் றாய்? (உ.வ.);.

     [அ + ப  + பட்ட. ப  → பட்ட (இ.கா. ெப.எ.);. 'ப '  ைண ைன.]

அப்ப ப்ேபால்

 
 அப்ப ப்ேபால் appaḍippōl,  . .எ. (adv.)

   அைதப்ேபால்; like that, similarly.

     "ஆைனகட்டச ்சங்  தாென த் க் ெகா க் ம்  அப்ப ப்ேபால் நம  வா ம்நைமக் ெக க் ம்" 
(ச. ச. ச.  ரத்். );

     [அ + ப  + ேபால்.]

அப்ப யப்ப ேய

அப்ப யப்ப ேய appaḍiyappaḍiyē,  . .எ. (adv.)

   1. ஒன்ைற ம் எ க்காமல் உடேன; without removing anything, leaving things as they are.

ெதாைலவரி வந்த டன்  ேவைலக்காரைர மட் ம் ைவத் ட்  எல்லா ம் அப்ப யப்ப ேய எ ந்  
றப்பட் ட்டாரக்ள் (உ.வ.);.

   2. ெவவ்ேவ  ைச ல் அவரவரிடத் ற் ; in various directions to their respective places.

ட்டம் ந்த டன் எல்லா ம் அப்ப யப்ப ேய ேபாய் ட்டாரக்ள் (உ.வ.);.

     [அ + ப  + அ + ப  + ஏ (இைட.);. 'அப்ப யப்ப ' அ க் தெ்தாடர.்]
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அப்ப யாதற் கந்
த

அப்ப யாதற் கந்த appaḍiyātaṟguganda, ெப.எ. (adj.)

   அப்ப ப்பட்ட, அ ைமயான; of such an excellence or merit.

அப்ப யாதற் கந்த ெப மக்கேள ேபாய் ட்டாரக்ள்; இனி மற்றவரக்ைளப்பற் க் கவனிப்பாேனன்? 
(உ.வ.);.

     [அ + ப  + ஆதற்  + உகந்த. ஆ → ஆதல் (ெதா.ெப.);. ஆதற்  (4ஆம் ேவ.);. உக → உகந்த (இ.கா.ெப.எ.);. 
உகத்தல் = த தல், ஏற்றல்.]

இ  இன்  'அப்ப யாக்ெகாத்த', 'அப்ப  யாக்ெகாந்த' என்  ெகாசை்சயாய் வழங் ன்ற .

அப்ப யாகப்பட்ட

 
 அப்ப யாகப்பட்ட appaḍiyākappaḍḍa, ெப.எ. (adj.)

   அப்ப ப்பட்ட றந்த; of such merit and importance.

அப்ப யாகப்பட்ட மக்கைளெயல்லாம் ெபற் ட்  இந்த நிைலைம க் ேறன் (உ.வ.);.

     [அ + ப  + ஆக + பட்ட ஆ  → ஆக (நி.கா. .எ.);. ப  → பட்ட (இ.கா.ெப.எ.);. 'ப '  ைண ைன.]

அப்ப ப்ப

அப்ப ப்ப  appaḍiyippaḍi,  .எ. (adv.)

   1. அப்பக்கம் இப்பக்கம், அத் ைச இத் ைச; this side or that side.

அப்ப ப்ப த் ம்பாேத.

   2. ஏேத ம் மாறாக; in any way against, anything different from.

உன்ைனப்பற்  அப்ப ப்ப ெயன்  ஒன் ம் என் கா ல் ழக் டா  (உ.வ.);.

     [அ + ப  + இ + ப .]

அப்ப ம்

அப்ப ம் appaḍiyum,  .எ. (adv.)

   1. அவ்வைக ம்; in that way also.

அப்ப ஞ், ெசால் ப் பாரத்்ேதன்; அவன் ேகடக் ல்ைல (உ.வ.);.

   2. அப்ப ந்தா ம் ட; even in that event, even if it were so.

அப்ப ம் அவன் தன் மைன ையத் தன்னந்தனியாய் ட் ட் ப் ேபாகலாமா? (உ.வ.);.

     [அ + ப  + உம் (இைட.);.]

அப்ப ம் 
இப்ப ம்

அப்ப ம் இப்ப ம் appaḍiyumippaḍiyum,  .எ. (adv.)

   1. அப்பக்க ம் இப்பக்க ம்; this side and that side.

அப்ப ம் இப்ப ம் ம் க்ெகாண்ேட க் றான் (உ.வ.);.

   2. அவ்வைக ம் இவ்வைக ம், இ வைக ம், சாரப்ாக ம் மாறாக ம்; in this way and that way, 
both ways, for and against.

அவன் அப்ப ம் ேப வான் இப்ப ம் ேப வான் (உ.வ.);.

     [அ + ப  + உம் + இ + ப  + உம்.]
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அப்ப ேய

அப்ப ேய appaḍiyē,  . .எ. (adv.)

   1. அந் நிைல ேலேய; in the same state or situation.

மரத் ந்தவன் அப்ப ேய ேழ ந்  ட்டான். காமராசர ்இளம்ப வத் ேலேய 
ேபராயக்கட் ற் ேசரந்்  இ வைர அப்ப ேய இ ந் ட்டார ்(உ.வ.);.

   2. ஒ வர ்ெசான்னப ேய; exactly as one said.

ஆ ரியர ்ெசான்னைத அப்ப ேய மாணவன் ெசால் ட்டான் (உ.வ.);.

   3. ஒ வர ்ெசய்த ப ேய; exactly as one did.

யாகராசப் பாடகர ்எப்ப ப் பா னாேரா அப்ப ேய இவ ம் பா றான் (உ.வ.);.

   4. அந்த வ ேய; by that way alone.

அப்ப ேய ேபா (உ.வ..);.

     [அ + ப  + ஏ (இைட.);.]

அப்பத்தாள்

அப்பத்தாள் appattāḷ, ெப. (n.)

   1. தந்ைத ன் தாய் (நாஞ்.);; father's mother (Näfi.);.

   2. தமக்ைக; அக்ைக (யாழ்ப்.);; elder sister (J.);.

     [அப்பன் + ஆத்தாள் – அப்பாத்தாள் → அப்பத்தாள். ஆத்ைத → ஆத்தா → ஆத்தாள்.]

ைறப்ெபயரக்ளின் ளி வ வங்கள் பா  ெபற்  வழங் வ  ெகாசை்சத ்த ழ் வழக் .

அப்பநிேவதனம்

அப்பநிேவதனம் appanivētaṉam, ெப. (n.)

   அப்ப ; bread or cake offering.

     "அப்ப நிேவதனம்" (S.I.I. iii, 150);.

அப்ப  பாரக்்க;see appamudu.

     [அப்பம் + நிேவதனம். Skt. nivedana → த. நிேவதனம்.]

அப்பப்ப

 
 அப்பப்ப appappa, இைட (int.)

    யப் , இரக்கம்,  யரம் த யவற் ன் ப் ; exclamation of wonder, pity, grief, etc.

அப்பப்ப, வ ைம ெகா ! (உ.வ.);.

ம. அப்பப்பா ; க., ெத., பட. அப்பப்ப;  . அப்ப.

     [அப்பன் → அப்ப ( ளி);. அப்ப + அப்ப - அப்பப்ப.]

அப்பப்பா

 
 அப்பப்பா appappā, இைட (int.)

அப்பப்ப பாரக்்க;see appappa.

     [அப்பன் → அப்ப ( ளி);; அப்ப + அப்பா - அப்பப்பா.]
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அப்பம்

அப்பம் appam, ெப. (n.)

   1. பண்ணிகார வைக; round cake of rice flour and sugar, fried in ghee.

     "அப்பம் …….  ட் ைவத்ேதன்" ( வ். ெபரியாழ். 2. 4;5);. 'அப்பத்ைத எப்ப ச ் ட்டாேளா,  த் ப்ைப 
எப்ப  ைழத்தாேளா?', 'அப்பம் என்றால் ட் க்காட்ட ேவண் மா?', அப்பம் ட்ட  சட் ல் அவல் 
இ த்த  டை்ட ல்' (பழ.);.

   2. அைட ( ங்.);; thin cake, wafer, bread.

   3. உண  ( த்.);; food (Chr.);.

     'எங்கள் அன்றாட அப்பத்ைத இன்  எங்க க் த் தா ம்' (பரமண்டல மன்றாட் );.

ம. அப்பம் ; க.,  . அப்ப; ெத. அப்ப ; வ. அ ;  ரா . அ ய, அ வ ;  ரா. அப்பம்.

     [உப் தல் = ப த்தல், எ ம் தல். உப்  → உப்பம் → அப்பம்.]

 அப்பம் appam, ெப. (n.)

   1.  ட் த் ப் ; a plant, Sida acuta (சா.அக.);.

   2. வட்டத் ப் ; Indian pareira, Cissampelos pareira (சா.அக.);.

அப்ப

 
 அப்ப  appamudu, ெப. (n.)

   அப்பப் பைடயல்; bread or cake offering.

     [அப்பம் + அ .]

அப்பர்

அப்பர ்appar, ெப. (n.)

   1. ஆணா , ெவள்ளாட் க் கடா, ெசம்ம யாட் க் கடா; he-goat, ram.

     "ேமாத்ைத ந் தக ம் உத ம் அப்ப ம்..................... யாத்த ஆண்பாற் ெபயெரன ெமா ப" (ெதால். 
ெபா ள். மர. 2);.

   2. ஆண் ரங் ; male monkey.

     'அப்பர ் ரங்ெகன்ற மாம்' (ெதால். ெபா ள். மர. 47, ேபரா. உைர);.

     [ஒ கா. உப்  → உப்பர ்→ அப்பர ்= ப த்த .]

லங் களில் ெபண்ணி ம் ஆண் ப த் ப்ப  ெப ம்பான்ைம.

 அப்பர ்appar, ெப. (n.)

   1. ேதவார வ ள் ஒ  வ ம் வசமய ரவர ்நால்வ ள் ஒ வ ம் ஆன நா க்கர  
நாயனார;் Tirunavukkaraśu Nayandr, one of the three celebrated authors of the Téváram.

     [அப்பன் → அப்பர ்→ அப்பனார ்(உயர் ப் பன்ைம);.);

     "ெதா தைண ற் றாண்டஅர சன் கத்

ெதாண்டர் ழாத் ைடேய ெசன்

ப ல்ெப ங் காத டன் அ பணியப்

பணிந்தவரத்ம் கரங்கள் பற்

எ தரிய மலரக்்ைகயால் எ த் ைறஞ்
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அப்பவ க்கம்

அப்பவ க்கம் appavarukkam, ெப. (n.)

   அப்பம் என் ம் பலகார னம்; various kinds of cakes or pastry, numbering ten and belonging to the class appam.

அ பம், கஞ்சம், இைலயைட, ெமல்லைட, ெநாைலயல்,  ரிைக, சஃ ல் , ேபானகம், மண் ைக, 
ெபாள்ளல் என் ம் பத் ம் அப்ப னமாம்.

     "அ பங் கஞ்ச ைலயைட ெமல்லைட

ெநாைலயல் ரிைக சஃ ல்  ேபானக

மண் ைக ெபாள்ள  மப்ப வ க்கம்" ( ங். 6;17);.

அப்பம் → Skt. abüba.

ங்கல நிகண்  10ஆம் ற்றாண் னதாதலால், அ ப என் ம் வடெசால்வ ைவ ஆண் ள்ள .

     [அப்பம் + வ க்கம். Skt. varga → த. வ க்கம் = இனம்.]

அப்பவாணிகம்

 
 அப்பவாணிகம் appavāṇigam, ெப. (n.)

   பண்ணிகார ற்பைன; sweet-meat selling.

     [அப்பம் + வாணிகம்.]

அப்பவாணிகர்

அப்பவாணிகர ்appavāṇigar, ெப. (n.)

   பண்ணிகாரம் ற்ேபார;் sweet-meat sellers ( லப். 5;24, அ யாரக்். உைர);.

     [அப்பம் + வாணிகர.்]

அப்ப க்

அப்ப க்  appaḻukku, ெப. (n.)

   1. மா , அ க் , கைற; blot, dirt, speck.

அவன்  உ த் க் ம் ஆைட அப்ப க் ல்லாத  (உ.வ.);.

   2.  ற்றம், மா  ம ; fault, guill, defect.

அவன் அப்ப க் ல்லாதவன் (உ.வ.);.

     [ஒ கா. அப்  + அ க்  - அப்ப க் . அப் தல் = பைடயாய் ஒட் க்ெகாண் த்தல்.]

அப்பளக்காரம்

அப்பளக்காரம் appaḷakkāram, ெப. (n.)

   அப்பளத் ற் ப் பயன்ப த்தப்ப ம் உைறப் ம் உவரப்் ள்ள ஒ  கைடசச்ரக் ; a subcarbonate of 
soda, used chiefly in manufacturing appalams.

     " டல்வாதஞ் ைல ெகா தான வாத

மடல் ரி ைம   ம க் ம் – ெந வ ற்

ப் சத் ேனாேட யர் ன்ம ேநாயகற்

மப்பளக் கார ம " (பதாரத்்த, 1134);.

     'அப்பளாக்காரம்' என்ப  ெகாசை்ச வழக் .

     [அப்பளம் + காரம்.]

அப்பளக் ழ

 
 அப்பளக் ழ  appaḷakkuḻvi, ெப. (n.)

   அப்பளந் ேதய்க் ம் உ ைளக்கடை்ட; rolling pin for smoothing out the dough for flour-cakes.

     [அப்பளம் +  ழ .]
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அப்பளம்

அப்பளம் appaḷam, ெப. (n.)

   உ த்தமா னா ம் அரி மா னா ம் ெசய்யப்ப ம் ெமல் ய அைட ; light, thin flour-cake, usually of 
black gram and rice.

     "வாதத்ைத ண்டாக்  மாபலத்ைத ங்ெகா க் ஞ்

தத்ைத ேம கபந் ரக்் ங்காண் - ஒ ந்

தப்பளஞ்ேசாற் றப்பளங்கா லா கள் ஞ்சா நிைல

ெயாப்பவளஞ் ெசய்  ைர" (பதாரத்்த 1446);.

ம. பப்படம்; க. அப்பள ; ெத. அப்பள ;  . அப்பேளா ரா . அப்பட ; பட. பப்பட ; Skt. parpata.

     [அப்பளித்தல் = சமனாகத் ேதய்த்தல். அப்பளி -→ அப்பளம்.]

     ' வைர அப்பளித் ப் றான்' என் ம் வழக்ைக ேநாக் க. 'அப்பளாம்' என்ப  ராமணக் 
ெகாசை்ச வழக் .

அப்பளி-த்தல்

அப்பளி-த்தல் appaḷittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    வரிற் சாந்  ம்ேபா  சமனாக் த் ேதய்த்தல்; to remove unevenness in the wall when plastering.

வைர அப்பளித் ப் றான் (உ.வ.);.

க. அப்பளி  ; ெத. அப்பளிஞ்   . அப் பரீ .

     [அப்  → அப்பளி. அப் தல் = சாத் தல்,  தல்.]

அப்பளா ட்

 
 அப்பளா ட்  appaḷāciṭṭi, ெப. (n.)

   அப்பளம் ெவண்ைமயாதற் ப் பயன்ப த் ம் சா ள்ள ஒ  ண் ; a herbaceous plant, the juice of which is 
used for making appalams look white (சா.அக.);.

அப்பறாத் ணி

 
 அப்பறாத் ணி appaṟāttūṇi, ெப. (n.)

அம்பறாத் ணி பாரக்்க;see amb(u);-ara-t-tūņi.

     [அம்  + அறா (நீங்காத); +  ணி ( );. அம்பறாத் ணி → அப்பறாத் ணி.]

அப் ராத் ணி என்ப  ெகாசை்ச வ வம்.

 அப்பறாத் ணி appaṟāttūṇi, ெப. (n.)

   ஒ  வைக நஞ்  (சரகண்ட பாடாணம்);; a kind of native arsenic (சா.அக.);.
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அப்பன்

அப்பன் appaṉ, ெப. (n.)

   1. தந்ைத; father.

     "அப்பன்நீ யம்ைமநீ" (ேதவா. 6. 95 ; 1);. 'அப்பன் அ ைம அப்பன் மாண்டால் ெதரி ம், உப் ன் 
அ ைம உப்  இல்லா ட்டால் ெதரி ம்', 'அப்பன் ெசத் ம் தம் க்  அ றதா? அப்பன் மரித்தால் 
அந்தத் ணி எனக் ' (பழ.);.

   2.  வைர ம் ேழாைர ம் ளிக் ம் அ ைமச ்ெசால்; a term of endearment used in addressing little 
Children or inferiors.

   3. ெபற்ேறார ்மகைனக் க் ம் அ ைமசெ்சால்; a term of endearment used by parents in addressing their 
son, especially when young.

   4. வள்ளல், ெப நன்ைம ெசய்தவன்; patron, benefactor.

     " ைழசச்ாரம் ெவங்களப்பன், ேமைலசச்ாரம் எங்களப்பன்" (பழ.);.

   5. ஆண்பாற் ெபயரீற் செ்சால்; so a component word suffixed to names of male persons.

கண்ணப்பன், ெசல்லப்பன்.

   6. ெபரிய தகப்பன் (ஆ );; father's elder brother (Ādi.--Lex. Sup.);.

   7.  நா க்கர  நாயனார ்(உபேதசகா. கட ள்வா. 7);; Tirunavukkara$u Nayanar.

    றைம ற் ெபரியவன்; one's better, superior in ability.

இவன் இைசக் ழல் (நாத ரம்); இைசப்ப ல் இராசரத் னத் ற்  அப்பனாய் வ வான் (உ.வ.);.

ம. அப்பன் ; ெத., க.,  .,  ரா ., பட. அப்ப ;  ட. அப்ெப ; ேகாண். ஆேபாேரால் ;  . ஆப;  க். அப்பா ; 
ரா. அபா ; ெகாங். பாபா ;  ங். அப்பா ; மணி. இபா ; வங். பாபா.

அப்பன்காைள

 
 அப்பன்காைள appaṉkāḷai, ெப. (n.)

   தாதர ்என் ம் இரப்ேபார ்வ ப்பார ் டாய்க் ெகாண் ேபாய் 
க்கணாங்க ற்ைற க் ம்ேபா , ேகட்ட ேகள் க்  உடன்பாட்  ைட ெசால்வ ேபால் 

தைலயைசப்ப ம், பலகைறயா ம் வண்ணத் ணியா ம் அணி ெசய்யப்பட் ப்ப மான ெப மாள் 
மா  (இ.வ..);; sacred bull owned by men of the Tadar caste and trained to respond by nodding its head to questions put to 
it as it is taken round decked with multi coloured clothes and cowrie shells, to houses for the purpose of collecting alms 
(Loc.);.

ம. அப்பக்காள

ெப மாள்மா  என்பேத ெப வழக் .  ல டங்களில் ம்மா  என் ம் ெசால்லப்ப ம்.

அப்பா

அப்பா appā, ெப. (n.)

   1. அப்பன் என் ம் தந்ைத ைறப்ெபயரின் ளிவ வம்; voc. of appan.

   2. இைளயவ ம் கல்லாதவ மான ஆடவைர ளிக் ஞ் ெசால் (ெநல்ைல);; a vocative employed in 
addressing young or illiterate men (Tn.);.

அப்பா! இந்தச ் ைமையச ்சற் த் க்  (உ.வ.);. 'அப்பா என்றால் உச்  ளி மா?' (பழ.);.

--,  இைட. (int.);

   1. ஓர ்இைளப்பாறற் ப் ச ்ெசால்; an exclamation of repose.

உைழப்பாளி, 'அப்பா!' என்  ெசால்  நிழ ல் உடக்ாரந்்தான் (உ.வ.);. '

   2.  யப் ,  யரம், ேநா  த யவற்ைற ணரத்் ங் ப் செ்சால்; an exclamation of wonder, grief, pain, 
etc.

     "என்னப்பா மற் ல் ெவ ப  ெவள்ள  ெமா வன் ன்னப் ேபா ேமா' (கம்பரா.  த்த லபல. 40);. 
இ  யப் க் ப் .

க.,  ., பட. அப்ப.

     [அப்பன் (தந்ைத); → அப்பா ( ளி);.]
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அப்பாகம்

 
 அப்பாகம் appākam, ெப. (n.)

   வா ைவ (பச.் ,);; climbing staff plant (ெச.அக.);

— intellect tree, Celastrus paniculata (ெச.அக.);.

அப்பா

அப்பா  appāci, ெப. (n.)

    சயநகர ேவந்தரான ட் ண ேதவராயரின் ெபயரெ்பற்ற மந் ரி;     'Appāji, the famous minister of the 
Vijayanagar king Krisnadévarāyar.

     "அப்பா  ...... இவரக்ளி ம் ெமய்ப்பான த்  தரண ம்" (ெதய்வச.்  ற . 82);.

அப்பாட்டன்

 
 அப்பாட்டன் appāṭṭaṉ, ெப. (n.)

   தந்ைத ன் பாட்டன் (இ.வ.); ; great-grandfather (Loc.);.

     [அப்பன் + பாட்டன் - அப்பாட்டன்.]

அப்பாடா

 
 அப்பாடா appāṭā, இைட. (int.)

   இைளப்பாறல்,  யப் , ேநா  ஆ ய ப் கைள உணரத்் ஞ் ெசால்; an exclamation of relief, wonder, 
surprise or pain.

டை்டக்காரன் தைல ந்  டை்டைய இறக்  ைவத் ட்  'அப்பாடா' என்  மரத்த ல் 
உடக்ாரந்்தான் (இைளப்பாறற் ப் );. ெதன்னா  ராமனாற் டப்பட்ட ராமணர,் 'அப்பாடா! 
அப்பாடா!' என்  கத் க் ெகாண்  ஓ னாரக்ள் (ேநா க் ப் );.

     [அப்பன் → அப்பா ( ளி); + அடா (ஆ.பா.  ளி); - அப்பாடா.]

இ  ெப ம்பா ம் ஆடவர ் ற் .

அப்பா

 
 அப்பா  appāṭi, இைட. (int.)

   அப்பாடா என்பதன் ெபண்பால் வ வம்; fem form of appddü.

     [அப்பன் → அப்பா ( ளி); + அ  (ெப.பா.  ளி); - அப்பா .]

இ  ெபண் ர ் ற் . உணரச்் யள ற்ேகற்ப இ  'அப்பா ' என்  நீள ஞ் ெசய் ம்.

அப்பாத்தாள்

 
 அப்பாத்தாள் appāttāḷ, ெப. (n.)

   தந்ைதையப் ெபற்ற பாட்  (இ.வ.); ; father's mother, paternal grandmother (Loc.);.

     [அப்பன் (தந்ைத); + ஆத்தாள் (தாய்); - அப்பாத்தாள். ஆத்ைத (தாய்); → ஆத்தா → ஆத்தாள்.]

அப்பாத்ைத

 
 அப்பாத்ைத appāttai, ெப. (n.)

   அக்ைக, தமக்ைக (இ.வ.); ; elder sister (Loc.);.

     [அப்பன் (தந்ைத); + ஆத்ைத (தாய், அக்ைக); - அப்பாத்ைத.]

இ ல் 'அப்பன்' என் ம் நிைலசெ்சால் ெபா த்த ம் பய ம் அற்ற .
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அப்பாய்

 
 அப்பாய் appāy, ெப. (n.)

   தந்ைத ன் தாய் (இ.வ..);; paternal grandmother (Loc.);. ம. அப்பா

     [அப்பன் + ஆய் (தாய்); - அப்பாய்.]

     'அப்பா ' என்ப  ெகாசை்ச வழக் .

அப்பா

 
 அப்பா  appāyi, ெப. (n.)

   ைபயன், இைளஞன் (இ.வ..);; boy, lad (Loc.);.

     [அப்  → ெத. அப்பாய், அப்பா  ; ெத. அப்பா  → த. அப்பா .]

அப்பாரகம்

 
 அப்பாரகம் appāragam, ெப. (n.)

    ளிமா; sour mango, Mangifera indica (சா.அக.);.

அப்பால்

அப்பால் appāl, ெப. (n.)

   அப்பக்கம்; that side.

     "அப்பா ந்த வனசரித ைரவரக்் " (பாரத. நச் ப், 16);.

--,  . .எ. (adv.);

   1. அதன்ேமல்; after that, afterwards, further, beyond.

     " ன்னவன் ெபற்ற ெசல்வ ம யேனன் ெபற்ற தன்ேறா ெவன்னினி  யப்பால்" (கம்பரா. 
அேயாத். ைகேக  ழ். 114);.

   2.  ற ; afterwards, sometime later.

அப்பால் ெகா க் ேறன் (உ.வ.);.

ம. அப்பால்

அப்பால் என் ம் இச ்ெசால் ஆரிய ெமா களில் பல்ேவ  வ ல் ன்ெனாட்டாக (pref); 
வழங் ன்ற .

எ- :

 Skt. apa, away from.

 Gk., apo, from, off, away; aph (before an aspirate);, away from,

 L. ap, away. ab, from, orig. form ap. aba, extended form of ab.

 E. of OE. of, weaker form of af, originally af, corresp. to OFris. af, of, ofe. OS. af, MLG. af prep. and adv. MDu. ave, af, of; 
Du. af adv. off; OHG. aba, ab; MHG. abe, ab. prep. and adv. Ger. ab adv. off, away; ON. af; Goth. af prep. and adv. OTeut. 
aba, un-accented by-form ab; corresp. to Skt. apa, away from, down from; Gk. apo; L. ab.

அப்பா க்கப்பால்

 
 அப்பா க்கப்பால் appālukkappāl, ெப. (n.)

   மனத் ற்  எட்டாத ெதாைல ; distance beyond one's imagination.

     "அ ற் க வா யப்பா க் கப்பாலாய்" ( நா. அகவல்); (சா.அக.);.

     [அப்பா க்  + அப்பால்.]
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அப்பா ம சச்ார்
ந்தார்

அப்பா ம சச்ாரந்்தார ்appālumaḍiccārndār, ெப. (n.)

   த ழ்நாட் ற்  அப்பாற்பட்டவ ம் வன யார ்அ பத்  வரக்்  ன் ம் ன்  ந்தவ மான 
ெதாைகய யா ள் ஒ  வ ப்பார;் Those who, hailing from lands outside the Tamil country, have attained the feet of 
God, and who existed before and after the period of the 63 canonized Šaiva saints, one group of Togaiyadiyar.

     " ேவந்தர ்த ழ்வழங்  நாட் க் கப்பால்

தல்வனார ்அ சச்ாரந்்த ைறைம ேயா ம்

நாேவய்ந்த தெ்தாண்டத் ெதாைக ற் ம்

நற்ெறாண்டர ்காலத்  ன் ம் ன் ம்

ேவய்ந்த ெந ஞ்சைடேம லடம்  ம்ைப

யம  ந த  ெபா ந்த ைவத்த

ேசேவந்  ெவல்ெகா யா ன சச்ாரந்் தா ம்

ெசப் யஅப் பா ம ச ்சாரந்்தார ்தாேம" (ெபரிய . அப்பா ம ச.் 1);.

     [அப்பா ம் + அ  + சாரந்்தார.்]

அப்பா

 
 அப்பா  appāvi, ெப. (n.)

   ேபைத, ெவள்ளந் ,  ங் ல்லாதவன்-ள்; simpleton, artless and harmless person.

     [அல் → அ (எ.ம. ன்.); + Skt. papi → த. பா  → அபா  → அப்பா . Skt. papa ( ைன); → த. பாவம். 
பா  =  ைனஞன். அபா  =  ைனெசய்யாதவன்,  ங் ல்லாதவன்.]

அப்

 
 அப்  appiru, ெப. (n.)

   ேபேராசைன (R.);; a kind of mineral, turquoise.

அப் -தல்

அப் -தல் appudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  தல்; to stick or daub with the hand, as sandal paste, to plaster with a trowel, as mortar.

     "அைரப  ம ஞ் சாந்  மப் " ( ைள. நாட் , 13);.

   2. சாத் தல்; to put on.

     "மலரத்்தார.்..... அப்ப" (ப ெனா. ேகா ற் ப். 4);.

   3. ஒற் தல்; to apply repeatedly, as a fomentation (W.);.

   4. தாக் தல்; to come to grips, to grapple with, as in wrestling.

     "இ வ ம் யங்களி னப்  ெமாத் னர"் (பாரத, ப ேனழா. 147);.

   5. அைறதல் (சங்.அக.); ; to beat, strike.

   6.  ம் தல் (சங்.அக.);; to pommel.

   7. கவ் தல்; to snatch at firmly.

நாய் அப் க்ெகாண்  ேபாய் ட்ட  (உ.வ.);.

   8. வா ல் ணித்தல்; to thrust in the mouth.

     "அவல்ேத  மப்  ய ெச ம்" ( ப் . 1147);.

   9. ெகாட் தல் (சங்.அக.); ; to throw or cast into a vessel.

ம. அப் க; க. அப் ெக; ெத. அப்பளிஞ்  ;  . அப்பளி னி ;  ரா . அப்பால ; பட. அப் .

     [அம்  → அப் .]
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அப்

அப்  appu, ெப. (n.)

   1. அப்பன் (இ.வ.);; father (Loc.);.

   2.  வைர ங் ேழாைர ம் அன் காட்  அைழக் ஞ் ெசால் (இ.வ.);; a term of endearment used in 
addressing children or inferiors (Loc.);.

ம., க. அப்  ; பட. அப்  என்ப  ெகாசை்ச வழக் .

   3.  ட்  ேவைலக்காரன்; domestic man-servant.  ங். அப் .

     [அப்பன் → அப் .]

 அப்  appu, ெப. (n.)

   1. ஐம் தங்க ள் ஒன்றான நீர ்( ங்.); ; water, as one of the five elements.

   2. கடல்; sea.

   3. பனிக் டத்  நீர;் liquid of the amniotic sac, amnic liquor (சா.அக.);.

ம., க. அப்  ; மரா. அப் ; L. aqua.

     [அப்  → Skt, ap. அம் தல் = ெபா ந் தல், கலத்தல். அம் = நீர.் அம் → அம்  → அப் .]

அம்  பாரக்்க;see ambu".

 அப்  appu, ெப. (n.)

   அம் ; arrow.

அப் க்கட்

அப் க்கட்  appukkaṭṭu, ெப. (n.)

   அம் களின் கற்ைற (ப ற் ப். 16 ; 4, உைர);; sheaf of arrows.

     [அம்  + கட் .]

அப் க்காய்

 
 அப் க்காய் appukkāy, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் காய்; a kind of unripe fruit (சா.அக.);.

அப் க் ட்

 
 அப் க் ட்  appukkuṭṭi, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கடல் ன்; sucker fish, remora (சா.அக.);.

     [ஒ கா. அப் க் ள் + ஒட்  - அப் க் ெளாட்  → அப் க் ட் . அப்  = நீர.்]

அப் ண்

 
 அப் ண்  appuṇṭu, ெப. (n.)

    ட்டாள் (ெநல்ைல);; dolt, idiot (Tn.);.

அம் ண்  பாரக்்க;see ammundu.

     [அம் ண்  → அப் ண் .]
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அப் த் ரட்

 
 அப் த் ரட்  apputtiraṭṭi, ெப. (n.)

   கட் க் ெகா , நீைர உைற க்க வல்ல ; a creeper which is capable of solidifying water, Smilax pseudo-china 
(சா.அக.);.

     [அம் → அம்  → அப்  +  ரட்  - அப் த் ரட் . அம் = நீர.்  ரள் →  ரட்  →  ரட்  =  ரள அல்ல  
உைறயச ்ெசய்வ .]

கட்  என் ம் ெபய ம் இப்ெபா ளேத.

அப் தத் வம்

அப் தத் வம் appudadduvam, ெப. (n.)

    ப்பத்தா  தத் வங்க ள் ஒன் ; one of the 36 reals.

     [அப்  + Skt, tattva → த. தத் வம். த. தான் → Skt. tat = அ . தத்வ = அதா க் ந் தன்ைம, 
தானா க்ைக, தனிப்ெபா ள், ெமய்ப்ெபா ள்.]

அப் தம்

 
 அப் தம் appudam, ெப. (n.)

   ேகாைரவைக (பச.் .);; a sedge.

     [ஒ கா. அப்  → அப்  → அப் தம் = நீரில் ைளவ .]

அப்

அப்  appudu, இைட. (int.)

   பாகர ்யாைனையத ்தட் க் ெகா த்  அைம ப்ப த் ம்ேபா  ம் ஒ  ப் செ்சால்; expr. which 
a mahout uses while patting and quieting down an elephant.

     "அங்ைதயந் தலத் னா லப் தா ைதெயனக்

ெகாங்கலர ்கண்ணியான் ெகாம்ைமதான் ெகாட்ட ம்

ெபாங் ய வைக ற் ெபா ந் மாக் களிறவன்

றங் ய ப ரத்ெ்தா  றடக்ைகயாற் ெசய்தேத" ( வக. 1834);.

இ.ள் ; கண்ணியான், அப்  அப் , ஆ  ஆ . ஐ ஐ என்  , அங்ைகயா ய அழ ய தலத்தாற் 
ெபாய்க்கத் தட் னவள ேல, அக் களி  உவைகயாற் ெபா ந்  அவன்கட்டங் ய ப ராற் 
ெறா ல்கைளத் தன் ைகயாேல ெசய்த ெதன்க.

ப ராவன ; பரிபரி ெயன்பன த யன. ெதா ல் = ேதாட்  த யன எ த் க் ெகா த்தல் (நச.் 
உைர);.

ப ர ்= மர க் ப் ெமா  (பரிபாைஷ);.

யாைன ட்டங் ட்டமாகத் ெதான்  ெதாட் க் டமைலத் ெதாடரில் வாழ்ந்  வ வதனா ம், 
த ழேவந்தர ் வ ம் ெதாடக்கந்ெதாட் க் ெகாண் ந்த நால்வைகப் பைட ள் யாைனப்பைட 
ெயான்றாதலா ம், அரசர ்வ ப்ேபாக் ற் ம் ரசைறந்  ளம்பரஞ் ெசய்தற் ம் ழாக் கால 

ரவ்லத் ற் ம் லவரக்் ப் பரிசளிப் ற் ம் யாைன கப் பயன்பட்டதனா ம், யாைனையப் 
ப ற் ந் ெதா ல் த ழரக்்  நன்றாகத் ெதரிந்தேத. அப் ப ற் க் ரிய ெசாற்க ம் தனித்த ழ்ச ்
ெசாற்கேள. அவற் ன் ெபா ள் இன்  அ யப்படாைமயால் அைவ அயற்ெசாற்களாகா.

அப் நீர்

 
 அப் நீர ்appunīr, ெப. (n.)

   கடல்நீர;் Sea water (சா.அக.);.

     [அம் → அம்  → அப் .]

அப் நீ

 
 அப் நீ  appunīṟu, ெப. (n.)

   கட ப் ; sea-salt (சா.அக.);.

     [அப்  = நீர,் கடல். நீ  =  ண்ணம், ெபா .]
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அப் ப்

 
 அப் ப்  appuppu, ெப. (n.)

   ேசாற் ப் ; common salt generally extracted from seawater and used with food (சா.அக.);.

     [அப்  + உப் . அப்  = நீர.்]

அப் ப் செ்சயனீர்

 
 அப் ப் செ்சயனீர ்appuppucceyaṉīr, ெப. (n.)

    ண்ட ப் ச ்ெசயனீர;் a liquid obtained from the salt extracted from the foetus (சா.அக.);.

அப் ப்ேபா -தல்

அப் ப்ேபா -தல் appuppōṭudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வாங் ன கடைனத ் ரக்்கா  ஏமாற் தல் (இ.வ.);; to deceive by evading or denying repayment of debt (Loc.);.

அவன் ஐம்ப  உ பா அப் ப் ேபாட் க்ெகாண்டான்.

     [ெத. அப்  = கடன். ேபா தல் = வா ற் ேபாட் க்ெகாள் தல், கவரந்் ெகாள் தல், தனக் ப் 
பயன்ப த் க்ெகாள் தல்.]

அப் தவா மதம்

அப் தவா மதம் appupūdavādimadam, ெப. (n.)

   அப்  என் ம் தேம பரம்ெபா ள் என்  ெகாள்ேவான் மதம் (த.நி.ேபா. 280);; the religion of one who holds 
that the element water is the Supreme Being.

அப் ேம

 
 அப் ேம  appumēḻi, ெப. (n.)

   வயல் உ தற் ரிய ேம வைக; a kind of plough.

     [அப்  = நீர,் நீ ள்ள வயல். ேம  = கலப்ைப ன் ைகப்  அல்ல  ேமற்ப .

ஒ கா. ேம  → ேம .]

அப் ரா

 
 அப் ரா appurā, ெப. (n.)

   பா ரி; trumpet flower tree, Bignonia chelonoides (சா.அக);.

அப் வம்

அப் வம் appuruvam, ெப. (n.)

   1. உப் ; salt.

   2. நவசச்ாரம்; salammoniac, Ammonium hydrochiorate (சா.அக.);.

     [அப்  + உ வம்.]

அப் ங்கத்தலம்

அப் ங்கத்தலம் appuliṅgattalam, ெப. (n.)

   இலங்கம் (இ ங்கம்); நீர ்வ வாக ள்ள வாைனக்காவல் ( வாைனக்.  ரத்் . 3);; Tiruvanaikkaval, 
where the linga in the shrine represents the element, water.

     [அப்  +  ங்கம் + Skt sthala → த. தலம் (இடம்);.]

அப் ங்கம் பாரக்்க;see appu-liigam.
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அப் ங்கம்

 
 அப் ங்கம் appuliṅgam, ெப. (n.)

   ஐம் தங்கைள ம் நிகரக்் ம் ஐந் லங்கங்க ள் ஒன்றான ம்,  வாைனக்கா ள்ள மான 
நீரிலங்கம்; Linga in the shrine at Tiruvanaikkäval, as representing the element water, or; of the pañja linigams which 
represent the five elements.

     [அம் → அம்  → அப்  = நீர.் இலக்  → இலக்கம் =  . இலக்கம் → இலங்கம் → இ ங்கம் →  ங்கம் 
(ெகாசை்ச); → Skt, liga. ஒ.ேநா; அர ்→ அரங்  → அரங்கம் → ரங்கச ்(ெகாசை்ச); → Skt, ranga. உல்→ உர ்→ 
அர ்→ அரத்தம் → ரத்தம் (ெகாசை்ச); → Skt rakta. மா ங்கம் (மரம்); என்ப  மா லங்கச ்என்  
வழங் தைல ம் ேநாக் க.]

வமதம் மரிநாட் ல் ேதான் ய ய த ழ மதம். அம்ைமயப்பர ்வ பா  ேபான்ேற இ ங்க 
வ பா ம் அங் த் ேதான் யதா ம். உ த் ரன் என் ம் ஆரியச ் ெதய்வத் ற் ம் வன் என் ம் 
த ழ இைறவ க் ம், எத்தைகத் ெதாடர் ல்ைல. ேவத ஆரியர,் வட இந் யச ் வ ெந யாைர 
ஆண் த் ெதய்வ வணக்கத்தார ்( நேதவ); என்  தற்கண் ப த்  வந்தனர.் த ழர  வமதம் 

க க யரந்்த ெதன்  கண்ட ன்னேர, அவர ்அைதத ்த வலா னர.் இலங்கம் ( ங்கம்); என் ம் 
ெதன்ெசால்ைல வட ெசால்ெலன்ப , த ழர  வமதத்ைத ஆரிய மதம் என்ப  ேபான்றேத.

அப் ன் 

 
 அப் ன்  appuviṉāṟu, ெப. (n.)

   உடம் க் ம் நீரப்்பாகங்கள், அதாவ  நீர,் அரத்தம்,  க் லம் (ெவள்ைள);  த யன; the liquid 
portion of the body, viz., urine, blood, semen, etc. (சா.அக.);.

அப் ளண்டம்

 
 அப் ளண்டம் appuḷaṇṭam, ெப. (n.)

   தகைர (மைல.);; fetid cassia (ெச.அக);.

   தகைரச ்ெச ; ringworm plant, Cassia tora (சா.அக.);.

அப் ளாகாசம்

 
 அப் ளாகாசம் appuḷākācam, ெப. (n.)

   ேவரில்லாக் ெகாத்தான்; princess hair, moss creeper, Cassytha filiformis (சா.அக.);.

அப் றக்கடல்

அப் றக்கடல் appuṟakkaḍal, ெப. (n.)

   ெப ம் றக்கடல்; the mythical outermost sea.

     "அப் றக்கட ஞ் ைவயற்றன" (கம்பரா.  த்த ேச . 61);.

     [அ +  றம் + கடல்.]

அப் றத்ைதேயாட்
ைவத்தான்

அப் றத்ைதேயாட் ைவத்தான் appuṟattaiyōṭṭivaittāṉ, ெப.. (n.)

   கா க்கட் ; a brownred colouring matter obtained from areca-nut, Areca red, Arecin (சா.அக.);.

     [அப் றம் + அத்  (சாரிைய); + ஐ (2ஆம் ேவ.உ.); + ஒட்  + ைவத்தான்.]

அப் றப்ப த் -
தல்

அப் றப்ப த் -தல் appuṟappaḍuddudal,    5 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   இடத்ைத ட்  அகற் தல், ேவ டத் ற் க் ெகாண் ேபாய் ைவத்தல்; to remove, send away.

     [அப் றம் = அந்தப் பக்கம். ப தல் (த. .); = அமரத்ல், ேசரத்ல். ப த் தல் ( . .); = ேசரத்்தல், இ தல், 
ைவத்தல்.]
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அப் றம்

அப் றம் appuṟam, ெப. (n.)

   அந்தப் பக்கம்; that side.

—,

. .எ. (adv.);

   1. அதன் ன், ேமற்பட் ; then, after that, thenceforward, furthermore

   2. சற் ேநரங் க த் ; after sometime, a little later.

அப் றம் வா, த ேறன் (உ.வ.);.

   3. மற்ைறப் பக்கம்; the other side.

     "அப் ற ல  ள்ளார ்அ ந் ட யாேன ெசன்  ெசப் வ ெனன்பான் ேபால" (கந்த . உற்பத். 
ேதவ ரிப். 3);.

   4. ெவளிப்பக்கம்; the outside.

     " ற்ற மப் ற நிற்க" (கம்பரா. அேயாத்.  கப், 10);.

ம. அப் றம் ; க. அப்பர ;  . அபர ; Nep. apar, Skt. apara.

     [அ +  றம்.]

அப் ச்

 
 அப் ச்  appūcci, ெப. (n.)

   ஒளிந் நின்  ெமன்  ேதான்  ம ழ் க் ம் ைளயாட் ; a game in which one hides and then makes 
a sudden appearance thus causing a pleasant surprise, bo-peep.

ெத. அப்பச்

     [ஒ கா. இராேவைள ல் ளக்  ெவளிசச்த் ல் ட் ற் ச் கள் ெமன்  ேதான் த் 
ெமன்  மைறவைத ெயாத்த ள்ைளகள் ைளயாட்டா க்கலாம். 'அ' என்ப  ஒ

ன்ெனாட்டாகேவா (pref); 'அம்'. என் ம் ெசாற் ரியாகேவா இ க்கலாம்.]

அப் ச் காட் -
தல்

அப் ச் காட் -தல் appūccikāṭṭudal,    5 ெச. .  . (v.i.)

   கண்ணிதைழ ம த் ச ்  ள்ைளகைள அச் த் தல்; to frighten children by the ghastly look of eyes with 
eyelids folded inside out.

     "அத் தன் அப் ச்  காட் ன்றான்" ( வ். ெபரியாழ். 2. 1; 1);.

     [ ச்  = அசச்ம், அஞ்சத்தக்க வம். 'அ'  ன்ெனாட் .]

அப்

அப்  appūti, ெப. (n.)

   அப் ய கள்; name of a canonized Saiva saint.

     "ஒ  நம்  அப் " (ேதவா. 7 - 39 ; 4);.

அப் ய கள்

 
 அப் ய கள் appūtiyaḍigaḷ, ெப. (n.)

அப் ய கள் நாயனார ்பாரக்்க;see appidi-yadigal-nayanar.

அப் ய கள் 
நாயனார்

அப் ய கள் நாயனார ்appūtiyaḍigaḷnāyaṉār, ெப. (n.)

    நா க்கர  நாயனார ்காலத்தவ ம், அ பத்  ன்  நாயன்மா ள் ஒ வ மான வன யார ்
(ெபரிய .);; name of a canonized Šaiva saint, contemporary of Tirunavukkaraşu Nayandr, one of the 63 Nayandrs.

     [அப்  + அ கள் + நாயனார.்]
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அப்ைப

அப்ைப appai, ெப. (n.)

   1. அப்ைபக்ேகாைவ பாரக்்க;see appai-k-kõvai (பாலவா. 347);.

   2. ெகான்ைற; common cassia, Cassia fistula (சா.அக.);.

   3. சரக்ெகான்ைற; Indian laburnum.

   4. கற்ேகாைவ; a plant, Bryonia epigea.

   5. ஒ   கடல் ன்; a marine fish, brownish, attaining more than one foot in length, Monocanthus monoceros.

அப்ைபக்காய்

அப்ைபக்காய் appaikkāy, ெப. (n.)

   ெகாவ்ைவக் காய்; the unripe fruit of a climbing plant, Bryonia (சா.அக.);.

     "அப்ைபக்காய் ெநய் வட்ட லாக் னாள்" (தனிப்பா.  . 1. பக். 39);.

அப்ைபக் ழங்

 
 அப்ைபக் ழங்  appaikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   அப்ைபக்ேகாைவக் ழங் ; the root of a climber, Bryonia rostrata (சா.அக.);.

     [அப்ைப +  ழங் .]

அப்ைபக்ெகா

 
 அப்ைபக்ெகா  appaikkoḍi, ெப. (n.)

அப்ைபக் ேகாைவ பாரக்்க;see appai-k-kövai.

     [அப்ைப + ெகா .]

அப்ைபக்ெகாவ்
ைவ

 
 அப்ைபக்ெகாவ்ைவ appaikkovvai, ெப. (n.)

அப்ைபக்ேகாைவ பாரக்்க;see appai-k-kovai.

அப்ைபக்ேகாைவ

 
 அப்ைபக்ேகாைவ appaikāvai, ெப. (n.)

   ஒர ்இவரெ்கா  (மைல.); ; a climber, Bryonia rostrarа.

     [அப்ைப + ேகாைவ.]

அப்ைபக்ேகாைவக்
ழங்

 
 அப்ைபக்ேகாைவக் ழங்  appaikāvaikkiḻṅgu, ெப. (n.)

அப்ைபக் ழங்  பாரக்்க;see appai-k-kilarigu.

     [அப்ைப + ேகாைவ +  ழங் .]

அப்ைபச் க்

 
 அப்ைபச் க்  appaiccurukki, ெப. (n.)

     ைர; a kind of vegetable greens, Amaranthus campestris (சா.அக.);.

     [அப்ைப +  க் .]
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அப்ெபா

அப்ெபா  appoḻudu,  . .எ. (adv.)

   1. அந்தக் காலத் ல், அந்த ேநரத் ல்; then, at that time.

     "அப்ெபா  தலரந்்த ெசந்தா மைர ைன ெவன்ற தம்மா" (கம்பரா. அேயாத். ைகேக ழ். 112);.

   2. அப்ப யானால்; then, if so, in that case.

ம. அப்ெபா  ; க. ஆெவாத்  ; ெத. அப்ெராத் , அப்  ;  . ஆெபாேல ; பட. ஆக ; பர.், ேகாண். 
அப்ெபா  ; ெகாலா. அ  ; ைக. அேடா ; நா. அ ர.்

     [அ + ெபா .]

அப்ெபா ைத

அப்ெபா ைத appoḻudai,  .ெப.எ. (adj.)

   அந்ேநரத் ற் ரிய; of that time.

     "அப்ெபா ைதத ்தாமைரப் க் கண்பாதம்" ( வ்.  வாய். 2.5 ; 4);. அப்ெபா ைத நிைலைம 
சரியா ல்ைல (உ.வ.);.

     [அ + ெபா ைத.]

அப்ெபா ைதக்

 
 அப்ெபா ைதக்  appoḻudaikku,  . .எ. (adv.)

   அந்த ேநரத் ற் ; for that time.

     [அ + ெபா ைதக் .]

அப்ேபா

அப்ேபா  appōtu,  . .எ. (adv.)

   1. அன் , அந்த ேநரத் ல்; then, at that time.

   2. அப்ப யானால்; then, if it be so.

அப்ேபா  நாம் ம்  வந் டலாம் (உ.வ.);.

ம. அப்ேபா  ; க., பட. ஆக.

     [அ + ெபா  → ேபா .]

அப்ேபாைதக்கப்
ேபா

அப்ேபாைதக்கப்ேபா  appōtaikkappōtu,  . .எ. (adv.)

   1. அவ்வக் காலத் ல்; from

 time to time.

   2. அன்றன் , உட க் டேன; then and there, forthwith.

     [அ + ெபா ைதக்  + அ + ெபா  - அப்ெபா ைதக்கப்ெபா  → அப்ேபாைதக்கப்ேபா .]

அப்ேபாழ்

 
 அப்ேபாழ்  appōḻtu,  . .எ. (adv.)

   அன் , அந்த ேநரத் ல்; then, at that time.

ம. அப்ேபாழ்

     [அ + ெபா  - அப்ெபா  → அப்ேபாழ் . ெபா  → ேபாழ் .]

அபயைல
அபயைல abayalai, ெப. (n.)

   இலா சை்ச (ைதலவ. ைதல. 34);; cuscus grass, Andropogon muricatus.
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அபலம்

அபலம் abalam, ெப. (n.)

    ங் லம் (ைவ. .);; whale.

 அபலம்1 abalam, ெப. (n.)

   பயனின்ைம; uselessness, barrenness.

     "பலாபல வற் ல் ப்பமற" (ஞானவா.  ரத. 10);.

     [Skt. a-phala → த. அபலம்.]

 அபலம்2 abalam, ெப. (n.)

   வ ன்ைம; weakness, as want of strength.

     [Skt. a-bala → த. அபலம்.]

 அபலம்3 abalam, ெப. (n.)

   1. காய்ப் மா ய மரம் (R.T.);; tree which is past fruit-bearing.

   2. இழப்  (நட்டம்); (பாண் );; loss.

     [Skt. a-phala → த. அபலம்.]

 அபலம்4 abalam, ெப. (n.)

   ெகா  (நாநாரத்்த.);; plough-share.

அப

 
 அப  abali, ெப. (n.)

   ெவண்க  (பச.் .);; white mustard, Brassica alba.

அ ன்ைன

அ ன்ைன abiṉṉai, ெப. (n.)

    மா னின்  ரிக்கப்படாத மகள்; Tirumagal, the Goddess of wealth inseparable from Tirumal (Vishu.);.

     '  எனப்ப ம் லகஷ் ,  ஷ் டம் அ ன்ைனயாக ( ரிக்க யாதவளாக); இ க் ன்றாள் 
என்பைதக் காட் ம்' ( . ெச. பக். 133);.

     [அ (எ.ம.  ன்.); +  ன்ைன.  ள் →  ல் →  ன் →  ன்ைன.  ள் தல் =  ள ப தல், ேவ ப தல், 
ரிக்கப்ப தல்.]
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அம்

அம் am, ெப. (n.)

   நீர;் water.

     "அந்தாழ் சைடயார"் (ெவங்ைகக்ேகா. 35);.

     [உம் தல் =  தல். உம் → அம். அம் தல் = கலத்தல்.]

ஐம் தங்க ள், தன்ெனா  தா ம் ெதா  தா ம் கெவான் க் கலக்கக் ய  நீர ்ஒன்ேற.

     "நிலத் யல்பால் நீர் ரிந் தற்றா ம்" ( றள், 452);,

     "ெசம் லப் ெபயனீர ்ேபால

அன் ைட ெநஞ்சந் தாங்கலந் தனேவ" ( ந் 40); என்பன கவனிக்கத்தக்கன.

 அம் am, ெப. (n.)

   அழ ; beauty, prettiness.

     " ஞ் கவா யஞ் கேம" ( வாச. 19;5);.

     [இயற்ைக யழெகல்லாம். நீரவ்ளத்தா ண்டாவதால்,  அம் என் ம் நீரப்்ெபயர ்அழ  ெபா ள் 
ெபற் க்கலாம்.]

 அம் am, இைட. (part.)

   1. ெபயரீ ; n. suff.

   1. ஒ  ைன தற்ெபா ளீ ; Sufi denoting the agent or subject of the action expressed by a verb.

அம்பகம்

 
 அம்பகம் ambagam, ெப. (n.)

   எ ச்  (ச .);; elevation.

     [எம் தல் = எ தல். எம்  → எம்பகம் → அம்பகம்.]

எ ம்  → எம்  என்  ெகாள்ள ம் இட ண் . ஆ ன் எஃ , எக் , எங் , எஞ் , எட் , எவ் , எ , ஏண், 
ஏத் , ஏந் , ஏப்பம், ஏர,் ஏல், ஏ  என ஏறத்தாழ எல்லா ெமய்கைள ம் ற்ெகாண்  எ ச்  த்த 
எகர ஏகார தற்ெசாற்கள் ெதான்  ெதாட்  வழங் வ வதால், எம்  என்ப  ஒ  தனிசெ்சால் என்ேற 
ெகாள்ளப்ப ம்.

 அம்பகம் ambagam, ெப. (n.)

   இைச ெமா , உத்தர ; permission, leave.

ெத. அம்பக

     [ஒம் தல் = இைசதல், மனங்ெகாள் தல். ஒம்  → ஒம்பகம் → அம்பகம்.]

மனத் ற்  ஒம்ப ல்ைல என்ப  உலக வழக் .

 அம்பகம் ambagam, ெப. (n.)

   ேசம்  (பச.் .); ; Indian kales, Colocasia antiquorum (ெச.அக.); — a garden plant, Caladium esculentum (சா.அக.);.

 அம்பகம் ambagam, ெப.

   ந கர ்  (யாழ்ப்.);; pay of an actor in a play (J.);.

அம்பகன்

 
 அம்பகன் ambagaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  கனிய நஞ்  ( ரப்ந்த பாடாணம்); ( .அ.);; a mineral poison.
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அம்படம்

 
 அம்படம் ambaḍam, ெப. (n.)

   ஆ ன்னாப் பாைள (மைல.);; a worm-killer (ெச.அக.);

   – ஆ ன்னாப்பாைல; a worm-killer, Aristalachia bracteata (சா.அக.);.

சங்க அகரா ல் இச ்ெசாற் ப் க் ெகால்  என்  ேவெறா  ெபா ள் க்கப்பட் ள்ள . அ  
ஆங் லப் ெபயரின் ெமா  ெபயரப்்பாகேவா ஆ ன்னாப்பாைள ன் ம ெபயராகேவா இ ப் ம் 
இ க்கலாம்.

அம்படலம்

அம்படலம் ambaḍalam, ெப. (n.)

   அம் ; grinding stone (அக.நி.);.

 அம்படலம் ambaḍalam, ெப. (n.)

   1. இதள் (பாதரசம்);; mercury (அ.க.நி.);.

   2. ஈயம்; lead.

   3. ெவள்ளி; silver.

   4. ெவளி; open space.

 அம்படலம் ambaḍalam, ெப. (n.)

   1. மரக்கால்; a grain measure varying in different places, from 4 to 8 padis (அக.நி.);.

   2. ஓடம். மரக்கலம்; boat, ship (அக.நி.);.

   3. ேதர;் car, chariot (சங்.அக.);.

 அம்படலம் ambaḍalam, ெப. (n.)

   வாைழ; plantain tree, Musa paradisiaca (சா.அக.);.

அம்பணத்

அம்பணத்  ambaṇatti, ெப. (n.)

   காளி,  ரக்்ைக ( ங்.);; Kāli, Durga.

     [அம்பணம் = மரக்கால். அம்பணத் ன்ேமல் நின்றா யவள் அம்பணத் . அம்பணம் + அத்  
(சாரிைய); + இ (ெப.பா. ஈ );.]

     "அம்பண வளைவய ெரங்க ந் ரிதர" ( லப். 14;209);. ப ேனாராடல்க ள் ஒன்றான மரக்கால், 
காளியா ய . 'கைடய ம  ராணிமரக் கால் ந்ைத', 'மாயவ ளாடன் மரக்கால்' ( லப். 3;14. அ யாரக்். 
உைர);. காளி அ ணெரன் ம் அ ரைர ெவன்  மரக்கால்ேமல் நின்றா ய ெவற் க் த்  மரக்கால் 
எனப்பட்ட .

     "ஆய்ெபான் னரிச் லம் ஞ் டக

ேமகைல  மாரப்்ப வாரப்்ப

மாயஞ்ெசய் வாள ணர ் ழநங்ைக மரக்

கான்ேமல் வாளமைல யா ம்ேபா ம்" ( லப். 12.  த் ள்ப தல்);.
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அம்பணம்

அம்பணம் ambaṇam, ெப. (n.)

   1. நீர ்(ச .);; water.

   2. நீர் ங் ழாய்; water -pipe.

     " ம் ரிப் ப வா யம்பண நிைறய" (ெந . நல். 96);.

   3. வாைழ ( ங்.); ; plantain tree, Musa paradisiaca.

   4. வாைழத்தண்  (நாநாரத்்த); ; stem of the plantain tree.

   5. ஊ காய்; pickles (சா.அக.);.

   6. வாய் (அக.நி.);; mouth.

     [அம் = நீர.் அம் → அம்  → அம்பணம் = நீர,் நீ ள்ள ெபா ள். அணத்தல் = ெபா ந் தல். அண → 
அணம்.]

 அம்பணம் ambaṇam, ெப. (n.)

   1. மரக்கால்; a grain measure.

     "அம்பண வளைவய ெரங் க ந் ரிதர" ( லப். 14;209.);. பா . அம்பண.

   2. மரக்கலம் (அ.க.நி.);; ship boat.

   3.  லாக்ேகால் (அக.நி.);; beam of scales, balance.

   4. ஆைம (அக.நி.); ; tortoise.

   5. ஒ  வைக யாழ்; a kind of lute.

அம்பணவர்

அம்பணவர ்ambaṇavar, ெப. (n.)

   ஆைமயாழ்ப் பாணர,் பாணர;் an ancient caste of musicians who played on a kind of lute called amaiyúl.

     [அம்பணம் = ஆைம, ஆைமயாழ். அம்பணம் → அம்பணவன் → அம்பணவர.்]

 அம்பணவர ்ambaṇavar, ெப. (n.)

    . . 2ஆம் ற்றாண் ல், ேவதம் ஒதா  இைசத் ெதா ைல ேமற்ெகாண்  ேவ ரிந்  தனிக் 
ப் ல் வ ந்த த ழ்நாட் ப் ராமணக் ட்டத்தார;் a sect of Brāhmins of Tamil Nadu, who gave up 

reciting the Vedas, took to practising music and so - moved into separate residential colonies in second century A.D.

     "வரிந ல் ெகாள்ைக மைற ல் வ க்கத் ப் ரி ன் மாரப்ர"் ( லப். 13 ; 38-9);.

     [பண் → பண்ணவன் = பாணன். பண்ணவன் → பணவன். அம் (அழ ய); + பணவன் – அம்பணவன் → 
அம்பணவர.்]

 அம்பணவர ்ambaṇavar, ெப. (n.)

   பாணர,்  றப்பாக யாழ்ப்பாணர;் an ancient caste of musicians, especially lute players.

     "--------------------- ------ ஆங்

ஆ யல் ெகாள்ைக யந்தரி ேகாலம்

பா ம் பாணரிற் பாங் றச ்ேசரந்் "

என் ம் லப்ப கார அ கட்  (13;103105);, அ யாரக்் நல்லார,் 'அவ் டத் த் ரக்்ைகய  
ெவற் ெபா ந் ய அ ரேரா  ெபா த ேபாரக்்ேகாலத்ைதப் பா ம் பாட்டாண்ைமைய ைடய 
அம்பணவரில் தா ம்ெமா வனாக கலந் ' என்  உைர வைரந் த்தல் காண்க.
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அம்பர்

அம்பர ்ambar,  . .எ. (adv.)

   அங்ேக, அவ் டம்; yonder, there.

     "அம்பரப்் ப ந் பட" (ெப ம்பாண்.117);.

     [ஆ → அ → அம் → அம்  → அம்பர.்]

 அம்பர ்ambar, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ல் வரலாற் ச ் றப் ப் ெபற்ற ஓர ்ஊர;் name of a village of historical importance in 
Thanjāvūr district.

     "அம்பரான் ேசாமா  மாற க் ம் அ ேயன்" (ேதவா. 7. 39;5);.

 அம்பர ்ambar, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ன்; amber, a fossil resin, succinite (ெச.அக.);.

ம. அம்பர ்; ெத. அம்பர , அம்ப .

 U., Ar. ambar; L. ambra; OF. ambre; ME., E. amber.

அம்பர,் ெபான்னம்பர ்அல்ல  கற் ரமண். இ  ேதவமரம் (ேதவதா );  த ய மரங்களின் ன்; 
தானாகேவ உைறந்  நிலத் ற் ள் அைமந்த . இ  ண்ணாம்  நிலத் ல் ைளந்த மரத் ன் 

னாைகயால், இதற் த் த ல் 'கற் ' என் ம்,  க்  ெமா ல் 'கற்பா' என் ம் ெபயர.் சப்பான் 
நாட் ல் இைத

     "நம் ' என்  ெசால்வ ண் . இக் கற் ைவ மணியாகச ்ெசய்வதால், இதற் க் கற் ரமணி ெயன் ம் 
ெபயர ்வழங் ம். இ  தக்கண ேதசத் ல் ேநரத்் யானதாய் அகப்ப ம். ஆனால்,  க அரி .  ல 
சைமயம் வாங் ர,் ஆசாம் த ய இடங்களி ங் ைடக் ம். இ  யாய்ச ் னம், சப்பான் 

அம்பர் ழான வ
ந்ைத

 
 அம்பர் ழான வந்ைத ambarkiḻāṉaruvandai, ெப. (n.)

    வாகர நிகண்  ெதா ப் த்ேதான் ( வா. இ க்கட் ைர); ; Aruvandal. chief of Ambar, under whose 
auspices the Tivagaram was compiled.

     [அம்பர ்= ஒ ர,்  ழவன் →  ழான் = தைலவன். அ வன் + தந்ைத - அ வந்ைத.]

அம்பர்மாகாளம்

 
 அம்பரம்ாகாளம் ambarmākāḷam, ெப. (n.)

   ஒ  நகர;் a shrine.

அம்பரத்தவர்

அம்பரத்தவர ்ambarattavar, ெப. (n.)

   ேதவர;் celestials.

     "அம்பரத்தவ டன்  ெமா ரம் ேல ய வர"் (பாரத.  ட.் 135);.

     [அம்பரம் = ேதவ லகம். அம்பரம் + அத்  (சாரிைய); + அவர ்(ப.பா. ஈ );.]
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அம்பரம்

அம்பரம் ambaram, ெப. (n.)

   1. ேதவ லகம்; celestial world.

   2. உயரந்்த வானெவளி காயம் (ஆகாயம்);; sky, atmosphere, ether.

     "அம்பர மனல்கால்" ( வ். ெபரிய . 1.8 ; 8);.

   3.  ைச; point of the compass.

     " ஞ்ச வம்பர ேம ய ேபா ம்" (ஞானவா. தாம யான. 21);.

ம. அம்பரம் ; க., . . அம்பர ; ெத. அம்பர ; பட. அம்பார ்(ேமேல);; பா . அம்பர ; Skt. ambara.

     [உ → உம்  → உம்பர ்= ேமல், ேம லகம், ேதவர,் ேதவ லகம். உம்பர ்→ உம்பரம் = ேதவ லகம், 
உம்பரம் → அம்பரம்.]

 அம்பரம் ambaram, ெப. (n.)

   கடல் வாரி; sea, ocean.

     "எரிகைண ேயவ வம்பர ற்ற " (பாரத. ப னான். 93);.

     [அம் = நீர.் அம் → அம்  = நீர,் கடல். அம்  → அம்பரம்.]

 அம்பரம் ambaram, ெப. (n.)

   1. அம்பர ்(நாநாரத்்த.);; ambergris, a fragrant substance.

ெத. அம்பர .

அம்பரமணி

 
 அம்பரமணி ambaramaṇi, ெப. (n.)

   க ரவன்; the sun, lit., the jewel of the sky.

 Skt. ambaramayi

     [அம்பரம் = வானம். மணி = ஒளிரக்ல், மணிேயால் ஒளி வ .]

அம்பரர்

அம்பரர ்ambarar, ெப. (n.)

   அ ரர ்(சங்.அக.);; the Asuras, a class of super human beings said to have been at war with the gods.

     "அம்பர ர"் ( ந்தரந். காப் , 2);.

     [அம்பரம் = கடல். அம்பரம் → அம்பரர ்= கட டத் ெதா  நகரில் வாழ்ந்தவர ்(சங்.அக.);.]

அம்பரவாணம்

 
 அம்பரவாணம் ambaravāṇam, ெப. (n.)

   எண்காற் ள் ( ங்.); ; fabulous eight-legged bird.

ம வ. அம்பாவனம்

அம்பரான்

அம்பரான் ambarāṉ, ெப. (n.)

   அம்பெரன் ம் நகரி க் ஞ் வன்;Śiva, who has taken =bode at Ambar.

     "இன்னல் கைளவன இன்னம்ப ரான்றன் இைணய ேய" (ேதவா. 4-100; 1);.
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அம்பைர

அம்பைர ambarai, ெப. (n.)

   1. நி ைள ( .அ.);

 bismuth (ெச.அக.);—a hard mineral of a brassyellow colour used in the production of sulphur and sulphuric acid, iron 
pyrites (சா.அக.);.

   2. ெபான்னி ைள; iron pyrites occurring in dark yellow modules with a golden lustre.

   3. ெவண்கல நி ைள. இஃ  உடம் ற்  வ ைவ ண்டாக் ம்; bismuth. It is medicinally a tonic.

அம்பல்

அம்பல் ambal, ெப. (n.)

   1.   அலரத்ற் ச ்  ன் ள்ள நிைல (இைற. 22, உைர);; condition of a flower about to blossom.

   2.  லர ் ம் றங் ற் , அல க்  எ ர;் slander uttered by a few.

     "அம்பேல லர ந் ட்ட  றங் ற லா ம்" ( டா. 10 ; 8);.

   3.  லர ந்  தம் ட ் ம் கள க் காதற் ெசய் ; private talk between people concerning love intrigues of 
others, dist. fr. alar.

     "அம்ப  மல ங் கள ெவளிப் ப த்த ன்" (ெதால். ெபா ள். கள. 49);.

   4. ப செ்சால் ( ங்.); ; calumny.

     [உம் → அம் → அம் . அம் தல் =  தல். அம்  → அம்பல் =  ந் ள்ள அ ம்  அல்ல  ைக, 
அலராத அ ம் ேபாற் பரவாத ப ச ்ெசால் அல்ல  மைற ச ்ெசய் .]

 அம்பல் ampal, ெப. (n.)

   நன்னிலம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Nannilam Taluk.

     [அம் +அம்பல்]

அம்பலக்கல்

 
 அம்பலக்கல் ambalakkal, ெப. (n.)

   ஊரைவயார ்இ ந்  ஊராட் ச ்ெசய் கைளப் ேப ம் ஊரப்் ெபா ேமைடக் கல் (இ.வ.);; broadstone slab 
set up as a platform in a village, on which the members of the village committee sit and discuss village matters (Loc.);.

     [அம்பலம் + கல்.]

அம்பலக்கனி

 
 அம்பலக்கனி ambalakkaṉi, ெப. (n.)

   ெசங் ெகாய்யா; red guava, Psidium guava (pomi-. ferum); (சா.அக.);.

அம்பலக் த்தன்

அம்பலக் த்தன் ambalakāttaṉ, ெப. (n.)

    ல்ைலப் ெபான்னம்பலத் ல் தெ்தா ற் த்தா ஞ் வெப மான்; Siva, as dancing the dance of triple 
functions of Godhead, in an open space of Tillai (Chidambaram);.

     "அைனத் ம் ேவடமா மம்பலக் த்தைன" (ேதவா. 5.2 ; 1);.

     [அம்பலம் +  த்தன்.]

அம்பலக்ேகாடகம்

 
 அம்பலக்ேகாடகம் ambalagāṭagam, ெப. (n.)

   ேகாடகசாைல; a kind of plant, Justicia procumbens.
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அம்பலகாரன்

அம்பலகாரன் ambalakāraṉ, ெப. (n.)

   1. ஊரைவத் தைலவன் (R.T.);; chairman of a village assembly.

   2. ஊரத்்தைலவன்; headman of a village.

   3. கள்ளர,் வைலயர ்பட்டப் ெபயர ்; a caste title of Kallars and Valaiyars.

ம. அம்பலக்காரன்

     [அம்பலம் + காரன் (உைடைம அல்ல  உரிைம த்த ஆ.பா. ஈ );.]

அம்பலசச்ாவ

 
 அம்பலசச்ாவ  ambalaccāvaḍi, ெப. (n.)

   ஊரைவ மண்டபம்; public building in a village where village affairs are discussed and settled.

     [அம்பலம் + சாவ .]

அம்பலத்தா

அம்பலத்தா  ambalattāṭi, ெப. (n.)

   ஐவைகயம்பலத் ல்,  றப்பாகப் ெபான்னம்பலத் ல்,  தெ்தா ல் நடஞ்ெசய் ஞ் வெப மான்;Śiva, 
as dancing the dance of triple functions of Godhead in an open space at five places, especially at Tillai (Chidambaram);.

     " ைன  மம்பலத் தா ெபாற் பாத ம் ேபாற் " ( த. எக் ய,  . 43 ; 44);.

ம. அம்பலத்தா

     [அம்பலம் + அத்  (சாரிைய); + ஆ . ஆ  =  த்தா பவன்.]

அம்பலத்தார்

அம்பலத்தார ்ambalattār, ெப. (n.)

   ஊரைவயார;் members of a village assembly.

     "நிலத்ைத வ க்ெகாண் டம்பலத்தா ெர த்  ெகாண்டாரக் ெளன் " (சரவண. பண . 185);.

     [அம்பலம் + அத்  (சாரிைய); + ஆர ்(ப.பா. ஈ );.]

அம்பலத்

அம்பலத்  ambalatti, ெப. (n.)

   1. தான் மரம்; belleric myrobalan, Terminalia belerica.

   2.  ல்ைல மரம்; blinding tree, spurgewoft, Excoecaria agallocha (சா.அக.);.

அம்பலத் ற் 
கட் சே்சாற ழ்-

த்தல்

அம்பலத் ற் கட் சே்சாற ழ்-த்தல் ambalattiṟkaṭṭuccōṟaviḻttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒ  மைற ச ்ெசய் ைய ஒ  ட்டத் ற் ெசால் தல்; to divulge a secret at a public meeting.

     'அம்பலத் ல் ெபா  அ ழ்க்க லாகா ' (பழ.);.

     [அம்பலத் ல் + கட் சே்சா  + அ ழ்.]

அம்பலத் ற்  
வா(வ )-தல்

அம்பலத் ற்  வா(வ )-தல் ambaladdiṟkuvāvarudal,    18 ெச. . . (v.i.)

   மைற  ெவளிப்ப தல்; to become public, as a secret.

அம்பலத்ேதா கம்

 
 அம்பலத்ேதா கம் ambalattōtigam, ெப. (n.)

   ெசஞ்ச ரக்கள்ளி; a red variety of square milk hedge, square spurge, Euphorbium antiquorum (சா.அக.);.

அம்பலநாட்டான்

அம்பலநாட்டான் ambalanāṭṭāṉ, ெப. (n.)

   1. ஊரத்்தைலவன்; headman of a village.

   2. அம்பலகாரன், ஊரைவத் தைலவன்; chairman of a village assembly.

     " ராம ன்  பம்பல நாட்டா ெரவரக்் ம்" (பஞ்ச.  க. 380);.
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அம்பலம்

அம்பலம் ambalam, ெப. (n.)

   1. பலர ் ம் ெவளி டம்; open space for the use of the public.

     'அம்பலக் க ைத அம்பலத் ற் டந்தா ெலன்ன? அ த்த மாளிைக ற் டந்தா ெலன்ன?' (பழ.);.

   2. ஊரைவ; village assembly for transacting village affairs.

     'அக  ெசால் அம்பல ேமறா ' (பழ.);.

   3. கற்ேறாரைவ; assembly of scholars.

     'அைரசெ்சால் ெகாண்  அம்பல ேமறலாமா?' (பழ.);.

   4.  த் க் காண்ேபார ்இ க்ைக; pit of a theatre.

     "அம்பல  மரங்க ஞ் சாைல ம்" ( வக. 21.12);.

   5.  ல்ைலயம்பலம்; Sivashrine at Tillai (Chidambaram);.

     "பாம்பலங் காரப் பரன் ல்ைல யம்பலம்" ( க்ேகா. 11);.

   6.  த் ர டம் (சங்.அக.); ; Visnu shrine in Chidambaram.

   7.  ற் ர ்அ வல் ( ராம உத் ேயாக); வைக; village revenue office.

   8. அம்பலகாரன்; headman of a village.

   9. கள்ளர,் வைலயர ்பட்டப்ெபயர;் a caste title of Kallars and Valaiyars.

ம. அம்பலம் ; க. அம்பல ;  .,  ட. அம் ல ; Skt. ambara.

     [அம் தல் =  தல்,  தல். அம்  → அம்பல் → அம்பலம் =  ம் அைவ. அைவக் களம்.]

அம்பலமானியம்

 
 அம்பலமானியம் ambalamāṉiyam, ெப. (n.)

   ஊரத்்தைலவன் பய க ம் (அ ப க் ம்); (இைற  நிலம் (W.G.);; land held free of tax by the headman 
of a village, as a perquisite of his office.

அம்பலேம -தல்

அம்பலேம -தல் ambalamēṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. வழக் த் ெதா க்க அறங் றைவயத் ற்  அல்ல  வழக் மன்றத் ற் ச ்ெசல் தல்; to go to court 
or village assembly.

   2. அைவயாரால் ஏற் க்ெகாள்ளப்ப தல்; to be acceptable to the assembly.

     'அக ெசால் அம்பல ேமறா '. 'அம்பலத்  ேல ம் ேபசை்ச அடக்கம்பண்ணப் பாரக்் றான்' (பழ.);.

     [அம்பலம் + ஏ .]

அம்பலவரி

 
 அம்பலவரி ambalavari, ெப. (n.)

   இராமநாத ரம் ேவளகத் ல் (ச ந்தாரி ல்);  ற் ர வலர ்தம் சம்பள ரிைமக்காகச ்ெச த் ய 
வரி; tax paid by village officers in the Ramnad Zamindary to keep up their claim to official emoluments or mirasis.

அம்பலவன்

அம்பலவன் ambalavaṉ, ெப. (n.)

    ல்ைலச ் வ ரான்; Siva at Tillai (Chidambaram);.

     " வைளக் களத்தம் பலவன்" ( க்ேகா. 33);.

     [அம்பலம் + அவன் (ஆ.பா. ஈ );.]
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அம்பலவா

அம்பலவா  ambalavāci, ெப. (n.)

   1. மைலயாள நாட் ற் ேகா ல்ேவைல ெசய் ம் ஒ  லம் (அ . ந்.);; a caste in Malayalam country 
rendering service in temples.

   2. அக் லத்தான்; a member of that caste.

     [அம்பலம் + வா . வ தல் = தங் தல், வாழ்தல், இ த்தல். வ  → வ  → வாசம் → வா . அம்பலவா  
= ேகா ல் தங்  ேவைல ெசய்பவன்.]

அம்பலவாண 
க ராயர்

 
 அம்பலவாண க ராயர ்ambalavāṇagavirāyar, ெப. (n.)

   அறப்பளீ ர சதகம் என் ம் அற ன் ஆ ரியர;் name of the author of Arappališura Sadagam, an ethical 
poem of hundred stanzas.

     [அம்பலம் + வாணன். வாழ் → வாழ்நன் → வாணன். Skt, kavi + அரசன் → அைரசன் → அைரயன் → 
ராயன் → ராயர.் க ராயர ்= பாவரசர,் பா யற் வ ல் அல்ல  ெசய் ள் ெசய்வ ல் வல்லவர.்]

அம்பலவாண 
ேத கர்

 
 அம்பலவாண ேத கர ்ambalavāṇatēcigar, ெப. (n.)

   பண்டார சாத் ரம் என் ம்  வக் ெகாண்  (ைசவ த்தாந்த);  ல்க ள் பத்ைத இயற் ய 
வாவ ைற மடத் ச ் வத் ற யார;் name of a Saiva ascetic of the Tiruvavaduturai mutt, author of ten of the 

fourteen Saiva philosophical works called Pandara Sattiram.

     [அம்பலவாணன் + Skt. desika → த. ேத கன் =  .]

அம்பலவாணன்

அம்பலவாணன் ambalavāṇaṉ, ெப. (n.)

    ல்ைலயம்பலத் ற் ேகா ல் ெகாண் ள்ள வெப மான்;Śiva, as the presiding deity at the shrine of Tillai 
(Chidambaram);.

     "ஆ ம் கழ்த் ல்ைல யம்பல வாணன்" (பட் னத்.  த் ல், 9);.

     [அம்பலம் + வாணன். வாழ் → வாழ்நன். → வாணன்.]

அம்பலேவ

 
 அம்பலேவ  ambalavēki, ெப. (n.)

ெசஞ் ரன் பாரக்்க;see šeñjūran.

அம்ப

அம்ப  ambali, ெப. (n.)

   ஒ  பைழய ேதா ைசக்க ; an ancient drum.

     "அம்ப  க ைவ ைம" (கம்பரா.  த்த ரமாத் ர. 5);.

 அம்ப  ambali, ெப. (n.)

   1. களி,  றப்பாகக் ேகழ்வர ழ்; porridge, esp. of ragi.

   2. பைச; a gummy substance (சா.அக.);.

   3.  டை்ட ெவள்ைள (ஜாலத.் பக். 21); ; the white of an egg.

க., ெத. அம்ப  ;  . அம்ெப  ; ெகாலா.

அம்ப ; நா. அம்பால் ; பட. அம் .

அம்பளங்காய்

அம்பளங்காய் ambaḷaṅgāy, ெப. (n.)

   1. ெவ ப்ைபக் கட் ஞ் னேதசத் க் காய்; a fruit grown in China, said to consolidate nitre.

   2. ேபரிக்காய்; Indian apple (சா.அக.);.
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அம்பளாைச

 
 அம்பளாைச ambaḷācai, ெப. (n.)

   அகத் ; Indian pea-tree, Sesbania grandiflora (சா.அக.);.

அம்பறாத் ணி

 
 அம்பறாத் ணி ambaṟāttūṇi, ெப. (n.)

   அம் க்  ( ங்.);; uiver, case for arrows.

     [அம்  + அ  + ஆ (எ.ம. இ.நி.); +  ணி ( );. அறா = நீங்காத.]

ம வ. அம் க் , அம் ப் ட் ல், அம் ைற ணி.

     [P]

அம்ப -த்தல்

அம்ப -த்தல் ambaṟuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   அம்ைபத் ணி னின்  உ தல்; to draw an arrow out of the quiver.

     'அம்ப த் ெதய்ய ேவண் ம்ப ' (ஈ . 1.2;7);.

     [அம்  + அ .]

அம்பனத் ப்பழம்

 
 அம்பனத் ப்பழம் ambaṉattippaḻm, ெப. (n.)

   ெபான்னாங்காய் அல்ல  வந் க்ெகாடை்ட; soap-nut tree, Sapiandus emarginatus (சா.அக.);.

அம்பனம்

 
 அம்பனம் ambaṉam, ெப. (n.)

   வாைழ; common plantain tree, Musa paradisiaca (சா.அக.);.

     [அம்  = நீர.் அம்  → அம்பனம் = நீ ள்ள .]

அம்பாணி

 
 அம்பாணி ambāṇi, ெப. (n.)

   அம்  னி; sharp head of an arrow.

அம்பாணி ைதத்  ேபாலப் ேப றான் (உ.வ.);.

     [அம்  + ஆணி. ஆழ் → ஆ  → ஆணி = ஆழ்ந்  ப ம் ஊ .]

அண் → (அண்ணி); → ஆணி என்பர ்கால் ெவல். ஒன்ேறா  இ கப் ெபா ந் வ ம் ஒன் ல் ஆழமா 
றங் வேத ஆணியாதலால், 'ஆழ்' என் ம் லேம கப்ெபா த்தமாம். ஆணிேவர,் ஆணிக் த் , 

ஆணிக் ெகாள் தல் (ஊன் க்ெகாள் தல்); என் ம் வழக் கைள ேநாக் க.

ஆணி → Skt. äyi.

அம்பாயப்ப -தல்
அம்பாயப்ப -தல் ambāyappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

    ள்ைளப்ேபற்  ேநா தல்; to travail at child-birth.

அம்பாயம்

அம்பாயம் ambāyam, ெப. (n.)

   1.  ள்ைளப் ேபற்  ேநா ; travail, pangs of child-birth.

   2. வ , ேநா  ( ன்.);; pain.
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அம்பால்

 
 அம்பால் ambāl, ெப. (n.)

   ேதாட்டம் ன்); garden.

     [ஒ கா. அம் + பால். அம் = அழ ய. பால் = இடம்.]

 அம்பால் ambāl, இைட. (ind.)

    ள்ைளகள் ட்  ைளயாட் ல், ஆைடெந ன் அைதத ் த் தற்  ைளயாடை்டச ் ல 
ெநா கள் நி த் ைவக் மா  பயன்ப த் ஞ்ெசால்; a word used in children's games, meaning 'wait a minute!" 
or 'stop for a few seconds!" in order to tighten the garment when it becomes loose or slips off.

ம. அம்பாெல ; ெத. அம்பால் ; பட. அம்ேபல்.

     [ஒ கா. அப்பால் என்ப  அம்பால் என ெம ந் க்கலாம்.]

அம்பாலம்

 
 அம்பாலம் ambālam, ெப. (n.)

   ம மாங்காய்; hogplum, Spondias mangifera (சா.அக.);.

ம. அம்பாழம்

அம்பா ைக

 
 அம்பா ைக ambāligai, ெப. (n.)

   அறத்ேத  ( ங்..);; Goddess of virtue.

அம்பாவனம்

 
 அம்பாவனம் ambāvaṉam, ெப. (n.)

   எண்காற் ள் (சரபபட்  ( ன்.);; fabulous eight-legged bird.

     [அம்பாவாணம் → அம்பாவனம் (ெகாசை்சத ் ரி .]

அம்பரவாணம் பாரக்்க;see ambaravanam.

428

www.valluvarvallalarvattam.com 428 of 19068.



அம்

அம்  ambi, ெப. (n.)

   1.  டா; large water jar.

   2. இைற ைட; baling-basket.

   3. நீரப்்ெபா ; water-lift, wind-mill.

   4. தாம் , நீரிைறக் ங் க ; rope used for drawing water.

   5. ெதப்பம்; raft, float.

     " ைறயம்  ரவ்ான்" (க த். 103;38);.

   6. ேதாணி; small boat.

     "பரி க வம் ங் கரி க வம் ம்" ( லப். 13 ; 176);.

   7. ஓடம்; flat - bottomed ferry-boat.

     "ஆ ர மம் க்  நாயகன்" (கம்பரா. அேயாத்.  கப். 1);.

     [P]

   8. மரக்கலம் ( வா.);; ship.

   9. காராம்  ( ங்.);; suspended water shovel.

   10. கள் ( வா.); ; toddy.

க. அம்

     [அம் → அம்  = நீர.் அம்  → அம்  = நீர ்வ வான , நீரத் ்ெதாடர் ள்ள .]

அம் கா

 
 அம் கா ambikā, ெப. (n.)

அம்பளங்காய் பாரக்்க;see ambalanigay (சா.அக.);.

அம் ைக

அம் ைக ambigai, ெப. (n.)

   ெவட்பாைல; a plant, Wrightia antidysenterica (சா.அக.);.

 அம் ைக1 ambigai, ெப. (n.)

   மைலமகள் (பாரவ் ); (கந்த . ெதய்வ. 32);; Parvadi, as mother.

     [Skt ambika → த. அம் ைக.]

 அம் ைக2 ambigai, ெப. (n.)

   1. தாய்; mother.

   2. அத்ைத; aunt.

     [Skt. ambika → த. அம் ைக.]

 அம் ைக3 ambigai, ெப. (n.)

   ெவட்பாைல; a plant, Wrightia antidysenterica.

அம் ைகக் ழலா
ள்

 
 அம் ைகக் ழலாள் ambigaigguḻlāḷ, ெப. (n.)

   ெப சச்ாளி; bandicoot (சா. அக.);.
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அம்

 
 அம்  ambiḍi, ெப. (n.)

   ச க்கைர (பச.் .);; white sugar.

அம் யம்

 
 அம் யம் ambiyam, ெப. (n.)

   கள்; toddy.

     [அம்  = கள். அம்  → அம் யம்.]

அம்

அம்  ambili, ெப. (n.)

   ேகழ்வர ன் ழ்; porridge, esp. of ragi.

 U. ambil

     [அம்ப  → அம் .]

அம்  பாரக்்க;see ambali?.

 அம்  ampili, ெப. (n.)

   மல்லாக்கப்ப த்  கால்கைள மடக் ய நிைல ல், பாத மடங் ல் ழந்ைதைய உடக்ார ைவத்  
பாதத்ேதா  ழந்ைதைய க் த் க் ப் ேபாட் ச ் ரிப் க் காட் ம் ைளயாட் ; a childish play.

     [அம்பல்+அம் ]

 அம்  ambili, ெப. (n.)

    டை்டக் க  (ைபஷஜ. பக். 127);; yolk or white of egg.

     [U. ambil → த. அம் .]

அம் ளி

 
 அம் ளி ambiḷi, ெப. (n.)

   அம்ப  என்பதன் ெகாசை்ச; corrupt of ambali.

அம் ன

அம் ன  ambiṉaḍi, ெப. (n.)

    ப்  லம்; root of long pepper.

     " ரிக  வசம்ேபாமமம் ன " (ைதலவ. ைதல. 39);.
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அம்

அம்  ambu, ெப. (n.)

   1. நீர;் water.

     "வ ச ்ெசல்ேவாரக்்  ேமா கான  னம் ைறைம ேபால்" (ஞானவா. ைவராக் 61);.

   2. கடல்; sea.

     "அம்ேப ம்" ( ப் . 99);.

   3.  ல் (ேமகம்); (அக.நி); ; cloud.

   4.  நீர;் tincture.

     "இ சத் தம் ல்வ ம் ேப " (ைதலவ. பா . 30);.

   5. ஊண்ெசரிபால் (அன்னசாரம்); ; chyle of digested food.

   6. நீர் ழ்ந்த லகம்; world, surrounded by water.

     "அம் ைகக் ெகாண்டால்" ( வக. 2332);.

     [அம் = நீர.் அம் → அம்  = நீர,் நீரந்ிைல, நீ ள்ள , நீரத்ெ்தாடர்  ெகாண்ட .]

 அம்  ambu, ெப. (n.)

   1. ஆ ன்னாப் பாைல; a worm-killer, Aristolachia bracteata.

   2. எ சை்ச; lime, Citrus medica.

   3. பா ரி மரம்; trumpet flower tree, Stereospermum chelonoides.

அம் க்கட்

 
 அம் க்கட்  ambukkaṭṭu, ெப. (n.)

   அம் க் கற்ைற ( ங்.); ; sheaf of arrows.

     [அம்  + கட் .]

அம் க் ைத

 
 அம் க் ைத ambukkudai, ெப. (n.)

   அம் ன் னி ( வா.); ; pointed end of an arrow.

     [அம்  +  ைத.]

அம் க் ப்

 
 அம் க் ப்  ambukkuppi, ெப. (n.)

   அம் ன் ெகாண்ைட ( ங்.);; arrow-head.

     [அம்  +  ப் .]

அம் க் ைழச்

 
 அம் க் ைழச்  ambukkuḻaiccu, ெப. (n.)

அம் க் ப்  பாரக்்க;see ambu-k-kuppi.

     [அம்  +  ைழச் .]
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அம் க்

 
 அம் க்  ambukāṭu, ெப. (n.)

   அம்பறாத ் ணி ( வா.);; quiver.

     [அம்  +  .]

அம் கைண

அம் கைண ambugaṇai, ெப. (n.)

   32 வைகக் கனிய நஞ் க ள் ஒன்  (சரகாண்ட பாடாணம்);; one of the 32 kinds of arsenic (சா.அக.);.

அம் ச் ற

 
 அம் ச் ற  ambucciṟagu, ெப. (n.)

   அம் ன் அ ப்பாகம் (நாம ப.); ; feather end of an arrow.

     [அம்  +  ற .]

அம் டம்

 
 அம் டம் ambuḍam, ெப. (n.)

அம்படம் பாரக்்க;see ambadam.

     [P]

அம் த்தைல

 
 அம் த்தைல ambuttalai, ெப. (n.)

   அம் ன் அ  ( வா.);; butt end of an arrow.

     [அம்  + தைல.]

அம் நீர்

 
 அம் நீர ்ambunīr, ெப. (n.)

    ந்  ( த்.அக.);; semen.

அம் ேநசம்

 
 அம் ேநசம் ambunēcam, ெப. (n.)

   தாமைர (பரி.அக.);; lotus, Nelumbium speciosum.

அம் ப்பைற

 
 அம் ப்பைற ambuppaṟai, ெப. (n.)

   பைறய ள் ஒ  ரி ; name of a class of Paraiahs.

அம் ப் ட் ல்

 
 அம் ப் ட் ல் ambuppuṭṭil, ெப. (n.)

   அம்பறாத் ணி; quiver.

     [அம்  +  ட் ல்.  ட்  →  ட் ல் =   ட் ,  .

     "இல்"  . ெபா.  ன். (dim, suff.);]

அம்
அம்  ambumudu, ெப. (n.)

    த் வைக (S.I.I. ii, 431);; a kind of pearl.

அம் பாடன்
அம் பாடன் ambumudupāṭaṉ, ெப. (n.)

    த்  வைக (S.I.I. ii, 78);; a kind of pearl.
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அம் வைர
அம் வைர ambumuduvarai, ெப. (n.)

    த் வைக (S.I.I. ii, 78);; a kind of pearl.

அம் யம்

அம் யம் ambuyam, ெப. (n.)

   1. ெபா ; pack, bundle.

   2. அம் ப் ட் ல்; quiver (அ.க.நி.);.

அம்

அம்  ambuli, ெப. (n.)

   1. நிலா; moon.

     "அம்  காட்ட னி " (க த். 80 ;19);.

   2. நிலெவாளி; moon-light (சா.அக.);.

   3. அம் ப்ப வம் (இலக்.  . 806);; a certain stage of childhood when moon is shown to the child for its enjoyment.

   4. நிலாத் ப்  (சந் ரகாந் ); ; a flower which turns towards the moon, moon flower (சா.அக.);.

ம. அம் ளி

     [ஒ கா. அம் +  ல்  - அம் ல்  → அம்  → நீரின் தன்ைம, அதாவ  ளிரச்்  ெபா ந் ய .]

 அம்  ambuli, ெப. (n.)

   ேசாளக் ழ்; maize porridge.

     'பட் நாய்க க்  அம்  காய்ச்  ட ம்' (எங். ஊர,் 40);.

அம்ப  பாரக்்க;see ambali".

அம் கா

 
 அம் கா ambulikā, ெப. (n.)

    ளியாைர; a vegetable green, sorrel, Oxalis corniculata (சா. அக.);.

அம் ப்ப வம்

 
 அம் ப்ப வம் ambulipparuvam, ெப. (n.)

   இ  ள்ைளச ்ெசய் கைளப் பாட் ைடத ்தைலவன்ேமேலற்  வரணித் க் ம் 
ள்ைளத்த ழ் என் ம் வனப்  (கா ய); வைக ல் பத் ப் ப வங்க ள் ஏழாவ ; தாய் தன் 
ழந்ைதக்  நிலாைவக் காட்  அதைன அக் ழந்ைத டன் ைளயாட வ மா  அைழப்பைதப் 

ெபா ளாகக் ெகாண்ட ; the seventh out of the ten stages of childhood described in Pillaittamil, a species of minor 
poem, during which the mother points out the moon to the child and makes gestures to the moon to come and play with the 
child.

     [அம்  + ப வம். அம்  = நிலா.]

அம் மணி

அம் மணி ambulimaṇi, ெப. (n.)

   நிலெவாளி ல் ஈரங் ெகாள்வதாகச ்ெசால்லப்ப ம் நிலாக்காந்தக்கல் (சந் ரகாந்தக்கல்); (இர . 
ைதவ. 23);; moonstone said to emit moisture when placed in the moon-light, adularia.

ம. அம் ளிமணி

அம் மான்

 
 அம் மான் ambulimāṉ, ெப. (n.)

அம் யம்மான் பாரக்்க;see ambuli-y-amman.
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அம் யம்மாள்

அம் யம்மாள் ambuliyammāḷ, ெப. (n.)

   நிலா; moon.

     'அம் யம்மாைனப் த் த் தரேவ  ெமன்ற த ப்ரைஜக் ' (ஈ , 4; 3.  ர.); (Nurs.);.

ம. அம் ளியம்மாவன்

     [ஒ கா. நிலா ன் களங்கத்ைத ஒ  மான் வ னதாகக் க  அம் மான் அல்ல  
அம் யம்மான் என்றனர ்ேபா ம்.]

அம் வல்

 
 அம் வல்  ambuvalli, ெப. (n.)

   ஒ  ண் ; a plant, Momordica charantia (சா.அக.);.

அம்

அம்  ambuvi, ெப. (n.)

   ஞாலம் ( ); ; earth.

     "அம்  ெய னர ்ேபாற் ம் வள்ளிைய" (கந்த . தக்க. வள்ளி. 1);.

     [அம் = அழ ய. Skt bhuvi = ஞாலம்.]

அம் ைற ணி

 
 அம் ைற ணி ambuṟaitūṇi, ெப. (n.)

   அம்பறாத் ணி (சங்.அக.);; quiver.

     [அம்  + உைற +  ணி. உைறதல் = தங் தல், இ த்தல்.  ணி =  .]

அம்ேபல்

 
 அம்ேபல் ambēl, ெப. (n.)

அம்பால் பாரக்்க;see ambal".

அம்ைப

அம்ைப ambai, ெப. (n.)

   1. ெவட் ேவர ்( ைவ);; cuscus grass, Andropogon aromaticus (Pond.);.

   2. ெகாக் மந்தாைர (நாம ப.);; taper-pointed mountain ebony.

   3. ெவள்ைளச ்சாரைண; a plant (நாம ப.);.

   4.  த் ரக் சச்னம்; a urinary disease, difficulty in voiding urine (சா.அக.);.

     [அம்  → அம்ைப.]

அம்  பாரக்்க;see ambu".

 அம்ைப1 ambai, ெப. (n.)

   1. மைலமகள் ( க்காளத்.  . 24, 12);; Parvadi.

   2. கா ராசன் மகள் (பாரத.  ல. 127);; name of a sister of Pandu's mother, daughter of a king of Kasi.

     [Skt. amba → த. அம்ைப.]

அம்ெபா ந்தகைர

 
 அம்ெபா ந்தகைர amborundagarai, ெப. (n.)

   ெசந்தகைர; a plant (சா.அக.);.
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அம்ேபா

அம்ேபா ambō, ெப. (n.)

   1. நீரிற் றப்பன; the water-born.

   2. தாமைர; day-lotus.

   3. ஒ  ெச ; a plant, Calcumus rotang.

   4. நாைர; Indian crane (சா.அக.);.

அம்ேபாதரங்கம்

 
 அம்ேபாதரங்கம் ambōtaraṅgam, ெப. (n.)

   அம்ேபாதரங்க ெவாத்தா ைசக் க ப்பா ன் ஐந் ப் க ள் ஒன் ம், வண்ணக ெவாத்தா ைசக் 
க ப்பா ன் ஆ ப் க ள் ஒன் மாக அைமவ ம், ஈரளவ ம் ஓரள வ ம் ந்த ம் 

றள மாக உயரந்்ெத ந்  வரவரச ் ங் ம் கடற்கைரயைல ேபால் வரவரக் ைறவ மான 
ெசய் ப் ; one of the five members of ambódarañgavottališaikkalippa and one of the six members of the vannaga 
vottališaikkalippa, in which the lines diminish in length gradually like waves on the shore.

அம்ேபாதரங்கம், அம்ேபாதரங்க ெவாத்தா ைசக் க ப்பா ல் தா ைசக் ப் ன் ம், வண்ணக 
ெவாத்தா ைசக் க ப்பா ல் அராகத் ற் ப் ன் ம், இைணயளவ ரண் ம், தனியளவ  
நான் ம்,  ந்த  எட் ம்,  றள  ப னா மாக வந் ,  ைறேய ேபெரண், அளெவண், இைடெயண், 

ற்ெறண் எனப் ெபயரெ்ப ம்.

இவ் ெவண் ப் கள்,  ைறேய இைணயளவ  ெயான் ம், தனி யளவ  ரண் ம்,  ந்த  
நான் ம்,  றள  ெயட் மாகப் பப்பா  ைறந் ம் வ ம். அ  றப் லதாகக் க தப்ப ம்.

     "……………………………………..

--------- மன்னிய  ர ரண்  ேமார யா னான் ம்

உளம ந் த ெயட் ங் றள  ெரட் ம்

ஒ ங் யல்ேப ெரண் ற்ெறண் ணிைட ெயண்ேணா டளெவண் தளம யம் ேபாதரங்க ெம ம்ெபயரா 
னில ம்"

     [அம் → அம்  = நீர,் கடல். தரங்  =  த் ப் பைடக்கலம். தரங்  → தரங்கம் = கைரையக் த் ம் 
அைல. அம்  + ஓ (சாரிைய); + தரங்கம் = அம்ேபாதரங்கம்.]

அம்ேபாதரங்கவ
ெ◌ாத்தா ைச

 
 அம்ேபாதரங்கெவாத்தா ைச ambōtaraṅgavottāḻisai, ெப. (n.)

அம்ேபாதரங்க ெவாத்தா ைசக் க ப்பா பாரக்்க;see ambādarañgavottališai-k-kali-p-pa.

     [அம்ேபாதரங்கம் + ஒத்தா ைச.]

அம்ேபாதரங்கவ
ெ◌ாத்தா ைசக் 

க ப்பா

அம்ேபாதரங்கெவாத்தா ைசக் க ப்பா ambōtaraṅgavottāḻisaikkalippā, ெப. (n.)

   ஒ  தர ,  ன்  தா ைச, அம்ேபாதரங்கம், தனிசெ்சால்,  ரிதகம் என் ம் ஐந் ப் ம் ெபற் வ ம் 
ஒத்தா ைசக் க ப்பா வைக; a variety of ottališaikkali verse having ambódaranigam as one of its members in the 
middle.

     "தரெவான்  தா ைச ன்  தனிசெ்சாற் ரிதகமாய்

நிரெலான்  ேனரிைச ெயாத்தா ைசக் க  நீரத்் ைரேபான் மரெபான்  ேநர  ச் ர ் றண  
ேவம ப் ன்

அரெவான்  மல் ல தம்ேபா தரங்க ெவாத் தா ைசேய" (யா. கா. 38);.

     [அம்ேபாதரங்கம் + ஒ + தாழ் + இைச + க  + பா. ஒ = ஒத்த தாழ் = தாழ்ந்த, தாழம் பட்ட. இைச = ஒ , 
ஒைச. தா ைச = தாழம் பட்ட ஒைச ள்ள க ப்பா ப் . க த்தல் =  ள்ளல். க  = 

ள்ளேலாைச ள்ள பாவைக. பண் → பாண் → பா = இைசப்பாட் , ெசய் ள் வைக.]

அம்ேபாதரங்கம் பாரக்்க;see ambõdarańgami.
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அம்ேபாதரங்க
ெவா ேபா

அம்ேபாதரங்கெவா ேபா  ambōtaraṅgavorupōku, ெப. (n.)

   ெகாசச்கக் க ப்பா வைகக ள் ஒன் ; a variety of koccagakkali verse.

இ  தர , ெகாசச்கம், அராகம்,  ற்ெறண், அடக் யல்வாரம் என் ம் ஐந் ப் ப் ெபற் , 
தைலயள ல் 60 அ ம், இைடயள ல் 30 அ ம், கைடயள ல் 15 அ ம் ெகாண்  வ ம்.

     "அம்ேபா தரங்க ம ப ற் ற த்ேத

ெசம்பால் வாரஞ் ைமக் ெகல்ைல" (ெதால், ெபா ள். ெசய். 145);.

     "எ த்ேத ெகாசச்க மராகஞ் ற்ெறண்

அடக் யல் வாரெமா டந்நிைலக் ரித்ேத" (ெதால். ெபா ள். ெசய். 146);.

அம்ேபாதரங்கத் ன் நால்வைகெயண் ள் ஒன்றா ய ற்ெறண்ேண ெபற்றதனால்,

     "கண்ணக னி ம் ற்கதழ்ெபயல்" என்  ெதாடங் ம் க தெ்தாைக 102ஆம் ெசய் ள் 
அம்ேபாதரங்க ெவாத்தா ைசக் க யாகா , அம்ேபாதரங்க ெவா ேபாகா ற் .

     "தர ன் றா த் தா ைச ெபற் ம்

தா ைச ன் த் தர ைடத ்தா ம்

எண்ணிைட ட் ச ் ன்னங் ன் ம்

அடக் ய ன்  ய நி ரந்் ெதா ம்

யாப் ம் ெபா ளி ம் ேவற் ைம ைடய

ெகாசச்க ெவா ேபா கா  ெமன்ப" (ெதால். ெபா ள். ெசய். 143); என் ம் ற்பாப்ப  இஃ  எண்ணிைட 
ட் ச ் ன்னங் ன் ம் ெகாசச்க ெவா  ேபாகா ம்.

அம்ேபா

 
 அம்ேபா  ambōti, ெப. (n.)

   பாட் ன் உட ்ெபா ள் (சங்.அக.); ; the inner meaning of a Stanza.

     [அகம் = உள். ெபா  = ெபா ந் ப்ப , அடங் ப்ப . அகம் + ெபா  - அகம் ெபா  → 
அம்ேபா .]

அம்ம

அம்ம amma, ெப. (n.)

   அம்ைம என் ம் தாய் ைறப் ெபயரின் ளி; voc. of ammai (mother);.

—, இைட.. (int.);

   1. ேகட்பாயாக எனப் ெபா ள்ப ம் ஓர ்இைடசெ்சால்; an exclamation inviting attention.

     "அம்மேகட் க் ம்" (ெதால். ெசால். இைட. 28);.

   2. ஒ  யப் க் ப் ; an exclamation of surprise or wonder.

     " னாரக்் யானம்ம ெசய் ன்றேதா ரள ண்ேடா" (கந்த . அ ர. அ ரர ்ேதாற். 14);.

--, இைட. (part.);

   ஓர ்உைரயைசச ்ெசால்; expletive adding grace to composition.

     "அ மற் றம்ம" (நன். 438,  த்  உைர);.

ம., க., ெத. அம்ம ;  ட. அம்ெம ; பட. அெம.

     [அம்ைம → அம்ம ( ளி);.]

அம்மேகா

அம்மேகா ammaā, இைட (int.)

   ஓர ்இரக்கக் ப் ; an exclamation of pity.

     "அம்மேகாெவ ம் ம ம்" (ம ைரக்கலம், 15);.

     [அம்ைம → அம்ம → அம்மேவா → அம்மேகா.]
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அம்மங்கார்

 
 அம்மங்கார ்ammaṅgār, ெப. (n.)

    மா ய (ைவணவ);க் ரவன் மைன  ( மா.);; wife of a Vaisnava Acarya or priest (Vaisn.);.

ெத. அம்மகா

     [அம்ைமயவர ்→ ெத. அம்மவா  → அம்மகா  → த. அம்மங்கார.்]

 அம்மங்கார ்ammaṅgār, ெப. (n.)

   அம்மான் மகள் ( ராம.); ; daughter of a maternal uncle (Brāhm.);.

     [அம்மான் + மங்ைகயார ்(மகள்); - அம்மான் மங்ைகயார ்→ அம்மங்கார.்]

அம்மங்காள்

 
 அம்மங்காள் ammaṅgāḷ, ெப. (n.)

அம்மங்கார ்பாரக்்க;see ammarigar.

     [மங்ைக → மங்கா → மங்காள். ஒ.ேநா ; தங்ைக → தங்கா → தங்காள். அம்மான் + மங்காள் - 
அம்மங்காள் (ெகா.வ.);.]

அம்மச்

 
 அம்மச்  ammacci, ெப. (n.)

   ெசந்தணக் ; false tragacanth, Sterculia urens (சா.அக.);.

அம்மட்டம்

 
 அம்மட்டம் ammaṭṭam, ெப. (n.)

   வட்டத் ப்  (சங்.அக.);; velvet leaf.

அம்மட்

 
 அம்மட்  ammaṭṭi, ெப. (n.)

   ெகாட்  (பச.் .);; an aquatic plant (ெச.அக.); -- (சா.அக.);

   ெகாட் க் ழங் ; an edible root of a waterplant, Aponogeton.

அம்ம ங்கம்

 
 அம்ம ங்கம் ammaḍiṅgam, ெப. (n.)

   பட்டாணி; pea, Pisum sativum (சா.அக.);.

அம்மண்டார்

 
 அம்மண்டார ்ammaṇṭār, ெப. (n.)

   தாய்மாமன் (நாஞ்.);; maternal uncle (Niñ.);.

     [அம்மான் + ஆண்டார ்- அம்மாண்டார ்→ அம்மண்டார.்]
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அம்மணி

அம்மணி ammaṇi, ெப. (n.)

   ெபண்ைணக் க் ம் ம ப் ர ச ்ெசால் ( பரம். 285);; a term of respect used in referring to or calling a 
woman.

ம. அம் ணி ; க., ெத. அம்மண்ணி.

     [அம்மைன → அம்மணி. இனி, அம்ைம + மணி என் மாம்.]

 அம்மணி ammaṇi, ெப. (n.)

   1. ம  (சம்.அ.க. ைக.);; lap.

   2. இைட, இ ப் ; waist of a woman.

     "நின் னம்ைமதன் அம்மணிேமற் ெகாட்டாய் சப்பாணி" ( ல். ெபரியாழ். 1.7;3);.

ம. அம்மணி

     [அம் (அழ ய); + ம  _ அம்ம  → அம்மணி. ஒ.ேநா.;   →  ணி.]

அம்மந்

 
 அம்மந்  ammandi, ெப. (n.)

   அம்மான் மைன , அத்ைத (இ.வ.);; maternal uncle's wife (Loc.);.

     [அம்மான் + ேத  - அம்மாந்ேத  → (அம் மாந்ேத); → அம்மாந்  → அம்மந் . ேத  = ெபண்ெதய்வம், 
ெபண், மைன .]

அம்மம்

அம்மம் ammam, ெப. (n.)

   1. ெபண் ைல; woman's breast.

     "ெகாம்ைம யம்ம மைச ற" (இர . நாட் . 80);.

   2.  ைலப்பால்; woman's breast milk.

     "அம்ம ண்ணத ் ெலழாேய" ( வ். ெபரியாழ். 2. 2;1);.

     "அன்ேன ன்ைன ய ந் ெகாண் ேட னக் கஞ் வ னம்மந் தரேவ" ( வ். ெபரியாழ். 3.1 ; 1);.

   3.  ழந்ைத ண ; babies' food (சா.அக.);.

ம. அம் ஞ்ஞி ; க. அம்  ;  . அமணி.

ஒ.ேநா ; L. mamma.

     [ம மம் = மார் ,  ைல. ம மம் → மம்மம் → அம்மம். ஒ.ேநா. ; க மம் → கம்மம் → கம்.]

அம்மம்ம

அம்மம்ம ammamma, இைட (int.)

   அம்ம என்பதன்  யப் க் ப் ; an exclamation of astonishment or bewilderment.

     "அம்மம்ம ெவல்ல ெலளிேதா" (தா . சச் . 4);.

ம. அம்மம்ம, அம்பம்பட ; க. அம்மம்ம.

     [அம்ைம (தாய்); → அம்ம ( ளி); → அம்ம அம்ம (இரட்டல்); → அம்மவம்ம → அம்மம்ம.]

அம்மவம்ம பாரக்்க;see amma-y-amma.

அம்ம ண் -தல்

அம்ம ண் -தல் ammamuṇṇudal,    12 ெச. . . (v.i.)

    ைலப்பால் த்தல்; sucking milk from woman's breast.

     [அம்மம் + உண் .]
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அம்மல்

அம்மல் ammal, ெப. (n.)

   1. ெசரியாைம; indigestion.

   2. மந்தாரம்; cloudiness, murkimess.

   3.  டம்; stupidity.

   4.  ைறப் ; stiffness, numbness.

     [கம் தல் = மந்தாரமாதல், மந்தமாதல். கம் → கம்மல் → அம்மல்.]

அம்மலர்

 
 அம்மலர்  ammalarmūli, ெப. (n.)

   ெசங் ன்   ; red bead vine, Abrus precatorius (சா. அக.);.

அம்மவம்ம

அம்மவம்ம ammavamma, இைட (int.)

     யப் க் ப் ; an exclamation of intense surprise or wonder.

     "அம்மவம்ம கட ண் மகனான நின்னா ல ற்ேறன்" (ஞானவா.  த் . 130);.

     [அம்ைம (தாய்); → அம்ம ( ளி);. அம்ம அம்ம (இரட்டல் (→ அம்மவம்ம.]

அம்மேவா

அம்மேவா ammavō, இைட. (int.)

   ஓர ்இரக்கக் ப் ; an exclamation of pity.

     "அம்மேவா ேய ெயன் ம்" (கந்த .  த்த. அக் னி, 194);.

ெத. அம்மேரா

     [அம்ைம (தாய்); → அம்ம ( ளி); → அம்மேவா. அம்ம + ஒ ( .இ.); - அம்மேவா.]

அம்மன்

அம்மன் ammaṉ, ெப. (n.)

   1. தாய் (சங்.அக.);; mother.

   2. மறப் ெபண்ெதய்வம்; manly goddess.

   3. காளி; kali.

அம்மன் ெகாண்டா .

   4. அம்ைம ேநாய்வைக; smallpox, chickenpox, measles.

ம., க. அம்மன் ; ெத. அம்மவா .

அம்மன்கட்

அம்மன்கட்  ammaṉkaṭṭu, ெப. (n.)

   அம்ைமக் கட் ,  ைகக்கட் ; mumps, Idiopathic parotiditis, an infectious disease of children between the ages of 5 
and 15 characterised by swelling of the parotid and other salivary glands of the neck and the cheek, running a definite course 
and generally terminating in recovery.

ம வ.. ெபான் க் ங் ,  ட்டாலம்ைம.

     [அம்மன் = காளியம்ைம. கட்  =  க்கம். அம்மன்கட்  = காளியம்ைமயால் ேநரவ்தாகக் க தப்பட்ட 
கன்னங்க த்  க்கம்.]

அம்மன்கா

அம்மன்கா  ammaṉkācu, ெப. (n.)

   பைழய க்ேகாடை்ட நாட் ல், காவல் ெதய்வமா ய ெப ைடயாட் ன் ( கதம்பா ன்); 
உ வம் ெபா க்கப்பட் , ெபயரள ல் 1/16 அணா ம ப் ம் நைட ைற ல் 1/20 அணா ம ப் ம் 
ெபற்  வழங் ய  ெசப் க் கா ; copper coin of the old Pudukkottai State, nominally 1/16 anna, practically 1/20 
anna, as bearing the image of the tutelary deity Brahadămbă.

     [P]

     [ வ ைடய ஆற்ற ம் அ ம் ஆ ம் ெபண் மாக உ வ க்கப்பட் , ெபா  மக்கட்  எளிதாக 
ளங் மா ம் ெதய்வப் பற் ண்டாக் மா ம் உலகத் தந்ைத தாயாகக் காட்டப்பட்ட ன்,  வன் 

ேத யாக ம் அைனத் ரக்் ம் அன்ைனயாக ம் க தப்பட்ட ெபண் ெதய்வம் அம்மன். ஒ கா. 
அம்மம் ( ைலப் பால்); → அம்ம → அம்மன். இனி, அம்மா (ஆ ன் கன்  தாைய ளிக் ங் ரல்); → 
அம்ம → அம்மன் என் மாம்.]
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அம்மன்ெகாைட

அம்மன்ெகாைட ammaṉkoḍai, ெப. (n.)

   1. ஒ  ற் ரப்் ெபண்ெதய்வத்ைதக் ெகாண்டா ம் ழா (G.Tn. D. i, 111);; festival of a village goddess.

   2. காளிக்  ஆ மா கைளக் கா  ெகா க் ம் ற் ரப்் ெப ழா; sacrifice of goats and cattle to Kali in a 
village festival.

ம. அம்மன்ெகாட

     [அம்ைம → அம்மன். ெகா  → ெகாைட..]

அம்மன்ெகாண்டா

 
 அம்மன்ெகாண்டா  ammaṉkoṇṭāṭi, ெப. (n.)

   ெதய்வேம யா ம் காளிேகா ற் சாரி; priest of Kaliyamman temple, who goes about dancing under inspiration.

     [அம்ைம → அம்மன். ெகாண்  + ஆ  - ெகாண்டா . ஆ  + இ (ஒ ைம ைன த ); - ஆ .]

அம்மேன

அம்மேன ammaṉē, இைட. (int.)

   ஒ  யப் க் ப் ; an exclamation of wonder or surprise.

     "உைடந்த  மாய்ச் பான் மத் க்ேக யம்மேன" ( வ். இயற். 3;28);.

     [அம்ைம (தாய்); → அம்மன் → அம்மேன ( ளி);.]

அம்மைன

அம்மைன ammaṉai, ெப. (n.)

   1. தாய்; mother.

     "தன்ைகக்ேகால் அம்மைனக்ேகா லா ய ஞான் " (நால . 14);.

   2. தைல ; lady, mistress.

     "ேநாற் ச ் வரக்்கம் ன்ற அம்மனாய்" ( ல்.  ப்பா. 10);.

     [அம்ைம + அன்ைன - அம்ைமயன்ைன → அம்மன்ைன → அம்மைன (அ ைமபற்  வந்த 
ைசசெ்சால்);. ஒ.ேநா. ; தாய் + அம்ைம - தாயம்ைம.]

 அம்மைன ammaṉai, ெப. (n.)

   1. அம்மாைன ெயன் ம் மகளிர ்பந்  ைளயாட்  ( ங்.);; a girls' game with balls.

   2. அம்மாைன ைளயா ம் பந் ; balls used in the game.

     "அம்மைன தங்ைக ற்ெகாண் " ( லப். 29, அம்மாைன வரி, 4);.

ம. அம்மன ; க. அம்மாெல ; ெத. அம்மன .

     [அம்ம + அைன (அன்ைன); - அம்மைன.]

அம்மாைன பாரக்்க;see ammanai.

 அம்மைன ammaṉai, ெப. (n.)

   ெந ப் ; fire.

அம்மைவ

 
 அம்மைவ ammavai, ெப. (n.)

   அவ் ; that house.

இம்மைன ம் அம்மைன ெபரி  (உ.வ.);.

க. ஆமென

     ['அ' ேசய்ைமச் ட் . மைன =  , மாளிைக. அ + மைன - அம்மைன.]
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அம்மைனப்பாட்

 
 அம்மைனப்பாட்  ammaṉaippāṭṭu, ெப. (n.)

   அம்மாைன ைளயாட் ற் பா ம் பாட் ; song sung by girls when playing the game of balls.

அம்மைனமடக்

அம்மைனமடக்  ammaṉaimaḍakku, ெப. (n.)

   மகளிர ்இ வர ் னா ைடயாய் இ ெபா ள்படக் வதாகக் க த்தா ைசயால் இயற்றப்ப ம் 
அம்மாைனப் பாட் ; poetic composition in kalittališai metre, in which, two girls engaged in conversation try to outwit 
each other through questions and responses couched in ambiguous words.

     "அம்மைன ைகக்ெகாண்டா நர ்தம்ைம ம்

அம்மைன யாய்ம த் தாங்ெகாரக்ரத்் தா ைன

நிந்தாத்  ெபறநிகழ்த ் த ம்

அந்தா த் ைட ய மடக் காக ம்

ஈற்ற  ரட் ற ைசத்தைதத் தா த்

தாற்ற  னைமக் மம் மைனமடக் ெகான் ள" (மாற. 267);.

     [அம்மாைன → அம்மைன. மடங்  → மடக்  = மடக்  ( ம்ப,  ம்பத் ம்ப); வ ம் அைச, 
ெசால்,  ர,் ெதாடர,் அ  த யன.]

அம்மாைனேயா

அம்மாைனேயா ammāṉaiyō, இைட. (int.)

   ஒ  யரக் ப் ; an exclamation of grief.

     "அம்மைன ேயாெவனாத் ண்ெண ெனஞ் ன ளாய்த் த் " ( வக. 760);.

     [அம்ைம (தாய்); + அைண (அன்ைன); + ஒ ( ளி ); - அம்மைனேயா.]

அம்மேனா

அம்மேனா ammaṉō, இைட. (int.)

   ஒ  யரக் ப் ; an exclamation of grief

     "வழா ெந ந் ன்பத்த ெளன் ரங்கார ்அம்மேனா" ( ல். இயற்.  த். 37);.

     [அன்ைன + ஓ ( ளி ); – அன்ைனேயா → அன்ேனா. அம்ைம + அன்ேனா – அம்மன்ேனா → 
அம்மேனா.]
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அம்மா

அம்மா ammā, ெப. (n.)

   1. தாய் ( ளி. ேவ.);; mother (voc.);.

   2. தைல , ெப மாட் ; matron, lady.

   3. தாய் (உ.வ.); ; mother (com.u.);.

 அம்மா ammā, இைட. (int.)

   1. ஒ  யப் க் ப் ; an exclamation of wonder.

     "ெபான்னக ரிதைன ெயாக்  ெமன்ப  ல்  தம்மா" (கம்பரா.  ந்தர. கடல்தா . 92);.

   2. ஓர ்இரக்கக் ப் ; an exclamation of pity.

     " றந்தவரக்...... ெவ ம்ெபா ள தம்மா த்  ெனன்றாள்" ( வக. 2622);,

   3. ஓர ்உவப் க் ப் ; an exclamation of joy.

     "அம்மாெவன் கந்தைழக் மாரவ்ச ்ெசால்" ( வ். ெப மாள் . 9;6);.

   4. ஓர ்அைசசெ்சால்; an expletive,

     "கட ளரக்் கைமத்த யாக தலெமனக் க னிற் றம்மா" (பாரத. இராச ய. 91);.

   5. ம க்கப்ப ம் ெபண்; respectable woman.

ஓர ்அம்மா வந் க் ற  (உ.வ.);.

ம., க., ெத. எ ., நா., ைக.,  ற., ெகார.,  . அம்ம;  ட. அம்ெம; பட., ேகாத. அவ்ேவ ; இ . அவ்ெவ ;  ட. 
அவ்வ ; ேகாண். அவ்வாள் ;  . ஆவ்ெவ ; மா. அய ; ெகாலா.,  ரா.,  ., மரா., பா.,  ரா .,  ங்., இந். 

அம்மாசச்ன்

 
 அம்மாசச்ன் ammāccaṉ, ெப. (n.)

   தாய்மாமன் (நாஞ்.);; maternal uncle (Nafi.);

அம்மண்டார ்பாரக்்க;see ammandar.

     [அம்மான் + அசச்ன் - அம்மாசச்ன் (அம்மானா ய அசச்ன்);. அம்மான் = தாய் மாமன். அசச்ன் = 
தந்ைத தந்ைத ேபால்வான்.]

அம்மாச்

அம்மாச்  ammācci, ெப. (n.)

   1. தாையப் ெபற்ற பாட்  (தஞ்ைச); ; maternal grandmother (Tj.);.

   2. தாய்; mother (சங்.அக.);.

     [அம்மா = தாய். அச்  = தாய். அம்மா + அச்  - அம்மாச்  (தா ன் தாய்);.]

பாட் ெயன்பேத இசெ்சாற்  உரிய ெபா ள். தாைய அம்மாச்  ெயன்ப  ஒ லர ்வழக்ேக.

அம்மாஞ்

அம்மாஞ்  ammāñji, ெப. (n.)

   1. அம்மான் மகன் ( ராம.); ; son of a maternal uncle (Brahm.);.

   2.  டன்; fool cf. mätula-tamaya, a name for ümattai which by its derivation unmatta suggests foolishness, eccentricity 
akin to madness (ெச.அக.);.

ம. அம்மாஞ்

     [அம்மான் + ேசய் - அம்மான்ேசய் → அம்மாஞ்ேசய் → அம்மாஞ்  (ெகாசை்ச);.]

அம்மாஞ் ம னி

 
 அம்மாஞ் ம னி ammāñjimadiṉi, ெப. (n.)

   அம்மான் மகன் மைன  ( ராம.);; wife of the son of a maternal uncle (Brāhm.);.

     [அம்மான் + ேசய் + ம னி - அம்மாஞ்  ம னி. Skt. maithuni → த.ம னி.]
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அம்மாட்

 
 அம்மாட்  ammāṭṭi, ெப. (n.)

   ெகாட் க் ழங்  (மைல.);; the root of a waterplant, species of aponogeton, Aponogeton monastachyan (சா அக.);.

     [அம்மட்  → அம்மாட் .]

அம்மட்  பாரக்்க;see ammatti.

அம்மா

அம்மா  ammāṭi, இைட. (int.)

   1.  யப் க் ப் ; an exclamation of wonder.

அம்மா  ! எவ்வள  ெபரிய ஆைம!

   2. அசச்க் ப் ; an exclamation of dread.

அம்மா  ! எவ்வள  ெபரிய ேதள்!

   3. இரக்கக் ப் ; an exclamation of pity.

அம்மா  ! இவ்வழகான ள்ைளக்  இ கண் ல்ைலேய!

   4. ேநா க் ப் ; an exclamation of pain.

அம்மா !  வ ற் வ  தாங்க ய ல்ைலேய!

   5. இைளப்பாறற் ப் ; an exclamation of relief.

கனத்த ைமைய இறக் ட்  'அம்மா ' என்  மரத்த ல் உடக்ாரந்்தான் (உ.வ.);.

     [அம்ைம (தாய்); → அம்மா ( ளி); + அ  (ெப.பா.  ளி); - அம்மா . அட (ஆ.பா.); - அ  (ெப.பா.);.]

ெபா வாக ஆடவர ்அப்பைன ம் ெபண் ர ்அம்ைமைய ம் ளித் , ஒன்ைறச ்ெசால்வ  அல்ல  ஒ  
ப்ைபத ்ெதரி ப்ப  இயல் . அப்பாடா (ஆ.பா.); - அம்மா  → அம்மா  (ெப.பா.);.

அம்மாத்தாள்

 
 அம்மாத்தாள் ammāttāḷ, ெப. (n.)

   தாையப் ெபற்ற பாட்  (இ.வ.);; mother's mother (Loc.);.

     [அம்ைம → அம்மா + ஆத்தாள் - அம்மாத்தாள். ஆத்ைத (தாய்); → ஆத்தா → ஆத்தாள் (ெகா.வ.);.]

பாட்டன் பாட் , தாய் தந்ைத, அண்ணன் அக்ைக ஆ ய த்ேதாரின் ைறப்ெபயரக்ளின் ளிவ வம் 
பா  ெபற்  வழங் வ  வ வா ம், ெப ம்பால் உலக வழக்கா ள்ள .

அம்மாத் ரம்

 
 அம்மாத் ரம் ammāttiram, ெப. (n.)

   அவ்வள ; that much, so much.

ம. அம்மாத் ரம்

     [அ (அந்த); + மாத் ரம் (அள );.]

அம்மாத்தம் என்ப  ெகாசை்ச.

அம்மா கம்

 
 அம்மா கம் ammātigam, ெப. (n.)

   ெசந் ராய்; a red variety of Indian chickweed, Mollugo parviflora (சா.அக.);.
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அம்மாபத் னி

 
 அம்மாபத் னி ammāpattiṉi, ெப. (n.)

   ேவம் ; margosa, Azadirachta indica (சா.அக.);.

அம்மா

அம்மா  ammāmi, ெப. (n.)

   1. அம்மான் மைன ; maternal uncle's wife.

   2. கணவன் தாய்; husband's mother.

     "அம்மா  தன் ங் ேகட்டாேயா ேதா " ( லப். 29. ேதவந்  யரற் );.

ம. அம்மா

     [1. அம்மான் + மா  - அம்மான்மா  = அம்மான் மைன யா ய மா . ஒ.ேநா.; மகன் ள்ைள ேபரன் 
= மகன் ள்ைளயா ய ேபரன். கணவன் தாயா ய மா னின் ம் ேவ ப த்த அம்மான் என் ம் 
அைட வந்த . அவ் வைட அம்மான் ெதாடர்  ப்பதனால், அம்மான் மா  என்ப  அத்ைதையக் 

க் ம். அத்ைத மண ற  ைற ல் மா ைய ஒத் ப்பதால், அவ ம் மா ெயனப்பட்டாள்.

அம்மான்மா  → அம்மா . 2. அம் (அழ ய, நல்ல); + மா  - அம்மா . நல்லம்மான், நற்றாய் 
என்பவற் ள்ள 'நல்' என் ம் அைடேபால், அம்மா  என்ப ல் 'அம்' என் ம் அைட அ ைம ம் 
ெந க்க ங் த்  வந்த .]

அம்மாய்

 
 அம்மாய் ammāy, ெப. (n.)

   தாையப் ெபற்ற பாட்  ( ன்.); ; maternal grandmother.

ம. அம்மாம்ம

     [அம்ைம → அம்மா + ஆய் - அம்மாய். ஆய் = அன்ைன.]

அம்மா  என்ப  ெகாசை்ச வ வம்.

அம்மாரம்

 
 அம்மாரம் ammāram, ெப. (n.)

   அலரிசெ்ச  (பச.் .);; sweet scented oleander, Nerium odorum.

அம்மா ைக

 
 அம்மா ைக ammāligai, ெப. (n.)

    ளி; tamarind, Tamarindus indica (சா.அக.);.

அம்மாைலத்ேதவர்

அம்மாைலத்ேதவர ்ammālaittēvar, ெப. (n.)

   கள்ளர் லப் பட்டப் ெபயரக் ள் ஒன்  (கள்ளர ்சரித். பக். 145);; a caste title of Kallars.

     [அம் + மாைல + ேதவர.்]
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அம்மாள்

அம்மாள் ammāḷ, ெப. (n.)

   1. தாய்; mother.

   2. தாய்ேபால் ம க்கப்ப பவள்; any matron respected as a mother.

அந்த அம்மாள் நல்ல அம்மாள்.

   3. ஒ  மா ய (ைவணவ); ஆ ரியர ்ெபயர;் name of a Vaisoava Äcärya.

     'நடா ரம்மாள்' (ஈ , 7. 6 10);.

ம. அம்மாள்

     [ம மம் = மார் ,  ைல. ம மம் → மம்மம் → அம்மம் = தா ன் அல்ல  ெபண்ணின் ைல, 
ைலப்பால்,  ழந்ைத ண . ஒ.ேநா.; க மம் → கம்மம் → கம். அம்மம் → அம் → அம்  = தாய்ப்பால், 
ழந்ைத ண ,  ழந்ைதக்  ஊட் ஞ்ேசா . அம் → அம்ம = பா ட் ந் தாய். அம்ம → அம்ைம = தாய். 

'அம்ம' என்பேத ந்  வ வம் ; அதன் இலக் ய வ வேம 'அம்ைம'. ம., ெத., க. அம்ம.  அம்ம → அம்மா = 
1.  ளி வ வம். 2. எ வாய் வ வம். அம்மா → அம்மாள் = தாய் (உ.வ.);. ஒ.ேநா.; அக்க → அக்கா → 
அக்காள். அம்மா, அம்மாள் என் ம் வ வங்கள் ெகாசை்சயாகக் ெகாள்ளப்படா ம், வ வான 
வ வங்களா ம்.  ன்ன  ேவற் ைம வ ;  ன்ன  அதன்ேம ம் ெபண்பா  ேசரந்்த ஈற்  வ . 
அம்ம அல்ல  அம்ைம என்பேத ெபண்பாற் ெபயர.் அதன்ேம ம் ெபண் பா  ேசரப்்ப  

ைகப்படக் றல். அம்ைம → அம்மன் = காளி ேபான்ற ஆண் அதன் க்க  ெபண்ெதய்வம். அன்னீ  
ஆண்ைமைய ணரத்் ம்.]

அம்மான்

அம்மான் ammāṉ, ெப. (n.)

   1. தா டன் றந்தவன் ( ங்.); ; mother's brother, maternal uncle.

   2. ெபண்ெகா த்த மாமன் (இ.வ.);; wife's father (Loc.);.

     "உரியவம்மான் மா லன்றான்" ( ரம் .  யாதர ்க ம 10);.

   3. அத்ைத கணவன்; husband of father's sister.

   4. தந்ைத; father.

     "மலேராணம்மான்" (கம்பரா. ஆரணிய. மாரீசன். 50);.

   5. அழ ய ெபரிேயான்; the beautiful great one.

     " கழத் க  ம ங் காண்பான் ழ்ேம லய  மா ம் அகழப் பறந் ங் காணமாட்டா 
வம்மான்" ( வாச. 442);.

   6. கட ள்; God, as father.

     "அன்னவர ்ெசய் ஞ் ட்  மம்மா ன ளினாற் மன்வயத் தாக் " ( த.  வமான். 10;17);.

     "ஆ  யங்ைகக் க ேமனி யம்மான்" ( வ்.  வாய். 5, 1 ; 6);.

ம, அம்மாவன்

     [அம்ைம → அம்மான் = அம்ைமெயா  றந்தவன்.]

அம்மான்ேகாலம்

 
 அம்மான்ேகாலம் ammāṉālam, ெப. (n.)

   தாய் மாமன் ன்றாம் நாள் ெபண்ணிற்  ஆ ைடயணி த் செ்சய் ைவக் ம் மண ரவ்லம் 
( ராம.);; a ceremony conducted under the auspices of the maternal uncle usually on the third day of marriage, when the 
bride dressed as a boy is taken in procession (Brahm.);.

அம்மான்சம்பாவ
ைன

 
 அம்மான்சம்பாவைன ammāṉcambāvaṉai, ெப. (n.)

    மணத் ல் அம்மான் ெகா ப்பதாக ளம் ம் தற் ெகாைடப்பணம் ( ராம.);; first money gift 
made at the wedding by the maternal uncle to the bride or bridegroom (Brāhm.);.

     [அம்மான் + Skt. sambhāvanã → த. சம்பாவைன =  றப் , நன்ெகாைட.]
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அம்மான் ர்

 
 அம்மான் ர ்ammāṉcīr, ெப. (n.)

   ைபய க் ப் ற் சடங் லாவ  ெபண்ணிற் த் மணத் லாவ  தாய்மாமன் ைவக் ம் 
வரிைச; gifts made by a maternal uncle to his nephew during his investiture with the sacred thread, or to his niece at her 
wedding.

அம்மான்பசச்ரி

அம்மான்பசச்ரி  ammāṉpassarisi, ெப. (n.)

   1. நிலத்ைதெயாட் ப் பட ம் ஒ  ெச வைக; an annual with procumbent branches, Euphorbia hirta (ெச.அக.);

 raw-rice plant, Euphorbia indica alias E. thymifolia (சா.அக..);.

ம வ.  த் ரப் பாலா ,  த் ரவல்லா ,  ற் ைலப் பாலா ,  ேத யார ்ெசங்க நீர.்

ெசன்ைன அகரா ன் (Lexicon);  ன்னிைணப் ல்

 red Indian water-lily;

ெசங்க நீர ்என்  த் ப்ப  ஐ ற ற் டமான .

   அம்மான்பசச்ரி ன் வைககள் ;   1.  ன்னம்மான் பசச்ரி ; thyme - leaved spurge, Euphorbia thymifolia 
alias E. macrophylla.

இ ேவ ன் ம் ெப வழக்கான .

   2.. ெபரியம்மான்பசச்ரி ; pill-bearihospurge, a common weed, Euphorbia pilulifera alias E. hirta.

   3.  வப்பம்மான்பசச்ரி ; a red variety, Euphorbia rosea.

     [P]

அம்மான்ெபா

அம்மான்ெபா  ammāṉpoḍi, ெப. (n.)

   அம்மான் அம்மான் என்  கத் க்ெகாண்  தன் ன்னால் வ மா  ள்ைளக்கடத்  
ள்ைளகளின்ேமல் ம் ெசாக் ப்ெபா  ( வ். நாய்ச.் 2;4,  யா.);; magic powder thrown by a kidnapper on a 

child causing the child to follow him crying ammān amnán (ெச.அக.); —

 a medicinal or magic powder having the quality of inducing sleep—Soporific, Hypnotic.

 Note; It was generally used in olden days by Koravas and other criminals to decoy children for purposes of theft, and by 
magicians to decoy children as well as adults for purposes of their own (சா.அக.);.

அம்மானார்

அம்மானார ்ammāṉār, ெப. (n.)

   1. மகளிரின் அம்மாைனப் பந்தாட்டம்; a game of balls played by girls.

அம்மாைன பாரக்்க;see ammalai.

   2. அம்மாைனப் ப வல்; a species of poem, which has the word ammānai as its refrain.

     " ராமர ்அம்மானார ் ந்த  ற் ம்" (தஞ். சர . i. 467);.
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அம்மாைன

அம்மாைன ammāṉai, ெப. (n.)

   1. மகளிர ் வர ் ப் பல பந் கைள ேமெல ந்  அம்மாைனப் பாட் ப் பா க்ெகாண்  அைவ 
நிலத் ல் ழாவா  ேமன்ேம ம் ஒவ்ெவான்றாக ைரந்  ைகயால் தட்  ேமெல ப் ,  ம் ய 
ேநரம் ைளயா ம் ைளயாட் ; a game played by girls singing the ammānai song, at the same time, throwing up 
and keeping a number of balls in the air (இலக் . 807);.

   2. அம்மாைனயா ம் பந் கள்; balls used in the game.

   3. அம்மாைனயா ம் ேபா  பா ம் க த்தா ைசப் பாட் ; a particular type of song sung by the players during 
the game.

எ- :

     "க டற்றா லகெமலாங் காணிெயனக் ெகாண்டதனால்

க தரிய ெப ஞ்ெசல்வர ்காலெமலாம் அம்மாைன

க தரிய ெப ஞ்ெசல்வர ்காலெமலாம் ஆவாேரல்

க ைவ ேலன் பலர யக் களவாண்டார ்அம்மாைன

களவாண்ட ன்மைறவாய்க் கடந் ளா ரம்மாைன."

   4. அம்மாைனப்ப வம் பாரக்்க;see ammalaip-paruvam.

   5. ப ெனண் கலம்பக ப் க ள் ஒன்றான பாட் , அம்மாைனப் பாட் ப் ேபால் இயற்றப்ப வ  
(இலக்.  . 812);; a section of kalambagam, a species of poem.

   6. உ ப் ைச (stanza); ேதா ம் ஈற் ல் அம்மாைன அல்ல  அம்மானாய் என்  ம் ெதாைகப் 
பா; a minor species of poetic composition, each" verse or stanza of which has ammānai or ammandy as its refrain.

எ- :

அம்மாைனப்ப வ
ம்

 
 அம்மாைனப்ப வம் ammāṉaipparuvam, ெப. (n.)

   ெபண்பாற் ள்ைளத்த ழ்ப் ப வற் ப வங்கள் பத்த ள் ஒன் ; a section of peoparpillaittamil, which 
describes the stage of childhood, in which the child plays the ammanai game. There are ten stages of childhood, of which 
this stage is one.

     [அம்மாைன + ப வம்.]

அம்மாைனவரி

அம்மாைனவரி ammāṉaivari, ெப. (n.)

   ஒ வைரப் கழ்ந்  பா ம் அம்மாைனப் பாட் ; song sung in praise of a person by girls or women while playing 
the ammanai game.

ம. அம்மானப்பாட்

எ-  :

     " ங் நீர ்ேவ  லகாண்  ண்ணவரே்கான்

ஒங்கரணங் காத்த ரேவான்யார ்அம்மாைன

ஒங்கரணங் காத்த ரேவான் உயர் ம் ல்

ங்ெக ல் ன்ெற ந்த ேசாழன்காண் அம்மாைன

ேசாழன் காரந்கரம் பாேடேலா ரம்மாைன" ( லப். 29, அம்மாைன வரி);.

இ ,  னா ம் ைட ம் அதனாெல க் ம் மாக அைமந் ள்ள .

     [வள் → வர ்→ வரி. வரித்தல் = வரணித்தல்,  கழ்தல். வரி = ஒன்ைற வண்ணித்  அல்ல  கழ்ந்  
பா ம் பாட் , அம்மாைன ைளயாட் ற் பா ம் வரிப்பாட் .]
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அம்

அம்  ammi, ெப. (n.)

   1. க சச்ரக்  அைரக் ம் ன்னம் ; horizontal flat stone on which spices for curry are crushed or ground with a 
stone roller.

     "உர  லம்  ேலாங்  லக் ைக ல்" (கா காண். கற் லக். 26);.

   2. சாந்தைரக் ம் ெபரியம் ; big horizontal level or concave stone used for grinding fine mortar.

   3. மா ; mother-in-law (சங்.அக.);.

ம. அம்

     [அம் தல் = அ க் தல், அ க் யைரத்தல்.

அம் + இ - அம் .]

அம் க்கல்

அம் க்கல் ammikkal, ெப. (n.)

   1. அைரகல், அம் ; grindingstone.

     "ெப த்த வம் க்கன் த ய தாங் ப் ேபணி ற் ண்ப ேனா ணர் ர"் ( த. ஞான. 11;27);.

   2. அம் க் ழ  ( ங்.);; stone roller for grinding.

ம. அம் க் ட் , அம் க் ழ .

     [P]

     [அம்  + கல்.]

அம் க் ழ

 
 அம் க் ழ  ammikkuḻvi, ெப. (n.)

   அம் ல் அைரக் ம் நீண்ட கல் ைள; cylindical stone roller used for grinding curry ingredients.

ம. அம் க் ழ

     [அம்  +  ழ .]

அம் ப்பா ண்ண
வைர-த்தல்

அம் ப்பா ண்ணவைர-த்தல் ammippāluṇṇavaraittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   க வத் ல் ஈர ல்லாதப  ழ ையக்ெகாண்டைரத்தல்; to grind without leaving moisture (சா.அக.);.

     [அம்  + பால் + உண்ண + அைர.]

அம் -த்தல்

அம் -த்தல் ammimididdal,    4 ெச. . . (v.i.)

    மணக் கரணத் ல் மணமகன் மணமகள் வலக்காைலத் க் ைவக்க உதவ, அவள் அைத 
அம் ேமல் ைவத்தல்; to perform the ceremonial procedure in which the bride places her right foot on the grinding-stone, 
the bridegroom helping her to do so.

     "அம்  க்கக் கனாக்கண்ேடன் ேதா நான்" ( வ். நாய்ச.் 6 ; 8);.

ம. அம் ச ட் க

அம் யம்

அம் யம் ammiyam, ெப. (n.)

   1. கள் ( ங்.); ; toddy.

   2. காளம் ( ன்.); ; trumpet.

   3.   ன்னம் (சங்.அக); ; a kind of clarionet.

 அம் யம் ammiyam, ெப. (n.)

   ெசந்தா  பாைவ; one of the 21 kinds of rare plants (unidentified);. The correct spelling of this term is probably 
(சா.அக.);.
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அம் ரா

 
 அம் ரா ammirā, ெப. (n.)

   ெசந்தாைழ; false tragacanth, Sterculia urens (சா.அக.);.

அம் னி ைவ

 
 அம் னி ைவ ammiṉiyuḷuvai, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ன்; a kind of fish, Narcine timlei.

அம்

 
 அம்  ammu, ெப. (n.)

   ேசா ; boiled rice.

     [அம் தல் = உண் தல். அம்  ( .ெதா. ஆ.ெப.);.]

அம் -தல்

அம் -தல் ammudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  ல் ப ந்  வானம் மந்தாரமாதல் (யாழ்ப்.);; to spread thickly, as a mass of motionless clouds that 
overspread the heavens, obscuring the rays of the sun (J.);.

   2. மாயம் பண் தல் ( ன்.); ; to dissemble, on hearing a thing spoken of, by seeming to know nothing about it, to act 
with reserve and duplicity.

அம் தல்

அம் தல் ammudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அ க் தல்; to press down.

     "வல் ய மாமென ழ்த் " (ம ரந். 91);;

   2.  ைரந்  யா ண் தல்; to eat voraciously.

   ேசாற்ைற நன்றாய் அ க் றான் (உ.வ.);;   3. அைடத்தல்; to plug (சா.அக.);;

   4.  தல்; to cover (சா.அக.);;

   5. ஏமாற் தல்; to deceive.

ம. அம் க

     [அம் → அம் . அம் தல் = அ ங் தல், அ க் தல்.]

அம் க்கள்ளன்

 
 அம் க்கள்ளன் ammukkaḷḷaṉ, ெப. (n.)

   அடக்கத் டன், மாய்மாலக் கயவன்; thievish person, dissembling rogue (W.);.

ம. அம்மக்கள்ளன்

     [அம்  + கள்ளன்.]

அம் ண்

 
 அம் ண் _, ெப. (n.)

    ட்டாள், ம  (இ.வ.);; dolt, idiot (Loc.);.

     [அம் = அ க்கம், அடக்கம். உண்  = உள்ள . அம் + உண்  - அம் ண்  (ம  ய ங்  அல்ல  
ம ன்  ப்ப-வன்-வள்);. அம் ண்  → அப் ண்  (ெநல்ைல);.]

அம் வனார்

 
 அம் வனார ்ammūvaṉār, ெப. (n.)

   எட் த் ெதாைக ள் ஒன்றான ஐங் ற் ல் இரண்டாம் றான ெநய்தைல யற் யவர;் name of 
the author of the second section of Aingurunuru, one of the Eight Anthologies of the Šangam period.
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அம்ெமனல்

அம்ெமனல் ammeṉal, ெப. (n.)

   1. நீர ்த ம்பற் ப் ; onom. expr. of filling or overflowing, as of water.

     "அம்ெமனக் கண்ணீ ர ம் " (ப ெனா.  ைட.  ம். 10;16);.

   2. ஓர ்ஒ க் ப்  ( ங்.);; onom expr of humming.

   3. ஓர ்அைச; a syllable.

     "அம் ெமன்றா லா ரம்பாட்டாகாேதா?" (தனிப்பா.  , 1, பக். 10);.

     [அம் + எனல்.]

அம்ேம

அம்ேம ammē, ெப. (n.)

    றத் ப்பாட் ல் பாட்  ெதா ம் அல்ல  அ ெதா ம் ஈற் ல் வ ம் மக உ ன்னிைல; a vocative 
addressing a lady, and occurring at the end of each stanza or line of a song sung by a Kurava woman in the traditional 
pattern, or of one composed in imitation of that.

எ-  :

     "ேமாரியா ன் மைலதனிேல யா ரகா மம்ேம

க் யமா சாக்ைகப் ப ெகா த்தா னம்ேம" (ெபத்லேகம் றவஞ் , மைலவளம், 3);.

அம்ைம

அம்ைம ammai, ெப. (n.)

   1. தாய்; mother.

     "அத்தெனா ம் அம்ைமெயனக் கானார"் (ேதவா. 6.53 ;9);.

   2. மைலமகள் ( ங்.);; Pārvati.

   3. காளி; Káli. 4. பாட்  (பரவர)்;;

 grandmother (Paravas);.

   5. சமணத் ற னி (ெபண் ற ); ( டா.); ; female Jaina recluse.

   6. அறத்ேத  (த மேதவைத); ( டா.);; Goddess of virtue.

   7. அம்ைம ேநாய் வைககள்; kinds of pox.

 Sum. eme; Akkad. ama, amu; Sum., Oce. um, ama; Ar. um; Indon. ma, uma, amai, umai, yama; Mon-Khm. ama, ma; Mu. 
umā, mấc, mắy, mđ-in; Skt. umã, ambã.

   அம்ைமேநாய் வைககள் ;   1.  ன்னம்ைம; small-pox, Variola.

   2. ெபரியம்ைம; small-pox with an eruption of large blebs, Variola pemphigosa.

   3.  ைளயாட்டம்ைம; a mild form of small-pox, Varioloid.

   4. தட்டம்ைம; pseudo small-pox, almost the same as the preceding.

   5. பாலம்ைம; a mitigated form of small pox, milk-pox.

   6. தவைளயம்மைம; another form of smallpox affecting the joints.

அம்ைமக்கட்

 
 அம்ைமக்கட்  ammaikkaṭṭu, ெப. (n.)

    ைகக் கட் ; inflammation of the salivary glands with swelling along the neck, mumps, Parotitis (சா.அக.);.

அம்மன்கட்  பாரக்்க;see amman-kattu.
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அம்ைமக்

 
 அம்ைமக்  ammaikkuru, ெப. (n.)

   அம்ைமக் ெகாப் ளம்; pustule of small-pox.

     [அம்ைம +  .]

அம்ைமக்ெகாண்
ைட

 
 அம்ைமக்ெகாண்ைட ammaikkoṇṭai, ெப. (n.)

   ெபண் ர ்ெகாண்ைடவைக; a mode of coiffure.

     [அம்ைம + ெகாண்ைட..]

அம்ைமக் 
ெகாப் ளம்

 
 அம்ைமக் ெகாப் ளம் ammaikkoppuḷam, ெப. (n.)

   அம்ைமேநா ல் ேதான் ம் சலக்கட் ; pustule of small-pox.

     [அம்ைம + ெகாப் ளம்.]

அம்ைம ண்ட

அம்ைம ண்ட  ammaiguṇṭali, ெப. (n.)

     "காைலப் த்தனைல யம்ைம ண்ட ய க் கைலம   தாக் " (தா . ேதேசா. 1);.

 Note; In Tantric science, it is described as a coiled serpent lying dormant in the human body. It is by rousing this Cosmic 
power that a Yogi is said to obtain whatever he desires and gains all psychic powers (சா.அக.);.

அம்ைம த் -தல்

அம்ைம த் -தல் ammaiguddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ஆ ன் அம்ைமக் ெகாப் ளத் னின்  எ த்த பாைல அம்ைமேநாய் தாக்காவா  மக்க டம் ல் 
ஊ வா லாகச ்ெச த் தல்; to inoculate with vaccine (virus of cow-pox); to procure immunity from small-pox or 
atleast mitigate its virility or severity, vaccinate.

   2. அம்ைம த்தல்; vaccination.

அம்ைமச் ரம்

 
 அம்ைமச் ரம் ammaiccuram, ெப. (n.)

   அம்ைமக் ெகாப் ளத்ேதா   வ ம் காய்சச்ல்; fever accompanied by eruption on the skin, as in small-pox, 
eruptive fever.

     [அம்ைம +  ரம்.  ள் →  ல் →  ர ்→  ரம் = உடம் ம் காய்சச்ல்.  ள்ெளனல் =  தல்.]

ரம் → Skt. jvara.

அம்ைமத்த ம்

 
 அம்ைமத்த ம்  ammaittaḻumbu, ெப. (n.)

   அம்ைமக் ெகாப் ளம் அடங் த் ரந்்த ன் ஏற்ப ம் வ ; small-pox pit.

     [அம்ைம + த ம் .]

அம்ைமப்பால்

அம்ைமப்பால் ammaippāl, ெப. (n.)

   1. அம்ைம த் தற் ரிய பால்; virus of cow-pox as used in vaccination.

   2. அம்ைம ன் பால்; smallpox vaccine (சா.அக.);.

   அம்ைம த்தற் பா ன் இ வைக;   1. ஆவம்ைமப் பால்; bovine vaccine got direct from cow.

   2. மாந்தன்வாய்ப் பால்; humanized vaccine, got from human subject (C.O.D.);.

     [அம்ைம + பால்.]

451

www.valluvarvallalarvattam.com 451 of 19068.



அம்ைமேபா -தல்

அம்ைமேபா -தல் ammaipōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   அம்ைம வாரத்்தல்; to have an attack of small-pox, chicken-pox or any other allied disease.

ட் ல் ழந்ைதக்  அம்ைம ேபாட் க் ற  (உ.வ.);.

     [அம்ைம + ேபா . ேபா தல் = ெகாப் ளம் உண்டாதல்.]

அம்ைம ேபாட் தல் என்ப  ெசால்வ .  க  →  க  →  கட்  → ேபாட் . ேபாட் தல் = 
ழந்ைதக் ம் ேநாயாளிக் ம் பால், ம ந் , நீர ் த யவற்ைறச ்சங் ல் அல்ல  கறண் ட்  

வாய்வ  உட ்ெச த் தல்.

அம்ைம த்

 
 அம்ைம த்  ammaimuttu, ெப. (n.)

   அம்ைம ேநாய்க் ெகாப் ளம்; pustule of small-pox.

     [ த் ப்ேபால் உ ண்ைடயா ம் சற் ப் பளபளப்பா ம் இ த்தலால், ெகாப் ளம் தெ்தனப்பட்ட  
(உ.ஆ.ெப.);.);

அம்ைமயப்பர்

அம்ைமயப்பர ்ammaiyappar, ெப. (n.)

   உ ரினங்கெளல்லாவற் ற் ம் தா ந் தந்ைத ம் ேபான்ற இைறவன்,  வன்; God, as father and mother of 
all living beings, Šiva.

     "அம்ைம யப்பேர ல க் கம்ைம யப்பெரன் ற க" ( க்களிற் ப். 1);.

     [அம்ைம + அப்பன் - அம்ைமயப்பன் → அம்ைமயப்பர.்

     'அர'் உயர் ப் பன்ைம .]

கட ள், தாய் ம் தந்ைத ம் ஒ ங்ேக ெகாண்டவர ்என்பைதப் ெபா மக்கட்  எளிதாய் 
ளக் தற்ெபா ட் ,  ந் கால ெமய்ப்ெபா ளியலார ்கட ளின் ஆற்றைலத் தனியாகப் ரித்  

அம்ைமெயன் ம், எஞ் ய ற்ைற அப்பெனன் ம் உ வ த் க் னர.் ஆ ன், உ வ வ பாடை்ட 
நிைல நாட்ட ம் ய ற்காலத்தார,் அவ்வணி வைக கைள ம் உண்ைமயான ஆண் ெபண் 
வ களாகேவ காட்  உ வங்கைள ஞ் ெசய் ட்டனர.்

உண்ைம ல், கட ள் உ வ ம் பா யல் ன் , ஒ  வைக ம் ப க்கப்பட யாதவராய், ஆ  
வ ல் எங் ம் நிைறந்  மன ெமா  ெமய்கைளக் கடந் ப்பவர.்

வமதம் தன் தல் த ழ்நாட் ல் ேதான் யைமயா ம், இன் ம் ெப வழக்கா ள்ளைமயா ம்,

     ' வன்' என் ம் ெபயர ்கட ைளச ் றப்பாகக் த்த .

அம்ைமயப்பன்

 
 அம்ைமயப்பன் ammaiyappaṉ, ெப. (n.)

அம்ைமயப்பர ்பாரக்்க;see ammai-y-appar.

     [அம்ைம + அப்பன்.]

அம்ைமயார் ந்த
ல்

 
 அம்ைமயார் ந்தல் ammaiyārāndal, ெப. (n.)

   ெகா யார் ந்தெலன் ம் ண்  (சங்.அக.);; a kind of plant called kodiyarkündal –  ண்  வைக ( .அ.); – 
Seeta's thread, m. cl., Cuscuta reflexa (ெச.அக.);.

ம. அம்ைமயார் ந்தல்

   சவரிக்ெகா ; இ ேவ ெகா யார் ந்தல் அல்ல  ெம யார ் ந்தல்; Sita's thread. It is so called because of 
its inter-twining nature. Virginian silk, Periploca asclepidae alias Cuscuta reflexa. It is medicinally a diuretic.

அம்ைமயார் ட்

 
 அம்ைமயார் ட்  ammaiyārcīṭṭu, ெப. (n.)

   அரசன் (ராஜா); மந் ரி என் ஞ் ட்டாட்டம்; a kind of card-play.
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அம்ைமேயா

அம்ைமேயா ammaiyō, இைட. (int.)

   ஒ  யப் க் ப்  ; an exclamation of astonishment.

     'அன்ைனேயா ெவன்ற  அம்ைமேயா ெவன ஒ  யப் ' (க த். 85;29, நச.் உைர);.

     [அம்ைம + ஓ.]

அம்ைமவ

 
 அம்ைமவ  ammaivaḍu, ெப. (n.)

   அம்ைமத் த ம் ; small-pox pits, pock-mark.

அம்ைமவனப்

 
 அம்ைமவனப்  ammaivaṉappu, ெப. (n.)

அம்ைம பாரக்்க;see ammai=.

அம்ைமவார்-த்தல்
அம்ைமவார-்த்தல் ammaivārttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   அம்ைம ேபா தல்; to have small-pox, chicken-pox, etc.

அம்ைமவார்த்த
ெசாள்ைள

 
 அம்ைமவாரத்்தெசாள்ைள ammaivārttasoḷḷai, ெப. (n.)

   அம்ைமேநாயாேலற்பட்ட த ம் க் ; the pit-mark left by the small-pox pustule, pock-mark or pock-pit 
(சா.அக.);.

அம்ைமவார்த்த
கம்

 
 அம்ைமவாரத்்த கம் ammaivārttamugam, ெப. (n.)

   அம்ைமத் த ம் ள்ள கம்; face with small-pox pits, pock-marked face.

அம்ைமவார்த்த
ஞ்

 
 அம்ைமவாரத்்த ஞ்  ammaivārttamūñji, ெப. (n.)

அம்ைமவாரத்்த கம் பாரக்்க;see ammai-yartta-mugam.

     [ ஞ்  =  கம். மக்கள் கத்ைத

     ' ஞ் ' ெயன்ப  இ வழக்  (slang);.]

அம்ைம ைளயா
-தல்

அம்ைம ைளயா -தல் ammaiviḷaiyāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அம்ைமேநாய் கா தல்; to have an attack of small-pox, chicken-pox, etc.

அம்ைம ைளயாட்

 
 அம்ைம ைளயாட்  ammaiviḷaiyāṭṭu, ெப. (n.)

   அம்ைமேநாய்ப்பட் த்தல்; attack of or suffering from small-pox.

ம. அம்ம ைளயாட்

     [அம்ைமேநாய் காளியால் வ வதாகக் க தப்பட்டதனா ம், ெபரியம்ைம ெப ம்பா ம் 
சா ற்ேக வா ந்ததனா ம், அந் ேநாய் தாக் வைதக் காளியம்ைம ன் ைளயாடெ்டன்  மங்கல 
வழக்காகக் னர.் அவ் வழக்  இன் ம் கல்லா மக்களிைடத் ெதாடர் ன்ற .]

அம்ைமேவணி

 
 அம்ைமேவணி ammaivēṇi, ெப. (n.)

   ெவண் தகைர; sulphur flowered senna, Cassia glauca (சா.அக.);.
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அம்ேமா

 
 அம்ேமா ammō, இைட (int.)

   இரக்கக் ப் ச ்ெசால் (நாம ப.); ; an exclamation of pity.

ம. அம்ேமா

அம்வந்

அம்வந்  amvandi, ெப. (n.)

   நீரி  (ம.  . 32, உைர); ; diabetes.

     [ஒ கா. அம் + வந் . அம் = நீர ்வா → வந் .]

அமங்கலம்

அமங்கலம் amaṅgalam, ெப. (n.)

   1. நன்ைமயல்லாத நிகழ்ச் ; inauspicious occurrence.

   2. சா ; death.

   3. ைகம்ைம; widowhood.

     "மங்கலங்க ம் அமங்கலமாம்" (காஞ் ப் . அேனகத. 8);.

ம. அமங்கள ; க. அமங்கல ; ெத. அமங்கள . அமங்கலம் → Skt. amafigala.

     [அல் → அ (எ.ம. ன்.);. அ + மங்கலம் - அமங்கலம்.]

 அமங்கலம் amaṅgalam, ெப. (n.)

   ஆமணக்  (சங்.அக.);; castor-plant, Ricinus communis.

 அமங்கலம் amaṅgalam, ெப. (n.)

   ஆமணக் ; castor plant, Ricinus communis (சா.அக.);.

அமங்க

 
 அமங்க  amaṅgali, ெப. (n.)

   கணவைன ழந்ததனால் தா ல்லாதவளா ய ைகம்ெபண் ( ங்.);; மங்க  என்பதற்  எ ர;் widow, 
as without the tali, opp. to marigali.

     [அல் → அ (எ.ம. ன்.);. மங்கலம் = தா . மங்கலம் → மங்க  = தா ைடயவள், கணவெனா  
வாழ்பவள். அ + மங்க  - அமங்க . "இ" ெப.பா. ஈ .]

ம. அமங்க  ; க. அமங்கெல.

அமங்கைல

அமங்கைல amaṅgalai, ெப. (n.)

அமங்க  பாரக்்க;see a-maigali.

     "ைகம்ைமேய ைகனி ண்ட கலன்க  மடந்ைத ேயங்  ம் ய தைவ நான்ேக அமங்கைல 
ளங்  நாமம்" ( டா. 2; 63);.

     [அ + மங்கைல - அமங்கைல.

     'ஐ' ெப.பா. ஈ . ஒ.ேநா ; ஐயன் → ஐைய, பண் தன் → பண் ைத.]

அமங்கைலநாள்

 
 அமங்கைலநாள் amaṅgalaināḷ, ெப. (n.)

அமசச்ன்

 
 அமசச்ன் amaccaṉ, ெப. (n.)

அைமசச்ன் பாரக்்க;see amaiccan.
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அமச்

 
 அமச்  amaccu, ெப. (n.)

அைமச்  பாரக்்க;see amaiccu".

அமசடக்கம்

அமசடக்கம் amasaḍakkam, ெப. (n.)

   1.  ைக; concealing, covering (R.);.

   2. காப்பாற் ைக; protecting.

   3. அைம ; quietness.

ம. அமயடக்கம்

     [அைம + அடக்கம் - அைமயடக்கம் → அமயடக்கம் → அமசடக்கம்.]

அமஞ்

அமஞ்  amañji, ெப. (n.)

   1.  ல்லாமற் ெசய் ம் வ க்கட்டாய ேவைல; forced unpaid labour.

   2.  ணான ; that which is useless.

   3. ேபா ேவைலத ்தட் ட் ; trumpery furniture.

ம. அமஞ்  ; ெத. அ .

அைமந்தபணி பாரக்்க;see amainda-pani.

அமஞ் பணி

 
 அமஞ் பணி amañjibaṇi, ெப. (n.)

அைமந்த பணி பாரக்்க;see amainda-pani.

ம. அமஞ் பணி

     [அைமந்தபணி → அமஞ் பணி.]

அமஞ் யாள்

 
 அமஞ் யாள் amañjiyāḷ, ெப. (n.)

    ல்லாமல் வ க்கட்டாய ேவைல ெசய்பவன்; work. man pressed into service without wages, forced and 
unpaid labourer.

     [அமஞ்  + ஆள்.]

அமஞ் ேவைல

 
 அமஞ் ேவைல amañjivēlai, ெப. (n.)

   ேபா  ேவைல; shoddy work.

அமட்டம்

 
 அமட்டம் amaṭṭam, ெப. (n.)

அம்மட்டம் பாரக்்க;see ammattam.
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அமட் -தல்

அமட் -தல் amaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  ர தல் ( ன்.);; to wobble.

   2. நிைலப்படாதைசதல் (சங்.அக.); ; to be unsteady, as a bench on uneven legs.

--, 5 ெச. ன்றா . (v.t.);

   1. அதட்  அச் த் தல்; to hector, bully, intimidate.

     "ஆரா  ெமன்ைன யமட்ட ெவாண்ணா " ( மந். 2960);.

   2. மயக் தல்; to overcome, as by sleep.

க்கம் வந்  என்ைன அமட் ற  (உ.வ.);.

   3.  க்க ைவத்தல் ( ன்.);; to inveigle, entrap, ensnare.

ம. அமட் க ; க. அமரி  ; ெத. அத .

     [அம  (த. .); - அமட்  ( . .);]

அமட்

அமட்  amaṭṭu, ெப. (n.)

   1. அச் த் ைக; threat, menace.

   2. ஏய்ப் ; wiles, tricks.

ம. அமட்

     [அம  → அமட் .]

அம

அம  amaḍu, ெப. (n.)

    க் ைக; being inveigled, entrapped.

     "மாதரா ெராளிரமளி டத்  லம ப  ேவ க் " ( ப் . 422);.

     [ஒ கா. அமல்தல் = ெந ங் தல். அமல் → அமள் → அம .]

அமண்டலா

 
 அமண்டலா  amaṇṭalāti, ெப. (n.)

   ெசங்கடம்  ( த்.அக.); ; small Indian oak (ெச.அக.); — a red species of kadambu tree, Barringtonia acutangula 
(சா.அக.);.

அமணம்

அமணம் amaṇam, ெப. (n.)

   இ ப னா ரங் ெகாடை்டப்பாக் ;   20,000 areca nuts.

     "ப னா ரங் ெகாடை்டப் பாக்கா ந்தனள் ைபந்ெதா ேய' (தனிப்பா.  . 2. பக். 11);.

ம. அவணம்

அமணம் என்ப  இ ப னா ரம் என் ம் எண்ைணக் க்கப் பாக்  வணிகரால் ஆளப்ப ம் 
ெதாைகப்ெபயர.் அைரயமணம் என்ப  அ ற் பா யா ம். அமணம் என்ப  அம்மணம் என் ஞ் 
ெசால் ன் ெதா த்தலாதலால், அைரயமணம் என் ங் ட் செ்சால் இ ப் ல் ஆைட ன் க் ம் 
ெமாடை்டக்கடை்டநிைலெயன்  ேவெறா  ெபா ைள ந் த ம். அணி க ம், ஒ வைக 

டக்கரடக்கல் பற் ம், பாவா ரியர ்அக் ட் செ்சால் ன் ஒ  ெபா ைள மற்ெறா  ெபா ைளக் 
க் ஞ் ெசாற்ெறாடரால் வட்டெமா  யணியாகக் (circumlocution or periphrasis);  த் ள்ளார.்

 அமணம் amaṇam, ெப. (n.)

   1. சமணமதம்; Jainism.

   2. அைர ல் ஆைட ன்ைம; nakedness, nudity, as the characteristic of Jaina ascetics.

     [Skt. sramana → த. அமணம்.]
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அமணாைனப்ப -
தல்

அமணாைனப்ப -தல் amaṇāṉaippaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   காமெவ  ெகாண்  ரிதல்; to burn with lust.

     'களி  …. அமணாைனப் பட் த் ரி மா ேபாேல' ( வ். இயற்.   த். 15,  யா.);.

     [ஒ கா. க காம ற்  அம்மணமாக மத யாைன ேபால் ம ய ந்  ரிதைலக் க் ந் 
ெதாடரச்ெ்சால் ைனயாக இ க்கலாம்.]

அமத்தம்

 
 அமத்தம் amattam, ெப. (n.)

   ெவ ன்ைம; sanity, soundness of mind

     [அல் → அ (எ.ம. ன்..); மத்தம் = மத் யம், ெவ . அ + மத்தம் - அமத்தம்.]

அம '

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

அம

 
 அம  amadi, ெப. (n)

   சைமயம், காலம்; time, Context.

ம., க. அ.ம .

     [அைமதல் = ெபா ந் தல், ேநரத்ல். அைம → அைம  → அம . ஒ.ேநா.; அைம → அைமயம் → 
அமயம்.]

அமந்தம்

அமந்தம் amandam, ெப. (n.)

   1. மந்த ன்ைம, ெசரிமான நிைல; the state of being free from indigestion or dullness of appetite (சா.அக.);.

   2.  ப் ; diligence, activity.

   3.  ப் ; watchfulness, vigilance, alertness.

   4.  ைனத் றம்; business ability.

   5. ேவகம்; vehemence, force.

ம. அமந்தம் ; க. அமந்த ; ெத. அமந்த .

     [அல் → அ (எ.ம. ன்.);. ெமாத்தம் → மத்தம் → மந்தம். அ + மந்தம் - அமந்தம்.]

 அமந்தம் amandam, ெப. (n.)

   நாட்  வா ைம மரம்; wild almond myrobalan, Terminalia catappa.
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அமந்தலம்

 
 அமந்தலம் amandalam, ெப. (n.)

   ெசங்கத்தரி ( .அ.);; orbicular-leaved caper shrub (ெச.அக.); - false peacock's foot tree, Niebuhria linearis 
(சா.அக.);.

அமத்தா கம்

 
 அமத்தா கம் amattācigam, ெப. (n.)

    ளி ( த்.அக.); ; iron-wood of Ceylon (ெச.அக.);

   —  ள்படை்ட; red creeper, Ventilago madraspatana (சா.அக.);.

அமயம்

அமயம் amayam, ெப. (n.)

   சைமயம்; right time, opportunity, context.

     "ஆனேதா ரமயந் தன்னி லா ன. ரமரர ்மாதர"் (கந்த . உற்பத்.  க்கல், 72);.

     [அைமதல் = ெபா ந் தல், ேநரத்ல். அைம → அைமயம் → அமயம். ஒ.ேநா.; ேநர ்→ ேநரம்.]

அமர்-தல்

அமர-்தல் amartal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. இ த்தல்; to abide, be seated, remain.

     " ப்பரங் ன்றமர ்ேசையப் ேபாற் ேவாம்" (கந்த . கட ள்வா. 12);.

   2. அைம யாதல்; to become still or tranquil.

காற் மரந்்த  (உ.வ.);

   3. இைளப்பா தல்; to rest, repose.

   4. ப தல்; to settle, be deposited, as a sediment, become close and hard, as sand by rain.

   5. ெபா ந் தல்; to rest upon, as a javelin on the person.

     "தன்னம ெராள்வாெளன் ைகதந்தான்" ( . ெவ. 4;5);.

   6. ெபா தல் ( வா.);; to flourish, to be abundant.

   7.  ளக்கைணதல்; to be extinguished, as a lamp.

     ' ளக்கான ......காற் னால் அம மா ேபாேல' ( பரம். 305);.

   8. ஏற்றதாதல்; to be suitable.

லத் க் கமரந்்த ெதா ல் (உ.வ.);.

   9.  ட்டமாதல்; to be settled, as an affair, to be engaged, as a house.

   10. ேவைல ற் ேசரத்ல்; to join duty, to be established in a work.

ேவைல ல் அமரந்்தான் (உ.வ.);.
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உம் தல்

உம் தல் ummudal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெந ங் தல்; to get close to.

     "அமரப் ல் ம்" ( க்ேகா. 372);;

   2. ஒப்பாதல் ( தான,  ணா. 38);; to resemble.

   3.  ம் தல்; to wish, desire.

     "அகனமரந்் த  னன்ேற" ( றள், 92);;

   4. ெசய்தல்; to do, perform.

     "நீ வ ணமரந்்தன யா ந் தர ் ற" (கந்த .  த்த.  தனாட். 60);;

   5. ெபாந் ைக ( ப் );;   ெகாண்டைமதல்; to rest satisfied.

   6. ேமற்ெகாள் தல்; to undertake, take upon oneself to do.

     "ஆடலமரந்்தானமரெ்வய்ேயான்" ( . ெவ. 7;15);;

   7.  ம் தல்; to wish, desire, like, to be pleased with.

   8. ேந த்தல், அன் ைவத்தல்; to love.

     "ஆத்   யமரந்்த ேதவைன" (ஆ.  . கட ள்வா.);;

   9. கா த்தல், காமத்ேதா  காத த்தல்; to have sexual love.

   ம., க. அமர ்;   ெத. அம  ; . அமரி.

 L. amo, to love. amor, love from inclination;

அமர்-த்தல்

அமர-்த்தல் amarttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெபா தல், மா ப தல்; to be at strife.

     "ேபைதக் கமரத்்தன கண்" ( றள், 1084);.

ம. அம க; க. அமர ்; ெத. அம .

அமர்

அமர ்amar, ெப. (n.)

   1.  ப்பம், அன் , காதல்; desire, wish, love.

     "வாெல ற் றமர ்நைக" (ஐங் . 198);.

   2. ேபார ்( டா.);; battle, war.

     "  ைனந்தவர ்பாலகேனா வமர் ரி வாேன" (கந்த .  த்த வர ேக. 13);.

   3. ேபாரக்்களம்; battle-field.

     "அஞ் வ  தாைன யமெரன்  நீள்வய ள்" ( . ெவ. 8; 5);.

   4. ேகாடை்டம ல் ( ன்.); ; wall around a fort, battlement, rampart.

   5. ெவ ; fury, rage, passion (சா.அக.);.

   6. ேநாய்க்க ைம; virulency of a disease.

   7. காய்சச் ன் ம் ரம்; the acme of fever (சா.அக.);.

 L. amo, tô love from inclination or passion, amo-amor, love, Cupid (C.L.D.);. E. amour, n., a Iove affair; F. =love' fr. L. 
amorem, acc. of amor, =love' fr. amare,

     'to love' (K.C.E.D. E.L.);.

     [உம் → அம் → அமல் → அமர.்]

அமரத்ல் = ெபா ந் தல். ெபா ந் தல் என்ப  தல், ஒன்றாதல் என இ றப்ப ம். பல 
ெபா ள்கள் ெந ங் த்தல் தல்; பல ெபா ள்கள் ஒன்றாய் இைணந்  தல் ஒன் தல்.

ேபாரக்்களத் ல் இ  பைகப்பைடகள் கலத்தல் தல்; இ வரின் அல்ல  பலரின் உள்ளங்கலத்தல் 
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அமர்க்கம்

 
 அமரக்்கம் amarkkam, ெப. (n.)

   எ க் ; a milky shrub, giant swallow-wort, Calotropis gigantea.

அமர்க்களம்

அமரக்்களம் amarkkaḷam, ெப. (n.)

   1. ேபாரக்் களம்; battle-field.

     "இைடந்  லாவமரக்் களத் ைட" (இர .  க் . 172);.

   2.  ழம் ய ஆரவாரம்; confused noise, stir, bustle, as at a battle-field.

ம. அமரக்்களம் ; க. அமக்கள.

     [அம் → அமர ்+ களம் (வயல், நிலம், இடம்); - அமரக்்களம்.]

அமக்களம் என்ப  ெகாசை்ச வ வம்.

அமர்ெகா -த்தல்

அமரெ்கா -த்தல் amarkoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெபா தல்; to give battle, fight, wage war against.

     "க ழேனா ெட ரம்ைலந் தமர ்ெகா த் தணரக்ளால்" (உபேதசகா.  ரா . 22);.

அமர்த்த

அமரத்்த amartta, ெப.எ. (adj.)

   1. ெபா ந் ய; befitting, suitable.

   2. மா பட்ட; opposed in character, inconsistent.

   3.  ம் ய; amorous (சங்.அக.);.

     [அமர ்→ அமரத்்த.]

அமர்த் க்ைக

 
 அமரத்் க்ைக amarttikkai, ெப. (n.)

    ண் ெப ைம பாராட் ைக (இ.வ.);; giving oneself airs, being vainglorious (Loc.);.

     [அமரத்்  → அமரத்்  + ைக (ெதா.ெப. ஈ ); - அமரத்் க்ைக.]

அமர்த் -தல்

அமரத்் -தல் amarddudal,    2  . . (v.caus.)

   1. அைம யா க்கச ்ெசய்தல்; to make quiet, tranquilize.

   2. அடக் தல்; to restrain.

   3.  ட்டப்ப த் தல்; to engage as, a house, a servant.

க்க டமரத்் ட்டான் (உ.வ.);.

   4. நிைலநி த் தல்; to establish, as one in life.

   5. இ த் தல்; to seat.

   6.  க்கச ்ெசய்தல்; to make one settle down.

--, 5 ெச. . . (v.i.);

   ெப தம்பட ந த்தல்; to pose, affect greatness.

     "அமரத்் த வ்வள  ேவ ம " (க ஞ். 34);.

க. அமரி ; ெத. அமரச்் ;  . அம னி.

     [அமர ்+   ( . . ஈ ); - அமரத்் .]
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அமர்ந்த க்ேகா
லப்ப மம்

அமரந்்த க்ேகாலப்ப மம் amarndadirukālappaḍimam, ெப. (n.)

    மா ன் இ ந்த க்ேகால வம்; image of Tirumal (Vişņu); in the sitting posture.

     "ராஜச உயரத்ைத அமரந்்த க்ேகாலப் ப மங்கட் ம்......... உரியதாகத் ெதரிந்ெத த்தல் 
ேவண் ம்' ( . ெச. பக். 19);.

     [அமர ்→ அமரந்்த (இ.கா.ெப.எ.); +   + ேகாலம் + ப மம். ப  → ப ைம → ப மம்.]

அமர்ந்த க்ேகா
லம்

 
 அமரந்்த க்ேகாலம் amarndadirukālam, ெப. (n.)

    மா ன் இ ந்த க்ேகாலம்; the sitting posture of Tirumal (Visnu);.

அமரந்்த க்ேகாலப்ப மம் பாரக்்க;see amarnda-tiru-k-köla-p-padimam.

அமர்ந்த ேமனி

அமரந்்த ேமனி amarndadirumēṉi, ெப. (n.)

    மா ன் இ ந்த க்ேகாலம் ( . ெச. பக். 22);; the image of Tirumal (Vişņu); in the sitting posture.

     [அமர ்→ அமரந்்த (இ.கா.ெப.எ.); +   + ேமனி. ேமல் → (ேம ); → ேமனி.]

அமர்ந்தநிைல

அமரந்்தநிைல amarndanilai, ெப. (n.)

   இ ந்த நிைல ( .ெச.பக்.138); ; sitting posture.

     [அமர ்→ அமரந்்த (இ.கா.ெப.எ.); + நிைல. நில் → நிைல.

     'ஐ' ெதா.ெப. ஈ .]

அமர்நீ நாயனார்

அமரநீ் நாயனார ்amarnītināyaṉār, ெப. (n.)

    வன யாரான அ பத் ன்  நாயன்மா ள் ஒ வர;் name of a canonized Saiva saint, one of 63 
(ெபரிய .);.

     [அமர ்+ Skt. niti + நாயனார.்]

அமர்

அமர்  amarvu, ெப. (n.)

   இ ப் டம்; abode.

     "அரி ேடாத்தமனமர் " ( வ். ெபரியாழ். 4.7 ; 8);.

     [அமர ்+   (ெதா.ெப. ஈ ); - அமர் .]

 அமர்  amarvu, ெப. (n.)

    ப் ட்ட ெசயலாற் ம் காலப்ப ; session, sitting,

க த்தரங் ன் தல் அமர் ல் என் கட் ைரையப் ப த் ட்ேடன்.

     [அமர+்அமர் ]

அமர

அமர amara, நி.கா. .எ. (inf)

   இ க்க, உடக்ார; to sit, be seated.

     " மரேவ ெளா ைடயமர" (கந்த . உற்பத். சரவண. 25);.

--, இைட. (part.);

   ஓர ்உவம  (ெதால். ெபா ள். உவம 11, ேபரா. உைர);; an adverbial of comparison.

     [அமர ்+ அ ( .கா. .எ. ஈ ); - அமர.]

அமரக்காரன்

அமரக்காரன் amarakkāraṉ, ெப. (n.)

   1.  ற்றரசன் ள்ள பைடமறவன்; military retainer of a chief.

   2. ஆ ரங்காலாள்க க் த் தைலவன்; commander of thousand foot soldiers.

க. அமர ; ெத. அமரகா .

     [அமர ்→ அமரம். காரம் → காரன் (ஆ.பா. ஈ );. அமரம் + காரன் - அமரக்காரன்.]
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அமரகண்டம்

 
 அமரகண்டம் amaragaṇṭam, ெப. (n.)

    ைர வ ப்  ( வரட.்); ; a severe type of convulsion or spasm so called from its similarity to the attack in horses.

இ  உடம் வ , மயக்கம், அைச ன் க் டத்தல்,  யரத்்தல், பல்ைல ளித்தல் த ய 
ணங்கைள ைடய ஒ  வ ப்  ேநாய் (சா.அக.);.

     [ லம் ெதரிய ல்ைல. கண்டம் = சா க் ேக வான நிைல.]

அமரகம்

அமரகம் amaragam, ெப. (n.)

ேபாரக்்களம்; battle-field.

     "அமரகத் தாற்ற க் ங் கல்லாமா" ( றள், 814);.

     [அமர ்= ேபார.் அகம் = இடம்.]

அமர ணர்

 
 அமர ணர ்amaraguṇar, ெப. (n.)

   க க்காய்ப்  (சங்.அக.); ; flower of Chebulic myrobalan,

அமர ைல

அமர ைல amarasilai, ெப. (n.)

   1. ஒ வைகக் கந்தகம்; a variety of sulphur (சா.அக.);.

   2. ஒ வைக ைவப்  நஞ் ; a kind of prepared arsenic (சா.அக.);.

அமர ைலக்கந்தக
ம்

 
 அமர ைலக்கந்தகம் amarasilaiggandagam, ெப. (n.)

   ஒ வைக ைவப்  நஞ் ; a kind of prepared arsenic (சா.அக.);.

அமரநாயகம்

அமரநாயகம் amaranāyagam, ெப. (n.)

   1. பைடத்தைலைம (M.E.R. 36 of 1928-9);; commandership.

   2. பைடத் தைலவ க்  டப்பட்ட நிலம் (I.M.P. Tn. 407);; grant of land to the commander of an army.

க. அமர ; ெத. அமரநாய , அமர .
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அமரம்

அமரம் amaram, ெப. (n.)

   கண் ட் ேநாய் (ைதலவ. ைதல. 34);; disease of the conjunctival membrane of the eye, conjunctivitis (ெச.அக.);

   - ஒ வைகக் கண்ேணாய் (சங்.அக.);; a kind of disease of the eye.

     " ய க ெலா நீரக்் கம்ம ம் அமர ங் கண்ேணா  ேமக வழறைலேநா  மாைமயஞ் 
றகாமேரா" (ைதலவ. ைதல. 34);.

   கண்களின் இறப்ைபத்ேதா ல் க்கைளப் ேபாெல ப் , அப்பாகத்ைத உ வ யச ்ெசய் ம் ஒ  
கண்ேணாய்; a disease of the conjunctiva attended with the formation of small elevations on the conjunctiva of the lids 
which results in the deformity of the lids, Granular conjunctivitis or Trachoma (சா.அக.);.

 அமரம் amaram, ெப. (n.)

   1. பண்ைடக் காலத் ற் ற்றரசனால் அமரக்கார க்  டப்பட்ட மானியம்; land or revenue granted in 
ancient times by a chief to his retainers for military service.

   2. ஆ ரங் காலாள்கைள ஆ ைக; command of one thousand foot soldiers.

ம. அம  ; க. அமர ; ெத. அமர .

     [அமர ்= ேபார.் அமர ்→ அமரன் = ேபார ்மறவன். அமரன் → அமரம்.]

 அமரம் amaram, ெப. (n.)

   படேகாட் ந் தண் ; oar used to steer a boat.

ம. அமரம் ; ெத. அமர  ;  . அமர.

அமரம்பால்

 
 அமரம்பால் amarambāl, ெப. (n.)

   பனங்கள்; palmyra toddy (சா.அக.);.

அமரம் ரிதற்கண்

 
 அமரம் ரிதற்கண் amarambiridaṟkaṇ, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கண்ேணாய்; an eye disease (சா. அக.);.

அமரர்

 
 அமரர ்amarar, ெப. (n.)

   பைகவர ்( ங்.); ; foes, enemies.

அமரார ்பாரக்்க;see amarar.

     [அமரத்ல் = ெபா ந் தல். அமரார ்= ெபா ந்தாதவர,் பைகவர.் ஒ.ேநா ; ஒன்றார,் ஒன்னார,் 
நண்ணார.்  ன்னார ்= ெபா ந்தாதவர,் பைகவர.் அமரார ்→ அமரர.்]

அமரல்

அமரல் amaral, ெப. (n.)

   1. ெந க்கம் (ெபா . நி.);; closeness, density.

   2.   (ெபா .நி.); ; abundance, excess.

   3. ெபா  ( வா.); ; fertility, luxuriance, prosperity.

   4.  , ெப ைம,  றப்  (ெபா .நி.);; excellence, grandeur.

     [அமரத்ல் = ெந ங் தல், ெபா ந் தல். அமர ்→ அமரல்.]
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அமரன்

அமரன் amaraṉ, ெப. (n.)

   ேபாரம்றவன்; warrior.

     "அமர னா  னைமெவா  நிற்ெகன" (ெப ங், உஞ்ைசக். 37 ; 202);.

     [அமர ்= ேபார.் அமர ்→ அமரன்.]

 அமரன் amaraṉ, ெப. (n.)

    த்த ழ்ைத (இந் ரியத்ைத);க் கட் க் ள் ைவத்  ஆள்ேவான்; one who controls the semen.

     [அமர+்அன்]

அமரா -தல்

அமரா -தல் amarāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேபார ்ெசய்தல்; to fight, carry on war.

     "அந்தண் ேசய்க க் காயம ரா நின் ைமந்தன் றா  ம ந்தனன்" (ேச . இராம . 54);.

     [அமர ்= ேபார.் அமர ்+ ஆ  ( ைண ைன);.]

அமராபரணன்

 
 அமராபரணன் amarāparaṇaṉ, ெப. (n.)

   ேபாைரேய அணிகலமாகக் ெகாண்டவன்; warrior, one who regards warfare as his decoration.

     "அ ங்கைல ேனாத னமரா பரணன்" (நன்.  றப் ப்பா.);.

     [அமர ்+ வ. ஆபரணன். Skt. äbharaya → த. ஆபரணம் = அணிகலம். ஆபரணம் → ஆபரணன்.

     'அன்' ஆ.பா. ஈ .]

அமரார்

அமரார ்amarār, ெப. (n.)

   பைகவர;் foes, as not agreeing or associating cordially.

     "அமராைர ெவல்ல வல்லான் வேராதயன் வாணன்" (தஞ்ைசவா. 8);.

     [அமரத்ல் = ெபா ந் தல். அமர ்→ அமரார ்= ெபா ந்தாதவர.்]
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அமரி

அமரி amari, ெப. (n.)

    நீர ்( ங்.); ; urine.

ம. அமரி

     [உவரி → உமரி → அமரி.]

 அமரி amari, ெப. (n.)

   ேபாரத்ெ்தய்வமான காளி ( ங்.); ; Kali, as war goddess.

     "பலர ்ெதா ம் அமரி" ( லப். 12 ; 66-7);.

ம., க., ெத. அமரி.

     [அமர ்= ேபார.் அமர ்→ அமரி.]

பண்ைடத் த ழகத் ல், ெவட் மறவர ்நிைரகவரச ்ெசல்  ன் ம், பைடமறவர ்ேபாரக்்களத் ற் ச ்
ெசல்  ன் ம் ெகாற்றைவெயன் ம் ெவற் தெ்தய்வமா ய காளிக் க் கா  ெகா ப்ப  வழக்கம்.

     "மறங்கைடக் ட் ய நிைல றந்த ெகாற்றைவ நிைல ம் அத் ைணப் றேன" (ெதால். 
ெபா ள்.  றத.் 4);.

 அமரி amari, ெப. (n.)

   கற்றாைழ (மைல.);; aloe.

     [ஒ கா.  மரி → அமரி. கற்றாைழக் க் மரி என்ெறா  ெபய ண் .  மரி ெயன்ப  காளிக் ம் 
ெபயராதலால், அவளின் ம ெபயரான அமரி ெயன் ஞ் ெசால் கற்றாைழையக் க்க 
ஆளப்பட் க்கலாம்.]

அமரிக்ைக

 
 அமரிக்ைக amarikkai, ப.ெப. (abs.n.)

   அைம , அடக்கம் (உ.வ.); ; quietness, stillness, tranquillity, calmness (com.u.);.

ம. அமரச்ச் ; க. அமக ; ெத. அமரிக ;  . அம னி.

     [அமரத்ல் = அைமதல், அடங் தல், அைம யா த்தல். அமர ்→ அமரை்க → அம ைக → 
அமரிக்ைக. ஒ.ேநா ; ேகார ்→ ேகா  → ேகா ைக → ேகாரிக்ைக. எண் → எண்  → எண் ைக → 
எண்ணிக்ைக.]

அமரிதா கம்

 
 அமரிதா கம் amaritāvigam, ெப. (n.)

   ைகயாந்தகைர ( த். அக.); ; a plant growing in damp places (ெச.அக.);—ெசங்கரிப்பான் அல்ல  வப் க் 
கரிசைல ; a red variety of a plant, Euclypta prostrata (சா.அக.);.

அமரிப் ல்

 
 அமரிப் ல் amarippul, ெப. (n.)

   ஒட் ப் ல் ( த்.அக.);; sticking grass.

     [அமரத்ல் = ெபா ந் தல், ஒட் தல். அமர ்→ அமரி. அமரி +  ல்.]

அமரிப் கம்

 
 அமரிப் கம் amarippūkam, ெப.. (n.)

   ெசங்கரந்ைத ( த்.அக.); ; red basil, Sphoeranthes.
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அமரிய

 
 அமரிய amariya, ெப.எ. (adj.)

   ெபா த; that which fought.

     "அமரிய ேசைன" (சங்.அக.);

     [அமரத்்தல் = மா ப தல், ெபா தல், அமர ்→ அமரி → அமரிய.]

அமரியம்

அமரியம் amariyam, ெப. (n.)

   1.  த்  (மைல.);; species of atlantia (ெச.அக.);

   —  ந்தமரம்; wild lime tree, Atlantia missionis (சா.அக.);.

   2. சண்பகம்; champak.

   3. சண்பகப் ; flower of tulip tree, Michelia champaca (சா.அக.);.

அமரி ப்

 
 அமரி ப்  amariyuppu, ெப. (n.)

    நீ ப் ; salt taken from urine.

     [அமரி =  நீர.் அமரி + உப் .]

அமரி பாரக்்க;see amari".

அமரிேயான்

அமரிேயான் amariyōṉ, ெப. (n.)

   ேபாரம்றவன்; warrior.

     "அமரி ேயாரக்ெளா ைரம்ப  ெவள்ளத்தர"் (கந்த . மேகந். காவலா. 15);.

     [அமரத்ல் = ெபா தல். அமர ்→ அமரியவன் → அமரியான் → அமரிேயான் (ஆ.பா.); - அமரிேயார ்
(ப.பா.);.]

அமைர

அமைர amarai, ெப. (n.)

   1.  ண்; pillar.

   2. அ கம் ல்; durva grass.

   3.  ந்தல்; gulancha (சா.அக);.

   4. அ ; panic grass, Cynodon dactylon.

   5. க ப்ைப; the uterus of a female.

   6. ெகாப் ழ்க்ெகா ; the umbilical cord (சா.அக.);.

 அமைர amarai, ெப. (n.)

   1. அமராவ ; Amarāvadi.

   2.  ண்; pillar.

   3. அ கம் ல்; durva grass.

   4.  ந் ல்; gulancha.

     [Skt. amara → த. அமைர.]
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அமேராைச

அமேராைச amarōcai, ெப. (n.)

     "அத்தைகைம யாேராைச யமேராைச களினைமத்தார"் (ெபரிய . ஆனாய. 24);.

     [அம் தல் = அ ங் தல். அம் → அமர ்→ அமரத்ல் = அைமதல். அடங் தல், தாழ்தல். அமர ்+ ஓைச.]

 அமேராைச amarōcai, ெப. (n.)

   ஒ வைகயான ரநிரல்; a musical fluctuation.

     [அமர+்ஒைச]

அமல்[ ]-தல்

அமல்[ ]-தல் amalludal,    13 ெச. . . (v.i.)

   1. ெந ங் தல்; to be close, thickly grown.

     "ேவயமலகலைற" (க த். 45;1);.

   2. ெபா ந் தல்; to join, unite with.

   3.  தல், அ கரித்தல்; to be abundant, to increase.

     "த க்கமல மலெமன்ன" ( வாைனக் ேகாச,் 3);.

   4. பர தல்; to spread, pervade.

     "எங்க ந் தானினி தம ம்" (ஞானா. 14);.

--, 7 ெச.  ன்றா , (v.t.);

   1. அைடதல், ேசரத்ல்; to reach, arrive at.

     "அம ம் ேவ ட மளைவ ன் ேய மல பமாய் வர ம்" (ேச .  வ ரத்்த. 70);.

   2. அைணதல்; to embrace.

     "அமல லகல மகல லபய" (தண் . ெசால். 6);.

ம. அம க் க

     [அம் தல் = ெபா ந் தல். அம் → அமல்.]

அமல்

அமல் amal, ெப. (n.)

நிைற  (ஞானா. 34);.

 fullness.

ம. அமல்

     [அம் → அமல்.]

 அமல் amal, ெப. (n.)

   1. அ காரம்; authority, sway.

   2. ேமலாய்  (R.F.);; administration or management of any land or business of behalf of another.

     [U. amal → த. அமல்.]

அமலமஞ்சள்

 
 அமலமஞ்சள் amalamañjaḷ, ெப. (n.)

   மரமஞ்சள் ( த்.அக.);; tree turmeric.
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அமலனா ப் ரா
ன்

 
 அமலனா ப் ரான் amalaṉātippirāṉ, ெப. (n.)

     'அமல னா ப் ரான்' என்  ெதாடங் ம் ப்பாணாழ்வார ்ப கம், நாலா ரத் ெதய்வப் ப வ ள் 
( வ் யப் ரபந்தத் ள்); ஒன் ;

 a division of Tivviyaprabandham.

     [அல் → அ (எ.ம. ன்.); + மலம் ( ற்றம்); → மலன் ( ற்ற ற்றவன்); - அமலன் =  ற்றமற்றவன். வ. ஆ  
=  தல். ெப மகன் → ெப மான் →  ரான். அமலனா ப் ரான் =  ற்றமற்றவ ம் உலக தல்வ ம் 
ெப மா மான இைறவன்,  மால்.]

அமைல

அமைல amalai, ெப. (n.)

   1.   ( வா.);; abundance.

   2. ெச  ; denseness.

     "அ னத் தமைலைய" (ஞானா. 43);.

   3. ேசாற் த் ரைள; lump of rice.

     " சை்சப் பாத் ரப் ெப ஞ்ேசாற் றமைல" (மணிேம. 17;2);.

   4. ேசாற் ண்ைட; rice ball.

     "ெவண் ென ந் யற் ய மாக்க ணமைல" (மைல ப . 441);.

   5. ேசா  ( வா.);; boiled rice.

   6. கட் ; boil.

   7. க க்காய் (மைல.);; chebulic myrobalan (ெச.அக.); — ink-nut, Terminalia chebula (சா.அக.);.

   8. பைடமறவர ் ரண்  பட்ட பைகேவந்தைனச ் ழ்ந் நின்  ஆ ங் த் ; dance of soldiers who have 
gathered around a fallen enemy king.

     "களிற்ெறா  பட்ட ேவந்தைன அட்ட ேவந்தன் வாேளார ்ஆ ம் அமைல ம்" (ெதால், ெபா ள்.  றத.் 
14);.

   9. பைடமறவர ் ரண்  பட்ட பைக ேவந்தைனச ் ழ்ந்  நின்  பா ம் பாட் ; songs sung by soldiers who 
have gathered around a fallen enemy king (ெதால். ெபா ள்.  றத ்14, இளம் , உைர);.

   10. ஆரவாரம்; hubbub, confused yelling of war-cry, great din.

அமைலதாரம்

 
 அமைலதாரம் amalaitāram, ெப. (n.)

   அரிதாரம் ( த்.அக.);; orpiment.
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அமளி

அமளி amaḷi, ெப. (n.)

   1.  ; increase, abundance.

பனம்பழம் இப்ேபா  நல்ல அமளியா க் ம் (யாழ்ப்.);. ம. அம .

   2. ஆரவாரம்; tumult, uproar, bustle, stir, press of business.

     'வந்தேபா ந்த அமளி காண்' ( வ்.  ெந ந் 21,  யா.);.

   3. மக்கட் ப க்ைக; bed, mattress, sleeping couch.

     "ஐந் ன் ற த்த ெசல்வத் தமளி ன் யற் " ( வக. 838);.

   4. கட் ல்; cot, bedstead.

     "மணிக்கா லமளி" (ெப ங். உஞ்ைசக். 33 ;106);.

   5. பள்ளியைற (சங். அக.);; bedroom.

     [அமல் → அம  → அமளி. அம தல் = ெபா ந் தல்,  தல், அமரத்ல்.]

அமளி மளி

 
 அமளி மளி amaḷigumaḷi, ெப. (n.)

   ேபராரவாரம்; great uproar.

ம. அமரல்

     [அமல் → அம  → அமளி.  ம் தல் =  தல்,  ர தல்.  ம் →  மல் →  ம  →  மளி. 
அமளி மளி - ெபா ைள த் க் காட் ம் இைணெமா  (words in pairs);.]

அமளிபண் -தல்

அமளிபண் -தல் amaḷibaṇṇudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ஆரவாரஞ் ெசய்தல்; to make a great noise, raise hue and cry, make a fuss.

   2. சசச்ர  ைளத்தல்; to create disturbance, cause Commotion.

அமளி பாரக்்க;see amali.

அமைள

அமைள amaḷai, ெப. (n.)

   1. க ேராகணி (மைல.);; black hellebore (ெச.அக.);—black hellebore or bear's foot, Helleborus niger (சா.அக.);.

   2. மரவைக (L.);; diverse trifoliate sumach soap-nut, s. tr., Allophyllus cobbe.

 அமைள amaḷai, ெப. (n.)

   மைழநீைர மட் ேம நம் க் ம் மானா வாரிப் ப ரில் ம் பசளி ேபான்ற ஒ வைகக் கைள; a 
weed like pasai (வ.ெசா.அக.);.

     [அமல்-அமைல-அமைள]

அமைளக்கண்ணி

 
 அமைளக்கண்ணி amaḷaikkaṇṇi, ெப. (n.)

   ெகாள் (காணம்); (பச.் .);; horse-gram.

அமேளா தம்

 
 அமேளா தம் amaḷōkidam, ெப. (n.)

   ெசங் ைர ( த்.அக.);; cock's comb greens.

அமனிதம்

 
 அமனிதம் amaṉidam, ெப. (n.)

    ளியாைர ( த்.அக.);; yellow wood-sorrel (ெச.அக.);— sorrel, Oxalis corniculata (சா.அக.);.
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அமைனக்கன்னி

 
 அமைனக்கன்னி amaṉaikkaṉṉi, ெப. (n.)

   காணம்; horse-gram, Dolichos uniflorus alias D. biflorus (சா.அக);.

ஒ.ேநா.; அமைளக்கண்ணி

அமாத் ைர

அமாத் ைர amāttirai, ெப. (n.)

   ஒம் என் ம் ைளமந் ரத் ள்ள மகரெமய்; the consonant "ம" (m); in the mystic syllable àm.

     'ஒம் என்ற ரணவ ஒ ல் அ, உ, ம ஆ ய ன்  எ த் கள் அடங் ம். இவற் க்  மாத் ைரகள் 
என்  ெபயர.் ஒம் என்ப ல் ெமய் ஒற் ம் இ க் ன்றதல்லவா? இதைன அமாத் ைர என்பர ்அ ஞர'் 
( . ெச. பக். 274);.

     [அ + மாத் ைர. மா → மாத் ைர.

     ' ைர' ப.ெப. ஈ .]

ஒம் என்ப ல் ஒ என்பேத உ ரந்ா ெய த் . மகரெமய் றெவ த்  அல்ல  ைகெய த்  என் ங் 
க த் ல் அைத அமாத் ைர என்றனர ்ேபா ம்!

அமாந்தக்காரன்

அமாந்தக்காரன் amāndakkāraṉ, ெப.. (n.)

   1. சவளி வணிகன் ( ைவ);; cloth merchant (Pond.);.

   2. ெத ற் பண்டம் ற் ம் டை்டக்காரன்; street hawker (R.);.

அமாந்தம்

 
 அமாந்தம் amāndam, ெப. (n.)

   ெபாய் (நாஞ்.);; fib, lie (Nāñ.);.

அமாந்தம்பற்றைவ
-த்தல்

அமாந்தம்பற்றைவ-த்தல் amāndambaṟṟavaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   இல்லாதைதச ்ெசால் தல் (நாஞ்.);; to fib (Nāñ.);.

அமா க்கடம்

 
 அமா க்கடம்  amāmikkaḍambu, ெப. (n.)

   ெசங்கடம்  ( த்.அக.);; small Indian oak.
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அமானி

அமானி amāṉi, ெப. (n.)

    ளியாைர (மைல.);; yellow wood-sorrel.

ஒ.ேநா.; அமனிதம்

 அமானி1 amāṉi, ெப. (n.)

   1. ெபா ப் ; security, trust, deposit.

   2. அர ப் ெபா ப் ள்ள நிலம் (C.G.);; land held directly under the government, opp. to இஜாரா.

   3. வரி நி ைவ த யவற் ற்காக அர ப் பாரை்வ ள்ள நிலம் (C,G);; land under the management of 
government officers for arrears of revenue or for any other reason.

   4. உரிைமயாளன் ெபா ப் ல் இல்லாத நிலம்; land not held by the owner, for whom another holds it a trustee.

த.வ. சாராநிலம், உரிைமசாராநிலம்.

     [U. amani → த. அமானி.]

 அமானி2 amāṉi, ெப. (n.)

   வைரய க்கப்படாத ; that which is not previously filled.

     "அமானி ேல கண் தல் பண்ணிக்ெகாள்" (இ.வ.);.

     [Skt. a-mani → த. அமானி.]

அ சடக்கம்

 
 அ சடக்கம் amisaḍakkam, ெப. (n.)

   அைம , அடக்கமான ஒ க்கம்; modesty, quiet behaviour.

     [அைம + அடக்கம் - அைமயடக்கம் → அைம சடக்கம் → அ சடக்கம்.]

அ ஞ்

 
 அ ஞ்  amiñji, ெப. (n.)

அமஞ்  பாரக்்க;see amaji.

     'அ ஞ் க்  உ தால் சரியாய் ைள மா? (உ.வ.);.

அ ைஞ

 
 அ ைஞ amiñai, ெப. (n.)

   தாையப் ெபற்ற பாட்  (பள்.);; maternal grandmother (Pal.);.

     [அம்ைம + அஞ்ைஞ - அம்ைமஞ்ைஞ → அம் ஞ்ைஞ → அ ைஞ. அன்ைன → அஞ்ைஞ.]

அ தசாகரர்

அ தசாகரர ்amidacākarar, ெப. (n.)

   11ஆம் ற்றாண் ன ம், யாப்ப ங்கலம், யாப்ப ங்கலக் காரிைக என் ம் யாப் லக்கண 
ல்களின் ஆ ரிய மா ய ஒ  சமணத ் ற யார;் name of a Jaina sage of the 11th century and author of two 

grammatical treatises on Tamil prosody, viz. Yapparurigalam and Yapparuńgalakkârigai.

     "அளப்ப ங் கடற்ெபயர ந்தவத்ேதாேன" (யாப்.  . .பா.);

     [அ (எ.ம. ன்.); + Skt. mita + Skt. ságara.]
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அ ர்தக்க க்காய்

அ ரத்க்க க்காய் amirtakkaḍukkāy, ெப. (n.)

   க க்காய் வைக; species of chebulic myrobalan (சா.அக.);.

    ம் த் தைச ந் ள்ள 32 வைகக் க க்காய்களிெலான் ; இ  கா ல் ைள ம்; 
ெதாண்ைட ண்டா ம் செ்சா ைய ங் ேகாைழைய ம் நீக் ம்; one of the 32 kinds of country gall-nuts 
which contain thick coverings and small kernels, said to grow in Benares and cure the wheezing sound or whistling noise in 
the throat due to phlegm (சா.அக.);.

     "அ ரத் ெம ங்க க்காயம்  ள்ள

ரத் ேலட் மத்ைதத் ரக்் ம் --  தச்

சைதப்பற் ண் டா க் ஞ்சாற் லதன் ேறசங்

க க்ெகாத்த கா ெயன்பார ்காண்" (பதாரத்்த 1004);.

     [அ ரத்ம் + க  - காய்.]

அ ழ்  பாரக்்க;see amildu.

அ ர்தக் மரி

 
 அ ரத்க் மரி amirtakkumari, ெப. (n.)

    ந் ற்ெகா , கற்றாைழ த ய ைககளினின்  வ க்கப்ப ம் எண்ெணய்; a medicated oil 
prepared from moon-creeper, aloe and other plants (சா.அக.);.

     [அ ரத்ம் +  மரி. அ ழ்  → அ ர் .]

அ ர்தக் ழல்

 
 அ ரத்க் ழல் amirtakkuḻl, ெப. (n.)

   உ ந்  மா ம், அரி மா ம், ெவண்ெண ம், ெவல்லப் பா ஞ் ேசரத்் , நா ற் ம் மனத் ற் ம் 
இன்பந்த மா  ெசய்யப்ப ம் 'மேனாகரம்' என் ம் பணிகார வைக; confection made of black gram, rice and 
butter mixed with treacle.

உ ந் மா ற் த் தைலமாறாகக் கடைல மாைவச ்ேசரப்்ப ண் .

     [அ ரத்ம் +  ழல் (ேதங் ழல் ேபான்ற );.]

அ ழ்  பாரக்்க;see amildu.

அ ர்தக்ெகா

 
 அ ரத்க்ெகா  amirtakkoḍi, ெப. (n.)

ந் ற் ெகா  (சங்.அக.);

– gulancha (ெச.அக.);—moon creeper, bile killer, Tinosphora cordifolia alias Menispermum cordifolium (சா.அக.);.

     [அ ரத்ம் + ெகா .]

அ ழ்  பாரக்்க;see amildu.

அ ர்தக்ேகா

 
 அ ரத்க்ேகா  amirtakāli, ெப. (n.)

    ெநல்ேவ  மாவட்டத் ேலா ம் ெபா ைந (தாம் ரவரணி); யா ; the river Tamhiravarani, flowing in 
Thirunelveli district.

     [அ ரத்ம் + ேகா .]

அ ழ்  பாரக்்க;see amildu.
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அ ர்தகணத்தார்

அ ரத்கணத்தார ்amirtagaṇattār, ெப. (n.)

   1. ஊரைவயாரான கணப்ெப மக்கள் (I.M.P. Cg. 1027);; members of the committee for the management of village 
affairs.

   2. ேகா ற் பண வ மானங்கைளக் கணக் ஞ் சைவயார ்(M.E.R. 90 of 1913);; members in charge of the 
cash receipts of a temple.

     [அ ரத்ம் + கணத்தார.்]

அ ழ்  பாரக்்க;see amildu.

அ ர்தகைல

அ ரத்கைல amirtagalai, ெப. (n.)

    ங்களின் 16  க ள் ஒன் ; a digit or 1/16 of the moon's disc; a phase of the moon.

     "அ ரத் கைல  னீைர மாந் " ( லப். 5 ; 208, உைர);.

ம. அம் தகல

     [அ ரத்ம் + கைல.)

அ ழ்  பாரக்்க;see amildu.

நிலெவாளி ளிரந்்  இன்பந் த வதனா ம்,  ங்களின் ெபயரா ய ம ெயன் ஞ் ெசாற்  ம  
(ேதன்); என் ஞ் ெசால்ைல லமாகக் ெகாண்டதனா ம்,  ங்கட்

     'அ ரத் ரணன்' என்  வடெமா ல் ஒ  ெபயரி ப்பதனா ம், ம ெயாளி ற் ப ப்பதனால் 
மத்தம் உண்டா ெமன்  பண்ைடேயார ்நம் யதனா ம்,  ங்களின்  அ ரத்கைலெயனப்பட்ட .

அ ர்தக ராயர்

அ ரத்க ராயர ்amirtagavirāyar, ெப. (n.)

   17ஆம் ற்றாண் ந்தவ ம் 'ஒ ைறக் ேகாைவ' யா ரிய மான றந்த லவர;் name of a poet, 
author of Oruturaikkövai, 17th century.

     [அ ழ்தம் → அ ரத்ம் + வ. க  + அரசன் → அைரசன் → அைரயன் → அைரயர ்→ ராயர.்]

அ ழ்  பாரக்்க;see amildu.

அ ர்த ணம்

அ ரத் ணம் amirtaguṇam, ெப. (n.)

    றந்த ணம்; excellent quality (ெதய்வச.்  ற . 147);.

அ ழ்  பாரக்்க;see amildu.

     [அ ரத்ம் +  ணம். இனிைம ம் நன்ைம ம் பற் ச ் றந்த ணம் அ ரத் ணம் எனப்பட்ட .]

அ ர்தங்கலங் -
தல்

அ ரத்ங்கலங் -தல் amirdaṅgalaṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ைள கலங் தல் ( ன்.);; brain being disturbed, shocked, as by a blow, concussion of the brain.

     [அ ரத்ம் → அ தம் → அ தம் = ேசா . அ ரத்ம் =  ைழந்த ேசா  ேபான்ற ைள.]

அ ழ்  பாரக்்க;see amildu.

அ ர்தசர்க்கைர

அ ரத்சரக்்கைர amirtasarkkarai, ெப. (n.)

   1.  ந் ல்மா; flour made from gulancha stalk.

   2.  ந் ற்ெகா னின்  எ க்கப்ப ம் ெவள் ப் , மண்ணீரல் வ ற் ம் ெம ந்த டம்ைப 
வ ப்ப த்தற் ம் பயன்ப த்தப்ப வ ; a white salt extracted from the moon-creeper, used in diseases of the 
spleen and as a tonic in convalescence.

     [அ ரத்ம் + ச க்கைர. அ ரத்ம் =  ந் ற் ெகா .]

அ ழ்  பாரக்்க;see amildu.
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அ ர்தசாரெவண்
பா

 
 அ ரத்சாரெவண்பா amirtacāraveṇpā, ெப. (n.)

   தத் வராயர ்இயற் ய ஒ  ப வல்; name of a poem by Tattuvarayar.

     [அ ரத்ம் + சாரம் + ெவள்ைள + பா.]

அ ழ்  பாரக்்க;see amildu.

அ ர்த ரணம்

 
 அ ரத் ரணம் amirtacūraṇam, ெப. (n.)

    ந் ற்ெகா ச ் ண்ணம்,  டற் ேகாளாற் ற் ம் காமாைலக் ம் பயன்ப த்தப்ப வ ; a bitter and 
slightly nauseous powder of the dried tender shoots of the moon-creeper, Tinosphora cordifolia alias Menispermum 
cordifolium, prescribed as án alternative in cases of visceral obstructions and jaundice (சா.அக.);.

     [அ ரத்ம் +  ரணம்.  ள்ெளனல் =  தல், எரித் ச ்சாம்பல் அல்ல  நீறாக் தல்,  ள் → கண் → 
ண்ணம் = நீ , ெபா .  ள் →  ர ்→  ர ்→  ரணம்.]

அ ழ்  பாரக்்க;see amildu.

அ ர்தெசந் ரம்

 
 அ ரத்ெசந் ரம் amirtasendūram, ெப. (n.)

    ைல, காயம்,  ைர,  ண் த ய ேநாய்கட் க் ெகா க் ம் ெசந்நீ ; a calcined red metallic oxide 
prescribed for healing acute pain, sores, sinuses or other wounds.

     [அ ரத்ம் + ெசந் ாரம். ெசந் ள் → ெசந் ளம் → ெசந் ரம்.]

அ ழ்  பாரக்்க;see amildu.

அ ர்ததைலச்

 
 அ ரத்தைலச்  amirdadalaicci, ெப. (n.)

    ந் ற்ெகா ; gulancha (ெச.அக.); - moon-creeper (சா.அக.);.

     [அ ரத்ம் + தைலச் .]

அ ழ்  பாரக்்க;see amildu.

அ ர்தநிைல

அ ரத்நிைல amirtanilai, ெப. (n.)

அ த நிைல பாரக்்க;see amuda-milai.

     "அ ந்  ப ைனந் த ரத்நிைல யாராய்ந் " ( ற  . 546);.

     [அ ரத்ம் + நிைல.]

அ ழ்  பாரக்்க;see amildu.

அ ர்தப்பால்

 
 அ ரத்ப்பால் amirtappāl, ெப. (n.)

   தாய்ப்பால்; mother's breast milk.

     [அ ரத்ம் + பால்.]

அ ர்தப

அ ரத்ப  amirdabadi, ெப. (n.)

   ஒ  பழந்த ழ்ப் ப வல் (யாப்.  . 95, பக். 487);; an ancient Tamil Poetic work.

     [அ ரத்ம் + ப .]

அ ழ்  பாரக்்க;see ami!du.
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அ ர்தபலா

 
 அ ரத்பலா amirtabalā, ெப. (n.)

   ெகாய்யா மரம்; guava tree, Pisidium guyara (சா.அக.);.

     [அ ரத்ம் + பலா.]

அ ழ்  பாரக்்க;see amildu.

அ ர்தபழம்

 
 அ ரத்பழம் amirtabaḻm, ெப. (n.)

   ஒ  நீல மைலப்பழம்; nectar fruit or pear, Pyrus communis, borne by a small thorny tree in the Nilgiris (சா.அக.);.

     [அ ரத்ம் + பழம்.]

அ ழ்  பாரக்்க;see amildu.

ேபரிக்காய் ேமனாட் னின்  ெகாண்  வந்  ப ராக்கப்பட்ட .

அ ர்தம்

அ ரத்ம் amirtam, ெப. (n.)

   1.  ைலப்பால்; woman's breast milk.

   2. ஆ ன் பால்; cow's milk.

     " லெநய் ய ரத்ம்" (ைதலவ. ைதல. 1);.

   3. பா ப் டம்; the source of milk.

   4. ெவண்ெணய்; butter.

   5. ெநய்; ghee.

   6. ேதன்; honey.

   7. இனிப் ; sweetness.

   8. இனிப்  பண்டம்; sweet cake.

   9. இனிைம; pleasantness.

     "அ ரத்ங் ெகாள ரக்் ங் க ங்கா ழ  ன ம் ைக" ( வக. 349);.

   10. நீர;் water.

   11. உண ; food.

     "தந்தவ ன ரத் ட்ட ண் " ( வக. 1178);.

   12. ேசா ; boiled rice.

   13. இரவா  வ ம் உண  அல்ல  ெபா ள்; unsolicited alms.

அ ர்த ய டம்
அ ரத் ய டம் amirtamūḍiyaviḍam, ெப. (n.)

   மாச ் க் ; soft dried ginger (சா.அக.); - (ைதலவ. ைதல. 1);.

அ ர்த டம்

அ ரத் டம் amirtamūḍumiḍam, ெப. (n.)

அ ரத் ய டம் பாரக்்க;see amirdam-müdiya-v-idam.

     " ர ரத் ட மஃைத" (ைதலவ. ைதல. 1);.

ப்  ; சங்க அகர த ம் அ ள்ள ேமற்ேகாளி ம்

     ' டம்' என் ம் பாடம் உள்ள .
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அ ர்தவ கம்

 
 அ ரத்வ கம் amirtavaḍigam, ெப. (n.)

   அ ரத்த்ைதக் ெகா க் ஞ் ந் ற்ெகா ; moon-creeper which gives an essence like nectar (சா.அக.);.

     [அ ரத்ம் + வ கம்.]

அ ழ்  பாரக்்க;see amildu.

அ ர்தவைட

 
 அ ரத்வைட amirtavaḍai, ெப. (n.)

    த் ப்பான உ ந் வைட; a sweet cake made of black gram and sugar.

     [அ ரத்ம் + வைட.]

அ ழ்  பாரக்்க;see amildu.

அ ர்தவல்

 
 அ ரத்வல்  amirtavalli, ெப. (n.)

    ந் ற் ெகா  ( டா.);; gulancha (ெச.அக.);.

ம. அ ரத்வல்  ; க. அம் தபல்  ; ெத. அம் தவல் .

     [அ ரத்ம் + வல் .]

அ ழ்  பாரக்்க;see amildu.

அ ர்தவள்ளி

 
 அ ரத்வள்ளி amirtavaḷḷi, ெப. (n.)

   சரக்்கைர வள்ளிக் ழங் ; sweet potato, Ipomala batatas.

     [அ ரத்ம் + வள்ளி.]

அ ழ்  பாரக்்க;see amildu.

அ ர்த ந்

 
 அ ரத் ந்  amirtavindu, ெப. (n.)

   இதள் (பாதரசம்); (சங்.அக.); ; quick-silver.

     [அ ரத்ம் +  ந் .]

அ ழ்  பாரக்்க;see amildu.

அ ர்த ப்

 
 அ ரத் ப்  amirtavuppu, ெப. (n.)

    ந் ப் ; salt extracted from the moon-creeper, Tinosphora cordifolia.

அ ரத்சரக்்கைர பாரக்்க;see amirda-Šarkkarai.

     [அ ரத்ம் + உப் ..]

அ ழ்  பாரக்்க;see amildu.
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அ ர்

அ ர்  amirtu, ெப. (n.)

   1.  ைலப்பால்; breast milk.

     "கனதனத்  ம ர ் ட் னளால்" (கந்த . தக்க. வள்ளி. 37);.

   2. ேசா ; boiled rice.

     "அத் ரத்தா லந்நீ ர ர் ற் ேராக் க்க" (ைசவச. ெபா . 296);.

   3.  ைணநிலச ்ெசல்வம்; products of particular tracts of land.

     "நாட்டகத் த ர்  நளிகட ல ர்  நல்வைர ய ரத்  மல்லாக் காட்டகத் த ர் ங் காண்வர" ( வக. 
2110);.

     [அ ழ்  → அ ர் .]

அ ழ்  பாரக்்க;see amildu.

அ ரம்

 
 அ ரம் amiram, ெப. (n.)

    ள  (மைல.);; black pepper.

ெத.  ரிய

அ ழ்-தல்

அ ழ்-தல் amiḻtal,    2 ெச. . . (v.i.)

    தல், ஆழ்தல்; to sink, to be immersed, to plunge.

     "இன்பக் கட ேட ய ேவைன" ( ப் . 36);.

ம. அ க ; க. அ  ;  . கம  ; பட. அ .

     [அம் தல் = அ ங் தல். அம் → (அ ல்); → அ ழ்.]

அ ழ்த் -தல்

அ ழ்த் -தல் amiḻddudal,    2  . . (v. caus.)

   1. அ க் தல்; to press down.

   2.  க் தல், ஆழ்த் தல்; to cause to sink, immerse, ingulf, drown.

     "ஆடன் ைமந்த ரடங்க வ ழ்த்  னான்" (ேச . அக் னி. 31);.

   3. மைறத்தல்; to cover, as eyelids cover the eyes.

     "அ ைமத் ைணகள்" (கம்பரா. பால. ேகாலங். 3);.

ம. அ ழ்த் க ; க. அ த ;  . அம னி ; பட. அ க்  ; ேகாத. அம்ங் ;  ட. ஒம்க்.

     [அ ழ் (த. .); - அ ழ்த்  ( . .);]

அ ழ்தக்ெகா

 
 அ ழ்தக்ெகா  amiḻtakkoḍi, ெப. (n.)

அ ரத்க்ெகா  பாரக்்க;see amirda-k-kodi.

477

www.valluvarvallalarvattam.com 477 of 19068.



அ ழ்தம்

அ ழ்தம் amiḻtam, ெப. (n.)

   1. உண ; food.

     "அங்கவரக்் க ைவ நால்வைக ய ழ்தம்" (மணிேம. 28;116);.

   2. உ ரம் ந் ; clixir.

     "தான ழ்த ெமன் ணரற் பாற் " ( றள், 11);.

   3.  ைலப்பால்; woman's breast milk.

   4. ஆ ன்பால்; cow's milk.

   5.  ங் ப் ; honey-sweet drink.

ம. அ தம், அ ரத்ம்.

     [அ ழ்  → அ ழ்தம்.]

அ ழ்

அ ழ்  amiḻtu, ெப. (n.)

   1. உண ; food.

   2.  ைலப்பால்; woman's breast milk.

   3. ஆ ன்யால்; cow's milk.

     "இ ணி ய ழ் த் த ன்" (ைதலவ. ைதல. 28);.

   4. உ ரம் ந் ; elixir.

     "அ ழ்  மாற்ற னிேத" ( றள், 64);.

   5. உ ரம் ந் ேபாற் றந்த ; anything as good as elixir.

   6. இனிப் ப் பண்டம்; sweet meat.

   7. ேதங் ழ்; honey-sweet salad or porridge.

ம. அ ர்  ; க.,  . அம் த ; ெத. அம் த  ; ெகாங். அம் த்.

     [ம மம் = மார் ,  ைல. ம மம் → மம்மம் =  ைல. ஒ.ேநா ; க மம் → கம்மம். மம்மம் → L. mamma, 
milk – secreting organ of female in mammals.

மம்மம் → அம்மம் =  ைல,  ைலப்பால்,  ழந்ைத ண . அம்மம் → அம்  =  ைலப் பால், 
ழந்ைத ண ,  ழந்ைதக்  ம த்  ஊட் ம் ேசா . அம் தல் = உண் தல். அம்  → அம்  → 

அ  =  ைலப்பால், ஆ ன்பால், உண . அ  → அ தம் = பால், உண . அ தப்பால் என்ப  உலக 
வழக் ல் தாய்ப்பாலான ைலப்பாைலேய த்தல் காண்க.

அ தல் = ேவதல், சைமதல். அ  → அ ழ் = ெவந்த ேசாற் ப்ப க்ைக, ேசா . அ  → அ ழ்  → 
அ ழ்தம் = ேசா .

அ ழ்ந் -தல்

அ ழ்ந் -தல் amiḻndudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஆழ்தல்,  தல்; to sink.

     " ழ்ந்த னற்கய மதேனர ் ந்த ழ்ந்  ள ெவ ம்" (ேச . அகத். 14);.

ம. அ ழ்ந் க ; ெத. அ .

     [அம் → அ ழ் → அ ழ்ந் .]
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அ க்க

அ க்க  amukkaḍi, ெப. (n.)

   1. ெந க்க ; density in a throng of people.

   2. மந்தாரம்; cloudiness.

   3.  ட்டா த்தல் (சங்.அக.);; to be in straitened circumstances.

   4.  டமா த்தல் (சங்.அக.); ; stupidity, ignorance.

   5.  க்ெகாள் தல் (சங்.அக.); ; to close, as a hand or flower.

     [அ க்  + அ .]

 அ க்க  amukkaṭi, ெப. (n.)

    ைடத்தைதப் பற் க் ெகாள் தல்; grabbing whatever available.

     "அவன்அ க்க க் காரனா ற்ேற!." (வ.ெசா. அக.);.

     [அ க் +அ ]

அ க்கம்

 
 அ க்கம் amukkam, ெப. (n.)

   உள்ேள ய ங் க் ந் தன்ைம; compression.

     [அ க்  → அ க்கம்.]

அ க்கலான்

 
 அ க்கலான் amukkalāṉ, ெப. (n.)

   கட் ,  லந்  த யவற்ைறக் கைரயசெ்சய் ந் தைழ ள்ள ெச ; a plant whose leaves are used as 
absorbifacient.

     [அ க்  → அ க்கல் → அ க்கலான்.]

அ க்கன்

அ க்கன் amukkaṉ, ெப. (n.)

   1. மைறவாகக் க மஞ்ெசய்ேவான்; one who does things secretly.

   2. கர ள்ளவன்; sly, cunning person, dissembler.

   3.  ங் ம்ேபா  ஒ  ேபய் ேம டக்ாரந்்  அ க் வ ேபால் ேதான் ம் உணரச்் ; nightmare.

ம. அ க்கன்

     [அ க்  → அ க்கன்.

     'அன்' ஆ.பா. ஈ .]

அ க்கனங் ழங்

 
 அ க்கனங் ழங்  amukkaṉaṅgiḻṅgu, ெப. (n.)

அ க் ராக் ழங்  பாரக்்க;see amukkira-k-kilangu.

அ க்

 
 அ க்  amukki, ெப. (n.)

அ க்கன் பாரக்்க;see amukkan.

     [அ க்  → அ க் .

     "இ" ஒ ைம .]
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அ க் ரா

 
 அ க் ரா amukkirā, ெப.  (n.)

   ஒ  ம ந் ச ்ெச ; a medicinal plant, Indian winter cherry, s.sh., Withania somnifera.

ம வ. அ க் ரி, அ க் ரா, அ க் ர .

ம. அ க் ரம்; க. அமக் ர.

     [P]

அ க் ராக் ழங்

 
 அ க் ராக் ழங்  amukkirākkiḻṅgu, ெப. (n.)

   அ க் ராச ்ெச ன் ழங் , கட் கைளக் கைரக் ம் ம ந் ; the root of Indian winter cherry used as an 
absorbifacient.

     [அ க் ரா +  ழங் .]

ம வ. அ க்கனங் ழங் , அ க் ராங் ழங் .

அ க் ராங் ழங்

 
 அ க் ராங் ழங்  amukkirāṅgiḻṅgu, ெப. (n.)

அ க் ராக் ழங்  பாரக்்க;see amukkira-k-kilangu.

     [அ க் ரா +  ழங் .]

அ க் ரி
அ க் ரி amukkiri, ெப. (n.)

அ க் ரா பாரக்்க;see amukkira (ைதலவ. ைதல. 42);.

அ க் -தல்

அ க் -தல் amukkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அ த் தல், ெந க் தல், கசக் தல்; to crush, press, squeeze, as a fruit or a boil.

   2. அமரசெ்சய்தல்,  த் த்தல்; to press down, pull back.

     "ெவற்  ச்  ெதாட்ட க் ன லகரம்" (உபேதச.  ரம் 15);.

   3. நீ ள் அ ழ்த் தல்; to press down into water, immerse.

     "ஆழ வ க்  கக்  மாழ்கட ள்" ( ைர, 19);.

   4. ேதாற்க த்தல், அடக் ெயா க் தல்; to overcome, repress.

அவைனச ்சண்ைட ல் அ க்  ட்டான் (உ.வ.);.

ம. அ க் க; க. அ , அ ங்  ; ெத. அ க் , அன்  ;  . அம னி ; ேகாத. அம்க் ;  ட. ஓம்க் ; பட. 
அமக் .

     [அம் → அ ங்  → அ க் .]

அ க்

அ க்  amukku, ெப. (n.)

   1. அ த் ைக; pressure, as in a nightmare.

அவன் அ க் ண்  கத க்ெகாண்  டந்தான் (உ.வ.);

   2. அ த் ற ெபாைற (பாரம்);; the thing that compresses, incumbent weight (W.);.

     [அம் → அ ங்  → அ க்  ( .ெதா.ெப.);.]
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அ க் ணி

அ க் ணி amukkuṇi, ெப. (n.)

   அடக் ; a reticent person, one who pretends not to know anything about an event or incident.

   2. இ ந்த இடத்ைத ட்  அைசயாத-வன்-வள்; one who sits unmoved.

     [அ க்  + உண்ணி - அ க் ண்ணி → அ க் ணி.

     'இ' ஒ ைம .

     'உண்' ெசயப்பாட் த் ைண ைன.]

அ க் ணிப் ள்
ைளயார்

அ க் ணிப் ள்ைளயார ்amukkuṇippiḷḷaiyār, ெப. (n.)

   1.  ள்ைளயாரே்பால் இ ந்த இடத்ைத ட்  அைசயாத-வன்-வள் (உ.வ.);; one who sits unmoved as the 
image of Ganeśa (Com.u.);.

   2. ஒன் ம் ெதரியாத-வன்-வள் ேபால் ந ப்ப-வன்-வள்; dissembler, reticent person.

     [அ க்  + உண்ணி +  ள்ைளயார.்]

அ க் ணி பாரக்்க;see amukkuni.

அ க் ர

 
 அ க் ர  amukkuravu, ெப. (n.)

அ க் ரா பாரக்்க;see amukkira.

அ க் ரா

 
 அ க் ரா amukkurā, ெப. (n.)

அ க் ரா பாரக்்க;see amukkira.

ம. அ க் ரம்; க. அமங் ர.

அ க்ெகாத்

 
 அ க்ெகாத்  amukkotti, ெப. (n.)

   கத் வைக, பாசவன் கத் ; cleaver, butcher's knife (W.);.

     [அ க்  + ெகாத் . அ க்  + கத்  எனி மாம்.]

அ கம்

அ கம் amugam, ெப. (n.)

   1. க க்காய்; gallnut, Chebulic myrobalan.

   2.  ந் ல்; gulancha, Tinospera cordifolia.

   3. ெநல் ; emblic myrobalan, Phyllanthus emblica.

அ ங்காக்ெகா

 
 அ ங்காக்ெகா  amuṅgākkoḍi, ெப. (n.)

   ெநட்  ( த்.அக.); ; sola pith.

அ ங் -தல்

அ ங் -தல் amuṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அமரத்ல் (சங்.அக.); ; to become compressed, to sink to a lower level.

கட்ட ங் ட்ட .

   2. அ ழ்தல்; to sink.

   3. அ ந் தல்; to be pressed down, mashed, as ripe fruit.

   4. ெநரிபடல்; to be crushed, as by a weight.

ழ எல்லா ம் அ ங் ப்ேபானாரக்ள் (உ.வ.);.

ம. அ ங் க, அமங் க; க. அ க் , அ  ; ெத. அ  ; ேகாண். அதமன ; ெகாலா., நா. அ ம்.
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அ சகம்

 
 அ சகம் amusagam, ெப. (n.)

   ெச ப்பைட ( த்.அக.);; a diffuse prostrate herb found in tank beds and in the harvested fields, Coldenia procumbens.

     [அம் தல் = அ ங் தல். அம் → அ  → அ சகம்.]

அ சம்

 
 அ சம் amusam, ெப. (n.)

    ெச ப்பைட (மைல.);; a small variety of Coldenia procumbens.

     [அம் தல் = அ ங் தல். அம் → அ  → அ சம்.]

அ

 
 அ  amusu, ெப. (n.)

   ஒட்டைட ; soot.

     [அம் → அ .]

 அ  amucu, ெப. (n.)

   அழ , ேபரழ ; beauty,

 charming.

     [அம்.(அழ );அம் -அ ]

அ ணங்கம்

அ ணங்கம் amuṇaṅgam, ெப. (n.)

   அடக்க ன்ைம ( ந்தா. நி. 190); ; want of self restraint.

     [ ணங் தல் =  டங் தல், உள்ளடங் தல்.  ணங்  →  ணங்கம் = உள்ெளா க்கம், அடக்கம். அ 
(எ.ம. ன்.); +  ணங்கம் - அ ணங்கம்.]

அ த்தல்

 
 அ த்தல் amuttal, ெப. (n.)

   கரக்்கட ங்  (பரி.அக.);; Japanese wax-tree.

அ த்

 
 அ த்  amutti, ெப. (n.)

    ப் ன்ைம ( ந்தா.நி.);; dislike.

அ த் ரம்

 
 அ த் ரம் amuttiram, ெப. (n.)

   மஞ் ட்  (பச.் .);; Indian madder, mañjit.

ஒ.ேநா ; அ தசகரம்

அ தக்க ர்க்கட
ள்

அ தக்க ரக்்கட ள் amudakkadirkkaḍavuḷ, ெப. (n.)

    ங்கள்; moon.

     "அ தக் க ரக்் கட ள் ர கட ் ரட்  தனி" (தக்கயாகப். 460);.

     [அ தம் + க ர ்+ கட ள்.]
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அ தக் கம்

 
 அ தக் கம் amudagguvigam, ெப. (n.)

   ெசங்கற்றாைழ; a species ofaloe ( த்.அக.); — dull red-flowered aloe, Aloe vera (rosea); (ெச.அக.);.

     [அ தம் +  கம். அ தம் =  றந்த ம ந் .  கம் = ேமேனாக் க் ந்த .]

அ தக்ெகா

 
 அ தக்ெகா  amudakkoḍi, ெப. (n.)

   ெப  ம ந் க்ெகா  (பச.் .); ; Indian birthwort.

     [அ தம் + ெகா .]

அ தக்ேகாணிகம்

 
 அ தக்ேகாணிகம் amudagāṇigam, ெப. (n.)

   ெசங் ைவ ( த்.அக.); ; whistling teal.

     [அ தம் + ேகாணிகம். அ தம் =  றந்த .]

அ தக ைக

அ தக ைக amudagaḍigai, ெப. (n.)

    ல நாண் ன் காலங்களில் மங்கல ைனகட் ரியனவாகச ்ெசால்லப்ப ம் நா ைககள் ( தான. 
ணா. 26;27);; auspicious hour of each day.

     [அ தம் + க ைக. அ தம் = அ தம்ேபாற் றந்த . க ைக = நா ைக ட் ல், நா ைக.]

அ தக ேரான்

 
 அ தக ேரான் amudagadirōṉ, ெப. (n.)

    ங்கள் ( ங்.);; moon.

     [அ தம் + க ேரான். அ தம் = இனிைம, இன்பம். க ேரான் = ஒளிக்க ைடய .]

அ தகம்

அ தகம் amudagam, ெப. (n.)

   1. ெகாங்ைக; woman's breast.

   2. பாற்கடல்; sea of milk.

   3. உண் சச்ாைல; hotel, eating house.

   4. நீர;் Water.

     [அ  (பால், உண ); + அகம் (இடம்);.]

அ தகரந்ைத

 
 அ தகரந்ைத amudagarandai, ெப. (n.)

    வ கரந்ைத ( த்.அக.);; fever basil (ெச.அக.); - a plant, Schoenanthes zeylanica (சா.அக.);.

     [அ தம் + கரந்ைத. அ தம் =  றந்த ம ந் . கரந்ைத = கரிய (நீல); நிறப் ப் க் ம் ண் . கள் → 
கர ்→ கரம் → கரந்  → கரந்ைத.]

அ த ண்ணம்

அ த ண்ணம் amudagiṇṇam, ெப. (n.)

   1. பாற் ண்ணம்; milk bowl.

   2. இளம்ெபண் ைல; maiden's breast (சா.அக.);.

     [அ தம் (பா ள்ள ); +  ண்ணம் ( கலம்,  ண்ணம் ேபான்ற வ ெகாண்ட ப் );.]
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அ த டம்

அ த டம் amudaguḍam, ெப. (n.)

   1. பாற் டம்; milk-pitcher.

   2. ெபண் ைல; woman's breast (சா.அக.);.

     [அ தம் (பா ள்ள ); +  டம் (உ ண்ட கலம்,  டம்ேபான்ற ப் );.]

அ த ண்டம்

 
 அ த ண்டம் amudaguṇṭam, ெப. (n.)

   பாற் டம்; milk pot.

     [Skt amrita +  ண்டம். அ தம் +  ண்டம் ( ண்டா க் ங் கலம்);.]

அ த ண்டா

 
 அ த ண்டா amudaguṇṭā, ெப. (n.)

   இரப் ேபாரக்லம்; beggar's bowl.

     [Skt. amrita +  ண்டா. அ தம் = உண , ேசா .  ள் →  ண்  →  ண்டா.]

அ த லர்

அ த லர ்amudagular, ெப. (n.)

   1. இைடயர ்( ன்.); ; herdsmen, as dispensers of milk.

   2. சான்ேறார ்( ன்.); ; the learned, the great.

     [அ தம் = பால், அ தம்ேபாற் றந்த அ .  லம் =  ட்டம், ெதா ல்வ ப் , வ ப் .  லம் → 
லன் (ஆ.பா.); -  லர ்(ப.பா.);.]

அ த கம்

 
 அ த கம் amudaguvigam, ெப. (n.)

அ தக் கம் பாரக்்க;see amuda-k-kuvigam.

அ த ழல்

 
 அ த ழல் amudaguḻl, ெப. (n.)

   அ தேகாளத் ன் ழாய்; the duct of a gland (சா. அக.);.

அ த ழலற்றேகா
ளம்

 
 அ த ழலற்றேகாளம் amudaguḻlaṟṟaāḷam, ெப. (n.)

   அ ததாைர ல்லாத ேகாளங்கள்; ductless glands (சா.அக.);.

     [அ தம் +  ழல் + அற்ற + ேகாளம்.]
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அ தேகாணிகம்

அ தேகாணிகம் amudaāṇigam, ெப. (n.)

   ெசங் ைவ; the whistling teal, Dendrocygna awsuree alias D. arcuata (சா.அக.);.

ல ட் செ்சாற்கள், ெச. அகர த ல் (Lexicon); வ க் ம், சா. அகர த ல் வ கா ம் 
ணரந்் ள்ளன.

எ- :  ெச. அகர த    சா. அகர த

அ தக் கம்   அ த கம்

அ தசே்ச கம்   அ தேச கம்

இங்ஙனேம அ தக்ேகாணிகம் என்  ெச. அகர த ம் ( ன்னிைணப் );, அ த ேகாணிகம் என்  
சா. அகர த ம் உள்ளன. இவ் ரண் ம் ஒன்ேற.

எல்லா ஆங் ல அகர த களி ம்

     'peal' (அல்ல  peel); என்ப  ஒ  கடல் ெனன் ம்,

     'teal' என்ப  ஒ  வாத்  என் ேம க்கப்பட் ள்ளன.

     'peal' என் ம் கடல் ன் ரித்தானியத் க் கடல்களில் மட் ம் ைடப்ப . அதன் ெபயர்

     'Salmon grilse' என்  அயரல்ாந் ம்,

     'sea-trout' என்  இங் லாந் ம் வழங் ன்ற .

ைள (whistle); ெயா க் ம் அஃ ைண ரினங்களாகச ் ல மரங்க ம்,  ன்க ம், பறைவக ம், 
எ  பாம்  ேபான்ற நில ரிக ம் ஆங் ல அகர த களிற் க்கப்ப ன்றன. அைவ

     'whistler' என்  ெபா ப் ெபயர ்ெப ன்றன.

அ தேகாளம்

 
 அ தேகாளம் amudaāḷam, ெப. (n.)

     [அ தம் + ேகாளம். அ தம் = உ ரம் ந்  ஒத்த ரப்  நீர.் ேகாளம் = உ ண்ைட.  ள் → ெகாள் → 
ேகாள் → ேகாளம்.]

அ தங்கரந்த 
நஞ்

அ தங்கரந்த நஞ்  amudaṅgarandanañju, ெப. (n.)

   1. இஞ் ; ginger.

   2. க ஞ்ெசால் ங் கனிந்த மன ைடய-வன்-வள்; a person of harsh words but kind disposition (W.);.

அ தசே்ச தம்

 
 அ தசே்ச தம் amudaccēvidam, ெப. (n.)

    ஞ்சா ( த்.அக.); ; a medicinal climbing plant (ெச.அக.);—

   அ தேச தம்; small Indian ipecacuanha, Gymnema sylvestris (சா.அக.);.

அ தசே்சா தம்

 
 அ தசே்சா தம் amudaccōkidam, ெப. (n.)

   ெசங் ழ் ( த்.அக.); ; small cashmeer tree (ெச. அக.); -

   அ தேசா தம்; red cashmcer tree, Gmelina tomentosa (சா.அக.);.

அ தசகரம்

 
 அ தசகரம் amudasagaram, ெப. (n.)

   மஞ் ட்  (ைவ. .); ; Indian madder, mañjit.

ஒ.ேநா ; அ த் ரம்
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அ தச க்கைர

 
 அ தச க்கைர amudasarukkarai, ெப. (n.)

    ந் ற் ழங் ந்  ெசய்த ச க்கைர (சங்.அக.);; a medicinal vegetable salt prepared from the root or stem of 
the plant gulancha.

ம வ.  ந் ல்மா

அ தசாரணி

 
 அ தசாரணி amudacāraṇi, ெப. (n.)

   ெவள்ேவல் (ைவ. .);; panicled babul (ெச.அக.); – white babool, white bark acacia, Acacia leucophloea (சா.அக.);.

அ தசாரம்

அ தசாரம் amudacāram, ெப. (n.)

   1. அ தசாரணி பாரக்்க;see amuda-Sarani.

   2. ேதன்; honey (சா.அக.);.

   3. கற்கண் ; sugar-candy (சா.அக.);.

அ த ர

அ த ர  amudasurabi, ெப. (n.)

   மணிேமகைல ைக ந்த உலவாக் கலம் (அடச்ய பாத் ரம்);; a vessel supplying inexhaustible food, used 
by Manimégalai, for feeding the poor.

     "அ த ர ெய ம் மாெப ம் பாத் ரம்" (மணிேம. 11;44-5);.

     [அ தம் +  ர .  ரத்தல் = ஊ தல், ெசாரிதல், கறத்தல்.  ர →  ரப்  →  ரப்  →  ர  → Skt. surabhi.]

அ த ரா

 
 அ த ரா amudasurā, ெப. (n.)

அ தசாரணி பாரக்்க;see amuda-Šarani,

அ த றா

 
 அ த றா amudasuṟā, ெப. (n.)

அ த ரா பாரக்்க;see amuda-Šura.

     [அ தம் +  ரா (சாரம்); →  றா (ெவள்ேவல்);.  ர →  ரா.].

 அ த றா amudasuṟā, ெப. (n.)

   பாற் றா; a white shark (சா.அக.);.

     [ ள் →  ர ்→  ரி.  ரித்தல் =  ைளத்தல்,  த் தல், ெவட் தல்.  ரி →  ரி =  த் , கத்  வைக.  ர ்→ 
 →  ற →  ற  →  றா. அ தம் (பால், ெவள்ைள); +  றா (ெவட் ம் ெச ைடய ன்.]

அ ததரம்

அ ததரம் amudadaram, ெப. (n.)

   1. மஞ் ட்  (மைல.);; muñjit.

   2. மஞ் ட் ; arnotto (L.); madder of Bengal, Bixa orellan (சா.அக.);.

அ ததாைர

அ ததாைர amudadārai, ெப. (n.)

   1. அ ரத்த் ளி; ambrosial drop.

     "அ த தாைரகள் எற் த் ைளெதா  ேமற் னன்" ( வாச. 3 ; 174-5);.

   2. உடம் ள் அ தந் தங்  நிற் ம் பல டங்கட் ப் ேபா ம் வ ; nerve channel through which ambrosia is 
supposed to circulate and reach several centres in the human system (சா.அக.);.

   3.  ைலப்பால் வ ம் வ ; milk duct, galactophorous duct.
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அ தநிைல

அ தநிைல amudanilai, ெப. (n.)

   1. உடம் ல் அ தந் தங் நிற் ங் ேகாளங்கள்; situation of several glands in the body supposed to be capable of 
producing secretions or vital fluids like ambrosia.

     "அ த நிைல ம் ஆ த்தன் இயக்க ம்" ( நா. அக.); - (சா. அக.);.

   2. மகளிர ்உடம் ல் த்த காலங்களில் ெதா வதால் காம ன்பம் ைளப்பதாகக் க தப்ப ம் 
ெப ரல்,  றந்தாள், பர ,  ழங்கால், அல் ல், ெகாப் ழ், மார் ,  ைல, ைக லம், க த் , கன்னம், 
வாய், கண், ெநற் , உச்  என் ம் ப ைனந் டங்கள் (ெகாக்ேகா. 2;1);; The 15 parts of a woman's body 
supposed to yield sensuous delight when touched on particular days, viz., big toe, instep, ankle, knee, the part between the 
waist and the genital organ, navel, chest, breast, arm-pit, neck, cheek, mouth, eye, forehead and crown.

அ தநீர்

அ தநீர ்amudanīr, ெப. (n.)

   1.  ந் , ெவள்ைள ( க் லம்); ( த்.அக.);; semen virile.

   2.  டாய் நீர ்( தக நீர)்; ( த்.அக.);; menstrual fluid or blood.

   3.  ண்ட நீர;் liquid contained in the amniotic sac in which the foetus lies (சா. அக.);.

   4.  ைரந்த பா னின்  ரிக்கப்பட்ட நீர;் whey.

அ தப்பார்ைவ

 
 அ தப்பாரை்வ amudappārvai, ெப. (n.)

    ளிரந்்த இனிய பாரை்வ; sweet inspiring look, as a lady's towards her lover (W.);.

     [அ தம் + பாரை்வ.]

அ தப்பால்

 
 அ தப்பால் amudappāl, ெப. (n.)

    ைலப்பால்; woman's breast milk (சா.அக.);.

     [அ தம் + பால்.]

அ தப்

 
 அ தப்  amudappī, ெப. (n.)

   தான் க்காய் (பச.் .);; unripe fruit of belleric myrobalan.

     [அ தம் +  .]

அ த ரம்

 
 அ த ரம் amudaburam, ெப. (n.)

    ஞ்சா (பச.் .);; a medicinal climbing plant.

அ தசே்ச தம் பாரக்்க;see amuda-c. cēvidam.
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அ தம்

அ தம் amudam, ெப. (n.)

   1.  ைலப்பால்; mother's breast milk.

   2. ஆ ன்பால்; cow's milk ( ங்.);.

   3. த ர ்( ன்.);; curd.

   4. மைழ (அக.நி.);; rain

   5.  ல் (ெபா .நி);; cloud.

   6. நீர;் water.

     " லங் ய வ தம்" (கல்லா. 5);.

   7. ேசா  ( ங்.);; boiled rice.

   8. உப்  ( ங்.);; salt.

   9. இனிைம (நாம ப.); ; sweetness.

     "ேதன்ெபா ந் த த றப் ப ரிலா நரம் ற் தம்" ( வக. 2048);.

   10.  ைவ ( ங்.);; taste, flavour, relish.

   11. ெப ைம (ெபா .நி.); ; eminence, greatness.

   12.  றந்த தன்ைம; excellence.

   13.  ம்பப்ப வ  (சங்.அக.);; desirable thing.

   14. உ ரம் ந் ; nectar of life.

அ த ைள

 
 அ த ைள amudamūḷai, ெப. (n.)

   ெப ைள;  cerebrum (சா.அக.);.

அ தேமந்தல்

 
 அ தேமந்தல் amudamēndal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   ெபரிேயாரக்்  உண்  பைடத்தல் ( டா.);; serving food to the holy or the great.

     [அ தம் + ஏந்தல்.]

அ தர்

 
 அ தர ்amudar, ெப. (n.)

   பால் ற் ம் ல்ைல நில மாக்கள், இைடயர ்( ங்.);; herdsmen, as dispensers of milk.

     [அ தம் (பால்); → அ தன் (ஆ.பா.); - அ தர ்(ப.பா.);.]

அ தவல்

 
 அ தவல்  amudavalli, ெப. (n.)

    ந் ல் ( வா.);; gulancha (ெச.அக.);—moon-creeper, Tinosphora cordifolia alias Menispermum cordifolium 
(சா.அக.);.

அ த

அ த  amudavi, ெப. (n.)

   1. க க்காய்; country gall-nut, chebulic myrobalan.

   2. அ தவல்  பாரக்்க;see amuda-valli.

   3. ெநல் ; country goose berry, Phyllanthus emblica (சா.அக.);.
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அ த ந்

அ த ந்  amudavindu, ெப. (n.)

 a mystic symbol representing ether, in the form of a globular drop.

     "அ  ள்ளி அ த ந் " ( .  .  பக். 2 ; 68);.

அ தெவ த்

அ தெவ த்  amudaveḻuddu, ெப. (n.)

     "கசதந பமவ ேவெழா ம் அகரம்

இகரம் உகரம் எகரம் நான் ம்

அ த ெவ தெ்தன் றைறந்தனர ் லவர"் (இலக்.  . 779);.

     [அ தம் + எ த் .]

அ ழ்  பாரக்்க;see amildu.

அ தனார்

 
 அ தனார ்amudaṉār, ெப. (n.)

   மா யக் ரவ ள் (ைவஷ்ணவாசாரிய ள்); ஒ வ ம் இராமா சாசாரியரின் காலத்தவ ம் 
இராமா ச ற்றந்தா ன் ஆ ரிய மானவர;் name of the author of the Ramanuša-nurranddai, contemporary 
of Rāmānujāchārya.

     [அ தம் → அ தன் (ஆ.பா.); - அ தனார.்]

அ தாரி

 
 அ தாரி amutāri, ெப. (n.)

    ைனக்கா  (மைல.);; cowhage (ெச.அக.); – cat-bean, Mucana pruriens (சா.அக.);.

அ

அ  amudu, ெப. (n.)

   1.  ைலப்பால்; breast milk.

   2. ஆ ன் பால்; cow's milk.

   3. உைற ேமார;் butter-milk, used for curdling boiled milk.

   4. ேசா ; boiled rice.

   5. உண ; food.

     "வாடா மல ம் நல்ல ம்" (ஞானவா.  ரகலா.8);.

   6. உப் ; salt.

     "அள்ளேலாங்களத ்த ன் பண் ம்" (கம்பரா. பால. நாட் . 54);.

   7. ெதய்வத் ற் ப் பைடக் ம் க வைக, உண வைககைளக் க் ம் ெபா செ்சால்; affix to the names 
of articles of food and drink offered to God.

எ- ; க ய , ப ப்ப , இைலய , த ர .

   8. மைழ (ெபா .நி.);; rain.

   9. நீர;் water.

     "அ ெகாப்பளித் ட வாங் " (ைதலவ. ைதல. 34);.

   10. உ ர ்ம ந் ; elixir.

   11. இனிைம ( ங்.);; sweetness.

அ த் -தல்

அ த் -தல் amuduguddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ைரேமார ்ஊற் தல் (மா யப் ராம.);; to add a little butter-milk to boiled milk to make curd (Vaişņ. Brāhm.);.
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அ ெசய்-தல்

அ ெசய்-தல் amuduseydal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உண் தல் (ஒ  கண்ணிய ைனச ்ெசால்);; to eat, dine (a term used to enhance respect);.

     "ந ெவண்ெண யாயர ்மங்ைகய ரிட ட வ  ெசய் " (பாரத. நச் . 1);.

அ ப

அ ப  amudubaḍi, ெப. (n.)

   1. உண ; food.

     'இவள்தான் அ ப  த் வ  சாத் ப்ப  த் வதாகாநின்றாள்' ( ல். ெபரியாழ். 3.7 ; 8. 
யா.);.

   2. அரி ; rice.

     "அ ப  றம் ல்ைல ெயன்ெசய் ேகன்" ( வாலவா. 31;12);.

ம. அ ப

     [அ  = ேசா . ப  = நா . அள , அள ட்ட ேசா  அல்ல  உண , அள ட்ட அரி .]

 அ ப  amutupaṭi, ெப. (n.)

   உண ச ்ெசல ; expenditure of food stuff.

     [அ +ப ]

அ  பைடத்-தல்

அ  பைடத்-தல் amudubaḍaiddal,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

   உண  பரிமா தல்; to serve food.

     "உைழ ைட ய  பைடெயன" ( வாலவா. 31; 11);.

அ பாைற

 
 அ பாைற amudupāṟai, ெப. (n.)

   ெப மாள் ேகா ல்களிற் ேசாற் டன் த ைர அல்ல  ளிசச்ாற்ைறக் கலக் ங் கற்பலைக; stone slab 
on which boiled rice is mixed with curds or prepared tamarind juice, in Vişou temples.

அ ரம்

 
 அ ரம் amuduburam, ெப. (n.)

     ஞ்சா; a medicinal climbing plant.

அ தசே்ச தம் பாரக்்க;see amuda-c. cē vidam.

அ மண்டபம்

 
 அ மண்டபம் amudumaṇṭabam, ெப. (n.)

   ேகா ல் மைடப்பள்ளி (கல்ெவட்.);; temple kitchen hall where food is prepared (Insc.);.

அ ேமார்

 
 அ ேமார ்amudumōr, ெப. (n.)

   உைறேமார;் butter-milk used for curdling boiled milk.

அ ைற

அ ைற amuduṟai, ெப. (n.)

   எ சை்ச ( ந்தா.நி. 198);; sour lime, Citrus medica acida.

     [அ  + உைற - அ ைற (பாைல உைறயச ்ெசய் ம் சா ள்ள கனிமரம்);.]

அ ட் -தல்

அ ட் -தல் amudūṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  ழந்ைதக் ப் பா ட் தல்; to feed a child with milk, to suckle.

   2.  ள்ைளக்  ஏழாம் மாதம் ேசா ட் தல் ( ங்.); ; to start feeding a child with boiled rice in the seventh month.

     [அ  + ஊட் . உண் (த. .); - ஊட்  ( . .);.]
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அ ெத த்

 
 அ ெத த்  amudeḻuddu, ெப. (n.)

   பாட் யற்ப  ஒ  ப வ ன் அல்ல  பாட ன் த ல் வரேவண் ய மங்கலெவ த்  ( ங்.); ; a letter 
deemed auspicious for commencing a poem, acc. to Poetics.

அ தெவ த்  பாரக்்க;see amuda-y-eluttu.

     [அ  + எ த் .]

அ ைத

அ ைத amudai, ெப.. (n.)

   1.  ந் ல்; gulancha.

   2. க மரம்; chebulic myrobalan.

   3. ெநல் ; emblic myrobalan.

அ ைத → Skt. amrita.

     [அ  → அ ைத.]

அ ந் ரம்

 
 அ ந் ரம் amundiram, ெப. (n.)

    த்தக்கா  (பரி.அக.);; straight sedge.

அ ந் ரி

 
 அ ந் ரி amundiri, ெப. (n.)

   அரி  (மா );; rice (Vaiśn.);.

     [ஒ கா. அ  + அரி. அ  = ேசா . அரி = அரி .]

அ ரி

அ ரி amuri, ெப. (n.)

   1.  த் ரம்,  றப்பாகச ் ழந்ைத த் ரம்; urine, esp. that of a child.

   2. கடல்நீர;் sea water.

   3. க ங் ன் ; a black species of Indian liquorice, Abrus precatorius.

   4. ஒ  ெச ; a plant.

எ-  : அ ரி ட் ச ்சாம்பலாக்கல்.

   5. ஒகப் ப ற் னால் உட ண்டா ம் அ தம்; nectar believed to be generated in the body by yogic 
exercises (ெச.அக.);.

ஓகம் → Skt. yoga.

     [உவர ்→ உவரி → உமரி → அமரி → அ ரி.]

அ ரிகம்

 
 அ ரிகம் amurigam, ெப. (n.)

    நீ ள் ளி க் ம் ஒ  பளிங் யற் ெபா ள்; a crystalline substance that exists in urine, urea (சா.அக.);.

     [அ ரி → அ ரிகம்.]

அ ரி ங்

 
 அ ரி ங்  amurisiṅgi, ெப. (n.)

   ஒ  ம ந்ெதண்ெணய்; a kind of medicated oil (சா. அக.);.
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அ ரித் ரகம்

 
 அ ரித் ரகம் amurittiragam, ெப. (n.)

    ண் க் கா ள்ளி க் ம் நீரக்் ழாய்கள்; the urinary tubes of the kidneys, urinoferous tubules 
(சா.அக.);.

     [அ ரி +  ரகம். ஒ கா.  ர →  ரகம் →  ரகம்.  ரத்தல் = ெச த்தல்.]

அ ரிதம்

 
 அ ரிதம் amuridam, ெப. (n.)

    நீர ்ெபய் க் ம் ம ந் ; medicine exciting discharge of urine, diuretic (சா.அக.);.

ஒ.ேநா ; அ ரிேயாட்

     [அ ரி → அ ரிதம்.]

அ ரிநஞ்

அ ரிநஞ்  amurinañju, ெப. (n.)

    நீரப்் ெபா ள்கள் உடம் ன் தா ற் ேசரவ்தனா ண்டா ம் நச் த்தன்ைம; urosepsis.

   2.   நீரி ண்டான நச் ப்ெபா ள்; urotoxin (சா. அக.);.

அ ரி -த்தல்
அ ரி -த்தல் amurimuṟittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    நீரி ள்ள களங்கங்கைள நீக் தல்; to remove the impurities in the urine (சா.அக.);.

அ ரியரத்தம்

 
 அ ரியரத்தம் amuriyarattam, ெப. (n.)

     நீரக்் க  அரத்தத் ற் கலப்பதனாேலற்ப ம் ேநாய்; morbid condition of blood due to retention of urinary 
matter normally eliminated by kidneys, uraemia (சா.அக.);.

     [அ ரி + அரத்தம்.]

அ ரி பாரக்்க;see amuri.

அ ரியான்

 
 அ ரியான் amuriyāṉ, ெப. (n.)

   நவசச்ாரம்; ammonia hydrochlorate (சா.அக.);.

     [அ ரி → அ ரியான்.]

அ ரி ப்

அ ரி ப்  amuriyuppu, ெப. (n.)

    நீரினின்ெற க் ம் உப் ; salt extracted from urine, urate.

   2.  ண்ணத் னின்  ( ண்ணாம் னின் ); நீைரப் ரிக் ம் ஓர ்உப் ; a salt used for absorbing water from 
lime (சா.அக.);.

     [அ ரி + உப் .]

அ ரி பாரக்்க;see amuri.
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அ ரிேயாட்

 
 அ ரிேயாட்  amuriyōṭṭi, ெப. (n.)

    நீைர அ க்க  ெவளிப்ப த் ம் ம ந் ; a medicine that hastens the secretion or excretion of urine, diuretic 
(சா.அக.);.

ஒ.ேநா.; அ ரிதம்

     [அ ரி + ஒட் . ஒ  → ஒட்  → ஒட் . ஒட் தல் =  ைரந்  ேபாக் தல்.

     'இ'  ைன தல் ஈ .]

    ப் ;     'அ ரத்ம்' என் ம் வ  வ நிைலயாதலால், அச ்ெசால் ம் அதைன நிைலச ்ெசால்லாகக் 
ெகாண்ட ட் செ்சாற்க ம் இவ்வகர த ற் ெகாள்ளப்பட் ல். அசெ்சால் வழக் ள்ள 
இடெமல்லாம் அ ரத்ம் அல்ல  அ தம் என்  மாற் க்ெகாள்க.

அ ைற

 
 அ ைற amuṟai, ெப. (n.)

    சணி ெமாக் ள் (இராசைவத்.);; pumpkin bud (சங்.அக.);.

அைம-தல்

அைம-தல் amaidal,    2 ெச. . . (v.i)

   1. ெந ங் தல்; to be near, crowd together, be close.

     "வைழயைம சாரல்" (மைலப . 181);.

   2. ெபா ந் தல்; to be attached, connected, joined.

     "பாங்கைம பதைல" (கந்த . ேதவ.  ப்பர. 9);.

   3. நிைறதல்; to be full, complete.

     "உ ப்பைமந் " ( றள், 761);.

   4. மாட் ைம ைடயதாதல்; to be excellent, glorious.

   5. அடங் தல்; to be comprised, included.

   6. அடக்கமா த்தல்; to become still, quiet, to subside, to be mild, gentle or tractable, to become submissive, modest 
or humble.

     "அைமயா ெவன்  யரத்தெந  ேவேலாய்" (கல்லா. பா . ேவலன். 15);.

   7. ஒ ங் தல்; to be reverentially obedient or silent.

     "வாய் ெமா  யைமந்  நின்றான்" (ஞானவா. ைவராக். 134);.

   8. தங் தல்; to abide.

     "மறந்தவ ணைமயா ரா ம்" (அகநா. 37; 1);.

   9. ப தல்; to be impressed, as on the mind.
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அைம-த்தல்

அைம-த்தல் amaittal,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. ேசரத்்தல்; to bring together.

     "அனா  யா  யைமக்க ேவண் ம்" ( . . பர. ேலாகா. ம . 18);.

   2. சாத் தல்; to offer in worship.

     "அ  மைறத் தாபத னைமத்  ெசம்மலர"் (கல்லா. 15);.

   3. நாட் த்தல்; to appoint, fix, as time.

     "நாளைமத் தைழக்க" (கல்லா. 15);.

   4. ஏற்ப த் தல், ேதாற் த்தல், அமரத்் தல்; to appoint, constitute, set up as a committee.

அதற்  ஒ   அைமக்க ேவண் ம் (உ.வ.);.

   5. அடக் தல்; to control, keep in subjection.

     " லைனந் ம் டயங் களிற் ெசலாதைமத் '' (ைவராக். சத. 37);.

   6. நி த் தல்; to stop.

     ' வ களின் மாரத்்தவத்ைத நிைனத்  இந்தக் த்ைத அைமக்ைகக்காக வணங்க' ( வ். 
ெபரியாழ். 1 . 9; 8,  யா.);.

   7. வசமாக் தல்; to get into possession, get over to one's interest.

   8. அைம ெபறச ்ெசய்தல்; to cause to be still, patient.

     "பாரிடக் கணங்கைளப் பாணியா லைமத் " (கந்த .  த்த. அக் னி. 67);.

அைம

அைம amai, ெப. (n.)

   1. அைம , ெபா த்தம் ( ங்..);; fitness.

   2. அழ  ( ங்.); ; beauty.

   3. நாணல்; reed, kaus.

   4. ெகட் ங் ல்; solid bamboo.

     "அைமெயா  ேவய்கலாம் ெவற்ப" (பழ. 357);.

   5.  ங் ல் ( ங்.);; bamboo, Bambusa arundinacea.

   6.  ந்தற்க ; coca-palm (சா.அக.);  - areca palm, Areca catechu (ெச.அக.);.

ம. அம

     [அம் தல் = ெபா ந் தல்,  தல். அம் → அைம. அைமதல் = ெபா ந் தல், ேசரத்ல்,

     ' ர தல், ெகட் யாதல். அைமத்தல் = ெபா த் தல்,  ைனதல்.]

 அைம amai, ெப. (n.)

    ன  (ைதலவ. ைதல. 124);; itching sensation.

     [நைம → அைம. நைம → நைமசச்ல் =  ன .]

 அைம amai, ெப. (n.)

   க ரவ ம் நில ம்  நிற் ம் நாளா ய கா வா நாள்; new noon, as the time when the sun and the moon 
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அைமசச்ன்

அைமசச்ன் amaiccaṉ, ெப. (n.)

   1. மந் ரி ( ங்.);; minister of a state.

     " ரேன யைமசச்னிக் காவ லற்ெகன ைவத்தான்" (பாரத. சம்பவ. 21);.

   2. மந் ரித் தைலவன் ( ங்.);; prime minister.

   3. மந் ரித் தைலவ ைடய நட்பாளன் ( ங்.);; friend of the prime minister.

   4.  யாழன் ( டா.);; the planet Jupiter.

ம. அமசச்ன்; க. அமாத்ய ; ெத. அமாத் .

     'அைமசச்ன்' என்ப , இயல்பாக ஒ  மந் ரிையக் க் ேமயன் , மந் ரித் தைலவைனக் 
க்கா . மந் ரித் தைலவைனக் க்கேவண் ன்,  தலைமசச்ன் அல்ல  தைலைமயைமசச்ன் 

என்  த்தல் ேவண் ம்.

மந் ரித் தைலவனின் நண்பைன ம் அைமசச்ன் என்ப  சற் ம் ெபா ந்தா .

கற்ப  (ப் கஸ்ப ); என்  ெபயர ்ெகாண் ந்த ஒ  வடநாட்  அைமசச்ைன அப் ெபய ள்ள 
யாழக்ேகாெளா  மயக் , அக் ேகாைள ம் அைமசச்ன் என்ற  ெதான்மக் ற் . ெதான்மம் = 

ராணம்.

இக்கால இந் ய நிைலக்ேகற்றவா , ந வண் அைமசச்ர ்தைலவைனத ்தைலைம மந் ரி (Prime 
Minister); என் ம், நாட்  அைமசச்ர ்தைலவைன தலைமசச்ன் (Chief Minister); என் ம் ேவ ப த் க் 

றலாம். மந் ரி (ஆ.பா.); - மந் ரினி (ெப.பா.);. அைமசச்ன் (ஆ.பா.);-அைமச்  (ெப.பா.);.

     'அைமத்தன்' (அைமத்ேதான்); என் ம் ெதன்ெசால் ம்

     'அமாத்ய' என் ம் வட ெசால் ம் வ ெவாத் ப்பதால், இவற் ட ் ன்னேத ன்னதற்  
லேமாெவன ஆராய்ச் ல்லாரக்்  ஐ றெவ ம்.

அைமசச்ா தம்

 
 அைமசச்ா தம் amaiccākidam, ெப. (n.)

   ெசங் ந்ெதாட் ; a red variety of rose-coloured sticky mallow, Pavonia zeylanica (சா.அக.);.

அைமச்

 
 அைமச்  amaicci, ெப. (n.)

   ெபண் அைமசச்ர;் a woman minister.

     [அைமசச்ன் (ஆ.பா.); - அைமச்  (ெப.பா.);.]

 அைமச்  amaicci, ெப. (n.)

    ைர தம் (அண்டவாதம்);; hydrocele (சா.அக.);.

     [ஒ கா. அைம (கட் , ெகட் ); → அைமச் .]

அைமச் யல்

அைமச் யல் amaicciyal, ெப. (n.)

   1. மந் ரித் ெதா ல்; duties of a minister.

     " வராந்தனி தல்வற்  மைமச் யல் ெசய்வார"் (கந்த . மேகந். அைவ . 114);.

   2. மந் ரி லக்கணம்; qualifications of a minister. 

     [அைம → அைமத்தன் → அைமசச்ன் → அைமச்  + இயல். இயல் = இலக்கணம், இயல் , ெதா ல்.]
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அைமச்

அைமச்  amaiccu, ெப. (n.)

   1. அைமசச்ன்; minister.

     "அ ைன  மாண்ட தைமச் " ( றள், 631);.

   2. அைமசச்ன  தன்ைம, அதாவ  அவன் ணங்க ஞ் ெசயல்க ம்; nature and functions of a minister. 

     [அைமத்தன் → அைமசச்ன் → அைமச் .]

 அைமச்  amaiccu, ெப. (n.)

    த்தம்; bile (சா.அக.);.

அைமத்தன்

அைமத்தன் amaittaṉ, ெப. (n.)

   மந் ரி, அைமசச்ன்; minister.

தலைமத்தன் மகன் (M.E.R. 1926-7, p. 89);.

ம. அமசச்ன்

அைமத்தன் → Skt. amatya.

     [அைமத்தல் = அர யற் க மங்கைள ஒ ங் ெசய்தல். அைம → அைமத்ேதான் → அைமத்தன்.]

அைமதல்

 
 அைமதல் amaidal, ெப. (n.)

   ெபா  (ெபா . நி.);; season, occasion, opportunity.

     [அைம → அைமதல்.]

அைம

அைம  amaidi, ெப. (n.)

   1. ெபா ந் ைக; being attached, joined.

   2. உைற டம் (சங். அக.);; residence, dwelling place, habitat.

   3. ெபா த்தம், த ; fitness, propriety.

     "அக ட ெந தா  மைம ைய" (கம்பரா. அேயாத். வனம் . 24);.

   4.  ; abundance, plenitude.

   5. நிைற ; fulness, perfectness, completeness.

   6.  றப் , மாட் ைம; grandeur, glory, magnificence, splendour.

     "அண்ணலங் க நக ரைம  ெசப் வாம்" ( வக. 78);.

   7. ெபாந் ைக ( ப் ); ; satisfaction, contentment.

     "அைம ெயா  ேபசாத ெப ைம ெப  ணசந்த்ர ராெமன ந்த ேப ம்" (தா . பரி ரண 3);.

   8. தன்ைம; nature.

     "ஆற் ன தைம யங் க யக் னான்" ( வக. 1176);,

   9. ெசய்ைக, ெதா ல்; deed, action.

     "அவ் ைட ெசய்  மைம  வாம்" (கந்த . ேதவ. ெதய்வ. 185);.

   10. சைமயம்; occasion, opportunity.

     "அன்னேதா ரைம  தன்னில்" (கந்த .  த்த ன்றா. 210);.
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அைம ப்ெபா

 
 அைம ப்ெபா  amaidippoḍi, ெப. (n.)

   மனவடக்கத்ைத ண் பண் ம் ஒ  ம ந் ப் ெபா ; a powder inducing tranquillity or calmness, a sedative 
(சா.அக.);.

     [அைம  + ெபா .]

அைமந்தபணி

அைமந்தபணி amaindabaṇi, ெப. (n.)

   ஒப் க்ெகாண்ட ேவைல; work that was accepted.

   2. இலவயமாகச ்ெசய்வதாக ஒப் க்ெகாண்ட ேவைல; a job or work that was undertaken without wages.

   3. இலவயமாகச ்ெசய்  க் மா  கட்டைள டப்பட்ட ஊரப்்ெபா ப்பணி; a village communal work that 
was ordained to be completed without wages.

     'இவ்வமஞ்ஞ  பண்ணாதவன் ெப மான  கள்க்  ஐம்ப ன்கைழஞ்ஞ ெபான் தண்டம்' ( வல்லம் 
கல்ெவட்  - T.A.S. ii, 194);.

     [அைம → அைமந்த + பணி.]

அைமப்பகம்

 
 அைமப்பகம் amaippagam, ெப. (n.)

   பலர ்அல்ல  பல வ ப்பார ்அல்ல  பல நாட்டார ்  ஏற்ப த் ம் ஒ  ெபா நல அல்ல  ட் ற ப் 
பணிநிைலயம் அல்ல  அ வலகம்; an organization, incorporation or public institution.

     'ஒன் ய நாட் னங்கள்' ஒர ்உலகப் ெபா  அைமப்பகம்.

     [அைம → அைமப்  + அகம்.]

அைமப்

அைமப்  amaippu, ெப. (n.)

   1.  ட்டர ,  ணரப்் , ேசரப்் ; uniting.joining.

     "அனா  யா  யைமக்க ேவண்  மைமப்  ேனா  மனா ேய" ( .  . பர. உலகா. ம . 18);.

   2. ெசால் அல்ல  ெசாற்ெறாடரக்் கட் ; structure or construction of a word or sentence.

ெசால்லைமப் , ெசாற்ெறாடரைமப் .

   3.   அல்ல  நகர ்கட் ைக; building a house or township.

டைமப் த் ைற, நகரைமப் த் ட்டம்.

   4. கட் க்ேகாப் ; build, constitution, style of construction.

கட் க்ேகாப் ச ்சரியா ல்லாைமயாற் க ங்காற் ற் க் கட்டடம் ந் ட்ட .

   5. கட்டட வ வைக; plan.

அவ் ட் ன் அைமப்  ஒ  வைகயான .

   6. அமரத்் ைக, ஏற்ப த் ைக; appointment, constitution, formation, setting up.

வரேவற் க் வைமப்  ஒ ங்காய் நைடெபற ல்ைல.

   7. இயற்ைகக்  மாறான உ ப்  அல்ல  இயல் ; abnormal feature. ைககால்களில் அவ்வா  
ர ப்ப  ஒர ்அைமப் .

   8. ஊழ்; destiny, fate.

எல்லா க் ம் அவரவர ்அைமப் ன்ப ேய நடக் ம்.
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அைமப்ேபான்

அைமப்ேபான் amaippōṉ, ெப. (n.)

   1. ெசய்பவன்,  ைன தல்; actor, agent.

     "அைமப்ேபா னாத ெலனக் ெகங்ேக" (ஞானவா.  வா. 20);.

   2. ஏற்ப த் ேவான்; organizer.

அைமேமானி

 
 அைமேமானி amaimōṉi, ெப. (n.)

   ெசங்ெகா  ேவ ; rosy-flowered leadwort, Plumbago rosea (சா.அக.);.

அைமய

அைமய amaiya,  .எ. (adv.)

   1. ெபா ந்த; fittingly, suitably, appropriately.

   2. ேபா யவள ; sufficiently.

   3. ெபாந் ைக ெபற ( ப்  வர);; to the degree or extent of satisfaction.

     " வைன யைமய ேநாக் " ( ரம் . கண்ணனவ. 27);.

அைமயப்பைட

அைமயப்பைட amaiyappaḍai, ெப. (n.)

    ங் காலத் ல் ரட்டப்ப ம் ேசைன ( க் ரநீ , 303);; forces raised within a short period.

     [அைமயம் + பைட.]

அைமயம்

அைமயம் amaiyam, ெப. (n.)

   இலா சை்ச (மைல.);; cuscuss grass (

   ெச. அக.);- லா ச் ; a fragrant grass (சா.அக.);.

 அைமயம் amaiyam, ெப. (n.)

   சைமயம் (சந்தரப்்பம்);; occasion, context, opportunity.

     "ஆனேதா ரைமயந் தன்னில்" (கந்த . உற்பத்.  க்கல். 72);.

     [அைமதல் = ெபா ந் தல், ேநரத்ல். அைம → அைமயம்.]

அைமயவன்

 
 அைமயவன் amaiyavaṉ, ெப. (n.)

   அ கன் ( வா.);; Arhat.

     [அைமதல் = அடங் தல்,  லனடங் தல். அைம + அவன் (ஆ.பா. ஈ ); - அைமயவன் = ஐம் ல  
மடங் ய அ கன்.]

அைமயாைம

அைமயாைம amaiyāmai, ெப. (n.)

   1.  ைடத்தற் க ைம; difficulty of attainment.

     "அைமயா ன்ப ண் ணாட் ல்" (ஞானவா.  க் ர. 9);.

   2.  ழ்ப்ப யாைம; disobedience.

   3. ெபாந் ைக யைடயாைம ( ப் ப்படாைம);; dissatisfaction.

     "ெப ம்பாழ் ெசய்  மைமயான்" (பட் னப். 270);.

அைமலம்

 
 அைமலம் amailam, ெப. (n.)

   மாப்பைச; a vegetable substance universally diffused in plants and generally extracted from wheat flour, rice, etc., starch 
(சா.அக.);.
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அைமவடக்கம்

அைமவடக்கம் amaivaḍakkam, ெப. (n.)

   1. அடங் ய ெவா க்கம் ( ன்.);; modesty, respectful behaviour.

   2. மனம் ஒ வ ப் பட்டடங் நிற்றல் (சங்.அக.);; restraint of the senses and concentration of mind.

   3. மைற  (சங்.அக.); ; disappearance.

   4. சா ; demise.

     [அைம  + அடக்கம். அைம → அைம . அடங்  → அடக்  → அடக்கம்.]

அைமவர

அைமவர amaivara,  .எ. (adv.)

   மனத் ட்ப ய; to be clearly understood and grasped.

     "ஆசாற் சாரந்்தைவ யைமவரக் ேகட்டல்" (நன். 41);.

     [அைம + வர. அைம → அைம  = ப .]

அைமவன்

அைமவன் amaivaṉ, ெப. (n.)

   1. அடக்க ள்ேளான்; one who has self-control.

   2.  னிவன்; sage, as a serene person.

     "  ெவன்  மைமவன்" ( நாயக . ப , 2);.

   3. அ கன் (நாநாரத்்த.);; Arhat.

   4. கட ள்; the Supreme Being.

     "அைமவன த  பணிந் " (இலக்.  . 159);.

அைம

அைம  amaivu, ெப. (n.)

   1. ேசர் ,  ட் ; joining, uniting.

   2. ஒப் ைம; similarity.

   3. ெபா ந் ைக, ஏற்றதாதல்; fitting, being suitable or acceptable, conformity.

     'அைம ன்ைம அம்மர ற் ேகலாைம' ( றள், 956, பரிேம. உைர);.

   4. நட் ப் ெபா த்தம்; friendly relation.

     "அஞ்  ம யானைம லன்" ( றள், 863);.

   5. இடங்ெகாண் ப்ப-வன்-வள்- ; resident, presiding deity.

     " க்கா ளைமேவ" (ேதவா. 7. 26 ; 2);.

   6. அடக்கம் ( ந்தா. நி.);; modesty, respectable conduct.

   7.  லனடக்கம் (சங்.அக.); ; control of the senses.

     "அைம  றக்  மமரரக்ள்" ( த்தா.  த்த. 14);.

   8. ெபா ைம; patience.

     "ஞாலத் தாரெ்காேலா வைம ன் க்ேகார"் (பாரத. நிைர, 132);.

   9. மனவைம ; peace of mind.

     "நிகரா  மைம ற்ேறா னிமல த்தனாம்" (ஞானவா. ேவதாள 3);.

   10. ஆ தல், ஆற் த்தல்; consolation, bearing the pangs of separation.

அயக்கம்

 
 அயக்கம் ayakkam, ெப. (n.)

   ேநா ன்ைம; free from disease, healthiness (சா.அக.);.

     [ஒ கா. அயங்  → அயக்  → அயக்கம். அயங் தல் =  ளங் தல்.]
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அயக் -தல்

அயக் -தல் ayakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அைசத்தல்; to shake, cause to tremble.

     " ன் க ளயக்க ன்" (கம்பரா.  த்த. ேச ப. 10);.

     [அைல → அைச → அசக்  → அயக் .]

அயகத் ைன

 
 அயகத் ைன ayagattiṉai, ெப. (n.)

   ெசந் ைன; red millet (சா.அக.);.

அயகம்

அயகம் ayagam, ெப. (n.)

   1.  ஞ்சா; species of Gymnema (ெச.அக.);

— the small Indian ipecacuanha, Gymnemia silvestre alias G. parviflorum (சா.அக.);.

   2. வசம்  (மைல.); ; sweet-flag, Acorus calamus (சா.அக.);.

அயங் -தல்

அயங் -தல் ayaṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ளங் தல்; to shine, appear bright.

     "பல்ல யங் தைல ேயந் னார"் (ேதவா. 2.211 ; 4);.

     [வயங் தல் =  ளங் தல். வயங்  → அயங் .]

அய

 
 அய  ayadi, ெப. (n.)

    நாமப்பாைலக்ெகா  ( .அ..);; oval-leaved China root.

அயம்

அயம் ayam, ெப. (n.)

   1. பள்ளம்; depression, ditch, valley.

     "அய  ய " (க த். 46;9);.

   2.  ளம் ( ங்.);; tank, pond.

     "அயத் வளர ்ைபஞ்சாய்" (அகநா. 62;1);.

   3.  ைன (அகநா. 38, உைர);; spring on a mountain.

   4. நீர ் ( ங்.);; water.

   5. மைழநீர ்(பச.் .); ; rain water.

   6. ேச  (உரி.நி.);; mud, mire.

     [பள் → பய் → பயம் → பயம்  = பள்ளம். பயம் → அயம். இனி, பள்ளம் → பய்யம் → பயம் என் மாம்.]

 அயம் ayam, ெப. (n.)

    லா; a shrub.

 அயம் ayam, ெப. (n.)

   ஐயம் (சந்ேதகம்);; doubt.

     "மன்னவன்...அயம ெதய் " ( வாலவா. 33;15);.

     [ஐயம் → அயம்.]

அயமவா

 
 அயமவா  ayamavāti, ெப. (n.)

அயவா  பாரக்்க;see ayaváši.
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அய

 
 அய  ayami, ெப. (n.)

   ெவண்க  (மைல.);; white mustard.

அயர்-தல்

அயர-்தல் ayartal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1.  ைளயா தல்; to play, sport.

     "மடக்  மாக்கேளா ேடாைர யய ம்" (க த். 82 ;9);.

   2. ேசாரத்ல், தளரத்ல், இைளத்தல்; to become weary, to be fatigued, to be exhausted.

     "அ ேய  மயலார ்ேபால வயரே்வேனா" (  வாச. 32 ;9);.

   3. உணரவ் தல்; to lose consciousness, as in fainting, sleep, or drunkenness.

     "கள் ண் டயரத்ல்" ( ரம் .  ரி ர. 28);. -, 2 ெச. ன்றா . (v.t);

   1. ெமய்வ ந் ச ்ெசய்தல்; to labour hard, to do dili-gently.

   2. ெசய்தல் ( வா.); ; to do, perform.

   3. ேதர ்ெச த் தல்; to drive, as a chariot.

     " ண்ேட ரயரம் " (க த். 30;19);.

   4. வ ப தல்; to worship.

     "ப ெசய் தயரா நிற் ம்" ( க்ேகா. 348);.

   5. ேவலன் ெவ யா தல்; to dance under possession by Muruga.

     "ெவ யயர ் யன்களம் ெபாற்ப" (அகநா. 98;19);.

   6.  ழாக் ெகாண்டா தல்; to celebrate a festival.

   7.  ந்ேதாம்பல்; to entertain guests.

அயர்-த்தல்

அயர-்த்தல் ayarttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மறத்தல்; to forget.

     "அங்கவ டன் ற மயரப்்பா ெயன்ேற" (மணிேம. 19 ; 9);.

அயரக்் -தல்

அயரக்் -தல் ayarkkudal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மறத்தல்; to forget.

     "தன்ைன யயரக்் தல்" (உபேதசகா.  வ ண்ணி. 28);.
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அயரச்்

அயரச்்  ayarcci, ெப. (n.)

   1. ெசய்ைக; deed, action, performance.

     "சாறயரச்்  ைளப்பன" ( கா த்.  ந்தரா. 4);.

   2. கைளப் , ேசார் ; fatigue, weariness.

   3. மற ; forgetfulness.

     "அயரச்்  மனத் ல த் " (ைசவச. ெபா . 372);.

   4. மனக் கவற் ; anxiety.

     "அயர் லர"் ( றநா. 182;6);.

   5. வ த்தம்; distress.

     "மைறந்  ேபா னா ெரனச்  தயரச்்  மனத் னிைறந்த ேதார ்ெப ங்கவற் ைய" ( ைள. 
இரசவா.27);.

   6. வ க் ைற ; weakness.

   7. உணரவ் ; unconsciousness.

   8. ேசாம்  (சங்.அக.); ; slackness, lethargy.

   9. ெவ ப்  (சங்.அக.); ; dislike, disgust, aversion.

ம. அயரச்ச்

     [அயர ்→ அயரச்் .]

அயரத்்த மறந்த

 
 அயரத்்த மறந்த  ayarddadumaṟandadu, ெப. (n.)

   மறந் ேபான ெபா ள் அல்ல  ெசய் ; forgotten thing or matter.

அயரத்்த  மறந்த  ஏேத ந்தால் இப்ெபா ேத பாரத்் க்ெகாள் ங்கள் (உ.வ.);.

     [மர ைண ெமா  (idiomatic words-in pairs);.]

அயர்

அயர்  ayarti, ெப. (n.)

   1. இைளப் ; feebleness, languor.

   2. கைளப் , ேசார் , தளர் ; weariness, fatigue.

   3. உணரவ் ; fainting, loss of consciousness.

   4. மற ; forgetfulness.

   5. ேசாம்  (சங்.அக.); ; slack-ness.

ம. அயர்  ; க. அய  ; ெத. அ .

     [அயர ்+   (ெதா. ெப. ஈ );.]

அயர் மற

 
 அயர் மற  ayardimaṟadi, ெப. (n.)

   மறப் த் தன்ைம; forgetfulness.

அயர் மற யா ராேத (உ.வ.);.

மர ைணெமா

அயர் மற  என்ப , எ ைக ேநாக் த் தவறாக அர மற ெயன்  உலக வழக் ல் 
வழங் வ ன்ற .
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அயர்ந்த க்கம்

 
 அயரந்்த க்கம் ayarndatūkkam, ெப. (n.)

   உைழப் னா ங் கைளப் னா ம் ஏற்பட்ட ெமய்ம்மறந்த க்கம்; deep sleep caused by hard labour and 
exhaustion.

அயர்ப்

அயரப்்  ayarppu, ெப. (n.)

   மறப் ; forgetfulness.

     "அயரப்் லா தாேன ேயாலம்" (ெபரிய . இயற். 29);.

ம. அயரப்்

     [அயர ்+   (ெதா.ெப. ஈ );.]

அயர்

அயர்  ayarvu, ெப. (n.)

   1. ேசார்  (நாநாரத்்த.);, தளர் ; fatigue, weariness.

     "கைளந்  கைளந்தயர ் வார"் (ேச . நாட் . 62);.

   2. ேசாம் ; slackness, lethargy.

     "அயர் ல் காலன்" (ஞானவா. ஞான ண். 20);.

   3. மனக்கவற் ; anxiety.

     "உல டன் ெப ங் ெகாள்ளல ரயர் லர"் ( றநா. 182;6);.

   4. வ த்தம் (நாம ப.);; suffering.

     "அயர ்வன் ல்" (ஞானவா.  ண். 84);.

   5. அவலம்; distress.

   6. மயக்கம் (நாநாரத்்த.);; dizziness, fainting, swooning.

   7. மத்தம்; suspension of sensibility.

   8. ெவ ப் ; disgust, aversion.

ம. அய

     [அயர ்+   (ெதா. ெப. ஈ , ப. ெப. ஈ ].

     [அ  →  .]

அயர் ர்-த்தல்

அயர் ர-்த்தல் ayarvuyirttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. இைளப்பா தல்; to rest.

     " வயர ் ரக்்  மாரப்ன்" ( ளா.  ற. 23);.

   2.  ந் தல்; to be spilled.

     "கள்ளயர ் ரக்் ஞ் ெச ங்கமல ெமன்ெபா ட்  வள்ளல்" ( ரம் . அட்ட. 8);.

   3. ேசார்  நீங் தல்; to be relieved of fatigue, to recoup one's energy.

     " கயர ் ரக்் ஞ் ேசாைல" ( ளா.  ற. 23);.

   4. மயக்கந் ரத்ல்; to recover from stupor.

   5. வ த்தந் ரத்ல்; to be relieved of suffering.

     [அயர்  + உ ர.் உ ரத்்தல் = ெவளிப்ப த் தல், தளர்  அல்ல  மயக்கந் ரத்ல்.]

அயரப்ேபா -தல்

அயரப்ேபா -தல் ayarappōṭudal,    19 ெச.  ன்றா . (v.t.)

அசரப்ேபா -தல் பாரக்்க;see asara-p-pôdu-.

     [அயர + ேபா .]
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அயர -தல்
அயர -தல் ayaraviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

அயரப்ேபா -தல் பாரக்்க;see ayara-ppõdu-.

அயல்-தல்

அயல்-தல் ayaltal,    11 ெச. . . (v.i.)

   காரம் தல், உைறத்தல்; to be acrid, pungent.

ழம்  அய ற  (உ.வ.);.

     [அழல் → அயல்.]

அயல்

அயல் ayal, ெப. (n.)

   1. அ டம்; neighbourhood, adjacent place.

     "தனக்கய ன் வந்த பரிசனத்ைத" (கந்த . உற்பத். காம தக. 65);.

   2. இடம் ( ங்.);; place.

   3. ெவளி டம்,  றம் ; outside.

     "ெபாய்வாரத்்ைத ெசால் ேலா வ ட ்கய மாய்" (தா .  க. 3);.

   4. ேவற் னமான , ெவளிநாட்ட ; that which is foreign or alien.

     "ஆ ற ெவனக் ங் காரய ள்ளார"் ( வாச. 22;8);.

   5. ேவ ; that which is different.

     " ரி வா யயல்ேபாலாய்" (ஞானவா.  ரத . 3);.

-, இைட. (part.);

   இடப்ெபா ; a locative ending.

     "தைலக் வட்டயன்ம  தவ  மாளிைக" (கம்பரா.அேயாத் நகரநீ்ங். 193);.

ம. அயல்

     [அள் தல் = ெந ங் தல், ெச தல். அள் → அய் → அயல்.]

 அயல் ayal, ெப. (n.)

அயலகத்தான்

அயலகத்தான் ayalagattāṉ, ெப. (n.)

   1. அ த்த ட் க்காரன்; next door neighbour.

   2. பக்கத் ள்ளவன்; neighbour.

   3. ெவளி ரான்; Stranger.

ம. அய , அயல்காரன்.

     [அயல் + அகம் ( , இடம்); + அத்  (சாரிைய); + ஆன் (ஆ.பா. ஈ );.]

அயலகம்

__,

ெப. (n.);

   1. அ த்த ; next house.

   2. பக்கம்; neighbourhood

     [அயல் + அகம்.]

அயலத்தான்

 
 அயலத்தான் ayalattāṉ, ெப. (n.)

அயலகத்தான் பாரக்்க;see ayal-agattan.
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அயலவன்

அயலவன் ayalavaṉ, ெப. (n.)

   1. பக்கத்தான்; neighbour.

   2. ேவற் ரான், உறவல்லாதவன்; stranger.

   3. ெநா மலான் ( டா.); ; a neutral.

ம. அயலான்

     [அயல் + அவன் (ஆ.பா. ஈ );.]

அயலன்

 
 அயலன் ayalaṉ, ெப. (n.)

அயலவன் பாரக்்க;see ayalavan.

அயலார்

அயலார ்ayalār, ெப. (n.)

   1. பக்கத்தார;் neighbours.

     "அன் ைடயன் ெகால்ெலன் றயலா ெர த் ைரப்ப" (கந்த .  த்த. இரணியன் . 8);.

   2. ஏவலாளர;் servants.

     "தன் பன்னிெயா  மயலார ் ற்றந் தமேரா ம்" ( ைள. உலவரக்்ேகா. 18);.

   3. உறவல்லாத றர,் ேவற் டத்தார;் strangers.

     [அயல் + ஆர ்(ப.பா. ஈ );.]

அயலார்காட்

அயலாரக்ாட்  ayalārkāṭci, ெப. (n.)

   கண்ேடார ்சான்  (Cola. II. ii, 258);; testimony of eye witnesses.

     ''அயலார ்தங்கள் காட் ல்" (ெபரிய . த த்தாட.் 56);.

அயலாள்

 
 அயலாள் ayalāḷ, ெப. (n.)

   உறவல்லாத ெவளி ரா-ன்-ள்; stranger.

     [அயல் + ஆள்.]

அயலான்

அயலான் ayalāṉ, ெப. (n.)

   1. பக்கத்தான்; neighbour.

   2. உறவல்லாத ெவளி ரான்; stranger.

   3. பைகவன்; enemy.

     "அயலா ரி லஞ் ேல ெயான்ைற ைவத்தான்" (கம்பரா. பால.  ைகப். 10);.

ம. அயலான், அயவன்.

     [அயல் + ஆன் (ஆ.பா. ஈ );.]

அய

அய  ayali, ெப. (n.)

   1. ெவண்க  (மைல.);; white mustard, Brassica alba.

   2.  ற்றரத்ைத; lesser galangal, Alpinia galanga (mimor); (சா.அக.);.

அய லாட்

அய லாட்  ayalilāṭṭi, ெப. (n.)

   அ த்த ட் ப் ெபண்; woman of the next house.

     "அ த ண்கநம் மய  லாட் " (நற். 65);.

     [அயல் + இல் ( ); + ஆட்  (ெபண் );. ஆள் (ெபா.பா.); - ஆளன் (ஆ.பா.); - ஆட்  (ெப.பா.);. ஆளன் = 
ஆடவன். ஆட்  = ெபண் . ஆள் +   (ெப.பா.ஈ ); - ஆட் . அத்  (தாய்); →   (ெப.பா. ஈ ); - ஒ.ேநா ; 
மறத் ,  றத் , வண்ணாத் .]
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அய ைர

அய ைர ayalurai, ெப. (n.)

   1. அயலாெரா ப்பட்ட ைர; resolute talk of neighbours.

   2. இைய ல்லாத ேபச் ; irrelevant talk.

     "கயல் ைர கண்ணிைய

அய ைர ைரத்த " ( க்ேகா. 137, ெகா );.

     "அய ைர - தைலமகட் யா ம் இைய ல்லாத ைர ;

அயலா ெரா ப்பட்ட ைர ெயன் மாம்" (ெ  உைர);.

     [அயல் (அயலார)்; + உைர (ெபண்ேகாடற் ேபச் );.]

அயைல

 
 அயைல ayalai, ெப. (n.)

அ ைல பாரக்்க;see ayilai.

அயேலார்

அயேலார ்ayalōr, ெப. (n.)

   1. பக்கத்தவர;் neighbours.

   2. மற்ைறேயார;் others.

     "ஆரியர ்ேப வ தா  யயேலாரக்் ெகல்லா மரிதான" (ஞானவா.  ட்  17);.

     [அயலார ்→ அயேலார.்]

அயவகண்டம்

 
 அயவகண்டம் ayavagaṇṭam, ெப. (n.)

    க்ைக; bristly bryonia, Bryonia scabra (சா.அக.);.

அயவந்

அயவந்  ayavandi, ெப. (n.)

   ஒ  வநகர;் a Saiva shrine.

     "அயவந்  யமரந்்த  மங்கணரத்ம் ேகா ல் ம ங்கைணந் " (ெபரிய .  ஞான. 461);.

அயவம்

 
 அயவம் ayavam, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் டற் ; one of the seven species of worms in the intestines (சா.அக.);.

அயவல்

 
 அயவல்  ayavalli, ெப. (n.)

   ேகாைவ; Indian caper, Bryonia grandis (சா.அக.);.

அயவா

 
 அயவா  ayavāci, ெப. (n.)

   வசம்  (பச.் .);; sweet flag.

ம வ. அயவாரி, அயவாரி .
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அயவாரி

அயவாரி ayavāri, ெப. (n.)

   1. அயவா  பாரக்்க;see ayavaşi.

   2. ெசந்நாகதாளி; crimsonflowered prickly pear, Opuntia monocantha (சா.அக.);.

 அயவாரி ayavāri, ெப. (n.)

   வசம் ; sweet-flag.

     [Skt. aja+ari → த. அயவாரி.]

அயவாரி

 
 அயவாரி  ayavāridi, ெப. (n.)

அயவா  பாரக்்க;see ayavaši.

அயவா கம்

 
 அயவா கம் ayavārugam, ெப.. (n.)

   ெசந்நா ; a red species of the plant, Achyranthes aspera (சா.அக.);.

அய

 
 அய  ayavi, ெப. (n.)

    ற்றரத்ைத (மைல.);; lesser galangal, Alpinia galangal (minor); (சா. அக.);.

ம வ. அய , அய கம்.

அய கம்

 
 அய கம் ayavigam, ெப. (n.)

அய  பாரக்்க;see ayavi.

அய

 
 அய  ayavu, ெப. (n.)

   அகலம் ( ந்தா.நி.);; breadth, width.

அயற்ப -தல்

அயற்ப -தல் ayaṟpaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   நீங் ப்ேபாதல்; to leave, depart, disappear.

     "இயற்ப  மான  க  நாண  மயற்பட" (கந்த . மேகந், சயந்தன் . 5);.

     [அயல் (பக்கம், அப்பால்); + ப தல் (ேசரத்ல், ெசல் தல்);.]

அய

அய  ayaṟu, ெப. (n.)

    ண்வழைல,  ண்ணின் ெபா க் ; scab of a wound, excrescence resulting from a sore.

     "அய ேசா  ஞ்ெசன்னிய" ( றநா. 22;7);.

ம. அய

     [ஒ கா. அள  → அய . இனி, அச  → அய  என் மாம்.]

அச  பாரக்்க;see asaru.

அயன் ப்

 
 அயன் ப்  ayaṉmuppu, ெப. (n.)

   தைலப் ண்டம் ( உக் ); ; the first-born foetus (சா.அக.);.

507

www.valluvarvallalarvattam.com 507 of 19068.



அயன்ைம

அயன்ைம ayaṉmai, ெப. (n.)

   உறவன்ைம; absence of kinship, non-relationship.

     "எமக் வன் யாெரன்  அயன்ைம தலாம்" (ெதால். ெபா ள்.  ற். 6, நச.் உைர);.

     [அயல் + ைம (ப.ெப. ஈ );.]

அயா

அயா ayā, ெப. (n.)

   1. தளரச்்  ( வா.);; languor, faintness.

   2. வ த்தம்; distress.

     "மானயா ேநாக் யர ்ம ங் ல்" ( வக. 1822);.

     [அயர ்→ அயா. அயரத்ல் = தளரத்ல், வ ந் தல்.]

அயாகம்

 
 அயாகம் ayākam, ெப. (n.)

   மத்ைத (ஊமத்ைத);; datura, Datura fastuosa.

ம வ. அ கம், அ கா, அ ரகம்.

அயாஞ்

 
 அயாஞ்  ayāñji, ெப. (n.)

   நிலப்பைன, ஒ  ம ந் செ்ச ; a medicinal herb, Curculigo orchioides (சா.அக.);.

ம வ. அ ஞ்

அயாந் ரமாகம்

அயாந் ரமாகம் ayāndiramākam, ெப. (n.)

   1. க ங்காணம் (பச.் ); ; a species of horsegram (ெச. அக.);.

   2. க ங்காக்கணம்; crow creeper, Clitoria ternatea (சா.அக.);.

ஒ.ேநா ; அ த் ரம்

அயாரியம்

 
 அயாரியம் ayāriyam, ெப. (n.)

   ெநட் செ்ச ; cork-plant (சா.அக.);.

அயா

 
 அயா  ayāli, ெப. (n.)

   ேகாைர (பச.் .);; sedge (ெச.அக.); – a species of grass, Cyperus (சா. அக.);.

அயா -தல்

அயா -தல் ayāvudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   வ ந் தல்; to be distressed.

     "மானயா ேநாக் யர"் ( வக. 1822);.

ம. அய

     [அயர ்(தளர)்; → அயா (வ த்தம்); → அயா .]
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அயா ர்-த்தல்

அயா ர-்த்தல் ayāvuyirttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ெநட் ரத்்தல், ெப செ்ச தல்; to take a deep breath, to sigh.

     "அ தன ேளங்  யயா ரத்் ெத த ம்" (மணிேம. 21;26);.

   2. இைளப்பா தல்; to take rest.

   3. மயக்கந் ெதளிதல்; to recover from swoon.

   4. வ த்தந் ரத்ல்; to be relieved of distress or pain.

   5. ெகாப் ளித்தல்; to bubble up, burst forth.

     "நறவயா ரக்்  மாைல" ( வக. 1125);.

-, 4 ெச. ன்றா . (v.t.);

   இைளப்பாற் தல்; to give rest to, to refresh.

     "எம்ைமச ் மந்தயா ரத்்த வாண்ைம" ( வக. 2947);.

     [அயர ்→ அயா (தளரச்் , வ த்தம்); + உ ர.் உ ரத்்தல் =  ச் ட் த் ரத்ல்.]

அ கம்

அ கம் ayigam, ெப. (n.)

   1. அயாகம் பாரக்்க;see ayagam.

   2. இல ; silk-cotton tree (சா.அக.);.

அ கா

 
 அ கா ayikā, ெப. (n.)

அ கம் பாரக்்க;see; ayigam.

அ ங்கவைல

 
 அ ங்கவைல ayiṅgavalai, ெப. (n.)

    ைட ன்; bluish-green sardine fish, Clupea fimbria;(சா. அக.);.

அ ஞ்

 
 அ ஞ்  ayiñji, ெப. (n.)

அயாஞ்  பாரக்்க;see aydfji.

அ த் ரம்

அ த் ரம் ayittiram, ெப. (n.)

   1. க ங்காணம்; black horse-gram (ெச.அக.);.

   2. க ங்காக்கணம்; crow creeper, Clitoria ternated (சா. அக.);.

அ நார்

 
 அ நார ்ayinār, ெப. (n.)

ஐநார ்பாரக்்க;see; ainar.

அ ப்ைப

 
 அ ப்ைப ayippai, ெப. (n.)

   ஒ  ெச ; a shrub.
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அ ர்-த்தல்

அ ர-்த்தல் ayirttal,    4 ெச. . . (v.i)

   ஐ தல் (சந்ேத த்தல்);; to suspect.

     "அ ங்க  வா  ல ரா  ன்" (மைலப . 491);.

-, 4 ெச. ன்றா , (v.t.);

   மைறத்தல்; to hide, conceal.

     "உ ரைன யாய  ராம ைர ெயனக்ேக" (தஞ்ைசவா. 303); - (சங்.அக.);.

     [ஐ (ஐயம்); → அய் → அ ர.் ஐ தல் = ெசால்லத ்தகாெதன்  மைறத்தல் (ெசாக்கப்ப நாவலர ்
உைர);.);

அ ர்

அ ர ்ayir, ெப. (n.)

   ஐய ணர் ; doubt, suspicion.

     "அ ரிற் ரந்்தேப ர ஞ ம்" ( ைள.  நகர. 65);.

     [ஐ (ஐயம்); → அய் → அ ர.்]

 அ ர ்ayir, ெப. (n.)

   1.  ண்ைம ( வா.);; fineness, subtlety.

   2.  ண்மணல்; fine sand.

     "அ ர ெச ைலக் காயா அஞ்சனம் மலர" ( ல்ைலப். 92-3);. ம. அ ர.்

   3. ச க்கைர; Sugar.

     "அ ந் ேத ம்" (கம்பரா. பால. நாட் . 55);.

   4. கண்டச க்கைர ( வா.);; candied sugar.

   5.  ைகக் ம் ஒ  ெவள்ைள ந மணப்ெபா ள்; name of an imported white fragrant substance for burning.

     " ட ைச ம ங் ன் ெவள்ள ர ்தன்ெனா " ( லப். 4;35);.

   6.  நீர ்(இராசைவத்.);; urine.

   7. ெவள்ேவலம்படை்ட; the bark of white acacia, Acacia leucophloea (சா.அக.);.

   8. யாைனக்காஞ்ெசா ; a species of nettle, Tragia involucrata (சா.அக.);.

அ ர்க்க

அ ரக்்க  ayirkkaḍu, ெப. (n.)

   யாைனத் றட்  ( ந்தா. நி.220); ; goad for elephants.

     [அ ல் =  ரை்ம. ேகா  = வைள , ெகாம் . அ ல் + ேகா  - அ ற்ேகா  → அ ரக்்க .]

அ ற்க  பாரக்்க;see ayir-kadu.

அ ர்த் ைரத்தல்

அ ரத்் ைரத்தல் ayirtturaittal, ெப. (n.)

     (அகப்.); தைலமகளின் கண் வப்  த யவற்ைறத் ேதா  கண்  ஐயங்ெகாள்வைதக் ம் 
அகப்ெபா ட் ைற;

 theme describing the maid's doubts on seeing the reddened eyes, etc., of the heroine (கள யற்.);. 50);.

     [அ ரத்்  + உைரத்தல்.]
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அ ர்ப்

அ ரப்்  ayirppu, ெப. (n.)

   1 ஐ ற ; doubt, suspicion.

     "அண்ணலங் மர ராெமன் ற ரப்்  மரசர ்யா ம்" (பாரத.  ெரள. 63);.

   2. (இைச);  ஞ்  யாழ்த் றவைக ( ங்.);;     [அ ர ்→ அ ரப்் .]

 அ ரப்்  ayirppu, ெப. (n.)

    றப்பண்களின் ஒ  வைக. (113:119.);.; a musical note.

     [அ ர+்அ ரப்் ]

அ ரகம்

அ ரகம் ayiragam, ெப. (n.)

   1. மத்தங்காய்; அ கம் பாரக்்க;see ayigam.

   2. க மத்ைத (கா மத்ைத);; black variety of datura, Stramonium fastuosa (சா.அக.);, ( த்.அக.);—purple 
stramony (ெச.அக.);.

அ ரம்

 
 அ ரம் ayiram, ெப. (n.)

   கண்டச க்கைர ( .அ.);; candied sugar.

     [அ ர ்=  ண்ைம,  ண்மணல். அ ர ்→ அ ரம்.]

அ ரி

 
 அ ரி ayiri, ெப. (n.)

    ன் ள்ைள எ க்க உத ங் கத் ; a knife, for picking out the bones of fish (W.);.

ம. அ ரி

     [அ ல் =  ரை்ம, அ ல் → அ ர ்→ அ ரி.]

 அ ரி ayiri, ெப. (n.)

   ெநட் ப் ல்; long grass (ெச.அக.);—pith-grass, Typha angustifolia (சா.அக.);.

அ ரியம்

 
 அ ரியம் ayiriyam, ெப. (n.)

   ெநட்  ( .அ.);; sola pith, Aeschynomene aspera.
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அ ைர

அ ைர ayirai, ெப. (n.)

   1.  ண்மணல்; fine sand.

     "அ ைர வாரக்ைரக் டகடல்" ( ளா. கல்யா. 53);.

   2. ஒ   ஆற் ன் அல்ல  ளத் ன்; a small river-fish or tank-fish.

     " மரியம் ெப ந் ைற ய ைர மாந் " ( றநா. 67 ; 6);

   ெநாய்ம் ன்; small edible freshwater fish, loach, sandy coloured Cobitio thermalis.

     " ெவண் காக்ைக...... அ ைர யா ம்" (ஐங் . 164); (ெச. அக.);. ம. அ ர.

   3. ேசரநாட் ள்ள ஓர ்ஆ ; name of a river in the Céra country.

     "உ ெக  மர  ன ைர மண்ணி" ( லப். 28; 145);.

   4. ேசரநாட் ள்ள ஒ  மைல; name of a hill in the Céra country.

   9 miles west of Palani.

     "ேந யர ்ெந வைர ய ைரப் ெபா ந" (ப ற் ப். 21;29);.

     [ஐ → அய் → அ ர ்=  ண்ைம. அ ர ்→ அ ைர =  ண்மணற் ன்,  ண்மணலா .]

அ ல்-தல்

அ ல்-தல் ayiltal,    7 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உண் தல்; to eat

     "அ  ல ல்ேவார ்தம்ைம" ( ைள. உக். ேவல்வைள. 60);.

   2. ப தல்,  த்தல்; to drink.

     "பால  ற்  ெபா தத் னில்" (கந்த . உற்பத். சரவண. 33);.

     [ஐ =  ண்ைம, ெமன்ைம. ஐ → அய் → அ ல். அ தல் =  ழந்ைத  தாக 
ெமல் ண ண் தல். அ ல் → அ  → அ னி =  ழந்ைத தன் தலாக உண் ஞ் ேசா . இனி, 
அள் தல் =  கரத்ல். அைளதல் =  கரத்ல், அள் → அய் → அ ல் என் மாம்.]

அ ல்

அ ல் ayil, ெப. (n.)

   1.  ரை்ம; sharpness.

     "ஆண்மகன் ைக  ல ல்வாள்" (நால . 386);.

   2. ேவல்; javelin, lance.

     "அ ல் ைர ெந ங்கண்" (ஞானா. 33);. ம. அ ல்.

   3. அ ைவெசய் ம் கத் ; surgical knife, lancet.

     "அ லரி ரைல ப் ண்" (ஞானா. 30);.

   4. கலப்ைப (சங்.அக.);; plough.

ெத. அயர.

   5. இ ம் ; iron.

     "அ லாேல ேபாழ்ப வ ல்" (பழ. 8);. ம. அ ல்.

   6. ேகாைர; sedge (W.);.

   7.  க்ைக (பச.் .);; rough bristly bryony, Bryonia scabra (சா.அக.);.

   8. ேவலம்படை்ட (இராசைவத்);; babul bark.

     [அள் =  ரை்ம, அள் → அய் → அ ல் =  ரை்ம,  ரிய ெபா ள்.]

 அ ல் ayil, ெப. (n.)
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அ லம்

 
 அ லம் ayilam, ெப. (n.)

   இ ப்ைபேவரப்் படை்ட (இராசைவத்.);; bark of the mahwa root (ெச.அக.); — the root bark of the flower dropping 
tree, Bassia longifolia (சா.அக.);.

அ லவன்

அ லவன் ayilavaṉ, ெப. (n.)

    கன்; Lord Muruga, as bearing a javelin.

     " ைனகாவன் ம ைல மணந்த வ லவ" ( ப் . 341);.

     [அ ல் + அவன் (ஆ.பா. ஈ );. அ லவன் = ேவற்பைட ைடயவன்.]

அ லான்

 
 அ லான் ayilāṉ, ெப. (n.)

அ லவன் பாரக்்க;see ayil-avan (உரி.நி.);.

     [அ ல் + ஆன் (ஆ.பா. ஈ );.]

அ லா

 
 அ லா  ayilāli, ெப. (n.)

   ெசந்நாைர; a red crane, Tantalus gangeticus (சா.அக.);.

அ

அ  ayili, ெப. (n.)

   ச ரக்கள்ளி ( ங்.);; square spurge.

   2. அ லக் ைர; a kind of edible greens.

     [அ ல் → அ .]

அ டம்

 
 அ டம் ayiliḍam, ெப. (n.)

    ற்றரத்ைத (மைல.);; lesser galangal.

அ ழவன்

 
 அ ழவன் ayiluḻvaṉ, ெப. (n.)

   ேபார ்மறவன்,  ரன் (உரி.நி.); ; warrior, as ploughman with javelin.

     [அ ல் (ேவல்); + உழவன் - அ ழவன் = ேவலால் உ பவன், ெபா நன், மறவன்.]

அ ேலயம்

 
 அ ேலயம் ayilēyam, ெப. (n.)

    க்ைக (நாம ப.);; bristly bryony, Bryonia scabra.

     [அ ல் → அ ைல → அ ைலயம் → அ ேலயம்.]

அ ைல

அ ைல ayilai, ெப. (n.)

   1. ஒ  கடல் ன் வைக; a kind of sea-fish.

     "அ ைல ழந்த வம் ளி" (அகநா. 60;5);.

அ ைலக் ைர

 
 அ ைலக் ைர ayilaikārai, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் ைர; a kind of edible greens.
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அ வா

 
 அ வா  ayivāvi, ெப. (n.)

   ெசந்நா ; red aconite, Aconitum ferox (சா.அக.);.

அ ற்க

 
 அ ற்க  ayiṟkaḍu, ெப. (n.)

   யாைனத் றட் ; goad for elephant.

     [அ ல் =  ரை்ம. ேகா  = வைள , ெகாம் . அ ற்ேகா  → அ ற்க .]

அ ற்பட்ைட

 
 அ ற்படை்ட ayiṟpaṭṭai, ெப. (n.)

   ேவலம் படை்ட; the bark of acacia tree, Acacia leucophloea (சா.அக.);.

     [அ ல் + படை்ட.]

அ ற் கம்

 
 அ ற் கம் ayiṟpūkam, ெப. (n.)

   ெசந்ெநல் ; red gooseberry, Phyllanthus emblica.

அ ற்ெபண்

அ ற்ெபண்  ayiṟpeṇṭu, ெப. (n.)

   வரிக் த் வைக; a masquerade dance.

     "  ளக் ப் ச்  க் ன் ற ற்ெபண் " ( லப். 3 ;13, அ யாரக்். உைர);.

     [அ ல் + ெபண்  - அ ற்ெபண்  = ஒ  ெபண் ேவேலந் யா ம் த் ேபா ம்!]

அ ன்றாள்

 
 அ ன்றாள் ayiṉṟāḷ, ெப. (n.)

   அன்ைன (அக.நி.);; mother.

     [ஒ கா.  ளிக் த்தவள் என் ம் ெபா ள்ளதா க்கலாம்; அன்ேறல், என்றாள் என்பதன் 
ெகாசை்சத ் ரியா க்கலாம்.]

அ னா கம்

 
 அ னா கம் ayiṉāligam, ெப. (n.)

   ெசம்பசைல; red pursalane (சா.அக.);.
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அ னி

அ னி ayiṉi, ெப. (n.)

   1.  ழந்ைத த ல் உண் ஞ்ேசா ; the first rice meal of a child.

     "பால் ட ்ட னி  ன்ற ன் றனேன" ( றநா. 77 ; 8);.

   2. உண ; food.

     "நன்னற்  ம னி சான்ெமன" (மைலப . 467);. ம. அயனி.

   3. பழஞ்ேசாற்  நீர ்(இராசைவத்.);; water in which boiled rice had been kept soaked for some time.

தைலயாலங்கானத் ச ்ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெச யனின் ற் ளைமையக் ழந்ைதப் ப வம் ேபான்  
உயர்  ந ற் யாகக் ற ம் ய இைடக் ன் ார் ழார,்

     " ண் ணி கைளந்தகா ெலாண்கழல் ெதாட் க்

 கைளந்த தல் ேவம்  ெனாண்டளிர ்ெந ங்ெகா ைஞப்பவெரா ைலந்

ந்ெதா  க த்தைகச ்சாபம் பற்

ெந ந்ேதரக்் ெகா ஞ்  ெபா ய நின்ேறான்

யாரெ்கால் வாழ்கவவன் கண்ணிதார் ண்

தா  கைளந்தன்  லேன பால் ட்

ட னி  ன்ற ன் றனேன......'

என்  ( றநா. 77); பா த்தலால்,  ழந்ைத பால்  மறந்  தன் தலாக ண் ஞ் ேசா  அ னி 
ெயனப்பட்ட ெதன்  ெகாள்ள இட ண் .

     [ஐ → அய் → அ ல். அ ல்தல் =  ழந்ைத ஐதாக ண் தல். ஐ  =  ண்ணி ,  , ெமல் . 

அ னிக் ைர

 
 அ னிக் ைர ayiṉikārai, ெப. (n.)

   மண க் ைர; a bitter kitchen herb, Gisekia pharmacioides (சா.அக.);.

     [அ  +  ைர → அ னிக் ைர.]

அ னிநீர்

 
 அ னிநீர ்ayiṉinīr, ெப. (n.)

   மணமக்கள் ன் அல்ல  ஒ  ெவற் யாளன் ன், கண்ெணச் ல் க க் மா  மங்கலப் ெபண் ர ்
ற் ெய க் ம் ேசா ம் மஞ்ச ம் ண்ணாம் ங் கலந்த ஆலத்  நீர;் water mixed with boiled rice, saffron 

and lime, waved before the bridal couple or a victor in any contest, in order to dispel the supposed effects of the evil eye.

அ னிநீர் ழற் -
தல்

அ னிநீர் ழற் -தல் ayiṉinīrcuḻṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேமற் யவா  ஆலத்  ற் ெய த்தல்; to perform the ceremony of waving saffron water, as said above.

     "ேபா ட னிநீர ் ழற் " (கம்பரா. பால,  ைல. 51);.
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அர்

அர ்ar, இைட. (part.)

   1. பலரப்ா ; pl. suff.

அரசர ்ஆண்டனர.்

   2. உயர் ப்பன்ைம ; honorific pl. suff.

வள் வர.்

   3.  தனிைலப் ெபா ள் ஈ ; an expletive affixed to some words.

ன் -  ன்னர.்

   4.  ல ற் ய கர ற் ப் ெபயரக் டன் ேசரக்்கப்ெப ம் ஈ ; an expletive added to some nouns ending in 
short

     'u'

ம. அர.் அ  ; ெத. அ  ;  . எர ்;  ட. ஆ  ; ேகாண். ஒர ்;  . அர,் ஒர,் ஒரக்் ;  ரா. உர,் அர,் ஒர,் ர.்

 E. -er. suff. used to form nouns denotingan agent as in hatter, ruler, teacher. ME. -ere, -er, fr. OE. -ere, rel. to OS. -eri. ON. -
ari, Dan., Du. -er. OHG. -āri, ari, -eri, MHG. -ere, G. -er, Goth."-areis, fr. OTeut. which derives fr. M. ärius – (K.C.E.D.E.L.);.

 E. -or suff. denotingam agent or an instrument.– (1); ME. -or, -our, fr. OE."-eor, -eur (F. -eur);, fr. L. -orem, acc. of -or, a suff. 
added to the pp. stem of verbs (Cp. e.g. actor, author);; (2); ME. -or, -our, fr. OF, -eor, -eur (F. -eur);, fr. L. -ātórem acc. of -
ātor (Cp. e.g. donor, emperor);; see -tor, -ator. Cp. the agential suff. -er. According to the general rule, -or is added to words 
of Latin -er to those of English origin — (K.C.E.D.E.L.);.

அர்க்கம்

 
 அரக்்கம் arkkam, ெப. (n.)

   நீரக்்காக்ைக ( ங்.);; little cormorant.

ஆலரக்்கம் பாரக்்க;see dlarkkam.

 அரக்்கம் arkkam, ெப. (n.)

எ க்  (மைல.); madar.

     [Skt. arka → த. அரக்்கம்.]

அர்க்கமைல

அரக்்கமைல arkkamalai, ெப. (n.)

    வண்ணாமைலக் க் ழக்ேக ள்ள மைல; a hill to the east of Tiruvannamalai.

     "அரக்்கமா மைல ள த த்த ழ்த் ைச" (அ ணாசல .   நகர. 36);.

     [P]

அ க்கமைல பாரக்்க;see arukka-malai.

அர்க் ளா

அரக்் ளா arkkuḷā, ெப. (n.)

   ேமற் றம் நீலமா ம் அ ப் றம் ெவள்ைளயா ள்ள நால் ரல் (அங் ல); நீளக் கடல் ன்; seer-fish, 
bluish above, silvery below, attaining 4 inches in length, Cybium commer sonji.

     [அறக் ளா → அரக்் ளா.]

அறக் ளா பாரக்்க;see arakkula.

அர

அர ara, ெப. (n.)

   பாம் ; snake.

     "ைபயர ங்கப்பட்ட ப ங்க ர ்ம யம்" ( வக. 1540);.

ம. அர

     [அர ்→ அர → அர . அர தல் = வ த் தல். அர ்→ அரா → அர.]
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அரக்கக் ரியான்

 
 அரக்கக் ரியான் arakkakkuriyāṉ, ெப. (n.)

   ம ள்; bewilderment of the mind (சா.அக.);.

அரக்ககத்

 
 அரக்ககத்  araggagatti, ெப. (n.)

    ற்றகத் ; a small variety of agatti tree, Cassia cuspidata alias C. aegyptiaca (சா.அக.);.

அரக்கம்

அரக்கம் arakkam, ெப. (n.)

   1. அரத்தம்; blood.

   2. அவலரக் ; shellac.

     "அரக்கத்தன்ன ண்மணற் ேகா  ெகாண் " (ப ற் ப்.30;27);.

   3. ெகாம்பரக்  (சங்.அக.);, அரக் வைக; stick-lac.

   4. அரக்கரி ;seed-lac (சா.அக.);.

   5. அ ல் (பரி.அக.);; eaglewood.

ம. அரத்தம்

     [உல் → உர ்→ உ . உ த்தல் = எரிதல், அழ தல். உல் → எல் = ஒளி, ெந ப் , க ரவன். எல் → எரி. எரி 
= ெந ப் ,  வப் . உல் → அல் → அலத்தம் → அலத்தகம் = ெசம் பஞ் க் ழம் . அல் → அர ்→ அர  →  
அரக்  =  வந்த . அரக்  → அரக்கம்.]

 அரக்கம் arakkam, ெப. (n.)

   1. நன்னாரி (மைல.);; Indian sarasaparilla.

   2.  நாமப்பாைல (ைவ. ); ;   1oval-leaved China root, Smilax macrophylla (ெச.அக.); – wild sarasaparilla 
(சா.அக.);.

அரக்கரி

 
 அரக்கரி  arakkarisi, ெப. (n.)

அரக் வைக;seed-lac.

     [அரக்  + அரி .]

அரக்  பாரக்்க;see arakku.

அரக்கல்

அரக்கல் arakkal, ெப. (n.)

   அர ைறத் தவைண (T.A.S. iii, 62);; an instalment of land tax.

ம. அரக்கல்

 அரக்கல் arakkal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

அரக் தல் பாரக்்க;see arakku-.
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அரக்கன்

அரக்கன் arakkaṉ, ெப. (n.)

   1. ஆற க் ேமல் வளரந்்  ப த்த டம் ம், ெப ம்பா ம் க த்த ேமனி ம், ெப வ ைம ம் 
ெகாண் ,  றைர வ த் ம் நாகரிகப் பண்பாடற்ற மாந்தன்; inhumanly wicked person of gigantic stature.

   2. பண்ைடக்காலத் ல் இலங்ைக ம் ற டங்களி ம் இ ந்ததாகத் தவறாகக் க தப்ப ம் 
ஒ வைகப் தமாந்தரினத்தான்; one of an anthropomorphous race of demons erroneously considered to have 
inhabited Ceylon and other places in pre-historic times.

     "அரக்கேரார  ெசய்  க வேரல்" (கம்பரா.  ட் ந்தா. வா வைத. 87);.

   3. பலைரத் ன் த் ங் ெகா யவன்; one who harasses and ruins many.

ம. அரக்கன்;  ரா . ரக்க.

     [அரக் தல் = வ த் தல், அ த்தல். அரக்  → அரக்கன்.]

 அரக்கன் arakkaṉ, ெப. (n.)

   அ ரன் ( ரர ்என் ம் ேதவரக்் ப் பைகவராக ம், வானத் ல் இயங் ம் ப ெனண் கணத்தா ள் ஒ  
கணத்தாராக ம் ெசால்லப்ப ம் அ ரர ்வ ப் னன்);; one of the class of demons called Asuras warring with the 
gods and forming one of the 18 classes of celestial hosts.

     "ஆம்பன் க வரக்கன்" (கல்லா. கண. 19);.

ப ெனண்கணம் என்ப  ஆரியத ்ெதான்மப் ப ப் . ெதான்மம் (த.); என்ப  ராணம் (வ.);.

ப ெனண்கணத் ள் அரக்க ம் அ ர ம் ெவவ்ேவ  கணத்தாராகேவ றப்ப ன்றனர.்

     'நிசாசரர'் என் ம் ெபயர ்அவ்  கணத்தாரக்் ம் ெபா வா ப்ப , அவ்ேவற் ைமைய 
லக்க ல்ைல.

அரக்காணி

 
 அரக்காணி arakkāṇi, ெப. (n.)

   ெசம் ளிசை்ச; a kind of fragrant wood tree like cedar (சா. அக.);.

     [அரக்கம் + ஆணி.]

அரக்காந்தம்

 
 அரக்காந்தம் arakkāndam, ெப. (n.)

அரக் க் காந்தம் பாரக்்க;see arakku-k-kandam.

     [அரக்  + காந்தம் - அரக் க்காந்தம் → அரக்காந்தம்.]

அரக்காம்பல்

அரக்காம்பல் arakkāmbal, ெப. (n.)

   ெசவ்வாம்பல் ( ங்.); ; red water-lily, Nymphae rubra.

     "அள்ளற் பழனத் தரக்காம்பல் வாய ழ" ( தெ்தாள். 110);.

ம. அரக்காம்பல்

     [அரக்  ( வப் ); + ஆம்பல்.]
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அரக்

அரக்  arakki, ெப. (n.)

   1. ெகா ய ெபண்; wicked and fierce woman.

   2. (ெதான்.); அரக்க இனப் ெபண்;     "ைமவண்ணத ்தரக் " (கம்பரா. பால. அக . 24);.

     [அரக்  → அரக் . அரக் தல் = வ த் தல்.]

 அரக்  arakki, ெப. (n.)

   1. க க்காய்; Indian gall-nut, Terminalia chebula.

   2. ேசங்ெகாடை்ட; marking nut, Semcarpus anacardium.

   3. கல் ப் ; a kind of salt, dug out from the beds of salt deposited at the bottom of the sea.

   4. மேனா ைல; red arsenic, Arsenicum rubrum (சா.அக.);.

   5. ஒ  நஞ்  (பாடாணம்);, (ைவ. .);; poison.

     [அரக் தல் = உராய்தல், ேதய்த்தல்,  ைதத்தல், த த்தல், ஒ க் தல்,  ைறத்தல், வ த் தல், 
ெவட் தல். அரக்  + இ ( . .த. ஈ ); - அரக் .]

அரக் நட-த்தல்

அரக் நட-த்தல் arakkinaḍattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. ெநளிந்  நடத்தல் ( ன்.);; to wriggle as a snake, to waddle.

   2. ெதாைடகள் ஒன்ேறாெடான்  உராய நடத்தல்; to walk with difficulty, as a man whose thighs rub against each 
other while walking.

அவன் அரக்  நடக் றான் (உ.வ.);.

அரக் -தல்

அரக் -தல் arakkudal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெநளிந்  நடத்தல்; to waddle.

—, 5 ெச. ன்றா . (v.t.);

   1. அ த் தல்; to press down.

     " ரலாற் றைலய ரக் னான்" (ேதவா. 5. 20 ; 1.0);.

   2. ேதய்த்தல்; to rub with the palm of the hand or the sole of foot.

கண்ணரக்கல் ( ேனந், 456);.

     "அரக்க னீைரந்  வா  மலறேவ யரக் னா ன யா ம்" (ேதவா. 5. 27 10);.

   3. கனத்த டம்ைப இ ப் ட் ப் ெபயரத்்தல் (யாழ்ப்);; to push, drag or otherwise move, as a heavy body (J.);.

   4.  ழந்ைத ட்டத்ைத நிலத் ல் ேதய்த் ப் ெபயரத்ல்; to move by rubbing the buttocks against the ground, as a 
child.

ள்ைள யரக்  யரக்  வந்த  (உ.வ.);.

   5.  ைடத்தல்; to wipe, as tears.

     "ெப மதர ்மைழக்கண் வ பனி யரக் " (ெப ங், உஞ்ைசக். 33 ; 1.36);.

   6. அைரத்தல்; to grind.

   7. வ த் தல்; to cause trouble to, afflict.

     "எல்லரக்  ம ேவ ராவண ம்" (கம்பரா.  ந்தர. ஊரே்த . 230);.
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அரக்

அரக்  arakku, ெப. (n.)

   1.  வப் ; redness.

     "அரக் ண் பஞ் க ரட் " ( வக. 1564);. ம., க. அரக் .

   2. ெசம்ெம ; sealing wax.

     "  ட்டரக்ேக ெயன்ன " (கந்த .அ ர. மாரக்்கண். 95);.

   3. சா ங்கம்; vermilion.

     "அங்ைக யரக் த் ேதாய்ந்தன்ன ேச தழ்" ( பாண். 74);.

   4. அரக்  மஞ்சள்; saffron root (சா.அக.);.

   5. ேதன் (சங். அக.);; honey.

   6. எள் க்கா ற் கா ம் ஒ வைக ேநாய்; a disease peculiar to sesame pods.

     'ம ளி பாயா  = அரக் ப் பாயாமல்' (மைலப . 103, நச.் உைர);.

   7. சாயம், ம ,  த் ைர த யவற் ற் த ம் ன் ேபான்ற ஒ  சரக் ; lac.

ம. அரக் ; க.,  . அர ; ெத. லாகா ;  . அர .

     [உல் → உல. உலத்தல் = காய்தல். உல → உலர.் உல் → உர ்→ உ . உ த்தல் = எரிதல், அழ தல். உல் → 
அல் → அள் → அழல். அல் → அல → அலத்தம் = ெசம்ப த் . அலத்தம் → அலத்தகம் = ெசம்பஞ் க் 

ழம்  அல் → அர ்→ அரம் =  வப் . அரம் → அரன் =  வன். அர ்→ அர → அர  → அரக்  =  வப் , 
வந்த ெபா ள். ெந ப் ன் நிறம் வப்பாதலால் ெந ப் க் க த் னின்  வப் க் க த் த் 

ேதான் ற் .]

   அரக் ண்டா ம் வைக (How lac is formed);;ஒ வைகப் ச் னத் ன் ெபண், மரத் ல் ைள ட்  

அரக் க்கச்

அரக் க்கச்  arakkukkacci, ெப. (n.)

   1. ெசம் ள்ளங் ; a red variety of country radish Raphanus sativus alias R. radicula.

   2. ெகம்- ள்ளங்  அல்ல  வப்  ள்ளங் ; red country radish, Daucus carota (சா.அக.);.

அரக் க்காந்தம்

 
 அரக் க்காந்தம் arakkukkāndam, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் காந்தக்கல் ( ன்.);; magnetic irostone used medicinally.

     [அரக்  + காந்தம்.]

அரக் க் ைக

அரக் க் ைக aragguggugai, ெப. (n.)

   1. மாைழ க் ம் ஒ வைகக் ைக; a kind of crucible for melting metals.

   2.  வப் க் ைக; a red crucible (சா.அக.);.

     [அரக்  +  ைக.]

அரக் க் ப்

 
 அரக் க் ப்  arakkukkuppi, ெப. (n.)

    வப் ப் ட் ; a red bottle.

     [அரக்  +  ப் .]
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அரக் சச்ந்தனா

 
 அரக் சச்ந்தனா  arakkuccandaṉāti, ெப. (n.)

   ெகாம்பரக் டன் ல கைடசச்ரக் கைள நல்ெலண்ெண ற் ேசரத்் க் காய்ச்  வ க் ம் ஒ வைக 
ெயண்ெணய்; a medicinal oil prepared by boiling and filtering, a mixture of gingelly oil with a few other ingredients.

   இைத உடம் ல் ேதய்ப்பதனால் ராத காய்சச்ல் ம்; Rubbing the body with this oil is said to be an infallible 
cure in cases of persistent and chronic fevers.

     [அரக்  + சந்தனம் + ஆ  (வடநாட் ச ்ெசால்);. இைத த் த ல் அரக் ச ்சந்தன த  
எனலாம்.]

அரக் சச்ாயம்

அரக் சச்ாயம் arakkuccāyam, ெப. (n.)

   1.  ைலக க் ட் ம் க ஞ் வப் ச ்சாயம்; lac dye, colouring matter extracted from sticklac.

   2. ெம ெகண்ெணய்  (M.M.);; varnish with lac as its chief ingredient.

     [அரக்  + சாயம்.]

அரக் ச ்சாராயம்

 
 அரக் ச ்சாராயம் arakkuccārāyam, ெப. (n.)

   ேவலம்படை்ட ேசரத்் க் காய்ச் ய ெதன்னங் கள் அல்ல  பனங் கள் (இராட.்);; arrack, spirituous liquors 
distilled by boiling the bark of vēl with toddy or palm wine.

     [அரக்  + சாராயம். சாறாயம் → சாராயம்.]

அரக் செ்சாக்கட்
டான்

 
 அரக் செ்சாக்கட்டான் arakkuccokkaṭṭāṉ, ெப. (n.)

   ேசைலவைக; a kind of saree.

அரக் நாய

 
 அரக் நாய  araggunāyagi, ெப. (n.)

   ெசங் ந் ; red canary, Gluta travancoria (சா.அக.);.

அரக் நீர்

அரக் நீர ்arakkunīr, ெப. (n.)

   1. சா ங்கங் கலந்த நீர;் vermilion water, used for sprinkling on festive occasions.

     "அரக் நீரச் ்  ேயந் " ( வக. 2657);.

   2. ஆலத்  நீர;் solution of saffron and lime ceremoniously waved in front of a bridal couple to ward off the evil eye.

     "அரக் நீர ் ழற் " ( நாயக . 80 ; 277);.

   3. அரத்தம்; blood.

     " ண்ணிைட யரக் நீர ்ெபா ய" ( த.  த் . 7;25);, (ெச.அக.);.

   4. அரத்தநீர;் the serum of the blood (சா.அக.);.

   5. ஒ  ந மண நீர;் a perlumed water (சா.அக.);.

அரக் ப் ளிப்

 
 அரக் ப் ளிப்  arakkuppuḷippu, ெப. (n.)

   அரக் னின்  உண்டாக் ம் ஒ வைகப் ளிப் ; a peculiar acid prepared from lac, laccic acid (சா.அக.);.

     [அரக்  +  ளிப் .]
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அரக் ப் க்

 
 அரக் ப் க்  arakkuppūkci, ெப. (n.)

   அரக்ைக உண்டாக் ம் ஒ  ச் வைக; lac insect.

     [அரக்  +  ச் .]

அரக் ப்ேபய்ப் ர்
க்

 
 அரக் ப்ேபய்ப் ரக்்  arakkuppēyppīrkku, ெப. (n.)

   ெம ப் ேபய்ப் ரக்் ; a kind of bitter luffa, Luffa amara (சா.அக.);.

     [அரக்  + ேபய் +  ரக்் .]

அரக் மஞ்சள்

அரக் மஞ்சள் arakkumañjaḷ, ெப. (n.)

   1. க ஞ் வப்  மஞ்சள்; saffron root of a deep yellow colour (ெச.அக.);

   மஞ்சள்ேவரக்் ெகாம் ; dark-red saffron, Curcuma longa.

   2.  வப்  மஞ்சள்; red saffron (சா.அக.);.

அரக் மாளிைக

அரக் மாளிைக araggumāḷigai, ெப. (n.)

   பாண்டவைர வஞ்சைனயாற் ெகால்லத் ரிேயாதனன் அரக் னாற் ெசய் த்த ெப மைன; wax palace 
built by Duryodhana to carry out his scheme for the destruction of the Pāndavās.

     "அரக்  மாளிைகஇப் ப னால்

இயற் ய ெதா ல்" (பாரத. வாரணா. 122);.

அரக் த் ைர

 
 அரக் த் ைர arakkumuttirai, ெப. (n.)

   அரக் ல் இடப்பட்ட த் ைர; stamp impressed with sealing wax.

அரக் ெம

அரக் ெம  araggumeḻugu, ெப. (n.)

   பசை்சயரக் ; lac in its raw state.

     "எரியைண அரக்  ெம ம் ஒக் ம்" ( வ்.  வாய். 2.4 ; 3);.

அரக் ேராசா

 
 அரக் ேராசா arakkurōcā, ெப. (n.)

    வப்  உேராசாப் ; dark red rose.

     [அரக்  =  வப் . E. rose → த. உேராசா.]

உேராசா மலைரத் த ல் ளரிைக ெயனலாம்.

அரக் வட்டசச்ார
ைண

 
 அரக் வட்டசச்ாரைண arakkuvaṭṭaccāraṇai, ெப. (n.)

    வப் வட்டசச்ாரைண; the red variety of vattaccdranai (round-leaved trianthema);.

அரக் வைளயல்

 
 அரக் வைளயல் arakkuvaḷaiyal, ெப. (n.)

   அரக் னாற் ெசய்த ைகயணி; wax bracelet covered with thin brass leaf tinsel.

அரக்

 
 அரக்  arakkuvisiṟi, ெப. (n.)

   ேசைல வைக; a kind of saree.
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அரக் ைவ-த்தல்
அரக் ைவ-த்தல் arakkuvaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அரக் த் ைர தல்; to seal with Wax.

அரக்ெகண்ெணய்

 
 அரக்ெகண்ெணய் arakkeṇīey, ெப. (n.)

   ெகாம்பரக் டன் அ க் றாேவர,் ஆ ன்பால், பழங்கா , நல்ெலண்ெணய்,  ல கைடச ்சரக் கள் 
த யவற்ைறச ்ேசரத்் க் காய்ச்  வ த்த தைல க்ெகண்ெணய்; a medicated oil obtained by boiling stick-

lac, Indian winter cherry and other ingredients in a mixture of cow's milk, seasoned vinegar and gingelly oil, anointed 
preparatory to bath, shellac oil (சா.அக.);.

     [அரக்  + எண்ெணய்.]

அரகண்டரி

 
 அரகண்டரி aragaṇṭari, ெப. (n.)

   பா ப்பய ; green gram (சா.அக.);.

அரக

 
 அரக  aragadi, ெப. (n.)

   ெசவ்வல் ; red lily, Nymphae rubra (சா.அக.);.

அரகம்

அரகம் aragam, ெப. (n.)

   1. ஒ  ண் ; a plant, Blyxa ottandra.

   2. கம் ழ்; a plant, Gardenia enneandra (சா.அக.);.

அரகர

அரகர aragara, ெப. (n.)

   வ பாட் ல் அல்ல  வ த் ற் வைன ளிக் ம் ளிப்ெபயர;் address to Siva in invocation or praise.

     "அர ர ழக்கஞ் ெசய்ேவார"் ( ைள. இந் ரன் . 17);.

     [அரன் =  வன். அரன் → அர ( ளி);. அர + அ - அரவர ( ளிய க் ); → அரகர. வ → க, ேபா .]

அ ப்பவன் என்  ெபா ள்ப ம்

     'ஹர' என் ம் சமற் தசெ்சால் ேவ  ; ெசவ்வண்ணன் என்  ெபா ள்ப ம்

     'அரன்' என் ம் த ழ்செ்சால் ேவ .

அரன் பாரக்்க;see aran.

அரங்கக் த்

அரங்கக் த்  araṅgakātti, ெப. (n.)

   நாடக ேமைட ல் ந க் ம் அல்ல  நடஞ்ெசய் ம் ெபண்; female actor or dancer on the stage.

     "அரங்கக் த் ெசன் ைறயங் ெகாண்ட ம்" (மணிேம. 24;22);.

     [அரங்கம் +  த் .]

அரங்கம் பாரக்்க;see aranigam.

அரங்கணி

 
 அரங்கணி araṅgaṇi, ெப. (n.)

   அ , (இ.வ.);; dried up source of a tank or well (Loc.);.

     [அரங் தல் = அ ந் தல், அ தல், வற் தல். அரங்கல் + நீர ்- அரங்கனீர ்→ அரங்கணி (ெகாசை்சத ்
ரி );. ஒ.ேநா. தண்ணீர ்→ தண்ணி (ெகாசை்ச);.]
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அரங்கநாதன்

 
 அரங்கநாதன் araṅganātaṉ, ெப. (n.)

    வரங்கத் ல் வ படப்ப ம் மால்; Visnu, as worshipped in Tiruvarangam (Srirañgam);.

     [அரங்கம் + Skt natha → த. நாதன் = தைலவன், கட ள்.]

அரங்க ைச

அரங்க ைச araṅgapūcai, ெப. (n.)

   1. ேபாரத்் ெதாடக்கத் ல் ெகாற்றைவ ெயன் ம் ெவற் த் ெதய்வமா ய காளிக் ச ்ெசய் ம் 
வ பா ; worship of Korravai (Kali);, the goddess of victory, preliminary to a battle.

     "மறங்கைடக் ட் ய நிைல றந்த

ெகாற்றைவ நிைல ம் அத் ைணப் றேன"

   2. பந்தய ைளயாட் ன் ெதாடக்கத் ற் ெசய் ம் வ பா ; worship at the commencement of an athletic 
contest.

     " னந்தணிந் தரங்க ைச ெசய்வன்" (பாரத. வாரணா. 64);.

   3. நாடகத் ெதாடக்கத் ற் ெசய் ம் வ பா ; worship preliminary to a dramatic performance.

     [அரங்கம் +  ைச.]

அரங்கம் பாரக்்க;see ararigam.

அரங்கம்

அரங்கம் araṅgam, ெப. (n.)

   1. ஆற் ைடக் ைற; island formed by a river or rivers, ait.

     ''ஆற்  யரங்கத் " ( லப். 10;156);.

   2.  வரங்கம்; Sriraigam.

     "அண்ட ந் தானம் நின்ற எம்ெப மான் அரங்கமா நகரமான தாேன" ( வ். ெபரிய . 5. 7 ;1);.

   3. நாடக ேமைட; stage. ம. அரங் .

   4. நாடகசாைல; theatre, dancing hall.

     "ஆடம் பல  மரங்க ஞ் சாைல ம்" ( வக. 2112);.

   5. அைவக்களம்; hall for assembly of learned mez.

   6. அைவ ( வா.); ; assembly of learned mez.

   7.  தா டம் ( ங்.); ; gambling house.

   8. பைடக்கலம் ப டம் ( டா.);; school for practice of arms.

   9.  லம்பக் டம்; fencing school.

   10. மற்ேபாரக்்களம்; wrestling arena.

   11. ேபாரக்்களம்; battle-field.

   12. க க்கம் (இ.வ.);; secrecy (Loc.);.

மணம் ம் வைர எல்லாச ்ெசய் கைள ம் அரங்கமாக ைவத் க்ெகாண்டாரக்ள் (உ.வ.);.

அரங்கேமைட

 
 அரங்கேமைட araṅgamēṭai, ெப. (n.)

   நாடகம் ந க் ம் அல்ல  நடஞ்ெசய் ம் இடம்; stage.

     [அரங்கம் + ேமைட.]
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அரங்கவாசல்

 
 அரங்கவாசல் araṅgavācal, ெப. (n.)

   நகர் ற்ற ெவளி ( ைவ); ; esplanade (Pond.);.

     [அரங்கம் + வாசல். வா ல் → வாயல் → வாசல்.]

அரங்கல்களிம்

 
 அரங்கல்களிம்  araṅgalkaḷimbu, ெப. (n.)

   கட் கைளக் கைரக்க ம், அவற்ைறப் ப க்க அல்ல  அ ந் ப்ேபா ம்ப  ெசய்ய ம்,  க்கங்கைள 
ெம வாக்க ம் தட ம் ஒ  வைகக் களிம் ; an ointment or paste used in medical practice for reducing, ripening, 
suppressing or suppurating an abscess (சா.அக.);.

     [அரங்  → அரங்கல்.]

அரங் -தல் பாரக்்க;see araigu.

அரங்கன்

அரங்கன் araṅgaṉ, ெப. (n.)

    வரங்கப் ெப மாள்; Visnu, as worshipped at Tiruvarangam (Šrirańgam);.

     "அண்டரே்கா னணியரங்கன்" ( வ். அமலனா . 10);.

ம. அரங்ஙன் ; க. ரங்க ; ெத. ரங்க .

     [அரங்கம் → அரங்கன்.]

     [P]

அரங்

அரங்  araṅgi, ெப. (n.)

   1. நடனக்காரி; dancing girl.

     "மடவா ரா ரம்ேப ண்ெடன் றரங்  ய யாேளா" ( ளப்ப. காதல், 359);.

   2. ெசய் கைள மைறத் ைவக் ம் வஞ்சகக்காரி; taciturn and deceitful woman.

     'ஆைர நம் னா ம் அரங் ைய நம்பக் டா ' (பழ.);.

     [அரங்  → அரங்  = 1. அரங் ல் ஆ பவள். 2. அைறக் ள்ளி ப்பவள் அல்ல  அடக்  ைவப்பவள்.]
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அரங் -தல்

அரங் -தல் araṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ேதய்தல்; to wear away by friction.

   2. அ ந் தல் (உரி.நி.); ; to be pressed down.

   3. அம்  த யன ைதத்தல்; to pierce, penetrate, as an arrow.

     "ேவலம் ......  ைண ைல ள் ளரங்  ழ்க" ( வக. 293);.

   4.  ைததல்; to be injured.

   5.  ைறதல்; to diminish.

   6. வ ந் தல்; to suffer.

     "கடகரிக் ேகாடரங் டெவ ங் தடங் ெகாங்ைகயார"் (கம்பரா. பால. எ ரெ்காள். 33);.

   7. உ தல் (இ.வ.);; to melt, as ghee (Loc.);.

ெநய்ைய அரங்கைவ.

   8. ெக தல், அ தல், நீங் தல்; to be destroyed, to be removed.

     " ணியரங்க" (கம்பரா. பால.  ல ைற. 2);.

ம. அரங் க

     [அர ்→ அர → அர  → அரா . அர ்→ அரம். அர  → அர  → அரங் .]

அரங்

அரங்  araṅgu, இ ெப. (n.)

   1. அைற; room.

 அரங்கரங்கா க் ற  (உ.வ.);.

   2. உள்ளைற (நாநாரத்்த.);; inner room.

   3. பாண்  ( ல்லாக் );  ைளயாட் ற்  நிலத் ற் யைமக்கப்ப ம் பலவைறக் கட்டம்; chequered 
lines traced on the ground for playing pandi, a children's game.

     "கட்டைள யன்ன வட்டரங் ைழத் க்

கல்லாச ் றாஅர ்ெநல் வட் டா ம்" (நற். 3);.

   4.  தாட்டத் ற்  வ க்கப்பட்ட பலவைறக் கட்டம்; place or board chequered with squares for gambling.

     "அரங் ன்  வட்டா  யற்ேற" ( றள், 401);.

   5.  தா டம்; gambling house.

     "அ லாளர ் தா  மரங் ம்" ( ரேமாத.் 22;13);.

   6. ஆற் ைடக் ைற (சங்.அக.); ; island formed within a river.

   7. நாடகேமைட; stage.

     "அைவ க ழரங் ன்ேம லா வாள்" (க த். 79);.

   8. நடனக் டம்; dancing hall.

   9. ேபாரக்்களம் (சங்.அக.);; battle-field.

அரங்

 
 அரங்  araṅguvīṭu, ெப. (n.)

   பா காப்பான உள்ளைற (ெநல்ைல);; inner room, regarded as secure (Tn.);.
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அரங்ேகற்றம்

 
 அரங்ேகற்றம் araṅāṟṟam, ெப. (n.)

   ஒ  லவரின் ல் அல்ல  ப வல், ஒ  கணிைக ன் நடனத் றைம த யவற்ைற 
அ ஞரைவ ற் காட் , அவர  ஒப்பம் ெப ைக; presentation of a new literary work by its author or the first public 
performance of a dancing girl, before a learned assembly for approval.

ம. அரங்ேஙற்றம்

     [அரங்  = ேமைட. ஏ  → ஏற்  → ஏற்றம் = ஏ ப் லைம அல்ல  றைம காட் ைக.]

அரங்ேகற்

 
 அரங்ேகற்  araṅāṟṟu, ெப. (n.)

அரங்ேகற்றம் பாரக்்க;see arang(u);-érram.

     [அரங்  + ஏற்  - அரங்ேகற்  ( த.ெதா. ெப.);.]

அரங்ேகற் -தல்

அரங்ேகற் -தல் araṅāṟṟudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t)

   1. ஒ  நல் ைசப் லவர ்தம் ைல அல்ல  ப வைலத் தைலயாய லவரைவ ற் 
ப த் க்காட் , அவர ்நிகழ்த் ம் தைடகடெ்கல்லாம் தக்க ைடகள் , அவரத்ம் ஒப்பம் ெப தல்; to 
present, as an author, a new literary work, before an eminent body of learned men and get its approval, after countering all 
objections raised.

     "எண்ணிய சகாத்த ெமண் ற்

ேற ன்ேமற் சைடயன் வாழ்

நண்ணிய ெவண்ெணய் நல் ர்

தன்னிேல கம்ப நாடன்

பண்ணிய ராம காைத

பங் னியத்த நாளிற்

கண்ணிய வரங்கர ் ன்ேன

க யரங் ேகற்  னாேன"

   2. ஓர ்இளங்கணிைக, ப ற்  ற் ய ன், தன் ஆடல் பாடைல இைசயா ரியர ் ன் ம் 
நாடகவா ரியர ் ன் ம் ஆ ப்பா க் காட் , அவரத்ம் ஒப்ப ம் அரசனிட ந்  தைலக்ேகாற் 
பட்ட ம் ஆ ரதெ்தண் கழஞ்  ெபான் ம ப் ம் ெப தல்; to give the first public performance, as a dancing girl, 
before competent authorities on the arts of singing and dancing and get their approval for proficiency, thus entitling her to 
receive the Talaikköl title and eligibility to a prize of 1008 kalañjus of pure gold from the king ( லப். அரங்ேகற்  
காைத);.

ம. அரங்ேங க

     [அரங்  = ேமைட. ஏ  → ஏற் . ஏற் தல் = ேமைடேய ப்  ைலப் ப த்  ளக்  அல்ல  

அரங்ேகற் ப்ப

 
 அரங்ேகற் ப்ப  araṅāṟṟuppaḍi, ெப. (n.)

அரங்ேகற்றம் பாரக்்க;see arañg(u);-érram.

527

www.valluvarvallalarvattam.com 527 of 19068.



அரங்ேக -தல்

அரங்ேக -தல் araṅāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  லா ரியன் அல்ல  இளங்கணிைக அ ஞரின் ஒப்பம் ெப தல்; to get the approval of competent 
authorities, as an author or a dancing girl.

     'அவ ட ்க யரங்ேக னார ்எ வர ்பாண் ய ெரன்ப' (இைற. 1, உைர);.

மாத  கரிகாலன் ன்னிைல ல் ஆடல்பாடலரங்ேக னாள்.

   2.  ல் அல்ல  கணிைக றம் அ ஞரின் ஒப்பம் ெப தல்; to be approved by the authorities, as a new 
treatise or a dancing girl's ability.

     [அரங்  (ேமைட); + ஏ .]

அரங்  பாரக்்க;see aranigu.

அரங்ெகா ெசய்
ள்

அரங்ெகா ெசய் ள் araṅgoḻiseyyuḷ, ெப. (n.)

    றநாடக க்க ள் இ யான ; the last item in the list of the species of musical compositions relating to 
themes other than love and intended for the atrical performance.

     ' ற நாடகங்க க் ரிய உ வாவன; ேதவபாணி தலாக அரங்ெகா ெசய் ளறீாக ள்ள 
ெசந் ைற கற்பங்கெளல்லா ெமன்க' ( லப். 3;14, அ யாரக்். உைர);.

அரசகம்

அரசகம் arasagam, ெப. (n.)

   1. அர னர ் ; government house.

   2. அரசன் வாழ் மைன; royal residence.

   3. அர க்ைக; seat of government.

   4. ெசம்மணத் ; a kind of fragrant wood tree (சா.அக.);.

     [அர  + அகம்.]

அரசன் பாரக்்க;see arasan.

அரசேகசரி

அரசேகசரி arasaāsari, ெப. (n.)

    ற்காலச ்ேசாழர ்ஒ வர் ட்  ஒ வராகத் தாங்  வந்த பட்டம், பரேகசரி என்பதற்  எ ர;் a title borne 
by the later Cõlas alternately, opp. to parakesari.

   2. பரராசேசகரவரசன் காலத்தவ ம் த ழ் இர வ ச ஆ ரிய மான, ெபயர ்ெபற்ற யாழ்ப்பாணப் 
லவர;் name of a famous Jaffna poet, author of the Tamil Iraguvamišam, contemporary of the king PararāśaSégaran.

     [அரசன் → அரச → Skt. rāja. Skt. kësarin → த. ேகசரி (அரிமா);. அரசேகசரி = பைகயரசரக்்  அரிமாப் 
ேபான்றவன்.]

அரசங்கள்

 
 அரசங்கள் arasaṅgaḷ, ெப. (n.)

   அரசமரத் னின் ெற க் ங்கள்; pipal toddy (ெச.அக.); அரசமரத் னின்  வ ம் பதநீர;்

 the liquid product of the tree peepul, used medicinally (சா.அக.);.

     [அர  (ஒ  மரம்); + அம் (சாரிைய); + கள்.]

அரசசட்டம்
அரசசட்டம் arasasaṭṭam, ெப. (n.)

   ஓர ்இறந் பட்ட கணித ல் (யாப்.  . பக். 528);; a treatise on mathematics, now not extant.
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அரச ன்னம்

அரச ன்னம் arasasiṉṉam, ெப. (n.)

   அரசரக்் ரியனவாகச ்ெசால்லப்ப ம் அைடயாளப் ெபா ள்கள் இ பத்ெதான் . அைவ; ம டம், 
ைட, ெகா ,  ர ,  மாைல, கவரி, அரி யைண, யாைன, சக்கரம், ேதாட் , சங் , ம ல், ேதாரணம், 

நீரக்் டம், கடல்,  ற , ஆைம, இைணக்கயல்,  வம், அரிமா,  ைட என்பன; the insignia of State and royal 
emblems numbering twenty-one, viz., crown, umbrella, flag, drum, garland, yak-tail fan, throne, elephant, wheel, elephant 
goad, conch, fort-wall, festoon, water-jar, sea, shark, turtle, pair of carp fish, lamp, lion and bull.

     " ைட கவரி ேதாட்

ர சக் கரேம நால்வாய்

ெகா ம ல் ேதார ணம்நீரக்்

டமலர ்மாைல சங்

கடெலா  மகர மாைம

கய ைன யரிமாத் பம்

இடபமாசன  ேவ

ைற ப் ெபா க ளாேம" ( டா. 12 ; 121);.

அரச ன்னெமன்  ேமற் த்த இ பத்ெதான் ம் ன்னமல்ல;  ல ன்னங்கள்;  ல மங்கலப் 
ெபா ள்கள்;  ல அரசனின் வ ைம ெப ைம த ய றப் கைளக் ப்பன.

தன்ைமயான அரச ன்னங்க ள் ஒன்றான ெசங்ேகால் இவற் ட ்ேசரக்்கப்படாைம ஒ  
ைறேயயாம்.

அரசண்ைம

அரசண்ைம arasaṇmai, ெப. (n.)

   நாட் க் ேக  ஆற ள் ஒன் ; approach or nearness of an enemy king, one of the six disasters that may befall a 
land.

     " க்கெபயேலா ெபய ன்ைமெய  ட் ல் ளி

அக்கணர சண்ைமேயா டா " ( றள், 732, பரிேம. உைர);.

     [அர  + அண்ைம.]

அரசன் பாரக்்க;see arašan.

அரசநாகம்

 
 அரசநாகம் arasanākam, ெப. (n.)

   பறைவமா நாகம் (நாம ப.); ; winged serpent.

அரசநீ

அரசநீ  arasanīti, ெப. (n.)

   1. அர யல் ைற; kingly duties.

   2. அர யல் ல்; political science, politics.

     "அரச க் ெகன்  ெகாண்டரச நீ ற் ெசான்னார"் (பாரத.  . 71);.

     [அரசன் → அரச + Skt. niti.]

அரசப்பள்ளி

 
 அரசப்பள்ளி arasappaḷḷi, ெப. (n.)

   வன்னியர ் லப் ரி க ள் ஒன் ; a division of the Vanniya caste.

     [அரசன் → அரச + பள்ளி.]
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அரசப் ரசல்

 
 அரசப் ரசல் arasappurasal, ெப. (n.)

    கக் ைற  (இ.வ.); ; scarceness, scantiness (Loc.);.

     [அைரதல் = ேதய்தல். அைரதல் → அைரசல்.  ைரசல் =  ைள, ெபால்லம் ெபாத் தல். 
அைரசல் ைரசல் ( ைசச ்ெசால்லான மர ைன ெமா ); → அரசல் ரசல் → அரசப் ரசல்.]

அரசம்பதநீர்

 
 அரசம்பதநீர ்arasambadanīr, அரசங்கள் பாரக்்க;see arašani-kal.

அரசம் ல்

 
 அரசம் ல்  arasambulluruvi, ெப. (n.)

   அரசமரத் ன்ேமல் ைளத் க் ம் ல் ச ்ெச ; a parasite on the pipal tree.

     [அர  + அம் (சாரிைய); +  ல் + உ .]

அரசமாடம்

 
 அரசமாடம் arasamāṭam, ெப. (n.)

   ெப ம்பய  (நாம ப.); ; chowli bean.

அரச த் ைரக்கா
ரன்

 
 அரச த் ைரக்காரன் arasamuttiraikkāraṉ, ெப. (n.)

   அரசன  த் ைரைய ைவத் க் ம் அ வலன் ( ைவ); ; keeper of the privy seal (Pond);.

     [அரசன் → அரச +  த் ைர + காரன்.]

அரச ல்ைல

அரச ல்ைல arasamullai, ெப. (n.)

   அரசன் பைகவைர ெவன்  கைளக் காக் ந் றைமையப் ேபாற் க் ம் றத் ைற; theme 
extolling a king's power to destroy his foes and protect his subjects.

     "ெச ைன டற் ஞ் ெசஞ் டர ்ெந ேவ

நிலங் காவல னியல் ைரத ்தன் " ( .ெவ. 8 ; 17);.

     [அரசன் → அரச +  ல்ைல.]

அரசர்

அரசர ்arasar, ெப. (n.)

   1. அரசன் என்பதன் உயர் ப் பன்ைம; hon. pl. of arašan (king);.

   2. அரசரக்ள்; pl. of arašan (king);.

அரசர்க்கரசன்

 
 அரசரக்்கரசன் arasarkkarasaṉ, ெப. (n.)

   மன்னரம்ன்னன் (சக்கரவரத்் );; king of kings.

     [அரசரக்்  + அரசன்.]
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அரசர் ணம்

அரசர் ணம் arasarkuṇam, ெப. (n.)

   அரசரக்்  ேவண் ய ங்காைம, கல் ,  ணி ைடைம என் ம் க் ணங்கள் (சங்.அக.);; the three 
indispensable qualities of kings, viz., vigilance, learning and power of determination.

     " ங்காைம கல்  ணி ைடைம ம் ன் ம்

நீங்கா நிலனாள் பவற் " ( றள், 383);.

அரசரக்்  இன் யைமயாத றப் க் ணங்கள் ஏ . அவற் ள் நான்ைக இயல்ெபன் ம்,  ன்ைறக் 
ணெமன் ம் ரித் க் வ  ெபா ந்தா . ஏ  ணங்கைள ம் ஒேர றளில் அடக் க் ற 

இயலாைம பற் ேய, அவற்ைற இ  றள்களில் னார ் வள் வர.்

அரசெர ணம் பாரக்்க;see arašar-eiukunam.

அரசர்

 
 அரசர்  arasarkuḻu, ெப. (n.)

ஐம்ெப ங்  பாரக்்க;see aim-peruri-kulu.

அரசர் ன்னம்

 
 அரசர் ன்னம் arasarsiṉṉam, ெப. (n.)

அரச ன்னம் பாரக்்க;see araša-šinnam.

அரசர்பக்கம்

அரசரப்க்கம் arasarpakkam, ெப. (n.)

   அரசரின் ஓதல், ஈதல், காத்தல், பைடக்கலம் ப றல், ெபா தல், தண்டஞ்ெசய்தல் என் ம் அ வைகத ்
ெதா ல்கள்; occupations of a king, six in number, viz., learning, liberality, protection of subjects, practice of arms, warfare 
and chastisement.

     [பக்கம் = ப . அரசர ்பக்கம் = அரசர ்ெதா ற்ப  அல்ல  கடைமக் .]

அரசர ்ெதா ல் ஆேற யன்  ஐந்தல்ல.

     "ஐவைக மர னரசர ்பக்க ம்" என்  ெதால்காப் யத் ள் ( றத.் 20); காணப்ப வ  வ வா ம். 
ெதால்காப் யர ்க த்  இவ்வா க்க யா . இஃ  ஏெட ேவாரால் ஏற்பட்ட ைழ எனக் க த 
இட ள .

     'அவ்வைக' என்பதைன

     'ஐவைக' என்  பாடங் ெகாண் ள்ளனர.் இப்பாடத் ற்ேகற்ப,

     'ஓதல் ேவட்டல் ஈதல் காத்தல் தண்டஞ்ெசய்தல் என் ம் ஐவைக லக்கணத்ைத ைடய அர யற் 
' என் , நச் னாரக்் னிய ம் தவறாக உைர ள்ளார.்

அந்தணர ்அரசர ்ைவ யர ் த் ரர ்என் ம் நால்வ ப்பாரக்் ம், ஒெராக்க அவ்வா  ெதா ேல 
டாமணி நிகண்  தல் காண்க (12 ; 52, 53, 54);.

     "ஓதல் ெபா தல் உல  ரத்தல்

ஈதல் ேவட்டல் பைடப ற ல ெதா ல்" என்  ங்கலத் ெதா ம் (நிகண் ம்); அரசர ்ெதா ைல 
ஆறாகேவ ன்ற  (5;42);.

     "அறனி க்கா ' (384); என் ம் ற ைர ல், பரிேமலழக ம்,

     'அவ் வறமாவ , ஒதல், ேவட்டல், ஈதெலன் ம் ெபா த் ெதா ம், பைடக்கலம் ப றல், 
பல் ேராம்பல், பைகத் றந்ெத தல் என் ஞ் றப் த் ெதா ம், வ வா  நிற்றல்' என்  அரசர ்
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அரசர்பரி

அரசரப்ரி arasarpari, ெப. (n.)

   ெபண் ர ்மனம்ேபால க்க மணத்ததாய், வாைழப்  மடல் ேபான்ற ெச ைடயதாய், நாற்கா ம் 
ன் ற ம் ம் டரத்்தைல ம் க ம் ெவண்ைமயாய், 82  ரலம் (அங் லம்); உயரந்்ததா ள்ள 

அரசரக்் ரிய ைர; royal horse, supposed to have fragrant smell like women, ears like the petals of a plantain flower, 
with legs, forepart, back, neck and face all white, and a height of 82 inches.

     "மாதரத்ம் மணெமன க்க மணத்த

வாைழ மடெலன வளரந்்த ெச ய

நா  தா ம் எ த் ம் க ம்

ெவந்  ன் ம் ெவண்ைம ைடயதாய்

எண்பத் ர யர யரந்்த

பண் ைட யரசரக்் காவ  பரிேய" ( ங். 6 ; 1493);.

அரசர்பா

அரசரப்ா arasarpā, ெப. (n.)

   அரசரக்்ேக ரியதாகப் பாட் யல்கள் ம் அகவல் என் ம் ஆ ரியப்பா; Agaval metre, the kind of verse 
prescribed by treatises on Poetics, to be used exclusively in respect of kings.

     "அரசர ்பாவாலாற் ப் பைடேமல்" (இலக்.  . 873);.

     "காவலர ்சா யா ய அகவற் " (பன். பாட். 92);.

அரசர் ன்ேனார்

அரசர் ன்ேனார ்arasarpiṉṉōr, ெப. (n.)

   ெதா ல் பற் ய நால்வ ப்பா ள் அரசரக்்  அ த் ச ்ெசால்லப்ப ம் வணிவர;் Vanigar (Vaisyas); 
ranking next to kings in the vocational system of castes.

     "அரசர ் ன்ேனாரக்் க மைற ம ங் ன்" ( லப். 16;44);.

அரசர்மன்னன்

 
 அரசரம்ன்னன் arasarmaṉṉaṉ, ெப. (n.)

    ரிேயாதனன் ( டா.); ; Duryodhana, as a king of kings.

அரசர ணம்

அரசர ணம் arasaraṟuguṇam, ெப. (n.)

   அரசர ் றவரசெரா  ெதாடர் ெகாள் ம் ைறகள் ஆ ; அைவ; நட் , பைக, ெசல , இ க்ைக, 
னைரப் ரித்தல்,  ட்டல் என்பன ( .ெவ. 9;37, உைர);; six measures of foreign policy of kings, viz., 

friendship, enmity, expedition, waiting for opportunity, effecting discord among foes, restoring friendship with those who have 
seceded.

     [அரசர ்+ அ  +  ணம். ஆ  → அ .]

இவற்ைற அரசர ்அ ணம் என்னா , அரசர ்அ வலக்காரம் அல்ல  அ றம் என்  வ  கப் 
ெபா த்தம்.

அரசர ெதா ல்

 
 அரசர ெதா ல் arasaraṟudoḻil, ெப. (n.)

   ஓதல், ஈதல், காத்தல், பைடக்கலம்ப றல், ெபா தல், தண்டஞ்ெசய்தல் என் ம் அரசர ்
அ ெசயல்கள்; six occupations of kings, viz., learning, liberality, protection of subjects, practice of arms, warfare and 
chastisement.

     [அரசர ்+ அ  + ெதா ல். ஆ  → அ .]

அரசரப்க்கம் பாரக்்க;see arašar-pakkam.

அரசரியல்

அரசரியல்  arasariyalpu, ெப. (n.)

   அரசரக்்  இயல்பாக இ க்கேவண் ய தன்ைமகள்; அைவ; அஞ்சாைம, ஈைக, அ , ஊக்கம் 
என்பன; the indispensable natural kingly qualities, four in number, viz., intrepidity, liberality, sagacity and energy.

     "அஞ்சாைம ைக ய க்க ந்நான் ம்

எஞ்சாைம ேவந்தற் யல் " ( றள், 382);.

     [அரசர ்+ இயல் .]
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அரசெர ணம்

அரசெர ணம் arasareḻuguṇam, ெப. (n.)

   அரசரக்்  எப்ேபா ம் இ க்கேவண் ய ஏ  ணங்கள்; அைவ; அஞ்சாைம, ஈைக, அ , ஊக்கம், 
ங்காைம, கல் ,  ணி ைடைம என்பன; the seven qualities that must be permanently possessed by kings, viz., 

intrepidity, liberality, sagacity, energy, vigilance, learning and power of determination.

     "அஞ்சாைம ைக ய க்க ந்நான் ம்

எஞ்சாைம ேவந்தற் யல் " ( றள், 382);.

     " ங்காைம கல்  ணி ைடைம ம் ன் ம்

நீங்கா நிலனாள் பவற் " ( றள், 383);.

ஊன் ேநாக் ன், இவ்ேவ  ணங்க ம் அரசரக்்  ஒ ப த்தாய் என் க்க ேவண் ய 
ணங்கெளன்  வள் வர ்ெகாண்டைம லனாம். எஞ்சா இயல் , நீங்காக் ணம் என் ம் இ  

பயனிைலக ம், சற் ம் ஏற்றத்தாழ் ன் ப் ெபா ம் வ ைம ம் ஒத் த்தல் காண்க. ஏ  
ணங்கைள ம் ஒேர றளில் அடக்க யலாைமபற் ேய, இ ேவ  றளில் இைட ன் த் 

ெதாடரந்்  னார ்என அ க.

     [அரசர ்+ எ  +  ணம். ஏ  → எ .]

அரசெராளி

அரசெராளி arasaroḷi, ெப. (n.)

    கைளப் ேபணல், ெசங்ேகாலாட் , ெகாைட, அ ைடைம ஆ ய 
நாற் ணங்கைள ைடைமயால், அரசர ் லத் ற்  ஒளிேபால்வான்; that king who is a luminary among rulers 
by virtue of possessing the four essentials, viz., tender protection of subjects, righteous government, munificence and 
graciousness.

     "ெகாைடயளி ெசங்ேகால் ேயாம்பல் நான் ம்

உைடயானாம் ேவந்தரக்் ெகாளி" ( றள், 390);.

     [அரசர ்+ ஒளி.]

அரசவனம்

அரசவனம் arasavaṉam, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள வாவ ைற ெயன் ஞ் வநகர;் Tiruvavaduturai, a Siva shrine in Thafijavur 
District.

     " ஞானக் ேகா த்  நவேகா  த்தவாச ரம், அரசவனம் ஆ யா ய ப்ெபயரக்ள் ண்ட 
வாவ ைறைய அைடந் " (கச் யப்ப னிவரர ்சரித் ரம், தணி. 4);.

அரசவாைக

அரசவாைக arasavākai, ெப. (n.)

   அரசனின் அ ெதா ல் ெவற் ையப் கழ்ந் ம் றத் ைற ( .ெவ. 8;3);; theme extolling the successful 
discharge of the six fold duties of a king.

     [அரசன் → அரச + வாைக.]

   அ ெதா ல்கள் ; ஓதல், காத்தல், பைடக்கலம் ப றல், ெபா தல், தண்டஞ்ெசய்தல்; learning, liberality, 
protection, practice of arms, warfare and chastisement.

றப்ெபா ள் ெவண்பா மாைல ஒ ம ங்  ெதால்காப் யத்ைதப் ன்பற் வேதா  த ழகத் ல் 
ஆரியம் ேவ ன் ய ற்கால லாதலால், அ ,

     "ஐந்ெதா  னான்மைற த்  றப் " அரசனியல்பாகக் வ  த ழ் மர ற்  ற் ம் 
ரணானதாம்.

அரசவாரியன்
அரசவாரியன் arasavāriyaṉ, ெப. (n.)

    ைர நடத் ேவாரிற் றந்தவன் (க த். 96, உைர);; skilled horseman.

அரசவாலன்

 
 அரசவாலன் arasavālaṉ, ெப. (n.)

   இராமநாத ர மாவட்ட ட் தரக்ளில் காணப்ப ம், நீண்ட வா ைடய ஒ  வைகக் ; a long-tailed 
bird to be found in thickets in Ramanäthapuram District. – Paradise flycatcher.
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அரச ைல

அரச ைல  arasavilaimurugu, ெப. (n.)

   காதணிவைக (சரவண. பண . 121);; an cat-ornament.

     [P]

ம. அர ல

     [அர  (அரசமரம்); → அரச (அகரேம ய .ெப.எ.); + இைல +  . அர ைல வ ற் 
ெசய்யப்பட்டதனால் அர ைல ெகனப் ெபயர ்ெபற்ற காதணி இலக் யத் ல் அரச ைல 

ெகன் ம் வ ெகாண்ட . அர  + இைல - அர ைல. அரச + இைல - அரச ைல. 
வகர டம்ப ெமய் ணரச்் யால் ேதான் ய . அரசமரம், அரசங்கள், அரசம் படை்ட த ய 
வழக் கள் அரச ைலெயன்பதற்  வ வ த்தன. இனி, அரசன் என்ப  வரசமரப்ெபயராதலால், 
அரச ைல என் ம் ட் செ்சால் ல் அரச என் ம் நிைலசெ்சால் ஈ ெகட்ட ப் ப் ெபயெரசச்ம் 
என்ற மாம்.]

அரசைவ

அரசைவ arasavai, ெப. (n.)

   1. அரச அைவ; king's council.

   2. அரச அைவக்களம்; king's council chamber or audience hall.

     "அரசைவ ந்த" (ெபா ந. 55);.

     [அரசன் → அரச + அைவ. இனி, அர  + அைவ என் மாம்.]

அரசளி-த்தல்

அரசளி-த்தல் arasaḷittal,    4 ெச. ன்றா , (v.t)

   அரசா தல்; to rule, as a king.

     " வா ரரச ளிப்பவர"் (ெபரிய .  ஞான. 506);.

     [அர  + அளி.]

அரசன்

அரசன் arasaṉ, ெப. (n.)

   1. ஆள்ேவான்; king.

   2. வன்னியன் (ெபா .நி.);; a person of the Vaņņiya caste.

   3.  யாழன் ( ங்.);; Jupiter.

   4.  வர  (ம த்.);

 portia tree, Thespesia populanea.

   5. ேகாைவக்ெகா  (ம த்.);; a common creeper of the hedges.

   ம. அரசன்;    க. அரச;     . அர ;    ெத. அர , ரா ;    ேகாத. அரச்;்  ட. அரச்.்

     [அரச க்  இன் யைமயாத க  வ ைம. அ  பைடவ ைம,  ழ்ச் வ ைம, மனவ ைம என 
த் றப்ப ம்.

உரம் = வ ைம. உரம் → உர  = வ ைம. உர  → உரவன் = வ ேயான். உரவன் → உரேவான்.

     "பரந் பட்ட யன் ஞாலம்

தாளிற் றந்  தம் கழ் நி இ

ெயா தா மா ய ரேவா ம்பல்" ( றநா. 18 : 2 - 4);

இ ற் பாண் யன் ெந ஞ்ெச யனின் ன்ேனாைரெயல்லாம் உரேவார ்என்றார ் ட ல யனார.்

உரவன் = வ ேயான், அரசன். உர  → அர  → அர . ஒ.ேநா : பர  → பர .  ர  →  ர . 
அரவைணத்தல் = அர ேபா லைணத் க் காத்தல். அர  → அரவன் → ராவன் → ராவ் (மராட் யர ்
பட்டப்ெபயர]்.

அரசன்கன்னி

 
 அரசன்கன்னி arasaṉkaṉṉi, ெப. (n.)

   கந்தகம்; sulphur (சா.அக.);.
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அரசன்ேதால்

 
 அரசன்ேதால் arasaṉtōl, ெப. (n.)

அரசன் படை்ட பாரக்்க;see arašan-pattai.

அரசன்பட்ைட

 
 அரசன்படை்ட arasaṉpaṭṭai, ெப. (n.)

    வரசம் படை்ட; the bark of the portia or tulip tree (சா.அக.);.

அரசன் த்தம்

அரசன் த்தம் arasaṉviruttam, ெப. (n.)

   பத் க் க த் ைற ம்,  ப்ப  த்த ம் க த்தா ைச மாக, மைல கடல் நாட்  வரணைன ம் 
நிலவரணைன ம் வாண் மங்கல ம் ேதாண்மங்கல ம் பா  க் ம் ப வல் வைக. இ  

ைனந்த ேவந்தற்காம் (ெதான்.  . 283. உைர);; poem celebrating the natural resources, prosperity of the land 
and prowess of a ruling king, containing 10 kalitturai and 30 viruttan besides 30 kalitalisai.

த்தம் என்ப  தனித்த ல் மண் லம் எனப்ப ம்.

அரசாங்கம்

 
 அரசாங்கம் aracāṅgam, ெப. (n.)

   அர ; government.

க. அரசாங்க

அரசாட்

அரசாட்  aracāṭci, ெப. (n.)

   அரசா ைக; reign, rule, government.

     "என்ேன வ் வரசாட்  னிேத யம்மா" (கம்பரா,  த்த.  ட் . 221);.

   ம. அர ; க. அரசாளிெக.

     [அர  + ஆட் .]

அரசாணி

அரசாணி aracāṇi, ெப. (n.)

   அர ; queen.

அல் யரசாணிமாைல.

க. அரசாணி, அர .

     [அரசன் (ஆ.பா.); - அர  (ெப.பா.); → அர னி (இரடை்டப் ெப.பா.); → அரசாணி. இராணி (ராஜ்ஞீ); 
என் ம் வடெசால் ரி ன் வ ைவப் ன்பற்  அரசாணி என் ம் வ  ஏற்பட் க்கலாம். ஒ.ேநா : 
பாணன் → பாணி → பாணினி → பா னி. 'இ' ெப.பா. ஈ .]

 அரசாணி aracāṇi, ெப. (n.)

   1. அரசங்ெகாம் ; branch of the pipal tree.

     "அரசாணிைய வ பட் " ( வ். ெபரியாழ். 3.8:3);.

   2. அரசங்ெகாம்  நடப்பட்ட மணேமைட அல்ல  அைற (யாழ்.அக.);; marriage platform having a branch of 
pipal planted on it.

     [அர  (மரம்); + ஆணி (நிைலக்களம், தாங்கல்);. "மன்ன ரத்்ேத மலரத்ைல லகம்" ( றநா. 186:2);. 
ஆதலால், உ வாரே்பால் உலகத் ற்  ஆணியா க் ம் அரச க்  அைடயாளமாக நி வப்ெப ம் 
அரசமரக் ெகாம் , அரசாணிக் ெகாம்  எனப்பட்ட  ேபா ம். இனி, அரச க்  அைடயாளமாக 
ஊன் ங்ேகால் என் மாம். ஆ தல் = ஊன் தல். 'அரசாணி' மண ேமைடையக் ப் ன், 
இடவனா ெபயர ்(தானியா ெபயர)்;.]

 அரசாணி aracāṇi, ெப. (n.)

   அம் ; a flat horizontal stone used for macerating spices for curry ( வ். ெபரியாழ். 3.8 : 3,  யா.);.
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அரசாணிக்காய்

 
 அரசாணிக்காய் aracāṇikkāy, ெப. (n.)

    சணிக்காய் (M.M.);; pumpkin, Cucurlita maxima.

அரசாணிக்கால்

 
 அரசாணிக்கால் aracāṇikkāl, ெப. (n.)

   மணவைற ல் க் டன் நடப்ப ம் அரசங்ெகாம் ; pipal branch along with branches of other trees kept 
planted on a platform and around which the bridegroom and bride are made to go in a marriage ceremony.

     [அர  + ஆணி + கால் (ெகாம் ,  ண்);. அரசாணி = மணவைற.]

அரசாணிப்பாைன

 
 அரசாணிப்பாைன aracāṇippāṉai, ெப. (n.)

   பலவண்ணம் ன ம், நீரில் அல்ல  தவசத் ல் ல சைமயங்களில் ெபான் க் கள் 
ெகாண்டன ம், மணவைறப் பக்கத் ல்  ைவக்கப்ப வன மான அ க் ப் பாைன; large painted earthen 
pots placed one above another near the marriage chamber, and often containing water or grain with a few pieces of gold 
thrown in.

க. அய்ரெண; ெத. ஐேரனி.

     [அரசாணி (மணேமைட, மணவைற); + பாைன.]

     [P]

அரசாணிேமைட

 
 அரசாணிேமைட aracāṇimēṭai, ெப. (n.)

   அரசங்ெகாம்  நடப்பட்ட மணேமைட; marriage platform, on which is planted a pipal branch.

அரசாைண

 
 அரசாைண aracāṇai, ெப. (n.)

   அர  ெவளி ட்ட ஆைண; order issued by the government.

க. அரசாெண

அரசா யம்

 
 அரசா யம் aracāmīyam, ெப. (n.)

   ெசவ்வகத் ; a red species of the agatti tree, Coronilla coccinea (சா.அக.);.

அரசாள்[ )-தல்

அரசாள்[ )-தல் aracāḷḷudal,    10 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அரசன் ஆட்  ெசய்தல்; to reign, rule, govern.

     " ண்டபைக ெசற் லக ற்  மரசா ம் பாண் யன்" ( வாத,  . மந் ரி. 2);.

க. அரசா

     [அர  + ஆள்.]

அரசன் பாரக்்க;see arata.

அரசாள்

 
 அரசாள் aracāḷ, ெப. (n.)

   க ம் ; sugar-cane, Saccharum officinarum (சா.அக.);.
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அரசானம்

அரசானம் aracāṉam, ெப. (n.)

   1. அர  (மைல.);; pipal.

   2. அரத்ைத (மைல.);; galangal.

   3. ேபரரத்ைத; greater galangal, Alpinia galangal (major); (சா.அக.);.

   ம. அர ;  Skt. rásma.

அர

அர  arasi, ெப. (n.)

   1. அரசன் ேத ; queen.

     "மங்ைகயரக்்கர  வளவரே்கான் பாைவ" (ேதவா. 3.378 : 1);.

   2. நாடாள்பவள்; reigning queen.

   3. கற்பர ; queen of chastity.

     "உன்ைனக் காட் னன் கற் க் கர ெயன் ல ற் ன்ைனக் காட் வ தரியெதன் ெறண்ணி" 
(கம்பரா.  த்த,  ட் . 122);.

க. அர

     [அரசன் (ஆ.பா.); - அர  (ெப.பா.);. "இ" ெப. பா. ஈ .]

அர யம்

அர யம் arasiyam, ெப. (n.)

   1. அர , ஆ ைகக் ட்பட்ட நிலம்; kingdom, territory of a ruler.

ம. அர

     [அர  → அர யம். அர யம் → Skt. rajya.]

அர யல்

அர யல் arasiyal, ெப. (n.)

   1. அரசனியல் ங் கடைம ம்; kingly qualities and duties.

   2. ஆட் ; government.

   3. ஆட் யைமப் ; the institution of government, requisites of regal administration.

   4. ஆட்  ல்; political treatise.

   5. அரசனியல்ைபக் ம் க் றள் ப ; a chapter of Tirukkural dealing with kingship.

     [அர  + இயல் (தன்ைம,  ைற);.]

அர -த்தல்

அர -த்தல் arasiruttal,    3 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அரசாக ற் த்தல்; to sit in state, as a king.

     "கன்னிப்ெபண் ணர ந் " ( ைள. தடாதைக, 43);.

     [அர  + இ .]

அர க்ைக

அர க்ைக arasirukkai, ெப. (n.)

   1. அர  ற் க்ைக; the sitting in state of a king or queen.

   2. அரசைவக்களம் அல்ல  ஒலக்க மண்டபம் ( ங்.);; King's council chamber or audience hall.

   3. அரியைண; throne.

   4. ஆட் ரிைம; the right to govern.

     "தைனய னாங் ேலாத் ங் கற் த் தன்னர க்ைக நல் " ( ைள. ப யஞ். 2);.

     [அர  + இ க்ைக (ெதா.ெப., ெதா.ஆ. .);.]
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அர ப்

அர ப்  arasiruppu, ெப. (n.)

   1. அர  ற் க்ைக; the sitting in state of a king or queen.

   2. அர  ற் க் டம்; the seat of a king or government.

     "அவனக  மர ப்  மண்டப ம்" ( ைள. மாணிக். 77);.

க. அரமென

     [அரச+ இ ப் .]

அர லக்கணம்

அர லக்கணம் arasilakkaṇam, ெப. (n.)

   அரசரக்் ரிய ணங்கள்; kingly qualities.

     "நித் ய க ம மகன்  வாளா ந் த லர லக்கண மன்ெறன" (மகாராஜா ற , 31);.

க. அரசஞ்ெச

     [அர  + இலக்கணம்.]

அர
அர  arasili, ெப. (n.)

   ஒ  வநகர ்(ெபரிய .  ஞான. 1135);; a Siva shrine.

அர ைல

அர ைல arasilai, ெப. (n.)

   1. அரசமரத் ன் இைல; pipal leaf.

   2. அைர , அற்றம் மைறக் ம் யர ்அணிகலம்; pipal leaf. shaped plate of metal or glass worn by naked 
little girls to cover their pubes.

   3. எ ன் தைலேம ம் ஒ வைகயணி; ornament, for the head of a bull, in the  shape of a pipal leaf.

     "அர ைல ெயாளிெபற ளிரவ்ேதார ் ன ர ் ைட" (ேதவா. 3. 344 : 2);.

   4.  லங் க க் ஞ் ட் க் ; figure of a leaf as branded on beasts (W.);.

     [அர  + இைல.]

     [P]

 அர ைல aracilai, ெப. (n.)

ழாக் காலங்களில் இைசக்கப்ப ம் ஒ  சலங்ைகக் க ,

 a musical instrument.

     [அர +இதழ்]

     [P]

அர ைலக்கரண்

 
 அர ைலக்கரண்  arasilaikkaraṇṭi, ெப. (n.)

   அர ைல வ வான ெகாத்தன் கரண் ; mason's trowel in the shape of a pipal leaf.

     [அர  + இைல + கரண் .]

     [P]

அர ைலத் க்கம்

 
 அர ைலத் க்கம் arasilaittūkkam, ெப. (n.)

   அைரஞாணிற் ேகாத் ப் ெபண் ழந்ைத ன் அைர ற் கட் வ ம், அர ைல ேபான்  ெபான் 
அல்ல  ெவள்ளியால் ஆன மான தகட்டணி (இ.வ.);; plate of gold or silver in the shape of pipal leaf, strung in the 
waistband of little girls to cover their pubes (Loc.);.

     [அர  + இைல +  க்கம்.  க்கம் = ெதாங்கல்.]
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அர ைலத்ெதாங்க
ல்

 
 அர ைலத்ெதாங்கல் arasilaittoṅgal, ெப. (n.)

அர ைலத் க்கம் பாரக்்க;see araš(u);-ilai-t-tukkam.

     [அர  + இைல + ெதாங்கல்.]

அர ைலையம்ப
ைட (அர ைலப் 

பஞ்சா தம்)

 
 அர ைலையம்பைட (அர ைலப் பஞ்சா தம்) arasilaiyaimbaḍaiarasilaippañsāyudam, ெப. (n.)

   அர ைல வ வாகப் ெபான்னாற் ெசய்யப்பட்ட ம்,  மா ன் ஐம்பைட ெபா க்கப்பட்ட ம், 
ள்ைளகளா ம் ெபண் ரா ம் அணியப்ப வ மான க த்தணி (யாழ்ப்.);; a fig leaf. shaped gold 

ornament worn by children or women, with the tali of a woman showing in relief the five weapons of Tirumal (Visou); (J.);.

     [அர  + இைல + ஐம் + பைட. ஐந்  → -ஐம்.]

மா யம் (ைவணவம்); த ழரம்தமாதலா ம், ஐம்பைடத்தா ெயன்பேத பண்ைட 
வழக்காதலா ம், பஞ்சா தம் என் ம் வடெசால் வழக் ப் ற்காலத்ததாகல் ேவண் ம்.

அர ைலவாளி

 
 அர ைலவாளி arasilaivāḷi, ெப. (n.)

   அர ைல வ வான ெபண் ர ்காதணி; a fig leaf-shaped ear ornament of women.

ம. அர ல

     [அர  + இைல + வாளி.]

அர ைற

அர ைற arasiṟai, ெப. (n.)

   அரச க்  இ க்கப்ப ம் (ெச த்தப்ப ம்); நிலவரி; tax on land.

     "இைறவற் ைறெயா ங்  ேநரவ்  நா " ( றள், 733);.

     [அர  + இைற. இ த்தல் = கடனாகச ்ெச த் தல். இ  → இைற.]

 அர ைற arasiṟai, ெப. (n.)

   அரசரக்்கரசன்; king of kings.

     "அர ைற யரசெரா ெட த ம்" ( ளா. கல்யாண. 109);.

     [அர  + இைற. இ த்தல் = தங் தல், எங் ந் தங் தல். இ  → இைற = எங் ந் தங் ம் இைறவன் 
(கட ள்);. உல ல் இைறவைன நிகரக்் ம் அல்ல  அ காரத்தால் தன் நா  ந் தங் ம் அரசன்.]
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அர

அர  arasu, ெப. (n.)

   1. அரசன்; king.

     "நரா ப னாக க் கரசாய் ம ட ேமந் ய ரி ல்" (பாரத.  ல 20);.

   2. அரசர;் kings.

     "அர பட வம ழக் " (ம ைரக். 128);.

   3. அரசன  தன்ைம; kingliness.

     "மான ைடய தர " ( றள், 384);.

   4. அரசாட் ; government.

     "அரேச தஞ்செமன் ற ங்கானைடந்த" ( லப். 13 : 64);.

   5. அர யம் (ராஜ்யம்);; kingdom, territory of a ruler.

     "என ரர  வாழ் ெவன்ப யாைவ ம்" (பாரத.  ல. 51);.

   6. தைலைமயான ; that which is preeminent.

     " ன்னார ்தமக்ேகா ரரேச" (கந்த . ேதவ. ெதய்வ. 143);.

   7. பண்ைட ேவளாளர ்பட்டப்ெபயர;் an ancient title cf Vēļāļa chieftains.

     "ேவெளன ம் அரெசன ம் உரிைம ெயய் ேனா ம்" (ெதால், ெபா ள். அகத். 30, நச.் உைர);.

   8. ேதவார வ ள் ஒ வரா ய நா க்கர  நாயனார;் Tirunavukkaraśu Nayanar, one of the three authors 
of Tevaram.

அர க்காரன்

 
 அர க்காரன் arasukkāraṉ, ெப. (n.)

   காவ ரிைமக்காரன் (P.T.L.);; person holding particular privileges for doing police duty.

     [அர  (காவல்); + காரன் (உரியவன்);. 'காரன்' ஆ.பா. ஈ .]

அர க்காவல்

அர க்காவல் arasukkāval, ெப. (n.)

   1. நாட் ப் ெபா க்காவல் (M.M.);;   ஊரக்்காவல் என்பதற்  எ ர;் general police duty, as distinguished from 
village police duty.

   2. நாட் ப் ெபா க்காவல் ெசய்வதற்காக ஏற்பட்ட நிலமானியம் (R.T.);; land granted for services in 
performing general police duties, dist. fr. ūrkkával.

     [அர  + காவல்.]

அர கட் ல்

அர கட் ல் arasugaṭṭil, ெப. (n.)

   அரசன் ற் க் ம் அரியைண; throne.

     "அைர  கட் ற் ஞ் ய பாண் யன்" ( லப். 23 : கட் ைர, 17);.

அர ெசய்-தல்
அர ெசய்-தல் arasuseytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஆ தல்; to govern, reign, rule.

அர ெசால்( )-தல்

 
 அர ெசால்( )-தல் arasusolludal,    ச ரங்க ைளயாட் ல் அரச க் ப் பைகக்காைய எ த் ைவத் , 
'அர ' என்  ெசால் தல்; to say "check" in a chess game.

அர தைலபணி-
த்தல்

அர தைலபணி-த்தல் arasudalaibaṇiddal,    4 ெச. . . (v.i)

    ட்டப் ெப தல்; to be crowned as king.

     "அங்கரே்கானாயர தைல பணித் " (ஞானா. 32);.

     [பணிதல் (த. .); → பணித்தல் ( . .);.  ம்ேபா  தைல தாழ்த்தலால்,  ட் தைலப் 
பணித்தல் எனப்பட்ட .]
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அர ேப

அர ேப  arasupēṟu, ெப. (n.)

   அரசன் களிடம் ெப ம் இைற அல்ல  வரி (I.M.P. Tj., 464);; tax due to a king.

     [அர  + ேப . ெப  → ேப  (ெதா.ஆ. .);.]

அர வா

அர வா arasuvā, ெப. (n.)

   நாற்கால்,  க்ைக,  , வால் ஆ ய ஏ ப் ம் நிலத் ல் ேதாய்வனவாய்; கா ர ்(நகம்); பா ம் 
சங் ம் ேபால் ெவண்ணிறமாய்; நாற்கால்,  க்ைக, வால், இ ம ப்  (தந்தம்); ஆ ய எண் ப் ங் 
ெகால்லவல்லனவாய், ஏ ழ யரச்் ம் ஒன்ப  ழ நீட் ம் ப ன் ன்  ழச ்

ற்றள ைடயதாய்;  கண் ஞ் ெசம் ள்ளி ைடயதாய்; ற்பக்க யரந்்  ற்பக்கந் தாழ்ந்த 
பட்டத் யாைன ( ங்.);:

 State elephant, having its four legs, trunk, sexual organ and tail touching the ground with white toe-nails, seven cubits in 
height, mine cubits long and thirteen cubits in circumference, with the fore part of the body higher than the back part, its four 
legs, trunk, tail and tusks serving it as weapons.

     "அரேசா  அர வா ழ்ந்த" (களவ . 35);.

     "காேலார ்நான் ந் தணிக்ைக ங்ேகாச ம்

வா ப்ேபாேட  மாநிலத்ேதாய்வ ம்

பா ஞ் சங் ம் ேபா ங் கா ர்

கா ந் தன்றனிக் ைக  ெமய் ம்

வா  ம ப் ம் ேகாறல்வல்ல வா

ேயழ் ழ யரந்்ெதான் பான் ழ நீண்

ப ன் ன் ழஞ் ற் ைடத ்தா த்

ழ் க ஞ் ெசம் க  ைடத ்தாய்

ன்ன்  யரந்்  ன்ன்ப ணித்தாய

யாைன யர வா வா  ெமன்ப" ( ங். 6 :1492);.

அர ப்

அர ப்  arasuṟuppu, ெப. (n.)

   அர க் ரிய பைட,  ,  ழ், அைமச் , நட் , அரண் என் ம் ஆ  உ ப் கள்; the six constituents of 
State, viz., army, people, wealth, ministry, allies and fortress.

     "பைட  ழைமச்  நட்பர ணா ம்

உைடயான் அரச ள் ஏ " ( றள், 381);.

     [அர  + உ ப் .]

அரட்

 
 அரட்  araṭci, ெப. (n.)

   அசச்ம் க்க நிைல; state of fear, frightful confusion.

   ம. அரட் ;    க. அர ; ெத. அரெடா .

     [அர தல் = அசச்ம் கக் ெகாள் தல். அரள் → அரட் .]

அரட்டடக்

அரட்டடக்  araḍḍaḍakki, ெப. (n.)

    ம்பைர ம் ெச க்கைர ம் அடக் யாள்பவன்; one who subdues harassers and haughty persons.

     "தக்கன்றன் ேவள் ைய அரட்ட டக் தன் னா  ரைட ேன" (ேதவா. 5.7 : 5);.

     [அரள் (த. .); → அரட்  ( . .); → அரட்டன் → அரட்  (ஈ  ெகட்ட ); + அடக் . அடக்  → அடக் . 'இ' 
. .த. ஈ .]
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அரட்டம்

அரட்டம் araṭṭam, ெப. (n.)

   பாைலநிலம் ( ந்தா. நி. 272);; desert tract.

     [அரள் (த. .); → அரட்  ( . .); → அரட்டன் =  ம்பன், ெகாள்ைளக்காரன். அரட்டன் → அரட்டம் = 
ஆறைலப்ேபார ்வா ம் வறண்ட நிலம்.]

 அரட்டம் araṭṭam, ெப. (n.)

    ைக (அக.நி.);; dawn.

அரட்ட க்

அரட்ட க்  araṭṭamukki, ெப. (n.)

   1.  ம்பைர அடக் பவன்; one who keeps under control harassing petty chieftains.

அரட்டடக்  பாரக்்க;see aratt(u);-adakki.

   2.  மங்ைகயாழ்வார;் Tirumaரg்aiyalvar.

     "அ ள்மாரி அரட்ட க் " ( வ். ெபரிய . 3. 4:10);.

     [அரள் (த. .); → அரட்  ( . .); → அரட்டன் → அரட்  (ஈ  ெகட்ட ); + அ க் . அ க் தல் = 
அடக் தல். அ க்  → அ க் . "இ"  . .த. ஈ .]

அரட்டர்

அரட்டர ்araṭṭar, ெப. (n.)

   1. ெகாள்ைளய க் ங் நிலமன்னர;் harrying petty chieftains.

     "அரட்டக் க ம்பைட மானேவற் மன்னவர ்நண்ணினார"் ( ைள. உக் ர. ேவல்வைள, 19);.

   2.  ம்பர,்  யர;் harriers, mischief-makers, wicked persons.

     "அைடந்தவரக்் க ணாற்  மரட்ட ம்" (காஞ் ப் . இ பத். 384);.

     [அரள் (த. .); → அரட்  ( . .); → அரட்டர ்= அச் த் ேவார,்  ன் த் ேவார.்]

அரட்டல்

 
 அரட்டல் araṭṭal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   அச் த்தல்; frightening, intimidation.

     [அரட்  + அல் (ெதா.ெப. ஈ );.]

அரட்டல் ரட்டல்

அரட்டல் ரட்டல் araṭṭalpuraṭṭal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1. இ த் ம் ப த் ம் அச் த்  ரட் தல்; threatening speech, acts of intimidation.

இந்த அரட்டல் ரட்டெலல்லாம் இங் ச ்ெசல்லா .

   2. ேநாய் ற்றலால் அல்ல  நஞ்  ேவகத்தால் ஏற்ப ம் தாங்ெகாணா ேநா  அல்ல  ஆரவார உடற் 
ேகாளா ; tossing restlessly, as in agonising pain caused by severe disease or venomous bite.

     [அரட்  → அரட்டல் +  ரட்  →  ரட்டல். ெபா ைள ப்ப த்த வந்த மர ைன ெமா .]

அரட்டன்

அரட்டன் araṭṭaṉ, ெப. (n.)

   1. அரட்டர ்பாரக்்க;see arattar.

   2.  க்கன்; strong, powerful and arrogant man.

     "அரட்டன்வந்தப் ச்  காட் ன்றான்" ( வ். ெபரியாழ். 2.1 : 4);.

     [அரள் → அரட்  → அரட்டன்.]
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அரட்

 
 அரட்  araṭṭi, ெப. (n.)

அசச்ம் ( ன்);.

 fear, terror.

     [அரட்  → அரட் .]

அரட் -தல்

அரட் -தல் araṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அச் த்தல்; to frighten, terrify.

ம. அரட்

     [அரள் (த. .); → -அரட்  ( . .);. அர தல் = அஞ் தல்.]

அரட்

அரட்  araṭṭu, ெப. (n.)

   1. அச் த்தம்; frightening, intimidation, severe rebuke.

   2.  ம் ; mischief.

     "மலேநா யரடெ்டா க் ம்" (காஞ் ப் .  வ ண். 10);.

   3.  க் ; prowess. ( வ். ெபரியாழ். 2. 1:4,  யா.);.

   4. அசச்ம் (இ.வ.);; fear, tremor (Loc.);.

     [அரள் → அரட்  (ெதா.ெப.);.]

அரட் ப் ரட்

 
 அரட் ப் ரட்  araṭṭuppuraṭṭu, ெப. (n.)

   அச் த் ம் ெபாய் ரட்  (சம்.அக.);; bluff, frightening and deceiving.

     [அரள் → அரட்  +  ரள் →  ரட் . அரட் ம் ரட் ம் = அச் த் ம் ெபாய் ம்.]

அரட்ைட

அரடை்ட araṭṭai, ெப. (n.)

   1.  ண்ேபச் , வம்பளப்  (ெநல்ைல);; idle talk, gossip (Tn.);.

   2.  ண்ேபசச்ாளி; idle talker, gossiper.

     "அப்பனில்லாத  அரடை்ட, தா ல்லாத  த தைல" (பழ.);.

     [அரட்  → அரடை்ட.]

அரட்ைடய த்தல்

அரடை்டய த்தல் araḍḍaiyaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.  ண்ேபச்  ேப தல்; to gossip, talk purposelessly.

   2.  ண்ெப ைம ேப தல் (உ.வ.);; to swagger, bluster (Com.u.);.

     [அரட்  → அரடை்ட + அ .]

அரடா

 
 அரடா araṭā, ெப. (n.)

   அணி ன் ளிம் ப் ; the raised rim of a jewel.

ெத. அரடா

அர

 
 அர  araḍu, ெப. (n.)

   ஒ  மரம்; Indian trumpet flower, Colosanthes indica (சா.அக.);.
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அரண்

அரண் araṇ, ெப. (n.)

   1. வ ைம; strength.

   2. காப் ; protection.

   3. தற்காப் ; defence.

   4. ேகாடை்ட; fort, fortress, castle.

   5. ேகாடை்டம ல்; fort-wall, rampart.

   6.  ற்  ம ல்; compound wall, as of a temple.

   7. காப்பான இடம்; fortified place.

   8. மார் க் காப்பான அல்ல  உடற்காப்பான கவசம்; armour.

   9. பாதக்காப்பான ெச ப் ; sandals, as protection for the feet.

   10. ேவல் ( ங்.);; spear.

   11. அழ  (சங்.அக.);; beauty.

   ம. அரண்; க. அ ணி.

அழகான ெபண் ம் ெபா ம் இட ம் ேபாற் க் காக்கப்ப வதனால், அழ ம் ஒ  வைக 
அரணா ற் . அதனால் 'அரண்' என் ம் ெசால் 'அழ " என் ம் ெபா ங் ெகாண்ட .

அரண்வைககள்:

   1. ம லரண்;  fort-wall, rampart.

அரண்மைன

அரண்மைன araṇmaṉai, ெப. (n.)

   1. ம வரண் ழ்ந்த மாளிைக; fortified palace.

   2. அரசன் க் ம் மாளிைக; royal palace.

     'அரண்மைனக் ேகா டை்ட அம் ைய உைடக் ம்' (பழ.);.

   ம. அரமன; க.,  .,  ட., பட. அரமென. அரண்மைன → அரமைன (இ .வ.);.

     [அரண் + மைன.]

அரண்மைனக்கா
தம்

 
 அரண்மைனக்கா தம் araṇmaṉaikkākidam, ெப. (n.)

   அர யற் கட்டைளத் கம் ( ைவ);; government despatch or order (Pond.);.

க. அரசாெண

     [அரண்மைன + கா தம்.]

அண்மைனக்கா
ணி

 
 அண்மைனக்காணி aṇmaṉaikkāṇi, ெப. (n.)

   பைடக்  ேவண் ய உண ப்ெபா ள்கைள ேநர யாக ைள ப்பதற்காக அர யலார ்
ைவத் க்ெகாள் ம் பண்ைணகள்; estate run directly by the government for the supply of grain to troops.

     [அரண்மைன + காணி.]

அரண்மைனச் ட்

 
 அரண்மைனச் ட்  araṇmaṉaiccīṭṭu, ெப. (n.)

அரண்மைனக்கா தம் பாரக்்க;see aranmanai-k-kadidam.

     [அரண்மைன +  ட் .]
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அரண்மைனப்பற்

 
 அரண்மைனப்பற்  araṇmaṉaippaṟṟu, ெப.. (n.)

   அரச ம்பத் ற் ச ்ெசாந்தமான ஊர;் village in the possession of a royal family.

     [அரண்மைன + பற் .]

பற்  பாரக்்க;see parru.

அரண்மைனயார்

அரண்மைனயார ்araṇmaṉaiyār, ெப. (n.)

   1. அரச ம்பத்ைதச ்ேசரந்்தவர;் members of the royal family or household.

   2. அரண்மைனய வலர;் palace officials.

     [அரண்மைன + ஆர ்(ப.பா. ஈ );.]

அரண்மைன ய
ம்

 
 அரண்மைன யம் araṇmaṉaiyūḻiyam, ெப. (n.)

   அமஞ் ,  ல்லா ேவைல ( ைவ);; work without remuneration (Pond.);.

     [அரண்மைன + ஊ யம்.]

அரண்மைனவாரத்்
ைத

 
 அரண்மைனவாரத்்ைத araṇmaṉaivārttai, ெப. (n.)

   அர யல் நடவ க்ைககளில் வழங் ஞ் ெசால் (P.T.L.);; words used in official records or communications.

     [அரண் + மைன + Skt. värtta → த. வாரத்்ைத = ெசால்.]

இ  அறமைன வாரத்்ைதெயன்  தவறாக வழங் வ ன்ற .

அரணம்

அரணம் araṇam, ெப. (n.)

   1. ேகாடை்ட ம ல்; wall round a fort.

     " தலரண ேகாட ம்" (ெதால். ெபா ள்.  றத.் 10);.

   2. ேகாடை்ட; fort.

   3. காவற் டம்; prison house.

   4. ெகாத்தளம் (அக.நி.);; bastion.

   5. காட்டரண் ( ங்.);; forest, as a strong defence.

   6. கா  (அக.நி.);; forest.

   7. தைட; obstruction.

     "அ கா ணாேம அரணமல் லவரக்் ைவ கடந்தகல் வரிதாக" (கம்பரா.  த்த.  ட் . 106);.

   8. காப் ; protection.

     "அ ணர ்ைவ ேமா ரரணமான ர ஞ்ச ரி" (கந்த . உற்பத். தாரகன்வைத. 108);.

     "என் ரக்் கரணம் நின்ேனா " (யேசாதர. 102);.

   9. அரணான இடம்; place of safety.

     " ன்ென ய ணர ்யா ந் வன் ய வரணமா " (கந்த . அ ர,  ந்தம் லம். 1);.

   10. கவசம் ( ங்.);; coat of mail.

     "பாசம் ணித்த வரணம் பரிெவய்த" (கந்த . அ ர. அமரர.் 54);.
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அரணம் -தல்

அரணம் -தல் araṇamvīcudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   கவசமணிதல்; to put on a coat of mail.

     "அைரச  மமரம்ைலந் தரணம் னார"் ( வக. 777);.

அரண ணர்

 
 அரண ணர்  araṇavuṇarvu, ெப. (n.)

   இைறய  (ப ஞானம்);; knowledge of God.

     [அரணம் + உணர் .]

அரணாம்பரம்

அரணாம்பரம் araṇāmbaram, ெப. (n.)

   1. ம ல்; fort-wall.

   2. ேவ ; hedge.

     [அரண் → அரணம் + அம்பரம. உமபரம் (வானம்); → அம்பரம் = வானளா ம் உயரச்் .]

அரணி-த்தல்

அரணி-த்தல் araṇittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   உரத்தல், க னப்ப தல்; to grow hard, as a boil.

--, 4 ெச. ன்றா . (v.t.);

   1. அரண்ெசய்தல் (M.);; to fortify, strengthen.

   2. காவல் ெசய்தல்; to defend, protect.

   3. அழ ப த் தல்; to adorn.

     [அரண் → அரணி.]

அரணி

அரணி araṇi, ெப. (n.)

   1. ேகாடை்ட ம ல் (அக.நி.);; wall of a fort.

   2. ேவ  (ெபா .நி.);; hedge.

   3. கவசம் (அக.நி.);; coat of mail.

   4. கா ; jungle, forest (W.);.

     [அரண் → அரணி.]

 அரணி araṇi, ெப. (n.)

   கன்னி த் ைர, அல் ல் சவ் ; the fold of mucous membrane at the vaginal entrance, hymen (சா.அக.);.

அரணிச் றா

 
 அரணிச் றா araṇiccuṟā, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கடல் ன்; a kind of sea-fish, Scyllium marmoratum.

     [அரணி +  றா.]

அரணித்த ப

 
 அரணித்த ப  araṇittabaru, ெப. (n.)

   கட் ; an abeess or boil, a matured wart (சா.அக.);.

அரணிய

அரணிய araṇiya, ெப.எ. (adj.)

   காப் ைடய; defended.

     "அரணிய லங்ைக" (பாரத. இராச . 67);.

     [அரண் → அரணிய.]
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அரணி க்ைக

 
 அரணி க்ைக araṇirukkai, ெப. (n.)

   ேகாடை்ட (சங்.அக.);; fort, fortress.

     [அரண் + இ க்ைக (ெதா.ஆ. .);.]

அரைண

அரைண araṇai, ெப. (n.)

   1. பல் யரைண; a type of red-tailed lizard, lacertidae.

   2. பாம்பரைண, பல் ையப் ேபான்ற வ ம் பாம்ைபப் ேபான்ற ேதாற்ற ம்  வளரச்் ல் 8 
அல்ல  9  ரலம் (அங் லம்); நீள ள்ள அரைண; smooth streaked lizard, Lacerta interpanctula (ெச.அக.);.

   உ ம்ைபப்ேபால் இரடை்ட நாக் ைடய ம், பல் ையப்ேபான்ற வ ள்ள மான ஒ  நச் ரி. இ  
தைலப்பக்கம் உைற ேபான்ற அைமப் டன்,  ற் லாம் கள் உள்ளதா ம், பக்கங்களிற் 

ர ரப்பானதா ம், வால் நீண் ம் இ க் ம். இ  க த்தால் (அல்ல  நக் னால்); உடம்  வ ம் 
ந க்கங் கண் , நாக் த் த த் , வா ல் ைர தள் ம். 'அரைண க த்தால் ( ண் னால்); மரணம் 
என்ப  பழெமா . அரைண ற் பலவைக ண் . காேவரி, ேசலம், ேகாயம் த் ர ்- இவ் டங்களில் 
இவற்ைற யாகக் காணலாம்; a house lizard with red tail. It is a reptile having double tongue like the iguana and 
resembling the lizard in its structure. It is a class of reptiles that have heads covered with shields. It is 54" long. Its tongue is 
slender, free, exertive and terminating in a fork. It has scales on the back and is granular on the sides. Its tail is very long. Its 
licking is considered poisonous and is marked by tremor and thickening of tongue. There is a Tamil proverb, viz., "If a 
streaked lizard bites death ensues'. The reptile is very commou on the Coromandel coast, Salem and Coimbatore, especially 
near the banks of Cavéry, Cabrita leschenaultii.

 The other South Indian species are :

   1. Acanthodactylus nilgherrensis.

   2. Nilgherries.

   3. Calosaura leschenaultii.

   4. Lacerta leschenaultii.

ம. அரண; க.,  . அரெண..

     [அரள் → அரைள → அரைண = அசச்த்ைத ண் பண் வ . அரைண ண் னால் மரணம் (பழ.);. 
இனி, அரைண ஒ ம ங்  பாம்ைப ெயாத் ப்பதனா ம், ெகால் ந் ற ைடயதா ந் ம் மக்கள் 

அரைணக்க

 
 அரைணக்க  araṇaikkaḍi, ெப. (n.)

   அரைண நக்கல்; the licking of a streaked lizard.

     [அரைண + க .]

அரைணக்கல்

 
 அரைணக்கல் araṇaikkal, ெப. (n.)

   ேவைல ெசய்யப்படாத கல் (இ.வ.);; uncut stone (Loc.);.

     [அரைண + கல்.]

அரைணசச்ம்பா

 
 அரைணசச்ம்பா araṇaiccambā, ெப. (n.)

   ெநல் வைக (A.);; a kind of paddy.

     [அரைண + சம்பா.]

அரைண ண்டல்

 
 அரைண ண்டல் araṇaitīṇṭal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   அரைணநக்கல்; the licking of a streaked lizard.
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அரைண நக்கல்

 
 அரைண நக்கல் araṇainakkal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

அரைண ண்டல்;see araņaitīņdal.

அரைணம

 
 அரைணம  araṇaimadi, ெப. (n.)

   நிைன க் ைறவான ம  ( த் ); (இ.வ.);; mind deficient in memory (Loc.);.

அரைணவாற் ட்
ைட

 
 அரைணவாற் டை்ட araṇaivāṟcuruṭṭai, ெப. (n.)

   அரைணேபால வா ைடய ஒ வைகச ் டை்டப் பாம் ; a kind of Šuruttai snake with tail like that of the green 
lizard, lizard-tail carpet snake (சா.அக.); -  டை்டப் பாம்  வைக (M.M.);; variety of Echis carinata (ெச.அக.);.

     [அரைண + வால் +  டை்ட.]

அரைணவாற் ப்

 
 அரைணவாற் ப்  araṇaivāṟṟuḍippu, ெப. (n.)

    ண் க்கப்பட்ட அரைணவால் த்தல்ேபால் மாந்தர ்நா  ைரவாகத் த்தல்; violent pulsation like 
the flirt of flutter of the cut-off tail of a streaked lizard (சா.அக.);.

     [அரைண + வால் +  ப் .]

அரத்தக்கச

 
 அரத்தக்கச  arattakkasaḍu, ெப. (n.)

   அரத்தக் ேக ; impurities of blood (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + கச . கசண்  → கச .]

அரத்தக்க

 
 அரத்தக்க  arattakkasivu, ெப. (n.)

   அரத்தம் க தல்; oozing of blood, Angiorrhea (சா. அக.);.

     [அரத்தம் + க . க  → க . ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

அரத்தக்கட்

அரத்தக்கட்  arattakkaṭṭi, ெப. (n.)

   1. ேவனிற் காலத் ல் அரத்தக் ெகா ப் னால் உடம் ற் பல டங்களில் எ ம் ங் கட் ; painful boils 
appearing on several parts of the body during summer, oriental boil.

   2. அரத்தம் தங்  நிற் ம் கட் ; an abscess which contains blood, Haemorrhagic abscess.

   3. அரத்தம் உைறந்  ரண்ட கட் ; a clot of blood, Crassamentum (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + கட் . கட்  → கட் . 'இ'  . த. ஈ .]

அரத்தக்கட்

அரத்தக்கட்  arattakkaṭṭu, ெப. (n.)

   1. அரத்தத் ேதக்கம்; congestion of blood, overfullness of the capillaries and other blood vessels in any part of the body.

   2. அரத்தம் உைறதல்; clotting or coagulation of blood.

     [அரத்தம் + கட்  ( த.ெதா.ெப.);.]
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அரத்தக்க ப்

அரத்தக்க ப்  arattakkaḍuppu, ெப. (n.)

   1.  ல ம் அரத்த மாகவாவ  அரத்தமாகவாவ  க ம் வ ற் ைளசச்ல்; dysentery characterised by 
discharge of blood with or without mucus.

   2. அரத்தக் க சச்லால் மல வா ற் கா ம் எரிசச்ல்; burning sensation felt in the anus from discharge of 
blood.

   3. அரத்தக் ெகா ப் ; the heated condition of blood in the system (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + க ப் . க  → க ப் . ' ' ெதா. ெப. ஈ . க த்தல் = எரிதல், ெவப்பமாதல்.]

அரத்தக்கண்

அரத்தக்கண் arattakkaṇ, ெப. (n.)

   கண்களி ள்ள அரத்தக் ழாய்கள் ப த்  அதனால் யாக அரத்தந் தங் ச ் வந்த கண்; blood-
shot eyes due to the extravasation of blood within the eye.

   2.  னக்கண்; reddened eyes of an irate person.

     [அரத்தம் + கண்.]

அரத்தக்கண்ணன்

அரத்தக்கண்ணன் arattakkaṇṇaṉ, ெப. (n.)

   1. ெசங்கண்ணன்; a person with blood-shot eyes.

   2.  ளிசச்க்கண்ணன்; one with blear-eyes (சா.அக.);.

   3.  னக்கண்ணன்; irate person with reddened eyes.

     [அரத்தம் + கண்ணன். கண் → கண்ணன். 'அன்' உைடயவன் ஈ  (ஆ.பா.);.]

அரத்தக்கணம்

 
 அரத்தக்கணம் arattakkaṇam, ெப. (n.)

    ழந்ைதகட்  நாக் ப் த் , வ  க த் , நா  அயரந்் , உடல் வா , இ ம டன் அரத்தங் க ம் 
ஒ வைகக் கணேநாய்; an obscure disease in children complicated with intestinal disturbances, and characterised by 
furred tongue, irritation of the bowels, weakness, emaciation, cough, haemorrhages from mucous membranes, etc., a kind of 
tabes (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + கணம். கணத்தல் = எரிதல்,  தல். கண → கணம்.]

அரத்தக்கண லம்

 
 அரத்தக்கண லம் arattakkaṇamūlam, ெப. (n.)

   கணேநாயாற் ழந்ைதகட்  மல வா ன் வ யாக அரத்தம் ஒ ம் ஒ வைக லேநாய்; bleeding from 
the anus in children due to improper diet, infantile scurvy (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + கணம் +  லம்.]

அரத்தக்கத்தரி

 
 அரத்தக்கத்தரி arattakkattari, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் பாம் ; a kind of snake (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + கத்தரி.]

அரத்தக்கத ரம்

அரத்தக்கத ரம் araddakkadasuram, ெப. (n.)

   1. அரத்தத்ைத த்  உடம் ன் வ ைவக் ைறக் ம் ஒ வைகக் காய்சச்ல்; a fever in which the blood 
undergoes rapid degenerative changes and as a result of which the body becomes weak.

   2. அரத்த த் ரத்ைத ண்டாக் ம் ஒ  நச் க் காய்சச்ல்; a malarial fever causing the passing of blood in 
urine, Haematuric fever (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + கதம் +  ரம். கதத்தல் =  தல். கத → கதம். கள் →  ர ்→  ரம் =  , காய்சச்ல், க ம் 
பாைலநிலம்.]
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அரத்தக்க ப்

 
 அரத்தக்க ப்  araddakkadippu, ெப. (n.)

   உடம் ல் எப்பாகத் ேல ம் ஏற்ப ம் அரத்த ; excess of blood in any part of the body, Hyperemia 
(சா.அக.);.

     [அரத்தம் + க ப் . க த்தல் =  தல். ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

அரத்தக்கந்தகம்

 
 அரத்தக்கந்தகம் arattaggandagam, ெப. (n.)

   நால்வைகக் கந்தகங்க ள் ஒன்றா ய வப் க் கந்தகம்; red sulphur (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + கந்தகம். காந்  → காந்தகம் → கந்தகம் =  ைரந்  எரி ம் ெபா ள். காந் தல் = எரிதல்.]

சமற் தத் ள்ள 'கந்தக' (gandhaka); என் ம் ெசாற்  'மண ள்ள' என்ேற ெபா ள் றப்பட் ள்ள . 
அ  ெபா ந்தா . ஆதலால், அச ்ெசால் ெதன்ெமா னின்  வடெமா  
கடன்ெகாண்டதாகேவ த்தல் ேவண் ம்.

அரத்தக்கமலம்

 
 அரத்தக்கமலம் arattakkamalam, ெப. (n.)

   ெசந்தாமைர; red lotus, Nelumbium speciosum (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + கமலம். கம் = நீர.் கம் → கமல் → கமலம் = நீரில் ைளப்ப .]

அரத்தக்கல்

 
 அரத்தக்கல் arattakkal, ெப. (n.)

   ஈரற்கல்; blood-stone or oriental jasper, Heliotrope (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + கல்.]

அரத்தக்கலசெவரி
சச்ல்

 
 அரத்தக்கலசெவரிசச்ல் arattakkalasaverissal, ெப. (n.)

   மா கட் ண்டா ம் மாரெ்பரிசச்ல்; inflammation of the heart in cattle, heart-burning (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + கலசம் + எரிசச்ல், எரி → எரிசச்ல். 'சல்' ெதா.ெப. ஈ .]

அரத்தக் ைலெயரிசச்ல் என்ப  ய த ழ்.

அரத்தக்கலப்

அரத்தக்கலப்  arattakkalappu, ெப. (n.)

   1. ெந ங் ய ற ; consanguinity, blood relationship.

   2. ஒ வரின் அரத்தம் மற்ெறா வ டம் ற் ேபாய்க் கலத்தல்; running of one's blood in another's veins, said of 
relatives.

   3. இ வைக யரத்தம் ஒ க்கச ்ேசரத்ல்; an admixture of two kinds of blood.

   4. அரத்தத் ண்டான பலவைகக் களின் கலப் ; composition of blood (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + கலப் .]

அரத்தக்க தம்

அரத்தக்க தம் araddakkalidam, ெப. (n.)

   1. ஆண் ன் வ யாக அரத்தம் ெவளிப்படல்; discharge of blood through the urinary tract.

   2. அரத்தம் கலந்த ந்  ெவளிப்படல்; discharge of blood in semen, Haematospermia (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + Skt.. skhalitā → த. க தம் = க ைக, ெவளிப்பா .]

அரத்தக்க  என்ப  ய த ழ்.
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அரத்தக்க ச்

 
 அரத்தக்க ச்  arattakkaviccu, ெப. (n.)

   அரத்த நாற்றம்; stink of blood (W.);,

     [அரத்தம் + க ச் . ஒ கா. ெகாச்  (ெகாசை்ச); → க ச் .]

அரத்தக்கழைல

அரத்தக்கழைல arattakkaḻlai, ெப. (n.)

   1. அரத்தச ்ெசாரி னாேலற்பட்ட கழைலக் கட் ; a tumour containing effused blood, blood tumour, Haematoma.

   2. கண்ணிைமக்  ேமல் வப்பாக எ ம் ம் ஒ வைகக் கழைலக் கட் ,  வைகக் கழைலக ள் 
ஒன் ; one of the three tumours contemplated in Tamil Medical Science, i.e., a sebaceous cyst of an eye-lid, stye, Blepharo 
atheroma.

   3. அரத்த நரம் களாலாக்கப்பட்ட ஒ வைகக் கழைல; a tumour formed by an artery and filled with blood, 
Aneurysm.

   4. அரத்தக் ழாய்கள் அைமந்த கழைல; a tumour made up of newformed blood vessels, Haemangioma 
(சா.அக.);.

     [அரத்தம் + கழைல. கழ தல் = ெந ழ்தல். கழல் → கழைல = ெந ம் கட் .]

அரத்தக்க சச்ல்

அரத்தக்க சச்ல் arattakkaḻiccal, ெப. (n.)

   1. அரத்த ஞ் ல ங் கலந்த வ ற்ேறாட்டம்; diarrhoea with discharge of blood and mucous stools, Dysenteric 
diarrhoea, Melaena.

   2. அரத்தப் ேபாக் ; discharge of blood, dysentery, bloody flux.

   3. மலம் கலந்த அரத்தப் ேபாக் ; the passage of blood in faeces, Haematechezia.

   4. அரத்த ம் ல ம் மல ங் கலந்த க சச்ல்; purgation or discharge through the anus, of blood mixed with 
faeces and mucus (சா.அக.);.

இவ் வைக பல்ேவ  கரணியங்களால் நிக ம்.

  violent purgative.

  blood-poisoning.

  fear, shock, sudden agitation, etc., intestinal haemorrhage.

  black art such as sorcery, witchcraft, etc.

  complications arising from some chronic diseases.

அரத்தக்கள்ளி

 
 அரத்தக்கள்ளி arattakkaḷḷi, ெப. (n.)

    வப் ச ்ச ரக்கள்ளி; a red variety of square-spurge, Euphorbia antiquorum (சா.அக.);.

     [அரத்தம் ( வப் ); + கள்ளி. கள் =  ள். கள் → கள்ளி.]

அரத்தக்கற்றாைழ

 
 அரத்தக்கற்றாைழ arattakkaṟṟāḻai, ெப. (n.)

   ெசங்கற்றாைழ; red aloe, Aloe vera (officinalis);.

     [அரத்தம் + கற்றாைழ. அரத்தம் =  வப் .]
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அரத்தக்கன்ன
ைல

 
 அரத்தக்கன்ன ைல arattakkaṉṉacūlai, ெப. (n.)

   ஊைத த்த ேகாைழயா ம், கல் த யவற்றால் அ ண்பதனா ம், கா ள் ழ் அரத்தம் 
த யன ேசரந்்  த்தைல ம் அரத்தெவா க்ைக ம் உண்டாக் ம் ஒ  கா  ேநாய்; a disease of the 

ear followed by pricking pain and discharge of blood arising from the deranged condition of the humours in the system, and 
also from traumatic causes, Otitis haemorrhagica (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + கன்னம் +  ைல.]

அரத்தம், கன்னம்,  ைல பாரக்்க;see arattam, kannum", silai.

அரத்தக்கனப்

அரத்தக்கனப்  arattakkaṉappu, ெப. (n.)

   1. அரத்தம் ைக; a condition marked by excess of blood and fullness of pulse, plethora.

அரத்தக்ெகா ப்  பாரக்்க;see aratta-kkoluppu.

   2. அரத்தக் ெகா ப் னால் எ ம் ; local increase of heat due to larger supply of blood in a part of the body.

     [அரத்தம் + கனப் . கனத்தல் =  தல். கன → கனப் . ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

அரத்தக்கனி

 
 அரத்தக்கனி arattakkaṉi, ெப. (n.)

   ேகாைவப் பழம்; bright scarlet edible fruit of Indian caper, Bryonia grandis (சா.அக.);.

     [அரத்தம் ( வப் ); + கனி. கன் தல் = ப த்தல். கன் → கன்னி → கனி.]

அரத்தக்காசம்

 
 அரத்தக்காசம் arattakkācam, ெப. (n.)

   ெசங் ைர; a red edible greens, Amaranthus (genus); (சா.அக.);.

அரத்தக்காஞ்சனம்

 
 அரத்தக்காஞ்சனம் arattakkāñjaṉam, ெப. (n.)

   ெசம்மந்தாைர; pink and yellow mountain ebony, Bauhinia variegata (சா.அக.);.

அரத்தக்காஞ்
ைன

 
 அரத்தக்காஞ் ைன arattakkāñjiṉai, ெப. (n.)

   ஆற்றலரி; marking-nut tree, Semicarpus anacardium (சா.அக.);.

அரத்தக்காம் ச
ரமாக்

 
 அரத்தக்காம் சரமாக்  arattakkāmbilūcaramākki, ெப. (n.)

   உகாமரம்; tooth-brush tree, Salvadora persica (சா.அக.);.

அரத்தக்காட்ேட

 
 அரத்தக்காட்ேட  arattakkāṭṭēṟi, ெப. (n.)

   அரத்தத்ைத உ ஞ் ம் ஒ வைகப் ெபண் ேபய்; a blood-thirsty female demon (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + காட்ேட  (கா  + ஏ );. ஏ  → ஏ . "இ"  . .த. ஈ .]
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அரத்தக்காணிக்
ைக

 
 அரத்தக்காணிக்ைக arattakkāṇikkai, ெப. (n.)

   ேபாரில் ப் ண்பட்ட அல்ல  ம ந்த மறவரின் ைமந்தரக்் க் ெகா க் ம் நிலமானியம் 
(M.M.);;     'Blood-present', an endowment in the form of a gift of land rent free for the support of the heirs of warriors 
wounded or killed in battle.

     [அரத்தம் + காணிக்ைக. காணித்தல் = ேமற்பாரத்்தல், கவனித்தல், காத்தல். காணி → காணிக்ைக 
(ெதா.ஆ. .);. 'ைக' ெதா.ெப. ஈ .]

அரத்தக்காயம்

 
 அரத்தக்காயம் arattakkāyam, ெப. (n.)

   அரத்தம் ஒ ம் ப் ண், கத் ப வதனால் அல்ல  கர ரடான கற்ேபான்ற க னப் ெபா ள் 
ேமா வதனால் உண்டாவ ; bleeding wound caused by knife, rough stone, etc.

   ம. காயம்; க.,  . தாய;    ெத. காய ; மரா. காய.

     [காழ்த்தல் = த ம் ண்டாதல். காழ் = த ம் ,  ண் (ஆ .);. காழ் → காய் → காயம்.]

அரத்தக்கா

 
 அரத்தக்கா  arattakkāli, ெப. (n.)

   ெசந் ெநல்; red paddy (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + கா . அரத்தம் =  வப் .]

அரத்தக் ட்டம்

 
 அரத்தக் ட்டம் arattakkiṭṭam, ெப. (n.)

   அரத்தக் கட் ன்ேமல் உண்டா ம் ஏ  ( ைவ);; buffy coat of coagulated blood (Pond);.

     [அரத்தம் +  ட்டம்.  ட் தல் = ெந ங் தல், இ தல்,  ட்  →  ட்டம் (ெதா.ஆ .);. இ ய அல்ல  
ணிந்த ஏ . 'அம்' ெதா.ெப. ஈ .]

அரத்தக்

 
 அரத்தக்  arattakkirumi, ெப. (n.)

   அரத்தம் ெக வதனால் அரத்தேமா ம் நரம் டங்களிற் றந்  ற  தனித்தனிேய 
ெப ங் ட்டங்களா  எங் ம் பர  ம ரக்்கால்கைளய  ம ரக்ைள உ ரச ்ெசய் ம், உடம் ன் 
நிறத்ைத மாற் ம் மற் ம் பல்வைக இைட கைளச ்ெசய் ம் ேநாய்ப் ச் கள். அ க் , 
வட்டக் , வா ல்லாக் ,  க ண் , ெசங் , ேதாற்றாக்  என இைவ அ  
வைகப்ப ம்; the germs supposed to originate in the veins due to the vitiation of the blood. They increase in large 
numbers and are carried by the circulation to the hair-follicles where they bring about unhealthy changes, such as, falling of 
hairs, change of complexion, etc. They are of six kinds, as enumerated above of which, some are minute, but visible, while 
others are invisible virus. Some are round and some without flagellum and some are red and others are black (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  . Skt. krimi → த.  .]

அரத்தக் ட்டம்

 
 அரத்தக் ட்டம் arattakkiliṭṭam, ெப. (n.)

   ஒ  கரணிய ன் க் கண்க க்  ந்த அரத்த நிறத்ைத ம் வாட்டத்ைத ம் உண்  பண் ம் 
கண்ேணாய் வைக; congestion or inflammation of the eye without any apparent cause (சா.அக.);.
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அரத்தக் ட்டம்

 
 அரத்தக் ட்டம் arattakkuṭṭam, ெப. (n.)

    ண்களினின்  அரத்தம் வ ம் ஒ வைகக் ட்டேநாய்; a kind of leprosy attended with discharge of blood 
from the ulcers (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  ட்டம்.  ள் →  ட்  →  ட்டம் = உ ப் கள் அ க் ட்டம் ப தல் ( டை்டயாதல்);.]

அரத்தக் டல் த்

 
 அரத்தக் டல் த்  arattakkuḍalvirutti, ெப. (n.)

   அரத்தம் ட ல் நிைறந்  அைதப் ப க்கச ்ெசய் ம்,   ெகாப் ளங்கைள ண்டாக் ம் 
ட ல் வ ையத் ேதாற் க் ம் ஒ வைகக் டல்ேநாய்; enlargement of the intestines marked by pain and 

ulceration, caused by the accumulation of blood in the bowels (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  டல் + Skt. vriddhi = வளரச்் .]

அரத்தக் டல் வளரச்்  அல்ல  ெப க்கம் என்ப  ய த ழா ம்.

அரத்தக் ந்தம்

 
 அரத்தக் ந்தம் arattakkundam, ெப. (n.)

   கண் ன் சைத வந்  ங் க் த்தெல க் ம் ஒ வைகக் கண்ேணாய்; protrusion of the cornea 
or sclera resulting from inflammation and marked by lancinating pain, Staphyloma (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  ந்தம்.  த்  →  ந்  →  ந்தம் =  த் ம் ஈட் , ஈட்  த் வ  ேபான்ற த்தல் வ .]

அரத்தக் ளம்

 
 அரத்தக் ளம் arattakkumiḷam, ெப. (n.)

   ெவள் ற் வப் க் ண் மணிேபாற் வந்த ெகாப் ளத்ைத ண்டாக் ம் ஒ  வைகக் 
கண்ேணாய்; a disease developing red pustules in the white of the eye; a variety marked by small vesicles or ulcers, each 
surrounded by a reddened zone, Phyletenular conjunctivitis (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  ளம்.  ம் →   →  ள் →  ளம் = உ ண்ட ரண்ட ெகாப் ளம்.]

அரத்தக் தம்

அரத்தக் தம் araddakkumudam, ெப. (n.)

   1. ெசவ்வாம்பல்; red Indian water-lily.

   2. ெசஞ்சந்தனம்; red sandal.

   3. க ல் அரத்தம் ேபாற் வந்த சைத வளரந்்  ச் ட்ட ண் ேபால் எரிசச் ம் த்த ம் 
உண்டா  ன் த் க்ெகாண் க் ம் கண்ேணாய்; Staphyloma formed by an iris protruding through the 
cornea and causing acute pain as a result of inflammation, Staphyloma corneae (சா.அக.);.

     [அரத்தம் ( வப் ); +  தம்.  ம் →   →  தம் =  வ .]

அரத்தக் தம் என்ப  ெசந்தாமைரக்  ஒ  ெபயராக மைலயகரா ற் த் ப்ப  ெபா ந்தா .

அரத்தக் ரா

 
 அரத்தக் ரா arattakkurā, ெப. (n.)

   ேவங்ைக மரம்; Indian kimo tree, Pterocarpus marsupium (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  ரா.]
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அசத்தக் ைல

 
 அசத்தக் ைல asattakkulai, ெப. (n.)

   அரத்தம் ெவளிப்ப ம் ஒ வைகக் ைலேநாய்; an inter-nal disease, so called from the discharge of blood from 
the viscera (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  ைல.]

அரத்தக் ைவ

 
 அரத்தக் ைவ arattakkuvai, ெப. (n.)

   கைடக் கண்ணில் அரத்த நிறமான ண்ணிய சைத வள ம் ஒ வைகக் கண்ேணாய்; an eye disease 
marked by a growth of thin red flesh on the inner corner of the eye, Pterygium; a patch of thickened conjunctiva extending 
over a part of the cornea, Congenital pterygium (சா.அக.);.

     [அரத்தம் ( வப் ); +  ைவ.   →  ைவ.]

அரத்தக் ழல்

அரத்தக் ழல் arattakkuḻl, ெப. (n.)

   1. அரத்தம் ஓ ம் ழாய்; blood-vessel.

   2. அரத்தம் ஒ ம் நா கள், நாளங்கள், தந் கள் ஆ ய அரத்தக் ழாய் வைககளின் 
ெபா ப்ெபயர;் a common name for the system of blood-vessels comprising of the arteries, veins and capillaries 
(சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  ழல்.]

தந் கைள ம ரங்கள் எனலாம்.

ஒ.ேநா. L. capillus, hair. E. capillary, blood-vessel of minute or hair-like diameter.

   அரத்தக் ழல் ரி ; dilatation of the blood-vessels (சா.அக.);.

அரத்தக் ழாய்

 
 அரத்தக் ழாய் arattakkuḻāy, ெப. (n.)

அரத்தக் ழல் பாரக்்க;see aratta-k-kulal.

     [அரத்தம் +  ழாய்.]

அரத்தக் கடம்

அரத்தக் கடம் arattagguṟugaḍam, ெப. (n.)

   1. உடம் ள்ள அரத்தத் ற் காணப்ப ம் ய சாலங்கள் ( ற் க்கள்);; blood corpuscles, Haemad.

   2.  வப் க் கடம்; red corpuscle, Erythrocyte (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +   + கடம்.  டம் → கடம் =  டம்ேபான்ற உடம் , ெபா ள், உ வம்.]

 L. corpus=body, corpusculum ( ற் டம் );. E. corpuscle = minute body forming distinct part of the organism, esp. (pl.); 
those constituting large part of the blood in vertebrates.

கடம் என்ப  ஆங் லச ்ெசால் ன் ெமா ெபயரப்்பாகத் ேதான் ன்ற .  ங்கடம் என்ப  
கடம் என்பைத ெயாத் க் கடம் என்றான .

அரத்தக் ைறசச்ல்

 
 அரத்தக் ைறசச்ல் arattakkuṟaiccal, ெப. (n.)

அரத்தக் ைற  பாரக்்க;see aratta-k-kuraivu.

     [அரத்தம் +  ைறசச்ல்.]
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அரத்தக் ைற(ப்)
பா

 
 அரத்தக் ைற(ப்)பா  arattakkuṟaippāṭu, ெப. (n.)

   உடம் ல் அரத்தம் ைறவா த்தல்; deficiency in the volume of blood in the system, Oligemia (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  ைறபா .  ைறப  →  ைறபா  ( த. .ெதா.ெப.);. 'ப '  . .]

அரத்தக் ைற

அரத்தக் ைற  arattakkuṟaivu, ெப. (n.)

   1. அரத்தக் ைற; deficiency of blood in quality, anaemia.

   2. அரத்தக் ைறசச்ல்; deficiency of blood in quantity, Oligocythemia (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  ைற .  ைற →  ைற  (ெதா.ெப.);. ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

அரத்தக் ன்மம்

அரத்தக் ன்மம் arattakkuṉmam, ெப. (n.)

   ெபண் ரின் மாத டாய் தைடப்ப ம் ஒ  ேநாய் (ைதலவ. ைதல. 108);; uterine tumour, a disease causing 
amenorrhoea.

     [அரத்தம் + Skt. gulma → த.  ன்மம்.]

இைத டாய்க்கட்  எனலாம்.

அரத்தக் ட்

 
 அரத்தக் ட்  arattakāṭṭu, ெப. (n.)

   அரத்தக்கலப் ; mixture of blood (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  ட் .]

அரத்தக் பா

 
 அரத்தக் பா  arattakāṟupāṭu, ெப. (n.)

   அரத்தக் கைளப் ரித்தல்; analysis of the blood, Haemanalysis (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  பா .  ப  →  பா  ( த. .ெதா.ெப.);. 'ப '  . .]

அரத்தக்ேக

அரத்தக்ேக  arattakāṭu, ெப. (n.)

   1. அரத்தக் ெக ; the disintegration or degeneration of the blood, Haematolysis or Haemalysis.

   2. அரத்தக் ைற ; defective state of the blood, Anaemia (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + ேக . ெக  → ேக  ( த. . ெதா.ெப.);.]

அரத்தக்ெகா

அரத்தக்ெகா  araddakkodi, ெப. (n.)

   1.  யரம், கவைல,  ைள ைழப்  த ய வற்றா ண்டா ம் அரத்தக் ெகா ப் ; heated condition of 
the blood, consequent on excessive grief, care, brain-work, etc.

   2. காமச் ; heat of blood in youth inflamed with sexual passion, lasciviousness.

     [அரத்தம் + ெகா .]

அரத்தக்ெகாப் ள
ம்

 
 அரத்தக்ெகாப் ளம் arattakkoppuḷam, ெப. (n.)

   அரத்தங்கட் ய ெகாப் ளம்; blister containing blood (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + ெகாப் ளம். ெகாப் ளி → ெகாப் ளம் (ெதா.ெப.);. 'அம்' ெதா.ெப. ஈ .]

அரத்தக்ெகாய்யா

 
 அரத்தக்ெகாய்யா arattakkoyyā, ெப. (n.)

    வப் க் ெகாய்யா; red guava fruit.

     [அரத்தம் + ெகாய்யா. Sp. guayaba → E. guava → த.ெகாய்யா.]

556

www.valluvarvallalarvattam.com 556 of 19068.



அரத்தக்ெகா ப்

அரத்தக்ெகா ப்  arattakkoḻuppu, ெப. (n.)

   1. அரத்தக்ெகா ப் ; fullness of blood.

   2. மதம், மதரப்் ; high mettle, voluptuousness.

   3. ெச க் ; arrogance, haughtiness (W.);.

     [அரத்தம் + ெகா ப் . ெகா த்தல் = ெச த்தல். ெகா  → ெகா ப் . ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

அரத்தக்ேகாமாரி

அரத்தக்ேகாமாரி arattakāmāri, ெப. (n.)

   1. மாட் ற் ண்டா ம் அரத்தக் க சச்ல் ( .அ.);; a disease incident to cattle characterized by a discharge of 
blood.

   2. ஒ வைகப் ல்; a species of red grass (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + ேகா + மாரி. ேகா = ஆன், ஆனினம், மா . ஒ கா. மாரி = அம்ைமேநாய் வைக. மால் → 
மார ்→ மாரி = காளி, அம்ைம ேநாய்.]

மாரி பாரக்்க;see mari.

அரத்தக்ேகாைவ

 
 அரத்தக்ேகாைவ arattakāvai, ெப. (n.)

   ஒ  கல் ரல் ேநாய்; congestion of the liver, Hepatitis (சா.அக.);.

அரத்தக்ேகாைழ

 
 அரத்தக்ேகாைழ arattakāḻai, ெப. (n.)

   அரத்தங்கலந்த ேகாைழ; mucous streaked with blood (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + ேகாைழ.]

அரத்தகம்

அரத்தகம் arattagam, ெப. (n.)

   ெபண் ர ்தம் பாதத் ற் ம் இத க் ம் ஊட் ம் ெசம்பஞ் க் ழம் ; red lac used by women for dyeing the 
feet and sometimes the lips.

     "அரத்தக ம ளச ்ெசய்த ற " ( வக. 2459);.

 Skt. alaktaka

     [உல் → உல. உலர.் உலரத்ல் = காய்தல். உல் → எல் → எரி – ெந ப் . ெந ப் ன் நிறமான வப் . உல் 
→ அல் → அலத்தம் =  வப் . ெசம்ப த் . அலத்தம் → அலத்தகம் = ெசம்பஞ் க் ழம் . அலத்தகம் → 
அரத்தகம். ஒ.ேநா. அலத்தம் → அரத்தம். இலத்  → இரத்த.]

     [லத்  → இலத்ைத → இலந்ைத). ல → ர, ேபா .]

     'அ-லக்தக' என்  வடெமா யார ் ரிப்ப  தவ .

அரத்தங்கக்கல்

அரத்தங்கக்கல் arattaṅgakkal, ெப. (n.)

   1. இ ம னால் அரத்தங் கக்கல்; spitting of blood through cough, Haemoptysis.

   2.  ைர ர ந்  அரத்தம் ெவளிப்படல்; discharge of blood from the lungs, Bronchial haemorrhage 
(சா.அக.);.

     [அரத்தம் + கக்கல். கக்  → கக்கல் (ெதா.ெப.);. 'அல்' ெதா.ெப. ஈ .]

அரத்தங்கட்டல்

அரத்தங்கட்டல் arattaṅgaṭṭal, ெதா.ெப. (vbl.n)

   1. அரத்தக் ழா னின்  அரத்தம் ெவளிப்பட் ச ்சைத ல் தங் தல்; a discharge or escape of blood from a 
vessel into the tissue, extravasation of blood.

   2. சா ந்த வா ல்  உடம் ள்ள அரத்தம் கட் களாக உைறதல்; clot of blood formed in the system in the 
process of dying, thrombus (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + கட்டல். கட்  → கட்டல் (ெதா.ெப.);. 'அல்' ெதா.ெப. ஈ .]
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அரத்தங்கன்றல்

அரத்தங்கன்றல் arattaṅgaṉṟal, ெதா.ெப. (vbl.n)

   1. அ , காயம் த யவற்றால் அரத்தம் இ தல்; a livid, black or yellow spot produced by extravasated blood 
caused by a contusion.

   2. அ னால் ேதால் நிறம் மா தல்; discolouration of the skin through contusion, bruise.

     [அரத்தம் + கன்றல். கன்  → கன்றல் (ெதா.ெப.);. 'அல்' ெதா.ெப. ஈ .]

அரத்தங் த் வாங்
கல்

 
 அரத்தங் த் வாங்கல் arattaṅguttivāṅgal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   அரத்தநாளத்ைதத் றந்  அரத்தம் ெவளிெய த்தல்; the opening of a vein for blood-letting, venesection, 
Phlebotomy (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  த்  + வாங்கல்.]

அரத்த(ச)்சஞ்சம்

அரத்த(ச)்சஞ்சம் arattaccañjam, ெப. (n.)

   1. மைலமா; hill mango.

   2. ெசங் ைவ; red teal.

   3. ெசவ்வரக் ; red sealing wax (சா.அக.);.

அரத்தசச் ரக்கள்
ளி

 
 அரத்தசச் ரக்கள்ளி araddaccadurakkaḷḷi, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ் வப் ச ்ச ரக்கள்ளி; red square-spurge, Euphorbia antiquorum (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + ச ரம் + கள்ளி.]

அரத்தசச்ந்தனம்

 
 அரத்தசச்ந்தனம் arattaccandaṉam, ெப. (n.)

   ெசஞ்சந்தனம்; red sandalwood paste, Pterocarpus santalinus (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + சந்தனம்.]

அரத்தசச்ந் யகம்

 
 அரத்தசச்ந் யகம் arattaccandiyagam, ெப. (n.)

   ெசங்க நீர;் Indiam red water-lily, Nymphae odorata (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + சந் யகம்.]

அரத்தசச்ந் யம்

 
 அரத்தசச்ந் யம் arattaccandiyam, ெப. (n.)

    ளிரி; arrow leaf plant, Saggitaria obtusifolia (சா.அக.);.

அரத்தசச்வாைக

 
 அரத்தசச்வாைக arattaccavākai, ெப. (n.)

   ெப ேவம் ; giant neem or mountain neem, Melia composita (சா.அக.);.

அரத்தசச்ாட்

அரத்தசச்ாட்  arattaccāṭci, ெப. (n.)

   1. மதத் ன்ெபா ட் க் ெகால்லப்ப ைக ( த்.வ.);; martyrdom (Chr.);.

   2. மதத் ன்ெபா ட் க் ெகால்லப்ப பவன் ( த்.வ.);; martyr (Chr.);.

ம.,  . ரக்தசாக் .

     [அரத்தம் + சாட் . Skt. sakshin → த. சாட்  = சான் , சான்றாளன்.]
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அரத்தசச்ாயல்

அரத்தசச்ாயல் arattaccāyal, ெப. (n.)

   அரத்தங்கலந்த ; blood-streaked.

   2. அரத்த நிறம் ேபான்ற ; resemblance to a blood-red colour (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + சாயல். சாய் → சாயல். 'அல்' ெதா.ெப., பண்.ெப. ஈ .]

அரத்தசச்ாய்ப்

 
 அரத்தசச்ாய்ப்  arattaccāyppu, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   அரத்தங்ெகாட்டல்; bleeding, haemorrhage (சா.அக.);.

   ம. ரக்தசச்ாரி; க. ரக்ததாெர.

     [அரத்தம் + சாய்ப் . சாய் → சாய்ப் . ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

அரத்த(ச)்சாரம்

 
 அரத்த(ச)்சாரம் arattaccāram, ெப. (n.)

   க ங்கா  ( த்.அக.);; ebony.

அரத்தசச்ா

 
 அரத்தசச்ா  arattaccāli, ெப. (n.)

   ெசஞ்சம்பா (அரி );; a kind of red rice (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + சா .]

சா  என்பேத ெசந்ெநல் ன் ெபயரா ம். அரத்தசச்ா  என்ப  ைகபடக் றேல.

அரத்தச் த் ர
லம்

 
 அரத்தச் த் ர லம் arattaccittiramūlam, ெப. (n.)

   பாைறெவ ப் ல் வளரந்் க் ம் வப் ச் த் ர லம்; a red variety of leadwort, Plumbago rosea 
(சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  த் ர லம்.]

அரத்தச் லந்

அரத்தச் லந்  arattaccilandi, ெப. (n.)

   1.  ண் கட்  வைக; herpes.

   2. உடம் ற்பட்ட டத் ல் அரத்தம் வ ம் ெகாப் ளங்கைளெய ப் ம் லந் ப் ச்  வைக; a kind of 
poisonous spider which causes bleeding blisters on coming in contact with the human body.

   3. அரத்தம் வ ம் ண்வைக; haemorrhagic ulcer.

     [அரத்தம் +  லந் .]

லந்  பாரக்்க;see šilandi.

அரத்தச் வைத

 
 அரத்தச் வைத araddaccivadai, ெப. (n.)

    வப் ச ் வைத; Indian jalpa. Ipomaea turpethum (சா.அக.);

     [அரத்தம் +  வைத.]

அரத்தச் வப்

அரத்தச் வப்  arattaccivappu, ெப. (n.)

   1. அரத்தம் ேபான்ற வப் ; blood-red colour, scarlet

   2. அரத்தத் ள்ள ெசந்நிறப் ெபா ள்; the red colouring matter of the blood, Haemachrome (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  வப் .  வ →  வப்  (ெதா.ெப.);. ' ' ெதா.ெப., பண்.ெப.ஈ .]
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அரத்தச் ரப்

அரத்தச் ரப்  arattaccurappu, ெப. (n.)

   1. அரத்த ; fullness of blood.

   2. அரத்த றல்; suffusion of blood from a bruise (சா.அக.);.

   3. ெச க் ; arrogance, haughtiness.

     [அரத்தம் +  ரப் .  ரத்தல் = ஊறல்,  தல்.  ர →  ரப்  (ெதா.ெப.);. ' ' ெதா.ெப.ஈ .]

அரத்தச் ரம்

 
 அரத்தச் ரம் arattaccuram, ெப. (n.)

    ழந்ைதகட்  ட் ட் க் காய்சச்ல ப்பதனால் அரத்தக்ெகா ப்  ஏற்பட்  
மயக்கத்ைத ண் பண் ம் காய்சச்ல் வைக; an intermit. tent fever in children attended with swooning as a result 
of heated condition of the blood.

     [அரத்தம் +  ரம்.  ள் →  ர ்→  ரம்.]

அரத்தச் ட்ைட

 
 அரத்தச் டை்ட arattaccuruṭṭai, ெப. (n.)

   க ப்பதனால் அரத்தங் கக்க ைவக் ம் டை்டப் பாம்  வைக (M.M.);; blood carpetsnake, the bite of which 
causes vomiting of blood, variety of Echis carinata (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  டை்ட.  ள் →  ட்  →  டை்ட. க ப் னால் அரத்தங் கக்கைவக் ம் ணத்தால் 
அரத்தச் டை்ட ெயனப்பட்ட .]

அரத்தச் ழற்

 
 அரத்தச் ழற்  arattaccuḻṟci, ெப. (n.)

   அரத்தேவாட்டம்; circulation of blood (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  ழற் .  ழல் →  ழற்  (ெதா. ெப.);. ' ' ெதா.ெப.ஈ .]

அரத்தம் ெநஞ்சாங் ைல னின்  நா கள் வா லாகச ்ெசன்  உடம்  வ ம் பர  நாளங்கள் 
வா லாக ெநஞ்சாங் ைலக்  ள்வ  ஒ  ழற் யா ற் .

அரத்தச் ற்ேறாட்ட
ம்

 
 அரத்தச் ற்ேறாட்டம் arattaccuṟṟōṭṭam, ெப. (n.)

அரத்தச் ழற்  பாரக்்க;see arata. c-cularci.

     [அரத்தம் + கற்ேறாட்டம்.]

அரத்தச் ரிைக

 
 அரத்தச் ரிைக arattaccūrigai, ெப. (n.)

   அரத்தெவா க்ேகற்ப த் ம் ஒ வைகக் க ங் காய்சச்ல்; a kind of acute fever attended with extravasation of 
blood into the skin and mucous membranes, Scarlatina haemorrhagica (சா. அக.);.

     [அரத்தம் +  ரிைக.  ள் →  ர ்→  ரம் →  ரம் →  ரிைக.}

அரத்தச் ைல

 
 அரத்தச் ைல arattaccūlai, ெப. (n.)

    தகவா  (மாத டாய் தைடவளி);; swelling of the abdomen, due to obstruction of the menstrual flow (W.); 
(ெச.அக.);.

   உடம் ன் எப்பாகத் லாவ  உ ப் லாவ  அரத்தம் அ கமாய்ச ்ேசரவ்தால் ஏற்ப ம் 
த்தல்ேநாய்; an acute pain arising in any part or organ of the body due to the accumulation of blood (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  ைல.]
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அரத்தச் ைலவா

 
 அரத்தச் ைலவா  arattaccūlaivāyu, ெப. (n.)

    தகவா  (மாத டாய்த் தைடவளி);; painful menstruation, Dysmenorrhoea (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  ைல + Skt vayu = வளி.]

அரத்தச் ைற

 
 அரத்தச் ைற arattaccūṟai, ெப. (n.)

   சாம்பல் நிறமான ன்வைக; greyish tunny, Thynnus macropterus.

     [அரத்தம் +  ைற.]

அரத்தசெ்சம்ைம

 
 அரத்தசெ்சம்ைம arattaccemmai, ெப. (n.)

   மாணிக்கம்; ruby, one of the nine gems.

     [அரத்தம் + ெசம்ைம.]

அரத்தசே்ச

 
 அரத்தசே்ச  arattaccēmi, ெப. (n.)

   ெந ஞ் ல்; a thorny herb, Tribulus terrestris (சா.அக.);.

அரத்தசெ்சா

அரத்தசெ்சா  arattaccoṟi, ெப. (n.)

   1. அரத்தங் கா ம்வைர னெவ க் ம் ெசா வைக; a skin disease causing intense itching resulting in 
bleeding.

   2. அரத்தக் ேகட் னா ண்டா ஞ் ெசா ; itching due to impurities of blood in the system (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + ெசா .]

அரத்தசே்சாைக

அரத்தசே்சாைக arattaccōkai, ெப. (n.)

   1. ஓரிடத் ல் அரத்தங் கட் க்ெகாண்  கா ம் க்கம்; a swelling caused by extravasation of blood.

   2. அரத்தக் ைற னா ேலற்ப ம் ேசாைகேநாய்; anaemia caused by malnutrition and reduction in blood-cells, 
Haemophthisis (சா.அக.);.

     [ஒ கா. அரத்தம் + ேசாரை்வ → ேசாைவ → ேசாைக.]

     'ேசாைக' என் ஞ் ெசால் ற் ச ்'ேசாஷ' என் ம் வடெசால்ைல லமாகக் காட் வ  ெபா ந்தா .

ேசாைக பாரக்்க;see šõgai.

அரத்தஞ்சாதல்

 
 அரத்தஞ்சாதல் arattañjātal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   அரத்தம் ெவ த் க் கா தல்; blood appearing pallid (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + சாதல். சா → சாதல் (ெதா.ெப.);. 'தல் ெதா.ெப. ஈ .]

அரத்தஞ் ண் தல்

அரத்தஞ் ண் தல் araddañjuṇṭudal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1. அரத்தம் வற் தல்; gradual loss of blood.

   2. ேநா னால் அல்ல  ப் னால் உடம் ல் அரத்தக் ைற ண்டாதல்; drying up or decreasing of blood 
due to disease or old age (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  ண் தல்.  ள் →  ண்  →  ண் தல் (ெதா.ெப.);. 'தல்' ெதா.ெப. ஈ .]
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அரத்ததசரம்

 
 அரத்ததசரம் araddadasaram, ெப. (n.)

   அரத்தேவாட்டத் ெதாடரப்ான க கள்; blood-vessels sub serving circulation (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + தசரம்.]

அரத்ததசரமண்டல
ம்

 
 அரத்ததசரமண்டலம் araddadasaramaṇṭalam, ெப. (n.)

   அரத்தக் ழாய்த் ெதா ; vascular system (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + தசரம் + மண்டலம்.]

மண்டலம் பாரக்்க;see mandalam.

அரத்தத்த ப்

 
 அரத்தத்த ப்  arattattaḍippu, ெப. (n.)

   அரத்தநீரக்் ைறவால் அரத்தத் ல் ஏற்ப ம் ண்ைமநிைல; deficiency of water in the blood, thickened 
condition of blood (சா.அக.);

     [அரத்தம் + த ப் . த   த ப்  (ெதா.ெப., ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

அரத்தத்தைட

 
 அரத்தத்தைட arattattaḍai, ெப. (n.)

   அரத்தவைடப் ; stoppage of blood (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + தைட.]

அரத்தத்தா

அரத்தத்தா  arattattātu, ெப. (n.)

   1. உடம் ன் எ க ள் ஒன்றான அரத்தம்; blood which is one of the seven constituent parts of the body.

   2. அரத்த நா ; artery.

   3. ெசம் ; copper.

   4. ெசவ்வரிதாரம்; red orpiment (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + தா .]

தா  பாரக்்க;see tadu.

அரத்தத்தா கத ர
ம்

 
 அரத்தத்தா கத ரம் araddaddādugadasuram, ெப. (n.)

   உடம்  வந்  த ப் ண்டா , ெநஞ் ற் ேகாைழகட் , உ ழ்நீரில் அரத்தம் ம் ஒ வைகக் 
காய்சச்ல்; a fever in which the skin turns red with raised patches, the phlegm is collected in the lungs and the saliva is 
streaked with blood (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + தா  + கதம் +  ரம்.]

தா . கதம்.  ரம் பாரக்்க;see tadu, kadam, šuram.

அரத்தத்தாைர

 
 அரத்தத்தாைர arattattārai, ெப. (n.)

   அரத்தஞ் ெசல் ம் வ ; the passage of blood, the course of the circulation of blood (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + தாைர. தார ்→ தாைர = தாைர ேபான்ற ழாய்.]
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அரத்தத் ர்

அரத்தத் ர ்arattattimir, ெப. (n.)

   1. அரத்தக் க ப் னால் ( ைக னால்); ஏற்பட்ட மதம்; a restlessness arising from fullness of blood.

   2. அரத்தத் னா ண்டான மரப் ; numbness due to blood condition (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  ர.்  ம் →  ர.்  தல் =  ணிதல்.]

அரத்தத் ரட்

அரத்தத் ரட்  arattattiraṭci, ெப. (n.)

   1. அரத்தம் உைறதல்; clotting or coagulation of blood.

   2. ெபண் ப் ைழ ல் அரத்தம் ரண்  தங்கல்; accumulation of blood or menstrual fluid in the uterus, 
Haematocolpos.

   3. அரத்தம் ேசரத்ல்; accumulation or extravasation of blood (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  ரட் .  ரள் →  ரட்  (ெதா. ெப.);. ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

அரத்தத் ரள்

அரத்தத் ரள் arattattiraḷ, ெப. (n.)

அரத்தத் ரட்  3 பாரக்்க;see aratta-t-tiratci 3.

     [அரத்தம் +  ரள்.]

அரத்தத் ப்

அரத்தத் ப்  arattattuḍippu, ெப. (n.)

   1. அரத்தேவகம்; the pressure of blood on the walls of the arteries.

   2. நா த் ப் ; pulsation of blood, pulse (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  ப் .   →  ப்  (ெதா.ெப.);. ' ' ெதா.ெப.ஈ .]

அரத்தத்ெதாடர்

 
 அரத்ததெ்தாடர்  arattattoḍarpu, ெப. (n.)

   அரத்தசே்சர் , அரத்தம்பற் ய ; relating to blood.

     [அரத்தம் + ெதாடர் .]

அரத்தந்த ம் -தல்

அரத்தந்த ம் -தல் araddandadumbudal,    5 ெச. .  . (v.i)

   1.  கஞ் வந் காட் தல்; to be florid, as the flushed countenance (W.);.

   2.  னத்தால் கஞ் வத்தல்; to be inflamed, as the face through anger (W.);.

   3. அரத்தம் நிைறந்த கலத் ல் தளம் தல்; to wabble, fap, fluctuate, as blood in a moving or shaking vessel which is 
full to the brim.

     [அரத்தம் + த ம் , தள (தளதள); → தளம்  → ததம்  → த ம் . தளதளத்தல் = நீர ்அைசதல்.]

அரத்தநரம்பழற்

 
 அரத்தநரம்பழற்  arattanarambaḻṟci, ெப. (n.)

   அரத்தக் ழா ன் ெவம்ைம; inflammation of a blood-vessel (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + நரம்  + அழற் . அழல் → அழற்  (ெதா.ெப.);. ' ' ெதா.ெப.ஈ .]

அரத்தநரம்

அரத்தநரம்  arattanarambu, ெப. (n.)

   1. அரத்தநா ; artery.

   2. அரத்தநாளம்; vein.

   3. அரத்தக் ழாய்; blood-vessel in common (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + நரம் . நார ்→ (நரம்); → நரம் .]
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அரத்தநரம்ெபா க்
கம்

 
 அரத்தநரம்ெபா க்கம் arattanaramboḍukkam, ெப. (n.)

   அரத்தக் ழாய் த்தல்; the shrinking of a blood-vessel, Haemadostenosis (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + நரம்  + ஒ க்கம். ஒ  → ஒ ங்  → ஒ க்  → ஒ க்கம்.]

அரத்தநா

 
 அரத்தநா  arattanāki, ெப. (n.)

   சாயேவர ்(மண் ஷ் );; madder of Bengal, chaya root. Oldenlandia umbellata (சா.அக.);.

அரத்தநா

 
 அரத்தநா  arattanāṭi, ெப. (n.)

   ெசஞ்சாங் ைல னின்  உடம் ன் பல டங்கட் ம் அரத்தங் ெகாண் ெசல் ம் ழாய்; any one of 
the vessels through which blood passes from the heart to the various parts of the body, artery (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + நா . நாளம் → நாளி → நா  → நா .]

அரத்தநா ப் ளப்

 
 அரத்தநா ப் ளப்  arattanāṭippiḷappu, ெப. (n.)

   அரத்தநா  ெத த் ப்ேபாதல் அல்ல  அ ந் ேபாதல்; the forcible tearing or rupture of a blood-vessel, 
Angiorrhexis (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + நா  +  ளப் .  ள் →  ள →  ளப்  (ெதா.ெப.);. ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

அரத்தநா லம்

 
 அரத்தநா லம் arattanāṭimūlam, ெப. (n.)

   அரத்தப் ெப ங் ழாய்; the great artery that springs from the heart, Aorta (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + நா  +  லம்.]

அரத்தநா ரி

 
 அரத்தநா ரி  arattanāṭivirivu, ெப. (n.)

   அரத்தக் ழா ன் ரி ; dilatation of a bloodvessel, Angiochalasis (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + நா  +  ரி .  ரி →  ரி  (ெதா.ெப.);. ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

அரத்தநார்

 
 அரத்தநார ்arattanār, ெப. (n.)

   உடம் ன் அரத்தத் ள்ள ெவண்க  வ ன் (சத் ன்); இனத்ைதச ்ேசரந்்த ஒ  ெபா ள்; a pecular 
organic substance of the nature of the white of an egg found in animals and vegetables and readily obtained from fresh 
blood, protein (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + நார.்]

அரத்தநார்சச்த்

 
 அரத்தநாரச்ச்த்  arattanārccattu, ெப. (n.)

   அரத்தம் ளிப்பதனா ண்டா ம் நாைரப் ேபான்ற ஒ வைக ெவண்க  வ  (சத் );; a whitish protein 
from the blood formed by the action of a ferment in blood, fibrin (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + நார ்+ Skt. sat → த. சத்  = வ .]

இைத 'அரத்தநார ்வ ' எனலாம்.
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அரத்தநாளம்

அரத்தநாளம் arattanāḷam, ெப. (n.)

   1. ெகட்ட அரத்தத்ைத ெநஞ்சாங் ைலக் க் ெகாண்  ெசல் ம் ழாய்; a vessel which conveys impure 
blood to the heart, vein.

   2. ெசங்க நீர;் red water-lily, Nymphaea odorata (சா.அக.);.

     [அரித்தம் + நாளம்.  ள் → நள் → (நாள்); → நாளம்.]

நாளம் பாரக்்க;see nalam.

அரத்தநிற்பாட்

 
 அரத்தநிற்பாட்  arattaniṟpāṭṭu, ெப. (n.)

   அரத்தெவா க்ைக நிற்கசெ்சய்தல்; the arresting of bleeding, Haemostasis (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + நிற்பாட் . நில் → நிற்  (ெதா.ெப.);. ' ' ெதா.ெப. ஈ . ஆ  (த. .); → ஆட்  ( . .);. நிற்  + 
ஆட்  ( . .); - நிற்பாட்  ( த.ெதா.ெப.);.]

அரத்தநிறம்

 
 அரத்தநிறம் arattaniṟam, ெப. (n.)

   அரத்தச ்ெசந்நிறம்; blood-red colour.

அரத்தநீர்

அரத்தநீர ்arattanīr, ெப. (n.)

   1. அரத்தம் உைற ங்காலத்  ேமற்பாகத் ல் ெதளிந்  நிற் ம் நீர,் ஊனீர;் the thin transparent watery 
substance that separates and stands over the solidified part when blood kept in a vessel coagulates, serum, Liquor sanguinis.

   2. அரத்தங்கலந்த நீர;் urine found to be of blood colour or urine charged with blood (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + நீர.்]

அரத்தநீர்க் ைற

 
 அரத்தநீரக்் ைற arattanīrkkuṟai, ெப. (n.)

   ஊனீரக்் ைற ; deficiency of water in the blood, Anydremia (சா.அக.);.

அரத்தநீர்ச் க்கம்

 
 அரத்தநீரச்் க்கம் arattanīrccurukkam, ெப. (n.)

அரத்தநீரக்் ைற பாரக்்க;see aratta-nir-k-kurai.

     [அசத்தம் + நீர ்+  க்கம்.]

அரத்தேநாய்

அரத்தேநாய் arattanōy, ெப. (n.)

   1. அரத்தத் னால் உடம் ல் ஏற்ப ம் ேநாய்கள்; diseases arising from or relating to blood.

   2. அரத்தம் பர ய ஒ வைகக் கண்ேணாய்; an extravasation of blood within the eye, Haemophthalmia (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + ேநாய். ெநாள் → ேநாள் → ேநாய்.]

     'அரத்தேநாய்' என்ப  அரத்தத் ெதாடரப்ான ேநாய்கடெ்கல்லாம் ெபா ப்ெபயரா ப்பதனா ம், 
அரத்தம் பர ய கண்ேணாய்க்  'அரத்தக்கண்' என்  றப் ப் ெபயரி ப்பதனா ம்,  ன்னைத 
இரண்டாம் ெபா ளாக இங் க் வ  ெபா ந்தா .

அரத்தப்பசப்

 
 அரத்தப்பசப்  arattappasappu, ெப. (n.)

   அரத்தச ்ெச ைம; fullness of blood.

     [அரத்தம் + பசப் .  ப  → பச → பசப்  (ெதா.ெப.);.  ' ' ெதா.ெப. ஈ .]
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அரத்தப்ப ைம

 
 அரத்தப்ப ைம arattappasumai, ெப. (n.)

அரத்தப்பசப்  பாரக்்க;see arata.p-pasappu.

     [அரத்தம் + ப ைம. ப  → ப ைம (பண்.ெப.);. 'ைம' பண்.ெப. ஈ .]

அரத்தப்பைச

அரத்தப்பைச arattappasai, ெப. (n.)

   1. அரத்தப் ப் ; viscidity of blood.

   2. அரத்தசச்ாரம்; essence of blood.

     [அரத்தம் + பைச.]

பைச பாரக்்க;see pašai.

அரத்தப்படலம்

 
 அரத்தப்படலம் arattappaḍalam, ெப. (n.)

   கண்மணி ற் கரித்தல், காந்தல், கன் தல்,  ைள சாரல், எரிதல், அரத்தங்கட்டல்,  வம் ெநற்  
டரிகளிற் த்தல் த ய ணங்கைளக் காட் ம் கண்ேணாய்; an eye-disease characterised by 

inflammation and congestion of the pupil, accumulation of muco-purulence, burning sensation and pin-prick pain in the eye-
brows, forehead and the nape of the neck, pannus (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + படலம், ப  → படல் → படலம்.]

அரத்தப்படாத்

அரத்தப்படாத்  arattappaṭātti, ெப. (n.)

   1. ெவள் ல் அரத்தம் ழம் ம்ப  ெசந்நிறச ்சைதைய வளரக்் ம் ேநாய்; a disease in the white of the 
eye marked by a morbid growth of red flesh and congestion of the part affected.

   2. கைடக்கண்ணில் ெவப்பத் டன் அரத்தம் வ யச ்ெசய் ம் ேநாய்; congestion of the corner of the eye with 
discharge of blood (சா.அக.);.

     [ஒ கா. அரத்தம் + படரத்் . படர ்→ படரத்்  → படாத் .]

அரத்தப்ப வன்

 
 அரத்தப்ப வன் arattappaḍuvaṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கண்ேணாய்; a kind of eye-disease (சா. அக.);.

அரத்தச் லந்  பாரக்்க;see aratta-c-cilandi.

     [அரத்தம் + ப வன். ஒ கா. ப  (ேதான் ); → ப வன். ஒ.ேநா :  றப்ப  →  றப்பா  = உடல் ேமல் 
ேதான் ம் ெகாப் ளம்,  லந் ,  ளைவ த ய ண் கட் வைக.]

அரத்தப்பண் வம்

 
 அரத்தப்பண் வம் arattappaṇṭuvam, ெப. (n.)

   அரத்தத்ைத உடம் னின்  ெவளிப்ப த்  அல்ல  உட் கட்  ேநாய்கைளக் ணப்ப த் ம் 
ம த் வ ைற ( சை்ச);; treatment of disease using blood or blood preparations, as in venesection, transfusion of 
blood, etc.

     [அரத்தம் + பண் வம். பண்  → பண் வன் → பண் வம்.]

அரத்தப்ப

 
 அரத்தப்ப  arattapparu, ெப. (n.)

   அரத்தம் நிைறந்த ப ; a wart containing blood.

     [அரத்தம் + ப .  த்தல் = ேதான் தல்,  றத்தல், ஒ கா.   → ப .]
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அரத்தப்ப

அரத்தப்ப  arattappali, ெப. (n.)

   1. அரத்தப் பைடயல், அரத்தக் கா ; libation of blood, blood sacrifice.

   2. ெகாைல; murder (W.);,

     [அரத்தம் + Skt. bali → த. ப .]

அரத்தக்கா  என்ப  ய த ழ்.

அரத்தப்பழம்

அரத்தப்பழம் arattappaḻm, ெப. (n.)

   1.  வந்த பழம்; a red fruit.

   2. ேகாைவப்பழம்; the fruit of a common creeper of the hedges, Coccinia indica.

   3. ஆலம்பழம்; the fruit of the banyan tree, Ficus bengalensis.

ேகாைவைய Bryonia grandis என்  சா. அகர த  ம்.

     [அரத்தம் + பழம்.]

அரத்தப்ப

அரத்தப்ப  arattappaḻi, ெப. (n.)

   1. ெகாைலக் ற்றம்; crime of bloodshed (W.);.

   2. ெகாைலக் க் ெகாைல; revenge for murder.

     [அரத்தம் + ப .]

அரத்தப்பைனயன்

 
 அரத்தப்பைனயன் arattappaṉaiyaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  ெகா ய பாம் ; a venomous snake (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + பைனயன். ஒ கா. பைன → பைனயன் = பைன ரியன்.]

அரத்தப்பா

அரத்தப்பா  arattappāṭu, ெப. (n.)

   1. ெப ம்பா ; abnormally profuse menstruation, Menorrhagia.

   2. ெப ம்பாடை்டப்ேபால் ெபண் ப் ைழவ யாக ஒ ம் அரத்தெவா க் ; an excessive 
haemorrhage like menorrhagia in the uterus, Metrorrhagia (சா,அக.);.

     [அரத்தம் + பா . ப  → பா  ( த. . ெதா.ெப.]

அரத்தப்பாதம்

அரத்தப்பாதம் arattappātam, ெப. (n.)

   1. ( ழங்கா ற் வந்த);  ளி; parrot,so called from its red coloured knee.

   2.  க்கமரம்; Indian coral tree, Butea frondosa alias Erythrina indica.

     [அசத்தம் + பாதம். ப  → பாதம் = நிலத் ற் ப ம் உ ப் .]

அரத்தப்பா ரி
அரத்தப்பா ரி arattappātiri, ெப. (n.)

     ள்ள , ஒ  ெச வைக (பதாரத்்த. 866);; a plant, Hedysarum (சா.அக.);.

அரத்தப்பாய்சச்ல்

அரத்தப்பாய்சச்ல் arattappāyccal, ெப. (n.)

   1. உடம் ற் ள் ஒரிடத் ற்  அரத்தம் பாய்தல்; the flow or rush of blood to a particular part of the body, afflux.

   2. உடம் ற் ள் பல டங்கட் ம் அரத்தம் பாய்தல்; circulation of blood in the system.

   3. அரத்தப் ேபாக் ; bleeding in general.

   4. எ க  நஞ் னாற் பற்களி ண்டா ம் அரத்தப் ேபாக் ; bleeding from the gum of the teeth due to the 
poisonous bite of a rat (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + பாய்சச்ல். பாய் → பாய்சச்ல் (ெதா.ெப.);. 'சல்' ெதா.ெப. ஈ .]
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அரத்தப்பாலா

 
 அரத்தப்பாலா arattappālā, ெப. (n.)

    த் ப் க் ேகாைவ; a variety of sweet bryony (not identified);, said to be used for solidifying mercury (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + பாலா.]

அரத்தப்பா

 
 அரத்தப்பா  arattappāli, ெப. (n.)

   ெசந்தா  பாைவ, ஒ  ைக; an unidentified plant supposed to possess powerful qualities (சா.அக.);.

ம வ. ெசந்தா பாைவ, ேசரந்்தா  பாைவ.

     [அரத்தம் + பா .]

அரத்தப்பாளம்

அரத்தப்பாளம் arattappāḷam, ெப. (n.)

   1. உைறந்த அரத்தத் ன் பரந்த கட் ; a big mass of coagulated blood.

   2. கரியேபாளப் ன் ( சாம்பரம்);; a resinous inspissated juice of the Aloe species, Myrrh (சா.அக.);.

அரத்தப் ண்டகம்

 
 அரத்தப் ண்டகம் arattappiṇṭagam, ெப. (n.)

   ஒ  ; Ipomaea barbata (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  ண்டகம்.  ண்டம் →  ண்டகம்.]

அரத்தப் ண்டம்

அரத்தப் ண்டம் arattappiṇṭam, ெப. (n.)

   1.  னமல் ைக (மைல.);; China jasmine, Rangoon creeper.

   2. காட் மல் ைக; wild jasmine, Jasminum angustifolium (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  ண்டம்.]

அரத்தப் ணிநீர்ப்
ைப

 
 அரத்தப் ணிநீரப்்ைப arattappiṇinīrppai, ெப. (n.)

   அரத்தம் தங்  நிற் ம் கழைல ேபான்ற ஒ  சைதப் ைப; a sac-like tumour containing blood, blood-cyst, 
Haemato-cyst (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  ணி + நீர ்+ ைப.]

அரத்தப் த்தசச்ம
னி

 
 அரத்தப் த்தசச்மனி arattappittaccamaṉi, ெப. (n.)

   சடாமாஞ் ல், ஒ  ல் னம்; fragrant cyperus, Indian spikenard, Valeriana jatamansi (சா.அக.);.

அரத்தப் த்தச்
ைல

 
 அரத்தப் த்தச் ைல arattappittaccūlai, ெப. (n.)

   அரத்தங் கக்  வ ற் ற் த்தல்வ ெய க் ம் ஒ வைகச ் ைலேநாய்; an acute colic pain in the stomach 
attended with vomiting of blood, gastritis accompanied by vomiting of blood (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  த்தம் +  ைல.]
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அரத்தப் த்தம்

 
 அரத்தப் த்தம் arattappittam, ெப. (n.)

   அரத்தப் ெப க் னா ம் அரத்தக் ேகட் னா ம் உடம் னின்  ஒன்பான் ைள வ யாய் 
யாக ெவளிப்ப ம் அரத்தெவா க் ; a copious escape of blood from vessels through the nine openings of 

the body, bleeding or haemorrhage (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  த்தம்.  த்  →  த்தம்.]

 அரத்தப் த்தம் arattappittam, ெப. (n.)

   ஆடா ேதாைட; Malabar-nut ( த்.அக.);.

அரத்தப் த்

 
 அரத்தப் த்  arattappittu, ெப. (n.)

    ந்தக் கல்; a kind of ruby (சா.அக.);.

அரத்தப் ரியன்

 
 அரத்தப் ரியன் arattappiriyaṉ, ெப. (n.)

   ெகாைல ப்பன்; bloodthirsty person.

     [அரத்தம் + Skt. priya → த.  ரியன்.  ரிதல் =  ம் தல்.  ரி →  ரியம் → Skt. priya.]

     'அரத்த ேவடை்கயன்' என்ப  ய த ழ்.

அரத்தப் ைள

 
 அரத்தப் ைள arattappīḷai, ெப. (n.)

   ெவள் ற் படலம் உண்டா ம்ேபா  சரி ம் ைள; a muco-purulent discharge with blood streaks from the 
eyes, appearing especially when a layer of mucous membrane is formed on the white of the eye (சா.அக.);.

அரத்தப் ைடயன்

 
 அரத்தப் ைடயன் arattappuḍaiyaṉ, ெப. (n.)

   க த்  அரத்தம் வ யசெ்சய் ம் பாம் வைக; a kind of snake which causes haemorrhage by its biting.

     [அரத்தம் +  ைடயன்.  ைட →  ைடயன்.]

அரத்தப்

 
 அரத்தப்  arattappuḻu, ெப. (n.)

அரத்தத் தா க்கள் ெக வதனால் அரத்த நரம் களிற் றந் ,  ன்  ெவவ்ேவ  ெப ங் ட்டங்களாகப் 
ெப , ஏ  தா க்களி ம் பர , ம ரக்்கால்கைளய  ம ரக்ைள உ ரச்

   ெசய் ம், உடம் ன் நிறத்ைத மாற் ம், பல வைக ைட கைளச ்ெசய் ம் க்கள். இைவ 
அ ப் , வட்டப் , வா ல்லாப் ,  க ண் , ெசம் , ேதாற்றாப்  என ஆ  
வைகப்ப ம்; The germs supposed to originate in the veins due to vitiation of the blood, increase in large numbers and are 
carried by the circulation of blood to the hairfollicles, causing falling off of hair, change of skin complexion, etc. They are of six 
kinds (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  .]

     ' ' என் ம் வடெசால் இங் ப் ' ' என் ம் ெதன் ெசால்லாக மாற்றப்பட் ள்ள .
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அரத்தப் ளி

 
 அரத்தப் ளி arattappuḷi, ெப. (n.)

   ெசம் ளி; red tamarind (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  ளி. அரத்தம் =  வப் .]

அரத்தப் ளிப்

 
 அரத்தப் ளிப்  arattappuḷippu, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   அரத்தங்ெகட் ப் ளித்தல்; fermentation of the blood. Haemotozymosis (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  ளிப் .  ளி →  ளிப்  (ெதா. ெப.);. ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

அரத்தப் சம்

 
 அரத்தப் சம் arattappūcam, ெப. (n.)

   ேகாசாப்பழம் (தர் சணி);; goat melon or sweet water-melon, Citrullus vulgaris (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  சம். அரத்தம் =  வப் .]

அரத்தப் ஞ்ெச

 
 அரத்தப் ஞ்ெச  arattappūñjeḍi, ெப. (n.)

    ைரசெ்ச ; a plant, jackal jujube, Zizyphus oenoplia (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +   + ெச .]

அரத்தப் டம்

 
 அரத்தப் டம் arattappūṭam, ெப. (n.)

    ள்ளில ; red-flowered silk-cotton, Bombax malabaricum (சா.அக.);.

அரத்தப்ெப க்

 
 அரத்தப்ெப க்  arattapperukku, ெப. (n.)

   அரத்தக் ழா னின்  யான அரத்த ெவளிப்பா ; haemorrhage, profuse flow of blood.

     [அரத்தம் + ெப க் . ெப  → ெப  → ெப க்  (ெதா.ெப.);.]

அரத்தப்ெப நாள
ம்

 
 அரத்தப்ெப நாளம் arattapperunāḷam, ெப. (n.)

   ெகட்ட அரத்தம் ெநஞ்சாங் ைலக்  ம் ெபரிய அரத்தக் ழாய்;  vena cava. இ  ேமற்ெப  நாளம் 
(superior vena cava,  ழ்ப் ெப  நாளம் (inferior vena cava); என இ  வைகப்ப ம். இவற் ள்,  ன்ன  
உடம் ன் ேமற்பா ள்ள அரத்தத்ைத ம்,  ன்ன  ழ்ப்பா ள்ள அரத்தத்ைத ம் ெகாண்  
ெசல் ம்.

     [அரத்தம் + ெப நாளம்.]

அரத்தப்ெப ம்பா

 
 அரத்தப்ெப ம்பா  arattapperumbāṭu, ெப. (n.)

   இைட டா  யாக அரத்தம் ெவளிப்ப ம் மாத டாய்ப் ேபாக் ; an abnormally profuse and 
continuous menstruation (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + ெப ம்பா .]
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அரத்தப்ைபத் யம்

 
 அரத்தப்ைபத் யம் arattappaittiyam, ெப. (n.)

   அரத்தக்ேகாட் ; mania to kill, homicidal mania (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  த்தம் Skt. paittika → த. ைபத் யம்.]

அரத்தக்ேகாட்  என்ப  ய த ழ்.

அரத்தப்ெபா மல்

 
 அரத்தப்ெபா மல் arattapporumal, ெப. (n.)

   ெநஞ்சாங் ைலையச ்சாரந்்த ெபரிய அரத்தக் ழாய்களிடம் உண்டா ம் ஓர ்அைம யான ஒ ; a 
faint murmur of blood heard in the main blood vessels at the base of the heart, Heimic murmur or Anaemic murmur 
(சா.அக.);.

     [அரத்தம் + ெபா மல். ெபா  → ெபா மல் (ெதா.ெப.);. 'அல்' ெதா.ெப. ஈ .]

அரத்தப்ேபாக்

அரத்தப்ேபாக்  arattappōkku, ெப. (п.)

   1. அரத்தம் ெவளிப்படல், ேபாதல், ஒ கல்; discharge or flow of blood.

   2. அரத்தம் ெவளிப்ப ம் வ ; the opening through which blood is discharged.

     [அரத்தம் + ேபாக் . ேபா → ேபா  → ேபாக்  (ெதா.ெப.);.]

அரத்தப்ேபாளம்

 
 அரத்தப்ேபாளம் arattappōḷam, ெப. (n.)

ஒ  வைக ந மணப் பண்டம் ( .அ.);; gum-myrrh.

அரத்தம்

அரத்தம் arattam, ெப. (n.)

   1.  வப் ; red colour.

     "அரத்த ேவணியர"் (கந்த .  த்த.  தனா. 82);.

   2.  வந்த ெபா ள் (நாநாரத்்த.);; red substance.

   3.  ; blood.

     "அரத்த ண்ெடாளி ம்வா ள னர"் (ைநடத. நளன் . 14);.

   4. பவளம் ( வா.);; coral.

   5. அரக்  ( வா.);; lac, red sealing-wax.

   6. ெசம்  (சங்.அக.);; copper.

   7. ெசம்ப ந்  (சங்.அக.);; sacred kite (bird);.

   8. ெசந்தாமைர; red lotus.

   9. ெசம்ப த்  (L.);; Brazil cotton.

   10. ெசம்பரத்ைத (மைல.);; shoe-flower.

   11. ெசங்க நீர ்( டா.);; red water-lily.

   12. ெசங் வைள (சங்.அக.);; a kind of water-lily.

   13. ெசங்கடம்  ( ங்.);; small Indian oak, Barringtonia acutangula (சா.அக.);.

   14.  ங் மப்  (ைதலவ அ ம்பத.);; saffron flower, Crocus sativus (சா.அக.);.

அரத்தம்நி த்தல்

அரத்தம்நி த்தல் arattamniṟuttal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1. அரத்தத்ைத நிற்பாட் தல்; arresting or preventing the flow of blood, Haemostasis (சா. அக.);.

     [அரத்தம் + நி த்தல் - அரத்தம் நி த்தல். நி  → நி த்  → நி த்தல் (ெதா.ெப.);. 'அல்' ெதா.ெப. ஈ .]
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அரத்தம்படல்

அரத்தம்படல் arattambaḍal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1. மாத டாய் உண்டாதல்; the act of menstruating.

   2. மாத டாய் சரியாக ஒ காமற் தாய் வரல்; scanty discharge of menstrual blood (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + படல். ப தல் = உண்டாதல்.  தாய்த் ேதான் தல். ப  → படல் (ெதா. ெப.);. 'அல்' 
ெதா.ெப. ஈ .]

அரத்தம் ரிடல்

 
 அரத்தம் ரிடல் arattambīriḍal, ெதா.ெப. (v.bl.n.)

   அரத்தம் ேவகமாய்ப் பாய்தல்; blood gushing out, spouting of blood, Arterial haemorrhage (சா.அக.);.

     [அாத்தம் +  ர ்+ இடல்.  ல் →  ர.் இ  ( . .); → இடல் (ெதா.ெப.);. 'அல்' ெதா.ெப. ஈ .]

அரத்தம்ெபய்-தல்
அரத்தம்ெபய்-தல் arattambeytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அரத்தங் கலந்த நீர ் தல்; to discharge urine mixed with blood (சா.அக.);.

அரத்தம்ைம

 
 அரத்தம்ைம arattammai, ெப. (n.)

   ெகாப் ளங்களி ந்  அரத்தம் வ ம் அம்ைமேநாய் வைக; a form of small-pox in which haemorrhage 
occurs in the vesicles, Haemorrhagic variola (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + அம்ைம – அரத்தவம்ைம → அரத்தம்ைம.]

அரத்தம்வ தல்

 
 அரத்தம்வ தல் araddamvaḍidal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   அரத்தெவா க் ; bleeding or haemorrhage (சா.அக.);.

அரத்தம்வாங்கல்

 
 அரத்தம்வாங்கல் arattamvāṅgal, ெப. (n.)

   அரத்தம் த் ெய த்தல்; therapeutic with. drawal of blood (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + வாங்கல். வாங்  → வாங்கல் (ெதா.ெப.);. 'அல்' ெதா.ெப. ஈ . வாங் தல் = எ த்தல், 
ெப தல்.]

அரத்தம்வாங்

 
 அரத்தம்வாங்  arattamvāṅgi, ெப. (n.)

   உடம் னின்  அரத்தத்ைத ெவளிப்ப த் வதற் ப் பயன்ப த் ம் க ; a glass vessel like a cup applied 
to the skin or any device for drawing blood, cupping glass, Cucurbitula alias Наетospast.

     [அரத்தம் + வாங் . வாங்  → வாங் , 'இ'  . த. ஈ .]

அரத்தம் டல்

 
 அரத்தம் டல் arattamviḍal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   பழங்காலத் ல், உடம் ல் அரத்தக் ைற  ஏற்ப ங்கால், எ ன் அரத்தத்ைத உடம் ற் ட ்
ெச த்தல்; treatment of human diseases in olden days by transfusion of arterial blood of bullocks by injection or through 
the mouth, Haemotherapy (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  டல்.  தல் = உள்ளி தல்.   →  டல் (ெதா.ெப.);.]

     'அரத்தக் ைற  ஏற்ப ங்கால்' என்  ஒ  ேநாைய தந் ம் த ழ்ப் ெபா ெளா , 'treatment of 
diseases' என்  ெபா ப்படக் ம் ஆங் லப் ெபா ள், ஓரள  ரண்ப ன்ற .
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அரத்தமடக்

 
 அரத்தமடக்  arattamaḍakki, ெப. (n.)

   அரத்த ெவா க்ைக நி த் ம் ம ந்  (M.M.);; styptic, medicine to stop or restrain haemorrhage.

     [அரத்தம் + அடக் . அடங்  (த. .); → அடக்  ( . .); → அடக் . 'இ'  . த. ஈ .]

அரத்தமண்டலம்

அரத்தமண்டலம் arattamaṇṭalam, ெப. (n.)

   1. அரத்த வட்டம்; circulatory system.

   2. உடம் ற் கா ம் ெசந்நிறப் பைடேநாய்; a skin disease marked by red patches on the body (சா.அக.);.

   3. ெசந்தாமைர (மைல.);; red lotus.

     [அரத்தம் + மண்டலம். மண் தல் = வைளதல், மண்  → மண்டலம் (வட்டம்);. 'அலம்' ெதா.ெப., 
ெதா.ஆ ., பண்.ெப. ஈ .]

அரத்தமண்ட

அரத்தமண்ட  arattamaṇṭali, ெப. (n.)

   உடம் ன்ேமற் ெசம் ள்ளிகைள அல்ல  வைளயங்கைள ைடய நச் ப் பாம் ; a venomous snake with 
red spots or rings over its body.

     [அரத்தம் + மண்ட . மண்டலம் (வட்டம்); → மண்ட . 'இ' உைடயவன் ஈ .]

 அரத்தமண்ட  arattamaṇṭali, ெப. (n.)

   1.  ளத் ல் காணப்ப ம் ள ப் ண் ; a variety of basil found in tanks.

   2. க ைதத ் ம்ைப; a species of leucas, donkey toombay Indian borage, horago indica (சா.அக.);.

அரத்தமதப்பால்

 
 அரத்தமதப்பால் araddamadappāl, ெப. (n.)

    வப் க் ெகாய்யா; red guava fruit (சா.அக.);.

அரத்தமதம்

 
 அரத்தமதம் araddamadam, ெப. (n.)

   ஆரத்தப் ெப க் னால் உடம் ங் கண் ம் மதரத்்  உணரச்் யற்  க் னால் அரத்தெவா க்  
த ய பல ெகட்ட ணங்கைளக் காட் ம் ேநாய்; a condition marked by vascular turgescence, excess of blood, 

fullness of pulse, bleeding from the nose, and various other bad signs, Plethora (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + மதம்.]

அரத்தமயக்கம்

அரத்தமயக்கம் arattamayakkam, ெப. (n.)

   1. அரத்தெவா க் னால் ஏற்ப ம் மயக்கம்; giddiness due to excessive bleeding.

   2. உடம் ல் அரத்தப்ெப க் னால் ஏற்ப ம் மயக்கம்; giddiness caused by blood pressure (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + மயக்கம். மயங்  (த. .); → மயக்  ( . .); → மயக்கம் (ெதா.ெப.);. 'அம்' ெதா.ெப. ஈ .]

அரத்தமல

 
 அரத்தமல  arattamalaḍu, ெப. (n.)

   க ப்ைப ல் அரத்தஞ் ேசரந்்  பந் ேபா ண்  வளி (வா ); ேபாேலா ம் மாத டாய் ( தக); 
ேநாய்; a condition of sterility in women characterised by suppression of menses and other symptoms of pregnancy.
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அரத்தமலப்ேபாக்

 
 அரத்தமலப்ேபாக்  arattamalappōkku, ெப. (n.)

   அரத்தங் கலந்த மலப்ேபாக் ; blood in the faeces (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + மலம் + ேபாக் .]

அரத்தமலம்

அரத்தமலம் arattamalam, ெப. (n.)

   1. வ ற் ைளசச்ல்; dysentery attended with discharge of blood.

   2. அரத்தங் கலந்  ெவளிவ ம் மலம்; blood in the faeces.

   3. அரத்தவ க் ; impurities of blood (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + மலம்.]

மலம் பாரக்்க;see malam.

அரத்தம ப்

 
 அரத்தம ப்  arattamaṟippu, ெப. (n.)

   அரத்தெவா க்ைகத் த த்தல்; checking the flow of blood, Haemostatic (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + ம ப் . ம த்தல் = த த்தல். ம  → ம ப்  (ெதா.ெப.);. ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

அரத்தமாடன்

 
 அரத்தமாடன் arattamāṭaṉ, ெப. (n.)

   அரத்த ேவடை்க ள்ள ஒ  ேபய்; a bloodthirsty evil spirit.

     [அரத்தம் + மாடன் (இறந் ேபான ஒ  மறவன் ெபயர)்;.]

அரத்தமாரணம்

 
 அரத்தமாரணம் arattamāraṇam, ெப. (n.)

   கா க்கல்; reddle, red ochre (சங்.அக.);.

     [அரத்தம் + மாரணம்.]

அரத்தமாரம்

 
 அரத்தமாரம் arattamāram, ெப. (n.)

அரத்த மாரணம் பாரக்்க;see aratta-maranam (சா. அக.);.

அரத்தமானியம்

 
 அரத்தமானியம் arattamāṉiyam, ெப. (n.)

   பைடத் ைற யத் ற்காகக் ெகா க்கப்பட்ட உம்பள (நில); மானியம்; blood fief, fief granted as reward 
for military service.

     [அரத்தம் + மானியம். மானித்தல் = ம த்தல், ெப ைமப்ப த்தல். மானம் → மானி → மானியம்.]

அரத்த ஞ்சல்

 
 அரத்த ஞ்சல் arattamuṟiñjal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   அடை்ட த யவற்றால் உடம் னின்  அரத்தத்ைத ெவளிப்ப த்தல்; abstraction of blood from the body in 
leech-bite, devilry, diseases, etc. (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + உ ஞ்சல். உ  → உ ஞ்  → உ ஞ்சல் (ெதா.ெப.);. 'அல்' ெதா.ெப. ஈ .]
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அரத்த க் ம்பா

 
 அரத்த க் ம்பா  arattamuṟikkumbāli, ெப. (n.)

    வப் ச ்ச ரக்கள்ளி; a red variety of square-spurge, Euphorbia antiquorum (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  க் ம் + பா .   →  க் ம் (ெப.எ.);. பால் → பா . 'இ' உைடயவன் ஈ .]

அரத்த த் ரம்

 
 அரத்த த் ரம் arattamūttiram, ெப. (n.)

   அரத்தங் கலந் வ ம் நீர;் presence of blood in the urine, discharge of blood in urine, Haematuria.

     [அரத்தம் +  த் ரம். ேமாத் ரம் →  த் ரம்.]

ேமாத் ரம் பாரக்்க;see motiram.

அரத்த லம்

அரத்த லம் arattamūlam, ெப. (n.)

   அண் ந்  அரத்தம்வ ம் லேநாய் ( .அ.);; bleeding piles, Haemorrhoids.

     "அரத்த லநீரச் ்ெச ப் ெவங் கயத்தர"் (கடம்ப.  . இ லா. 128);.

     [அரத்தம் +  லம் ( ைள);.]

இ  (1); அண் வாய்க்  உட்பட்ட  (internal);, (2); ெவளிப்பட்ட  (external);, (3); உட்பட் ம் 
ெவளிப்பட் ப்ப  (mixed); என வைகப்பட்டதாகச ்சா. அகர த  ம்.

அரத்தெம த்தல்

 
 அரத்தெம த்தல் arattameḍuttal, ெதா.ெப. (vbi.n.)

அரத்தம்வாங்கல் பாரக்்க;see arattamvårigal.

     [அரத்தம் + எ த்தல்.]

அரத்தேமகம்

 
 அரத்தேமகம் arattamēkam, ெப. (n.)

அரத்த ெவடை்ட பாரக்்க;see aratta-Vettai.

     [அரத்தம் + Skt. meha → த. ேமகம்.]

அரத்தவ

 
 அரத்தவ  arattavaḍi, ெப. (n.)

   அம்ைமக் ெகாப் ளம், அம்ைமேநாய் ( .அ.);; small. pox pustule, small-pox.

 Skt. vatt

     [அரத்தம் + வ . வள் → வட்  → வட்  → வ  = உ ண்ட ெகாப் ளம்.]

அரத்தவண்ணகம்

 
 அரத்தவண்ணகம் arattavaṇṇagam, ெப. (n.)

   ெப ங்கம் ப் ; a plant (unidentified); (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + வண்ணகம். வண்ணம் → வண்ணகம்.]

அரத்தவண்ணம் பாரக்்க;see aratta-vannam.
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அரத்தவண்ணம்

அரத்தவண்ணம் arattavaṇṇam, ெப. (n.)

   1. அரத்தச ்ெசந்நிறம்; blood-redcolour.

   2. ஒ வைகச ்ெசவ்வரி ; a kind of red rice (சா. அக.);.

     [அரத்தம் + வண்ணம். வள் → வண் → வண்ணம். வள் → வர ்→ வரி → வரணம்.]

வண்ணம், வரணம் பாரக்்க;see vannam, varanam.

ெநல் (paddy); என்ப  உ ம் அரி ம் ேசரந்்த . அரி  என்பைத rice என்ேற ஆங் லத் ற் த்தல் 
ேவண் ம். இைதச ் ல அகர த கள் கவனிப்ப ல்ைல.

அரத்தவம்ைம

 
 அரத்தவம்ைம arattavammai, ெப. (n.)

அரத்தம்ைம பாரக்்க;see arattammai.

     [அரத்தம் + அம்ைம.]

அரத்தவரி

 
 அரத்தவரி arattavari, ெப. (n.)

   க ேபான்ற இ வரிகள் அரத்த நிறத் டன் கைடக்கண் வைர படரந்்  க ையத் தாக் ம் ஒ  
கண்ேணாய்; a disease affecting the iris of the eye, and characterised by blood-streaked lines extending to the corners of 
the eyes (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + வரி. வள் →  ர ்→ வரி = ேகா .]

 அரத்தவரி arattavari, ெப. (n.)

   தண்ணில் அரத்த ற னால் நைமசச்ெல க் ம் ஒ  வைகக் கண்ேணாய்; an eye-disease attended with 
itching sensation due to extravasation of blood in the eye (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + அரி (அரிப் );  த.ெதா.ெப.]

அரத்தவல்

 
 அரத்தவல்  arattavalli, ெப. (n.)

   ஒ  வப் க் ெகா ; a red creeper, Ventilago madraspatana (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + வல் . வல் தல் = வைளதல். வல் → வல் . 'இ'  . த. ஈ .]

அரத்தவ ப்

 
 அரத்தவ ப்  arattavalippu, ெப. (n.)

   அரத்த னா ண்டா ம் இ ேநாய் ( .அ.);; convulsion caused by very high blood pressure.

     [அரத்தம் + வ ப் . வ த்தல் = இ த்தல். வ  → வ ப்  (ெதா.ெப.);. ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

அரத்தவழைல

 
 அரத்தவழைல arattavaḻlai, ெப. (n.)

   க ப்பதனால் அரத்தங் கக்கைவக் ம் ஒ  வைக நச் ப் பாம் ; a poisonous snake, the bite of which causes 
vomiting of viscid blood (சா.அக.); – a snake causing vomiting of blood by its bite prob, russell's viper (ெச.அக.);.

     [அரத்தம் + வழைல (ஒ வைகப் பாம் );. ஒ கா. வழல் → வழைல.]
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அரத்தவள்ளி

 
 அரத்தவள்ளி arattavaḷḷi, ெப. (n.)

   ெசவ்வள்ளி ( ன்.);; purple yam (ெச.அக.); — yam, sweet potato, Dioscorea purpurea (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + வள்ளி. வள் தல் = வைளதல். வள் → வள்ளி = ெகா .  ழங்ைகக் ப் ன், வள் தல் = 
வளமாதல், உ ண்  ர தல். வள்ளி = உ ண்  ரண்ட ழங்  என்றா ம்.]

அரத்தவற்கனம்

 
 அரத்தவற்கனம் arattavaṟkaṉam, ெப. (n.)

   ெசம் ; copper (சா. அக.);.

     [அரத்தம் + வற்கனம். ஒ கா. வல் → வற்  → வற்கனம்.]

அரத்தவாைமக்கட்

 
 அரத்தவாைமக்கட்  arattavāmaikkaṭṭi, ெப. (n.)

   மண்ணீர ற் கா ம் அரத்தத் ரட் ; enlargement of the spleen attended with marked increase of blood, 
congestion of the spleen with blood, Splenemia (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + ஆைம + கட் . ஆைம = ஆைம வ . கட்  → கட் .]

அரத்தவாரி

அரத்தவாரி arattavāri, ெப. (n.)

   1. மாத டாய்ப் ெப க் ; abnormal flow of menstrual blood.

   2.  ந்த அரத்தப்ேபாக் ; profuse bleeding, Haemorrhage. 

   3. ெப ம்பா ; Menorrhagia.

     [அரத்தம் + வாரி. வாரத் ல் = ஒ கல், ேபாதல், நீளல். வார ்→ வாரி.]

     "வாரத்ல் ேபாகல் ஒ கல் ன் ம்

ேநர் ம் ெந ைம ம் ெசய் ம் ெபா ள" (ெதால். ெசால். உரி. 20);.

அரத்த ந்

அரத்த ந்  arattavindu, ெப. (n.)

    ந்தம் என் ம் மாணிக்கவைக ( லப். 14:186, அ யாரக்். உைர);; corundum, alumina in a crystalline 
state.

     [அரத்தம் +  ந் .  த்  →  ந் .]

அரத்த யரை்வ

 
 அரத்த யரை்வ arattaviyarvai, ெப. (n.)

   அரத்தேம யரை்வயாகக் கா தல்; sweating of blood (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  யரை்வ.  ளர ்→  யர ்→  யரை்வ.]

அரத்த ரியன்

 
 அரத்த ரியன் arattaviriyaṉ, ெப. (n.)

   க த்த டன் அரத்தங் கக்கைவக் ம் ரியன்பாம்  வைக; russell's viper, Vipera russellii.

     [அரத்தம் +  ரியன்.]

அரத்த மல்

அரத்த மல் arattavirumal, ெப. (n.)

   1. இ ம்ேபா  அரத்தங்கக் ம் இ மல் ேநாய்; discharge of blood from the lungs during cough in a consumptive 
patient.

   2.  ெமன்  ஏற்ப ம் னா ண்டா ம் அரத்தங் கக்கல்; a cough with spitting of blood due to shock or 
sudden fear.

     [அரத்தம் + இ மல். இ  → இ மல் (ெதா.ெப.);. 'அல் ெதா.ெப. ஈ .]
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அரத்த ைரசச்ல்

 
 அரத்த ைரசச்ல் arattaviraiccal, ெப. (n.)

   உடம் ல் அரத்தக் ைற னால் உண்டா ம் ஒ ; murmur due to anaemic condition of the blood, Haemic 
murmur (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + இைரசச்ல். இைர → இைரசச்ல் (ெதா.ெப.);. 'சல்' ெதா.ெப. ஈ .]

அரத்த க்கம்

 
 அரத்த க்கம் arattavīkkam, ெப. (n.)

   உடம் ல் ஓரிடத் ல் அரத்தஞ் ேசரவ்தனால் ஏற்ப ம் க்கம்; a swelling due to accumulation of blood in the 
tissues or cavities of the body, Congestive edema (சா.அக.);.

     [அரத்தம் +  க்கம்.  ங்  →  க்  →  க்கம் (ெதா.ெப.);. 'அம்' ெதா.ெப. ஈ .]

அரத்த ைள

 
 அரத்த ைள arattavīḷai, ெப. (n.)

   அரத்்தங் கக் ம் ஈைள (காச); ேநாய்; asthma attended with spitting of blood.

     [அரத்தம் + ஈைள.]

அரத்த ப்பசம்

 
 அரத்த ப்பசம் arattavuppasam, ெப. (n.)

   அரத்த னால் நா  அல்ல  நாளம் ப த் க் காணல்; distension of blood-vessels (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + உப்பசம். உப் தல் = ப த்தல்,  ங் தல். உப்  → உப்பசம் (ெதா.ெப.);. 'அசம்' ெதா.ெப. 
ஈ .]

அரத்த ரி

அரத்த ரி araddavudiri, ெப. (n.)

   மாட்  ேநாய்வைக (மாட் ைவ.  ந். 5);; a disease in cattle.

     [அரத்தம் + உ ரி. ஒ கா. உ ர ்→ உ ரி. 'இ'  . த. ஈ .]

அரத்த றல்

அரத்த றல் arattavūṟal, ெப. (n.)

   1. அரத்தச ் ரப்  பாரக்்க;see arata-c-curappu.

   2. அரத்தப் பசப்  பாரக்்க;see aratta-p-pašappu (சா.அக.);,

     [அரத்தம் + ஊறல். ஊ  → ஊறல் (ெதா.ெப.);. 'அல்' ெதா.ெப. ஈ .]

அரத்தெவட்ைட

அரத்தெவடை்ட arattaveṭṭai, ெப. (n.)

   1. அரத்தங் கலந்த த் ரம் ெவளிப்ப ம் ேநாய்வைக; gonorrhoea with discharge of blood (ெச. அக.);.

   2. ெவடை்டச ் ட் னால் ந்  (ெவள்ைள); அரத்ததெ்தா  கலந்  ஆண்  வ யாய் 
ஒ கல்; discharge of semen mixed with blood through the penis, due to venereal heat of the system, blood stained 
condition of the semen, Hemospermia (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + ெவடை்ட. ெவள் → ெவடை்ட =  , காமச் .]

அரத்தெவள் ைட
ப்

 
 அரத்தெவள் ைடப்  arattaveḷḷuḍaippu, ெப. (n.)

    ன்ற அரத்தத்ைத ழ ெவாட்டாமற் ெசய் ம் ம ந் ; a kind of medicinal ghee administered to stop all 
kinds of haemorrhages.

     [அரத்தம் + ெவள் + உைடப்  (ெதா.ெப.);. உைட → உைடப் . ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

அரத்தெவள்ைள

அரத்தெவள்ைள arattaveḷḷai, ெப. (n.)

   1. ேநாய் ெகாண்ட ெபண் ைரப் ணரவ்தனாற்  நீரத்் ைள ற் ண்ணா , அ னின்  
அரத்த ம் ெவள்ைள நீ ம் ம் வ ம் நீர ்(ேமக); ேநாய்;   2.  ள்ைள ெபற்ற ெபண் ரக்் க் கா ம் 
அரத்தங் கலந்த ெவள்ைளெயா க் ;     [அரத்தம் + ெவள்ைள. ெவள் → ெவள்ைள.]
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அரத்தெவ

அரத்தெவ  arattaveṟi, ெப. (n.)

   1. அரத்தங் ப்பதனால் உண்டா ம் ெவ ; fury arising from drinking blood.

   2. ெகாைலெசய்ய உண்டா ம் ேகாட் த்தனம்; an insanetendency to murder, running amuck, Haemothymia 
(சா.அக.);.

     [அரத்தம் + ெவ .]

அரத்தேவங்ைக

 
 அரத்தேவங்ைக arattavēṅgai, ெப. (n.)

    வந்த ேவங்ைகமரம்; a red species of kino tree, kino rose-wood, Pterocarpus marsupium (acuminata); (சா. அக.);.

     [அரத்தம் + ேவங்ைக. அரத்தம் =  வப் .]

அரத்தேவட்ைக

 
 அரத்தேவடை்க arattavēṭkai, ெப. (n.)

   ெகாைல ப் ; bloodthirstiness.

     [அரத்தம் + ேவடை்க.]

அரத்தேவடை்கயன் பாரக்்க;see aratta-vetkaiyan.

அரத்தேவட்ைகயன்

 
 அரத்தேவடை்கயன் arattavēṭkaiyaṉ, ெப. (n.)

   ெகாைல ப் ள்ளவன், ெகாைல ம் ; bloodthirsty person.

     [அரத்தம் + ேவடை்க + அன். ேவட்டல் =  ம்பல். ேவள் → ேவடை்க (ெதா.ெப.);. 'ைக' ெதா.ெப. ஈ . 
'அன்' ஆ.பா. ஈ .]

அரத்தேவற்றம்

 
 அரத்தேவற்றம் arattavēṟṟam, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   அரத்தத் ர தல்; congestion or accumulation of blood (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + ஏற்றம். ஏ  → ஏற்  → ஏற்றம் (ெதா.ெப.);. 'அம்' ெதா.ெப. ஈ .]

அரத்தெவா க்

அரத்தெவா க்  arattavoḻukku, ெப. (n.)

   1. அரத்தம்வ தல்; bleeding or haemorrhage.

   2. மாத டாய்; menstrual flow.

   3. ெப ம்பா ; excessive flow of blood from the vagina, Menorrhagia (சா.அக.);.

     [அரத்தம் + ஒ க் . ஒ  → ஒ க்  (ெதா.ெப.);.]

அரத்தேவாட்டம்

 
 அரத்தேவாட்டம் arattavōṭṭam, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   ெநஞ்சாங் ைல னின்  அரத்தம் உடம்ெபங் ம் ெசன்  ம் ைக; circulation of blood.

     [அரத்தம் + ஒட்டம். ஒ  → ஒட்  → ஒட்டம் (ெதா.ெப.);.].

அரத்தன்

 
 அரத்தன் arattaṉ, ெப. (n.)

   ெசவ்வாய் ( ங்.);; the planet Mars, as red.

     [அரத்தம் → அரத்தன்.]
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அரத்தாங்கம்

 
 அரத்தாங்கம் arattāṅgam, ெப. (n.)

   பவளம்; coral.

     [அரத்தம் +Skt aiga → த. அங்கம் = உடம் .]

அரத்தாங்கன்

 
 அரத்தாங்கன் arattāṅgaṉ, ெப. (n.)

ெசவ்வாய் (ேசா ட அக.);; அரத்தன் பாரக்்க;see arattan.

     [அரத்தம் ( வப் ); + Skt. anga → த. அங்கன் = உடம் னன்.]

அரத்

அரத்  aratti, ெப. (n.)

   1. அரத்தாங்கன் பாரக்்க;see arattangan.

   2. ெசவ்வல்  ( ந்தா.நி.);; red water-lily, Nymphaea edulis.

அரத் தம்

 
 அரத் தம் araddidam, ெப. (n.)

   ெசவ்வாமணக் ; a red variety of castor plant, Ricinus communis (சா.அக);.

அரத் ைற

அரத் ைற arattuṟai, ெப. (n.)

   ஒ  வநகர;் a Siva shrine.

     "அரத் ைற ேநாக் ேய காதலா லைணவார"் (ெபரிய .  ஞான. 187);.

அரத்ைத

அரத்ைத arattai, ெப. (n.)

   1.  ற்றரத்ைத; lesser galangal, m. sh., Alpinia officinarum.

   ம. அரத்த;  Skt. räsnä.

     "வாந் த் தங்கரப்பான் வாதஞ் ரேராகம்

ேசரந்்தகப த்ேதாடஞ் தெமா  - ேநரந்்த ர

மற்றரத்ைதக் காட்  வ ம ந் ம்

ற்றரத்ைத நன்ம ந்தாற் ேறர"் (பதாரத்்த 1019);.

   2.  ற்றரத்ைத வைக (L.);; light galangal, l. sh., 4lpinia nutans.

   3. ேபரரத்ைத; big galangal, s.sh., 4lpinia galangal.

     "வாத  வ சன்னி த்ைத ம்

த ரந் தா ரணஞ் ெசான்னநீர ்- ஒ பல

வாங்க ப் ப்பட  மா  ெமாளியா

ங்கட ம் ேபரரத்ைத யால்" (பதாரத்்த 1018);.

   4.  டக்ெகாற்றான் (பச.் );;  balloon vinc.

   5. பசைர (சா.அக.);;  a plant called palsy curer.

 அரத்ைத arattai, ெப. (n.)

அரத்ைதப்ெபட்

 
 அரத்ைதப்ெபட்  arattaippeṭṭi, ெப. (n.)

   ெநல் வைக (A);; a kind of paddy.
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அரத்ெதா த்

 
 அரதெ்தா த்  arattogutti, ெப. (n.)

   ெசவ்வல் ; red water-lily, Nymphaea edulis (சா.அக.);.

அரத்ேதாற்பலம்

அரத்ேதாற்பலம் arattōṟpalam, ெப. (n.)

   1. ெசங் வைள; red Indian water-lily.

   2. ெசங்க நீர;் purple Indian water-lily.

     [அரத்தம் + Skt. utpala → த. உற்பலம்.]

அரேத பரேத

 
 அரேத பரேத  aratēcibaratēci, ெப. (n.)

அகேத  பாரக்்க;see agadēši.

அரைதப் 
ெப ம்பா

அரைதப் ெப ம்பா  aradaipperumbāḻi, ெப. (n.)

   ஒர ்ஊர;் a town.

     "பா ம் அரைதப் ெப ம் பா ேய தலாக" (ெபரிய .  ஞான. 403);.

அரந்தம்

அரந்தம் arandam, ெப. (n.)

   1. ெசங்க நீர;் red water-lily, Nymphaea odorata.

   2. தாமைர; lotus, Nelumbiam speciosum.

   3. க க்காய்; chebulic myrobalan, Terminalia chebula.

   4. கற்பரி நஞ்சம் (பாடாணம்);; a kind of arsenic (சா.அக.);.

     [அரத்தம் → அரந்தம்.]

அரந்தளி

 
 அரந்தளி arandaḷi, ெப. (n.)

   மர ரிெயன் ம் மரம் (L);; bark tree (ெச.அக.);

   - படை்டமரம், இைரஞ் ; bark tree, Antiaris toxicuria (சா.அக.);.

அரந்ெதல்

 
 அரந்ெதல்  arandelli, ெப. (n.)

அரந்தளி பாரக்்க;see arandali.
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அரந்ைத

அரந்ைத arandai, ெப. (n.)

   1. காட் த் ; wild fire.

     "அரந்ைத ரிந்த  மா ேபால்" (ெதால். ெபா ள்.  றத.் 3. நச.் ேமற்ேகாள்);.

   2.  ரெவடை்ட (இராசைவத்.);; high temperature in fever (சா.அக.);.

   3. ெசாரிெகான்ைற; Indian calosanthes (சா.அக.);.

     [உல் → அல் → அன் → அனல். அல் → அள் → அழல். அல் → அர ்→ அரி = ெந ப் . அர ்→ அரம் = 
அரந்ைத.]

 அரந்ைத arandai, ெப. (n.)

   1.  ன்பம்; affliction, trouble.

     "ஒ தனி ேவழத் தரந்ைதைய ------------  ரத்்தைன" ( வ்.இயற்.  ெவ  ற். 12-13);.

   2. மனக்கவற் ,  யரம்; Sorrow, distress.

     "அரந்ைதப் ெபண்  ரிைனந்தன ரகவ" (ம ைரக்.166);,

     " ன்பத ்தரந்ைத ற் கன்  கன ம்" (ஞானா. 27);.

   3. பக்க இ  (பாரிசசன்னி);; paralysis.

     [அலத்தல் =  ன் தல். அல → அலம் =  ன்பம். அலம் → அலந்ைத =  ன்பம். அலந்ைத → அரந்ைத.]

 அரந்ைத arandai, ெப. (n.)

அரந்ைதயன்

அரந்ைதயன் arandaiyaṉ, ெப. (n.)

   வ யன் (சம்.அக.);; destitute person.

     [அரந்ைத =  ன்பம்,  ன்பத் ற்ேக வான வ ைம. அரந்ைத → அரந்ைதயன்.]

     "இன்ைம  னின்னாத யாெதனின் இன்ைம ன்

இன்ைமேய ன்னா த " ( றள், 1041);.

அரப்பள்ளி

 
 அரப்பள்ளி arappaḷḷi, ெப. (n.)

    மா ன் ப க்ைகயாகச ்ெசால்லப்ப ம் அரவைண (பாம் ப்ப க்ைக);; Tirumal's (Visnu's); serpent 
bed, formed of the coils of Ādišeša.

     [அர = பாம் .  பள்ளி = ப க்ைக.]

அரப்பள்ளியான்

அரப்பள்ளியான் arappaḷḷiyāṉ, ெப. (n.)

   அரவைணயானா ய மால்; Tirumal (Visnu); reclining on the serpent, Adišēsa.

     "அரப்பள்ளியா  மல ைற வா ம்" (ேதவா. 1.98:9);.

அரப்பள்ளி பாரக்்க;see ara-p-palli.

அரப் ரிைய

அரப் ரிைய arappiriyai, ெப. (n.)

    வன்ேத ;Šiva's consort.

     "அரப் ரிைய பாரப்்ப ேய" ( வாைனக் ேகாசெ்சங், 81);.

     [அர ்→ அரம் ( வப் ); → அரன் ( வன்); → Skt. Hara,  ரிதல் =  ம் தல்.  ரி → Skt. pri → priya → priyā.]

அரப்ெபா

 
 அரப்ெபா  arappoḍi, ெப. (n.)

   இ ம் த் ள்; iron filings, Ferri limatura (ெச.அக.);.
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அரபத்தநாவலர்

 
 அரபத்தநாவலர ்arabattanāvalar, ெப. (n.)

   பரத சாத் ர லா ரியர;் name of the author of the Parada Šattiram.

     [அரன் + பத்தன் + நாவலர.் அரன் → Skt. Hara. பத்தன் → Skt. bhakta.]

அரன், பத்தன் பாரக்்க;see aran, pattan.

அர

அர  arabi, ெப. (n.)

   க க்காய் (மைல.);; chebulic myrobalan.

 அர  arabi, ெப. (n.)

   1. அர  நா ; Arabic Country.

   2. ஒ  ெமா ; Arabic language.

     [U, arab → த. அர .]

அரம்

அரம் aram, ெப. (n.)

   1. இ ம்  ெசம்  த ய மாைழகைள ம் (உேலாகங்கைள ம்); மரம் ெகாம்  த ய 
வன்ெபா ள்கைள ம் அரா ம் இ ம் க் க ; file, rasp.

     "அரம் ேபா ங் ரை்மய ேர ம்" ( றள், 997);.

   2. வாளரம், அரம்பம்; saw.

     "அரம்ேபாழ்ந் த த்த கண்ேண ரிலங் வைள" (ம ைரக். 316);.

   3. உ க் ; steel (சா.அக.);.

   4.  ண் (இராசைவத்.);; wound.

   ம. அரம்;    க.,  ., பட. அர;    ெத. ஆ ரா ;    ேகாத. ஆரம்்;  ரா. அர.

     [உர ்→ அர ்→ அர  → அரா . அர ்→ அரம்.]

     [P]

 அரம் aram, ெப. (n.)

   1. நாக லகம்,  லகம்; nether world of serpents.

     "அரேம  ெவம் ன பணி" (இர . யாகப், 81);.

   2.  ழைற (சங்.அக.);; cellar, underground room.

   3.  ைக (சங்.அக.);; cave.

     [அர = பாம் . அர → அரம் = பாம் வணக்க நாகர ்வாழ்ந்த ைழநா கள்.]

அரம்பணம்

 
 அரம்பணம் arambaṇam, ெப. (n.)

   ெவற் ைல ந க் ங்க  (C.G.);; betel-leaf plucker's thimble.

     [அரம் → அரம்  → அரம்பணம்.]

     [P]
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அரம்பன்

அரம்பன் arambaṉ, ெப. (n.)

    ம்பன்,  ம்  ெசய்ேவான்; mischievous fellow.

     "அரம்பா ன்ைன ய ந்  ெகாண்ேடன்" ( வ். ெபரியாழ், 3.1 : 6);.

ம. அரம்பன்

     [அர ்→ அரம் → அரம்  → அரம்பன்.]

அரம் லம்

 
 அரம் லம் arambilam, ெப. (n.)

    லகம் (பாதலம்); ( ந்தா.நி.);; the nether world.

     [அரம் +  லம். அர → அரம் = நாக லகம்,  லகம். Skt bila → த.  லம் =  லகம். இனி,  ல் →  ல் 
( ள்); →  லம் =  ள , ெவ ப் ,  , வைள,  ைக,  ழைற,  லகம் என் மாம்.]

அரம்

அரம்  arambu, ெப. (n.)

   1.  ம் ; mischief, wicked deed.

     "வரம் கந் தரம்  ெசய் ங் க " ( வக. 2727);.

   2.  ம் யைதச ்ெசய்  க் ம் வன்ைம ( வ். ெபரியாழ். 3.1 : 6.  யா.);; ability to accomplish one's 
desires.

     [அர ்→ அர . அர ்→ அரம் → அரம் .]

அரம்ைப

அரம்ைப arambai, ெப. (n.)

   ஒமம் (மைல.);; omum.

 அரம்ைப arambai, ெப. (n.)

   1. வா லக நடன மங்ைகய ெளா த்  ( வ். ெபரியாழ், 3, 6, 4);; name of a Courtesan in the world of the gods.

   2. வாைழ; plantain.

     "அரம்ைப நிரம் ய ெதால்வைர" (கம்பரா. வைரக். 59);.

     [Skt. rambhā → த. அரம்ைப.]

அரமகள்

அரமகள் aramagaḷ, ெப. (n.)

   ெதய்வப்ெபண்; celestial damsel.

     "அங் னி ந்த காைல யரமக ளவைன ேநாக் " (கந்த . தக்க. வள்ளி. 237);.

     [அர ்→ அரம் = அசச்ம்,  ன்பம். அரமகள் =  ன் த் ம் ெதய்வப் ெபண், ெதய்வப் ெபண்.

அரமங்ைக

அரமங்ைக aramaṅgai, ெப. (n.)

   ெதய்வப் ெபண்; celestial damsel.

     "அரமங்ைகயர ்சாமைர பாங்க ரைசத் ட" (காஞ் ப் . பன்னி. 294);.

அரமகள் பாரக்்க;see ara-magal.

     [அரம் + மங்ைக.]

அரமாதர்

அரமாதர ்aramātar, ெப. (n.)

   ெதய்வப்ெபண்கள்; celestial damsels.

     "அம்ெமன் ர லர மாதர"் (இர ,  க் . 105);.

     [அரம் + மாதர.்]
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அரமாரவம்

 
 அரமாரவம் aramāravam, ெப. (n.)

   நா  (மைல.);; species of achyranthus (ெச.அக.); - Indian burr, Achyranthes aspera (சா.அக.);.

அரமான்

அரமான் aramāṉ, ெப. (n.)

   ெதய்வப்ெபண் (நாம ப.);; celestial damsel.

அரமகள் பாரக்்க;see ara-magal.

     [அரம் + மான் (மான்ேபா ஞ் சாயைல ைடய ெபண்);,

     "மட் ப் படாக்ெகாங்ைக மானார ்கல  மயக்கத் ேல" (தனிப்பா. 1. பக். 157);.]

அரமான ைல

 
 அரமான ைல aramāṉacūlai, ெப. (n.)

   ஒ  வைகச ் ைலேநாய்; a severe piercing pain (சா.அக.);.

     [அரம் + ஆன +  ைல. அரம் = அசச்ம்,  ன்பம்.]

அர

 
 அர  arami, ெப. (n.)

   க க்காய்; gall-nut, chebulic myrobalan, Terminalia chebula (சா.அக.);.

அர யம்

அர யம் aramiyam, ெப. (n.)

   நா  (பச.் .);; a species of achyranthus.

 அர யம் aramiyam, ெப. (n.)

   1. அரண்மைன ( ங்.);; palace.

   2. நிலா ற்றம்; terrace of a house, open space above the first or other foor.

     "அர ய ேம த் தாங்கா  ழ்ந் " (மணிேம. 12, 47);.

     [Skt. harmya → த. அர யம்.]

அர ன்

 
 அர ன் aramīṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கடல் ன்; a kind of sea-fish, file fish (சா.அக.);.

     [அரம் +  ன்.  ல் அரம்ேபான்ற டக்ள் உைடய .]

அர

அர  aramuṟi, ெப. (n.)

   1. இ ப் ச ்ெச ; silvery leaved indigo or Arabian indigo, Indigofera argentia.

   2. எஃ ; steel (சா.அக.);.

அரயக்ெகாம்ைம

 
 அரயக்ெகாம்ைம arayakkommai, ெப. (n.)

   ஒ  வாைழ; true banana, Musa sapientum (champa); (சா.அக.);.

அரயரல்

 
 அரயரல் arayaral, ெப. (n.)

   அர ; pipal tree, Ficus religiosa (சா.அக.);.
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அரல்

 
 அரல் aral, ெப. (n.)

   ேகாைழ ( ேலட் மம்); (பரி.அக.);; phlegmatic humour in the body.

 அரல் aral, ெப. (n.)

    தலாளி (யாழ்ப்.);; principal: master (J.);.

 அரல் aral, ெப.  (n.)

   நாக்  ேபான்ற வ ல் உள்ள கடல் வாழ் உ ரி; a tongue shaped marine fish variety.

     [அ -அரல்]

     [P]

இ ல் ெகாத்  ெகாத்தாக இ ப்பைத அரல் என்பர.் அ வ ப்பான ேதாற்ற ைடய  நாய் அரல்; 
ெபரிய  ேபய் அரல்.

அரைல

அரைல aralai, ெப. (n.)

   ேகாைழ (சங்.அக.);; phlegm.

     [அரல் → அரைல.]

 அரைல aralai, ெப. (n.)

   1. கனி; fruit.

   2. கழைல; wen, tubercle, tumour.

     "அ லரி யரைல ப் ண்" (ஞானா. 30);.

   3.  ைத ( டா.);;seed.

     "அரைல க்கன ெந ந்தா ளா னி" (மைலப , 139);.

   4. ெபா க்கல்; stone broken for roads.

     "அரைலக் கற்களாற் வபரைன மைறத் ட ்டானால்" ( க் காளத.்  . 5 : 8);.

ட. அரல்

 அரைல aralai, ெப. (n.)

   1. மரல் ( டா);; bowstring hemp.

   2. கற்றாைழ; aloes.

ம. அரல

அரவக்க

 
 அரவக்க  aravakkaḍi, ெப. (n.)

   பாம் க் க ; snake-bite.

     [அரவம் + க .]

அரவக் ரி

அரவக் ரி aravakkiri, ெப. (n.)

   ஆ ேசடன் வ வாகச ்ெசால்லப்ப ம் ேவங்கடமைல; Tiruppadi hills, the serpent Sesa said to be in the form of 
a hill.

     "அரவக் ரி சாரந்்தான்" (பாரத. அ ச் னன் ர.் 12);.

     [அரவம + Skt. giri.]
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அரவக்ெகா ேயா
ன்

 
 அரவக்ெகா ேயான் aravakkoḍiyōṉ, ெப. (n.)

   பாம் க்ெகா ைய ைடய ரிேயாதனன்; Duryodhana having the banner with serpent emblem.

ம. அரவக்ெகா

     [அரவம் + ெகா ேயான்.]

அரவங்கலக்கம்

 
 அரவங்கலக்கம் aravaṅgalakkam, ெப. (n.)

   சா ங்காலத்  உண்டா ம் மனதெ்தளிம்  (இ.வ.);; brightening of the mind on the approach of death (Loc.);.

     [ஒ கா. அறவன் கலகலக்கம் → அரவங்கலக்கம். அறவன் = நல்ெலா க்கன். கலகலத்தல் = 
உள்ளத் ல் உள்ளைத மைறயா  ெசால் தல், ஊக்கங்ெகாள் தல்.]

அரவஞ்ெசய்-தல்

அரவஞ்ெசய்-தல் aravañjeytal,    1 ெச. . . (v.i.)

   ஒ த்தல், ஓைச ண்டாக் தல், கத் தல்; to sound, make a noise, shout.

     [அரவம் (ஒ , ஓைச); + ெசய்.]

 அரவஞ்ெசய்-தல் aravañjeytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மனங்கலக் தல், வ த் தல்; to confuse the mind, to torment.

     "கண் ம் வ  மரவஞ் ெசய்ய" ( வக. 2806.);

     [அர தல் = வ த் தல். அர  → அரவம் + ெசய்.]

அரவணிந்ேதான்

 
 அரவணிந்ேதான் aravaṇindōṉ, ெப. (n.)

    வன் ( டா.);; Siva, wearing serpents.

ம. அரவணி (பாம்பணி);.

     [அர  + அணிந்ேதான்.]
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அரவைண-த்தல்

அரவைண-த்தல் aravaṇaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கட் த்த தல் (ஏகாம். உலா 436);; to embrace, fondle.

   2. தாங் தல், உத ெசய்  அன்பாகப் ேபாற் க் காத்தல்; to support, cherish, protect dearly.

     [அர  → அர . அரவைணத்தல் = அரசன் ேபாலப் ேபாற் க் காத்தல்.]

     " த இக் ேகாேலாச்  மாநில மன்னன்

அ த இ நிற்  ல " ( றள், 544);.

     "ெநல்  ரன்ேற நீ  ரன்ேற

மன்ன ரத்்ேத மலரத்ைல லகம்

அதனால், யா  ெரன்ப த ைக

ேவன்  தாைன ேவந்தற் க் கடேன" ( றநா. 186);.

     "வய்யக வ ம் வ ஞ ேனாம் ேமார்

ெசய்ெயனக் காத் னி தர ெசய் ன்றான்" (கம்பரா. பால, அர யற். 12);.

இைவ ம், இத்தைகய ற ம், அரசனின் அரவைணத்தற் றப்ைபத் ெதளிவாகக் காட் ம்.

அரசைன அல்ல  அரைசக் க் ம் "அர ' என் ம் பண்ைடசெ்சால் வழக்கற் ப் ேபான ன், 
'அரவைணத்தல்' என் ங் ட் செ்சால் ைனக் ப் பாம்  த தல் என் ம் ேபா ப்ெபா ேள 
ஆராய்ச் ல்லாரக்் த் ேதான் ற் . ெசால் வைக லா ம் அணிவைக லா ம் இப்ெபா ள் 
ெபா ந்தாைமைய எண்ணிக் காண்க.

அரசன் பாரக்்க;see arašan.

அரவைண

அரவைண aravaṇai, ெப. (n.)

   1. ஆ ேசடன் ைளயாலான மா ன் பாம் ப்ப க்ைக; Tirumal's (Visnu's); serpent bed, formed of the 
coils of Ādišēśa.

     "ஆடக மாடத் தரவைணக் டந்ேதான்" ( லப். 30: 51);.

   2.  மால் ேகா ல்களில் ந சச்ாமத் ற் பைடக் ஞ் ச க்கைரப் ெபாங்கல்; a sweet rice meal with sugar 
and other ingredients offered to Tirumal (Visnu);, at night, before bed time.

ம. அரவண

     [அர → அர  (பாம் ); + அைண.]

அரவைணசெ்சல்வ
ன்

 
 அரவைணசெ்சல்வன் aravaṇaiccelvaṉ, ெப. (n.)

அரவைணயான் பாரக்்க;see arav(u);-anaiyán.

     [அர  + அைண + ெசல்வன்.]

அரவைணப்

அரவைணப்  aravaṇaippu, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1. த உ (த வல்);; embrace.

   2. அன்பான ேபாற் க்காப் ; affectionate support or loving protection.

     "ஐயன் ரி  மரவைணப் ம்" (பண . 27);.

. அரா னி

     [அர  + அைணப் .]

அரவைணயான்

அரவைணயான் aravaṇaiyāṉ, ெப. (n.)

   பாம் ப்ப க்ைகயானா ய மால்; Tirumal (Visnu);, reclining on the serpent.

     "அரவைண யான்பாதம் எவரவ்ணங்  ேயத்தாதார"் ( வ், இயற். 2:12);.

     [அர  + அைணயான். அர  = பாம் .]
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அரவந் ண்டல்

 
 அரவந் ண்டல் aravandīṇṭal, ெதா. ெப. (vbl.n.)

   பாம்  க த்தல்; Snake-bite.

     [அரவம் +  ண்டல்.]

அரவப்பைக

அரவப்பைக aravappagai, ெப. (n.)

   பாம் ப் பைகயான க ழன் (க டன்);; Garuda. the enemy of snakes.

     "அரவப்பைக ர்  யவ ைடய" ( வ். ெபரியாழ். 3.5:11);.

     [அர → அர  → அரவம் + பைக.]

அரவம்

அரவம் aravam, ெப. (n.)

   1. பாம் ; snake.

     "ெவஞ் ன வரவம்" (மணிேம, 20:104);.

   2. ஒன்பதாம் நாண் ன் (ஆ யம்);; the ninth lunar asterism.

     "ஆ ைர ேகடை்ட யரவம்" ( தான. பஞ்சாங். 16);.

   3. இரா  ேக க்கள்; ascending and descending nodes, regarded as planets in the form of monstrous dragons.

     "வரியரவம் ெபண்" ( தான. பஞ்சாங். 17);.

   4. ஆ ேசடனின் ேதாற்றரவாகக் (அவதாரமாகக்); க தப்ப ம் பதஞ்ச  னிவர;் Pataijali, a sage, 
considered to be an incarnation of Adisesa.

     " யரவங் கண்  ெகாண்டாட வா ம் ராதனன்" ( ரந். 71);.

   5. வ த்தம், மனக்கலக்கம்; torment, confusion of mind.

     "கண் ம் வ  மரவஞ் ெசய்ய" ( வக. 2806);.

ம. அரவம்

     [அர தல் = வ த் தல். அர → அர  → அரவம்.]

 அரவம் aravam, ெப. (n.)

   ஒ ; mild sound.

     "ெமா தற் காரண மாம த் ரெளா " (நன். 58);.

அரவம  
(அரவக் )

 
 அரவம  (அரவக் ) aravamaguḍiaravaggipīḍi, ெப. (n.)

    ரிப் ; Indian snake root or mongoose plant, Ophiorrhiza mungos (சா.அக.);.

அரவமணி

அரவமணி aravamaṇi, ெப. (n.)

   1. நாகமணி (நாகரத் னம்);; a kind of ruby said to be fotnd on the heads of certain aged cobras.

   2. உ த் ராக்கம்; rudrãksa bead, Eleocarpus tubeculatus (சா.அக.);.

     [1. அர → அர  → அரவம் (பாம் ); + மணி.  2. அரவன் = பாம்ைபயணிந்த வன். அரவ மணி = 
வமணி.]

அரவமணிக்கல்

 
 அரவமணிக்கல் aravamaṇikkal, ெப. (n.)

   மணிக் டல் (ைவ. .);; small intestine.
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அரவமாகம்

 
 அரவமாகம் aravamākam, ெப. (n.)

   அவல்; flattened rice obtained by pounding fried paddy (சா.அக.);.

அரவர்

 
 அரவர ்aravar, ெப. (n.)

   த ழர ்(அக.நி.);; the Tamils.

அ வர ்பாரக்்க;see aruvar.

     [அ வா (நா ); → அ வர ்→ அரவர.்]

அரவர ்என்ப  த்தமான ெசால்லன் .

அரவன்

 
 அரவன் aravaṉ, ெப. (n.)

    வன் (உரி.நி.);;šiva, wearing serpents.

அரவாட் ப்பசை்ச

 
 அரவாட் ப்பசை்ச aravāṭṭippaccai, ெப. (n.)

   ெதா கண்ணி; telegraph plant (ெச.அக.); - telegraph plant or moving plant, Desmodium gyrans alias Hedysarum 
gyrans (சா.அக.);.

     [ஒ கா. அர  + ஆட்  + பசை்ச.]

அரவாபரணன்

அரவாபரணன் aravāparaṇaṉ, ெப. (n.)

   பாம்ைப யணிகலமாக வணிந்த வன்;šiva, as adorned with serpents.

     "அரவா பரணன் றந்த  ள மா மைற" (பாரத. ப னான். 51);.

     [அர  + Skt. ābharaņa → த. ஆபரணம்.]

அரவாய்க்க ப்ப
ைக

அரவாய்க்க ப்பைக aravāyggaḍippagai, ெப. (n.)

   அரம் (அரம்பம்); ேபான்ற ளிம் ைடய ம் ேபேயாட் வ மான ேவப் ைல; serrated leaf of the margosa 
(Azadirachta indica);, as hostileto demoniacinfluence.

     "அர வாய்க் க ப்பைக" (மணிேம. 7 : 73);.

     [அரம் + வாய் + க  (ேபய்); + பைக.]

அரவாள்
அரவாள் aravāḷ, ெப. (n.)

   ஒ  பைழய கா  (நாணய); வைக (சரவண. பண . 58);; an ancient coin.

அர -த்தல்

அர -த்தல் aravittal,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

   ஓைச ண்டாக் தல், அரவஞ்ெசய்தல்; to make noise.

     "அமரேரா ட ரர ்  யர த் க் கைடய" (ேதவா. 4.70:7);.

     [அரவம் (ெப.); → அர  ( .);.]
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அர ந்தம்

அர ந்தம் aravindam, ெப. (n.)

அரன் ந்  பாரக்்க;see aran-vindu.

 அர ந்தம் aravindam, ெப. (n.)

   1. தாமைர ( வ்,  ெந ந். 21);; lotus.

   2. நாைர; Crane.

   3. ெசம் ; copper.

   4. இதளியம்; mercuгу.

     [Skt. aravinda → த. அர ந்தம்.]

அர ந்

 
 அர ந்  aravindu, ெப. (n.)

அரன் ந்  பாரக்்க;see aran-vindu.

அர னாள்

 
 அர னாள் araviṉāḷ, ெப. (n.)

   ஒன்பதாம் நாண் ன் (ஆ யம்); ( வா.);; the ninth lunar asterism.

அரவம் பாரக்்க;see aravam.

     [அர  (பாம் ); + இன் + நாள்.]

அர சம்

 
 அர சம் aravīcam, ெப. (n.)

   இதள் (பாதரசம்);; mercury.

     [அரன் → Skt. hara. Skt. harabija → த. அர சம் → அர சம் = அரன் ந் .]

அர -தல்

அர -தல் aravudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஒ த்தல், அரவஞ்ெசய்தல்; to sound, hum.

     "வண்டர  ெகான்ைற" (ேதவா. 3. 339 : 3);.

     [அர ்→ அர → அர .]

 அர -தல் aravudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   வ த் தல்; to torment.

     "ேவளர  ெகாங்ைக ள மங்ைகயரக்ள்" (ேதவா. 3.332 : 2);.

     [அர ்→ அர → அர .]
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அர

அர  aravu, ெப. (n.)

   ஒ ; sound.

     'பாய் ழக் கன்  னாரப்்பர ம்" ( க்காளத்.  . 2:7);.

ம. அர

     [அர ்→ அர → அர .]

 அர  aravu, ெப. (n.)

   1. பாம் ; snake.

     "நசச்ா டரவைணயான்" (பாரத. ப ன் . 108);.

   2. பாம் ன் நஞ் ; snake poison.

     "அர  யர ெமய் ப" (ஐங் . 173);.

   3. ஒன்பதாம் நாண் ன் (ஆ யம்);; the ninth lunar asterism.

     "அைள  மர ேனா டலவன் வாழ் ற" (கம்பரா. பால.  வவ. 105);.

   4. ஆ ேசடனின் ேதாற்றரவாகக் க தப்ப ம் பதஞ்ச  னிவர;் Patanjali, a sage, considered to be an 
incarnation of Adises.a.

     " ேயா டர ெதா ங் த்  ைடயவர"் (ெவங்ைகக்ேகா. 347);.

   5. உைடப் பைடக் ம் ைவக்ேகாற் ப ைத; twisted rope of straw entwined about stakes for closing a breach in a 
bund.

அர சச்க்கரம்

அர சச்க்கரம் aravuccakkaram, ெப. (n.)

     'இத ட ்சக்கர ெமன்ற தனாேன......... அர ச ்சக்கர ம் தலாக ைடயன,  ணரப்்பாைவ ள் ம் 
ேபாக்  யத் ள் ம் ரணியத் ள் ம் வ சை்ச ள் ம், கண் ெகாள்க' (யாப்.  . ஒ . பக். 497);.

     [அர  + சக்கரம்.]

அர நாள்

 
 அர நாள் aravunāḷ, ெப. (n.)

அர னாள் பாரக்்க;see aravinal.

அர யரத்்தவன்

 
 அர யரத்்தவன் aravuyarttavaṉ, ெப. (n.)

    ரிேயாதனன் ( டா.);; Duryodhana, having the serpent as emblem on his banner.

     [அர  + உயரத்்தவன் ( ைனயா.ெப.);.]

அர ர்ப்

 
 அர ரப்்  aravuyirppu, ெப. (n.)

   பாம் ன் ச் ; breath of a serpent.

     [அர  + உ ரப்் . உ ரத்்தல் =  ச்  தல்.]

அர ட் -தல்

அர ட் -தல் aravuruṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ைவக்ேகாற் ரிைய உைடப் ற் ெச த் தல்; to thrust twisted straw into a breach.

     "அர  ட் வார"் ( ைள. மண் மந். 5);.

     [அர  + உ ட் . உ ள் (த. .); → உ ட்  ( . .);.]

அரைவ-த்தல்
அரைவ-த்தல் aravaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ட தல் (சா.அக.);; to calcine, refine metals.
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அரெவா

அரெவா  aravoli, ெப. (n.)

     'அர' என் ம் ளிெயா ;

 the acclamation Ara, addressed to siva.

     "அரெவா  யாகமங்க ள வார"் (ேதவா. 7.100 8);.

     [அரன் ( வன்); → அர ( ளி); → Skt, Hara.]

அரேவான்

அரேவான் aravōṉ, ெப. (n.)

   ஆ ேசடன் ேதாற்றரவாகக் க தப்ப ம் பதஞ்ச  னிவன்; Patañjali, a sage, considered to be an incarnation 
of Ādišēşa.

     " ரர ேவா ம்" (ேகா ற் . நடராச. 70);.

     [அர  (பாம் ); + ஒன் (ஆ.பா. ஈ );.]

அரள்( )-தல்

அரள்( )-தல் araḷḷudal,    16. ெச. . . (v.i.)

   மாேபரசச்ங் ெகாள் தல்; to be extremely terrified.

     'அரண்டவன் கண் க்  இ ண்டெதல்லாம் ேபய்' (பழ.);.

   ம. அர க;    க. அரள்;    ெத. அரெடா ; பட. அ ண் .

     [அர ்→ அரள்.]

அரளி

அரளி araḷi, ெப. (n.)

   1.  நா  (மைல.);; fetid tree, Sterculia foetida.

   2. ெசம்ப த் ; a variety of cotton flower (Loc.);.

   3. அலரி (உ.வ.);; oleander, Nerium odorum.

ம., க. அரளி.

 அரளி araḷi, ெப.  (n.)

    க்ேகா ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tirukkoyilur Taluk.

     [அரளி(ெச );-அரளி]

அரளித்ெதாக்

 
 அரளிதெ்தாக்  araḷittokku, ெப. (n.)

    நா ப் படை்ட; the bark of fetid tree.

அரைளசரைள

 
 அரைளசரைள araḷaisaraḷai, ெப. (n.)

   பாைத ம் சாைல ம் அைமக்கப் பயன்ப த்தப்ப ம் மணற்பாைறச ்சல் க் கற்கள்; gravel used for 
laying paths and roads.

அரைள சரைள பரப் யா ட்டதா? (உ.வ.);.

     [சரள் = மணற்பாைறச ்சல் ,  ரம் . சரள் → சரைள. அரைல → அரைள - இைண ெமா  
ெய ைகசெ்சால். அரைள சரைள - மர ைன ெமா .]

அரற்றல்

 
 அரற்றல் araṟṟal, ெப. (n.)

   யாழ்நரம்ேபாைச ( ங்..);; twang of the string of a lute.

     [அரற்  → அரற்றல்.]
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அரற் -தல்

அரற் -தல் araṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  ெமன்  அஞ் க் கத தல்; to shout suddenly with fear.

   2. கத ய தல்; to cry, weep aloud, bewail.

     "மடந்ைத ...... கன  னரற் ன் " ( . ெவ.ைகக் ைள. 9);.

   3. பல ஞ் ெசால் த் தன் ைற ப் லம் தல் (ெதால். ெபா ள். ெமய்ப். 12, ேபரா. உைர);; to pour out 
one's troubles in lamentation.

   4. உரத்  ைற தல்; to complain vociferously.

     "அ மைற ன்ன ங் காணா தரற்ற" (தா . ஆகார 4);.

   5. ஆரவாரித்தல் ( ங்.);; to shout with excitement.

   6. கத் ச ்ெசால் தல்; to utter loudly.

     "அங்க சரீரி யரற் ய மாற்றம்" (பாரத.  ண்டகச ்80);.

   7. ஒ த்தல்; to sound, tinkle.

     "ேநான்கழல் கல்ெலன வரற் ட" (கந்த .  த்த தனாட். 22);.

   8.  தற் தல் (நாநாரத்்த.);; to blabber.

ம. அற க

     [அல  → அர  → அரற் .]

அரற்

அரற்  araṟṟu, ெப. (n.)

   1. பலெசால் ப் லம்பல்; lamentation, expressing one's woes in many words.

     'ேதவந்  யரற் ' ( லப். 29);.

   2. ஒ ; sound.

     "அரற்ெறா  ைறந்  ழ்ந் ம்" (கந்த .  த்த.  ரபன். வைத, 488);.

   3.  ஞ்  யாழ்த் றவைக ( வா.);; secondary melody-type of the kuriñji class.

   ம. அரள்சச்;  . அர னி.

     [அல  → அர  → அரற் .]

 அரற்  araṟṟu, ெப. (n.)

   ஒ  வைகயான றப்பண்; a musical note.

     [அர -அரற் ]

அர -தல்

அர -தல் araṟudal,    5 ெச. . . (v.i)

   ேபெரா  ெசய்தல்,  ழங் தல்; to roar.

     "அர வ ேபால வாரக்் ம்" (ெப ங், உஞ்ைசக். 38: 40);.

     [உர தல் = உரத்  ழங் தல். உர  → அர .]
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அரன்

அரன் araṉ, ெப. (n.)

   1.  வன்;Šiva.

   2. எப்ெபா ட் ம் இைறவன் ( டா.);; Lord of the Universe.

   3. அரசன் (நாம ப.);; king.

   4. உ த் ரன், அ ப் த்தைலவன் (சங்கார கரத்்தா); ( வத . ஐவைக. 33);; the destroyer.

   5. உ த் ரர ்ப ெனா வ ள் ஒ வன் ( ங்.);; one of the eleven Rudrās.

   6. பக ம் இர ம் த ல் நிக ம் உ த் ர த்தம் (ெரளத் ர ரத்்தம்); ( தான,  ணா. 
73);; Rudra mularia.

   7. அழேலான் (நாநாரத்்த.);; Agni, the god of fire.

   8. மஞ்சள் (பச.் .);; turmeric.

   ம. அரன்;    க. அர ன;    ெத. அர ண் ; அரன் → Skt. Hara.

     [அரம் =  வப் . அரம் → அரன் = ெசந்நிறமான வன்.]

அரன் என்ப ,  தற்கண் க ஞ் வப்பான அரக் மஞ்சைளக் த் ப் ன்னரப்்ெபா  மஞ்சட் ம் 
ெபயரா த்தல் ேவண் ம்.

ப த்த ஆதன்களின் (பக் வ ஆன்மாக்களின்); கடை்ட (பாசத்ைத); யரிக்ைக னாேல வன் 
அரெனனப்பட்டான் என்ப  ெபா ந் ம், உண்ைமயானதன் .

அரன்

 
 அரன்  araṉciṟugu, ெப. (n.)

   மான்ெச க் கள்ளி; a kind of spurge, the leaves of which resemble the ears of the deer (சா.அக.);.

அரன்பா கம்

 
 அரன்பா கம் araṉpāgigam, ெப. (n.)

   ெசவ்வாைழ; red or royalbanana, Миsa sapientum (rubra); (சா.அக.);.

அரன் ைசமரம்

 
 அரன் ைசமரம் araṉpūcaimaram, ெப. (n.)

   ெசம்மந்தாைர; pink and yellow mountain ebony, Bauhinia variegata (purpurascens); (சா. அக.);.

அரன்ெபண் ர்

 
 அரன்ெபண் ர ்araṉpeṇṭir, ெப. (n.)

   கந்தகம்; sulphur.

அரன்மகன்

அரன்மகன் araṉmagaṉ, ெப. (n.)

   1.  கன்; Muruga.

     "மத்த ம் ம ய ம் ைவத் மரன் மகன்"' ( ப் . 1.);.

   2.  ள்ைளயார ்(சங். அக.);; Vinayaka.

   3.  ரபத் ரன் (சங்.அக.);; Virabhadra.
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அரன் ப்

 
 அரன் ப்  araṉmuppu, ெப. (n.)

   தைலப் ண்டம்; the first foetus.

     ' த்தர'் என் ம் ெவன்னர ்ஒ  ம ம ைறயால், ஒ  யன் ெபா ப்ைபச ்ெசய்வதற்  அைதப் 
பயன்ப த் வதால், அ  அப்ெபயர ்ெபற்ற ;

 It is so called as it is used for preparing a universal salt, by a secret process known to Siddhars (சா.அக.);.

     [அரன் +  ப்  ( ப் );.]

அரன் ந்

அரன் ந்  araṉvindu, ெப. (n.)

   1. இதள் (பாதரசம்); (பச.் .);; mercury.

   2. ெவள்ளி (சாங்.அக.);; silver.

     [அரன் ந்  → Skt. harabindu.]

அரன்ெவற்

 
 அரன்ெவற்  araṉveṟpu, ெப. (n.)

   ெவள்ளிமைல (ைகலாயம்);; Mt. Kailas (சங்.அக.);.

அரன்றைலயணி

 
 அரன்றைலயணி araṉṟalaiyaṇi, ெப. (n.)

   அ  (பச.் .);; harialli grass, Cynodon dactylon.

     [அரன் + தைல + அணி.  வன் அ கம் ல்ைலத் தைல லணிந் ப்பதாகச ்ெசால்லப்ப வதால், 
அ  அப்ெபயர ்ெபற்ற .]

அரன்ேறாழன்

 
 அரன்ேறாழன் araṉṟōḻṉ, ெப. (n.)

    வ ைடய நண்பனாகச ்ெசால்லப்ப ம் ேபரன் ( வா.);; Kuběra, the companion of Siva.

     [அரன் + ேதாழன்.]

அரனாள்

 
 அரனாள் araṉāḷ, ெப. (n.)

   ஆறாம் நாண் னா ய ைர (ஆ ைர); ( ங்.);; the sixth lunar asterism presided over by Aran, Šiva.

     [அரன் + நாள் - அரனாள். அர க் ரிய நாண் ன்.]

அரனிடத்தவள்

அரனிடத்தவள் araṉiḍattavaḷ, ெப. (n.)

    வன  இடப்பாகத்  லமரந்் க் ம் ேத யா ய மைலமகள் (பாரவ் ); ( ங்.);; Malaimagal (Pârvati);, 
sitting on the left of Śiva, as His Consort.

     [அரன் + இடத்  + அவள். இடம் (இடப் பாகம்); → இடத்  (7ஆம் ேவ.);. 'அத் ' சாரிைய.]

அர கம்

 
 அர கம் araṉugam, ெப. (n.)

   வால் ள  (பச.் .);; tail pepper, piper cubeba.

அரென

அரென  araṉeṟi, ெப. (n.)

    வா ரி ள்ள ஒ  வநிைலயம் (ெபரிய .  ராணசா. 31);; asiva shrine at Tiruvariir.

     "அரென  யமரந்்த ெசங்கேணற்றவர ்ேசவ  வணங் " (ெபரிய .  ஞான. 513);.

     [அரன் + ெந .]
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அரா

அரா arā, ெப. (n.)

   1. பாம் ; snake, serpent.

     "நல்லரா ைற ம் ற்றம்" ( றநா. 309:3);.

   2. ஒன்பதாம் நாண் னா ய அர னாள் (ஆ யம்);; the ninth lunar asterism.

     " ற் லரா வழல் ர ன்  மகம் ற் பரணி யேதா கம்ஞ" ( தான, பஞ்சாங். 18);.

   3. நாகமல்  (இராசைவத்.);; ringworm-root, Rhinacanthus communis.

     [அர ்→ அர → அரா.]

அராக்ேகாள்

அராக்ேகாள் arākāḷ, ெப. (n.)

   இரா ேக க்கள்; ascending and descending nodes of the moon, Rāhu and Kētu.

     "அராக்ேகா ளிரண் ம்" ( வா. 12);.

     [அரா = பாம் . ேகாள் = ெகாட் ம் ( ற் ம்);  ண் டர ்அல்ல  ண் ல . க ரவன் மைற ம் 
ங்கள் மைற ம், அவற்ைறச ்ெசம் பாம் ம் க ம்பாம் ம் கவ் தலாகப் பண்ைடயாரியர ்க யதால், 

அைவ ேக  இரா  என் ம் பாம் க்ேகாள்களாகச ்ெசால்லப்பட்டன.]

அராகம்

அராகம் arākam, ெப. (n.) (யாப்.)

   1. க ப்பா ன் வைகக ள் ஒன்றான வண்ணக ெவாத்தா ைச ன் ஆ  உ ப் க ள் ஒன் ; a 
member of vannaga vottališai, a variety of kali metre, characterised by rapid movement caused by quick succession of short 
vowels.

     "எ த்ேத ெகாசச்கம் அராகம் ற்ெறண்" (ெதால் ெபா ள். ெசய். 152);.

எ- :

     "உ ெக  ய ெமன வ ரெ்தா

ம ெக  றெகா  மணவ  மணிம ல்" (ெதால். ெபா ள். ெசய். 152. ேபரா. உைர ேமற்ேகாள்.);.

   2. பாைல யாழ்த் றவைக ( ங்.);; a secondary melody-type of the palai class.

   3. தக்கராகம் ( ங்.);; a melody-type.

அராகம் → Skt. räga.

     [அர ்- ஒர ்ஒ க் ப் . அர ்→ அர → அர  → அரவம் = ஒ , ஒைச. அரவம் → அராவம் → அராகம் = 
ஒ ச் றப் ள்ள ெசய் ப்  அல்ல  பண்.]

வண்ணகம் என் ம க ப்பா ப்  பற் க் க த்  ேவ பா ண் . ெதால்காப் யர ்
வண்ணகெவாத்தா ைசக் க ப்பாபற் ய,

     "வண்ணகந் தாேன

தரேவ தா ைச எண்ேண வாரம்என்

றந்நால் வைக ற் ேறான்  ெமன்ப"

என் ம் ற்பா ல் (ெசய். 140);, அராகத்ைதக் க்க ல்ைல. அதனால், ேபரா ரியர,் அந் 

அராகெவாத்தா
ைசக் க ப்பா

அராகெவாத்தா ைசக் க ப்பா arākavottāḻisaikkalippā, ெப. (n.)

   தர , தா ைச, அராகம் (வண்ணகம்);, அம்ேபாதரங்கம், தனிச ்ெசால்,  ரிதகம் என் ம் வரிைச ல் 
ஆ ப் ம் வ ம் வண்ணக ெவாத்தா ைசக் க ப்பா (இலக். . 738);; a variety of kali metre, in which all its 
six members occur in the following order, viz., taravu, tališai, aragam, ambõdarangam, taniccol and Suridagam.

அராகம் பாரக்்க;see aragam.

     [அராகம் + ஒத்தா ைச + க ப்பா.]

அரா -த்தல்

அரா -த்தல் arākittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெசய் ேளாைச இைடயறா  க செ்சல் தல்; to move rapidly, as a verse. (ெதால். ெபா ள். ெசய். 152. 
ேபரா. உைர.);

     [அராகம் → அரா .].
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அராட் ப் ராட்

அராட் ப் ராட்  arāṭṭuppirāṭṭu, ெப. (n.)

   ேபா ய ம் ேபாதாத மான ; that which may or may not be sufficient (ஈ . 3.7 : 3);.

அறாட் ப்பறாட்  பாரக்்க;see arattu-p. pardttա.

அராத் -தல்

அராத் -தல் arāddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அரா தல் (சங்.அக.);; to file, grate.

   2.  ட் தல் (சங்.அக.);; to butt, hit a gainst.

   3. உள் தல் ( ந் த்தல்); (சங்.அக.);; to consider, ponder, meditate.

   4.  ண் தல் (யாழ்ப்.);; to talk arrogantly, resist openly (J.);.

     [அர ்→ அரா → அராத் .]

அராத்ெதாட் ைல

 
 அராதெ்தாட் ைல arāttoṭṭilai, ெப. (n.)

   மனிக் செ்ச  (பச.் .);; the plant manikki

அராந்தல்

 
 அராந்தல் arāndal, ெப. (n.)

   ஒ  காட் ப் பலா; tender wild jack, Pajanelia rheedii (சா.அக.);.

அராநட்

 
 அராநட்  arānaṭpu, ெப. (n.)

    ெகாடாத ெகாண்டாட்டம் (சங்.அக.);; exultation over escape or evasion.

     [அரா (பாம் ); + நட் .]

அராப் க்ேகாட்ைட

 
 அராப் க்ேகாடை்ட arāppukāṭṭai, ெப. (n.)

   பைட  (இராட.்);; citadel.

     [அராப்  = பா காப் , அராப்  → ராப்  (ெசன்ைன);.]

அராப்ெபா

 
 அராப்ெபா  arāppoḍi, ெப. (n.)

   இ ம் த் ள்; iron filings.

     [அரா (இ ம்ைப அரா ைக); + ெபா .]

அராபதம்

அராபதம் arāpadam, ெப. (n.)

   வண் ; beetle.

     "தங்க ராபத ெந ங்  ெதாங்கல்" (பாரத. மணிமான். 109);.

     [ஒ கா. அ பதம் → அராபதம்.]

அராபதம்பாணி

 
 அராபதம்பாணி arāpadambāṇi, ெப. (n.)

    ரிப் ள்ைள; mongoose, Herpestese mungo, also called Indian ichneumon or Pharoah's cat (சா. அக.);.

     [P]
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அராம்ைப

 
 அராம்ைப arāmbai, ெப. (n.)

   க ைதத் ம்ைப; donkey's toombay.

அரா னி

அரா னி arāmuṉi, ெப. (n.)

   ஆ ேசடன் ேதாற்றரவாகக் க தப்ப ம் பதஞ்ச  னிவன்; Patañjali, a sage, considered as an incar-nation 
of Adišésa.

     "அரா னி  ேவண் ம்" ( ைள. ெவள்ளி.  க் . 25);.

     [அர → அரா (பாப் ); +  னி ( னிவன்);.]

அராலம்

 
 அராலம் arālam, ெப. (n.)

    ங் யம்; resin of the plant Shorea robusta (சா.அக.);.

 அராலம் arālam, ெப. (n.)

   ெபா  மகளிர;் a prostitute.

     [Skt. arala → த. அராலம்.]

அரா

 
 அரா  arāli, ெப. (n.)

    ல் ப் ச் ; fetid holly, Mappia foetida (typica); (சா.அக.);.

அராவடம்

அராவடம் arāvaḍam, ெப. (n.)

   1. அரா  ெதா ல் (R.);.

 act of filing.

   2. சாைண க்ைக; grinding.

   3. ெம ைக; polishing.

     [அரா  + அடம் (ெதா.ெப. ஈ );.]

அராவணம்

அராவணம் arāvaṇam, ெப. (n.)

    லம்பாைம; not lamenting.

     "ஞாலம் அராவண மதா வவதரித் ம ட ் தரா" (ேச . இராமன ச.் 59); (சங். அக.);.

அராவணல்

அராவணல் arāvaṇal, ெப. (n.)

   பாம் கட் ள் தைலைமயான ஆ ேசடன்; Adisesa as chief of the snakes.

     "அராவணன் த்தைல" (ேச . இராமன ச.் 59);.

     [அரா (பாம் ); + அண்ணல் (தைலவன்); → அணல்.]

அராவைண

அராவைண arāvaṇai, ெப. (n.)

    மா ன் பாம் ப்ப க்ைக, ேசடப்பள்ளி; Tirumal's (Visnu's); serpent bed, formed of the coils of Šēşa.

     "அராவைண ற் ல் ேவாெயன" (கம்பரா. பால.  வவ. 117);.

அரவைண பாரக்்க;see arav(u);-aņai.

     [அரா (பாம் ); + அைண.]

ம. அரவண
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அராவாரம்

அராவாரம் arāvāram, ெப. (n.)

   ெகா ந் ரி ( ராடை்ச);; grape vine.

     "ம மாங்கனி மா லங்கங் கத  யராவாரங் ெகா ஞ் " (ைதலவ. ைதல. 135);.

அரா -தல்

அரா -தல் arāvudal,    5 ெச. . . (v.i)

   மா ப தல் ( ன்.);; to clash with, disagree with.

– 5 ெச. ன்றா . (v.t.);

   1. அரத்தால் ேதய்த்தல்; to file.

     "ைவய ரா ய மாரன் வாளி ம்" (கம்பரா. அேயாத். ைகேக  58);.

   2. உர தல்; to rub, grate.

     "ெபா ப்ப ரா  னல்" (ேதவா. 5. 30: 7);.

   3. அ த்தல்; to cut.

     "ெமய்ய ரா ட" (கம்பரா. அேயாத். ைகேக . 58);.

ம. அரா க

     [அர ்→ அர → அர  → அரா .]

அராைவரி

அராைவரி arāvairi, ெப. (n.)

   1. க ழன் (க டன்);; Garuda, the enemy of serpents

   2. ம ல்; peacock.

   3.  ரி; mongoose (W.);.

     [அரா (பாம் ); + ைவரி (பைக);. வ ரத்்தல் = க னமாதல், ெசற்றங்ெகாள் தல், பைகத்தல். வ ர ்→ 
வ ரம் → ைவரம் → ைவரி.]

அராள
அராள  arāḷagi, ெப. (n.)

   வால்ெவள்ளி ( மேக ); வைக. (தக்கயாகப், 457, உைர);; a comet.

அராளம்

அராளம் arāḷam, ெப. (n.)

   1. இ வாட்  (ைதலவ. ைதல. 135, 49);; Tuscanjasmine.

   2.  ங் யம் (ைதலவ. ைதல. 119);; sal resin (ெச. அக.);-a hard, dark coloured, brittle resinous substance which 
exudes from the trees of Dammara genus in the Eastern islands. Resin of Shorea robusta (சா.அக.);.

ம. அராளம்

 அராளம் arāḷam, ெப.  (n.)

ஒ வைகயான ஒற்ைற த் ைர நிைல,

 a dancing pose.

     [அரள்+அராளம்]
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அரி-தல்

அரி-தல் aridal,    2 ெச. ன்றா . (v.t)

   1. ெநல், சாைம, வர  த யவற் ன் தாைளய த்தல்; to cut the stalk of paddy, poor man's millet, common 
man's millet, etc.

     "ெநல்லரி ெதா வர"் ( றநா. 379:3);.

   2. உ ப்ப த்தல்; to cut off, as an organ.

     "நாக்கரி ந் தய கனார"் (கம்பரா. ஆரணிய ரப்்ப 125);.

   3. ெசங்கல த்தல் (யாழ்ப்.);; to cut and remove the excess clay spilling out of the mould in making bricks.

   4. சங்க த்தல்; to cut chank for making ornaments.

     "சங்ைக யரிந் ண்  வாழ்ேவாம்" (தனிப்பா.1, பக். 213);.

   5. காய் க கைளப் ெபா யாக ந க் தல்; to cut vegetables into very small pieces.

அரிவாள்மைண.

   ம. அரி க;    க.,  ., பட அரி :  ட. அர் ; ெகாலா., நா. அரக்்.

     [அர ்→ அ . அர ்→ அரி.]

அரி-த்தல்

அரி-த்தல் arittal, ெச. . . (v.i.)

   1.  னெவ த்தல்; to have an acute itching sensation.

   2. இைட டெ்டா த்தல்; to sound intermittently.

     "வாட ஞ் ல் ைளெநற் றந் ணர ்ஆ களப் பைற  னரிப்பன ெவா ப்ப" (அகநா. 45 : 1-2);.

   3. இைட தல்; to intermit

     "உண்கண் க ழ்ந் வாரரிப்பனி" ( றநா. 144 : 4-5);.

-, 4 ெச. ன்றா . (v.t.);

   1. கைறயான் ன் தல்; to gnaw, as white ants.

     "கணச் த லரித்த" ( பாண். 133);.

   2.   ச்  ைளத்தல்; to burrow, as worms or in-sects.

   3. உ க் ேநாய் ேதால் சைதெய ம்ைபக் ைறத்தல்; to corrode the skin, flesh or bone, as emaciating 
diseases.

   4.  ப் த்தல்; to be eaten away by rust.

   5. வண் ண் தல்; to feed, browse or eat away, as beetles.

     "மாைலைய ேவய்ந்தரிக்  ஞி " ( வக. 1769);.

   6. நீர ்அ த் ச ்ெசல் தல்; erosion of the bank or shore by waves.

     "அரித்ெதா ம் ெவள்ள " (ேதவா. 4.3 : 3);.

அரித்தல்

அரித்தல் arittal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1.   தாகக் ட் ச ்ேசரத்்தல்; to sweep up, gather little by little.

     'ச கரிக்க ேநரமன் க் ளிரக்ாய ேநர ல்ைல' (பழ.);.

   2.  தங்கைளச ்ேசரத்் ப் பைடத்தல்; to create.

     "ஒங் லைக யரித்  மளித்  ம ப்பவ ராத்த ெரன் " ( ற். 16);.
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அரி

அரி ari, ெச.ெப. (ger.)

   அரிைக ( டா);; cutting, nipping.

 அரி ari, ெப. (n.)

   1. ெநற்க ர ்( ங்.);; ear of paddy.

   2. ைகப் க்க ர;் a handful of harvested ears of paddy.

   3. க ரக்் யல் (R.F.);; a heap of harvested ears of paddy or spikes of corn.

   4. க ர க் ம் ப வம்; matured state of grain, time for harvest.

     "அரி  ெபா ன்" (ெப ம்பாண். 202);.

   5. ெநல் (ைதலவ. ைதல. 84);; paddy.

   6. ெநற் ; heat from a heap of paddy (சா.அக.);.

   ம., க.,  . அரி; ேகாத. அய்ர.்

 அரி ari, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1. அரிக்ைக ( டா.);; sifting, separating.

   2. இைட ைக; intermittance.

     "க ழ்ந் வாரரிப்பனி ணக நைனப்ப" ( றநா. 14 4:5);.

   ம. அரிப் ; க. அரி .

அரிக்கஞ்சட்

 
 அரிக்கஞ்சட்  arikkañjaṭṭi, ெப. (n.)

   அரி  கைள ம் அகன்றவாய்ச ்சட் ; large-mouthed shallow pot for cleaning rice.

ம. அரிப்ப. அரிக் ட்ட.

     [அரிக் ஞ்சட்  → அரிக்கஞ்சட் .]

அரிக்கஞ்சம்பா

 
 அரிக்கஞ்சம்பா arikkañjambā, ெப. (n.)

   அரக்கன் நாட் னின்  ெகாண் வரப்பட்ட  ெநல் வைக (ெநல்ைல);; a kind of paddy, originally brought from 
the Arakkan country (Tn.); (ெச.அக.);.

     [அரக்கன் + சம்பா - அரக்கஞ் சம்பா → அரிக்கஞ்சம்பா.]

அரிக்கட்

 
 அரிக்கட்  arikkaṭṭu, ெப. (n.)

   ெநற்க ரக்் கட் ; sheaf of paddy, bundle of reaped grain (G.G.);.

     [அரி + கட் .]

     [P]

அரிக்கண்சட்

 
 அரிக்கண்சட்  arikkaṇcaṭṭi, ெப. (n.)

   அரி யரித்தற் ச ்  ைளகள் ட் ச ்ெசய்யப்பட்ட அகன்றவாய்ச ்சட்  (சங். அக.);; largemouthed 
perforated shallow pot for cleaning rice before cooking.

இசெ்சால் 'அரிக்கஞ்சட் ' என்பதன் தவறான வ வாக இ க்கலாம்.
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அரிக்காமரம்

 
 அரிக்காமரம் arikkāmaram, ெப. (n.)

   ஆத் மரம்; mountain ebony, Bauhinia racemosa (சா.அக.);.

அரிக்

 
 அரிக்  arikki, ெப. (n.)

   க க்காய்; Indian gallnut. Terminalia chebula (சா.அக.);.

அரிக் யந்தம்

 
 அரிக் யந்தம் arikkiyandam, ெப. (n.)

    ைனக்கா ; cat bean, Mucana pruriens (சா.அக.);.

அரிக் ரா

 
 அரிக் ரா  arikkirāvi, ெப. (n.)

    றவத் ற் ம் (ைதக் ம்);  னத் ற் ம் (பங் னிக் ம்); இைட ல் அ வைடயா ம் ஒ வைக மட்ட 
ெநல்; a coarse paddy that is harvested between January and March (Rmd.M.);.

ம வ. அ ரா

அரிக் ரம்

 
 அரிக் ரம் arikkuram, ெப. (n.)

   காட் க் கரைணக் ழங் ; a tuberous-rooted plant, Amorphophallus campamulatus (சா.அக.);.

அரிக் ரல்

அரிக் ரல் arikkural, ெப. (n.)

   1. அரித்ெத ம் ஓைச; shrill sound.

     "அரிக் ரற் றடாரி" ( றநா. 249 : 4);.

   2. இனியெவா ; sweet sound.

     "அரிக் ரற் ேபைட" (ஐங் . 85);.

   3.  ண்ணிய ஒ ; minute sound.

அரிக்

அரிக்  arikkuḻi, ெப. (n.)

    ற்காலப் பள்ளிப் ள்ைளகள் அரி (ஹரி); என்  ெதாடங்  வண்ணமாைலைய ரலால் 
எ வதற்காகத் ேதாண் ய பள்ளம் (ஈ , 5 6 2.  .);; depres. sion made by school children in the ground for writing 
with the finger Ari (Hari);, with which the Tamil alphabet began in the medieval days.

     [அரி என்ப  மாைலக் க் ம் வட ெசால். அ  மால் என் ம் ெதன்ெசால் ன் ெமா ெபயரப்் . 
நம்மாழ்வார ்காலத் ல் மா யம் (ைவணவம்); த ழகத் ல் ன்னி ம் க் ப் பர ந்ததனால், 
த ழ் வண்ண மாைல அல்ல  ெந ங்கணக்  'அரிஒம் நம' (ஒம் மால் வணக்கம்); என்  மால் 
வணக்கத் டன் ெதாடங் யதாகத் ெதரி ன்ற .]

அரிக் ற

 
 அரிக் ற  arikkuṟaḍu, ெப. (n.)

   அ க் ங் ற ; saw forceps (சா.அக.);.

     [அரி +  ற . அரி = அ ப் .]

அரிக்ேகாைவ 
ெநல்

 
 அரிக்ேகாைவ ெநல் arikāvainel, ெப. (n.)

   ெநல் வைக; a kind of paddy (A.);.
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அரிகண்டம்

அரிகண்டம் arigaṇṭam, ெப. (n.)

   1. ஓர ்அ யான் தன்ெனா ப்பாகத் தன் க த் ல் மாட் க்ெகாள் ம் இ ப் சச்ட்டம் அல்ல  ண்  
(ஈ , 4.6 : 2);; iron grate or frame or cage of cross-bars, worn on the neck by a devotee, as a mode of self-torture.

   2. அறைள, ெதாந்தர , ைநப் த் ெதால்ைல; teasing, annoying, vexing.

   3.  வரக்்கால் ( ைவ);;  post or stem forked at one end (Pond.);.

     [அரி = அ ப் , ைநப் . கள் தல் = ெபா ந் தல். கள் → களம் = தைல உடல் என் ம் இரண் ன் 
ெபா த் , க த் . கள் → க த்  → க த் . கள் → கண்  → கண்டம் → Skt. kantha.]

ம வ. அரியண்டம்

 அரிகண்டம் arigaṇṭam, ெப. (n.)

   அ க்கப்பட்ட ண்டம்; a sliced piece or lump.

அரிகண்டம்பா -
தல்

அரிகண்டம்பா -தல் arigaṇṭambāṭudal,    5 ெச. . . (v.i)

   ஒ  பாவலன், தான் ேதாற் ப் ேபானால் க த்த ப் ண்  சாவதற்  அணிய மா ப்பதாகக் காட் , 
தன் க த் ல் ஒ  வாைளக் கட் க் ெகாண்  தன் எ ரி ெகா க் ங் ப் ற் ணங்க உட டன் 
பா தல்; to composeverses extempore on a challenge from his rival, with a sword hung about his neck indicating readiness 
to die, if not successful.

     [அரி + கண்டம் + பா . அரிதல் = அ த்தல். கண்டம் = க த் .]

அரிக

 
 அரிக  arigayiṟu, ெப. (n.)

 cord tied across the entrance of a fort and so contrived as to cut off the hand that grasps it.

அரிகரப்பன்

அரிகரப்பன் arigarappaṉ, ெப. (n.)

   1.  ளி வன்னம் என் ம் ெச  (பச.் .);; the plant kilivannam.

   2.  ழந்ைதக க் க் ப் ற் ற் ண்டா  உ ைவய க் ம் ஊைத(வாத);க் கரப்பான் ேநாய்; a 
kind of itching eczema, common in children, arising in the genitals in the form of a sore (சா.அக);.

அரிகரப்பான்

அரிகரப்பான் arigarappāṉ, ெப. (n.)

அரிகரப்பன் 2 பாரக்்க;see ari-karappan 2.

     " ட்டரிகரப்பான் ெவய்ய ம த்தணி ம டக்ாய்கள் வதப் ம் ேபாம்" (ைதலவ. ைதல. 133);.

அரிகரி

 
 அரிகரி arigari, ெப. (n.)

   அத் க்ெகா ந் ; tender leaves of the fig tree.

அரிகளவம்

 
 அரிகளவம் arigaḷavam, ெப. (n.)

   ஆ  (சங்.அக.);; river.

அரிகைறயான்

அரிகைறயான் arigaṟaiyāṉ, ெப. (n.)

   1. அரிக் ன்ற தல்; gnawing white ant.

   2. ெதாந்தர  ெசய்பவன்; teaser, vexatious person (W.);.

அரிகாரம்

அரிகாரம் arikāram, ெப. (n.)

   1.  னக்காரம் (ைவ. .);; alum (ெச.அக.); -China alkali (சா.அக.);.

   2. ெபாரிகாரம்; alum, alumen, a double salt composed of sulphate of potash and sulphate of ammonia (சா.அக.);.
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அரிகால்

 
 அரிகால் arikāl, ெப. (n.)

   அரிதாள்; stubble.

     "அரிகா ன் உ மந்ெநல்ேல" (ெபா ந. தனிப்பா.);.

அரி ைண

அரி ைண arigiṇai, ெப. (n.)

   அ வைடக் காலத் ல் மள்ளர ்(பள்ளர)்; இயக் ம் உ ெயன் ம் பைற; a peculiar drum called urumi 
beaten by the agriculturist class during harvest time.

     "மள்ள ரரி ைணக் ைசய ம்" (அ ணாசல .  க்கண் . 45);.

     [அரி = அ ப் .  ைன - உ ப்பைற.]

அரி ரந்

 
 அரி ரந்  arigirandi, ெப. (n.)

    ைரந்  பர ச ்சைதைய அரித்  அ கச ்ெசய் ம் ண்ேணாய்; an ulcer which spreads rapidly and 
destructively, eating away the tissues, Phagedenic ulcer (சா.அக.);.

     [அரி + Skt, granthi → த.  ரந் . அரித்தல் = கைறயான் ேபாற் தாய்த் ன் தல்.]

அரி ைர

 
 அரி ைர ariārai, ெப. (n.)

   அைறக் ைர; a pot-herb.

அரி ரல்

அரி ரல் arigural, ெப. (n.)

   கரகரத்த ெவா ; hoarse or discordant sound.

     "அரி ரற் ேகா " ( வக. 1755);.

     [அரி +  ரல்.]

அரி டம்

 
 அரி டம் ariāṭam, ெப. (n.)

   ேகா ர வா ன் மண்டபம்; passage or hall under the tower at the entrance to a castle or temple.

அரி

அரி  ariāli, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக (Anc. Dec. 344; an ancient tax.

     [அரி +  .]

அரிேகசரி

அரிேகசரி ariācari, ெப. (n.)

   கைடக்கழகக் காலப் பாண் யர ் லர ்தாங் வந்த பட்டப் ெபயர;் a title of certain Pandyas of the period of 
the 3rd Academy.

     [அரி = பைகவன். Skt. kesarin → த. ேகசரி = அரிமா. அரிேகசரி = பைகவ க்  அரிமாப் ேபான்றவன்.]

அரிெகா

அரிெகா  arigoḻi, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக (S. I. I. ii, 352);; an ancient tax.

     [அரி = அரி . ெகா  = ெகா த்தல், ெதள் தல்.]

அரிசச்ந்தனம்

 
 அரிசச்ந்தனம் ariccandaṉam, ெப. (n.)

   ெசஞ் சந்தனம் (பச.் .);; red-sanders (ெச.அக.);—red sandal, Pterocarpus santalinus (சா.அக.);.

அரிசச்ந்தனம் → Skt. haricandana.

     [அரி + சந்தனம். அர ்→ அரி =  வப் .]
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அரிசச்ந் ர ராண
ம்

அரிசச்ந் ர ராணம் ariccandiraburāṇam, ெப. (n.)

    ைரஆ க ராயர ் . . 1524-ல் அரிசச்ந் ரன் கைதையப் பற் ப் பா ய ப வல்; name of a poem 
relating to the story of Harišcandra, composed in A.D. 1524 by Virai Äšukavirāyar.

     [Skt. Hariscandra → த. அரிசச்ந் ரன். வாய்ைம யறத்ைதக் கைடப் க்க எல்லாவற்ைற ம் 
தன்ைன ம் ஒப் க் ெகா த்தவனாகச ்ெசால்லப்ப ம் பண்ைட வடநாட் க் க ரவக்  ( ரிய வ ச); 
அரசன்.]

அரிசச்ந் ரம்

 
 அரிசச்ந் ரம் ariccandiram, ெப. (n.)

    கட் க்ைக தாங் ங் கடை்ட (Madr.);; kingpost in a truss.

அரிசச்ல்

அரிசச்ல் ariccal, ெப. (n.)

   1. நாணம் (இ.வ.);; bashfulness (Loc.);.

   2. அ ைம; rarity.

அரிசச்லாக

 
 அரிசச்லாக ariccalāka,  . .எ. (adv.)

   அ ைமயாக; once in a way, rarely.

உங்கைள எங்ேகேயா அரிசச்லாகப் பாரத்்த நிைன க் ற  (உ.வ.);.

     [அ  → அ  → அ க்  → அ க்கம் = அ ைம. அ க்கம் → அ க்கல் → அ சச்ல் → அரிசச்ல். ஒ.ேநா 
: பக்கம் → பக்கல்.]

அரிசச்ா

 
 அரிசச்ா  ariccāvi, ெப. (n.)

   ெப ங் ழ் (பச.் .); – ெப ங் ழ்; coomb teak (ெச.அக.); – kandahar tree, Gmelina arborea (சா.அக.);.

ம வ. அரிசா. அரிசா கம்.

அரிச் வ

 
 அரிச் வ  ariccuvaḍi, ெப. (n.)

   அரி என்  ெதாடங் ம் ெந ங்கணக் ப் ெபாத்தகம் அல்ல  ஓைலக்கற்ைற; Tamil alphabet book 
commencing with the name Ari (Vişņu);.

     [இைடக்காலத் ல் ெந ங்கணக் ச ் வ  மால் வணக்கதெ்தா  ெதாடங் யதால் 
அரிச் வ ெயனப்பட்ட . அரி ( மால்); +  வ  ( ெபாத்தகம், ெபாத்தகம்);.]

அரிக்  பாரக்்க;see ari-k-kuli.

அரிசே்சாளம்

 
 அரிசே்சாளம் ariccōḷam, ெப. (n.)

   ெவள்ைளச ்ேசாளம்; white maize (சா.அக.);.

   ம. அரிசே்சாளம்;  . அரிேசாள.

     [அரி + ேசாளம்.]

அரிசே்சானகம்

 
 அரிசே்சானகம் ariccōṉagam, ெப. (n.)

   நரி ந் ; small date, Phoenix farinifera (சா.அக);.
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அரிசம்

அரிசம் arisam, ெப. (n.)

   1.  ள ; black pepper, Piper nigrum.

   2. மஞ்சள்; turmeric. Curcuma

 longa. க. அரி ன.

   3.  லம்; piles or haemorrhoids.

   ெத. அரிெச; ம. அரிசத.்

   4.  ல ைள; vascular tumour in the rectum (சா.அக.);.

 அரிசம்1 arisam, ெப. (n.)

   கா வா அ க ம் ( ரதைம); ஒரி ைற மாகக் க் ம் நாள் (மசச் .  ரவா. 27);; calendar day 
comprising the major part of the new moon lunar day.

     [Skt. arša → த. அரிசம்.]

 அரிசம்2 arisam, ெப. (n.)

   ம ழ்ச்  ( . 2,800, மைறஞா.);; joy, pleasure happiness.

     [Skt. harsa → த. அரிசம்.]

அரிசம்மாரிகம்

 
 அரிசம்மாரிகம் arisammārigam, ெப. (n.)

   நரிக்ெகான்ைற; horse cassia, Cassia marginata (சா.அக.);.

அரிசயம்

அரிசயம் arisayam, ெப. (n.)

   1. சரக்ெகான்ைற (மைல.);; Indian laburnum (ெச.அக.); - king's tree or Indian laburnum, Cassia fistula.

   2. எ சை்ச (மைல);; sour lime (ெச.அக.); - lime, Citrus medica-acida (சா.அக.);.

ம வ. அரிசலம்

அரிசயமங்

 
 அரிசயமங்  arisayamaṅgu, ெப. (n.)

   ெகான்ைற; common cassia, Cassia fistula.

அரிசரி

 
 அரிசரி arisari, ெப. (n.)

   அத் க்ெகா ந்  (ைவ. .);; tender leaves of the Indian fig.

அரிசலம்

 
 அரிசலம் arisalam, ெப. (n.)

அரிசயம் பாரக்்க;see arišayam.
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அரிசனம்

அரிசனம் arisaṉam, ெப. (n.)

   1. மஞ்சள்; turmeric, Curcuma longa.

     "அரிசன ேமனி நல்லாள்" (கந்த . ேதவ. ெதய்வ. 87);.

   2. மஞ்சள் ர ய கலைவப் ெபா ; a mixture of turmeric Powder and other powders.

     "ஆசனத் தணிநீ ராட்  யரிசனஞ் சாத் " (ெபரிய . த த்தாட.் 15, உைர); (சங்.அக.);.

   க., பட. அரி ன; ேகாத.,  ட.. அரச்ன்.

 அரிசனம் arisaṉam, ெப. (n.)

   நல் ழ் இ பத்ெத ெலான் ;     [Skt. harsana → த. அரிசனம்.]

அரிசனி

 
 அரிசனி arisaṉi, ெப. (n.)

   ெப ங் ழ் (மைல.);; pricking or piercing pain (சா.அக.);.

அரிசா

 
 அரிசா aricā, ெப. (n.)

   ெப ங் ழ் (மைல.);; coomb teak (ெச.அக.);.

அரிசச்ா  பாரக்்க;see ari-c-cavi.

அரிசா கம்

 
 அரிசா கம் aricāgigam, ெப. (n.)

அரிசச்ா  பாரக்்க;see ari-c-cavi.

அரிசாரணம்

 
 அரிசாரணம் aricāraṇam, ெப. (n.)

   மா ங்கம் (பரி.அக.);; lingam tree (ெச.அக.); — sacred lingam tree, Cretaeva religiosa (சா.அக.);.

அரிசாரம்

 
 அரிசாரம் aricāram, ெப. (n.)

   ப ப் ; essence of yellow colour (சா.அக.);.

     [அரி = மஞ்சள். சாரம் = சா . உடெ்பா ள்.]
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அரி

அரி  arisi, ெப. (n.).

   1. உ  நீங் ய ெநன்மணி; rice removed of its husk.

     "நா  யரி க்ேக நாம்" (நல்வ , 19);.

   2. உ  நீங் ய தவசமணி; any husked grain.

     "வர கரி ச ்ேசா ம்" (தனிப்பா. 1. பக். 112);.

   3. ெநய் ள்ள த் ன் உட்ப ப்  (நாம ப.);; inner pulp of oil seeds.

   4.  ங் லரி  த யன; small seeds, as of the bamboo, etc.

அரி  வைககள் :

   1. அ வைக ம த் வ அரி  (the six kinds of seeds or rice used in medicines); :

  hazel leaved psoralea, Psoralea corylifolia.

  spindle tree, Celastrus paniculata.

  Amomum cardomum.

அதவரி , உ ளரி , ஏலரி , கார ் கா அரி ,  வா அரி , ெவட ்பாைல அரி  (சங். அக.);.

   2. ஐவைகப் பத் யக் கஞ்  யரி  (the five kinds of rice used as diet, when one is under medical treatment);:

  boiled rice.

  wheat rice.

  sago.

அரி க்கஞ்

அரி க்கஞ்  arisikkañsi, ெப. (n.)

   1. ேநாயாளிகடக்ாக ம் வ வற்றவரக்்காக ம் ேவக ைவத்த நீேரா  கலந்த ைழந்த 
அரி சே்சா ; over cooked or recooked rice along with the water in which it has been cooked as diet for sick persons and 
invalids.

   2.  ழந்ைதகடக்ாகக் ழ்ப்பதமாகக் காய்ச் ன அரி ச ்ேசா ; gruel prepared from rice for infants.

   க., பட. அக்  கஞ் ;  . அரக்ஞ் .

     [அரி  + கஞ் .]

அரி க்கணக்

 
 அரி க்கணக்  arisikkaṇakku, ெப. (n.)

   ஒன்றைனப்பற் க் ேகட்டவரக்்  "உனக் ம் (உமக் ம்); அதற் ம் ெதாடர் ல்ைல" என்பைதக் 
க் ம் ெசால்; a term indicating, 'a matter that does not concern you.'

அ  அரி க் கணக்  (உ.வ.);.

அரி க்கம்

அரி க்கம்  arisikkambu, ெப. (n.)

   ேமழத் ல் ( த் ைர ல்);  ைதத்  அலவனில் (ஆ ல்); அ வைடயா ம் கம்  (G.S.D. ii, 219);; a 
short species of kambu, sown in April - May and harvested in July - August.

     ['அரி '  .ெபா. ன். (a dim. pref.);.]

அரி க்க நீர்

 
 அரி க்க நீர ்arisikkaḻunīr, ெப. (n.)

   அரி  க க் கைளந்த நீர;் the water with which rice has been washed and cleaned.

     [அரி  + க  + நீர.்]
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அரி க்களா

 
 அரி க்களா arisikkaḷā, ெப. (n.)

    களா; a low-spreading spiny evergreen shrub, Carissa spinarum.

     ['அரி '  .ெபா. ன்.]

அரி க்கா

அரி க்கா  arisikkāṭi, ெப. (n.)

    ளித்த கஞ் ; grain vinegar, sour gruel, from the acetous fermentation of rice (ெச.அக.); — 1.

   அரி க் கஞ் ையப் ளிக்கைவத்  அதனின்  வ த்த கா . இதற் க் காஞ் கம் என்  ெபயர;் an 
acetous fermentation of powdered rice, rice ferment or grain vinegar, acetum of chemists.

   2.  ளித்த கஞ் ; sour conjee.

   3. க ங் ைவ யரி ையக்ெகாண்  ேபாகர ்7000-ற் ெசால் யப  உண்டாக் ய ஆ  மாதக் கா . 
இ  த ழ் ம த் வத் ல் ம ந் கள் அைரத் ப் ட வதற்  கப் பயன்ப ம். இதற் ப் 'பழசச்ா ' 
என்ப  உக் ; acetic acid prepared from the husked black paddy, as per process laid down in Bogar (7000);. The 
liquid conjee to be fermented is kept in earthen jars or pots just covering the mouth with a piece of white cloth, and exposing 
the same to the hot sun for six months (between February and July); when the acetification is said to be accomplished. This 
is known by the secret term palaccaru (சா.அக.);.

ம. அரிக்கா

     [அரி  + கா .]

அரி க்காணம்

அரி க்காணம் arisikkāṇam, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக (I.M.P. Tp. 234);; an ancient tax on rice.

     [அரி  + காணம் (வரி);.]

அரி க்காய்

 
 அரி க்காய் arisikkāy, ெப. (n.)

   ஒ வைக மாங்காய், பசச்ரி  மாங்காய்; a variety of mango.

     [பசச்ரி  → அரி  ( க்கம்);.]

அரி க்ேகா ைம

அரி க்ேகா ைம arisikātumai, ெப. (n.)

   வாற்ேகா ைம ( வசா. 3);; a species of wheat.

     [அரி  + ேகா ைம.]

அரி ங்கா

 
 அரி ங்கா  arisiṅgāmūli, ெப. (n.)

    யாணங்ைக, ெபரியாணங்ைக என்பதற்  எ ர;் a plant with peculiar virtues of curing snakebites, Polygula 
glabra, opp. to periyanangai.

     [அரி = அழ .  ங்கா =  ன்றாத.   =  ைக.  ங் தல் =  ன் தல், அ தல்.]

அரி ங்

 
 அரி ங்  arisiṅgi, ெப. (n.)

   அழைகக் ைறக் ம் ஒ வைகப் ண்ேணாய்; a kind of ulcerous disease affecting the handsome or beautiful 
looks of a person.

     [அரி = அழ .  ங்  =  ன் ,  ைறவ .  ங் தல் =  ன் தல், அ தல்.]
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அரி சச்ாதம்

அரி சச்ாதம் arisissātam, ெப. (n.)

   அரி ச ்ேசா ; boiled rice.

     "ெநய் லாச ்சாத ந் த்  ல்ைல" ( மேரச சத. 63);.

ெத. சாத

     [அரி  + சாதம். 'சாதம்' என் ஞ் ெசால் ெபா வாக வடெசால்லாகக் க தப்ப ன்ற . ஆ ன், 
'ப்ரஸாத' என் ங் ட் செ்சால் லன் , வடெமா ம் இ  தனித்  வழங் வ ல்ைல. அதனால் 
இதற்  ல ம் இம் ெமா ல் இல்ைல. ஒ கால், ேசா  → ேசா  → சா  → சாதம் என்  ர டத் ல் 

ரிந் க்கலாம். மாணிக்கவாசகர ்'ேசா ' என் ஞ் ெசால்ைல  ( த் ); என் ம் ெபா ளில் 
ஆண் த்தலால், 'சாதம்' என் ம் வ வம் வட ெமா ற் 'ப்ர' என் ம் ன்ெனாட் ப் ெபற் ப் 
'ப்ரஸாத' என்றா க் ேகா ற் பைடக்கப்ப ம் சே்சாற் ற்  அல்ல  ப் பைடய க் ப் 
ெபயரா க்கலாம்.]

அரி சச்ாராயம்

 
 அரி சச்ாராயம் arisissārāyam, ெப. (n.)

    ளிக்கைவத்த அரி ெயா  ெவல்லங் கலந்  அதனின்ெற க் ம் ம வைக; arrackextracted from rice 
fermented with jaggery.

     [அரி  + சாராயம். சாறாயம் → சாராயம்.]

அரி சே்சாளம்

 
 அரி சே்சாளம் arisissōḷam, ெப. (n.)

     ேசாளம், ேசாளவைக (Rmd.M);; variety of cõlam, Holcus saccharatus (சா.அக.);.

   ம. அரிசே்சாளம்;  . அரிேசாள.

     [அரி  + ேசாளம். 'அரி '  .ெபா. ன்.]

அரி சே்சா

 
 அரி சே்சா  arisissōṟu, ெப. (n.)

   ெநல்லரி ச ்ேசா ; boiled rice.

     [அரி  + ேசா .]

அரி த்த ப்

 
 அரி த்த ப்  arisittaḻuppu, ெப. (n.)

   ெபண் ர ்காதணிவைக (ெநல்ைல);; a kind of women's ear ornament (Tn.);.

அரி த் ப்

 
 அரி த் ப்  arisittippili, ெப. (n.)

    ப் ; a small variety of long pepper, Piper longum (சா.அக.);.

     [அரி  +  ப் . 'அரி '  .ெபா.  ன்.]

அரி த் ைன

அரி த் ைன arisittiṉai, ெப. (n.)

    ைன,  ைனவைக ( வசா. 3);; a kind of small millet.

     [அரி  +  ைன. 'அரி '  .ெபா.  ன்.]

அரி த் ண்டம்
அரி த் ண்டம் arisittuṇṭam, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக (M.E.R. 110 of 1917);; an ancient tax.
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அரி தவ

 
 அரி தவ  arisidavasi, ெப. (n.)

   அரி ம் அதற் னமான ற ம்; rice and allied food grains.

அந்த ரில் அரி தவ  ம வாய் ற் ம் (உ.வ.);.

     ['அரி தவ ' ஒ  மர ைணெமா . தவசம் → தவ , எ ைக ேநாக்  ஈ  ரிந்த .]

அரி ப்பல்

 
 அரி ப்பல் arisippal, ெப. (n.)

    பல் (ெநல்ைல);; small tooth or teeth (Tn.);.

     [அரி  + பல். 'அரி '  .ெபா.  ன்.]

அரி ப் ட்

 
 அரி ப் ட்  arisippiṭṭu, ெப. (n.)

   அரி மாப் ட் ; a kind of pastry prepared by steaming rice flour.

   ம. அரிமா  (அரி மா );; க. அக்  இட் .

     [அரி  +  ட் .]

அரி ப் ல்

அரி ப் ல் arisippul, ெப. (n.)

   1. மத்தங்காய்ப் ல்; a kind of grass, Cynosurus egypticus (சா.அக.);.

     "அரி ப் ல் லாரந்்த ேமாட் ன" ( வக. 43);.

   2. கம்பரி ; a species of husked kambu millet (சா.அக.);.

க. அக்  ல்

     [அரி  +  ல்.]

அரி யரக்

 
 அரி யரக்  arisiyarakku, ெப. (n.)

   ெபா யரக் ; lac in granulated form deprived of its resinous matter and part of its colouring.

     [அரி  + அரக் . 'அரி '  .ெபா. ன்.]

அரி யற் ப்ேபா-
தல்

அரி யற் ப்ேபா-தல் arisiyaṟṟuppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   வாழ்நாள் இ யைடதல் (நாஞ்.);; to reach the closing days of one's life (Nāñ.);.

     [அரி  + அற்  + ேபா.]

அரி -தல்

அரி -தல் arisiyiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

    ணத் ன் வா ல் உற னர ்அரி தல்; to put rice into the mouth of a deceased person, as part of the 
funeral rites.

     "அள்ளி வ தரி ேயா" (பட் னத். ெபா . தாயா. 6);.

     [அரி  + இ .]

அரி லந்ைத

 
 அரி லந்ைத arisiyilandai, ெப. (n.)

   நரி லந்ைத; a small species of jujube, Zizyphus horrida.

     [அரி  + இலந்ைத. 'அரி '  .ெபா. ன்.]
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அரி ரங்

 
 அரி ரங்  arisiraṅgu, ெப. (n.)

   ெசா ரங் ; itch, scabies.

     [அரித்தல் = நைமசச்ெல த்தல். அரி (அரிக் ன்ற); +  ரங் .]

அரி ல்

அரி ல் arisil, ெப. (n.)

   1. ேசாணாட் ள்ள கா ரி ன் ைளயான ஓர ்ஆ ; name of an affluent of the Kavéri in Thafijävur district.

     "அம்பர ் ழ்ந்த வரி ல்" (நற். 141 :11);,

     "அரி ற் ெறன்கைர யழகார ் ப் த் ர"் (ேதவா.7.9:5);.

   2. ஒ  பைழய ஊர;் name of an ancient village.

அரி ல் ழார்

அரி ல் ழார ்arisilkiḻār, ெப. (n.)

   ப ற் ப் பத் ல் 8ஆம் பத்ைதப் பா ய ஒ  லவர;் name of an ancient poet, author of the eighth ten of the 
Padirruppattu.

 அரி ல் ழார ்aricilkiḻār, ெப. (n.)

   ேசாழ நாட் ல் அரி ல் என் ம் ஊரில் வாழ்ந்த சங்கப் லவர;் a sangam poet of arisil village in chola country.

     [அரி ல்+ ழார]்

அரிஞ்சான்

 
 அரிஞ்சான் ariñjāṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கடல் ன்; a kind of sea-fish, Cirrhina reba.

அரிணம்

அரிணம் ariṇam, ெப. (n.)

   1.  வப் ; red colour.

   2. கா நிறம்; tawny colour.

   3. மானிறம் (நாநாரத்்த.);; fawn colour.

   4. மான் ( டா.);; deer.

     "ெவங்ேகாட் டரிணத் ெதாக் " (பாரத. இராச . 105);.

   5. மஞ்சள் நிறம்; yellow colour.

   6. ெபான் (R.);; gold.

   7. எ சை்ச; sour lime, Citrus medica-acida.

   8. ெவண்ைம (R.);; whiteness.

   ம. அ ணம்;    க. அ ண; ெத. அ ண .

அரிணம் → Skt. harina.

     [அரி = ெந ப் . ெசம்ைம, மானிறம், மஞ்சள் நிறம் - இம் ன் ம் ெந ப் ற் ரியன. ெவண்ைம 
ெந ப் ன் ஒளிக் ரிய . உல் → அல் → அர ்→ அரணம் → அ ணம் → அரிணம் =  வப் .]

 அரிணம் ariṇam, ெப. (n.)

   சந்தனம் (பச.் .);; sandal wood.

     [அரிணம் என்ப  ெசஞ்சந்தனம்ேபா ம்.]
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அரிணன்

அரிணன் ariṇaṉ, ெப. (n.)

   1.  வன்;Šiva.

   2. க ரவன்; sun.

     [அ ணம் =  வப் . அ ணம் → அ ணன் = ெசந்நிறத்தனான வன், எ ைக ம் ைக ம் 
வந்  ேதான் ங் க ரவன். அ ணன் → அரிணன்.]

அரிணி

அரிணி ariṇi, ெப. (n.)

   1. ெபான்னாலா ய உ வம் (சங்.அக.);; gold image.

   2. அழ ; beautiful woman.

   3. வஞ் க்ெகா ; water rattan, Calamus rotang (சா.அக.);.

     [அரிணம் = ெபான், அழ . அரிணம் → அரிணி = அழ .]

அரிைண

 
 அரிைண ariṇai, ெப. (n.)

   கள் (ைவ. .);; toddy.

அரித் க்கட்

 
 அரித் க்கட்  arittukkaṭṭi, ெப. (n.)

   கண்டைதெயல்லாம் தனக்ெகன்  ஈட் ேவான்; one who scrapes and picks and appropriates whatever comes in 
his way, a grabbing person.

அவன் ஒ  ெபரிய அரிச் க் கட்  (உ.வ.);.

     [அரித் க்கட்  → அரிச் க்கட் .]

அரித்ைத

அரித்ைத arittai, ெப. (n.)

   1.  யரம் (சங். அக.);; grief.

   2.  ன்பம்; distress.

     [அரித்தல் →  ன் த் தல். அ த்தல். அரி → அரித்ைத.]

அரிதட்

 
 அரிதட்  aridaṭṭu, ெப. (n.)

   சல்லைட ( ைவ);; sieve (Pond.);.

அரிதளம்

அரிதளம் aridaḷam, ெப. (n.)

   1. அரிதாரம் ( ன்.);; yellow orpiment.

   2. தாளகச ்ெசய்ந் நஞ்  (பாடாணம்);; a kind of arsenic (சா. அக.);.

     [அரிதாரம் → அரிதாலம் → அரிதாளம் → அரிதளம்.]

அரிதாசம்

 
 அரிதாசம் aritācam, ெப. (n.)

   ெசம்ைபமரம்; a flowering tree, Coronilla seshan (சா.அக.);.

அரிதாசர்

அரிதாசர ்aritācar, ெப. (n.)

   இ சமய ளக்கம் என் ம் லா ரியரான 18ஆம் ற்றாண் ப் லவர;் name of a poet at the beginning 
of the 18th century, author of the Iru Samaya Vilakkam.

     [Skt. Haridasa → த. அரிதாசர ்=  மால யார.்]
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அரிதாட் ள்ளி

 
 அரிதாட் ள்ளி aritāṭpuḷḷi, ெப. (n.)

   க ர த்த தாைளக்ெகாண்  கணிக் ம் ெபா  ம ப் ; estimate of the produce of a field from the appearance 
of the stubble (R.F.);.

     [அரிதல் = தாள த்தல், அரி + தாள் +  ள்ளி (ம ப் , கணக் );.]

அரிதாரக்கட்

 
 அரிதாரக்கட்  aritārakkaṭṭu, ெப. (n.)

   தாளகக்கட்  ( ன்.);; consolidated orpiment.

     [அரிதாரம் + கட் .]

அரிதாரெசந் ரி

 
 அரிதாரெசந் ரி aritārasendūri, ெப. (n.)

   கப் சச்ைடச் ; a plant (unidentified); (சா.அக.);.

அரிதாரநாகம்

 
 அரிதாரநாகம் aritāranākam, ெப. (n.)

   தைலசச்ன் ள்ைள ன் மண்ைடேயாட் னின்  உ வாக் ம் ஒ வைக அண்டச ் ண்ணம்; a kind of 
calcium compound prepared out of the skull of the first born child (சா.அக.);.

அரிதாரநீற்

 
 அரிதாரநீற்  aritāranīṟṟi, ெப. (n.)

    ட்பலா; a kind of plant capable of calcining orpiment.

     [அரிதாரம் + நீற் . நீ  → நீற் . நீற் தல் = சண்ணமாக் தல். நீற்  → நீற் . 'இ'  . த. ஈ .]

அரிதாரப் ைக

அரிதாரப் ைக aritārappugai, ெப. (n.)

   1. அகத் யர ்ம த் வ ற் ெசால்லப்பட் ள்ள ஒ  ம ந் ப் ைக; a kind of fumigation described in 
Agastiyar's treatise on medicine.

   2. ைககா ைளசச்ல், கற  த யவற் ற்  அரிதாரத்ைதக்ெகாண்  ேபா ம் ைக; the smoke of 
orpiment used for curing pain in the limbs and other rheumatic complaints (சா.அக.);.

     [அரிதாரம் +  ைக.]

அரிதார ச்

 
 அரிதார ச்  aritārapūticci, ெப. (n.)

    ம் ; moss creeper, Cassytha filiformis, capable of calcining orpiment.

     [அரிதாரம் +  ச் .   =  , சாம்பல்,  நீ .  த்தல் = நீற் தல்.   →  ச் .]
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அரிதாரம்

அரிதாரம் aritāram, ெப. (n.)

   1. தாளகச ்ெசய்ந்நஞ்  (பாடாணம்);; yellow orpiment, arsenic sulphide.

     " ன்மெமட் ம் ேப ங் காண்............... அரிதா ரத்தால்" (பதாரத்்த, 1188);.

   2. காசைற (கஸ் ரி); மானின் ெகாப் னின்  எ க்கப்ப ம் ந ைமப் ெபா ள்; musk.

மான் வ ற்  ெனாள்ளரி தாரம் றக் ம்" (நான்மணிக். 6);.

   3. மஞ்சள் (ைவ. .);; turmeric.

   ம. அரிதாரம்;    க. அரிதாள; ெத. அரிதள .

     [அரி = மஞ்சள். தாரம் = சரக் .]

ம வ. அரி ன், அரியைணசெ்சல் .

அரிதாரம் (தாளக பாடாணம்); பற் ய றப் க் ப் கள் :

   1. மேனா ைல ெயன் ம் அரிதாரம் மைலகளிேல றக் ம் (ெபரிய . கண்ணப்ப. 48, உைர); 
(சங்.அக.ேமற்.);.

   2. இ  (அரிதாரம்);  னம், பரம்ா,  மத் ரா த ய டங்களி ந்  இறக் ம யா ஞ் சரக் . இ  
எ சச்ம்பழ நிறமாக ந் ,  ற  ப ப்  நிறமாக மா ம். இதன் ண் கள் ேகாணங்களாக 
அகப்ப ம். இதற்  எ க் ட் ப் பாடாணெமன் ம், ெபான்னிறெமன் ம் பல ெபயரக் ண் .

இ  அ ற் கண்டப  பலவைகத்தா ம் கைட ல் ன்  வைகயான சரக் கள் தாம் அகப்ப ம். 
ஒன்  பளபளப் ள்ள கம்  பாய்ந்த சரக்  மற் ரண் ம் மஞ்சள் நிறமான கட் களாக க் ம்.

அரிதார வைககள் :

அரிதாரவஞ்

 
 அரிதாரவஞ்  aritāravañji, ெப. (n.)

   ெகாத்தமல் ; coriander seed, Coriandrum sativum (சா.அக.);.

அரிதாரெவண்
ெணய்

 
 அரிதாரெவண்ெணய் aritāraveṇīey, ெப. (n.)

   வ , ெசா ,  ரங் , கரப்பன் பைட, ஆறாப் ண் த யவற் ற் , அரிதாரத் டன் மற்றச ்
சரக் கைளச ்ேசரத்்  நல்ெலண்ெண ட் க் காய்ச்  உ வாக் ம் ம ந்ெதண்ெணய்; a medicinal oil 
prepared by boiling a mixture of gingelly oil with yellow orpiment as chief ingredient amongst several other drugs, and used in 
aches, eczema, karpaung, etc. (சா.அக.);.

     [அரிதாரம் + எண்ெணய் (எள் + ெநய்);.]

அரிதாலம்

அரிதாலம் aritālam, ெப. (n.)

   1. ெபான்னரிதாரம் ( ைவ);; yellow orpiment (Pond.);.

   2. மஞ்சள் நிறமான ஒ வைகப் றா; a high class pigeon of a yellow colour, golden pigeon, Carpophaga sylvatica 
alias C. pusilla (சா.அக.);.

   3. ெவண்ணிறமான மைலயாள நாட் ப் றா; bronze-backed imperial pigeon of Malabar, Carpophaga insignis 
(சா.அக.);.

     [அரிதாரம் (மஞ்சள் நிறமான ); → அரிதாலம். அரி =  வப் , மஞ்சள், ெவள்ைள.]

அரிதாள்

 
 அரிதாள் aritāḷ, ெப. (n.)

   ெநல், வர ,  ைன, சாைம த யவற் ன் க ர த்த தாள்; stubble left on a harvested field.

616

www.valluvarvallalarvattam.com 616 of 19068.



அரிதாளகம்

 
 அரிதாளகம் aritāḷagam, ெப. (n.)

   ெபான்னரி தாரம்; yellow orpiment (சா.அக.);.

     [அரிதாரம் → அரிதாலம் → அரிதாளம் → அரிதாளகம்.]

அரிதாளம்

 
 அரிதாளம் aritāḷam, ெப. (n)

   ெபான்னரிதாரம் ( ன்.);; yellow orpiment (சா.அக.);.

     [அரிதாரம் → அரிதாலம் → அரிதாளம்.]

 அரிதாளம் aritāḷam, ெப. (n.)

   ஒ வைகத ்தாளம்; a variety of time-measure in music.

     [அரி + தாளம் (தாளால் அல்ல  காலால் தட் க் காட் ம் இைசக்கால அள .]

அரி ன்பாைல

 
 அரி ன்பாைல aridiṉpālai, ெப. (n.)

    நாமப் பாைல; oval-leaved China root. Smilax macrophylla (சா.அக.);.

     [ஒ கா. அரி  + இன் + பாைல.]

அரி ன்வயச்

அரி ன்வயச்  aridiṉvayacci, ெப. (n.)

   1. அரி ன்பாைல பாரக்்க;see aridin-palai (udsmsv.);;   2. காட்  நன்னாரி; false sarsaparilla, Hemidesmus indica 
(சா.அக.);.

     [ஒ கா. அரி  + இன் + வயச் .]

அரி

அரி  aridu, ெப. (n.)

   1. அரி ன்பாைல பாரக்்க; that which is rare, precious.

மணிக ள் அரி  ேகா ர ்வ ரம்.

   2. ெப தற்  அல்ல  ெசய்தற்  கக் க னமான ; that which is very difficult to obtain or perform.

     " ந்ைதைய யடக் ேய ம்மா க் ன்ற றமரி " (தா . ேதேசா. 8);.

   3. எவ்வைக ம் ெபற அல்ல  ெசய்ய இயலாத ; that which is unattainable or impossible.

எத் ைண ய ம் ஒ வன் இறவா த்தல் அரி .

ம., ெத. அ  : க. அரி .

     [அ  → அரி .]

அரிெதாடர்

அரிெதாடர ்aridoḍar, ெப. (n.)

   ெதாட்டார ்ைகைய ந க் ம் ெதாடரிப் (சங் ப்); ெபா ; chain across the entrance to a fort, capable, on 
mere contact, of severing the hands of approaching enemies.

     "அரிெதாடர ் த்தைக ய க்க ட் " ( ைள.  நகரப். 27);.

     [அரி + ெதாடர.்]

அரிநாரி

 
 அரிநாரி arināri, ெப. (n.)

    ண் ப்பைன; a species of palmyra, Borassus Alabellifer (சா.அக.);.
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அரி கர் லம்

 
 அரி கர் லம் arinugarmūlam, ெப. (n.)

   ேகாைரக் ழங் ; coray root, Cyperus rotundus (சா.அக.);.

     [அரி = பன் .  கரத்ல் =  ன் தல்.  லம் =  ழங் .]

அரி ற்ெபா

அரி ற்ெபா  arinūṟpoṟi, ெப. (n.)

   ெதாட்டவர ்ைகைய அரி ம் ற்ெபா  ( லப். 15 : 216, அ யாரக்். உைர);; cord across the entrance to a fort 
so contrived as to cut off the hand that grasps it.

     [அரி +  ல் + ெபா .]

அரிெநல்

 
 அரிெநல்  arinelli, ெப. (n.)

    ெநல் ; otaheite goose-berry, s.tr. Phyllanthus distichus (ெச.அக.); - country star goose-berry, Brazil cherry, 
Phyllanthus distichus (சா.அக.);.

ம. அரிெநல்

     [அரி + ெநல் . 'அரி'  .ெபா.  ன்.]

அரிப்பர்

அரிப்பர ்arippar, ெப. (n.)

   அரித் ப் ெபா ள் ேத ேவார;் those who scrape and dig and appropriate whatever comes in their way.

     "அரிப்பர ்ைகயகப் ப வன வா ரத் ரட் " ( ைள.  நகரப். 66);.

     [அரிப்  → அரிப்பர.்]

அரிப்பரி-த்தல்

அரிப்பரி-த்தல் aripparittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.   தாகச ்ேசரத்்தல்; to gather in small quantities.

அரிப்பரித் ப் ெபா ள் ேசரக்் றான்.

   2. வய ல் அல்ல  களத் ல் ந்த ெநன்மணிகைளக் ட் க் ெகா தெ்த த்தல்; to separate grains by 
sifting.

     "ைகத் தலத்த ய்த் ச ்ெசாரிந் ட ்டரிப்பரித் தாங் " (நீ ெந . 8);.

     [அரி → அரிப்  (ெதா.ெப.); + அரி.]
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அரிப்பைற

அரிப்பைற arippaṟai, ெப. (n.)

   இைரந்ெதா க் ன்ற ைண அல்ல  உ ெயன் ம் ம த நிலப் பைற; a peculiar drum, of the people of 
the agricultural tract, called kinai or urumi.

     "அரிப்பைற ைனஞர"் (ஐங் . 81);.

ம. அரிப்பற

     [அரித்தல் = இைரந்ெதா த்தல். அரி (ெதா.ெப.); + பைற. இனி, ெநல்லரி ம்ேபா  உழவர ்ெகாட் ம் 
பைற என் மாம்.]

அரி = ெநற்றாளரிதல். அரி (ெதா. ெப.); + பைற. ஒ.ேநா :

     " ைளந்த கழனி வன்ைக ைனஞ ரரிப்பைற" (ம ைரக். 261-2);.

     " ைளகழனி யரிப்பைறயாற் ள்ேளாப் ந் " ( றநா. 396 : 3-4);.

உழவர ்அ வைட ெசய் ம்ேபா  இன்னியம் இயக் வ  பண்ைட மர . இைத,

     ''ெவண்ெணல் லரிஞர ்தண் ைம" ( றநா. 348 : 1);,

     "ெவண்ெண லரிநர ்தண் ைம" (நற். 350 : 1);,

     "ெவண்ெண லரிநர ் ன்ைறத ்த ம் ந் தண் ைம" (அகநா. 40 :13);,

     ''ெவண்ெணல் லரிநர ்ம வாய்த ்தண் ைம" (அகநா. 204:10);,

     "ெவண்ெணல் லரிநர ்தண் ைம" (மைலப . 471); என்பவற்றால் அ க.

அரிப்பன்

அரிப்பன் arippaṉ, ெப. (n.)

   1. அரிப் க்காரன், ெபாற் கைள மண னின்  அரித்ெத ப்ேபான்; one who sifts gold particles from sand.

     " ட்ட ரிப்ப னாரக்் ங் ேபர ெனன்  ேபேரா" (ஒ . ெபா . 5);.

   2. ச  த யவற்ைற அரிப்பவன்; one who gathers dry leaves, etc.

ம. அரிப்பன்

     [அரி → அரிப்  → அரிப்பன்.]

அரிப்பாளன்

அரிப்பாளன் arippāḷaṉ, ெப. (n.)

   அரிப்ேபான்; sifier.

     ' ற  யந்தகனா ய வரிப் பாள க் ங் ேபரெனன்  ெபய ண்  ெகாேலா' (ஒ . ெபா . 5. 
உைர);.

     [அரிப்  + ஆளன் (ஆ.பா. ஈ );.]

அரிப்பான்

 
 அரிப்பான் arippāṉ, ெப. (n.)

அரிப்பன் பாரக்்க;see arippan.

 அரிப்பான் aḷippāṉ, ெப. (n.)

   ச ப்பான்; sieve.

     [அரி-அரிப்பான்]
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அரிப்

அரிப்  arippu, ெப. (n.)

   1. அரித்தல்; gathering or collecting in small quantities.

   2.  ரிதெ்த க்ைக; sifting, separating.

     "அரிப்பரித்தாங் ெகய்த் ப் ெபா ள் ெசய் டல்" (நீ ெந .9);.

   3.  ன ; itching, pruritus.

   4.  னம் ( டா.); ; anger.

   5.  ற்றம் ( வா.); ; fault.

   6.   தாய்க் க த்தல் அல்ல  அ த்தல்; gnaw. ing, corrosion.

ம. அரிப்  ; க. அரி  ;  . அரி னி.

     [அரி +   (ெதா. ெப. ஈ );.]

அரிப் க்காரன்

அரிப் க்காரன் arippukkāraṉ, ெப. (n.)

   1. அரித் ப் ைழப்பவன்; sifter, one who lives by sifting.

   2. அரித் ப் ெபா ள் ேத ேவான்; money scraper.

ம. அரிப்பன்

     [அரி +   (ெதா.ெப. ஈ ); - அரிப் . 'காரன்' உைடேயாைனக் க் ம் ஈ .]

அரிப் க் ைட

அரிப் க் ைட arippukāṭai, ெப. (n.)

   1. சல்லைட ( ன்.);; riddle, sieve

   2. ஒ வைக ன்  க ; a kind of fishing implement.

ம. அரிப் க் ட ;  . அரிப் .

     [அரிப்  +  ைட.]

அரிப் சச்ரி

அரிப் சச்ரி arippuccari, ெப. (n.)

   ெதாங்கல் வைக, ஓர ்அணி (S.I.I. iv, 77);; a pendant.

     [அரிப்  =  ண் ற்ெறா ப் . சரி = வைளயம்.]

அரிப் ப்பைட

 
 அரிப் ப்பைட arippuppaḍai, ெப. (n.)

   உடம் ற் படரந்்  நைமசச்ைல ண்டாக் ம் ஒ  ேதால் ேநாய்; a parasitic disease of the skin characterised 
by itching sensation, a kind of ringworm (சா.அக.);.

     [அரி +   (ெதா.ெப. ஈ ); – அரிப் . பைட = படர் .]

அரிப் வைல

 
 அரிப் வைல arippuvalai, ெப. (n.)

   ஒ வைக ன்  வைல; a kind offishing net.

அரிப் க்கல்

அரிப் க்கல் arippuḻukkal, ெப. (n.)

   அரி சே்சா ; boiled rice.

     "சைமயக் ெகாட் ய வாலரிப் க்க ம்" ( ைள.  ண்ேடா. 6);.

     [அரி = அரி .  ங் தல் = ேவதல், அ தல்.  ங்  →  க்  →  க்கல் (ெதா. ஆ .);.]
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அரிப்

 
 அரிப்  arippū, ெப. (n.)

   ஒ  க் ம் ண் ; a flowering plant, Lantana indica (சா.அக.);.

ம. அரிப்

அரிப் ண்

 
 அரிப் ண்  arippūṇṭu, ெப. (n.)

   க ேரா ணி ( த்.அக.);; Christmas rose.

அரிப்ெபட்

 
 அரிப்ெபட்  arippeṭṭi, ெப. (n.)

   சல்லைட ( ன்.);; sieve.

ம. அரிக்கட்ட

அரிபைடவட்டம்

 
 அரிபைடவட்டம் aribaḍaivaḍḍam, ெப. (n.)

    ரிய கற்கள் நிைறந்த நரகம், எ வைக ள் ஒன் ; a hell paved with pointed stones, one of seven kinds.

     [அரி = அ க் ன்ற. பைட = பைடக்கலம் ேபான்ற ரங்்கல். வட்டம் = இடப்பரப் .]

அரிபதம்

 
 அரிபதம் aribadam, ெப. (n.)

   ேமழ இய  (ேமடாயனம்); ( ைவ);; vernal equinox (Pond.);.

 Skt. haripada

     [அரி = ெசம்ம யா , ேமழம். பதம் = ெசல .]

அரிபா கம்

அரிபா கம் aripālugam, ெப. (n.)

   1. தக்ேகாலம் (பச.் .);; cubeb (ெச.அக.);-தக்ேகாலம்;

 one of the five aromatics, a fragrant drug chewed with betel.

   2. ந  (வாசைன);  ள ; fragrant pepper, Piper cubeba (சா.அக.);.

அரி ளைவ

அரி ளைவ aribiḷavai, ெப. (n.)

   நச் ப் ண் வைக ( ன்.);; cancer (ெச.அக.);.

   2. சைதைய அரித் க் ைட ம் ஒ வைகப் ளைவப் ண்; a hard deep-seated and painful inflammation of 
the skin (sub-cutaneous tissue); which invades the surrounding tissues and burrows under the skin leaving a deep irregular 
cavity, a kind of carbuncle.

   3. ஒ வைக நச் ப் ண்; a kind of ulcer, Phagedenic ulcer (சா.அக.);.

     [அரி = அரிக் ம்.  ள →  ளைவ = சைதையப் ளக் ம் ண்.]

அரி ைத

 
 அரி ைத aribudai, ெப. (n.)

   இர  ( ந்தா.நி);; night.

அரிெபட்

 
 அரிெபட்  aribeṭṭi, ெப. (n.)

அரிப்ெபட்  பாரக்்க;see ari-p-petti.
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அரிமஞ்சரி

 
 அரிமஞ்சரி arimañjari, ெப. (n.)

    ப்ைபேமனி (மைல.);; Indian acalypha (ெச.அக.);—rubbish plant, Acalypha indica (சா.அக.);.

அரிமண்டகம்

 
 அரிமண்டகம் arimaṇṭagam, ெப. (n.)

   பனிப் பய ; dew gram (சா.அக.);.

அரிமண்ைட

 
 அரிமண்ைட arimaṇṭai, ெப. (n.)

   ெகாண்ைடக் கடைல; Bengal gram, Cicer arietinum (சா.அக.);.

அரிமணல்

அரிமணல் arimaṇal, ெப. (n.)

   1.  ண்மணல்; fine sand.

   2. அரித்த மணல்; sieved sand.

அரிமைண

 
 அரிமைண arimaṇai, ெப. (n.)

   அரிவாள்மைண; a knife-blade fixed to a block of wood, for slicing vegetables.

ம. அ மாமண

     [அரி = அரி ம் அல . மைண = பலைக, கடை்ட.]

அரிமந் ரம்

அரிமந் ரம் arimandiram, ெப. (n.)

   அரிமாக் ைக; lion's den.

     "அரிமந் ரம் ந்தா லாைன ம ப் ம்" (நீ ெவண்.2);.

     [அரிதல் = அ த்தல். அரி =  ற லங் கைள ம் மாந்தைர ம் ெகான்  ன்ற க் ம் லங் . 
மன் தல் = ெபா ந் தல்,  தல். ெபா ந்  அல்ல   வ தல். மன் +  ரம் (ெதா.ெப.ஈ ); - 
(மன் ரம்); → மந் ரம் = ெபா ந்  வ ம் இடம்.]

ஒ. ேநா ; மன்  → மந் , மன் → மைன.

அரிமர்த்தனன்

அரிமரத்்தனன் arimarttaṉaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  ெதான்மப் பாண் யன் ெபயர;் name of a legendary Pandya king.

     " றலரி மரத்்தன ெனன் ந் ெதன்பார ்ேவந்தன்" ( ைள. மண். 90);.

     [அரி + மரத்்தனன். Skt, mardana → த. மரத்்தனன். வ. அரிமரத்ந = பைகவைன ப்ேபான் 
(அ ப்ேபான்);.]

அரிமல்

 
 அரிமல் arimal, ெப. (n.)

   மா ங்கம் (பச.் .);; lingam tree, Crātaeva religiosa.

அரிமலம்

 
 அரிமலம் arimalam, ெப. (n.)

அரிமல் பாரக்்க;see arimal (சா.அக.);.

622

www.valluvarvallalarvattam.com 622 of 19068.



அரிமா

அரிமா arimā, ெப. (n.)

   1. மடங்கல் ( ங்கம்); lion.

     "அரிமா ம ைக யவர"் (நால . 198);.

   2. ஒட் மாமரம்; grafted mango tree (சா.அக.);.

     [அரி = மடங்கல் ( ங்கம்);மா =  லங் . அரிமா = அரியா ய மா (இ ெபயெராட் );]

அரிமாேநாக்கம்

அரிமாேநாக்கம் arimānōkkam, ெப. (n.)

    ன் ம் ன் ள்ள ற்பாக்கெளா  ( த் ரங்கெளா ); ெபா ள் ெதாடர்  ெகாள் ம் ற்பா 
( த் ர); நிைல, நால்வைக ள் ஒன் ; the way a lion looks to one side and then to the other side illustrates how a nii 
rpd (Šutra); or versified grammatical rule is connected with those that have preceded as well as those that follow, one of four 
niirpa (sūtra);nilai.

     "ஆற்ெறா க் கரிமா ேநாக்கம் தவைளப்பாய்த் ப் ப ந் ன் ழ் வன்ன த் ரநிைல" (நன். 19);.

     [அரிமா, ெசல் ம்ேபா  அ க்க  ன் ம் ன் ம் பாரத்் ச ்ெசல் ம் என்ப  பண்ைடேயார ்
ெகாள்ைக. ேநாக்  → ேநாக்கம் =  ரிய பாரை்வ.]

அரிமா பாரக்்க;see ari-ma.

அரிமாவால் ரங்

 
 அரிமாவால் ரங்  arimāvālkuraṅgu, ெப. (n.)

   அரிமா ன் ( ங்கத் ன்); வாைலப் ேபான்ற வா ைடய ரங் ; lion - tailed monkey.

     [P]

அரிமான்

அரிமான் arimāṉ, ெப. (n.)

   அரிமா ( ங்கம்);; lion.

     "அரிமா னி த்தன்ன" (க த். 15 ; 1);.

     [அரி - மடங்கல் ( ங்கம்);. மா → மான் =  லங் . அரிமா → அரிமான் (இ ெபய ெராட் );.]

அரி ன்

 
 அரி ன் arimiṉ, ெப. (n.)

   அரிதாரம் (சா.அக.);; yellow orpiment.

     [அரி = மஞ்சள்,  ன் = பளபளப் , பளபளப்பான .]

அரி க்ைக

அரி க்ைக arimukkai, ெப. (n.)

    ன்  ைகப் யாக எ க்கப்ப ம் பைழய ெநல்லாயம்; three handfuls, an ancient tax on paddy crop.

     'அரி க்ைக ட ்பட்ட பல ெநல்லாயங்க ம்' (S.I.I. i. 89);.

     [அரி = ெநல்லரிதாள்.  ன்  + ைக -  க்ைக. ைக = ைகப் யள .]

அரி கச் ைக

 
 அரி கச் ைக arimugaccivigai, ெப. (n.)

   அரிமாத் தைலேபான்ற கப் ள்ள பல்லக்  வைக. சமயத் த க்கைர ெவன்ற மத யலா ரியர ்
ஏ வ ; palanquin with a lion figure-head, intended for a preceptor, who has defeated his opponents in religious 
disputation, to ride in.

     [அரி = மடங்கல் ( ங்கம்);. அரி +  கம் +  ைக (  பல்லக் வைக);.]

அரி கவம்

அரி கவம்  arimugavambi, ெப. (n.)

   மடங்கல் ( ங்கத்); தைலேபான்ற கப்ைப ைடய ஒட வைக; canoe with a lion figure-head.

     "பரி க வம் ங் கரி க வம் ம் அரி க வம் ம்" ( லப். 13;176.7);.

     [அரி (மடங்கல்); +  கம் + அம் .]
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அரி கன்
அரி கன் arimugaṉ, ெப. (n.)

   அரிமா கவ ரன்; (கந்த .  த்த.  ங்க. 473);; a lion-faced legendary hero.

அரி த் ரம்

 
 அரி த் ரம் arimūttiram, ெப. (n.)

    ந்த கார ம் நச் த்தன்ைம ள்ள ம் ெசம்ைபப் ப க்கைவப்ப மான அரிமாச ் நீர;் lion's 
urine, said to be highly pungent and corrosive and having the power of reacting chemically on copрег (சா.அக.);.

     [அரி +  த் ரம். ேமாத் ரம் →  த் ரம்.]

அரிேமைர

 
 அரிேமைர arimērai, ெப. (n.)

    ற் ார ்ஊ யரக்்  ெநற்களத் ற் ெகா க் ம் அ வைட ரிைமப் பங் ; harvest perquisites to which 
village servants have a claim.

     [அரி = ெநல்ல வைட. ேமைர → ெத. ேமர (எல்ைல, ம ப் , உரிைமக் களத் ப் பங் ); → Skt. marya 
(எல்ைல);.]

அரிேமாத

 
 அரிேமாத  arimōtagi, ெப. (n.)

   ந ; honey thorn, Canthium umbellatum (சா.அக.);.

அரிய

 
 அரிய ariya,  .ெப.எ. (adj.)

   அ ைமயான; rare, precious, dear, difficult, impossible.

ம. அரிய ; க. அரி  ; ெத. அ .

     [அ  → அரிய. ஒ.ேநா ; ெப  → ெபரிய.]

அரியகண்ட

 
 அரியகண்ட  ariyagaṇṭagi, ெப. (n.)

   வைளய ப் ; crude common salt educed from bangle earth, glass-gall, Fel vitri (சா.அக.);.

அரியகம்

அரியகம் ariyagam, ெப. (n.)

   1. காற்சரிெயன் ம் காலணி; an ancient, hollow anklet that tinkles while walking.

     "அரியகங் கா க் கைம ற வணிந் " ( லப். 6 ; 85);.

   2. ெகான்ைறமரம்; cassia.

     [அரித்தல் =  லம் ப்பரல் அரித்ெதா த்தல், காய்ந்த ெகான்ைறக்காய் அரித்ெதா த்தல்.  அரி + 
அகம் - அரியகம்.]

 அரியகம் ariyagam, ெப. (n.)

   ேநாைய ண்டாக் ம் ேபய்; a demon causing illness (சா.அக.);.
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அரியெகாள்ைக

அரியெகாள்ைக ariyagoḷgai, ெப. (n.)

   தவஞ் ெசய்வாரக்் ரிய எண்வைக அரிய ஒ க்கம்; the eight-fold discipline of the ascetics who perform penance.

     "அரிய ெகாள்ைகயர"் ( வக. 1423);.

   தவத்ேதார ்எண்வைக ெயா க்கம் ;   பல ைற நீரில் ழ்கல், நிலத் ற் டத்தல், ேதா த்தல், 
எரிேயாம்பல், ஊரைடயாைம, சைடதாங் தல், காட் ண்டல், கட ட ் ைச; frequent immersion in cold 
water, lying or sleeping on bare ground, being clad in skins, to keep burning an undying fire, refrain from going home, wearing 
matted locks of hair, eating only the forest produce and worshipping God.

     "நீரப்லகான் ழ்  நிலத்தைசஇத் ேதா இச்

ேசாரச்ைட தாழச ் டேராம் - ரைடயார்

கானகத்த ெகாண்  கட ள் ந்ேதாம்பல்

வானகத் ய்க் ம் வ " ( .ெவ. 8;14);.

அரியசம்

 
 அரியசம் ariyasam, ெப. (n.)

   சரக்ெகான்ைற (மைல.);; Indian laburnum, Cassia fistula.

     [அரியகம் → அரியசம்.]

அரியசாரணம்

 
 அரியசாரணம் ariyacāraṇam, ெப. (n.)

   மா ங்கம்; lingam tree, Crataeva religiosa.

அரியசாரைண

 
 அரியசாரைண ariyacāraṇai, ெப. (n.)

   மா ங்  (மைல.);; species of Crataeva (ெச.அக.);.

 அரியசாரைண ariyacāraṇai, ெப. (n.)

   சாரைணக்ெகா ; a creeper, Trianthema monogyna (சா.அக.);.

அரியண்டம்

 
 அரியண்டம் ariyaṇṭam, ெப. (n.)

அரிகண்டம் பாரக்்க;see ari-kandam.

அரியைண

அரியைண ariyaṇai, ெப. (n.)

   அரி வந் தாங் ம் அர க்ைக; throne with carvings of lion.

     "அரியைண ய மன் றாங்க" (கம்பரா.  த்த.  . 38);.

     [அரி = மடங்கல் ( ங்க); உ வம். அைண = இ க்ைக.]

அரியைணசெ்சல்
வன்

 
 அரியைணசெ்சல்வன் ariyaṇaiccelvaṉ, ெப. (n.)

   அ கன் ( ங்.); ; Arhat, as seated on a throne.

     [அரியைண + ெசல்வன்.]
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அரியைணசெ்சல்

 
 அரியைணசெ்சல்  ariyaṇaiccelvi, ெப. (n.)

   அரிதாரம்; yellow orpiment (சா.அக.);.

     [அரியைண + ெசல் .]

அரியபசை்ச

 
 அரியபசை்ச ariyabaccai, ெப. (n.)

   வங்காளப் பசை்ச (பரி.அக.); ; verdigris.

அரியம்

 
 அரியம் ariyam, ெப. (n.)

   இைசக்க  ( ந்தா. நி.); ; musical instrument.

     [அரி = அரித்ெதா க் ம். இயம் = இைசக் க . அரி + இயம் - அரி யம் → அரியம். இனி, அரிய + 
இயம் என் மாம்.]

அரியமான்

 
 அரியமான் ariyamāṉ, ெப. (n.)

   ஒ  ண் ; the Asclepias plant (சா.அக.);.

அரியல்

அரியல் ariyal, ெப. (n.)

   1. அரிதல் (சங்.அக.); ; cutting into small pieces.

   2. ெநற்றாளரிதல்; reaping.

   3. அ த்தல்; cutting.

   4.  ண் த்தல்; amputating (சா.அக.);.

ம. அரி க ; க. அரி ; ெத. அரவர .

     [அரி → அரியல்.]

 அரியல் ariyal, ெப. (n.)

   1. அரித்தல்; skimming.

   2. அரித்ெத க் ங் கள்; toddy, fermented liquor.

     "அரியலாரந்் தமரத்்த ன்" ( வக. 1249);.

     [அரி → அரியல்.]

 அரியல் ariyal, ெப. (n.)

   ெச  (நாம ப.);; shrub.

ம. அரியன்

அரிய ர்த்தாட்

 
 அரிய ரத்்தாட்  ariyalūrttāṭṭu, ெப. (n.)

    தற்கண் அரிய ரி ந்  வந்த கச்  (இர க்ைக);த் ண் வைக (இ.வ.);; a cloth for bodice, as 
originally from Ariyalur (Loc.);.
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அரியளாெமனல்

 
 அரியளாெமனல் ariyaḷāmeṉal, ெப. (n.)

     [அ  → அரியள் (ெப.பா.); + ஆம் (ஆ ம்); + எனல் (என் + அல்);.]

அரியன்

அரியன் ariyaṉ, ெப. (n.)

    வ ரான் (நாம ப.);; Siva.

     [அர ்→ அரம் =  வப் . அரம் → அரன் =  வன். அர ்→ அ  → அரியன் = ெசவ்வண்ணன்.]

 அரியன் ariyaṉ, ெப. (n.)

   1. அ ைமயானவன்; a rare man, a beloved or endeared person.

   2. காண்டற்  அல்ல  ற் ம் அ தற்  இயலாதவன்; one who is invisible or beyond comprehension.

     "மைறகேட டரிய னாேவான்" (பாகவத.  பால. 64);.

   3. தைலவன்; lord. master.

   4. ேமலானவன்.  றந்தவன்; noble, aristocrat.

   5. ெப வணிகன்; merchant prince, commercial magnate.

அரியாசம்
அரியாசம் ariyācam, ெப. (n.)

   ஒ  ந மணச ்சரக்  ( லப். 5;14, அ ம்.);; an aromatic, a fragrant substance.

அரியாணம்

 
 அரியாணம் ariyāṇam, ெப. (n.)

   ெப ங்கா  அல்ல  ெப ஞ் ரகம்; Indian fennel, Anethum foeniculam (சா.அக.);.

அரியாேயாகம்

அரியாேயாகம் ariyāyōkam, ெப. (n.)

   1. அைரப்பட் ைக; girdle.

   2. ம ந் ; medicine.

     'அரியா ேயாக ம் - க  லக்காகப் ைனந்த அைரப்பட் ைக ம், அரிதல் ெசய்யாத ேயாகம் 
என்க ;  யா கைளக் ெக க் ம் ம ந்ெதன் மாம்' ( லப். 14;170, உைர);.

   3. ம ந் க் ட் ; medicinal preparation, a mixture of medicine (சா.அக.);.

அரியா கம்

 
 அரியா கம் ariyālugam, ெப. (n.)

அரிபா கம் பாரக்்க;see ari-palugam.

அரியான்

அரியான் ariyāṉ, ெப. (n.)

   ெபா வாக அலவன் (ஆ ); மாதத் ல் ைதக்கப்ப வ ம், நான்  அல்ல  ஆ  மாதத் ல் 
ைளவ மான மட்ட ெநல்வைக (இ.வ.);; a kind of inferior paddy, usually sown in July when water is likely to 

stagnate, maturing in four to six months (Loc.); (ெச.அக.); –

    ைவெநல்; a kind of paddy ready for reaping, 60 days after sowing (சா.அக.);.

அரி ன் ப்

 
 அரி ன் ப்  ariyiṉtippili, ெப. (n.)

   அரி த் ப் ; long pepper, Piper longum.

     [அரி + இன் (சாரிைய); +  ப் . அரி = அரி .]

அரி யம்

அரி யம் ariyīyam, ெப. (n.)

   1. ெசம்  (பரி.அக.);; copper.

   2. ெநட் ட்  என் ஞ் ெச ; the plant nettimutti.
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அரி ண் லம்

 
 அரி ண் லம் ariyuṇmūlam, ெப. (n.)

   ேகாைரக் ழங் ; coray root, Cyperus rotundus.

அரி கர் லம் பாரக்்க;see ari-nugar-mūlam.

     [அரி = பன் . உண் = உண் ன்ற,  லம் =  ழங் .]

அரி ப்

அரி ப்  ariyuppu, ெப. (n.)

   க ப்  (ைவ. .);; common salt, Calcium chloride.

     [அரி = ெவள்ைள. அரி ப்  = ெவள் ப் .

ஒ.ேநா ; "ெவள் ப் ப் பக நர"் (மணிேம. 28 ; 31);.]

அரிெய ப்

அரிெய ப்  ariyeḍuppu, ெப. (n.)

    ற் ார ்ஊ யக்கார க் க் களத் ற் ெகா க் ம் இ ைக யள த் தவசம்;   55uérib; double handful of 
grain, as much grain as can be held by both the hands, given as a perquisite from the threshing floor to village servants at the 
division of produce (R.F.);.

     [அரி = ெநல், தவசம். எ ப்  = எ த் க் ெகாள்ைக.]

அரிேய

 
 அரிேய  ariyēṟi, ெப. (n.)

   காளி ( வா.);; Kali (Durga);, as riding on a lion.

     [அரி = மடங்கல் ( ங்கம்);. ஏ  = ஏ ச ்ெசல்பவள், ஊர் யாகக் ெகாண்டவள். ஏ  + இ ( . த. ஈ .); _ 
ஏ .]

அரிேய

அரிேய  ariyēṟu, ெப. (n.)

   1. ஆண் அரிமா; male lion.

     "ேவழக் ழாம  மரிேய " (இர . ேத வந். 37);.

   2. ஆணரிமாப் ேபான்றவன்; one who resembles a male lion in valour and strength.

   3. ஆணரிமா வ வம் அல்ல  உ வம்; carved or sculptured form of a male lion.

     "அரிேய ேறந்  மாசனம்" (பாரத.  ட.் 74);.

     [அரி =  ற லங் கைள ம் மாந்தைர ம் ெகான்ற க் ம் லங் . "ஏ ம் ஏற்ைற ம் ------ யாத்த 
ஆண்பாற் ெபயெரன ெமா ப" (ெதால். ெபா ள். மா. 2);.]

அரிேயா தம்

 
 அரிேயா தம் ariyōkidam, ெப. (n.)

   நாகப்படக் கற்றாைழ; a thornless aloe resembling the hood of a cobra (சா.அக.);.

     [அரி = பாம் . ஓ → ஓ  → ஒ தல் = ஒத்தல், ெபா ந் தல்,  தல். ஒ  → ஒ  → ஒ தம் = ஒத்த . 
அரிேயா தம் = பாம் ப் படத்ைத ெயாத்த .]

அரிரா

 
 அரிரா  arirāci, ெப. (n.)

   களப்ெபா ன் அ ல் ந் ள்ளைதச ் ற் ர ்ஊ யரக்் ப் ப ரந்்  ெகா க் ம் உரிைமப் 
பங் ; harvest perquisites of village servants distributed out of the grain left at the bottom of the heap.

     [அரி (அ வைட ெநற்ெபா ); + Skt risi ( யல், பங் );.]
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அரில்

அரில் aril, ெப. (n.)

   1.  ன்னல்; braiding, plaiting, matting.

     "அரில்வைல ணங்  ன் ல் க ம்" ( க்காளத். . 2;9);.

   2. பாய், பாயல் (அ .நி.);; mat, bed.

   3.  ழல் (அ .நி.);; women's tresses, lock of hair.

   4.  ணக்கம்; interlacing, as of bamboo stalks growing together.

     " தரினிவந்த கைழ யாரிைட" ( .ெவ. 10;2);.

   5.  ங் ல் (மைல.);; bamboo, Bambusa arundinacea.

   6.   தர;் thicket, dense bush.

     " ளியரில் ெபாத் ய ழங் கழல்" (க த்.13;20);.

   7.  கா ; low jungle of short trees.

     " ன்னி யன்ன ணங்கரி ைழெதா ம்" (மைலப , 379);.

   8. மா பா .  ரி  ; disagreement, confusion, contrariety, perversity.

     "அரிறப ணரந்்ேதார"் (ெதால். ெபா ள்.  றத.் 1);.

   9.  ற்றம் ( வா.);; fault, defect, blemish.

     [அல் தல் = ெபா ந் தல். அல் → அர ்→ அ  → அ  அ தல் =  ட் தல், ெந ங் தல். அ  → 
அரில் = ெந க்கம்,  ணக்கம், அடரத்் .]

அரிவரி

 
 அரிவரி arivari, ெப. (n.)

அரிச் வ  பாரக்்க;see ari-c-cuvadi.

அரிவாைக

 
 அரிவாைக arivākai, ெப. (n.)

   பன் வாைக; bastard rose wood, Dalbergia paniculata.

அரிவாட்கட் க்க
ர்

 
 அரிவாடக்ட் க்க ர ்arivāṭkaṭṭukkadir, ெப. (n.)

   அரிவாள்கைளக் கட்  ைவப்பதற்ெகன்  அ வைட ெசய்ேவாரக்்  உரிைமயாக அளிக் ங் 
க ரக்்கட்  (இ.வ.);; a perquisite consisting of sheaves of corn, given to harvesters for packing the scythes after harvest 
(Loc.);.

     [அரிவாள் + கட்  + க ர.்]

அரிவாட்கள்ளன்

 
 அரிவாடக்ள்ளன் arivāṭkaḷḷaṉ, ெப. (n.)

   அ க்க  அரிவாள் த்தலால் உள்ளங்ைக ல் உண்டா ம் க்கம்; horny swelling on the palm of the hand 
caused by frequent handling of the sickle.

     [அரிவாள் = அரி ம் அல்ல  அ க் ம் கத்  அல்ல  அல . கள் → கள்ளம் → கள்ளன் = மைறவாகத் 
ேதான் வ . ஒ.ேநா ;  க் கள்ளன்.]

ம வ. அரி க்கள்ளன்
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அரிவாட்ெசாண்ட
ன்

 
 அரிவாடெ்சாண்டன் arivāṭcoṇṭaṉ, ெப. (n.)

   கட ல் ரி ம் ஒ வைகக் ெகாக்  (யாழ்ப்.);; a sea-bird of the heron species, having beak like a sickle (J.);.

     [அரிவாள் + ெசாண்டன்.]

அரிவாட்டாய 
நாயனார்

அரிவாட்டாய நாயனார ்arivāṭṭāyanāyaṉār, ெப. (n.)

    வன யார ்அ பத்  வ ள் ஒ வர ்(ெபரிய .);; name of a canonized Saiva saint, one of 63.

     [அரிவாள் + தாயன் + நாயனார.்]

தாயன் என்ப  இயற்ெபயர.் நாயனார ்என்ப  வபத் யாற் ெபற்ற ெபயர.் 'அரிவாள்' என்ப  ேழ 
ந் ய ெசந்ெநல்லரி ைய ம் ெசங் ைரைய ம் மாவ ைவ ம் கட ள் வ  ெசய்த ம் ேப  

ெபற்ேற னில்ைலேய என் , அரிவாளினாேல தம் ஊட் ைய அரிந்ததனால் அவர ்ெபற்ற அைடெமா .

     "நல்லெசங் ைர ய மாவ  அரி  ந்த

அல்லல் ரத்் தாள வல்லார ்அ ெசய் த ம் அப்ேப( ); எல்ைல ல் ைம ேயனிங் ெகய் டப் 
ெபற்  ேலெனன்( ); ஒல்ைல ல் அரிவாள் ட்  ஊட் ைய அரிய ற்றார"் (ெபரிய . 13;16);.

அரிவாட்பதற்

அரிவாட்பதற்  arivāṭpadaṟku, ெப. (n.)

   ஒ  பைழய வரி; an ancient tax (Pudu.Insc.38);.

     [அரிவாள் + பதக் . அரிவாள் ேவைல ெசய்பவரிடம் வாங் ய ஆடை்ட வரியா க்கலாம். பதக்  = 
பத்  நா .]

அரிவாட்ெபட்

 
 அரிவாடெ்பட்  arivāṭpeṭṭi, ெப. (n.)

   பைன ேய கள் அ வாைள உள்ளிட் த் தம் இ ப் ற் கட் க்ெகாள் ம்  
பைனநாரக்் ைட; basket of palm-fibre, fastened to the waist of climbers of palm trees, intended for holding their knives.

ம. அ வாப்ெபட்

     [அ வாள் + ெபட்  - அ வாடெ்பட்  → அரிவாடெ்பட் . அ வாடெ்பட்  என்பேத சரியான ெபயர.்]

அ வாள் பாரக்்க;see aruval.

அரிவாண்மைண

 
 அரிவாண்மைண arivāṇmaṇai, ெப. (n.)

   காய்க கைளப் ெப ம்பா ஞ்  ண் களாக அ க்க உத ம் க  ( ங்.); ; a knifeblade 
fastened to a block of wood for slicing vegetables and meat.

     [P]

ம. அ மாமண

     [அரிவாள் + மைண. அரிவாள் =   ண் களாக ந க் ம் கத் . மைண = பலைக.]

அரிவாண் கம்

 
 அரிவாண் கம் arivāṇmugam, ெப. (n.)

   காயப் ; wound plant, Sida acuta (சா.அக.);.

அரிவாண் க்கன் பாரக்்க;see arivan-mukkan.

     [அரிவாள் +  கம். இ  பைடக்கலத் னா ண்டான காயத்ைத ஆற் ந் தன்ைமய .]
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அரிவாண் ைனப்
ண்

 
 அரிவாண் ைனப் ண்  arivāṇmuṉaippūṇṭu, ெப. (n.)

   அரிவாள் ைனேபான்ற இைல ள்ள ஒ வைகச ்ெச ; sickle-leaf, m. sh., Sida carpinifolia (I. P.);.

     [அரிவாள் +  ைன +  ண் . காய்க ய க் ம் அரிவாள் ைனேபான்ற வ ம் ஒரெமல்லாம் 
அரம்பப்பல்ேபான்ற ைனக ம் ெகாண்ட இைல ைடைமயால், அரிவாண் ைனப் ண்  
எனப்பட்ட . இைத அரிவாண் மைனப் ண்  என்ப  தவ . மைணெயன்ப  அரிவாள் ப த்த பலைக 
அல்ல  கடை்ட. அ  அரிவாள் ப த்த தைலப்பக்கம் ந் ப் ம், ெப ம்பா ம் நீண்ட 
கனச ரம் ; ஆதலால் இைலக்ேகா ண் ற்ேகா உவைமயாகா .]

அரிவாண் க்கன்

அரிவாண் க்கன் arivāṇmūkkaṉ, ெப. (n.)

   1. அரிவாண் ைனப் ண்  (M. M.);; sickle. leaf, having serrated leaves (ெச.அக.); –

   காயப் ; sickle-leaved plant or wound plant, Sida acuta (சா.அக.);.

     [அரிவாள் +  க்கன். காய்க ய க் ம் அரிவாளின் ைனேபான்ற இைல ைடய ெச .]

 அரிவாண் க்கன் arivāṇmūkkaṉ, ெப. (n.)

   அரிவாடெ்சாண்டன் (யாழ்ப்.); ; a sea-bird of the heron species having beak like a sickle (J.);.

     [P]

ம. அ வாள் க்கன்

     [க ர க் ம் பன்ன வாள் ேபான்ற அல ைடய பறைவ.  க்  = பறைவயல .]

அரிவாண் க்

 
 அரிவாண் க்  arivāṇmūkku, ெப. (n.)

அரிவாண் க்கன் பாரக்்க;see arivan-mukkan.

அரிவாண் க் க்
ைர

 
 அரிவாண் க் க் ைர arivāṇmūkkukārai, ெப. (n.)

   அரிவாண் ைனப் ண்  (இ.வ.);; sickle-leaf (Loc.);.

     [அரிவாள் +  க்  +  ைர. காய்க ய க் ம் அரிவாளின் ைனேபான்ற இைல, அைத ைடய ெச . 
க்  =  ைன. இைலையக் ைரெயன்ப  மர . ' ைர' என்ப  ெச ையக் ப் ன் ைனயா  

ெபயர.்]

அரிவாண் க் ப்
பச் ைல

 
 அரிவாண் க் ப்பச் ைல arivāṇmūkkuppaccilai, ெப. (n.)

அரிவாண் க்கன் பாரக்்க;see arivan-mukkan.

     [அரிவாள் +  க்  + பச் ைல.]
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அரிவாணம்

அரிவாணம் arivāṇam, ெப. (n.)

   ெசப் த் தட்  அல்ல  தாம்பாளம்; copper tray, platter.

     'அரிவாணம் பன்னிரண் க் ' (S.H.I.vii, 22);.

க. அரிவாண ; ெத. அரிவாண  ;  . அரிவாெணா.

     [ஒ கா. அரி = ெசம் . பாளம் → வாளம் → வானம் = பலைக, தட் .]

 அரிவாணம் arivāṇam, ெப. (n.)

   பாக் ஞ் ண்ணாம் ங் கலந்த கலைவ (இ.வ.); ; mixture of areca-nut and lime (Loc.);.

க. அரிவாண

     [ஒ கா. அரி + வண்ணம் - அரிவண்ணம் → அரிவணம் → அரிவாணம். அரி =  வப் .]

அரி பாரக்்க;see ari.

அரிவா கம்

அரிவா கம் arivālugam, ெப. (n.)

   1.  க்ைக; rough bryonia, Bryonia scabra.

   2.  ஏலா வா கம், ேபேரலம்; greatercardamom (சா.அக.);.

அரிவாள்

அரிவாள் arivāḷ, ெப. (n.)

   1. காய்க கைள அரி ம்ப  மைண ற் ப க்கப்ப ம் அல ; a knife-blade fastened to a block of wood for 
slicing vegetables and meat.

   2. ெநல்,  ைன த யவற் ன் தாைள யரி ங் னி ம்  அல்ல  பன்ன வாள்; sickle, garden-knife.

   3. ெச  தரக்ைள மட்டமாகக் கத்தரிக் ங் கத் ; bill-hoçk, scissors-like implement for pruning hedges.

   4. மரத்ைத ய க் ம் ஈர ்வாள் அல்ல  அரம்பம்; saw.

     "அ  மரத் க் ரரிவாள்" (ஞானவா. ண். 75);.

ம., க. அரிவாள்.

     [அரிதல் =   தாக அ த்தல். வள் → வாள் = வைளந்த கத் .]

அரி க்கள்ளன்

 
 அரி க்கள்ளன் arivikkaḷḷaṉ, ெப. (n.)

அரிவாடக்ள்ளன் பாரக்்க;see arivat-kallan.

     [அரி  + கள்ளன்.]

அரி டந் ண்

 
 அரி டந் ண்  ariviḍandīṇḍi, ெப. (n.)

   ெசய்யான், ெசம் ரான்; a venomous centipede (சா.அக.);.

     [அரி +  டம் +  ண் . அரி = ேதாைலயரிக் ம் (?);. Skt, visa → த.  டம்.  ண் தல் = க த்தல்.  ண்  + 
இ ( . த. ஈ ); -  ண் .]

அரி ம ர்

 
 அரி ம ர ்arivimayir, ெப. (n.)

   ேபாரம்றவர ்ேவல் ணி ல் அணி ம் பறைவ ம ர;் plumes, of certain birds that frequent rivers in Ceylon, with 
which soldiers adorn the tops of their lances or spears (W.);.

     [அரி  + ம ர.் ஒ கா. அரிதாட் க ர ்ேபால் ேவல் னி ல் ேதான் ம்  அல்ல  இற கற்ைற.]
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அரி யரிவாள்

 
 அரி யரிவாள் ariviyarivāḷ, ெப. (n.)

   க ர க் ங் க க்கரிவாள்; sickle, reaping hook (W.);.

     [அரி  + அரிவாள். அரி  = தாள த்தல். ெநற்றாள். அரிவாள் = பன்ன வாள்.]

அரி ெவட் -தல்

அரி ெவட் -தல் ariviveṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   க ர த்தல் (யாழ்ப்.);; to reap corn (J.);.

     [அரி  + ெவட் . அரி  = க ெரா  ய தாள்.]

அரி கம்

 
 அரி கம் arivīkam, ெப. (n.)

   ெந நாைர; fragrant cherry, nutmeg, Polyalthia fragrans (சா.அக.);.

அரிைவ

அரிைவ arivai, ெப. (n.)

   1. இ ப  தல் இ பத்ைதந்  அகைவக் ட்பட்ட ெபண் ( ங்..);; woman in the age group of 20 to 25.

   2. அழ ய ெபண் (சங்.அக.); ; beautiful woman.

   3. ெபண்; maiden or woman.

     "அம்மா வரிைவ யக் " ( றள், 1107);.

ம. அ வ. அரிவ.

     [அரி = அழ . அரி → அரிைவ = அழ ய ெபண் அல்ல  அழ  றந்  ேதான் ம் ெபண் ப வம்.]

அரிைவப் ப வ ேமெலல்ைல 24 அகைவ ெயன்ப  ெபாய்ைகயார ் ற் .

     "அரிைவக் யாண்ேட அ நான் ெகன்ப" - ெபாய்ைகயார.்

ங்கல ம் ற பாட் யல்க ம் 25 என்ேற ன்றன.

     "அரிைவ......ஆண் ......ஐையந் " ( ங், 5 ; 216);.

     "பக ங்கா ைலந்ேதழ் ப ெனான்  பன் ன்

றகலாத பதெ்தான்பாைனையந் -  கலாத

ப்பதெ்தான் ரி பான் ேபைத தேலாரக்் ச்

ெசப் வராண் ெடல்ைலத் றம்" (ெவண்பாப். ெசய். 26);.

     "ேபைத த ெல ேவாரக்் ப் ராயங்கள் ேப ங்கால்

ஆ  ைலந்ேதழ் ப ெனான்  பன் ன்  பத்ெதான்பேத

அரிைவப்

 
 அரிைவப்  arivaippu, ெப. (n.)

   சைமயல் (நாஞ்..);; cooking (Näfi.);.

ம. அரிெவப்

     [அரி = ேசா . ைவப்  = சைமப் .]

அரிள்

 
 அரிள் ariḷ, ெப. (n.)

   அசச்ம் (சங்.அக.); ; fear.

க. அரள்

     [அரள் → அரிள்.]
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அரினி(க்)ேகா

அரினி(க்)ேகா  ariṉikāḻi, ெப. (n.)

   1.   க த்த ேகா ; black fowl.

   2. ேதால் க த்த ேகா ; fowl with dark skin.

     [P]

     [P]

     [P]

     [P]

     [P]

அ

அ  aru,  .ெப.எ. (adj.)

   1.  ைடத்தற்கரிய,  ைல யரந்்த; rare, precious.

   2. அ ைமயான; dear, beloved.

   3. ெசய்தற் யலாத; impossible.

ம. அ

     [அல் → அல் . அல் தல் =  ங் தல்,  ைறதல்,  த்தல். அல் ஞ் ல் மாய் =   தாய். 
அல் → அர ்→ அ  → அ . அ தல் =  ைறதல்,  ைடத்தற் கரிதாதல், அ ைமயாதல்.]

 அ  aru, ெப. (n.)

   அடை்ட; leech.

     "இ நிலந் ண்டா வ நிைல" (ெதால். ெபா ள்.  றத.் 16);.

அ க்கம்

அ க்கம் arukkam, ெப. (n.)

   1.  க்கம்; contraction, smallness, brevity, minuteness.

     "அ க்கமாய்ப் ெப க்க மா " (ேதவா. 4.32; 7);.

   2.  க்  (T.C.M. ii, 2;429);; dried ginger.

.,  ட. அரக்் ; ேகாத. அரத் ்; பட. அ க் .

     [அ தல் =  ைறதல்,  ங் தல்,  த்தல்,  ண்ணியதாதல், காய்ந்  த்தல். அ  → அ க்  
→ அ க்கம் (ெதா.ெப.);. 'அம்' ெதா.ெப. ஈ .]

 அ க்கம் arukkam, ெப. (n.)

   ெசம்  (நாநாரத்்த.);; copper.

     [அர ்→ அரம் =  வப் . அர ்→ அரக்  =  வப் . அரக்  → அ க்  → அ க்கம் = ெசம்மாைழ.]

அ க்கமைல

 
 அ க்கமைல arukkamalai, ெப. (n.)

    வண்ணாமைலக் க் ழக்ேக ள்ள மைல; a hill to the east of Tiruvannamalai.
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அ க்கல்

அ க்கல் arukkal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1.  ைறத்தல் ,  க்கல்; to reduce in quantity.

   2.  ண்டக் காய்ச் தல்; to boil down to a thick liquid (சா.அக.);.

   3. அ ைமப்ப த் தல்; to endear.

ம. அ க் க ;  . அரக்் னி ; பட. அ க் .

     [அ  → அ  → அ க்  → அ க்கல். 'அல்' ெதா.ெப.ஈ .]

 அ க்கல் arukkal, ெப. (n.)

   அசச்ம்; fear.

     [அ க்  → அ க்கல்.]

அ க்களி-த்தல்

அ க்களி-த்தல் arukkaḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   அஞ் தல் ( ன்.); ; to be frightened.

—, 2 ெச. ன்றா . (v.t.);

   அ வ த்தல்; to loathe, abominate.

     [அ க் தல் = அஞ் தல். அ க்  = அசச்ம். அ க்  → அ க்களி.]

அ க்களிப்

 
 அ க்களிப்  arukkaḷippu, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   அ வ ப்  (இ.வ..);; loathing, abomination, repugnance, dislike (Loc.);.

     [அ க்களி → அ க்களிப் . ' ' ெதா.ெப.ஈ .]

அ க்கன்

அ க்கன் arukkaṉ, ெப. (n.)

    க் ; dried ginger (சா.அக.);.

     [அ க்கம் =  க் . அ க்கம் → அ க்கன்.]

 அ க்கன் arukkaṉ, ெப. (n.)

   க ரவன்; Sun,

     "அ க்க னணிநிற ங் கண்ேடன்" ( வ் இயற் 3.1);.

     [Skt. arka → த. அ க்கன்.]

அ க்கன்ெகாம்

 
 அ க்கன்ெகாம்  arukkaṉkombu, ெப. (n.)

    க் ; dried ginger (சா.அக.);.

     [அ க்கன் =  க் . ெகாம்  = ெகாம் ேபாற் ைளத் ப்ப .]

ம வ. அ க்கம், அ க்கன்.

இஞ் ையக் க் ம் 'ச் ங்கேவர' என் ம் வடெசாற் , மான்ெகாம்  ேபான்ற  என்  ெபா ள் 
வ  இங் க் கவனிக்கத் தக்க .
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அ க்காணி

அ க்காணி arukkāṇi, ெப. (n.)

   1. அ ைம; rareness, preciousness, endearment.

அஞ்  ேப க்  அ க்காணித் தங்ைக.

   2. அ த்தம்; reluctance to accommodate, closeness in a bargain (W.);.

ம. அ

     [அ க்  = அ ைம. 'ஆணி' ஒ  ன்ெனாட்  (sufl.);. ஒ.ேநா ; உசச்ாணி,  ரிப்பாணி,  க்காணி.]

அ க் -தல்

அ க் -தல் arukkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அஞ் தல்; to be afraid, terrified.

     "பல லங் ற் க க் " (உபேதசகா.  வ ரத. 66);.

   2. மன ன்ைம காட் தல். ெசய்யப் ன்வாங் தல்; to show disinclination in a bargain.

     "அம்  தனிற்ெபான் ள்ேளா ேலா யா ய க்  னாேனல்" (மசச் . சங் ரா. 11);.

     [உ  = அசச்ம். உ  → அ  → அ  → அ க் . அ க் தல் = அஞ் தல். அ க்  = அசச்ம்.]

 அ க் -தல் arukkudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. அ ைம பாராட் தல்; to cherish, value, regardas precious.

     "நம்ைம அ க் னான் ேபா ேனாக் " (க த்.104; 69-70);.

   2.  க் தல்,  ைறத்தல்; to reduce in quantity, make scarce.

     "மைழய க் ங் ேகாள்" ( ரிக . 50);.

   3. காய்ச் தல், காய்ச் யள  ைறத்தல்; to boil.

     "நீர க் ேமாரெ்ப க்  ெநய் க் " (பதாரத்்த. 1520);.

   4.  ண்டக் காய்ச் தல்; to boil down to a thick liquid.

   5.  லக் தல்; to stop, put a stop to.

     "அ க் க யார ்மாட்  ண் " (நான்மணிக். 88);.

அ க்

அ க்  arukku, ெப. (n.)

   1. அ ைம; scarceness, rarity.

     "நி  ன க்  ன்னி" ( க் ேகா. 275);.

   . ெபரி ம் அன் ெசய்யப்ப ைக; the state of being dearly loved.

     [அ தல் =  ைறதல். அ  → அ க்  =  ைற . அ ைம.]

 அ க்  arukku, ெப. (n.)

   அசச்ம்; fear.

     [உ  (அசச்ம்); → அ  → அ  → அ க் .]

அ க் ெகால்ைல

அ க் ெகால்ைல aruggugollai, ெப. (n.)

   ஆற்ேறாரத்  நிலம்; land adjoining a river bed.

     "ஆற் ப் ெப க் ேல அ க்  ெகால்ைலக ைடந்தால் ேநாக் றவரக்ள் ைக ட் க் கடக்கநின்  
ப் மாேபாேல" ( வ். மாைல. 19,  யா.);.

     [அ  = அண்ைம. அ  → அ க்  + ெகால்ைல.]
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அ கசனி

 
 அ கசனி arugasaṉi, ெப. (n.)

   ேபேரலம் (மைல.);; greater cardamom, Amomum subulatum alias Elettaria cardamum (சா.அக.);

அ கஞ்

 
 அ கஞ்  arugañji, ெப. (n.)

   சந் ல் (மைல.); ; gulancha (ெச.அக..); —

   சந் ற்ெகா ; moon creeper, bile killer, Tinosphora cordifolia of Menispermum cordifolium (சா.அக.);.

ம வ. அ கம்

அ கண்ைம

 
 அ கண்ைம arugaṇmai, ெப. (n.)

    க ெந ங் ய அண்ைம; close proximity.

ஊர ்ெதாைல ல்ைல ; அ கண்ைம ல்தானி க் ற  (உ.வ.);.

     [அ  (ெப. அல்ல  .ெப.எ.); = ெந ங் ய பக்கம், ெந ங் ய பக்கமான (அ ய);. அண்ைம = 
ெந ங் ய பக்கம். அ கண்ைம =  க ெந ங் ய பக்கம் ( ைசசெ்சால்);.]

அ கண்ைம → அ காண்ைம (வ செ்சால்); → அ காைம (வ செ்சால்);.

அ கணம்

 
 அ கணம் arugaṇam, ெப. (n.)

   பசை்ச ளகாய்; green chilly, Capsicum frutescens (சா.அக.);.

அ கணி

 
 அ கணி arugaṇi, ெப. (n.)

    ரண்ைட (மைல.); ; square-stalked vine (ெச.அக.); —

   நான் கப் ரண்ைட; square-stalked vine, Vitis quadrangularis alias Cissus quadrangulus (சா.அக.);.

அ கைண

அ கைண arugaṇai, ெப. (n.)

    ைழவா ன் பக்கம்; side of a wicket-gate.

     "ேகா ரத் ல் ேசதமான கவைண அ கைண" (ேகா ெலா. 138);.

     [அ  = பக்கம். அைண = சார் .]

அ கேணாைத

 
 அ கேணாைத arugaṇōtai, ெப. (n.)

   பசை்ச வாைழ; green plantain, dwarf banana or Chinese banana, Musa chinensis. (சா.அக..);.

அ க கம்

 
 அ க கம் arugadigam, ெப. (n.)

   வண்டல் மண் ( ைவ); ; alluvium (Pond.);.

     [ஒ கா அ  + வ கம். வ  = ேச .]

அ கபம்

 
 அ கபம் arugabam, ெப. (n.)

    ல (சா );  த் ; solid or genuine pearl (சா.அக.);.
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அ கம்

அ கம் arugam, ெப. (n.)

   அண்ைம; nearness. neighbourhood (சங்.அக..);.

 அ கம் arugam, ெப. (n.)

   1. அ ல்; eaglewood.

   2.  ந் ல் (பரி.அக.); ; gulancha.

ஒ.ேநா ; அ கஞ்

 அ கம்1 arugam, ெப. (n.)

   ம ப் ைடய ; that which is worthy.

த.வ. தக்க .

     [Skt. arha → த. அ கம்.]

 அ கம்2 arugam, ெப. (n.)

   சமணமதம்; jaina religion.

     "ெபளத்த ம கம்" ( த.எக் ய . 32: 12);.

த.வ. தைகஞன்மதம்.

     [Skt. arhat → த. அ கம்.]

அ கர்

அ கர ்arugar, ெப. (n.)

   1. அண்ைம; nearness.

     '" றக்கநா ட கரக்் கண்டான்" (கம்பரா.  ந்தர. கடல்தா . 1);.

   2. அண்ைம ள்ளவர,் அண்ைம நண்பர;் some one in close proximity.

     [அ  + அர.் 'அர'் - ]

   1.  ற் ய கரனீற் ச ்ெசால் .

   2. ப.பா.ஈ .

 அ கர ்arugar, ெப. (n.)

   நிைலயாைம (ெபா , நி.);; instability, impermanence.

     [ஒ கா. அ தல் =  ைறதல். அ கர ்= காலங் ைறந்த நிைல.]

638

www.valluvarvallalarvattam.com 638 of 19068.



அ கல்

அ கல் arugal, ெப. (n.)

   அண்ைம; nearness.

     "அவெனன் ன க லாேன" ( வ்.  வாய். 1.9 ; 2.);.

_, ெதா. ெப. (vbl.n.);

   1.  ட் தல்; approach.

   2. அைணதல்; embrace.

     [அ  → அ கல்.]

 அ கல் arugal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1.  ைறதல்,  ங்கல்; decrease, diminution, dwindling, shrinkage, deficiency.

     "அ க லாய ெப ஞ் ரமரரக்ள்" ( வ். வாய். 1.9 ; 3);.

   2.  ந் தல், ஒ தல்; spilling, leakage.

நீர ப் பாய்தல் (சங்.அக.);.

   3. அ ைம (யாழ்ப்.); ; rareness.

   4. கண்ணி க் தல் ( வக. 3124, உைர);; twitching the eye.

   உடம்ைப வ த் ெயா க் தல்; mortification of body.

     " ைன கண் மாற் ட வ க ம்" (கந்த . பா ரப். 26); (சங்.அக.);.

அ கன்

அ கன் arugaṉ, ெப. (n.)

   ேதாழன் ( ங்.);; associate, companion, friend.

     [அ  = அண்ைம, பக்கம். அ கன் = உடனி ப்பவன்,  ட்டாளி.]

 அ கன் arugaṉ, ெப. (n.)

   1.அ கக்கட ள் ( வா.);; Arhat.

   2. சமண மதத்தான்; Jain.

     "அ கரச் ்சாரந்்  நின் " (கல்லா. 4.);.

த.வ. தைகஞன்.

     [Skt. Arhat → த. அ கன்.]

அ காண்ைம

 
 அ காண்ைம arukāṇmai, ெப. (n.)

அ கண்ைம பாரக்்க;see arugaņmai.

அ கால்

 
 அ கால் arukāl, ெப. (n.)

   கத நிைல (இ.வ.); ; door frame (Loc.);.

     [அ கால் → அ கால்.]

அ கால் பாரக்்க;see arugu-kal.
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அ கா

அ கா  arukāḻi, ெப. (n.)

   கால் ரல் ேமா ரம் ( பரம். 117);; ring worn on the toe.

ஒ.ேநா ; அ கா

     [ஒ கா. அ கா  → அ கா . அ  = யாளி. ஆ  = ேமா ரம். அ கா  = யாளி வ  ெபா த்த 
ஞ் .]

 அ கா  arukāḻi, ெப. (n.)

   ேமா ரவைக ( வ். ெபரியாழ். 1.6 ; 3.  யா.);; a kind of ring (ெச.அக.);.

அ

 
 அ  arugi, ெப. (n.)

   கள் (ைவ. .);; toddy.

ஒ.ேநா ; அ த்  = கள்.

     [ஆரத்ல் = உண் தல், ப தல். ஆர ்→ அ  → அ ந் . அ  → அ  → அ . 'இ' 
ெசயப்ப ெபா ளீ . அ ந் தல் = உண் தல், ப தல்.]

அ த்ேதான் -
தல்

அ த்ேதான் -தல் arugiddōṉṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அரிதாகத் ேதான் தல்; to appear rarely.

     " ண்ணிலங் க த் ேதான்  ேமத  வட  னன் " (பாரத . 201);.

   2.  ங் த் ேதான் தல்; to appear diminished in size or quantity.

     'அம்மைல ேமேல நின்  ண்  பாரக்் டத் ,  ன்னி ந்த மாநில ம் ன் வந்த 
மைல ட ந் தானின்ற டத் ற் க் ழ்ப்பட்ட த் ேதாற் மா ேபா ம்' (ஒ . ெபா . 43, உைர);.

     [அ  + ேதான் .]

அ யரத்தம்

 
 அ யரத்தம் arugiyarattam, ெப. (n.)

    ைனக்கா  (மைல.);; cowhage (ெச.அக.); - cat bean, cowitch plant, Mucana pruriens alias Dolichos pruriens 
(சா.அக.);.

அ யல்

அ யல் arugiyal, ெப. (n.)

     "ெதன்  பாைல ஞ் ேய ம தஞ்

ெசவ்வ  ெயன் நா னிலத் ற்

ன்னகம் றேம ய யன் மற்ைறப்

ெப ய றழ" (கந்த . அ ர.  ரனர. 23.);

     [அ  → அ யல்.]

அ யவழக்

 
 அ யவழக்  arugiyavaḻggu, ெப. (n.)

    ைறந்த ெசால்லாட் ; very rare, nearly obsolete usage.

     [அ தல் =  ைறதல். அ  → அ ய (ெப.எ.);. வழங் தல் = ஆளப்ப தல், பயன்ப த்தப்ெப தல். 
வழங்  → வழக்  (ெதா.ெப.);.]

அ யற் ஞ்

 
 அ யற் ஞ்  arugiyaṟguṟiñji, ெப. (n.)

     [அ யல் +  ஞ் .]
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அ யற்ெசவ்வ

 
 அ யற்ெசவ்வ  arugiyaṟcevvaḻi, ெப. (n.)

     [அ யல் + ெசவ்வ .]

அ யற்பாைல

 
 அ யற்பாைல arugiyaṟpālai, ெப. (n.)

     [அ யல் + பாைல.]

அ யன்ம தம்

 
 அ யன்ம தம் arugiyaṉmarudam, ெப. (n.)

     [அ யல் + ம தம்.]

அ ரா

 
 அ ரா  arugirāvi, ெப. (n.)

   ெநல்வைக (Nels.; a kind of paddy.

ஒ.ேநா ; அரிக் ரா

அ -தல்

அ -தல் arugudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  ைறதல்; to diminish, to be reduced, to become scarce.

     "ஒன்னார ்ம நிைல ய க" (இர . யாக 34);.

   2. அரிதாதல்; to happen rarely, to be of uncommon occurence.

     "அ த் ெதா வைர யகற்ற ன்" (க த். 142;2);.

   3. மனெமா ங் தல், அஞ் தல்; to be afraid, to fear.

     "அஞ்ெசஞ் சாய ல கா ந ம்" ( லப். 30;126);.

   4. ேநா ண்டாதல் ( ன்.);; to smart, prick, pain. ஒ.ேநா ; அ .

   5. ெக தல், சாதல் ; to be ruined, to perish, die.

ம. அ க ; க., பட. அ  ; ெத. உ  ;  . அ .

     [அல் =   ண் . அல் தல் =  ங் தல்,  ைறதல். அல் → அர ்→ அ  → அ .]

 அ -தல் arugudal, ெச. . . (v.i)

   ெப தல்; to increase.

     "அ  ேந பா தாளம்" (தக்கயாகப். 104);.

-, 5 ெச.  ன்றா . (v.t.);

   1.  ட் தல் ( டா);; to approach.
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அ

அ  arugu, ெப. (n.)

   1. அண்ைம; nearness. contiguity, neighbourhood.

     " ேயாதன க் க கா சனத்தர"் (பாரத.  ெரள. 36);.

   2. ஓரம்; border, edge, vicinity.

     "ெமாய்ம் மலைரத் ம்  ய ைடக் ம் நன்னாட்டர " (நள. க நீங். 21);.

   3. பக்கம்; side.

     'அவ்வ  கடத் ம் ஒடம்' (ஈ );.

   4. இடம் ( ங்.);; place.

ம. அ , அரிெத ; க. அ  ;  . அ  ; ெத. இ  ; மா. அரே்க.

     [அல் தல் = ெபா ந் தல், ெந ங் தல். அல் → அர ்→ அ  → அ  → அ .]

 அ  arugu, ெப. (n.)

     ''சால்  மகம்  றத்ேதா ட ெகா  ெப ஞ் சாரல்

ணரந்் ற  ற்  ன்றதா வ ம் பண்ேண''

     [அல் → அல் . அல் தல் =  ங் தல்,  ைறதல். அல் → அர ்→ அ  → அ . ெப  என் ம் 
எ ரச்ெ்சால்ைல இதெனா  ஒப்  ேநாக் க.]

 அ  arugu, ெப. (n.)

அ கண்டம்
அ கண்டம் arugugaṇṭam, ெப. (n.)

   பதக்க அணிவைக (S.I.I. viii, 53; a jewel pendant.

அ கால்

 
 அ கால் arugugāl, ெப. (n.)

   கத  நிைல (இ.வ..);; threshold, door frame (Loc.);.

     [அ  = ஒரம். கால் = நிைல.]

அ சா

அ சா  arugucāti, ெப. (n.)

     (இைச); ஆசான் லப் பண்வைகக ள் ஒன் ;

 a class of asan melody-type.

     'ஆசான் என் ம் பண்ணிய லா ய நால்வைகச ்சா … ஆசான் சா  நால்வைகயாவன ; ஆசா க்  
அகசச்ா  காந்தாரம்,  றசச்ா  கண் . அ சா  தசாக்கரி, ெப சா  த்த காந்தாரெமனக் 
ெகாள்க' ( லப். 13 ; 112. அ யாரக்். உைர);.

     [அ யல் → அ . Skt jati → த. சா  ( லம்);.]

அ ைத-த்தல்

அ ைத-த்தல் arugudaiddal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ம த் த் ைதத்தல்; to hem.

     [அ  → ஒரம். அ ைதத்தல் = ஒரத் ல் ம த் த் ைதத்தல்.]

அ மணிசே்ச
ைல

அ மணிசே்சைல arugumaṇiccēlai, ெப. (n.)

    ைடைவவைக (பஞ்ச.  க. 1163);; a kind of saree.

     [அ  + மணி + ேசைல.]

அ ைவ-த்தல்

அ ைவ-த்தல் aruguvaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ழந்ைதகட்  இ ப்  வ ம்ேபா   ேபா தல் (இ.வ.);; to brand children with the intention of arresting 
convulsions (Loc.);.

     [உல் → உர ்→ உ . உ த்தல் = அழ தல். உ  → அ  → அ  =  . ஒ.ேநா ; உல் → உர ்→ (க.); உரி → 
அரி → ெந ப் .]
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அ றல்

அ றல் aruguṟal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

    ட் தல், பக்கத் ல் வ தல்; to approach, get near.

     "ஆன்ற ச ்ெசல்வ த் தைன ெமாய்த் த  ற" (கம்பரா. பால. எ ர.் 29);.

     [அ  + உ  - அ  ( தனிைல); → அ றல் (ெதா.ெப.);. 'அல்' ெதா.ெப. ஈ .]

அ ேகாலம்
அ ேகாலம் aruālam, ெப. (n.)

   அந்  மல் ைக; a flower that blossoms at 4 p.m., Mirabilis jalapa (சா.அக.);.

அ ங்க

அ ங்க  aruṅgadi, ெப. (n.)

   ேபரின்ப ; heaven, which is difficult to attain.

     "ெப ந்தவர ்  ம ங்க  ப் ம்" (கல்லா. 25);.

     [அ  = ெபறற்  அரிய. Skt gati → த. க  = ெசல ,  க டம்.]

அ ங்கல்

 
 அ ங்கல் aruṅgal, ெதா.ெப. (vbl. n.)

    ங் ைக (சம்.அக.);; diminution, contraction.

     [அ தல் =  ைறதல்,  த்தல்,  ங் தல். அ  → அ ங்  → அ ங்கல் (ெதா.ெப.);. 'அல்' 
ெதா.ெப. ஈ .]

 அ ங்கல் aruṅgal,    ெப. (n.) சார்  (சம்.அக.); dependence.

     [அ தல் = ெந ங் தல், சாரத்ல். அ  → அ  → அ ங்  → அ ங்கல்.]

அ ங்கலசெ்சப்

அ ங்கலசெ்சப்  aruṅgalacceppu, ெப. (n.)

   1. அணிகலப் ெபட் ; jewel casket.

     "ஆ ரங் கண்ேணா ன ங்கலச ்ெசப்  வாய் றந் தன்ன" ( லப். 14; 68);.

   2.  றள்ெவண்பாவால் இயற்றப்பட்ட ஒ  சமண அற ல்; name of a Jaina ethical treatise in kural venba.

     [அ  + கலம் + ெசப் .]

அ ங்கலசெ்சவ்
தழ்

 
 அ ங்கலசெ்சவ் தழ் aruṅgalaccevvidaḻ, ெப. (n.)

   ெபாற்றாமைர; red lotus, Nelumbium speciosum (சா.அக.);.

     [அ ங்கலம் + ெசவ் தழ்.]

அ ங்கலப்பாைவ

அ ங்கலப்பாைவ aruṅgalappāvai, ெப. (n.)

   மணிப த்த பாைவ;     "ஆய்கைலப் பாைவ ய ங்கலப் பாைவ" ( லப். 12 ; 71);;

 gemstudded figure.

     [அ ங்கலம் + பாைவ.]
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அ ங்கலம்

அ ங்கலம் aruṅgalam, ெப. (n.)

   1. அணிகலம்; ornament, jewel.

     "அ ங்கல ெவ க் ைகெயா டளந் கைட ய யா" ( லப். 5;20);.

   2.  ைல யரந்்த அணிகலம்; precious ornament.

     "ெபண்ணினிற் க ங்கல மைனய ெபய்வைள" (கம்பரா.  ட் ந்தா. காரக்ால. 20);.

   3. அழ  ெசய் ம் ெபா ள்; that which adorns, beauty aids.

     " க் க ங்கலம் ெபாங்  தாமைர" (ேதவா. 4.11;2);.

   4. (சமணம்);  ம்மணி (இரத் னத் ரயம்); என் ம் சமணப் பண் கள் ன் ; அைவ நன்ஞானம், 
நற்காட் , நல்ெலா க்கம் என்பன;     "நாதர ் வன்ற வ ங்கலம்" ( ற். 70);.

     [அ  (அரிய); + கலம். ஒ கா. கல் (ஒளிக்கல், மணி); → கலம். இனி, கலம் = ெபான்னி ம் 
ெவள்ளி ம் .ெச க் ச ்ெசய்யப்பட்ட அணிப்ெபா ள் என் மாம். கல் தல் = ேதாண் தல், 
ெச க் தல்.]

அ ங்கைலநாயக
ன்

 
 அ ங்கைலநாயகன் aruṅgalaināyagaṉ, ெப. (n.)

    த்தன் ( வா.);; the Buddha, one well-versed in sacred lore.

     [அ  (அரிய); + கைல (கல் ,  ல்); + நாயகன் (தைலவன்);.]

அ ங்கைல ேனா
தன்

 
 அ ங்கைல ேனாதன் aruṅgalaiviṉōtaṉ, ெப. (n.)

    றந்த ற்ப ற் ைய இன்ப ைளயாட்டாகக் ெகாண்டவன். ஆராய்ச்  ெசய்  அரிய கைல ம் 
அ ய ம் வளரப்்ப ல் இன் பவன்; person devoted to learning as a recreation, one whose time is pleasantly 
spent in cultivating arts and sciences.

     "அ ங்கைல ேனாத னமரா பரணன்" (நன்.  றப் ப்பா .);.

     [அ  + கைல + Skt vinoda → த.  ேனாதம் =  ைளயாட் , இன்பப் ெபா ேபாக் , மனம ழ்ச் . 
ேனாதம் →  ேனாதன்.]

அ ங்க

அ ங்க  aruṅgavi, ெப. (n.)

   பல்ேவ  த் ரங்கட் ள் அைமக்கக் ய அ ம்பா,  த் ரப்பா; a variety of metrical composition fitted into 
fanciful figures.

   2. அ ம்பாப் பா ேவான்,  த் ரப்பாப் லவன்; poet who composes cittirappa.

     ' த் ரக  யாவான் மாைலமாற்  தலாய அ ங்க  பா ம் நன்ைமைய ைடயான்' (யாப். . 96. 
உைர, பக். 513);.

     [அ  + Skt. kavi = பா. பாவலன்.]

அ ங்காவல்

 
 அ ங்காவல் aruṅgāval, ெப. (n.)

   க ஞ் ைற ( ன்.);; rigorous imprisonment, strict confinement.

     [அ  = க ைமயான. காவல் =  ைற.]

அ ங் ைட

அ ங் ைட aruṅgiḍai, ெப. (n.)

   1. க ம் பட் னி; extreme hunger from long abstinence.

   2. ேநாயாற் ப த்த ப க்ைகயா க்ைக; being confined to the bed from protracted illness.

     [அ  +  ைட.  ட →  ைட =  டத்தல், ப த் த்தல். 'ஐ' ெதா.ெப. ஈ .]
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அ ங்

அ ங்  aruṅgu, ெப. (n.)

   அ ைம; rareness.

     "உறல ங் ண்ைம ன்" (ெதால். ெபா ள். கற். 5);.

     [அர ்→ அ  → அ  → அ ங் . அ தல் =  ைறதல்,  த்தல், அரிதாதல், அ ைமயாதல்.]

அ ங்ேகடன்

அ ங்ேகடன் aruṅāṭaṉ, ெப. (n.)

   1. ேக ல்லாதவன்; one free from destruction.

     "அ ங் ேகட ெனன்ப த க" ( றள், 210);.

   2.  கக் ெகட்டவன் (சங்.அக.);; a very wicked man.

     [அ  = அரிய, இல்லாத. அ ங்ேகடன் (ேகடரியன்); = இல்லாத ேகடன், ேக ல்லாதவன். ேக  → ேகடன். 
'அன்' ஆ.பா. ஈ .]

அ ங்ேக

அ ங்ேக  aruṅāṭu, ெப. (n.)

   ேக ன்ைம; being free from destruction or destructive causes.

     "அ ங்ேகட்டா லாற்ற ைளவ  நா " ( றள், 732);.

     [அ  (அரிய, இல்லாத); + ேக . அ ங்ேக  = ேகட ைம (ேக ன்ைம);. ெக  → ேக .]

அ ங்ெகாைடத்தா
னம்

அ ங்ெகாைடத்தானம் aruṅgoḍaittāṉam, ெப. (n.)

   தைலயாய தானம்; supreme gif.

     "அ ங்ெகாைடத் தான மாய்ந்த

வ ந்தவந் ெதரி ன் மண்ேமன்

ம ங் ைட யவரக்ட ்கல்லான்

மற்றவரக்் காவ ண்ேட" ( வக. 2924);.

     [அ  (அரிய,  றந்த); + ெகாைட + தானம்.]

அ ங்ேகாைட

அ ங்ேகாைட aruṅāṭai, ெப. (n.)

   1. ேவனிற் காலத் ன் ெவப்ப க்க ப ; the hottest part of summer.

   2.   நாள் (அக் னி நடச்த் ரம்);; dog-days (சா.அக.);.

   3. வறடக்ாலம் ( ன்.);; severe drought.

     [அ  + ேகாைட.]

அ சச்ந்தம்

 
 அ சச்ந்தம் aruccandam, ெப. (n.)

    த்தைள ( ைவ);; brass (Pond.);.

அ சச்னம்
அ சச்னம் aruccaṉam, ெப. (n.)

   ெநல்வைக (பறாைள. பள் . 23); ; a kind of paddy.

அ சகம்

 
 அ சகம் arusagam, ெப. (n.)

   ேசங்ெகாடை்ட; marking-nut, the nut of Semicarpus anacardium (சா.அக.);.

அ சகா

 
 அ சகா arusakā, ெப. (n.)

   பப்பரப் ளி; brahmin tamarind, Adansonia digitata (சா.அக.);.

ம வ. பாரப்்பாரப் ளி, ெபாந்தப் ளி.
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அ சம்

அ சம் arusam, ெப. (n.)

   1.  ந் ல்; moon creeper, Menispermum cordifolium.

   2.  லம்; piles or haemorrhoids.

   3.  க் ல் வளரந்்த சைத; a fleshy growth on the mucous surface of the nose, polypus (சா.அக.);.

அ சா ழ்

 
 அ சா ழ் arucākumiḻ, ெப. (n.)

   ெப ங் ழ்; bell vervain, Gmelina arborea (சா.அக.);.

ம வ, அ சா ரா, அ சா.

அ சாைர

 
 அ சாைர arucārai, ெப. (n.)

   நாளா; a kind of plant (சா.அக.);.

அ சா ரா

 
 அ சா ரா arucāvirā, ெப. (n.)

   ெப ங் ழ் (பச.் .);; coomb-teak.

அ சா ழ் பாரக்்க;see aruša-kumil.

ஒ.ேநா ; அரிசா

அ வசமவா

அ வசமவா  arusivasamavāti, ெப. (n.)

   ஆதன ம் (ஆன்ம த் ம்);  வன ம் ( வ த் ம்); ஒத்  ேவறாய் நிற் ெமன் ங் ெகாள்ைகயன் 
( . . 11;11,  வஞா.);; one who holds that the Soul and Śiva would stand aloof being intellectually equal.

     [அ + உ வம் + - வன் + சமம். Skt. vadin → த. வா . அல் → அ. உ  → உ  → உ வம். உ வம் → Skt. 
ropa.]

அ ஞ் ைலக்கல்

அ ஞ் ைலக்கல் aruñjilaikkal, ெப. (n.)

   ெகண்டகச் ைல; a kind of black stone used in medicine, one of 120 natural bodies acc. to Tamil Medical Science 
(சா.அக.);.

     [அ  +  ைல + கல். ' ைல' ெதன்ெசால்லா வடெசால்லா ெவன் ம் ஐ ற ற் டமான .]

ம வ. அ ட் ைல

அ ஞ் ைற

அ ஞ் ைற aruñjiṟai, ெப. (n.)

   1. க ங்காவல்; rigorous imprisonment.

     "அற் த னரக்கரத்ம் வ க்க மாசற ற்பணி ெகாண்ட ஞ் ைற ன் ட்டநாள்" (கம்பரா.  ந்தர. 
உ க்கா. 20);.

   2. நரகம் ( ங்.); ; hell.

     [அ  = க ய, ெகா ய.  ைறத்தல் = ஒன்றன் இயக்கத்ைதத் த த்  ஓரிடத் த் தல்.  ைற 
( த.ெதா.ெப.); = த த் ச ்ெசய் ங் காவல். 'ெச ', 'ெச ' என்பன ெதாடர் ைடய ெசாற்கள்.]

 அ ஞ் ைற aruñjiṟai, ெப. (n.)

   அரிய ற ; rare type of wing.

     "அ ஞ் ைற ெபற்ற ேம வ ெதன்ன" (கந்த . ேதவ. ெதய்வ. 48);.

     [அ  +  ைற.  ற  →  ைற.]
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அ ஞ் ரம்

அ ஞ் ரம் aruñjuram, ெப. (n.)

   1. கடத்தற் கரிய ெவம்பாைல நிலம்; bare, open, torrid plain.

   2. க ங்காய்சச்ல்; a severe type of fever, Hyperpyrexia (சா.அக.);.

     [அ  +  ரம்.  ள் → கர ்→  ரம் =  ம் பாைல, க ங்காய்சச்ல்.]

அ ஞ்ேசா

 
 அ ஞ்ேசா  aruñjōti, ெப. (n.)

   ெநல்வைக (ஏெர .உைர);; a kind of paddy (ெச.அக.);—

   ஒ வைகச ் வப் ெநல்; a kind of red paddy (சா.அக.);.

     [அ  + Skt. jyotis → த. ேசா  = ஒளி.]

அ ட்கண்

அ டக்ண் aruṭkaṇ, ெப. (n.)

   1. அ ள்ேநாக்கம்; gracious look.

   2. ஒ க்கண் (ஞானக்கண்); ( .ேபா. 5.2;3);; eye of wisdom.

     [அ ள் + கண்.]

அ ட்கரம்

 
 அ டக்ரம் aruṭkaram, ெப (n.)

   ேசங்ெகாடை்ட; marking-nut tree, Semicarpus anacardium (சா.அக.);.

     [அ ள் + ஒ கா. Skt. kara.]

அ ட் ைடேயான்

 
 அ ட் ைடேயான் aruḍkuḍaiyōṉ, ெப. (n.)

   அ ைளக் ைடயாகக் ெகாண்ட கட ள்; God, as benevolent (W.);.

     [அ ள் +  ைடேயான்.]

அ ட்

அ ட்  aruṭkuṟi, ெப. (n.)

    வ இலங்கம் ( வ ங்கம்);;Śiva-linga, the symbol of divine grace.

     "ஆ யரத்்தவன ட் ய சச்ைன" (காஞ் ப் . சாரந்்தா. 21);.

     [அ ள் +  .]

அ ட்ேகவலம்

அ ட்ேகவலம் aruṭāvalam, ெப. (n.)

   ெமய்ப் ெபா ட ் ப் ர ன் ன் ஏற்ப ந் தனிைம (தத் வ த் ன் ன்னரப்்ப ங் ேகவலம்); 
( .ேபா. 6 ; 6  வ ஞான னி); (சங்.அக.);; solitariness of the soul following its spiritual experience in which the soul is 
no longer influenced by the 36 Reals (tattvas); and realizes itself to be an entity different from them.

     [அ ள் + Skt. kevala → த. ேகவலம்.]

அ ட்ெகா ேயான்

 
 அ டெ்கா ேயான் aruḍkoḍiyōṉ, ெப. (n.)

   அ கன் ( டா.);; Arhat, the Lord whose banner is grace.

     [அ ள் + ெகா ேயான். ெகா  → ெகா ேயான். "ஒன் உைடைம த்த ஆ.பா. ஈ .]

அ ட்ெகா ேவந்த
ன்

 
 அ டெ்கா ேவந்தன் aruḍkoḍivēndaṉ, ெப. (n.)

அ டெ்கா ேயான் பாரக்்க;see arut-kodiyon.

     [அ ள் + ெகா  + ேவந்தன் (ேபரரசன், ெப ந்தைலவன், இைறவன்.]
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அ ட்ெகாைடேயா
ன்

 
 அ டெ்காைடேயான் aruḍkoḍaiyōṉ, ெப. (n.)

 God, the gracious one or the giver of wealth.

     [அ ள் + ெகாைடேயான். ெகா  → ெகாைட → ெகாைடேயான். 'ஒன்'  . த.  த்த ஆ.பா. ஈ .]

அ ட்சத்

அ டச்த்  aruṭcatti, ெப. (n.)

   பைர, பைரயாற்றல் (பராசக் );;Śiva's supreme energy.

     " ன்ன ட ்சத்  தன்பான் ழ்க் ந்தான் ைளயா னன்ேற" ( . . பக். 1 ; 68);.

     [அ ள் + Skt. sakti → த. சத்  = ஆற்றல்.]

அ ட்

 
 அ ட்  aruṭci, ெப. (n.)

அரட்  பாரக்்க;see aratci.

     [அரட்  → அ ட் .]

 அ ட்  aruṭci, ெப. (n.)

   அ தல் (சங்.அக.);; to be gracious.

அ ள்[ ]-தல் பாரக்்க;see arul.

அ ட் த்

 
 அ ட் த்  aruṭcitti, ெப. (n.)

   இதள் (பாதரசம்); ( ன்.);; quicksilver.

     [அ ள் + Skt. siddhi → த.  த் .]

அ ட் ைல

 
 அ ட் ைல aruṭcilai, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் க ங்கல்; a black granite stone (சா.அக.);.

அ ஞ் ைலக்கல் பாரக்்க;see arunjilai-k-kal.

அ ட்ெசல்வம்

அ டெ்சல்வம் aruṭcelvam, ெப. (n.)

   1. அ ளா ய ெசல்வம், ெபா டெ்சல்வம் என்பதற்  எ ர;் wealth of grace, opp. to porutcelvam.

     "அ டெ்சல்வஞ் ெசல்வத் ட ்ெசல்வம்" ( றள், 241);.

   2. இைறவன ள்; wealth of divine grace.

     [அ ள் + ெசல்வம்.]

அ ட்ேசா

அ ட்ேசா  aruṭcōti, ெப. (n.)

   1. அ டெ்ப ஞ் டரா ய கட ள்; God, the embodiment of effulgent grace.

   2. அ டெ்ப ஞ் டர;் the effulgence of grace.

     "அ ட்ேசா த் ெதய்வெமன்ைன யாண்  ெகாண்ட ெதய்வம்" (அ ட்பா. பர வ. 1);.

   3. ஒ வைகக் கனியச ்ெசய்ந்நஞ்  (ெகளரி பாடாணம்); ( .அ.);; a mineral poison.

     [அ ள் + Skt. iyotis → த. ேசா  = ஒளி.]
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அ ட்டரிசனம்

அ ட்டரிசனம் aruṭṭarisaṉam, ெப.  (n.)

   ெதய்வக் காட்  (ெதய்வதரிசனம்); (ஒ .  ரத் . 9, உைர);; vision of divine grace (ெச.அக.);.

அ டெ்டரிசனம் -  ரிேயாதயத் ேல இ  நடச்த் ர ன் ச ் ரியப் ரகாச மாத் ரங் கண்ட 
கண்ேபால, அ ள் ேதாற் ய காலத் க் ேகவல ங் க க் ட்டங்க ந்ேதான்றா  அ ைள 
மாத் ரம் ஆன்மாக் கண் ெகாண் ப்ப  (ஒ .  ரத் . 9, உைர); (சங்.அக.);.

     [அ ள் + தரிசனம். Skt. darsana → த. தரிசனம்.]

அ ட்

அ ட்  aruṭṭi, ெப. (n.)

   1. அசச்ம் (சங்.அக.);; fear, dread.

   2. ந க்கம் ( ன்.);; quaking, trembling, agitation.

ம. அரள்சச் ; க. அரள்.

     [அரள் → அ ள் → அ ட்  → அ ட் .]

அ ட் -தல்

அ ட் -தல் aruṭṭudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. மயக் தல்; to confuse, bewilder, frighten.

     "அ ட் க்கண் ட் " ( ப் . 647);.

   2.  ணரத்் தல்; to wake up.

   3. எ ப்  தல்; to rouse to action, wake from inactivity.

   4. ஏ தல்,  ண் தல்; to excite, instigate.

ம. அரட் க

     [அரள் → அ ள் → அ ட் .]

அ ட்பா

அ ட்பா aruṭpā, ெப. (n.)

   1. ேதவாரம் வாசகம் ேபால இைறவன் ஏ ெய ப்பலாற் பாடப்பட்ட ெசய் ள் அல்ல  
பாட் ; poems or songs produced under divine inspiration, as Tevaram and Tiruvašagam.

   2. இராம ங்க அ களின் பாடல்,  வ ட்பா; poems and songs composed by Ramalinga Adigal. Tiruvarutpd.

அ ட் ரி

 
 அ ட் ரி aruṭpuri, ெப. (n.)

 a secondary melody-type of the kuriñji class.

அ ண் னி

அ ண் னி aruṇmuṉi, ெப. (n.)

   அ கன்; Arhat.

     "அங்கம் பயந்ேதான கன ண் னி" ( லப். 10;187);.

     [அ ள் +  னி.]

அ ண்ெமா

 
 அ ண்ெமா  aruṇmoḻi, ெப. (n.)

   அ ெளா  ய ெசால் அல்ல  ேபச் ; gracious word or speech, as uttered by God.

     [அ ள் + ெமா .]

அ ண்ெமா த்ேத
வர்

அ ண்ெமா த்ேதவர ்aruṇmoḻittēvar, ெப. (n.)

   ெபரிய ராண ஆ ரியரான ேசக் ழார ்(ேசக் ழார்  18);; Sekkilar the author of Periyapurdham.

     [அ ள் + ெமா  + ேதவர.்]
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அ ணகமலம்

 
 அ ணகமலம் aruṇagamalam, ெப. (n.)

   ெசந்தாமைர; red lotus, Nelumbium speciosum (சா.அக.);.

     [அ ணம் =  வப் . கமலம் = தாமைர.]

அ ணம், கமலம் பாரக்்க;see arunam, kamalam.

அ ண ரி

அ ண ரி aruṇagiri, ெப. (n.)

    வண்ணாமைல, ஒ  ெபயர ்ெபற்ற வநகர;் Tiruvalldmalai, a famous Šiva shrine.

   2. அ ண ரி நாதர;் Arunagirinadar.

     "வாக் ற் க ண ரி" (தனிப்பா.);.

     [1. அ ணம் + Skt. giri → த.  ரி (மைல);.  2. அ ண ரிநாதர ்→ அ ண ரி ( க்கம்);. ஒ காலத் ல், 
மா ம் நான் க ம் அ   ய யாவா  வெப மான் ெந ய அழற் ழம்பாய் நின்ற வம் 

அ ணமைலயா ற் ெறன்ப  ெதான்மக்கைத. அ ணமைல → அண்ணாமைல (ம .உ);. அ ணம் = 
வப் , அழல்நிறம்.]

அ ண ரிநாதர்

அ ண ரிநாதர ்aruṇagirinātar, ெப. (n.)

   15ஆம் ற்றாண் ல் வண்ணாமைல ல் வாழ்ந்தவ ம்,  ப் கழ், கந்தரலங்காரம், 
ந்தர ,  வ ப் , ேவல் த்தம், உடற் ற்  வண்ணம் த ய ப வல்களின் 

ஆ ரிய மா ய ெப ம்பாவலர;் name of a great poet who lived in Tiruvannamalai in the 15th century, author of the 
Tiruppugal and other works.

அ ண ரிநாதர ்என்ப , அ ண ரி எ ன் ம் வண்ணாமைல ற் ேகா ல் ெகாண் க் ம் 
வெப மான் ெபயர.் அஃ  அவ க்  அவ ைடய ெபற்ேறாரின் வபத் யா டப்பட்ட .

அ ண ட்டம்

 
 அ ண ட்டம் aruṇaguṭṭam, ெப. (n.)

   உடம்  ங் க ஞ் வப் த் த ம் கள் பர க் த்தெல த் த் ேதா ல் ண்டா ம் ேநாய், 
ெசங் ட்டம்; a kind of leprosy marked by well-defined reddish brown patches spreading all over the body, pricking pain 
and insensibility of the skin, macular leprosy (சா. அக.);.

ெத. அ ண

     [அ ணம் =  வப் .  ள் →  ட்டம் =  ைம, ைக கால் ரல் க்  த ய ப் கள் அ க் 
ந் ெதா ேநாய்.]

ட்டம் பாரக்்க;see kuttam.

அ ணச் வப்

 
 அ ணச் வப்  aruṇaccivappu, ெப. (n.)

   எ ங்க ரவன் ேபான்ற ெசந்நிறம்; bright red colour like that of the rising sun (சா.அக.);.

     [அ ணம் =  வப் .  வ →  வப் . ' ' பண். ெப. ஈ .]

அ ணந் வாசா
ரியார்

அ ணந் வாசாரியார ்aruṇandisivāsāriyār, ெப. (n.)

   ப ன் ன்றாம் ற்றாண் ன ம், வ ைறக் (சந்தான);  ரவ ள் ஒ வ ம்,  வஞான த் யார,் 
இ பா பஃ  என் ம் ல்களின் ஆ ரிய மான வாசாரியார;் name of a Saiva preceptor, author of the 
šivahana Šittiyar and the Irupavirupakdu, of 13th century, one of the four Šandana kuravar.

     [அ ள் + நந்  -  வ + ஆசாரியார.் ஆ ரியர ்→ Skt. äcärya.]
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அ ணம்

அ ணம் aruṇam, ெப. (n.)

   1.  வப் ; red, bright red.

     "அ ண ேமனி" (பாரத.  இராச. 105);.

   2. க ஞ் வப் ; dark-red.

   3. ெகம் ; ruby (சா.அக.);.

   4.  ந் ரம் (இராசைவத்.);; red lead or red oxide.

   5. ெசம் ; copper  (சா.அக);.

   6. ெசம்ெபான்; superior gold.

   7.  வப்  ஆன் (ப ); அல்ல  ெபற்றம்; red cow or bull (சா.அக.);.

   8. ெசம்ம யா  ( ங்.); ; ram or ewe (சா.அக.);.

   9. மான் ( ங்.);; deer.

   10.  வப்ெப ; a rat of a dark-red colour (சா.அக.);.

   11. அ ணன் (ெசங்க ரவன்); எ ம் யற்காலம்; dawn.

   12. ெசவ்வானம் (நாநாரத்்த.);; evening sky.

   13. ெசங் ட்ட ேநாய் (நாநாரத்்த.);; red leprosy.

   14. ஒ  ண் ; a plant, Rottloria tinctoria (சா.அக.);.

ம. அ ணம் ; க.,  . அ ண ; ெத. அ ண  ; Mar., Sinh., Pali aruụa.

அ ணமணி

அ ணமணி aruṇamaṇi, ெப. (n.)

   ெசந்நிற ஒளிக்கல். மாணிக்கம்; ruby.

     "அ ண மணி ழ் பாதலத் ல்" (ஞானவா. ரகலா, 47);.

ம. அ ணமணி

     [அ ணம் + மணி. மண் → மண்ணி → மணி = க த் லக்கப்பட்ட .]

அ ணர்

அ ணர ்aruṇar, ெப. (n.)

   சான்ம த் ன் அரசர;் the kings of Śānmali, an island continent.

     "மன்னவைர மாெற  வ ேவ ல னெரன் ைரப்பர"் ( ரம் ; லக்க.24); (சங்.அக.);.

அ ணரி

 
 அ ணரி aruṇari, ெப. (n.)

   பாழ்நிலம்; waste land (சா.அக.);.

அ ண ரி

 
 அ ண ரி aruṇavūri, ெப. (n.)

   மைழக்காலத் ல் ஊரந்்  ரி ம் தம்பலப் ச்  (இந் ரேகாபம்);; cochineal insect (ெச.அக.);.  An insect of 
crimson red colour, appearing in the rainy season, lady fly or scarlet moth, Mutella occidentalis (சா.அக.);.

     [அ ணம் ( வப் ); + ஊரி. ஊர ்→ ஊரி. 'இ'  . த. ஈ .]

அ ணெவ

 
 அ ணெவ  aruṇaveli, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் க ஞ் வப்ெப ; a rat of dark-red colour (சா. அக.);.

     [அ ணம் =  வப் . எல் → எ .  தற் காலத் ல் ெவள்ெள ையக் த்த  ன்னர ்எ ப் 
ெபா ப்ெபயரா ற் .]
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அ ணேவ

 
 அ ணேவ  aruṇavēli, ெப. (n.)

   ெசங்ெகா  ேவ ; Ceylon leadwort, Plumbago zeylanica (சா.அக.);.

     [அ ணம் ( வப் ); + ேவ .]

அ ணன்

அ ணன் aruṇaṉ, ெப. (n.)

   1. எ ங்க ரவன் ( வா.);; the rising sun.

     "அ ணைன யன்ன ெசவ்ேவற்பைடச ்ெசந் லரக்் " ( செ்சந் னிேராட்ட காப் );.

   2. அ வன் ( தன்); ( டா.);; the planet Mercury.

   3. ஏகம்பசச்ாரம்; a kind of mineral salt used in alchemy (சா. அக.);.

ம. அ ணன் ; க.,  . அ ண ; ெத. அ ண்  ; Pali aruna.

     [அ ணம் ( வப் ); → அ ணன்.]

அ ணம் பாரக்்க;see arumam.

அ ணா

அ ணா aruṇā, ெப. (n.)

   1.  ரால் (க லச)்;  வப் ; reddish brown colour.

   2. அ ைடயம்; Aconitum heterophyllum.

     [அ ணம் ( வப் ); → அ ணா.  ரால் நிறம் வப் வைக. அ ைடய ேவர ் ரால் நிறமான .]

அ ணாசலக்க
ராயர்

அ ணாசலக்க ராயர ்aruṇācalakkavirāyar, ெப. (n.)

    கா ல் 18ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்தவ ம், இராம நாடகம்,  கா த் தல ராணம் த ய 
ப வல்களின் ஆ ரிய மான ஒ  ேவளாண் லப் லவர;் name of a Vēţāla poet of Śikāli, 1712-79, author of 
the Irama nadagam, the šikalitialapuranam and other poems.

     [அ ணாசலம் + Skt. kavi = ராயர.் அரசர ்→ அைரசர ்→ அைரயர ்→ ராயர.்]

அ ணாசலம் பாரக்்க;see arunasalam.

அ ணாசல ராண
ம்

 
 அ ணாசல ராணம் aruṇācalaburāṇam, ெப. (n.)

    வண்ணாமைலப் ெப ைமையக் ம் வனியத் ெதான்மம், எல்லப்ப நாவலர ்இயற் ய ; name 
of a poem, which narrates the legends,of Tiruvanadmalai, sacred to šiva by Ellappa Navalar.

     [அ ணாசலம் + Skt. purana (ெதான்மம்);.]

அ ணாசலம் பாரக்்க;see arunasalam.
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அ ணாசலம்

அ ணாசலம் aruṇācalam, ெப. (n.)

    வண்ணாமைல; Tiruvannđmalai.

ம. அ ணாசலம்

     [அ ணம் ( வப் ); + அசலம்.]

அ ணம் பாரக்்க;see arupam.

ச த்தல் = அைசதல். ச  → சலம் = அைசவ . அல் → அ (அன்ைம ன்ைம ம தைலப் 
ெபா ணரத்் ம் ன்ெனாட் );. அசலம் (அ + சலம்); = அைசயாத , மைல. ச  → வ. சல் (cal);. ச  
என் ஞ் ெசால் ம் 'அ' என் ம் ன்ெனாட் ம் த ழா ம், அவ் ரண்ைட ம் ணரத்்  அசல 
(acala); என் ஞ் ெசால்ைலத் ேதாற் த்த  வட ெமா லா ம். ஆதலால், அசலம் என்ப  உ ப்பால் 
ெதன்ெசால்லா ம் ெசால்லால் வடெசால்ேல.

ச த்தல் = 1. அைசதல், அைசத்தல். எ- :ச யைட → சல்லைட, 2. வ த் தல், ேசாரத்ல், ெவ த்தல், 
அ வ த்தல். எ- :ச ப்பா க் ற , ேகட் க்ேகட் ச ்ச த் ப் ேபானான்,  ன் ன்  ச த் ப் 
ேபா ற் .

ச -த்தல் பாரக்்க;see ali.

மா ம் நான் க ம் தன் அ  ய யாவா ,  வெப மான் ஒ  காலத் ல் அழற் ழம்பாய் 
நின்ற வேம வண்ணாமைல ெயன் ங் க த் னால், அழல்நிறமான ெசம்மைல 
அ ணமைலெயனப்பட்டெதன்பர.் அ ணமைல → அண்ணாமைல →  வண்ணாமைல, ஆரியர ்
ெதன்னா  வந்த ன், 'மைல' என் ம் வ ஞ்ெசால் ற் த் தைலமாறாக 'அசலம்' என் ம் ெசால்ைலச ்
ேசரத்் , அ ணமைல என்பைத அ ணாசலம் என மாற் னர.் இலக் ய வழக் ல் அ ணாசலம் 
என் ம் வடெசால் வ வம் இடம்ெபற் ப் ம், உலக வழக் ல் அ ணமைலெயன்பதன் ம உவான 
அண்ணாமைலெயன் ம் ெதன்ெசால் வ வேம வழக் ன் த்தல் காண்க.

வண்ணாமைல,  த ல் அழன் மைலயாக ம்,  ேரதா ல் மாணிக்க மைலயாக ம், 
வாபர ற் ெபான்மைலயாக ம், க ற் கன்மைலயாக ம் உ க்ெகாண்ட ெதன்ப  

ெதான்மக் ெகாள்ைக.

அ ணா

 
 அ ணா  aruṇāti, ெப. (n.)

   ேவம் ; neem tree, Azadirachta indica (சா.அக.);.

அ ணா ெய

 
 அ ணா ெய  aruṇātiyeli, ெப. (n.)

   அ ணம் த ய அ வைக நசெ்ச கள்; the six kinds of poisonous rats.

   இைவ க ப்பதனால்,  டற்காய்சச்ல் (சன்னிபாதக்);  க டன் அரத்தம் வ தல், கட் கள் 
எ ம் தல் த யவற்ைற ண்டாக் ம்; Their bites are characterised by symptoms of typhoid, haemorrhage, 
appearance of boils, abscesses and so on (சா.அக.);.

     [அ ணம் + ஆ  ( த ய); + எ .]

அ ணினம்

அ ணினம் aruṇiṉam, ெப. (n.)

   1. நன்னாரி; Indiam sarsaparilla, Hemidesmus indicus.

   2.  நாமப்பாைல; wild sarsaparilla, Smilax macrophylla (சா.அக.);.

அ ல்

அ ல் aruṇūl, ெப. (n.)

   ேவத வாகமங்கள்; the Vedas and the Saiva Agamas.

     "அ ன் த்த வாேற" (உண்ைமெந . 2);.

     [அ ள் +  ல்.]

இ  ற்காலத் த ழர ்ேமற்ெகாண்ட ஆரியக் ெகாள்ைக.
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அ ெண ரக்
ஞ்ெசல்வன்

 
 அ ெண ரக் ஞ்ெசல்வன் aruīeṟisurakkuñselvaṉ, ெப. (n.)

    த்தன் ( வா.);; the Buddha.

     [அ ள் + ெந  +  ரக் ம் + ெசல்வன்.]

அ ைண

அ ைண aruṇai, ெப. (n.)

   1. அ ைடயம்; (நாநாரத்்த.);; atis, Aconitum heterophyllum.

   2.  வைத; Indian jalap.

   3. நன்னாரி; Indian sarsaparilla, Hemidesmus indicus.

 அ ைண aruṇai, ெப. (n.)

   1. பாைல; desert (சா.அக.);.

   2.  வண்ணாமைல; Tiruvarldmalai.

     "அ ைணைய நிைனக்க ெவய்தலா த் ெயன் ைரத் ர"் (அ ணாசல .  நகர. 45);.

     [1. அ ைண = ஒ கா. அ ணனால் (க ரவனால்); எரிக்கப்பட்ட நிலம். 2. அ ண மைல → அ ைண 
(இலக் ய மல .உ);.]

அ த்

அ த்  arutti, ெப. (n.)

   கள் (அக.நி.);; toddy.

     [ஒ கா. அ ந்  → அ த்  → அ த் .]

 அ த்  arutti, ெப. (n.)

    த்  ( ன்.);; dancing.

 அ த் 1 aruttittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   இரத்தல்; to beg, ask for.

     "ெந மாேல ன்ைன ய த் த்  வந்ேதாம்" ( வ்.  ப்பா.25);,

     [Skt. arth-, → த. அ த் -.]

 அ த் 2 arutti, ெப. (n.)

   1. பணிேவான் (ேச ப்ேபான்);; servant.

   2. இரப்ேபான்; beggar.

   3. ெசல்வன்; rich man.

     [Skt.arth → த. அ த் .]

 அ த் 3 arutti, ெப. (n.)

அ த் -தல்

அ த் -தல் aruddudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. உண் த்தல்; to feed.

     "ேவ யரக்் க த் ப் ன்னர"் (ைநடத. நாட் . 14);.

   2.  கர (அ ப க்க);ச ்ெசய்தல்; to cause to experience.

     [அ ந்  (த. .); → அ த்  ( . .);. அ ந் தல் = உண்டல்.]
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அ ந்தங்கம்

 
 அ ந்தங்கம் arundaṅgam, ெப. (n.)

    த் ைர; seal (சா.அக.);.

அ ந்தல்

அ ந்தல் arundal, ெப. (n.)

   1. அ ைம ( டா.);. அரிதாய்க் ைடத்தல்; scarcity, rarity, dearth.

   2.  ைலேயற்றம், க ைல; exorbitant price.

மைலப்பழம் அ ந்தலா க் ற .

     [அ  → அ ந்  → அ ந்தல்.]

அ ந்தவர்

அ ந்தவர ்arundavar, ெப. (n.)

    னிவர;் sages, hermits

     "அய  ம ந்தவர ்தம்ப " (ேகா ற் . பதஞ்ச . 63);.

ம. அ ந்தவர்

     [அ  = ெசயற்கரிய. தவர ்= தவஞ்ெசய்ேதார.் தவம் → தவன் (ஒ.);, தவர ்(ப.);.]

அ ந் றல்

அ ந் றல் arundiṟal, ெப. (n.)

   1. அரிய றைம; great prowess, rare capacity, remarkable valour, extraordinary might.

   2. அரிய றைம ைடயவன்; person of great prowess, valiant warrior.

     "அ ந் றல் ரிந்த வேயாத்  ேபால" ( லப். 13. 65);.

     [அ  (அரிய); +  றல் ( றைம); →  றம் →  றன் →  றல்.  றல் =  றேலான் (பண். ஆ .);.]

அ ந் -தல்

அ ந் -தல் arundudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உண் தல்; to eat, as a meal.

     "அ ந்ேதல் ட ப  மைன லன்னம்" (ைசவச.ெபா . 245);.

   2.  ன் தல்; to eat a thing like sweetmeat, to eat, as a bird or animal.

     "அ ந் தற் னிய ன் ெகாணர" (கம்பரா.  த்த.  டணன், 29);.

   3.  த்தல்; to drink

     "தண்ணீ ர ந் " (தா . எந்நாள். அ ளி. 11);.

   4.  ங் தல்; to swallow.

     "அங்க வற்ைற ம் பற்  ய ந் னான்" (கந்த .  த்த இரண்டாநாட் ர. 65);.

   5.  கரத்ல் (அ ப த்தல்);; to experience, either good or evil, pleasure or pain, reap the fruits of actions done.

   6. தன்னிடத் க் ெகாள் தல்; to contain, hold.

     "சாந்த ந்  ைமந் ைற  ெகாண்ட மலரந்்ேதந் தகலத் " ( ஞ் ப். 120);.

ம. அ ந் க

     [ஆரத்ல் = உண் தல் ஆர ்→ அ  → அ ந் .]

அ ந் ம்மட்

 
 அ ந் ம்மட்  arundummaṭṭi, ெப. (n.)

     ம்மட் ; a small species of bryony, Bryonia callosa.
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அ ந்ேதா

அ ந்ேதா  arundōṭu, ெப. (n.)

   பைழய வரி வைக (S.I.I. vii, 30.);; an ancient tax.

     [ஒ கா அ  + ேதா , அல்ல  அ ந்  + ஒ .]

 அ ந்ேதா  aruntōṭu, ெப.) (n.)

   வந்தவா  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in wandiwash Taluk.

     [அ ம்+ேதா (ஓைட);]

அ நங்கன்

 
 அ நங்கன் arunaṅgaṉ, ெப. (n.)

   நல்ல பாம் ; cobra (சா.அக.);.

 அ நங்கன் arunaṅgaṉ, ெப. (n.)

   நாகப்பாம் ; cobra.

அ நரகம்

அ நரகம் arunaragam, ெப. (n.)

   1. பாழ் நரகம் (சங்.அக.);; the most miserable hell.

   2. க  ேநா  (ேவதைன); ; severe pain.

அ நிலம்

அ நிலம் arunilam, ெப. (n.)

   பாைலவனம் (ெதால். ெபா ள்.  றத.் 24, நச.் உைர); ; desert tract.

     [அ  + நிலம்.]

அ நிைல

அ நிைல arunilai, ெப. (n.)

   1. ஆழமான நீர ்நிைல; deep water.

     "வாய்ப்ப  நீ ம் அ  நிைலயாய்" ( வ். இயற்.  த். 16,  யா.);

   2. கடந் ெசல்லற்கரிய ஆற் நிலம் (சங்.அக.); ; river-bed that is difficult to pass over.

   3. ேபாரந்ிைல (சங்.அக.); (பாரத.);; state of war, stage of battle, belligerency.

     [அ  = அரிய, க ய, நில் → நிைல = நிைலைம, 'ஐ' ெதா.ெப.ஈ .]

அ நிழல்

 
 அ நிழல் aruniḻl, ெப. (n.)

    ளக் ன்  நிழல் (இ.வ.);; shadow cast by a lamp (Loc.); (ெச.அக.);.

அ நீர்

அ நீர ்arunīr, ெப. (n.)

   1. பாசனத் ற்  உத ம் ஏரிநீர;் water in a public reservoir available for irrigation.

   2. கண்ணீர;் tears (சா. அக.);.

     [அ தல் = ெமல்ெலனச ்ெசல் தல், அ  நீர ்→ அ நீர.்]

அ நீரத்்த ம்பல்

 
 அ நீரத்்த ம்பல் arunīrddadumbal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   எப்ேபா ம் நீெரா ம் கண்ேணாய்; an eye disease attended always with tears.

     [அ  + நீர ்+ த ம்பல். த ம் தல் = நிைறதல், நிரம்  வ தல், த ம்  → த ம்பல். 'அல்' 
ெதா.ெப.ஈ .]
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அ நீ யம்

 
 அ நீ யம் arunīliyam, ெப. (n.)

    நீ ; small-leaved indigo plant (சா.அக.);.

     [அ  ( .ெபா. ன்.); → அ  =  . நீல் → நீ  → நீ யம். நீ  = நீலசச்ாயங் காய்சச் த ஞ் ெச .]

அ ெநஞ்

 
 அ ெநஞ்  aruneñju, ெப. (n.)

    ப் ன்ைம (இ.வ..);; unwillingness, reluctance (Loc.);.

அைரமனத்ேதா  அ ெநஞ் ப்பட் க் ெகா த்தான்.

     [அ  = அரிய, இல்லாத, ெநஞ்  =  ப்பம்.]

அ ெநஞ் ப்ப த
ல்

அ ெநஞ் ப்ப தல் aruneñjuppaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

    ப்ப ல்லா த்தல்; to be unwilling, reluctant.

     [அ ெநஞ்  =  ப்ப ன்ைம. ப தல் = உண்டாதல்.]

அ ெநஞ்  பாரக்்க;see aru-nenju.

அ ெநல்

அ ெநல்  arunelli, ெப. (n)

   1.  ெநல் ; otaheite goose-berry, m.tr. Phyllanthus distichus.

     "அ ெநல் க்காய் ளிரச்் யாம்" (பதாரத்்த. 671); (ெச.அக.); - வரிெநல் , இதற்  அரிெநல் ெயன்  
ெபயர;்

 a small tree. called country star goose-berry, Phyllanthus distichus (சா.அக.);.

   2. மரவைக (L.);; species of goose-berry balsam tree, 1. tr., Garuga pinnata (ெச.அக.);.

     [அரி ( .ெபா.  ன்.); + ெநல் .]

அ ெநல் ப்பழம்

 
 அ ெநல் ப்பழம் arunellippaḻm, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் பழம்; a kind of fruit, Chillic millic (சா.அக.);.

இ  ெதளிவற்ற, மயக்கத் ற் டமான ெபயர.்

அ ெந

அ ெந  aruneṟi, ெப. (n.)

   1. ேபாதற்கரிய வ ; difficult way, that perplexes one.

     "அ ெந க் கட ளரக்் க த ட் தல்" (பாரத. ேவத் ர . 34);.

   2. ஒ ங் ய வ ; marrow way.

     " க்க  ம ெந த் ெதாடர் ம்" (உப ேதசகா.  வ ரத. 141);.

   3. ( ); மைன வா ல் ( ங்.);; narrow gateway or entrance.

   4. பாைலவனம் ( ங்.);; desert tract.

   5. நரகம் (சங்.அக.); ; hell.

     [அ  = அரிய ேநர ்→ ெந .]

ெந  பாரக்்க;see neri.

அ ேநரளி

 
 அ ேநரளி arunēraḷi, ெப. (n.)

    டங் நாரி; a plant (சா.அக.);.

657

www.valluvarvallalarvattam.com 657 of 19068.



அ ப்பம்

அ ப்பம் aruppam, ெப. (n.)

   1. ெநற்க ரக்் க ; germ of a grain of paddy.

     "அ ப்பமா ல வ ங்க ர"் (இர . நாட.் 32);.

   2.  ள்ைள; child (சா.அக);.

   3.  த ல் ைளக் ம் ைச; The sprouting downy moustache.

   4. ம ரக்் ளரச்் ; goose-flesh, horripilation.

   5. பனி (த் ளி); ; dew (drops);.

   6.  கேநாய்; a disease of the face (சா.அக.);.

   7. கள்; liquor.

   8. ேமார;் butter-milk.

     [உ  → அ  → அ ம் . அ ம் தல் = ேதான் தல். அ ம்  → அ ப்  → அ ப்பம். அ ம்  + அரி . 
கள்,  ளிக்கைவத்த அரி னின்  இறக் யதா க்கலாம். அ ம்  → அ ப்  → அ ப்பம். ேமார ்கள் 
ேபாற் ளிப்ப .]

 அ ப்பம் aruppam, ெப. (n.)

   1.  ; that which is little, small, unimportant.

     "அ ப்ப ெமன்  பைகைய ம்..............இகழ்ந்தால்" (கம்பரா.  த்த தற்ேபார.் 92);.

   2. மா ( ங்.); ; flour.

அ ப்பம் ச்

 
 அ ப்பம் ச்  aruppambūcci, ெப. (n.)

   பசை்சப் ச் வைக (இ.வ.); ; a green insect (Loc.);.

     [ஒ கா. அ ம்  +  ச் . வ த்த ம் 'அம்' சாரிைய ம் ணரச்்  ைள . ஒ.ேநா.; க ம்  + க  - 
க ப்பங்க .]

அ ப்பலம்

அ ப்பலம் aruppalam, ெப. (n.)

   1. அனிசச் மரம் ( டா.); ; ringworm tree, Rhinacanthus communis (சா.அக.);.

   2.  ல்லரி ; the seed of a grass (சா.அக.);.

   3. அனிசச்மலர ்( வா.);; aflower supposed to be so delicate as to droop or even perish when smelt (ெச.அக.);.
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அ ப்

அ ப்  aruppu, ெப. (n.)

   1.  ைளத்தல் (சங்.அக.);; ramification, multiplication, increase.

     "அ ப்பறா வாக்கம் பல ந் த ம்" ( றள், 522);.

   2. த ர;் curd.

     [அ ம் தல் = ேதான் தல்,  ைளத்தல், ெப தல். அ ம்  → அ ப்  (ெதா.ெப.);.]

 அ ப்  aruppu, ெப. (n.)

   1. ெகாைல; killing, murder.

     "அ ப் ைட யற  னஞ்சம்" (பாரத.நச் . 31);.

   2.  யர;் grief.

     "அ ப் பறப் றந்த ேகாப மா னான்" (கம்பரா.  த்த. வ ண. 74);.

     [அர ்→ அரி. அரிதல் = அ த்தல். அரித்தல் = அ த்தல். அர ்→ அரம் = அரா ங்க . அர ்→ அரங்  = 
அைற. அர ்→ அ . அ த்தல் = நீக் தல். அர ்→ அ  → அ ப் .]

அ ப் சச்ரிக்க க்
கன்

 
 அ ப் சச்ரிக்க க்கன் aruppuccarikkaḍukkaṉ, ெப. (n.)

   அ ம் வ வான க க்கன்; bud-shaped ear-ring (W.);.

     [அ ம்  + சரி. (ஒப் ); + க க்கன் (ஆடவர ்காதணி);.]

அ ப் த் ப்

அ ப் த் ப்  arupputturuppu, ெப. (n.)

   1. அ ந்ேதட்டம் (சங்.அக.); ; hard-earned money, rare wealth.

   2. அ ைம; rareness, preciousness, dearness.

     [அ  → அ ப்  = அ ைம.   →  ப்  = ேதட் .]

அ ப் த்ெதா ல்

அ ப் தெ்தா ல் arupputtoḻil, ெப. (n.)

   அணிகலங்களில் அ ம்  வ வைமத்  அழ ப த் தல் (க த். 104, உைர); ; filigree work in imitation of 
flower buds.

     [அ ம்  + ெதா ல்.]

அ பாகம்

 
 அ பாகம் arupākam, ெப. (n.)

   ைகயாந்தகைர; eclipse plant, Eclypta prostrata (சா.அக.);.

அ பாரம்

 
 அ பாரம் arupāram, ெப. (n.)

அ பாகம் பாரக்்க;see arubagam.
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அ ம்பைகத்ெதாள்
ளா ரம்

அ ம்பைகதெ்தாள்ளா ரம் arumbagaittoḷḷāyiram, ெப. (n.)

   ஒட்டக் த்தரால் இயற்றப்பட்ட 900 ெசய் ள் ெகாண்ட ஒ  ப வல் (த ழ்நா. 117); ; name of a poem of 
900 verses by Ottakküttar. Qāstairst.

ெதாள்ளா ரம் என்ப  த ல் ஒன்பதா ரத்ைதேய (9,000);  த்த .  ன்னர,் எக் 
காரணத்ைத ட்ேடா ஒன்ப  (9); என் ம் எண்ணின் ந் ெபயரான ெதாண்  என் ஞ் ெசால் 
வழக்கற் ப் ேபாக, அதனிடத் ற்  ஒன்ப  பத்ைதக் க் ம் ெதாண்ப  (90); என் ஞ் ெசால் 
இறங் ட்ட . அதனால் அதன் ேம டப் ப ன்ப  யர்  எண் ப்ெபயரக் ம் ைறேய ஒவ்ேவார ்
இடம் றங்  ட்டன. ஆகேவ, இன்  ெதாண்  என் ம் ெசால் ற் த் தைலமாறாகத் 
ெதாள்ளா ரம் என் ம் ெசால் வழங் ன்ற . இைதக் ழ்வ ம் பட் யலால் ெதளிந் ெகாள்க.

   9. ெதாண்

   90. 'ெதாண்ப

   900 ெதாண்

   9οοο ெதாள்ளா ரம்

இன் ம் இதன் ளக்கத்ைத ஒன்ப , ெதாண்  என் ஞ் ெசாற் ழ்க் காண்க.

அ ம்பண்டம்

 
 அ ம்பண்டம் arumbaṇṭam, ெப. (n.)

   கடற்றாரம், மைலத்தாரம் த ய ைடத்தற்கரிய ெபா ள் ( ங்..); ; rare commodity, choice articles 
obtained from the seas, hills, etc.

     [அ ம் + பண்டம்.]

அ ம்பத் யம்

 
 அ ம்பத் யம் arumbattiyam, ெப. (n.)

   க ம்பத் யம்; strict regimen or diet (சா.அக.);.

     [அ ம் + பத் யம்.]

மானியர ் ல் யம்  சமற் த-ஆங் ல அகர த ல்

     'patha, way, path' என் ம் 'athya', 'belonging to the way, wholesome diet'

என் ம் க்கப்பட் ள்ளன. த ல், ம த் வ ெந ப்பட்ட உண  என்ேறா, ேநாயாளிக் ப் பதமான 
உண  என்ேறா க்கலாம்.

அ ம்பதம்

அ ம்பதம் arumbadam, ெப. (n.)

   அரிய ெசவ் ; rare opportunity, most appropriate occasion, excellent condition, most favourable mood.

   2.  றந்த ண ; rich food.

     "அ  நன்ககல வ ம்பத ட்டா" (ெப ங். வத்தவ. 3;20);.

     [அ ம் + பதம்.]

 அ ம்பதம் arumbadam, ெப. (n.)

   ெபா ள் ெதரியாச ்ெசால்; rare or difficult word.

     [அ  + Skt, pada → த. பதம் (ெசால்);.]

அ ம்பத ைர

 
 அ ம்பத ைர arumbadavurai, ெப. (n.)

   அரிய ெசால் க்  உைர; glossary.

     [அ  + Skt. padam + உைர.]
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அ ம்பர்

அ ம்பர ்arumbar, ெப. (n.)

   அ ம் ; bud.

     "பரம் வ தாமைர ய ம்பர"் (தணிைகப் . நாட் . 86);.

     [அ ம்  → அ ம்பர.் எ-  : இடக்  → இடக்கர,் வண்  → வண்டர.்]

ற் கர ற் ச ்ெசாற்கள், ெபா ண் மாற்றம் பற் ேயாெசான்னீட்டம் பற் ேயா பான்ைம 'அர'் 
என் ம் ேம  ெப ம்.

அ ம்பா

 
 அ ம்பா  arumbāṭu, ெப. (n.)

   க ன ைழப் ; hard work or labour.

அ ம்பா  பட் ப் ெப ம் ெபா ளடீ் னான் (உ.வ.);.

     [அ  + பா . ப தல் = வ ந் தல். ப  → பா  = வ ந் ய ைழப் .]

அ ம்பாைல

அ ம்பாைல arumbālai, ெப. (n.)

   பாைலப்பண் வைக ( ங்.);; a primary melody-type of the pala class.

     "அ ம் பாைலக்  நரம்  இரட் த்த ெபற் த் " ( லப். 3;84-5, அ ம்.);.

அ ம்பா

அ ம்பா  arumbāvi, ெப. (n.)

   ெப ம்பா , ெகா ம்பா ; heinous sinner.

     "ேககயர ்ேகான்மகளாய்ப் ெபற்ற அ ம்பா  ெசாற் ேகட்ட அ ைனேயன்." ( வ். ெப மாள். 9;5);.

     [அ  + Skt. päpin → த. பா . Skt. → papa → த. பாவம் ( ைன); → பா  ( ைனஞன்);.]

அ ம் -த்தல்

அ ம் -த்தல் arumbittal, ெப. (n.)

   4 ெச. . . (v.i.);

   அ ம்  ேதான் தல். ேதான் தல்; to bud, sprout, rise.

     "அ ம் த்த ெசஞ்ஞா  ேறய்க்  ம " (ேதவா. 6.6 ; 4);.

     [உ  → அ  → அ ம்  → அ ம் .]

அ ம்

 
 அ ம்  arumbi, ெப. (n.)

   ஒ  ெசய்ந்நஞ்  ( ங் மபாடாணம்.);( .அ.);; a prepared arsenic.

அ ம் ஞ்

 
 அ ம் ஞ்  arumbiñju, ெப. (n.)

    ம் ஞ் ,  க இளங்காய்; tender fruit recently formed from the flower.

     [அ ம் +  ஞ் .]

அ ம் ணி

அ ம் ணி arumbiṇi, ெப. (n.)

    ராேநாய்; incurable disease.

     "ஐயா வதற்  ம ம் ணி ெயான் ெறய் யக்கா ய்யாேன" (கந்த . அ ர, மாரக்்கண். 18);.

     [அ  +  ணி.  ணித்தல் = கட் தல், இ க் தல், வ த் தல், ேநா த் தல்.]

661

www.valluvarvallalarvattam.com 661 of 19068.



அ ம் -தல்

அ ம் -தல் arumbudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அ ம்  ேதான் தல்,  ழ்த்தல்; to bud, sprout.

     "காைல ய ம் ப் பகெலல்லாம் ேபாதா " ( றள், 1227);.

   2. சற்ேற அல்ல  ேத ேதான் தல்; to sprout slightly or a little.

     "அ ம்  ளநைக ேபாற் " ( ைள. கட ள். 4);,

     "அ ற் ற ம் " (தா . ெபா ள் வண. 2);.

   3. ேதான் தல்; to sprout, spring forth.

ம. அ ம் க ;  . அ ம் .

     [உ த்தல் = ேதான் தல். உ  → அ  → அ ம் .]

அ ம்

அ ம்  arumbu, ெப. (n.)

   1. ெமாட்  ( ங்.);; bud.

   2. அணிகலத் ன் அழ ய அ ம் ேவைல ( ன்.); ; filigree work in imitation of buds.

   3.  கத் ற்ேறான் ம் இளம ர;் soft sprout. ing hair, beard or moustache in its early stage.

கத் ல் அ ம் றங் ற .

   4. அரி ; rice.

     "அ ம் க் ங் ெகாத் க் ம் வந்தார"் (தனிப்பா.  . 1. பக். 96);.

ம. அரிம் , அ ம்  ; க. அ ம் .

     [உ த்தல் = ேதான் தல். உ  → அ  → அ ம் .]

அ ம் கட்

 
 அ ம் கட்  arumbugaṭṭi, ெப. (n.)

    றப்பாகத் ச்  இராமநாத ரம் மாவட்டங்களில் வாழ்பவ ம் மாைலகட் வைதத் ெதா லாகக் 
ெகாண்டவ மான ேவளாண் லப் ரி னர;் name of a subdivision of the Vēlālas, esp. in Thiruchirāppaļļi and 
Rāmanāthapuram districts, arising from their occupation of making garlands.

     [அ ம்  + கட் . கட்  → கட் . 'இ'  . த. ஈ .]

அ ம் சச்ரம்

அ ம் சச்ரம் arumbuccaram, ெப. (n.)

   கண்ட சரம்; necklace.

     'ஒ  சரட் ல் ல்ைல அ ம் கைளக் ேகாைவயாக அைமத் க் க த் ல் அணிவ  அ ம் சச்ரம் 
எனப்ப ம். இ  கண்டசரம் என் ம் ெசால்லப்ப ம்' ( .ெச. பக், 93);.

     [அ ம்  + சரம்.]

அ ம் மணி

 
 அ ம் மணி arumbumaṇi, ெப. (n.)

   ெபான்னாற் ெசய்யப்பட்ட அ ம்  ேவைலப்பா ள்ள க த்தணி  ( ன்.);; necklace of gold beads set with 
tiny bud-like granules of gold.

ம. அ ம் மணி

அ ம் வைளயம்

 
 அ ம் வைளயம் arumbuvaḷaiyam, ெப. (n.)

   தாழ்வட மணிகளின் இைட ற் ேகாக் ம் ெபான் அல்ல  ெவள்ளி வைளயம்; gold or silver chain rings 
interspersed with beads in a rosary.

     [அ ம்  + வைளயம். வள் → வைள → வைளயம்.]
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அ ம் ட்

அ ம் ட்  arumbūṭṭu, ெப. (n.)

   1. அைரக்கசை்ச, க த்தணி,  ல் நாண் த யன டை்டயா ப் ன் வ ந் த் ப் ட் வ  
(யாழ்ப்.);; anything too short to be securely fastened, as a short girdle, necklace or bow-string.

   2. ேப  ணக்கமாக  ெசய்யக் டாத ெசய் க் ; that which is difficult for a negotiated settlement.

   3.  க் க் ெகாள்ைக; entanglement, ensnarement.

   4. இயற்ைகக்  மாறான அல்ல  நிரடான ெசாற்ெறாடரப்் ணரப்் ; difficult or unnatural construction in 
language.

ெசாற்கைள ய ம் ட்டாய்த் ெதா த் ப் ேப னான்.

     [அ  +  ட் ,  ண் (த. .); →  ட்  ( . .); = ெபா த் ,  ணரப்்  (ெதா.ெப.);.]

அ ம் -தல்

அ ம் -தல் arumbūdudal, ெப. (n.)

   5 ெச. . . (v.i.);

   ஊ ப் ெபான்மணி ெசய் ைணத்தல் ( ன்.);; making globules out of melted gold by blowing and joining them 
with one another.

     [அ ம்  + ஊ .]

அ ம்ெபறல்

அ ம்ெபறல் arumbeṟal, ெப. (n.)

   ெப தற்கரிய ; that which is difficult to obtain.

     "அ ம்ெபற ல கள்" ( வ்.  வாய். l. 3;1);.

     [அ  + ெபறல். ெப  → ெபறல். 'அல்' ெதா.ெப.ஈ .]

அ ம்ைபத்ெதாள்
ளா ரம்

 
 அ ம்ைபதெ்தாள்ளா ரம் arumbaittoḷḷāyiram, ெப. (n.)

அ ம்பைகதெ்தாள்ளா ரம் பாரக்்க;see arumbagai-t-toll ayiram.

அ ம்ெபா ள்

அ ம்ெபா ள் arumboruḷ, ெப. (n.)

   1. ெப தற்கரிய ெபா ள்; anything difficult to obtain.

   2.  ைல யரந்்த ெபா ள்; any precious thing.

   3. ெப ஞ்ெசல்வம்; enormous wealth.

   4. எளி ல் ளங்காத ெபா ள்; meaning that is difficult to grasp.

   5.  ர ்( வா.);; riddle.

ம. அரிம்ெபா ள்

     [அ  + ெபா ள். ெபால் → ெபார ்→ ெபா  → ெபா ள் = ெபா ந் ய .]

அ ம்ெபா ள்
ைனநிைல

அ ம்ெபா ள் ைனநிைல arumboruḷviṉainilai, ெப. (n.)

   ெசயற்கரிய மறசெ்சயல் ரிந்  ெசய் ம் மணம், அ ரமணம் (இைற. 1, உைர);; marriage as reward 
for a heroic deed.

அ ம்ெபா ள் ைனகளாவன ; ெகால்ேல  த வல்,  ரிபன் ெயய்தல், கன ல் நாேணற்றல், 
க மாக் ேகாறல் த யன.

     [அ  + ெபா ள் +  ைன + நிைல. நில் → நிைல. 'ஐ' ெதா.ெப. ஈ .]

அ ம்ெபா ள் பாரக்்க;see arum-porul.

அ மணம்

 
 அ மணம் arumaṇam, ெப. (n.)

   ஒ  ழ்த் ைசத் ; an eastern island.
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அ மணவன்

அ மணவன் arumaṇavaṉ, ெப. (n.)

   1. அ க் ம் யாைனக் ம் ெபயர ்ெபற்ற ஒ  ழ்த் ைசத் ; name of an island noted for elephants and 
aromatics.

     "அ மணவ னாைன" ( வ்.  ெந ந் 14,  யா.);.

   2. அ மணத் ன் யாைன; elephant from the above island.

   3. அ மணத் ன் அ ல்; eaglewood from the same island.

‘அ ல்' அ மணவன் தக்ேகா  டாரவன் கார  ெலன்  ெசால்லப்பட்ட பல வைகத்தாய ெதா ம் 
( லப். 14 108, அ யாரக்். உைர);.

     [அ மணம் → அ மணவன்.]

அ மதாளம்

 
 அ மதாளம் arumatāḷam, ெப. (n.)

     [ஒ கா. அ மம் + தாளம்.]

அ மந்த

அ மந்த arumanda,  .ெப.எ. (adj.)

   ஆ ர ்ம ந்  ேபான்ற, அ ைமயான; very rare. precious as nectar, most endearing.

     "அ மந்த நன்ைம" (ேதவா, 6 83;7);.

ம. அ மாந்த

     [அ  + ம ந்  + அன்ன – அ ம ந்தன்ன → அ மந்தன்ன → அ மந்த. அ  = ெபறற்கரிய. அன்ன = 
ஒத்த.]

அ மந்தன்ன

அ மந்தன்ன arumandaṉṉa,  .ெப.எ. (adj.)

அ மந்த பாரக்்க;see aru-manda.

     "அ மந் தன்ன வ ரக்ழல் ேசர் ேனா" (ேதவா. 5. 97; 21);.

அ ம ந்தன்ன

 
 அ ம ந்தன்ன arumarundaṉṉa,  .ெப.எ. (adj.)

அ மந்த பாரக்்க;see aru-manda.

அ ம ந்தான்

 
 அ ம ந்தான் arumarundāṉ, ெப. (n.)

   ஆ ர ்ம ந்  ேபான்றவன்; one, precious as nectar.

     [அ  + ம ந்தான் (ம ந்  + ஆன்);. 'ஆன்' ஆ.பா.ஈ . உவைமக் க த்ைத டெ்காண்ட .]

அ ம ந்

அ ம ந்  arumarundu, ெப. (n.)

   1. ஆ ர ்ம ந் , சாவாம ந் ; ambrosia, elixir of life.

   2. ெபறற்கரிய ம ந் ; rare medicine.

     "அரந்ைதெவம் ற  ெயன்ேனாய்க் க  ம ந்தைனய ைவயா" (கம்பரா.  ட் ந்தா. வா . 128);.

அ மவ

 
 அ மவ  arumavadi, ெப. (n.)

   ஒ  பண்; a melody-type (ெச.அக.);-அ மல  (சங்.அக.);.
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அ மைற

அ மைற arumaṟai, ெப. (n.)

   1. அ தற்கரிய மைற ல்; sacred scripture, as difficult to understand

     ''அ மைற தல்வைன யா  மாயைன" (பாரத. வாரணா.  ைகப். 1);.

   2. அ தற்கரிய மைறெபா ள்; profound secret

     "அ மைற ெச  ய ந்தைம ற ம்" (நம் யக. கள. 48);.

     [அ  + மைற.]

அ மைறக்ெகா
ேயான்

 
 அ மைறக்ெகா ேயான் arumaṟaikkoḍiyōṉ, ெப. (n.)

    ேராணாசாரியன் ( டா);; Droņācārya.

     [அ  + மைற + ெகா ேயான்.]

அ மாந்த

 
 அ மாந்த arumānda,  .ெப.எ. (adj.)

   அ மந்த என்பதன் ெகா.வ.  ரி ; colloq. corruption of arumanda.

ம. அ மாந்த

அ தம்

அ தம் arumidam, ெப. (n.)

   அள ன்ைம, அள றந்த நிைல; transcending limits.

     "ேச ய ர த நிைலயவர ்தமக்  மா ேம" (இர . இர . 29);.

     [அ ைம + இதம் (ஈ );. ஒ.ேநா ; ெப ைம + இதம் - ெப தம்.]

அ

அ  arumidi, ெப. (n.)

    , ஏராளம்; excessiveness.

     'அ யான பணத்ைத வாங் க்ெகாண் ' ( வ்.  ப்பள்ளி. 2,  யா.);.

     [அ  +  . ம  → Skt, miti. ம த்தல் = அள தல், ம  = அள .]

அ ேமனி

அ ேமனி arumēṉi, ெப. (n.)

   கட ளின் உ லா வ வம்; invisible form of God.

     "உ றந்த வ ேமனி" ( . .  பக். 1 ; 55);.
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அ ைம

அ ைம arumai, ெப. (n.)

   1.  ைம; smallness, minuteness.

   2. எளி ற் ெபறக் டாைம; difficulty of attainment.

     "அ ைம ெனய் ம் யாக்ைக ம்" ( வக. 2748);.

   3. எளி ற் காணக் டாைம (அ ரவ்ம்);; rareness.

இன்  நீரந்ாையக் காண்ப  அ ைம.

   4. எளி ற் ெசய்யக் டாைம; difficulty of performance.

     "அ ைம ைடதெ்தன் றசா வாைம ேவண் ம்" ( றள், 611);.

     "அ ைம ேநான் க ளாற்  யாமன்ேற" (கம்பரா. அேயாத். நகரநீ்ங் . 20);.

   5.  யற்  வ த்தம் ( ரயாசம்);; laborious effort.

     "கான் றஞ் ேசற  ல ைம காண்டலால்" (கம்பரா. அேயாத். ைதல. 30);.

   6. ெப ைம, ேமன்ைம,  றப்   ( வா.);; greatness, pre-eminence, excellence, preciousness.

   7. ெப ம்பா ன்ைம; being nearly extinct.

ெவள்ைள யாைனையக் காண்ப த ைம.

   8. இன்ைம; nothingness, non-existence, impossibility.

மாந்தன் எத் ைண ய ம் சாவாைம அ ைம.

   9.  ட் தற்க ைம; inaccessibility.

அ ைமக்காரன்

 
 அ ைமக்காரன் arumaikkāraṉ, ெப. (n.)

   ெகாங்க ேவளாளரின் சாரி; priest of the Końgu Vēļāļas.

     [அ ைம = அ ைமயான சடங் . "காரன்"  . த. உணரத்் ம் ஆ. பா. ஈ .]

அ ைமக்காரி

அ ைமக்காரி arumaikkāri, ெப. (n.)

   ெகாங்க ேவளாளர ் சாரி ன் மைன ; wife of the priest of the Kofigu Vălălas.

     [அ ைமக்காரன் (ஆ.பா.); - அ ைமக்காரி (ெப.பா.);. 'காரி' ெப.பா. ஈ .]

 அ ைமக்காரி2 arumaikkāri, ெப. (n)

   ெகாங்  ேவளாளர ் மணத் ல் ெபண் க் ரிய சடங் கைளச ்ெசய் ம் ெபண்; Tamil priestess 
authorised to conduct marriage ceremonies for kongu vellalars.

     [அ ைம+காரி]

அ ைமெசய்-தல்

அ ைமெசய்-தல் arumaiseytal,    1 ெச. . . (v.i.)

   அ ைன ெசய்தல், ேபராண்ைம காட் தல் ( டா.); ; to perform heroic deeds.

–, 1 ெச. ன்றா . (v.t.);

   அ ைமப்ப த் தல்; to cherish greatly, to treat endearingly.

அ ைமப்ப த் -
தல்

அ ைமப்ப த் -தல் arumaippaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t)

    யாக அ ைம பாராட் தல்; to cherish greatly, appreciate highly, treat endearingly.

     [அ ைம + ப த் . ப தல் (த. .); = உண்டாதல். ப த் தல் ( . .); = உண்டாக் தல்.]
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அ ைமெப ைம

 
 அ ைமெப ைம arumaiberumai, ெப. (n.)

   அ ைம ம் ெப ைம ம்; preciousness and greatness.

அதன் அ ைமெப ைம உனக் ெகன்ன ெதரி ம்?

     [அ +ைம. ெப +ைம. 'ைம' பண்.ெப.ஈ . 'அ ைமெப ைம' மர ைண ெமா .]

அ ைமமணம்

 
 அ ைமமணம் arumaimaṇam, ெப. (n.)

   ெபற்ேறார ்தம் ள்ைளக ள் ஒ வரக்் த் மணமான ன், அ ைமக்கார ம் 
அ ைமக்காரி மா ம் ெகாங்க ேவளாளர ்சடங் ; ceremony among Końgu Vēlālas whereby the parents, after 
the marriage of one of their children are given the appellation, arumaikkaran and arumaikkdri.

அ ெமா

 
 அ ெமா  arumoḻi, ெப. (n.)

அ ெமா த் ேதவர ்பாரக்்க;see aru-moli-t-tévar (சாஸனத.்);.

அ ெமா த்ேதவர்

அ ெமா த்ேதவர ்arumoḻittēvar, ெப. (n.)

    தலாம் இராசராசச ்ேசாழன  பட்டப்ெபயர ்( வக்.  ரபந். பக். 214,  ழ்க் ப் );; a title of Rājarāja I.

     [அ  + ெமா  + ேதவர.் அ  = அ ைமயான. ேதவர ்= அரசர.்]

அ ெமா நாய
கர்

 
 அ ெமா நாயகர ்arumoḻivināyagar, ெப. (n.)

   தஞ்ைசப் ெப ைடயார ்ேகா ள்ள தைலைமப் ள்ைளயார ்( ரதான நாயகர)்; ( வக். 
ரபந். தஞ்ைசப். காப் );; the God Ganeśa in "the Siva shrine in Thañjāvūr.

     [அ  + ெமா  + Skt. vinayaka (இைட றகற் );.]

அ வ வசமவா

அ வ வசமவா  aruvasivasamavāti, ெப. (n.)

ஆதன  ம் (ஆன்ம த் ம்);

    வன ம் ( வ த் ம்); ஒத்  ேவறாய் நிற்  ெமன் ங் ெகாள்ைகயன்; one who holds that the soul and 
Siva would stand aloof being intellectually equal.............

     'ஒத்  ேவறாய் நிற் ெமன் ம் அ வ வசமவா கைள ம த்தற் ரியவா  காண்க' ( . .  பக். 11. 
11, உைர);.

     [அ + உ வம் +  வன் + சமம் + Skt. vadin → த. வா . அல் → அ. உ  → உ  → உ வம். உ வம் → Skt. 
rupa.]
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அ வத் ேமனி

அ வத் ேமனி aruvattirumēṉi, ெப.. (n.)

    வன் ந க் ம் ெதாண் ேவ பா க ள் (நவ ேபதத் ள்); அ வ வ வமாகக் கற் க்கப்ப ம் வம், 
ஆற்றல் (சத் );, ஒைத (நாதம்);,  ந்  எனப்ப ம் நான்  ேமனிகள்; the four of the nine manifestations of Šiva, 
viz., šivam. šatti, nddam and vindu, said to be invisible forms.

     " வஞ்சத்  நாதம் ந்

சதா வந் க  ச

வந்த  த்  ரன்றான்

மாலய ெனான்  ெனான்றாய்ப்

பவந்த  ம வ நா ங்

வநா பய ெமான்றா

நவந்த  ேபத ேமக

நாதேன ந ப்ப ெனன்பர"்

     ( . .  பக் 2;74);.

     [அ + உதவம் +   + ேமனி.]

அ வ வசமவா  பாரக்்க;see aruva-siva. Śama-vadi.

அ வம்

அ வம் aruvam, ெப. (n.)

   அ ைம (யாழ்ப்.);; scarcity, rarity (J.);.

ம. அ ம

     [அ  → அ  → அ  அ தல் =  ைறதல், அரிதாதல். அ  → அ வம்.]

 அ வம் aruvam, ெப. (n.)

   உ வ ன்ைம; formlessness, incorporeity, invisibility.

="அ வ   மா " (கந்த . உற்பத்.  வவ. 92);.

ம., க.,  . அ ப ; ெத. அ ப  ; Mar., Pali arũpa; Sinh. aropi.

     [அல் → அ. உ  → உ  → உ வம் → Skt ropa. அ + உ வம் –அ வம் → அ வம். ஒ.ேநா.; அ + வலம் - 
அவலம்.]

 அ வம் aruvam, ெப. (n.)

ெபரிய பாைன,

 large water pot.

     [அ -அ வம்]
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அ வர்

அ வர ்aruvar, ெப. (n.)

   த ழர;் the Tamils.

     "அ வ ர வ ெரனா  ைறஞ் னர"் (க ங், 452);.

ெத. அரவவார்

     [அ வா (நா ); + அர ்(ப.பா. ஈ );.]

அ வாநா , அ வா வடதைலநா  என்பன இைடக்காலக் ெகா ந்த ழ் நா கள் பன்னிரண்ட ள் 
இரண் . அைவ வட ேகா ல் வ க அல்ல  ெத ங்க நாடை்ட அ த் ந்தன. அ வா என் ம் 
ெபா ப் ெபயரால் அவ் ரண்டைன ம் ஒேர நாட் ன் இ ப களாகக் க னர ்ெத ங்கர.் 
அதனால், அவர ்த ழைர அ வாநாட்டார ்என் ங் க த் ல் அ வர ்அல்ல  அரவர ்என்றனர.்

அயலாரான வந்ேத கள் அல்ல  அ த்  வா ம் ற நாட்டார,் ஒ  நாடை்ட அதன் எல்ைலப் றப் 
ப ன் ெபயராற் ப்ப  இயல்ேப.

ஒ.ேநா ; க நாடகம் (ெதன்னா  ைமக் ம் கம யர ்இட்ட ெபயர)்;, இந்  (இந் யா ைமக் ம் 
உேராம ேரக்கர ்இட்டெபயர)்;.  ந்  →  ந்  → இந் .

அ வ -த்தல்

அ வ -த்தல் aruvaruttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ப் ர ன்ைம,  ெயா க்கம், க ம்பைக த யவற்றால் க ெவ த்தல்; to loathe, abhor, feel disgusted 
with on account of filthiness, evil conduct or rancour.

     [அர ் அரி, அரித்தல் = அ த்தல், அரி = பைக. அர ்→ அ . அ அ  → அ வ  (இ. .);. இனி, அறெவ  
→ அ வ  என் மாம்.]

அ வ ப்

 
 அ வ ப்  aruvaruppu, ெதா.ெப. (vbl.n.)

    க ெவ ப்  ( டா.);; disgust, loathing, abhorrence.

     [அ வ   அ வ ப் . ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

அ வ ளி

 
 அ வ ளி  aruvaruḷimūli, ெப. (n.)

    ற்றாமணக் ; small-seeded castor-oil plant, Ricinus communis (சா.அக.);.

அ வல்

அ வல் aruval, ெப. (n.)

   1. இ கப் ணிக் ம் வ ; griping pain.

வ ற்ற வல்.

   2. கண் கரித்தல்; irritation of the eyes (சா.அக.);.

   3.  ன்பம் ( ங்.); ; affliction.

ம. அ வல்

     [அ தல் = ேநா த் தல்,  ன் த் தல்.  அ  → அ வல்.]

அ வன்

அ வன் aruvaṉ, ெப. (n.)

   உ ; one who has no visible body.

     "அ வனா வற்ேறா " ( . .  பக். 4 ; 31);.

அ வா-தல்

அ வா-தல் aruvātal,    6 ெச. . . (v.i.)

    றப்ப தல்; to be freed from rebirths.

     "அ ந்ேதன் வந் ன் ன யைடந்ேத ன வாய்ப் ேபாத லழ ேதா" ( வக. 3021);.

     [அ  + ஆ அல் → அ. உ  → உ  → உ வம் → Skt rupa. அ + உ  - அ  → அ .]

ஒ.ேநா. ; அ + வலம் - அவலம்.
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அ வா

அ வா aruvā, ெப. (n.)

   இைடக்காலக் ெகா ந் த ழ்நா  பன்னிரண்ட ள் ஒன்றான அ வா நா ; one of the 12 regions where 
vulgar dialects of Tamil were said to be spoken during the mediaeval period.

     "பன்  ய வா வதன் வடக் " (நன். 273,  த்.);.

அ வாநா  பாரக்்க;see aruva-nadu.

அ வாட்

அ வாட்  aruvāṭṭi, ெப. (n.)

   அ வாநாட் ப் ெபண் (ெதால். ெசால். ெபயர.் 11, நச.் உைர);; woman of aruvanadu.

ெத. அரவத

அ வாணம்

அ வாணம் aruvāṇam, ெப. (n.)

   1. ெசப் த் தட் , தாம்பாளம்; copper tray, platter.

   2. ேகா ல் சே்சா  ( ரசாதம்); (ேகா ெலா. 50); ; food offered to a deity in a temple.

இ  ரிவாண ெமன ம் ப ம். ேதவநிைலயங்களி ந்  (ேதவாலயங்களி ந் ); ெபரிேயாரக்் ச ்
ெசய் ஞ் றப் ற்  வழங்கப்ப ற  (சங்.அக.);.

க. அரிவாண ; ெத. அரிவாண  ;  ரா . தரிவாண.

அ வாணா

அ வாணா  aruvāṇāṭu, ெப. (n.)

அ வா நா  பாரக்்க;see aruva-nadu.

     'அ வாணாட்டார ் ளத்ைதக்ேகணிெயன் ம்......... வழங் வர ்(நன். 272, ம ைல.);.

     [அ வாள் + நா .]

அ வாநா

அ வாநா  aruvānāṭu, ெப. (n.)

   இைடக்காலப் பன்னி  ெகா ந்த ழ் நா க ள் ஒன் , ெதன்னாரக்்கா  மாவட்டத் ெலா  
ப ம் அடாரக்்கா  மாவட்டத் ெலா  ப ஞ் ேசரந்்த நிலப்பாகமாகத் ெதரி ன்ற ; one of the 12 
regions where vulgar dialects of Tamil are said to have been spoken during the mediaeval period, possibly comprising a por-
tion of the South Arcot district and another of the North Arcot district.

     'ெசந்த ழ் ேசரந்்த பன்னி  (ெகா ந்த ழ்);

நிலமாவன............ அ வாநா ,............என இைவ' (ெதால். ெசால். எசச். 4, உைர);.

அ வாவடக்

அ வாவடக் _, ெப. (n.)

அ வா வடதைல பாரக்்க;see aruva-vada-talai (சங்.அக.);.

     "ெதண்பாண்  ட்டங் டங்கற்கா ேவண்

பன் ய வா வதன்வடக் .................." (நன். 272, ம ைல.);.

அ வாவடதைல

அ வாவடதைல aruvāvaḍadalai, ெப. (n.)

   இைடக்காலப் பன்னி  ெகா ந்த ழ் நா க ள் ஒன் , அ வா நாடை்டய த்  அதற்  
வடக் ந்த , ெப ம்பா ம் இற்ைறச ்ெசங்க நீரப்்பட்  (ெசங்கற்பட் ); மாவட்ட ம் 
அதைனய த்  வடக் ள்ள ஒ   நிலப் ப ம்; one of the 12 regions where vulgar dialects of Tamil are 
said to have been spoken during the mediaeval period, possibly the Chengalpattu district together with an adjoining portion of 
land in the north.

     "ெசந்த ழ் ேசரந்்த பன்னி  (ெகா ந்த ழ்); நில மாவன........._. அ வா வடதைல............ என இைவ' 
(ெதால். ெசால். எசச். 4, உைர);.

அ வாள்

அ வாள் aruvāḷ, ெப. (n.)

அ வா பாரக்்க;see aruva.

ெகா ந்த ழ் நிலம் .................. ெதன்பாண்  ட்டங் டங்கற்கா ேவண்  பன்  ய வா வதன் 
வடக் ................. என் ம் இப் பன்னி  நா மாம்" (நன். 272, ம ைல.);.

அ வாள்வடதைல

அ வாள்வடதைல aruvāḷvaḍadalai, ெப. (n.)

அ வாவடதைல பாரக்்க;see aruva-vada-talai.

     'அ வாள் வடதைலயார ் ளிைய எ ன ெமன் ம்............ வழங் வர'் (நன். 272. ம ைல.);.
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அ வாளர்

 
 அ வாளர ்aruvāḷar, ெப. (n.)

   அகத் யனாரால் ெதன்னாட் ற் ேயற்றப்பட்டவராகச ்ெசால்லப்ப ம் ஒ  வ ப்பார;் name of a tribe 
said to have been established by Agastya in South India and to have inhabited Aruvanddu.

அவ ம் (அகத் யனா ம்); ெதன் ைசக் கட் ேபா ன்றவர.்............... வராப ப் ேபாந்  நிலங்கடந்த 
ெந  யண்ணல் வ க்கண் அரசர ்ப ெனண்மைர ம்

ப ெனண்  ேவளி ள்ளிட்டாைர ம் அ வாளைர ங் ெகா ேபாந்  கா ெக த்  
நாடாக் ..................... (ெதால். எ த் . பா , நச.் உைர);.

     [அ வாள் + அர.் 'அ வாள்' ஒ  நாட் ன் ெபயர.் 'அர'் ப.பா. ஈ .]

அ

அ  aruvi, ெப. (n.)

   1. மைல னின்  ம் நீர் ழ்ச் ; waterfall, cascade.

     "அ க் ன்ற  ைமவனச ்சார ம்" ( வக. 1779);.

   2. ஆ  (ெபா .நி.);; river.

   3. க கம் ( டா.);; estuary of backwater.

   4. நீ ற்  (F.);; spring at the foot of a hill.

   5. நீர;் water.

     "அ  யாம்பல்" (ப ற். 71- 2);.

   6. ஒ ங் , வரிைச; arrangement, row.

     "ேவல க் கண்ணினார"் ( வக. 291);.

   7. மைல (ெபா . நி.);; hill, mountain.

ம. அ  ; க. அர்  ;  . அ ெவ.

     [அ தல் = அ தெ்தா தல். அ  → அ . 'இ'  . த. ஈ .]

 அ  aruvi, ெப. (n.)

   1. அ த்த ஒ  க் க ர;் sheaf of corn.

     "அ கட் ம் வல்லயக் காரர"் (ெதய்வச.்  ற .);.

அ த் ன்( )-
தல்

அ த் ன்( )-தல் aruviddiṉṉudal,    14 ெச.  ன்றா . (v.t.)

    கத் ன் த் தல்; to cause greatpaia.

     "அ த் ன் ட வஞ் நின் னைடந்ேதன்" ( வ். ெபரிய . 7.7 ; 1);.

     [அ தல் =  ன் த் தல். அ  → அ  (இ.கா. .எ.);. அ  +  ன்.  ன் தல் = 
ன்றாற்ேபாலரித்தல். ஒ.ேநா ;  ன ன் தல்.]

அ நீரத் ம்பல்

 
 அ நீரத் ம்பல் aruvinīrdadumbal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   கண்ணினின்  தாைரயாக நீர ்வ ங் கண்ேணாய்; an eye disease characterised by secretion and discharge 
of tears, lachrymation (சா.அக.);.

     [அ  (இ.கா. .எ.); + நீர ்+ த ம்பல். த ம் தல் = நிைறதல், நிைறந்  வ தல். 'அல்' ெதா. ெப. ஈ .]
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அ ைலக்காலம்

 
 அ ைலக்காலம் aruvilaikkālam, ெப. (n.)

   பஞ்சகாலம்; days of famine, characterised by exorbitant prices of commodities.

     [அ  +  ைல + காலம்.]

அ ெவட்டல்

 
 அ ெவட்டல் aruviveṭṭal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

அ ெவட்  பாரக்்க;see aruvi-vettu.

அ ெவட்

அ ெவட்  aruviveṭṭu, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   அ வைட; harvesting.

     "நாற்  ந ைக அ  ெவட் " (தண் ைக. பள். ஆராய். 1);.

அ

 
 அ  aruvu, ெப. (n.)

   அத் ; fig, Ficus glomeraia (சா.அக.);

     [அர ்→ அரக் . அர ்→ அ  → அ  = ெசங் கனிமரம்.]

 அ  aruvu, ெப. (n.)

அ கங்கடை்ட பாரக்்க:

 See arukarikaffai

     [அ -அ ]

அ -தல்

அ -தல் aruvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t)

   அ தெ்தா தல்; to wear away, as a flood the banks of a river.

கைரைய ஆற்  ெவள்ளம் அ ற  (இ.வ.);.

   2.  ன் த் தல்; to aflict, gripe.

     "அ ேநாய் ெசய் " ( வ். ெபரிய . 9 7 ; 6);

-, 5 ெச. . . (v.i.);

   ெவள்ளம்ேபால் ெமல்லச ்ெசல் தல்; to move or flow down gently.

     [அர ்→ அரி. அரித்தல் =  அ தெ்தா தல். அர ்→ அ  → அ .]

 அ -தல் aruvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ட் தல் ( ன்.);; to approach.

     [அல் தல் = ெபா ந் தல். அல் → அள். அள் தல் = ெந ங் தல், ெச தல். அள் → அர ்→ அ  → 
அ . ஒ.ேநா ; அ  → அ .]

அ கால்

 
 அ கால் aruvukāl, ெப. (n.)

   அ கால்; door frame.

     [அள் → அ  → அ  + கால்.]

அ -தல் பாரக்்க;see aruvu.
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அ டம்

அ டம்  aruvuḍambu, ெப. (n.)

    ண்ணிய டம்  ( க் ம சரீரம்);, உ டம்  என்பதற்  எ ர;் the subtle body, opp. to uruvudambu.

     'உடம்ெபன்ற ெபா ைமயான், உ டம் ம் அ டம் ங் ெகாள்ளப்ப ம். அவற் ள் அ டம்பாவ  
பத் வைகப் ெபா ணரே்வா ம் (இந் ரிய ணரே்வா ம்); ஐவைக வளிகேளா ம் 
(வா க்கேளா ம்); காம ைன ைள கேளா ங் ய மனம்' ( றள், 345, பரிேம. உைர);.

     [அ  + உடம் .]

அ

அ  aruvuru, ெப. (n.)

   1. அ ம் உ ம்; that which has no form and that which has any form.

   2. அ வம் பாரக்்க;see aru-y-uruyam.

     "அ வ மாெயங்  மமரா நிற் ம்" ( த த் . 4;16);.

     [அ  + உ .]

அ , உ  பாரக்்க;see aru, uru

அ வம்

அ வம் aruvuruvam, ெப. (n.)

    வக் ம் ஒளிப் ழம் ம் ேபான்  அ ெவன் ம் உ ெவன் ம் ெசால்லலாகாத ; form which can be 
said to be of no form, as the Śiva-linga or a flood of light.

     "அ வந் தான த லா ைழயா யான்மா

அ வ மன்றா  ண்ைம-ய  வாய்த்

ேதான் ட னில்லா  ேதான்றா  நில்லா

ேதான்றன் மலரம்ணம்ேபாற் ெறாக் " ( .ேபா. சாதன. 7. 3;1);.

     [அ  + உ வம்.]

அ , உ வம் பாரக்க;see aru, uruyam.

அ ேவதைன

 
 அ ேவதைன aruvētaṉai, ெப. (n.)

   ெப ேநா , ெப ந்ெதால்ைல; great torment, severe affliction.

உன்னால் நான் அ ேவதைனப்ப ேறன் (உ.வ.);.

     [அ  + ேவதைன. ேவதல் = எரிதல், ேநாதல், வ ந் தல். ேவ → ேவத → ேவதைன. 'அைன' ெதா.ெப.ஈ .]
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அ ள்( )-தல்

அ ள்( )-தல் aruḷḷudal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1. இரக்கங் காட் தல்; to be gracious to, to show favour.

     "அ ளாத நீர ளி" ( ல். வாய். 1. 4;6);.

   2.  வன் (இைறவன்); ப த்த ஆதன்கட்  (பக் வ ஆன்மாக்கட் );  டளித்த லா ய ஐந்தாம் 
ெதா ைலச ்ெசய்தல்; to grant eternal bliss, as šiva (God);, to perfected souls.

   3. ம ழ்தல்; to rejoice.

     "அரிம  ெரா  நின் னவ்வ  ற ளி" (ெதால். ெபா ள். கற். 5, நச.் உைர ேமற்ேகாள்);.

   4.  க்கம் த்தல்; to keep awake (சா.அக.);

-, 6 ெச. ன்றா , (v.t.);

   1. அளித்தல்; to grant, bestow.

ஏற்றவரக்்  மாற்றா த ள் ெசய்ைக (தஞ்ைசவா. 126);.

   2. பைடத்தல்; to create.

     "ஆரணத் தான ள் பாரளித்தான்" (தஞ்ைசவா. 265);.

   3. காத்தல்; to protect, preserve.

     "ெபா த்ேத ய ள்வா ெயன்னா தாள் ெசன்னி ைனந்ேதன்" (கம்பரா. அேயாத் நகரநீ்ங் . 82);.

   4. அ ேளா  ெசால் தல்; to speak graciously.

     "நீதான் யாவன் அந்ேதா வ ள்ெகன் " (கம்பரா. அேயாத் நகரநீ்ங் . 76);.

அ ள்

அ ள் aruḷ, ெப. (n.)

   1. ெதாடர்  பற்றா ம் ைகம்மா  க தா ம் எல்லா ரக்ள் ேம ம் இயல்பாகச ்ெசல் ம் இரக்  
அன் ; grace, mercy, favour, benevolence.

     "அ ளில்லாரக்்கவ் லக ல்ைல" ( றள், 247);.

   2.  வன் (இைறவன்); 5ஆம் ெதா லா ய டளிப் ; deliverance of soul effected by siva.

   3.  வனாற்றல், பைர ( டா.);;Šiva's energy.

   4. ெகாைட; gift.

     "அ ளி லாரக்ளிைலந்த  நிகரக்் லா ரில்ைல" (ைநடத. நகர. 9);.

   5. நல் ைன ( ங்.);; good deeds.

   6. பட்ட ள்ள ரவன் நல் ைர (அ பவ ைடய ேத கன் உபேதசம்);; spiritual instruction by an 
experienced religious preceptor.

     "அ ளினா லாகமத்ேத ய யலாம்" ( . .  பக்.பா . 5);.

   7. அ டக்ட்டைள; gracious command.

     "ெகாண்  வ ெகன வ ங் ல   வ ள்" (ேகா ற் . இரணிய. 51);.

   8.  கெவாளி,  கக்கைர; brightness of appearance.

கத் ல் அ ளில்ைல.

ம., க., பட. அ ள் ; ெத. அ .

அ ள்(ஞ);-தல் பாரக்்க;see arul.

அ ள்ெசய்-தல்

அ ள்ெசய்-தல் aruḷceytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ ெளா  ெசால் தல்; to speak graciously.

     "உள்ளப  ய ள்ெசய்ய ேவண்  ெமன" (ேகா ற் . பதஞ், 6);.
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அ ள்ேசா

அ ள்ேசா  aruḷcōti, ெப. (n.)

   1. ஒ  ெசய்ந் நஞ்  (ெகௗரிபாடாணம்);; a kind of arsenic (சா.அக.);.

   2. அ ட்ேசா  பாரக்்க;see arut-codi.

     [அ ள் + Skt. jyotis → த.ேசா .]

அ ள்பா

 
 அ ள்பா  aruḷpāṭu, ெப. (n.)

   அ டக்ட்டைள; gracious commandment (சம்.அக.);.

அ ளிப்பா  பாரக்்க;see aruli-p-pddu.

     [அ ள்ப  → அ ள்பா  ( த. .ெதா.ெப.);.]

அ ள்பாத

 
 அ ள்பாத  aruḷpātamūli, ெப. (n.)

   நரிப் பாைல; fox milkwort, Oxystelma wallichii (சா.அக.);.

அ ள் ரிபத் ரம்

அ ள் ரிபத் ரம் aruḷburibattiram, ெப. (n.)

   அரசன், ஒ வனின் ஊ யத்ைத ம் மறத்ைத ம் பாராட்  ஊர ் த யவற்ைற அவ க்  
மானியமாக அளித்ததற்  எ க்ெகா க் ம் ஆவணம் ( சந். 31);; title deed given in confirmation of a 
royal grant of land to one, in recognition of his service and valour (சங். அக.);.

     [அ ள் +  ரி + பத் ரம். Skt. pattra → த. பத் ரம்.]

அ ள்மரம்

 
 அ ள்மரம் aruḷmaram, ெப. (n.)

    ரந்்த மா ைளமரம்; an old pomegranate tree (சா.அக.);.

அ ள்மாரி

அ ள்மாரி aruḷmāri, ெப. (n.)

   1. அ ள்மைழ; shower of blessings.

   2. அ ள்ெபா ேவான்; one who showers blessings.

     "அ ள்மாரி யரட்ட க் " ( வ். ெபரிய . 3. 4;10);.

அ ள்வ வன்
அ ள்வ வன் aruḷvaḍivaṉ, ெப. (n.)

    வ ரான் (நாம ப. 10);;Śiva, as embodiment of grace.

அ ள்வைர 
(ேரைக)

 
 அ ள்வைர (ேரைக) aruḷvarairēkai, ெப. (n.)

     [ம வைர =  த் ேரைக.  ங்கள்ேம  = சந் ரேம .]

அ ள்வாக்

 
 அ ள்வாக்  aruḷvākki, ெப. (n.)

    வ ள் ெபற்ற பாவலன் அல்ல  நாவலன்; one whose utterances are divinely inspired.

அ ளக்கமயம்

 
 அ ளக்கமயம் aruḷakkamayam, ெப. (n.)

    வைள; three-lobed night-shade, Solanum trilobatum (சா.அக.);.

அ ளகம்

 
 அ ளகம் aruḷagam, ெப. (n.)

   ெவள்ெள க்  (மைல.);; white madar, Calotropis gigantea.
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அ ளப்பா

அ ளப்பா  aruḷappāṭu, ெப. (n.)

   அ ட ்கட்டைள (ஈ . 6.9; 73); ; gracious commandment.

அ ளிப்பா  பாரக்்க;see aruli-p-padu.

     [அ ள (நி.கா. .எ.); + ப . அ ளப்ப  → அ ளப்பா  ( த. .ெதா.ெப.);.]

அ ளம்

 
 அ ளம் aruḷam, ெப. (n.)

   ெபான் (ைவ. .);; gold.

அ ளர

அ ளர  aruḷarasi, ெப. (n.)

   1. ெவட்பாைல (மைல.);; ivory tree.

   2.  டசப்பாைல ( .அ.);; conessibark (ெச.அக.);.

அ ளரி

அ ளரி  aruḷarisi, ெப. (n.)

   1. ெவட்பாைலயரி ; the seeds of Medicinal Echites, Holarrhena anti-dysenterica.

   2.  டசப்பாைல; a plant, Holanhena codaga (சா.அக.);.

அ ளல்

 
 அ ளல் aruḷal, ெப. (n.)

   ெப ங்ெகாைட ( ங்.);; liberality, generosity, munificence.

அ ள் பாரக்்க;see arul.

அ ளவம்

அ ளவம் aruḷavam, ெப. (n.)

   1. அ ஞ் ல் ( ன்.);; sage-leaved alangium (ெச.அக.); - ancola fruit plant, Alangium lamarckii alias A. decapetatum 
(சா.அக.);.

   2. ெப மரம் (மைல.);; tooth-leaved tree of heaven (ெச.அக.); – fetid tree, Plumosa alba (சா.அக.);.

ம வ. அ வம்

அ ளறம்

அ ளறம் aruḷaṟam, ெப. (n.)

   அ ளா ய அறம்; virtue of grace.

     "அ ளறம் ண்டெவா ெப ம் டை்க ன்" (மணிேம. 5 ; 75);.

     [அ ள் + அறம்.]

 அ ளறம் aruḷaṟam, ெப.(n.)

   உ ரக்ளின் ெபா ட் செ்சய் ம் அறசெ்சயல்; meritorious deeds performed in favour of living beings.

     [அ ள்+அறம்]

அ ளறம் ண்ேடா
ன்

 
 அ ளறம் ண்ேடான் aruḷaṟambūṇṭōṉ, ெப. (n.)

    த்தன் (மணிேம.);; the Buddha.

     [அ ள் + அறம் +  ண்ேடான்.  ண் →  ண்டவன் →  ண்டான் →  ண்ேடான் ( ைனயா. ெப.);.]

அ ளா

 
 அ ளா  aruḷāci, ெப. (n.)

   ேவம் ; margosa (சா.அக.);.

676

www.valluvarvallalarvattam.com 676 of 19068.



அ ளாேதா யம்

 
 அ ளாேதா யம் aruḷātōtiyam, ெப. (n.)

    ளிப் லந்ைத; sour jujuba, Zizyphus jujuba (சா.அக.);.

அ ளாந்ைத

 
 அ ளாந்ைத aruḷāndai, ெப. (n.)

   பாைள ைடச்  (L.);; Indian Colasanthes (ெச.அக.);— Indian Colasanthes, Oroxylum indicum (சா.அக.);.

அ ளாப் , 
அ ளா

 
 அ ளாப் , அ ளா  aruḷāppuaruḷāpu, ெப.. (n.)

   சாரைண (மைல.);; purslane-leaved Trianthema (ெச.அக.); - nasar junghi plant, Trianthema monogyna (சா.அக.);.

அ ளாேபா கம்

 
 அ ளாேபா கம் aruḷāpōgigam, ெப. (n.)

    ளி மா ைள; sour pomegranate, Punica granatur (சா அக.);.

அ ளா

அ ளா  aruḷāḻi, ெப. (n.)

     " ைனெய  ம ளா ம்" (ேம மந் 1039.);.

     [அ ள் + ஆ .]

அ ள், ஆ  பாரக்்க;see arul, ali.

அ ளா ேவந்தன்

அ ளா ேவந்தன் aruḷāḻivēndaṉ, ெப. (n.)

   1. கட ள் ( ன்.);; God.

   2. அ டச்க்கரம் உ ட் ம் அ கன்; Arhat, as wielding the disc of grace.

     [அ ள் + ஆ  + ேவந்தன்.]

அ ள், ஆ , ேவந்தன் பாரக்்க;see artil. ali, vēndan.

அ ளாளப் 
ெப மாள்

அ ளாளப் ெப மாள் aruḷāḷapperumāḷ, ெப. (n.)

   காஞ் ரத் த் மால் (S.I.I. iii. 188; Tirumal (Visnu);, as worshipped in Kāñjipuram.

     [அ ள் + ஆளன் + ெப மாள். ெப மால் → ெப மாள்.]

ெப மாள் பாரக்்க;see perumal.

அ ளாளன்

அ ளாளன் aruḷāḷaṉ, ெப. (n.)

   அ ள் நிைறந்த கட ள்; God, who is full of grace.

     " த்தா ைற ெப  மாேனய ளாளா" (ேதவா. 7.1 ; 1);.

க. அ ளா

     [அ ள் + ஆளன். ஆள் → ஆளன் = ஆள்ேவான், உைடேயான். 'அன்' ஆ.பா. ஈ .]

அ ளானவன்னம்

 
 அ ளானவன்னம் aruḷāṉavaṉṉam, ெப. (n.)

 refined gold (சா.அக.);.

     [அ ள் + ஆன + வன்னம் (தங்கம்);. அ ளம் = ெபான்.]

அ ளி

அ ளி aruḷi, ெப. (n.)

   1. (ேவ .);  ரம்;   2. இ ள்மரம்; ironwood of Ceylon, Mesua ferrea (சா.அக.);.

     [இ ள் → இ ளி → அ ளி.]
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அ ளிசெ்சய்-தல்

அ ளிசெ்சய்-தல் aruḷicceytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கட ள் அல்ல  வணங்கப்படத்தக்க ெபரிேயார ்அ ெளா  ெசால் தல்; to speak, as God or venerable 
persons.

     "நம் ெப மாட் க் கங்  நாயக ன ளிச ்ெசய்வான்" (ெபரிய . காைரக் 57);.

     [அ ளி + ெசய்.]

அ ளிசெ்சயல்

அ ளிசெ்சயல் aruḷicceyal, ெப. (n.)

   1. இைறவன் அல்ல  அரசன் கட்டைள; God's or king's gracious command.

‘ராஜா ன் அ ளிச ்ெசயற்ப க்  மந் ர ரத்்  ெவட் த்த ' (S.I.I. ii, 118);.

   2. அ யார ்பாடல்; poetical utterances of saints.

     "அ ளிச ்ெசயல்வா " (உபேதசரத், 3);.

ம. அ ளிசெ்சய் க

     [அ ளி + ெசயல்.]

அ ளிப்பா யன்

அ ளிப்பா யன் aruḷippāṭiyaṉ, ெப. (n.)

   ேதவ அல்ல  அரசக் கட்டைளைய நிைறேவற் ேவான்; executor of divine or royal commands.

     "அங்க ளிப் பா யேரா ட  னிவர ்க தைணந் '' (ேகா ற் .இரணிய, 52);.

     [அ ளிப்பா  → அ ளிப்பா யன்.]

அ ளிப்பா  பாரக்்க;see aruli-p-padu.

அ ளிப்பா

அ ளிப்பா  aruḷippāṭu, ெப. (n.)

   இைறவன் அல்ல  அரசன் கட்டைள; God's or king's gracious command.

     "ஆய  ரிராகவ ன ளிப் பாெடன வா ல்காப் பாள  ம ழ்ந்  ற ம்" (உத்தரரா. அ வ. 157);

-, இைட. (int.);

     'கட்டைளப்ப  ெசய்ேவாம்' என் ங் ப் ;

     'As it pleaseth thee!' said in response to a divine or royal command.

     "கணநாதர ளிப்பா ெடன்றாரக்ள்" (ேகா ற் . இரணிய. 51);.

ம. அ ளிப்பா  ; க. அ ளபா .

     [அ ளப்பா  → அ ளிப்பா . இனி, அ ளி = அ ளின னால், பா  = உண்டாைக என் மாம்.]

அ த்தசாரம்

 
 அ த்தசாரம் aruḷuttacāram, ெப. (n.)

   ஊரக்் ; Indiam house-sparrow, Passer indicus (சா.அக.);.

அ ப

 
 அ ப  aruḷubadi, ெப. (n.)

அ  பாரக்்க;see arulurudi.

அ நிைல

அ நிைல aruḷurunilai, ெப. (n.)

    வெப மான் க் ெகாள் ம் நிைல ( வ ட ்5. தைலப் );; manifestation of Śiva as a spiritual 
preceptor.

     [அ ன் + உ  (உ வம்); + நிைல.]

அ வம்

 
 அ வம் aruḷuvam, ெப. (n.)

அ ளவம் பாரக்்க;see arulavam.
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அ

 
 அ  aruḷuṟudi, ெப. (n.)

   ேவம் ; margosa, Melia azadirachta.

ம வ. அ ப

அ ெளா நீங்கல்

 
 அ ெளா நீங்கல் aruḷoḍunīṅgal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

அ ேளா யம்

 
 அ ேளா யம் aruḷōtiyam, ெப. (n.)

    ளிப் க் ெகா ந் ரி; sour grapes, Vitis vinifera (சா. அக.);.

அ ேளான்

அ ேளான் aruḷōṉ, ெப. (n.)

   1. கட ள்; God.

   2. அ ைடேயான் ( டா.);; gracious person.

அ னாவரி

 
 அ னாவரி  aruṉāvarisi, ெப. (n.)

   அ வைக யரி ள் ஒன்றான ம ந் ச ்சரக்  (சங்.அக.);; a kind of seed used in medicine.

அைர-தல்

அைர-தல் araidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ேதய்தல்; to become macerated, worn out.

     "நீளிைட யங்கெமங்  மைரந் ட" (ெபரிய .  நா . 360);.

   2. அைரபடல் (சங்.அக.);; to be ground.

ம. அர க ; க., பட. அெர ;  ட. அர ;  . அெர னி ; ெத. ரா  ; ேகாத. அரவ்், அரத் ்; ெகாலா. ராக் ; ேகாண். 
அரீதானா ;  . ராத்;  . ரா .

     [அர ்→ அரம், அர  → அரா , அர  → அர  → அரங்  அர ்→ அ . அர ்→ அைர. அைரத்தல் = அரா த் 
ளாக் தல் அல்ல  பைசயாக் தல்.]

அைர-த்தல்

அைர-த்தல் araittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேதய்த்தல்; to rub against, graze, mash.

     "அைரத்த வார ம்" (பாரத. நிைர. 29);.

   2. ெகாடை்ட நீக் தல்; to remove seeds.

   பஞ்சைரக் ம் ஆைல; gin.

   3. ந க் தல் (சங். அக.);; to crush.

   4. அம் ல் ைவத்  அைரத்தல்; to grind

     ''அைரத்த மஞ்சள தாவைத" (ேதவா. 7. 60;2);.

   5. ெபா த்தல்,  ளாக் தல், மாவாக் தல்; to pulvelise.

மாவைரக் ம் ஆைல.

   6. அ த்தல் ( ன்.);; to destroy.

   7. ேநா ல ந்தல் (சங்.அக.);; to be afflicted with sickness.

   8. ெவடக்ப்ப தல் (நாஞ்.);; to be ashamed (Näfi.);.

ம. அரய்க் க ; க. அெர  ; ெத. அரக  ;  ட. ெயைர ;  . அெர  ; பட. அெர.

அைர-தல் பாரக்்க;see arai.
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அைர

அைர arai, ெப. (n.)

   1. இைட; waist, loins.

     " ைனமணி யைரஞாெணா  ேபா ம்" (ெபரிய .  ஞான. 93);.

   2. பா ; half.

     "ேவணப்பா கஸ் ரி வைகக் த் தா ம்

ளங்கேவ யைரக்கழஞ்  ேவண்  வாேய"

   3. இ, உ என் ம் ன்னெவண்; the fraction.

   4. ந ; middle.

     "மைழயைமந் ற்ற வைர நா ளமய ம்" (ம ைரக். 649);.

   5. வ ; stomach.

     "கன்றைரப்பட்ட கயந்தைல மடப் " (மைலப . 307);.

   6. அல் ல்; the portion between waist and Pudendum muliebre.

   7. ெதாைட ன் ேமற்பாகம்; the upper part of the thigh (ெபா ந. 104, உைர);.

   8. தண் ; stem.

     " ள்ளைரத ்தாமைர" ( பாண். 183);.

   9. மரத் ன் அ ப்பாகம்; trunk of a tree.

     "ெபாரியைரத் ேதமா" (ைநடத. நாட் . 20);.

அைரக்கச்

அைரக்கச்  araikkaccu, ெப. (n.)

   1. இைடப் பட் ைக; waist-band, girdle.

   2. இைட ற் கட் ம் ஒ க்க உைட; narrow cloth tied about the waist and tucked in behind.

     [அைர + கட்  → கச் .]

அைரக்கசை்ச

 
 அைரக்கசை்ச araikkaccai, ெப. (n.)

அைரக்கச்  பாரக்்க;see arai-k-kaccu.

     [அைர + கட்  → கச்  → கசை்ச.]

அைரக்கட்

 
 அைரக்கட்  araikkaṭṭi, ெப. (n.)

   அைரயாப் ; inguinal bubo.

     [அைர + கட் .]

அைரக்க

 
 அைரக்க  araikkaḍi, ெப. (n.)

   இ ப் ண்டா ம் ெசா ண்; dhobies' itch, a kind of ringworm, Tinea circinata.

     [அைர + க .]
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அைரக்க வன்

 
 அைரக்க வன் araikkaḍuvaṉ, ெப. (n.)

அைரக்க  பாரக்்க;see arai-k-kadi (ெச.அக.);

   இ ப் , ெதாைடசச்ந் ,   இவ் டங்களிற் படரந்்  நைமசச் ண்டாக் ம் ஒ வைகப் பைட; a 
parasitic skin disease like ringworm marked by brownish eczematus patches on the inside of the thighs, lips, groins and the 
genitals, Tinea cruris (சா.அக.);.

     [அைர + க வன்.]

அைரக்கண்

அைரக்கண் araikkaṇ, ெப. (n.)

   1. பா  ய கண்; half-closed eyes.

அைரக்கண்ணாற் பாரக்் றான் (உ.வ.);.

   2.  ைறந்த பாரை்வ; partial sight.

அைரக்கண் பாரை்வ.

க. அெரகண் ; ெத. அரகண்  ; பட. அெர கண் .

     [அைர + கண்.]

அைரக்கண் றக்
கம்

 
 அைரக்கண் றக்கம் araikkaṇṇuṟakkam, ெப. (n.)

   அைரத் க்கம் அல்ல  பா   ய க்கம்; sleep with eyes half-closed or partial sleep.

     [அைர + கண் + உறக்கம்.]

அைரக்கண் ேபா -
தல்

அைரக்கண் ேபா -தல் araikkaṇpōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   கால்நைட த யன அைரக்கண்ேணா  பாரத்்தல் (ெபரியமாட். 129); ; to see with eyes half-closed, as 
cattle, etc.

     [அைர + கண் + ேபா .]

அைரக்காசப் ல்

 
 அைரக்காசப் ல் araikkācappul, ெப. (n.)

    ைனப் ல்; a species of grass (சா.அக.);.

     [ஒ கா. அைர + காசம் +  ல், Skt, kasa → த. காசம் = ஈைளேநாய்.  ைன வாய்ைவத்த உணைவ 
ண்டால் ஈைளேநாய் வ ம் என்பர.்]

அைரக்கா த்ெதா
ண்டன்

அைரக்கா தெ்தாண்டன் araikkācuttoṇṭaṉ, ெப. (n.)

    க எளியவன்; a poor, despicable fellow, pauper.

     "அைரக்கா த் ெதாண்ட னிவன்" ( ற . 833-4);.

     [அைர + கா  + ெதாண்டன்.]

அைரக்காணி

அைரக்காணி araikkāṇi, ெப. (n.)

 the fraction 1/160, as half a kani.

ம. அரக்காணி ; க. அெரகாணி.

     [அைர + காணி.]

அைரக்காய்சச்ல்

 
 அைரக்காய்சச்ல் araikkāyccal, ெப. (n.)

   நன்றாய்க் காயாத ங்கல் ெநல்ைல த்த வதவலரி  (இ.வ.);; rice husked from boiled paddy, not fully 
dried (Loc.);.

     [அைர + காய்சச்ல்.]
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அைரக்கால்

அைரக்கால் araikkāl, ெப. (n.)

 the fraction 1/8, as half of a quarter.

ம. அரக்கால் ; க. அெரகால்.

     [அைர + கால். எட் ெலா  பங்  நா ெலா  பங்கா ய காற்பங் ற் பா யாதலால், அைரக்கால் 
எனப்பட்ட .]

அைரக்கால்வா

அைரக்கால்வா  araikkālvāci, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக (S. I. I. ii, 115);; an ancient tax.

     [அைர + கால் + வா . வ மானத் ல் அல்ல  ஒ  ைளசச் ல் அைரக்காற்பங்  ெகா க்கப்பட்ட 
வரியா ந் க்கலாம்.]

அைரக்காற்சட்ைட

 
 அைரக்காற்சடை்ட araikkāṟcaṭṭai, ெப. (n.)

   சல்லடம்,  ட்  ( ழங்கால் க ); வைரயணி ம் காற்சடை்ட; shorts, drawers.

     [அைர + கால் + சடை்ட ட்  வைர அைரக்காலாதலால், அ வைரயணி ம் சடை்ட அைரக்காற் 
சடை்டெயனப்பட்ட .]

அைரக் ைர

 
 அைரக் ைர araikārai, ெப. (n.)

அைறக் ைர பாரக்்க;see arai-k-kirai.

அைரக் ரல்

 
 அைரக் ரல் araikkural, ெப. (n.)

   ெதளி ல்லாப் ேபச்  ( ைவ);; indistinct speech (Pond.);.

     [அைர +  ரல். அைர =  ைற.]

அைரக்

 
 அைரக்  araikkuruḍu, ெப. (n.)

    ைறந்த பாரை்வ; partial blindness, Amblyopia (சா.அக.);

க. அெர

     [அைர +  .]

அைரக் ழல்

 
 அைரக் ழல் araikkuḻl, ெப. (n.)

   அைர ஞாணிற் ேகாத்  அணி ம் மந் ரத்தக  அைடத்த ழல் (இ.வ.);; a pendant, encasing a mystic scroll, 
worn with the waist-cord (Loc.);.

     [அைர +  ழல். அைர = இ ப் .]

அைரக் ளகம்

அைரக் ளகம் araigguḷagam, ெப. (n.)

   1. ஒ  பட்டணம் ப ; a Madras measure approximately 2½ litres.

   2. அைரமரக்கால்; half a marakkal, equivalent to 8 or 10 measures varying according to places.

     [அைர +  ளகம்.]
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அைரக்

அைரக்  araikāṟu, ெப. (n.)

   1. பா ப் பங் ; half the portion or share.

   2. ம ப்பாகப் பா யள ; approximately half.

   3. அைரக்  காய்ந்த நீர,் ைகெபா க் ஞ் ள்ள நீர;் half-boiled water, tepid water, lukewarm water.

     [அைர +  .]

அைரக்ைகசச்ட்ைட

 
 அைரக்ைகசச்டை்ட araikkaiccaṭṭai, ெப. (n.)

   ெமா  ( ழங்ைகக்க ); வைர ைக ைவத் ள்ள ேமற்சடை்ட; half-sleeved jacket, shirt or. Coat.

ெத. அரசட்ட

     [அைர + ைக + சடை்ட ெமா வைர ள்ள ைக ஏறத்தாழப் பா யாதலால் அைரக்ைகெயனப்பட்ட .]

அைரக

 
 அைரக  araigaḍi, ெப. (n.)

அைரக்க  பாரக்்க;see arai-k-kadi.

     [அைர = இ ப் .]

அைரகல்

 
 அைரகல் araigal, ெப. (n.)

   அம் ; grinding stone.

ம. அரகல்  ; க. அெரகல் ; பட. அெர.

     [அைர = அைரப் .]

அைர ைலயத் 
தைல ைலய

அைர ைலயத் தைல ைலய araigulaiyattalaigulaiya,  .எ. (adv.)

   இ ப்பாைட ம்  தைல ப் ம் அ ம்வண்ணம் கப் பரபரப்பாய்; very hurriedly, even to the extent of 
letting one's waist-cloth and the tuft of hair on one's head to become loose.

     'அைர ைலயத் தைல ைலய வந் ' (ஈ , 3.5 ; 1);.

     [அைர ைலய + தைல ைலய. அைர, தைல என்பன ஆ ெபயெராத்த ஏற் ைர வழக்  (உபசார 
வழக்  - Transferred epithet);. 'அைர............ ைலய' என்ப  ஒ  மர த் ெதாடரெ்மா  (Idiomatic phrase);.]

அைர ளம்

அைர ளம்  araiguḷambu, ெப. (n.)

   கால்நைடகளின் ளம் ற் காணப்ப ம் ஒ  ற்றம் (ெபரியமாட். 19);; a defect in the hoof of cattle.

     [ஒ கா. அைர = அைரப் .]

அைர ைற

அைர ைற araiguṟai, ெப. (n.)

   1. ேபாதாைம; insufficiency, deficiency.

பணம் அைற ைறயா க் ற  (உ.வ.);.

   2.  ைன யாைம,  ற் ப்ெபறாைம; incompleteness, imperfection.

கட்டட ேவைல அைர ைறயாய்ச ்ெசய் க் ற  (உ.வ.);.

க., பட. அெரெகாெர.

     [அைர = பா . 'அைர ைற' (அைர ங் ைற மா த்தல்); - ஒ  மர ைணெமா .]
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அைரங்கரம்

அைரங்கரம் araiṅgaram, ெப. (n.)

   நானா ; a measure of capacity, as half of the symbol for kurupi.

     "வல்  சம்ப  கர மாய ங் கர மடவந்த னல ைரங்கரம்" (ைதலவ. ைதல. 6);.

     [ ணி 8 ப . அதற் க்  'ங' (ஙகரம்);.  ணி ற் பா  நானா  (நா ப );.  ணி 
ைற ல் ஙகர ெமனப்ப மாதலால், அ ற் பா  அைரஙகரெமனப்பட்ட . அைரஙகரம் → 

அைரங்கரம் (ம உ);.]

அைரசச்ட்ைட

 
 அைரசச்டை்ட araiccaṭṭai, ெப. (n.)

   உடற் ப ற்  ெசய்ய அணி ம் சல்லடம்; short drawers worn during athletic exercises.

ம. அரசச்ட்ட

     [அைரக்காற்சடை்ட → அைரசச்டை்ட.]

அைரசச்தங்ைக

 
 அைரசச்தங்ைக araiccadaṅgai, ெப. (n.)

    ள்ைளகளின் சதங்ைக ேகாத்த அைரயணி; string of jingling beads worn by children around the waist.

     [அைர = இ ப் . சலங்ைக → சதங்ைக.]

அைரசச்ந் வாதம்

 
 அைரசச்ந் வாதம் araiccanduvātam, ெப. (n.)

   நடக் ம்ேபா  இ ப் ம் ெதாைடசச்ந் ம் ேநா ம் ஊத (வாத); ேநாய்; rheumatic affect-tion of the waist and 
the groins, Lumbago (சா.அக.);.

     [அைர (இ ப் ); + சந்  (ெதாைடப் ெபா த் ); + Skt, vita → த. வாதம் (ஊதம்);.]

அைரசச்ம்பளம்

 
 அைரசச்ம்பளம் araiccambaḷam, ெப. (n.)

   சம்பளத் ற் பா யாகப் ெப ம் ப் ச ்சம்பளம் (உ.வ.);; pension (Com.u.);.

     [அைர + சம்பளம். அைர = பா .]

அைரசச்ல்லடம்

 
 அைரசச்ல்லடம் araiccallaḍam, ெப. (n.)

   அைரக்காற்சடை்ட (சங்.அக.);; shorts, drawers.

க. அெரசல்லண

     [அைர + சல்லடம்.]

அைரசச்வரம்

அைரசச்வரம் araiccavaram, ெப. (n.)

   1. தைல ம ப் ; shaving the head.

   2.  கம ப்  (இ.வ.);; shaving the face (Loc.);.

     [அைர (பா ); + Skt. kshaura → த. சவரம். அைரம ப்  (ப.வ.);.]

அைரசச்ாப்பா

 
 அைரசச்ாப்பா  araiccāppāṭu, ெப. (n.)

   உண் சச்ாைலகளில் வைரய க்கப்பட்ட ைறந்த அளவான சாப்பா ,  சச்ாப்பா  என்பதற்  
எ ர;் half-meal or limited meal, served in hotels, opp. to full meal.

     [அைர + சாப்பா .]
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அைரசச்ாப்

 
 அைரசச்ாப்  araiccāppu, ெப. (n.)

   மதங்கத் ன் ( தங்கத் ன்); கரைணப் பக்கத் ல் தட் ம் ெமல் ய தட் ; a gentle tap on the right head 
of madanigam, a skinned instrument of music.

     [அைர + சாப் . ச ( ரல்); → சா → சாப்  = பாடகன் ர ன் (voice); சமனிைலக் ரலான (the first note of 
the gamut); அல ற்  (key-note); ஒத்ததாக அைமக்கப்ப ம் ஒைச ள்ள மதங்கத் ன் வலப் றத ்தட் . 
அ ற் ைறந்த  அைரசச்ாப் .]

அைரசச்ாயம்

 
 அைரசச்ாயம் araiccāyam, ெப. (n.)

   இளஞ் சாயம் ( ன்.);; a slight tinge in dyeing.

அைரச் ட்

அைரச் ட்  araiccīṭṭu, ெப. (n.)

   ெதாடர ்வண் களி ம் ேபரியங் களி ம் 12 அகைவக்  உட்பட்ட வரக்் க் ெகா க் ம் 
அைரக்கட்டணச் ட் ; half-ticket, concession ticket for children below 12 years of age, issued at half rate, in trains and 
buses.

     [அைர +  ட் .]

அைரச் ர்

அைரச் ர ்araiccīr, ெப. (n.)

    ல லத்தாராற் க்கப்பட்ட ரவ்ரிைச ல் ஏறத்தாழப் பா யள ; half Šir, presents given to a bride by 
her parents, representing half of the dowry prescribed by usage.

     [அைர +  ர.்]

நாட்டான் ல ச் ர ்; 64 வள்ளம் அரி , 25 பைனவட் , 5 கவளி ெவற் ைல, 1 பட்டணம்ப ப் பாக் , 
1 ப  மஞ்சள், 4 ப  ெநய்,  ைற, ெபான் தா க்ெகா  ஆ ய இைவ.

ெகாங்க ெவள்ளாளர ் ல ச் ர ்; 45 உ பாக் கா , 10 வள்ளம் அரி , 25 ெவல்ல ண்ைட, 
ேதங்காய், ெவற் ைலபாக் , வாைழப்பழம் த யன.

அைரசபாரம்

அைரசபாரம் araisapāram, ெப. (n.)

   அரசாட் க் கடைம; the duties and responsibilities of government.

     "அ ந்தவ மைரச பார ரண் ேம" ( ளா. மந். 33);.

     [அரசன் → அைரசன் → அைரச + பாரம்.]

அைரசன்

அைரசன் araisaṉ, ெப. (n.)

   அரசன்; king.

     "அைரசரிற் றந் " (கம்பரா. அேயாத். மந்தைர. 69);.

     [அரசன் → அைரசன்.]

அைரசாந்

 
 அைரசாந்  araicāndu, ெப. (n.)

   அைரத்த ண்ணாம்  ( ன்.);; ground mortar, stucco.

     [அைர + சாந் . அைர = அைரத்த.]

அைர

அைர  araisi, ெப. (n.)

   1. அரசாள்பவள்; the reigning queen.

   2. ேகாப்ெப ந்ேத ; chief queen, queen consort.

   3. ேகாத்ேத க ள் ஒ த் ; one of the queens.

     [அரசன் → அைரசன் (ஆ.பா.); - அைர  (ெப.பா.);.]
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அைர ைல

அைர ைல araisilai, ெப. (n.)

   அம்  ( ங்.);; grinding-stone.

     "அைர ைல ழ்ப்  வ த்தல்" (ைதலவ. பா . 12);.

     [அைர (அைரக் ன்ற); + Skt. Sila → த.  ைல = கல்.]

அைர

அைர  araisu, ெப. (n.)

   1. அரசன்; king.

   2. அரசன் தன்ைம; kingliness.

   3. அர யம்; kingdom.

     [அர  → அைர .]

அைர கட்

 
 அைர கட்  araisugaṭṭu, ெப. (n.)

    ற் ார ்உரிைமவைக ( க். கல்.); ; a village perquisite (Pudu. Insc.);.

அைரெசல

 
 அைரெசல  araiselavu, ெப. (n.)

   உ ைலச ்சரக்  (மசாைலப்பண்டம்); (இ.வ.);; curry stuffs (Loc.);.

     [அைர ( ழம் ற் ம் காய்க ச ்சைமயற் ம் அைரக் ன்ற); + ெசல  (ெசலவா ம் அல்ல  
பயன்ப ம் ெபா ள்);. ெசல் → ெசல  (ெதா.ஆ .);.]

அைரேசா

அைரேசா  araicōṟu, ெப. (n.)

   1. ெசரியாத ேசா ; undigested rice-food.

   2. பா  ெவந்த ேசா ; half-boiled (cooked); rice (சா.அக.);.

அைரேசா ேபாற்க
தல்

 
 அைரேசா ேபாற்க தல் araicōṟupōṟkaḻidal, ெப. (n.)

   ெசரியாத ேசாற்ேறா  கலந்த க சச்ல்; diarrhoea with fluid stools containing undigested rice or food, Lienteric 
diarrhoea (சா.அக.);.

     [அைரசே்சா  (பா  ெவந்த ேசா ); → அைரேசா .]

அைரஞாண்

அைரஞாண் araiñāṇ, ெப. (n.)

   1. ஆண்மக்கள் அைர ற் கட் ங் க ; waist-cord worn by men and boys.

   2. அைரயணி ( ங்.);; ornament worn round the waist.

   3.  ணற் ன் ெசங்கல்வைர; rows of brick lining a well, bricky revetment of a well.

ம. அரஞ்ஞாண்.

     [அைர (இ ப் ); + நாண் (க , ெகா ); → ஞாண்.]

அைரஞாண் க

 
 அைரஞாண் க  araiñāṇkayiṟu, ெப. (n.)

அைரஞாண் பாரக்்க;see arai-nam.

     [அைர + ஞாண் + க .]

அைரஞாண் என் ங் ட் செ்சால் ன் வ ஞ்ெசால் உலகவழக் ற் ெபா ளிழந்த ேபா , க  
என் ஞ் ெசால் ட்டப்பட்ட . இ  ைகபடக் றல் (redundancy);. 'அரணாக்க ' என்ப  
க ங்ெகாசை்ச (barbarism);.
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அைரஞாண்ெகா

 
 அைரஞாண்ெகா  araiñāṇkoḍi, ெப. (n.)

அைரஞாண் பாரக்்க;see arai-nan.

     [அைர + ஞாண் + ெகா .]

     'அைரஞாண்க ' ஒத்தேத 'அைரஞாண்ெகா ' என்ப ம். ஆதலால் இ ம் ைக ப ெசால்ேல 
(redundant word);.

க  என்ப  லா ம் நாரா ம் ரிக்கப்பட்டைத ம், ெகா  என்ப  ெபான், ெவள்ளி த ய 
மாைழயாற் ெசய்யப்

பட்டைத ம் க் ம். இ ேவ இவற் ைட ேவற் ைம.

அரணாக்ெகா  என்ப  க ங்ெகாசை்ச (barbarism);.

அைரத்தைர-த்தல்

அைரத்தைர-த்தல் araittaraittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ன் அைரத்தைதேய ம்ப ம் அைரத்தல்; to grind again (சா.அக.);.

     [அைரத்  + அைர.]

அைரத்தைரத் ப்
டம்ேபா -தல்

அைரத்தைரத் ப் டம்ேபா -தல் araiddaraidduppuḍambōḍudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ம்பத் ம்ப அைரத்  நீற் தல்; to grind again and again for purposes of calcination (சா.அக.);.

     [அைரத்  + அைரத்  +  டம் + ேபா .]

அைரத்தவைள

 
 அைரத்தவைள araittavaḷai, ெப. (n.)

   வாலறாத அைரவளரச்் த் தவைள, தைலப் ரடை்ட; tadpole.

     [அைர + தவைள. அைர = பா .]

அைரத் ரைணயர
ம்

 
 அைரத் ரைணயரம் araittiraṇaiyaram, ெப. (n.)

   பா  ரண்ட அரம் (C.G.);; a half round file.

     [அைர (பா ); +  ரைண + அரம்.  ரள் →  ரைள →  ரைண.]

அைரத் சே்ச -
த்தல்

அைரத் சே்ச -த்தல் araittuccēvittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    க்கம்,  ண் த யனவற் ற்  ம ந்ைத அைரத் த் தட தல்; to grind and apply medicine as a protective 
covering for swelling, burns, wounds, ulcers, etc. (சா.அக.);.

     [அைரத்  + ேச .]

அைரத் ட்

 
 அைரத் ட்  araittuṭṭu, ெப. (n.)

   இற்ைற ஒ  கா ற் ச ்சமமான பைழய இ சல்  (தம் );; an old copper coin equal to one current paisa.

     [அைர +  ட் .]

அைரத் க்

 
 அைரத் க்  araittūkki, ெப. (n.)

    க் மர வைக; pillory (W.); (ெச.அக.);.

     [அைர (பா ); +  க் .  க்  →  க் . 'இ'  . த.ஈ .]
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அைரத்ெதாடர்

அைரதெ்தாடர ்araittoḍar, ெப. (n.)

   இைடத் ெதாடர ்(சங் );; waist-chain.

     "நா  மைரதெ்தாட ம்" ( வ்.ெபரியாழ். 1.3 ; 4);.

     [அைர = இ ப் . ெதா  → ெதாடர.் ெதா த்தல் = ேகாத்தல்.]

அைர நலம்

 
 அைர நலம் arainalam, ெப. (n.)

   காைள அைர ங் ைற மாகக் காய க்கப்ப தல்; not being properly castrated, as a bull.

     [அைர = பா ,  ைற. நல் → நலம் = நன்ைமயான ைன.]

அைரநலவன்

 
 அைரநலவன் arainalavaṉ, ெப. (n.)

   நன்றாக ைதய க்கப்படாத மா  (யாழ்ப்.);; bull not properly castrated (J.);.

     [அைர = பா . நலம் ( ைதய த்தல்); → நலவன். 'அன்' ஒ ைம .]

அைரநா

 
 அைரநா arainā, ெப. (n.)

    தைல; crocodile.

அைரநாண்

அைரநாண் araināṇ, ெப. (n.)

   இ ப் ற் கட் ம் க  அல்ல  ெகா ; waist-cord or waistchain.

     "ெபான்னைர நாெணா " ( ல். ெபரியாழ். 1. 6;2);.

     [அைர + நாண். அைர = இ ப் .]

அைர நாைவ

அைர நாைவ araināvai, ெப. (n.)

   1. கலப்ைபக் ெகா ன் ஒ பால் வைளந்த னி; the part of the ploughshare which is bent on one side.

   2. ஒ  பக்கம் வைளந்த மண்ெவட்  னி; tip of a hoe bent over.

     [அைர = பா ,  ைற. நா = அல . நா → நாைவ. 'ஐ' உைடைம .]

அைரநா

 
 அைரநா  araināḻi, ெப. (n.)

   ைகந்நா  என் ம் நாட் ப் ப ற் பா யள , உரி; half a country measure.

     [அைர + நா . அைர = பா .]

அைரநாள்

அைரநாள் araināḷ, ெப. (n.)

   1. பா நாள், ஒ  நாளிற் பா யள ; half a day.

   2. நள்ளிர ; midnight.

     "மைழயைமந் ற்ற வைரநா ளமய ம்" (ம ைரக். 649);.

     [அைர + நாள். அைர = பா .]

அைரநீர்

 
 அைரநீர ்arainīr, ெப. (n.)

    த்த காலங்களிற் பாசனமாகப் பாய்ச் ம் நீர ்(C.G.);; water for irrigation drawn from a public reservoir during a 
certain period of the year.

     [அ  (அ ைமயான); → அைர.]
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அைர ல்

அைர ல் arainūl, ெப. (n.)

   1. அைர நாண் (சங்.அக.);

 waist-cord.

   2. அைரசச்தங்ைக; string of tinkling beads worn by children around the waist.

   3. பா ,  ல், அ ைவமர அள ற் பா  12 ச ர அ ; half of a timber square measure.

     [அைர = 1, 2. இ ப்  ; 3. பா .]

அைர ன்மாைல

 
 அைர ன்மாைல arainūṉmālai, ெப. (n.)

   அைரப்பட் ைக, ேமகைல; women's girdle, broad chain-belt of gold.

     [அைர (இ ப் ); +  ல் (நாண்); + மாைல.]

அைரெநக்கல்

 
 அைரெநக்கல் arainekkal, ெப. (n.)

   பா  ப த்த , அைரப்பழம்; half-ripe fruit.

     [அைர = பா . ெந தல் = ெந ழ்தல், ெம வாதல், இள தல். ெந  → ெநக்கல் (ெதா.ஆ. .);.]

அைரெந

 
 அைரெந  araineṟi, ெப. (n.)

   ெதாைடச ்சந் ற் கட் ம் ெந க்கட் ; a sympathetic bubo (swelling); in the groins (சா.அக.);.

     [அைர = இ ப் . ெந த்தல் =  க்கா த்தல்,  ைறத்தல். ெந  = இ ய கட் .]

அைரேநாக்

 
 அைரேநாக்  arainōkku, ெப. (n.)

     [அைர = பா . ேநாக்  ( த. ெதா. ெப.); = ேநாக்கல், பாரை்வ.]

அைரப்பட்டம்

 
 அைரப்பட்டம் araippaṭṭam, ெப. (n.)

ஒ.ேநா ;  ன்னப் பட்டம் ( வமட மர );.

     [அைர = பா , இளைம. பட்டம் =  றப் ப் ெபயர,் பத .]

அைரப்பட் ைக

 
 அைரப்பட் ைக araippaṭṭigai, ெப. (n.)

   ெபண் ர ்இைடயணிவைக, ஒட் யானம்; gold or silver girdle or waist-belt worn by women over their dress.

ம. அரப்பட்ட

     [அைர = இ ப் . பட்  = படை்ட. பட்  → பட் ைக.]

அைரப்பட் னி

 
 அைரப்பட் னி araippaṭṭiṉi, ெப. (n.)

   பா யளேவ உண ண் த்தல்; being half-starved.

     [அைர = பா . பட்  =  ணி,  ைல. ஒ கா. பட்  → பட் னி = உண ல்லாத ேபா  வ ற் ல் 
ஈரத் ணிையப் ேபாரத்் க் ெகாண் த்தல்.]
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அைரப்பட் னி ட-
த்தல்

அைரப்பட் னி ட-த்தல் araippaḍḍiṉigiḍattal,    3 ெச.  .  . (v.i.)

   1. பா யளேவ ண ண் த்தல்; half-starvation.

   2. ம த் வ ைறயாக அைர ண ண்டல்; semi-starvation, the so called hunger cure (சா.அக.);.

அைரப்பட் னி பாரக்்க;see arai-p-pattini.

     [ ழ் →  ழ →  ட.  டத்தல் = ப த் த்தல்,  த்தல், இ த்தல்.]

அைரப்ப ப்

 
 அைரப்ப ப்  araippaḍippu, ெப. (n.)

   நிரம்பாக் கல் ; inadequate learning.

     [அைர = பா . ப  → ப ப் .]

அைரப்பணம்

அைரப்பணம் araippaṇam, ெப. (n.)

   1. இடத் ற்ேகற்ப ேவ பட்ட ஒ  பணம ப் ற் பா ; a coin, the value of which is equivalent to half a panam, 
varying in value from place to place.

   2. அைரப்பணம், ஒன்ேற காலணா (3¾  ட் );; a coin equal to one anna and three pies (சா.அக.);.

   பணம ப்  ேவ பா  ;இடம்     ம ப்

ெநல்ேவ     - 10 ட்  (40 சல் , 20 கா );

தஞ்ைச,     - 7½ ; ட்  (30 சல் , 15 கா );

இராமநாத ரம்

ச் ராப்பள்ளி   - 6 ட்  (24 சல் , 12 கா );

ெசன்ைன     - 3¾  ட்  (15 சல் , 7½ கா );

தாங் ர ்   - 4 சக்கரம் (24 சல் , 12 கா );

     [அைர = பா .]

பணம் பாரக்்க;see panam.

 அைரப்பணம் araippaṇam, ெப. (n.)

   அல் ல் (பண . 369);; Pudendum muliebre.

     [ஒ கா. அர (பாம் ); + பணம் (படம்);. ெபண் க் ப் பாம் ன் படத்ைத உவைம வ  லவர ்
மர .]

அைரப்பள்ளி

அைரப்பள்ளி araippaḷḷi, ெப. (n.)

   1. நாட் ப் றத ்ெதாடக்கப் பள்ளிகளில் காரி (சனி); ெதா ம் ைவத் க்ெகாள் ம் அைர நாட ்
பள்ளி; closing of primary or lower elementary schools after the morning session, on Saturdays in the rural areas.

   2. பள்ளிகளின் அைரநாள் ைற; half holiday for schools.

     [அைர = பா .]

பள்ளி பாரக்்க;see palli.
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அைரப்

அைரப்  araippu, ெப. (n.)

   1. அைரக்ைக; grinding, pulverising.

   2. அைரக்கப்பட்ட ; that which is ground.

   3. இ ப்ைபப் ண்ணாக் ; cakes of crushed matter left behind in the press after the extraction of oil from the 
oleagenous mahua seeds; these are used by some as soap.

     "ேசா ப் ைபத் ப்

ெசால்லைரப்பா ெநய்க் ற்கந்

ேத யைரப் பா ந் ெதளி" (ைதலவ. பா . 50);.

   4. அைரத்த யக்காய்; ground soap-nut.

   5. உடம் ல் ேதய்த்த எண்ெணையப் ேபாக் வதற்  அைரதெ்த த்த பசை்சப்பய  த ய 
பல்வைகப் ெபா ள்கள்; powdered substances such as green gram flour used for removing the oil from the oil smeared 
body.

     'அைரப் ' என் ஞ் ெசால், அைரப்  ைனையக் ப் ன் ெதா ற்ெபயர ்; அைரக்கப்பட்ட 
ெபா ைளக் ப் ன் ெதா லா  ெபயர.்

ம. அரப்  ; க. அெர.

அைரப் ளி

 
 அைரப் ளி araippuḷi, ெப. (n.)

   ேநாயாளி ன் பத் யத் ற்காக உண ல் அைரப் ளி டல்; regulating the diet by adding to curries only half of 
the normal quantity of tamarind.

     [அைர +  ளி.]

அைரப் ட்

 
 அைரப் ட்  araippūṭṭu, ெப. (n.)

   ெதாைடெய ம்  அைர டன் ெபா ந் ம் ெபா த் , ெதாைடசச்ந்  ( ைவ);; groin (Pond.);.

ம. அரப் ட்

     [அைர +  ட் .]

அைரப்ேபச்

 
 அைரப்ேபச்  araippēccu, ெப. (n.)

   ேபசத் ெதாடங் ம் ழந்ைத ன் ந்தாப் ேபச் ; indistinct words of a child beginning to learn speech, prattle 
of a child.

     [அைர + ேபச் .]

அைரப்ைப

அைரப்ைப araippai, ெப. (n.)

   1. காப் க்காக இ ப் ற் கட் ம் நீண்ட பணப்ைப; long. narrow canvas money-bag kept fastened round the 
waist for safety.

   2. ெபண் ; the genital of a female, Pudendum muliebre.

     [அைர = இ ப் .  ன்ெபா ள் உவைமயா ெபயரப்் ேபா .]

ைப பாரக்்க;see pai.

அைரப்ைபயாக் -
தல்

அைரப்ைபயாக் -தல் araippaiyākkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேவண் ய ேபாெதல்லாம்  தாக எ த்  கரத்ல் (ஈ , 1. 7;2);; to enjoy little by little, whenever 
wanted.

     [அைர + ைப + ஆக் . அைரப்ைப ள்ள பணத்ைத ேவண் ம் ேபாெதல்லாம் எ த் ச ்ெசல தல் 
ேபான்ற , ஒன்ைறச ்  தாக எ த்  கரத்ல்.]
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அைரப -தல்

அைரப -தல் araibaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. அைரக்கப்ப தல்; to be ground.

சாந்  நன்றாய் அைரபட ல்ைல (உ.வ.);.

   2. உைரசப்ப தல்; to be rubbed, irritated by rubbing.

ெதாைடசச்ந்  அைரபட் ப் ேபா ற்  (உ.வ.);.

   3. ப க்கப்ப தல்; to be derided.

அவன் பலரவ்ா ம் அைரப ன்றான் (உ.வ.);.

     [அைர = அைரப் . 'ப '  . .]

அைரபாணா

அைரபாணா araipāṇā, ெப. (n.)

    லம்பக் க வைக (ம .களஞ். 1, 66);; a kind offencing rod.

உ . பாணா.

அைரமண்டலம்

அைரமண்டலம் araimaṇṭalam, ெப. (n.)

   நாட்  ம த் வத் ற் கவனிக்கப்ப ம் 40 நாட ்ெகாண்ட மண்டலம் என் ம் கால அள ற் பா . 20 
நாள்; a period of 20 days, half of a mandalam, a period of 40 days observed in indigenous medical treatment.

மண்டலம் பாரக்்க;see mandalam.

     [அைர = பா . மண்டலம் = வட்டம்.]

அைரமணி

அைரமணி araimaṇi, ெப. (n.)

   1. அைரஞாண் மணி, அைரசச்தங்ைக; string of tinkling.

     [P]

     [P]

 beads worn by children around the waist.

ம. அரமணி.

   2. பன்னிரண்டைர மணி (ெச.நா.);; half past twelve o'clock (C.N.);.

   3.  ப்ப  நிைமயம், ஒ மணி ேநரத் ற் பா ; halfan hour, thirty minutes time.

     [அைர = இ ப் , பா .]

மணி பாரக்்க;see mani.

அைரம ம்

அைரம ம்  araimadiyirumbu, ெப. (n.)

   பா நிலாப் ேபான்ற ஒ வைக யாைனத் றட் ; a crescent-shaped goad for elephant.

     "அைரம  ம்ெபா " (ெப ங். உஞ்ைசக். 32; 96);.

ெத. ஆெரேகால

     [அைர (பா ); + ம  (நிலா); + இ ம்  (இ ம் னாற் ெசய்த அங் சம்);. 'இ ம் ' க யா ெபயர.்]

     [P]

அைரமைல

அைரமைல araimalai, ெப. (n.)

   மைலசச்ார ன் ந டம்; middle of a mountain slope or hill.

     'அைரமைல ன்கண்................மான் ைணகள்..........  ம்......... ெபா ன் மைல' ( றநா. 2. உைர);.
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அைரமனிதன்

 
 அைரமனிதன் araimaṉidaṉ, ெப. (n.)

   ம ப் க் ைறந்தவன்; man of low esteem.

‘ஆைட ல்லாதவன் அைரமனிதன்' (பழ.);.

     [அைர = பா .  ைற. Skt. manuja → த. மனிதன். த. மன் → Skt. manu → manuja.]

மன் பாரக்்க;see man.

அைரமனிதன ரி

 
 அைரமனிதன ரி araimaṉidaṉamuri, ெப. (n.)

   இளஞ் வனின் நீர;் urine of a small boy (சா.அக.);.

     [அைர (பா ); + மனிதன் + அ ரி. உவர ்→ உவரி → உமரி → அமரி → அ ரி.]

அைரமனிதன் பாரக்்க;see arai-manidan.

அைரமா

அைரமா araimā, ெப. (n.)

 the fraction 1/40, as half of orumd.

     "ஒ மா ன் ழைர ன் ேறா " (தனிப்பா. . 1, பக். 44);.

ம. அரம

     [மா = அள , ஒன் ற் க் ைறந்த ற்றள . ஒ மா = 1/20. ஆகேவ, அைரமா = 1/40. மாத்தல் = 
அளத்தல். மா → மாத் ரம் = அள , மட் , மா → மாத் ைர = எ தெ்தா க் ம் கால அள , 
ேநாயாளி ண் ம் ம ந்தள . மாத்தல் என் ம் ைன வழக் றந்த . மாத் ரம் → Skt matra 
மாத் ைர → Skt. mâträ.]

அைர

 
 அைர  araimūṭi, ெப. (n.)

     ெபண் ள்ைளகளின் அற்றம் (அம்மணம்); மைறப்ப ம், அர ைல வ வான ம், ெவள்ளி அல்ல  
ெபான்னாலான மான அைரயணி; pipal-leaf shaped plate of metal, worn by naked little girls to cover their pubes.

     [அைர = இ ப் .   →   = மைறப்ப . 'இ'  .  த. ஈ .]

     [P]

அைரயணி

 
 அைரயணி araiyaṇi, ெப. (n.)

   அைர லணி ம் அணிகலம்; any ornament worn around the waist.

     [அைர = இ ப் . அணி ( த. ெதா. ஆ .); = அணியப்ப வ .]

 அைரயணி araiyaṇi, ெப. (n.)

    வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvādanāi Taluk.

     [அைர-அணி]

அைரயணிைக

 
 அைரயணிைக araiyaṇigai, ெப. (n.)

    மணத் ல் மணமக்கள் ய ஆைடயணிைக; the bride and bridegroom performing the ceremony of wearing 
new clothes.
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அைரயர்

அைரயர ்araiyar, ெப. (n.)

   ெப மாள்ேகா ல்களில் நாலா ரத் ெதய்வப் ப வல்கைளப் பா ந் ெதாண்  ெசய்ேவார ்
(ேகா ெலா. 36);; priests in some Visnu temples whose duty is to chant the Divviya Prabandhas.

     [அரசன் → அைரசன் (ஒ.); - அைரசர ்→ அைரயர ்(ப.);.]

அைரயர்ேகாைவ

அைரயரே்காைவ araiyarāvai, ெப. (n.)

   தஞ்ைசத் தயாபரன் என்ற தைலவன் ேமற் பாடப்பட்ட ேகாைவப் ப வல் (கள யற்.90); ; a kövai on the 
chief Thayāparan of Thafijai, now not extant.

     [அரசன் → அைரசன் → அைரயன் (ஒ.); - அைரயர ்(ப.);. ேகா → ேகாைவ (ெதா. ஆ .);.]

அைரயல்

அைரயல் araiyal, ெப. (n.)

   1.  ைவயல் ( ன்.);; a ground pasty side dish used as seasoning for the main dish.

   2. அைரயலன் பாரக்்க (யாழ்ப்.);;see araiyalan (J.);.

     [அைரத்தல் = அ த் த் ேதய்த் த் ள் அல்ல  பைசயாக்கல். அைர + அல் (ெதா.ெப. ஈ .); - 
அைரயல் (ெதா. ெப., ெதா. ஆ .);.]

அைரயலன்

 
 அைரயலன் araiyalaṉ, ெப. (n.)

   ேசாம்ேப  (யாழ்ப்.);; lazy, inactive person, sluggard (J.);.

அவெனா  அைரயலன் (உ.வ.);.

     [அைர  அைரயல் → அைரயலன்.]

அைரய ைக பாரக்்க;see araiyal-idugai.

அைரய ைக

அைரய ைக araiyaliḍugai, ெப. (n.)

   உடக்ாரந்்தாவ  நின்றாவ  ஒரிடத்ைதத் ேதய்த் க்ெகாண் க்ைக ( ன்.);; rubbing or wearing away a 
place by sitting or standing.

   2. ேவைல ெசய்யாமல் அ கமாய் உண்ைக; eating too much without doing any work.

     [அைரயல் = 1. ேதய்த்தல். 2. பல்லால் அைரத்தல், உண் தல் (இ ப் க் க த் );. அைர → அைரயல். 
'அல்' ெதா.ெப. ஈ . இ  → இ ைக. 'ைக' ெதா.ெப. ஈ . இ தல் = ெசய்தல்.

இ வைக யைரய ம் ேசாம்ேப த்தனத்ைதக் ப்பா ணரத்் ம்.]

அைரயற்றநாள்

அைரயற்றநாள் araiyaṟṟanāḷ, ெப. (n.)

   மான்றைல ( க ரிடம்);, அ ைவ ( த் ைர);, காசம் (அ ட்டம்); என் ம் நாண் ன்கள் (ேசா ட. 
அக.);; the 5th, 14th and 23rd lunar asterisms.
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அைரயன்

அைரயன் araiyaṉ, ெப. (n.)

   1. அரசன்; king.

     "அைரயனாயம லக மாள்வதற் " (ேதவா. 7. 34;4);.

   2. ஒ  பைழய பட்டம்; an ancient title.

     'அைரயன் அரங்கன் சச்ன்' (S.I.I. iii, 438);.

ம. அரயன்

     [அரசன் → அைரசன் → அைரயன்.]

 அைரயன் araiyaṉ, ெப. (n.)

   1. (அைர ல் ஏேத  மணிந்தவன்); ஏேத  மணிந்த அைரைய ைடயவன் (சங்.அக.); ; a man wearing 
something or other round his waist.

     "ெவம்மான்ேறால் க்  மைரயன்" (கைலைச. 82);.

   2. பா ைய ைடேயான்; one who has half of a thing.

     [அைர = இ ப் , பா . அைர → அைரயன். 'அன்' ஆ. பா. ஈ .]

 அைரயன் araiyaṉ, ெப. (n.)

    ள்; powder (சா.அக.);.

அைரயன்சம்பா

 
 அைரயன்சம்பா araiyaṉcambā, ெப. (n.)

   ெநல்வைக (A);; a kind of paddy.

சம்பா பாரக்்க;see šamba.

அைரயன் ேரா

 
 அைரயன் ேரா  araiyaṉvirōti, ெப. (n.)

   ேகாைவக்ெகா ; a creeper, Bryonia grandis (சா.அக.);.

     [அைரயன் + Skt, virodhin → த.  ேரா  (பைகவன்);.]

அைரயாப்

அைரயாப்  araiyāppu, ெப. (n.)

   1. ெதாைடச ்சந்  ( ைவ); ; groin (Pond);.

   2. ெதாைட க்  ண்டா ம் கட் ; Inguinal bubo (ெச.அக.);.

   பல மாதைரக் வதால் ெவடை்ட ( ர ேமக); அல்ல  ண் ( ரண); ேமகத் ெதாடர்  ஏற்பட் , 
ன்னர ்நரம் க் ேகாளாற் னா ம், ேநாய்ெகாண்ட ெபண்கைளப் ண வதால் ெவள்ைள 

ெவடை்டேயற்ப வதா ம் --------------- ஈன்ெபா களில் (ஜனேனந் ரியங்களில்);   (தா தம்); கண் , 
அங் ந்  அைர ன் நிணநீரக்் ேகாளத் ற் ப் பர ச ்ெசல்வதனால், ெதாைட க் ல் அல்ல  
கவட் ல் ெந கள் ெப த் க் கட் ையப் ேபாற் கா ம் ஒ வைகப் ண் ( ரண); ேநாய்; an 
inflammation and swelling of a lymphatic gland, generally in the groin, usually following chancroid, gonorrhoea, syphilitic 
infection or some other form of venereal disease, Inguinal bubo (சா.அக.);.

ம. அரயாப்

     [அைர = இ ப் . யாத்தல் = கட் தல். யா → யாப் . ' ' ெதா.ெப. ஈ . 'அைரயாப் ' ெதா. ஆ .]

அைரயாப் க்கட்

அைரயாப் க்கட்  araiyāppukkaṭṭi, ெப. (n.)

அைரயாப்  2 பாரக்்க;see araiyappu 2.

     [அைர + யாப்  + கட் .]
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அைரயா ப -தல்

அைரயா ப -தல் araiyāṟubaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

    ைறதல்; to decrease, lessen, to be reduced.

     " ரிவாேல அைரயா  பட் ச ் வந் க் ம்" (ஈ , 1.4 ; 2. பக். 176.);.

     [அைர (பா ); + ஆ  + ப . ப தல் = உண்டாதல்.]

அைரயா ப த் -
தல்

அைரயா ப த் -தல் araiyāṟubaḍuddudal,    2  . . (v.caus.)

    ைறயப்பண் தல்; to reduce.

     'அந்த ரஸத்ைத அைரயா ப த் ' (ஈ , 4 ; 4,  ர.);.

அைரயா ப -தல் பாரக்்க;see arai-y-arupadu-.

     [அைரயா ப  (த. .); → அைரயா ப த்  ( . .);. ப  → ப த் . ' '  . . ஈ .]

அைர ர

அைர ர  araiyiravu, ெப. (n.)

   1. நள்ளிர ; midnight.

     "மடவர ங் கைர ர ற் கண் த்தாள்" (ஞானவா.  த் . 75);.

   2. பா ர ; half the night, midnight.

     [அைர = பா . இ ைம = க ைம. இர ்→ இ . இர ்→ இர → இர .]

அைர ள்

அைர ள் araiyiruḷ, ெப. (n.)

   நள்ளிர ; midnight.

     "அைர  ண நாள்" ( ந். 190);.

     [அைர = பா . இர ்→ இ ள்.]

அைர ர  பாரக்்க;see arai-y-iravu.

அைர டம்

அைர டம்  araiyuḍambu, ெப. (n.)

   1. பா டம் ; half of the body.

   2. பா யளவாக இைளத்த டம் ; an emaciated or half-reduced body.

     [அைர = பா . உடல் → உடன் (உடம்); → உடம் .]

அைர ப்

 
 அைர ப்  araiyuppu, ெப. (n.)

   ேநாயாளிக் ரிய பத் ய ண ல் பா யளேவ உப் ச ்ேசரத்்தல்; regimen with half of the required quantity of 
salt.

ஒ.ேநா ; அைரப் ளி

அைர ரல்

 
 அைர ரல் araiyural, ெப. (n.)

   ம ந்தைரக் ம் க வம்,  யம் ; small mortar or hollow grinding stone for macerating medicines.

     [அைரக் ம் உரல்.]

உரல் பாரக்்க;see ural.

அைரெய த்

 
 அைரெய த்  araiyeḻuttu, ெப. (n.)

   ெந ங் கணக்ைகப்பற் ய ற்ற ; a smattering knowledge of the alphabet.

அைரெய த் க் கற் க் றான் (உ.வ.);.

     [அைர = பா . எ  → எ த்  (ெதா. ஆ );.]

696

www.valluvarvallalarvattam.com 696 of 19068.



அைரவ ப்

 
 அைரவ ப்  araivaguppu, ெப. (n.)

    ழந்ைதகளின் ெதாடக்க வ ப் ; beginner's class in a school for infants.

     [அைரவ ப்  =  தல் வ ப் ற் பா  ேபான்ற . வ  → வ ப் . ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

அைரவட்டம்

அைரவட்டம் araivaṭṭam, ெப. (n.)

   1. வட்டத் ற் பா ; semi-circle.

   2. அைர ; metal plate intended for covering the pubes of little girls.

     [அைர = பா . வள் தல் = வைளதல். வள் → வட்  → வட்டம்.]

அைரவடம்

அைரவடம் araivaḍam, ெப. (n.)

   அைரச ்சதங்ைக; string of beads round the waist, worn by little children.

     "அைரவட்டங்கள் கட் " ( ப் . 13);.

     [அைர = இ ப் . வள் தல் = வைளதல், உ ண்ைடயாதல், உ ண்  ர தல். வள் → வட்  → வட்டம் 
→ வடம் = உ ண்  ரண்ட நாண் அல்ல  ெகா .]

அைரவண்

 
 அைரவண்  araivaṇṭi, ெப. (n.)

   பா யளவான ண் வண் ; small-wheeled cart or half-sized bandy, generally covered.

     [அைர = பா . வள் → வண்  → வண்  = சக்கரம், சகடம்.]

அைரவ ரக்கண்

 
 அைரவ ரக்கண் araivayirakkaṇ, ெப. (n.)

   கம்மாளர ்க க ள் ஒன்  (சங்.அக.);; a tool used by goldsmiths.

     [அைர + வ ரம் + கண்.]

அைரவ றன்

 
 அைரவ றன் araivayiṟaṉ, ெப. (n.)

   க க்காய், அரி  ராத ெநல்; husk containing withered or half-ripe paddy grain.

     [அைர = பா , வ  → வ றன். வ  → அக . அைரவ றன் = அைர ண ண்ட வ ேபாலப் 
பா  ைளந்த அரி  அல்ல  உள்ளீ ள்ள லமணி.]

அைரவ

 
 அைரவ  araivayiṟu, ெப. (n.)

   பா  வ ,  வ  என்பதற்  எ ர;்   அைரவ ற் ச ்சாப்பா ; half bellyful, opp. to bellyful.

ம. அரவய

     [அைர = பா . ைவத்தல் = இ தல், உண தல். இல் → இடம். ைவ + இல் – ைவ ல் → வ ல் → 
வ ன் → வ .]

அைரவ ங் ைர
வ ம்

 
 அைரவ ங் ைரவ ம் araivayiṟuṅguraivayiṟum, ெப. (n.)

   வ  நிரம்பாைம; the state of not being bellyful.

அைரவ ங் ைறவ மாய்ச ்சாப் ட்  வந் க் றான் (உ.வ.);.

     'அைர......... வ ம்' மர ைணக் ட்  ெமா யான ெதாடரெ்மா  

அைரவ  பாரக்்க;see arai-vayiru.
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அைரவைளந்தான்

 
 அைரவைளந்தான் araivaḷaindāṉ, ெப. (n.)

   தா  பாய்சச்ா  கட் ம் ெவற் ச ் ற்றாைட; cloth worn round the waist without folding and tucking one end of it 
behind.

     [அைர = இ ப் . வைள → வைளந்தவன் → வைளந்தான் =  ற் க்கட் ன  ( ைனயா. ெப.);.]

அைரவைளவாசன
ம்

 
 அைரவைளவாசனம் araivaḷaivācaṉam, ெப. (n.)

     [அைர + வைள . Skt. asana → த. ஆசனம் (இ க்ைக);.]

அைரவ ப்

 
 அைரவ ப்  araivaṟuppu, ெப. (n.)

   பா  அல்ல  இளவ ப் ; partial frying.

அைரவா

அைரவா  araivāci, ெப. (n.)

   1. பா யள ; one half, half quantity.

இ ல் அைரவா  ேத ம் (உ.வ.);.

   2. அைர ச் ,  ச்  என்பதற்  எ ர;் half-breath, opp. to full breath (சா.அக.);.

ம. அரவா

அைரவாதம்

அைரவாதம் araivātam, ெப. (n.)

   1.  ழந்ைதகட்  இ ப் ன் ழாக ம் கால்களி ண்டா ம் இளம் ள்ைள தம் (வாதம் );; a kind of 
paralysis of the legs and the lower part of the body occuring in early childhood, Infantile paraplegia.

   2. ெதாைடச ்சந் ண்டா ம் ஒ வைக ஊதம்; paralytic pain in the groin, Bubonalgia.

     [அைர = இ ப் . Skt, vita → த. வாதம் = ஊதம்.]

அைரவாய்

அைரவாய் araivāy, ெப. (n.)

   1. வாய் நிைறயக்ெகாள்வ ற் பா ; half a mouthful.

   2. பங்கப்பட்ட வாய் (சங்.அக.); ; deformed or disfigured mouth.

ம. அரவாய்

அைரவாய்க்ெகா
ண் ன்னல்

அைரவாய்க்ெகாண் ன்னல் araivāykkoṇṭudiṉṉal, ெப. (n.)

   ேநாய்ப்பட்ட மா  த யைவ  ெம வாக இைரெய க்ைக (ெபரியமாட். 156);; eating in half-mouthfuls like 
sick cattle.

     [அைர (பா ); + வாய் + ெகாண்  +  ன்னல். ெகாள் → ெகாண்  (இ. கா.  . எ.);.  ன் →  ன்னல் 
(ெதா.ெப.);. 'அல்' ெதா.ெப. ஈ .]

அைரவாயன்

 
 அைரவாயன் araivāyaṉ, ெப. (n.)

   உைரயாட் ல் அல்ல  த க்கத் ல் ெதரிந்  ேபசத ்ெதரியாதவன் (இ.வ.);; one who is not able to hold his 
own in a learned discussion (Loc.);.

     [அைர = பா . வாய் → வாயன். 'அன்' ஆ.பா. ஈ .]

அைர ற்

 
 அைர ற்  araivīṟṟu, ெப. (n.)

   வட்டத் ற் பா ; semi-circle.

     [அைர = பா .   →  ற்  = ப . அைர ற் வைள  என்பதன் க்கம்.]

698

www.valluvarvallalarvattam.com 698 of 19068.



அைர ற் வைள

 
 அைர ற் வைள  araivīṟṟuvaḷaivu, ெப. (n.)

   அைரவைள க் (கமான்); கட்டடம் (C.E.M.);; semi-circular arch.

அைரெவட்

அைரெவட்  araiveṭṭu, ெப. (n.)

   1. ைதய ற் ைககாற் பா ெவட் ; half-cut in tailoring.

   2. பா யள  ெவட் ; half-cut in cropping the hair.

அைரெவ

 
 அைரெவ  araiveṟi, ெப. (n.)

   கட் யா ண்டா ஞ் மயக்கம்; partial intoxication.

அைரேவக்கா

 
 அைரேவக்கா  araivēkkāṭu, ெப. (n.)

   பா யள  ெவந் க்ைக; half-boiled condition.

ேசாற்ைற அைரேவக்காட் ல் வ த் க் ன்றனர ்(உ.வ.);.

     [அைர = பா . ேவ → ேவக்கா . 'கா ' ெதா.ெப. ஈ .]

அைரேவட்

 
 அைரேவட்  araivēṭṭi, ெப. (n.)

   ஆடவர ்இ ப் ற் கட் ம் ஆைட; cloth worn by males as an outer garment, covering from waist to ankles.

     [அைர = இ ப் , ேவ  → ேவட்  =  ற் க் கட் வ .]

ேவட்  பாரக்்க;see vetti.

அைரைவரக்கண்

 
 அைரைவரக்கண் araivairakkaṇ, ெப. (n.)

அைரவ ரக்கண் பாரக்்க;see arai-wayira-kkan.

அைரைவரம்

 
 அைரைவரம் araivairam, ெப. (n.)

   அரி  ராத ெநல் (இ.வ.); ; paddy with grains only half-developed for want of rain or water (Loc.);.

     [அைர = பா . வ ரத்்தல் =  ண்ணிதாதல்,  ரத்ல், வ ர ்→ வ ரம் → ைவரம்.]
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அேரா

அேரா arō, இைட. (part.)

   ஓர ்ஈற்றைசச ்ெசால்; an expletive at the end of a line in a verse.

     "ேநாதக ங்  லா மேரா" (க த். 33; 24-5);.

ம., ெத. அேர ; க. அல.

     [எல்ல → ஏல → ஏழ → ஏட → ஏடா → ஏேடா → எேடா → அேடா → அேரா ; அல்ல , ஏட → எட → அட → 
அடா → அேடா → அேரா.]

ஒ.ேநா ; அட → அடா → ெத. அரா → ரா.

     "ஏ ரா ேவாரி ெயன்பாள் எந் ண்  வஸ்  ெயன்பாள்" (தனிப்பா.  . 1, பக்.96);.

     'அடா' என் ம் ளி ைடச ்ெசால் ஆ உ ன்னிைலயாகப் பாட் ல் வ வ ண் .

     "நட்ட கல்ைலத் ெதய்வெமன்

நா  ட்பஞ் சாத் ேய

ற் வந்  ெமாணெமா ெணன்

ெசால்  மந் ர ேமதடா" ( வவாக் யர)்;.

     'ஏட' என் ம் ெசால் ம் அதன் ரி க ம்,  தற்காலத் ல் ேதாழைன ம் ஒத்ேதாைன ம் 
ளிக் ஞ் ெசாற்களா ந் ,  ன்னர ்ஏவலைன ம் இ ந்ேதாைன ம் ளிக் ஞ் ெசாற்களாக 

இ ந் ட்டன.

இனி, 'அேரா' என்ப  வைனக் க் ம் 'அரன்' என் ஞ் ெசால் ன் ளிவ வம் என மாம். இ , 
இைளப்பா ன்றவன் ' வ வா' என்  இைறவைன ளித்தல் ேபால்வ . அேரா + அரா – அேராவரா → 
அேராகரா என் ம் ளி ரடை்டைய ேநாக் க.

அல்

அல் al, ெப. (n.)

   1. மயக்கம்; confusion, delusion.

     "தன்ன  சாட்  யல்லாற்

சா ச்  யப்பயைனச்

ெசான்ன ைழ ெகட்ேடன் ெறாைலப்பேரா" (ஒ . ெபா . 6);.

   2. அந் ேவைள; evening.

     "அல்லங் கா ல் அ த  கம்பைல" (ம ைரக். 544);.

   3. க ைம; black.

     "அல்லாரந்்த ேமனிெயா  ண் கட ் ைற ெய ற் றாபாச வ வமான அந்தகா" (தா . ேதேசா. 9);.

   4. இ ள் ( ங்.);; darkness.

   5. இரா ( ங்.);; night.

     "அல் ம் பக  மனவரத ந் த்தால்" (சர வ யந். காப் );.

ம. அல்

     [பல ெபா ள்கள் கலக் ம்ேபா  கலக்கம் அல்ல  மயக்கம் உண்டா ன்ற . க ைம அல்ல  
இ டக் த் , ெபா வாக மயக்கக் க த் னின்  ேதான் ன்ற . ஒ  ெபா ைளப்பற்  அல்ல  
ெசய் ையப்பற்  ஒன் ந் ேதான்றாத நிைல, க நிறத்ைத அல்ல  இ ள்நிைலைய ஒத் க் ன்ற . 
இ ள் நிைலேய இர .

அல் தல் = கலத்தல்,  ைடதல்,  ன் தல். அல் = கலப் , கலக்கம், மயக்கம், இ ள், இர .]
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அல்கந்

அல்கந்  alkandi, ெப. (n.)

   மாைல யந் ப் ெபா ; evening twilight.

     "ெதய்வத்ைத......

அல்கந்  நின்  ெதா தல் ப " (ஆசாரக். 10);.

     [அல் → அல்  = இர . அந் தல் = கலத்தல். அந்  → அந்  = பக ம் இர ம் கலக் ம் ேவைள.]

அல்கல்

அல்கல் alkal, ெப. (n.)

   1. தங் ைக; abiding, staying.

     "பல் ங் கானல் அல் னம் வ தல்" (அகநா. 20;10);.

   2. நாள் ( ங்.);; day of 24 hours.

     "இ ங் ல்......... அல்க ம்.......  வ" (அகநா.25 ; 6-8);.

   3. இர ; night.

     "அல்கற் கன க்ெகால்" (க த். 90;21);.

     [அல் தல் = தங் தல். அல்  → அல்கல் = தங் ம் இர , தங் ச ்ெசல் ம் அல்ல  க ம் நாள்.

   ஒ.ேதா ;     "ைவக ம் ைவகல் வரக்கண்  மஃ ணரார்

ைவக ம் ைவகைல ைவ ெமன் ன் வர்

ைவக ம் ைவகற்றம் வாழ்நாண்ேமல் ைவ தல்

ைவகைல ைவத் ணரா தார"் (நால , 40);.]

 அல்கல் alkal, ெப. (n.)

   1.  ைற ; deficiency.

     "அல்க ன் ெமா ல வைறந் " (ைநடத. அன்னத்ைதக்கண். 66);.

   2. வ ைம ( வா.); ; destitution, want, poverty.

அல்க ம்

அல்க ம் alkalum,  . .எ. (adv.)

   நாேடா ம்; daily.

     "இ ங் ல்.......அல்க ம்......  வ" (அகநா. 25 ; 6-8);.

அல்கா

 
 அல்கா alkā, ெப. (n.)

    ைரச ்ேசணத் ல் க த்  வைளயத் க் க் ம் ெமத்ைத (இ.வ..);; inside padding of the collar of a 
horse (Loc.);.

     [ஒ கா. அல்  → அல்கா = தங் ம் ெமத்ைத.]
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அல் -தல்

அல் -தல் alkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. தங் தல் ( ங்.);; to stay, abide, lodge.

   2. நிைலத்  நிற்றல்; to be permanent.

—, 5 ெச. ன்றா . (v.t.);

   1. ேசரத்ல்; to reach, arrive at.

     "அவரல் வரே்பாய்......பழனங்கேள" ( க்ேகா. 249);.

   2. உணைவப் பலநாட் ச ்ேச த்  ைவத்தல்; to preserve, as food for many days.

     " ைலெக  றவரக்் கல் ைச வா ம்" ( றநா. 236 ; 2);.

     [ஒல் தல் = ெபா ந் தல். ஒல் → அல் → அல் . அல் தல் = ெபா ந் த் தங் தல்.]

 அல் -தல் alkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  ங் தல்; to shrink, diminish, lessen, diminish in quantity gradually.

   2. அ தல்; to be destroyed.

     "அளி  னாற்ெறா  வார் ைன யல் ேம" (ேதவா. 5. 23;10);.

     [ஒல் → ஒல் . ஒல் தல் = ஒ ங் தல்,  ங் தல், தளரத்ல், ெக தல். ஒல்  → அல் .]

அல்

அல்  alku, ெப. (n.)

   1.  ற்பகல்; afternoon.

     "அல்  நிழற்ேபா லகன்றகன் ேறா ேம" (நால . 166);.

   2. இர ; night.

     "அல் ண் டடங்கல் வ " (ஆசாரக். 30);.

   3. தங் ைக (ெபா .நி.); ; stay, sojourn.

     [அல் = மயங் ம் மாைல, க ைம, இர . அல் → அல் . இனி, அல்  = க ம் பகல் ேவைள, இல் ல் 
தங் ம் அல்ல  ஒ ங்  றங் ம் ேவைள என் மாம்.]

அல் க

அல் க  algugaḻi, ெப. (n.)

   1. உப்பங்க ; backwater from the sea.

     "அல்  க ஞ் ெசல்லாேதா கடல்" (நன்ென , 16);.

   2.  ற்றா  (சங்.அக.);; stream, rivulet.

     [அல் தல் = நீர ்ஓடா  தங்  நிற்றல். க  = கடற்கைரையக் கடந் ெசல் ம் நீரக்்கால். இனி, 
ேகால்ேபால் நீண் க் ம் நீரக்்கால் என் மாம்.]

அல் நர்

அல் நர ்alkunar, ெப. (n.)

    கள்; inhabitants, subjects.

     "அல் நர ்ேபா ய ேரா ரன்னர"் (க த். 23;11);.

     [அல் தல் = தங் தல், வ தல். அல் ன்றார ்→ அல் ன்னார ்→ அல் னார ்→ அல் நர.்]

அல் ப்ைப

 
 அல் ப்ைப alkuppai, ெப. (n.)

   ெபாற்றைலக் ைகயாந்தகைர (ைவ. .);; Ceylon verbisina.
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அல் பதம்

அல் பதம் alkubadam, ெப. (n.)

   கட் சே்சா , ஆற் ணா; cooked rice prepared and bundled up, as food for a journey.

     "வல்  ைளயரக்் கல் பத மாற்றாத் ெதால்  மன்னன் மகேள" ( றநா. 353;10-11);.

     [அல் தல் = பல நா க் த மா  ேச த்  ைவக்கப்பட் த் தங் தல் அல்ல  இ த்தல். பதம் = 
பதஞ் ெசய்யப்பட்ட உண .]

அல் ைச

அல் ைச alkumisai, ெப. (n.)

அல் பதம் பாரக்்க;see algu-padam.

     " ைலெக  ற வரக்் கல் ைச வா ம்" ( றநா. 236 ; 2);.

     [ ைசதல் = உண் தல்.  ைச →  ைச  (ெதா.ெப., ெதா.ஆ. .);.]

அல் ல்

அல் ல் alkul, ெப. (n.)

   1. அைர; waist.

     " ந் ல்ேச ரல் ல் காமெர ல் ழ த் " ( வ். ெப மாள். 9;7);.

   2. பக்கம்; side.

     "கைவத்தாம்  ெதா த்த கா ன் றல் ல்" (ெப ம்பாண். 244);.

   3. ெபண் ன் ேமற்பக்கம்; the lower part of the hypo - gastric region.

   4. ெபண் ; genital organ of the female, Pudendum muliebre.

ம. அல்கல் ; ேகாத. அல்கல்வ்.

     [அல் தல் = ஒ ங் தல்,  ங் தல்,  த்தல். அல்  → அல் ல் =  த்த ெபண் ரிைட, 
அவ் ைடக் க் ழ் அ த் ள்ள ெபண் ன் ேமற்பக்கம், ெபண் , இ ப் ப்ேபான்ற பக்கம்.]

சங்க அகரா ல்,

   1. அல் ல் - நிதம்பம். (உ-ம்.); "கலந்த  னா  மல் ற் கவான் ைசக் ெகாண்  ந்தாள்" ( வக. 1397);.

   2. ெபண்  ஆண் ன் ேமற்பக்கம். (உ-ம்.);

     "எம்மல் ற் ம்மல்  ைணெயாக் ம்" (காஞ் ப் . அந்தேகச.15); என்  றப்பட் ள்ள .

     'நிதம்பம்' என் ம் வடெசால் ட்டத்ைதேய க் ம். அப் ெபா ள் 'அல் ல்' என் ம் 
ெதன்ெசால் ற் ப் ெபா ந்தா . ேம ம், ெபண் ன் ேமற்பக்கத்ைதேயயன்  ஆண் ன் 
ேமற்பக்கத்ைத அல் ெலன்றல் மரபன் .

   அல் ைலப்பற் ச ்சாம்ப வம் ள்ைள அகரா ற் ன்வ மா  றப்பட் ள்ள  ;   அல் ல், 
ெபண் ன் ேமற்பக்கம். அதாவ  அ வ ற் ன் ழ், ேமகனப் ெபா த்  வா ன்ேமல் 

அல் லழற்

 
 அல் லழற்  alkulaḻṟci, ெப. (n.)

   ெபண்  ெவளி ப் களின் ேவக்கா ; inflammation of the external organs of generation, Vulvitis (சா.அக.);.

     [அல் ல் + அழற் . அழ தல் = எரிதல், ேவதல். அழல் → அழற் . ' ' ெதா.ெப. ஈ .]
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அல் ற்கட்

 
 அல் ற்கட்  alkuṟkaṭṭu, ெப. (n.)

   ஒ வன், தன்ைனத் த ர மற்ேறார ்ஆடவைன ஒ  ெபண் அைடந்தால் அவ க் க் க வ , 
ேயானிப் ற் , ேயானிப் ண், ெப ம்பா  த ய ேநாய்கைள ண்டாக் த் ன் றச ்
ெசய்வ மல்லாமல் ம ப ம் அவள் கல க் த் த ல்லாதவளாகச ்ெசய் ம் ஒ  மந் ர 

த்ைத; a kind of black art practised on a woman who is made to suffer from diseases peculiar to the genital organs such 
as, abortion, chancre, condyloma, menorrhagia, etc., thus rendering her unfit for sexual intercourse.

 This is done purely out of malice with a view to wreak vengeance, on finding her in love with another.

     [அல் ல் + கட்  (கள் +  );. கள் தல் (த. .); = கலத்தல், ெபா ந் தல். கட் தல் ( . .); = கலத்தல், 
ெபா த் தல், இ க் தல். கட்  ( த.ெதா.ஆ. .); = ெபா த் ,  ட் , அ ழ்க்காைம,  றவாைம, 
வழங்காைம, இயங்காைம, தைட.]

அல் ற்கண்டதாப
னம்

 
 அல் ற்கண்டதாபனம் alkuṟkaṇṭatāpaṉam, ெப. (n.)

   ெபண் ன் க தடத் ற்  அ ள்ள நீண்ட ரை்மயான உ ப்பா ய மரிக்  ஏற்ப ம் 
அழற் ; inflammation of the erectile organ known as clitoris, Clitoriditis.

     [அல் ல் + கண்டம் + தாபனம்.  ள் → கள் → கண்  → கண்டம் =  ள்,  ட்ேபாற் ரை்மயான 
உ ப் . Skt, tap → த. த. . த த்தல் =  தல், அழ தல். த  → தாபனம் = அழற் . த தல் = அழ தல், 
எரிதல்,  ளங் தல். தகதகெவனல் =  கழ்தல்,  ளங் தல். த  → த  → த  → Skt. tap.]

அல் ற்கண்டம்

 
 அல் ற்கண்டம் alkuṟkaṇṭam, ெப. (n.)

   ெபண் ள்ள ய நீண்ட ரை்மயான உ ப் , இதற் ச ் மரி ெயன் ம் ெபயர;் the small, 
elongated, erectile body in the vulva, Clitoris.

     [அல் ல் + கண்டம்.]

அல் ற்கண்டதாபனம் பாரக்்க;see algur_ kanda-tabanam.

அல் ற்கந்தம்

 
 அல் ற்கந்தம் alkuṟkandam, ெப. (n.)

அல் ற் ற்  பாரக்்க;see algur-purru.

     [அல் ல் + கந்தம். ஒ கா. Skt. kanda → த. கந்தம் =  ழங் ,  ழங் ேபால் ேவ ன் ம் ற் ேநாய்.]

அல் ற்கைவ

 
 அல் ற்கைவ alkuṟkavai, ெப. (n.)

   வ சம், இ  ெபண் ன் ேபரித ன் ற்ப ல் ம ந் ள்ளேவார ்சளிசச்வ் ; a fold of mucous 
membrane at the posterior junction of the labia majora, Fourchette.

     [அல் ல் + கைவ. ஒ கா. கவ் (கவ் ); → கவ → கைவ = கவ் ங் ற ேபாற் கவ பட்ட அல்ல  
ள பட்ட உ ப் .]

அல் ற்கழைல

 
 அல் ற்கழைல alkuṟkaḻlai, ெப. (n.)

   ெபண் ன் உதட் ன் இ  பக்கங்களி ம் உற்பத் யா  ஆழமாக ெவ த் ப் ண்ணா  
நாற்றத் டன் நீெரா கப்ெபற்ற ஒ வைகப் ெப ங் கழைலக்கட் . இஃ  அரி ல் உண்டா ம்; a rare 
disease in the genital of a female consisting of large tumours on both sides of the lips (labia majora); divided with deep 
fissures and discharging a large quantity of offensive fluid, Oozing tumour.

     [அல் ல் + கழைல. கழல் = கழற் க்காய். கழல் → கழைல = கழற் க்காய் ேபான்ற கட் .]
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அல் ற் லந்

 
 அல் ற் லந்  alkuṟcilandi, ெப. (n.)

   ெபண்களின் ெவளி ப் களிற் கா ம் ரணத்ேதா  ய ண்; ulceration of the extermal genital parts 
in a female, Cancrum pudendi.

     [அல் ல் +  லந் . ஒ கா.  லந் ப் ச்  ேபான்ற  கட் .]

அல் ற்

அல் ற்  alkuṟcivu, ெப. (n.)

   1.  ந்த அல் ைலத் ைதத்தல்; the sewing up of a lacerated perineum.

   2. அல் ன் ேபரித க் ப் ேபா ம் ைதயல்; suturing of the labia majora, Episiorrhaphy.

     [அல் ல் +  . ஒ கா. E. sewing → த.   →  .]

அல் ற் மரி

 
 அல் ற் மரி alkuṟcumari, ெப. (n.)

அல் ற் கண்டம் பாரக்்க;see algur-kandam.

     [அல் ல் +  மரி (?);.]

அல் ற் ைல

அல் ற் ைல alkuṟcūlai, ெப. (n.)

   1. ெபண் ன் தகத் தாைர ல் ஏற்ப ம் வ ; pain in the vagina, Vaginodynia or Colpodynia.

   2.  தகத் தாைரக்  ஏற்பட்ட அழற் னா ண்டா ம் த்தல்ேநாய்; acute pain due to vaginal inflammation.

     [அல் ல் +  ைல.  தல் =  ைடதல்.  ல் →  ைல =  ைடசச்ல் வ .]

அல் ற்ப த் ரம்

அல் ற்ப த் ரம் alkuṟpavuttiram, ெப. (n.)

   ெபண் ன் ப்பகம் அல்ல  த் ரத் தாைர, ேபரிதழ், ஆசனவாய் த யைவக க் ள் 
ஏற்ப ம் பலவைகப் ப த் ர ேநாய்கள்; the several kinds of fistula in a female pertaining to the vagina, the rectum, 
the bladder, the urethra and the perineum viz.,

   1. Genito-urinary fistula.

   2. Perino-vaginal fistula.

   3. Recto-labial fistula.

   4. Recto-vaginal fistula.

   5. Vesico-vaginal fistula.

     [அல் ல் + Skt. bhagandaram → த, பகந்தரம் → பகத் ரம் → ப ந் ரம் → ப த் ரம் = 
அண் ண்டா ம் ைரப் ண்.]

அல் ற் ள

 
 அல் ற் ள  alkuṟpiḷavu, ெப. (n.)

   ெபண் ன் இ பக்கங்களி ள்ள த களின் ந ேவ ள்ள ளப் . இதற் ப் க்ைக 
ெயன் ம் ெபயர;் the hollow space below the clitoris and between the two lips (labium); in a female.Vestibule of the vulva.

     [அல் ல் +  ள .  ள் தல் +  ளத்தல்.  ள் →  ள →  ள .]

அல் ற் ைற

 
 அல் ற் ைற alkuṟpiṟai, ெப. (n.)

   ெபண் ன் ட் த் தாைர ன் வா லண்ைட இ க் ம் சைதப் பாகங்க க் க் கா ம் க்க 
உணரச்் யால் ஏற்ப ம் ப்  வ ; the painful spasm of the vagina due to the extreme sensitiveness of the skin at 
its entrance or thereabout, Vaginismus.

     [அல் ல் +  ைற. ஒ கா.  றக் ம் (ேதான் ம்); வ .  றத்தல் = ேதான் தல்,  ற →  ைற.]
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அல் ற் கல்

 
 அல் ற் கல் alguṟpugal, ெப. (n.)

   ேயானிக் ட ் கட் தல்; vulval penetration.

     [அல் ல் +  கல்.   →  கல் =  தல், ம ந்  கட்டப்ப தல்.  க  →  க  →  கட்  ( . .);.]

அல் ற் ைர

 
 அல் ற் ைர alkuṟpurai, ெப. (n.)

   ேயானித் வாரத்  ன ேக ள்ள நான்  ம ப் களாலா ய ங் ய தைசப் பாகம்; the four rings or 
folds surrounding the vagina at its orifice, resembling myrtle leaves, Caruncula myrtiformis.

 Note; They are supposed to be the relics or remains of the ruptured hymen, but they are not so.

     [அல் ல் +  ைர.  ல் தல் =  ைளத்தல்.  ல் = உட் ைள ள்ள .  ல் →  ர ்→  ைர =  ைள, ைப, 
ைப ன் ரி , ம ப் .]

அல் ற் க்ைக

 
 அல் ற் க்ைக alkuṟpuḻukkai, ெப. (n.)

    மரிக் க் ழ் உத களின் ந க் ம் ளப் ; the space below the clitoris and between the labium minor, 
Vestibule.

அல் ற் ள  பாரக்்க;see algur-pilavu.

     [அல் ல் +  க்ைக.  ல் →  ள் →   =  ைளக் ம் உ .  த்தல் =  ைளத்தல்,  த் ைளத்தல். 
ஒ.ேநா.; உள் → உ . உ த்தல் =  ைளத்தல், உ த் ைளத்தல்.   →  க்ைக =  ைளப் ,  ளப் .]

அல் ற் ற்

 
 அல் ற் ற்  alkuṟpuṟṟu, ெப. (n.)

   அல் ல் உண்டா ம் ற் ேநாய்; cancer of Pudendum mulibre (சா.அக.);.

     [அல் ல் +  ற் .  ல் தல் =  ைளத்தல், ேதாண் தல்.  ல் → ( ); →  ற்  =  ைள, எ ம் வைள, 
கைறயான் கட் ய மண் ,  ைரைவத்த ண்.]

அல் ற்றபம்

 
 அல் ற்றபம் alkuṟṟabam, ெப. (n.)

   ெபண் ண்டா ம் அழற் ; inflammation of the vulva, Vulyitis.

     [அல் ல் + தயம். Skt.tap → த. த  → தபம் = அழற் . 'அம்' ெதா.ெப. ஈ .]

அல் ற்கண்டதாபனம் பாரக்்க;see algurkanda-tabanam.

அல் ற்றாபம்

அல் ற்றாபம் alkuṟṟāpam, ெப. (n.)

   1. ெபா வாகப் ெபண் ன் ெவளி ப் க க் க் கா ம் அழற் ; inflammation of the external part of 
the organs of generation in the female (vulva);, Vulvitis.

   2. ெபண் ன் தகத் தாைர ல் ஏற்ப ம் அழற் ; inflammation of the vagina, Vaginitis.

     [அல் ல் + தாபம். Skt. tapa → த. த. . த த்தல் =  தல், எரிதல், அழ தல். த  → தாபம் = அழற் .]

அல் ற்கண்டதாபனம் பாரக்்க;see algurkanda - tabanam.
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அல் ற்றாைர

 
 அல் ற்றாைர alkuṟṟārai, ெப. (n.)

அல் ற் வாரம் பாரக்்க;see algur - ruvaram.

     [அல் ல் + தாைர ( ழல்,  ைள););.]

அல் ற் ர த்தல்

 
 அல் ற் ர த்தல் alkuṟṟiravittal, ெப. (n.)

   ெபண் னின்   நீர ் த யைவ ெபா யப் பண்ணல். இ  ெபா ப்பட,  ல்ெகாண்ட காலத் ல் 
ெவளிப்ப ம்; a discharge of thin mucuous from the uterus of the pregnant woman due to the excessive secretion of 
uterine glands, Hydrorrhea gravidarum.

     [அல் ல் +  ர . Skt. drava = நீரப்்ெபா ள் ெசாட் தல், ஒ தல், ஓ தல். வ. த்ரவ → த.  ர .]

அல் ற் ன

அல் ற் ன  alkuṟṟiṉavu, ெப. (n.)

   ெபண் ன் ெவளி ப் களிற் கா ம் க அ க நைமசச்ல்; a disease consisting of an intense itching 
of the external genitals of the female, Pruritus vulvae.

     [அல் ல் +  ன .  ன் தல் = ஊறெல த்தல், ெசா ெவ த்தல், அரிப்ெப த்தல், நைமசச்ல். 
' ன்ற டஞ் ெசா ந்தாற்ேபால' ( வ்.  வாய். 4. 8 ; 9, பன்னீ.);.  ன் →  ன . 'அ ' ெதா.ெப. ஈ .]

அல் ற் வாரம்

அல் ற் வாரம் alkuṟṟuvāram, ெப. (n.)

   1.  ப்பகம் அல்ல  ட் த் தாைர ன் வா ல்; the external vaginal opening.

   2.  ப்பகம். அதாவ , ெபண்க க் க் க ப்ைப னின்  மாத டாய் ஒ கப்ெபற்ற தாைர. இ ேவ 
க ப்பத் னின்  ழந்ைத ெவளிவ ம் வ ,  ணரச்் க் க் காரணமான டம்; the membraneous canal 
through which the menstrual blood is discharged. This is the passage intended for the expulsion of the child from the womb 
and for receiving the penis in copulation.

     [அல் ல் + Skt dvara → த.  வாரம் =  ைள.]

அல்சா

 
 அல்சா alcā, ெப. (n.)

க்கான் (இ.வ.);

 rudder (Loc.);.

அல்

 
 அல்  alci, ெப. (n.)

   ஆ ைதச ்ெச ; linseed plant, Linum usitatissimum (சா.அக.);.

அல்நார்

 
 அல்நார ்alnār, ெப. (n.)

   கல்நார ்(R.);; asbestos (ெச.அக.);.

   கல்நார;் earth-flax or mountain - flax called asbestos, Amianthus. It has the peculiar property of resisting fire.

     [கல்நார ்→ அல்நார.்]

கல்நார ்பாரக்்க;see kal-nar.

அல்ெபா ள்

அல்ெபா ள் alporuḷ, ெப. (n.)

   1.  ைன, கரி  (பாவம்); ; sin.

     "அறைன நிைனப்பாைன யல்ெபா  ளஞ் ம்" ( ரிக . 72);.

   2. (அணி); உவமம் (உபமானம்); ( சாக அணி . 3);;     [அல் = அறமல்லாத. ெபா ள் =  ைன, ெசய் .  
2. அல் = ெபா ள் (உபேமயம்); அல்லாத. ெபா ள் = உவமமாகச ்ெசால்லப்ப ம் அ வைகப் 
ெபா ள்க ள் ஒன் .]
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அல்மதம்

 
 அல்மதம் almadam, ெப. (n.)

   கன்மதம் ( ைவ); ; rock alum (Pond.);.

     [கல்மதம் → அல்மதம்.]

கல்மதம் பாரக்்க;see kal-madam.

அல்ல

அல்ல alla, ெப. (n.)

   1. பல ன்பாற் படரக்்ைக எ ரம்ைறக் ப் ைனப் ெபயர;் neut pl. neg. appellative verb used as noun.

     "ெசய்தக்க அல்ல ெசயக்ெக ம்" ( றள், 466);.

   2.  ன் ெசால்லாெதா ந்தன; those not mentioned before.

     "உ வ ெவட்பய ற ந்  மல்ல ம்" ( வக. 1561);.

   3.  ன் ெசான்னதற்  மாறானைவ; those contrary or opposite to the aforesaid.

     "அறங் றா ெச ம்" ( றள், 181);.

-,  . . . (impl.fin.v.);

   பல ன்பாற் படரக்்ைக எ ரம்ைறக் ப் ைன ற் ; neut. pl. neg. appellative verb.

     "ஒ வற் கணியல்ல மற் ப் ற" ( றள், 95);.

ம. க., ெத.,  ட., பட. அல்ல ; ேகாத. அல ; ேகாண். கல்ேல ;  ரா. அல்லவ்.

 Fin. älä, Heb. al.

     [அல் → அல்ல.]

அல் பாரக்்க;see al.

அல்லகண்டம்

அல்லகண்டம் allagaṇṭam, ெப. (n.)

    ன்பம் ( ங்.);; affiction.

     "அல்லகண் டங்ெகாண் ட ேயெனன் ெசய்ேகேன" (ேதவா. 6.62;1);.

     [அல்ல = நல்லதல்லாத,  ய. கண்  → கண்டம் = ப , ேவைள. ஒ.ேநா ; ெபால்லாத ேவைள.]

அல்லகம்

அல்லகம் allagam, ெப. (n.)

   1. ெசங்க நீர;் red Indian water-lily, Nymphae odorata.

     "அல்லகாத் ரிபார"் (தணிைக.  ராணவர. 59);.

   2. ெசந்தாமைர; red lotus, Nelumbium speciosum.

     [எல் → அல் → அலத்தம் = ெசம்ப த் . அலத்தகம் = ெசம்பஞ் க் ழம் . அல் → அல்லகம்.]

 அல்லகம் allagam, ெப. (n.)

   நீரச்் ைல (ேகாவணம்);; man's loin-cloth.

அல்லகாத் ரி

அல்லகாத் ரி allakāttiri, ெப. (n.)

   தணிைக மைல; the hill at Tiruttanigai.

     "ைவகெறா  மலர் ன்  ேகாலமார ்கா  ரத்்த  னல்ல காத் ரி" (தணிைக.  ராணவர. 59);.

     [அல்லகம் + Skt. adri → த. அத் ரி = மைல. அல்லகம் - ெசங்க நீர.்]

அல்லகம் பாரக்்க;see allagam.

708

www.valluvarvallalarvattam.com 708 of 19068.



அல்ல

அல்ல  allaguṟi, ெப. (n.)

     "அல்ல ப்ப த  மவள்வ  ரித்ேத" (ெதால். ெபா ள். கள. 42);.

     [அல் → அல்ல +  .]

அல்ல ப்ப -தல்
அல்ல ப்ப -தல் allaguṟippaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

     [அல்ல +   + ப .]

அல்லங்கா

அல்லங்கா  allaṅgāṭi, ெப. (n.)

   மாைலக் கைடதெ்த , நாளங்கா  என்பதற்  எ ர;் evening bazaar, opp. to nalarigadi.

     "அல்லங்கா  ய த  கம்பைல" (ம ைரக். 544);.

     [அல் + அங்கா . அல் = மாைல. அங்கா  = கைடதெ்த .]

அல்லசங்கம்

 
 அல்லசங்கம் allasaṅgam, ெப. (n.)

   ெவள்ளி; silver, Argentum (சா.அக.);.

அல்லைண

 
 அல்லைண allaṇai, ெப. (n.)

   கல்லால் அைமத்த அைணக்கட்  (R.T.);; dam, built of stones.

     [கல்லைண → அல்லைண.]

அல்லத்தட் -தல்

அல்லத்தட் -தல் alladdaṭṭudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஏ னைதச ்ெசய்ய ம த்தல், அ ைரையப் றக்கணித்தல் (உ.வ.);; to refuse compliance, disobey, 
reject advice, object to (Com.u.);.

   2. நம் க்ைகையக் ெக த்தல்; to frustrate, disappoint (W.);.

க. அல்லகெள

     [அல்ல = தகாத  (என் );, தட் தல் = த த்தல், தைடெசய்தல்.]

அல்ல

அல்ல  alladu, ெப. (n.)

   1.  ன்ெசான்னதல்லாத ; that which is other than or opposed to, the aforesaid.

     "நல்ல  ெசய்த லாற்  ரா ம் அல்ல  ெசய்த ேலாம் ன்" ( றநா. 195 ; 6);. ெத. அல்ல .

   2.  ைன; evil, sin, misdeed.

     "அல்ல  ெக ப்பவன ள் ெகாண்ட கம்ேபால" (க த். 148 ; 4);. ேகாத. அல .

-, இைட (coni.);

   1. அல்லா ட்டால்; or, if not, an alternative conjunction.

கல்  அல்ல  ெசல்வம் இல்லாதவன் றப்பாக வாழ யா .

     "ேசவ  ெதா த ெலான்ேறா அல்ல வ் டம்  நீங்க ேவற் ல கைடத ெலான்ேறா" ( வக. 1745);.

   2. த ர; except.

உ ந்தல்ல ல்ைல.

   3. த ர ேவெறான்றாக; except as.

     "நீயாக வல்ல  மாந்தைழயாக நிைனந் லேள" (தஞ்ைசவா. 129);.

ம. அல்லாெத, அல்லயா ல், அல்லயால்; க. அல்ல . அல் .

 Gk. allos, other; E. allo, alle, comb. form.

 L. alius, otherwise, at another time; L. alias, (name used); on other occasions.

 OE. elles; OHG, elles, alles; OSw. aljes; Sw. eljest; Goth. aljis; E. else. Otherwise. OE. el.- in compounds; E. ele, lendish, of 
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அல்ல உம்

அல்ல உம் allatūum, இைட. (conj.)

   அல்லாம ம்; besides, moreover, in addition.

     "அல்ல உ மவ ைடத ் ைணவ ரா னாரக்் " (கம்பரா.  ந்தர.  ணி ட.் 22);.

ம. அல்லாெத

     [அல் → அல்ல  → அல்ல ம் → அல்ல உம் (இன்னிைச யளெபைட);.]

அல்லேதல்

அல்லேதல் allatēl, இைட. (coni.)

   அல்லாமற் ேபானால், அல்லா ட்டால், அல்லா ந்தால்; if not.

     "அத்த ங் னிக் காத்த  ளல்லேத ல வல்ேல" (கந்த . உற்பத். ேமான. 10);.

ம. அல்லாய்க. அல்லாய் ல் ; ேகாத, அலாத் ேமல் ; ேகாண். கல்ேல ;  ரா. அலவா.

     [அல்ல  + ஏல். என் → எனில் → ஏல் (ஐய ணரத்் ம் .எ.ஈ .]

அல்லைத

அல்லைத alladai, இைட. (conj.)

   1. அல்ல ; or, or else, if not.

     "அ ய ரல்லைத யாண்டைக யாரெ்காேலா வைனேயார"் (கந்த . அ ர,  ரன்தண். 25.);.

   2. அல்லாமல்; except.

     "பல  ந ஞ்சாந்தம் ப ப்பவரக்் கல்லைத

மைல ேள றப்  மைலக்கைவதா ெமன்ெசய் ம்" (க த். 9;12-13);.

ம. அல்லாத்த ; க. அல்லத ;  ட. அல்லெத.

     [அல் → அல்ல  → அல்லைத 'ஐ' சாரிைய .]

அல்லம்

அல்லம் allam,  . . . (impl.v.)

   1. தன்ைமப் பன்ைம எ ரம்ைறக் ப் ைன ற் ; neg. impl. fin. v. of the 1st pers. pl.

யாம் தண்டைன யைடதற் க் ற்றவாளிய ரல்லம்.

   2. தன்ைம யர் ப்பன்ைம எ ரம்ைறக் ப் ைன ற் ; neg, impl. fin. v. of the 1st pers. hon, pl.

     "பண்ைடய மல்லம்" ( வக. 1623);.

     [அல் + அம் (தன்ைமப் பன்ைம . . ஈ .]

அல் பாரக்்க;see al.

 அல்லம் allam, ெப. (n.)

   இஞ்  ( வா.);; ginger.

ெத. அல்ல  ; க. அல்ல ; மரா. அேலம்.

     [ஒ கா. உல் → அல் → அல்லம் = எரிசச் ள்ள .]

ம வ. அல்லமா தம்

710

www.valluvarvallalarvattam.com 710 of 19068.



அல்லமன்

அல்லமன் allamaṉ, ெப. (n.)

    வன  ேதாற்றரவாகக் க தப்ப ம் ர ங்க ைலக் கைதத் தைலவன்; name of the hero of the 
Pirabulingalilai, considered to be a manifestation of Śiva.

ஞ்ஞானி, நிராங்காரன் என் ம் இ வரக்் ம் றந்த தல்வன்.

     "ெதால்ைல  யர் ஞ் ஞானி

ய்நிராங் கார ெனன்ேபார்

எல்ைல  றவங்கள் ெசய்ய

ெவம ெமய் வ வத் தாேன

அல்லம னாம மைமந்த னா னம்" ( ர ங். ைகலாச. 54);.

க. அல்லமன் ; ெத. அல்லமேத .

அல்லமா கம்

 
 அல்லமா கம் allamāgigam, ெப. (n.)

   இஞ் ; ginger, Zingiber officinalis (சா.அக.);.

அல்லம் பாரக்்க;see allamo.

அல்லர்

அல்லர ்allar, ெப. (n.)

   1. அல்லாதவர;் others, those not mentioned before.

     " ரைர யல்லைர ெவ ள ெரன" (கந்த .  த்த.  ங்க கா. 117);.

   2. பலரப்ால் எ ரம்ைறக் ப் ைன ற் ; meg. impl. fin. v. of the 3rd pers. rational pl.

     "வ  ெபயர் லரல்லர"் ( றநா. 124 ; 3);.

ேகாத. அலாேவார்

     [அல் → அல்லர.் 'அர'் ப.பா.ஈ .]

அல் பாரக்்க;see al.

அல்லரியல்

 
 அல்லரியல் allariyal, ெப. (n.)

   கண்ணைற ள்ள ஆைட; that which is loosely woven or braided. 

அல்லரியற் ைடைவ (யாழ்ப்.);.

     [அல் + அரியல்.]

அல்லல்

அல்லல் allal, ெப. (n.)

    ன்பம்; affliction, distress, evil, misfortune, privation.

     "அல்ல ல ளாள்வாரக்் ல்ைல" ( றள், 245);.

ம. அல்லல் ; க. அல்ல ; ெத. அல்லரி.

     [அலத்தல் =  ன் தல். அலம் =  ன்பம். அலக்கண் =  ன்பம்,  யரம். அல தல் = வ ந் தல். 
அைலதல் = அைசதல், வ ந் தல். அைலத்தல் = அைசத்தல், வ த் தல். அல் தல் = அைசதல், 
வ ந் தல்,  ன் தல். ஒ.ேநா.; அைச  = அைசைக, உடம்  அலட் ண்ைக, தளர் , வ த்தம். அல் → 
அல்லல். 'அல்' ெதா.ெப. ஈ .]
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அல்லைவ

அல்லைவ allavai, ெப. (n.)

   1.  ைன; sin, evil.

     "அ க்காற்  னல்லைவ ெசய்யார"் ( றள், 164);.

   2. பயனற்றைவ ( ங்.);; useless things, futile acts.

   3. மாறானைவ; contrary acts, contradictory actions or sayings.

     "தவமைறந் தல்லைவ ெசய்தல்" ( றள், 274);.

ம. அல்ல ; ேகாத. அல.

     [அல்ல + அைவ.]

அல் பாரக்்க;see al.

அல்லறம்

அல்லறம் allaṟam, ெப. (n.)

    ைன; sin, sinful act.

     "அல்லறஞ் ெசய்ேவா ர நர கைடத ம்" (மணிேம. 16;89);,

     [அல் + அறம். 'அல்' ம தைலப் ெபா ளில் வ ம் ன்ெனாட் . அல்லறம் = அறத் ற்  மாறான .]

அல்லைற ல்ல
ைற

அல்லைற ல்லைற allaṟaisillaṟai, ெப. (n.)

   1.  சச்த் ண்  ணிக்ைககள்; odds and ends.

   2.  சச்த் ெதாைகயான  கா கள்; small coins remaining as balance.

ம. அல்லற ல்லற

     [ஒல்  → உல் . ஒல்  → அல் . அல் தல் =  ங் தல்,  த்தல். அைற = அ க்கப்பட்ட .  ண் . 
அல்லைற =  ண் .  ல்லைற =  ண் . 'அல்லைற ல்லைற' எ ைக மர ைனெமா . ஒ.ேநா.; 
அல் ச ் ல் ப்ப தல் =  ன்னஞ்  ண்டாதல்,   தாகக் ைறதல் அல்ல  ெக தல். 
' ல்லைற' என்பதன் இரட் ய வழக்கான 'அல்லைற ல்லைற' என்ப  அத் ைணப் 
ெபா த்த ள்ளதன் .]

அல்லன்

அல்லன் allaṉ, ெப. (n.)

   1. அல்லாதவன்; one who is not, bther than, different from.

     "ஒ வேன ெயல்லா மா  யல்லனா ட மாவன்" ( . .  பக். 1;27);.

   2.  யவன்; sinner, evil-doer, wicked man.

     "அல்லேனா ெடா பந்  ய ன் டல்" (ேச . கா ப. 66);.

-,  . . . (impl. v.);

   அன்ைமப் ெபா ளில் வ ம் ஆண்பாற் ப் ைன ற் ; he is not.

     "இைற  மல்லன்" ( . .  பக், 8;38);.

     [அல் → அல்லன். 'அன்' ஆ.பா.ஈ .]

அல், அல் பாரக்்க;see al, al.
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அல்லன

அல்லன allaṉa, ெப. (n.)

   1.  ன் ெசான்ன  அல்ல  ெசான்னைவ அல்லாதைவ, ஒ ந்தைவ; those other than the previously 
mentioned, the rest.

     "ெசான்ன நன்மல  மல்லன ம்" ( வக. 1652);.

   2.  யன,  ைனகள்; misdeeds, sinful acts, evils.

     "நல்லா ெறா க் ன் றைலநின்றார ்நல் ரந்் ம்

அல்லன ெசய்தற் ெகா ப்படார"் (நீ ெந . 61);.

     [அல் + அன் (சாரிைய); + அ (பல.பா.ஈ );.  இனி, 'அன' பல. .பா. ஈ  என் மாம்.]

அல், அல் பாரக்்க;see al, al.

அல்லா-த்தல்

அல்லா-த்தல் allāttal,    3 ெச. . . (v.i.)

    ன் தல்; to suffer, to be in distress.

     "ஆக்க ழந்ேதெமன் றல்லாவார"் ( றள், 593);.

வய ேநாய் ந த  னல்லாந்தார"் (க த். 29 ; 1 - 2);

ெத. அல்லட

     [அல் → அலம் =  ன்பம். அல் → அல்லா. இனி, அலம்வா → அலமா → அல்லா என் மாம்.]

 அல்லா-த்தல் allāttal,    3 ெச. . . (v.i.)

   ம ழ்தல்; to rejoice, to be glad.

     "அதென ர ்ெசால்ேல மாத  னல்லாந்  கலங் " ( ஞ் ப். 143);.

     [மல்லாந்  = மலரத்ல், ம ழ்தல். மல்லா → அல்லா.]

     'அல்லாந் ' என் ஞ் ெசால் ற்  நச் னாரக்் னியர ்'ம ழ்ந் ' என்  ெபா ள் யதனால், 
அதற்ேகற்ப இங்  லங் றப்பட்ட . ஆ ன் ஞ் ப் பாட் ல் அசெ்சால்வ ம் அ ைய ம், அதன் 

ன் ன் ெசாற்களின் ெபா டெ்டாடரை்ப ம் அசெ்சான்னிகழ்ச் க் ரிய அைமயத்ைத ம் 
ேநாக் டத் , நச் னாரக்் னியர ்ஒ  ெசால்ைல வ ந்  ரித்

ந ந்  ெபா ள் யதாகேவ ேதான் ன்ற . 'அல்லாந்  கலங் ' என் ம் ைனெயசச்த் ெதாடர,் 
ஒேர ைன த ன் ைனெயன்  ெகாள்வதற்ேக ஏற்றதாக இைணந் நிற்றல் காண்க.
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அல்லா

அல்லா allā,  .ெப.எ. (adj.)

   1.  ன் ெசான்னைவயல்லாத, ஒ ந்த; other than the previously mentioned.

     "ேசா ைவ ம் ெபாற்ைறய ெதான்ேற யல்லாப் ெபா ப்ெபலாம்" (கந்த .  த்த.  ரபன். 486);.

   2. தாய் (நாடகத் ல் வழங்கப்ப ம் ெசால்); (சங்.அக.);; mother.

     [அல் + ஆ (ெபா ளற்ற எ ரம்ைற ைட நிைல); +   ( .எ. ஈ ); + அ (ெப.எ. ஈ ); அல்லாத → அல்லா 
(ஈ.ெக.எ.ம.ெப.எ.);.]

அல் பாரக்்க;see al.

ம. அல்ல

 அல்லா allā, ெப. (n.)

    ன்பம், வ த்தம்; affiction, distress, disaster.

     "அல்லா ெநஞ்ச றப் ட்ட" (பரிபா. 6;99);.

     [அல்லா = அல்லாப் .]

 அல்லா allā, ெப. (n.)

    கம யர ்வணங் ம் கட ள்ன் ெபயர;் name of Muslim's god.

     [U, allah → த. அல்லா.]

அல்லாக்கால்

 
 அல்லாக்கால் allākkāl, இைட (conj.)

   அல்லா ட்டால்; if not, failing which.

இன்ேற பணங் கட் டேவண் ம்; அல்லாக்கால் ேதரெ்வ த யா .

ம. அல்லாக்கால் ; பட. அல்லாேதாெல.

     [அல்லாத → அல்லா (ஈ. ெக. எ. ம. ெப.எ.); + கால் = ேவைள.]

அல்லா

 
 அல்லா  allāci, ெப. (n.)

   ெப ங்ெகா  ந் ரிைக; a big species of grapes, Vitis vinifera (சா.அக.);.

அல்லாட்டம்

 
 அல்லாட்டம் allāṭṭam, ெப. (n.)

   அைலந்  ரிதல், அைலசச்ல்; wandering from place to place.

க., ெத. அல்லாட.

     [அல்லா  → அல்லாட்  → அல்லாட்டம்.]
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அல்லா -தல்

அல்லா -தல் allāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அைலந் ரிதல்; to wander from place to place.

   2. ெதாந்தர ப தல்; to suffer, to be troubled.

க., ெத. அல்லா  ;  . அெல னி.

     [அல்  அைல. ஆ தல் =  ரிதல்.]

 அல்லா -தல் allāṭutal,    ெதால்ைலப்ப தல்,  ன்பப்ப தல்; to suffer.

     [அல்லல்+ஆ ]

அல்லாத

அல்லாத allāta, ெப. (n.)

   1. மாறானைவ; what are not, are different.

     "ெசாலற்பாலவல்லாத ெசால் த ங் ற்றம்" (நான்மணிக். 28);.

   2.  யைவ (சங்.அக.); ; evils, evil things.

–,  .ெப.எ. (adj.);

   1. மாறான; which is not, other than, different from.

     "அல்லாத பரசமய வலைகத்ேதர"் (ேச . கட . 13);.

   2.  ய (சங்.அக.);; bad, evil.

-,  . . . (impl.fin.v.);

    யன (சங்.அக.); ;ம. அல்லாத்த

     [அல் + ஆ (ெபா ளற்ற எ.ம.இ.நி.); +   ( . எ. ஈ ); + அ (ெப. எ. ஈ ); - அல்லாத (ெப.எ.);. அல் + ஆ 
(ெபா ளற்ற எ.ம.இ.நி.); +   ( .எ. ஈ ); + அ (பல.பா. . . ஈ , பல.பா. ெப. ஈ ); - அல்லாத ( . . ., 

ப்  ைனயா. ெப.);.]

     'அல்' என் ம் தனிைலேய எ ரம்ைறப் ெபா ள் ெகாண் த்தலால் 'ஆ' என் ம் 
எ ரம்ைற ைடநிைல ேதைவ ல்ைல. நல், நல்ல, நல்லன, நல்லைவ என்பனேபால, அல், அல்ல, 
அல்லன, அல்லைவ என் ப்பேத ேபா ம். ஆ ன், கல், கல்லாத → கல்லா. கல்லாதன. கல்லாதைவ ; 
ெசால், ெசால்லாத → ெசால்லா, ெசால்லாதன. ெசால்லாதைவ ; நில், நில்லாத → நில்லா, நில்லாதன. 
நில்லாதைவ ; ெபால், ெபால்லாத → ெபால்லா, ெபால்லாதன. ெபால்லாதைவ என்பன ேபான்ற 
ெதரிநிைல ைனசெ்சால் வ கைள ெயாத் , 'அல்', 'இல்' என் ம் இயல்பான எ ரம்ைறக் 

ப் ைனக ம் ஆகார எ ரம்ைற ைடநிைல ெபற் , ஒத்தைமவாக வழங்  வந் க் ன்றன. 
இலக்கணப்ப  ஈெர ரம்ைற ஒ டன்பாடாகல் ேவண் ம். அந் ெந ைற கைடப் ப் ன், அல்லாத 
→ அல்லா, இல்லாத → இல்லா என்பன ேபான்ற எ ரம்ைற ைட நிைல ெபற்ற வ கள் ெசல்லா. 

அல்லாத

அல்லாத  allādadu, ெப. (n.)

   1. ெசால்லாெதா ந்த  (சங்.அக.);; that which is no mentioned.

   2. தகாத ,  ய ; that which is improper, that which is evil.

     [அல் + ஆ (எ.ம.இ.நி.); +   ( .எ. ஈ ); அ (ெப.எ. ஈ ); - அல்லாத. அல்லாத + அ  (ஒன்.பா. ஈ ); - 
அல்லாத .]

அல்லாத பாரக்்க;see allada.

     [P]

     [P]

அல்லாதவர்

அல்லாதவர ்allātavar, ெப. (n.)

   1.  ன்ெசால்லப் படாதவர ்(சங்.அக.); ; persons not mentioned before.

     "சமயா பரக் க்  மல்லாத வரக்் ம்" (பாரத.  ட.் 232);.

   2. தகாதவர,்  யவர;் improper persons, evil-doers.

     [அல்லாத + அவர.்]

அல்லாத பாரக்்க;see allada.
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அல்லாதன

அல்லாதன allātaṉa, ெப. (n.)

   1.  ன்ெசால்லா ெதா ந்தைவ (சங்.அக.);; those not men. tioned, the rest.

   2. தகாதன,  யன; improper things, evils.

     "பற் னரே்பா யல்லாதன ரிவர"் (கந்த . அ ர அ ராணிேசாக. 15);.

     [அல்லாத + அன் (சாரிைய); +  (பல.பா. ஈ );. இனி, அல்லாத + அன என் மாம். அன்ன → அன = 
அைவ.]

அல்லாத பாரக்்க;see allada.

அல்லாதார்

அல்லாதார ்allātār, ெப. (n.)

   1.  ன்ெசால்லப்படாத றர ்(சங்.அக.);; persons other than those mentioned.

     "ெபற்றார ்மகப்ெபற்றா ரல்லாதார ் றரம்க்கள் றேர கண் ர"் (5  வக. 1545);.

   2.  யார;் sinners, evil-doers.

     "அ டக்ண்ணா ேனாக்காதா ரல்லா தாேர" (ேதவா. 6. 25 ; 1);.

     [அல்லாத + அவர ்→ ஆர ்(ப.பா. ஈ );.]

அல்லாத பாரக்்க;see allada.

அல்லா

அல்லா  allātu,  . .எ. (prep.)

   த ர; except, besides.

     "அ ல்ேவ லாண்ைம யா  மவேன யல்லா  ேவ  லரிலர"் (பாரத. ப ெனட். 4);.

ம. அல்லாெத

     [அல் + ஆ (எ.ம.இ.நி.); +   ( .எ. ஈ );.]

அல்லாத பாரக்்க;see allada.

அல்லாப்பாண் ய
-த்தல்

அல்லாப்பாண் ய -த்தல் allāppāṇḍiyaḍittal,    4.ெச. . . (v.i)

   மல்லாக்க வைளந்  கரணம் ேபா தல் (ெநல்ைல);; to perform a somersault (Tn.);.

     [மல்லா = மல்லாக்க. மல்லா → அல்லா. பாண்  = வட்டம், வைள , கரணம். அ த்தல் = ேபா தல், 
அ ப்ப ேபாற் காைல நிலத் ன் தல்.]

அல்லாப்பாண்  ய த்த க் ம் அல்லாப் பண் ைகக் ம் யாெதா  ெதாடர் ல்ைல.

அல்லாப்

அல்லாப்  allāppu, ெப. (n.)

   வ த்தம்; distress.

     "இவன் ெநஞ் ன்கண் அல்லாப்ைப இ கப் ட் தலால்" (பரிபா. 6 99, உைர);.

ெத. அல

     [அல்லா → அல்லாப்  (ெதா.ெப.);. ' ' ெதா. ெப. ஈ .]

அல்லாமல்

அல்லாமல் allāmal,  . .எ. (prep.)

   1. த ர; except, besides.

     "ேசதாம்பல் ம ரக்்  நாண்மலரக்்  மாம  மல்லாம ைரெப  நற்றைலவர் ற 
ளரெ்கால்ேலா'' (ைநடத. அன்னத்ைதத் . 98);.

   2. இல்லாமல்; without.

அவைன யல்லாமல் இ  நடக் மா? (உ.வ.);.

     [அல் + ஆ (எ.ம.இ. .); + ைம (பண்.ெப. ஈ );. ைம → மல்.]

அல்லாத பாரக்்க;see allada.

     'இல்லாமல்' என் ம் ெபா ளில் இசெ்சால்ைல வழங் வ  வ வழக்ேக. பண் ப் ெபயரீ  எ ரம்ைற 
ைனெயசச் ஈறாக ஆளப்பட்ட .
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அல்லாம ம்

 
 அல்லாம ம் allāmalum, இைட. (conj.)

   ேம ம்; moreover, besides, in addition to.

அவர ்ைக ட்  வாங் ப்ப  ெப ந்தவ  ; அல்லாம ம், கள்ளக்ைகெய த் ட் ப்ப  
மன்னிக்கத்தகாத ற்றம். அவ் யரந்்த பத க்  அமரத்்தப்பட் ப்பவர ் க இைளஞர;் அல்லாம ம், 
அவர ்ஒர ்அயல் நாட்டார.்

     [அல் + ஆ (எ.ம.இ.நி.); + மல் (எ.ம. . .எ. ஈ ); + உம் (இறந்த  த ய எசச்ப்ெபா ளிைடசெ்சால்);.]

அல்லாேம

 
 அல்லாேம allāmē, எ.ம. . .எ. (prep.)

   அல்லாமல்; except.

அவனல்லாேம ேவ  யார ்இைதச ்ெசய்ய ம்?

     [அல் + ஆ (எ.ம.இ.நி.); + ைம → ேம (எ.ம.  . .எ. ஈ );.]

அல்லாைம

அல்லாைம allāmai, ெப. (n.)

    ய ணம்; evil disposition, bad character.

     "ேதகத் ல் வாஞ்ைச தலாய் அல்லாைம ெயத்தைன" (தா . ஆனந்த 1);.

     [அல் + ஆ (எ. ம.இ. நி.); + ைம (பண். ெப.ஈ );. நன்ைமயல்லாைம என்ப  க த் .]

அல்லார்

அல்லார ்allār, ெப. (n.)

அல்லாதார ்2 பாரக்்க;see alladdr 2.

     [அல் + ஆர ்(ப.பா. ஈ );. அவர ்→ ஆர.்]

அல்லாரி

 
 அல்லாரி allāri, ெப. (n.)

   ெவள்ளாம்பல் ( .அ.);; white water-lily.

     [அல் (இர ); + ஆரி. அலரி → ஆரி. அல்லாரி = இர ல் மல ம் .]

 அல்லாரி allāri, ெப. (n.)

    வரின் ஆரல் தாங்  ைள (இ.வ.);; stake in a mud wall to support the coping (Loc.);.

 அல்லாரி allāri, ெப. (n.)

   அடரத்் ன்ைம (இ.வ.);; thinness, sparseness, lightness of texture.

ம. அல்லாரி

     [ஒ கா. அலசாரி (அலசல்); → அல்லாரி.]

அல்லா கம்

 
 அல்லா கம் allārugam, ெப. (n.)

   ெப ந்தாளி; a large species of convolvulus (சா.அக.);.
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அல்லால்

அல்லால் allāl,  . .எ. (prep.)

   அல்லாமல்; except, besides.

     "அஞ்சாைம யல்லால் ைணேவண்டா" ( றள், 497);.

ம. அல்லால்

     [அல் + ஆல் ( .எ. ஈ );.]

அல்லா ட்டால்

 
 அல்லா ட்டால் allāviṭṭāl, இைட. (conj.)

அல்லாக்கால்  பாரக்்க;see allakkal.

அல்லா டத்

 
 அல்லா டத்  allāviḍattu, இைட. (conj.)

அல்லாக்கால் பாரக்்க;see allakkal.

-,  . .எ. (adv.);

   ேவ டத் ல்; elsewhere.

அல்லா ன்

 
 அல்லா ன் allāviḍiṉ, இைட. (conj.)

அல்லாக்கால் பாரக்்க;see allakkal.

அல்

அல்  alli, ெப. (n.)

   1. இரா (சங்.அக.);; night.

   2. ஆம்பல் ( .அ.);; water-lily, Nymphaea lotus.

   3. ெவள்ளாம்பல் ( ங்.);; white water-lily.

   4. தாமைர; lotus.

     "அல் மாதர ் ல்க" ( வ். ெபரிய . 1. 7;9);.

   5. அல்  யரி ; lily seeds.

     " ளெநல் ம் ைளந்த வாம்ப லல்  ணங்  ன் ல்" ( வக. 355);.

   6. அக தழ் ( ங்.);,  ல்  என்பதற்  எ ர;் inner flower petals, opp. to pulli.

     "அல் யங் கமலந் தன்னி லரிைவ ம்" (கந்த . உற்பத்.  க்கல். 73);.

   7.  ந்தா ; filaments of a stamen.

     "அல் யங் ழலா டன்ைன" (அரிசச்ந்.  வாக, 23);.

அல் வைககள் - Different varieties of alli

இ  அ ற்கண்டப  பல வைகப்ப ம். ஆ ம், ெபா வாக அல் ெயனின் ெவள்ளல் ையேய 
க் ம்.

   1. ெவள்ளல்  ; white Indian water-lily, Nymphae lotus (pubescens);.

   2. ெசவ்வல்  ; red Indian water-lily, Nymphae rubra alias Nymphae edulis.
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அல் க் ழங்

 
 அல் க் ழங்  allikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   அல் க் ெகா ன் ழங் ; the root of the plant, Nymphae lotus.

   இதன் மா ஏைழகட்  உணவாகப்  பயன்ப ம்; the flour prepared from this root forms an article of food for the 
poor (சா. அக.);.

அல் க்ேகணி

அல் க்ேகணி allikāṇi, ெப. (n.)

    வல் க் ேகணி; Tiruvallikkeni.

     "ம ைலமா வல் க் ேகணியான்" ( ல். இயற். நான் . 35);.

     [அல்  + ேகணி.]

அல் க்ெகா ல
செ்சயனீர்

 
 அல் க்ெகா லசெ்சயனீர ்allikkoḍimūlacceyaṉīr, ெப. (n.)

 a strong liquid prepared by a special process known only to Siddhars and guarded as a secret and used in Alchemy and for 
rejuvenation (சா.அக.);.

     [அல்  + ெகா  +  லம் + ெசயல் + நீர.்  லம் =  ழங் , ெசயல் + நீர ்- ெசயனீர.்]

அல் க்ெகா ல
ம்

அல் க்ெகா லம் allikkoḍimūlam, ெப. (n.)

   1. அல் க் ழங் ; the root of the plant Nymphae lotus.

   2. சாகா ப் ; a kind of salt prepared by a secret process for strengthening the body and also for longevity (சா.அக.);.

அல் க்ேகாணி

 
 அல் க்ேகாணி allikāṇi, ெப. (n.)

   ேபய்க் கற்றாைழ; wild aloe, demon aloe, Agave americana (சா.அக.);.

இதனால் நீரி ேபான்ற நீர ்ேநாய்கள் நீங் ம்.

அல் கம்

 
 அல் கம் alligam, ெப. (n.)

   ேபய்க்ெகாம்மட்  ( .அ..);; colocynth.

அல் த்தண்
அல் த்தண்  allittaṇṭu, ெப. (n.)

   ஆம்பற்றாள் ( வக. 2876 ; உைர);; lily stem, stalk of the water-lily.

அல் த்தாமைர

 
 அல் த்தாமைர allittāmarai, ெப. (n.)

   ெசங்க நீர;் red water-lily (ெச.அக.); –ெவள்ளாம்பல் ; white Indian water-lily, Nymphaea lotus (சா.அக.);.

ம. அல் த்தார்

இங்ஙனம் ஈரகர த க ம் ேவ ப வதற் க் கரணியம் (காரணம்);, 'தாமைர' என் ஞ் ெசால் 
இ வண்ண மலரக்் ம் ெபா வா த்தல் ேபா ம்.

அல் த்தாள்

அல் த்தாள் allittāḷ, ெப. (n.)

   மலர ்ந ள்ள ெபண் ப் ,  ச  (M.M.);; pistil.

     [அல்  = அக தழ். தாள் = அக தைழச ்ேசரந்்த தண் ேபான்ற உ ப் .]

 அல் த்தாள் allittāḷ, ெப. (n.)

   அல் த் தண்  ( வக. 2876);; lily-stem.

     [அல்  = ஆம்பல், தாள் = தண் .]
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அல் த்ேதங்காய்

 
 அல் த்ேதங்காய் allittēṅgāy, ெப. (n.)

    ைகக்காய் அல்ல  ேகாட்டான்காய் என் ம் ெசாத்ைதத் ேதங்காய் (ெதங்கங்காய்); வைக 
(உ.வ..);; blighted coconut (Com.u.);.

     [அல்  + ேதங்காய். ஒல் → அல் → அல் . அல் =  ங் தல்.  ேகாட்டான் இளநீரே்மல் உடக்ாரந்்தால், 
அக்காய் ெசாத்ைதயாய்ப் ேபாய் ெமன்ப  ெபா மக்கள் நம் க்ைக. ேதைர உடக்ாரந்்த  
ேதைரக்காய் என்பர.் இரண் ம் அல் க்காய் எனப்ப ம்.]

அல் ப்பாைவ

அல் ப்பாைவ allippāvai, ெப. (n.)

   அல் யக் த் ல் ஆட் ம் ப ைம ( ர ைம);; puppets used to exhibit alliyam dance.

     "வல்ேலான் ைறஇய வரிவனப் ற்ற

அல் ப் பாைவ யா வனப் ேபய்ப்ப" ( றநா. 33 ; 16-17);.

     [அல் யம் + பாைவ - அல் யப்பாைவ → அல் ப்பாைவ.]

அல் யம் பாரக்்க;see alliyam.

அல் ப் ஞ்

 
 அல் ப் ஞ்  allippiñju, ெப. (n.)

     ழாத இளம் ஞ்  ( ன்.);; fruit newly formed from the blossom.

     [அல்  = அக தழ். அக தைழ ெயாட் க் ெகாண் க் ம் ம் ஞ்  அல் ப் ஞ் .]

அல் மாதர்

அல் மாதர ்allimātar, ெப. (n.)

   தாமைர மலரே்ம லமரந்் க் ம் மகள்; Tirumagal (Laksmi);, seated on a lotus.

     "அல்  மாதர ் ல்கநின்ற ஆ ரந்ேதாளன்" ( வ். ெபரிய . 1.7; 9);.

     [அல்  = அல் ேபான்  நீரப்் வா ய தாமைர. மாதர ்= அழ , அழ ள்ள மகள் (பண்.ஆ. .);.]

அல் ைக

 
 அல் ைக allimugai, ெப. (n.)

    ந்தா ; anther (சா.அக.);;

 part of stamen containing pollen.

அல் க்

 
 அல் க்  allimūkku, ெப. (n.)

   அரத்த ெமா ம் க்  (இ.வ.);; bleeding nose (Loc.);.

ஒ.ேநா ;  ல் க்

அல் யக் ழங்

 
 அல் யக் ழங்  alliyakkiḻṅgu, ெப. (n.)

   ெகாட் க் ழங் ; the root of a water plant, Aponogeton monostochyon (சா.அக.);.
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அல் யத்ெதா

அல் யதெ்தா  alliyaddogudi, ெப. (n.)

   தன்ைனக் ெகால் மா  மாமனா ய கஞ்சன் ஏ ய யாைன ன் ம ப்ைபெயா த் க் கண்ணன் 
ஆ ய த் ; Krisna's dance when he broke the tusk of the elephant that was set on him by Kamsa, his uncle.

     "கஞ்சன் வஞ்சங் கடத்தற் காக

அஞ்சன வண்ணன் ஆ ய வாட ள்

அல் யத் ெதா ம்" ( லப். 6 ; 46-8);.

ெதா ெயன்றார ் கம் மார்  ைக கால்களின் வட்டைண அ நய த யன இ ந் ம் ெதா ல் 
ெசய்யா  நிற்ற ன் ; 'ஆட ன்  நிற்பைவ ெயல்லா மாேயா னா ம் ைவணவ நிைலேய' என்றார.் 
அல் ய ெமன்பதைன அ ப்ேபெடன்பா  ளர.் 'அல் யம்.........ஆறாெமனல்' (அ யாரக்். உைர);.

     'ெதா ' ெயன்றற்  உைரயா ரியர ் ய கரணியம் (காரணம்); ஆய்தற் ரிய .

அல் யம்

அல் யம் alliyam, ெப. (n.)

   கண்ணன் ஆ ய த் ; Krişņa's dance.

அல் யத் ெதா  பாரக்்க;see alliya-t-togudi.

இ  ; 1. ேதவராடல் ப ெனான் ள் ஒன் .

     "கைடயம்............காண்ப ேனார ் த் ".

   2. நின்றாட லாற ள் ஒன் . "அல் யம்......... நின்றாட லா ".

   3. கஞ்சைன ெவன்  கண்ணன் ஆ ய பத்த ள் ஒன் . "கஞ்சன்......... அல் யத் ெதா ம்" ( லப். 6 
; 46-8);.

இதற்  உ ப்  ஆ .

     "அல் ய மாயவனா ற் றதற் ப் ச ்ெசால் ப வாறா ெமனல்".

     ['அ ப்ேப ெடன்பா ளர'் என்  அ யாரக்் நல்லார ் வதால், அல் → அல்  (அ ); → அல் யம் 
என்  ஒ சார ்உைரயா ரியர ் ரித்த  ெதரி ன்ற .]

ப ேனாராட ம் ற ம் ப் ட்ட காலத் ேதவர ் ைனகளாகத் ெதான்ம ( ராண);  ைறப்ப  
ெசால்லப்ப ம் அைவ யா ம் அவ்வத ்ெதய்வ வணக்கத் தாரான த ழர ்ெதான் ெதாட்  
ஆ வந்தைவேய என்ற தல் ேவண் ம். கண்ணன் ேம ம், காமன்ேம ம் ஏற் க் றப் 
பட்டைவெயல்லாம், அவ க்  ன்ேப மால் வ பாட் னர ்ஆ  வந்தைவேய.

ம. அல் யம்

 அல் யம் alliyam, ெப. (n.)

   ெகாட்  (மைல.);; species of Aponogeton.

அல் யரி

அல் யரி  alliyarisi, ெப. (n.)

   அல் ப் ன் ெகாடை்ட ள்ள ைத ( வக. 2682. உைர.);; lily seeds.

     [அல்  + அரி .]

அல் யன்

 
 அல் யன் alliyaṉ, ெப. (n.)

   தன் ைவ ட் ப் ரிந்த யாைன ( ன்.); ; stray elephant separated from the fold.

ம. அல் யன்

     [ஒ கா. அல் (அல்லாத,  ட்டத்ைதச ்ேசராத); → அல்  → அல் யன். இனி, ஒ கா. அகல் → அக  → 
அக யன் → அல் யன்.]
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அல் யாமரம்

 
 அல் யாமரம் alliyāmaram, ெப.. (n.)

   பட  வ க் ந் தண்  ( ன்.);; long steering oar.

அல் யான்

அல் யான் alliyāṉ, ெப. (n.)

   தாமைரமலரில் ேதான் ள்ள நான் கன்; Brahma, the lotus-born.

     "அல்  யானர ைவத்தைல நாகைணப் பள்ளியான்" (ேதவா. 5. 33 ; 9);.

     [அல்  (தாமைர); → அல் யான்.]

நான் கன் மா ன் ந் த் தாமைர ல் ேதான் ள்ளான் என்ப  ெதான்மக் கைத.

அல் ண

அல் ண  alliyuṇavu, ெப. (n.)

   அல் யரி யாலான உண ; food prepared from water lily seeds.

     "அல்  ண ன் மைன ேயா னிேய

ல்ெலன் றைனயால் வளங்ெக  நகர"் ( றநா. 250 ; 6);.

     [அல் → அல்  = அல் யரி  (க யா  ெபயர)்;. உண் → உண . 'அ ' ெசயப்ப  ெபா ளீ .]

அல் ேயாரங்ைக

 
 அல் ேயாரங்ைக alliyōraṅgai, ெப. (n.)

    ரிப் ள்ைள; mongoose, Herpestes mungo (சா.அக.);.

அல் ரி

 
 அல் ரி alliri, ெப. (n.)

அல்  பாரக்்க;see alli.

அல் ள்

அல் ள் alliruḷ, ெப. (n.)

   இர ள்,  ணிந்த இ ள்; darkness of night, dense darkness.

     "அ க்கேனர ்நிற்  மல் ேள காணாரக்் " ( . ேபா.  ற். 11. 2 ; 1);.

     [அல் = இ ள்ேவைள. 'அல் ள்'  ைசச ்ெசால் (redundancy intensifying the meaning);.]

அல் வஞ்

 
 அல் வஞ்  allivañji, ெப. (n.)

   பட்டாணி; pea, Pisum sativum (சா.அக.);.

அல் வாதாளி

 
 அல் வாதாளி allivātāḷi, ெப. (n.)

   அ க் ரா; Indian winter cherry, Withania somnifera (சா.அக.);.

அல்

 
 அல்  allu, ெதா.ெப. (vbl.n.)

    ைடதல்; weaving.

ெத. அல்

     [அல் தல் =  ைடதல். 'அல் '  த. ெதா. ெப.]
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அல் -தல்

அல் -தல் alludal,    5 ெச. . . (v.i)

    ன்னிக் ெகாள் தல் (இ.வ.); ; to interlace closely (Loc.);.

மரங்கள் அல் க்ெகாண்டன.

-, 5 ெச. ன்றா . (v.t);

    ைடதல் (இ.வ.); ; weaving.

 டை்ட அல் ற .

க., ெத. அல்  ; ெகாலா. அல் ; பர.் அல்த் ; நா. அல் ;  . அல்ப் ;   அல் னய்.

     [ஒல் தல் = ெபா ந் தல். ஒல் → அல் → அல் .]

அல் கம்

 
 அல் கம் allugam, ெப. (n.)

   ெப ங்ெகாய்யா; a big variety of guava, Psidium guyaba (சா. அக.);.

அல் ச் ல் ப்ப
-தல்

அல் ச் ல் ப்ப -தல் alluccilluppaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1.   தாகப் ரிந்  ேபாதல்; to get subdivided minutely or into small pieces.

   2.   தாகக் ெக தல்; to be frittered away, as money.

பணத்ைத யா க் ங் கடன்ெகாடாமல் ைவப்பகத் ற் ேபாட்  ; இல்லா ட்டால் அல் ச ்
ல் ப்பட் ப் ேபா ம் (உ.வ.);.

     [அல் → அல் . அல் தல் =  த்தல்.  ல் =  ண் . 'அல்' வழக் றந்த ெசால். அல் → அல் .  ல் → 
ல் . 'அல் ச் ல் ' எ ைக மர ைணெமா ,  ைசச ்ெசால்ேபாற் ெபா ைள த் க் 

காட் வ .]

அல் ம்பக ம்

 
 அல் ம்பக ம் allumbagalum, ெப. (n.)

   இர ம் பக ம்; day and night.

அல் ம் பக ஞ் ேசரந்்த ஒ  நாள்

-,  . .எ. (adv.);

   இர ம் பக ம்; night and day, always.

     "அல் ம் பக ம் அனவரத ந் த்தால்" (சர வ  யந் காப் );.

அல் ம் பக ம் அ ம்பா  பட் த் ேத ய ெசாத்  (உ.வ.);.

     ['அல் ம் பக ம்' எ ரம்ைற மர ைண ெமா . 'உம்' ஈரிடத் ம் எண் ப் ெபா ளிைடசெ்சால், 
பக → பகல். 'அல்' ெதா.ெப. ஈ .]

அல் பாரக்்க;see al.

அல்

அல்  alluḻi,  . .எ. (adv.)

    ன்ெசான்ன  அல்லாத டத் ; elsewhere.

     'அல் ெயல்லாம் பரந் பட்  வர ம் ெப ம்' (ெதால். ெபா ள். ெசய். 183, ேபரா. உைர);.

     [அல் = அல்லாத. உள் → உளி → உ  = இடம்.]

அல் ரம்

 
 அல் ரம் allūram, ெப. (n.)

    ல்வமரம் (மைல.);; bael (ெச.அக.); — holy garlic pear, Crataeva religiosa (சா.அக.);.
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அல்ைல

அல்ைல allai, ெப. (n.)

   1. வள்ைளக்ெகா ; a creeper, the root of which forms an article of food, Convolvulus repens (சா.அக.); – ெகா  
வைக ; a climber, a running plant, the root of which forms an article of food (W.);.

   2. அல்  (பச.் .); ; water-lily.

     [அல்ைல 2. அல் → அல் .]

 அல்ைல allai,  . . . (impl.v.)

   நீ அல்லாய்; you are not.

     "காதர மாரத்  மனேம கமல மலரய னல்ைல" (ேகா ற் . பா . 23);.

     [அல் → அல்ைல (அல் என் ம் இயற்ைகெய ரம்ைறக் ப் ைன ன் ன்னிைலெயா ைம 
ற் );. 'ஐ'  ன்னிைல ெயா ைம .]

அல்ைலெதால்ைல

 
 அல்ைலெதால்ைல allaidollai, ெப. (n.)

    ந்த ன்பம் (உ.வ.);; great trouble (Com.u.);.

மைழ ல் வண்  ைடயாமல் இ நாளாய் அல்ைலெதால்ைலப்பட்  இங்  வந் ேசரந்்ேதன்.

     [அல் → அல்லல் =  ன்பம். அல் → அல்ைல. ெதால் → ெதால்ைல =  ன்பம். 'அல்ைல ெதால்ைல' 
ெபா ைள த் க் காட் ம் எ ைக மர ைணெமா .]

அல்ேலார்

அல்ேலார ்allōr, ெப. (n.)

   1.  ன் ெசால்லப்பட்டவரல்லாதார;் those other than the aforesaid.

     "அன் ேளா ரல்ேலா ராய வரசமண் டலங்கெளல்லாம்" (இர . மாைல. 128);.

   2.  ன் ெசால்லப்பட்ட பண் ல்லாதார;் those without the said quality.

     "பல்வைக த  வ ப  பண் ன்

அல்ேலாரக்் களிக் ம் அ டத் ெதங்ேக'' (நன். 35);.

     [அல் + ஒர ்(ப.பா. ஈ );. ஆர.் → ஒர.் அல்லார ்→ அல்ேலார.்]

அல்ேலாலகல்ேலா
லம்

 
 அல்ேலாலகல்ேலாலம் allōlagallōlam, ெப. (n.)

    ந்த ஆரவாரம், ெப ங் ழப்பம்; great noise, hullabaloo, an uproar.

க. அல்ேலாலகல்ேலால ; Skt halola kallola.

     [அல் +  ஒலம் + கல் + ஒலம். அலம் தல் = ஒ த்தல். அல தல் = அஞ் க் கத தல். ஆ தல் = ஒ த்தல். 
'கல்'ெலனல் ஒர ்ஒைசக் ப் . கல் → க . 'கலகல' ஒ க் ப் கள். ஒ → ஒல் = ஒ . ஒல் → ஓலம் = 
அைடக்கலம் ேவண் க் கத ம் ஓைச. ஒல் → ஒல். 'ஒல்'ெலனல் ஒ க் ப் . ஒல் → ஒ . ஒல் → அல். ஒ → 
அ. ேபா த் ரி  அல்ல  ெசால்லாக்கத் ரி .]
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அல்ேலான்

 
 அல்ேலான் allōṉ, ெப. (n.)

    ங்கள் ( ங்.);; Moon, the ruler of the night.

     [அல் = இரா. அல் → அல்ேலான் = இர ல் ஒளித ம் நிலா.]

 அல்ேலான் allōṉ, ெப. (n.)

   ஒ  மரம்; the oak tree (சா.அக.);.

 அல்ேலான் allōṉ, ெப. (n.)

   அல்ேலார ்என்பதன் ஒ ைம; sing. of allor.

அல்வழக்

அல்வழக்  alvaḻkku, ெப. (n.)

   1. தகாத வழக்காரம் அல்ல  வழக்காட் ; illegal dispute or suit.

   2. தகாத ெவா க்கம்; improper conduct, wrong attitude of mind.

     "அல்வழக்ெகான் ல் லாஅணி ேகாட் யர ்ேகான்" ( வ்.  ப்பல். 11);.

     [அல் = த  அல்ல  ைற அல்லாத. வழங்  → வழக் .]

அல்வ

அல்வ  alvaḻi, ெப. (n.)

   1. ெந யல்லா ெந , தகாத ெந ,  ய ெந ; wrong path.

   2. ெசாற் ணரச்் ன் ேவற் ைமயல்லாத வ , ேவற் ைமவ  என்பதற்  எ ர;் combination of an 
undeclined or indeclinable word with another word, opp. to vērrumai vali.

     [அல் = ேவற் ைமயல்லாத, வ  = ெசாற் ணரச்்  நிைல.]

அல்வ ப் ணரச்்  பாரக்்க;see al-wall-ppunarcci.

இ ெசால் ண ம் நிைல ேவற் ைமவ , அல்வ  என இரண் . நிைலசெ்சால் ( ன் ெசால்); 
ேவற் ைமேயற்கத் தக்கதா ன், அ  வ ஞ்ெசால்ெலா  ( ன்ெசால்ெலா );  ணரவ்  
ேவற் ைமவ  ; ஏற்காத  அல்ல  ஏற்கத் தகாத  ஆ ன் அல்வ .

நிைலசெ்சால் இரண்டாம் ேவற் ைம தல் ஏழாம் ேவற் ைம வைர ஏேத ெமான்ைற ஏற் ப் ன், 
அ  வ ஞ்ெசால்ெலா  ணரவ்  ேவற் ைமவ  ; அல்லாத  அல்வ . ேவற் ைம  
ெவளிப்பட் ம் ெதாக் ம் இ வைகயா க் ம்.  ன்ன  ரிெயன் ம் ன்ன  ெதாைகெயன் ம் 
ெசால்லப்ப ம்.

ண ம் ெசால் ைண ைனதெ்தாைக தல் அ க் தெ்தாடர ்வைர ப னால் வைகப்பட் ப்ப  
அல்வ . அைத அ த்த உ ப்ப ற் காண்க.
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அல்வ ப் ணர்ச்

அல்வ ப் ணரச்்  alvaḻippuṇarcci, ெப. (n.)

   ேவற் ைமேயற்காத அல்ல  ஏற்கத் தகாத ெசால் ேவெறா  ெசால்ெலா  ணரவ் ; combination of an 
undeclined or indeclinable word with another.

   அல்வ ப் ணரச்்  ழ்வ மா  ப னால் வைகப்ப ம் ;ெசால் ைண      ணரச்்

   1.  ைனதெ்தாைக    ேகால்யாைன,  ேசா .

   2. பண் தெ்தாைக   ெசந்தாமைர, வன்ெசயல்.

இ ெபயெராட் ப்   பைனமரம்,

பண் தெ்தாைக    மரிமைல.

   3. உவைமதெ்தாைக    த் ப்பல், ெபான்ெமா .

   4. உம்ைமதெ்தாைக   தாய்தந்ைத,

ேசர ேசாழ பாண் யர.்

   5. அன்ெமா தெ்தாைக  க வாய் வந்த ,

ேதன்ெமா  ேப னாள்.

   6. எ வாய்தெ்தாடர ்  நக் ரர ்பா னார,்

மைறமைலய கள் எ னார.்

   7.  ளிதெ்தாடர ்   அண்ணா! வா,

அைமசச்ேர ! வ க.

அல-த்தல்

அல-த்தல் alattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. அைலதல் (சங்.அக.);; to wander, roam about.

     "ஐவர ்வந்  ைற ைற யரஞ் ெசய்ய வற் நா னலந்  ேபாேனன்'' (ேதவா, 4. 52 : 8);.

   2.  ன்ப தல்; to suffer, to be in distress.

     "அலந்தாைர மல்லேனாய் ெசய்தற்றால்" ( றள். 1303);.

   வ ைமப்ப தல்; to suffer privation, to be in want.

     "அலந்தவரக்் த தல்" (க த். 133 : 6);.

   4. ஆைசப்ப தல்; to desire, long for, hanker after.

க க்  அலந் ேபாய்க் டக் றான் (உ.வ.);.

ெத. அல வ

     [அல் → அல்லல் =  ன்பம். அல் → அலம் → அல  =  ன்பம். அல் → அைல. அைலதல் = அைசதல், 
வ ந் தல்,  ன் தல். அல் → அல.]

அலக்கண்

அலக்கண் alakkaṇ, ெப. (n.)

    ன்பம்; affliction, distress, disaster.

     "ஆதலா ெலங்க ளலக்க ணகற் வான்" (கந்த . அ ர. ேதவர.் ல. 24);.

     [அல் → அலம் =  ன்பம். 'கண்' இட ம் கால ம் உணரத்் ம் ஓர ்ஈ . ஒ.ேநா : இ க்கண்.]
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அலக்கலக்காய்

 
 அலக்கலக்காய் alakkalakkāy,  . .எ. (adv.)

   தனித்தனியாய், ெவவ்ேவறாய்; separately, part by part.

உ ப் கைளெயல்லாம் அலக்கலக்காய்ப் ரித் ட்டாள் (உ.வ.);.

     [அலக்  =  ைள. அலக்கலக்காய் =  ைள ைளயாய், ப ப யாய். இனி, அல  
(அ ப்பைட ப் ); → அலக்  எனி மாம். 'அலக்கலக் ' அ க் தெ்தாடர.் 'ஆய்'  . .எ. ஈ .]

அலக்க -தல்

அலக்க -தல் alakkaḻidal,    2 ெச. . . (v.i.)

    க வ ந் தல்,  ன் தல்; to be wexed, troubled, harassed.

     "கலக்கநா னலக்க ந்ேதன்" (ேதவா. 4. 70 : 3);.

     [அலக்க (நி.கா. .எ.); + அ . அலத்தல் =  ன் தல். அ தல் = மனம்ேநாதல்.]

அலக்க -த்தல்

அலக்க -த்தல் alakkaḻittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அைலத்  வ த் தல் (பண . 177); ; to vex, harass, harry, perplex, tease, distress, worry by continual putting 
off.

   2. ெக தல்; to ruin, destroy.

     "தக்கன்ெப  ேவள் யங் கலக்க த் " (ேதவா. 5. 73:1);.

   3. அழ  காட் தல்; to mimic in derision.

     [அலக்க தல் (த. .); → அலக்க த்தல் ( . .);.]

அலக்க -தல் பாரக்்க;see allakkali-.

அலக்க வாள்

 
 அலக்க வாள் alakkaṟuvāḷ, ெப. (n.)

    றட் க்ேகா ன் னி ற் ேசரத்் ள்ள அ க் ம் அல  (தஞ்ைச); ; crotchet-shaped blade attached to a pole 
(Tj.);.

     [அலக்  ( றட் க்ேகால்); + அ வாள். அலக்கரிவாள் என்ப  வ வ வம்.]

அலக்காய்

 
 அலக்காய் alakkāy,  . .எ. (adv.)

   தனியாய், ேவறாய்; separately.

தைலைய அலக்காய் எ த் ைவ (உ.வ.);.

     [அலக்  + ஆய் ( . .எ. ஈ );.]

அலக்  பாரக்்க;see alakku.

அலக் -தல்

அலக் -தல் alakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அைச த்தல்; to shake, cause to move.

     "சங்கலக் ந் தடங்கடல்வாய்" (ேதவா. 7. 51: 3);.

   2. ஆைடெவ த்தல்; to wash, as clothes.

ம. அலக்  ; க. அல . அ  ;  . லம்  ; பட. அ க் .

     [அல  → அலக் .]
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அலக்

அலக்  alakku, ெப. (n.)

   1. வரிச் ; roof laths.

     "மைன  னீ  மலக் ைன ய த்  ழ்த்தார"் (ெபரிய . இைளயான். 19);.

   2.  றட் க்ேகால் (தஞ்ைச); ; a pole with an iron hook to pluck fruits and leaves (Tj.);.

   3.  ைள; branch of a tree.

   4. எ ம் ; bone.

     " லா வலக் க வலக் க வ க்க  ரித்தன" (க ங். 229);.

   5. ேகாடை்ட; fort (சங்.அக.);.

ம. அலகா

     [உல்  → உல. உலத்தல் = வைளதல். உல் → உலம் = வட்டம், உ ண்ைட. உலம்வ  → உல ம . 
உலம தல் =  ழ தல். உலக்ைக = நீண் ண்ட ேகால். உல → உல . உல தல் = கற் தல்,  ரிதல். 
உல → உலா. உல  → உல  =  ற் வ ம் ேகாள். உல  → அல  = வைளந்த ற , வைளந்த கத்  
(அ வாள்);,  ற ேபான்ற தாைட. உலம் → அலம் = வைளந்த ெகா க் , ெகா க் ள்ள ேதள். அலம் → 
அலவன் =  ற ேபான்ற ன் கா ள்ள நண் . அல  → அலக்  = வைளந்த அ வாள், வைளந்த ைள 
(ஒ.ேநா.: ேகா  =  ைள, ெகாம்  =  ைள);, வைளந்த அல்ல  ைள ேபான்ற லாெவ ம் , வைளந்த 
ம ல் (அல  → அலங்  → அலங்கம் = ேகாடை்ட);,  ைளேபான்ற ேகால் அல்ல  சட்டம். ஒ.ேநா.: 
ெகாம்  → கம் . எ ம்ைபக் க் ம் அலக்  என் ஞ் ெசால் லாெவ ம்ைபச ் றப்பாகக் 

க்காததா ன், எல் → அல் → அல  → அல  (ெவள்ைளயான ); → அலக்  என்  ரிந் த்தல் 
ேவண் ம். ஒ.ேநா : எல் (ஒளி, ெவள்ைள); → எ ம் .]

 அலக்  alakku, ெப. (n.)

   தனிைம; separateness.

அலக் க்காரன்

 
 அலக் க்காரன் alakkukkāraṉ, ெப. (n.)

   வண்ணான், சலைவ ெசய்பவன் (நாஞ்.);; washerman (Nāñ.);.

ம. அலக் காரன் ; க. அல் காரிக.

     [அலக்  = சலைவ. 'காரன்'  . த. ஈ  அல்ல  உைடைமேயான் ஈ .]

அலக் த்த

 
 அலக் த்த  alakkuttaḍi, ெப. (n.)

   ேவ யைடக் ம் மரக் ைள (இ.வ.);; small branches or boughs used in the repair of hedges (Loc.);.

     [அல  → அலக் . தண்  → தண்  → த .]

அலக் ப்ேபார்

 
 அலக் ப்ேபார ்alakkuppōr, ெப. (n.)

   காவலர ்ஈட் கைள ஒன்ேறாெடான்  எ ரத்்  ைவக்ைக; stack of arms.

அலக் ப் ேபார ்ேபாேல.........  தல் (?);

     [அல  → அலக் . ெபா தல் = ெபா ந் தல், ேசரத்ல், ெபா  → ேபார ்= ெச ,  யல், சாைண, 
படப் .]

அலக்ைகச் ரம்

 
 அலக்ைகச் ரம் alakkaiccuram, ெப. (n.)

    ழ்க்காய்ெநல் ; a small plant with slender green main branches, Phyllanthus niruri (சங்.அக.);.

ம வ. அலைகச் ரம்
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அலக்ெகா -த்தல்
அலக்ெகா -த்தல் alakkoḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெதாந்தர  ெசய்தல், ெதால்ைல ெகா த்தல் (இ.வ.);; to give trouble, cause worry to (Loc.);.

அலக்ெகா ப்

 
 அலக்ெகா ப்  alakkoḍuppu, ெப. (n.)

   ெதாந்தர  ெசய்ைக, ெதால்ைல ெகா ப் ; giving trouble, harassment.

அலகநீரணி

 
 அலகநீரணி alaganīraṇi, ெப. (n.)

   மரமஞ்சள்; tree-turmeric, Coscinium fenestratum (சா.அக.);.

அலகம்

அலகம் alagam, ெப. (n.)

   1. யாைனத் ப்  (மைல.);; elephant pepper, Scindapsus officinalis.

   2. ேவப்பல ; margosa stalk.

அலகம்

அலகம்  alagambu, ெப. (n.)

   அலைகத் தைலயாகக்ெகாண்ட அம் வைக; arrow, having a blade for its head.

     "அஞ்சம்ைப  ைமயன்றன தலகம்ைப  மளவா" (கம்பரா. அேயாத். கங்ைக. 3);.

     [அல  + அம் . அல  =  ரை்ம,  ரை்மயான கத் யல . அம்பல் =  ம்பல்,  தல். ஒ கா. அம்  = 
னி ற் ந் ப்ப .]

அலகமான்

 
 அலகமான் alagamāṉ, ெப. (n.)

    ப்  (பச.் .);; long pepper, Piper longum.

     [அலகம் → அலகமான்.]

அலகலகாக

அலகலகாக alagalagāga,  . .எ.. (adv.)

   தனித ்தனியாக, ெவவ்ேவறாக; separately.

     'அலகலகாக எண்ணிக்ெகாள்ளலாய்' (ஈ , 3. 6 : 5);.

 H. alagalag

     [அல  = அ ப்பைட ப்  அல்ல  அள . அல் தல் = ெபா ந் தல். அல்  → அல  → அல  = 
ெபா ந் ய ப்  அல்ல  ெபா ந் யளக் ம் அள . ஒ.ேநா : அள் தல் = ெபா ந் தல், அள் → அள 
→ அள . அளத்தல் = அள ெசய்தல். அள தல் = ெபா ந் தல், கலத்தல். அள  = ெபா ந் ைக அள , 

ப் ட்ட அள , அள க .]

     'அலக்' (alag); என் ம் உ ச ்ெசால் ற் ம் அல  என் ம் த ழ்செ்சால் ற் ம் ெதாடர் ல்ைல. 
ெதாடர் ப் ன்,  ன்ன  ன்னதன் ரிபாேய த்தல் ேவண் ம்.

அலக ங்

 
 அலக ங்  alagaḻuṅgu, ெப. (n.)

    ப்  (சங்.அக.);; long pepper, Piper longum.

     [அல  + அ ங்  அல  → அலகம் = யாைனத் ப் .]

ம வ. அலக ங்  (சா.அக.);

அலகா

 
 அலகா alakā, ெப. (n.)

   ெதாைடசச்ந் ; groin (சா.அக.);.
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அலகா தம்

 
 அலகா தம் alakāpidam, ெப. (n.)

    ளிப்  ந் ரிைக; sour grapes (சா.அக.);.

அல -தல்

அல -தல் alagiḍudal,    19 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. அள தல், அல ைவத் க் கணக் தல்; to reckon, compute, measure, estimate.

   2. ெசய் ளில் தைள ம் ஒைச ம் வ வாவா  அைசகைளப் ரித் க் கணக் தல்; to scan, as a verse.

     "அைச ஞ் ம் அ  ெமல்லாம்

இைசய வ ெபா  ளிைய  ேநாக்கா

ேதாைசேய க்ெகாண் ெடா ங்க ம் ரிய ம்

அல டல் வைக ளி யா  ெமன்ப" (இலக்.  .752);.

     [அல  = அள . அல  + இ  ( . .);.

 அல -தல் alagiḍudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t)

    ைடப்பத்தாற்ெப க் தல்; to sweep with a broom

     'அல வெனன் ள்ளங் ளிர அல ட்டான்' (இைற. 1. உைர);.

     [அல  =  ைடப்பம் : அல  + இ  (: . .);.]

அல ரி

 
 அல ரி alagiri, ெப. (n.)

   ெவடக்ங்ெகட்டவன் ( ச் ); ; immodest fellow (Tp.);.

     [ஒ கா. அல  → அல ரி. ஒ.ேநா : ேபாக்  → ேபாக் ரி, அல  = அள , ம ப் . இ  = 
இல்லாதவன்.]

அல க்ைகெவ
ண்பா

அல க்ைகெவண்பா alagiruggaiveṇpā, ெப. (n.)

    ைறப்பாவைக; a kind of verse in Venba metre fitted into some fanciful figure.

     ' ரித்  த்த ைறக்க ப் பாட் ' என்  றப் த்தவதனால் ........... அல க்ைகெவண்பாப் 
பா த ம் (யாப்.  . பக். 510);.

அல ன்மா

அல ன்மா  alagiṉmāṟu, ெப. (n.)

    ைடப்பம்; broom.

     "அல ன் மா  மாறாத கல " ( ப் . 418);.

     [அல மா  என்பேத ெபயர.்  ப் க ல் வண்ணம்பற்  ஒன்றன் ட்டக் ழைம  இைடத ்
ேதான் ய .]
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அல

அல  alagu, ெப. (n.)

   1. அள  ( ங்.);; measure, measurement, quantity.

   2. மட் , வரம் ; limit.

     "அல  லா ைள யாட் ைடயார"் (கம்பரா.  றப் ப்பா . 1);.

   3. அள க ; standard of measurement.

     "வாழ் நாடக்லகாய் வயங்ெகாளி மண் லம்" (நால . 22);.

   4. எண் ( வா.);; number, calculalion.

   5. (யாப் .); ெசய் ளின் அைச ப்பாகப் ரிதெ்தண்ணப்ப தல்;     "ஆ  ம வ ரல ெபறாைம" (யா. 
கா. ஒ . 1);.

   6. (இைச); ஒ  நிைல ன் 22 (அல்ல  ஒ  சாரார ்ெகாள்ைகப்ப  24);  ண்ணிைசக ள் 
ஒன் ;     'வட்டப்பாைல ன்  தானமாய் வ ந்த நிைலைம ைன ைடய தாரம் ெபற்ற 
இரண்டல ல் ஒரலைக ம், இப் பாைல ன் தல்தானமாய் ெம னிற் ம் ரல்நரம்  ெபற்ற 
நாலல ல் இரண்டலைக ம், தாரநரம் ல் அந்தரக் ேகா ேல ைகக் ைளயாக நி த்தத் தாரந் தான் 
ைகக் ைளயா ற் " ( லப். 3 :72-8, அ யாரக்். உைர);.

   7. பலகைற, எண்ணிக்ைக ல் எண் களாகப் பயன்ப த்தப்ப வ ; cowries, small shells, as signs of 
number in reckoning.

     "அலைக யன்ன ெவள்ேவரப்் " (மைலப  234);.

   8. ம ழம் ைத ( வா.);; berries of Mimusops elengi.

     "ம ழல  ஒன்ேற ேபால மா ம்பல யாக்ைக" ( வ். இயற்.  தற். 49);.

   9. இலக்கம் பாக்  (அ .  ந்);; a lakh of areca-nuts.

அல கட் -தல்

அல கட் -தல் alagugaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. மந் ரத் னால் ய ரிகளின் ( ராணிகளின்); வாய் றவா க்கச ்ெசய்தல்; to charm a snake or 
beast, so as to prevent it from biting or opening its mouth.

   2. வாள் ெவடை்ட மந் ரத்தால் வ யற்ற தாக் தல் ( ன்.);; to render the sword powerless by enchantment.

   3. கணக் த் ரத்்தல் ( ன்.);; to settle accounts.

     [அல  = தாைட. கட் தல் = அைடத்தல்,  றவாதப  ெசய்தல்.]

அல கட்ைட

 
 அல கடை்ட alagugaṭṭai, ெப (n.)

   வண் ச ்சக்கர வடை்ட; felly of a wheel.

     [அல  = வைள . கடை்ட = சட்டம்.]

அல க -த்தல்

அல க -த்தல் alagugaḻittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கணக் வ ற் பலகைற,  ைத த யவற்ைறக்ெகாண்  ெதாைக ைறத்தல் ( ன்.);; to subtract, 
deduct a number in reckoning, with cowries, seeds, etc.

     [அல  = அள  க் ம் பலகைற,  ைத த யன. ெகா த்தல் = ஒ க் தல், நீக் தல். ெகா  → 
க . ஒ → அ. ஒ.ேநா : ஒ  → அ , ெபா ைச → ப ைச, ெமாண்ைட → மண்ைட.]

அல ட் -தல்

அல ட் -தல் alagugiṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   இ  (சன்னி); ேநா ற் பல் ண் ெகாள் தல்; jaws being rigidly locked, as in tetanus.

     [அல  = தாைட.  ல் →  லம் =  ட்டம்.  ல் →  ைல = ெகாத் , தா .  ல் →  ல .  ல தல் = 
தல்.  ல் →  ள் →   →  .  ள் →  ள் →  ண்  →  .  ள் →  ட்  →  ட் .  ட் தல் = 

ெந ங் தல், ெபா ந் தல்,  தல்.]
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அல த் -தல்

அல த் -தல் alaguguddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெதய்வத் ற்  ேநரத்் க்கடனாக ம், தன் ைனக் த் தன் தண்டைணயாக ம், நாெவா  இ  
கன்னங்களி ம் அல்ல  உடம் ன் பல டங்களி ம், ெவள்ளி களா ம் கம் களா ம் ஊ வக் 

த் க்ெகாள் தல்; to hate one's tongue and cheeks pierced with silver pins, or to have small skewers inserted in many 
parts of the body, in fulfilment of a vow or as an act of self mortification for atonement of one's own sins.

     [அல  = தாைட, கன்னம்.  த் தல் = ஊ ைய ஒன்றைன ஊ வச ்ெசய்தல்.]

அல ைட

 
 அல ைட alaguāṭai, ெப. (n.)

     ேபாத் களால் ெந க் ப் ன்னப்பட்ட இைற ைட (R.);; basket, made of thin twigs closely woven 
together, used for drawing water.

     [அல  = ஒ கா. வைளந்த ேபாத் , வளார.்   →  ைட.]

     [P]

அல ேகா

அல ேகா  alaguāli, ெப. (n.)

   1. அ ; a species of sacred grass, Cynodon dactylon.

   2. கற்றாைழ; aloe, Aloe vera (officinalis);.

     [அல  = அ  (பச.் .);. ேசா  (?); அல  ேகா  (?);.]

அல ேசா

 
 அல ேசா  alagucōli, ெப. (n.)

   அ  (மைல.);; cynodon grass (சா.அக.);.

அல ஞ்சம்

 
 அல ஞ்சம் alaguñjam, ெப. (n.)

    ன் னி; fire-fly, glow-worm.

     [இல  → அல  = ஒளி,  ளக்கம்,  ன் னி. ஒ கா. உந்  → உஞ்  → உஞ்சம் =  வ ,  வ . 
உந் தல் = ெவளிப்ப த் தல்,  ெய தல்.]

 அல ஞ்சம் alaguñjam, ெப. (n.)

    ளம் ; gnat.

     [அல  =  ளம் . ஒ கா. உந்  → உஞ்  → உஞ்சம் =  ண் ஞ் ைய உடெ்ச த் வ . உந் தல் = 
தள் தல், ெச த் தல்.]

அல நிைல

 
 அல நிைல alagunilai, ெப. (n.)

    ட்டல் அல்ல  ெப க்கல் என் ங் கணிதத் ல் வ ம் ைடதெ்தாைக ( ன்.);; result of a computation in 
addition or multiplication (ெச.அக);.

ட்டல், ெப க்கல் த யவற்றான் வ ம் ெபயர ்(க.அக.);.

     [அல  = அள . நில் → நிைல. 'ஐ' ெதா. ெப.ஈ .]
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அல நி த்தல்

 
 அல நி த்தல் alaguniṟuttal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

    ெரளப யம்மன் ழா ற்  ன், அம்மன் ப ைமக்  எ ரில் ஒ  நிைற டத் ன ேக ஒ  
வாைளத் தைல ழாக நட் ச ்ெசய் ம் ெதாடக்கச ்சடங் ; ceremony preliminary to festival performed in honour 
of Draupati, in which a sword is planted point downwards near a vessel filled with water and placed before the idol, the sword 
standing firm being considered auspicious for the festival.

     [அல  =  ரை்ம,  ரிய வாள். நில் (த. .); → நி த்  ( . .);. நி த்  → நி த்தல் (ெதா.ெப.);. 'அல்' 
ெதா.ெப.ஈ .]

தைல ழாக நி த்தப்பட்ட வாள் ழா ம் சாயா ம் உ யாக ேநரந்ின்றால், அ  ழா ற்  
நற் யாகக் க தப்ப ம்.

பாண்டவர ்வடநாட்டாரா ம் ங்கள் மர னரான பாண் யர ்வ னேர யாதலா ம், பாரதப் 
ேபாரில் த்த ழ் ேவந்த ங் கலந் ெகாண்டதனா ம்,  ெரளப  ஐவர ்மைன ெயனி ம் 
கற்பர யாகேவ த ழராற் க தப்பட்டதனா ம், அவள் இறந்த ன் கண்ண ேபான்ேற கற் த் 
ெதய்வமாகக் கல்லா மாந்தரால் வணங்கப்பட்  வ ன்றாள்.

பண்  கண்ண  ேகா ல்களா ந்தைவேய ன்னரத்் ெரளப  ேகா ல்களாக மா ன என்ப ம் 
ஒ சார ்ஆராய்ச் யாளர ்க த் .

அல ப் ட்

 
 அல ப் ட்  alaguppūṭṭu, ெப. (n.)

   ேநரத்் க் கடனாக, இ  கன்னத்ைத ந் ைளத் ப் றங்கா மா  கம் ையச ்ெச த்  வாைய 
அைடத் க்ெகாள் தல்; locking the mouth by a wire running through the cheeks, in fulfilment of a vow.

     [அல  = தாைட.  ண் (த. .); →  ட்  ( . .); -  த.ெதா.ஆ. .]

அல  பாரக்்க;see alagu

அல ப ப்

அல ப ப்  alagubarubbu, ெப. (n.)

   1. பட்டாணிப்பய ;seed of the garden pea.

   2. அகலமான வரம்ப ப் ; broad-sized dholl.

     [2. அல  = அகலம். ப  → ப ப் .]

அல பைன

அல பைன alagubaṉai, ெப. (n.)

   1. காய்க்காத ஆண்பைன (ெநல்ைல);; male  almyra which does not bear fruit (Tn.);.

   2. ஒ வைக ெநட்ேடாைலப் பைன; long-lobed palmyra, Borassus fiebelliformis (சா.அக.);.

   3. ஒ வைக மடற்பைன; Nepal fan-palm, Trachycarpus martiana (L.);.

   4.  னப் பைன; China fanpalm, Trachycarpus excelsa (சா.அக.);.

     [அல  =  ரிய க க் மடை்ட. அல  பைன = ஒ கா. நீண்டநாளாக மடல க்கா  டப்ப ம் 
ஆண்பைன. ஆண் பைனேபாற் காய்க்காத ற பைன வைகக ம் அல பைனெயனப் ெபயர ்
ெபற் க்கலாம்.]

அல பாக்

 
 அல பாக்  alagupāggu, ெப. (n.)

   ெமல் ய ல்ைலகளாகக் கத்தரித்  ேவகைவத் ச ்சாய ட் ன பகட்டான ெசந்நிறப் பாக் ; areca-
nut sliced thin and boiled, having a bright reddish hue.

     [அல வாக்  = ஒ கா. அகலப் பாக்  இனி, ஒ கா. இல பாக்  என் மாம். இல தல் =  ளங் தல்.]

அல சன்

 
 அல சன் alagupīcaṉ, ெப. (n.)

    ைனப் க்கன்; Indian linden, Grewia scabrophylla (சா.அக.);.
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அல ட் -தல்
அல ட் -தல் alagupūṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

அல ப் ட்  பாரக்்க;see alagu-p-piittu.

அல ேபா -தல்
அல ேபா -தல் alagupōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

அல த் -தல் பாரக்்க;see alagukuttu.

அல மாரகம்

 
 அல மாரகம் alagumāragam, ெப. (n.)

    ைனப் ல்; a kind of grass (சா.அக.);.

அல மா

 
 அல மா  alagumāṟu, ெப. (n.)

    ளக் மா ; broom.

அல லம்

 
 அல லம் alagumūlam, ெப. (n.)

    லா சை்ச ேவல்; khuskhus root, Andropogon aromaticus.

அல ரல்

 
 அல ரல் alaguviral, ெப. (n.)

   பனங்க ர ்(ெநல்ைல);; spathe of the male palmyra (Tn.);.

     [அல  = ஆண்பைன.  ரல் =  ரல் ேபான்ற ப் .]

அல ைறப்

 
 அல ைறப்  alaguviṟaippu, ெப. (n.)

    ளிர ் னால் தாைட ட் ைக; spasmodic rigidity of the under-jaw due to excessive cold, lock-jaw.

அல  பாரக்்க;see alaguo.

     [ றத்தல் = ெச தல், இ தல்.  ற → ' ைற.  ைறத்தல் =  ளிரால் மரத் ப் ேபாதல்.]
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அலைக

அலைக alagai, ெப. (n.)

   1. ேபய்; devil, evil spirit, demon.

     "ைவயத் தலைகயா ைவக்கப்ப ம்" ( றள், 850);. ம. அலக.

   2. ேபய்க் ெகாம்மட்  (மைல);; colocynth, Cucumis colocynthis.

   3. காட் க் கற்றாைழ ( ன்.);; century plant, m. sh., Agaye americana (ெச.அக.); —

   ஆைனக் கற்றாைழ; wild aloe or the elephant aloe (சா.அக.);.

   4. தன் உடம் ன் அரத்தம் உ ஞ்சப்ப வதாக எண்ணிக்ெகாண்  அதனால் உடம் வற்  அதனால் 
மனமயக்கங் ெகாள் மா  ெசய் ம் ஒ  ேபய் ைன; devilry in which a person is led to an insane belief that 
some one sucks his blood and thereby gets himself reduced in body and confused in mind (சா.அக.);.

     [அல் = இ ள், க நிறம், "அல்லாரந்்த ேமனி" (தா . ேதேசா. 9);. அல் → அலைக = க நிறமான ேபய். 
ஒ.ேநா. : இ ள் = இ ட் , ேபய். இந்த வ ேய இளம்ெபண் தனியாகச ்ெசன்றால் இ ள க் ம் (உ.வ.);. 
கசப்பான அல்ல  உடம் ற் த் ங்  ைளக் ம் நிைலத ் ைண (தாவர); வைகப் ெபயரக்ள், 'ேபய்' 
என் ம் அைடெமா  ெகாள்வ  இயல் . 'அலைக' ெயன் ஞ் ெசால் அைடெமா யாகா  ெபயராகேவ 
வழங் வ  உவைமயா  ெபயரா ம்.]

 அலைக alagai, ெப. (n.)

   அள , அளைவ; standard.

     "அலைக சான்ற லக ராண ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 32:2);.

     [அல  = அள . அல  → அலைக.]

 அலைக alagai, ெப. (n.)

அலைகக்ெகா யா
ள்

 
 அலைகக்ெகா யாள் alagaiggoḍiyāḷ, ெப. (n.)

   காளி ( ங்.);; Kali, having the figure of a devil on her banner.

     [அலைக = ேபய். அலைகக்ெகா யாள் = ேப ைவச ் ன்னமாகக் ெகாண்ட ெகா ைய ைடயாள். 
'ஆள்' ெப.பா. ஈ .]

அலைகச் ரம்

 
 அலைகச் ரம் alagaiccuram, ெப. (n.)

    ழ்க்காய் ெநல்  ( .அ.);; species of phyllanthus

     [ஒ கா. அலக்ைகச் ரம் → அலைகச் ரம்.]

அலக்ைகச் ரம் பாரக்்க;see alakkai-c-curam.

அலைகத் ேதர்

 
 அலைகத் ேதர ்alagaittēr, ெப. (n.)

   க ங் ேகாைட நண்பகல் ேநரத் ற் சற் த் ெதாைல ல் ஆ  ஓ வ ேபால் ேதான் ம் ெபாய்த் 
ேதாற்றம், கானல்நீர ்என் ம் ேபய்த்ேதர;் optical illusion, esp. illusive appearance of sheet of water in desert, at noon 
during hot summer, mirage, lit. the devil's car.

     "அலைகத் ேத ம்" (கல்லா. ேவழ க);.

     [ ல் →  ர ்( ரி); → ேதர.்]

அலைக ேதர ்பாரக்்க;see alagai", tēr.

அலைகப் டல்

 
 அலைகப் டல் alagaippuḍal, ெப. (n.)

   ேபய்ப் டல்; bitter snake-gourd, Tricosanthes laciniosa (சா. அக.);.
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அலைகமல

அலைகமல  alagaimalaḍu, ெப. (n.)

   1. ேபய் மல  (சா.அக.);; barrenness or sterility due to hysteria.

   2. ேபய் ைனயாற் க வற்  மலடாதல்; the state of barrenness in a woman suffering from demonomania.

     [ஒ கா. மல் + அ  – மல  → மல . மல் = வளம், க வளம். ஒ.ேநா.: ெச  + அ  - ெச ய  → ெச  
→ ெச . ெச யைற = ெச .]

அலைக ைல ண்
ேடான்

 
 அலைக ைல ண்ேடான் alagaimulaiyuṇṭōṉ, ெப (n.)

    மால் ( ங்.);; Tirumal (Visnu);, who as Krisna sucked to death a demoness who tried to suckle him to death with 
poisonous milk.

     [அலைக = ேபய்,  தம்.  மா ன் ேதாற்றரவான (அவதாரமான); கண்ண ரான், தன் ழ ப் 
ப வத் ல் தன்ைன நச் ைலப்பா ட் க் ெகால்ல வந்த தைனெயன் ம் அரக் ைய, 
ஒட்ட ஞ் க் ெகான்றாெனன்ப  பாகவதக் கைத. அரக்கைர ம் ஒ வைகப் ேப னமாகக் 
ெகாள்வ  ெதான்ம ( ராண); மர .  ல் →  ைல =  ன் தள் ம் அல்ல  த ம் உ ப் . உண் → 
உண்டவன் (உண்ட+அவன்); → உண்டான் → உண்ேடான்.]

அலங்கங்கணம்

 
 அலங்கங்கணம் alaṅgaṅgaṇam, ெப. (n.)

   வா ைவ; spindle tree, Gymnosporia montana aliaš Celestrus paniculata (சா.அக.);.

அலங்கைட

அலங்கைட alaṅgaḍai,  . .எ. (adv.)

   அல்லா டத் ; in places other than, except in the case of

     "சாரந்் வரல் மர ன் ன்றலங் கைடேய" (ெதால். எ த் .  ன். 1);.

     [அல் = அல்லாத. 'அம்' இன்ேனாைசச ்சாரிைய. கைட = இடம்.]

அலங்கம்

அலங்கம் alaṅgam, ெப. (n.)

   1. ேகாடை்ட ம ல்ேம ள்ள அகன்ற நைட; broad-topped and usu. stone-parapeted walk on top of a defensive wall.

   2. ெகாத்தளம்; bastion, defensive erection on the top of a rampart.

   3. ம ன் ஒ ப் ; part of a rampart.

   4. அரண்; defence, rampart, bulwark.

     "ெதண் ைர யலங்கத் ப் க் ல " ( ப் . 459);.

     [அல் = ம ல். அல் → அலகம் → அலங்கம். இனி, அல  (அகலம்); → அலங்  → அலங்கம் என் மாம்.]

 அலங்கம் alaṅgam, ெப. (n.)

    ைகப் ச் ; an insect, the contact of which is said to cause perplexity of mind (சா.அக.);.

     [அலங் தல் = மனந்தத்தளித்தல். அலங்  → அலங்கம்.]

அலங்கமலங்க

 
 அலங்கமலங்க alaṅgamalaṅga,  . .எ. (adv.)

   மனமயங்க, ெபா கலங்க; to bewilder.

அவைன அலங்கமலங்கத் தள்ளினான் ( ன்.);.

     [அலங் தல் = மனந்தத்தளித்தல். மலங் தல் = மனமயங் தல். 'அலங்க', 'மலங்க' நி.கா. .எ. 
'அலங்கமலங்க' ெபா ைள த் க் காட் ம் எ ைக மர ைனெமா .]
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அலங்கல்

அலங்கல் alaṅgal, ெப. (n.)

   1. அைசதல்; shaking, moving.

   2. அைச ங்க ர ்(அகநா. 13, உைர);; waving ear of corn.

   3.  மாைல ( ங்.); ; wreath, garland.

     "நைற ரி யலங்கன் மார் ற் ைளத்த ன்" (ைநடத. அன்னத்ைதக்கண். 17);.

   4. ம ரச்் ட்  மாைல ( ங்.); ; wreath for the hair.

   5. ஒ ங்  ( பரம். ஆறா. 121); ; arrangement, order, regularity.

   6. தாைழ; screw pine, Pandanus odoratissimus.

   7.  ள  (பச.் ); ; sacred basil, Ocimum sanctum.

   8. தளிர;் sprout.

     [அல் → அைல → அைச. அல் → அ  → அ ங்  → அ ங் . அ த்தல் = அைசதல், கைளத்தல். 
அ ங்  → அலங் . அலங் தல் = அைசதல். அலங்  → அலங்கல் = அைசதல், அைச ம் ெபா ள், 
இளெமன்ெபா ள், அைச ம் மாைல, மாைலெயா ங் , மாைலப் .]

 அலங்கல் alaṅgal, ெப. (n.)

   ஒளி (ஈ , 10.1:2); ; light.

     [இல  → இலங்  → அலங்  → அலங்கல். இல தல் =  ளங் தல். இலங் தல் =  ளங் தல், 
கழ்தல்.]

அலங்கலம்

அலங்கலம் alaṅgalam, ெப. (n.)

   அைசைக ( ந்தா. நி. 5.296);; movement.

     [அல் → அ  → அ ங்  → அலங்  → அலங்கல் → அலங்கலம்.]

அலங்க த்ெதா
ல்

அலங்க தெ்தா ல் alaṅgaḻittoḻil, ெப. (n.)

   அலவைலத்ெதா ல்,  ங்  அல்ல  ெகா ைம ெசய்தல்; acts of wickedness or oppression.

     "அற ய மனத் ைன யா  யலங்க த் ெதா ெலா ந் தடங் " (நீலேக , 74);.

     [அல் தல் = ெபா ந் தல், மனம்ெபா ந் தல், அன் ெசய்தல். அல் +   - அன் . அல் + அம் - அலம் = 
அன் , அலம் + க  - அலங்க  = அன்  நீக்கம். அலங்க த் ெதா ல் = அன்  நீங் ய ெசயல், 
ெகா ஞ்ெசயல்.]

அலங்கன்

அலங்கன் alaṅgaṉ, ெப. (n.)

   1. ேகாடை்ட ம ல்; fort-wall, rampart, bulwark.

   2. ெகாத்தளம்; bastion.

க. அலங்க

     [அலங்கம் → அலங்கன். ம் → ன், இ ப் ேபா .]

அலங்கம் பாரக்்க;see alarigam.

அலங்கனாரி

 
 அலங்கனாரி alaṅgaṉāri, ெப. (n.)

    த் ச் ப் ; pearl-oyster.

     [அலங்கல் = ஒளி. நாரி = ெபண். அலங்கம் = ஒளி. அலங்கன் = ஒளி ள்ள த் . அலங்கன் ஆரி = 
த் ப் ெபா ந் ய ப்  என் மாம். ஆரத்ல் = ெபா ந் தல். 'இ'  . த. ஈ .]

     'அலங்கனா ' என்ப  சா.அக. பாடம்.
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அலங் தம்

 
 அலங் தம் alaṅgidam, ெப. (n.)

   க வண் ; black beetle (சா.அக.);.

அலங் தன்

 
 அலங் தன் alaṅgidaṉ, ெப. (n.)

   அரிதாரம் (ைவ. .); ; yellow orpiment.

     [அலங் தல் =  ளங் தல். அலங்  → அலங் தம் → அலங் தன்.]

அலங் -தல்

அலங் -தல் alaṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அைசதல்; to shake, move, swing, dangle.

     "அலங் ைளப் ர " ( றநா. 2 : 13);.

   2. மனந்தத்தளித்தல் ( ன்.);; to be agitated in mind, troubled.

   3. இரங் தல் ( ங்.);; to pity, sympathise.

ம. அலங்  ; க., ெத. அல  ;  . அலங் .

     [அல் → அ  - அ ங்  → அலங் . மனங் கலங் த ம் இரங் த ம் மன அைசவா ம்.]

 அலங் -தல் alaṅgudal,    5 ெச, , . (v.i.)

   ஒளி ெசய்தல் ( ங்.);; to shine, glitter, flash.

     "மைறய ளா லைடந்தலங்  த் ல்" ( த.  த். 8 : 84);.

     [இல  → இலங்  → அலங் . இலங் தல் = ஒளி தல்,  ளங் தல்.]

அலங்ைக

 
 அலங்ைக alaṅgai, ெப. (n.)

    ள  (மைல.); ; sacred basil.

     [அலங்கல் =  ள . அலைக =  ள . அலங்  → அலங்கல். அலங்  → அலங்ைக → அலைக.]

அலங்ேகாலம்

அலங்ேகாலம்_, ெப. (n.)

   1. ேதாற்றக்ேக ; disorder, slovenliness, confusionin dress, want of comeliness in appearance, esp. in time of danger or 
disaster.

   2. ேவைல, ெதா ற்சாைல, ேபாக் வரத்  த யவற் ன் ரே்க ; disorder, dislocation or derangement of 
business, plans, public department, traffic, etc., as a result of accident, insurgence or natural calamity.

ம. அலங்ேகாலம் ; க. அல்ேலாலகல்ேலால ; ெத. அல்லகல்ேலால  ; பட. அலங்ேகால.

     [அல் → அலம் →  ன்பம். ேகால் → ேகாலம் = ேதாற்றம். அல் → அல்லல் =  ன்பம். ேகா தல் = 
ெகாள் தல், ேமற்ெகாள் தல், ேகாலம் தல்.]

அலங்ேகாைல

 
 அலங்ேகாைல alaṅālai, ெப. (n.)

அலங்ேகாலம் பாரக்்க;see alangölam ( ைவ);.

     [அலங்ேகாலம் → அலங்ேகாைல.]

அலசகம்

 
 அலசகம் alasagam, ெப. (n.)

   ேசாம்  (பரி. அக.); ; common anise.
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அலச

அலச  alasaḍi, ெப. (n.)

   1. அைலசச்ல்; wandering.

   2. ெதால்ைல; trouble.

அலம்ப  மலச ம் பட்ேடன் ( ன்.);.

அைலச  பாரக்்க ; see alaišagi.

க.,  . அல ெக ; ெத. அலச .

     [அைலச  → அலச .]

அலசந்

 
 அலசந்  alasandi, ெப. (n.)

   ெப ம்பய  (நாம ப.); ; chowlibean.

க. அலசந்  ; ெத. அலசச்ந்த.

அலசம்

அலசம் alasam, ெப. (n.)

   கால் ரல்க க்  இைடேய ண்டா ம் ேசற் ப் ண் (நாநாரத்்த.);; ground itch, an ulcer caused by the 
contact of poisonous mire and appearing between the toes (சா.அக.);.

 Skt. alasa

 அலசம் alasam, ெப. (n.)

   1. மந்தம்; torpidity inactivity of the organs.

     "தைலேநாயலசம்" (ைதலவ. ைதவ. 8);

   2.  ர ைடச ்ேசற் ப் ண்; itching sore between the toes.

     [Skt. alasa → த. அலசம்.]

அலசல்

அலசல் alasal, ெப. (n.)

   1. அல -தல் பாரக்்க;see alašu-.

   2. இைழ ல க்ைக; being thinly woven.

   3. இைழ ெந க்க ல்லாத ஆைட ( ன்.);; cloth thinly woven.

   4.  த ண்ட ெபா ள் ( ன்.);; things scattered or carelessly thrown away.

   5. உ பப்படாத ேவைல ( ன்.);; shoddy work, business which does not succeed.

     [அல் → அைல → அைல  → அல .]

 அலசல் alasal, ெப. (n.)

   ேசாம்பல் ( ன்.);; laziness, langour.

த.வ. மந்தம்.

     [Skt. alasa → த. அலசல்.]

அல

 
 அல  alasi, ெப. (n.)

   பாைறகளி ம் கப்பல ம் ஒட் க்ெகாண் க் ம் நத்ைதவைக; mussel, a species of bivalvular shellfish 
that adheres to the keel of ships.

இஃ  உணவாக ம் ண் ைரயாக ம் பயன்ப ம் (சா.அக.);.

     [ஒ கா. அைல  → அைல  → அல்  = அைல னால் அலசப்ப ம் ள்ள .]
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அல ைத

அல ைத alasividai, ெப. (n.)

   1. ஆ ைத (சா.அக.);; linseed.

   2. அகத் ைத;seed of sesbania (சா.அக.);.

அல -தல்

அல -தல் alasudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அைசதல்; to shake, be agitated.

     "இ ப் பலச ெவ நிலஞ் ேசரந்்தாங் " (மணிேம. 9:7);.

   2. உடம்  அல்ல  உளம் வ ந் தல்; to suffer, to be afflicted.

     " டம் பலச ேநாற் ன்றான்" (கம்பரா. ஆரணிய.  ரப்்ப, 18);. ம. அல க.

   3. ேசாரத்ல் ( லப். 16 : 197, அ ம்.);; to be exhausted, to become weary.

-, 5 ெச. ன்றா . (v.t.);

   1. அைசத்  அல்ல  கசக் க் க தல்; to rinse, as soaked cloth.

   ஊறைவத்த ேவட் ைய அல  (உ.வ.);.  2. ெவட் ம்ப  பலபடப் ேப தல், ஒ வர ் ற்ைறத் றம்பட 
ம த்தல்; to scold, snub,to refute forcibly.

அவைன நன்றாய் அல  ட்டான் (உ.வ.);.

   3. ஆராய்தல்; to analyse, examine minutely.

அக் ற்றசச்ாடை்ட நன்றாய் அல ப் பாரத்்தேபா , அ  கட் ச ்ெசய் ெயன்  ெதரிந்த .

க., ெத.,  . அல .

     [அல் → அைல → அைல  → அல .]

அல

அல  alasu, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1. அல க் க ைக; to rinse.

இந்தத் ணிைய ஒர ்அல  அல .

   2. உடம்  வ ந்தல்; physical suffering.

     "ஐ ன்ேமனி யல ற யான்றவஞ் ெசய்த " (கந்த . அ ர, மாையப். 71);.

   3.  யரம் (சம். அக. ைக.);; sorrow, grief.

க. அல  ; ெத. அல வ.

அல -தல் பாரக்்க;see alašu.

அலட்

அலட்  alaṭṭi, ெப. (n.)

   1. அலப் ,  ண்ேபசச்ாளி; chatterbox.

   2. அரட் ; bully, blusterer.

ம. அலப்பன்

     [அல  → அலற்  → அலட்  → அலட் . "இ"  . த. ஈ .]

 அலட்  alaṭṭi, ெப. (n.)

   1. ேநாய் நிைல ல் அ க்க  ரண்  தன் உடம்ைப வ த் க் ெகாள்பவன்; one who tosses about or 
restlessly turns this side and that side in bed during illness.

   2.  றைர அைலக்க த்  வ த் பவன்; one who troubles another by causing him to move about restlessly.
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அலட் -தல்

அலட் -தல் alaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  ண்ேபச் ப் ேப தல்; to talk vainly or incessantly.

   2.  தற் தல்; to talk foolishly or incoherently.

—, 5 ெச. ன்றா . (v.t.);

   1. அரட் தல்; to bully, bluster.

   2. ெதால்ைலப்ப த் தல்; to tease, annoy, pester.

ம. அலட் க ; Skt. lapita.

     [அல  → அலற்  → அலட் .]

 அலட் -தல் alaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. (ேநாயாளி); ஓயா  உடம்ைப அைசத் த் தன்ைன வ த் க்ெகாள் தல்; to trouble oneself by constantly 
changing posture, esp. as a sick person in bed.

உடம்ைப ணாய் அ ட் க்ெகாள்ளாேத.

   2. அைலக்க த்தல்; to trouble and cause restlessness in another person.

ம. அலட்டல் ; ெத. அலன் ட.

அலட்

அலட்  alaṭṭu, ெப. (n.)

   1.  ண்ேபச் ; chatter.

   2. அரட் ; boisterous talk.

   3.  தற்றல்; raving, incoherent talk, delirium.

   4. ெதாந்தர ; teasing, trouble, annoyance, importunity

     "ஒ வன் ம் வாக் யத் தலட் க் தல்" (மசச் . பத் . 22);.

     [அல  → அலற்  → அலட் .]

 அலட்  alaṭṭu, ெப. (n.)

   அைலக்க ப் ; troubling one and causing restlessness in him (சா. அக.);.

அலட் சச்ன்னி

 
 அலட் சச்ன்னி alaṭṭuccaṉṉi, ெப. (n.)

    தற் ங் ணஞ்ெசய் ம் இ ேநாய்; delirium.

     [அலட்  + Skt. sanni. Skt. sanni-päta → த. சன்னி.]

அலட்  பாரக்்க;see alattu.

இைத த்த ல் 'அலட் ' என்  ெசால் தல் ேவண் ம்.

அலட் சச்னி

அலட் சச்னி alaṭṭuccaṉi, ெப. (n.)

   1. வக் ரக்காரி; malignant saturn.

   2. அரட் த் ெதாந்தர  ெசய்பவன் (இராட.்);; one who is boisterous and troublesome.

     [அலட்  + Skt. §ani.]

அலட்  பாரக்்க;see alattu.

இைத த்த ல் 'அலட் க்காரி' என்  ெசால் தல் ேவண் ம்.

741

www.valluvarvallalarvattam.com 741 of 19068.



அலத்தகம்

அலத்தகம் alattagam, ெப. (n.)

   1. ெசம்பஞ் ப் ண் ; red-cotton shrub or West Indian cotton, Gossypium barbadense (acuminatum); (சா.அக.);.

   2. ெசம்பஞ் க் ழம் ; red lac used by women for dyeing their feet, lips, etc.

     "அந்நலாரத் மலத்தக மலரத்்தா ணீ " (ைநடத. நாட் , 26);.

     "அம்மல ர ங் ைக

மணி ளர ்பவள வா ஞ்

ெசம்மலர ் த  நா ந்

ந்ெதாளி ேரா டங்ேகழ்

ம் தப் பட்  ழ

வலத்தக ெம  ட்டா

ளம்மலரக்் கண்ட ள்ளிட்

டரிைவையத ்ெதரிைவ தாேன" ( வக. 2440);.

   3. ெசம்ப த்  (பச.் .);; Bengal, cotton, Gossypium arboreum (சா.அக.);.

ம., க. அலக்த ; ெத. அலக்த .

     [அலத்தகம் → Skt. alaktaka. உல் → எல் → எர ்→ எரி = ெந ப் ,  வப் . உல் → அல் → அன் → அனல் = 
ெந ப் . அல் → அலத்  → அலத்  =  ன் னி, அலத்  → அலத்தம் = ெசம்ப த் . அலத்தம் → 
அலத்தகம் = ெசம்பஞ் .]

     'அலத்தகம்' என் ந் ெதன்ெசால்ேல வட ெமா ல் 'அலக்தக' என்  ரிக்கப்பட் ள்ள .

அலத்தம்

அலத்தம் alattam, ெப. (n.)

   ெசம்ப த்  (மைல.);; Bengal cotton, Gossypium arboreum (சா.அக.);.

     [அலத்தம் → Skt. alakta.]

அலத்தகம் பாரக்்க;see alattagam.

வடெமா ல் அ-லக்த, அ-லக்தக என்  ன்ெனாட் ஞ் ெசால் மாகப் ரிப்பர.் அ  அவற்ைற 
வடெசால்லாகக் காட் தற் க் ைகயா ம் வ . த்த என் ம் உடனிைல ெமய்ம்மயக்கம் க்த என் ம் 
ேவற் நிைல ெமய்ம்மயக்கமாக மா வ  வடெமா  மர .

ஒ.ேநா : அரத்தம் → Skt, rakla,  த்தம் → Skt. mukta.

 அலத்தம் alattam, ெப. (n.)

   1. ெசம்ப த் ப் ண்  (க.அக.);; Bengal cotton, Gossypium arboreum.

   2. ெசம்பஞ் க் ழம் ; red lac used by ladies for dyeing their feet, lips, etc. (சா.அக.);.

ம., க. அலக்த ; ெத. அலக்த .

     [அலத்தம் → Skt. alakta.]

அலத்தம் பாரக்்க;see alattam.

 அலத்தம் alattam, ெப. (n.)

   ெபா வணங்  ( ரியகாந் ); (மஞ் க. நி.);; sunflower.
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அலத்

 
 அலத்  alatti, ெப. (n.)

    ன் னி (ச .);; fire. fly, glow-worm.

     [உல் → உல. உலத்தல் = காய்தல். உல் → உைல = ெந ப்ப ப் . உல் → எல் = ஒளி. உல் → அல் → அன் 
→ அனல். அல் → அல → அலத்  → அலத்  = ஒளி வ .]

 அலத்  alatti, ெப. (n.)

    ளம்  (க.அக.);; gnat.

     [உல் → உலம் → உலங் . உல் → அல் → அல → அல  → அல  =  ரை்ம, அல் → அலம் → அலத்  = 
ரிய உ ஞ் ள்ள .]

அலத் சன்னி

 
 அலத் சன்னி alattiḍusaṉṉi, ெப. (n.)

   அ கத் ன்பத்ைத ண்டாக் ம் ஒ வைக இ ; a kind of delirium giving rise to much suffering to the patient 
(சா.அக.);,

     [அலத்  + Skt. sanni. அலம் =  ன்பம். அலத் தல் (அலத்  + இ தல்); =  ன்பத் ல் ைவத்தல். Skt. 
sanni-päta → த. சன்னி = இ .]

     'அலத் ம் இ ' என்ப  த்த ழ்.

அலத்

 
 அலத்  alattu, ெப. (n.)

   உ ரி; a kind of herb with a saline taste, growing on sandy soils, glass-wort, Salicornia herbaco (சா.அக.);,

அலத் ஞ்

 
 அலத் ஞ்  alatturuñjūli, ெப. (n.)

   ெப ஞ் , ஒ  நிலத் ைணவைக; bridalconch plant, Hymenodictyon excelsum (சா.அக.);,

அலத்ைத

 
 அலத்ைத alattai, ெப. (n.)

   ெசம்பஞ்  (அக.நி.);; cotton coloured with lac-dye.

     [உல் → எல் → எர ்→ எரி = ெந ப் ,  வப் . உல் → அல் → அல → அலத்  → அலத்ைத =  வந்த .]

அலத்தகம் பாரக்்க;see alattagam.

அல ல

அல ல  aladiguladi, ெப. (n.)

   அலங்ேகாலம்; disorder, confusion.

     " ந்தன ரல  ல ெயா ேடழ்க ங்கேர" (க ங். ேபார.் 47);.

ம. அல

     [அைல ைல  → அல ல . அைல +   (ெதா.ெப.ஈ ); - அைல .  ைல +   (ெதா. ெப. ஈ ); - 
ைல .]

அைல ைல  பாரக்்க;see alaidi-kulaidi.

அலந்தம்

 
 அலந்தம் alandam, ெப. (n.)

   க க்காய்; ink-nut, Terminalia chebula.
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அலந்தல்

அலந்தல் alandal, ெப. (n.)

   1. ம ல க் ந் ; false peacock's foot tree, Neburia linearis.

   2. ெசங்கத்தரி (மைல.);; orbicular-leaved caper shrub.

     [உல் → எல் → எர ்→ எரி = ெந ப் ,  வப் . உல் → அல் → அலத்  → அலந்  → அலந்தல் =  வந்த .]

அலத்தகம் பாரக்்க;see alattagam.

அலந்த

அலந்த  alandali, ெப. (n.)

   ெசங்கத்தரி (பச.் .);; orbicular-leaved caper shrub.

அலந்தல் 2 பாரக்்க;see alandal 2.

அலந்தைல

அலந்தைல alandalai, ெப. (n.)

   1. மயக்கம்; giddiness (சா.அக.);.

     "அலந்தைல ற்ற வ ம் லன்கைளந் ம்" (கம்பரா. அேயாத். ைகேக ழ். 17);.

   2. கலக்கம்; confusion.

     "இவள்ேபச்  மலந்தைலயாய்" ( வ். ெபரியாழ். 3. 7:1);.

   3.  ன்பம்; distress, vexation, affliction.

     "அலந்தைலப் பட்ட ந்ைதய னா " (உபேதச சனகா . 23);.

ம. அலமா  ; க. அல  ; ெத. அலந் .

     [அலம் + தைல, அலம்வரல் → அலமரல் =  ழ தல், தைல ற் தல், மனஞ் ழ தல், மயங் தல், 
கலங் தல்,  ன் தல். அலம் =  ழற் , மயக்கம், கலக்கம்,  ன்பம். 'தைல' ஓர ்ஈ .]

அலந்தைலைம

அலந்தைலைம alandalaimai, ெப. (n.)

   ெதால்ைல, ெதாந்தர ; worry, trouble, annoyance.

     "அலந்தைலைம ெசய் ழ  ைமயன்" ( வ். ெபரிய . 4. 4:3);.

     [அலந்தைல → அலந்தைலைம. 'ைம' பண். ெப. ஈ .]

அலந்தைல பாரக்்க;see alandalai.

அலந்தார்

அலந்தார ்alandār, ெப. (n.)

   1.  ன்ப ற்ேறார;் those who suffered, the afflicted, the distressed, those in agony.

     "அலந்தாைர யல்லேனாய் ெசய்தற்றால்" ( றள், 1303);.

   2. வ ைம ற்ேறார;் the poor, the destitute.

     "அலந்தாரக்் ெகான் ந்த க ம்" ( ரிக . 41);.

     [அலத்தல் =  ன் தல். அல → அலந்தார ்(ப.பா. படரக்்ைக இ.கா.  ைனயா. ெப.]

அலந்தாரி

 
 அலந்தாரி alandāri, ெப. (n.)

   எ த்தாணிப் ண் ; style-plant or sarment lettuce, Launea pinnatifida (சா.அக.);.
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அலந்ைத

அலந்ைத alandai, ெப. (n.)

    ன்பம் (ச .);; trouble, distress, affliction.

ெத. அலன்த ;  . அ பங்க.

     [அலம் =  ன்பம். அலம் → அலந்  → அலந்ைத.]

 அலந்ைத alandai, ெப. (n.)

   நீரந்ிைல,  ளம்; tank, pond.

     "இ ர ்மலய னி யலந்ைத" (ேச . ேச வந்த 44);.

     [ஒ கா. அைல → அலந்ைத = அைல ம் ெப ங் ளம்.]

அலந்ேதார்

அலந்ேதார ்alandōr, ெப. (n.)

அலந்தார ்பாரக்்க;see alandar

     "அலந்ேதாரக்் களிக் ம் ெபாலம் ட ்ேசஎய்" ( . 271);.

     [அலந்தார ்→ அலந்ேதார.்]

அலப்பம்

 
 அலப்பம் alappam, ெப. (n.)

   உடற் த்  (அங்கப் ச் );; bile in the system (சா.அக.);.

அலப்பல்

அலப்பல் alappal, ெப. (n.)

   1.  ண்ேபச் ; idle talk, gossip.

   2.  தற்றல்; talking nonsense.

   3. கலைவேயாைச ( ங்.); ; confused noise of many sounds.

ம, அலப்

     [அலப்  → அலப்பல்.]

அலப்பைற

அலப்பைற alappaṟai, ெப. (n.)

   1.  ண்ேபசச்ாளி; blabber, gossip, vain talker.

   2. இரப்ேபான் ( சை்சக்காரன்); (ெநல்ைல);; beggar (Tn.);.

ம. அலப்பற

     [அலப்  + அைற. அலப் தல் =  ண்ேபச் ப் ேப தல், அலப்  =  ண்ேபச் , அைறதல் = உரத் ச ்
ெசால் தல், ெசால் தல், ேப தல். அைற = உரத் ச ்ெசால்பவன், ேப பவன் (ஆ. .);.]

அலப்பன்

 
 அலப்பன் alappaṉ, ெப. (n.)

    ண்ேபச் க்காரன்; chatterer, gossip, prattler.

ம. அலப்பன்

     [அலப்  → அலப்பன். 'அன்' ஆ.பா.ஈ .]

அலப்பாட் -தல்

அலப்பாட் -தல் alappāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   மனஞ் ழ தல், மயங் தல்; to become confused.

     "ேபைதக ைரப்பன ேவெசால் ப் ெபரிதலப் பாட் ைனநீ" (நீலேக , 448);.

     [அலப்  + ஆட் . அலத்தல் =  ழ தல். அல → அலப் . 'ஆ '  . . (த. .); → ஆட்  ( . .);. இங் ப் 
ற ைன தன் ைனயாய் ஆளப்பட்ட .]
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அலப்பாரி-த்தல்

அலப்பாரி-த்தல் alappārittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ண்ேபச் ப் ேப  ஆரவாரித்தல் (இ.வ.);; to shout empty words (Loc.);.

     [அலப்  + ஆரி. ஆரித்தல் = ஆரவாரஞ் ெசய்தல். ஆர ்→ ஆரி.]

அலப் -தல்

அலப் -தல் alappudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  ண் ேபச் ப் ேப தல்; to chatter, prattle, gossip, talk in vain.

   2.  தற் தல்; to talk nonsense, to talk incoherently.

     "அலப் ய தக்கன் ெப ேவள் " (ேதவா. 5.73:1);.

- 5 ெச. ன்றா , (v.t.);

   அைலத்தல், வ த் தல்; to harass, vex, annoy, afflict.

     "அமரக்்கண் மகளிரலப் ய வந்ேநாய்" (க த். 75 :7);.

ம. அலப்

     [அலம்  (த. .); → அலப்  ( . .);. அலப் தல் = நாவைசத்தல், ேப தல், அைசத்  வ த் தல்.]

அலப்

அலப்  alappu, ெப. (n.)

   மனக்கலக்கம்; confusion of mind.

     "அலப்பா யாகா சத்ைத ேநாக் " ( வ்.  வாய். 5. 8 : 4);.

க. அல

     [அலத்தல் =  ழ தல்,  ன் தல். அல → அலப் . ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

அலப் ணி

 
 அலப் ணி alappuṇi, ெப. (n.)

    ண்ேபச் ப் ேப பவ-ன்-ள் (இ.வ.);; gossip, chatterer (Loc.);.

     [அலப்  + உண்ணி. 'உண்'  . . ஒ.ேநா : ேநா ண் தல் = ேநாய்ெகாள் தல். உண் தல் = 
ெகாள் தல். உண்ணி = ெகாள்ளி. 'இ'  . த. ஈ .]
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அலம்

அலம் alam, ெப. (n.)

   1.  ழற் ; whirling, spinning around.

   2. மனச் ழற் ; confusion, perturbation.

     " த்த மல ல்ைல" ( . . பக். 8:32);.

   3.  ன்பம்; distress, affliction, pain, misery.

     "அலமகன் த்  ண்டாம்" ( த. எக் ய,  . 2 : 8);.

ெத. அல

     [உலம் =  ற் ,  ழற் . உலம் → அலம்.]

 அலம் alam, ெப. (n.)

   1. ேதடெ்கா க்  (நாநாரத்்த.);; scorpion's sting.

   2. ேதள் ( வா.);; scorpion, as having a sting.

   3. நளிேயாைர ( ச் கரா );; scorpio of the zodiac.

ம. அலம் ; க. அல ; ெத. அல .

     [அலம் → Skt ala. உலம் → வைள . உலம் → அலம் = வைளந்த ெகா க் , ெகா க் ள்ள , 
ெகா க் ள்ள ேதள்ேபான்ற வ ன . இதன் ேவ ம் ந் யதன் ேவ ம் ஒன்ேற.]

 அலம் alam, ெப. (n.)

அலம்பல்

அலம்பல் alambal, ெப. (n.)

   1. ஆரவாரம் ( ங்.);; loud noise.

   2. பலரவ்ாய்ப் படல்; unfortunate publicity.

உன் ெபயர ்அலம்பலா ற்  (இ.வ.);.

   3.  ண்ேபச் ; gossip, vain talk.

   4.  யற் , ெமய்வ த்தம்; effort, pains.

   5. ெதாந்தர ; vexation, trouble.

அலம்ப ம் அலச ம் பட்ேடன் ( ன்.);.

   6. ெகாள்ைள ேநாய் (இ.வ.);; epidemic (Loc.);.

   7. அலம் தல் பாரக்்க;see alambu!-.

ம. அலம்பல் ; ெத. அல  ;  . அ பங்க.

     [அல் → அல → அலம்  → அலம்பல் = அைசத்தல், அைசத்  ஒ த்தல், வ ந் தல்.]

 அலம்பல் alambal, ெப. (n.)

   அலக் த்த  (யாழ்ப்.);; small branches or boughs used in the construction and repair of hedges (J.);.

     [ஒ கா, அலம் → அலம்  → அலம்பல் = வைளந்த ச்  அல்ல  ைள.]

அலம்பல்மரம்

 
 அலம்பல்மரம் alambalmaram, ெப. (n.)

   ெவடங் ணி, மைலயாளத் ல் ைள ம் மண ள்ள ெவண்  மரம்; savathi tree, collar-bone tree, 
walking stick bignonia, Stercospermum xylocarpuт (சா.அக.);.
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அலம்

 
 அலம்  alambi, ெப. (n.)

   உடம் ேலா ம் ப  (தச); நா க  ெளான்றா ய, நா ேலா ம் நா ; one of the ten arteries, existing or 
operating in the tongue, Lingual artery (சா.அக.);.

அலம் -தல்

அலம் -தல் alambudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ த்தல்; to sound, tinkle, murmur, as a brook.

   2. ஆரவாரித்தல்; to make loud noise.

     "மாட லம் ன மாமணித் ேதரம்ணி பாட லம் ன பாய்மத யாைனேய" (கம்பரா.  த்த.  தற்ேபார.் 
17);.

   3. அைலதல்; to wander, fluctuate.

     "வண்டலம் ஞ் ேசாைல" ( வ்.  வாய். 2. 8:11);.

   4. த ம் தல் ( ன்.);; to move, dance or wabble, as water in a vessel which is not full.

   5. தவ தல் ( ன்.);; to swerve from a proper line of conduct.

—, 5 ெச. ன்றா . (v.t.);

   1. அைலத்தல்; to cause to wander on account of panic.

     "அலம்பா ெவ ட்டாக் ெகான்  ரி  மரக்கைர" ( வ். ெபரியாழ். 4. 2 : 1);.

   2. க தல்; to wash, rinse.

     'வ ம்பலம்ப நின்றான்' ( றநா. 9, உைர);.

ம. அலம்  ; க. அ ம் , அலம்  ; ெத. அல  ;  . அலம் னி.

     [அல் (அைல); → அலம் . அலம் தல் = அைசதல், அைசத்தல், அைசந்  ஒ த்தல், அைசந்  வ தல், 
க தல், அைசந்  ல தல், அைலதல், அைலத்தல்.]

அலம் ைட

அலம் ைட alambuḍai, ெப. (n.)

   உடம் ேலா ம் ப  நா க ெளான்  ( லப். 3 : 26, உைர);; a principal tubular vessel of the human body—

     'அலம் ைட'  லநிைலக்களந் ( லாதாரம்); ெதாட் க் காதளவாய் நிற்ப ;

 one of the ten tuberous (tubular); vessels of the human body, extending from the anal region upto the level of the ears 
(சா.அக.);.

 Skt. alambusa
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அலம்வா(வ )-தல்

அலம்வா(வ )-தல் alamvāvarudal,    18 ெச. . . (v.i.)

   1.  ழ தல்; to whirl, spin around.

   2. மனஞ் ழ தல்; to be perturbed in mind, agitated.

     "ெவ ேயா டலம்வ ம் யாய்" (ஐந் ைண ஐம். 20);.

     [உல் → உலம் =  ழற் . உலம் → அலம் + வா.]

வா பாரக்்க;see va.

அலமரல்

__,

ெப. (n.);

   1.  ழற்  ( வா.);; whirling, spinning around.

   2. மனச் ழற் ; confusion, perturbation.

     'அலமர லாயம்' (ெதால். ெசால். உரி. 13, நச.் உைர);.

   3.  யரம் ( ங்.);; sorrow.

   4. அசச்ம் ( வா.);; fear, dread.

ெத. அலமட

     [அலம்வரல் → அலமரல்.]

அலம -தல்

அலம -தல் alamarudal,    18 ெச. . . (v.i.)

   1.  ழ தல்; to whirl, spin around.

     " ளரி வண் னங்க ளலம ங் கழனி" (ைநடத. அன்னத்ைதத் . 10);.

   2. மனஞ் ழ தல், கலங் தல்; to be confused, agitated, confounded, nonplussed, perturbed in mind.

     'அலமர லாயம்' (ெதால். ெசால். உரி. 13, நச.் உைர);.

   3. அைசதல்; to shake, tremble.

     "ஆைலக் கலம ந் ங்கைழக் க ம்ேப" (மைலப . 119);.

   4. அஞ் தல் ( வா.);; to be afraid.

     "ஐேம ந்  யலமந்த ேபாதாக வஞ்ேசெலன் ற ள்ெசய்வான்" (ேதவா. 1 , 130 : 1);.

   5. வ ந் தல்,  ன் தல்; to be vexed, distressed.

     "ெகாம்பரில் லாக்ெகா . ேபாலல மந்தனன்" ( வாச. 6:20);.

   6. இைளத்தல் (க.அக.);; to grow weary, to be fatigued, to get exhausted.

     "ஒ  யலமந் " (ேகா ற் . இரணி. 28);.

க. அெலமா  ; ெத. அலம ஞ் ட.

     [அலம்வ தல் → அலம தல்.]

அலமல-த்தல்

அலமல-த்தல் alamalattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. அங்கலாய்த்தல்; to lament, grieve, sorrow.

   2. மனங்கலங் தல்; to be confounded, nonplussed.

   3. பரபரப்பைடதல்; to be eager, anxious, restless.

     [அலம் =  ழற் ,  ன்பம். அலத்தல் =  ன் தல். அலம் + அல - அலமல (ெபா ள்  எ ைக 
மர ைண ெமா );. இனி, அலம் + மல - அலமல என் மாம். மலத்தல் = மயங் தல்.]
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அலமலத் -தல்

அலமலத் -தல் alamaladdudal,    2  . . (v.caus.)

   கலக்க றச ்ெசய்தல், மயக் தல்; to confuse, confound.

     "ஆைளப் பகட்  யலமலத் " (பஞ்ச.  க. 1366);.

     [அலமல (த. .); → அலமலத்  ( . .);.]

அலமல-த்தல் பாரக்்க;see alamala-.

அலமலா-த்தல்

அலமலா-த்தல் alamalāttal,    4 ெச. . . (v.i.)

அலமல-த்தல் பாரக்்க;see alamala- (க.அக.);.

     [அலமல → அலமலா (உ.வ.);.]

அலமாப்

அலமாப்  alamāppu, ெப. (n.)

    ன்பம்; trouble, distress.

     "அலமாப் னிற் பாரிவ  த் " ( ப் . 988);.

     [அலம் + யா → ஆ - அலமா. அலம் =  ன்பம். யாத்தல் = கட் தல், ேசரத்ல், ெபா ந் தல். அலமா → 
அலமாப் . ' ' ெதா.ெப.ஈ . 'யா'  . . ஒ.ேநா.: மார ்+ யாப்  - மாராப் .]

அலமாரி

 
 அலமாரி alamāri, ெப. (n.)

   ேபராைச ள்ளவன் (இ.வ..);; covetous, greedy person (Loc.);.

நீேயன் அலமாரிப் ேபயாய்த் ரி றாய் ?

     [ஒ கா. அைலவாரி → அலவாரி → அலமாரி. அைலவா தல் = அைலத்  (வ த் ); வாரிக் ெகாண்  
ேபாதல். வார ்→ வாரி. 'இ'  . த. ஈ .]

 அலமாரி alamāri, ெப. (n.)

   நிைலப்ேபைழ; closed wall-shelves, wall cupboard.

     [U. almári → த. அலமாரி.]

அலமா

 
 அலமா  alamāṟu, ெப. (n.)

   ெதாந்தர , ெதால்ைல (இ.வ.);; bother, worry, vexation (Loc.);.

ம. அலமா  ; ெத. அலம .

     [ஒ கா. அலம்வா → அலம்வர  → அல மர  → அலமா . அலம் =  ன்பம்.]

அலமான்

 
 அலமான் alamāṉ, ெப. (n.)

    ப்  (சங்.அக.);; long pepper, Piper longum.

     [அலகமான் → அலமான்.]

அலகமான் பாரக்்க;see alagaman.

அல ள

 
 அல ள  alamiḷagu, ெப. (n.)

    ப் ; long pepper, Piper longum (சா.அக.);.

     [ஒ கா. அைல ள  =  களினின்  கடல் கடந்  வ ம் ள ேபான்ற காரசச்ரக் . மைல ள  x 
அைல ள .]
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அல றல்

அல றல் alamuṟal, ெதா. ெப. (vbl.n.)

    ன்பமைடதல்; to suffer, to be inflicted, to be in distress, disaster or danger.

     "தந்ைத தாைய ழந்தல  ெனன்னா" ( ைள. பன் . 7);.

     [அலம் =  ன்பம். உ தல் = அைடதல். உ  + அல் - உறல். 'அல்' ெதா.ெப. ஈ .]

அலர்-தல்

அலர-்தல்_,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. மலரத்ல்,   ரிதல்; to blossom, open up, as a flower bud.

     "தாமைர யலரந்்த ந்தடம்" (நல். பாரத. நகர. 24);.

   2. பரத்தல்; to spread, to expand, to be diffused, as the rays of the Sun, as water.

     "அலரத்ைல மாநிலம்" (ைநடத.  றப் . 1);.

   3. ப த்தல், ெப த்தல்; to increase in size, become large.

     "அலர் ைலயாகத் " (க த். 14:5);.

   4.  ளங் தல்,  ளங் த் ேதான் தல்; to shine forth, mani-fest oneself.

     "ஆ யங் ழவனா யா ம்" ( ளா.  மார. 43);.

   5.  ரத்தல்; to form, collect, as milk in the breast.

     "அலர் ைலச ்ெச யம் ெபண் ரத்் த இ" (ெப ம் பாண். 250);.

ம., க.,  . அலர ்; ெத. அல .

     [மலர ்→ அலர.் மலரத்ல் =  ரிதல்,   ரிதல், பரத்தல்,  ளங் தல்.]

அலர்

அலர ்alar, ெப. (n.)

   1. மலரந்்த  ( வா.);; full-blown flower.

     "அலரின் வண்டள கத்தலர ்பாய்வன" (தணிைக. நாட.் 106);.

   2.   மாைல; flower-garland.

     "நீயன்  ட்டலர"் (தஞ்ைசவா. 285);.

   3. (அகப்.); இ  காதலர ்களெவா க்கத்ைதப் பலர ந்  ெவளிப்பைடயாகக் ம் ப க் ற் , 
லேர அ ந்  மைறவாகக் ம் 'அம்பல்' என்பதற்  எ ர;்   4. ப செ்சால் (க.அக.);; slander, calumny.

     "அ ந்த வந்த ள்ளாரத்்தலர ் ற் மால்" (ைநடத. நகர. 29);.

   5. ம ழ்ச்  ( ங்.);; joy.

   6. நீர ்( ங்.);; water.

   7.  ள ெகா ; black pepper vine.

   8.  ள  (மைல.);; black pepper.

   9. மஞ்சள்; turmeric.

அலர-்தல் பாரக்்க;see alar.
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அலர்க்கம்

அலரக்்கம் alarkkam, ெப. (n.)

   ெவள்ெள க் ; white madar, Calotropis gigantea (albiflora);.

ம. அலரக்்கம் ; க. அலரக்்க ; ெத. அலரக்்க .

     [எல் = ஒளி, ெவள்ைள. ஒ.ேநா : எல் → எ ம்  = ெவண்தா . எல் → அல். எ க்  → எ க்கம் → அ க்கம் 
→ அரக்்கம். அல் + அரக்்கம் – அல்லரக்்கம் → அலரக்்கம்.]

 அலரக்்கம் alarkkam, ெப. (n.)

   1. ஒ வைகப் ; a kind of germ.

   2. ெவ நாள்; rabid dog.

ம. அலரக்்கம் ; க. அலரக்்க ; ெத. அலரக்்க .

அலர்க்

 
 அலரக்்  alarkkuṟi, ெப. (n.)

     [அலர ்=  .   = அைடயாளம். அலரக்்  = அல்ல ப் பட்ட டத் ல் தைலவன் ைவக் ம் 
க் .]

அலர்ச்

 
 அலரச்்  alarcci, ெதா. ெப. (vbl.n.)

   மலரச்் ; process of blooming, blooming.

ம. அலரச்ச்

     [அலர ்+   (ெதா.ெப.ஈ );.]

அலர்த்

 
 அலரத்்  alartti, ெதா.ெப. (vbl.n.)

அலரச்்  பாரக்்க;see alarcci.

     [அலர ்+   (ெதா.ெப.ஈ );.]

அலர்த் -தல்

அலரத்் -தல் alarddudal,    2  . . (v.caus.)

   1. மலரசெ்சய்தல்; to cause to blossom.

     "பரி  யலரத்்  வ ேபால்" ( .  .  பக். 11:8);.

   2.  ரித்தல்; to open, expand, unfold.

     "கரகமலப்ேபா தலரத்் த் தாங் னான்" ( ைள. ெவள்ைளயா. 3);.

     [அலர ்(த. .); → அலரத்்  ( . .);. ' '  . . ஈ .]

அலர்ந்த

அலரந்்த  alarndapū, ெப. (n.)

   1. மலரந்்த ; full-blown flower.

   2. ெகாற்றான் (மைல.);; green thread creeper, Cassytha filiformis.

     ['அலரந்்த ' ெப.எ. ெதாடரச்ெ்சால்.]

அலர்ப்பகம்

 
 அலரப்்பகம் alarppagam, ெப. (n.)

   இலா சை்ச (பச.் .);; cuscus grass.

ஒ.ேநா. : அலாபதம்
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அலர்மகள்

அலரம்கள் alarmagaḷ, ெப. (n.)

   1. ெசந்தாமைர மலரே்மல் ற் க் த் மகள்; Tirumagal (Laksmi);, goddess of wealth, seated on a red lotus.

     "அைரெசய் ேமகைல யலர ்மக ளவெளா ம்" ( வ். ெபரிய . 1, 2:5);.

   2. ெவண்டாமைர மலரே்மல் ற் க் ம் கைலமகள் (க.அக.);; Kalaimagal (Sarasvati);, goddess of learning, 
seated on a white lotus.

     [மலர ்→ அலர,் ெபா செ்சால் றப் ப் பற் த் தாமைரையக் த்த . மக → மகள் =  தல் , ெபண், 
ெபண்ெதய்வம்.]

அலரம்கள் என்ப  தற்கண் மகள் ெபயராகேவ ேதான்  வழங் ற் . வண்ண 
அைடசெ்சால் ன் ப் ெபா செ்சால்லால் வழங் ம்ேபா , அ  கைலமகட் ம் ெபா ந் ேம ம், 
வழக் ற்  மாறானதா ம். ெபா மக்கள் வழக் ல், 'அலர ்ேமல்' என்ப  இன் ம் மகைளேய 

க் ம்.

அலர் கராகம்

 
 அலர் கராகம் alarmugarāgam, ெப. (n.)

   பரத ப் க ள் ஒன்  (சா.அக.);; name of a dancing posture (?);.

அலர் ைல

 
 அலர் ைல alarmulai, ெப. (n.)

    ம் ய ைல; distended breast of a woman, especially through passion (சா.அக.);.

     [அலரத்ல் = ப த்தல்,  ல் →  ைல.  ல் தல் =  ன்வ தல் அல்ல  த தல் (வழக்கற்ற ைன);.]

அலர்ேமல்

 
 அலரே்மல் alarmēl, ெப. (n.)

   அலரே்மல்மங்ைக என்பதன் க்கம்; contraction of Alarmélmarigai.

அலரே்மல்மங்ைக பாரக்்க;see alar_mel - marigai.

அலர்ேமல்மங்ைக

அலரே்மல்மங்ைக alarmēlmaṅgai, ெப.. (n.)

   ெசந்தாமைர மலரே்மல் ற் க் ம் மகள்; Tirumagal (Laksmi);, seated on a red lotus.

     "அலரே்மல் மங்ைக ைற மாரப்ா" ( ல்.  வாய். 6 10:10);.

ம. அலரம்ங்க ; ெத. அலேம மங்க.

     [மலர ்→ அலர.் ேம → ேமல் (இடப்ெபா );. மங்கலம் → மங்கைல → மங்ைக = 12  தல் 13 
வைரப்பட்ட அகைவய ம் மங்கலமான மணப் ப வத் ன மான ெபண், ெபண் , ெபண்ெதய்வம்.]

அலர ்என் ம் ெபா செ்சால்,  றப்  ேநாக் த் தாமைர மலைர ம் இடம் ேநாக் ச ்
ெசந்தாமைரைய ங் த்த .

அலர்

 
 அலர்  alarvu, ெதா.ெப. (vbl.n.)

அலரச்்  பாரக்்க;see alarcci.

     [அலர ்→ அலர் . ' ' ெதா.ெப.ஈ .]

அலரவன்

அலரவன் alaravaṉ, ெப. (n.)

   நான் கன் ( ரமன்);; Nanmugan (Brahma);, the lotus-born.

     "அலரவ  மாலவ  ம யாேம யழ  வாய்......நின்ற தா ெனன்ேன " ( வாச. 12:6);.

க. அலரிச

     [மலர ்→ அலர ்'அவன்' ஆ.பா. ஈ .]
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அலரி

அலரி alari, ெப. (n.)

   1.   ( வா.);; flower.

   2. அழ  ( ங்.);; beauty.

   3. ஒ  செ்ச  ( ங்.);; oleander, l.sh., Nerium odorum.

   4. ந மணம்; fragrance.

     "அலரிவாய் கமழக் னான்" ( வக. 1618);.

   5. ஆற் ப் பாைல; willow.

   6. ஒ  மரம்; a kind of tree.

     "பா ரி யலரி ன்ைன" (ேச . இராமநாத. 55);.

   7. ேதனீ (ச .);; bee.

   8. நீரந்ிைல (ச .);; water tank.

     [P]

ம. அலரி ; க. அலர ்; ெத. அல  ;  . அரல்.

     [அலர ்→ அலரி = மலரந்்த ,  ன் அழ ,  னின்  ேதென க் ம் ஈ,  செ்ச ,  மரம், பரந்த 
நீரந்ிைல.]

 அலரி alari, ெப. (n.)

   1.  ,  தெ்தய்வம்; fire, god of fire.

அலரிக்கண்ணா

 
 அலரிக்கண்ணா  alarikkaṇṇāṭi, ெப. (n.)

   உ ம் ன் உ ர ்(நகம்);; the mail of iguana (சா.அக.);.

அலரிக் ைட

 
 அலரிக் ைட alarikāṭai, ெப. (n.)

   சவப் ெபட்  ( ைவ);; coffin (Pond.);.

     [ஒ கா. அலரிப் ரம்பால் அல்ல  ேவராற் ன்னிய ைட.]

அலரிசெ்ச

 
 அலரிசெ்ச  alariccevi, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ்ெச  (பச.் .);; a kind of plant.

அலரிசேபாதம்

 
 அலரிசேபாதம் alarisapōtam, ெப. (n.)

   உ ம் ; double tongued lizard, iguana, Lacerta iguana (சா. அக.);.

அலரித்தட்

 
 அலரித்தட்  alarittaṭṭi, ெப. (n.)

    ன் க் ங் ைட வைக ( ைவ);; wicker basket for catching fish (Pond.);.

     [P]

     [அலரிப் சம்பாற் ன்னிய தட் க் ைட ேபா ம் ! தட்  → தட் .]
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அலரிப்பந்தம்

 
 அலரிப்பந்தம் alarippandam, ெப. (n.)

   கட்  நார ்( ைவ);; withe (Pond.);.

     [அலரி + Skt. bandha → த. பந்தம் = கட் .]

அலரி ந்தைல
ய வாள்

 
 அலரி ந்தைலய வாள் alariviḻundalaiyaḻuvāḷ, ெப. (n.)

    ண் ப்பைன; a kind of male palmyra, Borrassus flebellifer (சா.அக.);.

     [இதன் லந் ெதரிய ல்ைல. ஒ கா. அல  ந்  தைல ரித்த வாள் ேபான்ற 
ேதாற்ற ைடயேதா?]

அலரிேவர்

 
 அலரிேவர ்alarivēr, ெப. (n.)

   அலரிசெ்ச ன் ேவர;் the root of Indian willow (சா.அக.);.

இ  க நஞ் . தற்ெகாைல ரிபவர ்இைத யைரத்  (நல்ெலண்ெண ற் கலந் ); உடெ்காள்வ  
வழக்கம்.

அலவல்

அலவல் alaval, ெப. (n.)

   1. ெபண் ரின் கற் ல்லா ெவா க்கம் ( ய சாரம்);; adultery.

     "அவமைறந் ெதா ம் அலவற் ெபண் ர"் ( லப். 5:129);.

   2. இைழ லக்கமாய் ெநய்யப்பட்ட  (யாழ்ப்.);; that which is loosely woven (J.);.

ம. அலவல

     [அைல → அைல  → அல  → அலவல்.]

அலவைல

அலவைல alavalai, ெப. (n.)

   1. மனக்கலக்கம்; confusion of mind, agitation, distress.

     "அலவைல ைடைய ெயன்  ேதா " (க த். 122 : 6);.

   2. ஆராயா  ெசய்வ ; hasty action.

     "அலவைலச ்ெசய் க் கஞ் ேனன்" (மணிேம. 17:51);.

ம. அலவன்

     [அலவல் → அலவைல.]

 அலவைல alavalai, ெப. (n.)

    டா  ேப ேவான்; babbler.

     "அல்லைவ ெசய் ம் அலவைல" ( ரிக . 99);.

     [அல → அலப் . அல → அல  → அலவல் → அலவைல.]
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அலவைலைம

அலவைலைம alavalaimai, ெப. (n.)

   ஆராயா  ெசய்ைக; rash action.

     [அலவைல → அலவைலைம.]

 அலவைலைம alavalaimai, ெப. (n.)

    யாகப் ேப ைக; babbling, talking excessively.

     " பாலன் றன்ைன யலவைலைம த ரத்்த வழகன்" ( வ். ெபரியாழ். 4. 3:5);.

     [அலவைல → அலவைலைம.]

அலவைற

 
 அலவைற alavaṟai, ெப. (n.)

   உண்ப ற் பரபரப் , அவக்காச்  (நாஞ்.);; voracity, ravenousness, greediness in eating (Näfi.);.

ம. அலன்ன

     [அலத்தல் =  ைடயாத ண ன்ேமல் அள றந்த ஆைசெகாண் த்தல். அல → அல . அைற = அ . 
அலவைற = ஆைசத்தாக் , பரபரப் , அவக்காச் .]

அலவன்

அலவன் alavaṉ, ெப. (n.)

   1. நிலா ( ங்.);; Moon.

   2.  ைன ( ங்.);; cat.

     [அல் = இர . அல் + அவன் (ஒ ைம ); - அல்லவன் → அலவன் = இர ல் ஒளி த ம் நிலா. ஒ.ேநா : 
அல்ேலான் = நிலா. அலவன் =  றப்பாக இர ல் வழங் ம் ைன.]

 அலவன் alavaṉ, ெப. (n.)

   1. ஆண்நண்  ( ங்.);; male crab.

   2. நண் ; crab.

     "ஆ  மலவைன யன்ன ம ள்ெசய" ( வக. 516);.

   3. கடகேவாைர (கரக்்கடக ரா ); ( வா.);; cancer of the zodiac.

ம. அலகம்

     [அலம் = ெகா க் . அலம் → அல  → அல  = வைளந்த ற . அல  → அலவன் =  ற ேபான்ற 
ன்னங்கால்கைள ைடய நண் . 'அன்' ஈ  ஆண்பாைலச ் றப்பாகக் க்க ஏ வா ற் . ஒ.ேநா.: 

க வன் = ஆண் ரங் . கடகேவாைர நண்  வ ன .]

 அலவன் alavaṉ, ெப.  (n.)

   இஞ் ; ginger (சா.அக.);.

     [அல்லம் = இஞ் . அல்லம் → அலம் = இஞ்  அலம் → அலமன் → அலவன். 'அன்' ஈ .]

அலவாங்

 
 அலவாங்  alavāṅgu, ெப. (n.)

   கடப்பாைர (யாழ்ப்.);; crow-bar (J.);.

ம. அலவாங்

     [அல  = அல . வாங்  = இ ப் , இ ப்ப . அல  + வாங்  - அலவாங்  = ெநம் த ேபாலப் 
பயன்ப ம் (காக்ைக யல  ேபான்ற ைன ைடய); இ ப் க் கம் .]
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அலவாட்

 
 அலவாட்  alavāṭṭu, ெப. (n.)

   வழக்கம் ( ன்.);; custom. practice.

ெத. அலவாட்

 அலவாட்  alavāṭṭu, ெப. (n.)

   ெதாடரச்் யாகச ்ெசய்யப்ப ம் ம்பத்தகாத ெசயல்; continuation of undesired activities.

     [அல +ஆட் ]

அலவாரி

 
 அலவாரி alavāri, ெப. (n.)

   ேபராைசக்காரன் – காரி ( ைவ);; covetous person (Pond.);.

     [அலத்தல் = ஏங் தல், அ க ஆைசப்ப தல். அல → அல . ஆரத்ல் = நிைறதல். அலவாரி = ஆைச 
நிைறந்தவன். "இ"  . த. ஈ .]

ம வ. அலமாரி

அலவான்

 
 அலவான் alavāṉ, ெப. (n.)

   பல்லாங் யாட்டத் ல் ஒ  ற் ங் காய்கள்; seeds accumulated in a pit in the palldriguli game.

     [ஒ கா. அள் வான் → அலவான். ஆட்டத் ல் ெவல்பவர ் ற் 
ேசரந்் டக் ங்காய்கைளெயல்லாம் அள்ளிக்ெகாள்வ  ைற.]

அல -தல்

அல -தல் alavudal,    5 ெச. . . (v.i)

   1. வ ந் தல்; to be troubled in mind.

     "அன்பைனக் காணா தல ெமன் ெனஞ்சன்ேற" ( லப். 18:17);.

   2.  ந் தல்; to spill.

     "அல  ண் ளி ய நீர"் (கம்பரா. அேயாத்.  த் ர, 25);.

க., ெத. அல .

     [அல் தல் = அைசதல், வ ந் தல், ெசல் தல், நீங் தல்,  ந் தல். அல் → அலம் =  ன்பம். அலம் → 
அல .]

அல

அல  alavu, ெப. (n.)

   மனத்த மாற்றம்; confusion, perturbation.

     "ஆ ல மாக்க  மல ற்  ளிப்ப" (மணிேம. 4 : 42);.

அல -தல் பாரக்்க;see alavu.
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அலைவ

அலைவ alavai, ெப. (n.)

    டா  தற் பவள்; a woman who chatters ceaselessly.

     "மாய வலைவ ெசாற்ெகாண் " ( ல்,   வாய், 4 6 : 4);.

     [அலத்தல் = அைசத்தல், வாயைசத்தல். அல → அலப் . அ ப் தல் =  ண் ேபச் ப் ேப தல், 
தற் தல். அல → அலைவ.]

 அலைவ alavai, ெப. (n.)

   கற் ன்ைம ( ய சாரம்);; adultery.

     "அவமைறந் ெதா ம் அலைவப் ெபண் ர"் ( லப் 5:129,அ ம்.);.

     [வலைவ = நாணி . வலைவ → அலைவ.]

அலற் -தல்

அலற் -தல் alaṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   இைட டாம ம் ைற ன் ம் ேப தல்; to talk unceasingly and with impropriety. (

வ்.  வாய். 1 . 3 : 1.0); (ெச.அக.);.

     [ஆ ன், "அயரப்் லன் அலற் வன் த வன் வணங் வன் அமரந்்ேத" ( வ்.  வாய். 1 . 3:10);

என் ம் அ ள்ள 'அலற் ' என் ம் ைனசெ்சால் ற் , ேச.  ட் ணமாசாரியார ்ப ப் ல் 
அ தற்ெபா ள் க்கப்பட் ள்ள . அ ேவ ெபா த்தமாக ந் ேதான் ன்ற .]

அலறல்

அலறல் alaṟal, ெப. (n.)

    ரண்டேவாைச ( ங்.);; loud cry, great sound.

ம. அலரச்ச்

அல -தல் பாரக்்க;see alaru1.

அல

 
 அல  alaṟi, ெப. (n.)

   நாகணம் என் ம் ஒ  ந ம்பண்டம் (ைவ. .);; maganam, an aromatic substance.

 அல  alaṟi, ெப. (n.)

   உ ர ்(நகம்);; finger-nail (சா. அக.);.
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அல -தல்

அல -தல் alaṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அசச்த்தால் ெமன்  கத தல்; to cry aloud due to sudden fright.

   2. உரத்த தல்; to weep aloud, cry from sorrow.

     " தல மதனிற் ரண் ழ்ந் தல ம்" ( வாச. 2: 134);.

   3.  க்ெகா த்தல்; to vociferate, roar.

     "அல ஞ் ெவண் சங் ம்" ( வக. 2195);.

   4. ஆ மா  ஆந்ைத த யன கத தல்; to bellow, bleat, hoot.

ம. அல

     [அல் → அலம் → அலர ்→ அல . அல தல் =  ன்பத்தாற் கத தல். இனி, ஒ க் ப்  என் மாம். 
ஒல் → ஒ . ஒல் → அல் → அல .]

 அல -தல் alaṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ரிதல்; to spread out, branch.

     "அல தைலேயாைம" (ஐங் . 321);.

ம. அல க ; க. அலர ்; ெத. அல  ;  . அல னி.

     [மலர ்→ அலர ்→ அல .]

அல சன்னி

அல சன்னி alaṟusaṉṉi, ெப. (n.)

   ப த் க் ம்ேபா  அ க்க  ெமன அல ெய ந் டக்ாரச ்ெசய் ம் ஒ வைக இ க்காய்சச்ல் 
(சா.அக.);; raving delirium.

     "அல  சன்னிேயா ன்னல்ெவம் ணியர"் (கடம்ப.  . இ லா. 127);.

     [அல  + Skt. sanni. Skt. sanni-päta → த. சன்னி.]

அல த்தம்

 
 அல த்தம் alaṟubittam, ெப. (n.)

    சச் ம் ஒ  த்தேநாய்; a bilious disease accompanied by loud cries (சா.அக.);.

அலன்றல்

 
 அலன்றல் alaṉṟal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   சாதல் (சா.அக.);; dying

   — சா  (இராட.்); ; death.

     [அழன் =  ணம். ஒ கா. அழன் → அழன்  → அழன்றல் → அலன்றல் =  ணமாதல், சாதல்.]

அலாடம்

 
 அலாடம் alāṭam, ெப. (n.)

   கஞ்சா; Indian hemp, Cannabis sativa (சா.அக.);.

அலா கழ்

 
 அலா கழ் alātigaḻ, ெப. (n.)

    வ ெந த் ைவந்ெத த்  மந் ரத் ன் உ ப்பான வகரம்; va, one of the letters of the tiruvaindeluttu 
(pañjāksara); mantra of Saiva religion (சா.அக.);.
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அலாபதம்

 
 அலாபதம் alāpadam, ெப. (n.)

   இலா சை்ச (மைல.);; cuscus grass.

அலாரி

 
 அலாரி alāri, ெப. (n.)

   அலரி (மைல.);; oleander.

ம வ. அலாரிதா

அலாரி-த்தல்
அலாரி-த்தல் alārittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நடனத் ெதாடக்கப்பாடை்டப் பா தல்; to sing the opening song in a dance programme.

அலாரிதா

 
 அலாரிதா alāritā, ெப. (n.)

அலாரி பாரக்்க;see alari (மைல.);.

அலாரிப்

 
 அலாரிப்  alārippu, ெப. (n.)

ம. அலாரிப்

அலா கம்

 
 அலா கம் alārugam, ெப. (n.)

   ெப ங்களா; large corandah, Carissa carandas (typica); (சா. அக.);.

அ

அ  ali, ெப. (n.)

   1. ஆ ம் ெபண் மல்லா  இரண் ற் ம் ெபா வான மாந்தப் ற ; hermaphrodite, person who is neither 
man nor woman wholly.

     "ஆணல்லன் ெபண்ணல்லன் அல்லா அ  மல்லன்" ( வ்.  வாய். 2. 5:10);.

   ெபண்ணி ம் ஆணி ம் ேசராத உ ப்ைப ைடய மாந்தப் ற . இ  ஆண , ெபண்ண  என 
இ வைகப்ப ம். ஆ வ ந் ந்தால் ஆண ெயன் ம், ெபண் வ ந் ந்தால் 
ெபண்ண ெயன் ம் ெசால்வ ண் ; an individual in whom will be found the co-existence of the ill-developed 
organs of both sexes, i.e., ovaries and testicles or at least one of the ễach glands—Hermaphrodite. Hermaphroditism is of 
two kinds according to the structural formation and development in the reproductive or sexual organs. If the male organ is 
more developed the individual is called the male or he-hermaphrodite and if the female organ is developed more, the 
individual is called the female or she-hermaphrodite.

   2. ேப ; an impotent man (சா. அக.);.

   3.  ைத ல்லாத மாந்தன்; a man deprived of testes, eunuch (சா.அக.);.

ம. அ

     [அல் → அ  = ஆ ம் ெபண் ம் அல்லாத .]

 அ  ali, ெப. (n.)

   வ ர ல்லாத மரம்; a tree, the wood of which is soft in its central core, pithy tree (சா.அக.);.

     [ஆண்ைம ல்லாத மாந்தன்ேபான்  வ ர ல்லாத மரம்.]

 அ  ali, ெப. (n.)
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அ க் ரகம்

அ க் ரகம் aliggiragam, ெப. (n.)

   ெநா மலான (ெபா ப்பட்ட); அ வன், காரி என் ம் ேகாள்கள் (சாதகா. 56, உைர);; neutral planets as 
Mercury or Saturn.

     [அல் → அ  = இரண் மல்லா  இைடப்பட்ட .]

இனி, அ க்ேகாள் என்ேற வழங் தல் ேவண் ம்.

அ க்ைக

அ க்ைக alikkai, ெப. (n.)

இன் ம் (ஒ சாரார)்; ஒற்ைறக்ைக இரடை்டக்ைக ெயன் வற்ைற, இவ்வைகேயா ம் ஆண்ைக, 
ெபண்ைக, அ க்ைக, ெபா க்ைக ெயன் ம் நான் ைன ம் ட்  ஆெறன்பா ளர.் என்ைன? 
"............... ெமா ந  ளேர" ( வப்.3:18, அ யாரக்், உைர);.

     "சரப்்ப ரம் வண்  தனி ளங் கத்தரிைக

ற்பணஞ்ேசர ்ேகாசங்க த்த டன் - அற் தேம

ஆ  ம க்ைகக ளாெறன் ைரப்பேர

பாகைனய ெசால்லாய் பரிந் "

அ ைக
அ ைக aligai, ெப. (n.)

   நாணல்; kaus, a large and coarse grass, 1.sh., Saccharum spontaneum.

அ த் ர்வம்

 
 அ த் ரவ்ம் alittūrvam, ெப. (n.)

   ஒ  ; the name of a plant (சா.அக.);.

அ நாள்

அ நாள் alināḷ, ெப. (n.)

   மான்றைல ( க ரிடம்); ெசக்  (சதயம்); நாண் ன்கள் (ேசாதட ந். 38);; the 5th and the 24th lunar 
asterisms.

     [அ ேபான்  ெபா த்தன்ைம ைடய நாண் ன்.]

அ ப்பான்

 
 அ ப்பான் alippāṉ, ெப. (n.)

   ெவ ப்  (பச.் .);; saltpetre.

அ ப் ண்

 
 அ ப் ண் alippuṇ, ெப. (n.)

   நா ம் ண்; a foul smelling sore or wound, gangrene.

அ ப்ேப

அ ப்ேப  alippēṭu, ெப. (n.)

   கண்ணன் ஆ ய அல் யக் த் ; a dance of Krisna.

     'அல் ய ெமன்பதைன அ ப்ேப ெடன்பா ளர'் ( லப். 6:48, அ யாரக்், உைர);.

அ மகம்

 
 அ மகம் alimagam, ெப. (n.)

   ெபண்கைளத் தாக் ம் ஒ வைகச ்ேசாைகேநாய்; anaemia accompanied by nervous disturbances, chlorosis.

அ மரம்

அ மரம் alimaram, ெப. (n.)

   1. வ ர ல்லாத மரம் ( ங்.);; tree with soft, pithy core.

   2. பா ம் நா ள்ள மரம்; a tree with milky juice and fibres (சா.அக.);.

. அ மர்

     [அல் → அ  = வ ர ல்லாத .]
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அ யர்

அ யர ்aliyar, ெப. (n.)

   1. ேப கள் (சா.அக.);; impotent men.

   2. ஆணி ம் ெபண்ணி ம் ேசராதவர;் hermaphrodites.

அ யன்

 
 அ யன் aliyaṉ, ெப. (n.)

   ெசங்க க்காய்; a red variety of chebulic myrobalan, Terminalia chebula (சா.அக.);.

அ யன் ஞ்

 
 அ யன் ஞ்  aliyaṉkuṟiñji, ெப. (n.)

   ெசந்ெதாட் ; climbing nettle, Tragia involucrata (சா.அக.);.

அ யாநிைல

அ யாநிைல aliyānilai, ெப. (n.)

   ச யாத நிைல; immovable or unalterable state.

     "அ யா நிைலநிற்  ைமய ைனயாறன்" (ேதவா. 4. 92:20);.

     [அல் → அ . வ த்தல் = அைசதல். அல் → சல் → ச் . அல் → அைல → அைச.]

அ ெய த்

அ ெய த்  aliyeḻuttu, ெப. (n.)

   1. ஆய்தம்; the letter ஃ, as being regarded neither a vowel nor a consonant.

     "ஆய்தம்ேப டா ம்" (ெவண்பாப்,  தன் ெமா. 6);.

   2. ெமய்ெய த்  ( ங்..);; consonant.

     "எண் ங் லாண் இையந்த ெந ெலல்லாம்

ெபண்ணா ம் ஒற்றாய்தம் ேபடா ம்" (ெவண்பாப்.  தன்ெமா. 6);.

     [அல் → அ  = ஆ ம் ெபண் ம் அல்லாத எ த் .]

அ -த்தல்

அ -த்தல் aluttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   கைளத்தல், ேசாரத்ல்; to be tired, weary, fatigued by overwork or long journey.

க. அல ; ெத. அல .

     [அல் → அ .]

அ க் -தல்

அ க் -தல் alukkudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1.   அைசத்தல்; to shake slightly.

நான் ைகெய த் ப் ேபா ம்ேபா  என் வைல (pen); அ க் ட்டான் (உ.வ.);.

   2. பா ம் ேபா  ரைல இனிைமயாக ட் தல்; to sing with graceful nuances in melody.

யாகராச பாடகர ்நன்றாய் அ க் ப் பா வார ்(உ.வ.);.

   3.  க் ப் பண் தல் ( ன்);; to strut, swagger.

அ க் க் க்

அ க் க் க்  alukkikkulukki,  .எ. (adv.)

   1. ஆட் யைசத் ; shaking frequently and violently.

வண்  வ  ெந க எங்கைள அ க் க் க்  அைலக்க த் ட்ட  (உ.வ.);.

   2. ேவண் ெமன்  அைசத் ப் க் ப் பண்ணி; making a wanton display by shaking.

தன்  நைகையக் காட்டேவண்  ெமன்  காைத அ க் க் க்  நடந்  வந்தாள்.

ம. அ க் க.

     [அல் → அ  → அ ங்  (த. .); → அ க்  ( . .);. அ ங் தல் = அைசதல்.]
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அ க் த்

 
 அ க் த்  alukkuttu, ெப. (n.)

    கம்ம யப் ெபண் ர ்காதணி; an ear- ornament of Mohammedan women.

ம. அ க் த்

     [அள் = கா .  த்  =  த் ய கம் நைக. அள் த்  → அ க் த் .]

அ க் ைல-தல்

அ க் ைல-தல் alukkulaidal,    2 ெச. . . (v.i)

    ரெ்க தல் ( ன்.);; to become disorganised, to get out of order.

ம அ க் க்

     [ஒ கா. அ க் க் ைல → அ க் ைல → அ க் ைல.]

அ ங்

அ ங்  aluṅgu, ெப. (n.)

   மணி  ( ரீடம டம்); ெயன் ம் ம டவைக ற் ெச ள் ேபான்ற மலரணி ப் ; fin-like ornamental 
floral design forming part of manimudi, a variety of royal crown.

     'நான்  ரிமங்கேளா  யதாக ம் ரண்ட ப ல் அ ங்  எனப்ப ம் ெச ள்ேபான்ற மலர ்
அணிகைள உைடயதாக ம்............இ த்தல் ேவண் ம்' ( . ெச. பக். 87-88);.

     [அல் → அ  → அ ங் .]

அ ங் -தல்

அ ங் -தல் aluṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

     அைசதல்; to shake slightly or gently.

காற் ல்லாமல் ஈ யாட ல்ைல; இைலய ங்க ல்ைல (உ.வ.);.

ம. அ ங் க ; க. அல . அ ங்  ; ெத. அல  ;  . அலங் னி.

     [அல் → அ  → அலங் . அ த்தல் = அைசதல், தளரத்ல்.]

அ ம்பல்

 
 அ ம்பல் alusilumbal, ெப. (n.)

    ழப்பம் (யாழ்ப்..);; disorder, derangement, confusion (J.);.

     [ஒ கா. அைல ம்பல் (அைலகலங்கல்); என்ப  லமா க்கலாம்.]

அ த் ப் த்

 
 அ த் ப் த்  aluttuppuluttu,  .எ. (adv.)

    க ம் கைளத் ; extremely tired.

பகல் வ ம் ேவைலெசய்  அ த் ப் த் ப் ேபானான். நாள் வ ம் வ நடந்  
அ த் ப் த்  வந்  ேசரந்்தான்.

அ ப்

 
 அ ப்  aluppu, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   ேசார் , அயர் , தளர் ; weariness, exhaustion.

ம., க., ெத. அ ப் .

 அ ப்  aluppu, ெப. (n.)

   ச ப் , ேசாம்பல்; dullness, laziness.

     [அல்+அ ப் ]
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அ ப் நித் ைர

 
 அ ப் நித் ைர aluppunittirai, ெப. (n.)

அ ப் றக்கம் பாரக்்க;see alupp(u);-urakkam (சா.அக.);.

அ ப் றக்கம்

அ ப் றக்கம் aluppuṟakkam, ெப. (n.)

   1. உடம் ச ்ேசார் னா ேலற்பட்ட க்கம்; sleep through fatigue.

   2. ஆழ்ந்த க்கம்; deep sleep.

அ வல்

அ வல் aluval, ெப. (n.)

   ேவைல; engagement, business, occupation, employment, affair.

     "சமய ெவன் ற வ ட் " ( னாட்.  ள்ைளத் 72);.

ம. அ வல்

     [அ த்தல் = கைளத்தல். அ  → அ வல் = கைளக் மள  உைழக் ம் ேவைல, ேவைல, பத .]

அ வ ெவனல்

 
 அ வ ெவனல் aluvaluveṉal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   அலப்பற் ப்  ( ன்.);; unceasing chatter.

     [அல் → அல → அலப் . அல் → அ  → அ வ  (இரடை்டக் ள );. எனல் (என் + அல்); = எனச ்
ெசால் தல்.]

அ கம்

 
 அ கம் aluvīkam, ெப. (n.)

    ல்வம் (மைல.);; bael (ெச.அக.); — sacred lingam tree or holy garlic pear, Crataeva religiosa alias Aegle marmelos 
(சா.அக.);.

அ கம்

 
 அ கம் alūkam, ெப. (n.)

அ கம் பாரக்்க;see aluvigam (பச.் .);.

     [அ கம் → அ கம்.]

அ ரமா கம்

 
 அ ரமா கம் alūramāmugam, ெப. (n.)

    ல் (பச.் .);; grass.

அைல-தல்

அைல-தல் alaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. அைசதல்; to wave, shake, play in the wind, move, as a reflection in water.

     "அைலந்தன நாகம்" (கந்த .  த்த.  தனாட். 50);.

   2. தள்ளா தல் ( ன்.);; to stagger, totter.

   3.  ரிதல்; to roam, wander, go here and there in search of an object.

     " ப் க் கைலந் டல்" (தா .  த்தர.் 5);.

   4. வ ந் தல் ( ன்.);; to be harassed, to wander in weariness.

ம. அல, அல க ; க.,  ., பட. அெல ; ெத. அல ; ேகாத. அல்த் ;  ட. அல்க்.

     [அல் → அைல.]
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அைல-த்தல்

அைல-த்தல் alaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   அைல ேமா தல்; to dash, as waves.

     "அைலக்  மா " (கம்பரா. ஆரணிய ரப்்ப. 75);.

-.  4 ெச. ன்றா . (v.t.);

   1. அைசத்தல்; to shake, move.

     ''காலைலத் தைலய ழ்ந் " ( ைள. ப யஞ், 8);.

   2. அைலயச ்ெசய்தல்; to cause to wander back and forth, drive hither and thither.

   3. அ த்தல்; to beat, slap.

     "ஊைதயஞ் ேசரப்்பைன யைலப்ேபன் ேபால ம்" (க த். 128:19);.

   4. அ த் ப்ப த்தல்; to rob on the highway.

     "வன்கண்ண ராட் ட ்டாறைலக்  மத்தம்" (ஐந் ைண ஐம். 34);.

   5. வ த் தல்; to harass, vex, annoy, afflict.

     "ெப ைல யைலக் ங் கா ன்" ( . 50);.

   6. நிைலெக த்தல்; to disorganize, reduce to poverty.

     "ஆனிைர வ  மைலத் " (கந்த . ஆற் . 16);.

   7. உ ட் தல்; to roll down.

     "ேதறல் கல்லைலத ்ெதா  மன்ேன" ( றநா. 115 : 3-4);.

அைல

அைல alai, ெப. (n.)

   1. நீரத்் ைர ( ங்.);; wave, billow, ripple.

   2. நீர;் water.

   3. கடல்; sea.

     "அைலவளம் ெபரிெதன்ேகா" (ைநடத. நாட் . 22);.

   4.   ( டா.);; abundance, fullness.

ம., ெத. அல ; க.,  . அெல ; G. welle ; Arm. alik.

அைல-த்தல் பாரக்்க;see alai_.

     [அல் → அைல.]

 அைல alai, ெப. (n.)

   1. கண்டனம்; hostile criticism.

     "அைலபலேவ ைரத்தாெளன் ற ந்ேதார ்க த ம்" (நீலேக , 204);.

   2. வ த் ைக; injury, oppression.

     "உ ப்பைற ேகாள் அைலெகாைல" (ெதால். ெபா ள். ெமய்ப். 10);.

   3. ெகாைல ( ங்.);; murder.

     [அல் → அைல.]
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அைலக்க -தல்

அைலக்க -தல் alaikkaḻidal,    3 ெச. . . (v.i.)

   அைலந்  வ ந் தல்; to suffer wandering here and there in search of work, be vexed by repeated disappointments.

     "ஐம் தத்தாேல யைலக்க ந்த ேதாடமற" (தா . எந்நாட.் தத். 1);.

     [அைலக்க + அ தல் (ேநாதல், வ ந் தல்);.]

அைலக்க -த்தல்

அைலக்க -த்தல் alaikkaḻittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அைலத்  வ த் தல்; to put one to continued trouble, to make one tramp up and down for nothing.

     [அைலக்க தல் (த.  .); → அைலக்க த்தல் ( . .);.]

அைலக்க

 
 அைலக்க  alaikkaḻivu, ெப. (n.)

   அைலந்  வ ந் ம் வ த்தம்; continued trouble, labour attended with repeated disappointments.

     [அைலக்க + அ .]

அைலகல்

 
 அைலகல் alaigal, ெப. (n.)

   கைரைய நீர ்கைரக்காதப  அைமக் ங் கல்; stone-facing, to protect the banks of tanks and water-courses.

     [அைலேமா ங்கல் = அைலகல்.]

அைலகாற்

 
 அைலகாற்  alaikāṟṟu, ெப. (n.)

   ெப ங்காற்  (இராட.்);; fierce wind, tempest.

அைலக் ம் (வ த் ம்); காற்  அைலகாற் .

 அைலகாற்  alaikāṟṟu, ெப. (n.)

   இைடெவளி ட்  ேவகமாகக் கடல் அைலையப் ேபான்  ச்  ங்காற் ; a wind surge.

     [அைல+காற் ]

அைல ைலயாக்
-தல்

அைல ைலயாக் -தல் alaigulaiyāggudal,    5 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   நிைல ைலயச ்ெசய்தல்; to ruin, destroy completely.

     "க ைல தன்ைன ------ தாக் னான் தன்ைனயன்  அைல ைல யாக் த்தான்" (ேதவா. 4, 59 : 4);.

     [அைலதல் = தள்ளா தல்.  ைலதல் = அ தல். 'அைல ைல' அ ப்ெபா ைள த் க் காட் ம் 
மர ைண ெமா . ஆ  (த. .); → ஆக்  ( . .);.]

அைலெகாள்( )-
தல்

அைலெகாள்( )-தல் alaigoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   கலக்க தல்,  ன் தல்; to be agitated, harassed.

     "காமன் ெகாண்டைல ெகாள்ளேவா" ( க்ேகா. 90);.

     [அைல → அைல .]

அைலசச்ல்

அைலசச்ல் alaiccal, ெப. (n.) ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1. அைலந்  ரிைக; wandering.

   2. ெதாந்தர ; weariness, vexation.

ம. அல க ; க. அெலத ;  . அலசல் ; பட. அெலசச்ல்.

     [அைல + சல் (ெதா.ெப. ஈ );.]
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அைலச

அைலச  alaisaḍi, ெப. (n.)

   1. ேசார் ; fatigue, lassitude.

   2. ெதாந்தர ; trouble.

க. அெலத ; ெத. அலச .

     [அைல  (கசக் ); + அ  (தாக் );.]

அைலசல்

அைலசல் alaisal, ெப. (n.)

   1. அைலைக ( வா.);; wandering.

   2. தளர் ; fatigue.

   3. ேசாம்பல் ( வா.);; laziness.

   4.  ன்பம் ( ன்.);; affliction.

ம. அலச ; க. அல ெக ; ெத. அலசட் ; ெகரலா. அலய் ;  . அலசல் ; Pali, Sinh. alasa.

     [அைல → அைலதல் → அைலசல். ஒ. ேநா : வைளதல் → வைளசல். இனி, அைலயல் → அைலசல் 
என் மாம்.]

இ  அ-லஸ் என் ம் வடெசால் ன் ரிபன் . அைலசச்லால் தளரச்் ம் தளரச்் யால் ேசாம்ப ம் 
உண்டாவ  இயற்ைகேய.

அைல -தல்

அைல -தல் alaisudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேசாம் தல் ( ங்.);; to be lazy.

-, 5 ெச. ன்றா . (v.t.);

   1. ஆைடையக் கசக் க் க தல்; to wash clothes, rinse.

   2.  க் தல்; to shake.

தண்ணீர் ட்  அைல க் .

   3. ேபச் ல் ெவல் தல், நாெவழாதவா  கலக்க த்தல்; to discomfit one in debate, to confound by powerful 
arguments.

அவைனப் ேபச் ல் அைல ட்டான்.

க. அல  ;  . அல னி.

     [அல் → அைல → அைல .]

அைலேசா

 
 அைலேசா  alaicōli, ெப. (n.)

   ெதாந்தர  (யாழ்ப்.);; trouble, annoyance, vexation (J.);.

     [அைல = அைலசச்ல். ேசா  = ேவைல.]

அைலத் க் ைலத்

 
 அைலத் க் ைலத்  alaittukkulaittu,  .எ. (adv.)

   கட்ட மா  ஆட் யைசத் ; having made a mess by constant shaking.

அந்தப் ெபாத்தகக் கடை்ட அைலத் க் ைலத் க் ெகாண் வந்  ேசரத்்தான்.

     [அைல → அைலத்  (இ.கா. .எ.);.  ைல →  ைலத்  (இ.கா. .எ.);. 'அைலத் க் ைலத் ' ெபா ைள 
த் க் காட் ம் எ ைக மர ைண ெமா .]
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அைலதாங்

 
 அைலதாங்  alaitāṅgi, ெப. (n.)

   அைலையத் த க் ம் ெசய்கைர அல்ல  கற் வர ்(C.G.);; breakwater.

     [அல் → அைல. தாங்  → தாங் . 'இ'  . த. ஈ .]

அைலதா

 
 அைலதா  alaitāṭi, ெப. (n.)

   ஆட் ன் அல்ல  மாட் ன் க த் ல் ழ்ப்ப ல் ெதாங் ம் தைச ம ப் ; dewlap, excrescence found 
under the necks of cattle.

     [அைல = அைச ன்ற, தா  = தா ேபால் ெதாங் ம் தைச. 'அைலதா '  ைனதெ்தாைக.]

அைலதாைர

 
 அைலதாைர alaitārai, ெப. (n.)

   நீரம்ட்டத் ன் அள காட் ம் கைரப்பக்கக்  (C.G.);; watermark, mark left on the side of the bank or wall by 
constant dashing of water.

     [அைல = நீரைல. தார ்→ தாைர = நீண்ட வைர.]

அைலத்தாைர ெயன்  வ ப்ப  ெபா த்தம்.

அைல ைல

அைல ைல  alaidigulaidi, ெப. (n.)

    ைலந்த நிைல; disturbed or confused condition, as that of dishevelled hair.

     'ம ர்  அைல ைல யாய்ப் ேபணாேத ேபாக' ( வ். ெப மாள் . 6 : 3,  யா.);.

ம. அல

     [அைல → அைல  (ெதா.ெப.);.  ைல →  ைல  (ெதா.ெப.);. ' ' ெதா.ெப. ஈ . 'அைல  ைல ' 
ெபா ைள த் க்காட் ம் எ ைக மர ைணெமா .]

அைலப்

அைலப்  alaippu, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1. அைசக் ைக; shaking, moving.

   2. வ த்தம்; distress, trouble.

     "அரிய ெசய்ைக  லவனி ல் ந் ெத ந் தைலப் ம் மைனவாழ்க்ைக" (ெபரிய . ெவள்ளாைன. 
29);.

க. அெலப

     [அைல → அைலப்  (ெதா.ெப.);. ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

அைலமகள்

அைலமகள் alaimagaḷ, ெப. (n.)

    மகள் ( ரேமாத.் 7:26);; Tirumagal (Laksmi);;

 born in the sea of milk.

     [அைல = கடல். மகள் = ெபண்,  மகள்.  ப்பாற்கட ல் றந்தவள் என்ப  ெதான்மக் கைத.]

அைலயல்

அைலயல் alaiyal, ெப. (n.)

   1.  ரிதல்; wandering, waving.

     "அங் ங் நின் றைலய லாேமா" (தா . பரா. 321);.

   2. ேசார்  (ப ற் ப். 50:21, உைர);; languishing, drooping, swooning.

   3. ேசாம்பல் (நாநாரத்்த.);; laziness.

க. அெலத

     [அல் → அைல → அைலயல்.]
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அைல ற் ரண்ட
பம்

அைல ற் ரண்ட பம் alaiyiṟṟiraṇṭatīpam, ெப. (n.)

   கடல் ைர; sea-froth (சா.அக.);.

     [அைல → அைல ல் (இடேவற் ைமேயற்ற ெபயர.் 'இல்' 7ஆம் ேவ.உ.  ரள் →

ரண்ட (இ. கா. ெப. எ.);.  ய் →  ய்  →  வம் → Skt, dipa. கடல் ைர ளக் த் க் ெகா ந் ேபால் 
ெவள்ைளயா ப்பதால், இப் ெபயர ்ெபற்ற .]

அைலெய -தல்

அைலெய -தல் alaiyeṟidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ெந ந்ெதாைல  பர தல்; to spread abroad.

     ' ஷ்ண ைடய இங் த்ைத நீரை்ம பரம பதத் ஞ் ெசன்  அைலெய ம்ப ' ( வ்.  ப்பா. 1. 
யா.);.

     [அைல + எ .]

அைலேய

அைலேய  alaiyēṟu, ெப. (n.)

   அைலெய ைக; dashing of the waves.

     'அைலேயற் ேல ெகாண் ேபாய்' (ஈ , 7, 2 : 2);.

     [அைல + ஏ  (எ ைக);.]

அைலவன்

அைலவன் alaivaṉ, ெப. (n.)

   1.  ைன; cat (சா.அக.);.

   2.  ைனக்காஞ்ெசா  (பச.் .);; small climbing nettle.

     [அல் (இர ); → அலவன் (இர ல் றப்பாக இயங் ம் ைன); → அைலவன்.]

அைலவாய்

அைலவாய் alaivāy, ெப. (n.)

    ெநல்ேவ  மாவட்டக் கடற்கைர நகரக்  ெளான் ம், ெபயரெ்பற்ற கன் ேகா ள்ள மான 
செ்சந் ர;் Tiruccendūr in Thirunelvēli district, a seacoast pilgrim centre famous for its Muruga shrine.

     "அைலவாய்ச ்ேசற  நிைலஇய பண்ேப" ( . 125);.

     [அைல = கடல். வாய் = வாய் அல்ல  கம் ேபான்ற இடம்.]

அைலவாய்க்கைர

 
 அைலவாய்க்கைர alaivāykkarai, ெப.. (n.)

   கடற்கைர; seashore washed by the waves.

அைல ரிசல்

 
 அைல ரிசல் alaivirisal, ெப. (n.)

    ம் அைல ( ன்.);; curling or unfurling wave.

     [அைல +  ரியல் →  ரிசல், 'அல்' ெதா. ெப. ஈ .]

அைல

அைல  alaivu, ெப. (n.)

   1. அைசைக; shaking, moving, waving.

   2. மனக்கலக்கம்,  ன்பம்; mental agitation.

க. அல  ;  . அல னி.

     [அல் → அைல → அைல .]
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அைல ற்றநா

 
 அைல ற்றநா  alaivuṟṟanāṭi, ெப. (n.)

   அைலையப்ேபால் நிைல ல்லாமல் அைச ம் நா ; an unsteady pulse like the waves of the sea (சா.அக.);.

     [அைல  + உற்ற + நா . அல் → அைல → அைல  (ெதா.ெப.);. உ  → உற்ற (இ.கா. ெப.எ.);. நாளி → 
நா  → நா .]

அவ்

அவ் av,  .ெப. (demons. pron.)

   அைவ; they (impers.);.

     "அவ்ேவ இவ்ெவன அ தற்  ெமய்ெபறக் ளப்ப" (ெதால். ெசால்.  ளி. 2);.

ம. அவ் ; க.,  . அ  ; பட. அெவ.

     [அ → அம் → அவ். ஒ.ேநா : ெசம் → ெசவ்.]

     'அவ்' வரலா

ஐம்பா கள் ேதான் ன்,  ட் னாப் ெபயரக் ம் டப்ெபயரக் ம் ஒ ைம, பன்ைம கேள 
ெபற் வந்தன. 'ஒன் ' என் ம் தெலண் ப் ெபயரின் ம வ வான 'ஒன்' என்ப  ஒ ைம றாக ம், 

தைலக் க் ம் 'உம்' என் ம் ைன தனிைல பன்ைம றாக ம் இ ந்தன.

ஈெரண்ணீ ம்,  டப் ெபயெரா  ண ங்கால், உ ர் தல் ெக ம்.

எ-  : ஊ + ஒன் - -ஊன், ஊ + உம் - ஊம். இங்ஙனேம ட் னாப் ெபயரக் ம் எண்ணீேறற்றன.

எ-  : அ + ஒன் - அன், அ + உம் - அம். மகர  ன்னர ்வகர றாக மா ற் .

எ-  : அம் → அவ், எம் → எவ்.

ஒ.ேநா : ெசம் → ெசவ், ெசம்ைம → ெசவ்ைவ, அம்ைம → அவ்ைவ. அவ் = அைவ. எவ் = எைவ.

ற்காலத் ல், அவ், எவ் என் ம் ட்  னாப் பன்ைமப் ெபயரக்ள் ட் னா அ கள் (bases); 
ஆ ட்டன. அதனால் அவற் ன்ேமல் ஐம்பா ம் ஏ ன.

எ-  : அவ் + அன் - அவன்

அவ் + அள் - அவள்

அவ்வண்ணம்

அவ்வண்ணம் avvaṇṇam,  . .எ. (adv.)

   அப்ப ; in that way of maner.

     "அவ்வண்ணத் தவரந்ிைலைம கண் ம்" ( வ்.  ெந ந் 21);.

     [அ (ேச. .); + வண்ணம் (நிறம், வைக, ப ,  ைற);.]

ம. அவ்வண்ணம்

அவ்வ

அவ்வ  avvadu,  . .எ. (adv.)

   அவ்வா ; in that way.

     "அவ்வ ைறவ த " ( றள், 426);.

பட. அதெ்த

     [அ (ேச.  .); + அ  ( . .எ. ஈ );. அ  = ஆ , வைக.]

அவ்வைம

 
 அவ்வைம avvamai, ெப. (n.)

   இந் ப்  (சங்.அக.);; rock salt or sodium chloride used in medicine.
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அவ்வ

அவ்வ  avvayiṟu, ெப. (n.)

   அழ ய வ ; beautiful belly.

     "அவ்வ ற் றகன்ற வல் ல் ைதஇ" (அகநா. 21:3);.

     [அம் = அழ . அம் + வ  - அவ்வ .]

அவ்வ

அவ்வ  avvarugu, ெப. (n.)

   1. அவ்ேவாரம்; that border, that edge.

   2. அப்பக்கம்; that side.

   3. அவ் டம்; that place.

—,  . .எ. (adv.);

   1. அப்பால்; beyond, above.

     'எண் க்  அவ்வ ேக ெப க் ற' (ஈ , 1. 2 : 10,  .);.

   2. உயரவ்ாக; higher than, superior to.

     'ஒ  ரங்ைக நித்யாசர்ிைதயான ராட் க் ம் அவ்வ காக நிைனத்தான்' (ஈ . 1. 3 : 1);.

     [அ = அந்த அ  = பக்கம். அவ்வ  =  1. அப்பக்கம் (ெப.);.  2. அப்பால், அப்பாலாக ( . .எ.);.]

அவ்வ

அவ்வ  avvaḻi, ெப. (n.)

   அந்தப் பாைத, அந்த வ ; that path, that way, that route.

—,  . .எ. (adv.);

   1. அந்த வைக ல், அந்த ைற ல்; in that way, in that manner.

   2. அப்ப  வ டத் ; according to that course.

     "அவ்வ  ஆ  இைடைம இட டறா ம்" (நன், 75);.

   3. அதன் ன் ; after that.

     "அவ்வ ............... உ த்த தன்ேற" ( ரம் . வ ணாச.் 5);.

     [அ + வ .]

அவ்வள லவன்ம
ழ்கெவனல்

அவ்வள லவன்ம ழ்கெவனல் avvaḷavilavaṉmagiḻgaveṉal, ெப. (n.)

    ன்னர ்எ ரிைய ெவல்லக் ய உற ற்  (வாதத் ற் ); இட ண்ைம கண் , அவன் 
ம ழ்கெவன்  ெதாடக்கத் ல் அவன் ெகாள்ைகைய ஒப் க்ெகாள் ம் ைற (நியாயம்); ( . ேபா.  ற். 
3 : 6);; maxim followed by one who starts with pleasing his opponent by accepting the stand taken by him in an argument 
knowing fully well that he can eventually bring the opponent round to accept his own point of view.

     [அ (அந்த); + அள ல் + அவன் + ம ழ்க - எனல்.]
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அவ்வள

அவ்வள  avvaḷavu, ெப. (n.)

   1. அந்த அள ; that measurement.

அவ்வள  சரியா ல்ைல.

   2. அம்மட் ; that limit, that much.

அவ்வள  ேபாதா . அவன் கத் ைய எ த்தான்; அவ்வள தான்; எல்ேலா ம் எ த்தாரக்ள் ஒட்டம்.

-,  . .எ. (adv.);

   ேபா ய அள ; sufficiently, upto the mark.

நீ வாங்  வந்த பழம் அவ்வள  இனிைமயா ல்ைல. ேநற்  அவர ்ஆற் ய ெசாற்ெபா  அவ்வள  
நன்றா ல்ைல.

ம. அவ்வள

     [அ + அள .]

அவ்வாய்

அவ்வாய் avvāy, ெப. (n.)

   அழ ய இடம்; beautiful place.

     "அவ்வாய் வளர் ைற " (ெப ம்பாண். 412);.

     [அம் (அழ ); + வாய் (இடம்);.]

அவ்வா

அவ்வா  avvāṟu, ெப. (n.)

   1. அந்த ஆ ; that river.

   2. அந்த வ ; that way.

-,  . .எ.. (adv.);

   அப்ப ; in that way or manner.

     "அவ்வா  ப ல் ன்ற வ ள்வாரி" (பாரத.  ண்டக. 126);.

ம. அவ்வா

     [அ (அந்த); + ஆ  (மண்ைன ய த்ேதா ம் நீரக்்கால், வ );.]

 அவ்வா  avvāṟu, ெப. (n.)

   1. ஆ  ஆ ; six to each.

அ பைதப் ப ன்ம க் ப் ப ரந்்தால் அவ்வா  வ ம்.

   2. தனித்தனி ஆ ; in sixes, six each.

     "ஒவ்ெவா த் க் கவ்வாறாய்" ( ைள. ப யஞ் 4);.

     [ஆ  + ஆ  - அவ்வா  (ேதான்றல் ரிதல் ெக தல் ன் ங் ெகாண்ட ணரச்் );.]

அவ் -த்தல்

அவ் -த்தல் avvittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெபா ைம நீங் தல்; to become intolerant, impatient.

     "அவ் த் த க்கா ைடயாைன" ( றள், 167);.

     [ஒ கா. அ  → அவ் . அ தல் =  ங் தல், ேவ தல். அவ் த்தல் = ெபாறா  மனம் ங் தல் 
அல்ல  எரிதல்.]

   167ஆம் ற ைர ல், 'மனத்ைதக் ேகா த்  அ க்கா ைடயன் ஆ னாைன 
ெயன் ைரப்பா ளர'் என்  பரிேமலழகர ்இ றப் ம்ைமயால் அப்ெபா ளின் ைழபாடை்டக் 

த் த்தலால், அவ் த்தல் என் ஞ் ெசால் ற் , மனத்ைதக் ேகாணசெ்சய்தல் என் ம் ெபா ள் 
வ  ெபா ந்தா .
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அவ் டம்

 
 அவ் டம் avviḍam, ெப. (n.)

   அந்த இடம்; that place.

—,  . .எ. (adv.);

   அங் ; there, in that place.

ம. அ ெட ; க., பட. ஆெயெட ; ெத. அய்ெயட ;  . அ .

     [அ + இடம்.]

அவ் தழ்

அவ் தழ் avvidaḻ, ெப. (n.)

   அழ ய தழ்; beautiful petal.

     "அவ் த ழ ழ்பதங் கமழ" (ெந நல். 41);.

     [அம் (அழ ); + இதழ். அம் → அவ்.]

அவ் ைத

 
 அவ் ைத avvidai, ெப. (n.)

   ேநரவ்ாளம் (சங்.அக.);; true croton-oil plant (ெச.அக.); — croton seed, Croton tiglium (சா.அக.);.

அவ்ைவ

அவ்ைவ avvai, ெப. (n.)

   1. தாய்; mother.

     "அவ்ைவக்  த்த மாமன்" ( வக. 10.46);.

   2. பாட் ; grandmother.

   3.  ழ ; old woman.

     'அந் மைழ ம் டா  அவ்ைவயாைரப் த்த ணி ம் டா ' (பழ.);.

   4. தவப்ெபண் ( டா.);; woman ascetic.

   5.  கழ்ெபற்ற ெபண்பாற் லவரின் ெபயர;் name of a famous poetess.

     "அவ்ைவ பாட க் " (பாரத.  றப் ப்பா . 8);.

க. அவ்வ, அவ்ெவ ; ெத., பர.் அவ்வ ;  ட., ெகாண். அவ்ெவ ; ேகாத.,  ட. அவ் ; ேகாண். அவ்வல், அவ்தாரி.

     [அம்ைம → அவ்ைவ.]

அவ்ைவயன்

 
 அவ்ைவயன் avvaiyaṉ, ெப. (n.)

   க க்காய்ப் ஞ்  (சங்.அக.);; tender berry of chebulic myrobalan, Terminalia chebula.

அவ்ேவா

அவ்ேவா avvō,  . .ெப.எ. (demons. adj.)

   அந்தந்த; each, taken severally.

     'அவ்ேவா பதாரத்்தங்கள்ேதா ம்' (ஈ , 1. 1:7);.

     [அ + அ - அவ்வ → அவ்ேவா. அ. = அந்த. 'அவ்வ' பன்ைம த்த ட் க் ப் ப் ெபயெரசச் 
அ க் தெ்தாடர.்]

ஈற் த் ரி  ேதான்றற் ணரச்் ையத் த த் ள்ள . இ  மணிப்பவள நைடயால் ஏற்பட்டதாத ன், 
ெசந்த ழ் வழக் ற் ெகாவ்வா .
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அவ்ேவான்

அவ்ேவான் avvōṉ,  .ெப. (demons. pron.)

   அவன்; he, that one.

     "அவ்ேவா க் க ல்ைல" (பாரத. ப ெனட், 111);.

     [அ (ேச. .); + அன் (ஆ.பா.ஈ );. அவன் → அவ்வன் → அவ்ேவான்.]

அவக்கரம்

அவக்கரம் avakkaram, ெப. (n.)

   யாைனக் டல் (நாநாரத்்த.);; elephant's bowels.

 அவக்கரம்1 avakkaram, ெப. (n.)

   1.  ய்யம்; private parts off a male or female.

   2.  டை்ட; excrement, dung.

   3. மக்களின் மலம்; human excrement.

     [Skt. avaskaram → த. அவக்கரம்.]

 அவக்கரம்2 avakkaram, ெப. (n.)

   ேதரின் உ ப்  (நாநாரத்்த.);; a part of a chariot,

     [Skt. apaskara → த. அவக்கரம்.]

அவக்கவக்ெகனல்

அவக்கவக்ெகனல் avakkavakkeṉal, ெப. (n.)

   1.  ைரவாக உண் ங் ப் ; onom expr. of gorging, voracity.

அவன் அவக்கவக்ெகன்  சாப் றான். காகம் அவக்கவக்ெகன்  அரி ையத் ன் ற .

   2. ஓர ்ஒ க் ப் ; onom, expr. of a repeated explosive sound.

அவக்கவக்ெகன்  நாய் ைரக் ற .

     ['அவக் ' ஒ க் ப் . 'அவக்கவக் '  ைர தெ்தாடரச்்  த்த ஒ க் ப் ப க் த் ெதாடர.்]

அவக்களி

 
 அவக்களி avakkaḷi, ெப. (n.)

   பயனற்றவன் (இ.வ.);; useless or worthless person (Loc.);.

     [ஒ கா. அவம் (ேக ); + க . அவக்க  → அவக்களி = ேக ெகட்ட க சைட.]

அவக்காலம்

அவக்காலம் avakkālam, ெப. (n.)

   1.  ன்பக் காலம்; disastrous period, evil days, time of danger.

   2. அ க்காலம்; period or time of destruction.

   3. ஆகாத ேவைள; inauspicious or unlucky time.

 Mar. avakāļa

     [அவம் = ேக . கால் → காலம்.]

அவக் ர்த்

அவக் ரத்்  avakārtti, ெப. (n.)

    கழ்க்ேக ; infamy, disgrace.

     "அவ ரத்்  ல  னிற்ப" (மசச் . பத் மான். 14);.

ம. அவ ரத்்

     [அவம் = ேக .  ர ்→  ரத்்  →  ரத்் .]

ேமற்ேகாளில் இயல் ணரச்்  வடெமா  வழக் த் த ய .
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அவக் ணம்

அவக் ணம் avakkuṇam, ெப. (n.)

   ெகட்ட தன்ைம; bad quality, evil nature, bad disposition.

     "அவ ண ரகைன" ( ப் . 638);.

   ம. அவ ணம் ; க.,  . அவ ண ; ெத. அவ ண ; Mar. avaguna ; Nep. avagun: Sinh. awaguņa.

     [அவம் (ேக ); +  ணம்.]

ேமற்ேகாளில் இயல் ணரச்்  வடெமா  வழக் த் த ய .

அவக்

 
 அவக்  avakkuṟi, ெப. (n.)

   ேக காட் ங் ; sign of approaching calamity, portent.

     [அவம் (ேக ); +  .]

அவக்ேக

 
 அவக்ேக  avakāṭu, ெப. (n.)

   ெப ந் ங் ; calamity, great disaster.

   ம., க.,  . அவகட ; ெத. அவதட ; Mar. avagaça.

     [அவம் = ேக . 'அவக்ேக '  ைசச ்ெசால்.]

அவக்ெகாைட

 
 அவக்ெகாைட avakkoḍai, ெப. (n.)

   தகாதவரக்் ச ்ெசய் ந் தானம்; gif made to unworthy persons.

     [அவம் (ேக ); + ெகாைட. ெகா  → ெகாைட.]

ெகாைலகார க் ப் பரி ம் ெகாள்ைளக்கார க் ப் பைடக்கல ங் ெகா ப்ப  ேபான்ற  
அவக்ெகாைடெயன் ம்,  ல்ைலக் ெகா க் த் ேத ம் ட க்  ளக் ம் ெகா ப்ப  ேபான்ற  
ெகாைடமடம் என் ம் ேவ பா  க்கலாம்.

அவக்ெகாைல

 
 அவக்ெகாைல avakkolai, ெப. (n.)

    ய சா ; unnatural death from accident, suicide, murder, etc. (சா.அக.);.

     [அவம் (ேக ); + ெகாைல. ெகால் → ெகாைல. 'ஐ' ெதா.ெப. ஈ .]

அவசச்ா

 
 அவசச்ா avaccā, ெப. (n.)

அவக்ெகாைல பாரக்்க;see ava-k-kolai (சா.அக.);.

அவசச்ாைட

 
 அவசச்ாைட avaccāṭai, ெப. (n.)

   ேக ணரத்் ங்  (இ.வ.);; evil or inauspicious omen, portent (Loc.);.

     [அவம் (ேக ); + சாைட. சா  → சாைட = சாைய. சா தல் = சாய்தல்.]
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அவசச்ாைய

அவசச்ாைய avaccāyai, ெப. (n.)

   1. நிழலற்ற வம்; shadowless being, as a deity or celestial being.

   2. சா க் ; a sign of death.

   3. நிழைலயளந்  நா ைக கணிப்ப ல் மாதத் ற் ரிய தள் ப  நிழலள ; monthly deduction from the 
length of one's shadow, varying with the time of the year, made in calculating the hour of the day.

   ம. அபசச்ாய; Mar. apaccāya.

     [அவம் (ேக ); + சாைய. சாய் → சாைய = நிழல். சாய்தல் = ேகா தல், சாய்ந்  தல். அவசச்ாைய 
→ Skt apacchayi.]

அவம், சாைய பாரக்்க;see awam, cayai.

அவசச்ா

 
 அவசச்ா  avaccāvu, ெப. (n.)

    ய அல்ல  அகாலச ்சா ; unnatural or premature death.

     [அவம் + சா .]

அவச் ன்னம்

அவச் ன்னம் avacciṉṉam, ெப. (n.)

   1. (ஏர.);  ப் ட்  ேவ ப த்தப்பட்ட ;   2.  க் ; evil sign, portent.

     [அவம் (ேக ); +  ன்னம்.  ல் →  ன் →  ன்னம்.]

ன்னம் பாரக்்க;see šinnam.

அவச்

அவச்  avaccuḻi, ெப. (n.)

   1.  ய ; a mark of swirling hair or lines on the body, portending evil.

   2.  ழ் (உ.வ.);; evil fate (Com.u.);.

     [அவம் (ேக ); +  .  ல் →  ள் →  ளி →  .  த்தல் = வைளத்தல், வட்டமாகத் ரித்தல், வட்டம் 
வைரதல்.   = வட்டம், வட்டக் .]

உடம் ள்ள கள் நன்ைம ம் ைம ங் காட் ங் கள் என்ப  ற் ெகாள்ைக. மக்கள் 
நம் க்ைக ம் அ . அதனால் ச்  ழ்ப் ெபயரா ற் .

அவசெ்சால்

 
 அவசெ்சால் avaccol, ெப. (n.)

   அமங்கலச ்ெசால்; inauspicious word.

     [அவம் (ேக ); + ெசால்.]

அவசம்

அவசம் avasam, ெப. (n.)

   தன்வசப்படாைம; being beside oneself, not having one's own free will, bewilderment.

     "ஆ ய ல்லா ெளன்ன வவசமாய்" (கந்த . தக்க. வள்ளியம். 153);.

     [அல் → அ. ைவ → வயம் → வசம்.]

 அவசம் avasam, ெப. (n.)

   தன்வயப்படாைம; bewilderment, being beside oneself, not having one's own free will.

     "ஆ ய ல்லா ெளன்னவவசமாய்" (கந்த . வள்ளியம். 153);.

     [Skt. a-vasa → த. அவசம்.]

அவ

அவ  avasi, ெப. (n.)

   நசச் ப்பான் (ைதலவ. ைதல. 72);; Indian ipecacuanha (ெச.அக.);

   க ைதப்பாைல அல்ல  நஞ்ச ப்பான்; common Indian ipecacuanha, Tylaphora asthmatica (சா.அக.);.
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அவட்டம்

அவட்டம் avaṭṭam, ெப. (n.)

   1. நாய்ேவைள (சங்.அக.);; a species of cleome (ெச.அக.); - dog-mustard plant, Cleome viscosa (சா.அக.);.

   2. வால் ள ; tail-pepper, Piper cubeba (சா.அக.);.

அவத்தம் பாரக்்க;see awattam.

அவடம்ப

 
 அவடம்ப  avaḍambadi, ெப. (n.)

   வசம்  (சங்.அக.);; sweet flag (ெச. அக.); –

   அவடம்பா ; sweet flag, Acorus calamus (சா.அக.);.

அவண்

அவண் avaṇ,  . .எ. (adv.)

   1. அவ் டம், அங் ; there.

     "அைரெசலா மவண மணி ெயலா மவண" (கம்பரா. பால. நகரப். 7);.

   2. அவ்வைக; in that manner.

     "அற்ற  மாைய  மற்ற  யவேண" (ஞானா. 22);.

க. அவம் ;  . அ .

     [அ + அண்.[

அவணம்

அவணம் avaṇam, ெப. (n.)

   இ ப னா ரம் ெகாடை்டப் பாக் ; a measure = 20,000 arecanuts (W.);.

ம. அவணம்

     [அமணம் → அவணம்.]

அவணன்

அவணன் avaṇaṉ, ெப. (n.)

   1.  ண்ணியன்; stalwart.

   2. ெசாற்ெசல் ள்ளவன்; man of influence.

     [ஒ கா. அ ணன் (அ ரன்); → அவணன்.]

அவணி

 
 அவணி avaṇi, ெப. (n.)

   நன்ைம; benefit (R.);.

அவணியம்

 
 அவணியம் avaṇiyam, ெப. (n.)

   கைடதெ்த  ( ைவ);; bazaar (Pond.);.

     [ஒ கா. ஆவணம் → அவணியம்.]
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அவத்தம்

அவத்தம் avattam, ெப. (n.)

   1. ேக ; evil, calamity.

     "அவத்தங்கள் ைள ம்" ( வ்.  வாய். 10.3:9);.

   2. பயனற்ற ; that which is useless, vain.

     "அல்லல் வாழ்க்ைக ய்ப்பதற் கவத்தேம றந் நீர"் (ேதவா. 2. 233 : 6);.

     [அவம் (ேக ,  ண்); → அவத்தம்.]

 அவத்தம் avattam, ெப. (n.)

   நாய்ேவைள ( .அ.);; species of cleome.

     [அவம் → அவத்தம்.]

ம வ. அவட்டம்

அவத்தன்

அவத்தன் avattaṉ, ெப. (n.)

   பயனற்றவன்; usely person.

     "ம டெ்காண் ட  மவத்தன்" ( ப் . 333);.

ம. அவதாளன்

     [அவம் → அவத்தம் → அவத்தன்.]

அவத்தாளம்

அவத்தாளம் avattāḷam, ெப. (n)

     'தாள யல்  ெபா ெபற அவதாளம் நீங்க' ( லப். 3 : 135-6, அ யாரக்். உைர);.

ம. அவத்தாளம்

     [அவம் → அவத்தம்.]

ேமற்ேகாளில் இயல் ணரச்்  வடெமா  வழக் த் த ய .

அவத் ைற

அவத் ைற avattuṟai, ெப. (n.)

    யவ ; evil way.

     "அவத் ைற ேபாய ெநஞ்சத ்தக்கனாங் கைறந் ட ்டாேன" ( ரம் . தக். ேவ. 7);.

     [அவம் = ேக ,  ைம.   →  ைற =  ரி , ெந .]

அவத் , 
அவ

 
 அவத் , அவ  avattūṟuavatūṟu, ெப. (n.)

   ப ப் ; vilification, slander, illreport, defamation.

க, ெத. அப .

     [அவம் = ேக ,  ங் .   →   =  றல்,  ற்றல்.]

ப செ்சாற்கைளப் பரப் வ ,  ல் மைழத் ளிகைளச ் த தல் ேபா த்தலால், ப ப்  
அவ ெறனப்பட்ட . உலக வழக் ள்ள இயல் ணரச்்  வடெமா  வழக் த் த ய .
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அவந்தன்

அவந்தன் avandaṉ, ெப. (n.)

   பயனற்றவன்; useless or worthless man.

     "நின்மக னவந்தனாய் ெவ நிலத் க்க லான ேபா " (கம்பரா. அேயாத். மந்தைர. 63);.

     [அவம் (ேக ,  ண்); → அவத்தம் → அவத்தன் → அவந்தன்.]

 அவந்தன் avandaṉ, ெப. (n.)

   தைல னிந்  வணங் ேவான்; one with head bowed down with humility.

     "அரச ைவநத னானான்" (ேகா ற் . இரணி. 14.);

     [Skt. ava-näita → த. அவநதன்.]

அவந்

அவந்  avandi, ெப. (n.)

   1. ேகாைவ (பச.் .);; Indian caper.

   2. ஒ  நாட் ன் ெபயர;் name of a country.

 அவந் 1 avandi, ெப. (n.)

   கா  (ைதலவ, ைதல.. 119);; vinegar, fermentation of rice-water.

     [Skt. Avanti → த. அவந் .]

 அவந் 2 avandi, ெப. (n.)

   1.  ள்ைள ெபற்றவள்; woman who has borne children.

   2. காய்க் ம் மரம்; fruit-bearing tree.

   3. ஈற்  ஆ (ப );; cow that has calved.

     [Skt. avandhya → த. அவந் .]

அவந் க்கண்ணி

 
 அவந் க்கண்ணி avandikkaṇṇi, ெப. (n.)

   ெவ கஞ்ெச  (மைல.);; a plant with bulbous roots, Arum macrorhizon (சா.அக.);.

அவநம் க்ைக

 
 அவநம் க்ைக avanambikkai, ெப. (n.)

   நம் க்ைக ன்ைம, ஐ ற ; disbelief, distrust, suspicion, doubt.

., ெகாங். அபநம் ெக.

     [அவம் (ேக ); + நம் க்ைக. நம்  → நம் ைக → நம் ைக → நம் க்ைக (ெதா.ெப.);. 'ைக' ெதா.ெப. 
ஈ .]

அவெந

அவெந  avaneṟi, ெப. (n.)

    யவ , கரி  (பாவ); ெந ; evil way, way of sin.

     "அவெந ற் ெசல்லாேம த த் " (ெபரிய . த த்தாட.் 79);.

     [அவம் (ேக ,  ங் ); + ெந . ெநள் → ெந  → ெநரி → ெந  = ெந ங் ச ்ெசல் ம் வ .]

அவப்ப -தல்

அவப்ப -தல் avappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   பயனற்றதாதல்; to become useless.

     "அ ந்தவ மவப்படா த ளி" (உபேதசகா.  ரா . 129);.

     [அவம் (ேக ,  ண்); + ப . ப தல் = ெபா ந் தல், ேநரத்ல்.]
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அவப்ேபர்

 
 அவப்ேபர ்avappēr, ெப. (n.)

   ெகட்ட ேபர,் அவக் ரத்் ,  கழ்க்ேக ; bad name, ill-fame, bad reputation.

     [அவம் (ேக ); + ேபர.் ெபயர ்→ ேபர ்=  கழ்.]

அவப்ெபா

அவப்ெபா  avappoḻudu, ெப. (n.)

    ண் காலப்ேபாக் ; mis-spent time.

     'அவப்ெபா ம் தவப்ெபா  நல்ல ' (பழ.);. "அவப்ெபா  தகல ப்பெதன் ப்ேபா" 
(ைவராக்.  ப. 18);.

     [அவம் + ெபா . அவம் = ேக ,  ண்.]

அவபத்

அவபத்  avabatti, ெப. (n.)

   1. பத் ன்ைம; impiety.

   2.  டப்பத்  ( ன்.);; superstition.

     [அவம் (ேக ); + பத் . ப  → பா → பாத்  → பத்  = பாற்ப தல், பற் க்ெகாள் தல். ப  → Skt. bhaj. 
ஒ.ேநா :    → Skt. bhuj. பத்  → Skt, bhakti. இனி, பற்  → பற்  → பத்  எனி மாம்.]

பத்  பாரக்்க;see patti.

அவப்பத்  என்ப , வடெமா  வழக்ைகப் ன்பற்  அவபத்  என இயல் ணரச்்  ெகாண்ட .

அவம்

அவம் avam, ெப. (n.)

   ேக ; evil, destruction.

     "அவஞ் ெசய்வா ராைச ட ்பட் " ( றள், 266);.

   2.  ண், பயனின்ைம; vanity, uselessness, nothingness.

   3. வானத் (ஆகாயத்); தாமைர; floating lotus or sky lotus, Pistia stratiotes alias Tala indica. It is also called 'The 
rootless nelumbo' since its roots only float on water (சா.அக.);.

     [அ  → அவம் (ெதா.ெப.);. 'அம்' ெதா.ெப.ஈ . அ தல் = ேவதல், அ தல், ெக தல், அைணதல், சாதல், 
அவம் = அ , ேக . அவம் → அவ ( ன்ெனாட் ); → Skt.apa (upasarga);.]

ஒ.ேநா : உவத்தல் - ஒத்தல். உவைம = ஒப் . உவைம → Skt. upamä. உவ → Skt. upa = உடன்,  ட, 
ைணயான, உத யான.

இங்ஙனம் த ழ் ன்ெனாட் கள் ஆரிய ெமா களில் உபசரக்்கங்கள் (prefixes); ஆவைத,  ன்ெனாட்  
என் ம் உ ப்ப ற் காண்க.

 அவம் avam, ெப. (n.)

   1. ேவள் ; sacrifice.

   2. அைழப் ; invitation.

   3. ஆைண; command.

     [Skt. hava → த. அவம்.]

அவம -த்தல்

அவம -த்தல் avamadiddal,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

   இகழ்தல், ம ப் க் ைறவாக நடத் தல்; to insult, to disgrace, to treat with disrespect or contempt.

     "பரைனக் ைவ யவம த்ேதார"் (தணிைகப் . அகத். 336);.

     [அவம் (ேக ); + ம . மத்  (மட் ); = அள . மத்  → மத் . மத் த்தல் = அள தல். மத்  → ம . 
ம த்தல் = அள தல், த ய தல், மானஞ்ெசய்தல், ெப ைமப்ப த் தல்.]
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அவம

அவம  avamadi, ெப. (n.)

   அவமானம்; disregard, disgrace, contempt.

     "இ ஞன் ைலக் கரந் ண்  ெயன்ைன யவம  ெசய் ட" (காஞ் ப் . பர ரா. 42);.

ம., க., ெத. அவம  ;  . அவமான.

     [அவம் + ம  (ம ப் , மானம்);. அவம  → Skt. ava-mati.]

அவம -த்தல் பாரக்்க;see awa-madi-.

அவம ப் ரிப்

 
 அவம ப் ரிப்  avamadipcirippu, ெப. (n.)

   இகழ்ச் நைக ( வா.);; derisive laughter.

     [அவம் + ம  +  ரிப் .  ரி →  ரிப்  (ெதா.ெப.);. ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

அவம ப்

 
 அவம ப்  avamadippu, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   இகழ்ச் ; disregard, disrespect, derision, contempt.

     [அவம் + ம ப் . ம  → ம ப்  (ெதா.ெப.); ' ' ெதா. ெப. ஈ .]

அவமைழ

அவமைழ avamaḻai, ெப. (n.)

   1. ேக  ைளக் ம் மைழ; destructive or injurious rain (W.);.

   2. அகால அல்ல  பயனற்ற மைழ; unseasonable or unwanted rain.

அவமாக் -தல்

அவமாக் -தல் avamākkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ணாக் தல்; to waste, make useless.

     [அவம் + ஆக் . ஆ  (த. .); → ஆக்  ( . .);.]

அவமானம்

அவமானம் avamāṉam, ெப. (n.)

   ம ப் க்ேக , அவம ப் ; disrespect, dishonour, contempt.

     "ஐயேன ன் றமணரக்ள் தாெமன்ைன யவ மானஞ் ெசய்ய" (ெபரிய . தண் . 11);.

ம. அவமானம் ; க., பட. அவமான ; ெத. அவமான  ;  . அபமான ; Mar. avamana ; Pali avamānam.

அவமானம் → Skt. ava-mäna.

     [அவம் (ேக ); + மானம். மாத்தல் = அளத்தல். மா + அனம் - மானம் (அள , அள , ம ப் );.]

அவமானி-த்தல்

அவமானி-த்தல் avamāṉittal,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

   அவம த்தல், அவமானப்ப த் தல், ம ப் க் ைறவாக நடத் தல்; to despise, disgrace, treat with contempt.

     "அைவ னி லவமானித்த பாதகன்" (நல். பாரத.ெசாரக்்க. ெதரி. 31);.

ம. அவமானிக் க ; க. அவமானி  ; ெத. அவமானிஞ்  ;  . அபமான ள் னி.

     [அவம் + மானி. மானம் (ெப.); → மானி ( .); ஒ.ேநா :  ரம்ானம் →  ரம்ானி.]

அவ தம்

 
 அவ தம் avamītam, ெப. (n.)

   ெபாற்றைலக் ைகயாந்தகைர; marygold verbesina, Wedelia calendulacea (சா.அக.);.

அவயக்ேகா

 
 அவயக்ேகா  avayakāḻi, ெப. (n.)

அைவயக் ேகா  பாரக்்க;see avaiya-k-kóli.
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அவயங்காத்தல்

 
 அவயங்காத்தல் avayaṅgāttal, ெப. (n.)

அைவயங்காத்தல் பாரக்்க;see avaiyari-kattal.

அவயம்

அவயம் avayam, ெப. (n.)

அைவயம் 4 பாரக்்க;see avaiyami 4.

 அவயம் avayam, ெப. (n.)

   1. அைடக்கலம் ேவான்; one who seeks refuge.

     "அவயநின் னவய ெமன்னா" (கம்பரா. வ ணைன. 67);.

   2.  க டம் ( ன்);; refuge, place of shelter.

   3. ெவட் ேவர ்( (இ.வ.);; cuscuss grass.

     [Skt. a-bhaya → த. அவயம்.]

அவர்

அவர ்avar, ேச. .ெப. (rem. demons. pron.)

   1. பலரப்ாற் ேசய்ைமச ் ட் ப்ெபயர;் rem. demons. pron. and pl. of "he" or "she".

அேதா! அவர ்வ றார.்

   2.  ன் ெசால்லப்பட்டவைரக் க் ம் பலரப்ாற் ேசய்ைமச ் ட் ப்ெபயர;் masc. pl. demons. pron. 
referring to anteceden noun or nouns.

   பண்ைடக் காலத் ல் த ழகத்ைதச ்ேசர ேசாழ பாண் யர ்ஆண்டனர ்; அவர ்காலத் ற் 
ெப ம்பா ஞ் ெசங்ேகாலாட்  நில ய . ஒ வைரக் க் ம் உயர் ப்பன்ைமச ்ெசால்; that person, 
honorific term.

அவர ்ஓர ்ஆ ரியர.்

ம., க.,  ட. அவர ்; ெத. வா  ;  . ஆ  ;  ட. அ  ; ேகாத. அவ்ர ்; ேகாண். அவ். ஆர ்; ெகாலா. அவ்ர,் அ ர ்; 
 அவ  ;  . ஒ  ; பர.் ஓர ்;  . ஆர ்; ைக. ஆ ங் ; ெகார. அவ்த், ஆக ; எ . அவல்  ; இ . அ  ; பட. 

அவக.

     [அ (ேச. .); → அவர.் 'அர'் ப. பா. ஈ . 'வ்' உடம்ப ெமய்.]

அவரக்ள்

அவரக்ள் avarkaḷ, ேச. .ெப. (rem. demons. pron)

   1. பலரப்ாற் ேசய்ைமச ் ட் ப்ெபயர;் pl. demons, pron. denoting persons at a distance.

அேதா பார!் அவரக்ள் யார?்

   2.  ன் ெசால்லப்பட்டவைரக் க் ம் பலரப்ாற் ெபயர;் pl. demons. pron, referring to persons mentioned 
before.

அண்ைம ல் நிகழ்ந்த இலங்ைகக் கலகத் ல் ஆ ரக்கணக்கானவர ்ெகால்லப்பட்டனர ்; 
அவரக்ளைனவ ம் த ழேர.

   3. ஒ வைரக் க் ம் உயர் ப் பன்ைமசெ்சால்; that person, honorific term.

இந் ெய ரப்்ைப மைறமைலய கள் ெதாடங்  ைவத்தாரக்ள் ; உண்ைமத் த ழர ்அைனவ ம் 
அவரக்ைளப் ன்பற் னாரக்ள்.

   4. ஒ வர ்ெபய க் ப் ன் ேசரக்்கப்ப ம் ம ப் செ்சால்; honorific term appended to a name.

மேனான்மணீய ஆ ரியர ் ந்தரம் ள்ைள அவரக்ள் பா ய த ழ்த்தாய் வாழ்த் , த ழ் இனத் ற் ப் 
பள்ளிெய ச் ப் பாடல் ேபால் உணரச்் ட் ய . 'ஆநந்த நம வாய பண்டார மவர ்க க் ' (S.I.I. i, 
85);.

     [அ → அவர ்→ அவரக்ள். 'கள்' பன்ைம  ;  பான்ைம உலகவழக் ப் பலரப்ா . 'அவரக்ள்' 
இரடை்டப் பன்ைம.]
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அவைர

அவைர avarai, ெப. (n.)

   ெப ம்பான்ைம ெவளி ன ப ைம நிறமாக ம் பான்ைம ெவண்ைம ெசம்ைம நிறமாக ம், 
பல்ேவ  வ ம் இ  ரலம் (inch);  தல் எண் ரலம் வைர பல்ேவ  அள ல் இ ப்ப ம், 
ெபா வாக ட் ப் றங்களில் ைளக்கப்ப வ ம், இவரெ்கா ேல ம் (climber); படர ்
ெகா ேல ம் (creeper);  பான்ைம த் ச ்ெச ேல ம், (shrub); மாரிக்காலத் ற் காய்ப்ப ம், 
உடல்நலத் ற் ேகற்ற ம் ைவ ள்ள ம் எல்லாரா ம் ம்பப்ப வ மான க  வைகக் காய்; field 
bean, cl. Dolichos lablab.

     "ஆய்மக ளட்ட வம் ளி தைவ

யவைர ெகாய் ந ரார மாந் ம்" ( றநா. 215 : 4-5);.

அவைரவைககள் :

   1. ஆட் க்ெகாம்பவைர – attu-k-komb(u);-avarai ;    ஆட் க் ெகாம்  ேபான்ற அவைர வைக ;  a variety of field 
bean resembling goat's horn.

   2. ஆரால் னவைர - aral - min – avarai ;    ஆரால் ன்ேபான்ற அவைரவைக ;  a variety of field bean resembling 
sand-eel.

   3. ஆைனக்காதவைர – anai-k-kad(u);-avarai ;    ஆைனக்கா ேபான்ற அவைர வைக ;  a variety of field bean 
resembling elephant's ear.

   4. க வவைர – kanu-v-avarai ;    க க்களிற் காய்க் ம் அவைரவைக ;  a variety of field bean that bears fruit 
in its joints.

   5. ெகா ப்பவைர – kolupp(u);=avarai ;     டை்டயாக ங் ெகா ைமயாக ள்ள அவைரவைக ;  a variety 
of field bean that is short and fleshy.

   6. ேகா யவைர (ேகா க்காலவைர); kõli-y-avarai (kõli-k-kal-avarai);;    ேகா க்கால் ேபான்ற அவைரவைக 
;  West Indian sea-side beam, m. cl. Canavalia obtusifolia (A.); (ெச.அக.);—cock-bean (சா.அக.);.

அவல்

அவல் aval, ெப. (n.)

   1. பள்ளம்; shallow depression.

     "அவ  ைசேய ம்" ( றநா. 102:3);.

   2.  ைளநிலம்; cultivated land.

     "ெமல்லவ ந்த ரெ்தா ம்'' (மைலப . 450);.

   3.  ளம்; tank (ச .);.

   4. ெநல்ைல ஊறைவத்  வ த் த்த ன்பண்டம்; paddy soaked in water and then fried and flattened.

     "பாசவ க் ம் இ ங்கா லக்ைக" (அகநா. 141 : 18);.

ம., க. அவல் ; ெத. அ  ;  ட. அவ்ல் அக் .

     [அம் → அம்  → அ க் யைரக் ங் கல். அம் தல் = அ ங் தல், பள்ளமாதல், தாழ்வாதல், 
தடை்டயாதல். அம் → அமல் → அவல் = பள்ளம், பள்ளமான ைளநிலம் அல்ல  ளம், தடை்டயான 
அவல். ஒ.ேநா. : கம →  மல் →  வல் =  மக் த் ேதாட்படை்ட.]

பள்ளம் என்ப  தாழ்ந்தமட்டமாதலால்,  டை்ட தடை்டயானவற்ைற ங் க் ம். எ-  : பள்ளி = 
தாழ்ந்தமட்டமான ப க்ைக. பள்ைளயா  =  ள்ளமான ஆட்  வைக. பள்ைளயன் =  ப் 
ப த்தவன்.  ள்ளம் உயரத் ற் ய . அ ேவ தடை்ட. அரி ைய ேநாக்க அவல் 
தடை்டயா த்தல் காண்க.

அவ க் ம் வைக

   அன்ற த்த பசை்செநல்ைல அல்ல  ஊற ைவத்த உணந்த ெநல்ைல வ த் , மர ர ல் இட்  
ைரந் த்  உ ையப் ேபாக் ன  அவல்; newly reaped fresh paddy or well soaked dried paddy is fried in a 

shallow earthen pot till one or two grains begin to pop. It is thereafter pounded quickly in a wooden mortar till the grain is 
flattened, and separated from the husk.

அவல் சம்

 
 அவல் சம் avalkusam, ெப. (n.)

   ஒ  ெச ; a plant, Vernonia anthelmintica.
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அவல்

 
 அவல்  avalkuli, ெப. (n.)

   ஒ  நச் ப் ச் ; a poisonous insect.

அவலசச்மர்த்

 
 அவலசச்மரத்்  avalaccamarttu, ெப. (n.)

ேபா த் றைம;seeming ability, folly parading as cleverness.

     [அவலம் (அ + வலம்); - வ ன்ைம, சமர ்= ேபார,் வ ைம, சமர ்→ சமரத்் .]

சம க்  (ேபா க் ); வ ைம ேவண் மாதலால், சமரக்் க த் ல் வ ைமக் க த் த் ேதான் ற் . இ  
க ம (காரிய); வா ெபயர.்

அவலச் ைவ

 
 அவலச் ைவ avalaccuvai, ெப. (n.)

     [அவலம் (அ + வலம்); = வ ன்ைம, ேநாய்,  ன்பம்.  ைவ இங்  மனச் ைவ.]

அவலச்

 
 அவலச்  avalaccuḻi, ெப. (n.)

   ேகட் ச் ,  ழ் (ெகட்ட ); ; a swirl mark of hairs or lines on the body portending evil or destruction, ill-fate.

     [அவலம் (அ + வலம்); = வ ன்ைம, ேநாய்,  ன்பம், ேக .  ல் →  ள் →  ளி →   = swirl or eddy mark 
on the body portending good or evil.]

அவலம்

அவலம் avalam, ெப. (n.)

   1. வ ன்ைம ( ன்.); ; weakness, feebleness, faintness.

   2. ேநாய் ( ங்.); ;  sickness, disease.

   3.  ன்பம்; suffering, pain, distress.

     "ெசய் ைன ற்றாம லாண்ேடா ரவலம் ப த  ண் " (க த். 19:12-13);.

   4. (ெசய்);  ன்பச் ைவ,  ன்ப ணரச்்  (ேசாகரசம்);;     "அ ைக என்ப  அவலம்" (ெதால். ெபா ள். 
ெமய்ப். 3, ேபரா. உைர);.

   5. அ ைக; weeping, sorrowing.

     "அவலங்ெகாண் ட வேலா" ( லப். 18:41);.

   6. வ ைம; poverty, want.

     "ெக நின்னவலம்" (ெப ம்பாண். 38);.

   7. கவைல; care, anxiety.

     "ெநஞ்சத் தவல லர"் ( றள், 1072);.

   8. மாைய (ம ைரக். 208, நச.் உைர);; illusion.

ம. அபல ; க. அவெல, அபெல ;  . அபெல.

அவலம் → Skt. abala.

     [அல் → அ (எ.ம. ன்..);. வல் → வலம் = வ: ைம. அவலம் = வ ைம ன்ைம, ேநாய்,  ன்பம்,  யரம், 
கவைல. வ ைம,  ன்ப ம் ன்பத் ற்  ஏ ம் ஆ ம்.]
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அவல ப் றம்

அவல ப் றம் avalamuduppuṟam, ெப. (n.)

    க்ேகா ற் பைடய க்காக (நிேவதனத் க்காக);  டப்பட்ட இைற நிலம் (S.I.I. iv, 
147);; endowment made to a temple to carryout regular offering of flattened rice to the deity.

     [அவல் + அ  +  றம்.  றம் = இைற நிலத் ற் ப் றம்பாக்கப்பட்ட ேதவதான நிலம்.]

அவல், அ  பாரக்்க;see aval, amudu.

அவலரக்

 
 அவலரக்  avalarakku, ெப. (n.)

   அவல்ேபால் தடை்டயாகச ்ெசய்யப்பட்ட அரக் வைக; seed-lac melted and run into thin layers like flattened rice.

க. அவலர

     [அவல் + அரக் .]

அவல், அரக்  பாரக்்க;see aval, arakku.

அவலன்

அவலன் avalaṉ, ெப. (n.)

   1. உடற் ற்ற ள்ளவன் (சா.அக.);; one with physical defects.

   2. ேநாயாளி; sick person, patient (சா.அக.);.

   3.  ற்ற ள்ளவன்; one who is at fault.

     "அற ம் பரிய னவலன்" (ைசவச. ஆசா. 8);.

     [வலம் = வ ைம. அ. (எ.ம. ன்.); + வலம் - அவலம் → அவலன் = வ ைம லான், ேநாயாளி, 
உடற் ைற ள்ளவன்.]

அவலா

 
 அவலா  avalāvi, ெப. (n.)

   ெப ம் ைள; Javanese wool-plant, Aerua jaranica (சா.அக.);.

அவ -த்தல்

அவ -த்தல் avalittal,    4 ெச. . . (v.i)

   1. வ ந் தல்; to suffer, to be distressed in mind.

     "அ வைர மாரப் னவ த் ந்தான்" ( வக. 515);.

   2. அ தல்; to weep, lament.

     "அவ த் தணங்  ைநயாவைக ேதறற் " (தணிைகப் . கள . 532);.

   3. பத தல்; to be furried.

     "அவ த் த ன்" ( லப். 23:186);.

     [அவலம் → அவ .]

அவ

 
 அவ  avali, ெப. (n.)

    ைனக்கா  (மைல.);; cowhage plant, Mucana pruriens (சா.அக.);.

அவ

அவ  avaliḍi, ெப. (n.)

   வரிக் த் வைக; a masquerade dance.

     'உந்  யவ  ராளி ேயா னிச் ' ( லப். 3:13, அ யாரக்். உைர);.

     [அவல் + இ . ஒ கா. அவ ப்ப  ேபான்ற த் ப்ேபா ம்.]
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அவ ப்

 
 அவ ப்  avaluppu, ெப. (n.)

   அ ரி னின்ெற க் ம் ஒ வைக ப் ; aniline salts extracted from indigo.

     [அ ரி ப்  → அவரி ப்  → அவ ப் .]

அவைல

அவைல avalai, ெப. (n.)

   1. க ப்  ( ங்.);; acute pain, throbbing, throes.

   2. கா  ( ங்.);; barren land, wilderness.

     [அவலம் → அவைல = வல ன்ைம, ேநா ,  ைளயாநிலம்.]

அவ

அவ  avavu, ெப. (n.)

   அவா, ஆைச; avidity, craving.

     "அவ க்ைக த ல ம ம் ெபா ேள" (க த். 14:19);.

ஒ.ேநா : L. avere, crave.

     [அவ் → அவா → அவ .]

அவள்

 
 அவள் avaḷ,  .ெப. (demons. pron.)

   ெபண்பால் ஒ ைமப் படரக்்ைகச ் ட் ப் ெபயர,் அந்தப் ெபண், அப்ெபண் ; that female person, she, fem. 
of avan.

ம. அவள் ; க. அவ  ; ெத. அ  ;  ட. அவ ;  . ஆள் ; ேகாத. அவ்ள் ;  . ஆ  ; பட. அவ ; Mar. tī.

     [அ (ேச.க.); → அவ் → அவள். 'அள்' ெப.பா. ஈ .]

அவளிைக

 
 அவளிைக avaḷigai, ெப. (n.)

    டல்களின் ேமற் பக்கம் நான்  படை்டக ள்ளதாய்க் கவரந்்  ெதாங் ம் ஒ வைகச ்சவ் ; a fold of 
the peritoneum connecting the abdominal viscera (சா.அக.);.

அவளிவெளனல்

 
 அவளிவெளனல் avaḷivaḷeṉal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   ெபண் ரிடம் அல்ல  ெபண் ைரப் பற்  ம ப் ன் ப் ேப தல்; to speak to or about women discourteously.

அந்த அம்ைமயாைர இவன் 'அவள் இவள்' என்  ேப றான்.

அவள் பாரக்்க;see aval.

அவைள வைள

அவைள வைள avaḷaiduvaḷai, ெப. (n.)

   கதம்ப ண  (யாழ்ப்.); ; mixture of rice, curry, ghee, curds etc. (J.);

 curry and rice. It is a mixture of boiled rice, meat and ghee with spices, a favourite dish among the Mohamedans.

   2.  சச் சே்சா  (சாதம்);; a rich food prepared on ceremonial occasions by the Hindus from boiled rice mixed with 
spices and other fragrant powders. It is purely a vegetable preparation (சா.அக.);.
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அவற்காளான்

 
 அவற்காளான் avaṟkāḷāṉ, ெப. (n.)

   காளான் வைக ( ன்.);; a species of fungus (ெச.அக.);—

   தடை்டயா ள்ள ஒ வைகக் காளான்; a kind of flat mushroom (சா.அக.);.

     [அவல் + காளான். காளாம்  (காளஆம் ); காளான் = கரிய ஆம் . ெவள்ளாம் க்  எ ரான 
காளாம் ப் ெபயர ் ற்காலத் ல் இரண் ற் ம் ெபா ப்ெபயரா ற் .]

அவல் பாரக்்க;see aval.

அவற்பதம்

 
 அவற்பதம் avaṟpadam, ெப. (n.)

   அவ த்தற் ேகற்ற தவச ெமல்ெவந்நிைல; grain made consistent for making flattened rice.

     [அவல் + பதம்.]

அவல், பதம் பாரக்்க;see awal, padam.

அவன்

அவன் avaṉ,  .ெப. (demons, pron.)

   அந்த ஆண் ள்ைள அல்ல  ஆடவன்; that male person, he.

ம. அவன் ; க. அவ  ; ெத. வா  ;  ட. அெவன் ; ேகாத. அவ்ன் ;  . ஆெய ; ைக. ஆ . அவென ; இ . அவ ; 
ெகார. அெவ : பட. அம ; பர.் ஒத ்; ெகாலா. அந்  ; மா. ஆக்;  ரா, ஒெட.

     ['அ' ேச. . 'அன்' ஆ.பா. ஈ . 'வ்' உடம்ப  ெமய்.]

 அவன் avaṉ, ெப. (n.)

    ண், பயனின்ைம; uselessness.

     "அவன்ெசயத் டம் பலச ேநாற் ன்றான்" (கம்பரா. ஆரணிய ரப்். 18);.

     [அ  → அவம் = ேக ,  ண். அவம் → அவன் (கைடப்ேபா );.]
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அவன தான்கா
ண்டல் னா

அவன தான்காண்டல் னா avaṉaṟivutāṉkāṇṭalviṉā, ெப. (n.)

    றன் க த்ைதய தற் க் ேகட் ங் ேகள் ; questioning with the object of ascertaining another's view.

     ' னாவாவ  அ ய ற  ெவளிப்ப ப்ப . அ  வைகப்ப ம், அ யான் னா ம் ஐய னா ம் 
அ ெபா ள் னா ெமன'.

     'உைரயா ரியர,் அ ெபா ள் னாைவ அ ெவாப் க் காண்ட ம் அவன  தான் காண்ட ம் 
ெமய்யவற் க் காட்ட ம் என ரித் , ஏைனய ட்  ஐந்ெதன்றார'் (ெதால். ெசால்.  ள  13, ேசனா, 
உைர);.

     ' னா ஐந்  வைகப்ப ம். அ யான் னாதல், அ ெவாப் க் காண்டல், ஐய ம த்தல், அவன  
தான்ேகாடல், ெமய்யவற் க் காட்டல் என' (ெதால். ெசால்.  ள  13, இளம், உைர);.

உைரயா ரியர ்என்  ெபா வாகக் ெசால்லப்ப பவர ்இளம் ரணர.் ஏெனனின், இன் ள்ள 
ெதால்காப் ய ைரக ள் தல  அவர ேவ.

     'அவன  தான்காண்டல்' என்  உைரயா ரியர ் யதாகச ்ேசனாவைரயர ் னார.் ஆ ன், 
அச ்ெசாற்ெறாடர ்இளம் ரணர ்உைர ல் 'அவன  தான்ேகாடல்' என் ள்ள . 'அவன  
தான்காண்டல்' என்ப  அ ெவாப் க் காண்டல் என் ம் ெபா ள்ப ம். காண்ட க் ம் ேகாட க் ம் 
ெபரி ம் ெபா ள் ேவ பா ள்ள . ஆதலால், இச ்ெசால் ேவ பா  ஏட் ப் ைழயால் ேநரந்்ததாக ம் 
இ க்கலாம். உைரயா ரியர,் ேவ  இளம் ரணர ்என்  காட் வதாக ம் இ க்கலாம்.

உைரயா ரியர ்உைரெயன்  றப்பட்டைவ ல இளம் ரண ைர ம் ேவ பட் ப்பதால், 
இ வ ம் ஒ வேரா ேவேறா என்  ஏற்ெகனேவ ெப ம்ேபரா ரியர ்உ.ேவ. சா நாைதய ம் 
ஐ ற் ள்ளார.்

நன் லா ரியரான பவணந்  னிவர,் அ ெபா ள் னாைவ ன்றாக ரிக்கா  அ னா என்  
ஒன்றாகேவ த்  னாைவ அ வைகயாக வ த்தார.்

ெதால்காப் யர ் னாைவ வ க்கா

     "ெசப் ம் னா ம் வழாஅல் ஒம்பல்" (ெதால். ெசால்.  ள , 13);

அவனிம ந்

 
 அவனிம ந்  avaṉimarundu, ெப. (n.)

   அ ரிக்க க்  (கஷாயம்); (பச.் .);; decoction of indigo plant.

     [அ ரி → அவனி, ம  → ம ந் .]

அவனிவெனனல்

அவனிவெனனல் avaṉivaṉeṉal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   ஆடவைரப்பற்  ம ப் ன் ப் ேப தல்; to speak to or about men discourteously.

அந்த ஐயாைவ இவன், 'அவன் இவன்' என்  ேப றான்.

அவன் பாரக்்க;see avan1.

அவா

 
 அவா avā, ெப. (n.)

   ஆைச, எனக்  ேவண் ெமன் ம் எண்ணம்; desire for a thing, covetousness.

     [கவ்( ); → அவ் → அவா. கவ் தல் = வாயாற் பற் தல். வவ் தல் = ைகயாற் பற் தல். அவ் தல் = 
மனத்தாற் பற் தல்.]

அவா ளப்

 
 அவா ளப்  avāpuḷappi, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ்ெச  ( ரா ); (சங்.அக.);; species of Herpestis.
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அவாய்நிைல

அவாய்நிைல avāynilai, ெப. (n.)

   ஒ  ெசால் தன்ெனா  ெபா ந் ப் ெபா ள் தற் ரிய மற்ெறா  ெசால்ைல ேவண்  நிற்றல்; 
அதாவ , ஒ  ெசாற்ெறாடரில் ஒ  ெசால் ெதாக்  நிற்றல்; syntactical expectancy consisting in the need of one 
word for another such as predicate for a subject or subject for a predicate.

     [அவா  → அவா  (இ. கா.  . எ.); → அவாய். நில் → நிைல (ெதா.ெப.);.]

எ வாய், பயனிைல, ெசயப்ப ெபா ள் என் ம் ெசாற்ெறாடர ்உ ப்  ன்ற ள் எ ந் 
ெதாக் நிற்கலாம்.

     "இனிய ளவாக இன்னாத றல்

கனி ப்பக் காய்கவரந்் தற் "

என் ங் றளில் (100);, 'ஒ வர'் என் ம் எ வாய் ெதாக்க .

     "ெக ப்ப  உம் ெகட்டாரக்் ச ்சாரவ்ாய்மற் றாங்ேக

எ ப்ப  உம் எல்லாம் மைழ"

என் ங் றளில் (15);, 'வல்ல ' என் ம் பயனிைல ெதாக்க .

     "நல்லாெறனி ங் ெகாளல்  ேம லகம்

இல்ெலனி ம் ஈதேல நன் "

என் ங் றளில் (222);, 'ெபா ள்' என் ம் ெசயப்ப ெபா ள் ெதாக்க .

உலகவழக் ல், எ வாயாக வ ம் தன்ைம ன்னிைலப் ெபயரக்ள் ெதா வ  ெப  வழக் .

ெதாடரச்ெ்சாற் ெபா ணரத்் ம் வைக ள் ஒன்  அவாய்நிைல. ஏைன ரண்  அண்ைமநிைல, 
த  என்பன.

அவாரி

அவாரி avāri, ெப. (n.)

    நீர ்(சங். அக.);; urine.

     [அமரி =  நீர.் அமரி → அவரி → அவாரி.]

 அவாரி avāri, ெப. (n.)

   தைட ன்ைம; absence of restraint or hindrance.

     "அவாரியாகப் ராமண க்  ஸ்த்ரேபாசன வர"் ( பரம். ஆறா. 218);.

     [Skt. a-vårya → த. அவாரி.]

அவாவ -த்தல்

அவாவ -த்தல் avāvaṟuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஆைசெயா த்தல் ( றள், 37ஆம் அ .);; to extirpate desire.

     [அவா + அ .]

அவா பாரக்்க;see ava.

அவாவன்

அவாவன் avāvaṉ, ெப. (n.)

   ஆைச ைடயவன்; avaricious person.

     "ேகா  யவாவன்" (ைசவச. ஆசா. 17);.

     [அவா + அன் (ஆ.பா. ஈ );. 'வ்' உடம்ப  ெமய்.]
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அவா -தல்

அவா -தல் avāvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ம் தல்; to desire, wish for.

     "உலக வாம் ேபர  வாளன்" ( றள், 215);.

   2. பற் செ்சய்தல்; to long for intensely, crave for, covet.

   3. (இலக்.); ெசாற்ெறாடரில் ஒ  ெசால் தன்ெனா  ெபா ந் ப் ெபா ள் த்தற்  மற்ெறா  
ெசால்ைல ேவண் தல்;     [அவ் → அவ  → அவா .]

அவா பாரக்்க;see ava.

அ '-தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

அ -த்தல்

அ -த்தல் avittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t)

   1. ேவகைவத்தல்; to boil in a liquid, cook by boiling or steaming.

     "அ த்த த் தாரச ்சைமத்த ள்ைளக் கந்தார"் (மைறைச. 20);.

   2. ெகட்ட நீைர ெவளிேயற்ற ெவப் ட்டல்; to apply heat to eliminate the accumulation of bad fluids from the system 
(சா.அக.);.

   3. அடக் தல்; to subdue, suppress, repress.

     "ஐந்த த்தான்" ( றள், 25);.

   4. அைணத்தல்; to extinguish, put out.

ளக்ைக அ த்  ட்டான்.

   5. ெக த்தல், அ த்தல்; to destroy.

     "ஒ ன் ற த்ேதான்" ( லப். 10: 194);.

   6.  ைடத்தல்; to wipe off, dust, brush.

     " லம் ற் ேபாரத்்த ந் க ள த் " ( வக. 2064);.

   7. நீக் தல்; to remove, avoid.

     "ெச செ்சால் ஞ் ேசரந்்த நைக ம் அ த் ெதா கல்" ( றள், 694);.

ம. அ க் க, அ சச்ல்.

     [அைக → அ  → அ  → அ .]
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அ

அ  avi, ெப. (n.)

   1. க ரவன்; Sun.

   2. ஒளிக்க ர;் ray.

   3. ேசா  ( டா.);; boiled rice.

   4. உண ; food.

     "அ ய  நரக்் ச ் ைவபகரந்் ேத " (ப ெனா.  ைட. 7);.

   5. ெநய் ( ங்.);; ghee.

     "அ ெசாரிந் தா ரம் ேவட்ட ன்" ( றள், 259);.

ம., க., ெத. அ  ; Skt. avi.

     [அைக → அ  → அ  → அ .]

அ -தல் பாரக்்க;see avio-.

அ கண்

அ கண் avigaṇ, ெப. (n.)

   1. ஒ வைகக் கண்ேணாய்; a kind of ophthalmia.

   2. ெகட் ப் ேபான கண்; an eye in which the cornea is destroyed.

   3.  ட் க்கண்; blind eye (சா.அக.);.

     ['அ கண்'  ைனதெ்தாைக.]

அ -தல் பாரக்்க;see avi.

அ காயம்

அ காயம் avikāyam, ெப. (n.)

   1. எரிசச்ல்; burning sensation.

   2. அழற் ; inflammation.

   3. ேதால் ெவந்த த ம் ; scar left by a scald.

   4.  ைர ரல் ெவந்  ண்ணா ம் இ மல் ேநாய்; consumption attended with inflammation of the lungs, 
pulmonary tuberculosis (சா.அக.);.

   5. இ  (சன்னி); வைக (தஞ். சர . iii, 194);; a kind of delirium (ெச. அக.);.

     ['அ காயம்'  ைனதெ்தாைக. காயம் = உடம் .]

அ -தல் பாரக்்க;see avi.

அ சச்ன்

 
 அ சச்ன் aviccaṉ, ெப. (n.)

   தந்ைத (நாஞ்.);; father (Náñ.);. Cf. L. arus, grandfather.

     [ஒ கா. அவ்ைவயசச்ன் (தாையப் ெபற்ற பாட்டன்); → அ சச்ன் = பாட்டன், தந்ைத.]

தந்ைத ைறப்ெபயர ்பாட்டைன ம், பாட்டன் ைறப்ெபயர ்தந்ைதைய ம் த்தல் இயல்ேப. எ-  : 
அசச்ன் (தந்ைத);. க. அத்  = பாட்டன். அப்பசச்ன் → அப்பச்  (பாட்டன்); = தந்ைத (ெசட். நா.);.

அ சல்

 
 அ சல் avisal, ெப. (n.)

   அ ந் ேபான ; that which is decayed.

     [அ  → அ யல் → அ சல் (ெதா.ஆ. .); = ெவந் ேபான , ெகட் ப்ேபான . 'அல்' ெதா.ெப. ஈ .]
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அ சற் னம்

 
 அ சற் னம் avisaṟkiṉam, ெப. (n.)

    டாக் காய்சச்ல்; unintermittent fever, persistent fever (சா.அக.);.

     [ஒ கா. அ சற்  + இனம் - அ சற் னம்.]

அ சல் பாரக்்க;see avišal.

அ சற்பல்

 
 அ சற்பல் avisaṟpal, ெப. (n.)

   ெசாத்ைதப்பல் (இ.வ..);; decayed tooth (Loc.);.

     [அ  → அ யல் → அ சல் + பல்.]

அ யல் பாரக்்க;see aviyal.

அ சனாற்றம்

 
 அ சனாற்றம் avisaṉāṟṟam, ெப. (n.)

   அ ய காய்கனி த யவற் ன் ய மணம்; odour of decaying matter.

     [அ  → அ யல் → அ சல். 'அல்' ெதா.ெப. ஈ . நா  → நாற்றம். 'அம்' ெதா.ெப. ஈ .]

உலகவழக் ல் நாற்றம் என் ஞ் ெசால் ய மணத்ைதேய க் ம்; இலக் ய வழக் ல் நல்ல  ய  
ஆ ய இரண் ற் ம் ெபா வாம்.

அ ப்பம்

 
 அ ப்பம் avisuppam, ெப. (n.)

   ெதாடரி (ைவ.  .);; a species of jujube.

ம வ. அ ப்பம்

அ ட்டம்

அ ட்டம் aviṭṭam, ெப. (n.)

   ேகாைரக் ழங்  (பச.் .);; root of sedge, Cyperus rotundus.

 அ ட்டம் aviṭṭam, ெப. (n.)

   ஒ  ண் ன்; name of the 23rd naksatra, the constellation Dolphin in makara-rasi and kumpa-rasi.

த.வ. பறைவ ன்.

     [Skt. sravisthå → த. அ ட்டம்.]

அ

அ  aviḍu, ெப. (n.)

   நைகயாட் ச ்ெசால்; word spoken in jest.

     "ெசால் ம் அ  யாம்" (ஞானஸாரம், 40);.

அ த் ைவயல்

 
 அ த் ைவயல் avittuvaiyal, ெப. (n.)

   பசச்  ( ங்.);; a vegetable savoury.

     [அ  +  ைவயல்.]

அ ந்

 
 அ ந்  avinduvi, ெப. (n.)

   இ ேவரி (பச.் .);; cuscus grass.
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அ நயம்

அ நயம் avinayam, ெப. (n.)

   இறந் பட்ட ஒ  பைழய த லக்கண ல்; an extinct ancient Tamil grammar.

 அ நயம் avinayam, ெப. (n.)

   1. அ நயரால் எ தப்பட்ட ம் வடெமா  பரத க்  ற்பட்ட மா ய த ழ் நாட் ய நன் ல்; A 
Tamil treatise on Tamil dance a original work composed prior to the Sanskrit Natya sastra of the sage Bharath Rishi.

   2. மனக்க த்ைதக் ப்பாய் ளக் ம் உ ப்  (அங்கச)்; ெசய்ைக; gesticulation.

     "அ நயங் காட் " (ம ைரப். 12);.

   3. ஒ  யாப் லக்கணம் (நன். 369, ம ைல);; name of a treatise on prosody by Avinayanār.

     [Skt. abhi-naya → த. அ நயம்.]

அ நயனார்

 
 அ நயனார ்avinayaṉār, ெப. (n.)

   இறந் பட்ட அ நயம் என் ம் பைழய இலக்கண ன் ஆ ரியர;் the author of the Avinayam, an extinct 
ancient Tamil grammar.

     [Skt. abhi-naya → அ நயம் → அ நயம் → அ நயன் → அ நயனார.் 'ஆர'் உயர் ப்பன்ைம .]

அ நீர்

அ நீர ்avinīr, ெப. (n.)

   1. ெவந்நீர;் boiled water.

   2.  ைககைளக் க அரிந்  அல்ல  ேவரக்ைள இ த்  ேவ கட் ப் ட்ட யலாக அ த் ப் 
ந் ெகாண்  அத் டன் ேதன் ட் க் ெகாள் ம் நீர;் an essence extracted from sliced green herbs or 

pounded roots boiled sufficiently in steam, and mixed with honey. It is taken internally (சா.அக.);.

     ['அ நீர'்  ைனதெ்தாைக.]

அ ப் ணம்

 
 அ ப் ணம் avippiṇam, ெப. (n.)

   உவர ்மண்ைணெய த் க் காய்ச் ம் உப்  (சங். அக.);; salt prepared by distilling the solution of saiine earth.

     [ஒ கா. அ ப்  + உமணம் – அ ப் மணம் → அ ப் ணம் (ம .உ);. உமண் = உப்  மண், உப் , 
உப்பைமப்ேபார ் லம். உமண் → உமணன் = உப்பைமக் ங் லத்தான். உமணன் → உமண். ஒ.ேநா.: 
பாணன் → பாண்.]

அ ப் ட -தல்

அ ப் ட -தல் avippuḍamiḍudal,    19 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   ம ந் ற்ேகற்றவா   ெவட்  மணல்ெகாட் ப் பரப்  ம ந்ைத ந ல் ைவத் , எ வ க் ப் 
டம்ேபா தல்; the process of calcining medicines by burying them in a pit under a heap of sand over which cowdung 

cakes are piled up and burnt (சா. அக.);.

     [அ  +  டம் + இ .]

அ ,  டம் பாரக்்க;see avi, pudam.

அ யம்

 
 அ யம் aviyam, ெப. (n.)

   க ; mustard (சா. அக.);.

     [ஒ கா. அ  → அ யம் =  டாக் வ . அ த்தல் = ேவகைவத்தல்,  டாக் தல்.]

அ யரி

அ யரி  aviyarisi, ெப. (n.)

   1.  ட்டரி  ( த்.அக.);; a kind of rice.

   2. அ த்த ட்டரி ; ஒ  ற் ண் ; a confection prepared out of boiled pittariśi (சா.அக.);.

     ['அ யரி '  ைனதெ்தாைக.]
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அ யல்

அ யல் aviyal, ெப. (n.)

   1. சைமக்ைக ( ங்.);; cooking, boiling.

   2. சைமக்கப்பட்ட உண ; cooked food.

     "ெசந் ைன  ன யல்" ( ரம் . கண்ணன்மண. 143);.

   3. பலவைகக் காய்கள் ஒ ேசரச ்சைமக்கப்பட்ட க வைக; a kind of mixed vegetable dish.

   4.  ட்ட யலாகச ்சைமத்த பண்டம்; anything prepared or baked insteam (சா.அக.);.

   5. ெவந்த பண்டம்; anything boiled or over-boiled by heat.

   6. க ெவப்பம்; burning and oppressive heat.

   7.  க்கம்; swelter, sultriness.

   8. ெவந்த ண்; a burn or injury caused by a hot liquid, scald (சா.அக.);.

   9. வாய்ப் ண்; inflammation of the mouth, stomatitis.

ம. அ யல் ; க. அ .

     "ேத  ம ம் பாலகரக்் ச்

ேச ம யல் பலவைக ம்" (பரராசேசகரம்); (சா.அக.);.

     [அ  → அ யல் - 1. ெதா.ெப. 2. ெதா. ஆ . 'அல்' ெதா.ெப. ஈ .]

அ யல் என் ங் க வைக, பலவைகக் காய்கைளச ்ேசரத்் ச ்சைமப்ப . அ  மைலயாள நாட் ற் ச ்
றப்பான . மைலயாளியர ்த ழ்நா  வந்த ன், த ழ் நாட் ம்,  றப்பாக உண் சச்ாைலகளில் 

அ  ைகயாளப்ப ன்ற .

அ யல்மணம்

 
 அ யல்மணம் aviyalmaṇam, ெப. (n.)

   காய்க  தலானைவ அ வதனா ண்டா ம் ய மணம் ( ன்.);; offensive smell of putrid vegetable 
matter.

     [அ  → அ யல். 'அல்' ெதா. ெப. ஈ . மண → மணம் (ெதா.ஆ. .);. 'அம்' ெதா.ெப. ஈ .]

அ யற்க

அ யற்க  aviyaṟkaṟi, ெப. (n.)

   1. ெவந்த இைறச்  ( ன்.);; boiled meat.

   2. பலவைகக் காய்கைள ஒ ேசரச ்சைமத்த க ; a dish prepared with several kinds of vegetables, mixed 
hotchpotch.

     [அ  → அ யல். க  = க த் த் ன் ம் காய்க ச ்சைமயல்.)]

அ யற்சரக்

அ யற்சரக்  aviyaṟcarakku, ெப. (n.)

   1.  டக் ச ்சரக் ; any drug from which its virulence or poisonous principle is eliminated.

   2. ேவகைவத்த சரக் ; anything boiled or baked for purposes of purification.

   3. அ ந்த சரக் ; any putrefied drug (சா.அக.);.

     [அ யல் + சரக் .]

அ யல், சரக்  பாரக்்க;see aviyal, carakku.

அ யற்பல்

 
 அ யற்பல் aviyaṟpal, ெப. (n.)

   ெசாத்ைதப் பல்; decayed tooth.

     [அ யல் + பல். அ  → அ யல் = ெக தல்.]
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அ ர்-தல்

அ ர-்தல் avirtal,    2 ெச. . . (v.i.)

    ளங் தல், ஒளிரத்ல்; to glitter, shine, glisten.

     "அ ரம் க் ப் ேபால" ( றள், 1117);.

     [அ ரத்ல் = ேவதல், எரிதல், ஒளிரத்ல்.]

 அ ர-்தல் avirtal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1.  தல் (ெபா .நி.); ; to be torn, to be rent asunder.

   2.  தல்; to be lacerated (சா.அக.);.

     [அ ழ்தல் = ெந ழ்தல், மலரத்ல்,  ரிதல்,  ளத்தல்,  ண்ணல், அ ழ் → அ ர.்]

அ ர்

அ ர ்avir, ெப. (n.)

   ஒளிர் ,  கழ்  ( ரகாசம்);; brightness, glitter, splendour.

     "அடர ்ெபான் ன ேரய்க் ம்" (க த். 22:19);.

அ ர-்தல் பாரக்்க;see avir-1.

 அ ர ்avir, ெப. (n.)

   1.  ல்; grass.

   2.  னசப் ல்; a species of grass of the order of Graminaceae (சா.அக.);.

அ ரி

 
 அ ரி aviri, ெப. (n.)

   அ ரி ( .அ.);- நீ ச ்ெச  ( வா.); ; indigo plant, m.sh., Indigofera tinctoria.

ம. அவரி ; ெத. அ ரி.

     [அ ர ்→ அ ரி. அ ரத்ல் = நிறத்தால் ளங் தல். 'இ'  . த.ஈ .]

அ ரிரா

 
 அ ரிரா avirirā, ெப. (n.)

   ெப ம் ள்ள ; a plant, Hedysarum gangeticum.

அ

அ  avivu, ெப. (n.)

   ஒ ; extinction, annihilation.

     "கந்தத் த ேவ த் " (ெபரிய .  ஞான. 916);.

     [அ தல் = ெக தல், அ தல். அ  → அ . ' ' ெதா.ெப. ஈ .]
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அ ழ்-தல்

அ ழ்-தல் aviḻtal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ெந ழ்தல்; to become loose, untied.

     'ஆப்ப ழ்ந் ம்' ( வ். இயற்.  த். 95);. ேவட்  அ ழ்ந் ட்ட .

   2. மலரத்ல்; to expand: open.

     "க நைனக் காயாக் கணம  ல ழ ம்" ( பாண். 165);.

   3. உ ரத்ல்; to drop off, as leaves; to fall out, as hair.

     "அ ழ்பன்ன ணாய்" (ஞானவா.  ர . 35);.

   4. ெசாட் தல்; to drip.

     "மட்ட  ழலங்கல் மறேவா டன்" (பாரத. மணி. 38);.

   5. இள தல்; to melt, soften.

     " ந்ைத ய ழ்ந்த ழ்ந் " (தா . பராபர. 75);.

     [அ  → அ ழ், அ தல் = அ ந்  ரிதல். ஒ.ேநா. :   →  ழ்.]

அ ழ்-த்தல்

அ ழ்-த்தல் aviḻttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கட்  நீக் தல்; to loosen, untie, unbind, unpack.

ெபாட்டணத்ைத அ ழ்த்தான். 'அம்பலத் ற் கட் ச ்ேசா  அ ழ்க்க லாகா ' (பழ.);.

   2. மலரசெ்சய்தல்; to cause to open.

     " ல் தழ்த ்தாமைர ைக ய ழ்ப்ப" (கல்லா. 53 : 6);.

   3.  கைதப் ெபா ைள த்தல்; to solve, as a riddle.

     [அ ழ்தல் (த. .); → அ ழ்த்தல் ( . .);.]

அ ழ்-தல் பாரக்்க;see avil_1.

அ ழ்

அ ழ் aviḻ, ெப. (n.)

   1. ப க்ைக; single grain of boiled rice.

     "அ ெழான்றற் கெமான்றா" ( ைள.  ரத்் . 27);.

   2. ேசா ; boiled rice.

     "வால ழ் வல் " (மைலப . 183);.

   3. ஓர ்அரி ; single grain of raw rice.

     'கல  ன்றால் ஓர ்அ ழ் தட்டாதா?' (பழ.);.

ம. அ  ; க. அ .

அ ழ்-தல் பாரக்்க;see avil.

அ ழ்த் க்ெகா -
த்தல்

அ ழ்த் க்ெகா -த்தல் aviḻttukkoḍuttal,    4 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   ெசாந்தப் ெபா ளி ந்  எ த் க்ெகா த்தல்; to pay from one's own pocket.

     [அ ழ்த்தல் =  ச்  அ ழ்த்தல், கட்ட ழ்த்தல். பழங்காலத் ற் பணத்ைதத் ணி ல் ந்  
ைவத் ந்ததனால், இவ் வழக் த் ேதான் ற் .]

அ ழகம்

அ ழகம் aviḻkam, ெப. (n.)

   மலரந்்த ; full blown flower.

     "ஒள்ளித ழ ழகம்" (ப ற் ப். 52 : 19);.

     [அ ழ் + அகம் (இடம்);. 'அகம்' ஓர ்ஈ .]

அ னந்தமாைல
அ னந்தமாைல aviṉandamālai, ெப. (n.)

   இறந் பட்ட ஒ  கணித ல் (யாப்.  . பக். 528);; an extinct Tamil treatise on mathematics.
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அ க்க க்ெகனல்

 
 அ க்க க்ெகனல் avukkavukkeṉal, ெப. (n.)

அவக்கவக்ெகனல் பாரக்்க;see avakkavakk(u);enal.

     [அவக்கவக்ெகனல் → அ க்க க்ெகனல்.]

அ சாக

 
 அ சாக avucāka,  . .எ. (adv.)

   ஒ ங்காக, ேநரத்் யாக (உ.வ.);; neatly, tidily, nicely (Com.u.);.

     [அழ  → அழ க → அழ  → அ  + ஆக.]

அ  பாரக்்க;see avušu,

அ

 
 அ  avusu, ெப. (n.)

   ஒ ங் , ேநரத்்  (உ.வ.);; neatness, tidiness, trimness, niceness (Com.u.);.

     [ஒ கா. அழ  → அழ  → அழ  → அ .]

அ க்காரன்

 
 அ க்காரன் avusukkāraṉ, ெப. (n.)

   ஆைட ற் ரியம் ( ரியம்); உைடயவன்; one very fond of dresses (W.);.

     [அ  = அழ . 'காரன்' உைடைம த்த ஈ . அழகாக ப்ப ல் ந்த ப்ப ள்ளவன் 
அ க்காரன் எனப்பட்டான்ேபா ம்.]

 One fond of dressing trimly அல்ல  one fond of fine clothes என்  ஆங் லத் ல் ெமா ெபயரப்்ப  
ெபா த்தமா க் ம்.

அ  பாரக்்க;see avusu.

அ ப்பம்

 
 அ ப்பம் avusuppam, ெப. (n.)

அ ப்பம் பாரக்்க;see avišuppam.

அ ரம்

 
 அ ரம் avuram, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ்ெசய் நஞ்  (ெகௗரிபாடாணம்);; a kind of prepared arsenic, yellow oxide of arsenic (சா.அக.);.
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அ ரி

அ ரி avuri, ெப. (n.)

    ன்வைக (ெநல்ைல);; a kind of fish (Tn.);.

ம. அவ

 அ ரி avuri, ெப. (n.)

அ ரி பாரக்்க;see aviri

   அ ரிவைககள் (சா. அக.);;   1. வச் ர நீ  - க ப் நிறமான நீ ; blackaviry.

     [P]

   2. நீ  அ ரி – நாட்ட ரி ; common indigo, Indigofera tinctoria.

   3. இ ப்  அ ரி - ெவண்ைம ம் நீல ம் கலந்த அ ரி ; Arabian indigo, Indigofera argentia.

   4. ேமனாட்ட ரி - அெமரிக்கா ேதசத்  அ ரி ; indigo from Brazil and Mexico, Baptisia tinctoria.

   5. மணிலா அ ரி - மணிலா நீலம் ; Manilla indigo, Anoma reticulata.

   6. ெபரிய அ ரி (ேபர ரி); ; a large variety of the plant.

   7. கள்ள ரி – நீலப்  அ ரி ; bastard indigo, Amorpha fruticosa.

   8.  ைம அ ரி - ஆங் லநாட்  அ ரி ; British indigo, Isatistinctoria.

   9.  ன அ ரி -  ன ேதசத்  அ ரி ; China indigo, Isatis indigotica.

   10. காட்ட ரி - மஞ்சட்  அ ரி ; false indigo, Baptisia tinctoria.

அ ரிசச்ால்

 
 அ ரிசச்ால் avuriccāl, ெப. (n.)

   வாயகன்ற ெப ங்கலம் (இ.வ.);; big vessel with wide mouth (Loc.);.

     [அ ரி + சால். அ ழ் → அ ர.் அ ரத்ல் = கட்ட ழ்தல்,  ரிதல், மலரத்ல். அ ர ்→ அ ரி =  ரிந்த , 
அகன்ற . 'இ'  . த.ஈ . சா தல் =  தல், நிைறதல், ப த்தல், அக தல். சால் = ெப ங்கலம், தா .]

அ ரிெநய்

 
 அ ரிெநய் avuriney, ெப. (n.)

   அ ரி ேவரினின்  இறக் ம் ஒ வைக ெநய்; an oil extracted from the root of the indigo plant (சா.அக.);.

அ ரிப்பசை்ச

 
 அ ரிப்பசை்ச avurippaccai, ெப. (n.)

   பசை்சக் க ப் ரம் (ைவ. .);; refined camphor (ெச.அக.); —

   பசை்சக்கற் ரம்; crude camphor (சா.அக.);.

     [அ ரத்ல் =  ளங் தல்,  ளக்கமாெயரிதல். அ ர ்→ அ ரி → அ ரி. 'இ'  . த. ஈ . பசை்சய ரி 
→ அ ரிப்பசை்ச ( ைற மாற் );.]

அ ளி ன்

 
 அ ளி ன் avuḷimīṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கடல் ன்; a kind of sea-fish, Mugil cocrules, Maculatus.
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அ ளியா

 
 அ ளியா avuḷiyā, ெப. (n.)

   ெவளவால் ன்; pomfrets, marine fish, Stromatens.

ம. ஆேவாளி

அ தம்

அ தம் avuṟudam, ெப. (n.)

   1.  த்தேநாய்வைக; a bilious disease (ெச.அக.); —

    த்தக்க ைம ( த்தா க்கம்);; aggravated condition of the bile (சா.அக.);.

   2.  ணரச்்  ேநாய் ( ரந் ); வைக; a venereal disease. siphilitic skin affections (W.);.

   3. ேமகேநாய்; venereal disease (சா.அக.);.

அெவளி

 
 அெவளி aveḷi, ெப. (n.)

   நில ளா (பரி.அக.);; a species of wood-apple (ெச.அக.); – நரி ளா (சா. அக.);.

அேவைள

 
 அேவைள avēḷai, ெப. (n.)

   ேவைளயல்லாத ேவைள; improper or inopportune time, unfavourable or unpropitious time.

ம., ெத. அேவல ; க. அேவெள.

     [அல் → அ (எ.ம. ன்..);. ேவைல → ேவைள.]

அைவ-த்தல்

அைவ-த்தல் avaittal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   அ த்தல் ( ங்.);; to cook, boil.

     [அைகதல் = எரிதல், ேவதல். அைகத்தல் = எரித்தல், ேவ த்தல். அைக → அைவ. ஒ.ேநா.:  ைக → 
ைவ.]

 அைவ-த்தல் avaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெநல் அரி  த யவற்ைறக் ற் தல்; to pound, thump, in a mortar.

     "அைவப் மாணரி  யமைலெவண் ேசா " ( பாண். 194);.

   2. ைகயாற் த் தல்; to cuff, prod.

     "ஆ  யயரந்் ன தங்ைக யைவத்த ன்" (ேச . ேத ர. 61);.

   3. ெநரித்தல்; to squeeze, press down, crush.

     "இைற ரலா லைவத் கந்த சா" (ேதவா. 5. 55 :11);.

ம. அவய்க் க ; க. அவல் ;  . அெப னி.

     [அைகத்தல் = அ த்தல், ஒ த்தல், அ த்தல், வ த் தல். அைக → அைவ.]

799

www.valluvarvallalarvattam.com 799 of 19068.



அைவ

அைவ avai,  .ெப. (demons, pron.)

   அப்ெபா ள்கள்; those, those things.

ம. அவ, அவ் ; க.,  . அ  ; ெத. அ  ; பட. அெவ.

     ['அ' ேச. . அ → ஐ (பல. பா. ஈ );, அ → அவ் → அவ → அைவ. அவ் = அைவ (பல. பா. ேச.  . ெப.);.]

 அைவ avai, ெப. (n.)

   1. மாந்தர ் ட்டம்; ( ங்.);; assembly of men.

   2. அ ஞர ் ட்டம்; assembly of learned men.

     'அைவய தல்'  ( றள், அ . 72);.

   3.  லவர ்( வா.);; learned men, poets.

   4. அைவ மண்டபம்; assembly hall.

     "தமனியத் தைவக்கண்" (கந்த . மேகந் நகர . 6);.

   5. நாடகவரங் ; theatre.

     " த்தாட்டைவ" ( றள், 332);.

     [அைமதல் = ெபா ந் தல்,  தல், நிைறதல். அைம =  ட்டம். அைம → அைவ.]

அைவ → சைவ. ஒ.ேநா :. அமர ்→ சமர,் அைம → சைம. ச.ைவ → சைப, ஒ.ேநா : உ  → உ , 
ெசய்வவர ்→ ெசய்பவர.் சைபெயன் ம் ெதன்ெசால்ேல வடெமா ற் சபா (Sabha); என்  ரிந் ள்ள .

     'சபா' என் ஞ் ெசால் ற்  வடெமா ற் ம் ேவரப்்ெபா ள் ளங் வ  ( ரகா ப்ப );, 

அைவக்களம்

அைவக்களம் avaikkaḷam, ெப. (n.)

   அைவ டம்; place or hall of assembly.

     "அரசைவக் களத் ள்" (கந்த .  த்த. பா ேகா. 159);.

     [அைவ + களம். கள் தல் = கலத்தல்,  தல். கள் → களம் =  ட்டம்,  டம்.]

அைவ பாரக்்க;see avai=.

அைவ நான்

அைவ நான்  avaināṉku, ெப. (n.)

   நல்லைவ,  யைவ, நிைறயைவ,  ைறயைவ என் ம் நால்வைகக் கற்ேறார ் ட்டம்; assembly of four 
kinds, viz., good assembly, bad assembly, perfect assembly and defective assembly.

அைவதாம் நான்  வைகப்ப ம் ; நல்லைவ ம் யைவ ம் ைறயைவ ம் நிைறயைவ ம் என 
என்ைன?

     "அைவெயனப் ப பைவ யரிறபத ்ெதரி

னல்லைவ யைவ ைறயைவ நிைறயைவ ெயனச்

ெசால் ப ெவன்ப ெதால்ைல ேயாேர"

என்பவாக ன் (யாப்.  . பக். 514);.

     [அைவ + நான் . நால் → நால்  → நான் .]

அைவ பாரக்்க;see avai".
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அைவப்

அைவப்  avaippu, ெப. (n.)

   1. அரி  த யன உர ற் ற் தல்; pounding, as rice, in a mortar.

     "அைவப் மா ணரி " ( பாண்.194);.

   2.  ற் ன அரி  அல்ல  தவசம்; pounded rice or grain.

அைவ-த்தல் பாரக்்க;see avai-.

 அைவப்  avaippu, ெப. (n.)

   ைவக்கப்படாத , இயற்ைகயான ; that which is not prepared or is not artificial, i.e., that which is natural (சா. 
அக.);.

     [அல் → அ (எ.ம.  ன்..);. ைவ → ைவப் . ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

அைவயக்ேகா

 
 அைவயக்ேகா  avaiyakāḻi, ெப. (n.)

   அைடகாக் ம் ேகா ; brooding hen.

     [அைவயம் + ேகா .]

அைவயங்காத்தல்

 
 அைவயங்காத்தல் avaiyaṅgāttal, ெப. (n.)

   அைடகாத்தல் ( ன்.);; to sit on eggs, brood.

ேகா  அைவயங்காக் ற .

     [அைவயம் + காத்தல்.]

அைவயடக்கம்

அைவயடக்கம் avaiyaḍakkam, ெப. (n.)

   அ ஞர ்அைவக் , அதன் ன் நின்ேற ம், தாம் இயற் ம் ன் கத் ேல ம், ஓர ்அ ஞர ்
வணக்கங் தல்; exhibition of modesty by a speaker addressing a public assembly, traditional apologetic modesty 
expressed by an author while presenting a literary work.

     'அதைனச ்சங்கத்தார ்ஆராய்ந்தைம றேவ அைவயடக்க ணரத்் ய தா ற் ' ( வக. 4, உைர);.

     [அடங்  → அடக்  → அடக்கம் = அடக்க ைர, வணக்கெமா .]

அைவ பாரக்்க;see avai=.

அைவயடக் யல்

அைவயடக் யல் avaiyaḍakkiyal, ெப. (n.)

அைவயடக்கம் பாரக்்க;see avai-y-adakkam.

     "அைவயடக் யேல யரிறபத ்ெதரி ன்

வல்லா ம் வ த்தனர ்ெகாண் ெனன்

ெறல்லா மாந்தரக்் ம் வ ெமா ந் தன்ேற" (ெதால், ெபா ள். ெசய். 113);.

     [அைவ + அடக்  + இயல் (இயல் , தன்ைம, இலக்கணம்);.]

அைவயடக்

 
 அைவயடக்  avaiyaḍakku, ெப. (n.)

அைவயடக் யல் பாரக்்க;see avai-y-adakkiyal.

     [அைவ + அடக் .]
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அைவயத்தார்

அைவயத்தார ்avaiyattār, ெப. (n.)

   1.  லவர ்அல்ல  அ ஞர ் ட்டத்தார;் members of a learned assembly.

   2.  ைறயம் (நியாயம்); ; உைரக் ம் அைவேயார,் அறங் றைவயத்தார;் judges.

     "எட் வைக த ய அைவயத் தா ம்" (ெதால். ெபா ள்.  றத.் 21);.

     'எண்வைகக் ணத் ைனக் க ய அைவயத் தார  நிைலைமயா ம் : அைவ ப் றப் க் கல்  
ஒ க்கம் வாய்ைம ய்ைம ந நிைலைம அ க்கா ன்ைம அவா ன்ைம என ைவ ைடயராய் 
அைவக்கண் ந் ப்ேபார ்ெவற் ையக் தல்" (நச.் உைர);.

     [அைவ → அைவயம் → அைவயத்தார.் 'அம்' ெப.ெபா. ன். அல்ல  ஈ  (aug.suf);. 'அத் ' சாரிைய. 'ஆர'் 
ப. பா. ஈ .]

அைவயம்

அைவயம் avaiyam, ெப. (n.)

   1.  லவர ்அல்ல  அ ஞர ் ட்டம்; assembly of learned men.

   2. வழக் த் ரக்் ம் அறமன்றம்,   ைறயம் (நியாயம்);  ம் அைவ; court of law.

     " றந்த ெகாள்ைக யறங்  றைவய ம்" (ம ைரக். 492);.

   3. அைவ மண்டபம்; assembly hall.

     "வாய்ைம கழ்ந் ளா னைவ யத்ைத ன் னீ ெசய் " (கந்த . மேகந். சத க 21);.

   4. அைடகாத்தல்; brooding.

ேகா  அைவயத் ல் இ க் ற .

     [அைவ → அைவயம் 1, 2, 'அம்' ெப. ெபா.  ன். அைவயம்  3. இடவனா  ெபயர ்(தானியா ெபயர)்;.]

 அைவயம் avaiyam, ெப. (n.)

   அவயம், இலா சை்ச, ெவட் ேவர ்(ைவ. .);; cuscus grass.

 அைவயம் avaiyam, ெப. (n.)

   இைரசச்ல் (ெநல்ைல);; noise.

அைவயம் ேபாடாேத.

 அைவயம் avaiyam, ெப. (n.)

அைவயர்

அைவயர ்avaiyar, ெப. (n.)

   1. அைவ ப் னர;் members of an assembly.

     "அைவய  மைனய ரானார"் ( ைள. இைச. 22);.

   2. ெசாற்ெபா  ேகட் ங் ட்டத்தார;் assembly of listeners, audience.

     [அைவ + அர ்(ப. பா. ஈ );.]
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அைவயல்

அைவயல் avaiyal, ெப. (n.)

    ரள் (அக.நி.);; gathering, collection.

     [அைமதல் = ெந ங் தல்,  தல்,  ரள்தல். அைம → அைவ → அைவயல். 'அல்' ெதா. ெப. ஈ .]

 அைவயல் avaiyal, ெப. (n.)

   1.  ற்றல்; pounding of rive.

   2.  ட்டல்; removal of bran and polishing, as of rice by pounding.

   3.  ட் ன அரி ; polished rice.

     "ஆய் ைனயரி  யைவயல்" (ெபா ந. 16);.

   4. அவல் ( ன்.);; flattened rice.

     [அைக → அைவ → அைவயல். 'அல்' ெதா. ெப. ஈ .]

அைவ-த்தல் பாரக்்க;see avai-.

அழக்

அழக்  aḻkku, ெப. (n.)

   ஆழாக்  (ைதலவ. ைதல. 84);; ollack, measure of quantity of dry or liquid commodities, 1/8 of a measure.

ம. ஆழக்  ; க. ஆழாக் .

     [அைர ழக்  → ஆழாக்  → அழக் .]

அழக் டம்

அழக் டம் aḻkkuḍam, ெப. (n.)

    ணக் டம்; urn, earthen pot used in a funeral ceremony.

     'அழக் ட ெமன்ப  ணக் டத்ைத' (ெதால். எ த்  ள்ளி. 59, நச.் உைர);.

     [அழன் +  டம். அழன் =  ணம்.  டம் = மடக்லம்.]

அழக்ெகா

அழக்ெகா  aḻkkoḍi, ெப. (n.)

   1. ேபய்ப் ெபண்; demoness.

     "அழக்ெகா  யட்டான்" ( வ்.  வாய். 2. 10:9);.

   2. எப்ெபா ம் அ ெகாண்ேட க் ம் ேபய் த்த ெபண்; a woman who keeps weeping under the 
influence of a demoness (சா.அக.);.

     [அழல் = அ தல். ெகா  = ெகா ேபான்ற ெபண். அழற்ெகா  → அழக்ெகா .]

அழகங்காட் -தல்

அழகங்காட் -தல் aḻkaṅgāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i)

   அழ காட்  நைகயா தல் (ெநல்ைல);; to mimic and make fun of (Tn.);.

     [அழ  + அம் + காட் . 'அம்' சாரிைய.]

அழகச்

அழகச்  aḻkaccu, ெப. (n.)

   பைழய கா  (நாணய); வைக (T.A.S. iii, 50);; an ancient coin.

ம. அழகச்

     [அழ  + அச்  (அசச் த்த );.]

அழகப்பன்காைள

 
 அழகப்பன்காைள aḻkappaṉkāḷai, ெப, (n.)

   ெப மாள் மா  (ெநல்ைல);; sacred bull, adorned with cowries and trained, by a class of wandering mendicants, to 
nod its head in response to questions (Tn);.

     [அழகப்பன் = ெப மாள். காைள = காைள மா .  மால் மதத்தாரான இரப்ேபாேர காைளையப் 
பழக்  இரப் ற் த் ைணக்ெகாள்வதனால், ெப மாள்மா  என் ம் ெபயர ்ேதான் ற் . அழகப்பன் 
என்ப  மா க் , ஒ  ெபயர.்]
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அழகம்

 
 அழகம் aḻkam, ெப. (n.)

   ஒ வைனப்ேபால் ந த்  ஏளனம் ெசய்தல்; mimicry, ridicule by imitation.

அழகர்

 
 அழகர ்aḻkar, ெப. (n.)

    மா ஞ்ேசாைலத் மால்; Tirumal (Visnu);, the handsome one, worshipped at Alagarmalai near Madurai.

     [அழ  → அழகன் → அழகர.் 'அர'் உயர் ப் பன்ைம .]

இைறவன் எல்லா நல் யல் கைள ம் நற் ணங்கைள ம் உைடயவனாதலால், அவைன அழகன் 
என்ப  ெபா  வழக் .  மால் மதத்தார ்தசரதன் மகனான இராமைனத் மா ன் 
ேதாற்றர க ள் (அவதாரங்க ள்); ஒன்றாகக் ெகாண்டதனால், அழகன் என்ப  றப்பாகத் 

மா க்ெகா  ெபயரா ற் . 'ராம' என் ம் வடெசால் ன் ெபா ள் அழகன் என்பேத.

 அழகர ்aḻkar, ெப. (n.)

   ெவள்ெள க்  (மைல.);; white madar (ெச.அக.); — white flowered giant swallow wort, Calotropis gigantea (alkiflora);.

அழகரக்லம்பகம்

 
 அழகரக்லம்பகம் aḻgargalambagam, ெப. (n.)

   ேவம்பத் ரார ்ஒ வர ் மா ஞ்ேசாைல யழகரே்மற் பா ய கலம்பகப் ப வல்; name of a 
Kalambagam poem on Alagar of Tirumaliruñjólai by a native of Vémbattur.

அழகர,் கலம்பகம் பாரக்்க;see alagar, kalambagam.

அழகர் ள்ைளத்த
ழ்

 
 அழகர் ள்ைளத்த ழ் aḻkarpiḷḷaittamiḻ, ெப. (n.)

   ேவம்பத் ரார ்ஒ வர ் மா ஞ் ேசாைல யழகரே்மற் பா ய ள்ைளத்த ழ்ப் ப வல்; name of a 
Pillaittamil poem on Alagar of Tirumaliruñjölai by a native of Vēmbattūr.

     [(அழகர ்+  ள்ைள + த ழ்.]

அழகர,்  ள்ைளத்த ழ் பாரக்்க;see alagar, pillai-t-tamil.

அழகர்மைல

அழகரம்ைல aḻkarmalai, ெப.. (n.)

   ம ைரய ள்ள மா ஞ்ேசாைல; name of a hill temple near Madurai.

     ' மால் ன்றம் - அழகர ் மைல' ( லப். 11:91, அ யாரக்். உைர);.

     [அழகர ்+ மைல. மல் (வளம்); → மைல.]

அழகர ்பாரக்்க;see alagar.

அழகரந்தா

 
 அழகரந்தா  aḻkarandāti, ெப. (n.)

    ள்ைளப் ெப மாள் ஐயங்கார ் மா ஞ்ேசாைல யழகரே்மற் பா ய அந்தா ப் ப வல்; name of 
an andadi poem on Alagar of Tirumaliruńjõlai by Piļļaipperumāļ Aiyañgār.

     [அழகர ்+ அந்தா .]

அழகர'், அந்தா  பாரக்்க;see alagar, andadi.
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அழகேவதம்

 
 அழகேவதம் aḻkavētam, ெப. (n.)

   ஒ  ைக ன் (அ டயம்); ேவர ்(மைல);; atis (ெச.அக.); – the root of Indian attees, Aconitum 
heterophyllum (சா.அக.);.

அழகன்

அழகன் aḻkaṉ, ெப. (n.)

   1. அழ ள்ளவன்; handsome man.

   2. அழகனான இராமன்; Rama, the handsome one.

     "அழ த ழ ெதன வழகன்'' (கம்பரா.  த்த லபல. 160);.

   3.  மால்; Tirumal (Vişņu);.

     " ரிைய ைடய அழகைன" (தக்கயாகப். 239, உைர);.

ம. அழகன்

     [அழ  → அழகன்.]

அழகாத் ரிெவட்

அழகாத் ரிெவட்  aḻkāttiriveṭṭu, ெப. (n.)

   பைழய கா வைக (பண . 132);; an ancient coin.

     [அழகாத் ரி + ெவட் .]

அழகாரம்

அழகாரம் aḻkāram, ெப. (n.)

   1. அழகான ேபச் ; brilliant speech, brilliancy of expression.

   2.  ண் கழ்ச் ப் ேபச் ; empty compliment.

     [அழ  + ஆரம் (ஒர ்ஈ );. இனி, அழ ய மாைலேபான்ற ேபச்  எனி மாம். ஆரம் =  த் , 
த் மாைல.]

அழகானக ப்

 
 அழகானக ப்  aḻgāṉagaruppi, ெப. (n.)

   நீலஞ்ேசா ; the root of the milky shrub, Euphorbia tirucalli (சா.அக.);.

     [அழ  + ஆன + க ப் . க  → க ப்  → க ப் .]

அழ

அழ  aḻki, ெப. (n.)

   அழ ள்ளவள்; beautiful woman.

     "அழ  த்தா ன்றாள்" ( வக. 1254);.

     [அழ  → அழ . 'இ' ெப. பா. ஈ .]

அழ தழ

அழ தழ  aḻkidaḻkidu, ெப. (n.)

க நன் !

     'Very fine! magnificant!' used often ironically.

     "அழ த ழ ெதன வழகன்" (கம்பரா.  த்த லபல. 160);.

     [அழ  + அழ  - அழ தழ  (அ. ெதா.);.]

இ  அ க்க  இ க் ப்பாக நிக ம்.

அழ யநம்

 
 அழ யநம்  aḻkiyanambi, ெப. (n.)

   த ழ்க் பரம்பைர லா ரியர;் the author of the Guru parambarai in Tamil verse.
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அழ யமணவாள
தாசர்

அழ யமணவாளதாசர ்aḻkiyamaṇavāḷatācar, ெப. (n.)

   அட்டப் ரபந்தம் என் ம் மா ய (ைவணவ);ப் ப வல் ரட் ன் ஆ ரியரான 
ள்ைளப்ெப மாள் ஐயங்கார ்(அஷ்டப்.  வரங். கலம். 101);; another name of Pillaipperumāl Aiyangār, the 

author of Asta prabandham.

     [அழ ய மணவாளன் =  மால். Skt. dasa → த. தாசர ்= அ யார.் 'அர ்உயர் ப் பன்ைம .]

அழ யமணவாள
ன்

 
 அழ யமணவாளன் aḻkiyamaṇavāḷaṉ, ெப. (n.)

   அரங்கநாயகன் என் ம் வரங்கத் மால்);; Tirumal (Vişņu); at Tiruvararigam (Srirańgam);, the handsome 
bridegroom.

     [அழ  → அழ ய ( . ெப. எ.);. மணம் + ஆளன் (ஆ.பா. ஈ ); - மணவாளன்.]

க் ெகா த்த நாய்ச் யார ்என் ம் ஆண்டாளம்ைமயார ் மாைலத் தம் மணவாளனாகக் 
க ய  இங் க் கவனிக்கத் தக்க .

அழ யவாணன்

 
 அழ யவாணன் aḻkiyavāṇaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  வைக மட்ட ெநல்; a variety of paddy yielding coarse rice.

     [அழ  → அழ ய ( . ெப. எ.);. வாழ் → வாழ்நன் → வாணன் (ம .உ);.]

அழ யன்

அழ யன் aḻkiyaṉ, ெப. (n.)

   அழகனான வன்;Śiva, the handsome one.

     "நித்த மணாளர ்நிரம்ப வழ யர"் ( வாச. 17:3);.

     [அழ  → அழ ய → அழ யவன் (அழ ய + அவன்); → அழ யன்.]

அழ யாள்

 
 அழ யாள் aḻkiyāḷ, ெப. (n.)

   ெசவ்வகத் ; scarlet-flowered pea tree, Sesbania punicea alias Coronilla grandiflora (coccinea); (சா.அக.);.

அழ யான்

அழ யான் aḻkiyāṉ, ெப. (n.)

   அழகனான மால்; Tirumal (Vişqu);, the handsome one.

     "அழ யான் தாேன அரி வன் தாேன" ( வ். இயற். நான் . 22);.

     [அழ  → அழ ய → அழ யவன் → அழ யான்.]
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அழ

அழ  aḻku, ெப. (n.)

   1. எ ல், கண்ணிற் னிைம; beauty, comeliness.

     "அரிெபாங் க் காட்  மழ " ( ல் இயற். நான் . 21);.

   2.  றப்  ( ற். 9);; excellence.

   3. நற் ணம் (அ .நி.);; good nature.

   4. இன்பம்  ( ங்.);; happiness.

   5. இளைம; youth (சா.அக.);.

   6. பாட் ன் எண் வைகயான வனப் க ள் ஒன் ; a kind of literary work, one of the eight vanappus.

     "ெசய் ள் ெமா யாற் ர் ைனந் யாப் ன்

அவ்வைக தாேன அழெகனப் ப ேம" (ெதால். ெபா ள். ெசய். 236);.

ம. அழ  ; க. அட  ; ெத. அங் .

 அழ  aḻku, ெப. (n.)

   1. கண்டச க்கைர ( ன்.);; rock candy.

   2. ச க்கைர; sugar (சா. அக.);.

   3. ெவல்லம்; jaggery (சா.அக.);.

அழ காட் -தல்

அழ காட் -தல் aḻkukāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உடம் ன் அல்ல  உ ப் ன் ைசைககளால் நைகயா தல் (பரிக த்தல்); அல்ல  ப த்தல்; to mimic, 
make faces at, for sport or ridicule.

     [அழ  + காட் . காண் (த. .); → காட்  ( . );.]

அழ  பாரக்்க;see alagu".

அழ காமாைல

 
 அழ காமாைல aḻkukāmālai, ெப. (n.)

   காமாைல வைக ( வரட.்);; variety of jaundice (ெச. அக.); -

   உடம்  த் , ைககால் அச ைய ம்,  வம் கண் த் ரம் த யவற் ல் மஞ்சள் 
நிறத்ைத ம், ஆண் ல் எரிசச்ைல ம், ெசரியாைம (அ ரணம்); உப்பசம் த ய ணங்கைள ம் 
உண்டாக் ம் ஒ வைகக் காமாைல; a form of jaundice characterised by glossy skin, languor, yellow eyes, yellow 
urine, burning sensation in the urinary passage, indigestion and distension of the stomach, etc., so called because of its 
lending a peculiar beauty to the body (சா.அக.);.

அழ ளிசம்

 
 அழ ளிசம் aḻguguḷisam, ெப. (n.)

   க த்தணி வைக; amulet worn as an ornament on the neck.

     [ஒ கா.  ளிகம் ( ளிைக); →  ளிசம்.]

அழ  பாரக்்க;see alagu".

அழ சர்ப்பம்

 
 அழ சரப்்பம் aḻkusarppam, ெப. (n.)

   ஒ வைக அழ ய பாம் ; a kind of beautiful snake.

     [அழ  + சரப்்பம். Skt. sarpa → த. சரப்்பம்.]

அழ  பாரக்்க;see alagu".
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அழ சப்பாணி

 
 அழ சப்பாணி aḻkusappāṇi, ெப. (n.)

   நடக்க ெவாட்டா  ழந்ைத கால்கைள டக் ம் ஓர ்ஊைத (வா );; a paralytic affectation manifested in the 
legs of children rendering them unable to walk, Poliomyelitis (சா.அக.);.

     [அழ  + சப்பாணி. சப்பளி → சப்பாளி → சப்பாணி = காைல மடக் ச ்சப்பளித் த்தல்.]

அழ சம்பங்

 
 அழ சம்பங்  aḻkusambaṅgi, ெப. (n.)

   ெகா ச ்சம்பங் ; the creeper champak, Indian cowslip creeper, Pergularia minor (சா.அக.);.

அழ வப்

 
 அழ வப்  aḻkusivappi, ெப. (n.)

அழ யாள் பாரக்்க;see alagiyal (சா.அக.);.

அழ ெசண்ேட த
ல்

அழ ெசண்ேட தல் aḻkuseṇṭēṟudal,    5 ெச. . . (v.i)

   1.  ைளயாட் க்காகச ்சாரி வ தல் (ஈ , 7 , 3 : 1);; to ride for pleasure.

   2. அழைகக் காட் தல் (ஈ , 1.4 : 6);; to exhibit one's beauty.

     [அழ  + ெசண்  + ஏ . ெசண்  =  ைரையப் பழக் ச ்ெச த் ம் வட்டப் பாைதெவளி. 
ெசண்ேட தல் = ெசண் ெவளி ற்ேபாற் ைரேய  வ தல்.]

அழ  பாரக்்க;see alagu".

அழ ைரச்

 
 அழ ைரச்  aḻkuduraicci, ெப. (n.)

   ஒ  ெசயற்ைக நஞ்  (இந் ர பாடாணம்); ( .அ.);; an arsenic preparation.

     [அழ  +  ைரச் .  ைர = தைலவன், ேவள், மன்னன்.  ைர (ஆ.பா.); -  ைரச்  (ெப.பா.);. இங்  
அணிவைக ல் அஃ ைணப் ெபயரா ற் .]

அழ ைரப்ெப
ண்

 
 அழ ைரப்ெபண் aḻkuduraippeṇ, ெப. (n.)

அழ ைரச்  பாரக்்க;see alagu-turaicci.

     [ ைரச்  =  ைரப்ெபண்.]

அழ ேதமல்

 
 அழ ேதமல் aḻkutēmal, ெப. (n.)

   ெபண்கட்  அழைக ண்டாக் ம் ேதமல் வைக; spreading yellow spots on the body of women, regarded as 
adding beauty to them.

அழ ச்

 
 அழ ச்  aḻkupūccūṭi, ெப. (n.)

   நீரரளி; water gannair or knot grass, Polygonum genus (சா. அக.);.

     [அழ  +   +  .]

அழ ல்ைல

 
 அழ ல்ைல aḻkumullai, ெப. (n.)

   ஒ  வைக மைலயாள ல்ைலப் ; Malabar jasmine, Jasminum malabaricum (சா.அக.);.
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அழ வண்ணத்

 
 அழ வண்ணத்  aḻkuvaṇṇatti, ெப. (n.)

   ம  ேதான் ; fragrant nail dye, Lawsonia alba (சா. அக.);.

     [அழ  + வண்ணத் . வண்ணம் (நிறம்); → வண்ணத்  = நிறத்ைத ண் பண் வ . 'அத் ' 
சாரிைய. 'இ'  . த. ஈ .]

அழ  பாரக்்க;see alagu".

அழ வண்ணன்

 
 அழ வண்ணன் aḻkuvaṇṇaṉ, ெப. (n.)

   இதள் (பாதரசம்);; mercury.

     [அழ  + வண்ணன். வண்ணம் (நிறம்); → வண்ணன். 'அன்' உைடைம த்த ஒ ைம .]

அழெக

அழெக  aḻkerudu, ெப. (n.)

   பைழய வரி வைக (T.A.S. iii, 32; an ancient tax.

     [அழெக  ைவத் ந்தவனிடம் இவ்வரி வாங்கப்பட்டதாகத் ெதரி ன்ற .]

அழெக க் 
காட் க்கா

 
 அழெக க் காட் க்கா  aḻkerudukkāṭcikkācu, ெப. (n.)

அழெக  பாரக்்க;see alag(u);-erudu.

     [அழ  + எ  + காட்  + கா . அழெக ைத ைவத் ந்தவன், அைதக் காட் ப் ெபா ளாகக் காட்  
மக்களிடம் பணம் வாங் ப் ைழத்ததனால் அல்ல  ெபா ளடீ் யதனால், அர  அவனிடம் வரி 
வாங் ய ேபா ம்!]

அழேகாலக்கம்

அழேகாலக்கம் aḻālakkam, ெப. (n.)

   அரசன் தன் அழ ேதான்றக் ெகா க்ைக ( ல். இயற்.  த். 13,  யா);; glorious presence, as that 
of a king in his throne hall.

     [அழ  + ஒலக்கம். ஒல் → ஒலகம் → ஒலக்கம்.]

அழ கம்

 
 அழ கம் aḻcigam, ெப. (n.)

   எ க் ; lightning leaf, Calotropis gigantea (சா.அக.);.

அழ ப்

 
 அழ ப்  aḻcidippili, ெப. (n.)

   ெப ந் ப் ; elephant pepper, Piperlongum scindapsus (சா.அக.);.

அழத் யம்

 
 அழத் யம் aḻttiyam, ெப. (n.)

   ேசாமனா ப் ெப ங்காயம்; asafoetida, formerly exported from Somnăd in Gujarat (சா.அக.);.

     [ஒ கா அழல் → அழற்  → அழற் யம் → அழத் யம்.]

அழத் யன் பாரக்்க;see alattiyan.

ம வ. அழத் யன்
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அழத் யன்

 
 அழத் யன் aḻttiyaṉ, ெப. (n.)

   ெப ங்காயம் ( .அ.);; asafoetida.

     [ஒ கா. அழற்  → அழற்  → அழற் யம் → அழற் யன் → அழத் யன்.]

அழத் யம் பாரக்்க;see alattiyam.

அழல்-தல்

அழல்-தல் aḻltal,    13 ெச. . . (v.i.)

   1. எரி; to burn, to glow.

     " ளக்கழ ன்" (ெபா ந. 5);.

   2.  கழ்தல் ( ரகா த்தல்);; to shine.

     "மணி ளக் கழ ம் பாய ள்" (கம்பரா. பால. க மண. 67);.

   3. காந் தல் ( றநா. 25 :10, உைர);; to burn.

   4. உைறப்பாதல்; to be acrid, pungent.

   5. ெவ ள்தல்; to get into a rage.

     "அ ேவகெமா டழலா" (பாரத. மணிமா. 19);.

ம. அழ க (ேநாதல்,  ய தல்); ; க. அழல், அட  ; ெத. அட  (வ ந் தல்); ;  . அரெத, அரல், அர் னி.

     [உள் → அள் → அழல்.]

உண்ணம் பாரக்்க;see unnam.

அழல்

அழல் aḻl, ெப. (n.)

   1.  , ெந ப் ; fire.

     "ேவளாக மழல்பட" (கந்த . உற்பத். காமத. 90);.

   2.  க்ெகா ந் ; flame.

     " யழ ைவப்ப" (பரிபா. 5:3);.

   3.  , ெவப்பம்; heat.

     "ெந ப்பழல் ேசரந்்தக்கால் ெநய் ேபால்வ உம்" (நால . 124);.

   4. காய்சச்ல் ( ர); ெவப்பம்; temperature in fever (சா.அக.);.

   5. நரகம்; hell.

     "அழனம்ைம நீக் க் ம்" (ேதவா. 6 93: 4);.

   6. ெசவ்வாய் ( ங்.);; Mars.

   7. ஆரல் (காரத்் ைக);; the 3rd lunar asterism.

     "அழெல  னவரக்்கத் த  வ ம்" (கந்த . உற்பத்.  வவ. 126);.

   8. ேகடை்ட ( ங்.);; the 18th lunar asterism.

   9. எரி ; burning sensation as of a wound, of medicine in the system.

   10. உைறப் ; pungency (ைதலவ, ைதல. 54);.

   11.  னம்; rage, anger.
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அழல்ெசாரிந்த ப்

 
 அழல்ெசாரிந்த ப்  aḻlcorindavuppi, ெப. (n.)

   கல் ப் ; a kind of common salt obtained in the natural state, so called from the heat it had imbibed while remaining 
buried under the earth (சா.அக.);.

அழல்வண்ணன்

அழல்வண்ணன் aḻlvaṇṇaṉ, ெப. (n.)

    வன்;Śiva, one having the colour of fire.

     "அழல் வண்ண வண்ணரத்ாம் நின்ற வாேற" (ேதவா. 6. 94:7);.

     [அழல் + வண்ணன். வள் = வரி. வரி → வரணம் → வரணன், வள் → வண் → வண்ணம் → வண்ணன் = 
வரணன்.]

அழல், வண்ணம் பாரக்்க;see alal, vannam.

அழல் ைத

 
 அழல் ைத aḻlvidai, ெப. (n.)

   ேநரவ்ாள த்  (மைல.);; croton seed (ெச.அக.); — croton seed or king's seed, Croton tigilium (சா.அக.);.

 Note (சா.அக.); : These seeds which were formerly known in Europe under the name of Grana molucca, are of a convex 
shape on one side and bluntly angular on the other. They are reckoned by Vaidyans amongst their drastic purgatives and are 
frequently prescribed by them when powerful cathartics are required.

இவ் ைத ன்  ஐேராப்பா ல் ' ரானா ெமா க்கா' என் ம் ெபயெரா  வழங் ற் . இ  ஒ றம் 
உள்வைளவாக ம் ம றம் ெமாடை்டக் ேகாண வ ம் இ க் ம். இ  நாட்  ம த் வரால் க ங் 
க சச்ல் ம ந் க ள் ஒன்றாகக் ெகாள்ளப்ப ற . வ ய க சச்ல் ம ந்  ேவண் ம் 
ேபாெதல்லாம் இ ேவ ெகா க்கப்ப ம்.

அழல் ரியன்

 
 அழல் ரியன் aḻlviriyaṉ, ெப. (n.)

   க த்தால் தாங்க யாத எரிசச்ைல ம் வ ைய ம் உண் பண் ம் எரி ரியன்,  ரியன்பாம்  
வைகக ள் ஒன் ; a kind of venomous viper, the bite of which is followed by unbearable burning sensation and pain.

     [அழல் +  ரியன். அழல் = எரிசச்ல்.]

அழல் -த்தல்

அழல் -த்தல் aḻlviḻittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    னதெ்தா  பாரத்்தல், ெவ ளியாற் கண் வந்  ேநாக் தல்,  ப் றப்பட த்தல்; to flash fire from 
the eyes in anger.

     "அங்க ேணவ வழல் த் " ( வாலவா. 14:5);.

     [அழல் +  .  னம் ெந ப் ன் தன்ைமய . அதனால், அழ தல், கன தல், ெவ தல் த ய 
ைனசெ்சாற்கள் றந்தன. இனி, ஒேராெவா  சைமயத் ல் ெவ ளி ேவகத்தாற் கண்களினின்  

ப்ெபா  பறப்ப  ண் .]

அழலம்

அழலம்  aḻlambū, ெப. (n.)

    ம் ,  ம்  மரம்; a kind of flower, the tree that produces that flower.

     "அழலம்  நறவாரந்் " ( வக. 939);.

     [அழல் + அம் (சாரிைய); +  .]

இச ்ெசால் ற் ச ்சா. அகர த ல் 'சங்கங் ப் ச ்ெச ' என்  இன்ெனா  ெபா ள் 
க்கப்பட் ள்ள . ஆ ன் ,

     'small-leaved glory tree, Cleodendron inerme' என் ம் அதன் ஆங் லப் ெபா ள் ெபா ந்த ல்ைல. ெச ம் 
மர ம் ஒன்றல்ல.
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அழலவன்

அழலவன் aḻlavaṉ, ெப. (n.)

   1. ெந ப் த் ேதவன்; god of fire.

   2. க ரவன் ( ங்.);; Sun.

   3. ெசவ்வாய் ( ங்.);; Mars.

     [அழல் + அவன் (ஆ. பா. ஈ );.]

அழலா

 
 அழலா  aḻlāṭi, ெப. (n.)

    வன் ( வா.);;Śiva, dancing with fire in his hand.

     [அழல் + ஆ . ஆ  → ஆ . 'இ'  .  த. ஈ . ெந ப்ைபக் ைக ேலந்  நடஞ்ெசய்வதாகச ்
ெசால்லப்ப வதனால்,  வன் அழலா ெயனப்பட்டான்.]

அழலானி

 
 அழலானி aḻlāṉi, ெப. (n.)

   வாட்டம்; fading, withering.

அழலானிைய ைடய தாமைரப் ல்" ( வ். அமலனா . தனியன்,  யா.);

     [அழல் + ஆனி. ஒ கா. Skt hani → த. ஆனி ( ங் );.]

அழ

 
 அழ  aḻli, ெப. (n.)

   ெந ப்  ( ங்.);; fire.

     [அழல்தல் = எரிதல், அழல் + இ - அழ . 'இ'  . .த. ஈ .]

அழ க்ைக

 
 அழ க்ைக aḻlikkai, ெப. (n.)

   எரிசச்ல், வ ற்ெறரிசச்ல்; smarting pain, a peculiar burning sensation in the stomach caused by jealousy.

என் உைடைமையக் ெகா க்க உனக்ேகன் இத்தைன அ க்ைக (இராட.்);.

     [அல் → அழல்ைக → அழ ைக → அழ க்ைக (ெதா.ெப.);.]

அழ டேமந்

அழ டேமந்  aḻliḍamēndi, ெப. (n.)

   ெந ப்ைப இடக்ைக ல் ஏந்  நிற் ம் அல்ல  ஆ ம் வெப மான் (கந்த : க். 1);; Siva, as holding a 
ball of fire in his left hand.

     [அழல் + இடம் + ஏந் . இடம் = இடக்ைக. ஏந்  → ஏந் . 'இ'  . த. ஈ .]

அழ ட் -தல்

அழ ட் -தல் aḻluṭṭudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

    ண்ணச ்ெசய்தல்,   ைவத் க் ெகா த் தல்; to set on fire, burn.

     "அரியன ப் ரங்கள் அைவ ஆரழ ட்ட ெலன்ேன" (ேதவா. 7. 99 : 8);.

     [அழல் + ஊட் . உண் (த. .); → ஊட்  ( . .);. ஊண் +   - ஊட் . ' '  . . ஈ .]

அழேலந்

 
 அழேலந்  aḻlēndi, ெப. (n.)

    வ ரான் ( வா.);;Śiva, holding fire in the hand.

     [அழல் + ஏந் , ஏந்  → ஏந் . 'இ'  .  த. ஈ .]
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அழைல

அழைல aḻlai, ெப. (n.)

   1. உடம் ன் காந்தல்; internal heat of the body (சா.அக.);.

   2. ெதாண்ைடக் கரகரப்  (C.G.);; irritation of the throat.

   3. கைளப்  (C.G.);; fatigue.

   4. ஒ வைகப் பாம் ; a kind of snake.

     [அழல் → அழைல. 'ஐ' ெதா. ெப. ஈ .]

அழைலக் ராணி

 
 அழைலக் ராணி aḻlaikkirāṇi, ெப. (n.)

   உடம் ன் ெவப்பத்தா ேலற்ப ங் க சச்ல்; inflammatory or irritant diarrhoea (சா.அக.);.

     [அழைல +  ராணி. Skt. grahani → த.  ராணி.]

அழைலச் ரம்

அழைலச் ரம் aḻlaiccuram, ெப. (n.)

   1. உடம்  அ க ெவப்பங் ெகாள்வதனால் உண்டா ங் காய்சச்ல்; fever arising from excessive heat in the body.

   2. கணச் ட் னாற் ழந்ைதகட்  உண்டா ங் காய்சச்ல்; a fever in children arising from a wasting disease 
such as Tabes mesenterica.

ரம் → Skt. jvara.

     [அழல் → அழைல.  ள் → கர ்→  ரம்.]

அழைலேநாய்

 
 அழைலேநாய் aḻlainōy, ெப. (n.)

    ழந்ைதகட் க் கணச் ட் னால் உ ப் கள் ெவந்  அதனால் ஏற்ப ம் ஒ வைகக் 
கணேநாய்; tuberculosis in children, characterised by inflammation of the internal organs of the body, such as Tabes, etc.

அழேலாம் -தல்

அழேலாம் -தல் aḻlōmbudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.   வளரத்்தல்; to tender the sacred fire.

   2.  ற் பைடத்தல் (அக் னி காரியஞ் ெசய்தல்); (ைசவச. ெபா . 325);; to ofter oblations in fire.

     [அழல் + ஒம் . ஒப் தல் = உயரெவ த்தல். ஒப்  → ஒம் .]

ஒம் -தல் பாரக்்க;see ombu.

 வளரத்்தல்,  ெதய்வ வ பாட் ன ம் ையச ் றந்த ெதய்வமாகக் ெகாண்டவ மான ஆரியப் 
சாரியர ்வழக்கம். த ழர,்  வன் என் ம் ெபயரா ம் மால் (மாேயான்); என் ம் ெபயரா ம் 

தற் கட ைள வணங் பவராத ன்,   வளரத்்தல் அவரக்் ரிய தன் .
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அழேலான்

அழேலான் aḻlōṉ, ெப. (n.)

   1. ெந ப் த் ெதய்வம்; god of fire.

     "அஞ் யந்த வழேலா  மப்ெபா ெதா ரந்த ணாளன் வ வா ேய" (பாரத. இராச ய. 57);.

   2. க ரவன்; Sun.

     "அங்கம் ெவம் ைன பனிக்க  ரல்ைலநீ யழேலாய்" (கந்த . ஆற் . 24);.

   3. ெசவ்வாய்; Mars ( டா.);.

   4. ெந ப் ; fire (சா.அக.);.

     [அழல் → அழலவன் → அழலான் → அழேலான்.]

 அழேலான் aḻlōṉ, ெப. (n.)

    க்கட ள்; the god of fire.

     [அழல்+(ஆன்); ஓன்]

அழவணங்காட் -
தல்,

அழவணங்காட் -தல், aḻvaṇaṅgāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    கத்ைதச ் த்  ஒ வர ் கவைமப்ைபப் ப த் க் காட் தல்; to mock by mimicking or by making faces at.

அவைன அழவணங் காட் றான்.

     [அழ  + வண்ணம் (வைக); + காட் . காண் (த. .); → காட்  ( . .);.]

அழவணம்

 
 அழவணம் aḻvaṇam, ெப. (n.)

   ம ேதான்  (இ.வ.);; henna (ெச.அக.); — fragrant nail dye, Lawsonia alba alias Lawsonia spinosa (சா.அக.);.

     [அழ வண்ணம் → அழவணம்.]

அழ வண்ணத்  பாரக்்க;see alaguvaņņatti.

     'அழவண' என்ப  ெகாசை்ச வ வம்.

அழற்கங்ைக

அழற்கங்ைக aḻṟkaṅgai, ெப. (n.)

   1. க க் ண்டா ம் பனிக் டத்  நீர;் the fluid collected in the womb of the female during her pregnancy, 
Liquor amnii.

   2. அழல்நீர;் a thin watery acrid humour or discharge, Ichor (சா.அக.);.

அழற்கண்

 
 அழற்கண் aḻṟkaṇ, ெப. (n.)

   அழற்  ; an eye-disease accompanied by inflammation of the eyes, inflamed eyes, Ophthalmia (சா.அக.);.

     [அழல் + கண்.]

அழற்கண்ணன்

 
 அழற்கண்ணன் aḻṟkaṇṇaṉ, ெப. (n.)

    வன்;Śiva. having the eye of fire on his forehead.

     [அழல் + கண்ணன். கண் → கண்ணன் 'அன்' ஆ.பா. ஈ .]
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அழற்கண்வந்ேதா
ன்

 
 அழற்கண்வந்ேதான் aḻṟkaṇvandōṉ, ெப. (n.)

    ரபத் ரன் என் ம் வத்ேதாற்றத் ெதய்வம் ( ங்.);; Virabhadra, born of Śiva's eye of fire.

     [அழல் + கண் + வந்ேதான். Skt. Virabhadra → த.  ரபத் ரன்.]

இ  ெதான்மக் கைதயால் ேதான் ய .  வ ரானின் ெநற் க்கண்ணினின்  ' ரபத் ரன்' என் ம் 
ேதவன் ேதான் த் தக்கன் ேவள் ைய அ த்தான் என்ப  ஆரியச ் வத் ெதான்மக் கைத.

அழற்க ர்

அழற்க ர ்aḻṟkadir, ெப. (n.)

   க ரவன்; Sun sending forth fiery rays.

     "ேவைல யழற்க ர ்ப ந்த யன்கங் ல்" (ெபரிய .  ஞான. 8);.

     [அழல் + க ர.்]

அழல், க ர ்பாரக்்க;see alal, kadir.

அழற்கரத்ேதான்

அழற்கரத்ேதான் aḻṟkarattōṉ, ெப. (n.)

   ெந ப்ைபக் ைக ேலந் ய வ ரான் (உரி.நி);. ; Siva, holding fire in the hand.

     [அழல் + கரத்ேதான். கரம் + அத்  (சாரிைய); + ஒன் (ஆ.பா. ஈ ); - கரத்ேதான். க த்தல் = ெசய்தல். 
க  → கரம் = ெசய் ங் ைக.]

     'கரம்' என் ஞ் ெசால் 'கர' என் ம் வட ெசால்லாகக் க தப்ப ன்ற . ஆ ன், அதன் லத்ைத 
ேநாக் ன் ெதன்ெசால்லாகத் ெதரி ன்ற . க மம், க  என்பன ெதன் ெசாற்கள். க மம் → கம்மம் 
→ கம். கம்மவர ்= ப ரத்ெ்தா ல் ெசய்வார.் கம்மாளர ்= ெகாற்ெறா ல் ெசய்வார.்

     "ஈ ங் கம் ம் உ ம்என் ள ம்

ஆ ப் ெபய ம் அவற்ேறா ரன்ன"'

என் ம் ெதால்காப் ய (எ த் .  ள்ளி. 33);  ற்பா, 'கம்' என் ஞ் ெசால்ைலத் ெதன் ெசால்லாகேவ 
ெகாண் ள்ள . சமற் தத் ல் பல ெதன்ெசாற்கள் ெவளிப்பைடயாக ம் ல ெதன்ெசாற்கள் 
கரந் ம் வழங் ன்றன. ெசய்தல் என் ம் ெபா ள் ெகாண்ட 'க த்தல்' என் ஞ் ெசால் த ற் 
பண்ேட வழக்கற்ற ; அதனால், கழகச ்ெசய் ள்களில் இடம்ெபற ல்ைல. இந் நிைலைம ம், 
வட ல்களிற் கரசெ்சாற் ெப வழக் ம், ஆரியர ்ெசால்வன்ைம ம், த ழர ்ெசாலமாட்டாைம ம், 
க மம் என் ஞ் ெசால்ைலக் 'கரம்' என் ம் வட ெசாற் ரிபாகக் ெகாள்ள இடந்த ன்ற .

இன் ம் இதன் ளக்கத்ைதக் க மம் என் ம் உ ப்ப ற் காண்க.

     'க ' என் ம் த ழ் ைன தனிைல வட ெமா ற் 'க் ' என்  ரி ம்.

அழற்க மம்

அழற்க மம் aḻṟkarumam, ெப. (n.)

     வ பா ம் ற் பைடப் ம் (அக் னி காரியம்); ( ரம் . வ ணாச.் 19);; religious oblations offered in fire.

     [அழல் + க மம். க  → க மம்.]

அழற்கரத்ேதான் பாரக்்க;see alar-karattön.

அழற்காமாைல

அழற்காமாைல aḻṟkāmālai, ெப. (n.)

   காமாைல ேநாய்வைக (தஞ். சர . iii, 122);; a kind of jaundice (ெச.அக.); —

    த்தத்தா டம் ல் எரிசச்ைல ண்டாக் ம் ஒ வைகக் காமாைல; jaundice accompanied by a burning 
sensation of the body due to disturbance in bile secretion (சா.அக.);.

     [அழல் + காமாைல.]
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அழற்காய்

அழற்காய் aḻṟkāy, ெப. (n.)

   1.  ளகாய்; chilly (சா.அக.);.

   2.  ள ; black pepper.

     "ேதாைக ளங்கழற்காய்" (ைதலவ. ைதல. 51);.

     [அழல் = ெந ப்ெபரி  ேபான்ற உைறப் . காழ் → காய்.]

காய் பாரக்்க;see kay.

அழற் ட்டம்

அழற் ட்டம் aḻṟkuṭṭam, ெப. (n.)

   1. 3ஆம் நாண் னா ய ஆரல் (காரத்் ைக);; the 3rd lunar asterism.

     "ஆ ய லழற் ட்டத் " ( றநா. 229 : 1);.

     [அழல் = ெந ப் .  ள் →  ட்  →  ட்டம் =  ரள்.]

அழற் த் -தல்

அழற் த் -தல் aḻṟkuddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. மணம் உைறத்தல் (இ.வ.); ; to have a strong smell (Loc.); (ெச.அக.);.

   2. ெகா ய நாற்றம் தல்; to emit a strong offensive smell like the smell of putrefaction, to stink (சா.அக.);.

     [அழல் = ெந ப் .  த் தல் = ைகயால் அல்ல  கத் யால் த் தல். அழற் த் தல் = ெந ப் த் 
தாக் வ ேபான்  க நாற்றம் க்ைகத் தாக் தல்.]

அழற்

அழற்  aḻṟci, ெப. (n.)

   1. ெகா ப் ; internal heat of the body (சா.அக.);.

   2. உள்ளழற் ; inflammation of any internal organ of the body (சா.அக.);.

   3. எரி ; burning sensation.

   4. உைறப் ; pungency.

     " ளிப் க்ைகப் பழற்  ப் " (ஞானவா.  ரத . 13);.

   5.  னம், ெவ ளி; anger, rage.

     "அவன் றத ்தழற்  ன்ைம ேவண் வல்" ( வக. 393);.

   6. அ க்கா , ெபாறாைம ( ன்.);; envy, jealousy.

   7. கால்நைடகட் ச ் ர ண்டாக் ம் ஒ  ேநாய்; inflammatory fever in cattle.

ம. அழல்சச்

     [அழல் +   (ெதா. ெப. ஈ );.]

அழற் நஞ்

 
 அழற் நஞ்  aḻṟcinañju, ெப. (n.)

   உடம் ன் உள் ப்ைப ெவந் ேபாகச ்ெசய் ம் நஞ்  அல்ல  நஞ் ய ம ந் ; any poison or 
poisonous compound causing inflammation of the internal organs, irritant poison or acrid poison (சா.அக.);.

அழற் லாநஞ்

 
 அழற் லாநஞ்  aḻṟciyilānañju, ெப. (n.)

   உள் க் க் ெகாள்வதனால் அழற் ண்டாக்காத நஞ் ; non-irritant poison (சா.அக.);.

     [அழற் லாத → அழற் லா + நஞ் .]
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அழற்

 
 அழற்  aḻṟciviḻi, ெப. (n.)

   அழற் ைய ண்டாக் ங் கண்ேணாய்; an eye disease accompanied by inflammation of eyes, inflamed eyes, 
Ophthalmia (சா.அக.);.

அழற்

 
 அழற்  aḻṟcūṭi, ெப. (n.)

   ெகா ேவ  (ெகா ேவ );; Ceylon leadwort, Plumbago zeylanica (சா.அக.);.

     [அழல் +  .   →  . 'இ'  . த. ஈ .]

அழற்பால்

அழற்பால் aḻṟpāl, ெப. (n.)

   1. எ க்  (பச.் .);; madar (ெச.அக.);.

   2. உடம் ற் பட்ட டத் ல் ேவகசெ்சய் ம் பால்; அதாவ  எ க்கம்பால்,  ல்ைலப்பால்; the milky juice of 
plants like madar and spurgewort, causing inflammation or blister on coming in contact with the skin.

     [அழல் + பால்.]

அழற் ணி

 
 அழற் ணி aḻṟpiṇi, ெப. (n.)

   அழற் ைய ண்டாக் ம் ேநாய்; any disease causing inflammation of the internal organ or organs of the body, such 
as Phthisis, Stomatitis, Hepatitis, etc. (சா.அக.);.

     [அழல் +  ணி.]

அழற் த்தம்

 
 அழற் த்தம் aḻṟpittam, ெப. (n.)

    த்தேநாய் வைக; a kind of bilious disease (W.); (ெச.அக.); -

   உடம் ற் த்தக்ெகா ப் னால் இளைம ல் ம ரந்ைரத்  உடம்  ெவ த் க் கைடக்கண் வந் , 
அ வம் (ஞானம்); ேப ம் ஒ வைகப் த்தேநாய்; a disease peculiar to young people characterised by premature 
greyness of the hair, anaemia, inflammation of the corner of the eyes, etc., due to excessive heat in the body arising from the 
deranged condition of the bile. Such persons are inclined to philosophical discussions, a kind of mania (சா.அக.);.

     [அழல் +  த்தம்.]

அழற் ண்

 
 அழற் ண் aḻṟpuṇ, ெப. (n.)

    வந்  அரத்தம் வ ம் ண் (இங்.ைவ.);; inflamed bleeding sore or ulcer.

     [அழல் +  ண்.]

அழற் ற்

அழற் ற்  aḻṟpuṟṟu, ெப. (n.)

   ெவள்ைள ல் எரிசைதைய உண்டாக் ம் ஒ வைகக் கண்ேணாய் ( வரட.் 266);; an eye disease 
creating an outgrowth in the white of the eye which causes burning sensation.

     [அழல் +  ற் .]

இ  ணமாக்க யாத  (incurable); என்ப  சா.அக.  ற் .

அழற்றடம்

அழற்றடம் aḻṟṟaḍam, ெப. (n.)

    க்காய் கலம்; vessel containing fire.

     "அழற்றடம் ைர  ம ஞ் ரம்" ( க்ேகா. 202, ெகா );.

     [அழல் + தடம். தட = ெபரிய. தட → தடம் = ெப ம்பாைன,  டா.]
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அழற்றாரன்

அழற்றாரன் aḻṟṟāraṉ, ெப. (n.)

   மகாரம்; the sacred mystic letter ma. It is so called because it represents one of the 5 psychic centres situated in the 
navel region containing gastric fire (சா.அக.);.

     [அழல் + தாரன். தாரன் என்ப  தாரணன் என் ம் வடெசாற் ரியா க்கலாம். Skt. dhBraரa → த. 
தாரணம் → தாரணன் = ெகாண்  அல்ல  தாங்  நிற்ப .]

அழற்

அழற்  aḻṟṟi, ெப. (n.)

   1. அழற் ; inflammation (சா.அக.);.

   2. எரி ; burning sensation (சா.அக.);.

   3. எரியசெ்சய்வ ; that which causes burning.

   4. கண்ைணச ் ற் ம் ேபாட்ட ேபாற் க ப் ண்டா , வ ேயற்பட் க் கைடக்கண்களில் 
க்கங் கண் , இளஞ் வப்பா ப் ைள கட் , ெநற் , கன்னம் ஆ ய இடங்களில் அ க வ ைய 
ண்டாக் ம் ஒ  கண்ேணாய்; A mucopuulent inflammation of the conjunctiva, marked, by a dark ring round the eyes, 

with pain and swelling in the corners of the eye (சா.அக.);.

     [அழல் (த. .); → அழற்  ( . .); → அழற் . 'இ'  . த. ஈ .]

     'அழற்  என் ஞ் ெசால் 'அழற் ' என் ம் ற ைன னின்  ரிந் ப்பதால், அழற் , எரி  
என் ம் தன் ைனப்ெபா ள்கள் அத் ைணப் ெபா த்தமானைவயல்ல.

அழற் -தல்

அழற் -தல் aḻṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெவம்ைமெசய்தல்; to burn, scorch, heat, cauterise; cause smarting as a burn, or a caustic, or a poison; to inflame, 
irritate.

     "அழற் ய பல்க ர"் (கந்த . ேதவ.  ப்பரங். 6); (ெச.அக.); (சா.அக.);.

   2.  டல்; to burn, to make sore.

   3. ெவம்ைம றல்; to cauterise or to cause smarting pain by the use of a came.

   4. (க ங்காய்சச்லால்);  ன் றல் (வாதைனப்படல்); அல்ல  அலற் தல்; to be in anguish as in virulent fever.

டல் என்ப  ெவம்ைமெசய்தல் என்ப ல் அடங் ம். ெவம்ைம தல் என்ப  ற ைனப் ெபா ட் ப் 
ெபா ந்தா . அலற் தல் என்ப  ெபா வாகப் தற் தைல ம் லம்பைல ேம க் ம். அலற் தல் 
ேவ ; அழற் தல் ேவ .

     [அழல் (அழ தல்); (த. .); → அழற்  ( . .);. அழற் தல் = அழலசெ்சய்தல்.]

அழ

அழ  aḻṟu, ெப. (n.)

   ேச ; mire.

     "அழறலர ்தாமைர" ( வ். இயற்.  த். 58);.

     [அள் தல் = ெந ங் தல், ெச தல்,  ழம் தல். அள் → அளல் → அள  =  ைழேச , ேச . அள  → 
அழ .]

அழ  என் ம் வ வம் ஏட் ப் ைழயாக க்கலாம்.

அழன்

அழன் aḻṉ, ெப. (n.)

   1.  ணம்; corpse, carcase.

     "அழென னி ெகட வல்ெல த்  ேம" (ெதால். எ த் .  ள்ளி, 59);.

   2. ேபய் ( ங்.); ; evil spirit, devil.

     [அ  → அழம் → அழன். அ தல் = ெக தல், சாதல்.]

அழன்மண்

 
 அழன்மண் aḻṉmaṇ, ெப. (n.)

    த்தால் எரிசச்ைல உண்டாக் ம் மண், உவரம்ண்; fuller's earth (சா.அக.);.

     [அழல் + மண், அழ தல் = எரிதல்.]
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அழன்மண்ெவ ப்
ங்ேகா

 
 அழன்மண்ெவ ப் ங்ேகா  aḻṉmaṇveduppuṅāpi, ெப. (n.)

    ழல் ஆெதாண்ைடசெ்ச ; common caper, Capparis aphylla (சா.அக.);.

அழன் ழன்

 
 அழன் ழன்  aḻṉṟuguḻṉṟu,  .எ. (adv.)

   நாட்பட்ட ணம்ேபால் அ க் ழ ழத் ; in a putrefied or decomposed state as a corpse.

அந்தப் ணம் அழன் ழன்  வந்  ேசரந்்த .

     [அழ தல் = ெவந்த ேபாலாதல்.  ழ தல் =  வ தல். அழல் +   - அழன் .  ழல் +   -  ழன் . ' ' 
இ.கா. .எ. ஈ . 'அழன் ழன் ' எ ைக மர ைணெமா .]

அழனம்

அழனம் aḻṉam, ெப. (n.)

    ணம்; corpse.

     [அழன் → அழனம். 'அம்' ஒர ்ஈ .]

அழன் பாரக்்க;see alan.

 அழனம் aḻṉam, ெப. (n.)

   1.   ( ங்.);; fire.

   2. ெவம்ைம ( ங்.);; heat.

     [அழல் → அழன் → அழனம்.]

அழல் பாரக்்க;see alal.

அழனாகம்

 
 அழனாகம் aḻṉākam, ெப. (n.)

   ஒ வைக நச் ப் பாம்  ( ன்.);; a poisonous snake whose lick is said to cause burning sensation (ெச.அக.); —

   நா னால் நக் வதனால் எரிசச்ைல ண்டாக் ம் ஒ வைக நாகப்பாம் ; a poisonous cobra causing a 
burning sensation by its mere licking (சா.அக.);.

     [அழல் + நாகம்.]

நாகம் என்ப  பாம் னத் ன் ெபா ப் ெபயர.் நகரந்்  ெசல்வ  நாகம். நல்ல பாம்  பாம் னத் ற் 
றந்த  அல்ல  தைலைமயான  என்ப பற் , ெபா ப் ெபயரா ம் க்கப்ப வ  மர . அதனால் 

நாகப்பாம்  என் ம் வழக்ெக ந்த . பாம்  என் ம் ெபா ப்ெபயர,்  தற்காலத் ல் நல்லபாம்ைபேய 
றப்பாகக் த் ப் ன்னரப்் ெபா ப்ெபயரா ற் . இங்ஙனம் நாகம், பாம்  என் ம் இ ெபய ம் 
ரண்பட்ட வழக் மாற்றம் ெபற் ள்ளன. இதன் ளக்கத்ைத நாகம், பாம்  என் ம் உ ப்ப களிற் 

காண்க.

அழனிறக்கட ள்

 
 அழனிறக்கட ள் aḻṉiṟakkaḍavuḷ, ெப. (n.)

   அழ ன் ெசந்நிறங்ெகாண்ட வெப மான்;Śiva, having the hue of fire.

     "ஆலவா  னழனிறக் கட ள்" (இைற. உைர);.

     [அழல் + நிறம் + கட ள் ( க்கரணத்ைத ங் கடந்த தல் ேதவன்);.]

ஒ சார ்பண்ைடத்த ழர,் கட ைள ெந ப் ன் ற்ைறச ் றப்பாகக் ெகாண்டதாகக் க ன னால், 
அதன் நிறத்ைத அவ க்  ஏற்  அவைனச ் வன் ( வந்தவன்); என்றனர.்
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அழனீர்

 
 அழனீர ்aḻṉīr, ெப. (n.)

   ெதன்னங் கள்; coconut toddy (சா.அக.);.

     [அழல் + நீர.்]

ெதன்னங் கள் உடம் ற் ச ் டை்டத் த வதால் அழனீர ்எனப்பட்ட . ெவப்பக் கால அைரயாண்  
ளிரச்் த ம் பனங் கள் ம்,  ளிரக்ால அைரயாண்  ெவப்பந் த ம் ெதன்னங்கள் ம் வ ம் 

இயற்ைக யைமப்  கவனிக்கத் தக்க .

அழாக்

அழாக்  aḻākku, ெப. (n.)

   அழாக் , ஒ  கத்தலள ; a measure of capacity, 1/8 of a measure.

     " ரிய மழாக் டற் த்த ழக் " (தணிைகப் . அகத் ய, 308);.

     [அைர ழக்  → ஆழாக்  → அழாக் .]

அழாந்ைத

அழாந்ைத aḻāndai, ெப. (n.)

   அழான் என்பவனின் தந்ைத; father of Alan.

     'அழான் ழான் என நி த் த் தந்ைத என வ த் , நிைலெமா  னகர ம் வ ெமா த் தகர ம் 
அகர ங் ெக த் , அழாந்ைத ழாந்ைத என க்க' (ெதால். எ த் .  ள்ளி. 53, நச.் உைர);.

அழால்

 
 அழால் aḻāl, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   அ ைக; weeping, crying.

     [அ  + ஆல் (ெதா. ெப. ஈ );. ஒ.ேநா.: எ  - எழால்.);

அழாஅல்

அழாஅல் aḻāal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   அ ைக; weeping, crying.

     "அழாஅன் மறந்த ன்றைலச ் றாஅர"் ( றநா. 46 : 5-6);.

     [அழல் → அழாஅல். அழால் → அழாஅல். இைவ அளெபைட.]

அளெபைடச ்ெசால் ெசய் ட் ரிய ெசயற்ைக வ வமாதலால், அகர த ல் இடம்ெபற 
இயல் ெசாற்ேபால் அத் ைண ஏற்றதன் .
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அ -தல்

அ -தல் aḻidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. நாசமாதல்; to perish, to be ruined or destroyed.

   2.  ைததல், ெக தல்; to decay, to be mutilated, to collapse.

     "ஆரவண்ட ல ம்" (ைநடத. ைகக் . 10);.

   3. ெசலவாதல்; to be spent, used up, sold out, exhausted.

என்னிட ந்த சரக்ெகல்லாம் அ ந் ட்ட .

   4. தவ தல்; to fail, to be frustrated.

     "நீ ைரத்த ெதான்  ம ந் ல ." (கம்பரா.  த்த,  ைதகளங், 30);.

   5. நிைலெக தல்; to lose one's standing, to be reduced to lower state, to become bankrupt.

அ ந்த .

   6. ேதாற்றல்; to be defeated.

     "வா  ல ந்ெத ந்த" (ேதவா. 3.297 : 3);.

   7. காதலால் உ தல்; to melt with love.

   8. பரி ரத்ல்; to sympathise with.

     " ணரந்்த ெநஞ்செமா ட ந் ெத ர ்  ப் ம்" (ெதால். ெபா ள். -933. 40);.

   9. வ ந் தல்; to suffer, to be troubled.

     " ணயத் றத்தாற் ேசார் கண் ட ம்" (ெதால். ெபா ள். கற் , 9);.

அ -த்தல்

அ -த்தல் aḻittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நாசஞ்ெசய்தல்; to destroy, exterminate.

     "உலக த்  நிற் ம் ஒ ெப ங் கட ள்" (கந்த . மேகந் நகர . 6);.

   2. ெக த்தல்; to ruin, damage.

   3. ப த்தல்; to vilify, abuse, slander.

     'அ த் ச ்ெசான்னவா ' (தக்கயாகப், 494, உைர);.

   4. கைலத்தல்; to efface, obliterate.

     "ேகால ம த்  யா ம்" ( வ். நாய்ச.் 2:5);.

   5. நீக் தல்; to leave off, bring to a close.

     "அைசவர சற் ர தெ்தான்  பா த்ைத" (க த். 131 . 34);.

   6.  ைலத்தல்; to disarrange.

     "ஈ சால் ேபார த் " ( வக. 59);.

   7. மறப் த்தல்; to cause to forget.

     "ெபாய்த ல த் ப் ேபானா ெரா வர"் ( லப். 7 : 43);.

   8. உள்ளைத மாற் தல்; to change the form or mode of

     'உைட ைனப் பலகா  ம த் த்தல்' (ெதால், ெபா ள். ெமய்ப். 14, ேபரா. உைர);.

   9. ெசலவ த்தல்; to spend.
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அ

அ  aḻi, ெப. (n.)

   1. ேக ; ruin, destruction.

     "அ வந்த ெசய் ம்" ( றள், 807);.

   2. ைவக்ேகால்; straw.

     "உ த ேநான்பகட ன் றாங் " ( றநா.125 :7);.

   3. ைவக்ேகா ம் ெதாட்  அல்ல  அைடப் ; crib for straw.

   4. அளித்தட்  ( ரா ); ; lattice.

ம. அ .

   5. வ த்தம், மனேநா ; grief, mental pain.

     "அ தக மாஅந்தளிர ்ெகாண்ட ேபாழ் னான்" (க த். 143:27);.

   5. இரக்கம்; pity.

     "அ வரப் பா  வ ந ம்" ( ற. 158: 17-18);.

   7.  ; excessiveness.

     "அற்றா ர ப  ரத்்தல்" ( றள், 226);.

க. அ  ;  . அளி னி.

     [ஒ  → அ . 'அ '  தனிைலத் ெதா ற் ெபய ம் ெதா லா  ெபய ம்.]

ைவக்ேகால் =  ரந்்த .ெநற்ப ரின் ைதந்தநிைல. மனேநா  = மனநிைலய . இரக்கம் அதன் 

அ கட்

அ கட்  aḻigaṭṭu, ெப. (n.)

   1. ஒன்ைற அ த்தற்காகச ்ெசய் ம் எ ரச்ெ்சய்ைக; an action in opposition to another action, counteraction 
(சா.அக.);.

   2. ெபாய்ச் ட் ; fabrication to deprive another of his rights, forgery (W.);.

   3.  ண் சாக் ப்ேபாக் ; lame excuse, pretence (W.);.

   4. தைட; obstacle, impediment, hindrance.

   5. நஞ்ைச க் ம் மாற் ; antidote.

   6. நஞ்ைசப் ேபாக் ம் மந் ர மாற் ; magic power by which the effects of poisons are counteracted.

   7. மாற்  மந் ரம்; magic counteracting magic.

     ['அ கட் '  ைனதெ்தாைக. 'கட் '  த. ெதா. ஆ .]

அ கைட

 
 அ கைட aḻigaḍai, ெப. (n.)

    க கக் ெகட்ட ; the worst.

     ['அ கைட'  ைனதெ்தாைக. 'கைட' பண். ஆ .]

அ கண்

அ கண் aḻigaṇ, ெப. (n.)

   1. பாரை்வையக் ெக க் ம் ஒ வைகக் கண்ேணாய்; an eye disease causing blindness.

   2.  ட் க்கண்; blind eye.

க. அ கண்

அ கண்

 
 அ கண்  aḻigaṇṭi, ெப. (n.)

   கஞ்சன்,  னா ; niggard, miser.
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அ கண் ரித்தல்

 
 அ கண் ரித்தல் aḻigaṇpirittal, ெப. (n.)

   கண் க ம் வ த்  ன்ேமற் சைத க் கண்ைணச ் ற் ப் ண்ணாக் ப் ைள கட் ம் 
ஒ வைகக் கண்ேணாய்; a form of ophthalmia marked by severe inflammation all round the eye and a mucopurulent 
discharge with swelling and excessive pain (சா.அக.);.

அ கரப்பான்

 
 அ கரப்பான் aḻigarappāṉ, ெப. (n.)

   படர ்தாமைர ேநாய் ( ைவ);; ringworm (Pond.);.

     [அ  =  ந்த, க ைமயான.]

கரப்பான் பாரக்்க;see karappan.

அ க

அ க  aḻigaru, ெப. (n.)

   1. அ ந்த ைன; an undeveloped ovum (சா.அக.);.

   2. க வ , ெசத் ப் றந்த ள்; aborted foetus (W.);.

     ['அ க '  ைனதெ்தாைக.]

க  பாரக்்க;see karu.

அ கன்

அ கன்  aḻigaṉṟu, ெப. (n.)

   1.  ைதந்  ம் லங் க் க  ( ைவ);; aborted foetus, in animals (Pond.);.

   2. ெசத் ப் றக் ம் லங் க் ட் ; still-born young of animals.

     ['அ கன் '  ைனதெ்தாைக.]

கன்  பாரக்்க;see kanru.

அ  கால்

 
 அ  கால் aḻikāl, ெப. (n.)

    ரச்் யால் அ க்கேவண் ய ெவற் ைலத் ேதாட்டம் (P.T.L.);; betel-leaf garden where the vines having 
become old and unproductive are to be destroyed.

     ['அ கால்'  ைனதெ்தாைக, ெகா க்கால் → கால் ( க்கம்);.]

ெகா க்கால் பாரக்்க;see kodi-k-kal.

அ கா

 
 அ கா  aḻikāli, ெப. (n.)

    ண்ெசல  ெசய்ேவா-ன்-ள் (இ.வ.);; spendthrift, extravagant person (Loc.);.

     ['அ கா '  ைனதெ்தாைக. ஒ கா. U. qawwali → த. கா  = மனம் ேபானப  நடப்பவன்.]

அ ரந்

 
 அ ரந்  aḻigirandi, ெப. (n.)

    ணரச்் ப் ண்ேணாய் வைக; sloughing venereal ulcer (W.);.

     [அ  = க ைமயான. Skt. granthi → த.  ரந் .]

823

www.valluvarvallalarvattam.com 823 of 19068.



அ ட்டம்

 
 அ ட்டம் aḻiguṭṭam, ெப. (n.)

   உடம்  வ ம் ண்கள் (இரணங்கள்); ஏற்பட் ச ்சைதய த் ன் த் ம் ஒ வைகக் ட்ட 
ேநாய்; a kind of severe leprosy marked by sloughing ulcers and gangrene all over the body (சா.அக.);.

     ['அ ட்டம்'  ைனதெ்தாைக. ேமனி வ ம் ெவண்ணிறமாய் மா வ  ெதா ேநாய் என் ம், 
ைககால் அ க் வ  ட்டம் என் ம் ெபயரெ்பற்றனேபா ம்!  ள் →  ட்  →  ட்டம் =  ைம.]

ட்டம் பாரக்்க;see kuttam.

அ ட்

அ ட்  aḻiguṭṭi, ெப. (n.)

   1.  லங் களின் வ ற் னின்  ைதந் ங் க ; aborted foetus in animals (W.);.

   2. வ ற் ல் இறந்  ெவளிேயற்றப்பட்ட ள்; the lifeless foetus expelled as a result of abortion (சா.அக.);.

   3. வ ற் ல் இறந்  ெவளிேயற்றப்பட்ட ழந்ைத; still-born child or aborted dead child.

     ['அ ட் '  ைனதெ்தாைக.]

ட்  பாரக்்க;see kutti.

அ நன்

அ நன் aḻigunaṉ, ெப. (n.)

   ேதாற்றவன்; defeated person, one who is ruined.

     "அ நர ் றக்ெகாைட" ( . ெவ. 3:20, ெகா );.

     [அ ன்றான் → அ ன்னான் → அ ன்னான் → அ ன்னன் → அ னன் → அ நன் 
( ைனயா. ெப.);.]

ன்  பாரக்்க;see kinru.

அ ளம்

 
 அ ளம் aḻiguḷam, ெப. (n.)

   நீரவ்ற்  ன் க் ன்ற அல்ல  த்த ளம்; a nearly dried up tank or pond in which fishing operations have 
been carried out or are being carried out.

அ ெகா க்கால்

 
 அ ெகா க்கால் aḻigoḍiggāl, ெப. (n.)

    ரச்் யால் அ க்கப்ப ன்ற அல்ல  அ க்கப்படேவண் ய ெவற் ைலத் ேதாட்டம்; betel-leaf 
garden where the vines have become unproductive and are being or have be destroyed.

     [அ  + ெகா  + கால். 'அ ெகா க்கால்'  ைனதெ்தாைக.]

ெகா க்கால் பாரக்்க;see kodi-k-kal.

அ சச்ாட்டம்

அ சச்ாட்டம் aḻiccāṭṭam, ெப. (n.)

   1. அ ம் ,  ம் ; wickedness.

     "அ சச்ாட்டங் ேமா?" ( பரம். பன். பக். 343);.

   2. ெபாய்வழக் த் ெதா ப் ; false litigation.

     [அ  = ெக . சாரத்்  → சாட்  → சாட்டம் =  றரே்மல் ( ங்காகப்); ப மத் தல்.]

அ சச்ாட் யக்கா
ரன்

அ சச்ாட் யக்காரன் aḻiccāṭṭiyakkāraṉ, ெப. (n.)

   1. அ சச்ாட் யம் ெசய்பவன்,  ம்  ெசய்பவன்; unjust and wicked person.

   2. ெபாய்வழக்ைக எ ப் றவன்; one who incites false litigation.

     [அ  = சாட் யம் + காரன். 'காரன்' உைடைம த்த ஆ. பா. ஈ .]

அ சச்ாட் யம் பாரக்்க;see ali-c-cattiyam.
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அ சச்ாட் யம்

அ சச்ாட் யம் aḻiccāṭṭiyam, ெப.  (n.)

   1. அ ம் ,  ம் ; wicked nature, persisting in evil conduct.

வாங் ன கடைனக் ெகாடாமல் அ சச்ாட் யம் பண் றான்.

     [அ  + ேக . சாட்  → சாட் யம் = ெபாய்க் ற்றஞ் சாட் தல்,  றரே்மற் ப மத் தல்.]

வஞ்சகம், ெபாய் என்  ெபா ள்ப ம் Skt. Sathya என் ம் வடெசால் ன்  'சாட் யம்' என் ம் 
ெதன்ெசால் ரிந் ள்ளதாகச ்ெசன்ைன யகர த  க் ன்ற . வடெசாற்  ல ல்ைல. சாட்டம் 
என் ம் வ ம் த ள்ள . 'அ சச்ாட் யம் பண் தல்' என்ப  கல்லா நாட் ப் ற மக்களிைட ம் 
தாழ்த்தப்பட்டவரிைட ம் ெப வழக்காக வழங் ன்ற . ஆதலால், 'சாட் யம்' ெதன்ெசால் ெலன்ேற 
இங் க் ெகாள்ளப்பட்ட .

அ ெசய்-தல்

அ ெசய்-தல் aḻiseytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெக த்தல்; to spoil, ruin, destroy.

   2. கற்ப த்தல்; to deflower the virginity of a women.

     "கன்னிைய ய ெசயக் க  ேனான்" (கம்பரா. அேயாத். பள்ளி. 110);.

அ ெசல

அ ெசல  aḻiselavu, ெப. (n.)

   1. ேதாட்ட வளரச்் ,  த்தம் த யவற் ற் ச ்ெசல் ஞ் ெசல  (இ.வ.);; expense incurred in improving 
gardens (Loc.);.

   2.  ண்ெசல ; prodigality.

     ['அ ெசல '  ைனதெ்தாைக. ெசல் → ெசல .]

அ ஞ்ச

 
 அ ஞ்ச  aḻiñjagi, ெப. (n.)

   ெப ஞ்ெச ப்பைட அல்ல  ெச ப்பைட; a medicinal herb, Coldenia procumbens (சா.அக.);.

அ ஞ் ேய

 
 அ ஞ் ேய  aḻiñjiyēṟi, ெப. (n.)

   ஏற ஞ் ல்; a kind of alinjil tree.

அ ஞ் ல் பாரக்்க;see alinjil.

அ ஞ் ல்

அ ஞ் ல் aḻiñjil, ெப. (n.)

   மரவைக; sage. leaved alangium, Alangium lamarckii.

ம. அ ஞ்ஞில்

     "அ ஞ் ல  மா தத்ைத ையயத்ைதத் தாழ்த் ம்

ஒ ஞ்ச த் தத்ைத யரத்் ம் -  ஞ் ழாங்

ட்டெம  ேநாயகற் ங் ம ந் ெதய் ல்

ட்ட ெமனவ ந்  ேதர"் (பதாரத்்த 219);.

அ ஞ் ல் ைர நாட்பட்ட லக்க சச் க் ப் (chronic dysentery); பயன்ப த்தப்ப ம் 
ட் சச்ரக் க ள் ஒன்  (சா.அக.);. அ ஞ் ல்ேவரச் ்சா  க்ெகால்  (worm-killer);. 

அ ஞ் ெலண்ெணய் மைறப்  ைம ெசய்தற் ம் வ யத் ற் ம் பயன்ப ம்.

 It is used for preparing a magic paint used for rendering oneself invisible and also for enticement (சா.அக.);.

அ ஞ் ற்படை்டக் க க்  (கஷாயம்); ஊைத (வாத); ேநாய்,  ட்டம் த யவற்ைறப் ேபாக் ம் 
(சா.அக.);.

அ ஞ்
அ ஞ்  aḻiñju, ெப. (n.)

அ ஞ் ல் பாரக்்க;see alinjil (ைதலவ. ைதல. 72);.
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அ ஞ் க்கா

அ ஞ் க்கா  aḻiñjukkāṭu, ெப. (n.)

   அ ஞ்  நிைறந்த பாைலநிலம்; desert covered with alimil.

     'ெப டாய னானவன் அ ஞ் க்கா ேடறப்ேபாக' (ஈ , 6 2,  ர.);.

அ த்த த்

அ த்த த்  aḻittaḻittu,  .எ. (adv.)

    ம்பத் ம்ப; again and again.

     "அ த்த த்  வாகம் பண் மா ேபாேல ம்" ( வ்.   ெந ந் 16,  யா.);.

     [அ  → அ த்  (இ.கா. .எ.);. 'அ த்த த் ' பன்ைம த்த .எ. ெதாடர.்]

ேம ம் ேம ம் அ ெசய்த என்ப  இயல் ெபா ள் ;  ம்பத் ம்ப என்ப  அணி யற் ெபா ள்.

அ த் யங்காட் -
தல்

அ த் யங்காட் -தல் aḻiddiyaṅgāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    கத்ைத அ வ ப்பாகத் ரித் க் காட்  ஒ வைரப் ப த்தல் (ெநல்ைல);; to make faces at someone 
(Tn.);.

என்ைனப் பாரக்் ம்ேபாெதல்லாம் அ த் யங் காட் றான் (உ.வ.);.

     [ஒ கா. அ த்  + ஒ யம் + காட் . அ த்தல் = மாற் தல்,  ரித்தல். ஒ யம் = அழ . காண் (த. .); 
→ காட்  ( . .);.]

அ த்

அ த்  aḻittu, இ.கா. .எ. (p. parti)

   1.  ம்ப ம்; again.

     "அ த் ப் றந்தனனா " ( றநா. 383 :16);.

   2.  ன் க் ப் ன் ரணாக; contrarily.

     "வ த் னாள் ம் ேனனாக அ த்த தாள்" ( றள், 1317);.

     [அ  → அ த்  (இ.கா. .எ.);.]

அ ெசய்  என்ப  இயல் ெபா ள் ;  ம்ப ம் என்ப  அணி யற் ெபா ள்.

அ த் செ்சால்( )
-தல்

அ த் செ்சால்( )-தல் aḻidduccolludal,    8 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   இ த் க் தல்; to state contemptuously.

     'அ த் ச ்ெசான்னவா ' (தக்கயாகப், 494, உைர);.

     [அ த்  + ெசால்.]

அ த் ைர

அ த் ைர aḻitturai, ெப. (n.)

   இ த் ைர; word of contempt.

     'அடா ெவன்ப  அ த் ைர' (தக்கயாகப், 508, உைர);.

     [அ த்  (இ.கா. .எ.); + உைர (ெதா.ஆ. .);.]

அ தக

அ தக  aḻidagavu, ெப. (n.)

    யரம்; grief.

     "அ தக ள்ளெமா டரற் ன னா " (மணிேம. 12: 43);.

     [அ  + தக , த  → தக  (ெதா. ெப.); = தன்ைம,  ணம்.]

அ தகன்

அ தகன் aḻidagaṉ, ெப. (n.)

    ய ெவா க்கத் தான் (கந்த .  த்த த மேகா. 78);; man of depraved character, wicked person.

     [அ  =  ய, ெகட்ட த  → தகம் (த , தன்ைம); → தகன் = தன்ைமயன், ெந யன், ஒ க்கத்தான்.]

826

www.valluvarvallalarvattam.com 826 of 19068.



ஆ தைல

ஆ தைலāḻidalai, ெப. (n.)

   1. தைலேயா ; skull.

     "அ தைல யங்ைக ேலந் " (ேதவா. 1. 40 :7);.

   2. தைலேயாட் மாைல ( ங்.); ; garland of skulls worn by Śiva.

     ['அ தைல'  ைனதெ்தாைக. 'தைல' ஆ .]

அ

அ  aḻitū, ெப. (n.)

   1. அ  (நன். 263, ம ைல.);; hermaphrodite human being.

   2. ேப ; an impotent man (சா.அக.);.

     [அ  = ெகட்ட  = வ ைம, ஆண்ைம. அ  (அன்ெமா தெ்தாைக); = ஆண்ைம ல்லாதவன்.]

அ உ

 
 அ உ aḻitūu, ெப. (n.)

அ  பாரக்்க;see ali-tii.

     [அ  → அ உ (அளெபைட);.]

அ ந்தவள்

 
 அ ந்தவள் aḻindavaḷ, ெப. (n.)

   கற்ப ந்தவள்; fallen woman.

     [அ  → அ ந்த → அ ந்தவள் (அ ந்த + அவள்);.]

அ ந்ெதா ந்

 
 அ ந்ெதா ந்  aḻindoḻindu, இ.கா. .எ. (p.parti)

    கக்ெகட் , அ ேயாட ந் ,  ற் ம் வழக்கற் ; having been completely destroyed, ruined, having become 
completely dead.

     "ஆரியம்ேபால் உலகவழக் க ந் ெதா ந்  ைதயா ன் ரிளைமத் றம் யந் " (மேனான். த. 
வா.);.

     [அ ந்  + ஒ ந் . 'அ தெ்தா ந் ' எ ைக மர ைண ெமா .]

அ ந்ேதாைரநி த்
தல்

 
 அ ந்ேதாைரநி த்தல் aḻindōrainiṟuttal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   ெகட்ேடாைர நன்னிைலப்ப த்தல், ேவளாண்மாந்தர ்இயல் க ள் ஒன்  ( வா.);; rehabilitating ruined 
men, a characteristic of the Velāla.

அ ேநாய்

 
 அ ேநாய் aḻinōy, ெப. (n.)

    ட்டம் (இ.வ.);; leprosy (Loc.);.

     ['அ ேநாய்'  ைனதெ்தாைக.]

அ ப்ப த் -தல்

அ ப்ப த் -தல் aḻippaḍuddudal,    2  . . (v.caus.)

   தவசக் க ைரக் கடா ட் ழக் தல்; to thresh the grain with cattle.

     "ஆள ப் ப த்த வாேள ழவ" ( றநா. 368:13);.

     [அ  = ைவக்ேகால். ப தல் (த. .); = உண்டாதல். ப த்தல் ( . .); = உண்டாக் தல்.]

827

www.valluvarvallalarvattam.com 827 of 19068.



அ ப்பன்

அ ப்பன் aḻippaṉ, ெப. (n.)

   1. நாசஞ்ெசய்பவன்; the destroyer.

     "ஆ த் தவ ைடய க வ த்த வ ப்ப ர"் ( வ். ெபரியாழ்.4.8: 6);.

   2.  ன் பவன்; one. who is sorrow-stricken.

     "அ ப்பனாய் வாழ மாட்ேடன்" (ேதவா. 4. 52:2);.

க. அ ப்பான்

     [அ  → அ ப்  → அ ப்பன்.]

அ ப்பாங்கைத

 
 அ ப்பாங்கைத aḻippāṅgadai, ெப. (n.)

    கைத (ெநல்ைல); ; riddle, puzzle, conundrum (Tn.);.

நான் ஓர ்அ ப்பாங்கைத ேபா ேறன்; அ க் றாயா?

ம. அ ப்பாங்கத

     [அ த்தல் =  கைத த்தல். அ  → அ ப்பான் (அ க்கப்ப வ ); + கைத - அ ப்பான்கைத 
→ அ ப்பாங்கைத.]

அ ப்பாளன்

அ ப்பாளன் aḻippāḷaṉ, ெப. (n.)

   தட்டான் (ஈ , 5. S:1);; goldsmith.

     [அ த்தல் = உ க் தல். அ ப்  = ெபான் க் தல். 'ஆளன்' ஆ.பா. ஈ . அ ப்பாளன் = 
ெபான் க் த் தட்டான்.]

அ ப்பாளி

 
 அ ப்பாளி aḻippāḷi, ெப. (n.)

    ண்ெசலவாளி (உ.வ..);; spendthrift (Com.u.);.

     [அ  → அ ப்  (ெதா.ெப.);. ஆள் → ஆளி (ஆ.பா. ஈ );.]

அ ப் ண்டம்

 
 அ ப் ண்டம் aḻippiṇṭam, ெப. (n.)

   க வ ந்த ண்டம்; an aborted foetus, Ambloma (சா.அக.);.

     [அ  = அ .  ண்  →  ண்டம் =  ரட் , சைதத் ரள்,  ள், க .]

அ ப்

அ ப்  aḻippu, ெப. (n.)

   1. ெக ப் , நாசஞ் ெசய்ைக; destruction.

     "க மம ப் பளிப் " ( வ். இயற்.  தற். 5);.

   2.  ற்றம் ( வா.);; fault.

     [அ  → அ ப்  (ெதா.ெப., ெதா.ஆ .);.]

அ ப

அ ப  aḻibasi, ெப. (n.)

   1. க ம்ப ; abnormal increase in the sensation of hunger, Hyperorexia (சா. அக.);.

   2. ெகால் ம் ப ; killing hunger.

     "அற்றார ப  ரத்்தல்" ( றள், 226);.

     ['அ ப '  ைனதெ்தாைக.]
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அ ப -தல்

அ ப -தல் aḻibaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1.  ைததல், மைறதல்; to be erased.

   2. ெசலவாதல்; to be spent.

     [அ ப தல் = அ ப தல் அல்ல  அ க்கப்ப தல்.  ன்ன ல் 'ப ' ெபா த் . .;  ன்ன ல் 'ப ' 
ெசயப்.  . .]

அ பயல்

 
 அ பயல் aḻibayal, ெப. (n.)

   ெகட்ட நடத்ைதப் ைபயன் (இ.வ.);; good-for-nothing fellow, naughty boy (Loc.);.

     ['அ பயல்'  ைனதெ்தாைக. ைப → ைபயல் → பயல்.]

அ பா

அ பா  aḻipāṭu, ெப. (n.)

   அ ; destruction.

     "அ பா ல்லாத கட ன்" (ேதவா. 2.222: 8);.

க. அ பா

     [அ ப  → அ பா  ( த. .ெதா.ெப.);.]

 அ பா  aḻipāṭu, ெப. (n.)

ற்பைன,

 sales.

     "இந்த மாதம் சரக்  அ பா  நன்றாக ள்ள "(இ.வ.);.

ம வ அ .

     [அ +பா ]

அ

அ  aḻibu, ெப. (n.)

   1. நாசம்; destruction.

     "ஒன்னாரந்ாட ரங் ன் " ( .ெவ. 3:8, ெகா );.

   2. ேதால் ; defeat.

     "அ பட லாற்றா ல ைற ேயன் " ( . ெவ. 8:19);.

ம. அ  ; க. அ  ;  . அ .

     [அ  → அ  → அ . ஒ.ேநா.: ந  → ந  → ந , அள → அள  → அள .]

அ ண்

அ ண் aḻibuṇ, ெப. (n.)

   1. அ ய ண் (இங். ைவ.. 302);; sloughing ulcer.

   2. ஆறாத ண்; a chronic ulcer.

   3. நாற்றப் ண்; a foul smelling ulcer (சா.அக.);.

     ['அ ண்'  ைனதெ்தாைக.]

அ ெபயல்

அ ெபயல் aḻibeyal, ெப. (n.)

   க மைழ; heavy and destructive rain.

     "அ ெபயல் காைல" (பரிபா. 10:1);.

     ['அ ெபயல்'  ைனதெ்தாைக. ெபய் → ெபயல் (ெதா. ஆ .);.]
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அ ம்பன்

 
 அ ம்பன் aḻimbaṉ, ெப. (n.)

    ம்  ெசய்பவன்; a habitual evil-doer.

க. அ ப

     [அ  → அ ம்  → அ ம்பன்.]

அ ம்

அ ம்  aḻimbu, ெப. (n.)

   1.  ம் ; evil deed, gross misdeed.

   2. ெவளிப்பைடயான ெபாய் (இ.வ.);; patent falsehood (Loc.);.

   3. அவ , ப ப் ைர; calumny, scandal.

   4. அன் ைறயான வழக்காட் ; unrighteous claim or plea.

     [அ  → அ ம் .]

அ ம

அ ம  aḻimadi, ெப. (n.)

   1. ெக ம ; folly leading to ruin.

   2. அ மானம் (இ.வ.); ; waste (Loc.);.

ம. அ ம  ; க. அ மன.

     ['அ ம '  ைனதெ்தாைக 'ம ' ( த.ெதா.ஆ .);. ம த்தல் = அள தல், க ய தல். ம  = அள , 
அளந்  அல்ல  க  யாய்ந்  அ ம் அ ப் லன்.]

அ ம ந்

 
 அ ம ந்  aḻimarundu, ெப. (n.)

   க ைவக் கைரக் ம் ம ந் ; an abortive drug, abortifacient (சா.அக.);.

அ மானம்

அ மானம் aḻimāṉam, ெப. (n.)

   அ ந்த , பாழான , அ ந்த அல்ல  பாழான அள ; that which is wasted or spent in vain, the amount of waste.

     ['அ மானம்'  ைனதெ்தாைக (அ ந்த அள );, ெதா ற்ெபயர ்(அ );. மாத்தல் = அளத்தல். மா + 
அனம் - மானம் (ெதா.ெப. ஈ ); = அள .]

     'மாத்தல்' என் ம் ைனசெ்சால் வழக்கற்ற . மா (1/20); என் ம் லக்கப் ெபயர ் த.ெதா.ஆ . 
மாத் ரம், மாத் ைர ெயன் ம் ெசாற்களில் 'மா' என்ப  தனிைல.

 அ மானம் aḻimāṉam, ெப. (n.)

ேதாட்டங்க க்  ஆ மா களால் ஏற்ப ம் அ :

 damage by cattle in the farm or garden.

     "ேதாட்டத் ல் ஆ கைள ட்  அவரக்ள் ெசய் ம் அ மானம் தாங்க ய ல்ைல". (ம.ெசா.அக.);.

     [அ +மானம்]

அ தல்

 
 அ தல் aḻimudal, ெப. (n.)

    லைவப் க் ேக  (உ.வ.); ; waste of capital (Com.u.);.

     ['அ தல்'  ைனதெ்தாைக. ' தல்' ஆ .]
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அ ேமய்சச்ல்

 
 அ ேமய்சச்ல் aḻimēyccal, ெப. (n.)

   ப ர ்( ம்); அ மா  கால்நைடகைள ேமய தல் (தஞ்ைச);; ruinous grazing of crops by cattle (Tj.);.

     ['அ ேமய்சச்ல்'  ைனதெ்தாைக. ேமய் → ேமய்சச்ல். 'சல்' ெதா.ெப. ஈ . தல் → சல்.]

அ யமா -தல்

அ யமா -தல் aḻiyamāṟudal,    5 ெச. . ., ெச. ன்றா . (v.i. & v.t.)

   1. ேநாயாற் க்கப்பட்  அைடயாளந் ெதரியாதப  உ வம் மா தல் (சா.அக);; to be reduced and wasted 
by disease so as to render identification difficult.

   2. அைடயாளந் ெதரியாதவா  தன் நிைலைய மாற்  ேவறாதல்; to so change as to obliterate one's 
identification.

     'தன்ைன ய ய மா ம் உத னவ ைடய' (ஈ , 4. 2:6);.

அ யல்

அ யல் aḻiyal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1. மனம் வ ந் தல்; agony.

   2. அ ; destruction, ruin, waste.

     [அ  → அ யல் (ெதா.ெப.);. 'அல்' ெதா.ெப. ஈ .]

அ யாதபத் னி

 
 அ யாதபத் னி aḻiyātabattiṉi, ெப. (n.)

   பாண்டவர ்ெபா மைன யான ெரளப ; Draupadi, the common wife of the Pāndavas.

     "ஐவரக்் ந் ேத , அ யாத பத் னி" (பழ.);.

     [அ  → அ யாத (எ.ம.ெப.எ.);. பத்  → பத்தன் (ஆ.பா.); - பத் னி (ெப.பா.); = கணவன் பத் ள்ள 
கற் ைட மைன .]

கணவன் பத் ள்ளவள் என்  ெபா ள்ப ம் பத் னி என் ந் ெதன்ெசால் ேவ : ப ெயன் ம் 
வடெசால் ன் ெபண்பாலான 'பத்நீ' என் ம் ெசால் ேவ . பத் , பத்தன், பத் னி என் ம் 
உ ப்ப கைளப் பாரக்்க.

அ யா யல்

 
 அ யா யல்  aḻiyāviyalpu, ெப. (n.)

     (Jain.); indestructibleness, one of the eight attributes of Arugan.

     [அ  → அ யாத → அ யா (ஈ. ெக. எ. ம. ெப. எ.);. இயல் → இயல்  = தன்ைம, ' ' பண். ெப. ஈ .]

அ யா ளக்

அ யா ளக்  aḻiyāviḷakku, ெப. (n.)

   நந்தா ளக்  (ரஹஸ்ய. 1335);; perpetual lamp.

     [அ  → அ யாத → அ யா (ஈ. ெக. எ. ம. ெப. எ.);.  ளங்  (த. .); →  ளக்  ( . .);.  ளக்  
(ெதா.ஆ. .); = ெபா ள்கைள ளங்கச ்ெசய் ம் டர.்  ளங்கசெ்சய்தல் = ேதான்றச ்ெசய்தல், 
காட் தல்.]

ெதய்வத்தன்ைமையக் காட் தற்  அல்ல  ெதய்வ ணரச்் ைய ஊட் தற் த் க்ேகா ல்களில் 
இர ம் பக ம் அைணயாமல் எரிய ம் ளக்  நந்தா ளக் . நந்தாைம = அ யாைம.

அ வ

அ வ  aḻivadu, ெப. (n.)

   ெக ; harm.

     'அவைனயாங் ழைம ெகாள்ள அ வ ண்ேடா' (இைற. 28, உைர);.

க. அளி

     [அ  → அ ம் (எ. கா. ெப. எ.); + அ  - அ ம  → அ வ  → அ வ . ' ' காலங்காட் ம் ெதா. 
ெப. ஈ .]
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அ வழக்

அ வழக்  aḻivaḻkku, ெப. (n.)

   1. அன் ைறயான வழக்காட் , ஒ ங்கற்ற வழக்காரம்; unjust law-suit.

     "வழக்ைக ய வழக் ச ்ெசய்ேதான்" (தனிப்பா.  . 1, பக். 18);.

   2.  ண் உறழ் (வாதம்);; unreasonable argument.

   3. இ ந்ேதார ், வழக் ; vulgar usage.

     'ஞ ற்  என்றாற் ேபால்வன லக் ன ம் வ மாெலனின், அைவ அ வழக்ெகன்  ம க்க' 
(ெதால். எ த் . ெமா . 31, இளம். உைர);.

     ['அ வழக் '  ைனதெ்தாைக. வ.ழங்  (த. .); → வழக்  (ெதா. ெப.);. 1. வழக்கா , 2. 
வழக் ப்பற் ய சசச்ர .]

அ வழக்  என்ப ம் இ வழக்  என்பேத ெபா ந் ம்.

அ வாய்

 
 அ வாய் aḻivāy, ெப. (n.)

    டல் க மணல் ேம  (இ.வ.);; sand bank at the mouth of a river or harbour (Loc.);.

     [க  → அ . வாய் = ஆற் வாய் ேபான்ற டல் கம்.]

அ வா

 
 அ வா  aḻivāyu, ெப. (n.)

   ந க்கார வளி (நவசச்ார வா );; sulphuretted hydrogen or hydrogen sulphide or hydrosulphuric acid (சா.அக.);.

     [அ  + Skt vayu. அ தல் = அ தல். அ ன ெபா ள்களி ந்  உண்டாவதால் இ  அ வா  
எனப்பட்ட . இைத ந க்கார வளி எனலாம். ந தல் = மக் தல், ெக தல். காரம் = க ைம. வளி = 
காற் .]

இ  கந்தக மணம் (வாசைன); கலந்ததாய்க் ெகட்ட நாற்றத்ைத ம் ஒ  காற் . ெச  ெகா கள் 
அ வதனா ம், உ ரிகள் ( ராணிகள்); இறந்  அவற் ன் உடல்கள் அ வதனா ம், சாக்கைடக் 
கால்வாய்களி ந் ம், இக் காற்  உண்டா ம். இ  மாந்த க் த் ங்ைக ைள க் ம்.  ைர 
மந் ரம் (லாயம்);, மாட் த் ெதா வம்,  கா , நீ சச்ாைல, நா ரிக் ஞ் சாைல, ேதாற் டங்  

த ய இடங்களில் இவ் வளி (வா ); பர க் ம் (சா.அக.);.
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அ

அ  aḻivi, ெப. (n.)

   க கம்; inlet to a backwater, mouth of a river.

     "அ  நின்ற வலரே்வரக்் கண்டல்'' ( ந் 340);.

இ  மாளிைகச ்ெசளரிப்ெப மாளரங்கன் ப ப் ற் ெகாள்ளப்பட்ட பாடம்.

உ.ேவ.சா. ப ப் ல் "அ வ நின்ற அலர ்ேவய் கண்டல்" என்  பாடம் ெகாள்ளப்பட் , அதற்ேகற்ப, 
'கடற்கைரப் பரப் ேல நின்ற மலைரப் ெபா ந் ய தாைழ' என்  ெபா ங் றப்பட் ள்ள . இ ேவ 
ெபா த்தமாகத் ேதான் ன்ற .

ஆதலால், "அ  நின்ற வலரே்வரக்் கண்டல்" என்ற பாட ம், 'க கத் ல்

நிைலத்த பர ய ேவைர ைடய கண்டல் மரம் என் ம் அதன் உைர ம், ெகாள்ளத் தக்கன வல்ல.

     "அ ' என்ற பாடேவ பா ம் உ.ேவ.சா. ப ப் ல் 'அ ' என்  க்கப்பட் ள்ள .

மாளிைகச ்ெசளரிப்ெப மாளரங்கன் ப ப் ன் ஆண்  1915. உ.ேவ.சா. ப ப் ன் ஆண்  1937. 
ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழகத் த ழ் அகர த ன் (Lexicon);  தன்மடல தற்ப  (அ-ஆ); 
ெவளிவந்த  1924. ஆதலால், ெசன்ைன அகர த ல் ெசளரிப்ெப மாளரங்கன் ப ப்ேப 
பயன்ப த்தப்பட்ட .

     "அேதா கம் காேரா ட  டல்

க க ெமன்றனர ்காய  மா ம்"

என்  ங்கலம் வதால், ெசளரிப்ெப மாளரங்கனார ்'அ ' என்ற பாடத்ைதச ் றந்ததாகக் 
ெகாண்டார ்ேபா ம்! அ த்த அ ,

     "க ெபயர ்ம ங்  ெனால்  ேயாதம்"

என்  வ வதால்,  ய  றல் என் ங் ற்றந் தங்காவா ,

அ

அ  aḻivu, ெப. (n.)

   1. ேக  ( ங்.);; destruction, ruin, loss.

   2.  ைம; sinful deed, immoral action, deviation from virtue.

     "அரக்கேரா ர  ெசய்  க வேரல்" (கம்பரா.  ட் ந்தா. வா வ. 79);.

   3. ெசல ; expenditure, expense.

     'ேவண் ம் அ க் ப் ெபா ைச ட் க்  ைவத்த' (S.I.I. ii, 69);.

   4. ேதால் ; defeat.

     "அ ம்  காைலக் ெகாங்ைகக் க ற் " (கந்த . அ ர. மாையப். 59);.

   5. மன ன்ைம; want of firmness of mind.

     "அ லா ற்ற க்கண்" ( றள், 625);.

   6.  ன்பம், வ த்தம்; distress, pain of separation.

     "அ  தைலவரி ம்" (ெதால். ெபா ள். கள. 24);.

   7. வ ைம; powerty.

     "அ னாற் ெகாண்ட வ ந்தவம் ட்டா ம்" ( ரிக . 79);.

   8. க கம் ( ங்.);; mouth of river or backwater.

ம., க. அ  ;  . அ  ; பட. அளி .

     [அ  → அ  (ெதா.ெப., ெதா.ஆ. .);. ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

அ காலம்

அ காலம் aḻivukālam, ெப. (n.)

   1. ெகட்ட காலம்; evil time.

   2. ஊ  ( டா. 12 : 76);; time of universal destruction.

க. அளிகால
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அ பாட் ன்ைம

 
 அ பாட் ன்ைம aḻivupāṭṭiṉmai, ெப. (n.)

     [அ  + ப  - அ ப  ( தனிைல); → அ பா  (ெதா.ெப.); + இன்ைம.]

ன்னின்ைம,  ன்னின்ைம, அ பாட் ன்ைம,  ற் ன்ைம என இன்ைம நால்வைக.

அ பா

 
 அ பா  aḻivupāṭu, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   அ க்கப்ப ைக, அ ; destruction, being destroyed, ceasing to exist.

க. அளிபா

     [அ  → அ  + ப  ( . ., ெசயப்.  . .);. அ ப  → அ பா  (ெசயப். ெதா.ெப.);.]

அ க்கப்ப ைகெயன்  ெபா ள்ப ன் ெசயப்பாட் த் ெதா ற்ெபய ம், அ ைகெயன்  
ெபா ள்ப ன் ெதா ற் ெபய ம் ஆ ம் என அ க.

அ -தல்

அ -தல் aḻudal,    1 ெச. . . (v.i.)

   1. கண்ணீர ் ட் க் கத  வ ந் தல்; to weep aloud shedding tears.

     "அல்லற்பட் டாற்றா த த கண்ணீர"் ( றள், 555);.

   2. வ ந் க் கண்ணீர ் தல்; to shed tears and weep silently.

   3.  லம் க் கத தல்; to cry aloud without shedding tears, to lament.

   4.  ங் தல்; to whine, whimper.

   5. ஒன்ைற அவா  வ ந் தல்; to crave.

     ' டல் க்கழக் ெகாண்ைட க் க றதா?' (பழ.);.

   6.  க் ச ்ெசலவ த்தல்; to waste, spend in vain.

உனக்  ஆ ரம் உ பா அ ேதேன! -

   1 ெச. ன்றா . (v.t);

   அ மறத்தல் (உ.வ..);; to cease thinking of or sever connexion from, after weeping over someone or something (lit. 
and fig.);.

அவைன அன்ைறக்ேக அ ட்ேடன்.

ம., க. அ  ; ெத. அட , ஏ  ;  . அரப்் னி ; ெகாலா., நா. அர ்; பர.் அள் ; பட. அவ் .

     [அ தல் = வ ந் தல், மனம் ேநாதல். அ  → அ .]

அ க்ககற்

அ க்ககற்  aḻuggagaṟṟi, ெப. (n.)

   வண்ணான் காரநீர;் Iye, water impregnated with alkaline salts from wood ashes (W.); —

   1. வண்ணான் காரநீர ்(சா.அக.); ; lye used for washing purposes.

   2. சாம்பற் காரநீர;் water impregnated with alkaline salt imbibed from the ashes of wood, lye.

     [அ க்  + அகற் . ஒ கா. அ  → அ ங்  → அ க் . அ ங் தல் = ெக தல். ஒ.ேநா.: ஒ  → 
ஒ ங்  → ஒ க் . அகல் (த. .); → அகற்  ( . .); → அகற் . 'இ'  .  த. ஈ .]

அ க்ககற் ங்கல்

 
 அ க்ககற் ங்கல் aḻuggagaṟṟuṅgal, ெப. (n.)

    க்கான் கல்; lime-stone, known for its power of removing dirt from clothes.

     [அ க்  + அகற் ம் + கல். 'உம்' எ.கா. ெப.எ. ஈ .]

அ க்ககற்  பாரக்்க;see alukk(u);-agarri.
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அ க்ககற் ம்

அ க்ககற் ம்  aḻuggagaṟṟumbū, ெப. (n.)

   1.  நீ ; fuller's earth.

   2. ஒ  களிமண்; a clay used as a dressing for sores (சா.அக.);.

     [அ க்  + அகற் ம் +  .]

அ க்ககற் , அ க்ககற் ங்கல் பாரக்்க;see alukk(u);-agarri, alukk(u);-agarruń-kal.

சா.அக.- ல், அ க்ககற் ம் வண்ணான், அ க்ககற் ம் வண்ணாத்  என் ம் இ  ெசாற் ம் 
ெபா வாகச ்சவரக்்காரம் என்  ெபா ள் த் , 'a soft, friable clay, which absorbs grease and is much used in 
fulling cloth, Dhoby's earth' என்  ஆங் லத் ம் ளக்கங் ப்ப , அகர த ல் 
இடம்ெபறத்தக்க அத் ைணச ் றப் ைடயதாகத் ேதான்ற ல்ைல.

அ க்க -த்தல்

அ க்க -த்தல் aḻukkaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t)

   அ க் ப் ேபாக் தல்; to wash.

     "அ க்க க் ம் வண்ணார ்ேபாலாய்" (தா . உடல். 65);.

     [அ க்  + அ .]

அ க்கைட-தல்

அ க்கைட-தல் aḻukkaḍaidal,    2 ெச. . . (v.i)

   அ க்காதல்,  ப் ர ெக தல்; to become unclean, dirty.

     [அ க்  + அைட. அ  → அைட.]

அ க்  பாரக்்க;see alukku.

அ க்கணவன்

அ க்கணவன் aḻukkaṇavaṉ, ெப. (n.)

   1. இைல ன் ம்  ( ன்.);; small insect blight upon leaves.

   2.  க் ; the nest of a worm (சா.அக.);.

     [ஒ கா. அ  + கணவன். அ  = அ ப் . கணம் =  ட்டம். கணம் → கணவன் =  ட்டத்ைதச ்
ேசரந்்தவன். அ க்கணவன் (அ க் ம் க் ட்டத்ைதச ்ேசரந்்த ); → அ க்கணவன்.]

அ க்கம்

அ க்கம் aḻukkam, ெப. (n.)

   கவைல; care, concern, anxiety.

     "அ க்க ற் ெற ந் " ( ைள.  ற . 48);.

     [அ ங் தல் =  ய தல், வ ந் தல். அ ங்  → அ க்  → அ க்கம்.]

அ க்க -தல்

அ க்க -தல் aḻukkaṟudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ெபாறாைம ெகாள் தல்; to be envious.

     "அ க்கற் றகன்றா  ல்ைல" ( றள், 170);.

     [அ ங் தல் =  றராக்கம் ெபாறா  வ ந் தல். அ ங்  → அ க்  = அவ் வ த்தம். அ க்  + உ . - 
அ க் . அ க் தல் = அவ் வ த்தமைடதல், ெபாறாைமப்ப தல். அ க்  → அ க்க . ஒ.ேநா: 
நாச ற் ப்ேபாவான் → நாசமற் ப்ேபாவான் (ஒ  வைசச ்ெசால்);.]

ெபாறாைம என்ப  றராக்கங் கண்  ெபாறா  எரி ம் எரிசச்ல். ஆதலால், அ  க் ணேம யன்  
நற் ணமாகா . 'அ க்க ' என்ப ல் 'அ ' என் ம் ைண ைன இயல்பானதா ன் அ க்க தல் 
அல்ல  அ க்க த்தல் என் ஞ் ெசால் ஒ  நல் ைனைய அல்ல  நல் யல்ைபேய த்தல் 
ேவண் ம். அங்ஙனங் யாைம ன், அ  வ ரிந்த ெசால் என்ப  ெதளி .

ெபாறாைம ெயன்ப  ஒ வைக ெயரிசச்ல் என்பைதப் ங் தல், காழ்ப்ேப தல் த ய 
ெசாற்களா ம் அ யலாம்.
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அ க்க -த்தல்

அ க்க -த்தல் aḻukkaṟuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெபாறாைம ெகாள் தல்; to be envious.

     "ெகா ப்ப த க்க ப்பான் ற்றம்" ( றள், 166);.

     'அ ' என் ம் தனிைல அ தல், அ த்தல் என் ம் இ வைகத ்ெதா ற்ெபயரக்் ம் ெபா வா ம். 
'அ தல்' என் ம் ெதா ற் ெபயரக்் ரிய  அற்றான் அ ன்றான் அ வான் என் ம், 'அ த்தல்' 
என் ம் ெதா ற்ெபயரக்் ரிய  அ த்தான் அ க் ன்றான் அ ப்பான் என் ம் ைடெபயரவ்  மர .

     'அ க்கற் ' ( றள், 170); என் ம் இறந்த கால ைனவ ற்ேகற்ப 'அ தல்' என்ப  
ெதா ற்ெபயராதல் ேவண் ம். 'அ க்க ப்பான்' ( றள், 166); என் ம் எ ரக்ால ைன வ ற்ேகற்ப 
'அ த்தல்' என்ப  ெதா ற் ெபயராதல் ேவண் ம். ஆதலால், இவ்  வைக வ ம் ெதா ற்ெபயர ்
ெகாள்ளப்பட்ட .

     'அ க்க ' என்ப  ெசய் ள் வழக் ச ்ெசால்லாதலால், அவ் வழக் ப்பற்  இந் நிைலைம ஏற்பட்ட .

அ க்கன்

 
 அ க்கன் aḻukkaṉ, ெப. (n.)

   கஞ்சன்,  னா  (உ.வ.);; miser.

     [அ ங்  → அ க்  → அ க்கன் =  ற க்  ஒன்ைறக் ெகா க்க வ ந் பவன். இனி, அ க்  → 
அ க்கன் = மனமா ள்ளவன் என் மாம்.]

அ க்காைம

 
 அ க்காைம aḻukkāmai, ெப. (n.)

அ ங்காைம பாரக்்க;see aluñgamai.

     [அ ங்  + ஆைம - அ ங்காைம → அ க்காைம.]

அ க்கா

அ க்கா  aḻukkāṟu, ெப. (n.)

   ெபாறாைம; envy.

     "அ க்கா லாத யல் " ( றள், 161);.

க. அழ்கத

     [அ ங் தல் =  றராக்கம் ெபாறா  வ ந் தல். அ ங்  → அ க்  (ெதா.ெப.); → அ க்  → 
அ க்க  → அ க்கா  ( த.  . ெதா.ெப.);, 'உ '  . .]

     'அ க்க ' என் ம் தனிைல ஈ  ரிந்  ஒ ெசாற்றன்ைமப்பட்ட ட் செ்சால்லாதலால், 
றப்ப  →  றப்பா  என்ப  ேபாலத் ைண ைன த ர ்நீண்  'அ க்கா ' எனத் 

ெதா ற்ெபயரா ற் .

 அ க்கா  aḻukkāṟu, ெப. (n.)

   1. மனத்த க்  ( ங்.);; impurity of mind, evil disposition.

   2.  யெந ; evil way, bad conduct.

     [அ ங் தல் = ெக தல். அ ங்  → அ க்  (ெதா.ெப.);. ஆ  = வ , ஒ க்கெந .]
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அ க்

அ க்  aḻukku, ெப. (n.)

   1. மா ; dirt, filth, stain.

உடம் ல் அ க் ப் த் க் ற .

   2. உடம் னின்  ெவளிப்ப ம் நீர ்மலங்கள்; physical impurities, urine and excrement.

     "இரண் யக்க தலான வ க்காைட ெயய் ன்" (தணிைகப் . அகத். 392);.

   3. ேநாய்க்காலத் ல் உத  பல் த யவற் ற் ப ம் ஊத்ைத; the dark-brown foul matter which collects on 
the lips and the teeth in low fevers (சா.அக.);.

   4.  ள்ைளப்ேபற் ன் ன் வ ம் ஊனீர;் lochia, discharges after confinement.

   5. ெவ த்தற் ரிய மா ப ந்த ஆைட; soiled clothes.

வண்ணான் அ க்ெக க்க வந் க் றான்.

   6. மனமா ; impurity of mind.

     "அ க்  ளத்  ட  மறா ெதா நா ள சச்ைன ெசய்ேதார"் (தணிைகப் . அகத். 213);.

   7. காம ெவ ளி மயக்க ெமன் ம் ஆதன் மலம்; impurity of soul.

     "அமல ரக்் க க்க க்க" ( வத . பா . 7);.

   8. ெபாறாைம; envy.

     "உள்ளத ்த க்க றாைமயால்" ( ைள. நகரப். 100);.

ம. அ க்  ; க., ெத. அ  ;  . அடக ; பட. அ க் .

அ க் த்தங்கல்

 
 அ க் த்தங்கல் aḻukkuttaṅgal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

    ள்ைளப்ேபற் ன் ன் க ப்ைப னின்  வழக்கமாக வரக் ய அரத்தம் த யைவ 
ெவளிவராமல் தைடப்படல்; sudden interruption of the usual lochial discharges after child-birth.

     [அ க்  + தங்கல். தங்  → தங்கல் (ெதா. ெப.);. 'அல்' ெதா.ெப. ஈ .]

அ க் த்ேதமல்

 
 அ க் த்ேதமல் aḻukkuttēmal, ெப. (n.)

   உட ல் அ க் னால் ேதான் ம் ள்ளிகள் (இ.வ.);; spots on the body, formed by dirt (Loc.); (ெச.அக.); -

   உடம் ற் ல பாகங்களில் த ம் கள் ஏற்பட்  அவற் ன்ேமற் க ப்பாக அ க்  நிைறந் , 
ேதய்க்கத் ேதா ரி ம் ஒ வைகத ்ேதமல்; a disease of the skin marked by patches, dark with dirt and the exfoliation 
of the scarf skin or epidermis in several parts of the body (சா.அக.);.

     [அ ங்  → அ க் .  றம்  → ேதம்  → ேதம்பல் → ேதமல்.]

ேதமல் பாரக்்க;see temal.

அ க் த்ேதய்-
த்தல்

அ க் த்ேதய்-த்தல் aḻukkuttēyttal,    4.ெச. . . (v.i.)

   அ க்ைகக் ைக னாலாவ  க னாலாவ  உர ப் ேபாக் தல்; to rub ofdirt, either with the hand or with 
an implement.

அ க் நீர்

அ க் நீர ்aḻukkunīr, ெப. (n.)

   1.  ப் ரவற்ற நீர;் dirty water.

   2. மாத டாய் நீர,் சாண் ; menstrual discharge.

   3.  ள்ைள றந்த ன் ெபண் ரக்்  அல் ல் தாைர னின்  ஒ ம் அரத்தம் அல்ல  ஊனீர;் the 
lochial discharge after child-birth (சா.அக.);.
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அ க் ப்ப -தல்

அ க் ப்ப -தல் aḻukkuppaḍidal,    2 ெச. . . (v.i.)

    ,   த ய மா  ஒன்றன்ேமல் ந்  தங் தல்; to settle, as dust or mould, on anything.

     [அ ங்  → அ க்  + ப . ப  → ப . ப தல் =  தல்.]

அ க் ப்ேபா -
தல்

அ க் ப்ேபா -தல் aḻukkuppōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   அ க் த் ணிகைளச ்சலைவ ெசய்ய வண்ணானிடம் ெகா த்தல்; to put dirty clothes for wash.

அ க் ட்ைட

 
 அ க் டை்ட aḻukkumūṭṭai, ெப. (n.)

   பைழய டப்பழக்கவழக்கங்கைளப் ன்பற் பவ-ன்-ள்; one who sticks to time-worn superstitious practices, a 
term of contempt.

     [அ ங்  → அ க் .  ள் →  ட்  →  டை்ட. 'அ க் டை்ட' இ ம  ஆ .]

அ க்  என்ப  அ க் ப்ேபான்ற டப் பழக்கவழக்கம்.  டை்ட அதன் ெதா , இங்  அைதச ்
மப்பவன்.

அ க் ட்

அ க் ட்  aḻukkuruṭṭi, ெப. (n.)

   1.  ளியாமல் உடம் ள்ள அ க்ைக அ க்க  ேதய்த்  உ ட் க்ெகாண் ப்பவ-ன்-ள்; one who 
indulges in the habit of rubbing the skin and scraping off the dirt from his body, instead of bathing.

   2. ஒ  வண் ; a beetle.

     [அ ங்  → அ க் . உ ள் → உ ட்  → உ ட் . 'இ'  . .த. ஈ .]

அ க் ட் -தல்

அ க் ட் -தல் aḻukkuruṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   உடம் ள்ள அ க்ைகத் ேதய்த்  உ ட் தல் அல்ல  உ மா  ேதய்த்தல்; to rub and scrape off the 
dirt from the body while bathing or even while not bathing.

     [அ ங்  → அ க் . உ ள் (த. .); → உ ட்  ( . .);.]

அ க் -தல்

அ க் -தல் aḻukkuviḻudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1.  ள்ைள ெபற்ற டன் க ப்ைப னின்  மா  ெவளிப்ப தல் (சா.அக.);; the discharge from the uterus 
immediately after child birth.

   2. நஞ் தல்; casting off of the placenta after child-birth.

அ க்ெக -த்தல்

அ க்ெக -த்தல் aḻukkeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. அ க் த் ணிகைளச ்சலைவ ெசய்ய வண்ணான் எ த் க்ெகாள் தல்; to take away dirty clothes for 
wash, as by a washer man.

   2. நைக ள்ள அ க்ைகப் ேபாக் தல்; to clean and polish, as jewels.

அ கண்

அ கண் aḻugaṇ, ெப. (n.)

   1. கண்ணி ந்  எப்ேபா ம் நீர ்வ ந் ெகாண் க் ம் கண்ேணாய் வைக; an affliction of the eye which 
consists in continual watering of the eye, running eye, moist eye.

   2. கண்ணீரத்் தாைர ன் க்கத் னாேலற்ப ம் கண்ணீெரா க் ; abnormal overflow of tears due to the 
stricture of the lachrimal passage, Epiphora (சா.அக.);.

     ['அ கண்'  ைனதெ்தாைக.]

கண் பாரக்்க;see kan.
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அ கண்ணி

அ கண்ணி aḻugaṇṇi, ெப. (n.)

   1.   வைக (சங்.அக.);; a plant from which water is continuously oozing and dripping (ெச.அக.);.

   2. என் ம் அ ெகாண் க் ம் ழந்ைத அல்ல  ெபண்; a child or woman always seen weeping 
(சா.அக.);.

   3. எக்காலத் ந் தண்ணீர ்க ந்  ஒ க்ெகாண் க் ம் ஒ வைக மரம்; a tree from which water is 
continuously oozing and dripping, Indian weeping tree.

   4. எப்ேபா ம் ண்ணினின்  நீர ்க ந்  ெகாண் க் ம் ஒ வைகக் ட்டம்; a leprosy attended with 
constant or unceasing discharge from sores.

   5. ம த் வ (ைவத் ய);  ப் ; a name for the universal salt used as a base in the preparation of all Tamil medicines, 
especially metals and metallic compounds.

   6. எப்ேபா ம் அரத்தம் ழ் ஒ க்ெகாண் க் ம் ண்ேணாய்; a running sore.

   7. ேதவாங் ; sloth.

ம. அ கண்ணி

     ['அ கண்ணி'  ைனதெ்தாைக. கண் → கண்ணி. "இ" உைடயவன் ஈ .]

அ கண்ணிச் த்
தன்

 
 அ கண்ணிச் த்தன் aḻugaṇṇiccittaṉ, ெப. (n.)

   இதளிய ம த் வ அ வத் ல் (இரச வாத ைவத் ய ஞானத் ல்); வல்ேலானா ய ஒ  த்தன்; one of 
the Siddhars School, pro-ficiett in Medicine, Alchemy, Philosophy, etc. (சா.அக.);.

     [அ  + கண்ணி + Skt. Siddha → த.  த்தன்.]

த் ையப் (Siddhi); ெபற்றவன் த்தன்.  த்  = ைக ைக,  ைனெவற் .

அ கண்ணிப்பால்

 
 அ கண்ணிப்பால்_, ெப. (n.)

    ய ைலப்பால்; unadulterated breast milk (சா.அக.);.

     [ஒ கா. அழ  + உண்ணி + பால் (?);. உண் → உண்ணி.]

அ கண்ணி ைற 
(மார்க்கம்)

 
 அ கண்ணி ைற (மாரக்்கம்) aḻugaṇṇimuṟaimārggam, ெப. (n.)

   இதளிய (இரசவாத);  ைறப் ப  அ கண்ணி இைலையக் ெகாண்  ெபான்ைன மாற் யரவ்ாகச ்
ெசய் ம் ஒ  ெபான்னாக்க ைற; an alchemical process of refining gold to a higher standard with the aid of the 
leaves of the weeping tree (சா.அக.);.

     [அ கண்ணி +  ைற.]

அ கணி

 
 அ கணி aḻugaṇi, ெப. (n.)

அ கண்ணி பாரக்்க;see alu-kanni.

அ கணித் றல்

 
 அ கணித் றல் aḻugaṇittūṟal, ெப. (n.)

    ைல (ஐப்ப ); மாதத் ல் இைட டா  ம் றல்; incessant drizzling of rain for weeks together during the 
month of tulai (October-November);.

     'ஐப்ப  மாதம் அ கணித் றல்' (பழ.);.

     ['அ கணி'  ைனதெ்தாைக.   →  றல் (ெதா.ெப., ெதா.ஆ. .);. 'அல்' ெதா.ெப. ஈ .]

     'அ கணி' இங் க் ப் ப் ெபயெரசச்ம் ேபால் ஆளப்பட்ட .
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அ கல்

அ கல் aḻugal, ெப. (n.)

   1. பதன தல்; rotting, putrefying, decomposing.

   2. பதன ந்த பண்டம்; rotten fruit, putrefied matter.

அ க ைலெகா த்  அ கைல வாங் க் ெகாண்  வந் க் றான்.

   3.  ப் ர ன்ைம; uncleanness.

     "அ கற் ன்னீர"் ( ந் 56);.

   4.  ண்ெச ள் அல்ல  ெபா க் ; a scar or the crust on a wound occasioned by burns or caustic applications 
(சா.அக);.

     [அ  (அ ); → அ  → அ கல் (ெதா.ெப., ெதா.ஆ. .);. 'அல்' ெதா.ெப. ஈ .]

அ க தல்

 
 அ க தல் aḻugavūtal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

    ைக அ ம்ப  ெந ப் ட்  ஊதல்; heating a solid matter in a crucible to refine it (சா.அக.);.

     [அ  → அ க (நி.கா. .எ.);. ஊ  → ஊதல். 'அல்' ெதா.ெப. ஈ .]

இைத 'அ ய தல்' என்ப  கப் ெபா த்தமா ம்.

அ கள்ளன்

அ கள்ளன்_, ெப. (n.)

   1. அ  தன் ற்றத்ைத மைறக் ங் கள்ளன்; thief who weeps and denies his theft.

     'அ கள்ளன் ெதா கள்ளன் ஆசாரக் கள்ளன்' (பழ.);.

   2. அ  பாசாங்  ெசய்ேவான்; weeping hypocrite.

     ['அ கள்ளன்'  ைனதெ்தாைக. கள் → கள்ளன். கள் தல் = கள ெசய்தல்.]

அ கற்சரக்

அ கற்சரக்  aḻugaṟcaraggu, ெப. (n.)

   1. பதன ந்த பண்டம்; rotten fruits or vegetables.

   2. பதன ந்த ம ந் சச்ரக் ; a rotten or decomposed drug (சா.அக.);.

   3. வ ல் அ தற் ரிய பண்டம்; perishable goods in traffic.

   4. அ கக் ய சரக் க க்  இ ம் வரி (S.I.I. ii, 114);; tax on perishable goods.

     [அ கல் + சரக் . அ  → அ கல். 'அல்' ெதா.ெப. ஈ .]

அ கற் ரங்

 
 அ கற் ரங்  aḻugaṟciraṅgu, ெப. (n.)

   நீர ்க ஞ் ரங் ; weeping eczema.

     [அ கல் +  ரங் .]

அ கற் ணம்

 
 அ கற் ணம் aḻugaṟpiṇam, ெப. (n.)

   கட்  ட்  நா ம் பன்னாட் ணம்; decomposed corpse.

     [அ கல் +  ணம்.]
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அ கற் னசம்

 
 அ கற் னசம் aḻugaṟpīṉasam, ெப. (n.)

    ராய்ப் னசம்; inflammation of the mucous membrane of the nose with a caseous, gelatinous and fetid discharge, 
Rhinitis caseosa (சா. அக.);.

     [அ கல் + Skt. pinasa → த.  னசம்,  னிசம்.]

னசத்ைதப் (ozena);  க்  என் ம், அ கற் னசத்ைத அ கற் க்  என் ம் ெசால்லலாம்.

அ கற் ண்

 
 அ கற் ண் aḻugaṟpuṇ, ெப. (n.)

   அ  நாற்றெம க் ம் ண்; gangrene which emits an offensive odour due to mortification of the part affected.

     [அ கல் +  ண்.]

அ கற் ற்றல்

 
 அ கற் ற்றல் aḻugaṟṟūṟṟal, ெப. (n.)

அ கணித் றல் பாரக்்க;see alu-kani-t-tural.

     [அ கல் +  ற்றல்.]

அ சே்சதம்

 
 அ சே்சதம் aḻugiccētam, ெப. (n.)

   ெவள்ளத்தா ண்டா ம் ப ரச் ்ேசதத் ற் ச ்ெசய் ம் வரிநீக்கம் (நாஞ்.);; remission of land tax in cases of 
loss of crop due to inundation (Nāñ.);.

     [அ  → அ  (இ.கா. .எ.);. ேசதம் = ேசதப்ப தல். 'அ சே்சதம்' வரிையக் த்தலால் 
அைடய த்த ஆ ெபயர.்]

அ -தல்

அ -தல் aḻugudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   பதன தல்; to rot, decompose, putrefy.

ம., க. அ .

     [அ  → அ  → அ .]

அ கால்

 
 அ கால் aḻugugāl, ெப. (n.)

   நீரப்்ெப க்கால் அ ய ெநற்ப ர ்(P.T.L.);; paddy crop become rotten from over-irrigation or floods.

அ ரந்

 
 அ ரந்  aḻugugirandi, ெப. (n.)

   சைதய ய ண்; a gangrenous sore, Carious ulcer (சா.அக.);.

     [அ  +  ரந்  - அ ரந்  → அ ரந்  (சா.அக.);. Skt. granthi → த.  ரந் .]
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அ சப்பாணி

அ சப்பாணி aḻugusappāṇi, ெப. (n.)

   1. அ நாகம் (சரப்்பம்);; a poisonous reptile (W.);.

   2. அ நாகம் (சரப்்பம்); நக் வதால் உடம் ற் சைதய  ண்டா ம் ண்ேணாய்; sore supposed to 
have been caused by the lick of the above reptile which causes the flesh to putrefy.

     ['அ சப்பாணி'  ைனதெ்தாைக.]

சப்பாணி என் ம் ெசால், த ல், நடக்க யலா  சப்ைபயாக (சப்பளித் ); இ க் ம் டவைன ம், 
சப்பளித் க் ம் ழந்ைத ைக ரித் த் தட் தைல ேம க் ம். நாகத்ைதக் க் மா ன், அந் 
நாகம் நிலத் ற் சப்ைபயாய் டத்தல்ேவண் ம் ; அல்லாக்கால், 'ஸரப்்பஹானி' என் ம் வட ெமா க் 

ட் செ்சால் தற்கண் ண்ைண ம் ன்னர ்அைத ண்டாக் ம் நச் ரிைய ம் த்ததாகல் 
ேவண் ம்.

     "ஸரப்்ப' (sarpa); என் ம் வடெசாற்  ஊரவ் , நகரவ்  என்ேற ெபா ளி த்தலால், அப் ெபா ள்ள 
நாகம் என் ம் ெதன்ெசால்ைலேய அதற் ப் பகரமாக ஆள்தல் ேவண் ம். நகரவ்  நாகம், மைல ல் 
(வ. நகம்); உள்ள  நாகம் என்ப  வட ெமா யார ் க்ேகாட ்ெசால் யல்.

அ சர்ப்பம்

 
 அ சரப்்பம் aḻugusarppam, ெப. (n.)

   நக் வதனால் நஞ் ட் வதாகக் க தப்ப ம் ஒ  நச் ரி ( ஷஜந் ); ( ன்.);; a reptile whose lick is 
supposed to be poisonous.

     [அ  + Skt. sarpa → த. சரப்்பம்.]

அ ைற

 
 அ ைற aḻugusiṟai, ெப. (n.)

    ைறயாளர ்(ைக கள்);  ங் ச ்சா மா  காற்  வர ல்லா தைமத்த காவலைற; non-ventilated 
prison-cell where the prisoner is left to die of suffocation.

அ ணி

அ ணி aḻuguṇi, ெப. (n.)

   1. என் ம் அ ெகாண்ேட ப்பவ-ன்-ள்; tearful person, one who has a tendency to be always weeping or 
crying.

   2. இைட டா  அல்ல  அ க்க  அ ங் ழந்ைத; a weeping child-inarm.

   3. ஒ  வைக மரம்; a willow tree.

க. அ க

     [அ ைக + உண்ணி - அ ைக ண்ணி → அ ண்ணி → அ ணி. ஒ.ேநா : ேநா ணி. இனி, 
'அ ணி'  ைனதெ்தாைக என் மாம். அ  = அ ன்ற,  ணம் →  ணி =  ணத்ைத ைடய-வன்-
வள்- .]

 அ ணி aḻuguṇi, ெப. (n.)

   1. ெசா ரங்  வைக; a kind of itch in the form of small eruptions on the skin (ெச.அக.);.

   2. கா ல் வ ம் ஒ வைகக் கரப்பான்; an eruption chiefly about the ear.

அ நாகம்

 
 அ நாகம் aḻugunāgam, ெப. (n.)

அ  சரப்்பம் பாரக்்க;see alugu-šarppam.
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அ ண்

அ ண் aḻugubuṇ, ெப. (n.)

   1. சைதையத் ன் ெகாண்ேட ேபா ம் ஒ வைக நாற்றப் ண்; a stinking ulcer that goes on eating away the 
flesh, gangrene.

   2. உடம் ட ்பர ச ்சைதைய அரித் த் க் களாக ெவளிப்ப த் ம் அரிப் ண் 
( ரந் ப் ண்);; an ulcer which spreads rapidly eating away the tissues and is marked by sloughing particles in the 
discharge, Phagedenic ulcer.

ம. அ ண் ; க. அ ண் .

     ['அ ண்'  ைனதெ்தாைக.]

அ ண் ட்டம்
அ ண் ட்டம் aḻugubuṇguṭṭam, ெப. (n.)

    ட்டேநாய்வைக (கடம்ப.  . இ லா. 145);; leprosy with running sores.

அ லம்

அ லம் aḻugumūlam, ெப. (n.)

    லேநாய் வைக (கடம்ப.  : இ லா. 106);; a kind of piles.

     [ஒ கா. நாட்பட்ட ெகா ய லம்ேபா ம்.]

அ ரற்பறைவ

 
 அ ரற்பறைவ aḻuguraṟpaṟavai, ெப. (n.)

    லம் ங் ர ைடய பறைவ; a bird making a weeping noise (சா.அக.);.

     [அ  +  ரல் + பறைவ. 'அ ரல்'  ைனத் ெதாைக, பற → பறைவ (ெதா.ஆ. .);.]

அ ைக

அ ைக aḻugai, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1. அ தல்; weeping.

   2. அவலச ் ைவ; pathetic emotion.

     'இளி ம் இழத்த ம் அைசத ம் வ ைம ெமன இந் நான்  ெபா ள்பற் த் ேதான் ம் அவலம் 
என்றவா ' (ெதால். ெபா ள். ெமய்ப். 5, ேபரா. உைர);.

ம. அ க ; க. அள ெக ; ெத. ஏட்  ;  . அர் னி ; ேகாத. அத் ;  ட. ஒர ்; நா. அர ்; பர.் அர,் அ  ; ேகாண். 
ஆழானா ; கட., ெகாலா. அர ்:  . ஒல்  ; பட. அவ் .

     [அ  → அ ைக (ெதா.ெப.);. 'ைக' ெதா.ெப. ஈ .]

 அ ைக aḻugai, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   அ தல், பதன தல்; putridity, partial or complete rottenness, putrescence.

ம. அ க ; க. அ .

     [அ  → அ ைக (ெதா.ெப.);. 'ஐ' ெதா.ெப. ஈ .]

அ ைகக்கண்ணீர்

அ ைகக்கண்ணீர ்aḻugaiggaṇṇīr, ெப. (n.)

   அ ைகயால் வ ங் கண்ணீர;் tears of sorrow.

     "அ ைகக் கண்ணீரே்பால உவைகக் கண்ணீர ் ழ்த ம் உண் " (ெதால். ெபா ள். ெமய்ப். 5, ேபரா. 
உைர);.

     [அ ைக + கண்ணீர.் அ  → அ ைக (ெதா.ெப.);. கண் + நீர ்- கண்ணீர.்]

அ ைகத் ற்றல்

 
 அ ைகத் ற்றல் aḻugaittūṟṟal, ெப. (n.)

    ைல (ஐப்ப ); மாதம் இைட டா  ம் மைழத் றல்; continuous drizzle during the month of 
October–November.

     [அ ைக +  ற்றல். அ  → அ ைக (ெதா.ெப.);.   →  ற்றல் (ெதா.ெப.);. 'அல்' ெதா.ெப. ஈ .]
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அ ைகத் றல்

 
 அ ைகத் றல் aḻugaittūṟal, ெப. (n.)

அ ைகத் ற்றல் பாரக்்க;see alugai-t tural.

     [அ ைக +  றல்.   →  றல் (ெதா. ெப.);. 'அல்' ெதா.ெப. ஈ .]

அ ைகமா

 
 அ ைகமா  aḻugaimātu, ெப. (n.)

   க ழ் ம்ைப; stooping toombay, Nepeta indica (சா.அக.);.

     [அ ைகமா  (உ.ஆ .); = அ ம்ெபண்  ேபால் ேதான் வ .]

அ ைக ங்கண்
ணீ மாய்

 
 அ ைக ங்கண்ணீ மாய் aḻugaiyuṅgaṇṇīrumāy,  . .எ. (adv.)

   அ ெகாண்  கண்ணீர ் ந் ; crying (or weeping); and shed ding tears.

அ ைக ங் கண்ணீ மாய் வந்  நின்றான் (உ.வ.);.

     [அ ைக + உம் + கண்ணீர ்+ உம் + ஆய். அ  → அ ைக (ெதா.ெப.);. கண் + நீர ்- கண்ணீர.் 'உம்' 
ஈரிடத் ங் ட் ைணப் ச ்ெசால் (cumulative conjunction);. 'ஆய்'  .எ. ஈ . ஆ (ஆ .); → ஆய் (இ.கா. .எ.);.]

அ ைகவா

 
 அ ைகவா  aḻugaivāṭimūli, ெப. (n.)

அ கண்ணி பாரக்்க;see alu-kanni (சா.அக.);.

அ ங்கல்

அ ங்கல் aḻuṅgal, ெப. (n.)

   1. அ தல்; crying, weeping.

   2.  ன்பம் ( வா.);; affliction.

   3. ேநாய் ( வா.);; disease.

   4. ேக  ( வா.);; ruin.

   5. அசச்ம் ( வா.);; fear.

   6. இரக்கம்; pity, compassion.

     "அ ங்கெலய் ய வா ரப்் பாங்கற் " ( க்ேகா. 29. ெகா );.

   7. கண்கலங் தல்; congestion of the eyes (சா.அக.);.

   8. ைககால் க ப்ேபறல்; darkening of the limbs through disease (சா.அக.);.

   9. உ வ தல்; to be disfigured (சா.அக.);.

   10. ேசாம்பல் ( வா.);; sloth.

   11. யா ன் நரம்ேபாைச ( ங்.);; sound of lute.

   12. ஆரவாரம் ( வா.);; loud noise, uproar.

     "அ ங்க ேர" (நற். 36 :9);.

   13. மைல; mountain (சா.அக.);.

ம. அ ங் க
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அ ங்காைம

அ ங்காைம aḻuṅgāmai, ெப. (n.)

   1. ஒ  வைகக் கடலாைம ( ன்.);; hawk's bill, Caretta squamata.

   2. அ ங்  ( ன்.);; pangolin.

ம. அ ங்காம

     [அ ங்  + ஆைம.].

அ ங் த் தன்ைம ம் ஆைமத ்தன்ைம ம் ேசரந்்த  என் ம் ெபா ள் அ ங் ற் ப் ெபா ந்தா .

அ ங் ப் ங்

 
 அ ங் ப் ங்  aḻuṅgippuḻuṅgi,  .எ. (adv.)

    க மனெமரிந் ,  கப் ெபாறாைமப்பட் ; suffering from burning jealousy, being extremely envious.

பைகவன் ேதரத் ல் ெவற்  ெபற்றதனால் அ ங் ப் ங்  அவைனக் ெகால்லத் ணிந்தான்.

     [அ ங்  → அ ங்  (இ.கா. .எ.); ;  ங்  →  ங்  (இ.கா. .எ.);. 'இ' ஈரிடத் ம் இ.கா. .எ.ஈ . 
'அ ங் ப் ங் ' ெபா ைள த் க்காட் ம் மர ைணெமா .]

அ ங் -தல்

அ ங் -தல் aḻuṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. வ ந் தல் ( ங்.);; to suffer, to be in distress, in anguish.

   2. அஞ் தல் (உரி.நி.);; to fear.

   3.  யரப்ப தல் ( ங்.);; to grieve, sorrow, regret.

   4. அ தல் (நாநாரத்்த. 968);; to weep.

   5. ெக தல்; to be spoiled, injured.

     "அ ங்க ரக்க ங் ேக மா ம்" (ெதால். ெசால். உரி. 52);.

   6. மா தல்; to be tarnished, to suffer damage of reputation.

     " ண ன ங்கக் ற்ற ைழநின்  ம்" (நால . 353);.

   7. உ வ தல்; to be disfigured.

     " ணன ங்கக் கள ழக் " ( றநா. 98:5);.

   8. ேசாம் தல் ( வா.);; to be idle, lazy.

   9. த ரத்ல்; to dispense with.

     "அ ங் ன னல்லேனா வயரந்்ததன் மணேன" (அகநா. 65 : 26);.

   10. ஒ த்தல் ( டா.);; to sound.

ம. அ ங்  ; க. அழ் .

     [அ  → அ  → அ ங் .]
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அ ங்

அ ங்  aḻuṅgu, ெப. (n.)

   1. வைளக் ள் வ ந்  இர ற் கைறயான் ன்  வா ம்  லங்  ( ங்.);; pangolin, Indian scaly ant-
eater, Manis crassicandata (ெச.அக.); — Manis pentadactyla alias M. brachyura (சா.அக.);.

   2. அ ங்காைம, கடலாைமவைக; hawk's bill.

   3. (இைச); பாைலயாழ்த் ற வைக ( ங்.);;     (Mus.); a secondary melody-type of the palai class.

   4. கற்றாைழ (பச.் .);; aloe.

ம. அள் வன் ; ெத. ஆ க ;  . அளங்  ;  ட. ெசள்ளேவ.

     [ந ங்  → அ ங்  → அ ங் .]

 அ ங்  aḻuṅku,    பாைலயா க் ரிய பண்வைக; a musical note.

     [அ -அ ங் ]

அ ங் ப்

 
 அ ங் ப்  aḻuṅguppiḍi, ெப. (n.)

    டாப்  ( ன்.);; firm unyielding hold, pertinacity, obstinacy.

அ ங் -த்தல்

அ ங் -த்தல் aḻuṅguvittal,    1  . . (v.caus.)

   1.  ன்ப த் தல்; to distress.

     "அன்  ெநஞ்ச ம ங் க்  மாைல" ( வக. 2051);.

   2. த ரத்்தல், நிகழெவாட்டா  த த்தல்; to prevent, stop.

     'ெசால் ஞ் ெசய ம் ஒவ்வாைமக் ற்றம் அவரக்்ெகய் ம்; அஃெதய்தாவைக அ ங்  ெயன்ப  
க த் ' ( றள், 1154, பரிேம. உைர);.

     [அ ங்  (த. .); → அ ங்  ( . .);.]

அ ங்ேகா

 
 அ ங்ேகா  aḻuṅāṭu, ெப. (n.)

   அ ங் ன் ெச ள்; scales of the pangolin.

     [அ ங்  + ஒ .]

அ த்தக்காரன்

அ த்தக்காரன்_, ெப. (n.)

   1. ைக க்க ள்ளவன் (உ.வ.);; parsimonious, niggardly person, miser (Com.u.);.

அவன் ஓர ்அ த்தக்காரன் : ஒ வ க் ம் ஒன் ங் ெகாடான்.

   2. அ க்கன் (உ.வ.); ; deep person (Com.u.);.

அவன் ெபரிய அ த்தக்காரன் ; அவைன யா ம் அ ந் ெகாள்ள யா .

     [அ ந்  → அ த்  (ெதா.ெப.); → அ த்தம் (ெதா.ெப.); + காரன் (உைடைம த்த ஆ.பா. ஈ );.]

காரன் பாரக்்க;see karan.

அ த்தத் த்தம்

அ த்தத் த்தம் aḻuttattiruttam, ெப. (n.)

   1.  ம் வ ன்ைம; perfectly correct.

அ த்தந் த்தமாய்ப் ேபச ம் எ த ம் ேவண் ம்.

   2. ெபா ள் வ ைடைம; empfasis and forcefulness.

அவன் ேபச்  அ த்தந் த்தமான .

     [அ ந்  → அ த்  → அ த்தம் +  ந்  →  த்  →  த்தம். 'அ த்தந் த்தம்' ெபா ள் வ  
க் ம் மர ைணெமா .]
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அ த்தம்

அ த்தம் aḻuttam, ெப. (n.)

   1. அ க்கம், ெந க்கம்; pressure.

அ த்தம் ேபாதா .

   2. இ க்கம்,  க்கம், இைழெந க்கம்; compactness, closeness of texture, as of cloth.

ணி அ த்தமா ல்ைல.

   3. பலைகக் க னம்; hardness, rigidity, as of wood.

   4. உ ; durability, strength, as of binding.

அ த்தமான கட்டடம்.

   5. ஒட்டாரம் ( வாதம்);; obstinacy.

   6. ஈயாைம, கஞ்சத்தனம்; close-fistedness, parsimony.

ெசல்வத் ல் அ த்த ள்ளவன் ெசத்தா ம் ெகாடான்.

   7. ெபா ள் வ ைடைம; cmphasis, forcefulness, decisiveness.

அவன் ேபச்  அ த்த ள்ள .

   8. ஆழ்ந்த ந் தன்ைம; profoundness of one's mental application.

அவ ைடய  அ த்தமான ப ப் .

ம. அ த்தம்

     [அ ந்  → அ த்  (ெதா.ெப.); → அ த்தம் (ெதா.ெப.);.]

அ த்த ல்லா ட
ம்

 
 அ த்த ல்லா டம்  aḻuttamillāvuḍambu, ெப. (n.)

   பழக்கத் ல் அ ப்படாத டம் ; body not moulded by experience, nor toughened by strict habit (சா.அக.);.

     [அ ந்  → அ த்  → அ த்தம் + இல் → இல்லா + உடம் .]

அ த் -தல்

அ த் -தல் aḻuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அ ந்தசெ்சய்தல்; to press down, press hard, impress.

த் ைர ய த் . தைல ற் ைகையைவத் த த் ட்டான்.

   2. ப த்தல்; to encase, inlay.

     "ைம ர ்ப ம்ெபான் ேமன் மாண்ட மணிய த் " (நால . 347);.

   3. அ ழ்த் தல்; to plunge, immerse, press down.

ரல்வைளைய ெநரித் க் ளத் ல் அ ழ்த் ட்டான்.

   4. அம்ெபய்தல், அம்ெபய்  ஒ டம் ற் ப யச ்ெசய்தல்; to shoot crimplant an arrow into a body.

     "பக  வ ங் க் க ைச யண்ணல் யாைன யணி கத் த த்த ன்" ( ஞ் ப். 170:1);.

   5. ஒ வர ் ைழப்ைபக் ெக த் தல்; to ruin one.

ெந க்க  காலத் ல் அவைன ஒேர அ த்தாய் அ த் ட்டாரக்ள்.

   6. உ யாக் தல்; to make firm or compact, confirm.

   7. வற் த் தல்; to insist on, affirm.

ம. அ த் க ; க., ெத. அத்  (அ ழ்த் );.

     [அ ழ் → ஆழ் → (அ ); → அ ந்  (த. .); → அ த்  ( . .);.]
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அ த்

அ த்  aḻuttu, ெப. (n.)

   1. அ த் ைக; pressure.

ஒர ்அ த்  அ த் னான்.

   2. ப ; imprint, impression.

     "நக  ய த்ைதக் காட் " ( ப் . 452);.

     [அ ந்  → அ த்  (ெதா.ெப.);.]

அ தகண் 
ந் ய க்

 
 அ தகண் ந் ய க்  aḻudagaṇcindiyamūggu, ெப. (n.)

   என் ம் யரத் ல் அ  ெகாண்ேட த்தல்; to keep on weeping through distress (சா.அக.);.

அ தகண்ணீ ம் ந் ய க் மாய் பாரக்்க;see aluda - kan - nīrum - šindiya - mūkkum - ay.

அ தகண்ணீ ம் 
ந் ய க் மாய்

 
 அ தகண்ணீ ம் ந் ய க் மாய் aḻudagaṇṇīrumcindiyamūggumāy,  . .எ. (adv.)

   அ  கண்ணீர ்வ த் க்ெகாண் ம் க் ச ் ந் க்ெகாண் ம்; in a lachrymose state of falling tears and 
running nose.

அ த கண்ணீ ம் ந் ய க் மாய் வந்  நின்றான்.

     [அ  → அ த (இ.கா.ெப.எ.);. கண் + நீர ்+ உம் ( ட் ைணப் செ்சால்); - கண்ணீ ம்.  ந்  →  ந் ய 
(இ.கா.ெப.எ.);.  க்  + உம் ( ட் ைணப் ச ்ெசால்); -  க் ம். ஆ → ஆய் (இ.கா. .எ. இங் க் . .எ. 
ஈ );.]

 ள்ைளக ம் ெபண் ம் வ ந்  ய ம்ேபா  இந் நிைலைம யைடவ  இயல் .

அ ம் ட்

 
 அ ம் ட்  aḻudugumbiṭṭu,  .எ. (adv.)

அ ெதா  பாரிக்க;see aludu-toludu.

     [அ  → அ  (இ.கா. .எ.); +  ம் ட்  (இ.கா. .எ.);.]

அ  ெதாைல-
த்தல்

அ  ெதாைல-த்தல் aḻududolaiddal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அ  மறந் தல்; to lament over and forget.

அவைன ன்னேம  அ ெதாைலத் ட்ேடன்.

   2. வ த்தத் டன் ெசல தல்; to spend grudgingly.

அவ க்  ஆ ரம் உ பா அ  ெதாைலத்ேதன்.

அ ெதா

 
 அ ெதா  aḻududoḻudu,  .எ. (adv.)

   அ ம் ெகஞ் ம்; by crying and cringing.

அ ெதா  எப்ப ேயா தலாளி டம் பணம் வாங் ட்டான்.

     [அ  → அ  (இ.கா. .எ.);. ெதா  → ெதா  (இ.கா. .எ.);. 'அ  ெதா ' ெபா ள் க்க வந்த 
மர ைணெமா .]

அ வ -தல்

அ வ -தல் aḻuduvaḻidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ெபா ன் த்தல்; to be dull, dispirited, gloomy.

அ  கண்ணீர ்வ ன்ற நிைல ல் ஒ வரின் அழ  ெகட் ப்ப  இயல்ேப.
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அ ந்த

அ ந்த aḻunda,  .எ. (adv.)

   இ க; tightly, closely.

     "அவைர ய ந்தப் பற் " ( றநா. 77: 10-11);.

     [அ ந்  → அ ந்த (நி.கா. .எ.);. 'அ' நி.கா. .எ. ஈ .]

அ ந்தல்

அ ந்தல் aḻundal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1. ப தல்; impression, being inlaid.

   2. நா  தல்; depression as in pulsation indicating collapse or death.

நா ய ந்தல் (சா.அக.);.

   3. வ ந் தல்; suffering from disease, pain, etc. (சா.அக.);.

     [அ ந்  → அ ந்தல் (ெதா.ெப.);.]

அ ந் -தல்

அ ந் -தல் aḻundudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அ ங் தல்; to become pressed down, to press tight.

நிலம் அ ந் ட்ட .

   2.  த் ைரய ப தல்; to be impressed, imprinted.

   3. மனத் ற் ப தல்; to be impressed on the mind.

   4. அ ழ்தல்; to sink, to be immersed, drowned.

     "அ ந்ேத னரகத் " ( க்ேகா. 166);.

   5. மணி ப தல்; to be inlaid, encased.

   6. உ யாதல்; to become firm, close, compact.

தளம் அ ந் க் ற .

   7. உ யாகப் பற் தல்; to persist, become deep rooted.

எ ம் ற் ரம் அ ந் ட்ட .

   8. பட்ட  ெப தல்; to gain experience.

உலகநடப் ல் அ ந் னவன்.

   9. வ ந் தல் (நாநாரத்்த.);; to suffer.

ம. அ ந் க

     [அ ழ் → ஆழ் → (அ ); → அ த் .]

அ ந்

அ ந்  aḻundu, ெப. (n.)

   1. நீராழம் ( வா.);; depth of water.

   2. ெவற் ைல ந ம் வரப்  ( ன்.);; ridge on which betel vine is planted.

அ ந் -தல் பாரக்்க;see alundu-.

அ ந் ப -தல்

அ ந் ப -தல் aḻundubaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ெதான் ெதாட்  வ தல்; to be long. standing, to have existed for generations.

     "அ ந் பட ் ந்த ெப ம்பா ணி க்ைக ம்" (ம ைரக். 342);.

     [அ ந்  ( த.ெதா.ெப.);. 'ப '  . .]

அ ப்

அ ப்  aḻuppu, ெப. (n.)

   ேசா  (ச .);; boiled rice.

     [அ ம் தல் = ெச யக் கலத்தல். ஒ கா. அ ம்  → அ ப்  = உடம்ெபா  இரண்டறக் கலக் ம் 
அல்ல  உடம்பாக மா ம் உண , ேசா . "உண்  தற்ேற ண ன் ண்டம்" ( றநா. 18:20);. ஒ.ேநா : 
அ ம்  = அரி .]
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அ ப் கம்

அ ப் கம் aḻuppugam, ெப. (n.)

   ேதவ லகம் ( ந்தா. நி. 332);; celestial world, heaven.

     [ஒ கா. அ ப்  + அகம் - அ ப்பகம் → அ ப் கம். ஒ.ேநா. : ேசா  =  ேப ,  ட் ன்பம் ( த் );. 
"பாதகேம ேசா  பற் னவா ேதாேணாக்கம்" ( வாச. 15:7);.]

அ ள்ைள

 
 அ ள்ைள aḻubiḷḷai, ெப. (n.)

   ஓயாமல் அல்ல  அ க்க  அ ெகாண் க் ம் ைகப் ள்ைள; weeping child-in-arm.

     ['அ ள்ைள'  ைனதெ்தாைக.]

அ ள்ைளக்காரி

 
 அ ள்ைளக்காரி aḻubiḷḷaikkāri, ெப. (n.)

   ஓயாமல் அல்ல  அ க்க  அ ெகாண் க் ம் ைகப் ள்ைள ன் தாய்; the mother of a weeping child-
in-arm.

     [அ  +  ள்ைள + காரி. 'காரி' ெப.பா. ஈ .]

அ ள்ைள பாரக்்க;see alu-pillai.

அ ம் -தல்

அ ம் -தல் aḻumbudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெச யக்கலத்தல்; to be intimate, in communion.

     "அமர வ ம்பத் ழா  ெயன் னா " ( வ்.  வாய், 1.7 : :9);.

     [அள் தல் = ெந ங் தல், ெச தல். அள் (அ ); → அ ம் .]

அ ஞ்

அ ஞ்  aḻumūñji, ெப. (n.)

   1. என் ம் அ ெகாண் ப்ப-வன்-வள்; a lachrymose person.

   2. ெபா வற்ற க ள்ள-வன்-வள்; a melancholy or dolorous looking person.

க. அ ளி

     ['அ ஞ் '  ைனதெ்தாைக.]

ஞ்  பாரக்்க;see mūñji.

அ வணங்காட் -
தல்

அ வணங்காட் -தல் aḻuvaṇaṅgāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒ  ள்ைள அ ம்ேபா  இன்ெனா  ள்ைள அைதப்ேபால் அ  ப ப் க் காட் தல்; to mock a 
weeping child by mimicking it.

இந்தப் ள்ைள அந்தப் ள்ைளைய அ வணங் காட் ற  (உ.வ.);.
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அ வம்

அ வம் aḻuvam, ெப. (n.)

   1. ஆழம்; depth.

     "கடல்மண் ட வத் " (மைலப . 528);.

   2.  ; pit.

     "ஆரிட ர வத் " (மைலப . 368);.

   3. கடல் ( ங்.);; deep sea.

   4. பரப் ; expanse.

     "ெதண்கட ல வத் " (க த். 121: 2);.

   5. ெப ைம ( வா.); ; greatness, excellence.

   6.  ; abundance, copiousness.

     "மறப்பைட ய வ மாரி" ( வக. 802);.

   7.  ர  (ெபா , நி.);; drum.

   8. ந க்கம் (ெபா . நி.);; trembling, quaking, fear.

ம. அ வம்

     [ஆழ் → ஆழ்  → ஆழ்வம் → அ வம். கட ம் ம் ஆழ ள்ளைவ. கடல் பரந்த . ஒ.ேநா : பரைவ = 
கடல், பரப்பாற் ெப ைம ம் ம் உைடய .  ர  ப ைமயான , பரந்த கண் ைடய , 
கடல்ேபால் ழங் வ , அ ரவ் .]

அ ளிப் சல்

அ ளிப் சல் aḻuviḷippūcal, ெப. (n.)

   அ ைகப் ேபெரா ; loud lamentation.

     " றேவா ரிறந்த வ ளிப் ச ம்" (மணிேம. 6:73);.

     ['அ ளி'  ைனதெ்தாைக. ' சல்' ஒ க் ப் .]

அ ணி

 
 அ ணி aḻuvuṇi, ெப. (n.)

   அ ற ண ள்ள-வன்-வள்; tearful person, one who is always crying or has the tendency to cry under the slightest 
pretext.

     [அ  ( த. ெதா. ெப.); + உண்ணி. உண் → உண்ணி. 'இ'  .  த. ஈ . 'உண்'  . .]

அ ைவ

 
 அ ைவ aḻuvai, ெப. (n.)

   யாைன (அக.நி.);; elephant.

     [வ ைவ (யாைன); → அ ைவ.]
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அைழ-த்தல்

அைழ-த்தல் aḻaittal,    4 ெச. . . (v.i)

   கத தல் ( ங்.);; to cry out, utter a loud cry, shout.

-, 4 ெச. ன்றா . (v.t.);

   1.  ப் தல்; to call, invoke, invite.

     "ஆ ேய ய ேய னாதரித்தைழத்தால்" ( வாச. 29 : 1);.

   2. ெபயரிட் க் ப் தல்; to call by name.

     " ரீதரா ெவன்றைழத்தக்கால்" ( வ், ெபரியாழ். 4. 6: 2);.

   3. வரவைழத்தல்; to summon, direct to appear or to be brought, to send for.

     "அர ய ரிைமக் ெகல்லா மாங்கவ ரைழத் " (கந்த . ேதவ.  ண் . 40);.

     [அல் → அல → அலம்  → அலப் . அல → அல . அல → அலங்  → (அளங் ); → அணங் . அல் → அ  
→ (அ ); → அ  → அ ங் . அ  → அைழ (ஒ க் ப் );.);

ஒ  பாரக்்க;see oli.

அைழப் -த்தல்

அைழப் -த்தல்_,    1  . . (v.caus.)

   த த்தல்; to fetch, to get at, to invite through another, to import, to send for.

தம் மணத் ற்  அைமசச்ைரத ்தம் நண்பைரக் ெகாண்  அைழப் த்தார.் 'பத்த  உத்தர ள்ள 
மரங்க ம் அைழப் த் ' (ேகா ெலா. 146);.

     [அைழ (த. .); → அைழப்  ( . .);. ' '  . . ஈ .]

அைழப் தழ்

 
 அைழப் தழ் aḻaippidaḻ, ெப. (n.)

   ஒ  நிகழ்ச் க்  ஒ வைர வ மா  ேவண் ம் அடை்ட அல்ல  தாள் (இக்.வ.);; invitation Card (Mod.);.

     [அைழ → அைழப்  (ெதா. ெப.); + இதழ் (தாள் அல்ல  அடை்ட);.]

அைழப்

அைழப்  aḻaippu, ெப. (n.)

   1.  ப் ைக; call.

     "அப்ேபா ெதா  மைழப் " ( வ். இயற். நான் . 38);.

   2. வ மா  ேவண் ைக; invitation.

   3. ெபா ள் ணரா ேவாைச; meaningless Sound.

     ' த் - த்தாற் றந்த அைழப் . அைழப்  - ெபா ள் ணரா ேவாைச' ( க்ேகா. 102, பைழய 
ைர); (ெச.அக.);.

     [அைழ → அைழப்  (ெதா.ெப.);.]

   102ஆம் க்ேகாைவப் பாட் ல், தைலவன் ைக ல் ல் ன் ேய தாெனா  யாைன ேவட் வனாக 
ந த்  யாைன ன யைதேய ேதா  நைகயா , இப் ெபரியவர ் த்  ந்  நின்றார ்என் ம் 
ெபா ளில் " த்தைழயா நின்றாரிப் ெபரியவேர" என்  யதாக ள்ள . ஆகேவ, தைலவன் னா 

வ ம் ெபா ள் ணரா ேவாைசேய யன் , அைழப்  என் ஞ் ெசால் மட்  மன் . ஆதலால், 3ஆம் 
ெபா ள் ெகாள்ளத் தக்கதன் .

அைழப் ச் ள்

 
 அைழப் ச் ள் aḻaippuccuruḷ, ெப. (n.)

    மணத் ற்  அைழக் ம்ேபா , மணமக்க க் ம் உற னரக்் ம் தாம் லத் டன் ெகா க் ம் 
பண ப்  (நாஞ்.);; money presented along with betels by the invitees to the bride or bridegroom or relations, as a 
formal procedure while being invited by them to the marriage.

     [அைழ → அைழப்  (ெதா.ெப.); +  ள் ( த. ெதா. ஆ .); = பண ப் .]
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அைழப் த் ரம்

அைழப் த் ரம் aḻaipputtūram, ெப. (n.)

    ப்  ேகட் ம் அளவான 1000  ழ ைணத் (கச); ெதாைல  (இ.வ.);; calling distance, 1000 yards (Loc.);.

     [அைழப்  +  ரம்.  ப்  ெதாைல , அைழப் த் ெதாைல  என்பன ய த ழ்.]

அைழப் ப்பத் ரம்

அைழப் ப்பத் ரம் aḻaippuppattiram, ெப. (n.)

   1. அைழப்  மடல்; letter of invitation.

   2.  த்தவச ்சைவக் க் வா ம்ப  அைழக் ம் ஓைல ( த்.);; written formal call to a priest to take 
charge of the pastorate of a Christian church (Chr.);.

     [அைழ → அைழப்  (ெதா.ெப.);. Skt pattra - த. பத் ரம்.]

     'அைழப்ேபாைல' என்ப  ய த ழ்.

அைழப் ைக

 
 அைழப் ைக aḻaippumūligai, ெப. (n.)

   மாந் ரிக வ யத் ற் ப் பயன்ப த் ம் டரி ேவர,்  யாணங்ைக, அ கண்ணி த யன; the 
drug or drugs used as magic charms such as the root of Rhamnus circumcissus, Polygala glabra, Indian weeping plant, etc. 
(சா.அக.);.

     [அைழ → அைழப்  (ெதா. ெப.);.  லம் →   →  ைக = ேவர ்அல்ல  ேவரச்ெ்ச .]

அைழ -த்தல்

அைழ -த்தல் aḻaiyuṟuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   அக தல்; to screech, to utter sound as a peacock.

     'அைழ த்  மாம ல்க ளா ஞ் ேசாைல" (ேதவா. 6. 47:7);

     [அைழ + உ  - அைழ  (த. .); → அைழ த்  ( . .);. 'உ '  . .]

அள்

அள் aḷ, ெப. (n.)

   1.  ரை்ம ( வா.);; sharpness, keenness of edge.

   2. நீர் ள்ளி (இராசைவத்.); ; a species of thorny shrub, Hygrophila spinosa.

   3. வாண் ள்ளி; a species of thorny nail dye, Barleria prionitis (சா.அக.);.

     [உள் → உளி. உள் → அள்.]

 அள் aḷ, ெப. (n.)

   1. அள்ளப்ப வ  (கல்);; handful, anything that can be contained within the hollow of the hand.

   2. பக்கம்; side.

   3.  லாெவ ம்  (தஞ்ைச);; rib (Tj.);.

   4. அள் மாந்தம்; infantile bronchitis (ைதலவ. ைதல. 8);.

   5. ெச  ( வா.);; closeness, thickness.

   6. பற் ம்  ( வா.);; clamp, iron band to hold parts together.

   7. வண் ல்ைலத் தாங் ங் கடை்ட (இ.வ.);; block of wood connecting the spring with the axle (Loc.);.

   8.  ட்  ( ங்.);; lock, padlock.

   9. வன்ைம ( டா.);; strength, firmness.

     [உல் → அல் → அள். அள் தல் = ெபா ந் தல், ெச தல். அள் → அள்ைள = ெபா ந் ய பக்கம். ஒ.ேநா 
: ம தல் = ெபா ந் தல். ம  → ம ங்  = பக்கம். அள் தல் = ெபா த் ப் பற் தல்.]
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அள்வ ப்

 
 அள்வ ப்  aḷvaḻuppu, ெப. (n.)

   கா  ம் ; car-wax or cerumen

     [அள் + வ ப் . வ  → வ ப்  = வ வ ப்பான .]

அள்ளத்

 
 அள்ளத்  aḷḷatti, ெப. (n.)

அள்ளாத்  பாரக்்க;see all atti.

அள்ளத் ள்ளப்
ேபா-தல்

அள்ளத் ள்ளப்ேபா-தல் aḷḷattuḷḷappōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   க சச்ல்,  ன்ப ேநரச்் , ெகாள்ைள, ேபார ் த யவற்றால் ெமன இறந் ேபாதல்; sudden death due 
to cholera, accident, robbery, war and other unnatural causes (சா.அக.);.

     ['அள்ளத் ள்ள' ( ள்ளத் க்க ஒ  மர ைணெமா . ேபாதல் = சாதல்.]

அள்ளேநாய்

 
 அள்ளேநாய் aḷḷanōy, ெப. (n.)

   அள் ேநாய்;    ழந்ைதகட்  ஏற்ப ம் ஓர ்உ ரப்்  ( வாச); ேநாய்; a disease in children arising from defects 
in nursing them such as over-feeding, etc., infantile bronchitis, Broncho pneumonia (சா.அக.);.

     [அள் → அள்ளம் + ேநாய். ஒ கா. அள்  ேநாய் → அள்ளேநாய்.]

அள்ளல்

அள்ளல் aḷḷal, ெப. (n.)

   1. ெந க்கம்; crowdedness, closeness.

     "அள்ளற் பயைல ர் ன்ற " ( வ். இயற்.  த், 13);.

   2. ேச  ( வா.);; mud, mire.

   3. எ வைக அள க ள் (நரகங்க ள்); ஒன்  ( ங்.);; one of the seven hells.

க. அள்

     [அள் தல் = ெச தல். அள் → அள்ளல் = ெச . ேச , ெந ப்  த யன ெச ந்த இடம்.]

 அள்ளல் aḷḷal, ெப. (n.)

   எண்வைக இைசக் கரணங்க ள் ஒன் ; one of eight musical practices.

     [அள்-அள்ளல்]

அள்ளா த்தள்ளா

 
 அள்ளா த்தள்ளா  aḷḷāṭittaḷḷāṭi,  .எ. (adv.)

   தளரந்்த நைடயாய், தட் த்த மா ; moving with faltering steps, as a small child of an aged person, with an 
unsteady gait sway-ing to and fro.

பாட்டனார ்அள்ளா த் தள்ளா  வந்  ேசரந்்தார.்

க. அள்ளா  ; ெத. அல்லா , அல்லலா .

     [அள்ளா  → அள்ளா  (இ.கா. .எ.);. தள்ளா  → தள்ளா  (இ. கா.  . எ.);, 'அள்ளா த் தள்ளா ' 
ெபா ள் க் ம் எ ைக மர ைண ெமா .]

அள்ளா -தல்

அள்ளா -தல் aḷḷāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெச தல்; to be close.

     "அள்ளா ய கவசத்த ர ்மணியற்றன" (கம்பரா.  த்த.  தற்ேபா. 177);.

     [அள் = ெச . 'ஆ '  . .]
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அள்ளாத்

 
 அள்ளாத்  aḷḷātti, ெப. (n.)

   கண்ெப த்த ன் வைக; big-eyed herring, Elops saurus (சா.அக.);.

அள்ளாயமானியம்

அள்ளாயமானியம் aḷḷāyamāṉiyam, ெப. (n.)

   அள் ரிைம (அள்  தந் ரம்); (I.M.P. Sm. 91);; right to receive a handful of the grain sold, as perquisite.

     [அள் (அள் ம்); + ஆயம் (வ வாய்); - அள்ளாயம் ( ைனதெ்தாைக);. மானம் → மானி → மானியம் = 
ஊ ய க்  அர  அளிக் ம் உரிைம வ மானம் அல்ல  உரிைம நிலம். 'அள்ளாய மானியம்' 
இ ெபயெராட் .]

அள்ளி

 
 அள்ளி aḷḷi, ெப. (n.)

   ெவண்ெணய் (இராசைவத்.);; butter.

     [அள் தல் = ெச தல். அள் → அள்ளி = ெச ந்த , ேச ேபான்ற . 'இ'  . த. ஈ .]

அள்ளிக் த் -தல்

அள்ளிக் த் -தல் aḷḷikkuddudal,    5 ெச. ன்றா. . (v.t)

   1. ெச  த யவற் ன்ேமல் நீர ்ெதளித்தல் (யாழ்ப்.);; to sprinkle water on plants, etc. (J.);.

   2. கஞ் ணைவச ் கக் ெகா த்தல் (யாழ்ப்.);; to give liquid food in small quantities (J.);.

     [அள் → அள்ளி (இ.கா. .எ.);.  த் தல் = ெதளித்தல், ெதளித்தாற்ேபாற் தாகக் ெகா த்தல்.]

அள்ளிக்ெகாட் -
தல்

அள்ளிக்ெகாட் -தல் aḷḷikkoṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   உடம்  ம் பர தல்; to spread over the whole body, as small-pox.

அம்ைம யள்ளிக்ெகாட்  க் ற .

-, 5 ெச. ன்றா . (v.t.);

   1.   ெபா ள் ேத தல்; to acquire wealth in unlimited measure.

அவன் வணிகஞ் ெசய்  பணத்ைத அள்ளிக் ெகாட் றான்.

   2. தாராளமாகக் ெகா த்தல்; to give liberally.

ெசண்டத் ர ்ஐயாத் ைர த யார ்ஏைழகட் ப் பணத்ைத அள்ளிக்ெகாட் னார.்

     [அள் → அள்ளி (இ. கா.  . எ.);. ெகாட் தல் = ெகாட் தல்ேபால் ஏராளமாகப் ேபா தல், ேத தல், 
ெகா த்தல்.]

அள்ளிக்ெகாண்
ேபா-தல்

அள்ளிக்ெகாண் ேபா-தல் aḷḷikkoṇṭupōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   நீரக்்கால் ேவகமாேயா தல்; to run swiftly, as a water-course.

—, (8); ெச.  ன்றா . (v.t.);

   1.  யாக வாரிக் ெகாண்  ேபாதல்; to sweep away, as a tornado.

றாவளி அள்ளிக்ெகாண்  ேபா ற .

   2. ேநாய் க ைமயாகக் ெகாள்ைள ெகாள் தல்; to cause havoc in a severe epidemic form.

அந்த ரில் நச் க் க சச்ல் (ேப ); அள்ளிக்ெகாண்  ேபா ற .

     [அள் → அள்ளி (இ. கா.  . எ.); + ெகாள் (தற்ெபா ட் த் .  .); → ெகாண்  (இ. கா.  . எ.); + ேபாதல் = 
ெசல் தல், இயங் தல், நிகழ்தல்.]

அள்ளிசெ்ச -தல்

அள்ளிசெ்ச -தல் aḷḷiccerugudal,    5 ெச.  ன்றா , (v.t.)

    ற்ப இலக்கணப்ப  அரசர,் அர யர ்ெகாண்ைடக் ந்தைல ெமாத்தமாகக்  ைகயால் வாரிெய த்  
ெந ழ்ச் யாகச ்ெச தல்; to gather by the hands the long flowing tresses of hair, of a king or queen, and tie them up 
in a loose knot.

     "தைல ள்ள ேகசத்ைத அள்ளிசெ்ச ம்" ( .ெச. பக். 74);.

     [அள் → அள்ளி (இ. கா.  . எ.);. ெசா  → ெச .]
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அள்ளித் ள் -தல்

அள்ளித் ள் -தல் aḷḷidduḷḷudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    கச ்ெச க் தல்; to be overbearing, to give oneself airs.

     "அள்ளித் ள்ளி அரிவாண் மைண ல் ழாேத" (பழ.);.

     [அள் → அள்ளி (இ. கா.  . எ.);.  ள் →  ள் .  ள் தல் =  த்தல், ெச க் தல்.]

அள்ளி -த்தல்

அள்ளி -த்தல் aḷḷimuḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அரசர ்அர யர ்ெகாண்ைடக் ந்தைல ெமாத்தமாகக் ைகயால் வாரிெய த்  ச் தல்; to 
gather and tie into a knot, as the flowing tressess of hair of a king or queen.

     "தைல ள்ள ேகசத்ைத அள்ளிச ்ெச ம் த் ம்" ( .ெச.பக். 74);.

   2.  ந்தைல க் ம் ெபா வைகக ள் ஒன் ; a general method of gathering and tying into a knot, as the 
flowing trasoess of hair.

     [அள் → அள்ளி (இ.கா. .எ.); +  .]

அள்ளி ைற-த்தல்

அள்ளி ைற-த்தல் aḷḷiyiṟaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ைகயால் கந்  எ தல்; to take something in the hollow of the hands and then scatter it.

ேகா கட் த் னிைய அள்ளி ைறத்தான்.

   2. அள ற்  ஞ் ச ்ெசல தல்; to spend extravagantly, squander.

     [அள் → அள்ளி (இ.கா. .எ.);. இைறத்தல் =  தெ்தளித்தல்.]

அள்ளி ள்

 
 அள்ளி ள் aḷḷiruḷ, ெப. (n.)

   ெச ந்த இ ட் ; thick darkness.

     [அள் + இ ள் ( ைனதெ்தாைக);. இர ்→ இ ள்.]

அள்ளி தல்

அள்ளி தல் aḷḷiviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

    கக்ெகா த்தல்; to give liberally.

     [அள் → அள்ளி (இ.கா. .எ.);.  தல் = நீக் தல், ேபாக் தல், ெகா த்தல்.]

அள் -தல்

அள் -தல் aḷḷudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெச தல்; to be dense, thickly interwoven.

     "அள்ளிைல யணிந்த ைவேவல்" ( வக. 615);.

-, 5 ெச.  ன்றா . (v.t.);

   1. ைகயால் கத்தல்; to take, collect or gather in the hollow of the hand or hands.

     "அள்ளிக் ெகாளலாய்" (நள.  யம், 98);.

   2. வாரிக்ெகாண்  ேபாதல்; to sweep away, carry off in large quantities or numbers.

     "அள்ளிக் ெகாள்வற்ேற பசப் " ( றள், 1187);.

   3. எற் தல், எ தல் ( ங்.);; to throw up.

   4.  கரத்ல்; to enjoy.

     "அள் ற வளிந்த காமம்" ( வக. 1387);.

ம. அள்

     "அள் ற வளிந்த" என் ம் ந்தாமணித் ெதாட க் . ' க ந்தன்ைம ம்ப  ப த்த' என்  
நச் னாரக்் னியர ்உைரத் ப்ப  அத் ைணப் ெபா த்தமாய்த் ெதரிய ல்ைல. ஒ கால், 
'நன்றாகப் ப த்த அல்ல  ற்றக் கனிந்த' என்ப  ெபா ளா க்கலாம்.
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அள்

அள்  aḷḷu, ெப. (n.)

   1.  லாெவ ம்  (தஞ்ைச);; rib (Tj.);.

   2. அள யாக அல்ல  உரிைமயாகக் ைகயால் அள்ளிக் ெகாள் ம் லம் அல்ல  தவசம் 
(தானியம்); (C.G.);; handful of grain given to or claimed by a labourer, as wages or perquisite for measuring - grains.

   3. பற் ம்  ( ங்.); ; clamp, iron band to hold parts together.

   4. வண் ல்ைலத் தாங் ங் கடை்ட (இ.வ.);; block of wood connecting the spring with the axle (Loc.);.

   5. கா  ( ங்.);; ear.

     [அள் → அள்  ( த. ெதா. ெப.);.]

 அள்  aḷḷu, ெப. (n.)

   1. அள்  ேநாய்,  ழந்ைதகட்  ஏற்ப ம் ஓர ்உ ரப்்  ( வாச); ேநாய்; a disease in children arising from 
defects in nursing them such as over-feeding, etc., infantile bronchitis, Broncho-pneumonia.

   2. வ ; cramp (சா. அக.);.

அள் மாந்தம் பாரக்்க;see allu-mandam.

அள் க்கட் -தல்

அள் க்கட் -தல் aḷḷukkaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெபட்  த யவற்ைற இ ம் த் தகட்டால் இ க் தல்; to fasten with clamps or plates of iron, bind together 
with wire (W.);.

   2. வ ப்ப த் தல்; to strengthen, confirm, encourage by promises (W.);.

     [அள் → அள்  + கட் .]

கட்  பாரக்்க;see kattu.

அள் க்கா

 
 அள் க்கா  aḷḷukkācu, ெப. (n.)

    ல்லைற ற்பைனயாளரிட ந்  தண் ம் பணம்; market dues collected from retail sellers.

     [அள் → அள்  ( த. ெதா. ெப.);.]

கா  பாரக்்க;see kašu.

அள் ெகாண்ைட

 
 அள் ெகாண்ைட aḷḷugoṇṭai, ெப.  (n.)

   ெபண் ர ்ம ர் ச் வைக; coil of women's hair tied up in a special way (W.);.

     ['அள் ெகாண்ைட'  ைனதெ்தாைக. அள் → அள் . ெகாள் → ெகாண்ைட. ெகாள் தல் =  ர தல்.]

ெகாண்ைட பாரக்்க;see kondai.

அள் ெகாள்ைள

 
 அள் ெகாள்ைள aḷḷugoḷḷai, ெப. (n.)

   ெப ங் ெகாள்ைள; great plunder, pillage, dacoity.

     ['அள் ெகாள்ைள'  ைனதெ்தாைக. அள் → அள் . ெகாள் → ெகாள்ைள. ெகாள் தல் = கவரத்ல்.]
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அள் ச் ைட

 
 அள் ச் ைட aḷḷuccīṭai, ெப. (n.)

     ைட வைக (இ.வ.);; a small kind of Šidai cake.

     [அள்  +  ைட அள் → அள்  = அள்ளக் ய அள ,  ைம.]

ைட பாரக்்க;see sidai.

அள் மாந்தம்

 
 அள் மாந்தம் aḷḷumāndam, ெப. (n.)

    ழந்ைதகட்  நா ள் ங் னால் (ேதாஷத் னால்);  லாப்பக்கம் இரண் ம் உயர ெவ ம் த் 
ன்ப ம் வ ண்டாக் ம் ஒ  ேநாய். இைதத் ெதற்கத் க் கைண (கணம்); என்ப ண் );; a 

disease in children attended with fits affecting the intercostal muscles, caused by eruptions on the tongue due to congenital 
causes (சா.அக.); –  ழந்ைதகட்  உண்டா ம் மாந்தவைக ; infantile bronchitis, Broncho-pneumonia, convulsion 
(சா.அக.);.

     [அள் ( லா); → அள் . மந்தம் → மாந்தம்.]

அள் ரல்

 
 அள் ரல் aḷḷural, ெப. (n.)

   அரைண அல்ல  காட் க்கரைண; wild elephant yam, Dracontium polyphyllum (சா.அக.);.

அள் -தல்

அள் -தல் aḷḷuṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   வா தல்; to water in the mouth.

     "அ தெனன் றள் த் த் க்க" ( வாச. 7 : 3);.

     [அள் = வாய், எச் ல். உள் → உ  → ஊ .]

அள்ெள -த்தல்

அள்ெள -த்தல் aḷḷeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ைகப் யள  வா தல்; to take handfuls.

     'சந்ைதக் கைட ல் அள்ெள க் றதற் ப் ேபானாரக்ேளா என்னேமா' (தா ல்தார ்நா. பக். 11);.

ம. அள் க

     [அள் ( த. ெதா. ஆ .); + எ .]

 அள்ெள -த்தல் aḷḷeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ேநா னால் லா எ ம் தல்; an involuntary rising of the intercostal muscles from a disease.

   2. இறக் ங்கால் ச் ட யாமல் லாப்பக்கத்ைதத் க் தலான சா க் ; respiration due 
to the action of the intercostal and other thoracic muscles; Thoracic respiration alias T. breathing, observed in persons 
gasping for breath just before death and considered a symptom of death (சா. அக.);.

     [அள் =  லா. எ த்தல் = எ ம் தல்.]

ேநா னால் லாெவ ம் ம் அள்ெள த்தைல, 'அள்ெள க் தல்' என்  சா.அக.  க் ன்ற . 
அள்ெள த்தல் என்றாேல ேபா ம்.

அள்ெள க் றவ
ன்

 
 அள்ெள க் றவன் aḷḷeḍukkiṟavaṉ, ெப. (n.)

   ஒவ்ேவார ்அள ம் ஒவ்ெவா   ெபற் க்ெகாண்  ெநல் அளப்பவன் (W.G.);; a labourer who measures 
paddy and is paid for it by a handful of paddy from each unit measured.

     [அள் ( த. ெதா. ஆ .); + எ க் றவன் ( ைனயா. ெப.);. எ  → எ க் ற (நி. கா. ெப.எ.); + அவன் (ஆ. 
பா. ஈ ); - எ க் றவன்.]

858

www.valluvarvallalarvattam.com 858 of 19068.



அள்ெள க் மாந்
தம்

 
 அள்ெள க் மாந்தம் aḷḷeḍukkumāndam, ெப. (n.)

அள் மாந்தம் பாரக்்க;see allumăndam.

     [அள் ( லா); + எ க் ம் + மாந்தம். எ  → எ க் ம்.]

அள்ெள ம்

அள்ெள ம்  aḷḷelumbu, ெப. (n.)

   1. கன்னப்ெபா ெய ம் , அதாவ  காதண்ைட க் ம் எ ம் ; a bone on the side of the head between 
the forehead and the ear, Temporal bone (சா.அக.);.

   2.  லாெவ ம் ; rib.

     [அள் ( லா); + எ ம் . எல் → எல்  → எ  → எ ம் .]

அள்ைள

 
 அள்ைள aḷḷai, ெப. (n.)

    லாப் றம்; side of the body.

க.,  . அள்ெள ; ேகாத. அள்.

     [அள் → அள்ைள.]

 அள்ைள aḷḷai, ெப. (n.)

   ேபய் ( ங்.);; devil, demon.

     [ஒ கா : அல் (இ ள்); → அல்ைல → அள்ைள.]

அள்ைளப் றம்

அள்ைளப் றம் aḷḷaippuṟam, ெப. (n.)

   1.  லாப் றம்; side of the body.

   2.  ட் ன் ம ங் ப் ப  (ேகாைவ);; the side portion of a house (Cm.);.

அள்ைளப்ைப

 
 அள்ைளப்ைப aḷḷaippai, ெப. (n.)

   சடை்ட ன் பக்கப்ைப; side-pocket.

     [அள் → அள்ைள = பக்கம்.]

ைப பாரக்்க;see pai.

அள்ைளமைர

 
 அள்ைளமைர aḷḷaimarai, ெப. (n.)

   பக்கங்களில் ெவள்ைளநிறங் கலந்த காைள (இ.வ.);; bull with patches of white on its sides (Loc.);.

     [அள் (பக்கம்); → அள்ைள. மல் → மர ்→ ம  (ம ); → மைர (மைற);.]

மைர (மைற); என் ஞ் ெசால்,  தற்கண் க ம் ள்ளிையேய த் ப் ன்னரச் ்ெசம் ள்ளி 
ெவண் ள்ளிகைள ங் க் ம் ெபா ப்ெபயராக மா யதாகத் ெதரி ன்ற .
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அள-த்தல்

அள-த்தல் aḷattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. கலத்தல்; to mingle, blend.

   2. அளவளா தல்; to talk together, to converse.

     "என் க மளக் ங் கால்" (கல்லா, 19 : 36);.

   3.   ெபாய் ைர தல்; to tell venial lies.

–, 3 ெச. ன்றா  (v.t.);

   1. அள தல்; to measure, fathom.

     "அ யளந்தான்" ( றள், 610);.

   2. எட் தல்; to extend, to reach.

     "ெமௗ  யண்ட கட் ைன யளப்ப" ( ரம் . தக்கன்ேவ. 6);.

   3. அளைவ ( ரமாணம்); ெகாண்ட தல்; to test by the logical modes of proof.

     " ைற லா அள  னா ங் ெறாணா தா  நின்ற இைறவனார"் ( . .  பக். அைவய. 4);.

   4. வைரய த்தல்; to limit, define, determine the bounds of

     "அைவயளந் த  மளத்தற் கரிைய" ( றநா. 20: 5);.

   5. க தல்; to consider.

     "ஊறளந் தவரவ் ன்" (க த். 17:3);.

   6.  ண்ேபச் ப் ேப தல்; to gossip.

அளக்கர்

அளக்கர ்aḷakkar, ெப. (n.)

   1. உப்பளம் ( ங்.);; salt-pans.

   2. கடல்; sea, ocean.

     "அங்கண்மா ஞாலஞ்  மளக்கர"் (கந்த . ஆற் . 36);.

ம. அளக்கர்

     [அளம் = உப் , உப்பளம், ெநய்தல் நிலம், உவரநீ்ர,் அளம் → அளக்  → அளக்கர.்]

 அளக்கர ்aḷakkar, ெப. (n.)

   1. ேச  ( ங்.);; mud, mire.

   2. ஞாலம் ( ); ( ங்.);; Earth.

   3. ஆரல் (காரத்் ைக); ( ங்.);; the 3rd asterism.

   4. நீள்வ  ( ங்.);; long road.

     [அள் தல் = ெச தல், அளத்தல் = கலத்தல். ஒ.ேநா.: ெச த்தல் = ெச தல், ெச  → ேச . "நிலந்  
நீரவ்ளி ம்ேபா ைடந் ம் கலந்த மயக்கம் உலக மாத ன்" (ெதால். ெபா ள். மர. 89);. ஆரத்ல் = 
ெபா ந் தல். ஆர ்→ ஆரல் = அ ன். அளத்தல் = எட் தல்.]

அளக்கரர்

 
 அளக்கரர ்aḷakkarar, ெப. (n.)

   உப்பளவர;் workers in the salt-pans (சா.அக.);.

     [அளக்கர ்→ அளக்கரர.்]

அளக்கர ்பாரக்்க;see alakkar.

860

www.valluvarvallalarvattam.com 860 of 19068.



அளக்காய்

 
 அளக்காய் aḷakkāy, ெப. (n.)

   ெவள்ெள க்  (சங்.அக.);; white madar.

     [ஒ கா. அளம் + காய் - அளக்காய் (உப் ப் ேபால் ெவண்ணிறமான எ க்கங்காய்);.]

அளக் பா

 
 அளக் பா  aḷakāṟupāṭu, ெப. (n.)

   அள ன் ரி ; quantitative analysis (சா.அக.);.

     [அளம் (அள ); +  பா  (ெதா.ெப.);. 'ப '  . . ப  → பா  ( த. .ெதா.ெப.);.]

அளகத்

அளகத்  aḷagatti, ெப. (n.)

    ந்த ைடயவள்; woman having a thick tuft of hair.

     " க் ேகா  த்தள கத் கள்" ( ப் . 451);.

     [அளகம் + அத்  (சாரிைய); + இ (ெப.பா. ஈ );.]

அளக டம்

அளக டம் aḷagacūṭam, ெப. (n.)

   ஆடவரக்் ம் ெபண் ரக்் ம் ழந்ைதகட் ம் ெபா வாக உரிய எளிய தைலக்ேகாலவைக; a simple 
mode of dressing the hair on the head, common to men, women and children.

     " ழல், ேகசத்தால் அைமக்கப்ப ம் ஒ வைக ெநற்  யலங்காரேம என்றா ம், இ  ம ட 
வைகயாகேவ ப மத் ைற ற் ெகாள்ளப்பட் க் ற . இஃ  ஆண்க க் ம் ெபண்க க் ம் 

ழந்ைதக க் ம் உரிய எளிய தைலக்ேகாலமா ம். இ ல் ெநற்  ளிம் ல் வளரந்் க் ம்  
க வண் ைனப் ேபான்  ள் ளாக அைமக்கப்ப ம். இச ் ள் கத் ன் வலப் றத் ல் 
அைம ம் ேபா  இடமாக ம்,  கத் ன் இடப் றத் ல் அைம ம்ேபா  வலமாக ம் ந்  
அைம ம்.  கத் தாமைரைய வண் கள் ழ்ந்த ேதாற்றத்ைதக் க ஞன் ேபான்ேற ற் ம் 
கைலநயத்ேதா  இயற் வைத இங் க் காண்க. இதற் ச ் ரச் ளம் என்ற ெபய ண் ' ( .ெச. பக். 
87);.

     [அல  = வைள . அல  → அள  → அளகம் = ெநற்  ம ரச்் ள். அளகம் → Skt. alaka.   →  டம்.]

அளகபந்

அளகபந்  aḷagabandi, ெப. (n.)

    ந்த ெனா ங் ; orderly arrangement of a woman's hair.

     "நல்லா ரளகபந்  ெயன ண்ட" (இர ,  க் . 12);.

     [அளகம் + பந் . பத்  = வரிைச, ஒ ங் . பத்  → பந் . பந்  → Skt. pańkti.]

அளகபாரம்

அளகபாரம் aḷagapāram, ெப. (n.)

    ந்தற்ெறா ; mass of a woman's hair.

     "அளகபாரம் அைலந்  ைலந் ட" ( ப் . 78);.

     [அளகம் + Skt. bhara → த. பாரம்.]

த. ெபா  → Teut. ber, L. fer, Gk. pher, Skt. bhara.

அளகேபதம்

 
 அளகேபதம் aḷagapētam, ெப. (n.)

   அ டயம் (சங்.அக.);; atis, Aconitum heterophylum.

ம வ. அழகேவதம் (மைல.);
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அளகம்

அளகம் aḷagam, ெப. (n.)

   1. ம ரக்் ழற்  ( ங்.);; curl.

   2.  தைலச ்சாரந்்த ன் ச்  ம ர;் curls of hair on the forehead.

     "அலம  கத் தளகத் தப் ய" (ெப ங். உஞ்ைசக். 33 :119);.

   3. ெபண்ம ர ்( ங்.);; woman's hair.

   4. காட்டகத் ; unifoliate caper, Cadaba indica (சா.அக.);.

ம. அலகம்

     [அலம் = வைள , வட்டம்,  ழற் , அலம் வரல் → அலமரல் =  ழற் . அலம் → அல  → அல  → 
அலகம் → அளகம்.]

அளகம் → Skt alaka, அகத் ப்  ெகா  வாள்ேபால் வைளந்த .

 அளகம் aḷagam, ெப. (n.)

   பன் ள் ( வா.);; porcupine's quill.

     [அள் =  ரை்ம, அள் → அள்  → அள  → அளகம்.]

 அளகம் aḷagam, ெப. (n.)

   1. நீர ்( ங்.);; water.

   2. மைழநீர ்(பச.் .);; rain-water.

அளகமம்

 
 அளகமம் aḷagamam, ெப. (n.)

    ல் ; parasite plant (சா.அக.);.

     [அளத்தல் = கலத்தல். ஒ கா அள  → அள  → அளகம் → அளகமம்.]

அளகவல்

அளகவல்  aḷagavalli, ெப. (n.)

   ம ரம்ாட் ; hair hook, a chain like ornament worn in the ear and hooked to the hair.

     "இ பா  மளக வல்  ய லங்க" ( ளா.  யம். 195);.

     [அளகம் = ெபண் ர ் ந்தல். வல் → வல்  = ெகா .]

அளகளப்

 
 அளகளப்  aḷagaḷappu, ெப. (n.)

அளவளப்  பாரக்்க;see alavalappu.

அளகன்

 
 அளகன் aḷagaṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ்ெசயனஞ்  (ேசாரபாடாணம்);; a kind of arsenic (சா.அக.);.

அளகா ரி

அளகா ரி aḷakāpuri, ெப. (n.)

   1.  ேபரன் நகரம்; city of Kuberan.

     "அந்தத் தமரஞ் ெசன் யரள கா ரி" (பாரத. மணிமான். 15.);.

   2. தஞ்சா ர;் Thanjavur (ேகா ச் ரக். 54,  ழ்க் ப் );.

ஒ கா. அழகா ரி → அளகா ரி,

ரி பாரக்்க;see puri.
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அள

அள  aḷagu, ெப. (n.)

   1. ேகாட்டான், ேகா , ம ல் ஆ யவற் ன் ெபண்; hen of owl, fowl and peacock.

     "ேகா  ைக ஆ ரண் டல்லைவ ங் காைல அளெகன லைமயா" (ெதால். ெபா ள். மர. 56);.

     "அப்ெபயரக்் ழைம ம ற்  ரித்ேத" (  57);.

   2. ேகா ச ்ேசவல்; cock.

     "அளைகப் ெபா த்த ெகா  ைளேயான்" ( ைள. அ சச்ைன. 34);.

     [ஒ கா. அள  → அள .]

ைளயாடற் ராணத் ற் ேசவற் ெகா ைய அளைகக்ெகா ேயான் என்ற , ேகா க்ெகா ேயான் 
என் ம் ெபா ப் ெபயர ்வழக் ப்பற் யதாகலாம்.

 அள  aḷagu, ெப. (n.)

   ஆரல் (காரத்் ைக); ( ங்.);; the 3rd asterism.

அளைக

அளைக aḷagai, ெப. (n.)

   1. அளகா ரி 1 பாரக்்க;see alagapuri 1 (உத்தரரா. வைர. 1);.

   2. அளகா ரி 2 பாரக்்க;see alagapuri 2 (ேகா ச் ரக். 54);.

அளைகயாளி

 
 அளைகயாளி aḷagaiyāḷi, ெப. (n.)

    ேபரன் ( வா.);; Kuběran, ruler of Alagai.

அளத்

அளத்  aḷatti, ெப. (n.)

   1. ெநய்தல் நிலப் ெபண்; woman of the marine tract.

   2. உமணர் லப்ெபண்; woman belonging to the ancient caste of salt-makers.

     [அளம் = உப் , உப்பளம். அளம் → அளத் . 'அத் ' சாரிைய. 'இ' ெப.பா. ஈ .]

அளத் யம்

அளத் யம் aḷattiyam, ெப. (n.)

   1. சவரக்்காரம்; fuller's earth, soap.

   2. நீலச ்ெசயனஞ்  (நீலப்பாடாணம்);; a prepared arsenic (சங்.அக.);.

     [அளம் = உப் , உவரம்ண், அளம் → அளத் யம். 'அத் ' சாரிைய. 'இயம்' ஈ .]

அளத் நிலம்

 
 அளத் நிலம் aḷattunilam, ெப. (n.)

அளரந்ிலம் பாரக்்க;see alar-nilam (R.T.);.

அளத் ப்பசை்ச

 
 அளத் ப்பசை்ச aḷattuppaccai, ெப. (n.)

   ம க் ெகா ந் ச ்சக்களத்  ( .அ.);; sea-blite, a plant akin to maid's love, found growing in the brackish soil or 
near the sea-side (சா. அக.);.

     [அளம் + பசை்ச = உவரந்ிலத் ண்டா ம் பசை்சசெ்ச . 'அத் ' சாரிைய.]

அளத் ப்பா தம்

 
 அளத் ப்பா தம் aḷadduppācidam, ெப. (n.)

   ெப ன்ைன; dusky-blite (சா.அக.);.

     [அளம் + பா தம். 'அத் ' சாரிைய. ப  → பாசம் → பா தம்.]
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அளத் ப் ல்

 
 அளத் ப் ல் aḷattuppul, ெப. (n.)

    ற் ப் ல் ( .அ.);; a kind of grass (ெச.அக.); — maritime grass orant-grass found growing near ant-hills, 
Pommeruella cornucopia (சா.அக.);.

     [அள  +  ல் - அளற் ப் ல் → அளத் ப் ல்.]

அளத் ப் சனி

 
 அளத் ப் சனி aḷattuppūcaṉi, ெப. (n.)

   ெப ம் சணி; ash-coloured pumpkin, Cucurbita maxima (சா.அக.);.

     [அளம் + அத்  +  சணி. அளம் = ஒ கா. சாம்பல் நிறம்.]

சணி பாரக்்க;see pūšaņi.

அளத் ப் ைச

 
 அளத் ப் ைச aḷattuppūcai, ெப. (n.)

   அளத் ப்பசை்ச, ம க்ெகா ந் ச ்சக்களத்  (மைல.);; sea-side Indian saltwort.

     [ஒ கா. அளத் ப்பசை்ச → அளத் ப் ைச.]

அளத் ப் ைள

 
 அளத் ப் ைள aḷattuppūḷai, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் ைளசெ்ச ; species of wool-plant, Aerua brachiatum.

     [அளம் + அத்  +  ைள. 'அத் ' சாரிைய.]

அளந்த -தல்

அளந்த -தல் aḷandaṟidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அள ட்  அ தல்; to know by measurement.

   2. ம த்  அ தல்; to know by discernment.

     [அள → அளந்  (இ.கா. .எ.); + அ .]

அளப்பம்

அளப்பம் aḷappam, ெப. (n.)

   1. அளக்ைக; measuring (W.);.

   2.  ழ்ச் , ஆம் ைட (உபாயம்);; contrivance, stratagem.

அளப்ப ம ந்தவன் (உ.வ.);.

     [அள → அளப்  → அளப்பம்.]

 அளப்பம் aḷappam, ெப. (n.)

   அங்கப் ச் ,  த்தநாளம்; bile-duct (சா.அக.);.
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அளப்பள-த்தல்

அளப்பள-த்தல் aḷappaḷattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. அலப் தல்; to prate, chatter, gossip, repeat needlessly (W.);.

   2.  ண்ெப ைம ேப தல்; to boast, bluff.

   3.  ரளி ெசால் தல்; to speak falsehood, to propagate false rumour.

   4. அளப்ப -தல் பாரக்்க;see alapp(u);-ari-.

   5.  த்தல்; to complain, grumble, express dissatisfaction (ெச.அக.);.

     [அள → அளப்  (ெதா.ெப.); + அள.]

அளப்பளத்தல் என் ம் ெசால் ற்   த்தல் என் ம் ெபா ள் ெபா த்தமாய்த் ேதான்ற ல்ைல.

அளப்ப -தல்

அளப்ப -தல் aḷappaṟidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஒ வ ைடய மனத்ைத ஆராய்ந்த தல்; to fathom, gauge, as the mind of a person.

   2. ஒ வ ைடய உடக் த்ைத வலக்காரமாய் (தந் ரமாய்); அ தல்; to discover another's designs, find out 
another's intentions.

     [அள → அளப்  (ெதா.ெப.); + அ .]

அளப்பன்

 
 அளப்பன் aḷappaṉ, ெப. (n.)

    ணாகப் ேப ேவான்; prater, chatterer, babbler (W.);.

     [அள → அளப்  (ெதா.ெப.); → அளப்பன். 'அன்' ஆ.பா. ஈ .]

அளப்

அளப்  aḷappu, ெப. (n.)

   1. அளக்ைக; measuring.

     "அளப்ப ந் தன்ைமய ஊ யங் கங் ல்" ( வ். இயற்.  த். 60);.

   2. ஆராய்ந்த ைக; ascertaining after inquiry.

   3. எல்ைல; bounds limit.

     "ஈசைன யளப் ல் கால தயேம ன்னி" (கந்த . தக்க. த ப், 32);.

   4. அ ைர,  ழ் ைர (பஞ்ச.  க. 1530);; counsel.

   5. அலப் ைக; chatter.

     [அள → அளப்  (ெதா.ெப.);, ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

     'அளத்தல்' என் ஞ் ெசால்ேல ஏராளமாய் அளத்தல் என் ம் ெபா ள ப்பைட ல் ண்ேபச் ப் 
ேப தல் அல்ல  தற் தல் என் ம் ெபா ைளப் ெபற் ட்ட . அளத்தல் ேவ  ; அலப் தல் ேவ . 

தனிைல யள ம் ைனப்ெபயரள ம் இவ்  ெசால் ன் ேவ பா  ெதள்ளத் ெதளிவாம். 
'அளப் ' என்ப  வ் ற் த் ெதா ற் ெபயர ்'அலப் ' என்ப  இயல்  தனிைல அல்ல  தனிைலத் 
ெதா ற்ெபயர.்

     'அலப் தல்' என் ஞ் ெசால் ற்   த்தல் என் ம் ெபா ள் ெபா த்த ன்ைம ன்னேர 
க்கப்பட்ட .

அளப் க்

 
 அளப் க்  aḷappukku, ெப. (n.)

    டக்ெகாற்றான் ( .அ.);; balloon-vine (ெச.அக.); — palsy curer, Cardiospermum halicacabum (சா.அக.);.
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அள

அள  aḷabu, ெப. (n.)

   1. அள ; measurement.

     "ேம ய ரளபாய்" (நன், 88. ம ைல.);.

   2. (இலக்.); அளெபைட;     " ற் ரள னீறாம்" (நன்.108);.

     [அள → அள  → அள .]

அளெப -த்தல்
அளெப -த்தல் aḷabeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

     [அள → அள  → அள  (எ த் ன் ஒ யள ); + எ . எ த்தல் =  தல்,  த்தல், உயரத்்தல்.]

அளெபைட

அளெபைட aḷabeḍai, ெப. (n.)

     [அள → அள  → அள  + எைட. எ  → எைட (ெதா.ெப.);. 'ஐ' ெதா.ெப. ஈ . 'அளெபைட' ெதா.ஆ. .]

அளெபைட வைககள் : அளெபைட ன்வ மா  பல றம்பற் ப் பற்பல வைகப்ப ம்.

   1. வழக் டம்பற் , உல யலளெபைட, ெசய் ளியலளெபைட என இ வைகயாம்.

எ-  :

     'த ேராஒஒ த ர'் - பண்டமாற்

     'ெபான்னாஅர ்ேமனியேனஎஎஎ' - இைச

     'அண்ேணாஒஒஒஒ' -  ளி

     'ஒ வ ஞ் ெசால்லாமல் உலைக ட் ப் ேபானாேரஎஎஎ' - அ ைக

     "உறாஅரக்் ேநா ைரப்பாய்" - ெசய் ளிய வளெபைட.

உல ய லளெபைடைய இயற்ைகயளெபைட ெயன் ம், ெசய் ளிய லளெபைடையச ்ெசயற்ைக 
யளெபைட ெயன் ம் ெசால்லலாம்.

   2. பயன்பா பற் , இைசநிைறயளெபைட, இன்னிைசயளெபைட, ெசால் ைசயளெபைட, 
எ த் ப்ேபற்றளெபைட என நால்வைகயாம்.

எ-  :

     "உறாஅரக்் ேநா ைரப்பாய்" - இைசநிைற யளெபைட.

     "ெக ப்ப  உங்ெகட்டாரக்் ச ்சாரவ்ாய்மற் றாங்ேக

ெய ப்ப உ ெமல்லா மைழ"

அளெபைடவண்ண
ம்

அளெபைடவண்ணம் aḷabeḍaivaṇṇam, ெப. (n.)

     "அளெபைட வண்ணம் அளெபைட ப ம்" (ெதால். ெபா ள். ெசய். 219);.

     [அள  + எைட + வண்ணம். அள → அள  → அள . எ  → எைட (ெதா.ெப.);. வள் → வண் → வண்ணம்.]

வண்ணம் பாரக்்க;see vannam.

எ-  :

     "மராஅ மலெரா  ராஅய்ப் பராஅம்" (அகநா. 99 : 8);.

     "கண்ண் டண்ண்ெணனக் கண் ங் ேகட் ம்" (மைலப  352);.
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அளம்

அளம் aḷam, ெப. (n.)

    ரை்ம (ெபா .நி);; sharpness.

     [அள் =  ரை்ம, அள் → அளம்.]

 அளம் aḷam, ெப. (n.)

   ெச  (அக.நி.);; closeness, density.

     [அள் தல் = ெந ங் தல், ெச தல். அள் = ெச . அள் → அளம்.]

 அளம் aḷam, ெப. (n.)

   1. உப் ; salt.

   2. உப்பளம்; salt-pan.

   3. ெநய்தல் நிலம் ( ன்.);; maritime tract.

   4. கடல் (ெபா .நி.);; sea.

   5. களரந்ிலம் (அக.நி.);; saline soil.

ம.,  . அளம் ; ெத. அள .

     [அள் → அளம்.]

அளம்ப -தல்

அளம்ப -தல் aḷambaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   வ ந் தல்; to suffer.

     "அளம்பட்ட ெவாண்ணாவைக" (ேதவா. 1. 13 9);.

     [அலம் =  ன்பம், அலம் → அளம். "ப '  . .]

அளம்பல்

 
 அளம்பல் aḷambal, ெப. (n.)

ெவடங் ணி பாரக்்க;see vedaniguruni (L.); — stag's-horn trumpet flower (ெச. அக.); -

   மான்ெகாம் ப் செ்ச ; stag's-horn trumpet flower, Stereosperтит xylocarрит.

அடப்பமரம் பாரக்்க;see adappa-maram (சா.அக.);.

அளம்பல்மரம்

 
 அளம்பல்மரம் aḷambalmaram, ெப. (n.)

   ெவடங் ணி, மைலயாளத் ல் யாக வள ம் ஒ  மரம். இதன்  ெவள்ைளயா ம் இைல 
அடரத்் யா ம் பாரை்வக்  அழகா க் ம்.  ளிரக்ாலத் ல் இைல உ ம். இதன் பழம் 
ெம வா க் ம் ; உண்ண த ம். இம்மரத் னின்  ஒ வைக எண்ெணெய த் த் ேதால்ேநாய்க் ப் 
பயன்ப த் வாரக்ள்; a tree, walking-stick bignonia, Stereospermum xylocarpum. It is a native of Malabar, its flowers 
are white and the leaves deciduous in cold weather and also ornamental; the tender fruit is edible. A thick fluid of the colour 
and consistence of Stockholm tar is obtained from this tree and it is used by Vaidyans as a remedy for scaly eruptions on the 
skin (சா.அக.);.

ப்  : சா.அக. அளம்பல் என்  ஒ  ெச ம் ஒ  மர ம் இ ப்பதாக ேவ ப த் க் , 
'Stereospermum xylocarpum' என் ம் இலத் ன் நிைலத் ைணப் ெபயைர இரண் ற் ம் ெபா வாகக் 

த் ப்ப  மயக்கத் ற் டமான . ஆ ரியர ் றந்த லவ ம் ம த் வ மாதலால், அவர ்
யவாேற இங் ப் ெபயரத்ெ்த தப்பட்ட . ஒ கால் அச் ப் ைழயாக க்கலாம்.

அளம்பற் -தல்

அளம்பற் -தல் aḷambaṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   உப் ப் த்தல்; to wear away through the action of salt.

     'உ த்  அளம்பற் ன வர'் ( ல்.  க் ந் 19.  யா.);.
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அளமம்

 
 அளமம் aḷamam, ெப. (n.)

   ெபான் (சங்.அக.);; gold.

அளம -தல்

அளம -தல் aḷamarudal,    18 ெச. . . (v.i.)

   மனஞ் ழ தல், கலங் தல், மயங்  வ ந் தல்; to be bewildered, to be distressed.

     "அளம  னம்" ( வக. 49);.

     [உலம்வா → உலமா → அலமா → அலம தல் → அளம தல். உலம்வ தல் =  ழ தல்.]

அளர்

அளர ்aḷar, ெப. (n.)

   1. உவர;் saltishness, brackishness.

   2. உவரம்ண்; fuller's earth (சா.அக.);.

     [அளம் → அளர.்]

 அளர ்aḷar, ெப. (n.)

   1. ேச ; mire.

   2. களி மண்; soft clay (சா.அக.);.

     [அள் = ெச . அள் → அளர.்]

அளரக்்கா

 
 அளரக்்கா  aḷarkkāṭu, ெப. (n.)

   உவரம்ண் ெவளி; extensive stretch of soil of fuller's earth.

     [அளம் → அளர.் க  → கா .]

அளர்நிலம்

 
 அளரந்ிலம் aḷarnilam, ெப. (n.)

   களரந்ிலம்; saline soil (R.T.);.

     [அளம் → அளர.் நில் → நிலம்.]

அளர்ப் ைள

 
 அளரப்் ைள aḷarppūḷai, ெப. (n.)

   அளத் ப் பசை்ச ( ைவ);; sea-blite (Pond.);.

     [அளம் → அளர.்  ைள =  ைள.]

அளவஞ்

 
 அளவஞ்  aḷavañjimūli, ெப. (n.)

   ேதட் ெகா க் ; scorpion-sting plant, Heliotropicum indicum (சா. அக.);.
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அளவ

அளவ  aḷavaḍi, ெப. (n.)

   1. பத்  தற் ப னான்  வைர உ ம் உ ரெ்மய் மான எ த் கைளக்ெகாண்ட நாற் ரக்் 
கட்டைளய ; a poetic line of four metrical feet, containing ten to fourteen letters, both vowels and vowel-consonants, 
separate-consonants not being counted.

     "நாற் ர ்ெகாண்ட த ெயனப் ப ேம" (ெதால். ெபா ள். ெசய். 32);,

     "பத்ெத த் ெதன்ப ேநர க் களேவ

ஒத்த நாெல த் ெதாற்றலங் கைடேய" (  38);.

     " றள  தலா அளவ  கா ம்

உறழ்நிைல லேவ வஞ் க் ெகன்ப" (  56);.

எ-  :

     "நன்மணங் கம ம் பன்ெனல் ர (10);

வைமேயர ்ெமன்ேறா ளாயரி ெந ங்க (11);

ணிைண ேரா ேயந் ள வன ைல (12);

ம்பமன் மலரிைட ெய ந்த மா  (13);

ன ந்தைழ யல்வ உஞ் ெச ந்ேதந் தல் ல்" (14);

   2. நாற் ர ; a line of four metrical feet.

     "நாெலா ர ்அ த  காைல அளெவா  ேநர " (யா.கா. 12);.

     [அள → அள  + அ  - அளவ .]

அளவநிலம்

 
 அளவநிலம் aḷavanilam, ெப. (n.)

அளரந்ிலம் பாரக்்க;see alar-nilam (R.T.);.

     [அளம் → அளவம் + நிலம். நில் → நிலம்.]

அளவப்ெபாட்டல்

 
 அளவப்ெபாட்டல் aḷavappoṭṭal, ெப. (n.)

அளர ்நிலம் பாரக்்க;see alar-nilam (R.T.);.

     [அளம் → அளவம் + ெபாட்டல். ெபாட்  → ெபாட்டல்.]

அளவம்

 
 அளவம் aḷavam, ெப. (n.)

அளகம் பாரக்்க;see alagam.

அளவர்

அளவர ்aḷavar, ெப. (n.)

   உப்பைமக் ங் லத்தார;் persons belonging to the caste of saltmanufacturers.

     "பரதவ ரளவர ்வாரிப்ப த்த  ப் ன் ப்ைப" (கந்த . ஆற் . 30);.

அளவ சச்ந்தம்

அளவ சச்ந்தம் aḷavaḻiccandam, ெப. (n.)

   நான்  தல் இ பத்தாெற த் வைர வந்  அளெவாவ்வாத அ கைள ைடய ெசய் ள் வைக (யாப். 
. 95, உைர);; a stanza of the mandilam (viruttam); type whose lines are not equal in length, but no line containing less 

than 4 and more than 26 letters.

     [அள  + அ  + Skt. chandas → த. சந்தம் (வண்ணம்);.]

இஃ  அள யற் சந்தத் ற்  எ ர.்
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அளவ த்தாண்டக
ம்

அளவ த்தாண்டகம் aḷavaḻittāṇṭagam, ெப. (n.)

   இ பத்ேதெழ த்  தலாக வந்  அளெவாவ்வாத அ கைள ைடய ெசய் ள் வைக (யாப்.  . 95, 
உைர);; a stanza in which each line contains not less than 27 letters without the lines being equal in length with each other.

     [அள  + அ  + தாண்டகம். தாண்  → தாண்டகம். 'அகம்' ஈ . இ பத்தாெற த்  என் ம் மண் ல 
வரம்ைபத் தாண் ச ்ெசல் ம் ெசய் ள் வைக.]

தாண்டகம் பாரக்்க;see tandagam.

இஃ  அள யற் றாண்டகத் ற்  எ ர.்

அளவளப்

 
 அளவளப்  aḷavaḷappu, ெப. (n.)

   அளவளா ைக ( ன்.);; sociability.

     [அள  + அள  - அளவள  → அளவள → அளவளப் .]

அளவளா -தல்

அளவளா -தல் aḷavaḷāvudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   கலந்  ேப தல்; to hold intimate talks, converse freely, live socially.

     "அளவளாய் நட்டா ம்" ( ைர, 4);.

     [அள  + அள  - அளவள  → அளவளா .]

அளவளா

அளவளா  aḷavaḷāvu, ெப. (n.)

   கலந்  வாழ்ைக, மனக்கலப் ; intimacy.

     "அளவளா ல்லாதான் வாழ்க்ைக" ( றள், 523);.

     ['அளவளா '  த.ெதா.ெப.]

அளவளா -தல் பாரக்்க;see alayalavu.

அளவ த்தல்

அளவ த்தல் aḷavaṟuttal, ெதா. ெப. (vbl.n.)

   1. அளைவகளால் அளந்த தல்; to test by the logical methods of proof.

     "அளவ ப்பதற் கரியவன்" ( வாச. 5:35);.

   2. வைரயைற ெசய்தல்; to fix limit, define.

   3. வரம்  நீக் தல்; to unlimit.

க. அள ய

     [அள் → அள → அள  + அ .]

அளவன்

 
 அளவன் aḷavaṉ, ெப. (n.)

   தவசம் அளப்ேபான்; one who measures the grain.

ம. அளவன்

     [அள → அள  → அளவன்.]

 அளவன் aḷavaṉ, ெப. (n.)

   உப் க் காய்ச் ேவான், உப்பைமப்ேபான்; salt-manufacturer (சா.அக.);.

     [அளம் (உப் ); → அளமன் → அளவன். 'அன்' ஆ.பா. ஈ .]

 அளவன் aḷavaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  ெசயனஞ்  (ேசாரபாடாணம்); ( .அ.);; a kind of prepared arsenic.
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அளவாக் -தல்

அளவாக் -தல் aḷavākkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மட்டமாக் தல்; to make even, to level, to straighten, to set right.

     ' ற் த்த பத் ைய அளவாக்க ேவ ம்' ( வ்.  க் ந்- 10,  யா.);.

     [அள  + ஆக் . ஆ  (த. .); → ஆக்  ( . .);.]

அள

அள  aḷavi, ெப. (n.)

   அள ; limit.

     "அள ைய யாரக்்  ம வரிேயான்" ( க் ேகா. 1:10);.

ம., பட. அள  : க. அள  ; ெத, அல  : ெகாலா. லாவ்.

அள -தல்

அள -தல் aḷaviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அளத்தல்; to measure, explore.

     "மண் ற்ற ெவல்ைல யள ட ் மால்" (கந்த . அ ர. அகத். 7);.

ம. அளக் க ; க. அளெதவ  ;  .,  ட. அளெத ; பட. அெள.

     [அள → அள  + இ  ( . .);.]

அள ைட

 
 அள ைட aḷaviḍai, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   ம ப் ைக; calculation, estimation.

சத் ைவ அள ைட பார ்( ன்.);.

     [அள  + இைட. இ  → இைட (ெதா.ெப.);. ஒ.ேநா: எ  → எைட.]

அள யல்

அள யல் aḷaviyal, ெப. (n.)

     "ேநாக்ேக பாேவ அள யல் எனாஅ" (ெதால். ெபா ள். ெசய். 1);.

     [அள → அள  + இயல் (ஒ ங் );.]

அள யற்சந்தம்

அள யற்சந்தம் aḷaviyaṟcandam, ெப. (n.)

   நான்  தல் இ பத்தா ெற த் வைர அளெவாத்  வ ம் அ கைள ைடய ெசய் ள் வைக (யாப். 
. 95, உைர);; a stanza in which each one of the lines contains the same number of letters between 4 and 26, both limits 

inclusive.

     [அள  + இயல் + Skt. chandas → த. சந்தம்.]

இ  அளவ ச ்சந்தத் ற்  எ ர.்

அள யற்றாண்டக
ம்

அள யற்றாண்டகம் aḷaviyaṟṟāṇṭagam, ெப. (n.)

   இ பத்ேத ெழ த்  தலாக வ ம் அளெவாத்த அ கைள ைடய ெசய் ள்வைக (யாப்.  . 95, 
உைர);; a stanza in which each  one of the lines contains not less than 27 letters and all lines contain the same number.

     [அள  + இயல் + தாண்டகம். தாண்  → தாண்டகம். 'அகம்' ஈ . இ பத்தாெற த்  என் ம் 
வரம்ைபத் தாண் ச ்ெசல் ம் மண் ல ( த்த); வைகத ்தாண்டகம்.]

தாண்டகம் பாரக்்க;see tandagam.

871

www.valluvarvallalarvattam.com 871 of 19068.



அள ல்

அள ல் aḷavil,  . .எ. (adv.)

   1. மட் ல்; as regards

என் அள ல் ஒ  ற்ற ல்ைல.

   2. எல்ைலக் ள்; within bounds, to the extent.

அந்த அள ல் அவைன ைவத் க்ெகாள்.

   3. உடேன; as soon as, immediately after.

அவன் ெசான்ன அள ல் எல்லா ம் பணத்ைதக் ெகா த் ட்டாரக்ள்.

     [அள  + இல் (7ஆம் ேவ. உ );.]

அள ற-த்தல்

அள ற-த்தல் aḷaviṟattal,    3 ெச. .  (v.i)

   1. எல்ைல லதாதல், அளந்த ய யாததாதல்; to be unlimited, to be immeasurable.

இைறவனாற்றல் அள றந்த .

   2.  த்த அள  கடத்தல்; to exceed appointed limits.

     "ஆ ம் ஒற் ம் அள றந் ைசத்த ம்" (நன். 101);.

     [அள  + இற. இறத்தல் = கடத்தல்,  தல்.]

அள னார்

 
 அள னார ்aḷaviṉār, ெப. (n.)

   ேநரவ்ாளம் (சங்.அக.);; croton.

அள

அள  aḷavu, ெப. (n.)

   1. எண்ணல், எ த்தல்,  கத்தல், நீட்டல் என் ம் நால்வைகயள க ள் ஒன் ; one of the four modes of 
measurements, viz., counting, weighing, measure of capacity and linear measure.

   2. அள மானம்; measurement.

   3. நிலவள  (I.M.P. Tj. 1000);; Revenue survey.

   4. வ வள ; size.

   5. தன்ைம; quality, nature.

     "ஏரள ல்லா வள னர"் ( க்ேகா. 308);.

   6. தக்க சைமயம்; opportunity, favourable occasion.

     'நமக் க் ஞ் த்கரிக்க நல்லவள ' (ஈ , 1, 4 : 4);.

   7. மட் ; limit.

   8. (இலக்.); எ தெ்தா க் ங் கால வள , மாத் ைர;     "வைர த மள  மட் மாத் ைரப்ெபயர"் 
(ேபரகத். 116);.

   9. (இைச); தாளத் ல் 3 மாத் ைரக் காலம் ( லப். 3 :16, உைர);;   10. த க்க அளைவ; laws of reasoning, 
dialectics.

     "ஆற் னள வ ந்  கற்க" ( றள், 725);.

   11. அ வம் (ஞானம்);; wisdom (ஈ , 3 7 :3);

-,  . .எ. (adv.);
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அள தல்

அள தல் aḷavudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  ர தல்; to blend, mingle.

     " றத் ைண ம ங் ற் ெபா ந்  னல்ல

தகத் ைண ம ங்  னள த லேவ" (ெதால். ெபா ள். அகத். 58);.

   2. கலத்தல், ஒன் ேசரத்ல்; to mix.

     "ேகாற்ேறனிலள ந் ஞ்ெசால்" ( ரம் . கண்ணன்மண. 71);.

-, 5 ெச. ன்றா . (v.t.);

   உசா தல்; to inquire after one's welfare.

     "அலமர ள்ளெமா டள ய டத் ம்" (ெதால். ெபா ள். கற். 5.);.

     [அள் தல் = ெபா ந் தல், ெச தல், கலத்தல். அள் → அள . அள தல் = கலத்தல், கலந் ைரயாடல்.]

அள க்கல்
அள க்கல் aḷavukkal, ெப. (n.)

   நீேரற்றங் காட் ம் கற் ண் (S.I.I. i, 130);; stone pillar for measuring the height of water level, in tanks.

அள க் பா

 
 அள க் பா  aḷavukāṟupāṭu, ெப.. (n.)

   ஒ  ட் ப் ெபா ளின் அல்ல  கலைவப் ெபா ளின் அைமப் க் கைளப் 
ரித்த தல்; determination of the proportion of various elements forming a compound, quantitative analysis (சா.அக.);.

     [அள  +  பா .  ப  →  பா . ( த. .ெதா.ெப.);. 'ப '  . .]

அள க

 
 அள க  aḷavugaruvi, ெப. (n.)

   அளக்க த ம் அளைவக் க ; instrument of measurement.

அள காரன்

 
 அள காரன் aḷavukāraṉ, ெப. (n.)

   ெநல் த யன அளப்பவன்; one who measures paddy and other grains (R.T.);.

     [அள → அள . 'காரன்' ெதா ரிைம பற் ய ஆ.பா. ஈ .]

அள ைட

 
 அள ைட aḷavuāṭai, ெப. (n.)

   அரி தவ  அளக்க த ங் ைட (இ.வ.);; a basket of certain capacity for measuring rice, etc. (Loc.);.

     [அள → அள .  ைட →  ைட =  ைட வான ன்னற் கலம்.]

அள ேகால்

அள ேகால் aḷavuāl, ெப. (n.)

   அளக் ந் த ; measuring rod, foot-rule.

     " யனிலத் தள ேகால்" ( ர ங்க.  . 16);.

அள சாப்பா

 
 அள சாப்பா  aḷavucāppāṭu, ெப. (n.)

   உண் சச்ாைலகளில் ஒ  ப் ட்ட அளவாகப் பைடக் ம் சாப்பா ; meals served in fixed quantity in 
hotels and eating-houses.

     [அள → அள . சாப்  → சாப்  → சாப்பா .]

இ  ேபாரக்்காலத் ல் அரி த்தட் னால் ஏற்பட்ட .
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அள ேசா

 
 அள ேசா  aḷavucōṟu, ெப. (n.)

அள  சாப்பா  பாரக்்க;see alavu-šappadu.

அள த

 
 அள த  aḷavudaḍi, ெப. (n.)

அள ேகால் பாரக்்க;see alavu-köl.

 அள த  aḷavudaḍi, ெப. (n.)

   ஆண் ; penis (சா.அக.);.

     [அள தல் = கலத்தல்,  ணரத்ல். த  = த த்த அல்ல  த ேபான்ற உ ப் .]

அள நா

 
 அள நா  aḷavunāḻi, ெப. (n.)

    த் ைரப்ப ; standard measure.

     [அள → அள . நாளம் → நாளி → நா .]

அள ப்ப

 
 அள ப்ப  aḷavuppadivu, ெப. (n.)

   வயல்கைள அளந்  ப  ெசய்ைக (அள  ைபமாஷ்);; survey or measurement of fields (R.T.);.

     [அள → அள . ப  → ப .]

அள  ப

 
 அள  ப  aḷavubaḍi, ெப. (n.)

அள  நா  பாரக்்க;see alavu-nali.

அள ப த் -தல்

அள ப த் -தல் aḷavubaḍuddudal,    5 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   வைரயைற ெசய்தல்; to limit.

     [அள → அள . அள ப  (த. .); → அள ப த்  ( . .);. 'ப '  . . ப  (த. .); → ப த்  ( . .);.]

அள பைட

அள பைட aḷavubaḍai, ெப. (n.)

     ேசைன; small army.

     'அள பைடக் ப் ெப ம்பைட ேதாற்ப ' (ஈ , 2:4:7);.

அள வர்க்கம்

அள வரக்்கம் aḷavuvarkkam, ெப. (n.)

   அளைவப் ப கட்  ஏற்பட்ட ஒ  பைழய வரி (S.1.1. i, 247);; an ancient tax on measures of capacity.

     [அள  + Skt varga → த. வரக்்கம் → வ க்கம்.]

அளெவ -த்தல்

அளெவ -த்தல் aḷaveḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒன்றன் நீளம் அகலம் த யவற்ைற அளந்த தல்; to take the dimensions of.

     [அள → அள  + எ .]
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அளெவண்

அளெவண் aḷaveṇ, ெப. (n.)

 a member of ambādarañga vottališaikkalippa consisting of four lines of four feet each.

     " ............................நீரத்் ைரேபால்

மரெபான்  ேநர  ச் ர ் றண  ேவம ப் ன்

அரெவான்  மல் ல தம்ேபா

தரங்கெவாத் தா ைசேய" (யா.கா. 10);.

எ-  :

     "கண்கவர ்க ர்  கன ஞ் ெசன்னிைய

தண்கட பைக த ரத்்த வா ைய

ஒ ய வண ேமாங் ய ெகா ைன

வ  சகட மாற் ய வ ைன" (யா.கா. 10, உைர);.

     [அள → அள . அள  + எண் - அளெவண். எண் = எண்ெகாண்ட ெசய் ப் .]

அளைவ

அளைவ aḷavai, ெப. (n.)

   1. அள ; measurement.

   2. எண்ணல், எ த்தல்,  கத்தல், நீட்டல் என் ம் நால்வைக அளைவக ள் ஒன் ; measure of four kinds 
mentioned in ancient literature, viz., computation, weight, capacity and extent.

   3. அள க்க ; standard of measure.

   4. காட் , க த் , ஒப் , உைர என் ம் நால்வைக ஏரண அ வ கள்; means of acquiring correct knowledge, 
which are four, viz., perception, inference, similarity and precept.

   5. எல்ைல; bound, limit.

     "ஐந் யாண்ெட  மளைவ நிற் ககன் " (கந்த . தக்க உைமக . 49);.

   6. அைமயம்; time, occasion, opportunity.

     "அன்னேதா ரளைவ தன்னில்" (கந்த . ேதவ.  ண் . 38);.

   7. நாள் ( டா.);; day.

   8. தன்ைம; nature.

     "அதன் பய ெமய் ய வளைவ மான" (ெபா ந. 92);.

   9. அ ; sign, indication.

     "இைவ யளைவ யாக டரக்்கடல் கடத் " (கம்பரா.  த்த.  ைத. 29);.

     [அள் → அள → அளைவ.]

அளைவக்கால்

 
 அளைவக்கால் aḷavaikkāl, ெப. (n.)

   மரக்கால் ( வா.);; a grain measure.

     [அள → அளைவ. கல் தல் = ேதாண் தல்,  ைடதல். கல் → கால்.]

அளைவ ல்

அளைவ ல் aḷavainūl, ெப. (n.)

   ஏரணம், த க் ல்; logic.

     'அளைவ ல் ெசான் ல் கற்ேற கற்கேவண் த ன்' ( றள். 725, பரிேம. உைர);.

     [அள → அளைவ.  வல் →  ல்.]
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அளைவயா ெபய
ர்

அளைவயா ெபயர ்aḷavaiyākubeyar, ெப. (n.)

   எண்ணல், எ த்தல் த ய நால் வைக அளைவப் ெபயரக் ள் ஒன் , அவ்வளைவ ைடய 
ெபா க்  ஆ வ வ  (நன். 290, உைர);; Metonymy in which a word and its implied meaning relate to 
measurement, of which there are four according as the measure is one of computation or weight or capacity or extent.

     [அள → அளைவ 'ஆ ெபயர'்  ைனத் ெதாைக. ஆ → ஆ . ெபய் → ெபயர ்= இ வ .]

அளைவவ வம்

 
 அளைவவ வம் aḷavaivaḍivam, ெப. (n.)

   உ வத்ைதக் காட் வதற்  வைரந்த படம் ( ைவ);; diagram (Pond.);.

     [அள → அளைவ. ப  → ப  → ப வம் → வ வம்.]

அளைவவாதம்

அளைவவாதம் aḷavaivātam, ெப. (n.)

   ஏரணச ்சான்  காட்  உண்ைமைய நி ம் த க்கம் அல்ல  உறழ் ( ரமாண வாதம்); (மணிேம. 
29:42, உைர);; debate or argument seeking to establish truth through logical proof.

     [அள → அளைவ. Skt vada → த. வாதம்.]

அளைவத்த க்கம் அல்ல  அளைவ றழ் என்ப  ய த ழ்.

அளைவவா

அளைவவா  aḷavaivāti, ெப. (n.)

   அளைவச ்ெசாற்ேபார ்ெசய்பவன் (மணிேம. 27 3);; one who expounds logical debate or argument.

     [அள → அளைவ. Skt. vadin → த. வா .]

அளைவத்த க்  அல்ல  அளைவ ற  என்ப  ய த ழ்.

அளெவா

அளெவா  aḷavoḻugu, ெப. (n.)

   1. நில லங்கைள யளந்  ப ெசய்ைக; survey or measurement of fields.

   2.  ற் ர ்நில லங்களின் அள கைளப் ப ெசய் ம் ெபாத்தகம்; register specifying the measurements of 
the fields of a village (R.T.);.

     [அள → அள  + ஒ  (ஒ ங் );.]

அள

அள  aḷaṟu, ெப. (n.)

   1. நீர;் water.

     " ளிர ்ெபாய்ைக யள  நிைறய" (பரிபா. 8:93);.

   2.  ழம் ; liquid of thick consistency.

     " ைலச ் ண்ண  மள ம்" (கல்லா. 27 : 20);.

   3.  ைழேச  ( ங்.);; soft mud, slough, mire.

     [அள் தல் = ெபா ந் தல், கலத்தல், ெச தல் அள் → அளர ்→ அள .]

 அள  aḷaṟu, ெப. (n.)

   1. நரகம்; hell.

     " ரியரக் ளா  மள " ( றள், 919);.

   2. கா க்கல்; red ochre.

     'அளற் ப் ெபா ' ( வ்.  ப்பா. 14,  யா.);.

     [அழல் → அழ  → அள  = ெந ப் , ெசந்நிறம்.]
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அள -தல்

அள -தல் aḷaṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெநரிதல் ( ன்.);; to be fractured by a fall or blow, broken, bruised.

   2.  ளத்தல் ( ன்.);; to split due to falling.

   3.  த  ெவ த்தல்; to be mauled, shattered.

     [அள் தல் = ெச தல். அள் → அள . அள தல் = ெச ந்  ெநரிதல்,  ளத்தல், ெவ த்தல்.]

அள ப -தல்

அள ப -தல் aḷaṟubaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ேசறாதல்; to turn into mire.

   2. நிைல கலங் தல்; to be disconcerted, perplexed.

     "இராவணைன யள பட வடரத்்தானிடம்" (ேதவா. 1. 10: 8);.

     [அள  + ப  ( . .);. அள  =  ழம் , ேச . அள ப தல் = மனங் ழம் தல், மனங் கலங் தல்.]

அளாய் ளாய்

அளாய் ளாய் aḷāykuḷāy, ெப. (n.)

   பரபரப்பான ெசய்ைக; hasty action.

     'அளாய் ளாயாய்ப் ேபா ம ' (ஈ , 9.1 . 9);.

     [ஒ கா. அைள என் ம் ெசால் னின்  ரிந்த 'அைள ைள' என் ம் ஒ க் ப் ச ்
ெசால்லா க்கலாம்.]

அளாரியம்

 
 அளாரியம் aḷāriyam, ெப. (n.)

   ெவங்காயம் ( த்.அக.);; onion (ெச.அக.); –

   ெப ெவங்காயம்; a big variety of onion (சா.அக.);.

அளாவல்

 
 அளாவல் aḷāval, ெதா.ெப. (vbl.n.)

அளா -தல் பாரக்்க;see alavu-.

அளாவன்

அளாவன் aḷāvaṉ, ெப. (n.)

   கலப் ; mixture.

     'அளாவனான சத் வத்ைத ைடயரா ப்பா ம்' (ஈ , 1.1 : 5);.

     [அள  → அளா  → அளாவன். 'அன்' ஒன். பா. ஈ .]

அளா -தல்

அளா -தல் aḷāvudal,    5 ெச. . . (v.i)

   கலத்தல்; to mingle.

     "பாேலா டளாய நீர"் (நால .177);.

-, 5 ெச. ன்றா . (v.t.);

   1. ெபா ந் தல்; to reach, extend up to, touch.

     " ம் ைன யளா  மன்னவன் ேகா ைல" (கந்த .  த்த வா . 1);.

   2. ைகயால் அைளதல், கறண் யால் ழா தல்; to stir, as with a hand or spoon.

   3. கலந் றவாடல்; to have social intercourse, mingle freely with relatives.

     [அள → அள  → அளா .]
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அளி-தல்

அளி-தல் aḷidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ெச தல்; to become crowded, dense.

   2. கலத்தல்; to mix, mingle.

     " யாரக்ேளாடளிந்தேபா " (கம்பரா.  ந்தர. ஊரே்த . 154);.

   3.  ைழதல்; to be overboiled.

ேசாறளிந்  ேபா ற் .

   4. அறக்கனிதல்; to become overripe, mellow.

     "அளிந்தேதார ்கனிேய" ( வாச. 37 : 4);.

   5.  ரியமா த்தல் ( ரியமா த்தல்); ; to be attached.

     "மந்  யளிந்த க வைனேய ேநாக் " ( வ். இயற்.  ன்றாம் வந் 58);.

     [அள் → அளி.]

அளி-த்தல்

அளி-த்தல் aḷittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெச த்தல் ( ங்.);; to crowd together.

   2. அறம் ேநாக் க் ெகா த்தல்; to give in charity.

     "அரிதாய வறெனய்  ய ளிேயாரக்் களித்த ம்" (க த். 11:1);.

   3. த பற் க் ெகா த்தல்; to give as prize or reward, to confer a title or degree.

பரிசளிப் . பட்டமளிப்  ழா.

   4. அன் னாற் ெகா த்தல்; to give free or as a token of love.

அன்பளிப் .

   5. ஈ தல்; to yield, beget.

     "காந்தார ப யளித்த ெமய்க்கன்னி" (பாரத. சம்பவ. 22);.

   6. அ ளிப்பைடத்தல்; to create.

     "யாைவ  மயன்கணின் றளிப்பான்" (கந்த . தக்க த த். 9);.

   7. அ ளி அல்ல  அன் னாற் காத்தல் ( ங்.);; to protect, take care of, nourish.

   8. அன் னாற் ெசால் தல்; to speak, express with affability.

     " கமனளித் ம்" (கல்லா. 14:17);.

-, 4 ெச. . . (v.i.);

   1. அ ள்ெசய்தல்; to be gracious, show favour.
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அளி

அளி aḷi, ெப. (n.)

   1. அன் ; love.

     "அளி நயந் " (இர . நாட் . 1);.

   2. அன்  கரணியத்தால் ேதான் ம் அ ள்; clemency, grace.

     "ெகாைடயளி ெசங்ேகால் ேயாம்பல் நான் ம்" ( றள், 390);.

   3. அன் னா ண்டா ம் ஆைச; desire.

     "அளியா வ் ர ்கா  நலத்தால்" (கம்பரா.  ந்தர. ஊரே்த . 83);.

   4. அ ள்ேபான்ற ளிரச்் ; coolness.

     " ங்க  ளளி நீ" (பரிபா. 3:67);.

   5. அன் னால் நிக ங் ெகாைட ( வா.);; gift, present.

   6. அன்ேபா  ய ேவளாண்ைம (உபசாரம்); ம ப் ர  ( றள், 390, உைர);; civility, politeness.

   7. அ ளினால் அல்ல  அன் னால் இரங்கத்தக்க எளிைம; miserableness, wretchedness.

     "தாய்த்தாய்க் ெகாண்ேட  மளித் வ் ல " (நால . 15);.

ம., க. அளி.

     [அள் → அளி.]

அளி-த்தல் பாரக்்க;see alit2.

அளிகம்

 
 அளிகம் aḷigam, ெப. (n.)

   ெநல்  (பச.் .);; emblic myrobalan.

அளித்

அளித்  aḷittu, ெப. (n.)

   இரங்கத்தக்க ; that which deserves pity.

     "கலங்  மளித்ெதன் க ம் " ( .ெவ. 9:25);.

     [அளி (இரக்கம்); → அளித் . ' ' ஒன்.பா. ஈ . 'த்'  ணரச்் த் ேதான்றல்.]

அளி

அளி  aḷidu, ெப. (n.)

அளித்  பாரக்்க;see alittu.

     "அளிேதா தாேன பாரிய  பறம்ேப" ( றநா. 109:1);.

     [அளி → அளிய  → அளி . ' ' ஒன்.பா. ஈ .]

அளிந்தார்

அளிந்தார ்aḷindār, ெப. (n.)

   அன் ைடேயார;் loving persons.

     "அளிந்தாரக் ணா ம் ஆராயா னா த் ெதளிந்தான் ளிந்  ெக ம்" (பழெமா . 182);.

     [அளி → அளிந்த (இ. கா. ெப. எ.); + அவர ்(ப.பா.ஈ .); – அளிந்தவர ்→ அளிந்தார.் அளிதல் = 
அன் ெசய்தல்.]

அளிப்பாய்ச் -தல்

அளிப்பாய்ச் -தல் aḷippāyccudal,    5 ெச. . . (v.i)

   வைலத்தட் தல்; to construct a lattice.

     [அ  → அளி. பாய் (த. .); → பாய்ச்  ( .  .);. ' '  . . ஈ .]
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அளியன்

அளியன் aḷiyaṉ, ெப. (n.)

   1. அன்  க்கவன்; one who has great love, gracious benefactor.

     "அ ேயன் ேபாலப் லம் னன்" (கந்த .  த்த. அக் னி. 198);.

   2. காக்கப்படத்தக்கவன்; one who deserves protection, needy person.

     "அளியன் றாேன வா ரவலன்" ( , 284);.

   3. இரங்கப்படத்தக்கவன்; one who deserves pity.

     "அளியன் நம்ைபயல் என்னார ்அம்மேவா" ( வ்.  மாைல, 37);.

ம. அளியன் ; க.,  . அளிய ; ெத. அல்  ; பட. அளிய (ம மகன்);.

     [அளி (அன் , இரக்கம்); → அளியன், 'அன்' ஆ.பா. ஈ .]

அளிலாமயம்

 
 அளிலாமயம் aḷilāmayam, ெப. (n.)

   ஊைத (வாத); ேநாய் (ைவ. .);; rheumatism.

     [அளில் + Skt. ämayam (ேநாய்);.]

அ க் -தல்

அ க் -தல் aḷukkudal,    5 ெச. . . (v.i)

    ைலதல் ( வா.);; to be perturbed, disconcerted.

க. அ  ; ெத. அ .

     [அ ங்  (த. .); → அ க்  ( . .); → அ க் . அ ங் தல் = அைசதல்.]

அ ங்

 
 அ ங்  aḷuṅgu, ெப. (n.)

   அ ங் , ஒ  லங்  ( .அ.);; pangolin.

ம. அ ங்  ; ெத. அ , அ வ ;  . அளங் .

     [ந ங்  → அ ங் .]

 அ ங்  aḷuṅgu, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் ளிஞ்சல்; a kind of shell (சா.அக.);.

அ ங்ேகா

 
 அ ங்ேகா  aḷuṅāṭu, ெப. (n.)

   அ ங் ன் ெகாம் ; the horn of a pangolin (சா.அக.);.

     [அ ங்  + ேகா  - அ ங் க்ேகா  → அ ங்ேகா .]

அேள ைடயம்

 
 அேள ைடயம் aḷēcuviḍaiyam, ெப. (n.)

அேள ெவப்பம் பாரக்்க;see alēšu-veppam.

அேள ெவப்பம்

 
 அேள ெவப்பம் aḷēcuveppam, ெப. (n.)

   அ  ைடயம் ( .அ.);; atis. (ெச.அக.); -

   அ  ைடய ேவர;் the root of Indian atee, Aconitum heterophyllum (சா.அக.);.
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அேள ெவப்

 
 அேள ெவப்  aḷēcuveppu, ெப. (n.)

அேள  ெவப்பம் பாரக்்க;see aléSu-weppam.

அைள-தல்

அைள-தல் aḷaidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. த தல்; to embrace, caress.

     "என்னணியார ் ைலயாக மைளந் " ( வாச. 49: 4);.

   2.  தல்; to wear.

     'அனிசச்ப் ைவ ம ரில் அைளந்தாள்' ( றள், 1118, மணக். உைர);.

   3.  ழா தல்; to stir with the hand or a ladle, to dabble with the hand, as a child.

     "இன்ன ல் க்கைள ந் தாமைரக்ைக" (நள.க ெதா. 63);.

   4. கலத்தல்; to mix up, mingle with.

     "ஊனைளந்த டற்  ராெமன" (கம்பரா. அேயாத், பள்ளி. 16);.

   5.  கரத்ல் (அ ப த்தல்);; to enjoy, experience.

     "அைளவ  காமம்" ( வக. 1551);.

-, 2 ெச. . . (v.i.);

   1.  த்தல்; to be mixed, mingled.

     "ஆரவ்ெமாடைளஇ" (ெதால். ெபா ள். கற். 5);.

   2. வ  வ த்தல் (இ.வ.);; to suffer from gripes, as in dysentery (Loc.);.

     [அள் தல் = ெபா ந் தல், ெச தல், வா தல். அள் → அைள.]

அைள

அைள aḷai, ெப. (n.)

   1. த ர ்( ங்.);; curd, curdled milk.

   2. ேமார;் butter-milk.

     "ெசம் ற் ய  னின்னைளப் ளித் " ( றநா. 119:3);.

   3. ெவண்ெணய்; butter (ேச .  ம. 75);.

க.,  . அெள ; ெத., பர.் சல்ல ; ெகாலா. சல்ல ; நா. சள.

     [அள் → அளி. அளிதல் =  ைழதல். அளி → அைள.]

 அைள aḷai, ெப. (n.)

   1. எ , நண் , பாம்  த யவற் ன் வைள; rat-hole, crab-hole, snake-hole, etc., hole in the ground.

   2.  ற் ; ant-hill.

     "அைளப் ரியா வர " (ேதவா. 7. 43:4);.

   3. ெபாந்  ( ன்.);; hollow in the tree.

   4.  ைக; cave, cavern in a mountain or rock.

     "அைளசெ்ச  ம் " ( வக. 1851);.

ம. அள ; க. அெள ; ேகாத. அள் ;  ட. ஒள்ப்.

     [உள் → அள் → அைள =  ைள.]
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அைளசச்ல்

 
 அைளசச்ல் aḷaiccal, ெப. (n.)

   வ ற்றைளசச்ல் (இ.வ..);; dysentery (Loc.);.

     [அைள → அைளத்தல் → அைளசச்ல். 'சல்' ெதா.ெப. ஈ .]

அைளம பாப்

அைளம பாப்  aḷaimaṟipāppu, ெப. (n.)

   தைல ன் ம் வால் ன் மாக வைளக் ட ் ந்த பாம் , அங்ஙனேம, அதாவ  வால் ன் ம் 
தைல ன் மாகத் தானி ந்தப ேய ன் க் த் ம்பா , வைளக் ள் ஒ  ற் ச ் ற் ,  ண் ம் 
தைல ன்னாக மா க் ெகாள்வ ேபால், ஒ  ெசய் ள் தைல ழாக இ ய  தல யாக ம் 

தல  ய யாக ம் வரிைசமாற் ப் ெபா ள் ெகாள்ளப்ப ம் ைற, எண்வைகப் ெபா ள் 
ேகாள்க ள் ஒன் ; a mode of poetic construction in which, the lines of a poem or stanza are taken in the reversed order 
for construing, one of eight modes of construing.

     "தாழ்ந்த ணர் னராய்த் தா ைடந்

தண் ன் த் தளரவ்ார ்தா ம்

ழ்ந்த ைனயாக்ைக ட ளிந்  நாற்க ற் ழல்வார ்தா ம்

ழ்ந்த ணிந ய ன்ெசய்த

ைனெயன்ேற னிவார ்தா ம்

வாழ்ந்த ெபா ேன வாெனய்

ெந ன்னி யலா தாேர"

இச ்ெசய் ளில், 4ஆம் அ  தல யாக ம், 3ஆம் அ  2ஆம் அ யாக ம், 2ஆம் அ  3ஆம் அ யாக ம், 
தல  4ஆம் அ யாக ம், தைல ழாக மா யைமந்  ெபா ள்ப தல் காண்க.

     "ெசய்  ளி  ெமா ைட த ம்

எய் ய ெபா ள்ேகாள் அைளம  பாப்ேப" (நன். 417);.

     [அைள = வைள. ம  = (தைல ழாய்); மடங் ன்ற, பாம்  → பாப்  (வ த்தல் ரி );. 
'அைளம பாப் ' பன்ெமா த் ெதாடரான அன்ெமா தெ்தாைக. "அைளம ' ேவ.ெதாைக. "ம பாப் ' 

ைனதெ்தாைக.]

அைளெய -த்தல்

அைளெய -த்தல் aḷaiyeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. வைளேதாண் தல் ( ன்.);; to burrow.

   2.  ைரைவத்தல் ( ன்.);; to grow hollow, as in ulcers.

அைள

அைள  aḷaivu, ெப. (n.)

   1. கலப் ; mixture (சா.அக.);.

   2. ேசா  த யன ைழைக (அக.நி.);; becoming soft, as rice by over boiling.

     [அள் → அைள → அைள . ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

அற்கத்

 
 அற்கத்  aṟkatti, ெப. (n.)

    ப்  (மைல.);; long pepper.

அற்கப் ளப்

 
 அற்கப் ளப்  aṟkappiḷappu, ெப. (n.)

    நாமப்பாைல; oval-leaved China root, Smilax macrophylla (சா.அக.);.
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அற்கம்

அற்கம் aṟkam, ெப. (n.)

   அடக்கம்; self-restraint, self-control.

     "அற்கெமான்  ம றாள்" ( வ்.  வாய். 6 5:4);.

     [ஒல்  → அல்  → அற்  → அற்கம். ஒல் தல் = தளரத்ல். அல் தல் =  ங் தல்.]

 அற்கம் aṟkam, ெப. (n.)

   1. ெவண் ள  (பச.்  .);; white basil, Ocimum alba.

   2.  ம்ைபசெ்ச  (சா.அக.);; bitter leucas, Leucas aspera.

   3. அலரி; sweet-scented oleander, Nerium odorum.

   4.  ன் ; Indian or country liqùorice, Abrus precatorius.

   5. நந் யாவட்டம்; broad-leaved rosebay, Ceylon jasmine, Tabernaemontana coronaria alias Nerium coronarium.

   6.  க் ; Indian coral tree, Erythrina indica.

   7. வன்னிமரம்; suma tree, Prosopis spicogera.

   8. ேவம் ; margosa, Azadirachta indica.

அற்கரா

 
 அற்கரா aṟkarā, ெப. (n.)

   ேப ப்ைப; wild mohwah, Bassia latifolia (சா.அக.);.

அற்காைம

 
 அற்காைம aṟkāmai, ெப. (n.)

   நிைலயாைம (அக.நி,);; impermanence.

     [அல் தல் = தங் தல். அல்  → அற்  → அற்காைம. 'ஆ' எ.ம.இ.நி. 'ைம' பண்.ெப ஈ .]

அற் -தல்

அற் -தல் aṟkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   நிைல ெப தல்; to be permanent, to remain, endure.

     "அற்கா யல் ற் ச ்ெசல்வம்" ( றள்,333);.

     [அல்  → அற் .]

அற்ெகந்

அற்ெகந்  aṟkendi, ெப. (n.)

 the yogic centre araimadi.

     'சாந் யா த மற்ெகந் ' (தத் வப். 189);.

     [ஒ கா. அைரக்காந்  → அற்ெகந் .]

அற்பகதம்

 
 அற்பகதம் aṟpagadam, ெப. (n.)

   வாைழ (பச.் .);; plantain tree, Musa paradisiaca.

அற்பரம்

 
 அற்பரம் aṟparam, ெப. (n.)

   மக்கட் ப க்ைக (ச .);; bed, mattress.
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அற்ப த்தம்

 
 அற்ப த்தம் aṟparuttam, ெப. (n.)

   வாைழ (மைல.);; plantain, Musa paradisiaca.

அற் த்தைள

அற் த்தைள aṟputtaḷai, ெப. (n.)

   ேநசக்கட் ; bond of love or friendship.

     "அற் த் தைள யறப் பரிந் ட ்டாேன" ( வக. 2885);.

     [அன்  + தைள (கட் );. 'ற்'  ணரச்் த் ரி .]

அற்றகாரியம்

அற்றகாரியம் aṟṟakāriyam, ெப. (n.)

    ரந்்த ெசய் ,  ந்த க மம் ( லப்.17,  ன்னிைலப். 2, உைர);; settled fact, matter decided upon.

     [அ  → அற்ற (இ.கா.ெப.எ.);. Skt. karya → த. காரியம். அ தல் =  ரத்ல்,  தல்.]

அற்ற ளம்

அற்ற ளம் aṟṟaguḷam, ெப. (n.)

   நீரவ்ற் ய ளம்; the tank in which water has dried up.

     "அற்ற ளத் ன்" ( ைர, 17);.

ம. அற்ற ழ

     [அ  → அற்ற (இ. கா. ெப. எ.);.  ள் →  ளம்.]

அற்ற ற்றம்

அற்ற ற்றம் aṟṟaguṟṟam, ெப. (n.)

   1.  ற்றங் ைற; defect or deficiency.

   2. ேக ழப் ; loss or damage.

ம. அற்ற ற்றம்

     [அ  → அற்றம் + ( ); →  ற்றம்.]

அற்றெசம்

 
 அற்றெசம்  aṟṟasembu, ெப. (n.)

   களிம்பற்ற ெசம் ; copper free from verdigris, refined copper (சா.அக.);.

     [அ  → அற்ற (இ.கா.ெப.எ.);. ெசம் → ெசம் . அ தல் = நீங் தல், இல்லா த்தல்.]

அற்றேநாய்

 
 அற்றேநாய் aṟṟanōy, ெப. (n.)

    ரந்்த ேநாய்; cured disease (சா.அக.);.

     [அ  → அற்ற (இ.கா.ெப.எ.);.]

ேநாய் பாரக்்க;see noy.

அற்றப்ப -தல்

அற்றப்ப -தல் aṟṟappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. இல்லா த்தல்; to be unavailable.

     "ஆளற்றப்பட ் ரந்தாள்" ( ல். இயற்.  த், 30);.

   2. மற யா த்தல், கவனம் இைடயற ப தல்; to be forgetful.

     "ெபாசச்ாப்ெபன்ப  அற்றப்ப தல்; அஃதாவ , பா காத் ச ்ெசல் ன்ற ெபா டக்ண் யாதா ம் 
ஒரிகழ்ச் யான் இைடயற ப தல்" (ெதால், ெபா ள். ெமய்ப். 12, ேபரா. உைர);.

     [அ  = அற்றம். 'அம்' ெதா.ெப. ஈ . அற்றம் + ப  ( . .); - அற்றப்ப .]
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அற்றேபச்

 
 அற்றேபச்  aṟṟapēccu, ெப. (n.)

    வான ேபச் ; the last word in a bargain or agreement.

     [அ  → அற்ற (இ.கா.ெப.எ.);. ேப  → ேபச்  ( த. இரட.்ெதா.ெப.);.]

அற்றம்

அற்றம் aṟṟam, ெப. (n.)

   1. நீங் ைக,  ல ைக; separation, leaving.

   2. இைட ைக; discontinuity, break.

     "அற்ற ல் ெப ம்பைட" ( வக. 565);.

   3. ஆைட நீங் ய நிைல, ெமாடை்டக்கடை்ட; nudity.

     "அற்றங் காவாச ் ற் ைடப் ந் ல்" (மணிேம. 3 139);.

   4. அவமானம்; shame.

     "அற்ற மைறக் ம் ெப ைம" ( றள், 980);.

   5. ஆள் நீங் ய சைமயம்; the time of a person's being away.

     "தந்ைதைய யற்ற ேநாக் ேய" (கம்பரா. பால.  வவ. 40);.

   6. (தைட நீங் ய); த ந்த சைமயம் (அவகாசம்); ( டா.);; occasion, opportunity.

   7. ெபாய் ; untruth, lie.

     "அற்ற ன்ைம  னவல நீங் னார"் ( வக. 1764);.

   8. (ெபாய் நீங் ய); உண்ைம (ெபா . நி.);; truth

   9. (ெசல்வம் நீங் ய); வ ைம; destitution, poverty.

     "பண் லாரக்் கற்ற ம ய ைரயற்க" (நால . 78);,

   10. ேக ; loss, harm.

அற்றவன்

அற்றவன் aṟṟavaṉ, ெப. (n.)

   பற்றற்றவன்; one who has renounced all ties.

     "அற்றவரக்்கற்ேறான்" ( வாைனக். ைந . 29);.

     [அ  → அற்ற (இ.கா.ெப.எ.);. அற்ற + அவன் - அற்றவன்.]

அற்றறாவா

 
 அற்றறாவா  aṟṟaṟāvāyu, ெப. (n.)

   வ ற் ல் வ ம் நீங்காத வளியால் (வா வால்); ெசரியாைம ஏற்பட் , நா ம் ளித்ேதப்ப ம் 
வ க் ைற  உடம் க் ெகா ப்  த ய ணங்க ம் உண்டா ம் ெசரியாவளி ( ன்ம வா ); 
ேநாய்; dyspepsia arising from indigestion due to the retention of gas in the stomach, and marked, by sour belch, weakness, 
a feeling of glowing heat in the system, etc., Flatulent dyspepsia (சா.அக.);.

     [அ  → அற்  (இ.கா. .எ.); + அறா (ஈ.ெக. எ.ம.ெப.எ.); + Skt. väyu..]

அற்ற

 
 அற்ற  aṟṟaṟudi, ெப. (n.)

   ெதாடர்  நீங் ைக; separation, severance of connection.

எனக் ம் அவ க் ம் இன்ேறா  அற்ற யா  ட்ட .

     [அ  → அற்  (இ.கா. .எ.); + அ . அ  → அ . ' ' ெதா.ெப. ஈ .]
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அற்ற பற்ற

 
 அற்ற பற்ற  aṟṟaṟudibaṟṟaṟudi, ெப. (n.)

    ற் ந் ெதாடர்  நீங் ைக; complete separation, absolute severance of connection.

அப்பன் இறந்த ன் அண்ணன் தம் மாரக்் ள் அற்ற பற்ற யா ட்ட .

     [பற்  + அ  - பற்ற . அ  → அ . ' ' ெதா.ெப. ஈ . 'அற்ற  பற்ற ' ெபா ைள க்க 
வந்த எ ைக மர ைணெமா .]

அற்ற  பாரக்்க;see arrarudi.

அற்றார்

அற்றார ்aṟṟār, ெப. (n.)

   1. ெபா ளில்லாதவர;் destitute persons.

     "அற்றா ர ப  ரத்்தல்" ( றள், 226);.

   2. உற னரில்லாதவர;் those who have no relation.

     "அற்றாைரத் ேத த ேலாம் க" ( றள், 506);.

   3. தம்ைம இைறவ க்  ஒப்பைடத்தவர;் those who have dedicated themselves to the service of God.

     " தல்வன் பாதத் தற்றார யார"் (ேதவா. 7.94:10);.

   4. இறந்தவர;் dead persons (சா. அக.);.

     [அ  → அற்ற (இ.கா.ெப.எ.); + அவர ்– அற்றவர ்→ அற்றார ்( ைனயா.ெப.);.]

அற்

அற்  aṟṟu, ெப. (n.)

   அத்தன்ைமய ; one of such quality, impers. sing.

     "மறந்தைன ெயம்ைம யற்றால்" (கந்த . அ ர உ த் ரரே்க. 6);

-  . (v.);

   அ  அைதெயாத்த , ேபான்ற ; is like that, is of the same kind, became or has become like that, impers. sing. finite 
verb

     "அவ்வள ல் அள்ளிக்ெகாள் வற்ேற பசப் " ( றள், 1187);.

-, இைட. (part.);

   ஓர ்உவம  (ெதால், ெபா ள். உவம. 11. ேபரா. உைர);; an adverbial word of comparison.

     [அன் +   - அற் . ' ' ஒன்.பா. ஈ . அன்ன  (அன் + அ ); என்ப  ஈற் ன் அகர தல் ெதாக்  அற்  
என்றா ற் . ஒ.ேநா : என்ன  → எற்  (என் +  );.]

 அற்  aṟṟu, இைட. (part)

   ஒ  சாரிைய (நன். 224);; an euphonic increment.

எ-  :

அைவ + ஐ (2ஆம் ேவ.உ.); - அவற்ைற பல + இன் (6ஆம் ேவ.உ.); - பலவற் ன்

ெதால்காப் யர,் அற் ச ்சாரிையைய வற் சச்ாரிைய என்  ெகாண் , ஐகார ற் ச ் ட் ச ்
ெசான் ன் வகரங்ெக ம் என்பர.்

     "இன்ேன வற்ேற யத்ேத யம்ேம
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அற் ப்ேபா-தல்

அற் ப்ேபா-தல் aṟṟuppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   1. இைட தல்; to be severed, to be broken as a string.

   2.  வ ம் நீங் தல்; to cease completely, as a disease.

ேநாய் வ ம் அற் ப்ேபா ற் .

   3. ஓர ்உ ரினம் இறந் ப தல்; to become extinct, as a species.

ஒ மம் (அன்னம்); த ழ்நாட் ல் அற் ப் ேபா ற் .

   4.  வ ம் ைகவ தல்; to have complete possession (Com.u.); (ெச.அக.);.

     [அ  → அற்  (இ.கா. .எ.);. 'ேபா' ஒ தைலக் க் ம் . .]

அற் டல்

அற் டல் aṟṟuviḍal,    20 ெச. . . (v.i.)

அற் ப்ேபா-தல் 1, 2, 3 பாரக்்க;see arru-p-p51, 2, 3.

     [' ' நீங்கல் க் ம் . .]

அற்  பாரக்்க;see arru.

அற் ரம்

 
 அற் ரம் aṟṟūram, ெப. (n.)

   மரமஞ்சள்; tree turmeric.

அற்ேறல்

அற்ேறல் aṟṟēl, இைட. (conj.)

   அப்ப யானால்; if so.

     'அற்ேறல், ேகட்ேபார ்மாணாக்க ம் ேகட் ப்ேபார ்ஆ ரிய  மாகலான்' (நன்.  றப் ப்பா . 
வஞான.  த் . பக். 13);.

     [அன்ன  → அற்  (அன் +  ); + எல். என் → எனில் (எ.கா. .எ.); → ஏல் (எ.கா. .எ. ஈ );.]

அற்ைற

அற்ைற aṟṟai,  .ெப.எ. (adj.)

   1. அந்நாட் ரிய; of that day.

     "அற்ைறத ் ங்கள் அவ்ெவண் ணில ன்" ( றநா. 112 : 1);.

     "அற்ைறெவஞ் சமரில்" (பாரத. ப ேன.2);.

   2.  ய,  தன்ைமயல்லாத; little, trifling.

அற்ைறக் காரியம் (யாழ்ப்.);.

     [அன்  → அற்ைற வ த்த ம் ஐகாரச ்சாரிைய ம் ணரச்்  ைள .]

அற்ைறக்

 
 அற்ைறக்  aṟṟaikāli, ெப. (n.)

   அன்றன்  ெப ம் நாட் ; daily wages.

     [அன்  → அற்ைற +  .  லம் →  .]

அற்ைற பாரக்்க;see arrai.

அற்ைறக் ழ்

 
 அற்ைறக் ழ் aṟṟaikāḻ, ெப. (n.)

   மாைவப் ளிக்க ைவயா  அன்ேற காய்ச் ம் ேகழ்வர  ழ்; porridge made out of unleavened ragimeal.

     [அன்  → அற்ைற +  ழ்.  ைழ →  ழ்.]
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அற்ைறக்ெகாத்

 
 அற்ைறக்ெகாத்  aṟṟaikkottu, ெப. (n.)

   நாள்ேதா ம் தவசமாகக் ெகா க் ங் ; daily wages, paid in kind.

     [அன்  → அற்ைற + ெகாத் . ஒ கா.  த்  → ெகாத்  =  த் க் த்தாக அள்ளிப் ேபா ம் தவசம்.]

அற்ைறத் ங்கள்

அற்ைறத் ங்கள் aṟṟaittiṅgaḷ, ெப. (n.)

   அப்ெபா ைத நிலா; the Moon at that time.

     "அற்ைறத ் ங்கள் அவ்ெவண் ணில ன்" ( றநா. 112 : 1);.

     [அன்  → அற்ைற +  ங்கள்.  கழ் →  ங்கள்.]

அற்ைறநாள்

அற்ைறநாள் aṟṟaināḷ, ெப. (n.)

   அந்நாள்; that day.

     "யான்காவல் ண்ட வற்ைறநாண் தலா" (அரிசச்ந்.  வாக. 29);.

     [அன்  → அற்ைற + நாள். நள் → நாள்.]

அற்ைறநிைல

 
 அற்ைறநிைல aṟṟainilai, ெப. (n.)

   ேநாயாளிக்  நாட்ப ள்ள உடம் ன் நிைலைம; the daily condition of a patient (சா.அக.);.

     [அன்  → அற்ைற. நில் → நிைல.]

அற்ைறப்ப

அற்ைறப்ப  aṟṟaippaḍi, ெப. (n.)

   நாள்ேதா ம் உண ற்காக அளிக்கப்ப ம் பண்டம் அல்ல  பணம்; daily allowance, either in kind or cash.

     'நற்பரிகள் ஐயா ரத் க் ம் அற்ைறப்ப  யாம்ப  ெகா த் ' (பாரத ெவண். 161, உைர);.

     [அன்  → அற்ைற, ப  (அளைவ ஆ .); = ப யாலளக்கப்ப ம் ெபா ள். அதன் ைல ம ப்பான 
பணம்.]

அற்ைறப்பரிகாரம்

அற்ைறப்பரிகாரம் aṟṟaipparikāram, ெப. (n.)

   1. உடற்ேகட் ற்  உடேன ெசய் ம் ம த் வ உத ; first aid.

   2.  ன்பந் ரக்்க உடேன ெசய் ம் நல் ைன; immediate relief.

     [அன்  → அற்ைற. Skt. parihāra → த. பரிகாரம்.]

அற்ைறப்பரிசம்

அற்ைறப்பரிசம் aṟṟaipparisam, ெப. (n.)

    ைலமாதர ்அன்றன்  ெப ம்  ( லப். 5:51, அ யாரக்். உைர);; daily hire of a harlot.

     [அன்  → அற்ைற. பரி  → பரிசம்.]

அற்ைறப்பா

அற்ைறப்பா  aṟṟaippāṭu, ெப. (n.)

   1. அன்றன்  ெசய் ம் உைழப் ; daily labour.

   2. அன்றன்  ேவண் ய உண ப்ேப ; earning of the daily bread.

அற்ைறப்பா  க ய ேவண் ேம ! (உ.வ.);.

     [அன்  → அற்ைற. ப  → பா .]

அற்ைறப் ைழப்

 
 அற்ைறப் ைழப்  aṟṟaippiḻaippu, ெப. (n.)

   அன்றன்  உண ேத ம் வாழ்க்ைக; living from hand to mouth, poor living.

     [அன்  → அற்ைற.  ைழ →  ைழப் .]
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அற்ைறப்ெபா

 
 அற்ைறப்ெபா  aṟṟaippoḻudu, ெப. (n.)

   அந்த ேநரம், அந்த நாள்; that time, that day.

அற்ைறப் ெபா ற்  அப்ப ச ்ெசய்ய ேவண் ந்த  (உ.வ.);.

     [அன்  → அற்ைற. ேபாழ் → ேபாழ்  → ெபா .]

அற்ைறம ந்

 
 அற்ைறம ந்  aṟṟaimarundu, ெப. (n.)

   ேநாயாளிக்  நாள்ேதா ம் ெகா க் ம் ம ந் ; the daily medicine prescribed for a patient.

     [அன்  → அற்ைற. ம  → ம ந் .]

அற

அற aṟa,  . .எ. (adv.)

   1.  ம்; wholly, entirely, quite.

     "வைகயறச ் ழா " ( றள், 466);.

   2.  க ம்; intensely, excessively.

     "அறேவ யர ்ெசய் " (கந்த . அ ர. கா பன் . 15);.

   3. ெதளிவாக; clearly.

     "அற மறக் கண்ட ெந மா ணைவயத் " ( றநா. 224:4);.

   4. ெசவ்ைவயாக; thoroughly, properly.

ண்ைணைய அறக் ட்  (உ.வ.);.

ம. அற

     [அ  → அற (நி.கா. .எ.); = நீங்க,  ைற நீங்க,  ைற ல்லாவா .]

அறக்கட்டல்

 
 அறக்கட்டல் aṟakkaṭṭal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

    ள்ைளெபற்ற டன் ெபற்றவளின் வ ற்ைற இ க்கமாகக் கட்டல்; binding very tight, as the abdominal belt 
worn by a woman. after delivery (சா.அக.);.

     [அ  → அற (நி.கா. .எ.);. கட்  → கட்டல் (ெதா.ெப.);. 'அல்' ெதா.ெப. ஈ .]

அறக்கட ள்

அறக்கட ள் aṟakkaḍavuḷ, ெப. (n.)

   1. அறத் ெதய்வம் (த மேதவைத); ( றள், 204, உைர);; the god of virtue, personified.

   2.  ற் வன்; the god of death, Yama.

     "ெதால்லறக் கட ள ட னளித்த" (பாரத. நா கர. 3);.

   3.  ற் வனின் ேதாற்றரவாகக் (அவதாரமாகக்); க தப்பட்ட ரன்; Vidura, an uncle of the Pāndavas, as 
the incarnation of Yama.

=நல்லறக் கட க்  ைரயா" (பாரத. வாரணா. 53);.

     [அறம் + கட ள். கட → கட ள்.]

அறம் பாரக்்க;see aram.
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அறக்கைட

அறக்கைட aṟakkaḍai, ெப. (n.)

    ைன, கரி  (பாவம்);; sin.

     "அறக்கைட தணப்ப" (காஞ் ப் . ப க. 4);.

     [அறம் + கைட. கட → கைட.]

அறன்கைட பாரக்்க;see aran-kadai.

அறக்கண் -த்தல்

அறக்கண் -த்தல் aṟakkaṇṭittal,    4 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   ேநாைய ம் நீக் தல்; to effect a radical cure, as in a disease (சா. அக);.

     [அற =  ம். கண்  → கண் த்தல் (ெதா.ெப.);. 'தல்' ெதா.ெப. ஈ .]

அறக்கப்பறக்க

அறக்கப்பறக்க aṟakkappaṟakka,  . .எ. (adv.)

   1.  க ைரவாக; in great haste.

அறக்கப்பறக்க வ றாள்.

   2. ஊக்கமாக; diligently.

     [பற → பறக்க (நி.கா. .எ.] =  ைரவாக, 'அறக்கப்பறக்க' எ ைக மர ைணெமா .

அ க்கப்ெபா க்க பாரக்்க;see arukka-pporukka.

அறக்கப்பாைல

 
 அறக்கப்பாைல aṟakkappālai, ெப. (n.)

    நாமப்பாைல ( த்.அக.);; oval-leaved China root.

அறக்கம்

அறக்கம் aṟakkam, ெப. (n.)

   1. அறக்கப்பாைல பாரக்்க;see arakkappalai.

   2.  க் ; dried ginger (சா.அக.);.

அறக்கமா

 
 அறக்கமா aṟakkamā, ெப. (n.)

    ளிமா; sou mango, Spondiàs mangifera (சா.அக.);.

அறக்க ைண

 
 அறக்க ைண aṟakkaruṇai, ெப. (n.)

   அரவைணக் ம் அறவ ள். மறவ ள் என்பதற்  எ ர;் embracing or protecting divine grace, opm, to maravarul.

     [அறம் + Skt. karuna → த. க ைண.]

க் , க்  என் ம் ேவரச்ெ்சாற்களினின்  க ண (க ணா); என் ம் வடெசால் ரிந் ள்ளதாக, 
மானியர ் ல் யம்  தம் சமற் த ஆங் ல அகர த ற் க் ன்றார.் 'க் ' என் ம் 

தனிைலக் ச ்'ெசய்' என்பேத அ ப்பைடப் ெபா ள். 'க் ' என் ம் தனிைலக்  எ ,  த ,  , 
ஊற் , நிரப் ,   என் ம் ெபா ள்கள் றப்பட் ள்ளன. இவற் ள் ஒன்ேற ம் அ ட ்க தெ்தா  
ெதாடர் ள்ளதா ல்ைல. 'கைரதல்' என் ம் ெதன்ெசால் ற்  உ தல், இள தல், இரங் தல், 
அ ள்தல் என் ம் ெபா ள்கள் உள்ளன. இரங் தல் என் ம் ெபா ளில் மனங்கைரதல் என் ம் 
வழக் ம், த ழகத் ல்,  றப்பாக யாழ்ப்பாணத் ல் உள்ள . ஆதலால், 'கைர' என் ம் ெதன்ெமா  

தனிைல னின்ேற க ண (க ணா); என் ம் வடெசால் ேதான் த்தல் ேவண் ம். இங்ஙனம் 
ற் க்கணக்கான வடெசாற்கள் ெதன்ெமா  தனிைலகளினின்  ேதான் ள்ளன.

எ-  :  ரிதல் =  ம் தல்.  ரி → Skt. pri, priya, priti.
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அறக்க

அறக்க  aṟakkaḻivu, ெப. (n.)

   உலக வழக்கத் ற் ப் ெபா த்த ல்லாைம; inconsistency with the normal customs and practices of the world.

     "அறக்க  ைடயன ெபா ட ்பயம்பவரின்" (ெதால். ெபா ள். ெபா ளியல், 24);.

     [அறம் + க . க  → க .]

அறக்கள

 
 அறக்கள  aṟakkaḷaluḻi, ெப. (n.)

     [அறம் + களம் + வ . கள் → களம்.]

அறக்களேவள்

அறக்களேவள்  aṟakkaḷavēḷvi, ெப. (n.)

     "ஆரிய ேவத ேவள் , மறக்கள ேவள்  என்பதற்  எ ர";

 sacrifice according to Vedic rites opp. to marakkala vēlvi.

     "அறக்கள ேவள்  ெசய்யா யாங்க ம்" ( லப். 28:131);.

     [அறம் + களம் + ேவள் . கள் → களம். ேவள் → ேவள் .]

அறக்கற்

அறக்கற்  aṟakkaṟpu, ெப. (n.)

   அைம  நிைல ள்ள கற்  ( லப் ப . 42, அ யாரக்். உைர);, மறக்கற்  என்பதற்  எ ர;் chastity 
unobtrusive, opp. to marakkarpu.

     [அறம் + கற் . கல் → கற் .]

கற்  பாரக்்க;see karpu.

அறக்கா

 
 அறக்கா  aṟakkāṭu, ெப. (n.)

    கா  ( ன்.);; cremation ground.

     [அறம் + கா .]

ஆண்  தல் அரசன் வைர அைனவரக்் ம் ஒேர நிைலைம வ ப்பதால்,  டைல 
அறக்காெடனப்பட்ட .  ற் வ க்  அறக்கட ள் என் ம் ெபய ண்ைம ேநாக் க.

அறக் ளா ன்

அறக் ளா ன் aṟakkuḷāmīṉ, ெப. (n.)

ேமற் றம் நீலமா ம் அ ப் றம் ெவள்ைளயா ள்ள நால் ரல (அங் ல); நீளக் கடல் ன் ( ன்.);;seer 
fish, bluish above, silvery below, attaining 4 inches in length, Cybium commer Sonii.

அறக் ர்ைம

 
 அறக் ரை்ம aṟakārmai, ெப. (n.)

    கக் ரை்ம; excessive sharpness.

     'அறக் ரை்ம ெமாடை்ட' (பழ.);.

     [அற =  க ர ்→  ரை்ம (பண்.ெப.);. 'ைம' பண்.ெப. ஈ .]

அற பாரக்்க;see ara.

அறக்ெகாள்( )-
தல்

அறக்ெகாள்( )-தல் aṟakkoḷḷudal,    10 ெச.  ன்றா , (v.t.)

    ம் ெப தல்; to receive in full.

     ' ைலத் ர ய ம் இைறத் ர ய ம் அறக்ெகாண் ' (S.I.I. i. 16);.

     [அற =  க.]

அற பாரக்்க;see ata.
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அறகப் ளப்

 
 அறகப் ளப்  aṟagappiḷappi, ெப. (n.)

அறக்கப்பாைல பாரக்்க;see arakkappalai.

அறங்கைட

அறங்கைட aṟaṅgaḍai, ெப. (n.)

    ைன, கரி  (பாவம்);; sin.

     "அறங்கைட நில்லா " (மணிேம. 11:113);.

     [அறன்கைட → அறங்கைட.]

அறன்கைட பாரக்்க;see aran-kadai.

அறங்காவல்

அறங்காவல் aṟaṅgāval, ெப. (n.)

   ேகா ல், சத் ரம் த யன காக் ந்ெதா ல் (S.I.I.iv, 492);; trusteeship of temples, choultries, etc.

     [அறம் + காவல். கா → காவல் (ெதா.ெப.);. 'அல்' ெதா.ெப. ஈ .]

அறங் றைவயம்

அறங் றைவயம் aṟaṅāṟavaiyam, ெப. (n.)

   வழக்கா  மன்றம், அறமன்றம்,  ைறயைவ (நியாய சைப);; court of law where justice is administered.

     "அறங்  றைவயத ் ைர ல் ேகா " ( லப். 5:135);.

     [அறம் +   + அைவயம். அைவ → அைவயம். 'அம்' ெப.ெபா.  ன்.]

அறங்ைக

 
 அறங்ைக aṟaṅgai, ெப. (n.)

   அகங்ைக; palm of the hand.

அறங்ைக ம் றங்ைக ம் நக் ற  ( ன்.);.

ெத. அறேச , அறெசய் .

     ['அகங்ைக' என்ப  ' றங்ைக' என்பதன் ேசரக்்ைகயால் ஒத்தைம  (analogy);  ைற ல் 'அறங்ைக' 
எனத் ரிந்த .]

     'அகங்ைக' என்ப  எ ைக ேநாக்  'அறங்ைக' எனத் ரிந்த  ெகாசை்ச வழக் ; ஆதலால், ெகாள்ளத் 
தக்கதன் . 'அறங்ைக' என்ப  ெகாள்ளப்ப ன், 'எகைன கைன' (எ ைகேமாைன); என் ம் ெகாசை்ச 
வழக் ள்ள 'எகைன' என்ப ம் ெகாள்ளப்படல் ேவண் ம். அ  ெகாள்ளப்படாைம அ ஞர ்அ வர.் 
ஆகேவ 'அறங்ைக' என்ப ம் ெகாள்ளப்படாெதன்பைத அ தல் ேவண் ம்.

ல அகர த களில் இச ்ெசால் இடம் ெபற் ள்ளதால், இங் ங் ெகாண்  கைளயப்பட்ட .

அறசச்ந்தகாரன்

 
 அறசச்ந்தகாரன் aṟaccandakāraṉ, ெப. (n.)

   சாைரப்பாம் ; male of the rat-snake species. 'male Cobra' என்  சா. அகர த ற் க்கப்பட் ள்ள  
ெபா ந் மா என்ப  ெதரிய ல்ைல.

அறசச்ைப

 
 அறசச்ைப aṟaccabai, ெப. (n.)

   அறங் றைவ; body of persons, elected or appointed, to administer justice.

அறசச்ாலாேபாகம்

அறசச்ாலாேபாகம் aṟaccālāpōkam, ெப. (n.)

   அறசச்ாைலகட்  டப்பட்ட மானியம் (S.I.I. iii, 389);; endowment of land for maintenance of choultries, alms-
houses, etc.

     [அறம் + சாலா + ேபாகம். சாைல → skt. sālā. Skt. bhöga → த. ேபாகம் =  கரச்் .   தல் = உண் தல் 
 →  கா = உண .   → Skt. bhuj → bhöga.]

 பாரக்்க;see pugu.
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அறசச்ாைல

அறசச்ாைல aṟaccālai, ெப. (n.)

   அறம் வழங் டம் (த மசாைல);, ஊட் ப் ைர; alms-house, feeding house.

     " றரறச ்சாைலகள் காப்ேபா ம்" (தணிைகப் . அகத். 340);.

     [அறம் + சாைல. சால் → சாைல.]

அறசெ்சட்

 
 அறசெ்சட்  aṟacceṭṭu, ெப. (n.)

   க ஞ்ெசட் ; excessive frugality, parsimony.

     'அறசெ்சட்  நட்டம்' (பழ.);.

     [அற ( .எ.); =  க அள ற்  ஞ் . ெசட்  → ெசட்  = ெசட் ன் தன்ைம,  க்கனம்.]

ெசட்  பாரக்்க;see setti.

அறசெ்சல்

அறசெ்சல்  aṟaccelvi, ெப. (n.)

    ைவ, மைல மகள் (பாரவ் ); ( ந்தா. நி. 351);; Parvathi, consort of Siva.

     [அறம் + ெசல் . ெசல்வம் → ெசல் . "இ" ெப.பா. ஈ .]

காஞ் ரத் ல் 32 அறங்கள் ெசய்ததாகத் ெதான்மம் ( ராணம்);  வதால்,  ைவ அறசெ்சல்  
ெயனப்பட்டாள்.

அறசே்சாைல

அறசே்சாைல aṟaccōlai, ெப. (n.)

   ேகா ட்ேசாைல; grove within a temple.

     "அறசே்சாைல தா ம் ரா ம் ப ன்றா  மசே்சாைலேய" (தக்கயாகப். 65);.

     [அறம் + ேசாைல.]

     " றசே்சாைல தங்க ம்ேப ம் யா ம் ஞ்ேசாைலேய அறஞ்ேசாைல தா ம் ரா ம் 
ப ன்றா  மசே்சாைலேய"

என் ந் தா ைச ல் றம் அறம் என்பன எ ரச்ெ்சாற்களா யைமந் ப்பதா ம், தக்கயாகப்பரணி 
ைரயா ரியர ்அறச ்ேசாைலயாவ , பரேம வரி க் ங் ேகா ற் ேசாைலயான உட்ேசாைல என்  
றப் ைர வைரந் ப்பதா ம், இ ல் அறம் என்ப  அறங்ைக றங்ைக என்ப ற்ேபால எ ைக 

ேநாக் த் ரிந்த அகம் என் ஞ் ெசால்ேலாெவன ஐ றக் டக் ன்ற . அத் ரி  உண்ைமயா ன், 
ரிக் ம்வ த் ரித்தலான ெசய் ள் ரிபாகக் ெகாள்ளப்ப ம்.

அறசம்

 
 அறசம் aṟasam, ெப. (n.)

   கத்தரி (சங்.அக.);; brinjal.

அறேசாகணக்

அறேசாகணக்  aṟacōkaṇakku, ெப. (n.)

   1. காட் க்கரைண (பரி.அக.);; purple-stalked dragon root.

   2. கரைணக் ழங்  (சங்.அக.);; elephant yam — white yam, Dracontium polyphyllum (சா.அக.);.

அறைண

அறைண aṟaṇai, ெப. (n.)

   1. காட் க்கரைண ( .அ.);; purple - stalked dragon plant (ெச.அக.);.

   2. அள் ரல்; wild elephant yam, Dracontium polyphyllum (சா.அக.);.

அறைணயம்
அறைணயம் aṟaṇaiyam, ெப. (n.)

அறைண 2 பாரக்்க;see aranai 2.

அறத்த

அறத்த  aṟattavisu, ெப. (n.)

   அறங் ற காரி ன் டம்,  ரப்்பாளன் இ க்ைக; judge's seat in court.

     "அறத்த  ப்ேபா ேரவ லாடவ ேரா ம் ேபாந் " ( ைள. மாமனாக. 17);.

     [அறம் + த . ஒ கா. தவ்  → த  = த க் ,  ற் க்ைக. தவ் தல் =  த்தல்,  ைறதல். இனி, 
Pers, divisi → த. த  என் மாம்.]
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அறத்தளி

அறத்தளி aṟattaḷi, ெப. (n.)

   ஒ  பழ நகர;் an ancient town.

     [அறம் + தளி (ேகா ல்);.]

 அறத்தளி aṟattaḷi, ெப. (n.)

   உவளகம் (அந்தப் ரம்); ( ந்தா. நி. 349);; zenana, harem.

     [அகம் → அறம் + தளி (ேகா ல்);.]

பண்ைடக் காலத் ல் அரசனின் அரண்மைன ம் க்ேகா ல் ேபாலத் ெதய்வத ்தன்ைம ள்ளதாகக் 
க தப்பட்ட . அர யர ்அரண்மைன ன் உட் றத் ல் வ ந்ததனால், அவரி க்ைக 
அகத்தளிெயனப்பட்ட .

     [அகத்தளி → அறத்தளி.]

அறங்ைக பாரக்்க;see ararigai.

அறத் ன்ெசல்

அறத் ன்ெசல்  aṟattiṉcelvi, ெப. (n.)

   அறதெ்தய்வம் (த மேதவைத); ( ங்.);; goddess of virtue.

     [அறம் + அத்  (சாரிைய); + இன் (6ஆம் ேவ.உ.); + ெசல் . ெசல்வம் → ெசல் . 'இ' ெப.பா. ஈ .]

அறத் ன்ேசய்

அறத் ன்ேசய் aṟattiṉcēy, ெப. (n.)

    ற் வன் என் ம் அறக்கட ளின் மகனாகக் க தப்ப பவ ம் பாண்டவ ள் த்தவ மான 
த மன் என் ம் ட் ரன் ( டா);; Yudhisthfra, the son of Yamadharma and the eldest of the Pändu princes.

     [அறம் → அத்  (சாரிைய); + இன் (6ஆம் ேவ.உ.); + ேசய் (மகன்);.]

அறத் ன் ர்த்

அறத் ன் ரத்்  aṟattiṉmūrtti, ெப. (n.)

   1. அறத்ேதவன் ( ன்.);; the god of justice.

   2.  ைவ, மைலமகள் (பாரவ் ); ( ன்.);; the consort of Śiva.

   3.  மால்; Visnu.

     "அறத் ன் ரத்் வந் தவதரித்தான்" (கம்பரா. அேயாத். மந் ரப். 36);.

     [அறம் + அத்  (சாரிைய); + இன் (6ஆம் ேவ.உ.); + Skt morti → த.  ரத்்  (வ வன்,  ேமனி);.]

அறத் ைண

 
 அறத் ைண  aṟattuṇaivi, ெப. (n.)

   கற் ைட மைன ; chaste wife, virtuous helpmate, wife.

     [அறம் +  ைண .  ைண →  ைணவன் (ஆ.பா.); -  ைண  (ெப.பா.);. 'இ' ெப.பா. ஈ .]

அறத் ப்பால்

 
 அறத் ப்பால் aṟattuppāl, ெப. (n.)

    க் றளின் ப்பால்க ள் தலாவ ம் அறத்ைதப்பற் க் வ மான ப ; the first section of 
Tirukkural which treats of virtue, one of muppal.

அறத் வசச்ளம்

 
 அறத் வசச்ளம் aṟattuvaccaḷam, ெப. (n.)

     [அறம் + Skt. vatsalatva → த. வசச்ளம். 'அத் ' சாரிைய. Skt vatsalam = ேபரன் . வத்ஸலத்வ = ேபரன் த் 
தன்ைம, ேபரன்  ெசய்ைக. Skt. Vatsalatva → த. வசச்லத்  வம் → வசச்ளம்.]
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அறத் றத்தல்

 
 அறத் றத்தல் aṟattuṟattal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   உலகப் பற்ைற ம் ட் தல்; to renounce the world completely (சா.அக.);.

     [அற ( .எ.); =  ற் ம்.  ற =  றத்தல் (ெதா.ெப.);. 'தல்' ெதா.ெப. ஈ .]

அறத் ப்

 
 அறத் ப்  aṟattuṟuppu, ெப. (n.)

   ஐயப்படாைம,  ப் ன்ைம, ெவ ப் ன்ைம, மயக்க ன்ைம, ப ைய நீக்கல், அ ந்ேதாைர 
நி த்தல், அறம் ளக்கல், ேபரன் ைடைம என் ம் எண்வைக அறத்தன்ைமகள் ( டா.);; constituent parts 
of virtue, of which the principal ones being eight, viz., having no doubt, having no desire, having no aversion, clarity of mental 
vision, expiation, re-establishing the ruined, exposition of virtue and possession of great love.

     [அறம் + உ ப் . 'அத் ' சாரிைய,  ழைமப் ெபா ள்பட நின்ற .]

அறத் ைற

அறத் ைற aṟattuṟai, ெப. (n.)

   அறெந  (த மமாரக்்கம்);; path of virtue.

     "அறத் ைற ய ந்தநீ" (பாகவ. 1. 8 : 40);.

     [அறம் +  ைற.   →  ைற.]

ைற பாரக்்க;see turai.

அறத் ைறயம்

அறத் ைறயம்  aṟattuṟaiyambi, ெப. (n.)

   ேபரா களி ம் ெவள்ளக்காலத் ம் ஏைழகைள இலவசமாகக் கடத் ம் பட ; terry-boat conveying poor 
people free of charge over river, canal or strait.

     "உ வ ஞ் வ  ழ்மா ய்க்  மறத் ைற யம் " ( றநா. 381: 23-24);.

     [அறம் +  ைற + அம் .]

அம்  பாரக்க்;see ambi.

அறத்ைதக்காப்
ேபான்

அறத்ைதக்காப்ேபான் aṟattaikkāppōṉ, ெப. (n.)

 Aiyanar, protector of virtue.

     [அறம் + அத்  (சாரிைய); + ஐ (2ஆம் ேவ. உ.); + காப்ேபான் ( ைனயா. ெப.);. கா → காப்பவன் → 
காப்பான் → காப்ேபான். ஆன் (ஆ.பா. ஈ ); → ஒன்.]

அறத்ெதா நிைல

அறதெ்தா நிைல aṟattoḍunilai, ெதா.ெப. (vbl.n.)

அறதெ்தா நிற்றல் பாரக்்க;see arattodu-nirral.

     "ஆற்  றஞ் ம் அவன்வைர  ம ப் ம்

ேவற் வைர  ேநரி ம் காப் க்ைக ம்

ஆற் றத ்ேதான் ம் அறதெ்தா  நிைலேய" (நம் யகப். 47);.

     [அறம் + அத்  (சாரிைய); + ஒ  (3ஆம் ேவ. உ); + நிைல (ெதா.ெப.);. நில் → நிைல.]
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அறத்ெதா நிற்றல்

அறதெ்தா நிற்றல் aṟattoḍuniṟṟal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

     [அறம் + அத்  (சாரிைய); + ஒ  (3ஆம் ேவ. உ.); + நிற்றல் (ெதா.ெப.);. 'தல்' ெதா.ெப. ஈ .]

தைல ன் களெவா க்கம் ேதா க் ந் ெதரியாததா ன், தைல ேய தற்கண் ேதா க்  
அறதெ்தா  நிற் ம்.

     "தைல  பாங் க் கறதெ்தா  நிற் ம்

பாங்  ெச க் கறதெ்தா  நிற் ம்

ெச  நற்றாய்க் கறதெ்தா  நிற் ம்

நற்றாய் தந்ைத தன்ைனயரக்் கறதெ்தா

நிற்  ெமன்ப ெந ணரந்் ேதாேர" (நம் யகப். 48);.

அறேதயன்

அறேதயன் aṟatēyaṉ, ெப. (n.)

   மானிய அறப் பணிகைள நடத் ேவான் (S.I.I. iv, 31);; one who manages charitable endowments.

     [அறம் + ேதயன். Skt, deya = ெசல்வம், ெபா ள். Skt, deya → த. ேதயம் → ேதயன், இனி, ேதயம் என்ப  
பக்கம் எனி மாம். எ. . "ெந னாற் ய அ வன்ேறய ம்" (ெதால். ெபா ள்.  றத.் 20);, " ன்சார ்
அயல் ைட ேதவைக ெயனாஅ" (ெதால். ெசால். ேவற். 21);. " ழேவாள் ேதஎத் " (இைற. 8);.]

அறநிைல

அறநிைல aṟanilai, ெப. (n.)

   1. அறப்பணிச ்ெசல்வங்கைளப் பா காத்தற் ரிய நிைலயம் (இக்.வ.);; institution or trust for the 
management of charities (Mod.);.

   2.  ரமம் என் ம் ஆரிய மணவைக; a form of Aryan marriage.

     ' ரமம் என்ப , நாற்பதெ்தட் யாண்  ரமசரியங் காத்தாற் ப் பன்னீராடை்டப் ராயத்தாைள 
அணிகலனணிந்  ெகா ப்ப . ெகாடா ன், ஒரி க் காட்  ஒ வைனச ்சாரா  க ந்த டத்  ஒ  
பாரப்்பனக் ெகாைலேயா  ஒக் ெமன்ப  ; அதைன அறநிைல ெயன்ப ' (இைற. 1, உைர);.

     [அறம் + நிைல (ெதா.ெப.);. 'ஐ' ெதா.ெப. ஈ .]

அறநிைலப்ெபா
ள்

 
 அறநிைலப்ெபா ள் aṟanilaipporuḷ, ெப. (n.)

   ெந ப்ப  அரசன் ெப ம் இைறப்ெபா ள் ( வா.);; just and rightful dues to a sovereign.

     [அறம் + நிைல + ெபா ள்.]

அறநிைல பாரக்்க;see ara-nilai.

அறநிைலயறம்

 
 அறநிைலயறம் aṟanilaiyaṟam, ெப. (n.)

   நால் வைக வரணத்தா ம் தத்தம் ெந ற் ைழயாவா  அரசன் பா காக்ைக ( ங்.);; protection and 
maintenance by the king of the observance of caste rules by the four castes.

அறநிைல ன்பம்

 
 அறநிைல ன்பம் aṟanilaiyiṉpam, ெப. (n.)

   ஒத்த கன்னிைய மணந்  இல்லறத் ல் நின்  க ம் இன்பம் ( ங்.);; domestic happiness enjoyed by 
marrying a suitable woman.

     [அறம் + நிைல + இன்பம். இன்  → இன்பம்.]

அறநீர்

 
 அறநீர ்aṟanīr, ெப. (n.)

அறனீர ்பாரக்்க;see aranir.
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அற ல்

அற ல் aṟanūl, ெப. (n.)

   அறெவா க்க ல் (த ம சாத் ரம்); ( றள், 388, உைர);; Code of Laws, treatise on civil and religious duties.

அறெந

அறெந  aṟaneṟi, ெப. (n.)

   1. அறெவா க்க ெந , நன்ென  (த ம மாரக்்கம்);; path of virtue.

     "அ  னறெந " (நால . 172);.

   2. ஊசலாங்ெகா ; a creeper (சா.அக.);.

அறெந ச ்
சந்ேதகசாத் ரி

 
 அறெந ச ்சந்ேதகசாத் ரி aṟaneṟiccandēkacāttiri, ெப. (n.)

     [அறம் + ெந  + Skt. sandSha + Skt. §ästrin. Skt. sandëha → த. சந்ேதகம் Skt. šāstrin → த. சாத் ரி.]

அறெந சச்ாரம்

 
 அறெந சச்ாரம் aṟaneṟiccāram, ெப. (n.)

    ைனப்பா யார ்இயற் ய ஓர ்அற ல்; name of a poem on the path of virtue by Munaippadiyar.

     [அறம் + ெந  + சாரம்.]

அறப்பரிகாரம்
அறப்பரிகாரம் aṟapparikāram, ெப. (n.)

அறப் பரிசாரம் பாரக்்க;see ara-p-parišaram ( லப். 2 : 85, அ ம்.);.

அறப்பரிசாரம்

அறப்பரிசாரம் aṟapparicāram, ெப. (n.)

   அ யார,்  ற யர ் த யவரக்் ச ்ெசய் ம் பணி ைட; services rendered to devotees, ascetics, etc.

     "மறப்ப ங் ேகண்ைமேயா டறப்பரி சார ம்" ( லப். 2: 85);.

     [அறம் + பரிசாரம். Skt. paricara → த. பரிசாரம்.]

அறப்பளீ ரசதகம்

அறப்பளீ ரசதகம் aṟappaḷīsurasadagam, ெப. (n.)

   அம்பலவாணக் க ராயர ்அறெவா க்கம்பற் ப் பா ய  பாட் க் ெகாண்ட ஒ  ப வல் வைக; a 
poem of 100 stanzas on virtue by Ambalavānakkavirayar.

     [அறப்பளி + ஈ ரன் + சதகம். Skt iswara → த. ஈ வரன் → ஈ ரன். Skt Sata ( ); → setaka → த. சதகம்.]

அறப்பளி ல் எ ந்த ளி ள்ள இைறவைன ( வைன);ப் பாட் ைடத ்தைலவனாகக் ெகாண்ட சதகம் 
அறப்பளீ ர சதகம் எனப்பட்ட . சதகம் என்ப  ெதாண் ாற்றா  வைகப் ப வல் ( ரபந்த); 
வைகக ள் ஒன்றாகச ்ெசால்லப்ப ம்.

அறப்பாடல்

அறப்பாடல் aṟappāṭal, ெப. (n.)

   1. அறம் பற் ய பாட் ; song or poem on virtue.

   2. பாடப்பட்டவரக்் க் ேக  ைளக் ம் எ த்  அல்ல  ெசால் அைமந்த பாட்  ( ன்.);; verse 
containing words or letters which bring about ruin or death to a person on whom the verse is made.

     [அறம் + பாடல். பா  → பாடல் (ெதா. ஆ .);. 'அல்' ெதா.ெப. ஈ .]

அறப்பா ப -தல்

அறப்பா ப -தல் aṟabbāḍubaḍudal,    20 ெச. .  . (v.i.)

    க உடல்வ ந்  ைழத்தல்; to work hard, labour.

     [அற ( .எ.); =  க ப  → பா  (ெதா. ெப.);. 'ப '  . .]

அறப்பார்-த்தல்

அறப்பார-்த்தல் aṟappārttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ர ஆராய்தல்; to examine thoroughly.

   2. ஒ வைர அ க்க வ ேத தல் (யாழ்ப்.);; to take measures to ruin a person.

   3.  னியம் ைவத்தல்; to ruin a person by the evil influence of spirits, as by sorcery (சா.அக.);.

     [அற (நி.கா. .எ.); = நீங்க. ெகட, அ ய, சாக. பாரத்்தல் = வ பாரத்்தல்.]
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அறப் றங்காவல்

அறப் றங்காவல் aṟappuṟaṅgāval, ெதா.ெப. (vbl.n)

   அறத் ற்காக டப்பட்ட மானியங்கைளப் பா காத்தல்; protection of endowments of land to religious and 
social charities.

     "அறப் றங் காவனா  காவெலன" (நம் யகப். 72);.

     [அறம் +  றம் + காவல். கா → காவல் (ெதா.ெப.);. 'அல்' ெதா.ெப. ஈ .]

அறப் றம்

அறப் றம் aṟappuṟam, ெப. (n.)

   1. கரி ,  ைன (பாவம்);; sin.

     "அறப் றத ் னார ் ரம் ெபா த்த" ( ைள. தண்ணீரப்். 9);.

   2. அறத் ற்  டப்பட்ட இைற  நிலம்; lands endowed for charitable purposes and exempted from 
assessment; charitable endowments.

     "அறப் ற  மா ரம்" ( வக. 76);.

   3. அறசச்ாைல (த மசாைல);, ஊட் ப் ைர; alms-house, feeding house.

     "மடமறப் ற நீரச் ்சாைல" ( ைள.  நாட.் 33);.

   4. ஆரியமைற (ேவதம்); ஒ ம் பள்ளி ( வா.);; place where the Védas are taught, school for Vēdic learning.

     [அறம் +  றம். அகம் (உள்); x  றம் (ெவளி, அயல்); = 1. அறத் ற்  அயலான (மாறான);  ைன 
(பாவம்);.  2. இைற நிலத் ற்  அயலான (மாறான); இைற  நிலம் அல்ல  இடம்.  றம் = ெவளி, 
ெவளிப்பக்கம், பக்கம், இடம்.]

     [அறம் + ேபார.்]

அறப்ேபார்

அறப்ேபார ்aṟappōr, ெப. (n.)

   1. அறெந ையக் கைடப் த் ச ்ெசய் ம் ேபார;் battle in which moral principles are strictly observed.

   2. மதத் ன்ெபா ட்  அல்ல  ஒ வரின் அல்ல  ஒ  நாட்டாரின் தைலக்காகச ்ெசய் ம் 
ேபார;் battle fought for a religious cause or for the liberation of a worthy person or an oppressed country.

அறம்

அறம் aṟam, ெப. (n.)

   1. நல் ைன; good deed.

   2. ஐயம் ( சை்ச);

 alms.

   3. ஏைழகட்  இலவசமாகக் ெகா ப்ப ; free gift to the poor.

   4. ேநாயாளிகட்  இலவசமாக ம ந் ைக; free distribution of medicine to the sick (சா.அக.);.

   5. நலமான ; that which is salutary

     "அறத் ைற மாக்க றத் ற் சாற் " ( லப். 14:28);.

   6. இன்பம் ( கம்);; happiness (சம்.அக.ைக.);.

   7. த யான ; that which is fitting or worthy.

   8. கற் ; chastity.

     "அறதெ்தா  நிற் ங் காலத்தன்  அறத் யல் மர லள் ேதா  என்ப" (ெதால். ெபா ள். ெபா ளியல், 
12);.

   9. ேநான் ; fasting.

     "நலம் ரி நங்ைக ைவத்  நல்லறங் காக்க ெவன்றாள்" ( வக. 386);.

   10. அறப்பயன் ( ண்ணியம்);; moral or religious merit.

     "அறம்பாவ ெமன்  ம ங்க ற் றாற்கட் " ( வாச. 1 : 52);.
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அறம்பா -தல்

அறம்பா -தல் aṟambāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அற ல் தல்; to state or declare, as a poetic treatise on virtue.

     "அறம்பா ற்ேற யா ைழ கணவ" ( றநா. 34 :7);.

   2.  ச ்ெசாற் பட் த் ங் ண்டாகப் பா தல்; to compose verse which contains letters or words that cause harm or 
ruin.

அந்தப் லவைரப்  பைகத் க்ெகாள்ளக் டா ; அறம்பா  வார ்(உ.வ.);.

அறம் பாரக்்க;see aram2.

அறம் றம்

அறம் றம் aṟambuṟam, ெப. (n.)

   1. த மாற்றம்; confusion of mind (சா.அக.);.

   2. ம ப் ர ன்ைம (மரியாைத ன்ைம); (யாழ்ப்.);; disrespect, want of courtesy (J.);.

     'அகம் றம்' என் ம் மர ைணெமா ைய அறம் றம் என வழங் வ  ெகாசை்ச வழக்ெகன அ க.

அறம் றமாகப்ேப
-தல்

அறம் றமாகப்ேப -தல் aṟambuṟamākappēcudal,    5 ெச. ன்றா . ெச. . . (v.t & v.i.)

   ம ப் ர ன் த் தாழ்வாகப் ேப தல் (யாழ்ப்.);; to speak disrespectfully (J.);.

அவைர அறம் றமாகப் ேப றான். அறம் றமாகப் ேபசாேத (உ.வ.);.

     [அறம் +  றம் + ஆக ( . .எ. ஈ ); + ேப .]

அறமைற

 
 அறமைற aṟamaṟai, ெப. (n.)

   வாைழ; plantain tree, Musa paradisiaca (சா.அக.);.

அறமன்றம்

 
 அறமன்றம் aṟamaṉṟam, ெப. (n.)

   வழக்  மன்றம் (இக்.வ);; Law-court (Mod.);.

அள ளகரைண

 
 அள ளகரைண aḷamiḷagaraṇai, ெப. (n.)

   ஒ வைக ளகரைண; prickly scopolia, Scopolia bilocularis (சா.அக.);.

     [அறம் +  ள  + அரைண.]
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அறல்

அறல் aṟal, ெப. (n.)

   1. அ தல், அ ைக; becoming detached by cutting.

   2. அரித்ேதா ைக; laving.

     "மட்டற னல்யாற் " ( றநா. 177:10);.

   3. அ த் ச ்ெசல் ம் நீர;் flowing water that causes breaches to the bank.

     "எக்கரே்பாழ்ந் தறல்வார" (க த். 29 : 6);.

   4. நீர;் water.

     "மாவ  மாவ  மாற்ற மாற்றங்ெகாண் டறல் ெகாண் " (மாற. ேமற். 723);.

   5. நீரத் ் ைர ( வா.);; wave, ripple.

   6. நீரக்்க ப் ; slow and painful discharge of the urine drop by drop, Stranguary (சா.அக);.

   7. ெகாற்றான் (பச.் );; korran a parasitic leafless plant.

ம. அறல்

     [அ தல் = அ ப தல், நீங் தல்,   தாகப் ரிதல். அ த்தல் = அரித்தல், ஊட த்தல். அ  → 
அறல் (ெதா.ெப. ெதா.ஆ. .);. 'அல்' ெதா.ெப. ஈ .]

 அறல்2 aṟal, ெப. (n.)

   1. க மணல்; black sand.

     "தண்ணறல் வண்ணந் ரிந் ேவ றா " (மணிேம. 20:41);.

அறவச் ன்னம்

 
 அறவச் ன்னம் aṟavaccuṉṉam, ெப. (n.)

    ட டப்பட்ட ன்னம்; a metallic calx (சா.அக.);.-

அறவழக்கம்

அறவழக்கம் aṟavaḻkkam, ெப. (n.)

   அற வற்  (த ேமாபேதசம்);; moral or religious instruction.

     "அ ளி ந்த ெமா யா லற வழக்கங் ேகட் லமால்" ( ரேசா. யாப். 15, உைர);.

     [அறம் + வழக்கம். வழங்  → வழக்  → வழக்கம் (ெதா.ெப.);. 'அம்' ெதா.ெப. ஈ . வழங் தல் = 
ெசால் தல்.]

அறவன்

அறவன் aṟavaṉ, ெப. (n.)

   1. அற யல்பன் (த மவான்);; one who is virtuous.

     "அறவனீ யல்ைலேயா" ( ைள. தண்ணீரப்். 36);.

   2. சமண அறங் ேவான்; one who teaches the doctrines of Jain religion.

     "அ கனறவ ன ேவாற் கல்ல " ( லப். 10: 202);.

   3. இைறவன்,  மால்; god, Tirumal.

     "அறவைன யா ப்பைட யந்தணைன" ( வ்.  வாய், 1.7 : 1);.

   4.  னிவன் ( டா.);; sage, ascetic.

   5. அந்தணன்; sage.

     "அறவர ெதா ம்" (பரிபா. 8 : 68);.

ம._அறவன்

     [அறம் → அறவன். 'அன்' ஆ.பா. ஈ .]
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அறவா

 
 அறவா  aṟavāṭi, ெப. (n.)

   அைனத் யல் இறக்கம் (சரவ்த் ராவகம்);; universal solvent which is useful for all metallic preparations in 
medicine (சா.அக.);.

அறவாணன்

அறவாணன் aṟavāṇaṉ, ெப. (n.)

   அறவ வான கட ள்; God, the abode of virtue.

     "அறவாணரக்் கன்ெபன்  ம தைமத் தரச்ச்ைன ெசய்வார"் (ெபரிய . வா . 8);.

     [அறம் + வாணன். வாழ் → வாழ் ன்றான் → வா ந்நான் → வா நன் → வாழ்நன் → வாணன் (ம .உ);.]

அறவாய்ப்ேபா-தல்

அறவாய்ப்ேபா-தல் aṟavāyppōtal,    8 ெச. .  . (v.i.)

    ற் ம் ெசலவாய்ப் ேபாதல்; to be exhausted, completely spent.

     [அ  + ஆய் + ேபா. அ தல் = நீங் தல்,  ரத்ல். அ  → அற  (ெதா.ெப.);. ' ' (அ ); ெதா.ெப. ஈ . 
'ஆய்'  .எ. ஈ .]

அறவா

அறவா 1 aṟavāḻi, ெப. (n.)

   அறசச்க்கரம் (த மசக்கரம்);; wheel of virtue.

     "அ ேளா ெட மற வா  யப்பா" ( ற். 5);.

     [அறம் → ஆ , ஆல் → ஆ  → ஆ  ( ழ ஞ் சக்கரம்);.]

 அறவா 2 aṟavāḻi, ெப. (n.)

   அறக்கடல், அறவாரி; sea or ocean of virtue.

     "அறவா  யந்தணன்" ( றள், 8);.

     [அறம் + ஆ . ஆழ் → ஆ = ஆழ்ந்த கடல். 'இ'  . த. ஈ .]

அறவா க்ைக

அறவா க்ைக aṟavāḻikkai, ெப. (n.)

     'அஞ்ச க்ைக (அஞ்ச  ஹஸ்தம்);, ஊழ்கக் ைக ( யான ஹஸ்தம்);,  க் டைலக் ைக ( ஷ்ப ட 
ஹஸ்தம்);, அறவா க்ைக (தரம்சக்கர ஹஸ்தம்);. வலக்கரத்ைத மாரே்பா  அைமத்  ெவளி கமாக 

யாக்யான த் ைர த்  இடக்ைகைய வலக்ைகய ேக ெகாணரந்்  உள் கமாகத் ப் , 
ட் ர ம் ெப ர ம் ஒன்ைற ஒன்  ெதாட்டைமய ம்,  ற ரல்கள் ன் அடங்  நிற்க ம், 

ஞான த் ைரயாகப் த்த ைகயைம ம் தரம் சக்கர ரவரத்்தன த் ைர எனப்ப ம். இ  தரம் 
சக்கரத்ைத இயக் ம் த் ைர என்  ெபா ள்ப ம். இதற்  அறவா க்ைக என்ற அழ ய 
ெபய ள ' ( .ெச. பக். 43-44.);

     [அறம் + ஆ  + ைக ஆல் → ஆ  → ஆ . ஆ தல் = வட்டமாக வரல்,  ற் தல்,  ழ தல்.]

அறவாளன்

 
 அறவாளன் aṟavāḷaṉ, ெப. (n.)

   அற யல்பன் (த மவான்);; virtuous man.

     [அறம் + ஆளன் (ஆ.பா. ஈ );. அறவாட்  (ெப.பா.);.]

901

www.valluvarvallalarvattam.com 901 of 19068.



அற

அற  aṟavi, ெப. (n.)

   1. அறம்; virtue.

     "ஓங் யர ்சமந்தத் ச்  ைச யற யங் ழேவான்" (மணிேம. 11:22-3);.

   2. அற ைனக்  உத வ ; that which is set apart for charitable purposes.

     "அற  நாவா யாங் ள " (மணிேம. 11:25);.

   3.  ற னி; female ascetic.

     "ஆ ல் ெகாள்ைக யற பா லைணந் " ( லப். 13 103);.

   4. ஊரப்் ெபா மடம்; public choultry or rest-house.

     "உலக வற  ெனா ைட த்த ம்" (மணிேம, 7 93);.

     [அறம் → அற . ' ' (இ); ஒர ்ஈ .]

அற -தல்

அற -தல் aṟaviḍudal,    18 ெச. ன்றா , (v.t)

   1.  ற் ம் நீக் தல்; to give up completely, renounce altogether.

     "உள ல  மற ட் " (ஞானவா. மா ேவ. 17);.

   2.  ற்றல்; to sell off.

     'ஆபத் க் காலத் ேல அற ட்  ப்பா ம்' (ஈ , 3. 6:9);.

அற நாவாய்

அற நாவாய் aṟavināvāy, ெப. (n.)

   1. அறத் ைற யம் ; ferry-boat that conveys the poor across a river or canal free of charge.

   2. ஆதன்கைளப் (ஆன்மாக்கைளப்);  ற ப் ெப ங்கட ற் கடத் ம் கப்பலா ய இைறவன்; God, 
as the ship that transports souls fit for salvation across the sea of births.

     "ஓங் யர ்சமந்தத் ச்  ைச

யற யங் ழேவா ன ைண யா ய

ற  ெயன் ம் ெப ங்கடல் உம்

அற  நாவாய்"  (மணிேம. 11:22-25);.

அற ய

அற ய aṟaviya,  .ெப.எ. (adi.)

   அறதெ்தா  ய, அற ய ள்ள; virtuous, disposed to virtue.

     "அற ய மனத்த ரன் " ( ளா.  . 91);.

     [அறம் + இய ( .ெப.எ. ஈ );.]

அற யங் ழேவா
ன்

அற யங் ழேவான் aṟaviyaṅgiḻvōṉ, ெப. (n.)

   அறத் ற்  உரிைம ண்டவன் அல்ல  அறத் ன் தைலவனான த்தன்; the Buddha, as wedded to or lord 
of virtue.

     "ஓங் யர ்சமந்தத் ச்  ைச யற யங் ழேவான்" (மணிேம. 11:22-3);.

     [அற  + அம் (சாரிைய); +  ழேவான்..  ழைம →  ழவன் →  ழேவான். அன் → ஒன் (ஆ.பா. ஈ );.]

அற யான்

அற யான் aṟaviyāṉ, ெப. (n.)

   அறத் ல் நிற்பவன்; virtuous man.

     "அற யாற் கா  ன்  மைமந்தநா ல ரத் ேமந்த" ( வக. 1125);.

     [அறம் → அற  + ஆன் (ஆ.பா. ஈ );.]
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அற ைல

அற ைல aṟavilai, ெப. (n.)

     ற்பைன; absolute, unconditional sale.

     "அற ைல ெசய்தனன்" ( ல்,  வாய். 8, 1 10);.

     [அ  → அற →  ைல.]

அற ைலவாணிக
ன்

அற ைலவாணிகன் aṟavilaivāṇigaṉ, ெப. (n.)

   ெபா ள் ெகா த்  அறத்ைத ைலக்  வாங் ேவான்; one who practises virtue, not for virtue's sake, but for 
the reward it brings here and hereafter, one who buys virtue.

     "இம்ைமச ்ெசய்த  ம ைமக் காெம  மற ைல வாணிகன்" ( றநா. 134:1-2);.

     [அறம் +  ைல + வாணிக ன்.  ல் →  ைல (ெதா.ெப.);. 'ஐ' ெதா.ெப.ஈ . வாணிகம் → வாணிகன். 
'அன்' அ.பா. ஈ .]

அற ைன

அற ைன aṟaviṉai, ெப. (n.)

   அறசெ்சயல்; virtuous deed.

     "அற ைன யாெதனின் ெகால்லாைம" ( றள், 321);.

     [அறம் +  ைன.]

அற

அற  aṟavu, ெப. (n.)

   நீங் ைக, ஒ ைக,  ரை்க; severance, cessation, exhaustion, extinction.

     "நீரற வ யாக் கரகத் " ( றநா. 1:12);.

     [அ  → அற  (ெதா.ெப.);. ' ' (அ ); ெதா.ெப. ஈ .]

அற பைத

அற பைத aṟavubadai, ெப. (n.)

   அைமசச்ர,் பைடத்தைலவர ் த ய தைலைம அர யல வலைர அரசன் ேதரந்்ெத க்கக் 
ைகயா ம் நால்வைக ம ம ஆய் க ள் ஒன் , அறத் ேதர் றம்; loyalty test, one of the four secret selection 
tests for appointment to top-ranking government posts such as ministers and army chiefs, conducted by ancient sovereigns 
for ascertaining their honesty by placing the aspirants in trying situations, constantly exposing them to concocted tales of their 
sovereign's unrighteousness.

     "அறம்ெபா ள் இன்பம் உ ரசச்ம் நான் ன்

றந்ெதரிந்  ேதறப் ப ம்" ( றள், 501);.

     [அறம் + Skt. upa.dha → த.உபைத. Skt. upa = அண்ைட, பக்கம், பால், உடன்,  ழ்,  ைண என்  
ெபா ள்ப ம் ப் ப் ெபயெரசச் ைனெயசச் ன்ெனாட்  (pref.);. Skt. dha = இ  ( ைன,  . .);.]

அறத்ேதர் றமாவ , ேகா ற் சாரி ம், ஈைகயாள ம், ெபா நலத் ெதாண்ட ம்,  ற ய ம், 
இைறய யா ம் ேபான்றாைர த் , நம் அரசன் ஏைழ ெசல்வன் என் ம் ேவ பா ன்  எல்லாக் 

கட் ம் க வரி ட்  மைழ ெபய்யாப் பஞ்சகாலத் ம் ஈைக ரக்க ல்லாக் காலகண்டைரக் 
ெகாண்  ன் த்  வரி தண் வதால், இக் ெகா ங் ேகாலைன நீக் ட் ச ்ெசங்ேகாலனான 
ேவெறா வைன அரசனாக் ேவாம் என்  ெசால் த் , அ காரியாகத் ேதரப்ப ம் ஒ வரின் 
க த்ைதச ் ற டன் ெதரிந்  ெகாள் தல்.

ெபா ட்ேடர் றம், இன்பத்ேதர் றம், உ ரசச்த ்ேதர் றம் என் ம் ஏைன ன்ைற, அவ்வச ்
ெசாற்களின் ழ்க் காண்க.

அற ைர

அற ைர aṟavurai, ெப. (n.)

   அற யல் அல்ல  சமய யல் அ ைர (த ேமரப்ேதசம்);; religious or moral instruction (அ ங்கலச.் 124);.
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அற ளி

அற ளி1 aṟavuḷi, ெப. (n.)

   ஒ  ேநாயாளிைய நலம்ெபறச ்ெசய் ம் மந் ரம் ( ன்.);; charms employed to cure a sick person (ெச.அக.); 
—

   ேநாயாளிக்  மந் ரித்தல்; psychic or magnetic cure effected in a sick person (சா.அக.);.

     [அ  → அற  (ெதா.ெப.); = நீக்கம், ேநாய் நீக்கம். "அ ' ெதா.ெப. ஈ . உள் தல் = க தல். உள் → 
உள்ளி = க வ . 'இ'  . த. ஈ .]

 அற ளி2 aṟavuḷi, ெப. (n.)

    ; cessation.

     [அ  → அற  = நீக்கம்,  . 'உளி' ஒ  தனிைலப் ெபா ளீ  (ப ப்ெபா ள் );. ஒ.ேநா.: 
ப  + உளி - ப ளி. " கட ்பன்  ப ளி ேபாக் " (மைலப . 153);. இனி, உளி = உள்ள . அற ளி 
=  வாக ள்ள  எனி மாம்.]

அற தல்

அற தல் aṟavūtal, ெதா.ெப. (vbl.n)

   1.  ைம ஞ் சாம்பலா ம்ப  ஊ தல் (சா. அக.);; to heat by blowing fire and reduce a substance to ashes.

   2.  ட டல்; to sublimate or calcinate, as is done to chemicals.

     [அ  → அற (நி.கா. .எ.); =  ம். ஊ  → ஊதல் (ெதா.ெப.);. 'அல்' ெதா.ெப. ஈ .]

அற -தல்

அற -தல் aṟavūdudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ட தல் ( ன்.);; to refine, as gold, sublimate, as chemicals.

     [அ  → அற + ஊ தல் (ெதா.ெப.);. 'தல்' ெதா.ெப. ஈ .]

அற தல் பாரக்்க;see ara-v-udal.

அறைவ-த்தல்

அறைவ-த்தல் aṟavaittal,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

    ட தல்; to refine.

     "அறைவத ்ேதாங் ம் ெபான்னி றத்தர"் ( ரம் . நவகண். 5);.

     [அ  → அற (நி.கா. .எ.); = ஒட்டற,  ற்றம் நீங்க. அற + ைவ. 'ைவத்தல்' (ெதா. ெப.);. 'தல்' ெதா.ெப. 
ஈ .]

அறைவ

அறைவ1 aṟavai, ெப. (n.)

   அறெந , அற ெவா க்கம்; righteousness.

     "அறைவ ெநஞ்சத ்தாயர"் ( றநா. 390 : 1);.

     [அறம் → அறைவ. 'ைவ' பண்.ெப. ஈ .]

 அறைவ2 aṟavai, ெப. (n.)

   1. உத யற்ற நிைல; helplessness, destitution.

     "அறைவேயன் மனேம ேகா லாக் ெகாண் " ( வாச. 37 d);.

   2.  ைம; evil, violence.

     "அறைவத ்ெதா ல் ரிந் " (ேதவா. 4. 110: 7);.

     [அ  → அறைவ = உத யற்ற அல்ல  நன்ைமயற்ற நிைல. 'அைவ' ெதா.ெப. ஈ .]

அறைவச் ைற

அறைவச் ைற aṟavaicciṟai, ெப. (n.)

   க ஞ் ைற; rigorous imprisonment, distressing captivity.

     'ஸம்ஸாரமா ற அறைவச ் ைற' (ஈ , 1 . 3 :11);.

     [அறைவ =  ங் , க ைம.  ைறத்தல் = த த்தல். ' ைற'  த.ெதா. ஆ .]
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அறைவசே்சா

 
 அறைவசே்சா  aṟavaiccōṟu, ெப. (n.)

   கைளகணி கட் ம் ஏைழெயளியவரக்் ம் இ ம் உண  ( ங்.);; food for the helpless and the destitute.

     [அறம் → அறைவ. "ைவ' பண்.ெப. ஈ . ெசால் (ெநல்); → ெசா  → ேசா .]

அறைவத் ரியம்

அறைவத் ரியம் aṟavaittūriyam, ெப. (n.)

   கைளகணி கட் ம் ஏைழெயளியவரக்் ம் அளிக் ம் உைட ( ங்.);; clothes for the helpless and the destitute.

     [அறம் → அறைவ.  ரியம் = ஒ வைகயாைட ( லப். 14:108, அ யாரக்். உைர);.]

அறைவசே்சா  பாரக்்க;see araya-c-coru.

அறைவப் ணஞ்
-தல்

அறைவப் ணஞ் -தல் aṟavaippiṇañjuḍudal,    17 ெச. ன்றா . (v.t)

   கவனிப்பாரற்ற ணத்ைதெய த் ச ் தல் ( ங்.);; cremating an unclaimed corpse.

     [அறம் → அறைவ +  ணம் +  .]

அறைவப்

 
 அறைவப்  aṟavaippu, ெதா.ெப. (vbl.n.)

அறைவத-்தல் பாரக்்க;see ara-vai-.

அறேவார்

அறேவார ்aṟavōr, ெப. (n.)

   அறவாளர;் virtuous persons.

     "அறேவா ரைவக்களம்" ( லப். 30 : 193);.

அறேவார்பள்ளி

அறேவாரப்ள்ளி aṟavōrpaḷḷi, ெப. (n.)

   சமண,  த்தக் ேகா ல் ( லப். 5 : 179, உைர);; Jain or Buddhist temple.

     [அறம் → அறேவார.் ஆர ்→ ஒர ்(ப.பா. ஈ );. பள் → பள்ளி = ப க்ைக, ப க் டம்,  , ேகா ல். 'இ' 
இடப்ெபா ளீ .]

அறேவாைல

 
 அறேவாைல aṟavōlai, ெப. (n.)

   ைகயைடயாவணம் (ெவட.்.);; trust deed (Insc.);.

இனாம் சாசனம் என்ப  ெசன்ைன யகர த ற் க்கப்பட் ள்ள ெபா ள்.

     [அறம் + ஓைல (க  ஆ .);.]

அறேவான்

அறேவான் aṟavōṉ, ெப. (n.)

   1. அறவாளன் (த ஷ்டன்);; virtuous man.

   2.  த்தன்; the Buddha.

     "அறேவா னாசனம்" (மணிேம. 12:11);.

     [அறம் → அறேவான். ஆன் → ஒன் (ஆ.பா. ஈ .]

அறளிகா

அறளிகா aṟaḷikā, ெப. (n.)

   ஏறத்தாழப் ப ேனாரகைவ ள்ள ைர ைடய பற்களின் ெபான்னிறம் (அ வசா. 6);; golden colour 
of the teeth of horses when they are about eleven years old.

அறைள

அறைள aṟaḷai, ெப. (n.)

   1. ஒ  ேநாய் ( ன்.);; a kind of disease.

   2. நச் த் ெதாந்தர  (யாழ்ப்.);; teasing, fretfulness, murmuring, as of old people, repining, babbling, as of the old or 
sick (J.);.

     [அரள் → (அரைள); → அறைள = அரட் .]
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அறைளயம்

 
 அறைளயம் aṟaḷaiyam, ெப. (n.)

அறைணயம் பாரக்்க;see aranaiyаm.

அறன்

அறன் aṟaṉ, ெப. (n.)

   1. நல் ைன; good deed.

   2. எளியாரக்் தல்; giving to the poor.

   3. மனத் ய்ைம; purity of mind.

     "மனத் க் கண் மா ல னாத லைனத்தறன்" ( றள், 34);.

   4. சமயம்; religion, religious faith.

     "அன்  மற  ெமான்ேற" ( வக. 544);.

   5. ேவள்  தல்வன்; one who performs a sacrifice, as performing a sacred duty.

     "ஞா ந் ங்க  மற  ைமவ ம்" (பரிபா. 3:5);.

     [அறம் → அறன். ம் → ன், இ ப்ேபா .]

அறம் பாரக்்க;see aram.

அறன்கைட

அறன்கைட aṟaṉkaḍai, ெப. (n.)

   கரி ,  ைன (பாவம்);; sin.

     "அறன்கைட நின்றா  ெளல்லாம்" ( றள், 142);.

அறனில்பால்

அறனில்பால் aṟaṉilpāl, ெப. (n.)

    ைன, அற ல்லாத பழ ைன; evil destiny.

     "ேபாக் ய ணரத்்த வறனில் பாேல" (ஐங் . 376);.

     [அறம் → அறன் + இல் (இல்லாத); + பால். ப  → பகல் → பால் = ப , ஊழ்.]

அறனலாளன்

அறனலாளன் aṟaṉalāḷaṉ, ெப. (n.)

   அறசெ்சய ல்லாதவன்; one who does not practise virtue.

     "அறனி லாளற் கண்ட ெபா ல்" (ஐங் . 118);.

     [அறம் → அறன் + இல் (இல்லாத); + ஆளன் (ஆ.பா. ஈ );.]

அறனீர்

 
 அறனீர ்aṟaṉīr, ெப.. (n.)

   அ நீர ்(R.T.);; water allowed for irrigation, in large or small quantities depending on the storage level in the reservoir.

     [அறல் + நீர.் அ  → அறல்.]

அறைனயம்

 
 அறைனயம் aṟaṉaiyam, ெப. (n.)

   காட் க் கரைண (சங்.அக.);; purple-stalked dragon plant.

அறைண பாரக்்க;see aranai.
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அறேனாம்பைட

அறேனாம்பைட aṟaṉōmbaḍai, ெப. (n.)

   1. அறத்ைதப் பா காக்ைக ( லப். 5 : 179, அ ம்.); ; fostering virtue.

   2. அறத்ைதப் பா காக் டம்; institution where virtue is fostered.

   3. அறத்ைத வ ம் (ேபா க் ம்); இடம்; place of moral and religious instruction.

=அறேவார ்பள்ளி  மறேனாம் பைட ம்" ( லப். 5 : 179);.

     [.அறம் → அறன் + ஒம்  + அைட. ஓம் தல் = பா காத்தல். அ  → அைட.]

அறாக்கட்ைட

அறாக்கடை்ட aṟākkaṭṭai, ெப. (n.)

   1.  டன்; fool.

   2. கஞ்சன்,  னா  (ெசன்ைன);; miser (Madr.);.

     [அ  → அறாத → அறா (ஈ.ெக.எ.ம.ெப.எ.);. கடை்ட = மரக்கடை்ட, கடை்ட ேபான்ற உடம் , உடம் ள்ள 
ஆள் (ஆ. .);.]

இங் க் கடை்ட ெயன்ற  இ ப் . அ க்க யாத கடை்டேபாற் பயன்படாதவன் என்ப  
க த் ப்ேபா ம்.

அறாட் ப்பறாட்

அறாட் ப்பறாட்  aṟāṭṭuppaṟāṭṭu, ெப. (n.)

   ேபா ய ம் ேபாதா மான ; that which may or may not be sufficient (ஈ . 3.7 : 3);.

     [ஒ கா. அைற → அறாட் . அைற = நீங் தல்,  ைறப தல். அறாட்  =  ைறப ம் தன்ைம, 
'அறாட் ப்பறாட் ' எ ைக மர ைண ெமா .]

அைற3 பாரக்்க;see arai3.

அறநாட்

 
 அறநாட்  aṟanāṭpu, ெப. (n.)

   நிைலத்த நட் ; lasting friendship.

     [அ தல் = நீங் தல். அ  → அறாத → அறா (ஈ.ெக.எ.ம.ெப.எ.);. நள் → நட்  (ெதா.ெப.);. ' ' ெதா.ெப. 
ஈ .]

அறாம்ைப

 
 அறாம்ைப aṟāmbai, ெப. (n.)

    ம்ைப (சங்.அக.);; white dead-nettle (ெச.அக.); – bitter leucas, Leucas aspera alias Phlomis aspera (சா.அக.);.

அறாம

 
 அறாம  aṟāmadi, ெப. (n.)

   நாைர; crane (சா.அக.);.

அறாைம

 
 அறாைம aṟāmai, ெப (n.)

   க ழ் ம்ைப (மைல.);; species of Tricodesma (ெச.அக.); – stooping leucas plant. Phlomis biflora (சா.அக.);.

     [P]
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அறா ரம்

அறா ரம் aṟāyiram, ெப. (n.)

   ஆறா ரம்; the number 6000.

     [ஆ  → அ  + ஆ ரம் - அறா ரம்.]

     " ன்  மா  ெந தல் ம்" (ெதால். எ த் .  ற் ய கர. 35);

என் ம் ற்பா ன்ப  ஆ  என் ம் நிைலசெ்சால் அ  எனக்  நின்  ண ம்.

     "ஆ ரக் ள  வ உங் காைல

த  ெரண்ணி கரங் ெக ேம" (  59);,

     "ஆறன் ம ங் ற் ற் ய கரம்

ஈ ெமய் ெயா யக் ெக தல் ேவண் ம்" (  64);,

என் ம் ற்பாக்களின்ப , ஆ  + ஆ ரம் - அறா ரம் எனப் ணரந்்த .

     "ஆறன் ம ங் ல்" என் ம் ற்பா ன் ளக்க ைர ல்,

     " ன்னர ்ெந தல் ம்" (ெதால். எ த் .  ற் ய கர. 35);

என்ற வ  அ ெவன நின்ற ற் கரத் ற்ேக ஈண் க் ேக  னாெரன்ப  ெபற்றாம். என்ைன ? 
ற் ய கரமா ன் ஏ  த ன். இ  ற் கரந் ரிந்  ற் கரமாய் நிற்ற ன் ஈண்   

னார.்  ற் ய கரம் ஈ ெமய் ெயா யக் ெக ெமனேவ,  ற் கரங் ெகடா  ஏ  ெமன்  
அ த்தாபத் ற் ெப ம். ஆறா ரம் எனவ ம்"

என நச் னாரக்் னியர ்உைரத்தைதக் கவனிக்க. அ த்தாபத் ையத் த ல் எ ரம்ைறெயசச்ம் 
எனலாம்.

அறாவட்

அறாவட்  aṟāvaṭṭi, ெப. (n.)

   அ க வட் , க வட் ; exorbitant interest.

     "அன்னியைரெயல்லாம் அறாவட்  வாங் " (ெநல் . 368);.

     [அ தல் = அறதெ்தா  தல் அல்ல  தல். அ  → அறாத → அறா (ஈ.ெக.எ.ம.ெப.எ.); + வட் .]

வட்  பாரக்்க;see vatti.

அறாவழக்

அறாவழக்  aṟāvaḻkku, ெப. (n.)

    ற்  வராத வழக்  அல்ல  சசச்ர ; endless dispute.

     'ெகாடை்ட ந் னேதா பைன ந் னேதா என் ற அறாவழக் ேல' ( வப் ர. 34, உைர);.

     [அ தல் =  ரத்ல். அ  → அறாத → அறா (ஈ.ெக.எ.ம.ெப.எ.);. வழங்  → வழக் .]

அறா ைல

அறா ைல aṟāvilai, ெப. (n.)

   அள ற்  ஞ் ய ைல ( ன்.);; exorbitant price.

     "நடந்  ெகாள் நரக்் கறா ைல பகரந்் " ( ைள.  ற , 17);.

     [அ  → அறாத → அறா (ஈ.ெக.எ.ம.ெப.எ.);.  ல் →  ைல (ஆ .); =  ற்ற பணம்.]

அறாவட்  பாரக்்க;see ara-watti.

அறா -தல்

அறா -தல் aṟāvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ த்தல்; to strike, beat, whip.

     "மத் ைக னா லறா " ( வக. 703);.

     [அ  → அைற. அைறதல் = அ த்தல். அ  → (அற); → (அற .); → அறா .]
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அ -தல்

அ -தல் aṟidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஐம் லனால் உணரத்ல்; to perceive by the senses.

   2. ம னா ணரத்ல்; to know, understand, comprehend, recognise.

     "ஆவ த வாரப்் ெப ன்" (நால . 73);.

   3. மனத் னா ணரத்ல்; to conceive, to know by imagination or deliberation.

   4.  தாய்க் கண் த்தல் ( ைவ);; to discover (Pond.);.

   5. ேத தல்,  ட்டஞ்ெசய்தல்; to ascertain, determine, decide.

     "அ பட லாற்றா ல ைற ேயன் " ( . ெவ. 8:19);.

   6. நிைனத்தல் ( ங்.);; to think.

   7. ம த்தல்; to esteem, prize.

     "யாம வ ல்ைல ய வ ந்த மக்கட்ேப றல்ல ற" ( றள், 61);.

   8.  கரத்ல், பட்ட தல் (அ ப த்தல்);; to experience.

     "கண் ேகட ் ண் ரத்் ற்ற  ைமம் ல ம்" ( றள், 1101);.

   9. ப தல்; to know by practice, to be accustomed to.

     "களவ ந்தார ்ெநஞ் ற் கர " ( றள், 288);.

ம. அ க ; க.,  ட.,  . அ  ; ெத. எ  ; பட. அறதென ; ேகாத. அரச் ்;  ட. அரச்,் அர்  ;   அ தென ; 
ரா. க ங்.

அ

அ  aṟi, ெப. (n.)

   அ ; knowledge.

     "அ ெகான்ற யா ெனனி ம்" ( றள், 63.8);.

க. அ

     ['அ '  த.ெதா. ஆ .]

அ க்ைக

அ க்ைக aṟikkai, ெப. (n.)

   1. அ ப் ; notice, report.

     "தானற யரந்்த ன்பந் தைன நினக்க க்ைக ெசய்ய" (ேவதாரணிய . பரஞ்ேசா. மணவாளச.் 33);.

   2. ( த்.);  ற்றத்ைத ஒப் க்ெகாள்ைக;     'எ சேலம் நகரத்தா ம் ேதயா ேதசத்தார ்
அைனவ ம்......... தங்கள் பாவங்கைள அ க்ைக ட் ............  க் ளிப் ப் ெபற்றாரக்ள்' ( யம், 
மத.் 3:4-5);.

   3. ப ற் ைக (ெபா .நி.);; training, teaching.

ம. அ ப்  ; க., பட.,  . அ ெக ; ெத. எ க ; ேகாத. அரக்்யம்.

     [அ  (த. .); → அ  ( . .); → அ க்ைக (ெதா.ெப.); → அ க்ைக. இனி, அ ைக (த. ., ெதா.ெப.); 
→ அ க்ைக ( . ., ெதா.ெப.); என் மாம். ஒ.ேநா : ெச  → ெச ைக (த. ., ெதா.ெப.); → ெச க்ைக 
( . ., ெதா.ெப.);. 'அ த்தல்' என் ம் ற ைன இன்  வழக்கற்ற .]
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அ க்ைகப்பத் ர
ம்

அ க்ைகப்பத் ரம் aṟikkaippattiram, ெப. (n.)

   1. எ த் லமான ளம்பரம் ( ன்.);; advertisement, notification, written notice, proclamation.

   2.  வரலா  க் ம் இத ைக; report.

கழகத் ன் ன்றாம் ஆண்  அ க்ைகப்பத் ரம்.

     [அ  → அ க்ைக. Skt, pattra → த. பத் ரம் = இைல, ஒைல,  கம், பட்டயம், ஆவணம்.]

அ க்ைக பாரக்்க;see arikkai.

இதழ், ஏ , ஒைல,  கம், பட்டயம், ஆவணம் என்பன த ழ். ஒைல என்ப  அ ல் எ தப்பட்டைதக் 
ப் ன் ஆ  ெபயர.்

அ க்ைகபண் -
தல்

அ க்ைகபண் -தல் aṟikkaibaṇṇudal,    5 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1.  ளம்பரப்ப த் தல்; to advertise, notify, inform.

   2. ( த்.);  ற்றத்ைத ஒப் க்ெகாள் தல்;     [அ க்ைக + பண். பண் → பண் .]

அ க்ைக பாரக்்க;see arikkai.

அ க்ைக -தல்

அ க்ைக -தல் aṟikkaiyiḍudal,    18 ெச.  ன்றா . (v.t.)

அ க்ைகபண்  பாரக்்க;see arikkai-pannu.

க. அ க ; ெத. எ கப .

     [அ க்ைக + இ .]

அ க்ைக பாரக்்க;see arikkai.

அ க்ைகேயாைல

அ க்ைகேயாைல aṟikkaiyōlai, ெப. (n.)

   ெசய் க்க தம் ( பரம். 277);; letter, as written on palm leaf.

அ க்ைக பாரக்்க;see arikkai.

     [ஒைல = பைனேய , அ ல் எ தப்பட்ட ெசய்  (ஆ. .);.]

அ க்ைகவா -
த்தல்

அ க்ைகவா -த்தல் aṟikkaivācittal,    4 ெச. . . (v.i)

அ க்ைக பாரக்்க;see arikkai.

     [வாய் → வா  → வா . வா த்தல் = வாயாற் ப த்தல் அல்ல  ழ ைசத்தல்.]

அ கண்ணி

 
 அ கண்ணி aṟigaṇṇi, ெப. (n.)

   எ க்கங் ழங்  (சங்.அக.);; root of madar.

அ கரி

அ கரி aṟigari, ெப. (n.)

   கண் டாகக் கண்ட சான்றாளன்; eye-witness, one who has personal knowledge.

     "அங் யங் கட ள் அ கரியாக" (ெதால். ெபா ள். கற். 1, உைர);.

     ['அ கரி'  ைனதெ்தாைக.]

அ க

அ க  aṟigaruvi, ெப. (n.)

   ஐம் லப் ெபா , அ ப்ெபா  (ஞாேனந் ரியம்);; organs of sense.

     "அ க  யைணயா" ( வப் ர. 33);.

     ['அ க '  ைனதெ்தாைக. க  → க  = ெசயல் அல்ல  ெதா ல் ைணப் ெபா ள். க த்தல் = 
ெசய்தல். இவ் ைன இற்ைறத் த ல் வழக்கற்ற .]

அ

அ  aṟiguṟi, ெப. (n.)

   அைடயாளம்; mark, token, symbol.

     " ங்கண்மாட ்ட ெயான்  ெசய் " (காஞ் ப் . நகரப், 85);.

     ['அ '  ைனதெ்தாைக.]
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அ சலம்

அ சலம் aṟisalam, ெப. (n.)

   ெநஞ்ச ந்த ற்றம்; conscious guilt.

     "அைனயவவ் ரதத்ேதா ட சலம்" (நீலேக , 242);.

     ['அ சலம்'  ைனதெ்தாைக. Skt. chala → த. சலம்.]

அ சா

 
 அ சா aṟicā, ெப. (n.)

   ஒ வைக ன் (சங்.அக.);; a kind of fish (ெச.அக.); –

   ெப வைர ன்; a big variety of fish (சா.அக.);.

அ ஞன்

அ ஞன் aṟiñaṉ, ெப. (n.)

   1. அ ைடேயான்; man of knowledge, savant, wise man.

     "அன்ன காைல ல் ரவா ப்ெபயர ஞன்" (கந்த . மேகந். வச் ர. 61);.

   2.  லவன் ( ங்.);; poet, learned man.

   3.  னிவன் ( டா.);; sage.

   4. ம மகன் ( தன்);; the planet Mercury.

     [அ  → அ ன்றான் → அ ந்நான் → அ ந்நான் → அ நன் → அ நன் → அ ஞன்.]

அ ல்

அ ல் aṟiduyil, ெப. (n.)

   1. அ  அல்ல  உணரச்்  ன்றா  ங் ந் க்கம்; a semi-conscious sleep.

   2. ஓகத் க்கம்,  ங்காமல் ங்கல் (ேயாகநித் ைர);; a state of sleep in which the person is conscious of the 
outer world, the sleep of devotion or abstraction- an attribute supposed to belong to the sages.

   3.  மா ன் ஓகத் க்கம்; the conscious sleep of Tirumal (Visnu);.

     "ஆடகமாடத் த  லமரந்்ேதான்" ( லப். 26: 62);.

   4.  ப்ெபா  ங் ம் ஒ  ேநாய்; wakeful lethargy, Agryphnocoma (சா.அக.);.

     ['அ ல்'  ைனதெ்தாைக.  ய் →  ல்.]

ல் பாரக்்க;see tuyil.

அ லமர்ந்ேதா
ன்

அ லமரந்்ேதான் aṟiduyilamarndōṉ, ெப. (n.)

   அைனத்ைத ம் அ ம் அ ெவா  ங் ம் மால்; Tirumdl (Visnu);, who during his sleep is conscious of 
the universe.

     "ஆடக மாடத் த லமரந்்ேதான்" ( லப். 26:62);.

     [அ  +  ல் + அமரந்்ேதான். 'அ  ல்'  ைனதெ்தாைக. அமர ்→ அமரந்்தான் → அமரந்்ேதான் 
( ைனயா.ெப.);. ஆன் → ஒன் (ஆ.பா. ஈ );.]

அ ந் ெதரிந்

 
 அ ந் ெதரிந்  aṟinduderindu,  .எ. (adv.)

   ெதளிவாக அ ந் ெகாண் ; knowing fully well, deliberately.

அ ந் ெதரிந்  அக் ற்றஞ் ெசய்தான்.

     [அ  → அ ந்  (இ.கா. .எ.);. ெதரி → ெதரிந்  (இ.கா. .எ.);. 'அ ந் ெதரிந் ' எ ைக 
மர ைணெமா .]

அ நன்

அ நன் aṟinaṉ, ெப. (n.)

   அ ந்தவன், அ பவன்; one who knows.

     "ேகா யர ்தைலவ ெகாண்ட த ந" (ெபா ந. 57);.

     [அ  → அ ன்றான் → அ ந்நான் → அ நன் → அ நன்.]
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அ ப்பலம்

 
 அ ப்பலம் aṟippalam, ெப. (n.)

    ப்  (மைல.);; long pepper, Piper longum.

அ ப்

அ ப்  aṟippu, ெப. (n.)

   உணரை்க; comprehension.

     "அ ப்  ம தாயவன்" (ேதவா. 5.48 : 4);.

     [அ  +   (ெதா.ெப. ஈ );.]

அ ெபா ள் னா

அ ெபா ள் னா aṟiboruḷviṉā, ெப. (n.)

   அ யப்பட்ட ெபா ைள ஒ  பயன்ேநாக் க் ேகட் ங் ேகள் ; question put to a person or a student to find out 
from the answer whether he knows the meaning or has not understood it.

     'அ ெபா ள் னா அ யப்பட்ட ெபா ைளேய ஒ  பயேனாக்  அவ்வாய்பாட் ெனான்றான் 
னா வ . பயன் ேவற த ம் அ த்த  தலா ன' (ெதால். ெசால்.  ள , 13, ேசனா. உைர);.

இ  அ னா என ம் ப ம். ஆ ன், அ  ெபா ள ம் னா என்  ெபா ள்பட்  அ யான் 
னாைவ ங் த்தலால், அ ெபா ள் னா என்பேத ெபா த்தமாம்.

ஆ ரியன் மாணவைன ேநாக் , 'இந் ற்பா ற் ப் ெபா ள் யா ?' என ன வ  அ ெபா ள் 
னாவாம்.

அ மடம்

அ மடம் aṟimaḍam, ெப. (n.)

   1. அ ந் ம் அ யாத ேபான் க்ைக ( டா.);; assumed ignorance.

   2. அ ந்தப  நடக்க இயலாைம; inability to translate into practice what one has learnt.

   3. நிைன ன்ைம; forgetfulness, inability to recall to memory.

   4.  ைளயா ம் ப வத்  நிக ம் அ யாைம (ெதால். ெபா ள். ெமய்ப். 16, ேபரா. உைர);; inno. cence of 
childhood.

     ['அ மடம்'  ைனதெ்தாைக.]

இ ப் ெபா ட் ச ்சான் , 'மடந்தப ைரத்தல் -  ளயா ம் ப வத்  நிகழ்ந்த அ மட நீங்கக் காமப் 
ெபா டக்ண்ேண  அ  ேதான் தல்' என் ம் (ெதால்.ெபா ள். ெமய்ப். 16); ேபரா ரியர ்
உைரேய. அ  அத் ைணப் ெபா த்தமாகத் ேதான்ற ல்ைல.  ைளயா ம் ப வத்  நிகழ்வ  
அ யாமடேமயன்  அ மடமன்  ஒ கால், ஏட் ப் ைழயாக க்கலாம்:

அ கம்

அ கம் aṟimugam, ெப. (n.)

   1. ெதரிந்த கம்; familiar face.

     "அ  கம் ற காண் ேல ன த்த  ர ேயன்" (ேச  ம. 99);.

   2. பழக்கம் (உ.வ.);; acquaintance (Com.u.);.

     ['அ கம்'  ைனதெ்தாைக.]

அ யக்ெகா -
த்தல்

அ யக்ெகா -த்தல் aṟiyakkoḍuttal,    4 ெச. ன்றா   (v.t.)

   1. ெதரி த்தல்; to communicate information, to instruct.

   2.  ற்றேமற் தல் ( ன்.);; to indict, impeach, inform against.

     [அ . → அ ய (நி.கா. .எ.); + ெகா .]

அ யகம்

 
 அ யகம் aṟiyagam, ெப. (n.)

   ேநாைய ண்டாக் ம் ஒ  ேபய்; a demon causing diseases (சா. அக.);.
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அ யபலம்

 
 அ யபலம் aṟiyabalam, ெப. (n.)

அ ப்பலம் பாரக்்க;see arippalam (சா.அக.);.

அ யல்

 
 அ யல் aṟiyal, ெப. (n.)

    ங் ல் (சங்.அக.);; bamboo, Bambusa arundinacea.

அ ய ற

அ ய ற  aṟiyaluṟavu, ெப. (n.)

   1. அ தல்; acquisition of knowledge.

   2. அ தற் கண் ப்பம் (ெதால், ெசால்.  ள  13, ேசனா. உைர);; desire for knowledge.

     [அ  → அ யல் (ெதா.ெப.);. 'அல்' ெதா.ெப. ஈ . உ  → உற  (ெதா.ெப.);. ' ' (அ ); ெதா.ெப. ஈ .]

அ யாக்கரி

அ யாக்கரி aṟiyākkari, ெப. (n.)

   ெபாய்ச ்சான் ; false evidence.

     "அ யாக்கரி ெபாய்த் " ( லப். 15:78);.

     [அ  → அ யாத (எ.ம.ெப.எ.); → அ யா (ஈ.ெக.எ.ம.ெப.எ.); + கரி.]

அ யாப் ள்ைள

அ யாப் ள்ைள aṟiyāppiḷḷai, ெப. (n.)

   1. உல யல யாத வன்; a boy ignorant of worldly affairs.

   2.  ; a small girl ignorant of worldly affairs.

     [அ  → அ யாத → அ யா +  ள்ைன.]

அ யாக்கரி பாரக்்க;see ariya-k-kari.

அ யாப்ெபண்

 
 அ யாப்ெபண் aṟiyāppeṇ, ெப. (n.)

    ப்பைடயாத ெபண் ள்ைள; a small or immature girl.

     'அஞ் ம் ன் ம் உண்டானால் அ யாப் ெபண் ங் க யாக் ம்' (பழ.);.

     [அ . → அ யாத, அ யா + ெபண்.]

அ யாக்கரி பாரக்்க;see ariya-k-kari.

அ யாைம

அ யாைம aṟiyāmai, ெப. (n.)

   மடைம; ignorance.

     "அ ேதா ற யாைம கண்டற்றால்" ( றள், 1110);.

ம. அ யாம ; க. அ யெம.

     [அ  + ஆ (எ.ம.இ.); + ைம (பண்.ெப. ஈ );.]

அ யா னா

அ யா னா aṟiyāviṉā, ெப. (n.)

   ெதரியாதெதான்ைறத் ெதரிந் ெகாள்ளற் க் ேகட் ங் ேகள் ; question for eliciting information or knowledge, 
or for removal of doubt, as one put by the pupil to the teacher.

     'இந் ற்பா ற் ப் ெபா ள் யா ?' என்ப , மாணவன் ஆ ரியரிடம் ேகட் ம் அ யா னா (நன். 385, 
உைர);.

     [அ யாத → அ யா (ஈ.ெக.எ.ம.ெப.எ.); +  னா.]
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அ யான் னா

அ யான் னா aṟiyāṉviṉā, ெப. (n.)

அ யா னா பாரக்்க;see ariya-vina.

     'அ யான் னா உ ர ்எத்தன்ைமத்  என்ப ' (ெதால். ெசால்.  ள . 13, ேசனா. உைர);.

     [அ  + ஆ (எ.ம.இ.); + ஆன் → ன் (ஆ.பா. ஈ .]

அ நன்

அ நன் aṟiyunaṉ, ெப. (n.)

   உணர் றவன்; one who knows or understands.

     "அ ந ரா  ேபா ம் அநங்கைனங் கைண ம் எய்தாள்" ( வக. 1572);.

     [அ ன்றான் → அ ந்நான் → அ நன் ( ைனயா. ெப.);.]

அ வர்

அ வர ்aṟivar, ெப. (n.)

    றந்த அ ைடேயார;் the wise ones, sages.

     " த்தர ் ற யர ்அ வர ்கண்ேடார"் (ெதால், ெபா ள். கற். 52);.

     [அ  → அ  (ெதா.ெப.); → அ வர.் 'அர'் ப.பா. ஈ .]

அ வரன்

அ வரன் aṟivaraṉ, ெப. (n.)

   அ ற் றந்தவன்; one who excels in wisdom.

     "அர ல ற் காய வ வரனீ யன்ேற" ( வக. 1246);.

     [அ  + வரன்.  ரம் → பரம் → வரம் → வரன்.]

வரன் பாரக்்க;see varan.

அ வ -தல்

அ வ -தல் aṟivaḻidal,    2 ெச. . . (v.i)

   ம  மயங் தல்; to lose one's reason, to be bereft of sense, be infatuated (ெச.அக.); —

   ம மயங்கல், ஒ  சா க் ; losing sense and consciousness, a symptom of approaching death (சா.அக.);.

அ வ

அ வ  aṟivaḻi, ெப. (n.)

   1. ம ெகடல்; loss of the senses (சா.அக.);.

   2. ம  (யாழ். அக.);; intoxicating liquor which destroys reason and the senses.

   3. ேபய்  (யாழ்.அக.);; devil (சா.அக.); — a devil causing insensibility (சா.அக.);.

க. அ ம ள்

     [அ  → அ  (ெதா.ெப.); + அ  (ெதா.ெப., ெதா.ஆ. .);.]

அ வ வாக

அ வ வாக aṟivaṟivāka,  . .எ. (adv.)

    ளக்கமாய்த் ( வரமாய்த)்; ெதரிந் ெகாள் ம்ப ; so as to ascertain the minutest details.

     'மரியாைதக ம் அ வ வாக சாரித் ' (ேகா ெலா. 42);.

     [அ  → அ  (ெதா.ஆ. .); + அ  (ெதா. ெப.); + ஆக ஆ  → ஆக (நி.கா.ெப.எ.,  . .எ. ஈ );.]

அ வைற

அ வைற aṟivaṟai, ெப. (n.)

   1. ஆதன வம் (ஆன்மேபாதம்); இன்ைம; lack of spiritual knowledge.

   2. ஆதன வம் (ஆன்மேபாதம்); இல்லாதவன்; one, destitute of spiritual knowledge.

   3. ெபாய்க்காட் ; illusion (சா.அக.);.

   4. அ  அல்ல  உணர்  அ ைக; loss of sense (சா.அக.);.

     [அ  → அ  (ெதா.ெப.); + அைற, அ  → அைற (ெதா.ெப.);. 'ஐ' ெதா.ெப. ஈ .]

914

www.valluvarvallalarvattam.com 914 of 19068.



அ வைறேபா-தல்

அ வைறேபா-தல் aṟivaṟaipōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   அ  ழற் ப் ேபாதல், அ  ெகட்ட தல்; to have one's knowledge or sense undermined.

     ''அ வைற ேபா ய ெபா ய  ெநஞ்சத் ைற ைற ைழத்ேதான்" ( லப். 20:25-6);.

     [அ  → அ  + அைறேபா. அ  → அைற (ெதா.ெப.);. 'ேபா'  . .]

அ வன்

அ வன் aṟivaṉ, ெப. (n.)

   1. நல்ல ைடயவன்; man of knowledge, wise man, sage.

     "அ வர ்ேதர்  ைனயன் ெசய்தன ைறய தா மால்" (கந்த . அ ர மாரக்்கண். 259);.

   2. அ கன் ( வா.);; Arhat.

   3.  த்தன் ( ங்.);; the Buddha.

   4. ம மகன் ( தன்); ( வா.); ; Mercury.

   5. ெசவ்வாய் ( ங்.);; the planet Mars

   6.  ர  (உத் ரட்டா ); (நாநாரத்்த.);; the 26th lunar asterism.

   7. கணியன்; astrologer.

     "ெந ய  ெச  ரி ரி ப யா வ வைன" (க த். 39: 46);.

   8. கம்மாளன் ( வா.);; artisan.

     [அ  → அ  (ெதா. ெப.); + அ வன். 'அன்' ஆ.பா. ஈ .]

அ வனார்

அ வனார ்aṟivaṉār, ெப. (n.)

   பஞ்சமர  என் ம் இைச லா ரியர ்( லப். 6:35, அ யாரக்். உைர);; name of the author of Pañjamarabu, an 
ancient treatise on Tamil Music.

     [அ  → அ  → அ வன் → அ வனார.் 'அன்' ஆ.பா. ஈ . 'ஆர'் உ.ப. ஈ .]

அ வனாள்

அ வனாள் aṟivaṉāḷ, ெப. (n.)

    ர நாள் (உத் ரட்டா ); ( வா.);; the 26th lunar asterism.

     [அ வன் + நாள்.]

     'அ வன்' என்ப  ம மகன் ( தன்); என் ம் நாலாங்ேகா க் ப் ெபயராய் அைமந் க் ம்ேபா , 
அைதச ்ெசவ்வாய்க் ேகாைள ம் ர நாைள ங் க்கப் பயன்ப த் வ  அத் ைணப் 
ெபா த்தமானதன் .

அ வாகரன்

 
 அ வாகரன் aṟivākaraṉ, ெப. (n.)

   அ ற்  இ ப் டமாக ள்ளவன்; a man who is the repository of knowledge, a man of profound knowledge.

ம. அ வாக்கன்மார்

     [அ  → அ  (ெதா.ஆ .); + Skt akara.]

அ வாணி

 
 அ வாணி aṟivāṇi, ெப. (n.)

   காம க்க ெபண் ர ்வ ப்  நான்க ள் இரண்டாவைதச ்ேசரந்்தவள் ( த் னி);; the second of the four 
classes of lascivious women, as characterised by lust (சா.அக.);.
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அ வாளி

 
 அ வாளி aṟivāḷi, ெப. (n.)

   அ க்கவன்,  ரம் யன்; a man of profound knowledge, an intelligent person.

ம. அ வாளன்

     [அ  → அ  (ெதா.ஆ. .); + ஆளி (ஆ.பா. ஈ .]

அ வாற்றல்

 
 அ வாற்றல் aṟivāṟṟal, ெப. (n.)

   அ வா ய அல்ல  அ ன் வலைம; the power of knowledge.

     [அ . → அ  (ெதா. ஆ .); + ஆற்றல், ஆற்  → ஆற்றல். ஆற் தல் = ெசய்யமாட் தல்.]

அ வானந்தர்

 
 அ வானந்தர ்aṟivāṉandar, ெப. (n.)

   அகத் யர ் ட்டத்ைதச ்ேசரந்்த ஒ  ெவன்னர ்( த்தர)்;, பல்வைக ம த் வ ல்கைள 
இயற் யவர;் one of the Siddhas of the Agattiyar School, author of several treatises on Alchemy and Medicine (சா.அக.);.

அ -த்தல்

அ -த்தல் aṟivittal,    4 ெச. ன்றா , (v.t)

   1. ெதரி த்தல்; to inform, make known, relate, communicate.

   2. ெவளி தல்; to publish, announce.

ம. அ க் க

     [அ  (த. .); → அ  ( . .);.]

அ க்ைக

 
 அ க்ைக aṟivikkai, ெதா. ெப. (vbl.n.)

அ ப்  பாரக்்க;see arivippu.

     [அ  (த. .); → அ  ( . .); → அ க்ைக (ெதா.ெப.);. 'ைக' ெதா.ெப. ஈ .]

அ ப்

அ ப்  aṟivippu, ெப. (n.)

   1. ெதரி ப் ; information.

   2.  ளம்பரம்; notice, publication.

ம. அ ப்  ; க., பட. அரிெக.

     [அ  (த. .); → அ  ( . .); → அ ப்  (ெதா.ெப.);. ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

அ யல்

 
 அ யல் aṟiviyal, ெப. (n.)

   அ வாராய்ச் யால் ரந்்  ேநாக் ம் ஆய்  ெசய் ம் ெமய்ம்ைம கண்  ஒ ங் ப த்தப்பட்ட 
ெபா  ெந ட்ட ; science, knowledge ascertained by observation and experiment critically tested, systemised and 
brought under general principles.

     [அ  + இயல்.]

அ லாப் த்தம் 
( ரைம)

அ லாப் த்தம் ( ரைம) aṟivilāppittambiramai, ெப. (n.)

    த்தேதாய் நாற்பத ள் ஒன் ; one of the 40 kinds of bilious disorders in the system causing insensibility 
(சா.அக.);.

     [அ  → அ  + இல் + ஆ +  த்தம். 'ஆ' (ஈ.ெக.எ.ம.ெப.எ. ஈ );.  த்  →  த்தம்.]
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அ

அ  aṟivili, ெப. (n.)

   அ ல்லாத.வன்-வள்; ignorant person, fool, idiot.

     "அ  யடங்  ெயன்றாள்" (கம்பரா. அேயாத். மந்தைர. 75);.

க. அரி

     [அ  → அ  + இல் + இ (ஒ. ஈ );.].

அ னா

அ னா aṟiviṉā, ெப. (n.)

   அ ந்  ேகட் ங் ேகள் ; question for the purpose of testing, as one put by the teacher to the pupil.

     'இந் ற்பா ற் ப் ெபா ள் யா ?' என்  ஆ ரியன் மாணவைன ன வ  அ னா (நன். 385, 
உைர);.

     ['அ னா'  ைனதெ்தாைக.]

அ ெனாளி

 
 அ ெனாளி aṟiviṉoḷi, ெப. (n.)

    டக்கல் ன் (கற் ர லாசத் ன்); சாரம்; the active princi. ple of the crystallised gypsum (சா.அக.);.

அ னம்

 
 அ னம் aṟivīṉam, ெப. (n.)

   அ ன்ைம, மடைம; ignorance.

க. அரி தன

     [அ  → அ  (ெதா.ஆ. .); + ஈனம். Skt. hīna → த.ஈனம்.]

அ

அ  aṟivu, ெப. (n.)

   1. ெபா ணர் ; perception by the senses.

   2. உல யல ; worldly knowledge.

     "அ ைடயாெரல்லா ைடயார"் ( றள், 430);.

   3. பர யல் ஒ  (ஞானம்);; divine knowledge, spiritual wisdom.

   4. ம ; intelligence, wit.

     "எ ரதாக்காக்  ம னார"் ( றள், 429);.

   5. அ ய ேவண் யைவ; things which must be known.

     "அ வ ந்த மக்கட் ேப " ( றள், 61);.

   6. கல்  ( வா.);; learning, education, erudition.

     "கல்  கைர ல" (நால . 135);.

   7. அ ம் ஆதன் (ஆன்மா);; soul.

     "அ  வதேனா டநித்த மன்ைம ன்" (ஞானா. 44:5);.

   8. அ  வ வான இைறவன்; God, as the embodiment of knowledge.

     " த்த ைச  ெகாண்ட அ வான ெதய்வேம" (தா . ேதேசா.);.

ம., க. அ  ;  . அ , அ  ; ெத. எ க, எ வ ; ேகாத. அரவ்் ; ெகாலா. எரக் ;  ட. அரிைம.

     [அ  → அ  (ெதா.ெப., ெதா.ஆ. .);. ' ' (அ ); ெதா.ெப. ஈ .]
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அ ேகடன்

 
 அ ேகடன் aṟivuāṭaṉ, ெப. (n.)

   அ வற்றவன், ம ெகட்டவன் (ஈ );; unwise man, fool.

ம. அ ேகடன் : க. அ , அரி ேத .

     [அ . → அ  (ெதா.ஆ. .); + ேகடன். ெக  → ேக  ( த. .ெதா.ெப.); → ேகடன். 'அன்' ஆ.பா. ஈ .]

அ ெகா த் -
தல்

அ ெகா த் -தல் aṟivugoḷuddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அ ட் தல், ம கட் தல்; to impart instruction, teach, advise.

க. அ

     [அ . → அ  + ெகா த் . ெகாள் (த.  .); → ெகா த்  ( . .);.]

அ ேகா -தல்
அ ேகா -தல் aṟivuāṇudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   தவறான வ ல் அ ைவச ்ெச த் தல்; to be perverted, crooked, as misuse of intellect.

அ ல்

 
 அ ல் aṟivunūl, ெப. (n.)

   மைற ல், ெமய்ய ல், சமய ல், ெமய்ப்ெபா ள் ல், உலக ல் என்பதற்  எ ர;் sacred writings, 
books of true knowledge, religious or theological treatises, philosophical works imparting spiritual wisdom, dist. f. secular 
writings.

அ ற-த்தல்

அ ற-த்தல் aṟivubiṟattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. அ ண்டாதல்; to dawn as knowledge in the mind, to become enlightened.

   2. மயக்கந் ெதளிதல் ( ன்.);; to be restored to consciousness.

அ கட் -தல்

அ கட் -தல் aṟivubugaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அ ட் தல்; to give instruction, impart knowledge, advise.

     [அ  → அ .  க + ஒட்  -  கட் .]

அ மடம்ப -தல்

அ மடம்ப -தல் aṟivumaḍambaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   அ ந் ம் அ யாத ேபான் த்தல்; to assume ignorance.

     "அ மடம்ப த  ம நன் ைடைம ம்" ( பாண். 216.);.

     [அ  + மடம் + 'ப '  . .]

அ மயக்கம்

 
 அ மயக்கம் aṟivumayakkam, ெப. (n.)

   மனக் ழப்பம்; the puzzled state of mind, perplexity.

     [அ  → அ . மயங்  → மயக்  (ெதா. ெப.); → மயக்கம் (ெதா.ெப.);. 'அம்' ெதா.ெப. ேம .]

அ மயங் -தல்

அ மயங் -தல் aṟivumayaṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. உணரச்்  ெக தல்; to faint, lose consciousness by swooning, by fits, by sleep, by approach of death.

   2. மனந்த மா தல்,  ைகத்தல்; to be stunned or bewildered.

க. அ மெற

அ றால்

அ றால் aṟivuṟāl, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   அ த் ைக; informing, making known.

     "நாம  றா ற் ப  ண்ேடா" ( ஞ் ப். 22);.

     [அ  → அ  + உறால், உ  → உறால் (ெதா.ெப.);. 'ஆல்' ெதா.ெப. ஈ .]
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அ -தல்

அ -தல் aṟivuṟudal,    அ தல்; to know.

_, 20 ெச. . . (v.i.);

   1.  ெல தல்; to wake from sleep.

     " டந் றங் ஞ் ரிய ங்க ம ற் " ( வ்.  ப்பா. 23);.

   2. உணரச்்  ளப்ெப தல்; to regain consciousness.

     [அ  → அ  + உ .]

அ த் -தல்

அ த் -தல் aṟivuṟuddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அ கட் தல்; to give instruction.

—, 5 ெச. ன்றா , (v.t.);

   ெதரி த்தல்; to inform, make known.

     [அ  → அ  + உ த் . உ  (த. .); → உ த்  ( . .);. ' '  . . ஈ .]

அ ைவ

அ ைவ aṟivai, ெப. (n.)

   ஓ  (ஞானம்);; wisdom.

     "அ ைவ ெயன்  ம த வா " ( வ். ெபரி யாழ். 5. 4:2);.

     [அ  → அ ைவ. 'ைவ' பண்.ெப. ஈ .]

அ ெவாப் க்கா
ண்டல் னா

அ ெவாப் க்காண்டல் னா aṟivoppukkāṇṭalviṉā, ெப. (n.)

   தான ந்தைதப் றன ேவா  ஒப் ேநாக்கக் ேகட் ங் ேகள்  (ேந . ெசால். 6, உைர. ேமற்.);; question 
purporting to compare notes with another.

     [அ  → அ  + ஒப்  + காண்டல் +  னா. ஒ → ஒப்  (ெதா.ெப.);. ' ' ெதா.ெப. ஈ . காண் → காண்டல் 
(ெதா.ெப.);. "தல்' ெதா.ெப. ஈ . ண் + த - ண்ட ( ணரச்் );.]

அ

அ 1 aṟudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. க  த யன இ தல்; to be severed, to break, as a rope.

     "சாப நாண  ல ேவாைத" (இர , யாகப். 87);.

   2. உண்ட  ெசரித்தல்; to be digested.

     "அற்ற  ேபாற்  ணின்" ( றள், 942);.

   3. க மங் ரத்ல்; to be decided, settled.

     "அற்ற காரியம்" ( லப். 17.  ன்னிைலப் 2. உைர);.

   4. நீங் தல்,  ரிதல், ேநாய் த யன இல்லாமற் ேபாதல்; to separate, to be cured as a disease.

   5. பாழ்ப தல்; to, go to ruin.

     " டறக் கவரந்்த ைனெமா ந்தன் " ( .ெவ. 3.15, ெகா );.

   6.  தல்; to cease, come to an end, perish, become extinct.

   7. தா  நீங் தல்; to be removed, as the marriage insignia of a woman.

அவ க் த் தா ய ந்த .

ம., க. அ  ; ெத. அ , அ  ; ேகாத. அரத் ்;  ட.அர ;  ட. அரத் ்;  . அரப்் னி.

     [அர ்→ அரி, அர ்→ அரம். அர ்→ அ . ஒ.ேநா.: உல் → உர ்→ உ . அரிதல் -  தாய்த் ணித்தல், 
அ த்தல் = ெபரிதாய்த் ணித்தல், அ தல் =  ணிப தல். ரகரத்ைத ேநாக்க றகரம் 
வல்ெலா யாத ன், அ  வல் ைன க் ஞ் ெசால் ப்பா ற் .]
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அ க்கணக்

 
 அ க்கணக்  aṟukkaṇakku, ெப. (n.)

அைறக் கணக்  பாரக்்க;see arai-k-kanakku.

அ க்கப்ெபா க்க

 
 அ க்கப்ெபா க்க aṟukkappoṟukka,  . .எ. (adv.)

   உழ தல் அ வைடவைர ஊக்கமாக; to work diligently till the completion of harvest.

     'அ க்கப்ெபா க்கப் பா பட் ம் ப க்கப் பா ல்ைல' (பழ.);.

     [அ  → அ க்க (நி.கா. .எ.);. ெபா க்  → ெபா க்க (நி.கா. .எ.);. 'அ க்கப்ெபா க்க' எ ைக 
மர ைணெமா .]

உழ , கட் ய ப் , பரம்ப ப் , எ டல், ெதாளிகலக்கல்,  ைதப் , நட , நீர ்பாய்சச்ல், 
கைளப த்தல், காவல் ெசய்தல் ஆ ய ைனகைளெயல்லாம் ஊக்கமாகச ்ெசய்  க னமா ைழத்த 

ன்ேப, நன்றாக ெநற்ப ர ் ைள ம்.  ைளசச் ன் ன் அ வைடயா ம்ேபா , அ த் க் கட் ய 
அரிக்கட் கைளக் களத் ற்  எ த் ச ்ெசல்வர.் அ க் ம்ேபா ம் கட் ம்ேபா ம் எ த் ச ்
ெசல் ம்ேபா ம் ெநன்மணிகள் ந் ம். அவற்ைற ஏைழப் ெபண்கள் ெபா க் வர ்அல்ல  ட் ச ்
ேசரப்்பர.்

இங்ஙனம் அ க்க ம் ெபா க்க ம் உழவர ் கப் பா படேவண் ப்பதால், க னமாக ைழத்தல் 
'அ க்கப்ெபா க்கப் பா ப தல்' எனப்பட்ட . 'அ க்கப்ெபா க்க' என்ப  ெகாசை்ச வழக் ல் 
'அறக்கப்பறக்க' என்  வழங் ன்ற .

அ க்கரிவாள்

 
 அ க்கரிவாள் aṟukkarivāḷ, ெப. (n.)

அ வாள், க க்க வாள் பாரக்்க;see aruval, karukkaruval.

அ க்கன்

அ க்கன் aṟukkaṉ, ெப. (n.)

   1. ேகா (சம்.அ.க. ைக.);; chief.

   2. அ க்க நண்பன்; intimate friend.

     [1. அ  = அரிமா. ஒ கா. அ  → அ கன் → அ க்கன் = அரிமாப் ேபான்ற தைலவன். ' ங்கன்' 
என்ப ம், அதன் கைடக் ைறயான ' ங்' என்ப ம்,  ல லத ்தைலவரின் பட்டப்ெபயரா ப்ப  
ஒ'ப்  ேநாக்கத்தக்க . 2. அ  = அண்ைம, ெந க்கம். ஒ கா. அ  → அ கன் → அ க்கன் = 
ெந ங் ய நண்பன். இனி, இஃ:  அ க்கன் என்பதன் ெகாசை்சத ் ரியாக க்கலாம்.]

அ க் ளா ன்

 
 அ க் ளா ன் aṟukkiḷāmīṉ, ெப. (n.)

   ஒ  கடல் ன்; sea-fish (சா.அக.);.
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அ கங்கட்ைட

 
 அ கங்கடை்ட aṟugaṅgaṭṭai, ெப. (n.)

   அ கம் ல் ன் அ ேவர;் the main root of harialli grass, Agrostis linearis.

     [அ  + அம் (சாரிைய); + கடை்ட.]

கடை்ட பாரக்்க;see kattai.

அ கங் ழங்

__,

ெப. (n.);

   அ கம் ல் ன் அ க் ழங் ; the bulbous root of harialli grass.

     [அ  + அம் (சாரிைய); +  ழங் .]

ழங்  பாரக்்க;see kilangu.

அ க

 
 அ க  aṟugaḍi, ெப. (n.)

   அ  பற் ய நிலம்; grassland covered with cynodon grass.

     [அ  + அ .]

அ கம் ல்

 
 அ கம் ல் aṟugambul, ெப. (n.)

   படர் ல் வைக; harialli grass, Cynodon dactylon —

    ைசக் கந்த ல்; a species of sacred grass, harialli grass, Agrostis linearis (சா.அக.);.

     [அ  + அம் (சாரிைய); +  ல்.]

அ கம்ேவர்

 
 அ கம்ேவர ்aṟugamvēr, ெப. (n.)

   அ கம் ல் ன் ேவர;் the root of the sacred grass, Agrostis linearis alias Cynodon dactylon (சா.அக.);.

     [அ  + அம் (சாரிைய); + ேவர.்]

அ கம்ேவர்ெநய்

 
 அ கம்ேவரெ்நய் aṟugamvērney, ெப. (n.)

   அ கம் ேவரினின்  உ வாக் ம் ெநய்; a ghee prepared for medicine from the root of cynodon grass (சா.அக.);.

     [அ  + அம் (சாரிைய); + ெநய்.]

அ கம்ேவெரண்
ெணய் (ைதலம்)

 
 அ கம்ேவெரண்ெணய் (ைதலம்) aṟugamvēreṇīeytailam, ெப. (n.)

   அ கம் ேவ டன் பல கைடச ்சரக் கைளச ்ேசரத்்  வ க் ம் எண்ெணய்,  ைளச ் டை்டத் 
தணிப்ப ; a medicated oil prepared from the root of the cynodon grass mixed with other bazaar drugs and used for 
cooling the over-heated brain (சா.அக.);.

     [அ  + அம் (சாரிைய); + ேவர ்+ எண்ெணய்.]

எண்ெணய் பாரக்்க;see enney.
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அ கரி

அ கரி  aṟugarisi, ெப. (n.)

   அ கம் ல்ேலா  ய மங்கல வரி , வாழ்த் ற் ம் வ பாட் ற் ம் பயன்ப த்தப்ப வ ; mixture 
of cynodon grass and rice, used in benediction or worship.

     "ெசன்னி த்த  ம கரி  ட் " ( வாைனக் ேகாசெ்சங். 93);.

     [அ  + அரி . அரி + அரி .]

அ கால்

அ கால்1 aṟukāl, ெப. (n.)

   1. அ கா ள்ள வண் ; beetle which is six-legged.

     "அ கா னிைறமலர"் ( க்ேகா. 126);.

   2. ேதனீ; a bee (சா.அக.);.

ம. ஆ கால் : க. ஆ தள.

     [ஆ  → அ  + கால்.]

 அ கால்2 aṟukāl, ெப. (n.)

 serpent, as one without feet.

     "அ காற் டத் யரம்ால்" ( ைள. பா . 30);.

     [அ கால் ( ைனத் ெதாைகப் றத் ப் றந்த அன்ெமா தெ்தாைக); = காலற்ற . அ தல் = 
நீங் தல், இல்லா த்தல்.]

அ கால்வண்

 
 அ கால்வண்  aṟukālvaṇṭu, ெப. (n.)

   க வண் ; a black beetle (சா.அக.);

அ காலன்

அ காலன் aṟukālaṉ, ெப. (n.)

     (கா ல்லாப்); பாம்  (ம ரந். 6);;

 serpent, as one without feet.

அ கால்2 பாரக்்க;see aru-kal2.

     ['அ கால்'  ைனதெ்தாைக. 'அன்' ஒ. ஈ .]

அ கா

அ கா  aṟukāli, ெப. (n.)

   1. அ கா ள்ள வண்  அலல  ேதனீ; six-legged beetle or bee.

   2. அ கா ள்ள இ க்ைக (இக்.வ.);; a bench having six legs (Mod.);.

     [ஆ  → அ  + கால் + இ (ஒ. ஈ );.]

அ கா

அ கா  aṟukāḻi, ெப. (n.)

   ஆ  த்  அல்ல  மணி ப த்த ேமா ரம்; linger-ring inlaid with six pearls or gems.

     'ைக  ம கா மான வ ைவ' (ஈ . 8.10 : 6);.

     [ஆ  → அ  + காழ் + இ (உைடைம த்த ஒ. ஈ );. காழ் =  த் , மணி.]

அ காற் டம்

அ காற் டம் aṟukāṟpīṭam, ெப. (n)

   ஆ  கால்கள் அைமந்த இ க்ைக; six-legged stool used in Śiva temples.

     "அ காற் டத் ந் " ( ைள. பா . 30);.

     [ஆ  → அ  + கால் +  டம்.   = ெப ைம, உயர் , ேம ,   →  டம் = ேமடான இ க்ைக.]
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அ -தல்

அ -தல் aṟugiḍudal,    20 ெச. .  (v.i.)

    மணத் ல் அ ட்  வாழ்த் தல்; to bless the bride and the bride-groom by throwing on their heads rice with 
cynodon grass.

     "மங்ைகக் க ட வந் நின் றார ்மணப் பந்த ேல" (த ழ்நாவ. 54);.

     [அ  + இ .]

அ ப்

 
 அ ப்  aṟugilippūṭu, ெப. (n.)

    வைக (ெவட.்);; a kind of shrub (Insc.);.

அ ைர

அ ைர aṟuārai, ெப. (n.)

   அைரக் ைர; a pot herb, a kind of edible greens.

     "அ  ைரையத் ன்ற " (பதாரத்்த, 625);.

     ['அ ைர'  ைனதெ்தாைக. பாத் ல் வளரத்்  இைட ட் ைட ட்  அ க்கப்ப வ  அ ைர.]

அ

அ 1 aṟugu, ெப. (n.)

   இந் யாெவங் ம் இயற்ைகயாக வளரவ் ம், ஆழ ேவ ன்  நீளப் படரவ் ம், அ யா ப்ப ம், 
ப ர ்பசை்சகைளக் ெக ப்ப ம், வாழ்த் ற் ம் வ பாட் ற் ம் பயன்ப த்தப்ப வ ம், பல்ேவ  
ம ந்தாக த வ ம், பல்வைகப்பட்ட மான ல்வைக; harialli grass, found in many varieties almost every 
where throughout India, growing or existing all the year round, used in worship and benediction, and serving as medicine for 
several diseases in several forms, Cynodon dactylon.

     "அ காற் யர ் யார"் ( ைள. பா . 30); (சா.அக.);.

 The different kinds of this plant are:

   1.  ற்ற  - Agrostis linearis.

   2.  ல்ல  - arugи (proper);.

   3. ேபர  - Panicum ischoemoides.

   4. உப்ப  - Agrostis trenula.

   5.  ந்தல  - Agrostis.

   6. ெவள்ள  - Exacum hyssopifolium.

   7. ஆற்ற  - River variety.

   8. யாைனய  - elephant grass.

   9. ெகா ய  - creeper grass,

   10. பாைளய  - a kind of grass.

 The other common species are: gracilis and virgatus.

அ ணன்

அ ணன் aṟuguṇaṉ, ெப. (n.)

   அ ணங்கைள ைடய இைறவன் ( ன்.);; God, as having six attributes.

உைடைம (ஐ வரியம்);, ஆண்ைம ( ரியம்);,  கழ்,  , அ வம் (ஞானம்);, பற் ன்ைம (ைவராக் யம்); 
என்பன அ ணங்கள் (பாரத வசனம், அ சா, பக். 935);.

     [ஆ  → அ  ( .ெப.எ.); +  ணன்.  ணம் →  ணன். 'ன்' (அன்); ஆ.பா. ஈ .]

அ தரா

 
 அ தரா  aṟugudarācu, ெப. (n.)

   ெபான், ெவள்ளி, மணி த ய ைல யரந்்த ெபா ள்கைள ம் ம ந்ைத ம் நி க்க த ம்  
நிைறேகால்; delicate balance for weighing precious metals and medical ingredients.

     [அ  + U. tarazu → த. தரா . அ  → அ  → அ .]
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அ

 
 அ  aṟugumūli, ெப. (n.)

   ஒ  ம ந்  ைகயான ெவள்ள ; white doob grass, Enicostema littorule alias Adenema hyssopifolium 
(சா.அக.);.

அ ெவட் த்தரி

 
 அ ெவட் த்தரி  aṟuguveṭṭuttarisuāli, ெப. (n.)

    ங்காட் ள்ள மரஞ்ெச  ெகா கைள ெவட் ச ்ெசம்ைமெசய்  உழ ற் க் 
ெகாண் வந்தவரக்் , அ பற்  அந்நிலத் ேலற்பட்ட கரச்்  (அ ேபாக);  ரிைம; right to enjoy land 
reclaimed from jungle growth and brought under cultivation.

தரி  பாரக்்க;see tarisu.

அ ைற

அ ைற aṟuguṟai, ெப. (n.)

   அடை்ட, தைல ல்லா டம் ,  ண்டம்; headless body.

     "ஆ ன. வ ைற யலைகக டனின் " (பாரத. நிவாத, 141);.

     ['அ ைற'  ைனதெ்தாைக. அ தல் = நீங் தல், தைலநீங் தல்.]

அ ெக -த்தல்

அ ெக -த்தல் aṟugeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. அரி  கலந்த அ கம் ல்ைலத் தைல ல்  வாழ்த் தல்; to invoke blessings on a person by scattering 
on his head, rice with cynodon grass.

     "மைறேயா ெர ரெ்காண்ட ெக ப்ப" (ேசக் ழார.்  . 88);.

   2. வ ப தல்,  ைச ெசய்தல்; to worship.

     "அரச ரப்ெபா  த ைச ய ெக த் ட" (க ங். 264);.

     [அ  + எ . எ த்தல் = எ த் த் தல்.]

அ ெக ந்தப த
ைர

அ ெக ந்தப தைர aṟugeḻundabaḍudarai, ெப. (n.)

   அ  படரந்்  உழ ற் ப் பயன்படாத தரி  நிலம் (S.I.I. v, 376);; waste land overgrown with cynodon grass 
and unfit for cultivation.

அ ைக

அ ைக1 aṟugai, ெப. (n.)

   அ கம் ல்; cynodon grass.

     "அ ைக  ெந ஞ்  மடரந்் " (மணிேம. 12 : 60);.

ம. அ க

     [அ  → அ ைக.]

 அ ைக2 aṟugai, ெப. (n.)

   அ ப் ண்ட ைக; amputated hand (சா.அக.);.

     ['அ ைக'  ைனதெ்தாைக.]

அ ைகவாணிகன்
அ ைகவாணிகன் aṟugaivāṇigaṉ, ெப. (n.)

அ ைவ வாணிகன் பாரக்்க;see aruvai-vanigan (S.I.I. vii, 318);.
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அ ேகாணஅைம

அ ேகாணஅைம  aṟuāṇaamaidi, ெப. (n.)

    வெப மானின் நடத் ேமனி வம் அ  ேகாணக் கட்டத் ற் ள் அைமந் ள்ள நிைல; the state of 
the figure of Śiva in his dance-pose being contained within an hexagonal outline.

     'நடராஜ ரத்்தத் ன் , அக் னி,   வால் அல்ல  உத்தரியம், ஊன் ய வ ,  க் ய 
வ ,   ஆ ய ஆ ம் 60 பாைகக் ெகான்றாக அைமந் ,  வா யா ய ரபஞ்சத்ைதத ்

ெதாட் க்ெகாண்  ரபஞ்சத்ைத இயக் ம் ஆரக்கால் ேபால இ க் ன்றன.

அ ேகாண அைம ல் அைமந்த இத் வம், ஆறாதாரத் தத் வத்ைத ம் 
உணரத்் க்ெகாண் க் ற ' ( .ெச. பக். 71);.

     [ஆ  → அ  + ேகாணம் + அைம . ேகாண் → ேகாணம். 'அம்' பண்.ெப. ஈ . அைம → அைம . ' ' 
ெதா.ெப. ஈ .]

அ ேகாணப

 
 அ ேகாணப  aṟuāṇabadi, ெப. (n.)

   ஆ  நிைலக்களங்க ள் (ஆறாதாரங்க ள்); ஒன்றான ம், ப னா தழ்த ்தாமைர வ னதாகக் 
க தப்ப வ மான அ  நாத்தா ன் அ காரி; the power in the psychic centre of the cervical region (சா.அக.);.

     [ஆ  → அ  + ேகாணம் + ப . ேகாண் → ேகாணம். 'அம்' பண்.ெப. ஈ . Skt. pati = தைலவன்.]

அ ேகாணம்

அ ேகாணம் aṟuāṇam, ெப. (n.)

   1. ஆ  ைல ெகாண்ட சக்கரம் அல்ல  வ வம் ( .  .  பக். 2 : 67);; hexagon.

   2. அ  நாத் தா  ( த்  );; one of the psychiccentres situated in the cervical region (சா.அக.);.

அ ேகாணப  பாரக்்க;see aru-kona-padi.

அ சமயம்

 
 அ சமயம் aṟusamayam, ெப. (n.)

    வனியம் (ைசவம்);, மா யம் (ைவணவம்);, காளியம் (சாத்தம்);, க ரவம் (ெசளரம்);, ஆைன கவம் 
(காணபத் யம்);,  மரம் (ெகளமாரம்); என் ம் அ வைக இந் சமயக் ெகாள்ைககள்; the six post-Védic 
Hindu religious systems.

     [ஆ  → அ  + சமயம். சைம → சைமயம் → சமயம்.]

சமயம் பாரக்்க;see samayam.

அ சரக்

 
 அ சரக்  aṟusarakku, ெப. (n.)

   கல் ப் , சாரம், ெவ ப் , ப காரம்,  , ெவண்காரம் என் ம் அ வைகச ்சரக் கள்; a group of 
six ingredients consisting of common salt, sal-amînorðac, nitre, alum, blue vitriol and borax (சா.அக.);.

அ சரம்

 
 அ சரம் aṟusaram, ெப. (n.)

   அ நரம் ள்ள யாழ் ( வா.);; lute, as a six-stringed instrument.

     [ஆ  → அ  + சரம். சரி → சரம்.]

அ ெபா

 
 அ ெபா  aṟusiṟuboḻudu, ெப. (n.)

அ ெபா  பாரக்்க;see aru-poludu.
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அ ைவ

அ ைவ aṟusuvai, ெப. (n.)

   இனிப் ,  ளிப் , ைகப் , காரப்் , உவரப்் ,  வரப்்  என் ம் அ வைக நா ணரச்் ; the six favours.

     "அ ைவ ண்  யமரந்் ல்லா ட்ட" (நால . 1);.

க. அ ேபான

அ ைவக்கா

 
 அ ைவக்கா  aṟusuvaikkāti, ெப. (n.)

அ ைவ ப்  பாரக்்க;see aru Suvai-y-uppu.

அ ைவகழற்றல்

 
 அ ைவகழற்றல் aṟusuvaigaḻṟṟal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   தவத்ேதார ்கற்ப ண்  உடம்ைப வ ப்ப த் ன் அ ைவ ண்  யாைசைய அறேவ 
ெயா த்தல்; renunciation of the pleasures of eating delicious dishes of all tastes, generally resorted to by yogis and 
Siddhars preparatory to taking medicines for rejuvenation (சா.அக.);.

     [ஆ  → அ  +  ைவ + கழற்றல். கழல் (த. .); → கழற்  ( . .); → கழற்றல் (ெதா.ெப.); = நீக் தல். 
'அல்' ெதா.ெப. ஈ .]

அ ைவ ண்

அ ைவ ண்  aṟusuvaiyuṇṭi, ெப. (n.)

   ஆ  ைவ ங் ெகாண்ட உண் வைககள்; foodstuff prepared with all the six flavours.

     "அ ைவ ண்  யமரந்் ல்லா ட்ட" (நால . 1);.

     [ஆ  → அ . +  ைவ + உண் . உண் → உண்  (ெதா.ஆ .);. ' ' ெதா.ெப. ஈ  ண் +   - ண்  
( ணரச்் );.]

அ ைவ ப்

 
 அ ைவ ப்  aṟusuvaiyuppu, ெப. (n.)

   கல் ப் ; common salt forming basis for all kinds of tastes (சா.அக.);.

அ ைல

 
 அ ைல aṟucūlai, ெப. (n.)

    த்த ைல, ஊத (வாத);  ைல, ேகாைழச ்( ேலட் ம);  ைல, ஊத த்த ைல, ேகாைழப் த்த ைல, 
ஐயகண ைல என் ம் அ வைகச ் ைல ேநாய்கள் (இராட.்);; six kinds of arthritis or gout, viz., pittašūlai, 
ūdašūlai, kõlaiccūlgi, ūdapittašūlai, kõlaippittašūlai, aiyakangšūlai (R.);.

அ ேசாகம்

 
 அ ேசாகம் aṟucōkam, ெப. (n.)

   ெகந் ; sulphur (சா.அக.);.

அ த்தவள்

 
 அ த்தவள் aṟuttavaḷ, ெப. (n.)

   ைகம்ெபண்; widow, as one who has removed her marriage insignia known as tali.

     [அ  → அ த்த (இ.கா.ெப.எ.); + அவள்.]

அ த் ைசப்

 
 அ த் ைசப்  aṟuttisaippu, ெப. (n.)

     [அ  → அ த்  (இ.கா. .எ.); + இைசப் . இைச → இைசப்  (ெதா.ெப.);. ' ' ெதா.ெப. ஈ . இைசத்தல் = 
ஒ த்தல்.]
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அ த் டல்

 
 அ த் டல் aṟuttiḍal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   அவாவ க்ைக ( டா.);; extirpation of desire.

     [அ  → அ த்  (இ.கா. .எ.); + இடல். இ  → இடல் (ெதா.ெப.);. 'அல்' ெதா.ெப. ஈ . 'இ '  . .]

அ த் க்கட் -தல்

அ த் க்கட் -தல் aṟuddukkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   கணவைன ழந்ேதா ரை்வ ெசய்யப்பட்ேடா தா  நீங் ய ன், ம தா  கட்  மணத்தல்; to remarry, 
in the case of castes that allow remarriage of widows and divorced women, as removing the marriage insignia known as tali 
tied by a former husband and having a new one tied by another.

     [அ  → அ த்  (இ.கா. .எ.); + கட் தல். கட்  → கட் தல் (ெதா.ெப.);. 'தல்' ெதா.ெப. ஈ . கட் தல் = 
தா  கட் தல்.]

அ த் ப்ேப -தல்

அ த் ப்ேப -தல் aṟudduppēcudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ரம்ானமாகச ்ெசால் தல்; to speak definitely, decisively, conclusively.

     [அ  → அ த்  (இ.கா. .எ.); + ேபக.]

அ த்

 
 அ த்  aṟuttumuṟi, ெப. (n.)

   மன லக் ச ்ெசய்தல் (இ.வ.);; divorce (Loc.);.

     [அ  → அ த்  +  .   ( த.ெதா. ெப.); =  த்தல்.]

அ த் ைர-த்தல்

அ த் ைர-த்தல் aṟutturaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t)

   1. வைரய த் ச ்ெசால் தல்; to speak positively, definitely.

   2.  ரித் ச ்ெசால் தல்; to interpret by breaking up a sentence and making a subordinate clause a principal one.

     ' ந் ங் கடென ையச ்ெசல் ெமன் ம், களவா ய இவ்வாற்ைறச ் ைதக் ெமன் ம்,  ற்றாக 
அ த் ைரப் பா ளர'் ( க்ேகா. 272, உைர);.

     [அ  → அ த்  (இ.கா. .எ.); + உைர.]

அ த் ட்டவள்

 
 அ த் ட்டவள் aṟuttuviṭṭavaḷ, ெப. (n.)

   ைகம்ெபண்; widow, who is deprived of her tali, 'marriage insignia'.

ைதயல்நாய  நாக நம் ன் அ த் ட்டவள் (உ.வ.);.

     [அ  → அ த்  (இ.கா. .எ.); +  ட்டவள்.   →  ட்ட (இ.கா.ெப.எ.); + அவள். ' '  . .]

அ த்ேதா

 
 அ த்ேதா  aṟuttōṭi, ெப. (n.)

   ஏரிக்கைரைய அல்ல  ஆற்றங்கைரைய அ த்ேதா ம் நீேராட்டம்; gully, as water eroding or breaching a 
bund.

     [அ  → அ த்  (இ. கா.  . எ.); + ஒ . ஒ  → ஒ . 'இ'  . த. ஈ .]

அ தல்

அ தல் aṟudal, ெப. (n.)

   கா க் (நாணயக்);  ற்றவைக (சரவண. பண . 66);; a defect in coins.

     [அ  → அ தல் (ெதா.ஆ. .);. 'தல்' ெதா. ெப. ஈ .]
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அ த

 
 அ த  aṟudali, ெப. (n.)

   ைகம்ெபண்; widow, as one whose tali, "marriage intignia", has been removed.

     'அ த  ெபற்ற மக க்  அங்க ெமல்லாங் ம் ' (ேசடை்ட); (பழ.);.

     [அ தா  ( ைனதெ்தாைகப் றத் ப் றந்த அன்ெமா தெ்தாைக); → அ த .]

அ தா

 
 அ தா  aṟutāli, ெப. (n.)

   ைகம்ெபண்; widow.

     'அ தா  யாைர யைழத் த் தன் ட் த் ' (ஆ ரவதானி);.

அ த  பாரக்்க;see arudali.

அ

அ  aṟudi, ெப. (n.)

   1. இல்லாைம; nonexistence.

   2. வைரயைற; limit.

     "கா  மன் நின் தல்வ க் க ெசய் காலேமா" (பாரத. உ கன். 16);.

   3. (வைரய த்த); உரிைம;     "ெசம்மகள் கரிேயாற் க யாக" (கல்லா. 18:10);.

   4.  ; end, close, termination.

     "அ யாக ன் ற ஞ்சமர ் த் ம்" (பாரத, ப ெனட். 46);.

   5. அ க் த்தைக; unconditioned lease.

   6. அ ைல (அ க் ரயம்);; finality, as in a sale.

     "அ ெதன்  ெகாண் " ( வாலவா. 46 : 32);.

   7. நாசம்; destruction.

     "அ  லாேன" ( . .  பக். 1:35,  வாக்.);. -, இைட. (part); வைர ;

 until.

     "அன் த ன்ற யா" ( வ்.  வாய். 4. 1:6);.

     [அ  → அ . ' ' பண்.ெப. ஈ .]

அ க்கைர

 
 அ க்கைர aṟudikkarai, ெப. (n.)

   நிலங்கைள ஊரப்்ெபா ல் ைவக்காமல் தனித்தனியாய் உரிைம ள்ளவரக்ட் ப் ரித் க் 
ெகா க்கப்ப ம் நில ரிைம ைற, ப ங்கைர என்பதற்  எ ர;் system of land tenure in which all lands once 
held by a village community jointly, were distributed, amongst the members permanently, each member receiving a definite 
share which became his absolute property thereafter, and for the rent of which he alone is responsible, dist. f. paśuñgarai 
(C.G.);.

அ க்களநைட

 
 அ க்களநைட aṟudikkaḷanaḍai, ெப. (n.)

   ஆடை்ட (வ ஷாந்தர); ெநற்கணக்  (இ.வ.);; annual account for the income from paddy (Loc.);.

     [அ  → அ  + களம் + நைட. நட → நைட = நடப் , கணக் .]
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அ க் ரயம்

 
 அ க் ரயம் aṟudikkirayam, ெப. (n.)

    வான ற்பைன; absolute or final sale.

     [அ  → அ  +  ரயம். Skt, kraya → த.  ரயம் =  ைலத்ெதாைக.]

இைத 'அ ைல' அல்ல  'அ ற் ' என்  ெசால்லலாம்.

அ சச்ாதனம்

 
 அ சச்ாதனம் aṟudiccādaṉam, ெப. (n.)

    ற்பைன யாவணம் ( ரய பத் ரம்);; deed of transfer.

     [அ  → அ  + சாதனம். Skt. §äsana → த. சாதனம் = பட்டயம்.]

அ ச் ட்

 
 அ ச் ட்  aṟudiccīṭṭu, ெப. (n.)

   அ , அ யாவணம்; deed of transfer (W.);.

     [அ  → அ  +  ட் .  ட்  ( ய ); →  ட்  = ந க் , ஒைல,  , ஆவணம்.]

அ ப்பங்

அ ப்பங்  aṟudippaṅgu, ெப. (n.)

   1. ஊரப்் ெபா ல்லாத தனி ரிைம நிலம்; portion of village lands enjoyed by a villager or landholder as his 
absolute property.

   2. கடன் ரப்்ப ற் கைட யாகக் ெகா க்கப்ப ந் ெதாைக ( ன்.);; the last and final payment made towards 
the discharge of a debt.

அ ப்பட்

 
 அ ப்பட்  aṟudippaṭṭu, ெப. (n.)

அ ப் பரிவட்டம் பாரக்்க;see arudi-p-pari-vattam.

அ ப்பரியட்டம்

 
 அ ப்பரியட்டம் aṟudippariyaṭṭam, ெப. (n.)

அ ப்பரிவட்டம் பாரக்்க;see arud.p-pari. Vattam.

     [பரிவட்டம் → பரியட்டம்.]

அ ப்பரிவட்டம்

 
 அ ப்பரிவட்டம் aṟudipparivaṭṭam, ெப. (n.)

   மா ய (ைவணவ); வழக்கப்ப , ேகா ல் ம ப் ரவாகத் (மரியாைதயாகத்); ெதய்வச ் ைல ன் 
அ ந்ெத த் ப் ெப ந்தைக மக்களின் தைல ல் க்ெகாைட ேபாலக் கட்டப்ப ம் 
பட் த் ணி; silk cloth taken from the sanctuary of an idol and tied on to the heads of distinguished personages, as a 
divine gift, according to Vaisnava usage.

     [அ  → அ  + பரி + வட்டம். அ  = உரிைம, ம ப் ரிைம. பரிதல் =  ற் தல்,  ற் க்கட் தல், 
வட்டமாதல். வட்டம் =  ணி.]

பரிதல் ( ற் தல்); என் ம் ைனசெ்சால் இன்  வழக்கற்ற .

அ ப்பா

 
 அ ப்பா  aṟudippāṭu, ெப. (n.)

    ேப  ( ன்.);; accomplishment, completion.

     [அ  → அ  + பா . ப  → பா  (ெதா. ெப.);. 'ப '  . .]
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அ

அ  aṟudimuṟi, ெப. (n.)

    ரந்்த கணக் ச் ட் ; receipt for full payment of dues or debts.

     'ஆண் ேதா ம் அ  ெபற ம்' (S.I.I. iii, 140);.

     [அ  →  அ  +   ( த.ெதா.ஆ .);.]

அ -தல்

அ -தல் aṟudiyiḍudal,    18 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1.  ற் க் ெகாண் வ தல்; to bring to completion or to a close.

   2.  ரம்ானித்தல்; to determine.

     "அமரவ்ெமன் ற ட் " ( வாலவா. 27:41);.

   3. காலங் த்தல்; to specify a time, appoint a day.

அ

அ  aṟudiyuṟudi, ெப. (n.)

   1. அ ச ் ட்  ( ன்.);; deed of relinquishment by transfer.

   2.  வான உ ப்பா ; final assurance.

     [அ  → அ . உ  → உ . ' ' பண். ெப. ஈ .]

அ வர்ப்
அ வரப்்  aṟuduvarppu, ெப. (n.)

     "அ வைகத ் வரப்் ம் ேப " ( வக. 3076);.

அ ெதா ேலார்

அ ெதா ேலார ்aṟudoḻilōr, ெப. (n.)

   உழ , வணிகம், ெநச , ெகால் அல்ல  கம், ஆட் , கல்  என் ம் அ வைகத ்ெதா ல் ெசய் ம் 
மக்கள்; people engaged in the six occupations, viz., agriculture, trade, weaving, artisan's work, government business and 
learning.

     "அ ெதா ேலார ் ன்மறப்பர"் ( றள், 560);.

     [ஆ  → அ  + ெதா ேலார.் ெதா ல் → ெதா ேலார.் ஆர ்→ ஒர ்(ப.பா. ஈ );.]

ஆய்ந்  ேநாக் ன், எல்லாத ்ெதா ல்க ம் ேமற் த்த ஆற ள் அடங் ம். கட்டட ைனஞ ம் 
யவ ம் கம் ய ள் அடங் வர.்  ேவைல அ ெதா ற் ம் ெபா .

     "உழ  ெதா ேல வைர  வாணிகம்

சை்ச ற்பம் என் த் றத்த

ெதா ல்கற்ப நைடய  க ம "

என்  வாகரங் வ ம், இதெனா  ஒ வா  ெபா ந் ம்.

த ழ ைறப்ப  கல்  ஒ  வ ப்பாரக்்  மட் ம் உரியதன் .

     "ேமற் றந்தா ரா ங் கல்லாதார ் ழ்ப் றந் ங்

கற்றாரைனத் லர ்பா "

என்  க் ற ம் (409);,

     "ேவற் ைம ெதரிந்த நாற்பா ள் ம்

ழ்ப்பா ெலா வன் கற் ன்

அ ந்த ணம்

 
 அ ந்த ணம் aṟundaruṇam, ெப. (n.)

   ெந க்க  ேவைள, அவசரச ்சைமயம்; emergency, exigency (W.);.

     [அ  → அ ம் (எ.கா.ெப.எ.);. 'உம்' எ.கா. ெப.எ. ஈ . Skt, taruரa → த. த ணம் = சைமயம், ேவைள.]
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அ ந்த வாய்

 
 அ ந்த வாய் aṟundaṟuvāy, ெப. (n.)

அ ந் த ணம் பாரக்்க;see arun-tarunam.

     [த வாய் = இ ேநரம், ேவைள, சைமயம்.]

த வாய் பாரக்்க;see taruvay.

அ ந்ெதாைக

 
 அ ந்ெதாைக aṟundogai, ெப. (n.)

     [அ  → அ ம் (எ.கா.ெப.எ.); + ெதாைக. ெதா  → ெதாைக. 'ஐ' ெப. ஈ .]

அ நீர்

அ நீர1் aṟunīr, ெப. (n.)

    ைரந்  வற் ப் ேபா ம் நிைலைம ள்ள ஏரி ள நீர;் water of a tank or reservoir nearly dried up.

க. அ நீர்

     [அ நீர ்=  ற்றள  நீர.் 'அ நீர'்  ைனதெ்தாைக.]

 அ நீர2் aṟunīr, ெப. (n.)

அ வைகசெ்சயனீர ்பாரக்்க;see aru-vagai-c-ceyanir.

அ

 
 அ  aṟunūṟu, ெப. (n.)

   ஆ ; six hundred.

ம., க., பட. அ .

     [ஆ  → அ  +    →  .]

 பாரக்்க;see miru.

அ ப்ப கணக்

 
 அ ப்ப கணக்  aṟuppaḍigaṇaggu, ெப. (n.)

   ஊ ய இழப் கைளக் (லாப நட்டங்கைளக்); காட் ங் கணக்  (இ.வ.);; balance sheet, statement showing 
profit and loss (Loc.);.

     [ஒ கா. அைறப்ப  கணக் . ஒ.ேநா. ; அ க்கணக்  = அைறக்கணக் .]

அ ப்பம் ல்

அ ப்பம் ல் aṟuppambul, ெப. (n.)

    ல்வைக; a kind of grass.

     "நீட ப்பம் ல்லாய்ப் ப  பா  ேபாக" (சரவண. பண . 144);.

     [ஒ கா. அ ப்  + அம் (சாரிைய); +  ல். இனி, அ ப்பன் +  ல் என் மாம்.]

அ ப்பன் ச்

 
 அ ப்பன் ச்  aṟuppaṉpūcci, ெப. (n.)

   தவசப் (தானியப்);  ச் வைக (இ.வ.);; insect that eats off the ears of corn (Loc.);.

     [அ  → அ ப்  → அ ப்பன் +  ச் . 'அன்' ஒ. ஈ .]

அ ப் ன்பண்
ைக

அ ப் ன்பண் ைக aṟuppiṉpaṇṭigai, ெப. (n.)

     [அ  → அ ப்  (ெதா.ெப.);. ' ' ெதா.ெப. ஈ . 'இன்' 6ஆம் ேவற் ைமச ்சாரிைய . பண்  → 
பண் ைக.]

பண் ைக பாரக்்க;see pandigai.
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அ ப்

அ ப்  aṟuppu, ெப. (n.)

   1. அ ப் ; cutting.

   2. அ வைட, க ர க்ைக; harvest, reaping the crop.

   3. அ த்த ண்  ( ன்.);; piece section sawn.

   4. மரத் ன் அ த்த பக்கம் ( ன்.);; the sawn side of timber.

   5.  ண்ைணய த்த இடம் ( ன்.);; opening of a wound.

   6. தா ய க்ைக ( ன்.);; becoming a widow, as by cutting the marriage insignia called tali.

   7. கண்டனம்; censure, refutation, as of an argument.

ம. அ ப்

     [அ  → அ ப்  (ெதா.ெப. ெதா.ஆ. .);. ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

அ ப் க் காலம்

 
 அ ப் க் காலம் aṟuppukkālam, ெப. (n.)

   க ர க் ம் ப வம்; harvest season.

     [அ  → அ ப்  (ெதா.ெப.);. ' ' ெதா.ெப. ஈ . கால் → காலம். 'அம்' ெப.ெபா.  ன்.]

அ ப் க்

அ ப் க்  aṟuppukāli, ெப. (n.)

   1. க ர க் ங்  (C.G.);; wages for reaping.

   2. மரம் த யன அ க் ங் ; wages for sawing.

   3. ைகம்ெபண்ணிற் க் ெகா க் ம் ைழப் ப் ெபா ள் ( வனாம்சம்);; sum paid to an heirless Tamilian 
widow towards her maintenance.

   4. அ த் க் கட் ங் லங்களில் ைகம்ெபண்ணிற் க் ெகா த்  லக் ம் ைழப் ப் ெபா ள்; sum 
paid to widows in certain castes which allow remarriage, on receipt of which she is cut off from her husband's family.

     [அ ப்  +  .]

அ ப் க்ேகா

 
 அ ப் க்ேகா  aṟuppukāṭi, ெப. (n.)

   தா ய த்தவட் ச ் ற்றத்தார ்ெகா க் ம்  ெவள்ைளசே்சைல; new white sari given to a widow by her 
relatives, at the funeral of her husband.

அ ப் , ேகா  பாரக்்க;see aruppu, kodi.

அ ப் ச் ட்

 
 அ ப் ச் ட்  aṟuppuccīṭṭu, ெப. (n.)

   ேவளக நிலத் ற் க ர க்கக் ெகா க் ம் உத்தர   (C.G.);; order or permit to cut a standing crop, esp. in a 
zamin.

     [அ ப்  +  ட் . அ  → அ ப் . ' ' ெதா. ெப. ஈ .  ட்  →  ட் .]

அ ப் ச் கம்

 
 அ ப் ச் கம் aṟuppuccugam, ெப. (n.)

   ைகம் ெபண்ணிற் க் ெகா க் ம் ைழப் ப் ெபா ள் (இ.வ.);; maintenance for an heirless Tamilian widow 
(Loc.);.

     [அ  → அ ப்  (ெதா.ெப.);. ' ' ெதா.ெப. ægy. Skt. sukha → த.  கம் = இன்பம்,  கரச்் .]
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அ ப் செ்சாம்

 
 அ ப் செ்சாம்  aṟuppuccommu, ெப. (n.)

    ள்ைள ல்லாத ைகம்ெபண்ணிற் ப் ந்தகத்தார ் ைழப் க்காக ெமாத்தமாய்க்ெகா க் ந் 
ெதாைக (நாஞ்.);; lumpsum given to a childless widow, for her maintenance, by her husband's relations (Näfi.);.

     [அ  → அ ப்  (ெதா.ெப.);. ' ' ெதா.ெப. ஈ .  ம் → ெசாம் → ெசாம்  = ெசாத் , ெசல்வம், ெபா ள்.]

அ ப் ப்பணம்

 
 அ ப் ப்பணம் aṟuppuppaṇam, ெப. (n.)

அ ப் க்  பாரக்்க;see aruppu-k-küli.

அ பைக

அ பைக aṟubagai, ெப. (n.)

   காமம், ெவ ளி, ஈயாைம, மயக்கம், ெச க் , ெபாறாைம என் ம் அ வைக உட்பைகயான 
ற்றங்கள்; the six internal enemies of man, i.e., the six emotions, viz., desire, anger, miserliness, confusion of mind, 

arrogance and envy, which disturb his mind and corrupt his soul.

     "ஐம் லன்கைள யடக் நின் ற பைக றந் " (காஞ் ப் .  ேமற். 6);.

     [ஆ  → அ . ப  → பைக, 'ஐ' பண்ெப. ஈ .]

அ ப -தல்

அ ப -தல் aṟubaḍudal,    20 ெச. .  (v.i.)

   அ க்கப்ப தல்; to be cut asunder.

     [அ ப  (ெசயப். .);. 'ப '  .  .]

அ பத் நா க
ைல

அ பத் நா கைல aṟubattunālugalai, ெப. (n.)

     'காம த் ரம்' என் ம் பைழய சமற் த ற் ெசால்லப்பட் ள்ள அ பத்  நான்  கைலக ம் 
அ யல்க ம்;

 the sixtyfour arts and sciences, mentioned in the KamaFütra, an ancient Skt. work.

அ பத்  நா  கைலகளாவன:  1. எ த் லக்கணம் (அக்கர லக்கணம்);;  2. எ த்தாற்றல் ( தம்);;  
3. கணிதம்,  4. மைற ல் (ேவதம்);;  5. ெதான்மம் ( ராணம்);;  6. இலக்கணம் ( யாகரணம்);;  7. நய ல் 
(நீ  சாத் ரம்);;  8. கணியம் (ேசா ட சாத் ரம்); ;  9. அற ல் (த ம சாத் ரம்);;  10. ஒக ல் (ேயாக 
சாத் ரம்);;  11. மந் ர ல் (மந் ர சாத் ரம்);;  12. நி த் க ல் (ச ன சாத் ரம்);;  13. கம் ய ல் 
( ற்ப சாத் ரம்);;  14. ம த் வ ல் (ைவத் ய சாத் ரம்);;  15. உ ப்பைம  ல் (உ வ சாத் ரம்);;  
16. மறவனப்  (இ காசம்);;  17. வனப் .  18. அணி ல் (அலங்காரம்);;  19. ம ரெமா  
(ம ரபாடணம்);;  20. நாடகம்:  21. நடம்  22. ஒ ட்ப அ  (சத்தப் ரமம்);;  23. யாழ் ( ைண);;  24. 

ழல்;  25. மதங்கம் ( தங்கம்);;  26. தாளம்;  27.  ற்ப ற்  (அத் ர த்ைத);;  28. ெபான் ேநாட்டம் 
(கனக பரீடை்ச);;  29 ேதரப்் ப ற்  (ரத பரீடை்ச);;  30. யாைனேயற்றம் (கச பரீடை்ச);;  31. 

ைரேயற்றம் (அ வ பரீடை்ச);;  32. மணிேநாட்டம் (ரத் ன பரீடை்ச);;  33. நிலத்  ல்மண்ணியல் 
(  பரீடை்ச);;  34. ேபாரப்்ப ற்  (சங் ராம லக்கணம்);;  35. மல்லம் (மல்ல த்தம்);;  36. கவரச்்  
(ஆக டனம்);;  37. ஒட் ைக (உசச்ாடனம்);;  38. நட் ப் ரிப்  ( த்  ேவடணம்);;  39. காம ல், (மதன 
சாத் ரம்);;  40. மயக் ல் (ேமாகனம்);;  41. வ யம் (வ கரணம்);;  42. இதளியம் (ரசவாதம்);;  43. 
இன்னிைசப் ப ற்  (காந்த வ வாதம்);;  44.  ற ர ்ெமா ய ைக (ைப ல வாதம்);;  45. 
ம த்தம் (க த் க வாதம்);;  46. நா ப்ப ற்  (தா  வாதம்);;  47.  ம் (கா டம்);;  48. 
இழப்ப ைக (நட்டம்);;  49. மைறத்தைதய தல் ( ஷ் );;  50. வான் க  (ஆகாயம் ரேவசம்);;  51. 
வான்ெசல  (ஆகாய கமனம்);;  52.  ட் க் பாய்தல் (பரகாயப் ரேவசம்);;  53. 
தன் க்கரத்தல் (அ யம்);;  54. மாயசெ்சய்ைக (இந் ர சாலம்);;  55. ெப மாயசெ்சய்ைக 
(மேகந் ரசாலம்);;  56. அழற்கட்  (அக் னித ்தம்பனம்);;  57. நீரக்்கட்  (சலத்தம்பனம்);;  58. வளிக்கட்  
(வா த்தம்பனம்);;  59. கண் கட்  ( ட் த்தம்பனம்);;  60. நா க்கட்  (வாக் த்தம்பனம்);;  61. 

ந் க்கட்  ( க் லத்தம்பனம்);;  62.  ைதயற் கட்  (கனனத்தம்பனம்);;  63. வாடக்ட்  (கடக்த் 
தம்பனம்);;  64  னியம் (அவத்ைதப் ரேயாகம்);.

ேவெறா  பட் யல்

   1. பாட்  ( தம்);;  2. இன்னியம் (வாத் யம்);;  3. நடம் (நி த்தம்);;  4. ஒ யம்;  5. இைலப்ெபாட் க் 

அ பத் நா நஞ்
 (பாடாணம்)

அ பத் நா நஞ்  (பாடாணம்) aṟubattunālunañjubāṭāṇam, ெப. (n.)

   த ழ் ம த் வத் ற் ெசால்லப்பட் ள்ள 32 இயற்ைக நஞ் கள் ( ற ப் பாடாணம்);, 32 ெசயற்ைக 
நஞ் கள் (ைவப் ப் பாடாணம்); ஆக ெமாத்தம் 64 நஞ்  வைககள்; the sixty-four kinds of poisons dealt with in 
the Tamil Medical Science, viz., 32 kinds of natural or mineral poisons and 32 kinds of artificial or prepared poisons or 
arsenics (சா.அக.);.

     [ஆ  + பத்  + நான்  - அ பத்  நான் . ப  → பத் . நால் → நான் .]
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அ பத் வர்

 
 அ பத் வர ்aṟubattumūvar, ெப. (n.)

   ெபரிய ராணத் ற் றப்பட் ள்ள தனிய யாரான அ பத் ச ் வன யார;் the sixtyJhree canonized 
Saiva saints mentioned in the Përiyapuranam.

அ பத்  வர ்ெபயரக்ள் : அ பத்த நாயனார,் அப் ய கள், அமரநீ்  நாயனார,் அரிவாட்டாய 
நாயனார,் ஆனாய நாயனார,் இைசஞானியார,் இடங்க  நாயனார,் இயற்பைகநாயனார,் இைளயான் 

மாற நாயனார,் உ த் ர ப ப  நாயனார,் எ பத்த நாயனார,் ஏயரே்கான் க க்காம நாயனார,் 
ஏனா நாத நாயனார.் ஐய கள் காடவரே்கான் நாயனார,் கண நாத நாயனார,் கணம் ல்ல நாயனார,் 
கண்ணப்ப நாயனார,் க க்காம நாயனார,் க ய நாயனார,் கழ ற்ற வார,் கழற் ங்க நாயனார,் 
காரி நாயனார,் காைரக்காலம்ைமயார,்  ங் யக்கலய நாயனார,்  லச் ைற நாயனார,்  ற் வ 
நாயனார,் ேகாசெ்சங்கட ்ேசாழ நாயனார,் ேகாட்  நாயனார,் சைடய நாயனார,் சண்ேட ர 
நாயனார,் சத்  நாயனார,் சாக் ய நாயனார,்  றப்  நாயனார,்  தெ்தாண்ட நாயனார ்

ந்தர ரத்்  நாயனார,் ெச த் ைண நாயனார,் ேசாமா மாற நாயனார,் தண் ய கள், 
க் ப் த் ெதாண்ட நாயனார.்  ஞானசம்பந்த நாயனார,்  நா க்கர  நாயனார,் 
நாைளப்ேபாவார ்நாயனார,்  நீலகண்ட நாயனார,்  நீலகண்ட யாழ்ப்பாணர,்  நீலநக்க 

நாயனார,்  ல நாயனார,் ந நந் ய கள், நர ங்க ைனயைரயர,் நின்ற ர ்ெந மாறர,் 
ேநசநாயனார,்  கழ்சே்சாழ நாயனார,்  கழ்த் ைண நாயனார,்  சலார ்நாயனார,் ெப ழைலக் 

ம்பர,் மங்ைகயரக்்கர யார,் மானக்கஞ்சாற நாயனார,்  க நாயனார,்  ைனய வார ்நாயனார,் 
ரக்்க நாயனார,்  ரத்்  நாயனார,் ெமய்ப் ெபா ள் நாயனார,் வா லார ்நாயனார,்  றன் ண்ட 

நாயனார.்

     [அ  + பத்  +  ன்  - அ பத் ன் . ப  → பத் .  ன்  →   ( .ெப.எ.);.   + அர ்-  வர ்'அர'் 
(ப.பா. ஈ );. 'வ்'  ணரச்் த் ேதான்றல்.]

அ பத்ைத

 
 அ பத்ைத aṟubattai, ெப. (n.)

   ைகயாந்தகைர (பச.் .);; a species of eclipta (ெச.அக.); — Mary gold verbesena, Wedelia calendulacea (சா.அக.);.

     [ஆ  → அ  + பத்ைத. பதம் → பைத → பத்ைத.]

அ பதம்

அ பதம் aṟubadam, ெப. (n.)

   1. அ கால் வண் ; beettle, as six-footed.

     "ம கர பத ரல்" (ேதவா. 1, 20:5);.

   2. ைகயாந்த கைர ( .ங்.);; a species of eclipta.

     [ஆ  → அ . ப  → பதம். 'அம்' ெப. ஈ .]
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அ பதாங்க யா
ணம்

 
 அ பதாங்க யாணம் aṟubatāṅgaliyāṇam, ெப. (n.)

   கணவன், அ பதகைவ நிைறந்த டன் மைன  உ ேரா ப் ன், ம மண ழாப்ேபாற் 
ெசய் ெகாள் ங் ெகாண்டாட்டம்; celebration observed on completing one's sixtieth birthday, if the wife should be 
living.

     [ஆ  + பத்  - அ ப . ஆ ம் → ஆம் (வரிைச ணரத்் ம் இைடசெ்சால்);. க  = ம ழ்ச் , ெப க்கம். 
யாணம் = நன்ைம, மங்கலம்,   வ வாய், ெச ப் . க யாணம் → க யாணர.்]

க யாணம் என்ற ட் த் ெதன்ெசால்ேல வடெமா ற் 'கல்யாண' என்  ரிந்  நன்ைமைய அல்ல  
மங்கலத்ைத ணரத்் ம். இதன் ளக்கத்ைதக் க யாணம் என் ஞ் ெசால் ன் ழ்க் காண்க.

     'க யாணம்' என்ற ெசால்ேல, அதனாற் க்கப்ப ங் ெகாண்டாட்டம் மணமக்கட்  அல்ல  
கணவன் மைன யரக்்  உரியெதன்பைத ணரத்் ம்.

ஆரியர ்தனிப்பட்ட ஆடவரக்்  மட் மன் ப் ேபா த் ற யரக்் ம் இவ் ழைவ நிகழ்த் வர.் அைத 
மனசெ்சால்ைல நீக் , அ பான் அல்ல  அ பானாண்  நிைற  என்  ெபா ள்ப ம் ஷஷ்  ரத்்  
அல்ல  ஷஷ் யப்த ரத்்  என் ஞ் ெசால்லாற் ப்பர.்

உலக வாழ்க்ைகெயன்ப  இல்லற வாழ்க்ைகேய. அ பானாண் க் காலத்ைத நிரவலான 
வாழ்நாெளல்ைலயாகக் ெகாண் , அவ்ெவல்ைல கடந்த வாழ்ைவ ஒய் ெபற்றவரின் ஊ ய 
நீட் ப் ப்ேபாற் க , ம ழ்ச் ேயா ம் இைறபால் நன் ய ேவா ம் ெகாண்டா வேத 
அ பதாங்க யாணம். உலகப்பற்ைறத் றந்   ேபற்  யற் ல் ஈ பட்ட ற க்  ஏ  
அ பதாங்க யாணம்? அ  டா ெவா க்கத் ன் பாற்ப வேத.

அ ப நா ைக நாள், அ ப நாட ்ெப ம்ெபா , அ பதாங் ைவ, அ பதாங் ேகா , 
அ பதாண் ச ்சக்கரம், அ பதாண் ப் பயன், அ பதாண் ப் பஞ்சம் த ய கால வரம் க ம் 
கணிப் க ம் நிகழ்ச் க ம் அ ப  என் ம் எண்ைணக் ெகாண் ப்பைத ேநாக்  அ பதாங் 
க யாணம் த ழ் ன்ேனாரால் வ க்கப்பட்ட ேபா ம்.

அ பதாங் ைவ

அ பதாங் ைவ aṟubatāṅguṟuvai, ெப. (n.)

   ஏறத்தாழ அ ப  நாளில் ைள ம் ெநல் வைக; a kind of paddy which matures in about 60 days.

     [ஆ  + பத்  - அ ப . ஆ ம் → ஆம் (வரிைச ணரத்் ம் இைடசெ்சால்);.   →  ைவ =  ய 
காலத் ல் ைளவ .);

இ  ஒ  ம த் வ ணவாகக் க தப்ப ன்ற .

அ பதாங்ேகழ்வர

அ பதாங்ேகழ்வர  aṟubatāṅāḻvaragu, ெப. (n.)

   ஏறத்தாழ அ ப  நாளில் ைள ங் ேகழ்வர வைக (இராட.்);; a kind of ragi which matures in about 60 days 
(R.);.

அ பதாங் ைவ ேகழ்வர  பாரக்்க;see arubaddri-kuruvai, ké1-yaragu.

     [ ள் → ேகள் → ேகழ் + வர .]

அ பதாங்ெகாட்
ைட

 
 அ பதாங்ெகாடை்ட aṟubatāṅgoṭṭai, ெப. (n.)

   ேபராமணக்  (இராட.்);; a species of castor seed (R.);.

ெகாடை்ட பாரக்்க;see kottai.

     [ஆ  + பத்  - அ ப . ஆ ம் → ஆம் (வரிைச ணரத்் ம் இைடசெ்சால்);.]

அ பதாங்ேகாைட

 
 அ பதாங்ேகாைட aṟubatāṅāṭai, ெப. (n.)

அ பதாங் ைவ பாரக்்க;see arubadaர.் kuruvai.

     [அ பதாம் + ேகாைட. ஆ  + பத்  - அ ப . ஆம் (வரிைச ணரத்் ம் இைடசெ்சால்);.]
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அ பதாங்ேகா

 
 அ பதாங்ேகா  aṟubatāṅāḻi, ெப. (n.)

   அ ப  நாடெ்கா ைற டை்ட ங் ேகா  (இ.வ..); ( ன்.);; hen which lays eggs every two months.

     [அ பதாம் + ேகா .]

அ பதாண் ப்பய
ன்

 
 அ பதாண் ப்பயன் aṟubatāṇṭubbayaṉ, ெப. (n.)

அ ப வ ச பலன் பாரக்்க;see arubadu-varuša-palan.

     [அ ப  + ஆண்  + பயன்.]

அ ப

 
 அ ப  aṟubadu, ெப. (n.)

   ஆ  பத்தா ய எண்; sixty.

ம. .அ ப  க., பட. அரவத்  ; ெத. அ ப  ;  . அ ப ;  ட. அரெ்காத் .

     [ஆ  + பத்  = அ ப .]

அ ப வ சபலன்

அ ப வ சபலன் aṟubaduvarusabalaṉ, ெப. (n.)

   அ பதாண் ச ்சக்கரத் ல் ஒவ்ேவாராண் ற் ம் பயன் ம் ஒ  ல், இைடக்காடர ்என் ம் 
லவர ்இயற் யதாகச ்ெசால்லப்ப வ ; name of a work which gives the characteristic features of each year of the 

Jupiter cycle of 60 years, attributed to the poet Idaikkadar.

     [ஆ  + பத்  - அ ப . Skt varsa → த. வ சம் (வ ஷம்);. வ ச ( .ெப.எ.);. Skt. phala → த. பலம் → பலன் 
= பயன். த. பழம் → Skt. phala. பழம் → பழன் → பயன்.]

இ  பண்ைட லா ன், அ பதாண் ப் பயன் என்  த்த ழ்ப் ெபயேர ெபற் க் ம்.

அ பான்

 
 அ பான் aṟupāṉ, ெப. (n.)

   அ ப ; sixty.

பான் பாரக்்க;see pan.

     [ஆ  + பான் (பத் ); - அ பான். பல் → பன் → பான்.]

அ பானான்

 
 அ பானான்  aṟupāṉāṉku, ெப. (n.)

   அ பத்  நான் ; sixty-four.

பான் பாரக்்க;see pan.

     [ஆ  + பான் + நான்  - அ பானான் . நால் → நால்  → நான் .]

அ ள்ளிவண்

 
 அ ள்ளிவண்  aṟubuḷḷivaṇṭu, ெப. (n.)

   ஆ  ள்ளிகைள ைடய ஒ வைக வண் , க த்தால் லநாட ்க த்  உடம்  வ ம் வட்டம் 
வட்டமாகத் த ப் கைள ண்டாக் வ ; a six-spotted poisonous beetle, the bite of which develops after some time 
circular patches of swelling in different parts of the body (சா.அக.);.
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அ ெபா ள்

அ ெபா ள் aṟuboruḷ, ெப. (n.)

   ப ப்பற்  ஒன்றாய் எங் ம் நிைறந் க் ம் பரம் ெபா ள்; the Supreme being, the Absolute, as the one 
indivisible and omnipresent thing.

     "அ ெபா  ளிவெனன்ெற யமரரக்ணத் ெதா ேதத்த" ( லப். 17 :  ன்னிைலப். 2);.

     ['அ ெபா ள் ைனதெ்தாைக.]

அறெபா ள்

அறெபா ள்2 aṟaboruḷ, ெப. (n.)

     " ைள எண்  உ தல் பல்ெபா ள் ைணேதம்

ஊரவ்ான் அகம் றம் தல நிலன்யாண்

 ம நாள் ஆ க் காலம்

ேதாள் ழல் மார் கண் கா  த ப்( );

அளவ  ெவாப்  வ  நிறங்க

சா  றப் பா ப் பல ணம்

ஒதல் ஈதல் ஆ ப் பல் ைன" (நன். 276);.

   2. (இலக்.);  ைனசெ்சால் ணரத்் ம் ைன தல், க , இடம்,  ைன, காலம், ெசய் ெபா ள் 
என் ம் அ வைகப் ெபா ள்கள்;     "ெசய்பவன் க  நிலஞ்ெசயல் காலம்

ெசய்ெபா ள் ஆ ந் த வ  ைனேய" (நன். 320);.

     [ஆ  + ெபா ள் - அ ெபா ள்.]

அ ெபா

அ ெபா  aṟuboḻudu, ெப. (n.)

   க ரவன் ேதாற்றம் தல் பப்பத்  நா ைக ெகாண்ட நாட ் ரி களா ய காைல, நண்பகல், எற்பா  
(சா ங்காலம்);, மாைல, யாமம், ைவகைற என் ம் அ வைகச ் ெபா கள்; six divisions of the day, 
viz., kalai, nanpagal, erpadu, malai, yámam and raigarai (R.);, calculated from sunrise to sunrise, the duration of each being 
10 na ligais or 4 hours.

     [ஆ  + ெபா  - அ ெபா .]

ெபா  ெப ம்ெபா  எனப் ெபா  இ பாற்பட் , ஒவ்ெவா  பா ம் அ வைக 
ெகாண் ப்பதால், இ பாற் ம் ெபா வான அ ெபா  என் ம் ெபா டெ்டாைகப் ெபயரக்் , 
இராட் லர ்அகர த ல் அ வைகச ் ெபா ைதேய ெபா ளாகக் ப்ப  
ெபா த்த ைடயதன்றாம்.

அ ம்பன்

 
 அ ம்பன் aṟumbaṉ, ெப. (n.)

    யன்; villain, wicked fellow (W.);.

     [அ  → அ ம்  → அறம் ன். ஒ.ேநா.:   →  ம்  →  ம்பன்.]

அ ம்

அ ம் 1 aṟumbu, ெப. (n.)

    ய ணம் ( ன்.);; wickedness, villainy.

     [அ த்தல் = அ த்தல். அ  → அ ம் .]

 அ ம் 2 aṟumbu, ெப. (n.)

   பஞ்சம்; scarcity, dearth, famine.

தண்ணீர ம் க் காலம் (C.G.);.

ம. அ ம்  ; க. அற.

     [அ தல் = நீங் தல், நீரவ்ற் தல். அ  → அ ம் .]

     [அ தல் = நீங் தல், நீசவ்ற் தல். அ  → அ ம் .]
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அ மைண

அ மைண aṟumaṇai, ெப. (n.)

   1. அழகற்றவள்; ugly woman ( ன்.);.

   2.  ரே்க ; slattern (W.);.

   3. ஊத்ைதநா ப் ண் ; a plant with a fetid smell (சா.அக.);.

     [ஒ கா. அ  = அழகற்ற மண்ைண = ம க்கம், மடைம, மைடயன், மைடச் , ேபய். மண்ைண → 
மைண = ம ங்கல், ம ங்கற் கத் . மைண → மைணயன் = 1. ம க் ரை்மயற்றவன்.  2. ம ங்கற் 
பைடக்கலம்.]

ன் ேலா அகர த ல், இச ்ெசால் ற்  'அரிவாண்மைண ; blade fastened to a plank' என் ம் 
ஒ ெபா ள் தரப்பட் ள்ள . அரிவாண்மைண என்ப  அ வாமைண → அ வாமைண → அ மைண 
என்  ெகாசை்ச வழக் ல் ரிந் ப்பதால், அக் ெகாசை்ச வ வம் இங் க் ெகாள்ளப்பட ல்ைல. 
'அ மைண' என்ப  அ க் ம் மைண என்  ெபா ள்பட் ச ்ெசஞ்ெசால் மாகலாம். ஆ ன், 
அரிவாள்மைண ெயன்பேத லமாதலால், அ மைணெயன்ப  ெகாசை்செயன்ேற ெதளிக.

அ மான்

 
 அ மான் aṟumāṉ, ெப. (n.)

    வைக; a kind of worm.

     'அத் க்கா ல் அ மான் ேபாேல' (ஈ , அவதா.);.

அ ன்

 
 அ ன் aṟumīṉ, ெப. (n.)

   ஆரல் (காரத்் ைக); ( ங்.);; Pleiades, as containing six stars.

     [ஆ  +  ன் - அ ன்.  ன் →  ன்.]

அ ன்காதலன்

 
 அ ன்காதலன் aṟumīṉkātalaṉ, ெப. (n.)

    கன் ( வா.);; Muruga, being one brought up by the goddesses of Pleiades, acc. to Skānda Purāņa.

     [ஆ  +  ன் - அ ன். கா → காதல் → காதலன் = ஆரல் (காரத்் ைக); மாதர ்அ வசாற் காத டன் 
வளரக்்கப்பட்ட மகன்.]

அ ன் பாரக்்க;see aru-min.

அ கவாகனம்

அ கவாகனம் aṟumugavāgaṉam, ெப. (n.)

   1. ம ல்; peacock.

   2. ம ற ; peacock's feather (சா.அக.);.

     [ஆ  +  கம் - அ கம் (அன்ெமா த் ெதாைக);. Sit vahana → த. வாகனம் = ஊர் .]

அ கன்

 
 அ கன் aṟumugaṉ, ெப. (n.)

    கன் ( வா.);; Murugan, as having six faces.

ம. அ கன்; க. அ ெமாக.

அ கன்

 
 அ கன்  aṟumugaṉvisiṟi, ெப. (n.)

   ம ற்ெகாண்ைடசெ்ச  (ம ரச் ைக);; peacock's crest plant (unidentified); (சா.அக.);.

     [ஆ கம் → அ கம் → அ கன் =  கன்.   →   =  ேபான்ற ம ற்ெகாண்ைட.]
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அ

அ  aṟumuṟi, ெப. (n.)

   உடன்ப க்ைகேயாைல (பத் ரம்); ( க் கல், 940);; deed of agreement (Pdk. Insc. 940);.

ம. அ

     ['அ '  ைனதெ்தாைக. அ தல் =  ெசய்தல்,  ரத்ல், உடன்ப தல்,   ( த.ெதா.ஆ. .); = 
ஒைலத் ண் ல் எ தப்பட்ட .]

அ ைறவாழ்த்

அ ைறவாழ்த்  aṟumuṟaivāḻttu, ெப. (n.)

    னிவர,் பாரப்்பார,் ஆனிைர, மைழ,  ைட ேவந்தர,் உல  என் ம் ஆைற ம் பற் ய வாழ்த்  
(ெதால். ெபா ள்.  றத.் 26, நச.் உைர);; six-fold invocation, viz,, to sages, scholars, herds of cows, rain, crowned 
kings, great men.

     "அமரரக்ண் ம் அ வைக யா ம்" (ெதால். ெபா ள்.  றத.் 26);.

ஆரியர ்ெதன்னா  வ ன், பாரப்்பார ்என்ப  இல்லறத்தாரான த ழ்ப் லவைர ம், அந்தணர,் 
ஐயர,்  னிவர ்என்பன ற்றத ் றந்த த ழ அ வைர ேம த்தன.  ற்காலத் ல் இவ் ரறவாணர ்
ெபய ம் அறேவ பா ன் ப் ராமணரக்்ேக பயன்ப த்தப்பட்டன.

ைட ேவந்தர ்என்ற  ேசர ேசாழ பாண் யைர : உல  என்ற  உயரந்்ேதாைர.

     [ஆ  +  ைற - அ ைற. வாழ் (த. .); → வாழ்த்  ( . .,  த.ெதா.ஆ .);.]

அ ைம

அ ைம1 aṟumai, ெப. (n.)

   நிைல ன்ைம, நிைலயாைம; instability, transience.

     "அ ைம ல் ல தன்ைன யாெமனக் க " (ேதவா. 4.33 : 3);.

     [அ  → அ ைம = அ ந்தன்ைம, நிைல ன்ைம. 'ைம' பண்.ெப. ஈ .]

 அ ைம2 aṟumai, ெப. (n.)

   1. ஆறா க் ந் தன்ைம; the state of being six.

   2. ஆ ; six.

ம. அ  : க. அ ெம.

     [ஆ  → அ  + ைம (பண்.ெப. ஈ );.]

 அ ைம aṟumai, ெப. (n.)

   ஆறாம்நாள் (சஷ் );; sixth day.

     [ஆ →ஆ -அ ைம]

அ வைகசச்க்கரவ
ர்த் கள்

 
 அ வைகசச்க்கரவரத்் கள் aṟuvagaiccaggaravarttigaḷ, ெப. (n.)

   அரிசச்ந் ரன், நளன்,  ந்தன்,  ரவன், சகரன், காரத்்த ரியன் என் ம் அ  ேபரரசர ்
( வா.);; the sixemperors, viz., Ariccandiran, Nalan, Mušukundan, Prüravari, Sagaran, Kärttaviriyan.

     [ஆ  + வைக - அ வைக. Skt. cakravarti → த. சக்கரவரத்்  = ேபரரசன்.]

அ வைகசச்ரக்

 
 அ வைகசச்ரக்  aṟuvagaiccaraggu, ெப. (n.)

   நந் ப் , அரப்ெபா , அப் ப்ெபா , தாளகம், கா க்கட் , நாகக்  (நாகரசம்); என் ம் அ வைக 
ம ந் ப் ெபா ள்கள்; a group of drugs, viz., nandi salt, iron filings, appu powder, orpiment, catechu and zinco - mercury 
(சா.அக.);.

     [ஆ  + வைக - அ வைக.]

சரக்  பாரக்்க;see šarakku.
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அ வைகசெ்சயனீ
ர்

அ வைகசெ்சயனீர ்aṟuvagaicceyaṉīr, ெப (n.)

   1. ெவ ப்  உ ம்ேபா ,  ,  னம், ெவண்காரம்,  நீர,் சாரம் (நவாசச்ாரம்);, க ைத 
மண்ைடேயா  த யவற்ைறப் ெபா த் ப்ேபாட் க் ண் , பனி ல் ைவத்  இறக் ம் ஒ வைகச ்
ெசயனீர ்(உேராம. 500);; a solvent medium used in alchemy, obtained first by melting nitre in a pot and adding to it 
powders of six drugs, viz., blue vitriol, borax, pooneer (Saline efflorescence);, sal ammoniac and asses' skull, and then 
exposing the whole mixture to the night dew.

   2. அ ரி அல்ல  த் ரம்; urine

அ வைகத்தாைன

 
 அ வைகத்தாைன aṟuvagaittāṉai, ெப. (n.)

   ெவற்றாைன, வாட்டாைன,  ற்றாைன, ேதரத்்தாைன, பரித்தாைன, களிற் த்தாைன என் ம் 
அ வைகப் பைடகள் ( வா.);; the six constituents of an army, viz., force of spearmen, company of swordsmen, 
battalion of archers, chariot division, cavalry and elephantry.

     [ஆ  + வைக - அ வைக. தாைன = ேசைல,  ணி, ெகா , ெகா ப்பைட, பைட. ஒ.ேநா.:   = பஞ் , 
ஆைட,  ன்னணிப் பைட.   →   = ெகா ப்பைட.]

அ வைகப்பைட

அ வைகப்பைட aṟuvagaippaḍai, ெப. (n.)

   1.  லப்பைட,  ப்பைட, நாட் ப்பைட, காட் ப்பைட,  ைணப்பைட, பைகப்பைட என் ம் 
அ வைகப் பைடகள் ( றள், 762, பரிேம. உைர);; the six kinds of military forces falling under three dichotomic 
divisions, viz., hereditary force Vs. mercenary force; regiment recruited from agricultural tract Vs. regiment recruited from 
jungle tract; allied force Vs. hostile force.

     [ஆ  + வைக - அ வைக. ப  → பைட.]

பைட பாரக்்க;see padai.

அ வைகப்ேப

அ வைகப்ேப  aṟuvagaippēti, ெப. (n.)

   த ழ் ம த் வப்ப , அ வைகக் கைரக் ங் கற்கள் (அல்ல  மாைழ மண்கள்);; acc. to Tamil Siddhars' 
Science, the six kinds of mineral solvents (or ores); (சா.அக.);.

அ வைகப் ேப கள்:

   1. அன்னேப  (ேசா  கைரப்பான்);; copper sulphate, the solvent of rice food.

   2. மா சேப  (ஊன் கைரப்பான்);; a mineral solvent of flesh or meat.

   3. ெசாரண்ேப  (ெபான் கைரப்பான்);; that which dissolves gold.

   4. அஸ் ேப  (என்  கைரப்பான்);; a mineral which is capable of dissolving bones.

   5. --

   6. சகஸ்ரேப  (ஆ ரங் கைரப்பான்);; solvent of a similar nature that could dissolve many substances (சா.அக.);.

ஐந்தாவ  ேப  (கைரப்பான்); சா. அகர த ற் ெசால்லப்பட ல்ைல.

     [ஆ  + வைக - அ வைக. Skt bhEdin → த. ேப .]

சா.அக. 'solvent' என்  த் ப்பதால், 'கைரப்பான்' என்  ெமா ெபயரக்்கப்பட்ட . 'ேப ' என் ம் 
வடெசாற்  'மாற்  அல்ல  ேவ ப ப்பான்' என்பேத ெபா ள்.
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அ வைகமானங்க
ள்

அ வைகமானங்கள் aṟuvagaimāṉaṅgaḷ, ெப. (n.)

   ப மக் கைல ற் ைகயாளப்ப ம் நீளம், அகலம், கனம் அல்ல  உயரம்,  ற் , இைட (ெவளி);, 
அடக்கம் என் ம் அ வைக அள கள்; the six kinds of dimensions observed in sculpture.

நீள அகல அள கேளா  கன அள ம் இன் யைமயாததா ம். இைதக் கனமானம் என்பர.்

அத் டன் ப மத்ைதச ் றப்பாக அைமத் ட, ேம ம் ன்  அள கள் ேதைவப்ப ன்றன. 
உ ப் களின் ற்றள , ஒர ்உ ப் ற் ம் மற்ேறார ்உ ப் ற் ம் உள்ள இைடெவளி அள ,  ப் ட்ட 
எல்ைல ந்  ப மத் ன் ன் ப் க ம் ன் ப் க ம் அடங் க் ம் அடக்க அள  
ஆ ய இம் ன் ம் ப மக் கைலஞரக் க் ப் பயனளிக் ம் அள களா ம்.

ேமற் ப் ட்ட ஆ வைக மானங்க ம் ......... ன்வ மா  வழங் வ ன்றன.

     'நீளத்ைத மானம் என் ம், அகலத்ைதப் ரமாணம் என் ம், உயரத்ைத உன்மானம் என் ம், 
ற்றளைவப் பரிமாணம் என் ம், இைட அளைவ உபமானம் என் ம், அடக்க அளைவ லம்ப மானம் 

என் ம் ற ேவண் ம்' ( . ெச. பக். 184);.

     [ஆ  → அ  ( .ெப.எ.); + வைக + மானம். வ  → வைக. 'ஐ' பண்.ெப. ஈ . மா → மானம் (அள );. 
மாத்தல் = அளத்தல். 'அனம்' பண்.ெப. ஈ .]

ரமானத்ைதப் றமானம் என் ம்,  ற்றளைவப் பரிமானம் என் ம், உபமானத்ைத உவமானம் 
என் ம் வழங் ன் ய த ழாம். பரிதல் = வட்டமாதல்,  ற் தல். எ- : பரி , பரிசல். 'உன்மானம்' 
ெதன்ெசால் மா ம். உன் தல் = உயரத்ல், எ தல். அடக்க அளைவ 'அடக்கமானம்' என்ேற 
ெசால்லலாம். மானம் என் ம் ெதன்ெசால் வடெமா ல் ரகரத் ன் ன்வ ம்ேபா , நகரம் 
ணகரமாகத் ரி ம்.

அ வைக த் ரம்

அ வைக த் ரம் aṟuvagaimūttiram, ெப. (n.)

   மாந்தன், ஆ , மா , க ைத த ய அ  வைக ரிகளின் த் ரம்; the urine of human beings and 5 
animals such as sheep, cow, ass, etc. (சா.அக.);.

     [ஆ  + வைக - அ வைக. ேமாள் +  ரம் - ேமாட் ரம் → ேமாத் ரம் →  த் ரம் (ெதா.ஆ. .);. ' ரம்' 
ெதா.ெப. ஈ .]

அ வைகயரி

 
 அ வைகயரி  aṟuvagaiyarisi, ெப. (n.)

   அ னாவரி , உ வாவரி , ஏலவரி . காரே்பாகரி ,  ளவரி , ெவட்பாைலயரி  என் ம் 
அ வைகயரி கள் (சங்.அக.);; the six kinds of husked grain, viz., arunavariši, ulūvavariši, ēlavariši, karbāgarīši, 
vilavariši and vetpalaiyariši.

     [ஆ  + வைக - அ வைக. அரி → அரி  = ப ப் ஞ் யதா ப்ப .]

அ வைக ர்

அ வைக ர ்aṟuvagaiyuyir, ெப. (n.)

     "அல ல் பல்  ர வைகத ்தா ம்

மக்க ந் ேதவ ம் ரம  நரக ம்

ெதாக்க லங் ம் ேப  ெமன்ேற" (மணிேம. 30 : 56-58);.

     [ஆ  + வைக - அ வைக. உய் → உ ர ்= உடம்ைப உய்ப்ப  (ெச த் வ );.]

அ வைட

 
 அ வைட aṟuvaḍai, ெப. (n.)

   க ர ப்  (உ.வ.);; harvest (Com.u.);.

     [அ  → அ  + அைட (ஈ );. ஒ.ேநா.: ெசால் → ெசால  → ெசாலவைட.]

அ வைடேமைர

 
 அ வைடேமைர aṟuvaḍaimērai, ெப. (n.)

   அ வைடக் ப் ன் ற் யர ்களத் ற் ெப ம் உரிைமச ்சம்பளம்; emoluments of village servants and 
artisans paid at harvest time in kind or at a commuted price.
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அ வரி

 
 அ வரி aṟuvari, ெப. (n.)

   தவைண ற் ெச த் ம் வரி ( ன்.);; tax to be paid in fixed instalments.

     ['அ வரி'  ைனதெ்தாைக. அ த்தல் =  ரித்தல், வைரய த்தல்.]

அ வா-தல்

அ வா-தல் aṟuvātal,    6 ெச. . . (v.i.)

   1. ெசலவ ந்  ேபாதல் (ெநல்ைல);; to be spent, exhausted (Tn.);.

   2.  தல் (இராட.்); ; to be finished, completed.

   3. தண்டப்ப தல், ெதா க்கப்ப தல் (இராட.்); ; to be collected, gathered.

     [அ  → அ  (ெதா.ெப.); + ஆ ' '.ெதா. ெப. ஈ .]

அ வாக் -தல்

அ வாக் -தல் aṟuvākkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெசலவ த் தல் (ெநல்ைல);; to spend, use up, exhaust (Tn.);.

   2.  த்தல் (இராட.்); );; to complete, conclude, finish.

     [அ வா  (த. .); → அ வாக்  ( . .);.]

அ வாதல் பாரக்்க;see aruva-.

அ வாய்

அ வாய்1 aṟuvāy, ெப. (n.)

   1. ெவட் வாய்; opening in a cut wound.

   2. மரம் அ பட்ட இடம்; opening in timber under the saw.

   3.  ைற டம், ெவற் ைட; vacant gap, as of the Moon in its waxing phases.

     "அ வாய் நிைறந்த வ ரம் க் " ( றள், 1117);.

     ['அ வாய்'  ைனதெ்தாைக.]

 அ வாய்2 aṟuvāy, ெப. (n.)

   ஆரல் (காரத்் ைக); என் ம் ன்றாம் நாண் ன்; the 3rd lunar asterism, as consisting of six stars.

     "அ வாய் நிைறந்த ம ப் றத ்ேதாெவன" (கல்லா. 95: 9);.

     [ஆ  + வாய் - அ வாய். வாய் = இடம், உ ப் .]

     'அ வாய்' பண் தெ்தாைகப் றத் ப் றந்த அன்ெமா தெ்தாைகயாகச ்ெசால்லப்ப ம்.

அ வாய்ப்ேபா-
தல்

அ வாய்ப்ேபா-தல் aṟuvāyppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

    ற் ஞ் ெசலவாய் தல் (ெநல்ைல);; to be completely spent (Tn.);.

அரி  அ வாய்ப் ேபாய் ட்ட .

     [அ  → அ  (ெதா.ெப.); + ஆய் (இ.கா.  .எ.); + ேபா ( . .);. ' ' ெதா.ெப. ஈ .]

அ வா-தல் பாரக்்க;see aruva-.

ஆய்ப்ேபாதல் என்ப  ஆதல் என் ம் ைன ன் வ  (intensive); வ வா ம். ேபாதல் என்ப  
ைவ அல்ல  இறப்ைப (க ைவ);  ணரத்் ம் ைண ைன.
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அ வாள்

அ வாள் aṟuvāḷ, ெப. (n.)

   வ தாக ம் ெபரிதாக ம் அ க் ம் வாள்; big cutting knife, scimitar.

ம. அரவாள்

அ வாள் வைககள் :

   1. அக்க வாள் - billhook for lopping thorns and prickly pear.

   2. ெகாத்த வாள்  - butcher's knife for chopping and mincing meat.

   3. பன்ன வாள் - serrated sickle for reaping corn or harvesting paddy.

   4. பாைளய வாள் - toddy-tapper's knife for paring spathe.

   5.  சச் வாள் - big and long scimitar for cutting or chopping off the throat of a man or animal in one stroke.

   6. ெவட்ட வாள் - big scimitar for axing or chopping anything big.

     ['அ வாள்'  ைனதெ்தாைக.]

அரிவாள் என்ப  தாகக் காய்க யரி ம் மைணவாள் என் ம் அ வாள் என்ப  வ தாக ம் 
ெபரிதாக ம் அ க் ம் அல்ல  ெவட் ம் ெப வாள் என் ம் ேவ பாட தல் ேவண் ம்.

அ -தல்

அ -தல் aṟuviḍudal,    18 ெச. ன்றா , (v.t.)

   நி ைவைய ற் ந் தண் தல்; to recover completely, as arrears.

நி ைவ ய ட.

     [அ  → அ  (ெதா.ெப.); இ  + ( . .);.]

அ

 
 அ  aṟuvidi, ெப. (n.)

    ரப்்  (இராட.்);; final decision, judgement.

வழக்  அ யா ற் .

     ['அ '  ைனதெ்தாைக அ  + Skt. vidhi.]

அ ரல்

 
 அ ரல் aṟuviral, ெப. (n.)

   ைக அல்ல  பாதத் ல் அைம ம் ஆ  ரல்கள்; the occurrence of six fingers in a hafid or six toes in a foot 
(சா.அக.);.

க. அ ெவரல்

அ

அ  aṟuvu, ெப. (n.)

   1. நீரவ்ற் ய கால் (இ.வ..);; dry channel in a tank or well (Loc.);.

   2. கைட ப் ப  (இராட.்);; end of an object, final phase of an affair.

   3.  ,  ைம; whole, sum total.

     "ெபான்ெனலா ம ெகாண்  வாங் ன்" ( ைள. நரி பரி. 6);.

     [அ  → அ . ' ' ெதா.ெப. ஈ .]
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அ ைவ

அ ைவ 1 aṟuvai, ெப. (n.)

   1. ஆைட; cloth, garment.

     " ரி  ல ைவயர"் (ப ற் ப். 34:3);.

   2. அ ப்  ம த் வம்; surgery (சா.அக.);.

   3. அ த்த ன் அ வாய்க்  இ ம் ம ந் ; a medicine applied to the wound after operation (சா.அக.);.

   4.  த் ைர ெயன் ம் 14ஆம் நாண் ன் ( ங்.);; the 14th lunar asterism.

ம. அ வ ; க. அ ெவ.

     [அ  → அ ைவ. 'ைவ' ெதா.ெப. ஈ .]

 அ ைவ2 aṟuvai, ெப. (n.)

   ேதாளி ம் உ ; net or hoop suspended from the shoulder.

     " வன்ேம ல ைவ ம்" ( லப். 10:98);.

     [ஒ கா. உ  → உ ைவ → அ ைவ. ஒ.ேநா : உ  → உ .]

அ ைவ ல்

 
 அ ைவ ல் aṟuvainūl, ெப. (n.)

   அ ைவ ம த் வம்பற் ய ெபாத்தகம்; a book on Surgery.

     [அ  → அ ைவ +  ல்.  வல் →  ல்.]

அ ைவயர்

அ ைவயர ்aṟuvaiyar, ெப. (n.)

    ணிெநய்ேவார,்  ணி ற்ேபார;் weavers, cloth dealers.

     "வண்ண வ ைவயர ்வளந் கழ் ம ம்" (மணிேம. 28:53);.

ம. அ வயர்

     [அ  → அ ைவ + அர ்(ப.பா. ஈ );.]

அ ைவவாணிகன்

அ ைவவாணிகன் aṟuvaivāṇigaṉ, ெப. (n.)

   1.  ணி ற்பவன்; cloth merchant.

   2. ம ைர அ ைவ வாணிகன் இளேவட்டனார ்(அகநா. 124);; Ilavéttandr, a cloth merchant of Madurai.

     [அ ைவ + வாணிகன். வாணிகம் → வாணிகன். 'ன்' (அன்); ஆ.பா. ஈ .]
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அைற-தல்

அைற-தல் aṟaidal,    2 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. அ த்தல்; to beat, strike, slap.

     "அைறந்த கற் ணிைட வந்தாய்" (பாரத.  ட.் 41);.

   2. பைறெகாட் தல்; to beat, as a drum.

     "அைறபைற யன்னர ்கயவர"் ( றள், 1076);.

   3. கடா தல்; to hammer, as a nail.

     "நிைனப் ைட தயத் தாணி யைறந்த ம்" (இர . இந் ம . 85);.

   4. மண்ென ந்  கட் தல்; to construct, as a mud wall by slapping the mud on.

மண் வர ்நா பைட யைறந்ேதன்.

   5.  ண் த்தல்; to cut in pieces, hack. (ெதால், ெபா ள். ெசய். 155, ேபரா. உைர);.

   6. ெசால் தல்; to state, relate, utter, declare, narrate.

     "ஆைசபற்  யைறய ற்ேறன்" (கம்பரா.  றப் ப்பா . 4);.

-, 2 ெச. .  . (v.i.);

   1. ஒ த்தல்; to sound.

     "அைற கழல் ரர"் (ைநடத. நாட் . 13);.

   2. அைல காற்  த யன ேமா தல்; to beat upon, as wind, as waves, dash, as a mountain torrent.

     " ரசைற  மாக்கடல் காெரன வாரத்்தன" ( வக. 2168);.

அைற

அைற1 aṟai, ெப. (n.)

   1. அ ; beat, blow, slap (ேச . ேவதாள.43);.

   2. ேமா ைக ( டா.);; dashing, as of waves against the shore.

   3. அைல ( டா.);; wave.

   4. ஓைச; sound.

   5. ெசால்; word, as spoken.

     "ெமா ள  ளம்பைற" (நன். 458);.

   6.  ைட; reply.

     "ெசால் வார ்தமக்கைறேயா ெசால்ெலாணாேத" ( .  .  பக். 8 : 14);.

-, இைட. (int.);

   1.  ன்ப ன்ைமையக் க் ம் இைடச ்ெசால்; an exclamation expressive of the feeling of security.

     "அைறெயனத் ரி மாய்ெபாற் ல்" ( வக. 2180);.

   2. ஓர ்உவம ; a particle of comparison.

     " ம்பைற மணித்ேதா ய " (மணிேம. 20:107);.

ம. அற ; க. அெர ; ெத. அ  ; ெகாலா. ரத்த் ;  . ரசப்.

ன்ப ன்ைம அல்ல  பா காப் க் ப்ைப, நச் னாரக்் னியர ்'பத் ராலாபனம்' என் ம் 
வடெசால்லாற் த் ள்ளார.் அ  பத்ர (bhadra); + ஆலாபந (ālāpana); என்  ரி ம்.
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அைறபவனா

அைறபவனா  aṟaibavaṉāti, ெப. (n.)

   ெவண்கார ள்ளி; garlic, Allium sativum (சா.அக);. stone

     "ம  படவைற......... யைரக் நர"் (பரிபா. 10: 83);.

   6. உள்  ( டா.);, அரங் ; room, apartment, chamber, cell.

   7.  ; house.

     "ஐவர ்மாள வரக்கைற ெயரித்தல் ேகளா" ( ரம் . கண்ணன்மண. 111);.

   8.  ள்ைளப்ேபற்  ; lying-in room.

அவள் எத்தைனேயா அைற காத்தவள்.

   9. பாசைற; place of encampment.

     "இடாஅ ேவணி யலைறக் ல்" (ப ற் ப். 24:14);.

   10. மைலக் ைக ( டா.);; cave.

   11.  ரங்கம்; a subterranean passage, excavation for blasting a structure.

     "ெபாய்யைறவாய்ப் கப் ெபய்த மல்லர"் ( வ். ெபரிய . 2 5 : 5);.

   12. ெபட் ன் உட்ப ; a compartment, as of a box.

   13. ேமைச ைவ; drawer, as of a table.

   14. நிைலப்ேபைழ ட் ரி ; a compartment, as of a cabinet, pigeon hole.

   15. கண்ணைற (சா. அக.);; cell.

அைறக்கட்டைள

அைறக்கட்டைள aṟaikkaṭṭaḷai, ெப. (n.)

   1. ேகா ல் நிற்றப் (நித் யப்); ப த்தரப் பண்டங்கள் ைவக் ம் இடம்; temple Stores (R.T.);.

     "ெசய் மைறக் கட்டைளயார ்வந்தால்" ( ற . 280-1);.

   2.  லகாலம் பய கரந்்  (அ ப த் ப்);  ன்  ேகா க்  ம்ப  அளிக்கப்பட்ட இைற  
நிலம்;     [அைற + கட்டைள.]

அைறக்கட்டைளம
◌ானியம்

 
 அைறக்கட்டைளமானியம் aṟaikkaṭṭaḷaimāṉiyam, ெப. (n.)

   ேகா க்  டப்பட்ட இைற  நிலம்; land granted to a temple rent-free for the performance of certain 
religious services.

     [அைற + கட்டைள + மானியம்.]

அைறக்கட்

அைறக்கட்  aṟaikkaṭṭu, ெப. (n.)

   1.  ட் ன் உட்ப ; room, apartment.

   2.  ழாப் பந்தல்; temporary shed for the idol, constructed during festival occasions (W.);.

     [அைற + கட் .]

அைறக்கணக்

 
 அைறக்கணக்  aṟaikkaṇakku, ெப. (n.)

   சரக்கைறக் (உக் ராணக்); கணக் ; store account.

அ க்கணக்  என்ப  ெகாசை்சத ் ரிபான இடவழக் .

     [அைற + கணக்  அைற = சரக்கைற.]
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அைறக்க த்தல்

 
 அைறக்க த்தல் aṟaikkaḻittal, ெப. (n.)

    ள்ைளப்ேபற்றைற னின்  தாய் ெவளிவ தற் ரிய சடங்  (இ.வ.);; ceremony performed when a woman 
comes out of the lying-in chamber after delivery (Loc.);.

     [அைற + க த்தல்.]

அைறக் ைர

அைறக் ைர aṟaikārai, ெப. (n.)

   பாத் கட்  நீரப்ாய்ச்  வளரக்்கப்ப வ ம், எல்லாரா ம் ெப வழக்காக உண்ணப்ப வ ம், உடல் 
நலத் ற்ேகற்ற ம், ம ந் க் ைரயாக எண்ணப்ப வ மான இைலக் க  வைக; a wholesome pot-herb, 
an edible greens very commonly eaten and considered to be a medicinal food, Amaranthus tristis.

     "அைறக் ைர நல் த் ம்" ( மந். 160);. ெபா வாக உண ற் ப் பயன்ப த் ம் ஒ  வைகப் 
பத் யக் ைர. இ  ஊைத (வாதம்);, ேகாைழ (கபம்);,  ளிரச்்  ( தம்);  த யவற்ைறப் ேபாக் ம்;

 a vegetable green used generally in food and also in diet, round-headed amaranth; garden spinach, Amaranthus tristis alias 
Amaranthus gangeticus.

 It is useful in rheumatic complaints and' phlegmatic diseases, and it also removes chillness from the system.

ம. அறச் ர, அறக் ர.

     [அைற = பாத் . பாத் களில் வளரக்்கப்ப வதால் அைறக் ைரெயனப்பட்ட .]

அ க்க  அல்ல  தைழக்கத்தைழக்க அ  வாளால் அ க்கப்ப ங் ைர அைறக் ைர ெயன்  
ெகாள்ள ம் இட ண் . ஆ ம் பாத் க் ைர ெயன்பேத கப் ெபா த்தமாம். 'அைறக் ைர 

பாத் , அழ ண்  மன ல்ைல' என் ம் கைத ேநாக்கத்தக்க . ேவ  ல ைரக ம் 
பாத் களில் வளரக்்கப்ப ம், அைறக் ைரேபால் அத் ைண ஒ ங்காக வளரக்்கப்படாைம 
அைனவ ம் அ ந்தேத.

அைறக் ைரக்காய்

 
 அைறக் ைரக்காய் aṟaikāraikkāy, ெப. (n.)

   ெவள்ளரிக்காய் (ேசலம்);; tender cucumber (Sm.); (ெச.அக.); – cucumber, Cucumis sativus (சா.அக.);.

     [அைற +  ைர - காய்.]

அைறக் ைரெய
ண்ெணய்(ைதலம்)

 
 அைறக் ைரெயண்ெணய்(ைதலம்) aṟaikāraiyeṇīeytailam, ெப. (n.)

   அைறக் ைர ைத னின்  இறக்கப்ப ம் ம ந்ெதண்ெணய்; a medicinal oil extracted from the seeds of 
Amaranthus fristis.

     [அைற +  ைர + எண்ெணய்.]

அைறக் ைர ைத

அைறக் ைர ைத aṟaikāraividai, ெப. (n.)

ந்தைல வளரக்் ம் எண்ெணய் இறக்கப்ப ம் அைறக் ைர த் ;seeds of Amaranthus tristis from which a 
hair-oil is extracted.

     "அைறக் ைர நல் த் ம்" ( மந். 160);.

     [அைற +  ைர +  ைத.]

அைறக் ழந்ைத

 
 அைறக் ழந்ைத aṟaikkuḻndai, ெப. (n.)

    ள்ைளப்ேபற்றைற னின்  ெவளிவராத ழந்ைத; new born infant, as the baby still inside the lying-in room.

     [அைற +  ழந்ைத.]
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அைறகாரன்

 
 அைறகாரன் aṟaikāraṉ, ெப. (n.)

   ேகா ல் சரக் கைறக்காரன் (உக் ராணக்காரன்);; temple store-keeper.

     [அைற + காரன். காரம் → காரன்.]

காரன் பாரக்்க;see karam.

அைற ைற

அைற ைற aṟaiguṟai, ெப. (n.)

   1. ேதைவ; want, necessity.

   2.  ன்பம்; trouble, distress.

க. அெரெகாெர

     [அ  → அைற.   →  ைற. 'ஐ' ெதா.ெப. ஈ . 'அைற ைற' எ ைக மர ைண ெமா .]

ற் ப்ெபறாைம ெயன் ம் ெபா ளில் வழங் ம் அல்ல  எ தப்ப ம் அைற ைற என் ஞ்ெசால், 
அைர ைற என்பதன் வழக் த் ரிபான வ உச ்ெசால்லா ம்.

அைற ைறபார்-
த்தல்

அைற ைறபார-்த்தல் aṟaiguṟaipārttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ப பாரத்்தல், ெசப்பனி தல் (இ.வ.);; to carry out repairs (Loc.);.

அைற ைற பாரக்்க;see arai-kurai.

     [அ  → அைற.   →  ைற 'ஐ' ெதா. ெப. ஈ . 'அைற ைற' எ ைக மர ைணெமா .]

அைற -தல்

அைற -தல் aṟaiāvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேபா க்கைழத்தல்; to challenge, summon to a combat.

     "அ ைனயானைற  ன ன்" ( . ெவ. 4 : 7, ெகா );.

   2. வ யக் யைழத்தல்; to make a compelling call.

     "அந்தணனா யைற  ட ம்" ( வாச. 8 : 1);.

     [அ  → அைற. 'ஐ' ெதா.ெப. ஈ .   →  .]

அைற -தல்

அைற -தல் aṟaiāṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அைற தல்; to challenge.

     ' ரவ் ணத் ேல வா  ைகயாேல ெந க் ண்  ேபானவர ்இப்ேபா  இப்ப த் ெதளிந்  வந்  
அைற ற இ ' (ஈ , 1. 4:9);.

அைறெசய்-தல்
அைறெசய்-தல் aṟaiseytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ த் த் ண்டமாக்கல்; to cut into thin slices, to slice (சா.அக.);.

அைறத்

 
 அைறத்  aṟaitti, ெப. (n.)

   க க்காய்; chebulic myrobalan (சா.அக.);.

அைறநன்

அைறநன் aṟainaṉ, ெப. (n.)

   அ ப்பவன்; one who reaps, reaper.

     "அைறநர ்க ம் ற் ெகாண்ட ேத ம்" ( றநா. 42 : 14-15);.

     [அைற ன்றான் ( ைனயா. ெப.); → அைற ன்னான் → அைற னான் → அைற னன் → 
அைற நன் → அைறநன்.]

அைறநீ

 
 அைறநீ  aṟainīli, ெப. (n.)

   ெகாத்தமல் ; coriander, Coriandrum sativum (சா.அக.);.
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அைறப் ள்ைள

 
 அைறப் ள்ைள aṟaippiḷḷai, ெப. (n.)

   அைறக் ழந்ைத (இ.வ.);; baby, only a few days old and not yet brought out of the lying-in chamber.

     [அைற +  ள்ைள.]

அைறப் ைர

 
 அைறப் ைர aṟaippurai, ெப. (n.)

   அைற ; (நாஞ்.);; room (Näfi.);.

     [அைற +  ைர.]

அைறேபா-தல்

அைறேபா-தல் aṟaipōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   1.  ழ க்கப்ப தல்; to be corrupted or seduced, as an army by the enemy.

     "அ ன் றைற ேபாகா தா " ( றள்,764);.

   2. ம ெகட்ட தல்; to be bewildered, to become non-plussed, be ruined.

     "அ வைற ேபா ய ெபா ய  ெநஞ்சத் " ( லப். 20:25);.

     [அைற (ெதா.ெப.); + ேபா ( . .);.]

அைறேபாக்

அைறேபாக்  aṟaipōkku, ெப. (n.)

   1. ம ெகட்ட ைக; being bewildered, non-plussed, being ruined.

     "கள் ண்டல் காம ெமன்ப க த்தைற ேபாக் ச ்ெசய்வ " ( ைள. மாபாதக. 26);.

   2. தப் ைக, ஒ ங் ைக; escape.

     "அைறேபாக் ெகா யக் ல ம் வைளஇ" (ஞானா. 46:14);.

     [அைறேபா → அைறேபாக்  (ெதா.ெப.);. 'ேபா'  . . ' ' ெதா.ெப. ஈ . இனி, ேபா → ேபா  → ேபாக்  
என் மாம்.]

அைற ைற -
தல்

அைற ைற -தல் aṟaimuṟaiyiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

    ைற ெதரி த்தல்; to ventilate one's grievances, state one's wants (W.);.

     [அைற +  ைற . அைற =  ைற. 'இ '  . .]

அைற -தல்

அைற -தல் aṟaiyiḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அைற தல்; to challenge.

     "மாரிைக ேய  யைற ங் காலத் ம்" ( வ். இயற்.  த். 19);.

     [அைற ( த.ெதா.ெப.); + இ  ( . .);.]

அைற னாம்

 
 அைற னாம் aṟaiyiṉām, ெப. (n.)

   ேகா ல் அைறகார க்  ட்ட மானியம் (இராட.்);; rent-free land, granted for the services of the store-keeper in 
a temple.

     [அைற + U. இனாம் = நன்ெகாைட.]
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அைறேயா

அைறேயா aṟaiyō, இைட (int.)

   1.  ைற ம் ெசால்; an exclamation expressive of complaint, of disappointment.

     "அைறேயா  த வரிேத" ( வ். இயற்.  த். 10);.

   2. ெவற்  ம ழ்ச் கைளப்பற் ய ப் ச ்ெசால்; an exclamation expressive of victory of.joy.

     "அைறேயா வ வாரக்் " ( வாச. 47:5);,

     "ஐேயா கண்ண ரான் அைறேயா னிப்ேபானாேல" ( வ்.  வாய். 5.1:1);.

   3. ஒ  வஞ் னெமா ; an exclamation or oath used in wager.

     "அைறேயா வரிைவவரி ெந ங்க ெணாக் ைலயால் வா  நீலம்" ( வக. 2514);.

     [அைற (ெதா.ெப.); + ஒ (இைட.);.]

அைறெயன் ம் ெசால், ெவன்றவன் ேதாற்றவைன அைறந்தைதயாவ , ெப ம் ேபற்றாற் 
ெப ம ழ்ச் ற்றவனின் ேபற்  வாய்ப்ைபயாவ  உணரத்் ம். அ த்  ட்டான், 
ேதாற்க த் ட்டான் என்பன ஒ வைனெயா வன் ெவன்ற ெசயைல ம், அவ க்  நல்ல அ  
அ த்த  என்ப  ஒர ்அரிய ேபற்ைற ம், உணரத்் தல் காண்க. 'ஒ' என்ப  பலர ய ஒ வைதக் 

ப்ப .

அைறேயாைல

அைறேயாைல aṟaiyōlai, ெப. (n.)

   வைரயைற ெசய் ம் பட்டயம் (சாஸனம்); (S.I.I. iii, 161);; document with certain specifications.

     [அ  → அைற = வைரயைற. 'ஒைல' ஆ .]

அைறவ த்தல்

அைறவ த்தல் aṟaivaguttal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ைரேயா தல் (பரராசேச. 230);; to become fistulous, as an ulcer.

     [அ  → அைற. ப  → வ .]

அைறவாசல்

 
 அைறவாசல் aṟaivācal, ெப. (n.)

   ேகா ல் சரக்கைற (இ.வ.);; temple store-room (Loc.);.

அைறவாசல்

 
 அைறவாசல்  aṟaivācalmūṭi, ெப. (n.)

    க்ேகாட ்காலத் ல் உள் ட்  வாசைல அைடத் ைவக்க உத ம் ச ரக் ர ்(ெநல்ைல);; a rectangular 
shutter made of clay and hay, used for closing the door of an inner room during the time of arson or conflagration (Tn.);.

     [அைற + வாசல் +  . வாய் → வாயல் → வாசல்.   →  . 'இ'  . த. ஈ .]

அைறவா க் ளி

 
 அைறவா க் ளி aṟaivāṭikkiḷi, ெப. (n.)

   ெபான்னாங்காய்; soap-nut, Sapindus emarginatus (சா.அக.);.

அைறவாய்

அைறவாய் aṟaivāy, ெப. (n.)

   கணவாய்; mountain pass.

     "உலக ைடக  யைறவாய்" ( றநா. 175 : 8);.

     [அைற = பாைற, மைல. வாய் = வ . இனி, மைல ைட அ க்கப்பட்ட வாய் அைற வாய் எனி மாம்.]

அைற ட் க்காரி

 
 அைற ட் க்காரி aṟaivīṭṭukkāri, ெப. (n.)

    ள்ைளெபற்  ெவளிேயறாத ெபண்; a woman in confinement (சா.அக.);.

     [அைற +   + காரி. காரன் (ஆ.பா. ஈ ); - காரி (ெப.பா. ஈ );.]
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அைற ட் க் ழந்
ைத

அைற ட் க் ழந்ைத aṟaivīṭṭukkuḻndai, ெப. (n.)

   1. அைறக் ழந்ைத பாரக்்க;see arai-k-kulandai.

   2. பத் ப் ப ைனந் நாட்பட்ட ழ ; a child about 10 to 15 days old (சா.அக.);.

     [அைற +   +  ழந்ைத.]

அைற ட் ேநாய்

 
 அைற ட் ேநாய் aṟaivīṭṭunōy, ெப. (n.)

    ள்ைளெபற்ற அைற னின்  தாய் ெவளிேய  ன்ேப ேதான் ம் ேநாய்கள், அைவயாவன: இ  
(சன்னி);, காய்சச்ல் ( ரம்);, நாட்பட்ட வ  ( ராணி);  த யன; diseases cropping up during the period or state 
of confinement, such as, puerperal sepsis, fever, chronic eclampsia, etc. (சா.அக.);.

     [அைற +   + ேநாய்.]

அைற

அைற  aṟaivīṭu, ெப. (n.)

   1. அைற; room, chamber (W.);.

   2. உள்ளைற (இ.வ.);; inner room (Loc.);.

   3.  ள்ைளப்ேபற்றைற; lyinging room, the house for delivery (சா.அக.);.

   4. மைடப்பள்ளி; kitchen of a temple (J.N.);,

அேறாதகம் (வாைழ);, அேறாதயம் ( ைர); என்  சா.அக.  த் ப்ப  ெதன்ெசால்லாகத் 
ெதரிய ல்ைல.

அன்

அன்1 aṉ,  . .ெப.எ. (demons. adj.)

   அன்னன், அன்னள், அன்னர,் அன்ன , அன்ன என் ம் ேசய்ைமச் ட்  அல்ல  ஒப் ைம த்த 
ெசாற்களின் தனிைல; base or stem of the words annan, annal , aրըar, aրոadu, and aրըa, signifying remoteness or 
similarity.

ம., க. அன்.

     [அ (ேச. .); → அன்.]

அன் என் ம் ேசய்ைமச் ட்ட , ஒப் ைம க் ம்ேபா  தன் ட் த்தன்ைமைய இழந்  நிற் ம்.

 அன்2 aṉ, இைட. (part.)

   1. ெபயரீ ; noun suff.

 masc. sing. Suff.

   எ- . அவன், ம தன், மைலயன், ெசய்பவன். (ஆ); அஃ ைண ெயா ைமப் ெபயரீ ; neut. sing. suff.

எ-  : ெமா யன் (ெப ம்ேபன்);, அணில்வரியன் (ெவள்ளரிக்காய்);.

   2.  ைன ற் ; verb-ending

     (அ); ஆண்பாற் படரக்்ைக ைன ற் ;

 suf. of the rational class in the 3rd pers. sing. masc.

   எ-  : அவன் வ வன். (ஆ); தன்ைமெயா ைம ைன ற் ; suff. of the lst pers. sing.

எ-  : யான் வ வன்.

அன்பகம்

 
 அன்பகம் aṉpagam, ெப. (n.)

   ச த் ரப்பாைல (சங்.அக.);; elephant creeper —

   ச த் ர ேசா ப் ண் ; canvolvulus, Cissampelos pareira (சா.அக);.

ச த் ரப் பாைலையக் கடற்பாைல ெயனலாம்.
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அன்பகர்

 
 அன்பகர ்aṉpagar, ெப. (n.)

அன்பகம் பாரக்்க;see anbagam.

     [அன்பகம் → அன்பகர.்]

அன்பர்

அன்பர1் aṉpar, ெப. (n.)

அன்பகம் பாரக்்க;see anbagam.

     [அன்பகம் → அன்பகர ்→ அன்பர.்]

 அன்பர ்2 aṉpar, ெப. (n.)

   நண்பர;் friends.

அன்பரசீப்

 
 அன்பரீசப்  aṉparīcappū, ெப. (n.)

   மலரந்்த ளிஞ் ல் ண்ணாம் ; quick lime (சா.அக.);.

அன்பரசீம்

 
 அன்பரீசம் aṉparīcam, ெப. (n.)

    ளிஞ்சல்; bivalve shell (சா.அக.);.

அன்பன்

அன்பன் aṉpaṉ, ெப. (n.)

   1. நண்பன், ேதாழன்; friend, companion.

   2. கணவன்; husband.

     "அன்பைனக் காணா தல ெமன் ெனஞ் சன்ேற" ( லப். 18:17);.

   3. பத்தன்; pious man, devotee.

     " ர ்நகரந்ம் க் கன்ப னாய்" ( வ். கண்ணி ண். 11);.

ம. அன்பன் ; Pers. Ahbab ; F. ami.

     [அன்  → அன்பன்.]

அன்பனா

 
 அன்பனா  aṉpaṉāti, ெப. (n.)

   கணவன்ேம ண்டா ம் காம ேம ட் னா ம், என் ங் கல ேலேய 
எண்ணங்ெகாண் ப்பதனா ம், ெபண் ரக்் ண்டா ம் ரேநாய்; hysteric fever mainly in young women, 
due to excessive passion towards their lovers, or to a morbid desire for sexual intercourse, or to lack of control over emotions.

அன்

அன்  aṉpili, ெப. (n.)

   அன் ல்லாதவன்; one who is devoid of love or affection.

     "அன்  ெபற்ற மகன்" (க த். 86 : 34);.

     [அன்  + இ . இல் → இ. . 'இ '  .  த. ஈ .]
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அன்

அன்  aṉpu, ெப. (n.)

   1. ெதாடர் ைடயார ்மாட்  உண்டா ம் பற் ; love, attachment.

     'அன்ெபாத்த அவர'் (பரிபா. 6 : 21, உைர);.

   2. ேநசம்; affection, friendship.

   3. அ ள், இரக்கம் ( ங்.);; grace, compassion.

   4. பத் ; devotion, piety.

     "நரேரா ெடாத் த் ரிபவரக்் கன் ெசய்வார"் ( ற். 80);.

   5. எல்லார ்மாட் ம் இயல்பாக ள்ள பற் ; natural love towards. all.

     "அன் ைடயார ்அன்  ரியர ் றரக்் " ( றள், 72);.

ம., க. அன்  ; ெத. அ  ;  . அங் .

     [ஒல் → அல். அல் தல் = ெபா ந் தல். அல் +   - அன் . ' ' பண்.ெப., ெதா.ெப. ஈ . ஒ.ேநா. : ெதல் +   - 
ெதன் , நல் +   - நன் , வல் +   - வன் . அன் , உள்ளம் ஒன் ப் ெபா ந் வதன் ைளவாதலால் அப் 
ெபயர ்ெபற்ற . ஒ.ேநா. : ஆரத்ல் = ெபா ந் தல். ஆர ்→ ஆர்  → ஆரவ்ம் = அன்  ; ஆவெலா  ய 
பற் ள்ளம்.]

அன் ர்-தல்

அன் ர-்தல் aṉpuārtal,    2 ெச. . . (v.i.)

    க ேந த்தல்; to abound in affection for, love intensively.

     " ராைனப் பணிந்தன்  ரவ்ாமேரா" (பாரத ைகப். காப் . 1);.

     [அன்  +  ர.்  ரத்ல் =  தல். " ரப்் ங் க ம் உள்ள  றக் ம்" (ெதால். ெசால். உரி. 16);. "சால 
தவ நனி ர ்க  கல்" (நன். 456);.]

அன் ைடக்காமம்

அன் ைடக்காமம் aṉpuḍaikkāmam, ெப. (n.)

     "ஐந் ைண ைடய. தன் ைடக் காமம்" (நம் யகப். 4);.

     [அன்  + உைட + காமம். உைடய ( .ெப. எ.); → உைட.]

காமம் பாரக்்க;see kamam.

அன் சம் 
( ஷம்)

 
 அன் சம் ( ஷம்) aṉpuvisamvišam, ெப. (n.)

    டா ப்  (நாத ப் );; a kind of salt prepared from female menstrual fluid, a solvent medium (சா. அக.);.

     [அன்  + Skt. visa → த.  சம்.]

அன் ேவணிைக

 
 அன் ேவணிைக aṉpuvēṇigai, ெப. (n.)

   ெசம்பாவடை்ட; a red variety of the plant pavattai, Pavetta indica (சா.அக.);.

அன்மதம்

 
 அன்மதம் aṉmadam, ெப. (n.)

   கன்மதம் ( ைவ); ; rock alum (Pond);.

     [கல் + மதம் – கன்மதம் → அன்மதம்.]
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அன்மயம்

அன்மயம்1 aṉmayam, ெப. (n.)

   மா , ம ப் ; opposition, contradiction.

     "உைரத்த  நல் ைரக் கன்மய ல்ைல" (கம்பரா.  த்த. ம த் . 92); (ெச.அக.);.

ைவ.  . ேகாபால ட் ணமாசாரியா ைர ல், 'அன்வயம்' என்ற பாடம் ெகாள்ளப்பட் , ெபா த்தம் 
என்  ெபா ைரக்கப்பட் ள்ள . அன்ைமயம், அன்மயம் என்பன பாடேவ பா களாகக் 
காட்டப்பட் ள்ளன.

 அன்மயம்2 aṉmayam, ெப. (n.)

   ஐயம் (சந்ேதகம்);, ஐ ற  ( ந்தா.நி.);; doubt.

இ ம் ன்ன ம் ஒ  ெசால்லாகேவ ப் ம் இ க்கலாம்.

அன்ைம

அன்ைம aṉmai, ெப. (n.)

   1. அல்லாைம, ஒன்  இன்ெனான்றா ராைம, இன்ைம னின்  ேவ பட்ட ; reciprocal negation or 
difference, negation of identity, dist. f. inmai.

     "தன்ைம ட்ட ம் உரிதெ்தன ெமா ப

அன்ைமக் ள  ேவ டத் தான" (ெதால். ெசால்.  ள , 25);.

   2.  ைம; evil.

     "அன்ைம க ந் தவவ யால்" (ேச .  த் ர.் 8);.

     [அல் → அன்ைம → 'ைம' பண்.ெப. ஈ .]

அன்ெமா

அன்ெமா  aṉmoḻi, ெப. (n.)

   1. அன்ெமா த் ெதாைக பாரக்்க;see an-moli-t-togai.

     "ஐந்ெதாைக ெமா ேமற் றெதாகல் அன் ெமா " (நன். 369);.

   2.  றெமா ; backbiting, slander.

     [அல் + ெமா  - அன்ெமா .]

அன்ெமா த்ெதா
ைக

 
 அன்ெமா தெ்தாைக aṉmoḻittogai, ெப. (n.)

அன்றைம

அன்றைம aṉṟamai, ெப. (n.)

 air.

இ  'anlima' (breath); என் ம் இலத் ன் ெசால்ைல ம் 'aimos' (vapour); என் ம் ேரக்கச ்ெசால்ைல ம் 
ெப ம ங்  ஒத் க் ன்ற . ஆங் லராட்  த ழ்நாட் ல் ேதான் ய ன் இசெ்சால் த ற் 

ந் ந்தால், ஆங் ல வ யாக இலத் ன் அல்ல  ேரக்கச ்ெசால்ைலெயாத்த இசெ்சால் 
ேதான் ற்ெறனலாம். ஆ ன்,  . . 1600-ல் ரித்தானியக் ழக் ந் யக் ம்  (East India Company); 
ேதான் யதற்  ன்ேப, 1594-ல் தம்பர இேரவண த்தர ்ெதா த்த அகரா  நிகண் ல் இசெ்சால் 
அைமந் ப்பதால் அவ்வ  காட்ட இயலா .

     'அன்' (to breathe); என் ம் தனிைல இந் ய-ஆரியத் ப் ம், அ னின்  ரிந்த 'ஆத்மா' 
(soul); என் ஞ் ெசால், ேமைலயாரியச ்ெசால்லள  'அன்றைம' என் ஞ் ெசால்ைல ஒத் ல்ைல.

த ல் ச் வளிையக் க்க, 'air' என் ம் ஆங் லச ்ெசால் ற்  ேநரான ெசால் 
ேவெறான் ன்ைமயால், 'அற்றைம' ெயன் ஞ் ெசால் ெதன்ெசால்லா ன் க அ ைம 
வாய்ந்ததா ம்.

தம்பர இேரவண த்தர ்இச ்ெசால்ைல எங்கணின்  ெகாண்டார ்அல்ல  எங்ஙனம் ைனந்தார ்
என்ப  ெதரிய ல்ைல.
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அன்றன்றா

 
 அன்றன்றா  aṉṟaṉṟāṭu,  . .எ. (adv.)

   ஒவ்ெவா  நா ம், அந்தந்த நாளில்; every day.

அன்றன்றா  பா  க றேத ெபரிதா க் ன்ற , அ ல் எங்ஙனம் த் ைவக்க ம் ? (உ.வ.);.

     [அன்  + அன்  + ஆ  ( த.ெதா. ெப.);. ஆ தல் =  கரத்ல், காலங்க த்தல்.]

அன்றன்

அன்றன் 1 aṉṟaṉṟu,  . .எ. (adv.)

   1. நாள்ேதா ம், அன்றாடம்; daily, from day to day.

   2. அந்தந்த ேவைள ல்; then and there.

ல்லைறக் கடன்கைளெயல்லாம் அன்றன்  ெகா த் த் ரத்் க்கேவண் ம் (உ.வ.);.

ம. அன்றன் , அன்னன்  : க., பட. அந்தந் .

     [அன்  + அன் . 'அன்றன் ' பன்ைம பற்  வந்த அ க் தெ்தாடர.்]

அன் 2 பாரக்்க;see anru2.

 அன்றன் 2 aṉṟaṉṟu, ெச. . . (v.i.)

   அ க்  வந்த ஒன்றன்பாற் படரக்்ைக எ ரம்ைறக் ப் ைன ற் ; duplication of neut. sing, neg. 
appellative verb.

     [அன்  + அன்  - அன்றன் . எ ரம்ைற பற்  வந்த அ க் தெ்தாடர.்]

அன்றாடகம்

 
 அன்றாடகம் aṉṟāṭagam,  . .எ. (adv.)

   அன்றன் , நாள்ேதா ம்; daily, from day to day.

     'அன்றாடக ன் னம் அந் சந்  ெகாள் ேரல்" (சா.அக ேமற்.);.

ம. அன்ேனடம்

     [அன்  + ஆ  + அகம்.]

அன்றன்றா  பாரக்்க;see alr(u);-ar(u);-adu.

அன்றாடம்

 
 அன்றாடம் aṉṟāṭam,  . .எ. (adv.)

அன்றாடகம் பாரக்்க;see anradagam.

     [அன்றாடகம் → அன்றாடம்.]

அன்றா

அன்றா  aṉṟāṭu,  . .எ. (adv.)

அன்றன் 1 பாரக்்க;see agramru1.

     'ைகேமேல இலக்ைகப் ெபறாதாரக்்  அன்றா  ப ட ேவ ேற' (ஈ , 4.8:7);, எப்ப யாவ  
அன்றா  பா  க யேவண் ம்.

     [அன்  + ஆ .]

அன்றன்றா  பாரக்்க;see amr(u);-amr(u);-adu.
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அன்றா கா

 
 அன்றா கா  aṉṟāṭukācu, ெப. (n.)

   வழங் ற அல்ல  ெசல் ற கா  (நாணயம்);; coin in current use.

     [அன்  + ஆ  + கா . ஆ தல் = வழங் தல்.]

அன்றாள்ேகா

அன்றாள்ேகா aṉṟāḷā, ெப. (n.)

   அப்ெபா  ஆ ம் அரசன்; the then reigning king.

     ' ட் ல் அன்றாள் ேகா க்  நிச  ன் ப் ெபான் மன்ற ஒட் க்ெகா த்ேதன்' (S.1.1.1, 115);.

அன்

அன்  aṉṟi, இைட (conj.)

   1. அல்லாமல்; without, except by.

     'அவனன்  அ ம் அைசயா ' (பழ.);.

   2. அல்லா டத் ; unless, except when.

அவர ்வந்தாலன்  இங்  ஒன் ம் நடவா . ம ந்  ெகா த்தாலன்  அவன் ைழக்கமாட்டான்.

   3. அல்லாம ம் (ஈ , அவதா.);; besides.

அன் ம், நான் ெசால்வைத அவன் ேகட்ப ல்ைல.

ம. அன் , அன்னி.

     [அல் → அன்  (அல் +  ); → அன்  ( . . எ.);.]

     "அன்  ன் ெயன் ைனெயஞ் கரம்

ெதாடர்  கர மாய்வரி னியல்ேப"

என் ம் நன் ல் (173);  ற்பா ற் ,

     'இவ் ெமா  ற்  இகர ம் ெசய் ள் உகரமா ம் வரப்ெப ம்; அவ்வ  இயல்பாய் நிற் ம் 
ேமல்வ ம் வல் னம் எ- . வரின் எனேவ, உகரமாதல் ஒ தைலயன் ெறன ம் உகரமாகாதவ  

ெமன ம் ெகாள்க.

வ- . "வாளன்  யா வன்கணாடவர"் "நாளன்  ேபா ப் ள்ளிைட தட்ப", "உப் ன்  ற்ைக 
ண்கமா ெகாற்ைக ேயாேன" என வ ம் என்  ம ைலநாத ம், 'அன்  இன்  ெயன் ம் 
ைனெயசச்க் ப் ச ்ெசாற்களின  ஈற் கரஞ் ெசய் டக்ண் உகரமாய் வ மா ன், க ச த ப க்கள் 

ெபா யான் கா  இயல்பாம் எ- .

அன் க்ேக

 
 அன் க்ேக aṉṟikā, இைட (conj.)

அன்  பாரக்்க;see anri (ஈ , அவதா.);.

     [அன்  → அன்  → அன் க்ேக.]

அன் யைனத் ம்

அன் யைனத் ம் aṉṟiyaṉaittum, ெப. (n.)

   அவ்வைனத் ம், அைவெயல்லாம்; all those.

     "அன் யைனத் ம் கடப்பா லேவ" (ெதால், ெசால். எசச். 53);.

     [அன்  → அன் . அ → அன் → அைன → அைனத்  → அைனத் ம். 'உம்'  ற் ம்ைம.]

     'அன்  யைனத் ம்' என் ந் ெதால்காப் யத் ெதாட க் , 'அவ்வைனத் ம்' என்  ேசனாவைரயர ்
ெபா ள் உைரத் ள்ளார.் ெசால்லப்பட்டைவயல்லாம ம் அைவேபான்ற றெவல்லாம் என்  ெபா ள் 
ெகாள்ள ம் இட ண் .
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அன் ல்

அன் ல் aṉṟiyil,  . .எ. (adv.)

   1. அன் , அல்லா ; except.

     ' ேவ க்  ஒர ்உபா யன் ல்' ( .  .  பக். 4: 8,  வாக்.);.

   2. அல்லாமல்; except with, without.

உத்தரவன் ல் உள்ேள வரக் டா  (உ.வ.);.

     [அன்  → அன்  → அன் ல்.]

அன் ம்

அன் ம் aṉṟiyum, இைட (conj.)

   அல்லாம ம் ( லப். 5: 110, அ ம்.);; besides, moreover.

அன் ம், நான் பல சைமயம் அவ க் ப் பணங்ெகா த்  உத க் ேறன்.

     [அன்  → அன்  → அன் ம். 'உம்' இறந்த  த இய எசச் ம்ைம.]

அன் ைர-த்தல்

அன் ைர-த்தல் aṉṟiyuraittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மா பட் ச ்ெசால் தல்; to speak in opposition or contradiction.

     "ஆைர  மன்  ைரப்ேபன்" (ேதவா. 7.73:10);.

     [அன் தல் =  னத்தல், பைகத்தல், மா ப தல். அன்  → அன்  (இ.கா. .எ.); + உைர.]

அன் ல்

அன் ல் aṉṟil, ெப. (n.)

   1. ஆ ம் ெபடை்ட ம் இைண ரியாத ம், அவற் ள் ஒன் றப் ன் மற்ெறான் ம் உடனிறப்ப ம், 
ஒ வைர ெயா வர ்இன் யைமயாக் கணவ ம் மைன மான காதலரக்்  உவைமயாக 
இலக் யத் ற் றப்ப வ மான ெரளஞ்சப் பறைவ; anril, a species of bird, the male and female of which are 
inseparable both in life and death, and veryfamiliar in Indian poetry as a standard or model of constancy and inseparable 
love.  2. 19ஆம் நாண் னா ய லம் ( ங்.);  ; the 19th lunar asterism.

ம. அன் ல்

     [அல் → அன்  ( . .எ.); + இல். அன் ல் = இைணயன்  அல்ல  ஒன்றன்  மற்ெறான்  
இல்லா ப்ப .]

சம் ரதாய அகரா க் ைகெய த் ப்ப ல் (சம்.அக.); அன் ல் என் ஞ் ெசால் ற்  ம ல் என்  
ஒ  ெபா ள் த் ப்ப  ெபா ந்தா .

அன் ற்

அன் ற்  aṉṟiṟṟīvu, ெப. (n.)

   வரலாற்  ன்ைன எ க ள் ஒன்  ( ெரளஞ்சத ் );; an annular continent or large island of pre-historic 
times.

     "அன் ற் னி ைறப வரிவர"் (கம்பரா.  த்த பைடக்காட் 13);.

     [அன் ல் +  .  ர்  →  .]

 பாரக்்க;see tivu.

அன் னார்

அன் னார ்aṉṟiṉār, ெப. (n.)

   பைகவர;் enemies.

     "அன் னார ்ெவந்  ழ ம்" (ேதவா. 4.89 : 10);.

     [அன் தல் =  னத்தல், பைகத்தல். அன்  → அன் னார ்( ைனயா.ெப.);.]

அன் -தல்

அன் -தல் aṉṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  னத்தல்; to get angry with.

     "அவ்வானத்ைதயன் ச ்ெசன் " ( வ். இயற்.  த்.18);.

   2. பைகத்தல்; to hate.

     "அன் ய வாணன்" ( வ். ெபரிய . 4. 3:8);.

     [அல் → அன் → அனல். அன் → அன் . அன் தல் = எரிதல்,  னத்தல், பைகத்தல்.]
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அன்

அன் 1 aṉṟu, ெப. (n.)

   அப்ெபா , அந் நாள்; that time, that day.

அன்  யல், அன்  ங்கட் ழைம.

-,  . .எ. (adv.);

   அப்ேபா , அந்நாளில்; at that time, on that day.

     "அன்றவற் காங்ேக ணப்பைறயாய்" (நால . 23);.

ம. அன்  ; க., பட. அந்  ; ெத. நா  ;  . ஆனி ; ேகாண். அநீ ;  க். அந்  ;  ட. அந்.

     [அ → அல் → அன்  (ேச. . ெசால்);.]

 அன்  2 aṉṟu, ெப. (n.)

   மா பா ; difference, incongruity.

     "ஒன் ைடயா ரம் அன்றற வ த்த" (அ ட்பா. 6. அ டெ்ப ஞ்ேசா யக. 621);.

     [அல் → அன்  (அல் +  ); = அல்ல , மா , மாறான .]

 அன் 3 aṉṟu, இைட. (part.)

   ஒர ்அைசசெ்கால்; an expletive.

     'ேசவ  ேசர்  மன்ேற' ( வக. 1. உைர);.

அன் தளிர்த்தான்

 
 அன் தளிரத்்தான் aṉṟudaḷirddāṉ, ெப. (n.)

    ள்ளின டேன தளிரக்் ஞ்ெச ; a plant which begins to grow immediately after it is nipped (சா.அக.);.

     [அன்  (அப்ேபாேத, உடேன); + தளிரத்்தான் ( ைனயா.ெப.);. 'ஆன்' ஒ. ஈ .]

இைத அன் தளிரத்்தான் ெச ெயன்  ெசால்ல ேவண் ய ல்ைல.

அன் ம நாள்

 
 அன் ம நாள் aṉṟumaṟunāḷ,  . .எ. (adv.)

   அன்ைறக்  ம நாள்; the day after (that day);.

அன்  ம நாள் வந் ேசரந்்தான்.

அன் தல்

அன் தல் aṉṟumudal,  . .எ. (adv.)

   அவ்ேவைள ந் , அந் நாளி ந் ; thence forth, from that day onward.

     "அன் தல் ….மறந்த ேயன்" ( வ். ெபரியாழ். 4.10:9);.

அன்ெறரிந்தான்

அன்ெறரிந்தான் aṉṟerindāṉ, ெப. (n.)

   1.   ள்ள  (மைல);; species of Desmodium (ெச.அக.); — a plant, trifoliate tick, Desmodium laxiflorum. It is so 
called because it is capable of being used as firewood immediately after it is cut (சா.அக.);.

   2.  வனாரே்வம் ;Śivan's neem, Indigofera aspalathoides (சா.அக.);.

     [அன்  ( ள்ளின. அன்ேற); + எரிந்தான் ( ைனயா.ெப.);.]

அன்ெறரிந்தான் ண்  என்  ெசால்ல ேவண் ய ல்ைல.
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அன்ேற

அன்ேற1 aṉṟē,  . .எ. (adv.)

   அப்ெபா ேத, அந்நாேள; at that very time, on the same day.

அன்ேற றப்பட் ப் ேபாய் ட்டான்.

     [அ → அன் → அன்  (காலம்பற் ய ேச.  . ெசால்); + ஏ (வன் ைற அல்ல  ரிநிைல த்த 
இைடசெ்சால்);.]

 அன்ேற2 aṉṟē,  .  . (impl.v.)

   அல்லேத; certainly not that.

ஆங் லம் இன்  அயன் ெமா  யன்ேற.

     [அல் → அன்  (எ.ம. . . .); + ஏ (ேதற்றங் த்த இைடசெ்சால்);.]

 அன்ேற3 aṉṟē, இைட (ind.)

   அல்லவா?. ஒ  ேதற்ற உடன்பாட் க் ப் ச ்ெசால்; isn't it so?, a neg. interrogative equivalent to an emphatic 
affirmative.

     'அவனன்ேற இ  ெசய்வான் என அ க்கா  நின்றவ , அன் ற்ேற க் த் ெதளி  தலா ய 
றெபா ம் ப ம்' (ெதால். ெசால். இைட. 34, ேசனா.);.

     [அல் → அன்  (எ.ம. . . .); + ஏ (ஒ  ேவ பாட்டால் ேதற்ற ணரத்் ம் னா ைடசெ்சால்.]

எ ரம்ைற ைன ற்  ஆ, ஏ, ஓ என் ம் னா ைடசெ்சால் ெபற்  உடன்பாட் ப் ெபா ைள 
வ த் வ , இ வைக வழக் ற் ம் ெபா . ஏகார னாச ்ெசய் ள் வழக் ம், ஆகார ஓகார 

னாக்கள் இ  வைக வழக் ம் வ ம்.

அன்ேறஅன்ேற

அன்ேறஅன்ேற aṉṟēaṉṟē, இைட (ind.)

   உடன்படாைம ணரத்் ம் அ க் செ்சால்; an idiomatic expression of dissent.

     'ஒ வன் ஒன் ைரத்த வ , அதற்  ேமவாதான் நன்ேற நன்ேற, அன்ேற அன்ேற என அ க்க ம் 
வ ம்; அைவ ேமவாைமக் ப்  ளக் ம்' (ெதால். ெசால். இைட. 34, ேசனா.);.

     [அன்  (எ.ம. . . .); + ஏ ( னா ைடச ்ெசால்);.]

     "நன் ற் ேற ம் அன் ற் ேற ம்

அன்ன ற ங் ப்ெபா  ெகாள் ம்" (ெதால். ெசால். இைட. 34);.

     'அன்ேற' என்ப  தனித்  வ ம்ேபா  உடன்பாட் ப்ெபா ம், அ க்  வ ம் ேபா  
எ ரம்ைறப்ெபா ம் உணரத்் ம் என அ க. இ  ஒ  ேவ பாட்டால் நிகழ்வ .

அன்ேற என்பதன் ஈ  ேதற்ேறகாரமா ன், தனித் வரி ம் அ க் வரி ம் ேதற்றேம உணரத்் ம்.

அன்ைற

அன்ைற aṉṟai, ெப. (n.)

   அந்நாள்; that day.

     "அன்ைற யமரினில் ஒன் பட" (பாரத. ஆறாம். 24);.

-,  .ெப.எ. (adj);

   அந்நாட் ரிய; of that day.

அன்ைறச ்ெசல .

     [அ → அன் → அன்  + ஐ (ஈ  - அல்ல  சாரிைய);.]

அன்ைறக்கன்

அன்ைறக்கன்  aṉṟaikkaṉṟu,  . .எ. (adv.)

   அன்றன் ; daily, from day to day.

     "அன்ைறக்கன் மடங்கா" ( ைள. ெமய்க்கா. 12);.

     [அன்  (காலம்பற் ய ேச. .ெப.); + ஐ (சாரிைய); +   (4ஆம் ேவ.உ.); + அன்  (காலம்பற் ய 
ேச. .ெப.);.]
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அன்ைறக்

அன்ைறக்  aṉṟaikku,  . .எ. (adv.)

   அந் நாளில்; on that day.

     [அன்  (காலம்பற் ய ேச. .ெப.); + ஐ (சாரிைய); +   (4ஆம் ேவ.உ.);. 4ஆம் ேவ.உ. 7ஆம் ேவ. 
ெபா ளில் வந்த  ேவற் ைம மயக்கம்.]

அன்ைறத் னம்

 
 அன்ைறத் னம் aṉṟaittiṉam, ெப. (n.)

   அந் நாள்; that day.

     [அன்  (காலம்பற் ய ேச.  .ெப.); + ஐ (சாரிைய); + Skt, dina → த.  னம். 'அன்ைறத் னம்'  .ெப.எ. 
ெதாடர.்]

அன்ைறநாள்

 
 அன்ைறநாள் aṉṟaināḷ, ெப. (n.)

   அந்நாள்; that day.

     [அன்  + ஐ (சாரிைய); + நாள்.]

அன்ைறத் னம் பாரக்்க;see anrai-t-tinam.

அன்ைறத் னம் என் ம் வழக் ,  ணாக ம் த க் க் ேகடாக ம் னம் என் ம் வடெசால்ைலக் 
ெகாண்ட .

அன்ேறா

 
 அன்ேறா aṉṟō, இைட (ind)

   அல்லவா?, அல்லேவா?, ஓர ்உண்ைமைய வ த் ம் எ ரம்ைற னாசெ்சால்; Is it not so?, a neg. 
interrogative, equivalent to an emphatic affirmative.

     [அல் → அன்  (அல் +  ); + ஒ ( னா ைடசெ்சால்);. அல் + அ  - அல்ல  → (அல் ); → அன்  
(எ.ம. . . .);.]

அல்லேவா (அல்ல + ஓ); என்ப  இ ந்ேதார ்உலக வழக்  அன்ேறா (அன்  + ஒ); என்ப  உயரந்்ேதார ்
உலக வழக் . இரண் ம் ெசய் ளி ம் அல்ல  இலக் யத் ம் வ ம். ஆ ன், அல்லேவா என்ப  
அஃ ைணப் பன்ைம ணரத்் ம்.
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அன்ன

அன்ன1 aṉṉa,  . .எ. (impl.f.v.)

   அத் தன்ைமயா க் ன்றன; are of the same kind, are similar.

     "அப்பா ெலான்ப ம் அவற்ேறா ரன்ன" (ெதால். ெசால். ெபய.14);.

- ெப. (n.);

   அத்தன்ைமயானைவ; such or similar things.

     "அன்ன ற ம்" (ெதால். ெசால். ெபய. 16);.

-,  .ெப.எ. (adj.);

   அத் தன்ைமயான; such or similar.

     "அன்ன மர ன் ெமா வ  னான" (ெதால். எ த் . ெதாைக. 1);.

- இைட (part.);

   ஓர ்உவம ; a sign of comparison.

     "மலரன்ன கண்ணாள்" ( றள், 1119);, 'அ ம ந் தன்ன ள்ைள'.

     "அன்ன ஆங்க மான இறப்ப

என்ன உறழத் தைகய ேநாக்ெகா

கண்ணிய எட் ம் ைனப்பா வமம்" (ெதால். ெபா ள். உவம. 12);.

     [அ (ேச. .); → அன் → அன்ன = அத்தைகய, ஒத்த, ேபான்ற 'அ' ெப.எ. ஈ .]

அன்னபம்

 
 அன்னபம் aṉṉabam, ெப. (n.)

   ஆலமரம் ( . அக.);; banyan tree.

அன்னயம் பாரக்்க;see amnayam.

அன்னம்

அன்னம் aṉṉam, ெப. (n.)

   1. தங்கம் (ைவ. .);; gold.

   2. மலம் (நாநாரத்்த);; faeces.

 அன்னம் aṉṉam, ெப. (n.)

   ேசா ; food, victuals, esp. boiled rice.

     [Skt. anna →  த. அன்னம்.]

அன்னயம்

 
 அன்னயம் aṉṉayam, ெப. (n.)

   ஆலமரம் (பச.்  .);; banyan tree.

ம வ. அன்னபம்

அன்னல்

அன்னல் aṉṉal, ெப. (n.)

   1. அனல் (சம்.அக.);, ெவ ல்; Sunshine.

   2.  ைக (ஈ , 8.5:4);; smoke.

     [அல் → அன் → அன்னல் → அனல்.]
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அன்ன ந் ன்ன
ம்

 
 அன்ன ந் ன்ன ம் aṉṉalunduṉṉalum, ெப. (n.)

    ற ந் ம்ப ம், இைட டாத அைட மைழத் றல்; unintermittent drizzle or gentle rain.

அன்னவன்

அன்னவன் aṉṉavaṉ, ெப. (n.)

   1. அத்தன்ைமயன்; such a man.

     "அன்ன வன் கழ் ேகட்ட ம்" (ைநடத. அன்னத்ைதத் , 37);.

   2. ஒத்தவன்; he who resembles.

     "அ ங்கலக்ெகா  யன்னவ ேன னான்" ( வக 1372);.

ம. அன்னவன

     [அ (ேச. .); → அன் → அன்ன → அன்னவன். 'அன்' ஆ.பா. ஈ .]

அன்னன்

 
 அன்னன் aṉṉaṉ, ெப. (n.)

   அப்ப ப்பட்டவன்; such a man.

அன்னா

அன்னா1_,  . . .எ. (demons.adv.)

   அந்தா, அேதா (ெநல்ைல);; there ! (Tn.);.

     [அ (ேச. .); → அன் → அன்னா.]

 அன்னா2 aṉṉā, இைட. (part.)

   பண்ைடக் காலத்  உலகவழக்  ெந ற்சாரிைய; an enunciative particle added to long vowels and long vowel-
consonants in ancient colloquial usage.

எ-  : ஆவன்னா, ஈயன்னா, காவன்னா,  யன்னா.

அன்னாய்

அன்னாய் aṉṉāy, இைட. (part.)

   ஓர ்அைச நிைல; an expletive in poetry.

     "அன்னாய் ன்னவத் ைதப்ப ம்" ( . . பர. ெசளந். ம . 8);.

     [அன்ைன → அன்னாய் ( ளி);. 'ஆய்'  ளி .]

அன்னார்

 
 அன்னார ்aṉṉār, ெப. (n.)

    ல்தார;் asbestos (ெச.அக.); — Indian asbestos, earth-flux or mountain flux (சா.அக.);.

     [கல்நார ்→ கன்னார ்→ அன்னார.்]

அன்னான்

அன்னான் aṉṉāṉ, ெப. (n.)

   1. அத்தன்ைமயன்; such a man.

   2. அவன்; he.

அன்னிலா

 
 அன்னிலா aṉṉilā, ெப. (n.)

    த்தா, அணி ணா; custard apple, Anona squamosa (சா.அக.);.

அன்னீயம்

 
 அன்னீயம் aṉṉīyam, ெப. (n.)

   க ம் ; sugarcane, Saccharum officinarum (சா.அக.);.

962

www.valluvarvallalarvattam.com 962 of 19068.



அன் கம்

அன் கம் aṉṉugam, ெப. (n.)

   1. ேபய்ப் பசைல, மயக்கத்ைத ண் பண் ம் ஒ  வைகக் ெகா ; a bitter variety of creeping plant 
(Portulaca);, Portulaca meridiana, with a stupefying effect when consumed.

   2. ேபய்ப்ப த் ; golden silk-cotton, Cochlospermum, gossypium.

அன் ரா

 
 அன் ரா  aṉṉurāvi, ெப. (n.)

   அப்பா  (இ.வ.);; simpleton (Loc.);.

     [ஒ கா. அன் (எ.ம. ன்.); + அரா  அல்ல  அன் (எ.ம. ன்.); + உரா , அரா தல் = ேதய்த்தல், 
அரித்தல், வ த் தல். உரா தல் = வ ெப தல்.]

அன்

அன்  aṉṉuḻi,  . .எ. (adv.)

   அப்ெபா ; at that time, then.

     "அன் ைமயவ ளகத்  ேளாரெ்சய ன்னினள்" (கந்த . உற்பத். பாரப்்ப . 1);.

     [அ (ேச. .); → அன் = அந்த. உ  = இடம். அன்  = அவ் டம், அவ் டத் , அப்ேபா .]

அன்  என் ஞ் ெசால்ைல, அவ் டம் என் ம் ெபா ளிற் ெபயரச்ெ்சால்லாக ம் ஆளலாம்.

உ  பாரக்்க;see uli.

அன் ைழ

அன் ைழ aṉṉuḻai,  . .எ. (adv.)

   அவ் டம்;   அவ் டத் ற் ; there, to that place.

     "மன்  மன் ைழ ேபாய ன்னர"் ( வாலவா. 18:10);.

     [அ (ேச. .); → அன் (அந்த); + உைழ (இடம்);. உ  → உைழ.]

அன்ைன

அன்ைன1 aṉṉai, ெப. (n.)

   1. தாய்; mother.

     "அன்ைன என்ெசய் ல் என்?" ( வ்.  வாய். 5. 3:6);.

   2. தமக்ைக ( டா.);; elder sister.

   3. மைலமகள் (பாரவ் );; Malaimagal (Parvati); ( ங்.);.

   4. ேதா  (ெபா , நி.); ; female companion or friend.

 Turk. anne ; Hung. anya.

     [அம்ைம → அன்ைன. அம் → அன். ம் → ன், ேபா . ஒ.ேநா. : அகம் → அகன், இடம் → இடன், உரம் → 
உரன், கலம் → கலன், சமம் → சமன்,  றம் →  றன், நலம் → நலன்,  லம் →  லன்,  கம் →  கன், வரம் 
→ வரன்.]

காத ம் அ ைம ம்பற்  எப் ப வப் ெபண்ைண ம் இ பாலா ம் தாய் எனச ்ெசால்வ ம் 
ளிப்ப ம் ெதான் ெதாட்ட மர . ேதா  தைல ையத் தைலைமபற் ம் தாய் அல்ல  அன்ைன 

எனச ்ெசால்வ ம் ளிப்ப ம், இ வைக வழக் ற் ம் உரியதா ம்.

     "அன்ைன என்ைன என்ற ம் உளேவ

ெதான்ென  ைறைம ெசால் ம் எ த் ம்

ேதான்றா மர ன என்மனார ் லவர"் (ெதால், ெபா ள். ெபா ளியல், 52);.

அன்ைன என்ப , தைல ம் ேதா ம் ஒ வைரெயா வர ் ப்ப  அல்ல  ளிப்ப . என்ைன 
என்ப , என் + ஐ என்  ரிந்  தைல ந் ேதா ம் தைலவைனக் க் ம் (அல்ல  ளிக் ம்); 
ெபயராக ம், 'என் அன்ைன' என்பதன் க்கமா த்

தைல ம் ேதா ம் ஒ வைரெயா வர ் க் ம் (அல்ல  ளிக் ம்); ெபயராக ம் இ ப்ப .
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அன்ேனா

அன்ேனா aṉṉō, இைட. (int.)

   1. ஐேயா ! அந்ேதா ! ஓர ்இரக்கக் ப் ; alas ! an exclamation expressive of pity, distress.

     "பல்கால் யங் னள் மன்ேன அன்ேனா" (அகநா. 49 : 9);.

   2. அேகா !, ஆகா; ha ! hah ! an exclamation expressive of wonder.

ெத. அன்னா

     "அந் ற் ேறா ம் அன்னீற் ேறா ம்

அன்ன ற ங் ப்ெபா  ெகாள் ம்" (ெதால். ெசால். இைட. 34);. அன்னீற்ேறா = அன்ேனா.

     [அன்ைன → அன்ேனா ( ளி);. 'ஒ'  ளி .]

தாய்தந்ைத ைறப்ெபயரக்ள் ளி ேபற் , இரக்கம்,  யரம், வ த்தம்,  யப் , ம ழ்ச்  த ய 
உணரச்் கைள ணரத்் ம் என்ப ,  ன்னேர க்கப்பட்ட .

அக்ேகா, அேகா, அசே்சா, அத்ேதா, அந்ேதா பாரக்்க;see akkõ, agõ, accõ, attõ, andõ.

அன்ேனா தம்

 
 அன்ேனா தம் aṉṉōpidam, ெப. (n.)

   மஞ்சட் ன் மணி; yellow bead-vine, Abrus precatorius (சா.அக.);.

அன்ேனான்

 
 அன்ேனான்  aṉṉōṉṟi, ெப. (n.)

   வ யற்றவன்; person of a weak or feeble constitution.

     [அல் (எ.ம. ன்.); + ேநான் . ேநாற்றல் → ேநான்றல் = ெபா த்தல், வ ைமேயா த்தல். ேநான்  = 
ெபாைற, வ ைம. ேநால் → ேநான்  → ேநான்றான், ேநான்றாள், ( ைனயா.ெப.);. ஒ.ேநா.: ஆள் → 
ஆண்  = அ யாைர ஆடெ்காள் ம் ற . 'இ' ஒ. ஈ , ெநாண்  ெயன்ப ற்ேபான் .]

அனகம்

அனகம் aṉagam, ெப. (n.)

    ல்  (மைல.);; species of Loranthus, a parasitic plant.

     [ஒ கா. அல் → அன் (அல்லாத); → அகம் (இடம்);. தனக் ரியதல்லாத இடத் ல் வளரவ் .]

 அனகம் aṉagam, ெப. (n.)

   கரிச (பாவம);ற்ற :  ற்றமற்ற ; sinless, pure.

     "அனகமா ெந படர கள்" (கம்பரா. சடா ர.் 39);.

     [Skt. an-agha → த. அனகம்.]
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அனந்தர்

அனந்தர1் aṉandar, ெப. (n.)

   1.  க்கம்; sleep.

     "ேமாக வனந்தர ் யல்ேவாரக்் " (ஞானா. 62:23);.

   2. மயக்கம்; drowsiness, stupor, loss of consciousness, inebriety.

     "அனந்தர ்ேநாக் ைடக்...............கைட  மங்ைகயர"் ( வக. 1249);.

   3.  க்கத் ன் ன் ப் ; waking.

     "கட்  லனந்தரே்பால்" ( வக. 1097);.

   4. மனத்த மாற்றம்; confusion of mind.

     'மனங்ெகாள்ளா அனந்த ள்ள ைட யாளாய்' (ெதால். ெபா ள். கள.11, உைர);.

   5.  த் ; bile (சா.அக.);.

     [அனந்தல் → அனந்தர.்]

 அனந்தர2் aṉandar, ெப. (n.)

   ப த்  (மைல);; cotton-plant.

 அனந்தர ்aṉandar, ெப. (n.)

 Arhat, one of the twenty-four tirttafikarar, q.v.

     [Skt. an-anta → த. அனந்தர.்]

அனந்தரம்

 
 அனந்தரம் aṉandaram, ெப. (n.)

   ேவ ப்ப த்  (பச.் .);; species of doemia.

அனந்தல்

அனந்தல் aṉandal, ெப. (n.)

   1.  க்கம்; sleep, slumber.

     "அனந்த லாேடல்" (ஆ. . 31);.

   2. மயக்கம்; drowsiness, stupor.

     "பழஞ் ெச க் ற்ற ம் மனந்த ர" (மைலப . 173);.

   3. மந்தெவா ; low tone, soft mournful sound, as of a drum.

     "எ தெ்த  யனந்தற் பைற" ( றநா. 62:5); (சா.அக.);.

   4.   க்கம்; a soft or gentle sleep, especially in the morning.

   5. மதம்; an extravagant sexual passion too strong to be controlled, infatuation.

அனம்

அனம்  aṉambu, ெப. (n.)

   1. வானம்பா ; Indian skylark.

   2. நீரில்லாத ; that which is deprived of Water.

     [அல் → அன் (எ.ம.  ன்.); + அம்  (நீர)்;.

     [P]

அனயகம்

அனயகம் aṉayagam, ெப. (n.)

   1. இ ள்வா  (இ வாட் ); (ைவ. .);; tuscan jasmine.

   2. மல் ைக; jasmine.
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அனர்வன்

 
 அனரவ்ன் aṉarvaṉ, ெப. (n.)

அனரவன் பாரக்்க;see anaravan.

அனரவன்

அனரவன் aṉaravaṉ, ெப. (n.)

   1. ெவண்காந்தள்; white species of Malabar glory-lily (W);.

   2. ெசங்காந்தள்; Malabar glory-lily (L.);.

   3. ஐம் ன் நஞ்  (பஞ்சபட்  பாடாணம்); ; a prepared arsenic (R.);.

     [ஒ கா. அனல் → அனலவன் → அனரவன்.]

அனல்

அனல் aṉal, ெப. (n.)

   1.   ( ங்.); ; fire

   2. ெவப்பம்; heat, as of fever, warmth, glow.

   3. இ ; thunderbolt.

     "ைபம் னேலா டனலக மடக் " (இர . ஆற் . 4);.

   4. வன்னி ைல; the leaf of the vanni tree, suma tree, Prosopis spicigera (சா.அக.);.

   5. உ ரத்் ன்பங்க ள் ஒன் ; one of the several troubles attributed to life (சா.அக.);.

   6.  த்தம்; bile (சா.அக.);.

   7. ெகா ேவ  (ைதலவ. ைதல. 129);; Ceylon leadwort.

ம. அனல் ; க. அனல ; ெத. அட  ( ன்பம்); ;  . அர்  ;  ட. அச ்; பட அன .

 Skt., Sinh., Mar. anala ; Pers. ãdar.

     [உல் → உல → உைல. உல் → அல் → அன் → அனல்.]

அனல்( )-தல்

அனல்( )-தல் aṉalludal,    13 ெச. . . (v.i)

   அழ தல்; to burn, glow, blaze, to be hot, to cause heat, as the Sun, a fire, as fever.

     "ஊர ேலாவா தனன் " ( ளா.  ய. 1.64);.

ம. அன க ; க. அன  ;  . அர் னி.

     [உல் → உல → உைல. உல் → அல் → அன் → அனல்.]

அனல்கா

அனல்கா  aṉalkāli, ெப. (n.)

   1.  ரியகாந்தக் கல்; sunstone ( .அ.);.

   2. நஞ் ள்ள வந்த கால்கைள ைடய லந் ப் ச்  (அக் னி பாதச ் லந் );, உடம் ற் 
பட்ட டங்களிற் ெகாப் ளிக்கச ்ெசய்வ ; a spider with poisonous substance in its legs which causes blisters on 
coming into contact with human body (சா.அக.);.

     [கால் → கா . "இ" உைடைம த்த .  த. ஈ .]

அனல் பாரக்்க;see anal.

அனல்பா

 
 அனல்பா  aṉalpāli, ெப. (n.)

    ல்ைலமரம்; blinding tree, Excoecaria agallocha.

     [அனல் = ெந ப் , ெவப்பம். பால் → பா . 'இ' உைடைம த்த . த.ஈ .  ட் க் 
ெகாப் ளங்கைள ண்டாக் ம் பாைல ைடய  அனல்பா .]
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அனல்வாதம்

அனல்வாதம்1 aṉalvātam, ெப. (n.)

   1. உடம் ன் ெவப்பத் னா ண்டா ம் ஊைத (வாத); ேநாய்; a nervous affection arising from too much heat in 
the system.

   2.  ந்த எரிசச்ைல ண்டாக் ம் ஊைத (வாத); ேநாய்; a nervous condition marked by a sensation of intense 
burning pain, Thermaglia (சா.அக.);.

     [Skt. Vista → த. வாதம் = காற் , வ  (வாத); ேநாய்.]

அனல் பாரக்்க;see anal.

 அனல்வாதம்2 aṉalvātam, ெப. (n.)

    ஞான சம்பந்தர ்ம ைர ற் சமணைர ெவன்ற அனற் ேபார ்(ெபரிய .  ஞான. 779-791); ; the fire 
test in Madurai, in which Tiruñanašambandar won, defeating the Jains, his religious opponents.

     [Skt vada → த. வாதம் = ெசாற்ேபார.்]

அனல் பாரக்்க;see anal.

அனல்வாைத

அனல்வாைத aṉalvātai, ெப. (n.)

   1. தண்டைனயாக அல்ல  பைகவரால் உ டன் எரிக்கப்ப தல்; being burnt alive, as a punishment or by 
enemies.

   2. ெவப்பேநாய் அல்ல  ன்பம்; disease or suffering due to heat.

   3. எரிப ; severe hunger.

     [Skt badha → த. வாைத =  ன்பம், ேநாய்.]

அனல் பாரக்்க;see anal.

அனல் ைத

 
 அனல் ைத aṉalvidai, ெப. (n.)

   ேநரவ்ாளம்; kings' seed, Chinese castor, Croton tiglium alias C. jamalgota or Tiglium officinalis (சா.அக.);.

     [ த்  →  ைத.]

அனல் பாரக்்க;see anal.

சா.அகர த ல் அனல் ந்ைத என் ள்ள . ஒ கால் அச் ப் ைழயா க்கலாம்.

ெந ப் ப்ேபால் எரிக் ங் க ங்க சச்ல் ம ந்தாதலால், ேநரவ்ாளம் அனல் ைதெயனப்பட்ட .

அனல் ைர

 
 அனல் ைர aṉalvirai, ெப. (n.)

அனல் ைத பாரக்்க;see anal-vidai.

     [ ைத →  ைர.]

அனல் பாரக்்க;see anal.

அனல் -தல்
அனல் -தல் aṉalvīcudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெவக்ைகய த்தல்; heat being radiated, as by a flame.

அனல்ெவன்

 
 அனல்ெவன்  aṉalveṉṟi, ெப. (n.)

   தங்கம் ( .அ.); ; gold, as being indestructible by fire.

     [அனல் + ெவன் . ெவல் → ெவன்  (ெதா.ெப.); ' ' ெதா.ெப. ஈ . ' '  ணரச்் த் ரி . 'அனல்ெவன் ' 
ெதா.ஆ. .]

அனல் பாரக்்க;see anal.
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அனல்ேவ ைல

 
 அனல்ேவ ைல aṉalvēkiyilai, ெப, (n.)

   எ க் ைல; madar leaf (சா.அக.);.

     [அனல் + ேவ  + இைல. ேவ  → ேவ . "இ"  . த. ஈ .]

அனல், இைல பாரக்்க;see anal, ilai.

அனலசம்

 
 அனலசம் aṉalasam, ெப. (n.)

   ேபய்க்ெகாம்மட்  (பச.் .);; colocynth (ெச.அக.); – bitter apple, Cucumis colocynthus (சா.அக.);.

     [ஒ கா. அனல் + அசம்.]

அனல ப்

அனல ப்  aṉalaḍuppu, ெப. (n.)

    ண்ட ப்  (இந் பாக. 68);; covered brick-oven for baking bread and biscuits.

     [அனல் + அ ப் . அ  → அ ப் .]

அனல் பாரக்்க;see anal.

அனல பனம்

 
 அனல பனம் aṉalatīpaṉam, ெப. (n.)

   ப ைய ண்டாக் வ ; that which excites hunger, Stomachic (சா.அக);.

     [அனல் → அனலம். Skt. dipana → த.  பனம்.]

அனலநட்சத் ரம்

 
 அனலநடச்த் ரம் aṉalanaṭcattiram, ெப. (n.)

     [அனல் → அனலம் + Skt. naksatra → த. நடச்த் ரம் = நாண் ன், ெவள்ளி.]

அனல த்தம்

 
 அனல த்தம் aṉalabittam, ெப. (n.)

    ட் னால் உடம்  ந் த ப் ண்டா த் க்கம் வராைம, தைலவ , வ ற் ச் ைல, நா ல் 
ர,் படலெம ம்பல்,  க்கல், இைளத்தல், கைளப் , தாகம், கால்ேநாய் த யவற்ைற ண்டாக் ம் 

ஒ வைகப் த்தேநாய்; a disease caused by the deranged pittam, and attendèd with the following symptoms: thick 
patches all over the body, sleeplessness, head-ache, piercing pain in the stomach, loss of sensation in the tongue, eruptions, 
hiccough, emaciation, fatigue, thirst, pain in the legs, etc. (சா.அக.);.

     [அனல் → அனலம்.  த்  →  த்தம்.]
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அனலம்

அனலம் aṉalam, ெப. (n.)

   1. ெந ப் ; fire.

     "அனங்கா னலம்" (தஞ்ைசவா. 39);.

   2. ெவப்பம்; heat.

   3. ெசரிக் ந் றன்; digestive power.

   4. ெசரிநீர;் gastric juice.

   5.  த்தம்; bile.

   6. ேசரான்ெகாடை்ட; dhoby nut, Semicarpus anacardium.

   7. ெகா ேவ  (ைதலவ. ைதல. 135);; Ceylon leadwort –

    த் ர லம்; Ceylon leadwort, Plumbago zeylanica (சா.அக.);.

   8. அனல நாண் ன் (நடச்த் ரம்); ( தான,  ணா ண. 40);; the 7th, 14th, 16th and 25th lunar asterisms 
counted from the lunar asterism occupied by Mars.

ம. அனலம்

     [அனல் → அனலம். 'அம்' (ெப.ெபா. ன்.);.]

அனல ரி

 
 அனல ரி aṉalamuri, ெப. (n.)

   அ ரி ப் ; uric salt (சா.அக.);.

     [அனல் + அ ரி, உவரி → உமரி → அமரி → அ ரி.]

அனலன்

 
 அனலன் aṉalaṉ, ெப. (n.)

   ெந ப் த் ேதவன்; god of fire.

ம. அனலன்

     [அனல் → அனலன். 'அன்' ஆ.பா. ஈ .]

அனலா

அனலா  aṉalāṭi, ெப. (n.)

    வன்;Śiva who is holding fire in the hand while dancing.

     "ேபா ல  ம வான் அனலா " (ேதவா. 1. 29:6); ;

     [அனல் + ஆ . ஆ  → ஆ . 'இ'  . த. ஈ .]

அனலாற்

அனலாற்  aṉalāṟṟi, ெப. (n.)

   1. உடம் ள்ள ெவப்பத்ைதத் தணிக் ம் ெபா ள் (சா.அக);; anything that can subside the heat in the system.

   2. காய்சச்ைலத் தணிக் ம் ம ந் ; a remedy that allays fever, Febrifuge.

   3. தண்ணிர;் water (சா.அக.);.

     [அனல் + ஆற் . ஆ  (த. .); → ஆற்  ( . .); → ஆற் . "இ"  . த.ஈ .]
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அன

அன  aṉali, ெப. (n.)

   1. ெந ப் ; fire.

     "அன ண்ண வேனா" (கந்த .  த்த. அக் னி. 197);.

   2. க ரவன் ( ங்.);; the Sun.

க. அன ; Skt. anala.

     [அனல் → அன . 'இ' உைடைம த்த . த. ஈ .]

அன கம்

 
 அன கம் aṉalimugam, ெப. (n.)

   க ரவப் டம் ( ரிய டம்); ( .அ); ; exposure of certain substances to the Sun in the preparation of medicines.

     [அனல் → அன  = க ரவன். 'இ'  . த. ஈ .  கம் =  கம்ேநாக்க ைவத்தல்.]

அன க் ளைசயா
ச ் தகத்

அன க் ளைசயாச ் தகத்  aṉalugguḷasaiyāssūtagatti, ெப. (n.)

    ணங்கன் மரம், 21 மா (மகா);  ைகக ள் ஒன் ; an unknown or unidentified tree supposed to be fire-proof, 
providing one of the 21 invaluable drugs used by Siddhars for purposes of rejuvenation.

     [அனல் → அன க்  (4ஆம் ேவ.); + உள் (7ஆம் ேவ.உ.); + -அைசயா (ஈ.ெக.எ.ம.ெப.எ.); +  தகத் . 
அைச → அைசயாத → அைசயா.  தகத்  -   + அகத்  அல்ல  த + அகத் .]

அன ண்ணி

 
 அன ண்ணி aṉaluṇṇi, ெப. (n.)

    க்ேகா ; ostrich.

     [அனல் + உண்ணி. உண் → உண்ணி. 'இ'  . த. ஈ .]

அனேல

 
 அனேல  aṉalēṟu, ெப. (n.)

   இ  ( டா.);; thunder bolt.

     [அனல் + ஏ  (ஏ வ , ேமல் வ );. 'ஏ '  த.ெதா.ஆ. .]

அனேலா ேவந்த
ன்

 
 அனேலா ேவந்தன் aṉalōṭuvēndaṉ, ெப. (n.)

   கார் ல் நஞ்  (பாடாணம்);; a mineral poison (W.);.

     [அனல் + ஓ  + ேவந்தன். 'ஓ ேவந்தன்'  ைனதெ்தாைக. ேவந்தன் = ேவந்தன் ேபான்ற .]

அனற்கண்

அனற்கண் aṉaṟkaṇ, ெப. (n.)

   1.  வந்த கண் (சா.அக.);; red or blood-shot eye.

   2.  னக்கண்; fiery eye indicating anger.

   3. அழற் னாற் வந்த கண்; inflamed eye.

க. அனலகண்

     [அனல் + கண்.]

அனற்கண்டர்

 
 அனற்கண்டர ்aṉaṟkaṇṭar, ெப. (n.)

    ரி ; plue vitriol, copper acetate (சா.அக.);.

     [அனல் + கண்டர.்]
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அனற்கண்பார்ைவ

அனற்கண்பாரை்வ aṉaṟkaṇpārvai, ெப. (n.)

   1. நைட ைகயால் ஏற்ப ங் கண்ணழற்  (சா.அக.);; inflammation of the eye due to heatin the system caused 
by excessive working.

   2.  னப்பாரை்வ; fiery look (சா.அக.);.

     [அனல் + கண் + பாரை்வ. பார ்→ பாரை்வ. 'ைவ' ெதா.ெப. ஈ .]

அனற்கல்

அனற்கல் aṉaṟkal, ெப. (n.)

    ர க்கல் (சக்க க் க்கல்); (ைதலவ. ைதல. 127);; lint.

     [அனல் + கல்.]

அனற் ைவ

 
 அனற் ைவ aṉaṟkuvai, ெப. (n.)

   ெந ப்  கலம் ( ங்.);; fire pan.

     [அனல் +  ைவ.   →  ைவ. 'ஐ' ெதா. ெப. ஈ .]

அனற் க் ரன்

அனற் க் ரன் aṉaṟcukkiraṉ, ெப. (n.)

   1. கண்ணில் ெவள்ைள ம் ேநாய்வைக; a disease causing white speck in the eye.

   2. க ல் ெந ப்ைபப்ேபாற் காந்தைல ண்டாக் ம் கண்ேணாய்வைக; inflammation of the cornea of 
the eye attended with burning sensation, Keratitis (சா.அக.);.

     [அனல் + Skt. §ukra → த.  க் ரன் = ெவள்ளி (venus);.]

அனற் ண்ணம்

 
 அனற் ண்ணம் aṉaṟcuṇṇam, ெப. (n.)

    ரண்ைடத் ள், ச ரக்கள்ளிப்படை்ட, உப்  த ய சரக் கைளச ்ேசரத்் ப் ெபா  ெசய் , 
ேமேனாக் ம் வளி (வா );, காமாைல த ய ேநாய்க க் க் ெகா க் ஞ் ண்ணம் ( ரணம்);; a 
powder made of adamant creeper, bark of square spurge, common salt, etc., and prescribed for dyspeptic complaints or 
gastric troubles, jaundice, etc.

     [அனல் +  ண்ணம்.]

ண்ணம் பாரக்்க;see šuņņam.

அனற் ரம்

 
 அனற் ரம் aṉaṟcuram, ெப. (n.)

   உடம் ல் ெந ப்ைபப்ேபாற் டை்ட ண்டாக் ங் காய்சச்ல்ேநாய்; burning fever, Hyperpyrexia.

     [அனல் +  ரம்.]

அனற்ெபா

 
 அனற்ெபா  aṉaṟpoṟi, ெப. (n.)

    ப்ெபா  ( வா.);; spark of fire.

     [அனல் + ெபா .]

அனற்றாகம்

 
 அனற்றாகம் aṉaṟṟākam, ெப. (n.)

   அன னால் ஏற்ப ந் தாகம்; thirst arising from intense heat of the surroundings or of the body.

     [அனல் + தாகம்.]

தாகம் பாரக்்க;see tagam.
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அனற் ராவகம்

 
 அனற் ராவகம் aṉaṟṟirāvagam, ெப. (n.)

   அன றக் யம் (அக் னித ் ராவகம்);; nitrous acid (சா.அக.);.

     [அனல் + Skt. drävaka → த.  ராவகம்.]

அனற் -தல்

அனற் -தல் aṉaṟṟudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1.  தல்,  ண்டாக் தல்; to heat, make hot.

ெவ ல் உடம்ைப அனற் ற .

   2. எரித்தல்; to burn, consume with fire.

     "அனற் னா னல்ல ெனன் க் காலத் ம் ெவ த்தார"் (காஞ் ப் . க வாய். 179);.

   3. க ஞ் ட் னால் உடம்  காய்தல்; to affect with excessive heat, as in fever, used impersonally.

காய்சச்ல் உடம்ைப அனற் ற .

   4. வ ைளதல்; to affect with colic pains used impersonally.

எனக்  வ ற்ைற அனற் ற .

   5.  னத்தல்; to be angry with.

     " மரைன யனற்  மாற்றலர"் ( ளா. அர யற். 89);.  6.  ணாக த தல்;

 to give in vain, as to a worthless person or for a useless purpose.

ஐம்ப  உ பா உனக்  (அதற் ); அனற் ேனன்.

-, 5 ெச. . . (v.i.);

    ணங் தல்; to moan, groan with pain (W.);.

     [அனல் (த. .); → அனற்  ( . .);.]

அனி

அனி aṉi, ெப. (n.)

   1. ெநற்ெபாரி (இராச. ைவத்.);; parched rice, pop-rice.

   2. பத்தாயப் ெபட்  (இ.வ.);; large box (Loc.);.

அனிகம்

 
 அனிகம் aṉigam, ெப. (n.)

    ைக ( டா.);; palanquin.

     [அணிகம் → அணிகம்.]

அனிசச்நாகம்

 
 அனிசச்நாகம் aṉiccanākam, ெப. (n.)

   மல் ைக; jasmine, Jasminum sambac (சா.அக.);.

அனிசச்ம்

அனிசச்ம்1 aṉiccam, ெப. (n.)

   ேமாந்தா ம் வா ம் வைக; flower supposed to be so delicate as to droop or even perish when smelt

     "ேமாப்பக் ைழ  மனிசச்ம்" ( றள், 90);.

ம. அனிசச்ம்

 அனிசச்ம்2 aṉiccam, ெப. (n.)

   வர ; red millet (சா.அக.);.
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அனிச்

 
 அனிச்  aṉicci, ெப. (n.)

   நாகமல்  (பச.் .);; singworm root.

அனிசை்ச

அனிசை்ச aṉiccai, ெப. (n.)

அனிச்  பாரக்்க;see anicci (மைல.);.

 அனிசை்ச1 aṉiccai, ெப. (n.)

    ப் ன்ைம (ேவதா.  . 175);; absence of desire.

த.வ. ஒவ்வாைம.

     [Skt. an-iccha → த. அனிசை்ச.]

 அனிசை்ச2 aṉiccai, ெப. (n.)

   பழக்கத் ன் காரணமாக அல்ல  தன்ைன அ யாமல் ஒ  ெசயைலச ்ெசய் ற தன்ைம; that which is 
involuntary.

     "கண் இைமப்ப  ஒ  அனிசை்சச ்ெசயல்"

     [Skt. an-icchä → த. அனிசை்ச.]

அனிஞ் ல்

 
 அனிஞ் ல் aṉiñjil, ெப. (n.)

    ல்வம் (சங்.அக.);; bael (ெச.அக.); — Indian bael, Holy fruit tree, Aegle marmelos (சா.அக.);.

அனித்தம்

அனித்தம் aṉittam, ெப. (n.)

   சந்தனம் (அக.நி.);; sandalwood tree.

அ க்கம்2 பாரக்்க;see anukkam2.

அனிலம்

அனிலம் aṉilam, ெப. (n.)

   1.  றக்ைக (ெபா .நி);; existence, birth.

   2. அசச்ம் (அக.நி.);; fear.
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அ

அ  aṉu, ெப. (n.)

    கச் ; a very little thing, tiny thing.

 அ 1 aṉu, இைட.(prep.)

     ' ன்' எனப் ெபா ள் த ம் வடெமா  ன்னைடக ெலான் ;

 a sanskrit prefix meaning after.

     [Skt. hanu → த. அ .]

 அ 2 aṉu, ெப. (n.)

   தாைட; jaw.

     "நின்ன  வற் டலா ல மென ம் ேபரெ்பற் " (உத்தரரா. அ மப். 34);.

     [Skt. hanu → த. அ .]

 அ 3 aṉu, ெப. (n.)

   1. மஞ்சள் (நாநாரத்்த.);; turmeric.

   2. க  (நாநாரத்்த.);; weapon.

   3. ேநாய் (நாநாரத்்த.);; disease,

   4. இறப்  (நாநாரத்்த.);; death.

அ க்கம்

அ க்கம்1 aṉukkam, ெப. (n.)

   1. அைச ; shaking.

   2. இைசய க் ; embellishment in singing or music.

   3. வ த்தம்; suffering distress, pain, grief.

     "மனம க்கம் ட" (கம்பரா. அேயாத். ைகேக ழ். 56);.

   4. அசச்ம்; fear (W.);.

   5. வ க் ைற ; weakness, as from disease, lethargy, indolence.

அ க்கமாகப் ேப னார ்(W.);.

   6.  ணக்கம்; mumbling, moaning, groaning.

அ க்கமாக வா க் றான் ( ன்.);.

   7.  ழந்ைதேநாய்; infantile sickness (ஈ , 5. 10 : 3,  .);.

   8. பாம் ; snake (சா.அக.);.

     [அ ங்  → அ ங்  → அ க்  → அ க்கம் (ெதா.ெப.);. அ ங் தல் = அைசதல். அ க் தல் = 
அைசத்தல். 'அம்' ெதா.ெப. ஈ .]

 அ க்கம்2 aṉukkam, ெப. (n.)

   சந்தனம் (பச.் .);; sandalwood tree.
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அ க் -தல்

அ க் -தல் aṉukkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அைசத்தல்; to shake.

   2. ெகாக்கான் த ய ைளயாட் ல் ெதாடக் டாதைதத் ெதா தல் (யாழ்ப்.);; to touch or strike un-
designedly, as in the kokkan play (J.);.

   3. வ த் தல்; to distress, cause to suffer, oppress.

     "ெமன்ம ங் க க் ங் ன்ற ெவம் ைல" (உபேதசகா.  வ ரத. 3.81);.

   4. ெக த்தல்; to ruin.

     "அல்ல க்  பன்மணிச ் லம் ைட" (தணிைகப் . நகரப். 5);.

     [அ ங்  (த. .); → அ க்  ( . .);.]

அ க் ரம்

 
 அ க் ரம் aṉukkusiram, ெப. (n.)

     [அ க் தல் = அைசத்தல், ந க் தல். 'அ க் ரம்'  ைனதெ்தாைக.]

ரம் பாரக்்க;see širam.

அ கம்

 
 அ கம் aṉugam, ெப. (n.)

   ெசஞ்சந்தனம் ( .அ.);; red sandal.

     [அ க்கம் → அ கம்.]

அ ங் -தல்

அ ங் -தல் aṉuṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அைசதல்; to shake.

ஒர ்இைல ட அ ங்க ல்ைல.

   2. ெகாக்கான் த ய ைளயாட் ல் ெதாடக் டாத  ெதாடப்ப தல் (யாழ்ப்.);; to be touched unawares 
as in the kokkan play, causing a forfeit (J.);.

   3.  த்தல் (யாழ்ப்.);; to mumble, mutter, moan (J.);.

   4. வ ந் தல்; to suffer pain, to be in distress.

     "பஞ்ச ங் க னார"் ( ளா. நகர. 25);.

     "அ ங்க ெவன்ைனப் ரி ெசய்  ஆயர ்பா  கவரந்் ண் ம்" ( வ். நாய்ச ்638);.

   5. வா தல் ( ங்.);; to fade, wither, droop.

   6. ெக தல்; to perish.

     "வாட்பைட ய ங்க ேனடர"் ( வக. 436);.

   7. இ தல்,  ன் வாங் தல் (யாழ்ப்.);; to be reluctant, unwilling, to back away (J.);.

     [அல் → அைல → அைச. அல் → அ  → அ ங்  → அ ங் .]

அ ப்ப

அ ப்ப  aṉuppaḍi, ெப. (n.)

   1. க மச ்ெசய் கள், க மச ் ழ்நிைலகள்; affairs in general, circumstances.

   2. ைக ப் ; balance in account.

   3.  ந் ன ஆண்  வ மானம்; revenue of the previous year.

     [அல் தல் = ெபா ந் தல். அல் → அன் → அ . ப  = நிைலைம.]
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அ ப்ப  நி ைவ

 
 அ ப்ப  நி ைவ aṉuppaḍiniluvai, ெப. (n.)

   ைக ப் ; balance in account.

     [அ  + ப  + நி ைவ, நில் → நி  → நி ைவ. 'ைவ' ெதா.ெப. ஈ .]

அ ப்ப றக் -
தல்

 
 அ ப்ப றக் -தல் aṉuppaḍiyiṟakkudal,    பைழய நி ைவையப் க்கணக் ற் க் ெகாண் வ தல்; to 
carry forward the balance to a new account.

     [அ  + ப  + இறக் . இறங்  (த. .); → இறக்  ( . .);.]

அ ப்பன்

 
 அ ப்பன் aṉuppaṉ, ெப. (n.)

   ேகாைவ ம ைர கைவ ெநல்ைல மாவட்டங்களிற் காணப்ப ம் கன்னடக் க ண்ட ள் ஒ  
ரிவார;் a division of Kanarese Goundas, found Ար Coimbatore, Madurai, Ramanathapuram and Thirunelveli districts.

அ ப் -தல்

அ ப் -தல் aṉuppudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t)

   1. ேபாகசெ்சய்தல்;  த்தல்; to send, des, patch.

     'எைனச ்ேசாழ நாட் க்க ப்ப ேவ ம்' (த ழ்நாவ.254);, மைறமைலய கள் எ ய 
ெபாத்தகங்களின் ஒ  தெ்தா  ஒவ்ெவா  ெப ல் நிைலயத் ற் ம் அ ப்பப்பட் ள்ள .

   2. வ தல்; to accompany a person for a short distance out of respect or love.

ம., ெத. அ ப் .

அ ப்

அ ப் 1 aṉuppu, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக. (M.E.R. 427 of 1928-9; an ancient tax.

 அ ப் 2 aṉuppu, ெப. (n.)

   உத யாக உப் டன் ேசரந்்த ; that which has combined with salt to confer suitable consistency (சா.அக.);.

     [அ  + உப்  - அ ப் . அல் → அன் → அ  = உடன்கலந்த .]

அ ம -த்தல்

அ ம -த்தல் aṉumadiddal,    4 ெச. . ., ெச. ன்றா . (v.i. & v.t)

   உடன்ப தல், இைச  தரல்; to permit, to consent to.

ம. அ ம க் க ; க. அ ேமா .

     [அல் → அன் → அ  = உடன். மத்  (மட் ); → மத்  → ம . ம த்தல் = அள தல், க தல், 
உயரவ்ாகக் க தல், ஒப் க் ெகாள் தல், இைசதல்.]

     'அ ம த்தல்' என் ஞ் ெசால் த ல் ேதான்றா  வடெமா  வ யாய் வரி ம், 'அ ' என் ம் 
ன்ெனாட் ம் 'ம ' என் ம் ைனசெ்சால் ம் தனித்தனி த ழா த்த ன், அவற் ன் 
ட் செ்சால் ம் த ழாதற்  ஏற் ம் என்ற க. த. அ  → Skt. anu. + Skt. mati. இதனால் 'அவம ' 

என் ஞ் ெசால் ம் த ழாய் அைமதல் உணரக்.

அ ம

அ ம  aṉumadi, ெப. (n.)

   இைச , ஒப் க் ெகாள் ; permission, assent, approval.

     "அ ம  ெபற் " (ேச . ேச யா. 15);.

ம.,  . அ ம  ; க. அ ேமாத ; Mar. anumata; Nep, anumati.

     [அல் → அன் → அ  = உடன். மத்  (மட் ); → மத்  → ம . ம த்தல் = அள தல், க தல், 
உயரவ்ாகக் க தல், ஒப் க்ெகாள் தல், இைசதல்.]
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அ ம ச் ட்

 
 அ ம ச் ட்  aṉumadiccīṭṭu, ெப. (n.)

   அம்பகம், இைச ; permit.

     [அ  + ம  +  ட் .  ட்  →  ட்  =  , ஒைல.]

அ மாசக்காய்

 
 அ மாசக்காய் aṉumācakkāy, ெப. (n.)

   ெபான்னாங்கண்ணி (மைல.);; species of Altermathera.

அ மாசகண்ணி பாரக்்க;see anumaša.-kaņņi.

அ மாசகண்ணி

 
 அ மாசகண்ணி aṉumācagaṇṇi, ெப. (n.)

   ெபான்னாங்கண்ணி ( த்.அக.);; a plant grow. ing in damp places.

அ மாசாக்கா

 
 அ மாசாக்கா aṉumācākkā, ெப. (n.)

   ெபான்னாங்கண்ணி; an edible plant, Illecebrum sessile (சா.அக.);.

அ மாசக்காய் என்  மைலயகரா ம், அ மாசாக்கா என்  சாம்ப வம் ள்ைள அகரா ம் 
வ  ஒன்றாய்த்தானி த்தல் ேவண் ம். ஆ ன், அவற் ள் எ  சரியான வ வம் என்ப  

ெதரிய ல்ைல.

அ மானம்

அ மானம் aṉumāṉam, ெப. (n.)

 one of the six means of acquiring true knowledge.

     "க த்தள வாவ  க்ெகாள மானத்த  ேமயத ்தைகைம ண ந் தன்ைமய தா ம்" (மணிேம. 
27 : 25-27);.

   2. ஐ ற ; doubt.

     "இனி ங் தற்  ம  மானேமா" (தா . அ லா. 1);.

   3. அ ரப்் ; suspicion.

அ மானப்பட்ட ள்ளி.

ம. அ மானம் ; க.,  . அ மான ; ெத. அ மான  ; Sinh., Mar., Nep. anumãna.

     [அல் → அன் → அ  (உடன்,  ட, ெபா ந்த);. மாத்தல் (வழக் றந்த ைன); = அளத்தல். மா + அனம் - 
மானம் (அள , அள );. அ மானம் =  ைகயால் அதெனா  ேசரந்்த ெந ப்ைப அ தல்ேபால், 
ஒன்றால் அதெனா  ேசரந்்த இன்ெனான்ைற அ தல்.]

அ ம த்தல் என் ஞ் ெசால் ற் க் ய றப் க் ப்ைப, அ மானம் என் ஞ் ெசால் ற் ங் 
ெகாள்க. இதனால் 'அவமானம்' என் ஞ் ெசால் ம் த ழாய் அைமதல் உணரக்.

அ  → Skt. anu. மானம் → Skt. mēna.

அ மான ப்

 
 அ மான ப்  aṉumāṉavuṟuppu, ெப. (n.)

 members of an Indian syllogism, which are five in number, viz., proposition, cause or reason, example, relation, conclusion.

     [அ மானம் + உ ப் . உ  → உ ப் .]

அ மானம் பாரக்்க;see anumanam.

977

www.valluvarvallalarvattam.com 977 of 19068.



அ மானி-த்தல்

அ மானி-த்தல் aṉumāṉittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அ மான அளைவயால தல்; to determine by inference.

   2. உன்னித்தல்; to. guess.

   3. அ ரத்்தல்; to suspect.

     [அ மானம் → அ மானி. ஒ.ேநா. தன்மானம் →  ரம்ானி.]

     'அ மானி' என் ம் ைனசெ்சால் வடெமா ன்ைமைய ேநாக் க.

அ லம்

 
 அ லம் aṉumūlam, ெப. (n.)

   ேபய்த் ள ; wild basil, Ocimum adscendens alias O. cristatum (சா.அக.);.

அ ைம

 
 அ ைம aṉumai, ெப. (n.)

   கண்ணின் றவ ; the front of the temples close to the back of the eye.

அ ேமாைன

அ ேமாைன aṉumōṉai, ெப. (n.)

   இனெவ த்தால் வ ம் ேமாைனத ்ெதாைட (ெதால். ெபா ள். ெசய். 94, ேபரா. உைர);; vowell and 
consonantal assonance in metrical alliteration.

     [அல் → அன் → அ  = ெபா ந் ய , ஒத்த , இனம்,  ைள.  கம் →  கன் →  கைன → ேமாைன.]

அ வட்டம்

அ வட்டம் aṉuvaṭṭam, ெப. (n.)

   ஒ வைக உ ண்ைட த்  (S. I. I. ii, 143);; variety of round pearls.

     [அல் → அன் → அ . வள் → வட்  → வட்டம்.]

வட்டம் பாரக்்க;see vattam.

அ வல் ப்

 
 அ வல் ப்  aṉuvallippūṭu, ெப. (n.)

   கஞ்சா; Indian hemp, Cannabis satira alias - C. indica (சா.அக.);.

     [அ  + வல்  +  .]

அ  பாரக்்க;see amu.

     [P]

அ

அ  aṉuvuru, ெப. (n.)

   ஒத்த வ வம்; similar form, appropriate form.

     "அ க்ெகாண்  மா " (பாரத.  ெரள. 49);.

     [அல் → அன் → அ  = ெபா ந் ன, ஒத்த, உ த்தல் = ேதான் தல். உ  = ேதாற்றம், வ வம்.]

அ ெவ ைக

அ ெவ ைக aṉuvedugai, ெப. (n.)

   இனெவ த்தால் வ ம் எ ைகதெ்தாைட (ெதால். ெபா ள். ெசய். 94, ேபரா. உைர);; vowell and 
consonantal assonance in metrical rhyme.

     [அல் → அன் → அ . எ ரத்ல் =  தல், ெபா ந் தல். எ ர ்→ எ ரை்க → எ ைக.]

அ ெவ த்

அ ெவ த்  aṉuveḻuttu, ெப. (n.)

   1. ேமாைனெய த் ; alliterative letter.

   2. இனெவ த் ,  ைளெய த் ; related letter.

     [அல் → அன் → அ . எ  → எ த்  (ெதா.ஆ. .);.]
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அைன

அைன1 aṉai,  .ெப.எ. (demons. adj.)

   1. அந்த; that.

     "அைனநால்வைக ம்" (ெதால். ெபா ள். ெபா ளியல், 51);.

   2. அத்தைகய; such.

     [அ (ேச. .); → அன் → அைன.]

 அைன2 aṉai, ெப. (n.)

   1. ஒ வைக ஆற் ன்;   அைனக்ெக த் ; a kind of fresh-water fish.

     "அைன க  நன்னீர"் (பாரத  13);.

   2. கடல் அைனக்ெக த் ; a sea-fish, a slonder long eel.

அைனக்க ங் ழ
ங்

 
 அைனக்க ங் ழங்  aṉaikkaruṅgiḻṅgu, ெப. (n.)

    பரிக் ழங் ; the root of a plant (unidentified); (சா.அக.);.

அைனத்

அைனத்  aṉaittu,  .ெப.எ. (adj.)

   எல்லா; all.

     "அைனத் ல ம் இன்ப ற" (மேனான். த.வா.);.

-,  . .எ. (adv.);

   அவ்வள ; much, thus far.

     "மனத் க்கண் மா ல னாத லைனத்தறன்" ( றள், 34);.

-, ெப. (n.);

   அத்தன்ைமய ; that which is of such a nature.

     "அைனத்தாகப் க் ேமா" (க த். 78:24);.

க. அனித்

     [அ (ேச. .); → அன் → அைன → அைனத் . 'ஐ' சாரிைய, ' ' (அ ); ஒன்.பா. ஈ .]

அைனத் ம்

அைனத் ம் aṉaittum, ெப. (n.)

   எல்லாம்; all, the whole.

     "இகழ் வ் வைனத்  ெமன்ேகா" ( வ்.  வாய். 3.4:1);.

ம. அைனத் ம், அனத் ம் ; க. அனித் .

     [அைனத்  + உம் ( ற் ம்ைம,  ற் ப் ெபா ள் த ம் இைடசெ்சால்);.]

அைனய

அைனய aṉaiya,  .ெப.எ. (adj.)

   1. அத்தன்ைமயான; such.

     "அைனய மாதவன்" (கம்பரா. அேயாத். பள்ளி. 139);.

   2. ஒத்த; the same, similar.

     "என்னைனய னிவர ம்" (கம்பரா. பால. ைகயைட. 8);.

     [அ (ேச. .); → அன் → அைன → அைனய. 'ஐ' சாரிைய. 'அ' ெப.எ. ஈ .]
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அைனயன்

அைனயன் aṉaiyaṉ,  .ெப. (demons. pron.)

   1. அத்தன்ைமயன்; such a man.

     "அைனய ரப் ன ேல னர"் (கம்பரா. அேயாத். வனம் . 38);.

   2. ஒத்தவன்; similar man.

     [அ (ேச. .); → அன் → அைன → அைனயன். 'ஐ' சாரிைய. 'அன்' ஆ.பா. ஈ .]

அைனவ ம்

அைனவ ம் aṉaivarum,  .ெப. (demons. pron.)

   எல்லா ம்; all persons.

     "அைனவ ந் ெதா  டன்வர" (கந்த . ேதவ. ெதய்வ. 261);.

க. அனிப  ; ெத. அந்த .

     [அ (ேச. .); → அன் → அைன → அைனவர ்→ அைனவ ம். 'ஐ' சாரிைய. 'அர'் ப.பா. ஈ . 'உம்' 
ற் ம்ைம.]

அேனாபகம்

 
 அேனாபகம் aṉōpagam, ெப. (n.)

   ேபய்த்ேதற்றா; a kind of bitter, water-filter nut tree (சா.அக.);.

ப்

ப் p, ெப. (n.)

   ெமய்ெய த் களில் ஒன்பதாவ ம் இத ையந்  றப்ப மான வல்ெல த் ; the 9th consonant, being 
the labial voiceless stop.

   ெபா ள் : ஓெர த்தாக இஃ  இைசமர ல் பஞ்சமம் எனப்ப ம் இளி என்ற ர நிைல ைனக் 
க்கப் பயன்ப ம். வடெ்ட த் ம் இேத நிைல;அ  தடை்டயாக இல்லாமல் வைளவாகேவ நின்ற . 

ஒ  ெகாக்  .  . 11 ஆம் ற்றாண் ல் த ல் ேசரக்்கப்பட்ட . அ ேவ நிைலத்த .

உ வம் : ஒ  ேநரக்்ேகாட் ல் (ேம ந்  ழ்ேநாக் ); ஒ  வைளவான ேமல்ேநாக் ய ேகா  
இைணக்கப்ப ம் அைமப்  .  . 3ஆம் ற்றாண் ந்  காணப்ப ம் கப் பைழய உ வமாக 
உள்ள . அவ் வேம இந் யா வ ம் த ழ்நாட் க் ைககளில் உள்ளத ழ்க் கல்ெவட் கள் 
உட்பட எல்லாக் கல்ெவட் களி ம் காணப்ப ன்ற . இவ் வம் .  . 3 ஆம் ற்றாண் ன் 
இைடவைர மாற ல்ைல.

தன் த ல் ஏறக் ைறய .  . 3ஆம் ற்றாண் ன் இைட ல் எ தப்பட்டதாகக் க தக் ய 
அரசச் ரக்் கல்ெவட் ல் இப் ' ப'கரத் ன் ழ் வைள  ேமல் ேநாக் ச ்ெசன்  இ ேகா க ம் ச ்
சமநிைல அைடந்தன.

ற்காலத் ல் அ ப்பாகம் வைள ல்லாமல் தடை்டயாக ம் ஒ கால் வைள ட ம் எ தப்பட்  
இன்ைறய நிைலைய அைடந்  ட்ட )

ப

ப1 pa. ெப. (n.)

   பகரெமய் ம் அகர ம் ேசரந்்  இத ையந்  ஒ க் ம் வல்ெல த் ; the compound of ப் and அ, 
being the labial voiceless stop.

 ப2 pa. ெப. (n.)

   1. பஞ்சமெமனப்ப ம் இளி ைச ென த்  ( வா.);; symbol representing the fifth note of the grant

   2.  ைனசெ்சால் னகத்  எ ரக்ாலப் ெபா ளில் வ ேமாரிைடநிைல. (நன்.144.); இ  'நடப்பான்' 
டப்பான் த யவற் ற் ேபாலசச்ந் யா ம் வ ம்; medial particle in tamil verbs showing, future tense.

பஃ

பஃ  paḵdi, ெப. (n.)

   ப ப் ; portion, part

     "இைணப்பஃ யாற் ெபயர ்ெப ெமன ம்"(ெதால். ெபா. 645, உைர);

     [ப  → பஃ ]
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பஃ

பஃ  paḵdu, ெப. (n.)

   பத் ; ten.

     "பஃெதன் ள  யாய்தபக ரங்ெகட"(ெதால். எ த். 445);

     [பத்  → பஃ ]

     [பல் +   → பஃ ]

பஃபத்

பஃபத்  paḵpattu, ெப. (n.)

     (ெதால். எ த். 482, உைர);; hundred, as ten times ten.

     [பப்பத்  (பத் ப்பத் ); → பஃபத் ]

பஃ

பஃ  paḵṟi, ெப. (n.)

   1. பட ; boat

     "ெநல்ெலா  வந்த வல்வாய்ப் பஃ "(பட் னப். 30);

   2. மரக்கலம் ( டா.);; ship, vessel

   3. இேரவ  (ெதா பஃ ); பாரக்்க; ( வா.);; the 27th naksatra.

மரத் ல் உட் ைடவாகச ்ெசய்யப்ப வ  பஃ .

ஓடத் ன் வ ைவெயாத் த்தல் ேநாக்  (இேரவ );  ண் ன் ெதா பஃ  எனப் ெபயர ்ெபற்ற .

பஃ யர்

 
 பஃ யர ்paḵṟiyar, ெப. (n.)

   ெநய்தனில மாக்கள் ( டா.);; people of the maritime tract.

     [பஃ  → பஃ யர]்

     [பஃ = ஒடம் அல்ல  ல். மரக் கலத் ல் கட ல் ெசல்ேவார ்பஃ யர.்]

பஃ ளி

பஃ ளி paḵṟuḷi, ெப. (n.)

    மரியாற் ன் ெதற்ேக ந்  கடலாற் ெகாள்ளப்பட்டதாகக் க தப்ப ம் ஓர ்யா ; an ancient river 
south of the river kumari, said to have been swallowed by sea

     "எங்ேகா வா ய... நன்னீரப்் பஃ ளி மண ம் பலேவ"( றம் - 9.);

நிலத்ைதஉட் ைடந்  ெசல் ம் ேபரா

     [பஃ  → பஃ ளி]

பாண் யன் பல்யாகசாைல ப் ெப வ  என் ம் பாண் யைனப் பா ய ெநட் ைமயார ்
என் ம் லவர.்

     "நன்னீரப்் பஃ ளி மண ம் பலகாலம் வா ய"( றம். 9); என வாழ்த் வதால் இதன் றப்  
ளங் ம்.);

     [பல் +  ளி]

பஃெறாைட

பஃெறாைட paḵṟodai, ெப. (n.)

   பஃெறாைட ெவண்பா; a stanza in {veṇba} metre of more than four lines.

     "அ பலவாய்ச ்ெசன்  நிகழ்வ பஃெறாைடயாம்"(யாப். காளிைக. 5);

     [பல் + ெதாைட]
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பஃெறாைடெவண்
பா

பஃெறாைடெவண்பா paḵṟodaiveṇbā, ெப. (n.)

   நான்க ன் க்  ஏழ க் ள் வ ம் ெவண்பா. (காரிைக, ெசய். 5, உைர);; a stanza in {veṇba} metre of 
more than four lines.

     [பல் + ெதாைட ெவண்பா]

     "பாதம் பலவரின் பஃெறாைட ெவண்பா"(யாப்.  . 62.);

     "ஏழ  இ  ஈர  தலா ஏ ய ெவள்ைளக்  இையந்தன அ ேய க்க  வ வ  ெசய் ட்  
உரித்ேத"(யாப். .32.ேமற்.);

எனவ ம் ற்பாக்களால் ேமற் ய க த்  வ ப்ெப ம்.

ெவண்பா ன் ெபா லக்கணம் ெபா ந்  ேநரிைச ெவண்பாைவப் ேபாலேவ அைமந்  நான்க ன் 
க்க பலவ களான் வ வ  பஃெறாைட ெவண்பா எனப்ப ம்.

 a stanza in {veṇba} metre of more than four lines.

   இ  ஒ  ேவ பாட்டா ம் பல ேவ பாட்டா ம் வரப்ெப ம்;எ- .

     "பன்மாடக் டல் ம ைர ெந ந்ெத ல் என்ேனா  நின்றா ரி வர;்

   அவ ள் ம் ெபான்ேனாைட நன்ெறன்றாள் நல்லேள;   ெபான்ேனாைடக் யாைனநன் ெறன்றா ம் 
அந்நிைலயள்;யாைன எ த்தத் ந்த இலங் ைலேவல் ெதன்னன் த்தார ்நன்ெறன்ேறன் 

ேயன்"( தெ்தாள்.);

இஃ  ஆற யான் வந்த ேவ பாட்  பல கற்பப் பஃெறாைட ெவண்பா.

பஃெறாைட ெவண்பா பன்னீர ைய, ேமெலல்ைலயாகக் ெகாண்ட  என்ப உமாம்.

ேம ம் இ  ஒத்த கற்ப பஃெறாைட ெவண்பா, ஒவ்வா கற்பப் பஃெறாைட ெவண்பா என்ற 
வைக ம் வ ம்.

பக்கக்கால்

பக்கக்கால் pakkakkāl, ெப. (n.)

   1. பக்கக் த் க்கால் பாரக்்க; see {pakka-k-kuttuk kāl}

   2. பக்கத் ைண பாரக்்க; see {pakka-t-tuṇai}

     [பக்கம் + கால்]

பக்கக்

 
 பக்கக்  pakkakkuṭumi, ெப. (n.)

    ப்பா; side-locks of hair on the temples of men ( ன்.);

     [பக்கம் +  ]

பக்கக் த் க்கால்

 
 பக்கக் த் க்கால் pakkakkuttukkāl, ெப. (n.)

   உத்தரத் ன் ேம ள்ள ற் வைக; queen post.

     [பக்கம் +  த்  + கால்]

பக்கக்ைக

 
 பக்கக்ைக pakkakkai, ெப. (n.)

   ைகமரம்; rafter.

     [பக்கம் + ைக]

பக்ககம்

பக்ககம் pakkagam, ெப. (n.)

 side.

   2.  ன்வாசற்கத ; back door.

     [பக்கம் + அகம்]
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பக்கச் த் ைர

பக்கச் த் ைர pakkaccittirai, ெப. (n.)

   வளர் ைற ம், ேதய் ைற ம் வ ம் நாண் , அ , எண் , ெதான் ,  ைற பன்னிரண்டாம். 
ப னான்காம் நாள்கள்; the fourth, sixth, eighth, ninth, twelfth and fourteenth fifty in {cukkila-pałcam and KiruSṇapalam}

     "அள  நான் ெகான்பதாெறட் ரா ேரழான பக்கம்- ைழ  ப்பக்கச ் த் ைர"( தான. 
பஞ்சாங்,1.);.

     [பக்கம் +  த் ைர]

பக்கச் ள்

பக்கச் ள் pakkaccuruḷ, ெப. (n.)

   1. மணமகள் ட்டாரால் மணமக க்  அ கப்ப யாகக் ெகா க்கப்ப ம் அன் ப் பரி ; additional 
presents made to a bridegroom by the bride's party;

   2.  மணத் ல் மணமகனின் உற்றாரக்் ச ்ெசய் ம் அன் ப் பரி ; presents made to bridegroom's relatives 
at a marriage.

     [பக்கம் +  ள்]

பக்கச் வர்

 
 பக்கச் வர ்pakkaccuvar, ெப. (n.)

   கட்டடத் ன் இரண்  பக்கங்களி ம் எ ப்பப்ப ம் வர ்(இ.வ.);; side-wall of a building.

     [பக்கம் +  வர]்

பக்கச ்ெச ல்

 
 பக்கச ்ெச ல் pakkacceṭil, ெப. (n.)

    லா ல் இ ம் க் ெகாக் கைளக் த் யா ஞ் ெச லாட்ட வைக ( ன்.);; swinging of a person, under a 
vow, by running strips of iron through the sides.

     [பக்கம் + ெச ல்]

     [P]

பக்கசெ்சால்

பக்கசெ்சால் pakkaccol, ெப. (n.)

   1. பக்கத் ப்ேபார ்ெசால் ம் ெசால்; words of neighbours.

     "பக்கச ்ெசால் ப னா ரம்"(ெகா. வ.);

   2. பரிந் ைர த ய ைணச ்ெசால் ( ன்.);; recommendation, word in one's favour.

   3. த  பற் ம் வழக் ப் பற் ம் வழங் ம் ெசாற்கள் (ெதால். ெசால். 17, உைர);; expressions used 
euphemistically or sanctioned by usage.

   4.  யாகக் க தப்ப வ ம் எ ரப்ாரா  பக்கத் ந்  ேகடக்ப்ப வ மான ெசால் (இ. வ.);; words 
heard chance- wise and believed to forebode good or evil.

     [பக்கம் + ெசால்]

பக்கச ்ெசால்லாளி

பக்கச ்ெசால்லாளி pakkaccollāḷi, ெப. (n.)

   1.  ைணநின்  ேப ேவான்; spokesman, advocate.

   2. சரக்ைக வாங் ம் ெபா ட்  அதன் நலத்ைத உயரத்் ச ்ெசால்  இனிைமயாய்ப் ேப பவன்; puffer.

     [பக்கம் + ெசால் + ஆளி]
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பக்க ைல

பக்க ைல pakkacūlai, ெப. (n.)

   1.  ைல வைக (ெகா. வ.);; pain in the sides, inflammation of the liver.

   2. க ரம்ைற, நிலாமைற க் ம் ண் னிற்  இ ற ள்ள ண் ெனான் ற் றந் தவரக்்  
ேநரி வதாகக் க தப்ப ம் ன்பம்; distress believed to afflict those whose natal stars are adjacent to the lunar 
asterism at the time of the solar or the lunar eclipse.

     [பக்கம் +  ைல]

{skt. sula}- pain, disease.

பக்கஞ்ெசய்-தல்

பக்கஞ்ெசய்-தல்   4. ெச.  .   (v.i.)    ஒளி தல்; to emit lustre, as a gem.

     " த்தாமணி ரத்னங்கள்... பக்கஞ் ெசய்  ேதான் ைகயாேல"( வ்.  ெந ந் 21, பக்.175.);

     [பகல் → பக்கல் → பக்கல் ெசய்தல் → பக்கஞ்ெசய்தல்]

பக்க -த்தல்

பக்க -த்தல்   3. ெச.  .  . (v.i)    ெநா ங் தல்; to be crushed.

     "பக்க த்த ன் பா ய்ந்தா னன்ேற"(ேதவா. 785, 11.);.

     [ப  → பக்  + அ -,]

பக்கணம்

பக்கணம்1 pakkaṇam, (n.)    1. ேவடர ் ப்  ( வா.); quarters of {védar} caste;

   2. ஊர ்( டா.);; town, village;

   3. அயல்நாட் ப் பண்டம் ற் டம் (யாழ்.அக.);; place where foreign goods are sold.

     [பாக்கம் → பாக்கணம் → பக்கணம்]

 பக்கணம்2 pakkaṇam, ெப. (n.)

    ற் ண் ; comestibles, eatables.

     " மேலச பக்கணந்தரேவண்  ெமன் ரந்தனன்"( நாயக . 80, 572);

     [ப  → பக்  + ஆணம்]

     [பக்காணம் → பக்கணம்]

பக்கத்தம்

பக்கத்தம் pakkattam, ெப.( n.)

   1.  ட் தல்; dealing a blow with the fist or knukle cuffing on the head

   2. மார் ல் ட் தலா ய காமசெ்சய்ைக; a gentletas on the breast- a sexual play act for increasing the passion. 
(சா.அக.);

பக்கத்தார்

பக்கத்தார ்pakkattār, ெப. (n.)

   1. அ த்தவர;் neighbours.

     "பக்கத்தார ்யாைர  ைம தல்"(நீ ெந . 35.);

     "பலநா ம் பக்கத்தாரா ம் ெநஞ் ல் லநா ம் ஒட்டாேரா  ஒட்டார.்"(நால . 214);

   2. நாட் ப் றத்தார ்(ெகா.வ.);; countrymen.

   3. கட் யார;் partisans.

   4. அயலார;் strangers.

     'பக்கத்தாைரக் ப் டாேத'.

     [பக்கம் → பக்கத்தார]்
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பக்கத் க்கால்

 
 பக்கத் க்கால் pakkattukkāl, ெப. (n.)

பக்கத் ைண பாரக்்க; see {pakka-t-tunai.}

     'அவ க் ப் பக்கத் க்கால் அ கம் உண் '.

     [பக்கம் + அத்  + கால்]

அத்  = சாரிைய

பக்கத் க் ளி

 
 பக்கத் க் ளி pakkattukkiḷi, ெப. (n.)

    ளித்தட்  ைளயாட் ல் தட் க் ள்ேள பவன்( ன்.);; the player who passes through the squares in the 
game of {kill-ttațţu.}

     [பக்கம் + அத்  +  ளி]

பக்கத் க் த் க் 
கால்

 
 பக்கத் க் த் க் கால் kāl, ெப. (n.)

    கட் க் ைகையத ்தாங் வதற்  உத்தரத் ன்ேமல் நி த் ங்கால் (ெசன்ைன. வழ.);; queen-post.

     [பக்கம் + அத்  +  த்  + கால்]

அத்  = சாரிைய.

பக்கத் ைண

 
 பக்கத் ைண pakkattuṇai, ெப. (n.)

   பக்க த  (ெகா.வ.);; help, support.

     [பக்கம் +  ைண]

பக்கத் ட்

பக்கத் ட்  pakkattumīṭci, ெப. (n.)

   யாண் த் ல்ைல ஆண் ப் ைக ல்ைல என்ப  ேபால் ணிெபா ேள ன் ம தைல ைர 
(மணிேம. 29. 67.);; negative concomitance between the major and the minor terms.

     [பக்கம் + அத்  +  ட் ]

அத்  = சாரிைய.

பக்கத் வாட்டம்

 
 பக்கத் வாட்டம் pakkattuvāṭṭam, ெப. (n.)

   மைழ நீர ்ேபா ம்ப  தளத் ல் ஏற்ப ஞ் சரி ; side-slope. (இ. வ.);

     [பக்கத்  + வாட்டம்]

பக்கத் ைண

 
 பக்கத் ைண  pakkattuṇaivi, ெப. (n.)

   ேநாயாளிக்  அ க்கத் ெதாண்டராய் இ க் ம் ெபண்மகள்; nurse a female attendant in a hospital. 
(சா.அக.);

     [பக்கம் +  ைண ]
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பக்கத்ெத ம்

 
 பக்கதெ்த ம்  pakkattelumpu, ெப. (n.)

    லாெவ ம் ( ன்.);; rib.

     [பக்கம் + அத்  + எ ம் ]

பக்கதன்மம்
பக்கதன்மம் pakkataṉmam, ெப. (n.)

    ணிெபா ட்  இடனா ள்ள பக்கத் ன் தன்ைம;(மணிேம. 29,71.);;     [பக்கம் + தன்மம்]

பக்க

பக்க  pakkati, ெப. (n.)

   1.  ற ன ; the root of a bird's wing.

   2.  நிலாநாளின் அ த்த நாள்; the first tidi of a lunar fortnight.

ஒ கா. [பக்கல் → பக்க ]

பக்கநாள்

 
 பக்கநாள் pakkanāḷ, ெப. (n.)

எ ரே்நாக்  நாண் ன் பாரக்்க; see {}

     [பக்கம் + நாள்]

பக்கேநத் ரம்

பக்கேநத் ரம் pakkanēttiram, ெப. (n.)

   இ  ேநாய் வைக (தஞ்.சர. iii. 194);; a kind of delirium.

     [பக்கம் + ேநத் ரம்]

பக்கப்பகந் ரம்

 
 பக்கப்பகந் ரம் pakkappakantiram, ெப. (n.)

   ஆண் ல் இ ங்கப்பக்கத் ல் வ ம் ண் கட் ; fistula on either side of the privities.

     [பக்கம் + பகந் ரம்]

பக்கப்ப வன்

 
 பக்கப்ப வன் pakkappaṭuvaṉ, ெப. (n.)

   கண்க த்  வந்  வ த் , ெவள் ல், அ ந்த ண்ேபால் த்த ண்டா , உடேன ைளையப் 
ேபால ப வன் ெவளி ல் தள்ளிச ் ழ் த்  உைடந் , நீெரா த் ன் த் ம் கண்ேணாய் 
வைக; an eye disease marked by irritation, inflammation with pin prick pain on the white of the eye, due to ulcerous growth 
of flesh followed by supuration and Purulant discharge. (சா.அக);

     [பக்கம் + ப வன்]

பக்கப்பத்

 
 பக்கப்பத்  pakkappatti, ெப. (n.)

    தன்ைமக்கட்டடத்ைதச ்சாரைவத் க் கட்டப்ப ம் தாழ்வாரம்; pent – house

     [பக்கம் + பத் ]

பக்கப்பலைக

 
 பக்கப்பலைக pakkappalakai, ெப. (n.)

   பக்கங்களிற் ேசரக்் ம் பலைக (இ. வ);; side- plank.

     [பக்கம் + பலைக]
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பக்கப்ப -த்தல்

பக்கப்ப -த்தல் pakkappaḻuttal,    4. ெச. .  (v.i.)

    க ரத்ல்; to become very ripe.

     "பக்கப் ப த்த ழவன் ன்ேன ெவடக் ெமன்ன "(வள்ளி, கைத. Ms);

     [பாங் -பாக் -பாக்கம்-பக்கம்(ெசம்ைம றல், நிைற தல்,  ரத்ல்]

     [பக்கம் + ப -,]

பக்கப்பாட்

 
 பக்கப்பாட்  pakkappāṭṭu, ெப.( n.)     ைணப்பாட்  (இக்.வ.); supporting chorus or song sung by accompanists :

     [பக்கம் + பாட் ]

பக்கப்பாைள

 
 பக்கப்பாைள pakkappāḷai, ெப. (n.)

   ெபரியபாைளையச ்ேசரந்் க் ஞ் பாைள (இ. வ);; tuberculus sinus axilla;

     [பக்கம் + பாைள]

     [P]

பக்கப் ப்

 
 பக்கப் ப்  pakkappiṭippu, ெப. (n.)

   உடம் ன் ஒ  ப ற் கா ம் நரம் ப் ப் ; a spasam occuring on one side of the body.

     [பக்கம் +  ப் ]

பக்கப் ளைவ

 
 பக்கப் ளைவ pakkappiḷavai, ெப. (n.)

   நீரி  ேநா னால் அரத்தம் ெகட் ப் டரி,   ட்டம் இவற் ன் ஒ  பக்கத் ற் கா ம் 
கட் ; corbuncle, generally occurs on one side of nape of the neck, the back and buttocks.

     [பக்கம் +  ளைவ]

பக்கப் றந்தநாள்

 
 பக்கப் றந்தநாள் pakkappiṟantanāḷ, ெப. (n.)

    றந்த மாதமல்லாத மாதங்களில் வ ம் றந்த நாள்; the day of ones natal star occuring in a month other than 
the month in which one was born.

     [பக்கம் +  றந்தநாள்]

பக்கப்

பக்கப்  pakkappū, ெப. (n.)

   ஒப்பைனப் , ( றள். 1316 மணக்);; decorating flower.

     [பக்கம் +  ]

பக்கப்ேபா

 
 பக்கப்ேபா  pakkappōli, ெப. (n.)

    ணி ெபா ட் டனாதலா ய பக்கலக்கணத் ற் ைறபா ைடத்தா ம் ஒ ைடெயாத் ப் பக்கம் 
ேபாலத்ேதான் வ ;   அ  ணி ெபா ட்  இடனாகாத ம்,  ணி ம் ெபா ட்  
ஒ ம ங் டனாகாத ம்,  ணி ெபா ட் டனாவ ம்,  ணிந்த ெபா ட்  ஒ ம ங் டனாவ ம் என 
நான்  வைகப்ப ம்; fallacious minor term.

     [பக்கம் + ேபா ]
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பக்கபலம்

பக்கபலம்1 pakkapalam, ெப. (n.)

   வ வான ஆதர ; tower of strength;

 support ma in stay of something

     "அப்பா இறந்த ற  ம்பத் ற்  உன் மாமாதான் பக்கபலமாக இ ந்தார"்(உ.வ); 

     'பாட்டரங் ல் ன்னர ம் மதங்க ம் ( தங்கம்); பாட் க்  நல்ல பக்கபலமாக அைமந்தன'. 
(உ.வ.);

     [பக்கம் + பலம்]

 பக்கபலம்2 pakkapalam, ெப. (n.)

   உத  (ெகா.வ);; help.

     [பக்கம் + பலம்]

பக்கபாதம்

 
 பக்கபாதம் pakkapātam, ெப. (n.)

   ஒ தைலப் பக்கம் (இலக்.அக);; partiality.

     [பக்கம் + பாதம்]

பக்கம்

பக்கம்1 pakkam, ெப. (n.)

   1. சாரி, ம ங் ; side,

     "பக்கேநாக்  நிற் ம்"( வ்,  வாய். 5,5,5);

   2.  லாப் றம்; side of the body extending from the shoulder to the hip.

   3. அ  ( டா);; neighbourhood, nearness.

   4. இடம்; place

     "ஊைழ  ப்பக்கங் காண்பர"்( றள்,620.);

   5. நா ; country, region.

   6.   (யாழ். அக.);; house

   7.  ற ; wing feather

     "இைசப  பக்க பா ங் ேகா "(பரிபா. 21,31.);

     "நின் பக்கமா ெயாப் ல் ரங்கெமல்லாம்"(ேச , காேலாைட,29);,

   8. அம் ற  (யாழ்.அக);; wing of the arrow.

   9. வால் (யாழ்.அக);; tail.

   10. நட் ; ( டா);

 affection, friendship.

   11. அன்  (யாழ்.அக);; love,kindness.

பக்கப்ப -தல்

பக்கப்ப -தல் pakkappaṭutal, ெச.  .  . (v.i.)

   ஒ தைலயா த்தல்; to be partial

     "பக்கம் படாைம"( பஞ் 77.);

     [பக்கம் + ப -, ல்]

பக்கம்ைவ-த்தல்

பக்கம்ைவ-த்தல் pakkamvaittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   பக்கத் ல் ெவ த் க் ைள தல் (நாஞ்.);; to put forth shoots from the stem

     [பக்கம் + ைவ]
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பக்க -தல்

பக்க -தல் pakkamiṭutal,    20. ெச. . . (v.i.)

   மலங்க த்தல்; to ease, (இ.வ.);;

     [பக்கம் + இ -,]

பக்க லம்

பக்க லம் pakkamūlam, ெப. (n.)

   1. க க் கட் ; armpit.

   2.  ற ன ; root of a bird's wing.

     [பக்கம் +  லம்]

பக்கர்

பக்கர ்pakkar, ெப. (n.)

   இனத்தார;் relation, kindred.

     [பக்கம்-பக்கர.்ெசல் .  ச. 79. ப. 189]

     [பக்கல் → பக்கர]்

பக்கரசம்

பக்கரசம் pakkaracam, ெப. (n.)

   1. ேதன்; honey.

   2.  ய்ைமயான சா ; pure fresh juice.

   3.  ய்ைமயாக்கப்பட்ட இதளியம்; purified mercury (சா.அக.);;

     [பக்கம் + ரசம்]

பக்கைர

பக்கைர pakkarai, ெப. (n.)

   1. அங்கவ ;   அ க்ெகா ; stirrup.

     "கலைண த் ப் பக்கைர ட் ப் ர  ெச த் "( ப் .405.);

   2. ேசணம்; saddle.

     "பக்கைர பைதப்ப யாத் "( ளா.கல்யா.14.);

   3. ைப; bag, pocket,

   4. பக்கைற2, 1, பாரக்்க; See {pakkarai,2} 1.

ெத. பக்கர. க. பக்கெர.

பக்கல்

பக்கல் pakkal, ெப. (n.)

   1. நாள்; the day.

   2. மாதநாள்; particular day of a month.

   3. பக்கம்; side,

     "என்பக்க ண்டா ல்"(ெபரிய  : இயற்பைக. 7.);

   4. இனம்; class.

     [பக்  → பக்கம் → பக்கல் ேவ. க.]

பக்கவடம்

 
 பக்கவடம் pakkavaṭam, ெப. (n.)

   நிைல ன் ெந க் மரம் (இ.வ.);; longitudinal posts of the frame of a door or window

     [பக்கம் + வடம்]
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பக்கவ

 
 பக்கவ  pakkavali, ெப. (n.)

    லாப்பக்கத் ல் வ ைய உண்டாக் ம் ஒ  வைக நரம்  ேநாய்; intercostal neuralgia.

     [பக்கம் + வ ]

பக்கவ

பக்கவ  pakkavaḻi, ெப. (n.)

   1.  ற் வ ; indirect way, round about way.

   2.  க் வ  (இ.வ.);; short cut.

     [பக்கம் + வ ]

பக்கவைள

பக்கவைள pakkavaḷai, ெப. (n.)

   1.  கட்  வைளக் க் ேழ இடப்ப ம் மரம்; purin

   2. ெபாண்டான் (எ வைள); ( ன்.);; a rat hole.

     [பக்கம் + வைள]

பக்கவாட்

பக்கவாட்  pakkavāṭṭu, ெப. (n.)

   1. பக்கங்களிற் சாரந்் ள்ள ; that which is side long.

   2. ேநரெ்தாடரப்ற்ற ; that which is subsidiary or beside the main point at issue.

     'ெபட் ன் பக்கவாட் ப்ப ல் றல் ந் ள்ள '

     'ெதாடரவ்ண் , தடம் ரண்  பக்கவாட் ல் சரிந் ள்ள '. (உ.வ.);;

     [பக்கம் + பக்கவாட் ]

பக்கவாட் த்ேதாற்
றம்

 
 பக்கவாட் த்ேதாற்றம் pakkavāṭṭuttōṟṟam, ெப. (n.)

   ஒன் ன் அல்ல  ஒ வரின் இட  அல்ல  வல  பக்கத்ேதாற்றம்; profile.

     'பக்கவாட் த் ேதாற்றத் ல் பாரத்்தால் நீ என் தம் ையப் ேபால இ க் றாய்'

     'ெபட் ன் பக்கவாட் ப் ப ல் றல் ந் ள்ள '

     'ெதாடரவ்ண் , தடம் ரண்  பக்கவாட் ல் சரிந் ள்ள ' (உ.வ.);;

ம வ : பக்கெவட் த்ேதாற்றம்

     [பக்கவாட்  + ேதாற்றம்]

     [பக்கம் → பக்கவாட்  + ேதாற்றம்]

பக்கவாத் யம்

 
 பக்கவாத் யம் pakkavāttiyam, ெப. (n.)

   வாய்ப்பாட் க் த் ைணயான இைசக் க கள் (ெகா.வ.);; instrumental accompaniments, as in a musical 
consert.

     'பாடக க்  இன்  சரியான பக்க வாத் யம் அைமய ல்ைல' (உ.வ.);;

     ' ைண இைசயரங் ல் பக்கவாத் யமாக தங்கம் மட் ம்ேபா மா?' (உ.வ.);;

     [பக்கம் + வாச் யம் → வாத் யம்]

பக்கவாத் யர்

பக்கவாத் யர ்pakkavāttiyar, ெப.( n.)

   வாய்ப்பாட் க் த் ைணயாக நிற் ம் இைசக்க யாளர ்(S.I.I.ii. 275.);; those who play upon musical 
instrument in accompaniment to music.

     [பக்கம் + வாச் யம் → வாத் யம் → வாத் யர]்
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பக்கவாதம்

பக்கவாதம்1 pakkavātam, ெப. (n.)

   உட ன் ைள ல் அரத்தக் க  அல்ல  உைற காரணமாக ஒ பக்கத்ைத உணரச்் யறச ்
ெசய் ம் ேநாய்வைக (ைபஷஜ - 302);; partiality; a attack on one side of the body,

     'பக்கவாத ேநாய் உள்ளவரக்ள் உடன யாக ைறயான ம த் வம் ேமற்ெகாள்ளேவண் ம்.' (உ.வ.);;

     [பக்கம் + வாதம்]

 பக்கவாதம்2 pakkavātam, ெப. (n.)

   ஒ தைலக் கண்ேணாட்டம்; adopting or favouring one side,

     "யான் பக்கவாதம் ெசால் ேலன்"(அ ட்பா,vi, உய்வைக றல்,4);.

     [பக்கம் + வாதம்]

பக்கவா

பக்கவா  pakkavāyu, ெப. (n.)

   1. கல் ர ன் ேநாய் வைக; cirrhosis of liver.

   2. அன்டவா  ( ன்.);; sarcoce with swelling in the side,

   3. பக்கவாதம்1 பாரக்்க; (இ.வ.); see {pakka-Vådam}

     [பக்கம் + வா ]

பக்கவாரி

பக்கவாரி1 pakkavāri, ெப. (n.)

   ெவந்நீர;் hot Water.

     [ெவக்ைக + வரி → பக்கவாரி]

 பக்கவாரி2 pakkavāri, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ெகாள்ைள ேநாய்; a kind of epidemic extending to the neighbouring parts. (சா.அக.);;

பக்கம் = ஒ ப . ஒ ப ல் வா ம் மக்கள் ெப ம்பான்ைமயைர அ த் ம் ேநாய்.

     [பக்கம் + வாரி]

பக்க

பக்க  pakkavicivu, ெப. (n.)

   1. பக்கத்  லா ைடத் க் கா ம்ப ண்டா ம் ஒ வைக இ ; any convulsion or spasm marked by 
alternating contraction and relaxation extending to the intercoastal region,

   2. இ  ேநாயால் உடம்  ஒ  பக்கமாக வைளத் க் ெகாள் தல்; atonic bending of the body to one side-
pleurotonous.

     [பக்கம் + இ ]

பக்க லா

 
 பக்க லா pakkavilā, ெப. (n.)

    லாெவ ம் ன் ழாக ள்ள, வ ற் ன் ழாக ள்ள, வ ற் ன் இ பக்கத் ப் பைடப் ; the upper 
leteral region of the abdomen next below the lowest rib (சா.அக.);;

     [பக்கம் +  லா]

பக்க ைள

 
 பக்க ைள  pakkaviḷaivu, ெப. (n.)

   ம த் வ ம் ம ந் ம் ேநாய் ரக்் ம்ேபா  ஏற்ப த் ம் ற எ ரம்ைற ைள ; side effect (of a 
treatment, medicine.);

     [பக்கம் +  ைள ]
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பக்க க்கம்

 
 பக்க க்கம் pakkavīkkam, ெப. (n.)

   வ ற் ப் சம், ெப வ  த ய ேநாய்களில் காணப்ப ம் லாப்பக்கத்  க்கம்; swelling of the 
hypochondric region observed in case of tympanitis abdominal dropsy. (சா.அக.);;

ம வ : பக்க ச்

     [பக்கம் +  க்கம்]

பக்கெவட்

 
 பக்கெவட்  pakkaveṭṭi, ெப. (n.)

பக்கெவட் . பாரக்்க; (இ.வ.); see {pakkaveffu.}

     [பக்கம் + ெவட் ]

பக்கெவட்

பக்கெவட்  pakkaveṭṭu, ெப. (n.)

   1. அ த்த மரத் ன் பக்கவாட் த் ண்  (இ.வ.);; the outside rough pieces left in sawing a log into planks.

   2. பக்கவாட்  (இ.வ.); பாரக்்க; See {pakka-wall}

   3. சாைடயாய்க் த் ப் ேப ைக (ெகா.வ.);; indirect hit.

     [பக்கம் + ெவட் ]

பக்கெவட் த்ெதா
ற்றம்

 
 பக்கெவட் தெ்தாற்றம் pakkaveṭṭuttoṟṟam, ெப. (n.)

   ஒ  ெபா ளின் உட்ப ையக் காட்டக் ய பக்கவாட் ல் ெவட் ய  ேபான்ற காட் ; side view.

     "ெநஞ்சாங் ைல ன் பக்கெவட் த் ேதாற்றத்ைத வைரக"

     [பக்கெவட்  + ேதாற்றம்]

     [P]

பக்கெவட் ப் 
ேபா -தல்

பக்கெவட் ப் ேபா -தல் pōṭutal,    19. ெச.  ன்றா .(v.t)

    சச்ங் காட் தல்; to tickle one in the side.

     [பக்கெவட்  + ேபா -,]

பக்கேவர்

பக்கேவர ் pakkavēr, ெப. (n.)

   பக்கவாட் ற் ெசல் ம் ேவர;் secondary root of a tree. (ஈ ,2,6,6);

   2. ெபா ள் ேவ ப த் ம் ெசால் ன் ேவரப்்ப ; root of the word that which is raid another meaning.

ேவர ்ஆணிேவர,் பக்கேவர,்  ைளேவர,்  ைளேவர ்எனப் பல றப்ப ம்.

    ல் என்ப  ஓர ்ஆணிேவர.் அதனின்  லம்,  ல ,  லா ,  ைல த ய ெசாற்கள் 
றக் ம்;இைவ ஒ வைகப் ெபா ட் ட்டம் பற் யன.

கல் என்ப  ல் என்ப னின்  ரிந்த பக்கேவர.் ேவர ்என் ம் உவைமயா  ெபயர ்பற்  ேவரச் ்
ெசால்ைல ேவறாக த் றப்ப த் க் ம் ல ம் ரி ம் என் ம் ைற ல், ேவர,் அ ,

    தனிைல என் ம் வைக ம் ஆணிேவர ்பக்கேவர;் ைளேவர ்என் ம் வைக ம் ஒன்ேறெயனக் 
ெகாள்க, (ேவ.க. க ைர);
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பக்கைற

பக்கைற1 pakkaṟai, ெப. (n.)

   பல் ல் க ப் க் கைற ஏற் ைக ( ன்.);; artificial blackening of the teeth.

     [பல்கைற = பற்கைற-பக்கைற]

ஒ.ேநா. நல் +  ரன் = நக் ரன்

 பக்கைற2 pakkaṟai, ெப. (n.)

   1.  ணி ைற; canvas covering;

     "ஏந்  ெவள்ைளப் பக்கைற டா னான்"( ற );

   2. பக்கைர பாரக்்க; see pakkarai.

   3.  ழப்பம் (யாழ்.அக);; confusion

     [ப -பக்கல்-பக்கர-்பக்கைற]

     [ ள படல்,  ழப்பமைடதல்]

பக்காசயம்

 
 பக்காசயம் pakkācayam, ெப. (n.)

   இைரக் டர;் a receptade for receiving food- stomach, belly (சா.அக.);.

     [பக்கம் + ஆசயம்]

பக்காயம்

 
 பக்காயம் pakkāyam, ெப. (n.)

   ெதாட்  (இ.வ.);; tub.

     [ஒ கா. பற்றாயம் → பத்தாயம் → பக்காயம்]

பக்காளி

பக்காளி pakkāḷi, ெப. (n.)

   எ த் ன் ேமல் நீேரற் க்ெகாணரப்வன்( ன்.);; one who carries water in a leather sack on a bullock.

   2. பக்கைற2 1 பாரக்்க; see {pakkarai}.

     'ேசாற் ப்பக்காளி'

     [பங்காளி → பக்காளி.]

பக்காளிமா

 
 பக்காளிமா  pakkāḷimāṭu, ெப. (n.)

   ப க்காளிமா ( ன்.);;பாரக்்க; see {pagukkālimāgu}

     [ப க்காளி → பக்காளி + மா ]

பக்கான்

 
 பக்கான் pakkāṉ, ெப. (n.)

   வானம்பா ப் பறைவ (யாழ்.அக);; sherphed koel.

     [பக்  → பக்கான். பக்  = இற , இற ைடய பறைவ. பக்கம் → பக்  என்ப  பக்கச் ற . பக்கச ்
றைக ைடய பறைவகள் ெபா  வாகப் 'பக் ' என் ம் அைழக்கப்பட்டன.]
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பக்கான்னம்

 
 பக்கான்னம் pakkāṉṉam, ெப. (n.)

   சைமக்கப்பட்ட ேசா  (யாழ்.அக);; cooked food.

     [பக் வம் + அன்னம் → பக்கான்னம். பக் வம். ெசய்யப்பட்ட உண  பக்கான்னம் எனப்பட்ட . 
பாங் படச ்ெசய்த ம் பாகம்படச ்ெசய்த ம் இப்ெபா ைள ம் ட் ம். ஒ.ேநா. நளபாகம்]

பக்

பக்  pakki, ெப. (n.)

   1. ச ரக்கள்ளி ல் தங் ம் ஒ வைகப் பறைவ; bird

     "நிணம்ப க பக்  வணங்க "( ப் . 319.);

     "பா ம்  ள்ளிப் ன்பக் "(ஒ . சத் நி.14.);

   2. இவறன் (இ.வ);; miser,

     [பக் -பக் ]

   பக்  ற . பக் - ற ைடய பறைவ;பக்கான் பாரக்்க; இசெ்சால் வடெமா ல் 'பட் ' எனத் 
ரிந்த .

பக்  வைககள் :

   1. காட் ப்பக் ,

   2. நீண்டவால் பக் ,

   3.  பக் ,

   4.  ள்ளிப்பக் .

 பக் 2 pakkittal,    11. ெச.  ன்றா  (v.t.)

   உண் தல் ( வா,);; to eat

     [ - க் த்தல்-பக் த்தல்]

பக் ைச

பக் ைச1 pakkicaittal, ெச.  .   (v.i)

   ஒ  ட் ைசத்தல்; to sound, break in, as in a hiatus.

     [ப  → பக்  + இைச-,]

 பக் ைச2 pakkicaittal, ெச.  ன்றா  (v.t)

   ேவ ப த் க் தல்; to differentiate.

     "அ ம் இ  ெமனப் பக் ைசத் ேதாதப்பட்ட"( .ேபா ற்.12,4,பக். 24);.

     [ப  → பக்  + இைச-,]
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பக்

பக் 1 pakkiṭutal, ெச. .  (v.i)

   1. ெவ த்தல்; to part, crack, give way, split,

   2. வ ப்ப தல்; to form a scab.

   3.  க் தல்; to throb, as the heart through fear.

     [ப  → பக்  + இ -,]

 பக் 2 pakkiṭutal, ெச.  .   (v.i)

   ஆ வ ம் ண்களின் ேமல் வ ண்டாதல்; to part, crack, giveway, split,

     [பக்  → பக் -,]

பக் ணி

பக் ணி pakkiṇi, ெப. (n.)

   ஒர ்இர ம் அதற்  ன் ன் ள்ள இ  பக ம்; a night with the two days enclosing it.

     "ஞா யரக்் ம் பக் ணிேமல்"(ஆெசளச. 15.);

     [பகல் → பக்கல் → பக்கனி → பக் ணி]

பக் த்தட்டான்

 
 பக் த்தட்டான் pakkittaṭṭāṉ, ெப. (n.)

   தட்டாரப் ச் ; dragon fly.

     [பக்  + தட்டான்]

பக் ராசன்

 
 பக் ராசன் pakkirācaṉ, ெப. (n.)

   பறைவகட்  அரசனான க டன்; garuda, as the lord of birds.

     [பக்  + அரசன் → ராசன்]

பக் ள்

 
 பக் ள் pakkiḷ, ெப. (n.)

   ேகாட்டான் (இலங்.);; rock horned owl,

     'பக் ள் அல வ  நி த்தம்' (உ.வ.);

995

www.valluvarvallalarvattam.com 995 of 19068.



பக்

பக் 1 pakkutal,    5. ெச.  .  .(v.i.)

ப த்தல்,t

 to break, to divide.

ப -ப த்தல்

     [ப  → பக் , வ.ெமா.வ. பக். 25.]

 பக் 2 pakkutal,    2. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. பக் வம் ெசய்தல், பாகம்படசெ்சய்தல் (பாங்  படெசய்தல்);; to do perfeetly

   2. சைமத்தல்; to cook,

     [ப  → பக் ]

 பக் 3 pakku, ெப.( n.)

   1.  ளப் ; fracture, break, crack,

   2, கவரப் ைக; double-dealing, duplicity,

     "தங் கள்ளத்தாற்பக்கான பரிெசா ந் "(ேதவா 17,3,);

   3. ைப; bag

     "பக்க த் க்; ெகாண் ெயனத்தர ம்"(க த்; 65,14);

     "அவைர அ ந்த மந்  பகரவ்ர ்பக் ற் ேறான் ம்"(ஐங் ,271);

பக் க்கட் -தல்

பக் க்கட் -தல் pakkukkaṭṭutal,    20. ெச. . . (v.i)

பக் 2( ன்.); பாரக்்க; see {pakkidu}

     [பக்  + கட் -,]

பக் க்ைக 
நன்கணியார்

பக் க்ைக நன்கணியார ்naṉkaṇiyār, ெப. (n.)

   கைடக் கழகக் காலத் ப் லவர;்    றநா ற்  194 ஆம் பாட ன் ஆ ரியர;் a poet in sangam age and 
author of puram 194.

 பக் க்ைக நன்கணியார ்pakkuḍukkainaṉkaṇiyār, ெப.(n.)

   கைடக்கழகக் காலப் லவர;் a poet of sangam age.

     [பக் +உ க்ைக+நல்+கணியார]்

பக் ப்பக்ெகனல்

பக் ப்பக்ெகனல் pakkuppakkeṉal, ெப. (n.)

   1. அசச்க் ப் ; onom expr. of throbbing rapidly, as the heart through fear. 

     'பக் ப்பக்ெகன்  மனம் க் ன்ற '.

   2.  ெரன்  எ ம் ஒ க் ப் ; abrupt sensation or gesture,

   3. ெவ க்கச ் ரித்தற் ப் ; bursting laughter.

   4. அ த்த த் ண்டாம் ஒ க் ப் ; repeated thuds.

     'பக் ப்பக்ெகன்  இ த்தான்'

     [படக்  → பக் . + பக்  + எனல்]

பக் வகாலம்

பக் வகாலம் pakkuvakālam, ெப. (n.)

   1. த யான காலம்; proper time.

   2. ெபண் ப்ெபய் ம் காலம் (ெகா.வ);; age of puberty.

     [பக் வம் + காலம்]
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பக் வசா

பக் வசா  pakkuvacāli, ெப. (n.)

   1. த ள்ளவன்; competant person.

   2. ஆதன் பக் வமானவன்; one ripe for salvation.

     [பக் வம் + சா ]

பக் வஞ்ெசால்( )
-தல்

பக் வஞ்ெசால்( )-தல் tal,    8. ெச. . . (v.i.)

   1. மன்னிப் க்ேகட்டல்; to tender apology.

   2. ெசய்வைக ெசால் தல்; to give instructions concerning any work or business.

     [பக் வம் + ெசால்]

பக் வப்ப -தல்

பக் வப்ப -தல் pakkuvappaṭutal,    2. ெச. .  (v.i.)

   பக் வமாதல்( ன்.);;பாரக்்க; see {pakkuvam-à}.

     [பக் வம் + ப ]

பக் வப்ப த் -
தல்

பக் வப்ப த் -தல் pakkuvappaṭuttutal,    20. ெச.  .   (v.i.)

   பதப்ப த் தல்; preserve

     " ன்பங்களால் வண்  ேபாகாமல் மனத்ைதப் பக் வப்ப த்த ேவண் ம்";

     " ைனப் பக் வப்ப த்  ெவளிநா க க்  ஏற் ம  ெசய் றாரக்ள்".

     [பக் வம் + ப த் -,]

பக் வம்

பக் வம் pakkuvam, ெப. (n.)

   1.  ப் ட்ட உண க்ேக உரிய ண்ம அல்ல  நீரம் நிைலேயா ைவேயா மா டாமல் 
இ க்கேவண் ய அளவானதன்ைம;     "சரியான பக் வத் ல் இறக்கா ட்டால் பா  இ ம்"

     " ங் ல் எல்லாம் பக் வாக இ க் ற ".

   2. நிைலத் ைணகளில் காய்த்தல்,  த்தல் த யவற் க்கான ப வம்; stage or season (for an event in 
the growth of a plant);

     "மாமரங்கள் காய்க் ம் பக் வத் ல் இ க் ன்றன";

     "ப ர ் க் ம் பக் வத் க்  வந்  ட்ட "

   3. ஒ வரின் நிைல அ ந்  ெசயல்ப ம் தன்ைம;    க்கல் த யவற்ைற சமாளிக்கத் ேதைவயான 
ரச்் ப் பாங் ; proper manner : maturity.

     "அவர ் ன ைடயவரத்ான்; இ ந்தா ம் பக் வமாக எ த் ச ்ெசான்னால் ரிந்  ெகாள்வார"்.

     [ப  → பக்  → பக் வம்]

சைமய க் ரிய ெபா ள்கைளச ்சரியான ப ப் ல் ேசரத்் ம் ட் ம் சரியான ேவக்காட் ல் 
அல்ல  ெகா நிைல ல், இறக் ச ் ைவக்கத் தக்கதாய்ச ்ெசய்தல் பக் வம் எனப்பட்ட . ப  → 
பாகம் - பாகஞ்ெசய்தல் என்ப ம் அப்ெபா ளேத.  கரச்் க்  அல்ல  பயன்பாட் க்  உரிய சரியான 
நிைல பக் வமா ற் .

பக் வமா-தல்

பக் வமா-தல் pakkuvamātal,    7. ெச.  .  . (v.i.)

   1. த யாதல்; to become fit, competant, suitable.

   2.  ப்பைடதல் (ெகா.வ.);; to attain pudberty, as a girl.

   3. ஆதன் பக் வமைடதல்.

 to become mature or perfected, as the Soul.

     [பக் வம் + ஆ-தல்]
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பக் வர்

பக் வர ்pakkuvar, ெப. (n.)

   1. க ம காண் கர,் பத் காண் கர,் ஞான காண் கர,் என்  வைகப்ப ம் ேவதமத 
ெவா க்கத்தவர;் persons devoted to {wiedic} practice, of three classes, viz., {karuma-kāņțikar, pattikaņțikar, riaņa 
kāņțikar} ( ன்.);

   2. ம த் வர ்(யாழ்.அக.);; physicians.

     [பக்  → பக் வம் → பக் வர]்

பக் வாளி

பக் வாளி pakkuvāḷi, ெப. (n.)

   1. பக் 1 பாரக்்க; see {pakkuv}.

   2. ம த் வன்; physician

     [பக் வம் + ஆளி]

பக் வன்

பக் வன் pakkuvaṉ, ெப. (n.)

பக் 1, பாரக்்க; See {pakkuv'}

     [பக் வம் → பக் வன்]

பக் வாசயம்

பக் வாசயம் pakkuvācayam, ெப. (n.)

   இைரப்ைப; stomach;

     "பக் வாசயத்  னன்ன பானத்ைத"( வத . சனன.7.);

     [பக் வம் + ஆசயம்]

ஆசயம் → skt as Raya

பக் வாத் மா

 
 பக் வாத் மா pakkuvāttumā, ெப.( n.)

    ேபறயைடதற்  உரியவ-ன்-ள்; person fit for salvation.

ம வ : பக் வசா

     [பக் வம் + skt { man} → ஆத் மா]

பக்

பக்  pakkuvi, ெப. (n.)

   1. த ைடயவள், 

 competent woman.

   2.  ப்பைடந்த ெபண் (இ.வ.);; girl who has attained puberty.

     [பக் வம் → பக் ]

பக் -தல்

பக் -தல் pakkuviṭutal,    7. ெச.  .  . (v.i.)

   1.  ளத்தல்; to be split, cracked as the ground

     "ேதாணி கரெவன் ம் பாரத்ாக்கப் பக்  ம்"( றள், 1068.);;

   2. ேதால தல் ( ன்.);; to break, as the skin from a blow of a rattan.

     [பக்  +  ,]

பக்ெகனல்

பக்ெகனல் pakkeṉal, ெப. (n.)

   1.  ரிப் ன் ஒ க் ப் ; bursting, as with sudden laughter;

   2. அசச்ம்,  யப் ,  த யவற் ன் ப் ; throbbing through fear or surprise,

   3. ெவ த்தற் ப் ; splitting, cracking.

   4.  ைர க் ப் ; being sudden.

     [பக்  + எனல்]
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பகட்டன்

 
 பகட்டன் pakaṭṭaṉ, ெப. (n.)

   ெபாய்ப் ெப ைமயன் (ஆடம்பரக்காரன்); (ெகா.வ.);; top, pompous, stylish person.

     [பக  → பகட்  + யாைன]

பகட் யாைன

பகட் யாைன pakaṭṭiyāṉai, ெப.( n.)

    ைரந்த ெசலைவ ைடய களிற் யாைன; a male elephant which is moving fast.

     " ரிதாரக்் க ம்ப கட் யாைன ேவந்தர"்( றநா.265.9.);.

     [பக  → பகட்  + யாைன]

பகட்

பகட் 1 pakaṭṭutal,    5. ெச. . . (v.i)

   1. ேபா  ெவளிசச்ம் காட் தல். (ெகா.வ);; to shine with a false glitter, as plated articles.

   2. தற் கழ்ச்  ெசய்தல்; to brag.

   3. ெபா  ெப தல்; to be beautiful;to be attractive

     "பா ைழ மடந்ைதயர ்பகட்  ெவம் ைல"(கம்பரா.கார.் 110.);

   4. ேபா ப் ெப ைம காட் தல்; to make a vain show;to be foppish.

   5. ெவ ப்பைடதல்; to loathe.

     [பகட்  → பகட் -,]

 பகட் 2 pakaṭṭutal,    5. ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1. மயக் தல்; to charm, fascinate, allure, wheedle,

     "படரச்ைடக ளைவகாட்  ெவ ட் ப் பகட்ட"(ேதவா. 676, 2);

   2. கண்மயங்கப் பண் தல்; to make drowsy,

     " க்கம் பகட் ற "

   3. வஞ் த்தல்; to deceive circumvent misrepresent, as in selling goods.

     " றைரப் பகட் ைகயன் க்ேக"(ஈ , 5,1,1);.

   4. அதட் தல் ( ன்.);; to menace bully, hector, threaten in order to effect an object.

பகட் க்கல்

பகட் க்கல் pakaṭṭukkal, ெப. (n.)

   தவைளக்கல் என் ம் ைண ம ந் ச ்சரக் க ள் ஒன் ; iron stone, this is one of the 120 kinds of natural 
substances described in Tamil medicine.

     [பக  → பகட்  + கல்]
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பகட் ல்ைல

பகட் ல்ைல pakaṭṭumullai, ெப. (n.)

யற் யான் வந்த இைளப்பா ம் பாரம் ெபா த்தலா ம் மைனக் ழவைன ஏ ன்ற எ த் டன் 
உவ க் ம் றத் ைற ( .ெவ. 10, ெபா ப்.  ல்ைலப். 6,);:

 theme of comparing a house holder to a plough- ox, as bearing heavy burdens and getting wearied with intense labour.

     [பக  → பகட் . பகட்  +  ல்ைல]

     "வயல்  றப் ன் வ த்த ம் ேநான்ைம ம் யன்மைனக் ழவைனப் பகடெ்டா  
ெபாரீஇயன் "  : ெவ. ெபா ,41.

ேவளாண் தைலவைன உைழப்பா ம் ைம ெபா த்தலா ம் அவ ைடய எ ேதா  உவ த்த  
பகட் ல்ைல என் ம் ைறயாம்.

பக ேபான்  உல ற் ப் பயன்ப ம் ேவளாள ைடய இயல்   என்க.

     "உய்த்தல் ெபா த்தல் ஒ ன் ெறா வய ள் எய்த்தல் அ யா ைட ன் -ைவத்த ப கம் 
ண்ட பகடெ்டா  மா ம் ெந ெமா  எங்கணவன் ேநர"்( .ெவ.41.);

பகடக்காரன்

 
 பகடக்காரன் pakaṭakkāraṉ, ெப. (n.)

    ழ்ச் க்காரன் (யாழ்.அக);; artful person.

     [பகட்  - பகடம் + காரன்]

பகடம்

பகடம்1 pakaṭam, ெப.(n.)

   1. பகட்  2, 6. (யாழ்ப்.); பாரக்்க; See {Anagattu.}

   2. நிறங்ெகா க்ைக; colouring.

     [ஒ கா,பகட்  → பகடம்]

 பகடம்2 pakaṭam, ெப. (n.)

    லம்பம் (யாழ். அக.);; fencing.

     [பக  → பகடம்]

     [பக ேபால் சைளக்காமல் ேமா  ெவல்ல ய ம் லம்பாட்டம்.]
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பக

பக 1 pakaṭittal,    5. ெச.  .  . (v.i.)

   1. அ வ த்தல்; nauseating.

   2. கண்மயங்கப்பண்ணல்; to cause drowsiness, dizziness. (சா.அக.);;

 பக 2 pakaṭi, ெப. (n.)

   1. எள்ளல்; mockery, ridicule,

     'அவன் அவைளப் பக  ெசய்  பாட் ப் பா னான்'. ( ன்.);;

   2. நைகயாட் ; jest, witty repartee.

   3. நைகச் ைவயாளன்; jester, buffoon.

   4.  றப் ைனவாளன்; pretender, imposter

     " ேவைலப் பக கைள ேமவாேத"(ஒ . ெபா . 3);

   5.  த்தா ; pole-dancer. dancer

     "பக க்ேகா பணம்பத் "(தண்டைல. 71);

   6. வரிக் த்  வைக; ( லப். 3, 15, உைர);

 a masquerade dance.

     [பகட் 1 → பகட்  → பக ]

 பக 3 pakaṭi, ெப. (n.)

பக கம்

 
 பக கம் pakaṭikam, ெப. (n.)

   எ ைம; buffalo.

     [பக  → பக கம்]
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பக

பக  pakaṭu, ெப. (n.)

   1. ெப ைம; greatness, hugeness, largeness

     "பகட்டா ன்ற ெகா நைடக் ழ "(ெப ம்பாண். 243);

   2. பரப் ; expansiveness

     "பகடெ்ட ன் மார் ன்"( றநா. 13);

   3. வ ைம; strength

     " ண் ணம்பகட்  மார் ன்"( றநா. 88.);

   4. எ ; bull, ploughing ox.

     "பகட் னா ம் மா ன ம்"(ெதால். ெபா. 76);

     "பக  நடந்த ழ்பல்லாேரா ண்க"(நால . 2);

   5. எ ைமக் கடா (ெதால். ெபா. 76);; buffalo bull.

     "ெப தப் பகட் க் த் ைற ண்ேடா"( றநா. 90);

   6. ஏர;் a team of oxen harnessed to a plough.

     "பக  ரந்த நர ்பாரேமாம் "( றநா. 35);

   7. ஆண் யாைன; male elephant

     "ைபங்கட ்பைணத்தாள் பகட் ழவன்"( . ெவ. 8,5.);

     "பக ேதர ் ர காலான் பலவைகப்பட்ட ேசைன"(பாரத. ப ேனாரா. 6);

பகைட

பகைட1 pakaṭai, ெப.(n.)

   1.  ன் தாயத் ெலான் ; ace upon dice,

     'பகைட பன்னிரண்ெடட் '

   2. எ ரப்ாராத ஆ ழ்; sudden smiles of fortune.

ெத. பகட ம. பகட க. பகெட . பகட

     [பகடம் → பகைட]

 பகைட2 pakaṭai, ெப. (n.)

   1. ேபார் ரன்; warriors

   2. ெச மான் ையச ்சாரந்்ேதார ்( ன்.);; title of the cakliya caste.

   3. ேபார ் ரரக்ளா ந் , ேபாரற்றக்காலத் ல் ெச மான் ெதா ைல ேமற்ெகாண்ட ஒ  
சாரார;் warriors as well as cobblers.

 பகைட3 pakaṭai, ெப. (n.)

   1. ேபார;் battle.

   2. ேபாரினால் ஏற்ப ம் ன்பம்; sufferings from the war.

   3.  ன்பம், மனக்கலக்கம், வ த்தம்,

 grief, perturbation, agitation of mind.
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பகைடக்காய்

 
 பகைடக்காய் pakaṭaikkāy, ெப. ( n.)

   ஒ வைகயான தாட்டத் ல் ைளயா பவர ்இ வ ம் ஒ வர ்மாற்  ஒ வராக உ ட் ம், 
ள்ளிகள் ெகாண்ட, ஆ  பக்கங்கைள ைடய மரத்தாேலா மாைழ  னாேலா ஆ ய க ; a dice

     "உங்க ைடய சண்ைட ல் என்ைனப் பகைடக்காய் ஆக்கா ரக்ள்."(உ.வ.);;

     [பகைட + காய்]

பகைடதப் -தல்

பகைடதப் -தல் pakaṭaitapputal,    4. ெச. . . (v.i.)

   ேநரச்்  ெந க்க ல் தப் த் க் ெகாள் தல் (ெசன்ைன);; to have a narrow escape, to miss narrowly.

ெத. பகடதப் .

     [பகைட + தப் -,]

பகைடய -த்தல்

பகைடய -த்தல் pakaṭaiyaṭittal,    4. ெச. . . (v.t.)

   ஆரவாரமாகப் ேப தல்;   ெச க்ேகா  ேப தல்; to use bombastic language.

     [பகட்  → பகடை்ட → பகைட]

பகட் தல் = தற்ெப ைம ெகாள் தல்.

     [பகைட + அ -,]

பகண்டம்

 
 பகண்டம் pakaṇṭam, ெப. (n.)

   கடைல; ground nut.

பகண்ைட

பகண்ைட1 pakaṇṭai, ெப. (n.)

 kind of partridge.

     [பகன்ைற → பகண்ைட]

ம வ. க வா  (க தாரி); பகன்ைற.  ல்ைல. ( டா); ஒ. ேநா. கன் க் ட்  → கண் க் ட் , 
ஈழவழக் .

 பகண்ைட2 pakaṇṭai, ெப. (n.)

பகன்ைற, 3 (இ. வ.); பாரக்்க; see {paganraj} 3.

     [பகன்ைற → பகண்ைட]

 பகண்ைட3 pakaṇṭai, ெப. (n.)

   நைகயாட் ப் பாட் ; song of ridicule.

     "பப் ைன ட் ப் பகண்ைட பாட"(ப ெனா.  வாலங். 1,11.);

     [பகட் 1 → பகடை்ட → பகண்ைட]

 பகண்ைட pagaṇṭai, ெப.(n.)

    ப் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Vilupuram Taluk.

     [பகன்ைற+பகண்ைட]

பகந்தர ரணம்

பகந்தர ரணம் pakantaraviraṇam, ெப. (n.)

   எ வாய்ப் ண்; (ைபஷஜ. 277);; fistula in anus.

     [பகந்தரம் + skt {wra} த. இரணம்]
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பகந் ரம்

 
 பகந் ரம் pakantiram, ெப. (n.)

   எ வாய்ப் ண்; fistula in anus.

     [பகந்தரம் → பகந் ரம்]

பகப்பா

 
 பகப்பா  pakappāti, ெப. (n.)

    த் ர லம் என் ம் ைக; ceylon leadwort

ம வ : ெகா ேவ .

பகபகெவனில்

பகபகெவனில் pakapakaveṉil, ெப. (n.)

   1.   எரி ம்ேபா  உண்டா ம் ஒ க் ப் ; onom, expr. of crackling of fire,

   2. வ  ப யால் எரிதற் ப் ; expr. signifying burning or smarting sensation of hunger,

   3. ஈர க்ெகா க் ப் ; reduplication of onom, expr.

   4. ேவகக் ப் ; expr. of fast.

     [பட + பட + எனல் → பகபகெவனல்]

பகம்

பகம் pakam, ெப. (n.)

   1.   ெசல்வம், மறம்,  கழ்,  , அ , ெநஞ்  என்ற அ ணங்கள் (பாரதவசனம், அ சா. பக். 
935.);; the six attributes wealth, {maram pugal, tiru, ñāņam, vairākkiyam.}

   2. ெபண்  ( வா.);; pudendum muliebre.

     [பல் + பல்  + ப  → பகம்]

பகமலர்

 
 பகமலர ்pakamalar, ெப. (n.)

   க ப்ைப; the womb, uterus.

     [பகம் + மலர]்
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பகர்

பகர1் pakartal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெசால் தல்; to tell, utter, declare, say, announce, pronounce, publish.

     "மற்ைறய ராவார ்பகரவ்ர"்(நால ,256);

   2.  ற்றல்; to hawk, sell,

     " ம்,  ைக ம் ேம ய ைர ம் பகரவ்ணர"்( லப். 5,14.);

     "பண் அைய லம்  பகரத்ல் ேவண் "( லப். 18.);.

     "என்காற் லம்  பகரத்ல் ேவண்  நின்பாற் ெகாைலக் களப்பட்ட ேகாவலன் மைன "( லப். 20-61.);

   3. ெகா த்தல்; to give

     "ேவழம் ெவண் ப் பக ம் தண் ைற ரன்"(ஐங் . 13);

   4. உணரத்் தல்; indicate

     "பகர் ழல் பாண்  யம்ப"(பரிபா. 14,42);.

     [ப  → பகர ்→ பகர-்ெபா ள்கைளப் ப த்  ைல தல்.  . தா.292. ேவ. க.]

 பகர2் pakartal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒளி தல்; to emit lustre

     "பக்கங் க ஞ் ப் பாைற ேத ய கள் பகரந்்தைனய"( வ். ெபரியாழ் (1,7,8);

     [பகல் → பகர]் வ. ெமா. வ. 25

பகர்ச்

பகரச்்  pakarcci, ெப. (n.)

   1. ெசால் (நன்.458);; speech, utterance, word.

   2.  ைல; price

     "பகரச்்  மடவார"்( வப். ர.நன்ென , 23.);.

     [பகர ்→ பகரச்் ]

பகர்சை்ச

 
 பகரச்ை்ச pakarccai, ெப. (n.)

   ேகா ல், அரண்மைன த ய இடங்களின் ம் ம ப் ரவாக அ ப் ம் எ ப் ச ்ேசா ; Cooked food 
sent from the temple or {parace} to the houses of Certain dignitaries, as a perquisite.

     "ேகா ந்  த்த ள்ைள ட் க் ப் பகரச்ை்ச ேபா ற "; (நாஞ்.);.

     [ கா →  க  →  கரச்ை்ச → பகரச்ை்ச]

பகர்த் -தல்

பகரத்் -தல் pakarttutal,    5. ெச.  ன்றா.  (v.t.)

   ெபயரத்்  எ தல் (நாஞ்.);; to transcribe. copy.

ம. பகரத்் க.

     [பகர2் → பகரத்் -,]

பகர்நர்

பகரந்ர ்pakarnar, ெப. (n.)

    ற்ேபார;் selling persons

     " லம் பகரந்ர ் ரந்தரா அக் ரந்த நர"்(ப ற். 13-23);.

     [பகர ்→ பகரந்ர]்
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பகர்ப்

 
 பகரப்்  pakarppu, ெப. (n.)

   ப  (நாஞ்.);; copy as of an original document.

     [ப  → ப ர ்→ ப ரப்் ]

பகர்பவர்

பகரப்வர ்pakarpavar, ெப. (n.)

    ற்பவர;் salesman.

     " ங் நீர ்அ ழ்நீலம் பகரப்வர ்வ ற்ெகாண்ட"(க த்-66,1.);

     [பகரத்ல் → பகரப்வர]்

பகர்

பகர்  pakarpu,  . .எ (adj.)

    ைளந் ; to yield.

     "பல்வளம் பகர் ட் ம் பயனிலம் ைபதற"(க த்.20.);

பகர்வனர்

பகரவ்னர ்pakarvaṉar, ெப. (n.)

   ெபா ள்கைள ைலக்  ற்பவர;் sales person

     "நகர நம் யர ் ரித  ம ல் பகரவ்னர ்ேபால்வேதார ்பாண்ைம ன் நி த்த"( லப்.3.அரங்.);

     [பகர ்→ பகரவ்னர]்

பகர்

 
 பகர்  pakarvili, ெப. (n.)

   ெநய்தல்; white indian water lily.(சா.அக.);;

ம வ : அல் , பகர் ெகா .

     [பகல் → பகர ்+ இ ]

பகரம்

பகரம்1 pakaram, ெப. (n.)

   1. ஒளி (யாழ்.அக.);; lustre, splendour, brilliance.

   2. அழ ; beauty.

     "பகரமாம ல் ைசவர நிைனவ  ெமா நாேள"( ப் :258);

ம வ : ெகாக் மந்தாைர.

     [பகர ்→ பகரம்]

 பகரம்2 pakaram, ெப. (n.)

   மாற்  (நாஞ்.);; instdead, in exchange.

     ' ட் க் ப் பகரமாக நிலம் ைடத்த '

     [பகர ்→ பகரம்]

 பகரம்3 pakaram, ெப. (n.)

     'ப' என் ெம த் ; 

 the letter 'p.'

     'ப'-பகர அகரம்
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பகரவைள

 
 பகரவைள  pakaravaḷaivu, ெப. (n.)

     'ப' என் ம் எ த்ைத ஒ பக்கமாகத் ப் ய  ேபால் இ க் ம் அைடப் க் ;

 square bracket.

     [பகரம் + வைள ]

பகரா கம்

 
 பகரா கம் pakarācikam, ெப. (n.)

     என் ம் மரம்; indian mahogony.

     [பகரம் + ஆ கம்]

பகரி

 
 பகரி pakari, ெப. (n.)

   ஆ ைர ( ங்.);; tanner's senna;tanners cassia

     [பகரம் → பகரி]

பகரிப்

பகரிப்  pakarippu, ெப. (n.)

பகரம்1, பாரக்்க; ( ன்.);;  see pagaram

     [பகரி → பகரிப் ]

பகல்

பகல்1 pakal, ெப. (n.)

   1. ப க்ைக ( ங்,);; dividing separating.

     "ெந ைநப் பக டங் கண்ணி"( றநா. 249.);

   2. ந  ( வா.);; middle,

   3. ந நிைலைம; middle position, impartiality

     "அகல்ைவயத் ப் பகலாற் "(ப ற் ப். 90,9);

   4.  கத்தாணி; middle or main peg in a yoke.

     "ெந கத் ப் பகல்ேபால"(பட் னப். 206);.

   5.  த்தம் ( ங்.);; period of two {naligai}

     "ஒ  பகல் கா  நின்றான்"( வக. 2200);

   6. அைரயாமம்; half of a {yāmam,}

     "அைர ள் யாமத் ம் பக ந் ஞ்சார"்( லப். 4,81.);

   7. நண்பகல் (ெகா. வ.);; midday, noon,

   8. காைல தல் மாைல வைர ள்ள காலம்; day, day time, as divided from the night.

     "பகல் ளங் யாற் பல்க ர ் ரித்ேத"( றநா. 8.);

     "கைலகாடை்டயா  ரத்்தம் பகல் கங் ல்"( ரம் . பல்வைக16.);

   9. இளெவ ல்; the morning sun.
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பகல்கன

 
 பகல்கன  pakalkaṉavu, ெப. (n.)

   மனத் ல் வளரக்் ம் நிைறேவறக் ய வாய்ப் ச ் ம் இல்லாத எண்ணம்; day dream.

     'அர யல் க்கல்க க்  பைட ன் லம் ர்  என்பெதல்லாம் ெவ ம் பகல்கன '

     "என்ைன வ க் க் ெகாண்  வந்  டலாம் என்  நிைனத்தால் அ  பகல் கன தான்".

     'பகல் கன ல ல் பயணம் ெசய்யாேத' (பழ.);

     [பகல் + கன ]

பகல்ெசய்வான்

பகல்ெசய்வான் pakalceyvāṉ, ெப. (n.)

   க ரவன் (பகற்ெபா ைதச ்ெசய்பவன்);; sun.

     "ைப ேணாய் ரப் பகல் ெசய்வான் ேபாய் ழ"( லப். 7.50);

     [பகல் + ெசய்வான்]

பகல்ெசல்வா ல்

பகல்ெசல்வா ல் pakalcelvāyil, ெப. (n.)

    லப்ப காரத் ல் க்கப் ெப ம் ணவா ற்ேகாட்டம் என்ற இடம்; a place referred in the epic {Silappa 
digăram.}

     "பகல் ெசல் வா ற்ப ேயார ்தம் ன் அகல் இடப்பாரம் அகலநீங் "( லப். 30-179.);.

     [பகல் + ெசல் + வா ல்]

பகல் வட்

 
 பகல் வட்  pakaltīvaṭṭi, ெப. (n.)

   ெபரிேயாரக்ள் ெசல் ம்ேபா , அவரக்ட்  ன் பகற் ெபா ங் ட, ம ப் ரவாகப் த் க் 
ெகாண்  ேபாகப்ப ம் ப்பந்தம்; torch carried by day before distinguished persons as an honour.

     [பகல் +  வட் ]

பகல் வட் க்ெகா
ள்ைளக்காரன்

பகல் வட் க்ெகாள்ைளக்காரன் kāraṉ, ெப. (n.)

   1. பகற் ெகாள்ைளய ப்ேபான். (இ.வ.);; one who commits dacoity by daylight.

   2. அறமல்லாத வ ல் வ ம்ப  ேத பவன் (இ.வ.);; person who seeks large, unreasonable gain.

     [பகல் வட்  + ெகாள்ைளக்காரன்]

பகல்மா

பகல்மா  pakalmāṟu, ெப. (n.)

   1. பகற் ெபா ல்; day-time opp to {irā-māru}

     "சமணரக்ள் பகல்மா  சாப் வாரக்ள்"(இ.வ.);;

   2. பகற்ெபா  மா ம்ேவைள; evening time, dusk.

     [பகல் + மா ]

பகல்மானம்

 
 பகல்மானம் pakalmāṉam, ெப. (n.)

   பகற் ெபா  (யாழ்.அக.);; day time.

     [பகல் + மானம்]
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பகல்வத்

 
 பகல்வத்  pakalvatti, ெப. (n.)

பகல்வரத்்  பாரக்்க;  see {paga - vartti}

     [பகல் + வத் ]

வத்  = skt.

பகவ

பகவ  pakavati, ெப. (n.)

   ெகாற்றைவ; durga,

     "அ ல தலம் ர் ப்பவ  மடற்ேகசரி ேமல் பகவ ைய ய வணங் "(ேச . ேத ர. 25.);

 பகவ  pakavati, ெப. (n.)

   1. த மேதவைத ( ங்);; the goddess of virtue;

   2. ெகாற்றைவ ( ரக்்ைக); ( வா.);;{durga},

   3. மைலமகள் (பாரவ் ); (நாம ப. 22);{pārvati].

   4. தாம் ரபரணி ஆ  (நாம ப. 526);; the river {tāmpiraparani,}

     [பகவன் → பக  + அ .]

 பகவ  pagavadi, ெப.(n.)

   1. அறக்கட ள் ( ங்.);; the Goddess of Virtue.

   2.  ரக்்ைக ( வா.);;{}.

   3. மைலமகள்;{}.

   4. தா ரபரணி ஆ  (நாம ப. 526);; the river {}.

     [Skt. Bhagavati → த.பகவ ]

பகவந்தன்

பகவந்தன் pakavantaṉ, ெப. (n.)

   இைறவன் (பகவன்);; lord,

     " வ ள் தலான பகவந்த னீெயன்  கண் ம்"( ற்ெறட் த், ப் . 97);.

     [பகவன் → பகவந்தன்]

 பகவந்தன் pagavandaṉ, ெப.(n.)

   இைறவன்; Lord.

     " வ ள் தலான பகவ வந்தனீெயன்  கண் ம்" ( ற்ெறட் த்.  ப் .97);.

     [ப  → Skt. bhaj. பகவன் → Skt. bhagavan, bhagavanta → த. பகவந்தன்]

பகல்வர்த்

பகல்வரத்்  pakalvartti, ெப. (n.)

   வாணவைக; a kind of firework

     "பகல்வரத்் ய ல கமாம்". (அறப்.சத.43.);

     [பகல் + வரத்் ]

வரத்்  = skt.
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பகல்வா ல்

பகல்வா ல் pakalvāyil, ெப. (n.)

    ழ்த் ைச (பக ன் வா ல்);; east as the gate of the day.

     "பகல்வா  ச் க் ழான்ேகாட்டம்"( லப். 9,10.);

     " கர ்ெவள்ைள நாகரத்ங் ேகாட்டம் பகல்வா ல்"( லப். கனாத் றம். 10.);

     [பகல் + வா ல். பகல் ஆ ெபயராகப் பகலவைனக் க் ற .]

பகல்

 
 பகல்  pakalviṭuti, ெப. (n.)

   பக ல் தங் டம் ( ன்.);; day lodging

     [பகல் +  ]

பகல் ண் ன்ேதா
ன்

 
 பகல் ண் ன்ேதான்  pakalviṇmīṉtōṉṟi, ெப. (ո.)

   கண்பாரை்வைய கக் ரை்மயாக் ம் ெபான்னாங்காணி என் ம் ைக; sessile plant it is so called 
because it lends keenness to vision so as to enable one to see the stars in the day time.

பகல் ளக்

 
 பகல் ளக்  pakalviḷakku, ெப. (n.)

   பக ல் ம ப் ரவாக இ ம் ளக் ; burnt at daytime as an honour.

     [பகல் +  ளக் ]

பகல் ைனயாள
ன்

 
 பகல் ைனயாளன் pakalviṉaiyāḷaṉ, ெப. (n.)

    த் ேவான் (நிகண் );; barber.

     [பகல் +  ைனயாளன்]

ையத் தைல னின் ம் ெவட் ப் ரித்தலால்  த் ேவான் பகல் ைன யாளன் 
எனப்பட்டான். பகல்-ப த்தல்; ரித்தல்.

பகல்ெவய்ேயான்

பகல்ெவய்ேயான் pakalveyyōṉ, ெப. (n.)

   1. ந நிைல ம் ேவான்; lover of justice.

     "பா க்ைகப் பகல் ெவய்ேயான்"( லப். 26,88.);

   2. ந நிைல தவறாத ேசரன் ெசங் ட் வன்; the {céra king Šefiguttuvan.}

     [பகல் + ெவய்ேயான்]

பகல் ெவள்ளி 
காட் -தல்

பகல் ெவள்ளி காட் -தல் kāṭṭutal,    5. ெச. . . (v.i.)

   காண யாத ெதான்றைனக் காட்ட ய தல் (யாழ்.அக.);; to attempt an impossibility.

     [பகல் + ெவள்ளி + காட் -,]

பகல்ெவளிசச்ம்

பகல்ெவளிசச்ம் pakalveḷiccam, ெப. (n.)

   1. பகெலாளி ( ன்.);; daylight

   2. ேபா  ந ப் .; false action.

     [பகல் + ெவளிசச்ம்]

பகல்ெவளிசச்ம் 
ேபா -தல்

பகல்ெவளிசச்ம் ேபா -தல் pōṭutal,    5. ெச. . . (v.i.)

   பக ல் ஏமாற்ற ய தல் (ெகா.வ.);; to attempt to deceive in broad day light.

     [பகல் + ெவளிசச்ம் + ேபா -,]
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பகல்ேவடக்காரன்

பகல்ேவடக்காரன் pakalvēṭakkāraṉ, ெப. (n.)

   1. பகற் காலத் ல் பலேவடம் ண்  ைழப்ேபான்; a person who lives by amusing people with his disguises 
during daytime.

   2. ெவளிேவடக்காரன்; hypocrite.

     [பகல் + ski veSa த. ேவடம் + காரன்]

பகல்ேவடம்

பகல்ேவடம்1 pakalvēṭam, ெப. (n.)

   1. பக ல் உ மாற் க் ெகாள்ைக; disguisement in broad daylight.

   2. ஆடம்பர ந ப் ; false outward show, pretence.

     [பகல் + ேவடம்]

 பகல்ேவடம்2 pakalvēṭam, ெப. (n.)

   நல்லவர ்ேபான்ற ந ப் ; ெவளிேவடம்; mask of innocence;dissambling

     'உன் பகல் ேவடத்ைத நம்  ஏமா வதற்  நான் ஒன் ம் ட்டாள் இல்ைல'. (உ.வ.);

     [பகல் + ேவடம்]

பகலங்கா

பகலங்கா  pakalaṅkāṭi, ெப. (n.)

நாளங்கா  பாரக்்க;{day bazaar,}

     "ப யணி ெந ங் கைடப் பகலங் கா ம்"(ெப ங். உஞ்ைசக். 54. 77.);.

     [பகல் + அங்கா ]

பகலசனம்

 
 பகலசனம் pakalacaṉam, ெப. (n.)

   பக ண ; midday meals;

 dinner.

     [பகல் + skt asna → த. அசனம்]

பகல

பகல  pakalaṭi, ெப. (n.)

    ங் ய க்ைக; flapping the arms against the sides.

     [பகல்2 + அ ]

பகலம்

 
 பகலம் pakalam, ெப. (n.]

   ஆவணம் எ னவன் இன்னான் என்பைதக் க்க, அவன் இ ம் ைகெயாப்பத் க்  ன் ேசரக்் ம் 
ெமா  (c.g.);(c.g.);; term prefixed to the signature of the writer of a document indicating that he is the writer thereof.

     [ஒ கா,பகர ்→ பகல் → பகலம்]

பகலர

பகலர  pakalaracu, ெப. (n.)

   க ரவன்; sun, as a day king,

     "அகல்வாய் ஞாலம் ஆரி ண்ணப் பகலரேசாட் ல் பைண ெய ந்தாரப்்ப"(மணிேம 9-17.);

     [பகல் + அர ]
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பகலவன்

பகலவன் pakalavaṉ, ெப. (n.)

   1. பகல் ெசய்ேவான் ( வா.);, பாரக்்க; see {pagalŞeyvÖn}.

     "பகல வைனயா ம்"(கம்பரா. கங்ைக. 61.);

     "பகலவன் ைபம்ெபற்ேறரேரா"(இராமா. கரன் 52.);.

   2. பரணிநாள் ( ங்.);; the 2nd {nakşatra}

     [(பகல் + அவன்,);– அவன். தன்ைம ஒ ைம .]

பகல் → பகலவன் (ெசல் .  ச.79. பக். 179.);

பகலாணி

பகலாணி pakalāṇi, ெப. (n.)

   பகல் 4;பாரக்்க; see pagal 1,4

     " கத் ப் பகலாணி ேபான் "(பழ. 339.);

     [பகல் + ஆணி]

பகலாந்ைத

 
 பகலாந்ைத pakalāntai, ெப. (n.)

   ஆந்ைத வைக (பாண் ச)்;; a kind of owl.

     [பகல் + ஆந்ைத]

பக

பக  pakali, ெப. (n.)

    ைர ேநாய் வைக (அ வசா. 111.);; a disease of horses.

     [பகல் → பக ]

பக க்ைக

பக க்ைக pakalirukkai, ெப. (n.)

   1. நாேளாலக்க மண்டபம்; council hall, durbar,

     ' க்க த் தானத்ைதப் பக க்ைக மாத்ரமாகக் ெகாண் ' (ஈ. . 8,6,4);

     " ரிைக நாட் ச ் வ ரத் ப் பக க்ைக ல் வ  ெசய்த ளா ந் "(s.i.i.iii., 135.);

   2. தனிைமயான இடம்; lonely, retiring place solitary place.

     "அவ ந் தா மாகப் பக க்ைக ேல ேபா ந் "( த்.99. 467.);

     [பகல் + இ க்ைக]

பக றக்கம்

 
 பக றக்கம் pakaluṟakkam, ெப. (n.)

பகல் க்கம்; (சா.அக.);.

 day sleep as opposed to night sleep.

     [பகல் + உறக்கம்]
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பகைல

பகைல1 pakalai, ெப. (n.)

   உ மம் (நண்பகல்);; midday. (சா.அக.);.

     [பகல் → பகைல]

 பகைல2 pakalai, ெப. (n.)

பலைக (ேகாைவ);

 lattice;

     [பகல் → பகைல]

     [பகைல → பலைக]

     [ஒ.ேநா.  →  .]

பகைலக்

 
 பகைலக்  pakalaikku,  . . (adv.)

   பக ல்; during day.

     'பகைலக் ப் பத் மணிக் க் க ர ப் ';

     [பகல் + ஐ +  ]

பகேலான்

பகேலான் pakalōṉ, ெப. (n.)

   க ரவன் ( ங்);; sun.

     "நீள் ம்  நிலாப்பகேலான்."(  வாச. 15,5);

     "பகேலான் மைறந்த அந்  ஆரிைட உ ெக  ெப ங்கடல் உவ க் ளரந்்தாங் "[அகநா. 201-2.]

     [(பகல் + ஒன்);ஒ-ஆண்பால் ஒ ைம .]

பகவன்

பகவன் pakavaṉ, ெப. (n.)

   1. பகவான் பாரக்்க; see {pagavān.}

   2. ேதவன்; divine being, god,

     "ஆ  பகவன் தற்ேற ல "( றள்,1.);

   3. அ கன் ( வா.);; arhat

   4.  த்தன் ( வா.);; buddha.

   5. நான் கன் ( ங்.);;{brahmā}.

   6.  மால் ( ங்.);;{Thirumal}.

   7.  வன் ( வா);;{sivan}.

   8. க ரவன் ( ங்.);; sun.

   9.  . ( ங்.);; priest.

   10.  மால யாரான னிவர;் ascetic devotees of {Tirumāl.}

     "பக்தரக் ம் பகவரக் ம்"( வ். ெபரியாழ். 4,9,6.);.

     [பகவன்ப  → பகம் → பகவன்]

   ப த்தளித் க் காப்பவன்;பலரக்் ம் ப யளப்பவன், ஆண்டவன். பக (bhaga); என் ம் இ க் ேவதச ்
ெசாற்  'dispenser', gracious lord patron (applied to gods, esp-to savitri.); RV. என்  மா.  . அ. ெபா ள் 
வ க் ன்ற . ேவளாளன் அ  சாராரக்் ம், அரசன் அ ைமயரக்் ம், ப யளப்ப  ேபால ஆண்டவ ம் 
பலரக்் ம் உணைவப் ப த்தளித் க் காப்பவன் என் ம் க த் ல் அவைனப் பகவன் என்றனர.் 
இன் ம் ஆண்டவைனப் ப யளக் றவள் என்  ெபா மக்கள் வ  காண்க. Lord என் ம் ஆங் லச ்
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பகவனா

 
 பகவனா  pakavaṉāti, ெப. (n.)

   ெவள்ெள க் ; white flowered madar plant.

     [பகவன் + ஆ ]

பகவான்

பகவான்1 pakavāṉ, ெப. (n.)

   1. பகம் என்பதனாற் க்கப்ப ம் அ ணங்க ம் உைடய ெபரியார;் great person possessing the six 
attributes of pagam, the epithet being used after names of certain gods and {Rsis, as akkinipagaván, viyâ $ apâgaván} 
( ன்.);

   2. பன்னி  பகலவ ள் ஒ வன்;( வா);; a sun-god, one of {tuvâta-ātittar} q. v.

   3.  வன் ( டா.);; sivan.

 பகவான்2 pakavāṉ, ெப. (n.)

   கட ள்; ெதய்வம்; god.

     "இனி ம த் வரால் யா . பகவான்தான் காப்பாற்ற ேவண் ம்."

     [பகவன் → பகவான்]

பக க் ம்

 
 பக க் ம் pakavirukkum, ெப. (n.)

   நிலக்கடம் ; cadamba tree.

     [பக + இ க்கம்]

பக

பக 1 pakavu, ெப. (n.)

   1.  ண் ; slice, bit.

     "எட்பக வன்ன ைமத்ேத யா ம்"( றள். 889);

   2. பங்  (யாழ். அக.);; share, portion.

   3. ெவ ப்  (யாழ். அக.);; crack.

     [ப  → பக ]

வ. ெமா.வ.26.

 பக 2 pakavu, ெப. (n.)

   ெவ ப் ; nitre. (சா.அக.);.

     [ப  → பக ]

பக கம்

 
 பக கம் pakavūkam, ெப. (n.)

   பகற் ரடை்ட என் ம் டலங்காய்; round snake gourd. (சா.அக.);.

     [பக + ஊகம்]
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பக

பக  pakaḻi, ெப. (n.)

   1. அம் ; arrow,

     " தெ்தாைடப் பக ."( றநா 152.);.

   2. அம் க் ைத ( ங்.);; foot of an arrow.

ம. பக

பாய்ந்த டத்ைதக் த் க் த் ச ்ெசல் த ன் அம்  பக  எனப்பட்ட .

     [பகல்- ளத்தல்.பக  → பக ]

     "ைவந் ைனப் பக  ழ்க ற் ெச சாய்த் "( ல்ைலப். 73.);

     "உ ம் பக  வாங் க் க ைச"( ஞ் ப். 170.);

     " ல  ைனப் பக ஞ் ைல மான"(ெப ம். 29.);

     " ைல ற் பக ச ்ெசந் வ ராைடக் ெகாைலவல் எ னர"்(ஜங்-361-1.);

     "ேவழம் ழ்த்த தெ்தாைடப் பக "( றநா.152-1.);

     "பக ேபால் உண்கண்ணாய்"(கார.் 5-2.);

     "களிற் கந் றந்த கவ ைடப் பகழ"(அகநா. 132-4.);

     "வ  பக க் ெகா  லாடவர"்(அகநா. 159-5.);

     "அ யைம பக  யார வாங் "(அகநா. 161-3.);

     "அதர் ட ் ண் ம் அணங் ைடப் பக "(அகநா. 167-8.);

பக க் த்தர்

பக க் த்தர ்pakaḻikāttar, ெப. (n.)

    செ்சந் ரப்் ள்ைளத்த ழ்,  வக ந்தாமணிச ் க்கம் ஆ ய ல்கைள இயற் ய வ ம் 16 
ஆம் ற்றாண்ைடச ்ேசரந்்தவ மான லவர;் a poet who is authered Tirucheudier pillai-t-tamil, and sivaka-
sintamani-c-curukkam, 16th  ப் ல்லாணி மால யான் தரப்்பாதனன். இவர ்மா யக் ம்பத் ல் றந்  

வெந ையத் த யவர ்ஆவர.் ேச ப களின் பைழய தைலநகரான க ரில் உள்ள த்த 
ள்ைளயாரின் ெபயர ்பக க் த்தர ்என்பதா ம். இப்ெபயராேலேய இப் லவ ம் 

அைழக்கப்ெபற் ள்ளார.்  வக ந்தாமணிச ் க்கம் என்ற ெபயர ்ெகாண்ட ன் கப் ல் 'ெசம்  
நாட் ச ்சன்னா க் ராமத் த் ப் ல்லாணிமால யான் தரப்்பாதனன் மகன் பக க் த்தன் 
வாக் ' என்ற ெதாடர ்காணப்ப ன்ற . எனேவ சன்னா  என்ப  ேச நாடை்டச ்ேசரந்்த ஊரா ம்.

ல் : ' செ்சந் ர ் கன் ள்ைளத் த ழ்,  வக ந்தாமணிச ் க்கம். 

செ்சந் ர ் கன் ள்ைளத்த ழ் : 10 ப வங்களில் 100 ெசய் டக்ள் உள்ள இந் ல் ெசந் ல் 
கைனப் ள்ைளயாகப் பாடப்ெபற்ற .  க ம் ெசால்லழ ம்; இனிய நைட ம் உைடயதாகப் 

லவரக்ளால் பாராட்டப்ெப வ ,  ண் மம் என் ம் இைசக் க ையத் தம் பாப் லைமக்  
அ யாக ழங் க் ெகாண்  லவர ் லர ் செ்சந் ர ் கன் ன்  மங்கலப் பாப் 
பா வந்ததாகக் ப் டப்பட் ள்ள . 

வக ந்தாமணிச ் க்கம் : இந் ல் 300 ஆ ரிய மண் லப்பாக்களால் இயன்ற .)

பக த் ரள்

 
 பக த் ரள் pakaḻittiraḷ, ெப. (n.)

பற்றாக்ைக ( ங்.); பாரக்்க; see {parakkal} binder for a sheaf of arrows.

     [பக  +  ரள்]

பகளமல் ைக

 
 பகளமல் ைக pakaḷamallikai, ெப. (n.)

   பவளமல் ைக என்பதன் ெகாசை்சவழக் ; coral jasmine. (சா. அக.);.

     [பவளம் → பகளம் + மல் ைக]

ஒ. ேநா.  வப் - கப்
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பகளி

 
 பகளி pakaḷi, ெப. (n.)

   ஐம்ப  ெவற் ைல ெகாண்ட ஒ  கட் ; pack of betel leaves.

     [பகல் → பக  + பசளி = பா ]

பகற்கண்

 
 பகற்கண் pakaṟkaṇ, ெப. (n.)

   பக ல் கண் ெதரியா த்தல்; day blindness as opposed to night blindness. (சா.அக.);.

மாைல ற் கண் ெதரியாைமயா ய ேநாைய மாைலக்கண் என்றாற் ேபால் பக ற் கண் ெதரியாைம 
பகற்கண் எனப்பட்ட .

பகற்க ர்

பகற்க ர ்pakaṟkatir, ெப. (n.)

   க ரவனின் ஒளிக்க ரக்ள்; rays of the sun,

     "பவ்வம்  ைசப் பகற்க ர ்பரப் "(ெபா ந. 135.);

     [பகல் + க ர]்

பகற்கள்ளன்

பகற்கள்ளன் pakaṟkaḷḷaṉ, ெப. (n.)

   1. பக ற் ெகாள்ைள ேவான்; day light thief.

   2.  றர ்ெபா ைள ஏமாற் க் கள  ெசய்ேவான்; one who takes another's property by asserting a false claim, 
used in reproach.

     [பகல் + கள்ளன்]

பகற்க

 
 பகற்க  pakaṟkaṟi, ெப. (n.)

   பகற்காலத் ல் உண்ணக் ய க வைக; vegetables that can be eaten during the day time as opposed to 
இராக்க , those that can be taken during the night time. (சா.அக.);.

     [பகல் + க ]

பகற்காலம்.

பகற்காலம். pakaṟkālam, ெப. (n.)

   1. பகற்ெபா  ( ன்.);; day time.

   2. வாழ்நாள்; life time.

     'மனிதரக்்  வய  றல்ல ல்ைல'

     [பகல் + காலம்]

பகற் ரட்ைட

 
 பகற் ரடை்ட pakaṟkuraṭṭai, ெப. (n.)

   பக ல் த் க் ம்ேபாேத றடை்ட தல்; a spasmodic snoring in the day during waking hours. 
(சா.அக.);.

     [பகல் +  றடை்ட →  ரடை்ட]
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பகற்

பகற் 1 pakaṟkuruṭu, ெப. (n.)

   பக ற் ட் த்தன்ைம ைடய ைக (சங்.அக.);; owl, as blind by day.

     [பகல் +  ]

     'பட்டமரத் ல் பகற்  ேபா ற ' என் ந் ெதாடர ்பகற்ெபா ம் ன்ேன ஒ வர ் ப்பந்தம் 
த் ச ்ெசல்ல,  ன்ேன பல்லக் ற் ெசல்பவைரக் த்தலாகக் ய .

 பகற் 2 pakaṟkuruṭu, ெப. (n.)

   காகம்; crow, so called from its dim vision during the day. (சா.அக.);.

பகற் .

பகற் . pakaṟkuṟi, ெப. (n.)

   களெவா க் கத் ற் பகற்காலத்ேத தைலவ ந் தைல ம் சந் க்கக் ப் ட்ட இடம். (நம் யகப். 
37.);; place assigned by lovers for clandestine meetings during day-time.

     "பல் ங் கானல் பகற்  வந் நம் ெமய்க ன் ைதய"[நற். 235 - 4].

     "பல் ங் கானல் பகற்  மரீஇச ்ெசல்வல் ெகாண்க ெச த்தனள் யாேய"(அகநா. 258 - 1.);.

     [பகல் +  ]

பகற்ெகாள்ைள

பகற்ெகாள்ைள1 pakaṟkoḷḷai, ெப. (n.)

   பட்டப் பக ற் ெகாள்ைளய க்ைக; daylight dacoity.

     [பகல் + ெகாள்ைள]

 பகற்ெகாள்ைள2 pakaṟkoḷḷai, ெப. (n.)

   1. பகற் ெகாள்ைளய ப்ேபான்; one who commits decoity by daylight.

   2.  ைல, வாடைக,  த யவற் ல் யள  என்  ம் வைக ல் ெப தல்; daylight robbery.

     "இப்பாடப்ெபாத்தகத் ன் ைல இ  உ வாய் என்றால், இ  பகற்ெகாள்ைள யன்ேறா ?"

     [பகல் + ெகாள்ைள]

பகற்ெகாள்ைளக்
காரன்

 
 பகற்ெகாள்ைளக்காரன் pakaṟkoḷḷaikkāraṉ, ெப. (n.)

பகல் வட் க் ெகாள்ைளக் காரன் பாரக்்க; see {paga tivatti-k-ko ai-k-kāran}

     [பகல் + ெகாள்ைள + காரன்]

     'காரன்' ஆபா. ெபயரீ .

பகற்ேகா ல்

பகற்ேகா ல் pakaṟāyil, ெப. (n.)

   நீரா  மண்டபம் ( வக. 2860. உைர);; hall in the middle of a tank.

ம வ : நீரா  'மண்டபம்'

     [பகல் + ேகா ல்]

பகற்ப ம்பால்

 
 பகற்ப ம்பால் pakaṟpacumpāl, ெப. (n.)

பக ல் ரந்  இர ல் கறக் ம் பத் யத் ற் த ன்ற பால்;(சா.அக.);.

 cow's milk secreted during the day time and drawn in the night; this milk is said to be useful in diet.

     [பகல் + ப ம்பால்]
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பகற்பண்

 
 பகற்பண் pakaṟpaṇ, ெப. (n.)

   பகற்காலத் ற் பாடப்ப ம் பண்கள். (சங். அக.);; melodies to be sung during day-time.

     [பகல் + பண்]

   பக ற் பாடப்ப ம் ேதவாரப்பண்கள்;   அைவ றநீரை்ம, காந்தாரம், க கம். இந்தளம், தக்ேக , 
நட்டபாைட நட்டராகம்;   காந்தார பஞ்சமம், பஞ்சமம் ஆ ய பத் மாம்;     " றநீரை்ம காந்தாரம் 
ெகள கம் இந்தனேம கழ்ெப  தக்ேக  நட்டராகம் நட்டபாைட, ந ய பழம்பஞ் ரம், காந்தார 
பஞ்சமம்,  ர ்நன்ைமத  பஞ்சமத் ேதா ைரந் ம் பகற்பண்" (இசெ்சய் ள் வாவ ைற 
யா னத் ல் ெதரிந்ததாக ஆ ரியர ் ப் ள்ள .); (த.ெசா.அக.);

பகற்ப

 
 பகற்ப  pakaṟpali, ெப. (n.)

   பைனமரம்; palmyra tree. (சா.அக.);.

     [பகல் + ப ]

பைனமரத் ன் க க்  க் ம் பல் ேபால் இ த்தலால் அ  பகற்ப  எனப்பட்ட . பல் + இ = ப . 'இ' 
உைடைய ெபா ள் ெபயரீ .

பகற்பா

பகற்பா  pakaṟpāṭu, ெப. (n.)

   1. பகற்காலம் (யாழ். அக.);; day time.

   2. பக ற் ெசய் ம் ேவைல ( ன்.);; work done in day-time for one's livelihood.

     [பகல் + பா ]

பகற்ேபாசனம்

 
 பகற்ேபாசனம் pakrpōcaṉam, ெப. (n.)

   பக ண ; midday meals.

     [பகல் + skt Basjana]

பகற்ேபா

பகற்ேபா  pakaṟpōtu, ெப. (n.)

   1. பகற் காலம்; day-time;

   2. பகற்காலத்  மல ம்  ( லப். 2,14,உைர.);; flowers that bloom during day-time.

     [பகல் + ேபா ]

பகற் ேவள்-தல்

பகற் ேவள்-தல் pakaṟṟīvēḷtal,    11. ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1. பக ற்பைகவ ரக்ைள எரித்தல்.; to burn down one's enemy's town in broad daylight

     "அகப்பா ெவ ந்  பகற்  ேவட் "(ப ற் ப்.3.ப .);

     [பகல் +  ேவள்-,]

பகன்

பகன் pakaṉ, ெப. (n.)

   க ரக்்கட ள ள் ஒ வன்; a sun-god, one of {tuvâtadāśātittar}, q. v.,

     "பகன்றாமைரக் கண் ெகடக் கடந்ேதான்" ( க்ேகா. 184.);.
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பகன்ைற

பகன்ைற pakaṉṟai, ெப. (n.)

   1.  ந் ல் (மைல.); பாரக்்க; gulancha see {šindil}

   2.  வைத பாரக்்க; indian jalap see {Śivadai}

     "பகன்ைற பலாசம் பல் ம் ண் "( ஞ் ப். 88.); ( ங்.);

   3. நைறயால் என் ம் வைக; a plant.

   4.  ப்ைப; rattle wort

     "பனித் ைறப் பகன்ைறப் பாங் ைடத ்ெதரியல்"(ப ற் ப்.76. 12.);

   5. ெப ங்ைகயால் என் ங்ெகா  ( . அ ம்பத);; a kind of herbal creeper.

பகன்ைறக்கண்ணி

பகன்ைறக்கண்ணி kaṇṇi, ெப. (n.)

   பகன்ைறப்  மாைல; a garland made up of the flower {paganrai}

     "பகன்ைறக் கண்ணிப் பைழயர ்மகளிர"்(மைலப . 459.);

     "பகன்ைறக் கண்ணிப் பல்லான் ேகாைவயர"்(ஐங் . 87.);

     [பகன்ைற + கண்ணி]

பகனம்

பகனம் pakaṉam, ெப. (n.)

   1.  ட்  ந வல்; dislocation of joint

   2. எ ம்  ; fracture. (சா. அக.);.

பகா ன்பம்

 
 பகா ன்பம் pakāviṉpam, ெப. (n.)

    ேப ; the bliss of salvation

     [ப  + ஆ (எ.ம.இ); + இன்பம்]

 பகா ன்பம் akāviṉpam, ெப. (n.)

    ேபற் ன்பம் (சங். அக.);; the bliss of salvation.

     [(ப  + ஆ + இன்பம்); ஆ. எ ரம்ைற இைடநிைல.]

பகா

 
 பகா pakā, ெப. (n.)

    வைள (சங்.அக.);; climb-ing brinjal.

     [ப  → பகா]
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பகாரம்

பகாரம் pakāram, ெப. (n.)

   அழ ; beauty, splendour.

     " கார  ரன் பகார ர ்வாழ் ம் நாச ற"( ப் .186);.

     [பகரம் → பகாரம்]

 பகாரம் pakāram, ெப. (n.)

   1. அழ ; beauty, splendour

     " கார  ரன் பகார ர ்வாழ் ம் நாச ற"( ப் . 186.);

   2. பகரம் என் ம் எ த்ைதக் க் ம் ஒ வ வம்; the pronounciation of letter 'ப' (P);

     "இத ையந்  றக் ம் பகார மகாரம்"(ெதால். 1-97);

     [பகரம் → பகாரம்]

பகா

பகா  pakāli, ெப. (n.)

    வ ள ; siva's basil. (சா.அக.);.

 பகா  pakāli, ெப. (n.)

   1.  வன் (யாழ். அக);;Śiva as holding a skull.

   2.  வ ள ; siva's basil.

பகாப்பதம்

பகாப்பதம் pakāppatam, ெப. (n.)

   ப க்கத்தகாத ெசால்; word, base or suffix which cannot be analysed into parts, opp. to pagu-padam.

     "பகாப்பத ேம ம் ப பதெமான்ப ம் எ த் றாகத் ெதாட  ெமன்ப"(நன். 130);.

     [அணி,அறம், அகலம், த ப்பணம், உத் ரட்டா  (பகாப்பதம்); ஈெர த்  தல் ஏெழ த்  ஈறாக 
வ வ .]

     [பகா + பதம் (வட);.] pada-word.

     "ப ப்பாற் பயனற்  இ யா  ன்ேன ெயான்றாய் ந் யல் ன்ற ெபயர் ைன ைட ரி 
நான் ம் பகாப்பதம்"(நன்.131.);

பகாப்ெபா ள்

 
 பகாப்ெபா ள் pakāpporuḷ, ெப. (n.)

   கட ள். (யாழ்.அக.);; god, as indivisible.

     [பகா + ெபா ள்]

பகார்

 
 பகார ்pakār, ெப. (n.)

    ள்ளிக் காரனால் ஏற்ப த்தப்ப ம் ைளசச்ல் ம ப்  (R.F);; value of a crop. fixed by an appraiser

     [பகர ்→ பகார]்

பகாலம்.

 
 பகாலம். pakālam, ெப. (n.)

   மண்ைடேயா  (யாழ். அக.);; skull, especially human skil.

     [கபாலம் → பகாலம்]
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ப

ப  paki, ெப. (n.)

   பக ற் ப ைனந்தாம் த்தம் (சங். அக.);; the 15th {muluttam} of the day time.

     [பகல் → ப ]

ப கண்டம்

 
 ப கண்டம் pakikaṇṭam, ெப. (n.)

    டரி; nape of the neck. (சா.அக.);

     [ப  + கண்டம்]

ப

 
 ப  pakiṭi, ெப. (n.)

பக  பாரக்்க; ( ன்.);; See {pagad,}

ெத. ப .

     [பக  → ப ]

     'ப க் ப் பத் க்காக;  ப்பாட் க்  ஒ  கா '. (பழ.);

     'ப ையப் பாம்  க த்த  ேபால'.(பழ.);

ப ர்

ப ர1் pakirtal,    4. ெச. ன்றா. . (v.t)

   1. பங் தல்; to divide into shares, distribute, parcel out, apportion,

     "ெபாற் க்க மாயன் ப  ம ரத்ந்தைன"(கந்த . மகாசாத்.20.);

     'இந்த ேவைலைய நாம் வ ம் ப ரந்்  ெகாண்டால் ைரவாய் த் டலாம்'.

     'இ ப்ப  ஒ  காணி, அைத எத்தைன ேப க் ப்ப ரவ்  ?'

   2.  ளத்தல். 

 to break. split,

 ப ர2் pakirtal,    2. ெச. .  (v.i.)

    ரிதல்; to separate.

     "பரத  ளவ  ெமா ெநா  ப ரா "(கம்பரா.  வவ. 131.);

     [ப  → ப ர-்,]

 ப ர3் pakir, ெப. (n.)

   1. பங் ; share, section, portion

     "ேகாசைல கரத் ேனார ்ப ர ்தா ற வளித்தனன்"(கம்பரா.  வவ. 89.);

   2.  ண்டம்; piece

     ' ங்களின் ப ர் ைர...... எ ' ( ைள. நாகெமய்த. 15.);

ப ர்க -த்தல்

ப ரக் -த்தல் pakirkamittal,    11. ெச. . . (v.i.)

   ெவளிக் ப் ேபாதல்; to ease oneself

     'ப ர ்க க் ங் காலத்  நாய்க் க் ெகா க் ன்ேறாெமன நிைனந் ட நல்லதரம்மாேமா' 
(நீலேக ,223,உைர);

     [ப ர ்+ க -,]
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ப ர்ச்

ப ரச்்  pakircci, ெப. (n.)

   1. ப ; division.

   2. ப ப் ; classififcation.

     [ப ர ்→ ப ரச்் ]

ப ர்த்ேதசம்

ப ரத்்ேதசம் pakirttēcam, ெப. (n.)

   1. ஊரப்் றம்; outskirts, vicinity, as of a town.

   2. மலங்க த்தற் ரிய இடம்; க ப் டம்; privy.

     [ப ர3் + ேதசம்]

ப ர்ந் ெகாள்-
தல்

ப ரந்் ெகாள்- தல் pakirntukoḷḷutal,    15. ெச. . . (v.i.)

   ம ழ்ச்  ன்பம் த யவற்ைறப் ற டன் பரிமா க் ெகாள் தல்; share one's experience, happiness, 
sorrow, etc, with another.

     "எ த்தாளன் தன் கரச்் ையப் ப ரந்்  ெகாள்ள எ றான்"

     "உ ப் னரக்ளின் வ த்தத்ைதத் தா ம் ப ரந்்  ெகாள்வதாக அைமசச்ர ் னார.்"

     [ப ர ்→ ப ரந்் ெகாள்-,]

ப ர்யாகம்

 
 ப ரய்ாகம் pakiryākam, ெப. (n.)

   ெவளிப்படப் ரி ம் வ பா ; external worship opp to {andar-yagam}

     [ப ர ்+ யாகம்]

ப ர் -தல்

 
 ப ர் -தல் pakirviṭutal, ெச.  .  . (v.i.)

    ளத்தல் (சங்.அக.);; to break in to pieces

     [ப ர ்+  -,]

ப ர்

 
 ப ர்  pakirvu, ெப. (n.)

   பங் ; sharing. distribution, as of power etc;

     'அ காரப் ப ர் '

     'வ வாய் ரற்ற ைற ல் ப ர்  ெசய்யப்ப ற .'

     [ப ர ்→ ப ர் ] (ேவ.க.);

ப ர ப்

 
 ப ர ப்  pakiratippūṭu, ெப. (n.)

   கற் ர வள்ளி; camphor creeper thick leaved lavender (சா.அக.);.

     [ப ர  +  ]

     [ ண்  →  ]
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ப

 
 ப  pakiṟu, ெப. (n.)

   ெச க் ; pride.

ஒ கா.

     [ப ர ்→ ப ]

ப ெரனல்

ப ெரனல்1 paāreṉal, ெப. (n.)

   அசச்க் ப் ; expr. signifying the state of being greatly terrifed

     "இறப்ெபா  றப்ைப ள்ேள ெயண்ணினெனஞ்ச  ப ெர ம்"(தா . ன்மயா. 5);

   2.  ெரன மனக்கலக்க தற் ப்  ( ன்.);; the state of being perturbed suddenly.

     [ப ர ்+ எனல்]

 ப ெரனல்2 paāreṉal, ெப. (n.)

   அசச்ம், ேநரச்்  த யவற்றால் மனத் ல் அசச்ம் பர தல் அல்ல  தாக் தல்; get a fright have a 
frightening feeling.

     "இர ல் ட் ன் ெகால்ைலக் கத  டப்பட ல்ைல என்ப  நிைன க்  வந்த ம் ப ெரன்ற ."

     [ப ர ்+ எனல்]

ப ெலனல்

 
 ப ெலனல் paāleṉal, ெப. (n.)

ப ெரனல் பாரக்்க; see pakirenal.

     "ஏந் ெகாம்ைபக்கண்  ப ெலன்  மனஞ்ேசாரந்் "( ற .);

     [ப ல் + எனல்]
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ப

ப 1 pakutal,    6. ெச. . . (v.i.)

   1.  ள  ப தல்; to be spilit, divided,

     "சக்கரவாளச ் ைல பக"( ப் .841);.

   2.  ரி  ப தல்; to be at variance disunited;to separate

     "பகசெ்சால் க் ேகளிரப்் ரிப்பர"்( றள். 187.);

     [ெபா  → ப  → ப -,]

 ப 2 pakutal,    4. ெச. ன்றா. . (v.t.)

   பாகமாய்ப் ரித்தல்; to divide

     "ப ந் னக்  ைவத்தேகாலைறக் "( வாலவா. 30,30.);

ம. ப க, ெத. ப

 ப 3 ttal,    11. ெச. ன்றா. . (v.t.)

   1. பங் தல்; to distribute, apportion, allot

     "ப த் ண்  பல்  ேராம் தல்"( றள், 322.);

   2. வைகப்ப த் தல் ( ன்.);; to classify

   3. வ த் தெ்தளிவாய்க் தல் ( ன்.);; to explain analytically

     'இந்த எண்ைண ேம ம் ப க்க யா '

ப சாரம்

ப சாரம் pakucāram, ெப. (n.)

   1. ந ; sebesten.

   2. அ சாரம்; diarrhoea (சா.அக.);;

ப ெசால்

ப ெசால் pakucol, ெப. (n.)

    தனிைல, ஈ  த ய உ ப் க்களாகப் ப க்கப்ப ம் ெசால்; word divisible with root and suffix.

     [ப  + ெசால்]

ெசல் .  ச. 79; பக்.180.

     [ப த்  + அ ]

ப த்த -தல்

ப த்த -தல் pakuttaṟital,    2. ெச. ன்றா. . (v.t.)

   கரணிய, காரியங்கைள மனத் ல் ெகாண்  ெசய் கைள வைகப்ப த்  உணரத்ல்; to distinguish, 
discriminate, reason analytically.

     ''உ ரினங்களில் மனித க்  மட் ேம ப த்த ம் ஆற்றல் உண் "

     [ப த்  + அ -,]

     'ப த்  அ யாமல் ணியாேத படபடப்பாகச ்ெசய்யாேத' (பழ.);

ப த்த

ப த்த  pakuttaṟivu, ெப. (n.)

   1. ப த்த ம் றன்; reasoning;

 power of discrimination.

     'மனிதனின் ப த்த , இயற்ைகைய அவன் ெவற்  ெகாள்ள உத ய '

   2. நம் க்ைக ன் அ ப்பைட ல் அல்லாமல் எைத ம் ந் த்  ஏற் க் ெகாள்வைத 
அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட ைற; rationality.

     "ப த்த  இயக்கம் தந்ைத ெபரியாரால் ேதாற் க்கப்ெபற்ற "(உ.வ.);

ப த்தன்
ப த்தன் pakuttaṉ, ெப. (n.)

   ெசம்படவச ்சா யாரின் பட்டப்ெபயர ்(E. T. Vi, 352);; caste title of cembadavar.

1024

www.valluvarvallalarvattam.com 1024 of 19068.



ப த் ண்( )-தல்

ப த் ண்( )-தல் tal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   1. ஏைழகள் த ேயாரக்் ப் பங் ட் க் ெகா த்  எஞ் யைத உண் தல்; to eat food after feeding the 
poor, etc.

     "ப த் ண்  பல்  ேராம் தல்" ( றள், 322.);

     [ப  → ப த்  + உண் ( );-,]

ப த் ப்பார்-த்தல்

ப த் ப்பார-்த்தல் pakuttuppārttal,    11. ெச. ன்றா. , (v t.)

   ஒ  ெபா ைளச ்ெசவ்ைவ யாகச ்ேசா த் ப் பாரத்்தல் ( ன்.);; to survey in detail;

 to Scrutinise

     [ப  → ப த்  + பார-்,]

ப த் வம்

ப த் வம் pakuttuvam, ெப. (n.)

   1.  ; abundance, multitude;

   2. இைச ல் க் வ ம் ரம்; the note that occurs most in a musical piece.

     [ப  → ப த் வம்]

ப தம்

ப தம் pakutam, ெப. (n.)

   நிகழ்ந்  ெகாண் ப்ப ; that which is under consideration;subject on hand

     "ப த மன் ேய மற் ள ெதா ல்களிற் பற்றார"்(ஞானவா. . 2.);

ரா. ப தம்

     [ப  → ப தம்]

ப தானிய
ப தானிய pakutāṉiya, ெப. (n.)

   ஆண்  வட்டம் அ பத ள் பன்னிரண்டாவ ; the 12th year of the jupiter cycle of sixty years.

ப

ப 1 pakuti, ெப. (n.)

   1. ப ப் ; portion, part, allotment, division,

     "அண்டப் ப ண்ைடப் றக்கம்"( வாச.3.1.);.

   2. ேவ பா ; difference.

     "மயங் ய த யல்ல  ப  ன்ெறனின்"(ஞானா. 35,5.);.

   3.  ைற; tribute.

     "இ  ப  ெகாள்ெகனா"(அரிச.்  . நகரநீ். 111.);.

   4. வ வாய் ( டா.);; income

   5. வரி; revenue.

   6. இத ன் வரிைச எண்; number, as of a periodical.

ெதய  க.பக . ம.ப .

     [ப  → ப ]

ப  ( ைற);.

ப  → ப  =  ரி ,  , கண் த ல் ஆ ெலா  றான அர ைற, ப ெசால் ப்பாற ள் 
ஒன்றான தனிைல.

ப   என் ம் ெதன்ெசாற்களின் ெபா ம், ப்ரக் ,  க்  என் ம் வடெசாற்களின் 
ெபா ம் ெவவ்ேவறாம்.

ப  = 
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ப க்கால்

 
 ப க்கால் pakutikkāl, ெப. (n.)

    , , , , , என்ற வ ெவ த் க்களில் உகரெவா ன் யாக வைரயப்ப ம் ழ்க்ேகா  
( ன்.);; the vertical downward stroke in the vowel consonants  , , , , ,

 being the symbol of the vowel element 'உ' in them.

     [ப  + கால்]

ப க்காற் ைற

 
 ப க்காற் ைற pakutikkāṟpiṟai, ெப. (n.)

    , , , , , என்ற வ ெவ த் க்களில் ஊகாரெவா ையக் க்க வைரயப்ப ம் ழ்க்ேகா ம் 
ைறேபான்ற ம்; the vertical downward stroke with its loop at the end in the vowel-consonants  , , , , , 

being the symbol of the vowel element 'ஊ' in them.

     [ப க்கால் +  ைற]

ப க் ள

ப க் ள  pakutikkiḷavi, ெப. (n.)

   த  பற் ம் வழக்  பற் ம் வழங் ம் ெசாற்கள்; expressions used euphe- mistically-or sanctioned by 
usage.

     "த ம் வழக் ம் த இ னெவா ம் ப க் ள  வைரநிைல லேவ"(ெதால்,ெசால்.17. 
ேசனா);

     [ப  +  ள ]

ப கட் -தல்

ப கட் -தல் pakutikaṭṭutal,    5. ெச. .  (v.i.)

   1. அரசரக்்  இைறெகா த்தல்; to pay the taxes to pay tribute, as a petty king to his suzerin.

   2. பங் தல்; to share (த.ெசா.அக.);

     [ப  + கட் -,]

ப ப்ெபா ள்

ப ப்ெபா ள்  pakutipporuḷvikuti, ெப.( n.)

   தனக்  ஒ  ெபா ளின் ப் ப ன் ெபா ளிேலேய வ ம்  ( வக.247. உைர);; suffix added on to 
a word without changing its sense as ka in avaigal.

     [ப  + ெபா ள் +  .]

 = Skt.

ப ெயண்

 
 ப ெயண் pakutiyeṇ, ெப. (n.)

    ழ்வாய் இலக்க ெவண்ணிற் க் ம் எண் (இக்.வ.);; denominator of a fraction.

     [ப  + எண்]

ப ப்

ப ப்  pakuppu, ெப. (n.)

    ரி ; division, classification

     "ப ப்பாற் பயனற் "(நன்.131);

     [ப  → ப ப் ] (வ.ெமா.வ.25);

ப ப்  =  ரிப் .
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ப பதம்

ப பதம் pakupatam, ெப. (n.)

    தனிைல, ஈ  த யனவாகப் ரிக்கக் ய ெமா  (நன். 128);;     "பகாப்பத ேம ம் ப பத  
ெமான்ப ம் எ த்  றாகத் ெதாட  ெமன்ப"(நன். 130);

     "ெபா ளிடங் காலஞ் ைன ணந் ெதா ன் வ ெபயர ்ெபா ெகாள் ைனப பதேம"(நன். 
132.);

     [ப  + பதம்]

     [வட.pada-ெசால்.]

ப பத ப்

ப பத ப்  pakupatavuṟuppu, ெப. (n.)

    தனிைல, ஈ  இைடநிைல, சாரிைய, சந் ,  ரி  (ேவ பா ); என்ற ெசால் ப் க்கள் (நன்.133. 
உைர,);; vigudi,iợainilai, šāriyai, šandi, vigāram}.

     [ப பதம் + உ ப் ]

பதம் =Skt

ப த்  பா

 
 ப த்  பா  pāti, ெப. (n.)

   கல் ; blistering plant

ப ம் ல்

 
 ப ம் ல் pakumpul, ெப. (n.)

   அக்கமணி;{rudrākSa} bead.

ப வாதா

 
 ப வாதா pakuvātā, ெப. (n.)

   ஆலமரம்; banyan tree.

ப வாய்

ப வாய் pakuvāy, ெப. (n.)

   1. அகன்றவாய்; wide open mouth.

     "ப வாய் வன்ேபய் ெகாங்ைக ைவத் "( வ். ெபரிய . 6,5,6);.

   2. தா  (சங்.அக.);; large-mouthed vessel;

   3.  ழா ( வா.);; a vessel for baling water.

   4.  ளந்தவாய்; spilited mouth,

     "பல்ெபா ப் ப வாய்ப்படம் ைடபரப் "( ைள.நாக.15.); (த.ெசா.அக.);

     [ப  + வாய்]

 ப வாய் pakuvāy, ெப. (n.)

   ெபரியவாய்; wide openmouth.

     "ப வாய் ஞம ெயா  ைபம் தெல க் "(ெப ம்பாண். 112.);

     "வாைளப் ப வாய் க ப்ப"(ெந நல். 143.);

     " ம் ரிப் ப வாய் அம்பணம் நிைறய"(ெந நல். 96.);

     "ப வாய்த ்தட ற் ெசந்ெந ப்பார"(ெந நல். 66.);

     "ைபஞ் ைனப் த்த ப வாய்க் வைள ம்"(ஐங் . 299-2);

     "ைபங்காற் ெகாக் ன் ப வாய்ப் ள்ைள"( றநா. 342-7);
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ப வாய்ப்பைற

 
 ப வாய்ப்பைற pakuvāyppaṟai, ெப. (n.)

   பைறவைக (பங்.);; a kind of drum.

     [ப வாய் + பைற]

ப வாரகம்

 
 ப வாரகம் pakuvārakam, ெப. (n.)

   ந ; sebestin plum. (சா.அக.);.

ப வாரம்

 
 ப வாரம் pakuvāram, ெப. (n.)

   ந ; Sebestin fruit. (சா.அக.);.

ம வ : ப வாரகம்.

ப ெவாளி

ப ெவாளி pakuvoḷi, ெப. (n.)

   ேபெராளி; dazzling brightness, splendour.

     "ப ெவாளிப் பவழஞ் ெசவ்வாய்"( வக. 2801);

     [ப  + ஒளி]

ப ளம்

 
 ப ளம் pakuḷam, ெப. (n.)

    ; excessiveness, abundance. (சா.அக.);.

ப ளாங் சம்

 
 ப ளாங் சம் pakuḷāṅkicam, ெப. (n.)

   ஓ யமரம்; indian ash tree. (சா.அக.);.

பேக ைக
பேக ைக paācikai, ெப. (n.)

   காயாமரம். (நாம ப. 372.);; barren tree. (tree not baring any fruit.);
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பைக

பைக1 pakai, ெப. (n.)

   1. உடன்பா ன்ைம; hatred, enmity.

     "பைகெயன் ம் பண் ல தைன"( றள். 871.);

     ''எக்காலம் பைக த் த் ெரளப ம் ழல் க்க க் ன்றாேள"(பாரத. ட் ன. 22.);

   2. பைகஞன்; enemy, opponent.

     "உ பைக க்க ம ப்ப தரண்"( றள்,744.);.

     "பைக ன்னர ்வாழ்க்ைக ெசய ம்"( ரிக . 4.);

   3. மா ; disagreement, counteraction contrast, contrariety.

     "ெநய்தலம் பைகத்தைழப் பாைவ ைனயார"்(ஐங் . 187.);

   4. பைகத்தானம் பாரக்்க; (astrol.); see {pakai-t-tánam}.

   5. மானக்ேக ; injury;discourtesy.

     "எவன்ெகால்யான் மாைலக் ச ்ெசய்த பைக"( றள்,1225.);

   6. பைகநரம்  ( லப். 8,33.); பாரக்்க; see pagai narumbu.

   7. தன் யரச்் க் க் ேக ைளக் ம் காமம், காழ்ப் ணர்  த ய உட்பைக; mental defects, as internal 
enemies preventing the advancement of the soul.

   8. பைகயாக்கல் ( .ெவ. 9,37, உைர.); பாரக்்க;{pagai-y-akkal}

     [ப  → பைக] (ேவ. க.); (ெசல் .75. ஆனி. பக். 532);

பைகக்கட்

பைகக்கட்  pakaikkaṭṭi, ெப. (n.)

   1. உட ண்டா ம் கழைல த ய ண்; malignant growth.

   2. பட ம் ண்; spreading ulcer.

     [பைக + கட் ]

பைகசரக்

 
 பைகசரக்  pakaicarakku, ெப. (n.)

   மாற் ச ்சரக்  (இ. வ.);; antidote

     [பைக + சரக் ]

பைகசா -த்தல்

பைகசா -த்தல் pakaicātittal,    18. ெச. . . (v.i.)

   வன்மங் ெகாள் தல்; to cherish hatred.

     [பைக + சா -,]

சா  = Skt

     [சா -சாதைன என் ம் வட ெசால் ன் ரி  ைனயாக வந்த .]

பைகஞன்

பைகஞன் pakaiñaṉ, ெப. (n.)

   பைகவன்;  enemy

     "தங் லப் பைகஞர ்தம்பால்"(கம்பரா.சடா ர,்86.);

     [பைக → பைகஞன்]
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பைகத்தானம்

 
 பைகத்தானம் pakaittāṉam, ெப. (n.)

   ேகாள்நிைல ன் பைக ;     [பைக + தானம்.]

தானம் ஸ்தானம் என்ற வடெசால் ன் ரி .

 Skt. ஸ்தானம் → தானம்

பைகத்

பைகத்  pakaitti, ெப. (n.)

   பைகப்ெபண்; a woman who is one's enemy.

     "பைகத் யா ெலா ந்  வண்ணேம"( வக. 1488.);

     [பைகவன் → பைகத் . ஒேநா.  ைலயன் →  ைலத் ]

பைகத்ெதாைட

பைகதெ்தாைட pakaittoṭai, ெப. (n.)

   1.  ரண்ெடாைட பாரக்்க; see {murantodai.} (gram.); antithesis

   2. மா பட்டவற் ன் ேசரக்்ைக (ஈ );; a string of articles of different kinds, as of beads.

     [பைக + ெதாைட]

பைகதணி ைன

பைகதணி ைன pakaitaṇiviṉai, ெப. (n.)

    ெசல் ைன. (நம் யகப்.75. உைர);; the act of going on a peace mission between enemy-kings, embassy.

     [பைக + தணி ைன]

பைக நரம்

பைக நரம்  narampu, ெப. (n.)

   யா ல் நின்ற நரம் க்  ன்  ஆறாவதா ள்ள பைக நரம் கள்; the third and the sixth strings from the 
(adj.);string of a lute in a tune, as discordant.

     "ெவம்பைக நரம்  ெனன்ைகச ்ெச த் ய "(மணிேம. 4,70.);

     "நரம் ைசயாற் றந்த ெபால்லைம; அைவ அ ர் , ஆரப்் ,  டம், ெசம்பைகெயன நான் "( லப். 
ேவனிற். 27,29);

     [பைக + நரம் ]

     'ஆ ம் ன் ம்,  டெமனி ம் பைகெயனி ம் ஒக் ம்' (அ . லம் ,8 : 33); என்ற ப் ம் ேநாக் க.

பைகநாள்

பைகநாள் pakaināḷ, ெப. (n.)

   1. ஒ வர ் றந்த ண் க்  ந் ய ண் ன் (யாழ்.அக.);; the day preceding one's birthday;

   2. ெசய் ட ்ெபா த்தத் ல் ெபா த்தமற்ற நாள் (சங்.அக.);;     "ெசால் யநாண் ெவான்பதாகத்  
ணிந்ெதான் - ல் ய ன்ைறந் ேதழ் ெபா ந்தாவம்" (ெவண்பாப்);

     [பைக + நாள்]

இவ்வாரன் , "ஆ ைர, பரணி,ஆரலா ய ப் ரங் ேகடை்ட  சாகஞ் ேசா  
த் ைரமக ரா ம் நற்காரியத் ற்காகா" எனத் த ழ் ெமா  அகரா  ற .

பைகப்படல்

 
 பைகப்படல் pakaippaṭal, ெப. (n.)

   பைகயாதல்; to become inimical.

     [பைக + படல்]
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பைகப்பைட

பைகப்பைட pakaippaṭai, ெப. (n.)

அ வைகப் பைட ள் பைகவர ்பைட ந்  லக் ண்  அைடந்ேதாராேல ம் 
அப்பைட னின் ம் ேவ ப த்  வசமாக் க் ெகாள்ளப்பட்ேடாராேல ம்

   அைமந்த பைட ( றள்,762,உைர); ( க் ர நீ ,303.);; army comprising of men who have been dismissed or 
enticed away from the forces of one's enemy, one of {aruvagaip-padai}, q. v.

     [பைக + பைட]

பைகப் லம்

பைகப் லம் pakaippulam, ெப. (n.)

   1. எ ரி ன் இடம்; enemy's country or position.

     "பைகப் லம் க் ப் பாசைற ந்த"( லப். 26,180.);

   2. ேபாரக்்களம்; battle-field

     'இரண்  பக்கத்தா ம் பைடவந்த பைகப் லத்ைத ெயாக்க' (ம ைரக். 402,உைர.);

     [பைக +  லம்]

பஞ்ேசாட்

 பஞ்ேசாட்  pañcōṭṭi, ெப. (n.)

   ஒ வைக ைக; a kind of herb. (சா.அக.);

     [ஒ கா.பஞ்சம் + ஒட் ]

பஞ்ஞிலம்

பஞ்ஞிலம் paññilam, ெப. (n.)

   1. மக்கட் ெடா ; people, populace

     "நனந்தைலப் பஞ்ஞிலம் வ க ந் நிலெமன" (ப ற் ப். 17.9);

     [ப ைமநிலம் → பஞ்ஞிலம்]

பஞ்ஞீல்

 
 பஞ்ஞீல் paññīl, ெப. (n.)

பஞ்ஞிலம் ( வா.); பாரக்்க; see {paññilam.}

     [பஞ்ஞிலம் → பஞ்ஞீல்]

பஞ்ஞீ

பஞ்ஞீ  paññīli, ெப. (n.)

   1. மக்கட்பரப்  ( டா.);; population;

   2.  ப்ைபஞ்ஞீ  என் ம் வத்தலம் (த.ெசா.அக.);; a place name of Sivan temple

பஞிலம்

பஞிலம் pañilam, ெப. (n.)

பஞ்ஞிலம். பாரக்்க; see {paihilam,}

     "பன் ற க் ய ேவ ப  பஞிலம்" ( றநா. 62, 10,  ழ்க் ப் );

     [பஞ்ஞிலம் → பஞிலம்]

பட்ைக

 
 படை்க paṭkai, ெப. (n.)

   பாம் ன் ேமல்வாய் நச் ப்பல் ( ன்.);; upper fang of a snake, opp to {apatkai}
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பட்டகாரி

பட்டகாரி paṭṭakāri, ெப. (n.)

   1.  நீ ; small leaved indigo plant. (சா.அக.);

ம வ: அ ரி.

 பட்டகாரி paṭṭakāri, ெப. (n.)

    நீ  என் ம் ைக; small leaved indigo plant. (சா.அக.);

ம வ: அ ரி. பட்ட ,

பட்டேகசரி, பட்டங்கம்

பட்ேசரி

பட்ேசரி paṭcēri, ெப. (n.)

   1. பள்ள ர ்(ெநல்ைல);; village of pallas.

     [பள் → பள்ளர ்+ ேசரி]

பட்டக்கடம்

 
 பட்டக்கடம்   cēripaṭṭakkaṭampu, ெப. (n.)

   நீரக்்கடம்  பாரக்்க; water cadamba (I);, see {nirkkagambu}

     [பட்டம் + கடம் ]

ம வ, ெபண்கடம் .

பட்டக்காரன்

பட்டக்காரன்1 paṭṭakkāraṉ, ெப. (n.)

   1. பட்டம் ெபற்றவன்; title-holder,

   2. ெதாட் யர,் ெகாங் ேவளாளர ்ேபான்ற சா த்தைலவரக்ளின் றப் ப்ெபயர;் title of the headman of 
the {toțiyar} and {koñguvēlāļa} castes.

     [பட்டம் + காரன்]

 பட்டக்காரன்2 paṭṭakkāraṉ, ெப. (n.)

    ல்ைலப் பணியாள்; a peon in livery (இ.வ.);

     [படை்ட + காரன்]

பட்டகசாைல

பட்டகசாைல paṭṭakacālai, ெப. (n.)

   1.  டம்;  central or principal hall in a house.

   2. மைன ல் உண் டம்; dining hall adjoining a house {}.

ெத. பட்டசாலா க. பட்டசாெல

     [பட்டகம் + சாைல]

     [பள் → ப  → பட்டகம்]

பட்டகம் - தாழ்வான இடம், தாழ்வாரம் உண க் டம்.
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பட்டகம்

பட்டகம்1 paṭṭakam, ெப. (n.)

   1. ஆ ன்னாப் பாைள (மைல.);

 worm killer,

   2.  க்ெகால்  (சங்.அக.);

 ringworm root.

 பட்டகம்2 paṭṭakam, ெப. (n.)

    ணி; a piece of cloth.

     "பட்டகசாைல டன் பட்டகத்ைத ரித் க் ெகாண் ந்தனள்" ( ராணம்);.

பட்ட

பட்ட  paṭṭaki, ெப. (n.)

   1. நாடாப் ; tape Worm (சா.அக.);

     [பட்டகம் → பட்ட ]

பட்டேகசரி

 
 பட்டேகசரி paṭṭaācari, ெப. (n.)

   பட்டக்கடம் ; female cadamba. (சா.அக.);

ம வ: ெபண்கடம்

     [பட்ட + ேகசரி]

பட்டங்கட்

பட்டங்கட்  paṭṭaṅkaṭṭi, ெப. (n.)

   1. பட்டஞ் ய அ காரி; one who is crowned, anointed or invested v.ith authority

   2. ைகக்ேகாளர,் பரவர ் த ய சா யாரின் தைலவ க் ரிய பட்டம்; title of the headman of certain castes, 
as {kaikkölar,} paravar, etc.

   3. கைடசன் என் ம் சா ப் ெபயர;் name of a caste of lime-bones and basket-makers.

     [பட்டம் + கட் ]

பட்டங்கட் -தல்

பட்டங்கட் -தல் paṭṭaṅkaṭṭutal,    5. ெச. . . (v.i.)

   1. பட்டப்ெபயர ் ட் தல்; to confer a title

     "நன்ென ப் பட்டங்கட்  நல் னான் பரி வட்டங்கள்" ( வாலவா. 39, 27);

   2. அர  த ய பத யளித்தல்; to invest with office, dignity, authority, to install, crown.

     "இராவணைன ெவன் ... அவன்றம் க் ப் பட்டங்கட் ய ராமா" (தனிப்பா. 1, 391, 48);

   3.  மணத் ல் மணமக்கள் ெநற் ற்ெபாற்பட்டம் கட் தல்; to fasten a gold band on the foreheads of the 
bridal pair in a marriage.

   4. மறவர ்சா ல் இறந்ேதான  ணத்ைத எ ப்பதற்  ன் அவ ைடய தன்ைமப் 
றங்கைட ம். அப் றங்கைட ன் மைன ம் தவசங்கேளா  கலந்த இரண்  சாண ண்ைடைய 
ட் ன் வரில் ஒட் ம்,  ற  எட்டாநாள் அதைன நீரிற்கைரத் ந் தாேம இறந்ேதான் ெசாத் க்  

உரிைம ைடயவெரன்  ெதரி க் ஞ் சடங்  ெசய்தல்; to perform the ceremony of indicatng the succession to 
the estate of a deceased person among Maravas wherein before the corpse is removed the chief heir and his v.ife take two 
balls of cowdung mixed v.ith various kinds of grain and stick thern on to the wall of their house and throw them in water on 
the eighth day after death

   5. எரி ட் ன் ணத்ைதச ் ற்  வ தல்; to perform the ceremony of going round the deceased during 
cremation

     [பட்டம் + கட் -,]
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பட்டங்கம்

 
 பட்டங்கம் paṭṭaṅkam, ெப. (n.)

சப்பாங் ; (சா.அக.);

 a kind of herb.

பட்டங் சச்ார்

 
 பட்டங் சச்ார ்paṭṭaṅkiccār, ெப. (n.)

   ந ப்பாய்மரத் ன் ணிைய ம் உச் ப் பாய்மரத் ன் ணிைய ம் ேசரக்் ம் ைல; futtock rigging, 
iron shrouds connecting the rigging of the main mast v.ith that of the topmast.

பட்டங்ெகா த்-தல்

பட்டங்ெகா த்-தல் paṭṭaṅkoṭuttal,    3. ெச. . . (v.i)

   1. பட்டப்ெபயர ் ட் தல்; to confer a title.

   2.  த்தவ ள் சமயத் தந்ைதயாக் தல்; to ordain one as a minister,

     [பட்டம் + ெகா -,]

பட்டச் ட்

 
 பட்டச் ட்  paṭṭaccīṭṭu, ெப. (n.)

   பட்டமளித்தற் க் ெகா க் ம் ஆவணம் (யாழ்.அக.);; sanad conferring titles

     [பட்டம் +  ட் ]

பட்டச் ைல

 
 பட்டச் ைல paṭṭaccīlai, ெப. (n.)

   ெம ம் தாள்; sand-paper,

     'வண்ணம் ெகா ப்பதற்  ன் பட்டச் ைல ெகாண்  ேதய்' (உ.வ.);

     [படை்ட +  ைல]

பட்டசா யன்

பட்டசா யன் paṭṭacāliyaṉ,    ெநச த் ெதா லாள ள் ஒ வைக னர ்(S.I.l.IIl, 265.); a class of weavers.

     [பட்டா யன் → பட்டசா யன்]

பட்டா யன் = பட் ெநச  ெசய்ேவார.்

பட்டசாைல

பட்டசாைல paṭṭacālai, ெப. (n.)

   தட் ேவைல ெசய் ம் டம்;  workshop (ெதன். ஏப்.76);

     [பட்  + பட்டசாைல]

பட்டஞ் ட் -தல்

பட்டஞ் ட் -தல் paṭṭañcūṭṭutal,    4. ெச. ன்றா. , (v.t.)

   1. அரசைரக் ரவைரப் பட்ட க் ப் பண்ணி ட்டல்,

 coronation.

   2. பட்டப்ெபயர ்ெகா த்தல்; to fix the nickname.

     [பட்டம் +  ட் -,]

பட்டஞ் -தல்

பட்டஞ் -தல் paṭṭañcūṭutal,    5. ெச. .  (v.i.)

   1.  க்கைடதல்; to perform onesown as a king.

   2. பட்டமைடதல்; acceptation of dignity.

     [பட்டம் +  -,]
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பட்டைட

பட்டைட1 paṭṭaṭai, ெப. (n.)

   1. அைடகல் ( ங்.);; anvil.

     " ரிடங்காணின் எ தற் ப் பட்டைட ேநரா நிரந்தவர ்நட் " ( றள். 821.);

   2. ெகால்லன் களரி; smithy, forge.

   3.  யல்; stock, heap, pile, as of straw, fire wood or timber.

   4. தவச ைற; cornrich, enclosure of straw for grain, wattle and daub, granary.

   5. தவசங்கள் இ வதற்  ஒைலகளாலைமந்த ப க்ைக; layer or bed of olas for grain.

   6. ஆணி த யன ெசல் தற்  அ ந்  தாங் ம் க ; anything held against another, as a support in 
driving a nail, prop to keep a thing from falling or moving.

   7. கைர க் ம் ேபா  நிலத் ல் ப யாதப  அ ல் ைவக் ம் ேதாணி தாங் ; frame of timbers to 
place under a dhoney when ashore, to keep it from the ground,

   8. தைலயைணயாக உத ம் மைண; support for the head in place of a pillow.

   9. உடக்ா ம் பலைக; piece of board temporarily used as a seat.

   10. கால்வாய் கடத்தற்  உத ம் பலைக; plank used for crossin a channel.

   11. ேதரத்்தட் ; the platform of the car that carries the idol.

   12. அ ரே்வட் க் ழாய்கள் ப க்கப்பட்ட கடை்ட; block of wood provided with iron-tubes for explosion of gun-
powder.

   13. ெதாடரந்்  ெவ க் ம் அ ரே்வட் ; repeated explosin of gunpowder stuffed in iron-tubes.

பட்ைடக்கழனி

 
 படை்டக்கழனி paṭṭaikkaḻṉi, ெப. (n.)

   இைறப் ப் பாசனத்தால் ப ரிடப்ப ம் நிலம்; a cultivated field artificially irrigated.

     [பட்டைட + கழனி]

பட்ைடகட்

 
 படை்டகட்  paṭṭaikaṭṭi, ெப. (n.)

   ேபராைச ள்ளவன்; an avaricious person.

     [பட்டைட + கட் ]

பட்ைடகட்

படை்டகட் 1 paṭṭaikaṭṭutal,    5. ெச. .  (v.i.)

   1. தவசங்க க்  உைற கட் தல்; to store up grain in an enclosure of straw.

   2.  ட் க் ெகா த்தல்; to set a prop or support.

   3. ெதா ற்சாைல ஏற்ப த் தல்; to erect a workshop.

   4. ேபராைசப தல்; to be avaricious.

     [பட்டைட + கட் -,]

பட்டைடகட்

பட்டைடகட் 2 paṭṭaṭaikaṭṭutal,    5. ெச. ன்றா.  (v.t.)

   கள ெசய்தல்; to steal.

     [பட்டைட + கட் -,]
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பட்ைடசச்ட்டம்

 
 படை்டசச்ட்டம் paṭṭaiccaṭṭam, ெப. (n.)

   தண்டவாளம் த யவற் ற்  அ ங் கனத்த மரத் ண் ; sleeper.

     [பட்டைட + சட்டம்]

 படை்டசச்ட்டம் paṭṭaiccaṭṭam, ெப. (n.)

    ைரையத் தாங் தற் க் ைகமரத் ன்ேமல் நீட் ப் ேபாக் ல் ைவக் ம் மரசச்ட்டம்;  reeper.

     [படை்ட + சட்டம்]

பட்ைடப்பல்

 
 படை்டப்பல் paṭṭaippal, ெப. (n.)

   கைடவாய்ப்பல்; molar tooth (சா.அக.);

     [பட்டைட + பல்]

பட்டைடப்பலைக

 
 பட்டைடப்பலைக paṭṭaṭaippalakai, ெப. (n.)

   கைட ல் வணிகரக்ள் உடக்ா ம் பலைக; wooden seat in a shop, for the shopkeeper.

     [பட்டைட + பலைக]

பட்ைடப்பா

படை்டப்பா  paṭṭaippāṭu, ெப. (n.)

   பட்டைட ற் கா ம் ெநற் ைற ; shortage in stored paddy, due o shrinkage, waste, etc.

     "சம்பா ற் பட்டைடப்பாெடன் ெற " (சரவண. பண .137.);.

பட்ைடமரம்

படை்டமரம் paṭṭaimaram, ெப. (n.)

   இைறச்  ைவத் க் ெகாத் ம் மரம் ( வக. 2281. உைர);; butcher's block.

ம வ: ெகாத் ட்

     [பட்டைட + மரம்]

     [P]

 படை்டமரம் paṭṭaimaram, ெப. (n.)

ெநட்டா ல் பாரக்்க; see {netsävi}l bark tree.

     [படை்ட + மரம்]

பட்டைடயார்

பட்டைடயார ்paṭṭaṭaiyār, ெப. (n.)

   1. கைட ன் தலாளி; master of a shop

   2. ேமற்பாரப்்ேபார;் overseer.

     [பட்டைட → பட்டைடயார]்

பட்டைடவரி

பட்டைடவரி paṭṭaṭaivari, ெப. (n.)

   பலவைகச ் ல்லைற வணிகரக்ளிடம் ெப ம் வரி; a tax received from the retail merchants.

     "பலபட்டைட ப ங்  ஒன் க் ப் பணம் ன்றாக ம்" (ெத.கல்.ெதா.8.கல்.180);

     [பட்டைட + வரி]

1036

www.valluvarvallalarvattam.com 1036 of 19068.



பட்டைடவாய்ச் ட்

பட்டைடவாய்ச் ட்  paṭṭaṭaivāyccīṭṭu, ெப. (n.)

   வாேயாைல; ola memorandum stuck in heap of harvested paddy, shov.ing the quantity stored.

     "பட்டைட வாய்ச ் டெ்ட த் ப் பார"் (சரவண.பண .113.);

     [பட்டைட + வாய்ச் ட் ]

பட்டணக்கைர

 
 பட்டணக்கைர paṭṭaṇakkarai, ெப. (n.)

   நகரப்ப ; town, city.

     [பட்டணம் + கைர]

 பட்டணக்கைர paṭṭaṇakkarai, ெப.(n.)

   நகரம், பட்டணம்; town, city. [பட் னக்கைர-பட்டணக்கைர]

பட்டணங்காப்

 
 பட்டணங்காப்  paṭṭaṇaṅkāppu, ெப. (n.)

   அணிகலனா ய காப்  வைக; a kind of bracelet.

     [பட்டணம் + காப் ]

     [P]

பட்டணசச்ா

 
 பட்டணசச்ா  paṭṭaṇaccāmi, ெப. (n.)

   இனவழக்  மற் ம் ற் ர ்வழக் களில் அைம  காக்கச ்ெசய் ம் தைலவன்; a head men among some 
of the castes, who acts as arbitrator in disputes.

     [பட்டணம் + சா ]

சா  = Skt.

பட்டணத்தா

 
 பட்டணத்தா  paṭṭaṇattāṭu, ெப. (n.)

   ெசம்ம யா ; large, white sheep.

     [பட்டணம் → பட்டணத்  + ஆ ]

ெப ம்பா ம் களில் வளரக்்கப் ப வ  ெவள்ளாேட யாெத ன் ெவளி ர ்களினின்  மந்ைதயாக 
ஒட்  வரப்ப ம் ெசம்ம யா  பட்டணத்  ஆ  எனப்பட்ட .

     [P]

பட்டணத்தார்

பட்டணத்தார ்paṭṭaṇattār, ெப. (n.)

   1. பட்டணத் ள்ேளார;் inhabitants of a town or city.

   2. பட் னத்த கள் பாரக்்க; See {passinattaggas.}

     [பட்டணம் → பட்டனத்தார]்

பட்டணத் க்கள்ளி

 
 பட்டணத் க்கள்ளி paṭṭaṇattukkaḷḷi, ெப. (n.)

   கள்ளி வைக; a kind of prickly pear.

     [பட்டனத்  + கள்ளி]

     [P]

1037

www.valluvarvallalarvattam.com 1037 of 19068.



பட்டணத் ச ்
வா கள்

 
 பட்டணத் ச ் வா கள் paṭṭaṇattuccuvāmikaḷ, ெப. (n.)

பட் னத்த கள் பாரக்்க; see {pattinattagliga }

     [பட்டணத்  +  வா கள்]

பட்டணத் ப் 
ள்ைளயார்

 
 பட்டணத் ப் ள்ைளயார ்paṭṭaṇattuppiḷḷaiyār, ெப. (n.)

பட் னத்த கள் பாரக்்க; see {passinatadgal}

     [பட்டணத்  +  ள்ைளயார]்

பட்டணப்பாக்

 
 பட்டணப்பாக்  paṭṭaṇappākku, ெப. (n.)

    றப்பாகப் பக் வஞ் ெசய்யப்பட் ச ்ெசன்ைன ல் ற் ம் பாக்  வைக; a kind of refined arecanut 
available in chennai.

     [பட்டணம் + பாக் ]

பட்டணப் 
ரேவசம்

 
 பட்டணப் ரேவசம் paṭṭaṇap, ெப. (n.)

   ஊரவ்லம்; procession through a town.

ம வ, நகரவ்லம்.

     [பட்டணம் +  ரேவசம்]

ரேவசம் = skt.

பட்டணம்

பட்டணம் paṭṭaṇam, ெப. (n.)

   1. பட ள்ள ெநய்தல் நிலத் ர;் coastal town with boats.

   2. நகரம்; town, city, large-town,

   கா ரிப் ம்பட் னம்; an ancient chola town.

   3. ெசன்ைனப் பட் னம் (ெசன்ைனப் பட்டணம்); chennai.

     [பட்டம் → பட்டணம்]

பட்டம் = பட  வைக ( ங்);.

வ. பட்டண, (வ.ெமா.வ.1 95);

பட்டணம்ப

 
 பட்டணம்ப  paṭṭaṇampaṭi, ெப. (n.)

   அள  வைக; a dry standard measure.

உ வாய்க்  இரண்  பட்டணம்ப  அரி  அந்தக் காலத் ல் ற்ற . (உ.வ.);

     [பட்டணம் + ப ]

     [P]
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பட்டணவன்

பட்டணவன் paṭṭaṇavaṉ, ெப. (n.)

   1. ெநச ச ்சா வைக (நன். 289. ம ைல.);; a class of weavers.

   2. பட்டணவனால் ெநய்யப்பட்ட ஆைட (நன்.289.ம ைல);; cloth woven by {pattanavar.}

   3. த ழ்நாட் ன் ைழக் கடற் கைர ல் வா ம் ன்வைலஞர ் லம்; a fisherman caste on the east coast of 
Tamilnadu.

     [பட்டணம் → பட்டனவன்]

பட்டணவா

 
 பட்டணவா  paṭṭaṇavāci, ெப. (n.)

   நகரத் ல் வாழ்பவன்; resident of a town.

     [பட்டணம் + வா ]

வ  → வா

பட்டைண

பட்டைண paṭṭaṇai, ெப. (n.)

   பட் ப்ப க்ைக; silk cushion.

     "கட்டைளச ் ைக ட ்பட்டைணப் ெபா ந்த" (ெப ங். மகத.13,46);

     [பட் 2 → பட்டைண]

பட்டத்தர

பட்டத்தர  paṭṭattaraci, ெப. (n.)

   தைலைமயர ; chief or senior queen.

க. பட்டதா .

     [பட்டம்2 + அத்  + அர ]

அத்  = சாரிைய

பட்டத்தாைன

 
 பட்டத்தாைன paṭṭattāṉai, ெப. (n.)

பட்டத் யாைன, பாரக்்க; see {pattattiyāņai}

     [பட்டம் + அத்  + யாைன]

அத்  = சாரிைய

பட்டத் யாைன

பட்டத் யாைன paṭṭattiyāṉai, ெப. (n.)

   1. அரசச ் ன்னங்க ைடய ம் அரசன் ஏ வதற்  உத வ மான யாைன; state-elephant.

   2. அரசப் றங்கைடையத ்ேதரந்்ெத க்கப் பயன்ப த்தப்ப ம் யாைன; the chief elephant of a king, 
necessary to his royal state and which, if there be no heir to throne, is said to select one to be king by divine guidance when 
blind-folded.

     [பட்டத்  + யாைன]

     [P]

பட்டத் ரி

 
 பட்டத் ரி paṭṭattiri, ெப. (n.)

   ெந ப் த் ரி, (யாழ்.அக.);; broad wick of a lamp.

     [படை்ட +  ரி]
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பட்டத் ளவர

 
 பட்டத் ளவர  paṭṭattiḷavarasi, ெப. (n.)

   அரச ைடய த்த மகள்; the eldest daughter of a king.

     [பட்டத்  + இளவர ]

பட்டத் க் ப்ப -
த்தல்

 
 பட்டத் க் ப்ப -த்தல் paḍḍattukkuppaḍittal, ெச. . . (v.t.)

    த் வச ்சமய ரவர ்ேவைலக் ப் ப ற்  ெப தல்; to undergo training for ordination.

     [பட்டத் க்  + ப -,]

பட்டத் க் மாரத்

 
 பட்டத் க் மாரத்  paṭṭattukkumāratti, ெப. (n.)

   அரச ைடய த்த மகள் (யாழ்.அக.);; the eldest daughter of a king.

     [பட்டம் + அத்  மாரத் -Skt.]

அத்  = சாரிைய

பட்டத் க் மாரன்

 
 பட்டத் க் மாரன் paṭṭattukkumāraṉ, ெப. (n.)

   பட்டத் ற் ரிய மகன்; heir-apparent, male heir to a throne.

     [பட்டம் + அத்  +  மாரன்]

மாரன் = skt.

பட்டத் த் ைர

 
 பட்டத் த் ைர paṭṭattutturai, ெப. (n.)

பட்டத் க் மாரன் பாரக்்க; see {patatய-kkumaran}

     [பட்டம் + அத்  +  ைர]

பட்டத் த்ேத

 
 பட்டத் த்ேத  paṭṭattuttēvi, ெப. (n.)

பட்டத்தர  பாரக்்க; see {palfattarasi.}

     [பட்டம் + அத்  + ேத ]

பட்டத்  
நிைலயங்

 
 பட்டத்  நிைலயங்  paṭṭattunilaiyaṅki, ெப. (n.)

   அரசரால் பணியமரத்்தம் ெசய்யப் ப ம் அர  அ வலரக்் , அப்பணி ன் அைடயாளமாகக் 
( யாக); ெகா க்கப்ப ம் உைட; robe pertaining to an office, given by a king.

     [பட்டம் + அத்  + நிைல + அங் ]

அங்  = skt.

பட்டத் ப் ள்ைள

பட்டத் ப் ள்ைள paṭṭattuppiḷḷai, ெப. (n.)

   1. பட்டத் க் மாரன் பாரக்்க; see {pa!fattu-k-kumāran.}

   2. நங்  ேவளாளத ்தைலவர ்ெகாள் ம் றப் ப் ெபயர;் title of the hereditary headman of the 
{nahgudivélalar.}

     [பட்டத்  +  ள்ைள]
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பட்டதாரி

பட்டதாரி paṭṭatāri, ெப. (n.)

   1.  றப் ப் பட்டம் ெபற்றவன்; a title-holder, degree-holder.

   2. பகட் க்காரன்; fop,

     [பட்டம் + தாரி-skt]

பட்டதாளி

 
 பட்டதாளி paṭṭatāḷi, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ்ெச ; ray lawrel (சா.அக.);

     [பட்டம் + தாளி]

பட்டந்தரி-த்தல்

பட்டந்தரி-த்தல் paṭṭandarittal, ெப. (n.)

   1.  தல்; to be crowned, as a prince.

   2.  றப் ப்ெபயர ் தல்; to assume a title or dignity.

     [பட்டம் + தரி-,]

தரி = skt.

பட்டந் ர்-தல்

பட்டந் ர-்தல் paṭṭantīrtal,    2. ெச. . . (v.i.)

படை்ட ர-்தல் பாரக்்க; see {patal-ti}

     [பட்டம் +  ர-்,]

பட்டந்ைதத்-தல்

பட்டந்ைதத-்தல் paṭṭantaittal,    4. ெச. . . (v.i.)

பட்டம் -, பாரக்்க; see {pațampigs-,}

     [பட்டம் + ைத-,]

பட்டப்பகல்

பட்டப்பகல் paṭṭappakal, ெப. (n.)

   ந ப்பகல்; broad day light.

     "பட்டப்பகல்.......இரவாக" ( ப் .1.);

ம. பட்டப்பகல்

     [பட்டம் + பகல்]

     'பட்டப் பக ேல ண் ைனக் கண்ட  ேபால' (பழ.);

     "பட்டப்பகல் ேபால் நில  எரிக்கக் ட் ச ் வரிேல ட் க்ெகாள்ள என்ன ெவள்ெள த்தா?" (பழ.);

     'பட்டப் பகல் ளக்  ப தைடந்தாற் ேபால' (பழ.); 

     "பட்டப் பக ேல பண் ெகட்டவ க் த் தட் க் ைட மைறப்  ஏன்?" (பழ.);

பட்டப்பாழ்

பட்டப்பாழ் paṭṭappāḻ, ெப. (n.)

   ேவளாண்ைமயற்ற நிலம் (S.I.I.iv.289.);; waste land.

     [பட்டம் + பாழ்]

பட்டப் ர

பட்டப் ர  baṭṭabbirabu, ெப. (n.)

   1.  றப் ப் பட்டம் ெபற்றவர;் a noble man of title or dignity.

     [பட்டம் +  ர ]

ர  = skt

பட்டப்ெபயர்

பட்டப்ெபயர ்paṭṭappeyar, ெப. (n.)

   1.  றப் ப் ெபயர;் title, honorific name.

   2.  ைனந்  வழங் ம் ெபயர;் title nickname,

     [பட்டம் + ெபயர]்
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பட்டபா

பட்டபா  paṭṭapāṭu, ெப. (n.)

    கரந்்த ன்பம்; suffering, trials endured.

     "உண் ப்பதற்ேக ணி ன்றான் பட்டபாேட" (பாரத.  ட் ண, 16.);

     [பட்ட + பா ]

பட்டபா

 
 பட்டபா  paṭṭapāṉu, ெப. (n.)

   ஒ  வைகச ்சா க்காய்; a kind of nut meg. (சா.அக.);

ம வ: படை்டபா , காட் சச்ா க்காய்

ஒ கா: [படை்டயா  → பட்டயா ]

பட்டேபா

பட்டேபா  paṭṭapōtu, ெப. (n.)

   எற்பா  (க ரவன் மைற ம் ேநரம்);; sunset.

     "பட்டேபா ெத ேபாத யாள்" ( வ். வாய். 2,4,9);

     [பட்ட + ேபா ]

பட்டம்

பட்டம்1 paṭṭam, ெப. (n.)

   1. ப வம்; fitting season. 

     'ஆ ப் பட்டந் ேத  ைத'

   2. வாள் ( டா.);; sword.

   3. பைடக்க வைக (அக.நி.);; a weapon.

   4. நீரந்ிைல ( ங்.);;  tank pond.

     "நீரப்் னற் பட்ட ம்" ( வக.868.);

   5. வ  ( ங்.);; way.

   6. ச க்கம் (யாழ்.அக.);; junction of four roads.

   7. நாற்றங்காற் ப ; a portion of seed-bed.

   8.  லங் களின் டம் ( ங்.);; sleeping place for animals.

   9. பட வைக ( ங்.);; boat coracle.

   10. கவரிமா, பாரக்்க;  yak.

   11.  ைளயாட்  வைக (பரவ.);;  a game.

 பட்டம்2 paṭṭam, ெப. (n.)

   1.  றப் ற்  அ யாக ெநற் லணி ம் ெபாற்றக ; plate of gold worn on the forehead, as an ornament 
or badge of distinction.

பட்டம் -த்தல்

பட்டம் -த்தல் paṭṭampiṭittal,    4. ெச. . .

   ெபட்  த யவற் ன் ைலைய இைணக்கத் தக  ைதத்தல்; to fasten metal clasps on the corners of a 
box, etc.

     [பட்டம் +  -,]

பட்டமங்ைக

பட்டமங்ைக paṭṭamaṅkai, ெப. (n.)

    வாசகத் தால யப் ப ம் ஒ  வத்தலம்; a place name with sivan shrine which as known from {thiruvāšagam.}

     "பட்ட மங்ைக ற் பாங்கா ந்  அட்டமா த் அ ளிய அ ம்" -  வா.  ரத்். 62, 63.
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பட்டமணி

 
 பட்டமணி paṭṭamaṇi, ெப. (n.)

   படை்ட ரந்்த ெபான்மணி (யாழ்.அக.);; gold beads with cut sides.

     [படை்ட + மணி]

பட்டமரம்

 
 பட்டமரம் paṭṭamaram, ெப. (n.)

   உலரந்்  ேபான மரம்; dead tree.

     [ப  → பட்ட + மரம்]

பட்டமாைல

 
 பட்டமாைல paṭṭamālai, ெப. (n.)

   உலரந்்த வாலான மாைல; garland made of dried flowers.

     [பட்ட + மாைல]

பட்டயம்

பட்டயம்1 paṭṭayam, ெப. (n.)

   1. வாள்; sword.

     "பட்டயங்கள் வ ம் ெவட் வ ம் ன்னெலன" ( ற .);

   2. ெசப் ப் பட்டயம்; royal grant inscribed on a copper plate.

   3. பட்டா; deed conferring a title; document given to a ryot showing on what terms he is to cultivate for the year.

     "பட்டய ம் பா த்ேதாேம" ( ற்றா. ஊடல். 20);

     'உனக்ெகன்ன இந்த இடம் பட்டயம் ேபாட்டா ெகா க்கப்பட் ள்ள ?'

     [படை்ட → படை்டயம் → பட்டயம்]

 பட்டயம்2 paṭṭayam, ெப. (n.)

   உயரந்்த ( ப் ட்ட); ப ப் க்காகக் கல்  நி வனம் வழங் ம் சான் தழ்; diploma.

     [படை்டயம் + பட்டயம்]

பட்டர்

பட்டர ்paṭṭar, ெப. (n.)

   12 ஆம் ற்றாண் ல், இராமா சரக்் ப் ன்னர ்மா யத் ற்  ஆ ரியத் தைலைம ஏற்றவ ம் 
பராசரர ்என்ற ெபய ைடயவ மான ெபரியார;் a {vaishnava acarya} named {parasara,} successor of {Rāmānuja,} 
12th century.

     "பட்டர ்ெபாற்றாள் க  நந்தமக்ேக" ( வரங்கக். காப் );

 பட்டர2் paṭṭar, ெப. (n.)

   அம்பளங்காய்; a kind of china fruit (சா.அக.);

பட்டர் ரான்

பட்டர் ரான் paṭṭarpirāṉ, ெப. (n.)

   ெபரியாழ்வார;்{periyālvār,} a vaishnava saint as the lord of the learned.

     "பட்டர் ரான் ட்  த்தன் பாடல்" ( .வ. ெபரியாழ். 2,9,11);

     [பட்டர ்+  ரான்]
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பட்டைர

பட்டைர1 paṭṭarai, ெப. (n.)

பட்டைற1 பாரக்்க; see {passarai}

     [பட்டைற → பட்டைர]

 பட்டைர2 paṭṭarai, ெப. (n.)

பட்டைற2 பாரக்்க; see {passarai}

     [பட்டைற → பட்டைர]

பட்டைரச்

பட்டைரச்  paṭṭaraiccuḻi, ெப. (n.)

மாட் ச்  வைக; (மாட் வா. 14, 15);

 a hair-curl in cattle.

     [பட்டைர +  ]

பட்டவத் ரம்

 
 பட்டவத் ரம் paṭṭavattiram, ெப. (n.)

   அரசரக்் ரிய உைட; royal robe.

     [பட்டம் + வத் ரம்]

வத் ரம் → skt வஸ்த்ர

பட்டவ த்தனம்

பட்டவ த்தனம் paṭṭavaruttaṉam, ெப. (n.)

   1. அரசயாைன; royal elephant.

     "பட்டவரத்்தனமாம் பண்  ெபற்ற ெவங்களி " (ெபரிய . எ பத்.11.);

     " ைன ம் பட்டத் ைன ைடய பட்ட வ த்தனத் ன் ைக ேல" ( லப்.3,124,உைர.);

   2.  ைர னம்; a kind of horse.

     "மரீ ேகாரம் பட்டவரத்் தனங்கள் பாேர" ( வாலவா. 28, 29);

   3. பாரப்்பன ள் ஒ  சாரார ்இ ம் ெநற் க் ; a large mark worn on the forehead by certain classes of 
brahmins.

   4. வஞ்சைன ன் ப் ேப ம் ேபச் ; plain spoken words.

   5. மைற ன்  ெவளிப்பைடயாய்ப் ேப பவன்-ள்; plain spoken or out-spoken person.

     '.அவன் பட்டவ த்தனம்'.

     [பட்டம்வரத்்தனம் + வ த்தனம்]

வரத்்தனம் = skt.

பட்டவ த்தனர்

பட்டவ த்தனர ்paṭṭavaruttaṉar, ெப. (n.)

   பட்டஞ் ய ற்றரசர;் vassal kings who wear a plate on their foreheads, dist fr. {makuợa varuttaņar.}

     "பட்டவ த்தனரக்ள் ெபாற் ரத் ன் மலர.்... சரண பற்ப ம்" (பாரத. ேவத், 59);.

     [பட்ட + வரத்்தனர ்+ வ த்தனர]்

வரத்்தனர ்= skt.

பட்டவன்

பட்டவன் paṭṭavaṉ, ெப. (n.)

   1. காலமல்லாக் காலத் ல் இறந்தவன  ேப வம்; spirit of a person, who has died a violent death.

   2. வாழ்க்ைக ல் ன்பமைடந்தவன்; one who has experienced the turmoil of life.

     [ப  → பட்டவன்]

1044

www.valluvarvallalarvattam.com 1044 of 19068.



பட்டவன் காணி

 
 பட்டவன் காணி paṭṭavaṉkāṇi, ெப. (n.)

 land granted to warriors one who died in the war.

     [பட்டவன் + காணி]

பட்டவன்

பட்டவன்  paṭṭavaṉkuṟi, ெப. (n.)

   ேபாரில் இறந்தவரக்்  அைடயாளமாக நட்ட கல்; menhir, megalithic sepulchral stone. (G. Тр. D. і, 90);

     [பட்டவன் +  ]

பட்டவாளிமரம்

 
 பட்டவாளிமரம் paṭṭaviyāmakiḻm, ெப. (n.)

   பட்ட மரம்; dead tree.

     [ப  → பட்ட + வாள → வாளி + மரம்]

வாளம்-ெந ய .

பட்ட யாம ழம்

 
 பட்ட யாம ழம் paṭṭaviyāmagiḻm, ெப. (n.)

    ைம ம ழ்; iron wood of the cаре.

பட்ட யாமரம்

 
 பட்ட யாமரம் paṭṭaviyāmaram, ெப. (n.)

    ச்  மரவைக (L);; spanish orange.

பட்ட த்

பட்ட த்  paṭṭavirutti, ெப. (n.)

பட்ட த் னாம் பாரக்்க; see {pațavirutiyiņām.}

   காணியாட் யாகப் ெபற்ற நிலத் ைனத் தா ம் தன் ற்றத்தா ம் வ வ யாக க ம் நில 
உரிைம; hereditary right to land obtained free.

     "பள்ளிச ்சத்தம் பட்ட த்  உள்ளிட்ட நிலங்கள்". (ெத.கல்.ெதா.7.கல். 936);

     [பட்டம் +  த் ]

த்  = skt.

பட்ட த் னா
ம்

 
 பட்ட த் னாம் paṭṭaviruttiyiṉām, ெப. (n.)

   கல் வல்ல பாரப்்பனாரக்்  டப்பட்ட இைற  நிலம்; lands granted to learned {brāhmins} rent-free or at a 
low rent.

     [பட்ட +  த்  + இனாம்]

த்  = skt

பட்ட ளக்

பட்ட ளக்  paṭṭaviḷakku, ெப. (n.)

   படை்ட ரந்்த ளக் ; lamp with flat sides.

     [படை்ட2 +  ளக் ]
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பட்டைற

பட்டைற paṭṭaṟai, ெப. (n.)

   1. பட்டைட, பாரக்்க; (1,3,5,7,8,12,14);, see {passadai}

   2. இயந் ரம்; machine.

   3. ெநல் க் த் ம் இயந் ரம்; rice hulling machine.

   4. ெதா ற்சாைல; factory.

   5.  ட் ன் உத் ரம்; beam of a house.

   6.  ட் ன் தளத் ந்  எ ப்ப ேவண் ம் அள ல் எ ப் ய வர;் wall of the required height from the 
flooring of a house.

     " க க் ப் பட்டைற மட்டம் ஒன்பத  உயரத் க் க் ைறயாமல்" (சரவ்ா.  ற். 48);

     [பட்டைட1 → பட்டைற]

பட் தல் = தட் தல்

 பட்டைற2 paṭṭaṟai, ெப. (n.)

   1. இனக் ட்டம்; community.

   2. ெதா லாளர ் காயம்; guild, as of workmen.

க. பட்டெல

பட்டைறக்கழனி

 
 பட்டைறக்கழனி paṭṭaṟaikkaḻṉi, ெப. (n.)

   ேகணிப் பாசன ள்ள நன்ெசய்நிலம்; wet land cultivated mainly by well irrigation.

ம வ: பட்டைறக்கால்.

     [பட்டைற + கழனி]

பட்டைறக்ேகணி

 
 பட்டைறக்ேகணி paṭṭaṟaikāṇi, ெப. (n.)

   பாசனத் ற் ப் பயன்ப ம் இைறேகணி; a well whose water can be used {fogr} irrigating the lands close by.

     [பட்டைற + ேகணி]

பட்டைறச் ைல

 
 பட்டைறச் ைல paṭṭaṟaiccīlai, ெப. (n.)

   உப் த்தாள்; sand-paper.

ம வ: படை்டச் ைல.

     [பட்டைற +  ைல]

பட்டைறநிலம்

 
 பட்டைறநிலம் paṭṭaṟainilam, ெப. (n.)

   ேகணிப்பாசன ள்ள நன்ெசய் நிலம்; wet land cultivated mainly by well irrigation.

     [பட்டைற + நிலம்]
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பட்டைறேயா -தல்

பட்டைறேயா -தல் paṭṭaṟaiyōṭudal,    19.ெச. ன்றா.  (v.t.)

   தவசங்கைளக் (தானியம்);  த்  ைவத்தல்; to heap up grain.

     'நிலத் ல் ேகழ்வரைகப் பட்டைற ேபாட் ந்தாரக்ள்.'

     [பட்டைற + ேபா -,]

பட்டன்

பட்டன் paṭṭaṉ, ெப. (n.)

   1.  லவன்; learned man, scholar.

     "மைற நான்  ன்ேனா ய பட்டைன" ( வ். ெபரிய . 7, 3, 6);.

   2. ேகா ற் சகன்; priest of a temple.

   3. ெதய்வம்; spiritual master, god. 

     'ஆலநிழலமர ்பட்டைன' (ேதவா. 926, 1);.

   4. பட்டர ் ரான் என் ம் ெபரியாழ்வார;்{periyalvar,} a vaishnava saint as the lord of the learned.

     "தண் ைவப் பட்டன் ெசான்ன" ( வ். ெபரியாழ். 3, 8, 10);.

 பட்டன் paṭṭaṉ, ெப. (n.)

   உண்ைமயாளன்; truthful man.

பட்டனம்

 
 பட்டனம் paṭṭaṉam, ெப. (n.)

கடற்கைர ல் பல ப் பண்டங்கள் ற் ம் ஊர.் ( டா.); 

 sea-port town. 

பாரக்்க; பட் னம்.

பட்டனவர்

 
 பட்டனவர ்paṭṭaṉavar, ெப. (n.)

   ெநய்தல் நில மக்கள்; people of coastal or littoral region.

     [பட் னம் + பட்டனவர]்
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பட்டா

பட்டா1 paṭṭā, ெப. (n.)

   வாள்; sword.

     'பட்டாக்கத் ' – உ.வ.

     [படை்ட → பட்டா]

     [P]

 பட்டா2 paṭṭā, ெப. (n.)

   1. நிலத் ன் உரிைம யாளரக்்  உ  இவ்வள  ெகா ப்பெதன்ற கட் ப்பாட் ன் ேமல், 
ேமல்வாரக்காரர ் வாரக்கார க் க் ெகா க் ம் உடன் ப க்ைக ஆவணம்; deed of lease.

   2. உரிைமயாவணம்; title-deed, document given by a sovereign power recognising the title of a ryot to his holding.

     'பட்டா உன்ேபரில்;ப ரச்ெ்சல  என்ேபரில்' (பழ.);

     [பட்டயம் + பட்டா]

 பட்டா3 paṭṭā, ெப. (n.)

   வண் ச ்சக்கரத் ன் ேம ட்ட இ ம் ப் பட்டம்; outer rim of a wheel.

ம வ: கட்

     [பட்  + பட்டா] ( .தா.123);

     [P]

பட்டாக்கத்

பட்டாக்கத்  paṭṭākkatti, ெப. (n.)

   1. வாள்; sword.

   2.  ற்ெச க் ம் க ; flat blade for cutting grass.

     [பட்டா + கத் ]

     [P]

பட்டாக்காரன்

பட்டாக்காரன் paṭṭākkāraṉ, ெப. (n.)

   1.  த்தைக உரிைமயாளன்; leaseholder,

   2.  ல்ைலப் பணியாள்; a peon in livery.

     [பட்டா + காரன்]
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பட்டாங்

பட்டாங்  paṭṭāṅku, ெப. (n.)

   1. இயல்பாக உள்ள நிைலைம; changeless.

     "ெமய்ம்ைம பட்டாங்காத ன் இயல்பாம்" (ெதால், எ த்.156. உைர);

   2. உண்ைம; truth.

     "பட்டாங்  யா ேமார ்பத் னிேய யாமா ல்" ( லப். 21, 36);

   3. ெமய்ந் ல்,

 scriptural text.

     'பட்டாங்  ள்ளப ' ( ைர.);

   4. ெமய்ேபாற் ேப ம் பக ப்ேபச்

 sophistry.

     "பட்டாங் க ப்பதற் ம்" (ஆ ரவதானி. 5);

   5. ஒ ய ேவைலப்பா  அைமந்த ைல; printed cloth worn by women.

ம வ:  த் ரசே்சைல.

     [ப  → பட்டாங் ]

பட்டங் க்காரன்

 
 பட்டங் க்காரன் paṭṭaṅkukkāraṉ, ெப. (n.)

    ம்பன்; mischievous person.

     [பட்டாங்  + காரன்]

பட்டாங் க்காரி

பட்டாங் க்காரி paṭṭāṅkukkāri, ெப. (n.)

    ம்  ெசய்பவள்; a mischievous woman.

     [பட்டாங் 4 + காரி]

பட்டாங் ல்

 
 பட்டாங் ல் paṭṭāṅkunūl, ெப. (n.)

   ெமய்ப்ெபா ளியல் ல்; philosophy,

     [பட்டாங்  +  ல்]

பட்டங் ேப -தல்

 
 பட்டங் ேப -தல் paṭṭaṅkupēcutal, ெச. . . (v.i.)

   ெபாய்ேப தல்; chattering vainey, told falsehoods ( ன்.);

     [பட்டாங்  + ேப -,]

பட்டாசாைல

பட்டாசாைல paṭṭācālai, ெப. (n.)

   1.  தன்ைமக் டம்; central or principal hall in a house.

   2. மைன ல் உண் டம்; dining hall adjoining a house.

     [பட்டா + சாைல]
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பட்டா

பட்டா 1 paṭṭācu, ெப. (n.)

    னெவ ; chinese crackers.

   2. ெந ப்  ைவத்த ம் ப் வாகத் ெத க் ம் அல்ல  ேபெரா டன் ெவ க் ம் வைக ல் ேவ ப் 
ெபா ள் கள்கள் அைடக்கப்பட்  அணியமாக்கப்ப ம் ெபா ள்; sparklers and crackers.

     'பட'் என் ம் ஒ க் ப் ன் நீட்

ெத. தபா

 பட்டா 2 paṭṭācu, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் காய்ச ்ெச ; a kind of herb. (சா.அக.);

ம வ:  லந் நாயகம்

பட்டா க் காய்செ்ச .

     [பட ்→ பட்டா ]

பட்டாைட

 
 பட்டாைட paṭṭāṭai, ெப. (n.)

   பட் ைட ( வா.);; silk cloth, woven silk.

     [பட்  + ஆைட]

     'பட் ம் பட்டாைட ம் ெபட் ல் இ க் ம்; காற்கா க் கந்ைத ஒ  உலா ம்' (பழ.);

பட்டாைட லாயம்

 
 பட்டாைட லாயம் paṭṭāṭainūlāyam, ெப. (n.)

   பட்டாைட ெநய்வதற் ரிய பட்  ன்  ேபாடப்ப ம் வரி; tax imposed on silk yarn for wearing silk cloth.

பட்டாணி

பட்டாணி paṭṭāṇi, ெப. (n.)

   ெகாண்  யாணிைக; clasp, clamp, clamp-iron, clincher.

     [படை்ட + ஆணி]

     [P]

 பட்டாணி1 paṭṭāṇi, ெப.(n.)

   1. கடைலக் ெகா  வைக; garden pea

   2. ெகா  வைக; grey or field pea

   3. ெகாண்டலாத் ; hoopoe.

ம. ட்டானா, ம. பட்டாணி

 K., Tu. {};

 M. பட்டாணி

     [Mhr. {} → த. பட்டாணி]

 பட்டாணி2 paṭṭāṇi, ெப.(n.)

   உ  ெமா  ேப ம் கம்ம ய வைக னர;் Indian Muhammadan whose mother tongue is Urdu.

     [U. {} → த. பட்டாணி]
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பட்டாணித் ரிகம்

 
 பட்டாணித் ரிகம் paṭṭāṇittirikam, ெப. (n.)

    லா; water poolah.

ம வ: நீரப்் லா

காட் க் ழா ெநல் .

     [பட்டாணி +  ரிகம்]

பட்டாத் ரிகசெ்ச

 
 பட்டாத் ரிகசெ்ச  paṭṭāttirikacceṭi, ெப. (n.)

   காட் க் ழா ெநல் ; a kind of herb.

பட்டாதார்

 
 பட்டாதார ்paṭṭātār, ெப. (n.)

   பட்டாக்காரன்; lease-holder.

     [பட்டா + தார]்

தார ்= skt.

பட்டாம் ச்

பட்டாம் ச்  paṭṭāmpūcci, ெப. (n.)

   1. வண்ணத் ப் ச் ; butterfly.

   2. தட்டாரப் ச் ; dragon-fly.

     [பட்  + ஆம் +  ச் ]

     [P]

பட்டாமணியகார
ன்

 
 பட்டாமணியகாரன் paṭṭāmaṇiyakāraṉ, ெப. (n.)

    ற் ரத்் தைலவர;் village munsif.

     [பட்டாமணியம் + காரன்]

பட்டாமணியம்

 
 பட்டாமணியம் paṭṭāmaṇiyam, ெப. (n.)

    ற் ர ்வ வாய் அ வலகம்; office of village munsif.

     [பட்டா + மணியம்]
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பட்டாரகன்

பட்டாரகன்1 paṭṭārakaṉ, ெப. (n.)

   1. கட ள் ( ங்.);; deity.

     ' நந் க்கைர பட்டாரகர'் (T.A.S.iii, 206);

   2. அ க பத  ெபற்ேறார;் one who attained the stage of arhat

     "ந  பட்டாரகர"் (தக்கயாகப். 375, உைர.);

   3. அ வா ரியன் ( ங்.);; spiritual preceptor.

     " ந்ேதாத்தம பட்டாரகர"் (T.A.S.iii, 44.);

     [பட்டம் → பட்டாரகர]்

 பட்டாரகன்2 paṭṭārakaṉ, ெப. (n.)

   க ரவன்; sun. (சா.அக.);

பட்டாரியன்

 
 பட்டாரியன் paṭṭāriyaṉ, ெப. (n.)

பட்டா யன், பாரக்்க; see {pattāliyan.}

     [பட்  + சா யன் → பட்டாரியன்]

பட்டா யன்

 
 பட்டா யன் paṭṭāliyaṉ, ெப. (n.)

   பட்டாைட ெநய் ம் த ழச ்சா யன்; a tamil silk-weaver caste.

     [பட்  + சா யன்]

பட்டாவளப்பட்
பட்டாவளப்பட்  paṭṭāvaḷappaṭṭu, ெப. (n.)

   பட் வைக; a kind of silk. (S.I.I.v,103);

பட்டாவளி

பட்டாவளி1 paṭṭāvaḷi, ெப. (n.)

   1. பட்டம் ெபற்ற மாரின் தைல ைற வரிைச; list of successive spiritual heads, as among jains.

   2. ேபாக் ரி; rogue.

     [பட்டம் + ஆவளி]

ஆவளி = skt

 பட்டாவளி2 paṭṭāvaḷi, ெப. (n.)

   பட்  வைக; various sorts of silk.

     [பட்டம் + ஆவளி]

ஆவளி = Skt

ஆவளி = வரிைச, வைக.
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பட்

பட் 1 paṭṭi, ெப. (n.)

   1. ஆன்ெகாட் ல் ( ங்.);; cow-stall.

   2. ஆட் க்கைட; sheep-fold

   3. நிலவள  வைக; a measure of land, as sufficient for a sheep-fold.

   4. ெகாண் தெ்தா ; cattle-pound.

   5.  ற் ர ்(நாம ப.486);; hamlet, village.

   6. இடம் ( ங்.);; place.

   7. காவ ல்லாதவ-ன்-ள்; lawless, unbridled person.

     "ேநாதக்கச ்ெசய் ஞ் பட் " (க த்.51);

   8. கள .( வா.);; theft.

   9. பட் மா ; straying bull.

     " லப்பட் ம்..... அ காமல்" (தா .ெபரியநாய .1.);

   10. பரத்ைத; harlot, prostitute.

     "பட்  மகன் ேமா னி மந் ர ம வான்" ( ற );

   11. நாய் ( ங்.);; dog.

   12. பலகைற ( ங்.);; small sea-shells.

   13. மகன் (அக.நி.);; son.

பட் க்கடா

பட் க்கடா paṭṭikkaṭā, ெப. (n.)

   1. ெபா ெய  (யாழ்.அக.);; covering bull.

   2. எ ைமக்கடா; he-buffelo.

     ''பட் க்கடா ல் வ ம் அந்தகா" (கந்தரலங்);

     [பட்  + கடா]

பட் க்கா

பட் க்கா  paṭṭikkācu, ெப. (n.)

   ப ரப்்பா காப் ற்காக உரிய காலங்களில் கால்நைடகைளக் காவல் ெசய்யப் ெப ம் கா வரி; tax 
collected for having protected the crops for the damage cattle.

     "த இைற, ெவட் ,  டை்டயாள் பட் க்கா  காணிக்ைக" (ெத.கல்.ெதா.8.கல்,379);

பட் க்காட்டான்

 
 பட் க்காட்டான் paṭṭikkāṭṭāṉ, ெப. (n.)

   நாட் ப் றத்தான்; rustic,boor.

     [பட் க்கா  → பட் க்காட்டான்]

பட் க்கா
பட் க்கா  paṭṭikkāṭi, ெப. (n.)

   வரிவைக; a tax. (S.I.I.vii, 67.);

பட் க்கா

 
 பட் க்கா  paṭṭikkāṭu, ெப. (n.)

    க ம் ற் ர;் hamlet, petty village.

     [பட்  + கா ]
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பட் க்காரன்

 
 பட் க்காரன் paṭṭikkāraṉ, ெப. (n.)

    ற் ாரப்் ெபா ேவைலயாள்; a village servant.

     [பட்  + காரன்]

பட் க்கால்
பட் க்கால் paṭṭikkāl, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக; an ancient tax. (S.I.I.vii, 67.);

பட் க்

 
 பட் க்  paṭṭikkuṟi, ெப. (n.)

   இன்ன ம்பத்  ஆ மா  என்பைதக் க் ஞ் ட் க்க ; mark of the owner's family- sign branded on 
his cattle, opp. to {pēr-k-kuri.}

     [பட்  +  ]

பட் கட் றக் -
தல்

பட் கட் றக் -தல் paṭṭikaṭṭiyiṟakkutal,    6. ெச. ன்றா.  (v.t.)

   ம ந்ெதண்ெணய் இறக் ம் பாண்டத் ன் வாையத் ணி ெகாண்  கட் ப் ற  
ம ந்ெதண்ெணைய வ த்தல்; filtering medicated oil by tying the mouth of the vessel containing if v.ith a piece of cloth 
and turning it down.

     [பட்  + கட்  + இறக் -,]

பட் கட் -தல்

பட் கட் -தல் paṭṭikaṭṭutal,    12. ெச. ன்றா.  (v.t.)

   ெமல் ய ணித் ண்ைட ம ந்  நீரில் நைனத் ப் ண்,  க்கம், வ ள்ள இடங்களில் 
கட் தல்; bandaging wounds sores, swellings or steeped in medicinal oil or other solutions.

   2.  ைல மண் ெசய்தல்; luting. (சா.அக.);

     [பட்  + கட் -,]

ம வ: பட் கட்டல்.

பட் கம்

பட் கம்1 paṭṭikam, ெப. (n.)

   பறைவகளின் பறத்தற் றப் ; a bird's flight.

     "பட் கங்கரண்ைட" (கா க.  ரிேலா. றப்.6.);

     [பட்  → பட் கம்]

 பட் கம்2 paṭṭikam, ெப. (v.i)

   நந் யாவடை்ட என் ம் ைக; roseray (சா.அக.);

     [பட்  → பட் கம்]

     [P]

பட் கன்

பட் கன் paṭṭikaṉ, ெப. (n.)

    டன்; thief defrauder,

     "அயனிற்ப  காணிலர ்பட் கர"் (ேச .ேத .63);

     [பட்  → பட் கள்]
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பட் ைக

பட் ைக1 paṭṭikai, ெப. (n.)

   ெதப்பம் ( வா.);; raft float.

   2. ேதாணி (யாழ்.அக.);; boat, dhoney.

     [பட்  → பட் ைக]

வ. பட் கா.

     (வ.ெமா.வ.195);

பட்  = ெதப்பம்.

 பட் ைக2 paṭṭikai, ெப. (n.)

   1. ஏ ; ola leaf.

     "அப்ெபா ண்ேமற் ெகாண்ட பட் ைக" (ெபரிய : ஞான.815.);

   2. அரச ஆவணம்; royal grant or deed.

     "பத் ர ்ெகாள்ெகனப் பட் ைக ெகா த் " (ெப ங். வத்தவ 1.1,3);.

     [பட்  → பட் ைக]

 பட் ைக3 paṭṭikai, ெப. (n.)

   1. ேமகைல ( டா.);; women's girdle, belt of gold or silver.

   2. அைரக்கசை்ச; a belt.

பட் ைகக்கல்

 
 பட் ைகக்கல் paṭṭikaikkal, ெப. (n.)

   பட் யற்கல் பாரக்்க; see {paiyarkal}

     [பட் ைக + கல்]

பட் ைகக்காணம்

பட் ைகக்காணம் paṭṭikaikkāṇam, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக; an ancient tax. (S.I.I.ii. 352.);

     [பட் ைக + காணம்]

பட் ைகச் ட்

பட் ைகச் ட்  paṭṭikaiccūṭṭu, ெப. (n.)

   பட் ைக என் ம் ேமகைல; women's girdle, belt of gold or silver.

     "ைபெயான் ம் பரைவயல் ற் பட் ைகச ் ட் ப் ேபால"(ேம மந்:921);.

     [பட் ைக +  ட் ]

பட் சம்

 
 பட் சம் paṭṭicam, ெப. (n.)

   பைடக்கல வைக;(சங்.அக.);; a weapon.

     [பட்  → பட் சம்]

பட் வான்

பட் வான் paṭṭiṭuvāṉ, ெப. (n.)

   ஒ  வைசெமா ; a term of abuse, meaning 'damned fellow'.

     "இத்தைன ம் ேவண் ம் பட் வா க் " (ஈ , 1,2,ப்ர.);\
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பட் ைட

 
 பட் ைட paṭṭiṭai, ெப. (n.)

   நந் யாவடை்ட;(சங்.அக.);; east indian rosebay.

     [பட்  → பட் ைட]

பட் த்தண்டம்
பட் த்தண்டம் paṭṭittaṇṭam, ெப. (n.)

   வரிவைக (M.E.R. 139 of 1912.);; a tax.

பட் த்ெதா வம்

 
 பட் தெ்தா வம் paṭṭittoḻuvam, ெப. (n.)

   ெகாண் த் ெதா ; pound for cattle.

     [பட்  + ெதா வம்]

பட் த்ேதாழம்

 
 பட் த்ேதாழம் paṭṭittōḻm, ெப. (n.)

   பட் தெ்தா வம் என்பதன் ம வ வம்; pound for cattle.

     [பட்  + ேதாழம்]

பட் த யம்

 
 பட் த யம் paṭṭitaviyam, ெப. (n.)

    ைனக்கா  என் ம் ைக; a common herb named cov.itch. (சா.அக.);

     [பட்  +  ன்-,]

பட் ன்( )-தல்

பட் ன்( )-தல் paṭṭitiṉṉutal,    15. ெச. . . (v.i.)

பட்  -, பாரக்்க; see {pattipuku-,}

     "பட் ன்  ரி ம் கன் ேபாேல" ( வ்.ெபரியாழ்.1,6,6,வ்யா.பக்.123.);

     [பட்  + த யம்]

பட் நியமம்

பட் நியமம் paṭṭiniyamam, ெப. (n.)

பட் மண்டபம் பாரக்்க; see, {paff-mandapam} (n.);

     "பட் நியமம் ப ைற ரீஇ" (ெப ங்.வத்தவ2,73);

     [பட்  + skt niyama → த. நியமம்]

பட் நிலம்

பட் நிலம் paṭṭinilam, ெப. (n.)

   ப னா  சாண் ேகாலால் (12 அ ேகாலால்); ஐம்ப  ெகாண்ட  ஒ  மாவாக ஆ ரங்  
ெகாண்ட  ஒ  பட்  நிலம்; a kind of land measure.

     "இரண்  பட் ம் ெபாந்த ேபாகம் ெதல்  நா ற்  எ பத்  ஏ கா  னானா " (ெதகல். 
ெதா.8.கல்:521);

     [பட்  + நிலம்]

பட் ேநான்

பட் ேநான்  paṭṭinōṉpu, ெப. (n.)

மாட் ப்ெபாங்கல்; (எங்க ர,்89);

 the festival of cermonial boiling of rice on the {mattup-pongal} day.

     [பட்  + ேநான் ]
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பட் ப்ப

 
 பட் ப்ப  paṭṭippaṭi, ெப. (n.)

   கால்நைட காக் ம் . (யாழ்.அக.);; allowance for herding cattle.

     [பட்  + ப ]

பட் ப் -தல்

பட் ப் -தல் paṭṭippukutal,    21. ெச. . . (v.i)

   ேவற் ப் லத் ல் ேமய்தல்; to graze tealthily, to go astray.

     "அேயாக்யா ஷயாந் தரங்களில் பட் க்க வாசைனகைள மாற் க்க ம்" (ரஹஸ்ய, 507.);

     [பட்  +  -,]

பட் ப் ன்ைன

 
 பட் ப் ன்ைன paṭṭippuṉṉai, ெப. (n.)

   நாய்த்ேதக் ; dog teak;fish bone tree (சா.அக.);

     [பட்  +  ன்ைன]

பட் ப்ெபாங்கல்

 
 பட் ப்ெபாங்கல் paṭṭippoṅkal, ெப. (n.)

   மாட்  மந்ைத ம் ெபாங்கல்; pongal ceremony performed in the pen for cattle.

     [பட்  + ெபாங்கல்]

பட் ப்ெபான்

பட் ப்ெபான் paṭṭippoṉ, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக (S.I.I.iv., 195.);; a money tax.

     [பட்  + ெபான்]

பட் பார்த்த 
ெகாம்

 
 பட் பாரத்்த ெகாம்  paṭṭipārttakompu, ெப. (n.)

   நி ரந்்  ன்வைளந்த ெகாம்  (யாழ்.அக.);; a horn bent in front.

     [பட்  + பாரத்்த + ெகாம் ]

     [P]

பட் பார்-த்தல்

பட் பார-்த்தல் paṭṭipārttal,    4. ெச. . . (v.i.)

   1. தச் ேவைல ல் மரப்பலைக மற் ம் நிைலப்ேபைழ, வாசற்கால் த யவற் ல் வண்ணம் 
ன் ைளகேளா ஒ ங்கற்ற ப கேளா இ ப் ன் அவற்ைறச ்சமப்ப த் வதற்  'மக் ' என் ம் 

ெம ப் ெபா ள் ெகாண்  சரி ெசய்தல்; in carpentary fill the holes crevices in a surface v.ith wax before painting.

   2. அைனத்  இயந் ர ஊர் களி ம் அவற் ன் ற அைமப் ல் நகங்கல்,  ைடப்  றல் த யன 
ஏற்ப ன் அவற்ைற இ ம் த்தக  ெகாண்  பற்றைவத் ச ்சரிெசய்தல்; tinkering.

     [பட்  + பார-்,]

பட்  த் ரன்

பட்  த் ரன் paṭṭiputtiraṉ, ெப. (n.)

   பண்ைடக்காலத் ல் இைளஞர ் ைளயாட் ல் இட்  வழங் ய ெபயர ்(ெதால். ெசால்.167. உைர);; a 
term, in a child's game of ancient times.

     [பட்  +  த் ரன்]

பட் ெபயர்-த்தல்

பட் ெபயர-்த்தல் paṭṭipeyarttal,    10. ெச. . . (v.i.)

   கால்நைடையப் றம்ேப ெச த் தல்; to remove cattle.

     [பட்  + ெபயர-்,]
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பட் ேபா-தல்

பட் ேபா-தல் paṭṭipōtal,    10. ெச. . . (v.i.)

   1. பட் ேமய்-. பாரக்்க; see {palli-mey}

     " ேராத்  ரா கள் ஷயங்களிேல பட் ேபாகாதப " (ஈ ,4,7,9.);.

   2. பட் ய -. பாரக்்க; see {pastiyagi}

     [பட்  + ேபா-,]

பட் மண்டபம்

பட் மண்டபம் paṭṭimaṇṭapam, ெப. (n.)

   1. கைலப ற் டம்; hall for the meeting of scholars.

     "பட் மண்டபத் ப் பாங்க ந் ேத ன்" (மணிேம.1.61,);

   2. ஓலக்க மண்டபம்; hall of royal audience.

     "பைகப் றத் க் ெகா த்தபட்  மண்டப ம்" ( லப்.5102.அ ம்.);

     [பட்  + மண்டபம்]

பட் மம்

 
 பட் மம் பட் மம் paṭṭimam, ெப. (n.)

   கைலப ல்களம்( ங்.);; school house.

     [பட்  → பட் மம்]

பட் மரம்

 
 பட் மரம் paṭṭimaram, ெப. (n.)

   ெகாண்  மாட் ன் க த் ங் கடை்ட; club tied to the neck of uncontrollable cattle to prevent their going astray.

     [பட்  + மரம்]

பட் மன்றம்

 
 பட் மன்றம் paṭṭimaṉṟam, ெப. (n.)

   அணி னராகப் ரிந் , ெகா க்கப்பட்ட தைலப் ப் ெபா ைள ஏற் ம் எ ரத்் ம் ேப ம் ேமைடச ்
ெசாற்ேபார ்நிகழ்ச் ; a forum of opposing teams debating a given subject.

     [பட்  + மன்றம்]

பட் மா

பட் மா  paṭṭimāṭu, ெப. (n.)

   ெகாண் மா ; straying cattle.

     "பட்  மாெடனத் த  மடவார"் (அ ட்பா, 5, ஏத்தாப் ற .7.);

     [பட்  + மா ]

 பட் மா  paṭṭimāṭu, ெப.(n.)

பட் ல் அைடக்கப்ப ம் மா  farm cattle. [பட் +மா ]

பட் மா த் ரி-
தல்

பட் மா த் ரி-தல் paṭṭimāṟittirital,    3. ெச. . . (v.i.)

   ஊ ராய்த் ரிதல்; to go from place to place.

     "பார கச ் மந்  ரிந்த ம்" (பஞ்ச. க. 1331.);

     [பட்  → மா  → மா  +  ரி-,]

பட் த்-தல்

பட் த்-தல் paṭṭimuṟittal,    1. கட் க் கடந்  ேபாதல்; to break out of the fold.

   2.  ட்டத்ைத நீக் தல்; to forsake or leave one's company.

     [பட்  +  -,]
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பட் ேமய்-தல்

பட் ேமய்-தல் paṭṭimēytal,    8. ெச. . . (v.i.)

   1. கால்நைட த யன ப ைர அ த்தல்; to stray into a field and damage crops, as cattle or wild beasts.

   2. கண்டப ரிதல்; to loiter about.

     "பட்  ேமய்ந்ேதார ்காேர " ( வ். நாய்ச.்-.14,1);

   3. பட் ய -, பாரக்்க; see {paffiyadf-,}

     [பட்  + ேமய்-,]

பட் ைம

பட் ைம paṭṭimai, ெப. (n.)

   1. ஏமாற் : deceit, dishonesty, fraud.

     "ஏந்தேறாழன் பட் ைம ைரத்த ேதாராள்" ( வக. 2058.);

   2. கள ற் ேபாந்தன்ைம (ச );; going astray.

     "பட் ைம ம் காண் வாய்". ( லப். 21, 38);

     [பட்  → பட் ைம]

பட் ய

பட் ய 1 paṭṭiyaṭittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   பரத்ைதயாதல்; to commit adultery.

     [பட்  + அ -,]

 பட் ய 2 paṭṭiyaṭittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   நாவடக்க ன் ப் ேப தல்; thoughtless or indiscreet word.

     [பட்  + அ -,]

பட் யல்

பட் யல்1 paṭṭiyal, ெப. (n.)

   1. வரிசச்ல்,

 lath, reaper,

   2.  ணின் ழ்ைவக் ங் கல்; pedestal, as of a stone pillar.

   3.  ண்ைண ளிம் க் கல்; the edge stone of the raised platform at the entrance of a house. (த.ெசா.அக.);

     [பட்  → பட் யல்]

     (வ.ெமா.வ.196);

 பட் யல்2 paṭṭiyal, ெப. (n.)

    ளத்தங்கைள ( வரங்கைள); ஏேத ம் ஒர ்அ ப்பைட ல் ஒன்றன் ழ் ஒன்றாகத் த ம் வரிைச 
ைற; list inventory.

     'வாக்காளர ்பட் யல்,  ைலப் பட் யல், ம ப்ெபண் பட் யல்.'

     [பட்  → பட் யல்]

பட் யற்கல்

பட் யற்கல் paṭṭiyaṟkal, ெப. (n.)

   1.  ணின் ழ் ைவக் ம் கல்; pedestal as of a stone pillar.

   2.  ண்ைண ள்ள ளிம் க்கல்; stone on the border of pial.

     [பட் யல் + கல்]

     [P]
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பட் யாரம்

 
 பட் யாரம் paṭṭiyāram, ெப. (n.)

   ெகாண்  மா கைள அைடக் ம் இடம்; cattle-pound.

     [பட்  + ஆரம்]

பட் ைர

பட் ைர paṭṭiyurai, ெப. (n.)

   1, வாய்காவா  உைரக் ஞ் ெசால்; thoughtless or indiscreet word.

     "ப ம் பயனில ம் பட்  ைர ம் வைக ம் ற ம் உைரயாேர என் ம் அைசயாத உள்ளத் தவர"் 
(ஆசாரக்.53);

   2. பா யல் சாரந்்த தரக் ைறவான ெசால்; obscene, abusive language.

     [பட்  + உைர]

பட் ண்

 
 பட் ண் paṭṭiyūṇ, ெப. (n.)

எ ற்காக ஆ மா கைள ம த்  ைவத்ததற் க்ெகா க் ங் ; (யாழ்ப்);

 hire for folding a flock in a field to manure it.

     [பட்  + ஊண்]

பட் ெய -த்தல்

பட் ெய -த்தல் paṭṭiyeṭuttal,    4. ெச. . .(v.i.)

   ெகாண் த்தண்டம் வாங் தல்; to collect poundage.

     [பட்  + எ -,]

பட் ல்

 
 பட் ல் paṭṭil, ெப. (n.)

   வணிகச ்சரக் களின் ைலப்பட் யல்; invoice.

     [பட்  → பட் யல் பட் ல்]

பட் ப்ைப

 
 பட் ப்ைப paṭṭiluppai, ெப. (n.)

   ேபரீசை்ச மரவைக; date plum.

ஒ கா. [பட்  + இ ப்ைப]

     [P]

பட் வ

 
 பட் வ  paṭṭivaḻi, ெப. (n.)

    ற் ரில் தர வாரியாகப் பங் ட்ட நிலம்; lands of a village divided into lots with reference to the quality of the soil 
and assigned to holders.

     [பட்  + வ ]

பட் வாய்

 
 பட் வாய் paṭṭivāy, ெப. (n.)

   வாய்க்  வந்தவா  ேப பவன்-ள்; person of loose tongue.

     [பட்  + வாய்]
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பட் -தல்

பட் -தல் paṭṭiviḻutal,    2. ெச. . . (v.i.)

   க ப்ைப ன் ேமற் றம் ன் அல்ல  ன்னாக வைளதல்; flexion of the uterus. (சா.அக.);.

     [பட்  +  -,]

பட் ைவரி

 
 பட் ைவரி paṭṭivairi, ெப. (n.)

   வயல்களில், பட்  ேமயாதப  காப்பவன்; watchman to keep off beasts and thieves from fields.

     [பட்  + ைவரி]

பட் ைறப்ப -தல்

பட் ைறப்ப -தல் paṭṭiṟaippaṭutal,    20. ெச. . . (v.i)

   அர ைற ெச த்தப்படா  ேபாதல்; to be in arrears of tax.

     "எங்க ர ்பட் ைறப் பட்டைமயால்" (S.I.I.vii, 40.);

     [ப  → பட்  + இைற + ப -,]

பட் னக்கைரயார்

 
 பட் னக்கைரயார ்paṭṭiṉakkaraiyār, ெப. (n.)

   பள்ள ள் ஒ வைக னர;் a sub-division of the {pallar} caste.

     [பட் னம் + கைரயார]்

பட் னசே்சரி

 
 பட் னசே்சரி paṭṭiṉaccēri, ெப. (n.)

    ைளயர ்வா டம்; hamlet of fishermen.

     [பட் னம் + ேசரி]

பட் ன ட்டான்

பட் ன ட்டான் paṭṭiṉacuṭṭāṉ, ெப. (n.)

   கடல் ன் வைக; a kind of sea fish.

வைககள்:

   1. ேதால் பட் ன கட்டான்

   2.  ள்ளி பட் ன ட்டான்

பட் ன ட்டான் 
நாக்

பட் ன ட்டான் நாக்  paṭṭiṉacuṭṭāṉnākku, ெப. (n.)

   எட்  ரல்நீளம் வளரவ் ம் ெசம்ப ப்  நிற ள்ள மான கடல் ன்வைக; a sea-fish rich brown, attaining 
8in in length.

     [பட் னம் +  ட்டான் + நாக் ]
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பட் னத்த கள்

பட் னத்த கள் paṭṭiṉattaṭikaḷ, ெப. (n.)

   கா ரிப் ம்பட் னத்தவ ம் ப ேனாராந் ைற ஆ ரிய ள் ஒ வ ம் ற்றத் றந்தவ மா ய 
ஒ  ெபரியார;் a famous poet of {kaviri-p-pumpattinam} who renounced the world and became a saint, one of the authors 
of {patinóran tirumurai.}

ேவ ெபயரக்ள்.  ெவண்காடர,் பட் னத் ப் ள்ைளயார.் ஊர:் கா ரிப் ம்பட் னம். தந்ைத: 
வேநசர,் தாய்: ஞானகைல அம்ைமயார.்

இவர ்கா ரிப் ம்பட் னத் ல் கப்பல் வாணிகம் ெசய்த ெப ஞ்ெசல்வக் ம்பத் ல் றந்தவர.் 
ெவண்காடர ்என்ப  இவர  ள்ைளப் ெபயர ்கா ரிப் ம்பட் னத் ல் றந்தைமயால் 

பட் னத் ப் ள்ைளயார ்என்  அைழக்கப்ெபற்றார.்  ற  நிைல ஏற்ற ற  பட் னத்த கள் என்  
வழங்கப் ெபற்றார.் இன்  இப்ெபயேர வழக் ல் உள்ள .

அ களாரின் ப்பாடல்களில் "ேதா ைடய ெச யன்' என் ம் ேதவாரப்ப கம் எ ந்த வரலா ம், 
ந்தர ரத்் களின் வரலா ம், வர ண பாண் யரின் அ ஞ்ெசயல்க ம் 

ப் டப்பட் ள்ளைமயால் இவர ்ேதவார ஆ ரியரக்் ம் வர ண பாண் யரக்் ம் காலத்தால் 
ற்பட்டவர ்என்ப  ெதளி . நம் யாண்டார ்நம்  அ களாரின் ப்பாடல்கைளத் 

ெதா த் த்தலால் அ களார ்அவ க்  ற்பட்டவராதல் ேவண் ம். வர ண பாண் யரின் காலம் 
. .9 ஆம் ற்றாண்ெடன்  ணிவதா ம், கல்ெவட் க் ப் களா ம்,  ற சான் களா ம் 

நம் யாண்டார ்நம் ன் காலம் . . 11ஆம் ற்றாண் ன் ற்ப  என்  ணியப் ெப வதா ம் 
அ களாரின் காலம் இைடப்பட்ட . . 10ஆம் ற்றாண்டா ெமன்  ஆராய்ச் யாளர ் ணி ன்றனர.்

பட் னத்த களின் வரலாறாகக் றப்ெப வன வ மா :

இவர ் வகைல என்ற அம்ைமயாைர வாழ்க்ைகத் ைண யாக ஏற்  இல்லற வாழ் ல் ஈ பட்டார.் 
மணவாழ் ல் பல ஆண் களா ம் மகப்ேப  வாய்க்கப் ெபற ல்ைல. இவ ைடய ம்பத் னர ்

ைடம ர ்இைறவைனேய தங்கள் வ ப  கட ளாக வணங் பவரக்ள். அவ் ைறவனின் 
ளப்ப  வச மர ்என்ற ைடம ர ்மைறயவரின் ள்ைளயா ய ம தவாணைர 

வளரப்் ப் ள்ைளயாக ஏற்  மகப்ேபற் க் ைறைய நீக் க் ெகாண்டார.் ம தவாணர ் ள்ைளப் 
ப வம் கடந்  தந்ைத ன் ெசல்வத்ைதப் ெப க்கக் கடல் வாணிபத் ல் ஈ பட்டார.் ஒ  நாள் 

ெரன்  "காதற்ற ஊ ம் வாரா  கா ம் கைடவ க்ேக" என்  எ  ைவத் ட்  மைறந்  
ட்டார.் இதைனக் கண்ட ெவண்காடர ்நிைலயாைம உணர்  ேதான்றப் ெப ஞ் ெசல்வத்ைத ம் 

பட் னத் ப் 
ள்ைளயார்

 
 பட் னத் ப் ள்ைளயார ்paṭṭiṉattuppiḷḷaiyār, ெப. (n.)

   கா ரிப் ம்பட் னத்தவ ம் ப ேனாராந் ைற ஆ ரிய ள் ஒ வ ம் ற்றத் றந்தவ மா ய 
ஒ  ெபரியார;் a famous poet of {kaviri-p-pumpattinam} who renounced the world and became a saint. one of the authors 
of {patinórán-tirumurai}

பட் னத்த கள் பாரக்்க; see {pattinattagliga }

     [பட் னத்  +  ள்ைளயார]்

ம வ: பட் னத்தார.்

பட் னத் ப் 
ள்ைளயார் 

பாடல்

 
 பட் னத் ப் ள்ைளயார ்பாடல் paṭṭiṉattuppiḷḷaiyārpāṭal, ெப. (n.)

   பட் னத் ப் ள்ைளயார ்இயற் ய பாடற்ெறா ; poet works of {pattinattu-p-pillaiyār,}

     [பட் னத்  +  ள்ைளயார ்+ பாடல்]

பட் னப்பாக்கம்

பட் னப்பாக்கம் paṭṭiṉappākkam, ெப. (n.)

   1. அரச ம் ேமன்மக்க ம் வாழ்ந்  வந்த கார ்நகரின் ஒ  ப ; the part of {kâviri p-pumpattinam} away 
from the sea occupies by its being and nobles.

     "பாடல்சான் றப் ற்பட் னப் பாக்க ம்" ( லப்.5,58. );

     "வானவர ்உைற ம் நா  ஒ ைறப் பட் னப் பாக்கம் ட்டனர"் ( லப்.10,159.);

   2. ெசன்ைன நகரின் ஒ  ப ; the part of chennai city.

     [பட் னம் + பாக்கம்]
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பட் னப்பாைல

 
 பட் னப்பாைல paṭṭiṉappālai, ெப. (n.)

   பத் ப்பாட் ள் கரிகாற் ெப வளத்தாைனச ்க ய ர ்உ த் ரங்கண்ணனார ்பா ய பாட் ; a poem 
on the {cola} king {karikā peruvalattān} by (adj.);one of {pattu-p-pattu.}

     [பட் னம் + பாைல]

பட் னம்

பட் னம் paṭṭiṉam, ெப. (n.)

   1. ெநய்தல் நிலத்  ஊர;் maritime town.

     "பட் னம் படரின்" ( பாண்.153.);

   2. கா ரிப் ம்பட் னம்; {kāviri-p-pūmpațiņam.}

     " ட்டாச ் றப் ற் பட் னம் ெப ம்" (பட் னப், 218.);

   3. ஊர ்(ச .);;  small town.

   4. யாக்ைக; body.

     "பண்டன்  பட் னங் காப்ேப" ( வ். ெபரியாழ். 5,2,1.);

     "பட் ன ம ங்  னைச ன் ட் ல் ைபங்ெகா  டங் ம் பலர்  வா ற்" (ெப ம்.336.);

     "பல்ேவ  பண்ட த ம் பட் னத் ெதால்ெல னி ைச" (ம . 537.);

     "கா ரிப் படப்ைபப் பட் னத்தன்ன" (அகம். 205–12.);

     "பட் ணம் ெபற்ற காலம்" (நால . 250-4.);

     "பண்டத்தால் பாெடய் ம் பட் னம்" (நான்மணி. 86–2.);

     [பட்டணம் → பட்டனம் → பட் னம்]

     (வ.ெமா.வ.195);

பட் னவசே்சரி

 
 பட் னவசே்சரி paṭṭiṉavaccēri, ெப. (n.)

    ைளயர ்வா டம்; hamlet of fishermen.

     [பட் னவன் + ேசரி]

பட் னவன்

பட் னவன் paṭṭiṉavaṉ, ெப. (n.)

   பரவ லத்தான். ( லப்.5:25,உைர);; fisher man, as dwelling in a maritime town.

     [பட் னம் → பட் னவன்]

பட் னி

பட் னி1 paṭṭiṉi, ெப. (n.)

   உண  ெகாள்ளாைம; fasting, abstinence, starvation.

     "பட் னிைவ " ( றநா:371.); 

ேவைல இல்லாமல் பலர ்பலநாள் பட் னி டப்ப  உண்  (உ.வ.);

ம. பட் னி.

     [ப (ைம); → பட் னி]

ப ைம-தவம்-ேநான் -உண்ணாைம.

பட் னிக் ரத்

பட் னிக் ரத்  paṭṭiṉikkuratti, ெப. (n.)

   உண்ணா ேநான் யாக உள்ள சமணப் ெபண் ற ; jain woman monk observing fast.

     "அரிட்ட ேந  படாரர ்மாணாக் யார ்பட் னிக் ரத் கள்" (ெதகல்.ெதா.7.கல்.56.);
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பட் னிகா-த்தல்

பட் னிகா-த்தல் paṭṭiṉikāttal, ெச. . . (v.i.)

   1. உண ன் த்தல்; to starve, fast.

   2. சா ட் ல் உண்ணா த்தல்; to go without food at a house of mourning. ( ன்.);

     [பட் னி + கா-,]

பட் னி ட-த்தல்

பட் னி ட-த்தல் paṭṭiṉikiṭattal,    3. ெச. . . (v.i.)

பட் னிகா-, பாரக்்க; see {pațiņi kā-,}

     [பட் னி +  ட-,]

பட் னிசச்ா

 
 பட் னிசச்ா  paṭṭiṉiccāvu, ெப. (n.)

   உண  ைடக்காததால் ஏற்ப ம் இறப் ; death caused by starvation.

     'பஞ்சத் ன் காரணமாகப் பட் னிச ்சா கள் அ கரித்தன.'

     [பட் னி + சா ]

பட் னித ர்-த்தல்

பட் னித ர-்த்தல் paṭṭiṉitavirttal,    3. ெச. . . (v.i.)

   சா ட் ல் பட் னி நீங்  ண் தல்; to break fasting at a funeral house. (இ.வ.);

     [பட் னி + த ர-்,]

பட் னிேநான் க
ள்

பட் னிேநான் கள் paṭṭiṉinōṉpikaḷ, ெப. (n.)

   இரண்  உவா ம், எண் ம் ட் ப்பா ம் உண்ணாத ேநான் யரான சமணத் ற கள்; jaina 
ascetics who fast on new and full moon days, the eighth day of the lunar fortnight and whenever they meet v.ith obstacles.

     "பட் னி ேதான் கள் பலர்  மைன ல்" ( லப்.15.164.);

     [பட் னி + ேநான் கள்]

பட் னிப்பண்டம்

பட் னிப்பண்டம் paṭṭiṉippaṇṭam, ெப. (n.)

   1. சா ட் ல் உண் ம் உண  ;(யாழ்ப்.);

 simple food taken during the mourning period.

   2. சா ட் ற்  அ ப் ம் உண ப் பண்டம்; (யாழ்.அக.);

 articles of food sent to a house in mourning.

     [பட் னி + பண்டம்]

பட் னிெபா -
த்தல்

பட் னிெபா -த்தல் paṭṭiṉipoṟuttal,    4. ெச. . . (v.i)

   ப யால் வ ந் தல்; to suffer from hunger.

     [பட் னி + ெபா -,]

பட் னிேபா

பட் னிேபா 1 paṭṭiṉipōṭutal,    19. ெச. ன்றா . (v.t.)

    றைரப்பட் னியா க்கச ்ெசய்தல்; to starve a person.

     [பட் னி + ேபா -,]

 பட் னிேபா 2 paṭṭiṉipōṭutal,    19. ெச. . . (v.i.)

   உண  உண்ணா த்தல்; to abstain from food.

     'இன்  பட் னி ேபா ; நாைள வ  சரியா  ம்.' (உ.வ.);

     [பட் னி + ேபா -,]
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பட் னிம த் வம்

 
 பட் னிம த் வம் paṭṭiṉimaruttuvam, ெப. (n.)

    லவைக வ ற்  ேநாய்க க்  உண  உண்ணா த்தல்; treatment of starvation.

     ' ழைமக்  ஒ  நாள் பட் னி ம த் வம் எ த் க் ெகாள்வ  நல்ல .'

     [பட் னி + ம த் வம்]

பட் னி -தல்

பட் னி -தல் paṭṭiṉiviṭutal,    21. ெச. . . (v.i.) 

   உண்ணா த்தல்; to fast.

     "இரண் வ  மட்ட ம் பட் னி ட் " ( வக.1547.);

     [பட் னி +  -,]

பட் ச் ரம்

 
 பட் ச் ரம் paṭṭīccuram, ெப. (n.)

   பாடல் ெபற்ற வத்தலம்; a place name sivan shrine near kumbakonam.

     [ேசாழவள நாட் ல் க் டந்ைதக் த் ெதற்ேக நான்  கல் ெதாைல ல் உள்ள ேதவாரம் ெபற்ற 
வப்ப . காமேத ன் ெபண்கள் நால்வரில் பட்  என்பவள் வ பட்டப யால் பட் ச் ரம் என்  

ெபய ண்டா ய  என்ப  ெதான்ம வழக் .  வ ரான் ஞான சம்பந்த க்  ெவ ல் 
ெகா ைமையத ்தணிப்பதற்காக ஒ  தத்ைதக் ெகாண்  த் ப்பந்தைரக் ெகா த்த இடம் என்ப.

பட் சம்

பட் சம் paṭṭīcam, ெப. (n.)

   ஒ ழ அள ள்ள அ ப்பாகத்ைத ம் இ பக்கத் ம் ரிய கங்கைள ம் உைடய ஒ  பைடக்கலம் 
( க் ர நீ ,331.);; a kind of weapon v.ith flat edges on either side and base of a cubit long.

     [படை்ட → பட்  → பட் சம்]

பட் -தல்

பட் -தல் paṭṭutal,    10. ெச. . . (v.i.)

அ த்தல், தட் தல்,

 to beat.

     [பள் → பட்  → பட் -தல்)
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பட்

பட் 1 paṭṭu, ெப. (n.)

    ற் ார.் ( ங்.);; hamlet, small town or Village.

வரகால்பட் , இ ப்ைபப்பட் , ெசங்க நீரப்்பட் .

 பட் 2 paṭṭu, ெப. (n.)

   1. பட்டாைட ( ங்.);; silk cloth, wovensilk.

     "பட் ைசந்த வல் லாள்" (ேதவா.863,2);

   2. பட் ப் ச் யால் உண்டாம் ல்; silk yarn.

   3. ேகாணிப்படை்ட ( ன்.);; sack cloth of indian hemp.

ெத. ம. பட்

க. படை்ட

     [பள் → பட் ]

 பட் 3 paṭṭu, ெப. (n.)

   1. இ ந்ேதத் ம் மாகதர ்( லப். 5. 48, அ ம்.);; a class of panegyrists.

   2. கட் யம்; panegyric chanted before kings or other great persons.

ெத. பட்

பட் க்கத்தரி-த்தல்

பட் க்கத்தரி-த்தல் paṭṭukkattarittal,    4. ெச. . . (v.i.)

    ரின்  ெவட் தல்; cutting without fray as in silk cloth.

     "அவர ்பட் க் கத்தரித்தாற் ேபால் ெவடெ்டான்  ண் ரண்டாய் ேப பவர"்

பட் க்க

 
 பட் க்க  paṭṭukkayili, ெப. (n.)

    கம்ம யர ்அணி ம் பட்டாைட; silk cloth worn by Muhammadans.

     [பட்  + க ]

க  → க ?

க  = உ .

பட் க்க ப்பட்

 
 பட் க்க ப்பட்  paṭṭukkaruppaṭṭi, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் க ப் க் க ப்பட் ; a kind of black palmyra jaggery (சா.அக.);

     [வட் க்க ப் க்கட்  → வட் க்க ப்பட்  → பட் க்க ப்பட் ]

பட் க்க ப்

 
 பட் க்க ப்  paṭṭukkaruppu, ெப. (n.)

   ஒ வைக ம ந்தாகப் பயன்ப ம் படெ்டரித்த சாம்பல்; a medicinal preparation of ashes from burnt silk. 
(சா.அக.);

     [பட்  + கரி → கரிப்  → க ப் ]
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பட் க்கைர

 
 பட் க்கைர paṭṭukkarai, ெப. (n.)

   ஆைட ல் பட்டா யன்ற கைர; silk stripe or border in a cloth, opp. to {paluk ka-k-karai.}

     [பட்  + கைர]

     [P]

பட் க் டப்பான்

 
 பட் க் டப்பான் paṭṭukkiṭappāṉ, ெப. (n.)

   ெசத் க் டப்பவன் என்  ெபா ள்ப ம் ஒ  வைசசெ்சால்; a term of reproach, meaning one who lies dead. 
{brāh.}

     [ப  → பட்  +  டப்பான்]

பட் க் ஞ்சம்

 
 பட் க் ஞ்சம் paṭṭukkuñcam, ெப. (n.)

   பட் ன் கற்ைறத் ெதாங்கல்; silk tassel.

     ' ளக் மாற் க் ப் பட் க் ஞ்சம் கட் னாற் ேபால.' (பழ.);

     [பட்  +  ஞ்சம்]

     [P]

பட் க் ட்ைட

 
 பட் க் டை்ட paṭṭukkuṭṭai, ெப. (n.)

   பட்டாலான ேதாளி ம் ணி (அங்கவத் ரம்);; silk cloth worn over the shoulder.

     [பட்  +  ட்  →  டை்ட]

பட் க் -தல்

பட் க் -தல் paṭṭukāṟutal,    7. ெச . (v.i.)

   கட் யங் தல்; to recite a panegyric.

     [பட்  +  -,]

பட் சே்சாளங்
ச்

 
 பட் சே்சாளங் ச்  paṭṭuccōḷaṅkuṟicci, ெப. (n.)

   பட் ப் ைடைவ வைக; a kind of silk saree.

பட் ைட

பட் ைட paṭṭuṭai, ெப. (n.)

   பட்டாைட; silk cloth.

     "ெகாடை்டக் கைரய பட் ைடநல் " (ெபா ந. 155.);

     [பட்  + உைட]

பட் ைடயா

 
 பட் ைடயா  paṭṭuṭaiyāti, ெப. (n.)

   இந் ரேகாபப் ச் ; lady's fly;it is an insect v.ith red velvetty appearance. (சா.அக.);

     [பட்  + உைடயா ]

1067

www.valluvarvallalarvattam.com 1067 of 19068.



பட் ைடயார்

 
 பட் ைடயார ்paṭṭuṭaiyār, ெப. (n.)

   பட் ைடயணிந் ,  சைன ரி ம் பாரப்்பனர;் brahmins wearing silk clothes performing whome to ritual rites in 
temples.

     "பட் ைட லப் பஞ்சாசாரய் ேதவகன் கள்"

பட் த்தரித்-தல்

பட் த்தரித-்தல் paṭṭuttarittal,    4. ெச. ன்றா. .

    ன்பத்ைதப் ெபா த்தல்; to suffer.( ன்.);

     [பட்  + தரி-, skt]

பட் த் த்

 
 பட் த் த்  paṭṭuttuttu, ெப. (n.)

   பட் ப் ச் ன் ட் ந்  பட்  ைலெய த்த ன் எஞ் க் ம் க ப் பட் ; a sort of silk 
flock or waste.

     [பட்  +  த் ]

பட் த்ெதளி-தல்

பட் தெ்தளி-தல் paṭṭutteḷital,    3. ெச. ன்றா. . (v.t.)

    கரச்் யால தல்; to learn by experience.

பட் த்ேத -, பாரக்்க; see {pastu-t-têru-,}

     [பட்  + ெதளி-,]

பட் த்ேத -தல்

பட் த்ேத -தல் paṭṭuttēṟutal,    10. ெச. . . (v.i.)

   1. ேநாய்நீங்  உடம்  வ ெப தல்; to recover strength after severe illness.

   2. ேநரச்் யால் மனவ  ெப தல்; to be fortified byexperience.

     [பட்  + ேத -,]

பட் ல்

பட் ல் paṭṭunūl, ெப. (n.)

   பட்டாலா ய ெமல் ய ல்; silk thread.

     "ப த் ல் பட்  லைமத் தாைட யாக்க ம்" ( லப். 5,16, உைர.);

     [பட்  +  ல்]

     'பட்  க் ள்ள க்ெகல்லா ந்த ' (பழ.);

பட்

 
 பட்  paṭṭunūli, ெப. (n.)

   ெசளராட் ரர ்ேப ம் ெமா ; dialect of the {saurăstras.}

     [பட் ல் → பட் ]

பட் ற்காரர்

பட் ற்காரர ்paṭṭunūṟkārar, ெப. (n.)

   1.பட்  ெநய்ேவார ்( ன்.);; silk-weavers.

   2. ெசௗராட் ரர ்பாரக்்க; the {saurăstra} caste

     [பட் ல் + காரர]்

பட் ற் ச்

 
 பட் ற் ச்  paṭṭunūṟpūcci, ெப. (n.)

பட் ப் ச் ,

 silkworm. (சா.அக.);

     [பட் ல் +  ச் ]
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பட் ப்பட்டாவளி

 
 பட் ப்பட்டாவளி paṭṭuppaṭṭāvaḷi, ெப. (n.)

   பட்  த ய ைல யரந்்த ஆைட வைககள் ( ன்.);; silk and other kinds of valuable stuff.

     [பட்  + பட்டாவளி]

பட் ப்ப -தல்

பட் ப்ப -தல் paṭṭuppaṭital,    2. ெச. . . (v.i)

   கட்டைளக்  உட்ப தல் (இ.வ.);; to submit to an order.

     [பட்  + ப -,]

பட் ப்பணி-தல்

பட் ப்பணி-தல் paṭṭuppaṇital,    2. ெச. . . (v.i)

    கரச்் ன் ேமல் அடக்க ண்டாதல்; to become humble after suffering.

     [பட்  + பணி-,]

பட் ப்ப த்

 
 பட் ப்ப த்  paṭṭupparutti, ெப. (n.)

   இலவம் (சங்.அக.); பாரக்்க; see llavam, red silk-cotton.

     [பட்  + ப த் ]

ம வ, ெசம்ப த்

பட் ப்பழம்

 
 பட் ப்பழம் paṭṭuppaḻm, ெப. (n.)

   காட்டத் ; wild mangostean. (சா.அக.);

பட் ப்பாய்

 
 பட் ப்பாய் paṭṭuppāy, ெப. (n.)

    மணங்களில் பயன்ெகாள்ளப்ெப ம் சாய ேமற் ய ேகாைரப்பாய்வைக; coloured mat, generally used 
on marriage occasions.

ம. பட் பா

     [பட்  + பாய்]

பட் ப் ைடைவ

 
 பட் ப் ைடைவ paṭṭuppuṭaivai, ெப. (n.)

   பட் ச் ைல; silk saree.

     [பட்  +  ைடைவ]

     'பட் ப் ைடைவைய இரவல் ெகா த்த  ன் , பாையத் க் க் ெகாண்  ரிந்த ேபால' (பழ.);

பட் ப்

 
 பட் ப்  paṭṭuppuḻu, ெப. (n.)

பட் ப் ச்  பாரக்்க; see {pattu-p-pucci}

     [பட்  +  ]
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பட் ப் ச்

 
 பட் ப் ச்  paṭṭuppūcci, ெப. (n.)

   பட் ைல உண்டாக் ம் ச் வைக; silk worm.

ெத. பட் ப் கந்

     [பட்  +  ச் ]

பட் ப் ச் மரம்

 
 பட் ப் ச் மரம் paṭṭuppūccimaram, ெப. (n.)

   பட் ப் ச் க க்  உணவாக உத ம் இைலெகாண்ட மரவைக; white mulberry.

     [பட்  +  ச்  + மரம்]

     [P]

பட் ப்ேபா-தல்

பட் ப்ேபா-தல் paṭṭuppōtal,    6. ெச. . . (v.i.)

   1. உலரந்்  ேபாதல்; to wither, fade

     'மரம் பட் ப் ேபா ற் .'

   2. சாதல்; to die

     'ேபாரிற் பலர ்பட் ப் ேபா னர'்.

     [பட்  + ேபா-,]

பட் ப

 
 பட் ப  paṭṭupaṭi, ெப. (n.)

   ெசல ன் ெதாைகயள ; amount of cost, charges, expenses or out lay.

ெத. பட் ப

     [பட்  + ப ]

பட் மந்தாைர

 
 பட் மந்தாைர paṭṭumantārai, ெப. (n.)

   இளஞ் வப் ம் மஞ்ச ம் கலந்த மந்தாைர; pink and yellow mountain bony. (சா.அக.);

     [பட்  + மந்தாைர]

பட் மாய்-தல்

பட் மாய்-தல் paṭṭumāytal,    16. ெச. . . (v.i)

   ெசய்ைகப்பயன் கரத்ல்; to suffer the consequences.

     [பட்  + மாய்-,]

பட் ராமக் ச்

 
 பட் ராமக் ச்  paṭṭurāmakkuṟicci, ெப. (n.)

பட் சே்சாளங் ச்  பாரக்்க; see {pattu-c-cosan-kuricci}

     [பட்  + ராமம் +  ச் ]

பட் -தல்

பட் -தல் paṭṭuruvutal, ெச. . . (v.i.)

   ஊ தல்; to pass through, as a bullet.

     " ல்லம்  பட் ற் ெறன்ைன" (த ழ்.நா.100.);

     [ப  → பட்  + உ ]
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பட் வைல

 
 பட் வைல paṭṭuvalai, ெப. (n.)

   வைலவைக ( ைவ.);; a kind of net.

     [பட்  + வைல]

பட் வாைழ

 
 பட் வாைழ paṭṭuvāḻai, ெப. (n.)

   வாைழ வைக; a species of big red plantin.

     [பட்  + வாைழ]

பட் மாைல

 
 பட் மாைல paṭṭuṟumālai, ெப. (n.)

பட் க் டை்ட ( ைவ.); பாரக்்க; see {pattukkuttai}

     [பட்  + உ மாைல]

பட்ைட

படை்ட1 paṭṭai, ெப. (n.)

   1. மரத்ேதால்; bark of a tree.

   2. வாைழப்படை்ட; outer rind of the plantain tree.

   3. ெசா னாமரப்படை்ட; chinchona bark.

   4. ெபா ப்படை்ட; dried plantain rind folded for keeping snuff.

   5. மர ரி; bark tree.

   6. இைற ைட (ெநல்ைல.);; well-basket.

ெத. பட்ட பட்ட .க. படெ்ட ம. பட்ட

     [பட்  → படை்ட] (வ.ெமா.வ. 196);

 படை்ட2 paṭṭai, ெப. (n.)

   1. தக ; plate, slab, tablet.

   2. தடை்டயான தன்ைம; flatness.

   3. ெபான்னிைழப்படை்ட; lace-border.

   4. படை்டக் ேகா ; painted stripe, as on a temple wall.

   5.  லங் களின் கலப்  நிறக்ேகா ; dapple, piebald colour.

     'படை்டமா '

பட்ைடக்கடம்

 
 படை்டக்கடம்  paṭṭaikkaṭampu, ெப. (n.)

நீரக்்கடம்  பாரக்்க; see {nir-k-kadambu} water kadamba.

     [படை்ட + கடம் ]

பட்ைடக்கம்

படை்டக்கம்  paṭṭaikkampi, ெப. (n.)

   ஆைட ன் ளிம் லைமந்த அகன்ற வண்ணக்ேகா  ( ன்.);; broad stripe in cloth.

     [படை்ட2 + கம் ]
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பட்ைடக்கம்

படை்டக்கம்  paṭṭaikkampu, ெப. (n.)

    லம்பம் பழ ேவார ்ைகத்த ; quarter-staffs, used by fencers,

     " ன்ற படை்டக் கம் க் ப் பயந் " ( ற . 1034.);

     [படை்ட + கம் ]

பட்ைடக்க ப்பட்

 
 படை்டக்க ப்பட்  paṭṭaikkaruppaṭṭi, ெப. (n.)

   க ப் க்கட்  வைக; a kind of jaggery.

     [படை்ட + க ப்பட் ]

பட்ைடக்கால்

 
 படை்டக்கால் paṭṭaikkāl, ெப. (n.)

    ந்  நீரிைறக்கப்பட் ப் ப ரா ம் ேமட் ப்பாங்  நிலம்; high land irrigated by water from a lower level.

     [பட்டைட → படை்ட + கால்]

பட்ைடக்கா கம்

 
 படை்டக்கா கம் paṭṭaikkālikam, ெப. (n.)

   சன்னலவங்கப்படை்ட; ceylon cinnamon. (சா.அக.);

பட்ைடக்கா

 
 படை்டக்கா  paṭṭaikkāṟu, ெப. (n.)

   ெகால்லன் பற் க் ற  (இ.வ.);; tongs, large pincers.

     [படை்ட + கா ]

ெத. படகா

     [P]

பட்ைடக்காைற

படை்டக்காைற paṭṭaikkāṟai, ெப. (n.)

   படை்டயாகப் ெபான்னால் ெசய்யப்பட்  ஒன்பான் மணிகள் ெபா த்தப்பட்ட க த்தணி; a thick gold 
necklace embedded nine gems.

     "நம் ராட் யாரக்் க் த்தன ெபான்னின் படை்டக்காைற ேமற்ேகாத்த ல் கட் ன வ ரம்" 
(ெத.கல்.ெதா.2:2.கல்.48);

     [படை்ட + காைற]

பட்ைடக் டங்

 
 படை்டக் டங்  paṭṭaikkiṭaṅku, ெப, (n.)

    ணற் ல் நீரவ்ற் ய காலத்ேத படை்ட ட்  நீர் கக் ங் ; cavity at the bottom of a well from which water 
is baled with a basket during dry season.

     [படை்ட +  டங் ]

பட்ைடக் ண்ணம்

 
 படை்டக் ண்ணம் paṭṭaikkiṇṇam, ெப. (n.)

   ஏனவைக; a kind of vessel

     [படை்ட +  ண்ணம்]
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பட்ைடக் கம்

 
 படை்டக் கம் paṭṭaikkulikam, ெப. (n.)

   பரங் ப்படை்ட; chinaroot (சா.அக.);

     [படை்ட +  கம்]

பட்ைடக்

 
 படை்டக்  paṭṭaikkuḻi, ெப. (n.)

படை்டக் டங்  பாரக்்க; see {}.

     [படை்ட +  ]

பட்ைடக்ெகம்

 
 படை்டக்ெகம்  paṭṭaikkempu, ெப. (n.)

   படை்ட ரந்்த ெகம் ; a cut gem.

     [படை்ட + ெகம் ]

பட்ைடக்ெகா

 
 படை்டக்ெகா  paṭṭaikkoṭi, ெப. (n.)

    லா ற்கட் ள்ள க  அல்ல  க ; rope or pole attached to wellsweep.

     [படை்ட + ெகா ]

பட்ைடக்ெகா

 
 படை்டக்ெகா  paṭṭaikkolucu, ெப. (n.)

   மகளிர ் வர ்இவரக்ள் கா ல் அணிவ ம் ெவள்ளியாற் ெசய்யப்பட்ட ம், படை்ட யான மா ய 
அணிவைக; a flat anklet of silver worn by children and women.

     [படை்ட + ெகா ]

     [P]

பட்ைடேகசரி

 
 படை்டேகசரி paṭṭaiācari, ெப. (n.)

    ட ண்டா ம் மரம்; camphor tree.

ம வ: க ப் ரமரம்

பட்ைடேகா -தல்

படை்டேகா -தல் paṭṭaiālutal,    10. ெச. .  (v.i.)

   ேகணித்தண்ணீர ் கத்தற் ப் பைனேயாைலயால் இைற ைட ெசய்தல் (யாழ்ப்.);; to make a well-basket 
of palmyra leaf.

     [படை்ட + ேகா -,]

பட்ைடசச்ாதம்

 
 படை்டசச்ாதம் paṭṭaiccātam, ெப. (n.)

படை்டசே்சா  பாரக்்க; see {pattaj-c-choru}

     [படை்ட + சாதம்]

பட்ைடசச்ாராயம்

படை்டசச்ாராயம் paṭṭaiccārāyam, ெப. (n.)

   1. ெவள்ேவல் த ய மரங்களின் படை்ட ந்  இறக் ஞ் சாராயம்; arracl from the astringent bark of 
certa in trees, especially {Veļvēl}

     [படை்ட + சாராயம்]
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பட்ைடச் ைல

 
 படை்டச் ைல paṭṭaiccīlai, ெப. (n.)

   உப் த்தாள்; sand-paper

     [படை்ட +  ைல]

     [P]

பட்ைடசே்சா

படை்டசே்சா  paṭṭaiccōṟu, ெப. (n.)

   1. இைறவ க் ப் பைடக்கப்ப ம் ேசாற் க் கட் ; offering of rice boiled and set in a cup like form.

   2.  ண்ணத் ல் நிரப் க் க ழ்க்கப் பட்ட ேசாற் க்கட் ; rice boiled and set in a cup-like form.

 படை்டசே்சா  paṭṭaiccōṟu, ெப.(n.)

   ஊக்க மற்  இ க் ம் க் வர ்இனக் ழந் ைதையக் ணப்ப த் வதற்காகச ்ெசய்யப்ப ம் 
ேசா ; a medical food preparation for healthless children of Mukkuvar caste.

     [படை்ட+ேசா ]

பட்ைடத்தா

 
 படை்டத்தா  paṭṭaittāṟu, ெப. (n.)

   ஆடவர ்உைட ன் அகன்ற ன்கசச்ம்; broad pleat of a man's cloth tucked in behind, dist,{ fr mūlai-t-tāru.}

     [படை்ட + தா ]

பட்ைடத்ைதயல்

 
 படை்டத்ைதயல் paṭṭaittaiyal, ெப. (n.)

   ஆைட த யவற்ைற ம த் ப் படை்டயாய்த ்ைதக் ந் ைதயல்; flat seam.

     [படை்ட + ைதயல்]

பட்ைடதட் -தல்

படை்டதட் -தல் paṭṭaitaṭṭutal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேசாற்ைறக் ண்ணத் ல் அடக் க் க ழ்த்  வட்டவ வக் கட் களாகச ்ெசய்தல்; to set boiled rice in a 
cup-like form.

     [படை்ட + தட் -,]

பட்ைடதாளி

 
 படை்டதாளி paṭṭaitāḷi, ெப. (n.)

   மரவைக (L);; a kind of ray laurel.

     [படை்ட + தாளி]

பட்ைட ர்-தல்

படை்ட ர-்தல் paṭṭaitīrtal,    2.. ெச. . . (v.i.)

   1.  ண்ணம் த யவற்றால் படை்டய க்கப் ப தல்; to be coated v.ith stripes of red and white colour, as a 
temple-wall.

   2. ெகம்  த யவற்ைற ெவட் ப் படை்டயாக் தல்; to give sides in cutting or-polishing agem, timber, etc.

     'இந்த மணிகள் படை்ட ரந்்தன.'

     [படை்ட +  ர-்,]

பட்ைட ர்-த்தல்

படை்ட ர-்த்தல் paṭṭaitīrttal,    19. ெச. ன்றா  (v.t.)

   வ ரம் த யவற்ைறச ்ெச க்  ேவைலெசய்தல்; to cut the facets as of diamonds.

     [படை்ட +  ர-்,]
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பட்ைடநாமம்

 
 படை்டநாமம் paṭṭaināmam, ெப. (n.)

   ெபரிய அள லான மண் ; big-sized {as awate} mark.

     [படை்ட + ராமம் → நாமம்]

பட்ைட ல்

 
 படை்ட ல் paṭṭainūl, ெப. (n.)

   தாள் அடை்ட ற் ற்றப்பட்ட ைதயல் ல்; sewing thread wound on cards.

     [படை்ட +  ல்]

பட்ைடப்ப

 
 படை்டப்ப  paṭṭaippaṟi, ெப. (n.)

    ன் க்க இ ம் ெபா ; fish-pass, fish-trap used at anicưts and kalingulas.

     [படை்ட + ப ]

பட்ைடப் க்கம்

 
 படை்டப் க்கம் paṭṭaippitukkam, ெப. (n.)

    ணின் தைலேமற்ப ; entablature.

     [படை்ட +  க்கம்]

பட்ைடப்

 
 படை்டப்  paṭṭaippuḻu, ெப. (n.)

வைக

 tape worm (ML);

     [படை்ட +  ]

பட்ைடப்ேபன்

 
 படை்டப்ேபன் paṭṭaippēṉ, ெப. (n.)

ச்  வைக (அ . ந்.);

 a insect.

     [படை்ட + ேபன்]

பட்ைடபா

 
 படை்டபா  paṭṭaipāṉu, ெப. (n.)

   காட் சச்ா க்காய் மரம்; wild nutmeg.

பட்ைட ட்

 
 படை்ட ட்  paṭṭaimuṭṭu, ெப. (n.)

   ஆழ ன்ைமயால் ேகணி நீர ்இைறக் ங் ைட தைர ற் ப ைக; striking of the ola-basket against the 
bottom of a well due to shallowness of water.

     [படை்ட +  ட் ]
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பட்ைடய -த்தல்

படை்டய -த்தல் paṭṭaiyaṭittal,    18. ெச. ன்றா. . (v.t.)

   1. ேகா ற் வர.்  ட் ச ் வரக்ளி ம் மரம் த யவற் ம் ண்ணாம்  ெசம்மண் ஆ யவற்றால் 
படை்டயான நீண்டேகா கள் வைரதல்; to mark the walls of houses, temples, etc., with stripes of red and white.

   2. அகலமாக் தல்; to widen, flatten.

   3. படை்டதட் -, பாரக்்க; see {patial ta!!u-,}

     [படை்ட + அ -,]

பட்ைடயம்

படை்டயம்1 paṭṭaiyam, ெப. (n.)

   வாள்; sword.

     [படை்ட → படை்டயம்]

     (வ.ெமா.வ.196);

 படை்டயம்2 paṭṭaiyam, ெப. (n.)

   அரசன் ெகா க் ம் ெசப்  ஆவணம்; title deed.

     [பட்டயம் → படை்டயம்]

பட்ைடயரக்

 
 படை்டயரக்  paṭṭaiyarakku, ெப. (n.)

   ெகாம்பரக் ; shell lac, stick lac. (சா.அக.);

     [படை்ட + அரக் ]

பட்ைடயைரஞாண்

 
 படை்டயைரஞாண் paṭṭaiyaraiñāṇ, ெப. (n.)

   இ ப் ல் அணி ம் படை்டயான அைரஞாண்; flat ornamental bank worn round the waist.

     [படை்ட + அைரஞாண்]

பட்ைட ரித்-தல்

படை்ட ரித்-தல் paṭṭaiyurittal,    4. ெச. ன்றா. . (v.t.)

   மர த யவற் ந்  ேமற்படை்டைய நீக் தல்; to strip-off bark.

     [படை்ட + உரி-,]

பட்ைட ட் ப்ேபா-
தல்

படை்ட ட் ப்ேபா-தல் paṭṭaiviṭṭuppōtal,    8. ெச. . . (v.t.)

   1. ெவ ல் க ைமயா த்தல்; to be severe, as the sun.

   2.  ற ந்  படை்ட ெந ழ்தல்; to become loose, as the bark of a fire-log.

     [படை்ட +  ட் ேபா-,]

பட்ைட ர

 
 படை்ட ர  paṭṭaiviracu, ெப. (n.)

சை்ச பாரக்்க; see {kuruviccai} ovate-leaved ivory wood.

     [படை்ட +  ர ]

பட்ைட ச்

 
 படை்ட ச்  paṭṭaivīccu, ெப. (n.)

    ர  என் ம் ைக; a kind of herb, (சா.அக);.

ம வ:  சை்ச. படை்ட ர .
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பட்ேடா ைக

 
 பட்ேடா ைக paṭṭōlikai, ெப. (n.)

பட்ேடாைல (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {pattõ ai}

     [பட்ேடாைல → பட்ேடா ைக]

பட்ேடாைல

பட்ேடாைல1 paṭṭōlai, ெப. (n.)

   1. எ தற்  அைமக்கப்பட்ட ஓைல; ola, with the rib removed, folded and prepared for writing.

     "பண்ணிய பாவெமங்கள் பட்ேடாைலக் ட்ப ேமா" ( வரக. கத்தரிப் .31);

   2. ஒ வர ்ெசால்ல எ ய ஓைல; first draft of a petition, etc., especially what is writtan to dictation, 

   3. அரசன் ஆைணைய அ க் ம் ஆவணம்; document, edict, royal proclamation.

   4. ேபேரட் ன் ெமாத்த வர  ெசல க் ப் ; consolidated statement of ledger accounts.

   5. அட்டவைண ( வக.829.உைர);; list, catalogue of articles, inventory.

   6. ம த் வரின் ம ந் க் ப் .

 doctor's prescription.

ம. பட்ேடால

     [ப  + ஒைல → பட்ேடாைல]

 பட்ேடாைல2 paṭṭōlai, ெப. (n.)

   1. ஊர ்நிலக்கணக் ல் ப ந்தப , ஆைணயாக ம், ஆவணமாக ம் எ தப்ெப வ ; documentation of 
village lands as per village land account.

   2. அவ்ேவாைல எ ம் பத ; document units.

     "வரிப் ெபாத்தகம் கட்  ச்  உைடயா ம்;

பட்ேடாைல எ னான் பட்ேடாைல தக் ைடயா ம் இ ந் வரி ட்ட " 

பட்ேடாைலக்கா

பட்ேடாைலக்கா  paṭṭōlaikkācu, ெப. (n.)

   வரிவைக (s.i.i.i,89.);; an ancient tax, incash.

     [பட்ேடாைல + காக]

பட்ேடாைலெகாள்(
)-தல்

பட்ேடாைலெகாள்( )-தல் paṭṭōlaikoḷḷutal,    16. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெபரிேயார ் யைத எ தல்; to reduce to writing the utterances of the great.

     " ஒ  யாக்யானம் அ ளிச ்ெசய்  ற்றப்பட்ேடாைல ெகாண் " ( பரம்.538.);

     [பட்ேடாைல + ெகாள் -,]

பட்ேடாைலசச்ரக்

 
 பட்ேடாைலசச்ரக்  paṭṭōlaiccarakku, ெப. (n.)

   ம ந் ச ்சரக்  ( ன்.);; drugs, as distinguished from curry stuffs.

     [பட்ேடாைல + சரக் ]

பட்ேடாைல ேபா -
தல்

பட்ேடாைல ேபா -தல் paṭṭōlai, __,

   19. ெச. . . (v.i);

   1. ஆவணத் ற்  லப்ப  எ தல்; to make the draft of a writ.

   2.  த் ஞ் ெசய்தல்; to make a list of articles.

   3. ம ந் ப்பட் ெய தல்; to write a prescription.

     [பட்ேடாைல + எ -,]
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பட்

பட்  paṭpu, ெப. (n.)

    ணம்; quality.

     "மயக் ய பட்படாைவ ம் பயன் ஞாலம்" ( .ெவ, 8, 34);

     [பண்  → பட் ]

பட

பட paṭa,    ஓர ்உவமஉ ; a particle of comparison.

     "மைலபட வரிந் " ( வக. 56);

     [ப  → பட]

படக் கம்

 
 படக் கம் paṭakkirukam, ெப. (n.)

    டாரம்; tent.

     [படம் + skt. Gruha → த.  கம்]

படக்

 
 படக்  paṭakku, ெப. (n.)

   பட்டா ; fire works. crackers.

     [பட → படக் ]

படக் ப்படக்ெகன
ல்

படக் ப்படக்ெகனல் paṭakkuppaṭakkeṉal, ெப. (n.)

   அசச்க் ப் ; onom, expr, signifying.

   1. throbbing as the heart through fear or guilt.

   2. நா  த யன ைரந்  அ த்தற் ப் ; quick beating, as the pulse from fever.

     "தா  படக் ப் படக்ெகன்  அ த் க் ெகாள் ன்ற "

     [படக்( ); + படக்( ); + எனல்]

படக்ெகனல்

 
 படக்ெகனல் paṭakkeṉal, ெப. (n.)

 onom, expr: signifying suddeness.

     'அவ க் ப் படக்ெகன்  உ ர ்ெசன்ற '

     [படக் + எனல்]
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படகம்

படகம்1 paṭakam, ெப. (n.)

   1.  ைரச் ைல; ( ன்.); 

 curtain.

   2. படக் கம் (யாழ்.அக.);;பாரக்்க; see {padak-kirugam.}

     [படம் + படகம்]

     ( .தா.122.);

 படகம்2 paṭakam, ெப. (n.)

   நிலவள ; a measure of land. (I.M.P. cg. 193, ft.);

     [ப  + அகம்]

 படகம்3 paṭakam, ெப. (n.)

   1. அக ழ க ள் ஒன்  ( லப். 3, 27, உைர);; drum of the a {gamulawu} class.

   2.  பைறவைக; small drum, tabor.

     "ெப வா ெயா கப் படகம் ெப க்க" (கல்லா. 8);

   3. ேபாரப்்பைற; kettle-durm, war-drum.

     "வட்ட வானெம ம் வான்படகத்ைதக் ெகாட் மண் மகள்" (கந்த . உ த்தகா.  தனாட். 53);

   4. கலகம் (யாழ்.அக.);; rebellion.

படகாரன்

படகாரன் paṭakāraṉ, ெப. (n.)

   1. ெநய்ேவான்; weaver.

   2. ஓ யன்; painter.

     [படம் + காரன்]

பட ராசன்

பட ராசன் paṭakirācaṉ, ெப. (n.)

   1. கட் ய ப்ைபக் ெகாண்  ெசய் ம் உப் மணி; salt beads prepared from consolidated salt.

   2. கட் ய உப் ; consolidated salt. (சா.அக.);

பட

பட  paṭaku, ெப. (n.)

   1.  ற்ேறாடம்; small boat.

   2. பாய்கட் ய ேதாணி ( ன்.);; dhoney, large boat.

ெத. படவ. ம. பட .

 Low.L. bargia, Gr baris.

 O.Fr. barge, a boat.

 Low L. barca, Fr. bargue,

 Ebark, bargue, a ship of small size.

 barge-bark.

ட-ர ேபா .ஒேநா.  க  →  கரி,  ட  → coorg

     [படம் → பட ] (வ.ெமா.வ195);
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பட க்காரன்

 
 பட க்காரன் paṭakukkāraṉ, ெப. (n.)

   பட க்  உரியவன்; boat owner.

     [பட  + காரன்]

பட

 
 பட  paṭakuṭi, ெப. (n.)

டாரம் (சங்.அக);

 tent.

     [படம் +  ல் →  ]

     [P]

பட வ த்-தல்

 
 பட வ த்-தல் paṭakuvalittal, ெச. .  (v.i.)

   படைகச ்ெச த் தல் ( ன்.);; to row a boat.

     [பட  + வ -,]

படேகாட்

 
 படேகாட்  paṭaāṭṭi, ெப. (n.)

   படைகச ்ெச த் பவன்; boat-man, ( ன்.);

     [பட  + ஒட் ]

படங்க -த்தல்

படங்க -த்தல் paṭaṅkaṭittal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெபாய்ைய ெமய்ேபாற் ேப தல் ( ன்.);; to represent a false case as if it were true.

     [படங்  + அ -,]

படங்கம்

படங்கம்1 paṭaṅkam, ெப. (n.)

   சப்பங் 3;பாரக்்க; see sambangi sappan-wood.

     [படங்  + படங்கம்]

 படங்கம்2 paṭaṅkam, ெப. (n.)

    டாரம்; tent

     "படங்கத் ேளற் ய.....  ளக் " (அரிச,்  .  வாக.83.);

     [படங்  → படங்கம்] ( .தா.123);

     [P]

படங்கன்

 
 படங்கன் paṭaṅkaṉ, ெப. (n.)

படங்கான் ( ன்.); பாரக்்க; see {pagangāṇ.}

     [படங்  → படங்கன்]
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படங்கான்

படங்கான்1 paṭaṅkāṉ, ெப. (n.)

   1. அ ரல நீளம் வளரவ் ம் சாம்பல் நிற ள்ள மான கடல் ன்வைக; a sea-fish, dull grey, atttaining 6 in 
inlength, rhynchobatus djeddensis.

   2. எ ரல நீளம் வளரவ் ம் ெசம்ைம கலந்த சாம்பல் நிற ள்ள மான கடல் ன்வைக; ray, reddish 
grey, attaining 7 in in length, rhinobatus granulatus.

   3. அ ரல நீளம் வளரவ் ம் ெசம்ைம கலந்த சாம்பல் நிற ள்ள மான கடல் ன்வைக; ray, reddish 
grey, attaining 6 in in length, rhinobatus halavi.

     [படங்  → படங்கான்]

வைககள்:

   1. படங்கான்

   2. ெகாம்பன் படங்கான்

   3. ெமத்ைதப் படங்கான்

   4. ேகாணப் படங்கான்.

 படங்கான்2 paṭaṅkāṉ, ெப. (n.)

   அகன்ற ரான்; broad kind of centipade.

     [படங்  + படங்கான்] ( தா.124);

படங்

படங்  1 paṭaṅku, ெப. (n.)

   1. ஆைட; cloth for wear.

     "படங் னார ்கன்னியர"் ( மந். 2916);

   2.  டாரம் ( டா);; tent.

   . ேமற்கட்  ( டா);; awning, canopy.

   3. ெப வரிசச்ல் ( ன்.);; broad lath at the ridge or eves of a roof.

     [படம் → படங் ] ( .தா.123);

 படங் 2 paṭaṅku, ெப. (n.)

   ெமய்ேபாற் ேப ைக ( ன்.);; sophistry.

     [ஒ கா → பட்டாங்  → படங் ]

 படங் 3 paṭaṅku, ெப. (n.)

   ெப ங்ெகா  ( ங்.);; standard; large banner.

 படங் 4 paṭaṅku, ெப. (n.)

    ராைல (சாம் ராணி);ப் பதங்கம் (ைதலவ. ைதல);; extracted essence of frankincense.

 படங் 5 paḍaṅgu, ெப. (n.)

படங் ந்  நில்-
தல் (படங் ந்  

நிற்றல்)

படங் ந்  நில்-தல் (படங் ந்  நிற்றல்) paḍaṅgundiniltalpaḍaṅgundiniṟṟal,    14. ெச. . . (v.i.)

ன்காைல ஊன்  நிற்றல் ( டா. 9, 53);:

 to stand on tip-toe.

     [படம்4 +  ந்  + நிற்றல்]
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படங்

படங்  paṭaṅkuvīṭu, ெப. (n.)

    டார ; tent.

     "படங் கள் ரித்தனர"் (பாரத.  . 109);

     [படங்  +  ]

படசச்ரம்

 
 படசச்ரம் paṭaccaram, ெப. (n.)

   பழம் ைடைவ (யாழ்.அக.);; worn-out garment.

பட பம்

பட பம் paṭatīpam, ெப. (n.)

நாக பம் பாரக்்க; see nagadeepam,

     "பட ப தலாய பரிந் யற் " (உபேதசகா. உ த் ராக். 161);;

 a kind of lamp.

     [படம் +  பம்]

படந்ெதரி-தல்

படந்ெதரி-தல் paṭanterital,    3. ெச. . . (v.int.)

    ளக் ல் எண்ெணயற்றேபா  ரி பரந்  எரிதல்; to burn with a broad flame, as a wick without oil.

     [படரந்்  → படந்  + எரி-,]

படெந ம ல்

படெந ம ல் paṭaneṭumatil, ெப. (n.)

   ெப ங் ெகா கைள ைடய நீண்டம ல்; fortification.

     "ெகா ம் பட ெந ம ல் ெகா த்ேதர ் ள்" ( லப்.27-152);

     [படம் + ெந  + ம ல்]

படப்பம்

 
 படப்பம் paṭappam, ெப. (n.)

   ம ங் ர ் ழ்ந்த நகரம்; town surrounded by villages ( ன்.);

     [ஒ.ேநா.மடப்பம் → படப்பம்]

 படப்பம் paḍappam, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Kanchipuram Taluk.

     [படப்ைப-படப்பம்]

படப்பயம்

 
 படப்பயம் paṭappayam, ெப. (n.)

   காரணமற்ற அசச்ம்; baseless panic.

     [படம் + பயம்]

பயம் = skt

படப்பா

 
 படப்பா  paṭappāti, ெப. (n.)

   மரப் பலைககைளப் ெபா த் ந் தச்  ேவைல வைக; joining in carpentry. ( ன்.);

     [ப  + பா  → படப்பா ]
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படப்

படப்  paṭappu, ெப. (n.)

   1. ைவக்ேகாற்ேபார;் hay-rick.

     "மன்றத ்தாரப்் ற் படப்ெபா ங் ம்ேம" ( றநா. 334);

   2. ெகால்ைல; enclosed garden.

     "மைனப்படப் ற் கடற் ெகா ந்  வைள ெசாரி ம்" (ெபரிய .  நா க். 174);

   3. படப்ைப8 (யாழ்ப்.); பாரக்்க; see {pagарраі.}

     [பள் → ப  → படப் ]

     [P]

படப்ைப

படப்ைப paṭappai, ெப. (n.)

   1. ேதாட்டக் ; garden; enclosed garden.

     " ரி படப்ைபப் கார ்ம ங் ெகய் " ( லப். 6, 32);

     " ைளமலரப்் படப்ைபக் டங் ற்" ( -160);.

     "நாவாய் ழ்ந்த நளிநீரப்் படப்ைப"(ெப ம்-321);.

     "அைடயா வா ன் ைள ழ் படப்ைப" (ெப ம்-401);.

     "க ழ்படப்ைப (பட-்32);.

     "உைடகடற் படப்ைபெயம் உைற ன் ஊரக்்ேக" (நற்.67-12);.

     " க்ெக  படப்ைபச ்சாய்க்காட்  அன்ன"

     "கானலம் படப்ைப"

     "கழனியம் படப்ைபக் காஞ்  ர" ( ந் 127-3.);.

     "ெந வைரப் படப்ைப (ஐங்.251-3.);.

     "தண்கடற் படப்ைப ெமன்பா லன ம்" (ப ற் .30-8);.

     "பண்ணண் ப் படப்ைப" (அகம்:54-14);.

     "பாசவற் படப்ைப யாெர ல்" ( றம்.6-14.);.

     "ெப ம் னற் படப்ைபயவ ரகன்றைல நாேட." ( றம்.98-20);.

     "ெபண்ைணயம் படப்ைப நா ழ ேவாேய" ( றம்.126-23);.

படப்ெபா

படப்ெபா  paṭappoṟi, ெப. (n.)

   1. நாகத் ன் படத் ள்ள ள்ளிகள் ( டா.);; spots on the hood of a cobra.

   2.  த் 1, 1 பாரக்்க; (மைல.);;see {tutti;}

 evening mallow.

     [படம் → படப்ெபா ]
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படபட-த்தல்

படபட-த்தல் paṭapaṭattal,    11. ெச. . . (v.i.)

   1. ேபச்  த யவற் ல் ைரதல்; to be over hasty, as in speech;

   2.  ளிர ் த யவற்றால் ந ங் தல்; to tremble through fear;

 to shiver, as from cold fever or ague.

     "படபடத் டல் ேசா வன்" ( ற்றா. தல, ேவடன்வலம் 47.);.

   3.  னத்தால் மனங்கலங் தல்; to be agitated through rage.

     'அவன் பட-படக் றான்'

   4. பண்டம் தல் த யவற்றால் ஒ ண்டாதல்; to rattle, as things falling, rolling or breaking.

     [படபட → படபடத்தல்]

படபடப்

படபடப்  paṭapaṭappu, ெப. (n.)

   1.  ப் ; precipitancy, agitation, as through fear or anger;

   2. ேபச்  த யவற் ல் ைர ; over hastiness, as in speech.

   3. ந க்கம்; shivering, quivering, as from cold or ague.

     [படபட → படப்படப் ]

படபெடனல்

படபெடனல் paṭapaṭeṉal, ெப. (n.)

   1.  த்தற் ப் ; onom, expr, signifying throbbing, quivering.

     "படபெடன ெநஞ்சம் பைதத் " (தா . க ணா. 9);

   2.  ைரந்  ேப தற் ப் ; speaking in haste, as through fear, anger.

   3. அைசதற் ப் ; shaking, quaking tottering.

   4. ெவ த்தற் ப் ; bursting, breaking, falling with a rating noise.

   5. க ைமக் ப் ; hurry, as in preparation for a journey.

   6. கைளப் க் ப் ; exhaustion.

     'எனக் ப் படபெடன்  வ ற '

     [படபட + எனல்]
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படம்

படம் paṭam, ெப. (n.)

   1.  ைல ( ங்.);; cloth for wear; 

மாப்பட ன் ெறா க் காண்ட ன்" (ஞான. 14, 21.);

   2.  த் ரச ் ைல ( ங்.);; painted or printed cloth.

     "இப்படத் ெத  ஞானவா " (கா க. கலாவ. 2);

   3. சடை்ட; coat, jacket.

     "படம் க் " (ெப ம்பாண். 69);

   4. ேபாரை்வ; upper garment cloak.

     "வனப் பகடை்டப் படமாக ரித்தாய்" (ேதவா. 32, 7);

   5. உடல்; body.

     "படங்ெகா  நின்ற ப் பல் ர"் ( மந். 2768);

   6.  த்தரெம ய படம்; picture map.

   7.  ைரச் ைல( ங்.);; curtain, screen of cloth, especially around a tent.

   8. ெப ங்ெகா  ( ங்.);; large banner.

   9.  க் ெகா  ( ங்.);; distinguishing fag, ensign.

     [பட்டம் → படம்] வ.ெமா.வ.196

படம் -த்தல்

படம் -த்தல் paṭampiṭittal,    4. ெச. ன்றா.  (v.t.)

   ஒளி ன் உத யால் க ெகாண்  ஒளிப்படம் த்தல்; to photograph.

     [படம் +  -,]

படம் -தல்

படம் -தல் paṭampukutal, ெச. .  (v.i)

   சடை்ட தல்; to put on a coat or jacket.

     "அ ைத யரணெமய் ப் படம் க் " (ெப ம்பாண். 69);.

     [படம் +  -,]

படம் ரி-த்தல்

படம் ரி-த்தல் paṭamvirittal, ெப. ெச. . . (v.i.)

படெம 2-, பாரக்்க; ( ன்.); see {padam.edu.}

     [படம் +  ரி-,]

படமக்

 
 படமக்  paṭamakki, ெப. (n.)

படமடக்  பாரக்்க; (சங்.அக.); see {padamaggakki}

     [படமடக்  → படமக் ]

படம

 
 படம  paṭamaki, ெப. (n.)

   கசப்  ெவட்பாைல;படம ப்பாைலமரம்; a kind of {vetpālai} herb.(சா.அக.);

படமஞ்சரி

படமஞ்சரி paṭamañcari, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் பண் (பரத.இராக. 56);; a specific melody type.

     [படம் + மஞ்சரி]

1085

www.valluvarvallalarvattam.com 1085 of 19068.



படமடக்

 
 படமடக்  paṭamaṭakki, ெப. (n.)

   தாைழ பாரக்்க; (மைல);; see talai, fragrant screwpine.

     [படம் + அடக் ]

படமைட
படமைட paṭamaṭai, ெப. (n.)

     "படமைடக் ெகாண்ட ந்தா ம் ன்"  றம் (பா.ேப.326-9.);.

படமண்டபம்

 
 படமண்டபம் baḍamaṇḍabam, ெப. (n.)

படமாடம் பாரக்்க; see {padamādam.}

     [படம் + மண்டபம்]

படமரம்

 
 படமரம் paṭamaram, ெப. (n.)

   ெநச க் க  வைக; fore-roll of a loom, weaver's beam.

     [படம் + மரம்]

ஒ.ேநா. பைடமரம்.

படமாடம்

படமாடம் paṭamāṭam, ெப. (n.)

    டாரம்; tent.

     "க ப்பட மாடங் காெலா  ளங்க" (ெப ங். உஞ்ைசக். 44, 42.);

     [படம் + மாடம்]

படமாளிைக

படமாளிைக paṭamāḷikai, ெப. (n.)

படமாடம் பாரக்்க; see {padamāợam.}

     "ஏ  ெந க் ைடேய படமாளிைக" ( வரக. ேத ைமய. 12.);

     [படம் + மாளிைக]

படெம -த்தல்

படெம -த்தல் paṭameṭuttal,    18. ெச. ன்றா. . (v.t.)

படம் -, பாரக்்க; see {padampiqi-,}

     [படம் + எ -,]

 படெம -த்தல் paṭameṭuttal,    3. ெச. . . (v.i.)

   1. பாம்  தன் படத்ைத ரித்  நிற்றல்; to spread hood as a cobra ( ன்.);;

   2.  ைகப்படக் க யால் படம் எ த்தல்; to shoot a photo v.ith a still camara.

   3.  ைரப்படம் எ த்தல்; to produce a film.

     [படம் + எ -,]

படெமா க் -தல்

படெமா க் -தல் paṭamoṭukkutal,    9. ெச. . . (v.i)

   பாம்  தன் படத்ைதச ் க் க் ெகாள் தல்; to contract hood, as a cobra.

     [படம் + ஒ க் -,]
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படர்

படர ்paṭar,    4 ெப. (n.)

   பர ம் ேதால்ேநாய்; a kind of itches.

     [படல் → படர]் ( .தா.125);

 படர2் paṭar, ெப. (n.)

   1. ெசல் ைக; passing proceeding.

     "படர் ர ்ஞா ற் ச ்ெசக்கர ்(ம ைரக், 431);.

   2. ஒ க்கம் ( டா);; uprigh conduct or behaviour.

   3. வ த்தம்; sorrow affliction, distress, anxiety. trouble

     "'பானாள்யாம் படர் ர" (க த். 30.);

   4. ேதமல்; spreading spots on the skin

   5. ேநாய்; pain, disease.

   6.  ; thick bush especially of creepers.

     "பவள நண்படரக்் ழ் ( வ்.  வாய் 9, 2,5.);.

   7. நிைன ; thought reflection

     "அரிைவக் ன்ன வ ம்படர ் ர" (ெந நல், 166.);.

   8. பைக (அக.நி);; hostility enmity.

படர்-தல்

படர-்தல் paṭartal,    4 ெச. . . (v.i)

   1. ஓ தல்; to run.

     "அன்ைன யல ப் படரத்ர" (க த். 51);

   2.  ைளத்ேதா தல்; to spread, as a creeper; to ramify, branch out in different directions.

     'ெகா  பட ற '

   3. பர தல்; to overspread, as spots or eruptions on the skin; to spread as light, fire, rumour epidemic.

     "ஊ த் ப் படரந்் " (கல்லா.கண);

   4. ெப தல்; to be diffused as air, knowledge; to pervade, as perfume.

     "படெராளிப் பரப்ேப" ( வாச. 22, 8);

   5. அக தல் to expand; to be wide, as chest, face.

     'படரந்்த மார் '

   6. வ ந் தல்; to suffer; to be distressed.

     " ைண படரந்் ள்ளி" (அகநா. 38);

     "எ த்தல் ரீஇ டதெ்தா ம் படரத் ற்" (அகம்.171-11);

     "பைகப் லம் படரத்  ரியன்" ( றம்.69-14);

     [படல் → படர ்→ படர-்,]

படர்அவலம்

படரஅ்வலம் paṭaravalam, ெப. (n.)

   படர் ன்ற ன்பம்; continuous suffering.

     "அ ம்படர ்அவலம்" (ஐங்.485-1);

     [படர ்+ அவலம்]
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படர்க்காைர

 
 படரக்்காைர paṭarkkārai, ெப. (n.)

   காைரச ்ெச ; thorny webera. (சா.அக.);

     [படர ்+ காைர]

படர்க்ைக

படரக்்ைக paṭarkkai, ெப. (n.)

   இடம் ன்ற ள் தன்ைம,  ன்னிைலகள் அல்லாத இடம்; third person, one of three itam q.v.

     "எல்லா ெமன் ம் படரக்்ைக ம்" (ெதால். எ த் 191);.

படர்காய்

படரக்ாய் paṭarkāy,    4 ெப. (n.)

   1.  ரக்் ; luffa creeper.

   2. ெகா ன்காய்; fruit of any creeper as அவைர been.

   3.  சனி; pumpkin. (சா.அக.);

     [படர ்+ காய்]

 படரக்ாய் paṭaṟkāy, ெப. (n.)

   தக்காளி; Indian tomato. (சா.அக.);

     [படர ்+ காய்]

படர் ன்ற பந்

 
 படர் ன்ற பந்  paṭarkiṉṟa, ெப. (n.)

   ெகாப் ளமாகா  படரந்்  ண்ணா ம் ேநாய்வைக; infective gramuloma.

     [படர் ன்ற + பற் ]

படர் ர்ஞா

படர் ரஞ்ா  paṭarkarñāyiṟu, ெப. (n.)

   ெவ ல் யா த் ன்பப்ப த் ம் ஞா ; stroking sun.

     "ெவ ற் க ர ்ம ங் ய படர் ர ்ஞா ற் ம் ெசக்க ரன்ன" (ம ,431);.

     [படர ்→  ர ்+ ஞா ]

படர்ெகா

படரெ்கா  paṭarkoṭi, ெப. (n.)

   1. நின்  வளரா  பட ம் ெகா ; any kind of running plant.

   2.  ரக்் , பாரக்்க; (மைல.); see pirkku sponge gourd.

     [படர ்+ ெகா ]

படர்ெகாள் மாைல

படரெ்காள் மாைல paṭarkoḷmālai, ெப. (n.)

    ன்பம்த ம் மாைலப்ெபா ; evening love sick.

     "படரெ்காண் மாைலப் படரத்ந்தாங் " (அகம்.303-14);
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படர்ச்

படரச்்  paṭarcci, ெப. (n.)

   1. ெசல ; passing, proceeding, going.

     "பா ட ்கணவைனப் படரச்்  ேநாக் " ( .ெவ. 13, ெபண்பாற் 19, ெகா );

   2. நல்ெலா க்கம்; moral conduct.

     "அரத் ற் ரியாப் படரச்் " (நன். ெபா . 46);

   3. ெகா ேயா ைக; running, extending, creeping, as a vine.

   4. ஊழ் ைன; fate. "படரச்் ன் வயத்தாேலாரந்ாள்" (ேச .  ைத . 31);

   5. பரந்த வ  ( டா);;ехрanse, open spaсе.

   6. பர ைக; spreading as darkness light, fire, spots, eruptions.

படர் ணங்

 
 படர ் ணங்  paṭarcuṇaṅku, ெப. (n.)

   உட ல் பட ம் ேதமல்; yellow patches (adj.);on the skin especially in females on the breast which is considered as 
adding to beauty. (சா.அக.);

     [படர ்+  ணங் ]

படர்ெசண்பகக்
ெகா

 
 படரெ்சண்பகக்ெகா  paṭarceṇpakakkoṭi, ெப. (n.)

   ெகா சச்ம்பங் ; a variety of champak (creeper);.

     [படர ்+ ெசண்பகக்ெகா ]

படர்ெசண்பகம்

 
 படரெ்சண்பகம் paṭarceṇpakam, ெப. (n.)

   ெகா ச ்ெசண்பகம்; champak creeper. (சா.அக.);

     [படர ்+ ெசண்பகம்]

படர்த்

படரத்்  paṭartti, ெப. (n.)

படரச்் ,3, 6, பாரக்்க; see {padarcci}

சைதப்படரத்்

     [படர ்→ படரத்் ]

படர்த ப்

படரத் ப்  paṭartaṭippu, ெப. (n.)

   1. வண் க்க ; beetle bite.

   2.  ல நஞ் க்க னால் உடம் ல் பல இடங்களில் சைத த த் க் கா தல்; thick spots or raised parches 
spreading on the skin due to poisonous bites of insects. (சா.அக.);

     [படர ்+ த ப் ]

படர்தவ

 
 படரத்வ  paṭartavaci, ெப. (n.)

   சன்னிநாயகம்; any plant capable of or having the critue of carring apopley of any kind probable refering here to some 
spreading creeper. (சா.அக.);

     [படர ்+ தவ ]
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படர்தாமைர

படரத்ாமைர paṭartāmarai, ெப. (n.)

   1. ேதால் ேமற்பட ம் ேநாய் வைக ( ன்.);; ringworm, tinea.

   2. ேதமல்வைக; tetter, herpes.

   3. மனவைம ல்லாதவ-ன்-ள்; a person of restless temperament. (ெநல்ைல.);

ம வ; ப தாமைர

     [படர ்+ தாமைர]

படர்ேதமல்

படரே்தமல் paṭartēmal, ெப. (n.)

   1. படரத்ாமைர, பாரக்்க; see {pagartāmarai,}

   2. ேதமல்; spreading spots on the skin.

     [படர ்+ ேதமல்]

படர்ெநல்

 
 படரெ்நல்  paṭarnelli, ெப. (n.)

   ெகா ெநல் ; goose berry creeper of the phyllanthus genus. (சா.அக.);

     [படர ்+ ெநல் ]

படர்ேநாய்

படரே்நாய் paṭarnōy, ெப. (n.)

   நிைன னால் உண்டாம் வ த்தம்; anxiety, anxious thought.

     "அயரெ்வா  நின்ேற ன ம்படர ்ேநாய் ர" ( .ெவ. 11, ெபண்பாற் 9);

   2.  ட்டம்; skin disease rafridly sprecdiy.

   3. ெதாற்  ேநாய்; infectous disease such as cholere, small pox ete. spreading to the surrounding places.

     [படர ்+ ேநாய்]

படர்ப ர்

படரப் ர ்paṭarpayir, ெப. (n.)

   படர் ன்ற ெகா ; climber, creeper, as a spreading plant.

     "படரப் ரக்் க் ெகா  ெகாம்பால் ெகாள்ைகயாேல" ( ற்றா. தல. மந்தமா 34);

     [படர ்+ ப ர]்

படர் ண்

படர் ண் paṭarpuṇ, ெப. (n.)

   உடம் ல் பர க் ெகாண்ேட வ ம் ண்வைக (இங். ைவ. 302);; spreading ulcer.

     [படர ்+  ண்]

படர்மல் ைக

படரம்ல் ைக1 paṭarmallikai, ெப. (n.)

சா மல் ைக பாரக்்க; ( ன்.);; see {sathimalligai,}

 large flowered jasmine.

     [படர ்+ மல் ைக]

 படரம்ல் ைக2 paṭarmallikai, ெப. (n.)

   ெகா மல் ைக; creeper jasmine. (சா.அக.);

     [படர ்+ மல் ைக]

படர்ம  அ ேநாய்

படரம்  அ ேநாய் paṭarmaliarunōy, ெப. (n.)

   காதல்ேநாயால் வந்த பசைலேநாய்; anxious thought with love affair.

     "நன் தல் பாய படரம்  அ ேநாய்" (நற்.282-3);.

     "நன் தற் பசந்த படரம்  அ ேநாய் (நற்.322-9.);.
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படர்ம  வ த்தம்

படரம்  வ த்தம் paḍarmalivaruttam, ெப. (n.)

   காதல்ேநாயால் வந்த ன்பம்; excess distress in love affair.

     "படரம்  வ த்தெமா  பல லத ்தைசஇ" (அகம்.398-2);.

படர் ன்ைன

 
 படர் ன்ைன paṭarmuṉṉai, ெப. (n.)

   காதல்ேநாயால் வந்த ன்பம்; pointed leaved hogwood. (சா.அக.);

     [படர ்+  ன்ைன]

படர

 
 படர  paṭaraṭi, ெப. (n.)

    தறவ க்ைக; scattering beating. ( ன்.);

     [படர ்+ அ ]

படரப்பன்

 
 படரப்பன் paṭarappaṉ, ெப. (n.)

   கக்கல் ெசய்ய ைவக் ம் ஒ வைக ைக; a kind of emetic nut. (சா.அக.);

ம வ: படராப் பாண்.

     [படர ்+ அப்பன்]

படரா க்

 
 படரா க்  paṭarāmūkki, ெப. (n.)

   ெவண்ணா ; white flowered indian bur. (சா.அக.);

     [படரா +  க் ]

படரி

படரி paṭari, ெப. (n.)

   1. படரெ்கா ; a creeping plant.

   2. இலந்ைத; jujube.

     [படர ்→ படரி]

படரிலந்ைத

 
 படரிலந்ைத paṭarilantai, ெப. (n.)

   படரக் ய இலந்ைத வைக (இ. .);; a kind of jujube.

     [படர ்+ இலந்ைத]

     [P]

 படரிலந்ைத paḍarilandai, ெப. (n.)

   நிலத் ல் ஆழ ேவ ன் ப்பட ம் இலந்ைதச ்ெச ; a kind of lant.

     [P]

     [படர+்இலந்ைத]
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பட ப்

பட ப்  paṭaruppu, ெப. (n.)

   1. நிலத் ல் பட ம் உப் ; ioncrustoction of salt.

   2. உழமண் தைர ல் பட ம் உப் ; mealy power.

   3.  யண்டப்பட ப் ; a whitish crust or light crystallization found deposited on the human skull. (சா.அக.);

     [படர ்+ உப் ]

படைர

 
 படைர paṭarai, ெப. (n.)

   ஆ ைர (சங்.அக.);;பாரக்்க; see {padāraī, tanner's }

 senna.

     [படர ்→ படைர]

     [P]

படைரக் ைர

 
 படைரக் ைர paṭaraikārai, ெப. (n.)

   ஆைர; a kind of editle green.

     [படைர +  ைர]

படல்

படல் paṭal, ெப. (n.)

   1. பைனேயாைல யாேல ம் ள்ளாேல ம் ெசய்யப்பட்ட அைடப் ; small shutter of braided palm leaves or 
thorns.

     "படலைடத்த ரம்ைப ைழந்  க் " ( வ்.ெபரிய ,4,4,3.);

   2. மைறப் த்தட் ; ( ன்.);; a kind of hurdle or wattled frame for sheltering cattle, sun-shade, a kind of tatty against 
sun. rain or v.ind, used in a shed bazaar or novel, or before a shop.

   3. ேதர ் த யவற் ல் இ ம் ந்த க் ; frames of various designs adorned v.ith flowers and fastened on to a 
temple-car, etc.

   4. ஒைலக் ைடவைக (நாஞ்.);; a kind of ola umbrella.

   5. பாய்மரத் ல் இைணக்கப்பட்ட க் க் கடை்ட ள்ள  ( ன்.);; hole of a yard-arm or sailyard.

   6. உறக்கம்; sleep.

     "பட ன் பாயல்" (ஐங் . 195);

     "மடல் ஊரத்ல் யாமத் ம் உள் ேவன் மன்ற படல்ஒல்லா ேபைதக் என் கண்" ( றள்,1136);

     "படல் ஆற்றா ைபதல் உழக் ம் கடல் ஆற்றாக் காமேநாய் ெசய்தஎன் கண்" ( றள்.1175);

ம. படல். க. ப ,  ட ப   ப

     [படம் → படல்] (வ.ெமா.வ.197);
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படலம்

படலம் paṭalam, ெப. (n.)

   1.  ட்டம்; mass as of clouds; heap, drift, as of dust stellar group.

     "உ ரந்்த படலம்" (கந்தரலங்12);

     "க ற் படலத் க் ககனத ் யங் ேவார"் (மணிேம.28-110);

   2.  ன் ப ; chapter or section in a poem or treatise.

   3. ேமற் ைர; canopy

     "உள்ெளாளிப் படலத் .... கட் ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக்.57,52.);

   4.  ; the hollow, as of a crown.

     "இலங்  மணி ைடந்த ப ம்ெபாற் படலத் " (ப ற் ப்.39,14,);

   5. கண்படலம்

 film or cataract in the eye.

     "படல ரித்த " ( ப்ேபா.சந்.மாைல.20.);

   6.அ க் ; lamina, layer,scale, cuticle.

   7. நில லகம், 

 region; world.

     "ஏணிேபா ய ழ்நிைலப் படலம்" (ஞான.54);

   8. மணிக் ற்றம் ( ன்.);; flaw. obscurity, dimnes or opaque spot in a gem.

பட

 
 பட  paṭali, ெப. (n.)

ள ,

 holy basli (சா.அக.);

     [படர ்→ மடல் →பட ]

     [ ள செ்ச  படரந்் , ெச த்  வளரவ்  எண்ணத்தக்க ]
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பட ைக

பட ைக1 paṭalikai, ெப. (n.)

   வட்டவ  ( ங்);; circle, circular surface.

   2 ைகம்மணி ( ங்);; handbell

   3. ெப ம் ரக்்  ( ங்);; a large species of lufta.

   4. இைளப்  ( ன்.);; weariness fatigue.

   5. ஒ  ெகா ; creepeer.

     [படல் → பட ைக]

 பட ைக2 paṭalikai, ெப. (n.)

   1. கண்ேணாய் வைக; cataract of the eye.

     "பட ைக வாங் ய ேநாக்கத்தார"் (கந்த .மாரக்்.68);

   2.   ெபட் ; basket or tray for flowers.

     "பட ைக ெகாண் வாழ்த் " ( வக. 2707 உைர);

     [படர ்→ படல் → பட ைக] ( .தா.123.);

 பட ைக3 paṭalikai, ெப. (n.)

   ஓரஅ்ள ; a measure of quantity.

     "ெவற் ைல பட ைகயால் ஒ  பற் " (S.l.l. iii, 10);

பட டம்

பட டம் paṭaliṭam, ெப. (n.)

    ைச (கல்லா.96);; hut, as made of leaves.

     [படல் + இடம்]

     [P]

பட யம்

பட யம் paṭaliyam, ெப. (n.)

    ைரப் பண்ணைமக் ம் க க ள் ஒன் ; one of the equipments of a horse.

     "பட யம் ப க்கெமா " (ெப ங். இலாவாண. 18, 14);

     [படல் → பட யம்]

படெலைலவஞ்

 
 படெலைலவஞ்  paṭalelaivañci, ெப. (n.)

    ழ்க்காய் ெநல் ; feather foil (சா.அக.);

     [படல் + இைல + வஞ்  → படெலைளவஞ் ]
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படைல

படைல1 paṭalai, ெப. (n.)

   1. படரை்க ( ங்);; spreading expanding.

   2. பரந்த இடம்; expanses.

     "படைல மார் னிற் ெகான்ைற மா ைக" ( ற்றா.  ற, 13);

   3. வாயகன்ற பைற ( டா.);; broad-headed drum.

   4. தைழ ( றநா.319,  ழ்க் ப் );; leaves.

   5. படைல மாைல பாரக்்க; see {padalal-malai}

     "வண் ைனக் ேகாங் ன்றண்கமழ் படைல" (ஐங் . 370);

     "பல்லான் ேகாவலர ்படைலக் ட் ம்" (ஐங்,476-3);

     "பல்லான் ேகாவலர ்படைல ட்ட" ( றம்:265-4);

     " ந்தைல வான்படைல ச ் ம் பாரப்்ப" (ஐந்.எ .28-1);

ம வ:  ைரக் ங் ணி மாைல.

     [படர ்→ படல் → படைல]

 படைல2 paṭalai, ெப. (n.)

   1.  ட்டம்; mass, heap file.drift.

     " ன ட்டைல ல ம்" (கம்பரா. மாரீச. 46);

படைலக் கண்ணி

படைலக் கண்ணி paṭalaikkaṇṇi, ெப. (n.)

   படைல மாைல;பாரக்்க; see {padalai-mālai.}

     "பல்  ைடந்த படைலக் கண்ணி" (ெப ம் பாண். 174.);

     "படைலக் கண்ணிப் பேரெற ழ்த ் ணிேதாள்' (ெப ம்.60);

     "படைலக் கண்ணிப் பேரெற ழ்த ் ணிேதாள்" (ெந .31);

     [படைல + கண்ணி]

படைலப்பந்தர்

படைலப்பந்தர ்paṭalaippantar, ெப. (n.)

   தைழ யாலா ய பந்தர;் arbour with grean leaves

     "படைலப் பந்தரப்் ல்ேவய் ரம்ைப" (அகம். 87-3);

படைலமாைல

படைலமாைல paṭalaimālai, ெப. (n.)

   பச் ைலேயா  மலரக்ள் ர த் ெதா த்த மாைல; garland of green leaves and flowers.

     " ைட படைலமாைலப் ெபான்னிைழ மகளிர"் ( வக. 483);

     [படைல + மாைல]

     [P]
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படவம்

படவம் paṭavam, ெப. (n.)

பாரக்்க; see {padagam}

     "இ றழ் ர ஞ் சங்க படவ ம்" (ெப ங், உஞ்ைசக் 57, 58);

     [படகம் → படவம்]

 படவம்1 paḍavam, ெப.(n.)

   பண்ைடய இைசக்க ; an ancient musical instrument.

ம வ, படகம்

     [படகம்-படவம்]

 படவம்2 paḍavam, ெப.(n.)

ைகப்படக் க , Camera,

     [படம்-படவம்]

     [P]

படவன்

படவன் paṭavaṉ, ெப. (n.)

   படேகாட் ; boat man.

     "படவர ்மடமகளிர"் ( ப்ேபா. சந்.  ள்ைளத்,  த். 4);

     [பட  → பட  → படவன்] (த .வ.93);

படவாள்

 
 படவாள் paṭavāḷ, ெப. (n.)

பைடவாள் ( ன்.);

 sword.

     [பைடவாள் → படவாள்]

     [P]

பட கம்

 
 பட கம் paṭavikam, ெப. (n.)

    ணாமரம்; noona tree. (சா.அக.);

பட

 
 பட  paṭavīṭu, ெப. (n.)

படமாடம் பாரக்்க; see {pada-mădam.}

     [படம் +  ]

 பட  paḍavīḍu, ெப.(n.)

    செ்சங்ேகா  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruchengode Taluk.

     [பைட+ ]
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பட

பட  paṭavu, ெப. (n.)

    ற்ேறாடம்; small boat.

     "படவேத " ( வாச. 43, 3);

ெத. படவ க, படஹ

ம. பட .  . பட

     [படம் → பட ] (த .வ.93.);

பட த்ெதா ல்

பட தெ்தா ல் paṭavuttoḻil, ெப. (n.)

   பட  கட் ந் ெதா ல்; occupation of boat making.

     [பட  + ெதா ல்] (ஒ.ெமா.224);

படைவ

படைவ paṭavai, ெப. (n.)

   1. ெச ப்பைட 2(மைல.); பாரக்்க;   2. ெச வைக (L.);; asarabacca, acrid herbaceous plant.

     [பட  → படைவ]

படற்கள்ளி

 
 படற்கள்ளி paṭaṟkaḷḷi, ெப. (n.)

சப்பாத் க் கள்ளி. ( ன்.);; பாரக்்க; see {šappāttukkalli} common prickly-pear.

     [படல் + கள்ளி]

     [P]

படற்

 
 படற்  paṭaṟṟi, ெப. (n.)

   வாைழவைக (நாஞ்.);; a kind of plantain.

     [ஒ கா,படர ்→ படரத்்  → படற் ]

பட பறச்

 
 பட பறச்  paṭaṟupaṟacci, ெப. (n.)

   நிலவாைக; east indian senna. (சா.அக.);

     [பட ம் + பறச் ]

படன்

படன் paṭaṉ, ெப. (n.)

   1. பைட ரன் (யாழ்.அக.);; warrior,

   2. கால ாதன் (இ.வ.);

 yama's messenger.

   3. இ ந்ேதான் (யாழ்.அக.);; degraded person.

   4. ேபய்; ( ன்.);

 goblin.

     [ப  → படன்]

படனம்

படனம் paṭaṉam, ெப. (n.)

   1. ப க்ைக; act of spreading reciting.

   2. மனப்பாடம் ( ன்.);; lesson learned by heart.

     [ஒ காப  → படனம்]
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படா

படா paṭā, ெப. (n.)

டா பாரக்்க; see {midā} bedaly emetic nut.

     "காரக்்ெகாள் படாக்கள் நின் " ( வ். நாய்ச ்9, 2);.

 படா paṭā, ெப.எ. (adj.)

   ெபரிய; large, great.

     [U. {} → த. படா]

படாக் ெகாட் ல்

படாக் ெகாட் ல் paṭākkoṭṭil, ெப. (n.)

படமாடம் பாரக்்க; see {pada-mâdam.}

     "படாக் ெகாட் ம் பண்  பண்டார ம்" (ெப ங். மகத். 23, 36);.

     [படாம் + ெகாட் ல்]

படாகா

 
 படாகா paṭākā, ெப. (n.)

   பட்டா ; fire cracker, squib, gun-cap. (இ.வ.);

     [பட ்→ படா → படாகா] ஒ க் ப்

பாட

பாட  pāṭagi, ெப. (n.)

   1. இ மாப் , ெச க் ; pride, boasting ( ன்.);

   2. ெபாய் ெசால்ேவான் (சங்.அக);; liar.

   ம வ. ெப ம் ெபாய்யன்;     [ஒ கா,படா → படா ]

 பாட  pāṭagi, ெப. (n.)

   பா பவள்; songstress.

     [பாடகன் → பாட ]

படாைக

படாைக paṭākai, ெப. (n.)

   1. ெகா ; flag.

     "பாைவ ளக் ப் ப ம்ெபாற் படாைக" ( லப், 5, 154);;

     "தடாக ேமற்ற தண் ைனப் பாங்கரப்் படாைக நின்றன் " (பரி.9-78);

     "ப ங்ெகா ப் படாைகப் பந்தர ்நீழல்" ( லப்.14-216); 

 banner.

   2. நாட் ன் உட் ரி ; division of a country; district.

     "படாைக வலஞ்ெசய் " (s.i.i.ii, 352);

   3. நிலச ்சா ப க்  வச யா க் ம்ப  கள் நிலத் ற் க காக ஊரப்் றத் ல் அைமத் க் 
ெகாள் ம் ைசகள்;   4.  ட்டம்; multitude, collection.

     "கவரிப் படாைக" (ெப ங். உஞ்ைசக். 38, 128);

     [படம் → படாம் → படாைக]

படாங்க

 
 படாங்க  paṭāṅkaḻi, ெப. (n.)

   வரிவைக;     [படாம் → க ]
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படாங்

படாங் 1 paṭāṅku, ெப. (n.)

   பாசாங் ; jest. ( ன்.);

     [பட்டாங்  → படாங் ]

 படாங் 2 paṭāṅku, ெப. (n.)

    வப்  நிற ள்ள ஆைட (இ.வ.);; red cloth.

     [படாம் → படாங் ]

படாச ்சாரம்

 
 படாச ்சாரம் paṭāccāram, ெப. (n.)

   சத் ச ்சாரம் (சங்.அக.);; an acid salt.

படா

 
 படா  paṭācu, ெப. (n.)

   தாட் ட்  ெவ ; fire-cracker.

     [பட ்→ படா → படா ]

படா ப -தல்

படா ப -தல் paṭātupaṭutal,    20. ெச. .  . (v.i.)

    கத் ன் தல்; to suffer extreme misery.

     "அடாத  ெசய்தவன் படா  ப வான்"

     [படா  + ப -,]

படா  என்ப  படாத  என்பதன் ைத .

     'படாத '  ைனயாலைண ம் ெபயர.்

படாந்தரக்காரன்

 
 படாந்தரக்காரன் paṭāntarakkāraṉ, ெப. (n.)

    ப்ெபாய்யன்; a gross liar (w.);

ம வ.  கன்

     [படாந்தரம் + காரன்]

படாந்தரம்

படாந்தரம் paṭāntaram, ெப. (n.)

   1.  ப்ெபாய் (சங்.அக.);; gross lie: false story. fabrication,

   2. கற்பைணயால் த் க் ைக ( ன்.);; colouring exaggeration

   3. காரண ன்ைம; absence of cause or reason.

     'படாந்தரமாய் வந்  ேசரந்்த ' ( ன்.);

     [ப  + skt.antara த. அந்தரம் → படாந்தரம்]

படாந்தரம் ேபா -
தல்

படாந்தரம் ேபா -தல் paṭāntarampōṭutal,    20. ெச. . . (v.i.)

    ப்ெபாய் தல் ( ன்.);; to speak gross lies.

     [ப  + skt.antara → த. அந்தரம் + ேபா -,]

படாந்தரம -த்தல்

படாந்தரம -த்தல் paṭāntaramaṭittal,    4. ெச. . . (v.i.)

படாந்தரம்ேபா -, ( ன்.); பாரக்்க; see {pāợāndaram põdu-,}

     [ப  + அந்தரம் + அ ]
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படாநிந்ைத

 
 படாநிந்ைத paṭānintai, ெப. (n.)

   அடாப்ப ; baseless or unjust accusaion.

     [ப  + ஆ(எ ரம்ைற); + skt நிந்ைத]

படாப் பஞ்சம்

 
 படாப் பஞ்சம் paṭāppañcam, ெப. (n.)

    ைடத்ததற் அ ைமயான ; that which is scarce or rare.

     'அந்தப் பண்டம் படாப்பஞ்சமா க் ற ' (ெகா.வ.);

     [ப  + ஆ. (எ ரம்ைற); → படா + பஞ்சம்]

படாப்ப

 
 படாப்ப  paṭāppaḻi, ெப. (n.)

   இல்லாதப ; baseless or unjust accusation.

ஒ.ேநா. ப  + ஆ (எ ரம்னற); + ப

படாபஞ்சனம்

 
 படாபஞ்சனம் paṭāpañcaṉam, ெப. (n.)

    அ  ( ன்.);; destruction, extirpation

     [ப  → பட + பஞ்சனம்]

பஞ்சனம் = skt.

படாம்

படாம்1 paṭām, ெப. (n.)

   1.  ைல; cloth.

     "படாஅ மஞ்ைஞக் த்த ெவங்ேகா" ( றநா.141);

     "மடத்தைக மாம ல் பனிக் ெமன்ற ளிப் படாஅம் ஈத்த ெகடாஅ நா ைசக் கடாஅ யாைனக் 
க மான் ேபக" ( றநா.145.);

   2.  ைரச் ைல ( ங்.);; curtain, screen.

   3. ெப ங்ெகா  ( டா);; large flag.

   4. படமாடம் பாரக்்க; see {pagamāgam. }

     " த் ரப் படாத் ப் க்கான்" (அரிச,்  . ேவட்டஞ். 87);

   5.  கபடாம்; cloth adorning the face of an elephant.

     "படா க ற் ேறான் ம்" (கம்பரா. எ ரே்காள்.1);

     [படம் → படாம்]

 படாம்2 paṭām, ெப. (n.)

   பரிவட்டம்; a piece of cloth, used as headdress.

     "படாம் டம் ப த்ேத" (ஞான டை்ச. 3);

     [படம் → படாம் .தா.122]
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படாம் 

 
 படாம்  paṭāmvīṭu, ெப. (n.)

பட  ( ன்.); பாரக்்க; see {padavidu}

     [படாம் +  ]

படா ர

படா ர  paṭāmuracu, ெப. (n.)

   ஓயா  ஒ க் ம் ேபரிைக; drum beaten incessantly.

     "படா ர சாரப்்ப" ( வக. 1687);

     [ப  + ஆ = படா +  ர ]

     'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல

படாைம

படாைம paṭāmai, ெப. (n.)

   எ ர ்மைறையக் க் ம் ைம ற் ப் பண் ப்ெபயர;் a negative word.

     "இ நிழல் படாைம ேவ லக ம்" (பரி3-75);

     "ஆக்க ம் அடக்க ம் த் றம் படாைம" ( லப்-3-53);

     " த் றம் படாைம வக்காணம் வ த் " ( லப்-3-148);

     [ப  + ஆ + ைம]

படாய்

 
 படாய் paṭāy, ெப. (n.)

   தட டல் (இ. .);; vain pomp; bragging.

க. படாய்

படா

படா  paṭāyi, ெப. (n.)

   1. ேமல்வாரக்காரர ்  வாரக்காரரிட ந்  ைளசச் ல் ஆ  ெலான்  தல் பா வைர பங்  
ெப ைக; sharing of crops between a landlord and his tenant, the landlord's share varying from 1 6 to 1 2 3.

   தவசமாகச ்ெச த் ம் வரிவைக;

படார்

படார ்paṭār, ெப. (n.)

    கா ; low bush, low thicket of creepers.

     "அ ரல் த்த வா  ெகா ப் படாஅர"் ( ல்ைலப். 51.);

     [படர ்→ படார]்

படார் படாெரனல்

 
 படார ்படாெரனல் paṭārpaṭāreṉal, ெப.(n.)

   ெவ த்த ேலாளக் ப் ; onom expr. signifying cracking, bursting v.ith a sudden noise, report or explosion.

     [படார ்+ படார ்+ எனல்]

படார க்

படார க்  paṭāramūkki, ெப.(n.)

   நா ; indian burr.

   2. ெவண்ணா ; white species of indian burr.

ம வ:  டார க் . (சா.அக.);
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படாரர்

படாரர1் paṭārar, ெப.(n.)

 deity.

   2.  ச் யர;் venerable persons, as priests.

 படாரர2் paṭārar, ெப.(n.)

   சமண னிவர;் jain saint

     "  ட்பணந்  படாரர ்மாணாக்கர ்ேப ணந்  படாரர"் (ெத.கல்.ெதா.5.கல்.391);

படாரன்

 
 படாரன் paṭāraṉ, ெப.(n.)

   பாம்பாட் ( ன்.);; snake-charmer.

     [ டாரன் → படாரன்]

படாரி

படாரி paṭāri, ெப. (n.)

    ற் ரக்் காவல் ெதய்வம்; a goddess to protect the welfare of the village.

     "ஒக்ெகாண்ட நாதன் ஒக்க த்தன் படை்டெபாத்தன் ேமதவம் ரிந்தெதன்  படாரிக்  நவகண்டம் 
க த் ,  ன்றகத் தைலய த் ப் ட னாக ேமல்ைவத்தா க் " (ெத.கல்.ெதா.12.கல்.106);

     [ டாரி → படாரி]

படாரி -தல்

படாரி -தல் paṭāriṭutal,    1. ெச. . . (v.i.)

   படாெரன ெவ த்தல் ( ன்.);; to burst, crack v.ith a sudden noise, report or explosion.

     [படார ்+ இ -,]

படா பம்

 
 படா பம் paṭārūpam, ெப. (n.)

படாப்ப  ( ன்.);; பாரக்்க; see {padā-p-ai}

     [ப  + ஆ(எ ரம்ைற); +  பம்]

த.

உ வம் skt.  பம்

படாெரனல்

 
 படாெரனல் paṭāreṉal, ெப. (n.)

படார ்படாெரனல் ( ன்.); பாரக்்க; see {padar paợāreņa}

படாெரனல்-ஒ க் ப்

     [படார ்+ எனல்]

படாவஞ்சனம்

 
 படாவஞ்சனம் paṭāvañcaṉam, ெப. (n.)

படாவஞ்சைன பாரக்்க; see {padāvañjanai}

     [படாவஞ்சைன → படாவஞ்சனம்]
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படாவஞ்சைன

படாவஞ்சைன paṭāvañcaṉai, ெப. (n.)

   1.  க்கற்பைன; gross fabrication.

   2. ெகா ஞ் ழ்ச் ; deep-laid plot.

   3.  ற் ம் அ க்ைக; complete destruction.

     [ப  → படா + வஞ்சைன]

ப

ப 1 paṭital,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. அ ற்றங் தல்; to settle, as dust or sediment.

     '  ப ந் க் ற .'

   2. பாேல  த யன உண்டாய்ப் பர தல்; to gather, as cream.

     'பா ல் ஏ  ப ந் க் ற .'

   3. தங் தல்; to rest, as clouds upon a mountain, to alight to roost, as birds.

     "பறைவ ப வன " (ெந நல்.10);

   4. வயமாதல்; to be subjugated; to be trained, disciplined or tamed.

     'அ யாத மா  ப யா ' (பழ.);

   5. ைகெய த் த் ந்  யைமதல்; to become orderly, settled, as handwriting.

   6.  ழ்ப்ப தல்; to obey.

     'ெபரிேயா க் ப் ப ந்  நட'

   7.  ளித்தல்; to bathe, to sink in water, to be immersed.

   8. கண் தல்; to close, as eyes.

     "ப லா " (அரிச.் . வா.88);

     "தடங்கட ற் ப வாம்" ( வாசக.38.9);

   9. அ ங் தல்; to become compressed, flattened, as olas, leaves, leather.

ப -த்தல்

ப -த்தல் paṭittal,    11. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. எ தப்பட் ப்பைதச ்ெசாற்களாக் ப் ப க் தல்; chant.

   2. கற்றல்; to learn, study, repeat in order, commit to memory.

   3. ெசால் தல்; to say, tell.

     "ப த்தனன் வா  ைமந்தன்" (கம்பரா.  வ .25);

   4. வணங் ப் ேபாற் தல்; to praise.

     "நின் பாதம் ப த்ேதாரக்் ம்" (தனிப்பா.1.47, 91);

   5. பழ தல் ( ன்.);; to practice, habituate oneself to.

ம. ப க்க . ப னி

     [ப  → ப -,]

ப க்கட்டைள

 
 ப க்கட்டைள paṭikkaṭṭaḷai, ெப. (n.)

   அன்றா  கட்டைள ( ன்.);; daily allowance to a temple for conducting worship.

ம வ: நித் யக்கட்டைள, நித் யப .

     [ப  + கட்டைன]
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ப க்கட்

 
 ப க்கட்  paṭikkaṭṭi, ெப. (n.)

   தைடகட் ங் கல்(R);; counterpoise, equipoise.

     [ப  + கட் ]

ப க்கட்

ப க்கட்  paṭikkaṭṭu, ெப. (n.)

   1. மா ப் ப க்கட்  (ெகா.வ.);; steps, stairs, flight of steps, stairs of masonry.

   2. நிைறகல்; weights. weighing stones or stamped weights.

ம வ: ப க்

ெத. ப கட்  கப . ேகாடா.பரிகட்

     [ப  + கட் ]

ப க்கணக்

ப க்கணக்  paṭikkaṇakku, ெப. (n.)

   1. உண ன் ேவைள, அள  இவற்ைறக் ெகாண்ட ப்  ( ன்.);; quantity and time of meal. statement 
containing.

   2.ப ெசல க் கணக்  (இ.வ.);; batta bill.

   3. ெபாத்தகங்கள் தாளிைககள் த ய வற் ன் உ வாக்கம், இ ப்  ஆ யவற்ைறப் பற் ய 
எண்ணிக் ைகக் கணக் ; account of books and journal.

     [ப  + கணக் ]

ப க்கம்

ப க்கம் paṭikkam, ெப. (n.)

   1. எச் ங் கலம்; spittoon.

     "எண் ச ரமாகச ்ெசய் த் க் ெகா த்த ப க்கம் ஒன் " (s.i.i.ii. 149);

   2.  க்காட்  நீர ் த யவற்ைறச ்ேசரக்் ம் ஏனம் (I.M.P. ii. 1404, 1332);; pot for receiving water used 
for an idol.

ெத.க. ப க. ம. ப க்கம்

     [ப  → ப க்கம்]

ப க்கல்

 
 ப க்கல் paṭikkal, ெப. (n.)

   நிைறகல்; weighing stone, stamped weight.

க. ப க்கல் .

     [ப  + கல்]

ப க்கன்

ப க்கன் paṭikkaṉ, ெப. (n.)

ப க்கம்,1 பாரக்்க; see {}

     [ப க்கம் → ப க்கன்]

ப க்கா

ப க்கா  paṭikkācu, ெப. (n.)

   1. நாடெ்சல க் க் ெகா க் ம் பணம்; subsistence allowance for a day.

     "ப க்காெசான்  நீ வள்ைளக் ைழ ைம பங்காளர ்ைக ெலன் வாங் ைனேய" ( வப். ரபந். 
நால்வர ்10);

   2. ப க்கா ப் லவர ்பாரக்்க; see (adj.);

     "சந்தம் ப க்காசலா ெதா வா பகெராணாேத" (தனிப்பா.);

     [ப  + கா ]
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ப க்கா ப் லவர்

ப க்கா ப் லவர ்paṭikkācup, __,

ெப. (n.);

   ெதாண்ைட மண்டல சதகம் இயற் யவ ம் 1686-1723 இல் வாழ்ந்தவ மான ஒ  லவர;் a poet, author of 
{Ton-daimandalašadagam,} 1686 – 1723.

     [ப க்காக +  லவர]்

ப க்காரம்

 
 ப க்காரம் paṭikkāram, ெப. (n.)

    னக்காரம் (ெகா.வ.);; alum, alumen.

ெத. ப கார  க. ப கார . ப கார

     [ப  → ப  + காரம்]

ப க்காரன்

ப க்காரன் paṭikkāraṉ, ெப. (n.)

   1. நா ண க்காக ேவைல ெசய்ேவான் ( ன்.);; one who works for his daily food.

   2. ப ெகா ப் ேபான் (யாழ்.அக.);; one who grants batta.

     [ப  + காரன்]

ப க்கால்

ப க்கால் paṭikkāl, ெப. (n.)

   ஏணி; ladder. 

     ' ந் ெதாைட ெந ம்ப க்கால்" (பட் னப்.142);

     [ப  + கால்]

ப க் ப்ப

 
 ப க் ப்ப  paṭikkuppaṭi, ெப. (n.)

   ஒவ்ெவா  ப யாக ன்ேன தல்; step by step;in an ascending series.

     'ப க் ப்ப த் தா ேய னான்' (உ.வ);

     'அவன் வாழ் ல் ப க் ப்ப  ன்ேன யவன்' (உ.வ);

     [ப க்  + ப ]

ப க் ப்பா

 
 ப க் ப்பா  paṭikkuppāti, ெப. (n.)

   சரிபா ; exactly half.

ம வ: சரிபா , ெசம்பா , ப பா , ப பா .

     [ப க்  + பா ]

ப க் ண்

 
 ப க் ண்  paṭikāṇṭu, ெப. (n.)

   ெமத்ைதப் ப க்கட் க்  ேமன் கடாகக் கட்டப்ப ம் கட்டடம்; stairhead, masonry hood covering the top of a 
flight of stairs seading to a flat roof.

     [ப  +  ண் ]
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ப கட் -தல்

ப கட் -தல் paṭikaṭṭutal,    4. ெச. . . (v.i.)

   1. உண க்  ேவண் ய பணத்ைதச ்ெச த் தல்; to pay batta or daily allowance.

   2. நிைறத ்தைட கட் தல்; to put allowance weight in the scale of a balance.

   3. மா ப்ப  கட் தல்; to construct steps or stairs.

     [ப  + கட் -,]

ப கப்பசை்ச

 
 ப கப்பசை்ச paṭikappaccai, ெப. (n.)

   கடல் நிறம் ேபான்ற பசை்சக்கல்; beryl.

     [ப கம் + பசை்ச]

ப கம்

ப கம்1 paṭikam, ெப. (n.)

   1.  த்  (அக.நி.);; dance.

   2. இரப்  ( ங்.);; alms.

   3.  ளாம் படை்ட ( டா);; bark of the wood-apple tree.

     [ஒ கா, ப தம் → ப கம்]

ப தம் =  த் .

 ப கம்2 paṭikam, ெப. (n.)

   பளிங் ; crystal, prism.

     "ப கத் ன்றலெமன் ெறண்ணி" (கம்பரா. வைரக்காட் . 49.);

ப கமணி

 
 ப கமணி paṭikamaṇi, ெப. (n.)

   கைடந்த ப கக் கற்களால் அைமந்த க த்தணி (சங்.அக.);; a necklace made of crystals.

     [ப கம் + மணி]

ப க -தல்

ப க -தல் paṭikamiṭutal,    17. ெச. ன்றா . (v.t.)

ப க்கச ் தல்; ( ன்.);

 to brighten gold ornaments.

     [ப கம் + இ -,]

ப கர்

 
 ப கர ்paṭikar, ெப. (n.)

   வா ற்காவலர;் (யாழ்.அக.);; gate keepers.

     [ப  → ப கர]்

ப க ங்கம்

 
 ப க ங்கம் paṭikaliṅkam, ெப. (n.)

   வல்லத் ல் ைடக் ம் கண்ணா ப் பளிங் ; crystal glass found in vallam near Tanjore, South India. (சா.அக.);

     [ப கம் + இலங்கம் → இலங்கம் →  ங்கம்]
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ப கைள-தல்

ப கைள-தல் paṭikaḷaital,    2. ெச. ன்றா. . (v.t.)

   ெதய்வச ் ைலகளின் ஒப்பைனைய நீக் தல்; to undress, as an idol.

     [ப  + கைள-,]

ப -பழைம

ப -பழைம paṭipaḻmaipaṭikāranīr, ெப. (n.)

   1. ப காரத ்தண்ணீர;் solution of alum.

   2. ப க்காரக் கலப்  நீர;் a compound of alum liquor.(சா.அக.);

     [ப காரம் + நீர]்

ப காரம்

 
 ப காரம் paṭikāram, ெப. (n.)

ப க்காரம் (சங்.அக.); பாரக்்க; see {}

     [ப  + ப  + காரம்]

ப காரன்

ப காரன் paṭikāraṉ, ெப. (n.)

   வா ல் காப்பாளன்; gate-keeper.

     "ப காரிெரம் வர  ெசால் ர"் (கம்பரா. பள்ளி.1);

     [ப  + காரன்]

ப கால்

ப கால் paṭikāl, ெப. (n.)

   தைல ைற; generation.

     "ஏேழழ் ப கா ெலைமயாண்ட ெபம்மான்" (ேதவா.1086, 9);

     [ப  + கால்]

ப கா

 
 ப கா  paṭikāli, ெப. (n.)

   தடை்டயாய்ப் ப ந் க் ம் பாத ைடய-வன்-வள் (நாஞ்.);; a flat footed person.

     [ப  + கா ]

ஒ.ேநா. நட் வாய்க்கா

ப ைக

ப ைக paṭikai, ெப. (n.)

   1. யாைன ேம ம் த ; howdah and trappings of an elephant.

     "ப ம  ப ைக ம்" (கம்பரா. அ கா. 132);

   2. நந் யா வட்டம் (சங்.அக.);; பாரக்்க;see nandiya vattam east indian rosebay

     [ப  → ப ைக]

ப ெகா -த்தல்

ப ெகா -த்தல் paṭikoṭuttal,    4. ெச. . . (v.i.)

   ப யளித்தல்; giving stated allowances.

     [ப  + ெகா -,]

ப சச்ந்தம்

ப சச்ந்தம் paṭiccantam, ெப. (n.)

   ஒன்ைறப் ேபான்ற வ ; image, figure.

     "ப சச்ந்த மாக் ம் பட ள ேவா ம் பரிசகத்ேத" ( க்ேகா.78);

     [ப  + சந்தம்]

ப சச்ட்டம்

ப சச்ட்டம் paṭiccaṭṭam, ெப. (n.)

   ேகா ற் ேமனிகைள எ த் ச ்ெசல் ங் ேகா ற் ைக வைக ( வக்.  ரபந்த பக். 
237);; palanquin of an idol.

     [ப  + சட்டம்]
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ப ச் க்

 
 ப ச் க்  paṭiccurukku, ெப. (n.)

   தட்டார ்ப க்கற்கைள ட் ைவக் ஞ் க் ப்ைப (நாஞ்.);; a stringed bag containing weights, used by gold-
smiths.

     [ப  +  க் ]

ப செ்சல

 
 ப செ்சல  paṭiccelavu, ெப. (n.)

   நாட ்ெசல  (ெகா.வ.);; daily expense.

     'ப செ்சல க்  தலாளி பணந்தந்தாரா?'

     [ப  + ெசல ]

ப சம்

ப சம் paṭicam, ெப. (n.)

   1.  ண் ல் ( ன்.);; fish-hook, angling instrument.

   2. ெதாண்ைடப் ண்கைள அ க் ங் கத் ; a surgical knife used for throat operations.

     [ப  → ப  → ப சம்]

ப ேயற்றம்

 
 ப ேயற்றம் paṭiciyēṟṟam, ெப. (n.)

    ற்ேறற்றம் (CG);; small picotta which can be worked by a single person treading on it.

     [ப  + ஏற்றம்]

ப

ப  paṭicu, ெப. (n.)

   1. நிைலைம; state, condition.

     'ஒ ப சா க் ற .'

   2. ஒத்த அைமப் ; due proportion.

     [ப 3 → ப ]

ப ெசால்

 
 ப ெசால் paṭicol, ெப. (n.)

   கற் ெந ; chastity.

     "ப ெசால் தவறாத பாவாய்" (தனிப்.);

ப த்தரம்

ப த்தரம் paṭittaram, ெப. (n.)

   1. ேகா ல் த யவற் க்  உத ம் நாடக்ட்டைள; daily allowance, as to a temple.

   2. ந த்தரம்; middling quality.

     'அவரக்ள் ப த்தரமானவரக்ள்'

   3. ஒ ங் ; rule, regulation.

க. ப தர. ம. ப த்தரம்.

ப  + தரம்

ப த்தளம்

ப த்தளம் paṭittaḷam, ெப. (n.)

   ப க்கட் ; step of a staircase.

     "ஓராம்ப த்தளமாம்" (கட்டெபாம் .பக் 58);

     [ப  + தளம்]
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ப த்தனம்

ப த்தனம் paṭittaṉam, ெப. (n.)

ப த்தரம் பாரக்்க; see (adj.);

     "ஒ  நாைள ேல ப த்தனத் க்  அ ப " (ேகா ெலா. 62);

     [ப  + தனம்]

ப த் ரம்

 
 ப த் ரம் paṭittiram, ெப. (n.)

    ட் ைறச்  ( ங்);; roast meat.

     [ப  → ப த் ரம்]

ப த் ைற

ப த் ைற paṭittuṟai, ெப. (n.)

   ப க்கட் க் களைமந்த நீரத்் ைற; bathing ghat provided with steps.

     "அச் வாலய மா ப த் ைற" ( ற்ற.தல.கவற்சன 63);.

     [ப  +  ைற]

ம வ: தண்ணீரத்் ைற.

     [P]

ப தம்

ப தம்1 paṭitam, ெப. (n.)

    த்  ( ங்);; dancing.

     "க வ னி ங்கைழப் ப தம் ப ற் ெமன்ப" (யாப். .பக். 190);

   2. ேபாற் ப்பாடல்; eulogy, songs of praise, hymns.

     "ப தம் பலபாட" (ேதவா.559,4.);

     [ப  → ப தம்]

 ப தம்2 paṭitam, ெப. (n.)

   உயரிய மாணிக்க வைக; a kind of ruby.

     " ந்த ம் ப த ம் ைற ைழயா ளங் ய சா ம்" ( லப்.14,186);

ப ப்ப

ப ப்ப  paṭippaṭi,  .எ (adv.)

ப ப்ப யாய் பாரக்்க; see {}

     "நான்மைற ற் ம் ப ப்ப  ெசான்னதாம்" (உபேதசகா,  வ ண்ணி 19);

     [ப  + ப ]

ப ப்ப யாய்

 
 ப ப்ப யாய் paṭippaṭiyāy,      ( .எ.) adv.

    கச் க (ெகா.வ.);; step by step gradually.

     'ப ப்ப யாேய தல்'

     [ப  + ப  + ஆய்]

ப ப்பைட

ப ப்பைட paṭippaṭai, ெப. (n.)

    ப்பைட; mercenary force.

     "ெகா ப்பைட ேபாக் ப் ப ப்பைட நி இ" (ெப ங் மகத.24.39);

ம வ.  ப்பைட

     [ப  + பைட]
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ப ப்பணம்

 
 ப ப்பணம் paṭippaṇam, ெப. (n.)

   நாள் ெசல க் க் ெகா க் ம் பணம்; batta.

     [ப  + பணம்]

ப ப்பன

ப ப்பன  paṭippaṉavu, ெப. (n.)

   1. ப ப்  (யாழ்ப்);; learning study.

   2. கற் த்தல் (யாழ்.அக.);; teaching.

     [ப  → ப ப்பன ]

ப ப்பைன

ப ப்பைன paṭippaṉai, ெப. (n.)

   1. ப ப் , 1,2, 4 பாரக்்க; 1,2,4 see {}

   2.  றைம; proficiency competency.

     [ப  → ப ப்பைன]

ப ப்பாளி

 
 ப ப்பாளி paṭippāḷi, ெப. (n.)

   கற்ேறான்;   கல்  வல்லவன் (ெகா.வ.);; a man of learning.

     [ப ப்  + ஆள் + இ + ப ப்பாளி]

ஒ.ேநா ெசலவாளி. 'இ'  ைன தல் ஈ .

ப ப் -த்தல்

ப ப் -த்தல் paṭippittal,    11. ெச. ன்றா.  (v.t.)

   1. கற் த்தல்; to teach.

   2. பழக் தல்; to train.

     [ப ப்  → ப ப் -,]

ப ப் ைன

ப ப் ைன1 paṭippiṉai, ெப. (n.)

   வங்கமணல்; lead ore.

 ப ப் ைன2 paṭippiṉai, ெப. (n.)

   1. வரலா , நிகழ்ச் ,  கரச்்  ேபான்றைவ கற் க் ெகா க் ம் பாடம்; உண்ைம; lesson (that one learns); 
truth.

     "ேதரத்ல் ேதால்  அந்தக் கன்ைன (கட் );க்  ஒ  நல்ல ப ப் ைனையத் தந் க் ம்" 

     'வல்லாட்  அ காரம் நிைலத்தேத இல்ைல என்ப  வரலா  காட் ம் ப ப் ைன'

     [ப ப்  → ப ப் ைன]

 ப ப் ைன3 paṭippiṉai, ெப. (n.)

   1. பாடம் (அ ைர);; lesson.

   2. நீ ; moral.

     [ப ப்  → ப ப் ைன]
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ப ப்

ப ப்  paṭippu, ெப. (n.)

   1. கல் ; learning, study.

     'இளம்ப வத் ல் ப ப் ல் கவனம் ெசல்ல ல்ைல என்றால் என்ன ெசய்வ ?

   2. ப த்தல்; reading recitation.

ெசய் கள் ப ப்பவர ்நல் னி.

   3. பா ைக ( ன்.);; chanting, singing.

   4. கற் த்தல் ( ன்.);; instruction, teaching.

   5. தந் ரம்; scheme, subtlety contrivance.

   6. ஒ  ைறத்ேதரச்் ; a course of study, discipline. 

     'ெபா யல் ப ப் , ம த் வப்ப ப் '

     [ப  +   ( -ெதா ற் ெபயர ்ஈ -,]

ப ப் க்காரன்

ப ப் க்காரன் paṭippukkāraṉ,    1. ஒ  ைற ல் நிைறயப் ப த் த் ேதரச்்  ெபற்றவர;் well read person, 
scholar

   2. ேகா ல் ெதான்மம் ( ராணம்); ேகட்ேபான்; person who attends a temple to hear the {purāna chanted.}

   3. தந் ரசா ; cunning, scheming, subtle person.

     [ப ப்  → காரன்]

ப ப் ைர

 
 ப ப் ைர paṭippurai, ெப. (n.)

   ஒட் த் ண்ைண (நாஞ்);; pial.

     [ப  → ப ப் ைர]

ப ப் றம்

ப ப் றம் paṭippuṟam, ெப. (n.)

   ேகா ற் க்க க்  வழங்கப்ப ம் இைற  நிலம்; land on free tenure, bestowed on temple priests.

     "பத் னிக் ேகாட்டப் ப ப் றம் வ த் " ( லப்.30.15);

     [ப  +  றம்]

ப பா

 
 ப பா  paṭipāti, ெப. (n.)

   ப க் ப் பா  ( ன்.);;பாரக்்க; see {paợikku-p-pādi}

     [ப  + பா ]

ப ேபா தல்

ப ேபா தல் paṭipōṭutal,    20. ெச. . . (v.i)

   1. நாட்ப  ெகா த்தல்; giving a daily allowance, or batta.

   2. ப யைமத்தல்; placing a step or block for a step.

     [ப  + ேபா -,]
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ப மக்கலம்

ப மக்கலம் paṭimakkalam, ெப. (n.)

   1.  கம் பாரக்்க; கண்ணா ( வா.);; mirror.

     "தாய் காைல ப மக்கலதெ்தா ம் க்காள்" (இைற.14,95);

   2. ெபரிேயாரிடம் காணிக்ைக யாக் ம் க ; articles of offering to the elders.

     "ப மக்கலம் காண்டற்ேகற்பனவா ன ெகாண் " ( வ். ப்பள்ளி.8.);

     [ப மம் + கலம்]

ப மகன்

ப மகன் paṭimakaṉ, ெப. (n.)

   1. ெசவ்வாய்; mars, as the son of earth.

     "வ ைடையப் ப மகன் வாய்ப்ப" (பரிபா.11,5);

     [ப  + மகன்]

ப மடங் -தல்

ப மடங் -தல் paṭimaṭaṅkutal,    10. ெச. . . (v.i.)

   ேவைல ைக; closing of the work.

     [பணி → ப  + மடங் ]

ப மத்தாள்

ப மத்தாள் paṭimattāḷ, ெப. (n.)

   ேதவராட்  ( ங்);; temple priestess divinely inspired and possessed of oracular powers.

     " றக்ேகாலப் ப மத்தாைள ேநரே்நாக் " (ெபரிய . கண்ணப்ப.49);

     [ப மம் → ப மத்தாள்]

ப மத்ேதான்

 
 ப மத்ேதான் paṭimattōṉ, ெப. (n.)

   ேதவராளன் ( வா.);; temple-priest divinely inspired and possessed of oracular powers.

     [ப மத்தான் → ப மத்ேதான்]

ப மதாளம்

 
 ப மதாளம் paṭimatāḷam, ெப. (n.)

   ஒன்பான் தாளதெ்தான்  ( வா.);;     [ப மம் + தாளம்]
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ப மம்

ப மம் paṭimam, ெப. (n.)

   1.  ைல; image

     "ப மம் ேபான் ப்ப ேநாக் " ( வக.2642);

   2. சான் ; example, model.

     "நன் ய ல க் ெகல்லாம் ப மமா" ( வாலவா.47, 3); 3

   . வ வம்; form, shape.

     "பவளத் ன் ப வைரேபாற் ப மத்தான் காண்" (ேதவா. 886, 6);

   4. தவக்ேகாலம்; guise of an ascetic.

   5. ேநான் ; penance, austerities.

     "பல்ப ம மாதவரக்ள் " (ேதவா.1060, 6);

   6. ஆ யாற் பற்ற ப தல்; temporary possession by a spirit.

ப மத்தாள், ப மத்தான்.

   7. ப மக்கலம் பாரக்்க; see {}

     "தன  நிழல் பற்ற ம் ப மத்தாள்" ( வா .342);

   8.  ய்ைம; purity.

     "ப மப் பாதம் ைவத்தப் பரி ம்" ( வாச.2,76);

     [ப  → ப ைம → ப மம்]

ப மரைவ

 
 ப மரைவ paṭimaravai, ெப. (n.)

   வணிகரக்ள் ப க்கற்கைள ட்  ைவக் ம் மரைவ; a wooden vessel in which weights are kept by merchants.

     [ப  + மரைவ]

மரைவ = மரத்தாலான ஏனம்

ப ம ரதம்

ப ம ரதம் paṭimaviratam, ெப. (n.)

   மாணி ேநான் ; the vow of a {brahmacărin}

ரதெமா  ப ற் ய நல் யாழ்" (ெப ங். வத்தவ.3, 82);

     [ப மம் +  ரதம்]

ப ம ண்

ப ம ண்  paṭimavuṇṭi, ெப. (n.)

   ேநாற் ப் பட் னி ட் ண் ம் உண ; food taken after fasting.

     "பாரப்்பன மகன் ப ம ண் யன்" (மணிேம.5,33.);

     [ப மம் + உண் ]
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ப மா

ப மா1 paṭimā, ெப. (n.)

   ஒப் ; similarity, likeness.

     "அ  ப மாவா ம த்தார"் (ேகா ற் . நட.43.);

     [ப மம் → ப மா]

 ப மா2 paṭimā, ெப. (n.)

   எ த் க்காட் ; example, illustration.

     'நம்ேமா  ஸஜா யர ்பக்கல் பரிமா னதன்ேறா நமக் ப் ப மா' (ஈ .10,4,5);

     [ப மம் → ப மா]

ப மாத்தாள்

 
 ப மாத்தாள் paṭimāttāḷ, ெப. (n.)

ப மத்தாள் பாரக்்க; (யாழ்.அக.);; see {paçimatā}

     [ப மத்தாள் → ப மாத்தாள்]

ப மானம்

ப மானம் paṭimāṉam, ெப. (n.)

   1. அைம ; tractableness docility.

   2. தணி ; alleviation. 

ேநா ன் ப மானம்

   3. சட்டப் பலைககளின் இைணப் ப் ெபா த்தம்; close fitting of planks, in carpentry,

பலைககள் ப மானமா ன.

     [ப  → மானம்]

ப ச்

 
 ப ச்  paṭimuṭiccu, ெப. (n.)

    க ம் இ க்கமான ச் ; a hard knot.

     [ப  → ப  +  ச் ]

ப டந்ேதா
ன்

 
 ப டந்ேதான் paṭimuḻutiṭantōṉ, ெப. (n.)

    மால் ( ங்);;{Thirumāl} as having lifted the whole earth.

     [ப  +  ம் + இடந்ேதான்]

ப ைற

ப ைற paṭimuṟai, ெப. (n.)

   1. ப ைறயால் வ வ ; regular course.

     "ப ைறயானன்  இவ்ெவா  ற ற் ெசய்த தவந்தாேன யைமயா " ( . .8,1.);.

   2.  ைகப்ப தெ்தாைக ைடக்கக் ய நாள்; the fixed day or term for which extra allowance is granted.

     [ப  +  ைற]
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ப ேமைட

 
 ப ேமைட paṭimēṭai, ெப. (n.)

   ப ப்ப யா யரந்்தைமந்த இ க்ைக வரிைச; gallery.

     [ப  + ேமைட]

     [P]

ப ைம

ப ைம paṭimai, ெப. (n.)

   1. ப மம் 3 பாரக்்க; see {}3. 

     "கட்டைளப் ப ைம ற் ப யா " ( வக. 2752. 2);

   2. ப வம், 1. (ெதால். ெபா.50, இளம் ); பாரக்்க; see {paçlimam}

   3. ப மம், 5. பாரக்்க; see {pai◌ாam}

     "பல் கழ் நி த்த ப ைம ேயாேன"

     "ஏேனார ்ப ைமய" (ெதால்.ெபா.30, இளம் );

     [ப  → ப ைம]

 paợima pkt.

ப யகம்

ப யகம் paṭiyakam, ெப. (n.)

ப க்கம், 1. பாரக்்க; see (adj.);1

     "ப யக ரண்  பக்க ம்" ( வக.2472.);

     [ப  + அகம்]

ப யச்

ப யச்  paṭiyaccu, ெப. (n.)

   ேநெராப் ைடய ; model, prototype.

     "ப யசச்ைனய தாரண ேநாக் னர"் ( . .50.);

     [ப  → அச் ]

ப யப்பாய்-தல்

 
 ப யப்பாய்-தல் paṭiyappāytal, ெச. . . (v.i.)

   கப்பல் ழ் தல் ( ன்.);; to sink, as a ship.

     [ப ய + பாய்-,]

ப தல் → ப த்தல் =  ழ் தல்

ப யப்பார்

ப யப்பார1் paṭiyappārttal,    4. ெச.  ன்றா.  . (v.t.)

   1.  ைல ைறத்தல்; to bid too low a price; to undervalue.

   2. பலைககைள இைணத்தல்; to join boards, in carpentry.

     [ப ய + பார-்,]

 ப யப்பார2் paṭiyappārttal,    4. ெச. . . (v.i.)

   அ ம் நிைல த்தல்; to be ready to sink.

     [ப ய + பார-்,]
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ப யரம்

 
 ப யரம் paṭiyaram, ெப. (n.)

   மரங்கைள அராவப் பயன்ப ம் ஒ வைக அரம்; coarse rasp for filing wood.

     [ப  + அரம்]

ப யரி

 
 ப யரி  paṭiyarici, ெப. (n.)

   உண க்காகக் ெகா க் ம் அரி ; rice given as subsistance allowance.

     [ப  + அரி ]

ப யரி கண்டன்

 
 ப யரி கண்டன் paṭiyaricikaṇṭaṉ, ெப. (n.)

   பயனற்றவன்; worthless fellow.

     [ப யரி  + கண்டன்]

ப யைவ-த்தல்

ப யைவ-த்தல் paṭiyavaittal,    4. ெச. ன்றா. . (v.t.)

   1. ப ம்ப  ைவத்தல்; to flatten or straighten olas or warped boards by placing weights over them.

   2. ஊன் தல்; to plant firmly, as one's feet in walking.

     'காைலப் ப ய ைவத்  நட'

   3. அடங்கச ்ெசய்தல்; to subdue as a country.

     [ப ய + ைவ-,]

ப யள

ப யள1 paṭiyaḷattal,    3. ெச. . . (v.i)

   உ ரவ்ாழ்வதற் ரியனவற்ைற அளித்தல்; to supply articles of food for maintenance.

     "பல் க்ெகல்லாம் ப யளக் ம் ேவலவேர" (க ைரமைலப்ேபரின்பக் காதல்,13.);

     [ப  + அள-,]

 ப யள2 paṭiyaḷattal,    3. ெச. . . (v.i)

   1. உ ரவ்ாழ்வதற் ப் ப  ெகா த்தல்; to measure out grain on account of wages to make or pay allowances for 
one's maintenance.

     "நமக் ப் ப யளப்ேபார ்நாரிேயார ்பாகர"் (தனிப்பா.i.121,5);

     [ப  + அள-,]

ப யளந்ேதான்

 
 ப யளந்ேதான் paṭiyaḷantōṉ,  மால் ( ங்.); {Thirumal.}

 as one who measured the universe.

     [ப  + அளந்ேதான்]
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ப யாள்

ப யாள் paṭiyāḷ, ெப. (n.)

   1. ப  வாங் ப் ப ரி ம் த்தனக்காரன் (CG);; hired servant. one whose wages are paid in grain; farm 
labourer Who receives his wages in kind.

   2. ேமல்வாரத் க் ரியவரால் ெகா வ யாக வாழ் க்கப்ப ம் பைறக் ; a division among paraiyas 
hereditarily attached as servents to some and holding family which must support them in times of drought and famine.

ம வ. ப க்காரன்

     [ப  → ப யாள்]

 ப யாள் paḍiyāḷ, ெப. (n.)

   நில உரிைமயாளரின் ட் ல் தவசம் மட் ம் யாகப் ெபற் க் ெகாண்  ேவைல ெசய் ம் 
பணியாள்; a Worker in the house of a land owner getting food grains as salary.

     [ப +ஆள்[ப  நாட்ப ] [நாள்ேதா ம் உண க்கான தவசம்]]

ப டந்ேதான்

 
 ப டந்ேதான் paṭiyiṭantōṉ, ெப. (n.)

ப டந்ேதான் பாரக்்க; ( டா.);; see {}

     [ப  + இடந்ேதான்]

ப ெய

ப ெய 1 paṭiyeṭuttal,    4. ெச. . . (v.i)

   ஒன்ைறப் ேபால மற்ெறான்  ெசய்தல்; to copy or duplicate.

     " க் ரகத் க் ப் ப ெய த்த  ேபாேல" ( பரம். 389.);

     [ப  + எ -,]

 ப ெய 2 paṭiyeṭuttal,    18. ெச. ன்றா.  (v.t.)

   ஒப் ைமயாகக் ெகாள் தல்; to cite an instance for comparison.

     "ப ெய த் ைரத் க் காட் ம் ப த்தன்  ப வம்" (கம்பரா. உ க்காட.் 38);

     [ப  + எ -,]

ப ெய ப்

ப ெய ப்  paṭiyeṭuppu, ெப. (n.)

   ஒத்தப ; duplicate, counterpart.

     "கட ள் ெசங்ைகக் ப் ப ெய ப்ேபய்க் ம்" ( மா.  ர. ம ைரக், 47.);

     [ப  + எ ப் -,]

ப ேயற்றம்

ப ேயற்றம் paṭiyēṟṟam, ெப. (n.)

   1.  தாங் ர ்மன்னர ் தன் தற் ேகா க் ச ்ெசல் ம்ெபா  ெசய் ஞ் சடங் ; (நாஞ்.);; a 
important ceremony performed by the Travancore Maharajahs in connection with their first formal entry in to the temple at 
their capital.

   2. ப களின் பண்ணிக் ெகாண்  ெதய்வத் ேமனிைய எ ந்த ளப் பண்ணிக் ெகாண்  
ெசல் ைக; the act of gently carrying a deity in a temple over a flight of steps, as at srirangam.

     [ப  + ஏற்றம்]
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ப ேய சே்ச க்
றவள்

 
 ப ேய சே்ச க் றவள் paṭiyēṟiccēvikkiṟavaḷ, ெப. (n.)

இைறத் ேமனி ன் ன் ள்ள ப ேல  வ ப ம் உரிைம ெபற்ற ேகா ற் பணி ைடக்காரி; 
( ன்.);

 female servant in a temple who has the previlege of ascending the steps before a shrine and worshipping.

     [ப ேய  + ேச  → ேச க் றவள்]

ெச  = Skt.

ப ேயார்

ப ேயார ்paṭiyōr, ெப. (n.)

   பைகவர;் enemies, as those who do not bow down. (வணங்காேதார)்;

     "ப ேயாரத் ்ேதய்த்த பணி லாண்ைமக் ெகா ேயாள் கணவன்" (மைலப . 423.);

     [ப  → ப ேயார]்

ஒர ் ைனயாலைண ம் ெபயரீ .

ப ேயாைல

ப ேயாைல paṭiyōlai, ெப. (n.)

    லேவாைலையப் பாரத்்  எ ய ஒைல; duplicate of an ola document.

     " ட் ற் த்த ேவாைல ப ேயாைல" (ெபரிய . த த்தாட.் 56.);

     [ப  + ஒைல]

ப ரம்

ப ரம்1 paṭiram, ெப. (n.)

   1. சந்தனம்; sandal. sandalwood.

   2,  வப் ; redness.

   3. வ ; abdomen;

   4. ஊைத (வாதம்);; wind humour, (சா.அக.);

ப லன்

ப லன் paṭilaṉ, ெப. (n.)

   1.  ரன் (சங்.அக.);; warrior.

   2. பணியாள்; servant.
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ப வம்

ப வம் paṭivam, ெப. (n.)

   1. வ ப ெதய்வம்; the tutelary deity,

     "ைபஞ்ேச  ெம ய ப வ நன்னகர"் (ெப ம்பாண். 298.);

   2. உடம் ; body.

     "இ வைகப் ப வம்" (ஞான. 8, 3);

   3. உ வம்; form,shape.

     "பண்ணவர ்ப வங் ெகாண்டான்" ( வக. 395);

   4. வ வழ  (அக.நி.);; symmetry of form or figure;beauty.

   5. தவக்ேகாலம்; guise of an ascetic.

     "ப வ ேநான் யர"் (மணிேம. 28, 224);

   6. ேதாற்றம்; appearance.

     " ங்கள் பகல் வந்த ப வம் ேபா ம்" (கம்பரா.  ட் ந்ைத.51);

   7. ேநான் ; penance, austerities.

     "கற்ேறாய்த் த்த ப வப் பாரப்்பான்" ( ல்ைலப். 37.);

     [ப  → ப  → ப வம்]

ப வர்

 
 ப வர ்paṭivar, ெப. (n.)

    னிவர ்( ங்.);; recluses sages; ascetics.

     [ப வம் → ப வர]்

ப வ ண்

ப வ ண்  paṭivavuṇṭi, ெப. (n.)

ப  ம ண்  பாரக்்க; see {paợima-v-undi. }

     "ப வ ண் ப் பாரப்்பன மகேன" (ெதால்.ெபா.626, உைர);

     [ப வம் + உண் ]

ப ஞ்சனம்

ப ஞ்சனம் paṭiviñcaṉam, ெப. (n.)

   அன்றா  ப த்தரமான சைமயல் ெபா ள்; articles other than rice for the preparation of food, as in temple.

     "ேதங்காய் பழம் உள்ளிட்ட ப  ஞ்சனங்க க் ம்" (s.i.i. iv.129.);

     [ப  +  யஞ்சனம் →  ஞ்சனம்]

ப ைட

 
 ப ைட paṭiviṭai, ெப. (n.)

   கண்ணி ( ைவ.);; snare.

     [ப  +  ைட]

ப

 
 ப  paṭivu, ெப. (n.)

ப ைட பாரக்்க; see {}

     [ப  → ப ]
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ப ற் ைர

ப ற் ைர paṭiṟṟurai, ெப. (n.)

   ெபாய் ைர; false word.

     "பல்ேவ  சமயப் ப ற் ைர ெயல்லாம்" (மணிேம. 21, 101.);

     [ப  → ப ற்  + உைர]

ப ற்ெறா க்கம்

ப ற்ெறா க்கம் paṭiṟṟoḻukkam, ெப. (n.)

   ெபாய்ெயா க்கம்; hypocritical conduct.

     "வஞ்ச மனத்தான் ப ற்ெறா க்கம்" ( றள். 221.);

     [ப  + ஒ க்கம் → ப ற்ெறா க்கம்]

ப ற்ெறா க்கர்

 
 ப ற்ெறா க்கர ்paṭiṟṟoḻukkar, ெப. (n.)

   கா கர,்  யர,் வஞ்சர;் rakes, lascivious persons

     [ப  + ஒ க்கம் = ப ற்ெறா க்கம் → ப ற்ெறா க்கர]்

ப றன்

ப றன் paṭiṟaṉ, ெப. (n.)

   1. ெபாய்யன்; liar.

   2. வஞ்சகன் 

 deceiver, cheat.

     "கள்ளப்ப றரக்் க ளாவான்" ( க்ேகா.87.);

   3.  டன்; thief.

   4. வஞ்சகன், கா கன் (யாழ்.அக.);

 rake, lascivious person.

   5. ெகா ைமயானவன்; cruel, terrific person.

     "பகலவன்றன் பல் த்த ப றன்றன்ைன" (ேதவா.751,10);

   6.  ம்பன்; mischievous person.

     "பந்  ப த் த் ல் பற் க் ரிப் ப றன் ப ெசய் ம்" ( வ். ெபரிய . 10,7,5.);

     [ப  + அன்]

     'அன்' ஆண்பா .

ப

ப  paṭiṟi, ெப. (n.)

   வஞ்சக ள்ளவள்; deceitful woman.

     "ெபாக்கங்கேள ேப ம்...ப இ" ( வாச. 7,5);"

     [ப  + இ] 'இ' ெபண்பால் ஒ ைம

ப றன் = ஆண்பால்

ப  = ெபண்பால்
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ப

ப  paṭiṟu, ெப. (n.)

   1. ெபாய் ( ங்.);; lying, falsehood.

   2. வஞ்சைன ( வா.);; deceit, fraud.

     "ப லவாஞ் ெசம்ெபா ள்" ( றள். 91);

   3. அடங்காத்தனம்; unruliness, lawlessness.

   4.  ம் ; mischief.

     "ப  பல ெசய் ' ( வ்.ெபரியாழ். 3, 2, 6);

   5.  ட்  ( ங்.);; stealth.

   6. கள ப் ணரச்் ; clandestine union.

     "ேம ம் ப வேவம்" ( க்ேகா. 390.);

   7.ெகா ைம; Guetty, wickedness

     "ஊராண்ைமக் ெகாத்த ப ைடத் " (க த்.89.);

ப னம்

ப னம்1 paṭiṉam, ெப. (n.)

   1. ேமன்ைம

 excellence, pre-eminence.

   2. பக் வம்

 fitness, propriety.

   3. ெவற் ; victory achievement.

     [ப  → ப னம்]

 ப னம்2 paṭiṉam, ெப. (n.)

கல்  (நாஞ்.);

 Learning.

     [ப  → ப னம்]

ப ர்ப ர்

ப ரப் ர ்paṭīrpaṭir, ெப. (n.)

   ஒர ்ஒ க் ப் ச ்ெசால்; an onomatopoetic term.

     "ேநேர ரக்்க ேவைல ப ரப் ெரன" ( ப். 449.);

ப ரம்

ப ரம் paṭīram, ெப. (n.)

   1. சந்தனம் ( டா.);; sandalwood.

   2.  வப்  ( ங்.);; red or rudd colour.

   3. வ ; (யாழ்.அக.);

 belly.

   4. உயரம் (யாழ்.அக.);;   5. வயல்; (யாழ்.அக.);

 field

   6. ஊைதக் றான ேநாய் (யாழ்.அக.);; disease due to windy humour.

   7. க ங்கா ; blackwood.

     [ப  → ப ரம்]
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ப ெரனல்

ப ெரனல் paṭīreṉal, ெப. (n.)

   ஒ க் ப் ; onom. expr. signifying a sudden crash or explosion.

     " தண்ட ட க ம் ப ெரன ெவ க்க" (தனிப்பா. 1,344, 61.);

     [ப ர ்+ எனல்]

ப னம்

ப னம் paṭīṉam, ெப. (n.)

   பறைவகள் பறக் ம் ைறகளிெலான் ; a birds flight.

     "ப னமண் லம்" (கா க.  ரிேலா.  றப் .6);

ப

ப 1 paṭutal,    6. ெச. . . (v.i.)

   1. உண்டாதல்; to come into existence.

     "ஈத ைசபட வாழ்தல்" ( றள். 231.);

   2. ேதான் தல்; to appear.

     "ப கட ெரஃகம் ப த் " ( .ெவ.7.16.);

   3. ேதான் தல்; to rise as a heavenly body.

     "ப ப யலேன பல்க ரச் ்ெசல்வன்" ( றநா. 34);.

   4. நிகழ்தல்; to occur, happen.

   5. மனத் ற்ேறாற் தல்; to strike one, occur to mind.

     'அப்ெபா ள் எனக் ப்பட்ட .'

   6.  த்தல் (யாழ்.அக.);; to blossom.

   7. ஒன்றன்  ஒன்  உ தல்; to hit or strike against;to touch,

     " கைண ப தேலா ம்" (கம்பரா. இந் ர த் வைத. 44);

   8. ெமாய்த்தல்; to swarm, as bees.

     "வண் பட மலரந்்த" ( றநா. 24);

   9. அகப்ப தல்; to be caught, as fishes, birds or other game to be entrapped, as rats.

     "பத்  வைல ற் ப ேவான் காண்க." ( வா. 3, 42.);

ப க்கைவ-த்தல்

ப க்கைவ-த்தல் paṭukkavaittal,    1. ெச.  ன்றா.  . (v.t.)

   1.  டக் ம்ப  ெசய்தல்; to lay down, as a child to sleep.

   2. ேதாற்க த்தல்; to overthrow, defeat.

   3.அ த்தல்; to ruin.

     [ப க்க + ைவ-,]

ப க்களம்

 
 ப க்களம் paṭukkaḷam, ெப. (n.)

   ப க் ம் இடம்; sleeping place, bed.

     [ப  + களம் = ப களம் → ப க்களம்.]

ப க்காங்ெகாள்ளி

ப க்காங்ெகாள்ளி paṭukkāṅkoḷḷi, ெப. (n.)

ப க்காளிமா  (அ .  ந்,788.); பாரக்்க; see {padukkali-mâdu.}

     [ப  → ப க்காம் + ெகாள்ளி ஒ.ேநா. பயந்தாங்ெகாள்ளி]
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ப க்காளி 
ேசடம்

 
 ப க்காளி ேசடம் paṭukkāḷi, ெப. (n.)

ப க்காளிப் பயல் பாரக்்க; see {padukkāli-p-payal.}]

     [ப  → ப க்காளி]

ப க்காளிப்பயல்

ப க்காளிப்பயல் paṭukkāḷippayal, ெப. (n.)

   1. ேபாக் ; rascal. (அ ட்பா, vi,  . தான்ெபற்ற. 5,707);

   2. ெபாய்யன்; (சங்.அக);

 liar.

     [ப க்காளி + பயல்]

பயல் = இ ஞன்

ப க்காளிமா

 
 ப க்காளிமா  paṭukkāḷimāṭu, ெப. (n.)

   ேவைலெசய்யாத மா  (ெகா.வ.);; a recalcitrant bull.

ம வ. ேகா ல்மா

     [ப க்காளி + மா ]

ப க்காளி

 
 ப க்காளி paṭukkāḷi, __,

ெப. (n.);

   கட் க்கைத; fable, story invented for a purpose.

     [ப க்காளி +  ேசடம்]

ேசடம் = skt

ப க்ெகனல்

 
 ப க்ெகனல் paṭukkeṉal, ெப. (n.)

ெபா க்ெகனல் பாரக்்க; an onam expression. see {podukkenal.}

     [ப க் + எனல்]

ப க்ைக

ப க்ைக paṭukkai, ெப. (n.)

   1. ப த்தல்; lying down.

   2. பாயல்; bed, bedding, couch, sleeping place, litter, lair.

   3. சரக்  டை்ட ேமல் நீரப்டா க்கத் ேதாணி ன ற் பரப் ம் ல் அல்ல  ஒைல ( ன்.);; straw or 
olas or boards placed in a boat to protect goods from the bilge water.

   4.தவசம் த யன ைவத்தற்  உத மா  அ ற் பரப் ய ெபா ள்; olas or straw laid down as a bed on 
which to place grain, tobcco, palmyra fruit, earthern ware, etc;

   5. பட்டைட; anvil.

   6.  ற் ரத்் ெதய்வத் ன் ெபா ட்  ஒ  நாளில் ெகாண்டாடப்ப ந் ழா; (GTh.D. 1.117.);; one day 
festival opp. to {kodai}

   7.  ெதய்வங்க க்  ன் இ ம் பைடப்  (நாஞ்.);; offerings laid before a deity.

     [ப  → ப க்ைக]
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ப க்ைகப்பத் ய
ம்

 
 ப க்ைகப்பத் யம் paṭukkaippattiyam, ெப. (n.)

   ம ந் ண் ம் காலத் ல் ணரா த்தல்; not having sexual intercourse, (in certain period for the patients.);

     [ப க்ைக + பத் யம்]

ப க்ைகப்பற்

ப க்ைகப்பற்  paṭukkaippaṟṟu, ெப. (n.)

   1. மணக்ெகாைட; dowry;

     'தன் ராஜ்யத்ைத அவரக் க் ப் ப க்ைகப்பற்றாக் ' (ஈ ,4,1,5.);

   2. அந்தப் ரம்; women's apartment in a palace, zenana.

     "நாங்கள் ப க்ைகப் பற் ல் உள்ேளாம்." (ஈ , 4,8,1.);

     [ப க்ைக + பற் ]

ப க்ைகப் ண்

 
 ப க்ைகப் ண் paṭukkaippuṇ, ெப. (n.)

   ெப ங் ைடயால் ேநாயாளிக்  உண்டாம் ண் (M.L.);; bed-sore.

     [ப க்ைக +  ண்]

ப க்ைகமரம்

 
 ப க்ைகமரம் paṭukkaimaram, ெப. (n.)

   ேதாணி ற் பண்டங்கைள ைவக் மா  அைமக் ம் பலைக; boards laid loosely under the cargo of a boat.

     [ப க்ைக + மரம்]

ப க்ைகயைற

 
 ப க்ைகயைற paṭukkaiyaṟai, ெப. (n.)

   பள்ளியைற; bedroom.

     [ப க்ைக + அைற]

ப க்ைக லக்கல்

 
 ப க்ைக லக்கல் paṭukkaivilakkal, ெப. (n.)

    ணரச்் ந்  ல தல்; not having copulation.

     [ப க்ைக +  லக்கல்]

ப க்ைக

 
 ப க்ைக  paṭukkaiviṭu, ெப. (n.)

ப க்ைகயைற ( ன்.); பாரக்்க; see {padukkaiy-arai.}

     [ப க்ைக +  ]

ப கட்ைட

ப கடை்ட paṭukaṭṭai, ெப. (n.)

   1. உலரந்்த மரத் ண்  ( ன்.);; dead stump of tree, dry log,

   2. பயனில்லாத ழவன் அல்ல  ழ  (யாழ்ப்);; old person, fit for nothing.

     [ப  + கடை்ட]
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ப கண்

ப கண் paṭukaṇ, ெப. (n.)

ப  கண்ணி பாரக்்க; see, {padu-kaņņi. }

     "ப கண் ம் ெகாக் வா ம் உட்பட நிைற" (s.l.l.ii, 157.);

     [ப  + கண்]

ப கண்ணி

ப கண்ணி paṭukaṇṇi, ெப. (n.)

   அணிகலனிற் ெகாக் வாய் மாட்டப்ப ம் உ ப் ; the eye in which the hook of an ornament is fastened.

     "ெகாக்  வா ம் ப கண்ணி ம் ேபாேல" ( வ்.ெபரிய . 5,4,7. வ்யா.);

     [ப  + கண்ணி]

     [P]

ப கர்

ப கர1் paṭukar, ெப. (n.)

   இ ந்ேத ம் வ  ( ங்.);; path of ascent and descent.

     "ஆரிப்ப கரச் ் லம் " (மைலப . 161);

   2. பள்ளம் ( வா.);; pit, hole, hollow.

     "தான் ம் ப கர ் ழ்த்தான்" ( ற்றா, தல,  ட்பகந்த. 16.);

   3. நீரந்ிைல ( ங்.);;     "தத்  நீரப்்ப கர"் ( ைசப். க ர.்8,9);

 tank.

   4. வயல் ( ன்.);; rice field.

   5. ம தநிலம்; agricultural tract.

     " ம்ப கரப்் பகட் னங்கள்" (காஞ் ப் .  நாட் . 131.);

     [ப  + ப கா]

 ப கர2் paṭukar, ெப. (n.)

   ஒ  சா ; a caste.

க. படக

ப கல்

ப கல் paṭukal, ெப. (n.)

ப கர1், பாரக்்க; see {padugar,}

     " ம்ப கல் ளவாைள பா ம்" (ேதவா.82,2.);

     [ப கர ்→ ப கல்]

ப கலம்

 
 ப கலம் paṭukalam, ெப. (n.)

   அைடமான ஆவணம் (நாஞ்.);; hypothecation bond.

     [ப  + கலம்]

ப கலம்ப ைச

 
 ப கலம்ப ைச paṭukalampalicai, ெப. (n.)

    ரை்வ நி ைவ ன் வட் க்காகக் க்கப்ப ம் அ கத் ரை்வ (நாஞ்.);; extra cess on land levied in lieu of 
interest on arrears of revenue.

     [ப கலம் + ப ைச]
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ப கள்ளம்

 
 ப கள்ளம் paṭukaḷḷam, ெப. (n.)

   ெப ேமாசம்; gross fraud.

     [ப  + கள்ளம்]

ப கள்ளன்

 
 ப கள்ளன் paṭukaḷḷaṉ, ெப. (n.)

   ேபாக் ; clever, rogue. ruffan A villain.

     [ப  + கள்ளன்]

ப களம்

ப களம் paṭukaḷam, ெப. (n.)

   1. ேபாரக்்களம்; battle-field

     "உலக ேபத் ம் ப களங் கண் ." ( வக.17.);

   2. ெதாந்தர ; trouble, mischief

உன் ப களம் என்னாற் ெபா க்க யா '

     [ப  + களம்]

 ப களம் paḍugaḷam, ெப. (n.)

   ெபான்னர ்சங்கர ் ழா ன் ஒ  ; a feature of Ponnar Sankar function.

     [ப +களம்]

ப கள

 
 ப கள  paṭukaḷavu, ெப. (n.)

     ட்  ெப ேமாசம்; theft circumvention, gross fraud.

ப களி

ப களி paṭukaḷi, ெப. (n.)

   1.  ம ழ்ச் ; excessive joy.

     "ப களி வண்டாரப்்ப" ( .ெவ.ஒ . 17.);

   2. ெப ஞ்ேச ; deep mire or slough.

     [ப  + களி]

ப கா

ப கா  paṭukāṭu, ெப. (n.)

   1. மரங்கள் ஒ ேசர ந்த கா , ( வ்.  ப்பா. 6,95; all fallen forest with trees.

   2.  கா  ( டா.);; burning ground.

     "ப காட்டகத் ெதன்  ேமார ்பற்ெறா ர"் (ேதவா. 879.6);

     [ப  + கா ]

ப கா ட-த்தல்

ப கா ட-த்தல் paṭukāṭukiṭattal,    3. ெச. . . (v.i.)

   ஒ ேசர ந்த மரங்கள் ேபாலச ்ெசயலற் க் டத்தல்; to lie down on the ground motionless, as fallen trees.

     "பறைவ ன் கணங்கள்…. ப கா  டப்ப" ( வ். ெபரியாழ். 3,6,8);

     [ப கா  +  ட-,]
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ப கா நில்-தல் 
(ப கா  நிற்றல்)

ப கா நில்-தல் (ப கா  நிற்றல்) paṭukāṭuniltalpaṭukāṭuniṟṟal,    14. ெச. . . (v.i.)

ப கா  ட-, பாரக்்க; see {padukådu-kida-,}

     "பரிந்  ப கா  நிற்ப" ( வ். இயற். 4, 45.);

     [ப கா  + நில்]

ப காய்ச்

ப காய்ச்  paṭukāycci, ெப. (n.)

   1. ம காம் ப் ைக ைல; tobacco growing as an after-crop on the old stamps.

   2. ம ப் ர  ெதரியாதவன்; uncivil person. as one of low extraction.

     [ப  + காய்ச் ]

ப காயம்

ப காயம் paṭukāyam, ெப. (n.)

   1. இறப்ைப ைளக் ம் காயம்; fatal wound.

     [ப  + காயம்]

ப காரம்

 
 ப காரம் paṭukāram, ெப. (n.)

   ெவண்காரம். (சங்.அக);; borax.

ஒேநா. ப காரம்

க. ப கார

     [ப காரம் → ப காரம்]

ப கால்

ப கால்1 paṭukāl, ெப. (n.)

   1. ப

     'ெசஞ் ட் ட் ைகச ் ைதச் வரப்் ப கால்'(ெப ங். உஞ்ைசக் 40, 316.);

   2. ேமகைல; {mégalai,}

 a girdle.

     "ஏணிப்ப கால்" (பரிபா. 10, 11.);

     [ப  + கால்]

 ப கால்2 paṭukāl, ெப. (n.)

   ஏணி; ladder.

     'ஏ தற் - ப கால்' ( வக. 2872.);

     [ப  + கால்]

ப

 
 ப  paṭuki, ெப. (n.)

   ப க்காரம் (யாழ்.அக.);; alum.

க. ப

     [ப க்காரம் → ப ]

ப டங்

 
 ப டங்  paṭukiṭaṅku, ெப. (n.)

ப  பாரக்்க; see {padu-kul}

     [ப  +  டங் ]
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ப ைட

ப ைட paṭukiṭai, ெப. (n.)

   1. ேநாய் யால் எ ந் க்க யாத நிைல; being bed-riddun.

   2. தன்ெனண்ணம் நிைறேவறப் ஒட்டாரமாகப் ப த் க் டக்ைக; sitting protest.

     'பணங் ெகா த்தால் தான் ேபாேவன் என்  அவன் ப ைடயாய்க் டக் றான்.'

     [ப  +  ைட]

ப ழவன்

 
 ப ழவன் paṭukiḻvaṉ, ெப. (n.)

   ெதாண்  ழவன்; very old man.

     [ப  +  ழவன்]

ப

 
 ப  paṭukuṭi, ெப. (n.)

   ெக  (யாழ்.அக.);; ruined.

     [ப  +  ]

ப ைலப்ப -தல்

ப ைலப்ப -தல் paṭukulaippaṭutal,    20. ெச. . .  (v.i.)

   ெநஞ் ல ண்  தல்; to fall from a blow on the chest.

     "அந்த ஸ்வாதந்தரய்ம் ெபா க்கமாட்டாேம ப ைலப் பட்டாற்ேபாேல" (ஈ . 331, பக். 74.);;

     [ப ைல + ப -,]

ப ைலய -த்தல்

ப ைலய -த்தல் paṭukulaiyaṭittal,    4. ெச. ன்றா .  (v.t.)

   ெசயலறப் பண் தல்; to make one helpless.

     "ெபண்கைளப் ப ைலய க் ங் ஷ்ணைனப் ேபாேல" ( வ்.  ப்பா. 12, 134, வ்யா);;

     [ப ைல + அ -,]

ப

ப  paṭukuḻi, ெப.  (n.)

   ெப ங் ; Pit fall, kheda, as for catching elephants.

     "ப கள் கல் தல்பாரத் ்தஞ் " (ப ெனா.  ங். 36.);;

ம. ப

     [ப 2 +  ]

ப றவன்

ப றவன் paṭukuṟavaṉ, ெப.  (n.)

   ெப ம்பாசாங் க்காரன்; knavish, tricky fellow.

     [ப 3 +  றவன்]

ப ைக

ப ைக paṭukai,    1. ஆற்ேறாரத்  நிலம்; land on the banks of a river fit for cultivation.

   2. நீரந்ிைல; reservoir of water.

     "பைழய பா ர ப்ப ைகேமல்" ( ப் . 493.);;

     [ப கர1் → ப ைக]

1128

www.valluvarvallalarvattam.com 1128 of 19068.



ப ைகயாமணக்

 
 ப ைகயாமணக்  paṭukaiyāmaṇakku, ெப.  (n.)

ஆற்றங்கைரகளி ம் மற்ற நீர்

   நிைலகளின் ஓரங்களி ம் ைள ம் ஆமணக்  (சா.அக.);; castor plant growing in river side or in places 
stagenant water.

     [ப ைக + ஆமணக் ]

ப ெகாைல

ப ெகாைல paṭukolai, ெப.  (n.)

   ெகா ங் ெகாைல; cruel murder.

     "அ ல ம் ப ெகாைல ப வேத" (தக்கயாகப், 82.);;

     [ப 3 + ெகாைல]

ப ெகாைலக்கார
ன்

ப ெகாைலக்காரன் paṭukolaikkāraṉ, ெப.  (n.)

   ெகா ங்ெகாைல ெசய்ேவான்; Cold-blooded murderer; assassin.

     'நீரை்ம ேகடனான அப்ப ெகாைலக்காரனால்' (ஈ , 10, 3,1);;

     [ப ெகாைல + காரன்]

ப ட்

ப ட்  paṭucuṭṭi, ெப.  (n.)

   1.  ந்த அ க் ரை்ம ள்ளவ-ன்-ள்; a very smart or highly intelligent fellow.

   2.  ந்த ம் த் தன ள்ள-வ-ன்-ள்.

 a very mischievous youth.

     [ப 3 +  ட் 2]

ப ரணம்

ப ரணம் paṭucūraṇam, ெப.  (n.)

   1. ம ந் த் ள்; compound medicinal powder made by calcining some, and pulverising the ingredients.

   2.  நாசம்; total destruction.

     [ப  +  ரணம்]

ரணம் = Skt.

ப ல்

ப ல் paṭucūl, ெப.  (n.)

    ரந்்த க ப்பம்; advanced pregnancy.

     "ப லாலயர் ற்றாள்" (ெகாக்ேகா. 4, 46.);;

     [ப 1 +  ல்]

ப ைள

ப ைள paṭucūḷai, ெப.  (n.)

   வட்டமாய் அைமக்கப்ப ம் காளவாய்; circular kiln.

     [ப 1 +  ைள]
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ப ஞா

ப ஞா 1 paṭuñāyiṟu, ெப.  (n.)

   1. மைற ம் க ரவன்; setting sun.

   2. மாைல ல் உண்டா  நள்ளிர ல் நீங் ந் தைலேநா  ( வரட.்);; headache which begins at sunset and 
ceases only after midnight.

க. ப ேநச  ம. ப ஞா

     [ப  + ஞா ]

 ப ஞா 2 paṭuñāyiṟu, ெப.  (n.)

   மண்ைட ல் ஊைதயால், மாைல ல் ஏற்ப ம் ஒ வைகத ்தைலவ ; a kind of head ache severity in the 
evening. (சா.அக.);;

     [ப  + ஞா ]

ப த்த

 
 ப த்த  paṭuttaṭi, ெப.  (n.)

    ட் த் தனம் ( ன்);; rudeness, sauciness, impertinence.

     [ப  + த ]

ப த்த நியாயம்

 
 ப த்த நியாயம் paṭuttaṭiniyāyam, ெப.  (n.)

   ேநரை்மயற்ற ஞாயம் ( ன்.);; unfair reasoning.

     [ப த்த  + நியாயம்]

ப த்தநிலம்

ப த்தநிலம் paṭuttanilam, ெப.  (n.)

   தளப்ப த் ய நிலப்ப  ( வக. 113, உைர.);; paved floor.

     [ப  → ப த்த + நிலம்]

ப த்தல்

ப த்தல் paṭuttal, ெப.  (n.)

ப த்தேலாைச பாரக்்க; see {paduttal-6$ai,}

     "எ த்தல் ப த்தன தல்" ( ரேசா. சந் ப். 4.);;

     [ப 2 → ப த்தல்]

ப த்தேலாைச

 
 ப த்தேலாைச paṭuttalōcai, ெப.  (n.)

   தாழப் ப க்கப்ப ம் ஒ ;      [ப த்தல் + ஓைச]

ப த் -தல்

ப த் -தல் paṭuttutal,    5. ெச. ன்றா.   (v.t.)

   1. ன்பஞ்ெசய்தல்; to cause to suffer, to put to trouble; to put under pressure.

     "தாம் என்ைன இத்தைனேபா  ப த் ன ைமயாேல" ( வ்.  ெந ந் 21, பக், 188);;

   2. அைடயச ்ெசய்தல்; to cause to get.

   3. உண்டா தல்; to effect, bring into existence.

     [ப 1 → ப த் -,]

ப த் வம்

ப த் வம் paṭuttuvam, ெப.  (n.)

   1. வ ைம; strength.

   2.  றைம; skill, ability.

     [ப  → ப த் வம்]
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ப த

 
 ப த  paṭutaṭi, ெப.  (n.)

   பட் ப்ேபான ெகாம் ; dead stick or branch.

   இந்தப் ப த ைய நம் க் கட ேல ேபா ேறாம். (யாழ்ப்);;     [ப  + த ]

ப தண்டம்

 
 ப தண்டம் paṭutaṇṭam,  ெப.  (n.)

    வணக்கம் ( ன்.);; profound reverence.

     [ப  + தண்டம்]

ப தண்

 
 ப தண்  paṭutaṇṭu, ெப.  (n.)

    வா  தண்  (இ.வ.);; poles for carrying temple vehicles.

     [ப  + தண் ]

ப தம்

ப தம் paṭutam, ெப.  (n.)

    த் வைக; a kind of dance.

     "பாட ைசேகாள் க  ப தம் பல ம் ப ல்வார"் (ேதவா. 528, 3,);;

     [ப தம் → ப தம்]

ப தா

ப தா paṭutā, ெப.  (n.)

   1.  ைரச் ைல; curtain, screen, veil.

   2.  ைல; covering as for a vehicle.

   3. ஒ க் டம் ( ன்.);; shelter.

     [படம் → (ப தம்);; → ப தா]

ப தாமைர

 
 ப தாமைர paṭutāmarai, ெப.  (n.)  

படரத்ாமைர (சங்.அக.);; பாரக்்க: see {peartāmarai.}

ப தாறல்

 
 ப தாறல் paṭutāṟal, ெப.  (n.)

   நின்ற நிைல ேல பட் ப்ேபான ப ர ்(இ.வ.);; crop decayed while standing.

     [ப  + தா  → தாறல்]

ப மம்

 
 ப மம் paṭuturumam, ெப.  (n.)

ெவள்ேவல் (மைல.);; பாரக்்க; see {welvel} panicled babul.]

ப ேதவ யாள்

 
 ப ேதவ யாள் paṭutēvaṭiyāḷ, ெப.  (n.)

ளங்  ெபயர ் ைல மகள்:

 notorious strumpet.

     [ப  + ேதவரஅ் யாள்]
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ப நஞ்சன்

 
 ப நஞ்சன் paḍunañjaṉ, ெப. (n.)

   ெகா ய பைகவன்; a deadly foe.

     [ப  + நஞ்சன்]

ப நஞ்

 
 ப நஞ்  paṭunañcu, ெப.  (n.)

   ெகா ய நஞ்  ( ன்.);; deadly poison.

     [ப  + நஞ் ]

ப நாய

 
 ப நாய  paṭunāyaki, ெப.  (n.)

   பாற்ேசாற்  என் ம் ைக; guttla parcha, rubber plant. (சங்.அக.);;

     [ப  + நாய ]

ப நா

 
 ப நா  paṭunāyiṟu, ெப.  (n.)

ப ஞா . பாரக்்க, see {paduñāyiru. }

     [ப  + நா ]

ப நின்தைன

ப நின்தைன paṭuniṉtaṉai,  ெப.  (n.)

   ெப ம் ப  (இ.வ.);; wicked calumny.

     [ப 3 + நிந்தைன]

நிந்தைன =Skt.

ப நிலம்

ப நிலம் paṭunilam, ெப.  (n.)

   1. பாைல நிலம்; desert, water less tract.

   2,  கா ; crematorium; burning-ghat.

   3. ேபாரக்்களம்; battle-field.

     [ப  + நிலம்]

 ப நிலம்   2  paṭunilam,

    ைலயா நிலம் (R.T.);; barren tract of land .

ம வ: கறண்ைடநிலம், பாழ்நிலம்

     [ப  + நிலம்]

ப நீலம்பற்றைவ-
த்தல்

ப நீலம்பற்றைவ-த்தல் paḍunīlambaṟṟavaittal,    3. ெச. ன்றா. . (v.t.);    ற்றத்ைத இட் க்கட் ச ்
ெசால் தல் (நாஞ்.); to blacken by false accusations.

     [ப நீளம் → ப நீலம் + பற்றைவ-,]

சர தல் என்றாற்ேபால் ெபாய்கைள ஒன்றன் ன் ஒன்றாகத் ெதாடரந்்  ெசால் தல்.

ப நீ

 
 ப நீ  paṭunīli, ெப.  (n.)

   ெப ஞ்ெசயல் ெவற் க்காரி; ( ன்.);; a hard hearted woman a very impudent woman.

     [ப  + நீ ]
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ப கம்

ப கம் paṭunukam, ெப.  (n.)

   அரசாட் ப் பாரம்; the yoke of sovereignty.

     "ப நீக் ம் ப கம் ண்ட" (ெப ங். வத்தவ. 2, 9);;

     [ப  +  கம்]

ப ெந ப்

ப ெந ப்  paṭuneruppu, ெப.  (n.)

   1. ெகா ந் ; fierce or destructive fire.

   2. ெகா யவன்; wicked person.

     [ப  + ெந ப் ]

ப ெந

 
 ப ெந  paṭuneṟi, ெப.  (n.)

   ேம பள்ளமான வ ; rough or rugged way.

     [ப  + ெந ]

ப பட்

ப பட்  paṭupaṭci, ெப.  (n.)

   ஐம் ள் ல் மா  உரிய காலத் ல் வ ழந்த பறைவ (ேசா ட. ந். 104);; bird in {pañcapațci-
cāstiram} believed to lose its influence on particular days.

     [ப  + பட் ]

ப பயல்

ப பயல் paṭupayal, ெப.  (n.)

   1.  றைமயான வன்; clever boy.

   2.  ட்டன்; scamp.

     [ப  + பயல்]

ப பழம்

ப பழம் paṭupaḻm, ெப.  (n.)

   1. ப த்த பழம் (யாழ்.அக.);; ripe fruit.

   2. ேபாக் ரி ( ன்.);; thorough rogue.

     [ப  + பழம்]

ப ப

 
 ப ப  paṭupaḻi, ெப.  (n.)

   ெகா ய செ்சயல்; heinous crime, great offence, flagrant wrong.

     [ப  + ப ]

ப பள்ளி

ப பள்ளி paṭupaḷḷi, ெப.  (n.)

   வரிக் த்  வைக ( லப். 3, 13, உைர);; a masquerade dance.

     [ப  + பள்ளி]

ப பைன

ப பைன paṭupaṉai, ெப.  (n.)

   காய்க் ம் பைன; fruit bearing palm.

     "ப பைன யன்னர ்பலரந்சச் வாழ்வார"் (நால . 96.);;

     [ப  + பைன]

ப பாடர்

ப பாடர ்paṭupāṭar, ெப.  (n.)

    டாப் ைடயவர;் importunate or obstinate persons.

     'ப பாடரான உங்க க்  நான் எத்ைதச ்ெசால் வ  (ஈ  5, 6, 4.);;

     [ப  + பாபர]்
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ப பாதகன்

ப பாதகன் paṭupātakaṉ,  ெப.  (n.)

ப பா  பாரக்்க; see {padu-pai}

     "ப பாதகனவன் ெகா ங் ேகா ன  ெவம்ைம" ( ரேபாத. சந். 3, 28.);;

     [ப  + பாதகன்]

பாதகன் = Skt

ப பா

ப பா  paṭupāti, ெப.  (n.)

   சரிபா ; just half.

     "அ ப்பம் ல்லாய் ப பா  ேபாக" (சரவண. பண . 144.);;

     [ப  + ப ]

ப பாைல

 
 ப பாைல paṭupālai, ெப.  (n.)

   நரிப்பாைல (சா.அக.);; ape flower.

     [ப  + பாைல]

ப பா

ப பா 1 paṭupāvi, ெப.  (n.)

    கக் ெகா யவன்; heinous sinner.

     "ப பா கடக்ற ெமன்னிெலந் நா  ம க டமாம்" (அறப். சத. 44.);;

     [ப  + பா ]

பா  = Skt.

 ப பா 2 paṭupāvi, ெப.  (n.)

   1. வழைல ப் ; alchemical salt.

   2. ெகாைலக் மஞ்சாத ெகா யன்; murderer who never hesitates to kill (சா.அக.);;

     [ப  + பா ]

ப ரளி

 
 ப ரளி paṭupuraḷi, ெப.  (n.)

பசை்சப்ெபாய்:

 a flagrant lie, a malicious accusatism.

     [ப  +  ரளி]

ப ெபாய்

 
 ப ெபாய் paṭupoy, ெப.  (n.)

    வ மான ெபாய்; an audacious lie.

     [ப  + ெபாய்]
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ப ெபா ள்

ப ெபா ள் paṭuporuḷ, ெப.  (n.)

   1.  ைதயல்; buried treasure.

     "ப ெபா ள் ெவௗ ய பாரப்்பான்" ( லப். 23, 102.);;

   2.  யாய்த் ேத ய ெபா ள்; amassed wealth.

     "இ ெபா ளா ம் ப ெபா ளா ம்" ( லப். 23, 128.);; 

   3. நிகழ்வ ;  that which happens.

     "ப ெபா  ணாந்தவப் பரமன்" (கம்பரா.  வவ. 7.);;

     [ப 1 + ெபா ள்]

ப ெபா

 
 ப ெபா  paṭupoḻutu, ெப.  (n.)

   மாைல ேநரம் (ெகா.வ.);; sunset.

ம வ. சா ங்காலம்

     [ப  + ெபா ]

ப ேபார்

ப ேபார ்paṭupōr, ெப.  (n.)

   1.  த ல் அ வைடயா  மற்றக்க ரக் ம் அ க்கப் ப ம்வைர களத் ல க்கப் ெபறாத தவசக் 
கற்ைறகள் (WG);; sheaves of corn cut and kept unthreshed till the whole field is reaped.

   2.  ரர ் யாய்ப் பட்  ழ்தற் ம் காரணமான ெகா ம்ேபார;் a war involving heavy loss of lives.

     [ப  + ேபார]்

ப மரம்

 
 ப மரம் paṭumaram, ெப.  (n.)

   பட்டமரம்; dead tree.

     [ப  + மரம்]

ப மைல

ப மைல paṭumalai, ெப.  (n.)

ப மைலப் பாைல பாரக்்க; see {padumalai-p-pālai.}

     "ப மைல நின்ற பயங்ெக  யாழ்" ( றநா. 135.);;

     "ப மைல நின்ற நல்யாழ் வ நரம் " (நற். 139.);;

     [ப  + மைல]

ப மைலப்பாைல

ப மைலப்பாைல paṭumalaippālai, ெப.  (n.)

   1. பாைலயாழ்த் ற வைக; (mus.);; a secondary melody type of the {pālai} class.

     'ப மைலப் பாைல நிைலெபற்ற.....  ய யாைழ' ( றநா. 135, உைர.);;

   2.  ஞ் யாழ்த ் றவைக ( ங்.);; [ப மைல + பாைல]

ப ச்

ப ச்  paṭumuṭiccu, ெப.  (n.)

   1. ெகட்  ச் ; இ க்கமான ச் ; hard knot.

   2.  தந் ரம்; intricate plot or scheme.

     [ப 3 +  ச் ]

ஒ கா: ப + ச்
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ப ைட

ப ைட paṭumuṭai, ெப.  (n.)

   தாேன இறந் பட்ட லங் களின் ஊன்; flesh of animals which died a natural death.

     'தக ைடேயா ண்ணாப் ப ைட ன்பாரக்் ' (நீலேக , 332, உைர.);;

     [ப  +  ைட]

ப தலாக

ப தலாக paṭumutalāka,  ெப.  (n.)

   தானாக ைளக் ம் த் ; spourting seed without one's effort.

     ' ப்ைப ன் கண் ப தலாக எ ந்த ைர ன ' ( றநா. 159, உைர.);;

     [ப ' +  தல்]

ம வ. தப் தல்

ப ைற

ப ைற paṭumuṟai, ெப.  (n.)

   ஒ ப் க் கட்டணம்; fine, penalty.

     "ஆடகப் ெபான்னி ம் மள னியன்ற பாைவயா ம் ப ைற" (ெப ங். உஞ்ைசக். 40, 373.);;

     [ப  +  ைற]

ப ேமாசம்

ப ேமாசம் paṭumōcam, ெப.  (n.)

   1. ேமாசம்; grass fraud.

   2. ெப ங்ேக ; extreme danger.

   3. ெப ந்தவ ; grievous mistake.

     [ப  + ேமாசம்)]

ப வக்கால்

 
 ப வக்கால் paṭuvakkāl, ெப.  (n.)

ப வம் (நாஞ்.);; பாரக்்க, see {paduvam}

     [ப வம் + கால்]

ப வங் ைர

 
 ப வங் ைர paṭuvaṅārai, ெப.  (n.)

    ைர வைக (யாழ்.அக.);; a kind of greens.

     [ப வன் +  ைர]

ப வைச

 
 ப வைச paṭuvacai, ெப.  (n.)

ெப ம் ப செ்சால்:

 unbearable reproach, scandal, disgrace.

     [ப  + வைச]

ப வஞ்சைன

ப வஞ்சைன1 paṭuvañcaṉai, ெப.  (n.)

   ெப ேமாசம்; gross fraud.

     [ப  + வஞ்சைன]

 ப வஞ்சைன2 paṭuvañcaṉai, ெப.  (n.)

    ம் அ ைக ( ன்);; destruction, complete disappearance, as of a disease.

     [ப  + வஞ்சைன]
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ப வ பட்டவன்

ப வ பட்டவன் paṭuvatupaṭṭavaṉ, ெப.  (n.)

    ன்பம் அைடந்தவன்; miserable person, one who has suffered much.

     [ப 1 → ப வ  + பட்டவன்]

ப வநாய

 
 ப வநாய  paṭuvanāyaki, ெப.  (n.)

பாற்ெசாற்  (மைல.);; பாரக்்க, see {parcorri.}

     [ஒ கா. ப வன் + நாய  → ப வநாய ]

ப வம்

ப வம் paṭuvam,  ெப.  (n.)

   ேசற்  நிலம்; slushy field.

     [ப 1 + ப வம்]

ப வன்

ப வன் paṭuvaṉ, ெப.  (n.)

   1. கள் ற்ேபான் ( வா.);; toddy seller.

   2. ஒ வைகப் ண்கட் ; boil, abscess.

     "வ ற் வ  ப வன் வர" ( ப் . 790.);;

   3. ப வங் ைர பாரக்்க, (யாழ்.அக.);; see {paduvan-kirai}

ம. ப வந்

ப வெனய்

 
 ப வெனய் paṭuvaṉey, ெப.  (n.)

   ெதாண்ைடப் ண் க் ம் ம ந் ெநய்; a preparation of ghee for sore throot.

     [ப வன் + ெநய்]

ப வா

 
 ப வா paṭuvā, ெப.  (n.)

படவா பாரக்்க; see {padavā.}

ப வாரி

 
 ப வாரி paṭuvāri, ெப.  (n.)

   அ வைடயான ன் உ ரந்்த ெநல் னின் ம் தாேன உண்டா ம் ப ர ்(R.T.);; spontaneous growth 
springing up from stray grains in the field harvest.

     [ப வாய்வாரி → ப வாவாரி → ப வாரி]

ப வான்

ப வான்1 paṭuvāṉ, ெப.  (n.). 

   ேமற் ; west, as the place of sunset, opp. to {eluvāņi}

     "எ வான் ெதாடங் ப் ப வான் மட் ம்" ( ன்.);;

     [ப  + வான்]

 ப வான்2 paṭuvāṉ, ெப.  (n.)

   அ ந்  ேபாவான்; one who will go to ruin.

     [ப  + வ் எ ரக்ால இைடநிைல + ஆன் ( );;]

1137

www.valluvarvallalarvattam.com 1137 of 19068.



ப

ப  paṭuvi, ெப.  (n.)

   1. கள் ற்பவள் ( டா.);; woman who sells toddy.

   2.  றள் வ ள்ள ெதா த்ைத; dwarfish maid-servant.

     " ஞ் ெசால்லாேளார ்ப " ( வக. 1653);;

   3. கற் ல்லாதவள்  ( டா.);; unchaste woman.

     [ப வன் → ப ] ஒேநா:  றவன் →  ற

ப ைனயன்

 
 ப ைனயன் paṭuviṉaiyaṉ, ெப.  (n.)

   ெப ந் ம்பன்; an extremely wicked man; a man full of malice.

     [ப  +  ைனயன்]

ப ப்

 
 ப ப்  paṭuvuppu, ெப.  (n.)

   தாேன உண்டாம் உப் ; natural salt.

     [ப  + உப் ]

ப ைவ

ப ைவ paṭuvai, ெப.  (n.)

   ெதப்பம் ( வா.);; taft, float,

     "பவத்தனிப் பரைவ....தானப் ப ைவையக் ெகா கடப் பரிதாம்" (ைவராக்.  ப. 18);;

ெத. படவ. க. பட . ம. பட  . படா

     [படைவ → ப ைவ]

பைட-த்தல்

பைட-த்தல் paṭaittal,    4. ெச. ன்றா. .  (v.t.)

   1. உண்டாக் தல்; to create, form, produce.

     "காத் ம் பைடத் ங் கரந் ம் ைளயா " ( வாச. 7, 12);;

   2. பரிமா தல்; to serve or distribute, as food to guests.

   3. ெதய்வங்க க் ப் பைடத்தல்; to ofter, as boiled rice, to gods or manes.

     'கட ட்  அ  பைடக்க ேவண் ம்' 

   4. ெபா ளிட் தல்; to acquire, secure.

     "ெபா ள் பைடப்பான் கற்ற ண்ணனேவ" ( வ். இயற்.  த், 8);;

   5. ெபற் த்தல்; to get, obtain.

     "உடம்  ம் பைடத்  ேனாேர" ( றநா. 18);;

   6. கலத்தல்; to mix.

     "அ ல் பைடக்கச ்சரக்்கைர" (s.i.i.iiii, 188.);;

   7. அ த்தல்; to thrash.

க. பெட

     [பைட → பைட-,]
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பைட

பைட2 paṭai, ெப.  (n.)

   1. தாைன; army.

     "பைட யங் கரவம்" (ெதால்.ெபா. 58);;

   2.  லப்பைட,  ப்பைட, நாட் ப்பைட, காட் ப்பைட,  ைணப்பைட, பைகப்பைட என்ற 
அ வைகப்பைட ( றள். 762, உைர.);; forces for the defence of a kingdom, of six kinds, viz., {mula-p-padai, kuli-p-
padai, nättup-padai, kāttu-p-paɖai, tuņai-p-paợai, pagaip-padai.}

   3.  ரள் (ெகா.வ.);; mob, rabble, croud.

   4. பரிவாரம்; relations and attendants.

     'அவன் பைடக க்  யார ்ேபாட்  ம்' 

   5. பைடக்கலம்; weapons, arms of any kind.

     "ெதா தைக ள் ம் பைடெயா ங் ம்" ( றள். 828.);;

   6. க ; instrument, implement tool.

     "ெசல்வத்ைதத் ேதய்க் ம் பைட" ( றள். 555.);;

   8. நல்ல , நற்காட் , நல்ெலா க்கம் என் ம் ப்ெபா ள் (jaina);; triad of excellent things.

     "பைட ன் ம்" ( வக. 2813.);;

   9.  கண்  ( ங்.);; a sledge like weapon, used in war.

   10. கலப்ைப ( ங்.);; ploughshare.

     "பைட ழ ெவ ந்த ெபான் ம்" (கம்பரா. நாட் . 7);;

பைடக்கப்பல்

 
 பைடக்கப்பல் paṭaikkappal,  ெப.  (n.)

   ேபாரக்்கப்பல்; man-of-war, frigate.

     [பைட + கப்பல்]

பைடக்கம்

 
 பைடக்கம் paṭaikkam, ெப.  (n.)

    னெவ ; (இ.வ.);; crackers.

உ . படா . ம. படக்

     [பைட → பைடக்கம்]

பைடக்க த்தர்

பைடக்க த்தர ்paṭaikkaruttar,  ெப.  (n.)

   பைடத்தைலவர;் commander of an army.

     "அரிய தன் பைடக்கரத்்த ெரன் " ( ப் . 2);;

     [பைட + க த்தர]்

பைடக்கலத்ெதா
ல்

பைடக்கலதெ்தா ல் paṭaikkalattoḻil, ெப.  (n.)

   ேபாரிற் பைடக்கலத்ைத நன்  பயன்ப த் ந்ெதா ல்; the art of handling weapons of war.

     'பைடக்கலத் ெதா லைமந்த ரைர ம்' ( றநா. 72 உைர.);;

     [பைடக்கலம் + ெதா ல்]
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பைடக்கலம்

பைடக்கலம்2 paṭaikkalam, ெப.  (n.)

   1. ேபாரக்்க  ( டா.);; weapons, arms.

     "பைடக்கலக் ரவன் ண்  ேபாத மள ல்" ( ைள. அங்கம். 12.);;

   2. எ பைட ( ன்.);; missile,

   3. எஃ  ( ன்.);; steel.

     [பைட + கலம்]

பைடக்கால்

 
 பைடக்கால் paṭaikkāl,  ெப.  (n.)

பைடக்காற் பலைக பாரக்்க ( ன்.);; see {padai-k-karpalagai.}

     [பைட + கால்]

பைடக்காற்பலைக

 
 பைடக்காற்பலைக paṭaikkāṟpalakai, ெப.  (n.)

   கலப்ைப ற் ெகா ைவச ்ேசரக்் ம் மரப்ப  ( ன்.);; the wooden part of the ploughshare to which the iron 
coulter is attached.

     [பைடக்கால் + பலைக]

பைடக் ழவன் 
க்கன்

பைடக் ழவன் க்கன் paṭaikkiḻvaṉciṟukkaṉ, பைட ள்ப ேவான்  ( லப். 8, 13, அ ம்.) பாரக்்க, see {padai-
y-ulpaduvön.}

     [பைடக் ழவன் +  க்கன்]

பைடக்

 
 பைடக்  paṭaikkuruvi,  ெப.  (n.)

   ெப ங் ட்டமாகச ்ேசரந்்  ரி ங் வைக; a species of bird living in flocks.

     [பைட +  ]

     [P]

பைடக் ழப்பம்

பைடக் ழப்பம் paṭaikkuḻppam, ெப.  (n.)

   1. ேபாரக்் ழப்பம் ( ன்.);; commotion of war.

   2. ேபார் ரர ்தைலவரக்்கடங்கா  ரி ம் கலகம்; mutiny.

     [பைட +  ழப்பம்]

பைடக்ேகாலம்

 
 பைடக்ேகாலம் paṭaikālam,  ெப.  (n.)

   ேபாரக்்ேகாலம் ( ன்.);; warlike costume or accoutrements.

     [பைட + ேகாலம்]

பைடகல்

 
 பைடகல் paṭaikal, ெப.  (n.)

   அ பாைற; a large stone slab on which boiled rice is mixed with various ingredients.

     [பைட + கல்]

பைட ட் -தல்

பைட ட் -தல் paṭaiāṭṭutal,    9. ெச. . .  (v.i.)

   பைடக்  ஆள் ரட் தல்; to raise an army.

     [பைட +  ட் ]
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பைடசச்னம்

 
 பைடசச்னம் paṭaiccaṉam, ெப.  (n.)

   ேபார் ரர ்( ன்.);; soldiers; troops.

     [பைட + சனம்]

சனம் = Skt.

பைடசச்ாத்

பைடசச்ாத்  paṭaiccāttu, ெப.  (n.)

   ேபாரப்்பைட ன் ட்டம்; collection of armies.

     "நடந்த  ெப ம் பைடசச்ாத் " ( வாலவா. 39, 20.);;

     [பைட + சாத் ]

சாத்  =  ட்டம்.

பைடசச்ால்

 
 பைடசச்ால் paṭaiccāl, ெப.  (n.)

   உழ சால் ( டா.);; furrow in ploughing.

     [பைட + சால்]

பைட = கலப்ைப.

பைடச்

 
 பைடச்  paṭaicci, ெப.  (n.)

   நீரக்் ஞ்சா; swallow root (சா.அக.);;

பைடச் க்கன்

பைடச் க்கன் paṭaicciṟukkaṉ,  ெப.  (n.)

பைட ள்ப ேவான் பாரக்்க ( லப். 8, 13, அ ம்.பக்.224);;see {paqaiyal paợuvõŋ.}

     [பைட +  க்கன]

பைடச் ள்ைள

பைடச் ள்ைள paṭaicciṟupiḷḷai, ெப.  (n.)

பைட ள்ப ேவான் ( லப். 8, 13, அ ம்);; பாரக்்க see {padai-y-ul paợuvõŋ.}

     [பைட +  ப் ள்ைள]

பைடசெ்ச க்

பைடசெ்ச க்  paṭaiccerukku, ெப.  (n.)

   தாைன ன் ரம் ( றள். அ , 78.);; high spirits of soldiers, military ardour.

     [பைட + ெச க் ]

பைடசாற் -தல்

பைடசாற் -தல் paṭaicāṟṟutal,    5. ெச. ன்றா. ,  (v.t.)

   ேபா க்கைழத்தல்; to challenge to battle.

     "வாசநீலங் க நீர ் வைள பைடசாற் வந் " ( வக. 1675.);;

     [பைட + சாற் ]

பைடெசய்-தல்

பைடெசய்-தல் paṭaiceytal,    2. ெச. . .  (v.i.)

   ேபார் ரிதல்; to carry on war.

     " றவ ேவந்  ெந ம்பைட ெசய்ய" (கல்லா. 23, 26);;

     [பைட + ெசய்-,]

பைடஞர்

பைடஞர ்paṭaiñar, ெப.  (n.)

   பைட ரர;் soldiers.

     "எ ற்பைடஞ ரிகன் த்தன் " ( . ெவ. 5, 6, ெகா .);;

     [பைட → பைடஞர]்
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பைடத்தம் ர்

 
 பைடத்தம் ர ்paṭaittampūr, ெப.  (n.)

   ேபாரப்்பைற வைக; kettle-drum.

     [பைட + தம் ர]்

பைடத்தைலத்ெதய்
வம்

 
 பைடத்தைலதெ்தய்வம் padai-t-talai-tteywam,  ெப.  (n.)

   பட்டணவர ் ன் க்கச ்ெசல்வதற் ன் ம் ந் ெதய்வம் தஞ்ைச); a sea-god {pattanawar} caste before 
setting out on a fishing expedition.

     [பைட + தைலத் ெதய்வம்]

பைடத்தைலவன்

பைடத்தைலவன் pagai-t-talaivan,  ெப.  (n.)

   அரசரக்் த் ைணயா ய ஐம்ேபராயத் ெதா வனா ய தாைனத்தைலவர ்(ேசனாப );; ( வா.);; 
( டா.);; captain, commandes, leader of troops.

     "ெப ம்பைடத்தைலவரக்் ப் ெப ஞ்ேசா  வ த் " ( லப்.2649);;

     [பைட + தைலவன்]

பைடத்தவன்

பைடத்தவன் padaittava),  ெப.  (n.)

   1. நான் கன்; brahma.

   2. க த்தா; agent.

   3. தந்ைத (யாழ்.அக.);; father.

   க. பெடதவ ;

பைடத் க் 
ேகாட்ெபயர்

பைடத் க் ேகாடெ்பயர ்padaittu-k-kotpeyer.  ெப.  (n.)

    த் ல் நட க்  இட் வழங் ம் ெபயர;் name assumed by an actor in a drama.

     "இவரக்் ப் பைடத் க் ேகாடெ்பயரி வான்" ( லப் 17, பக். 443);;

     [பைட + ெகாள் + ெபயர]்

பைடத் ைண

பைடத் ைண pagai-t-tunai   ெப.  (n.)

   1. ேபா த ; aid in battle.

   2. ேபாரில் உத ேவான்; ally in war.

     "பாண்டவர ்தங்கட ்கல்லாற் பைடத் ைணயாக மாட்டான்" (பாரத. வா ேதவன். 6.);;

     [பைட +  ைண]

பைடத் ெமா -
தல்

பைடத் ெமா -தல் padaittu-mol    2. ெச. ன்றா . (v.t.) 

   ஒன்றைன ஏ ட் ச ்ெசால் தல் (akap.);;  to concoat, make flase statements.

     'அவற்ைறச ்ெசய்யப்பட்டனவாக' (இைற. 12, 86.);;

     [பைடத்  + ெமா ]

பைடத்ேதான்

பைடத்ேதான் padaitor,  ெப.  (n.)

பைடத்தவன் ( டா.);; பாரக்்க, see {padaittawan}

     "பைடத்ேதான் மன்றவப் பண் லாளன்" ( றநா. 194,5);;

     [பைடத்தவன் → பைடத்ேதான்]
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பைட ரத் ம்ராச
ன்

 
 பைட ரத் ம்ராசன் padajturattum rāšan  ெப.  (n.)

   ெவ ப் ; nitre. (சா.அக.);;

     [பைட +  ரத் ம் + ராசன்]

பைடநர்

பைடநர ்padaina.  ெப.  (n.)

   தாைன ரர;் soldiers.

     "பைடநைரப் ப ரந்் " (ெப ங். இலாவாண. 8, 100.);;

     [பைட → பைடநர]்

பைடநாயகம்

பைடநாயகம் padai-nāyagam.  ெப. (n.)

   தாைனத்தைலைம (s.i.i. vii, 49.);; command of the army.

     [பைட + நாயகம்]

பைடநாள்

பைடநாள் paḍaināḷ, ெப.  (n.)

   பைடெய ச்  நாள்; the day expedition of an army.

     " நாள் பைடநாள் க நாெளன் " (ெப ங். இலாவாண. 2, 32.);;

     [பைட + நாள்]

பைடநிைல

பைடநிைல papal-nila,  ெப.  (n.)

   பைடயாளர ்மகளி டன் தங் டம் (ப ற் ப். 13, 21, உைர.);; barracks.

     [பைட + நிைல]

பைடப்பணம்

பைடப்பணம் padaj-p-panam,  ெப.  (n.)

   வரிவைக; (L.M.P.Tv. 40, A.B.);; an ancient tax.

     [பைட + பணம்]

பைடப்ப ஞ்

 
 பைடப்ப ஞ்  padai-p-pavயர,்  ெப.  (n.)

   பைடெயா ங்  ( ன்.);; battle array.

     [பைட + ப ஞ் ]

ப ஞ்  = Skt.

ப ஷ  → ப ஞ்

பைடப்பற்

பைடப்பற்  pagai-p-parru,  ெப.  (n.)

   1.பாைளயம்; military station.

   2. ேமகப்பைட(இ.வ.);; ringworm.

     [பைட + பற் ]

பைடப்ப யன்

 
 பைடப்ப யன் padaippariyan,  ெப.  (n.)

   ேபரா ட் ; fragrant sticky mallow. (சா.அக.);;

     [பைட + ப யன்]
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பைடப் யம்

 
 பைடப் யம் padalppiyam,  ெப.  (n.)

கட க் ப் பைடக்கப்ப ம் ெபா ள்கள் ( ரசாதம்);; offerings.

     [பைடப்  → பைடப் யம்]

இயம் = ெசால்லாக்க ஈ .

பைடப்

பைடப்  pagappu,  ெப.  (n.)

   1. பைடப் த் ெதா ல்; creation

     "பைடப்ெபா  ெக ப் க் காப்பவன் ரம பரம்பரன்" ( வ்.  வாய் 8, 4, 9);;

   2. பைடக்கப்பட்ட  (சங்.அக);; that which is created.

   3. ெப ைம; acquiring. possessing.

     "பைடப்ப ங் கற் னாள்" ( வக.555.);;

   4. ெசல்வம்; wealth.

     "வா ய ெப மநின் வரம் ல் பைடப்ேப" ( றநா. 22.);;

   5. காணிக்ைகயாகப் பைடத்தல்; (ெகா.வ);; offering of food as to a god.

   6. உண  பரிமா ைக (இ.வ.);; serving of food.

   7. கா ; forest.

     "கற்பகக் ேகா  ெகாண்டதைன ம் பைடப்ைப ம்" (தக்கயாகப். 655.);;

     [பைட → பைடப் ]

பைடப் வரி

பைடப் வரி pagappu-vari,  ெப.  (n.)

   இைசப் பாட் வைக ( லப். 74-ஆம் பாட் , உைர.);; a kind of musical composition in which all the various 
elements are represented.

     [பைடப்  + வரி]

பைடப்ேபயன்

 
 பைடப்ேபயன் padai-p-peyar,  ெப.  (n.)

    வைர; red gram. (சா.அக.);;

பைடப்ேபான்

பைடப்ேபான் padajopõp,  ெப.  (n.)

நான் கன் ( வா.);; {Nanmugan.}

     " வ ம் பைடப்ேபாற் பைடக் ம் பைழேயான்" ( வாச. 3, 13.);;

     [பைடப்  → பைடப்ேபான்]

பைட பண்டாரம்

பைட பண்டாரம் padai-paņḍāram.  ெப.  (n.)

   1. ேசைன ம் அதன் தளவாட ம் ( ன்.);; army and its appendages.

   2. அர யற் ற்றம்; dependants and servants.

     [பைட + பண்டாரம்]

பைடபண் -தல்

பைடபண் -தல் pada/-рапли-,    11. ெச. . .  (v.i.)

பைடெசய் - பாரக்்க; see {padai-Šey.}

     "பஞ்  ெகாண்டான் என் றவரி ந்  பைடபண்ணி அவரக்ைள நி த்த" (ேகா ெலா. 22.);;

     [பைட + பண் -,]
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பைடேபா-தல்.

பைடேபா-தல். paḍaipōtal,    9 ெச. . . (v.i.);   ேபாக்  ேபாதல்; to go on an expedition.

     "பைடேபான ேபய்" (தக்கயாகப் 241);;

     [பைட + ேபா-,]

பைடமடம்

பைடமடம் padai-magam,  ெப.  (n.)

   அறப்ேபார ்ெந னின் ம் மா ப ைக; violation of the laws of war, such as attacking those who flee, slaying 
the wounded, etc.

     "பைடமடம் படான் றர ்பைடமயக் ேன" ( றநா. 142);;

     [பைட + மடம்]

     [பைடமடம் என்ற ,  ரரல்லாதார ்ேம ம்,  ட்டார ்ேம ம் ண்பட்டார ்ேம ம் த்தார,் 
இைளயார ்ேம ம் ெசல் தல் (உைர .);;]

பைடம ர்

பைடம ர ்padai-mayi,  ெப.  (n.)

பாவாற் :

 brush or fibrous stick, used to clean and separate the threads of woof.

     "நாடா ரீ அல்ல  ற்பாத் த் ம் பைடம ர"்( சாரசா. 72);;

     [பைட + ம ர]்

பைடமரம்

 
 பைடமரம் padai-maram,  ெப.  (n.)

   ெநச க் க வைக (சங்.அக.);; weaver's beam, weaver's rod for arranging the warp.

     [பைட + மரம்]

 பைடமரம் paḍaimaram, ெப. (n.)

ெநய்த ணிையத ்த ல் ட்  ைவக்க உத ம்

 sola device to hold the cloth woven in handloom weaving.

     [பைட+மரம்]

பைடம த்தல்

 
 பைடம த்தல் paṭaimaṟuttal, ெப. (n.)

    ழ க்ைக ( ங்.);; disloyalty or treachery of an army.

     [பைட + ம த்தல்]

பைட கம்

பைட கம் pagai-mugam,  ெப..  (n.)

   1. பைட ன் ன்ப ;  front or van of an army.

   2. ேபாரத்் ெதாடக்கம்;  onset or meeting of armies in battle.

     'பைட கத் ல் ஒப்பாரியா? ( ன்.);;

     [பைட +  கம்]

பைட வாள்

 
 பைட வாள் padaimurivāl,  ெப.  (n.)

   ெகா ; mosquito (சா.அக);;.

     [பைட +  வாள்]
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பைட ர்க்கன்

 
 பைட ரக்்கன் padamப்ikka,  ெப.  (n.)

   வாணெகந் ; (கந்தகம்);; gunpowder. (சா.அக.);;

ம வ: பைடக்கரசன்

பைடயணி

 
 பைடயணி padai-y-ami,    ெப. (n.);    ப்பந்தம் ைவத் க்ெகாண்  ஆ ம் ஆட்டவைக (நாஞ்); a kind of dance 
with torch-light in hand.

     [பைட + அணி]

பைடயர்

பைடயர ்padaiyar.  ெப.  (n.)

   ேபாரப்்பைடகைள ைடயவர ்; those who maintain armies.

     "மண்ேமற் பைடயராய் வாழ்வார ்ப ன் " (ஏலா. 53);;

க. பைடயர.்

     [பைட → பைடயர]்

பைடயல்

பைடயல் padaiya,  ெப.  (n.)

   1. காணிக்ைக யாக் ம் உண ; offering.

   2. அ க் ம் அ ; beating, used in burlesque.

பைடயல் ேபாட்டான்

     [பைட → பைடயல்]

பைடய

பைடய  pagal-y-alivu,  ெப.  (n.)

   ப ரக் க் ப் ேபார ் ரரால் உண்டாஞ் ேசதம்; (Pudu. insc. 323.);; crops destroyed by the march of troops.

     [பைட + அ ]

பைடய

பைடய 1 padai-y-aru-,    4. ெச. . .  (v.i.)

    ழ்ப்பட்  அடங் தல் (ஈ , 1, 9, 9,  .);; to become subordinate or submissive.

     [பைட + அ -,]

 பைடய 2 padai-y-arய,    4. ெச. . .  (v.i.)

   வ ைம த்தல்; to become powerless.

     " ேரா த்த இந் ரியங்க ம் உன் பக்க ேல பைடயற்றன" (ஈ , 2, 7, 9);;

     [பைட + அ -,]

 பைடய 3 o a dai-y-arய-,    4. ெச.  ன்றா.  .  (v.t.)

   1.  ழ த்தல் ( ங்.);; to behave treacherously, as an army.

     ' ைனத் தைல ல் பைடய க் மா ேபாேல' (ஈ , 7, 3, 4);;

   2. கவரத்ல்; to captivate.

     'அவைனப்பைடய த் க் ெகாள் ேறன் என்றா ற் ' (ஈ , 9, 1, 5);;

     [பைட + அ -,]
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பைடயன்

பைடயன் pagaiyan  ெப.  (n.)

   1. பைடயல்; offering.

   2. அ ைம; (சங்.அக.);; slave.

     [பைட → பைடயன்]

பைடயாச்
பைடயாச்  padaiyacci,    ெப.  (n.); பைடயாச்   3. பாரக்்க, see {padai-y-āțci,} 3.

     [பைட → பைடயாட்  →  பைடயாச் ]

பைடயாட்

பைடயாட்  padai-y-aic  ெப.  (n.)

   1 பைட ரர;் soldiers, warrior.

   2.  ரெசயல்; acts of bravery, as of a soldier.

     "பாண்  நன்னா ைடயான் பைடயாட் கள்" ( வாச. 49, 1);;

   3. வன்னியர,் சவைளக்காரர.் இவரக்் ள் வழங் ம் பட்டெபயர;் title of the {vanniyar cavalaikkarar} etc.

     [பைட + ஆள் +  ]

பைடயாள்

பைடயாள் padai-y- .  ெப.  (n.)

பைடயாளன் பாரக்்க; see {paợāi-y-āļaŋ.}

     "பைட யாேளன்  ல்  ய ெளா ந் க்ைகச ் றப்  ட் ப் ேபாெவன்  ைட ெகா ப்ப" 
( வாலவா. 39, 4);;

க. பெடய்ல

     [பைட → ஆள் → பைடயாள்]

பைடயாளன்

பைடயாளன் padai-y-alar.  ெப.  (n.)

   ேபார ் ரன் ( ங்.);; soldier.

     'நின் பைடயாளரக்ள் மகளிெரா  உைற ம் பைடநிைலகளா ன.' (ப ற் ப். 13, 21, உைர.);;

க. பெடவல

     [பைட + ஆளன்]

பைட ராசன்

 
 பைட ராசன் padai-y-irāšan,  ெப.  (n.)

   ெவ ப்  ( .அ.);; saltpetre.

     [பைட +இராசன்]

ம வ: பைட ப் , பைடேயான், பைட ரத் ம்ராசன்.

பைட லார் 
ைறைம

பைட லார ் ைறைம papayila muraimal  ெப.  (n.)

   ஒ  பைழய வரி (si,.i.ii.115);; a kind of tax.

     [பைட + இலார ்+  ைறைம]

பைட றங் -தல்

 
 பைட றங் -தல் pagai-y-irangu-, ெச. . .  (v.i.)

   பாைளயந்தங் தல் ( ன்.);; to encamp with one's army, as a king.

     [பைட + இறங் ]

பைட டன்படாைம

பைட டன்படாைம padas-y-udappadāma.  ெப.  (n.)

   ேபாரக்்க ெயேடன் என்  வைரந்  ெகாள் ைக;  determination not to take up arms in future.

     "ெகாைட மடம்ப த்தல் பைட டன் படாைம" (ஞானா. 17, 25);;

     [பைட + உடன்படாைம]
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பைட ள்ப ேவா
ன்

பைட ள்ப ேவான் padas-y-us paduvoo,  ெப.  (n.)

    ன்ன ; royal herald who proclaims the kings commands to his army with trumpets,

     "பைட ள் ப ேவான் பணிெமா  ற" ( லப். 8, 13.);;

     [பைட + உள்ப ேவான்]

பைட ைற

 
 பைட ைற pagai-y-urai.  ெப.  (n.)

   பைடக்க  உைற; sheath, as of a sword.

     [பைட + உைற]

பைடெய -த்தல்

பைடெய -த்தல் padai-y-edu-,    4. ெச. . .  (v.i.)

   தன்பைட டன் பைகப் லத் ன் ேமற் ெசல் தல்; to invade, lead a military expedition.

     "பஞ்சவன்ேமற் பைடெய த் ச ்ெசல்ேவன்" ( ைள. ெமய்க்காட.் 4);;

     [பைட + எ -,]

பைடெய ச்

 
 பைடெய ச்  padaiy,   ெப.  (n.)

   பைட ெய ைக; military expedition.

     [பைட + எ ச் ]

பைடேயாைல

 
 பைடேயாைல pagai-y-õ/ai,  ெப.  (n.)

   ேதா ரிக்காத பனம்பழங்கைள ைவக்க உத ம் பைனேயாைல ( ன்.);; palmyra leaf or leaves on which the 
fruits of the palmyra are kept when they are unhusked.

     [பைட + ஒைல]

பைடேலாகம்

பைடேலாகம் padaiagam,  ெப.  (n.)

   1.  ப் ; oyster shell.

   2. ேபய்ப் ேடால்; wild snake gourd. (சா.அக.);;
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பைடவ ப்

பைடவ ப் 1 pagai-vaguppu.  ெப.  (n.)

பைட ன் அணிவ ப்

 military array.

     [பைட + வ ப் ]

பைடவ ப்  இடத் ற்ேகற்பத ்தண்டம், மண்டலம், சக்கரம் சகடம் (ேதர)்;; தாமைர த ய பல்ேவ  
வ ல் அைமக்கப் ெப வதா ம். பைட ப் கள் ெநற் , தார ்( );; ைக, ேபரணி,  ைழ என 
ஐந்தாம்.

     " ங் ைழ ம் ெநற் ம் ைக ம் அணி ெமன்ப தப்பைடக் ப்ேப" ( ங்.403);;

     " ைழெயன்ப  ேபரணியா ம்" ( ங்-404);;

     "தாேர ன்ெசல் ெகா ப்பைடயா ம்" ( ங்,405);;

ெநற் ெயன்ப  தாரின் ற்ப ம், ைக என்ப  பைடவ ப் ன் இ பக்க ம்,  ைழெயன்ப  
ேபரணி ன் ற்ப ம் ேபா ம்!

     "பைடவ ப்பாவ  கம் அஃ  எ வைக ப் ற்றாய் வைகயால் நான்காய்,  ரியால் 
ப்பதாம்; உ ப்ேபழாவன உர தற்ேகா  றா ன; வைக நான்காவன தண்டம், மண்டலம், 

அசங்கதம், ேபாகெமன இைவ.  ரி ப்பதாவன தண்ட ரி ப ேன ம், மண்டல ரி இரண் ம் 
அசங்கத ரி ஆ ம், ேபாக ரி ஐந் ெமன இைவ. இவற் ன் ெபயரக் ம் இலக்கண ம் 
ஈண் ைரப் ன் ெப ம். அைவெயல்லாம் வட ல்க ள் கண்  ெகாள்க." என்  பரிேமலழகர ்
பண்ைடத்த ழ் மற ல்கள் இறந் பட்ட ன், அவற் ன் ரி ம் ரி மான வட ல் ைறையத் 
ெதன்னாட் ற் ரியதாகக் ப்ப  ெப ந்தவறாம் (-பாவாணர.்  க்.மர .767,உைர.);;

 பைடவ ப் 2 papal-wagபppu,  ெப.  (n.)

   1.  ; dust.

பைடவட்டம்

பைடவட்டம் pagai-vattam,  ெப.  (n.)

   வைளத  (நாம ப. 418);; curved club, a weapon.

     [பைட + வட்டம்]

பைடவரம்

 
 பைடவரம் papal-waram,  ெப.  (n.)

    ைரச ்ேசணம் ( ன்.);; saddle for a horse.

பைடவழக்

பைடவழக்  pagal-valakku,  ெப.  (n.)

   தம் ல் இனெமாத்த பைட ரரக்்  அரசன் பைட வழங் தைலக் ம் றத் ைற ( றப். ெவ. 4, 4.);; a 
minor theme which describes a king as presenting weapons to soldiers of equal rank.

     [பைட + வழக் ]

பைடவாணம்

 
 பைடவாணம் pagai-vānam,  ெப.  (n.)

   ேமெல ந்  ப் பா ம் ெவ  வைக ( ன்.);; rocket.

     [பைட + வாணம்]

பைடவாத் யம்

 
 பைடவாத் யம் pagai-vāttiyam,  ெப.  (n.)

   ேபா க் ப் ேபாம்ேபா  வழங் ம் இைசப்பாட்  ( ன்.);; martial music.

     [பைட + வாத் யம்]
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பைடவாள்

பைடவாள் padai-wன்,  ெப.  (n.)

   1. கலப்ைபக் ெகா ; ploughshare.

     "நந் னக் ம்.... கணத்தர ்பைடவாள் நி த் ம்" (கல்லா. 59, 20.);;

   2. கலப்ைப ( டா.);; plough.

     [பைட + வாள்]

பைட

பைட  padai-wiய,    ெப. (n.);   1. பாசைற; encampment, soldier quarters in an encampment.

   2.தைலநகரம்; capital.

     " த்தக ரன் றற்பைட " (ெப ங், உஞ்ைசக் 57, 117.);; (ஈ .);;

   3. பைடக்ெகாட் ல்; armoury, arsenal, magazine.

   4.  ப்பரங் ன்றம்,  ச ் ரைலவாய்,  வா னன் ,  ேவரகம், பழ ரே்சாைல,  ன் கள் 
என்ற அ வைகப்பட்ட மரக்கட ளி ப் டம் ( .);; the six shrines of Muruga, viz., {Tirupparangunram, 
Tirucciralaivāy, Tiruvaviņaŋgudi, Tiruvēraga, Palamudiršolai Kսըrսցal}

     [பைட +  ]

பைட ரன்

பைட ரன் padai-wian,  ெப.  (n.)

   ேபார் ரன்; warrior, soldier.

     "ெவஞ் னப்பைட ரைர டன் ெகாண்  ண்டான்" (கம்பரா. தாைனகாண். 29);;

     [பைட +  ரன்]

பைடெவட்

 
 பைடெவட்  padai-vettu,  ெப.  (n.)

   ேபாரக்் காயம் ( ன்.);; wound received in battle.

     [பைட + ெவட் ]

பேடால்
பேடால் pap0%,  ெப.  (n.)

   பேடால்ரா  (ைதலவ. ைதல.);; பாரக்்க; see {padó-rāši.}

பேடால்ரா
பேடால்ரா  pad0-15,  ெப.  (n.)

   ேபய்ப் டல் (மைல.);; wild snake gourd.

பேடாலகம்

 
 பேடாலகம் padalagam,  ெப. (n.)

    ப்  (சங்.அக.);; shell.

பேடாலம்

 
 பேடாலம் pagõlam.  ெப. (n.)

    ள் ெவள்ளரி (சா.அக.);; foreign cucumber.

பேடா

 
 பேடா  pad, ெப. (n.)

   ெசாக்காக் ைர (சா.அக.);; a kind of edible green.
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பேடா ைக

பேடா ைக1 paddigal,  ெப. (n.)

   1.  டல் பாரக்்க; see {pudal}

   2. ெவள்ளி (மைல.);; பாரக்்க; see {vellari}

 cucumber.

     [பேடால் → பேடா ைக]

 பேடா ைக2 pag0lgai,  ெப. (n.)

   நில  (சா.அக.);; moon.

பேடா ைக

 
 பேடா ைக pagகபga,  ெப. (n.)

    டல் (சா.அக.);; snakegourd

பண்

பண் pan,  ெப. (n.)

   1. இைச; melody type.

     "பண்ெணன்னாம் பாடற் ைய ன்ேறல்" ( றள். 573.);;

   2. ஏ கர ள்ள இைச;     "பண் ந் ற ம்" (ெப ங். வத்தவ 3, 50 );

   3. இைசப்பாட்  ( ங்.);;:

 music.

   4. யாழ் த ய நரப் க் க கள்; a stringed musical instrument.

     "பண்ெக ெமல் ரலால்" ( வக. 220);;

   5.  த் வைக (சங்,அக.);; a masquerade dance.

   6. ஓைச; sound.

     "பண்ணைம லம் " ( லப். ப கம். 18.);;

   7.  ைரக் கலைன ( ங்.);; saddle for a horse.

     "பண்ணியல் வயப்பரி" (கம்பரா. வைரக்காட் . 13,);;

   8. ஒப்பைன; decoration.

     "ெபரிய வ ையப் பண்ெசய் " (ஈ . 6, 2, ப்ர.);;

   9. யாைன ைரகட் ச ்ெசய் ம் ஒப்பைன; trappings of an elephant or horse.

     "ெகாய் ைளமா ெகால்களி  பண் க" ( . ெவ. 6, 2);;

பண்க

 
 பண்க  par-kayiப,  ெப. (n.)

   ேதாணி ன் இடப்பக்கத் ப் பாய்மரக் க ; larboard stayrope of a dhoney, (naut.);;

     [பண் + க ]

பண் ணி

பண் ணி par-kபாபா,  ெப. (n.)

   வரிவைக (M.E.R. 442 of 1925);; a tax.

     [பண் +  ணி]
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பண்ெகா

 
 பண்ெகா  par-kod,  ெப. (n.)

ரப்பங்ெகா . ( .அ.);;,

 came or rattan used for wattling or wicker work, osier, long switch.

     [பண் ெகா  → பண்ெகா ]

பண்ெசய்-தல்

பண்ெசய்-தல் pan-sey,  ெச.  ன்றா   (v.t.)

   1. பண்ப த் தல் (சங்,அக.);; to prepare, as the ground; to make fit for cultivation.

   2. ஒப்பைன ெசய்தல்; to decorate.

     'ெபரிய வ ையப் பண்ெசய் ' (ஈ .62 ப்ர);;

     [பண் + ெசய்-,]

பண்டக்கலம்

பண்டக்கலம் panga-k-kalam,  ெப. (n.)

   ெபான் அணிகலன்; gold ornament.

     "பண்டக் கலம்பகர ்சங்கமன் தன்ைன" (மணிேம. 26, 23.);;

     [பண்டம்1+ கலம்]

பண்டக்காரன்

பண்டக்காரன் panga-k-kāraṇ,  ெப. (n.)

   1. ெசல்வ ள்ளவன் ( ன்.);; rich man.

   2. பண்டத் க் ரியவன் (ெகா.வ.);; owner of goods.

     [பண்டம் + காரன்]

பண்டகசாைல

 
 பண்டகசாைல pandaga-šālai,  ெப. (n.)

பண்டசாைல (யாழ்.அக.);; பாரக்்க;see, pandasalai

     [பண்டசாைல → பண்டகசாைல]

பண்டகம்

 
 பண்டகம் pandagam,  ெப. (n.)

ெப ங் ல்,

 thick or stout bamboo. (சா.அக.);;

பண்டகன்

பண்டகன் pangagan  ெப. (n.)

   அ ; eunuch,

     "பண்டக ேனரந்ின்  னவ" (ேச . அ . 13.);;

     [ெபண்  → ெபண்டகன் → பண்டகன்]

பண்டகா னி

 
 பண்டகா னி pangakāšini  ெப. (n.)

   பரத்ைத (யாழ்.அக.);; harlot, prostitute.

பண்டகாரி

பண்டகாரி pandakari,  ெப. (n.)

   க லக் காரன்; treasurer.

     " ம்  வந்தைடந்த பண்டகாரிக்  ேவ  ெசான்னாள்" (ேம மந். 285.);;

     [பண்டாரி → பண்டகாரி]
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பண்ட

பண்ட  pandagi,  ெப. (n.)

   1. ெப ந் ப் ; elephant long pepper climber.

   2. ெசம் ; indian kale. (சா.அக.);;

பண்ட ரி

 
 பண்ட ரி pandagiri,  ெப. (n.)

   வல்லாைர; (சா.அக.);; Indian penny wort.

பண்டந்தாங்

 
 பண்டந்தாங்  pangan-tāngi,  ெப. (n.)

   பண்டங்கைள ைவக்க உத ம் ைச த யன (இ.வ.);; table, shelf of other article of furniture used as a stand.

     [பண்டம் + தாங் ]

பண்டப்ேபைழ

 
 பண்டப்ேபைழ panda-p-peal,  ெப. (n.)

   சைமயற் ெபா ள்கைள ைவக் ம் பண்டந்தாங்  ( ைவ);; dresser.

     [பண்டம் + ேபைழ]

பண்டபாத் ரம்

 
 பண்டபாத் ரம் panda-pāttiram,  ெப.  (n.)

   ெபா ள், ஏனம்,  த யைவ; household things or articles.

     "உடன யாக டை்ட ெயா த் க் ெகா க்கச ்ெசான்னால் பண்டபாத் ரங்கைளத் க் க் 
ெகாண்  எங்ேக ேபாவ ?"

     [பண்டம் + பாத் ரம்]

பண்டம்

பண்டம்1 padam,  ெப. (n.)

   1. ெபா ள்; substance, article, store, provision.

     'அப்பண்டஞ் சால த் ப் ெப ன்'  றள்,475) 

   2. ஏனம் த யன ( ன்.);; materials, utensils.

   3. பணியாரம் ( ங்.);; cake.

   4. பயன்; profit, advantage.

     "பாதம் பணிவாரக்ள்ெப  பண்டம்ம  பணியாய்" (ேதவா.1001,5);;

   5. ெபான் ( ங்.);; gold.

   6. ெசல்வம்

 wealth, riches.

     "நீ யான பண்டமாம் பரம ேசா " ( வ்.  க் ந்.11);;

   7. ஆ மா கள்; cattle.

   8. உண்ைம; truth, certainly.

     "பரேலாகத் ப்ப  பண்டமன்ேற" (ேதவா.187,10);;

ெத. பண்ட . க. பண்ட ம. பண்டம்

 பண்டம்2 pangam,  ெப. (n.)
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பண்டம்பா

 
 பண்டம்பா  pangam-pāợi,  ெப. (n.)

   ெகாண்  ெசல்லத்தக்க உைடைமப்  ெபா ள்கள்; goods and chattels.

     [பண்டம் + பா ]

பண்டமண்ட

 
 பண்டமண்ட  panga-mandali,  ெப. (n.)

   ெவள்ைளச ்சாரைண; white shauranay. (சா.அக.);;

     [பண்டம் + மண்ட ]

பண்டமாற்

 
 பண்டமாற்  panga-márru,  ெப. (n.)

   ஒ  ெபா ைளக் ெகா த்  (ேதைவயான);; மற்ெறா  ெபா ைளப் ெப தல்; exchange of goods for goods 
barter.

     "அரி  ெகா த் க் ைர வாங் வ  பண்டமாற்  ைறதான்", 

     "கங்ைக ந ப் ரத் ப் ேகா ைமப் பண்டம் கா ரி ெவற் ைலக்  மா  ெகாள்ேவாம்." (பார );;

     [பண்டம் + மாற் ]

பண்டர்

பண்டர ்pandar,  ெப. (n.)

    ழ்மக்க ள் பா ம் வ ப் னர;் ( வா.);; bards singers of a low caste.

     "பண்டர ் க்க ங் ைல ைலந் ட" ( ைள. ற ,48.);;

     [பண் → பண்டர]்

 பண்டர2் pangar,  ெப. (n.)

   அ ரர;் asuras, as wicked.

     "அமர க் டர ் ம் பண்டரக்ள்" ( ப் , 786.);; 

     [ஒ கா, பண்  → பண்டர]்

ெத. பண்ட.

பண்டரங்கம்

 
 பண்டரங்கம் pangarangam,  ெப. (n.)

   பாண்டரங்கம் பாரக்்க, (அக.நி,);; a dance of {sivan} see {pandarargam}

     [பாண்டரங்கம் → பண்டரங்கம்]

பண்டரங்கன்

பண்டரங்கன் pangarangan,  ெப. (n.)

வ ரான்; {Śivan.} as dancing the {pāņdarangam} dance

     "ப ப  பண்டரங்கா ெவன்ேறனாேன" (ேதவா.297.6);;

     [பாண்டரங்கம் → பாண்ட ரங்கன் → பண்டரங்கன்]
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பண்டவைற

 
 பண்டவைற panga-v-arai,  ெப. (n.)

பண்டசாைல பாரக்்க, (யாழ்.அக.);;see {paņdašalai}

ெத. பண்ட

     [பண்டம் + அைற]

பண்டவாளம்

பண்டவாளம் panda-vālam,  ெப. (n.)

   1. ைகம் தல்; stock, capital, funds, means.

   2. பலபண்டம் ( ன்.);; different kinds of articles.

   3. உள்ள நிைலைம; true condition traits of character.

     'அவன் பண்ட வாளம் ெவளியா ற் '

ெத. பண்டவால . க. பண்டவாள

     [வண்டவாளம் → பண்டவாளம்]

பண்டெவட்

பண்டெவட்  panda-well,  ெப.  (n.)

   வரிவைக; (S.I.I.V.365);; a tax.

     [பண்டம் + ெவட் ]

பண்ட ட்

பண்ட ட்  pangari-cuttu,  ெப.  (n.)

ன்னேம ய ந்தைதக் க் ஞ் ட் ,

 demonstrative root referring to what is previously known.

     'அ ேவ பண்ட கட்  (இைற. 2. உைர..பக்.24);;

     [பண்ட + கட் ]

பண்டன்

 
 பண்டன் panda, ெப.  (n.)    ஆண்ைம ல்லாதவன்; impodent man. (சா.அக.);

     [ெபண்டன் → பண்டன்]

பண்டனம்

பண்டனம் panganam,  ெப.  (n.)

   1. ேபார;் battle, fighting, warfare.

   2. கவசம்,

 armour.

பண்டாக்கள்

 
 பண்டாக்கள் pandakkal,  ெப.  (n.)

   இராேம வரம் த ய தலங்களில் வ ப்ேபாக்கரக்்  உத ெசய் ம் பாரப்்பனச ்
சடங்கா ரியர(் ேரா தர)்;; a class of brahmin Priests who assist pilgrims, as in Rāmēšvaram.

க. பண்ட

     [பண்டாரம் → பண்டா + கள்]

பண்டா

பண்டா  pandāgi  ெப.  (n.)

   1. கத் ரி; brinjal.

   2. ேசாம் (மைல);; indian kales.

     [பண்டங்  → பண்டா .]
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பண்டங்

 
 பண்டங்  Pandig,  ெப.  (n.)

    வ தைல என் ம் கத்தரிக்காய் வைக; wild brinjal. (சா.அக.);;

பண்டா பழநைட

பண்டா பழநைட pangădu-pala-nada,  ெப.  (n.)

ெதான் ெதாட்  வ ம் வழக்கம்:

 ancient, immemorial custom.

     "பண்டா  பழநைட இ த்  வந்த தரத் ேல" (S.I.I.V.142);;

     [பண்  + ஆ  + பழநைட]

பண்டாரக்கண்கா
ணி

பண்டாரக்கண்காணி pandāra-k-kankâni,  ெப.  (n.)

   க ல அ வலர;் treasury officer.

     " ற் டத் ப் பண்டாரக்கண்காணி றப்பட்  நிைல நிசச் த்  (S.I.I.VII:42);;

     [பண்டாரம் + கண்காணி]

பண்டாரக்களல்

பண்டாரக்களல் pangāra-ka,   ெப.  (n)

   அர க்க லத் ல் பயன்ப த் ம் நிைற (S.I.I.Ill, 295);; weight used by the government treasury.

     [பண்டாரம் + கல்]

பண்டாரக்காரியம்

 
 பண்டாரக்காரியம் pandāra-k-kāriyam,  ெப,  (n)

   அர  அ வல்; govt. business.

     [பண்டாரம் + காளியம்]

பண்டாரம் = அர

காரியம்= Skt.

பண்டாரக்

 
 பண்டாரக்  pandia-k-kபrய,    ேதான் யக்   (ஆகமக் )  (யாழ்.அக); priest who teaches Agamas.

     [பண்டாரம் +  )]

பண்டாரசெ்சாம்

 
 பண்டாரசெ்சாம் pandia-c-com,  ெப. (n.)

   ெபா செ்சாத் ; public property, property of the state or commonwealth.

     [பண்டாரம் + ெசாம்]

பண்டார சந்நி

பண்டார சந்நி  pandāra Šannidi  ெப. (n.)

   1.  வமடத் ன் தைலைமத் ற ,

 the chief of the Šaiva mutts of the non-brahmins.

   2.  மடத் ப் ெபரியாரக்ளின் சமயெமய் ல் ஆய் க் டம் (யாழ்.அக.);; šaiva mutts where Šastraic 
discussions are held.

     [பண்டாரம் + சந்நி ]

சந்நி  = Skt.
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பண்டார சாத் ரம்

பண்டார சாத் ரம் pandara-šâttiram,  ெப. (n.)

    வாவ ைற மடவளாகத் த் ற களியற் னவா ய ன்  தசகாளியம், சன்மாரக்்க 
த் யார,்  வாச் ரமத் ெதளி ,  த்தாந்தப்பஃெறாைட,  த்தாந்த காமணி உபாய நிடை்ட 

ெவண்பா, உபேதச ெவண்பா, நிடை்ட ளக்கம், அ சயமாைல, நமச் வாயமாைல, 
உபேதசப்பஃெறாைட, பஞ்சாக்கரப் பஃெறாைட என்ற 14  வனிய ெமய்ந் ல்கள்; treatises on šaiva 
siddhānda based on the mey-kanda-Šâttiram, 14 in number, written by the ascetics of adinam Triuvāvaduturai viz., the three 
tašakāriyams by different authors. Šanmå-rkka-Šittiyar. Śivāc-cirarma-telivu. Šittanta-p-pakrodai, šittānda šigāmaņi 
upayarittai-veņpa, upatēca-veñpa nittaivilakkam, aticaya-mālai, nama-c-Šivaya mālai, upatēša-p-pakrodai pañjäkkara-p-
pakrodai

     [பண்டாரம் + Skisastra த.சாத் ரம்]

பண்டாரத்

 
 பண்டாரத்  pangarait,  ெப.  (n.)

   பண்டாரச ்சா ப்ெபண் (யாழ்.அக..);; woman of the pandāram class.

     [பண்டாரம் → பண்டாரத் ]

     'இ ெபண்பா

பண்டாரத் வட்

 
 பண்டாரத் வட்  pandāra-t-tivals,  ெப.  (n.)

பண்டார ளக்  பாரக்்க, (நாஞ்.);; see {paņḍāra Viļakku}

     [பண்டாரம் +  வட் ]

பண்டாரத்ெத

 
 பண்டாரதெ்த  pandāra-t-teru,  ெப.  (n.)

   அரச  (யாழ்.அக.);; kings high-road.

     [பண்டாரம் + ெத ]

பண்டாரத்ேதாப்

 
 பண்டாரத்ேதாப்  pandia-t-toppu,  ெப.  (n.)

   அர த் ேதாட்டம் ( ன்.);; government garden.

     [பண்டாரம் + ேதாப் ]

பண்டாரநா

பண்டாரநா  pandāra-nāli,  ெப.  (n.)

   ேகா ள்ள ஒ வைகயள ; (S.I.I.V. 225);; a kind of measure used in temples.

     [பண்டாரம் + நா ]

பண்டாரப் ள்ைள

 
 பண்டாரப் ள்ைள pangâra-p-pi/ai  ெப.  (n.)

   காவல் ைற அ காரி ன் ஏவலாள் (யாழ்ப்.);;  attendant of a native officer of police.

     [பண்டாரம் +  ள்ைள]
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பண்டாரம்

பண்டாரம்1 pamparam,  ெப.  (n.)

   1. க லம்; stores, wares, treasure.

     "தன்ன யவரக்்  லபண்டாரம் வழங் ன்றான் வந்  ந்  ேன" ( வாச.36.5);;

   2. க லச ்சாைல; public treasury, repository.

     "பண்டாரங் காமன் பைட வள் கண்காண் ன்" (பரிபா. 11, 123);;

   3. களஞ் யம் (ேகாைவ.);; granary om.

   4. அர ; government.

   5. இனிய ன்பண்டம் ( ன்.);; varied and delicious food.

   6. பல்பண்டம் ( டா.);; articles of food.

   7. ெபா  (யாழ்ப்.);; that which is public.

   8.  சாரிகள் கட ட ்பைடப் யமாகக்  ெகா க் ம் மஞ்சள் நிறப் ெபா  ( ன்.);; yellow powder kept in a 
little box by priests of village deities and given to worshippers.

ெத. பண்டார .

     [பண் → பண்  → பண்டம் = பண்ணப்பட் ெபா ள். பண்டம் → பண்டாரம்]

வ.ெமா.வ.29.

 பண்டாரம் papparam,  ெப.  (n.)

   1. சமயக் கைடப் யாளன்; religious mendicant.

பண்டாரேமளம்

 
 பண்டாரேமளம் pandāra-mēļam,  ெப.  (n.)

   அர  ளம்பரங் க் ம் பைற; drum beaten in proclaiming government notifictions.

     [பண்டாரம் + ேமளம்]

பண்டாரவாைட

 
 பண்டாரவாைட pandra-Wa,  ெப.  (n.)

    பாத் யமான ற் ர;் (இ.வ.);; village whose income belongs to the cultivators.

     [பண்டாரம் + வாைட]

பண்டாரவாய்க்கா
ல்

 
 பண்டாரவாய்க்கால் pandra-Wykkal, ெப.  (n.)

   ெபா வாய்க்கால் (யாழ்.அக);; public canal.

     [பண்டாரம் + வாய்க்கால்]

பண்டாரவாரியம்

பண்டாரவாரியம் paņdāra vāriyam,  ெப.  (n.)

   ேகா ல் உசாவலைவ; managing committee of temples. (T.A.S, 293.);;

     [பண்டாரம் + வாரியம்]

பண்டார

 
 பண்டார  pandāra-viduti,  ெப.  (n.)

   அ காரிகள் தங் ம் ெபா   (யாழ்.அக.);; rest-house or lodging of a public officer.

     [பண்டாரம் +  ]
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பண்டார ளக்

 
 பண்டார ளக்  paņdāra-vlakku,  ெப.  (n.)

   நிலா ெவளிசச்ம்; (நாஞ்.);; moon light, a term used in jest.

     [பண்டாரம் +  ளக் ]

பண்டார ள்ளி ப்

பண்டார ள்ளி ப்  pandia.w-பயppu,  ெப.  (n.)

   க ல அ காரி ன் பணி டம்; (T.A.S, 291.);; office of a treasurer.

     [பண்டாரம் + உள்ளி ப் ]

உள்ளி ப்  = க லக்காவல்

பண்டார யம்

 
 பண்டார யம் pandia.wப்ரam,  ெப.  (n.)

பண்டார ேவைல பாரக்்க; see pandia-weal.

     [பண்டாரம் + ஊ யம்]

பண்டாரேவைல

பண்டாரேவைல pandāra-véal,  ெப.  (n.)

   1.ெபா யம்; service required of the public.

   2. கட்டாயத் ன் ேமற்ெசய் ம் ேவைல; work done under constraint.

     [பண்டாரம் + ேவைல]

பண்டாரி

பண்டாரி pandar,  ெப.  (n.)

   1. க லக் காரன்;   2. உைடயார ்சா ப் பட்டப் ெபயர;் a title of the udaiyār caste.

   3. கப்பற் சைமயற்காரன்; shipcook.

   4. பண்டாரப் ள்ைள பாரக்்க;see pandārappillai

   5. மரக்கலப் பண்டங்காப்ேபான்; (naut.);supercargo.

ம. பண்டாரி.

     [பண்டாரம் → பண்டாரி]

 பண்டாரி pangāri,  ெப.  (n.)

   பண்டாரி என் ம் மரவைக; false bog myrtle (சா.அக.);;

பண்டாைர

 
 பண்டாைர pandia,  ெப.  (n.)

ரா  பாரக்்க; see viraff (L);; jamaica switch sorrel.
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பண்

பண் 1 paag,  ெப.  (n.)

   1. வண் ; cart, wagon, carriage.

     "ெசந்ெநற் பக ம் பண் ம்" ( வக. 61.);;

   2. நான்காவ  ண் ன் (உேரா ணி);; ( டா);; the fourth noksatra.

ெத.க. பண்  ம. வண்  ேகாத வண் .

ேதாட ெபா .  . பண் . ெகாலா. பண் .

 ef, skt பண் .  ரா. பண் , மராத். பா .

     [பண்டம் → பண் ]

 பண்  pandi,  ெப.  (n.)

   1. வ :

 belly,paunch.

     "பண்  நிைற  ன் " (பாரத. ேவத. 48.);;

   2. உடல்; body.

     " ப்ெபய்த பண் தன்ைன" (ேதவா. 702, 2);;

   3. யாைன (அக.நி.);; elephant.

ம. பண்

பண் ைக

பண் ைக pandiga,  ெப.  (n.)

   1.  நாள்; festival; periodical festival.

   2. எ தகவைக ( ன்.);; a kind of mouldring or cornice.

ெத. பண் க. க. பண் ெக. ம. பண் க.

     [பண்  → பண் ைக]

பண் த

 
 பண் த pandida  ெப.அ.  (part)

   ெமா ல் லைம ைடய; scholarly; scholastic.

     "பண் த நைட", 

     "பண் தத் த ழ்"

பண் தப் 
பார்ப்பார்

 
 பண் தப் பாரப்்பார ்pandida-p-pāropār  ெப.  (n.)

   அற ல் ஞாயங்களில் வல்லவரக்ளான மாத் வப் பாரப்்பனர;் ( ன்.);; madhva brahmins well versed in 
sanskrit classics and law books.

     [பண் த + பாரப்்பார]்

பண் தம்

பண் தம் pandidam,  ெப.  (n.)

   1. கல் த் றம்; education.

   2. ம த் வம்; art of healing the medical art.

     " ரான ெவா வர ்பண் தமன்  ெவ தஞ் ெசய்  ெகாள்ேவாரக்ளிட ம்" ( ேவங். சத. 73.);;

     [பண் தன் → பண் தம் =  லைம] வ.ெமா.வ.29.
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பண் தர்

 
 பண் தர ்pandidar,  ெப.  (n.)

   ெமா  கற் க் ம் ஆ ரியர;் teacher (esp. language teacher);;

     "இவர ்எங்கள் பள்ளி ல் த ழ்ப் பண தர"்

     [பண் தம் → பண் தர]்

பண் தலாட ங்

 
 பண் தலாட ங்  pandidalāda šiñgi,    வல்லாைர; indian pennywort.  (சா.அக.)

பண் தலாயக்

 
 பண் தலாயக்  pandidālayakku, ெப.  (n.)

    ைடைவ வைக; (இ.வ.);; a kind of saree.

     [பண் த + லாயக் ]

லாயக்  = அர

பண் தவாய்

 
 பண் தவாய் pandidaway,  ெப.  (n.)

க க்காய்

 indian gallnut.

     [பண் த  + வாய்]

பண் தன்

பண் தன் pandidar, ெப.  (n.)

   1.  லவன் ( ங்.);; man of learning and erudition, pandit.

     "பண் தராய் வாழ்வார ்ப ன் " (ஏலா . 9.);;

     'நீ ெப ம் பண் தனாக வாழ்த் ேறன்' (உ.வ.);;

   2. ெவள்ைளக்காரர ்ஆட் க் காலத் ல் வழக்  மன்றங்களில் அற ல்கைள எ த் க் ற அமரத்்தப் 
பட் ந்த பணியாளன்;  law officer formerly appointed in east India companyi's courts for the interpretation of Hindu 
laws.

   3. மாத் வப்பாரப்்பனன்; {madhva} 

 brahmin, as formerly engaged as pandits in the law courts.

   4. ம த் வன்; doctor, physician, medical man.

     "பண் த  ெமய்  ேவதைன ம்" ( ப் . 59.);;

   5.  த் ேவா க் ரிய பட்டப் ெபயர;் title assumed by barbers.

   6. அ வன் ( தன்);; ( டா.);; the planet mercury.

   7. ெவள்ளி ( ன்.);; the planet venus.

   8. வரிக் த்  வைக ( லப். 3, பக். 88.);; a kind of masquerade dance. 

     'கண்டைதக் கற்றவன் பண் தன் ஆவான்' (பழ.);;

     [பண்  → பண்டம் → பண் தன் = பல ெபா ள்கைள அ ந்த லவன். பண் தன் → பண் தம் = 
லைம.
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பண் ளி ம்

 
 பண் ளி ம்  pandiyulirumbu,  ெப.  (n.)

   வண் ன் இ ம்பச்  ( வா.);; the axle of a carriage.

     [பண் ள் + இ ம் ]

பண் லன்

 
 பண் லன் pandia,  ெப.  (n.)

    தன்; messenger, ambassador.

ஒ கா : பண் தன் → பண் லன்

     [ தரக்்  ேவண் ய அ க் ரை்மைய பற் ய .]

பண்

பண் 1 pandப,  ெப.  (n.)

   1. பண்ைட பாரக்்க see {pandai}

     "பண்டாய நான்மைற ம்" ( வாச. 48, 1);;

   2. பாரக்்க, பண்ைட1, 2 see {pappai}

     "பண்ட ேயன் ற்ெறன் பதைன"

     'பண்ெடா  நாள்' (உ.வ.);;

ெத. பண்

ம. பண்ட்

     [பள் → பண் ]

 பண் 2 papaப,  ெப.  (n.)

    ற்காலம்; former time, previous time.

     "தண்ட ம் தணி நீ பண்ைட ற் ெபரிேத" ( றநா. 10.);;

ெத. பண் .

     [பள் → பண் ]

 பண்  pandப,  ெப.  (n.)

   1. பழம்; fruit.

பண் கம்

பண் கம் pandபgam,  ெப.  (n.)

   1. ஓமம் (மைல..);; bishops weed.

   2. ெசவ்வகத்  (மைல.);; red flowered west Indian pea-tree.

     [பண்  → பண் கம்]

பண் பம்

 
 பண் பம் pandபbam,  ெப.  (n.)

   ெகாம்மட் ; fowls cucumber. (சா.அக.);;
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பண் பரிகாசம்

 
 பண் பரிகாசம் pangu-parikāšam,   ெப.  (n.)

   பக ைளயாட் ; coarse or rough joking.

     [பண்  + பரிகாசம்]

பரிகாசம் = Skt.

பண்

 
 பண்  pandபl,  ெப.  (n.)

    ைர; pig green. (சா.அக.);;

ம வ. பண் கம்.

பண் வம்

 
 பண் வம் panguvam,    ெப. (n.);   ம த் வம்; medical treatment (இ.வ.);

     [பண்  → பண் வம்]

பண் வன்

பண் வன் pandபvar,  ெப.  (n.)

பண் தன், 5. (இ.வ.);; பாரக்்க;see {pandidar}

     [பண் வம் → பண் வன்]

பண்ைட

பண்ைட1 pandai,  ெப.  (n.)

   1. பழைம; oldness.

     "பண்ைடப் ற யரா வர"் (மணிேம. 11, 33);;

   2.  ற்காலம்; former time, previous time.

     "தண்ட ந் தணி நீ பண்ைட ற் ெபரிேத" ( றநா. 10.);;

     [பண்  → பண்ைட]

     'பண்ைட பட்டபாடை்டப் பழங் ல் ேபாட் ட் ச ்சம்பா ெநல் த் ப் ெபாங்கல் இ றாள்' 
(பழ.);;

 பண்ைட2 pandal,  ெப.  (n.)

அைவக்காகாச ்ெசால்; (இ.வ.);;.

 indecent language.

ம வ: அைவயல் ள .

ெத. பண் .

     [பண்  → பண்ைட]

 பண்ைட3 pangai, ெப.  (n.)

   1. அ ; knowledge.

பண்ைடக்காலம்

 
 பண்ைடக்காலம் pangai-k-kālam,  ெப.  (n.)

பண்ைடநாள் பாரக்்க;see {pandainal}

     [பண்ைட + காலம்]
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பண்ைடநாள்

பண்ைடநாள் pandai-na,    ெப. (n.);    ன்னாள்; former days, antiquity.

     "பண்ைட நாளிேல நின் வ ம்" ( வ்.  வாய் 9, 2, 1);;

     'பண்ைட நாளில் த ழர ்கடல்கடந்  ெசன்  வாணிகம் ெசய்தனர'் (உ.வ.);;

     'பண்ைடய நாளில் ேதான் ய இலக் யங்கள் த க் ப் ெப ைம ேசரக்் ன்றன'

     [பண்ைட + நாள்]

பண்ைடப்ப ல்

பண்ைடப்ப ல்  pandai-p-paylvய,  ெப.  (n.)

    ற் றப் ன் பழக்கம்; practice gained in previous births.

     "பண்ைடப் ப ல்வால ச ் த் " (ெபரிய . சண்ேட. 35.);;

     [பண்ைட + ப ல் ]

பண்ைட

பண்ைட  pandai-y-uel,  ெப.  (n.)

    த ;  the first of the four yugas.

     "பண்ைட ற் பாரம்  ற்றேத" ( வக. 2581.);;

ம வ. ஆ கம்

     [பண்ைட + ஊ ]

பண்ைடேயார்

பண்ைடேயார ்pappaiyar,  ெப.  (n.)

    ன்ேனார;் the ancients.

     "பண்ைடேயா ைரத்த தண்ட ழ் நல் ைர" ( லப். 28, 209.);;

     [பண்  → பண்ைடேயார]்

பண்ைட ைன

பண்ைட ைன pangaiviņai,  ெப.  (n.)

    ன் ைன; past karma.

     "பண்ைட ைனகள் ப ய நின்ற" (ேதவா. 395, 2.);;

     [பண்ைட +  ைன]

பண்ணத்

பண்ணத்  pampatt.  ெப.  (n.)

   உைர ம் பாட் மாகச ்ெசய்யப்ப ம் ஒ வைகப் ப வல் (ெதால். ெபா. 492.);; literary composition in mixed 
prose and verse.

     [பண் → பண்ணத் ]

பண்ணப்பைண-
த்தல்

பண்ணப்பைண-த்தல் pamma-p-parai,    2. ெச. . .  (v.i.)

   கப் ங் ைள ம் ட் ச ்ெச த்தல்; to branch out widely, as flourishing tree.

     "அஃ ைடைம பண்ணப் பைணத்த ெப ஞ்ெசல்வம்" (நால . 251.);;

     [பண்ண + பைண-,]

பண்ணைம-த்தல்

பண்ணைம-த்தல் pan-n-ama/-,    4. ெச. ன்றா .  (v.t.)

   அணியப்ப த் தல்; to prepare

     "பண்ணைமத் ெத தப்பட்ட பாைவ ேபால்" ( வக. 729.);;

     [பண் + அைம-,]

பண்ணைம ழ

பண்ணைம ழ  pannamar-musavu,  ெப.  (n.)

    ர ழ  வைக ( லப். 3. 27. உைர);; a kind of war drum.

     [பண்ணைம +  ழ ]
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பண்ணல்

பண்ணல் pama  ெப. (n.)

   கைலதெ்தா ல் எட்ட ள் பாடநிைனத்த பண் க்  இைண. ைள, பைக, நட்பான நரம் கள் 
ெபய ந் தன்ைம மாத் ைரய ந்  க் ைக  ( வக. 657. உைர.);; at tuning the lute strings according to the 
required melody, one of eight {kalai-t-tool}.

     [பண் → பண்ணன்]

 பண்ணல்2 paLangmar pannal,  ெப.  (n.)

   ப த் ; cotton (சா.அக.);;

 பண்ணல் paṇṇal, ெப. (n.)

   பாடப் ந்த பண்ணிற்  இைண,  ைள, பைக, நட்பான நரம் கள் ெபய ந்தன்ைம 
மாத் ைரய ந்  இைசத்தல்; careful recitating of song considering the time measure.

     [பண் -பண்ணல்]

பண்ணவன்

பண்ணவன் parava,  ெப. (n.)

   1. கட ள்; god. 

     "பண்ணவ ெனண் ணன்" ( லப் 10, 188);; ( ங்.);;

   2. ேதவன் ( டா.);; deva or god, a superhuman being.

   3. அ கன் ( ங்.);; arhat.

   4.  னிவன்; sage.

     "பண்ணவர ்ப வங் ெகாண்டான்" ( வக. 395.);;

   5.   ( ங்.);; spiritual preceptor.

   6.  ண்ணியன் ( ங்.);; strong man.

   7. பாணன் ( டா.);; bard, lyrist.

     [பண் → பண்ணவன்]

பண்ண

பண்ண  paray,  ெப.  (n.)

   ேத ; goddess.

     "பண்ண த ன ளினாேல" (தா .  த்தர.் 4.);;

     [பண்ணவன் → பண்ண ]

பண்ணைற

பண்ணைறமamara,  ெப.  (n.)

   1. அைட  ேக  ( வ். மாைல, 33, வ்யா, பக்,110);;  irregularity, disorder.

   2. இைசய  அற்றவன்; one without a sense of music.

     "பண்ணைற ய ைமயான்காண்" ( வாலவா. 54, 35.);;

     [பண் + அைற]

அ வ  = அைற,

உ ப்பைற = உ ப் க் ைறபா ,

     ' க்கைறயன்' (உ.வ.);;

பண்ணைறயன்

பண்ணைறயன் pannariayan,  ெப.  (n.)

   ெதளிவாகப் ேபச இயலாதவன்; one who talks gibberish. gibberer

     " க் ழந்த பண்ணைறயனானா ம் பாராேரா" (ெநல் . 270.);;

     [பண் + அைறயன்]

1165

www.valluvarvallalarvattam.com 1165 of 19068.



பண்ணாங்

பண்ணாங்  pannaikul,  ெப.  (n.)

   ெநற் த் ம் பண்ைண ேபால் எ ெர ர ்வரிைச ல் 14 வட்டமான பள்ளம் அல்ல  ேதாண்  
அ ல்  கற்கைள ட்  ஆ ம் ஆட்டம்;   14 hollows used in a particular kind of game.

பண்ைண = பள்ளம்

ம வ : பன்னாங் , பல்லாங் , பள்ளங்

பண்ணாங்

ெநற் த் ம் பண்ைண ேபால் வட்டமான பள்ளம் அல்ல  ேதாண்  அ ற் கற்கைள ட்  ஆ ம் 
ஆட்டம் பண்ணாங்  எனப்ப ம். பண்ைணெயன்ப  பள்ளம். பண்ைண ப த்தல் ேதாண் தல்.

பண்ணாங்  என் ம் ெபயர ்அவ்வவ் டத்ைதப் ெபா த் ப் பன்னாங் , பல்லாங் , 
பள்ளாங்  என ெவவ்ேவ  வ ல் வழங் ம். ெப ம்பா ம் ப னான்   ைவத்  
இவ் ைளயாட்  ஆடப் ெப வதால் ப னான்   என்ப  ைறேய ப னாங் , பன்னாங்  
எனத் ரிந்ததாகச ் லர ்ெகாள்வர.் ஆ ன் ப னாங்  என எங் ம் வழங்காைம யா ம் பன்னான்  
என்ப  இலக் ய வழக்கத் னா ம் பண்ணாங் , பள்ளங்  என் ம் வ வங்கேள 
ெப வழக்கமாய் வழங் தலா ம், ப னான் ற் க் ைறந் ம் ம் கள் ைவத் க் 
ெகாள்ளப்ப தலா ம் பள்ளாங்  என்பதற் ப் பள்ளமான  என்ேற ெபா மக்களாற் ெபா ள் 
ெகாள்ளப்ப தலா ம் பண்ணாங்  அல்ல  பள்ளாங்  என்பேத ந் ய வ வமாம்.

ஆ வார ்ெதாைக : இைத இ வர ்ஆ வர.் ஆ க  நிலத் ற் சமமான இ ப க்ைக வரிைசயாகக் 
ல்லப்பட்ட 10 அல்ல  14 அல்ல  16  க ம், அவற் ள் அவ்ைவத்தாய் இ வதற்  ேவண் ய 

கழற் க்காய் (கசச்க்காய்);; அல்ல  ளியங்ெகாடை்ட அல்ல  ழாங்கற்க ம், இதற்  ேவண் ங் 
க களாம்.

லர,் என் ம் எங் ம் வச யாய் ஆ தற் ெபா ட் , ேவண் ய அள  பள்ளஞ் ெச க்கப் ெபற்ற மரக் 
கடை்டகைள ைவத் ப்பர.்

ஆ டம் : இ  ட் ள் ம்,  ட்  அல்ல  மரநிழ ம் ஆடப் ெப ம். இ  ஏைன வைககட் ம் ஒக் ம்.

பைக ன்ென
ன்றல்

பைக ன்ென ன்றல் pakaimuṉṉetirūṉṟal,    16. ெச. . . (v.i.).

   எண்வைக ெவற் ன் ஒன்றா ய பைகவரக்்  ன்ென ரத்்தல்; to fight facing each other,

     [பைக ன் + எ ன்றல்]

     [இஃ எண்வைக ெவற் ெனான் ; இதற் க் காஞ் ேவய்த ண் . ( டா.12.92);]

ேவய்தல் =  தல்.

பைக ைன

பைக ைன cūṭutalpakaimuṉai, ெப. (n.)

   ேபாரக்்களம்; battle field

     "இ தைல வந்த பைக ைன க ப்ப" (ம ைரக்.402.);

     [பைக +  ைன]

பைகேமற்ெசல்லல்

 
 பைகேமற்ெசல்லல் pakaimēṟcellal, ெப. (n.)

   எண்வைக ெவற் ன் ஒன்றா யமாற்றாைரப் ெபாரப்ேபாதல்; to go for war with enemies.

பைகைம

பைகைம pakaimai, ெப. (n.)

   எ ரப்் ; hatred, enmity antagonism

     "பைகைம ங் ேகண்ைம ங் கண் ைரக் ம்" ( றள்,709.);

     'க த்  ேவ பா  பைகைமைய ஏற்ப த்  ற ' (உ.வ.);

     [பைக + ைம. (ைம-பண் ப் ெபயரீ );]

பைகயகம்

பைகயகம் pakaiyakam, ெப. (n.)

   1. பைகப் லம் ( றநா.13, உைர);, பாரக்்க; see {pagas →p →pulam}

     [பைக + அகம்]
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பைகயாக்கல்

பைகயாக்கல் pakaiyākkal, ெப. (n.)

   ேவற்றரச டன் பைக ெகாள் ைக ( றள்,485,உைர.);; making enemies of neighbouring kings.

     [பைக + ஆக்கல்]

பைகயாளி,

பைகயாளி, pakaiyāḷi, ெப. (n.)

பைகவன் பாரக்்க; "ம நாெள ரவ்ரிற் பைகயாளியா ம்" ( ேவங். சத. 69.);

பைக + ஆள் + இ-உைடைமப் ெபா ள் ஈ

     'பைகயாளி ைய உறவா க் ெக ' (பழ.);

பைகவ ற் ரி

பைகவ ற் ரி  paḻpakaivayiṟpirivu, ெப. (n.)

   மாற்  ேவந்தெரா  ேபார ்க ப் ரிதல் (இளம்.ெதால்.ெபா ள்.27);; the act of going on a war between 
enemy and kings.

இத ள் அரசன் தைலமகனாய ப் பைகதணி ைனப் ரி  என ம் அவெனா  வணிய ஏேனார ்
தைலவரா  ேவந்தற் ற் ப் ரி  என ம் இதைன இ வைகயாகக் ெகாள்க" (இளம். ெதால். 
ெபா ள்.30.);

     [பைக + வ ன் +  ரி ]

பைகவ க் ம்

பைகவ க் ம் pakaivarukkum, ெப. (n.)

   மனக் ற்றங்கள் காமம், ெவ ளி, க ம்பற் ள்ளம், மானம், உவைக, மதம் என லம்பனின் உட்பைக 
களா ள்ள ஆ  ற்றங்கள் ( றள்,அ ,44);; mental defects, internal foes, numbering six, {viz, kāmam, veguļi, 
kadumparrullam, māņam uvagai,madam.}

     [பைக + வ க்கம்]

வ க்கம்=Skt

பைகவன்

பைகவன் pakaivaṉ, ெப. (n.)

   1. எ ரி; foe, enemy.

     "பைகவர ்பணி டேநாக் " (நால , 241.);

     "பைகவ க்  அ ள்வாய்நன்ெனஞ்ேச." (பார .);

   2. ேபாரில் எ ரப்்பைட ல் உள்ளவன்; enemy in a war,

     'பைகவர ்நாட்  ஒற்றன்'. (உ.வ.);

     'பைகவர ்உற  ைக எ  ெந ப் ' (பழ.);

பங்கணி

பங்கணி paṅkaṇi, ெப. (n.)

பங்கம்பாைள,

   1. (மைல); பாரக்்க; see {pangampája;}

ம வ. ஆ ன்னாப்பாைள.

     [பங்  + அணி]

பங்கதா

 
 பங்கதா  paṅkatāci, ெப. (n.)

   க ழ் ம்ைப; stooping leucas. (சா.அக.);

ம வ. பங்கதா கம்

பங்கப்ப -தல்

பங்கப்ப -தல் paṅkappaṭutal,    20. ெச. . . (v.i.)

    ைமயைடதல்; to fall into disgrace; to be degraded.

     'பங்கப்படா ய்யப்ேபா ன்' ( வ்ெபரியாழ். 5,2,4);;

     [பங்கம் + ப -,]
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பங்கப்பா

பங்கப்பா  paṅkappāṭu, ெப. (n.)

   1.  ைற றல்; deformity.

   2. இ றல்; multilation.

   3. ப றல்; becoming defective.

     [பங்கம் + பா ]

பங்கம்

பங்கம்1 paṅgam, ெப. (n.)

   1. ேதால் ; defeat. discomfiture

     "ெசய்ய களத்  நங் லத் க் ெகாவ்வாப் பங்கம் வந் ற்றதன் " (கம்பரா.  ம்பக.15);

   2.  ற்றம்; defect

     "பங்க ல்லார ்ப ல் காரிற் பல்லவனீச ்சரேம" (ேதவா. 46,9);

   3. அழகன்ைம; distortion, contortion of the limbs, deformity

     " லவகபங்  வாண் கம்" ( ப் . 18);

   4. மானக்ேக ; disgrace, detriment to one's reputation

     "பங்கக் க ைத பரமன் ெசால" ( வாலவா. 16, 22);.

   5. ெவடக்ம் (நாஞ்.);; indecency, shame.

   6. ேக ; vialation, desecration, profanation; injury run

     "அற்பங்க றவ  ம ணன் ெசம்மைல" (கம்பரா. சடா .8);

   7. இடர ்( ங்.);; trouble, obstacle

   8.  ண்  ( ன்.);; piece

   9. பங் ;  portion

     "பங்கஞ் ெசய்த மடவாெளா " (ேதவா. 855, 5.);

   10.  ரி ; division

பங்கம்பாைல

பங்கம்பாைல paṅkampālai, ெப. (n.)

பங்கம்பாைள, 1 பாரக்்க; see {pangam -palait.}

     [பங்கம் + பாைல]

பங்கம்பாைள

பங்கம்பாைள paṅkampāḷai, ெப. (n.)

   1. ஆ ன்னாப்பாைள (மைல.);; worm;killer,

   2. அரிவாள்மைனப் ண் ; sickle;leaf.

   3. வட்டத் ப் ; wound plant.

   4. ெபான் டை்ட; a kind of medicinal herb.

     [பங்கம் + பாைள]

பங்கம -தல்.

பங்கம -தல். paṅkamaḻital,    1. ெச. . . (v.i.).

   மான ழத்தல்; to fall into disgrace; to lose honour or credit.

     'ஆ ரங் ைரைய அறெவட் ன ேபாராளி இப்ேபா  பைறசே்சரி நாேயாேட பங்கம றான்' 
(பழ.);

     [பங்கம் + அ -தல்]

பங்கம தல் ஆைட ைலதல் என் ம் ெபா ளில் மான ழத்தைலக் த்த .
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பங்கரம்

 
 பங்கரம்  paṅkaram, ெப. (n.)

   அ ைடயம்; Indian atees. (சா.அக.);

பங்களப்பைட

பங்களப்பைட cāakapaṅkaḷappaṭai, ெப. (n.)

   பதர ்ேபான்ற ட் ப்பைட; a newly enlisted army, useless as chaff.

     "பங்களப் பைட ெகாண்  தனி ரஞ் ெசய்வாைர" (ஈ , 6, 6, 1);.

பங்  → பங்களம் =  ைறபா ைடய ; பயனற்ற .

     [பங்களம் + பைட]

பங்களிப்

 
 பங்களிப்  paṅkaḷippu, ெப. (n.)

   ஒன் ற் த் தன் பங்காகத் தரப்ப வ ; contribution.

     "த ழ் இலக் ய வளரச்் க் த் தன் பங்களிப்  என்ன என்பைத ஒவ்ெவா  எ த்தாள ம் எண்ணிப் 
பாரக்்க; ேவண் ம்."

     [பங்  + அளிப் ]

பங்கைற

பங்கைற paṅkaṟai, ெப. (n.)

   1. அழ ன்ைம; ugliness, deformity.

   2. அழ ல்லாதவ →ன் →ள் (ெகா.வ,);; an ugly person.

     [பங்  + அ  + ஐ]

உ ப் க் ைறைய உ ப்பைற என்ப  ேபால் ளிபட்ட நிைல பங்கைற எனப்பட்ட .

பங்கன்

பங்கன்1 eṉappaṭṭatupaṅkaṉ, ெப. (n.)

   பாகங் ெகாண்டவன்; shares; one who has another by his side,

     "மைலமங்ைக தன் பங்கைன" ( வ். ெபரிய . 7, 10, 3);

     "ேவ ேதாளி பங்கன் ட ண்டகண்டன்" -ேதவா.

     [பங்  → பங்கன்] ேவ.க.

 பங்கன்2 vēkapaṅkaṉ, ெப. (n.)

இவறன் (இ.வ.);:

 miser.

     [பங்  → பங்கன்= ைம ைடேயான்; கஞ்சன்.]

பங்கனி

 
 பங்கனி paṅkaṉi, ெப. (n.)

   பங்கம்பாைள; worm - killer (சா.அக.);

ம வ, ஆ ன்னாப்பாைள.

பங்காதாயம்

 
 பங்காதாயம்āṭutiṉṉāppāḷaipaṅkātāyam, ெப. (n.)

    ட்  வணிகத் ல் ஒ வர ்ெசய் ள்ள த ட் ற்  உரிய ஊ யம்; dividend.

     [பங்  + ஆதாயம்]
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பங்காரம்

பங்காரம்2 paṅkāram, ெப. (n.)

   வரம்  (யாழ். அக);; limit, boundry.

     [பங்  + ஆர ்→ ஆரம்]

 பங்காரம் paṅgāram, ெப.(n.)

   கள்ளக் ஞ்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Kallakkuricci Taluk.

     [பங் +ஆரம்]

பங்கா

 
 பங்கா  paṅkāli, ெப. (n.)

   ெவளவால்; bat.

பங்காளன்

 
 பங்காளன் paṅkāḷaṉ, ெப. (n.)

பங்காளி பாரக்்க; see {pangali}

     [பங்  + ஆளன்]

பங்காளி

பங்காளி1 paṅkāḷi, ெப. (n.)

   1. உடன் ட்டா ப்பவன்; shareholder, partner, co →parcener,

   2. தாய் வ  உற ன் ைறயர;் agnate,kinsman.

     [பங்  + ஆளி]

     [பங்  → பங்காளி]

     'பங்காளிைய ம் பனங்காைய ம் பதம்பாரத்்  ெவட்ட ேவண் ம்' (பழ.);

     'பங்காளி ெக க்க, ெவங்காயம் ேபாடச ்ெசான்ன  ேபால' (பழ.);

     'பங்காளி  ேவ ற ;  ங்கான் ெகாண்  தண்ணீர் ' (பழ);

 பங்காளி2 paḻpaṅkāḷi, ெப. (n.)

   ஊரார ்நில உரிைம கைள வ தெ்த ம் பணியாளன் (கடம்பர ்உலா, 50);; an officer whose duty was to 
prepare a record of all the holdings in a village.

     [பங்  + ஆளி]

பங்காளிக்காய்சச்
ல்

 
 பங்காளிக்காய்சச்ல் paṅkāḷikkāyccal, ெப. (n.)

   பங்காளிக க்  இைடேய ஏற்ப ம் ேபாட் ம் ெபாறாைம ம்; jealousy among those who are agnates.

     [பங்காளி + காய்சச்ல்]

பங்காளிச்

 
 பங்காளிச்  paṅkāḷicci, ெப. (n.)

   பங்காளி ன் மைன  (இ.வ.);; wife of an agnate.

     [பங்  + ஆளி +  ]

-ெபண்பால் ஒ ைம
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பங்

பங் 1 paṅki, ெப. (n.)

   1. ஆண்மக்களின் ம ர;் man's hair.

     "பங் ைய வம் ற்கட் " ( வக. 2277.);

   2.  லங் களின் ம ர(் ங்);; hair of animals.

   3. கஞ்சா; a narcotic and intaxicating plant.

     "பங் சச்ாற்றாட் " (ைதல.ைதலவ.105);

   4. சா ங்கம்; vermilion red sulphurate of mercury oxide.

   5. ெதரிநிைல ைனப்ப ; base of a word that which is the state of clear indication.

   6.  றம ர ்( டா. 2; 101.);; other hairs.

     [பங்  → பங் ]

 பங் 2 paṅkittal,    11. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெவட் தல்; to mutilate; to cut off;     "அங்கத் ெதைவ ம யச ் லைரப்பங் த்தைடவார"் ( வத . 
கவரக்்க நரக.78.);

   2. ப த்தல்; to partition, divide.

   3. பங் தல்; to opportion.

     [பங்  →பங்  → பங்  -,]

பங் ப்

 
 பங் ப் paṅkip, ெப. (n.)

   சா ங்கம் (சங்.அக);; Vermilion.

பங் கவாசம்

 
 பங் கவாசம் paṅkikavācam, ெப. (n.)

பங்கவாசம் (சங்.அக);; பாரக்்க; see {pangavāSam}

     [பங்கவாசம் → பங் கவாசம்]

பங் ட்டநாள்

 
 பங் ட்டநாள் paṅkiṭṭanāḷ, ெப. (n.)

இரண் ரா  கலந்த உ  ( ன்.);; {naksatra}

 forming part of two zodiacal signs.

     [பங்  + இட்ட + நாள்]

பங் -தல்

பங் -தல் paṅkiṭutal,    4. ெச.  ன்றா

   1. ப த் க் ெகா த்தல் (ெகா.வ.);; to divide parcel out, distribute, apportion, allot

   2. ஏற்ப த் தல் ( ன்.);; to destine

     [ப  → பங்  + இ -தல்]

பங் த்தபால்

 
 பங் த்தபால் paṅkittapāl, ெப. (n.)

   பங்  ல ப் ம் அஞ்சல்; parcel post

     [பங்  + தபால்]
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பங் ய -த்தல்

பங் ய -த்தல் paṅkiyaṭittal,    4. ெச. . .(v.i.)

   1. கஞ்சாப் ைக த்தல்; to smoke ganja.

   2. கஞ்சா; to eat bhang.

     [பங்  + அ -,]

பங் லம்

 
 பங் லம் paṅkilam, ெப. (n.)

   ெதப்பம், (யாழ்.அக.);; raft

     [பங்  → பங் லம்]

பங்

பங்  paṅāṭu, ெப. (n.)

   1.பங் ைக ( வா);; dividing, sharing, allotting, distributing,

   2. வ த்தற் கணக் ;   3.  ட்டம் ( ன்.);; (adj.);

 settlement of a dispute; disposal of affairs.

   4. வ ; measures,means

     [ப  → பங்  + இ  → ( தல்நீண்ட );]

 பங் 2 paṅāṭu, ெப. (n.)

   கணக்  ளத்தம்; account.

     " க க் ப் பங்  ெசால்லப் பயங் ெகாண் " (சரவண. பண .133);

     [பங்  → பங் ] (ேவ.க.);

பங்

பங் 1 vēkapaṅku, ெப. (n.)

   1. பாகம்; share portion. part.

     ''பட் ல  ேகாைத ந்தா ம்" ( வாச. 16.9);

   2. பா  ( டா.);; moiety half.

   3. பக்கம்; side, party.

     'என்பங் ல் ெதய்வம் இ க் ற ';

   4. இரண்  அல்ல  இரண்டைர ஏக்கர ்நன்ெச ம் ப னா  ஏக்கர ் ன்ெச ங் ெகாண்ட நிலம் 
(C.G.288);; sixteen acres of dry land and two or two and a half of wet land.

ம. பங் .

     [ப  → பக்  → பங் ] (ேவ.க.);

 பங் 2 vēkapaṅku, ெப. (n.)

   1.  டம் ( ங்.);; lameness;

     "ஒ த்தைலப்பங்  ர் " (கம்பரா. மந் ரப். 66);

   2.  டவன்; lame person: cripple,

     "பங்ெகா  வெனாப்பரியைவயத் ேலா  வந் " (ேதைவ லா, 25);,

   3. சனி; saturn, as a lame planet

     "அந்தணன்பங் னில்லத் ைணக் ப்பா ெலய்த" (பரிபா.11.7);
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பங் க்காணி

 
 பங் க்காணி cāakapaṅkukkāṇi, ெப. (n.)

    ட் ப்பங்கான நிலம் ( ன்.);; land owned in common.

     [பங்  + காணி]

பங் க்காரன்

பங் க்காரன் paṅkukkāraṉ, ெப. (n.)

   1. பங் க் ைடயவன் (c.g.);; co sharer, share holder,

   2.  ற் ாரக்ளில் யான நில ள்ளவன் (இ.வ.);; the biggest share holder in the lands of a village.

     [பங்  + காரன்]

பங் ெகாள்( )-
தல்

பங் ெகாள்( )-தல் paṅkukoḷḷutal, ெச. .  (v.i.)

   1. பணி,ேபாராட்டம் நிகழ்ச்  ேபான்றவற் ல் இடம் ெபற் ச ்ெசயல்ப தல்; கலந்  ெகாள் தல்; take 
part; participate.

     ' ழா ல் அைனவ ம் பங்  ெகாண்  றப் க்கேவண் ம்'

   2. மற்ெறா வ ைடய இன்ப ன்பங்கைளத் தனதாகக் ெகாள் தல்; share someone's joy, sorrow, etc.

     " ற ைடய இன்ப ன்பங்களில் பங்  ெகாள்ளாமல் இ ப்ப  நாகரிகமா?"(உ.வ.);;

பங் சம்

 
 பங் சம் nākarikamāuvapaṅkucam, ெப. (n.)

   தைலக்ேகாலம் ( ங்.);; head-dress.

பங் ப்பைறயன்

 
 பங் ப்பைறயன் paṅkuṭippaṟaiyaṉ, ெப. (n.)

    ற் ார ்ஊ ய ல்லாப்பைறயன் (இ.வ.);; a {pariah} who is not a village servant.

     [ைபங்  + பைறயன் → பங் ப்பைறயன்]

பங் தாரன்

 
 பங் தாரன் paṅkutāraṉ, ெப. (n.)

பங் க்காரன்; பாரக்்க; see {pangukkāraṇ}

     [(பங்  + தாரன்); தாரன் என்ற வடெசால் உைடைமப்ெபா ள ]

பங் ைத

 
 பங் ைத paṅkutai, ெப. (n.)

பங்கைற (யாழ்.அக.);; பாரக்்க; see {parigarai}

     [பங்கைற → பங் ைத]

பங் ெநல்

 
 பங் ெநல் paṅkunel, ெப. (n.)

ெநல்வைக (இ.வ.);:

 a kind of paddy.

     [பங்  + ெநல்]
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பங் ப ர்ச்

 
 பங் ப ரச்்  paṅkupakircci, ெப. (n.)

   பாகம் ( ன்.);; share portion.

     [பங்  + ப ர ்+  -ெதா ற்ெபயரீ ]

பங் பட்டநாள்

 
 பங் பட்டநாள் paṅkupaṭṭanāḷ, ெப. (n.)

இரண்  நாடக்ளில் ெதா த் வ ம் உ  ( ன்.);; {naksatra}

 with which the moon is in conjunction through parts of two days.

     [பங்  + பட்ட + நாள்]

பங் பாகம்

பங் பாகம் paṅkupākam, ெப. (n.)

   1. பங் ; share portion.

   2. பாகப் ரி ைன; partition.

     "அண்ண ம் தம் ம் பங் பாகம் ெசய்  ெகாண்டாரக்ள்" ( ன்.);;

     [பங்  + பாகம்]

பங் ரிந்தவர்

 
 பங் ரிந்தவர ்paṅkupirintavar, ெப.(n.)

   தாயபாகம் ரித் க்ெகாண்டவர;் those who are divided in estate, as heirs.( ன்.);.

     [பங்  +  ரிந்தவர]்

பங் மால்

 
 பங் மால் paṅkumāl, ெப. (n.)

   பங் க் ப்  (C.G.);; list of shares,

     [பங்  + மால்-உ . " ப் " என்ற ெபா ள ]

பங் ைர

 
 பங் ைர paṅkurai, ெப. (n.)

   அ ைடயம் என் ம் ம ந் சச்ரக்  (ைதலவ. ைதல);; a bazaar drug called indian atees.

பங் வ

 
 பங் வ  paṅkuvaḻi, ெப. (n.)

   ஊரந்ிலத்ைத ஒரள ள்ள பலபங் களாகப் ரித் ப் பங் நிலத் ன் த ப்ப  ஒவ்ெவா  வ க் ங் 
ெகா க் ம் ைற; a system of land tenure in which the lands of a village are for purposes of convenient enjoyment 
divided into many shares each consisting of a fixed number of acres and assigned to each holder with refernce to quality of 
the Soil, situation,etc.

     [பங்  + வ ]

பங் வ நிலம்

 
 பங் வ நிலம் paṅkuvaḻinilam, ெப. (n.)

   பங் வ ப்ப  கரத்ற் ரிய நிலம் (C.G);; land enjoyed under {pangu-val} systems

     [பங்  + வ  + நிலம்]
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பங் வ னாம்

 
 பங் வ னாம் paṅkuvaḻiyiṉām, ெப. (n.)

   ேவளாண்ைம வளரச்் க்காக ஒ  ட்டத ்தா க்  அன்பளிப்பாகக் ெகா க் ம் நிலம் (R.T);; land 
granted to a body of persons in common, for the encouragement of cultivation

     [பங்  + வ  + இனாம்]

பங் வாளி

பங் வாளி paṅkuvāḷi, ெப. (n.)

    நிலக் ழார(்G.Tn. D.311);; mirasdars.

     [பங்  + ஆள் + இ]

     [பங் ஆளி → பங் வாளி]

பங் தம்

பங் தம்1 paṅkuvītam, ெப. (n.)

   சமமா ள்ள பங்  ( ன்.);; equal shares.

     [பங்  +  தம்]

 பங் தம்2 paṅkuvītam,  .எ. (adv.)

    க்காட் ன்ப  (இ.வ.);; pro rate.

     [பங்  +  தம்]

பங் னி

பங் னி paṅkuṉi, ெப. (n.)

   1. பன்னிரண்டாம் மாதம்; the 12" month of the solar year, march-April

     "ெவய்ேயான்... பங் னிப்ப வஞ் ெசய்தான்" ( வக. 851.);

   2. உத்தரம் பாரக்்க; ( ங்);; see the 12" naksatra

     'பங் னி என்  ப ப்ப ம் இல்ைல;  த் ைர என்  ப்ப ம் இல்ைல;' (பழ.);

     'பங் னிமாதம் பகல்வ  நடந்தவன் ெப ம்பா ' (பழ.);

     [பல் னி → பங் னி]

னமாதத்ைதக் க் ம் வடெசால்.

 பங் னி paṅguṉi, ெப.(n.)

    ன மாதம், பன்னிரண்டாம் மாதம்; the 12th month of the solar year, March - April.

     "ெவய்ேயான்.... பங் னிப் ப வஞ் ெசய்தான்" ( வக.851);.

     [Skt. phaguni → Pkt. phaguni → த. பங் னி]

பங் ரம்

பங் ரம் vaṭacolpaṅāram, ெப. (n.)

   1. அ ைடயம்; atis shrub.

   2. மரமஞ்சள் பாரக்்க; (மைல);; tree turmeric,

பங் றம்

 
 பங் றம் paṅāṟam, ெப. (n.)

   மரமஞ்சள் பாரக்்க; (மைல);; tree turmeric.

பங்ேகாற்ப ண்

பங்ேகாற்ப ண்  paṅāṟpayiṇṭu, ெப. (n.)

    ைற ல் அைடக்ைக; imprisonment in a jail.

     "பங்ேகாற் ப ண்  ப லங்  மாட் " (பஞ்ச. க.1732.);
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பசச்டம்

பசச்டம் pañcatirumukapaccaṭam, ெப. (n.)

பாரக்்க; see paccavadam,

     "கற்பைன யலங்கார மாக்ேகாைவ பா ங் கன வரிைசெயா  பசச்டம்" ( ேவங்.சத.29);

     [பசச்வடம் → பசச்டம்]

பசச்

பசச் 1 paccaṭi, ெப. (n.)

   பசை்சயாகேவ பாகம் பண்ணிய ைவயற்க ; a culinary preparation from row vegetables, seasmed 
vegetablese curry. (சா.அக.);.

     [பச்  → பசச் ]

 பசச் 2 mutāpaccaṭi, ெப. (n.)

   1. பசை்சயாகேவ அணியப் ப த் ய ெதா க ; a kind of relish generally made of minced vegetables.

     ' ளிப்பான பசச் யால்' (பதாரத்்த:1370);

   2. நற்ேப ; prosperity, command of money,

     'பசச்  கண்டால் ஒட்ட  மகேள' (பழ.);

ெத. படச்  கபசச் , ம.பசச் .

     [ப ைம → பசை்ச + அ ல் = பசச் ]

     [பச்  → பசச் ]

பசச் யன்

 
 பசச் யன் mutāpaccaṭiyaṉ, ெப. (n.)

   ெவண்ைம ற் க ப் ப் ள்ளி ள்ள மா  (யாழ்.அக.);; white bull or cow with black spots.

     [பசச்  → பசச் யன்]

பசச்மஞ்சள்

 
 பசச்மஞ்சள் paccamañcaḷ, ெப. (n.)

   மரமஞ்சள்; tree tumeric. (சா.அக.);.

     [பசை்ச + மஞ்சள்]

பசச்நா ,

 
 பசச்நா , paccanāvi, ெப. (n.)

   வசச்நா (இ.வ.); பாரக்்க; nepal aconite

ம. பசச்நா .

     [பசை்ச+ நா ]
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பசச்ரி

பசச்ரி 1 paccarici, ெப. (n.)

   1. ெநல்ைலப் க்காமற் காயைவத் க் த் ெய த்த அர ; rice hulled without boiling, opp. to {pulungal.}

   2. மாமரவைக (இ.வ.);; a kind of mango.

     [பசை்ச + அரி .]

 பசச்ரி 2 paccarici, ெப. (n.)

   அம்மான் பசச்ரி ; an annual with procumbent brances.

     " ர  ளா பசச்ரி  ைள சங்  ேவைள" (ைதலவ.ைதல.135);

   2. மாமரவைக(இ.வ.);; a kind of mango.

     [பசை்ச + அரி .]

பச் வடம்

பச் வடம் paccuvaṭam, ெப. (n.)

   ேமற்ேபாரை்வ ரிப் ,  ைர த யவற் க் ப் பயன்ப ம் நீண்ட ைல (ேகா ேலா. 94.);; a long piece 
of cloth, used as a blanket, bed sheet Or screen.

ெத.படச்ட . க. பசச்பட. ம. பசச்வடம்.

பசச்ன்னியம்,

 
 பசச்ன்னியம், paccaṉṉiyam, ெப. (n.)

   மரமஞ்சள் (மைல,);; tree turmeric.

பசச்ா யம்

 
 பசச்ா யம் paccākiliyam, ெப. (n.)

   சண்பகம்; champak tree, (சா.அக.);.

பசச்ாைள

பசச்ாைள1 cāakapaccāḷai, ெப. (n.)

   ெகாச் ; mercuric chloride. (சா.அக.);.

ம வ, சவ் ர ைவப்  ெகாச்  ரம்.

     [பசை்ச → பசச்ாைள]

 பசச்ாைள2 paccāḷai, ெப. (n.)

   ப ரக்ட் வ ம் ேநாய்வைக (ெநல்ைல);; a disease of crops.

     [பசை்ச → பசச்ாைள]

பசச்ான் கள்ளி

 
 பசச்ான் கள்ளி kaḷḷi, ெப. (n.)

   கண்டக்கள்ளி; round milk hedge.

     [பசச்ான் + கள்ளி]

பச் மப் ைற

 
 பச் மப் ைற piṟai, ெப. (n.)

   இளம் ைற (யாழ்.அக.);; crescent

     [பச் மம் +  ைற]
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பச் மம்

பச் மம் paccimam, ெப. (n.)

   ேமற் ; west

     "மற்ைறயரக்் ப் பச் மேம மாண் " (ைசவச. ெபா .270.);

   2.  ன் றம்; back.

     "பச் மத்  கத்  ம ங் ம் பக .....உ ழ." (கம்பரா. ரமாத்.71.);

   3.  ன்பட்ட ; that which is late or after-time.

     " ப் ரர ்பச் ம த் யர"் ( ன்.);

பச் யம்

 
 பச் யம் viṉpacciyam, ெப. (n.)

    யப் க் ப் . (யாழ்.அக.);; an expression signifying wonder.

பச் ம்

பச் ம்  paccirumpu, ெப. (n.)

   உ ன இ ம் ; molten iron

     "பச் ம்ெபஃ ட்பங் " ( வக.2303.);

     [ப ைம → பச்  + இ ம் ]

பச் ைல

பச் ைல eṉṉappaṭṭatupaccilai, ெப. (n.)

   1. பசை்ச ைல ( ங்.);; green, fresh leaf.

   2. மரவைக ( வா.);; Mysore gamboge l.tr.,

   3. பச் ைலகளால் ஆ ய ம ந்  ( ன்.);; medicament consisting of leaves.

   4. பன் வாைக (L.);; tube-in-tube. wood.

   5. நைறக்ெகா  ( றநா.168, உைர.);; a fragrant creeper.

   6. ஒ வைகப் ைகசச்ரக்  ( லப்.5, 14, உைர.);; a fumigating substance.

   7. ஒ  வைகத் ல் ( லப்.14.108,உைர.);; a kind of ancient garment.

க. பசெ்சல ம. பச் ல 

க. பசச்ாரி (மரவைக.);

     [பசை்ச + இைல]

பச் ைலப்பட்

பச் ைலப்பட்  paccilaippaṭṭu, ெப. (n.)

இைலத் ெதா ைல ைடய பட் :

 silk cloth with leaf like figures.

     "பச் ைலப் பட்  த் ம் பவள  ைமக்  மல் ல்" ( வக.2090.);

     [பகைம ைல → பச் ைல + பட் ]

பச் ைலப்பாம்

 
 பச் ைலப்பாம்  paccilaippāmpu, ெப. (n.)

   ம ந்தாகப் பயன்ப ம் இைல; leaves {sed} medicinally. ( ன்.);

     [பச் ைல + பாம் ]
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பச் ைலேயாணா
ன்

 
 பச் ைலேயாணான் paccilaiyōṇāṉ, ெப. (n.)

பசே்சாணான் (யாழ்.அக.);; பாரக்்க; see{рассбnan}

     [பச் ைல + ஓணான்]

பச் ைறச்

பச் ைறச்  pacciṟaicci, ெப. (n.)

   1. பச் ன் (யாழ்.அக.);; raw meat, flesh,

   2. ஆறாப் ண்; green Wound.

     [பசை்ச → பச்  + இைறச் ]

பச் டம்

பச் டம்  paccuṭampu, ெப. (n.)

   1.  ள்ைளப் ேபற்றால் ெம ந்த உடல்; tender body of a woman after childbirth.

   2.  ழந்ைத ன் தளி டல்; tender body an infant.

   3. அம்ைமப் ண் காயாத உடம்  ( ன்.);; body still having sore from smallpox,

     [பசை்ச → பச்  + உடம் ]

     [ப  → பச்  → பச் டம் ] 

     ( .தா. 46.);

பச்

பச்  paccuti, ெப. (n.)

   ந ைக; slip.

     "பச் ன்  நின் " (ேம மந்.876.);.

பச் ளி

 
 பச் ளி mērumanpaccuḷi, ெப. (n.)

   ெச வைக; wolly patchouli.

பச் ன்

பச் ன் paccūṉ, ெப. (n.)

     "பச் ைறச்  பாரக்்க; see {paccialcci}

     " நரி பச் ன் ெகாள்ைள மாந் " (நற்.352.);

     [ப ைம + ஊன்]

பசெ்சனல்

பசெ்சனல் pacceṉal, ெப. (n.)

   ப ைமயாதற் ப் ; expr of being green or verdant

     'பசெ்சன்  பசத்த ' (ெதால்,ெசால்.261.உைர.);

     [ப ைம → பச்  + எனல்]

பசெ்சன

பசெ்சன  pacceṉavu, ெப. (n.)

   1. பசை்ச,

 greenness, verdure.

   2. ஈரம்; moistness. dampness, sap.juice.

   3. ெபா ; plumpness;fulness

     [ப ைம → பச்  + என ]
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பசே்சரி

 
 பசே்சரி paccēri, ெப. (n.)

   பள்ளரே்சரி (ெநல்ைல);; the quarters of the pallar caste.

     [பள் + ேசரி = பட்ேசரி என்பதன் ெகாசை்ச வ வேம பசே்சரி என்ப ]

பசை்ச

பசை்ச paccai, ெப. (n.)

   1. ப ைமநிறம்; green colour; greenness,

     "பசை்சமா மைலேபால் ேமனி" ( வ். மாைல.2.);

     'பசை்சப் பேசல் என்ற ல்ெவளிகள்'.

   2. ஒன்பான் மணிக ள் ஒன்றான பசை்சக்கல்; emerald

   3. பய ; pulse or careals

     'இறந்த ட் ந்  ஊராரக்் ப் பசை்ச ேபா வாரக்ள்' (ெநல்ைல.);

   4. ெவற் ைல; betel leaf

     'பசை்ச ெகா த்தால் பாவந் ம்; ெவள்ைள ெகா த்தால் ைன ம்' (பழ.);

   5. நீ மரி பாரக்்க; see {ninumari;}

 seaside indian saltwort.

   6. ந மணப் ல்வைக ( ங்.);; a fragrant grass,

   7. பசை்ச த் ய அைடயாளம் (ெநல்ைல.);

 tattoo.

   8. பசப்  நிறம்; paleness, as of a maid separated from her lover.

     "பசை்ச ெமன் ைபங்ெகா " (ேதவா.497,2.);

   9.  மால் ( ங்.);, {Tiruma,}

பசை்சஅலரி

 
 பசை்சஅலரி paccaialari, ெப. (n.)

    வாச் ப் ; foreign oleander (சா.அக.);

     [ப ைம + அலரி]

பசை்சஆைம

 
 பசை்சஆைம paccaiāmai, ெப. (n.)

   கடலாைம ன் ஒ வைக இனம்; a kind of sea turtle.

     [பசை்ச + ஆைம]

பசை்ச இராப்பா

 
 பசை்ச இராப்பா  irāppāṭi, ெப. (n.)

   பசை்ச நிறமான இராப்பா க் ; green bool bool(சா.அக.);

     [பசை்ச + இராப்பா ]
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பசை்ச எ ைவ

 
 பசை்ச எ ைவ eruvai, ெப. (n.)

   பசை்சயாகேவ ரி  த ய ம ந் கைள நல்ெலண்ெண ல் அைரத்  ண்க க்  இ ம் 
ஒ வைகப் ம ந் ; an external ointment prepared by grinding copper sulphate and other drugs and mixing and 
grinding them in gingelly oil.

     [பசை்ச + எ ைவ]

பசை்சக்கசே்சாலம்

பசை்சக்கசே்சாலம் paccaikkaccōlam, ெப. (n.)

   1. பசை்சப் லாங் ழங் ; green poola root

   2. பசை்ச ஏலக்காய்த்ேதால்; undried capsules of cardamom.(சா.அக.);.

     [பசை்ச + கசே்சாலம்]

பசை்சக்கட்

 
 பசை்சக்கட்  paccaikkaṭṭi, ெப. (n.)

   ப க்காத கட் ; unriped or unmatured abscess unfit for opening or incision. (சா.அக.);.

     [பசை்ச + கட் ]

பசை்சக்கட்

 
 பசை்சக்கட்  paccaikkaṭṭu, ெப. (n.)

   அைம  ெசய் ம் ம ந் ; any green drug which allays the disease (சா.அக.);.

     [பசை்ச + கட் ]

பசை்சக்கடைல

 
 பசை்சக்கடைல paccaikkaṭalai, ெப. (n.)

   ேவகைவக்காத, வ க்கப்படாத ெகாண்ைடக் கடைல; raw bengal gram that is not roasted or boiled.

     [பசை்ச + கடைல]

பசை்சக்க க்காய்

பசை்சக்க க்காய் paccaikkaṭukkāy, ெப. (n.)

   1. உலராத க க்காய்; undried gall nut

   2. அரித க் க க்காய்; green gall nut.

     [பசை்ச + க க்காய்]

பசை்சக்க

 
 பசை்சக்க  paccaikkaṭuku, ெப. (n.)

   ெசங்க ; raw mustard.(சா.அக);.

     [பசை்ச + க ]

பசை்சக்க ேராக
ணி

பசை்சக்க ேராகணி paccaikkaṭukurōkaṇi, ெப. (n.)

   1. உலராத க ேராகணி; undried black hellibore.

   2. பசை்ச நிற ள்ள க ேராகணி; green coloured hellibore. (சா.அக.);.

     [பசை்ச + க  + ேராகணி]
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பசை்சக்கந்தம்

 
 பசை்சக்கந்தம் paccaikkantam, ெப. (n.)

    ய்ைம ெசய்யாத கந்தகம் (ெகா.வ.);; raw Sulphur, as impure.

ம வ.  ற க்கந்தகம்.

     [பசை்ச + கந்தகம்]

பசை்சக்கயர்

 
 பசை்சக்கயர ்paccaikkayar, ெப.(n.)

   க ங்கசப்  (யாழ்ப்.);; extreme astringency; intense bitterness.

     [பசை்ச + கயர]்

     [கசப்  → கயப்  → கயர]்

பசை்சக்கரி

 
 பசை்சக்கரி paccaikkari, ெப. (n.)

   ஈரமான கரி; wet or moist charcoal.

     [பசை்ச + கரி]

பசை்சக்க ப் ரம்

பசை்சக்க ப் ரம் paccaikkaruppūram, ெப. (n.)

   க ப் ரவைக (பதாரத்்த.1075.);; medicated camphor, menthol, crude camphor.

க. பசச்க்கர் ர

     [பசை்ச + க ப் ரம்]

பசை்சக்கல்

பசை்சக்கல் kuṟikkiṉṟatupaccaikkal, ெப. (n.)

   1.  டாத ெசங்கல்; unburnt brick,

   2. பசை்சமணி; emerald.

   3. ப ங்கல் வைக ( ன்.);; jade, a hard dark greenstone,

   4. கல்வைக ( ன்.);; greenstone, principally of felspar and horn blende,

   5. காதணி வைக (ெகா.வ.);; pendant emerald, used as an ear ornament

     [பசை்ச + கல்]

பசை்சக்கல்யாணி

 
 பசை்சக்கல்யாணி paccaikkalyāṇi, ெப. (n.)

   க ரவனின் ேதரக்் ைரக ெளான் ; one of the seven mythical horses of the sun's chariot.

     [பசை்ச + Skt.கல்யாணி]

பசை்சக்க யாண
ம்

 
 பசை்சக்க யாணம் paccaikkaliyāṇam, ெப.(n.)

    மணத் ன் நாலாம் நாளில் மணமக்கைள வாழ்த் ப் பரி  வழங் ம் சடங்  (இ.வ.);; ceremoney on 
the fourth day in a marriage festival, as the time of presenting gifts.

     [பசை்ச + க யாணம்]
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பசை்சக்கள்ளன்

 
 பசை்சக்கள்ளன்  paccaikkaḷḷaṉ, ெப. (n.)

   ெப ந் டன் ( ன்.);; desperate thief; downright villain.

     [பசை்ச + கள்ளன்]

பசை்சக்காைட

 
 பசை்சக்காைட paccaikkāṭai, ெப. (n.)

   காைட வைக ள் ஒன் ; a kind of {kadai}.

ம வ. ெபான்னாந்தட்டான்

     [P]

பசை்சக்காய்ச்

பசை்சக்காய்ச்  paccaikkāycci, ெப. (n.)

   1. காயத் ள்ள மரம் (யாழ்ப்.);; tree with green fruit

   2. ஒ வைகத ்ெதன்ைன (இ.வ.);; a kind of coconut tree.

     [பசை்ச + காய்ச் ]

பசை்சக்காளான்

 
 பசை்சக்காளான் paccaikkāḷāṉ, ெப. (n.)

   ஊைதைய நீக் வதற்  உத ம் ஒ வைகக் காளான்; green mushroom used in rheumatic affections. 
(சா.அக.);.

     [பசை்ச + காளான்]

பசை்சக் ளி

பசை்சக் ளி paccaikkiḷi, ெப. (n.)

   1.  ளிவைக.; a variety of parrot

   2. ெவட் க் ளி; green locust, grass hoper

   3.  வர ் ைளயாட்  வைக; a boy's game

   4.  க,

 blue-vitriol (சா.அக.);.

     [பசை்ச +  ளி]

பசை்சக் ளி ன்

 
 பசை்சக் ளி ன் paccaikkiḷimīṉ, ெப. (n.)

   பசை்ச வண்ணக் ளி க் ன்; parrot fish. (சா.அக.);

     [பசை்ச+  ளி ன்]

பசை்சக் ைவ

பசை்சக் ைவāṟumpaccaikkiḷuvai, ெப. (n.)

   1. பசை்ச வண்ணப்படை்ட ள்ள ைவமரம்; green barked hill balsam tree.

   2. பசை்சநிற ற ப் ள்; common teal.

   3. பஞ் த் தணக் ; Katearah gum tree.

   4.  ைவ ன்; a kind of small cell fish.

     [பசை்ச +  ைவ]
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பசை்சக் ங் ய
ம்

 
 பசை்சக் ங் யம் paccaikkuṅkiliyam, ெப. (n.)

    ங் யவைக ( ன்.);; a kind of resin of the indian bdellium

     [பசை்ச +  ங் யம்]

ம வ. ெவள்ைளக் ங் யம். 

ங் யம் =Skt.

பசை்சக் ங் மப்

 
 பசை்சக் ங் மப்  paccaikkuṅkumappū, ெப. (n.)

   உலர ைவத் ப் பதப்ப த்தாத ங் மப் ; an undried European saffron. (சா.அக.);

     [பசை்ச +  ங் மம் +  ]

த.  ங் மம் Skt. kumkum.

பசை்சக் ைர

பசை்சக் ைர1 paccaikkutirai, ெப. (n.)

    ைளயாட்  வைக (GTn. D1,105);; leap frog, a game

     [பாய்சச்ல் → பாசச் → பசை்ச +  ைர]

     [P]

 பசை்சக் ைர2 paccaikkutirai, ெப. (n.)

   க ரவ ைடய பகங் ைர (ெதான்.);; sun's green coloured horse (myth.);

     "ஞாலங் காவ ைடய வெனா  நாட ்பசை்சக் ேகாடகங் கரப்ப" (ேச . ேவதாள. 45.); (த.ெசா.அக.);

     [பசை்ச +  ைர]

பசை்சக் ப்

பசை்சக் ப்  paccaikkuppi, ெப. (n.)

   ம வைடக் ங் ப் வைக (ெப ம்பாண்.382, உைர);; a green flask, used in ancient times for keeping liquor.

     [பசை்ச +  ப் ]

பசை்சக்

 
 பசை்சக்  paccaikkuruvi, ெப. (n.)

     வைக ள் ஒன் ; a kind of sparrow.

     [பசை்ச +  ]

இதன் இற ப் ேபாரை்வ ல் பல நிறங்களி ந்த ேபா ம் பசை்சேய ேம ட்  நிற்பதால் இப்ெபயர ்
ெபற்ற .  ட் த் ேதாட்டங்களி ம் பழத் ேதாட்டங்களி ம் ேதாப் களி ம் இைணயாக வா ம்.

பசை்சக் வ

 
 பசை்சக் வ  kuvaṭu, ெப. (n.)

   பசை்சக்கல் (மரகதம்);; green gem, emerald.

     [பசை்ச +  வ ]
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பசை்சக் ழந்ைத

பசை்சக் ழந்ைத paccaikkuḻntai, ெப. (n.)

   1. இளங் ழ ; tender, new-born infant

   2. வளரிளங் ழந்ைத; baby, young child.

     [பசை்ச +  ழந்ைத]

பசை்சக் றவன்

பசை்சக் றவன்1 paccaikkuṟavaṉ, ெப. (n.)

   ெப ம்பாசாங் க்காரன் (ெகா.வ.);; a downright knave, veatable villain or hypocrite.

     [பசை்ச +  றவன்]

பசை்சக் றவான்

பசை்சக் றவான்2 paccaikkuṟavāṉ, ெப. (n.)

   ஒ  நீல நிற கடல் ன்; a kind of blue trigger sea fish. (சா.அக.);.

     [பசை்ச +  றவான்]

பசை்சக்

பசை்சக்  paccaikāṭu, ெப. (n.)

   1. ப டல்; gross, physical body.

   2. ப த்த உடம் ; Stout body.

     [பசை்ச +  ]

பசை்சக்ெகந்

 
 பசை்சக்ெகந்  paccaikkenti, ெப. (n.)

    ய்ைமெசய்யப்படாத கந்தகம்; impure Sulphur (சா.அக.);.

     [பசை்ச + ெகந் ]

பசை்சக்ெகாட்ைட

பசை்சக்ெகாடை்ட paccaikkoṭṭai, ெப. (n.)

    வந்  (M.M.843.);; soap nut

   2. வானத்தாமைர

 sky lotus,

     [பசை்ச + ெகாடை்ட]

பசை்சக்ெகாத்தம
ல்

 
 பசை்சக்ெகாத்தமல்  paccaikkottamalli, ெப. (n.)

   க க் த ம் ெகாத்தமல் க் ைர; green leaves of coriander used in the preparations of curries. (சா.அக.);.

     [பசை்ச + ெகாத் மல்  → ெகாத்தமல் ]

பசை்சக்ெகாம்

 
 பசை்சக்ெகாம்  paccaikkompu, ெப. (n.)

இஞ்  (மைல.);

 green ginger.

     [பசை்ச + ெகாம் ]

பசை்சக்ெகால்லன்

 
 பசை்சக்ெகால்லன் paccaikkollaṉ, ெப. (n.)

   ேவைலத ் றைமயற்ற ெகால்லன் (யாழ்ப்.);; clumsy blacksmith.

     [பசை்ச + ெகால்லன்]
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பசை்சக்ேகா

 
 பசை்சக்ேகா  paccaikāṭu, ெப. (n.)

   மணிக ள் ஒன்றான பசை்சக்கல் (மரகதம்); (யாழ்.அக.);; emerald.

     [பசை்ச + ேகா ]

பசை்சக்ேகாரான்

 
 பசை்சக்ேகாரான் paccaikārāṉ, ெப. (n.)

    மரவைக (L.);;  long leathery elliptic oblong obtuse leaved jungle geranium.

ம வ. இ ம்பரிப்

     [பசை்ச + ேகாரான்]

பசை்சகட்

பசை்சகட்  paccaikaṭṭu, ெப. (n.)

   1.  ற் ரில் ெப ஞ்ெசல்வைனக் கண்  ெகாள்ளக் ெகா க் ம்  நன்ெகாைட; trifling presents, 
commonly to the headman of a village

   2. அைம ெசய் ம் ம ந் ; mitigative medicine, lenitive

   3.  ங்கால அைம ; mitigation, temporary relief.

     [பசை்ச + கட் ]

பசை்ச த்

பசை்ச த்  paccaikutti,    1.  றவரச்ா வைக (G.Sm.D.I.i.152.); a sect of {kurava} Caste

   2. ேவளாளரவ்ைக (G.Sm.D.I.i.152.);; a sect of {veala castle}

     [பசை்ச +  த் ]

பசை்ச த் -தல்

பசை்ச த் -தல் paccaikuttutal,    9. ெச. . . (v.i.).

   உட ற்பசை்சக்ேகாலம் ப த்தல் (இ.வ.);; to tattoo

     [பசை்ச +  த் ,]

மஞ்சள் ெபா ைய ம் அகத் க் ைரைய ம் அம் ல் ைவத்தைரத் , ஒ  ெமல் ய ணி ன்ேமல் 
இவ்வைரத்த ைதப் பரப் த் ரியாகத் ரிப்பர.்  ன்னர ்அதைன ளக்ெகண்ெணய் ளக் ல் 
ெகா த் வாரக்ள். ெகா த் ய இத் ரிைய ம் ளக்ைக ம் ஒ  ய மண்கலத் னால் வர.் 
அப்ேபா  ரிெயரிந்  சட் ன் உள்பாகத் ல் கரி ப ம். ப ந்த கரிையச ் ரண் ெய த் த் 
தண்ணீரிேலா ைலப்பா ேலா கைரத் க் ெகாள்வர.் அகத் க் ைரக் ப் பகரமாகத் ரி ெசய்வ ல் 
அ கம் ல்ைலேயா கரிசலாங்கண்ணிையேயா பயன்ப த்தலாம். 

இரண்  ன்  ைதயல்ஊ கைளச ்ேசரத்் க் கட் க் ெகாண் , பசை்ச த்த ம் டத் ல், 
ைம ல் ேதாய்த்த ச் ெயான் னால் ப்பமான ஓ யத்ைத வைரந்  அதன்ேமல் ேமற் ய 
ஊ யால் கைரச ல் ேதாய்த் க் த் வர.்  த் ய இடத்ைதக் ளிரந்்த நீரினால் ய்ைம ெசய்வர ்
ேநாைவ ம் க்கத்ைத ம் த க்க எண்ெண ம் மஞ்ச ம் ேதய்ப்பர.் (ethnographic notes in south india. 
Edgar thurston.);

பசை்சசச்ைடயன்

 
 பசை்சசச்ைடயன் paccaiccaṭaiyaṉ, ெப. (n.)

   பசை்சநிறமான சைட ைட காவற்ெறய்வம் (ைபரவன்); (யாழ்.அக.);; bairava, as having green locks of hair.

     [பசை்ச + சைடயன்]

பசை்சசச்ார்த் -
தல்

 
 பசை்சசச்ாரத்் -தல் paccaiccārttutal, ெச. . . (v.i.)

   ெதய்வத் ேமனிக க்  அணிகலன் தல் ஆைட வைர அைனத் ம் பசை்ச வண்ணமாகக் 
ப் ட்ட நாளில் அணி த்தல்; adorn to idols having green ornaments and clothes in a particular day.

     ' ைன ரத்்தான் ேகா ல் இன்  பசை்ச சாரத்் தல் நடக் ற ; ேபாகலாமா?' (உ.வ.);
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பசை்சத்தண்ணீர்

 
 பசை்சத்தண்ணீர ்uvapaccaittaṇṇīr, ெப. (n.)

   காய்சச்ாத ளிரந்்த நீர ்( ன்.);; cold, unboiled water.

     [பசை்ச + தண்ணீர]்

உனக்  அன்றாடம் ெவந்நீர ்ேவண் மா? பசை்சத்தண்ணீரில் ளித்தால் ஆகாதா? (உ.வ.);

பசை்சசே்சர்ைவ

 
 பசை்சசே்சரை்வ uvapaccaiccērvai, ெப. (n.)

   ெந ப் க்காட்டாதப , பசை்சயாகேவ ம ந் கைள அைரத் க் கலத்தல்; a paste made by mixing several 
green or fresh herbs or other raw drugs reduced to a pulp without subjecting it to heat.

     [பசை்ச + ேசரை்வ]

பசை்சத்தவைள

பசை்சத்தவைள paccaittavaḷai, ெப. (n.)

   தவைள வைக(M.M 80);; tinkling frog,

     [பசை்ச + தவைள]

பசை்சத்தாள்

 
 பசை்சத்தாள் paccaittāḷ, ெப. (n.)

   தவசமணி ற்றாத தாள் ( ன்.);; green stalks, showing immaturity in the grain.

     [பசை்ச + தாள்]

பசை்சத்தான்

 
 பசை்சத்தான்  paccaittāṉṟi, ெப. (n.)

   உலராத தான் க்காய்; undried fruit or nut of the tree called devils abode, one of the three myrobalans (சா.அக.);.

     [பசை்ச + தான் ]

பசை்சத் ப்

 
 பசை்சத் ப்  paccaittippili, ெப. (n.)

    வந்த நீரப்்பைச ள்ள ப் ; raw, long pepper containing red juice.(சா.அக.);.

     [பசை்ச +  ப் ]

பசை்சத்

 
 பசை்சத்  paccaitturucu, ெப. (n.)

    ற த் க; blue vitriol found in nature as opposed to

ைவப் த் .

 prepared blue vitriol (சா.அக.);.

     [பசை்ச +  ]

பசை்சத்ேத ைல

பசை்சத்ேத ைல paccaittēyilai, ெப. (n.)

   ேத ைல( M.M.883);; raw leaf of tea (Hybrid);

     [பசை்ச + ேத ைல]

பசை்சத்ேதைர

பசை்சத்ேதைர paccaittērai, ெப. (n.)

   ேதைர ேதைர வைக (கம்பரா.நாட் ப்.13);; a species of toad.

     [பசை்ச + ேதைர]
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பசை்சத்ைதலம்

 
 பசை்சத்ைதலம் paccaittailam, ெப. (n.)

    ண் ைரகைள ஆற்ற ப ம ந்  ைக கைளக்ெகாண்  அணியமாக் ம் எண்ெணய்; medicated oil 
prepared from the leaves of the herbeceous plants for curing raw sores with sinuses.(சா.அக.);.

     [பசை்ச + Skt.ைதலம்]

பசை்சத்ேதால்

பசை்சத்ேதால் paccaittōl, ெப. (n.)

   1. பதனிடாத்ேதால்; raw, untanned skin, pelt.

   2.  ண் ஆ ன ன்  ேதான் ம் த்ேதால்; new skin formed on a healing sore.

     [பசை்ச + ேதால்]

பசை்சநஞ்

பசை்சநஞ்  paccainañcu, ெப. (n.)

   1. ெகா ய நஞ் ; strong poison.

   2.  ேயான் (யாழ்.அக.);; atrocious villain.

   3. ெசய்ந்நஞ் ; chemical poison.

   4. பாம் ன் நஞ் ; snake poison

   5.  றந்த ழந்ைத ன்நஞ் க்ெகா ; navel cord of the new-born baby.

     [பசை்ச + நஞ் ]

பசை்சநரம்

 
 பசை்சநரம்  paccainarampu, ெப. (n.)

உட ல் அ க்  அரத்தம் ஒ ம்நாளம் (இ.வ.);

 vein

     [பசை்ச + நரம் ]

பசை்சநன்னாரி

 
 பசை்சநன்னாரி paccainaṉṉāri, ெப. (n.)

   உலரைவத் ப்பதப்ப த்தாத நன்னாரி; underied unseasoned sarsaparilla fresh roots of sarsaparilla. (சா.அக.);.

     [பசை்ச + நன்னாளி]

பசை்ச நாேக ரம்

 
 பசை்ச நாேக ரம் nāācuram, ெப.(n.)

   ப த் ம் பசை்ச நிறம் மாறாத ஒ வைக வாைழப்பழம்; green plantain fruit which is green even when fully 
riped (சா.அக);.

ஒ கா.நவைரவாைழ

     [பசை்ச + நாேக ரம்]

பசை்சநாடம்

பசை்சநாடம் paccaināṭam, ெப. (n.)

பசை்சநாடன்(GSm.D.I.i.215.); பாரக்்க; see {paccar →nadan}

     [பசை்ச + நாடம்]
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பசை்சநாடன்

 
 பசை்சநாடன் paccaināṭaṉ, ெப. (n.)

   நமைர வாைழ. (ெகா.வ.);; green banana.

     [பசை்ச + நாடன்.]

பழம் ப த்தா ம் ேமேல பசை்ச நிறம் மாறா ப்பதால் இப்ெபயர ்ஏற்பட்ட .

பசை்சநா

 
 பசை்சநா ēṟpaṭṭatupaccaināpi, ெப. (n.)

   ஒ வைக ம ந் ; a kind of siddha medicine.

     [பசை்ச + நா  → நா ]

த. நா  → Skt.{Nåb}

பசை்சநாமத் 
தவைள

 
 பசை்சநாமத் தவைள tavaḷai, ெப. (n.)

   பசை்ச நிறமான தவைளவைக; green coloured frog.

     [பசை்ச + நாமம் + தவைள]

பசை்சநா

பசை்சநா 1 paccaināvi, ெப. (n.)

   ஒ வைக ம ந் ; a kind of medicine; nepal aconite.

     "பசை்ச நா  ய னி" ( ற .623.);

ம வ, வசச்நா , பசை்ச நா க் ழங்

     [பசை்ச + நா ]

 பசை்சநா 2 paccaināvi, ெப. (n.)

   1. நச் நா க் ழங் ; aconite root,

   2. கலப்ைபக் ழங் ; country aconite

   3.  ைனமணத் ; civet

   4, ந ம்  (சவ்வா );; zibet

   5. மான்மணத் ; musk

   6.  ழந்ைத ன் ெகாப் ழ்க் ெகா ; the navel cord.(சா.அக.);.

     [பசை்ச + நா ]

ம வ. காந்தட ் ழங்

பசை்சநாறாக் 
கரந்ைத

 
 பசை்சநாறாக் கரந்ைத karantai, ெப. (n.)

   பசை்சநிறச் வகரந்ைத; undried ie, fresh and green shiva's basil. (சா.அக.);.

     [பசை்ச + நாறா + கரந்ைத]

1189

www.valluvarvallalarvattam.com 1189 of 19068.



பசை்சநிைலக்ெகா

 
 பசை்சநிைலக்ெகா  paccainilaikkoṭi, ெப. (n.)

    க்ைக; bristly bryony.(சா.அக.);.

     [பசை்ச + நிைலக்ெகா ]

ம வ. பசை்ச நிறக்ெகா ..

பசை்சநிறத்தாள்

 
 பசை்சநிறத்தாள் paccainiṟattāḷ, ெப. (n.)

    ரி (யாழ்.அக.);; blue vitriol copper sulphate.

     [பசை்ச + நிறத்தாள்]

பசை்சநிற 
நிற்களன்

 
 பசை்சநிற நிற்களன் niṟkaḷaṉ, ெப. (n.)

    ரி  (யாழ்.அக.);; blue Vitriol.

ம வ. பசை்ச நிறத்தான்

     [பசை்ச + நிறம் + நிற்களன்]

பசை்சநீர்

பசை்சநீர ்paccainīr, ெப. (n.)

   1.  ளிரந்்த நீர;் cold water.

   2.  ண்கைள ஆற் ம் ரி  ேசரந்்த ம ந்  நீர;் a lotion preparatioon with blue vitriol.

ம வ. பசை்சத ்தண்ணீர்

     [பசை்ச + நீர]்

பசை்சநீ ள்ளி

பசை்சநீ ள்ளி paccainīruḷḷi, ெப. (n.)

ெவள்ைளப் ண் (M.M. 733.); பாரக்்க; see {ves appūndu}

 garlic.

     [பசை்ச + நீர ்+ உள்ளி]

பசை்செநல்

பசை்செநல் paccainel, ெப. (n.)

   1. ஈரெநல்; undried paddy.

   2. அ க்காத ெநல்; unboiled paddy; raw paddy.

   3. ப ைம நிறமான ெநல்; green or yellow paddy.

   4.  ராத ெநல்; not fully matured paddy.

     [பசை்ச + ெநல்]

பசை்சப்ப ம்ெபா
ய்

பசை்சப்ப ம்ெபாய் paccaippacumpoy, ெப. (n.)

    ப்ெபாய்; gross, barefaced lie.

     "யான் ேலன்......பசை்சப் ப ம்ெபாய்கள் ேபசேவ" ( வ். வாய், 3,9,7.);

     [பசை்சப (ம்); + ெபாய்]
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பசை்சப்பேசெரன
ல்

 
 பசை்சப்பேசெரனல் paccaippacēreṉal, ெப. (n.)

    ப ைமயா த்தற் ப் ; expr. signifying deep green colour. ( ன்.);

     [பசை்ச + பேசர ்+ எனல்]

ஒ கா. பசை்சப் பேசெலனல் → பசை்சப் பேசெரனல்

பசை்சப்பட்

 
 பசை்சப்பட்  pacēreṉalpaccaippaṭṭi, ெப. (n.)

    ைதப்பதற்  ன் வய ல் இடப்ப ம் சாணம் த ய எ  ( ன்.);; raw or undried manure applied to land 
shortly before sowing.

     [பசை்ச + பட் ]

பசை்சப்படாம்

பசை்சப்படாம் paccaippaṭām, ெப. (n.)

பசச்வடம். பாரக்்க; see {paccavadam.}

     "கால் ழ்ந்த பசை்சப்படா ம்" (ெதால்.ெபா.46, உைர, பக்.433);

     [பசை்ச + படாம்]

பசை்சப்ப

 
 பசை்சப்ப  paccaippaṭi, ெப. (n.)

   அ யாமற் ெகா ப்ப ; paddy given as wages without boiling it (சா.அக.);

     [பசை்ச + ப ]

பசை்சப்ப ெகா -
த்தல்

பசை்சப்ப ெகா -த்தல் paccaippaṭikoṭuttal,    4. ெச. . . (v.i.)

   தக்காரக்் ப் பழ வைககைளக் ெகா த்  உத தல்(இ.வ.);; to give fresh fruits as presents to worthy persons 
etc,

     [பசை்ச + ப  + ெகா -,]

     'பசை்ச ெகா த்தால் பாவந் ம்; ெவள்ைள ெகா த்தால் ைன ம்' (பழ.);

பசை்சப்பணம்

 
 பசை்சப்பணம் paḻpaccaippaṇam, ெப. (n.)

   வரிவைக(pudu.inSC);; a tax.

     [பசை்ச + பணம்]

பசை்சப்பதம்

பசை்சப்பதம் paccaippatam, ெப. (n.)

   1. தவசத் ன் ற்றாப்ப வம்; immaturity of Grain;

   2. நன்றாய் ேவகாத நிைலைம; the state of being

 under-boiled

     [பசை்ச + பதம்]

பசை்சப்பய

பசை்சப்பய  paccaippayaṟu, ெப. (n.)

   1. பா ப்பய  (பதாரத்்த.840.);,

 green gram.

   2. உ ந்  வைக; blackgram.

     [பசை்ச + ப ]
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பசை்சப்பய கட்

 
 பசை்சப்பய கட்  paccaippayaṟukaṭṭu, ெப. (n.)

   பசை்ச பய  கலந்த ெபாங்கல்; preparation with rice and green gram.

     [பசை்சப்பய  + கட் ]

பசை்சப்ப ப்

 
 பசை்சப்ப ப்  paccaipparuppu, ெப. (n.)

    பயற்றம் ப ப் .(இ.வ.);; split green gram.

     [பசை்ச + ப ப் ]

பசை்சப்பல்லக்

 
 பசை்சப்பல்லக்  paccaippallakku, ெப. (n.)

பாைட.(ெகா.வ.);

 bier, hearse.

ம வ. கால்க கட் ல்

     [பசை்ச + பல்லக் ]

பசை்சப்பலா

பசை்சப்பலா paccaippalā, ெப. (n.)

   1. ஈரப்பலா; young jack fruit

   2.  ைமப்பலா; foreign jack

   3.  ரங் ப் பலா; monkey jack (சா.அக.);

ம வ. ஆ னி

     [பசை்ச + பலா]

பசை்சப்பாக்

பசை்சப்பாக்  paccaippākku, ெப. (n.)

   1. உலரைவக்காத பாக் ; unripe or undried areca_nut. ( ன்.);;

   2. அ க்காத பாக் ; arecanut not boiled.

     [பசை்ச + பாக் ]

பசை்சப் பாண்டம்

 
 பசை்சப் பாண்டம் pāṇṭam, ெப. (n.)

    ைள ல் ைவத் ச ் டெ்ட க்காத மண்பாண்டம்; unburnt earthen vessel.

     'பசை்சப் பாண்டத் ல் பாைல ைவத்தால் பா ம் உதவா ; பாண்ட ம் உதவா .' (பழ.);

பசை்சப்பா கம்

 
 பசை்சப்பா கம் paḻpaccaippātikam, ெப. (n.)

   ெவள்ைள வாடா மல் ைக; white variety of everlasting jasmine.

     [பசை்ச + பா கம்]
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பசை்சப்பாம்

 
 பசை்சப்பாம்  paccaippāmpu, ெப. (n.)

நீண்டேகா கைள ம் ெமல் ய உடைல ம் உைடய பசை்ச நிறப் பாம் வைக; (ெகா.வ.);

 whip-snake,

     [பசை்ச + பாம் ]

பசை்சப்பால்

பசை்சப்பால் paccaippāl, ெப. (n.)

   காய்சச்ாத பால்; fresh, unboiled milk,

     "உதயம ற் பசை்சப்பா ண்" (பதாரத்்த:1361.);

     'அவைனக் கறக்க ட்டால் பசை்சப் பாலாக் த்  வான்' (உ.வ.);

     [பசை்ச + பால்]

பசை்சப்பாட்டம்

 
 பசை்சப்பாட்டம் paccaippāṭṭam, ெப. (n.)

   ஒவ்ெவா  ப வகாலத் ற் ம் தவசங்களாக ம். தவசங்க க்  ஈடாகப் பணமாக ம் ெச த் ம் 
வரி; tax either in money or in king.

     [பசை்ச + பாட்டம்]

பசை்சப்பாடம்

 
 பசை்சப்பாடம் paccaippāṭam, ெப. (n.)

   இ  றாய்ப் ளந்த னில் உப் ட் க் காற் ப் காமல் ைவத் ப் பாடஞ் ெசய்தல் 
(தஞ்ைச. னவ.);; fish preservation with salt.

பசை்சப்பாலகன்

 
 பசை்சப்பாலகன் paccaippālakaṉ, ெப. (n.)

   இளங் ழந்ைத பசை்சப் ள்ைள; newborn baby.

ம வ. பசை்சக் ழந்ைத

     [பசை்ச + பாலகன்]

பசை்சப்பாைன

 
 பசை்சப்பாைன paccaippāṉai, ெப. (n.)

    டாத பாைன; unburnt earthen pot. ( ன்.);

     'பசை்சப்பாைன கா ன்ேன பா மகன் ேபானாேன' (நாட் ப்);

     [பசை்ச + பாைன]

பசை்சப் -த்தல்

 
 பசை்சப் -த்தல் paccaippiḍittal, ெச. . . (v.i.)

   ஊன் ய ப ர ்ஊட்டமாக வளரவ்தற்  அ யாகப் பசை்ச நிறம் ேதான் தல்; of crops, turn rich green.

     'தைழச ்சத் ப் ேபாட்ட ற  ெநற்ப ர ்பசை்ச த்  வளர் ற ' (உ.வ.);

     [பசை்ச +  -,]
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பசை்சப் ற் -
தல்

பசை்சப் ற் -தல் paccaippiṭicuṟṟutal,    4. ெச. . . (v.i.)

   மணமக்கள் ஊஞ்ச ல் ற் க் ம்ேபா  பலநிற ள்ள ேசாற் த் ரைளக் ெகாண்  அவரக்ைளச ்
ற் தல்; to wave balls of coloured rice round a bride and bridgegroom when seated on a swing.

     'ெபாண்  மாப் ள்ைளக் ப் பசை்சப்  த் ப் ேபா ங்க.' (உ.வ.);

     [பசை்ச +   +  ற் -,]

பசை்சப் ள்ைள

பசை்சப் ள்ைள paccaippiḷḷai, ெப. (n.)

   1.  றந்த ழந்ைத; new born infant.

   2. அ யாப் ள்ைள; innocent, little child.

     [பசை்ச +  ள்ைள]

பசை்சப் ள்ைளத் 
தாய்ச்

 
 பசை்சப் ள்ைளத் தாய்ச்  tāycci, ெப. (n.)

   ைகக் ழந்ைதைய ைடய இளந்தாய்( ன்.); ( ன்.);; a woman having a babe in arms.

ம வ. பசை்சப் ள்ைளக்காரி

     [பசை்சப் ள்ைள + தாய் +  ]

பசை்சப் றா

 
 பசை்சப் றா paccaippiṟā, ெப. (n.)

   கல் ம் ைல என் ம் ைக; a kind of medicinal herb.

     [பசை்ச +  றா]

பசை்சப் ண்

பசை்சப் ண் paccaippuṇ, ெப. (n.)

   1. ஆறாப் ண்(ெகா.வ.);; green wound.

   2. உலராத ண்; undried wound

   3.  ப் ண்; fresh wound

   4. ம ந் டப்படாத ண்; untreated wound, raw wound.

     [பசை்ச +  ண்]

     'பசை்சப் ண்ணில் ஊ ெய த் க் த் ய  ேபால' (பழ.);

பசை்சப் ல்

 
 பசை்சப் ல் paḻpaccaippul, ெப. (n.)

   ப ம் ல்; green grass as opposed to .

காய்ந்த ல்.

 dry grass

     [பசை்ச +  ல்]

பசை்சப்

 
 பசை்சப்  paccaippuḻu, ெப. (n.)

   ெமாசை்ச, அவைர த யவற் ல் காணப்ப ம் பசை்ச நிறமான வைக (யாழ்.அக.);; palmer worm, 
hairy Caterpillar.

     [பசை்ச +  ]
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பசை்சப் ளி

பசை்சப் ளி paccaippuḷi, ெப. (n.)

   1.  ளியங்காய்; unriped tamarind fruit.

   2. ெபாங்க டாத ழம் வைக(இ.வ.);(இ.வ.);; a kind of unboiled sauce or relish mainly consisting of seasoned 
tamarind.

ம வ. பசை்சப் ளிசச்ா .

     [பசை்ச +  ளி]

பசை்சப் ளிப்

 
 பசை்சப் ளிப்  paccaippuḷippu, ெப. (n.)

   க ம் ளிப் ;  excessive sourness.

     ' ழம்  பசை்சப் ளிப்பாய் ளிக் ற ' (உ.வ.);

     [பசை்ச +  ளிப் ]

பசை்சப் கன்

பசை்சப் கன் paccaippuḷukaṉ, ெப. (n.)

   1.  ணாக ண்ெப ைம ேப ேவான்,

 great boaster

   2. ெப ம்ெபாய்யன்; veritable, dowunright liar.

     [பசை்ச +  கன்]

பசை்சப் றா

பசை்சப் றா paccaippuṟā, ெப. (n.)

 green pigeon,

     [பசை்ச +  றா]

     "இப்பசை்சப் றா பழந் ன்  வாழ் ன்ற இனம்; மர உச் களி ந்  தைரக்  இறங்  வ ல்ைல; 
ட்டமாக ம் இைல மைறவாக ம் வா ம். அத் , ஆல் த ய பழமரங்களில் ப்பத் டன் வா ம். 

இைவ நன்றாகத் ெதாைல ரம் பறக் ம் ஆற்ற ள்ளைவ. இவற் ன் ரல் தாழ்ந்த ஓைச டன் ழல் 
வா ப்ப  ேபால் கா க்  இனிைமயாக இ க் ம்." எனக் கைலக் களஞ் யம் ெதரி க் ன்ற . 
(கைலக். 6 →634);

     [P]

பசை்சப்

 
 பசை்சப்  paccaippuṉuku, ெப. (n.)

   பதப்ப த்தாத ைனமணத் ; civet drawn in a raw state, Crude Civet.

     [பசை்ச+ Skt, ]

பசை்சப்

பசை்சப்  paccaippū, ெப. (n.)

   1. பால் க் ற ழந்ைத (இ.வ.);; suckling.

   2. ப ம் , ைபம் ; green flower,

   3. காயாத ; undriedflower

   4. அப்ெபா  ெகாய்த ; newly plucked flower; fresh flower.

     [பசை்ச +  ]

பசை்சப் நாகம்

 
 பசை்சப் நாகம் paccaippūnākam, ெப. (n.)

   அப்ேபா  ேதாண் ெய த்த நாகம்; fresh earthworm.

ம வ. நாக் ப் ச் , நாவாய்ப் , நாங் ழ்ப் .

     [பசை்ச +   + நாகம்]
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பசை்சப் ரம்

பசை்சப் ரம்āṟukiṟatupaccaippūram, ெப. (n.)

   1. ஒ வைகக் க ப் ரம் (பதாரத்்த.1073);; medicated comphor.

   2.  ய்ைம ெசய்யாத ரம்; un purified subchloride of mercury.

ம வ. பசை்சக் க ப் ரம்

     [பசை்ச +  ரம்]

பசை்சப்ெப மாள்

பசை்சப்ெப மாள் paccaipperumāḷ, ெப. (n.)

   1.  மால்; { Tirumāl}

 as green in colour,

     "பசை்சமா மைலேபால் ேமனி" ( வ்.);

   2.  ன்  மாதத் ல் ைள ம்ெநல்வைக; a kind of paddy that matures in three months. (சா.அக.);

     [பசை்ச + ெப மாள்]

பசை்சப்ைப

 
 பசை்சப்ைப paccaippai, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ெகா ; an unknown creeper.

     [பசை்ச + ைப]

பசை்சப்ெபாட்

பசை்சப்ெபாட் 1 paccaippoṭṭu, ெப. (n.)

   ெநற் ற் பசை்ச த் யைமத்த ெபாட்  ( ன்.);; a round mark tatooed on the forehead.

     [பசை்ச + ெபாட் .]

 பசை்சப்ெபாட் 2 paccaippoṭṭu, ெப. (n.)

   ந ப் (யாழ்ப்.);; falso show, pretension to wealth, learning or piety.

     [பசை்ச+ ெபாட் ]

பசை்சப்ெபாய்

 
 பசை்சப்ெபாய் vantatākalāmpaccaippoy, ெப. (n.)

 gross, downright lie.

     [பசை்ச + ெபாய்]

பசை்சபசை்சயாய்
ப்ேப

பசை்சபசை்சயாய்ப்ேப 1 paccaipaccaiyāyppēcutal,    9. ெச. . . (v.i.)

   இடக்கரச் ்ெசாற்கைள ெவளிப்பைடயாகச ்ெசால் தல்; to speak grossly vulgar and indecent language.

     [பசை்ச + பசை்ச + ஆக + ேப -,]

 பசை்சபசை்சயாய்ப்ேப 2 paccaipaccaiyāyppēcutal,    9. ெச. . . (v.t)

   இடக்கரச் ்ெசாற்கைளச ்ெசால் த் ட் தல்; to insult by uttering abusive or obscene words.

     [பசை்ச + பசை்ச + ஆக + ேப -,]

பசை்சபரப் -தல்

பசை்சபரப் -தல்  paccaiparapputal,    4. ெச. . . (v.i.)

   பள்ைளயம் ேபா தல்; to offer cooked rice, etc., to a deity in fulfilment of a vow, tj.

     [பசை்ச + பரப் ]
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பசை்சபா

 
 பசை்சபா  paccaipāṭi, ெப. (n.)

   காய் க த ைக ( ன்.);; present of vegetables.

     [பசை்ச + ப  → பசை்ச + பா ]

பசை்ச -த்தல்

பசை்ச -த்தல் paccaipiṭittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   1. ெச க்கத் ெதாடங் தல்

 to begin to flourish

     'ப ர ்இப்ேபா தான் பசை்ச த் க் ற .'

   2.  மண ட் ற்  வந்த காய்க கைள ஊ யரக்ள் த ேயார ்ைகப்பற் தல்( ன்.);; to seize on 
some of the fruits brought to a wedding house.

     [பசை்ச +  -,]

பசை்ச தல்

 
 பசை்ச தல் paccaipūcutal, ெப. (n.)

    மணத் ன் நாலாம்நாள் மணமக்களின் ெநற் ம் ைககளி ம் கலைவ ( ங் மப் ைவக் 
ைழத் ப்);  ம் பாரப்்பனச ்சடங்  வைக; a ceremony of marking the foreheads and the arms of a bride and 

bridegroom with vermilion on the fourth day of the wedding {(brāh.);}

     [பசை்ச +  தல்]

பசை்சேபாய் 
ெவள்ைளயாவான்

 
 பசை்சேபாய் ெவள்ைளயாவான் veḷḷaiyāvāṉ, ெப. (n.)

   தாளிப்பைன; talipot tree, (சா.அக.);

     [பசை்சேபாய் + ெவள்ைளயாவான்]

பசை்சமஞ்சள்

 
 பசை்சமஞ்சள் paccaimañcaḷ, ெப. (n.)

உலர ைவத் ப் பதப்ப த்தாத மஞ்சள்,

 undried and unseasoned turmeric

     [பசை்ச + மஞ்சள்]

பசை்சமண்

பசை்சமண் paccaimaṇ, ெப. (n.)

   1. ஈர ள்ள மண் ( ன்.);; moist earth

   2. மட்பாண்டங்க க்காகப் ைசந்த மண்; tempered clay, as for pots, opp. to {cutta-man.}

   3. இளங் ழந்ைத; young infant; tender child.

பசை்ச மண் க்  என்ன ெதரி ம்?

     "அவள் ஒண் ந் ெதரியாத பசை்ச மண் " (உ.வ.); (ெகா.வ.);

   4. ேவகாத மண்,

 unburnt mud.

     [பசை்ச + மண்]

     'பசை்ச மண் ம் கட்ட மண் ம் ஒட் மா?' (பழ.);
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பசை்சமணி

பசை்சமணி paḻpaccaimaṇi, ெப. (n.)

   1. ப ைம நிற ைடய ஒளிக்கல் (மரகதம்);; emerald.

   2. நிலநீ  ( நீ );; efflorescence on the soil of fullers earth. (சா.அக.);

     [பசை்ச +  ]

பசை்சமதைல

 
 பசை்சமதைல paccaimatalai, ெப. (n.)

பசை்சப் ள்ைள( ன்.);; பாரக்்க; see {paccal →ppista}

     [பசை்ச + மதைல]

பசை்சமரம்

பசை்சமரம் paccaimaram, ெப. (n.)

   1. ( ன்.);; மரம்; living tree

   2. ேவைலக் த் த யாக்கப்படாத மரம்; unseasoned

     [பசை்ச + மரம்]

     'பசை்ச மரத் க்  இத்தைனெயன்றால் படாத மரத் க்  எத்தைன?' (பழ.);

பசை்சயப்பர்

பசை்சயப்பர ்paḻpaccaiyappar, ெப. (n.)

   17ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த கப்ெப ம் ெசல்வ ம் வள்ள ம் ஆனவர;் an eminent rich person and a 
philonthac plust.

இவர ்தம் ைடய இ பத் ெதட்டாம் அகைவ ல் கம்ெபனி ஆங் லக் ழ ம ஆட் ல் 
தன்ைமயான ெபா ப் கைள ேமற் ெகாண் ந்த இராபரத்்  ேசாசப் ச வன் என்பவரின் 

தைலைம ெமா  ெபயரப்்பாளர ்ஆனார.்  க ம் ெப ஞ் ெசல்வ ம் பசை்சயப்ப க்  நாள்ேதா ங் 
ந்  ெகாண்ேட இ ந்தன. ச வ ைடய அர யல் அ வல்களில் இவர ்ேப த  ரிந்தார.் 

தஞ்சா ர ்மன்ன க்  ெமா  ெபயரப்்பாளராக ம் ைவப்பகத் ெதாடர ்பாளராக ம் இ ந்  ெசன்ைன 
அர க்  மன்னர ்ெச த்த ேவண் ய கப்பங்கள் ஒ ங்காகச ்ெச த்தப்ப வதற்  உத  ரிந்தார.் 
1784ஆம் ஆண் ல் தஞ்சா ரில் ேய னார.் தஞ்ைச மன்ன க் ச ்ெசன்ைன அர னரால் ெதால்ைல 
ேநராமல் பா காத்தார.் மன்னர ்இவைரப் ெபரி ம் பாராட் ப் ேபாற் க் காத்  வந்தார.் 

இவ ைடய தல் மைன க் ப் ள்ைள ல்லாதப யால் மைறக் காடை்டச ்ேசரந்்த பழநியா  
என்பவைர இரண்டாவ  மைன யாகத் மணஞ் ெசய்  ெகாண்டார.் இவளிடம் ஒ  ெபண் 

ழந்ைத றந்த . 1791இல் இவ க் ப் பக்கவ ப்  ேநாய் கண்ட . 1794இல் உடல் நிைல 
கவைலக் டமா ற் . அேத ஆண் ல் காலமானார.் இவர ்ேத ய ெபா ள் பல இலடச்க்கணக் ல் 
இ ந்த . இவர ்தம் ைடய காலத் ேலேய அறங்கள் பலவற்ைறச ்ெசய்தார.் கட ளிடத் ல் ந்த 
பற் ைடய இவர ்ேகா ல் ப்பணி த யவற்ைற ஞ் ெசய்தார.் இவர ்மைறந்த ற  இவ ைடய 
ெபா ள்கைளப் ெபா ட ்பா காப் க் னர ்பா காத்  இவ ைடய அறங்கைளெயல்லாம் நடத்  
வ ன்றனர ்ெசன்ைன ம், காஞ் ரத் ம் இவர ்ெபயர ்தாங் ய கைலக்கல் ரிக ம், 
ேமல்நிைலப்பள்ளிக ம் றப் ற நடந்  வ ன்றன)

பசை்சமா

பசை்சமா varukiṉṟaṉapaccaimā, ெப. (n.)

   1. பசை்சமாப்ெபா . பாரக்்க; see {paccal māppogi}

   2. பணிகாரமா; raw, unbaked dough paste.

   3. வ க்காத மா ; flour not heated or fried.

     [பசை்ச + மா]

பசை்சமாப்ெபா

பசை்சமாப்ெபா  paccaimāppoṭi, ெப. (n.)

   1.  ழம்  ெசய்ததற்  உத ம் அரி மாப்ெபா ; rice flour used in preparing sauce.

   2. ெதய்வத் ேமனிக க்  க்காட் ச ்ெசய்யப்பயன்ப ம் ெபா ; rice flour used for the divine 
both of idols.

     [பசை்ச + மா + ெபா ]
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பசை்ச ளகாய்

 
 பசை்ச ளகாய் paccaimiḷakāy, ெப. (n.)

   ப க்காத ளகாய், பசை்ச நிற ள்ள ளகாய் (ெகா.வ.);; green Chilli.

     [பசை்ச +  ளகாய்]

பசை்ச ன்

பசை்ச ன் paccaimīṉ, ெப. (n.)

   1.உலராத ன்; unseasoned fish as opposed to

க வா ; (உலரந்்த ன்);

 dried fish,

   2. அப்ேபா  த்த ன்; fresh fish.

   3. அ க்காத ன்; fish not cooked.

     [பசை்ச +  ள ]

பசை்ச ங் ல்

 
 பசை்ச ங் ல் paccaimūṅkil, ெப. (n.)

 wet bamboo which is green in colour as opposed to

உலரந்்த ங் ல்.

 dried bamboo. (சா.அக.);

     [பசை்ச +  ங் ல்]

பசை்சேமனி

 
 பசை்சேமனி paccaimēṉi, ெப. (n.)

    ரி ; blue vitriol. (சா.அக.);

     [பசை்ச +  ங் ல்]

பசை்சேமார்

 
 பசை்சேமார ்paccaimōr, ெப. (n.)

   காய்சச்ாத ேமார;் butter milk that is not heated. (heated milk is administered for patients); (சா.அக.);

     [பசை்ச + ேமார]்

பசை்சயடை்ட

 
 பசை்சயடை்ட paccaiyaṭṭai, ெப. (n.)

   பசை்ச நிற அடை்ட; green leech.

     [பசை்ச + அடை்ட]

பசை்சயம்

 
 பசை்சயம் paccaiyam, ெப. (n.)

 chlorophyll.

ம வ: பா யம்

     [பசை்ச → பசை்சயம்]

1199

www.valluvarvallalarvattam.com 1199 of 19068.



பசை்சயம்மன்

 
 பசை்சயம்மன் paccaiyammaṉ, ெப. (n.)

   பாரக்்க; பசை்சயம்மாள் (இ.வ.);; rice flour used in preparing sauce.

     [பசை்ச + அம்மன்]

பசை்சயம்மாள்

 
 பசை்சயம்மாள் paccaiyammāḷ, ெப. (n.)

   ஒ  ற் ரப்் றப் ெபண் ெதய்வம்; a village goddess.

     [பசை்ச + அம்மாள்]

பசை்சயரி

 
 பசை்சயரி  paccaiyarici, ெப. (n.)

   ெநல்ைல ேவகைவக்கா  த் ெய த்த அரி ; raw rice

     [பசை்ச + அரி ]

பசை்சயலரி

 
 பசை்சயலரி paccaiyalari, ெப. (n.)

ைமயலரி,

 yellow oleander.

ம வ.  வாச் ப் .

     [பசை்ச + அலரி]

பசை்சயன்

 
 பசை்சயன் paccaiyaṉ, ெப. (n.)

மால். (யாழ்.அக.);; {tirumal.}

     [பசை்ச + அன்]

பசை்சயாய்த் 
ன்றல்

 
 பசை்சயாய்த் ன்றல் tiṉṟal,    காய்க கைளேயா, ஊைனேயா பசை்சயாய்த் ன் தல்; eating green 
vegetables and raw meat without boiling or Cooking them.

     [பசை்சயாய் +  ன்றல்]

பசை்சயாய்ப் ேப -
தல்

பசை்சயாய்ப் ேப -தல் pēcutal,    19. ெச. .  (v.i.)

ெச. ன்றா.  (v.t.);

   1. ெவளிப்பைடயாய்ப் ேப தல்; to be out spoken,

   2. பசை்சபசை்சயாய்ப்ேப , பாரக்்க; see {расса расса →y →ay →р →рёSu →,}

     [பசை்சயாய் + ேப -,]

பசை்ச ம்

பசை்ச ம்  paccaiyirumpu, ெப. (n.)

   1. காய்சச்ாத இ ம் ; untampered iron.

   2. ேதனி ம் ; pure iron.

   3. இ ம்  வைக ( ன்.);; cold iron.

     [ம. பச் ம் ]

     [பசை்ச + இ ம் ]
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பசை்ச ளநா

 
 பசை்ச ளநா  paccaiyiḷanāvi, ெப. (n.)

    ன்  மாதத் ய ண்டம்; foetus three months old. (சா.அக.);

     [பசை்ச + இளநா ]

பசை்ச ளநீர்

 
 பசை்ச ளநீர ்paccaiyiḷanīr, ெப. (n.)

   பசை்சநிற இளநீர;் water of green tender coconut.

     [பசை்ச + இளநீர]்

பசை்ச ைறச்

 
 பசை்ச ைறச் āṟukiṟatupaccaiyiṟaicci, ெப. (n.)

   சைமக்காத லால்; uncooked meat. (சா.அக.);

     [பசை்ச + இைறச் ]

பசை்ச ரம்

 
 பசை்ச ரம் paccaiyīram, ெப. (n.)

   அ க ஈரம் ( ன்.);; excessive dampness.

     [பசை்ச + ஈரம்]

     'பாைன பசை்ச ரமாக இ க் ற .' ( ய.வழ.);

பசை்ச டம்

பசை்ச டம்  kuyavaḻpaccaiyuṭampu, ெப. (n.)

   1.  ள்ைள ெபற்றவளின் ெமல் ய டம் ; the delicate body of a woman after parturition.

   2. பசை்சநிற டம் ; green pallor of the skin.

   3. ேநாயாளி ன் ெம ந்த டம் ; emaciated body of a convalescent. (சா.அக.);

     [பசை்ச + உடம் ]

பசை்ச டல்

 
 பசை்ச டல்  paccaiyuṭal, ெப. (n.)

    ண்பட்ட டம் ; body subjected to operation or inflincted by wound. (சா.அக.);

     [பசை்ச + உடல்]

பசை்ச ப்

பசை்ச ப்  paccaiyuppu, ெப. (n.)

   1. தனி ப் . ( ன்.);

 unmixed salt

   2. கட்டாத ப் ; salt not consolidated or fixed.

   3. ேசாற் ப் ;  common salt (சா.அக.);

     [பசை்ச + உப் ]

பசை்செயண்ெண
ய்

 
 பசை்செயண்ெணய் uppupaccaiyeṇīey, ெப. (n.)

   ேவகைவக்காத ஆமணக்  த் ந்  எ க் ம் எண்ெணய்; cold drawn castor oil.

     [பசை்ச + எண்ெணய்]
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பசை்செய -தல்

பசை்செய -தல் paccaiyeḻututal, ெச.  ன்றா.  . (v.t)

    மணம் த ய றப் களில் ெகா த்த நன்ெகாைடக க் க் கணக் தல் ( வக.829, உைர);; to 
make a list of presents given on a marriage occasion, etc.

     [பசை்ச + எ -,]

பசை்சர

பசை்சர  paccairati, ெப. (n.)

   வ ரங்கைள எைடேபா ம் ஒ வைக நிைறயள ; standard weight = 5/16 gr. troy, used in weighing diamonds.

     [பசை்ச + ர ]

பசை்சவசம்

 
 பசை்சவசம்  paccaivacampu, ெப. (n.)

   உலரந்்  ப ைமயாக ள்ள வசம் ; fresh sweet flag (undried);.

     [பசை்ச + வசம் ]

பசை்சவஞ்

 
 பசை்சவஞ்  paccaivañci, ெப. (n.)

   ப ைமயாக ள்ள ந் ல்; fresh moon creeper.

     [பசை்ச + வஞ் ]

பசை்சவடம்

பசை்சவடம் paccaivaṭam, ெப. (n.)

பசச்வரம் பாரக்்க; (ஈ  4, 8, 2); seе {рассаиалат.}

     [பசை்ச + வடம்]

பசை்சவ வாள்

 
 பசை்சவ வாள் paccaivaṭivāḷ, ெப. (n.)

   பசை்ச பாம் ; greenish snake. (சா.அக.);

     [பசை்ச + வ வாள்]

பசை்ச வ

பசை்ச வ  vayiṟu, ெப. (n.)

   1.  ள்ைள ெபற்ற வ ; painful abdomen after parturition.

   2. ெவந்த வ ; inflamed abdomen.

   3. ெவ ம் வ ; empty stomach. (சா.அக.);

     [பசை்ச + வ ]

பசை்சவ த்தல்

 
 பசை்சவ த்தல் paccaivaḻittal, ெப. (n.)

பசை்ச தல் பாரக்்க; see {paccai pūšu-,}

     [பசை்ச + வ த்தல்]

பசை்சவைள

 
 பசை்சவைள paccaivaḷai, ெப. (n.)

   ெபான் இைட ட்ட ம் பசை்சக் கண்ணா யாலான மான ைகயணிவைக; glass bracelet ornamented with 
gold.

     [பசை்ச + வைள]

     'பசை்சவைள பவளவைளயம்ேம' (நாட.்);
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பசை்சவாைழ

பசை்சவாைழ nāṭpaccaivāḻai, ெப. (n.)

   1. பசை்ச நாடான் பாரக்்க; see {paccal magam.}

   2. வாைழ வைக; dwarf banana

   3. சைமக்காத வாைழக்காய்; raw plantain which is not cooked

   4.  னத்  வாைழ; musa chiniasis

     [பசை்ச + வாைழ]

பசை்ச சை்ச

 
 பசை்ச சை்ச viccai, ெப. (n.)

    சை்ச; ovate leaved ivory wood.

     [பசை்ச +  ல்]

பசை்ச ல்

பசை்ச ல் paccaivil, ெப. (n.)

   1. வான ல், (நாம ப. 114.);

 rainbow

   2. காமன் ல் (சங்.அக.);; bow of indian cupid.

     [பசை்ச +  ல்]

பசை்ச

 
 பசை்ச  paccaivīṭu, ெப. (n.)

ப வ ெமய் ய ெபண்ைண மைறவாய் இ த்  ைவத்தற் ரிய ப ந்தைழயாலான ல்; 
(ெசங்ைக. ன.);

 green {olā} hut which is used for age attend.

     [பசை்ச +  ]

பசை்செவட்டான்

 
 பசை்செவட்டான் paccaiveṭṭāṉ, ெப. (n.)

   வாைழ வைக; a kind of plantain.

     [பசை்ச + ெவட்டான்]

பசை்செவட்

பசை்செவட்  paccaiveṭṭu, ெப. (n.)

   1.  ய்ைம ெசய்யப்படாத நச்  ம ந் ; medicinal mineral used in its crude condition. ( ன்.);.

   2. ெவளிப்பைட, (ெகா.வ.);; openness, bluntness

   3. ப க்காத காய்; unripe fruit,

   4. வாய் ேவகச ்ெசய் ம் ம ந் ; medicine causing inflammation of the mouth.

     [பசை்ச + ெவட் ]

பசை்செவட் க்கல்

 
 பசை்செவட் க்கல் paccaiveṭṭukkal, ெப. (n.)

பசை்சக்கல் பாரக்்க; see {pacal. k-ka }

     [பசை்ச + ெவட்  + கல்]
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பசை்செவட் சச்ந்
தனம்

 
 பசை்செவட் சச்ந்தனம் paccaiveṭṭuccantaṉam, ெப. (n.)

   அைரத்த சந்தனம்; paste of Sandal wood.

     [பசை்ச + ெவட்  + சந்தனம்]

பசை்செவட் ேவ
ைத

 
 பசை்செவட் ேவைத paccaiveṭṭuvētai, ெப. (n.)

   கட் வைக ல்லாமேல ெந ப் க் ேகா ம் சரக் கைளக் ெகாண்  ெசய் ம் ேவைத ைற; in alchemy 
the process of transmutation without consolidation.

     [பசை்ச + ெவட்  + ேவைத]

பசை்செவட்ைட

பசை்செவடை்ட paccaiveṭṭai, ெப. (n.)

   சந்தன வைக ( லப்.14,108, உைர);; a kind of Sandal

     [பசை்ச + ெவடை்ட]

பசை்செவண்ெண
ய்

 
 பசை்செவண்ெணய் paccaiveṇīey, ெப. (n.)

   காய்சச்ாத பா ந்  எ க் ம் ெவண்ெணய் (ெகா.வ.);; butter churned from unboiled milk.

     [பசை்ச + ெவண்ெணய்]

பசை்செவ ல்

பசை்செவ ல் paccaiveyil, ெப. (n.)

   மாைலக் காலத்  ெவ ல்; evening sun.

     "பசந்  என்றார ்மாைலக் காலத் ப் பரந்த பசை்ச ெவ ைல" ( லப்.4, 5, உைர.);

     [பசை்ச + ெவ ல்]

மாைலெவ ல் ெவப்பங் ன் யைமயால் பசை்ச ெவ லா ற் .

பசை்செவள்ளம்

 
 பசை்செவள்ளம் veyilāyiṟṟupaccaiveḷḷam, ெப. (n.)

பசை்சத்தண்ணீர ்பாரக்்க; see {paccal-t-tamir}

     [ம.பசச்ெவள்ளம்]

     [பசை்ச + ெவள்ளம்]

பசை்சேவல்

 
 பசை்சேவல் veḷḷampaccaivēl, ெப. (n.)

ைமேவல். (l.); 

 jerusalem thorn, green babool,

     [பசை்ச + ேவல்]

பசை்சேவ

 
 பசை்சேவ  paccaivēli, ெப. (n.)

   உ ரே்வ கள்; fence as living shrubs.

     [பசை்ச + ேவ ]
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பசை்சேவ ப்ப ர்
கள்

பசை்சேவ ப்ப ரக்ள் paccaivēlippayirkaḷ, ெப. (n.)

   ேவ க்ெகன்ேற ஏற்பட்ட நிைலத் ைணகைளப் ப ரெ்சய்  அவற்ைற ேவ யாக் தல்; green fencing 
plants.

இவ்வைக ேவ களில் ல தட்பெவப்ப நிைலக்  ஏற்றன ம் மற் ம் ல எவ் டத் ற் ம் 
ஏற்றன மாகப் பல வைகப்ப ம். இவற் ல் ல வயல்க க் ம் ல ேதாட்டங்க க் ம் ல 

ந்ேதாட்டங்க க் ம், அவற் ல் ல வளி மைறயாகக் (wind-screens); காற் ன் ேவகத்ைதத் 
த ப்பதற் ம் ல அரிப் ைன த ப்பதற் ம் பயன்ப ன்றன.

ம வ: உ ரே்வ . உ ரே்வ  நிைலத் ைணகளின் ெபயரக்ள்

   1. கற்றாைழ வைககள்

   2. கள்ளி வைககள்

   3. இ ைவ வைககள்

   4.  ைமவைககள்

   5. ைம ர ் ள்ேவ

   6. ெகா க்காய்ப் ளி

   7.  ைம ஆ ைர

   8.  ங் ல், ேவ வைக

   1. யாைனக் கற்றாைழ

   2. ேகால்கன்னி

   3. சப்பாத்

பசே்சாணான்

 
 பசே்சாணான் paccōṇāṉ, ெப. (n.)

   ஒணான் வைக; Chameleon.

     [பசை்ச + ஒணான்]

பசே்சாந்

பசே்சாந்  paccōnti, ெப. (n.)

   1. தான் இ க் ம் இடத் ன் ழ க்  ஏற்பத் தன் ேதா ன் நிறத்ைத மாற் க்ெகாள் ம் தன்ைமைய 
இயற்ைகயாகப் ெபற்ற ஒ வைக ஓணான்; chameleon,

   2. நிைலயான தன்ைம இல்லாதவன்;  ழ்நிைலக் த் த ந்தப  மா பவன்,

 opportunist.

     "நம் கட் ல் பசே்சாந் க க்  இடம் தரக் டா "

     [பசை்ச + ஒந் ]

ம வ: பசை்ச ஓணான் 

ஒ  

சரடம் 

ஒமான் 

தண்  

ஒந்  

தம் ைடய நிறத்ைத எளிதாக,  ைர ல் ெபரி ம் மாற் க் ெகாள்ளக் ய ஆற்ற ள்ள ம் வ ல் 
ஒணான் ேபான்ற மான லங்  (கைலக்.6.638);.

     [P]
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பசே்சாைல

பசே்சாைல accōlai, ெப. (n.)

   காயாத ஒைல;  greenola,

     "பசே்சாைலக் ல்ைல ெயா " (நால , 256);.

க. பசே்சாெல, ம பசே்சால

     [பச(்ைச); + ஒைல]

பச-த்தல்

பச-த்தல் pacattal,    1 ெச. . . (v.i.)

   1. ப ைமயாதல்;  to be green

     "மா ேமார ்பாேலாங் ய வண்ணம் ேபான்  ெமாளிநிறம் பசந்  ேதான்ற" ( ைள. 
யாைனெயய்.27);

   2. காமத்தால் ேமனி பசைல நிறமாதல்; to turn sallow or pale, as the skin through love-sickness.

     "உங்களங்கம் த் ையப்ேபாற் பசப்ப ைர ெசய் ேம" ( க ரந்தா , நங்களங்கம் என்ற 
தற் ப் ப் பாட ல க.);

   3. காமேநாய் த யவற்றால் ஒளிமங் தல்; to lose lustre, complexion or colour through love sickness.

     " ப்ேபா ண்கண் பசந் " ( றநா. 96);

   4. மங் ப்ேபாதல். ( ன்.);; to become dim, as twilight

   5. ெபான்னிறங் ெகாள் தல்; to become goldent, as the sky in the evening.

     " ைச கம் பசந் " ( லப். 4,5.);

   6. காமேம ட் னால் உடம் ன் நிறம் ேவ பட் ப் ெபான்னிறப் ள்ளி ண்டாதல்; change of complextion 
by appearance of yellow dots or patches in the body said to due to excess of sexual passion or lonely sickness.

     "ந தல் பசத்தல் அஞ் ச் ைம உ ேவா ெசய்ப யலேர" (நற்.1-8);

     "பல் தழ் உண்கண் பசத்தல் மற்ெறவேளா" (ஐங்.170-4);

     "ஏர் கழ் ஒண் தல் பசத்தல் ஓரார ்ெகால் நம் காதலேர" (ஐங்.225-4);

     "நன் தல் பசத்தலாவ  ண்ணி" (ஐங்.234-2); " யங்  ைககைள ஊக்கப் பசந்த  ைபந்ெதா ப் 
ேபைத தல்" ( றள்-1238);

பசக்

பசக்  pacakku, ெப.(n.)

   1. ெபா ள்; substance.

   2. றன்; ability.

     [பச → பசக் ]

பசக்ெகனல்

 
 பசக்ெகனல் pacakkeṉal, ெப. (n.)

    ேரனற் ப் ; onom. expr. signifying Suddenness.

     [பசக்  + எனல்]

பசகன்

 
 பசகன் pacakaṉ, ெப. (n.)

சைமயற்காரன். (யாழ்.அக.);

 cook.
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பசங்கம்

 
 பசங்கம் pacaṅkam, ெப. (n.)

   ேவைல; affair business, matter, cook.

     'என் பசங்கத் க்  வாராேத" (இ.வ.);

பசங்கள்

 
 பசங்கள் ivapacaṅkaḷ, ெப. (n.)

   பயல்கள் என்பதன் ெகாசை்ச வழக் ; corr.of.பயல்கள்.

     [பயல்கள் → பசங்கள்]

பசடன்

 
 பசடன் pacaṭaṉ, ெப. (n.)

   அ லான்; ignorant person;

     ' ன்பசடர ்ெசய்த ற்றம் ெபா த் ட ம் ேவண்டாேமா" (வள்ளி. கைத. ms);

     [ஒ கா:அசடன் → பசடன்]

ஒ.ேநா. கசடன்.

பசண்ைட

பசண்ைட kacaṭaṉpacaṇṭai, ெப. (n.)

   1. ப ைம; verdure

   2. ஈரம்; moisture

   3. நன்னிைல; easy circumstances.

     [ப ைம + பசண்ைட]

பசந்த வைர

பசந்த வைர pacantatuvarai, ெப. (n.)

   1. ேபய்த் வைர; a better lomnd pf dholl.

   2. காட் த் வைர; wild red gram.

     [பசந்த +  வைர]

பசந்தம்

 
 பசந்தம் pacantam, ெப. (n.)

   ேநரம்; time, opportunity

பசந்

பசந்  pacantu, ெப. (n.)

   1.   ேநரத்் ; elegance; beauty; attractiveness; fireness.

     'பசந்ெதனேவ ெசன் ' (க ஞ்.2.);

   2. உயரந்்த மாம்பழம்; a superior kind of mango fruit

     [பசந்தம் → பசந் ]

பசந்ெத பரவரல்

பசந்ெத பரவரல் pacanteḻuparavaral, ெப. (n.)

   பசைல பாய்தலால் வ ந் ன்பம்; affiction due to the love affair.

     "பசந்ெத ப வரல் ர நயந்ேதாரக்் தவா நாரின் மாரே்ப" (நற்.205.8);.

     [பசந்  + எ  + ப வரல்]
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பசப்

பசப் 1 pacapputal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   இன் கங்காட்  ஏய்த்தல்; to deceive, allure, fascinate, gain the affection

     "தந் ரமாய் மாைதப் பசப்பெவன் " ( ற .);

     [பச → பசப் ]

 பசப் 2 pacapputal,    5. ெச. ன்றா. . (v.i.)

அலப் தல்;( ன்.);

 to chatter, talk too much

ம வ: ஓயாமற்ேப தல், மயக் தல்.

 பசப் 3 mayakkutalpacappu, ெப. (n.)

   1. பசை்சநிறம்; green colour.

     "பால் ெபான் பசப் க்கார ்வண்ணம்" ( வ். இயற். நான் . 24.);

   2. மகளிரக்் ப் ரிவாற்றாைமயால் உண்டாம் நிறேவ பா . (ெதால். ெசால். 308);. ( றள், 1182.);,

 sallow complexion of women due to love-sickness.

   3. ஈரப்பற்  (யாழ்.அக.);; moisture.

   4. நலமான நிைல; healthy condition (இ.வ.);

   5. வளம்; wealth, prosperity.

பசபச-த்தல்

பசபச-த்தல் pacapacattal,    11. ெச.  .  . (v.i.),

   1.  னெவ த்தல் ( ன்.);; to itch.

   2.  த்தல்; to chatter; to grumble in a suppressed tone.

     [பசத்தல் → பசபச_,]

பசபசத்தான்

 
 பசபசத்தான் pacapacattāṉ, ெப. (n.)

   அலப் ேவான்; chatterer.

     [பசபச + அத்  + ஆன்]
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பசபசப்

பசபசப் 1 pacapacappu, ெப. (n.)

   1.  ன ; itching.

   2. அலப் ைக; chattering.

     [பசபச → பசபசப் ]

 பசபசப் 2 pacapacappu, ெப. (n.)

   ேகாள் ெசால் தல் (பாண் ச)்;; tale-bearing.

 பசபசப் 3 pacapacappu, ெப. (n.)

 redupl. of பசப் _,

 tale-bearing.

ம வ: பசபசத்தல்.

     [பசபச → பசபசப் ]

     [பசப்  + பசப்  → பசபசப் ]

பசபெசனல்

 
 பசபெசனல் pacapaceṉal, ெப. (n.)

 onom expr. signifying itching sensation.

 onom. expr. signifying chattering.

 onom. expr. signifying drizzling.

 expr. signifying staring blankly.

     'பசபெசன்  க் றான்'.

     [பசபச + எனல்]

பசம்ைப

பசம்ைப1 pacampai, ெப. (n.)

   க த் ; neck. (சா. அக.);

 பசம்ைப2 akapacampai, ெப. (n.)

   மர ைணக்ைக; dove-tailing in cabinet work. ( ன்.);

பசமந்த ரம்

 
 பசமந்த ரம் viṉpacamantatiram, ெப. (n.)

பசம த் ரம். (யாழ். அக.); பாரக்்க; see pasamaruttiram.

பசமநத் ரம்

 
 பசமநத் ரம் pacamanattiram, ெப. (n.)

பசம த் ரம் ( ன்.); பாரக்்க; see {pனயரன்}

பசம த் ரம்

 
 பசம த் ரம்ṉayarṉapacamaruttiram, ெப. (n.)

   மரமஞ்சள் (சங். அக.);; tree turmeric.

     [ஒ கா,ப ைம + ம த் ரம்]
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பச

 
 பச  pacamūli, ெப. (n.)

   பச் ைல ைக; medicinal herb.

     'எல்லாப் பச ைககைள ம் கைட ல் வாங்க யா ; நாேம யன்  கண்  க்க ேவண் ம்'.

ம வ: பசை்ச .

     [பசை்ச  → பச ]

பசரிகம்

 
 பசரிகம் pacarikam, ெப. (n.)

    ைனக்காஞ் ெசா ; small climbing nettle. (சா.அக.);

ம வ: க ங்காஞ் ெசா

பசல்

பசல்1 coṟipacal, ெப. (n.)

    வன். (நன். 122, ம ைல); (ஈ , 9, 5, 6);; boy.

     [பயல் → பசல்]

க. பகெல

பசலத்

பசலத்  pakalepacalatti, ெப. (n.)

   1. உ 1 பாரக்்க; see uti'2; trumpet flower.

   2. பாரக்்க; இராப்பாைல; wooly crispate trumpet flower.

   3. கடலாத் ; a sea plant.

     [ப ைம → பசல் + அத் ]

பசைலயள்

பசைலயள் pacalaiyaḷ, ெப. (n.)

   பசைலெகாண்டவள்; beauty spots on the skin of a woman

     "ேமனி மைறத்த பசைலயள் ஆனா " (க . 143-6.);

     "நன்னிறம் பரந்த பசைலயள்" (அகம் 234-17.);

     [பசைல → பசைலயள்]

1210

www.valluvarvallalarvattam.com 1210 of 19068.



பசைல

பசைல1 pacalai, ெப. (n.)

   1. அழ த்ேதமல்.

 beauty spots on the skin of a woman

     "பசைல ேசர் ைல மங்ைகயர"் (கந்த . இரணியன்த். 56);

   2. ெபான்னிறம்,

 gold colour.

     "பா ர ்ெந ஞ் ப் பசைல வான் " ( றநா. 155);

   3. காம ேநாயால் உண்டாம் நிறேவ பா ; sallowness, paleness of complexion from love-sickness.

     "பசைல பாயப் ரி  ெதய்ேயா" (ஐங் . 231);

   4. இளைம; infancy, tenderness,

பசைல நில ன் ( றநா. 392.);

   5. கவைல ன்ைம; carelessness, indifference.

     'அவன் க ம் பசைலயா க் றான்' இ.வ.

   6. பசைள பாரக்்க; (பதாரத்்த. 598); see {pasasai}

க. பசெல

     [ப ைம → பசைல]

பசைலக் கைத

 
 பசைலக் கைத katai, ெப. (n.)

    ண்கைத; purposeless stories.

     [பசைல + கைத]

பசைலக் ைர

 
 பசைலக் ைரārai, ெப. (n.)

ஒ வைக உண்ணக் ய ைர,

 an edible green.

ம வ: பசைலக் ைர, ேகா க் ைர

     [பசைல +  ைர]

பசைலபாய்தல்

பசைலபாய்தல் pacalaipāytal, ெப. (n.)

   காமேநாயால் மகளிரக்்  உண்டா ம் நிறேவ பா ; sallowness, paleness of complexion from love sickness.

     "பசைல பாயப் ரி  ெதய்ேயா" (ஐங் . 231.); (ெதால். III 266—3.);

பசைல மண்

 
 பசைல மண் maṇ, ெப. (n.)

   மண ம் களிமண் ம் ேசரந்்த ; sand mixed with clay, back mould. (சா.அக.);

     [பசைல + மண்]

பசைல மரம்

பசைல மரம் maram, ெப. (n.)

   பயன்றமரம்; fruit tree. (S. I. I. iv, 105.);

     [பசைல + மரம்]
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பசவ் யம்

 
 பசவ் யம் pacavviyam, ெப. (n.)

    ல். (சங். அக.);; grass

பசள்

 
 பசள் pacaḷ, ெப. (n.)

   பலா, (சங். அக.);; jack fruit tree.

பசளி

பசளி pacaḷi, ெப. (n.)

   1. மைட கம்; margin or head of a channel.

   2. பசைள பாரக்்க; see {pasasai}

     [பசைள → பசளி]

பசைள

பசைள pacaḷai, ெப. (n.)

   1.  ைரவைக; spinach, (I.);

   2. ஒ வைகக் ைர; purslane.

   3.  ைரவைக; malabar nightshade.

   4. ேகா க் ைர; common Indian purslane ( ன்.);

   5. காட் மஞ்சரி பாரக்்க; see {kiய manjari}

   6.  ழந்ைத; infant, tender child.

   7. உரம், (யாழ்.அக.);

 manure, compost.

     [வயைல → வசைல → பசைல → பசைள]

ம வ: ெகா ப்பசைல; ெகாத் ப்பசைள

பசைளக்கைத

 
 பசைளக்கைத pacaḷaikkatai, ெப. (n.)

பசைலக்கைத (யாழ். அக.); பாரக்்க; see {pasalikkatai}

     [பசைள + கைத]

பசைலக்கல்

 
 பசைலக்கல்  pacalaikkal, ெப. (n.)

ண்ணாம்  கலந்த களிமண்:

 clay, mart (pond.);

     [பசைள + கல்]

பசைளக்கலம்

பசைளக்கலம் pacaḷaikkalam, ெப. (n.)

   பசை்சப் பாைன; unburnt pot,

     'பசைளக் கலம் ெநரித்தாற் ேபாேல' (ஈ . 7,4,5);

     [பசைள + கலம்]
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பசைளமண்

 
 பசைளமண் pacaḷaimaṇ, ெப. (n.)

   உர ள்ள மண்; good loam.

     [பசைள + மண்]

பசற்றனம்

பசற்றனம் pacaṟṟaṉam, ெப. (n.)

   இளைமப் பண் ; boyishness

     "உன் பசற்றன ேற ந ைகக்க " (ஈ . 9, 5, 6);

க. பகரளதன,

     [பசல் + தனம்]

பச

 
 பச  pacaṟu, ெப. (n.)

பச் ைலச ்சா ; ( ன்.);

 expressed juice of green herbs.

ெத. பச

     [பசள் → பச  → பச ]

பசைற

 
 பசைற pacaṟai, ெப. (n.)

   ேகா க் ைர; Indian purane. small variety of spinach. (சா.அக.);

ம வ:  பசைலக் ைர.

     [பசைள  -- பசைற]

பசனம்

பசனம் pacaṉam, ெப. (n.)

   1. சைமத்தல்; cooking.

   2.  ற் ன்பம்; sexual pleasure

   3. ெசரிமான ஆற்றல்; a digestive secretion

 பசனம் pasaṉam, ெப. (n.)

   சைமயல்; cooking.

     [Skt. pacana → த. பசனம்]

பசனமா-தல்

பசனமா-தல் pacaṉamātal,    6. ெச. . . (v.i.)

   ெசரிமானமாதல்; being digested.

     [பசனம் + ஆ-,]
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பசாசம்

பசாசம்1 pacācam, ெப. (n.)

   1. ெப ர ஞ் கட் ர ம் நீங்க ஒ ந்த ன்  ர ந் தம் ற் ெபா ந்  நிற் ம் இைணயா 
ைணக்ைக ( லப். 3, 18, உைர);; a gesture with one hand in which the fingors other than the thumb and the 

yorefinger are joined together and held up right.

 பசாசம்2 pacācam, ெப. (n.)

   இ ம் ; iron.

     "காந்தங் கண்ட பசாசத்தைவேய" ( .ேபா.5);

 பசாசம்1 pacācam, ெப.(n.)

ெப ர ஞ் ட் ர ம் நீங்க ஒ ந்த ன்  ர ந் தம் ற் ெபா ந்  நிற் ம் இைணயா 
ைனக்ைக வைக ( லப்.3,18,உைர);;({});.

 a gesture with one hand in which the fingers other than the thumb and the forefinger are joined together and held upright.

     [Skt. {} → த. பசாசம்]

 பசாசம்2 pacācam, ெப.(n.)

   இ ம் ; iron.

     "காந்தங்கண்ட பசாசத் தைவேய" ( .ேபா.5);.

     [Skt. pacana → த. பசனம்]

பசா

 
 பசா  cipōpacāṭu, ெப. (n.)

   மா ; film,as in the eye, speck, as in a gem, scum, as on the Surface of water.

     'மாசாட் யம்' என்ப  கண்ெணாளி மங் தைலக் க் ம் ற் ாரப்் ற வழக் .

     [மாசா  → மாசாட் யம். மாசா  → பாசா  → பசா ]

 பசா  pacāṭu, ெப. (n.)

   மா  (யாழ்ப்.);; film, as in the eye;

 speck, as in a gem;

 scum, as on the surface of water.

பசா ரி-த்தல்

பசா ரி-த்தல் pacāṭurittal,    4. ெச. . . (v.i.)

    ன்ேதாடை்ட ரித்தல்; to remove film from the eye.

     [மாசா  → பாசா  → பசா  + உரி-,]

 பசா ரி-த்தல் pacāṭurittal, ெச. . . (v.i.)

    ன் ேதாடை்ட உரித்தல் (யாழ்ப்.);; to remove film from the eye.

பசாைட

 
 பசாைட pacāṭai, ெப. (n.)

பசா . (யாழ்ப்.); பாரக்்க; see {pašādu}

     [பசா  → பசாைட]
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பசாந் ரியம்

 
 பசாந் ரியம் pacāntiriyam, ெப. (n.)

   ஓ யமரம்; Indian ash tree

பசா

 
 பசா  pacāmi, ெப. (n.)

   ஞாழல்;  a species of fragrant tree. different shrubs such as Cassia jasmine etc. (சா.அக.);

பசான்

பசான் cāakapacāṉ, ெப. (n.)

   1. ேமழ ( த் ைர); மாதத் ல் அ வைடயா ம் ஒ வைக ெநல்; a kind of paddy harvested in the month of 
cittirai.

   2. பசான் ெநல் ன் அ வைடக் காலம்;  harvest time of {pasān} paddy

     'இராஜராஜ ேதவரக்்  யாண்  இ பத்ெதட்டாவ  பசான் தல்' (s.i.ii.132.);

ம வ. ேகாைடசச்ம்பா.

பசானம்

பசானம்āṭaiccampāpacāṉam, ெப. (n.)

பசான். (I.M.P.Tn.383.); பாரக்்க; see {pasān.}

     [பசான் → பசானம்]

   1. அ ங்களில் ைள ம் சம்பா ெநற்ப ர;் a particular type of a paddy of five or six months duration (harvester 
sometime in January);

     "இந்ெநல் அளக் டத்  காரப்ா  பசானம் பா  அளப்பதாக ம்" (ெதன்க.ெதா.32 பக்-168);

ப -த்தல்

ப -த்தல் pakpacittal,    11.ெச. . . (v.i.)

   ப ெகாள் தல்; to be hungry.

     "ப ப்  ர யாப் பான்ைமத் " (மணிேம.14,58.);

     "ப த்தக்க ெசய்யான் ப த்தல் தவேறா" (நால . 320-2);

     "பண்ண ந்  ஆரத் ன் நன்  ப த்தல்" (நான்மணி.15-3);

     "நாணில் வாழ்க்ைக ப த்த ல் வ்வா " ( ெமா . 33–1);

க. ப , ம. ப க்க

     [ப  → ப -,]

     'ப வந்தால் பத் ம் பறக் ம்' (பழ.);

     'ப த்தவன் ன்னாத ம் இல்ைல பைகத்தவன் ெசால்லாத ம் இல்ைல'. (பழ.);
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ப

ப 2 paḻpaci, ெப. (n.)

   1. உ ரத்் ன்பம் பன்னிரண்ட ள் ஒன்றா ய உண  ேவடை்க; hunger, appetite, craving for food, one of 
{பyir-t-tunbam.v.}

     "ப ப் ணி ெயன் ம் பா " (மணிேம.11,80);

   2. வ ைம; poverty

     "ெதால்ப ய யா" (ெப ம்பாண்.253);

   3.   (யாழ்.அக.);; fire.

ப க்ெகா ைம ன் அைடெமா கள்

     "ஆ ப  ழந்தநின் னி ம்ேப ெராக்கெலா  நீ ப  ெயாராஅல்ேவண் " (ெபா ந.61 -62);

     "ஒல் ப  ழந்த ெவா ங் ண் ம ங் ல்" ( பாண்.135); 

     "அ ப  வ த்தம் ட" ( பாண்.140);

     "பழம்ப  ரந்்தெவம் ம்ேப ெராக்கெலா " ( பாண்.25);

     "ஆ ெசல் வம்பலர ்காய்ப  ரச ்ேசாற  " ( பாண்.365);

     "ஈன் காண் ம ந்த ண ப்ப  ரந்்ெதன" (நற்.29-3);

     "ஒய்ப ச ்ெசந்நாய் உயங் மைர ெதாைலச் " (நற்.43-3);

     "ப அட டங் ய ைபங்கண் ெசந்நாய்" (நற்.103-6);

     "கயந்தைல மடப்  உயங்  ப  கைளஇயர"்(நற்.137-6);

ப க் ைற

 
 ப க் ைற  paḻpacikkuṟaivu, ெப. (n.)

   ப ல்லா த்தல்; loss of appetite or poor appetite.

     [ப  +  ைற ]

ப க்ெகாட்டா

 
 ப க்ெகாட்டா  pacikkoṭṭāvi, ெப. (n.)

   ப யால் உண்டா ம் ெகாட்டா ; yawning from hunger.

     [ப  + ெகாட்டா ]

ப க்ெகா ைம

 
 ப க்ெகா ைம pacikkoṭumai, ெப. (n.)

   ப யால் ஏற்ப ம் ெகா ைம; severity of hunger. (சா.அக.);

     [ப  + ெகா ைம]

ப கரி.

 
 ப கரி. pacikari, ெப. (n.)

   எள்; sesame.

ப ெகாள்ளல்

 
 ப ெகாள்ளல் pacikoḷḷal, ெப. (n.)

   ப ெய த்தல்; getting hunger or appetite.

     [ப  + ெகாள்ளல்]
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ப சே்சார்

 
 ப சே்சார்  paciccōrvu, ெப. (n.)

   ப யால் ஏற்ப ம் ேசார் ; ithering through hunger.

     [ப  + ேசார் ]

ப த்தாக்கம்

 
 ப த்தாக்கம் pacittākkam, ெப. (n.)

   ப க்ெகா ைம; suffering from hunger.

     [ப  + தாக்கம்]

     'ப க் ப் பனம்பழம் ன்றால் த்தம்பட்டயா  படட் ம்'. (பழ.);

பசத் பனம்

 
 பசத் பனம் pacattīpaṉam, ெப. (n.)

உண  ேவடை்க; ( ன்.);

 appetite,

     [ப  +  பனம்]

ப த் வாழ்-தல்

ப த் வாழ்-தல் pacittuvāḻtal,    16. ெச. . . (v.i.)

   எளியவாழ்  வாழ்தல் (s.i.i.vi.149);; to live in indigent circumstances

     [ப த்  + வாழ்-,]

ப தகனி

 
 ப தகனி pacitakaṉi, ெப. (n.)

   ேசா . (சங்.அக.);; cooked rice.

     [ப  + தகனி]

ப தம்

 
 ப தம் pacitam, ெப. (n.)

   உண  ேவடை்க; appetite. ( ன்.);

     [ப  → ப தம்]

ப தம-த்தல்

ப தம-த்தல் pacitamattal,    3. ெச. . . (v.i.)

   ப யா தல்; a appearing hunger.

     [ப  + தம-,]

ப தாகம்

 
 ப தாகம் pacitākam, ெப. (n.)

   ேசா ம் தண்ணீ ம் ேவண்டல்; hunger and thirst; a craving for food and water.

     [ப  + தாகம்]

ப தாளல்

 
 ப தாளல் pacitāḷal, ெப. (n.)

   ப ெபா த்தல்; to endure or put up with hunger, to tolerate hunger, keeping wolf from the door.

     [ப  + தாளல்]
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ப ன் தல்

 
 ப ன் தல் pacitiṉṉutal, ெப. (n.)

   ப வ த் ைக; suffering caused by hunger.

     [ப  +  ன் தல்]

     'ப யாமல் இ க்க ம ந்  ெகா க் ேறன் பைழய  இ ந்தால் ேபா  என்றானாம்.' (பழ.);

ப

ப  pacitu, ெப. (n.)

   ப ய ; that which is green.

     "ப  கரிெதன் " ( வ்.இயற்.3.56.);;

க. ப

     [ப ைம–ப ]

ப ாண்

 
 ப ாண்  paciṇṭi, ெப. (n.)

   ப ைய ைரவாக் வ ; drug that stimulater hunger.

     [ப  +  ரண் ]

ப ந்

ப ந்  turaṇṭi, ெப. (n.)

   ெவண்ணிற ள்ள ம் 15 அங் லம் வைர வளரவ் மான கடல் ன் வைக; a seafish, silvery, attaining 15 in. 
in length, drepame punctata.

ள் யாகக் காணப்ப வ ம் வாவல் ேபா ம் உ வைமப் ைடய ம் இம் ன் என அ யலா ற .

ப நாள்

ப நாள் aṟiyalākiṟatupacināḷ, ெப. (n.)

   ப ைய ைடய காலம்;  the time of hungry.

     "பா நின்ற ப நாடக்ண்ேண" ( றநா.237-2);

ம வ: ப ேநரம்.

     [ப  + நாள்]

     'ப ற்ற ேநரத் ல் ைடக்காத பா ம் பழ ம் ப யற்ற ேநரத் ல் ஏன்?'. (பழ.);

ப ேநாய்

ப ேநாய் paḻpacinōy, ெப. (n.)

   ப யா ய ேநாய்; the hungry as a sick.

     "மாந்தர ்ப ேநாய் மாற்றக் கண்டாங் " (மணிேம.20-32);

     "ேபணா மாக்கள் ேபசார ் ணித்ேதார,் ப வேநான் யர ்ப ேநா ற்ேறார"் (மணிேம. 28,224.);

     [ப  + ேநாய்]

ப ப்பைக

ப ப்பைக pacippakai, ெப. (n.)

   1. ப ைய நீக் ம் உண ; the food to avoid the hungry.

   2. ப ைய நீக் ம் வள்ளல்; philanthropist.

     "ைபதற் ற்றத் ப் ப ப்பைக யா " ( றநா.212.7);

     "தன்பைக க தலன் ம் ேசரந்்ேதார ்ப ப்பைக வல்லவன் மாேதா" ( றநா.400-17.);.

     "நின்ப ப்பைகப் பரி ல் காட் ைன ெகாளற்ேக" ( றநா.181,10.);

     [ப  + பைக]
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ப ப்பைகஞன்

ப ப்பைகஞன் pacippakaiñaṉ, ெப. (n.)

   இரப்ேபார ்ப ரக்் ம் வள்ளல்; philanthropist

     "ெகாைடெய ரந்்  ஈரந்்ைதேயாேன பாண்ப ப் பைகஞன்"( றநா.180, 7);

     [ப  + பைகஞன்]

ப ப்பா

ப ப்பா  pacippāḻi, ெப. (n.)

   உடம் ; body which is the seat of hunger.

     "ப ப்பா  லம ப்பார"் (ைசவச.ெபா .429.); (த.ெசா.அக.); (சா.அக.);

     [ப  + பா ]

ப ப் ணி

ப ப் ணி pacippiṇi, ெப. (n.)

   1. ப யா ய ேநாய்; hungry as disease.

   2. ப ெயன் ம் ன்பேநாய்; hungry.

     " ப் றப் ப க் ம் ப்பங் ெகால் ம் த்த கல் ப் ெப ம் ைண உம் நாணணி 
கைள ம் மாெண ல் ைதக் ம் ண் ைல மாதெரா  றங்கைட நி த் ம் ப ப் ணி ெயன் ம் 
பா " (மணிேம.11.76,80);

     "மக்கள் ேதவர ்எனஇ  சாரக்் ம் ஒத்த ன் ஒரறம் உைரக்ேகன் ப ப் ணி ரத்்தல்" 
(மணிேம.12.18);

     "பாரகம் அடங்க ம் ப ப் ணி அ ெகன ஆ ைர ட்டனள் ஆ ர ்ம ந்ெதன" (மணிேம.16, 134);

     "ப ப் ணி ரத்்த பாைவைய ேயத் " (மணிேம.28, 234);

     [ப  +  ணி]

ப ப் ணிம த்
வன்

ப ப் ணிம த் வன் pacippiṇimaruttuvaṉ, ெப. (n.)

   ப ையத் ரக்் ம் வள்ளல்; philanthropist.

     "ப ப் ணி ம த் வன் இல்லம் அணித்ேதா ேசய்த்ேதா ெனமக்ேக" ( றநா.173,11);

     [ப  +  ணி + ம த் வன்]

ப ப் ணிம ந்

ப ப் ணிம ந்  pacippiṇimaruntu, ெப. (n.)

   ப யா ய ேநாையத் ரக்் ம் உண ; food, that cure the disease of hunger

     "ப ப் ணி ம ந்ெத ம் அங்ைக  ேனந் ய அ த ர ைய" (மணிேம.28,217);

     [ப  +  ணி + ம ந் ]

ப ப்

ப ப்  pacippu, ெப. (n.)

   1. ப ; hunger

   2. ப த்தல்; being hungry. (சா.அக.);

     [ப  → ப ப் ]

ப பட் னி

 
 ப பட் னி pacipaṭṭiṉi, ெப. (n.)

   உண்ணா  வ ந் ைக; hunger and starvation.

     [ப  + பட் னி]

ப பட் னியா
-த்தல்

ப பட் னியா -த்தல் pacipaṭṭiṉiyāyiruttal,    1. ெச. . . (v.i.)

   உண்ணா  வ ந் த்தல்; starving being famished.

     [ப  + பட் னியாய் + இ -,]

1219

www.valluvarvallalarvattam.com 1219 of 19068.



ப ப ம ங்கைல

ப ப ம ங்கைல pacipaṭumaruṅkalai, ெப. (n.)

   ப த்த வ ; hungry stomoch.

     "ப ப ம ங்கைல க , ைகெதாழாஅ" ( றநா.260-6);

ப ெபாறாதவன்

 
 ப ெபாறாதவன் puṟanāpacipoṟātavaṉ, ெப. (n.)

   ப ையப்ெபா க்கமாட்டாதவன்; one who cannot endure hunger.

     [ப  + ெபாறாதவன்]

ப மந் -த்தல்

ப மந் -த்தல் pacimantittal,    1௦. ெச. . . (v.i.)

   1.ப க் ைற படல்; dullness of appetite

   2. ப ெயடா த்தல்; loss of appetite.

     [ப  + மந் _,]

ப மான்

 
 ப மான் pacimāṉ, ெப. (n.)

   அரிமா; lion (சா.அக.);.

     [ப  + மான்]

     [P]

ப ட்டல்

 
 ப ட்டல் pacimūṭṭal, ெப. (n.)

   ப ெய ப்பல்; kindling of appetite. (சா.அக.);.

     [ப  +  ட்டல்]

ப யம்

 
 ப யம் paciyam, ெப. (n.)

   க . (யாழ்.அக.);; rope

ப யன்

ப யன் paciyaṉ, ெப. (n.)

   ப ைடயவன்; hungry man

     "ப யரா க் மவரக்ள் ேச  சைமயப் பற்றாமல் ெவந்த  ெகாத்ைதயாக வா மா ேபாேல" 
(ஈ. .1,3,1.);

     [ப  → ப யன்]

     'ப த்தவன் பழங்கணக் ப்பாரத்்த ேபால' (பழ.);

     'ப த்தவ க் ப் பால் அன்னம் இட்டாற்ேபால' (பழ.);

     'ப த்தவன் ேமல் நம் க்ைக ைவக்கலாமா?' (பழ.);

ப யாட்

ப யாட்  paḻpaciyāṭṭi, ெப. (n.)

ப த் ப்பவள்

 hurgy Woman. starving woman,

     "காய்ப  யாட்  காயசண் ைக" (மணிேம.19,33.); (சா.அக.);.

     [ப  + ஆட் ]

ஒேநா.  தாட்
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ப யாைம

 
 ப யாைம mūtāṭṭipaciyāmai, ெப. (n.)

   ப ெயழாைம; absensce of appetite, non rising of gastric fire.

     [ப  + ஆ(எ.ம.); + ைம]

ப யாற்

ப யாற் 1 paciyāṟṟutal,    7. ெச. . . (v.i.)

   உண்  ப ையத் தணித்தல்; to appease hunger, eat, take food.

     [ப  + ஆற் -,]

 ப யாற் 2 paciyāṟṟutal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   உண் த்தல்; to feed '

வந்தவரக்ைளப் ப யற்  அ ப்  ைவத்ேதன்'. (யாழ்ப்.);

     [ப  + ஆற் -,]

ப யா -தல்

ப யா -தல் paciyāṟutal,    1. ெச. . . (v.i.)

   ப தணிய உண  உண் தல்; to appease, hunger

     'நீங்கள் ப யா  ட் ரக்ளா?'. (உ.வ.);

     [ப  + ஆ -,]

ப யான்

ப யான் paciyāṉ, ெப. (n.)

   ப ைம நிறத்தவன்; dark coloured person.

     "ெசவ்வாய் ப யாய் ெப ங்க ைணதெ்தய்வேம"(காஞ் ப் . வலம் ரி. 39.);

     [ப யன் → ப யான்]

ப ைலக்க

 
 ப ைலக்க  paciyilaikkaṟi, ெப. (n.)

   பச் ைலக்க ; dish of greens. (சா.அக.);

     [பச் ைலக்க  → பா ைலக்க  → ப ைலக்க ]

ப ெயடாைம

 
 ப ெயடாைம paciyeṭāmai, ெப. (n.)

   ப ெய க்கா த்தல்; non rising of gastric fire.

     [ப  + எடாைம]

ப ெய தல்

 
 ப ெய தல் eṭāmai, ெப. (n.)

   ப ண்டாைக; feeling hungry.

     [ப  + எ த்தல்]

ப ெய ப்பல்

 
 ப ெய ப்பல் eṭuttalpaciyeḻuppal, ெச.  .  . (v.i.)

   ப ேயற்படல்; feeling of hungry, apperence of hunger. (சா.அக.);

     [ப  + எ பல்]
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ப ெய ப்

 
 ப ெய ப்  pasiyeḻuppi, ெப. (n.)

   ப ையத் ண் ம் ம ந் ; drug that kindles the gastric fire. (சா.அக.);

     [ப  + எ ப் ]

 ப ெய ப்  eḻuppipaciyeḻuppi, ெப. (n.)

   ப ையத் ண் ம் ம ந் ; drug that kindles the gastric fire. (சா.அக.);

     [ப  + எ ப் ]

ப ெய ம்பல்

 
 ப ெய ம்பல் eḻuppipaciyeḻumpal, ெப. (n.)

   ப ேயற்படல்; feeling hungry.

     [ப  + எ ம்பல்]

ப ேயப்பம்

 
 ப ேயப்பம் eḻumpalpaciyēppam, ெப. (n.)

   ப  ல் உண்டாம் ேதக்ெக ; belching due to excessive hunger.

     [ப  + ஏப்பம்]

     'ப ேயப்பக் கார ம் ளிேயப்பக் கார ம் ட் ப்ப ர ்இட்ட  ேபால' (பழ.);

ப ரி

ப ரி paḻpaciri, ெப. (n.)

   பசைளக் ெகா ; creeping purslane.

     "பசரிைகக் ெகாண் ,ெசல்வான்" (உபேதசகா.  வத் ேராக. 501,);

ப ரிவைக:  ைரப் ப ரி, ெப ம் ப ரி வரட் ப ரி எனத் த. ெசா. அக.  ம்.

ம வ. பா ரி. ( டா. நி.);

     [வயைல → வ  → ப ரி → ப ரி]

ப ளசா

 
 ப ளசா  paciripaciḷacāti, ெப. (n.)

   ஆண்சா , நான் வைக ள் ஒன்  (சாமசா );; one of the four classes of men divided according to their lust 
(சா.அக.);

     [ப ளம் + சா ]

ப -த்தல்

ப -த்தல் cātipacuttal,    11 ெச. . . (v.i.),

   ப ைமயாதல்; to be green.

     "ப த்  மரகதம் ேபாேல க் ற மடக் ளிேய" ( வ்.ெப மாள்.தனியன்,3.);

     [ப -ைம → ப -,]

ப க்கல்

 
 ப க்கல் maṭakkiḷiyētivperumāḷtaṉiyaṉpacumaipacupacukkal, ெப. (n.)

பலைககைள இைணக்க உத ம் ஆணிவைக; (இ.வ.);

 batten nails 

     [ப க்கல் + ஆணி]
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ப க்கற்கத

ப க்கற்கத  pacukkaṟkatavu, ெப. (n.)

பலைககளால் இைணக்கப்பட்ட கத ; (இ.வ.); (கட்டட. நாமா. 22.);

 batten door.

     [ப க்கல் + கத ]

ப க்கற்சன்னல்

ப க்கற்சன்னல் pasukkaṟsaṉṉal,  katavu,

ெப. (n.);

மரத்தாற் ெசய்த கத கைள ைடய காலதர ்(கட்டட. நாமா. 23.);

 batten window. 

     [ப க்கல் + கத ]

ப க்காணி

 
 ப க்காணி katavupacukkāṇi, ெப.(n.)

   ஒ வைக உயரந்்த ேசலம் ேவட் ; a kind of superior salem-cloth.

     [ப  + காணி]

ப க்ேகா ரம்

 
 ப க்ேகா ரம் kāṇipacukācuram, ெப. (n.)

    நாகப் , (சங்.அக.);; iron wood of ceylon;

     [ப  + ேகா ரம்]

ப க்ேகால்

 
 ப க்ேகால்ācurampacukāl, ெப. (n.)

   பலைக ைணக்ைக; battening 

     [ப  + ேகால்]

ப ப ெகனல்

ப ப ெகனல்ālpacukupacukeṉal, ெப. (n.)

ப ைம நிறமாதற் ப் .

 expr. signigying green appearance;

     "மைலேபரமாட்டாேத பலகால் வர் க்ைகயாேல.....ப ப  என் க் ேம" (ஈ . 4,44);

     [ப  + ப  + எனல்]

ப ைக

 
 ப ைக eṉalpacukai, ெப. (n.)

    ய லங்  (யாழ்.அக.);; little animal.

ப ங்கண்கட ள்

ப ங்கண்கட ள் pacuṅkaṇkaṭavuḷ, ெப. (n.)

   உ த் ரன் ( வன்);; rudra (sivan);,

     "படரணி அந் ப் பகங்கண்கட ள்" (க த்.101-24);

     [பகங்கண் + கட ள்]

ப ங்க ர்

 
 ப ங்க ர ்kaṭavuḷpacuṅkatir, ெப. (n.)

பகங்க ரக்்கட ள் ( ங்.); பாரக்்க; see {pasu-si. kadr-k-kagaw}

     [ப ைம + க ர]்
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ப ங்க ர்க் கட ள்

ப ங்க ரக்் கட ள் kaṭavuḷ, ெப. (n.)

    ங்கள்; moon, as cool rayed.

     "ப ங்க ரக்் கட ள் ேயாகம் ப ப்பற னித் " ( வக.62,);

     [ப ைம + ப ம் + க ர ்+ கட ள்]

ப ங்க ர்த்ேத

 
 ப ங்க ரத்்ேத kaṭavuḷpacuṅkatirttē, ெப. (n.)

ப ங்க ரக்் கட ள் ( டா.); பாரக்்க; see {pasuri (adj.); } 

     [ப  + க ர ்+ ேத]

ப ங்கம்பளம்

ப ங்கம்பளம் tēpacuṅkampaḷam, ெப. (n.)

   ப ைமயான கம்பளம்; wollen as in the colou of green

     "ெபான்னி  ப ங்கம் பளத் " (மணிேம.29, 17);

     [ப ைம + கம்பளம்]

ப ங்கரந்ைத

ப ங்கரந்ைத kampaḷampacuṅkarantai, ெப. (n.)

   1. கரந்ைத வைக.

 a kind of basil.

   2. ஒ  வைக கரந்ைத; a kind of sweet basil.

     [ப ைம + கரந்ைத]

ப ங்க ப் ரம்

ப ங்க ப் ரம் karantaipacuṅkaruppūram, ெப. (n.)

பசை்சக் க ப் ரம் பாரக்்க; see {baccal-kkaruppira}

     " ந ம் ப ங்கரப்் ரச ்கண்ணத்தால்" (ெபரிய . த த்தாட.்17.);.

     [ப ைம + க ப் ரம்]

ப ங்கைர

 
 ப ங்கைர karuppūrampakaṅkarai, ெப. (n.)

    ற் ர ்நிலங்கைளப் ெபா ல் ைவத்  க ம் நில ரிைம ைற; a kind of tenure in which lands are 
enjoyed in common by coparceners of a village, who may either cultivate them in common or parcel them out from time to 
time amongst themselves for their several cultivation, the right of each Iving to a definite proportion of the whole but not to 
anyone field or piece of land in particular, opp. to {arudi -k-karai.}

     [ப ைம → ப  + கைர]

ப ங்கல்

ப ங்கல் karaipacuṅkal, ெப. (n.)

   சந்தனம் அைரக் ம் கல்; stone for grinding sandal

     "ேப லகம் ப ங்கல்லாக" (கம்பரா.கடல் காண்.10.);.

     [ப ைம + கல்]

ப ங்கலம்

ப ங்கலம் kalpacuṅkalam, ெப. (n.)

   ப ைமயான மடக்லம்; raw earthen vessel

     "ஈரம்ண் ெசய்ைக நீரப்  பகங்கலம்" (நற்.308, 9);

     "ெபயல்நீரக்் ேகற்ற ப ங்கலம் ேபால" ( ந்:29,);
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ப ங்கைழ

ப ங்கைழ kuṟunpacuṅkaḻai, ெப. (n.)

   ப ைமயான ங் ல்; greenish, enriched bamboo.

     "கான யாைன ைக  ப ங்கைழ" ( ந்:54, 3);

     " ம் ேதாய் ப ங்கைழக் ன்ற நாடன்" ( ந்:74, 2);.

     " ைவ ைடயப் ப ங்கைழ ன்ற கயவாய்ப் ேபைதயாைன" ( ந்.179, 5);

     [ப ைம + கைழ]

ப ங்கைள

 
 ப ங்கைள pacuṅkaḷai, ெப. (n.)

   பசை்சக்கல். (யாழ்.அக.);; emerald.

     [ப ைமகல் → கள் → கைள]

ப ங்க

ப ங்க  kaḷaipacuṅkaṟi, ெப. (n.)

   ப ய ள  ேசரத்்த உண ; food prepared with tender pepper.

     "க ங்ெகா  ள ன் காய்த் ணரப்் ப ங்க " (மைலப ,521);

     [ப ைம + க ]

ப ங்கா

ப ங்கா  kaṟipacuṅkāṭu, ெப. (n.)

   ப ைமயான அடரத்் யான கா ; greenish; thickest forest.

     " ைதப  ப ங்காட்டரிற்பவர ்மயக் " (அகநா.262-1);

     [பகம் →ைம + கா )

ப ங்காஞ்ெசா

 
 ப ங்காஞ்ெசா  kāṭupakaṅkāñcoṟi, ெப. (n.)

    காஞ்ெசா ; climbing nettle.(சா.அக.);

     [பகைம → ப  + காஞ்ெசா ]

ப ங்காய்

ப ங்காய் pakaṅkāy, ெப. (n.)

   1.  ற்றாத தவசம்; immature paddy or other grain in the ear.

   2. இளங்காய்; unripe fruit.

   3. பாக் வைக; a kind of arecanut.

     "இன்னீரிளம்ப ங் கா ம்" ( வக. 2473);.

     "ேகாைட ரத்்த கட ்ப ங்காய்" (அகநா.315, 11);

     " ெவா  வளரத்்த வாப் ப ங்காய்" (அகநா.335, 23 );

     " ல் ைல ெநல் ப் கரில் ப ங்காய்". (அகநா.363, 6);

     [ப ைம + காய்]

ப ங் ளி

ப ங் ளி kāypacuṅkiḷi, ெப. (n.)

   பசை்சக் ளி; green parrot

     "ப ங் ளிச ் ைறெயன" (ெப ங். இலாவாண.3.62.);

     [ப ைம +  ளி]
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ப ங் ளிமா

 
 ப ங் ளிமா  kiḷipacuṅkiḷimātu, ெப. (n.)

   சங் னிச ்சா யா ய ெபண்; நான்  சா யா ள் ஒ வைக; one of the four classes of women dirvided 
accorting to their lust i.e {sangini-} the second of the four (சா.அக.);

     [ப -ைம +  ளி + மா ]

ப ங் ைள

 
 ப ங் ைள mātupacuṅkiḷai, ெப. (n.)

   பசை்சக் ைள; green young branch (சா.அக.);

     [ப -ைம +  ைள]

ப ங் ைர

ப ங் ைர pasuṅārai, ெப. (n.)

   1. பசை்ச ைலக்க ; vegetable greens,

   2. ஒ  வைக பசை்சப் ல்; a kind of green glass.(சா.அக.);

     [ப -ைம +  ைர]

ப ங்

ப ங் āraipacuṅkuṭi, ெப. (n.)

   1. த யான ; respectable family.

   2. உழவன்; hus-bandman.

     [ப ைம +  ]

ப ங் ைட

ப ங் ைட kuṭipacuṅkuṭai, ெப. (n.)

   1. பனங் த்தாற் ெசய்த ங் டைல; flower basket as it made form tender palm leaves.

     "இ ம்பைம பகங் ைட பல டன் ெபா ந் " ( றநா.168.2);

     "அவல் வ த்த ப ங் ைடயான்" ( றநா:352.3);

   2. பைனேயாைலயால் ெசய்யப்பட்ட ண்ணம் ேபான்ற உண்கலம், ெதான்ைன; a kind of cup made of 
palmleaves.

     "ப தழ்ப் பகங் ைட" (அகநா:30, 10);

     [ப ைம +  ைட]

ப ங் ழ

ப ங் ழ  kuṭaipacuṅkuḻvi, ெப. (n.)

   இளங் ழந்ைத; tender child.

     "ஒ வாத ப ங் ழ டனி த் " ( ைள. ப யஞ். 7.);

     [ப ைம +  ழ ]

ப ங் ள

 kuḻvipacuṅkuḷavi,

ெப. (n.);

   மைலப்பசை்ச என் ம் ந மணச ்ெச ன் இைலகள்; fragranced leaves of malai-paccai shrub,

     "ெப ந்தண் ெகல் னச ் பகங் ள  க பதங் கம ம் ந்தல்" (நற்.346, 9);

     [ப ைம +  ள ]
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ப ங் ட்

ப ங் ட் 1 pasuṅāṭṭu, ெப. (n.)

   ந மணக் கலைவ; perfume of sandal and other fragrant ingredients.

     'ந ய சாத்தம் ேல கத் ரி த ய பகங் ட்டைரக்க' (ெந நல். 50, உைர); [ப ைம +  ட் ]

 ப ங் ட் 2 pasuṅāṭṭu, ெப. (n.)

    ண்ணாம் ச ்சாந் ; ground lime,

     "ஆட்டாண்  ேதா ம் ப ங் ட்டாேல ரே்ணத்தாரம் பண்ண ேவண் ைகயா ம்" (s.i.i.v.ii,501.);

     [ப ைம +  ட் ]

ப ங்

 
 ப ங்  pacuṅāṟu, ெப. (n.)

ப ங்கைர பாரக்்க; see paśurikarai

     [ப ைம +  ]

ப ங்ெகா

 
 ப ங்ெகா  pacuṅkoṭi, ெப. (n.)

   அ  (மைல);; bermuda grass.

     [ப ைம + ெகா ]

ப ங்ெகாண்

 
 ப ங்ெகாண்  pacuṅkoṇṭi, ெப. (n.)

   ெவள்ேவல்; foreign white sundra. (சா.அக.);

     [ப ைம + ெகாண் ]

ப ங்ெகாத்தான்

 
 ப ங்ெகாத்தான் koṇṭipacuṅkottāṉ, ெப. (n.)

   ெகாற்றான்; baloon wine.

ம வ.  டக்கத்தான்,  டக்ெகாத்தான்,  டக்கற்றான், இந் ரவல் ,

     [ப ைம + ெகாற்றான் → ெகாத்தான்]

பகங்ெகாற்றான்

 
 பகங்ெகாற்றான் kottāṉpakaṅkoṟṟāṉ, ெப. (n.)

   ெகா வைக; a parasitic leafless plant.

ம வ.  டக்கத்தான்

     [ப ைம + ெகாற்றான்]

ப ங்ேகாைர

 
 ப ங்ேகாைர koṟṟāṉcuṅārai, ெப. (n.)

    ல் வைக; a kind of Sedge.

     [ப ைம + ேகாைர.]
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ப ங்ேகாலா

ப ங்ேகாலாāraipacuṅālā, ெப. (n.)

   பசை்சநிறமான ம் க ம் ள்ளி கலந்த ம் இரண்ட வைர வளரக் ய மான ன் வைக; garfish, 
green dotted with black, attaining 2ft in length, belong annulata.

     [ப ைம + ேகாலா]

ப ண்

 
 ப ண் ālāpacuṇṭi, ெப. (n.)

    ரகம் (மைல.);; cumin.

ப த்தக்காளி

 
 ப த்தக்காளி pacuttakkāḷi, ெப. (n.)

   தக்காளி வைக ( ன்.);; a shrub of the physalisgenus.

     [ப  + தக்காளி]

ப ந்த

ப ந்த  takkāḷipacuntaṭi, ெப. (n.)

   பசை்ச ஊன்தைச; piece of raw meat.

     " ம்பாெட ைவ ப ந்த  த ப்ப" ( றநா.64-4);

     [ப ைம + த -ப ந்த ]

ப ந்தண்

ப ந்தண்  pacuntaṇṭu, ெப. (n.)

     " வைளப் ன் தண்  ெகாண் "

 greenish stem of {kuvalai} flower.

     "பசை்சக் வைளப் ப ந்தண்  ெகாண் " (பரிபா.11-102);

ப ந்த ழ்

 
 ப ந்த ழ் paripāpacuntamiḻ, ெப. (n.)

   ெசந்த ழ்; refined tamil.

     'இதைனப் ப ந்த ழாற் ெசால் ன்'

     [ப ைம + த ழ்]

ப ந்தைர

 
 ப ந்தைர tamiḻpacuntarai, ெப. (n.)

    ற்றைர; grassy ground, Verdant field.

     [ப -ைம + தைர]

ப ந்தைழப்பால்

 
 ப ந்தைழப்பால் taraipacuntaḻaippāl, ெப. (n.)

   பசை்சத ்தைழ ன் சா ; juice of green leaves, herbs etc. (சா.அக.);

     [ப ம் + தைழ + பால்]

ப ந்தாள்உரம்

ப ந்தாள்உரம் pacuntāḷuram, ெப. (n.)

   1. தைழக்காக வளரக்்கப்பட்ட ப ைர அந்த நிலத் ேலேய உ  ேசரக்் ம் உரம்; green manure.

   2. நாற்  ந வதற்  ன்னால் ேசற்  நிலத் ல் பல்ேவ  இைலதைழகைளப் ேபாட்  
உரமாக் தல்; to make green manure before the transplantation in the field. (பகந்தாள் + உரம்);
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ப ந்தாெள

 
 ப ந்தாெள  urampacuntāḷeru, ெப. (n.)

   தைழ ரம் (இ.வ.);; green leaves, used as manure.

     [ப ந்தாள் + எ ]

ப ந் ணி

ப ந் ணி erupacuntuṇi, ெப. (n.)

   ப ய தைசத் ண்டம்; piece of raw meat.

     "அடரத்ெ்த   அடங்காப் ப ந் ணி" ( லப்.20-34);

     [ப ைம +  ணி]

ப ந் ள னைவ

ப ந் ள னைவ pacuntuḷaviṉavai, ெப. (n.)

   ப ய ளவமாைல; green coloured holibasil garland.

     "கள்ளணி ப ந் ள னைவ" பரிபா.15-54)

பகநரம்

 
 பகநரம்  paripāpakanarampu, ெப. (n.)

   ெப ம்பா ம் அ க்  அரத்தத்ைதக் ெகாண்  ெசல் ம் அரத்தக் ழாய்; vein

     [ப ைம + நரம் ]

ப நாகம்

 
 ப நாகம் narampupacunākam, ெப. (n.)

    ல்வமரம்; bilva tree. (சா.அக.);.

     [ப ைம + நாகம்]

ப நாக்

 
 ப நாக்  nākampacunākki, ெப. (n.)

   ஒ  ெவண்ணிறமான நாக் ன்; white indian sole fish. (சா.அக.);

     [ம வ: பகநா, ப நாக் ைல.]

     [பகைம + நாக் .]

ப நா

 
 ப நா nākkupacunā, ெப. (n.)

 perh.

ராய். ( டா.); பாரக்்க; see {piray} paper tree

     [ப ைம + நா]

ப நிலா

ப நிலா nāpacunilā, ெப. (n.)

   தண்ணிய நிலெவாளி; moon light

     "ப நிலா ரிந்த பல் க ர ்ம ல்" (அகநா.57-11);

     [ப ைம + நிலா]

ப ணைல

 
 ப ணைல nilāpacunuṇalai, ெப. (n.)

   பசை்சத ்தவைள; green frog. (சா.அக.);

     [ப ைம +  ணைல]
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ப ெநய்

ப ெநய் nuṇalaipacuney, ெப. (n.)

    ளிரந்்த ந ெநய்; perfumed oil used by women, for smoothing the body, in ancient times.

     "ப ெநய் ரந்்த ெமன்ைம யாக்ைகச ் ரெ்க  மடந்ைத". (நற்.40, 8);

     [ப ம் + ெநய்]

ப ப்

ப ப்  neypacuppu, ெப. (n.)

   1. ப ைம; greenness;

     "ஆற்றங்கைரப் பகத்தானக்கைரேயா க்கைரயாய்த் ேதாற் ம் ப ப்ைபத ்ெதாடர் ேம" (பா .29, 
ெநஞ் ற்.);

   2. ப ைம கலந்த மஞ்சள் நிறம் (நாநாரத்த.674.);; greenish yellow. ெத. ப  (பக-ப ப் );

ப ப நாயனார்

ப ப நாயனார ்pacupupakapacuppupacupatināyaṉār, ெப. (n.)

   அ பத் வ ள் ஒ வர;் a canonized {Šaivasaint} one of 63, {nayanmar.}

     [ப ப  + நாயனார]்

ம வ: உ த் ர ப ப யார.்

     "நீ மன் னி ரபத் ர ேமா ய நிைலயால் ஆ ேசவ  ய ற அைணந்தனரவரக்் ப் பா  
ெபற்ற  த் ர ப ப  யாராங்  நாம  நிகழ்ந்த  வலயம் ேபாற்ற" என்ப  ெபரிய ராணம்.

ப ம்பட்

ப ம்பட்  periyapurāṇampacumpaṭṭu, ெப. (n.)

   ேநரத்் யான பட் ; fine silk

     "உரித்த ரி ப ம்பட்டா" (ேகா ற் . பதஞ்ச .32.);

     [ப ைம – ப ம் + பட் ]

ப ம்ப

ப ம்ப  paṭṭupacumpaṭi, ெப. (n.)

   1. பச் ைல கைளக் ெகாண்  ெசய் ம் ம ந் ; a coarse medicine prepaed from greens.

   2. மஞ்சள் மங் த்தான்; yellow magoostan. (சா.அக.);

     [ப ைம-ப ம் + ப ]

ப ம்பதம்

 paṭipacumpatam,

ெப. (n.);

   1. உண க் ரிய ெபா ள்கள்; raw material for food.

     'பண்ணிய மட் ம் ப ம்பதங் ெகா த் ம்' (பட் னப். 2 0 3,உ ைர.);

   2. இளம்ப வம்; infancy childhood

     'பாைளப் ப ம்பதத் ம்'

ம வ. அரி ம் க ம்.

ைளந்த ெநல் ம் ப க் ங் காய்க ம் அரி ம் க ெமன்  ெபயர ்ெப ம் எனத் (த.ெசா.அக.); 
ம்.

     [ப ைம-பகம் + பதம்]

ப ம்பய

 
 ப ம்பய  patampacumpayaṟu, ெப. (n.)

    ப  ( ங்,);; green gram.

ம வ. பா ப்பய

     [ப ைம-பகம் – பய ]
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ப ம்பழப்பாகல்

ப ம்பழப்பாகல் payaṟupacumpaḻppākal, ெப. (n.)

   அன்  ப த்த பழத்ைத ைடய பாகற்ெகா ; balsam creeper having.

     "பல க்காய்ப் றத்த ப ம்பழப்பாகல்" (அகநா.255-13);

     [ப ைம + பழம் + பாகல்]

ப ம்பாண் ல்

ப ம்பாண் ல் pākalpacumpāṇṭil, ெப. (n.)

   மணிகள் அ த் ய ெபான்னால் இயன்ற பாண் ல் என் ம் அணிகலன்; an ornament made by gold and 
gems.

     "தபாலம் ப ம் பாண் ல் கா நிைர அல் ல்" (ஐங்.310.);

     [ப ைம-ப ம் + பாண் ல்]

ப ம்பாம்

ப ம்பாம்  pāṇṭilpacumpāmpu, ெப. (n.)

   பசை்சப்பாம் ; greenish snake,

     " ைனப்ப ம்பாம் ன் ன் ரப்்பன்ன" ( ந். 35-2);

     [ப -ைம + பாம் ]

ப ம்பாைவ

ப ம்பாைவ pāmpupacumpāvai, ெப. (n.)

    யப ய ைளயாட் ப்பாைவ; play-thing, like a doll prepared by green leaves.

     " பகம் பாைவ ம் எம் ம் உள்ளார"் ( ந்:278, 3);

     [ப ைம + பாைவ]

ப ம்

ப ம்  pāvaipacumpiṭi, ெப. (n.)

   பச் ைலமரம்; mysore gamboge.

     "ெப வாய் மலெரா  ப ம்  ம ழ்ந் " (ப ற் ப்.81-25);

     "ப ம்  வ ளம்" ( ஞ் ப்,70.);

     "ெப வாய் மலெரா  ப ம்  ம ழ்ந் " (ப ற் ப்.81-25);

     "ப ம்  இள ழ் ெந ழ்ந்த வாயாம்பல்" (பரிபா.19-75);

ம வ. அ

     [ப ைம +  ]

ப ம் றப்

ப ம் றப்  piṭipacumpiṟappu, ெப. (n.)

சமணமதங் ம் அ வைகப் றப் க்க ள் ன்றாவ ; (jaina.);

 the third of six kinds of birth,

     'ப ம்ம் றப் ஞ் ெசம்ம் றப் ம்' (மணிேம.27, 151);

     [ப ைம +  றப் ]

ப ம் ண்

ப ம் ண் piṟappupacumpuṇ, ெப. (n.)

    ப் ண்; green wound.

     "ெமய்ய  யேர டற்ற  ப ம் ண்" ( றநா.100.);

     [ப ைம +  ண்]

ப ம் ல்

ப ம் ல் puṇpakampul, ெப. (n.)

   1. பசை்சப் ல்; green grass.

     "ப ம் ற் றைலகாண் பரி " ( றள்.16);

   2.  ைளப ர ்( ங்.);,

 growing crop.

     [ப -ைம +  ல்]
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ப ம் ற்றைர

 
 ப ம் ற்றைர pulpacumpuṟṟarai, ெப. (n.)

   ப ைமயான ற்கள் நிரம் ய தைர ( டா.);; beautiful lawn.

ம வ. சாட் வலம்.

     [ப ம் ல் + தைர]

ப ம்

 
 ப ம்  taraipacumpū, ெப. (n.)

   பசை்சப் ; green flower. (சா.அக.);

     [ப -ைம +  ]

ப ம் ண்பாண்
யன்

ப ம் ண்பாண் யன் pūpacumpūṇpāṇṭiyaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  பாண் ய அரசன்; a king of {pändiya} kingdom,

     "ேகா  வாைகப்பறந்தைலப் ப ம் ண் பாண் யன் ைனவல கன்" ( ந். 393-4); "பலர் கழ் 
ற் பகம் ண் பாண் யன்" (அகநா.338, 5);

     "வாடாப் ற் ெகாங்கேராட்  நா பல தந்த ப ம் ண் பாண் யன்" (அகநா.253, 5); "ெசல்லா 
நல் ைச ம் வர ்ெவண் ைடப் ப ம் ண் பாண் யன்" (அகநா.162-21); [ப ம் ண் + பாண் யன்]

ப ம் ண்ெபாைற
யன்

ப ம் ண்ெபாைறயன் pāṇṭiyaṉpacumpūṇpoṟaiyaṉ, ெப. (n.)

   அகநா ற் ல் ப் டப்ப ம் ஒ  ேசர அரசன்; a {céra} king mentimed in the {Agananuru}.

     "மற  தாைனப் ப ம் ட ்ெபாைறயன்" (அகநா.303-4);

     [ப ம் ண் + ெபாைறயன்]

ப ம் ண்வ

 
 ப ம் ண்வ  poṟaiyaṉpacumpūṇvaḻuti, ெப. (n.)

   நற் ைண ல் ப் டப்ெப ம் ஒ  பாண் ய அரசன்; a {Pandya} king mentioned in the {Narriņai}

     [ப ம் ண் + வ ]

ப ம் ணைவ

ப ம் ணைவ vaḻutipacumpūṇavai, ெப. (n.)

ெபான்னிற ைடய மால்; {Thirumal}

 have a fine gold colour.

     "பாம்  ப மஞ் சாய்த்ேதாய் ப ம் ணைவ" (பரிபா.4-47);

ப ம்ைப

ப ம்ைப paripāpacumpai, ெப. (n.)

   வணிகரக்ள் ேதாளில் மாட் க்ெகாள் ம் நீண்டைப வைக; a pedlar's pack carried over the shoulder.

     "ப ம்ைப ேதாேளற் " ( வாலவா.236);

க. ப ம்ெப.

     (ப ைம + ைப);
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ப ம்ெபான்

ப ம்ெபான் paipacumpoṉ, ெப. (n.)

   1. மாற் யரந்்த ெபான்; fine gold,

     "பாணன் ய ப ம்ெபாற்றாமைர" ( றநா.141);.

   2.  ளிச் ைற பாரக்்க; a kind of gold

     "ப ம்ெபான் ைனந்த பாைவ" (ம ைரக். 410.);

     "ெநய் ைலக் கட் ப் ப ம்ெபான் ெகாள்ளான்" (ெப ம்பாண்.164.);

     "ெசந்நீரப்் ப ம்ெபான் ைனந்த பாைவ" (ம ைரக்.410.);

     "ப ம்ெபான் அ ரிைழ ைபயநிழற்ற" (ஐங் .74-2);

     " மணி ெபா த கழ்  ப ம்ெபான்" (ப ற் ப்.16-15);

     "இலங் மணி ைடந்த ப ம்ெபாற் படலத் " (ப ற் ப்.39-14);

     "மணிெபா  ப ம்ெபான்ெகால்" (க த்.1434);

     "ெசந்நீரப்் ப ம்ெபான் வ ரியரக்் த்த ந்நீர ் ழ ன் ெந ேயான்" ( றநா.9-9);

     "  ைனந்த ப ம்ெபான்னின்" ( றநா-403);

     "ைம ர ்ப ம்ெபான்ேமல் மாண்ட மணிய த் " (நால .347-1);

     " யர ்ப ம்ெபான் ெப வ ம்மாைல" ( லப்.8-165);

     "ேதாம  ப ம்ெபான் ரண ம்பத் " ( லப்.5, 152);

     "பாைவ ளக் ப் ப ம்ெபாற் படாைக" ( லப்.5, 154);

ப ம்ெபான்உலகம்

ப ம்ெபான்உலகம் pacumpoṉulakam, ெப. (n.)

றக்க லகம்; (adj.);

 elysium.

     "ப ம்ெபான் உலக ம் மண் ம் பாழ்பட" (பரிபா.2, 3);

     [ப ம்ெபான் + உலகம்]

ப மஞ்சள்

ப மஞ்சள் ulakampacumañcaḷ, ெப. (n.)

   மஞ்சள் வைக; a kind of turmeric

     " ப மஞ்ச ெளா  ந ைர ெதளித் " ( .235);

     [ப ைம + மஞ்சள்]

ப மண்

 
 ப மண் mañcaḷpacumaṇ, ெப. (n.)

    ளி ன் எசச்ம்; parrots excreta.(சா.அக.);

ப மண்கலம்

ப மண்கலம் cāakapacumaṇkalam, ெப. (n.)

   பசை்சமண் பாத் ரம்; an burnt clay vessel.

     "ப மண் கலத் ள்நீர ்ெபய் இரீஇ யற் " ( றள்.660);

     [ப ைம + மண் + கலம்)

ப மந்தம்

 
 ப மந்தம் kalampacumantam, ெப. (n.)

   ேவம் மரம் (ேவப்பமரம்);; neem tree (சா.அக.);
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ப ம ல்

ப ம ல் cāakapacumayil, ெப. (n.)

   ப ைம கலந்த ெபான்னிறமான ம ல்; greenish golden coloured peacock.

     "பழனக் கா ற் ப ம லா ம்" (ப ற் ப்.27, 8);

     [ப ைம-ப ம் + ம ல்]

ப மரல்

ப மரல் mayilpacumaral, ெப. (n.)

   ப யநிற ைடய மரல் என் ம் ஒ வைகக் கைளக் ெகா ; a shrub weed.

     "ப ைலக் ள ேயா  ப மரல் கட் ம்" ( ந்.100, 2.);

ப ம ந்

 
 ப ம ந்  pacumaruntu, ெப. (n.)

   பச் ைலகளாலான ம ந்  ( ன்.);; medicine prepared from herbs.

     [ப ைம + ம ந் ]

ஒ கா. பச் ைலம ந்

ப மலர்

 
 ப மலர ்paccilaimaruntupacumalar, ெப. (n.)

   அப்ேபா  ப த்தமலர;் undried, fresh flower. (சா.அக.);

     [பகம் + மலர]்

ப மைலக் 
ழ ற்

ப மைலக் ழ ற்  kuḻlūṟṟu, ெப. (n.)

   த ழ் ம ந் களில் ைணச ்சரக்காகப் பயன்ப ம் ேபேராசைன; an unknown drug forming one 120 kinds of 
natural substances in tamil medicines. (சா.அக.);

     [ப ம் + மைல +  ழ ற் )]

ப ைமைலய ம
ண்

 
 ப ைமைலய மண் pacumailaiyaṭimaṇ, ெப. (n.)

   மஞ்சடக்ல்; a kind of yellow stone forming mountains of hills. (சா.அக.); [ப மைல + அ மண்]

ப ைள

 
 ப ைள pacumiḷai, ெப. (n.)

   ப ய காவற்கா ; thickest forest as fenced enclosure.

     [ப -ைம-ப  +  ைள]

ப ல்ைல

 
 ப ல்ைல pacumullai, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ல்ைலக் ெகா ; a kind of jasmine (சா.அக.);

     [ப -ைம-ப  +  ல்ைல]

ப ன்ைன

ப ன்ைன pacumuṉṉai, ெப. (n.)

    ன்ைனவைக (பதாரத்்த, 388.);; dusky firebrand tree.

     [ப -ைம → ப  +  ன்ைன]

ப ன்ைனக் ைர

 
 ப ன்ைனக் ைர muṉṉaipacumuṉṉaikārai, ெப. (n.)

   ந ன்ைன; dusky fire brand tree. (சா.அக.);

     [ப ன்ைன +  ைர]
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ப ன்ைனேவர்

 
 ப ன்ைனேவரā்raipacumuṉṉaivēr, ெப. (n.)

   உண ல் ப்பத்ைத உண்டாக் ம் ப ன்ைன ன் ேவர;் the root of {pašumuņņai} inducimg appetite of 
craving for food.

     [ப ன்ைன + ேவர]்

ப

ப  pacumūli, ெப. (n.)

   1. பசை்ச லாைக; any green herbacious plant

   2. பசை்சப் ல்; green grass.

     [ப -ைம +  ]

ப ெம க்

ப ெம க்  mūlipacumeḻukku, ெப. (n.)

    ேம க் ; new polishing for mud floor.

     "பா  த்த ப ெம க் ல்" (பட் னப்.166.);.

     [ப -ைம + ெம க் ]

ப ைம

ப ைம meḻukkupacumai, ெப. (n.)

   1. பசை்சநிறம் ( வா.);; greenness, verdure

   2.  ளிரச்்  (அகநா.57.);

 coolness moistness.

   3. இளைம; (ெத.க.ப .);

 youth, tenderness

     "ப ந்தாட்பாம் னாற் ரி ல்" ( ைள. வால. 20);

     'ப ங்காய்'

   4. அழ  ( ற்.1.);; elegance, beauty, pleasantness

   5.  ைம. (பட் னப். 166.);. க.ப ெம.ம.ப ம.

 newness, freshness, rawness

   6. சாரம் (யாழ்.அக.);; essence, essential part of a thing.

   7. நன்ைம (காஞ் ப் .நாட் ப். 70);; good, advantage.

   8. ெசவ்  (யாழ்.அக.);; season, righttime

     "ப ந்தாமைரத்தாள்" ( ற், 23.);

   9. உண்ைம; truth reality

     "உள்ள ப ைம ெசால் " ( ன்.);

ப ைமப் ரட்

 
 ப ைமப் ரட்  pakapacumaipacumaippuraṭci, ெப. (n.)

    ைம ைறகளால் ய காலத் ல் அ க ைளசச்ல் ஏற்ப ம் வைக ல் ேவளாண்ைம ல் 
நடக் ன்ற ெப ம்மாற்றம்; great change that took place with in a short period in agriculture resulting in large yields; 
green revolution. [ப ைம +  ரட் ]

1235

www.valluvarvallalarvattam.com 1235 of 19068.



ப ைமெவளி ப்

 
 ப ைமெவளி ப்  puraṭcipacumaiveḷiyuppu, ெப. (n.)

   வைளய ப் ; a kind of medicinal salt, glass gall (சா.அக.);

ம வ. வைளய ப் .

     [ப ைம + வைள (ெவளி);யல் + உப் ]

ப வா

 
 ப வா uppupacuvā, ெப. (n.)

   ெசம்ப ப் வண்ணக் கடல் ன் (ெசங்ைக.  ன);; a kind of red coloured sea fish.

ம வ. ப வா ன்

ப வாட்டம்

 
 ப வாட்டம் pacuvāmīṉpacuvāṭṭam, ெப. (n.)

   பல்லாங் யாட்டவைக (யாழ்.அக.);; a game of {pallánkuli}.

     [ப  + ஆட்டம்]

ப வா ன்

 
 ப வா ன்āṭṭampacuvāmīṉ, ெப. (n.)

    வப்  நிற ள்ள கடல் ன் வைக; a sea-fish rose-coloured.

ம வ: ப வா.

     [ப வா +  ன்]

ப தல்

 
 ப தல் mīṉpacuviḻutal, ெப. (n.)

   பல்லாங் யாட்டத் ல் ஒ  ல் ஆ  அல்ல  நா காய்கள் ஒ ங்ேக தங் ைக; collection of six or 
four seeds in a hole at a time in the games of {palláñkull}

     [ப  +  தல்]

ப ன் தக்காளி

ப ன் தக்காளி takkāḷi, ெப. (n.)

   தக்காளி வைக; a shrub of the physalis genus.

     [ப ைம → ப ன் + தக்காளி]

ப ெவ ல்

 takkāḷipacuveyil,

ெப. (n.);

   மாைலெவ ல்; evening sun.

     "ெசல் டரப்் ப ெவ ேறான்  யன்ன" (ம ைரக், 411.);

     [ப ைம → ப  + ெவ ல்]

ப ைவ

 
 ப ைவ veyilpacuvai, ெப. (n.)

   ஓர ் ன்; red soldier fish,

     [ப  → ப ைவ]
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பேசெரனல்

 
 பேசெரனல் pacupacuvaipacēreṉal, ெப. (n.)

   ப ைமயா த்தற் ப் ; expr signifing greenness.

     [ப ைம → பேசர ்+ எனல்]

பைச

பைச1 eṉalpacai, ெப. (n.)

   1. ஒட் நிைல; stickiness, tenacity, adhesiveness.

   2.  ன்; glue, paste, cement

     "பத்தல் பைசெயா  ேசரத்் " (மைலப . 26.);

   3. சாரம்; glutinous substance in fruits, roots, etc, sap; juice.

     "பைச நற ன்" (கம்பரா. கங்ைகப். 5.);

   4. ஈரம்; moisture.

     "ேவேரா ம் பைசயற" (கம்பரா. தாடைக.3.);

   5. பத் ; devotion.

     "பரமைன நிைன பைசெயா " (ேதவா.833.11.);

   6. அன் ; love, affection

     " ேலன் பைச னாற் ஞ் " ( வக. 1814.);.

   7. பற்  (யாழ்.அக.);; desire, attachment

   8. இரக்கம்; compassion mercy.

     "பைச ற்றாள்" (கம்பரா.ைகேக . 42);

   9. பயன்; gain, profit

     'வணிகத் ல் ம் பைச ல்ைல'

பைசகாரம்

 
 பைசகாரம் pacaikāram, ெப. (n.)

   காரங் ட் ய பைச; gum with pungency.

     [பைச + காரம்]

பைசந்தார்

பைசந்தார ்kuḻuukkuṟipacaintār, ெப. (n.)

   நண்பர;் friends,

     "பைசந் தாரிற் ரத் ற் ப் த னன் " (நான்மணி.15.);

     [பைச3 → பைசந்தார]்

பைசப்படம்

பைசப்படம் pacaintārpacaippaṭam, ெப. (n.)

   கஞ்  ப் படெம த அணியம் ெசய்த ணி (பஞ்சதசப் ர.பக்.2.);; cloth smeared with paste and prepared 
for painting.

     [பைச + படம்]

பைச

 
 பைச  paṭampacaipiṭi, ெப. (n.)

   வழவழப் ; slimness, slipperiness.

     [பைச +  ]
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பைசமட்ைட

 
 பைசமடை்ட piṭipacaimaṭṭai, ெப. (n.)

   காய்ச் ன இ ம்ைப நீரால் பதமாக் ம் மடை்ட (யாழ்.அக.);; piece of palmyra stalk used by blacksmiths in 
tampering iron. [பைச + மடை்ட]

பைசமண்

 
 பைசமண் maṭṭaipacaimaṇ, ெப. (n.)

   களிமண் (பாண் ச.்);; clay.

     [பைச + மண்]

பைசய

 
 பைசய  maṇpacaiyaṭi, ெப. (n.)

   கஞ் டாமல் த ல் ஆைடைய ெவ க்ைக (யாழ்ப்.);; first washing of a new cloth without starching.

     [பைச + அ ]

பைசயாப்

பைசயாப்  aṭipacaiyāppu, ெப. (n.)

   உலகப் பற்றா ய ெதாடரச்் ; bond of worldly attachment

     "உன்பாத கமலந்ெதா ேவங்கள் பைசயாப்ப ழப் பணியாேய" ( வக.1242.);

     [பைச + யாப் ]

பைசெய ப்பான்

பைசெய ப்பான் eṉappaṭṭatupacaiyeṭuppāṉ, ெப. (n.)

   க ஞ்சாம்பல், க ப் , ெவண்ைம, ெசம்ப ப்  ஆ ய வண்ணங்கைள உைடய ஒ வைகத ்
ெதன்னிந் யப் பறைவ; a multicoloured bird, which is found in South Indian.

இதன் வைககள்

   1. ெசம்ப ப்  வ ற் ப் பைசெய ப்பான்

   2. க நீல ெநற் ப் பைசெய ப்பான்.

     [P]

பைச

பைச  pacaivu, ெப. (n.)

   அன் ; compassion, kindness, affection, attachment

     [பைச1 → பைச ]

பஞ்சங் -தல்

பஞ்சங் -தல் pacaipacaivupañcaṅāṟutal,    1. ெச. ன்றா. . (v.t)

   ஏைழேபால ந த்தல் ( ன்.);; to pretend to be poor, profess poverty

     [பஞ்சம் +  -,]

பஞ்சட்ைட

 
 பஞ்சடை்டāṟupañcaṭṭai, ெப. (n.)

ெநாய்ம்ைம (ெநல்ைல;);

 weak condition

     'பஞ்சடை்டக்கால்'.

பஞ்சட்ைடக்கம்

 
 பஞ்சடை்டக்கம்  pañcaṭṭaikkālpañcaṭṭaikkampu, ெப. (n.)

ல் ற்பதற்ேக ம் பஞ் ெவட்  வதற்ேக ம் பயன்ப த் ம் ஒ  க  (நாஞ்.);; an instrument used in 
spinning.

     [பஞ்  + அடை்ட + கம் ]
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பஞ்சைட-தல்

பஞ்சைட-தல் kampupañcaṭaital,    1. ெச. . . (v.i.)

   ப  த யவற்றால் பாரை்வ மங் தல்; to grow dim, as the eyes of one who is famished with hunger or dying.

     "காலன் வ ன்ேன கண் பஞ்சைட ன்ேன" (பட் னத்.  ப்பா,பக்.166.);

     [பஞ்  + அைட-,]

ணி ன்ைமயால் வ வற் க் ம் பஞ் ேபால் ப னால் உடல்வ ைம ன் ப் பாரை்வ மங் ய 
நிைல பஞ்சைடதல்' எனப்பட்ட .

பஞ்சைண

 
 பஞ்சைண eṉappaṭṭatupañcaṇai, ெப. (n.)

   பஞ் ெமத்ைத; cushion stuffed with cottion; cotton mattress

     "கனகதண்  ேம க் ப் பஞ்சைண ல்ைல பாரக்்க; (தனிப்பா.);

     [பஞ்  + அைண]

பஞ்ச ரா டம்

 
 பஞ்ச ரா டம் aṇaipañcatirāviṭam, ெப. (n.)

    ந் யத் ற் த் ெதற்ேக ள்ள ரா டம், ஆந் ரம், கன்னடம், மகாராட் ரம்,  ரச்ச்ரம் என்ற ஐந்  
ரா டமாநிலங்கள்; the five provinces south of the {vindhyās, viz., tiravidam, āndiram, kaņņaçlam, makārāțțiram, 

kūrccaram.}

     [பஞ்சம் Skt +  ரா டம்]

பஞ்சம் = Skt.

பஞ்ச

பஞ்ச  pañcatu, ெப. (n.)

   1.  ல்; koel,

   2. ேநரம்; time,

பஞ்சந்தாங்

பஞ்சந்தாங் 1 pañcantāṅki, ெப. (n.)

   வற்கடக்காலத் ல் உத வ ; a means of support in times of famine as a field.

     [பஞ்சம் + தாங் ]

 பஞ்சந்தாங் 2 tāṅkipañcantāṅki, ெப. (n.)

   ேகழ்வர ; ragi.

     [பஞ்சம் + தாங் ]

வற்கடக் காலத் ல் ஏைழஎளியவரக் ம் வாங்கத்தக்க ம ைல உண ப் பண்டம் ஆத ன் 
ேகழ்வர  பஞ்சந்தாங்  எனப்பட்ட .

பஞ்சந்தாளி

பஞ்சந்தாளி1 pañcantāḷi, ெப. (n.)

க ேவப் ைல பாரக்்க; 3. see {karuvẽppila}i

     [பஞ்சம் + தாளி]

பஞ்சநிவாரணம்

 
 பஞ்சநிவாரணம் pañcanivāraṇam, ெப. (n.)

   பஞ்சத்தால் ந ற்ேறாரக்்  தக்க உத ைய அர ம் தனியா ம் ெசய்  காப்பாற் தல்; relief measures 
by the government and private to face the famine people.

     [பஞ்சம் + நிவாரணம்]

நிவாரணம்-Skt
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பஞ்சப்ப

 
 பஞ்சப்ப  pañcappaṭi, ெப. (n.)

   அக ைலப் ப ; dearness allowance.

     [பஞ்சம் + ப ]

பஞ்சப்பாட்

 
 பஞ்சப்பாட்  pañcappāṭṭu, ெப. (n.)

ஓயா  தன  ஏைழைமையக் ங் ற் ; (ெகா.வ.);

 poverty, as the burden of one's song.

     [பஞ்சம் + பாட் ]

பஞ்சபாண்டவர் 
ல்ைல

பஞ்சபாண்டவர ் ல்ைல mullai, ெப. (n.)

   ெச வைக (பரராச ii,116);; a shrub.

     [பஞ்சபாண்டவர ்+  ல்ைல]

பஞ்சபாைல

பஞ்சபாைல mullaipañcapālai, ெப. (n.)

   ஒ வைக ெநல்; a kind of paddy.

     "அ சச்னம் பஞ்சபாைல" (பறாைள.பள் .23.);

     [பஞ்சம் + பாைல]

பஞ்சம்

பஞ்சம் pālaipañcam, ெப. (n.)

    ைலக்காலம்; scarcity, favuine, dearth.

     "பஞ்சப் ெபா  ப த் ண்பான்" ( பஞ்.79);

ம. பஞ்சம்

     "பஞ்சம் இல்லாக்காலத் ல் ப  பறக் ம்." (பழ.);

     "பஞ்சத் ேல ள்ைளைய ற்ற  ேபால." (பழ.);

ணி ன்ைமயால் வ ற் க் ம் பஞ்  ேபால் ெபா ள் வளங் ன் க் ம் நிைல பஞ்சம் 
எனப்பட்ட .

 பஞ்சம் pañjam, ெப.(n.)

   ஐந்  ( டா.);; five.

     [Skt. {} → த. பஞ்சம்]

பஞ்சம்ப

 
 பஞ்சம்ப  eṉappaṭṭatupañcampaci, ெப. (n.)

   வற்க ம் ப ம்; scarcity and hunger.

     [பஞ்சம் + ப ]

பஞ்சம் ைழ-த்தல்

பஞ்சம் ைழ-த்தல் pacipañcampiḻaittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   வற்கடக் காலத் ல் ேவைல வாய்ப் த் ேத  ேவற் ாரக்் ச ்ெசன்  உைழத்  உ ர ்வாழ்தல்; due to the 
famine to search the job in other places to live. [பஞ்சம் + பைழ-,]

1240

www.valluvarvallalarvattam.com 1240 of 19068.



பஞ்சம

 
 பஞ்சம  paḻaipañcamati, ெப. (n.)

நிலத்ைதக் ெக த்ததன் ெபா ட் க் களிடத்  வாங்கப்ப ம் இழப் ட் ப் ெபா ள்; penalty imposed 
on tenants for damage to the land in their occupation.

     [பஞ்சம் + ம ]

பஞ்சமர

 
 பஞ்சமர  matipañcamarapu, ெப. (n.)

   அ வனார ்இயற் ய ஒர ்இைசத்த ழ் ல் ( லப்.உைரப்பா.);; a Tamil musical treatise by {Arivaņār.}

     [பஞ்சம் + மர ]

பஞ்சமாசத்தம்

பஞ்சமாசத்தம் marapupañcamācattam, ெப. (n.)

   ெசண்ைட,  ைல, ேசகண் , ைகத்தாளம், காளம் என் ம், தத்தளி, மத்தளி, கர ைக, தாளம், 
காகளம் என் ம் இ ேவ  வைகயாய்ச ்ெசால் ம் ஐவைகப்பைற (T.A.S.V.172);; the fivedrums, viz, {cenţai, 
timilai, cēgandi, kai-t-tālam, kālam ortattali, mattļi, karaợigai, tālam, kākalam.}

     [பஞ்சம் Skt + மா + சத்தம் Skt]

பஞ்ச க த் ைர

 
 பஞ்ச க த் ைர pañjamugamuttirai, ெப.(n.)

   இ ைக ள்ள ஆடக்ாட் ரல், ெப ரல், ந ரல்,   ரல்கைளத் தம் ட்ேகாத் ப் 
த்த ன் ேமா ர ரல்கைள ந ேவ நி ரத்் க் காட் ம் த் ைர வைக; a hand-pose in which the 

intertwined with those of the other, the ringfingers being held erect

     [பஞ்சம் +  கம் +   த் ைர]

     [P]

பஞ்ச கவாத் ய
ம்

பஞ்ச கவாத் யம் pañjamugavāttiyam, ெப.(n.)

ர  ( வா .351அ ம்.); பாரக்்க; see {paiaramamurašu.}

     [பஞ்ச கம் + வாத் யம்]

வாத் யம் = இைசக்க

பஞ்சம் = skt.

     [P]

பஞ்ச ர்த்

 
 பஞ்ச ரத்்  pañjamūrtti, ெப. (n.)

    வ ரா க் ரிய சதா வன் மேக வன், உ த் ரன்,  ட் ,  ரமன்,என்ற ஐந்  ரத்்தங்கள் 
(இ.வ.);;     [பஞ்சம் Skt +  ரத்் ]

பஞ்ச லம்

 
 பஞ்ச லம் pañjamūlam, ெப (n.)

    பஞ்ச லம் என்ற இ றமான ஐவைக ேவரக்ள் (யாழ்.அக.);; five medicinal roots, of two kinds viz, 
{perum-pañijamūlam, ciruparicamūlam}

     [பஞ்சம்  Skt +  லம்]
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பஞ்ச லேவர்

பஞ்ச லேவர ்pañjamūlavēr, ெப.(n.)

    ைகேவர;்   1.  ழ்; cashmerètree

   2.  தப் ; indian trumpet flower

   3.  ன்ைன; indian headache tree

   4. பா ரி; trumpet flower

   5.  ல்வம்; bael tree (சா.அக.);

     [பஞ்சம்skt +  லம் + ேவர]்

பஞ்ச

 
 பஞ்ச  pañjamūli, ெப. (n.)

   மா ங்கம்,  த் ர லம், வா ைவ,  ங்ைக என்ற ஐவைக ம ந் ச ்சரக் ; the five medicinal 
herbs viz. {velkerukku, māviliñgam cittiramūlam, vālustuvaimurungai}

     [பஞ்சம்.skt +  ]

பஞ்ச கற்பம்

பஞ்ச கற்பம் pañjamūligaṟpam, ெப. (n.)

   ஐந் வைக ைககள் ஏலம், பத் ரி,தக்ேகாலம், சா க்காய், ேகால த்  ( —600);; the five drugs 
useful in rejuvenation viz-cardamom, mace,culeb pepper, nutreg and root of long pepper (சா.அக.);

     [பஞ்சம் Skt +   + கற்பம்]

பஞ்ச த்ைதலம்

பஞ்ச த்ைதலம் pañjamūlittailam, ெப. (n.)

   1. ெபா தைல, தக்காளி,  கக்ைக, ம ற்  ஆ ய இவ்ைவந்  ைககைள ம் ேசரத்்  
இறக் ய க்காட் ம் எண்ெணய்; a medicated bathing oil prepard from the five drugs viz-wild long pepper tomato 
(country); bristly rough bryony, peacocks tail. Ref: dhanvanthri thailam. 500,

   2. ெபான்னா வைர,தசபலம்,  ேயார ் ந்தல், ெநய்ச் ட் , வல்லாைர ஆக வ்ைவந் ம் ேசரத்்  
வ தெ்த த்த எண்ெணய்; a herbacious oil prepared from the following five herbs Viz-tanner's casia, thasapalam, 
Virginian siliria. ash coloured fleabane and indian pennywort

     [பஞ்ச  + ைதலம்]

பஞ்சரடை்ட

பஞ்சரடை்ட pañjaraṭṭai, ெப. (n.)

   பறைவ வைக (தஞ்.சர.iii.160.);; a kind of bird.

     [ஒ கா,பஞ்சரம் → பஞ்சரடை்ட]

பஞ்சரம் = பறைவக்
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பஞ்சரம்

பஞ்சரம்1 pañjaram, ெப.(n.)

   பறைவயைடக் ங்  ( வா.);; bird-cage, nest.

   2. உடம்  (யாழ்.அக.);; human body.

   3. மடக்லம் வைன ங் டம்; pottery.

   4. இடம்; place, location, place of abode.

     'ெவஃகா ம் பாடக  ரக ம் பஞ்சரமா நீ யமால்' (யாப். .95,உைர பக்.363.);

   5. ேகா ற் க வைற ன் ஒ ப  ( ன்.);; a portion of the inner sanctuary in a temple.

   6. பாரக்்க; ெச ந் . ( டா.);

 panicled golden-blossomed pear tree

   7. க  ( ன்.);; eagle.

     [P]

 பஞ்சரம்2 pañjaram, ெப.(n.)

    மானத் ல், நான்  பக்க ைனப் ப களில் ளிக் ண்  ேபான்ற அைமப் ல் அைமக்கப்ெப ம் 
ற்ப ேவைலப்பா  ந்த ப ; architectural work in the temple vimana's.

 பஞ்சரம்3 pañjaram, ெப.(n.)

வைன ம் டம்,

பஞ்சரி

பஞ்சரி1 pañjarittal,    11.ெச. ன்றா. . (w.t.)

   ெதாந்தர  ப த் தல்; to press, importune

     "பஞ்சரித்  நின்ைனப் பலகா ரந்த ெதலாம்" (தா .பராபர.83.);.

 பஞ்சரி2 pañjarittal, ெச. . .(v.i.)

   1. ெகாஞ் ப்ேப தல் (யாழ்.அக.);; to lisp to indulge in amorous talk.

     "பஞ்சரித் த்தா பனேமெயன" ( ப் .574.);

   2.  ரிவாய்ப் ேப தல்; (யாழ்.அக.);; to talk at length.

     [பஞ்ச  → பஞ்சனி-,]

     [ஒ கா.பஞ்சரித்தல்= மனந்த மா தல்]

 பஞ்சரி3 pañjari, ெப (n.)

   அவைர; bean, country bean

   2. ஒ  ைசயள ; a viss measure.

பஞ்சைர-த்தல்

பஞ்சைர-த்தல் pañjaraittal,    1.ெச. . . (v.i.)

   ெகாடை்டெய த்தல்; to gin cotton.

     [பஞ்  + அைர-,]

பஞ்ச -த்தல்

பஞ்ச -த்தல்   11. ெச. . . (v.i.)    மா தல்; to be upset mentally.

     "ம மயக் கத்தாற் பஞ்ச த் " ( லப்.10.13,உைர);.

     [பதம்ச  → பஞ்ச -,]
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பஞ்ச ப்

 
 பஞ்ச ப்  pañjalippu, ெப. (n.)

   வற்கடத் ன் வ த்தம்; adverse

பஞ் க்காரசெ்சட்

பஞ் க்காரசெ்சட்  pañjukkāracceṭṭi, ெப.(n.)

பாரக்்க; (ET-Vi.17);

     'பஞ் க்காரச ்ெசட் தெ்த ' (இ.வ.);

     [பஞ் க்காரன் + ெசட் ]

பஞ் க்காரன்

பஞ் க்காரன் pañjukkāraṉ, ெப. (n.)

   வைகயான்; a sub-division of {vēlāļas} (E.T,Vi,17);

     [பஞ்  + காரன்]

பஞ் க்ெகாட்ைட

பஞ் க்ெகாடை்ட1 pañjukkoṭṭai, ெப. (n.)

அைமந்த பஞ் த் ரள்:

 handful of cotton prepared for removing seeds

     [பஞ்  + ெகாடை்ட]

 பஞ் க்ெகாடை்ட2 pañjukkoṭṭai, ெப. (n.)

 seed. (சா.அக);

     [பஞ்  + ெகாடை்ட]

பஞ் கைட-தல்

பஞ் கைட-தல் pañjugaḍaidal,    3. ெச. .  (v.i.)

   1. ெகாடை்டெய க்கப் பஞ்ைசப்பாைன ட் க் ேகாலாற் கைடதல் ( ன்.);; to tousle cotton with a 
turning stick in a pot.

   2.  ல்லாற் பஞ்ைசத ்ெத த் க் ெகாடை்ட ேகா களின் த் ய்ைம ெசய்தல்; to beat cotton with a rod or 
a machine like a bowstring, for removing seeds.

     [பஞ்  + கைட-,]

பஞ்  (n.)

 
 பஞ்  (n.)    ய்ைம ெசய்ேவான்; cotton-cleaner      [பஞ்  + ெகாட் ]

பஞ்  ெகாட் தல்

பஞ்  ெகாட் தல் pañjugoṭṭudal,    5.ெச. .  (v.i.)

கைட- பாரக்்க; see {pañju kaợai}

     [பஞ்  + ெகாட் -,]

பஞ்  ெகாண்டான்

 
 பஞ்  ெகாண்டான் pañjugoṇṭāṉ, ெப.(n.)

    வரங்கத்ைதக் ெகாள்ைள ட்ட ேபா  அம் கம யரக்ட ்கஞ்சா  எ ரத்்  நின்  ெகாள்ைள டா 
தவா  தைட ெசய்தவர;் a Hindu warrior.

பஞ் ர்-தல்

பஞ் ர-்தல் pañjugurtal,    1. ெச. .  (v.i.)

   ப த் ையக் ைகயாற் பன் தல் ( ன்.);; to tousle Cotton with the fingers for separating the Seeds

     [பஞ்  + க ர-்]

பஞ் ெச

 
 பஞ் ெச  pañsuseḍi, ெப. (n.)

   பஞ்  ைள ம் ப த் செ்ச ; common cotton plant (சா.அக.);

     [P]

1244

www.valluvarvallalarvattam.com 1244 of 19068.



பஞ் த் ணி

 
 பஞ் த் ணி pañjuttuṇi, ெப. (n.)

    ண்க க்  இ ம் பஞ்சாலா ய ணி; linen scraped into a soft substance and used for dressing and cleaning 
wounds and sores (சா.அக.);

     [பஞ்  +  ணி]

பஞ் த் ய்

பஞ் த் ய் pañjuttuy, ெப. (n.)

   பஞ் னி; ends of cleaned cotton

     'காட் த்  ன்னரப்் பஞ் த் ய் ேபா  மாக ன்' ( றள்,360. உைர.);

     [பஞ்  +  ய்]

பஞ் நாளகக்ெகா

 
 பஞ் நாளகக்ெகா  pañjunāḷagaggoḍi, ெப. (n.)

   என் ம் ைக; a kind of herb (சா.அக.);

     [பஞ்  + நாளகம் + ெகா ]

பஞ் நாளகம்

 
 பஞ் நாளகம் pañjunāḷagam, ெப. (n.)

   என் ம் ைக; a kind of herb (சா.அக.);

     [பஞ்  + நாளகம்]

பஞ் நீலப்பாணி

 
 பஞ் நீலப்பாணி pañjunīlappāṇi, ெப. (n.)

 blue vitriol copper sulphate (சா.அக.);

     [பஞ்  + நீலம் + பாணி]

பஞ் ப்பா

 
 பஞ் ப்பா  pañjuppāci, ெப. (n.)

   ெமன்ைமயானெதா  பா  (தஞ்ைச. ன);; a kind of moss.

பஞ் ப்

 
 பஞ் ப்  pañjuppīli, ெப. (n.)

   பஞ்  ெதாடரப்ான ஒ  பைழய வரி (கல்);; an ancient tax on cotton

     [பஞ்  +  ]

பஞ் ப்ெபா

 
 பஞ் ப்ெபா  pañjuppodi, ெப. (n.)

    டை்ட; cotton bale

     'பஞ் ப்ெபா ல் ெந ப் ப்பட்ட ேபால' (பழ.);

     'பஞ் ப்ெபா ல் பட்ட அம்  ேபால' (பழ.);

     'பஞ்ைச ம் ெந ப்ைப ம் ஒன்றாய் ைவக்கலாமா?' (பழ.);

     'பஞ் ம் ெந ப் ம் ேபால' (பழ.);

     [பஞ்  + ெபா ]
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பஞ் ப -தல்

பஞ் ப -தல் bañjubaḍudal,    20. ெச. . . (v.i.)

   எளிைம ல்; to become light or useless, to bevalueless

     "பஞ் ப ெசால்லனிவன்" (தா .ேத.ேசா.5.);

     [பஞ்  + ப -,]

பஞ் பற-த்தல்

பஞ் பற-த்தல் bañjubaṟattal,    3. ெச. . . (v.i.)

 be soft and tender as cotton, said of green fruits

     'பஞ்  பறக் றதாய்க் காய்க  வாங்  வா" (இ.வ.);

     [பஞ்  + பற-,]

பஞ்

பஞ்  bañjubili, ெப. (n.)

பஞ் ப்  see {pañju-p-pili} (s.i.i.v.168);

     [பஞ்  +  ]

பஞ் ேபால் தட்டல்

 
 பஞ் ேபால் தட்டல் pañjupōltaṭṭal, ெச. . . (v.i.)

   பஞ் ேபால ைந ம்ப  இ த்தல்; pounding into a soft pulp (சா.அக.);

     [பஞ்  + ேபால் + தட்டல்]

பஞ் ேபால் பற-
த்தல்

பஞ் ேபால் பற-த்தல் pañjupōlpaṟattal,    3. ெச. .  (v.i.)

    வ ம் அறேவ நீங் தல்; getting rid off entirely (சா.அக.);

     [பஞ்  + ேபால் + பறத்தல்]

பஞ்  ேபாேலா -
தல்

பஞ்  ேபாேலா -தல் pañjupōlōṭudal,    5.ெச. .  (v.i.)

பஞ் ேபால் பறத்தல் பாரக்்க; see {pañupd  para}

     [பஞ்  + ேபால் + ஒ -,]

பஞ் ேபால்ெவ -
த்தல்

பஞ் ேபால்ெவ -த்தல் pañjupōlveḷuttal,    2. ெச. .  (v.i.)

   பஞ் ேபால் ய ெவண்ைமயாதல்; to become as white as Cotton

     [பஞ்  + ேபால் + ெவ -,]

பஞ் ம ர்

 
 பஞ் ம ர ்pañjumayir, ெப. (n.)

   ெமல் ய இற ; soft feather of birds constituting a bed. (சா.அக.);

     [பஞ்  + ம ர]்

பஞ் ட்டாய்

 
 பஞ் ட்டாய் pañjumiṭṭāy, ெப. (n.)

   பந் ேபால் ற் க் ம், வண்ணப்பஞ்  ேபான்ற னிப்பா னால் ெசய்யப்பட்ட 
ன்பண்டம்; candy-floss; cotton candy.

     [பஞ்  +  ட்டாய்]

ட்டாய் = அர செ்சால்

பஞ்

 
 பஞ்  pañjumūli, ெப.(n.)

 plant (சா.அக.);

     [பஞ்  +  ]
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பஞ் ரம்

பஞ் ரம் pañjuram, ெப. (n.)

   அல்ல  பாைல யாழ்த் றதெ்தான்  ( ங்.);;     "ேவங்ைக ெகாய் நர ்பஞ் ரம் ளிப் ம்" (ஐங் . 
311);

ஒ கா. [ைபஞ் ரம் → பஞ் ரம்]

பஞ் ட்டான்

 
 பஞ் ட்டான் pañjuruṭṭāṉ, ெப.(n.)

    ய ம் பசை்ச நிறத் ல் உள்ள மான ஒ  பறைவ; a small and green coloured bird-bee eater.(சா.அக.);

     [ைபஞ் ட்டான் → பஞ் ட்டான்]

     [P]

பஞ் ட்டான்ேவர்

 
 பஞ் ட்டான்ேவர ்pañjuruṭṭāṉvēr, ெப.(n.)

   பஞ் ட்டன் ன் ட் ல் ைடக் ம் ம த் வப் பண் ைடய ெச ன் ேவர;் a kind of root herb 
which is obtained in {pañjuruttan kuruvi's} nest.

     [பஞ் ட்டான் + ேவர]்

பஞ் த்தான்

 
 பஞ் த்தான் pañjuruttāṉ, ெப. (n.)

பாரக்்க; see {paரப்rugan}

     [பஞ் ட்டான் → பஞ் த்தான்]

பஞ் வணம்

பஞ் வணம் pañjuvaṇam, ெப. (n.)

 sacrifice.

     "பங்கப்படாத பஞ் வணம் வாசேபயம்" (உத்தரரா.  க் . 117);

     [பஞ்  + உவணம்]

பஞ் வாய்க் 
ெகாள்

பஞ் வாய்க் ெகாள் 1 pañjuvāykkoḷḷudal,    16. ெச. . . (v.i.)

ெநல் ைதத்த நான்  அல்ல  ஐந்தாம்நாள் ெநன் ைன ற் பஞ் ேபான்ற ெபா ள் ேதான் தல் 
( ன்.);,

 to form a cotton lire substance on the eye of spronting paddy on the fourth or fifth day after sowing.

     [பஞ் வாய் + ெகாள் -,]

 பஞ் வாய்க் ெகாள் 2 pañjuvāykkoḷḷudal,    16. ெச. . . (v.i.)

    ழந்ைத, தாய் ைல பற் ப் பால் த்தல்; being nursed by the mother's milk. (சா.அக.);

     [பஞ்  + வாய் + ெகாள் -,]

பஞ் கம்

 
 பஞ் கம் pañjūkam, ெப. (n.)

 greatness.
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பஞ்ைச

பஞ்ைச pañjai, ெப.(n.)

   1. வற்கடம்; famine.

     'காலம் நிரம்ப பஞ்ைசயா க் ற '

   2. நல் ர  (யாழ்.அக.);; indigence, poverty.

   3.ஏைழ; indigent person.

     "இந்தப் பஞ்ைசகள் கம்பா ம்" (சரவ்சமய 188.);

   4. வ ைம யற்றவன்; emaciated, weak person.

   5. இவறற்றன்ைம ள்ளவன்; mean minded person,

     "அப்பஞ்ைசகள் வங்கணம் ேபா ம்" (தனிப்பா. 1, 412, 49.);

   6. பாண் ய ேவளாளரின் வைகயான் (இ.வ.);; a sub division of {pândya vēlālas.}

ெத. பஞ்ச. க. பஞ்ெச.

     'பஞ்ைச நாரி பணியாரம் ட்டாள்;  ங் நாரி சாரப்பட்டாள்' (பழ.);

     [பஞ்சம் → பஞ்ைச]

பஞ்ைசக்ேகாலம்

 
 பஞ்ைசக்ேகாலம் pañjaikālam, ெப. (n.)

 attire, beggarly dress.

     [பஞ்ைச + ேகாலம்]

பஞ்ைசத்தனம்

பஞ்ைசத்தனம் pañjaittaṉam, ெப. (n.)

   1. ஏைழைம,

 poverty.

   2. இவறற்றன்ைம; niggardliness,

க. பஞ்ெசெதந

     [பஞ்ைச + தனம்]

பஞ்ைசப்பனா

பஞ்ைசப்பனா  pañjaippaṉāti, ெப. (n.)

   ஏ  (ம . க. 61);; useless person, vagabond.

     [பஞ்ைச + பனா ]

பஞ்ைசப்பாட்

 
 பஞ்ைசப்பாட்  pañjaippāṭṭu, ெப. (n.)

பாரக்்க; see {parappaiய}

     [பஞ்சம் + பாட்  → பஞ்ைசப்பாட் ]

பஞ்ைசம ர்

 
 பஞ்ைசம ர ்pañjaimayir, ெப. (n.)

 soft hair like that of a cat. (சா.அக.);

ம வ. ெமன்ம ர,்  ன்ம ர்

     [பஞ்ைச + ம ர]்
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பஞ்ைசெமா பகர
ல்

 
 பஞ்ைசெமா பகரல் bañjaimoḻibagaral, ெப. (n.)

   பண ல்ைல ெயன ஏைழைம ெகாண்டாடல்; pleading poverty (சா.அக.);

     [பஞ்ைசெமா  + பகரல்]

பஞ்ைசயன்

பஞ்ைசயன்1 pañjaiyaṉ, ெப. (n.)

 person beggarly in dress and manners.

     [பஞ்சம் → பஞ்ைசயன்]

 பஞ்ைசயன்2 pañjaiyaṉ, ெப. (n.)

   வ  வற்றவன்; man of weak constitution (சா.அக.);

     [பஞ்  → பஞ்ைச → பஞ்ைசயன்]

ம

ம1 ma, ெப.(n.)

   மகரெமய் ம் அகர உ ஞ் ேசரந்்த உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of ம் and அ.

     [ம் + அ.]

 ம2 ma, ெப.(n.)

   ஏ ைசக் க ள் நான்காவதா ய உைழ (மத் மம்); எனப்ப ம் இைச  ென த்  ( லப்.3:67, 
அ ம்.);; the symbol of the fourth note of the gamut (Mus.);.

     [ம் + அ.]

 ம3 ma, ெப.(n.)

   1. நில  (இலக்.அக.);; moon.

   2.  வன் (இலக்.அக.);;{}

   3. காலன் (இலக்.அக.);;{}.

   4. காலம் (யாழ்.அக.);; time.

   5. நான் கன் (யாழ்.அக.);; Brahman.

   6.  மால் (யாழ்.அக.);;{}

   7. நஞ்  (யாழ்.அக.);; poison.

     [ம் + அ.]

மஃகான்

மஃகான் maḵkāṉ, ெப.(n.)

   மகரெவாற் ; the letter 'm'.

     "மஃகான்  ள்ளி ன் வவ் ந் ேதான் ம்" (ெதால்.எ த் .28);.

     [ம + கான்.]

மக்கட்க

மக்கடக்  makkaṭkadi, ெப.(n.)

   நான்  நிைலக ள் மக்களாய்ப் றக் ம் றப்  ( வக.2790, தைலப் );; birth as a human being, one of 
{}(q.v.);.

     [மக்கள் + Skt.க .]

 Skt.க  >த.நிைல.

மக்கட்க ெய த்
மக்கடக் ெய த்  makkaṭkadiyeḻuddu, ெப.(n.)

   ஆ, ஈ, ஊ, ஏ என்ற நான்  உ ர ்ெந ம், ங, ஞ, ண, ந, ம என்ற  ஐந்  ெமய்ெய த் க ம் 
(பன்னி பா, 24);; the four long vowels {} and the consonants {}.
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மக்கட்ேசவகம்

மக்கட்ேசவகம் maggaṭcēvagam, ெப.(n.)

   மக்கள் ஊ யம்; service to the people.

     "மக்கட் ேசவகப் ேபற் க் ப் பரப்  ஒ  மா க் க் ணியாக" (ெத.க.ெதா.4:33);.

     [மக்கள் + Skt.ேசவகம்.]

மக்கட்ேசவகன்

மக்கட்ேசவகன் maggaṭcēvagaṉ, ெப.(n.)

   மக்கள் ஊ யன்; one who does personal service, social worker.

     "தண் ற ெநல்  மக்கட் ேசவகரக்் ெகாண் " (ெத.க.ெதா.4:33);.

     [மக்கள் + Skt.ேசவகன்.]

மக்கட்டம்  – 
த்தல்

மக்கட்டம்  – த்தல் makkaḍḍambiḍittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   இ ப ப்ப தல் (யாழ்.அக.);; to be landed in difficulties.

     [ க்கட்  -→ க்கட்டம் -→மக்கட்டம் +   -.  க்கட்  =  ன்பநிைல (தஞ்ைச வழக் );.]

மக்கட்டாயம்

 
 மக்கட்டாயம் makkaṭṭāyam, ெப.(n.)

   மகன் ைறயாய் வ ம் தாய ரிைம; system of inheritance rights to the sons, succession in the time of 
sons,dist.fr. {}.

     [மகன் -→மக்கள் + தாயம். (மக்கள் – ஆண்பாற் பன்ைம.]

மக்கட்

மக்கட் 1 makkaṭṭu, ெப.(n.)

   மணிக்கட்  (தக்கயாகப்.99, உைர);; wrist.

     [மணிக்கட்  -→மக்கட் ]

 மக்கட் 2 makkaṭṭu, ெப.(n.)

   அைர ல் ஆைட ன் ேமற்கட் ங்கட் ; waistband.

     " ப்  மக்கட்டைல மக்கட் னேர" (தக்கயாகப். 9);.

     [ேமல் + கட்  -→ேமக்கட்  -→மக்கட் .]

மக்கட்பரப்

__,

ெப.(n.);

   1.மன்பைத; humanity, human beings.

   2. நாட்  மக்கள் ( வா.);; inhabitants or citizens of a state, the public, the common wealth.

     [மக்கள் + பரப் .]

மக்கட்பா

மக்கட்பா  makkaṭpāṭu, ெப.(n.)

   மக்க ைடய யற் ; human effort.

     "மக்கட் பாட் னா ம் வ யா ம்..... ெபறலாவதன் " (இைற.1.10);.

     [மக்கள் + பா .]

மக்கட்ேப

மக்கட்ேப  makkaṭpēṟu, ெப.(n.)

   1.  ள்ைள; obtaining children.

   2.ெப ைக; be getting children.

     "அ வ ந்த மக்கட் ேபறல்ல ற" ( றள், 61);.

     [மக்கள் + ேப .]
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மக்கட த்

 
 மக்கட த்  makkaḍabutti, ெப.(n.)

    ம் த் தனம் ( ன்.);; mischievous tendency.

     [ஒ கா.ம க்கடம் + Skt. த் .]

மக்க -த்தல்

மக்க -த்தல் makkaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உ வ த்தல் ( ன்.);; to deform, disfigure.

     [ம க்க  -→மக்க  -,]

மக்கண் ரி

மக்கண் ரி makkaṇmuri, ெப.(n.)

   வ ன் யவ-ன்-ள் (க த்.94);; dwarf, chit slip of a person, used in contempt.

     [மக்கள் +  ரி ( ரி =  ைம);.]

மக்கம்

மக்கம் 1 makkam, ெப.(n.)

   எ க்  (மைல.);; madar. Madder- Rubia cordifolia.

 மக்கம்2 makkam, ெப.(n.)

   ெநய்ேவார ்த  ( ன்.);; loom.

ெத.மக்க ;க.மக்க.

     [P]

மக்கமல்லார்-தல்

மக்கமல்லார-்தல் makkamallārtal,    2. ெச. . . ( v.i.)

   மல்லாந்  டத்தல் ( ன்.);; to lie on the back.

     [மக்க + ( ைச அைடசெ்சால்); மல்லார.் மலர ்-→மல்லார-். மலரத்ல் =  ன் றம் ேமேணாக்  
இ த்தல். "க ழ்ந்த மண்ைட மலரக்் நரய்ாெரன" ( றநா.103);.]

மக்கல்

மக்கல் makkal, ெப.(n.)

   ெகட் ப்ேபான ெபா ள்; anything spoiled.

அரி  மக்கலா க் ற (உ.வ.);.

     [ ல்(ெபா ந்தற் க த்  ேவர)்; -→ ள் -→மள் -→மள் . மள் தல் =  ஒளி ைறதல்,  ைறதல். மல்  → 
ம  → ம தல் →= ஒ ைறதல். ம  -→ம ங்  -→மங் . மள்  -→மட் . மட் தல் = மயங் தல், 
ஒளி மங் தல், அ க்கைடதல், வ  ன் தல். மட்  -→மக்  -→மக் தல் = ஒளி ம ங் தல், 
அ க்ேக தல், ெகட் ப்ேபாதல். மக்  -→மக்கல் (ேவ.க.4:60);.]

மக்கல்நாற்றம்

 
 மக்கல்நாற்றம் makkalnāṟṟam, ெப.(n.)

   ெகட்ட வாைட; fusty, stink.

     [மட்  -→மக் . மக்கல் + நாற்றம்.]

மக்கல்ல ைள

 
 மக்கல்ல ைள makkallacūḷai, ெப.(n.)

மக்கல்லம் பாரக்்க;see makkallam (சா.அக.);.

மக்கல்லம்

 
 மக்கல்லம் makkallam, ெப.(n.)

   மக ன்ற ெபண்களின் க ப்ைப ந்  அ க்  வ மாய் ெவளிப்படாத னால் ஏற்ப ம் 
ேநாய்; a disease in which lochia of newly delivered woman is obstructed in its exit by the local voyu and thereby causing 
growths (nodules); below the naval on the sides of the pelvis or the pubis. Severe piercing pain is felt about the region of 
navel stomach and bladder (சா.அக.);.
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மக்கள்

மக்கள் makkaḷ, ெப.(n.)

   1. மாந்த னம்; human beings, in general.

     "உயர் ைண ெயன்பனார ்மக்கட் ட்ேட" (ெதால்.ெசால்.1);.

   2. ஐம்ெபா ணரெ்வா  மனவ ைடய உ ரக்ள்; human  beings for excellence as having the five senses 
as well as the mind which is the sixth sense.

     "மக்கள் தாேம ஆற  ேர" (ெதால்.ெபா ள்.558);.

   3.  ள்ைளகள்; children.

     "தம்ெபா  ெளன்ப தம்மக்கள்" ( றள், 63);.

     " லங்ெகா  மக்களைனயர ்இலங் ல் கற்றாேரா ேடைன யவர"் ( றள், 410);.

     "மக்கள் ரப்்ேப மேகசன் ரப்் " (பழெமா );.

ம.,க. மக்கள்.

மக்கள்வ

 
 மக்கள்வ  makkaḷvaḻi, ெப.(n.)

   மக்கள் ெசாத் ரிைம; patriarchal, system of inheritance in which the property descends to the sons.

     [மக்கள் + வ .]

மக்களி

மக்களி1 makkaḷittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1.  ணமைடந்த ேநாய் ப் தல் (ெசன்ைன);; to return, relapse, as disease.

   2. உடற் சந்  ச தல்; to be dislocated, as the joints.

     [ம க்களித்தல் -→மக்களித்தல். ஒ.ேநா. ஒ க்களித்தல் -→ஒக்களித்தல்.]

 மக்களி2 makkaḷittal,    18 ெச. ன்றா .(v.t.)

   மாற் தல்; to modify, revoke, supersede, retract.

மக்களித் ப் ேபசாேத (உ.வ.);.

     [ம க்களி-, -→மக்களி-,]

 மக்களி3 makkaḷittal,    4 ெச. . .(v.i.)

    ர தல்; dislocality.

     [ம க்களித்தல் ம றம் ம் தல். ம க்களி -→மக்களி-,]

மக்களிக் ரம்

 
 மக்களிக் ரம் makkaḷikkusuram, ெப.(n.)

   பழம் ரம்; relapsing fever (சா.அக.);.

மக்களிப்

மக்களிப்  makkaḷippu, ெப.(n.)

   1.  ர ைக; failures, defect, distortion

   2.  ணமான ேநாய் ம் ைக; returning or relapse, as of a disease.

     [ம க்களிப்  -→மக்களிப் .]
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மக்க ைற

 
 மக்க ைற makkaḷuṟai, ெப.(n.)

   மக்கள் ம ந் ; medicine for human being (சா.அக.);.

     [மக்கள் + உைற.]

மக்கன்

மக்கன் makkaṉ, ெப.(n.)

   மந்தன்; dullard.

     [ ல் (ெபா ந்தற் க த்  ேவர)்; -→ ள் -→மள் -→மள்  -→மட் . மட் தல், ஒளி மங் தல், 
அ க்கைடதல், வ  ன் தல். ஒ.ேநா. ெவள் -→ெவள்  -→ெவட் . மட்  -→மக்  = மந்தன், அ . 
மக்  -→மக்கன் (ேவ.க.4:60);.]

மக்கனம்

மக்கனம் makkaṉam, ெப.(n.)

   1.  ழ் ைக; immersion

   2. அவமானம் ( ன்.);; disgrace, shame.

     [மக்  -→மக்கனம்.]

 மக்கனம் makkaṉam, ெப.(n.)

   1.  ழ் ைக; immersion.

   2. அவமானம்; disgrace.

     [Skt. magna → த. மக்கனம்.]

மக்கனசீம்

 
 மக்கனீசம் makkaṉīcam, ெப.(n.)

   தங்கம்; Refined gold (சா.அக.);.

மக்காசே்சாளம்

 
 மக்காசே்சாளம் makkāccōḷam, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ்ேசாளம்; maize Indian corn – Zea mays.

     [P]

மக்காயன்

 
 மக்காயன் makkāyaṉ, ெப.(n.)

    டன் (இ.வ.);; dullard, idiot.

     [மக்  -→மக்கன் -→மக்காயன்.]

மக்காெரட்
மக்காெரட்  makkāreṭṭi, ெப.(n.)

   பைழய நாணய வைக (சரவண, பண . 58-59);; an ancient coin.

1253

www.valluvarvallalarvattam.com 1253 of 19068.



மக்

மக் 1 makki,  ceylon gamboges.

   2.  ளிைக வைக (யாழ்.அக.);; a medicinal pill.

 மக் 2 makki, ெப.(n.)

   ஈ; house fly (C.G.);.

 மக் 3 makki, ெப.(n.)

   ெவன்பாரக்்கல் (யாழ்ப்.);; marl, calcareous earth.

 மக் 1 makki, ெப.(n.)

   ஈ (C.G.);; fly.

     [Skt. {} → த. மக் .]

 மக் 2 makki, ெப.(n.)

   ெவண்பாரக்்கல் (J.);; marl, calcareous earth.

     [Skt. {} → த. மக் 2.]

மக் க்கலைவ

 
 மக் க்கலைவ makkikkalavai, ெப.(n.)

    ன் கலப் ; a compound of gambage.

     [மக்  + கலைவ.]

மக் க் மக்

மக் க் மக்   makkikkumakki,    ஈய சச்ான் காப் ; exact reproduction or copy (C.L.).

க.மக் காமக் .

மக் கா

__,

ெப.(n.);

   எ க் ; muddar plant(சா.அக.);.

=

மக் செ்ச

 makkicceṭi,

ெப.(n.);

   மக் ப் ன் எ க் ம் ஒ வைகச ் னசெ்ச ; a kind of tree yielding gamboggi(சா.அக.);.

=

மக் சா ைக ைல

 makkicāpukaiyilai,

ெப.(n.);

    க் த் ள் ைக ைல; tobacco used for preparing snuff (சா.அக.);.

=

மக
மக2 maga, ெப.(n.)

மகைம3 பாரக்்க; see magamai.
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மகக் ைழ

மகக் ைழ magagguḻai, ெப.(n.)

   மா ைல (ைதலவ. ைதல. அ பந்த.61);; mango leaf.

     [மக = இளைம. இளைம ல் அழகா ப்ப  எவ் ரக்் ம் ெபா யல் . இ ப் ம் மாந்தளிர ்
எல்லாவற் ள் ம் அழகா ந்தைம னால் மாந்தளிர ்ேமனி என்பன ேபான்ற வழக் கள் எ ந்தன. 
அதன்வ  மக +  ைழ என்றா க்கலாம்.  ைழ = தைழ.]

மகசே்சா

 
 மகசே்சா  magaccōṟu, ெப.(n.)

    ப்பத் ரண்டறங்க ள் ழந்ைதகட் ச ்ேசாறளிக் ம் அறம்; food for infants, one of thirty two good deeds.

     [மக = இளைம,  ழத்ைத, மக + ேசா .]

மகட்க மம்

மகடக் மம் magaṭgarumam, ெப.(n.)

   ெபண்ைண மணந்  ெகாள் ைக; taking a girl in marriage, as a duty.

     "நின் மகற் ெகா  மகடக் ம ன்னி" ( ளா. .15);.

     [மகள் + க மம்.]

மகட்ெகாைட

மகடெ்காைட magaḍgoḍai, ெப.(n.)

   தன் மகைள மணஞ்ெசய்  ெகா க்ைக; gift of a daughter in marriage.

     "நன்மகற் கல்ல  மகட ்ெகாைட ேநரார"் (ெப ங்.உஞ்ைசக்.36,93);.

     [மகள் + ெகாைட.]

மகட்ேகாடல்

மகட்ேகாடல் magaṭāṭal, ெப.(n.)

   ெபண்னண மணம் ரிைக (இலக். .485, உைர.);; marriage, as the acceptance of a girl.

     [மகள் + ேகாடல்.]

மகட்பாற்காஞ்

மகட்பாற்காஞ்  magaṭpāṟgāñji, ெப.(n.)

    த்தைலவனிடம் நின் மகைளத் த க ெவன்  ேகட் ம் அரசேனா  அவன் மா பட்  
நிற்பைதக் ம் றத் ைற (ெதால்.ெபா ள்.79, உைர.);; theme describing the refusal of a person belonging to 
an ancient clan to give his daughter in marriage to a king who asks for her hand.

     [மகள் + பால் + காஞ் .]

அகத் ைண ஏழ ள் ெப ந் னணக் ப் றனா ய  காஞ் த் ைண. அஃ  ஒன்றற் ெகான்  
உரிைமயாதல், யாக்ைக, இளைம த ய பல ெந யா ம் நிைலயாத லக இயற்ைகக் ப் 
ெபா ந் ய ெந ைன ைடய  (இலக். .614. உைர.);

எண்வைக மணத் ம் நான்  மணம் ெபற்ற ெப ந் ைண ேபால  இக்காஞ் ம் அற தலாய 
ம் தற் ெபா ம் அவற்ற

நிைல ன்ைம மா ய ஆற ள் ம், நிைல ன்னம ன்றற் ரித்தா ெயல்லாத் 
ைணகட் ெமாத்த மர ற் றாகலா ம் ' ன்னர ்நான் ம் ெப ந் ைண ெப ' ெமன்ற நான் ஞ் 

சான்ேறாரிகழ்ந்தாற் ேபால அற த யவற்ற  நிைல ன்ைம ணரந்்  அவற்ைற அவரிகழ்தலா ம் 
ஏ ய மடற் ற த ய நான் ம் ெபா ந்தாக் காமமா னவா  ேபால உல யல் ேநாக்  
நிைலயாைம நாற் ெபா ளன்றாகலா ம் உரிப் ெபா ளிடம் மயங்  வ தலன் த் தனக்  
நில ல்லாத ெப ந் ைண ேபால அறம்ெபா னின்பம் பற்  யன்  ேவ  நிைலயாைம ெயன்ேறார ்
ெபா ளின்றாதல் ஒப் ைமயா ம் காஞ் த் ைண ெப ந் ைணக் ப் றத் ைண ெயனப்பட்ட  
(த.ெசா.அக.);

மகட்ேப -தல்

மகட்ேப -தல் magaṭpēcudal,    5,ெச. ன்றா .(v.t.)

    மணத் க் ப் ெபண்ைண உ ப் ப த்தல்; settle as a bride;to betroth a bride.

     "வந் ந்ெதன்ைன மகட்ேப " ( வ்.நாய்ச.் 6,3);.

     [மகள் + ேப  -,]
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மக

மக 1 magaḍi, ெப.(n.)

ம  பாரக்்க ( ன்.);;see magidi.

 மக  2 magaḍi, ெப.(n.)

   ேமற்கட் ள்ள ; terraced house, storied building (C.G.);.

     [மா  -→மக . ஒ.ேநா. தட்  – தக ,  ள் –  கள், பால் -→பகல்.]

மக

மக 1 magaḍu,    1. ெபண்; female.

   2. மனன ; wife, spouse.

     [ ல் (இளைமக் க த்  ேவர)்; -→ ள் -→ ைள.  ைளயான் =   ழந்ைத,  ள் -→மள். மள்ளன் = 
இைளஞன், மறவன். மள் -→மள -→மழ. மழ = இளைம, இளைமக் ரிய ெபண்ைம, மழ -→மக = இளைம, 

ள்ைள, மகன் அல்ல  மகள். மக -→மகள் = ெபண்,  தல் . மகள் -→மக  (ேவ.க.4:7);.]

 மக 2 magaḍu, ம  பாரக்்க (அ .நி.); see magidi.

மக உ

மக உ magaṭūu, ெப.(n.)

   1. ெபண்; female, woman.

     "மக உ வ ெசால்" (ெதால்.ெசால்.2.);.

   2. மனன ; wife, spouse.

     "இற்ெபா  மக உ ேபால" ( றநா.33);.'

ஆ உ மக உ ஆ  ெபயரக்் ம்" (ெதால்.எ த் .271);.

     [மக  -→மக உ.]

ெதால் பழங்காலங்களில் ெசால்  னிைமக்காக ெமய் ற் ச ்ெசாற்கேளா  உகரஞ் ேசரப்்ப  ேபச்  
வழக் ல் இயல்பா ந்த , இடவழக்கா ம் ெப க வழங் ய இடவழக் கள் ஆத ன் இதைன 
ஒப்ப ந்த உலக வழக்காகத் ெதால்காப் ய ம் ஏற்றார.் உ ரீற் ல் ம் ைன ற் க ம் 

ைனெயசச்ங்க ம் ஒப் ைமயாக்கம் க  ெபயரீற் ம் ஆட்  ெபறலா ன.  ைனெயசச் 
வாய்பா களில் ெசய்  என் ம் வாய்பா  ெதால்காப் யத் ல் க்கப் ெப ற . இதைனெயாத்  
அவன்கண் , அவன் கண்டான் என் ம் ைன ற்ைறக் கண் உ என ம் மகள் என் ம் 
ெபயரச்ெ்சால்ைல மகள் ->மக  ->மக உ என் ம் அளெபைட ல் நீட்  ஒ ப்ப  இனிைம க ய 
இடவழக்காம்.  ேரக்க ெமா ல் ெமா ைட ம் இத்த  உ ரநீ்ட்டங்கள் உளெவன்பர.் த ல் 
உ ர ்அளெபைடயாட்  க் ந்ததற்  ஆ உ, மக உ ேபான்ற ெசால்லாட் கள் தக்க 
சான் களா ன்றன.  ைன ற்  உ ரீற்  அளெபைடயாக ெதான்  காலத் ல் இ ந் க்கலாம் 
என்பதற் ச ்சான்றாக, கல்லாத ெத ங்  மக்களிள் ேபச்  வழக் ல் உகர ஈற்  ஏவல் ைனகள்

அளெபைடயாக ஒெரா கால் நீண்ெடா ப்பைத இன் ம் ேகடக் ற .

மக உக் ணம்

மக உக் ணம் magaṭūugguṇam, ெப.(n.)

   ெபண்க க் ரிய அசச்ம், மடம், நாணம்,ப ரப்்  என் ம் நாற் ணம் (இைற.2, உைர. பக்,29);; feminine 
qualities, numbering four, viz. accam, {}.

     [மகள் -→மக  -→மக உ ள் -→ ணம் (வைள , அடங் ய தன்ைம, பணி , ஒத் வ ம் இயல் , 
நலம், ேமன்ைம, ேமம்பட்  ளங் ம் றம், அ );. மக உ +  ணம்.]

மக உ ன்னிைல

மக உ ன்னிைல magaṭūumuṉṉilai, ெப.(n.)

   ெபண்ைண ன்னிைலப்ப த் க் ைக (காரிைக.பா . 1, உைர.);; vocative,addressing a woman.

     [மகள் -→மக  -→மக உ +  ன்னிைல.]

மகண்ம த்தல்

மகண்ம த்தல் magaṇmaṟuttal, ெப.(n.)

மகண்ம த் ெமா தல் பாரக்்க ( றநா. 109,  ைறக் ப் .);;see {}.

     [மகள் + ம த்தல்.]
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மகண்ம த் ெமா
தல்

மகண்ம த் ெமா தல் magaṇmaṟuddumoḻidal, ெப.(n.)

   பைக ரன் தம் மகைள மணங்ேகாடற்  ம் க் ேகடக்ச ் ற்றரசர ்ம த்தைலக் ம் றத் ைற 
(  .ெவ.5,9);; theme describing the refusal of a chieftain to give his daughter in marriage to a hostile warrior when demanded.

     [மகள் + ம த்  + ெமா தல்.]

மகண்மா

மகண்மா magaṇmā, ெப.(n.)

   1.ெபண் வ வங் ெகாண்ட ஒ  லங் ; a fabulous animal having the form of a woman. 

     "ைமந்தைரப் பாரப்்பன மாமகண்மாக் ழாம்" ( வக. 1902);.

   2. அ  (நன்.264. த்.);; hermaphrodite.

     [மகள் + மா.]

மகண்ைம

மகண்ைம1 magaṇmai, ெப.(n.)

   1. ெபண்டன்ைம; womanhood

   2. மகளா ந் தன்ைம; daughter hood.

     "தமரலா ம் மகண்ைம ெகாள்ளக் க ங் னாள்" (ெவங்ைக .154);.

     [மகள் + ைம – மகண்ைம]

 மகண்ைம2 magaṇmai, ெப.(n.)

மகைம பாரக்்க; see magamai.

     "அந்தராய மகண்ைம ெகாளாேத மாக ம்" (ெத.க.ெதா.3,175,28);.

மகதந் ரம்
மகதந் ரம் magadandiram, ெப.(n.)

   ஒ  ற்ப ல் (இ சமய.  ற்பசாத.்3);; a treatise an architecture.

மகதம்

மகதம் magadam, ெப.(n.) ம ழம் பாரக்்க; see magilam (சா.அக.).

 மகதம் magadam, ெப.(n.)

   1. ேதசம் ஐம்பத் தாற ள் இராச கத்ைதத் தைலநகராகக் ெகாண்ட ஒ  ேதசம்; country of South Bihar 
with Rajagraha as its capital, one of 56 {}.

   2. ந நாட் ல் க் ேகாவ ைரச ்சாரந்்த ஒ  ப ; country about Tiru-k-{} in South Arcot Dt.

   3. ப ெனண்ெமா ள் ஒன்  (நன்.272, உைர);; the language of Magadha, one of {}.

     [Skt. magadha → த. மகதம்.]

மக மம்

 
 மக மம் magadurumam, ெப.(n.)

   அரசமரம்; peepul tree ficus religiose (சா.அக.);.
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மகேதசன்

மகேதசன் magatēcaṉ, ெப.(n.) 

   1.மகத நாட்டரசன்; king of Magadai.

   2. ந  நாடை்டச ்ேசரந்்த மகதநாட் ச ் ற்றரசன்; king  of a part of the country in nadu-nadu.

     "மகத ேதசனாைறநகர ்காவலன்" (ெப ந்ெதா.1192);.

     [மகைத + ேதசன்.]

 மகேதசன் magatēcaṉ, ெப.(n.)

   1. மகத ேதசத்தரசன் (பாரத.இரா.17);; king of Magadha.

   2. ந நாடை்டச ்சாரந்்த மகத நாட் ச ் ற்றரசன்; king of a part of the country in {}.

     "மகேதச னாைறநகர ்காவலன்" (ெப ந்ெதா.1192);.

     [Skt. {} → த. மகேதசன்.]

மகேதசன்ெப வ

மகேதசன்ெப வ  magatēcaṉperuvaḻi, ெப.(n.)

   ேசலம் மாவட்டம், ஆத் ர ்வட்டம் ஆறக ரி ந்  காஞ் ரம் ெசல்வதற்காக வாணரக்ளால் 
அைமக்கப்பட்ட ெந ஞ்சாைல; a high way leading to Kanchipuram from Aragalur, Attur Taluk, Salem District formed 
by the Bana rulers.

     [மகைத + ஈசன் +  ெப வ .]

மகைத மண்டலத்ைத ஆண்ட வாணரக்ள் மகைதப் ெப மாள், மகேதசன் என்றவா  
அைழக்கப்பட்டனர.் "ஸ்வஸ்   மகேதசன் ெப வ " என்ற எ த் க ம் ேழ க ம் ெச க் ய 
கல் ஒன்  ேசலம் மாவட்டம் ஆத் ர ்வட்டம் ஆறக ரில் கண் க்கப்பட் , ேசலம் 
அ ங்காட் யகத் ல் பா காக்கப்ப ற . அதன் கற்காைர ( ட் ); வாரப்்  ேசலம் ெபா ப்பணித் 

ைற ஆய்  மாளிைக ல் உள்ள வரலாற்றகத் ல் உள்ள . ஒ   ஒ  காதத்ைதக் க் ம். ஒ  
காதம் 4 கல் (ைமல்);. 1 பைடசால் (பரல்ாங் ); 220 அ  நீளத் ற் ச ்சமம். ஒ  வரிக்  5  தம் 4 
வரிைச ம் ஐந்தாவ  வரிைச ல் 6  ம் உள்ளன ஐந்தாவ  வரி ல் கல் உைடந் ட்ட . 26 காதம் 
என்ப  105 கல் ம் 440 அ ம் ஆ ம். (ேதாராயமாக 169  ேலா ட்டர)்;.

மகைத

மகைத1 magadai, ெப.(n.)

ப்  பாரக்்க; see tippili.

 மகைத1 magadai, ெப.(n.)

    ப்  (சங்.அக.);; long pepper.

     [Skt. {} → த. மகைத.]

 மகைத2 magadai, ெப.(n.)

மகதம், 2 பாரக்்க;see magadai.

மகைதப்ெப மாள்

 
 மகைதப்ெப மாள் magadaipperumāḷ, ெப.(n.)

   ேசலம் மாவட்டம் ஆத் ர ்அ ள்ள ஆறக ைரத ்தைலநகராகக்ெகாண்ட மகைத மண்டலத்ைத 
ஆண்ட வாணரக்ளின் ெபா ப் ெபயர;் a general name of the Banas, who ruled Magadhai mandalam with Aragalur as 
capital near Attur of salem District.

     [மகைத + ெப மாள்.]
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மகைதமண்டலம்

 
 மகைதமண்டலம் magadaimaṇṭalam, ெப.(n.)

   ேசலம் மாவட்டம் ஆத் ர ்வட்டத் ல் அைமந் ள்ள ஆறக ைரத ்தைலைம டமாகக் ெகாண்ட 
வாணரக்ள் ஆண்ட நாட் ப் ப ; a region ruled by Banas with Aragalur near Attur in Salem District, as capital.

     [மகதம் + மண்டலம். ஒ கா. மேகாைத -→மகைத.]

மகந்தரம்

மகந்தரம் magandaram, ெப.(n.)

   1. கள்; toddy.

   2. பதநீர;் sweet toddy.

மகந்

 
 மகந்  magandu, ெப.(n.)

    ற களின் மடத் ற் த் தைலவனா க் ந் ற ; head of a religious establishment, superior of a 
monastery, who is succeeded on his death by the chief of his disciples (R.F.);.

மகப்பால்

 
 மகப்பால் magappāl, ெப.(n.)

மகப்பால் வாரத்்தல் பரரக்்க ( வா.);; see {}

     [மக + பால்.]

மகப்பால்வார்த்தல்

மகப்பால்வாரத்்தல் magappālvārttal, ெப.(n.)

    ப்பத் ரண்டறங்க ள் ஏ ப் ள்ைளக் ப் பால் வாரத்்தலா ய அறம்; giving milk to infants, an act of 
charity, one of thirty two good deeds.

ப்பத் ரண்டறங்களாவன:

   1.ஆ லர ்சாைல,

   2. ஒ வாரக்் ண ,

   3. அ  சமயத்ேதாரக்் ண ,

   4. ஆ க்  வா ைற,

   5.  ைறசே்சா ,

   6. ஐயம்,

   7.  ன்பண்டம் நல்கல்,

   8. மகசே்சா ,

   9. மகப்ெப த்தல்,

   10. மக வளரத்்தல்,

   11. மகப்பால்,

   12. அறைவப் ணஞ் தல்,

   13. அ ந்ேதாைர நி த்தல்,

மகப்ெப த்தல்

 
 மகப்ெப த்தல் magappeṟuvittal, ெப.(n.)

    ப்பத் ரண்டறங்க ள் மகைவப் ெப த்தல் ஆ ய அறம்; rendering assistance in child-birth, an act of 
charity, one of thirty two deeds.

     [மக + ெப த்தல்.]
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மகப்ேப

மகப்ேப  magappēṟu, ெப.(n.)

    ள்ைளப் ேப ; giving birth to a child. 

     "மன்னன் மகப்ேபற் ன் மனங்களித் " ( ரேமாத.்8,122);.

     [மக  + ேப .]

மகம்
மகம்  magam,    ஈகம்; sacrifice.

     "மகந்தான் ெசய்  வ  வந்தார"் ( வாச. 21,3);.

மகம்

 
 மகம்  magambū, ெப.(n.)

   ெப ஞ் ரகம் (சங்.அக.);; common arise.

     [P]

மகமா

மகமா  magamāyi, ெப.(n.)

   1. மைலமகள்;{}.

     " தநாயக டத் க் கா  மகமா " ( ப் .641);.

   2. ெபரியம்ைமக் ரிய ேதவனத; the Goddess of small-pox (Loc);.

மக ைற

மக ைற magamuṟai, ெப.(n.)

   1.  ந்  (அக.நி.);; feast.

   2. ேவள்  ெசய் ம் ைறைம (யாழ்.அக.);; method of performing sacrifices.

மகேம

 
 மகேம  magamēru, ெப.(n.)

மகாேம  பாரக்்க;see {}.

மகைம

மகைம1 magamai, ெப.(n.)

   ெபா ச ்ெசயல்க க்காக ம் ச ்ெச த்தப்ப ம் ஓ   தன்னாரவ் வரி; a voluntary tax or cess for 
common cause.

     " மாைல ளக் வா ய க ங்கரியங்க க்காக மகைம ட்டம் ெசய்  தானம்" (ஆவணம்-1, 
கல்-இரண்டாம் ப .1);.

 மகைம2 magamai, ெப.(n.)

    த்தைக (ெகா.நா. ஆவ.74, பக்.309);; tenure, lease.

 மகைம3 magamai, ெப.(n.)

   1. ேகா ல் அறசச்ாைல த யவற் ன் ெசல க்காக தண்டப்ப ம் வரி; contribution in grain for a temple 
or attram, levied from cultivators now given optionally, tax or contribution levied for a religious or charitable purpose bearing a 
certain definite preparation (R.F.);.

     "மானிய நிலம்ப  மகைமெயன்ப ம்" (ெசவ்வந் . உைற ர.் 31);.

   2. வணிகரக்ள் தங்கள் ஊ யத் ல் இ ந்  அறத் ற் க் ெகா க் ம் ெதாைக; donation for charity 
consisting of a fixed percentage on the profits of commercial transactions.

   3. நிலவரி வைக; an ancient land tax (S.I.I. vi,187);(I.M.P.Cg.519);.
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மகரக் க்கம்

மகரக் க்கம் magaragguṟuggam, ெப.(n.)

   தன் மாத் ைர ன் அள ல் ைறந்த மகரெமய்; SHORTHAND (ம்); as in ேபான்ம்,one of ten {} q.v. (Gram.); 
(நன்.96);.

ம + கரம் - மகரம். மகரம் +  க் ம். கரம் - எ த் ச ்சாரிைய, கரம், காரம், கான் என் ம் ன் ம் 
பழந்த ழ் எ த் ச ்சாரிையகள்.

இவற் ள் கரம், கான் இரண் ம் ெநடெ்ட த் ற்  வாரா. ஆ ம் கரம், காரம், கான் இம் ன் ம் 
ற்ெற த் ச ்சாரிையகளாய் வ ம் (ெதால்.எ த் .137,உைர.);.கரம் ற்ெற த் ற் ம் காரம் 

ெநடெ்ட த் ற் ம் ெசால் ம் வழக்  அசச்ாரிையகளில் அைமந் ள்ள ல் ெந ல் வ வங்களால் 
ஏற்பட்டெதன்க. உ ெர த் ன் உத ன் த் தாமாக ெவா க்காத ெமய் எ த் க்கைள ஒ ப் த்தல் 
ெபா ட் ம், தாமாக ஒ க் ம் உ ெர த் கைள ம் எளிதாக ஒ ப் த்தற் ெபா ட் ம்,  ல 

ைணெயா கைளப் பண்ைடத் த லக்கண லார ்அைமத் ள்ளனர.் அனவ எ த் ச ்சாரிைய 
எனப்ப ம். வடெமா யாளர ்கரம், காரம் என் ம் இரண்ைடேய த னின்  ெகாண் ள்ளனர.் 
அேதா  ற்  இரண்ைட ம் ேவ பா ன்  ஆள்வர.் இதனாற் சாரிையயைமப் ன் த ழ் லம் 
ெதளிவாகத் ெதரி ற . கார காரம் என்பன வடெமா ல் கர, கரா என்  ஈ ெகட்  நிற் ம்.சாரிைய 
என் ம் ம் வடெமா ல்ைல (வ.வ.299);.

மகரகந்தம்

 
 மகரகந்தம் magaragandam, ெப.(n.)

   ெவங்காயம் (சங்.அக.);; onion.

மகரகாலம்

 
 மகரகாலம் magaragālam, ெப.(n.)

   மா; mango.

மகரசகா

 
 மகரசகா magarasagā, ெப.(n.)

   ம ேதான்  வைக (சங்.அக.);; a kind of henna with ever-fresh flowers (சா.அக.);.

மகரசால்

 
 மகரசால் magaracāl, ெப.(n)

   மாமரம்(சா.அக.);; mango tree(சா.அக.);.

மகரசாலம்

 
 மகரசாலம் magaracālam, ெப.(n.)

மகர காலம் பாரக்்க (சங்.அக.);; see {} (சா.அக.);.

மகர தம்

 
 மகர தம் magarasidam, ெப.(n.)

   ெகான்ைற மரம்; a tree {}(சா.அக);.

மகர யா

 
 மகர யா magarasiyā, ெப.(n.)

   ெச மலரக்் ெகான்ைற; large flower cassia – Cassia florida (சா.அக.);.

மகரதம் magaradam, ெப. (n.);

   ெகா ேவ  என் ஞ் ெச ; a plant, plumbago zetanka(சா.அக.);.

மகர ரி

 
 மகர ரி magaraviri, ெப.(n.)

மகர த்  பாரக்்க; see magara-virutti (சா.அக.);.
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மகர த்

 
 மகர த்  magaravirutti, ெப.(n.)

   ேசம் ; a kind of Indian kales-Tuber-colocasia (சா.அக.);.

மகரேவ கம்

 
 மகரேவ கம் magaravētigam, ெப.(n.)

   வா ைவ மரம்; intellect tree (சா.அக.);.

மகரிப்

 
 மகரிப்  magarippu, ெப.(n.)

   ைகயாந்தகைர எ ஞ்ெச ; a plant (சா.அக.);.

மக தம்

 
 மக தம் magarudam, ெப.(n.)

   ெகா ேவ  எ ம் நிைலத ் ைண(மைல.);; Ceylon leadwort.

மகைர

 
 மகைர magarai, ெப.(n.)

கடல் ன் வைக; a sea-fish (இ.வ.);.

மக ங்கம்

 
 மக ங்கம் magaliṅgam, ெப.(n.)

   மரவைக; weavers beam, Sehrebera swietenioides (L.);.

மகவளரத்்தல்

 
 மகவளரத்்தல் magavaḷarttal, ெப.(n.)

மக  வளரத்்தல் பாரக்்க ( டா.);;see magavu-valarttal.

மகவன்

 
 மகவன் magavaṉ, ெப.(n.)

மகவான் பாரக்்க (யாழ்.அக.);; see{}

மகவாட்

 
 மகவாட்  magavāṭṭi, ெப.(n.)

   மக்கட் ெசல்வ ைடயவள் (யாழ்.அக.);; woman blessed with children.

     [மக -→மகவாட் .]

மகவாதேநாய்

 
 மகவாதேநாய் magavātanōy, ெப.(n.) 

   ஒ  ேநாய்; complicated rhematic diseases (சா.அக.);.

மகவாதேராகம்

 
 மகவாதேராகம் magavātarōgam, ெப. (n.)

மகவாதேநாய் பாரக்்க; see {} (சா.அக.);.
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மகவான்

மகவான்1 magavāṉ, ெப.(n.)

   மகப்ேப ைடயவன்; one who has children.

     "தன் மசக  மகவானாகச ்ெசய் ம்" (ேதைவ.16);.

     [மக -→மகவான்.]

 மகவான்2 magavāṉ, ெப.(n.)

   1. இந் ரன்; indiran.

     "மகவான்மக ளிரங் ன னரற்ற" (பாரத.ப ன் ன்.168);.

   2. வன்(சங்.அக.);; {}.

 மகவான்3 magavāṉ, ெப. (n.) 

   யாகஞ் ெசய்பவன்; sacrificer.

     "ேவதாைவ க்க மகவானாகக் ட் " (ேதைவ.15);.

 மகவான்1 magavāṉ, ெப.(n.)

   1. இந் ரன் ( வா.);; Indra.

     "மகவான்மக ளிரங் ன னரற்ற" (பாரத.ப ன் ன்.168);.

   2.  வன் (சங்.அக.);;{}.

மக ன்ேகாள்

மக ன்ேகாள் magaviṉāḷ, ெப.(n.)

    யாழன் எ ம் ேகாள் (நாம ப.100);; the planet Jupiter.

     [மக  -→மக ன் + ேகாள்.]

மக

மக  magavu, ெப. (n.)

   1. ழந்ைத ( வா.);; infant.

     "மக ைலவ ட" (கம்பரா.ைதல.13);.

   2.மகன்; son

     "ெகாண்டேதார ்மக  னாைச" (அரிச.் .மயான.20);. 3.ேகாட் ல் வாழ் லங் ன் ள்ைள 
(ெதால்.ெபா ள்.569);;

 young of animals living on trees, as of monkeys.

     [ ல், இளைமக் க த் ேவர.்  ல் -→ ள் -→ ைள.  ள் -→மள் -→மள -→மழ, இளைம,  ழந்ைத. மழ -
→மக -→மக  (ேவ.க.4:60);.]

மக வளர்த்தல்

 
 மக வளரத்்தல் magavuvaḷarttal, ெப. (n.)

    ப்பத் ரண்டறங்க ள் ழந்ைதகைள வளரத்்தலா ய அறம் ( ங்.);; fostering children, an act of charity, 
one of thirty two good deeds (q.v.);.

     [மக -→மக  + வளரத்்தல்.]

மகப்பால்வாரத்்தல் பாரக்்க.

மகேவள்

மகேவள்  magavēḷvi, ெப. (n.)

   ஆண் மகப்ேப  ம் ச ்ெசய் ம் ேவள் ; sacrifice performed for obtaining male child.

     " க்க மகேவள் ெசய் ப் ைடய னா " ( ைள. தடாதைக.7);.

     [மக -→மக  + ேவள் .]
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மகள்

மகள் magaḷ, ெப. (n.)

   1. ெபண்மக ; daughter.

     "நல் ரந்்தார ்ெசல்வமகள்" (க த்.56);. 

   2. ெபண்; woman, female, feminine, damsel.

     "ஆய மகணீயா ன்" (க த்.107);.

   3. மைன ; wife.

     "மனக் னியாற்  நீ மகளாய உம்" மணிேம.21,30);. "ெபண்ைம அ த்த மகள் என் ள ம்" 
(ெதால்.ெசால்.165);.

   4. ெபண் ெதய்வம்; goddess. 

மகள் (உ.வ.); 

   5. ெதய்வத்தாய்; god mother. 

நிலமகள் (உ.வ.);.

     [ ல் (இளைமக் க த்  ேவர)்; -→ ள் -→ ைள.  ைளயான் =  வன்.  ள் -→மள் -→மழ = 
இளைம,இளைமக் ரிய ெமன்ைம. மழ -→மக -→மகள் (ேவ.க.4:60);.]

இளைம ம் ெபா வாத ன் பால்காட் ம் ஈேற ஆண் ழந்ைதைய ம் ெபண் ழந்ைதைய ம் 
ேவ ப த் ம். அள் - ெபண்பா ).

மகளிக் ைர

 
 மகளிக் ைர magaḷigārai, ெப. (n.)

    ைர வைக (யாழ்.அக.);; cockscomb greens, quail grass – Celosia argentea.

மகளிர்

மகளிர ்magaḷir, ெப. (n.)

   ெபண்கள்; woman.

     "வைச ல் வாழ்க்ைக மகளிர ்மைலத்தலல்ல " ( றநா.10);.

     "ெபற்ற ம் க ைத ம் ேமய்ந்த அப்பாழ் ெபாற்ெகா  மகளி ம் ைமந்த ம்  ெநற்ெபா  
ெந நகர ்ஆ ம் ஆ ம்" (ெவற் ேவற்ைக 55);.

     'இனம்ேபான்  இனம்அல்லார ்ேகண்ைம மகளிர ்மனம்ேபால ேவ ப ம்' ( றள், 822);.

     [மகள் -→மகளிர.்]

மகளிர்ப வம்

மகளிரப் வம் magaḷirparuvam, ெப. (n.)

   1. ேபைத, ெப ம்ைப, மங்ைக, மடந்ைத, அரிைவ, ெதரிைவ, ேபரிளம்ெபண் என்ற எ வைகப் ெபண் 
ப வம் ( வா.);; stages of woman's life, of which there are seven, viz. {}

   2. வாைல, த ணி,  ர ைட,  த்ைத என்ற நால்வைகப் ெபண்ப வம்; stages of woman's life, numbering 
four, viz. {}.

     [மகளிர ்+ ப வம்.]

மகளிரான்மலர்மர
ம்

 
 மகளிரான்மலரம்ரம் magaḷirāṉmalarmaram, ெப. (n.)

உயர் ரி  (உத்தமசா );ப் ெபண்களின் ெதா ைக த ய ெசய்ைககளால் மலரவ்னவாகக் 
க தப்ப ம் ம ழ், ஏ ைலம்பாைல, பா ரி,  ல்ைல,  ன்ைன,  ரா, அேசா ,  க்கத் , மரா, 
சண்பகம் என்ற பத் வைக மரங்கள்

 trees and plants believed to blossom by the very touch,  look, etc, of woman of the highest class, numbering ten, viz. {}.

     [மகளிரால் மல ம் மரம் -→மகளிரான் மல ம் மரம் -→மகளிரான் மலர ்மரம்.]
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மகளீ

 
 மகளீ  magaḷītu, ெப. (n.)

ம ழம்  பாரக்்க; see {} (சா.அக.);.

மகேளா

 
 மகேளா  magaḷōtu, ெப. (n.)

நரிப்பாைல பாரக்்க; see nari-p-palai (சா.அக.);.

மகற்பலம்

மகற்பலம் magaṟpalam, ெப. (n.)

   ெப ம்பலன்; great, strong, important result.

     "மகற்பல வாஞ்ைசயாேல" ( வத . பரம.47);.

 மகற்பலம் magaṟpalam, ெப.(n.)

   ெப ம் பலன்; great, important result.

     "மகற்பல வாஞ்ைசயாேல" ( வத . பாம. 47);.

     [Skt. mahat + phala → த. மகற்பலம்.]

மகன்

மகன் magaṉ, ெப. (n.)

   1. ஆண்மக ; son.

     "தன் மகன்றா யர் ம்" (ெதால்.ெபா ள்.172);.

   2.  ழந்ைத ( ன்.);; child.

   3. ஆண் ள்ைள; man, male person.

     "ெசய்ந் நன்  ெகான்ற மகற் "( றள்,110);.

   4.  றந்ேதான்; exalted or esteemed or noble person.

     " ல்கற்ற மகன் ைணயா நல்லெகாளல்" (நால ,136);.

   5.  ரன்; warrior.

     'ேவந்தன் மனம்ேபால வந்தமகன்' ( .ெவ.2, 5);.

   6. கணவன்; husband.

     "நினக் வன் மகனாகத் ேதான் ய உம்" (மணிேம.21:29);.

     [ ல்(இளைமக் க த்  ேவர)்; -→ ள் -→ ைள.  ைளயான் = இைளேயான்,  ழ .  ள் -→மள், 
மள்ளன் = இைளேயான்,  ரன். மள் -→மழ = இளைம, இளைமக் ரிய ெமன்ைம. மழ -→மக = இளைம, 

ள்ைள. மக -→மகன் (ேவ.க.4:6);.]

மகன்ைம

மகன்ைம1 magaṉmai, ெப.(n.)

   1. மகன்றன்ைம; sonship.

     'மகன்ைம ெகாண்டார'் (ெபரிய .த த்தாட.்5);.

   2. ஆண்டன்ைம (யாழ்.அக.);; manliness.

     [மகன் -→மகன்ைம.]

 மகன்ைம2 magaṉmai, ெப.(n.)

   பைழய வரிவைக; an ancient tax.

     "வலங்ைக டங்ைக மகன்ைம ம்" (ெத.க.ெதா.3,115);.

     [மகைம -→மகன்ைம.]
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மகன் ல்

மகன் ல் magaṉṟil, ெப. (n.)

   ஆண் ெபண்க ள் ஒன்ைற ட்  ஒன்  ரியாத நீரவ்ாழ் பறைவ வைக ல் ஆண் பறைவ; a male 
species of aquatic love bird.

     " ங்காண் மகன் லன்ன டன் ணர ்ெகாள்ைக" (ஐங் .381);.

     [மகன் ல் = ஆண் அன் ல்.]

     [P]

மகனா

 
 மகனா  magaṉālimūli, ெப. (n.)

ன்ைனேவர ்பாரக்்க; see {} (சா.அக.);.

மகாஅ ழ்தம்

 
 மகாஅ ழ்தம் makāaviḻtam,    ெப. (n.)  க் ; dried ginger (சா.அக.).

 மகாஅ ழ்தம் makāaviḻtam, ெப.(n.)

    க் ; dried ginger (சா.அக.);.

மகாகண்டம்

மகாகண்டம் makākaṇṭam, ெப. (n.)

   ெபரிய ள்ளங் ; large radish – Raphanus sativus (சா.அக.);.

 மகாகண்டம்1 makākaṇṭam, ெப.(n.)

   பா  ெமா ள்ள ஒ  த்தமத ல் (மணிேம. பக்.366);; a Buddhistic work in {} language.

த.வ. மாகண்டம்

 மகாகண்டம்2 makākaṇṭam, ெப.(n.)

   ெபரிய ள்ளங் ; large raddish (சா.அக.);.

த.வ. மாகண்டம்

     [p]

மகாகண்ணி

 
 மகாகண்ணி makākaṇṇi, ெப.(n.)

   இந் ர பாடாணம்; a variety of arsenic (சா.அக.);.

 மகாகண்ணி makākaṇṇi, ெப.(n.)

   இந் ர பாடாணம் என் ம் ெசய்ந்நஞ் ; a variety of arsenic (சா.அக.);.

த.வ. மாகண்ணி
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மகாகணம்

 
 மகாகணம் makākaṇam, ெப.(n.)

    ழந்ைதகட்  நாக் , உத  ண்ணா , கண் ெவ த் , உடல் ெவ ம் க் கா ம் ஒ வைகக் 
கைணேநாய்; a congenital disease of the children marked by anemia, ulcerated tongue and lips (சா.அக.);.

 மகாகணம் makākaṇam, ெப.(n.)

    ழந்ைத கட்  நாக் , உத  ண்ணா , கண் ெவ த் , உடல் ெவ ம் க் கா ம் ஒ  வைகக் 
கைண ேநாய்; a congenital disease of the children marked by anemia, ulcerated tongue and lips (சா.அக.);.

த.வ. மாக்கணம்

மகாகற்பம்

மகாகற்பம் makākaṟpam, ெப. (n.)

   1.  றந்த கற்ப ைக; a superior drug of all healing potency.

   2.  த்தரக்ள் பயன்ப த் ம் றந்த ம ந் ; a superior medicinal preparation used by siddars to secure immortal 
youth (சா.அக.);.

 மகாகற்பம்1 makākaṟpam, ெப.(n.)

   கற்பம் பல ெகாண்ட காலம் ( ன்.);; a great cycle of time consisting of many a {}.

     [Skt. {}-kalpa → த. மகாகற்பம்1.]

 மகாகற்பம்2 makākaṟpam, ெப.(n.)

   1.  றந்த கற்ப ைக; a superior drug to prolong life; drug of all healing potency.

   2.  த்தரக்ள் பயன்ப த் ம் ஒ  றந்த ம ந் ; a superior medicinal preparation used by siddhars to secure 
immortal youth (சா.அக.);.

 மகாகற்பம்3 makākaṟpam, ெப.(n.)

மகா கரவ்ம் பாரக்்க (நாம ப.801);;see {}- karvam.

மகாகாசம்

மகாகாசம் makākācam, ெப. (n.)

   1. ஒ  வைகக் காசேநாய்; a kind of virulent asthma or bronchitis. 

   2. பரெவளி; atmosphere or ether (சா.அக.);.

 மகாகாசம்1 makākācam, ெப.(n.)

   ெப ஞ் ரிப்  (யாழ்.அக.);; loud laughter.

     [Skt. {} → த. மகாகாசம்.]

 மகாகாசம்2 makākācam, ெப.(n.)

மகா காயம்2 பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

     [Skt. {} → த. மகாகாசம்2.]

 மகாகாசம்3 makākācam, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைகக் காசேநாய்; a kind of virulent asthma or bronchitis.

   2. பரெவளி; atmosphere or ether (சா.அக.);.
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மகாகாலங்கம்

 
 மகாகாலங்கம் makākālaṅgam, ெப. (n.)

   ஆதண்ைட; a thorn y shrub (சா.அக.);.

 மகாகாலங்கம் makākālaṅgam, ெப.(n.)

   ஆெதாண்ைட என் ம் ைக; a throng shrub (சா.அக.);.

மகாகாளி

மகாகாளி makākāḷi, ெப. (n.)

   ஆட் செ்ச  அல்ல  ஆ  ண்டாப்பாைல; a bitter prostate plant.

ம வ. ஆ ன்னாப் பாைல.

 மகாகாளி1 makākāḷi, ெப.(n.)

   சத் களி ெலா த்  (தக்கயாகப்.107, உைர);; a {}.

த.வ. மாகாளி

     [Skt. {} → த. மகா+காளி.]

 மகாகாளி2 makākāḷi, ெப.(n.)

   ஆட் செ்ச  அல்ல  ஆ  ன்னாப்பாைல என் ம் ைக; a bitter prostate plant (சா.அக.);.

     [Skt. {} → த. காளி.]

மகா ட்டம்

 
 மகா ட்டம் makākuṭṭam, ெப. (n.)

   ெப  ேநாய்; leprosy (சா.அக.);.

 மகா ட்டம் makākuṭṭam, ெப.(n.)

   ெப ேநாய்; leprosy (சா.அக.);.

த.வ. ெப ங் ட்டம்

மகா ம்

 
 மகா ம்  makākumbi, ெப.(n.)

   சாம்பற் சணி (மைல.);; ash-gourd (சா.அக.);.

 மகா ம்  makākumbi, ெப.(n.)

   சாம்பற் சணி (மைல.);; ash-gourd.

ம வ. ெப ம் சணி, மா ம்

மகா மரி

 
 மகா மரி makākumari,  a big variety of red chamomile (சா.அக.).

 மகா மரி makākumari, ெப.(n.)

    ங் மச ்ெசவ்வந் ; a big variety of red chamomile (சா.அக.);.

த.வ. மா மரி
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மகா ழம்

 
 மகா ழம்  makākuḻmbu, ெப. (n.)

   அகத் யர ்ெப ங் ழம் ; a wax like medicine (சா.அக.);.

 மகா ழம்  makākuḻmbu, ெப.(n.)

   அகத் யர ்ெப ங் ழம்  என் ம் ெம  வ லான ம ந்  வைக; a wax like medicine (சா.அக.);.

த.வ. மாக் ழம்

மகாெகந்தம்

 
 மகாெகந்தம் makākendam, ெப. (n.)

ேத ெசங்க நீர ்பாரக்்க; see {} (சா.அக.);.

 மகாெகந்தம் makākendam, ெப.(n.)

    ேத  ெசங்க நீர ்என் ம் ைக; a kind of herb (சா.அக.);.

     [மகா+கந்தம் → ெகந்தம்.]

மகாெகந்தா

 
 மகாெகந்தா makākendā, ெப. (n.)

   க ப் க் கடைல; a black Bengal  gram (சா.அக.);.

 மகாெகந்தா makākendā, ெப.(n.)

   க ப் க் கடைல; a black gram (சா.அக.);.

     [மகா + ெகந்தா.]

மகாேகாளி

மகாேகாளி makāāḷi, ெப. (n.)

   கற்க ர ய வைக; a medicinal drug.

     "வா கம் மகாேகாளி ம ழம்" (ைதலவ.ைதல.77);.

 மகாேகாளி1 makāāḷi, ெப.(n.)

   கற்க ம ந்  வைக; a medicinal drug.

வா கம் மகாேகாளி ம ழம்" (ைதலவ.ைதல.77);.

 மகாேகாளி2 makāāḷi, ெப.(n.)

   அ யப்படாத ஒ வைக , ைக; unidentified plant (சா.அக.);.

த.வ. மாேகாளி

மகாசைக

 
 மகாசைக magācagai, ெப. (n.)

   வாடாத ள்ள ம ேதான்  மரம்; a tree yielding unfading flowers (சா.அக.);.

 மகாசைக magācagai, ெப.(n.)

மகாசகா ( ன்.); பாரக்்க;see {}.
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மகாசங்கம்

மகாசங்கம் makācaṅgam, ெப. (n.)

   1. எ ம் ; bone.

   2. ெநற் ; forehead (சா.அக.);.

 மகாசங்கம்1 makācaṅgam, ெப.(n.)

   மாநா  ( ன்.);; great council of a nation.

த.வ. ெப மன்றம், மாநா

     [Skt. {} → த. மகாசங்கம்1.]

 மகாசங்கம்2 makācaṅgam, ெப.(n.)

   1. ஆ ரம் ேகாடாேகா  ( ங்.); (த.நி.ேபா.25);; a great number, hundred thousand billions.

   2.  ேபரன் ெசல்வத் ெளான்  ( ங்.);; a treasure of {}.

   3. ெநற்  (யாழ்.அக.);; forehead.

   4. மாந்தெவ ம்  வைக (யாழ். அக.);; a human bone.

     [Skt. {} → த. மகாசங்கம்2.]

 மகாசங்கம்3 makācaṅgam, ெப.(n.)

   1. எ ம் ; bone.

மகாசாயம்

 
 மகாசாயம் makācāyam, ெப. (n.)

   ஆலமரம்; banyan tree (சா.அக.);.

 மகாசாயம் makācāyam, ெப.(n.)

   ஆலமரம்; banyan tree (சா.அக.);.

மகாசாரக்கந்தம்

 
 மகாசாரக்கந்தம் makācārakkandam, ெப.(n.)

   ேபரீச் ; date of wild variety (சா.அக.);.

 மகாசாரக்கந்தம் makācārakkandam, ெப. (n.)

   ேபரீச் ; date wild variety(சா.அக.);.

மகாசாரம்

 
 மகாசாரம் makācāram, ெப. (n.)

 ெகாள் பாரக்்க; see {} (சா.அக.);.

 மகாசாரம் makācāram, ெப.(n.)

     ெகாள்; horsegram, a shrub. (சா.அக.);.
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மகாசா னி

 
 மகாசா னி makācāliṉi, ெப. (n.)

    ன் ரக்் ; a climber, species of sponge gourd (சா.அக.);.

 மகாசா னி makācāliṉi, ெப.(n.)

    ன் ரக்் ; a climber (சா.அக.);.

த.வ. மாசா னி.

மகா ங்கச் ண்
ணம்

 
 மகா ங்கச் ண்ணம் makāciṅgaccuṇṇam, ெப. (n.)

    ச ் ண்ணம்; calcined white powder of copper  sulphate (சா.அக.);.

மகா த் ரசாயன
ம்

 
 மகா த் ரசாயனம் makācittiracāyaṉam, ெப. (n.)

   தாளிப்பைன; talipot palm (சா.அக.);.

மகா ரா

 
 மகா ரா  makācirāvi, ெப. (n.)

   ேகாைவக் ெகா ; a creeper (சா.அக.);.

 மகா ரா  makācirāvi, ெப.(n.)

   ேகாைவக் ெகா ; a climbing plant (சா.அக.);.

மகா ேராட்டம்

 
 மகா ேராட்டம் makācirōṭṭam, ெப. (n.)

   நாள்பட்ட வ ற் ப்ேபாக் ; chronic diarhoea (சா.அக.);.

 மகா ேராட்டம் makācirōṭṭam, ெப.(n.)

   க ங்க சச்ல்; chronic diarrhoea (சா.அக.);.

மகா வாசம்

 
 மகா வாசம் makācuvācam, ெப. (n.)

   கண்டத் ல் கலகலெவன்  ஒ டன் ம் ெப ம் ச் ; sound sigh, a disease in which the patient breaths 
heavily lying sound in the throat, eyes fixed in gaze and with gramps at his sides (சா.அக.);.

 மகா வாசம் makācuvācam, ெப.(n.)

   கண்டத் ல் கலகல ெவன்ற ஓைச டன் ம் ெப ம் ச் ; a disease in which the patient breaths heavily 
lying unconcious, and a low rattling sound in the throat, eyes fixed in gaze and with cramps at his sides (சா.அக.);.
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மகாத் ரம்

 
 மகாத் ரம் makāttiram, ெப. (n.)

   ேதக் ; teak (சா.அக.);.

 மகாத் ரம் makāttiram, ெப.(n.)

   ேதக் ; teak - Tectona grandis (சா.அக.);.

மகாத் வம்

 
 மகாத் வம் makātturuvam, ெப. (n.)

   ெவண்கடம்  மரம்; white cadamba tree (சா.அக.);.

மகாதசம்

 
 மகாதசம் makātasam, ெப. (n.)

   மா ங்க மரம்; the tree mavulingam  (சா.அக.);.

 மகாதசம் makātasam, ெப.(n.)

   மா ங்கம்; a tree - crataeva religiosa (சா.அக.);.

மகாதமணி

 
 மகாதமணி makātamaṇi, ெப. (n.)

   ெநஞ்சகத் ன் இட  பக்கத் னின் ம் ளம் ம் ஒ  ெபரிய ெசல்வரத்தக் ழல்; a large artery starting 
from the left ventricle of the heart (aorta); (சா.அக.);.

     [P]

மகாதானம்

மகாதானம் makātāṉam, ெப. (n.)

   ெப ங்ெகாடை்ட; big seed (சா.அக.);.

 மகாதானம்1 makātāṉam, ெப.(n.)

   மன்ன வராற் ெசய்யப்ப ம் ெகாைட வைக (த. நி.ேபா.பக்.25);; a kind of gift made by kings.

த.வ. ெப ங்ெகாைட.

     [Skt. {} → த. மகா+தானம்1.]

 மகாதானம்2 makātāṉam, ெப.(n.)

   ெபரிய ெகாடை்ட; a big seed (சா.அக.);.

மகா

 
 மகா  makāti, ெப. (n.)

    ப் ; long pepper plant (சா.அக.);.

 மகா  makāti, ெப.(n.)

    ப் ; long pepper plant (சா.அக.);.
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மகா ம்பம்

மகா ம்பம் makātimbam, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் ெப மரம்; species of a big tree (சா.அக.);.

 மகா ம்பம்1 makātimbam, ெப.(n.)

மகாநிம்பம்2, 1 (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}.

 மகா ம்பம்2 makātimbam, ெப.(n.)

   ெப  மரம்; a tree (சா.அக.);.

மகாநங்ைக

 
 மகாநங்ைக makānaṅgai, ெப. (n.)

ளகாய் நங்ைக பாரக்்க; see {} (சா.அக.);.

 மகாநங்ைக makānaṅgai, ெப.(n.)

    ளகாய்; chilly (சா.அக.);.

மகாநந்ைத

 
 மகாநந்ைத makānandai, ெப. (n.)

   கள்; toddy (சா.அக.);.

 மகாநந்ைத makānandai, ெப.(n.)

   கள்; toddy (சா.அக.);.

த.வ. மாநந்ைத

மகாநாரி

 
 மகாநாரி makānāri, ெப. (n.)

ர ன்ைன மரம்; {}  tree (சா.அக.);.

 மகாநாரி makānāri, ெப.(n.)

மகாநாகம் பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

மகாபஞ்ச லம்

மகாபஞ்ச லம் makāpañjamūlam, ெப. (n.)

   ஐந்  வைக மரத் ன் படை்டகைளச ்ேசரத்்தைரத்த ட் ; the paste of barks of the five trees  or herbs.

ஐவைக மரங்களவான:

   1.  ல்வம்,

   2.  ன்ைன,

   3. ஈகர் ,

   4. பா ரி,

   5. ெப மரம்.

 மகாபஞ்ச லம் makāpañjamūlam, ெப.(n.)

   ஐந்  வைகயான மரத் ன் ேவரப்் படை்டகள் ேசரந்்த ட்  ( ல்வம்,  ன்ைன, ஈ ர , பா ரி, 
ெப மரம்);; the roots of the five trees or plants which see (சா.அக.);.

1273

www.valluvarvallalarvattam.com 1273 of 19068.



மகாபத் ரம்

மகாபத் ரம் makāpattiram, ெப. (n.)

   1. பைனமரம் (சங்.அக.);; palmyra tree.

   2.  ல்வ இைல; leaf of bael tree.

   3. ேதக் ; teak (சா.அக.);.

 மகாபத் ரம்1 makāpattiram, ெப.(n.)

   பைனமரம் (சங்.அக.);; palmyra tree.

     [Skt. {}-patra → த. மாகபத் ரம்.]

 மகாபத் ரம்2 makāpattiram, ெப.(n.)

   1.  ல்வ இைல; leaf of bael tree.

மகாபத் ரி

 
 மகாபத் ரி makāpattiri, ெப. (n.)

    வப்பாமணக் ; red castor plant (சா.அக.);.

 மகாபத் ரி makāpattiri, ெப.(n.)

    வப்  ஆமணக் ; red castor plant (சா.அக.);.

மகாபலம்

மகாபலம்1 makāpalam, ெப. (n.)

    ல்வம்; bael (சா.அக.);.

 மகாபலம்2 makāpalam, ெப. (n.)

   1. ெகா ஞ் ; sylhet orange.

   2.  வைள; climbing brinjal.

   3. ெதங் ; coconut-plant (சா.அக.);.

 மகாபலம்1 makāpalam, ெப.(n.)

    ல்வம்; bael.

     [Skt. {}-phala → த. மகாபலம்.]

 மகாபலம்2 makāpalam, ெப.(n.)

   ம ர ்மாணிக்கம் என் ம் ெகா  வைக; cypress- vine. (சா.அக.);;

     [Skt. {}+phala]

 மகாபலம்3 makāpalam, ெப.(n.)

   1. ெகா ஞ் ; orange tree.

   2. ேபரா ட் ; pavonia odorata.
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மகாபலா

மகாபலா makāpalā, ெப. (n.)

   1. ேபரா ட் ; a plant.

   2. வரித் ம்மட் ; stripe country cucumber (சா.அக.);.

 மகாபலா makāpalā, ெப.(n.)

   1. ேபரா ட்  என் ம் ைக; a plant-pavonia adorata.

   2. வரித் ம்மட்  என் ம் படரெ்கா ; a creeper.

மகாப கம்

 
 மகாப கம் magāpaligam, ெப. (n.)

   ெவள்ைளப் சணி; ash gourd (சா.அக.);.

 மகாப கம் magāpaligam, ெப.(n.)

   ெவள்ைளப் சணி; ash gourd (சா.அக.);.

மகாப ரம்

 
 மகாப ரம் makābaliburam, ெப. (n.)

மாமல்ல ரம் பாரக்்க; see {}

மகா த்தம்

மகா த்தம் makāpittam, ெப. (n.)

    ல்வ மரம்; bael tree (சா.அக.);.

 மகா த்தம்1 makāpittam, ெப.(n.)

மகாக த்தம் (சங்.அக.); பாரக்்க;see {} kapittam.

த.வ. ெப ம் த்தம்.

 மகா த்தம்2 makāpittam, ெப.(n.)

    ல்வ மரம்; bael tree (சா.அக.);.

மகா ராணம்

 
 மகா ராணம் makāpirāṇam, ெப. (n.)

   காகம்; crow (சா.அக.);.

 மகா ராணம் makāpirāṇam, ெப.(n.)

   காக்ைக; crow (சா.அக.);.

த.வ. ெப ங்காக்ைக.
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மகாமால்

 
 மகாமால் makāmāl, ெப. (n.)

    ல்வ இைல; leaf of bael tree (சா.அக.);.

 மகாமால் makāmāl, ெப.(n.)

    ல்வ இைல; leaf of bael tree (சா.அக.);.

ம வ. மாகபத் ரம்.

     [p]

மகா ர்க்கம்

 
 மகா ரக்்கம் makāmūrkkam, ெப. (n.) 

   நாரத்ைத; bitter orange tree (சா.அக.);.

 மகா ரக்்கம் makāmūrkkam, ெப.(n.)

   நாரத்ைத; bitter orange tree (சா.அக.);.

த.வ. ெப ங்ெகா ஞ் .

மகார்

மகார1் makār, ெப. (n.)

   1. மகன்கள்; sons.

     "அ ணரே்கான் மகார"் (கந்த .  வா ர.58);. 2.  ழந்ைதகள் ( ங்.);;

 children.

     "இளந் ைண மகாரின்" (ப ற் ப். 71:7);.

     [ ல் (இளைமக் க த்  ேவர)்; -→ ள் -→ ைள -→ ைளயான் =   ழந்ைத,  வன்.  ள் -→மள். 
மள்ளன் = இைளஞன், மறவன். மள் -→மழ = இளைம, இளைமக் ரிய ெமன்ைம,  ழந்ைத. மழ -→மழ  = 
இளைம,  ழந்ைத. மழ  -→மக  =  ழந்ைத, மகன், மரத் ல் வா ம் லங் ன் ட் . மழ -→மக -
→மகள் = ெபண்,  தல் , மைன . மகள் -→மகன் -→மகார ்(ேவ.க.4:7);.]

மகார ங்

 
 மகார ங்  makārasiṅgi, ெப. (n.)

    ைன டை்ட; ovum (சா.அக.);.

 மகார ங்  makārasiṅgi, ெப.(n.)

   நாதம்; ovum (சா.அக.);.

மகார தகாரம்

 
 மகார தகாரம் makārasidakāram, ெப. (n.)

    ள ; pepper (சா.அக.);.

 மகார தகாரம் makārasidakāram, ெப.(n.)

    ள ; pepper (சா.அக.);.

     [மகா+ர தகாரம்.]
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மகார தம்

 
 மகார தம் makārasidam, ெப. (n.)

   மாமரம்; mango tree (சா.அக.);.

 மகார தம் makārasidam, ெப.(n.)

   மாமரம்; mango tree (சா.அக.);.

மகாரம்

மகாரம்1 makāram, ெப. (n.) 

   கல் ப் ; rock salt

 மகாரம்2 makāram, ெப. (n.)

   மகாரெவ த் ; the mystic letter 'ம'.

     [ம + காரம்.]

மகரம் பாரக்்க; see magaram.

 மகாரம் makāram, ெப.(n.)

   1. கல் ப் ; rock salt.

   2. மகாரெவ த் ; the mystic letter

     'ம' (சா.அக.);.

மகார

 
 மகார  makāravi, ெப. (n.)

    ப்பரி ; black  rice (சா.அக.);.

 மகார  makāravi, ெப.(n.)

   க ப்பரி ; black rice (சா.அக.);.

மகார ப்

 
 மகார ப்  makāravuppu, ெப. (n.)

   கல் ப்  ( .அ.);; rock salt (சா.அக.);.

 மகார ப்  makāravuppu, ெப.(n.)

   கல் ப்  ( .அ.);; rock-salt (சா.அக.);.

மகாராசேயா

 
 மகாராசேயா  makārācayōki, ெப. (n.)

   பசை்சக் கற் ரம்; crude camphor (சா.அக.);.

 மகாராசேயா  makārācayōki, ெப.(n.)

   பசை்சக் க ப் ரம்; crude comphor (சா.அக.);.
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மகாரிட்டம்

 
 மகாரிட்டம் makāriṭṭam, ெப. (n.)

   மைலேவம் ; mountain neem (சா.அக.);.

 மகாரிட்டம் makāriṭṭam, ெப.(n.)

   மைலேவம் ; mountain neem (சா.அக.);.

மகா ங்கம்

 
 மகா ங்கம் makāliṅgam, ெப. (n.) 

   ஒ  மரம்; a tree-weaver bean (சா.அக.);.

மகாேலாகம்

 
 மகாேலாகம் makālōkam, ெப. (n.) 

   காகம்; crow (சா.அக.);.

மகா க்கல்

 
 மகா க்கல் makāvikkal, ெப. (n.)

    ந்த ஓைச டன் றக் ம் க்கல்; hiccupps which produces a feeling of crushing pain at the vulnerable parts 
stretches out the body in full shaking all the limbs and causes severe thirst. It accurs with a considerable force accompanied 
by a loud sound (சா.அக.);.

மகா க்கம்

 
 மகா க்கம் makāvirukkam, ெப. (n.)

   ச ரக்கள்ளி; a kind of square Spurge - cactus (சா.அக.);.

மகா ட்சா

 
 மகா டச்ா  makāviruṭcāti, ெப.(n.)

    ல் ரி; a parasite plant (சா.அக.);.

மகா ல்

 
 மகா ல் makāvil, ெப. (n.)

   ேபரா ட்  எ ம் ம ந் ச ்ெச ; a medicinal plant (சா.அக.);.

மகா னிதம்

 
 மகா னிதம் makāviṉidam, ெப. (n.)

   ேபரா ட்  எ ம் ம ந் ச ்ெச ; a medicinal plant (சா.அக.);.

மகாெவள்ைள

 
 மகாெவள்ைள makāveḷḷai, ெப. (n.)

   ப கக்கல்; a crystal stone (சா.அக.);.

மகானிலம்

 
 மகானிலம் makāṉilam, ெப. (n.)

   தகைர; plant (சா.அக.);.
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ம

 
 ம   magi,    ேதவாங் ; Jemur the Indian sloth (சா.அக.).

     [P]

ம

ம 1 magiḍittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. மக்களித் ல் ( ன்.);; to be sprained, dislocated.

   2. தைல ழாக தல் (இ.வ.);,  ப் றக் க ழ்தல்; to be over turned, to lie down in back

     [ம க்களி -→மக்களி -→மகளி -→மக  -→ம  (ெகா.உ.);]

 ம 2 magiḍi, ெப. (n.)

   பாம்பாட் ன் ஊ  ழல்வைக; a kind of hautboy used by snake- charmers.

     [ம ழ் -→ம  -→ம  -→ம .]

மனம் ம ழ்த் ம் ஓைசக் ரிய இைசக் க .

 ம 3 magiḍi, ெப. (n.)

   1. மந் ரத்தால் ெபா ைள மைறத்த ம் அதைனக் கண்ெட த்த மா ய மந் ரக்காரரிைடேய 
நிக ம் ேபாட் ; trial of magical powers between two enchanters in which one hides some treasure from the other and 
challenges him to discover it by mantras.

   2. ெவளிக்காணாமற் ைதத் ம் ைதத்தைதக் கண்ெட த் ம் ஆ ம் ைளயாட்  வைக 
( ன்.);; common play where things are hidden by one player and discovered by another.

     [ம ழ் -→ம  -→ம  -→ம . ம ழ்  க் ம் ைளயாட் .]

ம  என்ப  ேமா  எனத் ரிந்த .

ம க் ழல்

ம க் ழல் magiḍigguḻl, ெப. (n.)

ம 2 பாரக்்க;see magidi.

     [ம  +  ழல்.]

ம ெய -த்தல்

ம ெய -த்தல் magiḍiyeḍuttal,    18 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ம ல் மைறந்த ெபா ைளக் கண்ெட த்தல் ( ன்.);; to search for and discover a thing hidden in magidi.

     [ம  + எ -.]

ம ைவ – த்தல்

ம ைவ – த்தல் magiḍivaittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ெபா ைள மந் ரத்தால் மைறப் த்தல்; to hide treasure as magicians.

   2. ம  ைளயாட் ல் ஆ  க ையப் ைதத்தல்; to hide a play – thing, as players.

     [ம 2 + ைவ-.]
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ம ணன்

ம ணன் magiṇaṉ, ெப.(n.)

   1.கணவன்; husband.

     "நின் ம ணன் றைன ம்" (கந்த . மண.29);.

   2. ம தநிலத் தைலவன்; chief of an agricultural tract.

     "தைலவன் ெபயர ்ஊரன் ம ணன்" (இைற. கள .1, பக்.18);.

   3. இைறவன்; lord.

     "ம ய ரச் டாேமா  ம ணர"் (தக்கயாகப்.111);.

     [ம ழ் + நன் – ம ழ்நன் -→ம ணன்.]

ம ழ்த் ம் இயல் னன்.

ஒ.ேநா: வாழ்நன் ->வாணன்.

ம ைம

ம ைம magimai, ெப.(n.)

   ெகாங்கணவர ்என் ம் ெபயரிய த்தர;் one of the siddhars named Konganavar, the author of several Tamil 
medical works (சா.அக.);.

 ம ைம magimai, ெப. (n.)

   1. ெப ைம. greatness, grandeur, glory, majesty.

     "மங்கல ம ைம மாநகர"் ( ப் . 16);;

   2. ம ப் ர  ( ன்.);; Honour, dignity;

 respectability.

ம ரி

 
 ம ரி magiri, ெப. (n.)

   நீலஞ்ேஜா  எ ஞ் ெச ; a plant called {} (சா.அக.);.
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ம ழ்

ம ழ்1 magiḻtal,    4. ெச. . .(v.i.)

   1. அகங்களித்தல்; to joy, rejoice, exult.

     "காணின் ம ழ்ந் ள்ளம்" ( றள், 1057 );.

   2. உணரவ் ய உவைகெயய் தல்; to forget oneself out of joy.

     "உள்ளக் களித்த ம் காண ம ழ்த ம் கள் க் ல்காமத் ற் ண் " ( றள், 1281);.

   3.  தல்; to bubble up in boiling.

     'ேசா  ம ழ்ந்  வ ற ' (உ.வ.);.

     [  -→ம  -→ம ழ்.]

 ம ழ்3 magiḻ, ெப. (n.)

   1. இன்பம்; joy exhilaration, happiness.

     "ம ழ் றந் " ( றநா.20,32); 

   2.  ெவ ; intoxication from liquor.

     "ம ழ் கச ் றப்ப மயங் னள் ெகால்ேலா" (ஐங் .42);. 3. ம ;

 toddy or liquor.

     "  ம ண்பார ் றர"் ( .ெவ.2, 11);.

     [  -→ம ழ்.]

ம ழ் – தல்

ம ழ் – தல் magiḻtal,    2 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1.  ம் தல்; to wish, desire.

     "மங்கலவணி ற் தணி ம ழாள்" ( லப்.4:50);. 

   உண் தல்; to take in drink.

     "ேதறன் ம ழ்ந் " ( றநா.129);.

     [  -→ம  -→ம ழ்-.]

ம ழ்ச்

ம ழ்ச்  magiḻcci, ெப. (n.)

   1. உவைக; joy, pleasure, delight, gladness.

     "மன்னா ம ழ்ச்  ய ைடயாளரக் ணில்" (நால , 16);.

   2. ம ழ்ச் யணி ( டா.); பாரக்்க; see {}.

     [ம ழ் -→ம ழ்ச் .]

ம ழ்ச் நிைல

ம ழ்ச் நிைல magiḻccinilai, ெப. (n.)

   உள்ள ; elation of spirits.

     "மாரப்ன் மடவரற் ணரந்்த ம ழ்ச்  நிைல" ( .ெவ.10, ெபா . ல்ைலப்.1, ெகா );.

     [ம ழ்ச்  + நிைல.]

ம ழ்ச் யணி

ம ழ்ச் யணி magiḻcciyaṇi, ெப. (n.)

   ம ழ்ந்  ெசால் ைகயா ய அணிவைக ( ரேசா.அலங்.12);; figure of speech in which joy is expressed.

     [ம ழ்ச்  + அணி.]
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ம ழ்ச் ைன

ம ழ்ச் ைன magiḻcciviṉai, ெப. (n.)

   நல் ழ், நல் ைன, அறம்; religious merit, good destiny or virtue.

     "ேம ய ம ழ்ச்  ைனப் பய ண் வர"் (மணிேம.30:81);.

     [ம ழ்ச்  +  ைன.]

ம ழ்த்தாரான்

ம ழ்த்தாரான் magiḻttārāṉ, ெப.(n.)

மன்மதன் (நாம ப.58, உைர);;{},

 the Indian cupid.

     [ம ழ் + தாரன்.]

ம ழ்நன்

ம ழ்நன் magiḻnaṉ, ெப.(n.)

   1. ம ணன், 1 பாரக்்க; see {}.

     "ம ழ்நன் ம ழ்நன் பரத்தைம ேநாேவன் ேறா " (க த். 75);.

   2. ம ணன்,  2 பாரக்்க; see {}.

     "எய் ன னா ன்  ெகால்ேலா  ம ழ்நன்" (ஐங் .24);.

     [ம ழ் + நன்.]

ம ழ்

ம ழ்  magiḻvu, ெப.(n.)

ம ழ்ச்  பாரக்்க; see {}.

     "இன்ப  ம ழ்  ெமங் ம்" (ெபரிய . நாட் .31);.

     [ம ழ் -→ம ழ் .]

ம ழ ேசைவ

 
 ம ழ ேசைவ magiḻṭicēvai, ெப.(n.)

   ெசன்ைன,  ெவாற் ரச் ் வன் ேகா ல் நிக ம் ஒ  நாள்; a festival in the siva shrine of Tiru-v-{} 
of Chennai.

     [ம ழ  + ேசைவ.]

ம ழம்

ம ழம் magiḻm, ெப.(n.)

   மண ள்ள மரவைக மலர;் pointed – leaved ape-flower.

     "ேவங்ைக மராஅ ம ழம்" (பரிபா.22,7);.

     [ம ழ் -→ம ழம், மனம் ம ழ்க் ம் ந மண ள்ள மலர.்]

ம ழம்

ம ழம் 1 magiḻmbū, ெப.(n.)

ஓ  வைக; {}

 a kind of flower, minu {}.

     [P]

 ம ழம் 2 magiḻmbū, ெப.(n.)

    ைடைவ வைக; a variety of saree. 

ம ழம் ன் வ வம் ெபா த்த டைவ.

ம ழம் த்ேதன்
ழல்

 
 ம ழம் த்ேதன் ழல் magiḻmbūttēṉguḻl, ெப.(n.)

   ம ழம் ப் பணிகாரம்; a kind of cake.

     [ம ழம்  + ேதன் ழல்.]
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ம ழம் ப்பணிகா
ரம்

 
 ம ழம் ப்பணிகாரம் magiḻmbūppaṇigāram, ெப.(n.)

   பணியார வைக; a kind of cake made in imitation of {}flowers.

     [ம ழம்  + பணிகாரம்.]

ம ழமரம்

ம ழமரம் magiḻmaram, ெப.(n.)

ம ழ்3 பாரக்்க; see {}.

     [ம ழம் + மரம்.]

ம ழல

ம ழல  magiḻlagu, ெப.(n.)

   ம ழம் ைத ( வ்.இயற்.1,49);; seed of the {} tree, formerly used in astrological calculation.

     [ம ழ் + அல .]

ம ைச

ம ைச magiḻisai, ெப.(n.)

   ெசந் ைறப் பாட் ள் ஒ  வைக (யாப். .538);; a kind of centurai-p-pattu.

     [ம ழ் + இைச.]

ம ன்பரல்

 
 ம ன்பரல் magiḻiṉparal, ெப.(n.)

ம ழல  பாரக்்க; see {}.

ம ளம்

 
 ம ளம் magiḷam, ெப.(n.)

    தழ் (யாழ்.அக.);; petal.

ம ளி

ம ளி1 magiḷittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ம  பாரக்்க ( ன்.);; see magidi.

 ம ளி2 magiḷi, ெப.(n.)

   1. ம ளிக் ைர பாரக்்க; see {}

   2. ேச ; mire {}.

ம ளிக் ைர

 
 ம ளிக் ைர magiḷigārai, ெப.(n.)

    ைர வைக ( ன்.);; a species of greens.

ம ளிப்ப வம்

 
 ம ளிப்ப வம் magiḷipparuvam, ெப.(n.)

   ேசற் க் காலாக உ  சா ப க் த் த யான நிைல (நாஞ்.);; condition of wet land prepared for {} 
cultivation.

     [ம ளி + ப வம். ம ளி = ேச .]

ம னம்

 
 ம னம் magiṉam, ெப. (n.)

   ஆட் ப் பரப்  (யாழ்.அக.);; jurisdiction of kingdom.
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ம

 
 ம  maā, ெப. (n.)

ம  பாரக்்க (யாழ்.அக.);; see magi.

ம சணி

 
 ம சணி maācaṇi, ெப. (n.)

   ஐந் ைல ெநாச் ; a small tree.

ம டஞ் ட் தல்

 
 ம டஞ் ட் தல் maguḍañjūḍḍudal,  coronation.

     [ம டம் +  ட் தல்.]

ம டஞ் ழ் – தல்

ம டஞ் ழ் – தல் maguḍañjūḻtal,    2 ெச. . .(v.i.)

   1. கண்ெணாளி மங் தல்; to become dim as eye sight.

     'அவ க் க் கண் ம டஞ் ழ்ந்  ேபா ற் ' (உ.வ.);.

   2. ெச க்கால் றக்கணிப் க்  ஆளாதல்; to become regardless of others, as one elevated to a high office.

     [ம டம் +  ழ்.]

ம டம்

ம டம் maguḍam, ெப. (n.)

   1. மணி ; crown 

     "அரக்கன்றன் ம டம்" (கம்பரா. தற்ேபா.246);.

   2. தைலப்பாைக வைக ( ன்.);; head – dress, turban, cresft, tiara.

   3.  ைனவான உச் ; anything crest – like, as the ornamental top of a temple car.

   4. பல பாடல்களில் ஒேர வைக ல் வ ம் ; finishing part of stanzas in a poem, in the form of a refrain.

   5. கட் ைர த யவற் ன் தைலப் ; title, captain.

   6.  வாகமம் இ பத்ெதட்ட ள் ஒன்  ( மந்.73);; an ancient Saiva scripture, one of 28 {}, q.v.

   7. ஓைலச ் வ ன் மணி ச் க் ெகாண்ைட (யாழ்ப்.);; ornamental button of an olai book.

   8. மாதர ்காதணி வைக; a ear – ornament worn by women (J.);.

   9. மத்தளம் த யவற் ன் ளிம்  (சங்.அக.);; edge of  drums.

   10. பைற வைக (நாஞ்.);; a kind of drum

   11. ஒளிமங்கல்( ன்.);; dimness of vision, obscurity.

     'எனக் க் கண் ம டமா க் ற '(உ.வ.);.

     [ க  ( கடம்); -→ம டம்.]

ம ழ் ->ம ழம் -> ளம் -> டம் ->ம டம். ெமாட் ப் ேபான்ற ம் ய மணி .

கம் -> க  =  க் ப்ேபான்ற ைர ச் ,  க  = உச் ,  ட் ன் உச் , வாண க , தைல, உயர் . 

ம டேயாகம்

 
 ம டேயாகம் maguḍayōgam, ெப.(n.)

   ஐந்தா டத் ற் ம் பத்தா டத் ற் சனி ம் ஒன்பதா டத் ற் பஞ்சமா ப ம் இ க்க வ ம் 
நிைல (சங்.அக.);; a status, when Jupiter is situate in the fifth, Saturn in the tenth house and the lord of the fifth in the ninth 
house.

     [ம டம் + Skt.ேயாகம்]
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ம

ம  maguḍi, ெப.(n)

   1. ம 2  பாரக்்க; see magidi.

   2. ஓர ்இைசக் க ; a kind of trumpet or flute.

     "ம ன் ைள ழ்த்தனர"் (பாரத.அணி15);.

     [P]

ம மம்

 
 ம மம் magumam,    மார் ; breast, chest.

     [ம மம் -→மார் , இைல. ம மம் -→ம மம்.]

ம ரக்கா

 
 ம ரக்கா maguraggā, ெப.(n.)

   வ தைல எ ஞ்ெச ; brinjal plant (சா.அக.);.

ம லம்

 
 ம லம் magulam, ெப.(n.)

   ம ழ் ; pointed - leaved ape-flower.

ம ளம்பல்

 
 ம ளம்பல் maguḷambal, ெப.(n.)

   க ழ் ம்ைப; a species of dead nettle plant (சா.அக.);.

ம ளி

ம ளி maguḷi, ெப.(n.)

   1. ஓைச; sound, noise.

     "உ  ம ளி ற் ெபா ெடரிந் ைசக் ம் க ங் ரற் ைஞய" (அகநா:19);.

   3.எட்ப ர ் த யவற் ற்  வ ம் அரக் ேநாய் (மைலப .103);; redness, a disease affecting sesame and 
other plants.

ம ளிபாய் - தல்

ம ளிபாய் - தல் maguḷipāytal,    2 ெச. . . (v.i.) 

   நீரின்ைமயால் எள்  த ய ெச  ெகா கள் ெசந்நிறமைடதல்; to turn red for want of water, as sesame, etc.

     [ம ளி + பாய் -.]

ம லம்

 
 ம லம் maālam, ெப.(n.)

   மலரந்்த ; blossom flower.

மங்கண த்தர்

 
 மங்கண த்தர ்maṅgaṇasittar, ெப.(n.)

   ஒ  த்தர ்(அ . ந்.);; a siddhar.

மங்கம்மாள்

 
 மங்கம்மாள் maṅgammāḷ, ெப.(n.)

   ம ைர ந்  ஆண்ட நாயக்க வ  அர  ( .ெப.அக.);; queen of the {} clan who ruled {} Region from 
Madurai.
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மங்கல்

மங்கல் maṅgal, ெப.(n.)

   1. ெக ைக; decaying, fading.

   2. ஒளி ம க்கம்; dimness, obscurity, growing dim.

   3. இ ள் கலந்த ேநரம்; darkness, dusk.

   4. உளி ம ங்கல்; blunt as edge of chisel.

     [ ல் (ெபா ந்தற் க த்  ேவர)்; -→ ள் -→மள் -→மள் . மள் தல் = ஒளி ைறதல்,  ைறதல். மள்  -
→ம . ம தல் = ஒளி ைறதல். ம  -→ம ங் . ம ங்கல் = ஒளி ைறதல், ெபா வ தல், 
கவனிப் ன்  மைறந் ேபாதல், ெக தல், ம ங்  -→மங்  -→மங்கல் (ேவ.க.4:59);.]

மங்கல்யம்

 
 மங்கல்யம் maṅgalyam, ெப.(n.)

மங்க யம் பாரக்்க; see mangaliyam.

     [மங்க யம்  -→மங்கல்யம்.]

மங்கல் யம்

மங்கல் யம் maṅgalliyam, ெப.(n.)

   1. மங்க யம் பாரக்்க; see mangaliyam.

   2. சந்தனம்; sandal wood.

   3 .த ர ்(யாழ்.அக.);; curd,

   4. ெபான் (யாழ்.அக.);; gold.

   5. ெசவ் யம் (யாழ்.அக.);; red lead.

     [மங்க யம் -→மங்கல் யம்.]

மங்கலக்

மங்கலக்  maṅgalakkuḍi, ெப.(n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் கா ரிக்கைர ல் அைமந் ள்ள, தற்ேபா  மங்கலக்  என வழங் ம் 
ஊர;் the present Thirumangala-k-kudi situated on the banks of cauvery in Thanjavur Dt.

     "மா ரி ம் ெபா ல் மங்கலக் " (அப்பர ்ேதவாரம்.187, 2); (இல.ஊ.ெப.);.

     [மங்கலம் +  .]

மங்கலக்க

மங்கலக்க  maṅgalakkaruvi, ெப.(n.)

   1. ம ப் க்கத் ; razor, as used for shaving on auspicious occasions like wedding.

     "மங்கலக் க  ன் த்  வாழ்த் " ( வக.2411);.

   2. யாழ் த ய இைசக்க கள்; musical instruments, as yal, etc.

     "நங்ைக கற்  மங்கலக் க க்  "(ெப ங்.உஞ்ைஞக்.34, 171);.

     [மங்கலம் + க .]

மங்கலக் ழைம

மங்கலக் ழைம maṅgalakkiḻmai, ெப.(n.)

   ெசவ்வாய்க் ழைம; Tuesday, as the day of Mars.

     "மங்கலக் ழைம தன்னிற் ைகப்ப  ெகா த் "(யேசாதர.2, 58);

     [மங்கலம் +  ழைம.]

ெசவ்வாய்க் ேகாைள ெசவ்வண்ணமாகப் பாரத்்த  ேபாலேவ ெசம்மஞ்சள் நிறமாக ம், வடவர ்
பாரத்் ந்ததால் மஞ்சள்ேகாைள மங்கலக் ேகாளாக் , அேதேபால் ெசவ்வாய்க் ழைம மங்கலக் 

ழைமயான  ேபா ம்.
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மங்கலகரப் ல்

 
 மங்கலகரப் ல் maṅgalagarappul,    அ கம் ல்; the doob grass or harialli grass-cynodon dactylon or devil's grass 
(சா.அக.).

     [மங்கலம் -→மங்கலகரம் +  ல்.]

மங்கலகாரியம்

மங்கலகாரியம் maṅgalakāriyam, ெப.(n.)

   நற்சடங் ; festive, auspicious or joyous ceremony.

     [மங்கலம் + காரியம். மங்கல் -→மங்கலம்)

த. க மம் >வ. காரியம்.

மங்கல தம்

__,

ெப.(n.); 

மங்கலப்பாட்  பாரக்்க; see mangala-p-pattu, 

     "மங்கல தம் பாட" (கம்பரா. ைட ெகா த்த.5);.

     [மங்கலம் + Skt. தம்.]

மங்கலெகௗ கம்

 
 மங்கலெகௗ கம் maṅgalagausigam, ெப.(n.)

   அராக வைக ( ன்.);; a musical mode.

     [மங்கலம் + Skt.ெகள கம்.]

மங்கலெகௗ ைக

 
 மங்கலெகௗ ைக maṅgalagausigai, ெப.(n.)

மங்கலெகள கம் பாரக்்க ( ன்.);; see mangala-kaucigam.

     [மங்கலம் + Skt.ெகள ைக.]

மங்கலச ்ெசய் ைக

 
 மங்கலச ்ெசய் ைக maṅgalacceykai, ெப.(n.)

மங்கலகாரியம் பாரக்்க ( ன்.);; see {}.

     [மங்கலம் + ெசய்ைக.]

மங்கலசெ்ச

மங்கலசெ்ச  maṅgalacceṟu, ெப.(n.)

   மாமல்ல ரத்ைத அ த்த தா ர ்என்ற ஊரின் அ ள்ள ஊர;் name of a place near {} next to 
Mamallapuram.

     "எங்கள் ஊர ்உக்கா ரி வாய்க்கா க் த் ெதற்  மங்கசெ்ச ம்" (ெத.க.ெதா.1. கல்.42, 12);.

     [மங்கலம் + ெச .]

மங்கலசெ்சால்

மங்கலசெ்சால் maṅgalaccol, ெப.(n.)

   1. நலத்ைதக் க் ம் ெமா  ( ன்.);; auspicious word.

   2. வாழ்த்  உைர ( ன்.);; languages of benediction.

   3. ெசய் டக்ளின் த ல் வரற் ரிய ,  , உலக த ய நன்ெமா கள் (ெவண்பாப்.  தல் 
ெமா .2);; particular words or their synonyms considered auspicious to begin a poem with as tiru, {}, ulagam, etc.

     [மங்கலம் + ெசால்.]
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மங்கல த் ரம்

 
 மங்கல த் ரம் maṅgalacūttiram, ெப.(n.)

   மங்கலநாண்; twisted thread in which the {} is strung.

     [மங்கலம் +  த் ரம்.]

மங்கலத் நாள்

மங்கலத் நாள் maṅgalattirunāḷ, ெப.(n.)

   நன்னாள் (மணிேம.10:83);; holy day of festival.

     [மங்கலம் +  நாள்.]

மங்கலத் ல்

மங்கலத் ல் maṅgalattugil, ெப.(n.)

   ெவண் ல்; white cloth, as auspicious.

     "மங்கலத் ைல வாங் " ( வக. 1146);.

     [மங்கலம் +  ல்.]

மங்கல னம்

 
 மங்கல னம் maṅgaladiṉam, ெப.(n.) 

மங்கலநாள் பாரக்்க; see {}.

   த. நாள்;வ.  னம்.

     [மங்கலம் + Skt. னம்.]

மங்கல ரியம்

 
 மங்கல ரியம் maṅgalatūriyam, ெப.(n.)

மங்களஇைச பாரக்்க ( ன்.);; see {}.

     [மங்கலம் +  ரியம்.]

மங்கலந

 
 மங்கலந  maṅgalanadi, ெப.(n.)

   நன்னீ ராடற் ரிய ேபரா ; sacred or holy river.

     [மங்கலம் + Skt. ந .]

மங்கலநாண்

மங்கலநாண் maṅgalanāṇ, ெப.(n.)

   தா ச ்சர ; twisted thread in which the {} is strung.

     "நிைறெந  மங்கல நாேனா" (கம்பரா. நகர.2);.

     [மங்கலம் + நாண்.]

மஞ்சள்நிறத்த நாண்.

மங்கலநாள்

மங்கலநாள் maṅgalanāḷ,    நன்னாள்; auspicious day.

     "மங்கலநாட் கணித் த ந்தனன்" (உபேதசகா.  வ ண்ணிய.60);.

     [மங்கலம் + நாள்.]

மங்கலநானம்

 
 மங்கலநானம் maṅgalanāṉam, ெப.(n.)

மங்களநீராடல் பாரக்்க; see {}.

     [மங்கலம் + Skt.ஸ்நானம்.]
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மங்கலநீராடல்

 
 மங்கலநீராடல் maṅgalanīrāṭal, ெப.(n.)

   நற்ெசயல் ெதாடங் ம் ேபா  ெசய் ம் நீராட்டம்; bath at the commencement of an auspicious ceremony.

     [மங்கலம் + நீராடல்.]

மங்கலப்பத் ரி
ைக

 
 மங்கலப்பத் ரிைக maṅgalappattirigai, ெப.(n.)

    மணவைழப்  ( ன்.);; marriage invitation.

     [மங்கலம் + Skt.பத் ரிைக.]

மங்கலப்பாட்

 
 மங்கலப்பாட்  maṅgalappāṭṭu, ெப.(n.)

   நன்னாளில் பா ம் பாடல்; music on auspicious occasions.

     [மங்கலம் + பாட் .]

மங்கலப்பாடகர்

 
 மங்கலப்பாடகர ்maṅgalappāṭagar, ெப.(n.)

   அரசர ் த யவைரப் கழ்ேவார ்( ன்.);; bards, encomiasts. [மங்கலம் + பாடகர.்]

மங்கலப் ரைத

 
 மங்கலப் ரைத maṅgalappiradai, ெப.(n.)

   மஞ்சள் (சங்.அக.);; turmeric (சா.அக.);.

மங்கலப் டன்

மங்கலப் டன் maṅgalappuruḍaṉ, ெப.(n.)

   1. மங்கல ெசயல்செ்சய்யத் த  ள்ளவன் ( ன்..);; the proper man to perform or conduct a ceremony or to 
communicate good tidings, as a married man.

   2. எப்ெபா ம் நலந் ய்ப்ேபான் (இ.வ.);; a man who is ever happy.

     [மங்கலம் + Skt.  ட(ஷ);ன்.]

மங்கலப்ேபரிைக

 
 மங்கலப்ேபரிைக maṅgalappērigai, ெப.(n.)

   மங்கல காலங்களில் ழக் ம் ரசம் ( ன்.);; drum beaten an auspicious occasions.

     [மங்கலம் + ேபரிைக.]

மங்கலப்ெபா த்த
ம்

மங்கலப்ெபா த்தம் maṅgalapporuttam, ெப.(n)

   ெசய் ண் தன் ெமா ப் ெபா த்தம் பத்த ள் தன் ெமா டத்  மங்கலச ்ெசால் நிற்ப  
(ெவண்பாப்.  தன்ெமா .2);; rule of propriety by which a mangala-c-col is used at the commencement of a poem, one 
of ten {}.

     [மங்கலம் + ெபா த்தம்.]

மங்கலபத் ரம்

 
 மங்கலபத் ரம் maṅgalabattiram, ெப.(n.)

     த ய மங்கலச ்ெசாற்களால் ெதாடங்கப்ப வ ம், தைலவ ம் பணியாள ம் உடன்பட் ச ்
ெசய்  ெகாள்வ மான ஒப்பந்த ஆவணம்; document indicating an agreement between master and servant 
embodying the terms of the contract of service, which begins with holy words like tiru, etc.

     [மங்கல + Skt. பத் ரம்.]
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மங்கலம்

மங்கலம்1 maṅgalam, ெப.(n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் மழநாட் ல் இ ந்த ஒ ர;் a village in Mazha nadu in Thanjavur Dt.

     "மங்கலமான  மங்கலமா ய வாழ் ர"் (ெபரிய .30, 7);.

 மங்கலம்2 maṅgalam, ெப.(n.)

   1. நலமான தன்ைம; auspiciousness, propitiousness.

     " ழ னாைள மங்கலக் க ப் ச ்ேசரத்் " ( வக.488);, 2. ஆக்கம்;

 achievement. means of accomplishment, good fortune.

     " ண்ேவண் ன் ேவறாதன் மங்கலம் ேவந்தரக்் " ( .ெவ. 9, 10);.

   3. ெபா ; splendour. 

     "மணக்ேகால மங்கலம்யாம் பாட" ( .ெவ.9,22);.

   4. நற்ெசயல் ( ங்.);; good deed according to the sastras.

   5. நன்ைம; goodness, honour.

     "மங்கலெமன்ப மைனமாட் " ( றள், 60);.

   6.  மணம்; marriage.

     "மங்கல வாழ்த் ப் பாட ம்" ( லப்.ப .63);.

   7. தா ; marriage badge.

மங்கலம்ப னா

மங்கலம்ப னா  maṅgalambadiṉāṟu, ெப.(n.)

   எண் வைக மங்கலத்ேதா  வாள்,  ைட, ஆலவட்டம், சங்கம், த ,  , அர யலா , ஓமா ைக 
ெயன்ற எட் ஞ் ேசரந்்த ப னா  வைகயான எ கள் (ெப ங். இலாவண, 5, 26, அ ம்.);; the sixteen 
auspicious paraphernalia, including, sword, umberlla, fan, conch, seat, the head ornament {}, royal discus and pots 
containing fragrant drugs along with {}.

     [மங்கலம் + ப னா .]

மங்கலமகளிர்

மங்கலமகளிர ்maṅgalamagaḷir, ெப.(n.)

மங்கலமங்ைகயர ்பாரக்்க; see {}.

     "மங்கல மகளிெரா  மாைல ட் " ( றநா.332);.

     [மங்கலம் + மகளிர.்]

மங்கலமங்ைகயர்

மங்கலமங்ைகயர ்maṅgalamaṅgaiyar, ெப.(n.)

   வாழ்வர கள்; women under coverture.

     "மங்கல மங்ைகயராய் மன்னவர ்கன்னியராய்" (ெப ந்ெதா.969);.

     [மங்கலம் + மங்ைகயர.்]

மங்கலமடந்ைத

மங்கலமடந்ைத maṅgalamaḍandai, ெப.(n.)

   1. வாழ்வர ; married woman, an auspicious.

   2. மங்கலாேத  பாரக்்க; see {}.

     "மங்கல மடந்ைத ேகாட்டத் " ( லப்.30:53);.

     [மங்கலம் + மடந்ைத.]

மங்கலமர

மங்கலமர  maṅgalamarabu, ெப.(n.)

மங்கல வழக்  பாரக்்க (நன்.266, ம ைல.);: see {}.

     [மங்கலம் + மர .]
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மங்கலமாந்தர்

மங்கலமாந்தர ்maṅgalamāndar, ெப.(n.)

   மங்கல காரியங்கைளச ்ெசய்ேவார ்(ெபரிய .  ரத்் .39);; those who perform auspicious rites, as in a 
coronation.

     [மங்கலம் + மாந்தர.்]

மங்கல ர்த்தம்

 
 மங்கல ரத்்தம் maṅgalamuārttam, ெப.(n.)

மங்கல த்தம் பாரக்்க: see {}.

     [மங்கலம் +  ரத்்தம்.  த்தம் -→ ரத்்தம்.]

மங்கல ர

மங்கல ர  maṅgalamurasu, ெப.(n.)

மங்கலப்ேபரிைக பாரக்்க; see {}

     "மங்கல ர ன மைழ னாரத்்தன" (கம்பரா. க மண.41);.

     [மங்கலம் +  ர .]

மங்கல வம்

மங்கல வம் maṅgalamuḻuvam, ெப.(n.)

மங்கலப்ேபரிைக பாரக்்க; see {}.

     "மங்கல ழவம் ம்ம" (பாரத.  ெரளப  மாைல.18);.

     [மங்கலம் +  ழவம்.]

மங்கல க்

 
 மங்கல க்  maṅgalamuḻukku, ெப.(n.)

   நற்ெசயற் ெறாடங் ன் ெசய் ம் நீராட் ; bath at the commencement of an auspicious ceremony.

     [மங்கலம் +  க் .]

மங்கல த்தம்

 
 மங்கல த்தம் maṅgalamuḻuttam, ெப.(n.)

   நல்ேலாைர; auspicious hour.

     [மங்கலம் +  த்தம்.]

மங்கலெமா

மங்கலெமா  maṅgalamoḻi, ெப.(n.)

மங்கலசெ்சால் பாரக்்க; see mangala-c-col.

     "மங்கல ெமா ம், ைவஇய ெமா ம்" (ெதால்.ெபா ள்.244);.

     [மங்கலம் + ெமா .]

மங்கலவண்ணம்

மங்கலவண்ணம் maṅgalavaṇṇam, ெப.(n)

மங்கலக் யான ெவண்ைமநிறம், 

 whiteness, as the auspicious colour.

     "மங்கல வண்ணமா ய ெவள்ளணி ம் அணிந் " (ெதால்.ெபா ள்.91 உைர);.

     [மங்கலம் + வண்ணம்.]
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மங்கலவணி

மங்கலவணி maṅgalavaṇi, ெப.(n.)

   1.  மங்க யம்; marriage badge.

     "அக ண் மங்கலவணி ெய ந் " ( லப். 1:47, அ ம்.);.

   2. இயற்ைகயழ ; natural charm or beauty.

     "ம ன் மங்கல வணிேய யன் ம்" ( லப்.2:63);,

   3. மங்கலக் யாக அணி ம் ெவள்ளணி; white cloth or ornament, as worn at a wedding.

     "மங்கல வணி னர"் ( வக.603);.

     [மங்கலம் + அணி.]

மங்கலவரிைக

 
 மங்கலவரிைக maṅgalavarigai, ெப.(n.)

   ஒ வ க் ண்டா ம் நன்ைமகைளக் ப்பதாகக் க தப்ப ம் உள்ளங்ைக வரிைக 
( வா . ற.);; a kind of distinctive line on the palm of the hand, believed to indicate one's fortune.

     [மங்கலம் -→மங்களம் + Skt. வரிைக.]

மங்கலவழக்

மங்கலவழக்  maṅgalavaḻkku, ெப.(n.)

   த வழக்  ன்ற ள் மங்கலம் அல்லாதைத மங்கலமாகக் ம் வழக்  (நன்.267, 
உைர.);; euphemism, usage of an auspicious word to denote an inauspicious thing one of three {}, q.v.

     [மங்கலம் + வழக் .]

ஒ வர ் ன் ம் ேபா , அவைர ஆற் த் ேதற் வ ம் அவெரா  தா ம் ேசரந்்  ன் வ ம், 
உயரந்்ேதார ்இயல் . கண்ணன்ன ேகளிைர இழப்ப ம், எரி ேபான்ற வ ைமயால் வா வ ம் 
ெப ந் ன்பமாம். அத் ன்பங்கைள அவற் ற் ரிய ெசால்லாற் ப் ம் அவற்றால் 

ன் ேவாரக்் த் ன்பம் ெப ெமன்  க , இன்ப ம் நன்ைம ம் க் ம் ெசாற்களால் 
அவற்ைறக் த்  வந்தனர ்பண்ைட ேமேலார.் இதைன மங்கல வழக் ெகன்பர ்இலக்கணவா ரியர.்

ெசத்தாைனத் ஞ் னான் என் ம், சாைவப் ெப ம்  என் ம்,  காடை்ட நன்கா  என் ம், 
தா ய தைலத் தா  ெப ற்  என் ம் வ ைமைய நிரப்  என் ம், வ ைமப் பாடை்ட நல் ரத்ல் 
என் ம் வ  மங்கல வழக்காம்.

ஞ் தல்- ங் தல். நிரப் -நிைற , நல் ரத்ல்-நன்ைம தல். இனி, சா க் ேக வான 
நச் ரிகைள ம் மங்கலச ்ெசால்லாற் ப்ப  வழக்கம். எ- : நல்ல பாம்  (ெசால்.112);.

மங்கலவள்ைள

 
 மங்கலவள்ைள maṅgalavaḷḷai, ெப.(n.)

   உயர் ல மங்ைகைய ஒன்ப  ெவண்பா ல் வ ப் றப் பா ம் ற் லக் யம் ( ரபந்தம்); 
(இலக். .);; a poem about a lady of noble birth, in nine {}.

     [மங்கலம் + வள்ைள.]

மங்கலவாச் யம்

 
 மங்கலவாச் யம் maṅgalavācciyam, ெப.(n.)

   நற்காலங்களில் இைசக்கப்ப ம் இைசக்க ; musical instruments played on auspicious occasion, usually 
nathasvaram and co-instruments colloq.

     [மங்கலம் -→மங்களம் + வாச் யம் (வாத் யம் -→வாச் யம்);.]

மங்கலவார்த்ைத

மங்கலவாரத்்ைத maṅgalavārttai, ெப.(n.)

   1. நன்ெமா ; auspicous language.

   2. நற் ெசய் ; good news.

   3. மங்கலசெ்சால் பாரக்்க;  see mangala-c-col.

     [மங்கலம் +  Skt.வாரத்்ைத.]
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மங்கலவாரம்

மங்கலவாரம் maṅgalavāram, ெப.(n.)

   1. நல்லநாள்; auspicious day as Monday or Wednesday or a day when there is a favourable configuration of the planets.

   2. மங்களவாரம் பாரக்்க; see {}.

     [மங்கலம் + Skt.வாரம்.]

மங்கலவாழ்த்

 
 மங்கலவாழ்த்  maṅgalavāḻttu, ெப.(n.)

    ற் லக் யத் ன் த ல் அல்ல  இ ற் ெசய்யப்ப ம் வ த் ; salutation, praise, especially in the 
opening or the conclusion of a poem.

     [மங்கலம் + வாழ்த் .]

மங்கல ைனஞன்

மங்கல ைனஞன் maṅgalaviṉaiñaṉ, ெப.(n.)

   1.  த் ேவான்; barber, as doing auspicous work.

   2. மங்கலப் டன் பாரக்்க ( ன்.);; see {}.

     [மங்கலம் +  ைனஞன்.]

மங்கலெவள்ைள

மங்கலெவள்ைள maṅgalaveḷḷai, ெப.(n.)

   1.  ற் லக் யம் ெதான் ற்றாற ள்' சந்த ம் ெவண்பா ம் ர ய ஒன்ப  பாடல்களாேல ம், 
க ெவண்பா ஒன் னாேல ம், ஒன்ப  ெவண்பாக்களினாேல ம், ஒன்ப  சந்தங்களினாேல ம் 
உயர் ப் றந்த கற் ைட மடந்ைதையப் கழ்ந் பா ம் ற் லக் யம் (பன்னி பா. 300–302);; poem 
on a chaste or continent lady of noble birth in nine mixed {} of {}, and vaguppu metre or one {} or nine stanzas either in {} or 
vaguppu metre, one of 96 pirapanthams, q.v.

   2. சந்தனக் ழம் ; sandal paste, as used an auspicious occasions.

     "மங்கல ெவள்ைள வ த் " ( வக.1477);.

     [மங்கலம் + ெவள்ைள.]

மங்கலேவைள

 
 மங்கலேவைள maṅgalavēḷai, ெப.(n.)

மங்கல த்தம் பாரக்்க ( ன்.);; see {}.

     [மங்கலம் + ேவைள.]

மங்கலன்

மங்கலன் maṅgalaṉ, ெப.(n.)

   1. ெசவ்வாய்; the planet Mars.

   2. மங்க யன் ( ன்); பாரக்்க; see {}

மங்கலாேத

மங்கலாேத  maṅgalātēvi, ெப.(n.)

   ஒ  ெபண் ெதய்வம் ( லப்.30:53, அ ம்.);; celestial rymph.

     [மங்கலம் + ேத .]

மங்க

மங்க 1 maṅgali, ெப.(n.)

   இல்லத்தர ; married woman, as wearing the {}.

     [மங்கலம் -→மங்க .]

 மங்க 2 maṅgali, ெப.(n.)

மங்க யன் பாரக்்க ( ன்.);; see {}.

     [மங்கலம் -→மங்க  -→மங்க யன்.]
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மங்க யக்காரி

மங்க யக்காரி maṅgaliyakkāri, ெப.(n.)

   1. மங்க  பாரக்்க; see {}.

   2. மைன ; wife.

     [மங்கலம் -→மங்க யம் + காரி. காரி - உைடைம த்த ெபண்பா .]

மங்க யகம்

 
 மங்க யகம் maṅgaliyagam, ெப.(n.)

     கடைல வைக (யாழ்.அக.);; small bengal gram.

மங்க ய த் ரம்

மங்க ய த் ரம் maṅgaliyacūttiram, ெப.(n.)

மங்கல த் ரம் பாரக்்க; see {}.

     "மங்க ய த் ரத்ைத யணிந்த மகளி டேன" ( றநா. 127, உைர);.

     [மங்கலம் -→மங்க யம் +   த் ரம்.]

மங்க யப் சை்ச

 
 மங்க யப் சை்ச maṅgaliyappiccai, ெப.(n.)

   கணவ ைரக் காக் மா  மைன  இரந்  ேகடை்க ெகா.வ.); wife's prayer to save her husband's life when 
he is in dying bed begging for preservation of her tali.

     [மங்கலம் -→மங்க  -→மங்க யம் +  சை்ச]

மங்க யப்ெபண்
கள்

மங்க யப்ெபண் கள் maṅgaliyappeṇṭugaḷ, ெப.(n.)

   1. வாழ்வர களாய் இறந்தவ ம் அவரவர ் ம்பத் னரால் ெதய்வமாகக் 
ெகாண்டாடப்ப ேவா மா ய ெபண் ர;் woman who died during the lifetime of their husbands and are worshiped 
as deities of their families.

   2. வாழ்வர களாய் இறந்த மகளிர ்ெபா ட் ச ்ெசய் ம் சடங் ; a feast in honour of {}.

     [மங்கலம் -→மங்க யம் + ெபண் கள்.]

மங்க யப்ெபா த்
தம்

 
 மங்க யப்ெபா த்தம் maṅgaliyapporuttam, ெப.(n.)

   மணப் ெபா த்தம்; an agreement of horoscopes of the bride and the bridegroom regarding 'rajju' i.e. safety of {} 
(astrol);.

     [மங்கலம் -→மங்க யம் + ெபா த்தம்.]

மங்க யம்

 
 மங்க யம் maṅgaliyam, ெப.(n.)

    மணத் ற் கட்டப்ப ந் தா ;   {}; wedding badge.

     [மங்கலம் -→மங்க  -→மங்க யம்.]

மங்க யவ

 
 மங்க யவ  maṅgaliyavadi, ெப..(n.) 

   வாழ்வர ; a married woman.

     [மங்கல் -→மங்க  -→மங்க யவ .]

மங்க யன்

 
 மங்க யன் maṅgaliyaṉ, ெப.(n.)

     த் ேவான்; barber.

     [மங்கல் -→மங்க  -→மங்க யன்.]
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மங்கைல

மங்கைல1 maṅgalai, ெப.(n.)

   ம த் வத் ல் ன்னாளில் றந் ந்த ம த் வ மங்ைக; nick name of a lady who experted herself in 
maternity cases ( .ெப.அக.);.

 மங்கைல2 maṅgalai, ெப.(n.)

   1. கணவேனா  வாழ்பவள்; married woman.

   2.  மகள்; Tirumagal.

   3. மைலமகள்; Malaimagal

   4. ெகாற்றைவ;{}.

     [மங்கலம் -→மங்கைல.]

 மங்கைல3 maṅgalai, ெப.(n.)

     த் ேவார ் லப்ெபண் (அம்பட்டச் ); ( ன்.);; woman of the barber caste.

     [மங்க யன் (ஆ.பா.); -→மங்கைல (ெப.பா.);.]

மங்கள தம்

 
 மங்கள தம் maṅgaḷaātam, ெப.(n.)

மங்கல தம் பாரக்்க ( ன்.);; see {}.

     [மங்கலம் -→மங்களம் + Skt. தம்.]

மங்களப்பாடகர்

 
 மங்களப்பாடகர ்maṅgaḷappāṭagar, ெப.(n.)

மங்கலபாடகர ்பாரக்்க ( ன்.);; see {}.

     [மங்கலம் -→மங்களம் + பாடகர.்]

மங்களப்பாடவர்

 
 மங்களப்பாடவர ்maṅgaḷappāṭavar, ெப.(n.)

மங்கலபாடகர ்பாரக்்க ( ன்.); see {}.

     [மங்கலம் -→மங்களம் + பாடவர.் பாடகர ்-→பாடவர.்]

மங்களம்

 
 மங்களம் maṅgaḷam, ெப.(n.)

மங்கலம் பாரக்்க; see {}.

     [மங்கலம் -→மங்களம்.]

மங்களர்
மங்களர ்maṅgaḷar, ெப.(n.)

    த்த ள் ஒ வர ்(மணிேம.பக்.369);; a Buddha.

மங்களேரைக

 
 மங்களேரைக maṅgaḷarēkai, ெப.(n.)

மங்கலவரிைக பாரக்்க; see {}.

     [மங்கலம் -→மங்களம் + Skt. ேரைக. வரிைக -→ேரைக.]
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மங்களவாத் யம்

 
 மங்களவாத் யம் maṅgaḷavāttiyam, ெப.(n.)

மங்கலவாச் யம் பாரக்்க; see {}.

     [மங்கலம் -→மங்களம் + வாத் யம் (வாத் யம் -→வாச் யம்);.]

மங்களவாரநாள்

மங்களவாரநாள் maṅgaḷavāranāḷ, ெப.(n.)

   ெசவ்வாய்க் ழைம; Tuesday. 

சகாத்தம் 1668 இ ல் ேமற்ெசல்லா நின்ற அஷ்ெசய ைத  மங்கள வாற னாள் சனஷத் ரத் ல் 
(த.மரா.ெசப்.50, 17-41.);

மங்களவாரம்

 
 மங்களவாரம் maṅgaḷavāram, ெப.(n.)

மங்கலவாரம் பாரக்்க; see {}.

     [மங்கலவாரம் -→மங்களவாரம்.]

மங்களன்

 
 மங்களன் maṅgaḷaṉ, ெப.(n.)

மங்கலன் பாரக்்க; see {}.

     [மங்கலன் -→மங்களன்.]

மங்களாசரைண

மங்களாசரைண maṅgaḷācaraṇai, ெப.(n.)

   வாழ்த் , வணக்கம், வத்  நிரத்்ேதசம் என்ற ப்ப ைடய ன் கம்; prefatory verse to a book or 
poem, of which there are three kinds viz. {}

     "வாய்த்த ன் கத் ைரக்  மங்களாசரைண வாழ்த்  வணக்ெகா  வத் நிரத் ்ேதச ன்  
(ேவதா. .8);.

மங்களாசாரம்

மங்களாசாரம் maṅgaḷācāram, ெப.(n.)

மங்கலவாழ்த்  பாரக்்க; see {}.

     "மங்களாசார ரம்ெப  ேதவேமா லக்கணத் ல்" ( ரேபாத.11, 4);.

மங்களாரத்

மங்களாரத்  maṅgaḷāratti, ெப.(n.)

மங்களாலத்  பாரக்்க; see {}.

     [மங்கலம் -→மங்களம் + ஆரத் . ஆலத்  – ஆரத் .]

 மங்களாரத்  maṅgaḷāratti, ெப. (n.)

   1. கட க் ச ் ழற் ெய க் ம் க ப் ர ஆரத் ; waving of camphor before a deity.

   2. மங்கலகாலங்களில் மஞ்சணீர ் ற் ைக; ceremony of waving turmeric water in a dish on auspicious occasions.

     [Skt. {}+arathi → த. மங்களாரத் .]

மங்களாலத்

மங்களாலத்  maṅgaḷālatti, ெப.(n.)

   1. கட க் ச ் ழற் ெய க் ம் க ப் ர ஆரத் ; waving of camphor before deity.

     "மங்களாலத் யான டேன வட் ேல ப்ப க்கத்ைத கந் " (ேகா ெலா.59);.

   2. நற்காலங்களில் மஞ்சணீர ் ற் ைக; ceremony of waving turmeric water in a dish, an auspicious occasion.

     [மங்கலம் -→மங்களம் + ஆலத் . ஆல் + ஆற்  - ஆலாற்  -→ஆலாத்  -→ஆலாத் . இனி, ஆலாத்  -
→ஆராத்  -→ஆரத்  என் மாம். ஆலாற் தல் =  ற்றச ்ெசய்தல். ஆலத்  பாரக்்க.]

மங்களான்
மங்களான் maṅgaḷāṉ, ெப.(n.)

    ைரச ்சா  வைக (அ வசா.151);; a bread of horse.
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மங்களியம்

மங்களியம் maṅgaḷiyam, ெப.(n.)

   1. அரச மரம்; a tree.

   2. பாைல மரம்; palai tree (சா.அக.);.

மங்க ேரா

 
 மங்க ேரா  maṅgaḷūrōṭu, ெப.(n.)

   ஒ  வைகத் தட்ேடா ; Calicut tiles as from mangalore.

     [மங்க ர ்+ ஒ .]

மங்க ர ்எ ம் ஊரின் ெபயரினால் அைமந்த ஒ .

மங்கைள

மங்கைள maṅgaḷai, ெப.(n.)

   1. மங்கைல1 பாரக்்க; see {}.

     "மைலமக ளி ைள மங்கைள மண்டப ைழத் " (காஞ் ப் . மாசாத்,35);.

   2. ப வ நிைலக ள் ஒன்  ( ன்.);; a period of human life.

   3. ேயா னி ைச ெலான்  (யாழ்.அக.);; a direction in {}.

     [மங்கைல -→மங்கைள.]

மங்கனிறம்

 
 மங்கனிறம் maṅgaṉiṟam, ெப.(n.)

   மங் ன நிறம்; dim or dingy colour.

     [மங்கல் + நிறம்.]

மங்காைமகாத்தா
ன்

மங்காைமகாத்தான் maṅgāmaikāttāṉ, ெப.(n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy,

     " ரிய லழ யவாணன் மங்காைம காத்தான்" (பறாைள. பள் .24);.

மங்காரெநய்

 
 மங்காரெநய் maṅgāraney, ெப.(n.)

    றா ன் ெநய்; shark lever oil (சா.அக.);.

     [மங்காரம் + ெநய்.]

மங்காரம்

 
 மங்காரம் maṅgāram, ெப.(n.)

    றா ன்; shark (சா.அக.);.

     [P]

மங் ணி

மங் ணி maṅgiṇi, ெப.(n.)

   1. மந்த அ ள்ளவ-ன்-ள்; extremely dull person.

   2. பயனற்றவ-ன்-ள் ( ன்.);; mean, worthless person.

     [மங்  -→மங் ணி.]

மங் லம்

 
 மங் லம் maṅgilam, ெப.(n.)

   காட் த்  (யாழ்.அக.);; forest fire.
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மங்

மங் 1 maṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1  ைறதல்; to grow less, to diminish.

     "தாக மங் த ன்ைமயால்" ( நாயக .80, 94);.

   2. ஒளி மங் தல்; to become dim, as light or eye-sight.

   3. நிறங் ன் தல்; to grow pale, to loose lustre.

   4. ெப ைம ைறதல்; to be obscured, as splendour, glory, fame, to fade, as beauty, to decline in prosperity, as a 
religion, to be reduced in circumstance, power or authority.

   5. வாட்ட தல்; to be deprived of freshness, as the countenance, power or authority.

   6. ெக தல்; to decay, to be ruined.

     " ைனத் ெதவ்ெவ ம் ேபர ்மங்க" ( ற்.19);.

   7. சாதல்; to die, perish.

     "மங்  ற்ப த்  ழல் வல் டரில்" ( ப்ேபா. சந்.மட் த்.7);.

     [ ல் (ெபா ந்தற் க த்  ேவர)்; -→ ள் -→மள் -→மள் . மள் தல் = ஒளி ைறதல்,  ைறதல். மள்  -
→ம . ம தல் = ஒளி ைறதல். ம  -→ம ங் . ம ங் தல் = ஒளி ன் தல், ெபா வ தல், 
ெக தல், ம ங்  -→மங்  (ேவ.க.4:59);.]

 மங் 2 maṅgu, ெப.(n.)

   1. ேக ; ruin, loss.

   2. வங்  ( ன்.);; black spots on the face.

மங் ங்காலம்

 
 மங் ங்காலம் maṅguṅgālam, ெப.(n.)

    ைமக் காலம்; time of dearth or adversity, unpropitious season. 

     " மங் ங் காலத் ற்  மா; ெபாங் ங் காலத் ற் ப் ளி" (பழ);.

     [மங் ம் + காலம்.]

மா யாகக் காய்ப் ன் அந்த ஆண்  மைழ ைறந்  வறட்  ஏற்ப ம் என்ப ம் ளி யாகக் 
காய்ப் ன் மைழ ந்  வளைம ம் என்ப ம் ெபா வான மக்கள் நம் க்ைக.

மங் சனி

 
 மங் சனி maṅgusaṉi, ெப.(n.)

மங் ேநாய் கன் பாரக்்க; see {}.

     [மங்  + Skt.சனி. சனி = ேநாய் கன்.]

 Skt. சனி >த. காரி.

மங் ேநாய் கன்

மங் ேநாய் கன் maṅgunōymugaṉ, ெப.(n.)

   ஒ வ ைடய வாழ்நாளில் த ல் வந்  ைம ெசய் ம் ஏழைரயாண் க் காரி; the first period of 7 1/2 
years when saturn abides in the 12th, 1st and 2nd house from a person's cantira-{}. indicating mis-fortunes.
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மங் ல்

மங் ல் maṅgul, ெப.(n.)

   1. ஒளிக் ைற ; dim.

   2. கண் ெதரியாதவா  ைறந்த  பனி;  fog.

     "மங் ல் மனங்கவர" ( .ெவ.9, 45);.

   3. இ ட் ; darkness.

     "மங் ல் மாப் ைக' ( றநா.4, 103);.

   4. இர  ( வா.);; night.

   5. இ ண்ட ல்; cloud.

     "மங் ேறாய் மணிமாட..... ெந " (ேதவா. 41, 7);.

   6. கரிய வானம்; sky.

     "மங் ல்வாய் ளக்  மண்டலேம" ( க்ேகா. 177);.

   7. வான ெவளிப் பக்கமா ய ைச; direction, point of the compass.

     " யன்மங்  னைற ெபாங்க" (க த். 105, 25);.

     [மங்  -→மங் ல்.]

மங் ல்வாணி

மங் ல்வாணி maṅgulvāṇi, ெப.(n.)

   வான் ரல்; voice from the heaven.

     "மங் ல் வாணி த்த மட ம ேல" (அ ண ரி . அ ந்தவ. 162);

     [மங் ல் + வாணி.]

வானி ->வாணி. வானத் ந்  வ ம் ரல்.

மங் லம்

மங் லம் maṅgulam, ெப.(n.)

   1. ம க்கம்; cloudiness, murkiness, obscuration.

   2. கலக்கம்; perturbation, confusion of mind.

   3.  கவாட்டம்; gloominess, gravity of countanance.

   4. பாரை்வ மந்தம்; dullness of the eye, dimness of sight,

   5. ஐயம்; uncertainty, doubtfulness.

   6. நிறக் ைற ; Indistinctness, obscureness, paleness, as of a colour.

     [மங்  -→மங் ல் -→மங் லம்.]

மங்

மங்  maṅguli, ெப.(n.)

   இந் ரன்; Indran. as the Lord of the clouds.

     "அ ரத்ங்  கைடந்தவ னஞ்ச மங் " ( ப் :559);.

     [மங் ல் -→மங் .]

மங் ளம்

 
 மங் ளம் maṅguḷam, ெப.(n.)

மங் லம் பாரக்்க; see {}.
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மங்ைக

மங்ைக maṅgai, ெப.(n.)

   1. ெபண்; woman. 

வா ைழ மடமங்ைகயர ்( றநா.11);.

   2. 12  தல் 13 வய  வைர உள்ள ெபண்; a girl between 12 and 13 years.

     "ெமாய் ெகாண்ட மங்ைக டங்கடவா மாண் னாள்" (ப ெனா.  க்ைகலாய. உலா.100);.

   3. கற்றாைழ ( டா.);; aloe,

   4. மங்கலம் பாரக்்க; see {}. 

வரமங்ைக, வர ண மங்ைக.

   5. இதளியம் (சங்.அக.);; mercury,

   6. ெபண் ப வங்க ெலான் ; one of the feminine stage. 

மங்ைகப் ப வத்தாள் (உ.வ.);.

     "நாளல்லா நாள் த்த நன்மல ம் ேபா ேம ஆளில்லா மங்ைகக் கழ " ( ைர, 3);.

     [ம ங்  -→மங்  -→மங்ைக]

மணப் ப வத் ற் ரியவர ்ப னாறாடை்டப் ப வத்தா ம் பன்னீராடை்டப் ப வத்தா ம் என்  
அகப்ெபா ளிலக்கண ம் மாகவானிகர ்வண்ைக மாநாய்கண் லக்ெகாம்பர ்ஈைகவான் 
ெகா யன்னாள் ஈராறாண் டகைவயாள் ( லப். மங்கல.23); என்  இளங்ேகாவ க ம் தைல ம், 
பன்னீராடை்டப் ப வத்தார ்மங்ைக

ெயனப்ப தைல ம் ேநாக் க.

மங்ைகபங்கன்

மங்ைகபங்கன் maṅgaibaṅgaṉ, ெப.(n.)

மங்ைகபாகன் பாரக்்க; see {}.

     " மங்ைகபங்கைன மா லா மணிைய" (ேதவா. 549, 5);.

     [மங்ைக + பங்கன்.]

மங்ைகபங்காளன்

 
 மங்ைகபங்காளன் maṅgaibaṅgāḷaṉ, ெப.(n.)

மங்ைகபாகன் பாரக்்க ( ன்.);; see {}.

     [மங்ைக + பங்காளன்.]

மங்ைகபாகன்

மங்ைகபாகன் maṅgaipākaṉ, ெப.(n.)

    வ வ வங்க ெளான் ; a form of {} half male and half female.

     "மங்ைக பாகைன ேநாக் " (கம்பரா.அக ைக.50);.

     [மங்கலம் + பாகன்.]

மங்ைக

 
 மங்ைக  maṅgaimūli, ெப.(n.)

   ெவள்ைள நா ; a white species of the plant Indian burr (சா.அக.);.

மங்ைகயக்கண்ணி

 
 மங்ைகயக்கண்ணி maṅgaiyakkaṇṇi, ெப.(n.)

   கற் ரவல் ; country borage (சா.அக.);.
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மங்ைகயரக்்கர

மங்ைகயரக்்கர  maṅgaiyarkkarasi, ெப.(n.)

   1. ெபண்களிற் றந்தவள்; the best woman,

   2. ெபண்ைமக் ணங்கள் நிைறந்தவள்; the woman who passess all femine qualities.

     [மங்ைகயரக்்  + அர .]

மங்ைகயரக்்கர
யார்

மங்ைகயரக்்கர யார ்maṅgaiyarkkarasiyār, ெப.(n.)

   நாயன்மார ்அ பத்  வ ள் நின்ற ர ்ெந மாற ைடய ேத யாரா ய வன யார;் the queen of 
the {} king {} a cononized {} saint, one of 63.

     [மங்ைகயரக்்  + அர யார.்]

மங்ைகயர்ேகான்

மங்ைகயரே்கான் maṅgaiyarāṉ, ெப.(n.)

    ங்ைகயாழ்வார;் a {} saint.

     "மங்ைகயரே்கான்.... அவதரித்த காரத்் ைக நாள்" (உபேதசரத்.9);.

     [மங்  -→மங்ைக -→மங்ைகயர ்+ ேகான்.]

மங்கஞ்சம்பா

மங்கஞ்சம்பா maṅgañjambā, ெப.(n.)

   ஏ  மாதத் ற் ப ராகக் ய சம்பா ெநல்வைக ( வசா..2);; a kind of campa paddy, maturing in seven 
months.

மங் நார்

 
 மங் நார ்maṅgunār, ெப.(n.)

   மக்  உலரந்்த நார;் fibre of plants, dry and decayed.

     [மக்  -→மங்  + நார.்]

மசச்ங்கள்

 
 மசச்ங்கள் maccaṅgaḷ, ெப.(n.)

   இலாஞ்சன ேராகம்; moles (சா.அக.);.

மசச்ங்ெகால்

 
 மசச்ங்ெகால்  maccaṅgolli, ெப.(n.)

    ைக ைல; tobacco (சா.அக.);

மசச்சல்

 
 மசச்சல்  massasalli, ெப.(n.)

    ன் எ ம் ; fish bone (சா.அக.);.

மசச்த் ன்கசச்ம்

 
 மசச்த் ன்கசச்ம் maccattiṉkaccam, ெப.(n.)

    ென ம்  (சா.அக.);; fish bone, cuttle bone (சா.அக.);.

மசச்தா

 
 மசச்தா  maccatātu, ெப.(n.)

   எ ம் க் ள் இ க் ம் ஒ வைக லப்ெபா ள்;  marrow of the bone (சா.அக.);
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மசச்ேதசம்

மசச்ேதசம் maccatēcam, ெப.(n.)

   ேதசம் ஐம்பத்தாற ள் ஒன் ; a country in Central India, one of 56 tecam.

 மசச்ேதசம் maccatēcam, ெப. (n.)

   ஐம்பத்தா  நா க ள் ஒன் ; a country in Central, India one of 56 {}.

     [Skt. matsya+ {} → த. மசச்ேதசம்]

மசச்ப்ெபான்

 
 மசச்ப்ெபான் maccappoṉ, ெப.(n.)

   மாற்ற ய ைவத் க் ம் மா ரிப்ெபான்; piece of gold kept for a sample.

மசச்ம்

மசச்ம்1 maccam, ெப.(n.)

   உடம் ண்டா ம் ள்ளி; mole on the skin.

மள் ->மய் ->ைம = க ைம,  ல், காரா .

ைம ->ம ல் = க  (நீல); நிறத் ேதாைக ள்ள பறைவ..

ம ல் ->ம ைல = க ைம கலந்த ெவள்ைளக் காைள.

ைம ->ம ர ்= கரிய .

ைம ->ம  ->ம  = கரிய ழம்  (தஞ்ைச நாட்டார ்எ ம் ைமைய ம ெயன்ேற வர)்;.

ம  ->மச  = வண் ைம.

மச்  ->மசச்ம் ( .தா.181);.

 மசச்ம்2 maccam, ெப.(n.)

   1. மசச்ப்ெபான் பாரக்்க; see {}.

     "வன்ெறாண்டர ்மசச்ம் ெவட் க் ைகக்ெகாண் " (ெபரிய . ஏயரே்கான். 109);. 

   2.  வ , ஏடல்; trace, clue (இ.வ.);.

 மசச்ம்1 maccam, ெப.(n.)

   1.  ன்; fish.

   2.  மா ன் தலாம் ேதாற்றர ; fish- incarnation of {}, one of {}.

மசச்மா கம்

 
 மசச்மா கம் maccamāmugam, ெப.(n.)

    ல் ; a parasitic plant (சா.அக.);.

மசச் னி

 
 மசச் னி maccamuṉi, ெப.(n.)

   ப ெனண் த்த ள் ஒ வ ம் ம த் வ யற்  யவ மான ஒ  த்தர;் reputed mystic, author of 
treatises on medicine, one of {} q.v.

 மசச் னி maccamuṉi, ெப.(n.)

   ப ெனண் த்த ள் ஒ வ ம் ம த் வ யற் ய வ மான ஒ  த்தர;் a reputed mystic, author of 
treatises on medicine, one of {}-Cittar.
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மசச்ேரைக

 
 மசச்ேரைக maccarēkai, ெப.(n.)

   ஆண்மக  உண்ெடன்பைதக் க் ம் உள்ளங்ைக வரிக்ேகா ; a line in the palm of hand, believed to 
denote the existence of male off spring.

மசச்னம்
மசச்னம் maccaṉam, ெப.(n.)

   நன்னீராட்  (ஆ கநா.14);; baptism, immersion.

மசச்ாக்
மசச்ாக்  maccākki, ெப.(n.)

   ெபான்னாங்கண்ணி (நாம ப.298);; a plant.

மச்

மச் 1 macci, ெப.(n.)

மச் 4 பாரக்்க (சங்.அக.);; see maccu.

 மச் 2 macci, ெப.(n.)

   1.  ைனக்கா ; a climbing plant.

   2.  ச் ; orange.

   3. க க்கால் எ ம் ; ankle bone (சா.அக.);.

மச் க்கண்ணி

 
 மச் க்கண்ணி maccikkaṇṇi, ெப.(n.)

   ெபான்னாங்கண்ணி; sessile plant (சா.அக.);.

     [P]

மச் க்ெகா

 
 மச் க்ெகா  maccikkoḍi, ெப.(n.)

    ைனக் கா ; a climbing plant (சா.அக.);.

மச் ைக

மச் ைக1 maccigai, ெப.(n.)

   ேமார;் butter-milk (சா.அக.);.

     [மத் ைக -→மச் ைக. மத் னால் கைடயப்பட்ட ேமார.்]

 மச் ைக2 maccigai, ெப.(n.)

   ஈ ( ன்.);; fly.

மச் ப்பா

 
 மச் ப்பா  maccippāci, ெப.(n.)

மச் யாச்  பாரக்்க; see {}.

மச் யா தம்

 
 மச் யா தம் macciyākidam, ெப.(n.)

   ெபாற் ைல கரிப்பான்; a eclipse plant (சா.அக.);.

மச் யாங்கண்ணி

 
 மச் யாங்கண்ணி macciyāṅgaṇṇi, ெப.(n.)

   ெபான்னாங்கண்ணி; sessile plant (சா.அக.);.

ம வ. மச் யாத் , மச் யாச் , மசச்ாக் .
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மச் யாச்

 
 மச் யாச்  macciyācci, ெப.(n.)

மச் யாங் கண்ணி பாரக்்க; see {}.

 மச் யாச்  macciyācci, ெப.(n.)

மச் யாத்  பாரக்்க;see {}.

மச் ங்

 
 மச் ங்  macciruṅgi, ெப.(n.)

   களா ; Indian ipecacuanha (சா.அக..);.

மச் ல்
மச் ல் maccil, ெப.(n.) 

மச் 1 பாரக்்க; see maccu1.

மச் ேனயம்

 
 மச் ேனயம் macciṉēyam, ெப.(n.)

   கம்பம் ல்; a kind of grass (சா.அக.);.

மச்

மச் 1 maccu, ெப.(n.)

   1. மட்டமாகச ்ெசங்கல் த் ப்பா ய ேமற்றளம்; terraced roof, flat-roof.

   2. ேமற்றளத் ற் பா ம் பலைக ( ன்);; wainscot ceiling.

   3. ேமல்மாடம்; upper story.

     "மசச்ணி மாடங்கள்" ( வ்.  வாய் 5, 9, 3);.

   4. உத்தரமட்டத் ன் ேம ள்ள பலைகத ்த ப்  ( ன்.);; board partition for the gable of a room or boarded 
enclosure of an upper room, loft under the roof of a house.

 மச் 2 maccu, ெப.(n.)

மச் ப்ெபான் பாரக்்க; seе {}.

 மச் 3 maccu,    1.  ற்றம் (சங்.அக்.); blemish, fault.

   2. ஒ ங் ன்ைம; that which is improper,

     "மச்  ெசய்தார ்யாேரா" (ெபரிய . கண்ணப்ப.108);.

     [மள் -→ம  -→ம  =  ற்றம். மள் -→மச்  ( .தா. 182);.]

 மச் 4 maccu, ெப.(n.)

    ைனக்கா ; cow - hage.

மச் கத்

 
 மச் கத்  maccugatti, ெப.(n.)

   மரஞ் ெச கைளச ் ரப் த் ங் கத் ; pruning knife (C.G.);.

ெத. மட் கத் , க. மச் கத் .

     [மச்  + கத்

     [P.]

1304

www.valluvarvallalarvattam.com 1304 of 19068.



மச் க்கல்

 
 மச் க்கல் maccukkal, ெப.(n.)

   ேமற்றளத் ற் ப க் ம் ெசங்கல் வைக (யாழ்.அக.);; ceiling brick.

     [மச்  + கல்.]

மச் க்கால்

 
 மச் க்கால் maccukkāl, ெப.(n.)

    ட்டத் ன் ந க் த் க் கால் ( ன்.);; king-post.

     [மச்  + கால்.]

மச் ப்பா -தல்

மச் ப்பா -தல் maccuppāvudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ேமற்றளத்ைதப் பலைக த யவற்றால் தல்; to cover the floor of an upper storey with planks, bricks, etc.

   2. ேம டத்ைதப் பலைகயாலைடத்தல்; to make a board ceiling.

     [மச்  + பா -, பர  -→பா -,]

மச் ப்ேபா-தல்

மச் ப்ேபா-தல் maccuppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   1. மக் தல்; to decay, rot.

   2. ேசா  ைழதல் (யாழ்ப்.);; to be reduced to a mash by over-boiling, a rice.

     [ைம-தல் -→ைம -→மச்  + ேபா-.]

மச் வா

 
 மச் வா maccuvā, ெப.(n.)

   ஏதம் நிக ம் ேபா  பயன்ப த் க் ெகாள்வதற்காகத் ேதாணி ல் ைவத் க் ம்  பட  
(க.ப.அக.);; life boat.

மச்

மச்  maccuvīṭu, ெப.(n.)

   1. ேமற்றள ள்ள கட் டம்; house with a terraced roof.

   2. பலைகயைடப் ள்ள ேமன்மா   ( ன்.);; house with a wainscot ceiling.

     [மச்  +  .]

     [P]

மசை்ச

மசை்ச1 maccai, ெப.(n.) அ

   ம்ெபய்தற் ரிய  ( ன்.);; target.

 மசை்ச2 maccai, ெப.(n.)

மசச்ம்2, 3 பாரக்்க; see maccam2, 3.

 மசை்ச3 maccai, ெப.(n.)

   1. எ ம் ள் ள்ள ைள; marrow of the bones.

   2. உட் காய்சச்ல் (யாழ்.அக.);; internal fever.

   3.  னம்பர ்(யாழ்.அக.);; irey amber.

மசை்ச க்

 
 மசை்ச க்  maccaiyurukki, ெப.(n.)

   எ ம் ட்பைச வற் தல்; a trophy of bone marrow (சா.அக.);.
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மசை்செய ம்

மசை்செய ம்  maccaiyelumbu, ெப.(n.)

   1. எ ன் மசை்ச ெய ம் ; medulla rubre.

   2. நிணெவ ம் ;  marrow bone (சா.அக.);.

மசை்சவாதம்

 
 மசை்சவாதம் maccaivātam, ெப.(n.)

   நாரத்ைத; bitter orange (சா.அக.);.

மசக்கம்

மசக்கம் masakkam, ெப.(n.)

   1. மயக்கம்; swoon, unconsciousness.

   2. மந்தம்; dullness, indolence. 

அவன் மசக்கம் த்தவன் (இ.வ.);

   3. மசக்ைக பாரக்்க; see {}.

     [ ல் (ெபா ந்தற் க த்த ேவர)்; -→ ள் -→ ய் -→ ய -→ ய  -→ யங் .  யங் தல் = 
ெபா ந் தல், த தல்,  ணரத்ல், ெசய்தல்.  யங் க் ெகாள் தல் =  கணவ ம் மைன மாக 
வாழ்தல்.  யங்  -→ யக்  = த ைக.  யக்  -→ யக்கம் = த ைக,  ணரச்் , ெதாடர் . 

யக்  -→மயக்  = ேபார ்ெசய்ைக, கலக்கம். மயக்  -→மயக்கம் = கலப் , ஒ  ேவற் ைம  
மற்ெறா  ேவற் ைமப் ெபா ளிற் கலத்தல் (ேவற் ைம மயக்கம்);. எ த் ப் ணரச்்  இ பாற் 
கலப்பா ய அ , அ ன் ரி , அ யாைம, காமேநாய், உணர் ழப் . மயங்  -→மசங்  -→மசக்  -
→மசக்கம் (ேவ.க.4:57);.]

மசக்கல்

மசக்கல் masakkal, ெப.(n.)

மசங்கல், 1 பாரக்்க; see {}.

     [மயக்கம் -→மசக்கம் -→மசக்கல்

 மசக்கல் masakkal, ெப.(n.)

   தன்வசமாக்கல்; to bewitch;

 to enchant;

 to charm. (சா.அக.);

மசக்

 
 மசக்  masakki, ெப.(n.)

   அழகா ம் த க்கா ம் மயக் பவள் (ெகா.வ.);; showily attractive woman.

     [மயக்  -→மசக் .]

மசக் ைவத்தல்

மசக் ைவத்தல் masakkivaittal, ெப.(n.)

   நிலத்ைத ரெ்சய்  சமப்ப த் , நல்ல ைளநிலமாக ெசய்  ைவத்தல்; reform the land meliorate. 

சங்கரப்பாண் யன் மாறஞ் வனன் வ பத்தன் மசக்  ைவத்த நிலத் க்  ழ் பாற்ெகல்ைல. 
இத்ேதவர ் ளக்  (ெத.இ.க.ெதா.19, கல்.372-3);.

மசக் -தல்

மசக் -தல் masakkudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1 மயங்கச ்ெசய்தல்; to charm, bewitch.

     " ைல ேல ற ைற மசக்கவம்" ( ப் .338);.

   2.  ழப் தல்; to confuse, perplex.

   3. ஆைடையக் கஞ் ப் பற்  நீங் ம்ப  கசக் தல்; to crumple, as a cloth to get out the stiffening.

     [ ல் (ெபா ந்தற் க த்  ேவர)்; -→ ள் -→ ய் -→ ய -→ ய  -→ யங்  -→மயங்  -→மசங்  -
→மசக்  (ேவ.க.4:57);.]
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மசக் ப்பர -
தல்

மசக் ப்பர -தல் masakkupparaviḍudal,    18 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ஐய றப்ப தல்; to be confused, as regarding identity.

     "தன்ெனா  மசக் ப் பர டலாம் ப யான ேதவ சா ைய ம்" (ஈ .2,.2, 5);.

     [பயக்  -→மசக்  + பர தல்.]

மசக்ைக

மசக்ைக masakkai, ெப.(n.)

   1. க ற்ற ெபண் க்  உண்டா ம் மயக்கம்; morbid longings of a pregnant woman.

   2.  தகக் கட்  (ைபஷஜ.258);; amenorrhoea.

     [மயங்  -→மசங்  -→மசக்  -→மசக் தல் = மயங்கச ்ெசய்தல்,  ழப் தல். மசக்  ச-→மசக்கம் -
→மசக்ைக (ேவ.க.4:57);.]

மசக்ைகக்காரி

 
 மசக்ைகக்காரி masakkaikkāri, ெப.(n.)

   மசக்ைகயா க் ம் க ற்ற ெபண்; pregnant woman suffering from morning sickness.

     [மசக்ைக + காரி.]

மசக்ைகப்பண்டம்

 
 மசக்ைகப்பண்டம் masakkaippaṇṭam, ெப.(n.)

   க ற்ற ெபண்கள் மசக்ைகக் காலத் ல் ம் ம் ன்பண்டம்; special articles of food, desired by pregnant 
Women.

     [மசக்ைக + பண்டம்.]

மசகம்

மசகம்1 masagam, ெப.(n.)

   1. ெகா  ( ங்.);; gnat, mosquito.

     "மசகந்தர ெமன்னலாய்" (அஷ்டப்.  ேவங்கடத். 59);.

   2. நீரத்் த்  (யாழ்.அக.);; Squirt.

     [மச  -→மசகம்.]

 மசகம்2 masagam, ெப.(n.)

   ம ர ்(யாழ்.அக.);; hair.

     [மள் –→ (மய்); ைம = க ைம,  ல், காரா , கரிய ழம் . ைம -→ம  -→ம  = கரிய ழம்  
(தஞ்ைச நாட்டார ்எ ம் ைமைய ம  ெயன்ேற வர)்;, ம  -→மச   = வண்  ைம. மச  -→மசகம் 
( .தா.181);.]

 மசகம்3 masagam, ெப.(n.)

   மயக்கம் (யாழ்.அக.);; confusion.

     [மயக்கம் -→மசக்கம் -→மசகம்.]

மசகரி

மசகரி masagari, ெப.(n.)

   1. மசகாரி ( லப்.6, 169, அ ம்.பாடேபதம்); பாரக்்க: see {}

   2.  ைர (இ.வ.);; curtain.

மசகவரி
மசகவரி masagavari, ெப.(n.)

மசகாரி ( வக.838, உைர.பாடேபதம்); பாரக்்க; see {}.

மசகாரி

மசகாரி masakāri, ெப.(n.)

    த் ரப் பணி எ ய ம் ெகா கைள லக் வ மான அமளித் ைர ( லப்.6, 169, அ ம்); ( வக. 
838, உைர);; decorated bed-curtain for protection against mosquitoes.
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மச

 
 மச  masagi, ெப.(n.)

அத்  பாரக்்க; see atti.

மச ற் ள்

 
 மச ற் ள் masagiṟpuḷ, ெப.(n.)

   கடற்பறைவ வைக ( ன்.);; a species of sea-gull.

மச

மச 1 masagudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1.  ணங்  நிற்றல்; to linger, loiter, to hang about designedly,

   2 மனந்த மா தல்; to hesitate, to be in suspence, to be undecided or undetermined.

     [மசக்  -→மச .]

 மச 2 masagu, ெப.(n.) 

   ைவக்ேகாற் கரிேயா  எண்ெணய்த் ணி கலந்  கடை்ட வண் ன் அச் ம் ைம; mixture of oil and 
burnt straw, used as grease for country carts.

ெத. மசக.

     [மள் -→ (மய்); ைம = க ைம,  ல், காரா , கரிய ழம் . ைம -→ம ல் = க  (நீல); நிறத் 
ேதாைக ள்ள பறைவ. ம ல் -→ம ைல = க ைம கலந்த ெவள்ைளக் காைள. ைம -→ம ர ்-
→கரிய . ைம -→ம  -→ம  = கரிய ழம் . ம  -→மச .]

 மச 1 masagu, ெப.(n.)

   ந க்கட ல் ைச ெதரியா  ஆழ்ந்தகன்ற இடம் (யாழ்ப்);; deep sea, far from shore, where there is no mark 
for guidance.

     [மயங்  -→மச .]

 மச 2 masagudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. கலங்  நிற்றல்; to linger, loiter; 

மசங்கல்

மசங்கல் masaṅgal, ெப.(n.)

   1. பக ம் இர ம் கலக் ம் அந் ப்ெபா  ( ன்.);;  twilight of evening.

   2. மயக்கம்; confusion, perplexity. 

     "மசங்கற் சமண் மண்ைடக்ைகயர"் (ேதவா.567,10);.

     [மயங்  -→மசங்  -→மசங்கல் (ேவ.க.4:57);.]

பக ம் இர ம் மயங் ம் - அந் ப் ெபா ைத அந்  மயங் ம் ேநரம் என் ம் வழக்ைக ேநாக் க.

மசங் -தல்

மசங் -தல் masaṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. மயங் தல் ( வா.567, 10);; to become confused, to be doubtful.

   2. ஒளி ைறதல்; to become dull, to lose lustre.

     'ேமனி ல்  வன்ன  மசங் காேதா' (இராமநா. அேயாத். 11);.

   3. கசங் தல் ( ன்.);; to be crumpled, to grow soft by use.

     [மயங்  -→மசங் -.]
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மசடன்

மசடன் masaḍaṉ, ெப.(n.)

    ணங்ெகட்டவன்; person of bad character.

     "அசடைன மசடைன ஆசார ணைன" ( ப் :557);.

     [ைம -→ம  -→ம  -→மச -→மசடன்.]

மசண்ைட

மசண்ைட masaṇṭai, ெப.(n.)

மசங்கல், 1 பாரக்்க; see {}.

     [மச -→மசள் -→மசண்ைட.]

மசண்ைடப்ெபா

மசண்ைடப்ெபா  masaṇṭaippoḻudu, ெப.(n.)

மசங்கல், 1 பாரக்்க; see {}.

     [மசண்ைட + ெபா .]

மசைண

மசைண masaṇai, ெப.(n.)

   1. மந்தன்; dullard, indolent person.

   2. ெநல்வைக; a kind of paddy.

மச

 
 மச  masadi, ெப.(n.)

   க  ேரா ணி; medicinal root (சா.அக.);.

மசந்தக க்ைக

 
 மசந்தக க்ைக masandagaḍuggai, ெப.(n.)

   ெச மலரக்் ெகான்ைற; large flower cassie (சா.அக..);.

மசநாய்க்க

 
 மசநாய்க்க  masanāykkaḍi, ெப.(n.)

   ெவ நாய்க்க ; rabis do bite hydrophobia (M.L.);.

     [மச + நாய் + க .]

மசம்

மசம்1 masam, ெப.(n.)

   1. அள ; measure.

   2.  னம்; anger.

   3. ஒ ; sound (சா.அக.);.

 மசம்2 masam, ெப.(n.)

   ெகா  ( ன்.);; mosquito (சா.அக.);.

மசமச-த்தல்

மசமச-த்தல் masamasattal, ெச. . .(v.i.)

   1.  னெவ த்தல் (இ.வ.);; to itch.

   2. ெசயைல க்க காலந்தாழ்த்தல்; to be slow and indecisive.

   3. ெதளிவற்  கலங்கலான பாரை்வ; uncleared sight.

     [மய -→மயத்தல் = மயங் தல். மயமயத்தல் = ெதாடரந்்  மயக்கத்ைத ஏற்ப த் தல். மயமயத்தல் -
→மசமச-த்தல்.]

1309

www.valluvarvallalarvattam.com 1309 of 19068.



மசமசெவனல்

மசமசெவனல் masamasaveṉal, ெப.(n.)

   1. னெவ த்தற் ப் ;  itching.

   2.  ரம்ான ன்  இ த்தற் ப் ; wavering, as in speech or action.

   3. ெதளிவற்ற பாரை்வ ணரல்; to feel glaring sight.

     [மயமய + எனல் -→மசமச + எனல் -→மச மசெவனல்.]

மசமெசனல்

 
 மசமெசனல் masamaseṉal, ெப.(n.)

மசமச ெவனல் பாரக்்க; see {}.

மசரகம்

 
 மசரகம் masaragam, ெப.(n.)

    ; sparrow (சா.அக.);.

     [P]

மசரதம்

மசரதம் masaradam, ெப.(n.)

   கானல் நீர,் ேபய்த்ேதர;் mirage.

     " மசரத மைனயவர ்வர ம்" (கம்பரா. வவ.22);.

     [மச + Skt.ரதம்.]

மசைரேநாய்
மசைரேநாய் masarainōy, ெப.(n.)

   கால்நைட ேநாய் வைக (பாலவா.1041);; a disease of cattle.

மசேராகம்

மசேராகம் masarōkam, ெப.(n.)

   1. ம ; wart.

   2. பா ண்ணி; lichen (சா.அக.);.

மச

மச  masavu, ெப.(n.)

மச 2 பாரக்்க; see {}.

     [மச  -→மச .]

மச

மச  masaṟi, ெப.(n.)

    ன் வைக; a kind of fish.

     "ெநற்ற  யச ைல மச " ( ரப்்.20);.

மசாரகம்

 
 மசாரகம் macāragam, ெப.(n.)

   இந்  நீலமணி; a kind of blue stone (சா.அக.);.

மசால்

 
 மசால் macāl, ெப.(n.)

மசாைல பாரக்்க; see {}.

     [மசாைல -→மசால் (ெகாசை்ச);.]

மசாைல

மசாைல1 macālai, ெப.(n.)

   க செ்சல ;  condiments, spices, curry-stuffs.

 மசாைல2 macālai, ெப.(n.)

    ைர த ய லங் கட் க் ெகா க் ம் ம ந் ; drugs mashed and given to horse and other animals.
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மசாைலேமய்-த்தல்

மசாைலேமய்-த்தல் macālaimēyttal,    1 ெச. ன்றா .(v.t.)

    ைர த ய லங் கட்  மசாைல ெகா த்தல் ( ன்.);; to give {} as to a horse.

     [மசாைல + ேமய்-.]

மசானக்கைர

 
 மசானக்கைர macāṉakkarai, ெப.(n.)

மசானம் பாரக்்க; see {}.

     [மயானம் -→மசானம் + கைர.]

மசானக்ெகாள்ைள

 
 மசானக்ெகாள்ைள macāṉakkoḷḷai, ெப.(n.)

   பகற்ெகாள்ைள; day-light robbery

     "மாயா  ேத ய தெலல்லாம் மசானக் ெகாள்ைளயாய்ப் ேபா ற " (பழ.);.

     [மயானம் -→மசானம் + ெகாள்ைள.]

மசானசச்ாம்பல்

 
 மசானசச்ாம்பல் macāṉaccāmbal,     ணஞ் ட்ட சாம்பல்; ashes of the corpse or dead body (சா.அக.).

     [மயானம் + சாம்பல்.]

மசானம்

மசானம் macāṉam, ெப.(n.)

   1.  கா ; cremation ground, burial place.

   2.  டைல; cremation ground.

     [மயானம் -→மசானம். மாய்தல் + மைறதல், இறத்தல்.]

ம

ம 1 masidal,    2 ெச. . .(v.i.)

   1. ெநரெநர ெவன் ராமல் வ வ ப்பா த்தல்; to be mashed, worked about with a ladle, reduced to pulp.

   2. வைளந்  ெகா த்தல்,  ட் க்ெகா த்தல்; to yield, to be placable.

அவன் இல ேல ம யமாட்டான் (உ.வ.);.

     [மத்  -→மத் . மத் த்தல் = மத் னால் கைடந்  ழாக் தல். ம  -→ம ;

ம த்தல் =  ைழத்தல். ம தல் =  ைழதல்.]

 ம 2 masittal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. கைடந்  அல்ல  ைசந்  ைழயச ்ெசய்தல்; to mash, as food, to reduce to a thin pulpy consistence, as 
greens, fruits.

   2. ைமக் கட் ைய அல்ல  களிம்ைப நீரிற் ைழத்  எ ைம வாக் தல்; to prepare by mixing, as ink. 

     "ம த்  ைமைய ள்ள ெவ " (ப ெனா. வாலங். த்2);.

     [மத்  -→மத்  -→ம  -→ம ; மத் த்தல் மத் னாற் கைடதல். ம த்தல் =  ைழத்தல்.]

 ம 3 masi, ெப.(n.)

   1. கரிய ழம் ; liquid of thick consistency, paste in ink.

     "ம கலந்ெத தப்பட்ட" ( ளா. .83);.

   2. மச 2 பாரக்்க; see {}.
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ம க் ப்

ம க் ப்  masikkuppi, ெப.(n.)

ம க்  பாரக்்க (இ.வ.);; see {}.

     [ம 3 +  ப் .]

ம க்

ம க்  masikāṭu, ெப.(n.)

   எ ைம ைவக் ங் ப் ; ink-bottle, ink-stand.

     [ம 3 +  .]

ம கம்

 
 ம கம் masigam, ெப.(n.)

    ற்  (சங்.அக.);; anthill.

ம தானி

 
 ம தானி masitāṉi, ெப.(n.)

ம க்  பாரக்்க; see {}.

 ம தானி masitāṉi, ெப.(n.)

   ைமக்  (யாழ். அக.);; ink-bottle.

த.வ. ைமக்

     [Skt. {} → த. ம தானி]

ம பதம்

 
 ம பதம் masibadam, ெப.(n.)

   இற த் வல் (யாழ்.அக.);; guill-pen.

ம ைம

ம ைம  masimaiyili, ெப.(n.)

   ெவடக் ல்லாதவன்; shameless person.

     "வஞ்சகப் ேபய்ச்  பா ண்ட ம ைம " ( வ்.நாய்ச3், 9);.

     [ம ைம + இ .]

ம யல்

 
 ம யல் masiyal, ெப.(n.)

   கைடந்  ெசய்த உண  த யன ( ன்.);; anything mashed, mash, pulp.

     [மத்  -→ம  -→ம  -→ம யல்.]

ம ர்

ம ர ்masir, ெப.(n.)

   1. ம ர;் hair

   2. அ ; tender bermuda - grass.

     [மள் -→ (மய்); ைம = க ைம,  ல், காரா , கரிய ழம் . ைம -→ம ல் = க  (நீல); நிறத் 
ேதாைக ள்ள பறைவ, ைம -→ம ர ்= கரிய  ( .தா.181);, ம ர ்-→ம ர ்(ெகா.வ.);.]

ம ரன்

 
 ம ரன் masiraṉ, ெப.(n.)

    ல (தானிய);க் க ைர அரிக் ம் ச்  வைக; insect that eats into the stalks of dry crops.

     [ம ர ்-→ம ரன்.]

ம ல்
ம ல் masil, ெப.(n.)

மஞ் ல்2 பாரக்்க; see {}.
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ம ைன

 
 ம ைன masiṉai, ெப.(n.)

    ைமச ்சணல் ( ைவ.);; hemp.

ம க்கரம்

 
 ம க்கரம் masukkaram, ெப.(n.)

    ங் ல் (மைல.);; spiny bamboo.

ம ரம்

 
 ம ரம் masuram, ெப.(n.)

   கடைல (சங்.அக.);; bengal gram (சா.அக.);.

ம ரன்

 
 ம ரன் masuraṉ, ெப.(n.)

ம ரன் பாரக்்க; See {}.

ம ரிைக

ம ரிைக macūrigai, ெப.(n.)

   1. ஒ வைக ேநாய்; a kind of disease.

   2. கடைலக் கட் ; boils of the size of gram (சா.அக.);.

 ம ரிைக macūrigai, ெப. (n.)

   ெபரியம்ைம ேநாய் (ைவ ரி);(இ.வ.);; small-pox.

     [Skt. {} → த. ம ரிைக]

ம ரிப்ப ப்

 
 ம ரிப்ப ப்  macūripparuppu, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ப ப் ; a kind of pulse (சா.அக.);.

மைச

மைச masai,    1. மச 2 பாரக்்க; see {}.

     "வண் க்  மைச ேபாட்டாய் ட்டதா" (உ.வ.);.

   2.  டன் (இ.வ.);; fool, idiot.

     [ம  -→மச  -→மைச (ெகாசை்ச);.]

மஞ்சக்

மஞ்சக்  mañjakkuḍi, ெப.(n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ல் ப் ரவாசல் அ ல் உள்ள ஊர;் a place near Thiruppuravasal in Aranthangi Taluk.

     "மஞ்சலக் ப்பற் ல் ஏம்பலான க கராமநல் ர"் (ெத.க.ெதா. 8, கல்.210-2);.

மஞ்சக் ளிப்பான்
பணம்

மஞ்சக் ளிப்பான்பணம் mañjakkuḷippāṉpaṇam, ெப.(n.)

   நாணய வைக; a kind of coin (Tr.Rev.m.ii,217);.

மஞ்சகம்

மஞ்சகம்1 mañjagam, ெப.(n.)

   கட் ல் (சங்.அக.);; bedstead.

 மஞ்சகம்2 mañjagam, ெப.(n.)

மஞ் கம் பாரக்்க (சங்.அக.);; see {}.

 மஞ்சகம் mañjagam, ெப.(n.)

   ெகாக் ; a bird- stork. (சா.அக.);.
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மஞ்ச டம்
மஞ்ச டம் mañjaāṭam, ெப.(n.)

    டை்டப் ச்  (நாநாரத்்த.1048);; bug.

மஞ்சடக்ச்

 
 மஞ்சடக்ச்  mañjaṭkacci, ெப.(n.)

   மஞ்சணிறக் காய் காய்க் ந் ெதன்ைன வைக; a species of coconut, bearing yellow nuts.

மஞ்சடக்டம்

 
 மஞ்சடக்டம்  mañjaḍkaḍambu, ெப.(n.)

   நீண்ட மரவைக; a kind of cadamba tree (L.);.

     [மஞ்சள் + கடம் . கடம்  = மரவைக.]

மஞ்சடக் தம்

 
 மஞ்சடக் தம் mañjaḍkaḍidam, ெப.(n.)

மஞ்சள்க தம் பாரக்்க; see {}.

     [மஞ்சள் + க தம்.]

மஞ்சடக் தா

 
 மஞ்சடக் தா  mañjaḍkaḍitāci, ெப.(n.)

மஞ்சள்க தம் பாரக்்க; see {}.

     [மஞ்சள் + க தா .]

மஞ்சடக் க்காய்

 
 மஞ்சடக் க்காய் mañjaḍkaḍukkāy, ெப.(n.)

   வரிக்க க்காய்; a variety of gallnut (சா.அக.);.

     [மஞ்சள் +  க க்காய்.]

மஞ்சடக் தா
ெகா த்தல்

 
 மஞ்சடக் தா ெகா த்தல் mañjaḍgaḍutācigoḍuttal, ெப.(n.)

   கடன் இ க்க யாத நிைலேயற்ப ைக(ெகா.வ.);; becoming insolvent.

     [மஞ்சள்க தா  + ெகா த்தல்.]

மஞ்சடக்ரிசாைல

 
 மஞ்சடக்ரிசாைல mañjaṭkaricālai, ெப.(n.)

   மஞ்சள் ம் ஒ வைகக் கரிசலாங்கண்ணி (சா.அக.);; a variety of eclipse plant bearing yellow flowers.

ம வ. மஞ்சடக்ரிப்பான், ெபாற் ைலக் கரிப்பான்.

     [மஞ்சள் + கரிசாைல.]

     [P]

மஞ்சடக்

 
 மஞ்சடக்  mañjaṭkaru, ெப.(n.)

    டை்ட ன் மஞ்சணிறமான உள்ளீ  ( ன்.);; yolk of an egg.

     [மஞ்சள் + க .]
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மஞ்சடக்ல்

மஞ்சடக்ல்1 mañjaṭkal, ெப.(n.)

   ெசாரிப் ள்ளிக் கல் (சா.அக.);; a kind of mineral salt.

 மஞ்சடக்ல்2 mañjaṭkal, ெப.(n.)

   மஞ்சள் நிற ைடய கல்; a kind of yellow stone.

     [மஞ்சள் + கல்.]

மஞ்சடக்லவாய்

மஞ்சடக்லவாய் mañjaṭkalavāy, ெப.(n.)

   ெசந்நீல நிற ைடய ம் 10 1/2  ரலம் வளரக் ய மான கடல் ன் வைக; a sea fish deep purplish-blue, 
attaining 10 1/2 inch in length, Serranus flavocaeruleus.

மஞ்சடக்ளவாணி

 
 மஞ்சடக்ளவாணி mañjaṭkaḷavāṇi, ெப.(n.)

மஞ்சட்  பாரக்்க; see {} (m.m.);.

     [மஞ்சள் + களவாணி.]

மஞ்சடக்னிச்

 
 மஞ்சடக்னிச்  mañjaṭkaṉicci, ெப.(n.)

   எட்  (சா.அக.);; nuxuomica.

மஞ்சடக்ா த் ம்
ைப

மஞ்சடக்ா த் ம்ைப mañjaṭkācittumbai, ெப.(n.)

   1. ஒ வைக ேநாய்; a kind of disease.

   2. ெபான்னிறத் ம்ைப; flowering plant with yellow flower (சா.அக.);.

மஞ்சடக்ாஞ்

 
 மஞ்சடக்ாஞ்  mañjaṭkāñji, ெப.(n.)

   மர வைக; elliptic acuminate small leaved gamboge m.tr. Garcinia timberti (L.);.

     [மஞ்சள் + காஞ் .]

மஞ்சடக்ாணி

 
 மஞ்சடக்ாணி mañjaṭkāṇi, ெப.(n.)

   மண ழா ன் ேபா  ெபண் க் ப் ெபற்ேறார ்அன்பளிப்பாக வழங் ம் நிலம்; settlement assignment 
of land to a daughter, a kind of dowry (C.G.);.

     [மஞ்சள் + காணி.]

மஞ்சடக்ாப்

மஞ்சடக்ாப்  mañjaṭkāppu, ெப.(n.)

   1. ெநற் ம் மஞ்சட ்ெபாட் ; mark of turmeric paste on the forehead, considered a charn.

   2. ேகா ற் ெறய்வங்க க் ச ்சாத் ம் அைரத்த மஞ்சள் ; turmeric paste with which a deity is coated.

     "ெநய் ைல யைடக்காய் மஞ்சட ்காப் " (உபேதசா.  வத் ேரா.498);.

   3.  ழந்ைதக்  தெல த்த கஞ் ெசய் ம் ேபா  எ ம் ஒைலக்  மஞ்சள் ைக; smearing with 
turmeric the ola leaf on which the first lesson of a child is written.

   4. ெதய்வங்க க்  ேநரத்் க் கடன் ெச த் ேவார ்ைக ல் கட் ம் மஞ்சளில் ேதாய்த்த ணி; a piece 
of cloth wet in the turmaric paste tied on the forehand at the occassion of vow made to deity.

   5.  ைனத் ெதாடக்கத் ல் ைக ல் கட் ம் காப்  மஞ்சள்; to tie an amulet, a yellow string or the arm in token 
of a vow and as a pledge of its fulfilment.

     [மஞ்சள் + காப் .]
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மஞ்சடக்ாமாைல

 
 மஞ்சடக்ாமாைல mañjaṭkāmālai, ெப.(n.)

    ல் த்தநீர ்கலப்பதால் கண்க ம் ேதா ம் மஞ்சள் நிறமைடந்  காணப்ப ம் ஒ  
ேநாய்; jaundice icterus.

     [மஞ்சள் + காமாைல.]

மஞ்சடக்ா

 
 மஞ்சடக்ா  mañjaṭkāvi, ெப.(n.)

   மஞ்சள் நிறமான கா ; ochre of yellow colour.

     [மஞ்சள் + கா .]

மஞ்சடக்ாளான்

 
 மஞ்சடக்ாளான் mañjaṭkāḷāṉ, ெப.(n.)

   காளான் வைக ( ன்.);; a yellow mushroom.

     [மஞ்சள் + காளான்.]

மஞ்சட் ப்ைப

__,

ெப.(n.);

   ெப ங் ப்ைப ( த்.அக.);; a kind of mattlewort.

மஞ்சட் ழங்

மஞ்சட் ழங்  mañjaṭkiḻṅgu, ெப.(n.)

   1. க சச்ற் (ேப );க் ழங் ; rhuberb.

   2.  ளிக் மஞ்சள்; turmeric used by women while bathing (சா.அக.);.

மஞ்சட் ங் மத்
க்கைழ-த்தல்

மஞ்சட் ங் மத் க்கைழ-த்தல் mañjaṭkuṅgumattukkaḻaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நற்ெசயல்களில் மஞ்சள் தாம் லம் த யன ெபற் க் ெகாள் தற் ப் ெபண் ைர அைழத்தல்; to 
invite women folk, on an auspicious occasion when saffron, red powder, betel, etc, are given.

     [மஞ்சள் ங் மத் க்  + அைழ-.]

மஞ்சட் ச்

 
 மஞ்சட் ச்  mañjaṭkucci, ெப.(n.)

   மர மஞ்சள்; tree turmeric.

     [மஞ்சள் +  ச் .]

மஞ்சட் ப்பஞ்ெசட்

 
 மஞ்சட் ப்பஞ்ெசட்  mañjaṭkuppañjeṭṭi, ெப.(n.)

மஞ்சம்பத் செ்சட்  பாரக்்க (இ.வ.);; see {}.

மஞ்சட்

மஞ்சட்  mañjaṭkuruvi, ெப.(n.) 

   1.  க்கணங் ; weaver-bird (m.m.1021);. 

   2.   வைக; turmeric bulbul, lxos luteolus (m.m. 102);.

     [மஞ்சள் +  .]

     [P]
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மஞ்சட் ளி

மஞ்சட் ளி1 mañjaṭkuḷittal,    4 ெச. . .(v.t.)

   1. மகளிர ்நீரா ம் ேபா  உட க்  மஞ்சள் தட  தல்; to smear the face and the body with a thin paste 
of turmeric, as women in bathing.

   2. ெபண்டன்ைமயனா தல்; to consider oneself as a woman, said of a man in devision.

     'அந்தச ்ெசயைல க்காமற் ேபானால் நான் மஞ்சட் ளிக் ேறன்' (இ.வ.);.

   3. மர த யன மஞ்சள் நிறங் ெகாள் தல்; to become yellow, as trees in water-logged.

     [மஞ்சள் +  ளி-த்தல்.]

 மஞ்சட் ளி2 mañjaṭkuḷittal,    பகட்டாய் வாழ்தல்; to lead a fashionable life,

     "ெகாஞ்  நீ மஞ்சட ் ளிக் றாய்" (பஞ்ச. க.1217);.

     [மஞ்சள் +  ளி-.]

 மஞ்சட் ளி3 mañjaṭkuḷi, ெப.(n.)

   1. மஞ்சள் ேதய்த் க் ளிக்ைக; bath after smearing the face and the body with turmeric paste.

     "மஞ்சட் ளிைய மறவாேத" ( ற .);.

   2. மஞ்சணீர் ைளயாட்  பாரக்்க; see {}.

     [மஞ்சள் +  ளி.]

மஞ்சட் றவான்

 
 மஞ்சட் றவான் mañjaṭkuṟavāṉ, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் கடல் ன்; a kind of sea fish.

     [மஞ்சள் +  றவான்.]

மஞ்சட் வாளி

 
 மஞ்சட் வாளி mañjaṭāvāḷi, ெப.(n.)

   மஞ்சளரளி, மஞ்சள் ப் க் ம் அரளிசெ்ச ; a plant with yellow flowers.

     [மஞ்சள் +  வாளி.]

மஞ்சடெ்களி

 
 மஞ்சடெ்களி  mañjaṭkeḷiṟu, ெப.(n.)

   ெகளிற்  ன் வைக; a fish of golden colour.

     [மஞ்சள் + ெகளி .]

மஞ்சடெ்காத்

 
 மஞ்சடெ்காத்  mañjaṭkottu, ெப.(n.) 

    ழங் டன் ய மஞ்சட ்ெச ; turmeric plant with its cluster of tubers, as auspicious,

     'ெபாங்க க் ப் பைடக்க மஞ்சட் ெகாத்  வாங்  வா' (உ.வ.);.

     [மஞ்சள் + ெகாத் .]
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மஞ்சடெ்காம்

 
 மஞ்சடெ்காம்  mañjaṭkombu, ெப.(n.)

மஞ்சட்ேட  பாரக்்க (இ.வ.);; see {}.

     [மஞ்சள் + ெகாம் .]

மஞ்சடெ்கா ப்பன்

 
 மஞ்சடெ்கா ப்பன் mañjaṭkoḻuppaṉ, ெப.(n.)

   பறைவ வைக; Indian Oriole, Oriolus kundoo.

மஞ்சடெ்கான்ைற

மஞ்சடெ்கான்ைற mañjaṭkoṉṟai, ெப.(n)

   1.  மரவைக; sulphur-flowered senna.

   2.  ரம் க் ெகான்ைற; siamese tree Seппа.

     [மஞ்சள் + ெகான்ைற.]

மஞ்சடெ்காங்

 
 மஞ்சடெ்காங்  mañjaṭkoṅgu, ெப..(n.)

   சைடக்ேகாங்  மரம்; a variety of silk cotton tree.

     [மஞ்சள் + ேகாங் .]

மஞ்சட்ேகா ன்

 
 மஞ்சட்ேகா ன் mañjaṭāḻimīṉ, ெப.(n.)

   கடல் ன் வைக; a sea-fish buff, vertically banded;

 Chaetodon octofasciatus.

     [மஞ்சள் + ேகா ன்.]

மஞ்சடச்ாமந்

 
 மஞ்சடச்ாமந்  mañjaṭcāmandi, ெப.(n.)

   ெசவ்வந்  வைக ( ன்.);; yellow chrysan - Themum coronation.

     [மஞ்சள் + சாமந் .]

மஞ்சடச்ாரி

 
 மஞ்சடச்ாரி mañjaṭcāri, ெப.(n.)

   மஞ்சள் ெவற் ைல; yellow betel leaf (சா.அக..);,

     [மஞ்சள் + சாரி.]

மஞ்சட ்சாைர

மஞ்சட் சாைர mañjaṭcārai, ெப.(n.)

   1. பாம்  வைக ( வரட.்);; yellow rat-snake, Zaolys mucos

   2. நச் ப்பாம்  வைக; rock snake, Bungarus fasciatus, as having yellow marks on the sides of its head (m.m.751);.

     [மஞ்சள் + சாைர.]

மஞ்சட் ட்

 
 மஞ்சட் ட்  mañjaṭciṭṭu, ெப.(n.)

    க்கணங்  (இ.வ.);; weaver bird.

     [மஞ்சள் +  ட் .]
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மஞ்சட் த்தகத்

 
 மஞ்சட் த்தகத்  mañjaṭcittagatti, ெப.(n.)

   மஞ்சட் ெசம்ைப; a small tree which bears yellow flowers (சா.அக.);.

மஞ்சட் த் ரப்

 
 மஞ்சட் த் ரப்  mañjaṭcittirappū, ெப.(n.)

   ெசவ்வந் ப் ; yellow chamomile (சா.அக.);.

மஞ்சட் னக் ழங்

 
 மஞ்சட் னக் ழங்  mañjaṭcīṉakkiḻṅgu, ெப.(n.)

   ம ந் ச ்ெச  வைக; indian rhubarh (சா.அக.);.

     [மஞ்சள் +  னக் ழங் .]

மஞ்சடெ்சம் ள்ளி

மஞ்சடெ்சம் ள்ளி mañjaṭcemmuḷḷi, ெப.(n.)

   1. ெசம் ள்ளி; thorny nail-dye.

   2. ெசம் ள்ளி வைக; leser yellow nail-dye s.sh., Barleria cuspidata.

   3. நீலம்பரம்; densespiked blue nail - dye (m.m.558);.

     [மஞ்சள் + ெசம் ள்ளி.]

மஞ்சடெ்சவ்வந்

 
 மஞ்சடெ்சவ்வந்  mañjaṭcevvandi, ெப.(n.)

மஞ்சடச்ாமந்  பாரக்்க ( ன்.);; see {}.

     [மஞ்சள் + ெசவ்வந் .]

மஞ்சட்ேச தம்

 
 மஞ்சட்ேச தம் mañjaṭcēvidam, ெப.(n.)

மக்காசே்சாளம் பாரக்்க; see {}. (சா.அக.);.

மஞ்சட்ேசாைக

 
 மஞ்சட்ேசாைக mañjaṭcōkai, ெப.(n.)

   ேசாைக ேநாய் வைக; yellow sickness, cholorosis (M.L.);.

     [மஞ்சள் + ேசாைக.]

மஞ்சட்ேசாளம்

மஞ்சட்ேசாளம் mañjaṭcōḷam, ெப.(n.)

   ேசாள வைக ( வசா.3);; a kind of maize

     [மஞ்சள் + ேசாளம்.]

மஞ்சட்டணக்

 
 மஞ்சட்டணக்  mañjaṭṭaṇakku, ெப.(n.)

   ேகாங் ல ; false tragacanth.

     [மஞ்சள் + தணக் .]
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மஞ்சட்டாைழ

 
 மஞ்சட்டாைழ mañjaṭṭāḻai, ெப.(n.)

   தான் வைக ( த்.அக.);; a kind of aloe.

     [மஞ்சள் + தாைழ.]

மஞ்சட்

 
 மஞ்சட்  mañjaṭṭi, ெப.(n.)

மஞ் ட்  பாரக்்க ( ன்.);; see {}.

மஞ்சட் சே்சைல

மஞ்சட் சே்சைல mañjaṭṭiccēlai, ெப.(n.)

   ேசைல வைக (ெத.க.ெதா.7:22);; a kind of Sarее.

     [மஞ்சட்  + ேசைல.]

மஞ்சட் ரைள

 
 மஞ்சட் ரைள mañjaṭṭiraḷai, ெப.(n.)

   கணவைன இழந்தவள் ஈமசச்டங் ல் ற்றத்தாரக்்  வழங் ம் மஞ்ச ண்ைட; ball of turmeric paste 
given by a widow to her relations at the cremation of her husband, as a token of her blessing.

     [மஞ்சள் +  ரைள.  ரள் -→ ரைள.]

மஞ்சட்

மஞ்சட்  mañjaḍḍiruḍi, ெப.(n.)

    க ம் க் ம் மஞ்சள் நிறமா ள்ள க வைக; dung kite, Neophron perenopterus (m.m.284);.

     [மஞ்சள் +  ..]

மஞ்சட் ணி

 
 மஞ்சட் ணி mañjaṭṭuṇi, ெப.(n.)

   மஞ்சணீரில் ேதாய்த்த ைல ( ன்.);; cloth dipped in water tinged with turmeric, as auspicious.

     [மஞ்சள் +  ணி.]

மஞ்சட்ேட

 
 மஞ்சட்ேட  mañjaṭṭēṟu, ெப.(n.)

   மஞ்சட் ழங் த் ண்  ( ன்.);; small piece of turmeric.

மஞ்சட்ேடா

 
 மஞ்சட்ேடா  mañjaṭṭōṟu, ெப.(n.)

மஞ்சட்ேட  ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

மஞ்சட்பட்

 
 மஞ்சட்பட்  mañjaṭpaṭṭi, ெப.(n.)

   ஒ வைக மஞ்சட ் ண் ; guiana golden funnel dog bane (சா.அக.);.

மஞ்சட்பால்ெகா  -
 த்தல்

மஞ்சட்பால்ெகா  - த்தல் mañjaḍpālkoḍuttal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   ததெ்த த் க் ெகாள் தல்; to adopt a child (Loc.);.

     [மஞ்சள் + பால் + ெகா -.]

மஞ்சட்பாவட்ைட

 
 மஞ்சட்பாவடை்ட mañjaṭpāvaṭṭai, ெப.(n.)

மஞ்சணா  பாரக்்க ( ன்.);; see {}.
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மஞ்சட்பாவாைட

 
 மஞ்சட்பாவாைட mañjaṭpāvāṭai,  new cloth immensed or dipped in water tinged with turmeric, put on while worshipping 
village deities.

     [மஞ்சள் + பாவாைட.]

மஞ்சட்

 
 மஞ்சட்  mañjaṭpū, ெப.(n.)

   பவள மல் ைக; night flowering jasmine.

     [மஞ்சள் +  .]

மஞ்சட் ச்

 
 மஞ்சட் ச்  mañjaṭpūccu, ெப.(n.)

   மகளிர ் ளிக் ம் ேபா  மஞ்சளைரத் ப் க் ெகாள் ைக; rubbing the face and body with turmeric paste 
as woman in bathing.

     [மஞ்சள் +  ச் .]

மஞ்சட் ைதேவ
ைன

 
 மஞ்சட் ைதேவைன mañjaṭpūtaivēṉai, ெப.(n.)

   ஒ வைக (கற்பக);  ைக; a rejuvenating plant which bear yellow flowers (சா.அக.);.

மஞ்சடெ்பாரி

 
 மஞ்சடெ்பாரி mañjaṭpori, ெப.(n.)

   ெசாரண் ேப ; a mineral dissolving gold (சா.அக.);.

மஞ்சணத்

 
 மஞ்சணத்  mañjaṇatti, ெப.(n.)

ணா மரம்,

 a tree with fragrant flowers.

மஞ்சணம்

 
 மஞ்சணம் mañjaṇam, ெப.(n.)

   பற்ெபா ; dentifrice.

மஞ்சணாங்

 
 மஞ்சணாங்  mañjaṇāṅgu, ெப.(n.)

   ேசாைல ெகா க்காய்ப் ளி; a kind of gamboges.

மஞ்சணா

 
 மஞ்சணா  mañjaṇāṭi, ெப.(n.)

   ைவரமணி ன் ற்றங்க ள் ஒன்றா ய மஞ்சணிறக் ற் ; yellow streak, a flaw in diamond.

     [மஞ்சள் + நா .]
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மஞ்சணாத்

 
 மஞ்சணாத்  mañjaṇātti, ெப.(n.)

மஞ்சனா  பாரக்்க; see {}.

     [மஞ்சணா  -→மஞ்சணாத் .]

மஞ்சணா

மஞ்சணா  mañjaṇāti, ெப.(n.)

   1. மரவைக; Indian mulberry, s.tr. morinda citirifolia.

   2. ெச  வைக; dying mulberry, s.sh. Morinda tinctoria.

   3. ெகா  வைக; small ach root s.cl. Morinda umballata.

     [மஞ்சள் + நா .]

மஞ்சணாற்

 
 மஞ்சணாற்  mañjaṇāṟṟi, ெப.(n.)

மஞ்சனா  பாரக்்க ( ன்.);; see {}.

     [மஞ்சணா  -→மஞ்சணாத்  -→மஞ்சணாற் .]

மஞ்சணா

 
 மஞ்சணா  mañjaṇāṟi, ெப.(n.)

   ஒ  வைக மரம்; morinda umbellata.

மஞ்சணி

 
 மஞ்சணி mañjaṇi, ெப.(n.)

   ேவ ப்ப த்  (உத்தாமணி);; a twining creeper.

மஞ்சணிப்

 
 மஞ்சணிப்  mañjaṇippu, ெப.(n.)

   மஞ்சள் நிறம்; yellowness.

மஞ்சணீர்

மஞ்சணீர ்mañjaṇīr, ெப.(n.)

   1. நற் காலங்களில் பயன்ப த் ம் மஞ்சட ்கைரத்த நீர;் water mixed with turmeric and other ingredients, for use 
on auspicious occasions.

   2.  மணத் ல் ந் னர ்  மஞ்சணீர ்ெதளிக் ம் நான்காம் நாள்; fourth day of a wedding, as the time 
for sprinkling turmeric water, as guests.

     [மஞ்சள் +  நீர.்]

மஞ்சணீர் ப் -
த்தல்

மஞ்சணீர் ப் -த்தல் mañjaṇīrkuḍippittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ததெ்த த் க் ெகாள் ங் ழந்ைதைய மஞ்சணீர ் ப் க் ஞ் சடங் ைனச ்ெசய்தல் 
( பரம்.354);; to make a child drink turmeric-mixed water, as a ceremonial rite in adoption.

     [மஞ்சள் + நீர ்+  ப் -.]

மஞ்சணீர்ச் ட்

 
 மஞ்சணீரச்் ட்  mañjaṇīrccīṭṭu, ெப.(n)

   ததெ்த ப்பைதக் க் ம் ஆவணம்; deed of adoption.

     [மஞ்சள் + நீர ்+  ட் .]
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மஞ்சணீர் ற்  – 
தல்

மஞ்சணீர் ற்  – தல் mañjaṇīrcuṟṟudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ஆளான (சைமந்த); ெபண்ணிற் ச ்சடங்  ெசய்தல்; to celebrate the puberscence of a girl with the prescribed 
ceremonies.

     [மஞ்சள் + நீர ்+  ற் -.]

மஞ்சணீர்த்
ழா

 
 மஞ்சணீரத்் ழா mañjaṇīrttiruviḻā, ெப.(n.)

   இளேவனில் ழா; the spring festival.

     [மஞ்சள் + நீர ்+  ழா.]

மஞ்சணீர்ந

 
 மஞ்சணீரந்  mañjaṇīrnadi, ெப.(n.) 

மஞ்சணீரா  பாரக்்க; see {}.

     [மஞ்சள் + நீர ்+ Skt.ந .]

மஞ்சணீர்ப் ள்
ைள

 
 மஞ்சணீரப்் ள்ைள mañjaṇīrppiḷḷai, ெப.(n.)

   ததெ்த த் க் ெகாண்ட ள்ைள; adopted child.

     [மஞ்சள் + நீர ்+  ள்ைள.]

மஞ்சணீர் ைள
யாட்

 
 மஞ்சணீர் ைளயாட்  mañjaṇīrviḷaiyāṭṭu, ெப.(n.)

    ழா,  மணம் த யவற் ன் ல் மஞ்சணீரிைறத்  ைளயா ைக; play of sprinkling turmeric 
mixed water at the close of a festival, marriage etc.

     [மஞ்சள் + நீர ்+  ைளயாட் .]

மஞ்சணீரா

மஞ்சணீரா  mañjaṇīrāṟu, ெப.(n.)

   காஞ் ரத் ற்க ல் ஒ ம் ேவகவ யா ;  the river {}, flowing near {},

     'மஞ்சணீர ்ந ன் பாங்கர'் (காஞ் ப்  சாரந்்தா.47);.

     [மஞ்சள் + நீரா .]

மஞ்ச ணா

 
 மஞ்ச ணா mañjaṇuṇā, ெப.(n.)

மஞ்சணா  பாரக்்க ( ன்.);; see {}.

     [மஞ்சள் +  ணா.]

மஞ்சைண

மஞ்சைண1 mañjaṇai, ெப.(n.)

    ல சா  மகளிர ்க த் ம்,  ெதய்வங்களின் உ வங்களி ம் சப்ப ம் எண்ெணய்க் ங் மம் 
( ரப்்பள் , 71);; turmeric paint mixed with oil, smeared on the necks of women of certain castes and idols of minor 
deities.

     [மஞ்சள் + ெநய். மஞ்செணய் -→மஞ்சைன]

 மஞ்சைண2 mañjaṇai, ெப.(n.)

மஞ்சணா , 1 ( ன்.); பாரக்்க; see {}.
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மஞ்சத்தண்ணீர்க
ைரத்தல்

 
 மஞ்சத்தண்ணீரக்ைரத்தல் mañjattaṇṇīrkaraittal, ெப.(n.)

   ெபண் ப வமைடதல் (இ.வ.);; attaining puberty, as a girl.

     [மஞ்சள் + தண்ணீர ்+ கைரத்தல்.]

மஞ்ச

 
 மஞ்ச  mañjadi, ெப.(n.)

   ைகயாந்தகைர என் ஞ்ெச ; a kind of plant.

மஞ்சநீர்த்தகப்பன்

 
 மஞ்சநீரத்்தகப்பன் mañjanīrttagappaṉ, ெப.(n.)

   ததெ்த த் க் ெகாண்ட தந்ைத;( ைவ.);; adoptive father.

     [மஞ்சள் + நீர ்+ தகப்பன்.]

மஞ்சநீலம்

 
 மஞ்சநீலம் mañjanīlam, ெப.(n.)

    ,  த்தநாகம்; copper sulphate.

மஞ்சப்பத் செ்சட் மஞ்சப்பத் செ்சட்  mañjappattucceṭṭi, ெப.(n.)

   ெசட் சச்ா  வைக; a sub-division of chetties (E.T.ii, 910);.

மஞ்சம்

மஞ்சம் mañjam, ெப.(n.)

   1. கட் ல் ( ங்.);; bed-stead, couch, cot.

     "ம ய ற ேயா  மஞ்சநீ டலத்  ைவ ம்" ( வாலவா.54, 34);.

   2. இ க்ைக தற் ரிய அ த்தளம்; platform, dais.

     "மஞ்சேம  மணித்த  ேச னார"் (பாரத.  லச.்120);. 

   3. சப்பரம் (யாழ்ப்.);; canopied vehicle for idls.

மஞ்சம் ல்

மஞ்சம் ல்1 mañjambul, ெப.(n.)

    ணா; morind tinctoria.

 மஞ்சம் ல்2 mañjambul, ெப.(n.)

   எ சச்ம் மண ள்ள ஒ வைகப் ல்; lemon grass - Androogon schoenanthus.

மஞ்சமண்டபம்

 
 மஞ்சமண்டபம் mañjamaṇṭabam, ெப.(n.)

   பள்ளியைற (யாழ்.அக.);; bed chamber.

     [மஞ்சம் + மண்டபம்.]

மஞ்சமம்

 
 மஞ்சமம் mañjamam, ெப.(n.)

   அரக்காம்பல்; red water lilly plant (சா.அக.);.
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மஞ்சரம்

மஞ்சரம்1 mañjaram, ெப.(n.)

   இைலக்கள்ளி; leafly milk spurge (சா.அக.);.

     [P]

 மஞ்சரம்2 mañjaram, ெப.(n.)

    த்  ( ந்தா.நி.);; pearl.

மஞ்சரா

 
 மஞ்சரா mañjarā, ெப.(n.)

   மணித்தக்காளி; a plant (சா.அக.);.

மஞ்சலன்

 
 மஞ்சலன் mañjalaṉ, ெப.(n.)

    ல்லாளி; bowman.

மஞ்ச க்கான்

 
 மஞ்ச க்கான் mañjalikkāṉ, ெப.(n.)

மஞ் க்கான் பாரக்்க; see {}.

மஞ்சவாைக

 
 மஞ்சவாைக mañjavākai, ெப.(n.)

   ஒ வைக வாைக; a variety of sirrassa tree.

     [மஞ்சள் + வாைக.]

மஞ்செவய் ல்

 
 மஞ்செவய் ல் mañjaveyyil, ெப.(n.)

மஞ்சள்ெவ ல் பாரக்்க; see {}.

     [மஞ்சள் + ெவய் ல்.]
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மஞ்சள்

மஞ்சள்1 mañjaḷ, ெப.(n.)

   1. ெச வைக; turmeric, curcuma longa.

     "மஞ்சள் ெமல் ைல ம ரப்் றத ்ைதவர" ( பாண். 44);.

   2. மஞ்சணிறம்; yellow colour, as that of turmeric. 

மஞ்சள் ெவ ல்.

   3. எ சை்ச (சங்.அக.);; acid lime,

   4. மஞ்சட்  பாரக்்க; see {}.

     [மங்கல் -→மஞ்சள்.]

 மஞ்சள்2 mañjaḷ, ெப.(n.)

   அரிசனம்; Indian saffron.

மஞ்சள் வைககள் :

   1.  ர  மஞ்சள்;   2. ச  மஞ்சள்,

   3.   மஞ்சள்,

   4. க  மஞ்சள்,

   5.  ைக மஞ்சள்,

   6. கத் ரி மஞ்சள்,

மஞ்சள் அட்ைட

 
 மஞ்சள் அடை்ட mañjaḷaṭṭai, ெப.(n.)

   கால் பந்தாட்டத் ல் தவறாக ைளயா ய ஆட்டக்காரைர எசச்ரித் க் காட்டப்ப ம் 
அடை்டத் ண் ; yellow card shown in football match as warning signal.

     [மஞ்சள் + அடை்ட.]

மஞ்சள்கடம்ைப

மஞ்சள்கடம்ைப mañjaḷkaḍambai, ெப.(n.)

   1. மஞ்சள் நிறமான கடம்ைப; yellow cadamba.

   2. மஞ்சடக்டம்ைப பாரக்்க; see {}.

     [மஞ்சள் + கடம்ைப.]

மஞ்சள்க தம்

 
 மஞ்சள்க தம் mañjaḷkaḍidam, ெப.(n.)

   ஒ வர ்கடைனத ் ப் க் கட்ட யாத நிைலையத் ெதரி க் ம் அ ப் ; petition given by a debtor 
unable to pay his debts notice of bankruptey.

     [மஞ்சள் + க தம்.]

மஞ்சள்கண்

 
 மஞ்சள்கண் mañjaḷkaṇ, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் கண்ேணாய்; xanthelasma (சா.அக.);.

     [மஞ்சள் + கண்.]
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மஞ்சள்க

 
 மஞ்சள்க  mañjaḷkayiṟu, ெப.(n.)

தா யாக அணி ம் மஞ்சள் தட ய க :

 cord soaked in turmeric solution and worn as tail.

     [மஞ்சள் + க .]

மஞ்சள்க

 
 மஞ்சள்க  mañjaḷkaru, ெப.(n.)

    டை்ட ள்ள மஞ்சள் நிறத் க் ம் உ ரப்் ெபா ள்; yolk.

     [மஞ்சள் + க .]

மஞ்சள்காப்

மஞ்சள்காப்  mañjaḷkāppu, ெப.(n.) 

   ேகா ல் ழா ன் ேபா  இைறப்பற்றாளரக்ள் கட் ெகாள் ம் காப் ; a piece of cloth with coin wet in 
the turmaric paste tied on the forehand at the occassion of deity function. "ெவற் ைல நாற்ப க்  ெநல்  
நா ம் மஞ்சள் காப் க்  ெநல் ரி ம் மைடப் பள்ளிக்  ற க்  சக்கலத் க்  ெநல் 
நா ம்" (ெத.க. ெதா.7.409-6);.

     [மஞ்சள் + காப் .]

மஞ்சள்

 
 மஞ்சள்  mañjaḷkuru, ெப.(n.)

   எ சச்ம் பழம்; lime fruit (சா.அக.);.

     [மஞ்சள் +  .]

மஞ்சள்

 
 மஞ்சள்  mañjaḷkuruvi, ெப.(n.)

     வைக; turmeric bulbul.

     [மஞ்சள் +  .]

மஞ்சள் ளி-த்தல்

மஞ்சள் ளி-த்தல் mañjaḷkuḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

மஞ்சட் ளி-த்தல் பாரக்்க; see {}.

     [மஞ்சள் +  .]

மஞ்சள்தண்ணீர்

 
 மஞ்சள்தண்ணீர ்mañjaḷtaṇṇīr, ெப.(n.)

மஞ்சள்நீராட் ழா பாரக்்க; see {}.

     [மஞ்சள் + தண்ணீர.்]

மஞ்சள்தாைழ

 
 மஞ்சள்தாைழ mañjaḷtāḻai, ெப(n.)

   ெபான்னிறத் தாைழ; golden yellow or yellowish red screw pine very fragrant flower.

     [மஞ்சள் + தாைழ.]

மஞ்சள் ைண

 
 மஞ்சள் ைண mañjaḷtiṇai, ெப.(n.)

    ைண வைக;İtalian millet.

     [மஞ்சள் +  ைண.]
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மஞ்சள் 

 
 மஞ்சள்  mañjaḷtiruḍi, ெப.(n.)

   க  வைக; kind of eagle.

     [மஞ்சள் +  .]

மஞ்சள்ெதங்

 
 மஞ்சள்ெதங்  mañjaḷteṅgu, ெப.(n.)

   ெதன்ைன வைக; a variety of coconut tree bearing big coconuts, whose shells are used as vessels.

     [மஞ்சள் + ெதங் .]

மஞ்சள்நாகதாளி

 
 மஞ்சள்நாகதாளி mañjaḷnākatāḷi, ெப.(n.)

   சப்பாத் க் கள்ளி; cactus opuntia dillenil.

     [மஞ்சள் + நாகதாளி.]

மஞ்சள்நாங்

 
 மஞ்சள்நாங்  mañjaḷnāṅgu, ெப.(n.)

   ேசாைலக் ெகா க்காய்ப் ளி; a species of gambage.

     [மஞ்சள் + நாங் .]

மஞ்சள்நா ப்பட்
ைட

 
 மஞ்சள்நா ப்படை்ட mañjaḷnāṟippaṭṭai, ெப.(n.)

    ணாப்படை்ட; the bark of {} tree.

     [மஞ்சள்நா  + படை்ட.]

மஞ்சள்நீர்

மஞ்சள்நீர ்mañjaḷnīr, ெப.(n.)

   1.  டை்ட ன் மஞ்சட ்க ; yellow of an egg.

   2. மஞ்சள் கைரத்த நீர;் water mixed turmeric.

   3. மஞ்சள் நிறமான நீர;் yellow coloured water.

   4. மஞ்சள் நிறமான நீர ்( த் ரம்);; yellow coloured urine.

     [மஞ்சள் + நீர.்]

மஞ்சள் நீராட்

 
 மஞ்சள் நீராட்  mañjaḷnīrāṭṭu, ெப.(n.)

மஞ்சள்நீராட் ழா பாரக்்க; see {}.

     [மஞ்சள் + நீராட் .]

மஞ்சள்நீராட்
ழா

 
 மஞ்சள்நீராட் ழா mañjaḷnīrāṭṭuviḻā, ெப.(n.)

    ப்ெபய் ய ெபண்க க்  நடத்தப்ப ம் சடங் ; a ritual bath in turmeric mixed water for a girl who has attained 
pubterty.

     [மஞ்சள் + நீராட்  +  ழா.]
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மஞ்சள்மந்தாைர

 
 மஞ்சள்மந்தாைர mañjaḷmandārai, ெப.(n.)

   மந்தாைர வைக ( ன்.);; a species of mountain ebony.

     [மஞ்சள் + மந்தாைர.]

மஞ்சள்மல் ைக

 
 மஞ்சள்மல் ைக mañjaḷmalligai, ெப.(n.)

   மல் ைக இனத்ைதச ்சாரந்்த மஞ்சள் நிறமான நச் ச ்ெச ; a poisonous climber resembling jasmine creeper 
with yellow flowers.

     [மஞ்சள் + மல் ைக.]

மஞ்சள் ள்ளங்

 
 மஞ்சள் ள்ளங்  mañjaḷmuḷḷaṅgi, ெப.(n.)

    ழங்  வைக;саггоt-Daucus Carota.

     [மஞ்சள் +  ள்ளங் .]

மஞ்சள் ைள

 
 மஞ்சள் ைள mañjaḷmuḷai, ெப.(n.)

   இரண்ெடா  நாளான ெநன் ைள (நாஞ்.);; paddy seedling, one or two days old.

     [மஞ்சள் +  ைள.]

மஞ்சள் 
ைளக் ைட

 
 மஞ்சள் ைளக் ைட mañjaḷmuḷaikkiḍai, ெப.(n.)

    ைதத்  இரண்ெடா  நாள் ெசன்ற ன் வய ம் ஆட் க் ைட (நாஞ்.);; penning sheep in a field where 
paddy has been sown recently.

     [மஞ்சள் +  ைள +  ைட.]

மஞ்சள்ெம

 
 மஞ்சள்ெம  mañjaḷmeḻugu, ெப.(n.)

   ேதன்ெம ; bee's wax.

     [மஞ்சள் + ெம .]

மஞ்சள்ேமகம்

 
 மஞ்சள்ேமகம் mañjaḷmēkam, ெப.(n.)

   ேமகேநாய்; a kind of venereal disease.

     [மஞ்சள் + ேமகம்.]

மஞ்சள்வசந்தம்

 
 மஞ்சள்வசந்தம் mañsaḷvasandam, ெப.(n.)

   ஒ  நற்ெசயல் ( ன்.);; a auspicious ceremony in which turmeric - mixed water in sprinkled.

     [மஞ்சள் + வசந்தம்.]

1329

www.valluvarvallalarvattam.com 1329 of 19068.



மஞ்சள்வரிக் ற
வான்

 
 மஞ்சள்வரிக் றவான் mañjaḷvarikkuṟavāṉ, ெப.(n.)

    ல் க ப்  மஞ்சள் வரிகைள ைடய கடல் ன்; file fish.

     [மஞ்சள்வரி +  றவான்.]

     [P]

மஞ்சள்வாங்  – 
தல்

மஞ்சள்வாங்  – தல் mañjaḷvāṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

    மணம் உ  ெசய்தல்; to settle a marriage.

     [மஞ்சள் + வாங் -.]

மஞ்சள்வாைட

 
 மஞ்சள்வாைட mañjaḷvāṭai, ெப.(n.)

   மகப்ேபற் ப் ெபண்களில் அைற ம் மஞ்சடெ்பா  மணம் ( ன்.);; scent of turmeric, as at the house 
when there is a lying-in.

     [மஞ்சள் + வாைட.]

மஞ்சள்

 
 மஞ்சள்  mañsaḷvisiṟi, ெப.(n.)

   ேசைல வைக (இ.வ.);; a kind of saree.

     [மஞ்சள் +  .]

மஞ்சள் ைளயாட்

 
 மஞ்சள் ைளயாட்  mañjaḷviḷaiyāṭṭu, ெப.(n.)

மஞ்சணீர் ைளயாட்  பாரக்்க ( ன்.);; see {}.

     [மஞ்சள் +  ைளயாட் .]

மஞ்சள் ரி

__,

ெப.(n.); 

   மண க் ைர (சா.அக.);; a bitter kitchen greens (சா.அக.);.

     [மஞ்சள் +  ரி.]

மஞ்சள்ெவ ல்

 
 மஞ்சள்ெவ ல் mañjaḷveyil, ெப.(n.)

   மாைல ெவ ல் (ெகா.வ.);; yellow sunshine just before sunset, evening glow.

     [மஞ்சள் + ெவ ல்.]

மஞ்சள்ேவட்

 
 மஞ்சள்ேவட்  mañjaḷvēṭṭi, ெப.(n.)

   மண மகன் த ேயார ்அணி ம் மஞ்சணீற் ேறாய்த்த ஆைட; cloth dyed yellow, as worn by the bridegroom 
at the time of marriage.

     [மஞ்சள் + ேவட் .]
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மஞ்சளரளி

 
 மஞ்சளரளி mañjaḷaraḷi, ெப.(n.)

   மஞ்சள் நிறத் ல் க் ம் அரளி;    மைலயரளி, தங்க அரளி; exile olender, thevetia nerifoloia.

     [மஞ்சள் + அரளி.]

மஞ்சளலரி

 
 மஞ்சளலரி mañjaḷalari, ெப.(n.)

மஞ்சளரளி பாரக்்க; see {}.

     [மஞ்சள் + அலரி.]

மஞ்சளாலாத்

 
 மஞ்சளாலாத்  mañjaḷālātti, ெப.(n.)

மஞ்சணீரால் எ க் ம் ஆரத்  ( ன்.);:

 ceremony of waving turmeric-mixed water to avert the evil eye.

     [மஞ்சள் + ஆலாத் .]

மஞ்சனாவாைர

 
 மஞ்சனாவாைர mañjaṉāvārai, ெப.(n.)

   ஆவாைர; a shrub.

     [மஞ்சள் + ஆவாைர.]

மஞ்சளி

 
 மஞ்சளி mañjaḷi, ெப.(n.)

   ேவ ப் ப த்  (மைல.);; hedge twiner.

மஞ்சளி - த்தல்

மஞ்சளி - த்தல் mañjaḷittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மஞ்சணிறமாதல்; to turn-yellow.

     "கண்கள் மஞ்சளித் " (அகவசா.88);.

     [மஞ்சள் -→மஞ்சளி-.]

மஞ்சளிளங்கைல
யன்

 
 மஞ்சளிளங்கைலயன் mañjaḷiḷaṅgalaiyaṉ, ெப.(n.)

   ெநல் வைக; a kind of paddy.

மஞ்சளிளநீர்த்ெத
ன்ைன

 
 மஞ்சளிளநீரத்ெ்தன்ைன mañjaḷiḷanīrtteṉṉai, ெப.(n.)

மஞ்சடெ்தங்  பாரக்்க; see {}.

     [மஞ்சள் + இளநீர ்+ ெதன்ைன.]

மஞ்சளிளவஞ்

 
 மஞ்சளிளவஞ்  mañjaḷiḷavañji, ெப.(n.)

   ம ல்வஞ்  எ ம் மரம்; a tree.
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மஞ்செளண்ெணய்

மஞ்செளண்ெணய் mañjaḷeṇīey, ெப.(n.)

   1. மஞ்சள் ேசரத்்  வ த்த ம ந்ெதண்ெணய் ( ன்.);; a medicinal oil prepared with turmeric.

   2. மட்டமான மண்ெணண்ெணய்; crude kerosene (Mod.);.

     [மஞ்சள் + எண்ெணய்.]

மஞ்சன்

மஞ்சன்1 mañjaṉ, ெப.(n.)

   மஞ்சணிற ைடயவன் (இ.வ.);; man of yellow complexion.

     [மஞ்சலன் -→மஞ்சன்.]

 மஞ்சன்2 mañjaṉ, ெப.(n)

   1. மகன்; son.

     " ந்தரி த  மஞ்சன்" (கந்த .  .81);.

   2. ஆண்மகன்; man, young man.

     "எ ந்தனர ்மஞ்  ேதாய் ய் மஞ்சேர"

மஞ்சனப் ல்

 
 மஞ்சனப் ல் mañjaṉappul, ெப.(n.)

மஞ்சம் ல் பாரக்்க ( ன்.);; see {}.

     [மஞ்சனம் +  ல்.]

மஞ்சனி

மஞ்சனி1 mañjaṉi, ெப.(n.)

ெபண் ( வா.); 

 Woman.

 மஞ்சனி2 mañjaṉi, ெப.(n.)

   ேவ ப்ப த் ;  hedge twiner.

 மஞ்சனி mañjaṉi, ெப. (n.)

   ஆத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Attur Taluk.

     [மஞ்சள்-மஞ்சளி-மஞ்சனி]

மஞ்சா

 
 மஞ்சா mañjā, ெப.(n.)

   இைலக்கள்ளி (மைல.);;  five-tubercled.

மஞ்சாக்

 
 மஞ்சாக்  mañjākkuru, ெப.(n.)

   எ சை்ச; acid lime.

மஞ்சாரி

 
 மஞ்சாரி mañjāri, ெப.(n.)

   கஞ்சாங்ேகாைல (மைல.);; white-basil.
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மஞ்சாளி

 
 மஞ்சாளி mañjāḷi, ெப.(n.)

மஞ்சா  பாரக்்க; see {}.

மஞ்

மஞ் 1 mañji, ெப.(n.)

   1. சணல்; sunnhemp

   2. சணல் நார;் hemp fibre.

 மஞ் 2 mañji, ெப.(n.)

   பட ; cargo boat wtil a raised platform.

     [மஞ்  -→மஞ் .]

     [P]

 மஞ் 3 mañji, ெப.(n.)

   1.  வரம் ; ridge between garden beds.

   2.  ம்  (இ.வ.);; gable.

     [மஞ்  -→மஞ் .]

 மஞ் 4 mañji, ெப.(n.)

    பனி (இ.வ.);; fog.

     [மஞ்  -→மஞ் .]

 மஞ் 5 mañji, ெப.(n.)

மஞ் க்கம்

மஞ் க்கம் mañjikkam, ெப.(n.)

   ஊரப்் றத் த் தரி  நிலம்; uncultivated land near a village or town. 

     "மஞ் க்கமாகக் டந்த நிலத் ல் ன்  பாடகந் த் " (ெத.க ெதா..Ill, 203, 14);.

மஞ் கம்

மஞ் கம்1 mañjigam, ெப.(n.) 

   தாளி ( ங்.);; hedge bind-weed.

 மஞ் கம்2 mañjigam, ெப.(n.) 

மஞ் ைக1 பாரக்்க ( ங்.);; see {}.

மஞ் கன்

 
 மஞ் கன் mañjigaṉ, ெப.(n.) 

    த் ேவான் (நா தன்);; barber.
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மஞ் ைக

மஞ் ைக1 mañjigai, ெப.(n.)

   1. ெபட் ; chest, box.

     "யவன மஞ் ைக" (ெப ங்.உஞ்ைசக். 32, 745);.

   2. ெகாட்டாரம்; store-room.

     " ைடக் ெகா மஞ் ைக" (பட் னம.163);

   3. ெதாம்ைப (பட் னப்.163,  ழ்க் ப் );; grain bin.

     [மஞ்  -→மஞ்  -→மஞ் ைக.]

 மஞ் ைக2 mañjigai, ெப.(n.)

   1. தாளி; hedge bind-weed.

   2. ைகயாந்தகைர; a plant found in wet places.

   3. காதணி வைக; a ear-ornament.

     "மஞ் ைக ைளச ்  கா ட ் ளங்க" ( வக.2388);.

மஞ் ட்டம்
மஞ் ட்டம் mañjiṭṭam, ெப.(n.) 

மஞ்சா 1,2 பாரக்்க; see {}.

மஞ் ட்

மஞ் ட்  mañjiṭṭi, ெப.(n.)

   1. நீரப்் வைக; munjeet, Indian madder, rubia cordifolia (I, P);.

   2. சாப் ரா ( மரவைக);; arnotto.

   3. சாயேவர;் chayroot for dyeing (L.);.

மஞ் பைல

 
 மஞ் பைல mañjibalai, ெப.(n.)

   வாைழ (யாழ்.அக.);; plantain.

மஞ் மம்

 
 மஞ் மம் mañjimam, ெப.(n.)

   அழ  ( ந்தா.நி.);; beauty.

மஞ் ட்டம்

 
 மஞ் ட்டம் mañjimūṭṭam, ெப.(n.)

     பனி (இ.வ.);; thick fog.

     [மஞ்  +  ட்டம்.]

மஞ் ரம்

 
 மஞ் ரம் mañjiram, ெப.(n.)

   காலா ; toe-ring.

மஞ்

 
 மஞ்  mañjiru, ெப.(n.)

   ைகயாந்தகைர எ ஞ்ெச ; a plant found in wet places.
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மஞ் ல்

 
 மஞ் ல் mañjil, ெப.(n.)

    வரப்  வ ; large embankment of cause way between paddy fields, used as a path.

மஞ் க்கான்

 
 மஞ் க்கான் mañjilikkāṉ, ெப.(n.)

    நீற் ப் பசை்ச; fragrant basil.

மஞ் ரட்

 
 மஞ் ரட்  mañjiviraṭṭu, ெப.(n.)

மஞ்  ரட்  பாரக்்க; see {}.

     [மஞ்  +  ரட் .]

மஞ்

 
 மஞ்  mañjiṟu, ெப.(n.)

   ைகயாந்தகைர எ ஞ் ெச ; a plant found in wet places.

மஞ் ரகம்

 
 மஞ் ரகம் mañjīragam, ெப.(n.)

   கழற் ; molucca - bean.

மஞ்

மஞ் 1 mañju, ெப.(n.) 

   1. அழ  ( டா.);; beauty, gracefulness.

     "மஞ் ைட மணி ந  மாைல மண்டபம்" ( ளா. மார.17);.

   2. அணிகலன் ( டா.);; jewel.

 மஞ் 2 mañju, ெப.(n.)

   1. ெவண் ல்; white cloud.

     "மஞ்ெசன நின் ல ம்" ( வக.2853);.

   2.  ல்; cloud.

     "யாக்ைக மைலயா  மஞ்  ேபாற்ேறான் " (நால , 28);.

   3. பனி ( ங்.);; dew.

   4.  பனி (இ.வ.);; fog.

   5. யாைன ; back of an elephant.

 மஞ் 3 mañju, ெப.(n.)

   களஞ் யம் ( ன்.);; store-house, granary.

 மஞ் 4 mañju, ெப.(n.)

மஞ் க்கட்ைட

மஞ் க்கடை்ட mañjukkaṭṭai, ெப.(n.)

   1.  கட் ச் ரிப்

 sloping roof over the breadth of a house.

     [மஞ் 4 + கடை்ட.]
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மஞ் ெவ ட்

மஞ் ெவ ட்  mañjuveruṭṭu, ெப.(n.)

   1.மஞ் ரட்  பாரக்்க; see {}.

   2. ஆகவரை்க (இ.வ.);; cattle raid.

     [மஞ் 5 + ெவ ட் . ெவ ள் -→ெவ ட் .]

மஞ் ளம்

மஞ் ளம் mañjuḷam, ெப.(n.)

   1. அழ ; beauty, agreeableness.

     "மலர   மஞ் ளப் பஞ் " (கம்பரா. ஊரே்த .32);. 2. இேல ;

 softness, tenderness.

     "மஞ் ளமா ப்ப  க நன்ெறன்பர"் ( ைள. உக் ர. ேவல்வைள.35);.

மஞ் ைட

மஞ் ைட mañjūṭai, ெப.(n.)

   1. ெபரிய ைட; large basket.

   2. ெபட் ; box.

மஞ்ைசக்காணி

 
 மஞ்ைசக்காணி mañjaikkāṇi, ெப.(n.)

மஞ்சடக்ாணி (இ.வ.); பாரக்்க; see {}.

     [மஞ்சள் -→மஞ்ைச + காணி.]

மஞ்ைஞ

மஞ்ைஞ maññai, ெப.(n.)

   ம ல்; peacock.

     "பழன மஞ்ைஞ த்த " ( றநா.13);.

மஞ்ைஞ ர்க்

 
 மஞ்ைஞ ரக்்  maññaiyīrkku, ெப.(n.)

   ம ற ; peacock's feather.

     [மஞ்ைஞ + ஈரக்் .]

மஞ்ைஞ ர்

 
 மஞ்ைஞ ர்  maññaiyūrti, ெப.(n.)

    கக் கட ள்; Lord Murugan as having a peacock for his vehicle.

     [மஞ்ைஞ +ஊர் .]

மட்கடம்

 
 மடக்டம் maḍkaḍam, ெப.(n.)

   மண் ஏனம்; mud pot.

மட்க - த்தல்

மடக் - த்தல் maḍkaḍittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெக மா  ெசய்தல்; to damage, to destroy, to lose by negligence.

     [மட்  -→மடக் -த்தல்.]

மட்கண்டம்

 
 மடக்ண்டம் maṭkaṇṭam, ெப.(n.)

    ண  ேதாண் ம் ேபா  கா ம் மண்பாகம்; statum of earth as in sinking wells.

     [மண் + கண்டம்.]
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மட்கலம்

மடக்லம் maṭkalam, ெப.(n.)

   மண்ணாலான பாண்டம்; earthern vessel. 

     "ப மடக்லத் ணீர ்ெபய் ரீஇ யற் " ( றள். 660);.

     [மண் + கலம்.]

     [P]

மட் -தல்

மட் -தல் maṭkudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ஒளி மங் தல்; to be dim, duskey, to be deprived of lustre, glory or brilliance.

     "நாகத் ன் வஞ்சவா ன் ம ெயன மட் வான்" (கம்பரா. அேயா . 12);.

   2. வ ன் தல்; to lose strength, to become defficient.

     "தரியலர ் ைனமடக்" (பாரத.  ட் .176);.

   3. மயங் தல்; to be bewildered.

     "மட் ய ந்ைத" (கம்பரா. ைதல.5);.

   4. அ க்கைடதல் (ெகாசை்ச.);; to become mouldy;

 to be foul or dirty.

   5. அ தல்; to be destroyed.

     "மதத்தர ்மட் னர"் ( ரேபாத:30, 58);.

     [மள்  -→மட் .]

மட் ைக

 
 மட் ைக maṭgugai, ெப.(n.)

    ைக; crucible.

     [மண் +  ைக.]

மட்சாந்

 
 மடச்ாந்  maṭcāndu, ெப.(n.)

    வரக்ட்ட உத ம் ைழத்த மண் ேச ; mud plaster used in building walls.

     [மண் + சாந் .]

மட் வர்

 
 மட் வர ்maṭcuvar, ெப.(n.)

   மண்ணால் கட்டப்பட்ட வர;் mudwall.

     [மண் +  வர.்]

மட்டக்ெகாம்பன்
றா

 
 மட்டக்ெகாம்பன் றா maṭṭakkombaṉcuṟā, ெப.(n.)

   ப ப்  நிற ள்ள ம் பலவ கள் நீண்  வளரவ் மான ன்வைக; hammer-head shark, grey, attaining 
several feet in length, zygaena tudes.
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மட்டக்ேகால்

மட்டக்ேகால் maṭṭakāl, ெப.(n.)

   1. ெகாத்  ேவைலக் க க ெலான்  ( ன்.);; rule, ruler, mason's smoothing rule.

   2. மட்டப்பலைக (இவ்.); பாரக்்க; see {}.

     [மட்  -→மட்டம். மட்டம் + ேகால்.]

     [P]

மட்டக்ேகா

 
 மட்டக்ேகா  maṭṭakālūci, ெப.(n.)

   அ ைவ ம த் வக் க க ள் ஒன் ; one of the surgical instruments.

மட்டங்கட் -தல்

மட்டங்கட் -தல் maṭṭaṅgaṭṭudal,    5 ெச.  ன்றா .(v.t.)

   1. தளம் த யவற் ன் ஏற்றத ்தாழ்ைவக் க  மட்டப்பலைக த யவற் னால் அ தல்; to as 
certain the eveness or level of a surface by time or rule.

   2.  ைள ன் தட் கைளத் தைடப் ெபா ளிட் ச ்சமனாக் தல்; to balance at the scales.

     [மட்  -→மட்டம் + கட் -, மட்டம் = ஒேர அள .]

மட்டசச்ாவாைள

மட்டசச்ாவாைள maṭṭaccāvāḷai, ெப.(n.)

   ெவண்ைம நிற ள்ள ம் 25  ரலம் வைர வளரவ் மான ன் வைக; ribbon-fish, burrished silver, attaining 25 
in. in length, trichiurus muticuss.

     [மட்டம் + சாவாைள.]

மட்டச் வர்

 
 மட்டச் வர ்maṭṭaccuvar, ெப.(n.)

    வர;் dwarf wall, breast wall (C.E.M.);.

     [மட்டம் +  வர,் மட்டம் =  ைறவான அள .]

மட்டச் றா

மட்டச் றா maṭṭaccuṟā, ெப.(n.)

   சாம்பனிற ைடய ம் 9 அ வைர வளரவ் ம் ெகா ய மான றா ன்வைக; shark, grey very ferocious, 
attaining 9 ft. in length, carcharias gangeticus.

     [மட்டம் +  றா.]

மட்டகத்தம்

மட்டகத்தம் maṭṭagattam, ெப.(n.)

   1. நன்  அைமந்த ; that which is well-proportioned and smoothly formed.

   2.  ைம; entireness, absoluteness.

     [மட்டம் + Skt. த்தம். மட்டம் = ஒேர அள  நிைல.]

மட்டஞ்ெசய்-தல்

மட்டஞ்ெசய்-தல் maṭṭañjeytal,    1 ெச.  ன்றா , (v.t)

   1. சமனாக் தல்; to level, as the ground, to trim evenly, as a garland.

     "கத்தரிைகயால் மட்டஞ்ெசய்த மாைல ைன" ( .ெவ.3, 3, ெகா . உைர);. 

   2. ெசவ் தாகச ்ெசய்தல்; to beautify, render attractive.

     "மணிசெ்சய் க ப் ைன மட்டஞ் ெசய் " (ெப ங்.உஞ்ைசக்.34, 199);.

     [மட்டம் + ெசய். மட்டம் = ஒேர அள .]

மட்டத்தரம்

மட்டத்தரம் maṭṭattaram, ெப.(n.)

   1. தாழ்ந்த தரம்; inferior quality.

   2. ந த்தரம்; medium quality.

     [மட்டம் + தரம். மட்டம் = தாழ் .]
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மட்டத்தாைர

மட்டத்தாைர maṭṭattārai, ெப.(n.)

    ரை்ம யற்ற ளிம் ைடய ; anything smooth - edged, as a diamond.

     "கட் னைவரம் மட்டத்தாைர அ ற்  ப்பத்தா ம்" (ெத.க.ெதா.2:78);.

     [மட்டம் + தாைர. மட்டம் = மட்டமாகத் தட்டப்பட்ட .]

மட்டத்தாைரசச்ப்ப

மட்டத்தாைரசச்ப்ப  maḍḍattāraiccappaḍi, ெப.(n.)

   ம ங் ய ளிம் ைடய தடை்ட ைவரம் (ெத.க.ெதா.2:78);; flat diamond with smooth edges.

     [மட்டம் + தாைர + சப்ப . மட்டம் = மட்டமாகத் தட் ச ்சமப்ப த்தப்பட்ட .]

மட்ைடத்தாைரசச்
வக்கம்

மடை்டத்தாைரசச்வக்கம் maṭṭaittāraiccavakkam, ெப.(n.) 

   ம ங் ய ளிம் ைடய ம் ச ர வ ள்ள மான ைவரக்கல்; square shaped diamond with smooth edges.

     "மட்டத்தாைரச ்சவக்கம் ற்ற பத் ெதான்ப ம்" (ெத.க.ெதா.2:78);.

     [மட்டம் + தாைர + சவக்கம். மட்டம் = மட்டமாகத் தட்டப்பட்ட .]

மட்டத் க்ைக

 
 மட்டத் க்ைக maṭṭattirukkai, ெப.(n.)

   ெசம்ப ைம நிற ள்ள க்ைக ன் வைக; ray-fish grenish - brown Rhinoptera adspensa.

     [மட்டம் +  க்ைக.]

     [P]

மட்டத் த்

மட்டத் த்  maṭṭatturutti, ெப.(n.)

   1. நீர ் த யன ங் க  வைக; a kind of squirt. 

     " ண்ணத்ைத ம் சந்தனத்ைத ம் ... மட்டத் த் யா ம் ெந ந் த் யா ம் தற" ( வக. 86, 
உைர);.

   2. கம்மக் க  வைக (இ.வ.);; a kind of hand-bellows.

   3. ந மணம் ைகக் ம் கலம் ( ன்.);; a small-sized perfuming pot.

     [மட்டம் +  த் .]

மட்ட ல்

 
 மட்ட ல் maṭṭanūl, ெப.(n.)

   சமநிைல பாரப்்பதற்  உத ம் ல்; measuring line.

     [மட்  -→மட்டம் +  ல். மட்டம் = ஒேர அள .]

மட்டப்பலைக

மட்டப்பலைக maṭṭappalagai, ெப.(n.)

   1. சமன ந் தச் க் க ; measuring rod, carpenter's, rule.

   2. மணியா ப் பலைக; mason's smoothing plane.

   3. சமநிைல காட் ங் ெகாத் க் க ; mason's level, wooden frame with plumb line.

   4. உயர்  தாழ்ச் கைளக் காட்ட த ம் அள  ேகா ட்ட பலைக; levelling staff.

   5. வய ல் மண்ெகாண்  ெசல் ம் தட் ப் பலைக; a kind of flat sled for carrying soild from one part of a field to 
another (G.Tp.D.l.141);.

     [மட்  -→மட்டம் + பலைக. மட்டம் = ஒேர சம அள .]
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மட்டப்பா

 
 மட்டப்பா maṭṭappā, ெப.(n.)

   ெமாடை்ட மா  (இ.வ.);; open terrace, flat roof.

மட்டம்  = ஒேர சம அள .

     [மட்டம் -→மட்டப்பா.]

மட்டப்பா

 
 மட்டப்பா  maṭṭappāvīṭu, ெப.(n.)

   ெமாடை்ட மா ள்ள ; house with open terrace,

மட்டம் = ஒேர சம அள .

     [மட்டம் -→மட்டப்பா +  .]

மட்டப்பா

மட்டப்பா 1 maṭṭappāvu, ெப.(n.)

மட்டப்பா பாரக்்க; see {}.

 மட்டப்பா 2 maṭṭappāvu, ெப.(n.)

    ைறந்த அள ள்ள பா ; short lengthen warp.

     [மட்டம் + பா .]

மட்டப்பாைற

 
 மட்டப்பாைற maṭṭappāṟai, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் கடல் ன்; a sea fish.

     [P]

மட்டப் ரி

 
 மட்டப் ரி maṭṭappiri, ெப.(n.)

   வள்ளத் ன் உ ப்  (க.ப.அக.);; a part of the vallam.

மட்டப்ெபான்

 
 மட்டப்ெபான் maṭṭappoṉ, ெப.(n.)

   மாற் க் ைறவான ெபான் ( ன்.);; impure gold, as inferior in quality.

     [மட்  -→மட்டம் + ெபான்.]
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மட்டம்

மட்டம்1 maṭṭam, ெப.(n.)

   1. அள ; measure.

   2. சமநிைல; evenness, flatness.

   3. அள ேகால்; rule, line, gauging rod.

   4. எல்ைல; limit, extent, bound, degree (w.);.

   5. ஊகம்; guess, conjecture.

   6. ஒப் .; equality in length, height, size, measure or quality.

   7.  ைம; smallness.

     "மட்டப் " (ெத.க.ெதா..2:84);.

   8. தாழ் ;  inferiority, deficiency.

   9.  தம்; moderation.

   10. ெசட் ; furglity.

   11.   ைர (இ.வ.);; pony,

   12. வாைழ, க ம்  த யவற் ன் கன் ; sapling of plantain, bamboo, sugarcane etc.

   13. ெபான் மணி ன் உ ப்  வைக ( ன்.);; smooth round neck of gold bead.

   14. ஆைனக் ட் ; young male elephant.

   15. ஒேர உயர ள்ள நிைல; level.

மட்டம்பார்-த்தல்

மட்டம்பார-்த்தல் maṭṭambārttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   பாைத வர ் த யவற் ன் ஒ ங்ைக ேநாட்டம் பாரத்்தல்; to examine the level or straightness, as of a road 
or wall etc.

     [மட்டம் + பார-். மட்டம் = ஒேர அள .]

மட்டம்

மட்டம் 1 maḍḍambiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ம ப் தல்; to estimate.

     [மட்டம் +   -. மட்டம் = ஒேர அள .]

 மட்டம் 2 maḍḍambiḍittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. மட்டம்ெவ -, பாரக்்க; see {}.

   2. சமனாக் தல் (இ.வ.););; to level.

மட்டம்ேபா  - தல்

மட்டம்ேபா  - தல் maṭṭambōṭudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   ேவண் ெமன்ேற ேவைல த யவற் க்  வாரா த்தல்; to absent oneself willfully.

     " பள்ளிக் ச ்ெசல்லாமல் மட்டம் ேபாட்  ட்டான்" (உ.வ.);.

     [மட்டம் + ேபா  -. மட்டம் =  ைற .]

மட்டம்ெவ -த்தல்

மட்டம்ெவ -த்தல் maḍḍamveḍittal,    4 ெச. . .(v.i.) 

    ைள கப் கள் உண்டாதல்; to shoot forth, branch out, as from the stem of a plant.

     [மட்  -→மட்டம் + ெவ -.]

மட்டம்ைவ - த்தல்

மட்டம்ைவ - த்தல் maṭṭamvaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. மட்டம்ெவ -த்தல் பாரக்்க (யாழ்.அக.);; see {}.

   2. மட்டங்கட்  – தல் பாரக்்க; see {}.

     [மட்டம் + ைவ-.]
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மட்டமாய்க் ட்டல்

 
 மட்டமாய்க் ட்டல் maṭṭamāykāṭṭal, ெப.(n.)

   ெமாத்தமாய்க் ட்டல்; to add in moderate quantity.

     [மட்டமாய் +  ட்டல்.]

மட்டயந் ரம்

 
 மட்டயந் ரம் maṭṭayandiram, ெப.(n.)

   சம நிைலைய அ ம் க  (இக்.வ.);; instrument for testing level.

     [மட்  -→மட்டம் + இயந் ரம்.]

மட்டல

 
 மட்டல  maṭṭalagu, ெப.(n.)

   இைழப் ளி ன் உ ண்ைட அல  வைக; blade for the jack-plane.

     [மட்  -→மட்டம் + அல .]

மட்ட ைழப் ளி

 
 மட்ட ைழப் ளி maṭṭaviḻaippuḷi, ெப.(n.)

   தச் க் க  வைக; jack plane, joiner's plane for coarse work.

     [மட்டம் + இைழப் ளி.]

     [P]

மட்டேவைல

 
 மட்டேவைல maṭṭavēlai, ெப.(n.)

   ப ம்ப யான ேவைல (யாழ்.அக.);; rough work, work not requiring much skill, as different from ilaippu and {}.

     [மட்டம் + ேவைல.]

மட்டேவைலக்கார
ன்

 
 மட்டேவைலக்காரன் maṭṭavēlaikkāraṉ, ெப.(n.)

   ெவள்ளி தங்கேவைலகளில் காப்  த ய ப ம்ப  ேவைல ெசய் ந் தட்டான்; smith whose work does not 
require much skill.

     [மட்  -→மட்டம் + ேவைலக்காரன்.]

மட்ட

மட்ட 1 maṭṭaṟidal,    2 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ம ப் தல்; to guess, make a rough estimate.

   2. பழ ய தல்; to bear in mind

 so as to recognise or identify, to know well.

   3. ஒப் தல்; to liken, compare with.

     [மட்டம் -→மட்  + அ -. மட்டம் = அள , ம ப் .]

 மட்ட 2 maṭṭaṟidal,    1. அளேவற்ப த் தல்; to fix a limit, to stint.

   2.  ப்ப தல்; to understand indications.

     [மட்டம் -→மட்  + அ -.]
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மட்டன்

மட்டன் maṭṭaṉ, ெப.(n.) 

    டன்; dullard. 

     "கடை்டப் த் யன் மட்டன்" ( ப் .419);.

     [மட்  -→மட்டன். மட்டம் = அள  ைற .]

மட்டனம்

மட்டனம் maṭṭaṉam, ெப.(n.)

    ைக; smearing, rubbing over. 

     "மான்மதக் கலைவச ்சாந்த மட்டனஞ் ெசய் " ( ைள. உக் ர. ேவல்வைள.45);.

     [மட்  -→மட்டம் -→மட்டனம்.]

மட்டாய்

மட்டாய் maṭṭāy,  .எ.(adv)

   1. அளவாய்; moderately, temperately.

   2. ேவண் ய வளவாக; as much as in needed,

   3. ெசட்டாக; sparingly, parsimoniously, frugally.

   4. ஏற்கத்தக்கதாக; passably, tolerably.

     [மட்  -→மட்டாய். மட்  = அள .]

மட்டா தம்

 
 மட்டா தம் maṭṭāyudam, ெப.(n.)

   வாள்; sword.

     [மட்  + Skt.ஆ தம்.]

மட்

மட் 1 maṭṭittal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   மண்ட த்தல்; to be or become circular, to form into circles or ringlets, to coil.

     [ ல்(வைளதற் க த்  ேவர)்; -→ ள் -→ ண்  -→மண்  -→மண்  = காைல மடக்  ழங்காலால் 
நிற்ைக.  ட்  -→மட்  -→மட்  -→மட் -த்தல் (ேவ.க.4:83);.]

 மட் 2 maṭṭittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   வட்டமா தல்; to make circular.

     " ரேடாள்கண் மட் த்தாட"் (ேதவா.12, 3);.

     [ ட்  -→மட்  -→மட்  -→மட் -த்தல்.]

 மட் 3 maṭṭi, ெப.(n.)

   1.  டன்; dolt, blockhead.

     "அ யாத...  டமட் " ( ப் :195);.

   2. ஒ ங் ன்ைம; clumsiness, awkwardness.

   3. ப ம்ப ; roughness, coarseness.

   4. மக் (இ.வ.);; putty, cement for whiting.

   5. மட் க்காைர பாரக்்க; see {}.

   6.  ப் ன்; oyster, cockle, shell-fish.
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மட் க்கம் ேவட்

 
 மட் க்கம் ேவட்  maṭṭikkambivēṭṭi, ெப.(n.)

   ெபா க் கம் க்கைர ள்ள ட்  ேவட்  (இ.வ.);; coarse cloth with a narrow line border, worn by men.

     [மட் க்கம்  -→மட் க்கம்  + ேவட் .]

மட் க்காய்

 
 மட் க்காய் maṭṭikkāy, ெப.(n.)

   மட் க் ெகா ன் காய்; fruit of {} (சா.அக.);.

மட் க்காைர

 
 மட் க்காைர maṭṭikkārai, ெப.(n.)

ப ம்ப யாக அைரத்த ண்ணசச்ாந் :

 coarse or rough plaster.

     [மட்  -→மட்  + காைர.]

மட் க்ெகா

 
 மட் க்ெகா  maḍḍikkoḍi, ெப.(n.)

   ஒ  வைகச ்ெச ; a plant (சா.அக.);.

மட் ேகயம்

 
 மட் ேகயம் maṭṭiāyam, ெப.(n.)

    ளாத்  மரம்; a tree (சா.அக.);.

மட் ைக

மட் ைக maṭṭigai,    களத் ல் ைவக்ேகால் அரிக்கட்  த யவற் ன் ேமல் இ ஞ்சாணி த் ைர; seal 
of cowdung put upon bundled sheats of paddy of straw on the threshing floor or upon corn sacks (m.m.483).

     [மட்  -→மட்  -→மட் ைக.]

 மட் ைக maṭṭigai, ெப. (n.)

    க்ேகா ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village ir Tirukkoyilur Taluk.

     [மட் -மட் ைக]

மட் ச் ப்

 
 மட் ச் ப்  maṭṭiccippi, ெப.(n.)

    ப்  ேனா  ( ன்.);; oyster shell.

     [மட்  +  ப் .]

மட் -தல்

மட் -தல் maḍḍiḍudal,    17 ெச. ன்றா .(v.t.)

மட்ட -பாரக்்க ( ன்.);; see {},

     [மட்  -→மட் -தல்.]

மட் த்தனம்

 
 மட் த்தனம் maṭṭittaṉam, ெப.(n.)

    டத் தனம்; stupidity, foolishness.

     [மட்  -→மட் த்தனம்.]
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மட் த்தாள்

 
 மட் த்தாள் maṭṭittāḷ, ெப.(n.)

   கரட் த்தாள், மட்டமான தாள்; coarse paper.

     [மட்  -→மட்  + தாள்.]

மட் த்ேதயம்

 
 மட் த்ேதயம் maṭṭittēyam, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் க ங்கா  மரம்; a tree (சா.அக.);.

மட் த்ைதயல்

 
 மட் த்ைதயல் maṭṭittaiyal, ெப.(n.)

   ப ம்ப த் ைதயல் ( ன்.);; coarse sewing.

     [மட்  -→மட்  + ைதயல்.]

மட் ப்பைடக்கலம்

மட் ப்பைடக்கலம் maḍḍippaḍaikkalam, ெப.(n.)

மட் 3 பாரக்்க ( வா.);; see {}.

     [மட் 3 + பைடக்கலம்.]

மட் ப்பாம்

 
 மட் ப்பாம்  maṭṭippāmbu, ெப.(n.)

   ஒ  வைக பாம் ; a variety of snake (சா.அக.);.

     [மட்  + பாம் .]

மட் ப்பால்

மட் ப்பால் maṭṭippāl, ெப.(n.)

   1. மரவைக; entireleaved tree of heaven, I. tr. Ailanthus mala-baricus.

   2. ந மணப் ெபா ள் வைக; ailanthus balsam.

மட் ப்பாைல

 
 மட் ப்பாைல maṭṭippālai, ெப.(n.)

மட் ப்பால் பாரக்்க; see {}.

மட் ப் டைவ

 
 மட் ப் டைவ maḍḍippuḍavai, ெப.(n.)

    ட் ச ் ைல; coarse cloth worn by women.

     [மட்  +  டைவ.]

மட் ன்

மட் ன் maṭṭimīṉ, ெப.(n.)

    ன் வைக; a kind of fish.

     "ப ந் வாயன் மட் ன் பாரக் ெகண்ைட" (பறாைள.பள் .15);.

     [மட்  +  ன்.]

மட் யம்
மட் யம் maṭṭiyam, ெப.(n.)

   தாள வைக  ெளான்  (பரத.தாள.19);; a variety of time - measure one of {}.

மட் ர்நிலவள
ேகால்

மட் ரந்ிலவள ேகால் maṭṭiyūrnilavaḷavuāl, ெப.(n.)

   ேகாசச்ைடயன் ரபாண் யனின் 5ஆவ  ஆட் யாண் ல் மயம் வட்டத் ல் வழக் ந்த ஒ  
வைக அள ேகால்; a measurement of Tirumayam vattam at the period of {}.

     "நிலம் க்காணி ந் ரிைக ம் மட் ர ்நிலவள ேகாலால் இப்பழந்ேதவதாநம் நீங்கலாக" 
( .கல்.361/2);.
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மட் ைல

 
 மட் ைல maṭṭilai, ெப.(n.)

   பச் ைல (ைதலவ.ைதல.);; mysore gamboge.

மட் வாய்

மட் வாய்1 maṭṭivāy, ெப.(n.)

   1.  றந்தகன்ற வாய்; gaping mouth.

   2. மட் வாயன், 3 பாரக்்க; see {}.

     [மட்  + வாய்.]

 மட் வாய்2 maṭṭivāy, ெப.(n.)

   மங் ய வப்  நிற ள்ள ம் ஓர  வளரவ் மான கடல் ன் வைக; a sea-fish pale dull red, attaining one foot 
in length, scolopsis vosmerti.

     [மட்  + வாய்.]

மட் வாயன்

மட் வாயன் maṭṭivāyaṉ, ெப.(n.)

   1.  றந்தகன்ற வாைய ைடயவன்; one who has a gaping mouth.

   2.  ப்ப  ரலம் வளரக் ய ம் சாம்பல் நிற ள்ள மான ன்வைக; black rock-cod, silvery grey, 
attaining 30 in. in length. sparus berda,

   3. 18  ரலம் வளரவ் ம் சாம்பல் நிற ள்ள மான கடல் ன் வைக; a sea-fish, silver-grey, attaining 18 in. 
length chrysophrys datria.

     [மட்  + வாயன்.]

     [P]

மட் வாைழ

 
 மட் வாைழ maṭṭivāḻai, ெப.(n.)

   வாைழ வைக (நாஞ்.);; a kind of plantain.

     [மட்  + வாைழ.]

மட் ேவைல

மட் ேவைல maṭṭivēlai, ெப.(n.)

   1. ப ம்ப யான ேவைல; rough work opp. to fine work.

   2.  றைம ேவண்டாத ேவைல; work not requiring inteligence or skill.

     [மட்  + ேவைல.]
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மட்

மட் 1 maṭṭu, ெப.(n.)

   1. அள ; measure, quantity, standard, degree, size, proportion, amount.

   2. எல்ைல; limit, extent, boundary, scope, range.

     "வ க்ேகார ்மட் ண்டாேமா" (ஞானவா. ேதவா.1);.

   3.  த்  ம ப் ;  estimate, conjecture, as from the eye-sight.

   4. அள ; moderateness, tolerableness.

   5. ெபா த் தன்ைம; that which is middling or common place.

     "மட்டாய்ச ்ெசல " (உ.வ.);. 

   6. நிலவள  வைக; a standard of land measurement.

   7. மட்டம்1 பாரக்்க; see {}.

     [ ல் (ெபா ந்தற் க த்  ேவர)்; -→ ள் -→ ட்  -→மட்  (ேவ.க.4:65);.]

ஒள்ேறாெடான்  ட் ற நிைல ேலேய ஒன்றன் நீள அள  ெதரி ம்.

 மட் 2 maṭṭu, ெப.(n.)

   1. க  ( வா.);; a weapon.

   2.  ளிஞ்சல் வைக; calm.

   3.  ன் வைக; meretrix.

மட் க்கட்

மட் க்கட் 1 maṭṭukkaṭṭudal,    5 ெச.  ன்றா .(v.t.)

   1. ஒ  நிைலக்  வ தல்; to form a judgement after observation.

   2. இனம ந்  ெகாள் தல்; to recognise identify.

   3. அ மானித்தல்; to infer.

   4. உணரத்ல்; to comperhend.

   5. ம ப் தல்; to estimate,

   6. அள க் ட்ப தல்; to stint, limit.

   7. த த்தல்; to hinder.

     [மட் 2 + கட் -.]

 மட் க்கட் 2 maṭṭukkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   சரிநிைலக்  வ தல்; to be brought to the normal condition or limits.

     [மட்  + கட் -.]

மட் க் ஞ்  – 
தல்

மட் க் ஞ்  – தல் maṭṭukkumiñjudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அள  கடத்தல்; to exceed bounds, as in eating, to be excessive, as prices.

     [மட் க்  +  ஞ் -.]

மட் க்

மட் க்  maṭṭukkuḻi, ெப.(n.)

   அளவாக ெவட் ய ; excavated pit.

     "அதைனச ் ழப் ப த் க் டக் ன்ற மட் க் களி ள்ேள" (ெப ம்பாண்.108 உைர);.

     [மட்  +  ]
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மட் க்ேகாணம்

 
 மட் க்ேகாணம் maṭṭukāṇam, ெப.(n.)

   ேநரே்காணம் (யாழ்.அக.);;  right angle.

     [மட்  + ேகாணம்.]

மட் க்ேகால்

 
 மட் க்ேகால் maṭṭukāl, ெப.(n.)

   அள  க ; measuring rod.

     [மட்  + ேகால்.]

மட் த்தப்

மட் த்தப் 1 maṭṭuddappudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. இலக் த் தவ தல்; to miss an aim;

 to take a wrong direction.

   2. ம ப் த் தவ தல்; to exceed propriety, to behave or speak disrespectfully or impolitely,

   3. அள  கடந்  ெசல தல்; to live extravagantly.

   4. அள  ஞ் தல்; to act conceitedly, to assume airs.

     [மட்  + தப் -.]

 மட் த்தப் 2 maṭṭuttappu, ெப.(n.)

   சரி கவன ன்ைம; improprietly, immoderation.

     [மட்  + தப் .]

மட் த் ட்டம்

மட் த் ட்டம் maṭṭuttiṭṭam, ெப.(n.)

   1. ம ப் ; guess, estimate, conjecture.

   2. அள ; extent, amount, limit.

   3. நடத்ைத; character, worth, merit.

     [மட்  +  ட்டம்.]

மட் ப்ப -தல்

மட் ப்ப -தல் maḍḍuppaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. அளக்கப்ப தல்; to be measured, gauged.

   2. வைரயைறப்ப தல்; to be limited, circumscribed, curbed.

     "மட் ப் படாக் ெகாங்ைக மானார"் (தனிப்பா.1, 149, 54);.

   3. உணரப்ப தல்; to be comprehended, understood.

   4.  ைறதல்; to decrease, grow less.

     [மட்  + ப -.]

 மட் ப்ப -தல் maḍḍuppaḍudal,    17 ெச. ன்றா  (v.t.)

    ப் த் ெதரிதல்; to spy and find Out:

     [மட் +ப ]

மட் ப்பால்
மட் ப்பால் maṭṭuppāl, ெப.(n.)

மட் ப்பால் பாரக்்க (பதாரத்்த.116);; see {}.
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மட் ப் -த்தல்

மட் ப் -த்தல் maḍḍuppiḍittal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. இனம ந்  ெகாள் தல்; to recognise, identify.

   2. உணரத்ல்; to comprehend.

   3.  ரம்ானம் ெசய்தல்; to decide, determine.

   4. அளத்தல் (இ.வ.);; to measure.

     [மட்  +  -.]

மட் ப் ரமாணம்

 
 மட் ப் ரமாணம் maṭṭuppiramāṇam, ெப.(n.)

   சரியள  (யாழ்.அக.);; correct measure.

மட் ம்

மட் ம் maṭṭum, ெப.அ.(adv.)

   1. வைர; until, so far, as far as,

     'அந்த ஊர ்மட் ம் ேபாேவாம்' (உ.வ.);.

   2. மாத் ரம்; only.

     'நீ மட் ம் ேபாகலாம்' (உ.வ.);.

     [மட்  = எல்ைல. மட் ம் = (இட எல்ைல, ஆள் எல்ைல); எல்ைல வைரய ப் .]

மட் ம ப்

மட் ம ப்  maṭṭumadippu, ெப.(n.)

   1. த க்ேகற்ற ம ப் ; due regard for another's character or rank, politeness.

   2. நன்னைட; good behaviour.

     [மட்  + ம ப் .]

மட் ம யம்

மட் ம யம் maṭṭumadiyam, ெப.(n.)

   1. சரியள ; actual measurement.

   2. ந வள ; moderation.

   3. மட் த் ட்டம் பாரக்்க;see {}.

     [மட்  + Skt. மத் ய -→ம யம்.]

மட் மரியாைத

 
 மட் மரியாைத maṭṭumariyātai, ெப.(n.)

மட் ம ப்  பாரக்்க; see {}.

     [மட்  + skt.மரியாைத.]

மட் ம ங்

 
 மட் ம ங்  maṭṭumaruṅgu, ெப.(n.)

மட்  ம ப்  பாரக்்க; see {}.

     [மட்  +ம ங் ]

மட் ஞ் -தல்

மட் ஞ் -தல் maṭṭumiñjudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அள  ஞ் தல்; to be excess in proportion.

   2. அள  தப் தல்; to go wrong in proportion.

மட் வா டகம்

மட் வா டகம் maṭṭuvāyūṭagam, ெப.(n.)

   1. ெவண்ணிற ள்ள கடல் ன்வைக; sea-fish, silvery, Gerres lucidus.

   2. ெவண்ணிற ைடய ம் நாலைர ரற்கைட வளரவ் மான கடல் ன் வைக; a sea-fish, silvery, attaining 
4 1/2 inch in length, Gerres setifer.
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மட்ைட

மடை்ட1 maṭṭai, ெப.(n.)

   1. ெதங் , பைன த யவற் ன் மடல்; leaf-stalk of fern or palm, stem of plantain.

   2. ேதங்கா ன் ேமல் ேதா ; husk of coconut.

   3. 4500 ெவற் ைல அல்ல  45 க ளி ெகாண்ட ெவற் ைலக்கட் ; a bundle of 4500 betel leaves.

   4. பந்த க் ம் மடை்ட; bat.

   5. பாம் ; snake.

     "மடை்ட டம் ட்  வலம்" (பழ.);.

     [மட்  -→மடை்ட]

 மடை்ட2 maṭṭai, ெப.(n.)

   1. ெமாடை்ட; bald - ness. 

     "ெகாய்யப்பட்ட மடை்டயா ய தைல டேன" ( றநா.261, உைர);.

   2. உடற் ைற; headless body, trunk.

   3.  டன்; stupid fellow.

     [ெமாடை்ட -→மடை்ட.]

 மடை்ட3 maṭṭai, ெப.(n.)

   1. பயனற்றவ-ன்-ள்- ; worthless person or thing.

மட்ைடக்கங்

 
 மடை்டக்கங்  maṭṭaikkaṅgu, ெப.(n.)

   பைன த யவற் ன் மடை்டய ள்ள ஒைல; leaves on either side of the lower part of palmyra stem.

     [மடை்ட + கங் .]

மட்ைடக் ைர

 மடை்டக் ைர maṭṭaikkudirai, ெப.(n.)

   ெநச க் க ன் ஒ ப் ; trestle for preparing the warp in weaving.

     [மடை்ட +  ைர.]

     [P]

மட்ைடக்ெகாம்

 
 மடை்டக்ெகாம்  maṭṭaikkombu, ெப.(n.)

    லங் ன் ரி ெகாம் ; horns of an animal extending side ways.

     [மடை்ட + ெகாம் . மடை்ட =  ரிவ .]

மட்ைடக்ேகாைர

 
 மடை்டக்ேகாைர maṭṭaikārai, ெப.(n.)

   ேகாைர வைக; smooth sedge, Cyperus procerulus.

     [மடை்ட + ேகாைர.]

மட்ைடகட் -தல்

மடை்டகட் -தல் maṭṭaigaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

மடை்டைவத் க்கட் -, பாரக்்க; see {}.

     [மடை்ட + கட் -.]
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மட்ைடக -த்தல்

மடை்டக -த்தல் maḍḍaigaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ள்ைளகள் உத  க த்தல்; to bite the lower lip, as a child.

     [மடை்ட + க -.]

மட்ைடசச்ா

 
 மடை்டசச்ா  maṭṭaiccāṟu, ெப.(n)

   பைன மடை்டசச்ா ; juice of the stalk or stem of the leaf of palmyra (சா.அக.);.

     [மடை்ட + சா .]

மட்ைடசெ்சாண்

 
 மடை்டசெ்சாண்  maṭṭaiccoṇṭu, ெப.(n.)

   ெபரிய உத ; large lip.

     [மடை்ட + ெசாண் .]

மட்ைடத் ம்

 
 மடை்டத் ம்  maṭṭaittumbu, ெப.(n.)

   பைனநார;் fibre of the palmyra stem.

     [மடை்ட +  ம் .]

மட்ைடத்ேதள்

மடை்டத்ேதள் maṭṭaittēḷ, ெப.(n.)

   1.  ள்ைளத் ேதள்; a kind of scorpion.

   2.  ரான் வைக; a kind of centipede.

     [மடை்ட + ேதள்.]

மட்ைடதட்

மடை்டதட் 1 maṭṭaidaṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ெதன்ைன மடை்டைய ந க்  நாெர த்தல்; to beat the integument of the coconut to form coir.

     [மடை்ட + தட் -.]

 மடை்டதட் 2 maṭṭaidaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஏைழயாதல்; to become poor.

     [மடை்ட + தட் -.]

மட்ைடப்படல்

 
 மடை்டப்படல் maḍḍaippaḍal, ெப.(n.)

   பைன மடை்டயாலா ய ேவ ; fence of palmyra stems.

     [மடை்ட + படல்.]

மட்ைடப் ச்

 
 மடை்டப் ச்  maṭṭaippūcci, ெப.(n.)

     வைக; tape-warm.

     [மடை்ட +  ச் .]

மட்ைடப் ைச

மடை்டப் ைச maṭṭaippūcai, ெப.(n.)

மடை்டய 3-, 2 பாரக்்க; see {}.

     [மடை்ட +  ைச.]
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மட்ைடய

மடை்டய 1 maḍḍaiyaḍittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. வ ைமயால் வ ந் தல்; to suffer from destitution.

   2.  றன் ெபா ட் த் ெதால்ைலேமற் ெகாள் தல்; to worry oneself in another's cause.

     [மடை்ட + அ -.]

 மடை்டய 2 maḍḍaiyaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பக  பண் தல்; to ridicule.

     [மடை்ட + அ -.]

 மடை்டய 3 maḍḍaiyaḍittal, ெப.(n.)

   1. ஆண் ெதய்வத் க் ம் அம்ம க் ம் உள்ள காதற் கலகத்ைதக் க்ேகாளாய்க் ெகாண்  
ேதவர யா ம் ேகா ற் பணியாளரக் ம் அவரவரக்் ம் ைறேய ப நிகராளிகளாய் நின்  நடத் ம் 
ேகா ற் ழா; a temple festival in which dancing girls and temple servants take sides representing the Goddess and 
the God respectively and enact their love-quarrel.

   2. இகழ்ச் க் யாகத் ேதங்காய் மடை்டயால் அ க்ைக; beating with the coconut husk, in contempt.

   3. பக  (இ.வ.);; ridicule.

     [மடை்ட + அ -.]

மட்ைடய ய

மடை்டய ய 1 maḍḍaiyaḍiyaḍittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   வாைழ மடை்டயால் அ த்  ைளயா தல்; to beat with plaintain stems in sport.

     [மடை்டய  + அ -.]

 மடை்டய ய 2 maḍḍaiyaḍiyaḍittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1.  ந்  பண்ணாம த்தல்; to receive impolitely.

   2. ஏளனமாகப் ேப தல் (இ.வ.);; to use obscene language.

     [மடை்டய  + அ -.]

மட்ைடய யாகச்
ெசய்தல்

மடை்டய யாகசெ்சய்தல் maḍḍaiyaḍiyākacceytal, ெப.(n.)

   1. ேவ பா ல்லாமல் ஒேரய யாக ெசய்யப்ப ம் ெசய்ைக; doing the same thing for all account

   2.  ரிந்  ெகாள்ளாமல் ஒேர ெசயைல எந்த டத் ம் ெசய் ம் ெசய்ைக; doing the samething for all place 
without understanding.

மட்ைடயர்

மடை்டயர ்maṭṭaiyar, ெப.(n.)

   சமணர;் jains, as bald-headed.

     " வரியாைடயார ்மடை்டயர ்சமண் ெதாண்டரக்ள்" ( வ். ெபரிய  2, 1, 6);.

     [ெமாடை்ட -→மடை்ட -→மடை்டயர.்]

மட்ைடைவத் க்கட்

மடை்டைவத் க்கட் 1 maṭṭaivaiddukkaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1.  ைட ன் ேமற்ப ையப் பைன மடை்ட ன் ளந்த ம்  ைவத் ப் ன் தல்; to fasten the top of a 
basket with fibres of palmyra stem.

   2. உைடந்த எ ம் கள் ம்ப  மரச் ம்  ைவத் க் கட் தல்; to fasten splints on a broken limb.

     [மடை்டைவத்  + கட் -.]

 மடை்டைவத் க்கட் 2 maṭṭaivaiddukkaṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ஒ வன் ைறையத் தாங் ப் ேப தல்; to support another in his fault.

     [மடை்டைவத்  + கட் -.]
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மட்பைக

மட்பைக maṭpagai, ெப.(n.)

   1. மடக்லத்ைத அ க் ங் க ; potter's instrument for paring clay.

   2. மட்பைகவன் பாரக்்க; see {}.

     [மண் + பைக.]

மட்பைகஞன்

 
 மட்பைகஞன் maṭpagaiñaṉ, ெப.(n.)

மட் பைகவன் பாரக்்க; see {}.

     [மண் + பைகஞன்.]

மட்பைகவன்

 
 மட்பைகவன் maṭpagaivaṉ, ெப.(n.)

    யவன் ( டா.);; potter.

     [மண் + பைகவன்.]

     [P]

மட்பலைக

மட்பலைக maṭpalagai, ெப.(n.)

    டாத ெசங்கல்; unburnt brick..

     " ப்பணிக் ப் ப ஞ் மட் பலைக பலெகாணர ் த் " (ெபரிய  ஏயரே்கா.49);.

     [மண் + பலைக.]

மட்பைன

 
 மட்பைன maṭpaṉai, ெப.(n.)

   நிலப்பைன; moosly root.

     [மண் + பைன.]

மட்பாண்டம்

 
 மட்பாண்டம் maṭpāṇṭam, ெப.(n.)

   மண்ணால் ெசய்த ஏனங்கள்; earthern vessels.

     [மண் + பாண்டம்.]

மட்பாம்

மட்பாம்  maṭpāmbu, ெப.(n.)

   நிலத்ைதத் தாங் வதாகத் ெதான்மங்களால் க தப்ப ம் ஆ ரம் தைல ெகாண்ட பாம் ; mythological 
thousand-headed serpent which supporting the earth.

     "மட்பாம்  ெநளிய....  க்  நடந்த  ெப ம்பைடச ்சாத் " ( வாலவா.39,20);.

     [மண் + பாம் .]

மடக்க

மடக்க  maḍakkaḍi, ெப.(n.)

   1. ேகாணல்; crookedness.

   2. சம ன்ைம; uneveness, as of a road, bank, shore, etc.

   3. ஏதம்; danger, peril, hazard.

   4.  ழ்ச் ; indirectness or crabbedness of an answer calculated to deceive.

   5. தந் ரம்; stratagem, device, craft.

   6. வைலக் ட ்ப த் ைக; entrapping, entangling ensnaring.

     [மடக்  + அ .]
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மடக்கம்

மடக்கம் maḍakkam, ெப.(n.)

   1. வைள ;  flexure, crook.

   2. வணக்கம்; reverence, veneration.

   3. பணி ; subjection, subordination, compliance, conformity.

   4. மனவடக்கம்; restraint, limitation.

   5. ேநாய் ம் ைக (நாஞ்.);; return, relapse, as of fever.

     [ ல் (வைளதற் க த் ேவர)்; -→ ள் -→ டங்  -→மடங்  -→மடக்  = வைள ,  ைல டக் , 
த ப் , தைட. மடக்  -→மடக்கம் (ேவ.க.4:82);.]

மடக்கல்

 
 மடக்கல் maḍakkal, ெப.(n.)

    டக்கல்; bending as in limbs - flexing.

     [ டக்கல் -→மடக்கல். உகர அகரத் ரி  (ஒ.ேநா.);  ைடதல் -→கைடதல்.]

மடக்கனியான்

 
 மடக்கனியான் maḍakkaṉiyāṉ, ெப.(n.)

   ஓணான்; lizard.

மடக்காணி

மடக்காணி maḍakkāṇi, ெப.(n.)

   மடத் க்  டப்பட்ட நிலம்; donates land for abbey.

ழைல நா கரசன் மடக் காணி" ( . .கல். 573/1977);.

     [மடம் + காணி. காணி = நிலம்.]

மடக் -தல்

மடக் -தல் maḍakkiḍudal,    18 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ேமற்ெசல்லா  த த்  ைவத்தல்; to check, to keep within certain limits.

     "மடக் டன் மனெமா " (ெப ங். உஞ்ைசக். 34, 50);.

   2. வாய்ம த்தல் (ஈ . 2, 3, 9,  );; to swallow at a single draught.

     [மடக்  + இ -.]

மடக் யல்

 
 மடக் யல் maḍakkiyal, ெப.(n.)

    ரிதகம் (யாழ்.அக.);; last member of a Kalippa.

     [மடக்  + இயல்.]

மடக் ளி

மடக் ளி maḍakkiḷi, ெப.(n.)

   1. இளங் ளி; young parrot.

     " ைறயா  மடக் ளிேய ங்ேகவா" (ேதவா.);.

   2. ெபண்; woman, charming like a parrot.

   3. நீலங்கலந்த சாம்பல் நிற ள்ள ம் ப ன் ன்  ரற்கைட வளரக் ய மான கடல் ன் வைக; a 
sea-fish, bluish grey, attaining 13 inch in length, therapon jarbua.

மடக் றால்

மடக் றால்1 maḍakkiṟāl, ெப.(n.)

    ன் வைக  ெளான் ; a kind of fish.

 மடக் றால்2 maḍakkiṟāl, ெப.(n.)

    ப் ன் வைக; prawn, astacus carcinus.
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மடக் தம்

 
 மடக் தம் maḍakātam, ெப.(n.)

   ஒ வைக நஞ் ; a kind of arsenic.

மடக்

மடக் 1 maḍakkudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ம த்தல்; to bend, as the arms, knees, to draw in, fold, shut, as knife, to double, to deflect.

     "வால் ைசத் ெத த்  வன்றாண் மடக் " (கம்பரா.கடறா .17);.

   2.  ப் தல்; to turn about, as a horse, carriage or vessel, to turn back.

     "த த் ைட மடக் தன் மா ம்" (காஞ் ப் . நகர.6);.

   3. மா மா ச ்ெசய்தல்; to repeat.

   4. ெவன்  ழ்ப்ப த் தல்; to subdue, as in war, conquer, to surpass.

   5. வாயடக் தல்; to stop by argument or sophistry;

 to confute, to over power.

   6. கால்நைட த யவற்ைற ஒ ேசர அடக்  ைவத்தல்; to compress;

 to restrain;

 to keep together, as cattle in a row.

     "இந்த வய க்  ஒ நாள் மாட் க்கைட மடக்க ேவண் ம்" (உ.வ.);.

   7. பண்டம் த யவற்ைறத் தன் வசப்ப த் தல்; to engage, as a servent, to secure for oneself, as an article or 
cargo.preventing others from obtaining it.

   8. த த்தல்; to stop or hinder, as proceedings, to quash.

   9. அ த்தல்; to destroy;

மடக் க்கட்

 
 மடக் க்கட்  maḍakkukkaḍḍi, ெப.(n.)

   மடக் க் க ழ்த்த  ேபா க் ம் ஒ வைக கட் ;  a kind of abscess to resemble an indian saucer in its shape 
(சா.அக.);.

     [மடக்  + கட் .]

மடக் க்கட் ல்

 
 மடக் க்கட் ல் maḍakkukkaḍḍil, ெப.(n.)

   ம க்கக் ய கட் ல் (இக்.வ.);; folding cot.

     [மடக்  + கட் ல்.]

மடக் க்கத் ரி

 
 மடக் க்கத் ரி maḍakkukkattiri, ெப.(n.)

   மடக்  ைவக் ம் ய கத்தரிக் ேகால் வைக (இ.வ.);; folding scissors. 

     [மடக்  + கத்தரி.]
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மடக் க்கத்

 
 மடக் க்கத்  maḍakkukkatti, ெப.(n.)

    க் ள் மடக்  ைவக் ங் கத்  வைக (இ.வ.);; folding knife, clasp knife.

     [மடக்  + கத் .]

     [P]

மடக் க்கத

 
 மடக் க்கத  maḍakkukkadavu, ெப.(n.)

   ம ப் ள்ள கத  வைக; folding door.

     [மடக்  + கத .]

மடக் க்கால்

மடக் க்கால்1 maḍakkukkāl, ெப.(n.)

   வைள கால்; bandy leg.

     [மடக்  + கால்.]

 மடக் க்கால்2 maḍakkukkāl, ெப.(n.)

    ட் க்கால்; support, prop.

     [மடக்  + கால்.]

மடக் க் டர்

 
 மடக் க் டர ்maḍakkukkuḍar, ெப.(n.)

    டற்ப ; large intestings.

     [மடக்  +  டர.்  டல் -→ டர.்]

மடக் ச் ரம்

 
 மடக் ச் ரம் maḍakkuccuram, ெப.(n.)

   மா மா  வ ம் காய்சச்ல்; a fever constantly recurring, intermittent fever.

     [மடக் + ரம். மடக்  =  ப் ,  ம்பத் ம்ப.]

மடக் த் ரம்

 
 மடக் த் ரம் maḍakkuttūram, ெப.(n.)

மடக் தெ்தாைல  பாரக்்க; see {}

     [மடக்  +  ரம்.]

 Skt.  ரம்;

த. ெதாைல .

மடக் த்ெதாைல

 
 மடக் தெ்தாைல  maḍakkuttolaivu, ெப.(n.)

   அைணப் த் ரம் (இ.வ.);; distance through which the furrow is turned.

     [மடக்  + ெதாைல .]
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மடக் நாற்கா

 
 மடக் நாற்கா  maḍakkunāṟkāli, ெப.(n.)

   மடக்கக் ய இ க்ைக; folding chair.

     [மடக்  + நாற்கா .]

மடக் நீட்

 
 மடக் நீட்  maḍakkunīḍḍu, ெப.(n.)

    கேவாைல; royal writ.

     [மடக்   + நீட் .]

மடக் ப் க்கத்

 
 மடக் ப் க்கத்  maḍakkuppiḍikkatti, ெப.(n.)

மடக் க்கத்  பாரக்்க; see {}.

     [மடக் ப்  + கத் .]

மடக் மடக்ெகனல்

 
 மடக் மடக்ெகனல் maḍakkumaḍakkeṉal, ெப.(n.)

   நீர ் ப்ப ண்டா ம் ஓர ்ஒ க் ப் ; onom, expr. signifying gurgling of water in drinking.

மடக் மண்டா

 
 மடக் மண்டா maḍakkumaṇḍā, ெப.(n.)

    ன்  க  வைக; a kind of fishing instrument (க.ப.அக.);.

மடக் ேமைச

 
 மடக் ேமைச maḍakkumēcai, ெப.(n.)

   கால்கைள மடக்  ைவத்தற் ரிய ேமைச;  folding table.

     [மடக்  + ேமைச.]

மடக் ல்

 
 மடக் ல் maḍakkuyil, ெப.(n.)

    ல் ேபான்ற ர ைன ைடய ெபண்; woman having a sweet voice like the koel.

     [மழ -→மழம் -→மடம் +  ல்.]

மடக் வரி

மடக் வரி maḍakkuvari, ெப.(n.)

   1. இரண்டாம் ைளசச் ன் ேமல் க் ம் வரி; additional tax, as for a second corp.

   2. வரிேமல் வரி; additional cess.

     [மடக்  + வரி.]

மடக்ெக த்தாணி

 
 மடக்ெக த்தாணி maḍakkeḻuttāṇi, ெப.(n.)

   கத் டன் க் ள் அடங் ம் எ த்தாணி வைக; folding style with knife.

     [மடக்  + எ த்தாணி.]

     [P]
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மடக்ெகனல்

 
 மடக்ெகனல் maḍakkeṉal, ெப.(n.)

மடக் மடக்ெகனல் பாரக்்க; see {}.

     [மடக் மடக்ெகனல் -→மடக்ெகனல்.]

மடக்ெகா

மடக்ெகா  maḍakkoḍi, ெப.(n.)

   இளம் ெபண்; young woman, as tender,

     "ஒ  மடக் ெகா யா  வந் " (கம்பரா.அக .51);.

     "மாெப ம் பாத் ரம் மடக்ெகா  ெபற்றைன' (மணிேம.);.

     [மழ -→மழம் -→மடம். மடம் + ெகா .]

மடங்கக்  – தல்

மடங்கக்  – தல் maḍaṅgakāṟudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

    ம்பக் தல்; to repeat.

     "அைவ... மடங்கக் றல் ேவண்டாவாம்" (ெதால்,ெபா ள்.255. உைர);.

     [மடங்  +  -.]

மடங்க  - த்தல்

மடங்க  - த்தல் maḍaṅgaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேதாற்கச ்ெசய்தல்; to subdue, suppress, restrain, repulse;

 to check, as in war or in argument;

 to put rout;

 to chase.

   2.  ம்பச ்ெசய் ம்ப  பண் தல் (இ.வ.);; to compel, as a person, to re-do a thing.

     [மடங்  + அ -.]

மடங்கல்

மடங்கல் maḍaṅgal, ெப.(n.)

   1. வைளைக; bending, being bent.

   2. ேகாணம்; crook, angle, corner.

   3.  ைக; returning.

   4. ம ங் ப் ேபாைக; curving or blunting of the edge.

   5. அடக்கம்; suppression, control.

   6.. ஒ க்கம்; absorption.

     "ைமந் ைட ெயாரவ  மடங்க நீ" (பரிபா.1,44);. 

   7.  ; end.

   8. இ ; thunderbolt.

   9. வடைவத்  ( ங்.);; submarine fire.

     "மடங்கல் வண்ணங் ெகாண்ட க ந் றல்" (ப ற் ப்.628);.

   10. ஊ க்காலம்; termination of yuga.

     "மடங்கற் காைல" (க த்.120);.

   11.  ற் வன்; God of death. 

     "மடங்கல் ேபாற் ைன.இ" (க த்2);.

   12.  ற் வனின் ஏவலர;் servant of God of death.
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மடங்கலர்

 
 மடங்கலர ்maḍaṅgalar, ெப.(n.)

   பைகவர;் enemies, foes.

மடங்க ர்

 
 மடங்க ர்  maḍaṅgalūrti, ெப.(n.)

   ெகாற்றைவ (அரிமா தமரந்்தவள்);; Durga, as riding a lion.

     [மடங்கல் + ஊர் .]

மடங்கற்கணக்

 
 மடங்கற்கணக்  maḍaṅgaṟkaṇakku, ெப.(n.)

   சா ப யான ப ரில் பலைனக் க் ம் கணக் ; accounts of the actual produce of a field.

     [மடங்கல் + கணக் .]

மடங்கற்ெகா ய
ே◌ான்

 
 மடங்கற்ெகா ேயான் maḍaṅgaṟkoḍiyōṉ, ெப.(n.)

    மன் ( டா.);; Bhima, as having a lion banner.

     [மடங்கல் + ெகா ேயான்.]

மடங்காநீர்

மடங்காநீர ்maḍaṅgānīr, ெப.(n.)

   வற்றாத நீ ற்  ( ேனந்:362, தைலப் );; unfailing supply of water, as from a spring.

     [மடங்கா + நீர.் 'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல.

மடங்
மடங்  maḍaṅgi,    இ ந் ; or sitting posture.

     "தைலேபா கன்ைம ற் வ  மடங் " ( றநா.223:2);.

மடங்

மடங் 1 maḍaṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. வைளதல் ( ங்.);; to become bent, as the arm or leg.

     "பைடேயான் டங்  மடங்  (க த். 94, 9);.

   2.  டங் தல்; to be shut closed, folded, as a knife or table

   3. ேகா தல்; to be inflected, deflected. refracted, bent out of place.

   4. வைளந்  ெசல் தல்; to bend, turn, as a road, or river.

   5.  தல்; to turn about

   6. ெசால் த யன ம்ப வ தல்; to be repeated,

     "என்  மடங்கக் றல் ேவண்டாவாம்" (ெதால். ெபா ள்.255, உைர);.

   7.  தல்; to be twisted, distorted, as a limb.

   8.  ைறதல்; to be diminished.

     "மடங்கா ைள ள் வய ர"் ( லப்.23:119);

   9.  ங் தல்; shrink.

     " ப் க் காலத்  உட ன் ேதால் மடங் ம்" (உ.வ.);.

   10. ஒ ங் தல்; to be absorbed. ( க்ேகா.75, உைர);.

   11. ெநளிதல்; to be battered.

   12.  ழ்ப்ப தல்; to submit, yield, surrender.
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மடங் க்கட்  – தல்
மடங் க்கட்  – தல் maḍaṅgukkaḍḍudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   வைலைய அளவாகக் கட் தல்; tie the fishing net in the limited area.

மடங் த் ர்ைவ

 
 மடங் த் ரை்வ maḍaṅguttīrvai, ெப.(n.)

   தண்டவரி; penal assessment (R.T.);.

     [மடங்  +  ரை்வ.]

ம கட்

ம கட் 1 maḍigaḍḍudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1.  ய ஆைட அணிதல்; to dress in ceremonially pure cloth.

   2. ஆைடைய உலரத்்தல்; to dry a washed cloth.

   3. மணப் ெபண்ணின் ம ல் ெவற் ைல பாக் ப் பழங்கட் தல்; to the betels and fruits in the cloth of a 
bride.

     [ம  + கட் -.]

 ம கட் 2 maḍigaḍḍudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அ கமாக எ த் க் ெகாள் தல் (இ.வ.);; to take in large quantity.

     [ம 2 + கட் -.]

 ம கட் 3 maḍigaḍḍudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   கடற்கைரக்  வந் ட்ட ெப  வைல ன் வாைய ( ன்கள் ெவளி வரா க்க);க் கட் தல்; to tie up the 
finishing net.

     [ம  + கட் -.]

மடங் பலன்

 மடங் பலன் maḍaṅgubalaṉ, ெப.(n.)

    ripened sheaf of grain, protrate in the field.

மடங்ைகப்

 
 மடங்ைகப்  maḍaṅgaippūḍu, ெப.(n.)

   எ த்தாணிப் பச் ைல எ ஞ்ெச ; a plant whose flower shoots up in the form of a style.

மடசாம் ராணி

மடசாம் ராணி maḍacāmbirāṇi, ெப.(n.)

மைடயசாம் ராணி 1, பாரக்்க (இ.வ.);; see {}.

     [மைடயசாம் ராணி -→மடசாம் ராணி.]

மடத்தனம்

மடத்தனம் maḍattaṉam, ெப.(n.)

   1.  ட ணம்; stupidity, dullness.

   2. மடம்1,1 பாரக்்க; see {}.

     [மடைம + தனம்.]

மடத் வாசல்ம ய
ல்

மடத் வாசல்ம யல் maḍattuvācalmaṟiyal, ெப.(n.)

   நாட் க் ேகாடை்டச ்ெசட் கள் மடத்  அ காரிகைள ன்னிட் க் ெகாண்  ெசய் ம் பஞ்சாயத்  
வைக; an old form of {} among {}, dist. fr. {}(E.T.V.263);.

     [மடத் வாசல் + ம யல்.]
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மடத மம்

மடத மம் maḍadarumam, ெப.(n.)

   1. மடத் க் ச ்ெசய் ம் த மம்; donation to a mutt.

   2: மடத் ற் ரி ந் த மம்; alms given at a mutt.

     [மடம் + Skt. த மம்.]

மடதாளம்

 
 மடதாளம் maḍatāḷam, ெப.(n.)

மட் ய தாளம் பாரக்்க; see {}.

     [மட் யதாளம் -→மடதாளம்.]

மட

 
 மட  maḍadi, ெப.(n.)

   ஆலங்கட் ; hail stone (சா.அக.);.

மடந்ைத

மடந்ைத1 maḍandai, ெப.(n.)

   1. ெபண்; woman, lady. 

     "இைடக் ல மடந்ைத" ( லப்.16:2);.

   2. மகளிர ்ப வம் ஏழ ள் ப னான்  தல் பத்ெதான்ப  அகைவ வைர ள்ள ப வத் ப் 
ெபண்; woman between the aged of 14 and 19.

     "மங்கல மடந்ைதைய நன்னீ ராட் ச"் ( லப்.);.

     "உடம்ெபா  உ ரிைட என்னமற்  அன்ன மடந்ைதெயா  எம் ைட நட் " ( றள், 1122);.

   3. ப வமாகாத ெபண் (யாழ்.அக.);; girls who have not attained puperty.

   4. ேசம் வைக (நாஞ்.);; a kind of Indian kales.

     [ ல் (இளைமக் க த் ேவர)்; -→ ள் -→ ைள.  ைள =  த் னின்  ைளத்த ெவளிப்பா , 
இளைம, மரக்கன் ,   ள்ைள, மகன்.  ைள -→ ைளயான் =  ழந்ைத.  ள் -→மள் -→மள்ளன் 
= இைளஞன், மறவன், பைடமறவன்,  ஞ்  நிலவாணர.் மள் -→மள -→மழ = இளைம,  ழந்ைத. மழ -
→மழம் -→மழல் -→மழைல = இளைம,  ழந்ைதகளின் இனிய ந்தாச ்ெசால். மழ -→மழம் -→மடம் = 
இளைம, இளைமக் ரிய ெமன்ைம, இளைமக் ரிய அழ , இளைமக் ரிய அ யாைம, ெபண்பாற் 

ணம் நான்க ள் ெகா த்தக் ெகாண்  ெகாண்ட  டாைமயா ய ேபைதைம. மழ -→மட -→மடம் -
→மடந்ைத (ேவ.க.4:5);.]

 மடந்ைத2 maḍandai, ெப.(n.)

   1. மரமஞ்சள்; tree turmeric.

   2. அரிதாரம்; orpiment.

மடந்ைதயா -
த்தல்

மடந்ைதயா -த்தல் maḍandaiyāyiruttal,    3 ெச. . .(v.i.)

   மகப்ெப ம் ப வத் னளாதல்; to be of child-bearing age.

     "அவள் மடந்ைதயா க் றாள் (உ.வ.);.

     [மடந்ைதயாய் + இ -.]

மடநைட

மடநைட maḍanaḍai, ெப.(n.)

   ெமன்னைட; gentle gait, as a women and children.

     "மடநைட ெபண்ைம வனப்ெபன்ப ேதாராய்" ( வக.2125);.

     [மள் -→மழ -→மழைல = இளைம,  ழ , மழ -→மழம் -→மடம் = இளைம மடம் + நைட.]
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மடேநாக்

மடேநாக்  maḍanōkku, ெப.(n.)

   ம ண்ட பாரை்வ; bashful, timid look.

     "ெப மட ேநாக் ற் தல்" ( .ெவ.11, 7);.

     [மடம் + ேநாக் .]

மடப்ப

 
 மடப்ப  maḍappasudi, ெப.(n.)

   க ங் ளி; a black vulture (சா.அக.);.

மடப்ப ங்கம்

 
 மடப்ப ங்கம் maḍappadiṅgam, ெப.(n.)

   உ ந் ; black gram (சா.அக.);.

மடப்ப னாம்

மடப்ப னாம் maḍappadiyiṉām, ெப.(n.)

   பணியாளரக் க்  ேமா ம் உண  மளிப்பதற்காக டப்ப ம் இைற  நிலம் (இ.வ.);; endowment for 
supplying butter - milk and food for public officers.

     [மடம்2 + ப  + உ . இனம் -→இனாம்.]

மடப்பம்

மடப்பம்1 maḍappam, ெப.(n.)

   1. ெமன்ைம; tenderness.

   2. இணக்கம்; acquiescence.

   3. ேபைதைம; simplicity, credulity.

     [ ல் (இளைமக் க த் ேவர)்; -→ ள் -→மள். மள்ளன் = இைளஞன், மறவன், மள் -→மள -→மழ = 
இளைம,  ழந்ைத. மழ -→மட -→மடப்  -→மடப்பம் (ேவ.க.4:5);.]

 மடப்பம்2 maḍappam, ெப.(n.)

   1. ம த நிலந் ர;் town in an agricultural tract.

   2. ஐந்  ஊரக் க் த் தைலைம ெபற்ற ஊர;் chief town admist 500 villages.

 மடப்பம்3 maḍappam, ெப.(n.)

   அரண்மைன ற் பணி ெசய் ம் ெபண் (யாழ்.அக.);; female inmate of a palace.

மடப்பள்ளி

 
 மடப்பள்ளி maḍappaḷḷi, ெப.(n.)

மைடப் பள்ளி பாரக்்க ( ன்.);; see {}.

     [மைடப்பள்ளி -→மடப்பள்ளி.]

மடப்பளி

 மடப்பளி maḍappaḷi, ெப.(n.)

     [மைடப்பள்ளி ->மடப்பள்ளி ->மடப்பளி.]

மடப்பளிப்பால்

 
 மடப்பளிப்பால் maḍappaḷippāl, ெப.(n.)

    coconut toddy  (சா.அக.). 

மடப்பற்

மடப்பற்  maḍappaṟṟu, ெப.(n.)

   மடத் க் ரிய ெசாத்  (யாழ்.அக.);; property of a monastery.

     [மடம்2 + பற் .]
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மடப் றத்  
இைற

மடப் றத்  இைற  maḍappuṟattuiṟaiyili, ெப.(n.)

   வரிகள் நீக் ய ேகா ல் நிலம்; tax free temple land.

     "ப ரக்் ேகாட்டத்  கா ரிப்பாக்கப் பற்  பாற்கட ல் இவ க் க் காணியான நிலத் ல் 
இவ க்  மடப் றத்  இைற " (ெத.க.ெதா.17, கல்.759-3);.

     [மடப் றத்  + இைற .]

மடம்

மடம்1 maḍam, ெப.(n.)

   1. அ யாைம; ignorance, folly,

     "மடப்பட ன் ச ் ம  வல்லார"் ( வக.1927);.

   2. மக உக் ணம் நான்க ள் ெகா த்தக் ெகாண்  ெகாண்ட  டாைமயா ய 
ேபைதைம; simplicity, credulity, artelessness, one of four {}.

     "வா ைழ மட மங்ைகயர"் ( றநா.11);.

   3. அழ ; beauty.

     "மடக்கணீர ்ேகா ம்" ( லப்.17, உைரப்பாட்  மைட);.

   4. ெமன்ைம; tenderness, delicacy.

     "ெதளி நைட மடப் ைண" ( றநா.23);.

   5. இணக்கம்; acquiescence.

     "அஞ் ைறய மடநாராய்" ( வ். வாய்.1,4,1);.

     [ ல் (இளைமக் க த் ேவர)்; -→ ள் -→ ைள.  ைள =  த் னின்  ைளத்த ெவளிப்பா , 
இளைம, மரக்கன் ,   ள்ைள, மகன்.  ைள -→ ைளயான்  =  ழந்ைத.  ள் -→மள் -→மள்ளன் 
= இைளஞன், மறவன், பைடமறவன்,  ஞ்  நிலவாணர.் மள் -→மள -→மழ = இளைம,  ழந்ைத. மழ -
→மழம் -→மழல் -→மழைல = இளைம,  ழந்ைதகளின் இனிய ந்தாச ்ெசால். மழ -→மழம் -→மடம் = 
இளைம, இளைமக் ரிய ெமன்ைம, இளைமக் ரிய அழ , இளைமக் ரிய அ யாைம, ெபண்பாற் 

ணம் நான்க ள் ெகா த்தக் ெகாண்  ெகாண்ட  டாைமயா ய ேபைதைம, மழ -→மட -→மடம். 
ள் -→மள் -→மள்ளன் = இைளஞன்,  ரன். மள் -→மழ = இளைம,  ழ . மழ ங் ழ ம் இளைமப் 

ெபா ள (ெதால்.உரி, 14);. மழ -→மட -→மடம் (ேவ.க.4:5);.]

இ  ைண ம் ெபண்பால் ஆண்பா ம் மடம் க்கதாகக் க தப்ப வதால் மடவரல், மடந்ைத 

மடமடக்

 
 மடமடக்  maḍamaḍakki, ெப.(n.)

   வட்டத் ப் ; root of twining plant (சா.அக.);.

மடமட – த்தல் மடமட – த்தல் maḍamaḍattal,    4 ெச. . .(v.i.) ஒ த்தல்; to gurgle, rattle.

மடமடப்

 
 மடமடப்  maḍamaḍappu, ெப.(n.)

   ஒ க்ைக; gurgling, purling, rattling.

     [மடமட -→மடமடப் .]

மடமடெவனல்

 
 மடமடெவனல் maḍamaḍaveṉal, ெப.(n.)

மடமெடனல் பாரக்்க; see {}.

     [மடமட + எனல்.]

மடமெடனல்

மடமெடனல் maḍamaḍeṉal, ெப.(n.)

   1. ஓர ்ஒ க் ப் ; onom. expr. signifying gurgling, as water, rattling, rustling.

   2.  ைர க் ப் ; being in haste, acting with despatch.

     [மடமட + எனல்.]
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மடம ல்

மடம ல்1 maḍamayil, ெப.(n.)

   அ யாப் ெபண்; an innocent girl.

     [மடம் = அழ ,  ராஅ . மடம் + ம ல்.]

 மடம ல்2 maḍamayil, ெப.(n.)

   அழ ய ெபண்; woman, beautiful like peafowl.

     [மடம் = அழ . மடம் + ம ல்.]

மடமான்

மடமான் maḍamāṉ, ெப.(n.)

   ெபண்; woman, as timid as a deer.

     "மட மானிைனப் ேபாத ெவன் " ( வ்.ெபரிய .3, 7, 1);.

     [மடம் + மான்.]

மடைம

மடைம1 maḍamai, ெப.(n.)

   அ ன்ைம; idiocy.

     [மடம் -→மடைம.]

 மடைம2 maḍamai, ெப.(n.)

   ேபைதைம; ignorance, stupidity, silliness, folly,

     " ந்ேதாம்ப ேலாம்பா மடைம" ( றள், 89);.

     [மழ -→மட -→மடைம.]

மடல்

மடல் maḍal, ெப.(n.)

   1. பைன த யவற் ன் ஏ  ( டா.);; flat leaf of palm, plantain and screwpine.

     "ெகா மடற் மரி வாைழ" ( வக.274);.

   2. பனங்க க் ; jagged stem of a palmyra leaf.

     "ஒ மடல் ற ற் க  ன் ட் " ( றநா.29);.

   3. தான் காத த்த தைல ையப் ெபறா டத் த் தைலவன் ஏ தற்ெபா ட் ப் பனங்க க்காற் 
ைர ேபாற் ெசய்த ஊர் ; horse of palmyra stems on which a thwarted lover mounts to proclaim his grief and win his 

love.

     "ஏ ய மடற் றம்" (ெதால்.ெபா ள்.51);.

   4. க ெவண்பா ன் உ ப்பா ய உலாமடல் ( டா.);;{}, a poem in {} metre.

   5.  தழ்; flower petal.

     "மடல் ரிமலர"் (பாகவத.1 மாயவன-9);.

     "மடல் ெபரி  ம ழ் இனி  கந்தம்" ( ைர-12);.

   6.  ைள; branch.

     "மடற்ெபரிய வா ன் ழ்" (ேதவா.26, 10);.

   7. கண்ணிைம; eye-lid.

     "கண்மடல்".

   8.  நீ ம் சந்தன ம் ைவக் ம் கலம் ( வக. 1147, உைர);; receptacle for sacred ashes and sandal.
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மடல்வாத்

 
 மடல்வாத்  maḍalvāttu, ெப.(n.)

   ம ைலப் ேபான்ற ேதாைக ைன ைடய நீரப்்பறைவ வைக; a water-fowl resembling the black cormorant, 
but with a different-coloured bill and plumage like a peacock's,

     [மடல் + வாத் .]

மடல்வாைழ

 
 மடல்வாைழ maḍalvāḻai, ெப.(n.)

   ேபயன் வாைழ; a kind of banana.

     [மடல் வாைழ.]

     [P]

மடலட்

 
 மடலட்  maḍalaḍḍu, ெப.(n.)

   பைனெவல்லம்; palm jaggery.

     [மடல் + அட் . மடல் = பைன.]

மடல ழ்-தல்

மடல ழ்-தல் maḍalaviḻtal,    2 ெச. . .(v.i.)

   இதழ் ரிதல்; to burst, as flower-sheath.

     [மடல் + அ ழ்-.]

மடலாந்

 
 மடலாந்  maḍalāndu, ெப.(n.)

மடை்டப்படல் பாரக்்க; see {}.

மட

 
 மட  maḍavi, ெப.(n.)

   இளம்பைன; young palmyra tree.

     [மட -→மடல் = இளைம. மடல் -→மட .]

 மட  maḍavi, ெப.(n.)

மட யர ்பாரக்்க; see {}.

     [மட -→மட .]

மட -த்தல்

மட -த்தல் maḍalittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   மடங் த் ம் தல் (யாழ்.அக.);; to bend, double.

     [ ல் (வைளதற் க த்  ேவர)்; -→ ள் -→ ண் -→ ண்  -→மண்  -→மண்  = காைல டக்  
ழங்காலால் நிற்ைக. மண் ேபா தல், மண் தல் என் ம் வழக்ைக ேநாக் க. மண்  -

→மண்டலம் = வட்டம், வட்ட வ வம். மண்டலம் -→மண்ட . மண்ட த்தல் = வைளத்தல், பாம்  
த யன வட்டமாகச ் ற் த்தல்,  ல்லாளி காைல வைளத்  வட்டமாக் தல். மண்ட  -→மட  

(ேவ.க.4:83);.]

மட ர்-தல்

மட ர-்தல் maḍalūrtal,    2 ெச. . .(v.i.)

   தான் காத த்த தைல ைய அைடதல் ேவண் ப் பைனமடலாலான ைரையத் தைலவன் ஏ  
ஊரத்ல்; to ride a horse of palmyra stems, as a disappointed lover to win his love.

     "மட ரத்ல் யாமத்  ள் ேவன்" ( றள், 1136);.

     [மடல் + ஊர-்.]
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மட ர்ச்

மட ரச்்  maḍalūrcci, ெப.(n.)

மடல் 3, 4 பாரக்்க; see {}.

     [மடல் + ஊரச்் .]

மடேல  - தல்

மடேல  - தல் maḍalēṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

மட ர-், பாரக்்க; see {},

     "ேநானா டம்   மடேல ம்" ( றள், 1132);.

     [மடல் + ஏ -.]

மடவரல்

மடவரல் maḍavaral, ெப.(n.)

   1. மடப்பம்; simplicity, artlessness.

     "மடவர ண்கண் வா தல் ற " ( றநா. 89);.

   2. ெபண்; woman.

     "மடவர ேனாக்கம்" ( றள், 1085);

     "மடவரல் வள்ளிெயா  நைகயமரந்் தன்ேற" ( கா.100-102);.

     [ ல் (இளைமக் க த் ேவர)்; -→ ள் -→ ைள =  த் னின்  ைளத்த  ெவளிப்பா  இளைம, 
ள்ைள, மகன்.  ள் -→மள் -→மழ, மழ  = இளைம,  ழந்ைத. மழ -→மட -மடம் = இளைம. 

இளைமக் ரிய ெமன்ைம. மடம் -→மடந்ைத = ெபண் மடம் -→மடம்வால் -→மடவரல் (ேவ.க4:6);.]

இ ைண ம் ெபண்பால் ஆண்பா ம் மடம் க்கதாகக் க தப்ப வதால் மடவரல், மடந்ைத 
த ய ெபயரக்ள் உயர் ைண ம், மந்   த ய ெபயரக்ள் அஃ ைண ம் ெபண்பாைலக் 

க்க ெவ ந்தன ( .தா.42);.

மடவள்

மடவள் maḍavaḷ, ெப.(n.)

   அ லாள்; stupid woman.

     "மடவளம்ம நீ னிக் ெகாண்ேடாேள" (ஐங் .67);.

     [ ள் -→மள் -→மள -→மழ = இளைம,  ழந்ைத. மழ -→மழம் + மடம் = இளைம, ெமன்ைம, அழ . மடம் -
→மடவள் (ேவ.க.4:5);.]

மடவளாகம்

மடவளாகம் maḍavaḷākam, ெப.(n.)

   ேகா ைலச ் ழ்ந் ள்ள ; streets around a temple.

     "இம்மடவளாகத்  இ க் ற க க் " (ெத.க.ெதா.3, 48);.

     " ன்றத் ரரின் மடவளாகந் தானாக் " (ேசக் ழார.் :19);.

மடவன்

மடவன் maḍavaṉ, ெப.(n.)

   அ லான்; stupid person.

     "மடவர ்ெமல் யர ்ெசல் ம்" ( றநா.106);.

     [ ள்-→மள் -→மள -→மழ -→மழம் -→மடம் -→மடவன் (ேவ.க.4:5);.]

மடவா-தல்

மடவா-தல் maḍavātal,    18 ெச. . .(v.i.)

   மடப்பம் வ தல்; to be charming, as a girl.

     "ெகால் க் டவைரப் பாைவ ன் மடவந்தனேள"( ந் 100);.

     [மடம் -→மட + வா-.]

மடவா ன்
மடவா ன் maḍavāmīṉ, ெப.(n.)

மடைவ 4 பாரக்்க; see {}.

மடவாயம்

மடவாயம் maḍavāyam, ெப.(n.)

   மகளிர ் ைளயாட் க் ட்டம்; company of girl-playmates of a maiden,

     "மடவாயமா  ைட ம் ப ெனண் கணத்  மடவா ம்" (தக்கயாகப்.307);.

     [மடம்2 + ஆயம்.]
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மடவார்

மடவார ்maḍavār, ெப.(n.)

   1. மகளிர;் woman, lady.

     "வலம்வந்த மடவாரக் ணடமாட" (ேதவா.278,1);. 2.  டர;்

 fools.

     "வன்ைம ள் வன்ைம மடவாரப்் ெபாைற" ( றள், 153);.

மடவாைழ

மடவாைழ maḍavāḻai, ெப.(n.)

   ேபயன் வாைழ; a kind of banana (G.Sm.D.l.i. 215);.

     [மடல் + வாைழ.]

மடவாள்

மடவாள் maḍavāḷ, ெப.(n.)

   ெபண் ( வா.);; woman

     " ழன்மடவாள் ைடய ெளா பாகம்" ( வாச.5, 17);.

     [மடவள் -→மடவடாள்.]

மட யர்

மட யர ்maḍaviyar, ெப.(n.)

   1. மடவார1் பாரக்்க; see {}.

     "மட யைரச ் ந்ைத ப்பஞ் ெசய் த்தல்" (ெகாக்ேகா. பா .12);.

   2. மடவார2் பாரக்்க; see {}.

     "வைரயகவாணர ்மட யேர"(இைற.18, உைர.ேமற்.);.

     [மடம் -→மட  -→மட யர ்(ேவ.க.4:5);.]

மட ளாகம்

மட ளாகம் maḍaviḷākam, ெப.(n.)

   ேகா ைலச ் ற் ள்ள ெத ல் மடத் ற்ெகன்  அைமக்கப்பட்ட நிலப்ப  (மடவளாகம்);; a land 
allotted for the street around the temple.

     " ெலாத் ங்க ெசாழ ண்ணகராழ்வா (ன்); ெகா ற் மட ளாகத்  (த்); ெதற் ல்ப மட" 
(ெத.க ெதா.IV, கல்.134/1986);.

மடைவ

மடைவ maḍavai, ெப.(n.)

   1. கைவக்கால்; post.

     "மடைவ ைடக்கழல் ைவப்பாரே்பால்" (ேச  ேத ர.64);. 2.  ப் :

 oar, paddle.

   3. தணக் ; whirling-nut.

   4. ெவண்ணிற ள்ள ன் வைக (பதாரத்்த. 932);; grey mullet, silvery, mugil oligolepe.

மடைவக்ெகண்ைட

 
 மடைவக்ெகண்ைட maḍavaikkeṇḍai, ெப.(n.)

    ன் வைக (யாழ்.அக.);; a species of сагp.

     [மடைவ + ெகண்ைட.]

மடைவச் றா

 
 மடைவச் றா maḍavaiccuṟā, ெப.(n.)

    றா ன் வைக; a kind of {} fish.

     [மடைவ +  றா.]
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மடைவமயக்

 
 மடைவமயக்  maḍavaimayakki, ெப.(n.)

   ெபண்கள் மயங்க ைவக் ம் ெச ; a plant which enchants woman (சா.அக.);.

மடேவார்

மடேவார ்maḍavōr, ெப.(n.)

   1. மடவார,் 1 பாரக்்க; see {}.

     "ெப மதர ்மைழக்கண் மடேவாரக்் " (மணிேம.19:73);.

   2. மடவார ்2 பாரக்்க; see {}.

     "மக்களிர ் றந்த மடேவா ண்ேடா" (மணிேம.6:104);.

     [மடவார.் -→மடேவார.்]

மடற்கள்ளி

 
 மடற்கள்ளி maḍaṟkaḷḷi, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் கள்ளி; a kind of spurge (சா.அக.);.

     [மடல் + கள்ளி.]

மடற்பரி

மடற்பரி maḍaṟpari, ெப.(n.)

மடல்3 பாரக்்க: see {}.

     [மடல் + பரி.]

மடற்பைன

 
 மடற்பைன maḍaṟpaṉai, ெப.(n.)

   சங் ப் பைன; a tree.

     [மடல் + பைன.]

மடற்பாைள

 
 மடற்பாைள maḍaṟpāḷai, ெப.(n.)

    ம்பாைள (யாழ்.அக.);; tender spathe.

     [மடல் + பாைள.]

மடற் த்தம்

 
 மடற் த்தம் maḍaṟṟuttam, ெப.(n.)

    த்த வைக; native hydrous silicate of zinc, calamine.

     [மடல் +  த்தம்.]

மட ங்

 
 மட ங்  maḍaṟuṅgi, ெப.(n.)

ம்ைப பாரக்்க; see {} (சா.அக.);.
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மடன்

மடன்1 maḍaṉ, ெப.(n.)

   1. அ யாைம; ignorance:

     "இன்ெசாலார ்தன் மடெனாக்  மட  ண்ேடா" (கம்பரா.உண்டாட் .10);.

   2. ெகா த்தக் ெகாண்  ெகாண்ட  டாைம; credulity; proneness to accept another's opinion and holding fast 
to it.

     "சாய  நா  மட  ெமன்றா" (ெதால். ெபா ள்.247);.

     [மடம் -→மடன்.]

 மடன்2 maḍaṉ, ெப.(n.)

   அ லான்; ignorant person.

க. மடன்.

     [மடம் -→மடன்.]

மடன்மா

மடன்மா maḍaṉmā, ெப.(n.)

மடல் 3 பாரக்்க; see {}.

   3. "மடன்மா  ட மா ண்ேட" (ெதால்.ெபா ள்.99);.

     [மடல் + மா.]

மடா

மடா maṭā, ெப.(n.)

   ஏன வைக; large earthern vessel.

     "அைடசே்சம் ெப ந்த வா  மடா ன்" (ப ற் ப்.24, 20);.

     [ த்தல் = ப த்தல்.   -→ ழா -→ டா -→ டா = ெப த்த மண்பாைன.  டா -→மடா.]

மடா பத் யம்

 
 மடா பத் யம் maṭātibattiyam, ெப.(n.)

   ேகா ல் அல்ல  மடத் ன் ேமலாண்ைம (யாழ்.அக.);; management of affairs of a temple or mutt.

     [மடல் + Skt.அ பத் யம்.]

மடா ப

 
 மடா ப  maṭādibadi, ெப.(n.)

   மடத் த் தைலவன்; head of a monastery.

     [மடம் + Skt.அ ப .]

மடாெரனல்

 
 மடாெரனல் maṭāreṉal, ெப.(n.)

   ஒர ்ஒ க் ப் ; onom. expr. signifying crashing noise.

     "மரம் மடாெரன்  ந்த " (உ.வ.);.

     [மடார ்+ எனல்.]

மடாலயம்

மடாலயம் maṭālayam, ெப.(n.)

மடம்2 1, 2 பாரக்்க; see {}.

     [மடம் + ஆலயம்.]

1369

www.valluvarvallalarvattam.com 1369 of 19068.



ம

ம 1 maḍidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. மடங் தல்; to be bent, folded, turned down, lapped in.

     "வள் ர ்ம ய" (கம்பரா. ம்ப.182);.

   2.  னி ம ங் தல்; to be turned, as an edge or a point.

     "வ ரவாைள.... வாய்ம ய ழ்த்த" (வா சங்.யா ஞ்.3);.

   3. தைலசாய்தல்; to droop, as the head of one asleep or as sheafs of grain in a field.

   4.  ழ்தல்; to fall on.

     "ம  ம ந்  மாண்ட ற்  லவரக்் " ( றள், 604);.

   5. வா தல் (இ.வ.);; to wither, as leaves.

   6.  தல்; to roll, as waves,

     "ம ைர தந் ட்ட.....  த்தம்" (நால , 224);.

   7.  யற் ய தல்; to be indolent, inactive.

     "ம யா ைனஞர"் (ெப ம்பாண்.254);.

   8.  ங் தல்; to sleep.

     "மன்பைத ெயல்லா ம ந்த ங்கங் ல்" (க த்.65);.

   9.  ங் தல்; to shrink, contract.

     " ங்  ைர ம ய" (அகநா.54.);.

ம க்கதம்

 
 ம க்கதம் maḍikkadam, ெப.(n.)

   மைலப் வர ; mountain portia tree (சா.அக.);.

ம க்க ர்

ம க்க ர ்maḍikkadir, ெப.(n.)

   க ர ப் ேபாரக்் ப் பரிசாகக் ெகா க் ந் தவசக் க ர;் perquisite of grain given to women engaged in reaping 
a crop (M.M.452);.

     [ம 2 + க ர.்]

ம க்க

 
 ம க்க  maḍikkayiṟu, ெப.(n.)

   பரதவர ்பயன்ப த் ம் நீண்ட க ; coden rop.

     [ம  + க .]

ம க்

 
 ம க்  maḍikkuruvi, ெப.(n.)

   ெவற் ைல; betel leaf.

     [ம  +  .]

ம கசக் -தல்

ம கசக் -தல் maḍigasaggudal,    5 ெச.  ன்றா .(v.t.)

ம ைச-தல் பாரக்்க ( ன்.);; see {}.

     [ம  + கசக் -.]
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ம கட்ைட

 
 ம கடை்ட maḍigaḍḍai, ெப.(n.)

   ெபரிய வைல ள்ள ம ன் வாைய அகற் ப் க்கக் கட்டப்பட் க் ம் கடை்ட; wodden log tied in 
the mouth of the finishing net for wide opening.

     [ம  + கடை்ட. ம  = வைல.]

ம கம்

 
 ம கம் maḍigam, ெப.(n.)

   தாைழ; fragrant screw pine (சா.அக.);.

ம கம்

ம கம்  maḍigambu, ெப.(n.)

   1. த மரம்; web beam.

   2. வைலக்கம்  (யாழ்.அக.);; main pole of a fishing net.

     [ம 3 + கம் .]

ம கா

 
 ம கா  maḍikātu, ெப.(n.)

   நாய் த யவற் ன் ம ந்த கா ; lop ear, as of a dog.

     [ம  + கா .]

ம காரன்

 
 ம காரன் maḍikāraṉ, ெப.(n.)

   நாட் ப் பட ல் ெதா ல் ெசய்ேவார;் one who used to fishing by country boat.

     [ம  + காரன்.]

ம கால்

 
 ம கால் maḍikāl, ெப.(n.)

    ழந்தாளி ம் ேபா  ம த்த கால்; bent leg as when kneeling.

     [ம  + கால்.]

ம ச் ைல

ம ச் ைல1 maḍiccīlai, ெப.(n.)

    ய ஆைட;  ceremonically pure cloth.

     [ம  +  ைல. ேசைல -→ ைல.]

 ம ச் ைல2 maḍiccīlai, ெப.(n.)

   1. ம ற் கட் க் ெகாள் ம் பணப்ைப; purse kept in the gridle.

     "ம ச் ைல ெகாட் த் தாராதவரார"் ( ற .117);.

   2. நீரச்் ைல; forelap.

     [ம  +  ைல. ேசைல -→ ைல.]

ம ச் க்கட்

 
 ம ச் க்கட்  maḍiccukkaḍḍi, ெப.(n.)

    வைக (யாழ்.அக.);; a kind of worm.
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ம சஞ்

 
 ம சஞ்  maḍisañsi, ெப.(n.)

   ம ேவட்  ைவத்தற் ரிய ம் ல் அல்ல  கம்பளியா லான மான ைப; bag made of reed or wool for 
keeping clothes ceremonially pure.

     [ம  + சஞ் .]

ம சல்

ம சல் maḍisal, ெப.(n.)

   1. நீரத் ்ெதாடரப்ால் ெபா ள்களில் உண்டா ம் ெக ; damage caused by lapse of time or by dampness.

   2. நாட்பட் க் ெகட்ட தவசம்; grain injured by time.

     [ம  -→ம சல்.]

ம சா பாய்-தல்

ம சா பாய்-தல் maḍicāṟupāytal,    2 ெச. . . (v.i.)

   நீரப்்ெபா ள் ஒ ங்காய் ேநேர ழா  பக்கம் ல ச ் ந் தல் (இ.வ.);; to be spilled in pouring a liquid, as 
from carelessness.

     [ம  + சா  + பாய்-.]

ம சா

 
 ம சா  maḍicāṟu, ெப.(n.)

ம தா  பாரக்்க (இ.வ.);; see {}.

     [ம தா  -→ம சா .]

ம ைல

 
 ம ைல maḍicīlai, ெப.(n.)

   நீரச்் ைல (ேகாவணம்); (இ.வ.);; forelap.

     [ம  +  ைல.]

ம ெச

 
 ம ெச  maḍisevi, ெப.(n).

ம கா  பாரக்்க; see {}.

     [ம  + ெச .]

ம தட -தல்

ம தட -தல் maḍidaḍavudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  றன்ெபா ைளக் கவரல்; to pick - pocket, skealthily remove purse, jewels, etc. from a person.

     "தன்ைன வ த்  உடன் டந்தவைன ம  தட னவைனப் ேபால" (ஈ .10, 8, 2. அ ம்.);.

   2. ஏேத ம் மைறத்  ைவத் ப்பைதப் பாரக்்க ம ையத் தட  ஆய்தல்; to examine one's clothes and see 
if anything is kept hidden.

     "ம தடவாத ேசா ம்" ( வசன.3, 28);.

     [ம  + தட -.]

ம தப் -தல்

ம தப் -தல் maḍidappudal,    5 ெச. . .(v.i.)

 washing the net.

     [ம  + தப் -.]
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ம ந்தகா

 
 ம ந்தகா  maḍindakātu, ெப.(n.)

   ம ந்  அகன்ற கா ; flap ear.

     [ம ந்த + கா .]

ம ப்பங்கால்

 
 ம ப்பங்கால் maḍippaṅgāl, ெப.(n.)

ம கால் பாரக்்க; see {}.

ம ப்பணம்

 
 ம ப்பணம் maḍippaṇam, ெப.(n.)

   ைகப் பணம்; cash on hand.

     [ம  + பணம்.]

ம ப்பாளி

 
 ம ப்பாளி maḍippāḷi, ெப.(n.)

   ேமாசக்காரன்; cheat, defraud, impostor.

ம ப் சை்ச

ம ப் சை்ச maḍippiccai, ெப.(n.)

   1. இ ப் த் ணி ேலற் ம் சை்ச; alms received in one's loin-cloth.

   2. தாழ்ைமயாய்க் ேகட் ம்

    சை்சப் ெபா ள்; alms begged for in a mean manner.

     'ெதய்வேம இந்தப் ள்ைளைய ம ப் சை்ச தரேவ ம்' (உ.வ.);.

     [ம 2 +  சை்ச.]

ம ப் ள்ைள

 
 ம ப் ள்ைள maḍippiḷḷai, ெப.(n.)

   ைகக் ழந்ைத; child in arm.

     [ம  +  ள்ைள.]

ம ப் ைள

 
 ம ப் ைள maḍippiḷai, ெப.(n.)

ம ப் ைன பாரக்்க; see {}.

     [ம ப் ைன -→ம ப் ைள.]

ம ப் ைன

 
 ம ப் ைன maḍippiṉai, ெப.(n.)

   ஈய லப்ெபா ள், வங்க மணல் (யாழ்.அக.);; lead oге.
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ம ப்

ம ப் 1 maḍippu, ெப.(n.)

   1. ஒன்ைறப் பல ப களாக ம த் ப்ப ; fold, doubling, plait.

   2. ம ப் த்ைதயல் பாரக்்க; see {}.

   3. ம ப்பைடயாளம்; crease mark of a fold.

   4. ெதாந்  ம ப் ; fold, crease in the abdomen as from obesity.

   5. ேமாசம்; trick, fraud, imposture, entanglement.

     'ம ப்பான ேபச் ' (உ.வ.);.

   6. இ ேபாகம்; double crop (C.G.);.

     [ம  -→ம ப் .]

 ம ப் 2 maḍippu, ெப.(n.)

   ம க்கக் ய கத  ஆ ம் இ ம் க் க ; folding hinge.

     [ம  -→ம ப் .]

ம ப் க்கத

 
 ம ப் க்கத  maḍippukkadavu, ெப.(n.)

   மடக்கக் ய கத ; folding door.

     [ம  -→ம ப்  + கத .]

ம ப் க்காரன்

 
 ம ப் க்காரன் maḍippukkāraṉ, ெப.(n.)

ம ப்பாளி பாரக்்க; see {}.

ம ப் க்கால்

 
 ம ப் க்கால் maḍippukkāl, ெப.(n.)

ம கால் பாரக்்க; see {}.

     [ம ப்  + கால்.]

ம ப் டைவ

ம ப் டைவ maḍippuḍavai, ெப.(n.)

   1. ம த்த ஆைட; folded cloth.

     " யன ம் ெந யன மா ய ம ப் டைவகைள" (ம ைரக். 520, உைர);.

   2. மகளிரின் ைல; saree which is ceremonially pure.

     [ம  +  டைவ.]

ம ப் த்ைதயல்

 
 ம ப் த்ைதயல் maḍipputtaiyal, ெப.(n.)

   ம த் த் ைதக் ந் ைதயல்;  hemming.

     [ம ப்  + ைதயல்.]

ம ப் ப்ேபச்

 
 ம ப் ப்ேபச்  maḍippuppēccu, ெப.(n.)

   கவர ்ெபா ள்ப ஞ் ெசால்; equivocal speech.

     [ம ப்  + ேபச் .]

1374

www.valluvarvallalarvattam.com 1374 of 19068.



ம ப் ப்ேப -தல்

ம ப் ப்ேப -தல் maḍippuppēcudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   கவர ்ெபா ள்படக் தல் ( ன்.);; to use words in a double sense with intent to deceive.

     [ம ப்  + ேப -.]

ம ப்ெபட்

ம ப்ெபட்  maḍippeḍḍi, ெப.(n.)

   1.  ைல ைவக் ம் ஒைலக் ைட; ola basket for keeping cloths ceremonially.

   2. அைர ம லைமக் ம் ெவற் ைலப் பாக் ப் ைப ( ன்.);; betel pouch carried in the waist - fold.

     [ம  + ெபட் .]

ம ப்ெப த்தாணி

 
 ம ப்ெப த்தாணி maḍippeḻuttāṇi, ெப.(n.)

   ைகப் ள் மடங் ம் எ த்தாணி வைக; foldable iron style.

     [ம ப்  + எ த்தாணி.]

ம ப்ைப

ம ப்ைப maḍippai, ெப.(n.)

   1. அைர ம ற் கட் ய ைப; purse kept in the girdle.

   2. அைடப்ைப (யாழ்.அக.);; bag for keeping betel.

   3. ம சஞ்  பாரக்்க'; see {}.

     [ம  + ைப.]

ம ைச-தல்

ம ைச-தல் maḍibisaidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பால் ரக் ம்ப யாகப் ப ன் ம ையத் தட தல்; to chafe the udder of a cow in milking.

     [ம  +  ைச-தல்.]

ம

ம 1 maḍibiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கட்டாயப்ப த் தல்; to compel, as seizing by the waist cloth.

     "ம த் க் காற்கட்  லக்க ெவாண்ணாதப  யா க்ைக " (ஈ .5, 3, 5);.

   2. வ ற் சண்ைடக்  அைழத்தல் (இ.வ.);; to pick a quarrel.

   3. வழக்கா தல் ( ன்.);; to dispute.

     [ம  +  -.]

 ம 3 maḍibiḍi, ெப.(n.)

   1. கட்டாயம்; compulsion, as caused by seizing by the waist cloth.

     " தெரன்  ம யதாக நின் " ( ப் .1204);.

   2. சண்ைட; altercation, dipute.

   3. மாத் வப் ெபண்கள் ம  ேநாற்கத் ெதாடங் ைக (இ.வ.);; commencement of the observance of ceremonial 
purity by Madhva women.

     [ம  +  .]

ம வழக்

 
 ம வழக்  maḍibiḍivaḻkku, ெப.(n.)

   பைகவரி வர ்ஒ வர ்ேமெலா வர ்ெதா க் ம் வழக் ; mutual complaint,application for redress by both 
parties to a dispute.

     [ம  + வழக் .]
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ம மாங்காய்ேபா
-தல்

ம மாங்காய்ேபா -தல் maḍimāṅgāypōḍudal,    19 ெச. . .(v.i.)

   1. ெசய்யாதைதச ்ெசய்ததாக ஏ ட் க் ற்றங் தல்; to charge falsely, putting a mango in another's 
possession in order to accuse him of theft.

   2.  ைக ட் க் ெகா த்தல் (யாழ்ப்.);; to bribe.

     [ம மாங்காய் + ேபா -.]

ம மாங்கா  – 
தல்

ம மாங்கா  – தல் maḍimāṅgāyiḍudal,    17 ெச. . .(v.i.)

ம மாங்காய்ேபா -, பாரக்்க; see {}.

     "ம மாங்கா ட்  ஷ கரிக்க வந் க் றவன்" ( வ். ெந ந். 9, பக்.73);.

     [ம மாங்காய் + இ -.]

ம மா

 
 ம மா  maḍimāṟi, ெப.(n.)

    ச் மா  (இ.வ.);; pick-pocket.

     [ம  + மா .]

ம த்தார்தா

 
 ம த்தாரத்ா  maḍimūttārtāḻi, ெப.(n.)

    மக்கட்டா ; large urn found in ancient burial places.

     [ம  +  த்தாரத்ா .]

ம ைம

ம ைம maḍimai, ெப.(n.)

   ேசாம்  (ெதால்.ெபா ள்..260);; idleness, sloth, inactivity.

     [ம  -.→ம ைம.]

ம யல்

 
 ம யல் maḍiyal, ெப.(n.)

ம சல் பாரக்்க; see {}.

     [ம சல் -→ம யல்.]

ம ல்

ம ல் maḍiyil, ெப.(n.)

    டாரம்; tent

     "ம ல் ட் " (ேச .அகத்.33);.

     [ம  + இல்.]

     [P.]

ம றக் -தல்

ம றக் -தல் maḍiyiṟakkudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   ஈ வதற்  ன் ப ன் ம  ப த்தல் ( ன்.);; to have udder distended, as a cow before calving.

     [ம  + இறக் -.]

ம ண்ட ப்பான்

 
 ம ண்ட ப்பான் maḍiyuṇḍaḍippāṉ, ெப.(n.)

    சனி; pumpkin (சா.அக.);.

ம ைற

ம ைற maḍiyuṟai, ெப.(n.)

    ம் தம்;  astonishment, bewilderment.

     "ம ெளனக் க ய ம ைற ேகண்ம " (ெப ங் உஞ்ைசக். 48, 111);.

     [ம  + உைற.]
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ம ேயந் -தல்

ம ேயந் -தல் maḍiyēndudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

ம ேயல்-, பாரக்்க; see {}.

     [ம  + ஏந் -.]

ம ேயல்-தல்

ம ேயல்-தல் maḍiyēltal,    9 ெச. ன்றா  (v.t.)

    சை்செய த்தல் (யா த்தல்);; to beg as receiving alms in one's cloth

     " ரேயாசனத் க்  ம ேயற்ைக யன் க்ேக (ஈ .3, 7, 1);.

ம ல்

 
 ம ல் maḍil, ெப.(n.)

   தாைழ; fragrant screw pine (சா.அக.);.

ம வைல

 
 ம வைல maḍivalai, ெப.(n.)

   வைல வைக (க.ப.அக.);; boat seine, bag net.

     [ம  + வைல-.]

ம -த்தல்

ம -த்தல் maḍivittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1.  ைன ம ங்கச ்ெசய்தல்; to blunt, as the edge of an instrument.

   2. ெகால் தல்; to ki||.

     [ம  -→ம -.]

ம  – தல்

ம  – தல் maḍiviḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

ம றக் -, பாரக்்க ( ன்.);; see {}.

     [ம றக்  -→ம -.]

ம

ம  maḍivu, ெப.(n.)

   1. ேசாம்பல்; inactivity, indolence.

     "ஒ யா ைற ன் ம ைலயா " ( றநா.29);.

   2. உற்சாகக் ைற ; discouragement.

   3. அ  ( ன்.);; ruin, loss, destruction.

   4. சா ; death.

     [ம  -→ம .]

ம ைவ

ம ைவ maḍivai, ெப.(n.)

   தைழ; fonage.

     "ம ைவக் ந்ெதா  மகளிர.்...  ைன ன்" (அகநா.226);.
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ம

ம 1 maḍuttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. உண் தல்; to take food or drink.

     "ம த்தவனஞ்ச தா" (ேதவா.238, 3);.

   2. நிைறத்தல் ( ன்.);; to fill, penetrate, suffuse, as adour.

   3. ேசரத்்தல்; to unite, join.

     " ணக் ைவ ெகாண்ேடா க்.... கடல் கங்ைக ம த் ைட ராேத" (கம்பரா.  கப்.21);

   .4. அடக் க் ெகாள் தல்; to hold, contain. "

ம த்  மாமைலேயந்த ற்றான்"(ேதவா.823);.

   5. ஊட் தல்; to cause to eat or drink;

 to feed.

     "ஒண்ெடா  மகளிர ்ம ப்ப"( றநா.56);.

   6.   ட் தல்; to kindle.

     "ெகாைலஞ ைல ேயற் த்  ம ப்ப" (நால , 331);.

   7. அ ழ்த் தல்; to immerse. cause to sink,

     "ஞானவாரி ம த் " ( . .8,16);.

   8.  த் தல்; to gore, pierce, thrust.

     " ர்  ம த்தத னிறஞ் சா " (க த்.52,3);.

ம த்த -த்தல்

ம த்த -த்தல் maḍuttaḍittal,    18 ெச. ன்றா .(v.t.)

   மடங்க த்தல், ஏற்காமல் தள் தல்; to frustrate an object.

     [ம  -→ம  -→ம த்  + அ -.]

ம த்தல்

 
 ம த்தல் maḍuttal, ெப.(n.)

த் யல் ( ன்.);: 

 hammer.

     [ம  -→ம  -→ம த்தல்.]

     [P]

ம ப்ப -த்தல்

ம ப்ப -த்தல் maḍuppaḍuttal,    20 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ஆழ்ந் த்தல்; to be deep.

     "ம ப்ப க் ஞ் ப் ெபா ள்" (ேதவா. 80, 10);.
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ம ப்

ம ப் 1 maḍuppu, ெப.(n.)

   1. அைட ;  containing.

   2. நிைறப் ; filling up, suffusion.

   3. உண்ைக; taking food.

   4. ேமாசஞ்ெசய்ைக; deceiving, inveigling.

   5. ஏமாற்றம்; baffing frustration, disappointment.

   6. ேக ; injury.

     [ம  -→ம ப் .]

 ம ப் 2 maḍuppu, ெப.(n.)

ம ப்  பாரக்்க (யாழ்.அக.);; see {}.

     [ம  -→ம ப்  (ெகாசை்ச);.]

 ம ப்  maḍuppu, ெப. (n.)

   பாைவ ெநய்வதற்  நீட்  ைவத் த்தல்; extending the weaving material.

     [ம -ம ப் ]

ம ன்

 
 ம ன் maḍumīṉ, ெப.(n.)

   ஆற் ன் ம ல் தங் க் ம் ன்; fish existing in the deep place of a river.

     [ம  +  ன்.]

ம ங்

 
 ம ங்  maḍumuḻuṅgi, ெப.(n.)

   நீர ்ெவள்ைள எ ம் ெநல் வைக; a kind of paddy.

ம வங்கைர

 
 ம வங்கைர maḍuvaṅgarai, ெப.(n.)

    ளக்கைர ( ன்.);; side or brink of a pool or tank.

     [ம  + அம் + கைர.]

ம

ம 1 maḍuviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ஆற் ல் ம ண்டாதல்; to make a deep place in a river or channel.

 ம 2 maḍuviḍudal,    18 ெச. ன்றா .(v.t.)

   கன்ைறத் தாய்ப்பால் க்க தல்; to feed calf in cow's udder.

ம ப்

 
 ம ப்  maḍuvippurudi, ெப.(n.)

   கட்  வைக; a kind of abscess (சா.அக.);.
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மைட

மைட1 maḍai, ெப.(n.)

   1. ெதாைள ( வா.);; hole, aperture.

   2. வாய்; mouth.

   3.  ளத் ற்  வாய் ேபான்ற மத ; small sluice of a tank.

     "உழவ ைடத்த ெதண்ணீர ்மைட " (தஞ்ைசவா.151);.

   4. மத ப் பலைக; shutters of a sluice.

   5. நீரைண; dam by which the flow of water in a channel is obstructed.

   6. ஓைட; channel.

     "மைட ேதா ம் கமலெமன் செ்ச  ெய ம் ர"் (ேதவா.379, 9);.

   7. அணிகலக் கைடப் ட் ; clasp, as of an ornament.

     "மைடெச  ன்ைகக் கடகெமா " ( றநா. 150);.

   8. பைடக்கல ட் ; joint, as in a spear.

     "மைடய ழ்ந்த....... ேவல்" ( வக.293);.

   9. அ த் ன ஆணி; nail, rivet. 

     "மைடகலங்  நிைல ரிந்தன" ( றநா.97);.

   10. உண் ஞ்ேசா  ( ங்.);; boiled rice.

   11. சைமயல் ேவைல; cooking.

மைடக்கடல்

 
 மைடக்கடல் maḍaikkaḍal, ெப.(n.)

   ஆற்  நீர ்கட ல் கலக் ம் கடற்பாகம் (யாழ்.அக.);; river-mouth, that part of the sea where the river joins it.

     [மைட + கடல்.]

மைடக்கலப்பா
ைன

 
 மைடக்கலப்பாைன maḍaikkalappāṉai, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் பாைன; a kind of pot.

     [மைட + கலம் + பாைன. மைட = சைமயல் ெதா ல்.]

மைடகலம்

மைடகலம் maḍaigalam, ெப.(n.)

   சைமயல் ஏனம்; cooking utensil.

     "மைடக்கலஞ் ைதய ழ்ந்த மைடபாைன" (மணிேம.21:56);.

     [மைட + கலம்.]

மைடக்க  - த்தல்,

மைடக்க  - த்தல், maḍaikkaḻittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t)

   மத  றத்தல் ( ைவ);; to open the sluice.

     [மைட + க -.]

மைடேகா -தல்

மைடேகா -தல் maḍaiāludal,    5 ெச. . .(v.i.)

   வய க்  நீரப்ாய்ச் தல்; to attend to the irrigation of fields.

     [மைட + ேகா -, மைட = மத .]

1380

www.valluvarvallalarvattam.com 1380 of 19068.



மைடசச்ா

 
 மைடசச்ா  maḍaiccāti, ெப.(n.)

   அ  ைறந்த ட்டத்தார ்( ன்.);; ignorant folk.

     [மைட + சா . மடம் -→மைட.]

மைடத்தைல

மைடத்தைல maḍaittalai, ெப.(n.)

   மத ; sluice, head of a channel.

     "மைடத் தைல ேலா  னாட" ( ைர, 16);.

     [மைட + தைல.]

     [P]

மைடத்தனம்

 
 மைடத்தனம் maḍaittaṉam, ெப.(n.)

   அ க் ைற; folly.

     [மடத்தனம் -→மைடத்தனம்.]

மைடத்ெதா ல்

மைடதெ்தா ல் maḍaittoḻil, ெப.(n.)

   சைமயல் ெதா ல்; work of cooking,

     "மைடத் ெதா ற்  க்ேகான்" (நள.க நீங்.25);.

     [மைட + ெதா ல். ம  -→மைட = சைமயல்.]

மைடத்ெதா ேலா
ன்

 
 மைடதெ்தா ேலான் maḍaittoḻilōṉ, ெப.(n.)

   சைமயற்காரன் ( ங்.);; cook.

     [மைட + ெதா ேலான்.]

மைட றப்ேபான்

 
 மைட றப்ேபான் maḍaidiṟappōṉ, ெப.(n.)

மைடெவட்  (நாஞ்.); பாரக்்க; see {}.

     [மைட றப்ேபான் -→மைடெவட் .]

மைட றப் க்க ர்

 
 மைட றப் க்க ர ்maḍaidiṟappukkadir, ெப.(n.)

   அ வைடக் காலத் ல் மைட ெவட் க் க் ெகா க் ம் ெநற்க ர;் perquiste in kind to {}, during harvest.

     [மைட றப்  + க ர.்]

மைடநில்-தல்

மைடநில்-தல் maḍainiltal,    14 ெச. . . (v.i.)

   ேவண் ம் ேபாெதல்லாம் ெபற்றம் பால் ரத்தல்; to secrete milk in cow whenever we need.

இந்த மா  மைடநிற்கா  (ெசன்ைன);.

     [மைட + நில்-.]

மைட ல்

மைட ல் maḍainūl, ெப.(n.)

   சைமயற் கைல ல்; art of cookry. treatise on cooking.

     "மைட ற் ெசய் ம்" (மணிேம.2:22);.
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மைடப்பண்டம்

 
 மைடப்பண்டம் maḍaippaṇḍam, ெப.(n.)

   இைறவ க் ப் பைடக் ஞ் ேசா ; rice offerings to a deity.

     [மைட + பண்டம்.]

மைடப்பள்ளி

மைடப்பள்ளி1 maḍaippaḷḷi, ெப.(n.)

   ேகா ல் த யவற் ன் அ க்கைள; cook-house, kitchen, especially of a temple.

     "அ ந்  மாறா மைடப்பள்ளி யா " (கல்லா.23, 37);.

     [மைட + பள்ளி.]

 மைடப்பள்ளி2 maḍaippaḷḷi, ெப.(n.)

   1. அரண்மைனச ்சைமயற்காரன்; steward of a palace.

   2. ஒ  சா  (யாழ்ப்.);; a caste of people.

     [மைட + பள்ளி.]

 மைடப்பள்ளி maḍaippaḷḷi, ெப. (n.)

   சைமயலைற ; temple kitchen.

     [  + மைட + பள்ளி]

மைடப்பளி

 
 மைடப்பளி maḍaippaḷi, ெப.(n.)

மைடப் பள்ளி பாரக்்க; see {}.

     [மைடப்பள்ளி -→மைடப்பளி.]

மைடப் ன்ெதாட்

 
 மைடப் ன்ெதாட்  maḍaippiṉtoḍḍi, ெப.(n.)

   ஏரிக்  ெவளிப் றத் ல் மத ன் ஒரமாய்க் கட்டப் ெபற்ற ெதாட்  (இ.வ.);; cistern outside a tank-bund near 
its sluice.

     [மைட +  ன் + ெதாட் .]

மைடபர  - தல்

மைடபர  - தல் maḍaibaravudal,    5 ெச. . . (v.i.)

மைடேபா -, பாரக்்க (யாழ்ப்.);; see {}.

     [மைட + பர -.]

மைடேபா -தல்

மைடேபா -தல் maḍaipōḍudal,    19 ெச. . . (v.i.)

   இைறவ க் ச ்ேசா  பைடத்தல்; to lay out rice offerings before a deity.

     [மைட + ேபா -. மைட = உண .]

மைடமா

மைடமா  maḍaimāṟi, ெப.(n.)

    ரட் க்காரன் - ரி; cheat, deceitful person.

     "ெதா தாள் மைடமா  ெசால்வாள்" ( ற  .803);.

மைட கம்

மைட கம் maḍaimugam, ெப.(n.)

   1. மைடத்தைல பாரக்்க; see {}.

   2. மைடக்கடல் பாரக்்க (யாழ்ப். அக.);; see {}.

     [மைட +  கம்.]
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மைட ன்ெதாட்

 
 மைட ன்ெதாட்  maḍaimuṉtoḍḍi, ெப.(n.)

   ஏரிக்  உட் றத் ல் மத  ஒரமாய் நீர ்ேவகத்ைதக் ைறத்தற் ச ்ச ர வ ற் கட்டப்பட்ட ெதாட்  
(இ.வ.);; cistern inside a tank - bund in front of a sluice; to lesson water pressure at its head.

     [மைட +  ன் + ெதாட் .]

மைடைம

மைடைம maḍaimai, ெப.(n.)

   அ யாைம; ignorance.

     [ம  -→மட -→மடம் = மடந்ைத. மடம் -→மைடைம (ேவ.க.4:6);.]

மைடயசா

 
 மைடயசா  maḍaiyacāti, ெப.(n.)

மைடச ்சா  பாரக்்க ( ன்.);; see {}.

     [மைடசச்ா  -→மைடயசா .]

மைடயசாம் ரா
ணி

மைடயசாம் ராணி maḍaiyacāmbirāṇi, ெப.(n.)

   1. அ க் ைறவன் (யாழ்.அக.);; dunce.

   2. மட் ப்பால் பாரக்்க; see {}.

   3. மைடயன்சாம் ராணி பாரக்்க; see {}.

மைடயைட-த்தல்

மைடயைட-த்தல் maḍaiyaḍaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. நீரப்ா ங் காைல தல்; to close the source of irrigation.

   2.  ரம்ானமான ைட ெசால் தல்; to give a definite reply.

     [மைட + அைட.]

மைடயன்

மைடயன்1 maḍaiyaṉ, ெப.(n.)

   சைமயற்காரன்; cooking man.

     "இவ்வறச ்சாைல மைடயன் ஒ வ க் " (ெத.க.ெதா.5, கல்.223);. "மைடக்கலஞ் ழ்ந்த ழ்ந்த 
மைடயைன" (மணி.21, 56);.

     [ ல் ( ைளத்தற் க த்  ேவர)்; –→ ள் -→மள் -→ம  = ஆற் ைடப் பள்ளம், அ  ம் 
பள்ளநீரக்் ண் . ம  -→ம த்தல் = வா ல் ைவத்தல், உண் தல். ம  -→மைட = ெதாைள, வாய், 
உண் ஞ் ேசா , சைமயல் ேவைல. மைட -→மைடயன் (ேவ.க. 4:92);.]

 மைடயன்2 maḍaiyaṉ, ெப.(n.)

மைடெவட்  பாரக்்க; see {}.

     [மைட -→மைடயன். மைட = மத க் கத .]

 மைடயன்3 maḍaiyaṉ, ெப.(n.)

   அ க் ைறவாளன்; block-head.

     "மைடயர ்ெபா ள் ெபறம கள்" ( ப் .828);.

     [மழ -→மழம் -→மடம் -→மடயன் -→மைடயன். மடம் = இளைம, இளைமக் ரிய அ யாைம (ேவ.க.4:6);.]

மைடயன்சாம் ரா
ணி

மைடயன்சாம் ராணி maḍaiyaṉcāmbirāṇi, ெப.(n.)

   1. மரவைக; malabar mohogany.

   2. மைடயசாம் ராணி பாரக்்க: see {}.

1383

www.valluvarvallalarvattam.com 1383 of 19068.



மைடயன்நீர்

 
 மைடயன்நீர ்maḍaiyaṉnīr, ெப.(n.)

   ெதளிந்த நீர;் crystal water.

     [மைட + நீர ்– மைடயன்நீர.்]

மைடயான்

மைடயான் maḍaiyāṉ, ெப.(n.)

   1. மைட ெவட்  பாரக்்க; see {}.

   2. பறைவ வைக (பதாரத்்த.896);; heron, ardea.

   3. உள்ளான் வைக; a grey snipe.

மைட = நீேராைட. மைட ல் நிற் ம் பறைவ மைடயான்.

மைட ப்

 
 மைட ப்  maḍaiyuppu, ெப.(n.)

   ேசாற் ப் ; common salt.

     [மைட + உப் . மைட = சைமயல் ெதா ல். சைமய க் ப் பயன்ப ம் உப் .]

மைடெவட்

 
 மைடெவட்  maḍaiveḍḍi, ெப.(n.)

   நீரம்ைட றப்ேபான்; sluice opener, servent watching the irrigation works and distributing the water (R.T.);.

     [மைட + ெவட் . மைட = நீரந்ிைல.]

மண்

மண்1 maṇ, ெப.(n.)

   1. நில லகம்; the earth, the world.

     "மண்ெணா  கழ் நி இ" ( .ெவ.2, 5);.

   2. ஐம் ததெ்தான் ; earth, as an element.

     " னெலா  மண் ம் ண் ம்" ( வாச. 5, 8);.

   3. நீரா ங்காற் க்ெகாள் ம் பத் வைக மண்,

 clods of earth taken from ten specified places and rubbed on the person in purificatory baths. 

     "ஆ நீரன பத்  மண்க ம்" ( வக.2418);.

   4.   ( ங்.);; dust, dirt.

   5.  நாமத் க் ரிய ெவள்ளிய மண்கட் ; white earth used by {} in marking their fore-head.

     "ஈரா  நாம ைற ெசய் மண் ெகா வாரக்ள் கா ைம ேயார"் (பாரத.ஒன்பதாம்.1);.

   6. தைர ( ன்.);; dry ground, soil, land.

   7. அ ; atom, particle, grain.

     "மண் ணிந்த நில ம் " ( றநா.2);.

   8.  ண்ணச ்சாந் , lime-mortar, cement.

     "மண்ேணா ையந்த மரத்தைனயர"் ( றள், 576);,

   9. மத்தள த யவற் ற் ம் மாரச்ச்ைன; paste smeared on the head of a drum for toning it.
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மண்கட் -தல்

மண்கட் -தல் maṇkaṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1.  ற் க்கட் தல்; to throw up earth, as white ants.

   2. மாைழகைள உ க் தற்காகக் க க்கட் தல்; to make moulds of earth for casting metals.

     [மண் + கட் -.]

மண்கட்ைட

மண்கடை்ட maṇkaṭṭai, ெப.(n.)

   வாணக் ழ ன் களிமண்ணைடப் ; base of rocket, formed of clay.

   2. உடம் ; human body.

     [மண் + கடை்ட.]

     [P]

மண்கண்டம்

 
 மண்கண்டம் maṇkaṇṭam, ெப.(n.)

மண்பார ்பாரக்்க ( ன்.);; see {}.

மண்கைண

மண்கைண maṇkaṇai, ெப.(n.)

   1.  ட  வைக ( ங்.);; a large hemi spherical drum.

   2.  ழ ப் ெபா  (அக.நி.);; drum.

மண்கத் ரி

 
 மண்கத் ரி maṇkattiri, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் பாம் ; a kind of snake (சா.அக.);.

மண்கல்

மண்கல் maṇkal, ெப.(n.)

   1. ெசங்கல்; brick.

   2. ெவள்ைளச ் க்கான் கல்; white kunkur

 stone.

     [மண் + கல்.]

மண்கல் சச்த்

 
 மண்கல் சச்த்  maṇkalluccattu, ெப.(n.)

   பல கல் ச ்சத் ; the essence of several stones.

மண்கலம்

 
 மண்கலம் maṇkalam, ெப.(n.)

மடக்லம் பாரக்்க; see {}.

     [மடக்லம் -→மண்கலம்.]

மண்கவைர

மண்கவைர maṇkavarai, ெப.(n.)

   ேசலம் மாவட்டத் ல் மண்ணி ந்  உப் க் காய்ச் ம் ஒட்டர ்வைகயார;் a class of {} in Salem district, 
who manufacture salt from earth (E.T.iv. 455);.

     [மண் + கவைர.]

மண் டங்

மண் டங்  maṇkiḍaṅgu, ெப.(n.)

   1. மண்ெண த்த ; pit made by digging earth.

   2. கல்லைற (யாழ்ப்.);; grave.

     [மண் +  டங் .]
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மண் ண

மண் ண  maṇkiṇaṟu, ெப.(n.)

   1. களி மண்ணில் ேதாண் ய கட்டட ல்லாத ண ;  well dug out in clay, without walling.

   2. மணற்பாங் ல் ேதாண்டப்பட்ட ண  (யாழ்.அக.);; well in a sandy tract.

     [மண் +  ண .]

மண் ழங்

 
 மண் ழங்  maṇkiḻṅgu, ெப.(n.)

 ழங்  பாரக்்க; see {}.

     [மண் +  ழங் .]

மண் ைக

மண் ைக maṇgugai, ெப.(n.)

   1. நிலவைற; cave in the earth.

   2.  ள க் ; hornet's nest.

   3. மண் ைச; crucible.

     [மண் +  ைக.]

மண் த் ப்பாம்

 
 மண் த் ப்பாம்  maṇkuttippāmbu, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் பாம் ; a kind of snake (சா.அக.);.

     [மண் த்  + பாம் .]

மண் த் ேநாய்

 
 மண் த் ேநாய் maṇkuttunōy, ெப.(n.)

    ழந்ைத ஈன்ற டேன மார் , தைல,  ழ் வ  த ய இடங்களில் கா ம் ெபா க்க யலாத 
த்தல் ேநாய்; an unbearable pain due to the irregular discharge or retention of after birth. The pain is felt in the abdomen, 

chest, head and other places in the system (சா.அக.);.

     [மண் த்  + ேநாய்.]

மண் த் ேநா

மண் த் ேநா  maṇkuttunōvu, ெப.(n.)

    ள்ைளப் ேபற் ன் ன் உண்டா ம் ேநா  ( வரட.்208);; after delivery pains.

     [மண் த்  + ேநா .]

மண் ம்பம்

 
 மண் ம்பம் maṇkumbam, ெப.(n.)

மண் ேம  பாரக்்க (யாழ்.அக.);; see {}.

     [மண் +  ம்பம்.]

மண் ம்

 
 மண் ம்  maṇkumbi, ெப.(n.)

மண்ேம  பாரக்்க (யாழ்.அக.);; see {}.

     [மண் +  ம் .]

மண் ைழ-த்தல்

மண் ைழ-த்தல் maṇkuḻaittal,    4 ெச. . .(v.i)

    வர ் த யன கட் தற்  உத மா  மண்ைணக் ைழத் ச ்சாந்தாக் தல்; to mix water with clay or 
mud to form a semi-liquid mass as in building a wall.

     [மண் +  ைழ-.]
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மண் ளி-த்தல்

மண் ளி-த்தல் maṇkuḷittal,    4 ெச. . .(v.i.)

    யா தல்; to roll in the dust, to take a sand-bath, as a beast or bird.

     [மண் +  ளி-.]

மண் ட்டாளன்

மண் ட்டாளன் maṇāṭṭāḷaṉ, ெப.(n.)

    யவன்; potter.

     "மண் ட்டாளன் மைனவ ன் மைறய ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக் 46, 332);.

     [மண் +  ட்டாளன்.]

மண் ர்ைம

 
 மண் ரை்ம maṇārmai, ெப.(n.)

   வைளய ப் ; a salt obtained from the fuller's earth.

     [மண் +  ரை்ம.]

மண்ெகாட்

மண்ெகாட்  maṇkoṭṭu, ெப.(n.)

மண்ெவட்  பாரக்்க; see {}.

     "அத்தைன மண் ெகாட்டால் ெவட்டா" (கடம்ப. .இ லா:34);.

     [மண் + ெகாட் .]

மண்ெகாத்தளம்

 
 மண்ெகாத்தளம் maṇkottaḷam,    மண்ணாற் ெசய்த ம ப்  (யாழ்.அக.); part of a rampart, made of mud.

     [மண் + ெகாத்தளம்.]

மண்ேகா ரக்கல்

 
 மண்ேகா ரக்கல் maṇāpurakkal, ெப.(n.)

   ெசங்கல்; brick.

     [மண் + ேகா ரம் + கல்.]

மண்சா

மண்சா  maṇcāṭi, ெப.(n.)

   1. மண்ணாற் ெசய்த பாண்டம்; earthern jar.

   2. யாைனக் ன்  மரம்; a tree.

     [மண் + சா .]

மண்சா க் ண்
மணி

 
 மண்சா க் ண் மணி maṇcāṭikkuṇṭumaṇi, ெப.(n.)

மண்சா க் ன்  மணி பாரக்்க; see {}.

     [மண் + சா  +  ண் மணி.  ன் மணி -→ ண் மணி.]

மண்சா க் ன் ம
ணி

 
 மண்சா க் ன் மணி maṇcāṭikkuṉṟimaṇi, ெப.(n.)

   ெபரிய ன் மணி; big relty seed (சா.அக.);.

     [மண் + சா  +  ன் மணி.]

1387

www.valluvarvallalarvattam.com 1387 of 19068.



மண்சாந்

 
 மண்சாந்  maṇcāndu, ெப.(n.)

    ைழத்த ேச  (இ.வ.);; mud plaster.

     [மண் + சாந் .]

மண் ைல

 
 மண் ைல maṇcilai, ெப.(n.)

   கற்கா  (யாழ்.அக.);; red ochre.

     [மண் +  ைல.]

மண் வப்

 
 மண் வப்  maṇcivappu, ெப.(n.)

   க ஞ் வப்  (யாழ்.அக.);; dark red.

     [மண் +  வப் .]

மண் ைல

 
 மண் ைல maṇcīlai, ெப.(n.)

   ம ந்  ட டக் கலத் ன்ேமற் ற் ம் மண் ட் ய ணி (ெகா.வ.);; piece of cloth coated with luting and 
tied either round the mouth of the pot for calcining medicines or round the medicines to be calcined.

     [மண் +  ைல.]

மண் ைலசந் ெச
ய்-தல்

மண் ைலசந் ெசய்-தல் maṇsīlaisanduseytal,    1 ெச. ன்றா .(v.t.)

மண் ைல ெசய்-, பாரக்்க; see {}.

     [மண் +  ைல + சந்  + ெசய்-.]

மண் ைலெசய்-
தல்

மண் ைலெசய்-தல் maṇsīlaiseytal,    1 ெச. ன்றா .(v.t.)

    ைல மண் ெசய்தல்; to lute the crucible which containes the medicine to be calcined.

     [மண் +  ைல + சந்  + ெசய்-.]

மண் ைத

 
 மண் ைத maṇcudai, ெப.(n.)

   கண்ணச ்சாந் ; chunnam plaster.

     [மண் + கைத.]

மண்ெசய்ைக

 
 மண்ெசய்ைக maṇceykai, ெப.(n.)

மண் ேவைல பாரக்்க (யாழ்.அக.);; see {}.

     [மண் + ெசய்ைக.]

மண்ெசய்-தல்

மண்ெசய்-தல் maṇceytal,    1 ெச. ன்றா .(v.t.)

மண் ைலெசய்-தல் பாரக்்க; see {}.

     [மண் + ெசய்-.]

மண்ேசய்

மண்ேசய் maṇcēy, ெப.(n.)

   ெசவ்வாய் (நாம ப.90);; mars, as son of the earth.

     [மண் + ேசய்.]
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மண்ேசா

மண்ேசா  maṇcōṟu, ெப.(n.)

   1. ெதய்வத் ற்  ேநரந்்  ெகாண்  ேகா ல் தைர ல் ேசா ட்  உண் ம்ேபா ; as per take vow eat the 
rice food from temple floor.

   2. மணற்ேசா  பாரக்்க (யாழ்.அக.);; see {}.

     [மண் + ேசா .]

மண்டக்கம்

 
 மண்டக்கம் maṇṭakkam, ெப.(n.)

    த் க் ளிப்ேபாைன ேம க் ம் க  ( ன்.);; rope used for hauling up divers in pearl fishery.

மண்டக்கன்

மண்டக்கன் maṇṭakkaṉ, ெப.(n.)

மண்டக்காள் பாரக்்க; see {}.

     "மண்டக்க ேனறாமல்" (ெநல் .222);.

     [மண்டக்கம் -→மண்டக்கன்.]

மண்டக்காள்

 
 மண்டக்காள் maṇṭakkāḷ, ெப.(n.)

    த் க் ளிப்பவைனக் க  ெகாண்  ேம ப்பவன்; one that hauls up divers in pearl fishery.

     [மண்டக்கம் + ஆள் - மண்டக்காள்.]

மண்டக்

 
 மண்டக்  maṇṭakku, ெப.(n.)

மண்டக்கம் பாரக்்க ( ன்.);; see {}.

     [மண்டக்கம் -→மண்டக் .]

மண்டகப்ப

மண்டகப்ப 1 maṇḍagappaḍi, ெப.(n.)

மண்டபசெ்சல  பாரக்்க; see {}.

 மண்டகப்ப 2 maṇḍagappaḍi,    1. பக ; ridicule.

   2. அ ; tharshing, beating.

மண்டக்கப்ப செ்ச
ல

 
 மண்டக்கப்ப செ்சல  maṇḍakkappaḍiccelavu, ெப.(n.)

மண்டபசெ்சல  பாரக்்க: see {}.

     [மண்டகப்ப  + ெசல .]

மண்டகம்

மண்டகம்1 maṇṭagam, ெப.(n.)

மண்டபம்1 பாரக்்க; see {}.

     "மண்டகம் எ த்த நிலதெ்தா ம்" (S.I.l.i, 150, 61);.

     [மண்டபம் -→மண்டகம்.]

 மண்டகம்2 maṇṭagam, ெப.(n.)

   ச க்கைர ேபாடாத ரி; a wheat cake prepared without sugar ( ன்.);.

மண்ட

 
 மண்ட  maṇṭagi, ெப.(n.)

   ஆமணக் ச ்ெச ; castor plant (சா.அக.);.
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மண்டங்கள்ளி

 
 மண்டங்கள்ளி maṇṭaṅgaḷḷi, ெப.(n.)

   கள்ளி வைக; cement plant s.t.r. Euphorhia trigona. -

மண்டபசெ்சல

 
 மண்டபசெ்சல  maṇṭabaccelavu, ெப.(n.)

   இைறவன் (உற்சவ ரத்் ); மண்டபத் ல் எ ந்த ள்வதற்காகச ்ெசய் ஞ் ெசல ; expense incurred for 
receiving a deity in a {} during a festival.

     [மண்டபம் + ெசல .]

மண்டபப்ப

மண்டபப்ப 1 maṇḍababbaḍi, ெப.(n.)

   1. மண்டபசெ்சல  பாரக்்க; see {}.

   2.  நாட ் றப் ; special celebration to a deity at a festival.

இன்ைறக்  நாலாம் மண்டபப்ப  (உ.வ.);. 

   3.  ழா ல் இைறவன் தங் டம் (ெகா.வ.);; halting place for a deity in a festival procession.

 மண்டபப்ப 2 maṇḍababbaḍi, ெப.(n.) 

மைடப் பண்டம் பாரக்்க; see {}.

மண்டபம்

மண்டபம்1 maṇṭabam, ெப.(n.)

    நாளில் இைறவன் தங் வதற்காகக் கட்டப்பட்ட கற்கட்டடம்; pavilion in a temple or other place used 
during festivals for the reception of idols when they are carried in procession, generally a square or rectangular hall with a flat 
roof supported by pillars.

   2. ஒப்பைனப் பந்தல்; temporary saloon or open shed decorated for festive occasion.

   3. சாவ ; public hall or rest - house.

     [மண் தல் = ெந ங் தல், நிைறதல், நிைறந்  தல். மண்  = ெச ,  . மண்  -→மண்டகம் 
-→மண்டபம். ஒ.ேநா. வாணிகம் -→வாணிபம்.]

 மண்டபம்2 maṇṭabam, ெப.(n.)

மண்டலம்1 பாரக்்க; see {}.

மண்டபெவ னி

மண்டபெவ னி maṇṭabaveḻiṉi, ெப.(n.)

    டாரம்; tent or pavilion resembling a hall.

     "கண்டங் த் ய மண்டப ெவ னி ள்" (ெப ங். உஞ்ைசக்.37. 103);.

     [மண்டபம் + எ னி.]

மண்டம்

மண்டம்1 maṇṭam, ெப.(n.)

   1. நீரப்் ெபா ைளக் காய்ச் ம் ேபா  அல்ல  ளிப் ச ்ேசரக்் ம் ேபா  ேமெல ம் ஏ ; skimmings, scum 
froth or foam, as on boiling or fermenting liquids.

   2. த ேர ; cream of curdled milk.

   3. ஆமணக்  (மைல.);; castor plant.

 மண்டம்2 maṇṭam, ெப.(n.)

   1. ஒ வைகக் கஞ் ; a kind of rice pap.

   2. மண்ைட; skull.

   3. ெநா ; bear yeast (சா.அக.);.
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மண்ைடயந்தம்

 
 மண்ைடயந்தம் maṇṭaiyandam, ெப.(n.)

   ேசா ; cooked rice (சா.அக.);.

மண்ட லம்

மண்ட லம் maṇṭayilam, ெப.(n.)

   1. மண்ணி ம் (த லம்); ெநய்; oil springing from the earth - crude oil.

   2. மண்ெண (ண்ெண);ய்; kerosine oil.

   3. மண்ணில் வ க் ம் எண்ெணய்; oil extracted from the mud.

     [மண் + Skt. ைதலம்.]

மண்டர்

 
 மண்டர ்maṇṭar, ெப.(n.)

   பைட ரர ்( வா.);; heroes, champions, soldiers.

மண்டல்

மண்டல் maṇṭal, ெப.(n.)

   ெவள்ளத் ன் அ ல் ர ம் மண், வண்டல்; sediment.

     [மண்  -→மண்டல் ( .தா.159);.]

மண்டல்வைல

மண்டல்வைல maṇṭalvalai, ெப.(n.)

   வைல வைக; kind of fishing net.

     [மண்டல் + வைல.]

வைல ன் றப் த் தன்ைம:-  தப் க் கடை்டகள் யனவாக ம்,  ங்காக் கற்கள் ெபரியனவாக ம் 
இ க் ம். 400  தல் 500 அ  நீள ைடய . த த்த க ற்றாலான . 5 அங் ல கண்கைள ைடய  
(க.ப.அக.);.

மண்டலச் ரந்தா

மண்டலச் ரந்தா  maṇṭalaccīrandāti, ெப.(n.)

   ஒ  ெசய் ளின் இ ய ன் இ ச ் ம் தல ன் தற் ம் ஒன்றாய் வரப் பா ம் அந்தா  
வைக; a kind of {} in whcih the last foot of the last line of a stanza is the same as the first line.

     "மண்டல எ த்தந்தா , ெசந்நைட எ த்தந்தா , மண்டல அைசயந்தா , மண்டலச ் ரந்தா , 
ெசந்நைட அ யந்தா , மண்டல மயக்கந்தா , ெசந்நைட மயக்கந்தா , மண்டல இைட ட்ட 
அ யந்தா  எனக் ெகாள்க" (யாப். .52, பக்.193);.

     [மண்டலம் +  ர ்+ அந்தா .]

மண்டலெசயம்

 
 மண்டலெசயம் maṇṭalaseyam, ெப.(n.)

   உலக ெவற் ; world - conquest.

     [மண்டலம் + ெசயம். Skt.Jayam.]

மண்டலநிைல

மண்டலநிைல maṇṭalanilai, ெப.(n.)

    ல்ேலார ்நிைல நான் ள் ஒன் ; a posture in archery.

     " ல்வைளத் ெத ர ்மண்டல நிைலயாய்" (பாரத.நிைர.67);.

     [மண்  = வைளதல். மண்  -→மண்டலம். மண்டலம் + நிைல.]

மண்டலெந

 
 மண்டலெந  maṇṭalaneṟi, ெப.(n.)

   எந் ரச ்சக்கரம் வைரதற் ரிய ெந ைறகள் ( ன்.);; directions for making diagrams for worship.

     [மண்டலம் + ெந .]
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மண்டல டன்

மண்டல டன் maṇḍalaburuḍaṉ, ெப.(n.)

   16ஆம் ற்றாண் ல் டாமணி நிகண்ைட இயற் ய சமண ஆ ரியர;் author of {} of 16th century a Jain.

மண்டல ைச

மண்டல ைச maṇṭalapūcai, ெப.(n.)

   40, 41 அல்ல  45 நாடக் க் த் ெதாடரந்்  நைடெப ம் வ பா ; the ceremony of anoiting idols continually 
for 40, 41 or 45 days.

     [மண்டலம் +  ெசய்  -→ ைச.]

மண்டலம்

மண்டலம்1 maṇṭalam, ெப.(n.)

   1. நில லகம்; the earth. 

     "மண்டலந் தைனஇ....  ளிரேவ ைவத்ேதான்" (பாரத. ல.3);.

   2. வட்டம் ( ங்.);; circle, sphere, orbit.

     " டர ்மண்டலம்" ( ற்.80);.

   3. வட்ட வ வம் ( வா.);; disc, as of sun or moon or clouds.

   4. க ரவன் பரிப் ; ecliptic.

   5. க ரவன் மைறப் ன் ேபாதான நில ன் வட்டப்பாைத; circle of the moon during eclipse.

   6. ஒ  ப ; region, as of sun, moon or clouds.

     'ேமக மண்டலம்' (உ.வ.);.

   7. நாட் ன் ெப ம்ப ; district, division of a country.

     'ேசாழ மண்டலம்' (உ.வ.);

   8. ஊர ்( ங்.);; town.

   9. மந் ரச ்சக்கரம் ( ன்.);; mystic circular diagram.

   10.  ைர ன் ேவக வைக; a pace of horse.

     "பண்ணிய பற்  மண்டலம் ப ற் னாேன" ( வக.795);.

   11.  ட்டம்; assembly, serried array.

மண்டலம்ேபா -
தல்

மண்டலம்ேபா -தல் maṇṭalambōṭudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. பாம்  த யன வட்டமாய்ச ் ற் த்தல்; to form into circles or coils as a snake

   2.  ற் ச ் ற்  வட்ட தல்; to pass round one another in a circle, as combatants, to describe circles in the air, as 
birds.

   3. சக்கரம் த யன வைரதல்; to make ornamental, strological or mystic diagrams, commonly circular.

   4. மண்டல -தல் பாரக்்க; see {}.

     [மண்டலம் + ேபா -.]

மண்டலமட்

 
 மண்டலமட்  maṇṭalamaṭṭi, ெப.(n.)

மண்டலாட்  பாரக்்க; see {}.

     [மண்டலம் + மட் .]
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மண்டலமயக்கந்
தா

மண்டலமயக்கந்தா  maṇṭalamayakkandāti, ெப.(n.)

   1. ஒ  ெசய் ளின் இ ய ன் இ  எ த்  அைச அல்ல  ர ் தல ன் தெல த்  அைச 
அல்ல  ேரா  ஒத்  வ மா  பாடப்ப ம் மயக்கந்தா  வைக (யாப். .52, உைர);; a kind of {} in which 
the last letter, syllable or foot of the last line of a stanza is the same as the first letter. syallable or foot of its first line.

   2. மண்டலச் ரந்தா  பாரக்்க; see {}.

     [மண்டலம் + மயக்  + அந்தா .]

மண்டலமைழ

 
 மண்டலமைழ maṇṭalamaḻai, ெப.(n.)

   பரந்  ெபய் ம் மைழ ( ன்.);; rain falling over a wide area.

     [மண்டலம் + மைழ. மண்டலம் = பரப் .]

மண்டலமாக்கள்

மண்டலமாக்கள் maṇṭalamākkaḷ, ெப.(n.)

   1. அரசர;்  kings, rulers.

     "மண்டல மாக்கள் ரிேதா வங் ெகாண் ம்" ( லம்.8, 89, உைர, ேமற்.);.

   2. மண் லமாக்கள் பாரக்்க; see{}. 

     [மண்டலம் + மாக்கள்.]

மண்டல -தல்

மண்டல -தல் maṇḍalamiḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   1. பாரக்்க; see {}.

   2. உண  உண்பதற் ம்,  ைச த யவற் ற்காக ம் நீர ்ெதளித் த் தட  இடம் பண் தல்; to 
prepare a place by cleaning it with water as for dining or and worship.

     "நீைரத ்ெதளித் த் தட  மண்டல ட் " ( லம்.16, 41, உைர.);.

   3. ஒ  மண்டல காலம் வ ப தல் ( வ்.நாய்ச.்1,  யா.);; to perform worship for a {}.

   4. பரிேவடங் ெகாள் தல்; to have a halo, as the sun or moon.

     [மண்டலம் + இ -.]

மண்டலர்

மண்டலர ்maṇṭalar, ெப.(n.)

   அ கபதம் ெபற்றவரில் ஒ  சாரார ்( . .பர.ஆ வகன் ம தைல, 2);; a class of Arhats.

     [மண்டலம் + அர.்]

மண்டலவைசயந்
தா

மண்டலவைசயந்தா  maṇṭalavasaiyandāti, ெப.(n.)

   1. ஒ  ெசய் ளின் இ ய ன் இ யைச ம் தல ன் தலைச ம் ஒன்றாக வ ம்ப  
பாடப்ப ம் அைசயந்தா  (யாப். .52, உைர);; a kind of {} in which the last syllable of the last line of a stanza is the 
same as the first syllable of its first line.

   2. மண்டலச் ரந்தா  பாரக்்க; see {}.

     [மண்டலம் + அைச + அந்தா .]

மண்டலவ யந்தா

மண்டலவ யந்தா  maṇḍalavaḍiyandāti, ெப.(n.)

ஒ  ெசய் ளி ய ன் இ  எ த் , அைச அல்ல  ர ் தல ன் தல் எ த் , அைச அல்ல  
டன் ஒத்  வ மா  பாடப்ப ம் அந்தா  வைக (யாப். .52, உைர);; a kind of (adj.);

 in which the last letter, syllable or foot of the last line of a stanza is the same as the first letter, syllable or foot of its first line.

     [மண்டலம் + அ  + அந்தா .]

மண்டலவரச்ம்

மண்டலவரச்ம் maṇṭalavarcam, ெப.(n.)

மண்டலமைழ பாரக்்க; see {}.

     "ஆ மைழ என்  மண்டல வரஷ்மாக் " ( வ்.  ப்பா.4, யா.);. 

     [மண்டலம் + Skt.வரச்ம்.]
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மண்டலவன்

மண்டலவன் maṇṭalavaṉ, ெப.(n.)

மண்டல டன் ( டா.3, 78); பாரக்்க; see{}.

     [மண்டலம் + அவன்.]

மண்டல

 
 மண்டல  maṇṭalavidi, ெப.(n.)

மண்டல ெந  பாரக்்க; see {}.

     [மண்டலம் +  .]

 Skt.  > த. ெந .

மண்டல கம்

மண்டல கம் maṇṭalaviyūkam, ெப.(n.)

   வட்டமாக அைமக் ம் பைட வ ப்  ( றள், 767, a உைர);; circular array, as of any army.

     [மண்டலம் +  கம்.]

மண்டல ரியன்

மண்டல ரியன் maṇṭalaviriyaṉ, ெப.(n.)

மண்ட 3 பாரக்்க; (இ.வ.);; see {}.

     [மண்டலம் +  ரியன்.]

 Skt. கம் > த. பைடயைமப் .

மண்டலெவ த்தந்
தா

மண்டலெவ த்தந்தா  maṇṭalaveḻuttandāti, ெப.(n.)

   1. ஒ  ெசய் ளின் இ ய ன் இ ெய த் ம் தல ன் தெல த் ம் ஒன்றாய் வரப் 
பாடப்ப ம் எ த்தந்தா  வைக (யாப். .52, உைர);; a kind of {} in which the last letter of the last line of a stanza is 
the same as the first letter of its first line.

   2. மண்டலச் ரந்தா  பாரக்்க; see {}.

     [மண்டலம் + எ த்  + அந்தா .]

மண்டலாகாரம்

 
 மண்டலாகாரம் maṇṭalākāram, ெப.(n.)

   வட்ட வ வம் ( ன்.);; circular shape, circular course.

     [மண்டலம் + ஆகாரம்.]

மண்டலா

மண்டலா  maṇṭalāci, ெப.(n.)

   1. பைழய வனந்த ரம் மாநிலத் ல் மன்னர ்இறந்தேபா  தைல ரித் ப் ேபாட்  இழ  
ெகாண்டாட அமரத்்தப்ப ேவார;் professional mourners, who bewail at the demise of the king in the old Travancore 
state.

   2. அடங்காப் டாரி;  termagent,shrew.

மண்டலாட்

 
 மண்டலாட்  maṇṭalāṭṭi, ெப.(n.)

   இ ப்ைப மரம் (மைல.);; a species of mahwa.

மண்டலா

 
 மண்டலா  maṇṭalāti, ெப.(n.)

   மாங்காய்; mango (சா.அக.);.

மண்டலா ேடகம்

 
 மண்டலா ேடகம் maṇṭalāpiṭēkam, ெப.(n.)

மண்டல ைச பாரக்்க; see {}.

     [மண்டலம் + Skt.அ ேசகம்.]
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மண்டலார்த்தம்

மண்டலாரத்்தம் maṇṭalārttam, ெப.(n.)

   1. அைர வட்டம்; semi circle.

   2. அைர ட்டம், ஆரம்,

 semi-diameter.

     [மண்டலம் +

 Skt.அரத்்தம்.]

மண்ட

மண்ட 1 maṇṭalittal,    20 ெச. . .(v.i.)

   1. மண்டலம்ேபா -, பாரக்்க; see {}.

   2. காைல வைளத்  வட்டமாக் தல்; to bend the legs in a low-like form.

   3. இ ப் பாட் ன் அல்ல  இ  அ ன் இ  எ த் , அைச,  ர ்என்பனவற் ள் ஏேத ம் ஒன்  
தற்பாட் ன் அல்ல  தல் அ ன் தல் எ த் , அைச,  ர ்என்பனவற் ள் ஒன்றாய் வ மா  

இைசத்தல்; to compose a poem so that the last letter, syllable or foot of its last line or stanza is the same as the first letter, 
syllable or foot of its first line or stanza.

     [ ல்(வைளதற் க த்  ேவர)்;  ள்-→  ட் -→  டை்ட =  ,  ன்னம்.  ள்-→ (மள்);-→ (மண்);-→ 
மணி = வட்டமான ெவண்கலம்.  ள்-→  ண்-→  ண் -→ மண் -→ மண் -→ மண் தல் = காைல 
ம த்தல் அல்ல  மடக் தல். மண் -→ மண்டலம்-→ மண்ட -(ேவ.க.4:83);.]

 மண்ட 2 maṇṭalittal,    20 ெச. ன்றா , (v.t.)

   வைளத்தல்; to surround.

     [மண் -→மண்டலம்-→ மண்ட -.]

 மண்ட 3 maṇṭali, ெப.(n.)

   உட ல் வட்டப் ெபாட் கள் நிைறந்த நச் ப் பாம்  வைக; a venemous serpent, as marked with round spots.

     [மண் -→மண்டலம்-→ மண்ட .]

     [p]

 மண்ட 4 maṇṭali, ெப.(n.)

மண்ட கம்

 
 மண்ட கம் maṇṭaligam, ெப.(n.)

   க ங் ளி; black variety of vulture (சா.அக.);.

மண்ட கன்

மண்ட கன் maṇṭaligaṉ, ெப.(n.)

   1. அரசன்; king.

     "மண்ட கரக்் ெகல்லா ம டம் ேபால்வான்" ( ரேமாத.்8,11);.

   2. நாட் ன் ஒ  ப ைய யா ம் அ காரி,

 viceroy, petty ruler, ruler of a limited region.

     " ேவங்கடநாத மண்ட கன்" (பண . 52);.

     [ ள்-→(மள்);-→ (மண்);-→ மணி = வட்டமான ெவண்கலம்.  ண் -→ மண் -→ மண் -→ 
மண் தல் = காைல ம த்தல் அல்ல  மடக் தல், மண் தல் = வைளதல். மண் -→ மண்டலம் = 
வட்டம், வட்டைகயான நாட் ப் ரி . மண்டலம்-→ மண்ட -→ மண்ட கன்.]

மண்ட கைன

 
 மண்ட கைன maṇṭaligaṉai, ெப.(n.)

   ெகாடை்டப் பாக் ; areca nut (raw.); (சா.அக.);.

1395

www.valluvarvallalarvattam.com 1395 of 19068.



மண்ட தம்

மண்ட தம் maṇṭalisidam, ெப.(n.)

   1. க ; mustard.

   2. ேதன்; honey.

   3.  யரை்வ; perspiration (சா.அக.);.

மண்ட ப்பாம்

 
 மண்ட ப்பாம்  maṇṭalippāmbu, ெப.(n.)

    டை்ட, பைனயன்,  ரியன் த ய வைளய ட்  ெசல் ம் பாம் , நீளமாக ம் ேதா ல் 
வைளயக் டன் ஒளி ம் பாம் ; a snake generally found lying in circle, those which are large and slow and 
marked with ring like or circular spots on their skin and have the glow of the sun or fire-wiper snake.

     [மண்ட  + பாம் .]

மண்ட யாழ்

 
 மண்ட யாழ் maṇṭaliyāḻ, ெப.(n.)

   ெப ம் பண்க ள் ஒன்  ( ங்.);; a melody type.

     [மண்ட  + யாழ்.]

மண்ட கன்

மண்ட கன் maṇṭalīkaṉ, ெப.(n.)

   1. மண்ட கன்1 பாரக்்க; see {}.

     "பலமன்னியர ்மண்ட கர"் (உத்தரரா.  ேவாலக். 11);.

   2. மண்ட கன்2 பாரக்்க; see {}.

     [மண்ட கன்-→மண்ட கன்.]

மண்டேலச் வரன்

மண்டேலச் வரன் maṇṭalēccuvaraṉ, ெப.(n.)

   1. நாற்ப  ேயாசைன ச ரம் பரப் ள்ள ம்,   றா ரம் ஊரக்ள் ெகாண்ட மான நாடை்டயா ம் 
தனியரசன்; emperor, independent morach, paramount sovereign who rules over a country 40 {} square or containing over 
100,000 hamlets.

   2.  வ க்ைக ன் ேபா  ந க் ம்பத் ன் அ ல் இடப்ப ம் யந் ரம் (இ.வ.);; a figure drawn on the 
ground, on which the principal pot is placed, in {}.

     [மண்டலம் + ஈச் வரன்.]

மண்டேலசன்

 
 மண்டேலசன் maṇṭalēcaṉ, ெப.(n.)

மண்டேலச ் வரன் பாரக்்க; see {}.

     [மண்டலம் + ஈசன்.]

மண்டேல ரன்

 
 மண்டேல ரன் maṇṭalēcuraṉ, ெப.(n.)

மண்டேலச் வரன் பாரக்்க; see {}.

     [மண்டலம் + ஈ வரன்.]

மண்டவம்

 
 மண்டவம் maṇṭavam, ெப.(n.)

   கங்கசச்ாவ  ( ன்.);; custom house.

     [மண்டபம்-→மண்டவம்.]
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மண்டா

 
 மண்டா maṇṭā, ெப.(n.)

    ன், பன்  வைககைளக் த்த உத ம் ஈட்  வைக ( ன்.);; harpoon, hog-spear with short barked prongs.

     [p]

மண்டாங்

 
 மண்டாங்  maṇṭāṅgi, ெப.(n.)

மண்தாங் ப் பலைக பாரக்்க; see {}.

     [மண் + தாங் . மண்தாங் -→ மண்டாங் .]

மண்டாங் ச் வர்

 
 மண்டாங் ச் வர ்maṇṭāṅgiccuvar, ெப.(n.)

    றட் ன் ன்ேன கட்டப்ப ங் த் க் கற் வர;் retaining wall.

     [மண் + தாங்  +  வர.் மண்தாங் ச் வர-்→ மண்டாங் ச் வர.்]

மண்டா

 
 மண்டா  maṇṭāṭi, ெப.(n.)

   வள்ளத்ைதச ்ெச த் பவர;் sailor of {}.

மண்

மண் 1 maṇṭi, ெப.(n.)

   காைல டக்  ந்தாளால் நிற்ைக; kneeling, kneeling on one knee, as an archer.

     "ஒ  கால் மண் யாக... ம த்  ைவத் " ( றநா.80, உைர);.

     [ ள்(வட்டக்க த்  ேவர)்;.  ள்-→  ண் -→ மண் -→ மண் . மண் தல் = காைல ம த்தல் 
அல்ல  மடக் தல்.]

 மண் 2 maṇṭi,    1. வண்டல் ( ன்.):

 sediment, dregs, settlings, lees.

   2. கலங்கல் நீர;் muddy water. க., ெத. மட் .

     [மண் தல்= ெந ங் தல்,  ர தல். மண் -→ மண்  ( .தா.159);.]

 மண் 3 maṇṭi, ெப.(n.)

   1. தவசம் (தானியம்); ெமாத்தமாக ற் டம்; wholesale grain market. 'மண் த் ெத ' (உ.வ.);.

     " ரிய மாக்க ண்ப  மண்  நாரரி நறவ ப்ப நலன ந் " (பரிபா.6, 48);.

   2. ெப வணிகம் ெசய் ம் பண்டகசாைல ( ன்.);; shop stall, warehouse, large shop where things are sold 
wholesale or in large quantities.

     [ ல்(ெபா ந்தற் க த்  ேவர)்;-→ மல் = ப ைம, வளம், வ ைம. பல அ க்கள் அல்ல  உ ப் கள் 
அல்ல  ெபா ள்கள் ெபா ந் வதால் (ஒன்  ேசரவ்தால்);  ரட்  அல்ல  ப ைம உண்டா ம். ஒ.ேநா. 
ேசேர ரட்  (ெதால்.உரி.65);  யால் வள ம் ப ைமயால் வ ைம ம் உண்டா ம். மல்-→ மண்-→ 
மண் .]

மண் க்கலம்

மண் க்கலம் maṇṭikkalam, ெப.(n.)

   72 ப  ெகாண்ட கத்தலளைவ; gain measure of 72 {}.

     [மண்  + கலம்.]
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மண் க் ட–த்தல்

மண் க் ட–த்தல் maṇḍikkiḍattal,    3 ெச. . .(v.i.)

   அடரந்்  வளரந்் த்தல், நிைறந் த்தல்; growing wild in the fields.

     " கழ் மண் க் டக் ம் த ழ்நா " (பார யார)்;.

      [மண்  +  ட-.]

மண் ைக

 
 மண் ைக maṇṭigai, ெப.(n.)

   அப்ப வைக ( ங்.);; a kind of cake.

     [மண் -→மண் ைக. மண்  = வைள .]

மண் தம்

 
 மண் தம் maṇṭidam, ெப.(n.)

    ைர (மைல.);; a species of amaranth.

மண் ேபா -தல்

மண் ேபா -தல் maṇṭipōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

    ழங்கால் ட் ேமல் நிற்றல்; to stand with leg or legs bent, as in player or in archery.

ட் ப்பாடம் ெசய்யாததால், வ ப் ல் மண்  ேபாட்டான் (உ.வ.);. 

     [மண்  + ேபா -.]

     [p]

மண் -தல்

மண் -தல் maṇḍiyiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

    ந்தாளில் நிற்றல்; to stand on the knees, as for prayer.

இைறவன் ன் மண் ட்டார ்(உ.வ.);. 

     [மண்  + இ -.]

மண் ரவல்

 
 மண் ரவல் maṇṭiraval, ெப.(n.)

   இரவலாகப் ெபற்ற நைகைய வ ைமயால் அட  ைவக்ைக ( ன்.);; pledging borrowed jewellery, when in 
straits.

     [மண்  + இரவல்.]

மண் லக்கட ள்

மண் லக்கட ள் maṇḍilakkaḍavuḷ, ெப.(n.)

   நில ; the moon,

     "ம ைட மண் லக் கட ைள வைளத்த" (ெப ங். இலாவண.9,168);.

     [மண் லம் + கட ள்.]

மண் லநிைல

மண் லநிைல maṇṭilanilai, ெப.(n.)

   1. ேத க் த் ன் வைக ( ங்.);; a posture in {}.

   2. மண்டலம்14 பாரக்்க; see {}.

     [மண்டலம் + நிைல – மண்டலநிைல-→ மண் லநிைல.]
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மண் லம் maṇṭilam, 
ெப.(n.)

மண் லம் maṇṭilam, ெப.(n.) maṇṭilambe,    2. வட்ட வ , as of sun or moon.

     "ெசஞ்ஞா ற் ப் பரிப் ச ் ழ்ந்த மண் ல ம்" ( றநா.30);.

   3. வட்டமா ேயா ைக; coursing in a circle.

     "ெசலெவா  மண் லஞ் ெசன் " ( .ெவ.12 ெவன் ப், 14);.

   4.  ைர ( ங்.);

 horse, a running in a circle.

     "க ப் லாய் மண் லங் ெகாட் " (இன்னா.35);.

   5. நாட் ன் ெப ம் ப ; district, division of a country.

   6. நிலம்;  the earth.

     "கடல் ழ் மண் லம்" ( ந்.300);.

   7. க ரவன்;  sun.

     "பகல் ெசய் மண் லம் பாரித் தாங்  "(ெப ம்பாண்.442);.

   8. நில ;  moon.

     "ெசய்  மண் லம்" (க த்.7);.

   9. ேத க் த் ன் வைக; a posture in {}.

   10. வானம் ( ங்.);; air, atmosphere, heavens.

   11. கண்ணா ; mirror.

மைலயாம். 
மண் லமாக்கள்

மைலயாம். மண் லமாக்கள் malaiyāmmaṇṭilamākkaḷ, ெப.(n.)

நாட் ன் ப ைய ஆ ம் அ காரிகள்:

 viceroys, petty rulers.

     "மண் லமாக்க ம் தண்டத ்தைலவ மாய்" (ெதால்.ெபா ள்.30, உைர);.

     [மண் லம் + மாக்கள்.]

மண் லயாப்

மண் லயாப்  maṇṭilayāppu, ெப.(n.)

நாற் ர ச ்ெசய் ள் (ெதால்.ெபா ள்.427);:

 verse of four feet to a line.

     [மண் லம் + யாப் .]

மண் வணிகம்

 
 மண் வணிகம் maṇṭivaṇigam,    ெமாத்த வணிகம் ( ன்.); wholesale trade.

     [மண்  + வணிகம்.]
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மண்

மண் 1 maṇṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ெந ங் தல்;  to be close together, crowded, pressed.

     " ரிசைட மண்  யைலந் ட" (ேகா ற் .பதஞ்ச .40);.

   2.  ைரந்  ெசல் தல்; to move swiftly.

     "கடற்பைட ப்ப மண் " ( றநா.6);.

   3.  ர தல்; to collect together, to around, to come in flocks, throngs; to press, rush,

     "கால் ைசத் ேதா க் கடல் க மண் " ( வாச. 2, 135);.

   4. உக் ரமாதல்;  to grow vehement, to wax fierce.

     "மண்டமர"் ( .ெவ.1, 1);.

   5. ஒளி ழ்தல்;  to glow, to blaze.

     "மண்  ெமரி ள்" ( .ெவ.1, 1);.

   6. அ கமாதல்;  to increase, to become excessive.

     "மண் ய க ம்ப  தனக் " (தா .ஆனந்தமான.4);.

   7. ஈ ப தல்;  to be fascinated, charmed, engrossed.

     " ற்பட வ ேல மண் றாள்" (ஈ .5, 3, 1);.

     [ ண் தல்= ெந ங் தல்,  ண் -→ மண்  ( .தா.82);.]

மண் கால்

 
 மண் கால் maṇṭukāl, ெப.(n.)

ட் க்கால் ( ன்.);; prop.

     [மண்  + கால்.]

மண் க்

 
 மண் க்  maṇṭūkki, ெப.(n.)

    ன் ேவடை்டக் ப் பயன்ப ம் ைன ல் ெகாக்  ேபால் வைளந்த இ ம் க் க ; fishing instrument.

மண் க வன்

 
 மண் க வன் maṇṭūkacīvaṉ, ெப.(n.)

   தவைளக்கல் (யாழ்.அக.);; laterite.

     [மண் கம் +  வன்.]

மண் கபன்னி

 
 மண் கபன்னி maṇṭūkabaṉṉi, ெப.(n.)

   அ ஞ் ல் ( .அ.);; sage leaved alangium.
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மண் கம்

மண் கம்1 maṇṭūkam,    1. தவைள ( ங்.);  frog.

   2.  டன் (ெகா.வ.);;  fool.

   3. ேதைர;  toad.

   4. இ ம் த் ;  iron rust iron oxide.

 மண் கம்2 maṇṭūkam, ெப.(n.)

மண் ரம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

 மண் கம் maṇṭūkam, ெப. (n.)

   தவைள; frog.

     [Skt. {} → த. மண் கம்.]

மண்

 
 மண்   maṇṭūki, ெப.(n.)

   ெபண் தவைள; female frog(சா.அக.);.

மண் ைக

 
 மண் ைக maṇṭūkai, ெப.(n.)

    ைலமகள் ( ந்தா.நி.);; prostitute.

மண் ர ந் ரம்

மண் ர ந் ரம் maṇṭūrasindūram, ெப.(n.)

   இ ப் க் ட்டத்தாற் ெசய்த ெசந்நிறச ்சாம்பல் (அறப்.சத.51);; calcinated iron ore, as medicine.

     [மண் ரம் +  ந் ரம்.]

மண் ரம்

 
 மண் ரம் maṇṭūram, ெப.(n.)

   இ ப் க் ட்டம் ( ன்.);; iron dross, oxide of iron. refuse of melted iron.

மண்ெடரி

மண்ெடரி maṇṭeri, ெப.(n.)

   1. ெப ந் ;  great fire,

   2. காட் த்  (காடாக் னி.);; wild fire (சா.அக.);.
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மண்ைட

மண்ைட1 maṇṭai, ெப.(n.)

   1. மடக்லம்;  earthern vessel. 

     "காதலன  நீர ் மண் மண்ைட ன்...... மாற் " ( லப்.16, 39);..

   2. ஒ  கத்த லளைவ (ெதால். எ த் .170, உைர);; a standard measure.

   3. இரப்ேபார ்கலம்,  ேவா ; mendicant's begging bowl.

     " லராமண்ைட.... ெகா நிணம் ெபா ப்ப" ( றநா.103);.

   4. இரப்ேபாரக்லம் ேபான்ற தைலேயா ; skull, cranium, brain-pan.

   5. தைலேயா ள்ள தைலப் ப ; eranium

     "ெசவ்வாயைனத்தான் வணங்கா மண்ைட க் ம்" (அஷ்டப். ேவங்கடத்தந்.61);.

   6. தைல;  head,

   7. ெதன்ைன த யவற் ன் தைலப்பக்கம் (நாஞ்.);; to portion as of palms.

   8. இளவரசன் ம டம்; crown of the prince.

க. மண்ேட; ம. மண்ட.

     [ ல்( ைளத்தற் க த்  ேவர)்;-→  ள்-→ ெமாள்-→ ெமாண்டான் = நீர ்ெமாள் ங் கல வைக. ெமாள்-
→ ெமாண்ைட-→ ெமாந்ைத = ெமாள் கலம், கள் ெமாண்  வாரக்் ம் அளைவக் கலம்,   
மரப்பாண்டம், ஒ  கட்பாைற வைக. ெமாண்ைட-→ மண்ைட (ேவ.க.4:92);.]

 மண்ைட2 maṇṭai, ெப.(n.)

மண்ைடக்கட்

மண்ைடக்கட்  maṇṭaikkaṭṭu, ெப.(n.)

   1. தைல ற்கட் ம் கட் ; a bandage to the head.

   2. தைலப்பாைக வைக; a kind of mitre turban.

மண்ைடக்க வன்

மண்ைடக்க வன் maṇḍaikkaḍuvaṉ, ெப.(n.)

   தைல ற் கா ம் ெசா ப் ண் வைக (பாலவா.687);; chronic eczema of the head.

     [மண்ைட + க வன்.]

மண்ைடக்கண்

 
 மண்ைடக்கண் maṇṭaikkaṇ, ெப.(n.)

    ந்த கண், உள்ளாங்கண் ( ன்.);; sunken eye.

     [மண்ைட + கண்.]

மண்ைடக்கரப்பன்

 
 மண்ைடக்கரப்பன் maṇṭaikkarappaṉ, ெப.(n.)

மண்ைடக்கரப்பான் பாரக்்க; see {}.

     [மண்ைட + கரப்பன்.]

மண்ைடக்கரப்பா
ன்

 
 மண்ைடக்கரப்பான் maṇṭaikkarappāṉ, ெப.(n.)

   தைல ல் வ ம் கரப்பான் ேநாய் வைக (ைபஷஜா.);; ring worm of the head.

     [மண்ைட + கரப்பான்.]
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மண்ைடக்க ப்பன்

 
 மண்ைடக்க ப்பன் maṇṭaikkaruppaṉ, ெப.(n.)

   ஊரக்் காவல் ெதய்வம்; a village deity.

     [மண்ைட + க ப்பன்.]

மண்ைடக்க வம்

 
 மண்ைடக்க வம் maṇṭaikkaruvam, ெப.(n.)

 ெச க் ; self-conceit, headstrongness.

     [மண்ைட + க வம். க  + அம். க  = உயர் , ெப ைம, ெச க் . 'அம்' ெசால்லாக்க ஈ .]

மண்ைடக்கல்

 
 மண்ைடக்கல் maṇṭaikkal, ெப.(n.)

    ரால் தைலகல்; stone in the head (சா.அக.);.

மண்ைடக்கனம்

மண்ைடக்கனம் maṇṭaikkaṉam, ெப.(n.)

   1. த மண் ப்பதால் தைல கனத் க்ைக; heavyness of head, due to cold.

   2. மண்ைடக்க வம் பாரக்்க; see {}. (இ.வ.);.

     [மண்ைட + கனம்.]

மண்ைடக்காறல்

மண்ைடக்காறல் maṇṭaikkāṟal, ெப.(n.)

   ெவண்ைம நிற ைடய ம், பத்  ரலம் வளரவ் மான கடல் ன் வைக; a sea fish, silvery, attaining 10 
inches and more in length.

     [மண்ைட + காறல்.]

மண்ைடக் ைடசச்
ல்

மண்ைடக் ைடசச்ல் maṇḍaikkuḍaiccal, ெப.(n.)

   1. மண்ைடக் த்  பாரக்்க; see {}.

   2.  க்கலான பணிேமற் த்த ெசால் வழக் ; an idiom for the complicated task.

     [மண்ைட +  ைடசச்ல்.]

மண்ைடக் த்தல்

 
 மண்ைடக் த்தல் maṇṭaikkuttal, ெப.(n.)

மண்ைடக் ைடசச்ல் பாரக்்க; see {}.

     [மண்ைட +  த்தல்.]

மண்ைடக் த்

மண்ைடக் த்  maṇṭaikkuttu, ெப.(n.)

   1. தைலேநா .

 Headache.

   2. தைலேநா  வைக; neuralgia.

     [மண்ைட +  த் .]

மண்ைடக்

 
 மண்ைடக்  maṇṭaikkuḻi, ெப.(n.)

    றந்த ழந்ைதக க்  தைலப்ப ன் ந ல் காணப்ப ம் ெமல் ய சவ்  ேபான்ற ய 
ப ; the cranial cavity.

     [மண்ைட +  .]
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மண்ைடக்ெகளி

 
 மண்ைடக்ெகளி  maṇṭaikkeḷiṟu, ெப.(n.)

    ன் வைக; a kind of fish.

     [மண்ைட + ெகளி .]

     [p]

மண்ைடக்ெகா ப்

 
 மண்ைடக்ெகா ப்  maṇṭaikkoḻuppu, ெப.(n.)

     ெச க் ; self conceit;

 headstrongeness.

     [மண்ைட + ெகா ப் .]

மண்ைடக்ேகாைழ

 
 மண்ைடக்ேகாைழ maṇṭaikāḻai, ெப.(n.)

   சளி அ கமா ம் தைலேநாய் வைக (யாழ்.அக.);; accumulation of mucus in the head.

     [மண்ைட + ேகாைழ.]

மண்ைடச் ைல

 
 மண்ைடச் ைல maṇṭaiccūlai, ெப.(n.)

   ேநாய் வைக (யாழ்.அக.);; a kind of disease.

     [மண்ைட +  ைல.]

மண்ைடப்பாணர்

மண்ைடப்பாணர ்maṇṭaippāṇar, ெப.(n.)

   உண்கலேமந்  இரக் ம் பாணர ்வைகயார;் a class of musicians, as begging with bowls.

     "இைசப்பாண ம் மண்ைடப் பாண ம் யாழ்ப்பாண ெமனப் பலராம்" (ெதால்.ெபா ள்.91, உைர);.

     [மண்ைட + பாணர.்]

மண்ைடப் னசம்

 
 மண்ைடப் னசம் maṇṭaippīṉasam, ெப.(n.)

    னச ேநாய் வைக ( ன்.);; a disease of the head.

     [மண்ைட +  னசம்.]

மண்ைடப்  m

மண்ைடப்  m maṇṭaippuḻu, ெப.(n.)

   1. மண்ைடப் ச்  பாரக்்க; see {}.

   2. மண்ைடக்க வம் பாரக்்க; see {}

      [மண்ைட +  .]

மண்ைடப் வ
தல்

 
 மண்ைடப் வ தல் maṇṭaippuḻuvarudal, ெப.(n.)

    வாதங் காட் ைக ( ன்.);; obstinancy.

     [மண்ைட +   + வ தல்.]
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மண்ைடப் ச்

 
 மண்ைடப் ச்  maṇṭaippūcci, ெப.(n.)

   தைலேயாட் ள்ளி ப்ப ம் ஒ வேனா  மாய்வ மாய்க் க தப்ப ம்  வைக; a worm believed to 
live in the skull of a person and die with him.

     ' அவ க்  மண்ைடப் ச்  மாய் ற காலம்' (உவ);.

     [மண்ைட +  ச் .]

மண்ைடப்ெபரியத
னக்காரன்

 
 மண்ைடப்ெபரியதனக்காரன் maṇṭaipperiyadaṉakkāraṉ, ெப.(n.)

   ெதாட் யர ்தைலவன  பட்டப் ெபயர;் headman in the {} community.

     [மண்ைட + ெபரியதனக்காரன்.]

மண்ைடயைடப்பா
ன்

 
 மண்ைடயைடப்பான் maṇḍaiyaḍaippāṉ, ெப.(n.)

   சன்னி ேநாய் வைக; apoplexy (இ.வ.);.

     [மண்ைட + அைடப்பான்.]

மண்ைட

மண்ைட  maṇḍaiyiḍi, ெப.(n.)

   1. தைல வ l; headache.

   2.  னசம்;  neuralgia.

     [மண்ைட + இ .]

மண்ைடெய ம்

 
 மண்ைடெய ம்  maṇṭaiyelumbu, ெப.(n.)

   தைலேயா ; carnial bone.

மண்ைடேயாட் ப்
ெபா த்

 
 மண்ைடேயாட் ப்ெபா த்  maṇṭaiyōṭṭupporuttu, ெப.(n.)

   மண்ைடெய ம் ப் ெபா த் ; joint of the skull bones.

மண்ைடேயா

 
 மண்ைடேயா  maṇṭaiyōṭu, ெப.(n.)

   ஒ  ேபான்ற தைலெய ம் ; skull, cranium.

     [மண்ைட + ஒ .]

மண்ைடவ

 
 மண்ைடவ  maṇṭaivali, ெப.(n.)

   தைலவ ; headache.

     [மண்ைட + வ .]

மண்ைடவற தல்

 
 மண்ைடவற தல் maṇṭaivaṟaḷudal, ெப.(n.)

   எண்ெணய்க் ளிய ல்லாைமயால் உண்டாம் தைலெயரிசச்ல் ( ன்.);; burning sensation in the head, due 
to omission of oil bath.

     [மண்ைட + வற தல்.]
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மண்ைட யா

 
 மண்ைட யா  maṇṭaiviyāti, ெப.(n.)

மண்ைடேநாய் பாரக்்க; see {}.

     [மண்ைட +Skt. யா .]

மண்ைடெவல்லம்

 
 மண்ைடெவல்லம் maṇṭaivellam, ெப.(n.)

   ெமாத்ைதயாகத் ரட் ய ெவல்லம் (இ.வ.);;јаggery or coarse cane-sugar in hemispherical moulds.

     [மண்ைட + ெவல்லம்.]

மண்ேடாதரி

மண்ேடாதரி maṇṭōtari, ெப.(n.)

   இலங்ைக ேவந்தன் இராவணன் மைன ,  ற்  மய ைடய மகள்; wife of Ravana, the king of Lanka and the 
daughter of Maya, the great architect of Rakshasas.

     "மண்ேடாதரி காதலன் வான் க" ( வ்.ெபரியாழ்.5, 4, 5);.

மண்ணகம்

மண்ணகம் maṇṇagam, ெப.(n.)

   1. நா ; country.

     "மண்ணகங் காவன் மன்னன்" ( .ெவ.9, 5 ெகா .);.

   2. மைன; land for construction.

     "மண்ணகம் ஒ வ  வ த்தனர ்ெகாண் " ( லப்.3:96);.

     [மண் + அகம்.]

மண்ணகமடந்ைத

மண்ணகமடந்ைத maṇṇagamaḍandai, ெப.(n.)

மண்மடந்ைத பாரக்்க; see {}.

     "கண்ணகன் பரப் ன் மண்ணக மடந்ைத" ( லப்.5:3);.

     [மண்ணகம் + மடந்ைத.]

மண்ணைக

 
 மண்ணைக maṇṇagai, ெப.(n.)

கசே்சாலம்; a kind of aromatic substance.

மண்ணங்கட்

மண்ணங்கட்  maṇṇaṅgaṭṭi, ெப.(n.)

மண்ணாங்கட்  பாரக்்க; (ெதால்.எ த் . 405, உைர);; see {}.

     [மண் + அம் + கட்  – மண்ணங்கட் .]

மண்ணைச

மண்ணைச maṇṇasai, ெப.(n.)

மண்ணாைச பாரக்்க; see {}.

     "எஞ்சா மண்ணைச.... அடல் த்தன் " (ெதால்.ெபா ள்.62);.

     [மண் + நைக. நைச =  ப்பம், ஆைச.]

1406

www.valluvarvallalarvattam.com 1406 of 19068.



மண்ண

மண்ண 1 maṇṇaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. மண் ெகாணரந்்  ெகாட் தல்; to bring and deposit earth as for the level.

பள்ளத்ைத நிரப்  ேமடாக்க, மண்ண க்க ேவண் ம் (உ.வ.);.

   2. மண் ேம தல் (ெகா.வ.);; to silt, as in a river.

 மண்ண 2 maṇṇaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ர ்ெக த்தல்; to ruin.

     'வாழ் ல் மண்ண த்  வாரக்ள்' (உ.வ);.

     [மண் + அ -.]

மண்ணைடப்பான்

 
 மண்ணைடப்பான்  maṇṇaḍaippāṉ, ெப.(n.)

   ஒ  ேநாய்; a disease.

     [மண் + அைடப்பான்.]

மண்ணம்

 
 மண்ணம் maṇṇam, ெப.(n.)

   நீரத்்த கண்ணாம்  ( வா.);; slaked lime.

மண்ணர  
maṇṇaracu,

 
 மண்ணர  maṇṇaracu, maṇṇarasu,     வர ; portia tree.

     [மண் + அர .]

மண்ணரிநார்

 
 மண்ணரிநார ்maṇṇarinār, ெப.(n.)

    யவர ் ைவ ல் வைனந்த கலத்ைத அ த்  எ க்கப் பயன்ப ம் க்  ல் ( ன்.);; potter's 
string to cut the pot-thrown on the wheel.

     [மண் + அரி + நார.்]

மண்ணரியாளன்

 
 மண்ணரியாளன் maṇṇariyāḷaṉ, ெப.(n.)

மண்ணரிவாளன் பாரக்்க; see {}.

     [மண் + அரி + ஆளன்.]

மண்ணரிவாளர்

 
 மண்ணரிவாளர ்maṇṇarivāḷar, ெப.(n.)

    யவர;் potter.

     [மண் + அரிவாளர.்]

மண்ணரிவாளன்

 
 மண்ணரிவாளன் maṇṇarivāḷaṉ, ெப.(n.)

மண்ணரிவாளர ்பாரக்்க; see {}.

     [மண் + அரி + ஆளன்.]
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மண்ணைர-த்தல்

மண்ணைர-த்தல் maṇṇaraittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ேசாம் த்தல் (யாழ்.);; to be lazy, to lounge. 

     [மண் + அைர-.]

மண்ணவர்

மண்ணவர ்maṇṇavar, ெப.(n.)

   மக்கள்; human beings.

     "மண்ணவர ் ண்ணவர ்வணங்க" (ேதவா.52, 6);.

     [மண் + அவர.்]

மண்ணைற

 
 மண்ணைற maṇṇaṟai, ெப.(n.)

   மண் ச்  ( ன்.);; plastering with mud.

     [மண் + அைற.]

மண்ணன்

மண்ணன்1 maṇṇaṉ, ெப.(n.)

   மந்தன் ( ன்.);; clod hopper, dullard, stupid person.

     [மண் + அன்.]

 மண்ணன்2 maṇṇaṉ, ெப.(n.)

    ன்னம்ைம ேநாய் வைக; a kind of chicken pox.

     [மண் + அன்.]

மண்ணா

 
 மண்ணா maṇṇā, ெப.(n.)

    ன் வைக ( ன்.);; a kind of fish.

மண்ணாகம்

மண்ணாகம் maṇṇākam, ெப.(n.)

   1. மண்நாகம் பாரக்்க; see {}.

   2. மண் ; earth worm.

     [மண் + நாகம்.]

மண்ணாங்கட்

மண்ணாங்கட் 1 maṇṇāṅgaṭṭi, ெப.(n.)

   மண்கட்  (ெதால்.எ த் .405, உைர);. ெகட் ப்பட்ட மண் ரள்; clod, clod pole.

     [மண் + அம் + கட் -மண்ணங்கட் -→ மண்ணாங்கட் .]

 மண்ணாங்கட் 2 maṇṇāṅgaṭṭi, ெப.(n.)

   ெவ ப் , ச ப்  இவற்றால் ெவளிப்ப த் ம் ெசால்;  an expression of contempt or disgust.

அவன் ஒ  மண்ணாங்கட் ம் ெசய்யமாட்டான்.

மண்ணாைச

 
 மண்ணாைச maṇṇācai, ெப.(n.)

   நிலத்ைத அைடவதற்கான பற் ; desire to grab land.

     [மண் + ஆைச.]

மண்ணாட்

 
 மண்ணாட்  maṇṇāṭṭi, ெப.(n.)

   மாெர ம் ; breast bone (சா.அக.);.
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மண்ணா

மண்ணா 1 maṇṇāṭi, ெப.(n.)

மண்டா  பாரக்்க; see {}. (சா.அக.);.

 மண்ணா 2 maṇṇāṭi, ெப.(n.)

   மைல நா களில் ஊரத்் தைலைம ள்ள மக்கள் ( ன்.);; a caste of village-headmen in the hills.

     [மன்றா -→மண்ணா .]

மண்ணாதம்

 
 மண்ணாதம் maṇṇātam, ெப.(n.)

   உவர ்மண்; dhoby's earth (சா.அக.);.

மண்ணாந்ைத

 
 மண்ணாந்ைத maṇṇāndai, ெப.(n.)

   அ  (ெகா.வ.);; dolt, idiot.

     [மண் + அந்ைத-மண்ணந்ைத-→ மண்ணாந்ைத.]

மண்ணாய்ப்ேபா-
தல்

மண்ணாய்ப்ேபா-தல் maṇṇāyppōtal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வைச; an abuse, desiring the other person to go ruined.

     [மண் + ஆய் + ேபா-.]

மண்ணாவான்

 
 மண்ணாவான் maṇṇāvāṉ, ெப.(n.)

   ஒ  வைசச ்ெசால்; fellow to go to dust, a term of abuse.

     [மண் + ஆவான்.]

மண்ணான்

 
 மண்ணான் maṇṇāṉ, ெப.(n.)

    தரவண்ணான், இராப்பா , தாழ்த்தப்பட்ட மக்க க்  ணி ைவப்பவர;் washerman for depressed 
people.

     [மண் + அன்-மண்ணன்-→ மண்ணான். மண் தல் = க தல்.]

மண்ணாைன

 
 மண்ணாைன maṇṇāṉai, ெப.(n.)

   க ; foetus.

மண்ணி

மண்ணி1 maṇṇi, ெப.(n.)

   1. மண்ணன் ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

   2. 13  ரலம் வளரவ் ம் ெவளி ன பசை்ச நிற ள்ள மான நன்னீர ் ன் வைக; murrel, a fresh-water fish, 
greenish, attaining 13 inch. in length.

   3. ேசாழ நாட் ள்ளேதார ்ஆ ,

 a river in Cola country.

     "மண்ணித் ெதன் கைரேமல்... நாங்ைக" ( வ்.ெபரிய .4, 1,5);.

 மண்ணி2 maṇṇi,    ஆ  (ெத.க.ெதா.13, கல். 212-8); river.
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மண்ணி -தல்

மண்ணி -தல் maṇṇiḍudal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1.  வ க்  மண் தல்; to plaster with mud.

   2. கால்க ைக ல் மண்ணால் ய்ைம ெசய்தல்; to clean oneself with mud, as after evaculation.

   3. மண்ண  (நாஞ்.); பாரக்்க; see {}.

     [மண் + இ -.]

மண்ணியற்

 
 மண்ணியற்  maṇṇiyaṟṟu, ெப.(n.)

   மடக்லம் (சங்.அக.);; mud pot.

     [மண் + இயற் .]

மண்ணில்ேவந்தன்

மண்ணில்ேவந்தன்1 maṇṇilvēndaṉ, ெப.(n.)

   1. எ சை்ச; lime fruit.

   2. மண் ; earth worm.

     [மண்ணில் + ேவந்தன்.]

 மண்ணில்ேவந்தன்2 maṇṇilvēndaṉ, ெப.(n.)

மண்ணிலேவந்தன் பாரக்்க; see {}.

     [மண்ணிலேவந்தன்-→மண்ணில்ேவந்தன்.]

மண்ணிலம்

 
 மண்ணிலம் maṇṇilam, ெப.(n.)

   நில ண்ைட ( ன்.);; the earth.

     [மண் + நிலம்.]

மண்ணிலேவந்தன்

மண்ணிலேவந்தன் maṇṇilavēndaṉ, ெப.(n.)

   1.  வர ; portia tree.

   2. அர  (மைல.);; pipal.

   3.  ம்ைப ( ன்.);; a fragrant plant.

   4. ெவற் ைல (மைல.);; betal vive.

     [மண் + நிலம் + ேவந்தன்.]

மண்ணிற் ழ்ேசர-்
த்தல்

மண்ணிற் ழ்ேசர-்த்தல் maṇṇiṟāḻcērttal,    4 ெச. . .(v.i.)

    டம்ேபாட்  மண்ணிற் ைதத்  ைவத்தல்; to burry in the earth.

     [மண்ணின் +  ழ் + ேசர-்.]

மண்ணின் றட்

 
 மண்ணின் றட்  maṇṇiṉpiṟaṭṭu, ெப.(n.)

ேபேராசைன பாரக்்க; see {} (சா.அக.);.

மண்ணினாதம்

 
 மண்ணினாதம் maṇṇiṉātam, ெப.(n.)

   உவர ்மண் (யாழ்.அக.);; fuller's earth.

     [மண்ணின் + நாதம்.]
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மண்ணீட்டாளர்

மண்ணீட்டாளர ்maṇṇīṭṭāḷar, ெப.(n.)

   1.  யவர;் potter.

   2. மண் அல்ல  கைதயால் பாைவ த யன ெசய்ேவார;் those who make images etc. in mud, cement or 
plaster.

   3.  ற்பக் கைலஞர ்( டா.);; masons, sculpter.

மண்ணீ

மண்ணீ  maṇṇīṭu, ெப.(n.)

   1.  ண்ைண ( ங்.);; pyal.

   2. மாடப் ைர ( ன்.);; niche in a wall for a light or an image.

   3. ேவயா மாடம் ( டா.);; terraced house.

   4. கைதயாற் ெசய்த பாைவ வ வம்; plaster image.

     "உ ரக் ம் மவ் ரிடங்க ம்.... மண்ணீட் ற் பண் ற வ த் " (மணிேம.6:200);.

     [மண் + ஈ .]

மண்ணீர்

மண்ணீர ்maṇṇīr, ெப.(n.)

   க வ உத ம் நீர;் water fit only for washing. 

     "கடல் ெபரி  மண்ணீ  மாகா " (வாக் ண்:12);.

     [மண் + நீர.்]

மண்ணீர்ைம

மண்ணீரை்ம maṇṇīrmai, ெப.(n.)

   உலக யல் ; worldliness, earthliness.

     "மண்ணீரை்மயாேல மயங்கா " (தா .பராபர. 333);.

     [மண் + நீரை்ம.]

மண்ணீரல்

 
 மண்ணீரல் maṇṇīral, ெப.(n.)

இட  லாைவ ெயாட் ள்ள ஈரல்; spleen.

     [மண் + ஈரல்.]

     [p]

மண்ணீரலைடப்பா
ன்

 
 மண்ணீரலைடப்பான் maṇṇīralaḍaippāṉ, ெப.(n.)

மண்ணீரற்சன்னி பாரக்்க; see {}.

     [மண்ணீரல் + அைடப்பான்.]

மண்ணீரற்சன்னி

 
 மண்ணீரற்சன்னி maṇṇīraṟcaṉṉi, ெப.(n.)

   சன்னிேநாய் வைக; splenic apoplexy.

     [மண்ணீரல் + சன்னி.]
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மண்

மண் 1 maṇṇudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. நீரா தல்; to bathe, to perform ablutions.

     "மண்  மங்கல ம்" (ெதால். ெபா ள்.68);.

   2.  ழ் தல்; to immerse oneself completely, as in water.

     "பனிக்கய மண்ணி" ( றநா.79);.

     [ ள்-→ -→  -→  க் -→   =  ளித்தல்,  ழ் தல்.  ள்-→ (மள்);-→ மண்-→ மண் -
தல் =  ளித்தல் ( .தா.290);.]

 மண் 2 maṇṇudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. க தல்; to wash, clean by washing.

     "மண்ணி மாசற்ற நின் ைழ ள்" (க த். 107);.

   2.  தல்;  to smear, anoint.

     "தண்ண ந் தகரங் கமழ மண்ணி" ( ஞ் ப்.108);.

   3. ெசய்தல்;  to do, make, perform.

     "ஆ  மண்ணி" (ம ைரக்.494);.

   4. ஒப்பைன ெசய்தல் ( ங்.);; to adorn, beautify, decorate.

   5. ெசப்ப தல்; to polish, perfect, finish, as a gem.

     "மண்  மணி ன்" ( றநா.147);.

மண் க் ைரயா
ய்ப்ேபா-தல்

மண் க் ைரயாய்ப்ேபா-தல் maṇṇukkiraiyāyppōtal,    8 ெச. . .(v.i.)

   சாதல், நீங் தல்; death.

     [மண் க்  + இைரயாய்ப்ேபா-.]

மண் க் ைடயவ
ன்

மண் க் ைடயவன் maṇṇukkuḍaiyavaṉ, ெப.(n.)

   1. நில ரிைமக்காரன் (இ.வ.);; proprieter of land, land lord.

   2. அரசன் ( ன்.);; king.

   3.  யவர;் potter.

     [மண் +   + உைடயவன்.]

மண் க் ப்ேபா

மண் க் ப்ேபா 1 maṇṇukkuppōṭudal,    19 ெச. ன்றா .(v.t.)

   க ஞ் ைற தல்; to award rigorous imprisonment.

     [மண் +   + ேபா -.]

 மண் க் ப்ேபா 2 maṇṇukkuppōṭudal,    19 ெச. ன்றா .(v.t.)

   நன்  ெகட்டவ க்  உத தல்; to do a great favour to one who proves ungrateful.

     [மண் +   + ேபா -.]

மண் ைடயாள்

 
 மண் ைடயாள் maṇṇuḍaiyāḷ, ெப.(n.)

    ல் ; a parasitic plant.

மண் ைடயான்

மண் ைடயான் maṇṇuḍaiyāṉ, ெப.(n.)

   1. ேவளார,்  யவர;் potter.

   2. அரசர;் king.
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மண் ண்ணி

மண் ண்ணி maṇṇuṇṇi, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைகப் பாம் ; a kind of snake.

   2. மந்தன்; a dull man.

   3. மண் ; earth worm.

மண் ண்( )-
தல்

மண் ண்( )-தல் maṇṇuṇṇudal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ேதாற்  தல்; to be thrown down defeated.

     "எ ரிகள் மண் ண் ம் ப யான வ்யா தங்கைளத் தரித் க் ற நீ" (ஈ .7, 2, 6);.

     [மண் + உண்-மண் ண்( );-.]

மண் ணி

மண் ணி maṇṇuṇi, ெப.(n.)

   1. மண் ளிப் பாம் ; a kind of snake.

   2. மண்ணில் உண்டா ம்  வைக ( ன்.);; earthworm.

   3.  மால்; {}

 as devouring the earth.

     "மலர ் லம்ப ைய மண் ணி ேபாய்ச ்சந் யாதயர" ( வப்.  ரபந். ேசாணைசல.83);.

   4. ஒன் க்  தவாதவன் ( ன்.);; mean, worthless person, as eating dirt.

     [மண் + உணி.]

மண் தைல டக்
கல்

 
 மண் தைல டக்கல் maṇṇudalaiviḍakkal, ெப.(n.)

அஞ்சனக்கல் பாரக்்க; see {}(சா.அக.);.

மண் நீர்

மண் நீர ்maṇṇunīr, ெப.(n.)

   1. மஞ்சன நீர;் water for bathing.

     "மண் நீர ்ம ளவாட் " ( வக.2326);.

   2. மண்ணீர;் water for washing.

     [மண்  + நீர.்]

மண் ப்

மண் ப் 1 maṇṇuppu, ெப.(n.)

    ரிைச ெவ க்கச ்ெசய் ேமார ்உப் ; a salt that classifies copper sulphate (சா.அக.);.

     [மண் + உப் .]

 மண் ப் 2 maṇṇuppu, ெப.(n.)

உப்  வைக; potash.

மண் ப்ெபய்-தல்

மண் ப்ெபய்-தல் maṇṇuppeytal,    4 ெச.  ன்றா .(v.t.)

    ளிப்பாட் தல்; to bathe, wash.

     "மண்  நீராலழகைன மண்  ெபய் " ( வக.1345);.

     [மண்  + ெபய்-.]
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மண் மங்கலம்

மண் மங்கலம் maṇṇumaṅgalam, ெப.(n.)

   1. அரசன் ைனந்த காலந் ெதாடங்  யாண் ேதா ம் ைனந்  நன்னீ ரா தைலக் ம் 
றத் ைற (ெதால்.ெபா ள்.91);; theme describing the ceremonial bath of a king on the day of his coronation and on 

the successive anniversaries of that day.

   2. மாற்றரசன  ம ைலய த்த அரசன் மங்கலமாக நன்னீ ரா தைலக் ம் றத் ைற (ெதால். 
ெபா ள்.91);; theme describing the purificatory bath of a victorious king on the destruction of a hostile king.

   3. ேதால்  கண்ட ேவந்தனான பைகவன் ெபயராேன, அவன்  ைனந்  ெவன்ற ேவந்தன் 
நன்னீரா தைலக் ம் றத் ைற; theme describing a ceremonial bath of a conquerer. when he assumes the 
crown and title of the vaniquished enemy, 

     "  ெகாண்ட மண் மங்கல ம்" (ெதால்.ெபா ள்.68);.

     [மண்  + மங்கலம்.]

மண்

 
 மண்  maṇṇuruvi, ெப.(n.)

    த்ைதலம் (சங்.அக.);; a medicinal oil.

     [மண் + உ .]

மண் ல

 
 மண் ல  maṇṇulagu, ெப.(n.)

   நில ண்ைட ( டா);; the earth.

     [மண் + உல .]

மண் ள்ளார்

 
 மண் ள்ளார ்maṇṇuḷḷār, ெப.(n.)

   மக்கள் ( ன்.);; the human beings.

     [மண் + உள்ளார.்]

மண் ளி

 
 மண் ளி maṇṇuḷi, ெப.(n.)

மண் ளிப் பாம்  பாரக்்க; see {}.

     [மண் ணி-→மண் ளி.]

மண் ளிக்காரம்

 
 மண் ளிக்காரம் maṇṇuḷikkāram, ெப.(n.)

   அரிதாரம் (சங்.அக.);; yellow orpiment.

     [மண் ளி + காரம்.]

மண் ளிப்பாம்

மண் ளிப்பாம்  maṇṇuḷippāmbu, ெப.(n.)

   1. பாம்  வைக; a kind of snake.

   2. மண்ணில் உண்டா ம்  வைக ( ன்.);:

 earth worm.

     [மண் + உணி + பாம்  – மண் ணிப்பாம் -→ மண் ளிப்பாம் .]
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மண் ளியன்

மண் ளியன் maṇṇuḷiyaṉ, ெப.(n.)

மண் ளிப்பாம்  பாரக்்க; (நாம ப.257);; see {}.

க. மண் ளிக.

     [மண் + உளியன்.]

மண் ைவ

மண் ைவ1 maṇṇuḷuvai,    ேசற் ல் ைதந்  ெகாள் ம் நன்னீர ் ன் வைக; a fresh water fish which hides 
in the mud.

     [மண் + உ ைவ.]

     [p]

 மண் ைவ2 maṇṇuḷuvai, ெப.(n.)

   ஏறக் ைறய 7 அ  வளரவ் ம் மங்கற் வப்  நிற ள்ள மான கடல் ன் வைக; mudskate, dull brown, 
attaining nearly 7 feet in length.

     [மண் + உ ைவ.]

மண் -த்தல்

மண் -த்தல் maṇṇuṟuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. க தல் ( .25, உைர);; to wash, cleanse, to polish, as a gem.

   2. ஒப்பைன ெசய்தல்; to adorn, beautify, decorate.

     "மகரப் ப வாய் தாழ மண் த் " ( .25);.

   3. மஞ்சன மாட் தல்; to bathe, as an idol.

     "வாரக்்ேகால மாைல ைலயார ்மண் ப்ப வா " ( வக.2352);.

     [மண் + உ -.]

மண்ெண -த்தல்

மண்ெண -த்தல் maṇīeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.  னின்  மண்ைண நீக் தல்; to remove earth, as from a pit.

   2. மண்ைணப் ப த் க் ளப் தல் ( ன்.);; to dig up earth, as rats, white ants etc.

   3. ேகாட் மண் ெகாள் தல் ( ன்.);; to toss up earth, as cows with their horns.

   4. வயைல ெவட் த் த் தல் ( ன்.);; to lower the level of a field by removing earth.

   5. மடக்லம் ெசய்வதற்கான வண்டல் அல்ல  களி மண்ைண ஏரி ந்ேதா வய ந்ேதா ெவட்  
எ த்  ேமட் ப் ப ல் த்  ைவத்தல்; to remove silt or clay for making pots from tank beds or paddy fields 
and stack at uptands.

     [மண் + எ -.]

மண்ெணண்ெண
ய்

 
 மண்ெணண்ெணய் maṇīeṇīey, ெப.(n.)

மண்ெணய் பாரக்்க; see {}.

     [மண் + எண்ெணய் (எள் + ெநய்);.]

மண்ெணய்

 
 மண்ெணய் maṇīey, ெப.(n.)

   நிலத்த ந்  எ த்  ய்ைம ெசய்யப்பட் , எரிெபா ளாய்ப் பயன்ப ம் எண்ெணய் 
வைக; kerosene oil, petroleum, naptha, a rock oil.

     [மண் + ெநய்.]

தன் தலாக எள்ளி ந்  எ க்கப்ப ம் ெநய் 'எண்ெணய்' என்  வழங்கப்பட்  அதன் ன் 
'எண்ெணய்' என்பேத அைனத் ந் ம் எ க்கப்ப ம் ெநய்க் ம் ெபா ப்ெபயரான . கடைல + ெநய் 
(எண்ெணய்); = கடைல ெயண்ெணய்.
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மண்ேண -
தல்

மண்ேண -தல் maṇṇēṟiviḍudal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. நீர ்ெகட் ப்ேபாதல்; to become foul as water.

   2.  ண் அ க்கைடதல்; to become dirty as a sore.

   3. வண்டல் மண் ப தல்; to silt, as in a river.

     [மண் + ஏ  +  -.]

மண்ேண -தல்

மண்ேண -தல் maṇṇēṟudal,    4 ெச. . . (v.i.)

    வரில் ஏ தல்; to scale as a wall.

டன் மண்ேண க் த்  ஓ ட்டான் (உ.வ.);.

     [மண் + ஏ -.]

மண்ைண

மண்ைண1 maṇṇai, ெப.(n.)

   1.  ரம் க்கம்;  bluntness.

     "மண்ைண ெவண்ேகாட் ச ் கண் யாைன" (அகநா.24);.

   2.  டன் ( டா.);; ignorant, stupid or dull person.

     "இம்மணிைய நின்மணிெயா  கலக் ம் மண்ைண தா ளேனா" (ேம மந்.303);.

   3. இளைம ( ங்.);; juvenility, youth.

     "மண்ைண நல்லான்" (ஞானா.34, 9);.

   4. கா ன் ெகண்ைடச ்சைத (நாஞ்.);; calf of the leg.

   5. ேபய் ( டா.);; devil, hobgoblin.

     "ெச ந்தன க டன் மண்ைண" (கந்த .  ங்க .85);.

   6. ெகா வைக (மைல.);; a kind of creeper.

     [ெமாண்ைண-→மண்ைண.]

 மண்ைண2 maṇṇai, ெப.(n.)

   1. வா ைவ; a drug plant.

   2. ெவங்காயம்; onion (சா.அக.);.

மண்ைணக்கட்

மண்ைணக்கட் 1 maṇṇaikkaṭṭi, ெப.(n.)

   அ ங்  எ ம் ப ரி; plant.

     [மண்ைண + கட் .]

 மண்ைணக்கட் 2 maṇṇaikkaṭṭi, ெப.(n.)

   ெதாண்ைடப் ண் வைக; inflammation of toncils.

     [மண்ைண + கட் .]

மண்ைணக்கைர
ேய தல்

 
 மண்ைணக்கைரேய தல் maṇṇaikkaraiyēṟudal, ெப.(n.)

   கா ன் ெகண்ைடச ்சைத ேமேல ைக (நாஞ்.);; spasmodic and involentary movement in the calf of the leg.

     [மண்ைண + கைர + ஏ தல்.]
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மண்ைணநாங்

 
 மண்ைணநாங்  maṇṇaināṅgu, ெப.(n.)

    நாகப்  வைக; narrow leaved ceylon iron wood.

     [மண்ைண + நாங் .]

மண்ைணப்

 
 மண்ைணப்  maṇṇaippū, ெப.(n.)

   ெவங்காயப் ; the flower of onion.

     [மண்ைண +  .]

மண்ெணாட்டர்

 
 மண்ெணாட்டர ்maṇṇoṭṭar, ெப.(n.)

   மண் ேவைல ெசய்ேவார ்( ன்.);; men doing earthwork, well diggers, wall builders.

     [மண் + ஒட்டர.்]

த ழ் நாட் ல் வா ம் உைழப் ற்  அஞ்சா இனம்.  ண  ேதாண் தல், கல் உைடத்தல், வாய்க்கால் 
ெவட் தல் ேபான்ற எல்லா ேவைலகளி ம், இந் யா வ ம் ஈ பட் ள்ளனர.்

மண்ெணாட்

 
 மண்ெணாட்  maṇṇoṭṭi, ெப.(n.)

   ஒ வைக ெவள்ைள நஞ் ; white arsenic in its native state.

     [மண் + ஒட் .]

மண்ேணாகதம்

 
 மண்ேணாகதம் maṇṇōkadam, ெப.(n.)

   ஒ  தைலப் ; garlic with only one tooth (சா.அக.);.

மண்ேணா

 
 மண்ேணா  maṇṇōṭu, ெப.(ո.)

   ஒ வைக ஓ ; a kind of tiles.

மண்ேணார்

மண்ேணார ்maṇṇōr, ெப.(n.)

   மக்கள்; human beings as inhabitants of earth.

     "மண்ேணார ்ம ந் " ( வாச.11, 19);.

     [மண்-→மண்ேணார.்]

மண்தாங்

 
 மண்தாங்  maṇtāṅgi, ெப.(n.)

மண்தாங் ப் பலைக பாரக்்க; see {}.

     [மண் + தாங் .]
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மண்தாங் ப்பல
ைக

 
 மண்தாங் ப்பலைக maṇtāṅgippalagai, ெப.(n.)

   கத நிைலக்  ேம ள்ள வைரத ்தாங் ம் பலைக; lintel.

     [மண் + தாங்  + பலைக.]

     [p]

மண் ண்ணிசச்த்

 
 மண் ண்ணிசச்த்  maṇtiṇṇiccattu, ெப.(n.)

   ெசவ்வடை்ட; centipede (சா.அக.);.

     [மண் +  ண்ணி + சத் .]

மண்ைதலம்

 
 மண்ைதலம் maṇtailam, ெப.(n.)

     ெநய் வைக, ெநய்மம் ( ன்.);; bitumen.

     [மண் + Skt.ைதலம்.]

மண்ேதாண்

 
 மண்ேதாண்  maṇtōṇṭi, ெப.(n.)

மண் ேதாண்  எ க் ம் ெபா ,

 dredger.

ம வ, மண்வாரி, மண்ெவட் .

     [மண் + ேதாண் .]

மண்நாகம்

 
 மண்நாகம் maṇnākam, ெப.(n.)

மண் ளிப் பாம்  பாரக்்க; see {}.

     [மண் + நாகம்.]

மண்பவளம்

 
 மண்பவளம் maṇpavaḷam, ெப.(n.)

   பவளம் ேபான்  மண்ணாற் ெசய்த ேபா ைக ( ன்.);; immitation coral, made of clay.

     [மண் + பவளம்.]

மண்பாக்

 
 மண்பாக்  maṇpākku, ெப.(n.)

   ஒ வைகத ்தரங் ைறந்த பாக் ; an inferior kind of areca-nut.

     [மண் + பாக் .]

மண்பாச்

 
 மண்பாச்  maṇpācci, ெப.(n.)

   மண்ணீரல்; spleen.

     [மண் + பாச் .]
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மண்பா

மண்பா  maṇpāṭu, ெப.(n.)

   நிலத்  னியல் ; nature of the soil or land,

     " வேயாத்ைய ல் மண்பா தாேன ராமபக் ையப் றப் க் மா ேபாேல" (ஈ 4, 9, 11);.

     [மண் + பா .]

மண்பாண்டம்

 
 மண்பாண்டம் maṇpāṇṭam, ெப.(n.)

மடக்லம் பாரக்்க; see {}.

     [மண் + பாண்டம்.]

மண்பார்

 
 மண்பார ்maṇpār, ெப.(n.)

    ண  ெவட் ைக ல் பாைற ன் ழ்க் காணப்ப ம் ெகட் மண் ( ன்.);; stratum of hard clay below the 
rocky stratum, in well digging.

     [மண் + பார.்]

மண்

 
 மண்  maṇpiḍi, ெப.(n.)

   களி மண்ணி ள்ள பைச (யாழ்.அக.);; the sticky nature of clay.

     [மண் +  .]

மண் ைர

மண் ைர maṇpurai, ெப.(n.)

   மண் ெபா ந்த ; mud hut.

     "மண் ைர ெப ய மர ளி கானம்" (ஐங் .319);.

     [மண் +  ைர.]

மண் ளி-த்தல்

மண் ளி-த்தல் maṇpuḷittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. மண் ைழந்  நல்ல சாந்தாதல்;  to ferment and become well-seasoned and sticky, as mortar mixed and 
pounded on the preceding day.

   2. நிலம் மைழயால் இள  ெமன்ைமயாதல்; to become soft by continued rain, as land.

     [மண் +  ளி-.]

மண் ங் -தல்

மண் ங் -தல் maṇpuḻuṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    தல் நாள் உரிய அள  மனேலா  கலந் , நன்  ம த்  ைவத்த மண் யவனார ் ைவ ல் 
எளி ல் வைன ம் வண்ணம் ெமன்ைமயாதல்; clay mixed with proper proportion of sand, the previous day, to 
ferment and become seasoned, so as to be easily thrown on the wheel of the potter.

     [மண் +  ங் -.]

மண் ச்

 
 மண் ச்  maṇpūccu, ெப.(n.)

    வர ் த யவற்ைற மண் சாந்தால் ற் ைக; plastering with mud.

     [மண் +  ச் .]

மண் -தல்

மண் -தல் maṇpūcudal,    5 ெச. . .(v.i.)

    வர ் த யவற் ற்  மண் சாந்  ற் தல்; to plaster with mud.

     [மண் +  -.]
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மண்ெபா த்தந்
ைத

 
 மண்ெபா த்தந்ைத maṇpoduddandai, ெப.(n.)

பைடப் க் கட ள், நான் கன் ( ங்.);; {},

 as the common father of the world.

     [மண் + ெபா  + தந்ைத.]

மண்ெபா

மண்ெபா  maṇpoṟi, ெப.(n.)

    மண் இலச் ைன; terracotta seal.

     " ந்தன் மண்ெபா " ( லப்.13:84);

     [மண் + ெபா .]

மண்ேபா -தல்

மண்ேபா -தல் maṇpōṭudal,    20 ெச. . .

   1. ேக ெசய்தல் ( ன்.);; to ruin a person, as throwing mud into his month.

   2. ைவ , மண்ைண வாரித் ற் தல்; to curse one, throwing up mud in the air.

     [மண் + ேபா -.]

மண்மக்கள்

 
 மண்மக்கள் maṇmakkaḷ, ெப.(n.)

ேவளாளர;் {},

 as the childen of the earth.

     [மண் + மக்கள்.]

மண்மகள்

மண்மகள் maṇmagaḷ, ெப.(n.)

   நிலமடந்ைத; goddess of earth.

     "  மக  மணமக  மாய்மக ஞ் ேசரந்்தால்" ( வ்.இயற்.1, 42);.

     [மண் + மகள்.]

மண்மகள் தல்வர்

 
 மண்மகள் தல்வர ்maṇmagaḷpudalvar, ெப.(n.)

மண்மக்கள் பாரக்்க; see {}.

     [மண்மகள் +  தல்வர.்]

மண்மகன்

மண்மகன் maṇmagaṉ, ெப.(n.)

    யவர;் potter.

     "நி த்தக் காரண வன் மண்மகன் ேபால நின் " ( . .1, 18, ஞானப்.); ம வ. மண்மான், 
மண்ணீட்டாளர,் மண் ைடயார,் ேவளார.்

     [மண் + மகன்.]

மண்மடக்

 
 மண்மடக்  maṇmaḍakku, ெப.(n.)

   மண்ணால் ெசய்த (மடக் ); ஏனம், பாைன ; earthern sauce or dish.

     'மண்மடக் ல் ைவத்  ேமல் மடக்கால் ' (உ.வ.);.

     [மண் + மடக் .]
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மண்மடந்ைத

மண்மடந்ைத maṇmaḍandai, ெப.(n.)

   1. மண்மகள் பாரக்்க; see {}.

     " மடந்ைத, மண்மடந்ைத  பா ந் கழ" ( வ்.ெபரிய .3, 10, 1);.

   2.  லகத் ப் ெபண்;  woman of the earth.

     [மண் + மடந்ைத.]

மண்ம

 
 மண்ம  maṇmali, ெப.(n.)

   ம க்ெகா ந்  (மைல.);; southern-wood.

     [மண் + ம .]

மண்மைழ

மண்மைழ maṇmaḻai, ெப.(n.)

மண்மாரி பாரக்்க; see {}

     "மா ற் கணம்.... மண்மைழையத ்  கங்களா ைறத்தன" (ெசவ்வந் ப் . உைற . 56);.

     [மண் + மைழ.]

மண்மைற

 
 மண்மைற  maṇmaṟaivu, ெப.(n.)

   மண் மைற ல் டம் ேபாடல்; burrying under the earth or calcifying in sand bath (சா.அக.);.

     [மண் + மைற .]

மண்மாரி

மண்மாரி maṇmāri, ெப.(n.)

   1. மண்ணாகப் ெபய் ம் மைழ; shower of dust, dust storm.

     "மண்மாரி ெபய்க ந்த வான்" (தனிப்பா.i, 64, 127);.

   2. வ ைம (இ.வ.);; adversity.

     [மண் + மாரி.]

மண்மாைல

 
 மண்மாைல maṇmālai, ெப.(n.)

   ெசம்மண்; red earth (சா.அக.);.

     [மண் + மாைல.]

மண் ைச

 
 மண் ைச maṇmūcai, ெப.(n.)

   ம ந்  ெசய்ய ம் மாைழகைள க்க ம் உத ம் மண்ணாலான ைக (ெகாப் ); (ெகா.வ.);; earthern 
crucible for calcinating medicines or melting metals.

     [மண் +  ைச.]

மண்

 
 மண்  maṇmūṭi, ெப.(n.)

   மண்ணாலான ெபரிய ; a large earther dish.

     [மண் +  .]

மண்ேம -தல்

மண்ேம -தல் maṇmēḍiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ஆ , வயல் த யன மணலால் ரந்்  ேமடாய்ப் ேபாதல்; to silt, as a river, field, etc.

     [மண்ேம  + இ -.]
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மண்ேம

 
 மண்ேம  maṇmēṭu, ெப.(n.)

   மண்ணாலான ன் ; earthern mound.

     [மண் + ேம .]

மண்வட்டைக

 
 மண்வட்டைக maṇvaṭṭagai, ெப.(n.)

   மண் ஏனம்; earthern ware.

     [மண் + வட்டைக.]

மண்வ சம்

மண்வ சம் maṇvarusam, ெப.(n.)

மண்மாரி பாரக்்க; see {}.

     "உைற ரிற் கல்வ ஷ ம், மண் வ ஷ ம் ெபய் த் " (தக்கயாகப்.205, உைர);.

     [மண் + Skt.வ சம்.]

மண்வாரி

 
 மண்வாரி maṇvāri, ெப.(n.)

   மண்ேணா  ம் ெப ங்காற்  ( ன்.);; violent wind drifting the dust.

     [மண் + வாரி.]

மண் ைனமாக்க
ள்

மண் ைனமாக்கள் maṇviṉaimākkaḷ, ெப.(n.)

    யவர;் potters as workers in clay.

     "மண் ைன மாக்க டம் ைன மார"் (ஞானா.41, 11);.

     [மண் +  ைன + மாக்கள்.]

மண்ெவட்

 
 மண்ெவட்  maṇveṭṭi, ெப.(n.)

   மண் ேதாண் ங் க  வைக (இ.வ.);; spade, hoe, especially with short handle.

     [மண் + ெவட் .]

     [p]

மண்ெவட் க்காரர்

 
 மண்ெவட் க்காரர ்maṇveṭṭikkārar, ெப.(n.)

   க ர ்வட்டாரத் ல் உழ த் ெதா ல் ெசய் ம் இனத்தார ்(இ.வ.);; a community of agricultural labourers, as 
seen always with spades.

     [மண் + ெவட்  + காரர.்]

சா ையச ் ட்டாமல், ெதா ல் சாரந்்த அைடயாளத்ேதா  ட் ம் ம ப் செ்சால்.

மண்ெவட் ப்பல்

 
 மண்ெவட் ப்பல் maṇveṭṭippal, ெப.(n.)

   மண்ெவட்  ேபால அகன் , தடை்டயாய் உள்ள பல் (இ.வ.);; broad and incisor tooth, a being like a spade.

     [மண்ெவட்  + பல்.]
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மண்ேவைல

 
 மண்ேவைல maṇvēlai, ெப.(n.)

   மண்ணால் கைர தலா ன. இ ந்ெதா ல்; earth work excavation for canals, building foundation and 
embankments.

     [மண் + ேவைல.]

மண

மண1 maṇattal,    3 ெச. . .(v.i.)

   1. கலத்தல்;  to be united, mingled.

     "அைற ம் ெபாைற  மணந்த தைலய" ( றநா.118);.

   2. வந்  தல்;  to come together.

     "நிைர மணந்த காைலேய." ( வக.418);.

   3. ேநரத்ல்;  to happen.

     "ம ற மணந்த நட் " (க த்.46);.

   4. ெபா ந் தல்; to be fixed, attached.

     "மத்தகத் த ன் மணந்த ேவாைடைய" ( வக. 2211);.

   5. கமழ்தல்; to emit fragrance.

     "மணந்த ேசாைல ம்" (அரிச.் . வாக.98);.

   6.  ளங் தல்; to shine.

     "ேதவர ்ம ட மணக் ங் கழல் ரா" ( ப் .527);.

     [மணம்-→மண-த்தல்.]

 மண2 maṇattal,    12 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1.  மணம் ரிதல்; to wed.

மணக்கத்தம் ல்

 
 மணக்கத்தம் ல் maṇakkattambul, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ல்; a kind of grass (சா.அக.);.

     [மணக்கத்தம் +  ல்.]

மணக்கத்ைத

 
 மணக்கத்ைத maṇakkattai, ெப.(n.)

   ெநல் வைக; a kind of paddy.

மணக்கத்ைதயரி

 
 மணக்கத்ைதயரி  maṇakkattaiyarisi, ெப.(n.)

   ஒ  வைக வப்பரி ; a kind of red rice for pudding and cakes.

     [மணக்கத்ைத + அரி .]
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மணக்காப் ச் மந்
தம்

 
 மணக்காப் ச் மந்தம் maṇakkāppuccīmandam, ெப.(n.)

   மகளிரின் தற் க ப்பத் ல் வைளகாப் டன் ேசரத்் ச ்ெசய் ம் மந்தச ்சடங்  (இ.வ.);; the celebration 
of a woman during the period of her first pregnancy called cimandam, along with bangle wearing ceremony.

     [மணம் + காப்  +  மந்தம்.]

மணக்கால்

 
 மணக்கால் maṇakkāl, ெப.(n.)

   க யாணப் பந்த வதற்  த ல் ந ம் த்தக் கால் (இ.வ.);; first post set up in an auspicious hour for 
a marriage pavilion.

     [மணம் + கால்.]

மணக்கால்நம்

 
 மணக்கால்நம்  maṇakkālnambi, ெப.(n.)

   மா யப் ெபரியாரக் ள் ஒ வர ்( பரம்.);; a Vaishnava Acharya.

     [மணக்கால் + நம் .]

மணக் ழத்

 
 மணக் ழத்  maṇakkiḻtti, ெப.(n.)

   க ப்ப ; a black variety of dub grass (சா.அக.);.

     [மணம் +  ழத் .]

மணக் டவர்

மணக் டவர ்maṇakkuḍavar, ெப.(n.)

    க் றளா ரியரக் ள் ஒ வர;் a commentator on the kural.

     "த மர ்மணக் டவர.்..... வள் வர ் ற் ெகல்ைல ைர ெசய்தாரிவர"் (ெப ந்ெதா. 1538);.

     [மணம் +  டவர.்]

மணக் ைடயர்

மணக் ைடயர ்maṇakkuḍaiyar, ெப.(n.)

மணக் டவர ்பாரக்்க; (ெதாண்ைட.சத.40, ேமற்ேகாள்.);; see {}.

     [மணக் டவர-்→மணக் ைடயர.்]

மணக் ழம்

 
 மணக் ழம்  maṇakkuḻmbu, ெப.(n.)

   வ ற் ன் ம், மார் ன் ம் க் ெகாள் ம் சந்தனங் கலந்த ஒ வைக மணக் ழம் ; a sandal 
wood paste with other drugs is smeared over the abdomen, and chest.

     [மணம் +  ழம் .]

மணக்ேகால்

மணக்ேகால் maṇakāl, ெப.(n.)

   மலரம் ; flower arrow of {}.

     "மணக்ேகா ரந்த.... மதைன" (கல்லா. 31, 8);.

     [மணம் + ேகால்.]
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மணக்ேகாலம்

மணக்ேகாலம்1 maṇakālam, ெப.(n.)

   1.  மணத் க் ரிய ஒப்பைன;  wedding dress or costume.

     "மணக்ேகாலமேத ணக்ேகாலமதாம் ற ய " (ேதவா. 934, 7);.

   2.  மண ஊரே்காலம் (இ.வ.);; marriage procession.

   3. மணசச்டங் ன் ன்னிக ம் மணமகன  ஊரே்காலம் ( ன்.);; procession of the bridgroom just before his 
marriage.

     [மணம் + ேகாலம்.]

 மணக்ேகாலம்2 maṇakālam, ெப.(n.)

   வாைழ; plantain (சா.அக.);.

மணக்ேகால

மணக்ேகால  maṇakālamūli, ெப.(n.)

   1. காட்  ங்ைக; wild mornika tree.

   2. ஒ வைக நில ஆவாைர; senna leaved shrub (சா.அக.);.

மணக்ேகாைவ

 
 மணக்ேகாைவ maṇakāvai, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் ேகாைவ; used for curry Kovai fruit tender (சா.அக.);.

மணங்கட் -தல்

மணங்கட் -தல் maṇaṅgaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ந மண ட் தல்; to fumigate with odours, perfume.

     [மணம் + கட் -.]

மணங்கல்

மணங்கல் maṇaṅgal, ெப.(n.)

   1. ெப ம்பாைன (அக.நி.);; big pot.

   2. யாைன; elephant.

மணங் ளர்-தல்
மணங் ளர-்தல் maṇaṅgiḷartal,    11 ெச. . . (v.i.)

மணந்தட் -, பாரக்்க; see {}.

மணங்

மணங் 1 maṇaṅgu, ெப.(n.)

   ஆட் க் ட்  ( வா.);; lamp.

 மணங் 2 maṇaṅgu, ெப.(n.)

   இ வாட்  (மைல.);; tuscan jasmine.

 மணங் 3 maṇaṅgu, ெப.(n.)

   நிைறவைக; a standard weight, 25 lbs.

 மணங் 4 maṇaṅgu, ெப.(n.)

மடங் 2, 1 பாரக்்க; see {}.

     [மடங் -→மணங் .]

மணங் ைல-தல்

மணங் ைல-தல் maṇaṅgulaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   நிைல ைலதல்; to be ruined in circumstances.

     "மக்  மணங் ைலந் " (இராமநா. த்.81);.
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மணங்ெகாம்

 
 மணங்ெகாம்  maṇaṅgombu, ெப.(n.)

ம ப்  பாரக்்க; see {}.

மணஞ்ேசரி

மணஞ்ேசரி maṇañjēri, ெப.(n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் கா ரிக்  வடகைர ல் அைமந் ள்ள ஊர;் a town on the northern banks of 
cauvery in Thanjavur Dt.

     "ம ெலா  மல் ய ேசாைல மணஞ்ேசரி" (ெபரிய . 152-1);.

     [மணம் + ேசரி. மணம் =  மணம்.]

மணத்தக்கள்ளி

 
 மணத்தக்கள்ளி maṇattakkaḷḷi, ெப.(n.)

   இைலக்கள்ளி; leafy milk spurge (சா.அக.);.

மணத்தக்காளி

 
 மணத்தக்காளி maṇattakkāḷi, ெப.(n.)

மணித்தக்காளி பாரக்்க; see {}.

     [மணித்தக்காளி-→மணத்தக்காளி (ெகா.வ.);.]

மணத் ண்

மணத் ண் maṇattūṇ, ெப.(n.)

    வரங்கத் ல் அரங்கநாதர ்ேகா ட ் றத் ள்ள இரடை்டத ் ண்கள் ( வ். ெப மாள், 1, 2);; the 
two pillars in the court of Thiruvarangam temple.

மணந்தட் -தல்

மணந்தட் -தல் maṇandaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ந மணம் தல் (யாழ்.அக.);;  to be fragrant;

 to spread sweet smell.

     [மணம் + தட் -. மணம் = ந மணம்.]

மணந்தவன்

மணந்தவன் maṇandavaṉ, ெப.(n.)

   கணவன்; husband.

     "மணந்தவர ்ேதர.்.... ேதான் ம்" ( க்ேகா.326);.

     [மணம்-→மணந்தவன். மணம் =  மணம்.]

மணப்பந்தல்

 
 மணப்பந்தல் maṇappandal, ெப.(n.)

    மணத் ல் இடப்ப ம் ஒப்பைனப் பந்தல் ( ன்.);; marriage pavilion erected and decorated for the occasion.

     [மணம் + பந்தல். மணம் =  மணம்.]

மணப்பைற

மணப்பைற maṇappaṟai, ெப.(n.)

    மண ; marriage drum.

     "மன்றங் கறங்க மணப்பைற யா ன" (நால , 23);.

     [மணம் + பைற. மணம் =  மணம்.]
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மணப்பா

மணப்பா 1 maṇappāku, ெப.(n.)

    காத ெவல்லப்பா ; meltless treacle (சா.அக.);.

     ' ய ெவல்லப்பா ற்  எ ரான '.

 மணப்பா 2 maṇappāku, ெப.(n.)

   பா  வைக (பதாரத்்த.182);; a kind of treacle.

மணப்பாரி

 
 மணப்பாரி maṇappāri, ெப.(n.)

   ஓர ்அம்ைம; a kind of measles (சா.அக.);.

மணப் ரண்ைட

 
 மணப் ரண்ைட maṇappiraṇṭai, ெப.(n.)

   ந மணப் ரண்ைட; a kind of fragrant plant (சா.அக.);.

     [மணம் +  ரண்ைட.]

மணப்

மணப்  maṇappu, ெப.(n.)

   1. ந மணம்; scent, odour, perfume.

     " வ ம் மணப் ள்ள சந்தனெநய்" (ைதலவ.பா .16, உைர);.

   2.  ணரச்்  ( ன்.);; copulation.

   3. சாரம் (யாழ்.அக.);; essence.

   4. ெசல்வ ைடைம (யாழ்.அக.);; possession of extensive properties.

     [மணம்-→மணப் .]

மணப்ெபா

 
 மணப்ெபா  maṇappoḍi, ெப.(n.)

   ந ந் கள்; scented powder.

     [மணம் + ெபா . மணம் = ந மணம்.]

மணப்ெபா த்தம்

மணப்ெபா த்தம் maṇapporuttam, ெப.(n.)

   1.  மணப் ெபா த்தம்; agreement in the horoscopes of a bridgroom and a bride with reference to their fitness for 
marriage.

   2.  மண உடன்ப க்ைக ( ன்.);; marriage contract, written agreement between parties marrying or giving their 
children in marriage.

     [மணம் + ெபா த்தம். மணம் =  மணம் ]
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மணம்

மணம் maṇam, ெப.(n.)

   1.  ைக; union, as of lovers.

     "ஏ லார ்மணந்தனில் மனம்ேபாக் ம்" (கா க.மகளிர.்10);.

   2. எண் வைகயான மணம் ( ங்.);; marriage of which there are eight kinds.

   3. ந நாற்றம்; fragrance.

     "மணநா  படப்ைப" (ெப ம்பாண்.354);.

   4. ந மணப் ெபா ள்; fragrant substance.

     "மணங்கமழ் நாற்றம்" (ம ைரக்.447);.

   5. ம ப் ; respectability, dignity.

பண ள்ளவ க்ேக மண ண்  (பழ.);.

   6. நன்னிைல; prosperity, affuence.

     "மக்  மணங் ைலந் " (இராமநா.உ த்.81);. ெத. ம ; க. மணம்.

     [ ல்(ெபா ந்தற் க த்  ேவர)்;-→  ள்-→ மள்-→ மண்-→ மண. மணத்தல் = ெபா ந் தல். மண-→ 
மணம் (ேவ.க. 4:63);.]

மணம் -த்தல்

மணம் -த்தல் maṇambiḍittal,    4 ெச.  ன்றா .(v.t.)

   1. ேமாப்பம் த்தல்; to perceive by smell or scent, as dogs.

   2. ந மணம் த யவற்றால் இ க்கப்ப தல் (யாழ்ப்.);; to be attracted by dainties, as children; to be attracted 
by smell, as insects,

   3.  ைடநாற்றம் தல் ( ன்.);; to stink.

     [மணம் +  . மணம் = ந மணம்,  ைடநாற்றம்.]

மணம் ரி-தல்

மணம் ரி-தல் maṇamburidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

    மணம் ெசய்தல்; to marry.

     [மணம் +  ரி-. மனம் =  மணம்.]

மணமக்கள்

 
 மணமக்கள் maṇamakkaḷ, ெப.(n.)

    தாய்த் மணம் ெசய்  ெகாள்பவரக்ள்; newly married couples, newly-weds.

     [மணம் + மக்கள்.]

கணவன் மைன மாக ஒ வ க்ெகா வர ்வாழ்க்ைகத் ைணவராய் இல்லறம் ெதாடங் ம் 
இ வ ம்,  மணத்தன்  மணமக்கள் எனப்ப வர.் அவ் வைர ம் ரித் க் ங்கால், 
மணமகன் மணமகள் என் ம், மணவாளன் மணவாட்  என் ம், ெபண் மாப் ள்ைள 
(மணவாளப் ள்ைள); என் ம், ெபண் ள்ைள என் ம்,  வ  வழக்கம். மணமகைனப் ள்ைள 
என்ப  வடாரக்்காட்  வழக்  (த. .  ன்.vi);.

மணமகள்

 
 மணமகள் maṇamagaḷ, ெப.(n.)

    மணப் ெபண்; bride.

     [மணம் + மகள்.]
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மணமகன்

மணமகன் maṇamagaṉ, ெப.(n.)

   1.  மண மாப் ள்ைள; bridegroom.

     "மணமகன் ேபால நின்றான்" ( வக.2185);.

   2. கணவன் ( டா.);; husband.

     "மணமகேன ணமகனாய்" ( ைள. ப யஞ்.40);

     [மணம் + மகன்.]

மணமண்டபம்

 
 மணமண்டபம் maṇamaṇṭabam, ெப.(n.)

மண மண்டபம் (யாழ்.அக.);:

 marriage pavilion.

     [மணம் + மண்டபம்.]

மணம

 
 மணம  maṇamali, ெப.(n.)

   ம க்ெகா ந்  (மைல.);; southern wood.

     [மணம் + ம .]

மணமாைல

மணமாைல maṇamālai, ெப.(n.)

    மணத் ல் மணமக்கள் ம் மாைல; garland for the bride and bridegroom at a wedding.

     "மணமாைல அந்தரி ட்ட" ( வ்.நாய்ச.் 6, 3);.

     [மணம் + மாைல.]

மண ர

மண ர  maṇamurasu, ெப.(n.)

    ழா ர  ( லப்.5:141);; drum used at festivals and marriages.

     [மணம் +  ர .]

மண ழ

மண ழ  maṇamuḻvu, ெப.(n.)

   ம தநிலப் பைற (ெதால்.ெபா ள்.18, உைர);; drum of the agricultural tract.

     [மணம் +  ழ .]

மணேமற்

மணேமற்  maṇamēṟkuḍi, ெப.(n.)

   நின்ற ர ்ெந மாறன் என்ற பாண் ய மன்னனின் அைமசச்ர ் லச் ைறயார ் றந்த ஊர;் the native 
place of {}, the minister of {}, the Pandya king.

     " ந்த ழ் சாரல் மணேமற்  மண் லச ் ைறேய" ( தெ்தாண்டர.்26);.

மணல்

மணல் maṇal, ெப.(n.)

   1. ெபா யா ள்ள ரம்ண்; sand; gravel.

     "ெப மண லக ம்" (ெதால். ெபா ள்.5);.

   2. மரகதக் ற்றம் எட்ட ள் ஒன்  ( லப்.14:184);; flaw in emerald, one of eight{}.

மணல்தரம்

 
 மணல்தரம் maṇaltaram, ெப.(n.)

மணற்றைர பாரக்்க; see {} (loc.);.

மணல்தாரா

 
 மணல்தாரா maṇaltārā, ெப.(n.)

மணற்றாரா பாரக்்க; see {} (சா.அக.);.
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மணல் ட்

 
 மணல் ட்  maṇaltiṭṭu, ெப.(n.)

   கட ள் காணலா ம்  ட் கள்; a small mount found in sea.

     [மணல் +  ட் .]

மணல் ட்ைட

 
 மணல் டை்ட maṇaltiṭṭai, ெப.(n.)

   மணற் ன் ; sand hill; sand bank.

     [மணல் +  டை்ட.]

மணல்ெதாட்

 
 மணல்ெதாட்  maṇaltoṭṭi, ெப.(n.)

   ம ந்ைதப் டம் ேபா வதற்காக மணல் நிரப் ய இ ம் த் ெதாட் ; an iron tub full of sand used in the 
calcination of medicinal powders (சா.அக.);.

     [மணல் + ெதாட் .]

மணல்மத் ைக

 
 மணல்மத் ைக maṇalmattigai, ெப.(n.)

   மணற் ளியல்; sand bath (சா.அக.);.

மணல்மைற டம்

 
 மணல்மைற டம் maṇalmaṟaivubuḍam, ெப.(n.)

    டம் ேபா வதற் ரிய ம ந்தடங் ய ப் ையக் க த்தள  மண க் ள் ைதத்  ைவத்தல்; to keep 
the bottle containing medicine to be calcined in slow; cow dung fire concealed in the sand up to the neck (சா.அக.);.

     [மணல் + மைற டம்.]

மணல் ள்ளங்

 
 மணல் ள்ளங்  maṇalmuḷḷaṅgi, ெப.(n.)

ஆற் ள்ளி பாரக்்க; see {} (சா.அக.);.

மணல்ேம

 
 மணல்ேம  maṇalmēṭu, ெப.(n.)

   ஆற் வாய்ப் பக்கம் ேமடாகக் ந் க் ம் மணல் யல்; sand pile near river side.

     [மணல் + ேம .]

மணல்வாரி

மணல்வாரி maṇalvāri, ெப.(n.)

   1. மண் ேதாண்  பாரக்்க; (இக்.வ.);; see {}.

   2. ெநல்வைக; a kind of paddy.

     "ேச  மணல்வாரி ளவாைள" (பறாைள. பள் ..23);.

   3.  ல்வைக (யாழ்.அக.);; a kind of grass.

   4.  ன்னம்ைம வைக; measles (இ.வ.);.

   5. மணல்ேபாக்  பாரக்்க; see{}.

     [மணல் + வாரி.]
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மணல்வாரிசச்டங்

 
 மணல்வாரிசச்டங்  maṇalvāriccaḍaṅgu, ெப.(n.)

   ெதால் த ழர ் மணத் ல் டத் ல் மணைலக் ெகாட்  நீர ்வாரக்் ம் நடப்  வைக; ceremony of 
putting sand into a big pot and pouring in water, a custom at the wedding of Tol-tamilar.

     [மணல்வாரி + சடங் .]

மணலக்கம்பம்

 
 மணலக்கம்பம் maṇalakkambam, ெப.(n.)

   பால்  மண்டலம் (யாழ்.அக.);; the milky Way.

மணல த்தரி

 
 மணல த்தரி  maṇalaḍittarisu, ெப.(n.)

   மணல் ேம ப் பாழ்பட்ட நிலம் (இ.வ.);; land rendered waste by accumulation of sand.

     [மணல  + தரி .]

மண

மண 1 maṇali, ெப.(n.)

   ேசக் ழார ்ந நந் ய கள் ராணத் ல் ட் ம் வா ர ்வட்டத் ல் ெநல் க்காவல் 
அ ந்த ஊர;் a town near Thirunallikkaval in Thiruvarur Taluk, which is mentioned by {} in {}.

     "ேதவர ்ெப மாள் எ ச்  மண க் ெகா நாள் எ ந்த ள" (ெபரிய .ந .22);.

     [மணல்-→மண .]

 மண 2 maṇali, ெப.(n.)

    ைரவைக (பதாரத்்த. 593);; sandgreens, Gisekia pharnacloides.

 மண 3 maṇali, ெப.(n.)

   1. ம க்ெகா ந்  (மைல.);; southern wood.

   2. ெநல்வைக (நாம ப.351);; a kind of paddy.

   3. பாம்  வைக நிகண் ); a kind of snake.

மண க் ைர

 
 மண க் ைர maṇalikārai, ெப.(n.)

    ைர வைக; a kind of greens (சா.அக.);.

     [மண  +  ைர.]

மண க்ேகாைர

 
 மண க்ேகாைர maṇalikārai, ெப.(n.)

   உப்பங்ேகாைர; a kind of nut grass (சா.அக.);.

     [மண  + ேகாைர.]

மண ம்

 
 மண ம்  maṇalirumbu, ெப.(n.)

   மணல் கலந்த இ ம் ; iron ore.

     [மணல் + இ ம் .]
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மண ஞ்

 
 மண ஞ்  maṇaluṟiñji, ெப.(n.)

   மணைலப் ப த் ப் ேபாக் ம் பள்ளமைட (இ.வ.);; under sluice, to draw away sand.

     [மணல் + உ ஞ் .]

மண ர்
மண ர ்maṇalūr, ெப.(n.)

மண ர் ரம் ( வாலவா.53, 6); பாரக்்க; see{}.

மண ர் ரம்
மண ர் ரம் maṇalūrpuram, ெப.(n.)

   பாண் யர  பைழய தைலநகரம் ( . .2, உைர);; an ancient {} capital.

மணேல

மணேல  maṇalēṟu, ெப.(n.)

    த் க் ற்றவைக ( லப்.14:193, உைர);; a flaw in pearis.

     [மணல் + ஏ .]

மணைல

 
 மணைல maṇalai, ெப.(n.)

மணைல ன் பாரக்்க; ( ன்.);; see {}.

     [மணைல ன்-→மணைல.]

மணைல ன்

 
 மணைல ன் maṇalaimīṉ, ெப.(n.)

   கல் நவைர என் ம் ன் வைக ( ன்.);; a sea fish.

     [மணைல +  ன்.]

மணெலாத் டம்

 
 மணெலாத் டம் maṇalottiḍam, ெப.(n.)

   மணைல வ த்  ஒத் ட தல்; the application of hot sand for affected part of the body (சா.அக.);.

     [மணல் + ஒத் டம்.]

மணவணி

மணவணி maṇavaṇi, ெப.(n.)

மணக் ேகாலம் பாரக்்க; see {}.

     "ஒ  ெப நாளான் மணவணி காண ம ழ்ந்தனர"் ( லப்.1:42);.

     "மணஅணி அணிந்த மகளிர ்ஆங்ேக ணஅணி அணிந் தம் ெகா  நைரத் த இ உ த்த ஆைட 
ேகா யாக த்த ந்தல் ரிப் ம் ரிப்பர"் (உலகநீ , 56);

     [மணம் + அணி.]

மணவ க்கம்

 
 மணவ க்கம் maṇavarukkam, ெப.(n.)

   ந மணச ்சரக்  வைக; aromatic substance.

     [மணம் + வ க்கம். மணம் = ந மணம்.]

மணவைர டம்

 
 மணவைர டம் maṇavaraibuḍam, ெப.(n.)

   மணற் டம்; sand bath (சா.அக.);.
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மணவைற

மணவைற maṇavaṟai, ெப.(n.)

   1.  மண மண்டபம்;  chamber or dais for the performance of the marriage rites.

     "என்ெனஞ்ச மணவைற" ( மர. ர. னாட். இரட.்2);.

   2. பள்ளியைற;  bed-chamber.

     "மணவைற யற் னாேர" ( வக.837);.

     [மணம் + அைற. மணம் =  மணம்.]

மணவைறத்ேதாழ
ன்

 
 மணவைறத்ேதாழன் maṇavaṟaittōḻṉ, ெப.(n.)

   மாப் ள்ைளத் ேதாழன் ( ன்.);; bridegroom's companion; best man.

     [மணவைற + ேதாழன்.]

மணவன்னம்

 
 மணவன்னம் maṇavaṉṉam, ெப.ெப.(n.)

உப்  பாரக்்க; see uppili (சா.அக.);.

மணவாட்

மணவாட்  maṇavāṭṭi, ெப.(n.)

   1. மணமகள்; bride.

   2. மைன  ( ங்.);; wife.

     "இவன் மணவாட்  ேசந்தங் ரத் " (ெத.க.ெதா. 125);.

     [மணம் + ஆட் . மணம் =  மணம் ஆட்  = ெபண்பா . எ. .  தாட் , ெப மாட் ,  வாட் .]

மணவாரி

 
 மணவாரி maṇavāri, ெப.(n.)

   ெப  ெநல் வைக; a kind of coarse paddy.

மணவாளதாசர்

 
 மணவாளதாசர ்maṇavāḷatācar, ெப.(n.)

    ள்ைளப் ெப மாைளயங்கார;்  an author.

மணவாளம்

 
 மணவாளம் maṇavāḷam, ெப.(n.)

   ேநர ்வாளம்; croton seed (சா.அக.);.

மணவாளமா னி

மணவாளமா னி maṇavāḷamāmuṉi, ெப.(n.)

   14-ம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்தவ ம் உபேதச ரத் னமாைல த ய ல்கள் இயற் யவ மான 
ெதன்கைல மா யர;் an {} of the {}, author of {} and other works, 14th C.

மணவாளன்

மணவாளன் maṇavāḷaṉ, ெப.(n.)

   1. மண மகன்; bridegroom.

   2. கணவன்;  husband.

     "மைலயான் மணவாளா" ( வாச.6:40);,

     [மணம் + ஆளன்.]
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மணவாளன்ேசா

 
 மணவாளன்ேசா  maṇavāḷaṉcōṟu, ெப.(n.)

   மா யார ்ம மக க் த் மணவைற ற் ெசய் ம் ந் ; the ceremonial feast in the bridal chamber, 
given to the bridegroom by the bride's mother.

     [மணவாளன் + ேசா .]

மணவாளன்த க்க
ல்

 
 மணவாளன்த க்கல் maṇavāḷaṉtaḻukkal,  the ceremony in which the bridegroom and the bride are embraced by their 
respective parents and relations.

மணவாளி

மணவாளி maṇavāḷi, ெப.(n.)

   1. மணமகன்; bridegroom.

   2. மணமகள்; bride.

     [மணம் + ஆளி.]

மண ற் த்தனா
னகா ங்கராயன்

 
 மண ற் த்தனானகா ங்கராயன் maṇaviṟāttaṉāṉakāliṅgarāyaṉ, ெப.(n.)

    ேலாத் ங்க ேசாழனின் பைடத் தைலவன்; Major General of {} ( .ெப.அக.);.

 ைசவ சமயப் பற் ைடயவன்;  ல்ைல ல் ெபாற் ைர அைமத்தான்;  ற் க்கால் மண்டபம், ெபரிய 
ச் ற்  மாளிைக, ேதவார மண்டபம் ஆ யைவ அைமத்தான். ஞானசம்பந்தர ்ேகா க் ம் ெபான் 

ேவய்ந்தான்.  ம்ெபா ல் அைமத்தான்.  வ ைக ரட்டாேனச ் ரத் ம் ைரக் ப் ெபான் 
ேவய்ந்தான்.

மண ற்ேகாட்டம்
மண ற்ேகாட்டம் maṇaviṟāṭṭam, ெப.(n.)

   ெதாண்ைட மண்டலத்  24 ேகாட்டங்க ள் ஒன்  (S.I.I.i, 119);; one of the 24 {}.

மண ைன

 
 மண ைன maṇaviṉai, ெப.(n.)

    மண நடப்  (சடங் );; marriage ceremony.

     [மணம் +  ைன.]

மண சம்

 
 மண சம் maṇavīcam, ெப.(n.)

   மா ைள (சங்.அக.);; pomegranate.

மண

 
 மண  maṇavu, ெப.(n.)

பலகைற; cowry.

மணைவ

மணைவ maṇavai, ெப.(n.)

   அ ப்  (ைதலவ.ைதல.பா .14);; oven, hearth, cooking place.

     [மண்-→மணைவ.]

மணேவாைல

 
 மணேவாைல maṇavōlai, ெப.(n.)

    மண அைழப் தழ்; invitation to a marriage.

     [மணம் + ஒைல.]
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மணற்கல்

 
 மணற்கல் maṇaṟkal, ெப.(n.)

   மணற்பாங்கான பாைற ( ன்.);; sand stone, aqueous rock.

     [மணல் + கல்.]

மணற்காைட

 
 மணற்காைட maṇaṟkāṭai, ெப.(n.)

   மண  க் ம் ெபான்ைனச ்சப்  வா ம் தவைளையப் ேபான்ற ஓர ்உ ரி; a creature like frog living on 
gold mixed up in sandy places (சா.அக.);.

     [மணல் + காைட.]

மணற்கால்

 
 மணற்கால் maṇaṟkāl, ெப.(n.)

   மணற் பாங்கான நிலம் (இ.வ.);; sandy soil.

     [மணல்-→மணற்கால். ஒ.ேநா.ஆற்றங்கால், ேசற்றங்கால்.]

மணற்காலப்பள்ளி

மணற்காலப்பள்ளி maṇaṟkālappaḷḷi, ெப.(n.)

மணற் ேமடாக உள்ள ஊர:்

 sand hillock place or village.

     "இந்நாட்  ெவளாநாட்  மணற் காலப்பள்ளி ந் றப்பான் பரேகசரி ேதவதானங்க ம் வ கள் 
ேதவதானங்க ம்" (ெத.க.4, ெதா.2, 4, 46);.

மணற்காளான்

மணற்காளான்1 maṇaṟkāḷāṉ, ெப.(n.)

   1. தவைள; a frog.

   2 மண ல் ைளக் ம் காளான்; a kind of mushroom grown in the sandy places (சா.அக.);.

 மணற்காளான்2 maṇaṟkāḷāṉ, ெப.(n.)

மணற்றவைள பாரக்்க; ( ன்.);; see{}.

மணற் ைர
மணற் ைர maṇaṟārai, மண , 1 பாரக்்க; see {}.

     [மணல் +  ைர.]

மணற்

 
 மணற்  maṇaṟkuruvi, ெப.(n.)

மணற் காைட பாரக்்க; see {}.

     [மணல் +  .]

மணற் ன்றம்

மணற் ன்றம் maṇaṟkuṉṟam, ெப.(n.)

   மண ன் டை்ட; sand-heap, sand-bank, sand dunes.

     "ெவண்மணற் ன்ற ம் ரி ஞ் ேசாைல ம்" (மணிேம. 1:64);.

     [மணல் +  ன்றம்.]
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மணற் ன்

மணற் ன் 1 maṇaṟkuṉṟu, ெப.(n.)

   மண் ேம ; sand hillock.

     "எ க்காட் ச ்ேசரி ல் மணற் ன்  கல் ம்  ரத்் ம்" (ெத.க.ெதா.22, கல்.32-1);.

     [மணல் +  ன் .]

 மணற் ன் 2 maṇaṟkuṉṟu, ெப.(n.)

    டம் ேபா வதற்காகக் க் ம் மண ன் ரள்; a heap of sand intended for purposes of calcination.

     [மணல் +  ன் .]

 மணற் ன் 3 maṇaṟkuṉṟu, ெப.(n.)

மணற் ன்றம் பாரக்்க; (சங்.அக.);; see {}.

     [மணல் +  ன் .]

மணற் ைக

 
 மணற் ைக maṇaṟākai, ெப.(n.)

   தவைள ( ன்.);; frog.

     [மணல் +  ைக.]

மணற் ர்ைக

 
 மணற் ரை்க maṇaṟārkai, ெப.(n.)

   வைளய ப் ; a kind of salt (சா.அக.);.

மணற்ைக

 
 மணற்ைக maṇaṟkai, ெப.(n.)

மணற்றைர பாரக்்க; see {}.

மணற்ெகா ப்பா
ன்

 
 மணற்ெகா ப்பான் maṇaṟkoḻippāṉ, ெப.(n.)

   அம்ைம வைக (இ.வ.);; an eruptive disease, as resembling sand.

     [மணல் + ெகா ப்பான். மணல் ேபான்ற  ெகாப் ளங்களாய்த ்ேதான் ம் அம்ைம.]

மணற்ேகாட்ைட

மணற்ேகாடை்ட maṇaṟāṭṭai, ெப.(n.)

   1. மணலாலான ேகாடை்ட; sand embankment, as a rampart.

   2. ெவள்ளத்ைதத் த க்க இ ம் மணற் யல் (ப ற் ப்.30, உைர);; protecting bank of sand, as of a river in 
floods.

     [மணல் + ேகாடை்ட.]

மணற்ேகா

மணற்ேகா  maṇaṟāṭu, ெப.(n.)

மணற் ேகாடை்ட பாரக்்க; see {}.

     "மணற்ேகா  ெகாண் " (ப ற் ப்.30:27);.

     [மணல் + ேகா . ேகாடை்ட-→ ேகா .]
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மணற்ேகாைவ

 
 மணற்ேகாைவ maṇaṟāvai, ெப.(n.)

   மண ற் பட ங் ேகாைவக் ெகா வைக ( .அ.);; a kind of creeper growing in a sandy tract, a climbing plant.

     [மணல் + ேகாைவ.]

மணற்சாரி

 
 மணற்சாரி maṇaṟcāri, ெப.(n.)

மணற்றைற பாரக்்க; (உ.வ.);; see {}.

     [மணல் + சாரி.]

மணற்கண்ணாம்

 
 மணற்கண்ணாம்  maṇaṟkaṇṇāmbu, ெப.(n.)

   மணல் ந் ள்ள ண்ணாம் க்கல்; sandy limestone.

     [மணல் +  ண்ணாம் .]

மணற்ேசா

மணற்ேசா  maṇaṟcōṟu, ெப.(n.)

    ழந்ைதகள் ைளயாட் ல் ேசாறாகக் க ம் மணல்; sand, regarded as rice by children.

     " யார ்மணற் ேசாற் ற் ேறக் மாேபால்" ( மந்.306);.

     [மணல் + ேசா .]

மணற்ப வம்

 
 மணற்ப வம் maṇaṟparuvam, ெப.(n.)

    க்காலாக உ  உழ க்  ஏற்ற நிைல; preparation of a {} and for {} cultivation.

மணல் + ப வம்.]

மணற்பாக்

 
 மணற்பாக்  maṇaṟpākku, ெப.(n.)

   ெகடாம ப்பதற்காக மண ற் ைதத்  ைவக் ம் பாக்  (யாழ்ப்.);; arecanut, preserved by being kept 
buried in sand.

     [மணல் + பாக் .]

மணற்பாங்

 
 மணற்பாங்  maṇaṟpāṅgu, மணற்றைற பாரக்்க; see {}.

     [மணல் + பாங் .]
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மணற்பா

 
 மணற்பா  maṇaṟpāṭu,    ப ரி வதற் த் தகாத மணல் பாங்கான நிலம்; sandy soil unfit for cultivation.

     [மணல் + பா .]

மணற்பாைற

 maṇaṟpāṟai,

ெப.(n.);

   ெமன்ைமத ்தன்ைம ைடய பாைற; sedimentry rock; rock formed by the seas and lakes depositing sand and mud 
in their shores or the bottom.

     [மணல் + பாைற.]

மணற் டம்

 
 மணற் டம் maṇaṟpuḍam, ெப.(n.)

   மணல் மைற ல் ேபா ம் டம்; sand bath.

     [மணல் +  டம்.]

மணற் ரம்

மணற் ரம் maṇaṟpuram, ெப.(n.)

மண ர ் ரம் பாரக்்க; ( வாலவா.53:10);; see {}.

     [மணல் +  ரம்.]

மணற்ெபா க்

 
 மணற்ெபா க்  maṇaṟporukku, ெப.(n.)

   க ஞ் க்கான்;  black lime stone (சா.அக.);.

மணற்ேபாக்

 
 மணற்ேபாக்  maṇaṟpōkki, ெப.(n.)

   வாய்க்கா ல் மணல் க வதற்காக ஏற்ப த் ய வ  (இ.வ.);; sand escape.

     [மணல் + ேபாக் .]

மணற்றரம்

 
 மணற்றரம் maṇaṟṟaram, ெப.(n.)

மணற்றைர பாரக்்க; (W.G.);; see {}.

     [மணல் + தரம்.]

மணற்றைர

 
 மணற்றைர maṇaṟṟarai, ெப.(n.)

   மணல் பாங்கான நிலம் ( ன்.);; sandy soil: sandy tract of land.

     [மணல் + தைர.]

மணற்றவைள

 
 மணற்றவைள maṇaṟṟavaḷai, ெப.(n.)

   தவைள வைக ( ன்.);; mud frog.

     [மணல் + தவைள.]
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மணற்றாரா

 
 மணற்றாரா maṇaṟṟārā, ெப.(n.)

   தாராவைக ( ன்.);; a species of wild duck or teal.

     [மணல் + தாரா.]

மணற் க்ைக

 
 மணற் க்ைக maṇaṟṟirukkai, ெப.(n.)

    க்ைக ன் வைக ( ன்.);; a kind of thorn-back fish.

     [மணல் +  க்ைக.]

மணாட்

மணாட்  maṇāṭṭu, ெப.(n.)

   மணமகளா  நிைல; brideship.

     "மணாட் ப் றஞ் ெசய் ங் ெகாேலா" ( வ்.ெபரியாழ்.3, 8, 4);.

     [மணம்-→மனாட் .]

மணாட் ப்ெபண்

மணாட் ப்ெபண் maṇāṭṭuppeṇ, ெப.(n.)

   ம மகள்; daughter-in-law.

     "நந்த ேகாப ைடய மணாட் ப் ெபண்ணாய்" ( வ். ப்பா.18,  யா, பக்.168);.

     [மணாட்  + ெபண்.]

மணாட் ப் ெபண் என்ப  ைறேய மாட் ப்ெபண் நாட் ப் ெபண் என ம , ம மகள் என் ம் 
ெபா ளில், தஞ்ைச வட்டாரத் ல் வழங்  வ ன்ற  (த. . ன்.vi);.

மணாளன்

மணாளன் maṇāḷaṉ, ெப.(n.)

   1. மணமகன்; bridegroom,

     "நித்த மணாளர ்நிரம்ப வழ யர"் ( வாச.17, 3);.

   2. கணவன்; husband.

     "மாேனர ்ேநாக்  மணாளா ேபாற் " ( வாச.4, 135);. [

மணம்->மணாளன்.]
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மணி

மணி maṇi, ெப.(n.)

   1. ெதான்மணிகள் ( ங்.);; gem, nine precious stones.

   2. நீல மணி ( வா.);; sapphire.

     " ண்டகங் க ரம்ணி கழாஅல ம்" ( பாண்.148);. 

   3.மாணிக்கம்;  ruby. 

     "மணிவாய்க் ள்ைள" (கல்லா.50, 23);.

   4.  த்  ( ங்.);; pearl.

   5.  ந்தாமணி; a supernatural gem.

     "உம்பரத்  ேத மணிக் க வா " ( ப் .  நாயகர ் .2);.

   6. பளிங் ; crystal.

     "மணி ட ் கழ்த  ல்ேபால்" ( றள், 1273);.

   7. கண்மணி; apple of the eye.

     "க மணி ற் பாவாய்" ( றள், 1123);.

   8. அக்கமணி (உ த் ராக்கம்); தாமைரமணி த யன; sacred bead, as rudrak or lotus seed.

     " மா லாத மணி கழ் ேமனி" (ெபரிய . க் ட்ட.6);.

   9.  லமணி; grain of corn.

ெநல்மணிக் யல் (உ.வ.);.

மணிக்கஞ்ெச

 
 மணிக்கஞ்ெச  maṇikkañjeḍi, ெப.(n.)

மணிசச்ட்  பாரக்்க; (யாழ்.அக.);; see {}.

     [மணிசச்ட் -→மணிக்கஞ்ெச .]

மணிக்கட்

 
 மணிக்கட்  maṇikkaṭṭi, ெப.(n.)

   ெநய் த ய உைறந்த ெபா ள்களின்  உண்டா ம் கட்  ( ன்.);; bead-like formation on the surface of 
congealed substances, as ghee, lard.

     [மணி + கட் .]

மணிக்கட்

மணிக்கட்  maṇikkaṭṭu, ெப.(n.)

   ைகத்தலத் ற் ம் ன்ைகக் ம் இைடப்பட்ட ெபா த் டம்; wrist, carpus.

     "மணிக் கட்டதைன வைளத் ட ெலன்ப" (பரத. பாவ.24);.

ெத., க. மணிகட் ; ம. மணிக்கட் .

     [மணி + கட் .]

மணிக்கட் நா

 
 மணிக்கட் நா  maṇikkaṭṭunāṭi, ெப.(n.)

   மணிக்கட் ல் பாரக்்க; நா ; pulse selt at the wrist.

      [மணிக்கட்  + நா .]
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மணிக்கட்ெட ம்

 
 மணிக்கடெ்ட ம்  maṇikkaṭṭelumbu, ெப.(n.)

   மணிக்கட் ள்ள எ ம் கள்; wrist bones.

     [மணிக்கட்  + எ ம் .]

மணிக்கட்ைட

 
 மணிக்கடை்ட maṇikkaṭṭai, ெப.(n.)

   வைல தப்பதற்காக ேமேல கட்டப்ப ம் மரக்கடை்டத ் ண் ; a piece of log tie up on a fishing-net.

     [மணி + கடை்ட. மணி =  ய .]

மணிக்கைட

 
 மணிக்கைட maṇikkaḍai, ெப.(n.)

   மணிக் கட் ; wrist.

     [மணிக்கட் -→மணிக்கைட.]

மணிக்கைடநா

 
 மணிக்கைடநா  maṇikkaḍaināḍi, ெப.(n.)

மணிக்கட் நா  பாரக்்க; see {}.

     [மணிக்கைட + நா .]

மணிக்கைட ல்

 
 மணிக்கைட ல் maṇikkaḍainūl, ெப.(n.)

   மணிக்கட் ன் ற்றளைவக் ெகாண்  அவரவர ்ேநா ன் தன்ைமையக் ம் ல்; a treatise describing 
the methods of diagnosing diseases by using a thread and measuring the wrist and fingers.

     [மணிக்கைட +  ல்.]

மணிக்கணக்

 
 மணிக்கணக்  maṇikkaṇakku, ெப.(n.)

   க யாரப்ப ள்ள ஒ ங்  (உ.வ.);; mechanical regularity like clock-work.

     [மணி + கணக் .]

மணிக்க

மணிக்க 1 maṇikkayiṟu, ெப.(n.)

   1. கண்டாமணிைய இ த்த க் ங் க ; bell- rope.

   2.  ச் ள்ள சாடை்டக் க ; whip-lash with knots.

   3. பாசக்க ;  yama's noose.

     "மணிக் க ற் னாற் றைளத்தனர"் (உபேதசகா.  வ ண்ணிய.272);.

   4.  த் வடம்; string of pearls.

     "மணிக்க ற் சன் மற ய டத் ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக்.34, 116);.

   5.  க்  நன்கைமந்  ெமல் தான க  (இ.வ.);; finely twisted cord.

     [மண் + க . மணி =  ய .]

 மணிக்க 2 maṇikkayiṟu, ெப.(n.)

   நா ; a plant Indian burr (சா.அக.);. ம வ.
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மணிக்க . 
மணிக்கழைல

 
 மணிக்க . மணிக்கழைல maṇikkarudumaṇikkaḻlai, ெப.(n.)

   ஒ  ேநாய்;  an ulcer.

     [மணி + கழைல.]

மணிக்காக்ைக

 
 மணிக்காக்ைக maṇikkākkai, ெப.(n.)

   காக்ைக வைக; a kind of crow.

     [மணி + காக்ைக. மணி =  ய .]

மணிக்காைட

மணிக்காைட maṇikkāṭai, ெப.(n.)

     காைட வைக; button-quail.

     "மணிக்காைட டை்ட" ( ற . 628);.

     [மணி + காைட. மணி =  ய .]

மணிக்காம்

மணிக்காம்  maṇikkāmbu, ெப.(n.)

   1. மணி இைழத் ச ்ெசய்த கால்; jewelled stand or leg.

     "தாேனார ்மணிக்காம்  ேபானி ரந்் " ( வ்.இயற்.ெபரிய .);.

   2. தக்காளி (சங்.அக.);; tomato.

     [மணி + காம் .]

மணிக்காரி

 
 மணிக்காரி maṇikkāri, ெப.(n.)

   ெவண் காரம்; borax (சா.அக.);.

மணிக்கால்

 
 மணிக்கால் maṇikkāl, ெப.(n.)

   வைல ன் அ ப்ப  நீரில் அ ழ்வதற்காகக் ேகாக்கப்ப ம் ட்ட மண் ண்ைட; round fired glay die 
at the bottom of fishing net.

     [மணி + கால். மணி கட் ம் கைடப்ப .]

மணிக்கால ஞர்

 
 மணிக்கால ஞர ்maṇikkālaṟiñar, ெப.(n.)

   மணிகளின் ணம ந்த வணிகர;் merchants skilled in the knowledge.

     "மணிக்கால ஞர ்ெப ங் " (கல்லா.  க. );.

     [மணிக்கால் + அ ஞர.்]

மணிக்காளி

 
 மணிக்காளி maṇikkāḷi, ெப.(n.)

   மணித் தக்காளி ( .அ.);; black nightshade.

     [மணித்தக்காளி-→மணிக்காளி (ெகா.வ.);.]
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மணிக்காற்பள்ளி

 
 மணிக்காற்பள்ளி maṇikkāṟpaḷḷi, ெப.(n.)

   அரசரக்் ரிய ைக வைக ( டா);; a kind of palanquin for king.

     [மணிக்கால் + பள்ளி.]

மணிக் டர்

மணிக் டர ்maṇikkuḍar, ெப.(n.)

   1.  டல், மணிக் டல்; small intestines.

   2. நஞ் ; poison.

     [மணி +  டல்-→  டர.் மணி =  ய .]

மணிக் டல்

 
 மணிக் டல் maṇikkuḍal, ெப.(n.)

    டல் (உ.வ.);; small intestines.

     [மணி +  டல். மணி =  ய .]

மணிக் டற்ேநாய்

 
 மணிக் டற்ேநாய் maṇikkuḍaṟnōy, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் டல் ேநாய்; tuberculosis of the bowels or small intestines.

     [மணிக் டல் + ேநாய்.]

மணிக் டற்

 
 மணிக் டற்  maṇikkuḍaṟpuḻu, ெப.(n.)

    டற் ; round worm occupying the upper part of the small intestines.

     [மணிக் டல் +  .]

மணிக்

மணிக்  maṇikāṭu, ெப.(n.)

   1. மணி ங்  மாடம் (கட்டட.நாமா.4);; belfry-stand; bell-tower.

   2. க காரமைமந்த ேகா ரம்; clock-tower, clock-house.

   3. க யாரக்  (யாழ்ப்.);; clock case.

   4. க காரம் ( ன்.);; clock, as containing a bell.

   5. நா ைக வட் ல் (யாழ்.அக.);; clepsydra; hour-glass.

   6. சாயப் வைக (இ.வ.);; a plant used in dyeing.

     [மணி +  .]

மணிக் ண்

மணிக் ண்  maṇikāṇṭu, ெப.(n.)

மணிக் , 1, 2 பாரக்்க; (இ.வ.);; see {}.

     [மணி +  ண் .]

மணிக்ைக

 
 மணிக்ைக maṇikkai, ெப.(n.)

மணிக்கட்  பாரக்்க; see {}.

     [மணிக்கட் -→மணிக்ைக.]

மணிக்ெகாசச்ம்
மணிக்ெகாசச்ம் maṇikkoccam, ெப.(n.)

மணிக்க , 5 பாரக்்க; (இ.வ.);; see {}.
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மணிக்ெகாட்ைட

 
 மணிக்ெகாடை்ட maṇikkoṭṭai, ெப.(n.)

    ற்றாமணக் க் ெகாடை்ட; castor seed.

     [மணி + ெகாடை்ட.]

மணிக்ேகாைர

 
 மணிக்ேகாைர maṇikārai, ெப.(n.)

   ேகாைர வைக ( ன்.);; a kind of sedge.

     [மணி + ேகாைர.]

மணிக்ேகாைவ

மணிக்ேகாைவ1 maṇikāvai, ெப.(n.)

 மணிக்ேகாைவ பாரக்்க; see {}.

     [மணி + ேகாைவ.]

 மணிக்ேகாைவ2 maṇikāvai, ெப.(n.)

   மணிமாைல; necklace of gems.

     "ெபான்னாண் ேகாத்த நன்மணிக் ேகாைவ" (மணிேம.3:133);.

     [மணி + ேகாைவ.]

மணிகட் -தல்

மணிகட் -தல் maṇigaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   க ரில் தவசமணி உண்டாதல்; to form grains, in ears of corn.

     [மணி + கட் -.]

மணிகடம்

 
 மணிகடம் maṇigaḍam, ெப.(n.)

ேவ ப் ப த்  (உத்தாமணி); (சங்.அக.);; hedge-twiner.

மணிகண்டசா

 
 மணிகண்டசா  maṇigaṇṭacāvi, ெப.(n.)

மணி சச்ா  பாரக்்க; see {}.

     [மணிகண்ட + சா .]

மணிகண்டன்

மணிகண்டன் maṇigaṇṭaṉ, ெப.(n.)

 as blue-necked.

     "மணிகண்ட ெனன் ம் ேபர ்மற் தனால்" ( வண.உலா, 50);.

     [மணி + கண்டன்.]

மணிகம்

 
 மணிகம் maṇigam, ெப.(n.)

நீரக்் டம் (யாழ்.அக.);; water-pot.

மணிகன் ைக

மணிகன் ைக maṇigaṉṟigai, ெப.(n.)

மணிகரண்ிைக பாரக்்க; see {}.

     "கா ற் றந்தெதான் மணிக்கன் ைக" (கந்த .தக்கன். வ .2);.
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மணிகன்னிைக

மணிகன்னிைக maṇigaṉṉigai, ெப.(n.)

மணிகரண்ிைக பாரக்்க; see {}.

     "மணிகன்னிைகயா " (கா க. ேதவ.அக.2);.

மணிகாசம்

 
 மணிகாசம் maṇikācam, ெப.(n.)

   கண்ேணாய் வைக (யாழ்.அக.);; an eye-disease.

மணிகாரன்

 
 மணிகாரன் maṇikāraṉ, ெப.(n.)

   மணி ேவைல ெசய்பவன் (சங்.அக.);; worker in precious stones.

மணிகாரம்

 
 மணிகாரம் maṇikāram, ெப.(n.)

   ெவண் காரம் ( .அ.);;  borax.

மணிகானனம்
மணிகானனம் maṇikāṉaṉam, ெப.(n.)

   க த்  ( ந்தா.நி.41);;  neck.

மணி க் -தல்

மணி க் -தல் maṇigiluggudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ைகம்மணி ய த்தல் (யாழ்ப்.);; to ring a hand bell.

     [மணி +  க் .]

மணி ற் நர்

 
 மணி ற் நர ்maṇiguyiṟṟunar, ெப.(n.)

    த் க்ேகாப்பார ்( ங்.);; makers or pear garlands.

     [மணி +  ற் நர.்]

மணி டம்

 
 மணி டம் maṇiāṭam, ெப.(n.)

   இந் ரனின் ைளயாட் ச ்ெசய் ன்  (சங்.அக.);; an artificial hillock where Indra sports.

     [மணி +  டம்.]

மணிசச்ட்டம்

 
 மணிசச்ட்டம் maṇiccaṭṭam, ெப.(n.)

    ழந்ைதக க்  எண் அ க்க உத ம் மணிகள் ேகாத்த சட்டம்; a wooden trame with rows of coloured 
beads, for teaching arithmetic to children, abacus.

     [மணி + சட்டம்.]

     [p]

மணிசச்ட்

 
 மணிசச்ட்  maṇiccaṭṭi, ெப.(n.)

    ளிம் ல் மணிவ வைமந்த மண்சட்  (யாழ்ப்.);; earthern pot with a rim like a row of beads.-

     [மணி + சட் .]
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மணிசச்ம்பா

 
 மணிசச்ம்பா maṇiccambā, ெப.(n.)

   நீரி ைவப் ேபாக் ம் ஒ வைகச ்சம்பா ெநல்; a kind of paddy rice curing diabetics.

     [மணி + சம்பா.]

மணிச் ைக

மணிச் ைக maṇiccigai, ெப.(n.)

    ன் ; crab's-eye.

     "ெசங்ெகா  ேவரி ேதமா மணிச் ைக" ( ஞ் ப்.64);.

     [மணி +  ைக.]

மணிச் த் ரம்

 
 மணிச் த் ரம் maṇiccittiram, ெப.(n.)

   ெபாற்றைலக் கரிப்பான்; a prostate plant-eclipse plant bearing yellow flowers (சா.அக.);.

மணிச் றா

மணிச் றா maṇiccuṟā, ெப.(n.)

   சாம்ப னிற ள்ள ம் 12 அ  வளரவ் மான றா ன் வைக; black shark, grey, attaining 12 ft. in length.

     [மணி +  றா.]

மணிசெ்சப்

மணிசெ்சப்  maṇicceppu, ெப.(n.)

   மணி ைழத்த ெசப் ; small casket set with precious stones.

     "மாைலப் ெப  மணிசெ்சப் ம்" ( வக.2474);.

     [மணி + ெசப் .]

மணிசே்சா

 
 மணிசே்சா  maṇiccōti, ெப.(n.)

   வா  ேதவன  ல் (சங்.அக.);; the bow of the wind-god.

மணிசகம்

 
 மணிசகம் maṇisagam, ெப.(n.)

மணீசகம் பாரக்்க; (யாழ்.அக.);; see {}.

மணிசரம்

 
 மணிசரம் maṇisaram, ெப.(n.)

மணிக் ேகாைவ பாரக்்க; (யாழ்.அக.);; see {}.

     [மணி + சரம். சரம் = ேகாைவ.]

மணிேசகரம்

 
 மணிேசகரம் maṇicēkaram, ெப.(n.)

   கால ைடய அந்தப் ரம் (சங்.அக.);; yama's harem.

மணித்தக்காளி

 
 மணித்தக்காளி maṇittakkāḷi, ெப.(n.)

   க ம்பசை்சநிற இைலகைள ம் ப த்த நிைல ல் க நிறமாக இ க் ம் ய மணி ேபான்ற 
காய்கைள ைடய ஒ வைகச ்ெச ; black night shade.

     [மணி + தக்காளி.]
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மணித் வம்

மணித் வம் maṇittīvam, ெப.(n.)

   ெபண்கள் மாத் ரம் வா ம் ஒ   (ெப ங்.உஞ்ைசக்.42, 181,  ப் ைர);; an island inhabited by women 
alone.

     [மணி +  வம்.]

மணித் த்

 
 மணித் த்  maṇittutti, ெப.(n.)

    த்  ( ன்.);; five-winged capsule rose-mallow.

     [மணி +  த் . மணி =  ய .]

மணித்ைதலம்

 
 மணித்ைதலம் maṇittailam, ெப.(n.)

   ஆமணக்  ெநய்; oil of castor seed.

     [மணி + Skt.ைதலம்.மணி = ஆமணக்  ைத.  ல் = எள்.  லம் – ைதலம் – ெநய்மம்.]

மணிதம்

 
 மணிதம் maṇidam, ெப.(n.)

   மணி ேனாைச (யாழ்.அக.);; sound of the bell.

     [மணி-→மணிதம்.]

மணித

 
 மணித  maṇidaṉu, ெப.(n.)

   வான ல் (யாழ்.அக.);; rainbow.

     [மணி + த .]

மனிதாட்பத் ரி

 
 மனிதாட்பத் ரி maṉitāṭpattiri, ெப.(n.)

   ேசைல வைக (இ.வ.);; a kind of saree.

மணி ரள்( )-தல்

மணி ரள்( )-தல் maṇidiraḷḷudal,    16 ெச. . .(v.i.)

   ெநற்க ரில் தவசமணி ரண்  உ வைடதல்; to mature, as grain in corn – ears.

     [மணி +  ரள்.]

மணி பம்

 
 மணி பம் maṇitīpam, மணித் வம் பாரக்்க; (சங்.அக.); see {}.

     [மணி +  பம்.]

மணி -தல்
மணி -தல் maṇiduruviḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   மணிகைளச ் த்  ெசய்தல் (யாழ்.அக.);; to cut and polish gem.

மணிந்தம்

 
 மணிந்தம் maṇindam, ெப.(n.)

மணிபந்தம் பாரக்்க; (யாழ்.அக.);; see {}.

     [மணிபந்தம்-→மணிந்தம்.]
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மணிநா

மணிநா maṇinā, ெப.(n.)

   மணி ன் நாக் ; tongue of a bell.

     "ஆ ங் கைடமணி நாவைச யாமல்" (த ழ்நா.128);.

     [மணி + நா. நா = நாக் .]

மணிநாக்

 
 மணிநாக்  maṇinākku, ெப.(n.)

மணிநா பாரக்்க; see {}.

     [மணி + நாக் .]

மணிநிறம்

மணிநிறம் maṇiniṟam, ெப.(n.)

   க நீல நிறம்; dark blue colour, as of sapphire.

     "மணிநிறம் ெகாண்ட மாமைல ெவற் ல்" (ஐங் .224);.

     [மணி + நிறம்.]

மணிநிறவண்ண
ன்

 
 மணிநிறவண்ணன் maṇiniṟavaṇṇaṉ, ெப.(n.)

மணிவண்ணன் பாரக்்க; see {}.

     [மணிநிறம் + வண்ணன்.]

மணிநீர்

மணிநீர ்maṇinīr, ெப.(n.)

   1. மணிேபா ம் நிறத் ைன ைடய நீர;் dark blue water, as in a tank.

     "மணிநீ  மண் ம் மைல ம்" ( றள், 642);. 

     " ல்ேசர ்மலரே்பான் மணிநீர ்நிைறந்தன்  னெலன ர ்ம ந்தன் றவ ைர" (பரிபா.12, 93-4);.

   2. மணி ள்ள நீர;் water of a gem.

     [மணி + நீர.்]

மணிநீலகாசம்

 
 மணிநீலகாசம் maṇinīlakācam, ெப.(n.)

   கண்ேணாய் வைக; cataract (சா.அக.);. ம வ, நீலகாசம்

மணிெநய்

 
 மணிெநய் maṇiney, ெப.(n.)

     த் க் ெகாடை்ட எண்ெணய்; oil pressed from the small castor seed.

     [மணி + ெநய்.]

மணிப்பவளம்

 
 மணிப்பவளம் maṇippavaḷam,    த ம் வடெமா ம் ர ய உைரநைட; a kind of style in which words of two 
languages as Tamil and Sanskrit are mixed.

ம வ. மணிப் ரவாளம்

     [மணி + பவளம்.]

த. பவளம் > வ.  ரவாளம். ஒ.ேநா. த. மதங்கம் > வ. தங்கம்.
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மணிப்பாரா

மணிப்பாரா maṇippārā, ெப.(n.)

   அரண்மைன வா ல் ேநரத்ைத அ க்க அ க் ம் மணிகட் ய காவ டம்; palace gate where the 
hours are struck.

   2. அரண்மைன வா ல் மணிய த் க் காவல் ரி ம் ேவைல; office of striking the hour-gong at a palace-
gate.

     [மணி + பாரா (உ );.]

மணிப்பாரி

மணிப்பாரி maṇippāri, ெப.(n.)

   1. இராக் காவலாளரின் பாட்  வைக; a kind of night-watchman's song.

   2. மணிய த் க் ெகாண்  ற் ம் இர க்காவலர;் patrol by night-watchman, sounding gongs.

     [மணி + பாரி.]

மணிப்பால்

 
 மணிப்பால் maṇippāl, ெப.(n.)

   கைடக்கண் ரங் ; ulcer at the angle of the eye (சா.அக.);.

மணிப் ப்

 
 மணிப் ப்  maṇippiḍippu, ெப.(n.)

   ெநற் க ரில் மணி ேதான் ைக; formation of grains in the corn ears.

     [மணி +  ப் .]

மணிப் ரவாளம்

 
 மணிப் ரவாளம் maṇippiravāḷam, ெப.(n.)

மணிப்பவளம் பாரக்்க; see {}.

     [மணி +  ரவாளம்.]

த. பவளம்-> ப்ரவளம்-> வ.  ரவாளம்.

மணிப் ங்கம்

மணிப் ங்கம் maṇippuṅgam, ெப.(n.)

   1.  வந்  மரவைக (M.M.844);; rusty soap-nut.

   2. ெநய்க்ெகாட்டான் (மைல.);; soap-nut.

     [மணி +  ங்கம்.]

மணிப் ங்

 
 மணிப் ங்  maṇippuṅgu, ெப.(n.)

   மணிப் ங்கம் பாரக்்க;     [மணிப் ங்கம்-→மணிப் ங் .]

மணிப் றா

மணிப் றா maṇippuṟā, ெப.(n.)

    றாவைக (பதாரத்்த.906);; ring-dove, turtle-dove, spotted dove.

     [மணி +  றா.]

மணிப் ன்கம்

 
 மணிப் ன்கம் maṇippuṉkam, ெப.(n.)

மணிப் ங்கம் (இ.வ.);; see {}.

     [மணி ங்கம்-→மணிப் ன்கம்.]
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மணிப் ன்

 
 மணிப் ன்  maṇippuṉku, ெப.(n.)

மணிப் ங்கம் (மைல.); பாரக்்க; see {}.

     [மணிப் ங்கம்-→மணிப் ன் .]

மணிப்ெபாசச்ம்

மணிப்ெபாசச்ம் maṇippoccam, ெப.(n.)

மணிக்க , 5 பாரக்்க; (இ.வ.); see {}.

     [மணி + ெபாசச்ம்.]

மணிபத்மம்

மணிபத்மம் maṇibatmam, ெப.(n.)

    த்த பாதம் (மணிேம.3:65-6, அ ம்.);; the buddha's foot-print.

     [மணி + பத்மம்.]

மணிபந்தம்

மணிபந்தம் maṇibandam, ெப.(n.)

மணிக் கட்  பாரக்்க; see {}.

     "இரண்  ழங்ைக  னிரண்  மணிபந்தத் " (ைசவச.ெபா .192);.

     [மணி + பந்தம்.]

மணிபந்

மணிபந்  maṇibandu, ெப.(n.)

மணிபந்தம் பாரக்்க; see {}.

     "ைகக ம் மணிபந்தைசத் ற" (ெபரிய .  நா க். 358);.

     [மணி + பந் . பந்  = பந்தம்.]

மணிபரவ்தம்

 
 மணிபரவ்தம் maṇibarvadam, ெப.(n.)

மணி டம் பாரக்்க; see {}.

     [மணி + பரவ்தம்.]

மணிபல்லவம்

மணிபல்லவம் maṇiballavam, ெப.(n.)

   கா ரிப் ம்பட் னத் ற் க் ெதன் ழக்ேக 30 ேயாசைனத ்ெதாைல ள்ள ம் த்த பாத 
அ ச் வ ைடய மான ஒ  ; an island, 30 {} south-east of {}, said to contain a foot-print of the buddha on a 
pedestal.

     "மணிேமகைலைய மணி பல்லவத் ய்த் " (மணிேம.ப :44);.

     [மணி + பல்லவம்.]

மணிேமகைல பா யத் ல் த்த அ ச் வ  அைமந் ள்ளதாகக் றப்பட்ட இடம் இ ேவெயனக் 
க தப்ப ற . தற்ேபா  ந னாத்  என்  அைழக்கப்ப ற .  காரி ந்  ெதற்ேக 30 
ேயாசைன ரத் ல் மணிபல்லவம் இ ந்ததாக மணிேமகைல ெதரி க் ன்ற . ேயாசைன என்ப  16 
கல். 5 பைடசால் (பரல்ாங்); 440 அ  நீளம் ஆ ம். இத ்ெதாைல  ெபா த்தமாக இல்ைல. ஒ  

ப் ரம் 1 கல் 1 பைடகால் 220 அ  நீளம். 30  ப் ரம் என்  இ ந் ந்தால் சரியாக 
இ க் ம்.

1450

www.valluvarvallalarvattam.com 1450 of 19068.



மணி

மணி 1 maṇibiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   மணிகடை்டப் த்  நா  பாரத்்தல்; to feel the pulse at the wrist.

     [மணி +  -.]

 மணி 2 maṇibiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

மணிகட் -தல் பாரக்்க; (ெகா.வ.);; see {}.

     [மணி +  -.]

 மணி 3 maṇibiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   க ரில் தவசமணி த்தல்; to format grains in the corn ears.

     [மணி +  -. மணி = தவசமணி.]

மணி சச்ா

 
 மணி சச்ா  maṇibiḍiccāvi, ெப.(n.)

    ற்றா  ெகட்டப ர;் blighted ear of corn with few grains.

     [மணி  + சா .]

மணி ந் மாைல

 
 மணி ந் மாைல maṇibindumālai, ெப.(n.)

   ைக,  ளி, ெநற் , மார் , ெதாைட இவ் டங்களில் அ ந் ம்ப  ைவக் ம் பற் ; impressions of teeth 
made in the forehead, chest, thigh and wrist (சா.அக.);.

மணி சம்

 
 மணி சம் maṇipīcam, ெப.(n.)

   மா ைள; fruit pomegranate (சா.அக.);.

மணி

 
 மணி  maṇipūmi, ெப.(n.)

   மணி ைள ம் நிலம்; ruby mine.

     [மணி +  .]

மணிம டம்

மணிம டம் maṇimaguḍam, ெப.(n.)

   1. மணி ; crown set with precious stones, worn by great monarchs

   2. ஏட் ச ் வ ையக் கட் ங் க ற் ன் தைல ச்  (யாழ்.அக.);; ornamented button of an ola bock.

     [மணி + ம டம்.]

மணிமண்டபம்

மணிமண்டபம் maṇimaṇṭabam, ெப.(n.)

   1. மணிக் , 1, 2 பாரக்்க; see {}.

   2. மணியம்பலம் பாரக்்க; see {}.

     [மணி + மண்டபம்.]

மணிமந்தம்

 
 மணிமந்தம் maṇimandam, ெப.(n.)

இந் ப்  (சங்.அக.);, salt petre.
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மணிமந் ெரளசத
ம்

 
 மணிமந் ெரளசதம் maṇimandireḷasadam, ெப.(n.)

   நஞ்  த யன நீக்கற் ரிய மணி மந் ரம் ம ந்  ன் ம் வைக நீக் கள்; gem, mantra and 
medicine, being three remedies for poison, etc.

மணிமலர்

மணிமலர ்maṇimalar, ெப.(n.)

    வைள; blue nelumbo.

     "மணிமலரக்் ேகாைல கண்" ( வக. 1613);.

     [மணி + மலர.்]

மணிமைல

மணிமைல maṇimalai, ெப.(n.)

   ஏழ் ன்ற நாட்  மேகந் ர மைலக் த் ெதற்ேக ெப வள நாட் ல் இ ந்த பண்ைடய ஊர;் an old place of 
Peruvalanadu, situated south of Mahendramalai of {}.

     [மணி + மைல.]

இ  ேம  மைல ன் 49 ெகா களில் ஒன்றாகக் க தப்ப ற . இங்

     "மணிமைலத் த ழ்ச ்சங்கம்" என்ற ெபயரில் த ழ்ச ்சங்கம் ஒன்  இ ந்ததாகதெ்தரி ற .

மணிமாடம்

மணிமாடம் maṇimāṭam, ெப.(n.)

   1.  றந்த மாளிைக;  beautiful palace.

     "அம்ெபாென  மணிமாட வேயாத்  ெயய் " ( வ்.ெப மாள்.10, 8);.

   2.  நைற ரத்் மால் ேகா ல் ( வ்.ெபரிய .6, 6);;  a {} shrine at {}.

     [மணி + மாடம்.]

மணிமாைல

மணிமாைல maṇimālai, ெப.(n.)

   1.  த்  வடம்; garland of pearls.

   2. 96  ற் லக் யங்க ள் ஒன்றான ெவண்பா இ ப ம் க த் ைற நாற்ப ம் ரவச ்ெசய் ம் 
ற் லக் யம் (ச .);; a poem of 20 {} and 40 {}, one of 96 pirapantam, q.v.

   3.  மகள் (யாழ்.அக.);; the goddess of wealth.

   4.  வா யா ய ரைப (சங்.அக.);; ornamental arch over the head of an idol.

   5. காத ன் உட ல் காதலனாற் ெசய்யப்பட்ட பற்  (யாழ்.அக.);;     (Erot.); a cirular mark left by the 
teeth of a lover on the body of his beloved, during sexual union.

     [மணி + மாைல.]

மணிமாளிைக

 
 மணிமாளிைக maṇimāḷigai, ெப.(n.)

மணி மண்டபம் பாரக்்க; see {}.

     [மணி + மாளிைக.]

மணிமான்

 
 மணிமான் maṇimāṉ,    க ரவன்,  ரியன்; the sun.

மணி டற்றன்

 
 மணி டற்றன் maṇimiḍaṟṟaṉ, ெப.(n.)

ரி ; blue vitriol.
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மணி ைடப்பவள
ம்

மணி ைடப்பவளம் maṇimiḍaippavaḷam, ெப.(n.)

   1. மணி ம் பவள ங் கலந்த மணி; necklace of gems and coral beads strung alternately.

   2. அகநா ற் ன் இரண்டாம் ரி ; the second section of the anthology {}.

     "பாட்  ற்ெறன்ப ம் மணி ைடயவளம் எனப்ப ம்" (அகநா. பா .உைர, பக்.406);. மணி ம் 
பவள ம் ர ள்ள மாைலையப் ேபால ஒளி நய ம் ெபா ளைம ம் ஒ ங்ேகயைமயப் ெபற்ற 180 
அகப்பாடல்கள் ெகாண்ட இரண்டாம் ப .

மணி ட்ைட

 
 மணி டை்ட maṇimusuṭṭai, ெப.(n.)

ேபய் கடை்ட பாரக்்க; (சங்.அக.);; see {}.

மணி

மணி 1 maṇimuḍi, ெப.(n.)

ைல யரந்்த கற்கள் ப க்கப்பட்ட தைலயணி,

 crown set with precious stones, worn by great monarches.

     [மணி +  .]

 மணி 2 maṇimuḍi, ெப.(n.)

   இ த் ரண்ட ச் ; hard knot.

     "மணி  ேய ன" ( லப்.27:65);.

     [மணி +  .]

மணி ச்

மணி ச்  maṇimuḍiccu, ெப.(n.)

மணி , 2 பாரக்்க; see {}.

     [மணி +  ச் .]

மணி சே்சாழன்

மணி சே்சாழன் maṇimuḍiccōḻṉ, ெப.(n.)

    . .7-ம் ற்றாண் ன் இைடப் ப ல் வாழ்ந்த ேசாழ மன்னன்; a {} king ruled over at middle period of the 
seventh century.

     [மணி  + ேசாழன்.]

இவன  மகள் மங்ைகயரக்்கர . பாண் ய மன்னன் அரிேகசரி மாறவரம்ன் மங்ைகயரக்்கர ைய 
மணந்தான் ( ற்காலச ்ேசாழ வரலா -சதா வப் பண்டாரத்தார,் பக்.8);.

மணிேமகலாெதய்
வம்

 
 மணிேமகலாெதய்வம் maṇimēkalāteyvam, ெப.(n.)

   மணிேமகைல கா யத் ல் மணிேமகைலைய ஆற் ப்ப த் ம் இைற மகள்; goddess, who guided {} in 
the epic {} ( .ெப.அக.);.

     [மணிேமகைல + ெதய்வம்.]

மணிேமகைல

மணிேமகைல1 maṇimēkalai, ெப.(n.)

   1. இந் ரேனவலால் வங்கள் லவற்ைறக் காவல் ரிந் வந்த ேதவைத ( லப்.15:33);; tutelary goddess 
(adj.); certain islands by Indra's command.

   2. ேகாவல க்  மாத க் ம் றந்த மகள்; the daughter of {}, the hero of the Cilappatikaram, by Madavi

   3.  ல வாணிகன் சாத்தனார ்இயற் ய ம் ஐம்ெப ம் பா யத்  ெளான்றா ய ம் 
மணிேமகைல ன் றைவக் வ மான த்த ல்; a buddhistic epic poem on the renunciation of {}. by {}, one 
of {}.

   4. இைட ல் அணி ம் அணிகலன் வைக; woman's jewelled girdle.

     "வாரார க்  மணிேமகைல த் " ( வ்.இயற்.  ய.ம.10);.
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மணிேமகைல ற

மணிேமகைல ற  maṇimēkalaiduṟavu, ெப.(n.)

மணிேமகைல, 3 பாரக்்க; (மணிேம. ப கம்.97);; see {}.

     [மணிேமகைல +  ற .]

மணிேமைட

மணிேமைட maṇimēṭai, ெப.(n.)

மணிக் , 1, 2 பாரக்்க; (இ.வ.);; see {}. [

மணி + ேமைட.]

மணியக்காரன்

மணியக்காரன் maṇiyakkāraṉ, ெப.(n.)

    ற் ார,் ேகா ல் த யவற் ல் ேமல் கண்காணிப்  ெசய்ேவான்; headman of a village; superintendent of 
a temple, etc. (R.F.);.

     " மணியக்காரர"் ( ற . 1055);.

ெத. மணியக்கா ; க. மணியக்கார; ம. மணியக்காரன். [மணியம்->மணியக்காரன்.]

மணியங்காக்ைக

 
 மணியங்காக்ைக maṇiyaṅgākkai, ெப.(n.)

   சாம்பல் நிற ள்ள காக்ைக வைக ( ன்.);; royston crow, ashy in colour.

     [மணி + காக்ைக.]

மணியசச்ட்டம்

மணியசச்ட்டம் maṇiyaccaṭṭam, ெப.(n.)

   தைலைம; உயரந்ிைல; official power.

     "அவர ்மணியச ்சட்டெமல்லா ன் ைடய சட்ட்ேம" (பண .175);.

     [மணியம் + சட்டம்.]

மணியம்

மணியம் maṇiyam, ெப.(n.)

   ஊர,் ேகா ல், மடம் த யவற்ைற பாரக்்க; ேவைல; office of the village headman, employed as a revenue 
subordinate of the government for which he holds a {} or receives payment; superintendence of temples, mutts, palace, 
custom-houses, etc.

     " ரச்ச்னர ்தமக்ேகற்ற மணியம்" (அறப்.சத.49);.

      "ேத க்  மணியம் ெகா த்தால் இர ற்  இர  ெகாட் ம்" (பழ.);.

மணியம்பலம்

மணியம்பலம் maṇiyambalam, ெப.(n.)

   அைவ மண்டபம்;  hall.

     "மைறயவர ்தம் மணியம்பலத் ளினி ந் " (T.A.S.i, 4);.

     [மணி + அம்பலம்.]

மணியரங்கம்

மணியரங்கம் maṇiyaraṅgam, ெப.(n.)

   நிலா ற்றம்; terrace.

     "அணிமணியரங்கம்..... மாள்ேவா ேன " ( லப்.28:65);.

     [மணி + அரங்கம்.]

மணியாசப்பலைக

 
 மணியாசப்பலைக maṇiyācappalagai, ெப.(n.)

மணியா ப்பலைக பாரக்்க; (ெகா.வ.);; see {}. [

மணியாக + பலைக.]

மணியாசம்

மணியாசம் maṇiyācam, ெப.(n.)

   1. மணியா ப் பலைக பாரக்்க; see {}.

   2.  வர ் த யவற் க்  இ ம் ெம ; polish, as given to laster on walls.

     [மணியாகப்பலைக-→மணியாசம்.]
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மணியாச –தல்

மணியாச –தல் maṇiyācamiḍudal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

    வர ் த யவற்ைற ெம தல் (ெகா.வ.);; to polish plaster with a polishing board.

     [மணியாசம் + இ -.]

மணியாசனம்

மணியாசனம் maṇiyācaṉam, ெப.(n.)

மணியா ப்பலைக பாரக்்க; (ஈ , 5, 1, 5  );; see {}.

     [மணி + Skt:ஆசனம்→ த. இ க்ைக.]

மணியா

மணியா  maṇiyāci, ெப.(n.)

   1. மரவைக (யாழ்.அக.);; a tree.

   2. மணியா ப்பலைக பாரக்்க; ( ன்.);; see {}.

     [மணியா ப்பலைக-→மணியா .]

மணியா க்கட்ைட

 
 மணியா க்கடை்ட maṇiyācikkaṭṭai, ெப.(n.)

மணியா ப்பலைக பாரக்்க; (யாழ்.அக.);; see {}.

     [மணியா ப்பலைக-→மணியா க்கடை்ட.]

மணியா

 
 மணியா  maṇiyācu, ெப.(n.)

மணியா ப் பலைக பாரக்்க; (யாழ்.அக.);; see {}.

     [மணியா ப்பலைக-→மணியா .]

மணியா க்கல்

 
 மணியா க்கல் maṇiyācukkal, ெப.(n.)

    ண்ணாம்  ற் ய வரில் ெம  ண்டாம்ப  ேதய்க் ங் கல் (இ.வ.);; stone used for polishing the plaster 
on walls.

     [மணியா  + கல்.]

மணியா ப்பலைக

 
 மணியா ப்பலைக maṇiyācuppalagai, ெப.(n.)

    வரத்்தலத் ற்  ெம ம் பலைக (ெகா.வ.);; polishing board.

     [மணியாக + பலைக.]

     [p]

மணியாட்டங்ெகா

 
 மணியாட்டங்ெகா  maṇiyāḍḍaṅgoḍi, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் ெகா ; a kind of climber (சா.அக.);.

மணியா
மணியா  maṇiyāṭi, ெப.(n.)

    ல  (G.Tp.D. 1, 91);; family priest.

மணியாத்

 
 மணியாத்  maṇiyātti, ெப.(n.)

   காட்டாத் ; a small tree.
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மணியாமணக்

மணியாமணக் 1 maṇiyāmaṇakku, ெப.(n.)

   பறங் யாமணக் ; chine castor plant (சா.அக.);.

 மணியாமணக் 2 maṇiyāmaṇakku, ெப.(n.)

   பப்பாளி (மைல.);;  papaw.

மணி ைலயான்

 
 மணி ைலயான் maṇiyilaiyāṉ, ெப.(n.)

   ஈவைக (யாழ்ப்.);; a kind of fly.

மணி ரல்

 
 மணி ரல் maṇiyīral, ெப.(n.)

    ட ன் ஒ  ப  ( ன்.);; part of the intestines.

     [மணி + ஈரல்.]

மணி ப்

 
 மணி ப்  maṇiyuppu, ெப.(n.)

   க ப்  (சங்.அக.);; common salt.

     [மணி + உப் .]

மணி ர்

மணி ர ்maṇiyuyir, ெப.(n.)

    த்  ெபற்ற ஆன்மா; liberated salt.

     "மணி ர ்ெபான் ர"் ( வக.3111);.

     [மணி + உ ர.்]

மணி -தல்

மணி -தல் maṇiyūdudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ல் ஊ ப்ெபான்மணி ரட் தல் (யாழ்.அக.);; to make gold beads by blowing in a chafing dish.

     [மணி + ஊ -,]

மணிெயண்ணி

மணிெயண்ணி1 maṇiyeṇṇi, ெப.(n.)

   ெநன் மணி எண் பவன் ( ன்.);; person, as counting grains.

     [மணி + எண்ணி.]

 மணிெயண்ணி2 maṇiyeṇṇi, ெப.(n.)

   க , கஞ்சன்; stingy person.

மணிெய ம்

 
 மணிெய ம்  maṇiyelumbu, ெப.(n.)

    ன் ள்ளந்தண் ; vertebral.

     [மணி + எ ம் .]

மணிரங்

 
 மணிரங்  maṇiraṅgu, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் பண்; a medlody-type.
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மணிராக்கம்

 
 மணிராக்கம் maṇirākkam, ெப.(n.)

   சா ங்கம் (சங்.அக.);; vermilion.

மணி ங்கம்

 
 மணி ங்கம் maṇiliṅgam, ெப.(n.)

   அ வன் (சங்.அக.);;  the planet mercury.

மணிவட்டம்

மணிவட்டம் maṇivaṭṭam, ெப.(n.)

   1.  ரக் கழல் (மைல.);; warrior's anklering.

   2.  லம்  ( ன்.);; tinkling anklet.

   3. ேசகண்  ( ன்.);;ցOոց.

     [மணி + வட்டம்.]

மணிவடம்

மணிவடம்1 maṇivaḍam, ெப.(n.)

   மணிகளால் ஆன மாைல; one string of round beads.

     " ரள் மணி வடம் ஒன் " (ெத.க.ெதா.2, பக்.413);.

     [மணி + வடம்.]

 மணிவடம்2 maṇivaḍam, ெப.(n.)

   1. மணிசச்ரம்; string of gems.

   2. அக்க மணி த ய மணிகளாலான மாைல; of {} or other beads.

   3.   மாைல; string of pearls.

   4. பாதசாலம்; anklet.

   5. அணிவடம்,  ரக்கழல்; warrior's ankle-ring.

     [மணி + வடம்.]

மணிவண்ணன்

மணிவண்ணன் maṇivaṇṇaṉ, ெப.(n.)

மால்; {},

 as sapphire-coloured.

     " ண்ேடான் மணிவண்ணா" ( வ். ப்பல்.1);.

     [மணி + வண்ணன்.]

மணிவைல

 
 மணிவைல maṇivalai, ெப.(n.)

    ன் க் ம் ஒ வைக வைல; casting – net. as having bead.

     [மணி + வைல.]

மணிவளர்த்

 
 மணிவளரத்்  maṇivaḷartti, ெப.(n.)

   கண்ேணாய் வைக; an eye disease (சா.அக.);.

     'கைடக்கண்ணில் பலதர ம் மணிப்பால் எ ம் வ ம் உைடவ மா க் ம் கண்ேணாய்'.
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மணிவாசல்

 
 மணிவாசல் maṇivācal, ெப.(n.)

   ஒப்பைன ந்த தைலவா ல்; jewelled or decorated gate, as of a palace.

     [மணி + வாசல்.]

மணிவாளம்

 
 மணிவாளம் maṇivāḷam, ெப.(n.)

   உ க் ; steel (சா.அக.);.

மணி த்

 
 மணி த்  maṇivittu, ெப.(n.)

    ற்றாமணக் க் ெகாடை்ட; small castor seed.

     [மணி +  த் .]

மணி த்ைத ள்
ேளான்

 
 மணி த்ைத ள்ேளான் maṇivittaiyuḷḷōṉ, ெப.(n.)

    வைள; a thorny climber the leaves one used in curry (சா.அக.);.

மணி ைனஞர்

மணி ைனஞர ்maṇiviṉaiñar, ெப.(n.)

   1. மணி ேவைலக்காரர;் those who work in precious stones.

     "இலங் மணி ைனஞ ரிரீஇய ம ம்" (மணிேம28:45);.

   2.  த் க் ேகாப்பார ்( டா.);; those who string pearls.

     [மணி +  ைனஞர.்]

மணி சம்

 
 மணி சம் maṇivīcam, ெப.(n.)

   மா ைள (மைல.);; pomegranate.

மணிேவம்

 
 மணிேவம்  maṇivēmbu, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ேவம் ; a kind of margose tree.

     [மணி + ேவம் .]

மணிேவர்

 
 மணிேவர ்maṇivēr, ெப.(n.)

   மணிையப் ேபான்ற ரட் ைய ஆங்காங் ைடய ேவர;் a root bearing bead like elevation.

     [மணி + ேவர.்]

மணசீகம்

 
 மணீசகம் maṇīcagam, ெப.(n.)

   நில க்கல்; moonstone.

ம

ம  maṇu, ெப.(n.)

   எட்  ைச ெகாண்ட மணங்  என் ம் நி த்தலள  (ெகா.வ.);; maund, a standard weight = 8 viss = 40 seers 
= 25 lbs., varying in different localities.

     [மணங் -→ம ங் -→ ம .]
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ம ப்

 
 ம ப்  maṇuguppū, ெப.(n.)

   ப ற்றமா த யன ேசரத்் ச ்ெசய்த பணியார வைக (இ.வ.);; a confection made of pulse, rice.

மைண

மைண1 maṇai, ெப.(n.)

   1. அமர் ப் பலைக; low, wooden seat.

     " ேல கரக க்ேகால் மைணேய" (ெதால்.ெபா ள்.626);.

   2. மண ேமைட த யன ( ங்.);; low, earthern dais.

   3. பலைக; board, plank.

     "கடலம் பவளம் மைண ல்" ( வக.922);.

   4. யாைன ேமற்ற  ( ங்.);; howdah.

   5. ெவட் க்க ன் அ க்கடை்ட (ஐங் .);; wooden base for cutting instruments.

   6. பாதம் ைவக் ம் ப  (யாழ்.அக.);; foot-stool.

   7. ப த் னின்  பஞ்  ரிக் ங் க  ( ன்.);; instrument for ginning cotton.

   8. ேதங்காய்த் வல  (யாழ்.அக.);; instrument for scraping coconut.

 மைண2 maṇai, ெப.(n.)

   1. ம ங்கற் க  (j.);; blunt instrument.

   2. ம ங்கல் (யாழ்.அக.);;  bluntness.

மைணக்கத்

 
 மைணக்கத்  maṇaikkatti, ெப.(n.)

   ம ங்கற் கத்  ( ன்.);; blunt knife.

     [மைண + கத் . ெமாண்ைண-→ ெமாைண-→ மைண.]

மைணயன்

மைணயன் maṇaiyaṉ, ெப.(n.)

   1. அ க் ரை்மயற்றவன்; dull person.

   2. ம ங்கற் க ; blunt weapon.

     [ெமாண்ைண-→ெமாைன-→ மைன-→ மைணயன்.]

மைண ற்ேகாட்ட
ம்

மைண ற்ேகாட்டம்1 maṇaiyiṟāṭṭam, ெப.(n.)

   அரக்ேகாணம் வட்டத் ந்த பண்ைடய நாட் ப் ரி களில் ஒன் ; an ancient division of {}.

     "ஜயங்ெகாண்ட ேசாழ மண்டலத்  மைண ற் ேகாட்டத்  ரிைச நாட்  ஊேராடகத் " 
(ெத.க.ெதா.5, க.881-10);.

 மைண ற்ேகாட்டம்2 maṇaiyiṟāṭṭam,    வாலாசாேபடை்ட ன் பண்ைடய ஆட் ப் ரி ; an administrative 
division of {}.

     "இத்ேதவர ்ேதவதானம் மைண ற் ேகாட்டத் ப் ரிைச நாட் ச"் (ெத.இ.க.ெதா.22, கல்.270-5);.

மத்தக்காளி

 
 மத்தக்காளி mattakkāḷi, ெப.(n.)

     வைக (யாழ்.அக.);; a plant.
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மத்தகக்

மத்தகக்  mattagagguḻivu, ெப.(n.)

மத்தகங் தல் பாரக்்க; see {}.

     "மத்தகக்  தராசம்" (கல்லா. 47);.

மத்தகத்தக

மத்தகத்தக  mattagattagaḍu, ெப.(n.)

   யாைன கத் தக  (அ);  ன்தைலப் ப  தக ; fore head plate.

     "மத்தகத் தக  ஒன்  ெபான் ப ன்கழஞ் " (ெத.கல்.ெதா.2, பக்.410-99);.

     [மத்தகம் + தக .]

மத்தகங் தல்

மத்தகங் தல் maddagaṅguḻidal, ெப.(n.)

   மாணிக்கக் ற்றங்க ெளான் ; a flaw in rubies.

     " க  தராச மத்தகங் தல்" ( வாலவ.25:14);.

     [மத்தகம் +  தல்.]

மத்தகசம்

மத்தகசம் mattagasam, ெப.(n.)

   மதயாைன; must elephant.

     "தன்ைன ெயா  ஞானமத்தகச ெமன வளரத்்தாய்" (தா .ெமளன.1);.

     [மத்தம் + கசம். கயம்-→ கசம்.]

மத்தக த்

மத்தக த்  mattagasutti,    மாணிக்கக்கணங்க ள் ஒன்  (  வாலவா. 25, 13); a good feature of rubies.

     [மத்தகம் +  த் .]

மத்தக

மத்தக  maddagadi, ெப.(n.)

   1. தாழ்  நைட; slow beat as in pulse.

   2. ெமல் ய நைட;,

 slow pace.

மத்தகம்

மத்தகம்1 mattagam, ெப.(n.)

   1. தைல; head.

     "மத்தகத் ைடக் ைககைளக் ப் " ( வ். ெபரியாழ்.4, 5, 2);.

   2. உச் ; top, crown.

     "வாள். மத்தகத் ப்ப" ( வக.2251);.

   3. ெநற் ; forehead.

     "மத்தகஞ்ேசர ்தனிேநாக் னன்" ( க்ேகா.106);.

   4. தைலக்ேகாலம்; a kind of head ornament, worn by women.

     " மத்தக நித் லம்" (பரிபா.165);.

   5. யாைன ன் ம்பத்தலம் ( டா.);; round protuberance on the temples of an elephant.

     "மத்தயாைன மத்தகத் " ( வ். சச்ந்.58);.

   6. யாைன ெநற்  ( ங்.);; elephant's fore-head.

   7.  கப் ; front.

     "மத்தகமணிெயா " ( லம்.6, 91);.

   8. மைல ெநற்  ( டா.);; face of precipitous rock.

   9. தரி நிலம் ( ன்.);; arid land.

     [ெமாத்தகம்-→மத்தகம்.]
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மத்தகமாைல

மத்தகமாைல mattagamālai, ெப.(n.)

   1. ேகாத்த மலர ்( ங்.);; wreath of flowers.

   2. தைல ல் அணி ம் மாைல; garland worn on the head.

     "மத்தகமாைல ெயா  மணமகள் ேபால்வ " (ெப ங்.உஞ்ைசக்.38, 297);.

     [மத்தகம் + மாைல.]

மத்தக லம்

 
 மத்தக லம் mattagamūlam, ெப.(n.)

   க த் ; neck.

     [மத்தகம் +  லம்.]

மத்தக

மத்தக mattaga, ெப.(n.)

   ம  மயங் னவன்; intoxicated person.

     "மத்தகரக்்கன்ேறா ம றப் " ( மந். 2069);.

     [மந்தகன்-→மந்தகம்.]

மத்தகாசம்

 
 மத்தகாசம் mattakācam, ெப.(n.)

   கண்ேணா  ெனான்  (யாழ்.அக.);; an eye-disease.

மத்த ரிக்கண்
ராயன்

மத்த ரிக்கண் ராயன் mattagiriggaṇṭirāyaṉ, ெப.(n.)

   பைழய நாணய வைக (பண .137);; an ancient coin.

மத்த சம்

 
 மத்த சம் mattaācam, ெப.(n.)

   யாைன (யாழ்.அக.);; elephant.

மத்த ணம்

மத்த ணம் mattaguṇam, ெப.(n.)

   1. மத ணம்; rutted condition.

   2. யாைன; elephant.

     [உன்மத்தம்-→மத்தம் +  ணம்.]

மத்தங்காய்

மத்தங்காய்1 mattaṅgāy, ெப.(n.)

   ஊமத்தங் காய்; fruit of dhatura.

 மத்தங்காய்2 mattaṅgāy, ெப.(n.)

   1. க க்காய் (பாலவர.்713);; myrobalan.

   2.  சனி, 1 (நாஞ்.);; pumkin.

மத்தங்காய்ப் ல்

 
 மத்தங்காய்ப் ல் mattaṅgāyppul, ெப.(n.)

ெசஞ்சாைம (m.m.);,

 red little millet.

     [மத்தங்காய் +  ல்.]
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மத்தங்காயரி

 
 மத்தங்காயரி  mattaṅgāyarisi, ெப.(n.)

   ெசஞ்சாைம மணி; grain of red little-millet, as minute.

     [மத்தங்காய் + அரி .]

மத்தங்ேகாைர

 
 மத்தங்ேகாைர mattaṅārai, ெப.(n.)

   பாய்க் ேகாைர; a weed with which mat is made.

     [மத்தம் + ேகாைர.]

மத்தஞ்சா

மத்தஞ்சா  mattañjāṟu, ெப.(n.)

   1. ச ட் ப் ; a salt extracted from fuller's eath.

   2. ஊமத்தஞ்சா ; juice of dhatura.

மத்தப் டல்

 
 மத்தப் டல் mattappuḍal, ெப.(n.)

   பன் ப் டல்; a variety of snake gourd which is short and stout.

     [மத்தம் +  டல்.]

மத்தம்

மத்தம்1 mattam, ெப.(n.)

   1. களிப் ; intoxication from liquor, passion, lust.

     "மத்தக்கரி ரிேயான்" ( க்ேகா.388);.

   2. மயக்கம்; bewilderment.

     "மத்தமாம் ணிேநாய்க் " (ேதவா.462, 3);.

   3. யாைன மதம் ( க்ேகா.388, உைர);; frenzy, as of a must elephant.

   4.  த்தயம்; ெதரள்; ேகாட் ;  க் ; madness.

     "மத்த மனதெ்தா  மா வ ெனன்ன" ( வாச.5, 3);.

   5. ெச க்  (உரி.நி.);; pride, haughtiness.

   6. க மத்ைத; people stramony.

     "மத்தநன் மாமல ம் ம ம் வளர"் (ேதவா.923, 8);.

   7. எ ைமக்கடா (யாழ்.அக.);; buffalo.

   8.  ல் (யாழ்.அக.);; cuckoo.

     [ ல்(ெபா ந்தற் க த்  ேவர)்;-→  ள்-→ மள்-→ மட் -→ மத் -→ மத்தம் (ேவ.க. 4:67);.]

 மத்தம்2 mattam, ெப.(n.)

   மத் ; chuming stick.

மத்தமா

 
 மத்தமா mattamā, ெப.(n.)

   யாைன (நிகண் .);; must elephant.

     [மத்தம் + மா. மா =  லங் .]

1462

www.valluvarvallalarvattam.com 1462 of 19068.



மத்தயம்

 
 மத்தயம் mattayam, ெப.(n.)

   நீரக்் கடம் ; a tree growing near water (சா.அக.);.

மத்தரி

மத்தரி mattari, ெப.(n.)

   பைற வைக (பரிபா.12, 41);; a kind of drum.

     "மத் ரி தடாரி தண் ைம ம ளி ஒத்தளத்  ர் க்  ெயா வர ் ற்படார"் (பரிபா.12:93-4);.

 மத்தரி mattari, ெப.(n.)

   ;   மத்தளம்; percussion instrument.

     [மத்தளம்-மத் ரி(ெகா.வ);]

மத்தவாரணம்

மத்தவாரணம் mattavāraṇam, ெப.(n.)

   1. மதயாைன; elephant in rut.

     "மத்தவாரணம் கேளா  வாரிேதாய் கானியா ம்" (பாரத. அ ச் னன்றவ.2);.

   2. மச் ன் ேம ள்ள தாழ்வாரம் (யாழ்.அக.);; {}

 of the upper floor.

   3.  ட் ன் ேமன்மாடத் ப் ; attic turret or small room on the top-floor of a large building.

     "ேதா ய ந் தா  ெந மத்த வாரணத்  னின் " (ஏகாம்.உலா.27);.

   4. நந்தவனம் (யாழ்.அக.);; flower-garden.

   5.  ண்  ( ன்.);; pillow in the shape of a half-moon.

   6. பாக்  ெவற் ைலத் ைவயல் (யாழ்.அக.);; betel leaf and nut poundedtogether.

மத்தளக்கட்ைட

 
 மத்தளக்கடை்ட mattaḷakkaṭṭai, ெப.(n.)

   மத்தளத் ல் மரத்தாற் ெசய்த ப ; wooden frame of a drum.

     [மத்தளம் + கடை்ட.]

மத்தளம்

மத்தளம் mattaḷam, ெப.(n.)

   பைற வைக; a kind of drum.

     "மத்தளங் ெகாட்ட" ( வ்.நாய்ச.்6, 6);.

     [ ல்-→ ள்-→  ள் .  ள் தல் = மயங் தல்.  ள்-→  ளி = உடல் ட் , மரக்க .  ளி-→  -→ 
ெமா  =  ழங்ைக,  ழங்கால் த யவற் ன் ெபா த் . மரஞ்ெச  ெகா களின் க , க ம் ன் 
இ க ற் ைடப்பட்ட ப , க ம் ன் ெமா ேபாற் ெசாற்ெறாடரக்் ப்பான ெசால்.  ள்-→  -
→  .  தல் = ெபா ந் த் ெதா தல்,  த்த தல், த தல்.  -→  ழ .  ழ தல் = 
ெந ங் ப் பழ தல்.  ழ -→  ழா .  ழா தல் = ெந ங் ப் பழ தல்.  த்தல் =  ர தல், 
ப த்தல்,  த்த ஆண் ள்ைள.  ஆள்-→  ழாள் = வளரச்் யைடந்த ெபரிய ஆள்.  -→  ழா = 

ரண்ட ர ,  ட ழா.  ல்-→  -→  த் .  த் தல் = ேசரத்ல், ஒன்ைற ெயான்  ெதா தல், 
அன் ற்க யாக இ வர ் கங்கள் அல்ல  உத கள் ெபா ந் த் ெதா தல்,  ர தல்.  த் -→ 

த்ைத =  ரட் , ேசாற் ண்ைட. ெமா   ெமா . ெமா  ெமா  ெவனல் =  ர தற் ப் . 
ெமா ெமா ெவன மக்கள் ந்தாரக்ள் (உ.வ.);. ெமா -→ ெமாத் . ெமாத் தல் = உரக்க அல்ல  
வ க்க அ த்தல். நன்றாய் ெமாத் ட்டாரக்ள் (உ.வ.);. ெமாத்  = வ த்த அ . ெமாத் -→ ெமாத்  = 

ைடப் . ெமாத் -→ ெமாத் ைக-→ மத் ைக =  ைரைய அ க் ம் சமட் . ெமாத் -→ ெமாத்தளம் = 
ட்டம், ெமாத்தம். ெமாத்தளம்-→ மத்தளம் = இ ந்த க் ம் ெப  மதங்கம் அல்ல  இ தைல ழா.]

     [p]
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மத்தளி

மத்தளி1 mattaḷi, ெப.(n.)

   1. இைசக்க  வைக ( வ்.ெபரியாழ்.3,4,1);; a kind of drum.

   2. உடல்; body.

     "மத்தளி மண்ணாய் வயங் ய வாேற" ( மந்.189);.

 மத்தளி2 mattaḷi, ெப.(n.)

மத்தளிகன் பாரக்்க; see {}.

     "பாதாள ஞ்  யடங்க  ெதானி ெச ம் பண்  ெப ேவான் மத்தளி" ( ேவங்.சத.64);.

மத்தளிகன்

மத்தளிகன் mattaḷigaṉ, ெப.(n.)

   மத்தளம் வா ப்ேபான்; one who plays the {}.

     "மத்தளிகள் ன்ேபானாள்:" ( ர ங்.மாைய. ேகாலா.45);.

     [மத்தளி-→மத்தளிகன்.]

வ. மரத் கா. மரத் கா என் ம் வ வம் மா.வ. . ல் இல்ைல. ெச.அ.க. ல் மட் ேம உள்ள  
(வ.வ.217);.

மத்தன்

மத்தன் mattaṉ, ெப.(n.)

   1.  த் ப் த்தவன்; crazy fellow.

     "மத்தேனன் ெப  மாமலமாய" (தா .ெபான்ைன.35);.

   2. அ ற்சா ;  wild enthusiast.

     " த்தரின் மயங்  மத்தரின் ம த் " ( வாச.3, 153);.

   3. அ  மயக்க மைடந்தவன்; bewildered person.

     "இறந்தனர ்ேபால ழ்ந்த மத்தைர" (பாரத.நிைர.102);.

   4. ெச க் ள்ளவன்;  proud fellow.

     "மத்தனிராவணன் ெகா த்தான்" (இரமநா.உ த்.44);. வ. மத்த.

     [ ல்(ெபா ந்தற் க த் ேவர)்;.  ல்-→  ள்-→ மள்-→ மட்  = கள், ேதன், இன்சா , காமக் ப் . 
மட் -→ மத் -→ மத்தம்-→ மத்தன்.]

மத்தனம்

மத்தனம் mattaṉam, ெப.(n.)

   அ த் ப் க்ைக; shampooing.

     "ம ய வ பாடன்ேற மத்தன ெமன்ய" (கந்த . இந் ர ரி.44);.

மத்தன ங்கம்

 
 மத்தன ங்கம் mattaṉaliṅgam, ெப.(n.)

   ம க்காைர ( .அ.);; emetic-nut.

மத்த ம்பழம்

 
 மத்த ம்பழம் mattaṉumbaḻm, ெப.(n.)

   ெபான்னாங்க்காய்; fruit of soap nut tree (சா.அக.);.

மத்தா

 
 மத்தா  mattāki, ெப.(n.)

   ேதன்; honey (சா.அக.);.
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மத்தா க்

 
 மத்தா க்  mattākikāṭu, ெப.(n.)

   ேதன் ெம ; bee's wax (சா.அக.);.

மத்தா தம்

 
 மத்தா தம் maddākidam, ெப.(n.)

   ேதன்; honey (சா.அக.);.

மத்தா

மத்தா  mattāṭi, ெப.(n.)

   1. நீல மத்ைத (L.);; blue thorn apple.

   2. க மத்ைத (மைல.);; purple stramony.

மத்தா ப் ைக

 
 மத்தா ப் ைக mattāṭippugai, ெப.(n.)

   ஊமத்தம் ன் ைக, ெநஞ்சக ேநாய்க்  ம ந்தாகப் ப்ப ; smoking the dry flower powder of dhature 
specially of the black variety for dhatura (சா.அக.);.

     [மதம்-→மத்தம் = ஊமத்தம். மத்தம்-→ மத்தா  +  ைக.]

மத்தா -தல்

மத்தா -தல் maddāṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ெபண்கள் ைகேகாத்  ஆ தல் (இ.வ.);; to whirl in play, as girls holding each other by the hand.

     [மத்  + ஆ -,]

மத்தாளமணி

 
 மத்தாளமணி mattāḷamaṇi, ெப.(n.)

   க த்தணி வைக (பரதவ.);; a necklace.

மத்தான்

 
 மத்தான் mattāṉ, ெப.(n.)

   க மத்ைத; black variety or blue variety of dhatura (சா.அக.);.

மத்

மத் 1 mattittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ம ந்  கலத்தல் (ெகா.வ.);; to mix, as medicine.

   2. அ த்தல் (இ.வ.);; to beat.

   3. ேதய்த்தல் (யாழ். அக.);; to rub.

   4. மத் னாற் கைடதல்; to churn.

     "பாற்ச த் ரத்ைத மத் த்த மால்" ( ரம் .);.

     [மத் -→மத் -.]

 மத் 2 matti, ெப.(n.)

    ன்வைக; a fish.

     "மத் ஞ்  ெபாத் ம்" ( ரப்் பள் );.

 மத் 3 matti, ெப.(n.)

   கழகக் காலத்  ரன்; a warrior of {} age ( .ெப.அக.);.

இவன் கழார ்என் ம் ஊரினன். மா லனார ்(அகநா.211);, பரணர ்(அகநா.6);, ஓரம்ேபா யார ்
(ஐங் .571); ஆ ேயாரால் பாடப்பட்ட தைலவன்.
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மத் கா

 
 மத் கா mattikā, ெப.(n.)

   ப த் ; cotton plant (சா.அக.);.

மத் ைக

மத் ைக1 mattigai, ெப.(n.)

   ந ரல்; middle finger (சா.அக.);.

 மத் ைக2 mattigai, ெப.(n.)

   1.  ைரச ்சம்மட் ; whip. horse whip.

     "மத் ைக வைளஇய மளிந்  ங்  ெச ைட" ( ல்ைலப்.59);.

   2. க ; staft, rod.

     "ேவ ன் மத் ைகயர"் (அரிசமய.  லேச. 54);.

   3.  ளக் த் தண்  ( டா.);; lamp-stand.

   4.  மாைல ( ங்.);; flower garland.

மத் -தல்

மத் -தல் maddiḍudal,    17 ெச. ன்றா .(v.t.)

   கைடதல்; to churn.

     "மானிலா ய ேநாக் யர ்ப ைட மத் த ரா " ( வாச.5, 40);.

     [மத்  + இ -.]

மத் யெகந்தம்

 
 மத் யெகந்தம் mattiyagendam, ெப.(n.)

   ம ழம் ; a very fragrant small flower of a tree (சா.அக.);.

மத் யபாதம்

 
 மத் யபாதம் mattiyapātam, ெப.(n.)

     ைள ன் இ பாகங்கைள ம் இைணத் க் ெகாண் க் ம் நாரக்்கட் களாலா ய 
கால்களில் ஒன் ; one of fibrous bands by which the cerebellum is attached to the brain stem (சா.அக.);.

மத் யம்

மத் யம் mattiyam, ெப.(n.)

   1. கள் அல்ல  ெவ யம்; toddy or arrack.

   2. மயங் ம் ெபா ள்; any substance that causes giddiness (சா.அக.);.

மத் யமண்டபம்

 
 மத் யமண்டபம் mattiyamaṇṭabam, ெப.(n.)

   ம  ைர; the forth of liquor (சா.அக.);.

மத் ய ைக

 
 மத் ய ைக mattiyamigai, ெப.(n.)

   கன்னிப் ெபண்; middle aged girl, who is chaste (சா.அக.);.

மத் யாத் ரம்

 
 மத் யாத் ரம் mattiyāttiram, ெப.(n.)

    டல்கைள டன் இைணக் ம் ஒ  சவ் ; mesantery a membrane in the abdominal cavity serving to 
retain the intestines and their appendages in proper position by uniting them with the vertibral column (சா.அக.);.
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மத் யாேமாதம்

 
 மத் யாேமாதம் mattiyāmōtam, ெப.(n.)

   ம ழ மரம்; a tree which bears small flowers which one very fragrant but not attractive (சா.அக.);.

மத் ரக்கல்

 
 மத் ரக்கல் mattirakkal, ெப.(n.)

   க ங்கல்; granite (சா.அக.);.

மத் ன்சா

 
 மத் ன்சா  mattiṉcāṟu, ெப.(n.)

   ஊமத்தஞ்சா ; juice of dhatura leaves.

     [மத்  + இன் + சா .]

மத் ன்ேவர்

 
 மத் ன்ேவர ்mattiṉvēr, ெப.(n.)

   ஊமத் ன் ேவர;் root of dhatura.

     "'இட்டமாந் ேதற்றாக் ெகாடை்ட மத் ன்ேவர ்வசம்  மஞ்சள்" (பரராச ேசகரம்);.

     [மத்  + இன் + ேவர.்]

மத்

மத் 1 mattu, ெப.(n.)

   1. த ர ் த யன கைட ங்க ; churning staff.

     "ஆயர ்மதெ்த  த ரி னா னர"் ( வக.421);.

   2. ப ப் ,  ைர த யன கைட ங் க ; churning staff.

     [ ல்(ெபா ந்தற்க த்  ேவர)்;.  ல்-→  ள்.  ள்-→  ட் -→  ட் -→  -→ ம .  ட் -→ மட் -→ 
மட்டம். மட் -→ மட் .  ட் -→  த் .  த் தல் ( ட் தல்); = ெபா ந் தல்.  த்  ( ட் );-→ மத்  
(மட் ); = ெபா ந்  கைட ம் க . இனி,  த் -→ ெமாத்  = (ெமாத்ைத); ெமாத் -→ மத்  
எனி மாம். கைட க  அ ல் ெமாத்தமா ப்பதனால் மதெ்தனப்பட்ட  (ேவ.க.4:50);.]

     [p]

 மத் 2 mattu, ெப.(n.)

   ஊமத்ைத; thorn apple or purple stramony.

     "நன்மதைத நாகத் தயல் ய நம்பேன ேபால்" (கம்பரா. உ க்.கா.81);.

     [ ல்(ெபா ந்தற்க த்  ேவர)்;.  ல்-→  ள்-→ மள்-→ மர-்→ ம . ஒ.ேநா. கள்-→ கர-்→ க .  ள்-→ 
ட் .  ட்  ( த் );-→ மட்  (மத் );. மத்  = கலப் , கலக்கம், மயக்கம், மயக்கஞ் ெசய் ம் த்தம், 

மயக்கம் த ம் கள்,  ங் கள்ளா ய ேதன்,  த்த ண்டாக் ம் ஊமத்ைத (ேவ.க.4:67);.]

 மத் 3 mattu, ெப.(n.)

   1. ேமார;் butter-milk, watery curds.

     "அவந்  மத் மாற்றப் பளைவப் ப ப்பலமாம்" (ைதலவ.ைதல.59);.

மத் வம்

 
 மத் வம் mattuvam, ெப.(n.)

ேபாைத:

 intoxicant (சா.அக.);.
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மத் வாசம்

 
 மத் வாசம் mattuvācam, ெப.(n.)

   பன்னீர;் rose water(சா.அக.);.

மத்ைத

மத்ைத1 mattai, ெப.(n.)

   கடலைல; tide.

 மத்ைத2 mattai, ெப.(n.)

   1. மயக்கந் த வ ; intoxicant.

   2. ஊமத்ைத; dhatura.

மத்ைதைய

மத்ைதைய mattaiyai, ெப.(n.)

   1. நாண ம் காம ம் சமமாக ள்ளவள்; a woman of normal modesty and love.

   2. இ ப் ; waist.

   3. ந ரல்; middle finger (சா.அக.);

மத

மத1 madaddal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. மதங் ெகாள் தல்; to be furious, as by must, fanaticism.

     " க  மதத்  மதம் ெபா ந் " (ஞானவா.நி வா.47);.

   2. ெகா த்தல்; to be luxuriant or fruitful; to grow fat.

   3. காம தல்; to be wanton or lascivious.

   4. களித்தல்; to be intoxicated.

   5. ெச க் தல்; to be arrogant.

   6. மயங் தல் ( ன்.);; to be bewildered.

     [ ல்-→ ள்-→ மள்-→ மட் -→ மத் -→ ம . ம -→ மதர-்→ மதர்  = வ ைம. மதர் -→ மத -→ மத 
(ேவ.க.4:69);.]

 மத2 mada, ெப.(n.)

   1. வ ைம; strength.

   2. அழ ; beauty.

   3.  ; excess; abundance.

   4. மடைம; ignorance.

     "மதேவ மட ம் வ ம் ஆ ம்" (ெதால்.ெசால்.377);.

     [ம -→மதர-்→ மத.]
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மதக்கம்

மதக்கம்1 madakkam, ெப.(n.)

   1. ேப ண் ,  , கஞ்சா த யவற்றா ண்டாம் மயக்கம்; stupor caused by over-eating or drinking or taking 
narcotics.

     'ஆ  மதக்கத் னாலல்லவா எங்கைள ங்காமல் ட் ட்ட ' (உ.வ.);.

   2. கைளப் , ேசார்  (யாழ்.அக.);; weariness.

   3. ஈ பா  இன்  ேமம்ேபாக்காகச ்ெசய் ம் ெசயல்; not fully involvement. 

     [ம -→மத-→ மதக்கம்.]

 மதக்கம்2 madakkam, ெப.(n.)

   வதங் ைக (யாழ்.அக.);; dryness.

மதகம்

மதகம்1 madagam, ெப.(n.)

   காஞ் ைர; a tree (சா.அக.);.

 மதகம்2 madagam, ெப.(n.)

   யாைன மத்தகம் ( ங்.);; head of an elephant.

 மதகம்3 madagam, ெப.(n.)

க்  (சங்.அக.);

 dried ginger.

மதகயம்

 
 மதகயம் madagayam, ெப.(n.)

மதகரி பாரக்்க; see madagari. 

     [மதம் + கயம்.]

மதகரி

 
 மதகரி madagari, ெப.(n.)

   ஆண்யாைன ( வா.);; male elephant, as rutting.

     [மதம் + கரி.]

மதகரிக்கைண

 
 மதகரிக்கைண madagariggaṇai, ெப.(n.)

   யாைனத் ப்  (ைதலவ.ைதல.);; monkey-creeper.

     [மதகரி + காைண.]

மதகரிக் ளம்

 
 மதகரிக் ளம்  madagarigguḷambu, ெப.(n.)

   யாைனக் ளம் ; foot of elephant.

     [மதகரி +  ளம் .]
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மதகரிநீர்

 
 மதகரிநீர ்madagarinīr, ெப.(n.)

   யாைன த் ரம்; urine of elephant.

     [மதகரி + நீர.்]

மதகரிேவம்

மதகரிேவம்  madagarivēmbu, ெப.(n.)

   1. ெப மர வைக; chittagong wood.

   2. மரவைக; common bastard cedar.

   3. மரவைக; trifoliate red cedar.

மத

மத  madagu, ெப.(n.)

    ளம் த யவற் ல் நீர ்பா ம் மைட வைக; covered channel. drain, conduit, sluice to let off water from a tank.

     " னல் மத ல் வாழ் தைல" ( ைச.க ர.்9:2);.

மத ஞ்சரம்

 
 மத ஞ்சரம் madaguñjaram, ெப.(n.)

   அத் ; fig (சா.அக.);.

மத த் வாரம்

 
 மத த் வாரம் madagudduvāram, ெப.(n.)

மத த் ைள பாரக்்க; see {}. 

     [மத  + Skt. வாரம்.]

மத த் ைள

 
 மத த் ைள madagudduḷai, ெப.(n.)

   மத ன் கண்; vent way.

     [மத  +  ைள.]

மத

 
 மத  madagumuḻugi, ெப.(n.)

   நீரில்  மத ைனச ்ெசப்பனி ேவான்; one whose business it is to dive and repair a sluice.

     [மத  +  .]

மதங்கநாதர்

 
 மதங்கநாதர ்madaṅganādar, ெப.(n.)

   ெதான்நாத ெளா வர ்(யாழ்.அக.);; a great siddha.
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மதங்கம்

மதங்கம்1 madaṅgam, ெப.(n.)

    வாச் ய வைக; a small drum.

     "மதங்கெமா  ந் ....  ழங்கேவ" ( வாத. .கட ள்.1);. மதங்கம்-ம் தங்க மதங்கம் என்பத 
மத்தளத் ன் ைம. இடக்கண்ைண ம் வலக்கண்ைண ம் ெதாடரந்்  தட் வதால் ஏற்ப ம் 
ஒ னின்  இப்ெபயர ்ெபற்ற . "மதங்கெமா  ந் ...  ழங்கேவ" ( வாத. .கட ள்.1);. ம் தங்க 
என் ம் ெசால் ன்வ மா  இ வைக ள் ஒன் ல் ேதான் க்கலாெமன்  மா. .அ. ம். (1); 
ம் தம் + க = அ க் ம்ேபா  ெசல்வ  ("going about while being beatern"); இப்ெபா ளில் க(ga); என்ப  
கம்(gam); என்பதன் கைடக் ைற. (2); மரத்ல்-ம் தங்க. ஆரியர ்வ ன்ேப த ழ் த்த ழாய் 
வழங் ற்ெறன்ப ம் மதங்கம் ஆட் ற் ப் பாட் ற் ம் உரிய இைசத்த ழ்க் க  ெயன்ப ம். அ க 
(வ.வ.217);.

 மதங்கம்2 madaṅgam, ெப.(n.)

மதங் யார ்பாரக்்க; (யாழ்.அக.);; see {}.

 மதங்கம்3 madaṅgam, ெப.(n.)

   1. யாைன (யாழ்.அக.);; elephant.

   2.  ல் (யாழ்.அக.);; cloud.

   3. ஒ  மைல (யாழ்.அக.);; a mountain.

   4. ஒராகமம் (சங்.அக.);; an {} in sanskrit.

மதங்கம் ல்

 
 மதங்கம் ல் madaṅgambul, ெப.(n.)

மத்தங்காய்ப் ல் பாரக்்க; see {}.

     [மத்தங்காய்ப் ல்-→மதங்காய்ப் ல்-→ மதங்கம் ல்.]

மதங்கயம்

மதங்கயம் madaṅgayam, ெப.(n.)

   யாைன; elephant.

     "ம க்  மதங்கய மைனய வரக்கன்" (ேச . ரமகத்.7);.

     [மதம் + கயம்.]

மதங்கர்

 
 மதங்கர ்madaṅgar, ெப.(n.)

   இைச,  த்  இவற்ைறத் ெதா லாகக் ெகாண்ட ஒரினத்தவர;் a communities, whose profession is music and 
dance ( .ெப.அக.);.

மதங்கள்

 
 மதங்கள் madaṅgaḷ, ெப.(n.)

    ள ; pepper(சா.அக.);.

மதங்கன்

மதங்கன்1 madaṅgaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  னிவன்; a saint.

     "மதங்கன க்ைக ேசரந்்தார"் (கம்பரா.கவந்தன்.58);.

 மதங்கன்2 madaṅgaṉ, ெப.(n.)

   1. பாணன் ( ங்.);; bard.

   2. ெப ம்பாணன் ( லப்.5:184, உைர);; a class of {}.
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மதங்

மதங் 1 madaṅgi, ெப.(n.)

   தம் இரண்  ைககளி ம் வாட்பைட ஏந் ச ் ழன்  ஆ ம் ஆடல் மகளிர;் dancing girls who dance with 
swords on her both hands ( .ெப.அக.);.

 மதங் 2 madaṅgi, ெப.(n.)

   16 அகைவ ைடய ெபண்; girl of 16 years (சா.அக.);.

 மதங் 3 madaṅgi, ெப.(n.)

   1. மைலமகள் (சங்.அக.);; {}

 the consort of {}.

   2. காளி ( ன்.);; {}.

   3. பாண்மகள் ( ங்.);; songstress.

   4. ஆடல் பாடல் வல்லவள்; {}.

     "மதங் யைர ெயாத்த ம ல்" (கம்பரா.காரக்ால.29);.

மதங் யார்

மதங் யார ்madaṅgiyār, ெப.(n.)

   இரண்  ைககளி ம் வாெள த் ச ் ழற் யா ம் இளம்ெபண்ணான மதங்   ஒ வன் 
கா வதாகப் பா ம் கலம்பக ப்  ( மர. ர.ம ைரக்கலம்.15, தைலப் );; a characteristic theme in 
Kalampagam, describing the love of a man towards a beautiful young actress who plays with swords in both hands.

மதங்ைக

மதங்ைக1 madaṅgai, ெப.(n.)

   யாைனத் ப் ; long pepper (சா.அக.);.

 மதங்ைக2 madaṅgai, ெப.(n.)

   அத்  (சங்.அக.);; fig.

மதங்ெகாள்-தல்

மதங்ெகாள்-தல் madaṅgoḷdal,    16 ெச. . . (v.i.) .

   மதத்தல்; to grow fatty, lusty.

     [மதம் + ெகாள்-தல்.]

மதச் வ

 
 மதச் வ  madaccuvaḍu, ெப.(n.)

   யாைன ன் மதநீர ்வ த் ண்டான த ம்  ( ங்.);; trace left by the flow of ichorous discharge from the temples 
of a rutting elephant.

     [மதம் +  வ .]

மதசத்
மதசத்  madasaddi, ெப.(n.)

   ம க்களி (மணிேம.27:265, அ க் ப் );; power to intoxicate, as of spirits.

மதச க்கைர

 
 மதச க்கைர madasarukkarai, ெப.(n.)

   கன்னல் ச க்கைர; cane sugar (சா.அக.);.

மதசலம்

 
 மதசலம் madasalam, ெப.(n.)

   யாைன ன் மதநீர;் must of a rutting elephant.

     [மதம் + சலம்.]
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மதசாரைண

 
 மதசாரைண madacāraṇai, ெப.(n.)

   தண்ணீர் ட்டான் ழங்  (சங்.அக.);; climbing asparagus.

மதசாரம்

 
 மதசாரம் madacāram, ெப.(n.)

   இலவமரம்; silk-cotton tree (சா.அக.);.

மதசாறம்

 
 மதசாறம் madacāṟam, ெப.(n.)

   அன்னம்; swan

     [p].

மதண்

 
 மதண்  madaṇṭi, ெப.(n.)

   வல்லாைர (சங்.அக.);; Indian pennyword.

மதணன்

 
 மதணன் madaṇaṉ, ெப.(n.)

   கடல் ன் வைக; a sea-fish.

மதத்தவள்

 
 மதத்தவள் madaddavaḷ, ெப.(n.)

   மதங் ெகாண்டவள்; a meritricious or a lusty woman; intriguing woman (சா.அக.);.

     [மதம்-→மதத்தவள்.]

மதத்தன்

மதத்தன் madaddaṉ, ெப.(n.)

   1. மதத் ற் பற் ள்ளவன்; religious person.

     "மதத்தரின் ம த் " (தணிைகப் .அகத் ய.110);.

   2. க வம் த்தவன் (யாழ்.அக.);; proudman, as one intoxicated.

     [மதம்-→மதத்தன்.]

மதத் ரட்

மதத் ரட்  madaddiraṭṭu, ெப.(n.)

   ஒ சார ்ெகாள்ைகையத் ரட் ச ்ெசால் ம் ல்; treatise containing the codified doctrines of any system of 
thought.

     "மயன் மதத ் ரடை்டெயல்லாம் ரித்தன்ன" (இர . ேத வந்.121);.

     [மதம் +  ரட் .]

மதத்

 
 மதத்  madaddu, ெப.(n.)

   ெவ ைய ண்டாக் ம் ட்  ம ந்  வைக (இ.வ.);; an intoxicating compound.

மதத் ப்ேபாதல்

 
 மதத் ப்ேபாதல் madadduppōdal, ெப.(n.)

மத-த்தல் பாரக்்க; see {}.
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மதத லம்

மதத லம் madadayilam, ெப.(n.)

மதநீர ்பாரக்்க; see {}.

     "பா ங் களிற் ன் மதத லம் பாயப்பாய வாரீேர" (க ங்.493);.

மதநீர்

மதநீர ்madanīr, ெப.(n.)

   1. யாைன ன் மதநீர;் must of a rutting elephant.

   2. ஒண்ணீர;் semen.

     "மதநீரப்ாய ெம ந்தனர"் (கந்த .த த்.40);.

     [மதம் + நீர.்]

மதப்பாளிப்

 
 மதப்பாளிப்  madappāḷippūṭu, ெப.(n.)

    டக்ெகாற்றான்; a creeper.

மதப்

மதப்  madappu, ெப.(n.)

   1. களிப் :

 being intoxicated; exhilaration.

   2.  ற் ன்பத ்ேதாய் ; wantonness or voluptuousness.

   3. ெவ  ெகாள் ைக; being ferocious as beasts.

   4. நில த யவற் ன் ெச ப் ; being fertile, as land, being luxuriant, as trees or vegetation.

     [மதம்-→மதப் .]

மதப்
மதப்  madappū, ெப.(n.)

   மராட் ெமாக்  (ைதலவ.ைதல.135);; an aphrodisiac.

மதபன்னி

 
 மதபன்னி madabaṉṉi, ெப.(n.)

மதரபன்னி பாரக்்க; (சங்.அக.);; see {}.

மதபாணி

 
 மதபாணி madapāṇi, ெப.(n.)

மதரபன்னி பாரக்்க; (சங்.அக.);; see {}.

மதேபதம்

மதேபதம் madapēdam, ெப.(n.)

   1. ெகாள்ைக ேவ பா ; difference of opinion or belief.

   2.  றசச்மயம்; heterodox religious system.

     [மதம்1 + Skt.ேபதம்.]

மதேப

 
 மதேப  madapēdi, ெப.(n.)

    றசச்ம  (யாழ்.அக.);; person belonging to a hetero-dox religious system.

     [மதம் + ேப .]
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மதம்

மதம்1 madam, ெப.(n.)

   1. ம த்த ந்  ைகயா ம் ல் ெந ைற; opinion, belief.

     "எ வைக மதேம" (நன்.11);.

   2. அம்ைம ம்ைம ம்ைம (ம ைம); நிைலகைள ம த்த ந்  கைடப் க் ங் ெகாள்ைக; religious 
tenet, sect, religion.

     "தத்த மதங்கேள யைமவதாக" ( வாச.4:52);.  வமதம், மால் மதம் (உ.வ.);.

   3. அ  (யாழ்.அக.);; knowledge.

   4. உடன்பா , ஒப் , இைய  (யாழ்.அக.);; agreement, consent.

   5. ெபற்றைதப் ெபரிதாக ம ப்ப  ( . .2, 80, மைறஞா.);; esteeming highly any favour received.

   6. கற் த்தல்; கல்  (யாழ்.அக.);; teaching.

   7. பல (நாம ப.772);; many.

   8. ஆ ; the number '6', as from the six

     'madam'.

ம -> மதம் = ம த்த ந்  ைகயா ம் ல் ெந ைற, அம்ைம ம்ைம ம்ைம நிைலகைள 
ம த்த ந்  கைட க் ங் ெகாள்ைக. ம -> மதம் 1. ெபரிதாக ம ப்ப ,

   2. க த் ,

   3. ெகாள்ைக,

   4. ெந ைற,

மதமடக் நீர்

 
 மதமடக் நீர ்madamaḍakkinīr, ெப.(n.)

   க ந்ேதன்; black honey.

மதம

 
 மதம  madamaḍu, ெப.(n.)

   ெவள்ைளப் ண்  ( .அ.);; garlic.

மதமத்தகம்

 
 மதமத்தகம் madamaddagam, ெப.(n.)

   கஞ்சங் ல்ைல (கஞ்சா); ( ன்.);; hemp plant.

மதமத்தம்

மதமத்தம் madamaddam, ெப.(n.)

மதமத்ைத பாரக்்க; see mada-mattal

     "வன்னி ெகான்ைற மதமத்தம்" (ேதவா. 625.1);.

     [மதமத்ைத-→மதமத்தம்.]

மதமத்தன்

 
 மதமத்தன் madamaddaṉ, ெப.(n.)

   மதத் னால் மயங் க் டப்பவன் (யாழ்.அக.);; one who forgets himself in pride.

     [மதம் + மத்தன். மத்தன் = ம மயக்க மைடந்தவன்.]

மதமத்தன்தா

 
 மதமத்தன்தா  madamaddaṉdāḻi, ெப.(n.)

மக்கட்டா  பாரக்்க; see {}.
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மதமத்

 
 மதமத்  madamaddimūli,    க மத்ைத; black dhatura plant.

மதமத்ைத

 
 மதமத்ைத madamaddai, ெப.(n.)

   ெபான் மத்ைத ( ங்.);; purple stramony.

மதமத-த்தல்

 
 மதமத-த்தல் madamadaddal, மத-த்தல் பாரக்்க; see

மதமதக்கசச்ால்

 
 மதமதக்கசச்ால் madamadakkaccāl, ெப.(n.)

    மக்கட்டா ; large earthern jar for interring old men in olden times.

மதமதக்கத்தா

 
 மதமதக்கத்தா  madamadakkaddāḻi, ெப.(n.)

மக்கட்டா  பாரக்்க; see {}.

மதமதப்

மதமதப்  madamadappu, ெப.(n.)

   1.உணரச்்  ன்ைம ( ன்.);; insensitiveness.

   2.  ர ்( ன்.);; arrogance.

   3. ெச ப்  ( த்.9,  யா. பக்.71);; floorishing condition.

     [மதம்-→மதன்-→ மதர-்→ மதர் -→ மத -→ மத, மத =  , வ ைம, அழ , மடைம. மதமத-→ 
மதமதப்  (ேவ.க.4:69);.]

மதமதப் க் த்தல்

 
 மதமதப் க் த்தல் madamadappukkuddal, ெப.(n.)

நரம்  ேநாய் வைக (M.L.);

 neuritis, inflammation of the nerves.

     [மதமதப்  +  த்தல்.]

மதமதர-்த்தல்

மதமதர-்த்தல் madamadarddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   களிப்  தல்; to be vivacious.

     "ேதய்த்  மதமதரத்் " (ெகாண்டல்.  :193);.

     [மத + மதர.்]

மதமெதனல்

மதமெதனல் madamadeṉal, ெப.(n.)

   1. மத தற் ப் ; onom. expr. of being wanton or infauated.

   2. உட ப்  மரத் ப் ேபாதற் ப் ; being paralysed temporarily, as the limbs.

   3. நீர ் க் ம் ேபா ண்டாம் ஒ க் ப்  (யாழ்ப்.);; making a noise in drinking.

   4.  ைர க் ப் ; being quick or intense.

     "  மதமத ெவன்  பற்  ெயரி ற " (உ.வ.);.

   5. ெச த்  வளரத்ற் ப்  (ெகா.வ.);; growing in luxuriance.

     [மதமத + எனல்.]
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மதம கம்

 
 மதம கம் madamamugam, ெப.(n.)

   காைரச ்ெச ; a shrub.

மதமைல

மதமைல madamalai, ெப.(n.)

மதமா பாரக்்க; see {}.

     "வாம்பரி மதமைல" (கம்பரா.அக .18);.

     [மதமா-→மதமைல.]

மதமா

 
 மதமா madamā, ெப.(n.)

யாைன ( ங்.);:

 elephant.

     [மதம் + மா.]

மத ச்

 
 மத ச்  madamūccu, ெப.(n.)

மத ரச்ை்ச பாரக்்க; see {}.

மத ர்சை்ச

 
 மத ரச்ை்ச madamūrccai, ெப.(n.)

ஒ  ேநாய்; a disease.

மதெம -த்தல்

மதெம -த்தல் madameḍuddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   மதங்ெகாள்ளல்;  to become lusty.

     [மதம் + எ -.]

மதெம தம்

 
 மதெம தம் madamerudam, ெப.(n.)

   யாைன; elephant. ம வ. மதெமாய்.

மதேம -தல்

மதேம -தல் madamēṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ெபண்க க்  மதம் ேமன்ேம ம் தல்; increasing of lustiness in woman.

     [மதம் + ஏ -.]

மதெமாய்

 
 மதெமாய் madamoy, ெப.(n.)

மதமா பாரக்்க; (நிகண் .);; see {}.

     [மதமா-→மதமாய்-→ மதெமாய் (ெகா.வ.);.]

மதயந்

மதயந்  madayandi, ெப.(n.)

   1. மதயந் ைக (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see madayandigai.

   2. கஞ்சா (நாம ப.321);; ganja.

மதயந் ைக

 
 மதயந் ைக madayandigai, ெப.(n.)

   மல் ைக வைக (யாழ்.அக.);; a kind of jasmine.
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மதயாைன ப்

 
 மதயாைன ப்  madayāṉaiyuppu, ெப.(n.)

உப் க்  பாரக்்க; see uppu-k-kuru.

மதர்

மதர1் madarddal,    11 ெச. . .(v.i.)

   1. ெச த்தல்; to flourish; to be fertile, rich or luxuriant.

   2: மர த யன பயன ம்ப  த ஞ் க் ெகா த்தல் (இ.வ.);; to be too luxuriant to be productive, as soil, 
plants, etc.

   3. மதங் ெகாள் தல்; to be affected with frenzy, as a bull or elephant.

     "மதர் ைட ற் " ( .ெவ.7, 14);.

   4. ெச க் தல் ( ன்.);; to be self-conceited, arrogant.

   5. களித்தல் ( வா.);; to rejoice, to be full of joy.

     "ம ப்ப ப் ப வாைள நின்  மதரக்்  ம ங்ெகலாம்" (கம்பரா.நாட் ப்.24);.

   6.  தல் ( வா.);; to increase, abound.

     "மதரரி மைழக்கண்" ( வக.2803);.

     [ ல்(ெபா ந்தற்க த் ேவர)்;-→  ல்-→  ள்-→ மள்-→ மட் -→ மத் -→ ம -→ மதம்-→ மதன். 
கலக்கம், மடைம, ெச க் , வ ைம,  . மதன்-→ மதர ்(ேவ.க.4:68);.]

 மதர2் madar, ெப.(n.)

   1. ெச க் ; pride, arrogance, self-conceit, wantonness.

     "அரிமதர ்மைழக்கண்ணிர"் (க த்..77);.

   2. ம ழ்ச்  ( வா.);; joy.

மதரத்்த

 
 மதரத்்த  madarddaviḻi, ெப.(n.)

   காம ப் னால் உறங்காத கண்கள்; loss of sleep due to love sickness.

     [மதரத்்த +  .]

மதர்ப்

 
 மதரப்்  madarppu, ெப.(n.)

மதர்  பாரக்்க; (அக.நி.);; see madarvu. 

     [மதர் -→மதரப்் .]
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மதர்

மதர்  madarvu, ெப.(n.)

   1. ெச ப் ; flourishing, being rich, plump or luxuriant.

   2. இ மாப் ; pride, arrogance.

   3. உள்ளக்களிப்  ( ங்.);; joy delight.

   4. ஆைசப் ெப க்கம் (யாழ்.அக.);; intense, desire.

   5. அழ ( டா.);; beauty.

   6. வ ைம( டா.);; strength.

   7.   ( வா.);; a

 bundance, fullness, excess.

   8.  ல  (அ .நி.);; sulks.

   9. இடம் ( ங்.);; place..

   10. நிலம் (அ .நி.);; earth.

     [மதம்-→மதர-்→ மதர்  (ேவ.க.4:69);.]

மதரை்வ

மதரை்வ madarvai, ெப.(n.)

   1. மதர் , 1 பாரக்்க; see madarvu.

   1. "மதரை்வக் ெகாம் " ( ளா. நகர.25);.

   2. ெச க் ; pride, haughtiness.

     "மதரை்வ ேநாக்க ம்" (கந்த .ெதய்வயா.64);.

   3. களிப்  ( ங்.);; exhilaration.

   4. மயக்கம்; bewilderment.

     "மதரை்வ ெவங்க ர ்பரப்  டந்ெதன." ( வக.322);.

     [மதம்-→மதர-்→ மதர் -→ மதரை்வ (ேவ.க.4:69);.]

மதரணி

மதரணி madaraṇi, ெப.(n.)

   ஒளி க்க அணிகலன்; bright ornaments.

     "நிலஞ்ேசர ்மதரணிகண்ட ரங் ன்" ( றநா.378, 20);.

     [மதம்-→மதர ்+ அணி.]

மதரபன்னி

 
 மதரபன்னி madarabaṉṉi, ெப.(n.)

   வட்டத் ப்  (மைல.);; velvet-leaf.

மதரம்

 
 மதரம் madaram, ெப.(n.)

   இஞ் ; ginger (சா.அக.);.

மதராகன்

மதராகன் madarākaṉ, ெப.(n.)

   1. காமக் கட ள்; god of love.

   2. ேசவல்; cock.
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மதலம்

 
 மதலம் madalam, ெப.(n.)

   ெவள் ள்ளி; garlic.

மத ைக

மத ைக madaligai, ெப.(n.)

   1. அணிகலத் ெதாங்கல் ( ங்.);; pendant of a jewel.

   2. அலங்காரத ்ெதாங்கல்; ornamental hangings.

     "மத ைக ம ந்த..........  ைட" (இர .அயென.106);.

மத ங்கம்

மத ங்கம் madaliṅgam, ெப.(n.)

   1. அ க் ரா (மைல.);; winter cherry.

   2.  வனார ்ேவம் ; siva's neem.

மதைல

மதைல1 madalai, ெப.(n.)

   1. பற் க் ேகா ; prop, support.

     "மதைலயாஞ் சார் லாரக்் " ( றள், 449);.

   2.  ண்; post, pillar.

     "மதைல ழ் ைவத்தெதன் மதைலக் ேகா ேலன்" (உபேதசகா. வத் .61);.

   3. ேவள் த் ண்; sacrificial post.

     "மதைலநாண் பறப்ைப" (கந்த . சாைலெசய்.23);.

   4.  ட் ன் ெகா ங்ைக; overhanging border, cornices or projections on the sides or front of a house.

     "மதைல மாட ம்" (மணிேம.1:53);.

   5. பற் ; desire, attachment.

     "மதைல ெனஞ்ெசா " (க த்.28);.

   6. மரக்கலம் ( வா.);; ship, boat.

     "ெகா நி க் ப்ைப ெயல்லாம்....... மதைலேயற் " ( வக.505);.

   7.  ழந்ைத; child, infant.

   8. மகன் ( ங்.);; son.

     "மதைல ற்றைம ேகட்ட ம்" (ேச .அக் னி.82);.

   9. பாைவ ( வா.);; doll. support under a cornice or other projection.

மதைலமாச

 
 மதைலமாச  madalaimācagi, ெப.(n.)

   மாதைள; a small tree.

மதைலவாழ்த்

மதைலவாழ்த்  madalaivāḻddu, ெப.(n.)

   தைலவன  ெகா  மண்டபத் த் ைணப் கழ்ந்  ம் ைற வைக (மாறன.91, 125);; a theme in 
which the pillar supporting the audience-hall of a hero is extolled.

     [மதைல1 + வாழ்த் .]

மதவடக்

 
 மதவடக்  madavaḍakki, ெப.(n.)

   கள்ளி நீர;் juice of spurge (சா.அக.);.

     [மத  + அடக் .]
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மதவ

மதவ  madavali, ெப.(n.)

   1.  வ ; great strength.

     "ைமந் ைடமல்லன் மதவ  க் " ( றநா.80);. "ப ற் க்ைக மதவ  ற் க்ைக யாற்றல் 
ஆ ரம் ரித்தைகம் மாயமள்ள" (பரிபா.3:40-1);

   2.  க்க வ ைம ைடயவன்; person of great strength.

     "வலம் ரி ெபா த்த வண்ைக மதவ " ( வக.204);.

   3.  கன்; Lord Murugan.

     " ரம் ங் க த்த ெமாய்ம் ன் மதவ " ( .275);.

     [மல்=  . மல்-→ மள்-→ மள-→ மத-→ மதம் + வ .]

 மதவ  madavali, ெப. (n.)

   வளமான உடல் வ ைம ெகாண்ட மல்லன், மற்ேபார ்மறவன் (சாண்ேடா);; a fully trained wrestler.

மதவைல

 
 மதவைல madavalai, ெப.(n.)

   நாற் றத் ள்ள ன்கைளப் ைப ள் ைழயச ்ெசய்  க் ம் வைல (இ.வ.);; a kind of fishing 
net in to which fish are driven from all sides.

மதவா

 
 மதவா  madavāci, ெப.(n.)

    ரியம்; one of the five statums of soul (சா.அக.);.

மதவா

 
 மதவா  madavādi, ெப.(n.)

   சமயத் த க்கஞ் ெசய்ேவான்; one who is skilled in religious disputation.

     [மதம் + Skt.வா .]

மதவாைன

 
 மதவாைன madavāṉai, ெப.(n.)

   வட்டக் ப்ைப எ ஞ்ெச ; a plant (சா.அக.);.

மத ந்தம்

 
 மத ந்தம் madavirundam, ெப.(n.)

   யாைன (யாழ்.அக.);; elephant.

மத

 
 மத  madaviḻi, ெப.(n.)

   மதங் ெகாண்ட கண்; staring look at men by women due to excess of lust or veneral passion (சா.அக.);.

     [மதம் +  .]
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மத

மத 1 madavu, ெப.(n.)

   வ ைம; strength.

     "மத  நைடநல்லான்" (அகநா.14);.

     [மதர் -→மத ள (ேவ.க.4:69);.]

 மத 2 madavu, ெப.(n.)

மத  (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see madagu.

     [மத -→மத  (ெகா.வ.);.]

மதெவ

மதெவ 1 madaveṟi, ெப.(n.)

   1. அரத்த ெவ :

 giddiness caused by richness of blood.

   2. காமெவ ; Venereal passion.

   3.   ெவ ; intoxication (சா.அக.);,

     [மதம்2 + ெவ .]

 மதெவ 2 madaveṟi, ெப.(n.)

   சமயத் ணிப் ; imposition of religous thoughts.

     [மதம்3 + ெவ .]

மதைள

மதைள madaḷai, ெப.(n.)

மதைல2 பாரக்்க; (இ.வ.);; see madalai.

     [மதைல-→மதைள.]

மதைளைவயம்

 
 மதைளைவயம் madaḷaivaiyam, ெப.(n.)

   காஞ்ெசா  எ ம் ெச  (யாழ்.அக.);; climbing nettle.
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மதன்

மதன் madaṉ, ெப.(n.)

   1. ெச க் ; arrogance.

     "மத ைட ேநான்றாள்" (பட் னப்.278);.

   2. வ ைம; strength.

     "மத ைட ழ த்ேதாள்" ( றநா.50);.

   3. மனெவ ச் ; enthusiasm, elation.

     "மத ைடய ேநான்றாள்" ( றநா.75, உைர);.

   4. அழ  ( ங்.);; beauty.

   5. மாட் ைம ( ங்.);; greatness, glory.

   6.   (யாழ்.அக.);; abundance, excess.

   7. மடைம; ignorance.

     "மத ைட ேநான்றாள்" ( .7, உைர);.

   8. கலக்கம் (யாழ்.அக.);; bewilderment.

     [ ல்(ெபா ந்தற் க த்  ேவர)்;.  ல்-→  ள்-→  ள் .  ள் தல் = ஒளி ைறதல்,  ைறதல்.  ள் -→ 
மள் -→ ம -→ ம ங் தல் = ஒளி ைறதல், ெபா வ தல். ம ங் -→ மங் . மங் தல் = 
ஒளி ைறதல். மள் -→ மட் . மட் தல் = மயங் தல், ஒளிமங் தல். மட் -→ மக்  = மந்தன், அ . 
மள் -→ மாள் -→ மாழ் . மாழ் தல் = கலத்தல், மயங் தல், ேசாம் தல், மங் தல். மாள்-→ மாட்  
( . .); ஒ.ேநா: நீள்-→ நீட் . மா தல் =  தல், மாட் தல் =  த்தல். மள்-→ ம . ஒ.ேநா: ெவள்-→ 
ெவ . ெவள்ளிைல-→ ெவற் ைல.  ட் -→  ட் -→  .  தல் = இ யாதல், நிைற ேவ தல், 
ெசய்ய தல்.  -→ ம -→ ம தல் = சாதல், அ தல்.  ட் -→ மட்  = அள . மட் -→ மட்டம் = அள . 

மதனசலாைக

மதனசலாைக madaṉasalākai, ெப.(n.)

   1.  ற்ேபைட; female cuckoo.

   2. ம ந்  வைக; a medicine.

மதனசாத் ரம்

 
 மதனசாத் ரம் madaṉacāddiram, ெப.(n.)

மதன ல் பாரக்்க; see {}.

மதனத் ம கம்

 
 மதனத் ம கம் madaṉaddumadugam, ெப.(n.)

   ேதன்ெம ; bee's wax (சா.அக.);. மதன +  ல்

   அ பத்  நான்  கைல ள் ஒன்றா ய காம ல்; erotics, one of {} (q.v.);

     [மதனம் +  ல்.]
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மதனம்

மதனம்1 madaṉam, ெப.(n.)

   1. காமம் ( ங்.);; sexual passion, love.

   2. காமன் கைணக ள் ணரச்்  ப்பத்ைதத ்த ம் அம்  ( ங்.);; the arrow of {} which produces sexual 
passion.

   3. ெப தம் (யாழ்.அக.);; pride.

   4. வசந்தகாலம் (யாழ்.அக.);; spring.

   5. ேதனீ (யாழ்.அக.);; bee.

   6. ேதன்ெம  (யாழ்.அக.);; bees wax.

   7. ம க்காைர (மைல.);; emetic-nut.

   8. இரண்ட  நீளத் ற்  ேமல் வளரவ் ம் சாம்பல் நிற ள்ள மான கடல் ன் வைக; a sea-fish, salty grey, 
attaining 2 ft. or more in length-Diagramma crassis pinum.

   9. 18 அங் ல நீளம் வளரவ் ம் ெவண்ணிற ள்ள மான கடல் ன் வைக; a sea-fish, silvery, attaining 18 in. 
in length-Chrysophrys datnia.

     [மதன்-→மதனம் (ேவ.க.4:68);.]

 மதனம்2 madaṉam, ெப.(n.)

   1. கைடைக; churning.

     "அ தமதனத்  லா ைச வ ம்" (பாரத.பன்னிரண்.45);.

   2. அ க்ைக; destroying, slaying.

மதனமஞ்சரி

 
 மதனமஞ்சரி madaṉamañjari, ெப.(n.)

    ளிஞ் ல்; bivalve shell.

மதனமஞ் ைக

 
 மதனமஞ் ைக madaṉamañjigai, ெப.(n.)

    வக ந்தாமணி காப் யத் ல் வ ம் கைத மகள்; one of the names of a lady appearing in the epic of Seevaga 
chintamani ( .ெப.அக.);.

மதன

 
 மதன  madaṉarūpi, ெப.(n.)

   பசே்சாந் ; chameleon.

மதன ங்கம்

மதன ங்கம்1 madaṉaliṅgam, ெப.(n.)

   அ க் றா எ ஞ்ெச ; a plant.

 மதன ங்கம்2 madaṉaliṅgam, ெப.(n.)

   ம க்காைர எ ஞ் ெச  (மைல.);; emetic-nut.

மதன ைல

மதன ைல madaṉalīlai, ெப.(n.)

   காம ைளயாட் ; lascivious act, sports in sexual union.

     "மதன ைல ற் ப தற வ ப ம் பாைவ" (பாரத.அ ச் னன் ர.்61);.

     [மதனம் + Skt. ைல.]
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மதனவல்

 
 மதனவல்  madaṉavalli, ெப.(n.)

   வாைல; Goddess of universal energy (சா.அக.);.

மதனவல் ச் ண்
ணம்

 
 மதனவல் ச் ண்ணம் madaṉavalliccuṇṇam, ெப.(n.)

    ப் ச் ண்ணம்; a superior kind of white calcined powder used in alchemy and in curing diseases (சா.அக.);.

மதனவல் நீர்

 
 மதனவல் நீர ்madaṉavallinīr, ெப.(n.)

    ய நீர;் clear water (சா.அக.);.

மதனவல் ப்

 
 மதனவல் ப்  madaṉavallippūṭu, ெப.(n.)

   காமப் ; a plant (சா.அக.);.

மதனேவள்

மதனேவள் madaṉavēḷ, ெப.(n.)

மதனன், 1 பாரக்்க; see {},

   1. "மதனேவள் கெவய்ய" ( லப்.6:35, உைர);.

     [மதனம் + ேவள்.]

மதனன்

மதனன்1 madaṉaṉ, ெப.(n.)

    வக ந்தாமணி கா யத் ல் வ ம் ஒ  கைத மகன்; one of the character of the epic {} ( .ெப.அக.);.

ஏமாங்கத நாடை்ட வஞ்சைனயாகக் ைகப்பற் ய கட் யங்கார ைடய அளியன் (ைமத் னன்);.

 மதனன்2 madaṉaṉ, ெப.(n.)

   1. காமேவள் ( ங்.);; {}.

 the god of love.

     "மதன ெனன்றார ்தம்ைம" ( வ்.ெபரிய .6, 4, 8);.

   2. கா கன்; lover.

     "மதனர ் ன்னிைடய வரக்்ேக" ( வ். வாய். 6, 1, 11);.

     [மதனம்-→மதனன்.]

மதனா

 
 மதனா madaṉā, ெப.(n.)

    ன் வைக; a kind of fish.

மதனாகமம்
மதனாகமம் madaṉākamam, மதன ல் பாரக்்க; see {}.

     "மதனாகமங்கள் ளம்  மால்" (ெகாக்ேகா. 3,28);.

மதனாங் சம்

மதனாங் சம் madaṉāṅgusam, ெப.(n.)

   1. மதனாலயம், 1 பாரக்்க; see {}.

   2. நகம்; finger nail.

     [மதன் + அங் சம்.]
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மதனா தம்

மதனா தம் madaṉāyudam, ெப.(n.)

மதனாலயம், 1 பாரக்்க; (யாழ்.அக.);; see {}

     [மதன் + ஆ தம்.]

மதனாலயம்

மதனாலயம் madaṉālayam, ெப.(n.)

   1. ெபண் ; pudendum muliebra.

     " ண்டர த  ெபாற்பாம் மதனாலயம் ேபாய்" (இர . மாைல .79);.

   2. தாமைர (மைல.);; lotus.

     [மதன் + ஆலயம்.]

மதனாவத்ைத

 
 மதனாவத்ைத madaṉāvaddai, ெப.(n.)

    ரி த் யர ்(யாழ்.அக.);; pangs of separation, as of lovers.

     [மதன் + Skt.அவத்ைத.]

மதைனெவன்ேறா
ன்

 
 மதைனெவன்ேறான் madaṉaiveṉṟōṉ, ெப.(n.)

   அ கக்கட ள் ( டா.);; Arhat, as the conqueror of {}.

     [மதைன + ெவன்ேறான்.]

மதேனாற்சவம்

 
 மதேனாற்சவம் madaṉōṟcavam, ெப.(n.)

   ேவனில் ழா (யாழ்.அக.);; festival celebrating the spring.

     [மதன் + உற்சவம்.]

மதேனாற்சைவ

 
 மதேனாற்சைவ madaṉōṟcavai, ெப.(n.)

   அரம்ைப (யாழ்.அக.);; celestial damsel.

     [மதன் + உள்சைவ.]

மதா

 
 மதா matā, ெப.(n.)

    றட் ;  ரண்ைட; a climber (சா.அக.);.

மதாகம்

 
 மதாகம் matākam, ெப.(n.)

   இ ப்ைப மரம்; a tree (சா.அக.);.

மதாசலம்

 
 மதாசலம் matācalam, ெப.(n.)

   யாைன; elephant.
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மதாசாரம்

 
 மதாசாரம் matācāram, ெப.(n.)

   சமய ெவா க்கம்; religious, practice, observance of religious rites and rules.

     [மதம் + Skt.ஆசாரம்.]

மதாணி

மதாணி matāṇi, ெப.(n.)

   1. க த்தணி ன் ெதாங்கல்; large pendant suspended from the necklace. 

     " ண்க ர ்மதாணி" (ம ைரக்.461);.

   2. அணிகலன் (ஆபரணம்); ( வா.);; jewel.

மதாத் யம்

மதாத் யம் matāttiyam, ெப.(n.)

   1. கள், ெவ யம் அ கமாகக் த்த னால் அல்ல  ேபாைத னால் ஏற்ப ம் ேநாய்; a kind of disease 
arising from intoxication due to liquor.

   2. நிைன  மறந்  மரம் ேபால் சாய்ந்  ரச்ை்ச ற்றவன் ேபால் உடல் அைசவற் க் டத்தல்; to lie 
down senselessly.

மதாந்த த்

 
 மதாந்த த்  matāndabutti, ெப.(n.)

   இ மாப் னால் ஆழ்ந்  ெசல்லாத அ  (ெகா.வ.);; superficially or shallowness due to haughtiness.

மதா மானி

 
 மதா மானி matāpimāṉi, ெப.(n.)

   மதப் பற் ள்ளவன்; enthusiast, fanatic.

     [மதம் + Skt.அ மானி.]

மதாமைடயம்

 
 மதாமைடயம் matāmaḍaiyam, ெப.(n.)

கண்ணிைம; eye lid.

மதார்

 
 மதார ்matār, ெப.(n.)

   ெச க்  ( ன்.);; arrogance.

     [மதம்-→மதார.் மதம் = ெச க் , கள், ேதன், யாைன மதம்.]

மதார் ங்

 
 மதார் ங்  matārciṅgu,    ம ந் ச ்சரக்  வைக (C.G.); litharge, impure oxide of lead.

மதாரம்

மதாரம் matāram, ெப.(n.)

   1. மான்மணத் ; musk.

   2. யாைன; elephant.

   3. பன் ;  pig.

மதாலம்

 
 மதாலம் matālam, ெப.(n.)

   ெகான்ைறச ்ெச  (மைல.);;  senna.
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மதாலா

 
 மதாலா  matālāpi, ெப.(n.)

    ல்; Indian cuckoo.

மதாவரி
மதாவரி  matāvarisi, ெப.(n.)

   ஒமா ைக ப்பத் ரண்ட ள் ஒன்  ( லப்.6:27, உைர);; a fragrant substance, one of 32 {} (q.v.);.

மதாவளம்

 
 மதாவளம் matāvaḷam, ெப.(n.)

   யாைன ( ங்.);;  elephant.

மதாளி-த்தல்

மதாளி-த்தல் matāḷittal,    11 ெச. . .(v.i.)

   1. ெச த்தல் ( ன்.);; to thrive, flourish, to be luxuriant, rich and abundant.

   2. ப ர ் த யன பயன்படாதப  ெகா த் க் ெக தல்; to be too luxuriant to be productive, as plants, soil, 
etc.

     "ப ர ்மதாளித் ப் ேபானால் னிகைள அ த் ப் ேபா ைக" (ஈ , 9, 5, 7,  , அ ம்.);.

மதா சாரம்

 
 மதா சாரம் matāṉucāram, ெப.(n.)

மதாசாரம் பாரக்்க; ( ன்.);; see {}.

மதா சாரி

 
 மதா சாரி matāṉucāri, ெப.(n.)

   மத சாரத்ைதப் ன்பற் ேவான் ( ன்.);; one who follows the rites of his creed.

ம

ம 1 madiddal,    11 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. அள தல்; to estimate.

     "மண் ைழந்  வாழ்நாண் ம யாைம" ( ரிக .29);.

   2. ெபா ட்ப த் தல்; to esteem, regard, respect, reverence.

     "மண்ணாள்வான் ம த் ேரன்" ( வாச. 5, 12);.

   3. க தல்; to think, to consider.

     "ஆடைல ம த்தான்" (கந்த .  ைள.1);.

   4. ஊழ்கம் ெசய்தல் ( யானித்தல்);; to meditate upon.

     "நந் யங் ரவைன ம ப்பாம்" ( நாயக . கட ள்.13);.

   5.  ணிதல்; to decide; to ascertain; to be assured of.

     "ேதரம்ணிக் ரெலன வண் ம க் மன்" (க த்.126, 7);.

     [ ல்(ெபா ந்தற் க த்  ேவர)்;-→  ள்-→  ட் -→ மட் -→ மட் .  த் தல் ( ட் தல்);-→ மத் தல் 
(மட் தல்); = ெபா ந் தல், ஒத்தல்.  த்  ( ட் );-→ மத்  = அள . மத் -→ மத் . மத் த்தல் = 
அள தல். மத் -→ ம  (ேவ.க. 4:56);.]

 ம 2 madi, ெப.(n.)

   1. இயற்ைகய ; understanding, intellect.

     "ம ட்ப ேலா ைட யாரக்் " ( றள், 636);.
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ம க்கண்ணியான்

ம க்கண்ணியான் madikkaṇṇiyāṉ, ெப.(n.)

வன்; {},

 as wearing the moon an wreath on his head.

     "ெகான்ைற மாைலக் ளிரம் க் கண்ணியாற் " ( வக.208);.

     [ம  + கண்ணியான்.]

ம க்கணம்

 
 ம க்கணம் madikkaṇam, ெப.(n.)

    ன் தற்ெசய் ளின் த ல் அைம ம்ப  ளிமாங்காய் என் ம் வாய்ப்பா  பற்  வ ம் 
நற்கணச் ரவ்ைக; metrical foot consisting of one nirai and two {}, considered auspicious at the commencement of a 
poem.

     [ம  + கணம்.]

ம க்கல்

 
 ம க்கல் madikkal, ெப.(n.)

   நிலாக் கல்; moon stone.

     [ம  + கல்.]

ம க்கைல

ம க்கைல madikkalai, ெப.(n.)

   1. வளரவ் ம் ேதய்வ மான நில க் கைல; phase of the moon.

   2. ப னா  (ைதலவ.ைதல.);; the number '16".

     [ம  + கைல.]

ம க்ெகா ந்

ம க்ெகா ந்  madikkoḻundu, ெப.(n.)

   இளம் ைற; crescent moon, as tender.

     "ெவண் ம க்ெகா ந் ெதான் " ( வாச. 6, 4);.

     [ம  + ெகா ந் .]

ம கம்

ம கம்1 madigam, ெப.(n.)

   ேமார;் butter milk (சா.அக.);.

 ம கம்2 madigam, ெப.(n.)

   ெச வைக; matico plant (சா.அக.);.

ம கயம்

 
 ம கயம் madigayam, ெப.(n.)

   ஒ வைகத ்ெதள் க் ெகா ; a creeper (சா.அக.);.

ம காத்

ம காத்  madikāddi, ெப.(n.)

   1. கா ரப் ப க்கல்; a kind of mineral stone found in Kashmere.

   2. பளிங் ; crystal; mirror (சா.அக.);.

ம காந்

 
 ம காந்  madikāndi, ெப.(n.)

   பளிங்  (சங்.அக.);; crystal.
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ம காலம்

 
 ம காலம் madikālam, ெப.(n.)

   இர க் காலம்; night time.

     [ம  + காலம்.]

ம ர்ைம

ம ரை்ம1 madiārmai, ெப.(n.)

   அ க் ரை்ம; keenness, intelligence.

     [ம  +  ரை்ம.]

 ம ரை்ம2 madiārmai, ெப.(n.)

   இந் ப்  (சங்.அக.);; rock salt.

ம ெக -தல்

ம ெக -தல் madigeḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   மயக் தல்; to stupefy.

     [ம  + ெக -தல்.]

ம ேகடன்

ம ேகடன் madiāṭaṉ, ெப.(n.)

   நல்ல  ல்லாதவன்; fool.

     "வஞ்சமணர ்ேதரர ்ம  ேகடர"் (ேதவா.397, 10);.

     [ம  + ேகடன்.]

ம ேக

 
 ம ேக  madiāṭi, ெப.(n.)

   அ ல்லாத ெபண்; foolish woman.

     [ம  + ேக .]

ம ேக

ம ேக  madiāṭu, ெப.(n.)

   1. அ  ெக ைக; losing sense.

   2. உன்மத்தங் ெகாள்ைக; becoming mad.

     [ம  + ேக .]

ம சச்ைடயன்

 
 ம சச்ைடயன் madiccaḍaiyaṉ, ெப.(n.)

     [ம  + சைடயன்.]

ம சச்ாரம்

 
 ம சச்ாரம் madiccāram, ெப.(n.)

சவ் ரம்; a medicinal compound (சா.அக.);.

ம ச் ண்ணம்

 
 ம ச் ண்ணம் madiccuṇṇam, ெப.(n.)

    ப் ; calicined three salts which includes efflorescence.

     [ம  +  ண்ணம்.]
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ம சகன்

 
 ம சகன் madisagaṉ, ெப.(n.)

 as the moon's companion.

     [ம  + சகன்.]

ம சாக் னி

 
 ம சாக் னி madicākkiṉi, ெப.(n.)

     வா ைவயரி ; a plant (சா.அக.);.

ம சாரம்

 
 ம சாரம் madicāram, ெப.(n.)

   ஒன்பான் மணிக ெளான் , ெகம் ; one of nine gems (சா.அக.);.

ம க்

 
 ம க்  madisikkuru, ெப.(n.)

    னல் ங்ைக; a tree Indigofera Arcuata (சா.அக.);.

ம

ம  madicūṭi, ெப.(n.)

வன்; {}

 as wearing the moon.

     "ம  தன் ேனாைடயைன" ( வ். இயற்.நான் கன்.66);.

     [ம  +  .]

ம ெசயநீர்

ம ெசயநீர ்madiseyanīr, ெப.(n.)

   1. 9 அல்ல  10 மாதத் யக் க ப் ண்டத்  ந்  இறக் ம் ெசயநீர;் a pungent liquid extracted for 9 or 10 
months old foetus by adding some salts.

   2. வாைல ெசயநீர;் pungent liquid (சா.அக.);.

ம ஞன்

ம ஞன் madiñaṉ, ெப.(n.)

   அ ஞன்; learned man.

     "ம ஞர ்வள ற்ற ேவதத்ைத ேபா ேய" ( மந்:61);.

     [ம -→ம ஞன்.]

ம ஞானம்

ம ஞானம் madiñāṉam, ெப.(n.)

   இயற்ைக ய ; knowledge gained by the mental faculties and the senses.

     "ம ஞானத்தான் அ ய ெவாண்ணாத ணத்ேதான்" ( வக.3097, உைர);.

     [ம  + ஞானம்.]

ம தம்

ம தம் madidam, ெப.(n.)

   1. ேமார ்( டா);; butter-milk.

   2. த ர ்( ங்.);; curd.

ம த

 
 ம த  madidaṟu, ெப.(n.)

   ெபான் மணல்; gold ore (சா.அக.);.
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ம ைச

 
 ம ைச madidisai, ெப.(n.)

ெசல்வக் கட ள் இ ப்பதாகக் க தப்ப ம் வடக்  ( ங்.);:

 north, as the quarter of {}.

ம றாணம்

 
 ம றாணம் madidiṟāṇam, ெப.(n.)

   க ம் ; sugarcane (சா.அக.);.

ம ேதயல்

 
 ம ேதயல் madidēyal, ெப.(n.)

    சை்ச யடக்  தற் ப் பழ ைக; to lower exhalation (சா.அக.);.

ம நாள்

 
 ம நாள் madināḷ, ெப.(n.)

   ஐந்தாவ  ண் ன் ( ங்.);; the fifth naksatra.

     [ம  + நாள்.]

ம நீர்

 
 ம நீர ்madinīr, ெப.(n.)

   ெசயநீர;் pungent liquid extracted from exposing to the moon (சா.அக.);.

ம வ. ம சலம்

     [ம  + நீர.்]

ம ட்பம்

ம ட்பம் madinuṭpam, ெப.(n.)

   இயற்ைக ண்ண ; shrewdness, keenness of natural intelligence.

     "ம ட்ப ேலா ைடயாரக்் " ( றள், 636);.

     [ம  +  ட்பம்.]

ம ல்

ம ல் madinūl, ெப.(n.)

   சமண ல்; scripture.

     "எல்லா ம ம் ெபா ந்த ......... நான் க னற்ெபயேர" ( ற்.21);.

     [ம  +  ல்.]

ம ெந

ம ெந  madineṟi, ெப.(n.)

   நிலாசச்ரவ ; lunar race of kings.

     "ம ெந  மாைத ேவட்பான்" ( வாலவா.4, 24);.

     [ம  + ெந .]

ம ப்ப

ம ப்ப madippa, ெப.(n.)

   ஓர ்உவம வாய்பா  (ெதால்.ெபா ள்.289);; a particle of comparison.

     [ம -→ம ப்ப.]

ம ப்பைக

ம ப்பைக madippagai, ெப.(n.)

   1. க ங் ேகாள்; the ascending node.

   2. ெசங்ேகாள்; the descending node.

     [ம  + பைக.]
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ம ப்பாகம்

ம ப்பாகம் madippākam, ெப.(n.)

ம ப் ள்ைள பாரக்்க; see {}

     "அ ரம் ப் பாகக் கன்ேமற் காய்ந்தவாள்...... ேதய்த் " ( வக.2496);.

     [ம  + பாகம்.]

ம ப்பா

ம ப்பா  madippāku, ெப.(n.)

ம ப் ள்ைள பாரக்்க; see {}.

     "ெச ம ப் பாெகன வா ர ் ைறத் " (ெப ங்.இலாவாண. 4, 186);.

     [ம  + பா .]

ம ப் ராந்

 
 ம ப் ராந்  madippirāndi, ெப. ெப.(n.)

ம மயக்கம் பாரக்்க; ( ன்.);; see {mad. mayakkam.}

ம ப் ள்ைள

ம ப் ள்ைள madippiḷḷai, ெப.(n.)

    ைற நில ; crescent moon.

     " சச்ைடேமல் வாைகமா ம ப் ள்ைள பா " ( வாச.9, 17);. (ம  +  ள்ைள.);

ம ப் ள
ம ப் ள  madippiḷavu, ெப.(n.)

ம ப் ள்ைள பாரக்்க; see (adj.); ேவக நஞ்சறா ம ப் ள " (தகதயாகம்.155);. (ம  +  ள .);

ம ப் '

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ம ப்

ம ப் 2 madippu, ெப.(n.)

   கைடைக (சங்.அக.);; churning, turning.

     [ ல்(ெபா ந்தற் க த்  ேவர)்;-→  ல்-→  -→  த் .  த் தல் = ேசரத்ல், ஒன்ைற ெயான்  
ெதா தல்.  த் -→  த்  =  த்தம்.  த் -→  த்ைத =  ரட் , ேசாற் ண்ைட.  த் -→ ெமாத்  = 
வ த்த அ . ெமாத் -→ மத்  = ப ப் ,  ைர த யவற்ைறக் கைட ங் க , த ரக்ைட ங் க . 
மத் -→ மத் . மத் த்தல் = மத் னாற் கைடதல். மத் -→ ம  (ேவ.க.4:50); மத் -→ மத் ப் -→ ம ப் . 
ஒேநா.கண் -→ கண் ப் -→ க ப் .]

 ம ப் 3 madippu, ெப.(n.)

   ெகா த் க்ைக ( ன்.);; growing fat, as a person; growing leafy, as a plant.

     [ ல்-→ -→ ெமா -→ ெமாத் . ெமாத் தல் = உரக்க அல்ல  வ க்க அ த்தல். ெமாத்  = வ த்த 
அ . ெமாத் -→ ெமாத்  =  ைடப் . ெமாத்  = த த்த-வன்-வள்- . ெமாத் -→ ெமாத்தன் = த த்தவன் 
(ேவ.க.4:49);. ெமாத் -→ மத் -→ மத் -→ மத் ப் -→ ம ப் .]
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ம ப் டம்

 
 ம ப் டம் madippuruḍam, ெப.(n.)

   ெதான்மணி ெளான் ; one of nine gems.

ம ப

 
 ம ப  madibadi, ெப.(n.)

   ெசந் ைண; red millet (சா.அக.);.

ம ப சச்ம்

 
 ம ப சச்ம் madibadiccam, ெப.(n.)

   வா ைவ (மைல.);; black-oil tree.

ம பாணி

 
 ம பாணி madipāṇi, ெப.(n.)

   வட்டத் ப் ; a twiner (சா.அக.);.

ம மகன்

 
 ம மகன் madimagaṉ, ெப.(n.)

 mercury, as the son of the moon-god.

     [ம  + மகன். ம  = நில .]

ம மண்டலம்

ம மண்டலம் madimaṇṭalam, ெப.(n.)

   1.  வந வம்; ({});

 centre of the forehead, space between the eye-brows, as the mystic seat of the moon.

     "அலர ்ம மண்டலத் ன் கமாரக்்க வ " ( . .8, 21, ஞானப்);.

   2. நா த்தானம் ( . ..8, 21, மைறஞா.);; ({});

 navel region.

   3.  ரமரந் ரத் ன் னிப்ப  ( . .8, 21,  வாக்.);; ({});

 region at the top of pirama-rantiram.

     [ம  + மண்டலம்.]

ம மணல்

 
 ம மணல் madimaṇal, ெப.(n.)

   ெவள்ளி மணல் (சங்.அக.);; white glittering sand, as silvery like the moon.

     [ம  + மணல். ம  = நில . நில ன் ெவண்ைம ேபான்ற ெவண்ணிற மணல்.]

ம மந்தம்

 
 ம மந்தம் madimandam, ெப.(n.)

   கண் வந்  உ த் ,  ைள கட் , நீர ்வ ந் , பாரை்வ ன் ம் ஒ வைகக் கண்ேணாய்; an eye 
disease accompanied with inflammation, pain dimness of sight etc. (சா.அக.);.
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ம மயக்கம்

ம மயக்கம்1 madimayakkam, ெப.(n.)

   1.  த் யம்; madness.

   2. ெவ ; chorea.

     [ம  + மயக்கம்.]

 ம மயக்கம்2 madimayakkam, ெப.(n.)

   அ  மாறாட்டம்; bewilderment; confusion; insobriety; dementia.

     [ம  + மயக்கம்.]

ம மயக்

ம மயக்  madimayakki, ெப.(n.)

   1. ெகான்ைற (பாலவா.364);; senna; cassia.

   2.  ைகப்  ( .அ.);; a plant supposed to cause confusion of mind and numbness of body when stepped upon.

   3. ஊரந்்  ெசல் ம்  நச் ரி வைக ( .அ.);; a small poisonous reptile.

     [ம  + மயக் .]

ம மயங்

ம மயங்  madimayaṅgi, ெப.(n.)

ம  மயக் , 1 பாரக்்க; (பாலவா. 364, உைர); see (adj.); 

     [ம + மயங் .]

ம மரசம்

 
 ம மரசம் madimarasam, ெப.(n.)

   நில ; moon (சா.அக.);.

ம மைல

 
 ம மைல madimalai, ெப.(n.)

   ெவள்ளி மைல; silver mountain.

     [ம  + மைல. ம  = நில . நில  ேபான்ற ெவண்ணிற மைல.]

ம மாறாட்டம்

 
 ம மாறாட்டம் madimāṟāṭṭam, ெப.(n.)

   அ  த மா ைக; perplexity of mind.

     [ம  + மாறாட்டம்.]

ம மான்

 
 ம மான் madimāṉ, ெப.(n.)

அ வாளி (சங்.அக.);; wise man.

     [ம  + மான்.]

ம கம்

ம கம் madimugam,    1. நில  ேபான்ற கம்; moon-like face.

     "ம க மடந்ைதய ேரந் னர ்வந்ேத" ( வ்.  வாய்.10, 9, 10);.

   2. மந் ர சை்ச வைக; a kind of magic art.

     " ம க ம  நாேம வா வ ெதன்ைன" ( வக.1708);.

     [ம  +  கம். ம  = நில .]
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ம ேமகக்கல்

 
 ம ேமகக்கல் madimēkakkal, ெப.(n.)

    ந்தக் கல் (சங்.அக.);; corundum.

ம ைம

ம ைம madimai,    அ ;  knowledge.

     "ம ைம சாலா ம டை்க நான்ேக" (ெதால். ெபா ள். 255);.

     [ம -→ம ைம. ம  = அ .]

ம ேமாசம்

ம ேமாசம் madimōcam, ெப.(n.)

அ ன்ைம

 lack of sense; stupidity, folly.

     "ம ேமாசேமா உன்றன் வசேமா... அ வ க் றாய்" (இராமநா.உ த்.2);.

     [ம  + ேமாசம். ம  = அ .]

ம யகந்தம்

 
 ம யகந்தம் madiyagandam,    மாமரம்; mango tree (சா.அக.).

ம யங்காண்( )-
தல்

ம யங்காண்( )-தல் madiyaṅgāṇṇudal,    16 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ம ப் தல் ( ன்.);; to make a rough estimate.

     [ம = ம ப் . ம யம் + காண்-.]

ம யங்

ம யங்  madiyaṅgu, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ந மணப் பண்டம்; a kind of fragrant substance.

     "அரக்  ம யங்  ம ம்ெபறற் ப ம்" (ெப ங்.இலாவாண.18, 46,அ ம்.);.

ம யநிறம்

 
 ம யநிறம் madiyaniṟam, ெப.(n.)

   நீலஞ் ேசா ச ்ெச ; a plant (சா.அக.);.

ம யப் ப்

ம யப் ப்  madiyappūppu, ெப.(n.)

   நில த் ேதாற்றம்; moon rise.

     "சேகாரங் கைல ம யப் ப் க் ெக ரா  ேபா ேமா" ( வா .394);.

     [ம யம் +  ப் . ம  = நில .]
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ம யம்

ம யம்1 madiyam,    1. நில  ( ங்.); moon.

     "ெகான்ைற ம ய ம்...  ன் ய ெசன்னியர"் ( வாச.17, 10);..2.  நில ;

 full moon.

     "வா ர ்ம யம்ேபால் ைவக ந்ேத ேம தாேன யார ்ெதாடர் " (நால , 125);.

   3. நிைறம ,  ம ; full moon day.

   4. மாதம் ( ங்.);; month.

 ம யம்2 madiyam, ம ப்  ( ன்.):

 estimate.

     [ம -→ம யம். ம  = அள .]

 ம யம் madiyam, ெப.(n.)

   1. ந ; centre

     "ஓரினன் ம யத் ைன ேயா ேம" (ேம மந். 1127);.

   2. ந ப்பகல் (இ.வ.);; noon, midday.

     [Skt. madhya → த. ம யம்]

ம யாநங்ைக

 
 ம யாநங்ைக madiyānaṅgai, ெப.(n.)

யாணங்ைக பாரக்்க; see {} (சா.அக.);.

ம யாம்பல்

 
 ம யாம்பல் madiyāmbal, ெப.(n.)

    ந் ல் (மைல.);; gulancha.

     [ம  + ஆம்பல்.]

ம ல் க்கான்

 
 ம ல் க்கான் madiyilmikkāṉ, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ்ெசய்நஞ் ; a kind of prepared arsenic (சா.அக.);.

ம

ம  madiyili,    அ வற்ற-வன்-வள்- ; fool.

     "எம்ம  மடெநஞ்ேச" ( வாச.5, 33);.

     [ம  + இ . ம  = அ .]

ம ன்ைம

 
 ம ன்ைம madiyiṉmai, ெப.(n.)

ம  ேமாசம் பாரக்்க; see {}.

ம வ. ம னம். [ம  + இன்ைம.]
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ம டம்ப –தல்

ம டம்ப –தல் madiyuḍambaḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   1. தைல  தைலவன் க த்ேதா  இணங் யவளாதல் (அகப்.);; to reciprocate love, as a heroine.

     " ைல  ெரய் ய ஞான்ேற ம டம் பட்ட மாக்கட் ைத" (ெதால்.ெபா ள்.54, உைர);.

   2. தைலவன் தைல யரி வரக்் ங் ட்ட ண்ைமைய அவரத்ம் க தெ்தாற் ைம பற் த் ேதா  
ணரத்ல் (ெதால்.ெபா ள்.128, உைர); ( க்ேகா.71, ெகா .); (அகப்.);; to discover, as a maid, the love affair of 

her mistress.

     [ம  + உடம்ப -.]

ம டம்ப த்தல்

ம டம்ப த்தல் madiyuḍambaḍuddal,    1. (அகப்.) தைலவன் தைல வர ்க தெ்தாற் ைமயால் 
அவரத்ம் ட ் ட்ட ண்ைமையத் ேதா  ண ம் அகத் ைற (ெதால்.ெபா ள்.127); theme of a maid 
discovering the love affair of her mistress.

   2. (அகப்.); தைல  தான் ெகாண்ட காதைலத் தைலவன் ேதா க்  உணரத்்  அவள  அ ைவ 
ெயா  வ ப்ப த் ம் அகத் ைற (கள யற்.பக்.42);; theme of a hero disclosing his love-affair to the maid of his 
lady-love and securing her help.

     [ம  + உடம்ப த்தல்.]

ம ைடயான்

 
 ம ைடயான் madiyuḍaiyāṉ, ெப.(n.)

    ப்  ெசயற்பாட்டாளரக்ள்; alchemists.

ம ப்
ம ப்  madiyuppu,    1. வைளய ப்  ( .அ.); a medicinal salt, impure carbonate of soda.

   2. இந் ப் ; rock salt.

ம ையயைழத்தல்

 
 ம ையயைழத்தல் madiyaiyaḻaiddal, ெப. ெப.(n.)

   அம் ப்ப வம்; a section of {}.

     [ம ைய + அைழத்தல்.]

ம ரம்

ம ரம் madiram, ம ைர பாரக்்க; see (adj.)

     "ம க ம ர தலா" (ெப ங். வத்தவ.11, 87);.

     [ம ைர-→ம ரம்.]

ம ர

 
 ம ர  madiravi,    சா ங்கத்  னின்  வ த்த சா  (சங். அக.); essence of vermilion.

ம ணம்

 
 ம ணம் madiruṇam, ெப.(n.)

   க ம் ; sugarcane (சா.அக.);.

ம ைர

 
 ம ைர madirai,    கள் ( டா.); toddy.

ம ல்

ம ல் madil,    1. ேகாடை்டச ் வர;் wall round a fort; fortification.

     "நீர் ற்  ம ல்ெபா உம் பைகயல்லால்" (க த்.67);.

   2.  வர;் wall.

   3.  வரின் ேமற்கட்  (C.E.M.);; coping.

   4. இஞ் . (ைதலவ. ைதல.);; Jamaica ginger.

ெத. மத ; க., ம. ம ல்.
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ம லரண்

ம லரண் madilaraṇ, ெப.(n.)

   நால்வைக அரண்க ள் ஒன்  ( ங்.); ( றள், 742, உைர);; fortress, one of four {}, q.v., of a city.

     [ம ல் + அரண்.]

ம லவணம்

 
 ம லவணம் madilavaṇam, ெப.(n.)

   இந் ப்  ( .அ.);; rock salt.

ம ண்ேமைட

 
 ம ண்ேமைட madiluṇmēṭai, ெப.(n.)

   ெகாத்தளம் (யாழ்.அக.);; rampart in fortification.

     [ம ல் + உள் + ேமைட.]

ம ப்

ம ப்  madiluṟuppu, ெப.(n.)

   1. ேகாடை்ட யரைணச ்சாரந்்த ஒ  ப  ( ன்.);; bastion of a fortified wall.

   2. ம ன் த் ரங்கள் (யாழ்.அக.);; pictures drawn on a fort wall.

     [ம ல் + உ ப் .]

ம வட்ைட

 
 ம வடை்ட madivaṭṭai, ெப.(n.)

   ஒ வைக ேநாய்; a disease (சா.அக.);.

ம வல்

 
 ம வல்  madivalli,    ெகாத்தான் ெகா ; a twiggy plant (சா.அக.).

ம வல்ேலார்

ம வல்ேலார ்madivallōr, ெப.(n.)

   1. அ வாளர;் wise men.

     "அதனள ண்ெடார ்ேகாண் ம வல்ேலாரக்்ேக" (அகநா.48);.

   2. அைமசச்ர ்( ன்.);; king's ministers, counsellers, statesmen.

     [ம  + வல்ேலார.் ம  = அ .]

ம வாணனார்

 
 ம வாணனார ்madivāṇaṉār, ெப.(n.)

   கைடசச்ங்க காலத்தவ ம் நாடகத் த ழ் யற் யவ மான பாண் யன் ( லப். உைரச ்
றப் ப்.);; a {} king of the last {} author of a dramatic work.

ம வாணர்

 
 ம வாணர ்madivāṇar, ெப.(n.)

   மைறந்  ேபான நாடகத்த ழ் என் ம் ன் ஆ ரியர;் author of {} a lost book ( .ெப.அக.);.

ம வாம்பல்

 
 ம வாம்பல் madivāmbal, ெப.(n.)

    ந் ல்; moon creeper (சா.அக.);.

ம வா யம்

 
 ம வா யம் madivāmiyam, ெப.(n.)

    ந் ற் ெகா ; moon creeper.
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ம வா பம்

 
 ம வா பம் madivāyibam, ெப.(n.)

   மர ரி நாதாக்கள் சடை்ட; a coat from the fibres of the tree worn by yogis to protect themselves from cold (சா.அக.);.

ம வா

 
 ம வா  madivāvi, ெப.(n.)

   ெசம்பரத்ைத; a sհrսb (சா.அக.);.

ம

 
 ம  madivīṭu, ெப.(n.)

   நில க் கைல; vital air passing through left nostril (சா.அக.);.

ம ற்கள்ளி

 
 ம ற்கள்ளி madiṟkaḷḷi, ெப.(n.)

   ேவ க் கள்ளி (சங்.அக.);; a kind of spurge.

     [ம ல் + கள்ளி. ம ல் =  ற் ச் வர,்  ற் ச ் வைரப் ேபான்றைமந்த ேவ .]

ம ற் ற்

ம ற் ற்  madiṟcuṟṟu, ெப.(n.)

   1.  ற்  ம ல் ( வா.);; surrounding wall.

   2.  ற்றாைல ( ரகாரம்); (insc.);

 arcade surrounding a shrine.

     [ம ல் +  ற் .]

ம ற் ட்

 
 ம ற் ட்  madiṟcūṭṭu, ெப.(n.)

   ேகாடை்ட ம ன் தைல டான உ ப் ; coping of the wall of a fort.

     [ம ல் +  ட் .]

ம ன்மரம்

ம ன்மரம் madiṉmaram, ெப.(n.)

    ேகாடை்ட ம ன் கத ங் கைணய மரம்;
     "ம ன்மர க் " (ப ற் ப். 15:3).
     [ம ல் + மரம்.]
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ம

ம  madu, ெப.(n.)

   1. ேதன்; honey, nectar of flowers.

     "ம ன் டங்க ம்" ( லப்.25, 38);.

   2. கள் ( ங்.);; toddy.

     "ம மைறந் ண்ேடார ்ம ழ்ச் ேபால" (ெதால்.ெபா ள். 114, பக். 495);.

   3. இ ப்ைபப்  த ய வற் னின்  வ க் ம் மயக்கம் த ம் எரிநீர ்( ராவகம்); 
(சங்.அக.);; intoxicating drink distilled from mahua flowers, etc.

   4.  ந்தா , மலரத் ் கள் (சங்.அக.);; poller of flowers.

   5. இனிைம (அக.நி.);; sweetness.

   6. நீர ்(சங்.அக.);; water.

   7. அ தம் (சங்.அக.);; nectar.

   8. பால் (சங்.அக.);; milk.

   9. இளேவனில் ( ங்.);; spring.

   10. அேசா  (மைல.);; asoka tree.

   11. அ ம ரம் (மைல.);; liquorice-plant.

   12.  மாலாற் ெகால்லப்பட்ட ஒர ரன்; an asura slain by {}.

     "ம ைகடவ ம் வ  மாண்டார"் ( வ்.இயற்.3, 66);.

ம க்கடல்

 
 ம க்கடல் madukkaḍal, ெப.(n.)

   எ கட  எ கட  ெளான்றான கடக்டல்; sea of spirituous liquor.

     [ம  + கடல்.]

ம க்காமம்

 
 ம க்காமம் madukkāmam, ெப.(n.)

ஈ ள்ளி, onion(சா.அக.);.

ம க்காைர

ம க்காைர madukkārai, ெப.(n.)

   1.   மரவைக (இலத.்);; emetic-nut, s.tr., randia dumetorum.

   2. காைர வைக ( ன்.);; a species of common honey-thorun.

ம க்காளித்ைதல
ம்

 
 ம க்காளித்ைதலம் madukkāḷiddailam, ெப.(n.)

   ஆடாேதாைட ேவர ்எண்ெணய்; oil prepared out of adathoda root (சா.அக.);.

ம க் ரமம்

 
 ம க் ரமம் madukkiramam, ெப.(n.)

   ேதன்  (யாழ்.அக.);; honey.comb.

     [ம  +  ரமம்,. ம  = கள், ேதன்.]

ம க்

 
 ம க்  madukkirudu, ெப.(n.)

   ேதனீ (சங்.அக.);; bee.
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ம க்

 
 ம க்  madukkuḍi, ெப.(n.)

ம க் ைக பாரக்்க; ( .அக.);; see {}.

     [ம க் ைக-→ம க் .]

ம க் ைக

 
 ம க் ைக madugguḍigai, ெப.(n.)

ம க் ைக (சங்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [ம க் ைக-→ம க் ைக.]

ம க்ெகண்ைட

ம க்ெகண்ைட madukkeṇṭai, ெப.(n.)

   1. ெசந்நீலக்கலப்பான ெபான்னிற ள்ள ம் எட்டங் ல நீளம் வளரவ் மான கடல் ன் வைக; gizzard-
shad, golden shot with purple, attaining 8 in. in length.

   2. சாம்பற் பசை்ச நிறங் ெகாண்ட கடல் ன் வைக; gizzard-shad, greyish green.

ம க்ேகாட்டம்

ம க்ேகாட்டம்1 madukāṭṭam, ெப.(n.)

   ேதன் ; honey

 comb.

     [ம  + ேகாட்டம்.]

 ம க்ேகாட்டம்2 madukāṭṭam, ெப.(n.)

ம கண்டம் பாரக்்க; (சங்.அக.);; see {}.

ம கண்டம்

 
 ம கண்டம் madugaṇṭam, ெப.(n.)

    ல்; Indian cuckoo.

     [ம  + கண்டம். ம  = இனிைம. இனிய ர ைடய ல்.]

     [p]

ம கந்தம்

ம கந்தம் madugandam, ெப.(n.)

   1. ம கம், 5 பாரக்்க; see madugam.

   2. ம ழமரம்; pointed leaved ape flower tree.

ம கம்

ம கம் madugam, ெப.(n.)

   1. வண்  ( ங்.);; bee.

   2. அ ம ரம்; liquorice plant.

   3.  த் ப்  (அக.நி.);; sweetness.

   4. தரா ( ங்.);; alloy.

   5. இ ப்ைப; South Indian mahwa.

   6. ம ைர பாரக்்க; see (adj.);

     "ம க ம ர தலா" (ெப ங்.வத்தவ.11, 87);.

   7. எட்  மரம் ( டா.);; strychnine-tree.

   8. அழ  ( ங்.);; beauty.

     [ம -→ம கம்.]

1502

www.valluvarvallalarvattam.com 1502 of 19068.



ம கமா ரம்

 
 ம கமா ரம் madugamāviram, ெப.(n.)

   அ ம ரம்; liquorice plant.

ம கரம்

ம கரம்1 madugaram, ெப.(n.)

   1. ேதனீ; honey bee.

     "ம கர ர ந் தாேராைய" ( வாச.5:16);.

   2. ஆண் வண்  ( டா.);; male bee, drone.

     [ம -→ம கரம்.]

 ம கரம்2 madugaram, ெப.(n.)

   1. கள் ( வா.);; spirituous liquor.

   2. நஞ் ப் வைக (வசச்நா ); (ைதலவ.ைதல.);; nepal aconite

   3. ம கம், 1 பாரக்்க; (ைதலவ.ைதல.);; see madugam,

   1. [ம ->ம கரம்.]

ம கவ

 
 ம கவ  madugavaḍi, ெப.(n.)

   ெவட் ேவர ்(சங்.அக.);;  kuskus.

ம கா தம்

 
 ம கா தம் madukādidam, ெப.(n.)

    ன்ைன; a tree (சா.அக.);.

ம காயனம்

 
 ம காயனம் madukāyaṉam, ெப.(n.)

ம  கண்டம் பாரக்்க; (சா.அக.);; see {}.

ம காரி

 
 ம காரி madukāri, ெப.(n.)

ேதனீ (சங்.அக.);:

 honey bee.

ம காைர

 
 ம காைர madukārai, ெப.(n.)

ம க்காைர பாரக்்க; see {}. [

ம க்காைர->ம காைர.]

ம யெகந்தம்

 
 ம யெகந்தம் madugiyagendam, ெப.(n.)

   ெவள் ள்ளி; gariic (சா.அக.);.
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ம

 
 ம  madugirudu, ெப.(n.)

ம க்  பாரக்்க; (யாழ்.அக.);; see madu-k-kirudu.

ம க் ைக

 
 ம க் ைக madugugguḍigai, ெப.(n.)

எ சை்ச (இ.வ.);; sour lime.

     [ம  +  க் ைக. ம  = சா .]

ம ேகசடம்

 
 ம ேகசடம் maduācaḍam, ெப.(n.)

ம காரி பாரக்்க; (சங்.அக.);; see {}.

ம ைக

ம ைக madugai, ெப.(n.)

   1. வ ைம; strength.

     "அ நர ்ெகால்ேலா வைன ம ைகயர ்ெகால்" ( ந்.290);.

   2. அ ; knowledge.

     "வா யர ்ம ைக வாட் ம்"

நிலவளம்,  ரியம், ெப ைம. ம -> ம ைம (ேவ.க.4:68);.]

ம ங் -தல்

ம ங் -தல் maduṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   இனிைமயாதல்; to be sweet.

     "ம ங் ய வாரக்னி" ( மந்.2914);.

     [ம = இனிைம, ம -→ ம ங் -தல்.]

ம சச்ாரம்

ம சச்ாரம் maduccāram, ெப.(n.)

   1. நவசச்ாரம்; chloride of ammonia a metallic cement.

   2. ஆ ள் ேவதப்ப  ெசய் ம் ப் , வ சா  த யன; Aristam and Asavam prepared an ayurveda 
(சா.அக.);.

ம ச் ட்டம்

 
 ம ச் ட்டம் maducciṭṭam, ெப.(n.)

   ெம  (சங்.அக.);; wax.

ம ச் ரம்

 
 ம ச் ரம் maducciram, ெப.(n.)

    ந் ல் ெகா  (சங்.அக.);;  gulancha.

ம சகன்

 
 ம சகன் madusagaṉ, ெப.(n.)

     (வசந்தனின் நண்பன்); மன்மதன் (யாழ்.அக.);; {},

 as the companion of the spring.

     [ம  + சகன்.]
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ம சகாயன்

 
 ம சகாயன் madusakāyaṉ, ெப.(n.)

ம  சகன் பாரக்்க; (யாழ்.அக.);; see {}.

     [ம கன்-→ம சகாயன்.]

ம சஞ்சம்

 
 ம சஞ்சம் madusañsam, ெப.(n.)

    ந் ரி (சங்.அக.);;  cashew-nut.

ம சஞ்ைச

 
 ம சஞ்ைச madusañsai, ெப.(n.)

   ெகா  ந் ரி; grapes (சா.அக.);.

ம சத் மம்

 
 ம சத் மம் madusaddurumam, ெப.(n.)

   இ ப்ைப மரம்; a tree with sweet fragrant flowers (சா.அக.);.

     [ம  + சத் மம். ம  = கள், ேதன். இ ப்ைபப்  த யவற் னின்  காய்ச்  றக் ம் ெவ நீர.்]

ம சம்

 
 ம சம் madusam, ெப.(n.)

    ங் யம்; a kind of incense, resinous gum (சா.அக.);.

ம சரக்்கைர

 
 ம சரக்்கைர madusarkkarai, ெப.(n.)

   ேதனி ந்  எ க் ம் ச க்கைர; sugar obtained from honey.

     [ம  + ச க்கைர. ச க்கைர-→ சரக்்கைர.]

ம சரவா

 
 ம சரவா madusaravā, ெப.(n.)

   ெப ங் ம்ைப (சங்.அக.);; bow string, hemp.

ம சார

 
 ம சார  maducāradi, ெப.(n.)

மன்மதன் (யாழ்.அக.);; {}.

     [ம  + சார . ம  = மயக்கம்.]

ம சாவா

 
 ம சாவா maducāvā, ெப.(n.)

ெப ங் ம்ைப; an hebacious plant (சா.அக.);.

ம வரம்

 
 ம வரம் madusuvaram, ெப.(n.)

ம  கண்டம் பாரக்்க; (யாழ்.அக.);; see {}.
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ம த்தண்

ம த்தண்  maduddaṇṭu, ெப.(n.)

   கள்ளைடக் ம் ங் ற் ழாய்; bamboo tube for holding liquor.

     "தழங்  ெவம்ம த்தண் ம்" ( வக.863);.

     [ம  + தண் .]

ம த் ணம்

 
 ம த் ணம் maduddiruṇam, ெப.(n.)

   க ம்  (மைல.);; sugarcane.

     [ம  +  ணம், ம  = சா .]

ம த் மம்

 
 ம த் மம் maduddurumam, ெப.(n.)

   இ ப்ைப மரம்; a tree with fragrant flowers (சா.அக.);.

ம வ. ம த் .

     [ம  +  மம்.]

ம வன்

 
 ம வன் madudivaṉ, ெப.(n.)

காமன் (யாழ்.அக.);; {},

 the god of love.

ம தம்

ம தம்1 madudūdam, ெப.(n.)

   1. ேதன்

 honey.

   2. கள்; toddy (சா.அக.);.

     [ம  +  தம்.]

 ம தம்2 madudūdam, ெப.(n.)

   மாமரம் (மைல.);; mango tree.

ம கம்

 
 ம கம் madudūdigam, ெப.(n.)

   பனங்கள்; palmyra toddy (சா.அக.);.

ம

 
 ம  madudūli, ெப.(n.)

   ேதன்பா  (சங்.அக.);; molasses.

     [ம  +  .]

ம நா ேகரம்

 
 ம நா ேகரம் madunāliāram, ெப.(n.)

   ெதங்  வைக (சங்.அக.);; a kind o! coconut tree.

     [ம  + நா ேகரம்.]
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ம நீர்

 
 ம நீர ்madunīr, ெப.(n.)

   வ த்த கள் (இக்.வ.); ; purified spirits.

     [ம  + நீர.்]

ம ேந

 
 ம ேந  madunēdiru, ெப.(n.)

   ேதனீ (சங்.அக.);; bee.

ம ேநாேலகம்

 
 ம ேநாேலகம் madunōlēkam, ெப.(n.)

ம ேந  பாரக்்க; (சங்.அக.);; see {}.

ம ப்பரணி

 
 ம ப்பரணி madupparaṇi, ெப.(n.)

   ெகாம்மட்  மா ைள; a kind of citron (சா.அக.);.

ம ப்ப

ம ப்ப  maduppali, ெப.(n.)

   ம வா ய ப ; oblation of wine.

     "இன்ம ப்ப ம் ம்" ( வக.471);.

ம ப் ராசனம்

 
 ம ப் ராசனம் maduppirācaṉam, ெப.(n.)

    றந்த ழந்ைதக் த் ேத ட் வ தா ய சடங்  வைக (இ.வ.);; the auspicious ceremony of the first feeding 
of a new born infant with a little honey.

     [ம  + Skt ரசானம்.]

ம ப் ரியன்

ம ப் ரியன் maduppiriyaṉ, ெப.(n.)

   1. கள் க் ல் ப்ப ள்ளவன் (இ.வ.);; one addicted to drink.

   2. பலராமன்; god {}.

     [ம  + Skt. ரியன். ம  = கள்.]

ம ப்

 
 ம ப்  maduppu, ெப.(n.)

   ேதன்; honey (சா.அக.);.

     [ம -→ம ப் .]

ம ப்ெபாங் தல்

 
 ம ப்ெபாங் தல் maduppoṅgudal, ெப.(n.)

   நன்னி த்தமாகக் (நற் யாக); க தப்ப ம் கட் டம் ெபாங் ைக (இ.வ.);; effervescence of toddy in {}, 
considered auspicious.

     [ம  + ெபாங் தல்.]

ம பக்

 
 ம பக்  madubakku, ெப.(n.)

   ேகாைவக் ெகா ;а сreeper (சா.அக.);.
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ம ப

ம ப  madubadi, ெப.(n.)

   1. காளி ( டா.);; {}.

   2. மைலமகள் (நாம ப.20);; {}.

ம பம்

ம பம்1 madubam, ெப.(n.)

   வண் ; bee, as sucking honey.

     "ம ப கந் ேதெனா " (கம்பரா. ட் .310);.

 ம பம்2 madubam, ெப. ெப.(n.)

ம வம்1 பாரக்்க; (யாழ்.அக.);; see maduvam.

ம பர்க்கம்

ம பரக்்கம் madubarkkam, ெப.(n.)

ம  ப க்கம் பாரக்்க; see madu-parukkam.

     " ளிர ்ம ப க்க ட் " ( ைள. உக் ர. ேவல்வைள.47);.

     [ம  + ப க்கம்-→ பரக்்கம்.]

ம ப க்கம்

ம ப க்கம் madubarukkam, ெப.(n.)

   ெதய்வத் ற்ேக ம்,  ந் னரக்்ேக ம், மணவாளப் ள்ைளக்ேக ம் ேதன், பால், பழம் 
த யவற்ைறச ்ேசரத்்  அளிக் ம் ட் ண  ( வக.2463, உைர);; offering of honey and milk; mixed with 

fruits, as to a bridegroom on his arrival at the house of his father-in-law or to a guest or to a deity.

     [ம  + ப -→ ப கம்-→ ப க்கம்.]

ம ப ணிைக

ம ப ணிைக madubaruṇigai, ெப.(n.)

   1. அ ரி (மைல.);; Indian indigo.

   2.  ந் ல் (ைதலவ.ைதல.);; gulancha.

ம பலம்

 
 ம பலம் madubalam, ெப.(n.)

   ெதன்ைன வைக ( .அ.);; a species of coconut.

ம ப

ம ப  madubali, ெப.(n.)

   1. ம ப்ப  பாரக்்க; see madu-p-pali.

   2. ெகாற்றைவ (யாழ்.அக.);; {}.

ம ப தம்

 
 ம ப தம் madubalidam, ெப.(n.)

   நீரச் ்ேசாற் த் தண்ணீர;் water in which cooked rice is soaked (சா.அக.);.

ம பவம்

 
 ம பவம் madubavam, ெப.(n.)

   ேதன் கற்கண் ; sugarcandy formed in honey (சா.அக.);.

ம பன்னி
ம பன்னி madubaṉṉi, ெப.(n.)

ம  ப ணிைக, 2 பாரக்்க; (சங்.அக.);; see {}.
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ம பாகம்

ம பாகம்1 madupākam, ெப.(n.)

   1. ேதன் பாகம், ேதன் ேமல் வ ற பாகம்; the scum on the surface of honey.

   2.  ங்க மரம்; a tree.

     [ம  + பாகம். பாகம் = பக் வம்.]

 ம பாகம்2 madupākam, ெப.(n.)

   ேதன் ேபாலத் ெதளி ம் இனிைம ைடய ெசய் ள் நைட; simple and hoeny-like sweet style in poetic 
composition.

     [ம  + பாகம்.]

ம பா

 
 ம பா  madupāyi, ெப.(n.)

   வண்  (சங்.அக.);; bee.

     [ம  + பா .]

ம பானம்

ம பானம்1 madupāṉam, ெப.(n.)

   ெதன்னங் கள்; coconut toddy (சா.அக.);.

     [ம  + பானம்.]

 ம பானம்2 madupāṉam, ெப.(n.)

   1. கள் க்ைக; drinking intoxication liquor.

     " க ம பானா க ெளன்ைக" (ேவதா.  .116);.

   2. கள் ( ன்.);; intoxicating liquor.

     "கள்ேள னேல ல ம் ன் ம் ஒள்ெளாளி ெசய்தா ெவாளி ள ண் கடெ்கண்ைட" (பரிபா. 
16:39-40);.

     [ம  + பானம்.]

ம பானி

ம பானி madupāṉi, ெப.(n.)

   கட் யன்; drunkard.

     "ம பானிக் ப் பரிகாரம்" ( வத . பரிகார.55, உைர);.

     [ம  + பானி.]

ம ந் கலகம்

 
 ம ந் கலகம் madubindugalagam, ெப.(n.)

   ஒ  கைட ன் தைர ல் ந்த ேதன் ளியால் ைளந்த கலகம் ேபாலச ்  நிகழ்ச் ந்  
ைள ம் ெப ஞ் சண்ைட (ஈ .);; big quarrel arising from an insignificant matter, such as a drop of honey on the floor 

of a shop.

     [ம ந்  + கலகம்.]

ம சம்

 
 ம சம் madupīcam, ெப.(n.)

   மா ைள (சங்.அக.);; pomegranate.

ம ரி
ம ரி maduburi, ெப.(n.)

ம ைர1, 2 பாரக்்க; (யாழ்.அக.);; see Madurai.
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ம மஞ்சம்

 
 ம மஞ்சம் madumañjam, ெப.(n.)

    ந் ரி (சங்.அக.);; cashew nut.

ம மடந்ைத

 
 ம மடந்ைத madumaḍandai, ெப.(n.)

   அத் னிசா ப் ெபண்; one of the four classes of women divided according to thier lust (சா.அக.);.

ம மத்ைத

 
 ம மத்ைத madumaddai, ெப.(n.)

   க  மத்ைத (யாழ்.அக.);; purple stramony.

     [ம  + மத்ைத.]

ம மதனன்

 
 ம மதனன் madumadaṉaṉ, ெப.(n.)

மால் (யாழ்.அக.);; {}.

ம மயக்கம்

 
 ம மயக்கம் madumayakkam, ெப.(n.)

    ெவ ; intoxication.

     [ம  + மயக்கம்.]

ம மரம்

 
 ம மரம் madumaram, ெப.(n.)

ெநய்மரம் பாரக்்க; see ney-maram.

     [ம  + மரம்.]

ம மராடம்

 
 ம மராடம் madumarāṭam, ெப.(n.)

   ெகாக் ; stork.

     [p]

ம ம ந்

 
 ம ம ந்  madumarundu, ெப.(n.)

   மயக்கந்த ம் ம ந் கள்; names of medicines containing intoxicants (சா.அக.);.

ம மல்

ம மல்  madumalli, ெப.(n.)

   1. இரடை்ட மல் ைக; a kind of jasmine with two whirl of petals.

   2. அ க்  மல் ைக; jasmine with multi ring (whore); of petals.

     [ம  + மல் .]

ம மல் ைக

 
 ம மல் ைக madumalligai, ெப.(n.)

   அ க்  மல் ைக (மைல.);; double flowered jasmine.

     [ம  + மல் ைக.]
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ம மலாகம்

 
 ம மலாகம் madumalākam, ெப.(n.)

   பனங் கற்கண் ; palmyra sugarcandy (சா.அக.);.

ம மா

 
 ம மா madumā, ெப.(n.)

   மாமரம் (ைதலவ.ைதல.);; mango tree.

     [ம  + மா.]

ம மா

 
 ம மா  madumādu, ெப.(n.)

ம மடந்ைத பாரக்்க; see {}.

     [ம  + மடந்ைத.]

ம மா சம்

 
 ம மா சம் madumāmisam, ெப.(n.)

   கள் ம் இைறச் ம் ( ன்.);; liquor and flesh, as offered together.

     [ம  + Skt.மா சம்.]

ம த் ரம்

 
 ம த் ரம் madumūddiram, ெப.(n.)

ம  ேமக த் ரம் (m.t.); பாரக்்க; see {}.

     [ம  +  த் ரம்.]

ம லம்

ம லம்1 madumūlam, ெப.(n.)

   ச க்கைர வள்ளிக் ழங் ; sweet potato.

     [ம  +  லம்.]

 ம லம்2 madumūlam, ெப.(n.)

    ழங்  வைக (யாழ்.அக.);; a kind of root.

     [ம  +  லம்.]

ம ேமகம்
ம ேமகம் madumēkam, ெப.(n.)

ம ேமக த் ரம் (இராசைவத்.150); பாரக்்க; see {}.

ம ேமா

 
 ம ேமா  madumōki, ெப.(n.)

   வண் ; bee.

     [ம  + Skt.ேமா .]

ம ர்ச்

 
 ம ரச்்  madurcci, ெப.(n.)

   ெபான்னி ைள அல்ல  மஞ்சள் நி ைள; gold coloured bismuth (சா.அக.);.

     " த் ப் ச ் ைவ ம் சாரச் ைவ ம் கலந்த ".
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ம ரக்கசப்

 
 ம ரக்கசப்  madurakkasappi, ெப.(n.)

   ேவம் ; neem tree (சா.அக.);.

ம ரக்கபம்

 
 ம ரக்கபம் madurakkabam, ெப.(n.)

   ஒ வைக ேநாய்; a kind of disease (சா.அக.);.

ம ரகம்

ம ரகம் maduragam, ெப.(n.)

   1. இ ப்ைப மரம்; a sweet fragrant flowering tree.

   2. எட்  மரம்; a tree.

   3. அ ம ரம்; liquorice.

   4.  ன் மணி; jeweller's bead (சா.அக.);.

ம ரசச்ம்பா

 
 ம ரசச்ம்பா maduraccambā, ெப.(n.)

   சம்பா ெநல்வைக (C.G.);; a species of sweet paddy.

ம ரசம்

 
 ம ரசம் madurasam, ெப.(n.)

ம சச்ாறம் பாரக்்க; see {}.

     [ம  + Skt.ரசம்.]

ம ைர

ம ைர1 madurai, ெப.(n.)

   1. பாண் யர ்தைலநகரம்; Madurai the capital of the {} kingdom.

     "மாட ம ைர ந் த வன்" ( றநா.32);.

   2. சத்த ரிக ள் ஒன்றான ம் கண்ணன் றந்த மான வடம ைர; Muttra in Agra, sacred as the birth place 
of {}, one of catta-puri, (q.v.);.

     "மன்  ம ைர ெதாடக்கமாக" ( வ்.நாய்ச.்12, 10);.

 ம ைர2 madurai, ெப.(n.)

   கள் ( டா.);; spirituous liquor.

 ம ைர3 madurai, ெப.(n.)

   இனிைமயான ; that which is sweet to thetaste.

ம ைரக்கணக்கா
யனார்

ம ைரக்கணக்காயனார ்maduraikkaṇakkāyaṉār, ெப.(n.)

   நக் ரனார ்தந்ைதயான லவர ்(இைற.1, பக்.8);; a poet father of {}.

     [ம ைர + கணக்காயனார.்]

ம ைரக்கழகம்

 
 ம ைரக்கழகம் maduraikkaḻkam, ெப.(n.)

   ம ைர ல் இ ந்த ன்றாம் த ழ்க் கழகம்; the third Tamil-k-{} of Madurai.
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ம ைரக்காஞ்

 
 ம ைரக்காஞ்  maduraikkāñji, ெப.(n.)

   பத் ப் பாட் ள் தைலயாலங்கானத் ச ்ெச ெவன்ற பாண் யன் ெந ஞ்ெச யைன 
மாங் ம தனார ்பா ய பாட் ; a poem in {} on the {} king {} of {} fame, by {}.

ம ைரக் லவா
ணிகன்சாத்தன்

ம ைரக் லவாணிகன்சாத்தன் maduraigālavāṇigaṉcāddaṉ, ெப.(n.)

   மணிேமகைலயா ரியர;் a merchant and poet of Madurai, author of {}.

     "ம ைரக் ல வாணிகன் சாத்தன் ேகட்டனன்" ( லப்.ப , 89);.

     [ம ைர +  லவாணிகன்சாத்தன்.]

ம ைரசச்ங்கம்

 
 ம ைரசச்ங்கம் maduraiccaṅgam, ெப.(n.)

ம ைரக்கழகம் பாரக்்க; see {}.

ம ைரத்ெதாைக

ம ைரதெ்தாைக maduraiddogai, ெப.(n.)

ம ைரசச்ங்கம் பாரக்்க; see {}.

     "ம ைரத ்ெதாைக யாக் னா ம்" (ேதவா. 1179, 11);.

     [ம ைர + ெதாைக.]

ம ைரமாெதய்வம்

ம ைரமாெதய்வம் maduraimādeyvam, ெப.(n.)

ம ராப  பாரக்்க; see {} (adj.);

     "ம ைரமா ெதய்வம் வந்  ேதான் " ( லப்.ப .43);.

     [ம ைர + மாெதய்வம்.]

ம ைரமாேத

 
 ம ைரமாேத  maduraimādēvi,  n.)

னாட் யம்ைம (யாழ்.அக.);; {},

 as the Goddess of Madurai.

     [ம ைர + மாேத .]

ம ைர ப் ரி
ழான்

ம ைர ப் ரி ழான் maduraiyuppūriguḍigiḻāṉ, ெப.(n.)

   உ த் ரசன்மனின் தந்ைத (இைற.1, பக்.4);; father of {}.

     [ம ைர + உப் ரி ழான்.]

ம ைர ரன்

 
 ம ைர ரன் maduraivīraṉ, ெப.(n.)

   ஒ  ற் ரத்் ெதய்வம் (இ.வ.);; a village deity.

     [ம ைர +  ரன்.]

மந்தக

மந்தக  mandagadi,    1.  ணங் ய நைட; slow pace.

   2. மந்தக் ணம் பாரக்்க; see {}.

     [மந்தம் + க . க  = ெசல  (பயணம்);.]
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மந்தகாசம்

மந்தகாசம்1 mandakācam, ெப.(n.)

   1. மந்தாரகாசம் பாரக்்க; (M.L.); see {}.

   2. ேநாய் வைக; a species of consumption ( ன்.);.

     [மந்தம் + காசம்.]

 மந்தகாசம்2 mandakācam, ெப.(n.)

    ன் ரிப் ; gentle laugh, smile (ெகா.வ);.

 மந்தகாசம் mandakācam, ெப.(n.)

   ெசம்மந் க் ரங் ; a kind of red faced monkey (சா.அக.);.

மந்த ணம்

 
 மந்த ணம் mandaguṇam, ெப.(n.)

மந்தக் ணம் பாரக்்க; see {}.

     [மந்தக் ணம்-→மந்த ணம்.]

மந்த ற்காரம்

மந்த ற்காரம் mandacīṟkāram, ெப.(n.)

   கல க் காலத் ல் மகளிர ்வா னின்ெற ம் உரிஞ்சற் ற்ேறாைச; the gentle hiss made by women in 
sexual enjoyment.

     "மந்த ற்காரம் வஞ் யர ்ெசய் " (ெகாக்ேகா. 2:12);.

     [மந்தம் +  ற்காரம்.]

மந்தெசபம்

மந்தெசபம் mandasebam, ெப.(n.)

   வாய்க் ள் ஒ ம் ெசபம் ( வத . வஞானேயா.81);; prayer uttered inaudibly.

     [மந்தம் + ெசபம்.]

மந்தச்

 
 மந்தச்  mandaccūṭu, ெப.(n.)

   இயல் ம் ந்த ; slight heat than поrmаl.

     [மந்தம் +  .]

மந்தசம்

 
 மந்தசம் mandasam, ெப.(n.)

   ெவண்ெணய்; butter (சா.அக.);.

மந்தசானம்

மந்தசானம்1 mandacāṉam, ெப.(n.)

    க்கம்; sleep (சா.அக.);.

 மந்தசானம்2 mandacāṉam, ெப.(n.)

     (சங்.அக.);; fire.

மந்தரம்

மந்தரம் mandaram, ெப.(n.)

   1. ேசாம்பல்; dullness.

   2. ெவண்ெணய்; butter (சா.அக.);.
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மந்தநா

 
 மந்தநா  mandanāṭi, ெப.(n.)

   ெம வாய் ஒ ம் நா  நைட; slow pulse.

     [மந்தம் + நா .]

மந்தப்ப -தல்

மந்தப்ப -தல் mandappaḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   ெசரியா த்தல்; causing indigestion.

     [மந்தம் + ப -.]

மந்தைடப்பன்

 
 மந்தைடப்பன் mandaḍaippaṉ, ெப.(n.)

   கால்நைடக்  வ ம் ேநாய்க ள் ஒன்  (மாட் ைவ. ந்.);; a cattle disease.

     [மந் -→மந்ைத = கால்நைடக் ட்டம், கால்நைட. மந்  + அைடப்பன்.]

மந்தணம்

மந்தணம் mandaṇam, ெப.(n.)

   1. மந் ரம்1 பாரக்்க; see mandiram.

     "மந்தண ற் இ" (கம்பரா.  டண.36);.

   2. க க்கம்; secret.

     "மந்தண ந் ரி மாம தன் ேவள் " (ேதவா.324:7);.

மந்தப்பார்ைவ

மந்தப்பாரை்வ mandappārvai, ெப.(n.)

   1.  ைறந்த பாரை்வ; short sightness.

   2. கம்மலான பாரை்வ; dullness of vision.

     [மந்தம் + பாரை்வ.]

மந்தம்

மந்தம்1 mandam, ெப.(n.)

   1.  ணக்கம்; slowness, tardiness.

     "மந்தத்ேத ம்....... ேதேர" (இர .க மண.14);.

   2. அ  ம க்கம்; dullness, stupidity, ignorance.

     "மந்தமற ேவா க்க" ( ைறகண்..5);.

   3. ேசாம்பல் ( டா.);; indolence, laziness.

   4.  ன்ைம; meanness, worthlessness, smallness.

   5. ெமன்ைமத ்தன்ைம; softness, freshness.

     "மந்த மலர"் (ேதவா.1009:6);.

   6. பாடற் பயன் எட்ட ள் ஒன்றான சமனிைக; medium note, one of eight {} ( லப்.3:16, உைர);.

   7. ப த்த ைச; lowness of tone.

     "எண் ப த்தல் மந்தம்" ( வக.735, உைர);.

   8. ெதன்றல்; gentle wind, southern wind.

     "மந்தம் வந் ல ர ்மழபா ேய" (ேதவா.316, 3);.

   9. மந்தசச்ா பாரக்்க; see {}.

   10.  ைர நைட வைக; a pace of horse ( க் ரநீ .72);.

   12. தனக்  மட் ம் ேகட் ம்ப  மந் ரஞ் ெசால் தல்; reciting a mantram in a tone audible to the reciter alone 
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மந்தம

 
 மந்தம  mandamadi,     ைறவான அ , அ க் ைற; dull sense.

     [மந்தம் + ம .]

மந்தமந்தம்

மந்தமந்தம் mandamandam,  .எ.(adv.)

   ெமல்ல ெமல்ல; gently, slowly.

     "மந்த மந்த நடந்த  வாைடேய" (கம்பரா.  ைளகண் . 14);.

     [மந்தம் + மந்தம்.]

மந்தமந் ரம்

மந்தமந் ரம் mandamandiram, ெப.(n.)

   தனக்  மட் ம் ேகட் ம்ப  ப க் ம் மந் ரம் (தணிைகப் .அகத்.179);; mandram recited in a tone audible 
to the reciter alone.

     [மந்தம் + மந் ரம்.]

மந்தமா

 
 மந்தமா mandamā, ெப.(n.)

   யாைன ( டா.);; elephant, as slow in gait.

     [மந்தம் + மா. ெம வாய் நடக் ம் லங்காத ன் யாைன மந்தமா எனப்பட்ட .]

மந்தமா தம்

மந்தமா தம் mandamārudam, ெப.(n.)

   ெதன்றல்; the southern breeze, as gentle.

     "மந்தமா த ரவ்ேதார ் ரி" (கம்பரா. பைடக்காட் .14);.

     [மந்தம் + Skt.மா தம்.]

மந்தரவரசன்

 
 மந்தரவரசன் mandaravarasaṉ, ெப.(n.)

   ெப ங்கைதக் கா யத் ல் வ ம் மாந்தன்; a character found in the epic {} ( .ெப.அக.);.

மந்தைர

மந்தைர mandarai, ெப.(n.)

   ைகேக ன் தா யான னி; a maid servent of {}.

     "மந்தைர ன்ன ம் வைகந்  வாள்" (கம்பரா.மந்தைர ழ்.60);. ம வ.  னி.

மந்தல்

மந்தல் mandal, ெப.(n.)

மந்தம் பாரக்்க; see mandam.

     "மந்தலாய மல் ைக ம் ன்ைன வளர் ர ன் பந்தல்" (ேதவா.46, 7);

மந்தவ

மந்தவ  mandavaṟivu, ெப.(n.)

   ம ங்கலான அ ; dull intellect.

     "மந்தவ  வா ன்பம் வாயா ந் தைலந்தால்" (தா .பராபர.199);.

     [மந்தம் + அ .]

மந்தவாைட

மந்தவாைட mandavāṭai, ெப.(n.)

   இளவாைடக் காற் ; gentle northern breeze.

     "மந்த வாைட  மைலயத் ெதன்ற ம்" (ெத.க.ெதா.5:180);.

     [மந்தம் + வாைட. ெதற் ந்  வ  ெதன்றல். வடக் ந்  வ  வாைட.]
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மந்தவாரம்

 
 மந்தவாரம் mandavāram, ெப.(n.)

   காரிக் ழைம; Saturday, as Saturn's day.

     [மந்தம் + வாரம்.]

மந்த ைச

மந்த ைச mandavisai, ெப.(n.)

     (இைச.); மந் ரம்2, 1 பாரக்்க; see mandaram.

     [மந்தம் + இைச.]

மந்தவாந்

 
 மந்தவாந்  mandavāndi,    ெசரியாைம யா ண்டா ம் வாந் ; vomiting caused by indigestion.

     [மந்தம் + வாந் .]

மந்த ேரா

 
 மந்த ேரா  mandavirōti, ெப.(n.)

    க்  (பரி.அக.);; dried ginger.

 Skt. ேரா  > த. பைகவன்.

மந்தெவ ப்

 
 மந்தெவ ப்  mandaveduppu, ெப.(n.)

   கால்நைடகளின் ேநாய் வைக (மாட் ைவ.  ந்.);; a kind of cattle-disease.

     [மந்தம் + ெவ ப் .]

மந்தைவரி

 
 மந்தைவரி mandavairi, ெப.(n.)

மந்த ேரா  பாரக்்க; see {}.

     [மந்தம் + ைவரி.]

மந்தேவாைச

 மந்தேவாைச mandavōcai, ெப.(n.)

   ேகாடை்ட ம ன் கத ங் கைணய மரம்;āḍḍaimadiliṉkadaviliḍuṅgaṇaiyamaram,

     [மந்தம் + ஓைச.]

மந்தளிச் றா

 
 மந்தளிச் றா mandaḷiccuṟā, ெப.(n.)

   கடல் ன் வைக; shark, dull brown. carcharias sorrah.

மந்தன்

மந்தன் mandaṉ, ெப.(n.)

   1. அ  ம ங் யவன் ( ங்.);; dull person.

   2.  ணக்கமாய் ேவைல ெசய் ம் பணியாளன் ( க் ரநீ .108);; servant who is slow in work.

   3.  ற் வன் (யாழ்.அக.);; yaman, God of death.

   4. காரி(சனி); (இலக். .883);; the planet saturn, as slow.

     [மந்தம்= அ க் ைற, மந்தம்-→ மந்தன்.]
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மந்தன்கள்ளி

 
 மந்தன்கள்ளி mandaṉkaḷḷi, ெப.(n.)

   கள்ளி வைக; cement plant, winged square plant.

     [மந்தன் + கள்ளி.]

மந்தனகாந்தம்

 
 மந்தனகாந்தம் mandaṉakāndam, ெப.(n.)

   ஊ க்காந்தம்; a magnet of load stone attracting needle (சா.அக.);.

மந்தனம்

மந்தனம்1 mandaṉam, ெப.(n.)

   கைடதல்; churning (சா.அக.);.

 மந்தனம்2 mandaṉam, ெப.(n.)

   யாைன ன் கபடாம் ( ன்.);; cloth thrown over the fore head of an elephant.

 மந்தனம்3 mandaṉam, ெப.(n.)

மந்தணம் பாரக்்க; (யாழ்.அக.);; see {}.

மந்தனி
மந்தனி mandaṉi, ெப.(n.)

மந் னி1 பாரக்்க; ( ன்.);; see {}.

மந்தா ள்

 
 மந்தா ள் mandāyuḷ, ெப.(n.)

    ைறவான வாணாள்; short life (சா.அக.);.

மந்தாரக்கணம்

 
 மந்தாரக்கணம் mandārakkaṇam, ெப.(n.)

    ழந்ைதக க்  மைழக் காலத்  ண்டா ம் கண்ேணாய்; an eye-diseases in rainy season for children 
(சா.அக.);.

மந்தாரகம்

மந்தாரகம் mandāragam, ெப.(n.)

   1. ெவள்ெள க் ; white madar.

   2. மந்தாைர; a tree (சா.அக.);.

மந்தாரெகங்ைக
ேயான்

 
 மந்தாரெகங்ைகேயான் mandārageṅgaiyōṉ, ெப.(n.)

    ரி ; copper sulphate (சா.அக.);.

மந்தாரப் ண்

 
 மந்தாரப் ண் mandārappuṇ, ெப.(n.)

   ஆறாப் ண் (சங்.அக.);; festering sore.

மந்தாரப்

 
 மந்தாரப்  mandārappū, ெப.(n.)

மந்தாைர பாரக்்க; see {} (சா.அக.);.
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மந்தார தம்

 
 மந்தார தம் mandārapītam, ெப.(n.)

    த்தைள மைல; mountain containing brass ore (சா.அக.);.

மந்தாரம்

மந்தாரம்1 mandāram, ெப.(n.)

   கார் ல் ட்டமான நிைல; cloudiness, murkiness,

     "மைழ ம் மந்தார ம் வந்தன" (தஞ்ைசவா. 99);. "வானம் மப் ம் மந்தார மாய் இ க் ற " (உ.வ.);. 
ெத. மந்தார .

     [மந்தம்-→மந்தாரம்.]

 மந்தாரம்2 mandāram, ெப.(n.)

   1. ஐந்  மரங்க ள் ஒன் ; a tree of heaven. one of fire trees (q.v.);.

     "மந்தாரத் ற் றாரம்ப ன்  மந்தம் ரல் வண் ....... சைட வானத் தடலைரேச" ( வாச.6, 36);.

   2.  ண் ங்ைக; Indian coral-tree (பதாரத்்த.617);.

   3. ெசம்பரத்ைத; shoe flower.

     "மந்தாரமைல மலரே்வய்ந் ...... வண்  ரன்  பாட" ( வக.1959);.

     [மந்தாைர-→மந்தாரம்.]

மந்தாரமணி ச
ப்பம்

 
 மந்தாரமணி ச ப்பம் mandāramaṇimuḍisaruppam, ெப.(n.)

   நாக மைல; mountain containing zinc ore (சா.அக.);.

மந்தாரி-த்தல்

மந்தாரி-த்தல் mandārittal,    11 ெச. . .(v.i.)

   ேமக ட்டமா த்தல் ( ன்.);; to be over cast, cloudy.

     [மந்தாரம்-→மந்தாரி-.]

மந்தாரிகம்

 
 மந்தாரிகம் mandārigam, ெப.(n.)

    ள் ங்ைக; a tree (சா.அக.);.

மந்தாைர

மந்தாைர1 mandārai, ெப.(n.)

   1.  ஞ்ெச ; a flowering plant.

   2. மரவைக; a kind of tree (சா.அக.);. வைககள்:

   1. ெகாக் ற  (அல்); ெவள்ைள மந்தாைர;   2. மஞ்சள் மந்தாைர;   3. காட்  மந்தாைர;   4.  வப்  
மந்தாைர; 5.ெசம்மந்தாைர;   6.  ளி ற  மந்தாைர;   7. ெப மந்தாைர அல்ல  இைல மந்தாைர;   8. 
படர ்மந்தாைர;   9. ெகா  மந்தாைர;   10. அந்  மந்தாைர;   11. மைல மந்தாைர;   12. கள்ளி

மந்தாைர. 
மந்தாைர

மந்தாைர. மந்தாைர2 mandāraimandārai, ெப.(n.)

   1. மரவைக; purple mountain ebony, m.tr., Bauhinia purpurea.

   2. மர வைக; variegated mountian ebony, m.t.r. Bakkinia variegata purpurascens.

மந்தானம்

 
 மந்தானம் mandāṉam, ெப.(n.)

   மத்  ( ன்.);; churning stick.
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மந்தானிலம்

மந்தானிலம் mandāṉilam, ெப.(n.)

   ெதன்றல்; southern breeze, as gentle.

     "மந்தானிலம் வந்தைச பந்தரின்" (ெபரிய . ரத்் .6);.

மந்

மந் 1 mandi, ெப.(n.)

   1. ெபண் ரங்  (ெதால்.ெபா ள்.622, உைர);; female monkey.

   2.  ரங்  ( ங்.);; monkey in general

     "மக யங்  மந்  வைரவைர பாய" (பரிபா.15:38);.

   3. வண்  ( ங்.);; bee.

 மந் 2 mandittal,    11 ெச. . .(v.i.)

   1.  ணங் தல்; to be slow, to delay.

     " மந்  யாத ம்" ( வாைனக். ேகாச.்1);

   2. ெசரியாைம; to be undigested, as food.

   3. மந்தமாதல் (உ.வ.);; to become dull.

 மந் 3 mandi, ெப.(n.)

   ஆ ன்னாப் பாைள (யாழ்.அக.);; worm-killer.

 மந் 4 mandi, ெப.(n.)

   க ரவன்; sun.

     "எ ந் ண்ட ம்....... மந் ம் வாணி ம்..... இழப்ப" (ஞானா.33, 6); ( .42, ேவ ைர);.

மந் க்கால்

 
 மந் க்கால் mandikkāl, ெப.(n.)

   மாட்  ற்றவைக (ெபரியமா.);; a defect in cattle.

     [மந்  + கால்.]

மந் ட்

மந் ட்  mandiṭṭi, ெப.(n.)

மஞ் ட் 1 பாரக்்க; see {}.

     [மஞ் ட் -→மந் ட் .]

மந் த்தவ

 
 மந் த்தவ  mandittavayiṟu, ெப.(n.)

   ெசரியா வ ; distempered stomach (சா.அக.);.

     [மந் த்த + வ .]

மந் ப்

மந் ப்  mandippu, ெப.(n.)

   1.  ப் ன்ைம; dulness, sluggishness.

   2. ெசரியாைம; indigestion.

     [மந்தம்-→மந் ப் .]
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மந் ர -தல்

 
 மந் ர -தல் mandiburaḷudal, ெப.(n.)

   ேகாைடப் ய க்  ன்ேதான் ம் அ  (க.ப.அக.);; a symbol of storm in summer season.

     [மந்  +  ர -.]

மந் ைலத்தைல
வாைர

 
 மந் ைலத்தைலவாைர mandimūlaittalaivārai, ெப.(n.)

   ஒைலயாற் ெசய்த க ப்  வைக (யாழ்.அக.);; a kind of olai head-cover.

     [மந் ைல + தைலவாைர.]

மந் ரக்கலப்ைப

மந் ரக்கலப்ைப mandirakkalappai, ெப.(n.)

   மந் ரத் ற் ரிய பண்டம்; bag of article used while reciting a mantram.

     "மா ரிம ய மந் ரக் கலப்ைப ம்" (ெப ங்.உஞ்ைசக்.36, 226);.

     [மந் ரக்கலம் + ைப.]

மந் ரக்கைல

 
 மந் ரக்கைல mandirakkalai, ெப.(n.)

   மந் ரங்கைளப் பற் ய அ யல்; science of mandrams.

     [மந் ரம் + கைல.]

மந் ரக்காரன்

 
 மந் ரக்காரன் mandirakkāraṉ, ெப.(n.)

   மந் ரத் னால் ெசயல் ெசய்பவர ்( ன்.);; conjurer, wizard.

     [மந் ரம் + காரன்.]

மந் ரக்கா

 
 மந் ரக்கா  mandirakkāvi, ெப.(n.)

   ெசங்கா  ேதாய்த்த ற ைட; cloth dyed with red ochere and worn by ascetics.

     [மந் ரம் + கா .]

மந் ரக் ழவர்

மந் ரக் ழவர ்mandirakkiḻvar, ெப.(n.)

   அறங்  அைவயத்ேதார;் king's counsel-lors ministers.

     "ஆைனயாள்..... தான் மந் ரக் ழவைர வ ெகன் ேற னான்" (கம்பரா.அேயாத்.மந் ர.4);.

     [மந் ரம் +  ழவர.்]

மந் ரக் ளியல்

 
 மந் ரக் ளியல் mandirakkuḷiyal, ெப.(n.)

   எ வைகக் ளிய ள் ஒன்றான மந் ரநீரக்் ளியல் ( ன்.);; purification by sprinkling a few drops of water on 
the head with appropriate mandram, one of seven kinds of bath.

     [மந் ரம் +  ளியல்.]

மந் ரக் டம்

 
 மந் ரக் டம் mandirakāṭam, ெப.(n.)

   க ங்கல்; granite (சா.அக.);.
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மந் ரக் ர்ைம

 
 மந் ரக் ரை்ம mandirakārmai, ெப.(n.)

   இந் ப் ; rock salt (சா.அக.);.

மந் ரக் ைற

 
 மந் ரக் ைற mandirakāṟai, ெப.(n.)

    ைசப்பட்  ( ன்.);; consecrated garment, silk or other ceremonially pure for wearing during {}.

     [மந் ரம் +  ைற.]

மந் ரக்ேகாட்

மந் ரக்ேகாட்  mandirakāṭṭi, ெப.(n.)

   உசாவற் ரிய அைவ; council hall.

     "மன ணக் ளந்த மந் ரக் ேகாட் ள்" (ெப ங்.உஞ்ைசக்.36, 277);.

     [மந் ரம் + ேகாட் . ேகாடகம்-→ ேகாட் . ெகா த் -→ ேகாட் . ேகாட்  பாரக்்க; see {}.]

மந் ரக்ேகா

மந் ரக்ேகா  mandirakāṭi, ெப.(n.)

   மந் ரங்கேளா ம் வாழ்த் க்கேளா ம் மணமகள் ெப ம் ைறப் டைவ; the wedding cloth given to a 
bride, as consecrated with mantram.

     "மந் ரக் ேகா  த் " ( வ்.நாய்ச.்6, 5);.

     [மந் ரம் + ேகா . ேகா -→ ேகா .  ளிம் ல் கைர (ேகா ); கட் ய த்தாைட.]

மந் ரகைல

 
 மந் ரகைல mandiragalai, ெப.(n.)

மந் ரக் கைல பாரக்்க; see mandira-k-kalai.

     [மந் ரம் + கைல.]

மந் ரம் என்பைத வட ெசால்ெலன மயங் யதால் ெசன்ைனப் பல்கைலக் கழகப் ேபரகர த ல் 
வல்ெல த்  கா  வந் ள்ள . கைல என்ப  கைலக க்ெகல்லாம் ெபா ப்ெபயர.் மந் ரம் என்ப  

றப் ப் ெபயர.் இஃ  இ ெபயெராட் ப் பண் ப் ெபயராத ன் வல்ெல த்  ந்ேத வ ம். மந் ரம் 
பாரக்்க; see mandiram.

மந் ரகா

 
 மந் ரகா  mandirakāvi, ெப.(n.)

மந் ரக் கா  பாரக்்க; see {}.

     [மந் ரக்கா -→மந் ரகா .]

மந் ரசச்ாைல

மந் ரசச்ாைல mandiraccālai, ெப.(n.)

   மந் ரிக டன் உசாவல் ெசய் ம் தனி மண்டபம்; king's delibarative assembly.

     "அரசைவ த்த ேவந்தன்..... மாடக்ேகா ல் மந் ரசாைல ேசரந்்தான்" ( ளா. மார.4);.

     [மந் ரம் + சாைல.]

மந் ரச் ற்றம்

மந் ரச் ற்றம் mandiraccuṟṟam, மந் ரக் ழவர ்பாரக்்க; see {},

     "மந் ரச ் ற்றெமா  மன்ன ம் ம் " (மணிேம. 28:184);.

     [மந் ரம் +  ற்றம்.]

மந் ரசத்

 
 மந் ரசத்  mandirasattimūli, ெப.(n.)

   க ந்ேதக் ; black teak (சா.அக.);.
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மந் ரசாைல

 
 மந் ரசாைல mandiracālai, ெப.(n.)

மந் ரசச்ாைல பாரக்்க; see {}.

     [மந் ரம் + சாைல.]

மந் ர த்

மந் ர த்  mandirasitti, ெப.(n.)

மந் ர ேவற் ப் ெபற்ற ேப ; super natural power acquired by means of mantram.

     "ஐயன் மந் ர த் யன்ன ைலத் ெதா ல்" (கம்பரா.அ கா.208);.

மந் ர த்

 
 மந் ர த்  mandirasutti, ெப.(n.)

   ஐவைகத் ய்ைம யாக்க ள் மந் ரத்தால் ய்ைம ெசய்ைக ( ன்.);; ceremonial purification by sprinkling 
water consecrated by mandram, one of panja sutti.

     [மந் ரம் + வ.  த் .]

மந் ரஞ்ெச –த்த
ல்

மந் ரஞ்ெச –த்தல் mandirañjebittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   மந் ரத்ைத உ ேவற் தல்; to recite or repeat mandra.

     [மந் ரம் + Skt.ெச -.]

மந் ரத் ைணவர்

மந் ரத் ைணவர ்mandirattuṇaivar, ெப.(n.)

மந் ரக் ழவர ்பாரக்்க; see {}.

     "ைமத் ன மன்ன  மந் ரத் ைணவ ம்" (ெப ங்.உஞ்ைசக்.38, 132);.

     [மந் ரம் +  ைணவர.்]

மந் ரத் ண்

 
 மந் ரத் ண் mandirattūṇ, ெப.(n.)

   நஞ்  த யவற்ைறத் ரக்்க மந் ரத் டன் நாட்டப்பட்ட ண் ( ன்.);; post set up with incantations as an 
antidote for venomous bites or for magical purposes ( ன்.);.

     [மந் ரம் +  ண்.]

மந் ரத்ேதா

மந் ரத்ேதா  mandirattōḻi, ெப.(n.)

   தைல ன் ெந ங் ய ேதா ; confidential maid of a lady.

     "யாப் யா னிெய  மந் ரத் ேதா ெயா " (ெப ங்.மகத.9, 54);.

     [மந் ரம் + ேதா .]

மந் ரப

 
 மந் ரப  mandirabasu, ெப.(n.)

ைன; cat (சா.அக.);.

மந் ர தரத் மன்

 
 மந் ர தரத் மன் mandirapūtarattumaṉ, ெப.(n.)

   க லன்; a brahmini kite, king of birds (சா.அக.);.
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மந் ரம்

மந் ரம்1 mandiram, ெப.(n.)

   1.  ண்ணிய எண்ணம், மன  ( ங்.);; strong thought.

   2.  ழ் , கலந்தாய்  (ஆேலாசைன); ( ங்.);; delibration, consultation.

   3. அர யல் பற் ய அரசன் அல்ல  அைமசச்ன் ழ் ; political consultation by king or minister.

   4. அைமசச்ர ் , மந் ரிகள் அைவ; royal council of advisers.

     "மன்னவன்றனக்  நாேயன் மந் ரத் ள்ேளன்" (கம்பரா.உ க்காட.் 31);

   5. மைறெமா ; a commanding word.

     "நிைறெமா  மாந்தர ்ஆைண ற் ளந்த மைறெமா தாேன மந் ரம் என்ப" (ெதால். ெசய்.176);.

   6.  லர ்எ ய மந் ரம்; treatise by {}.

   7.  வேபாற்  ( வாயநம); என்ப  ேபான்ற ெமா ; sacred formula of invocation of {}.

   8. வ ய மந் ரம்; mandiram to attract.

   9. சா ப்  மந் ரம்; mandiram to.

     [ ன்-→மன் +  ரம்.  ன் தல் = க தல்,  ழ்தல். மன் +  ரம் – மந் ரம்.]

 மந் ரம்2 mandiram, ெப.(n.)

   1.  ; house.

     "மந் ரம் பலகடந் " (கம்பரா.ஊரே்த .138);.

மந் ரம்பண் -
தல்

மந் ரம்பண் -தல் mandirambaṇṇudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. மந் ரத்தால் ேக  ( ல்  னியம்); ைவத்தல்; to practise sorcery.

   2. பாரக்்க; see {}.

     [மந் ரம் + பண் .]

மந் ரமாக்கள்

மந் ரமாக்கள் mandiramākkaḷ, ெப.(n.)

மந் ரக் ழவர ்பாரக்்க; see {}.

     "மந் ரமாக்கள்......... ெதளிந்  ெசய்ெகன" (ெப ங்.மகத.19, 108);.

     [மந் ரம் + மாக்கள்.]

மந் ரமாடம்

மந் ரமாடம் mandiramāṭam, ெப.(n.)

   உசாவல் ெசய் ம் மண்டபம்; hall where king's counsellors hold their delibration.

     "மந் ரமாடத்  மைறந்தன னி ந் " (ெப ங்.இலாவண.9, 35);.

     [மந் ரம் + மாடம்.]

மந் ரமா ைக

மந் ரமா ைக mandiramāligai, ெப.(n.)

மந் ரமாைல பாரக்்க; see {}.

     "மந் ரமா ைக ெசால்  யமநியமா யா மாரக்்கத் ல்" (தா . ேதேசா.1);.

     [மந் ரம் + மா ைக. மாைல-→ மா கா(Skt.);-→மா ைக.]

மந் ரமாைல

மந் ரமாைல mandiramālai, ெப.(n.)

    வன்,  மால் இவரக் க் ரிய ஐந்ெத த் ம், எடெ்ட த் ம்; mystic formula sacred to {} and {}.

     "நற்  மந் ர மாைல...... எனெவ த் " (ெபரிய . ல.26);.

     [மந் ரம் + மாைல.]
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மந் ர ர்த்

மந் ர ரத்்  mandiramūrtti, ெப.(n.)

   1. மந் ர வ வான கட ள்; god, as embodied in a mantram.

     "அ ேதவைத மாய் மந் ர ரத்் மாய் ஒங்காரமாேய நின் " ( க்களிற் ப்.25, உைர);.

   2. மந் ர நாயகன் பாரக்்க; (யாழ்.அக.);; see {}.

   3. மந் ரவா , 1 பாரக்்க; see {}.

     [மந் ரம் + Skt. ரத்் .]

மந் ரைமந்

மந் ரைமந்  mandiramaindu, ெப.(n.)

   ஐந்ெத த்  மந் ரம்; a mantram of five letters.

     "மந் ரைமந் மாேதா...... அதன் ெச ச ்ெசப் ன்றான்" ( வக.945);.

     [மந் ரம் + ஐந் .]

மந் ரயாகம்

மந் ரயாகம் mandirayākam, ெப.(n.)

   மந் ரஞ்ெசால் ; reciting of a mantram considered a form of sacrifice ( வத . ஐவைக.2, உைர);.

     [மந் ரம் + Skt.யாகம்.]

மந் ரர்

 
 மந் ரர ்mandirar, ெப.(n.)

   அைமசச்ர ்( டா.);; king's ministers.

     [மந் ரம்-→மந் ரன்-→ மந் ரர.்]

மந் ரவ யம்

 
 மந் ரவ யம் mandiravasiyam, ெப.(n.)

   மயக் ; spell (சா.அக.);.

     [மந் ரம் + Skt.வ யம்.]

மந் ரவாதம்

மந் ரவாதம் mandiravātam, ெப.(n.)

   1. மந் ரஞ்ெசால் தல்; uttering mantram.

   2. மந் ரேம லெபா ெளனக் ெகாள் ம் ஒ  சமயம் (யாழ்.அக.);; a religious system that holds mantram to 
be the supreme deity.

     [மந் ரம் + Skt.வாதம்.]

மந் ரவா

மந் ரவா 1 mandiravāti, ெப.(n.)

மந் ரவாளி பாரக்்க; see {}.

     [மந் ரம் + வா .]

 மந் ரவா 2 mandiravāti, ெப.(n.)

   ஈ; fly (சா.அக.);.

மந் ரவாள்

மந் ரவாள் mandiravāḷ, ெப.(n.)

   1. மந் ர ஆற்றல் வாய்ந்த வாள் ( ன்.);; magical sword.

   2. அர க்  அ யான வாள் (யாழ்.அக.);; sword of royalty.

     [மந் ரம் + வாள்.]
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மந் ரவாளி

மந் ரவாளி mandiravāḷi, ெப.(n.)

   1. மந் ர வல்லைமயால் ேபேயாட் தல் த யன ெசய்பவன்; conjurer, sorcerer, wizard, diviner, juggler, 
magician, one who practises legerdemain.

     "ேபயகன்  ேயாக வ ள் ெசெயா  மந் ர வா யா " ( வப். ர. வஞா. ள். வாராைன.2);.

   2. மந் ரவாத சமயத்ேதான் (யாழ்.அக.);; follower of the {} religion.

     [மந் ரம் + ஆளி. ஆள்-→ ஆளி.]

மந் ர த்ைத

மந் ர த்ைத mandiravittai, ெப.(n.)

   1. மந் ரங்கைளப் பற் ய கல் ; science of mantram.

   2. மாயக் கல் ; conjuration.

   3. மந் ேராபாசைன பாரக்்க; (யாழ்.அக.);; see {}.

     [மந் ரம் + Skt. த்ைத.]

மந் ர

மந் ர  mandiravidi, ெப.(n.)

   மந் ரத்ைதப் பயன்ப த் ம் ைற; rules for the use of mantram.

     "மந் ர ன் மர ளி வழாஅ " ( .95);.

     [மந் ரம் +  . Skt.  → த.ெந . மந் ரெந  பாரக்்க;

மந் ர

மந் ர  mandiravīti, ெப.(n.)

   மாட ; street, surrounding a temple.

     " றக்க மந் ர  நான்ெகனத ்ெதா த்தார"் (உபேதசகா.  வ ண்.140);.

     [மந் ரம் +  .]

மந் ர சச்ாடணம்

 
 மந் ர சச்ாடணம் mandiravuccāṭaṇam, ெப.(n.)

   மந் ரஞ் ெசால் தல்; chantiny mantram.

மந் ரேவாைல

மந் ரேவாைல mandiravōlai, ெப.(n.)

   அரசன் கம்; royal command in writing.

     "மந் ரேவாைல ேபாக் ய வண்ண ம்" (ெப ங்.மகத.25:39);.

     [மந் ரம் + ஒைல.]

மந் ராங்கம்

 
 மந் ராங்கம் mandirāṅgam, ெப.(n.)

   சவ் ; mucus membrane (சா.அக.);.

     [மந் ரம் + அங்கம். மந் ரம் = மைறெபா ள்.]

மந் ராய்

 
 மந் ராய் mandirāy, ெப.(n.)

   கசச்ந் ராய்; a species of bitter edible plant (சா.அக.);.

மந் ரா தம்

 
 மந் ரா தம் mandirāyudam, ெப.(n.)

   மந் ரத் தன்ைம ள்ள பைடக்கலன்; weapon with magical powers.

     [மந் ரம் + Skt.ஆ தம்.]

1526

www.valluvarvallalarvattam.com 1526 of 19068.



மந் ராேலாசைன

 
 மந் ராேலாசைன mandirālōcaṉai, ெப.(n.)

   அரசன் மந் ரிக டன் ஆராய்ைக; deliberation of a king with his ministers.

     [மந் ரம் + Skt.ஆேலாசைன. த. கலந்தாய் .]

மந் ரி

மந் ரி1 mandirittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. மந் ர ஆற்றலால் அடக் தல்; to keep spell bound, control or enchant by mandram.

   2.மந் ரத்தால் வ ண்டாகச ்ெசய்தல்; to consecrate with mandram.

நீைர மந்தரித் க் ெகா த்தான் (உ.வ.);.

   3. மந் ரத்தால் ஒ நிைலப்ப தல்; to recite mystic formulas or mandram in worship and to meditate.

     "மந் ரிப்பார ்மனத் ளாைன" (ேதவா.590, 4);.

   4. உசாவல்; to consult, take counsel.

     "மகட்ேப  மந் ரித் " ( வ்.நாய்ச.்6, 3);.

 மந் ரி2 mandirittal,    1. மந் ரஞ் ெசால் தல்; to utter mandram for effecting cure, etc.

     " ரத் னஞ் ற்ற ன்ைன ண் ட மந் ரிப்பார"் ( ரேபாத.5, 7);.

   2.  ய க த் கைளச ்ெசால் தல்; to give evil advice.

     [மந் ரம்2-→மந் ரி.]

 மந் ரி3 mandiri, ெப.(n.)

   1. அைமசச்ன்; counsellor, minister.

     "ப ெதண்  மந் ரி ன்" ( றள், 639);.

   2.  யாழன்; jupiter, as Indra's minister ( ங்.);.

மந் ரி டம்

 
 மந் ரி டம் mandiriāṭam, ெப.(n.)

   க ங்கல் (சங்.அக.);; black stone.

மந் ரிைக
மந் ரிைக mandirigai, ெப.(n.)

    ற்ெறட் ச ் ற் லக் யங்க ள் ஒன்  (சங்.அக.);; an upanisad, one of 108.

மந் ரினி

மந் ரினி1 mandiriṉi, ெப.(n.)

   க மானம்; black art, witch craft (சா.அக.);.

 மந் ரினி2 mandiriṉi, ெப.(n.)

   ெபண் அைமசச்ர,் ெபண் மந் ரி; lady minister.

மந் ேராசச்ாரண
ம்

 
 மந் ேராசச்ாரணம் mandirōccāraṇam, ெப.(n.)

மந் ராசரைண பாரக்்க; see {}.

மந் ேராபேதசம்

மந் ேராபேதசம் mandirōpatēcam, ெப.(n.)

   1. மந் ரத்ைதச ்ெசால் ைக; instruction in mantram.

   2. ஆ ரியன் லச் ைன ெசய்த ன் எடெ்ட த்ைதப் ப க்கச ்ெசால் த் த ைக 
(மா யம்);;     [மந் ரம் + வ. உபேதசம்.]
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மந் ேராபாசைன

 
 மந் ேராபாசைன mandirōpācaṉai, ெப.(n.)

   ஒ  ெதய்வத்ைத அதற் ரிய மந் ரத்தால் வ ப ைக ( ன்.);; propitiation a deity by means of its appropriate 
mantram.

     [மந் ரம் + வ. உபாசைன.]

மந் ல்

 
 மந் ல் mandil, ெப.(n.)

   கப்பற்பாய் தாங் ையத் க் ங் க  (Naut.);; lift, rope from the masthead to the extremity of the yard below, 
used for raising or supporting the end of the yard.

மந் னி

மந் னி1 mandiṉi, ெப.(n.)

   த ரக்ைட தா  ( ங்.);; churning pot.

     [மத் -→மந் னி.]

 மந் னி2 mandiṉi, ெப.(n.)

   ஆ  ன்னாப் பாைள (சங்.அக.);; worm-killer.

மந்

மந் 1 mandu, ெப.(n.)

   1. ஆன் கணம்; herd of cows.

   2. ஆன்ெதா ; cow stall.

   3. எ ைம நிைர; herd of buffaloas.

   4. நீலமைலத் டவர ் ப் ; dwelling place of Tudavars of the Nilgris.

     [ ல்-→மல்-→ மன். மன் தல் = ெபா ந் தல்,  தல், நிைல ெப தல், உ யாய் நிற்றல். மன்-→ 
மன்  = அைவ, அம்பலம், ஆன்கணம், ஆன்ெதா , மக்கள் ம் நாற்சந் . மன் -→ மந்  (ேவ.க.4:32);, 

டவரக்்  எ ைம நிைற ேயாம்பேல ைழப்  வ யாதலால், அவர ் ப்  மந்  எனப்பட்ட . 
ஆட் ப் பட் க ம் மாட் ப் பட் க ம் இ ந்த ரக்ள் பட் ெயன்ேற ெபயரீ  ெபற் த்தைல 
ேநாக் க. ஒேர ெப ங்கல் இ ந்த மந்  ஒற்ைறக்கல் மந்  (ootacamund); எனப்பட்ட . ெத ங்  நாட் ல் 
ஒ  ப  ஒ கல் நா  அல்ல  ஒராங்கல் (warangal); நா  எனப் ெபயர ்ெபற் த்தைலக் காண்க.]

 மந் 2 mandu, ெப.(n.)

   1. அரசன்; king.

   2. மனிதன்; man.

   3.  ற்றம்; fault.

     [மன்-→மந் .]

 மந் 3 mandu, ெப.(n.)

   1. காய்ேவைள ( ன்.);; an annual herb.

மந் கால்

 
 மந் கால் mandukāl, ெப.(n.)

   யாைனக் கால் (நாஞ்.);; cochin leg; elephantiasis.

மந் ரம்
மந் ரம் manduram, ெப.(n.)

மந் ைர, 1, 2 பாரக்்க; see mandurai.
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மந் ைர

மந் ைர mandurai, ெப.(n.)

   1.  ைர வரிைச; row of horses.

     "வா  மந் ைரக் த் தைலவராய்" (பாரத. நா க.23);.

   2.  ைரச ்சாைல; horse-stable.

     "மந் ைர தன் ட ்கட்ட" (  வாலவா.29,16);.

   3. ெதா வம் (யாழ்.அக.);; manger.

   4. ப க்ைக (யாழ்.அக.);; bed.

மந்ேதகர்

மந்ேதகர ்mandēkar, ெப.(n.)

   க ரவன் ேதான் ம் ேபா ம் மைற ம் ேபா ம் அக்கட ைள நாள்ேதா ம் த த்  எ ரத்்  
இறந் றந்  றக் ம் ஒ சார ்அரக்கர ்(இராக்கதர)்;; a group of {} who are believed to perish in attacking the sun 
daily at sunrise and sunset and resurrect immediately.

     "ெவம்பைடகளா டன்ற மந்ேதகர"் (பாரத. ட் ன.87);.

மந்ைத

மந்ைத mandai, ெப.(n.)

   1. கால்நைடக் ட்டம்; flock, herd.

   2. ஊரின் ெபா  ேமய்சச் டம்; common pasture of a village.

   3. ஊரிைட ள்ள ெபா  ெவளி டம்; open space in the middle of a village, common to the community.

   4. சடை்ட ன் ன்பக்கத்  ஒட் த் ணி (parav.);; back piece of a shirt.

   5. ேதாட் ய சா யா ள் ஒ  ரி னர ்(G.Tp.D.I. 123);; a sub-caste of {}.

     [ ல்-→மல்-→ மன். மன் தல் = ெபா ந் தல்,  தல், நிைலெப தல், உ யாய் நிற்றல். மன்-→ 
மன்  = அைவ, அம்பலம், அறங் றைவ, ஆன்கணம், ஆன்ெதா . மன் -→ மந் -→ மந்ைத (ேவ.க.4:33);]

மந்ைதக்கைர
மந்ைதக்கைர mandaikkarai, ெப.(n.)

மந்ைத, 2 பாரக்்க; (இ.வ.);; see mandai.

மந்ைதக்கல்

 
 மந்ைதக்கல் mandaikkal, ெப.(n.)

   ஆ ரிஞ்  த  ( ன்.);, மா கள் தம் உடம்ைபத் ேதய்த் க் ெகாள்ள அைமப்பான த் க்கல்; rubbing 
stone for cattle.

     [மந்ைத + கல்.]

மந்ைதக் த் க்கல்

 
 மந்ைதக் த் க்கல் mandaikkuttukkal, ெப.(n.)

மந்ைதக்கல் (ெநல்ைல.);; see mandai-k-kal.

     [மந்ைத +  த் க்கல்.]

மந்ைதப்ெப சச்ா
ளி

 
 மந்ைதப்ெப சச்ாளி mandaipperuccāḷi, ெப.(n.)

    வைள; a thorny creeper plant.

மந்ைதம –த்தல்

மந்ைதம –த்தல் mandaimaṟittal,    4 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   மந்ைதையக் காத்தல் ( ன்.);; to guard a herd.

     [மந்ைத + ம .]
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மந்ைத ைற

 
 மந்ைத ைற mandaimuṟai, ெப.(n.)

   நிலக் ழாரக்ள் தங்கள் ஊரி ள்ள ஆ  மா கைளத் தத்தம் வயல்களில் உரத் ன் ெபா ட்  ைற 
ைவத் க் ைடைவக்கச ்ெசய் ம் உரிைம; customary right of the mirasdars to have the cattle of the village penned 
on their fields for manure, by turn (R.F.);.

     [மந்ைத +  ைற.]

மந்ைதயன்

மந்ைதயன் mandaiyaṉ, ெப.(n.)

மந்தன், 1 பாரக்்க; see {}.

     [மந்தன்-→மந்ைதயன்.]

மந்ைதவரிைச

 
 மந்ைதவரிைச mandaivarisai, ெப.(n.)

மந்ைத ைற பாரக்்க; (R.F.);; see {}.

     [மந்ைத ைற-→மந்ைதவரிைச.  ைற = வரிைச.]

மந்ைதவா

 
 மந்ைதவா  mandaivāci, ெப.(n.)

   க ஞ் வைத ேவர;் black turpeth root (சா.அக.);.

மந்ைதெவளி

மந்ைதெவளி mandaiveḷi, ெப.(n.)

   1. ேமய்சச்ல் றந்தெவளி; village commons, used as posture ground.

   2. கால்நைடைய அைடத்  ைவக் ம் அைடப் டம் ( ன்.);; pen for cattle.

     [மந்ைத + ெவளி.]

மந்ேதாக் னி

 
 மந்ேதாக் னி mandōkkiṉi, ெப.(n.)

    ன்ைன மரம்; a tree (சா.அக.);.

மந்ேதாசச்ம்

 
 மந்ேதாசச்ம் mandōccam, ெப.(n.)

   ேகாள் வட்டத் ன்  அ கான அல்ல  கத் ெதாைலவான இடம் ( ன்.);;

மந்ேதாத

 
 மந்ேதாத  mandōdadi, ெப.(n.)

   பாற்கடல் (யாழ்.அக.);; the ocean of milk.

மந்ேதாற்சாகம்

 
 மந்ேதாற்சாகம் mandōṟcākam, ெப.(n.)

   இளஞ் ; luke warmness (சா.அக.);.

மப்பன்
மப்பன் mappaṉ, ெப.(n.)

மந்தன், 1 பாரக்்க; (இ.வ.);; see {}.
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மப்

மப்  mappu, ெப.(n.)

   1.  ல் ட்டம்; being overcast or cloudy.

   2. ெசரியாைம; indigestion.

   3. மயக்கம்; bewilderment beclouded state of the intellect, as by intoxication.

   4. மட் த்தனம்; dullness.

   5. ெச க் ; arrogance.

     "இந்த ஆள்களின் மப்ைப எ க்கேவ ம்" (உ.வ.);.

மப் கட் -
த்தல்

மப் கட் -த்தல் mappugaṭṭiyiruttal,    3 ெச. ன்றா .(v.t.)

   மைழ வ வதற்  ந்ைதய நிைலயான ல் ரண் த்தல்; cloudy sky (க.ப.அக.);.

     [மப்  + கட் -.]

மப் சே்சாளம்

 
 மப் சே்சாளம் mappuccōḷam, ெப.(n.)

   மந்தத்ைத ண்டாக் ெமா  வைகச ்ேசாளம்; Indian millet which is difficult for digestion (சா.அக.);.

     [மப்  + ேசாளம்.]

மப் ண்டா -தல்

மப் ண்டா -தல் mappuṇṭākudal,    7 ெச. . . (v.i.)

   மப்  ேதான் தல்; feeling loss of appetite.

     [மப்  + உண்டா -.]

மப் மந்தாரம்

 
 மப் மந்தாரம் mappumandāram, ெப.(n.)

    ல் ட்டநிைல (ெகா.வ.);; overcast and clouded state of the sky.

ேமகம் மப் ம் மந்தாரமாக இ க் ற  (ேப.வ.);.

     [மப்  + மந்தாரம்.]

மம் தா

 
 மம் தா mambutā, ெப.(n.)

   ேகாைரக் ழங் ; a fragrant root (சா.அக.);.

மம்மட்

மம்மட் 1 mammaṭṭi, ெப.(n.)

மண்ெவட்  (இ.வ.); பாரக்்க; see {}. 

     [மண்ெவட் -→மம் ட் -→ மம்மட்  (ெகா.வ.);.]

 மம்மட் 2 mammaṭṭi, ெப.(n.)

    ற்றா ட்  (மைல.);; rose-coloured sticky mallow.

மம்மத் ரி

 
 மம்மத் ரி mammattiri, ெப.(n.)

    ற்றா ட் ; a medicinal plant (சா.அக.);.

ம வ. மம்மட் .
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மம்மர்

மம்மர ்mammar, ெப.(n.)

   1. வ த்தம் ( ங்.);; distress, sorrow, affliction.

     "மம்ம ர க் ம் ம ந்  கண்டாய்" (ேதவா.845:8);.

   2. மயக்கம்; delusion.

     "மம்மர ்ெகாண் மாந்தரக்் கணங்கா ம்" (நால , 14);.

   3. கல்லாைம; illiteracy.

     "காணாக் டராச ்ெசய்வ  மம்மர"் (நான்மணி.24);.

   4. காமம்; lasciviousness lust.

     [ ள்-→(மள்);-→ ம -→ ம ள் = மயக்கம். ம ள்-→ ம டை்க = மயக்கம்,  யப் . ம -→ ம மம்-
→மம்மம்-→ மம்மர ்( .தா.178);.  ள்-→  ய்-→ மய்-→ ைம = க ப் , இ ள். ைமம்ைம = க ைம, 
இ ண்ைம. ைமம்ைம-→ ைமம்ைமப்  = கண்ணி ளல், கண் மங்கல், பாரை்வக் ைற. ைமம்ைம-→ 
ைமைம-→ ைமமல் = மாைலேநரம். ைமம்ைம-→ மம்மல் = அந்  ேநரம். மம்மல்-→ மம்மர ்(ேவ.க. 4:60);.]

மம்மல்

மம்மல் mammal, ெப.(n.)

   அந்  ேநரம் (இ.வ.);; dusk.

     [ ள்-→மள்-→ ம -→ ம மம்-→ மம்மர-்→ மம்மல் ( .தா.178);. ைமம்ைம-→ ைமைம-→ ைமமல் = 
மாைல ேநரம். ைமம்ைம-→ மம்மல் (ேவ.க.4:60);.]

மம் ட் ப் ண்

 
 மம் ட் ப் ண்  mammuṭṭippūṇṭu, ெப.(n.)

   மரவைக; serrata elliptic-leaved holly, I.tr. Ilex denticulata (A.);.

ம த்ைத

 
 ம த்ைத mamuttai, ெப.(n.)

   ஆதைள (சங்.அக.);; common physic nut.

மைமக் ஞ்

மைமக் ஞ் 1 mamaikkuṟiñji, ெப.(n.)

   ெப ங் ஞ்  எ ம் ெகா வைக (சங்.அக.);; a species of conehead.

     [மாைம-→மைம +  ஞ் .]

 மைமக் ஞ் 2 mamaikkuṟiñji, ெப.(n.)

   1. மயக்கம்; giddiness.

   2. ேசாம் ; withering.

     [மாைம-→மைம +  ஞ் .]

மய-த்தல்

மய-த்தல் mayattal,    3 ெச. ன்றா .(v.t.)

   மயங் தல்; to mistake, misunderstand.

     "மயந் ேள லக வாழ்க்ைகைய" (அ ட்பா. 4. அபயத் றன்.14);.

     [ ள்-→ ய-→  யங்  =  தல்.  ய-→ மய ( .தா.177);.]

மயக்க

மயக்க  mayakkaḍi, ெப.(n.)

   1. மயக்கம் (இ.வ.);; bewilderment.

   2.  ெவ ; intoxication.

     [மயக்  + அ .]
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மயக்கந்தா

மயக்கந்தா  mayakkandāti, ெப.(n.)

   எ த் , அைச,  ர ்இவற் ன் ஈ  ெதாடங் கள் (அந்தா கள்);  ர வரப் பா ம் வைக 
(யாப். .பக்.184);; a {}, in which {}, {} are found mixed.

     [மயக்  + அந்தா .]

மயக்கெந

மயக்கெந  mayakkaneṟi, ெப.(n.)

   த ழ்ச ்ெசால் ல் இன்ன ெமய்ெய த்  இன்ன ெமய்ெய த்ேதா  ேசரந்்  வ ெமன்ப  பற் ய 
ெந ைற (நன்.எ த் .2297,  த்.);; the rule determining the sequences of consonants in word-formation.

மயக்கம்

மயக்கம் mayakkam, ெப.(n.)

   1. அ ன் ரி ; mental delusion, stupor, bewilderment, aberration of mind, as from ignorance, fascination, etc.

   2. அ யாைம; ignorance.

     "காமம் ெவ ளி மயக்க ைவ ன்ற னாமங் ெகட" ( றள், 360);.

   3.  ைழபட ணரை்க; mistaken knowledge, misunderstanding.

   4.  ரி த் ன்பம் (அ .நி.);; pining due to separation from one's beloved.

   5. உணர் ழப் ,  ரச்ை்ச (ெகா.வ.);; giddiness, unconsciousness.

   6. கலப் ; mixture.

     "வடெசான் மயக்க ம் வ வன ணரத்் " (கல்லா.62, 18);.

   7. எ த் ப் ணரச்்  (இலக்.);; combination of letters, coalescence.

     "உடனிைல மயக்கம் ேவற் நிைல ெமய்ம்மயக்கம்". "ெமய்ந்நிைல மயக்கம் மான ல்ைல" 
(ெதால்.எ த் .47);.

   8. மரணச ்சடங் ள் ஒன்  (யாழ்.அக.);; a funeral rite.

   9. ேசாம்ேப த்தனம் (யாழ். அக.);; laziness.

   10. இ பாற் கலப்பா ய அ த்தன்ைம ( ன்.);; confusion in nature, as in the blending of sexes among animals 
and vegetables.

     [ ள்-→( ய்);-→  ய-→  யங் -→ மயங்  ( .தா.166);. மயங்  (த. .);-→ மயக்  ( .அ.); -→ மயக் -
→ மயக்கம்.]

மயக்க -தல்

மயக்க -தல் mayakkamuṟudal,    9 ெச.  ன்றா .(v.t.)

   1. மயக்க ண்டாதல்; to be inconscious.

   2. இைளப்பைடதல்; faintiny.

     [மயக்கம் + உ .]

மயக்க ன்ைம

 
 மயக்க ன்ைம mayakkamiṉmai, ெப.(n.)

   அறத் ப் ள் ஒன்றான மனத ்ெதளி  ( டா.);; clarity of mental vision, one of {}.

     [மயக்கம் + இன்ைம.]

மயக்கேம -தல்

மயக்கேம -தல் mayakkamēṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. மயக்கங் ெகாள்ளல்; growing giddy.

   2. ெவ ேய தல்; to be intoxicated.

     [மயக்கம் + ஏ -.]
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மயக்கரவம்

 
 மயக்கரவம் mayakkaravam, ெப.(n.)

மயக்கரா (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [மயக்கம் + அரவம்.]

மயக்கரா

மயக்கரா mayakkarā, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் பாம்  (நாம ப.257);; a kind of serpent.

     [மயக்கம் + அர . அர -→ அரா.]

மயக்கவணி

மயக்கவணி mayakkavaṇi, ெப.(n.)

   ஒ  ெபா ைள ேவெறா  ெபா ெளன மயங் வதாகக் ம் அணி (அணி .6);;     [மயக்கம் + அணி.]

மயக்க

 
 மயக்க  mayakkavidi, ெப.(n.)

மயக்கெந  பாரக்்க; see {}.

     [மயக்கம் +  . மயக்கம் = கலப் , ேசரக்்ைக. த.ெந  → Skt. .]

மயக்கெவா ப்

 
 மயக்கெவா ப்  mayakkavoḻippu, ெப.(n.)

   ஒ  ெபா ைள மற்ெறா  ெபா ெளன மயங் வைத ெயா த்தற்  ேவற் ைம த் ெதரி க் ம் 
அணி (யாழ்.அக.);; a figure of speech in which the confusion between two things is removed by pointing out the 
differences.

     [மயக்கம் + ஒ ப் .]

மயக்

 
 மயக்  mayakki, ெப.(n.)

   அ ம ரம் எ ஞ் ெச  (சங்.அக.);; liquorice plant.

     [மயக்கம்-→மயக் .]

மயக் ைட

 
 மயக் ைட mayakkiḍai, ெப.(n.)

மயக்கம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see mayakkam.

மயக் மாைல

 
 மயக் மாைல mayakkimālai, ெப.(n.)

   வஞ்ச ,  ழ்ச் க்காரி (நாஞ்.);; artful woman.

     [மயக்  + மாைல.]
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மயக்

மயக் 1 mayakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. மனங் ழம்பச ்ெசய்தல்; to bewilder, confuse.

     " றைள ேப  மயக்  ம்" (நால ,189);.

   2.  யக்கச ்ெசய்தல்; to puzzle, mystify, to make one wonder.

     "மாயமயக்  மயக்காெனன்ைன வஞ் த் " ( வ்.  வாய் 8, 7, 4);.

   3. உணர் றச ்ெசய்தல்; to fascinate, allure, charm.

     "மயக் ய யக்கந் தன்னால்" (கம்பரா. இராவணன்ேசா.51);,

   4. கலத்தல்; to mixup.

     "பாற்ெபய் ன்கந் ேதாெனா  மயக் " ( றநா. 34);.

   5. ேசரத்்தல்; to unite, join, as a wick with the oil in a can.

     "உ ெர ந் ரிமயக் " (ேதவா.1189, 4);.

   6.  ைதத்தல்; to ruin, destroy. "

எ ைம க ெரா  மயக் ம்" (ஜங் .99);.

   7. நிைல ெந ழ்த் தல்; to disturb, unsettle.

     "வள்ைள யாய்ெகா  மயக் " (அகநா.6);.

   8.  ரச்ை்ச றச ்ெசய்தல்; to make one swoon.

     "மதகரிைய ற்றரி ெநரிதெ்தன மயக் .....  ைகத்தான்" (கம்பரா.ம ட.5);.

மயக் ைற

மயக் ைற mayakkuṟai, ெப.(n.)

   1. உணரச்்  ல்லாமற் ெசய் ம ந் ; a medicine capable of depriving the feeling such as chloroform.

   2. மயக்கத்ைதத் த ம ந் ; stupefying drugs or medicines.

     [மயக்கம்-→மயக்  + உைற. உ -→ உைற.]

மயங்கக் றல்

மயங்கக் றல் mayaṅgakāṟal, ெப.(n.)

மயங்கைவத்தல் பாரக்்க; (ெதால். ெபா ள். 664);; see {}.

     [மயங்க +  றல்.]

மயங்கைவத்தல்

மயங்கைவத்தல் mayaṅgavaittal, ெப.(n.)

    ற் ற்றம் பத்த ள் ெபா ள் இன்ன  என்  ணியக் டாமற் ம் ற்றம் 
(நன்.ெபா .12);; obscurity, in literary composition one of ten {}.

     " ன்றக் றல் ைகபடக் றல் ய  றல் மா ெகாளக் றல் வ உசெ்சாற் ணரத்்தல் 
மயங்கைவத்தல் ெவற்ெறனத் ெதா த்தல் மற்ெறான்  ரித்தல் ெசன் ேதய்ந் த னின் பய 
னின்ைம என் ைவ ைரங் ற்ற ற்ேக" (நன்.ெபா .12);.

     [மயங்க + ைவத்தல்.]

மயங் ைசக்ெகாச்
சகம்

மயங் ைசக்ெகாசச்கம் mayaṅgisaiggossagam, ெப.(n.)

   தர  த ய உ ப் கள் மயங் ம் க் ங் ைறந் ம் வ ம் ெகாசச்கக் க  ( ரேசா.யாப்.12, 
உைர);; a species of koccaga-k-kali verse.

     [மயங் ைச + ெகாசச்கம்.]

மயங் ேயார்

மயங் ேயார ்mayaṅgiyōr, ெப.(n.)

   அ  ரிந்ேதார;் persons suffering from mental aberration.

     "மாைல ெயன்மனார ்மயங் ேயாேர" (க த்.119);.

     [மயங் -→மயங் ேயார.்]
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மயங் -தல்

மயங் -தல் mayaṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ம தல்; to be confused, bewildered.

   2. பரவசமாதல்; to be charmed, allured.

   3. ெவ  ெகாள் தல்; to be intoxicated.

தாமயங்  யாக்கத் ட ் ங் ... வாழ்நாைளப் ேபாக் வார"் (நால , 327);.

   4. மா ப தல்; to be changed, as in one's mind or body.

     "ேமனி  ள்ள ம் மயங்காத் ேதவர"் (க த்.82:30);.

   5. நிைலய தல்; to be ruined disolated.

     "ஆள்பவர ்கலக் ற மயங் ய நன்னாட் " (மணிேம.23:104);.

   6. வ ந் தல்; to be distressed.

     " யங்கல் டாஅ ைவெயன மயங் " (அகநா.26);.

   7. தாக்கப்ப தல்; to be disturbed, tossed about, as sea.

     "காெலா  மயங் ய க ழ் கடெலன" (பரிபா.8, 31);.

   8. ஐயமைடதல்; to be in doubt.

   9. தயங் தல்; to be overwhelmed with anxiety.

     'அந்தச ்ெசயைலச ்ெசய்ய மயங் றான்' (உ.வ.);.

   10. கலத்தல்; to be mixed up.

மயங் கால்

மயங் கால் mayaṅgukāl, ெப.(n.)

    ழல் காற் ; cyclone.

     "மயங் கா ெல த்த வங்கம் ேபால" (மணிேம.4:34);.

     [மயங்  + கால். கால் = காற் .  ல் (ேதான்றற்க த் ேவர)்;-→ கல்-→ கால்-→ (கா தல்); = ஒ தல், 
ஒ தல், ெவளிப்ப தல், ேதான் தல்.] மயங் ைண

நிைலவரி

நிைலவரி nilaivari, ெப.(n.)

   வரிப்பாட்  வைக ( லப். கானல்வரி.அ ம்.);; a kind of lyric song.

     [மயங் ைண + நிைலவரி.]

 நிைலவரி nilaivari, ெப. (n.)

   இைசப்பாட்  வைக; a kind of song.

     " க ரி ந் தன்ேனா  ம், நிைலைய ைடய  நிைலெயனப்ப ேம." ( லப்;7;13. உைர);

     [நிைல + வரி]

மய ப ல்தண்ட
வாளம்

 
 மய ப ல்தண்டவாளம் mayasubaḍiltaṇḍavāḷam, ெப.(n.)

   ெவள்ளயீ மணல்; tinore (சா.அக.);.

மயடம்

மயடம் mayaḍam, ெப.(n.)

    ல்லால் ேவய்ந்த ைச (யாழ்.அக.);; hut with  grass-roof.

     [ ள்-→மள்-→ (மய்);-→ ைம = க ைம,  ல், காரா , கரிய ழம்  ( .தா.181);. அள்-→ அ -→ அடர.் 
அள் தல் = ெந ங் தல், அ த்தல் = ெந ங் தல், அடரத்ல் = ெந ங் தல்,  ைடத்தல், 
தட் வாக்கல், அடர-்தல் பாரக்்க; அடர-்→ அடம். மய + அடம்.]

     [p]
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மயண்ைட

 
 மயண்ைட mayaṇṭai, ெப.(n.)

   மாைலேநரம் (யாழ்.அக.);; evening.

     [மயல்-→மயண்ைட.]

மயப்

மயப்  mayappu, ெப.(n.)

   1. சா ; essence.

   2. ெசல்வ ைடைம; being wealthy.

   3. வண்ணம்; colour.

     [மயம்2-→மயப் .]

மயம்

மயம்1 mayam, ெப.(n.)

    ற்ப ல் ப்பத் ரண்ட ள் ஒன்  (இ சமய. உலகவழக். ற்பசாத.்20);; a treatise on architecture, one of 
32 {}.

 மயம்2 mayam, ெப.(n.)

   1. ஒட்டகம் (யாழ்.அக.);; camel.

   2. தன்ைம; nature, quality, property.

     "ெபண்மயேமா ெபரிேத" ( வக. 228);.

   3. நிைற ; prevalence. fullness.

     "எங் ந் தழன்மயமாய்" ( நாயக .74,128);.

   4. ெபா ள்; substance. 

அவனிடத் ல் ஒ  மய ல்ைல (உ.வ.);. 

 மயம்3 mayam, ெப.(n.)

   1. ம ழ்ச் ; pleasure, satisfaction.

     "மய  மனங்ெகா " (இர .க மண.36);.

   2. அழ  ( ங்.);; beauty.

     "மய க்க மாக தத்தால்" ( டா.9, 1);.
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மயர்

மயர1் mayartal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. மயங் தல்; to be bewildered, confused.

   2. உணரவ் தல்; to lose consciousness.

     " டந்தைன ய ன்றன ெர ம்ப  மயரந்் " (கந்த . .80);.

   3. ேசாரத்ல்; to be fatigued, tired.

     "மய  மன்னவன்" (கம்பரா. இரணியன்வைத.13);.

   4.  ைகத்தல்; to wonder.

     "ைவ  ெகான்றனேனாெவன வானவர ்மயரந்்தார"் (கம்பரா. ம்பக.244);.

     [ ள்-→ ய-→ மய-→ மச-→ மச  =  ைகப் , மயக்கம். மச-→ மசள்-→ மசண்ைட = அந் ப்ெபா . 
மச-→ மசக்ைக = க ப் ணிகள் அைட ம் மயக்கம். மய-→ மயல் = மயக்கம், காதல். மயல்-→ ைமயல் = 
காதல் மயக்கம், மயல்-. மயர ்( .தா.178);.]

 மயர2் mayar, ெப.(n.)

   மயக்கம்; bewilderment, confusion.

     "மயர க் ங் காமக்கட ள்" (பரிபா.15:37);.

     [மயல்-→மயர.்]

மயர்ப்

 
 மயரப்்  mayarppu, ெப.(n.)

மயர்  பாரக்்க; see mayarvu.

     [மயல்-→மயர-்→ மயர் -→ மயரப்் .]

மயர்

மயர்  mayarvu, ெப.(n.)

   1. அ  மயக்கம் ( ங்.);; illusion of the senses, confusion, bewilderment.

   2. அ யாைம, இ ள், ம ள்; ignorance.

     "மயரவ்ற ம நல ம ளினன்" ( வ். வாய்.1, 1, 1);.

   3. ேசார் ; weariness.

     [மயல்-→மயர-்→ மயர்  = மயக்கம் ( .தா.);]

மயரி

மயரி mayari, ெப.(n.)

   1. உன்மத்தன்; person whose mind is confused.

     "நின்பால் வாங்கா ெநஞ் ன் மயரிைய" (மணிேம.22:75);.

   2. கா கன்; lascivious person.

     "மயரிகன் ெசாற்ெபா ட ்ெகாண் " ( ற்.53);.

   3. அ ; ignorant person.

     "மயரிக எல்லாதார"் (இனி.நாற்.13);.

     [மயர ் → மயரி.]

மயைர

 
 மயைர mayarai, ெப.(n.)

   ஒ வைக ன்; a kind of fish.
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மயைரப் ச்

மயைரப் ச்  mayaraippūcci, ெப.(n.)

   1. நாகப் ச் ; a roundworm.

   2.  ரிப் ச் ; thread worm (சா.அக.);.

மயல்

மயல் mayal, ெப.(n.)

   1. ஐ ற ; doubt.

     "மயல  ரத்் " ( .ெவ.9, 7);.

   2. மயக்கம்; confusion, bewilderment, delusion.

     "மய லங் ந் யர"் (ேதவா.121, 2);.

     "இயல்பா ம் ேநான் ற்ெகான்  இன்ைம உைடைம மயலா ம் மற்றம் ெபயரத்் " ( றள், 344);.

   3. மந்தம் (யாழ்.அக.);; slowness.

   4. ஆைச; desire.

     "தண்டா மயல்ெகா  வண்  பரந் தரற்ற" (கல்லா.20, 6);.

   5. காம ைழ ; lust, sexsual infatuation.

     "மாதர ்மய  வாரக்ண் ம ள்ெகாண்ட ந்ைத" ( மந்.203);.

   6. ேகாட் ,  த் , ெவ  (ைபத் யம்);; madness.

     "மயற்ெப ங் காதெலன் ேபைதக் " ( வ்.  வாய்.4, 4, 10);.

   7. மாைய; {}.

     "மயலா ம் யா ம ேயம்" (கம்பரா.நாகபா.258);.

   8. அசச்ம் (யாழ்.அக.);; fear, dread.

   9. ேபய் ( சாசம்); ( ங்.);; demon, imp.

மயவலக்கம்

 
 மயவலக்கம் mayavalakkam, ெப.(n.)

   ெவள்ளி; silver (சா.அக.);.

மயற் ழங்

 
 மயற் ழங்  mayaṟkiḻṅgu, ெப.(n.)

   மரவள்ளிக் ழங் ; tapioca (சா.அக.);.

மயற்ைக

மயற்ைக mayaṟkai, ெப.(n.)

   1. மயக்கம்; confusion, bewilderment delusion.

   2. ெசத்ைத ( வக. 1346);; dried leaves.

     [மயல் → மயற்ைக (ேவ.க.4:58);.]

மயற்பைக

மயற்பைக mayaṟpagai, ெப.(n.)

   1. ேகாட் ,  த் ; insanity.

     "வஞ்ச ண்  மயற்பைக ற்ேறார"் ( லப்.5:122);.

   2.  த் க் க் கரணியமா ய ம ந் ; drug which causes insanity.

     "மயற் பைக ட்ட..... அயரப்்ப  ெசய்யா வ  னளா " (மணிேம.23:41);.

மய

மய  mayaṟi, ெப.(n.)

மயைற (பதாரத்்த.939); பாரக்்க; see {}.

     [மயைர → மய .]
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மயைற

மயைற mayaṟai, ெப.(n.)

   எட்  ரல நீளம் வளரவ் ம் க  நிற ள்ள மான கடல் ன் வைக; a sea-fish, leadenblack, attaining 8 inch 
in length.

மயன்

மயன்1 mayaṉ, ெப.(n.)

   1. அ ரத் தசச்ன்; a daitya, the architect of the asuras.

     "மயன் த்தன்ன மணிக்கா லமளி ைச" ( லப். 2:12);.

   2. தசச்ன் ( டா);; carpenter.

   3.  ற்  ( ன்.);; artificer, architect.

 மயன்2 mayaṉ, ெப.(n.)

    ன்னரன் ( ன்.);; Kinneran.

மயனத்ைதலம்

 
 மயனத்ைதலம் mayaṉattailam, ெப.(n.)

   இ ,  க்கம் த யவற் க் ப் ம் ெநய்மம்; a medicated oil distilled from bee's wax and other substances 
and in swelling, paralysis, injury, burns etc. (சா.அக.);.

மயனபதம்

 
 மயனபதம் mayaṉabadam, ெப.(n.)

   ெம  பதம்; of the consistency of wax (சா.அக.);.

 cāaka,

மயனம்

 
 மயனம் mayaṉam, ெப.(n.)

   ெம , ைம;  wax (சா.அக.);.

மயனமாயாட் -
தல்

மயனமாயாட் -தல் mayaṉamāyāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   மயன மாயைரத்தல்;   ெபா யா ம்ப  அைரத்தல்; to grind to powder, to grind as finely as wax.

     [மயனமாய் + ஆட் -.]

மய ல்

மய ல் mayaṉūl, ெப.(n.)

மயம்1 பாரக்்க; see mayam1.

     "மய ன் ைறேய" (  வாலவா. 53:14);.

மயானக்ெகாள்ைள

மயானக்ெகாள்ைள mayāṉakkoḷḷai, ெப.(n.)

   1. காளி ேத  த்  மயானத் ற்  ேநரச்் ப் ெபா ள்கைள யாகக் ெகாண்  வந்  த் ப் 
ன் மக்கள் அவற்ைறக் ெகாள்ைள ம்ப  ம் னவரின் சடங் ; ceremony among fishermen of bringing 

offerings to the burning ground, heaping them and allowing them to be looted and carried off by the people, celebrated in 
memory of {}.

   2. மசானக்ெகாள்ைள பாரக்்க: see {}.

     [மயானம் + ெகாள்ைள.]

மயானசச்டங்

 
 மயானசச்டங்  mayāṉaccaḍaṅgu, ெப.(n.)

   ஈமச ்சடங்  ( ன்.);; ceremonies performed in the burning of burial ground.

     [மயானம் + சடங் .]
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மயானஞானம்

மயானஞானம் mayāṉañāṉam, ெப.(n.)

   1. மயானத்ைதக் கண்ட ம் உடல் நிைலயற்ற ெதன்  இைடக்காலமாகத் ேதான் ம் 
பற் ன்ைம; temporary dislike of the world, on realising the evanescence of the body at the sight of a burial-ground one of 
three {} (q.v.);.

   2. இறக் ம் வைர உண்ைமயாய் நடந்  ெகாள்வதாய் மணமக்கள் ம் உ  ெமா  ( ன்.);; pledge 
of fidelity till death given by a bride or bridegroom.

     [மயானம் + Skt. ஞானம்.]

மயானப்

 
 மயானப்  mayāṉappūṭu, ெப.(n.)

   எ ம் ; bone.

     [மயானம் +  .]

மயானம்

மயானம் mayāṉam, ெப.(n.)

    கா ; burning or burial ground.

     "மயானத் வதன் ன்" (ேதவா.812, 7);.

     [ ள் → மள் → மாள் → மாழ் → மாழ்  → மாழ் தல் = மயங் தல்.  ள் →  ய →  யங்  → மயங் . 
மயங் தல் = கலத்தல், நிைல மா தல், மயங்  → மய → மயானம். உ ரற்ற மாந்த டல் மண்ேணா  
மண்ணாக அல்ல  சாம்பலாக கலக் டம்.]

மயானமரம்

 
 மயானமரம் mayāṉamaram, ெப.(n.)

    ன்க மரம்; pongamia tree.

     [மயானம் + மரம்.]

மயானவா னி

மயானவா னி mayāṉavāciṉi, ெப.(n.)

ெகாற்றைவ (தக்கயாகப்.80, உைர);; {},

 as having his abode in the burning ground.

     [மயானம் + வா னி. வாழ் → வா னி → வா னி.]

மயானவ ராக்
யம்

 
 மயானவ ராக் யம் mayāṉavayirākkiyam, ெப.(n.)

மயானஞானம் பாரக்்க; see {}.

     [மயானம் + வ ராக் யம்]

ம க்கம்

 
 ம க்கம் mayikkam, ெப.(n.)

    ரம் ; rattan.

ம க்

 
 ம க்  mayisikki, ெப.(n.)

   ஆ  ன்னாப் பாைள (பரி.அக.);; worm-killer.

ம

 
 ம  mayisusi, ெப.(n.)

   ெப ம்பாக்  (சங்.அக.);; a species of arecanut.
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ம டம்

ம டம்1 mayiḍam, ெப.(n.)

   எ ைம (அக.நி.);; buffalo.

     [ைம = க ப் . ைம → ம  → ம டம் = க நிற எ ைம.]

     [p]

 ம டம்2 mayiḍam, ெப.(n.)

   1. ெப ைம (அ .நி.);; greatness.

   2. இலவம் ன் (சங்.அக.);; gum of silk - cotten tree.

ம டேராசைன
ம டேராசைன mayiḍarōcaṉai, ெப.(n.)

   எ ைம னின் ம் எ க்கப்ப ம் ேகாராசைன (நாம ப.214);; bezoar taken from buffalo.

ம டற்ெசற்றாள்

 
 ம டற்ெசற்றாள் mayiḍaṟceṟṟāḷ, ெப.(n.)

ெகாற்றைவ ( டா.);; {}.

     [ம டம் + ெசற்றாள்.]

ம டன்

 
 ம டன் mayiḍaṉ, ெப.(n.)

   ெகாற்றைவயால் ெகால்லப்பட்ட ஒர ்அ ரன் (அ . ந்.);; an asura killed by {}.

ம டாரி

 
 ம டாரி mayiṭāri, ெப.(n.)

மைலமகள்; {}.

ம

ம  mayiḍi, ெப.(n.)

ம டம்1 (சங்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [ம டம் → ம .]

ம ேடாசைன

 
 ம ேடாசைன mayiṭōcaṉai, ெப.(n.)

   ம ந்  வைக (யாழ்.அக.);; a compound medicine.

ம ந்தர்

ம ந்தர ்mayindar, ெப.(n.)

   ஒ சார ்மக்கள் வ ப் னர;் a tribe or clan.

     " ராடர ்ம ந்தர"் (க ங்.317);.
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ம ந்தன்

ம ந்தன்1 mayindaṉ, ெப.(n.)

   ேசாழ நாட் ல் ஆலஞ்ேசரி ல் வாழ்ந்த ஒ  வள்ளல் ( .ெப.அக.);; a philanthoropist of olden days who lived at 
Alancheri in Chola {}.

     "ஆலஞ்ேசரி ம ந்தன்" (ெதால்.ெபா ள்.30, உைர);.

பாண் ய நா  வற்கடத் னால் ெதால்ைல ேநரிட்டேபா  அங்  வாழ்ந்த லவரக்ள் உட்பட மக்கள் 
ேசாழ நாட் ற்  வந்தேபா  அவரக்ைளப் ரந்த ஆலஞ்ேசரிைமந்தைனக் ழ்கா மா  பாராட் னர.்

     "தா ல்லாதவரக்் த் தாேய யா ம்

தந்ைத ல்லாதவரக்் த் தந்ைதேய யாக ம்

இந்த ஞாலத் க்கண் ர

வந்  ேதான் னன் மாநி க் ழவன்

நீலஞ் ேச ம் ெந மால் ேபால்வன்

ஆலஞ்ேசரி ம ந்தன் என்பான்

ஊ ண் ேகணி நீெராப்பாேன,

தன் ைற ெசால்லான்

றர ்ப  உைரயான்

மறந் ம் ெபாய்யான், வாய்ைம ங் ன்றான்

இறந்  ேபாகாெதம் ைம ங் காத்தான்"

ம ந் -தல்

ம ந் -தல் mayindudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ப ங் தல்; to sneak, slink away.

     [மாள் → மாய் → மாயம் = மைற , வஞ்சைன. மாய் → மய் → ம ந் -.]

ம ர்

ம ர ்mayir, ெப.(n.)

   1.  ; hair of human beings or animals fur, fleece.

     "ம ர ்நீப் ன் வாழாக் கவரி மா" ( றள், 964);.

   2.  ; down of birds.

   3. சாமைர; tail of the yak.

     "ம ரணியப் ெபாங் " ( .ெவ.5, 5);.

     [ ள் → மள் → மாள் → மாய் → மாேயான் = கரிய நிற ைடய மால். மாேயாள் = கரிய நிற ைடய 
காளி. மாய் → மாயம் = க ைம. மள் → மய் → ைம = க ைம,  ல், காரா , கரிய ழம் . ைம → 
ம ல் = க  (நீல); நிறத் ேதாைக ள்ள பறைவ. ம ல் → ம ைல = க ைம கலந்த ெவள்ைளக் காைள. 
ைம → ம ர ்= கரிய  ( .தா.161);.]

ம ர்க்கட்

ம ரக்்கட் 1 mayirkkaṭṭu, ெப.(n.)

   தைலம ர ்{}; lock of hair, hair bid up in a knot.

     [ம ர ்+ கட் .]

 ம ரக்்கட் 2 mayirkkaṭṭu, ெப.(n.)

   தைலப் பாைக ( ல்ைலப்.53, உைர);; turban.

     [ம ர ்+ கட் .]
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ம ர்க்கைட

 
 ம ரக்்கைட mayirkkaḍai, ெப.(n.)

ம ரக்் ைட (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [ம ர ்+ கைட.  ைட → கைட.]

ம ர்க்கண்

 
 ம ரக்்கண் mayirkkaṇ, ெப.(n.)

ம ரக்் கால் ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [ம ர ்+ கண். கண் =  ைள.]

ம ர்க்கண் ரசம்

ம ரக்்கண் ரசம் mayirkkaṇmurasam, ெப.(n.)

    ையக் ெகான்ற ஆேன  இறந்  அதன் உரிைவைய ம ர ் வாமற் ேபாரத்்த ர ரசம்; drum 
made of raw hide of a bull that has killed a tiger.

     "ம ரக்்கண் ரெசா  வான் ப  ட் " ( லப்:5:88);.

     [ம ரக்்கண் +  ரசம்.]

ம ர்க்கத்

ம ரக்்கத்  mayirkkatti, ெப.(n.)

    கம க் ம் கத்  ( வக.2496, உைர);; razor.

     [ம ர ்+ கத் .]

ம ர்கம்

 

 ம ரக்ம்  mayir-k-kambi ெப.(n.)

   ஊமத்தங்காய் (சங்.அக.);; fruit of thorn - apple.

     [ம ர ்+ கம் .]

ம ர்க்க

 
 ம ரக்்க  mayirkkaruvi, ெப.(n.)

   அ க்ெக த்தற் த ம் ம ர ்ேகாத்த க  ( ன்.);; brush.

     [ம ர ்+ க .]

ம ர்க்கற்ைற

 
 ம ரக்்கற்ைற mayirkkaṟṟai, ெப.(n.)

    கம ப்  ெசய்  ெகாள் வதற்  கத் ல் சப் பயன்ப ம் ம ரக்ள் ெந ங்கக் கட் ய 
ரிைக; brush.

     [ம ர ்+ கற்ைற. கல் → கள். கள் + ஐ – கற்ைற.]

ம ர்க்காம்ெப  – 
தல்

ம ரக்்காம்ெப  – தல் mayirkkāmbeṟidal,    2 ெச. . .(v.i.)

ம ரக்் செ்ச -, ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [ம ரக்ாம்  + எ -.]

ம ர்க்கால்

ம ரக்்கால் mayirkkāl, ெப.(n.)

    த் ைள; pore of the skin at the root of hair.

     "அ தம் ம ரக்்காேறா ந் ேதக் டச ்ெசய்தனன்" ( வாச.3, 10);.

     [ம ர ்+ கால்.]
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ம ர்க்

ம ரக்்  mayirggiḍugu, ெப.(n.)

   ம ர ்ெச ந்த ேதாலால் டப்பட்ட ேகடக வைக ( வக.2218);; shield covered with raw hairy hide.

     [ம ர ்+  .]

ம ர்க் ைட

 
 ம ரக்் ைட mayirkkiḍai, ெப.(n.)

    ன் அகல வள  ( ன்.);; hair's breath.

     [ம ர ்+  ைட.]

ம ர்க் ளரச்்

 
 ம ரக்் ளரச்்  mayirkkiḷarcci, ெப.(n.)

ம ரக்் செ்ச - ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [ம ர ்+  ளரச்் .]

ம ர்க் ச்

ம ரக்் ச் 1 mayirkkuccu, ெப.(n.)

ம ரக்் செ்ச - ( பரம்.103); பாரக்்க; see {}.

     [ம ர ்+  ச் .]

 ம ரக்் ச் 2 mayirkkuccu, ெப.(n.)

   1.  ைக; hair pencil for painting.

   2. ெகாண்ைட ;  hair pin.

   3. தைலயணி வைக; a head ornament with pendants.

     [ம ர ்+  ச் .]

ம ர்க் செ்ச  - 
தல்

ம ரக்் செ்ச  - தல் mayirkkucceṟidal,    2 ெச. . . (v.i.)

ம ரக்் செ்ச -, ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [ம ர ்+  செ்ச -.]

ம ர்க் ட்டம்

 
 ம ரக்் ட்டம் mayirkkuṭṭam, ெப.(n.)

   ம ர ்உ ரச ்ெசய் ம் ேநாய் வைக (யாழ்.அக);; a disease which makes the hair fall off.

     [ம ர ்+  ட்டம்.]

ம ர்க் ட்

ம ரக்் ட்  mayirkkuṭṭi, ெப.(n.)

   கம்பளிப் ச் ; caterpillar. 

     "ம ரக்் ட்  ேமய வண் வாய்" (தணிைக .நந் ப.30);.

     [ம ர ்+  ட் .]

     [p]

ம ர்க்

 
 ம ரக்்  mayirkkuḍi, ெப.(n.)

   ம ரச் ்ெச ; thick growth of tresses of hair.

     "ம ரக்்  யழகாேல யாதல்" (ஈ .அவ. );.

     [ம ர ்+  .]
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ம ர்க் ந்தம்

 
 ம ரக்் ந்தம் mayirkkundam, ெப.(n.)

   ம ந்  வைக (யாழ்.அக.);; a kind of medicine.

     [ம ர ்+  ந்தம்.]

ம ர்க்

 
 ம ரக்்  mayirkkuru, ெப.(n.)

   ம ரத்் ைள ல் ேதான் ம் ண் (யாழ்.அக.);; pimple at the root of hair, boil protruding from the follicles.

     [ம ர ்+  .  ல் →   = கட் . ஒ.ேநா யரக்் .]

ம ர்க் ழற்

ம ரக்் ழற்  mayirkkuḻṟci, ெப.(n.)

   1. ம ரக்் ைழ  ( ங்.);; curling of hair.

   2. ம ரக்் ச்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [ம ர ்+  ழற் .]

ம ர்க் ற

 
 ம ரக்் ற  mayirkkuṟaḍu, ெப.(n.)

    ையக் கைளவதற் ப் பயன்ப ம் ற ; tweezer for pulling out hairs.

     [ம ர ்+  ற .]

     [p]

ம ர்க் ச்

ம ரக்் ச்  mayirkāccu, ெப.(n.)

   ம ர ் ரத்்தல் ( ளகம்);; rising of the hairs of the body, horripillation.

     "ம ரக்் ச் மறா" ( வ்.ெபரியாழ்.5, 35);.

     [ம ர ்+  ச் .]

ம ர்க் செ்ச  - 
தல்

ம ரக்் செ்ச  - தல் mayirkācceṟidal,    4 ெச. . .(v.i.)

   உடல்  த் ட்  நிற்றல்;    ல்லரித்தல்; get goose-flesh.

     [ம ர ்+  செ்ச -,]

ம ர்க்ேகடகம்

ம ரக்்ேகடகம் mayirgāṭagam, ெப.(n.)

ம ரக்்  பாரக்்க; see {},

     "ேபார ்ம ரக்் ேகடகம் ளகத் ேதாற்பரம்" ( வக.2218);.

     [ம ர ்+ ேகடகம்.]

ம ர்க்ெகா

 
 ம ரக்்ெகா  mayirkkoḍi, ெப.(n.)

   தைல ம ேரா  ேசரத்் ப் ன் தற்  உரிய (சவரி); இ ம ர ்(tinn.);; switch.

     [ம ர ்+ ெகா .]

ம ர்க்ெகாத்

 
 ம ரக்்ெகாத்  mayirkkottu, ெப.(n.)

   ம ரம்ாணிக்கக் ெகாத் ; bunch of mayır {}.

     [ம ர ்+ ெகாத் .]
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ம ர்க்ெகா ந்

 
 ம ரக்்ெகா ந்  mayirkkoḻundu, ெப.(n.)

   ம க்ெகா ந்  (இ.வ.);; southern nood.

     [ம ர ்+ ெகா ந் .]

ம ர்க்ெகான்ைற

ம ரக்்ெகான்ைற mayirkkoṉṟai, ெப.(n.)

ம ற்ெகான்ைற, 1, 2 பாரக்்க (L.);; see {}.

     [ம ர ்+ ெகான்ைற.]

ம ர்க்ேகாைர

 
 ம ரக்்ேகாைர mayirkārai, ெப.(n.)

   ேகாைர வைக (யாழ்.அக.);; a hairy sedge.

     [ம ர ்+ ேகாைர.]

ம ர்க்ேகாள்

 
 ம ரக்்ேகாள் mayirkāḷ, ெப.(n.)

ம ரக்் ச்  பாரக்்க (ஈ .);; see {}.

     [ம ர ்+ ேகாள்.]

ம ர்க  – த்தல்

ம ரக்  – த்தல் mayirkaḻittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   ம ப்  ெசய்தல் (இ.வ.);; to shave.

     [ம ர ்+ க -.]

ம ர்கைள - தல்

ம ரக்ைள - தல் mayirkaḷaidal,    2 ெச. ன்றா  (v.t.) 

ம ரக்  - த்தல் பாரக்்க; see {}.

     [ம ர ்+ கைள-.]

ம ர்கைளேவான்

 
 ம ரக்ைளேவான் mayirkaḷaivōṉ, ெப.(n.)

    த்தாளன் (யாழ்.அக.);; barber.

     [ம ர ்+ கைளேவான்.]

ம ர் ைறக

ம ர் ைறக  mayirguṟaigaruvi, ெப.(n.)

   1. ம ரக்்கத் ரி; hair-shears.

     "ம ர் ைற க த் ைண ைழ யைலப்ப" (கல்லா.42, 16);. 

   2. ம ப்  கத்  (அக.நி.);; razor.

     [ம ர ்+  ைற + க .]

ம ர்சச்ந்தனம்

ம ரச்ச்ந்தனம் mayirccandaṉam, ெப.(n.)

ம ரச்ச்ாந்  பாரக்்க (ம ைரக்.552, உைர);; see {}.

     [ம ர ்+ சந்தனம்.]

ம ர்சச்ாந்தம் _

 
 ம ரச்ச்ாந்தம் _ mayirccāndam, ெப.(n.)

ம ரச்ச்ாந்  ( ங்.); பாரக்்க; see {}.

     [ம ர ்+ சாந்தம்.]
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ம ர்சச்ாந்

ம ரச்ச்ாந்  mayirccāndu, ெப.(n.)

    ந்தற் ம் ந மணச ்சாந்  ( லப்.14:117. உைர);; perfumed unguent for the hair.

     [ம ர ்+ சாந் .]

ம ர்சச்ாயம்

 
 ம ரச்ச்ாயம் mayirccāyam, ெப.(n.)

   ம ரக்்கப் ; hair dye.

     [ம ர ்+ சாயம்.]

ம ர்ச் ைகப்

ம ரச்் ைகப்  mayirccigaippūṭu, ெப.(n.)

ம ற் ைக, 2 (மைல.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [ம ற் ைக → ம ரச்் ைக +  .]

ம ர்ச் ைகப் ண்

 
 ம ரச்் ைகப் ண்  mayirccigaippūṇṭu, ெப.(n.)

   அரிவாண் ைணப் ண்  (மைல.அக.);; sickle-leaf.

     [ம ர ்+  ைக +  ண் .]

ம ர்ச் ர்ப்

 
 ம ரச்் ரப்்  mayirccilirppu, ெப.(n.)

ம ரக்் ச்  பாரக்்க; see {}.

     [ம ர ்+  ரப்் .]

ம ர்ச் ைல

 
 ம ரச்் ைல mayirccīlai, ெப.(n.)

ம ரப்் படம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [ம ர ்+  ைல.]

ம ரச்் ட்டசாம்பல்

__,

ெப.(n.);

    ைய எரித்ததால் ட் ம் சாம்பல்; ash of burnt hair (சா.அக.);.

     [ம ர ்+ கட்ட + சாம்பல்.]

ம ர்ச் ள்

ம ரச்் ள் mayirccuruḷ, ெப.(n.)

   1. ம ரக்் ழற் , 1 பாரக்்க; see {}.

   2. ம ரின் ள் ( ன்.);; roll or curl of hair.

     [ம ர ்+  ள்.]

ம ர்ச் ட்

ம ரச்் ட்  mayirccūṭṭu, ெப.(n.)

ம ரச் ் ள், 2 ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [ம ர ்+  ட் .]
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ம ர்ச்

 
 ம ரச்்  mayirccūṭu, ெப.(n.)

    னா ண்டா ம் ; warmth created by hair (சா.அக.);.

     [ம ர ்+  .]

ம ர்சே்சணம்

 
 ம ரச்ே்சணம் mayirccēṇam, ெப.(n.)

   ம ரைடத் ச ்ெசய்த ெமத்ைத ( ங்.);;  hair mattress.

     [ம ர ்+ ேசனம்.]

ம ர் ங்

 
 ம ர் ங்  mayirciṅgi, ெப.(n.)

   ஆ  ன்னாப் பாைள (சங்.அக.);; warm-killer.

ம ர்த்த

ம ரத்்த  mayirttavisu, ெப.(n.)

   ம ரைடத் ச ்ெசய்த இ க்ைக; cushion stuffed with hair, to sit on.

     "ெபாங்  ம ரத்் த ெசா  மார ் ைனஇ" (ெப ங். இலாவாண.4:99);.

     [ம ர ்+ த .]

ம ர்த்ேதால்

 
 ம ரத்்ேதால் mayirttōl, ெப.(n.)

   ெபண்  அல்ல  அல் ல்; vagina (சா.அக.);.

     [ம ர ்+ ேதால்.]

ம ர்த்ேதால் -
தல்

ம ரத்்ேதால் -தல் mayirddōlviḍudal,    18 ெச. . .(v.i.)

   ெபண்ணாைசைய நீக் தல்; to get rid of the desire for woman.

     [ம ரத்்ேதால் +  -.]

ம ர்ப்பட்

 
 ம ரப்்பட்  mayirppaṭṭu, ெப.(n.)

ம ரப்் படம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [ம ர ்+ பட் . படம்  → பட் .]

ம ர்ப்படம்

ம ரப்்படம் mayirppaḍam, ெப.(n.)

   கம்பளி யாைட; woollen cloth.

     "எ ப் ம் ேபாரை்வெயா  ம ரப்்படம் ரித் " (ெப ங்.உஞ்ைசக்.47, 179);.

     [ம ர ்+ படம்.]

ம ர்ப்படாம்

 
 ம ரப்்படாம் mayirppaṭām, ெப.(n.)

ம ரப்்படம் ( ங்.); பாரக்்க; see {}.

     [ம ர ்+ படாம்.]

ம ர்ப்பா

ம ரப்்பா  mayirppāṭu, ெப.(n.)

   ம ர ்ெச ந்  ேதான் ைக ( வக.1661, உைர);; hairiness, dense growth of hair.

     [ம ர ்+ பா .]
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ம ர்ப்பாலம்

 
 ம ரப்்பாலம் mayirppālam, ெப.(n.)

நிைன ல் ேதான் ம் ஒ  காட் :

 an imaginary line forming an illusion described in yogo philosophy in Tamil (சா.அக.);.

     [ம ர ்+ பாலம்.]

ம ர்ப்பாம்

 
 ம ரப்்பாம்  mayirppāmbu, ெப.(n.)

ம ரப்் ள  பாரக்்க; see {}.

ம ர்ப் ள

ம ரப்் ள 1 mayirppiḷavu, ெப.(n.)

   ம ரின் னி ண்டா ம் ள ; splitting of the hair.

     [ம ர ்+  ள .]

 ம ரப்் ள 2 mayirppiḷavu, ெப.(n.)

   கட்டடங்களின் காைரப் ச் ல் ஏற்ப ம் ெமல் ய ள ; hair crack.

     [ம ர ்+  ள .]

ம ர்ப் ளைவ

ம ரப்் ளைவ1 mayirppiḷavai, ெப.(n.)

   ஒ  ப ; a carbuncle, a scurf on the hair.

     [ம ர ்+  ளைவ.]

 ம ரப்் ளைவ2 mayirppiḷavai, ெப.(n.)

   தைலப்ெபா  ( ன்.);; scurf, dandruff.

     [ம ர ்+  ளைவ.]

ம ர்ப்

 
 ம ரப்்  mayirppuḻu, ெப.(n.)

   கம்பளிப் ச் ; cater-pillar.

     "ம ரப்் ந்  வண்ணத் ப் ச்  பரிண த் தாெலன்ன" (ஈச் ரநிசச்யம்);.

     [ம ர ்+  .]

ம ர்ப் ெவட்

 
 ம ரப்் ெவட்  mayirppuḻuveṭṭu, ெப.(n.)

   கண்ேணாய் வைக; an eye disease.

     [ம ரப்்  + ெவட் .]

ம ர்ப்ெபாத்

 
 ம ரப்்ெபாத்  mayirppotti, ெப.(n.)

   ம ெரா ங்  (யாழ்.அக.);; line of hair - growth.

     [ம ர ்+ ெபாத் .]
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ம ர்ப்ேபாக்

 
 ம ரப்்ேபாக்  mayirppōkku, ெப.(n.)

    ரத்ல்; falling of hair.

     [ம ர ்+ ேபாக் .]

ம ர் த் க்ெகா
ள்( ) - தல்

ம ர் த் க்ெகாள்( ) - தல் mayirpiḍiddukkoḷḷudal,    16 ெச. . .(v.i.)

   சண்ைட ேபா தல்; to quarrel, as holding each other's tuft.

அவ் வ ம் ம ர ் த் க் ெகாண்டாரக்ள் (ேப.வ.);.

     [ம ர ்+  த் க்ெகாள்-.]

ம ர் ங்

 
 ம ர் ங்  mayirpiḍuṅgi, ெப.(n.)

    ட்டா; tweezers.

     [ம ர ்+  ங் .]

ம ர்ெபா  - த்தல்

ம ரெ்பா  - த்தல் mayirpoḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ம ரக்் செ்ச தல்; to bristle, as the hairs of the body. to horripillate.

     "உடம்ெபலா ம ர ்ெபா ப்ப" ( காளத். .கண்ணப்ப. 148);.

     [ம ர ்+ ெபா -.]

ம ர்மாட்டல்

 
 ம ரம்ாட்டல் mayirmāṭṭal, ெப.(n.)

   மகளிர ்காதணி ந்  தைல ம ரில் மாட் ம் ஓரணி(இ.வ.);; an ornament worn by women connecting the 
ear ornament with the tresses.

     [ம ர ்+ மாட்டல்.]

     [p]

ம ர்மாட்

 
 ம ரம்ாட்  mayirmāṭṭi, ெப.(n.)

ம ர ்மாட்டல் (இ.வ.); பாரக்்க; see {}.

     [ம ர ்+ மாட் .]

ம ர்மாணிக்கம்

ம ரம்ாணிக்கம் mayirmāṇikkam, ெப.(n.)

   1. அரிவாண் ைனப் ண்  (பதாரத்்த.301);; sickle - leaf.

   2.   வைக (m.m.67.);; common balah.

   3.  வைக (A);; serrate obcordate -leaved morning mallow.

   4. மரவைக (L.);; common snake-wood buck - thorn.

   5. ெகா  வைக (m.m.362);; cypressvine.

   6. ஆமணத்  (ேகாேராசைன); (சங்.அக.);; bezoar, concretion in the stomach of cows.

   7. பற்படகம் (சங்.அக.);; fever-plant.

     [ம ர ்+ மாணிக்கம்.]
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ம ர் ழ் - த்தல்

ம ர் ழ் - த்தல் mayirmugiḻttal,    4 ெச. . . (v.i.)

ம ரெ்பா - த்தல் பாரக்்க; see {}.

     "கான் லங்  ம ர ் ழ்த்  வந்தைனய" (ெபரிய . ஆனாய. 30);.

     [ம ர ்+  ழ்-த்தல்.]

ம ர்

 
 ம ர்  mayirmuḍi, ெப.(n.)

    ச்  ந்த ம ர ்( டா.);; knot of hair.

     [ம ர ்+  .]

ம ர் ள்

ம ர் ள் mayirmuḷ, ெப.(n.)

    ள்ளம் பன் ன் ம ர;் bristle of porcupine.

     " ழ ட ் ழ்ம ர ் ள் ைட...... ேயனம்" (யேசாதர.3, 16);.

     [ம ர ்+  ள்.]

ம ர் ைளசச்ான்
ண்

 
 ம ர் ைளசச்ான் ண்  mayirmuḷaiccāṉpūṇṭu, ெப.(n.)

   ஓர ்வைக இனிப் க் ெகா ; a variety of sweet creeper having bristles.

ம ர் ைன

 
 ம ர் ைன mayirmuṉai, ெப.(n.)

ம ரக்் ைட பாரக்்க; see {}.

     [ம ர ்+  ைன.]

ம ர்வளர்க் நீர்

 
 ம ரவ்ளரக்் நீர ்mayirvaḷarkkunīr, ெப.(n.)

    ையக் க ைக; hair wash (சா.அக.);.

ம ர்வாங்

 
 ம ரவ்ாங்  mayirvāṅgi, ெப.(n.)

    ட்டா; tweezers.

     [ம ர ்+ வாங் .]

ம ர்வாரி

 
 ம ரவ்ாரி mayirvāri, ெப.(n.)

    ப்  ( ங்.);; comb.

     [ம ர ்+ வாரி.]

     [p]
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ம ர் ைன

ம ர் ைன mayirviṉai, ெப.(n.)

   1. ம ப் ;  shaving, hair-dressing.

     "சைட மாற்  ம ர ் ைன ற் " (கம்பரா. .1);.

   2. ம ரக்ைளதல்; ceremony of shaving a child for the first time.

     "ம ர் ைன  ெசய் ன்" ( ரம் .  தகா.6);.

   3. கத் ரிக் ேகால் (அ.க.நி.);; scissors.

   4. ம ப் க் கத்  (அக.நி.);; razor.

   5. ம ர் ைனஞன் பாரக்்க (அக.நி.);; see {}.

     [ம ர ்+  ைன.]

ம ர் ைனஞன்

 
 ம ர் ைனஞன் mayirviṉaiñaṉ, ெப.(n.)

    த்தாளன் ( ங்.);; barber.

     [ம ர ்+  ைனஞன்.]

ம ர்ெவ ப்

ம ரெ்வ ப்  mayirveḍippu, ெப.(n.)

ம ரப்் ள 1 பாரக்்க; see {}.

     [ம ர ்+ ெவ ப் .]

ம ரகம்

ம ரகம் mayiragam, ெப.(n.)

   1. ம ரப்்படம் ( டா.); பாரக்்க; see {}.

   2. நா  (சங்.அக.);; a plant.

ம ரங்காய்

ம ரங்காய் mayiraṅgāy, ெப.(n.)

   1. மரி மாங்காய் பாரக்்க; see {}.

   2.  வப்  காட்  மாங்காய்; wild mango (சா.அக.);.

ம ராகமம்

 
 ம ராகமம் mayirākamam, ெப.(n.)

   ஊமத்தங்காய் (சங்.அக.);; fruit of thorn – apple.

ம ரிைட

 
 ம ரிைட mayiriḍai, ெப.(n.)

   ம ரள ; hair's breath.

     [ம ர ்+ இைட.]

ம ரிழ

 
 ம ரிழ  mayiriḻvu, ெப.(n.)

   இழ  யாக ம ர ்நீக் ைக ( ன்.);; shaving the hair completed, in token of mourning.

     [ம ர ்+ இழ .]

ம ர்-தல்

ம ர-்தல் mayirudirdal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ெகாட் தல்; to loss of hair, baldness.

     [ம ர ்+ உ ர-்.]
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ம ெர  - தல்

ம ெர  - தல் mayireṟidal,    2 ெச. . .(v.i.)

ம ரெ்பா -த்தல் பாரக்்க; see {}.

     "உடம்  ம ெர ந் ந்த " (ஈ. .6, 2, ப்ர, பக்.61);.

     [ம ர+் எ -.]

ம ெர க

ம ெர க  mayireṟigaruvi, ெப.(n.)

ம ர் ைறக  பாரக்்க; see {}.

     "ம ெர க ..... மஞ் க ைற ங்க" ( வாைனக். அ லா.38);.

     [ம ெர  + க .]

ம ைர

ம ைர mayirai, ெப.(n.)

   1. அ ைர, ஆரல் ன்; brownish or greenish sand eel.

   2. தக்ேகாலம்; cubeb.

ம ெரா க் -தல்

ம ெரா க் -தல் mayirodukkudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ம ைரக்ைகயாற் ட்  ெயா க் தல்; to adjust and smooth the hair with the hand.

   2. ம ைர ெயா க்  ம ப் ச ்ெசய்தல் (இ.வ.);; to shave close to the tuft of hair.

   3.  ன் பக்கத் ல்  ட்  ைவத்  ம ப் ச ்ெசய்தல் (இ.வ.);; to shave leaving a margin along the 
tuft of hair.

     [ம ர ்+ ஒ க் -.]

ம ெரா க்

ம ெரா க்  mayiroḻukku, ெப.(n.)

   ெகாப் ந்  ேமற்ெசல் ம் ம ர;் line of hair growing on the abdomen of a person from the navel upward.

     "ம ெரா க் ெகன ெவான் ண்டால்" (கம்பரா.நாட ட.்41);.

     [ம ர ்+ ஒ க் .]

ம ெரா ங்

ம ெரா ங்  mayiroḻuṅgu, ெப.(n.)

   1. ம ெரா க்  பாரக்்க; see {}.

     "அவ்வ றணி ம ெரா ங்ேக" (ைநடத. அன்னத்ைதத் .19);.

   2. ம ரக்் ழற் , 1 (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [ம ர ்+ ஒ ங் .]

ம ேராசம்

 
 ம ேராசம் mayirōcam, ெப.(n.)

   அரிதாரம் (சங்.அக.);; red orpiment.

ம ேராசைன

 
 ம ேராசைன mayirōcaṉai, ெப.(n.)

   ஆமணத்  (ேகாேராசைன); ( ன்.);; bezoar.
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ம ல்

ம ல் mayil, ெப.(n.)

   1. பறைவ வைக; peacock, peafowl.

     "ப ல் ஞ் ேசாைல ம ெல ந் தால ம்" ( றநா.116);.

   2. ம ற் ெகான்ைற, 1 பாரக்்க; see {}.

   3. ம ல க் ந்  (மைல.);; false peacock's -foot tree.

   4. ம ராசனம் பாரக்்க; see {}.

     "மைலய னங்கலங்க மைலய ம லகவ மைலமா  க யக் கத ம  ம்" (பரிபா.6:45);,

     "மனி ங் க  ம ங் டாரி ம்" (பரிபா.8:100);.

     [ம  → (ைம); → ம ல். க  (நீல); நிறத் ேதாைக ைடய பறைவ.]

     [p]

ம ல்கசப்

 
 ம ல்கசப்  mayilkasappu, ெப.(n.)

   ம ல் த் ; bile of peacock (சா.அக.);.

ம ல்கண்டம்

 
 ம ல்கண்டம் mayilkaṇṭam, ெப.(n.)

   ம ன் க த் ; neck of peacock.

     [ம ல் + கண்டம். கண்  → கண்டம்.]

ம ல்க த் வண்
ணம்

 
 ம ல்க த் வண்ணம் mayilkaḻuttuvaṇṇam, ெப.(n.)

ம ல்க த் நிறம் பாரக்்க; see {} (சா.அக.);.

     [ம ல்க த்  + வண்ணம்.]

ம ல்க த் நிறம்

 
 ம ல்க த் நிறம் mayilkaḻuttuniṟam, ெப.(n.)

   க ப் ம் வப் ம் கலந்த ஊதா நிறம்; the colour of the peacock's neck (சா.அக.);.

     [ம ல்க த்  + நிறம்.]

ம ல் த்தம்

 
 ம ல் த்தம் mayiltuttam, ெப.(n.)

ம ற் த்தம் பாரக்்க; see {}.

     [ம ல் +  த்தம்.]

ம ல்ேதாைக

 
 ம ல்ேதாைக mayiltōkai, ெப.(n.)

ம ற் ேறாைக பாரக்்க; see {}.

     [ம ல் + ேதாைக.]
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ம ல்நீலமா

 
 ம ல்நீலமா  mayilnīlamāci, ெப.(n.)

   நிலப்பைன; ground palm.

     [ம ல் + நீலமா .]

ம ல்ெநய்

 
 ம ல்ெநய் mayilney, ெப.(n.)

   ம ன் ெகா ப் ; fat of peacock.

     "இஃ  கந்தகத்ைதச ் வக்கச ்ெசய் ம்".

     [ம ல் + ெநய்.]

ம ல் டம்

 
 ம ல் டம் mayilpuḍam, ெப.(n.)

   ஒ வைக ம ந் ப் டம்; one of the methods of calcining medicine (சா.அக.);.

     [ம ல் +  டம்.]

ம ல் ன்

ம ல் ன் mayilmīṉ, ெப.(n.)

   1. ஒன்ப  அ  நீளம் வளரவ் ம் மங் ன நீல நிற ைடய மான கடல் ன் வைக; saifish, bluish grey, 
attaining 9 ft. in length.

   2. ஏமங்ேகாலா (m.m.672);; peacock-fish (சா.அக.);.

     [ம ல் +  ன்.]

 ம ல் ன் mayilmīṉ, ெப. (n.)

   இந் யக் கடேலாரத் ல் இ க் ம் ன் வைக; indian sailfish.

     [ம ல்+ ன்]

ம ல் ட்ைடக்கற்
பம்

 
 ம ல் டை்டக்கற்பம் mayilmuṭṭaikkaṟpam, ெப.(n.)

   நைர ைரயற்  ெந ங்கால க்கச ்சாப் ம் ஒ  ெசய் ம ந் ; a medicine prepared out of the egg of 
peacock for rejuvenation.

     [ம ல் டை்ட + கற்பம்.]

ம ல் னிவன்

 
 ம ல் னிவன் mayilmuṉivaṉ, ெப.(n.)

   அகத்  மரம் (சங்.அக.);; West India pea-tree.

ம ல்வாகனன்

 
 ம ல்வாகனன் mayilvākaṉaṉ, ெப.(n.)

 as riding a peacock.

     [ம ல் + வாகனன்.]

 Skt. வாகனம் > த. ஊர் .
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ம ல்

 
 ம ல்  mayilvisiṟi, ெப.(n.)

   ம ற் ேறாைகயால் அைமந்த ஆலவட்டம்; fan of peacock's feathers.

     [ம ல் +  .]

     [p]

ம ல் ேரா

 
 ம ல் ேரா  mayilvirōti, ெப.(n.)

ம ற் பைக பாரக்்க; see {}.

     [ம ல் +  ேரா .]

 Skt.  ேரா  > த. பைக.

ம ல்உப்

 
 ம ல்உப்  mayiluppu, ெப.(n.)

   ெவண்ணிறம் ைறந்த மங்கலான உப் ;  haze.

     [ம ல் + உப் .]

ம ல

ம ல 1 mayilaḍi, ெப.(n.)

   1. காற்  ( ன்.);; toering.

   2. ஐவண்னவணி ள் கா ன் ந ரலணி (யாழ்.அக.);; ring worn on the middle toe, by women, one of {}, q.v.

     [ம ல் + அ .]

 ம ல 2 mayilaḍi, ெப.(n.)

   எ ைம (சங்.அக.);; buffalo.

     [ம ல் + அ .]

 ம ல 3 mayilaḍi, ெப.(n.)

   1. காட்  ெநாச்  (L.);; tall chaste - tree.

   2. மரவைக (L.);; downy peacock's foot tree.

ம ல க் ந்

 
 ம ல க் ந்  mayilaḍikkurundu, ெப.(n.)

   ஒ  வைகச ் மரம் (இலத.்);; false peacock's foot – trees. tr.

     [ம ல  +  ந் .]

ம ல ெநாச்

 
 ம ல ெநாச்  mayilaḍinocci, ெப.(n.)

   காட்  ெநாச்  (L);; tall chaste-tree.

     [ம ல  + ெநாச் .]
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ம லம்

ம லம்1 mayilam, ெப.(n.)

   1. ம ற  (யாழ்.அக);; peacock's feather.

   2.  ப் ரம் மாவட்டத் ல் உள்ள ஒ  கன் ேகா ல் தளம்; a shrine sacred to Murugan in the Villuppuram 
District.

     [ம  → ம ல் → ம லம்.]

 ம லம்2 mayilam, ெப.(n.)

   1.  ப்ைபேமனி (மைல.);; indian acalypha.

   2. ப த்  வைக (G.Tn.D.i, 1623);; a kind of coarse cotton.

ம லா ங் ந்

 
 ம லா ங் ந்  mayilāṭuṅgurundu, ெப.(n.)

ம ல க் ந்  பாரக்்க; see {}.

ம லா ைற

ம லா ைற mayilāṭuduṟai, ெப.(n.)

   நாைக மாவட்டத் ல் உள்ள கா ரி யாற்  வளம் நிைறந்த ஊர;் a town on the banks of Cauvery in 
Nagapattinam Dt.

     "வா ழ்  ம லா ைற" (ெபரிய . 34:437);.

     [ம லா  +  ைற.]

ம லாத்

 
 ம லாத்  mayilātti, ெப.(n.)

   ெவள்ைளச ்சாரைண; a prostate plant.

ம லாப் ர்

 
 ம லாப் ர ்mayilāppūr, ெப.(n.)

    ஞானசம்பந்த ரத்்  நாயனாராற் பாடப்ெபற்ற ம், வா லார ்நாயனார ் றந்த ம், 
வள் வர ்வாழ்ந்த இடமாகக் க தப்ப வ ம், ேதாைமயார ் த் வ மதப் பரப் தல் ெசய்த 

இடமாகக் க தப்ப வ ம், ெசன்ைன ன் ப மா ய ஒ  ஊர;் Mylapore, a suburb of Chennai containing 
a {} shirne sung by St. Campantar, reputed to be the place, where St. {} was born and St. {} lived; also reputed to be the 
principal scene of the labours of St.Thomas.

ம ல் + ஆரப்்  + ஊர ்- ம லாரப்் ர ்- ம லாப் ர.் ம ல்கள் ஆரத்்ததாக வழங் ம் ெச வ ச ்
ெசய் களால் இவ் ர ்இப்ெபயர ்ெபற்ற .

ம லாப் ர்ெவட்

ம லாப் ரெ்வட்  mayilāppūrveṭṭu, ெப.(n.)

   நாணய வைக (பண .141);; an ancient coin.

     [ம லாப் ர ்+ ெவட் .]

ம லா ரி
ம லா ரி mayilāpuri, ெப.(n.)

ம லாப் ர ்பாரக்்க (ெபரிய .  க் ப். 40);; see {}.

ம லார்

ம லார ்mayilār, ெப. (n.)

   1. கன்னிப் ெபண்கள் ேநாற் ம் சடங்  வைக; ceremonial fast observed by maidens with a view to secure suitable 
husbands.

   2. ெபாங்கல் பண் ைக ன் ன்  வண்ணார ்வணங் ம் கட ள்; a deity worshipped by washerman after the 
pongal festival.
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ம லாளி

 
 ம லாளி mayilāḷi, ெப.(n.)

 as riding a peacock.

     [ம  → ம ல் = க  (நீல); நிறத் ேதாைகைய ைடய பறைவ. ம ல் + ஆளி. ஒ.ேநா.  தல் + ஆளி – 
தலாளி.]

ம

ம  mayili, ெப.(n.)

   ம ல் ேபான்ற ெபண்; woman, as resembling a peafowl.

     "கானமைலக் றவஞ் கள் ம " ( ற்றா.  ற.76, 2);.

     [ம ல் → ம .]

ம கம்

 
 ம கம் mayiligam, ெப.(n.)

ம மத்ைத பாரக்்க (சங்.அக.);; see {}.

ம யம்

ம யம்1 mayiliyam, ெப.(n.)

   ெசம்பஞ்  (மைல.);; brazil cotton.

 ம யம்2 mayiliyam, ெப.(n.)

   1. ெசம்ப த் ; red cotton plant.

   2. இலா சை்ச; root of andropogon muricatus.

   3. ேசா ப்  பாரக்்க; see {}.

மணப் ச்

மணப் ச்  maṇappūccu, ெப.(n.)

   உடம் ற் ம் சந்தனக் ழம்  த யன; fragrant paste of camphor, sandal, etc., for the person.

     "காரக்ால மணப் ச் ன் ணம்" (பதாரத்்த.1432);.

     [மணம் +  ச் . மணம் = ந மணம்.]
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ம யல்

 
 ம யல் mayiliyal, ெப.(n.)

   ம ல் ேபா ஞ் சாய ள்ள ெபண்; woman having the grace of a peafowl.

     [ம ல் + இயல்.]

ம ற

 
 ம ற  mayiliṟagu, ெப.(n.)

   ம ற்ேறாைக இற ; peacock feather.

     [ம ல் + இற .]

ம ச் ட்டம்

 
 ம ச் ட்டம் mayilucciṭṭam, ெப.(n.)

   பாம் ; snake (சா.அக.);.

ம ள்ளான்

ம ள்ளான் mayiluḷḷāṉ, ெப.(n.)

   வந்த க் ள்ள உள்ளான் வைக (m.m.611);; painted snipe; Rhynchaea bengalensis.

     [ம ல் + உள்ளான்.]

     [p]

ம ர்

ம ர்  mayilūrti, ெப.(n.)

ம ேல ம் ெப மாள், 1 பாரக்்க (உரி.நி.);. see {}.

     [ம ல் + ஊர் .]

ம ர் யன்

ம ர் யன் mayilūrtiyaṉ, ெப.(n.)

ம ேல ம்ெப மாள், 1 பாரக்்க (உரி.நி.);; see {}.

     [ம ல் + ஊர் .]

ம ெலண்ெணய்

 
 ம ெலண்ெணய் mayileṇīey, ெப.(n.)

   ம ன் ெகா ப் ந்  எ க் ம் ம ந்  ெநய் வைக ( ன்.);; medicinal oil from the fat of pea fowl.

     [ம ல் + ெநய் → எண்ெணய்.]

ம ெலள்

 
 ம ெலள் mayileḷ, ெப.(n.)

   ஒ  வைக எள் (சங்.அக.);; a species of sesame.

     [ம ல் + எள். ம  → (ைம); → ம ல் = க ைம.]

ம ேலபம்

 
 ம ேலபம் mayilēpam, ெப.(n.)

   தக்ேகாலம் (சங்.அக.);; cubeb.

ம ேல ம்ெப
மாள்

ம ேல ம்ெப மாள் mayilēṟumberumāḷ, ெப.(n.)

   1. (ம ல்  ஏ ச ்ெசல் ம்); கக் கட ள்; Murugan, as riding a peacock

   2. ம ேல ம்ெப மாள் ள்ைள பாரக்்க;see {}.

     "ம ேல ம் ெப மாண் ம ப " (இலக்.ெகாத்.பா .);.

     [ம ேல ம் + ெப மாள்.]
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ம ேல ம்ெப
மாள் ள்ைள

ம ேல ம்ெப மாள் ள்ைள mayilēṟumberumāḷpiḷḷai, ெப.(n.)

   வா நாத ேத கரின் ஆ ரிய ம் கல்லாடத் ன் தன் ப்பத்ேத  பாடல்க க்  உைர ட்ட 
வ மான லவர;் the teacher of {} and commentator of the first 37 stanzas of {} 17th C.

ம ைல

ம ைல1 mayilai, ெப.(n.)

   1. அ க்  ( ன்.);; foulness, dirt.

   2. ெவண்ைம கலந்த க நிறம்; ash colour, grey, mixed colour of white and black, as of cattle.

ம ைலக் காைள.

     [ ள் → மள் → மண் → மணி = கரிய , நீலக்கல். மணிவண்ணன், மணி டற்ேறாள் த ய 
ெபயரக்ைள ேநாக் க. மள் → ம  → ம  = உடம் ள்ள கரிய ள்ளி. மள் → மல் → மலம் = அ க் . 
மள் → மல் → மயல். மயல் → மயைல → ம ைல ( .தா.182);.]

 ம ைல2 mayilai, ெப.(n.)

   ெசன்ைன மாநகரத் ள் அைமந் ள்ள ேகா ல் நகரம்; a temple town inside Chennai.

     "ஊர் ைர ேவைல லா ம் உயர ்ம ைல" (சம்பந்தர ்ேதவாரம்);. ம ைல வல் க்ேகணிக் 
கண்ேடேன ( வ். ெபரிய .2, 3, 2);.

ம வ. ம லாப் ர,் ம லாரப்் ர.்

ம ல் யாக இப்ப ல் இ ந்  ஆரப்்  ெசய்ததால் ம லாரப்் ர,் ம லாப் ர,் ம ைல எனப் 
ெபயரக்ள் ெபற் க் ம்.

     "வ ைட மங்ைக ம் தா ெமல்லாம் வ ேவாைர எய் க் கண்ேடாம் ம லாப் ள்ேள".

     "மங் ல் ம  தவ ம் மாட  ம லாப் ள்ளார"் என்பன ேதவாரக் ப் கள்.

 ம ைல3 mayilai, ெப.(n.)

   1. ன் ( ங்.);; fish.

ம ைலசெ்சன்
ைன

 
 ம ைலசெ்சன்ைன mayilaicceṉṉai, ெப.(n.)

   ெசந் ைன; red millet (சா.அக.);.

ம ைலசே்ச கம்

 
 ம ைலசே்ச கம் mayilaiccēpigam, ெப.(n.)

   கமலாப் பழம், ச் ; orange citrus variety (சா.அக.);.

ம ைலநந்

 
 ம ைலநந்  mayilainandi, ெப.(n.)

   ம  ேதான்  (மைல.);; henna.

ம ைலநாதர்

 
 ம ைலநாதர ்mayilainātar, ெப.(n.)

   நன் ைரக்கார ள் ஒ வரான ைசன ஆ ரியர;் a jaina commentator on {}.

ம ைலநா

 
 ம ைலநா  mayilaināti, ெப.(n.)

   நாய்த் ள ; a plant.
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ம ைலப்பசை்ச

 
 ம ைலப்பசை்ச mayilaippaccai, ெப.(n.)

   க ைம கலந்த பசை்ச ( ன்.);; green mingled with black.

     [மய் → ம ல் = க ைம. ம ைல + பசை்ச.]

ம ைலப்பணம்
ம ைலப்பணம் mayilaippaṇam, ெப.(n.)

   எண்ப  கா  ம ப் ள்ள நாணயம் (Rd.m.74);; mailai80 {}.

ம ைலபாய்-தல்

ம ைலபாய்-தல் mayilaipāytal,    2 ெச. . . (v.i.)

   கண் களின் அ ப் றத்  ம ைல நிறம் படரந்் த்தல்; to be of a greened grey colour in the tower eye-lid.

     [ம ைல + பாய்-.]

ம ற்கண்

 
 ம ற்கண் mayiṟkaṇ, ெப.(n.)

   ம ற் ேறாைக ன் கண்; eye of peacock's tail.

     [ம ல் + கண்.]

ம ற்கண் மா
ல்

 
 ம ற்கண் மால் mayiṟkaṇṇurumāl, ெப.(n.)

   ம ற்கண்  அைமந்த ஒ வைகத ்தைலப்பாகத் ணி; a kerchief for the head, having designs like the eyes 
of peacock's tail.

     [ம ற்கள் + உ மால்.]

ம ற்கண்தாட் ப்
பத் ரி

 
 ம ற்கண்தாட் ப்பத் ரி mayiṟkaṇtāṭṭuppattiri, ெப.(n.)

   மகளிர ் ைல வைக; a kind of women's saree.

     [ம ற்கண் + தாட் ப்பத் ரி.]

ம ற்கண்வைல

 
 ம ற்கண்வைல mayiṟkaṇvalai, ெப.(n.)

   ன் க் ம் வைல வைக (இ.வ.);; a kind of fishing net.

     [ம ற்கண் + வைல.]

ம ற்க த்

ம ற்க த்  mayiṟkaḻuttu, ெப.(n.)

   ம ன் க த்  உ ம் வண்ண மைமந்த மாைல வைக; a garland or necklace, perhaps in the form and 
colour of peacock's neck.

     "ம ற்க த்  மன மணி  வட ம் ண் " (ெபரிய . கண்ணப்.47);.

     [ம ல் + க த் .]

ம ற்க த் ச்
ைல

 
 ம ற்க த் ச் ைல mayiṟkaḻuttuccīlai, ெப.(n.)

   மகளிர ் ைல வைக (இ.வ.);; a kind of saree.

     [ம ற்க த்  + ைல. ைர → ைல → ேசைல.]

3

www.valluvarvallalarvattam.com 1562 of 19068.



ம ற் த்

ம ற் த்  mayiṟāttu, ெப.(n.)

   1. ஒ  காைல ஊன்  மற்ெறா  காைலத் க்  யா ங் த்  வைக; a dance on one leg.

   2. ஒன்ைற நாட் ம் வ  மற்ெறான்  ட் ப் ேபாவைதக் காட் ம் ஒ வைக ைறைம;{}

 of peacock's dance, which illustrates the ignoring of one principle in the attempt to establish another ( வசம.பக்.40);.

     [ம ல் + த் .]

ம ற்ெகா

ம ற்ெகா  mayiṟkoḍi, ெப.(n.)

   1. ெகாண்ைடயங் ேகாடை்ட மறவர ்வைகையச ்சாரந்்த ெபண் ர ் மணத் ற் கட் ந் தா  (G.Tn. 
D.I, 136);; a kind of marriage-badge worn by {} women.

   2. கக் கட ட் ரிய ம ெல ய ெகா ; flag of Lord Murugan, having the ensign of a peacock.

     "நீலமணி ேபா ம் நிறத்ைத ைடய ம ற்ெகா ைய" ( றநா.56, உைர);.

     [ம ல் + ெகா .]

ம ற்ெகாண்ைட

ம ற்ெகாண்ைட mayiṟkoṇṭai, ெப.(n.)

   ெச வைக (m.m.361);; Indian maiden hair.

     [ம ல் + ெகாண்ைட.]

ம ற்ெகாண்ைடப்
ல்

ம ற்ெகாண்ைடப் ல் mayiṟkoṇṭaippul, ெப.(n.)

   ல்வைக (m.m.916);; trail grass.

     [ம ற்ெகாண்ைட + ல்.]

ம ற்ெகான்ைற

ம ற்ெகான்ைற1 mayiṟkoṉṟai, ெப.(n.)

   ஒ  மரம்; a flowering tree.

     [ம ற் + ெகான்ைற.]

 ம ற்ெகான்ைற2 mayiṟkoṉṟai, ெப.(n.)

   1. ெச வைக; peacock'screst.

   2. வாதநாராயண மரம்; flamboyant.

     [ம ற் + ெகான்ைற.]

ம ற் க்
ம ற் க்  mayiṟcikki, ெப.(n.)

ம ற் ைக, 2 பாரக்்க;see {}.

ம ற்

 
 ம ற்  mayiṟcigi, ெப.(n.)

ம ற் ைக பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

     [ம ற் ைக → ம ற் .]

ம ற் ைக

ம ற் ைக mayiṟcigai, ெப.(n.)

   1. ம ன் ெகாண்ைட ( ங்.);; the crest of a peacock.

   2. ஒ  வைகக் ெகா ; peacock fern, a fern.

     [ம ல் + Skt. ைக.]
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ம ற்

 
 ம ற்  mayiṟcūṭu, ெப.(n.)

ம ற் ெகாண்ைட,

 peacock's crest.

     [ம ல் + .]

ம ற்பைக

 
 ம ற்பைக mayiṟpagai, ெப.(n.)

   பசே்சாந் ப் பறைவ; chameleon.

     [ம ல் + பைக.]

ம ற்பட்ைட

 
 ம ற்படை்ட mayiṟpaṭṭai, ெப.(n.)

ெசங் கத்தாரிப்படை்ட பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

ம ற் சச்ம்

ம ற் சச்ம் mayiṟpiccam, ெப.(n.)

   1. ம ற் ேறாைக  ( ன்.);; ornamental fern of peacock feathers.

   2. ம றகாற் ெசய்த ைட (யாழ்.அக.);; umbrella, made of peacock feathers.

     [ம ல் + சச்ம்.]

ம ற்

ம ற்  mayiṟpīli, ெப.(n.)

   1. ம ற ; peacock feathers.

     "அணிம ற்  ட் " ( றநா.264);.

   2. ம ற் சச்ம், 1 ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

ம ற் க் ைட

 
 ம ற் க் ைட mayiṟpīlikkuḍai, ெப.(n.)

   ம றகாற் ெசய்த ைட (யாழ்.அக.);; umbrella, made of peacock feathers.

     [ம ற்  + ைட.]

ம ற் த்தம்

 
 ம ற் த்தம் mayiṟṟuttam, ெப.(n.)

   ம ந்  வைக (சங்.அக.);; sulphate of copper, blue vitriol, cupri sulphur.

     [ம ல் + த்தம்.]

ம ற்ேறாைக

 
 ம ற்ேறாைக mayiṟṟōkai, ெப.(n.)

   வாலாக நீண்ட ம னிற  ( ங்.);; peacock's tail.

     [ம ல் + ேதாைக.]

ம ன் னிவன்

 
 ம ன் னிவன் mayiṉmuṉivaṉ, ெப.(n.)

ம ல் னிவன் பாரக்்க ( .அ.);;see {}.

     [ம ல் னிவன் → ம ன் னிவன், ல→ன – ேபா .]
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ம னா

 
 ம னா mayiṉā, ெப.(n.)

   ைமனாப் பறைவ; myna.

     [p]

 ம னா mayiṉā, ெப. (n.)

   நாகணவாய்ப் ள்; maina bird.

     [U. myna → த. ம னா.]

ம ரம்

 
 ம ரம் mayuram, ெப.(n.)

   ஊமத்ைத (பரி. அக.);; thorn apple.

மர்க்கடப் ப்

 
 மரக்்கடப் ப்  markkaḍappippili, ெப.(n.)

   நா ; indian bur (சா.அக.);.

மர்க்கட கம்

 
 மரக்்கட கம் marggaḍamugam, ெப.(n.)

   ரங்  கம்; monkey face (சா.அக.);.

மர்க்க ப்

 
 மரக்்க ப்  marggaḍippuṉugu, ெப.(n.)

   ைனப் ; civet cat (சா.அக.);.

மர்க்க கம்

 
 மரக்்க கம் marggavigam, ெப.(n.)

   மரக்்கடப் ப்  பாரக்்க; see {} (சா.அக.);.

மர - த்தல்

மர - த்தல்  marattal,    11 ெச. . .(v.i.) 

   1. கால் த யன உணரச்் ய தல்; to be numb or insensible, as legs. 

கால் மரத் ப் ேபா ற்  (உ.வ.);. 

   2. ைறத்தல் (யாழ்.அக.);; to be stiffended. 

   3. யத்தல் (யாழ்.அக);; to be wonder-struck.

மரக்கண்

மரக்கண் marakkaṇ, ெப.(n.)

   1. மரக்க  பாரக்்க;ெப.(n.); 

   1. மரக்க  பாரக்்க; see {}.

     "மரக்கண்ேனா மண்ணாள்வார ்கண்ெணன் " ( தெ்தாள். 90);. 

   2. லனற்ற கண்; eye without the power of vision.

     "மரக்கேணைன ம் வந் டப் பணியாய்" ( வாச.23, 9);. 

   3. மரப்பாைவ ன் கண்; eyes of wooden puppet.

     [மரம் + கண்.]
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மரக்க

 
 மரக்க  marakkaṇu, ெப.(n.)

   மரத் ற் ைள ண்டா ம் ச்  ( ன்.);; knot in a tree.

     [மரம் + க .]

மரக்கரி

 
 மரக்கரி  marakkari, ெப.(n.)

   அ ப் க் ப் பயன்ப ங்கரி (இக்.வ.);; charcoal.

     [ம ர ்+ கரி.]

மரக்கலப்பாய்

 
 மரக்கலப்பாய் marakkalappāy, ெப.(n.)

   கப்பற் பாய் ( வா.);; sail of a ship.

     [மரக்கலம் + பாய்.]

மரக்கலம்

மரக்கலம் marakkalam, ெப.(n.)

   கப்பல்; ship, vessel, boat.

     "மரக்கலம் ளக் ங் கட டத் " ( .ெவ.8, 31, உைர);.

     [மரம் + கலம்.]

மரக்கலன்

 
 மரக்கலன் marakkalaṉ, ெப.(n.)

   காமன் ( ங்.);; sailor, master of a ship.

மரக்களங்காய்

 
 மரக்களங்காய் marakkaḷaṅgāy, ெப.(n.)

   னத் க் காய்; a fruit native of China (சா.அக.);.

மரக்களி

 
 மரக்களி marakkaḷi, ெப.(n.)

   களிப்பாக் ; a preparation of areca nut (சா.அக.);.

மரக்கற்றாைழ

மரக்கற்றாைழ1 marakkaṟṟāḻai, ெப.(n.)

   க ங்கற்றாைழ; black variety of alce (சா.அக.);.

     [மரம் + கற்றாைழ.]

 மரக்கற்றாைழ2 marakkaṟṟāḻai, ெப.(n.)

   ஆைனக் கற்றாைழ (சங்.அக.);; american aloe.

     [மரம் + கற்றாைழ.]

     [p]
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மரக்க

மரக்க  marakkaṟi, ெப.(n.)

   1. காய்க ; vegetable for curry.

   2. சைமத்த காய்க  ண ; vegetable curry.

   3. ல் ணா;  vegetarian food.

     [மரம் + க .]

மரக்கன்

 
 மரக்கன்  marakkaṉṟu, ெப.(n.)

   இளமரம் ( ங்.);; young tree, sapling.

     [மரம் + கன் .]

மரக்கா

மரக்கா marakkā, ெப.(n.)

   1. ஞ்ேசாைல ( வா.);; flower garden, groves.

     "இளமரக்கா த ய ெசய்தற் ம்" ( றள், 385, உ.ைர); 

   2. மரக்கால், 1, 2 பாரக்்க; see {}.

     [மரம் + கா.]

மரக்காயர்

மரக்காயர ்marakkāyar, ெப.(n.)

   1. மரக்கல உைடைமயாளர;் the owners of the boat.

   2. த ழ்த ் க்க வைக னர;் Tamil speaking musalman tribe, usually traders (E.T.V.l);.

   3. மரக்கல ேமாட் ேவார;் boat men.

     [மரக்கலராயர ்→ மரக்காயர.்]

மரக்கலத் க்  உரிைம ள்ளவரக்ள். மரக்கலராயரக்ள். இ  மரக்காயர ்என மா ற் .

த. மரக்கலம் > அர . மரகாம்.

மரக்காைர

மரக்காைர marakkārai, ெப.(n.)

   ம க்காைர (பதாரத்்த.758);; emetic-nut.

     [ம க்காைர → மரக்காைர.]
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மரக்கால்

மரக்கால்1 marakkāl, ெப.(n.)

   1. கத்தலளைவக் க  வைக ( ங்.);; a grain measure. varying in different places = 8 padi = 1/12 kalam = 400 
cu. in., as originally made of wood,

     "அ ள்ெமா  ேதவன்  மரக்காலால் நிசதம் ெநல்" (ெத.இ.க.lll-பாகம் l-ll பக்கம்-7);.

   2. ஒ  மரக்கால் ைரப்பா  (இ.வ.);; superfical measure = 3362 sq.ft. as requiring a marakkal of seed to sow it.

   3. ஆண்  மைழ ன் அள  (கணியம்);; measure of rain for the year, determined by the ruling planet (Astrol.);.

     "ஒ  மரக்கால் மைழ இவ்வாண் " (பஞ்.);.

   4. மரத்தாற் ெசய்த பாதம், wooden leg.

   5. மா ன் த்  வைக ( டா);; a dance of {}.

   6. த் ப் ப ெனான்ற ள் வஞ்சத்தால் ெவல் தல் க ப் பாம்  ேதள் த யவாய் அ ணர ்
தைல ணரந்்த ரக்்ைக அவற்ைற ழக் க் கைளதற்

   மரத்தால் ெசய்த காைலக் ெகாண்  ஆ ய ஆட்டம் ( லப்.3:14, உைர);; a dance of {} on stilts, slaying the 
Asuras who attacked her assuming the shapes of reptiles one of eleven {}.

   7. உப்பளம் ( ங்.);; saltpan.

   8. ஒன்பதாம் நாண் ன் ( டா.); (ஆ ல்யம்);;   9th naksatra.

   9. ேசா  நாள் ( ங்.);;   15th naksatra.

     [மரம் + கால்.]

 மரக்கால்2 marakkāl, ெப.(n.)

மரக்கால் ண்

 
 மரக்கால் ண்  marakkāltuṇṭu, ெப.(n.)

   ஒ ைற அளந்த தவசத்ைதத ் ம்ப அளக் ம் ேபா  ஏற்ப ம் ைறபா ; deficiency of grain on re-
measurement.

     [மரக்கால் + ண் . ண்  = ைற, ைறபா .]

மரக்கால் த்

 
 மரக்கால் த்  marakkālāttu, ெப.(n.)

   கால்களில் மரத்த ண் ைவத் க் கட் க் ெகாண் , நடனம் ஆ தல், ெபாய்க்கால் ைர ஆட்டம் 
( .ெப.அக.);; dancing with wooden sticks tied to the legs, dummy horse play.

     [மரக்கால் + த் .]

     [p]

மரக்கால்ைவப்

மரக்கால்ைவப்  marakkālvaippu, ெப.(n.)

   1. களத் ேல ஆண்  த ல் அ வைடயான ெநல்ைலக் ட் யள ைக; first gathering and measuring 
of the annual yield on the threshing-floor.

     [மரக்கால் + ைவப் .]

மரக்காலாடல்

மரக்காலாடல் marakkālāṭal, ெப.(n.)

மரக்கால், 6 பாரக்்க; see {}.

     "காய் னைவ ந்ெதா ல் ெபாறாஅள்  மரக்காலாட ம்" ( லப்.6:59);.

     [மரக்கால் + ஆடல்.]

மரக்கா யம்

 
 மரக்கா யம் marakkāviyam, ெப.(n.)

   பாற்சாம் ராணி; white dammer (சா.அக.);.
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மரக்காழ்

 
 மரக்காழ் marakkāḻ, ெப.(n.)

   மரவ ரம் ( வா.);; innercore of a tree.

     [மரம் + காழ்.]

மரக்காளான்

 
 மரக்காளான் marakkāḷāṉ, ெப.(n.)

   மரத் ல் ைளக் ம் காளான் வைக ( ன்.);; a hard fungus growing on trees.

     [மரம் + காளான்.]

மரக்காற் ட்

 
 மரக்காற் ட்  marakkāṟāṭṭu, ெப.(n.)

   ைளைவ மட் ம் அளந்  ரித்  க ம் ேபா  நிலம்; land held in common and enjoyed by its joint-owners 
dividing the produce.

     [மரக்கால் + ட் .]

மரக்காற் த்

மரக்காற் த்  marakkāṟāttu, ெப.(n.)

மரக்கால், 5, 6 பாரக்்க; see {}.

     "மன் ன் மரக்காற் த்தா னான் காேணன " ( வ்.ெபரிய .11, 5, 6);.

     [மரக்கால் + த் .]

மரக்காற்பைற

 
 மரக்காற்பைற marakkāṟpaṟai, ெப.(n.)

   மரக்கால் வ ள்ள பைற வைக; a cylinderical drum.

     [மரக்கால் + பைற.]

மரக்கானாைர

மரக்கானாைர marakkāṉārai, ெப.(n.)

   நாைர வைக ( லப்.10, 117, உைர);; a kind of heron.

     [மரக்கால் + நாைர.]

மரக் ரங் ஆடல்

 
 மரக் ரங் ஆடல் marakkuraṅguāṭal, ெப.(n.)

   மரத் ேல யவரக்ள் றங் ம் ேபா  க்க ய ம் வர ் ைளயாட் ; boy"s game in which all the 
players get upon a tree except one who tries to catch them when they come down.

     [மரம் + ரங்  + ஆடல்]

10

www.valluvarvallalarvattam.com 1569 of 19068.



மரக் ரங்

மரக் ரங்  marakkuraṅgu, ெப.(n.)

மரக் ரங்காடல் பாரக்்க; see {}.

     [மரக் ரங்காடல் → மரக் ரங் .]

 மரக் ரங் 1 marakkuraṅgu, ெப. (n.)

   காக்காக் ஞ்  ைளயாட் ; name of a play.

     [மரம்+ ரங் ]

 மரக் ரங் 2 marakkuraṅgu, ெப. (n.)

   வரக்ள் மரத் ன்  ஏ த் ெதாட்  ைளயா ம் ைளயாட் ; a children's play. 
(ெகா.வ.வ.ெசா.121);.

     [மரம்+ ரங் ]

மரக்ெகட்

 
 மரக்ெகட்  marakkeṭṭu, ெப.(n.)

   மரக் க  (யாழ்.அக.);; knot in a tree.

மரக்ெகால்லர்

 
 மரக்ெகால்லர ்marakkollar, ெப.(n.)

   தசச்ர;் carpenter, as cutting trees and doing timber work.

     [மரம் + ெகால்லர.்]

மரக்ேகால்

மரக்ேகால் marakāl, ெப.(n.)

   1. ரில்லாத அம் ; blunt arrow, wooden shaft of an arrow without the arrow - head.

   2. ேதாணிையத் தள் ம் க ; boatman's pole.

     [மரம் + ேகால்.]

மரக்ேகாலா

 
 மரக்ேகாலா marakālā, ெப.(n.)

   ன் வைக; a kind of fish.

மரக்ேகாைவ

மரக்ேகாைவ marakāvai, ெப.(n.)

   கப்பல்; boat, ship;

     " ச் ேய மரக்ேகாணி யற் யாற் ைகச் டா  கடல்ெச ங் கல்ல ம்" ( வத .பாவ.81);.

மரக

 
 மரக  maragaḍi, ெப.(n.)

   ஒடை்ட மரம்; a tree (சா.அக.);.

11

www.valluvarvallalarvattam.com 1570 of 19068.



மரங்ெகாத்

மரங்ெகாத்  maraṅgotti, ெப.(n.)

   பறைவ வைக; wood pecker.

     " ன் ெகாத் ப் ள்  மரங்ெகாத் ப் பட் ம்" ( ற்றா. ற.87, 3);.

     [மரம் + ெகாத் .]

     [p]

 மரங்ெகாத்  maraṅgotti, ெப. (n.)

ெதாட வ பவர ்ெதாடாமல் தப் க்கப் ெதா

   ெபா ளிைனதெ்தா ம் ைளயாட் க் ; a trick in children's playmarańkotti.

     [மரம்+ெகாத் ]

மரசச்க்ைக

மரசச்க்ைக maraccakkai, ெப.(n.)

   மரத் ந்  வப்பட்ட ராய் (ஈ .5,10,11, );; wooden chip.

     [மரம் + சக்ைக.]

மரசச்ம்பங்

 
 மரசச்ம்பங்  maraccambaṅgi, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் சம்பங் ; a tree with fragrant flowers.

மரசச்ாட்ைட

 
 மரசச்ாடை்ட maraccāṭṭai, ெப.(n.)

   மரக்ேகால்வைக ( ன்.);; ferule, little wooden pallet.

     [மரம் + சடை்ட.]

மரசச்ாம்பல்

 
 மரசச்ாம்பல் maraccāmbal, ெப.(n.)

   மரத்ைதக் ெகா த்  அ னின்  எ க் ம் சாம்பல்; wood ashes (சா.அக.);.

     [மரம் + சாம்பல்.]

மரச் ைலக்கல்

 
 மரச் ைலக்கல் maraccilaikkal, ெப.(n.)

   கண்ட ச ் ைல (யாழ்.அக.);, வ ப்படப்ப ம் க ங்கல்; a fossil ammonite.

     [மரச் ைல + கல்.]

மரச் னி

 
 மரச் னி maraccīṉi, ெப.(n.)

மரவள்ளி பாரக்்க (C.E.M.);; see {}.

மரச் ண்ெட

மரச் ண்ெட  maraccuṇṭeli, ெப.(n.)

   மரத் க் ம் ண்ெட  வைக (M.M. 830);; tree-mouse.

     [மரம் + ண்ெட .]
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மரச் ைரக்காய்

 
 மரச் ைரக்காய் maraccuraikkāy, ெப.(n.)

   ஒ  வைகச ் ைரக்காய்; a variety of bottle gourd.

     [மரம் + ைரக்காய்.]

மரசெ்சப்

மரசெ்சப்  maracceppu, ெப.(n.)

   1. பரணி (இ.வ.);; small wooden casket.

   2. மரைவ (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see maravai.

     [மரம் + ெசப் .]

மரசெ்சரிந்தம்

மரசெ்சரிந்தம் maraccerindam, ெப.(n.)

   1. ேசாைல; a grove.

   2. கள்; toddy (சா.அக.);.

மரசெ்ச

மரசெ்ச  maraccevi, ெப.(n.)

   1. மரப் பாைவ ன் ெச ; the ear of wooden doll or image.

   2. சற் ம் ேகளாக் கா ; completely deaf ear.

     "ஓடை்ட மரசெ்ச யர ்ேகளார"் ( வக.1552);.

     [மரம் + ெச .]

மரசெ்ச

மரசெ்ச 1 maracceṟivu, ெப.(n.)

   மரப் ெபா ; tree in common.

     [மரம் + ெச .]

 மரசெ்ச 2 maracceṟivu, ெப.(n.)

   ேசாைல ( ங்.);; dense grove.

     [மரம் + ெச .]

மரசே்சாற் யரி

 
 மரசே்சாற் யரி  marassōṟṟiyarisi, ெப.(n.)

   சவ்வரி ; sago (சா.அக.);.

     [மரசே்சாற்  + அரி .]

மரண்

மரண் maraṇ, ெப.(n.)

மரணம் பாரக்்க; see {}.

     "மரணாய மன் ரக்ட் " ( வ். இயற்.1, 60);.

     [மரணம் → மரண்.]

மரண அ

 
 மரண அ  maraṇaaḍi, ெப.(n.)

   சாமா  ம் வ த்த அ ; severe blow that causes death.

     [மரணம் + அ .]
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மரண ஆவணம்

 
 மரண ஆவணம் maraṇaāvaṇam, ெப.(n.)

   தனக் ப் ன் தன் ெசாத் ன் உரிைமையக் த்  எ  ைவக் ம் ஆவணம்; the last will and testament.

     [மரணம் + ஆவணம்.]

மரணஏ க்கள்

 
 மரணஏ க்கள் maraṇaētukkaḷ, ெப.(n.)

   இறப்பதற்  ன் கா ங் கள்; the foreborings of death (சா.அக.);.

     [மரணம் + ஏ க்கள்.]

மரணக்கண்

 
 மரணக்கண்  maraṇakkaṇkuṟi, ெப.(n.)

   இறக் ங் காலத் ல் கண்கள் க ப்பாக ம் பளபளப்  இன்ைமயா ம் மங்கலைடந் , பாரை்வ 
கம்மலாக ம் ேதான் ம் அைடயாளங்கள்; the eye symptoms of death - the eyes lose the lustre and become dull, 
sight becomes dim or lost, no eye reflex.

     [மரணம் + கண் .]

மரணக்கைள

 
 மரணக்கைள maraṇakkaḷai, ெப.(n.)

மரணக்  பாரக்்க (இ.வ.);; see {}.

     [மரணம் + கைள.]

மரணக்

 
 மரணக்  maraṇakkuṟi, ெப.(n.)

   இறக் ந்த வா ல் உண்டா ம் அ  (யாழ்.அக.);; sign of impending death.

     [மரணம் + .]

மரணக் காட் -
தல்

 
 மரணக் காட் -தல் maraṇakkuṟikāṭṭudal,    இறக் ங்  காட்டல்; death boding.

     [மரணக்  + காட் -,]

மரணக்ெக

 
 மரணக்ெக  maraṇakkeḍi, ெப.(n.)

   மரண அசச்ம் ( ன்.);; dread of death.

     [மரணம் + ெக .]

மரணகண்டசாத்
ரம்

 
 மரணகண்டசாத் ரம் maraṇagaṇṭacāttiram, ெப.(n.)

மரணகண்  பாரக்்க (இ.வ.);; see {}.

     [மரணகண்  → மரணகண்டசாத் ரம்.]
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மரணகண்

 
 மரணகண்  maraṇagaṇṭi, ெப.(n.)

   சை்ச பாக்கம் மாரக்்க ங்கக்கணியர ்(ேசா டர)்; ெசய்த ம் மரணக் கைளத் ெதரி ப்ப மான 
ஒ  ல் (யாழ்.அக.);; a work dealing with signs of death by {}.

     [மரணம் + கண் .]

மரணகண் ைக

மரணகண் ைக maraṇagaṇṭigai, ெப.(n.)

   1. மரணகண் தம் ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

   2. மரணகண்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

மரணகண் தம்

 
 மரணகண் தம் maraṇagaṇṭidam, ெப.(n.)

   மரணகால அ  (யாழ்.அக.);; determination of the time of death.

மரணகாயம்

 
 மரணகாயம் maraṇakāyam, ெப.(n.)

   சாைவ ைள க் ங் ெகா ங்காயம் (இ.வ.);; mortal wound.

     [மரணம் + காயம்.]

மரணகாலம்

 
 மரணகாலம் maraṇakālam, ெப.(n.)

   சா ம் ேவைள (யாழ்.அக.);; time of death.

     [மரணம் + காலம்.]

மரணங் ட்டல்

 
 மரணங் ட்டல் maraṇaṅgiṭṭal, ெப.(n.)

   சா  ெந ங்கல்; approaching death.

     [மரணம் + ட்டல்.]

மரணசனி

 
 மரணசனி maraṇasaṉi, ெப.(n.)

   மரணத்ைதக் ப்ப ம் வாழ்நா ள் ன் ைற வ வ மான ஏழைரயாண் ச ்சனி; the {} affecting 
a person for the third time in his life, when it is believed to cause his death.

     [மரணம் + Skt. சனி.]

மரணசாசனம்

 
 மரணசாசனம் maraṇacācaṉam, ெப.(n.)

மரண ஆவணம் பாரக்்க; see {}.

     [மரணம் + Skt. சாசனம்.]

மரணசாதனம்

 
 மரணசாதனம் maraṇacātaṉam, ெப.(n.)

மரண ஆவணம் பாரக்்க: see {}.

     [மரணம் + Skt. சாதனம்.]
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மரண ட்ைச

 
 மரண டை்ச maraṇasiṭsai, ெப.(n.)

மரண தண்டைன பாரக்்க;  see {}.

     [மரணம் + Skt. டை்ச.]

மரண வன்

 
 மரண வன் maraṇacīvaṉ, ெப.(n.)

   இறக்கக் ய வாழ்  ( ன்.);; mortal existence.

     [மரணம் + Skt. வன்.]

மரணதண்டைன

 
 மரணதண்டைன maraṇadaṇṭaṉai, ெப.(n.)

   ெகாைல த ய க ங் ற்றம் ரிந்தவரின் உ ைரப் ேபாக் மா  ைறமன்றம் வழங் ம் 
தண்டைன; sentence of death.

     [மரணம் + தண்டைன.]

மரணதண்டைனக்
ற்றம்

 
 மரணதண்டைனக் ற்றம் maraṇadaṇṭaṉaikkuṟṟam, ெப.(n.)

   மரண தண்டைன த்தற் ரிய ெப ங் ற்றம் (mod.);; offence punishable with death or transportation for life.

     [மரணதண்டைன + ற்றம்.]

மரணப்ப க்ைக

 
 மரணப்ப க்ைக maraṇappaḍukkai, ெப.(n.)

   சா ெந ங் ங்கட்டம், இறக் ந் த வாய்; death bed.

     [மரணம் + ப க்ைக.]

மரணபத் ரம்

 
 மரணபத் ரம் maraṇabattiram, ெப.(n.)

மரண ஆவணம் பாரக்்க; see {}.

     [மரணம் + Skt. பத் ரம்.]

மரணபயங்கரம்

 
 மரணபயங்கரம் maraṇabayaṅgaram, ெப.(n.)

மரணக்ெக  ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மரணம் + Skt. பயங்கரம்.]

மரணம்

மரணம் maraṇam, ெப.(n.)

   1. சா ; death, mortality.

     "மரணமானால் ைவ ந்தங் ெகா க் ம் ரான்" ( வ். வாய்.9, 10, 5);.

   2. ஐவைகத் ன்பநிைலக ள்  மயக்க ம் அயரச்் ம் உண்டா ம் நிைல; sinking in a dead faint, 
one of {}, q.v.L. mori.

     [ம  → மரி. ஒ.ேநா: க  → கரி. மரி + அணம் (வ.வ.54); (ேவ.க.4:106);.]
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மரணயாகம்

 
 மரணயாகம் maraṇayākam, ெப.(n.)

   ஒ வ ைடய மரணத்ைதக் த் ச ்ெசய்யப்ப ம் ேவள்  ( ன்.);; a sacrificial ceremony for causing the 
death of a particular person.

     [மரணம் + Skt. யாகம்.]

மரணேயாகம்

 
 மரணேயாகம் maraṇayōkam, ெப.(n.)

   ெக ையக் க் ம் அ  ேயாக வைக (பஞ்.);; an inauspicious {} indicating one's ruin or failure.

     [மரணம் + Skt. ேயாகம்.]

மரணவாக் லம்

 
 மரணவாக் லம் maraṇavākkumūlam, ெப.(n.)

   மரணம் ேநரவ்தாகக் க தப்ப ங் காலத் ல் ெகா க் ம் உ ெமா  (legal);; declaration of a dying 
person, dying declaration.

     [மரணம் + வாக் லம்.]

மரணேவதைன

மரணேவதைன maraṇavētaṉai, ெப.(n.)

   சாத் ன்பம்; death-throes, pangs of death.

     "உ ன்றயான் மரண ேவதைனேபால ற்ேறன்" ( லப்.19:5-6, உைர);.

     [மரணம் + Skt. ேவதைன.]

மரண சம்

 
 மரண சம் maraṇacūcam, ெப.(n.)

மரணாெசளசம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [மரணம் + Skt. சம்.]

மரணெசளசம்

 
 மரணெசளசம் maraṇaseḷasam, ெப.(n.)

   சா ட் ; ceremonial pollution observed on the death of one's relation.

     [மரணம் + Skt. ெசளசம்.]

மரணி-த்தல்

மரணி-த்தல் maraṇittal,    11 ெச. . .(v.i.)

   இறத்தல் (யாழ்.அக.);; to die.

     [மரணம் → மரணி-,]

மரணிப்

மரணிப்  maraṇippu, ெப.(n.)

மரணம், 1 (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [மரணம் → மரணி → மரணிப் .]

மரைண

மரைண1 maraṇai, ெப.(n.)

   சா  (யாழ்.அக.);; death.

     [மரணம் → மரைண.]

 மரைண2 maraṇai, ெப.(n.)

   1. நிைன  ரத்ல் (ஞாபகம்); (சங்.அக.);; memory.

   2. உணரச்்  (இ.வ.);; sensation.
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மரத்தசச்ர்
மரத்தசச்ர ்marattaccar, ெப.(n.)

   தசச்ர ்(நாம ப.154, உைர);; carpenter.

மரத்தைலயாயக்க
ட்

 
 மரத்தைலயாயக்கட்  marattalaiyāyakkaṭṭu, ெப.(n.)

மரந்தைலயாயக் கட்  ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மரந்தைலயாயக்கட்  →  மரத்தைலயாயக் கட் .]

மரத்தார்

மரத்தார ்marattār, ெப.(n.)

   ப த்த  ல்லாதார;் block-heads, wooden - headed persons.

     "மரத்தாரிம் மாணாக் ப் றந்தார"் (நால , 145);.

     [மரம் → மரத்தார.்]

மரத்தா கட் ய  -
 த்தல்

மரத்தா கட் ய  - த்தல் marattāligaḍḍiyaḍittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   மரத்தாற் ெசய்த தா ையக் கட் க் ெகாள்ளச ்ெசய்  யானவ ைடய மைன ன் க த் ல் 
இ க் ம் ெபாற்றா ைய வரிக்காக வாங் தல் ேபான்  வலக்காரமாகத் தண்டல் ெசய்தல் (இ.வ.);; to 
extort, as by compelling a ryot's wife to wear a wooden {} and surrender her golden {}.

     [மரத்தா  + கட் ய -.]

மரத் ப்பால்

 
 மரத் ப்பால் marattuppāl, ெப.(n.)

   கள் (ெகா.வ.);; toddy, as the milk of the palm-tree.

     [மரம் + அத்  + பால். அத்  = சாரிைய.]

மரத் ப்ேபா - தல்
மரத் ப்ேபா - தல் marattuppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

மர-, பாரக்்க; see mara-,

மரத் வவாைழ

 
 மரத் வவாைழ marattuvavāḻai, ெப.(n.)

ம த் வவாைழ பாரக்்க; see {}.

     [ம த் வவாைழ → மரத் வவாைழ (ெகா.வ.);]

மரத் ெவள்ைள

 
 மரத் ெவள்ைள marattuveḷḷai, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் ங் யம் ( .அ.);; konkani resign i.tr. Boswellia serrata glabra.

மரத் ள்

 
 மரத் ள் marattūḷ, ெப.(n.)

   வாளினா ல க் ம்ேபா  மரத் னின்  ட் ம் ள்; a very fine saw dust used in surgical dressings.

     [மரம் + ள்.]

மரத்ெதண்ெணய்

 
 மரதெ்தண்ெணய் maratteṇīey, ெப.(n.)

   சந்தனக் கடை்ட ந்  எ க்கப்ப ம் சந்தன ெநய் ேபான்  ஒவ்ெவா  மரக்கடை்ட ந்  
எ க்கப்ப ம் மரெநய்; wood oil as in sandal wood oil.

     [மரம் + ெநய் → எண்ெணய்.]
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மரத்ைதலம்

 
 மரத்ைதலம் marattailam, ெப.(n.)

மரதெ்தண்ெணய் பாரக்்க; see {}.

     [மரம் + Skt. ைதலம்.]

மரத்ெதாட்

 
 மரதெ்தாட்  marattoṭṭu, ெப.(n.)

   மரக் ைளகளில் ஒட்  வள ம்  வைக, ல்  (இ.வ.);; Parasite plant, honey - suckle mustletoe.

     [மரம் + ஒட் .]

மரத்ேதால்

மரத்ேதால் marattōl, ெப.(n.)

   1. மரப்படை்ட; bark of a tree.

   2. மர ரி ( ங்.);; bark – garment.

   3. இைல; leaf of a tree.

     [மரம் + ேதால்.]

மரந்தம்

 
 மரந்தம் marandam, ெப.(n.)

   ந்ேதன் (யாழ்.அக.);; honey in flower.

மரந்தைல

மரந்தைல marandalai, ெப.(n)

   1. ஊரி ள்ள மரங்கள்; trees in a village.

   2. பட்டன ம் படா  நிற்பன மான மரங்கள்; living and dead trees, a term in conveyancing. 

மரந்தைல வைகயரா உள்பட (உ.வ.);.

மரந்தைலயாயக்க
ட்

 
 மரந்தைலயாயக்கட்  marandalaiyāyakkaṭṭu, ெப.(n.)

   ஊரி ள்ள மரங்களின் ளக்கங் க் ம் பட் ; account showing the number of trees of various kinds in a 
village, whether liable to revenue or not.

     [மரந்தைல + ஆயக்கட் .]

மரந் ைளச்

 
 மரந் ைளச்  maranduḷaicci, ெப.(n.)

மரங்ெகாத்  பாரக்்க; ெப.(n.); see {}.

     [மரம் + ைளச் . மரத்ைதத் ைளக் ம் பறைவ. ைள → ைளச் .]

மரநா

மரநா1 maranā, ெப.(n.)

   உணரச்் யற் ப் ேபான நாக்  (யாழ்.அக.);; stiff, insensate tongue.

     [மரம் + நா. மரம் = மரத் ப் ேபாைக, நா = நாக் .]

 மரநா2 maranā, ெப.(n.)

   மரத்தாலா ய மணி ன் நாக்  ( ன்.);; wooden clapper of a bell.

     [மரம் + நா. நா = நாக் .]

19

www.valluvarvallalarvattam.com 1578 of 19068.



மரநாய்

மரநாய் maranāy, ெப.(n.)

   மரத் ல் வா ம் நாய் ேபான்ற லங்  வைக; toddy - cat, policat, fitchew, paradoxurus musanga. 

     "மரநா யகப்பட்ட ைவபவ மாச் " ( ற்றா. ற. 110, 4);.

ம. மரநாய்

     [மரம் + நாய்.]

மரநாரத்ைத

 
 மரநாரத்ைத maranārattai, ெப.(n.)

   நாரத்ைத வைக; a kind of tree.

ெகா  நாரத்ைதக்  எ ரான .

மரேநாய்

 
 மரேநாய் maranōy, ெப.(n.)

   ல்  (சங்.அக.);; honey - suckle mistletoe.

     [மரம் + ேநாய்.]

மரப்பட்ைட

மரப்படை்ட marappaṭṭai, ெப.(n.)

   மரத் ன் ேம ள்ள ேதால் ( ன்.);; bark of a tree.

     [மரம் + படை்ட.]

மரப்படை்ட வைக : படை்ட ளி ேவம்  த யவற் ன் படை்ட; றாம்  ெதன்ைன பைன 
த யவற் ன் படை்ட; மடை்ட அல்ல  தைட வாைழ ன் படை்ட (படை்ட என் ம் ெபயர ்வாைழத் 

தைடக் ம் வழங் ம்); (ெசால்.65);.

மரப்பட

 
 மரப்பட  marappaḍagu, ெப.(n.)

   பட  வைக; a kind of boat.

     [மரம் + பட .]

மரப்ப கட் கள்

 
 மரப்ப கட் கள் marappaḍigaḍḍugaḷ, ெப.(n.)

   ஏணி; wooden ladder.

     [மரம் + ப கட் கள்.]

     [p]

மரப்பத்தல்

 
 மரப்பத்தல் marappattal, ெப.(n.)

   இைறமரம் ( ன்.);; wooden baling trough.

     [மரம் + பத்தல்.]

மரப்பந்தர்

மரப்பந்தர ்marappandar, ெப.(n.)

   ேசாைல; grove.

     "நன் மரப்பந்த ரிலவந் ைக ன்" (மணிேம.3:44, அ ம்.);.

     [மரம் + பந்தர.் பந்தல் → பந்தர.் ல → ர ேபா .]
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மரப்பாச்

மரப்பாச்  marappācci, ெப.(n.)

   வர ் ைளயாட் க் ரிய மரப் ெபாம்ைம (ஈ .3, 1, 10, );; wooden doll.

ம. மரப்பாச்

     [மரம் + பாச் . பாைவ → பாச் , மரப்பாைவ → மரப்பாய் → மரப்பாய்ச்  → மரப்பாச் .]

     [p]

மரப்பா

 
 மரப்பா  marappāci, ெப.(n.)

   கற்பா ; lichens, tree - moss.

     [மரம் + பா .]

மரப்பாஞ்

 
 மரப்பாஞ்  marappāñji, ெப.(n.)

மரப் பாச்  பாரக்்க; see {}.

     [மரப்பாைவ → மரப்பாச்  → மரப்பாஞ் .]

மரப்பாைவ

மரப்பாைவ marappāvai, ெப.(n.)

   மரப் ெபாம்ைம; wooden puppet.

     "மரப்பாைவ நாணா ரம் ட்  யற் " ( றள், 1020);.

ம. மரப்பாவ.

     [மரம் + பாைவ.]

மரப் ன்

 
 மரப் ன் marappisiṉ, ெப.(n.)

   மரத்  ண்டாம் ன்; gum resin.

     [மரம் + ன்.]

மரப் ள்ைள ற்  -
 தல்

மரப் ள்ைள ற்  - தல் marappiḷḷaisuṟṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

மத்தா -, பாரக்்க: see {}.

     [மரப் ள்ைள + ற் -,.]

மரப் ண்

 
 மரப் ண் marappuṇ, ெப.(n.)

   ஆறா  ேமன்ேமல் ெப ம் ண் (யாழ்.அக.);; open, restering sore.

     [மரம் +  ண்.]

மரப் ைண

மரப் ைண marappuṇai, ெப.(n.)

   ெதப்பம்; float, raft.

     "மாதவத் தாட் ெயா  மரப் ைண ேபா " ( லப்.13:179);.

     [மரம் + ைன.]

மரப்ெபட்

 
 மரப்ெபட்  marappeṭṭi, ெப.(n.)

   மரத்தாலான ெபட்  (யாழ்.அக.);; wooden box, chest or case.

     [மரம் + ெபட் .]
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மரப்ெபா

 
 மரப்ெபா  marappodu, ெப.(n.)

   ேசாைல (யாழ்.அக.);; grove.

     [மரம் + ெபா . ெபா ம்பர ்→ ெபா .]

மரப்ெபாந்

 
 மரப்ெபாந்  marappondu, ெப.(n.)

   மரத் ன் ெபாந்  (யாழ்.அக.);;  hallow in a tree.

     [மரம் + ெபாந் .]

ெபாள்ளல் - ைளத்தல். ெபாள் +  ெபாந் . உள் ைள ண்ட மரத் ள்ள ெபாந் .

     [p]

மரப்ெபாந் ேதன்

 
 மரப்ெபாந் ேதன் marappondutēṉ, ெப.(n.)

   மரப்ெபாந் ல் ஈக்கள் கட் ம் ேதன்; honey secreted from the hallow in the tree.

     [மரம் + ெபாந்  + ேதன்.]

மரப்ேபார்

 
 மரப்ேபார ்marappōr, ெப.(n.)

மரப்ெபாந்  பாரக்்க; see mara-p-pondu.

     [மரம் + ேபார.் ெபாள்ளல் = ைளத்தல். ெபாள் → ேபாள் → ேபார.்]

மரபலா

 
 மரபலா marabalā, ெப.(n.)

   வாைழ; plantain tree (சா.அக.);.

மரபார்

 
 மரபார ்marapār, ெப.(n.)

   மர ேனார ்பாரக்்க; see {};     [மர  + ஆர.்]

மர யல்

 
 மர யல் marabiyal, ெப.(n.)

   ன்ேனார ்வழங் ய ெசால் வழக்ைகக் ம் ெதால்காப் யப் ப ; a section of grammer which treats of 
the idiomatic use of words, as in {}.

     [மர  + இயல்.]

மர லக்கணம்

மர லக்கணம்1 marabilakkaṇam, ெப.(n.)

   மர யல் பாரக்்க (இலக்.);; see marabiyal.

     [மர  + இலக்கணம்.]

 மர லக்கணம்2 marabilakkaṇam, ெப.(n.)

   ம த் வத் ற் ண்டான ெசாற்கைளத் தக்கப  பயன்ப த் தல்; the use of appropriate technical terms in 
medicine (சா.அக.);.
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மர ேனார்

மர ேனார ்marabiṉōr, ெப.(n.)

   1. வ த் ேதான் ேயார;் descendants.

   2 தாைதயர ்( ன்.);; forefathers.

   3. உற னன் ( ன்.);; kinsfolk, relations.

   4. ஒ  னர;் people of one's own caste.

     [மர  + ஆர.் இன் – சாரிைய. மர னார ்→ மர ேனார.்]

மர

மர  marabu, ெப.(n.)

   1. ைறைம; rule, law, established usage or order, that which is sanctioned by custom.

     "ஈண்  ெசலன் மர ற் றன்னியல் வழா " ( றநா.25);.

   2. (இலக்.); சான்ேறாரின் ெசால் வழக்  ைற (நன்.388);; use of language sanctioned by ancient authors.

   3. பைழைம ( டா.);; antiquity.

   4. சரவ ; ancestral line.

     " ரியன் மர க் ேமார ்ெதான்ம " (கம்பரா. வா வ. 31);. 

   5. ெதான் ெதாட்ட வழக்கம்; lineage.

     " லன் மர ல் வ  ெமளன ேவ" (தா .ெமளன.1);. 

   6. இயல் ; nature, property.

     " ன்னியார ் ற்ற ந் ற்  மர னார"் ( றள், 188);. 

   7. இலக்கணம்; characteristic.

     "நைட ந் ேதத் ய ைடநிழன் மர ம்" (ெதால். ெபா ள்.91);. 

   8. நல்ெலா க்கம்; good conduct, character.

     "தங்கண் மர ல்லார"் (நால , 336);. 

   9. ெப ைம; name, fame.

     "உன் மர ெசால்ல" (பண .113);. 

மர செ்சால்

 
 மர செ்சால் marabuccol, ெப.(n.)

மர ப் ெபயர ்(இலக்.); பாரக்்க; see marabu-p-peyar.

     [மர  + ெசால்.]

மர ப்ெபயர்

மர ப்ெபயர ்marabubbeyar, ெப.(n.)

   ஒன்றற் த் ெதான்  ெதாட்  வழங்  வ ம் ெபயர ்(நன்.274, உைர);; appropriate name of a thing, as 
sanctioned by use.

     [மர  + ெபயர.்]

மர மயக்கம்

 
 மர மயக்கம்  marabumayakkam, ெப.(n.)

மர வ  (இலக்.); பாரக்்க; see {}.

     [மர  + மயக்கம். மயக்கம் = கலக்கம், ற்றம், வ .]

மர வ

மர வ  marabuvaḻu, ெப.(n.)

   ெதான்  ெதாட்  வழங்  வ ம் ைறைமக்  மாறான  (ெதால்.ெசால்.1, உைர);; deviation from long 
established literary usage.

     [மர  + வ .]
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மர வ வைம

மர வ வைம  marabuvaḻuvamaidi, ெப.(n.)

   மர  வ ைவ அைம  ைடய ெதன்  சான்ேறார ்அைமத் க் ெகாள்வ  (ெதால்.ெசால்.11, 
உைர);; permissible deviation from literary usage.

     [மர வ  + அைம .]

மர ேளார்

மர ேளார ்marabuḷōr, ெப.(n.)

மர ேனார ்பாரக்்க; see {}.

     "சைடயன் தங்கள் மர ேளார ்ெகா க்க" (கம்பரா. .38);.

மரம்

மரம் maram, ெப.(n.)

   1. தைரமட்டத் ந்  சற்  ெதாைல  இைட டா  வளரந்்  ன் ைள ட் ப் படரந்்  வளரந்்  
நீண்ட காலம் உ ர ்வா ம் ப ரி; perennial plant with a woody self-supporting main stem or trunk and usually 
unbranched for some distance above the ground, tree.

     "வற்றன்  மரந்தளித் தற் " ( றள், 78);.

   2. உள் வ ர ள்ள ப ரி; endogenous plants

     "அகக்காழனேவ மரெமன ெமா ப" (ெதால்.ெபா ள்.641);,

   3. அ க்கப்பட்ட மரம்; wood, timber

   4. ைக ( ங்.);; medicinal shrub or root.

   5. மரக்கலம்; ship or boat.

     "ெப ங்கடனீந் ய மரம் வ க் ம்"(ப ற் ப்.76:4);.

   6. இயமரம்; war-drum.

     "மர ரட்ட ம்" (க ங்.331);.

   7. உ த கழனிையச ்சமன்ப த் ம் பரம் ப் பலைக (இ.வ.);; board or roller for smoothing land newly ploughed.

மரம் அைண - 
த்தல்

மரம் அைண - த்தல் maramaṇaittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   கட் மரத்த கைளச ்ேசரத்்தைணத் க் கட் தல்; tide the wooden logs to make a boat.

ம வ. மரம்கட்டல்.

     [மரம் + அைண-,]

மரம்காவல்

 
 மரம்காவல் maramkāval, ெப.(n.)

   மரம் கா தல்; to carry the woods on the shoulder.

     [மரம் + காவல்.]

கட் மரத்த கைளத் ேதாளில் க் ச ்ெசல் தல் என்பதன் ரி .

மரம்ேபாற் ட- 
த்தல்

மரம்ேபாற் ட- த்தல் marambōṟkiḍattal,    3 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ஊைத ேநா னால் உடம் ற்  ஏற்பட்ட ஒ  நிைல; prostratian of body due to rhematism affecting the joints.

     [மரம்ேபால் + ட-.]

மரம்வ க்ைக

மரம்வ க்ைக maramvaḻukkai, ெப.(n.)

   1. மரத் ன் இளங்காய்; tender fruits.

   2. இளவ க்ைகச ்சா ; juice of tender fruits as tender coconut tree.

     [மரம் + வ க்ைக.]

ெதன்ைன ன் இளங்காைய வ க்ைக என்றைழக் ம் மர ண்ைமையக் காண்க.
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மரமஞ்சள்

மரமஞ்சள் maramañjaḷ, ெப.(n.)

   ெகா  வைக (பதாரத்்த.413);; tree turmeric s.cl. Coscinium fenestratum.

     [மரம் + மஞ்சள்.]

மரம

மரம 1 maramaḍittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   உழ க் ப் ன்னர ்நிலத்ைதச ்சமப் ப த் வதற்காகத் த யால த்தல்; leveled the land after plough.

     [மரம் அ -. மரத்தால் அ த்தல்.]

 மரம 2 maramaḍittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   பரம்ப த்தல் (ெநல்ைல.);; to harrow a field.

     [மரம் + அ -. மரத்ைதக் ெகாண்  சமன்ப த் தல்.]

மரமணி

மரமணி maramaṇi, ெப.(n.)

   ஆ  மா கைள அைழப்பதற்  இைடயர ்அைர ற் கட் ம் மணி (ஈ .4, 8, 4, );; bell tied by herdsman 
around his waist to call the cattle.

     [மரம் + மணி.]

மரமதம்

 
 மரமதம் maramadam, ெப.(n.)

   கள்; toddy.

     [மரம் + மதம்.]

மரமந்தாைர

 
 மரமந்தாைர maramandārai, ெப.(n.)

   ஒ   மரம்; a flower tree.

     [மரம் + மந்தாைர.]

மரமரம்

 
 மரமரம் maramaram, ெப.(n.)

மரமராஞ்சம் பாரக்்க; see {}.

     [மரமராஞ்சம் → மரமரம்.]

மரஅரிவாள்

 
 மரஅரிவாள் maraarivāḷ, ெப.(n.)

ஈர ்வாள் (யாழ்.அக.);; see{}.

     [மரம் + அரிவாள்.]

     [p]

மரமல்

 
 மரமல்  maramalli, ெப.(n.)

மரமல் ைக பாரக்்க; see mara-malligai.

     [மரமல் ைக → மரமல் .]
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மரமல் ைக

 
 மரமல் ைக maramalligai, ெப. (n.)

   காட்  மல் ; Indian - cork.

     [மரம் + மல் ைக.]

மரமேனாரஞ் தம்

 
 மரமேனாரஞ் தம் maramaṉōrañjidam, ெப.(n.)

    ெசண்பகம்; cembaga flower tree.

     [மரம் + Skt. மேனாரஞ் தம்.]

மர ந் ரி

 
 மர ந் ரி maramundiri, ெப.(n.)

   ந் ரி மரம்; cashew-nut tree.

ெகா ந் ரிக்  எ ரான .

     [மரம் + ந் ரி.]

ன் + ரி - ந் ரி - ந் ரி. த்தல் - ன்தள் தல். ன் தள்ளிக் ெகாண் க் ம் ெகாடை்ட ள்ள 
மரம்.

மர ைல

மர ைல maramulai, ெப.(n.)

   ஆண், ெபண் ேவடங் ெகாள் ம் ேபா  கட் க் ெகாள் ம் மரத் லான ெபாய்ம் ைல 
( வ்.ெபரிய .8, 1, 1, வ்யா.);; false breast, used by male actor when assuming the character of a female.

     [மரம் + ைல.]

மர லம்

 
 மர லம் maramūlam, ெப.(n.)

   மரேவர;் the root of a tree.

     [மரம் + லம்.]

மரேம

மரேம  maramēṟi, ெப.(n.)

   கள் இறக் வதற் த் ெதன்ைன பைன த ய மரங்களில் மரேம ம் ரி னர;் the {} caste, especially 
those who climb palm trees for drawing toddy.

     [மரம் + ஏ .]

 மரேம  maramēṟi, ெப. (n.)

   ெதன்ைன,பைன மரங்களில் ஏ  கள் இறக் ம் ெதா லாளர;் toddy tappers. (ெகா.வ.வ.ெசா..121);.

     [மரம்+ஏ ]

மரயம் marayam,

 
 மரயம் marayam, marayam,    ளியம் றணி, ளியம்படை்ட (பரி.அக.); outer skin of the tamarind tree.

     [மரம் + அயம்.]

மரெயண்ெணய்

 
 மரெயண்ெணய் marayeṇīey, ெப.(n.)

மரதெ்தண்ெணய் பாரக்்க; see {}.

     [மரதெ்தண்ெணய் → மரெயண்ெணய்.]
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மரல்

மரல்1 maral, ெப.(n.)

   1. கடல்; sea.

   2. அரைல; a shrub.

   3. கற்றாைழ; a kind of aloe.

   4. ம ள் பாரக்்க; see marul.

 மரல்2 maral, ெப.(n.)

   ெப ங் ம்ைப;  bowstring hemp.

     "மைறயர ்மரல் கவர" (க த்.6);.

மரல்மஞ்

 
 மரல்மஞ்  maralmañji, ெப.(n.)

   மரல்நார ்( ன்.);; fibre of bostring hemp.

     [மரல் + மஞ் ).]

மர கம்

 
 மர கம்  maralugam, ெப.(n.)

   ங் மப்  (சங்.அக.);; saffron flower.

மரவக்கட்

 
 மரவக்கட்  maravakkaṭṭi, ெப.(n.)

   ப ; tumour.

மரவக்கல்சத்

 
 மரவக்கல்சத்  maravakkalcattu, ெப.(n.)

   பலகல் சத் ; the essence of several stones.

மரவஞ்சைறப்ெபட்

 
 மரவஞ்சைறப்ெபட்  maravañjaṟaippeṭṭi, ெப.(n.)

   க  த ய ெபா ள்கள் ைவப்பதற்காக மரத்தாற் ெசய்த அஞ்சைறப் ெபட் ; small wooden box with 
partitions and a sliding lid, used for keeping spices and condiments.

     [மரம் + அஞ்சைறப்ெபட் .]

     [p]

மரவசா

 
 மரவசா  maravacāti, ெப.(n.)

   ப ரப  சா யா ய ஆண் சா  நால்வைக  ெலான் ; one of the four classes of men (சா.அக.);.

மரவட்டணம்

மரவட்டணம் maravaṭṭaṇam, ெப.(n.)

   1. மரத்தட்  (சங்.அக.);; wooden tray.

   2. ெந ம் பரிைச ( ன்.);; wooden shield.

     [மரம் + வட்டணம்.]
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மரவட்டைண

 
 மரவட்டைண maravaṭṭaṇai, ெப.(n.)

மரவட்டணம் (சங்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [மரவட்டணம் → மரவட்டைண.]

மரவட்டம்

 
 மரவட்டம் maravaṭṭam, ெப.(n.)

மரவட்டணம் (சங்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [மாவட்டணம் → மரவட்டம்.]

மரவட்

மரவட்  maravaṭṭu, ெப.(n.)

   1. மரவட்டணம் (சங்.அக.); பாரக்்க; see {}.

   2. மரத் ன் த் ள்ள ப  (யாழ்.அக.);; thepatofa plant in which the tender shoot is found.

     [மரவட்டணம் → மரவட் .]

மரவட்ைட

மரவடை்ட maravaṭṭai, ெப.(n.)

   1. ச்  வைக; millipede, cambala amulta.

   2. மரவைக; maroti, l.tr. Hydnocarpus wightiana.

     [மரம் + அடை்ட.]

மரவட்ைடக்க

 
 மரவடை்டக்க  maravaḍḍaikkaḍi, ெப.(n.)

   மரவடை்டக்க ; bite of millipede.

     [மரவடை்ட + க .]

மரவ

மரவ  maravaḍi, ெப.(n.)

   மரச ்ெச ப் ; wooden sandals.

     "நின்றால் மரவ யாம்.... மாற்கர " ( வ்.இயற்.1, 53);.

     [மரம் + அ .]

மரவைட

மரவைட maravaḍai, ெப.(n.)1.

   மரத் ற் ரிய வரி (S.I.I.ii, 24);; tax on trees.

   2. மர ைர, 1 பாரக்்க;see mara-virai.

     [மரம் + அைட.]

மரவண்

 
 மரவண்  maravaṇṭu, ெப.(n.)

   மரத்ைதக் ைட ம் வண்  வைக ( ன்.);; a kind of tree boring beetle.

     [மரம் + வண் .]

மரவணில்

மரவணில் maravaṇil, ெப.(n.)

   1. ெபரிய அணில் வைக ( ன்.);; a grey flying squirrel, pateromys fimbriatus.

   2. ெவௗவால் (யாழ்.அக.);; bat.

     [மரம் + அணில்.]
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மரவத்

 
 மரவத்  maravatti, ெப.(n.)

   அத்  வைக; a kind of atti.

     [மரம் + அத் .]

மரவதம்

மரவதம் maravadam, ெப.(n.)

மரவம். 1 (பச.் ); பாரக்்க; see maravam.

     [மரவம் → மரவதம்.]

மரவம்

மரவம் maravam, ெப.(n.)

   1. ங் ம மரம் ( டா.);; saffron.

   2. ெவண்கடம் ; seaside Indian oak.

     "மரவம் ஒப்ப" (ஐங் . 357);.

   3. கடம் ; common cadamba.

   4. ெசங்கடம் ; indian oak.

மரவ ரம்

 
 மரவ ரம் maravayiram, ெப.(n.)

   மரக்காழ்; the inner core of the tree which has become very hard.

     [மரம் + வ ரம்.]

மரவள்ளி

 
 மரவள்ளி maravaḷḷi, ெப.(n.)

   ெச வைக (சங்.அக.);; tapioca I.sh., Manihot utilissima.

     [மரம் + வள்ளி.]

     [p]

மரவள்ளிக் ழங்

 
 மரவள்ளிக் ழங்  maravaḷḷikkiḻṅgu, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் ழங் ; tapioca.

     [மரவள்ளி + ழங் .]

மரவா

 
 மரவா  maravāṭi, ெப.(n.)

   மரக்கைட; timber yard.

     [மரம் + வா . வாைட - பக்கம், வரிைச வரிைசயாயைமந்த கைட.]

மரவாைடெய ம்

 
 மரவாைடெய ம்  maravāṭaiyelumbu, ெப.(n.)

   க க்கால் எ ம் ; ankle bone (சா. அக.);.

     [மரவாைட + எ ம் .]
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மரவாணி

 
 மரவாணி maravāṇi, ெப.(n.)

   மரத்தாலா ய ஆணி ( ன்.);; wooden pin, plug.

     [மரம் + ஆணி.]

மரவாைர

மரவாைர maravārai, ெப.(n.)

   1. உத்தர த ய மரக்கடை்ட; joist, beam, sleeper.

   2. ைல த யவற்ைறச ் மந்  ெசல்ல உத ம் நீண்ட மரத் ண் ; staff or pole for carrying idols.

     [மரம் + வாைர.]

மர டம்

 
 மர டம் maraviḍam, ெப.(n.)

   ப ரி நஞ்  (ைதலவ.ைதல);; vegetable poison.

     [மரம் + டம். Skt. ஷம் த. டம் – நஞ் .]

மர ைட

 
 மர ைட maraviḍai, ெப.(n.)

   ஆவண (பத் ர); ெம ேவார ் ற்பைன நிலத் ள்ள மரங்கைளக் த்தற்  வழங் ஞ் ெசால் 
(யாழ்.அக.);; a term used in conveyancing to include all kinds of trees and plants on the property conveyed (R.F.);.

     [மரம் + ைட.]

மர ைனஞர்

 
 மர ைனஞர ்maraviṉaiñar, ெப.(n.)

   தசச்ர ்( ன்.);; carpenters.

     [மரம் + ைனஞர.்]

மர ைனயாளர்

 
 மர ைனயாளர ்maraviṉaiyāḷar, ெப.(n.)

மர ைனஞர ்( ங்.); பாரக்்க; see {}.

     [மரம் + ைனயாளர.்]

மர

மர  maravu, ெப.(n.)

மரா பாரக்்க; see {}.

     "மர  ேசர ்கட ர ்மயானத்தார"் (ேதவா. 530, 8);.

     [மரா → மர .]

மர ப்

 
 மர ப்  maravuppu, ெப.(n.)

   உப்  வைக ( ன்.);; carbonate of potash-Potassae carbonas.

மர ப் க்காரம்

 
 மர ப் க்காரம் maravuppukkāram, ெப.(n.)

   ேசாடா ப்  வைக; caustic potash, hydrate of pottasium-Potassa caustica.

     [மர ப்  + காரம்.]
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மர ப் சச்த்

 
 மர ப் சச்த்  maravuppuccattu, ெப.(n.)

   சாம்ப ப் ச ்சத் ; potash impura.

     [மா ப்  + சத் .]

மர ப் சச்ாயநீர்

 
 மர ப் சச்ாயநீர ்maravuppuccāyanīr, ெப.(n.)

   மர ப் க் காரங் கலந்த நீர ்(இங்.ைவ.);; solution of potash, liquor potassae.

     [மர ப் சச்ாயம் + நீர.்]

மர ரல்

 
 மர ரல்  maravural,  maravural,

   மரத்தாலான உரல்; wooden mortar.

     [மரம் + உரல். உல் - ைளத்தல் க த்  ேவர.் உல் → உர ்→ உரல்.]

     [p]

மர ரி

மர ரி maravuri, ெப.(n.)

   1. னிவர ் த ேயார ்ஆைடயாகக் ெகாள் ம் மரப் படை்ட வைக; bark of tree used as clothing in ancient 
times by ascetics, etc.

     "மர ரி ைடயன்" (மணிேம, 17, 4);.

   2. மரவைக; bark tree, 1, tr. Antiaris toxicaria.

   3. ரகம் (பரி.அக.);; cumin.

     [மரம் + உரி.]

மரத் னின்  உரித்த ெபா ள் (படை்ட);.

மரெவட்

மரெவட்  maraveṭṭi, ெப.(n.)

   ல் ; parasitic plant.

   2. நீர த்  பாரக்்க;see {}.

     [மரம் + ெவட் .]

மரெவண்ெணய்

மரெவண்ெணய் maraveṇīey, ெப.(n.)

   1. மரத் னின்ெற க் ம் எண்ெணய்; wood - oil (mod.);.

   2. ல்ைல மரப் ன் ( ன்.);; gum from the sap of the tillai tree.

     [மரம் + எண்ெணய்.]

மரெவ

 
 மரெவ  maraveli, ெப.(n.)

   எ  வைக (சங்.அக.);; tree rat, mus brunniens.

     [மரம் + எ .]

மரெவள்ைள

 
 மரெவள்ைள maraveḷḷai, ெப.(n.)

ெவள்ைளக் ங்க யம் பாரக்்க; see {}.

     [மரம் + ெவள்ைள.]
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மரெவ ம்

 
 மரெவ ம்  maraveṟumbu, ெப.(n.)

   எ ம்  வைக (யாழ்.அக.);; an ant.

     [மரம் + எ ம் .]

மரேவர்

 
 மரேவர ்maravēr, ெப.(n.)

   மரத் ன் தன்ைமைய ஒத் க் ம் ேவர;் root taking the characterics of a tree by reason of is long existence such 
a banyan.

     [மரம் + ேவர.்]

மரைவ

 
 மரைவ maravai, ெப.(n.)

   மரத்தாலான ஏனம்; wooden utensil or bowl.

     [மரம் → மரைவ.]

மரைவக்கா

 
 மரைவக்கா  maravaikkācu, ெப.(n.)

   சை்செய த்த பணம் (நாஞ்.);; money got by begging.

     [மரைவ + காக.]

மரெவாட்

 
 மரெவாட்  maravoṭṭi, ெப.(n.)

   ல் ; parasitic plant.

     [மரம் + ஒட் .]

மரெவா க்

 
 மரெவா க்  maravodukku, ெப.(n.)

   ெவ ல் காற்  த யவற் ற்  ஒ ங்க த ம் மரநிழல் ( ன்.);; shade of a tree, as offering shelter from 
the sun.

     [மரம் + ஒ க் .]

மரெவால்

மரெவால் 1 maravolli, ெப.(n.)

   கதம்ைப ெயால் ; a withered grass(சா.அக.);.

 மரெவால் 2 maravolli, ெப. (n.)

   உள்ளடீற்ற ேதங்காய் (யாழ்.அக.);; blighted coconut in which the kernel is scanty through the fibrous rind in large.

     [மரம் + ஒல் .]

மரா

மரா marā, ெப.(n.)

   1. மரவம் 2, 3, 4 பாரக்்க; see maravam.

   2. மராமரம் பாரக்்க;see {}.
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மராஅ

மராஅ  marāaḍi, ெப.(n.)

   1. மரசெ்ச ப்  (ெதால்.எ த் .311, உைர);; wooden sandals.

   2. மரா  1 பாரக்்க;see {}.

     [மரம் → மரா + அ .]

மராஅம்

மராஅம் marāam, ெப.(n.)

மரவம் 2, 3, 4 பாரக்்க; see maravam.

     "இணர ்ேசரந்்த மராஅ ம்" (க த்.26); ( .110, உைர);.

     [மரவம் → மராஅம்.]

மராகதம்பம்

 
 மராகதம்பம் marākadambam, ெப.(n.)

   கடம்ப மரம்; cadamba tree in general (சா.அக.);.

மராசகம்

 
 மராசகம் marācagam, ெப.(n.)

   பன்னீர;் rose water (சா.அக.);.

மராச

 
 மராச  marācagi, ெப.(n.)

   நிலக்கடைல; ground nut (சா.அக.);.

மரா கா

 
 மரா கா marācikā, ெப.(n.)

   ெவண்கடம் ; a tree (சா.அக.);.

மராட்டம்

மராட்டம்1 marāṭṭam, ெப.(n.)

   1. றம ர ்( வா.);; hair on the body of human beings or animals.

   2. ெபண் ம ர;் hair on women's head.

     "மன்றன் மாதரத்ன  மாராட்ட ம்" (இர .நகர.்49);.

 மராட்டம்2 marāṭṭam, ெப.(n.)

   1. மராட் ய மாநிலம்; the Maharastra state.

     "மகத ைனஞ  மராட்டக் கம்ம ம்" (மணிேம. 19, 107); 2. இடம் ( ங்.);;

 place.

     [மராட் யம் → மராட்டம்.]

மராட் ெமாக்
மராட் ெமாக்  marāṭṭimokku, ெப.(n.)

   ேபாைதப் ெபா ள் வைக (ெபரியமா.31);; a intoxicating drug.

மராட் யம்
மராட் யம் marāṭṭiyam, ெப.(n.)

   இந் யா  ள்ள (30); மாநிலங்க  ெளான் ; one of the (30); states in India.

மராட் யர்

 
 மராட் யர ்marāṭṭiyar, ெப.(n.)

   மராட் ய மாநில மக்கள்; people of {} state.

     [மராட் யம் → மராட் யர.்]
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மராட் ரம்

 
 மராட் ரம் marāṭṭiram, ெப.(n.)

மராட் யம் பாரக்்க; see {}.

மராடம்

மராடம்1 marāṭam, ெப.(n.)

   1. ஐம்பத்தா  ேதசத்  ெளான்றான மராட் யம் ( வா.);; the maratiya country, one of 56 {}.

   2. மராட் ய ெமா ; the language spoken in the marattiya country.

     [மராட் யம் → மராடம்.]

 மராடம்2 marāṭam, ெப.(n.)

ம க்காைர (மைல.); பாரக்்க; see {}.

 மராடம் marāṭam, ெப.(n.)

   பண்டகசாைல (யாழ்.அக.);; godown, warehouse.

மராடர்

மராடர ்marāṭar, ெப.(n.)

   மராட் யர;் the maharattas.

     "ேசாளர ்மராடர"் (கம்பரா. உலா.47);.

     [மராட் யர ்→ மராடர.்]

மரா

மரா  marāṭi, ெப.(n.)

   1. மரத் ன் அ ப்ப  (நன்.256, ம ைல);; root or stump of a tree.

   2. மராஅ 1 பாரக்்க; see {}.

     [மரவ  → மரா .]

மரா கம்

 
 மரா கம் marāṭigam, ெப.(n.)

   நிலக் ழ்; a tree.

மராபம்

 
 மராபம் marāpam, ெப.(n.)

ம க்காைர (பரி.அக.); பாரக்்க; see {}.

மராம்

மராம் marām, ெப. (n.)

மரவம் 2, 3, 4 பாரக்்க;see maravam.

     "மராமலரத்்தாரின் மாண் வரத் ேதான் " (பரிபா.15, 20);.

     [மரவம் → மராம்.]

மராமரம்

மராமரம் marāmaram, ெப.(n.)

   1. ஆசச்ா ( ங்.); பாரக்்க; see {}.

     "மராமர ேமழ் ைள ெயய்த" (கம்பரா. றப் ப்.5);.

   2. அர  (அக.நி.);; pipal.

மராயம்

மராயம்1 marāyam, ெப.(n.)

   மா ைள; pomegranate.

 மராயம்2 marāyam, ெப.(n.)

   பழங்காலத்  வரிவைகக ள் ஒன் ; a kind of ancient tax.
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மராலம்

மராலம் marālam, ெப.(n.)

   1. கண்ணி ம் ைம; unguent for eyes.

   2. ைர; horse.

   3. தாரா; goose.

   4. மா ைள; pomegranate.

மராளகம்

 
 மராளகம் marāḷagam, ெப.(n.)

நிலவாைக பாரக்்க;  see {}.

மராளம்

மராளம்1 marāḷam, ெப.(n.)

   1. அன்னம்; swan.

   2.  நாைர; flamingo.

   3. மராலம், 4 (அக.நி.); பாரக்்க; see {}.

 flamingo.

 மராளம்2 marāḷam, ெப.(n.)

   பாம் ; snake.

மரி

மரி1 maridal,    4 ெச. . .(v.i.)

மரி2-, பாரக்்க; see mari-,

     "எய்தானம் மான்மரிய ேவந் ைழக் காய்" ( வ்.இயற்.3, 52);.

 மரி2 marittal,    11 ெச. . .(v.i.)

   சாதல்; to die.

     "அரயன் உைடயான் மரித்தைம ல்" (S.I.I.ii,311);.

     [ ல் - வைளதல் க த் . ல் → ண்  →  →  – தல் →  → ம  → மரி-த்தல். ம தல், மரி-
த்தல் = இறத்தல்.]

 மரி3 marittal,    11 ெச. . .(v.i.)

   நிைனத்தல் ( ன்.);; to remember.

     [ம  → மரி-. ண் ம் ம்ப நிைனத் ப் பாரத்்தல்.]

 மரி4 mari, ெப.(n.)

மரிமா பாரக்்க; see {}.

     [மரிமா → மரி.]

மரிக்கன்மா

 
 மரிக்கன்மா marikkaṉmā, ெப.(n.)

   ைமதா மா; corn flour.

     [அெமரிக்கன்மா → மரிக்கன்மா.]
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மரிக்ைக

 
 மரிக்ைக  marikkai, ெப.(n.)

   இறந் ைக; dying, death.

     [மரி → மரிக்ைக.]

 மரிக்ைக marikkai, ெப. (n.)

   ட்  ேபாடாத ெவள்ளா ; a young goat.

     [ம -ம க்ைக-மரிக்ைக ேமாத்ைத கடா]

 மரிக்ைக marikkai, ெப.(n.)

   ப வம் எய்தாத இளம் ஆட் க் ட் ; young one of goator sheep.

ம வ. ைவ.

     [ ல்-மல்-மரிக்ைக ெபண் ஆட் க் ட் ]

மரிக்ெகா ந்

 
 மரிக்ெகா ந்  marikkoḻundu, ெப.(n.)

ம க்ெகா ந்  பாரக்்க; see {}.

     [ம க்ெகா ந  → மரிக்ெகா ந் .]

மரிகடகம்

 
 மரிகடகம் marigaḍagam, ெப.(n.)

   ெப ங் ம்ைப (சங்.அக.);; bowstring hemp.

மரிகம்

 
 மரிகம் marigam, ெப.(n.)

   ங்ைக; drumstic tree.

மரி ரந்

 
 மரி ரந்  marigirandi, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் ரந் ; a kind of ulcer or carbuncle resulting in death (சா.அக.);.

மரிேகாைவ

 
 மரிேகாைவ mariāvai, ெப.(n.)

   ேகாைவக் ெகா ; a climber yielding red fruits (சா.அக.);.

மரிசச்ம்

 
 மரிசச்ம் mariccam, ெப.(n.)

   மாமரம்; mango tree.

மரிசச்ன்

 
 மரிசச்ன் mariccaṉ, ெப.(n.)

மரிசச்ம் (பரி.அக.); பாரக்்க; see mariccam.

     [மரிசச்ம் → மரிசச்ன்.]
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மரிச்  mariccai,

 
 மரிச்  mariccai, maricci,    வரப் ; ridge of a field.

     [ம  → ம ச்  → மரிச் .]

மரிசம்

 
 மரிசம் marisam, ெப.(n.)

   ள  (மைல.);; black peper.

மரி

மரி  marisi, ெப.(n.)

   1. வரம்  வ ; newly formed ridge used as a path. 

   2. ெச  (இ.வ.);; shrub.

     [மரிச்  → மரி .]

மரி

மரி  marisu, ெப.(n.)

   1. வரம் ; ridge.

   2. வரம்ப ; edge of a ridge.

     [ம  → ம ச்  → மரிச்  → மரி .]

மரித்த ண்டம்

 
 மரித்த ண்டம் marittabiṇṭam, ெப.(n.)

   வ ற் ேலேய இறந்த ; dead foetus.

     [மரித்த + ண்டம்.]

மரித்தவப்பா

 
 மரித்தவப்பா  marittavappāci, ெப.(n.)

கடற்பா  பாரக்்க; see {}.

மரித்தான்ெகண்
ைட

மரித்தான்ெகண்ைட marittāṉkeṇṭai, ெப.(n.)

   ஆ  அங் ல நீளம் வளரவ் ம் ெவண்ைம ம் நீல ம் கலந்த நிற ள்ள மான கடல் ன் வைக; a sea-
fish, silvery shot with purple, attaining 6 inch. in length Barilius bendelisis.

மரிப்  marippu,

மரிப்  marippu, marippu,    சா ; death.

     "மரிப்ெபா ப் " ( ர ங். த்தா .23);.

     [மரி → மரிப் . ஒ.ேநா.அரி → அரிப் .]

மரிமா

 
 மரிமா marimā, ெப.(n.)

   ளிமா; Hongplum (m.m);.

மரிமாங்காய்

மரிமாங்காய் marimāṅgāy, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைக மாங்காய், அம்பாலம்; a variety of small mangoes.

   2. காட்  மாமரம்; wild mango tree.

     "சாரப் ப ப்  த ம் மா னின் ம் ேவ பட்ட " (சா.அக);.

மரிமாஞ்ெச

 
 மரிமாஞ்ெச  marimāñjeḍi, ெப.(n.)

   மரி மாமரத் ன் ெச ; plant of marima tree (சா.அக.);.
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மரியங்காய்செ்ச

 
 மரியங்காய்செ்ச  mariyaṅgāycceḍi, ெப.(n.)

மரிமா (ைவத்.ரத்.); பாரக்்க;  see {}.

மரியங்ெகா ந்

 
 மரியங்ெகா ந்  mariyaṅgoḻundu, ெப.(n.)

   மரிமாமரத் ன் ெகா ந் ; tender leaves of {} tree.

மரியவர்

மரியவர ்mariyavar, ெப.(n.)

   ன்பற்  ெயா பவர;் adherents followers.

     "ெபரிவன் ெமா ..... மரியவர"் ( வக.1211);.

     [ம  → ம யவர ்→ மரியவர.்]

ம

ம 1 maru, ெப.(n.)

   1. ஒன் ந்  இன்ெனான்ெறா  கலக் ம் மணம்; mix the fragrances one to another.

   2. ந மணம்; fragrances.

     "ம வா ெகான்ைற" (ேதவா. 530, 1);. 

   3. ந மணச ்ெச வைக (மைல.);; marjoram.

   4. ம க்ெகா ந்  1, பாரக்்க: see {}.

     "ம க்  வாசைன ேபால் வந்ததால்" (ெவங்ைகக்ேகா. 112);.

 ம 2 maru, ெப.(n.)

   1. மணமக க் ப் ெபண் ட்டாரி ம் தல் ந்  (இ.வ.);; first feast to a bridegroom in his father-in-law's 
house, soon after his marriage.

   2. இடம் ( ங்.);; place.

     [ ல் → மல் → மர ்→ம  (ேவ.க.4:41);. ம தல் = கலத்தல்.]

 ம 3 maru, ெப.(n.)

   1. ம நிலம் பாரக்்க; see maru-nilam.

   2. மைல; mountain.

ம க்கட்
ம க்கட்  marukkaṭṭi, ெப.(n.)

ம 2, 5, 6 பாரக்்க (இராசைவத்.16);; see {}.

ம க்கடம்

 
 ம க்கடம் marukkaḍam, ெப.(n.)

   ரங் ; ape;

 monkey.

ம க்கடா யம்

 
 ம க்கடா யம் marukkaṭāciyam, ெப.(n.)

   ெசம் ; copper.

ம க்கணம்

ம க்கணம் marukkaṇam, ெப.(n.)

   ம த் க்கள்; the host of maruts.

     "ம க் கணங்க ம் வ ேதவ ம்" (தக்கயாகப். 253);.
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ம க்கம்

ம க்கம்1 marukkam, ெப.(n.)

   1. காற் ; wind.

   2. ரங் ; monkey.

   3. உடல்; body.

 ம க்கம்2 marukkam, ெப.(n.)

   1. ம க் ெகா ந்  பாரக்்க; see {}.

   2. ள ; pepper.

     [ம  → ம க்கம். ந மண ைடய ம க்ெகா ந் , மண ைடய ள .]

ம க்களம்

 
 ம க்களம் marukkaḷam, ெப.(n.)

   ம ர ்மாணிக்கம் எ ம் ெகா ; a creeper.

     [p]

ம க்கன்காய்

 
 ம க்கன்காய் marukkaṉkāy, ெப.(n.)

   ஆெதாண்ைடக்காய்; unripe fruit of thorny caper (madr.);.

ம க்கா தம்

 
 ம க்கா தம் marukkādidam, ெப.(n.)

   நிலேவம் ; a plant.

ம க்காைர
ம க்காைர marukkārai, ெப.(n.)

ம க்காைர 1, 2 பாரக்்க (m.m.291);; see {} 1, 2.

ம க்காளங்காய்

 
 ம க்காளங்காய் marukkāḷaṅgāy, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ேப க்காய்; a fruit that causes motions (சா.அக.);.

ம க்காளம்
ம க்காளம் marukkāḷam, ெப.(n.)

ம க்காைர 1 (m.m.291); பாரக்்க;  see {}.

ம க் யா

 
 ம க் யா  marukkiyāṭu, ெப.(n.)

   மலட்டா ; barren she-goat.

ம க் ழங்

 
 ம க் ழங்  marukkiḻṅgu, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் ழங் ; a variety of tuber.

ம க்  - தல்

ம க்  - தல் marukkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ளி த யன ேசரத்்  எண்ெண ள்ள ெக கைள நீக் தல்; to remove dirt. etc. from oil, by adding to it 
tamarind, etc. and heating it.

ம க் ப் ல்

 
 ம க் ப் ல் marukkuruppul, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ல்; a kind of grass.
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ம க் பழம்

 
 ம க் பழம் marukkulubaḻm, ெப.(n.)

   ஒ  வைக பழம்; a kind of fruit.

ம க் றாப் ல்

 
 ம க் றாப் ல் marukkuṟāppul, ெப.(n.)

   ெச  வைக; large purple grass (m.m); panicum stagninum (m.m);.

ம க் கம்

 
 ம க் கம் marugāvigam, ெப.(n.)

   நீரக்் கடம் ; female cadambam.

ம க்ெகா ந்

ம க்ெகா ந்  marukkoḻundu, ெப.(n.)

   1. ந மணச ்ெச வைக; southern wood, s.sh. Artemisia abrotanum pallens.

   2. ம 1, 2 பாரக்்க; see maru.

     [ம  → ம க்ெகா ந் .]

ம க்ெகா ந் சச்
க்களத்

 
 ம க்ெகா ந் சச்க்களத்  marukkoḻunduccakkaḷatti, ெப.(n.)

   நீ மரி;   ம க்ெகா ந்  ேபான்றெதா  ெச ; Indian saltwort.

     [ம க்ெகா ந்  + சக்களத் .]

ம கம்

ம கம்1 marugam, ெப.(n.)

   மான் வைக (சங்.அக.);; a kind of stag.

 ம கம்2 marugam, ெப.(n.)

ஆெதாண்ைட (இராசைவத்.142); பாரக்்க;  see {}.

ம கம்ேபா

 
 ம கம்ேபா  marugambōgi, ெப.(n.)

   கற்றாைழ; a plant.

ம கன்

ம கன் marugaṉ, ெப.(n.)

   1. ஒ வரின் உடன் றந்தாளின் மகன் அல்ல  ஒ த் ன் உடன் றந்தவரின் மகன்; a man's sister's 
son or a woman's brother's son.

     "வானவைரப் பணி ெகாண்ட ம காேவா" (கம்பரா. ரப்்பண,111);.

   2. மகன் ேபாலப் ெபா ந் ம் மகளின் கணவன்; son - in - law.

     "மைலக்  ம கைனப் பா பா " ( வாச.9, 6);.

   3. வ த்ேதான்றல்; descendant, scion, member of a clan. 

     "ேசரலர ்ம க" (ப ற் ப்.63, 16);.

     [ம மகன் → ம கன் (ேவ.க4:40);.]

ம காந்தரம்

 
 ம காந்தரம் marukāndaram, ெப.(n.)

ம நிலம் பாரக்்க; see marunilam.
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ம

ம  marugi, ெப.(n.)

   1. ம மகள் (யாழ்.அக.);; daughter-in-law.

     "ெமல் யெலன் ம ைய ம்" ( வ். ெப மாள்.98);.

     [ம கன் - ம மகன். ம கன் (ஆ.பா.); → ம  (ெப.பா.);.]

ம

ம 1 marugu, ெப.(n.)

   ம கன் (யாழ்.அக);; son-in-law.

     "ம ெகன்ேற வவம த்த தக்கன்" (கந்த :காமத. 110);.

     [ம கன் → ம .]

 ம 2 marugu, ெப.(n.)

   1. காட்  மல் ைக; wild jasmine.

   2. ம 1, 2 பாரக்்க; see maru.

   2. மகரவாைழ ( ங்.);; a kind of plantain.

     "ம  க் வ" (இர . சன.74);. 

   3. தவனம் எ ம் ந மணச ்ெச ; a fragrant tree called {}.

     [ம  → ம  (ேவ.க4:41);.]

ம ைக

 
 ம ைக marugai, ெப.(n.)

   பஞ்  டை்ட; bale of cotton.

ம ங்

ம ங்  maruṅgu, ெப.(n.)

   1. ெபா ந் ம் பக்கம்;  side.

     "கைனெயரி ர ய ம ங்  ேநாக் " ( றநா.23);.

   2. லாப்பக்கம்;  side of the body.

     "க  ணிக் ெகாண்ட க ழ்மணி ம ங் ன்" ( றநா.3);.

   3. இைட ( டா.);; waist.

   4. வ ; form.

     "ெபான்னனார ்ம ங்  ேபான்றணி மாக்க ன் ெகாண்டேத" ( வக. 1195);.

   5. எல்ைல; limit.

     " ம ங்க  வாரா மைல ம் ெபரி " (க த்.48);.

   6. இடம் ( ங்.);; land, place.

   7. வ ; track, trace.

     " ல்ல வாளர ்ெப ஞ்ெசல்வம்.... ம ங்கறக் ெகட் ம்" (நால , 8);.

   8. ற்றம்; relative.

     "அவனின் ம ங் ைடயார ்மாநிலத் ல்" ( றள், 526);.

   9. லம்; race, tribe, family.

     " ர ்ம ங்க த்த ெமாய்ம் ன் மதவ " ( .275);.
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ம ங் ைல

 
 ம ங் ைல maruṅgucūlai, ெப.(n.)

   பக்க ைல; a disease marked by shooting pain in the sides chest or abdomen (சா.அக.);.

     [ம ங்  + ைல.]

ம ங் ல்

ம ங் ல் maruṅgul, ெப.(n.)

   1. இைட; waist, especially of women.

     "ெகாம்பரார ்ம ங் ன் மங்ைக ற" ( வாச.5, 67);.

   2. ம ங் ற்பக்கம் பாரக்்க;see {}.

   3. வ ; stomach, abdomen.

     "ப ப  ம ங் ைல" ( றநா.260);. 

   4. உடம் ; body.

     "யாைன ம ங் ேலய்க் ம் வண்ேடாட் த் ெதங் ன்" (ெப ம்பாண் - 352);.

     [ம ங்  → ம ங் ல் (ேவ.க.4:46);.]

ம ங் ற்பக்கம்

 
 ம ங் ற்பக்கம் maruṅguṟpakkam,      [ம ங் ல் + பக்கம்.]

ம ங்ைக

 
 ம ங்ைக maruṅgai, ெப.(n.)

   ஈன்ற ஐந்தாம் நாள்; the fifth day after the delivery of a child.

ம சச்கம்

 
 ம சச்கம் maruccagam, ெப.(n.)

ெகாம்மட்  மா ைள (மைல.); பாரக்்க;  see {}.

ம ட்கற்றாைழ

 
 ம டக்ற்றாைழ maruṭkaṟṟāḻai, ெப.(n.)

   கா வ  நீக்கப் பயன்ப ம் கற்றாைழ வைக; a kind of aloes used as medicine for ear ache (சா.அக.);.

ம ட்கனி

 
 ம டக்னி maruṭkaṉi, ெப.(n.)

   எட் க்கனி, எட் க்காய்; nux-vomica fruit (சா.அக.);.

ம ட்காட்

ம டக்ாட்  maruṭkāṭci, ெப.(n.)

   மயக்கவ  (நாம ப.698);; confused or bewildered vision, illusion.

     [ம ள் + காட் .]

ம ட்காய்

 
 ம டக்ாய் maruṭkāy, ெப.(n.)

   ேநாய் வைக; a disease with wort like eruptioms over the body (சா.அக.);.

ம ட்காவரி

 
 ம டக்ாவரி  maruṭkāvarisi, ெப.(n.)

   காரே்பாக அரி ; seeds of psoralea corylifolia (சா.அக.);.
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ம ட் ழங்

 
 ம ட் ழங்  maruṭkiḻṅgu, ெப.(n.)

   ம ளின்ேவர;் root of marl (சா.அக.);.

     [ம ள் + ழங் .]

ம ட் ழங் க்கற்
றாைழ

 
 ம ட் ழங் க்கற்றாைழ maruṭkiḻṅgukkaṟṟāḻai, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் கற்றாைழ ன் ேவர;் root of a variety of aloes.

இஃ  கா  வ  ேபாக் ம் ம ந்தாய்ப் பயன்ப ம் (சா.அக.);.

ம ட்ைக

ம டை்க maruṭkai, ெப.(n.)

   1 ெமய்ப்பா  எட்ட ள் ஒன்றா ய யப்  (ெதால். ெபா ள். 651);; astonishment, wonder, one of eight mey-p-
{}, q.v.

   2. மயக்கம்; bewilderement.

     "ஐய  ம டை்க ஞ் ெசல்வ னீக் " (ெதால். ெபா ள்.659);.

     [ ல் → மல் → மர ்→ ம .ம தல் = கலந் த்தல், த தல், ப தல், ணரத்ல். ம  → ம டை்க 
(ேவ.க.4:42);.]

ம ட்ைக வைம

 
 ம டை்க வைம maruṭkaiyuvamai, ெப.(n.)

 simile in which a thing is taken for comparison on the basis of a non existent quality.

     [ ல் → மல் → மர ்→ ம  → ம டை்க. ம டை்க + உவைம.]

ம ட்

ம ட் 1 maruṭci, ெப.(n.)

   அ ன்ைம; ignorance.

     [ம ள் → ம ட் .]

 ம ட் 2 maruṭci, ெப.(n.)

   1. ெபாய் ணர் ; false understanding, perversion of the mind.

   2. மயக்கம்; bewilderment.

     "ம ட்  ெசய் காமேநாயால்" ( ைள. ரத்் . 16);.

     [ ல் → மல் → மர ்→ ம  → ம டை்க → ம ட்  (ேவக.4:42);.]

ம ட்டம்

ம ட்டம் maruṭṭam, ெப.(n.)

   1. மயக்கந் த வ  ( ன்.);; that which intoxicates.

   2. கள்; toddy.

   3. ஏமாற்  (யாழ்.அக.);; cheating.

     [ ல் = ெபா ந்தற் க த்  ேவர.் ல் → மல் → மர ்→ ம . ம  → ம ள் = மயக்கம். ம ள் → ம ட்டம்.]

ம ட்

ம ட்  maruṭṭi, ெப.(n.)

   1. ம ட்டம், 1, 2 (சங்.அக.);பாரக்்க; see {}.

   2. மயங் ம்ப  க் பவள்; temptress, blandishing woman, fascinating woman.

     "ஆைச ெகா த்  ம ட் கள்" ( ப் .353);.

     [ ல் → மல் → மர ்→ ம . ம  → ம ளி = மயக்கம், ம மயங் . ம ள் → ரள். ர தல் = மயங்  
யஞ் தல். ம ள் → ம ட்  → ம ட்  (ேவ.க 4:42);.]
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ம ட் ரம்

 
 ம ட் ரம் maruṭṭiram, ெப.(n.)

ெப ந் ம்ைப பாரக்்க; see perundumbai.

ம ட்

ம ட் 1 maruṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. மயக் தல்; to entice, fascinate, infatuate, bewitch.

     "ெவல்லாம ெலவைர  ம ட் ட" (தா . த்தர.்10);.

   2. அசச் ட் தல் ( ன்.);; threaten, menace.

   3. மா படச ்ெசய்தல்; to cause to be changed.

     "மாணல ம ட் ம்" (ஐங் .139);. 

   4. ஒத்தல் (ஐங் .அ ம்.);; to resemble.

   5. மனங்க யச ்ெசய்தல்; to allure, coax.

     "ெமல்ெலனச ்ெசல்க என ம ட் க் யவா " (ெதால்.ெபா ள்.506, உைர);. 

   6. ஏமாற் தல் (யாழ்.அக.);; to cheat.

     [ம ள் → ம ட் -.]

 ம ட் 2 maruṭṭu, ெப.(n.)

   1. அசச் ட் ைக; threatening.

   2. மயக் ைக; enticing.

     [ம ள் → ம ட் .]

ம ட் ப்பன்

 
 ம ட் ப்பன்  maruṭṭuppaṉṟi, ெப.(n.)

   பன்  வைக ( வா.);; a species of pig.

     [ம ட்  + பன் .]

ம ட் த்ைத

 
 ம ட் த்ைத maruṭṭuvittai, ெப.(n.)

   மயக்  த்ைத; art of bewitching, hyprotising mesmerising.

     [ம ட்  + த்ைத.]

ம ட்பன்

 
 ம ட்பன்  maruṭpaṉṟi, ெப.(n.)

ம ட் ப் பன்  பாரக்்க;  see {}.

     [ம ட் ப்பன்  → ம ட்பன் .]

ம ட்பா

ம ட்பா maruṭpā, ெப.(n.)

   ெவண்பா ம் ஆ ரியப்பா ம் கலந்  வ ம் ெசய் ள் வைக (இலக். .749);; poem in which {} and {} occur 
alternately.

     "ம ட்பா ஏைன இ சா ரல்ல " (ெதால். ெபா ள்.396);.

     [ ல் → மல் → மர ்→ ம  = ஒன் ந்  இன்ெனான்ேறா  கலக் ம் மணம். ம  → ம ள் → 
ம ள்தல் = ஒத்தல், யத்தல், மயங் தல். ம ள் → ம டை்க = மயக்கம். ம ள் → ம ட்பா (ேவ.க.4:42);.]
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ம ட்பார்ைவ

 
 ம ட்பாரை்வ maruṭpārvai, ெப.(n.)

   ெவ ண்ட பாரை்வ; bewidered look (சா.அக.);.

     [ம ள் + பாரை்வ.]

ம டணம்

ம டணம் maruḍaṇam, ெப.(n.)

   அகம டணம்; a kind of ablution.

     "மாரச்ச்ன  ம டண  நி த் " (தத் வப். 50);.

ம ண்டபார்ைவ

 
 ம ண்டபாரை்வ maruṇṭapārvai, ெப.(n.)

   மாைனப் ேபான்ற ரண்ட பாரை்வ; shyness vision or look like deer.

     [ம ண்ட + பாரை்வ.]

ம ண்ைட

 
 ம ண்ைட maruṇṭai, ெப.(n.)

   ம ந் ண்ைட; medicinal bolus (சா.அக.);.

     [ம ந் ண்ைட → ம ண்ைட (ெகா.வ.);.]

ம ண்மா

ம ண்மா maruṇmā, ெப.(n.)

   மதம்ப  யாைன ( வா.);; elephant.

     [ ல் → மல் → மர ்→ ம  → ம ள் = ம ட் . ம ள் + மா - ம ண்மா (ேவ.க.4:42);.]

ம ண்மாைல

 
 ம ண்மாைல maruṇmālai, ெப.(n.)

   ன்மாைலப் ெபா , மயங் ம் மாைலப் ெபா , மசண்ைடப் ெபா  (யாழ்.அக.);; evening twilight.

     [ம ள் + மாைல.]

ம ணக்ீ யார்

ம ணீக் யார ்maruṇīkkiyār, ெப.(n.)

   நா க்கரசரின் ள்ைளத் ப்ெபயர;் name given to Thirunavukkaracu by his parents.

     "மல  ம ணீக் யார ்வந்தவதாரஞ் ெசய்தார"் (ெபரிய . நா க்.18);.

     [ம ள் + நீக் யார.்]

ம த்தன்

ம த்தன்1 maruttaṉ, ெப.(n.)

   ம த் வன்; physician..

     "ம ந்ெதா ங் ட் .... ஒற் த் ந்தனன் ம த்தன்" (உபேதசகா. வத் ேரா . 320);.

     [ம த் வர ்→ ம த் வன் → ம த்தன் (ெகா.வ.);.]

 ம த்தன்2 maruttaṉ, ெப.(n.)

   காற் க் கட ள்; the God of wind.

     "ம த்தன் ண் .... தடந்ேதர"் (கந்த :ஏம .7);.

 ம த்தன்3 maruttaṉ, ெப.(n.)

   ஒளைவயார ்ேபாற் ப் பா ய க் டந்ைத ந்த வள்ளல் ( .ெப.அக.);; a philonthoropist of 
Thirukkudanthai, praised by Avvaiyar.
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ம த்தா

 
 ம த்தா  maruttāti, ெப.(n.)

   ந் ற் ெகா ; moon creeper.

ம த்தா

 
 ம த்தா  maruttātu, ெப.(n.)

   ேதன்; honey.

ம த் ெபா

 
 ம த் ெபா  maruddibodi, ெப.(n.)

   நா  (பச.் .);; a plant growing in thickets and hedges.

ம த்

ம த்  maruttīṭu, ெப.(n.)

   1. வயப்ப த் ம் ம ந் ைக; administering a philter.

   2. வயப்ப த் ம் ம த் தலால் வ ம் ேநாய்; effect supposed to result from a philter, as serious illness.

     "தைலவ  ம த்  காமாைல" ( ப் .153);.

     [ம ந்  + இ  - ம ந்  → ம த் .]

ம த் ண்டாமரம்

 
 ம த் ண்டாமரம் maruttīṇṭāmaram, ெப.(n.)

மராமரம் பாரக்்க; see {}(சா.அக.);.

ம த்

ம த்  maruttu, ெப.(n.)

   1. காற் ; wind.

     " ைரத்த ம த் " (தணிைகப் .அகத் ய 20);.

   2. ம த்தன்2 பாரக்்க;see {}.

     "ம த் ன் காதலன்" (கம்பரா.ேவேலற்ற.40);. 

   3. ஊைதேநாய் (இராசைவத்.113);.; disease caused by the humour of the wind.

     "நின், வ த  ெமா க்க  ம த் ள அதனால், இவ்  வ்  மவ் ம் ற ம் ஏம மாரந்்தநிற் 
ரிந் " (பரிபா.4:32, 3-4);.

     [ம  → ம த் . ம  = கலக் ம் மணம், காற் ]

ம த் கன்

 
 ம த் கன் maruttugaṉ, ெப.(n.)

   பண் தன்; one who is skilled in midwifery (சா.அக.);.

ம த் சச்ஞ்

 
 ம த் சச்ஞ்  maruttuccañjīvi, ெப.(n.)

   ம ந்தாக உத ம் ல்மரம், தல், , ெகா  த யன ( ங்.);; medicinal shrubs and plants.

     [ம ந்  → ம த்  + Skt. சஞ்  → த.உ ர ்ம ந் .]

ம த் ண்ணி

 
 ம த் ண்ணி maruttuṇṇi, ெப.(n.)

   பாம் ; snake.

     [ம த்  = காற் . ம த்  + உண்ணி = காற்ைறப் ப்ப .]
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ம த் நீர்

 
 ம த் நீர ்maruttunīr, ெப.(n.)

   வதற்கான ம ந் ட்ட நீர ்(யாழ்.அக.);; medicated water for bathing.

     [ம ந்  → ம த்  + நீர.்]

ம த் ல்

ம த் ல் maruttunūl, ெப.(n.)

ம த் வ ல் பாரக்்க; see {}.

     "வ ல் ேசா ட ம த்  ல்" ( ரேபாத.31.37);.

     [ம த் வ ல் → ம த் ல்.]

ம த் ெநய்

 
 ம த் ெநய் maruttuney, ெப.(n.)

   ம ந்  சரக் கைளக் காய்ச்  எ க் ம் ெநய்; medicated ghee (சா.அக.);.

     [ம ந்  → ம த்  + ெநய்.]

ம த் ப்பதம்

 
 ம த் ப்பதம் marudduppadam, ெப.(n.)

   உண் வதற்  ஏ வாகச ்ெசய்யப் ம் ைககளாலான ம ந் கள்; well to do eat medical herbs.

     [ம ந்  → ம த்  + பதம்.]

ம த் ப்பாரதம்

 
 ம த் ப்பாரதம் marudduppāradam, ெப.(n.)

   ேதைரயாரியற் ய ம த் வ ல்; a book on Tamil medicine written allegorically by Theraiyar.

ம த் ப்ைப

ம த் ப்ைப1 maruttuppai, ெப.(n.)

   ம ந் ச ்சரக் ; medicinal drug (சா.அக.);.

 ம த் ப்ைப2 maruttuppai, ெப.(n.)

   1. ம ந் கள் ைவக் ம் ைப (நன்.183, ம ைல);; medicine chest.

   2. ெவ  ம ந் ந் ேதாற்ைப ( ன்.);; leather case for gunpowder.

     [ம ந்  → ம த்  + ைப.]

ம த் ப்ேபா

 
 ம த் ப்ேபா  maruttuppōti, ெப.(n.)

   நா  (மைல.);; a plant growing in hedges and thickets.

ம த் பலம்

 
 ம த் பலம் maruttubalam, ெப.(n.)

   ஆலங்கட்  மைழ (சங்.அக.);; hail-storm.

ம த் மரம்

 
 ம த் மரம் maruttumaram, ெப.(n.)

   ம ந் மரம் ேபால் அ ைமயானவன்-ள் (யாழ்.அக.);; person of good qualities, as precious as medicinal tree.

     [ம ந்  → ம த்  + மரம்.]
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ம த் மைல

 
 ம த் மைல  maruttumalai, ெப.(n.)

   கட ர,் வ ந் ர ரத் ற்  அ ல் உள்ள ம த் வ ணம் நிைறந்த மைல ( .ெப.அக.);; a hill, with 
many medicinal qualities situated near Thiruvagindhra puram in Cuddalore nearby.

     [ம ந்  → ம த்  + மாைல.]

ம த் மாமைல
வாைழ

 
 ம த் மாமைலவாைழ maruttumāmalaivāḻai, ெப.(n.)

ம த் வ வாைழ பாரக்்க;  see {}.

     [ம த் வவாைழ → ம த் மாமைல வாைழ.]

ம த் மாவாைழ

 
 ம த் மாவாைழ maruttumāvāḻai, ெப.(n.)

ம த் வ வாைழ பாரக்்க;  see {}.

     [ம த் வவாைழ → ம த் மாவாைழ.]

ம த் வக்கைலஞ
ன்

 
 ம த் வக்கைலஞன் maruttuvakkalaiñaṉ, ெப.(n.)

ம த் வ ேலான் பாரக்்க;  see {}.

     [ம த் வ ேலான் → ம த் வக் கைலஞன்.]

ம த் வக்

 
 ம த் வக்  maruttuvakkuṟi, ெப.(n.)

   ேநாய ; clinical symptoms.

     [ம த் வம் + .]

ம த் வச்

ம த் வச்  maruttuvacci, ெப.(n.)

   1. மகப்ேப  பாரப்்பவள்; midwife.

   2 ெபண் ம த் வர;் lady Doctor.

     [ம ந்  → ம த் . ம த் வன் (ஆ.பா.);, ம த் வச்  (ெப.பா.);.]

ம த் வசாைல

ம த் வசாைல maruttuvacālai, ெப.(n.)

   1. ம த் வக் டம்; medical hall.

   2. ம த் வமைன; hospital.

     [ம த் வம் + சாைல.]

ம த் வ
ம த் வ  marudduvadi, ெப.(n.)

   தா ர வ ணியா  (நாம ப.325);; the river {}.

ம த் வநாள்

 
 ம த் வநாள் maruttuvanāḷ, ெப.(n.)

   இரைவ நாள் ( ங்.);; the first naksatra aswini.

     [ம த் வம் + நாள்.]
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ம த் வ ல்

ம த் வ ல் maruttuvanūl, ெப.(n.)

   1. ம த் வ அ யல்; medical science.

     "உண்டால் ற  உலா தல் ேவண் ெமன்  ம த் வ ல் யதைன" ( வக.2734, உைர);. 

   2. ேப  பாரத்்தற் ரிய ல்; treatise an midwifery (mod.);.

     [ம த் வம் + ல்.]

ம த் வ ேலான்

 
 ம த் வ ேலான் maruttuvanūlōṉ, ெப.(n.)

   ம த் வன் ( வா.);; physician.

     [ம த் வம் + ேலான்.]

ம த் வப்பதம்

ம த் வப்பதம் marudduvappadam, ெப.(n.)

   மாற்  ெசய்யக் யதா ய ேநா ன் நிைலைம; condition of being amenable to medical treatment, as an early 
stage of the disease.

     "ம த் வப்பத  நீங் னா ெளன் ம் வாரத்்ைத ப வதன் ன்" ( வ்.ெபரியாழ்.3 7, 10);.

     [ம த் வம் + பதம்.]

ம த் வப்ப ற்

ம த் வப்ப ற்  maruttuvappayiṟci, ெப.(n.)

   1. மகப்ேபற் க் ப் ப ற் ; midwifery (சா.அக.);.

   2. ம த் வப் ப ப் ற் ப் ற  எ த் க் ெகாள் ம் ப ற் ; practising as house surgeon.

     [ம த் வம் + ப ற் .]

ம த் வப்ெபண்

 
 ம த் வப்ெபண் maruttuvappeṇ, ெப.(n.)

ம த் வச்  பாரக்்க; see maruttuvacci.

     [ம த் வச்  → ம த் வப்ெபண்.]

ம த் வப்ேப

ம த் வப்ேப  maruttuvappēṟu, ெப.(n.)

   ற் ார ்ம த் வ க்  இைற யாக டப்பட்ட நிலம் (S.I.I.ii.43);; land granted free to the village physician.

     [ம த் வம் + ேப .]

ம த் வம்

ம த் வம்1 maruttuvam, ெப.(n)

   1. ம த் வம்; practice of medicine.

   2. ம ந் ; medicine.

   3. மாற் ; remedy.

     "எங்கட் ணி த ரத்்  வ வா ம த் வமாவன..... ஐயாறன த்தலேம" (ேதவா. 292, 5);. 

   4. ேப பாரக்் ந் ெதா ல்; midwifery (mod.);.

ம  > ம ந்  > ம த்  > ம த் வம்.]

 ம த் வம்2 maruttuvam, ெப.(n.)

   ஒ வைக யாழ்; a kind of lute.

     "ம த் வப் ெபயர ்ெப ம் வாைனக் க " (கல்லா.81);.
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ம த் வமைல

ம த் வமைல maruttuvamalai, ெப.(n.)

   மரி மாவட்டத் ல் நாகரே்கா ந்  8 கல் ெதாைல ல் உள்ள, நாராயண  பல காலம் 
வாழ்ந்த, ம த் வ ண ள்ள மைல ( .ெப.அக.);; a hill, with many medicinal herbs, situated 8 km from Nagarkoil, 
where saint Narayana guru lived for many years.

     [ம த் வம் + மைல.]

ம த் வ ைறஉ
ண

 
 ம த் வ ைறஉண  maruttuvamuṟaiuṇavu, ெப.(n.)

ம ந் க் ைசந்த உண  பாரக்்க;  see {}.

     [ம ந்  → ம த்  → ம த் வர.்]

ம த் வர்

ம த் வர ்maruttuvar, ெப.(n.)

   1. ேநாய் கண்ட ந்  ம த் வம் ெசய்பவர;் medical practitioner.

   2. அச் னி ேதவர;் the twin physicians of svarga.

     "ம த் வ ரி ேவார"் ( ைள. மண.85);.

     [ம ந்  → ம த்  → ம த் வர.்]

ம த் வர்நாள்

ம த் வரந்ாள் maruttuvarnāḷ, ெப.(n.)

ம த் வநாள் (நாம ப.104); பாரக்்க; see {}.

     [ம த் வநாள் →  ம த் வரந்ாள்.]

ம த் வைர

 
 ம த் வைர maruttuvarai, ெப.(n.)

   ம ந் ச ்ெச களடங் ய மைல, சஞ்  மைல; mountains containing valuable medicinal plants (சா.அக.);.

     [ம ந்  → ம த்  + வைர. வைர = மைல.]

ம த் வவாைழ

 
 ம த் வவாைழ maruttuvavāḻai, ெப.(n.)

   வாைழ வைக (யாழ்ப்.);; a kind of plantain.

ம த் வைற

 
 ம த் வைற maruttuvaṟai, ெப.(n.)

   மகப் ேபற்றைற; labour room.

     [ம த் வம் + அைற.]

ம த் வன்

ம த் வன்1 maruttuvaṉ, ெப.(n.)

   ேநாய் ரக்்க பண் வம் ெசய்பவர;் physician.

     "ம த்  வனாய்நின்ற மாமைல வண்ணா" ( வ்.ெபரியாழ்.5, 3, 6);.

     [ம  → ம ந்  → ம த்  → ம த் வன்.]

 ம த் வன்2 maruttuvaṉ, ெப.(n.)

ம த் வான் பாரக்்க; see {}.

     "ம த் வன் றைனச ்ச ெயா  ரந் " (கந்த . அைவ .98);.
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ம த் வன்றாேமா
தரனார்

 
 ம த் வன்றாேமாதரனார ்maruttuvaṉṟāmōtaraṉār, ெப.(n.)

   கைடசச்ங்கப் லவ ள் ஒ வர ்( றநா.);; a poet of the Third {}.

     [ம த் வன் + தாேமாதரனார.்]

ம த் வனாைண

 
 ம த் வனாைண maruttuvaṉāṇai, ெப.(n.)

   ேநாயரிடம் உண்ைமயாக நடந்  ெகாள்வதாக ம், தப்  வ ல் நடந்  ெகாள்ளாம ப்பதாக ம் 
ஆைண ேமற்ெகாளல்; oath taken by physician promising to treat patients to the best of his knowledge ability and not to 
hurt them nor behave in wrong ways - Hippocratic oath (சா.அக.);.

     [ம த் வன் + ஆைண.]

ம த் வாகம்

ம த் வாகம் maruttuvākam, ெப. (n.)

   1. ெந ப் ; fire.

   2. ைக; smoke (சா.அக.);.

ம த் வான்
ம த் வான் maruttuvāṉ,  Indiran.

     "ம த் வா வமா  வந்தவா ணர ் லாதான்" (பாரத. அ ச் னன்றவ.69);.

ம த்

=
 ம த்  maruttuvi, ெப.(n.)

   ம த் வஞ் ெசய்பவள்; female physician.

     "ஆ ர ்ம த்  ன்னிய ெவன்ேனாய் ைடப்பா ெயன்ற ம்" (மணிேம.17, 15);.

ம வ. ம த் வச்

     [ம த் வன்(ஆ.பா.); → ம த் (ெப.பா.);.]

ம த் ச்

 
 ம த் ச்  maruttuvicci, ெப.(n.)

ம த் வச்  (யாழ். அக.); பாரக்்க; see maruttuvacci.

     [ம த் வச்  → ம த் ச் .]

ம த்ெதண்ெணய்

ம தெ்தண்ெணய் marutteṇīey, ெப.(n.)

ம ந்ெதண்ெணய் ( ரேசா.ெதாைக.1, உைர); பாரக்்க;  see {}.

     [ம ந்ெதண்ெணய் → ம தெ்தண்ெணய்.]

ம தக்க ப்ெபா
ள்

 
 ம தக்க ப்ெபா ள் marudakkarupporuḷ, ெப.(n.)

   ம த நிலத் ல் உற்பத் யா ம் ெபா ள்கள்; men, animals and other things of the agricultural tracts.

     [ம தம் + க ப்ெபா ள்.]

ம தக் ழவன்

ம தக் ழவன் marudakkiḻvaṉ, ெப.(n.)

   1. ம த நிலத் தைலவன்; chief of an agricultural tract.

   2. இந் ரன்; Indiran, as the presiding deity of marutam.

     [ம தம் + ழவன்.]
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ம தங் ளி

 
 ம தங் ளி marudaṅgiḷi, ெப.(n.)

   ளி வைக (யாழ்.அக.);; a species of parrot

     [ம தம் + ளி.]

ம தணி

ம தணி1 marudaṇi, ெப.(n.)

ம தம், 2 (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see marudam.

     [ம தம் → ம தணி.]

 ம தணி2 marudaṇi, ெப.(n.)

ம ேதான்  பாரக்்க; see {}.

     [ம ேதான்   → ம தாணி → ம தணி (இ.வ.);.]

ம தத் ைண

ம தத் ைண marudaddiṇai, ெப.(n.)

   ம தம், 2 பாரக்்க (இலக். .391, உைர);; see marudam.

     [ம தம் + ைண.]

ம தத் ப்ெப ந்
ைற

ம தத் ப்ெப ந் ைற marudaddupperunduṟai, ெப.(n.)

   ைவைகயாற் ன் நீரா  ைறயா ய ம த ன் ைற (ஐங் . 75);; a bathing ghat of the vaigai at 
Madurai.

     [ம தத்  + ெப ந் ைற.]

ம தந் வர்

 
 ம தந் வர ்marudanduvar, ெப.(n.)

   த்தத் ற களின் ஆைடகைளத் ேதாய்ப்பதற் ரிய ஒ  வைகச ்சாயம்; myrtle dye, used in dyeing cloth 
for use by Buddist monks.

     [ம தம் + வர.்]

ம தநாதன்

ம தநாதன் marudanādaṉ, ெப.(n.)

   இந் ரன் (நாம ப.61);; Indiran, as lord of the agricultural tract.

     [ம தம் + Skt.நாதன். ம தநிலத் த் தைலவன்.]

ம தநிலப்பைற

ம தநிலப்பைற marudanilappaṟai, ெப.(n.)

   ம த நிலத் ற் ரிய பைற (இைற.1, 18, உைர);; drum of the agricultural tract.

     [ம தநிலம் + பைற.]

ம தநிலம்

ம தநிலம் marudanilam, ெப.(n.)

ம தம், 2 பாரக்்க; see marudam.

     [ம தம் + நிலம்.]

ம தநிலேவந்தன்

 
 ம தநிலேவந்தன் marudanilavēndaṉ, ெப.(n.)

ம தநாதன் ( டா.); பாரக்்க: see {}.

     [ம தநிலம் + ேவந்தன்.]

ம தப்பைற

 
 ம தப்பைற marudappaṟai, ெப.(n.)

ம த நிலப்பைற பாரக்்க;  see {}.

     [ம தநிலப்பைற → ம தப்பைற.]
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ம த ரான்

 
 ம த ரான் marudabirāṉ, ெப.(n.)

   பட் னத்தாரின் மகன் ( .ெப.அக.);; son of Pattinathar.

ம தம்

ம தம் marudam, ெப.(n)

   1. ம  பாரக்்க;see marudu.

     "கைரேசர ்ம தேம " (ஐங் .74);.

     "இ ள் ைன ம ன் இன்நிழல் வ ம்" (நற்.330:5);.

   2. ஐந் ைண  ெளான்றான வய ம் வயல் சாரந்்த இட ம் (ெதால். ெபா ள்.6);; agricultural tract one of ai-
n-tinai q.v.

   3. அகத் ைண ஏழ ெளான் றான ம் ஊ ங் ம் ேபாகம் கரவ் மான ஒ க்கம்; love action in 
agricultural tracts, consisting of sexual union after sulks, one of seven aga-t-tinai.

ம தஞ் சான்ற ம தத் தண்பைண" ( பாண்.186);.

   4. (இைச); ம த நிலத் க் ரிய காைலப் பண் வைக; morning melody-type peculiar to agricultural tracts.

     "மாைல ம தம் பண்ணி.... வரெவமர ்மறந்தனர"் ( றநா.149);.

   5. வயல்; paddy field.

ம தம்பா யஇள
ங்க ங்ேகா

ம தம்பா யஇளங்க ங்ேகா marudambāḍiyaiḷaṅgaḍuṅā, ெப.(n.)

   இலக் யப் லைம ெபற்ற ேசர அரசன்; a Chera king who had made poems.

ெசங்காயபன் உறய் ெப ங்க ங்ேகா மகன் ளங்க ங்ேகா ளங்ேகா ஆக அ த்த கல் ( க ர ்
கல்ெவட் ); (அகநா .96, 176, நற் ைண 50 ஆ ய பாடல்கைளப் பா ய ேசரவரசர)்;.

ம தமரம்

 
 ம தமரம் marudamaram, ெப.(n.)

ம  பாரக்்க; see marudu.

     [ம  → ம தமரம்.]

ம தமைல

 
 ம தமைல marudamalai, ெப.(n.)

   ேகாயம் த் க்  (ேகாவன் த் ர)்; வடேமற்ேக ேமற்  மைலத ்ெதாடரில் கன் ேகா ல் 
அைமந் ள்ள மைலத்தலம் ( .ெப.அக.);; a hill station on the western ghats north west of Coimbatore, where there is 
a temple for Lord Muruga.

ம தயாழ்

ம தயாழ் marudayāḻ, ெப.(n.)

   1. ம த நிலத் க் ரிய யாழ் வைக (இைற.1, பக்.18);; a lute peculiar to agricultural tracts.

   2. ம தம்4 ( ங்.); பாரக்்க; see marudam.

     [ம தம் + யாழ்.]

ம தயாழ்த் றம்

 
 ம தயாழ்த் றம் marudayāḻddiṟam, ெப.(n.)

 secondary melody - types of the marutappan, of four kinds viz., navir, {}.

     [ம தயாழ் + றம்.]
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ம தயா

ம தயா  marudayāṟu, ெப.(n.)

   ச் ராப்பள்ளி மாவட்டத் ள்ள உைடயாரப்ாைளயம் வட்டத் ேலா ம் ஒ  ற்றா ; an brackish 
stream in {} Taluk in Perambalur (Dt.);.

     "ம தயாற் ன் ெதற் ம்" (ெதால். ெசால். 398);.

     [ம தம் + யா .]

ம தர்

ம தர ்marudar, ெப.(n.)

   எ வைகக் காற் கள்; the seven kinds of winds.

     "ம த ம் வ க்க ம்" ( வ். வாய்.10, 97);.

ம தேவந்தன்

 
 ம தேவந்தன் marudavēndaṉ, ெப.(n.)

ம தநாதன் (யாழ். அக.); பாரக்்க;  see {}.

ம தைவப்

ம தைவப்  marudavaippu, ெப.(n.)

ம தம், 2 பாரக்்க; see marudam.

     "மரமனார ்ம தைவப் ல்.... இைட ம டங் ெகாண்டாேர" (ேதவா.543, 1);.

ம தாணி

 
 ம தாணி marutāṇi, ெப.(n.)

ம ேதான்  பாரக்்க; see {}.

     [ம ேதான்  → ம தாணி.]

ம தா

ம தா  marutāṟu, ெப.(n.)

   அரிய ர ்வட்டத் ல் இ ந்த ஓர ்ஆ ; a river in the Ariyalur taluk.

     "தாந் ேவண் ம் ப ர ்ெசய்  ம தாற் ல் கைரெகாண்ட இடங்களில் க நின்ற நிலம்" (ஆவணம் 
10-ii (3);.);.

ம

 
 ம  marudi, ெப.(n.)

   லப்ப காரத் ல் வ ம் கைத மகள் ( .ெப.அக.);; a character in the epic silappadhikaram.

 ம  marudi, ெப.(n.)

ம  பாரக்்க; see marudu.

ம  marudu,

ம  marudu, marudu, ம த மரம்,

 maruta tree.

வைககள் :

   1. ள்ைள ம  அல்ல  ெவண்ம ;   2. க ம  அல்ல  க ப்  ம ;   3. ெசம்ம ;   4.  
ம ;   5 லம  அல்ல  ேபய்க் க க்காய்;   6. ல ம ;   7. நீர ்ம ;   8. ெவள்ைள ம ;   9. 
ஆற்  ம  அல்ல  ம ைத;   10. க  ம ;   11. வடம ;   12. லைவ ம ;   13. அட ம .

ம ேமற் ல்

 
 ம ேமற் ல்  marudumēṟpulluruvi, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ்ெச ; a parasitic plant growing on marudu.

     [ம ேமல் + ல் .]
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ம ணி

 
 ம ணி marutūṇi, ெப.(n.)

ம ேதான்  பாரக்்க; see {}.

     [ம ேதான்  → ம தாணி → ம ணி (ெகா.வ);.]

ம ைத

 
 ம ைத marudai, ெப.(n.)

   ஆற்  ம ; a kind of marudu tree on bank of the river.

     'இதனின்  வ தெ்த க்கப்ப ம் நீரம்ம் ய த்த ேநாய்க்  ம ந்தாய்ப் பயன்ப ம்'.

ம ேதான்

ம ேதான்  marutōṉṟi, ெப.(n.)

   1. ெச  வைக; henna,1 sh. Lawsonia alba.

     " ைறச ் ன ரன் ம ேதான் ".

   2. ள்ளி; nail dye.

     [ ல் → மல் → மர ்→ ம  = கலக் ம் ந மணம். ம  + ேதான் .]

ம ந்தம்

ம ந்தம் marundam, ெப.(n.)

   நஞ் ; poison.

     [ம ந்  → ம ந்தம் = ம ந்தாகப் பயன்ப ம் நஞ்  (ேவ.க.4:41);..]

ம ந்தனபானம்

 
 ம ந்தனபானம் marundaṉapāṉam, ெப.(n.)

   ம ந் டன் ப வ ; that which is taken along with the medicine, such as honey sugar, ghee, butter etc. (சா.அக.);.

ம ந்தாண்டர்

ம ந்தாண்டர ்marundāṇṭar, ெப.(n.)

   வான் ர ்இைறவன் ெபயர;் God name of {}.

     " வான் ைடயார ்ம ந்தாண்டாற்  ைவத்த நந்தா ளக் ..." (ெச.மா.கல்.- 1967/137);.

ம ந் டல்

ம ந் டல் marundiḍal, ெப.(n.)

   1. வயப்ப த் ம் ம ந்  ெகா க்ைக; administering a philter or love-podian.

   2. க ற் ள்ள ெபண் க்  ஐந்தாம் மாதத் ல் ஐந்  பச் ைலகளின் சாற்ைற நாத் ணார ் ந்  
ெகா க் ம் சடங் ; ceremony on an auspicious day in the fifth month of pregnancy, when the sister-in-law of the 
pregnant woman extacts juice from the leaves of five plants and gives it to her to drink.

     [ம ந்  + இடல்]

ம ந் கள்ளி

 
 ம ந் கள்ளி marundiḍugaḷḷi, ெப.(n.)

   வ ய ம ந் பவள் ( ன்.);; intriguing woman who uses philters.

     [ம ந்  + கள்ளி.]

ம ந் த்தம்

 
 ம ந் த்தம் marundiḍubittam, ெப.(n.)

   இ  ம ந்தாேலற்ப ம் த்த ேநாய்; a disease created by idu-marundu.

     [ம ந்  + த்தம்.]
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ம ந் ைழ - த்தல்

ம ந் ைழ - த்தல் marundiḻaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ம ந்  உைரத்தல்; mixing or rubbing pills or medicine with the vehicle.

     [ம ந்  + இைழ-.]

ம ந் ற்கா

 
 ம ந் ற்கா  marundiṟkāti, ெப.(n.)

   ல்வம்; bale tree.

ம ந் ன்

 
 ம ந் ன்  marundiṉvīṟu, ெப.(n.)

   ம ந் ன் ேவகம்; the virulence or severity of medicine.

     [ம த்  + இன் + .]

ம ந் ன்ேவகம்

 
 ம ந் ன்ேவகம் marundiṉvēkam, ெப.(n.)

   ம ந் னாேலற்பட்ட அழற் ; irritation caused by the virulence of medicine.

     [ம ந்  + இன் + ேவகம்.]

ம ந்

 
 ம ந்  marundīṭu, ெப.(n.)

ம த்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [ம த்  + இ  → ஈ . ம ந்  → ம ந் .]

ம ந் கள்ளி

 
 ம ந் கள்ளி marundīṭugaḷḷi, ெப.(n.)

ம ந் கள்ளி பாரக்்க; see {}.

     [ம ந் கள்ளி → ம ந் கள்ளி.]

ம ந் த்தம்

 
 ம ந் த்தம் marundīṭubittam, ெப.(n.)

   ம ந் ட் னா ண்டா ம் அ வ ற்  வ , க்க ன்ைம; sleeplessness and pain in the lower abdomen 
caused by {}.
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ம ந்

ம ந் 1 marundu, ெப.(n.)

   1. ேநாய் ரக்் ம் ெபா ள் ( றள், அ .95);; medicine.

     "ஆைச ேநாய்க்  ம ந் ண்டாங் ெகாேலா" (கம்பரா. ைலக்.80);.

     " ந் ன் நீர ்ம ந் ம் ஆ ம்" (நற்.53:8);.

   2. மாற் ; remedy,

     "ம ந் ன்  மன்னவன் ல்" (க த்.89);.

   3. வயப்ப த் ம் ம ந் ; philter, love-potion.

   4. அ தம்; nectar, ambrosia.

     "கடல் கலக்  ம ந்  ைகக்ெகாண் " (கல்லா.41, 26);.

   5. ேசா ; boiled rice.

     "இ ம ந்  ைளக்  நன்னாட் ப் ெபா நன்" ( றநா.70);.

   6. நீர ்( றநா.70);; drinking water.

   7. இனிைம; sweetness. 

     "ம ந் ேதாவா ெநஞ் ற் " (க த்.81);.

   8. ெவ ம ந் ; gun powder.

   9. ள் க் கடம் ; holly leaved berberry.

   10. தற் ல் என் ம் ல்வைக (அக.நி.);; a kind of grass.

ம ந் ஏ  - தல்

ம ந் ஏ  - தல் marunduēṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ம ந்ைத உடம்  ஏற் க் ெகாள் தல்; accept the medicine.

     [ம ந்  + ஏ -,.]

ம ந் க்கைட

 
 ம ந் க்கைட marundukkaḍai, ெப.(n.)

   ம ந்  ற் டம்; chemist's shop, shop where medicinal drugs are sold.

     [ம ந்  + கைட.]

ம ந் க்கலப்

 
 ம ந் க்கலப்  marundukkalappu, ெப.(n.)

   பல ம ந்  ேசரக்்ைக; mixture.

     [ம ந்  + கலப் .]

ம ந் க்கள்ளி

 
 ம ந் க்கள்ளி marundukkaḷḷi, ெப.(n.)

   ஆடவைர வயப்ப த் வதற்காக ம ந் ம் ெபண்; an intriguing woman using philters for men.

ம வ. ம ந் கள்ளி

     [ம ந்  + கள்ளி. கள்ளன் (ஆ.பா.); → கள்ளி (ெப.பா.);.]

ம ந் க் ைசந்த
உண

 
 ம ந் க் ைசந்தஉண  marundukkisaindauṇavu, ெப.(n.)

   ம த் வ ைற உண  (பத் ய உண );; prescribed diet for a patient.

     [ம ந் க் ைசந்த + உண .]
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ம ந் க் ணம்

 
 ம ந் க் ணம் marundukkuṇam, ெப. (n.)

   ம ந் ன் தன்ைம; the therapeutic effect of medicine, quality or effect of medicine.

     [ம ந்  + ணம்.]

ம ந் க் க் ட

 
 ம ந் க் க் ட marundukkukāṭa, .எ.(adv.)

   ெகாஞ்ச ம்; even a little.

     "ம ந் க் க் ட அவன் உண்ைம ேபகவானில்ைல" (உ.வ.);.

     [ம ந் க்  + ட.]

ம ந்  என்ப  கக் ைறந்த அள ேலேய ெகா க்கப்ெபற்  பல ெப ம் ேநாய்கைளத் 
ரக்்கவல்ல . ைறவான அள  என்பைத 'ம ந் க் க் ட' என்ற ெசால் ைணக் க் ற .

ம ந் க் ம்

ம ந் க் ம் marundukkum, ெப.(n.)

ம ந் க் க் ட பாரக்்க; See {}.

     "ம ந் க்  ெமய்ம்ெமா  கன் ேடன்." (தா . ஆனந்தமான.9);.

     [ம ந் க் க் ட → ம ந் க் ம்.]

ம ந் க் ட்

 
 ம ந் க் ட்  marundukāṭṭu, ெப.(n.)

   ம ந் ச ்சரக் களின் ேசரக்்ைக (M.L.);; medicinal preparation.

     [ம ந்  + ட் .]

ம ந் க் ம் ட

 
 ம ந் க் ம் ட marundukkumāṭa, .எ.(adv.)

   கச் ய அள ற் ம் ட (இல்லாத நிைல);; even little amount.

ம ந் காட்டம்

 
 ம ந் காட்டம் marundukāṭṭam, ெப.(n.)

   ம ந் ன் ெசயற்பா ; severity of medicine.

     [ம ந்  + காட்டம்.]

ம ந் ட்  - தல்

 
 ம ந் ட்  - தல் marunduāṭṭudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   ம ந்  கலத்தல்; dispensing.

     [ம ந்  + ட் -]

ம ந் ட் ேவா
ன்

 
 ம ந் ட் ேவான் marunduāṭṭuvōṉ, ெப.(n.)

   ம ந்  கலப்ேபான்; compounder - dispensing chemist.

     [ம ந்  + ட் ேவான்.]

ம ந் ெகாள்( ) - 
தல்

ம ந் ெகாள்( ) - தல் marundugoḷḷudal,    13 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ம ந் ண்ணல்; to take medicine.

     [ம ந்  + ெகாள்( );-.]
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ம ந் ெகா  - 
த்தல்

ம ந் ெகா  - த்தல் marundugoḍuttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ம ந்  ெச த் தல்; to administer medicine.

     [ம ந்  + ெகா -.]

ம ந் ெகா ப்
ேபான்

 
 ம ந் ெகா ப்ேபான் marundugoḍuppōṉ, ெப.(n.)

   ம த் வன்; medical practitioner.

     [ம ந்  + ெகா ப்ேபான்.]

ம ந் சச்த்

 
 ம ந் சச்த்  marunduccattu, ெப.(n.)

   ம ந் ன் சாறம்; essence of medicine the active principle of a drug or medicine.

     [ம ந்  + சத் .]

ம ந் சச்ரக்

 
 ம ந் சச்ரக்  marunduccarakku, ெப.(n.)

   ம ந்  ெசய்ய உத ம் பண்டம் ( ன்.);; drug.

     [ம ந்  + சரக் .]

ம ந் சச்ாைல

ம ந் சச்ாைல marunduccālai, ெப.(n.)

   1. ம ந் க்கைட பாரக்்க; see {}.

   2. ெவ ம ந் க் டங் ; gun - powder magazine.

     [ம ந்  + சாைல.]

ம ந் ச் ைல

 
 ம ந் ச் ைல marunduccilai, ெப.(n.)

   அஞ்சனக்கல்; sulphuret of antimony.

     [ம ந்  + ைல. ைல = கல்.]

ம ந் ச் ைல

 
 ம ந் ச் ைல marunduccīlai, ெப.(n.)

   காரச் ைல; lint.

     [ம ந்  + ைல.]

ம ந் ச்

 
 ம ந் ச்  marunduccūṭu, ெப.(n.)

   ம ந் ன் ேவகத் னால் உடம்  அைட ம் ெவப்பம்; body becoming hot due to virulity of the medicine taken 
internally.

     [ம ந்  + .]

ம ந் ெசய் - தல்

ம ந் ெசய் - தல் marunduseytal,    1 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ம ந்  உ வாக் தல்; preparation of medicine.

     [ம ந்  + ெசய்-.]
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ம ந் ெசய்ேவான்

 
 ம ந் ெசய்ேவான் marunduseyvōṉ, ெப.(n.)

   ம ந்ைதக் கலந்  ெகா ப்பவன்; compounder.

     [ம ந்  + ெசய்ேவான்.]

ம ந் ேசர் - த்தல்

ம ந் ேசர ்- த்தல் marunducērttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

ம ந் கல - த்தல் பாரக்்க;see marundu-kala-.

     [ம ந்  + ேசர-்.]

ம ந் ேசர்ைவ

ம ந் ேசரை்வ marunducērvai, ெப.(n.)

   1. கலப்  ம ந் ; mixture.

   2 ைல ம ந் ; plaster.

     [ம ந்  + ேசரை்வ.]

ம ந் ண்டவாய்க்
ைர

 
 ம ந் ண்டவாய்க் ைர marunduṇṭavāykkirai, ெப.(n.)

   ம ந்  சாப் ட்ட டன் ம ந் ன் ைவைய மாற் வதற்காக, ம ந் ன் தன்ைமையக் 
ெக க்காதப  உடெ்காள் ம் மாற் ப்ெபா ள்; substance later taking medicine so that the medicines bad taste 
may disappear.

     [ம ந் ண்டவாய்க்  + இைர.]

அைவ : ெகாடை்டப் பாக் ச ் வல், ேதன், ராடை்ச, ெவற் ைலக் காம் , ராம் , பசை்சக்க ப் ரத் 
ள் த யன.

ம ந் ண்பான்

 
 ம ந் ண்பான் marunduṇpāṉ, ெப.(n.)

   ேநாயாளன்; patient.

     [ம ந்  + உண்பான்.]

ம ந் ைணசச்ா

 
 ம ந் ைணசச்ா  marunduṇaiccāti, ெப.(n.)

   ம ந் ; medicine.

ம ந் தக்  - தல்

ம ந் தக்  - தல் marundudakkudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   கக்க க்காமல் ம ந்ைதச ்ெசரித் க் ெகாள் தல்; to contain or retain medicine in the stomach without vomiting.

     [ம ந்  + தக் -.]

ம ந் தாக்  - தல்

ம ந் தாக்  - தல் marundudākkudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ம ந்ைத ேமன்ேம ம் பயன்ப த் தல்; to administer too many medicines, to stuff the body with medicine.

     [ம ந்  + தாக் -.]

ம ந் நியமம்

 
 ம ந் நியமம் marunduniyamam, ெப.(n.)

   ேநாய்க்ேகற்ற ம ந் ன் ப் ; prescription.

     [ம ந்  + நியமம்.]
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ம ந் நீர்

 
 ம ந் நீர ்marundunīr, ெப.(n.)

   ம ந்  கலந்த நீர;் medicated water, lotion.

     [ம ந்  + நீர.்]

ம ந் ெந

 
 ம ந் ெந  marunduneḍi, ெப.(n.)

   ம ந் ன் நாற்றம்; the smell or strong odour of the medicine.

     [ம ந்  + ெந .]

ம ந் ப் ைர

ம ந் ப் ைர marunduppurai, ெப.(n.)

ம ந் சச்ாைல,

   2 (நாஞ்.); பாரக்்க;  see {}.

     [ம ந்  + ைர.]

ம ந் ப்ெபா

 
 ம ந் ப்ெபா  marunduppoḍi, ெப.(n.)

   ம ந் த் ள்; medicinal powder.

     [ம ந்  + ெபா .]

ம ந் ப்ேபாக்

 
 ம ந் ப்ேபாக்  marunduppōkku, ெப.(n.)

   ம ந்  ெசயற்ப ம் வைக; the way of medicine acts.

     [ம ந்  + ேபாக் .]

ம ந் ப்ேபாைத

 
 ம ந் ப்ேபாைத marunduppōtai, ெப. (n.)

   கஞ்சா, அ னியா ண்டா ம் மயக்கம்; intoxication through ganja, opium, aristans and asauams.

     [ம ந்  + Skt ேபாைத.]

ம ந் ப்ேபாைதப்
பழக்கம்

 
 ம ந் ப்ேபாைதப்பழக்கம் marunduppōtaippaḻkkam, ெப.(n.)

   ேபாைத த ம் ம ந் க்  அ ைமயா ைக; drug adict.

     [ம ந்  + Skt. ேபாைத + பழக்கம்.]

ம ந் பாய்ச்  - 
தல்

ம ந் பாய்ச்  - தல் marundupāyccudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ம ந்ைத உடம் ல் ஊ  லம் ஏற் தல்; injecting the medicine.

     [ம ந்  + பாய்ச் -.]

ம ந்  - த்தல்

ம ந்  - த்தல் marundubiḍittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ம ந்ைத உடம்  ஏற் க் ெகாள் தல்; individual susceptibility to the action of a particular drug.

     [ம ந்  + -,]

ம ந்  - தல்

ம ந்  - தல் marundupūcudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ம ந்ைத ேம க் ப் தல்; to smear or anoit medicine.

     [ம ந்  + -.]
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ம ந் ெபா  - 
த்தல்

ம ந் ெபா  - த்தல் marunduboḍittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ம ந்ைதத ் ளாக் தல்; to powder the medicine.

     [ம ந்  + ெபா -.]

ம ந் ேபா  - தல்

ம ந் ேபா  - தல் marundupōṭudal,    19 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ம ந் ைவ- பாரக்்க; see marundu-vai-.

   2. ச்  ம ந்  தட தல்; to apply medicine externally.

     [ம ந்  + ேபா -,]

ம ந் ரம்

 
 ம ந் ரம் marunduram, ெப.(n.)

   ம ந் ன் ஊட்டம்; essence or power of the medicine.

     [ம ந்  + உரம்.]

ம ந் ண்ைட

ம ந் ண்ைட marunduruṇṭai, ெப.(n.)

   1. கல்பம்; bolus.

   2. மாத் ைர; pill.

     [ம ந்  + உ ண்ைட.]

ம ந் ைவ - த்தல்

ம ந் ைவ - த்தல் marunduvaittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   வயப்ப த் ம் ம ந் தல் (இ.வ.);; to administer philter or love - potion

     [ம ந்  + ைவ-,]

ம ந் ைற

 
 ம ந் ைற marunduṟai, ெப.(n.)

   ெவ ட்டல் ம ந் கைள எளி ல் ங் வதற்காகப் பயன்ப த் ம் ய ழாய்ேபால் ெசய்த 
உைற; a soluble case for enclosing certain bitter and nauseous medicines.

     [ம ந்  + உைற.]

ம ந்ெதண்ெணய்

ம ந்ெதண்ெணய் marundeṇīey, ெப.(n.)

   ம ந் ச ்சரக் கள் ட் க் காய்ச் ய ெநய்மம்; medicinal oil.

     " ழ ன்றவட் க ம ந் ெதண்ெண ங் ெகா த் " (ெசவ்வந் . .தாயான.37);.

     [ம ந்  + எண்ெணய்.]

ம ந்ெதண்ெணய்
ப்பதம்

ம ந்ெதண்ெணய்ப்பதம் marundeṇīeyppadam, ெப.(n.)

   1. ம ந்ெதண்ெணய் காய்ச் ம் ேபா  அைம ம் ழம் ப் பதம், க ப்பதம், மந்தப் பதம், ெம ப் 
பதம், ப் பதம் என்ற ஐவைகப் பக் வநிைல ( ன்.);; stage in boiling a medicinal oil when it is to be taken off 
the fire, of five kinds, viz., {}, {}, manda-padam, {}.

   2. ேநாய் எளி ல் பற்றக் ய பல னமான உடல்நிைல; delicate health rendering a person liable to disease at 
the least exposure.

   3. ன்ேகாபம்; excessive irritability of temper, extreme sensibility.

     [ம ந்ெதண்ெணய் + பதம்.]

ம ந்ெதரி - த்தல்

ம ந்ெதரி - த்தல் marunderittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ட டல்; calcining.

     [ம ந்  + எரி-.]
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ம ந்ெத  - தல்

ம ந்ெத  - தல் marundeḻududal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. கண்ணில் ம ந்  ட்டல்; application of medicine such as collyrium to the eye with a copper, silver or glass rod.

   2. அக்  காணில் ெசம்மண் தல்; application of red-ochre in erysepelas.

     [ம ந்  + எ -.]

ம நா ப்

 
 ம நா ப்  marunātippūṭu, ெப.(n.)

   யாணங்ைக; a plant.

ம நிலம்

ம நிலம் marunilam, ெப.(n.)

   நீ ம் நிழ மற்ற நிலம்; wilderness, sandy waste, desert.

     "மைல  ம கட ம் வன ம் ம நில ம்" (கம்பரா. லபல.158);.

     [ம  + நிலம். ல் → மல் → மர ்→ ம . ம தல் = கலத்தல்]

ம ப்பவம்

 
 ம ப்பவம்  maruppavam, ெப.(n.)

   ஒடெ்டாட் ப் ல்; a kind of grass which sticks to the clothes.

ம ப்ப

 
 ம ப்ப  maruppaṟugu, ெப.(n.)

   க ப்ப ; black variety of dub grass.

ம ப்

ம ப்  maruppu, ெப.(n.)

   1. லங் ன் ெகாம் ; horm of a beast.

     "ெகால்ேலற் ன் ம ப் ப் ேபான்றன" ( றநா.4);.

   2. யாைனக் ெகாம்  ( ங்.);; elephant's tusk.

     "அசனிேவக மதன் ம ப் யாக...... எ த் வல்" ( வக. 1121);.

   3. யா ப்  வைக; part of a lute.

     "நல் யாழ் ம ப் ன்" ( றநா.242);.

   4. மரக்ெகாம்  (யாழ்.அக.);; branch of a tree.

   5. ைற நில ன் இ ேகா  (இ.வ.);; horns of crescent moon.

   6. இஞ்  (அ .நி.);; ginger.

ம ப் த்தா

ம ப் த்தா  marupputtāṭi, ெப.(n.)

   யாைனத் தந்தத்தால் ெசய்த ரற்கவசம்; ivory covering for the fingers, ivory gloves.

     " ைனக ர ்ம ப் த்தா  ேமா ரஞ் ெச த் " ( வக.2279);.

     [ம ப்  + தா .]

ம ப் த் ரன்

 
 ம ப் த் ரன் marupputtiraṉ, ெப.(n.)

ம ச் தன் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

ம கா

 
 ம கா marubukā, ெப.(n.)

   வாைழ வைக (மைல.);; a kind of plantain.
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ம கம்

ம கம் marupūrugam, ெப.(ո.)

   1. ழலா ெதாண்ைட; common caper.

   2. அலரி (இலக்.அக.);; oleander.

ம மக்கட்டாயம்

 
 ம மக்கட்டாயம் marumakkaṭṭāyam, ெப.(n.)

   ஒ வ ைடய ெசல்வம் அவ க் ப் ற  அவ ைடய மக்க க்  உரிைம யாகா , ம மக்க க்  
உரிைமயா ம் என்ப  மைலயாள நாட் ன் வழக்  ( .ெப.அக.);; a tradition of Kerala, where one's wealth is 
inherited by his son in law that sisters son, instead of his son.

     [ம மக்கள் + தாயம் – ம மக்கட்டாயம்.]

ம மக்கள்

ம மக்கள் marumakkaḷ, ெப.(n.)

   1. தமக் ப் றந்தவரக்ைள மணம் ரிந்தவரக்ள்; son in law or daughter in law.

   2. ஒ வ ைடய உடன் றந்தாளின் மக்கள் அல்ல  ஒ த் ன் உடன் றந்தானின் மக்கள்; sister's 
children of a man or brother's children of a woman.

     "மக்கேள ெபண் ர ்ம மக்கடாய் தந்ைத" (அறெந ச.் 207);.

     [ ல் → மல் → மர ்→ ம  = மணமக்கள் ெபண் ட் ல் தன் ைறயாகக் கலந் ண் ம் ந் . 
ம  + மகன் - ம மகன் (ஒ ைம); → ம மக்கள் (பன்ைம);.]

ம மகப் ள்ைள

 
 ம மகப் ள்ைள marumagappiḷḷai, ெப.(n.)

ம மகன் (C.G.);பாரக்்க; see marumagan.

     [ம மகன் → ம மகப் ள்ைள.]

ம மகள்

ம மகள் marumagaḷ, ெப.(n.)

   1. தம் மகைனத் மணம் ெசய்  ெகாண்டவள்; daughter in law.

   2. ஒ வ ைடய உடன் றந்தாளின் மகள் அல்ல  ஒ த் ன் உடன் றந்தானின் மகள்; a man's 
sister's daughter or a woman's brother's daughter.

     [ம மகன் (ஆ.பா.); → ம மகள் (ெப.பா.);.]

ம மகன்

ம மகன் marumagaṉ, ெப.(n.)

   1. மகன் ேபாலப் ெபா ந் ம் மகளின் கணவன்; son-in-law.

     "மைலக்  ம கைனப் பா " ( வாச.9, 6);.

   2. ஒ வ ைடய உடன் றந்தாள் மகன் அல்ல  ஒ த் ன் உடன் றந்தான் மகன்; a man's sister's son 
or a woman's brother's son.

     "வானவைரப் பணி ெகாண்ட ம காேவா" (கம்பரா. ரப்்பண.111);.

   3. வ த் ேதான்றல்; descendant, scion, member of a clan.

     "ேசரலர ்ம க" (ப ற் ப்.63, 16);.

ம மதாைர

ம மதாைர marumatārai, ெப.(n.)

ம மம், 1,2 பாரக்்க; see marumam.

     "ம மதாைர  ெனரி ண்ட மகரங்கள்" (கம்பரா. வ ணைனவ .21);.

     [ம மம் → ம மதாைர.]
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ம மம்

ம மம் marumam, ெப.(n.)

   1. உ ர ்நா யான உ ப் , உ ரந்ிைல; vital part, as of the body.

     "எங் ம மத ் ைடக் ளிப்ப" ( .ெவ.7, 23);.

   2. த ம் மார் ; chest.

     "ம மத்  ென ேவல்" (கம்பரா.ைகயைட.11);. 

   3. ைல; breast.

   4. ைதப்ைப (அண்டேகாசம்); ( ன்.);; testes.

   5. மைற ெபா ள் (இரக யம்); (சங்.அக.);; secret.

   6. உடம் ; body.

     "மந்தரவ ன் ம மம்" (ஞானா.59, 20);.

     [ ல் → மல் → மர ்→ ம  → ம மம் (ேவ.க. 4:39);.]

ம மா

 
 ம மா marumā, ெப.(n.)

   மகளிர ்ெகாண்ைட வைக ( ன்.);; a mode of doing up women's hair.

ம மாட்

ம மாட்  marumāṭṭi, ெப.(n.)

   1. வ த் ேதான் யவள்; female descendant

     "கைலம ம மாட் " ( ைள. மணப். 62);.

   2. ம மகள் (நிகண் ); பாரக்்க see marumagal.

     [ம மகன் = வ த்ேதான்றல். ம மகன் → ம மாட் .]

ம மா க்ெகா ந்

 
 ம மா க்ெகா ந்  marumātikkoḻundu, ெப.(n.)

   நிலத் ள ; a plant.

ம மாப்ேபா -தல்

ம மாப்ேபா -தல் marumāppōṭudal,    19 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ம மாக்ெகாண்ைட த்தல் ( ன்.);; to dress the hair in a particular mode.

     [ம மா + ேபா -.]

ம மா ைள

 
 ம மா ைள marumātuḷai, ெப.(n.)

   ெகா  மா ைள; a creeper of cirton variety (சா.அக.);.

ம மா ைக

 
 ம மா ைக marumāligai, ெப.(n.)

   மான் மணத்  (கஸ் ரி);; musk (சா.அக.);.

ம மான்

 
 ம மான் marumāṉ, ெப.(n.)

ம மகன் பாரக்்க;  see {}.

     [ம மகன் → ம மான்.]
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ம ச்

 
 ம ச்  marumūccu, ெப.(n.)

மணமா  த ர க் ப் ன் மணமகள் றந்தகத் க் ப் ேபா ஞ் சடங்  (இ.வ.);

 ceremony of the bride's returning to he parent's house after nuptials {}.

     [ம  + ச் ]

ம வகங்காபாத்
ரம்

 
 ம வகங்காபாத் ரம் maruvagaṅgāpāttiram, ெப.(n.)

   க ைத ள்ளி ெச ; a plant (சா.அக.);.

ம வகத்

 
 ம வகத்  maruvagatti, ெப.(n.)

ேதாத கத்  பாரக்்க; see {} (சா.அக.);.

ம வகம்

ம வகம் maruvagam, ெப.(n.)

   1. ம க் ெகா ந்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

   2. கடாரநாரத்ைத (நாம ப.283);; seville orange.

   3. ம க்காைர (மைல.); பாரக்்க; seville orange.

   3. ம க்காைர (மைல.); பாரக்்க; see {}.

     [ம  → ம வகம்.]

ம வல்

 
 ம வல் maruval, ெப.(n.)

   அைணத்தல்; embracing.

     [ம  = கலத்தல், த தல். ம  → ம வல்.]

ம வலர்

ம வலர ்maruvalar, ெப.(n.)

ம வார ்பாரக்்க;  see {}.

     "ம வலர ் ரெமரி னின் ம தர" (ேதவா.568, 4);.

     [ம வார ்→ ம வலர.்]

ம வலார்

ம வலார ்maruvalār, ெப.(n.)

ம வார ்பாரக்்க; see {}.

     "ம வலார ்தம் ம ெலய்த ம்" (ேதவா.366, 3);.

     [ம வார ்→ ம வலார.்]

ம வவ

 
 ம வவ  maruvavali, ெப.(n.)

மார்  ேநாய், c

 hest disease.

     [ம  → ம மம் = மார் . ம மம் → ம வம் ( ரி );. ம வம் + வ .]

ம வைழ - த்தல்

ம வைழ - த்தல் maruvaḻaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மணமா  த ர க் ப் ன் மணமக்கைளப் ெபண் ட் க்கைழத்தல்; to invite the married couple from 
the bridegroom's house to the bride's, soon after their nuptials.

     [ம  + அைழ-. ம  = மணமக்கள் ெபண் ட் ல் தன் ைறயாகக் கலந் ண் ம் ந் .]
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ம வள்ளி

 
 ம வள்ளி maruvaḷḷi, ெப.(n.)

   ெவற் ைல வள்ளிக்ெகா ;а сreерег.

     [ம  + வள்ளி. ம  = மணம்.]

ம வளி

 
 ம வளி maruvaḷi, ெப.(n.)

   பாைல மரம்; palai tree (சா.அக.);.

ம வார்

ம வார ்maruvār, ெப.(n.)

   பைகவர;் enemies as disunited.

     "ம வார.்... ன் ர ெமய்த ல் " (ேதவா.37, 11);.

ம வாரி

 
 ம வாரி maruvāri, ெப.(n.)

   பாைல (மைல.);; silvery - leaved ape-flower.

ம வா கம்

 
 ம வா கம் maruvāligam, ெப.(n.)

   ரண்ைட; a climber.

ம வாளி

ம வாளி maruvāḷi, ெப.(n.)

   1. பசை்சக் க ப் ரம் ( .அ.);; refined camphor.

   2. ைவப் ச் டன் வைக (இ.வ.);; a preparation of camphor.

     [ம  = ஒன் ந்  இன்ெனான்ேறா  கலக் ம் மணம். ம  → ம வாளி.]

ம தழ்

 
 ம தழ் maruvidaḻ, ெப.(n.)

   தழ் (அ .நி.);; petal.

     [ம  + இதழ்.]

ம யகாந்

 
 ம யகாந்  maruviyakāndi, ெப.(n.)

   ைனக்கண்மணி (யாழ்.அக.);; cat-eye.

ம ட் சச்டங்

 
 ம ட் சச்டங்  maruvīḍḍuccaḍaṅgu, ெப.(n.)

   மணத் ற் ப் ன் மணமக்கைளப் ெபண்  அல்ல  ள்ைள ட் க்  அைழத் ச ்ெசல் ம் 
சடங் ; ceremony of inviting the married couple to the bridegroom's or bride's house, as the case may be, soon after the 
marriage.

     [ம  + சடங் .]

ம

 
 ம  maruvīṭu, ெப.(n.)

ம ட் ச ்சடங்  (இ.வ.); பாரக்்க; see {}.

     [ம  + .]
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ம

ம 1 maruvudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. கலந் த்தல்; to combine, join together,. to be united together in affection.

     "ம வார ்சாயல்" ( வக.725);.

   2. வழக்கப்ப தல்; to arise or be evolved, as a custom.

     "மரீஇய பண்ேப" (ெதால்.ெபா ள்.308);,

   3. ேதான் தல்; to appear.

     "இசச்ாஞானக் காரியம் காயம் ெபற்றான் ம ம்" ( . .2, 83);.

     [ ல் → மல் → மர ்→ ம  → ம .]

 ம 2 maruvudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ட் தல் ( டா.);; to come near, to approach.

   2. த தல்; to embrace, to adopt, accept, follow.

     "ம ன் மாண்டா ரறம்" (நால , 36);.

   3. ப தல்; to become accustomed to.

     "பாத் ண் மரீஇ யவைன" ( றள், 227);.

   4. ணரத்ல்; to have sexual inter-course with.

     "ெவம் ைலமாதர.்.. ம ம் ேவடை்கயான்" ( ரேமாத.்4, 5);.

ம கா

 
 ம கா maruvukā, ெப.(n.)

   டைல; snake gourd.

ம ண் தல்

 
 ம ண் தல் maruvuṇṇudal, ெப.(n.)

   ெபண் ட்டாரால் மாப் ள்ைள தன் ைற ந் ல் பணி ைட ெப ைக; dining and receiving presents 
for the first time after marriage, as a bridegroom in the house of his bride's parents.

     [ம  + உண் தல்.]

ம ர்ப்பாக்கம்

ம ரப்்பாக்கம் maruvūrppākkam, ெப.(n.)

   கா ரிப் ம்பட் னத் ன் ஒ  ப ; a part of {}.

     "ம ன்  ளங் ம் ம ரப்்பாக்க ம்" ( லம்:5:39);.

     [ம ர ்+ பாக்கம்.]

ம ேவம்

 
 ம ேவம்  maruvēmbu, ெப.(n.)

   க ேவம் ; curry leaves tree.
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ம ள்

ம ள்1 maruḷḷudal,    2 ெச. . .(v.i.)

   1. மயங் தல்; to be confused, bewildered, deluded.

     "ப ம ண்  ைபதல் உழக் ம் ம ம ண்  மாைல படரத் ம் ேபாழ் " ( றள், 1229);.

   2. ெவ தல்; to be afraid, to be timid.

     " றார ்மன்  ம ண்  ேநாக் " ( றநா.46);.

   3. யத்தல்; to wonder.

     "இவ்ேவ ல  ம ள" (பரிபா.5:35);.

   4. ஒப்பாதல்; to be similar.

     "அைணம  ளின் ல்" (க த்.14);.

க. ம ள்

     [ ல் → மல் → மர ்→ ம  → ம ள்.]

 ம ள்2 maruḷ, ெப.(n.)

   1. மயக்கம் ( ங்.);; bewilderment of mind, confusion.

     "ெவ  ம ளின்" ( வக.2290);,

     "இ ள் நீங்  இன்பம் பயக் ம் ம ள் நீங்  மாச  காட்  யவரக்் " ( றள், 352);.

   2. ரி ணரச்் ; ignorance of right and wrong, mistaking one for another, delusion, illusion.

ம ள

ம ள maruḷa, ெப.(n.)

   ஒர ்உவம ; a particle of comparison.

     "காய்ப்ப ம ப்பத் தைகய ம ள" (ெதால்.ெபா ள்.286);.

ம ளங் ழங்

 
 ம ளங் ழங்  maruḷaṅgiḻṅgu, ெப.(n.)

   ம ட் ழங் ; a kind of root.

ம ளல்

ம ளல் maruḷal, ெப.(n.)

   1. எ த் லா ேவாைச ( வா.);; inarticulate sound.

   2. ேபசலா ெல ெமா  ( ன்.);; murmur of voices.

   3. அசச்ம்; fear.

   4. மயக்கம் ( ன்.);; infatuation.

     [ம  → ம ள் → ம ளல்.]

ம ளன்

ம ளன் maruḷaṉ, ெப.(n.)

   1. அ  மயக்க ள்ளவன்; bewildered person.

     "பட்டப்பகற்ெபா ைத ெளன்ற ம ளர"் (தா .க ணாகரக்.4);.

   2. ெதய்வப் ைன ற்றவன் (இ.வ.);; person under possession of a spirit or diety.

   3. மதெவ  த்தவன் ( ன்.);; fanatic.

     [ம ள் → ம ளன்.]
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ம ளாளி

ம ளாளி maruḷāḷi, ெப.(n.)

   1. ேபயாகப் ைன  ெகாண்  ெசால் ம் சாரி (இ.வ.);; priest acting as a medium through whom a deity 
is supposed to foretell.

   2. ஒ சார ்  ெதய்வங்கைள

   வ ப ேவான் (இ.வ.);; worshipper of certain minor gods.

   3. ற் ரத்் ெதய்வங்களின் அ ள் ஏ  ஆ பவரக்ள்; to give or a cular responses while possessed by spirit.

     [ம ள் → ம ளாளி.]

ம ளி

ம ளி maruḷi, ெப.(n.)

   1. ம ள்,

   1 பாரக்்க; see marul.

     "ம ளிெகாண் மடேநாக்கம்" (க த்.14);.

   2. அ  மயக்க ள்ளவன்; person in bewilderment.

     "ம ளிதான் மயங் " (யேசாதர.2, 42);.

     [ம ள் → ம ளி.]

ம ளிந்தம்

 
 ம ளிந்தம் maruḷindam, ெப.(n.)

ம ளிந்த ராகம் ( ன்.); பாரக்்க;  see {}.

ம ளிந்தராகம்

 
 ம ளிந்தராகம் maruḷindarākam, ெப.(n.)

   பண்வைக ( ன்.);;

ம ளிந்தளம்

 
 ம ளிந்தளம் maruḷindaḷam, ெப.(n.)

   பண்வைக ( வா.);;

ம மத்ைத

ம மத்ைத maruḷūmattai, ெப.(n.)

   ஊமத்ைத வைக (பதாரத்்த.273);; burduck datura, xathium strumarium.

     [ம ள் + ஊமத்ைத.]

ம உ

ம உ marūu, ெப.(n.)

   1. (இலக்.); இயல்  வழக்  ன்ற ள் இலக்கணம் ைதந்  ம  வழங் ஞ் ெசால் த யன 
(நன்.267);; word or phrase in a corrupt of contracted form, sanctioned by usage, one of three {}.

   2. நட் ; friendship, intimacy.

     "ம உசெ்சய் யாரம்ாட் ந் தங்  மனத்தார"் (நால , 246);.

     [மர ்→ ம  → ம உ (ேவ.க4:40);.]

ம உசெ்சால்
ம உசெ்சால் marūuccol, ெப.(n.)

ம உ, 1

ம உத்ெதாைக

ம உதெ்தாைக marūuttogai, ெப.(n.)

   ன் ன்னாக வந்த ஆறாம் ேவற் ைமத் ெதாைக ( . .19);; transposition of nouns, in a possessive 
compound, as {}.

     [ம உ + ெதாைக.]

ம உெமா

ம உெமா  marūumoḻi, ெப.(n.)

ம உ, 1 பாரக்்க; see {}.

     [ம உ + ெமா .]
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மைர

மைர1 marai, ெப.(n.)

   1. மான்வைக; sambur, Indian elk.

     "எ ைம  மைர ம்" (ெதால். ெபா ள்.571);.

   2. கவயம்; bison, wild cow.

     "மானாதல் மைரயாதலாம்" (ஈ .4, 1, 10);.

   3. தவைள ( வா.);; frog.

   4. மணிக் ற்றம் (இ.வ.);; a flaw in precious stones.

   5. வைக; nut of a screw.

   6. ளக் ன் ரிைய ஏற்ற  றக்க ம் உத ம் ள்ள காய்l (Mod.);; burner, in a chimney lamp.

     [மல் → மர ்→ மைர.]

 மைர2 marai, ெப.(n.)

   தாமைர; lotus.

     "மைர ைல ன் மாய்ந்தார ்பலர"் (நால , 359);.

மைரக்காயர்

மைரக்காயர ்maraikkāyar, ெப.(n.)

   கடல் வாணிகத் ல் ஈ பட்டவரக்ள் ப்பாக இ லா யரக்ள்; muslim, trading in the shiper boat especially.

     "ெபரிய வ ப்  அ ணாசல ள்ைளயவரக்ள் ெபரிய தனத் ல் க த்தா மைரக்காயர ்அ ணாசல 
ள்ைள ெகாண் " (தஞ்.மரா.ெசப்.50, 28-9);.

     [மரக்கலராயர ்→ மரக்காயர ்→ மைரக்காயர.்]

மரக்கலம் ஏ  வணிகம் ெசய்தவர ்மரக்கலாயர.் இசெ்சால் மரக்காயர,் மைரக்காயர ்என 
மா க்கலாம்.

மைரக் ட்

 
 மைரக் ட்  maraikkiṭṭi, ெப.(n.)

   ல் க் ;     [மைர + ட் .]

மைரக் ட் த்தக

 
 மைரக் ட் த்தக  maraiggiḍḍittagaḍu, ெப.(n.)

மைரக் ட்  பாரக்்க; (C.E.M.); see {}.

     [மைரக் ட்  + தக .]

மைரக் ளிரி

 
 மைரக் ளிரி maraikkuḷiri, ெப.(n.)

   நீரச் ்ேசம்  அல்ல  ளிரி; a plant - water archer.

மைரநீகம்

 
 மைரநீகம் marainīkam, ெப.(n.)

   தவைள ( ன்.);; frog.

மைரப் ண்

 
 மைரப் ண் maraippuṇ, ெப.(n.)

   தவைளப் ண், தவைளச ்ெசா ; toad skin.
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மைரயா

மைரயா maraiyā, ெப.(n.)

   கவயம்; wild-cow.

     "மைரயா மரல்கவர" (க த்..6);.

     [மைர + ஆ.]

மைரயா

 
 மைரயா  maraiyāṭu, ெப.(n.)

   ஆட்  வைக (இ.வ.);; a kind of sheep.

     [மைர + ஆ .]

மைரயாணி

 
 மைரயாணி maraiyāṇi, ெப.(n.)

   காணி;     [ ல் - வைளதற் க த் . ல் → ர ்→  → ம  → மைர =  வைக. மைர + ஆணி.]

     [p]

மைரயான்

மைரயான் maraiyāṉ, ெப.(n.)

மைரயா பாரக்்க; see {}.

     "மைலத்தைல வந்த மைரயான்" (மைலப .331);.

     [மைரயா → மைரயான்.]

மல்

மல்1 mal, ெப.(n.)

   1. வளம்; fertility, richnes.

     "மற் ன்  மாமலரிட் " ( க்ேகா.178);. 

   2. வ வாய் ( டா);; income.

     [ ல் (ெபா ந்தற் க த்  ேவர)்;. ல் → மல். பல அ க்கள் அல்ல  உ ப் கள் அல்ல  ெபா ள்கள் 
ெபா ந் வதால் (ஒன்  ேசரவ்தால்); ரட்  அல்ல  ப ைம உண்டா ம் (ஒ.ேநா.);

     "ேசேர ட் " (ெதால்.உரி.65);. யால் வள ம் ப ைம ம் வ ைம ம் உண்டா ம்.]

 மல்2 mal, ெப.(n.)

   1. வ ைம ( ங்.);; strength.

   2. மற்ெறா ல்; wrestling, boxing, as bringing into play one's strength.

     "மல்லைலத் ெத ந்  ங் " ( வக.268);.

   3. மல்லன், 1 பாரக்்க;see {}.

     "மல்ெலா  கஞ்ச ந் ஞ்செவன்ற மணிவண்ணன்" ( வ்.ெபரிய . 11, 2, 3);.

   4. த் ப்ப ெனான்ற ள் கண்ண ரான் மல்லனாய்ப் பாணா ரைன ெவன்றா ய த் வைக 
( ங்.);; a dance of Krisha after wrestling with and vanquishing {}, on of 11 {}, q.v.

   5. ப ைம;   6. மல் சச்ட்டம் பாரக்்க (இ.வ.); see {}.

 மல்3 mal, ெப.(n.)

மல்கல்

 
 மல்கல் malkal, ெப.(n.)

   ெப கல்; increasing.
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மல்கா - த்தல்

மல்கா - த்தல் malkāttal,    12 ெச. . .(v.i.)

மல்லா - த்தல் ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மல்லா - த்தல் → மல்காத்தல்.]

மல்காத்  - தல்

மல்காத்  - தல் malkāddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெகா  த யவற்ைறப் படர தல்; to set of lay, as a vine.

   2. மல்லாத்  – தல் பாரக்்க;see {}.

     [ ல் (ெபா ந்தற் க த்  ேவர)்; மல் → மல் . மல் தல் = அ கரித்தல், தல், ெச த்தல். மல்  → 
மல்கா → மல்லா. மல்லாத்தல் = மலரந்்தாற்ேபால் கம் ேமேனாக் க் டத்தல். மல்கா → மல்காத்  
(ேவ.க.4:28);..]

மல்  - தல்

மல்  - தல் malkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அ கமாதல்; to increase.

     "மணிநிைர மல் ய மன் " ( .ெவ.1, 13);.

   2. நிைறதல் ( வா.);; to be filled with, to abound.

     " ைசயா  மல் ன்ேற" ( வக. 1607);. 

   3. ெச த்தல்; to grow, flourish.

     "உ ரைனத்  மல்க மைழ  லானாய்" (தணிைகப் .இந் ர.21);.

     [மல் → மல்  (ேவ.க.4:28);.]

மல்லகசட்

 
 மல்லகசட்  mallagasaṭṭi, ெப.(n.)

மல்ல ெசட்  பாரக்்க; see {}.

மல்லகசாைல

 
 மல்லகசாைல mallagacālai, ெப.(n.)

   மற் ேபார ்ப ங் டம் ( ன்.);; gymnasium or place for boxing and for other athletic exercises.

     [மல் → மல்லகம் + சாைல.]

மல்லக

 
 மல்லக  mallagadi, ெப.(n.)

   ைர ேயாட்டம் ஐந்த ள் நான்  காைல ந் க் ேயா ம் ஒட்ட வைக ( வா.);; galloping pace of a 
horse, one of five acuva-kadī (q.v.);.

மல்லகம்

 
 மல்லகம் mallagam, ெப.(n.)

   வா ைவ (மைல.);; black - oil tree.

மல்லைக

 
 மல்லைக mallagai, ெப.(n.)

மல் ைக பாரக்்க; see malligai.

     [மல் ைக → மல்லைக.]

மல்லசம்

 
 மல்லசம் mallasam, ெப.(n.)

   ள  (சங்.அக.);; pepper.
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மல்லெசட்

 
 மல்லெசட்  mallaseṭṭi, ெப.(n.)

   மற்ேபார ் ரி ம் வ ப்பார ்( ன்.);; professional wrestlers and gymnasts.

மல்லேதவன்.

 
 மல்லேதவன். mallatēvaṉ, ெப.(n.)

   வாணர ் ல அரசன் ( .ெப.அக.);; a king of the Bana race.

     [மல் → மல்லன் + ேதவன்.]

மல்லம்

மல்லம்1 mallam, ெப.(n.)

   1. மற்ேபார ்( ன்.);; wrestling, boxing.

   2. வ ைம ( ன்.);; strength.

   3. மல்லக  ( டா.); பாரக்்க; see mallagadi.

   4. ண்ணம் ( ன்.);; cup, porringer.

   5. அகன்ற தட்டம் (அக.நி.);; plate.

   6. க ப்  (யாழ்.அக.);; cheek.

   7. யாகேசடம் (யாழ்.அக.);; remnant of oblation.

     [மல் → மல்லம் (ேவ.க.4:29);.]

 மல்லம்2 mallam, ெப.(n.)

   பள்ளியைற; bed-chamber.

     "மயன்  யன்ன மணிக்காழ் மல்லத் " (ெப ங்.உஞ்ைசக்.33, 103);.

மல்லமார்க்கம்

மல்லமாரக்்கம் mallamārkkam, ெப.(n.)

மல்லக  பாரக்்க; see malla-kadi.

     "மல்லமாரக்்க ம ல் மாரக்்கங் ரங்  மாரக்்கம்....... ய ன் மாரக்்கம்" ( வாலவா.28, 58);.

     [மல்லக  → மல்லமாரக்்கம்.]

மல் த்தக்ைக

 
 மல் த்தக்ைக malyuttakkai, ெப.(n.)

மற்ேபாரக்்ைக பாரக்்க;  see {}.

     [மல் + Skt. த்தம் + ைக.]

மல்ல த்தம்

 
 மல்ல த்தம் mallayuttam, ெப.(n.)

மற்ேபார ்பாரக்்க; see {}.

     [மல் + Skt. த்தம்.]
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மல்லர்

மல்லர1் mallar, ெப.(n.)

   1. கழனி ேவைல ெசய் ம் னர;் an working race dependant on agriculture.

   2. மற்ேபார ் ரிேவார;் wrestler.

     [ ல் (ெபா ந்தற்க த்  ேவர)்; → மல். மல் = ெப ைம, வளம், வ ைம. மல் → மல்லர.்]

 மல்லர2் mallar, ெப.(n.)

   க் ற ைர யா ரிய ெளா வர;் a commentator of the {}

     "மல்லர ்பரிப்ெப மாள் காளிங்கர"் (ெதாண்ைடமண்.சத.40, ேமற்ேகாள்.);.

மல்லரங்கம்

 
 மல்லரங்கம் mallaraṅgam, ெப. (n.)

மல்லக சாைல பாரக்்க; see {}.

     [மல் + அரங்கம்.]

மல்லரி

மல்லரி mallari, ெப.(n.)

   பைற வைக (சங்.அக.);; a kind of drum.

     [ ல் (ெபா ந்தற்க த்  ேவர)்; → ல் → மல் → மல் . மல் தல் = அ கரித்தல், நிைறதல், ெச த்தல். 
மல்  → மல்கா → மல்லா. மல்லாத்தல் = மலரந்்தாற்ேபால் கம் ேமேனாக் க் டத்தல். மல்லார ்→ 
மல்லாரி = பரந்த பைற வைக, அகன்  ப த்தவள். மல்லாரி → மல்லரி (ேவ.க.4:28);.]

மல்லல்

மல்லல்1 mallal, ெப.(n.)

   வ ; power, strength.

     "மல்லன் மழ ைட ரந்்தாற் " ( லப்.17, ெகா .3);.

     [ ல் → மல் = வ ைம, ெப ைம. மல் → மல்லல்.]

 மல்லல்2 mallal, ெப.(n.)

   1.  ( டா.);; abundance.

   2. ெசல்வம்; wealth.

     "மல்லற்ேகண் மன் க" (பரிபா. 11, 121);.

   3. வளம்; fertility, richness.

     "மல்லல் வளேன" (ெதால். ெசால்.305);.

   4. ெபா  ( டா.);; elegance, brilliance.

   5. அழ ; beauty.

     "மல்லற்றன் னிறெமான் ல்" ( க்ேகா.58 ேபரா.);.

     [மல் → மல்லல் (ேவ.க.4:28);.]
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மல்லன்

மல்லன் mallaṉ, ெப.(n.)

   1. மற்ேபார ்ெசய்ேவான்; wrestler, pugilist.

     "மறத்ெதா  மல்லர ்மறங்கடந்த" ( .ெவ.9, 4);. 

   2. ெப ைம ற் றந்ேதான் ( ங்.);; great, famous man.

     [ ல் → மல் = ப ைம, வளம், வ ைம. பல அ க்கள் அல்ல  உ ப் கள் அல்ல  ெபா ள்கள் 
ெபா ந் வதால் (ஒன்  ேசரவ்தால்); ரட்  அல்ல  ப ைம உண்டா ம். யால் வள ம் 
ப ைமயால் வ ைம ம் உண்டா ம். இ வர ்அல்ல  இ  பைடகள் ெபா ந்  அல்ல  ப் 
ெபா வ  ேபார.் மல் → மல்லன் (ேவ.க.4:28);.]

 மல்லன் mallaṉ, ெப. (n.)

ெதய்வங்களில் ஒன் :

 a village deity.

     [மல்-மல்லன்]

மல்லா - த்தல்

மல்லா - த்தல் mallāttal,    12 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ேமல் கமாகக் டத்தல்; to fall on the back, lie on the face.

     "நரகத் ன் மல்லாக்கத் தள்ளி" ( மந்.199);.

   2. ேதாற் ப் ேபாதல் (இ.வ.);; to fail, to be defeated.

     [ ல் (ெபா ந்தற்க த்  ேவர)்;  → மல் → மல்  → மல்கா → மல்லா = மலரந்்தாற் ேபால் கம் 
ேமேனாக் க் டத்தல் (ேவ.க.4:28);.]

மல்லாக்க  - த்தல்

மல்லாக்க  - த்தல் mallākkaḍittal,    4 ெச. . .(v.i.)

மல்லா-, பாரக்்க;see {}. '

மல்லாக்க த் ப் ப த் க் ெகாண்டான்' (உ.வ.);

     [மல்லா → மல்லாக்க -,.]

மல்லாக் ப்ப  - 
தல்

மல்லாக் ப்ப  - தல் mallākkuppaṟidal,    4 ெச. . .(v.i.)

மல்லா-, (யாழ்.அக.); பாரக்்க: see {}.

     [மல்லா → மல்லாக் ப்ப -.]

மல்லாக்ெகாட்ைட

 
 மல்லாக்ெகாடை்ட mallākkoṭṭai, ெப.(n.)

   நிலக்கடைல; ground nut.

     [மணிலாக்ெகாடை்ட → மல்லாக்ெகாடை்ட (ெகா.வ.);.]

மணிலா ேதயத் ந்  ெகாண்  வந்  ப ர ்ெசய்யப்பட்டைமயால் மணிலாக்ெகாடை்ட என்  
ெபயர ்அைமந் , ேபச்  வழக் ல் மல்லாக்ெகாடை்ட என வழங்  வ ற  எனலாம்.

மல்லாட்டம்

மல்லாட்டம் mallāṭṭam, ெப.(n.)

   சண்ைட; wrestling, quarrelling, fighting.

     " ம்  ெசான்ன ேபரக் க்  வந்த  மல்லாட்டம்" (அ ட்பா.vi, நாமாவளி, 164);.

     [மல் = ேபார.் மல் + ஆட்டம்.]

மல்லாடல்

மல்லாடல் mallāṭal, ெப.(n.)

மல்2, 4 பாரக்்க ( லப்.6, 49, உைர); see mal.

     [மல் + ஆடல்.]

மல்லாத்  - தல்

மல்லாத்  - தல் mallāddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ழாக கம்ேமலாகக் டக்கச ்ெசய்தல்; to make a person or thing to lie on the back (w.);.

     [மல் → மல்  → மல்கா → மல்லா → மல்லாத் -தல்.]
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மல்லாந் ேபா - 
தல்

மல்லாந் ேபா - தல் mallāndupōtal,    8 ெச. . .(v.i.) இறத்தல்; to die.

     [மல்லாந்  + ேபா - தல்.]

மல்லாய்

மல்லாய் mallāy, ெப.(n.)

மல்ைல2, 1 ( ன்.); பாரக்்க; see mallai.

     [மல்ைல → மல்லாய்.]

மல்லார் - தல்

மல்லார ்- தல் mallārtal,    3 ெச. . .(v.i.)

மல்லா-, பாரக்்க;see {}.

     "மல்லாரந்்  டக் றான்" (உ.வ.);.

     [மல்லா → மல்லார-். (ேவ.க.4:28);.]

மல்லாரி

மல்லாரி1 mallāri, ெப.(n.)

   1. பரந்த பைற வைக; a kind of large drum.

   2. சண்ைடக்காரி ( ன்.);; guarrelsome woman. 

மானங் ெகட்ட மல்லாரி (உ.வ.);.

     [ ல் (ெபா ந்தற்க த்  ேவர)்; → மல் → மல்  → மல்கா → மல்லா → மல்லார ்மல்லாரத்ல் = பரத்தல், 
ரிதல், கம் ேமேனாக் க் டத்தல். மல்லார ்→ மல்லாரி = பரந்த பைறவைக, அகன்  ப த்தவள் 

(ேவ.க.4:28);.]

 மல்லாரி2 mallāri, ெப.(n.)

   1. பண்வைக; a musical mode.

   2. மல்லரி பாரக்்க; see mallari.

     [மல் → மல்லாரி.]

 மல்லாரி mallāri, ெப. (n.)

     "காளி றப்பா "

   ேநரத் ல் இைசக்கப்ப ம் இைசக்க ; a musical instrument.

     [மல்+ஆரி]

மல்

மல் 1 malli, ெப.(n.)

   1. ரத்்தங்கரர ்இ பத்  நால்வ ள் ஒ வர ்( க்கலம், காப் , உைர);; an Arhat, one of 24 {}.

   2. மல் ைக பாரக்்க; see malligai.

   3. காட்  மல் ைக ( ன்.);; wild jasmine.

   4. ேபரா மல் ைக ( ன்.);; single - flowered Arabian Jasmine tree.

 மல் 2 malli, ெப.(n.)

ெகாத்தமல்  (ெகா.வ.); பாரக்்க; see kotta-malli.

     [ ல் → மல் → மல்  = உ ண்  ரண்ட தவச மணிைய ைடய .]

 மல் 3 malli, ெப.(n.)

   ப த் த் த த்தவள் (யாழ்ப்.);; stout, corpulent woman.

     [ ல் → மல் → மல்  (ேவ.க.4:29);.]
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மல் கம்

மல் கம் malligam, ெப.(n.)

   1. மல் ைக, 1 பாரக்்க; see malligai.

   2. ரம் ; swichy rattan.

   3. ம மத்ைத (யாழ்.அக.);பாரக்்க; see {}.

 swichy rattan.

மல் ழான்காரி
யா

மல் ழான்காரியா  malligiḻāṉgāriyāti, ெப.(n.)

   ஆ ர ் லங் ழாரால் பாடப்ெபற்ற வள்ளல் ( .ெப.அக.);; a philontharopist, praised by {}.

     "மல் ழான் காரியா ையப் பா ய " ( றநா.77);.

     [மல்  + ழான் + காரியா . மல்  என்ப  ல் த் க்  அ ள்ள ஊர.் காரியா  
என்ப  வள்ள ன் ெபயர.்]

மல் ைக

மல் ைக malligai, ெப.(n.)

   1. ங்ெகா  வைக; Himalayan heart leaved smooth jasmine, m.cl. jasminum anestomosans.

     "மல் ைக ெமளவன் மணங்கமழ் சண்பகம்" (பரிபா.12:77);.

   2. மகரந்த மல் ைக (L.);; musk jasmine.

   3. டமல் ைக ( ங்.);; Arabian jasmine.

   4. எ ைம ல்ைல; white-brectid jasmine.

   5. ளக் த்தண்  ( ங்.);; lamp stand, standard.

   6. ஏணம் ( ன்.);; vessel, cup, goblet.

   7. இரப்ேபார ்கலம் ( ன்.);; mendicant's bowl.

     [மல் → மலர ்→ மலரத்ல். ெமாட் ரிதல். நன்  ரிந்த மலர ்வைக. மல் → மல்  → மல் ைக. ைக – 
ைமப்ெபா ள் ன்ெனாட் .]

 மல் ைக malligai, ெப.(n.)

   காட்  மல் ைக; wild jasmine (சா.அக.);.
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மல் ைகப் ன் 
வைககள்:

மல் ைகப் ன் வைககள்: malligaippūviṉvagaigaḷ,    2. காட்  மல் ைக ( ல்ைல),

   3. பவள மல் ைக (பவளகால் மல் ைக);,

   4. மரமல் ைக,

   5. வாடா மல் ைக,

   6. இளஞ்சார மல் ைக,

   7 . னமல் ைக,

   8. இரங் ன் மல் ைக,

   9. ைம மல் ைக ( க் ப் );,

   10. வன மல் ைக,

   11. படர ்மல் ைக,

   12. ேபரா மல் ைக,

   13. கத் ரி மல் ைக,

   14. நாக மல் ைக,

   15. மல் ைக,

   16. டமல் ைக,

   17. ஊ  மல் ைக,

   18. க  மல் ைக,

மல் ைகசச்ம்பா

மல் ைகசச்ம்பா malligaiccambā, ெப.(n.)

   ெநல் வைக (பதாரத்்த.807);; a kind of paddy.

     [மல் ைக + சம்பா. மல் ைகப் ப்ேபான்ற ெவண்ணிற அரி ைய ைடய ெநல்.]

மல் ைகநந்தவன
ம்

மல் ைகநந்தவனம் malligainandavaṉam, ெப.(n.)

   மல் ைகத்ேதாட்டம்; jasmine garden.

     " வ சச்ன் ெசய்த மல் ைக நந்தவனத் க்  காற் ெசய் ம்" (ெத.க. ெதா.13, கல்.270-12);.

     [மல் ைக + நந்தவனம்.]

மல் ைகெமாட்

மல் ைகெமாட்  malligaimoṭṭu, ெப.(n.)

   1. மலராத மல் ைகப் ; unblossomed jasmine.

   2. மகளிர ்தைலயணி வைக; a gold ornament worn on the head by women.

   3. ெமாட்டம்  (அக.நா.9, உைர);; blunt-edged arrow.

     [மல் ைக + ெமாட் .]

மல் ைகயரி

 
 மல் ைகயரி  malligaiyarisi, ெப.(n.)

   உ ளரி , தனியா; coriander seeds of coriandrum sativum.

     [மல் ைக + அரி .]

மல் க் ைர

 
 மல் க் ைர mallikārai, ெப.(n.)

ெகாத்த மல் ச ்ெச ன் தைழ:

 corriander leaves.

     [மல் ைக + ைர.]
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மல் தா

 
 மல் தா  mallitāci, ெப.(n.)

   பல் ; lizard.

மல் நாதர்

மல் நாதர1் mallinātar, ெப.(n.)

   சமண சமயத் ன் பத்ெதான்பதாவ  ரத்்தங்கரார;் the 19th theerthangara of Jainism.

 மல் நாதர2் mallinātar, ெப.(n.)

மல் 1, 1 பாரக்்க; see malli.

மல் பத் ரம்

 
 மல் பத் ரம் mallibattiram, ெப.(n.)

   காளான் வைக ( .அ.);; a mushroom.

மல் க்கட்

மல் க்கட் 1 mallukkaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. மற்ேபார ் ரிதல்; to wrestle, to scuffle.

   2. ெபா தல்; to qurrel.

     "எ ரம்ல் க்கட்  மைரயைரப் பாடேவா" (தனிப்பா.i, 266, 3);.

     [மல் → மல்  + கட் -.]

 மல் க்கட் 2 mallukkaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கட்டாயப்ப த் தல் (ெகா.வ.);; to force, compel.

நாள்ேதா ம் அவைனப் பள்ளிக்  அ ப் வதற்  மல் க்கட்ட ேவண் யதா ய .

     [மல் → மல்  + கட் -.]

மற்ேபார ்ேபால் ெசய்  வ த் தல்.

மல் க் நிற்றல்

 
 மல் க் நிற்றல் mallukkuniṟṟal, ெப. (n.)

   அடமாக வ த் தல்; forcing, compelling.

சச்டை்ட எ த் த் தந்தாேல ேபா ற்  என்  மல் க்  நிற் றான்.

     [மல் → மல்  + கட் -.]

மல் சச்ட்டம்

மல் சச்ட்டம் malluccaṭṭam, ெப.(n.)

   க் ட்டம்; cross - ties, braces (C.E.M.);.

     [மல்  + சட்டம். ல் → மல் = ேபார,் சண்ைட ( .தா.172);. சண்ைட ட் க் ெகாள்ேவாரின் ைககள் 
க்கா ப்ப  ேபான் க் ம் சட்டம்.]

மல் செ்சட்

 
 மல் செ்சட்  mallucceṭṭi, ெப.(n.)

மற்ேபார் ரி ம் வ ப்பார ்( ன்.);:

 professional wrestlers and gymnasts.

     [மல் → மல்  + ெசட் .]

மல் ப்  - த்தல்

மல் ப்  - த்தல் malluppiḍittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

மல் க்கட் -, ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மல் க்கட் - →  மல் ப் -.]
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மல் கம்

 
 மல் கம் mallūkam, ெப.(n.)

    (சங்.அக.);; worm.

மல்ைல

மல்ைல1 mallai, ெப.(n.)

   1. வளம்; richness.

     "மல்ைலப் பழனத் " (ப ெனா.ஆ ைட. லா.8);.

   2. ெப ைம; greatness.

     "மல்ைலச ்ெசல்வ வடெமா  மைறவாணர"் ( வ். வாய்.8, 9, 8);.

     [மல் → மல்ைல (ேவ.க.4:29);.]

 மல்ைல2 mallai, ெப.(n.)

   1. இரப்ேபார ்கலம் ( ன்.); (ைதலவ.ைதல.);; medicant's begging bowl.

   2. வட்டம் ( ங்.);; circle.

     [ ல் → மல் → மல்  = அகன்  த த்தவள் (யாழ்ப்.);. மல் → மல்லம் = அகன்ற தட்டம். மல்லம் → 
மல்ைல.]

 மல்ைல3 mallai, ெப.(n.)

   மாமல்ல ரம் ( மங்ைகயாழ்வார ்பா ரம்);; Mamalla puram.

     [மாமல்ல ரம் → மாமல்ைல → மல்ைல. ஒ.ேநா. தஞ்சா ர ்→ தஞ்ைச. ேகாவன் த் ர ்(ேகாயம் 
த் ரர)்; → ேகாைவ.]

 மல்ைல4 mallai, ெப.(n.)

மல்ைலக்க

 
 மல்ைலக்க  mallaikkaḻuvi, ெப.(n.)

   ேவைலக்கார க் ட்பட் த் தாழ்ந்த ேவைல ெசய்ேவான் ( ன்.);; menial servant, as a plate washer.

     [மல்ைல = இரப்ேபார ்உண்கலம். கல்ைல + க . க  → க  (ெதா ற்ெபயர)்; இரப்ேபார ்
உண்கலம் க த் த வைதப் ேபான்ற இ ெசயல்.]

மல்ெவன்

மல்ெவன்  malveṉṟi, ெப.(n.)

   வாைகத் ைண ள் மற்ேபாரில் ெவற் ையக் ம் ஒ  றத் ைற ( .ெவ.12, 3);; theme describing 
victory in a wrestling match, one of {}.

     [மல் = மற்ேபார ்மல் + ெவன் .]

மலக்கட்

 
 மலக்கட்  malakkaṭṭu, ெப.(n.)

   மல வைடப் ; constipation.

     [மலம் + கட் .]

மலக்கட் இ

 
 மலக்கட் இ  malakkaṭṭuisivu, ெப. (n.)

   மலச் க்கலா ண்டா ம் இ  (சன்னி); வைக ( ன்.);; fix of apoplexy caused by constipation.

     [மலக்கட்  + இ .]
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மலக்க

 
 மலக்க  malakkaḍi, ெப.(n.)

   மனக்கலக்கம் ( ன்.);; confusion of mind, bewilderment.

     [மயக்கம் → மலக்கம் → மலக்க .]

மலக்கம்

மலக்கம் malakkam, ெப.(n.)

   1. மலக்க  பாரக்்க;  see {}.

     "மலக்கமற்ற நம்மல்லமன்" ( ர ங்.வசவண்ணர.்5);.

   2. ன்பம்; distress, misery.

     "உற்ற மலக்க ண்டா னாக" (கம்பரா.இராவணன் களங். 18);.

   3. மா ; contrast, juxtaposition.

     "நவரத் னங்களாற் கட்  இைட நிலங்கைள... ெபாற்றகட்டாேல ெச ய மலக்கமாகக் கட் " 
( லப்.3:117, உைர);.

     [ ல் → மல் → மல → மல  → மலங்  → மலக்  → மலக்கம் (ேவ.க.4:37);.]

மலக்கரி

 
 மலக்கரி malakkari, ெப.(n.)

   ஞ் ப்பண் வைக; a melody type of the {} class.

மலக்க சச்ல்

 
 மலக்க சச்ல் malakkaḻiccal, ெப.(n.)

   வ ற் ப் ேபாக்  (ெகா.வ.);; diarrhoea purging.

     [மலம் + க சச்ல்.]

மலக்க

மலக்க 1 malakkaḻivu, ெப.(n.)

   மலம் இறங் ைக; alvine discharge.

     [மலம் + க .]

 மலக்க 2 malakkaḻivu, ெப.(n.)

   மலமா ய க ; faeces.

     [மலம் + க .]

மலக்கனம்

மலக்கனம் malakkaṉam, ெப.(n.)

   1. ெபான்னம்பர;் amber of a gold colour or yellow colour.

   2. ஒ  லப் ெபா ள்; a mineral described in Tamil medical science (சா.அக.);.

மலக்கனல்

 
 மலக்கனல் malakkaṉal, ெப.(n.)

   மணிவைக (யாழ்.அக.);; a kind of precious stone.

மலக்காப்பழம்

 
 மலக்காப்பழம் malakkāppaḻm, ெப.(n.)

   ெபான்னாங்காய்; soap nut (சா.அக.);.
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மலக்

 
 மலக்  malakkirumi, ெப.(n.)

மலப்  ( ன்.); பாரக்்க;  see {}.

     [மலப்  → மலக் . த.  → Skt. .]

மலக்

மலக் 1 malakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கலக் தல்; to bewilder, as the mind, to disturb, confuse.

     "மலக்க நா ைட ேயற் " ( வ். வாய்.6, 4, 9);.

     [மலங்  → மலக்  (ேவ.க.4:37);.]

 மலக் 2 malakku, ெப.(n.)

   மயக்கம்; confusion.

     [மயக்கம் → மயக்  → மலக்  ய → ல.]

மலக் டல்

 
 மலக் டல் malakkuḍal, ெப.(n.)

   மலம் தங் டம்; that portion of the bowels containing faeces.

     [மலப்ைப → மலக் டல்.]

மலக் ண்( )-தல்

மலக் ண்( )-தல் malakkuṇṇudal,    12 ெச. . .(v.i.)

   கலக்கப்ப தல்; to be churned, to be troubled, to suffer, affliction.

     "கண்ணன் ைகயான் மலக் ண் " ( த்.57);.

     [மலங்  → மலக்  → மலக் ண் )-.]

மலக்ெகா ப்

 
 மலக்ெகா ப்  malakkoḻuppu, ெப.(n.)

   மலத் டன் கலந்  ெவளிவ ம் ெகா ப் ; excretio, stercorin (சா.அக.);.

     [மலம் + ெகா ப் .]

மலங்கைர

 
 மலங்கைர malaṅgarai, ெப.(n.)

மலஞ்சரி  (நாஞ்.); பாரக்்க;  see {}.

மலங்கல்

மலங்கல் malaṅgal, ெப.(n.)

   1. ளம்; tank.

   2. மலங்  பாரக்்க;see {}.

 tank.

     [மலங்  →  மலங்கல்.]
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மலங்க

மலங்க 1 malaṅgaḻidal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ஆணவ த ய மல நீங் தல்; to be freed from the effects of mu-m-malam.

   2. வ ற் னின்  மலம் ெவளிேய தல்;     [மலம் + க -.]

 மலங்க 2 malaṅgaḻittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   வ ற் னின்  மலத்ைத ெவளிேயற் தல் ( ன்.);; to pass excrement.

     [மலம் + க -.]

மலங்கா

 
 மலங்கா  malaṅgāṭu, ெப.(n.)

   மைலப் பாங் ; mountainous region.

     [மலம் + கா .]

மலங்காைர

 
 மலங்காைர malaṅgārai, ெப.(n.)

   நஞ் ண்டம்; cape jasmine.

மலங்

 
 மலங்  malaṅgi, ெப.(n.)

   ைர; form, froth (சா.அக.);.

மலங்

மலங் 1 malaṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. நீர ் த யன ழம் தல்; to be agitated,to be made turbid, to be perturbed.

     "மலங்  வன் ைர... ெபயரந்் " (ேதவா.130, 9);.

   2. மனங் கலங் தல்; to be confused, bewildered, to be distressed.

     "ஒன்ப  வா ற் ைல மலங்க" ( வாச.1, 55);.

   3. றழ்தல்; to shake, move, tremble, as the eyes.

     "ெந ங்கண் வங்கண் மலங்க" ( வக.1067);.

   4. ெக தல்; to perish, to be ruined.

     "க ர ்ேவன் மலங்க" ( வக. 1613);.

   5. த ம் தல்; to be full to the trim, as tears in the eyes,

     "கண்ணினீர ்மலங் ம் ெபாலந் ெதா " (தஞ்ைசவா.243);.

     [ ல் (ெபா ந்தற் க த்  ேவர)்; → மல் → மல → மல  → மலங்  (ேவ.க.4:37);.]

பல ெபா ள்கள் ெபா ந் ச ்ேசரவ்தால் ழம்ப ம் ழப்ப ம் கலக்க ம் மயக்க ம் உண்டா ம். 
நீ ம் மண் ம் ேசரின் கலங்கல் அல்ல  க  எனப்ப வ ம், நீ ம் றெபா ம் ேசரந்்  

ண்ணமா ன் ழம்  அல்ல  ழம்பல் எனப்ப வ ம், பக ம் இர ம் மயங் ம் (கலங் ம்); ேவைள 
மசங்கல் (மயங்கல்); எனப்ப வ ம் காண்க.

 மலங் 2 malaṅgu, ெப.(n.)

   லாங்  ன்; true eel.
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மலங் கண்

 
 மலங் கண் malaṅgugaṇ, ெப.(n.)

   கண்ேணாய் வைக; a kind of eye disease.

     [மலங்  + கண்.]

மலச் க்கல்

 
 மலச் க்கல் malaccikkal, ெப. (n.)

   மலவைடப் ; constipation.

     [மலம் + க்கல்.]

மலச் க்

 
 மலச் க்  malaccikku, ெப.(n.)

மலச் க்கல் பாரக்்க; see mala-c-cikkal.

மலச தர்

 
 மலச தர ்malasagidar, ெப.(n.)

   ம்மலத்ேதா  யவர ்( ன்.);; person in whom all the three malams are present, opp, to mala-rakitar.

     [மலம் + Skt. ச தர.்]

மலசம்

மலசம் malasam, ெப.(n.)

   1. த ம் மைலயாள ம் கலந்த ெமா  ேப பவ ம் ேகாய த் ர ்மாவட்டக் கா களில் 
வாழ்பவ மான மைலசச்ா யர;் a forest tribes, seeking a mixture of Tamil and Malayalam, in Coimbatore District 
(E.T.iv.374);.

   2. கைரயான் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {}.

மலசலம்

 
 மலசலம் malasalam, ெப.(n.)

   மல த் ரம்; excrement and urine.

     [மலம் + சலம்.]

மலசலா

 
 மலசலா  malasalāti, ெப.(n.)

மலசலம் ( ன்.); பாரக்்க;  see {}.

     [மலசலம் → மலசலா .]

மலசனா

 
 மலசனா  malasaṉāti, ெப.(n.)

   ெவள்ைளப் ண் ; garlic (சா.அக.);.

மல த்

 
 மல த்  malasutti, ெப.(n.)

   வ ற் னின்  மலங்க ைக ( ன்.);; evacuation of bowels.

     [மலம் + Skt. த் . த்தம் → கத்  = வ ற் ல் உள்ள மலத்ைத வ ம் ெவளிேயற் , 
த்தப்ப த் தல்.]

85

www.valluvarvallalarvattam.com 1644 of 19068.



மலஞ்சரி

 
 மலஞ்சரி  malañjarivu, ெப.(n.)

   மைல ன் சரி  (நாஞ்.);; slope of mountains.

     [மைல + சரி  = மைலசச்ரி  → மலஞ்சரி .]

மலஞ்சாைர

மலஞ்சாைர malañjārai, ெப.(n.)

மைலச ்சாைர பாரக்்க (M.M.751);;  see {}.

     [மைலசச்ாைர → மலஞ்சாைர.]

மலட்டா

மலட்டா malaṭṭā, ெப.(n.)

   ஈனாப்ப ; sterile cow.

     "மலட்டாைவப் பற் க் கறவாக் டப்பர"் (சடேகாபரந்.37);.

     [மல  → மலட்  + ஆ.]

மலட்டாக் தம்

 
 மலட்டாக் தம்  malaṭṭākkudambu, ெப.(n.)

   க ஞ் ரகம் (சா.அக.);; black cumin (சா.அக.);.

மலட்டா

 
 மலட்டா  malaṭṭāṟu, ெப.(n.)

   கா களி ேலா வ ம் ைர ல் நீர ்வற் வ மான ஆ  (இ.வ.);; jungle-stream as drying up for the most part 
of year.

     [மல  → மலட்  + ஆ .]

மலட் ப்

 
 மலட் ப்  malaṭṭuppuḻu,    ெப.(ո.) மலடாக் ம்  வைக ( ன்.); worm said to cause sterility in woman.

     [மலட்  + .]

மலட் ப் ச்

 
 மலட் ப் ச்  malaṭṭuppūcci, ெப.(n.)

மலட் ப்  ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மலட் ப்  → மலட் ப் ச் .]

மலடன்

மலடன் malaḍaṉ, ெப.(n.)

   மகப்ெபறாதவன்; sterile man.

     "மக்கட் ெபறாத மலடனல்ைலேயல் வாகண்டாய்" ( வ். ெபரியாழ். 1, 4, 4);.

     [மல  → மலடன்.]

மல

மல  malaḍi, ெப.(n.)

   மகப்ெபறாதவள்; sterile woman

     " ழந்ைதைய ரத்்த மல க் வைம ெகாண்டாள்" (கம்பரா. உ க்காட.்65);.

     [மல  → மல .]

மல மாந்தம்

 
 மல மாந்தம் malaḍimāndam, ெப.(n.)

   எட்  மாந்தங்களில் ஒன்றா ய ழந்ைத ேநாய் வைக ( ன்.);; a disease in children, one of {}.

     [மல  + மாந்தம்.]
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மல

மல  malaḍu, ெப.(n.)

   1. க வாைம ( .அ.);; sterility, barrenness, as a women.

   2. ஈனாதவ – ன் – ள் - ; sterile person or animal.

     "மல  கறந் ெதயத்த வாேற" (ேதவா.697, 6);

     [மல் → மல .]

மலத் ரயம்

மலத் ரயம் malattirayam, ெப.(n.)

   ம்மலம்; the three impurities of the soul.

     "மலத் ரய ரிைப" ( ப் .1266);.

     [மலம் + Skt. ரயம்.]

மலத் ர்

மலத் ர்  malattīrvu, ெப.(n.)

   ம்மலம் நீங் ைக ( .ேபா.பா.பக்.2);; getting rid mummalam.

     [மலம் + ர் .]

மலத் வாரம்

 
 மலத் வாரம் malattuvāram, ெப.(n.)

மலத் ைள பாரக்்க; see {}.

     [மலம் + வாரம். Skt. வாரம் த. ைள.]

மலத் ைள

 
 மலத் ைள malattuḷai, ெப.(n.)

   உட னின்  மலங்க ம் வ  (C.E.M.);; anus.

     [மலம் + ைள.]

மலத் தம்

 
 மலத் தம் maladdūcidam, ெப.(n.)

   அ க் ; dirt.

     [மலம் + தம்.  + தம். 'தம்' ன்ெனாட் .]

மலத்ைதத்தள்ளிச்

 
 மலத்ைதத்தள்ளிச்  malattaittaḷḷicci, ெப.(n.)

   கற்றாைழ; aloes (சா.அக.);.

மலத்ைதய ப்ேபா
ன்

 
 மலத்ைதய ப்ேபான் malattaiyaṟuppōṉ, ெப.(n.)

   க க்காய் (சங்.அக.);; chebulic myrobalam.

     [மலம் + அத்  + அ ப்ேபான்.]

மல தம்

 
 மல தம் maladidam, ெப.(n.)

   கஞ்சாங் ேகாைர; white basil.

மல ரம்

 
 மல ரம் maladiram, ெப.(n.)

மல தம் பாரக்்க; see malatidam.
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மலநா னி

மலநா னி malanāciṉi, ெப.(n.)

   1. ர ப் ; prostate plant.

   2. சா  பத் ரி; mace (சா.அக.);.

     [மலம் + Skt. நா னி.]

மலநானம்

மலநானம் malanāṉam, ெப.(n.)

   ய்ைமயான டத் ல் எண் ர க் க் ழாக மண்ைணெய த்  மந் ரஞ் ெசால்  
உடம் ற்ேறய்த்  நீரில் ழ் ைக (தத் வப். 45);; bathing in water after smearing one's body with earth taken from 
a clean spot about six inches below the surface.

மலநீர்

மலநீர ்malanīr, ெப.(n.)

   த் ரம்; urine.

     "ெவண்ணீர ்ெசந்நீர ்மலநீர"் (தா . சச் தா.2);.

     [மலம் + நீர.்]

மலப்ப த்

 
 மலப்ப த்  malapparutti, ெப.(n.)

   நீண்ட மரவைக (இல .);; coral flowered ordure tree l.tr. structure colorala.

     [மைல + ப த் .]

மலப்பற்றம்

மலப்பற்றம் malappaṟṟam, ெப.(n.)

   1. மலபந்தம், 1 பாரக்்க; see mala-bandam.

   2. பந்தம், 2 (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see bandamt.

     [மலம் + பற்றம். பந்தம் → பற்றம்.]

மலப்பற்

மலப்பற்  malappaṟṟu, ெப.(n.)

   1. மல பந்தம், 1 பாரக்்க ( ன்.);; see mala – bandam.

   2. மலபந்தம், 2 பாரக்்க (யாழ். அக.);;see mala-bandam.

     [மலம் + பற் .]

மலப்பாைத

மலப்பாைத1 malappātai, ெப.(n.)

மலத் ைள பாரக்்க; see {}.

     [மலம் + பாைத.]

 மலப்பாைத2 malappātai, ெப.(n.)

மைலப்பாைத பாரக்்க; see malai_p-padai.

     [மைலப்பாைத → மலப்பாைத (ெகாவ.);.]

மலப்

மலப்  malappu, ெப.(n.)

   கட ள் ன்னர ்ஆ ம் ஒ வைகக் த் ; a kind of dance before a deity.

     "எம்ெப மானா ர யாள் மலப்  ேச க்க" (ேகா ெலா.80);.

மலப்

 
 மலப்  malappuḻu, ெப.(n.)

   ைரப் ச்  ( ன்.);; maw-worm, as living in excreta.

     [மலம் + .]
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மலப்ைப

மலப்ைப malappai, ெப.(n.)

   1. மலம் தங் டம் (சங்.அக.);; that portion of the bowels containing faeces. 

   2. மலபாண்டம் பாரக்்க; see {}.

     [மலம் + ைப.]

மலபந்தம்

மலபந்தம் malabandam, ெப.(n.)

   1. ம் மலத்தாற் கட் ண்ைக; bondage of the soul in mu-m-malam.

   2. மலச் க்கல் பாரக்்க; see mala-c-cikkal.

     [மலம் + Skt.பந்தம்.]

மலபந்தன்

 
 மலபந்தன் malabandaṉ, ெப.(n.)

   பாசக் கட் ள்ளவன் (யாழ்.அக.);; one who is subject to the bondage of mu-m-malam.

     [மலம் + Skt.பந்தன்.]

மலபந்தனஞ்ெசய் - 
தல்

மலபந்தனஞ்ெசய் - தல் malabandaṉañjeytal,    1 ெச. ன்றா .(v.t.)

   மலத்ைதக் கட் ப்ப த் தல்; to constipate.

மலபரிபாகம்

மலபரிபாகம் malabaribākam, ெப.(n.)

   மலந்ேதய்தற் ரிய காரணங்கேளா  ய நிைல; stage of a soul when its three malam meet with the causes 
of their removal. 

     "மலபரிபாகம் வர ம்" (தா . மைலவாள்.6);.

மலபாகம்

 
 மலபாகம் malapākam, ெப.(n.)

மலபரி பாகம் ( ன்.); பாரக்்க; see mala – {}.

மலபாண்டம்

மலபாண்டம் malapāṇṭam, ெப.(n.)

   உடல்; body.

     "  ேசரந்்த மல பாண்டேமா" (தா .ேதேசா.3);.

     [மலம் + பாண்டம்.]

மலபாைத

 
 மலபாைத malapātai, ெப.(n.)

   மலங்க க்  ன் வ ற் ள் உண்டா ம் ெதால்ைல (இ.வ.);; urgency to ease urenary sensation before 
evacuation.

     [மலம் + Skt.உபாைத.]
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மலம் malam,

மலம் malam, malam,    1. பவ் ; encrement, faeces.

     "சலமலம் க் ம் ேபா ம்" (காஞ் ப் .ஒ க்க.7);.

   2. ெவண்ணீர ்மாத டாய் த் ர த ய உடல் மா  ( டா.);; excretions of the body as semen, menstrual 
blood, urine, ordue, ear wax, phlegm, sweat.

   3. அ க்  ( ங்.);; dirt, filth.

   4. வண்டல் ( ன்.);; dregs, sediment.

   5.  (யாழ்.அக.);;  rust.

   6. ம்மலம்; the three impurities of the soul.

   7. கரி  (யாழ்.அக.);; sin.

   8. மலநானம் பாரக்்க; see {}.

 sin.

     "நானேமா ெரண் வைகயா மலசலம்" (தத் வப்.45);.

   9. கற் ரம் (யாழ்.அக.);; camphor.

மலம்ப த்

 
 மலம்ப த்  malambarutti, ெப.(n)

   மைலப் ப த்  ( ன்.); பாரக்்க; see malam-parutti.

     [மைலப்ப த்  → மலப்ப த்  → மலம்ப த் .]

மலம்பாைத

 
 மலம்பாைத malambātai, ெப.(n.)

   மைலவ  (நாஞ்.);; path in hilly region.

     [மைலவ  → மைலப்பாைத → மலப்பாைத → மலம்பாைத.]

மலம்பாம்

 
 மலம்பாம்  malambāmbu, ெப.(n.)

மைலப் பாம்  ( ன்.); பாரக்்க;  see {}.

மலம் ஞ்

 
 மலம் ஞ்  malambiñju, ெப.(n.)

மைலப் ஞ்  (இ.வ.); பாரக்்க;  see {}.

     [மைலப் ஞ்  →  மலம் ஞ்  (ெகா.வ.);]

மலமல - த்தல்
மலமல - த்தல் malamalattal,    11 ெச. . . (v.i.)

   மலமலெலன்ெறா த்தல்; to produce the sound of bubbling of flowing abundantly.

மலமெலனல்

மலமெலனல் malamaleṉal, ெப.(n.)

   1. ஓர ்ஒ க் ப் ; onom. expression signifying bubbling, as a boiling water.

   2. கண்ணீர ்ெப தற் ப் ; flowing abundantly as of tears.

மலமாசம்

 
 மலமாசம் malamācam, ெப.(n.)

   அ கமாதம்; intercalary month.
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மலமா ப்

மலமா ப்  malamātippūṭu, ெப.(n.)

   1. கத் ரி; plant brinjal.

   2. கண்டங் கத் ரி; a thorny shurb.

மல த் ரம்

 
 மல த் ரம் malamūttiram, ெப.(n.)

மலசலம் பாரக்்க; see {}.

     [மலம் + த் ரம்.]

மலயக்கால்

மலயக்கால் malayakkāl, ெப.(n.)

   1. ெதன்றற் காற் ; the south wind, as blowing from the hills.

     "ம ங்கைல மலய மா த ம்" (பாரத. ல.81);.

   2. பண்வைக (சங் த. பால.);; a secondary melody - type.

   3. மலய மா தம் ( வா.); பாரக்்க; see {}.

     [மலயம் + கால். மைல → மலயம். கால் = காற் .]

மலயக்ேகா

மலயக்ேகா malayakā, ெப.(n.)

பாண் யன்; {}

 king.

     "நிகரிலா மலயக் ேகாேவ" ( வாலவா.44, 2);.

     [மல் → மலயம் + ேகா.]

மலயசம்

மலயசம் malayasam, ெப.(n.)

   1. சந்தனம்; sandalwood tree.

   2. மலயமா தம், 1 பாரக்்க; see {}.

மலயத் மம்

 
 மலயத் மம் malayatturumam, ெப.(n.)

   சந்தன மரம்; sandal wood tree (சா.அக.);

மலயத் வசன்

மலயத் வசன் malayattuvasaṉ, ெப.(n.)

   தடாதைக ன் தந்ைதயா ய பாண் ய அரசன்; a {}, father of {}.

     "ெதன்னன் மலயத் வசன் (கடம்ப. . இ லா.3);.

மலயம்

மலயம்1 malayam, ெப.(n.)

   ெபா யமைல;  Mount Potiyam.

     "ஓங் யர ்மலயத் த த்தவ ைரப்ப" (மணிேம.1, 3);.

     [மைல → மைலயம் → மலயம். மைலெயன்ப  ெபா ையேய க் ம்.]

 மலயம்2 malayam, ெப.(n.)

சந்தனம் (மைல.);

 Sandal - wood tree.

     [மைல → மைலயம் → மலயம். மைல ல் ைளவ .]
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மலயமா தம்

 
 மலயமா தம் malayamārudam, ெப.(n.)

மைலயக்கால் பாரக்்க; see {}.

     [மலயம் + Skt. மா தம்.]

மலயமான்

மலயமான் malayamāṉ, ெப.(n.)

   க் ேகாவ ர ்மன்னரக்ள் ெவளி ட்ட நாணயம்; a coin issued by the kings of {}.

க்ேகாவ ர ்மன்னரக்ள் தம் ப்ெபயரான

     "மலயமான்" என்  ெபயர ்ெபா த்த நாணயங்கைள ெவளி ட் ள்ளனர.் இரண்  நாணயங்கள் 
ைடத் ள்ளன. ெசப் ;ெசவ்வகம்; 2 ெச. . x 2.3 ெச.  அள ; 3.9 நிைற ( ராம்); எைட, ெசப் , ச ரம் 1.5 

ெச. . x ெச. . அள ;

   2 நிைற ( ராம்); எைட. 'மலயமா' ெதரி ற . இரண்  நாணயங்களி ம் 'ைல' இல்ைல. 'ல' மட் ேம 
உள்ள .

     [p]

மலய னி

 
 மலய னி malayamuṉi, ெப.(n.)

   அகத் ய னிவர;் sage Agattiyar, as living in Mt. Malayam.

     [மைலய னி → மலய னி.]

மலயன்

மலயன் malayaṉ, ெப.(n.)

   க்ேகாவ ர ்மன்னரக்ள் ெவளி ட்ட நாணயம்; a coin issued by the kings of {}.

   இரண்  நாணயங்கள் ைடத் ள்ளன. ெசப்  1.9 ெச. . x 2 ெச.  அள ;4.3 நிைற ( ராம்); எைட. 
மலயன் எ த் கள் ெதரி ன்றன.ெசப் : 1.6 ெச. . x 1.7 ெச. . அள ;   3.5 நிைற ( ராம்); எைட. மலயன் 
எ த் கள் காணப்ப ன்றன.

     [மைலயன் → மலயன்.]

     [p]

மலயானிலம்

மலயானிலம் malayāṉilam, ெப.(n.)

மலயக்கால் பாரக்்க;  see {}.

     "மலயானிலம் வந்  ேமா ன்ேன" (அஷ்டப்.அழகரந்.41);.

     [மலயக்கால் → மலயானிலம்.]
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மலர்

மலர1் malartal,    2 ெச. . .(v.i.)

   1. ன் ெமாட்ட ழ்தல்; to open as a flower;

 to bloom.

     "வைர ேமற்காந்தள் மலராக்கால்" (நால , 283);.

   2. பரத்தல்; to be expanded, extended or spread.

     "ைவயகமலரந்்த ெதா ன் ைற ெயா யா " (ப ற் ப்.88, 1);.

   3. மனம ழ்தல்; to be cheerful, to beam with joy.

     "வரன்ைக ண்ட மலர் லமாதர ்ேபால்" (ெபரிய .த த்தாட.்161);.

   4. ேதான் தல் ( வா.);; to appear, to rise to view.

   5. எ ரத்ல் ( டா.);; to happen, befall.

   6. அக தல்; to be wide open, as a gate.

     "மலரத ் றந்த வா ல்" ( ஞ் ப்.203);.

   7. தல்; to abound, become full.

     "ெச மல ரா  நீங்  ெமல்ைல ல்" ( வக.3079);.

     [ ல் → மல் → மல்லார ்→  மலர ்– தல் (ேவ.க.4:29);.]

 மலர2் malarttal,    2 ெச. ன்றா .(v.t.)

மலரக்்கைட

மலரக்்கைட malarkkaḍai, ெப.(n.)

    ற் ங் கைட; flower-bazaar.

     "மலரக்்கைட றப்ப ம்" (ெப ங்.உஞ்ைசக்.33, 83);.

     [மலர ்+ கைட.]

மலரக்்கைணேயா
ன்

 
 மலரக்்கைணேயான் malarkkaṇaiyōṉ, ெப.(n.)

காமன் ( ங்.);; {},

 as having flowers for arrows.

     [மலர ்+ கைணேயான். க்கைள அம் களாக உைடயவன்.]

மலரக்்கா

 
 மலரக்்கா malarkkā, ெப.(n.)

   ந்ேதாட்டம், ஞ்ேசாைல ( ன்.);; flower garden.

     [மலர ்+ கா.]

மலரக்்காம்

 
 மலரக்்காம்  malarkkāmbu, ெப.(n.)

   த ன் ள்ள ப  ( ன்.);; flower stalk.

     [மலர ்+ காம் .]

மலரக்் ைழக்கண்
ணன்

 
 மலரக்் ைழக்கண்ணன் malarkkuḻaikkaṇṇaṉ, ெப.(n.)

   காைட; quail (சா.அக.);.
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மலரக்்ெகான்ைற

 
 மலரக்்ெகான்ைற malarkkoṉṟai, ெப.(n.)

   க் ம் ெகான்ைற மரம்; cassia tree yeilding flowers.

     [மலர ்+ ெகான்ைற.]

மலரச்ச்யனம்

 
 மலரச்ச்யனம் malarccayaṉam, ெப.(n.)

மலரப்்பள்ளி ( வா.); பாரக்்க; see malar-p. palli.

மலரச்்

மலரச்்  malarcci, ெப.(n.)

   1. மலரை்க; blooming.

   2. ெபா ; bloom, freshness.

   3. ம ழ்ச்  ( டா.);; cheerfulness.

     [மலர ்→ மலரச்் .]

மலரச்் டல்

 
 மலரச்் டல் malarccūṭal, ெப.(n.)

   ச் க் ெகாள் தல்; adoring of flowers.

     [மலர ்+ டல்.]

நிைரகவரத்ல், நிைர ட்டல், பைடெய த்தல், ற் ைக டல், ம ல்காத்தல், ெபா தல், ஊன் ப் 
ெபா தல், ெவற்  ெகாண்டாடல் த ய ேபார் ைனகட்  ஆக்கந்த வதாகக் க ேய ைறேய 
ெவட் , கரந்ைத, வஞ் , உ ைஞ, ெநாச் , ம்ைப, வாைக மலரக்ைள ன்ைனத் த ழர ் த்தல் 
ேவண் ம். ல தைழக ம் க்க ம் அவற் ல் ம த் வ ஆற்றல் பற் ம் அணியப்பட் க்கலாம்.

மலரத்்தா

 
 மலரத்்தா  malarttātu, ெப.(n.)

   ந்தா  ( வா.);; pollen.

     [மலர ்+ Skt. தா .]

மலரத்்தாள்

 
 மலரத்்தாள் malarttāḷ, ெப.(n.)

மலரக்் காம்  பாரக்்க (யாழ்.அக.);; see {}.

     [மலர ்+ தாள்.]

மலரத்் ரள்

 
 மலரத்் ரள் malarttiraḷ, ெப.(n.)

   ங் ெகாத்  (யாழ்.அக.);; bunch of flowers.

     [மலர ்+ ரள்.]

மலரத்்  - தல்

மலரத்்  - தல் malarddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. மலர2் - பாரக்்க;see malar-.

   2. ய ைக, ைட (இ.வ.);; to open out unfold, as a closed hand, or umbrella.

   ைடைய மலரத்்  (உ.வ.); 3. மல்லாத் தல்; to throw one on one's back, as in wrestling.

     [மலர-் → மலரத்் -.]
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மலரத்் கள்

 
 மலரத்் கள் malarttugaḷ, ெப.(n.)

   ந் கள்; pollen.

     [மலர ்+ கள்.]

மலரத்் ள்

 
 மலரத்் ள் malarttūḷ, ெப.(n.)

மலரத்் கள் பாரக்்க; see malar-t-tugal.

     [மலர ்+ ள்.]

மலரத்்ெதங்

 
 மலரத்ெ்தங்  malartteṅgu, ெப.(n.)

   ெதன்னம்பாைள ன் ; flowers of coconut palm.

     [ெதங் மலர ்→ மலரத்ெ்தங் .]

மலரத்்ேத

மலரத்்ேத  malarttēvi, ெப.(n.)

மலரம்கள் பாரக்்க; see malar-magal.

     "மலரத் ்ேத  நீங்காள் ெசம்ெபாற்ேறாளிைணகள்" (தண் . 112, உைரேமற்);.

     [மலர ்+ ேத .]

மலரத்்ேதன்

மலரத்்ேதன் malarttēṉ, ெப.(n.)

   1. ண்டா ந் ேதன் ( ங்.);; honey from flowers.

   2. ல் தா  தங் ம் இடம் ( ன்.);; anther of flowers.

     [மலர ்+ ேதன்.]

மலரத்ாங்

 
 மலரத்ாங்  malartāṅgi, ெப.(n.)

   ம ந் ச ்ெச  வைக ( ன்.);; a medicinal creeper.

     [மலர ்+ தாங் .]

மலரெ்தா  - த்தல்

மலரெ்தா  - த்தல் malartoḍuttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ைனத் க் கட் தல் ( டா.);; to string flowers together.

     [மலர ்+ ெதா -.]

மலர்ந்த

 
 மலரந்்த  malarndapū, ெப.(n.)

   ரிந்த ; full blown flower.

     [மலரந்்த + .]

மலர்ப்ப

மலரப்்ப  malarppali, ெப.(n.)

   ைகநிைறயக் ெகாண்  வ பாடாக இ ம் ; handful of flowers offered in worship.

     "மண் ளக்  மலரப்்ப  ந் னார"் ( வக.2394);.

     [மலர ்+ ப .]
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மலர்ப்பள்ளி

மலரப்்பள்ளி malarppaḷḷi, ெப.(n.)

   மலரப்் ப க்ைக; bed of flowers.

     "மலரப்்பள்ளி.. காமக் கடலாழ்ந்தாள்" ( வக.2503);.

     [மலர ்+ பள்ளி.]

மலர்ப்

மலரப்்  malarppu, ெப.(n.)

   1. மலர் க்ைக; causing to bloossom.

   2. ெவளிப்படக் காட் ைக; exposing, as one's chest.

     "அகலம், மகளிரக்் கல்ல  மலரப்் ப யைலேய" (ப ற் ப்.63, 5);.

     [மலர ்→ மலரப்் .]

மலர்ப்ெபா

 
 மலரப்்ெபா  malarppoḍi, ெப.(n.)

   ெபாரி ெநல் மா (இ.வ.);; flour of fried paddy.

     [மலர ்+ ெபா .]

மலர்மகள்

மலரம்கள் malarmagaḷ, ெப.(n.)

   மகள்; Tirumagal, as seated on a lotus.

     "மலரம்கள் ம் நம் ம ம்ெபற ல கள்" ( வ். வாய்.1, 3, 1);.

     [மலர ்+ மகள்.]

மலர்மங்ைக

மலரம்ங்ைக malarmaṅgai, ெப.(n.)

மலர ்மகள் பாரக்்க; see malar-magal.

     "வண்டார ் ந்தன் மலர ்மங்ைக" ( வ்.ெபரிய . 8, 6, 1);.

     [மலர ்+ மங்ைக.]

மலர்மண்டபம்

மலரம்ண்டபம் malarmaṇṭabam, ெப.(n.)

   தெ்தா க் ம் மண்டபம்; hall where flowers are strung into garlands.

     "அணிமலர ்மண்டபத் தகவ ற் ெச இ" (மணிேம.2, 13);.

     [மலர ்+ மண்டபம்.]

மலர் ைசநடந்
ேதான்

மலர் ைசநடந்ேதான் malarmisainaḍandōṉ, ெப.(n.)

மலர் ைசேய னான் பாரக்்க;  see {}.

     "மலர் ைச நடந்ேதான் மலர யல்ல " ( லப்.10:204);.

     [மலர் ைசேய னான் →  மலர் ைச நடந்ேதான்.]

மலர் ைசேய
னான்

மலர் ைசேய னான் malarmisaiyēkiṉāṉ, ெப.(n)

   1. ைசநடந்ேதான் ( றள், 3, உைர); பாரக்்க; see {}.

   2. பரம்ெபா ள் ( றள், 3, உைர);; Supreme being, as reaching the heart of him who meditates.

     [மலர் ைச + ஏ னான்.]

மலர் ைசேயான்

 
 மலர் ைசேயான் malarmisaiyōṉ, ெப.(n.)

மலேரான் பாரக்்க;  see {}.

மலர ைனயாள்

 
 மலர ைனயாள் malarasuṉaiyāḷ, ெப.(n.)

   க ந் ள ; black basil (சா.அக.);.
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மலர

மலர  malaraḍi, ெப.(n.)

   ெபரிேயார ்அல்ல  ெதய்வத் ன் தாமைர ேபான்ற வ ; foot of a divine or great personage, as lotus-like.

     "மலர் ைச நடந்ேதான் மலர " ( லப்.10: 204);.

     [மலர ்+ அ .]

மலரைண

மலரைண1 malaraṇai, ெப.(n.)

மலரப்்பள்ளி பாரக்்க; see {}.

     [மலர ்+ அைண.]

 மலரைண2 malaraṇai, ெப.(n.)

   ேபரிரவலான மலரைண ( னா );; transaction entered into by one person in the name of another.

மலரந் ரம்

 
 மலரந் ரம் malarandiram, ெப.(n.)

   ெப ங் டல்; colon (சா.அக.);.

மலரமளி

மலரமளி malaramaḷi, ெப.(n.)

மலரப்்பள்ளி பாரக்்க; see {}.

     "தானி ந்த மலரமளிக்கண்ேண" ( லப்.8, 117, உைர);.

     [மலரப்்பள்ளி → மலரமளி.]

மலரவன்

மலரவன் malaravaṉ, ெப.(n.)

மலேரான் பாரக்்க;  see {}.

     "மலரவனாைசப் பட ம்" ( வாச.20, 10);.

     [மலேலான் → மலரவன்.]

மலர  - த்தல்

மலர  - த்தல் malaraviḻittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   பரக்க த்தல், ரிவாய் த்தல்; opening eyes fully, wide opening of the eyes.

     [மலர + .]

மல க் நாயகம்

 
 மல க் நாயகம் malaruggunāyagam, ெப.(n.)

   க வண்  (சங்.அக.);; black bee.

     [மல க்  + நாயகம்.]

மலேர

 
 மலேர  malarēṭu, ெப.(n.)

   தழ்; petal.

     [மலர ்+ ஏ .]
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மலேரா ணி

மலேரா ணி malarōkiṇi, ெப.(n.)

   க  ேரா ணி; root of picrorhiza kurrooa (சா.அக.);.

மலேரான்

__,

ெப.(n.);

 Brahma, as seated on a lotus.

     "மலேரா ென மா ல யா மனின்ற வ ம் ெப மான்" ( வாச. 24, 3);.

     [மலர ்→ மலேரான்.]

மலவறட்

 
 மலவறட்  malavaṟaṭci, ெப.(n.)

   வறட் னால் மலந் தைடபடல்; costive.

     [மலம் + வறட் .]

மலவா

 
 மலவா  malavāki, ெப.(n.)

   மலத் ைளைய அ த் ள்ள டற்ப ; rectum (C.G.);.

     [மலம் + வா .]

மலவாசயம்

 
 மலவாசயம் malavācayam, ெப.(n.)

மலப்ைப (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see mala-p-pai.

மலவாதம்

 
 மலவாதம் malavātam, ெப.(n.)

மலச ் க்கல் (ைபஷஜ.); பாரக்்க; see mala-c-cikkal.

     [மலம் + வாதம்.]

மலவாைத

 
 மலவாைத malavātai, ெப.(n.)

   மலபாைத பாரக்்க;ெப.(n.); மலபாைத பாரக்்க; see {}.

     [மலபாைத → மலவாைத.]

மலவாய்மாங்காய்

 
 மலவாய்மாங்காய் malavāymāṅgāy, ெப. (n.)

   ஆசனவா ற் ேறான் ம் மாங்காையப் ேபான்ற கட் ; a swelling at the anus (சா.அக.);.

     [மலவாய் + மாங்காய்.]

மலவா ல்

 
 மலவா ல் malavāyil, ெப.(n.)

   மலத் ைள பாரக்்க;ெப.(n.); மலத் ைள பாரக்்க; see {}.

     [மலத் ைள → மலவா ல் - மலம் + வா ல்.]
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மலைவரி mala-vairi,

மலைவரி mala-vairi, malavairi,    ம்மலங்களின் எ ரியா ய வன் (ேபாற் ப்பஃ, உைர. பக்.18); {}, as the 
enemy of mu-m malam.

     [மலம் + Skt. ைவரி.]

மலற்

 
 மலற்  malaṟku, ெப.(n.)

மைலயாமணக்  பாரக்்க; see {}.

மலறவம்

 
 மலறவம் malaṟavam, ெப.(n.)

   ண்ணாக் ;  oil cake (சா.அக.);.

மலாைக

மலாைக malākai, ெப.(n.)

   1.  ெசல்பவள்; female messenger.

   2. காம க்கவள்; a morous woman.

   3. ெபண் யாைன; female elephant.

மலாங்

மலாங்  malāṅgu, ெப.(n.)

   லாங்  ன்; true eel.

     [மலங்  → மலாங்  (ேவ.க.4:37);.]

மலாசயம்
மலாசயம் malācayam, ெப.(n.)

மலப்ைப (ஞான.8, உைர); பாரக்்க; see mala-p-pai.

மலா

 
 மலா  malācu, ெப.(n.)

   ைள (மைல.);; a common way-side weed.

மலாஞ்

 
 மலாஞ்  malāñji, ெப.(n.)

   ெவள் ள்ளி (சங்.அக.);; garlic.

மலா

மலா 1 malāṭu, ெப.(n.)

   மைலயமான்கள் வாழ்ந்த ப ; the area of the Malayamans of {}.

     "ராசராசவளனாட்  மலாட் க் க்ைகச ் ற்றத் " (ெத.க. ெதா.26, கல்.416-2);.

 மலா 2 malāṭu, ெப.(n.)

மைலயமானா  பாரக்்க; see {}.

     [மைலயமானா  → மலா .]

 மலா 3 malāṭu, ெப.(n.)

   ெகா ந்த ழ்நா  பன்னிரண்ட ள் க்ேகாவ ைரச ் ழ்ந்த நா  (நன்.273, உைர);; the region around 
{}, where a provincial dialect of Tamil was formerly spoken, one of twelve {}.

மலாந் ரம்

 
 மலாந் ரம் malāndiram, ெப.(n.)

   ெப ங் ட ன் ழ்ப்ப ; descending colon, lower portion of the large intestiness (C.G.);.
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மலாமட்

 
 மலாமட்  malāmaṭṭi, ெப.(n.)

   ேபரி ப்ைப; a big variety of iluppai (சா.அக.);.

மலார்

 
 மலார ்malār, ெப.(n)

   இளங்ெகாம் ; tender branches, twink, switch.

     [ ளார ்→ ளார ்→ மலார ்(ெகா.வ.);.]

மலார

 
 மலார  malāraḍi, ெப.(n.)

   கலக்கம் (சங்.அக.);; confusion, affliction.

மலாரம்

 
 மலாரம் malāram, ெப.(n.)

   வைளயற் ேகாைவ ( ன்.);; string or bunch of bracelets.

   க. மலார;ெத. மலார .

மலா

 
 மலா  malāru, ெப.(n.)

மைலயாமணக்  (சங்.அக.);; see {}.

மலாவகம்

 
 மலாவகம் malāvagam, ெப.(n.)

   ண்ணாக்  ( டா.);; punnac, oil-cake.

மலா

 
 மலா  malāṟu, ெப.(n.)

   மைலயாமணக் ; the coral tree (சா.அக.);.
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ம

ம 1 malidal,    2 ெச. . .(v.i.)

   1. தல்; to abound, to be plentiful.

     "கனிப்ெபாைற ம ந்  நின்ற கற்பகப் ங்ெகாம் " ( வக.2541);.

   2. நிைறதல்; to be full, to increase, to flow, as tide.

     "ம கடற் றண்ேசரப்்ப" (நால , 98);.

   3. ெந ங் தல் (ெதால்.ெசால்.396, உைர);; to be crowded.

   4. ணரச்் ன் ம ழ்தல்; to be happy during coition.

     "ம த ட ம்" (ெதால்.ெபா ள்.235);. 

   5. ெச க் தல்; to be proud. 

     "ம ழ்ந்தன்  ம ந்தன்  மதனி  லேன" ( றநா. 77);.

   6. ம் தல்; to become large, swell.

     " ைல ம ந் " ( .ெவ.11, ெபண்.2);.

   7. பரத்தல்; to spread, expand.

     "மைல ம ந்தன்ன மார் ம்" ( .ெவ.11, ெபண்.2);.

   8. ைரதல்; to move swiftly, to hasten. 

     "நீ ம ந்  ெசல்லாய்" ( .ெவ.12, ெபண்.4);.

   9. ைல நயத்தல் (ெகா.வ.);; to be cheap in price.

ம க்காரம்

 
 ம க்காரம் malikkāram, ெப.(n.)

   அரிதாரம்; orpiment (சா.அக.);.

ம சம்

 
 ம சம் malisam, ெப.(n.)

   அரசமரம் (சங்.அக.);; pipal.

ம

ம  malibu, ெப.(n.)

   ; excess, abundance.

     "வாைடய  ம " ( .ெவ.8, 16);.

     [ம  → ம  (ேவ.க.4:30);.]

ம ர் - தல்

ம ர ்- தல் malirtal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ெப தல்; to flood.

     "ஒத ல் றந்  ம ர" (நற்.117);.

   2. நீர ் த யன ஒ தல்; to leak, to drop.

     " ன்  ம ம் ரே்பால" (பரிபா.6, 83);.

   3. ப தல்; to come frequently.

     "கனி ன் மலரின் ம ரக்ால்" (பரிபா.8, 54);.

     [ ல் → மல் → ம  → ம ர-், (ேவ.க.4:30);]
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ம ர்நிைற

ம ரந்ிைற malirniṟai, ெப.(n.)

   1. ெப  ெவள்ளம்; full flood.

     "கா ரி மலரந்ிைற" (ஐங் . 42);.

   2. நீ ற் ; copious flow of water, as in a spring.

     "மணலா  ம ரந்ிைற" (ஐங் .15);.

     [ம ர ்+ நிைற.]

ம லா

 
 ம லா  malilāti, ெப.(n.)

   பசை்சக் கற் ரம்; crude camphor (சா.அக.);.

ம
ம  maliviḍi, ெப.(n.)

   கால்நைடகளின் ழங்கா ற் கா ம் ேநாய்வைக; swelling of the knee-joints of cattle (M.C.m. D.247);.

ம

ம  malivu, ெப.(n.)

   1. ; abundance.

   2. நிைற  ( ங்.);; fulness.

     "மைனேவள்  ம ைரத ்தன் " ( .ெவ.9, 27);.

   3. காதலரின் ணரச்் வைக (அகப்.);; happiness of lovers in sexual union.

     "ம ம் ல ம்" (ெதால்.ெபா ள்:500);.

   4. உவைக; cheerfulness.

     " ம ைட ள்ளத்தான்" (பரிபா.19, 88);.

   5. நய ைல; cheapness.

     "ம ைறவ  சாரித ் வர.்" (அறப்.சத.83);.

   6. தன்ைம; nature, characteristics.

     " யக்கம் ேவட்ட மக்கட ்ெபண் ர ்ம ைரத்தன் " ( .ெவ.9, 46,ெகா .);.

   7. ேமன்ைம; that which is best.

     "இம் ப்பா ம், மாம டேன மற்ற ெம ேவா  சம மாேம" ( டா.12, 10);.

     [ ல் (ெபா ந்தற் க த் ேவர)்; → மல் → ம  → ம  (ேவ.க.4:29);.]

ம னம்

ம னம் maliṉam, ெப.(n.)

   1. மா  ( டா.);; dirt, filth.

     "ம னங்ெகா ம் பைழயகந்ைத யணிேவாரிடத் ம்" (அறப்.சத.21);.

   2. க ப்  ( ன்.);; blackness.

   3. க் ணம் ( ன்.);; depravity, wickedness.

   4. கரி ; sin, guit.

     "என்கண் ம னம த் " ( வ். வாய்.5, 1, 4);.

   5. ெக  ( ன்.);; badness.

   6. ைற ; defect, deficiency.

   7. ேமார ்(யாழ்.அக.);; buttermilk.

   8. பச் ைல ( ங்.);; mysore gamboge.
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ம ன கன்

ம ன கன்1 maliṉamugaṉ, ெப.(n.)

   இறந்ேதான்; ghost, dead body.

 ம ன கன்2 maliṉamugaṉ, ெப.(n.)

   1. ; the god of fire.

   2. ய ஆ ; ghost, goblin.

   3. க ங் ரங் ; black monkey.

   4. ெகா யவன்; wicked, vile, cruel man.

   5. க வண் ; black bee.

ம னவல்

 
 ம னவல்  maliṉavalli, ெப.(n.)

   ரக்்கங் காய்; lufa, ridge gourd (சா.அக.);.

ம க்

 
 ம க்  malukku, ெப.(n.)

   க்  ச்  (இ.வ.);; slip - knot.

மைல

மைல1 malaidal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. தல்; to wear, put on.

     "மாெப ந் தாைனயர ்மைலந்த ம்" (ெதால். ெபா ள். 60);.

   2. ேமற்ெகாள் தல்; to take upon oneself, to enter into, as war.

     "ப மைலந் ெதய் ய வாக்கத் ன்" ( றள், 657);.

   3. ஒத்தல்; to resemble.

     "க ைக மாம க் கட ைள மைலய" (கந்த . ரணர க்.9);.

   4. ப த்தல்; to pluck.

     "க நீர ்மைல  வயன்மா னேர" (கல்லா.);.

   5. எ ரத்்தல் ( டா.);; to oppose, fight against.

 மைல2 malaidal,    2 ெச. . .(v.i.)

   1. பைகத்  மா ப தல்; to fight, to become opposed.

     "இகன் மைலந்ெத ந்த ேபாழ் ல்" ( வக.747);.

   2. மயங் தல்; to be staggered, to be doubtful or confused.

     "ேவ ேவ  எ த் க்காட் தல் பற்  மைலயற்க" ( .ேபா.பா.62. பக்.146);.

   3. வழக்கா தல்; to wrangle, dispute.

மைலஊைவ

 
 மைலஊைவ malaiūvai, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் பழம்; a kind of fruit.

103

www.valluvarvallalarvattam.com 1662 of 19068.



மலலக்கஞ்சா

 
 மலலக்கஞ்சா malalakkañjā, ெப.(n.)

   ஒ  ெகா ய நஞ் ; a virulent poisonous plant (சா.அக.);.

மைலக்கட் க் ள
ம்

 
 மைலக்கட் க் ளம் malaikkaṭṭukkuḷam, ெப.(n.)

   மைலய வாரத் ல் அைமக்கப் ெபற்ற ளம் (நாஞ்.);; tank at the base of a hill.

     [மைலக்கட்  + ளம்.]

மைலக்க

 
 மைலக்க  malaiggaḍugu, ெப.(n.)

   க  வைக ( ன்.);; a kind of mustard.

     [மைல + க .]

மைலக்க

 
 மைலக்க  malaikkaru, ெப.(n.)

   மாைழ மண் வைக (சங்.அக.);; a kind of ore.

     [மைல + க .]

மைலக்க ைண

 
 மைலக்க ைண malaikkaruṇai, ெப.(n.)

   அேசா ; asoka tree.

மைலக்கல்

 
 மைலக்கல் malaikkal, ெப.(n.)

   ஒ வைகத ்தா ; a kind of mineral stone.

     [மைல + கல்.]

மைலக்கலவாய்

 
 மைலக்கலவாய் malaikkalavāy, ெப.(n.)

   ன் ெகாத் ப் ள் வைக ( ன்.);; a species of kingfisher.

     [மைல + கலவாய்.]

     [p]

மைலக்கள்ளி

 
 மைலக்கள்ளி malaikkaḷḷi, ெப.(n.)

   கள்ளி வைக;     [மைல + கள்ளி.]

மைலக்களா

மைலக்களா malaikkaḷā, ெப.(n.)

   1. ெச  வைக; whertle berry, vaccinium.

   2 நீண்ட வைக; hill carondah. I.sh. vaccinium teschenaultil.

     [மைல + களா.]
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மைலக்கற்றாைழ

 
 மைலக்கற்றாைழ malaikkaṟṟāḻai, ெப.(n.)

   கற்றாைழச ்ெச  வைக (இலத.்);; bastard aloe. m.sh.agave vivipara.

     [மைல + கற்றாைழ.]

மைலக்காக்கணத்

 
 மைலக்காக்கணத்  malaikkākkaṇatti, ெப.(n.)

   ெப ங்காக்கணங் ெகா ;  a large variety of twiner (சா.அக.);.

     [மைல + காக்கணத் .]

மைலக்காஞ் ரம்

 
 மைலக்காஞ் ரம் malaikkāñjiram, ெப. (n.)

ெவள்ைளநாைக பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

மைலக்காட் ப்ப
த்

 
 மைலக்காட் ப்ப த்  malaikkāṭṭupparutti, ெப.(n.)

   ெச  வைக; felt - leaved hilly rose - mallow I.sh. Hibiscus Canescens.

     [மைலக்கா  + ப த் .]

மைலக்காய்சச்ல்

 
 மைலக்காய்சச்ல் malaikkāyccal, ெப.(n.)

   மைல ந்  வ ம் ைன நீைரக் ப்ப னாேலற்ப ம் காய்சச்ல்; a kind of fever caused by drinking 
the mountain spring water.

     [மைல + காய்சச்ல்.]

மைலக்கால்

மைலக்கால்1 malaikkāl, ெப.(n.)

   டவாட் க் கல்; a kind of mineral stone (சா.அக.);.

 மைலக்கால்2 malaikkāl, ெப.(n.)

   ஆட் க் கல் (யாழ்.அக.);; grinding stone, mashing stone.

     [மைல + கால்.]

மைலக்காவ

 
 மைலக்காவ  malaiggāvagi, ெப.(n.)

   ெப ங்காக்ேகாளி; unidentified plant.

மைலக்காளான்

 
 மைலக்காளான் malaikkāḷāṉ, ெப.(n.)

   ெப ங்காளான்; a mushroom which is large.

     [மைல + காளான். மைல = ெபரிய .]

மைலக் ட்டம்

 
 மைலக் ட்டம் malaikkiṭṭam, ெப.(n.)

   எரிமைல னின்  ெவளிவ ம் உ க் க் ட்டம்; lava.

     [மைல + ட்டம்.]
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மைலக் ைவ

மைலக் ைவ malaikkiḷuvai, ெப.(n.)

   1. மைலமா; hill balsam tree.

   2. மரவைக; downy hill balsam tree m.tr. Balsamodendron pubescens.

     [மைல + ைவ.]

மைலக் ைக

 
 மைலக் ைக malaiggugai, ெப.(n.)

   மைல ேல தானாகவாவ  ைடயப் பட்டாவ  அைமந்த உள்ளிடம் ( ன்.);; cave in a hill.

     [மைல + ைக.]

மைலக் ட

 
 மைலக் ட  malaikkuḍavu, ெப.(n.)

   இ  மைலக க் ைடேய ள்ள பள்ளம் ( ன்.);; hallow between two ridges or knolls.

     [மைல + ட .]

மைலக் க்ேகால்

மைலக் க்ேகால் malaikkuḍikāl, ெப.(n.)

   நீட்டலளைவ ைற ல் ஒன் ; a linear measurement.

     " ந்தரபாண் ய ( );த் க் கண் ழவான நிலத் ெல ஒ பக்கமைடய மைலக் க்ெகாலால் 
ெப ம் ம் ைவ ம் ைள ம் நிலத்  நிலம்" (ெத.க.ெதா.4, கல்372/1986);.

மைலக் ேடாரி

 
 மைலக் ேடாரி malaikkuṭōri, ெப.(n.)

   உ க் ; steel.

மைலக் ண் ேவர்

 
 மைலக் ண் ேவர ்malaikkuṇṭuvēr, ெப.(n.)

   அ ம ரம்; liquorice plant.

மைலக் ரண்டநா
யகம்

 
 மைலக் ரண்டநாயகம் malaigguraṇṭanāyagam, ெப.(n.)

   ம ேதான்  வைக; large pink nail dye L.sh, Barleria tomentosa acuminala.

மைலக் ரண்டம்

 
 மைலக் ரண்டம் malaikkuraṇṭam, ெப. (n.)

   நீலசெ்சம் ள்ளி; shining leaved sepalled blue nail dye.

மைலக் ரவன்

 
 மைலக் ரவன் malaikkuravaṉ, ெப.(n.)

   நஞ்  வைக; a kind of arsenic (சா.அக.);.

மைலக்

 
 மைலக்  malaikkuruvi, ெப.(n.)

   ன் மணி; jeweller's bead.

மைலக் றட்ைட

 
 மைலக் றடை்ட malaikkuṟaṭṭai, ெப.(n.)

   மர வைக; wavy leaved spindle - tree. s.tr. Erionynous dichotomus.
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மைலக் ஞ்சா

மைலக் ஞ்சா malaikkuṟiñjā, ெப.(n.)

   1. ெசங் ஞ் ; red curinjy tree.

   2. கல் ளிஞ் ; red cedar (சா.அக.);.

மைலக் ந்தாளி

 
 மைலக் ந்தாளி malaikkuṟundāḷi, ெப.(n.)

   அரிவாண்மைணப் ண் ; sickle leaf (சா.அக.);.

மைலக் ப்பான்

 
 மைலக் ப்பான் malaikkuṟuppāṉ, ெப.(n.)

   பறைவ வைக ( ன்.);; mountain barbet, megalocura.

     [மைல + ப்பான்.]

மைலக்

 
 மைலக்  malaikkuṟuvi, ெப.(n.)

மைலக்க  பாரக்்க; see malai-k-karu.

மைலக் ன் ேவர்

 
 மைலக் ன் ேவர ்malaikkuṉṟivēr, ெப.(n.)

   அ ம ரம்; liquorice (சா.அக.);.

மைலக்ெகா மன்
னன்

மைலக்ெகா மன்னன் malaikkoḍimaṉṉaṉ, ெப.(n.)

மயலத் வசன் பாரக்்க;  see {}.

     "மன்  மாதவம் ெப ய மைலக்ெகா  மன்னன்" (  வாலவா.4, 1);

மைலக்ெகாய்யா

 
 மைலக்ெகாய்யா malaikkoyyā, ெப.(n.)

   ெகாய்யா வைக;     [மைல + ெகாய்யா.]

மைலக்ெகா ஞ்

 
 மைலக்ெகா ஞ்  malaikkoḻiñji, ெப.(n.)

   ெவட்பாைல வைக (இ.வ.);; wild durian, I.tr. Cullenia excelsa.

மைலக்ெகான்ைற

மைலக்ெகான்ைற malaikkoṉṟai, ெப.(n.)

   1. மரவைக; shigle tree I.tr. Acrocarpus fraxinifolius.

   2. ெகான்ைற வைக; bristle - tipped oblong leaved eglandular senna, Cassia montana.

     [மைல + ெகான்ைற.]

மைலக்ெகான்ைன

 
 மைலக்ெகான்ைன malaikkoṉṉai, ெப.(n.)

மைலக்ெகான்ைற பாரக்்க;  see {}.

     [மைல + ெகான்ைன. ெகான்ைற → ெகான்ைன (ெகா.வ.);.]

மைலக்ேகாங்

 
 மைலக்ேகாங்  malaikāṅgu, ெப.(n.)

   மரவைக; mountain silk cotton tree.

     [மைல + ேகாங் .]
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மைலக்ேகாஞ் ல்

 
 மைலக்ேகாஞ் ல் malaikāñjil, ெப.(n.)

மைலக்ெகா ஞ்  பாரக்்க;  see {}.

     [மைல + ெகா ஞ் ல். ெகா ஞ்  → ெகா ஞ் ல் → ேகாஞ் ல்.]

மைலக்ேகாரன்

 
 மைலக்ேகாரன் malaikāraṉ, ெப.(n.)

   அேசா  மரம்; a tree saraca Indica (சா.அக.);.

மைலக்ேகான்

 
 மைலக்ேகான் malaikāṉ, ெப.(n.)

மைலக் ெகான்ைற (சா.அக.); பாரக்்க;  see {}.

     [மைல + ேகான்.]

மைலகலக்

 
 மைலகலக்  malaigalaggi, ெப.(n.)

    வைக ( ன்.);; peacock-tailed adiantum, a maidenhair fern, adiantum caudatum.

மைல னியநின்ற
ரான்

 
 மைல னியநின்ற ரான் malaiguṉiyaniṉṟabirāṉ, ெப.(n.)

மைல னிய நின்றான் பாரக்்க;  see {}.

     "மைல னிய நின்ற ரான் ேபாந்தா லா" ( ேவங்கட லா.mss.);.

     [மைல னியநின்றான் → மைல னியநின்ற ரான்.]

மைல னியநின்
றான்

மைல னியநின்றான் malaiguṉiyaniṉṟāṉ, ெப.(n.)

   ேவங்கட ைடயான் (S.I.I.iv.79);; the God {} on the Tirupati hills.

     [மைல னிய + நின்றான்.]

மைலசச்க்கரம்

 
 மைலசச்க்கரம் malaiccakkaram, ெப.(n.)

   சாளக் ராமம் (சங்.அக.);; black fossil ammonite.

     [மைல + சக்கரம்.]

மைலசச்ர்க்கைரவ
ள்ளி

 
 மைலசச்ரக்்கைரவள்ளி malaiccarkkaraivaḷḷi, ெப.(n.)

மரவள்ளி பாரக்்க; see {}.

     [மைல + சரக்்கைரவள்ளி.]

மைலசச்ரக்

மைலசச்ரக்  malaiccarakku, ெப.(n.)

   1. மைல ண்டாம் ைககளி ந்  எ த்த ம ந் ச ்சரக்  (இ.வ.);; medicinal drugs prepared from 
herbs growing on hills.

   2. க ப் ர வைக ( லப்.14, 112, உைர);; a kind of camphor.

     [மைல + சரக் .]
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மைலசச்ார்

 
 மைலசச்ார ்malaiccār, ெப.(n.)

மைலச ்சார்  ( ன்.); பாரக்்க;  see {}.

     [மைலசச்ார்  → மைலசச்ார.்]

மைலசச்ார் ன் நீ
ர்

 
 மைலசச்ார் ன் நீர ்malaiccārpiṉpūnīr, ெப.(n.)

   ஞ்  நிலத் ப் நீ ; efflorence of fuller's earth of mountainours region (சா.அக.);.

     [மைலசச்ார் ன் + நீ .]

மைலசச்ார்

மைலசச்ார் 1 malaiccārpu, ெப.(n.)

மைலசச்ார்  ( வா.); பாரக்்க;  see {}.

     [மைல + சார் . சார்  → சார் .]

 மைலசச்ார் 2 malaiccārpu, ெப.(n.)

   ஞ்  நிலம்; mountainous tract.

     [மைல + சார் .]

மைலசச்ார்

 
 மைலசச்ார்  malaiccārvu, ெப.(n.)

   மைலநா  ( ன்.);; mountainous tract, hilly country.

     [மைல + சார் .]

மைலசச்ாரல்

மைலசச்ாரல் malaiccāral, ெப.(n.)

   1. மைலப்பக்கம் பாரக்்க; see malai – p – pakkam.

     "ெப மைலச ்சாரெலய் " (ெப ங். இலாவாண.12, 41);.

   2. மைல ற் சாரலாகப் ெபய்  ெசல் ம் ேமகம் (இ.வ.);; rain clouds over the hills.

   3. மைல ல் ம் மைழ ( ன்.);; rain falling on the hills.

   4. சாரற்காற்  ( ன்.);; cool wind from the hills.

     [மைல + சாரல்.]

மைலசச்ாைர

 
 மைலசச்ாைர malaiccārai, ெப.(n.)

   மைலப் பாம்  வைக ( ன்.);; hill rat snake.

     [மைல + சாைர.]

மைலச்

 

 மைலச்  malaicci, ெப.(n.)

   நச் ப் ல்; a kind of poisonous grass (சா.அக.);.
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மைலச் கரம்

 
 மைலச் கரம் malaiccigaram, ெப.(n.)

   மைல ச் ; summit of a mountain.

     [மைல + கரம்.]

மைலச் க்

 
 மைலச் க்  malaiccimikki, ெப.(n.)

   க் ப் ; mountain passion flower.

     [மைல + க் .]

மைலச் ெகாய்
யா

 
 மைலச் ெகாய்யா malaicciṟugoyyā, ெப.(n.)

மைலக்ெகாய்யா பாரக்்க; see {}.

     [மைல + ெகாய்யா.]

மைலச் ண்ைட

 
 மைலச் ண்ைட malaiccuṇṭai, ெப.(n.)

   ண்ைட வைக; Turkey berry.

     [மைல + ண்ைட.]

மைலச் ரம்

 
 மைலச் ரம் malaiccuram, ெப.(n.)

   ைறக் காய்சச்ல் வைக (இ.வ.);; malaria.

     [மைல + ரம்.]

மைலச் க்காய்

 
 மைலச் க்காய் malaiccurukkāy, ெப.(n.)

கட் க்ெகா  பாரக்்க; see {} (சா.அக.);.

மைலச்

 
 மைலச்  malaiccūli, ெப.(n.)

   ெப ஞ்  மரம்; a tree (சா.அக.);.

     [மைல + .]

மைலசெ்சந்ெதாட்

 
 மைலசெ்சந்ெதாட்  malaiccendoṭṭi, ெப.(n.)

   ெப ஞ்ெசந்ெதாட் , ேபரா ட் ; pavonia odorate (சா.அக.);.

மைலசெ்சம்

 
 மைலசெ்சம்   malaiccembu, ெப.(n.)

   தாம் ரச ் ைக; a kind of mineral(சா.அக.);.
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மைலசே்ச கம்

 
 மைலசே்ச கம் malaiccēvigam, ெப.(n.)

   ெப ம ந் ; a twiner (சா.அக.);.

மைலசே்சாம்

 
 மைலசே்சாம்  malaiccōmbu, ெப.(n.)

ைமசே்சாம்  பாரக்்க; see {} (சா.அக.);.

     [மைல + ேசாம் .]

மைலசாரி

 
 மைலசாரி malaicāri, ெப.(n.)

   ளிஞ்சல் (சங்.அக.);; mussel.

மைலத்தகைர

 
 மைலத்தகைர malaittagarai, ெப.(n.)

   வண்  ெகால் ச ்ெச  (இங்.ைவ.);; ringworm shrub.

     [மைல + தகைர.]

மைலத்தணக்

மைலத்தணக்  malaittaṇakku, ெப.(n.)

   1. ெவள்ைளக் கடம் ; bridal - couch plant.

   2. நீண்ட மரவைக; obovate-leaved bridal - couch plant I.tr. Hymenodiciyan obovatum.

     [மைல + தணக் .]

மைலத்தளிச் யம்

 
 மைலத்தளிச் யம்  malaittaḷiccuyambu, ெப.(n.)

   ரம்; subchloride of mercury (சா.அக.);.

மைலத்தாமைர

 
 மைலத்தாமைர malaittāmarai, ெப.(n.)

   நாமப்பாைல; oval-leaved china root.

     [மைல + தாமைர.]

மைலத்தாரம்

மைலத்தாரம் malaittāram, ெப.(n.)

மைலப ெபா ள் பாரக்்க; see {}.

     "மைலத்தார ங் கடற்றர ம்" ( றநா.343);.

     [மைல + தாரம்.]

மைலத்தாரிகம்

 
 மைலத்தாரிகம் malaittārigam, ெப.(n.)

   ெப ஞ்ெசந்ெதாட் ; pavonia odorata (சா.அக.);.

மைலத் க்கல்

 
 மைலத் க்கல்  malaittirukkal, ெப.(n.)

   ள ; pepper (சா.அக.);.
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மைலத் த்

 
 மைலத் த்  malaittutti, ெப.(n.)

   ெப ந் த்  மரம்; a kind of tree (சா.அக.);.

     [மைல + த் .]

மைலத் ம்ைப

 
 மைலத் ம்ைப malaittumbai, ெப.(n.)

   க ழ் ம்ைப (சங்.அக.);; a low annual plant.

     [மைல + ம்ைப.]

மைலத் ம்மட்

மைலத் ம்மட்  malaittummaṭṭi, ெப.(n.)

   கக்கரி (M.M.617);; kakari-melon

     [மைல + ம்மட் .]

மைலத் வைர

மைலத் வைர malaittuvarai, ெப.(n.)

   வைர வைக (சங்.அக.);; hill dholl, 1.sh. Cajanus indicus - bicolor.

     [மைல + வைர.]

மைலத் கம்

 
 மைலத் கம் malaittuvigam, ெப.(n.)

   ெப  நாங் ல் மரம்; a tree

மைலத் ள

 
 மைலத் ள  malaittuḷasi, ெப.(n.)

   கற் ள ; stone basil.

     [மைல + ள . மைல = கல்.]

மைலத்

 
 மைலத்  malaittūci, ெப.(n.)

மைலச ்சக்கரம் பாரக்்க; see malai-c-cakkaram

     [மைல + .]

மைலத்ேதங்காய்

 
 மைலத்ேதங்காய் malaittēṅgāy, ெப.(n.)

   நா ; fetid tree.

     [மைல + ேதங்காய்.]

மைலத்ேதவதாரம்

 
 மைலத்ேதவதாரம் malaittēvatāram, ெப.(n.)

ெவள்ைளய ல் பாரக்்க;  see {}.

மைலத்ேதன்

மைலத்ேதன் malaittēṉ, ெப.(n.)

   1. மைல  ண்டா ந்ேதன்; pure honey, as from the hills.

     "உலப் றா னிக்  யரம்ைலத் ேதேன" (அ ட்பா.vi, அ டெ்ப ஞ்.1412);.

   2. இன் ைவ ள்ள பலாப்பழம் (இ.வ.);; delicious jack-fruit.

     [மைல + ேதன்.]
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மைலத்ேதனீ

மைலத்ேதனீ malaittēṉī, ெப.(n.)

   ேதனீ வைக (M.M.870);; hill bee, Apis dorsate.

     [மைல + ேதனீ.]

மைலத்ெதாடக்

 
 மைலதெ்தாடக்  malaittoḍakku, ெப.(n.)

   கன்மதம் (சங்.அக.);; rock alum.

     [மைல + ெதாடக் .]

மைலதல்

மைலதல் malaidal, ெப.(n)

   1. ேபார ்( ங்.);; war.

   2. (Gram.); மைல , 4 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see malaivu.

     [மல் → மைல → மைலதல்.]

மைலதாங்

மைலதாங் 1 malaitāṅgi, ெப.(n.)

   1. ஒ  ெகா ; a creeper.

   2. பங்கம்பாைள; aristolochia bractata.

   3. ெபான் டை்ட; a twiner (சா.அக.);.

 மைலதாங் 2 malaitāṅgi, ெப.(n.)

   1. அ வாண் ைனப் ண்  (பதாரத்்த.292);; sickle-leaf.

   2. ெபான் டை்ட; buckler leaved moon seed.

   3. வட்டத் ப்  (சங்.அக.);; kidney - leaved moonseed.

 மைலதாங்  malaitāṅgi, ெப. (n.)

   ேசலம்மாவட்டத் ல் உள்ள ஒ  ஊர;் a village in Salem.

     [மைல+தாங்கல்(ஏரி-தாங் );]

மைலநாகன்

 
 மைலநாகன் malainākaṉ, ெப.(n.)

   நாகப் பாம்  வைக; hill cobra.

     [மைல + நாள். நாகப்பாம்  → நாகன்.]

மைலநாங்கல்

 
 மைலநாங்கல் malaināṅgal, ெப.(n.)

மைல நாங்  பாரக்்க;  see {}.

     [மைல + நாங்கல். நாங்  → நாங்கல்.]

மைலநாங்

 
 மைலநாங்  malaināṅgu, ெப.(n.)

   க  நாங் ; long pointed broad leaved ceylon iron wood

     [மைல + நாங் .]
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மைலநாடன்

மைலநாடன் malaināṭaṉ, ெப.(n.)

   1. மைல வள ைடய நாட் க்  அரசன்; king of a mountainous region.

     "வான்ேறாய் மைலநாட உய்த் ட் ந் ேதனீக் கரி" (நால , 10);. 2. ேசரன் (சங்.அக.);;{}

 king as ruling over a mountainous country.

     [மைல + நாடன்.]

மைலநா

மைலநா 1 malaināṭu, ெப.(n.)

   வட ெபா ைக; North Podigai (சா.அக.);.

     [மைல + நா .]

 மைலநா 2 malaināṭu, ெப.(n.)

   1. மைலப் பாங்கான நா ; hilly country.

   2. ேசரநா ;{}

 kingdom, as hilly.

     "வைர ன் வள டன் ெப  மல் நா  மைலநா " (ெபரிய . றன் ண்டர.்1);.

     [மைல + நா .]

மைலநாதம்

மைலநாதம் malainātam, ெப.(n.)

   1. கன்மதம்; rock alum.

   2. மாைழமண் வைக; a kind of ore.

   3. மாைழ நஞ் ; a mineral poison.

     [மைல + நாதம்.]

மைலநாயக்கன்

மைலநாயக்கன் malaināyakkaṉ, ெப.(n.)

   த ழ் மைலயாளி (E.T.iv.393);; Tamil malaiyali, a tribe.

     [மைல + நாய்க்கன்.]

மைலநாரத்ைத

மைலநாரத்ைத1 malainārattai, ெப.(n.)

   டார நாரத்ைத; mountain orange.

     [மைல + நாரத்ைத.]

 மைலநாரத்ைத2 malainārattai, ெப.(n.)

   மரவைக (இலத.்);; trifoliate winged lime, s.tr. Limonia alata.

     [மைல + நாரத்ைத.]

மைலநாவல்

 
 மைலநாவல் malaināval, ெப.(n.)

    மரவைக (இ.வ.);; clove-like black plum. s.tr. Eugenia caryophyllaca.

     [மைல + நாவல்.]

மைலெநல்

 
 மைலெநல் malainel, ெப.(n.)

   ெநல்வைக ( டா.);; a kind of paddy, as grown on the hills.

     [மைல + ெநல்.]
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மைலெநல்

 
 மைலெநல்  malainelli, ெப.(n.)

   ெப  ெநல்  மரம்; a large species of Indian gooseberry tree growing in mountain.

     [மைல + ெநல் .]

மைலெநாச்

 
 மைலெநாச்  malainocci, ெப.(n.)

   மைல ல் ைள ம் ெநாச் ; vitex negundo.

     [மைல + ெநாச் .]

மைலேநாய்

 
 மைலேநாய் malainōy, ெப.(n.)

   மச் க் காற் ன்ைமயால் மைல ச் ல் ஏற்ப ம் ேநாய்; an abnormal condition due to breathing of an 
insufficient amount of oxygen or rarefied air found at high elevations on the mountain.

     [மைல + ேநாய்.]

மைலப்பக்கம்

 
 மைலப்பக்கம் malaippakkam, ெப.(n.)

   மைல ன் சரிவான பக்கம் ( ங்.);; slope of hill.

     [மைல + பக்கம்.]

மைலப்பகா

 
 மைலப்பகா malaippakā, ெப.(n.)

   ெப  ன்ைன மரம்; a tree (சா.அக.);.

மைலப்பசை்ச

மைலப்பசை்ச1 malaippaccai, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைக ைக; a kind of wild jasmine yielding red flowers.

   2. பச் ைல மரம்; a tree bearing fruits like orange and white flowers.

   3. ள ; beetle (சா.அக.);.

     [மைல + பசை்ச.]

 மைலப்பசை்ச2 malaippaccai, ெப.(n.)

   பச் ைல; Mysore gamboge.

     [மைல + பசை்ச.]

மைலப்பண்டம்

மைலப்பண்டம் malaippaṇṭam, ெப.(n.)

மைலப ெபா ள் பாரக்்க;  see {}.

     "மைலப்பண்ட மண்டத் ைர ந்  நாங் ர"் ( வ்.ெபரிய .3, 8, 3);.

     [மைல + பண்டம்.]

மைலப்பண்ைணக்
ைர

 
 மைலப்பண்ைணக் ைர malaippaṇṇaikārai, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் ைர; a kind of green (சா.அக.);.

     [மைல + பண்ைணக் ைர.]
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மைலப்பரி

 
 மைலப்பரி  malaipparidi, ெப.(n.)

   எ க் ைல; leaf of calotropis gigantia (சா.அக.);.

     [மைல + பரி .]

மைலப்ப த்

 
 மைலப்ப த்  malaipparutti, ெப.(n.)

   ேகாங் ல ; false tragacanth.

     [மைல + ப த் .]

மைலப்பழம்

 
 மைலப்பழம் malaippaḻm, ெப.(n.)

மைல வாைழப்பழம் (இ.வ.); பாரக்்க; see {}.

     [மைல + பழம்.]

மைலப்பள்ளி

மைலப்பள்ளி malaippaḷḷi, ெப.(n.)

   அ ந்தவர ்வா ம் மைல டம்; hermitage of asectics on the hills.

     "இயன் மைலப்பள்ளி  ள ந்தவர"் (ெப ங். இலாவான. 15, 94);.

     [மைல + பள்ளி.]

மைலப்பறச்

 
 மைலப்பறச்  malaippaṟacci, ெப.(n.)

   கைலச ்ெசம் ; a superior kind of copper (சா.அக.);.

மைலப்பாகல்

 
 மைலப்பாகல் malaippākal, ெப.(n.)

   காட் ப் பாகல்; wild bitter gourd (சா.அக.);.

     [மைல + பாகல்.]

மைலப்பா

 
 மைலப்பா  malaippāci, ெப.(n.)

   கற்பா ; stone or rock moss (சா.அக.);.

     [மைல + பா .]

மைலப்பாதம்

 
 மைலப்பாதம் malaippātam, ெப.(n.)

   ஒ வைக நஞ் ; a kind of arsenic (சா.அக.);.

மைலப்பாைத

 
 மைலப்பாைத malaippātai, ெப.(n.)

   மைல  ஏ  இறங்க உத ம் வ த் தடம்; path ay of hills.

     [மைல + பாைத.]
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மைலப்பாம்

மைலப்பாம்  malaippāmbu, ெப.(n.)

   பாம்  வைக; rock snake - python molurus.

     "மைலப் பாம்பாக ந டன் ேபாய் ழ்ந்த கைத" ( ற்றா.தல.மந்தமா.38);.

     [மைல + பாம் .]

     [p]

மைலப்பாம் ெவட்

 
 மைலப்பாம் ெவட்  malaippāmbuveṭṭi, ெப.(n.)

   கன ப் ; apple bladder nut (சா.அக.);.

மைலப்பாரிசாதம்

 
 மைலப்பாரிசாதம் malaippāricātam, ெப.(n.)

   பவள மல் ைக அல்ல  பவளக் கால் மல் ைக; coral jasmine (சா.அக.);.

மைலப்பாைல

மைலப்பாைல malaippālai, ெப.(n.)

   பாைல வைக (பதாரத்்த.234);; a tree, mimusops.

     [மைல + பாைல.]

மைலப்பா

 
 மைலப்பா  malaippāḻi, ெப.(n.)

மைலக் ைக ( ன்.); பாரக்்க; see malai-k-kugai.

     [மைல + பா .]

மைலப் ஞ்

 
 மைலப் ஞ்  malaippiñju, ெப.(n.)

   கல் (இ.வ.);; small piece of stone.

     [மைல + ஞ் . மல் → மைல. ள் → ள → ஞ் .]

மைலப் கா

 
 மைலப் கா malaippīlikā, ெப.(n.)

   மைலெய ம் ; mountain ant (சா.அக.);.

மைலப் ரண்ைட

 
 மைலப் ரண்ைட malaippiraṇṭai, ெப.(n.)

   மணிப் ரண்ைட, சரைணப் ரண்ைட; a kind of vitis (சா.அக.);.

     [மைல + ரண்ைட.]

மைலப் ர

 
 மைலப் ர  malaippirami, ெப.(n.)

   ெப ம் ர ; a plant (சா.அக.);.

     [மைல + ர .]
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மைலப் ரா தம்

 
 மைலப் ரா தம் malaippirācidam, ெப.(n.)

   ராய் மரம்; paper tree (சா.அக.);.

     [மைல + ரா தம்.]

மைலப் ளப்

 
 மைலப் ளப்  malaippiḷappu, ெப.(n.)

   மைல ல் உள்ள டர ்( வா.);; cleft in hills.

     [மைல + ளப் . மல் → மைல. ள் → ள → ளப் .]

மைலப் றங்கம்

 
 மைலப் றங்கம் malaippiṟaṅgam, ெப.(n.)

   மாைழ மணல் (சங்.அக.);; a kind of metalic ore obtained in mountains, iron-sand.

     [மைல + றங்கம்.]

மைலப்

மைலப்  malaippu, ெப.(n.)

   1. அ  மயக்கம்; confusion of mind.

     "மைலப்ேபா ெவா வர ்ெசய்த வஞ்சைனேயா" (இராமநா. அேயாத்.8);.

   2. ைகப்  (சங்.அக.);; astonishment, amazement, wonder.

   3. ேபார;் fighting, war.

   4. மா பா ; enmity, opposition.

     "மைலப்ெபா ய மறங்கைட இயன் " ( .ெவ.4, 14, ெகா .);.

   5. த் ன் வைக ( ங்.);; a kind of dance.

     " றப்பா  தலாக மைலப்  ேகளிக்ைக... தலான கள் ேஸ க் ற ம்" (ேகா ெலா. 95);.

   6. ெப யப் ; sumptuousness, as of meal, splendour, pomp.

     "மைலப்பான சாப்பா " (உ.வ.);.

     [மல் → மைல → மைலப் .]

மைல ைக ைல

 
 மைல ைக ைல malaibugaiyilai, ெப.(n.)

   காட் ப் ைக ைல; wid tobacco (சா.அக.);.

     [மைல + ைக ைல.]

மைலப் ங்

 
 மைலப் ங்  malaippuṅgu, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் ங்  மரம்; a kind of tree (சா.அக.);.

     [மைல + ங் .]

மைலப் ர

 
 மைலப் ர  malaippurasu, ெப.(n.)

   காட் ப் ர ; wild butea (சா.அக.);.

     [மைல + ர .]

118

www.valluvarvallalarvattam.com 1677 of 19068.



மைலப் ல்

 
 மைலப் ல் malaippul, ெப.(n.)

   க ரப்் ல்; sacred grass (சா.அக.);.

     [மைல + ல்.]

மைலப் ளி

மைலப் ளி1 malaippuḷi, ெப.(n.)

   மைல ல் ைள ம் ளி; hill tamarind (சா.அக.);.

     [மைல + ளி.]

 மைலப் ளி2 malaippuḷi, ெப.(n.)

   பச் ைல (M.M.274);; Mysore gambage.

     [மைல + ளி.]

மைலப் ளிசை்ச

மைலப் ளிசை்ச malaippuḷiccai, ெப.(n.)

   ெவண்ைட வைக (m.m.83);; hill hemp bendy, m.sh. hibiscus furcatus.

     [மைல + ளிசை்ச.]

மைலப் றம்

 
 மைலப் றம் malaippuṟam, ெப.(n.)

மைலச ்சரி  பாரக்்க (C.G.);; see malai-c-carivu.

     [மைல + றம்.]

மைலப் றா

 
 மைலப் றா malaippuṟā, ெப.(n.)

   மாடப் றா (சங்.அக.);; blue rock pigeon.

     [மைல + றா.]

மைலப் ன்

 
 மைலப் ன்  malaippuṉku, ெப.(n.)

   நீண்ட மரவைக; wight's indian nettle, I.tr. celtis wightili (Nels.);.

ம வ. மைலப் ங் .

     [மைல + ன் .]

மைலப் னம்

 
 மைலப் னம் malaippuṉam, ெப.(n.)

   ைன ைள நிலம்; rocky soil in {} fields on the mountains (R.T.);.

     [மைல + னம்.]

மைல தம்

 
 மைல தம் malaipūcidam, ெப.(n.)

   மைலயாத்  மரம்; a kind of mountain tree (சா.அக.);.

     [மைல + தம்.]
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மைலப்

மைலப் 1 malaippūṭu, ெப.(n.)

   மைல ைக; mountain herb (சா.அக.);.

     [மைல + .]

 மைலப் 2 malaippūṭu, ெப.(n.)

    வைக (சங்.அக.);; a plant.

     [மைல + .]

மைலப் வர

 
 மைலப் வர  malaippūvarasi, ெப.(n.)

   காட் ப் வர ; a tree wild portia.

     [மைல + வர .]

மைலப் கம்

 
 மைலப் கம் malaippūvigam, ெப.(n.)

   ேசங்ெகாடை்ட; a tree – Semecarpus - Anacardium (சா.அக.);.

     [மைல + கம்.]

மைலப்ேபரசீ்

 
 மைலப்ேபரீச்  malaippērīccu, ெப.(n.)

   ஈசச்மரவைக; cuddapah fern palm, cycas beddomei.

     [மைல + ேபரீச் .]

மைலப கடாம்

மைலப கடாம்1 malaibaḍugaḍām, ெப.(n.)

   பத் ப்பாட் ள் இ ப்பாட் ;   நன்னன் ேசய் நன்னைனப்பற் ப் ெப ங் ன் ரப்் 
ெப ங்ெகாள கனார ்பா ய ம் த்தராற் ப்பைட என்ற ம ெபய ைடய ம் பத் ப்பாட் ல் 
ஒன்றான மான ஆற் ப்பைட ல்; a poem otherwise known as {}, one of the {}, by {}, with the chief {} as hero.

     [மைலப  + கடாம்.]

மைலப ர யம்

 
 மைலப ர யம் malaibaḍudiraviyam, ெப.(n.)

மைலப ெபா ள் பாரக்்க; see {}.

     [மைலப  + Skt. ர யம்.]

மைலப ெபா ள்

 
 மைலப ெபா ள் malaibaḍuboruḷ, ெப.(n.)

   மைல ண்டா ம் அ ல், ள , ேகாட்டம், தக்ேகாலம் , ங் மம் என்ற ஐவைக ந மணப் ெபா ள் 
( ங்.);; products of the hills, of five kinds, viz. akil, {}.

     [மைலப  + ெபா ள்.]

மைலேபாரைக

 
 மைலேபாரைக malaipōragai, ெப.(n.)

மைலப்ேபாரைவ (இ.வ.); பாரக்்க;  see {}.

     [மைலேபாரைவ → மைலேபாரைக.]

120

www.valluvarvallalarvattam.com 1679 of 19068.



மைலேபாரைவ

 
 மைலேபாரைவ malaipōravai, ெப.(n.)

   க  வைக (இ.வ.);; black vulture otogyps calvus.

     [மைல + ேபாரைவ.]

மைலமகள்

மைலமகள் malaimagaḷ, ெப.(n.)

   மைலமகள் (பாரவ் );; Malaimagal {}, as the daughter of the {}.

     " மைலமகைள ெயா பாகம் ைவத்த ேம" ( வாச.12, 7);.

     [மைல + மகள்.]

மைலமஞ்சரளி

 
 மைலமஞ்சரளி malaimañjaraḷi, ெப.(n.)

   மைலயரளி; mountain oleander (சா.அக.);.

     [மைல + மஞ்சரளி.]

மைலமஞ்

மைலமஞ் 1 malaimañji, ெப.(n.)

ம ள் பாரக்்க; see {} (சா.அக.);.

     [மைல + மஞ் .]

 மைலமஞ் 2 malaimañji, ெப.(n.)

   ெப ங் ம்ைப (m.m.477);; bow string hemp.

     [மைல + மஞ் .]

மைலமடந்ைத

 
 மைலமடந்ைத malaimaḍandai, ெப.(n.)

மைலமகள் பாரக்்க; see malai-magal.

     [மைல + மடந்ைத.]

மைலமண்சா

 
 மைலமண்சா  malaimaṇcāṭi, ெப.(n.)

மைலமஞ்சா  பாரக்்க; see {} (சா.அக.);.

     [மைல + மண்சா .]

மைலமண்டலம்

மைலமண்டலம்1 malaimaṇṭalam, ெப.(n.)

   வாங் ர,் ெகாச்  ப ைய ட ்ெகாண்ட ேசர நா  ( ற்.ேசாழ.வர. சதா வ 
பண்.பக்கம்.473);; cera country consist of Tiruvankur and Kochi territary.

     [மைல + மண்டலம்.]

 மைலமண்டலம்2 malaimaṇṭalam, ெப.(n.)

மைலநா  பாரக்்க; see {}.

     "மைல மண்டலத் ... ைறராமன் ேகரளன்" (S.I.I.i.89);.

     [மைல + மண்டலம்.]
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மைலமதம்

 
 மைலமதம் malaimadam,    ெப.(n) கன்மதம் (சங்.அக.); rock alum.

     [மைல + மதம்.]

மைலமந்தாைர

 
 மைலமந்தாைர malaimandārai, ெப.(n.)

   காட்  மந்தாைர; wild butea (சா.அக.);.

     [மைல + மந்தாைர.]

மைலமந் கா

__,

ெப.(n.);

சாமந் ப்  பாரக்்க; see {} (சா.அக.);.

     [மைல + மந் கா.]

மைலமல் ைக

மைலமல் ைக malaimalligai, ெப.(n.)

   காட் மல் ; Indian cork.

     " தாளி க ன்ெபற்ற மைல மல் ைக" ( றநா.168. உைர);.

     [மைல + மல் ைக.]

மைலமா

 
 மைலமா malaimā, ெப.(n.)

   மரவைக (இலத.்);; hill balsam tree, m.tr. Balasamadendron candalum.

     [மைல + மா.]

மைலமாணிக்கம்

 
 மைலமாணிக்கம் malaimāṇikkam, ெப.(n.)

   காட்  ெவக்க ; a plant anacolosa densiflora (சா.அக.);.

     [மைல + மாணிக்கம்.]

மைலமா

மைலமா  malaimātu, ெப.(n.)

மைலமகள் பாரக்்க; see malai-magal.

     "மைலமாெதா  பாகா" ( வாச.23, 10);.

     [மைல + மா .]

மைலமா கம்

 
 மைலமா கம் malaimātugam, ெப.(n.)

   கந்தகம்; sulphur.

     [மைல + மா கம்.]

மைலமான்

மைலமான் malaimāṉ, ெப.(n.)

மைலமகள் (நாம ப.19); பாரக்்க; see malai-magal.

     [மைல + மான்.]
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மைல ட்ைட

 
 மைல டை்ட malaimusuṭṭai, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் ெகா ; a kind of creeper (சா.அக.);.

     [மைல + டை்ட.]

மைல ங்ைக

மைல ங்ைக1 malaimuruṅgai, ெப.(n.)

   கசப்  ங்ைக; bitter drumstic tree (சா.அக.);.

     [மைல + ங்ைக.]

 மைல ங்ைக2 malaimuruṅgai, ெப.(n.)

   ெச  வைக (மைல.);; prickly sesban, m.sh. sesbonia aculeata.

     [மைல + ங்ைக.]

மைல ல்ைல

 
 மைல ல்ைல malaimullai, ெப.(n.)

   மைல மல் ைக; mountain jasmine (சா.அக.);.

     [மைல + ல்ைல.]

மைல ைலக்கால்

 
 மைல ைலக்கால் malaimulaikkāl, ெப.(n.)

டவாட் க்கால் பாரக்்க; see {} (சா.அக.);.

மைல ழக்

மைல ழக்  malaimuḻkku, ெப.(n.)

   மைலகளினின்  ேகட் ம் எ ெரா ; echo, as heard in the hills.

     "மஞ்சா  மைல ழக் ம்" (பரிபா.8, 110);.

     [மைல + ழக் .]

மைல ைழ

 
 மைல ைழ malaimuḻai, ெப.(n.)

மைலக் ைக ( ங்.);; see malai-k-kugai.

     [மைல + ைழ.]

மைல ைழஞ்

 
 மைல ைழஞ்  malaimuḻaiñju, ெப.(n.)

மைலக் ைக ( ங்.); பாரக்்க; see malai-k-kugai.

     [மைல + ைழஞ் .]

மைல ள்ளங்

 
 மைல ள்ளங்  malaimuḷḷaṅgi, ெப.(n.)

   வைக ( ன்.);; a plant, ornithogal gadense.

     [மைல + ள்ளங் .]
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மைல ன்ைன

 
 மைல ன்ைன malaimuṉṉai, ெப.(n)

   ேபய் ன்ைன மரம்; a tree (சா.அக.);.

     [மைல + ன்ைன.]

மைல னி

 
 மைல னி malaimuṉi, ெப.(n.)

   ம ழமரம்; a tree bearing very fragrant flowers (சா.அக.);.

     [மைல + னி.]

மைல னிவன்

 
 மைல னிவன் malaimuṉivaṉ, ெப.(n.)

   அகத் யர;் Agattiyar (சா.அக.);.

     [மைல + னிவன்.]

மைல ங் ல்

 
 மைல ங் ல் malaimūṅgil, ெப.(n.)

   ெப  ங் ல்; stout and large bamboo (சா.அக.);.

     [மைல + ங் ல்.]

கைல ைக

 
 கைல ைக galaimūligai, ெப.(n.)

   மைல ல் ைள ம் ம ந் ப் ; mountain medicinal herb (சா.அக.);.

     [மைல + ைக.]

மைலேமகெசார்ண
க்கல்

 
 மைலேமகெசாரண்க்கல் malaimēkasorṇakkal, ெப.(n.)

   ஒ வைக மணிக் கல்; a kind of gem (சா.அக.);.

மைலேமல்ேகால்

மைலேமல்ேகால் malaimēlāl, ெப.(n.)

   நில அளைவ; measuring rod.

     "ப ேரற்  ைளஞ்ச நிலத் க்  மைல(க்);  மைலெமற்ெகாலால் நிலம் ஒ மா க் " 
(ெத.க.ெதா.14, கல்.224-3);.

மைலய
மைலய malaiya, ெப.(n.)

   ஒர ்உவம வாய்பா  (ெதால்.ெபா ள்.286, உைர);; a term ofcomparison.

மைலயகத்

 
 மைலயகத்  malaiyagatti, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் கசப்  அகத் ; a bitter kind

 sesbania (சா.அக.);.

     [மைல + அகத் .]
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மைலயகம்

 
 மைலயகம் malaiyagam, ெப.(n.)

   ஒ  சா  (யாழ்ப்.);; a caste.

     [மைல + அகம்.]

மைலயகரா

 
 மைலயகரா  malaiyagarāti, ெப.(n.)

   ைககைளப் பற் ய ஓர ்அகர த  ல்; a dictionary of medicinal plant.

     [மைல + அகரா .]

மைலயசம்

மைலயசம்1 malaiyasam, ெப.(n.)

   மைலயா ; mountain sheep.

     [மைல + அசம்.]

 மைலயசம்2 malaiyasam, ெப.(n.)

மலயசம் (நாமா ப.278); பாரக்்க;  see {}.

     [மைல + அகம்.]

மைலய

மைலய 1 malaiyaḍi, ெப.(n.)

   1. தாழ்வைர ( ன்.);; foot of a mountain.

   2. ெகாங்  ேவளாளர ் ரி ெளான் ; a subdivision of the {}, caste (E.T.iv,393);.

     [மைல + அ .]

 மைலய 2 malaiyaḍi,  cock as fighting with its feet.

     "ம ற்க த்  மைலய ம்" (கல்லா.30, 2);.

     [மைல + அ .]

மைலய ப்ப

 
 மைலய ப்ப  malaiyaḍippaḍi, ெப.(n.)

   ஞ்  நிலத் ர ்(யாழ்.அக.);; a village in {} region.

     [மைலய  + ப .]

மைலய வாரம்

மைலய வாரம் malaiyaḍivāram, ெப.(n.)

மைலய 1, 1 ( ன்.); பாரக்்க;  see {}.

     [மைல + அ வாரம்.]

மைலயணில்

 
 மைலயணில் malaiyaṇil, ெப.(n.)

   அணில் வைக; mountain squirrel, sciurus indicus.

     [மைல + அணில்.]
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மைலயத்

மைலயத் 1 malaiyatti, ெப.(n.)

   கல்லத்  மரம்; a kind of tree ficus artissima (சா.அக.);.

     [மைல + அத் .]

 மைலயத் 2 malaiyatti, ெப.(n.)

   நீண்ட ெகா வைக; downy climbing cluster fig. l.cl. Ficus macrocarpa.

     [மைல + அத் .]

மைலயப்ெபா ப்ப
ன்

 
 மைலயப்ெபா ப்பன் malaiyapporuppaṉ, ெப.(n.)

பாண் யன் ( ங்.);; {}

 king, as lord of the mount potiyam.

     [மைலயன் + ெபா ப்பன்.]

மைலயம்

மைலயம் malaiyam, ெப.(n.)

   ெபா யமைல; Mount Potiyam near {} (Cape comorin);.

     "ஓங் யர ்மைலயத் த ந்தவன் உைரப்ப" (மணிேம.1:3);.

     [மைல → மைலயம். மைல + அம் = மைலயம். 'அம்' ெப ைமப் ெபா ள் ன்ெனாட் .]

 மைலயம்2 malaiyam, ெப.(n.)

   1. மைல ச்  ( ங்.);; summit of a mountain.

   2. ஞ்  யாழ்த் றதெ்தான் ; a secondary melody-type of the {}.

     [மைல → மைலயம்.]

மைலயமான்

மைலயமான் malaiyamāṉ, ெப.(n.)

   1. ேசரவரசன் ( வா.);;{} king, as lord of the hill country.

   2. மலா  ஆ ம் அரசன்; title of the ruler of the {} country.

     "மைலயமான் க் காரி" ( றநா.121);.

   3. உைடயார ்சா ன் உட ் ரி னர ்(E.T.vi.206);; a sub division of the {} caste.

     [மைல → மைலயன் → மைலயமான்.]

மைலயமான்ேசா
யஏனா க்க

ண்ணன்

மைலயமான்ேசா யஏனா க்கண்ணன் malaiyamāṉcōḻiyaēṉādidirukkaṇṇaṉ, ெப.(n.)

   கழகக் காலப் லவர ்மாேறாக்கத்  நப்பசைலயார ்பா ய றநா.174 ஆம் பாட் ன் பாட் ைடத ்
தைலவன்; hero of the poem of {} 174, by {} classical poet.

     [மைலயமான் + ேசா யஏனா  +  க்காரி.]

மைலயமான்
க்காரி

 
 மைலயமான் க்காரி malaiyamāṉtirumuḍikkāri, ெப.(n.)

   கைடேய  வள்ளல்களில் ஒ வன்;   க்ேகாவ ைரத ்தைலநகராகக் ெகாண்  ஆட்  
ரிந்தவன்; one of the last seven philonthoropists, who ruled from {}.

     [மைல + மகன் = மைலயமான்.  + காரி = க்காரி.]

காரி எனப்ெபா த்த ெசப்  நாணயங்கள் ைடத் ள்ளன.

மைலயமானா

மைலயமானா  malaiyamāṉāṭu, ெப.(n.)

மலா  (நன்.266, ம ைல); பாரக்்க; see {}.

     [மைலயமான் + நா .]
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மைலய னி

 
 மைலய னி malaiyamuṉi, ெப.(n.)

   அகத் யர;் Agattiyar.

     [மைல → மைலய + னி.]

மைலயர்

 
 மைலயர ்malaiyar,    க்ேகாவ ைரத ்தைலைம டமாகக் ெகாண்  ஆட்  ரிந்த அரச 
மர னர;் name of race who ruled with {} as their head quarters.

ம வ. ள் ரம்ைலயர்

     [மைல → மைலயர.்]

மைலயரசம்

 
 மைலயரசம் malaiyarasam, ெப.(n.)

   சந்தனமரம்; sandal wood tree.

     [மைல + அரசம்.]

மைலயரசர்

 
 மைலயரசர ்malaiyarasar, ெப.(n.)

   ரங் ன்னி என்றைழக்கப்ப ம் மைல வாழ் மக்கள் (M.M.);; an aboriginal tribe.

     [மைல + அரசர.்]

மைலயரசன்

 
 மைலயரசன் malaiyarasaṉ, ெப.(n.)

மைல யைரயன் ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மைலயைரயன் → மைலயரசன்.]

மைலயரசன்நகம்

 
 மைலயரசன்நகம் malaiyarasaṉnagam, ெப.(n.)

   நகம்; claw's of tiger (சா.அக.);.

மைலயர

மைலயர 1 malaiyarasi, ெப.(n.)

   ேகாைட வா டங்களில் தைலைமயானதாகக் க தப் ப ம் நீலமைல; the queen of hill-stations, the Neela 
malai (Nilgris);.

     [மைல + அர .]

 மைலயர 2 malaiyarasi, ெப.(n.)

மைலயரம் பாரக்்க; see malai-y-aram (சா.அக.);.

மைலயர

 
 மைலயர  malaiyarasu, ெப.(n.)

மைல யரசர ்பாரக்்க;  see {}.

     [மைலயரசர ்→ மைலயர .]
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மைலயரண்

மைலயரண் malaiyaraṇ, ெப.(n.)

   1. அரண் நான்க ள் ஒன்றான மைலயா ய காப் டம் ( றள்,742, உைர);; mountain, as a natural defence, 
one of four {}, q.v.

   2. மைலேமற் ேகாடை்ட; mountain fastness.

     [மைல + அரண்.]

மைலயரைண

 
 மைலயரைண malaiyaraṇai, ெப.(n.)

   அரைண வைக; a kind of lizard.

     [மைல + அரைண. மல் → மைல. அரள் → அரைள → அரைண = அசச்த்ைத ண் பண் வ . 
'அரைண ண் னால் மரணம்' (பழ.);. இனி, அரைண ஒ  ம ங்  பாம்ைப ெயாத் ப்பதனா ம் 
ெகால் ந் ற ைடயதா ந் ம் மக்கள் தங் ம் அல்ல  வழங் ம் இடத் ல் அசச் ன் த் 
தாராளமாய் வந்  ரிவதனா ம் அர (பாம் ); + அைண (சார் ); என்  க த இட ப் ம், அ  
அத் ைணக் ெகாள்ளத்தக்கதன்  அரைண பாரக்்க.]

     [p]

மைலயரளி

 
 மைலயரளி malaiyaraḷi, ெப.(n.)

   மஞ்சள் அரளி; a tree derider bearing yellow flowers.

     [மைல + அரளி.]

மைலயரியான்

 
 மைலயரியான் malaiyariyāṉ, ெப.(n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy.

     [மைல + அரியான். அரி = ெநற்க ர.்]

மைலய

 
 மைலய  malaiyaruvi, ெப.(n.)

   மைல னின்  ம் நீர் ழ்ச் ; mountain torrent, water fall.

     [மைல + அ .]

128

www.valluvarvallalarvattam.com 1687 of 19068.



மைலயைரயன்

மைலயைரயன்1 malaiyaraiyaṉ, ெப.(n.)

   1. ள ; pepper.

   2. ; tiger (சா.அக.);.

     [மைல + அைரயன்.]

மைலப  ெபா ளில் தைலயான  ள , மைலவாழ் உ ரிக ள் தைலயான  . அதனால் 
இவ் ரண் ம் மைலயைரயன் எனப்பட்ட . அைரயன் = அரசன், தைலைமயானவன்.

 மைலயைரயன்2 malaiyaraiyaṉ, ெப.(n.)

   1. இமயவான்; Himalayas, as king of mountains.

     "மைலயைரயன் ெபாற்பாைவ" ( வாச.12, 13);.

   2. மைலயமான் பாரக்்க; see {}.

     "மைலயைரயன் பணிய நின்ற ங்ேகாவ ர"் ( வ். ெந ந்.7);.

     [மைல + அைரயன். அைரயன் = அரசன்.]

 மைலயைரயன் malaiyaraiyaṉ, ெப. (n.)

   காணிக்காரன் எ ம் பழங் களின் ெபயர;் a name of kankk-kāran, sub-group.

     [மைல+அைரயன்]

மைலயலரி

 
 மைலயலரி malaiyalari, ெப.(n.)

   மஞ்சளலரி; yellow oleander.

     [மைல + அலரி.]

மைலயவைர

 
 மைலயவைர malaiyavarai, ெப.(n.)

   மைல ல் ைள ம் அவைர வைக; a kind of bean cultivated in hill tract.

     [மைல + அவைர. அம் தல் = அ ங் தல், பள்ளமாதல், தாழ்தல், தடை்டயாதல். அமல் → அவல் = 
பள்ளம், தடை்டயாக இ த்த அரி . அவல் → அவைல → அவைர = தடை்டயான அல்ல  சப்ைபயான 
காய்வைக. கத்தரி, கைர, பாகல், ரக்் , டைல, சணி, ங்ைக, வாைழ, ெவண்ைட த ய ற 
காய்கள் எல்லாவற்ேறா ம் ஒப்  ேநாக்க அவைர ெயான்ேற தடை்டயா த்தல் காண்க.]

மைலய ைவ

 
 மைலய ைவ malaiyaḻuvai, ெப.(n.)

   ; tiger (சா.அக.);.
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மைலயன்

மைலயன் malaiyaṉ, ெப.(n.)

   1. ஞ்  நிலத் தைலவன் ( டா.);; chief of a hilly tract.

   2.  ேசரவரசன்; {}

 king.

     "ேசரன் ெபாைறயன் மைலயன்" ( லப். வாழ்தத் க்கா. ஊசல்.2);.

     "மறப்ேபார ்மைலய ம்" ( றநா.158);.

   3. த ழ்நாட் ப் பணிக்கச ்சா  வைக னர ்(E.T.iv.439);; a division of the Panikkacaste in the Tamil country,

   4. கைடவள்ளல்க ள் ஒ வனான மைலயமான் க்காரி; a chief famed for liberality, one of seven {}.

   5. காடரி; abiboral clies.

     [மைல → மைலயன்.]

மைலயன்சாைம

 
 மைலயன்சாைம malaiyaṉcāmai, ெப.(n.)

   சாைம வைக ( ன்.);; a kind of little millet.

     [மைலயன் + சாைம.]

மைலயாசலம்

 
 மைலயாசலம் malaiyācalam, ெப.(n.)

மைலயம் பாரக்்க; see malaiyam (சா.அக.);.

மைலயாசலவா

 
 மைலயாசலவா  malaiyācalavāci, ெப.(n.)

   அகத் யர;் the great siddha named Agattiyar (சா.அக.);.

மைலயாட்

மைலயாட்  malaiyāṭṭi, ெப.(n.)

   மைல நாட் ப் ெபண் (நன்.141, உைர);; woman of the mountainous region.

     [மைல + ஆட் .  ஆட்  = ெபண்பா .]

மைலயாட் யர்

 
 மைலயாட் யர ்malaiyāṭṭuyar, ெப.(n.)

   தாமைர ைல; lotus leaf (சா.அக.);.

மைலயா

 
 மைலயா  malaiyāṭu, ெப.(n.)

   வைரயா  ( ன்.);; four horned antelope, Tetraciros quadricornis.

     [மைல + ஆ .]

     [p]

மைலயாண் ராம
ணர்

மைலயாண் ராமணர ்malaiyāṇpirāmaṇar, ெப.(n.)

   மைலயாளப் ராமணர ்வைகயார ்(S.I.I.v. 166);; a class of Brahmins in Travancore and Malabar.
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மைலயாத்

 
 மைலயாத்  malaiyātti, ெப.(n.)

   மரவைக; malabar mountain ebony, m.tr Bauhinia malabarica.

     [மைல + ஆத் .]

மைலயாமணக்

மைலயாமணக்  malaiyāmaṇakku, ெப.(n.)

ெச  வைக (m.m.);

 coral plant 1.sh. Jatropha multifida.

     [மைல + ஆமணக் .]

மைலயா

 
 மைலயா  malaiyāmi, ெப.(n.)

   மைலயாள ெமா  ( ன்.);; the malayalam language.

     [மைலயாளம் → மைலயாம் → மைலயா  (ெகாசை்ச);.]

மைலயாைம

மைலயாைம1 malaiyāmai, ெப.(n.)

   மைல ற் காணப்ப ம் ஆைம வைக (நாஞ்.);; mountain - tortoise.

     [மைல + ஆைம.]

 மைலயாைம2 malaiyāmai, ெப.(n.)

மைல யாழ்ைம பாரக்்க; see {}.

     [மைலயாழ்ைம → மைலயாைம.]

மைலயாரம்

மைலயாரம் malaiyāram, ெப.(n.)

   மைலச ்சந்தனம்; sandal wood.

     "ேகாவா மைலயாரம்" ( லப்.17, உள்வரிவாழ்த் ,1);.

     [மைல + ஆரம். ஆரத்ல் = ெபா ந் தல், நிைறதல், பர தல், மணம் தல். ஆர ்→ ஆரம் =மணம் 
ம் ெபா ள், சந்தனம்.]

மைலயா கம்

 
 மைலயா கம் malaiyāvigam, ெப.(n.)

   ள ;рeррег (சா.அக.);.

மைலயா ைர

மைலயா ைர malaiyāvirai, ெப.(n.)

   1. காட்டா ைர; small, stipaled downy rachis glandular senne.

   2.  ஆ ைர வைக; purple flowered chinese pagoda-tree. m.sh.sophora glaunca.

     [மைல + ஆ ைர.]

மைலயாழ்ைம

 
 மைலயாழ்ைம malaiyāḻmai, ெப.(n.)

   வடெ்ட த்  வைக (நாஞ்.);; an old script, a variety of {}.

மைலயாழம்

 
 மைலயாழம் malaiyāḻm, ெப.(n.)

மைலயாளம் ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மைலயாளம் → மைலயாழம் (ெகா.வ.);]
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மைலயாள்

மைலயாள் malaiyāḷ, ெப.(n.)

மைலமகள்; {},

 daughter of the Himalayas.

     "மைலயாண் மணவாளா" ( வாச.6, 40);.

     [மைல + ஆள். 'ஆள்' = ெபண்பா . இஃ  இ பாற் ெபா ைம ன் நீங் ப் ெபண்பாற் த்த ெபயர.் 
'ஆள்' என் ம் ெபண்பாற் ெபயரச் ்ெசால்லா , நாளைட ல் ெபண்பாற் த்த ைன ம் ெபயரீ ம் 
ஆ ற் .]

மைலயாளக்க வா
ப்பட்ைட

 
 மைலயாளக்க வாப்படை்ட malaiyāḷakkaruvāppaṭṭai, ெப.(n.)

   இலவங்கப் படை்ட; bark of cinnamon (சா.அக.);.

     [மைலயாளம் + க வாப்படை்ட.]

மைலயாளசே்சப்ப
ங் ழங்

மைலயாளசே்சப்பங் ழங்  malaiyāḷaccēppaṅgiḻṅgu, ெப.(n.)

   4 அ  நீள ம் ஒ  அ  அகல ள்ளதாய் மைலயாளத் ல் ைள ம் ேசப்பங் ழங் ; a variety of very 
long and stout colocasia is grown in Malabar - malabar colocasia.

     [மைலயாளம் + ேசப்பங் ழங் .]

மைலயாளசே்ச
ைனக் ழங்

 
 மைலயாளசே்சைனக் ழங்  malaiyāḷaccēṉaikkiḻṅgu, ெப.(n.)

   மைலயாளத் ல் ைள ம் ஒ வைகக் க ைணக் ழங் ; Malabar yam (சா.அக.);.

     [மைலயாளம் + ேசைனக் ழங் .]

மைலயாளத்தா

மைலயாளத்தா  malaiyāḷattāṟu, ெப.(n.)

   மைலயாளத் ல் ைள ம் அ வைகச ்சரக் கள்; six articles manufactured or grown in Malabar.

     [மைலயாளம் + அத்  + ஆ .]

அைவ :

   1. ெகாச்  ரம்,

   2.  ள ,

   3. ப் ,

   4. ஏலம்,

   5. இலவங்கம்,

   6. ற்றரத்ைத.

மைலயாளபகவ

மைலயாளபகவ  malaiyāḷabagavadi, ெப.(n.)

   1. மந் ரங்க க்  லத ்ெதய்வமாகக் க தப்ப ம் ெகாற்றைவ ( ன்.);; {}; as the patron deity of sorcery 
and magic.

   2.  ெப  ேமாசக்காரன் (ெகா.வ.);; one who deceives by his ostentations.

     [மைலயாளம் + பகவ .]

132

www.valluvarvallalarvattam.com 1691 of 19068.



மைலயாளம்

மைலயாளம்1 malaiyāḷam, ெப.(n.)

   ேகரள நாட் ல் ேபசப்ப வ ம் ரா ட ெமா க் ம்பத் ள் ஒன் மான ஒ  ெமா  
( .ெப.அக.);; one of the Dravidian languages, now spoken in Kerala.

     [மைல + ஞாலம் → மைலயாளம்.]

அம்ெமா ல் 'மைலயாளம்' என்ேற எ தப்ப ற .

மைலயாளப் ெபயர ்:

ேகாளம், மைலயாளம் என்பன தற்ேபா  மைலயாள நாடை்ட ம், அங்  வழங் ம் ெமா ைய ம் 
க் ம் ெபயரக்ளாம்.

கழக (சங்க);க் காலத் ல் த்த ழ் நா களில் ஒன்றா ந்த ேசரநாட் ன் ேமல்பாகேம இப்ேபா  
மைலயாள நாடா க் ன்ற . ழ்ப்பாகம் ெகாங் நா ம் (ேகாயம் த் ர,் ேசலம், ேகாட்டகப் 
ப கள்);, கங்கநா ம் (ேசலம் எ ைம ர ்(ைம ர)்;ச ் ைமப் ப கள்); ஆ ம். மறன், றன் த ய 
ெபயரக்ள் ைறேய மறல், றல் என்  ரித்தாற் ேபால, ேசரன் என் ம் ெபய ம் ேசரல் எனப் 
ேபா யா ப் ன்  'அன்' ஈ ெபற் ச ்ேசாலன் என வழங் ற் .

   எ- : ேசரன் ெசங் ட் வன்;களங்காய்க் கண்ணி நார் ச ்ேசரல், தக ர ்எ ந்த ெப ஞ்ேசரல், 
டக்ேகா இளஞ்ேசரல்.

ெதன்னவன் ேசரலன் ேசாழன் ( வாசகம்);

ெச மா ைகக் ம் ேசரலன் காண்க

   ேசரலன் என் ம் ெபயர ் ைறேய ேகரலன், ேகரளன் என ம ற் , இம் ம உ வ வங்கள் பழந்த ழ் 
ல்களில் ஒரிடத் ங் காணப்பட ல்ைல; ந் ய ல்களில்தாம் காணப்ப ன்றன. இதனால் இைவ 
ற்காலத்தன என்ப  ெதளி .

ச-க, ேபா  'ஒ.ேநா: ரத்் - ரத்் , ெசம்  - ெகம்  (க.); ல-ள, ேபா , ஒ.ேநா:ெச ல் - ெச ள்,

மைலயாளர்

மைலயாளர ்malaiyāḷar, ெப.(n.)

   மைல நாட்டார;் inhabitants of mountainous tracts as Travancore Cochin etc.

     "அந்தணரக்ளான மைலயாளர"் (ேதவா.325);.

     [மைலயாளம் → மைலயாளர.்]

மைலயாளரவ்ைள
ப்

மைலயாளரவ்ைளப்  malaiyāḷarvaḷaippu, ெப.(n.)

   மைலயாளிைய ேபால ஒ வன் பக்க ல் ஒன்ைற வாங்க நிைனத்தால் வாங் யல்ல  ேபாகாத் 
தன்ைம; stubborn entreaty in order to gain one's end, as characteristic of the ancient {}.

     "நா ைக ப்ப  ெசன்றா ம் மைலயாளர ்வைளப் ப் ேபால ஒர  ேபராதாய்த் " (ஈ .10, 3, 30);.

     [மைலயாளர ்+ வைளப் .]

மைலயாள ட்

மைலயாள ட்  malaiyāḷarūṭṭu, ெப.(n.)

   மைலயாளிகைளப் ேபாலப் பல நா ண்ண ம் பலநாள் பட் னி டக்க ம் வல்லராந் தன்ைம; habit of 
feasting or fasting for days at a time as characteristic of ancient {}.

     "மைலயாள ட் ப் ேபாேல அ ப க்க ம் வல்லரக்ளாய்" ( வ். ெந ந். 1, 5);.

     [மைலயாளர ்+ ஊட் .]

மைலயாளி

மைலயாளி malaiyāḷi, ெப.(n.)

   1. மைல ல் வாழ்பவன்; native of mountainous regions.

   2.  மைலயாள நாட்டான்r; native of Malabar

   3. கம யர ்ெதன்னா  வந்த ேபா  காஞ் ரத்  னின் ம் ஒ ச ்ேசரவ்ராய மைல ற் ேய ய 
ேவளாள

   வ ப் னர;் Tamil - speaking caste on the Shevaroy hills, said to have been originally {} cultivators who emigrated from 
Canjeevaran. when Muhammadans first invaded South India (E.T.iv.406);.

   4. ள  (ைதலவ.ைதல);; black pepper.

     [மைலயாளம் → மைலயாளி.]
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மைலயா

 
 மைலயா  malaiyāṟu, ெப.(n.)

   தாம் ர ட்பகம்; a kind of plant (சா.அக.);.

மைலயான்

 
 மைலயான் malaiyāṉ, ெப.(n.)

மைலயாளி பாரக்்க; see {}.

     [மைலயாளி → மைலயான்.]

மைலயானிகம்

 
 மைலயானிகம் malaiyāṉigam, ெப.(n.)

   மைலக்காளான்; mountain mushroom (சா.அக.);.

மைலயானிலம்

மைலயானிலம் malaiyāṉilam, ெப.(n.)

   ெதன்றல்; balmy southern breeze, as from the Malayam hills.

     "நில ம் ைரயார ்மைலயா னில  ெமரியாய் வ மால்" (ெபரிய .த த்தாள்.175);

மைலயாைன

 
 மைலயாைன malaiyāṉai, ெப.(n.)

   மைல ல் உலா ம் யாைன ( வா.);; mountain elephant.

     [மைல + யாைன.]

மைல ச்

மைல ச் 1 malaiyicci, ெப.(n.)

   கல் ச் ; shining leaved fig (சா.அக.);.

 மைல ச் 2 malaiyicci, ெப.(n.)

   மரவைக (இலத.்);; oval leaved fig. I.tr. Ficus retusa.

     [மைல + இச் .]

மைல சம்

 
 மைல சம் malaiyisam, ெப.(n.)

   சந்தனமரம்; sandal wood tree.

மைல ஞ்

 
 மைல ஞ்  malaiyiñji, ெப.(n.)

   இஞ்  வைக (நாஞ்.);; a kind of ginger.

     [மைல + இஞ் .]

மைல ட

மைல ட  malaiyiḍaṟu, ெப.(n.)

   ெப ந் தைட ( . .19, உைர);; great obstacle.

     [மைல + இட .]

மைல ணத்
ேதான்

 
 மைல ணத்ேதான் malaiyiruguṇattōṉ, ெப.(n.)

   காய்சச்ற் நஞ் ; a kind of prepared poison (சா.அக.);.
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மைல ம்

 
 மைல ம்  malaiyirumbu, ெப.(n.)

   மாைழ மணல் (யாழ்.அக.);; iron-sand.

     [மைல + இ ம் .]

மைல ேவ

 
 மைல ேவ  malaiyiruvēli, ெப.(n.)

   ஒ  வைக மைலப் ல் ( ன்.);; a mountain grass.

     [மைல + இ ேவ .]

மைல லக்

மைல லக்  malaiyilakku, ெப.(n.)

   ெவளிப்பைடயான ; that which is conspicious as a mountain,

     "வாரத்்ைத ைன மைல லக் ெகன நம் ேனன்" (தா ெமளன.10);.

     [மைல + இலக் .]

மைல ப்ைப

 
 மைல ப்ைப malaiyiluppai, ெப.(n.)

   காட் ப்ைப மரம்; wild mowah.

     [மைல + இ ப்ைப.]

     [p]

மைல ற் ரண்ட

 
 மைல ற் ரண்ட  malaiyiṟṟiraṇṭatī, ெப.(n.)

   கட ைர (யாழ்.அக.);; shell of cuttle fish.

     [மைல ல் + ரண்ட + .]

மைல றக்கம்

 
 மைல றக்கம் malaiyiṟakkam, ெப.(n.)

   மைல ன் இறங்  சரி  (C.G.);; declivity or descent of a mountain.

     [மைல + இறக்கம்.]

மைல ன் னிமர
ம்

 
 மைல ன் னிமரம் malaiyiṉmuṉimaram, ெப.(n.)

   அகத்  மரம்; a tree (சா.அக.);.

மைல ன் னிவ
ன்

மைல ன் னிவன் malaiyiṉmuṉivaṉ, ெப.(n.)

   1. அகத் மரம் (மைல.);; west - indian pea tree.

   2.  ள  (மைல.);; black pepper.

   3. அத்  வைக; cluster fig. I.tr. ficus glomerata.

     [மைல ன் + னிவன்.]
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மைல ச்

மைல ச் 1 malaiyiṉucci, ெப.(n.)

   மைல க ; peak of a mountain.

     [மைல + இன் + உச் .]

 மைல ச் 2 malaiyiṉucci, ெப.(n.)

மாங் சேப  (மைல.); பாரக்்க; see {}.

     [மைல ன் + உச் .]

மைல ஞ்

 
 மைல ஞ்  malaiyīñju, ெப.(n.)

மைல ந்  ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மைல ந்  → மைல ஞ் .]

மைல ந்

 
 மைல ந்  malaiyīndu, ெப.(n.)

   ஈசச்ம்பைன ( ன்.);; wild date - palm.

     [மைல + ஈந் . ஈசச்ம் → ஈச்  → ஈந் .]

மைல ள்ளி

 
 மைல ள்ளி malaiyīruḷḷi, ெப.(n.)

   ெப  ெவங்காயம்; big onion.

     [மைல + ஈ ள்ளி.]

மைல

மைல  malaiyudi, ெப.(n.)

   1. க ேவம் ; black neem tree.

   2.  பா ரி மரம்; white flowered trumpet flower tree.

மைல யம்

 
 மைல யம் malaiyudiyam, ெப.(n.)

   க ர ்ேவம் ; a tree (சா.அக.);.

மைல க்கன்

__,

ெப.(n.);

   ெவற் ைல வைக (சங்.அக.);; a kind of betel.

     [மைல + உ க்கன்.]

மைலெய க்கைல

 
 மைலெய க்கைல malaiyerukkalai, ெப. (n.)

   மரவைக; a kind of tree, s.tr felicium decipiens (Nels.);.

     [மைல + எ க்கைல.]
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மைலெய க்

 
 மைலெய க்  malaiyerukku, ெப.(n.)

   ெச வைக (மைல.);; mountain madar. calotropis.

     [மைல + எ க் .]

மைலெய

 
 மைலெய  malaiyeli, ெப.(n.)

   ஒ வைக எ ; a kind of rat.

மைலெய சை்ச

 
 மைலெய சை்ச malaiyelumiccai, ெப.(n.)

   ெப  எ சை்ச; a big variety of lime grown on the hills.

ம வ. ெகா ஞ்  நாரத்ைத, ெகா  நாரத்ைத, ரிஞ் .

     [மைல + எ சை்ச. மைல  = ெபரிய .]

மைலேயந்

 
 மைலேயந்  malaiyēndi, ெப.(n.)

மைல தாங்  பாரக்்க; see {} (சா.அக.);.

     [மைல + ஏந் .]

மைலேயலம்

மைலேயலம் malaiyēlam, ெப.(n.)

   ேபேரலம் (பதாரத்்த.1029);; cardamom.

     [மைல + ஏலம். மைல = ெபரிய .]

மைலேயற்றம்

 
 மைலேயற்றம் malaiyēṟṟam, ெப.(n.)

   மைல ன் ஏற்றமான ப  (C.G.);; acclivity or ascent of a mountain.

     [மைல + ஏற்றம்.]

மைலேய -தல்

மைலேய -தல் malaiyēṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெதய்வம் இடத் னின்  நீங் ைக; to leave, abandon, as a deity from a place or person.

   2.  வைடதல் (இ.வ.);; to cease to exist, to come to an end.

   3. மா ளக்  ெநய்யற்  அைணந்  ேபாதல் (இ.வ.);; to be extinguished when the oil is consumed, as {}.

   4. மைல  ஏ தல்; claimbing the hills or mountain.

     [மைல + ஏ -..]

மைலவசம்

மைலவசம் 1 malaivasambu, ெப.(n.)

   யாைன வசம் ; mountain sweet flag (சா.அக.);.

     [மைல + வசம் . மைல = ெபரிய .]

 மைலவசம் 2 malaivasambu, ெப.(n.)

   1. ெச  வைக; a kind of medicinal plant, cortus speciosus (A.);.

   2.  ள  (சங்.அக.);; black pepper.

     [மைல + வசம் .]
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மைலவட்ைட

 
 மைலவடை்ட malaivaṭṭai, ெப.(n.)

   ஆற் ச ்சஞ்சைல என் ம் ெநய்ம மரம்; mountain Tamana oil tree-Hydrocaspus alpina (சா.அக.);.

மைலவைம

மைலவைம  malaivamaidi, ெப.(n.)

   இடம், காலம், கைல த ய அ வைக மைல ம் ல காரணங் க ப் ெபா த்த ைடயனவாக 
அைமத் க் ெகாள்ளப்ப வ  (தண் .123, உைர);;     [மைல  + அைம .]

மைலவள்ளி

 
 மைலவள்ளி malaivaḷḷi, ெப.(n.)

   மைல ல் ைள ம் வள்ளிச ்ெச ; mountain sweet potato (சா.அக.);.

     [மைல + வள்ளி.]

மைலவளம்

மைலவளம் malaivaḷam, ெப.(n.)

   1. மைல நிலத் ன் ெச ப் ; fertility of the mountainous region.

     "அந்த மைலவள ெமனக் ச ்ெசால்" ( ற்றா. ற.51);.

   2.  மைலப ெபா ள் (பரிபா.18, 15, உைர); பாரக்்க; see {}.

     [மைல + வளம்.]

மைலவளர்காத

மைலவளரக்ாத  malaivaḷarkātali, ெப.(n.)

மைலமகள்; {},

 as worshipped in {}.

     "மைல வளர ்காத  மலரத்்தாள்"  (ேச .கட .3);.

     [மைலவளர ்+ காத .]

மைலவன்வா

 
 மைலவன்வா  malaivaṉvāci, ெப.(n.)

   உ ம் ; guana.

மைலவன்னி

 
 மைலவன்னி malaivaṉṉi, ெப.(n.)

   நச்  மரம்; a poisonous tree (சா.அக.);.

     [மைல + வன்னி. வன்னி = வன்னிமரம்.]

மைலவாைக

மைலவாைக malaivākai, ெப.(n.)

   மரவைக; a species of unarmed curl-brush-bean, 1.tr., pithecdobium corlaceum (L.);.

     [மைல + வாைக.]

மைலவாசம்

மைலவாசம்1 malaivācam, ெப.(n.)

   ள  (சங்.அக.);; pepper.

 மைலவாசம்2 malaivācam, ெப.(n.)

   உடல் நலத் ற்காக மைல ன் ெசன்  வாழ்தல்; residing in hills for recouping health.

     [மைல + Skt. வாசம்.]
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மைலவா

மைலவா 1 malaivāci, ெப.(n.)

   மைல ல் வாழ்பவன் – வள் -  ( ன்.);; inhabitant of the hills.

     [மைல + வா . வ  → வ  → வா .]

 மைலவா 2 malaivāci, ெப.(n.)

   1. பன் ; pig.

   2.  ள்ளம் பன் ; procupine.

   3. வ வா ; a tree (சா.அக.);.

     [மைல + வா .]

மைலவா க்ெகாம்

 
 மைலவா க்ெகாம்  malaivācikkombu, ெப.(n)

   பன் க் ெகாம்  (யாழ்.அக.);; tooth of the pig.

     [மைலவா  + ெகாம் .]

மைலவாணர்

 
 மைலவாணர ்malaivāṇar, ெப.(n.)

மைலப் ப ல் வாழ்ேவார ்( ன்.);

 hill folk, hill men.

     [மைல + வாணர.் வாழ்நர ்→ வாணர.்]

மைலவாைழ

 
 மைலவாைழ malaivāḻai, ெப.(n.)

   தானாகேவா அல்ல  ப ரிடப்பட்ேடா மைல ல் வள ம் வாைழ வைக; a plantain tree growing on 
mountains.

     [மைல + வாைழ.]

மைலவாைழப்பழ
ம்

 
 மைலவாைழப்பழம் malaivāḻaippaḻm, ெப.(n.)

ம ைர மாவட்டத் ன் மைல த யவற் ல் உண்டா ம்  வாைழக்

   கனி வைக (ெகா.வ.);; a kind of plantain fruit, as from {}, in Madurai District.

     [மைலவாைழ + பழம்.]

மைல ரா

 
 மைல ரா  malaivirāli, ெப.(n.)

   மரவைக; ochre flowered fish-poison cedar, L.tr. walsura piscidia.

     [மைல + ரா .]

மைல ரியம்

 
 மைல ரியம் malaivīriyam, ெப.(n.)

   அன்ன ேப  (மைல.);; green vitriol.
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மைல

மைல  malaivu, ெப.(n.)

   1. மயக்கம்; delusion, confusion of mind.

   2.  யப் ; amazement, fright.

   3. உைர ெசயல்களில் ன் க் ப் ன் பைக; inconsistency, as in expression.

     "வ ன் ன்மைல ெவன்றார"் (ேச . ரமகத்.2);.

   4. இடம், காலம், கைல, உலகம், நயம், ஆகமம் என்பவற்ைறப் ெபா த்த ன் க் ைக யா ய 
ற்றம்;   5. உவமச ்ெசால் ( டா);; word of comparison.

   6. ேபார ்( ன்.);; opposition contention.

மைலெவக்ைக

 
 மைலெவக்ைக malaivekkai, ெப.(n.)

   மைலய ள்ள ெவப்பம் (நாஞ்.);; heat radiated near hills.

     [மைல + ெவக்ைக.]

மைலெவட்

 
 மைலெவட்  malaiveṭpu, ெப.(n.)

மைல ேவட்  (சங்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [மைல + ெவப் .]

மைலெவட் சம்

 
 மைலெவட் சம் malaiveṭpusam, ெப.(n.)

   சந்தனக் களபம்; mixture of sandal wood paste (சா.அக.);.

மைலெவண்ைட

 
 மைலெவண்ைட malaiveṇṭai, ெப.(n.)

   ெச  வைக ( ன்.);; hill bendy s.tr. hibiscus collinus.

     [மைல + ெவண்ைட.]

மைலெவ

 
 மைலெவ  malaiverugu, ெப.(n.)

   காட் ப் ைன; calamomilam (சா.அக.);.

     [மைல + ெவ . ெவ  = ைன.]

     [p]

மைலெவற் ைல

 
 மைலெவற் ைல malaiveṟṟilai, ெப.(n.)

   காட்  ெவற் ைல; wild betel.

ம வ. மைல க்கன்

     [மைல + ெவற் ைல.]
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மைலேவங்ைக

 
 மைலேவங்ைக malaivēṅgai, ெப.(n.)

   மர வைக; spinous kino tree, l.tr. Bridelia retusa.

     [மைல + ேவங்ைக. ேவங்ைக = மைல ல் வள ம் ேவங்ைக மரம்.]

மைலேவ கம்

 
 மைலேவ கம் malaivēcigam, ெப.(n.)

மைலப்பசை்ச பாரக்்க; see

 malai-p-paccai (சா.அக.);.

மைலேவட்

 
 மைலேவட்  malaivēṭpu, ெப.(n.)

   சந்தனம் (மைல.);; sandal wood.

     [மைல + ேவட் .]

மைலேவம்

மைலேவம்  malaivēmbu, ெப.(n.)

   1. மர வைக; presian lilac, l.tr. melia azedarach.

   2.  ேவப்ப மரவைக (பதாரத்்த.229);; mountain neem I.tr. melia compasita.

   3. மதகரி ேவம் ; Chittagong wood.

     [மைல + ேவம் .]

மைலேவர்க்கா

 
 மைலேவரக்்கா  malaivērkkāli, ெப.(n.)

   ெவள்ளா ; goat (சா.அக.);.

மவ்வம்

மவ்வம் mavvam, ெப.(n.)

   அழ ; beauty.

     "மவ்வந்ேதாய் ெபா ல்" (ேதவா.556, 8);.

     [அம் = அழ . அம் → அவ் → அவ்வம் → மவ்வம்.]

மவ்வல்
மவ்வல் mavval, ெப.(n.)

ெமளவல் (நன்.124, உைர); பாரக்்க; see mouvval.

ம ணம்

ம ணம் mavuṇam, ெப.(n.)

   கணவன்; husband.

     "க ரவ மலரத்்  ம ணைன" ( லப்.6, 37, உைர, ேமற்ேகாள்);,

     "நீ  ம ணர ்வரெவண்ணி வாடைல" ( ேலாத்.ேசா.505);.

ம ரியர்

 
 ம ரியர ்mavuriyar, ெப.(n.)

   ெமளரியர;் mauriya dynasty.
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மழ

மழ maḻ, ெப.(n.)

   1. இளைம (ெதால்.ெசால்.311);; youth, infancy, tender age.

   2.  ழந்ைத; infant, youth child.

     "அ மழப் ேபா ம்" ( க்ேகா.147);.

   3. மனமயக்கம்; confusion of mind.

     "மழ ழக்கா ன்ேற" (க த்.108);.

     [ ள் → மள் → மள்ளன் = இைளஞன், ரன். மள் → மழ = இளைம, ழ . மழ ங் ழ ளைமப் 
ெபா ள (ெதால்.உரி.14);.]

மழநா

மழநா  maḻnāṭu, ெப.(n.)

   ச் ராப் பள்ளிக்  ேமற்பால் காேவரியாற் க்  வட றத் ள்ள ப ; region north of the cauvery on 
the western side of Tricirappalli.

     "மங்கல ெமன்பேதார ்ஊ ண்  ேபா ம் மழநாட் ள்" (ெதால். ெசால்.273, இளம் .);

     "வடகைர மழநாட்  லாரக் ற்றத்  அன் ல் ெதன்கைர இைடயாற்  நாட் த் க்கைட " 
(ெத.க.ெதா.7, கல்.504-5);.

     [மழவர ்+ நா . ள் → மள் → மள → மழ → மழ . மழ  → மழவன் = இைளஞன், ரன்.]

மழபா

மழபா  maḻpāṭi, ெப.(n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ேதவாரப் பாடல் ெபற்ற ஊர;் a place in Thanjavur District having Devaram 
hymns.

     "மழபா ள் மாணிக்கேம" (ேதவாரம்);, "மழபா  ஆண்டாைன ஆர ைத அன்றயன்மால் காணாைம 
நீண்டாைன ெநஞ்ேச நிைன" (ேசத் ரக்ேகாைவ.18);.

     [மழவரப்ா  → மழபா .]

மழ லம்

மழ லம் maḻpulam, ெப.(n.)

மழநா  (அகநா.61, உைர); பாரக்்க; see {}.

     [மழ + லம். லம் = நா .]

மழ லவஞ்

மழ லவஞ்  maḻpulavañji, ெப.(n.)

பைகவர ் லம் பாழ்படக் ெகாள்ைள ட் தைலக் ம் றத் ைற ( றநா.7);; ({}.);

 theme describing the plunder and destruction of an enemy's country.

     [மழ லம் + வஞ் .]

மழ லவர்

மழ லவர ்maḻpulavar, ெப.(n.)

   பள்ளி ற் ப க் ம் வர;் youth pupils, as budding scholars.

     "ைமயாடலாடன் மழ லவர ்மாெற ந் " (பரிபா.11, 88);.

     [மழ + லவர.்]

மழமழ - த்தல்

மழமழ - த்தல் maḻmaḻttal,    11 ெச. . . (v.i.)

   வழவழப்பாதல்; to be soft or smooth.

     [  → ெமா  → ெமா க்ைக = ம க்ைக. ெமா  → ம  → மழ → மழமழ ( .தா.105);.]

மழமழப்

மழமழப்  maḻmaḻppu, ெப.(n.)

   1. ெம த் தன்ைம; tenderness, softness, smooth ness.

   2.  உ ன்ைம; indefiniteness in speech or action.

     "ெசயைல மழமழப்பாய் ட் ட்டான்" (உ.வ.);.

     [மழமழ → மழமழப் .]
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மழமெழனல்

 
 மழமெழனல் maḻmaḻeṉal, ெப.(n.)

   ெமதெ்தனற் ப் ; expr. signifying softness, smoothness or glossy.

     [மழமழ + எனல்.]

மழைல

மழைல maḻlai, ெப.(n.)

   1. ழந்ைதகளின் ந்தாச ்ெசால்; prattling, babbling lisping of children.

     "தம்மக்கள் மழைலசெ்சாற் ேகளாதவர"் ( றள், 66);.

   2.  ெமன்ெமா ; gentle speech, as of woman.

     "மழைலவா ன் வற் ைறயலாள்" ( வக.181);.

   3. இளைம; childhood, tenderness in age.

     "ெப மழைல ெவேளற் னர"் (ேதவா.579, 5);.

   4. ெமல்ேலாைச; gentle sound, as humming of bees, as tinkling of anklets.

     "மழைலத ் ம் " ( லப்.4, 16);.

     [ ள் → மள் → மள்ளன் = இைளஞன், ரன், மள் → மழ = இளைம, ழ . மழ → மழைல ( .தா.42);.]

மழைலத்ேதன்

மழைலத்ேதன் maḻlaittēṉ, ெப.(n.)

   த் ேதன் (ஈ .6, 2, 5);; fresh honey.

     [மழைல + ேதன். மழைல = இளைம, ைம,  ய.]

மழைலப்ேபச்

 
 மழைலப்ேபச்  maḻlaippēccu, ெப.(n.)

   தைலப்ேபச் ; prattling of children.

     [மழைல + ேபச் .]

மழவராயன்

 
 மழவராயன் maḻvarāyaṉ, ெப.(n.)

   கள்ளர ் த ய ஒ  சார ்சா னரின் பட்டப் ெபயர ்(இ.வ.);; caste little of {} and certain other castes.

     [மழ → மழ  → மழவன் = ரன், இைளஞன். மழவன் + ராயன். அரசன் → அைரயன் → ராயன்.]

மழவன்

மழவன் maḻvaṉ, ெப.(n.)

   1. இைளஞன் ( ங்.);; youth man.

     "மழவர ்தமைனயன மணெவா " (கம்பரா.நாட் ப்.50);.

   2.  ரன்; warrior.

     "மழவர ்ெப ம" ( றநா.90);.

   3. மழநாட்டான் (அக.நா.61, உைர);; inhabitant of {}.

     [மழ → மழ  → மழவன் (ேவ.க.4:5);.]

மழ

மழ  maḻvu, ெப.(n.)

   மகன்; son.

     [மழ → மழ  (ேவ.க.4:5);.]
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மழ  - தல்

மழ  - தல் maḻṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ெமன்ைமயாதல்; to be soft and gentle.

     "மழ ேதன் ெமா யாளரக்ள்" ( வ். வாய். 6, 25);.

   2.  ெதளி ல்லா த்தல் (ஈ .6, 2, 5, அ ம்.);; to be indistinct as speech.

     [மழ = இளைம, ெமன்ைம, மழ தல் = ெமன்ைம தல், ெமன்ைமயாதல், மழ தல் →மழ -.]

ம  - த்தல்

ம  - த்தல் maḻittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   தைலைய ெமாடை்டய த்தல்; to shave, especially the head.

     "ம த்த ம் நீட்ட ம் ேவண்டா" ( றள், 280);.

     [வ  → ம -.]

ம த்தைல

ம த்தைல maḻittalai, ெப.(n.)

   ெமாடை்டத ்தைல; bald or shaven head.

     "ெகாய்ம் ம த் தைலெயா  ைகம்ைம ற" ( றநா.261);.

     [ம  + தைல.]

ம

ம 1 maḻu, ெப.(n.)

   1. ப க்கக் காய்ச் ய இ ம் ; red hot iron, used in ordeals.

     "ம ேவந் க் ெகா த் க் காரியஞ் ெசய் பவன்" (ஈ .2, 6, 9);.

   2.  கடல் (தக்கயாகப். 457);: sea.

     [ ள் → (மள்); → ம  ( .தா.98);.]

 ம 2 maḻu, ெப.(n.)

   ேகாடரி ( டா.);; axe.

     [ ள் → (மள்); → ம .]

     [p]

 ம 3 maḻu, ெப.(n.)

   1. ம ங் ய; blent, bald, bare.

ம மடை்ட.

   2.  அ கமான ( ன்.);; intense, excessive.

ம க்கம்

ம க்கம் maḻukkam, ெப.(n.)

   1. ரின்ைம; bluntness, want of edge.

   2.  நிைலைமத் தாழ் ; reduced circumstances.

   3. ஒளி ம ங் ைக; dimness-cloudiness, obscurity, as of the son in an eclipse, fading as of colour.

   4. அ க் ைற ; dullness of intellect, as from age or disease.

   5. ெமாடை்ட (இ.வ.);; baldness.

     [ ள் → (மள்); → ம  → ம  → ம ங்  → ம க்  → ம க்கம் ( .தா.98);.]
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ம க்கல்

 
 ம க்கல் maḻukkal, ெப.(n.)

   ெநல்ைல ஒ  ைற த்  ெய த்த த  நீங்காத அரி  (இ.வ.);; husked rice with bran not removed.

     [ம  → ம க்  ம க்கம் = ெமாடை்ட. ஒ  ெபா ைள ம க்க அதன் தைல ல ப்பர.் அ த்தலாவ  
தட் தல், இ த்தல், த் த ெலன ம்ப ம். ெநல்ைல உர ட்  உலக்ைக னாற் த் வைத 
ம க்கல் என்றனர.்]

ம க்கலரி

 
 ம க்கலரி  maḻukkalarisi, ெப.(n.)

ம க்கல் (இ.வ.); பாரக்்க; see {}

     [ம க்கல் + அரி .]

ம க்  – தல்

ம க்  – தல் maḻukkiviḍudal,    18 ெச. . . (v.i.)

   ேதய்த் தல்; to blunt.

     [ம க்  + -.]

ம க்  - தல்

ம க்  - தல் maḻukkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ர ்ம ங்கச ்ெசய்தல்; to blunt, dull the edge or point.

   2.  ஒளி ைறயச ்ெசய்தல்; to obscure, as lustre as glory.

   3. அ ைவக் ைறத்தல்; to deprive the intellect of its keenness.

   4. அ த்தல் ( ன்.);; to beat, pound.

   5. ெநற் த் தல்; to hull by pounding, as paddy.

     [ ள் → (மள்); → ம  → ம  → ம க்  ( .தா.98);.]

ம க் க்  – தல்
ம க் க்  – தல் maḻukkuṟukkudal,    5 ெச. . .(v.i.)

ம ெவ -, (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

ம  - தல்

ம  - தல் maḻugudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ம ங் தல்; to become blunt.

     " கம ய.... ெவண்ேகாட் " (அகநா.24);.

   2.  ஒளி ைறதல்; to be dim or obscure.

     " த் த் ெதாைட க ழ்  ம க" (பரிபா.6, 16);.

     [ ள் → (மள்); → ம  → ம  – ( .தா.98);.]

ம ைழ

ம ைழ maḻuāḻai, ெப.(n.)

   1. வா ழந்த லங் ; animal deprived of its tail, bobtail.

   2.  டன்; block head.

     [ம  + ைழ.]

ம ங்கல்

ம ங்கல் maḻuṅgal, ெப.(n.)

   1. ம ங் ன  ( ன்.);; that which is blunt, dim or unpolished.

   2.  டன் ( ன்.);; loggerhead, block head.

   3. நாணி  ( ன்.);; shameless person.

   4. மட்டமான ெபான் வைக (யாழ்.அக.);; a kind of inferior gold.

     [ம  → ம ங்கல்.]
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ம ங்கன்

 
 ம ங்கன் maḻuṅgaṉ, ெப.(n.)

   ேவைலப்பா ல்லாத அணி ( ன்.);; plain ornament without any delicate workmanship.

     [ம ங்கல் → ம ங்கன்.]

 ம ங்கன் maḻuṅgaṉ, ெப.(n.)

எைத ம் ெபா ட ்ப த்தாத ேபைத fool.

     "ேராசக்கார க் க் கடன் ெகா  ம ங்க க் ப் ெபண்ைணக் ெகா ,

     [ம -ம ங்கன்]

ம ங்

ம ங்  maḻuṅgi, ெப.(n.)

   நாண ழந்தவள்; shameless women.

     "ெகாங்ைக ன் ைல றந்த ம ங் கள்" ( ப் .67);.

     [ம ங்கல் → ம ங் .]

ம ங்  - தல்

ம ங்  - தல் maḻuṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ர ்நீங் தல்; to be blunt or dull, as an edge or point.

     "  ம ங் ய" ( றநா.4);.

   2.  ெபா வ தல் ( வ்.);; to be obscured, deprived of lustre, of glory;

 to fade, as a colour, as the lustre of a jewel or the glory of a state.

   3. ெக தல்; to disappear, to be lost.

     "உர த்தைக ம ங் " (க த். 120);.

   4. அ க் ரை்ம ைறதல்; to become dull in feeling, to lose keenness of intellect.

     "உ க் ன்ற த்  ம ங் ம்" ( ேவங்.சத.15);.

   5. ஒளி ைறதல்; to be dim, obscure, as the sun or moon in an eclipse or behind a cloud.

     "க ரக்ண் ம ங்  ம  ம ரவ்  ேபால்" (க த்.146);.

   6. கவனிப் ன்  மைறந்  ேபாதல் ( ன்.);; to pass by without strict examination inquiry or notice.

     [ ள் → (மள்); →  ம  → ம  → ம ங்  ( .தா.98);.]

ம ங் ணி

 
 ம ங் ணி maḻuṅguṇi, ெப.(n.)

   அ வற்றவன் ( ன்.);; dunce, good – for - nothing fellow.

     [ம ங்  → ம ங் ணி.]

ம ங் ணிமாங்
காய்

 
 ம ங் ணிமாங்காய் maḻuṅguṇimāṅgāy, ெப.(n.)

ம ங் ணி ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [ம ங் ணி  = அ வற்றவன், டன். ம ங் ணி + மாங்காய்.]
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ம ங் ணிமாங்
ெகாட்ைட

 
 ம ங் ணிமாங்ெகாடை்ட maḻuṅguṇimāṅgoṭṭai, ெப.(n.)

ம ங் ணி ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [ம ங் ணி + மாங்ெகாடை்ட.]

ம ப்பன்

ம ப்பன் maḻuppaṉ, ெப.(n.)

   1. ெசயைல ம ப்  ேவான் (இ.வ.);; one who is slipshod or ineffective in work.

   2.  ணங் ேவான் ( ன்.);; delayer.

   3. இ வழக்  ேப ேவான் (யாழ்.அக.);; sophist, controversialist.

     [ம  → ம ப்  → ம ப்பன். அன் = ஆண்பா .]

ம ப்  - தல்

ம ப்  - தல் maḻuppudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   1. ெந ழ தல்; to slur or slip over.

   2.  ெசயைலப் பயனற்றதாக ெந ழ்த் தல்; to bring to naught, make ineffective.

   3. கணக்கப்ப த் தல் ( ன்.);; to put of protract, delay, as in coming to a decision.

   4. ஏமாற் தல்; to deceive.

     "யாைர  ம ப்ப வல்லான்" ( வாலவா.30, 24);.

     [ம  → ம ப் .]

ம மட்ைட

ம மடை்ட maḻumaṭṭai, ெப.(n.)

   1. ம  ெமாடை்ட, 1 பாரக்்க; see {}.

     "ம  மடை்டயான ேகா " (அகநா.24, உைர);.

   2.  டத்தனம் (யாழ்ப்.);; gross stupidity.

     [ம  + மடை்ட. ம ெவனி ம் மடை்டெயனி  ெமாக் ம். ம மடை்டெயன்ற  இ ெபயெராட் .]

ம மா

 
 ம மா  maḻumāṟi, ெப.(n.)

   ரட்டன் (இ.வ.); ( ன்.);; artful rogue.

     [ம  + மா .]

ம மா  - தல்

ம மா  - தல் maḻumāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அைரமனதாதல்; to be half-minded, undecided.

   2.  தந் ரம் பண் தல்; to be artful, tricky.

     [ம  → ம மா -,]

ம ெமாட்ைட

ம ெமாடை்ட maḻumoṭṭai, ெப.(n.)

   1. ர ்ம ங் ய ; anything blunt edged.

   2.   ெமாடை்டயான தைல; abosolutely bald or clean - shaved head.

     [ம  + ெமாடை்ட. ம ெவனி ம் ெமாடை்டெயனி ம் ஒக் ம். ம ெமாடை்ட ெயன்ற  
இ ெபயெராட் .]

ம வலான்

ம வலான் maḻuvalāṉ, ெப.(n.)

   1. ம வாளி, 1 பாரக்்க; see {}.

     "ம வலான் நாம ம ழ்ந் ைரத் " (ேதவா.16:69);.

     [ம  → ம வலான் → ம வா .]
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ம வன்

ம வன் maḻuvaṉ, ெப.(n.)

   1. அஞ்சாதாவன்; fearless man.

   2.  டாப் யாளன்; obstinate person.

   3. ஊர ்காப்ேபான்; village watchman.

     [ம  = ரிய பைடக்க . அஞ்சாதவன் ைக ற் பைடக த்தேல றப் . எனேவ, 
பைடக்க ைடேயான் அஞ்சாதவனா ம், ஊரக்ாப்ேபானா ம், வாதக் ண ள்ேளானா  

ப்பர.்]

ம வாள்

ம வாள் maḻuvāḷ, ெப.(n.)

   ரிய வாள் க ; sharp sword. 

     "மான் ம ம் ம வா ம் டா " ( க்ேகா.170);.

     [ம  → ம வாள்.]

ம வாளி

ம வாளி maḻuvāḷi, ெப.(n.)

   1. ம ைவ ஆ தமாகக் ெகாண்டவன்; one who is armed with battle-axel.

   2.  வன்; {}.

     "ம வாளி ன்னாகத்தான்" ( வ். வாய். 9, 3, 10);.

   3. பர ராமன்; {}.

     " ன்ெனா  நாள் ம வாளி ைலவாங் " ( வ்.ெப மாள் .9, 9);.

     [ம  + ஆளி. ம வா ய பைடக்க ைய ஆள்பவன்.]

ம

ம  maḻuvi, ெப.(n.)

ம ங்  பாரக்்க; see {}.

     "ந கள் ம கள்" ( ப் .243);.

     [ம ங்  → ம .]

ம ெவ  - த்தல்

ம ெவ  - த்தல் maḻuveḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ைக, நா த யவற் ல் ம ைவ ேயந் ச ் ைரச ்ெசய்தல்; to undergo the ordeal of holding red-hot iron by 
the hand, tongue etc.

     "நா னான் ம ெவ த்த ஞானப் ரகாசர"்.

     [ம  + எ -.]

ம ெவண்ெணய்

 
 ம ெவண்ெணய் maḻuveṇīey, ெப.(n.)

   ப க்கக் காய்ந்த ெபா ைளக் ைகக் க் ளிர் க்  ெமண்ெணய் (யாழ்.அக.);; a kind of medicinal oil, said 
to make hot things cool to the toch.

     [ம  + எண்ெணய்.]

ம ேவந்

ம ேவந்  maḻuvēndi, ெப.(n.)

   1. ம வாளி ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

   2.  ெபாய்யன் (யாழ்.அக.);; liar.

     [ம  + ஏந் .]

ம ேவந் க்ெகா
 - த்தல்

ம ேவந் க்ெகா  - த்தல் maḻuvēndikkoḍuttal,    4 ெச. . .(v.i.) ம ெவ -, பாரக்்க; see {}.

     "ம ேவந் க் ெகா த் க் காரியஞ் ெசய் மவன்" (ஈ .2 6, 9);.

     [ம  + ஏந் க்ெகா -.]
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ம ேவந் ங்ேகாப
ன்

ம ேவந் ங்ேகாபன் maḻuvēnduṅāpaṉ, ெப.(n.)

   வனார ்ேவம் ; sivan's neem (சா.அக.);.

ம ேவான்

__,

ெப.(n.);

ம வாளி, 1 பாரக்்க; see {}.

     "வன்றாண் ம ேவா ம் யா ம் வணங் னரால்" (கம்பரா.இரணிய.161);.

     [ம வாளி → ம ேவான்.]

மைழ

மைழ1 maḻaittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1. மைழ நிைறந் த்தல்; to be charged with rain.

     "மைழத்த வானேம" (கம்பரா.காரக்ால.2);.

   2.  க நிறமாதல்; to darken, become dark, as a cloud.

     "மைழத்  ெமய் ைட மாற்றலர"் (கந்த . ரன்வைத. 132);.

   3. ளிரத்ல்; to be cool.

     "மைழத்த மந்த மா தத் னால்" (ெபரிய . ஞான. 150);.

     [மால் → மைழ (ேவ.க.4:43);.]

 மைழ2 maḻai, ெப.(n.)

   1. னின் ம் ெபா ம் நீர;் rain.

     "ெகா நற் ெறா ெத வாள் ெபய்ெயனப் ெபய் ம் மைழ" ( றள், 55);.

     "மைழ ெபய்ேத நிைறயாத டல் பனி ெபய்தா நிைறயப் ேபா ன்ற ?" (பழ.);.

   2.  நீ ண்ட ேமகம்; cloud.

     "மைழ ைளக்  மாடமாய்" (நால , 361);.

   3. மைழக்கால் பாரக்்க; see {}.

     "மைழ ழ்ந்தன்ன மாத்தாட ்க " (ெப ம்பாண். 363);.

மைழக்கண்ணி

மைழக்கண்ணி1 maḻaikkaṇṇi, ெப.(n.)

   ஒயா  கண்ணினின்  நீர ்வ ம் ேநாைய ைடயவர;் a women with always water in the eyes (சா.அக.);.

     [மைழ + கண்ணி. கண்ணி ந்  இைடயறா  நீர ்வ வைத மைழெயன் ம், அத்தைகயக் 
கண்ைண ைடயவைர மைழக் கண்ணி என் ம் த்தனர.்]

 மைழக்கண்ணி2 maḻaikkaṇṇi, ெப.(n.)

   பறைவ வைக (யாழ்ப்.);; a kind of bird.

மைழக்க

மைழக்க  maḻaikkaru, ெப.(n.)

   கார் ல்; cloud.

     "மைழக் க ரக்் ம்.... அட் ல்" ( லப்.10:143, அ ம்.);.

     [மைழ + க .]
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மைழக்கா ட்

 
 மைழக்கா ட்  maḻaikkāyiruṭṭu, ெப.(n.)

மைழக்கா ட்  (ெநல்ைல.); பாரக்்க; see {}.

     [மைழக்கா ட்  → மைழக்கா ட் .]

மைழக்கால்

 
 மைழக்கால் maḻaikkāl, ெப.(n.)

   ெபய் ம் நிைல ல் க  நிறத் டன் இறங் ம் ேமகக் கால்; dark clouds descending in columns and indicating 
rain.

     [மைழ + கால்.]

மைழக்காலம்

 
 மைழக்காலம் maḻaikkālam, ெப.(n.)

   மாரிக்காலம்; rainy season.

     [மைழ + காலம்.]

மைழக்கா ட்

 
 மைழக்கா ட்  maḻaikkāliruṭṭu, ெப.(n.)

   மைழெபய் ங் காலத்  இர  ண்டாம் ெச ந்த இ ள்; dense darkness of a rainy night.

     "மைழக் கா ட் ம் மந்  ெகாம்  ட் க் ெகாம்  பா ம்" (பழ.);.

     [மைழக்கால் + இ ட் .]

மைழக்கா ள்

மைழக்கா ள் maḻaikkāliruḷ, ெப.(n.)

மைழக்கா ட்  பாரக்்க; see {}.

     "மைழக் கா ளின் எ ரப்்பட ல ைமயான்" ( க்ேகா.260, ைற ளக்.);.

     [மைழக்கா ட்  → மைழக்கா ள்.]

மைழக்காற்

 
 மைழக்காற்  maḻaikkāṟṟu, ெப.(n.)

   ந்தல் காற் , ளிரந்்த காற் ; most and cold weather.

     [மைழ + காற் .]

மைழக் ளி

மைழக் ளி maḻaikkiḷi, ெப.(n.)

   1. மைழ ெபய்  ட்ட டன் காணப்ப ம் ெவட் க் ளி வைக ( ன்.);; a kind of grasshopper as appearing 
after the rains.

   2.  ளி வைக; large Indian parakeet, palacornis

     [மைழ + ளி.]

     [p]

மைழக் ணம்

 
 மைழக் ணம் maḻaikkuṇam, ெப.(n.)

மைழத்ேதாற்றம் ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மைழ + ணம்.]
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மைழக் ல்

 
 மைழக் ல் maḻaikkuyil, ெப.(n.)

   தைல லாக்  ( ங்.);; swallow, as visitant in rainy season.

     [மைழ + ல்.]

மைழக்

 
 மைழக்  maḻaikkuṟi, ெப.(n.)

மைழத் ேதாற்றம் ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மைழ + .]

மைழக்ேகாலம்

 
 மைழக்ேகாலம் maḻaikālam, ெப.(n.)

மைழத்ேதாற்றம் ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மைழ + ேகாலம்.]

மைழக்ேகாள்

மைழக்ேகாள் maḻaikāḷ, ெப.(n.)

   ெவள்ளி ( க் ரன்); ேகாள்; Venus, as the rain indicating planet.

     "மைழக்ேகால் ெபா  நற் னம்" (அரிசமய.பராங்.22);.

     [மைழ + ேகால்.]

மைழக்ேகாளா

மைழக்ேகாளா  maḻaikāḷāṟu, ெப.(n.)

   1. மைழத்ேதாற்றம் பாரக்்க; see {}.

   2.  யெல க்ைக; changeable stormy weather, unfavourable to navigation.

     [மைழ + ேகாளா .]

மைழசச்ாைட

 
 மைழசச்ாைட maḻaiccāṭai, ெப.(n.)

மைழத் ேதாற்றம் (இ.வ.); பாரக்்க; see {}.

     [மைழ + சாைட.]

மைழச் ைல

மைழச் ைல maḻaiccilai, ெப.(n.)

   வான ல்; rainbow.

     "மைழச ் ைலயால் வ  ேதாரண ட்டனன் வாசவேன" (தக்கயாகப். 182);.

     [மைழ + ைல. ைல = ல்.]

மைழத்தண்ணீர்

 
 மைழத்தண்ணீர ்maḻaittaṇṇīr, ெப.(n.)

மைழநீர ்பாரக்்க; see {}.

     [மைழ + தண்ணிர.் நீர ்→ தண்ணீர.்]

மைழத்தாைர

 
 மைழத்தாைர maḻaittārai, ெப.(n.)

   டா  ெபய் ம் மைழநீர ்(யாழ்.அக.);; continuous shower of rain.

     [மைழ + தாைர.]
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மைழத் ளி

 
 மைழத் ளி maḻaittuḷi, ெப.(n.)

   மைழ நீரச் ்ெசாட்  ( ன்.);; rain drop.

     [மைழ + ளி.]

மைழத் வல்

 
 மைழத் வல் maḻaittūval, ெப.(n.)

மைழத் றல் ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மைழ + வல்.]

மைழத் ற்றல்

 
 மைழத் ற்றல் maḻaittūṟṟal, ெப.(n.)

மைழத் றல் ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மைழ + ற்றல்.]

மைழத் றல்

 
 மைழத் றல் maḻaittūṟal, ெப.(n.)

    வைலயாகத் ற் ம் மைழ; drizzling rair

     [மைழ + றல்.]

மைழத்ேதாற்றம்

 
 மைழத்ேதாற்றம் maḻaittōṟṟam, ெப.(n.)

   மைழ வ வதற் ரியதான மந்தாரம், ல் ட்டம் ( ன்.);; clouded sky, as indicating rain.

     [மைழ + ேதாற்றம்.]

மைழதாங்

 
 மைழதாங்  maḻaitāṅgi, ெப.(n.)

   ெகாங்காணி (இ.வ.);; rain-cap, covering against rain made of palm leaf.

     [மைழ + தாங் .]

     [p]

மைழ த்தல்

 
 மைழ த்தல் maḻaidumiddal, ெப.(n.)

மைழத் றல் ( ன்.);பாரக்்க; see {}.

     [மைழ + -த்தல்.]

மைழநீர்

 
 மைழநீர ்maḻainīr, ெப.(n.)

   மைழ னின்  ைடத்த நீர;் rain water.

     [மைழ + நீர.்]

152

www.valluvarvallalarvattam.com 1711 of 19068.



மைழப்பாட்டம்

 
 மைழப்பாட்டம் maḻaippāṭṭam, ெப.(n.)

   ஒ ைற கனமாக மைழ ெபய்ைக ( ன்.);; a shower of rain.

     [மைழ + பாட்டம்.]

மைழப் கார்

 
 மைழப் கார ்maḻaippukār, ெப.(n.)

மைழத்ேதாற்றம் பாரக்்க; see {}.

     [மைழ + கார.்]

மைழப் ங்காரம்

 
 மைழப் ங்காரம் maḻaippūṅgāram, ெப.(n.)

மைழத்ேதாற்றம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [மைழ + ங்காரம்.]

மைழெபய்-தல்

மைழெபய்-தல் maḻaibeytal,    1 ெச. . . (v.i.) 

   வானின்  நீர ் தல்; to rain. 

     "வான் மைழ ெபய் ற " (உ.வ.);.

     [மைழ + ெபய்.]

மைழமரக்கால்

 
 மைழமரக்கால் maḻaimarakkāl, ெப.(n.)

   ஓராண் ல் ெபய் ம் மைழைய அளக் ம் அள  வைக ( ன்.);; a kind of rain gauge, unit for computing rainfull 
during a year.

     [மைழ + மரக்கால்.]

மைழமரம்

மைழமரம் maḻaimaram, ெப.(n.)

   ஆப் ரிக்கா ற்  ேமற்ேக ள்ள ஒ  ள்ள அ சய மரம்; region north side a miracle tree on a island to 
africa.

     [மைழ + மரம்.]

இ  40 தல் 48 அ  உயர ள்ளதா ம் இர ல் இம்மரத்ைதச ் ற்  ல்கள் க ந்  ெகாண்  ஈரம் 
ேவரினின்  ைளக க்ேக  இைலகளில் வ யாய் ஓர ்இர ற்  20,000 கல்ெலைட (டன்.); நீர ்
வ வதாகச ்ெசால்லப்ப ற .

மைழமாரிசச்ண்
ைட

 
 மைழமாரிசச்ண்ைட maḻaimāriccaṇṭai, ெப.(n.)

   க ஞ்சண்ைட (இ.வ.);; violent quarrel, like a rain storm.

     [மைழமாரி + சண்ைட.]

மைழ கங்கா த
ல்

 
 மைழ கங்கா தல் maḻaimugaṅgāṇudal, ெப.(n.)

   மைழ ெபய்  தளிரக்்ைக ( ன்.);; being enlivened by rain.

     [மைழ கம் + கா தல்.]
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மைழயைட

 
 மைழயைட maḻaiyaḍai, ெப.(n.)

   டா  ெபய் ம் மைழ; incessant rain.

     "மைழ யைட ேல வ ம் ந்தாளி சத் " (உ.வ.);.

     [மைழ + அைட. இல் ன் ன் ல் ஆன  ேபால அைடமைழ மைழயைடயான .]

மைழயலர்

 
 மைழயலர ்maḻaiyalar, ெப.(n.)

   நீர ்( டா.);; water.

     [மைழ + அலர.்]

மைழயான்

மைழயான் maḻaiyāṉ, ெப.(n.)

மால்; {}

     "மைழ யா ந் கழ் ன்ற மலேராெனன் வரக்ள்" (ேதவா.1064, 9);.

     [மைழ → மைழயான்.]

மைழேய

மைழேய  maḻaiyēṟu, ெப.(n.)

   இ ; thunder.

     "ெந ந்ேதரினன் மைழேயெறன வாரத்்தான்" (கம்பரா.அ கா.166);.

     [மைழ + ஏ .]

மைழெயா த்தகா
லம்

 
 மைழெயா த்தகாலம் maḻaiyoṟuttakālam, ெப.(n.)

   வறண்ட காலம் ( ன்.);; drought.

     [மைழ + ஒ த்தகாலம்.]

மைழவண்ணக்
ஞ்

 
 மைழவண்ணக் ஞ்  maḻaivaṇṇakkuṟiñji, ெப.(n.)

   ல் வண்ணப் ள்ள ம ேதான்  ( ங்.);; western ghats blue nail dye.

     [மைழவண்ணம் + ஞ் .]

மைழவண்ணன்

 
 மைழவண்ணன் maḻaivaṇṇaṉ, ெப.(n.)

மைழயான் ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மைழ + வண்ணன்.]

மைழவறங் ர் - 
தல்

மைழவறங் ர ்- தல் maḻaivaṟaṅārtal,    2 ெச. . . (v.i.)

   மைழ ெபய்யாெதா தல்; to become rainless.

     "பாண் யனா  மைழவறங் ரந்்  வ ைமெயய் " ( லப். உைர ெப  கட் ைர, பக்.30);.

     [மைழ + வறங் ர.்]

மைழ ற் த்தல்

மைழ ற் த்தல் maḻaivīṟṟiruttal, ெப.(n.)

   ப வமைழ ெபய்ைக ( லப். உைரெப  கட் ைர, பக்.30);; raining in season.

     [மைழ + ற் த்தல்.]
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மள்  - தல்

மள்  - தல் maḷkudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ைறதல்; to be deficient. defective.

     "மல்க ல் ெப ங் ெகாைட" (கம்பரா. காரக்ால.104);.

     [ ள் → மள் → மள் - (ேவ.க.4:59);.]

மள்ளம்

 
 மள்ளம் maḷḷam, ெப.(n.)

மள்ளல் ( ங்.); பாரக்்க; see {}.

     [மள்ளல் → மள்ளம்.]

மள்ளல்

 
 மள்ளல் maḷḷal, ெப.(n.)

   வ ைம ( வா.);; strength, power, robustness.

     [மள் → மள்ளல்.]

மள்ளர்

 
 மள்ளர ்maḷḷar, ெப.(n.)

மள்ளன் பாரக்்க; see {}.

     [மள் → மள்ளர.்]

மள்ளன்

மள்ளன் maḷḷaṉ, ெப.(n.)

   1. ண்ணிேயான் ( ங்.);; strong, powerful person.

   2.  பைட ரன்; warrior.

     "களம்  மள்ளர"் (க த்.106);

   3. பைடத்தைலவன் ( டா.);; commander, millitary chief.

   4. இைளஞன்; youth.

     "ெபா றல் மள்ள" ( .262);.

   5. ம த நிலத் ல் வாழ்ேவான் ( வா.);; inhabitant of agricultural tracts.

     "மள்ள பக ரப் வார"் (கம்பரா.நாட.்18);.

   6. ஞ்  நிலத் ல் வாழ்ேவான் ( டா.);; inhabitant of hilly tracts.

     [ ள் → மள் → மள்ளன் (ேவ.க.4:5);.]

மள்ளான்
மள்ளான் maḷḷāṉ, ெப.(n.)

   ைர வைக (அ வசா.152);; a species of horse.

மள்

 
 மள்  maḷḷu, ெப.(n.)

   ைகம்மரம் ( ன்);; rafter.

மளமள - த்தல்

மளமள - த்தல் maḷamaḷattal,    4 ெச. . . (v.i.)

   மரக்ெகாம்  த யன ம்ேபா  ஒளிெய ப் தல்; to crash, rattle, sound loudly, as branches in snaping.
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மளமளப்

 
 மளமளப்  maḷamaḷappu, ெப.(n.)

   தற் ப் ள்ள ஒ ; snapping noise.

     [மளமள → மளமளப் .]

மளமெளனல்

மளமெளனல் maḷamaḷeṉal, ெப.(n.)

   1. ஓர ்ஒ க் ப் ; onom, expr. signifying rattling, crashing.

   2.  ைர க் ப்

 quickness.

     "மளமெளன ெநா க் " (இராமநா. ந்.20);.

     [மளமள + எனல்.]

மளாரட் ெயனல்

 
 மளாரட் ெயனல் maḷāraṭṭiyeṉal, ெப.(n.)

மளாெரனல் (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [மளாெரனல் → மளாரட் ெயனல்.]

மளாெரனல்

 
 மளாெரனல் maḷāreṉal, ெப.(n.)

   ஒர ்ஒ க் ப் ; onom. expr. signifying crashing, cracking.

     "மளாெரன ந்த " (உ.வ.);.

     [மளார ்+ எனல்.]

மளிக்காரம்

 
 மளிக்காரம் maḷikkāram, ெப.(n.)

   அரிதாரம்; yellow orpiment (சா.அக.);.

மளிகாரம்

 
 மளிகாரம் maḷikāram, ெப.(n.)

   ெவண்காரம் (சங்.அக.);; borax.

மளிைக

 
 மளிைக maḷigai, ெப.(n.)

   பலசரக் ; grocery.

ெத. மளிகா

     [வணிகம் → வணிைக → மளிைக.]

மளிைகக்கைட

 
 மளிைகக்கைட maḷigaiggaḍai, ெப.(n.)

   பலசரக் க் கைட (இக்.வ.);; grocery shop.

     [மளிைக + கைட.]
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மளிைகசெ்சட்

மளிைகசெ்சட்  maḷigaicceṭṭi, ெப.(n.)

   1. பலசரக்  வணிகர;் grocer.

   2.  ெசட் ச ்சா  வைக; a {} caste.

     [மளிைக + ெசட் .]

ம க்ெகனல்

 
 ம க்ெகனல் maḷukkeṉal, ெப.(n.)

மளாெரனல் பாரக்்க; see {}.

     "மரக் ைள ம க்ெகன ந்த " (உ.வ.);.

     [ம க்  + எனல்.]

ம ங்

 
 ம ங்  maḷuṅgu, ெப.(n.)

   ஓர ்உ ரி; a Creature (சா.அக.);.

மைள

 
 மைள maḷai, ெப.(n.)

   கற்றாைழ; aloe (சா.அக.);.

மற்கடம்

மற்கடம் maṟkaḍam, ெப.(n.)

மரக்்கடம் பாரக்்க; see {}.

     "வாதமாமகன் மற்கடம் லங் " ( வ்.ெபரிய .5, 8, 2);.

மற்க

 
 மற்க  maṟkaḍi, ெப.(n.)

   ைனக் காஞ்ெசா ; a plant, cowhage (சா.அக.);.

மற்கைர

மற்கைர maṟkarai, ெப.(n.)

   1. ைக; cave.

   2.  மல ; barren woman.

மற்க

மற்க  maṟkali, ெப.(n.)

   ஆ வக மதத்தார ்வணங் ம் இைறவன்; Lord of the {}.

     "என்ற  மற்க தாேன ைற" (நீலேக , ஆ வக.3);.

மற்க ல்

மற்க ல் maṟkalinūl, ெப.(n.)

   ஆ வகமத ல்; the scriptures of the {} by {}.

     "மற்கள ன் வைகயா  ெவன்ன" (மணிேம. 27:165);.

மற்

 
 மற்  maṟku, ெப.(n.)

   னம் (அக.நி.);; wrath, anger.
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மற் ணம்

மற் ணம்1 maṟkuṇam, ெப.(n.)

   கட் ப் ச் ; bug.

     "மற் ணத் ெதா ேபாற் ைசந் " (பாரத.வாரண.9);.

 மற் ணம்2 maṟkuṇam, ெப.(n.)

   ேபாரக்் ணம்; war attitude.

     [மல் + ணம்.]

மற் த்

மற் த்  maṟāttu, ெப.(n.)

மல்2, 4 ( லப். 3:14, உைர); பாரக்்க; see mal.

     [மல் + த் .]

மற்ேகால்

 
 மற்ேகால் maṟāl, ெப.(n.)

   பைக (அக.நி.);; hatred, enmity.

மற்சரம்

மற்சரம் maṟcaram, ெப.(n.)

   1. ெபாறாைம (சங்.அக.);; envy.

   2.  ேபாட்  (இ.வ.);; rivalry.

     [மாசச்ரியம் → மற்சரம் (ெகாசை்ச);.]

மற்சரி - த்தல்
மற்சரி - த்தல் maṟcarittal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   ேபாட் தல் (இ.வ.);; to compete.

மற்சாதனம்

மற்சாதனம் maṟcātaṉam, ெப.(n.)

   ஒ  காைல வ ற் ல் அ த்  ம த் ம் மற்ைறக் காைலத் ெதாைடய ேக ன் ம் ைகமா ப் 
றங்காைலக் கட் க் ம் ஆசன வைக (தத் வப்.107, உைர);; a posture which consists in sitting with one 

foot pressed against the abdomen and with the other foot pressed close to the thigh against the ground, the hands passing 
behind the clasping the feet crosswise.

மற்ப டம்

 
 மற்ப டம் maṟpayiliḍam, ெப.(n.)

   மற் ேபார ்கற் ங் டம் ( ங்.);; ground where athletic exercise are practised wrestling.

     [மல் + ப டம்.]

மற்

 
 மற்  maṟpuṟu, ெப.(n.)

   காரே்பாகவரி ; babehi seeds (சா.அக.);.

மற்ற

 
 மற்ற maṟṟa, .அ.(adj.)

மற்ைற (ெகா.வ.); பாரக்்க; see {}.

     [மற்ைற → மற்ற.]

மற்றஞ்ெசரிசச்ான்

 
 மற்றஞ்ெசரிசச்ான் maṟṟañjericcāṉ, ெப.(n.)

   உப் ; salt (சா.அக.);.
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மற்ற

 
 மற்ற  maṟṟadu, ெப.(n.)

   ஏைனய ; the other.

     [மற்  → மற்ற .]

மற்றநாள்

மற்றநாள் maṟṟanāḷ, ெப.(n.)

   1. மற்றாநாள்,1 பாரக்்க; see {}.

   2.  நாைள நின்  ம நாள் (நாஞ்.);; day after tomorrow.

     [மற்  → மற்ற + நாள்.]

மற்றப்ப

 
 மற்றப்ப  maṟṟappaḍi, ெப.(n.)

   ேவ  வைக ல் (இக்.வ.);; else, otherwise.

     "மற்றப்ப  ேவ  எ ம் இல்ைல" (உ.வ.);.

     [மற்  → மற்ற + ப .]

மற்றம்

மற்றம் maṟṟam, ெப.(n.)

   ஆற்ேறாரத் ல் சரிந்  தாழ்ந் ள்ள நிலம் (ெசந்.xiii.172);; low-lying land sloping towards a river.

     [மற்  → மற்றம்.]

மற்றமாகாள்

 
 மற்றமாகாள் maṟṟamākāḷ, ெப.(n.)

   ம மத்ைத; a kind of dhatura (சா.அக.);.

மற்றவன்

 
 மற்றவன் maṟṟavaṉ, ெப.(n.)

   ஏைனயவன்; the other one.

     [மற்  → மற்றவன்.]

மற்றாநாள்

மற்றாநாள் maṟṟānāḷ, ெப.(n.)

   1. ம நாள்; next day, morrow.

   2.  ற்ைற நாளின் ம நாள் (இ.வ.);; day after the next.

     [ம  → மற்றா + நாள்.]

மற்

மற் 1 maṟṟu, ெப.(n.)

   1. ஓர ்அைசநிைல (ெதால்.ெசால்.264);; an expletive.

   2.  ைன மாற் க் ப்  (நன்.433);.

   3. ப் ெபா ட ் ப்  (நன்.433);; a term meaning other, another.

     [ம  → மற்  (ேவ.க.4:77);.]

 மற் 2 maṟṟu, ெப.(n.)

   1. ம ைம ம் ( ன்.);: 

 again.

   2.  ன்; subsequently, afterwards.

   3. மற்றப்ப  பாரக்்க; see {}.
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மற் ம்

மற் ம் maṟṟum, ெப.(n.)

   1. ேம ம்; besides.

   2.  ண் ம்; again.

     "உைடைம மயலா  மற் ம் ெபயரத்் " ( றள், 344);.

     [மற்  → மற் ம்.]

மற் ம்ப

 
 மற் ம்ப  maṟṟumbaḍi, .எ. (adv.)

மற்றப்ப  பாரக்்க; see {}.

     [மற்றப  → மற் ம்ப .]

மற்ைற

மற்ைற maṟṟai, .அ.(adj.)

   ற (நன்.434);; other.

     [மற்  → மற்ைற.]

மற்ைறப்ப

 
 மற்ைறப்ப  maṟṟaippaḍi, ெப.(n.)

மற்றப்ப  பாரக்்க; see {}.

     [மற்றப்ப  → மற்ைறப்ப .]

மற்ெறா ல்

மற்ெறா ல் maṟṟoḻil, ெப.(n.)

   மற்ேபார;் art of wrestling.

     "மற்ெறா ந் ேதரத்் ெதா ம்" ( வக.1795);.

     [மல் + ெதா ல்.]

மற்ெறான்

மற்ெறான்  maṟṟoṉṟu, ெப.(n.)

   ரிெதான் ; another thing or matter.

     "மற்ெறான்  ம்" ( றள், 380);.

     [மற்  + ஒன் .]

மற்ெறான் ரித்
தல்

மற்ெறான் ரித்தல் maṟṟoṉṟuvirittal, ெப.(n.)

   ற் ற்றம் பத்த ள் எ த் க் ெகாண்ட ெபா ைள த் ப் ெதான்  தலா ய ற்றம் 
(நன்.12);; digression, introducing extraneous matter, one of ten {} (q.v.);.

     [மற்ெறான்  + ரித்தல்.]

மற்ேறா

 
 மற்ேறா maṟṟō,    யப் , இரக்கங்கைளக் க் ஞ் ெசால் (யாழ்.அக.); a word indicative of surprise or pity.

     [மற்  → மற்ேறா.]

மற்ேறாதய

 
 மற்ேறாதய  maṟṟōtayamūli, ெப.(n.)

   நிலப்பைன; ground palm (சா.அக.);.
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மற - த்தல்

மற - த்தல் maṟattal,    3 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. அயரத்்தல்; to forget.

     "மறவற்க மாசற்றார ்ேகண்ைம" ( றள், 106);.

   2.  அசடை்ட ெசய்தல்; to neglect, disregard.

   3. ஒ த்தல்; to put ап end to. to give up.

     "மறத்தல் ெவ ளிைய யாரம்ாட் ம்" ( றள், 303);.

     [ ல் → மல் → மல. மலத்தல் = மயங் தல். மல → மலங்  → மலக்  → மலக்கம். மலக்கம் = மயக்கம், 
கலப் . மலங்  = பாம் டம் ம் ன்வா ங் கலந்த நீ ரி. மலங்  → மதங்  → மதக்கம் = மயக்கம். 
மதங்  → மறங் , மறங் தல் = மயங் தல். மல் → மைல → மைல . மைலத்தல் → மயக் தல். மலம் → 
மதம் → மறம் = மயக்கம். மறம் → மற ( .தா.177);. ள் → மள் → ம  → ம  = ற்றம். ம த்தல் = 
இல்ைலெயன்  ெசால்லாமல் மைறத்தல். ம  → மற. மறத்தல் = மனத் ல் மைறயப் ெப தல்.]

மறக்க ைண

மறக்க ைண maṟakkaruṇai, ெப.(n.)

   அ டக் ைண; divine grace that chastise.

     " ரைன மறக்க ைண ந்  பணிெகாண் ல ெயனில்" (அ ட்பா. v, ெதய்வமணி.21);.

     [மறம் + Skt. க ைண.]

மறக்களம்

மறக்களம் maṟakkaḷam, ெப.(n.)

   ேபாரக்் களம்; battle field.

     "மறக்கள ம ங் ன்... உ ரத்் ெதாைக ண்ட" ( லப். 27:11);.

     [மறம் + களம்.]

மறக்களவ

மறக்களவ  maṟakkaḷavaḻi, ெப.(n.)

   ேபாரிற் பைகய க் ம் அரசைன உ ம் ேவளாளனாக த் க் ம் றத் ைற ( றநா. 373);; theme 
describing a kings as ploughing the field of battle.

     [மறக்களம் + வ .]

மறக்களேவள்

மறக்களேவள்  maṟakkaḷavēḷvi, ெப.(n.)

   களேவள்  ( றநா.372);; theme praising a warrior killing his enemies, opp. to {}.

     "யாங்க  மறக்கள ேவள்  ெசய்ேவா யா ைன" ( லப். 28:131);.

     [மறக்களம் + ேவள் .]

மறக்கற்

மறக்கற்  maṟakkaṟpu, ெப.(n.)

   தன் ற்றத்தாற் க ஞ்ெசயல் ேதாற் க் ங் கற் ; militant chastity, which impels a woman to do terrible deeds, 
opp. to {}.

     " ரபத் னி மறக் கற் ைடயாள்" ( லப்.ப க. 42, உைர);.

     [மறம் + கற் .]

மறக்காஞ்

மறக்காஞ்  maṟakkāñji, ெப.(n.)

   ேபாரில் ப் ண் ெபற்ற ரன் தன் வாழ்க்ைக ேவண்டா  அப் ண்ைணக் த் க் ெகாண்  
இறத்தைலக் ம் றத ் ைற (ெதால்.ெபா ள்.79, உைர);;     [மறம் + காஞ் .]

மறக்

மறக்  maṟakkuḍi, ெப.(n.)

   1. ர லம்; warrior tribe.

     "பைழய மறக் ற் ேபைதயானவள்" ( .ெவ.21, உைர);.

   2.  மறப்பண்  நிைறந்த த ழரக்ள்; warrior of Tamilar race.

     [மறம் + .]

161

www.valluvarvallalarvattam.com 1720 of 19068.



மறங்  - தல்

மறங்  - தல் maṟaṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   கலங் தல்; to be bewildered.

     " ழ்தான்.... மறங் மா மற்ெறான் ைரத்  (நால , 342);.

     [ ல் → மல் → மல. மலத்தல் = மயங் தல். மல → மலங்  → மலக்  → மலக்கம். மலக்கம் =  மயக்கம். 
மலங்  = பாம் டம் ம் ன்வா ங் கலந்  நீ ரி. மலங்  → மதங்  → மதக்கம் = மயக்கம். மதங்  → 
மறங்  ( .தா.177);.]

மறசெ்ச

மறசெ்ச  maṟaccevi, ெப. (n.)

   கரி  (பாவம்); பயக் ம் ெமா கைளக் ேகட் ங் கா ; ear that listens, to sinful things.

     "அறசெ்ச  றந்  மறசெ்ச  யைடத் " (மணிேம. 9:60);.

     [மறம் + ெச .]

மறத்

மறத்  maṟatti, ெப.(n.)

   1. ரப்ெபண்; woman of courage.

   2.  மறக் ப் ெபண்; a woman one of Tamilar race.

   3. பாைல நிலப் ெபண் ( வா.);; woman of desert tracts.

     "கரியகண்ைண ைடய மறத் " ( றநா.181, உைர);.

   4. ஞ்  நிலப் ெபண் ( ங்.);; woman of hilly tracts.

     [மறம் → மறத் ]

மறத் ப்ேபா

மறத் ப்ேபா1 maṟattuppōtal,    8 ெச. . .(v.i.)

ம த் ப்ேபா-, ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [ம த் ப்ேபா- → மறத் ப்ேபா-.]

மறத் ப்ேபா - தல்
மறத் ப்ேபா - தல் maṟattuppōtal,    8 ெச. . .(v.i.) 

   உணர்  ன் தல்; insensation.

மறத் ைற

மறத் ைற maṟattuṟai, ெப.(n.)

   1. கரி  (பாவ); ெந ; sinful way.

     "மறத் ைற க ந்தேவன் மன்னர ்மன்னேன" (பாகவத.1, பரீட் த் ச ்சாப.40);.

   2.  ரசெ்சயல்கள்; heroic exploits.

     "மறத் ைற ளங் ய மன்னவன் ேகா ம்" ( லப்.14:12);.

     [மறம் + ைற.]

மற

 
 மற  maṟadi, ெப.(n.)

   நிைன ன்ைம; forgetfulness.

     [மற → மற .]

மற க்காரன்

 
 மற க்காரன் maṟadikkāraṉ, ெப.(n.)

   நிைனவாற்றல் ைறந்தவன் ( ன்.);; forgetful person.

     [மற  + காரன்.]

மறந் ங்  - தல்

மறந் ங்  - தல் maṟandudūṅgudal,    8 ெச. . . (v.i.)

   நிைனவற் த் ங் தல்; deep sleep due to exhaution.

     [மறந்  + ங் .]
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மறநிைல

மறநிைல maṟanilai, ெப.(n.)

   ரத் ன் ப  நிைல; stages of bravery.

   மறநிைலகள்: மறம் = ரம்;   ணி  = ைன யற் க் ேகற்ற ரம்;   ணிசச்ல் = நிைலைமக்  
ஞ் ய ரம்;   உரன் அல்ல  டம் அல்ல  ண்ைம = மன ;   டாரிக்கம் = 

ைதரியம்;   ண்ணக்கம் = ெநஞ்ச த்தம்;த கண்ைம = இறப் ற்கஞ்சாத ரம் (ெசால்.58);.

மறநிைலப்ெபா
ள்

 
 மறநிைலப்ெபா ள் maṟanilaipporuḷ, ெப.(n.)

   ெவற் , ைற, தண்டம் த யவற்றால் அரசன் ேத ய ெபா ள் ( ங்.);; wealth of a king obtained by 
victory, tribute, penality, fine etc.

     [மறநிைல + ெபா ள்.]

மறநிைலயறம்

 
 மறநிைலயறம் maṟanilaiyaṟam, ெப.(n.)

   அரசன் பைகய த்  நாட் ைனக் காவல் ரி ம் அறசெ்சயல் ( ங்.);; kingly virtue of vanquishing enemies in 
the interests of his country.

     [மறநிைல + அறம்.]

மறநிைல ன்பம்

 
 மறநிைல ன்பம் maṟanilaiyiṉpam, ெப.(n.)

   ரசெ்சயல், ஏ த வல், இலக்க ெமய்தல், வ ற்ேகாடல் த யவற்றால் ம் ய ெபண்ைண 
அரசன் அைட ம் இன்பம் ( ங்.);; happiness of a king who wins his bride by feat of arms, as bull - baiting, archery, etc.

     [மறநிைல + இன்பம்.]

மறப்

 
 மறப்  maṟappili, ெப.(n.)

   கட ள் (யாழ்.அக.);; god.

     [மறப்  + இ .]

மறப்

மறப் 1 maṟappu, ெப.(n.)

மற  பாரக்்க; see {}.

     "மறப்ப ேய ெனாள்ளமரக்் கண்ணாங் ணம்" ( றள், 1125);.

     [மற → மறப் .]

 மறப் 2 maṟappu, ெப.(n.)

ம ப்  பாரக்்க; seе {}.

     [ம ப்  → மறப்  (ெகா.வ.);.]

மறப் கழ்

மறப் கழ் maṟappugaḻ, ெப.(n.)

   ரச ்ெசயலால் வ ம் கழ்; renown got by valourous deeds.

     "மறப் கழ் நிைறந்த ைமந் ேனான்" ( றநா.290);.

     [மறம் + கழ்.]
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மறப்

மறப்  maṟappuli, ெப.(n.)

   1. ெகா ய ; ferocious tiger.

     "ேமற்ெசன்  பாய்தல்

மறப்  தனக்  மாேமா" ( வக.752);.

   2.  அரிமா; lion.

     [மறம் + .]

மறம்

மறம்1 maṟam, ெப.(n.)

   1. ரம்; valour, bravery.

     "மறவா ேளந் ய நிலந்த   ென ேயான்" ( லம்.28:2);.

   2.  னம் ( ங்.);; anger, wrath.

     "ேமவார ்மறத்ெதா ..... கடந்த காைள" ( ெவ.9:4);.

   3. பைக; enmity, hatred.

     "ெசங்களத்  மறங்க " ( .ெவ.:1, ெகா );.

   4. வ  ( ங்.);; power, strength.

     "மறங்ெக  ம ேல" (கல்லா.73:29);.

   5. ெவற் ; victory.

     "மற ைவத்தனித ் ரி" (தக்கயாகப்.462);.

   6. ேபார ்( ங்.);; war.

   7. ெகாைலத் ெதா ல்; killing, murder.

     "மறந் ந்தார"் (க த்.38);.

   8. ற் வன் ( ங்.);; {}.

   9. ெக  ( ன்.);; injury.

   10. கரி  (பாவம்); ( ங்.);; vice, evil, sin.

மறம

 
 மறம  maṟamali, ெப.(n.)

   யாைன ( வா.);; elephant.

     [மறம் + ம .]

மறமெறனல்

 
 மறமெறனல் maṟamaṟeṉal, ெப.(n.)

   ஓர ்ஒ க் ப்  (யாழ்.அக.);; onom. Expr.. of crashing.

     [மற + மற + எனல்.]

மற ல்ைல

மற ல்ைல maṟamullai, ெப.(n.)

   ேவந்தன் ேவண் ய  ெகா ப்ப ம் ெகாள்ளாத ரன  பயன் க தாநிைலையக் ம் றத் ைற 
( .ெவ. 8, 27);; theme describing the wrath of a warrior resenting the act of his king in trying to reward his selfless heroic 
deeds in a battle.

     [மறம் + ல்ைல.]
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மறல்

மறல்1 maṟal, ெப.(n.)

   1. பைக ( டா.);; hate, enmity.

   2.  ணக்  ( டா.);; disagreement.

   3. ேபார;் fight, war.

   4. ற் வன் ( டா.);; yama.

   5. சா  (சங்.அக.);; death.

   6. எ ச்  ( ங்.);; height, elevation.

   7. த் வைக ( ன்.);; a dance.

     [மறம் → மறல்.]

 மறல்2 maṟal, ெப.(n.)

   1. மற ; forgetfulness.

   2.  மயக்கம்; delusion.

     [மற → மறல்.]

 மறல்3 maṟal, ெப.(n.)

   1. ம க்ைக; refusal, declining.

     "மற ைண மாற் " (பரிபா.20, 84);.

மற

மற 1 maṟali, ெப.(n.)

   1. மறல்2, 1 ( ங்.); பாரக்்க; see {}.

   2.  மறல்2, 2 ( டா.); பாரக்்க; see {}.

     [மறல் → மற .]

 மற 2 maṟali, ெப.(n.)

   1. ற் வன் ( வா.);; {}.

     "மற  யன்ன களிற்  ைசேயாேன" ( றநா.13);.

   2.  ெபாறாைம ( ங்.);; envy, jealousy.

மற

மற 1 maṟaludal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. மா ப தல்; to oppose.

     "மன்னேரா ைனயவர ்மற " ( வக.791);.

   2.  ேபார ்ெசய்தல்; to give fight.

     "ெதம் ைன ள்.... மற ங்கால்" ( .ெவ.10, 5);.

     [மற → மறல் → மற  - தல்.]

 மற 2 maṟaludal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெகால் தல்; to kill.

     "ேவ யைன மறலப் ந் தா ன் ைழேயார"் (உபேதசகா. வநாம. 24);.

     [மற → மறல் → மற -தல்.]
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மறைல

மறைல maṟalai, ெப.(n.)

   ல்ல வாளன்; person of mean understanding.

     "ெபாய்ேய..... பயனிலெசா னான் ம் மறைல ன் வா னவாம்" (ஏலா.28);.

     [மற → மறல் → மறைல.]

மறவணம்

மறவணம் maṟavaṇam, ெப.(n.)

   கரி  (பாவ); ணம்; sinful trait.

     "மறவண நீத்த மாச ேகள்  அறவணவ கள்" (மணிேம.2: 60);.

மறவன்

மறவன் maṟavaṉ, ெப.(n.)

   1. பாைல நிலத்தான்; inhabitant of the desert tract.

   2.  மைல ேவடன்; inhabitant of the hilly tract, hunter, one belonging to the caste of hunters.

     "நம் ைடய லமறவர ் ற்றத்தாைர" (ெபரிய .கண்ணப்ப.55);.

   3. மறக் யான்; person of {} caste.

   4. ரன்; warrior, hero.

     "உ  ரஞ்சா மறவர"் ( றள், 778);. .

   5. பைடத் தைலவன் ( டா.);; commander, military, chief.

   6. ெகா ேயான்; cruel, wicked person.

     "மறவர ்மறவ" (ெப ம்பாண்.455);.

     [மறம் → மறவன்.]

மறவாணர்

மறவாணர ்maṟavāṇar, ெப.(n.)

   மைலேவடர;் inhabitants of the hilly tract.

     "ெவற்ப ன் ேம கற்ைற மறவானர ்ெகா ேகாேவ" ( ப் .357);.

     [மறம் + வாணர.்]
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மற

மற 1 maṟavi, ெப.(n.)

   1. மற ; forgetfull ness.

     "ெப மற ையேயா" (நற்.70);.

   2.  கள் ( டா.);; intoxication liquor.

   3. ேதன்; honey.

     "மற  பாய் வ க்ைக" (அரிச.் .நாட.்39);.

   4. பதநீர ்(சங்.அக.);; sweet toddy.

   5. மற ள்ளவன்; forgetful person.

     "ம வஞ்சைன ன் மற " (ைசவச. ஆசாரிய.18);.

     [மற → மற .]

 மற 2 maṟavi, ெப.(n.)

   1. இ  ( டா.);; meanness.

   2.  ற்றம் ( ங்.);; fault.

     [மற → மற .]

 மற 3 maṟavi, ெப.(n.)

அ க்கா  ( ங்.);:

மற ைர

மற ைர maṟavurai, ெப.(n.)

   ய அ ைர ெமா ; unrighteous precept.

     "மற ைர நீத்த மாச  ேகள் யர"் ( லப்.10:56);.

     [மறம் + உைர.]

மறைவ

மறைவ maṟavai, ெப.(n.)

   வன்கண்ைம ைடய ; anything cruel by nature.

     "மறைவயா ெயன் ரே்மல் வந்த ம் ம ள் மாைல" ( லப்.7:42);.

     [மறம் → மற → மறைவ.]

மறேவான்

மறேவான் maṟavōṉ, ெப.(n.)

   1. ரன்; warrior.

     "மறேவான் ேசைன" (ெப ங். உஞ்ைசக். 33, 78);.

   2.  பத் க்  ேமற் ப னான் ற் ட்பட்ட வய ள்ள ஆண்மகன் (பன்னி பா.229);; boy between the ages of 
ten and fourteen.

     [மறம் → மறேவான்.]

மற ைடப்பா

மற ைடப்பா  maṟaṉuḍaippāci, ெப.(n.)

   எ ல் காத்த ன மன்னர ் ர (ெசாரக்்க); த் றக்கமைடந்தைதக் ம் றத் ைற ( .ெவ.5, 2, 
ெகா .);; theme describing the attaining of vira-svarga by valourous kings who die defending their forts.

     [மற ைட + பா .]

மறாங்ெகண்ைட

மறாங்ெகண்ைட maṟāṅgeṇṭai, ெப.(n.)

   ப ய நீலநிற ைடய ம் 22 1/2 ரலம் வைர வளரக் ய மான கடல் ன் வைக; a sea - fish, bluish 
green, attaining 22 1/2 in. in length, megalops cyprinoides.
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மறாட் யர்

 
 மறாட் யர ்maṟāṭṭiyar, ெப.(n.)

   மராட் யர ்( ன்.);; the {}.

     [மராட் யர ்→ மறாட் யர ்(இ.வ.);.]

மறா க்காய்

 
 மறா க்காய் maṟātikkāy, ெப.(n.)

    ம்மட் க்காய்; a creeper (சா.அக.);.

ம

ம 1 maṟidal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ழ் ேமலாதல்; to be turned upside down.

     "மைல ைர யாைன ம ந் " ( .ெவ.7:9);.

   2.  தல் ( வா.);; to return, recede.

     "ம ைர" (க த்.121);.

   3. தல்; to turn back, retreat.

     "ைமந்தர ்ம ய மறங்கடந் " ( .ெவ.6:14);.

   4. தல்; to fall down.

     "நிழன்மணிப் பன்  யற்  ம ேமா" ( வக.2201);.

   5. சாய்தல்; to bend.

     "எரி ம ந்தன்ன நா ன்" ( பாண்.196);.

   6. ளரத்ல்; to rise up, as a wave.

     "ம கடல் ேபான் " ( வ்.இயற். த். 57);.

   7. க் ண் தல்; to be twisted.

     " ரிந்  ம ந் ழ் தா " (க த்.15);.

   8. பலகா ந் ரிதல்; to go about often, to walk to and fro.

     "நயனா  நட்பாக் ம் ைனவரே்பான் ம த ம்" (க த்.46);.

ம க்கல்

 
 ம க்கல் maṟikkal, ெப.(n.)

   க்கான்கல் (யாழ்.அக.);; lime kunkar.

ம க் ளம்

 
 ம க் ளம்  maṟikkuḷambu, ெப.(n.)

   மான் ளம் ; loof of deer.

     [ம  + ளம் .]

ம கா தல்

 
 ம கா தல் maṟikāṇudal, ெப.(n.)

   ைர, மான் த யன ட் ேபா ைக ( ன்.);; foaling, as of a mare, deer, etc.

     [ம  + கா தல்.]
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ம கால்

ம கால் maṟikāl, ெப.(n.)

ம கால்1 (இ.வ.); பாரக்்க; see {}.

     [ம கால் → ம கால்.]

ம சல்

 
 ம சல் maṟisal, ெப.(n.)

   அைண (இ.வ.);; dam, weir.

     [ம  = த . ம  → ம யல் → ம சல் = த த் க்கட் ம் அைண.]

ம ஞ் ப்பாைர

 
 ம ஞ் ப்பாைர maṟiñjippārai, ெப.(n.)

   ன் வைக; a kind of fish, caranx diedaba.

     [p]

 ம ஞ் ப்பாைர maṟiñjippārai, ெப. (n.)

ைர ேபான்ற ஒ  வைக ன்,

 horse mackesal.

ம த்

ம த்  maṟittu, .எ. (adv.)

ம த் ம் பாரக்்க; see {},

     "ம த்தாங் ந் " (மணிேம.10:88);.

     [ம த் ம் → ம த் .]

ம த் ம்

ம த் ம் maṟittum, .எ. (adv.)

   ட் ம்; again, besides.

     "ேவலாைன ம த் ங் காண்க" ( வக.1225);.

     [ம  → ம  → ம த் ம்.]

ம தரல்

 
 ம தரல் maṟidaral,    ெப.(n) ைக ( ங்.); returning, coming back.

     [ம  → ம  → ம தரல்.]

ம ந்

ம ந்  maṟindu, ெப.எ. (adv.)

ம த் ம் பாரக்்க; see {}.

     "ம ந்  வந்தனேர மாற்ேறார"் (ெப ங்.மகத.19, 80);.

     [ம த் ம் → ம த்  → ம ந் .]

ம ப்

 
 ம ப்  maṟippu, ெப.(n.)

   ம யல் (இ.வ.);; strike.

     [ம  → ம  → ம ப் .]

ம ப  - தல்

ம ப  - தல் maṟibaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. த க்கப்ப தல்; to be stopped, as the water of a river.

   2.  இைட ப தல் (ேகா ெலா.13);; to be hindered, as a business.

     [ம  → ம  + ப -.]
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ம மலம்

 
 ம மலம் maṟimalam, ெப.(n.)

   ம பட்ட மலம்; constiputed bowels.

     [ம  + மலம்.]

ம மாங்காய்

 
 ம மாங்காய் maṟimāṅgāy, ெப.(n.)

   ஒ வைக மாங்காய்; a kind of mango.

     [ம மாங்காய் → ம மாங்காய் (ெகா.வ.); ப வமல்லாக் காலத் ப் த் க் காய்க் ம் மாைவ

ம மாங்காய் என்பர.்]

ம யல்

ம யல் maṟiyal, ெப.(n.)

   1. நி த் ைக; stopping, detaining, checking, confining.

   2.  தைட ( ன்.);; detention.

   3. வழக் ற் ெசய் ம் தைட த்தர ; injunction.

   4. காவற் டம்; prison, jail.

   5. ெசயல்பா  நடக்கெவாட்டாதப  த த்  நி த் ைக (ெகா.வ.);; picketting (colloq.);.

   6. ேவைல நி த்தம்; strick.

ஆைலப் பணியாளரக்ள் வா ைல அைடத்  ம யல் ெசய்தனர.்

   7. ேபாராட்ட வைக, பணியாளரக்ள் ேவைலக் ச ்ெசல்லாமல் த த்  நி த் ம் ேபாராட்டம்; a kind of 
agitation.

     [ம  → ம  → ம யல்.]

 ம யல் maṟiyal, ெப. (n.)

ைறசச்ாைல

 jail;

 prison. (யாழ்ப்.);.

     [ம -ம யல்]

ம யற்க தா

 
 ம யற்க தா  maṟiyaṟkaḍutāci, ெப.(n.)

   ைற லைடக்கக் ெகா க் ம் உத்தர  (சப்.);; warrant of commitment, order for imprisonment.

     [ம யல் + க தா .]

ம

ம  maṟivu, ெப.(n.)

   1. ம் ைக; return.

     "ம லாச ் வக " (அ ட்பா.v, ெச ய . 6);.

   2.  ேக  (ஐங் .அ ம்.);; ruin.

     [ம  → ம  → ம .]
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ம

ம 1 maṟuttal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. இல்ைல ெயன் தல்; to refuse, deny, disown.

     "அவர ்ம த்தகறல் காணா" (கம்பரா. ைலக்.125);.

   2.  த த்தல்; to object, check, contradict.

     "ம த்  ம த்  ைமந்தர ்சார" (க த்.104);.

   3. எ ரப்்  எ ப் தல்; to confute, refute the opinion or argument of another.

     "உடன்படன்ம த்தல்" (நன்.11);.

   4. நீக் தல்; to put away, reject.

     "ெகால்லான் லாைல ம த்தாைன" ( றள், 260);.

   5. ம 2 - 2, 6 பாரக்்க; see {} 2,6.

 ம 2 maṟuttal,    3 ெச. . .(v.i.)

   1. ெவட் தல் ( டா.);; to be ashamed.

   2.  இல்லாமற்ேபாதல்; to cease to be.

     "இப்ேப தான் ஒ  நா ண்டாய் மற்ைற நாள் ம க்ைக ன் க்ேக" (ஈ .2 7, 7);.

 ம 3 maṟu, ெப.(n.)

   1. ற்றம் ( ங்.);; stigma, blemish, fault.

ம க்க

ம க்க maṟukka,    ம்ப (இ.வ.); again.

     "ம க்க நீ வரக் டா " (உ.வ.);.

     [ம கால் → ம க்கா → ம க்க (ேவ.க.4:70);]

ம க்க

ம க்க  maṟukkaḍi, ெப.(n.)

   1. ம க்கம், 2 (நாஞ்.); பாரக்்க; see {},

   2.  ன்பம்; whirling.

     [ம க்கம் → ம க்க . ஒ.ேநா.ெந க்கம் → ெந க்க .]

ம க்கம்

ம க்கம் maṟukkam, ெப.(n.)

   1. ழற் ; whirling, unsteadiness.

   2.  ன்பம்; distress.

     " ைறெகாடா மன்னவைர ம க்கஞ்ெசய் ம் ெப ைமயார"் (ேதவா.17, 4);.

   3. மனக்கலக்கம்; perplexity.

     "மன்பைத ம க்கத் ன்பங் கைளேவான்" (பரிபா.15 52);.

     [ ள் → மள் → ம  →ம ள் = மயக்கம். ம ள் → ம டை்க = மயக்கம், யப் . ம  → ம மம் → 
மம்மம் → மம்மர ்= மயக்கம். மம்மம் → மம்மல் = அந் ேநரம், மயக்கம், காமம், கல்லாைம. ம  → ம  → 
ம  → ம க்கம் = மயக்கம் ( .தா.178);.]

ம க்களி

ம க்களி1 maṟukkaḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ம த்தல்; to deny.

     [ம  → ம க்களி-. ஒ.ேநா. ஒ  → ஒ க்களி-.]

 ம க்களி2 maṟukkaḷittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   ேநாய் த யன ம் தல்; to return, relapse, as disease.

     [ம   ம க்களி-.]
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ம க்களித் ப்ேப
 - தல்

ம க்களித் ப்ேப  - தல் maṟukkaḷidduppēcudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   தான் ெசான்னைத ம த் ப் ேப தல் (இ.வ.);; to go back upon one's words, to retract, to contradict.

     [ம க்களித்  + ேப -.]

ம க்காரங்காய்

 
 ம க்காரங்காய் maṟukkāraṅgāy, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் காய்; a kind of fruit (சா.அக.);.

ம க்காைர

 
 ம க்காைர maṟukkārai, ெப.(n.)

ம க்காைர ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [ம க்காைர → ம க்காைர (ெகா.வ.);.]

ம க்

ம க் 1 maṟukkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

ம க்கம் பாரக்்க; see {}.

     "ம க் ேனா ரியல் ேபா ற" (கம்பரா. பள்ளிபைட.108);.

     [ம க்கம் → ம க் -.]

 ம க் 2 maṟukkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. மனத்ைதக் கலக் தல் ( வ். வாய்.4, 9, 6);; to perplex.

   2.  ம க் -, பாரக்்க; see marukku-.

     [  → ம  → ம க் - (ேவ.க.4:73);.]

 ம க் 3 maṟukkudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   எண்ெணய் த யவற்றால் ெதாண்ைட கரகரத்தல் (இ.வ.);; to be irritated in the throat.

     [ம க்கம் → ம க் -.]

ம க் த்

 
 ம க் த்  maṟukkuttu, ெப.(n.)

   ெச வைக (சங்.அக.);; a shrub, chlrongia globra.

ம க்ைக

 
 ம க்ைக maṟukkai, ெப.(n.)

மரிக்கனி ம்  (இ.வ.); பாரக்்க; see {}.

ம க்ெகாள்ளி

 
 ம க்ெகாள்ளி maṟukkoḷḷi, ெப.(n.)

   யான் (இ.வ.);; dishonest person.

     [ம  + ெகாள்ளி. ெகாள்ளி = ெகாண்டவன். ம  = ற்றம். ஒ.ேநா. அசச்ங்ெகாள்ளி.]

ம க

 
 ம க maṟuga, .எ.(adv.)

ம க்க (இ.வ.); பாரக்்க; see {}.

     [ம க்க → ம க.]
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ம கைர

ம கைர maṟugarai, ெப.(n.)

   எ ரக்்கைர; opposite shore, shore beyond.

     " ைலகட்  ம கைரைய யதனாேல " ( வ்.ெப மாள்.10, 7);.

     [ம  + கைர.]

ம கல்

ம கல் maṟugal, ெப.(n.)

   1. ழற் ; whirling, unsteadiness.

   2.  கலங் ைக ( வ். வாய்.9, 4, 4);; perplexity

   3. ேநாய் ம் ைக ( ன்.);; relapse of disease.

     [ம  → ம கல் (ேவ.க.4:73);.]

ம க  - த்தல்

ம க  - த்தல் maṟugalittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ேநாய் த யன ம் தல் (யாழ்.அக.);; to return, relapse, as disease.

     [ம  → ம கல் → ம க -, (ேவ.க.4:73);.]

ம க

 
 ம க  maṟugaṟi, ெப.(n.)

   ந் ல் பரிமாறப்ப ம் இரண்டாவ  க  ( ன்.);; a second served in the feast curry of vegetables.

     [ம  + க .]

ம காய்சச்ல்

ம காய்சச்ல் maṟukāyccal, ெப.(n.)

   1. ம் வ ங் காய்சச்ல்; relapse of fever.

   2.  மா, க் ய ெநல் த யவற்ைற இரண்டா ைற காயப்ேபா ைக; second drying, as of parboiled 
paddy.

   3. இ ம் ன் இரண்டா ைறக் காய் ; second heating Iron.

     [ம  + காய்சச்ல்.]

ம கால்

ம கால்1 maṟukāl, ெப.(n.)

   1. அ க நீைர ெவளிேயற் ம் வாய்க்கால்; surplus channel.

   2.  மத  (I.M.P.cd.186);; sluice.

     [ம  + கால்.]

 ம கால்2 maṟukāl, .எ.(adv.)

   1. ம ப ; again, a second time.

   2.  மாறாக ( ன்.);; on the other hand.

     [ம  → ம கால்.]

 ம கால்3 maṟukāl, ெப.(n.)

   இரண்டா ைற சா ப  ெசய்த ப ர;் crop raised a second time.

     " ைன ம கால்....... அவைர க் ம்" ( ந்.82);.

     [ம  → ம கால்.]
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ம கால்ெவற்
ைல

 
 ம கால்ெவற் ைல maṟukālveṟṟilai, ெப.(n.)

   இரண்டா ைற ெகாய்ெத க் ம் ெவற் ைல ( ன்.);; betel leaves of the second crop, consolidated more 
tender than those of the first.

     [ம கால் + ெவற் ைல.]

ம

ம 1 maṟugudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ழ தல்; to whirl.

     "ம கக் கடல் கைடந்தான்" ( வ்.இயற்.2, 68);.

   2.  பலகா ந் ரிதல்; to go about often, to wander.

     "ம வன ம " ( ஞ் ப்.97);.

   3. மனங் கலங் தல்; to be bewildered, confused, to be unsteady, unsettled.

     "ெநஞ் ன் ம கல் நீ" ( வக.946);.

   4. வ ந் தல்; to be distressed.

     " டந் ர ்ம வதா ம்" (அகநா.29);.

   5. ைததல்; to be shattered, torn up.

     " டன் ம ட" (கம்பரா. இந் ர த்.19);.

   6. அைரப தல்; to be ground into paste, as sandlewood.

     "ந ஞ்சாந்  ம க" (ம ைரக்.553);.

     [ ல் → ள் → மள் → ம  → ம ள் = மயக்கம். ம ள் → ம டை்க = மயக்கம், யப் , யப் ச ்
ெசயல். ம  → ம மம் → மம்மம் → மம்மர ்= மயக்கம். மம்மம் → மம்மல் = அந் ேநரம், மயக்கம், காமம், 
கல்லாைம. ம  → ம  → ம  → ம க்கம் = மயக்கம். ம தல் = கலத்தல், மயங் தல் ( .தா.178);.]

 ம 2 maṟugudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

ம ைற

ம ைற maṟugusiṟai, ெப.(n.)

   ன் இ றத் ள்ள ட்  வரிைச; row of houses on either side of a street.

     "பண்ணைமத் ெத இ..... ம ைற பா ம்" (ப ற் ப்.20);.

     [ம  → ம  + ைற.]

ம ப்பாய் - தல்

ம ப்பாய் - தல் maṟuguruppāytal,    2 ெச. . .(v.i.)

ம ள்பாய்-தல் (இ.வ.); பாரக்்க; see {}.

     [ம  → ம  + பாய்-.]

ம ர்பாய் - தல்

ம ரப்ாய் - தல் maṟuārpāytal,    5 ெச. . .(v.i.)

ம ள்பாய்-, (இ.வ.); பாரக்்க; seе {}.

     [ம  + ர.்]
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ம ைக

ம ைக1 maṟugai, ெப.(n.)

ம 2, 1 பாரக்்க; see {}, 1.

     "மாட நிைரத்த ம ைக" (ெப ங்.உஞ்ைசக்.50, 43);.

     [ம  → ம  → ம ைக.]

 ம ைக2 maṟugai, ெப.(n.)

   1. மாட் ன் ெபா ச ் ைம ற் பா யள ; half of a bullock - load.

   2.  ங் ; kernel of palmyra fruit.

ம சன்மம்

 
 ம சன்மம் maṟusaṉmam, ெப.(n.)

ம  றப்  பாரக்்க; see {}.

     [ம  + Skt. ஜன்மம் → சன்மம்.]

ம சனனம்

 
 ம சனனம் marusaṉaṉam, ெப.(n.)

ம றப்  பாரக்்க; see {}.

     [ம  + Skt. ஜனனம் → சனனம்.]

ம சாமத் யம்

 
 ம சாமத் யம் maṟucāmattiyam, ெப.(n.)

   ப் ற் ப் ன் வ ம் தற் ப்  (நாஞ்.);; first menstruation after puberty.

     [சைமதல் → சாமத் யம். ம  = சாமத் யம்.]

ம ற்றாணி

 
 ம ற்றாணி maṟusuṟṟāṇi, ெப.(n.)

   ஆணி வைக (இக்.வ.);; bolt and nut, screw (mod.);.

     [ம  + ற்  + ஆணி.]

ம ற்

ம ற் 1 maṟusuṟṟu, ெப.(n.)

   இரண்டாம் ைற ெசயல்பா ; the second turn.

ம ற்  வாக்  எண்ணிக்ைக ல் ெவற்  ெபற்றான் (உ.வ.);..

     [ம  + ற் .]

 ம ற் 2 maṟusuṟṟu, ெப.(n.)

   மைற; screw.

ம ெசய்

 
 ம ெசய்  maṟuseyti, ெப.(n.)

ம ெசால் (இ.வ.); பாரக்்க; see {}.

     [ம  + ெசய் .]
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ம ெசால்

ம ெசால் maṟusol, ெப.(n.)

   ம ெமா , ைட; reply, answer.

     "ம ெசா ெலத் றத் னாற் ெசால் ம்" ( காளத். .கண்ணப்ப.120);.

     [ம  + ெசால்.]

ம த்தர

ம த்தர  maṟuttaravu, ெப.(n.)

   ப் ைக, டை்க; bringing back.

     "யாெதான்  ெமன்கண் ம த்தர ல்லா ன்" (க த்.81);.

     [ம  + தர  (ேவ.க.4:76);.]

ம த்தா - தல் 
(ம த்த தல்) {},

ம த்தா - தல் (ம த்த தல்) {}, maṟuddādalmaruddarudal,    15 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ட்டல்; to restore, recover, bringing back.

     "ைமயற்ற ப வத்தான் ம த்தர ெலால் வேதா" (க த்.15);.

ம த்

ம த்  maṟuttu, .எ. (adv.)

   1. ள; in return.

     "ம த் ன்னா ெசய்யாைம" ( றள், 312);.

   2.  ம ப ம்; again.

     "ம த் க் ேகள்  ெகாள்ள ேவண்டாதப " (ஈ .1, 3, 3);.

   3. ேம ம்; morever.

     "ம த்  ன்  ெமான் ைரத் டக்ேகள்" (அரிச.் . ழ் .128);.

     [ம  → ம த்  (ேவ.க.4:76);.]

ம த் ப்ேபா - தல்

ம த் ப்ேபா - தல் maṟuttuppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   1. ஆ  கறைவ நின்  ேபாதல், பலன் ெகா க்காமற் ேபாதல் ( ன்.);; to cease giving milk, as a cow, to stop 
bearing as a tree.

   2.  எ ரப்்  ெதரி த் ப் ேபாதல்; to oppose.

     [ம  → ம த்  + ேபா-.]

ம த் ெமா நி
ைல

 
 ம த் ெமா நிைல maṟuttumoḻinilai, ெப.(n.)

   ஒர ்அணிவைக ( ங்.);; a figure of speech.

     [ம த் ெமா  + நிைல.]

ம த் ைர - த்தல்

ம த் ைர - த்தல் maṟutturaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தைட றல், எ ரத்் ைரத்தல்; to contradict.

     "ம த் ைரப்ப ேபா ெனஞ்ெசா  ணரத்் ம்" (ெதால். ெபா ள். 196);.

     [ம த்  + உைர-.]

ம தண்ட

 
 ம தண்ட  maṟudaṇṭamūli, ெப.(n.)

   க ஞ்ெசம்ைப; a shrub bearing blue papilionaceous flowers (சா.அக.);.

ம தர

ம தர  maṟudaravu, ெப.(n.)

   ம த்தர  பாரக்்க; see maru-t-taravu.

     "ம தர ல்லாைள ேயத் நாம் பாட" ( லப்.24, பாட் மைட, இ );.

     [ம த்தர  → ம தர  (ேவ.க.4:76);.]
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ம த

ம த 1 maṟudaliddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ேவ ப தல்; to vary, deviate.

   2.  மா ப தல்; to contradict.

     "இைவ ெயான் ற் ெகான்  தம் ன் ம த த்தைமயான்" ( ரேசா.அலங்.14, உைர);.

   3. ம க்களி2-, பாரக்்க; see {}.

   4. ( த்.); மாரக்்கத்ைத ட்  நீங் தல்; to apostatize.

     [ம  → ம த .]

 ம த 2 maṟudaliddal,    4 ெச. ன்றா .

   ம த்தல்; to deny, disavow.

ம த ப்

ம த ப்  maṟudalippu, ெப.(n.)

   1. ம க்ைக; denial, refusal.

   2.  ேவ ப ைக; deviation from the original.

     [ம  → ம த ப் .]

ம தைல

ம தைல1 maṟudalai, ெப.(n.)

   1. எ ரக்் கட் ; opposite side.

     "தன்ைன ம தைல ப த்த காைல ம்" (நன்.53);.

   2.  மா ப  ெபா ள்; sense of contrariety.

     "இன்ைமயன்ைம ம தைல ெயன் ம் ப்ெபா ள்" ( .ேபா. ற்.2, 1 பக்.34);.

   3. பைக; enemy, antagonist.

     "ம தைல ற்ற ம த்ேதாம்  வாேனல்" (ஏலா .16);.

   4. நிகர;் equal.

     "அரிமா ற்  ம தைல ேபால்வா ெரா வர"் ( க்ேகா.225, உைர);.

   5. இரண்டாம் ைற; second time.

     "ம தைல இங்  வராேத" (உ.வ.);.

   6. எ ரி ன் த க்கம்; opponent's point of view or argument.

     "ம தைலக் கடாஅ" (ெதால். ெபா ள்.659);.

     [ம  + தைல.]

 ம தைல2 maṟudalaiddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   எ ரிட் த் ேதான் தல்; to appear on the opposite side, to balance.
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ம தைல வைக :

ம தைல வைக : maṟudalaivagai,    2.  ரித்தல் - Alteration,

   3. பைக - Enmity,

   4. ம த ப்  - Denial,

   5. மாற் ைம அல்ல  ம தைல – Contrariety,

   6. ம ப்  – Refuation,

   7. மைற – Negation,

   8. எ ரம்ைற – Strong negation,

   9. மாற்றம் - Transference,

   10. மாற்  - Antidote,

   11. மா  - Exchange,

   12.  ரண் - Contradiction,

   13. லக்  - Prohibition,

   14. ேவற் ைம - Difference,

   15. ேவ பா  - Change (ெசால்.41);.

ம தைலக்காய்

 
 ம தைலக்காய் maṟudalaikkāy, ெப.(n.)

   ப வ ைளசச் க் ப் ன் காய்க் ம் காய்க  த யன (இ.வ.);; second yield or crop of vegetables etc. 
after the seasonal yield.

     [ம தைல + காய்.]

ம தைலப்ெபண்

ம தைலப்ெபண் maṟudalaippeṇ, ெப.(n.)

   ம மைன ; second wife.

     "அரவ ம தைலப் ெபண் ட் க் ம்" ( ேனந். 267);.

     [ம தைல + ெபண்.]

ம தைலயாக

ம தைலயாக maṟudalaiyāka, ெப.(n.)

   மாற்றாக; alternative.

     " ய க்  ற்ற நால் ேகா க் ம் ம தைலஆக" (ெத.க. ெதா.6, கல்.290-6);.

     [ம  → ம தைல → ம தைலயாக.]

ம தா - தல் 
(ம த தல்)

ம தா - தல் (ம த தல்) maṟudādalmaṟudarudal,    15 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ம த்தா-, பாரக்்க; see {}.

   2.  ம -, பாரக்்க; see {}. "ம தரற் கரிய" (நற்.32);.

     [ம  → ம த்தா- → ம தா-.]

ம தாக்கல்

ம தாக்கல் maṟutākkal, ெப.(n.)

   1. எ ைர; rejoinder.

   2.  ைட; reply.

     [ம  + தாக்கல்.]
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ம தாய்

 
 ம தாய் maṟutāy, ெப.(n.)

   மாற்றாந்தாய் (இ.வ.);; step-mother.

     [ம  + தாய்.]

ம தாரம்

 
 ம தாரம் maṟutāram, ெப.(n.)

   இரண்டாம் மைன  (இ.வ.);; second wife.

     [ம  + தாரம்.]

ம ைட

 
 ம ைட maṟuduḍai, ெப.(n.)

ம மாங்காய் பாரக்்க; see {} (சா.அக.);.

ம ேதசம்

 
 ம ேதசம் maṟutēcam, ெப.(n.)

ம ேதயம் பாரக்்க; see {}.

     [ம  + ேதசம்.]

ம ேதயம்

 
 ம ேதயம் maṟutēyam, ெப.(n.)

   ெவளிநா ; foreign country.

     [ம  + ேதசம்.]

ம ெதா ல்

ம ெதா ல் maṟudoḻil, ெப.(n.)

   1. கரி ; sin.

     "ம ெதா ம் ரி ம்..... நி தர"் (ேச . சங்கர.86);.

   2.  ெசய்  ெகாண் க் ம் ெதா ன் ெதா  ெதா ல்; additional profession.

     [ம  + ெதா ல். அறத் ற் ம் ைறைமக் ம், ேநரை்மக் ம் மாறான .]

ம நைன - தல்

ம நைன - தல் maṟunaṉaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ம பா வ நைனதல்; to be drenched, to be completely wet.

     "நான் ம நைனந்  ப்ரீ ப்ேரரிதனாய்" (ஈ .2, 6, 4);.

     [ம  + நைன-.]

ம நாள்

 
 ம நாள் maṟunāḷ, ெப.(n.)

   அ த்த நாள்; next day, morrow.

     [ம  + நாள்.]
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ம ேநாய்

ம ேநாய் maṟunōy, ெப.(n.)

   1. ம க்களித்த ேநாய்; disease in the relapsed stage.

     "ம ேநாய் மக்களி னாழந்த மனத்தன்" (ெப ங்.மகத.19, 48);.

   2.  ற் ற ப் பயன்; sub-conscious impression due to past karma.

     " ன் ம் ம ேநாய் ெச வான் வ " ( வ்.இயற்.2, 67);.

     [ம  + ேநாய்.]

ம ப்ப

ம ப்ப maṟuppa, இைட. (part.)

   ஓர ்உவம வாய்பா  (ெதால்.ெபா ள்.291);; a term of comparison.

     [ம  → ம ப்ப (ேவ.க.4:76);.]

ம ப்ப  - தல்

ம ப்ப  - தல் maṟuppaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. வைச தல்; to be blamed.

   2.  ைத தல்; to be injured, spoiled.

   3. ள்ளி ைடத்தாதல்; to be spotted.

   4. ன்பப்ப தல் (யாழ்.அக.);; to suffer.

     [ம  → ம ப்  → ம ப்ப -.]

ம ப்

ம ப்  maṟuppu, ெப.(n.)

   1. ம க்ைக; refusal, denial.

   2.  எ ரக்்ைக; objection, opposition.

   3. கண்டனம் (சப்.);; refutation.

   4. ம ழ ; re-ploughing.

   5. ன் த சா க் க் க்காக உ ைக; ploughing

 cross wise to the first ploughing {}.

     [ம  → ம ப்  (ேவ.க.4:76);.]

ம ப்  வைக:

ம ப்  - றர ்ெகாள்ைகைய அல்ல  ற்ைற ம த்தல் (Refutation);.

   கண்டனம் - றர ்ெகாள்ைகையயாவ  ற்ைறயாவ  கண் த்தல் (Censure);;அங்கதம்- றர ்
ெகாள்ைகையேய ம் ற்ைறேய ம் ப த்தல் (Staire); (ெசால்:60);.

ம ப

ம ப 1 maṟubaḍi, ெப.(n.)

   1. ைட (நாஞ்.);; answer, reply.

   2.  மற்ெறா ப ; another сору.

     [ம  → ம ப .]

 ம ப 2 maṟubaḍi, .எ.(adv.)

ம ப ம் பாரக்்க; see {}.

ம ப ம்

 
 ம ப ம் maṟubaḍiyum,    .எ.(adv.) ள ம்; again.
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ம பத் யம்

 
 ம பத் யம் maṟubattiyam, ெப.(n.)

   ம ந் ண்டைல ட்ட ன் உண க் கட் ப்பாடை்ட ம் ட் , ல நாள் வைர அளவாக 
உடெ்காள் ம் உண  (ைபஷஜ.);; light diet or regimen after a course of medicine.

     [ம  + பத் யம்.]

ம பா

ம பா  maṟupāṭu, ெப.(n.)

   ன்பக்கம்; back the other side.

     "ம பா வத் ைதத் " (ஈ .5, 6, 7);.

     [ம  + பா .]

ம பா வ

ம பா வ maṟupāṭuruva,    .எ.(adv.) நன்றாக; completely, well.

     "ம பா வ ேவத் " (ஈ .2, 6, 3);.

     [ம பா  → ம பா வ.]

ம பா  - தல்

ம பா  - தல் maṟupāṭuruvudal,    7 ெச. . .(v.i.) ஊ ப் ேபாதல்; to penetrate to the other side.

     "மராமரங்கேள ம் ம பா ம் ப யாக" (ஈ .2, 6, 9);.

     [ம பா  → ம பா .]

ம பா

 
 ம பா  maṟupāvi, ெப.(n.)

   பைகவன் ( ன்.);; enemy.

     [ம  + பா .]

ம ைழப்

 
 ம ைழப்  maṟubiḻaibbu, ெப.(n.)

   க ேநாய் த ய இடரப்்பாட் னின்  தப் ப் ைழக்ைக ( ன்.);; narrow escape from series accident, 
recovery from serious illness, as re-birth.

     [ம  + ைழப் .]

ம றப்

ம றப்  maṟubiṟabbu, ெப.(n.)

   1. இனி ண்டாகப் ேபா ம் றப் : future birth.

     "ம ைரயர ்மன்னர ்ம றப்ேபாட ம த் ேம" ( வாச.36, 2);.

   2.  பழம் றப் ; past birth.

     "மன்னா நின்றன் மற றப் ணரத்் " (மணிேம.25, 223);.

     [ம  + றப் .]

ம ற

ம ற  maṟubiṟavi, ெப.(n.)

   1. ம றப் , 1 பாரக்்க; see {}, 1. 2.

   ப் றப்  ( த்.);; new birth, regeneration.

     [ம  + ற .]

ம லம்

 
 ம லம் maṟubulam, ெப.(n.)

   பாைல நிலம் ( ங்.);; desert tract.

     [ம  + லம்.]
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ம பாய்தல்

 
 ம பாய்தல் maṟubulibāytal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   பக ல் னின் ம் தப் ய கால்நைட அன் ரேவ  பாய்வதாக எண்ணங் ெகாண்  அந்த 
அசச்த்தால் இறக்ைக (நாஞ்.);; death of cattle due to terror in thinking that it was caught by the tiger from which it 
escaped during the day.

     [ம  +  + பாய்தல்.]

ம ற கம்

 
 ம ற கம் maṟubuṟamugam, ெப.(n.)

   ரங் ; monkey (சா.அக.);.

ம ேபச்

ம ேபச்  maṟupēccu, ெப.(n.)

   1. மாற் க் ம் ெசால் ( ன்.);; countermand; word that annuals or cancels.

   2.  த த் ைரக்ைக; gainsaying.

மன்னன் ேபச் க்  ம  ேபச் ல்ைல (பழ.);.

   3. ம ெசால் பாரக்்க; see {}.

     "நான் ெசான்னதற்  அவன் ம ேபச் ப் ேபச ல்ைல" (உ.வ.);.

     [ம  + ேபச் .]

ம ெபா வைம

ம ெபா வைம maṟuboruḷuvamai, ெப.(n.)

   ஓர ்அணி வைக (தண் .30, உைர);; a fiare of speech.

     [ம ெபா ள் + உவைம.]

ம ேபாகம்

 
 ம ேபாகம் maṟupōkam, ெப.(n.)

   ஆண் ன் இரண்டா ைற ைளசச்ல் ( ன்.);; second crop in the year.

     [ம  + ேபாகம்.]

ம மணம்

 
 ம மணம் maṟumaṇam, ெப.(n.)

   கணவன் இறந்த ன் மைன ேயா, மைன  இறந்த ன் கணவேனா ண் ஞ் ெசய்  ெகாள் ம் 
மணம் (இக்.வ.);; remarriage, as of a widow or widower.

     [ம  + மணம்.]

ம மணிப் ள்ைள

 
 ம மணிப் ள்ைள maṟumaṇippiḷḷai, ெப.(n.)

   ரிப் ள்ைள; mungoose (சா.அக.);.

     [p]

ம மன ப  – தல்

ம மன ப  – தல் maṟumaṉasubaḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   ன்னி ந்த எண்ணம் மா தல்; to change mind, to abandon one's decision.

     "அவன் ம மனப வதற்  ன்ேன எல்ைல நடந் ெகாண்டானாய்த் " ( வ்.ெபரிய .6, 8, 1, உைர);.

     [ம  + மன  + ப -.]
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ம மா

ம மா  maṟumāṭi, ெப.(n.)

   1. ட் ன் உத்தரமட்டத் க்  ேம ள்ள அைடப் ச ் வர ்( ன்.);; gable of a house.

   2.  மா க்  ேமல் மா ; second storey.

     " ட் ற்  ம மா  ைவத் க் கட் க் றான்" (உ.வ.);.

   3. வரம் ; ridge.

   4. மைலப் ள  (யாழ்.அக.);; cleft in a mountain.

     [ம  + மா .]

ம மாைல தல்

 
 ம மாைல தல் maṟumālaicūṭudal, ெப.(n.)

   அ பதாமாண்  நிைற ல் நடக் ம் மண ழாச ்சடங்  (இ.வ.);; marriage ceremony repeated on the sixtiath 
marriage day function.

     [ம  + மாைல + தல்.]

ம மாற்றம்

ம மாற்றம் maṟumāṟṟam, ெப.(n.)

   1. ம  ெசால் பாரக்்க; see {}.

     "ம மாற்ற மற்ெறா வர ்ெகா ப்பாரின் " (ெபரிய . ஞான.474);.

   2.  க வைக ( ன்.);; curry.

ெத. ம மாட; க. ம மா .

     [ம  + மாற்றம்.]

ம கம்

ம கம் maṟumugam, ெப.(n.)

   1. ேவ  பக்கம் ( ன்.);; different direction.

   2.  ய (அந்நியன்); கம்; face of a stranger.

     "ம கம் பாரத்்த யாதவன்" (உ.வ.);.

     [ம  + கம்.]

ம ட் ப்ெப  - 
தல்

ம ட் ப்ெப  - தல் maṟumuṭṭuppeṟudal,    20 ெச. . .(v.t.)

   ேவேறாரிடத் ப் பயன் ெப தல்; to have a hold or advantage elsewhere.

     "ம ட் ப் ெபறாதப  உைடந்ேதா ம்" (ஈ :1, 7, 11);.

     [ம  + ட்  + ெப -,]

ம ள்

ம ள் maṟumuḷ, ெப.(n.)

   1. பா ண்ணி; wart (M.L.);.

   2.  அம்ைம த் ன் ேமல் உண்டாம் ம த்  ( ன்.);; excrescence formed on pocks left by small pox, Lichen 
pilanis.

     [ம  + ள்.]

ம ள்பாய் - தல்

ம ள்பாய் - தல் maṟumuḷpāytal,    2 ெச. . .(v.i.)

   அம்ைம ல் ம ள் உண்டாதல்; to form {}.

     "அவ க்  வந்த அம்ைம ம ள் பாய்ந் க் ற " (உ.வ.);.

     [ம ள் + பாய்-,]
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ம ைற

ம ைற maṟumuṟai, ெப.(n.)

   1. ம தடைவ; next turn.

   2.  ம றப் ; next birth.

     "நங்ேகண்ைம ம ைறயா  ையக" (பரிபா.பக்.173);.

     [ம  + ைற.]

ம ைம

ம ைம maṟumai, ெப.(n.)

   1. ம ற ; the next birth opp. to immai.

     "மன நலத் னா  ம ைம" ( றள், 459);.

   2.  ம லகம் ( டா.);; the next world, svarga.

     "இம்ைமேய ம ைமதா ம் நல் ைன" (கம்பரா. உ க்காட் .71);.

     [ம  → ம ைம.]

ம ெமா

ம ெமா  maṟumoḻi, ெப.(n.)

   1. ம ெசால் பாரக்்க; see {}.

     "ம ெமா  ெபயரத்்தலாற்றாள்" (நற்.106);.

   2.  அ ப் ஞ் ெசய்  (யாழ்ப்.);; message.

     [ம  + ெமா . ெமா  = ெசால்.]

ம ெமா ேபசாதா
ள்

 
 ம ெமா ேபசாதாள் marumoḻipēcātāḷ, ெப.(n.)

   சாயா மரம்; a tree which does not cast it shadow (சா.அக.);.

ம வல்

ம வல்1 maṟuval, ெப.(n.)

ம , 1 ( வா.); பாரக்்க; see {}.

     [ம  → ம ற  → ம  → ம வல்.]

 ம வல்2 maṟuval, .எ.(adv.)

   ம்ப; again.

     [ம  → ம வல்.]

ம வ  - தல்

ம வ  - தல் maṟuvaliḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ம் தல்; to return, come back.

   2.   எஞ்  நிற்றல்; to leave a trace.

     "மல் ைக.. கமழ்ெதன்றல் ம வ ைக யாேல" (ஈ .10, 3, 5);.

     [ம வல் + இ -,]

ம வ ம்

ம வ ம் maṟuvalum, .எ.(adv.)

   ம்ப ம், ட் ம்; again, once more.

     "ம வ ம் ல் க் ெகாண் " ( வக.1052);.

     [ம  → ம வ ம்.]
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ம வைல

ம வைல maṟuvalai, ெப.(n.)

   வைல வைக; a kind of fishing net.

ம வ. இ ப்  வைல.

     [ம  + வைல.]

இஃ  நண்  க்கப் பயன்ப ம். தடச்  என் ம் லாலான . கண் 2 அங் ல அள ன . வைல ன் 
வாய்ப்ப ல் இ  ெபரிய த கள் இைணக்கப்பட் க் ம். வைல இறக் ய ன்  ஒ  மணி ேநரம் 
க த்  வைல ளப் வர ்(க.ப.ெசா.);.

ம வா - தல் 
(ம வ தல்)

ம வா - தல் (ம வ தல்) maṟuvādalmaṟuvarudal,    18 ெச. . .(v.i.)

   மனஞ் ழ தல்; to be distressed, confused.

     " அ யான் ம வரற் ெபா ல்" (அகநா.22);.

     [ம  + வா-.]

ம

ம  maṟuvi, ெப.(n.)

   1. மான்மணத்  (ைதலவ.ைதல.);; musk.

     [ம  → ம . ள் → (மள்); → ம  = மணம், வாசைன.]

ம ைச

 
 ம ைச maṟuvisai, ெப.(n.)

ம ப ம் ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [ம  + ைச.]

ம வாகம்

 
 ம வாகம் maṟuvivākam, ெப.(n.)

ம மணம் (இக்.வ.); பாரக்்க; see {}.

     [ம  + Skt. வாகம்.]

ம

ம  maṟuvīṭu, ெப.(n.)

ம , 4 பாரக்்க; see {}.

     [ம  + .]

ம

ம  maṟuvu, ெப.(n.)

ம 1, 2 பாரக்்க; see maru1,

   2.

     [ம  → ம  → ம .]

ம த்தரம்

 
 ம த்தரம் maṟuvuttaram, ெப.(n.)

ம ெமா  ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [ம  + உத்தரம்.]

ம ைலபாய்ச்  -
 தல்

ம ைலபாய்ச்  - தல் maṟuvulaipāyccudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெவந்த ேசாற்ைறப் பத் ய ண க்காக ம ைற ெகா க்க ைவத்தல் (இ.வ.);; to boil the rice over again, 
as for a patient.

     [ம  + உைல + பாய்ச் .]
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ம ெவாத்

 
 ம ெவாத்  maṟuvotti, ெப.(n.)

ம  ெவாற்  (ெகா.வ.); பாரக்்க; see {}.

     [ம  + ஒத் . ஒற்  → ஒத் .]

ம ெவாற்

 
 ம ெவாற்  maṟuvoṟṟi, ெப.(n.)

   ஒ ைற அைடமானம் ைவத்  டக்ாத ெபா ைள இரண்டா ைற ம் அைடமானம் ைவத்தல் 
(இ.வ.);; second mortgage.

     [ம  + ஒற் .]

ம ேவாைல

 
 ம ேவாைல maṟuvōlai, ெப.(n.)

   ைட மடல் ( ன்.);; reply in writing.

     [ம  + ஒைல.]

மைற

மைற1 maṟaidal,    2 ெச. . .(v.i.)

   1. ஒளிந்  ெகாள் தல்; to be hidden, shrouded.

     " தன் மைறந்  ேவட் வன் ட் ழ்த்தன் " ( றள், 274);.

   2.  ேதான்றா ெதா தல்; to disappear, vanish, to become invisible, to recede, as from sight.

     "ஞா  டமைல மைறய" (நற்.239);.

     [ ள் → மள் → ம  → ம  = ற்றம். ம த்தல் = இல்ைலெயன்  ெசால்லால் மைறத்தல். ம  → மற. 
மறத்தல் = மனத் ல் மைறயப் ெப தல். மற → மைற ( .தா.182);.]

 மைற2 maṟaidal,    2 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ஒளித்தல்; to hide, conceal, keep back.

     "மைறப்ேபன்மற் காமத்ைத யாேனா" ( றள், 1253);.

   2.  தல்; to cover, to shroud, to shelter.

     "அற்ற மைறத்தேலா ல்ல " ( றள், 846);.

   3.  வாராமற் காத்தல்; to protect, as from harm or danger.

     " ம்பத்ைதக் ற்றமைறப்பான்" ( றள், 1029);.

     [ம  → மைற-, (ேவ.க.4:63);]

 மைற3 maṟai, ெப.(n.)
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மைறக்கா

மைறக்கா  maṟaikkāṭu, ெப.(n.)

   இன்  ேவதாரண்யம் என்ற ெபயரில் உள்ள ஊரின் ன்ைனப் ெபயர;் the previous name of the present {}.

     " த்தம் ெகா க் ம் மைறக்கா " (ெபரிய . நா.264);.

     "மைறக் காட ் ைற  மணாளன் றாேன" (ேதவா.843, 1);.

     [மைற + கா .]

மைர எனில் மான். மைற எனில் வப் ப் ள்ளிகைள ைடய மா . மான், மா களின் யால் 
மைரக்கா  அல்ல  மைறக்கா  என்றைழக்கப்பட் ந்த . ஊரெ்பயரக்ள் வடெமா யாக்கத்தால் 
ெபா ம் ரி ற்  ேவதத் டன் தவறாகத் ெதாடர் ப த்தப் பட் ள்ள .

 மைறக்கா  maṟaikkāṭu, ெப.(n.)

மைரக்கா  பாரக்்க; see {}.

மைறக் ட்

 
 மைறக் ட்  maṟaikkiṭṭi, ெப.(n.)

மைற க்  (இ.க்.வ.); பாரக்்க; see {}.

     [மைற + ட் .]

மைறக் ழவன்

மைறக் ழவன் maṟaikkiḻvaṉ, ெப.(n.)

மைறக்ேகா ( ரம் . ர .18); பாரக்்க; see {}.

     [மைற + ழவன்.]

மைறக்ெகா ேயா
ன்

மைறக்ெகா ேயான் maṟaikkoḍiyōṉ, ெப.(n.)

   1. அயன்; {}.

   2.  பாரப்்பனன்; brahmin.

   3. ேராணர ்( டா.);; {}.

     [மைற + ெகா ேயான்.]

மைறக்ேகா

மைறக்ேகா maṟaikā, ெப.(n.)

அயன்; {}.

     " த்ேத  மைறக்ேகா ம்" (காஞ் ப் .கட :1);.

     [மைற + ேகா.]

மைறச்

மைறச் 1 maṟaicci, ெப.(n.)

   ள்ளி ள்ள ெபண் லங்  (யாழ்ப்.);; female of any spotted animal, as cow, bitch etc.

     [ம  → ம  → மைற → மைறச் .]

 மைறச் 2 maṟaicci, ெப.(n.)

   1. ராமணப் ெபண்; brahmin woman.

   2 ம்பப் ெபண்; woman of the lowest caste, washer woman of the Parayas.

     [மைற→ மைறச் .]

மைறச் ரம்

மைறச் ரம் maṟaicciram, ெப.(n.)

   ற் லக் யம்; the upanisads.

     "அ மைறச ் ரத் ன் ேமலாம்" (ெபரிய : ல்ைலவாழ்.2);.

     [மைற → மைறச் ரம்.]
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மைறைச

 
 மைறைச maṟaisai, ெப.(n.)

மைரக்கா  பாரக்்க; see {}.

     [மைற → மைறைச.]

மைறைசயந்தா

மைறைசயந்தா  maṟaisaiyandāti, ெப.(n.)

   18 ஆம் ற்றாண் ல் யாழ்ப் பாணத் ச ் ன்னத்தம் ப் லவர ்மைறைச ற் ேகா ல் ெகாண்ட 
வெப மான்  இயற் ய அந்தா  ல்; an {}, poemon {} at maraicai by Cinna-tambi-p-pulavar of Jaffna, 18th c.

     [மைறைச + அந்தா .]

மைறெசால்

 
 மைறெசால் maṟaisol, ெப.(n.)

மைறெமா  (உரி.நி.); பாரக்்க; see {}.

     [மைற + ெசால்.]

மைறஞான 
சம்பந்த வாசாரி

யார்

மைறஞான சம்பந்த வாசாரியார ்maṟaiñāṉasambandasivāsāriyār, ெப.(n.)

   13ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்தவ ம் அ ணந்  வாசாரியாரின் ட ம் உமாப  வாசாரியரின் 
மான ஒ  சந்தான ரவர;் a {} disciple of {} and guru of {} of 13th C. one of {} (q.v.);.

மைறஞானசம்பந்த
ர்

மைறஞானசம்பந்தர ்maṟaiñāṉasambandar, ெப.(n.)

   16ஆம் ற்றாண் ன ம் ைசவ சமயெந  வத ேமாத்தரம் கமலாலய ராணம் த ய ல்களி 
யற் யவ மான ஆ ரியர;் author of {} and other works of 16th C.

மைறத்தைல

 
 மைறத்தைல  maṟaittalaivi, ெப.(n.)

   மகள் ( ங்.);; Laxmi.

     [மைற + தைல .]

மைறத் ெமா
ள

 
 மைறத் ெமா ள  maṟaittumoḻigiḷavi, ெப.(n.)

   இடக்கரடக்கல் ( வா.);; euphemism.

     [மைறத் ெமா  + ள .]

மைறநீ

 
 மைறநீ  maṟainīli, ெப.(n.)

   ெகாத்  மல் ; seed of coraiander (சா.அக.);.

மைறப் ல்ைல

 
 மைறப் ல்ைல maṟaippillai, ெப.(n.)

   மைறயாணி ன் கைர (இக்.வ.);; nut of a screw.
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மைறப்

மைறப்  maṟaippu, ெப.(n.)

   1. ஒளிப் ; concealment/ obscuration.

   2.  நிைரசச்ல்; screen, temporary enclosure.

     [மைற → மைறப் .]

 மைறப்  maṟaippu, ெப. (n.)

மா கள் றர ்கண்ணில் படாமல் இ க்க கட் ம் த ப் :

 a temporary fence. (ெகா.வ.வ.ெசா.122);.

     [மைற-மைறப் ]

மைறப் ச் வர்

 
 மைறப் ச் வர ்maṟaippuccuvar, ெப.(n.)

   ட் க் ள் கட்டப்ப ம் த ப் ச ் வர ்(இக்.வ.);; curtain wall.

     [மைறப்  + வர.்]

மைற கல்

 
 மைற கல் maṟaibugal, ெப.(n.)

   அைடக்கலம் கல் ( ங்.);; taking refuge.

     [மைற + கல்.]

மைறெபா ள்

மைறெபா ள் maṟaiboruḷ, ெப.(n.)

   1. ஒளிக்கத் தக்க  ( க் ர , 163);; secret.

   2.  உடக் த்  ( ன்.);; inner meaning.

   3. அ ய யலாத மந்தணம் ( ன்.);; mystery.

     "நாவ லந்தண ர மைறப் ெபா ேள" (பரிபா.1, 13);.

     [மைற + ெபா ள்.]
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மைறமைலய கள்

மைறமைலய கள் maṟaimalaiyaḍigaḷ, ெப.(n.)

   தனித்த ழ் இயக்கத் ன் ன்ேனா யாகத் கழ்ந்த த ழ் அ ஞர;் pioneer of puritan Tamil Scholar.

மைறமைலய களாைரப் பற்  ெமா  ஞா  ப் ட்ட ப் கள் :

     "ேத ம் பா ம் ேபான்ற ய ந்த ழ்ச ்ெசாற்களால் உைரநைட ஞ் ெசய் மா ய இ வ ம் 
பல் ைற த  ஐம்ப ற்

ேமற்பட்ட அ யற்  த  கழக நிைலக் த் த ைழப் க்  அதற் ப் த் ரளித்தவர,் 
மாநிலத் ல் மக்க ள்ளவைர மைறயாப் கழ்ெபற்ற மைறமைலய கேள" (வ.வ. ன். பக்.53);.

உலக ெமா கள் (ஏறத்தாழ); வா ரத் ள், ஒ ேபா ம் வழங்கா இலக் யப் ெப ெமா  ெயன் ம் 
வைக ற் சமற் த ம், என் ள்ள உலக தல் உயர ்தனிச ்ெசம்ெமா  ெயன் ம் வைக ல் 
த ம், உலகப் ெபா க் கலைவப் ெப ெமா  ெயன் ம் வைக ல் ஆங் ல ம், தைல றந்த 
ெமா களா ம். இம் ன் ம் ஒ ங்ேக, ைகவந்தார ்பலர ்இ ந்தாேர ம், அவரைனவ ள் ம், 
எவெரத்  (Everest); என் ம் ெவள்ளி மைல ேபா யரந்் ம், அேமசான் (Amazon); என் ம் அெமரிக்க ஆ  
ேபாலகன் ம், அைம  வாரி ன் (Pacific Ocean); ெதன்னக  ேபாலாழ்ந் ம், றங் த் ேதான் ய 
ெப ம் லைம வாய்ந்தவர ்மைறமைலய கேள ெயன்ப , ைகயாகா .

ெசால்வன்ைம, உைரநைட வன்ைம ம், ெசய் ள் வன்ைம ம் என இ  றத்த . அவ்  ற ம் 
உைடயாரான அ கள், நாவல ம், பாவல மாக ம், லா ரியர,் வலா ரியர,் உைரயா ரியர,் 
இதழா ரியர,் ப ப்பா ரியர,் ெதா ப்பா ரியர,் ெபயரப்்பா ரியர ் த ய பல்வைக 
யா ரியராக ந்தெதா  தைல றந்த ஆராய்ச் யாளராக ம் ளங் னைம நாட ந்த , 
உலக ந்த .

அ களார ்ஆங் லப் லைம ம் ேபசச்ாற்ற ம் ெபற்றவர.் த ழர ்மதம், மக்கள் றாண்  உ ர ்
வாழ்க்ைக, ைசவ த்தாந்த ஞான ேபாதம், ேவளாளர ்நாகரிகம், சா  ேவற் ைம ம் ேபா ச ்
ைசவ ம், கட ள் நிைலக்  மாறான ெகாள்ைககள் ைசவம் ஆகா. பழந்த ழ்க்

ெகாள்ைகேய ைசவ சமயம், ல்ைலப்பாட்  ஆராய்ச் ைர த ய பல ல்களில் ஆங் ல 
க ைர வைரந்தேதா , 133 பக்கங் ெகாண்ட

மைற க்

 
 மைற க்  maṟaimuḍikki, ெப.(n.)

மைற க்  பாரக்்க; see {}.

     [மைற + க் . க்  → க்  ( ரி );.]

மைற க்

 
 மைற க்  maṟaimuḍukki, ெப.(n.)

   ல் க் ; spanner, wrench.

     [மைற + க் .]

மைற

மைற  maṟaimuḍivu, ெப.(n.)

   1. ேவதாந்தம்; {},

 as the conclusion of the {}.

   2.  கட ள் (யாழ்.அக.);; God.

     [மைற + .]

மைற தல்

மைற தல் maṟaimudal, ெப.(n.)

   1. கட ள் ( ன்.);; God, as lord of the {}.

   2.  வன் ( வா.);; God {}.

   3. ரணவம்; the mystic incantation 'om'.

     "மைற தற் ெகா  வ வமா " (கந்த . கட ள் வாழ்த் .4);.

     [மைற + தல்.]
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மைற தல்வன்

மைற தல்வன் maṟaimudalvaṉ, ெப.(n.)

   1. மைற தல், 1 பாரக்்க; see {}.

   2.  ேவதம் ஒத வல்ல ராமணன்; brahmin, as well versed in the {}.

     "மாமைற தல்வ" ( லப்.11:58);.

     [மைற + தல்வன்.]

மைற த

மைற த  maṟaimudali, ெப.(n.)

   1. மைற தல், 1( ன்.); பாரக்்க; see {}.

   2.  மைற தல், 2 ( டா.); பாரக்்க see {}.

     [மைற + த .]

மைற லம்

மைற லம் maṟaimūlam, ெப.(n.)

   ழந்ைத ன் உச் ெமன் படலம்; fontanelle

     "மைற லந் றப்ப" (ெபரிய . ெப ழைல 10);.

     [மைற + லம்.]

மைறெமா

மைறெமா  maṟaimoḻi, ெப.(n.)

   1. மந் ரம்; Mandiram, as secret word

     "மைறெமா  தாேன மந் ரெமன்ப (ெதால்.ெபா ள்.491);.

   2.  மைறத் ெமா  ள  ( ங்.); பாரக்்க; see {}.

     [மைற + ெமா .]

மைறயவன்

மைறயவன் maṟaiyavaṉ, ெப.(n.)

   1. மைறேயான் பாரக்்க; see {}.

   2.  னிவன் ( ன்.); sage,

   3. ம்பன் (யாழ்.அக.);; man o lowest caste.

     [மைற → மைறயவன்.]

மைறயன்

மைறயன் maṟaiyaṉ, ெப.(n.)

மைற5 ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மைற → மைறயன்.]

மைறயாணி

 
 மைறயாணி maṟaiyāṇi, ெப.(n.)

   காணி (இ.வ.);; screw.

     [மைற + ஆணி.]

மைறயா க் ைழ
சச்ா

 
 மைறயா க் ைழசச்ா  maṟaiyātikkuḻaiccāṟu, ெப.(n.)

   பசைளச ்சா ; juice of pacalai (சா.அக.);.

மைறயான்

மைறயான் maṟaiyāṉ, ெப.(n.)

   1. அயன்; {}.

     "ெசய்ய மைறயானின் ந் யான்" ( வ்.இயற்.1, 28);.

   2.  மைறப  பாரக்்க; see {}.

     "தன்மைறயாேனா  ைவ ேமா" (யேசாதர. 3, 4, 1);.

     [மைற → மைறயன் → மைறயான்.]
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மைற ளத்
ேதான்

 
 மைற ளத்ேதான் maṟaiyiruguḷattōṉ, ெப.(n.)

காய்ச் ய நஞ் : 

 a kind of prepared arsenic (சா.அக.);.

மைற லார்

 
 மைற லார ்maṟaiyilār, ெப.(n.)

   இ ந்ேதார ்( ன்.);; mean persons.

     [மைற + இலார.்]

மைற ைற

மைற ைற maṟaiyiṟai, ெப.(n.)

மைற ைட (நன்.386); பாரக்்க; see {}.

     [மைற + இைற. இ  → இைற. இ  = ெசால்.]

மைற

மைற  maṟaiyīṟu, ெப.(n.)

மைறச் ரம் பாரக்்க; see {}.

     "மைற  ற யா மைறேயாேன" ( வாச.5, 85);.

     [மைற + ஈ .]

மைறேயார் ந்

 
 மைறேயார் ந்  maṟaiyōrvindu, ெப.(n.)

   வாைலச ்சா ; quick silver extracted from cinnabar by a special process (சா.அக.);.

மைறேயான்

மைறேயான் maṟaiyōṉ, ெப.(n.)

   1. ரம்மன் (அயன்); ( வா.);; {}.

   2.  யாழன் ( வா.);; Jupiter, as the preceptor of the celestials.

   3. ராமணன்; {}.

     "மைறேயா ராேற" (ெதால்.ெபா. 499);.

     [மைற → மைறேயான்.]

மைறவாணர்

மைறவாணர ்maṟaivāṇar, ெப.(n.)

   ராமணன்; brahmins.

     "மைற வாணர ்பலர ்நின்  ெபறேவ" (க ங்.268);.

     [மைற + வாணர.்]

மைற டம்

மைற டம் maṟaiviḍam, ெப.(n.)

   1. ஒளிப் டம்; hiding or lurking place.

   2.  ெவளி ந்  காண யலாத இடம்; place hidden from view.

   3. க ப்பைற (இ.வ.);; privy.

     [மைற  + இடம்.]

மைற ைட

மைற ைட maṟaiviḍai, ெப.(n.)

   ம த் க் ம் ைட (நன்.386, உைர);; negative answer.

     [மைற + ைட. ம  → மைற.]
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மைற

மைற  maṟaivu, ெப.(n.)

   1. மைறைக; vanishing, disappearance.

   2.  ஒளிப் டம்; covert, hidding place, den.

   3. மந்தணம்; secret.

   4. நிைரசச்ல்; shelter, screen.

   5. ேகாள்கள் ஒன்றாெலான்  மைறைக ( ன்.);; occultation.

     [மைற → மைற .]

மன்

மன்1 maṉ, இைட.(part.)

   1. ஓர ்அைச நிைல; an expletive.

     "ஆ ைண  னிைசக் மன்" (ெதால்,ெசால்.1);.

   2.  எ ர ்காலங்காட் ம் இைடநிைல (ெதால்.ெசால்.1, ேசனா. ழ்க். ப் .); ( .ேபா.பா.1, உைர);; affix 
indicative of (a); future tense.

   3. ஒ ைசக் ப் ; ellipsis.

     " ரியேதார ்வாண்மன்" (ெதால். ெசால்.252, உைர);.

   4. க் ப் : greatness, abundance.

     " ேயான் ெப ன  றந்தன்  மன்ேன" ( றநா.75);.

   5. ெதான்றாைகக் ப் ; change or transformation.

     "பண்  கா மனின்  கயல் ற ம் வயலா ற் " (ெதால்.ெசால். 252, உைர);.

   6. ஆக்கக் ப் ; prosperty.

     " நிைலஇய ெப மன்ென ல்" (பட் னப். 291);.

   7. க க் ப் ; what is past and gone.

     " யகட ்ெப ேன ெயமக்

மன்ேன" ( றநா.235);.

   8. நிைலேபற் க் ப் ; permanence.

மன்ப

மன்ப  maṉpadu, ெப.(n.)

மன்பைத, 1 பாரக்்க; see {}.

     "மன்ப  ம க்கத் ன்பங் கைளேவான்" (பரிபா.15:52);.

     [மன்பைத → மன்ப . ன் → மன் = க ம் ஆறாம் அ ள்ள மாந்தன். மன்ப  = மக்களினம்.]

மன்பைத

மன்பைத maṉpadai, ெப.(n.)

   1. மக்கட் பரப்  ( டா.);; humanity.

     "மன்பைத காக்  நின் ைரைம" ( றநா.210);.

     "மன்பைத காக் ந் ெதன் லங் காவல்" ( லப். வழக் ைர.73-77);.

   2.  பைட; army.

     "மன்பைத ெபயர" (ப ற் மப். 73, 3);.

     [ ன் → மன் = க ம் ஆறாம் அ ள்ள மாந்தன்.]
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மன்மகளிர்

மன்மகளிர ்maṉmagaḷir, ெப.(n.)

   அரசனால் தைலக்ேகால் ெபற்ற ஆடல் மகளிர;் dancing girls distinguished by a royal grant of {}.

     "மன்மகளிர ்ெசன்னியராடல்" (பரிபா.7, 80);.

     [மன் + மகளிர.்]

மன்ற

மன்ற1 maṉṟa, .எ.(adv.)

   1. ெதளிவாக (ெதால்.ெசால்.267);; clearly.

   2.  உ யாக; certainly.

     "ெசன்  நின்ேறாரக்் ந் ேதான்  மன்ற" ( றநா.114);.

   3. க; abundantly, plentifully.

     "மன்றவ ணர ்வ த் ட" (கந்த .ேதவ.ேபாற்.6);.

 மன்ற2 maṉṟa, இைட.(part.)

   ஓர ்அைசச ்ெசால் (யாழ்.அக.);; an expletive.

மன்றகம்

மன்றகம் maṉṟagam, ெப.(n.)

   அைவ; assembly.

     "மன்றகத்ேத நம்  மாடெம த்த " ( மந்.148);.

     [மன்  + அகம்.]

மன்றப்ெபா ல்

மன்றப்ெபா ல் maṉṟappodiyil, ெப.(n.)

   மன்றமா ய ெபா டம்; public place.

     "ெகான்ைறயஞ் சைட  மன்றப் ெபா ல்" ( லப்.ப க.41);.

     [மன்றம் + ெபா யல்.]

மன்றம்

மன்றம் maṉṟam, ெப.(n.)

   1. அைவ ( ங்.);; hall, assembly.

   2.  ைறமன்றம்; court.

     "அறன ன் மன்றத் ள்ேளார"் ( ைள. மாமனாக.35);.

   3. ஊ க்  ந வா ள்ள மரத்த ப் ெபா டம்; meeting place under a tree, in a village.

     "மன்ற ம் ெபா ம்" ( .226);.

   4. ைர கைளப் ப ற் ம் ெசண் ெவளி; open place used for riding horses.

     "ேபரிைச ர ்மன்றங் கண்ேட" ( றநா.220, உைர);.

   5. மக்கள் ம் ெவளி டம் ( ங்.);; plain, open space.

     "மன்றம்ேபா  மணி ைட ெந ந்ேதர"் ( ந். 301);.

   6. ேபாரக்்களப் பரப் ன் ந டம்; central place in a battlefield.

     "ெசஞ் டர ்ெகாண்ட  மன்றத் " (ப ற் ப்.35, 8);.

   7. ெபான்னம்பல ள்ள ல்ைல; Chidambaram.

   8. ; house.

     "வ ஞ் ல மன்றேம" (இர .நகரப்.71);.

   9. மாட் தெ்தா ; cow shed.

     "மன்றைல மன்றம்" ( ந்.64);.
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மன்றல்

மன்றல் maṉṟal, ெப.(n.)

   1. ந மணம் ( ங்.);; scent, perfume.

   2.  மணம்; marriage.

     "அந்தண ர மைற மன்ற ெலட் ள்" (இைற.1);. 

     "மைறேயார ்ேதயத்  மன்றல் எட்ட ள்" (ெதால்.ெபா ள்.92);.

   3. ணரச்் ; copulation.

     "மன்றன் மாம ல்" ( வக..2171);.

   4. ெந ந்ெத ; long street.

     "மன்றல் வ ஞ்ேசைன" ( ற்றா. ற.73, 2);.

   5. பாைலப் பண் வைக ( ங்.);; melody type of the desert tract.

     [மன் → மன்  → மன்றல்.]

மன்றவாணன்

 
 மன்றவாணன் maṉṟavāṇaṉ, ெப.(n.)

ல்ைல ள்ள வன்; {}

 as the lord of Chidambaram.

     "மன்றவாணன் மலர ் வ ளால்" (தனிப்பா.);.

     [மன்றம் + வாணன்.]

மன்றன்

மன்றன் maṉṟaṉ, ெப.(n.)

வன்; {}.

     "மன்ற  மாங்ேக மலர்  வ ளால்" ( மந்.2277);.

     [மன்  → மன்றன்.]

மன்றாட்டம்

மன்றாட்டம் maṉṟāṭṭam, ெப.(n.)

   1. ேவண்  ேகாள் ( ன்.);; petition, request, entreaty, prayer.

   2.  ெதால்ைல (இ.வ.);; trouble, brother.

ெத. மன்டாட .

     [மன்  → மன்றா  → மன்றாட்டம்.]

மன்றாட்

மன்றாட்  maṉṟāṭṭu, ெப.(n.)

மன்றாட்டம், 1 ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மன்றாட்டம் → மன்றாட் .]

மன்றாட் ேவண்
தல்

 
 மன்றாட் ேவண் தல் maṉṟāṭṭuvēṇṭudal, ெதா.ெப.

   ைற ரந்  ேவண் ைக; supplication and prayer R.C.

     [மன்றாட்  + ேவண் தல்.]
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மன்றா

மன்றா 1 maṉṟāṭi, ெப.(n.)

   1. வன்; {}

 as dancing in the open.

     "என்  மன்றா  ெசால்ல" ( வாலவா.52, 6); (உரி.நி.);.

   2.  ற க்காக வழக்ெக த் ைரப்ேபான்; intermediary, one who pleads the cause of another.

     "வானகத்  மன்றா கள் தாேம" ( வ்.ெபரியாழ்.4, 5, 7);.

   3. அைவ ல் வழக்கா பவன்; one who brings a dispute before a court for adjudication.

     "பைழய மன்டறா  ேபா வன்" (ெபரிய . த த்தாட.்48);.

   4. ல சா யார ்பட்டப் ெபயர;் tittle of certain castes of {}, {}.

   5. ஆட் ைடயன் IS.I.I.iii.15717); shepherd.

     [மன்  + ஆ .]

 மன்றா 2 maṉṟāṭi, ெப.(n.)

   இைடயன்; shepherd.

     "இவ் ர ்மன்ற  ெதவ  ய ம் ெகாற்றன்" (S.I.I.Vol.XIX No.7);.

மன்றா  - தல்

மன்றா  - தல் maṉṟāṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ைற ரந்  ேவண் தல்; to pray, entreat, implore, petition, supplicate. "

வஞ் ைய யா  ெவளவைல ெயன்றான் மன்றாடா" (ேச .ேசாழ.39);.

   2.  வழக்கா தல் (ெபரிய . த த்தாட4்8);; to carry on litigation.

   3. ற க்காக வழக்ெக த் ைரத்தல்; to intercede, plead the cause of another.

     "நித்ய ரிகள் கா  பத் க் ம்..... மன்றா வரக்ளிேற" ( வ். ெபரியாழ்.4, 5, 7, யா.);.

     [மன்  → மன்றா -.]

மன் ல்

மன் ல் maṉṟil, ெப.(n.)

   வா ல் ற்றம்; courtyard of a house.

     "ெச ச் கள் மன் ைடப் ப ேதர" (ேதவா.991, 7);.

     [மன்  → மன் ல்.]
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மன்

மன் 1 maṉṟu, ெப.(n.)

   1. அைவ; hall of assembly.

   2.  ல்ைல ள்ள ெபான்னைவ; golden hall of Chidambaram.

     "ெதன் ல்ைல மன்  ளா ைன ேபாற் " ( வாச.4, 92);.

   3. ைறமன்றம்; court of justice, arbitration court.

     "ெந மன் ல் வள ண் " (கம்பரா. லபல.145);.

   4. மாட் தெ்தா ; cow-stall.

     "ஆன்கணம்.... மன்  நிைற தர" ( ஞ் ப்.218);.

   5. மாட் மந்ைத; herd of cows.

     "மன்றா  ெசால்ல" ( வாலவா.52, 5, ழ்க் ப் );.

   6. மரத்த ள்ள ண்ைணப் ெபா டம்; raised platform under a tree for village meeting.

     "மன் ம் ெபா ம்" (தஞ்ைசவா.31);.

   7. ேதாட்டத் ன் ந ; centre of a garden.

     "மன் ற் ைப  ம்" (ஐங் .246);.

   8. நாற்சந் ; junction of four roads or streets.

     "மன் ேல தன் ைடய வ வழைக ற் ட்டாக அ ப ப் க்  மவைன" (ஈ .3, 6, 3);.

   9. ந மணம்; fragrance.

மன் ப  - தல்

மன் ப  - தல் maṉṟubaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ெவளிப்ப தல்; to become public.

     "காம மைற றந்  மன் ப ம்" ( றள், 1138);.

     [மன்றம் = ெவளி. மன்  + ப -,]

மன் பா

மன் பா  maṉṟupāṭu, ெப.(n.)

   அறப் பலைக ன் ன் இ க் ம் தண்டப் ெபா ள்; fine, penalty imposed by a court.

     "இம்மன் பா  இ த் ம்...... ட்டாைம ெச த் ேனாம்" (S.I.I.iii, 95,35);.

     [மன்  + பா .]

மன் ளா

 
 மன் ளா  maṉṟuḷāṭi, ெப.(n.)

வன் (யாழ்.அக.);; {}.

     [மன்  = அைவ, அம்பலம், ெவளி. மன்  → மன் ள் + ஆ .]

மன்ன மரன்

மன்ன மரன் maṉṉagumaraṉ, ெப.(n.)

   அரசமகன்; kings's son, prince.

     "மன்ன மரைன வஞ்சம் ணரத்்த" (மணிேம.24, 1);.

     [மன்னன் + மரன்.]

மன்னர் ன்னர்

 
 மன்னர் ன்னர ்maṉṉarpiṉṉar, ெப.(n.)

மன்னர் ன்ேனார ்( டா.); பாரக்்க; see {}.

     [மன்னர ்+ ன்னர.் ன்ேனார ்→ ன்னர.்]
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மன்னர் ன்ேனார்

மன்னர் ன்ேனார ்maṉṉarpiṉṉōr, ெப.(n.)

   வணிகர;் the vaisya caste, as being next to the ksattriya.

     "மன்னர் ன்ேனாரக்் ெகன்னிைல ணரத்் " ( லப்.14:21);.

     [மன்னர ்+ ன்ேனார.்]

மன்னர்மன்னவன்

மன்னரம்ன்னவன் maṉṉarmaṉṉavaṉ, ெப.(n.)

   1. ேபரரசன்; emperor, as king of kings.

   2.  ரிேயாதனன் ( ங்.);: {}.

     [மன்னர ்+ மன்னவன்.]

மன்னர்மன்னன்

 
 மன்னரம்ன்னன் maṉṉarmaṉṉaṉ, ெப.(n.)

மன்னரம்ன்னவன் ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மன்னர ்+ மன்னன்.]

மன்னர் ைழச்

மன்னர் ைழச்  maṉṉarviḻaicci, ெப.(n.)

   அரசன் கரச்் க் ரிய  ( லப்.2:2, உைர);; that which is fit for king's enjoyment.

     [மன்னர ்+ ைழச் .]

மன்னல்

மன்னல் maṉṉal, ெப.(n.)

   1. நிைலேப  ( ங்.); (நாம ப.607);; permanence, stability, steadiness.

   2.  வ ைம; strength.

   3. ெப ைம; greatness.

   4. உயரச்்  (நாம ப.771);, height.

   5. டா யற் ; perseverance.

     [மன் = நிைலேப . மன் → மன்னல்.]

மன்னவ னிவன்

மன்னவ னிவன் maṉṉavamuṉivaṉ, ெப.(n.)

   அரச னிவன்; royal sage.

     "ேத  ெயா  மாதவம் ரிந்த மன்னவ னிவன்" (ெப ங்.இலாவாண.15, 51);.

     [மன்னவன் + னிவன்.]

மன்னவன்

மன்னவன் maṉṉavaṉ, ெப.(n.)

   1. மன்னன் பாரக்்க; see {}.

     " ைற ெசய்  காப்பாற்  மன்னவன்" ( றள், 388);.

   2.  இந் ரன்; Indiran.

     "மாைல ெவண் ைட மன்னவன் ேகா ம்" ( லப்.5:1, 73);.

     [மன் → மன்னன் → மன்னவன் (ேவ.க.4:34);.]

மன்னறம்

மன்னறம் maṉṉaṟam, ெப.(n.)

   அரச அறம்; duties of sovereignty.

     "மன்னறஞ்  ேநாக்கைல" (கம்பரா. ணி .92);.

     [மன்னன் + அறம்.]
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மன்னன்

மன்னன் maṉṉaṉ, ெப.(n.)

   1. அரசன்; king.

     "மன்ன ரத்்ேத மலரத்ைல லகம்" ( றநா:186);.

   2.  எப்ெபா ட்  ைறவன் ( ங்.);; the universal lord.

   3. தைலவன்; chief.

     "ேசைன மன்னரக்ள்" (கந்த . ர. இரண்டநாள் த்.47);.

   4. கணவன்; husband.

     "மங்ைக ன்றன் மன்ன ய்ந்  வந்த " ( ரேமாத.்111);.

   5. ஆடவன் ( ன்.);; man in his prime, between the ages of 32 and 48.

   6. 26வ  ண் ன் ( ங்.);; the 26th naksatra.

     [மன் → மன்னன் (ேவ.க.4:34);.]

மன்னனார்
மன்னனார ்maṉṉaṉār, ெப.(n.)

மால் (S.I.I.iii. 87);; {}.

மன்னா செ்சட்
மன்னா செ்சட்  maṉṉākuḍicceḍḍi, ெப.(n.)

   வணிகக்  (E.T.ii.92);; a merchant caste.

மன்னாசா மரம்

 
 மன்னாசா மரம் maṉṉācātimaram, ெப.(n.)

   ஒ க்கப்பட்ட காட் ள்ள மரம்; tree in a reserved forest (C.G.);.

மன்னாட்

 
 மன்னாட்  maṉṉāṭṭu, ெப.(n.)

மன்றாட்  ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மன்றாட்  → மன்னாட் .]

மன்னா

மன்னா  maṉṉāṭi, ெப.(n.)

   1. மைலநாட்  ற் ரத்் தைலவன்; headman of a hill village.

   2.  பழனிப் ப ள்ள ஒ  மைலசச்ா ; the kuvvava caste of the Palani hills.

   3. மன்றா 4 பாரக்்க; see {}.

     [மன் → மன்றா .]

மன்னா  - தல்

மன்னா  - தல் maṉṉāṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

மன்றா -, (இ.வ.); பாரக்்க; see {}.

     [மன்றா  → மன்னா .]

மன்னாப் க் ற்ற
வாளி

 
 மன்னாப் க் ற்றவாளி maṉṉāppukkuṟṟavāḷi, ெப.(n.)

   அரசால் மன்னிப் ப் ெபற் ச ்சாட்  ம் ற்றவாளி; approver, accused who has been tendered a pardon.

     [மன்னாப்  + ற்றவாளி. மன்னிப்  → மன்னாப்  (ெகா.வ.);.]
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மன்னார்

 
 மன்னார ்maṉṉār, ெப.(n.)

   பைகவர ்( டா.);; enemies, foes.

     [ ன் → மன். மன் தல் = ெபா ந் தல். மன் → மன்னார ்= பைகவர.்]

மன்னார்சா

மன்னாரச்ா  maṉṉārcāmi, ெப.(n.)

   1. ற் ரத்் ெதய்வம் (இ.வ.);; a village deity.

   2.  அரச க் ெகாண்ட வ வ வம் (இ.வ.);; {}

 the form of a king.

     [மன்னார ்+ சா .]

மன்னா லகம்

மன்னா லகம் maṉṉāvulagam, ெப.(n.)

   றக்கம்; svarga.

     "மன்னா லக ம த்ேதாய் நீ" ( வக.1243);.

     [ ன் → மன் = ெபா ந் தல்., நிைலெப தல். மன் → மன்னா. 'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல. மன்னா + 
உலகம்.]

மன்னான்

மன்னான் maṉṉāṉ, ெப.(n.)

   தாங் ரச் ் ைம ல் த ழ் ேப ம் ஒ  மைலசச்ா  (E.T.iv.452);; a Tamil - speaking hill tribe fo 
Travancore.

மன்னி - த்தல்

மன்னி - த்தல் maṉṉittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ற்றத்ைதப் ெபா த்தல்; to forgive, pardon.

     "ெகா ேயன் ற்றெமலா மன்னித்த ளி" (அ ட்பா.);

மன்னிப்

 
 மன்னிப்  maṉṉippu, ெப.(n.)

   ற்றத்ைதப் ெபா க்ைக (இ.வ.);; pardon, forgiveness.

மன்னியர்

மன்னியர ்maṉṉiyar, ெப.(n.)

   ம க்கத் தக்கவர;் exteemed, worthy person.

     "பல மன்னியர ்மண்ட கர"் (உத்தரரா- ேவாலக்.11);.

     [ ள் → மள். மன் தல் = ெபா ந் தல். மன் → மன்னியர.்]

 மன்னியர ்maṉṉiyar, ெப. (n.)

   ம க்கத்தக்க ெபரிேயார;் honourable persons.

     "பல மன்னியர ்மண்ட கர"் (உத்தரரா. ேவாலக். 11);.

க. மானியர்

     [மன்-மன்னியர]்

மன்னிைய

மன்னிைய maṉṉiyai, ெப.(n.)

   1. டர ்நரம் ; nerve in the nape of the neck.

   2.  ைச நரம் ; vital nerve.
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மன்னிைறத தல்

 
 மன்னிைறத தல் maṉṉiṟaidarudal, ெப.(n.)

   ேவளாண் மாந்தரியல் க  ெளான்றான அரச க் ரிய வரிப் ெபா ைளத் த ைக ( வா.);; paying 
taxes due to the king, a characteristic of the {}.

     [மன் + இைற + த தல்.]

மன்னிைன

 
 மன்னிைன maṉṉiṉai, ெப.(n.)

   வரித் தள் ப ; remission of tax.

     "வரி மன்னிைனக் ".

மன்

மன் 1 maṉṉudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. நிைல ெப தல்; to be permanent, to endure.

     "மன்னரக்்  மன் தல் ெசங்ேகாண்ைம" ( றள், 556);.

   2.  தங் தல்; to remain long, to stay.

     "உத் ைர வ ற் ன் மன்னிய ழ " (பாகவத.1, பரிடச்த் ன்ேறா.1);.

   3. ெபா ந் தல்; to agree.

     "மன்ன ெசா னம்" ( .ெவ.10, 11);.

   4. டா  ய தல் ( ன்.);; to persevere.

   5. உ யாய் நிற்றல் ( ன்.);; to be steady.

   6. தல்; to abound.

     "மன்னிய ேவதந்த ம்" (ஆசாரக்.96);.

 L. manere = stay. L. remanere; E. remain.

     [ ல் → மல் → மன் → மன் -, (ேவ.க.4:31);.]

 மன் 2 maṉṉudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. அ த்தல்; to go near, approach.

   2.  ஆைடைய க் ப் த் க் ெகாள் தல் (இ.வ.);; to pull or tuck up one's clothes, as in crossing a river.

மன் ம்

மன் ம்1 maṉṉum, .எ.(adv.) 

   ெப ம்பான்ைம ைய ம் ( க்ேகா.131, உைர);; probably, exceedingly.

     [மன் → மன் ம்.]

 மன் ம்2 maṉṉum, இைட.(part.)

   ஓரிைடச ்ெசால்; an expletive.

     "காதலார ்ெபயர ்மன் ம்" ( லப்.மங்கலவா.29);.

மன் மான்

 
 மன் மான் maṉṉumāṉ, ெப.(n.)

   கட ள் ( ன்.);; god, as the eternal being.

     [மன்  + மான்.]
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மன் ர்

மன் ர ்maṉṉuyir, ெப.(n.)

   1. மாந்த னம்; humanity.

     "நின்னளந் த தன் மன் ரக்் க ைம ன்" ( .278);.

   2.  லங் னம் ( ன்.);; animal life.

   3. ஆதன் ( ன்.);; soul.

     [மன் + உ ர.்]

மன் ர் தல்வ
ன்

 
 மன் ர் தல்வன் maṉṉuyirmudalvaṉ, ெப.(n.)

   கட ள்; god.

     [மன் ர ்+ தல்வன்.]

மன் லகம்

 
 மன் லகம் maṉṉulagam, ெப.(n.)

மன் ல  பாரக்்க ( ன்.);; see {}.

     [மன் + உலகம்.]

மன் ல

 
 மன் ல  maṉṉulagu, ெப.(n.)

 svarga.

     [மன் + உல .]

மன் ெதா ல்

மன் ெதா ல் maṉṉuṟudoḻil, ெப.(n.)

   ரன் அரசன் கட்டைள ெபற் ப் பைகவரின் ஆநிைர கவரத்ைலக் ம் றத் ைற ( .ெவ.1, 
1);; theme describing the capture of enemies cows by kings soldiers under his orders, dist. fr. {}.

     [மன்  + ெதா ல்.]

மன்ெனச்

மன்ெனச்  maṉṉecci, ெப.(n.)

   1. னக் ப் ; gruff, surly, pouting countenance.

   2.  மனதெ்தால்ைல (யாழ். அக.);; mental trouble.

மன்ைன

மன்ைன1 maṉṉai, ெப.(n.)

மன்ைனக் காஞ்  (ெதால்.ெபா ள்.79); பாரக்்க; see {}.

     [மன்ைனக்காஞ்  → மன்ைன ( க்கம்);.]

 மன்ைன2 maṉṉai, ெப.(n.)

   1. ெதாண்ைட; throat.

வரப்் ச ் ைவ மன்ைனையப் க் ற  (ேப.வ.);.

   2.  க ப்  (யாழ்.அக.);; cheek.

 மன்ைன3 maṉṉai, ெப.(n.)

   னம் (யாழ்ப்.);; displeasure.
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மன்ைனக்கட்

 
 மன்ைனக்கட்  maṉṉaikkaṭṭi, ெப.(n.)

   ெபான் க்  ங்  என் ம் ேநாய்; mumps.

     [மன்ைன + கட் .]

மன்ைனக்காஞ்

மன்ைனக்காஞ்  maṉṉaikkāñji, ெப.(n.)

   இறந்தவைனப் பற் ச ் றப் த்  ஏைனேயார ்இரங் க் ம் றத் ைற (ெதால். ெபா ள்.79, 
உைர);; theme describing the excellence of the qualities of a deceased person and mourning his loss.

     [மன்ைன + காஞ் .]

மன்ைனப்

மன்ைனப் 1 maṉṉaippiḍi, ெப.(n.)

   ெதாண்ைடைய இ கப் க்ைக; seizing by the throat.

     "மண் ப்ெபா  சயன் மன்ைனப்  க்க" (ேதைவ.80);.

     [மன்ைன + .]

 மன்ைனப் 2 maṉṉaippiḍittal,    4 ெச. . .(v.t.)

   1. ெதாண்ைடையப் த்தல்; to seize one by the throat.

   2.  ஒ வைனத ்தாங் க் ேகட் க் ெகாள் தல் (இ.வ.);; to beseech a person, as by holding him by his cheek.

     [மன்ைன + -.]

மன

மன1 maṉa,    .எ.(adv.) க ம்; exceedingly.

     "அஃதவல் மன்  மன" (க த்.108);.

 மன2 maṉa, இைட.(part.)

   ைன ற்  ைனெயசச்ங்கட்  இ யாக வ ம் இைடசெ்சால் (ெதால்.எ த் .210);; affix to a 
participle or finite verb.

மனக்கசப்

 
 மனக்கசப்  maṉakkasappu, ெப.(n.)

   ெவ ப்  (ெகா.வ.);; rancour, hatred, bitterness of mind.

     [மனம் + கசப் .]

மனக்க

 
 மனக்க  maṉakkasivu, ெப.(n.)

மன க்கம் (இ.வ.); பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + க .]

மனக்க னம்

 
 மனக்க னம் maṉakkaḍiṉam, ெப.(n.)

   ெநஞ்ச த்தம் ( ன்.);; strenness, handness of heart.

     [மனம் + க னம்.]

மனக்க ப்

மனக்க ப்  maṉakkaḍuppu, ெப.(n.)

   உட் னம்; indignation, resentment.

     " ற்றெவந் னான் மனக் க ப் னன்" (கம்பரா. ைனகண் .3);.

     [மனம் + க ப் .]
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மனக்கண்

 
 மனக்கண் maṉakkaṇ, ெப.(n.)

   மனமா ய கண் ( ன்.);; mind's eye, mental vision.

     [மனம் + கண்.]

மனக்கயக்கம்

 
 மனக்கயக்கம் maṉakkayakkam, ெப.(n.)

மனத் யர ்(யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + கயக்கம். கய – த்தல் → கயக் ம்.]

மனக்கயம்

 
 மனக்கயம் maṉakkayam, ெப.(n.)

   ப் ல்; a kind of grass (சா.அக.);.

மனக்க

 
 மனக்க  maṉakkaru, ெப.(n.)

   மனத் ன் லம்; the origin of mind (சா.அக.);.

மனக்க

 
 மனக்க  maṉakkaruvi, ெப.(n.)

   மனத் ன் வ ; intellectual faculty (சா.அக.);.

     [மனம் + க .]

மனக்கலக்கம்

 
 மனக்கலக்கம் maṉakkalakkam, ெப.(n.)

   மனந்த மா ைக ( ன்.);; perturbation, agitation of mind.

     [மனம் + கலக்கம்.]

மனக்கவைல

மனக்கவைல maṉakkavalai, ெப.(n.)

   ஒன்ைறப் பற்  மனத் ண்டாம் கவைல; anxiety, care.

     "மனக்கவைல மாற்றலரி " ( றள், 7);.

     [மனம் + கவைல.]

மனக்கவற்

மனக்கவற்  maṉakkavaṟci, ெப.(n.)

மனக்கவைல பாரக்்க; see {}.

     "மனக் கவற் ைய ைடய ெபண் ர"் (ம ைரக்.166, உைர);.

     [மனம் + கவற் . ன் → மன் → மனம். கவல் = ள , வ த்தம். கவல் +  = கவற் . ' ' பண் ப் 
ெபயரீ .]

மனக்களிப்

 
 மனக்களிப்  maṉakkaḷippu, ெப.(n.)

   அகம ழ்ச்  ( ன்.);; elation of spirits, heart-felt joy.

     [மனம் + களிப் . ன் → மன் → மனம். களி = ம ழ்ச் . களி +  = களிப் .]
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மனக்க ப்

 
 மனக்க ப்  maṉakkaṟuppu, ெப.(n.)

   பைக ( ன்.);; hatred, enmity.

     [மனம் + க ப் . ன் → மன் → மனம். கல் → கர ்→ க  → க . க  → க ப்  = க ைம, னம் , 
ற்றம்.]

மனக்கனி

 
 மனக்கனி  maṉakkaṉivu, ெப.(n.)

மன க்கம் பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + கனி . ன் → மன் → மனம். கனி → கனி .]

மனக்காட்

மனக்காட்  maṉakkāṭci, ெப.(n.)

   மனத்தால் உன் ம் காட் ; mind perception.

     "மனா களினாற் காண்டன் மனக்காட் " (தத் வப்.2);.

     [மனம் + காட் .]

மனக்காய்சச்ல்

 
 மனக்காய்சச்ல் maṉakkāyccal, ெப.(n.)

மனெவரிசச்ல் (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + காய்சச்ல்.]

மனக்காவல்

 
 மனக்காவல் maṉakkāval, ெப.(n.)

   கற் ைனக் காக் ம் மனநிைற; strength of mind, as the guard of chastity.

     "கற் க்  ம ட ்காவலா, மனக்காவலா" (பழ.);.

     [மனம் + காவல்.]

மனக் டக்ைக

 
 மனக் டக்ைக maṉakkiḍakkai, ெப.(n.)

   உள்ளக் க த்  ( ன்.);; idea, inclination, thought.

     [மனம் + டக்ைக.]

மனக் ைட

 
 மனக் ைட maṉakkiḍai, ெப.(n.)

மனக் டக்ைக ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + ைட.]

மனக் ளரச்்

 
 மனக் ளரச்்  maṉakkiḷarcci, ெப.(n.)

   உள்ளக் ளரச்் ; mental emotion.

     [மனம் + ளரச்் .]
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மனக் த்

 
 மனக் த்  maṉakkuttu, ெப.(n.)

   மனத் யர ்(யாழ்.அக.);;பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + த் .]

மனக் ரங்

 
 மனக் ரங்  maṉakkuraṅgu, ெப.(n.)

   மனம்ேபான ேபாக் ன்ப  ெசய்யத் ண் ம் தன்ைம; a state of mind which is not firm but goes in many 
diverse ways.

     [மனம் + ரங் .]

மனக்

 
 மனக்  maṉakkuruḍu, ெப.(n.)

   அ ன்ைம ( ன்.);; mental blindness.

     [மனம் + .]

மனக் ைல

 
 மனக் ைல  maṉakkulaivu, ெப.(n.)

   மனத்த மாற்றம்; perturbation of mind.

     [மனம் + ைல .]

மனக்

மனக்  maṉakkuvivu, ெப.(n.)

   1. மனம் ஒ ப்படல்; unity of mind.

   2.  மன ன் ஒ ைம; concentration or oneness of mind.

     [மனம் + .]

மனக் ழப்பம்

மனக் ழப்பம்1 maṉakkuḻppam, ெப.(n.)

   1. மனத் ெதளி ன்ைம; confusion of mind.

   2.  ஒ ப் ன்ைம; diversion of mind.

     [மனம் + ழப்பம்.]

 மனக் ழப்பம்2 maṉakkuḻppam, ெப.(n.)

மனக்கலக்கம் (ெகா.வ.); பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + ழப்பம்.]

மனக் ள்ளம்

மனக் ள்ளம் maṉakkuḷḷam, ெப.(n.)

   1. தந் ரம்; trick.

   2.  வஞ்சகம்; deceit.

     [மனம் + ள்ளம்.]

மனக் ப்

மனக் ப்  maṉakkuṟippu, ெப.(n.)

   1. உடக் த் ; idea, intention.

     "நின் மனக் ப்ைப நின் கந்தாேன காட் க் ெகாடாநிற் ம்" (கள.95, உைர);.

   2.  மனத் ட்டம், 1 பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + ப் .]
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மனக் ைற

மனக் ைற maṉakkuṟai, ெப.(n.)

   1. வ த்தம்; grief.

     "மனக் ைறையச ்ச ேய ெசான்ேனன்" (தனிப்பா.1, 326, 24);.

   2.  ெபாந் ைக ன்ைம ( ன்.);; dissatisfac tion, discontent, unbrage.

     [மனம் + ைற.]

மனக் ர்ைம

 
 மனக் ரை்ம maṉakārmai, ெப.(n.)

   ரத்்த அ  (யாழ்.அக.);; sagacity, acumen.

     [மனம் + ரை்ம.]

மனக்ெகா

 
 மனக்ெகா  maṉakkodi, ெப.(n.)

மன ெவளிசச்ல் (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + ெகா .]

மனக்ெகா ப்

 
 மனக்ெகா ப்  maṉakkodippu, ெப.(n.)

   னம்; anger.

     [மனம் + ெகா ப் .]

மனக்ெகாள்( ) - 
தல்

மனக்ெகாள்( ) - தல் maṉakkoḷḷudal,    16 ெச. . .(v.i.)

   நன்க தல்; to understand, to realise.

     "இதைன மனக் ெகாணீ" (கம்பரா. ைள.29);.

     [மனம் + ெகாள்-.]

மனக்ேகாட்டம்

மனக்ேகாட்டம் maṉakāṭṭam, ெப.(n.)

   1. அ ன் ேகாணல்; crookednes of mind.

     "மாந்தர ்மனக்ேகாட்டந் ரக்் ன் மாண் " (நன்.25);.

   2.  அ க்கா  ( ங்.); ; envy, jealousy.

     [மனம் + ேகாட்டம்.]

மனக்ேகாட்டர

 
 மனக்ேகாட்டர  maṉakāṭṭaravu, ெப.(n.)

   ணி க் ைற  ( ன்.);; lowness of spirits.

     [மனக்ேகாட்டம் + அர .]
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மனக்ேகாட்ைட

மனக்ேகாடை்ட1 maṉakāṭṭai, ெப.(n.)

   ல  நீட்டம்; long sulks.

     "அ ந்த மனக் ேகாடை்டயர"் (பரிபா.10, 57);.

     [மனம் + ேகாடை்ட.]

 மனக்ேகாடை்ட2 maṉakāṭṭai, ெப.(n.)

   ெணண்ணம் (ெகா.வ.);; building castles in the air, vain imaginings.

     "அ ப்ப ம ப்ப வ ந்த மனக் ேகாடை்டயர"் (பரிபா.10:57);.

     [மனம் + ேகாடை்ட.]

மனக்ேகாண்

மனக்ேகாண் maṉakāṇ, ெப.(n.)

   அ க்கா  (நாம ப.615);; envy.

     [மனம் + ேகாண். மன் → மனம். ேகாணல் → ேகாண்.]

மனக்ேகாைழ

மனக்ேகாைழ maṉakāḻai, ெப.(п.)

   ணிவற்றவ – ன் - ள்; coward.

     "எ ரி வரிேனா ப் ப ங்  மனக்ேகாைழ" (அறப்.சத.12);.

     [மனம் + ேகாைழ.]

மனக்ேகாள்

மனக்ேகாள் maṉakāḷ, ெப.(n.)

மனக் ப்  பாரக்்க; see {}.

     "மனக் ேகாணினக்ெகன வ  ேவ ைலேய" (பரிபா.4, 56);.

     [மனம் + ேகாள்.]

மனக்ேகாளா

 
 மனக்ேகாளா  maṉakāḷāṟu, ெப.(n.)

   மனக்ேக ; mental disorder.

     [மனம் + ேகாளா .]

மனங்க  - தல்

மனங்க  - தல் maṉaṅgasidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   மன றங் தல்; to melt, as the heart, to be tender.

     [மனம் + க -,]

மனங்க  – தல்

மனங்க  – தல் maṉaṅgarugudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெவ ப்பைடதல் ( ன்.);; to be displeased.

     [மனம் + க -,]

மனங்கைரதல்

மனங்கைரதல் maṉaṅgaraidal, ெப.(n.)

   1. ெநஞ் ள ைக; to melt, as the heart.

   2.  ன்னிரங் ைக ( ன்.);; to relent.

   3. யரப்ப ைக (யாழ்.அக.);; to be sorry.

     [மனம் + கைர.]

மனங்கனி – தல்

மனங்கனி – தல் maṉaṅgaṉidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அ  ரச்் ; maturity of mind.

   2.  னந்தணிதல்; changing from angry.

   3. இரக்கங் ெகாள் தல்; to have sympathy.

     [மனம் + கனி-,]
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மனங்

 
 மனங்  maṉaṅgu, ெப.(n.)

   ேதாட்படை்ட (யாழ்.அக.);; shoulder blade.

மனங் த் தல்

 
 மனங் த் தல் maṉaṅguddudal, ெப.(n.)

   தன் ற்றம் பற்  மனத் ல் ேதான் ம் க ரக்கம் ( ன்.);, ற்ற ணர் ; remorse, compunction of mind, 
prick of conscience, guilty.

     [மனம் + த் தல்.]

மனங்  - தல்

மனங்  - தல் maṉaṅguvidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. மனவைம  ெகாள் தல் (யாழ்.அக.);; to attain peace of mind or tranquillity.

   2.  மனெமா ங் தல்; to be depressed in spirits.

     "நின்ைனக் கண்  மனங் ந்த என் ைடய" (க த்.118, உைர);.

     [மனம் + -,]

மனங் ைழ - தல்

மனங் ைழ - தல் maṉaṅguḻaidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மன ள தல்; to melt, as the heart.

     [மனம் + ைழ-,]

மனங் றா  – தல்

மனங் றா  – தல் maṉaṅguṟāvudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெவ ப்பைடதல் ( ன்.);; to be piqued or dissatisfied, to take umbrage.

     [மனம் + றா -,]

மனங் ன்  - தல்

மனங் ன்  - தல் maṉaṅguṉṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. மனம் ஒ ங் தல்; converging of mind.

   2.  மனத் தளரச்் ; dejection of mind.

     [மனம் + ன் -,]

மனங்  - தல்

மனங்  - தல் maṉaṅācudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. மனம் ன்னைடதல்; to be shy,diffident.

   2.  ஒ  ெசயைலச ்ெசய்ய தயக்கம் காட் தல்; repugnance of action.

     [மனம் + -,]

மனங் ம்  - தல்

மனங் ம்  - தல் maṉaṅāmbudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ஊக்கங் ன் தல்; to be weary or dejected.

   2.  மனங் -, 1 (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + ம் -,]

மனங்ெகா  - த்தல்

மனங்ெகா  - த்தல் maṉaṅgodiddal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. னங் ெகாள் தல்; to fret with anger.

   2.  ய தல்; to grieve.

   3. ேபராவல் ெகாள் தல்; to yearn.

     [மனம் + ெகா -,]

மனங்ெகாள்( ) - 
தல்

மனங்ெகாள்( ) - தல் maṉaṅgoḷḷudal,    7 ெச. ன்றா .(v.t)

   1. மனத் ற் ெகாள் தல்; to will.

   2.  ம் தல்; to desire.

     [மனம் + ெகாள்-,]

209

www.valluvarvallalarvattam.com 1768 of 19068.



மனங்ேகா  - தல்

மனங்ேகா  - தல் maṉaṅāṇudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. மனம் மா தல்; to be changed in mind.

     "மற்றவர ்மனங்ேகாணாதவா  நடந்  ெகாள்ள ேவண் ம்" (உ.வ.);.

   2.  ெவ ப்பைடதல்; to be offended, to be discontented, to be cross or vexed.

   3. னங் ெகாள் தல் (இ.வ.);; to be angry.

     [மனம் + ேகா  – தல்,]

மனசச்ஞ்சலம்

 
 மனசச்ஞ்சலம் maṉaccañjalam, ெப.(n.)

   மனக் ழப்பம் ( ன்.);; mental worry, wavering of mind.

     [மனம் + Skt. சஞ்சலம்.]

மனசச்லனம்

 
 மனசச்லனம் maṉaccalaṉam, ெப.(n.)

   மன அைம ன்ைம; unrest of mind.

     [மனம் + Skt. சலனம்.]

மனசச் ப்

மனசச் ப்  maṉaccalippu, ெப.(п.)

   1. ெவ ப் ; vexation, annoyance, displeasure.

   2.  யரம் ( ன்.);; grief.

     [மனம் + ச ப் .]

மனசச்ாட்

 
 மனசச்ாட்  maṉaccāṭci, ெப.(n.)

மனச ்சான்  பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + Skt. சாட் .]

மனசச்ாய்ப்

 
 மனசச்ாய்ப்  maṉaccāyppu, ெப.(п.) மனசச்ாய்  பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + சாய்ப் .]

மனசச்ாய்

மனசச்ாய்  maṉaccāyvu, ெப.(n.)

   1. மனப்ேபாக்  பாரக்்க; see {}.

   2.  ஒ  தைலசச்ார் ; partiality, prejudice.

     [மனம் + சாய் .]

மனசச்ார்

மனசச்ார்  maṉaccārpu, ெப.(n.)

   1. மனப்பற் ; attachment.

   2.  மனசச்ாய் ,1 ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + சார் .]

மனசச்ான்

 
 மனசச்ான்  maṉaccāṉṟu, ெப.(n.)

   சரியா, தவறா என்   ெகாள் ம் உள் மனம்; conscience.

     [மனம் + சான் .]
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மனச் ைல

 
 மனச் ைல maṉaccilai, ெப.(n.)

   கார ம் கசப் ம் கலந்த ைவ; mixture of pungent and bitter taste (சா.அக.);.

     [மனம் + ைல.]

மனசெ்ச க்

மனசெ்ச க்  maṉaccerukku, ெப.(n.)

   1. ர;் haughtiness.

   2.  மனக்களிப்  பாரக்்க; see {}.

     "மனச ்ெச க் ைன ைடய ைர" (க த்.75, உைர);.

     [மனம் + ெச க் .]

மனசே்சார்

மனசே்சார் 1 maṉaccōrvu, ெப.(n.)

   மனத்தளரச்் ; mental langour.

     [மனம் + ேசார் .]

 மனசே்சார் 2 maṉaccōrvu, ெப.(n.)

   ஊக்கக் ைற ; disheartenment, weariness of mind, flagging of interest.

     [மனம் + ேசார் .]

மன ரங் தல்

 
 மன ரங் தல் maṉasiraṅgudal, ெப.(n.)

மள றங்  - தல் பாரக்்க; see {}.

     [மன றங்  → மன றங் .]

மனஞ்ச க்க ண்(
) - தல்

மனஞ்ச க்க ண்( ) - தல் maṉañjalikkavuṇṇudal,    16 ெச. ன்றா .(v.t.)

   தன் ஆைசக்ேகற்ப ண் தல்; eat to on's own desire.

     [மனம்ச க்க + உண்-,]

மனத்த க்கம்

 
 மனத்த க்கம் maṉattaḻukkam, ெப.(n.)

மனத்த க்  ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மன  + அ க்கம்.]

மனத்த க்

 
 மனத்த க்  maṉattaḻukku, ெப.(n.)

   ெபாறாைம ( ங்.);; envy, jealous.

     [மனம் + அத்  + அ க் .]

மனத்தளரச்்

 
 மனத்தளரச்்  maṉattaḷarcci, ெப.(n.)

மனசே்சார்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + தளரச்் .]
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மனத்தாங்கல்

 
 மனத்தாங்கல் maṉattāṅgal, ெப.(n.)

   மனவ த்தம்; displeasure.

     [மனம் + தாங்கல்.]

மனத்தாராளம்

மனத்தாராளம் maṉattārāḷam, ெப.(n.)

   1. ெப ந்தன்ைம; generosity,

   2.  மனத் ல் களங்க ன்ைம; frankness open heartedness.

     [மனம் + தாராளம்.]

மனத்தாழ்ைம

மனத்தாழ்ைம maṉattāḻmai, ெப.(n.)

   1. பணிவான எண்ணத் டனி க்ைக ( ன்.);; humility.

   2.  தன்ைனத் தாழ்வாக ம த் க் ெகாள் ம் மனப்பான்ைம; inferiority complex.

     [மனம் + தாழ்ைம.]

மனத் ட்டம்

மனத் ட்டம் maṉattiṭṭam, ெப.(n.)

   1. ம ப் ; mental estimate, as of a person's abilities.

   2.  மனேநரை்ம; sincerity.

     [மனம் + ட்டம்.]

மனத் ட்பம்

 
 மனத் ட்பம் maṉattiṭpam, ெப.(n.)

மனத் டம் பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + ட்பம்.]

மனத் டம்

 
 மனத் டம் maṉattiḍam, ெப..(n.)

   மன ; firmnes of mind, resoluteness.

     [மனம் + டம்.]

மனத் ரி

 
 மனத் ரி  maṉattiribu, ெப.(n.)

மனத் ரி  பாரக்்க; see {}.

மனத் ரி

மனத் ரி  maṉattirivu, ெப.(n.)

   1. மன மாற்றம்; change of mind.

   2.  ரிபான எண்ணங்கள்; oblique thinking.

     [மனம் + ரி .]

மனத் த்

 
 மனத் த்  maṉattirutti, ெப.(n.)

மனப் ெபாந் ைக பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + த் .]
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மனத் க்கம்

 
 மனத் க்கம் maṉattukkam, ெப.(n.)

மனத் யர ்பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + க்கம்.]

மனத் ப்

மனத் ப்  maṉattuḍippu, ெப.(ո.)

   1. ந்த ஆைச; desire, fretting.

   2.  ைர  (இ.வ.);; hurry.

     [மனம் + ப் .]

மனத் ப் ர

 
 மனத் ப் ர  maṉattuppuravu, ெப.(n.)

மனத் ய்ைம (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + ப் ர .]

மனத் யர்

மனத் யர ்maṉattuyar, ெப.(n.)

   யரம்; grief or sorrow.

     "மனத் யைர மாய்க் ம் வைக" ( வ்.இயற்.ெபரிய .43);.

     [மனம் + யர.்]

மனத் ன்பம்

 
 மனத் ன்பம் maṉattuṉpam, ெப.(n.)

   யரம்; distress of mind.

     [மனம் + ன்பம்.]

மனத் ய்ைம

மனத் ய்ைம maṉattūymai, ெப.(n.)

   1. எண்ணத் ய்ைம; purity of mind.

   2.  மனத் ன் ேநரை்ம; sincerity.

     [மனம் + ய்ைம.]

மனத்ெதளி

 
 மனதெ்தளி  maṉatteḷivu, ெப.(n.)

மனத்ேதற்றம் பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + ெதளி .]

 மனதெ்தளி  maṉatteḷivu, ெப.(n.)

   மனம் வசப் பட் க்ைக (ெகா.வ.); ( த்த வா னம்);; control over one's mind.

     [மனம்+ெதளி ]

மனத்ேதற்றம்

மனத்ேதற்றம் maṉattēṟṟam, ெப.(n.)

   1. மனம் கலங் த ன்ைம ( ன்.);; clearness of mind.

   2.  உ யான எண்ணம்; firmness of mind.

     [மனம் + ேதற்றம்.]
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மன க்கம்

 
 மன க்கம் maṉadurukkam, ெப.(n.)

மன க்கம் பாரக்்க; see {}.

     [மனம் → மன  + உ க்கம்.]

மனந்தளம்  - தல்

மனந்தளம்  - தல் maṉandaḷambudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. மனம் நிைல த மா தல்; to vaciliate, to be unstablein mind.

   2.  கவைலயால் உள்ளம் வ ந் தல்; to be distressed with cases.

     [மனம் + தளம் -,]

மனந்தளர் - தல்

மனந்தளர ்- தல் maṉandaḷartal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ஊக்கங் ைறதல்; to grow discouraged or dispirited.

     " த்தன் மனந்தளரந்்தான்" (கம்பரா.நி ம்பைல.127);.

     [மனம் + தளர-்,]

மனந் ந்  – தல்

மனந் ந்  – தல் maṉandirundudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   மன ேநரை்மப்ப தல்; to change one's mind for the better, to reform in character.

     [மனம் + ந் -,]

மனந் ம்  – தல்

மனந் ம்  – தல் maṉandirumbudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. மனம் மா தல் ( ன்.);; to change in mind, to be converted.

   2.  ( த்.); ெசய்த ற்றத் ற்காக வ த்தப்ப தல்; to repent.

     [மனம் + ம் -,]

மனந் ய் - தல்

மனந் ய் - தல் maṉandīytal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ஏங் தல்; to pine, languish.

   2.  மனம் ங் தல்; to be distressed.

     [மனம் + ய்-,]

மனந

மனந  maṉanasivu, ெப.(n.)

மனக் ைற, 2 பாரக்்க; see {},2.

     [மனம் + ைற.]

மனந க்கம்

 
 மனந க்கம் maṉanaḍukkam, ெப.(n.)

   அசச்ம்; fear.

     [மனம் + ந க்கம்.]

மனநிதானம்

மனநிதானம் maṉanitāṉam, ெப.(n.)

   1. மனத் ட்டம் பாரக்்க; see {}.

   2.  மனத் டம் பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + Skt.நிதானம்.]

மனநியாயம்

 
 மனநியாயம் maṉaniyāyam, ெப.(n.)

   மனச ்சான் க் ரிய நயைம (யாழ்.அக.);; dictates of conscience.

     [மனம் + Skt:நியாயம்.]

214

www.valluvarvallalarvattam.com 1773 of 19068.



மனநிைல

மனநிைல maṉanilai, ெப.(n.)

   1. உளப்பாங் ; state of mind.

     "ேதான் ன்  யரந்்த ெதன்றான் மனநிைல றலாேமா" (கம்பரா. அங்கதன் .10);.

   2.  மனம் ஒ  நிைல ல் நிற்ைக ( ன்.);; steadiness of mind, firmness of will.

     [மனம் + நிைல.]

மனநிைற

மனநிைற maṉaniṟai, ெப.(n.)

   1. மனநிைல, 2 (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

   2.  மனங் ேகாடாைம ( ன்.);; imparitiality.

   3. மனவடக்கம்; restraint of mind.

     [மனம் + நிைற.]

மனெந ழ்ச்

 
 மனெந ழ்ச்  maṉanegiḻcci, ெப.(n.)

   றர ் யரம் அசச்ம் த யவற் ன் உண்டாம் மன ேவ பா ; emotion.

     [மனம் + ெந ழ்ச் .]

மனெநரி

 
 மனெநரி  maṉaneriḍu, ெப.(n.)

   வஞ்சகம் (யாழ்.அக.);; deceit, cunning.

     [மனம் + ெநரி .]

மனெநரி

மனெநரி  maṉanerivu, ெப.(n.)

மனக் ைற, 2 (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + ெநரி .]

மனெந

 
 மனெந  maṉaneruḍu, ெப.(n.)

   யரத் ல் மனம ழ்ச்  இழக்ைக ( ன்.);; crabbedness moroseness, sullenness.

     [மனம் + ெந .]

மனேநரை்ம

 
 மனேநரை்ம maṉanērmai, ெப.(n.)

   மனத் ன் வஞ்சகமற்ற நிைல; sincerity, truthfulness.

     [மனம் + ேநரை்ம.]

மனேநா - தல்

மனேநா - தல் maṉanōtal,    17 ெச. . .(v.i.)

   வ ந் தல் ( ன்.);; to regret, to feel remove.

     [மனம் + ேநா-.]

மனேநாக்கம்

 
 மனேநாக்கம் maṉanōkkam, ெப.(n.)

   மனக் க்ேகாள்; mental impression.

     [மனம் + ேநாக்கம்.]
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மனேநாய்

மனேநாய் maṉanōy, ெப.(n.)

   1. மன நலங் ன் தல்; mental disorder.

   2.  றச் க்கல்களால் ஏற்ப ம் மன அ த்தம்; depression of mind.

   3. மன வ த்தம்; regret remorse distress of mind.

     [மனம் + ேநாய்.]

மனேநா

 
 மனேநா  maṉanōvu, ெப.(n.)

மனேநாய் பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + ேநா . ேநாய் → ேநா  (ெகா.வ.);]

மனப்ப த்  - தல்

மனப்ப த்  - தல் maṉappaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. இணக் தல்; to cause to agree, to persuade.

   2.  மனப்பாடஞ் ெசய்தல் (இக்.வ.);; to get by heart.

     [மனம் + ப த் -.]

மனப்பதற்றம்

 
 மனப்பதற்றம் maṉappadaṟṟam, ெப.(n.)

மனந க்கம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + பதற்றம்.]

மனப்ப ப்

 
 மனப்ப ப்  maṉappadippu, ெப.(n.)

மன ப்பம் (இ.வ.); பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + ப ப் .]

மனப்பைதப்

மனப்பைதப்  maṉappadaippu, ெப.(n.)

   1. மனக்கவைல; anguishf intense anxiety.

   2.  மன ப்பம், 2 பாரக்்க; ee {}.

     [மனம் + பைதப் .]

மனப்பரிப்

மனப்பரிப்  maṉapparippu, ெப. (n.)

மனத் யர ்பாரக்்க; see {}.

     "பக ராப் பரவப் ெபற்ேறனினி ெயன்ன மைலப்பரிப்ேப" ( வ். வாய்.6, 4, 6);.

     [மனம் + பரிப் .]

மனப்பற்

மனப்பற்  maṉappaṟṟu, ெப.(n.)

   1. ப் ; desire.

   2.  மனம் அ ந் க்ைக; attachment of mind.

     [மனம் + பற் .]

மனப்பாங்

 
 மனப்பாங்  maṉappāṅgu, ெப.(n.)

மனநிைல ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + பாங் .]
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மனப்பாடம்

 
 மனப்பாடம் maṉappāṭam, ெப.(n.)

   கற்றைத மற ன் ச ்ெசால் ம்ப  நிைன ல் ப  ெசய்  ெகாள் ம் பாடம்; lesson learned and 
retained in the memory.

     [மனம் + பாடம்.]

மனப்பால்  - 
த்தல்

மனப்பால்  - த்தல் maṉappālkuḍittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ைக டாதவற்ைறப் பற்  ெந க எண்ணி அகம ழ்தல்; to live in a fool's paradise.

   2.  பால் ரத்தல் ேபான்  மனத் ற் ரக் ம் எண்ணங்கைளச ் ைவத்தல்; lit., to drink the milk of mind.

     [மனப்பால் + -.]

மனப்பான்ைம

 
 மனப்பான்ைம maṉappāṉmai, ெப.(n.)

   எண்ணப்ேபாக் ; cast of mind, attitude.

     [மனம் + பான்ைம.]

மனப் ப்

 
 மனப் ப்  maṉappiḍippu, ெப.(n.)

மனப் பற்  (இ.வ.); பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + ப் .]

மனப் ரைம

 
 மனப் ரைம maṉappiramai, ெப.(n.)

மனமயக்கம் பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + Skt. ரைம.]

மனப் ராந்

 
 மனப் ராந்  maṉappirāndi, ெப.(n.)

மனமயக்கம் பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + Skt. ராந் .]

மனப் ரிப்

மனப் ரிப்  maṉappirippu, ெப.(n.)

மனக்கலக்கம் பாரக்்க; see {}.

     "மயக் ம் மனப் ரிப் ெபான் ன் த் ளக்க லாதவர"் (நால , 189);.

     [மனம் + ரிப் .]

மனப் ணி

 
 மனப் ணி maṉappiṇi, ெப.(n.)

   மனேநாய்; mental aborration.

     [மனம் + ணி.]
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மனப் த்

 
 மனப் த்  maṉappittu, ெப.(n.)

   மனக் ழப்பம், அ ப் றழ்ச் ; a mental disease characterised by systenatised delusion-paranoia (சா.அக.);.

     [மனம் + Skt. த் .]

மனப் ர்வமாய்

 
 மனப் ரவ்மாய் maṉappūrvamāy, .எ. (adv.)

மனமார பாரக்்க, see {}.

மனப் ரணம்

மனப் ரணம் maṉappūraṇam, ெப.(n.)

   1. மனம்; whole - heartedness.

   2.  மனத் த் ; contentment.

   3.  களிப்  ( ன்.);; exquisite joy, hilarity.

   4. மன ேநரை்ம ( ன்.);; ingenousness.

     [மனம் + Skt. ரணம்.]

மனப்ேபய்

 
 மனப்ேபய் maṉappēy, ெப.(n.)

   அ  மயக்கம் (யாழ்.அக.);; delusion.

     [மனம் + ேபய்.]

மனப்ைபத் யம்

 
 மனப்ைபத் யம் maṉappaittiyam, ெப.(n.)

   நிைன  த மாற்றம்; mental aberration.

     [மனம் + Skt. ைபத் யம்.]

மனப்ெபா த்தம்

 
 மனப்ெபா த்தம் maṉapporuttam, ெப.(n.)

   தன் மனத் க்  ஏற்றதாைக ( ன்.);; being in accordance with one's mind.

     [மனம் + ெபா த்தம்.]

மனப்ெபா ப்

 
 மனப்ெபா ப்  maṉappoṟuppu, ெப.(n.)

   ெபா த் க் ெகாள் ம் மனப்பான்ைம ( ன்.);; forbearance.

     [மனம் + ெபா ப் .]

மனப்ேபாக்

 
 மனப்ேபாக்  maṉappōkku, ெப.(n.)

   மனம்ேபா ம் வ ; inclination, prospensity.

     [மனம் + ேபாக் .]

218

www.valluvarvallalarvattam.com 1777 of 19068.



மனம்

மனம் maṉam, ெப.(n.)

   1. ெநஞ்சம்; mind, will, the reasoning faculty.

     "மனதெ்தா  வாய்ைம ெமா ன்" ( றள், 295);.

   2.  எண்ணம்; purpose, intention, sentiment.

     "ேபா ெமன்ற மனேம ெபான் ெசய் ம் ம ந் " (பழ.);.

   3. நிைன  ரை்க ( ன்.);; memory.

   4. ப்பம்; desire.

   5. இந் ப்  (யாழ்.அக.);; rock salt.

     [ ள் → ல் → ன் → ன் தல் = ெபா ந் தல், க தல். ன் → ன்னம் = க த் , ப் . ள் 
→ மள். மன் தல் = ெபா ந் தல், க தல். மன் → மனம் = க ம் அகக்கரணம் ( .தா.185);.]

மனம்ேப  – த்தல்

மனம்ேப  – த்தல் maṉambētittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   1. க த்  ேவ ப தல்; to be at variance, to disagree in opinion.

   2.  மனங்கலங் தல்; to be distracted in mind.

     [மனம் + ேப -,]

மனம்ெபாங்  – 
தல்

மனம்ெபாங்  – தல் maṉamboṅgudal,    7 ெச. . .(v.i.)

   1. மனம் அைல தல்; to be excited in mind, as from joy or sorrow.

   2.  னங் ெகாள் தல்; to be enraged.

   3. உணரச்்  ேம தல்; to feel more.

     [மனம் + ெபாங் -,]

மனம் ெபா ந்  – 
தல்

மனம் ெபா ந்  – தல் maṉamborundudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ஒத் க்ெகாள் தல்; to consent.

   2.  ஏற் ைச ெசய்தல்; to approve, to accept.

   3. மனெமாற் ைம யாதல்; to be in accordance with one's mind.

     [மனம் + ெபா ந் -,]

மனம்ேபானேபாக்

 
 மனம்ேபானேபாக்  maṉambōṉapōkku, ெப.(n.)

   ந்ைத ெசன்ற வ ேய ெசல் ைக; attitude of go-as-you-please.

     "மனம் ேபான ேபாக்ெகல்லாம் ேபாக ேவண்டாம்" (உலகநீ .);.

     [மனம்ேபான + ேபாக் .]

மனம ழ்ச்

 
 மனம ழ்ச்  maṉamagiḻcci, ெப.(n.)

   அகக்களிப் ; cheerfulness, joy, hilarity.

     [மனம் + ம ழ்ச் .]

மனம

மனம  maṉamaḍivu, ெப.(n.)

   1. மனச ்ேசார்  பாரக்்க; see {}. 

   2.  மனம் அ ைக; pain of mind, mortification, disgust.

     [மனம் + ம .]
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மனமலரச்்

 
 மனமலரச்்  maṉamalarcci, ெப.(n.)

மனம ழ்ச்  ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + மலரச்் .]

மனம ய

மனம ய maṉamaṟiya, ெப.(n.)

   1. ெநஞ்ச ய, நிைன  ெத ந்த நிைல ல்; knowingly, wilfully.

     "மனச யக் ற்றஞ் ெசய்ய மாட்டான்".

   2.  மனசச்ான் ப ; conscien tiously.

     "மனச யத் ெதரிந்தைத ஒளிக்கக் டா "

     [மனம் → மன  + அ ய.]

மனம க்கம்

 
 மனம க்கம் maṉamaṟukkam, ெப.(n.)

மனத் யர ்பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + ம க்கம்.]

மனமா

மனமா  maṉamācu, ெப.(n.)

   மனக் ற்றம்; impurity of mind,

     " னமா ெசா த்  மனமா  ரத்்தாங் " (மணிேம.9:59);.

     [மனம் + மா .]

மனமாத

 
 மனமாத  maṉamātagi, ெப.(n.)

   மைல; mountain (சா.அக.);.

மனமா  - த்தல்

மனமா  - த்தல் maṉamāyiruttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. எண்ணங் ெகாள் தல் ( ன்.);; to be willing.

   2.  ஒப் தல்; to agree.

   3. ெபாந் ைகயாதல்; to get satisfied.

     [மனம் → மன  (ெகா.வ.); → மனசா -,]

மன க்

 
 மன க்  maṉamiḍukku, ெப. (n.)

மனத் டம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + க் .]

மன ள  - தல்

மன ள  - தல் maṉamiḷagudal,    7 ெச. . . (v.i.)

மன றங்  பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + இள -,]

மன றங் -தல்

மன றங் -தல் maṉamiṟaṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   இரக்கத் ன் கரணியமாகேவா நற்ெசயல்கரணியமாகேவா ஒ வர ்ேமல் ெகாண்ட டாப் யான 
னத்ைதத் த ரத்்தல்; to melt or to become soft as of mind.

     [மனம் + இறங் -.]
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மன  - தல்

மன  - தல் maṉamiṟugudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. மனம் க னமாதல்; to be hardened in mind.

   2.  க  ணங் ெகாள் தல்; to be miserly or ungenerous.

     "மன யாைச யானராய்" ( ப் .790);.

     [மனம் + இ -,]

மன ைட- தல்

மன ைட- தல் maṉamuḍaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

மன -, பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + உைட-,]

மன ைள - தல்

மன ைள - தல் maṉamuḷaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   மனம் வ ந் தல்; to be pained in mind.

     [மனம் + உைள-,]

மன  - தல்

மன  - தல் maṉamuṟidal,    2 ெச. . . (v.i.) 

   ன்பத்தால் மனம ழ்  ன் தல்; to be broken hearted, dispirited or discouraged.

     "ெபா ட்ேசத ேநரேவ அவன் மன ந்தான்" (உ.வ.);.

     [மனம் + -,]

மன

 
 மன  maṉamuṟivu, ெப.(n.)

   ஊக்க ழக்ைக (யாழ்.அக.);; discourage ment, broken-heartedness.

     [மனம் + .]

மன த்  - தல்

மன த்  - தல் maṉamuṟuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   றர ்மனத்ைதப் ண்ப த் தல் ( ன்.);; to wound one's feelings.

     [மனம் + உ த் -,]

மனேமட் ைம

 
 மனேமட் ைம maṉamēṭṭimai, ெப.(n.)

   மனசெ்ச க் ; haughtiness.

     [மனம் + ேமட் ைம.]

மனவஞ்சைன

 
 மனவஞ்சைன maṉavañjaṉai, ெப.(n.)

   ஒரம் (யாழ்.அக.);; partiality.

     [மனம் + அஞ்சைன.]

மனவ

மனவ  maṉavali, ெப.(n.)

மனத் டம் பாரக்்க; see {}.

     "மனவ  ைளத் ம்" ( ரேமாத.்4, 11);.

     [மனம் + வ .]

மன ப்பம்

மன ப்பம் maṉaviruppam, ெப.(n.)

   1. ஆைச; heart's desire.

   2.  மனத் ற்  உகந்த  ( ன்.);; choice learning.

     [மனம் + ப்பம்.]
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மன

 
 மன  maṉaviḻi, ெப.(n.)

   இைசப்பாட்  வைக (ச .);; a kind of song.

     [மனம் + .]

மன

மன  maṉavu, ெப. (n.)

   1. மணி; gem.

     "மன ரி யல் லாரத்ம்" ( வக.466);.

   2.  அக்கமணி; mock pearl, chank bead.

     "மன ச்  ம் ன்வைற" (ெப ம்பாண். 132);.

   3. சங்  ( டா.);; conch.

   4. அைற ற்கட் ம் பட் ைக; girdle for the waist.

     "மனேவயக லல் ல் வல் யன்னாள்" (தஞ்ைசவா.373);.

   5. டைவ (சங்.அக.);; woman's saree.

மன க்கம்

 
 மன க்கம் maṉavurukkam, ெப.(n.)

   மன ள ைக; tenderness of mind.

     [மனம் + உ க்கம்.]

மன

 
 மன  maṉavuṟudi, ெப.(n.)

   உ யான எண்ணம்; firmness of mind, resoluteness.

மன க்கம்

 
 மன க்கம் maṉavūkkam, ெப.(n.)

மனத் டம் ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + ஊக்கம்.]

மனெவரிசச்ல்

 
 மனெவரிசச்ல் maṉavericcal, ெப.(n.)

   ெபாறாைம ( ன்.);; jealousy, heart-burning.

     [மனம் + எரிசச்ல்.]

மனெவ ச்

மனெவ ச்  maṉaveḻucci, ெப.(n.)

   ெப ம ழ்ச் ; excitement, exultation.

     "தைலவன் இன்ப கர் ன்ற மன ெவ ச் ைய" (க த்.41 உைர);.

     [மனம் + எ ச் .]

மனெவளி

மனெவளி maṉaveḷi, ெப.(n.)

   மன ஆ ைமக் ரிய இடம்; the mustic region of the mind.

     "என் மன ெவளி ற் கலந் " (தா .ெபா ள்வணக்.10);.

     [மனம் + ெவளி.]
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மனேவகம்

மனேவகம் maṉavēkam, ெப.(n.)

   1. மனத் ன் ைர ; swiftness, as of the mind.

   2.  னம் (யாழ்.அக.);; anger.

     [மனம் + ேவகம்.]

மனெவா க்கம்

மனெவா க்கம் maṉavoḍukkam, ெப.(n.)

   1. மனெவான் ப் , 1 பாரக்்க; see {}.

   2.  அடக்கம்; modesty.

   3. அைம ; tranquillity.

     [மனம் + ஒ க்கம்.]

மனெவா க்கம்

மனெவா க்கம் maṉavorukkam, ெப.(n.)

   1. ஐம் லனடக்கம்;   2.  மனெவான் ப்  பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + ஒ க்கம்.]

மனெவா ப்

 
 மனெவா ப்  maṉavorumippu, ெப.(n.)

மனெவான் ப்  ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மனம் + ஒ ப் .]

மனெவான் ப்

மனெவான் ப்  maṉavoṉṟippu, ெப.(n.)

   1. மனத்ைத ெயா கப்ப த் ைக; concentration.

   2.  மனெவாற் ைம ( ன்.);; union, harmony, concord.

     [மனம் + ஒன் ப் .]

மனனம்

மனனம்1 maṉaṉam, ெப.(n.)

   1. ந் க்ைக; consideration, contemplation.

     "ேமன் மனனம்" (கா க.இல்ெலா .7);.

   2.  நிைன ல் ைவக்ைக; memorising.

     " ரவண மனனா கள் ேவண்டாேவா" (ைகவல்.சந்.3, 28);.

   3. எல்லாம ைக (அஷ்டப் ரக. தத் வ. பக்.121);; omniscience.

     [மனம் → மனனம்.]

மனா

மனா maṉā, ெப.(n.)

   1. மன  பாரக்்க; see {}.

     "மங்ைக மனாவைனய ெமன் ன் மட ம் " ( வக.2781);.

   2.  மன ,

   4.பாரக்்க; seе {}.

     [மன  → மனா.]

மனா

மனா  maṉāvu, ெப.(n.)

மன , 4 (யாழ். அக.); பாரக்்க; see {}.

     [மன  → மனா .]

மனிசச்  - த்தல்

மனிசச்  - த்தல் maṉiccaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெப ைம ேப தல்; to speak proudly or in a manly way.

     "மனிசச் த் ச ்ெசால்லாேத" ( த்.30, யா.பக்.189);.
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மனிதன்

மனிதன் maṉidaṉ, ெப.(n.)

   1. ஆண்மகன்; man.

   2.  மாந்தன் பாரக்்க; see {}.

மனிலாக்ெகாட்ைட

 
 மனிலாக்ெகாடை்ட maṉilākkoṭṭai, ெப.(n.)

மணிலாக்ெகாடை்ட ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மணிலாக்ெகாடை்ட → மனிலாக்ெகாடை்ட.]

மனிலாப்பய

 
 மனிலாப்பய  maṉilāppayaṟu, ெப.(n.)

மணிலாக்ெகாடை்ட ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மணிலாக்ெகாடை்ட → மணிலாப்பய  →மணிலாப்பய .]

மெனப்படப்

மெனப்படப்  maṉeppaḍappu, ெப.(п.)

   1. டை்ட ற் ள்ள ேதாட்டம்; the house garden.

   2.  மைனப்படப்ைப பாரக்்க; see {}.

     " இ(வ);ன் ெப ம (ென ம் மெனப்படப் ம் இரண்  பட்  நில ம்" (ெத.க.ெதா.2, பக்.353, (37);.

க. மெனப்படப்

     [மைனப்படப்ைப → மைனப்படப்  → மெனப்படப் .]

மைன

மைன1 maṉaidal,    2 ெச. ன்றா .(v.t.)

   உ வாக்கல்; to make, create, form, fashion, shape.

     "ஒ வன் மைனந்  ெகாண்  வர ஒ வன் அ த் க் ெகாண்  வ ம்ப " (ஈ . 6, 9, 1);.

ம. மன; க. மென.

 E. manor; ME., AF. Maner: OF. manoir; E. manse; ME. med; L. mansus = house; E. mansion = large residence.

     [மன் → மைன (ேவ.க.4:33);.]

 மைன2 maṉai, ெப.(n.)

   1 பலர ்  அல்ல  நிைலத்  வ ம் ; house, dwelling, mansion.

     " ரெ்க  வள்மைன ைளத் " ( வக.828);.

   2.   கட் தற் ரிய ெவற் டம்; house site.

   3. நிலவள  வைக; ground, a land measure = 40'x60' = 2400 sq.ft. = 1/12 {}.

 மைனக் ழ் நால் றாக அைடப்பதாக ம்" (S.I.I.i.64);.

   4. அல் ம் பக ம் ட் ல் வ ம் மைன ; wife.

     " றரம்ைன ேநாக்காத ேபராண்ைம" ( றள், 148);.

   5. ட் ல் வ ம் ம்பம்; family, houselhold.

   6. ற க்  எ ரான இல்வாழ்க்ைக; domestic life.
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மைனக்கட்

 
 மைனக்கட்  maṉaikkaṭṭu, ெப.(n.)

    கட்டற் ரிய இடம்; house - site, building site.

     [மைன + கட் .]

மைனக்கட் நிேவ
சனம்

 
 மைனக்கட் நிேவசனம் maṉaikkaṭṭunivēcaṉam, ெப.(n.)

    கட்டப்பட்ட இடம் ( ன்.);; ground on which a house stands.

     [மைனக்கட்  + Skt. நிேவசனம் → த. மைனயகம்.]

மைனக்கைடயான்

மைனக்கைடயான் maṉaikkaḍaiyāṉ, ெப.(n.)

   ட் ற் கைட ைவத்  வணிகஞ் ெசய்ேவான்; shop - keeper one who opens a shop in his place of residence 
(M.E.R.1915, p.108);.

     [மைன + கைடயான்.]

மைனக் ழத்

மைனக் ழத்  maṉaikkiḻtti, ெப.(n.)

   மைன ; wife, as mistress of the house.

     "ெதால் ன் மக்கட் ெபற ன் மைனக் ழத் " ( ரிக .64);.

     [மைன + ழத் .]

மைனக் ழவன்

 
 மைனக் ழவன் maṉaikkiḻvaṉ, ெப.(n.)

   கணவன்; husband, as master of the house.

     [மைன + ழவன்.]

மைனக்

மைனக்  maṉaikkuḻi, ெப.(n.)

   ப்  நிலம்; housing-ground.

     "காணிமைனக்  ப ெனட் ம் ெதந் ழக் ம் நாந் (ஸ்த்ரீத); நம் ெபற்ற மைன" (த.க.ெதா.2 
ெதா.எண்.210);.

மைனக்ேகாள்

 
 மைனக்ேகாள் maṉaikāḷ, ெப.(n.)

   பல்  ( ன்.);; lizard (சா.அக.);.

     [மைன + ேகாள்.]

மைனகட்  - தல்

மைனகட்  - தல் maṉaigaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெசாக்கட்டானில் ஓர ்ஆட்டம் ெவல் தல்; to win a game, as in dice-play.

     " ற்பட இ ன்ற தாயம் ன்ேன மைன கட்டலாம்ப " (க த்.136, உைர);.

     [மைன + கட் -,]

மைனேகா  - தல்

மைனேகா  - தல் maṉaiāludal,    5 ெச. . . (v.i.)

    கட் தல்; to build a house.

     [மைன + ேகா -,]

மைனச் ட்

 
 மைனச் ட்  maṉaiccīṭṭu, ெப.(n.)

   மைன ற்பைன ஆவணம்; title deed of a house - site.

     [மைன + ட் .]
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மைனத்தாயம்

 
 மைனத்தாயம் maṉaittāyam, ெப.(n.)

இல்லறெவா க்கம் (யாழ்ப்.);.

 domestic life.

     [மைன + தாயம்.]

மைனத் ர்ைவ

 
 மைனத் ரை்வ maṉaittīrvai, ெப.(n.)

   நிலத் க்  மட் ம் ெகா க்கப்ப ம் வாடைக (இ.வ.);; ground-rent.

     [மைன + ரை்வ.]

மைனப்படப்

மைனப்படப்  maṉaippaḍappu, ெப.(n.)

மைனபைடப்ைப பாரக்்க; see {}.

     "வ பா  ெசய்வாரக்்  மைன ம் மைனப்படப் ம் நீக் " (S.I.I.i.151);.

     [மைன + படப் . படப்ைப → படப் .]

மைனப்படப்ைப

மைனப்படப்ைப maṉaippaḍappai, ெப.(n.)

   ட் க் ெகால்ைல; house garden (S.I.l.i. 86);.

     [மைன + படப்ைப.]

மைனப்பணம்

மைனப்பணம் maṉaippaṇam, ெப.(n.)

   ட்  வரி (S.I.I.viii, 139);; house-tax.

     [மைன + பணம்.]

மைனப்ப

மைனப்ப  maṉaippali, ெப.(n.)

   மைன ைற ெதய்வங்கட் ம் ப ; sacrifice to household gods.

     "மைனப் ப ட் னைம கண் ண்க ண்" (ஆசாரக்.40);.

     [மைன + Skt.ப .]

மைனப்பாம்

மைனப்பாம்  maṉaippāmbu, ெப.(n.)

   1. பாம்  வைக; common brown snake.

   2.  அகைவ யால் ள்ளமாய் களில் வா ம் பாம் ; cobra which has grown short with age and lives in 
houses.

     [மைன + பாம் .]

மைன ழக்கைட

 
 மைன ழக்கைட maṉaibuḻkkaḍai, ெப.(n.)

   ட் ன் ன் றம்; backyard of a house.

     [மைழ + ழக்கைட.]

மைனமரம்

மைனமரம் maṉaimaram, ெப.(n.)

   ேதற்றா மரம் (பரிபா.11, 19, உைர);; clearing-nut tree.

     [மைன + மரம்.]

மைன தல்

மைன தல் maṉaimudal, ெப.(n.)

மைனக் ழத்  பாரக்்க; see {}.

     "நா  மைன தல் ைனெயா  வப்ப" (அகநா.51);.

     [மைன + தல்.]
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மைன

 
 மைன  maṉaimuṟi, ெப.(n.)

மைனச ் ட்  ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மைன + .]

மைனய சாத் ர
ம்

 
 மைனய சாத் ரம் maṉaiyaḍicāttiram, ெப.(n.)

    கட் ம் ைறகைள ணரத்் ம் ல்; treatise on house building.

     [மைனய  + Skt. சாத் ரம்.]

மைனயறம்

மைனயறம் maṉaiyaṟam, ெப.(n.)

   இல்லறம்; domestic or married life.

     "வான்ற  கற் ன் மைனயறம் பட்ேடன்' (மணிேம.22:53);.

     [மைன + அறம்.]

மைனயறம்ப த்த
காைத

 
 மைனயறம்ப த்தகாைத maṉaiyaṟambaḍuttakātai, ெப.(n.)

   லப்ப காரத் ன் இரண்டாம் காைத; chapter of {}.

     [மைனயறம்ப த்த + காைத.]

மைனயாட்

 
 மைனயாட்  maṉaiyāṭṭi, ெப.(n.)

மைனயாள் ( டா.); பாரக்்க; see {}.

     [மைன + ஆட் . ஆளன் – ஆண்பால். ஆட்  - ெபண்பால்.]

மைனயாள்

மைனயாள் maṉaiyāḷ, ெப.(n.)

   மைன ; wife.

     "மைனயாைள யஞ்  ம ைம லாளன்" ( றள், 904);.

     "காதல் மைனயா ம் காத ம் மா ன் த் ல் ஒ க மம்" (நன்ென , 6);.

     [மைன + ஆள்.]

மைன ைற

மைன ைற maṉaiyiṟai, ெப.(n.)

   ட்  வரி; house tax.

     "மைன ைற காேல யைரக்கால் பழங்கா " (Pd.Insc.288);.

     [மைன + இைற.]

மைன ைறமகள்

மைன ைறமகள் maṉaiyuṟaimagaḷ, ெப.(n.)

   மணமான ெபண்; married woman.

     "வான்த  கற் ன் மைன ைற மகளிரில்" (மணிேம.15, 77);.

     [மைன + உைறமகள்.]

மைனேயாள்

மைனேயாள் maṉaiyōḷ, ெப.(n.)

மைனயாள் பாரக்்க; see {}.

     "மைனேயாள் ம் " ( றநா.333);.

     [மைன → மைனேயாள்.]
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மைனவரி

மைனவரி1 maṉaivari, ெப.(n.)

   ட் வரி ( ன்.);; house tax, quit-rent.

     [மைன + வரி. மைன = .]

 மைனவரி2 maṉaivari, ெப.(n.)

    கட்டாமல் ெவ ைமயாக இ க் ம் இடத் ற் த் தண்டப்ப ம் வரி (ெத.கல்.ெதா.26, எண்.656);; tax 
for empty plot.

மைனவ

மைனவ  maṉaivaḻi, ெப.(n.)

   ட் க் ரிய இடம்; house - site.

     "மைனவ  டா  நகரப் ெபா வாய்க் டந்த" (S.I.I.iii.25);.

     [மைன + வ .]

மைனவாழ்க்ைக

மைனவாழ்க்ைக maṉaivāḻkkai, ெப.(n.)

   இல்வாழ்க்ைக; house holder's life.

     "ஊரன்றன் மைனவாழ்க்ைக ெபா க " (ஐங் .3);.

க. மெனவாழ்ெட

     [மைன + வாழ்க்ைக.]

மைனவானளீம்

மைனவானீளம் maṉaivāṉīḷam, ெப.(n.)

   மைனையச ்ேசரந்்த வால் ச் ; longitudinal piece of land at the back of a house.

     "மைடவாளகத்  மைன வானீளத் க் க் ழக் ம்" (S.I.I.iii.214);.

மைன

மைன  maṉaivi, ெப.(n.)

   1. மைன  ைற ம் வாழ்க்ைகத் ைண ;   இல்லாள்; wife.

     "இன்ப ம ந் னாள் மைன  ெயாத் ம்" ( வக.1895);.

   2.  ல்ைல ம த நிலங்களின் தைல  ( வா.);; heroine of a pastoral or agricultural tract.

   3. மைனைய ைடயவள்; female, owner or resident of a house.

     " ளரி மைன " (உபேதசகா. வ ரத. 245);.

     [மைன → மைன .]

மைன

மைன  maṉaivīṭu, ெப.(n.)

   1. மைன ம் ம்; house and grounds.

   2.  ற் ர ்நத்தம் (இ.வ.);; land reserved as house sites.

     [மைன + .]

மைனேவ

 
 மைனேவ  maṉaivēli, ெப.(n.)

   ட் ன் எல்ைலச ் வர;் boundary wall of a house.

     [மைன + ேவ .]

மைனேவள்

மைனேவள்  maṉaivēḷvi, ெப.(n.)

   இல்லறம்; domestic life.

     "மைன ேவள்  ம ைரத ்தன் " ( .ெவ.9, 27, ெகா .);.

     [மைன + ேவள் .]
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மா

மா1 mā, ெப.(n.)

   மகரெமய் ம் ஆகார உ ம் ேசரந்்த உ ரெ்மய் ெநடெ்ட த் ; the compound of m and a.

     [ம் + ஆ - மா.]

 மா2 mā, ெப.(n.)

   இயற் ர ்இ ள்ள ேநரைசையக் க் ம் ெசால்; symbolic expression for {}, ending an {}

மா ன் நிைர ம் ள ன் ேந ம்.

 மா3 mā, ெப.(n.)

   1. ெப ைம; greatness.

     "அங்கண் மாஞாலம்" (நால , 148);.

   2.  வ  ( ங்.);; strength.

 மா4 mā, .ெப.எ.(adj.)

   1. ஒ வரின் அல்ல  ஒன் ன் நல்ல, ெகட்ட ணங்கைள ப்ப த் ம் ெபயரைட; an adjective 
indicating the highest degree of anything good or bad.

   2.  ெபரிய; extensive.

   3. க ம்; very.

மாக்கசங்

 
 மாக்கசங்  mākkasaṅgu, ெப.(n.)

   இந் ப்  (சங்.அக.);; sodium chloride.

     [மா + கசங் .]

மாக்கட்

 
 மாக்கட்  mākkaṭṭu, ெப.(n.)

   மாைவக் ெகாண்  கட் ங் கட் ; a soft pasty application made of flour.

     [மா  → மா + கட் .]

     [p]

மாக்கடற் றந்த
ேகாைத

 
 மாக்கடற் றந்தேகாைத mākkaḍaṟpiṟandaātai, ெப.(n.)

   மகள்; Goddess {} (Lakshmi); as born out of the ocеап.

     [மா + கடல் + றந்த + ேகாைத.]

மாக்க

 
 மாக்க  mākkaḍu, ெப.(n.)

மாக்க க்காய் பாரக்்க; see {}.

     [மா + க . க க்காய் → க .]
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மாக்க க்காய்

 
 மாக்க க்காய் mākkaḍukkāy, ெப.(n.)

   ரத் க் க க்காய் (ைதலவ.ைதல.);; a kind of myrobalan from Surat (சா.அக.);.

     [மா + க க்காய்.]

மாக்க

 
 மாக்க  mākkaruvi, ெப.(n.)

   ைரச ்ேசணம் (ச .);; saddle.

     [மா + க . மா = லங் , ைர.]

     [p]

மாக்கல்

மாக்கல் mākkal, ெப.(n.)

   1. எ த் க் ச்  த ய ெசய்தற் ரிய கல் (ெகா.வ.);; potstone, greyish blue soft stone used for making pots, 
slate - pencils, etc.

   2.  ச க்காரக் கல் ( ன்.);; soap stone.

     [மா  → மா + கல்.]

 மாக்கல் mākkal, ெப. (n.)

   ற்பம் ெசய்யப் பயன்ப ன்ற ஒ  வைகக் கல்; a steatite stone variety.

     [மா +கல்]

மாக்கள்

மாக்கள் mākkaḷ, ெப.(n.)

   1. மாந்தர;் men, people, mankind.

     "தவத் ைற மாக்கள்" (மணிேம.6 97);. "ெகாைல ைனயரா ய மாக்கள்" ( றள், 329);. "ஆற்றா 
மாக்கள் அ ம்ப  கைளேவார ்ேமற்ேற உல ன் ெமய்ந்ெந  வாழ்க்ைக" (மணிேம.);.

   2.  ப த்த லார;் persons wanting in discrimination.

     "மா  மாக்க  ைமய னேவ" (ெதால்.ெபா ள்.587);. "ெச ன் ைவ ணரா வா ணர் ன் 
மாக்கள் அ ம் வா ம் என்" ( றள், 420);.

   3. ழந்ைதகள்; children.

     "தத்தமாக்கைளத் தம்பைடயாற் லர ்த ந்தார"் (கம்பரா. ங்கர.42);.

மாக்கள்பத்ேதான்
மாக்கள்பத்ேதான் mākkaḷpattōṉ, ெப.(n.)

   ெவள்ளிேகாள் (நாம ப.101);; the planet Venus.

மாக்களிக்கட்

 
 மாக்களிக்கட்  mākkaḷikkaṭṭu, ெப.(n.)

   மாைவக் களியாகச ்ெசய்  ண், கட்  இவற் ன்  ைவத் க் கட் ைக; a soft pasty external application 
made by boiling any flour as basis with water.

     [மா + களி + கட் .]

மாக்க ைடயாள்

 
 மாக்க ைடயாள்  mākkaṉuḍaiyāḷmūli, ெப.(n.)

   ச ரக்கள்ளி; a species of euphorbia (சா.அக.);.

     [p]

மாக்கா
மாக்கா mākkā, ெப.(n.)

   ைரப் பற்களின் நிறேவ பா களிெலான்  (அகவசா.6);; a colour of horse's teeth.
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மாக்காப்

 
 மாக்காப்  mākkāppu, ெப.(n.)

   ெதய்வத் ேமனிக் ச ்சாத் ம் அரி மாச ்சாத் ப்ப ; rice flour mixed with water, used in the ceremonial 
bath of an idol.

     [மா  → மா + காப் .]

மாக் சம்

 
 மாக் சம் mākkusam, ெப.(n.)

   ேதன்; honey (சா.அக.);.

மாக் மாக்ெகனல்

மாக் மாக்ெகனல் mākkumākkeṉal, ெப.(n.)

   1. கத ம் ஒ க் ப் ; sobbing violently.

     "மாக்  மாக்ெகன்  கத ம்" (மாட் வா.49);.

   2.  வ ைமேயா  ெசய்தற்

   ப் ; doing anything violently,

     "மாக் மாக்ெகன்  இ த்தான்" (உ.வ.);.

     [மாக்  + மாக்  + எனல் (மாக்  = ஒ க் ப் ச ்ெசால்);.]

மாக் ளித்தல்

 
 மாக் ளித்தல் mākkuḷittal, ெப.(n.)

   மகளிர ் ைளயாட்  வைக ( ன்.);; a kind of girl's play.

மாக் டம்

 
 மாக் டம் mākāṭam, ெப.(n.)

   பல்; tooth.

மாக்ெகா

 
 மாக்ெகா  mākkoḍi, ெப.(n.)

   ெபரிய ெகா ; large climber.

     [மா = ெபரிய. மா + ெகா .]
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மாக்ேகாைத

மாக்ேகாைத1 mākātai, ெப.(n.)

   க ர ்அமராவ  ஆற் ப்ப ைக ல் ைடத்த ெவள்ளிக் கா ல் உள்ள ெபயர;் name found on the silver 
coin collected from {} river bed.

     [மா + ேகாைத - மாக்ேகாைத.]

ேகாட்டம்பலத் த் ஞ் ய மாக்ேகாைத ( றநா.245); ன் நாணயமாக இ க்கலாம். ேசரமான் 
ேகாக்ேகாைத மாரப்ன் (அகநா.346); ேசரமான் ட் வன்ேகா ( றநா.54); ேபான்ற பல மன்னரக்ள் 
ேகாைத என்ற ெபா ப்ெபயர ்ெபற் ள்ளனர ்(அளக் .த ழகத் ெதால் யல் சான் கள்);.

 மாக்ேகாைத2 mākātai, ெப.(n.)

   ஒ  ேசர அரசன் ெபய டன் ெவளி ட்ட நாணயங்கள்; coins of a {} king, with name engraved.

     "ேகாட்டம்பலத் த் ஞ் ய மாக்ேகாைத" ( றநா.245);.

மாக்ேகாைத என்  ெபயர ்ெபா த்த ஏ  நாணயங்க ம் 3 த் ைரக ம் ைடத் ள்ளன. 
நாயனங்களில் எ த் கள் ேநர ்வ ம்,

த் ைரகளில் இடவலமா ம் உள்ளன. அரசனின் தைல ெபா க்கப்பட் ள்ள . ெவள்ளி 
நாணயங்கள், வட்ட வ வம். மார ்1.9 ெச. . ட்டம், எைட

   2. 1 ராம். ெமல் ய தகட் ல் அ த் ய ைற ல் ெசய்யப்பட்ட . . .100 தல் . .100 வைர 
ஆன காலமாக இ க்கலாம்.

     [p]

மாக்ேகாலம்

 
 மாக்ேகாலம் mākālam, ெப.(n.)

   நீர ்ேசரத்்த அரி மாவால் தைர ம் ேகாலங்கள்; decorative drawings on the floor with rice flour mixed with 
water.

     [மா  → மா + ேகாலம்.]

மாகக்கல்

 
 மாகக்கல் mākakkal, ெப.(n.)

   கானகக்கல் (யாழ்.அக.);; a kind of metallic ore.

மாகட்டகம்

 
 மாகட்டகம் māgaṭṭagam, ெப.(n.)

   ெசந்நா  (சங்.அக.);; a kind of dog - prick.

மாகடம்

 
 மாகடம்  mākaḍambu, ெப.(n.)

   நீண்ட ெச  வைக (L.);; Indian lantana.

     [மா = ெபரிய, நீண்ட. மா + கடம் .]

மாகண்டம்

 
 மாகண்டம் mākaṇṭam, ெப.(n.)

   அ கண்டம் (யாழ்.அக.);; a division of time.

மாகத்தார்

மாகத்தார ்mākattār, ெப.(n.)

   1. மாகர ்பாரக்்க; see {}.

     "மாகத்தார ்ேத மா ம்" (கம்பரா. வ ெதா த.66);.

   2.  ஒ  னர ்(ெதால்.ெசால்.167, உைர);; persons belonging to a particular class.
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மாகத்

மாகத் 1 mākatti, ெப.(n.)

   ல்ைல மரம்; a tree (சா.அக.);.

     [மா + கத் .]

 மாகத் 2 mākatti, ெப.(n.)

மாகந் , 1 பாரக்்க; see {}.

மாகதம்

மாகதம்1 mākadam, ெப.(n.)

   1. ெசங் ள ; a red-beetle.

   2.  ரகம்; cumin (சா.அக.);.

     [மா + கதம்.]

 மாகதம்2 mākadam, ெப.(n.)

   1. மகதநா  ெதாடரப்ான ; that which pertains to Magadha or South Bihar.

   2.  மகதம்; {}.

     "மாகதக் ெகாங்கர ்ேகாமான்" (பாரத. ப னாறாம்.90);.

மாகத

 
 மாகத  māgadamurugi, ெப.(n.)

   மன ; a plant (சா.அக.);.

     [மாகதம் + உ .]

மாகந்

மாகந்  mākandi, ெப.(n.)

   1. ெநல்  ( .அ.);; emblic murobalan.

   2.  அ க் ரா (சங்.அக.);; Indian winter cherry.

மாகந் கம்

 
 மாகந் கம் māgandigam, ெப.(n.)

   ெநல் ; a tree emblica officinalis (சா.அக.);.

     [மா + கந் கம்.]
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மாகம்

மாகம்1 mākam, ெப.(n.)

   எ க் ; a milky shrub - calotropis gigantea (சா.அக.);.

 மாகம்2 mākam, ெப.(n.)

   1. ேம டம்; upper space.

     "மாக மாடத் " (கம்பரா. ைலக். 83);.

   2.  ண்; sky. air, atmosphere. "மாக

ம் ன்" ( றநா.35);.

   3. க் ; point of the compass.

     "மாகநீள் ம் ைட" ( வக. 569);.

   4. ல் ( வக.569, உைர);; cloud.

 மாகம்1 mākam, ெப. (n.)

   ெகா கம் (மகம்); ( ண் ன்); ( ங்.);; the 10th naksatra.

     [Skt. {} → த. மாகம்1.]

 மாகம்2 mākam, ெப. (n.)

   1. ேம டம்; upper space.

மாகயம்

 
 மாகயம் mākayam, ெப.(n.)

   ெசய்நஞ்  ( .அ.);; a prepared arsenic.

மாகர்

மாகர ்mākar, ெப.(n.)

   ேதவர;் celestials.

     "மாகரந்தணர ்மற் ள மா டர"் (உபேதசகா. வ ண்.15);.

 மாகர ்mākar, ெப. (n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத ் ள்ள உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Thanjavur District.

     [மா(கறள்);+கா]

தற்ேபா  இவ் ர ்மாகரல் என்  ம ள்ள .

மாகரணி

 
 மாகரணி mākaraṇi, ெப.(n.)

   க ங் ன் ; black jewellers bead black variety of abrus-precatories (சா.அக.);.

     [மா + கரணி.]

மாகரி

 
 மாகரி mākari, ெப.(n.)

   ஆண்யாைன (யாழ். அக.);; male elephant.

     [மா + கரி.]
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மாக ர்க் ழான்

 
 மாக ரக்் ழான் mākalūrkkiḻāṉ, ெப.(n.)

   றப்ெபா ள்ெவண்பாமாைலக்  உைர எ யவர;் commentator for {}.

ம வ. சா ண் ேதவ நாயனார.்

     [மாக ர ்+ ழான்.]

மாகறல்

மாகறல் mākaṟal, ெப.(n.)

   ெசங்கல்பட்  மாவட்டத் ல் ேசயாற் ன் கைர ல் உள்ள ஊர;் a town on the banks of {} in the {} Dt.

     "மஞ் ம  ம் ெபா ன் ம ல்கண்ட மாடம  மாகற ளான" (ெபரிய .330,

   5. சம்பந்தர)்; (இல.ஊ.ெப.);.

     [மா + அறல் → மாஅறல் → மாகறல். அறல் = மணல்.]

 மாகறல் mākaṟal, ெப. (n.)

   காஞ் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Kanchipuram Taluk.

     [மா+(கறள்);கறல்]

மாகாணம்

மாகாணம் mākāṇam, ெப.(n.)

மாநிலம் பாரக்்க; see {}.

     [மா + காணம். காணம் = கண்காணிக்கப்ப வ .]

 மாகாணம் mākāṇam, ெப. (n.)

   1. நாட் ப் ப ; district, province.

   2. ஒ  வரிய  காரி ன் (கரண்த் ன்); ஆய்ைக ன் ழ் உள்ள பல ற் ரக்ள் அடங் ய நா ; division 
of a taluk, consisting of several villages, under the management of one karnam (R.F.);.

   3. மக்கள் ட்டம்; group of dependants gathered for a common purpose.

     'ஆள் மாகாணம்'

     [U. {} → த. மாகாணம்.]

மாகாணி

மாகாணி1 mākāṇi, ெப.(n.)

   பட்டணம்ப  என்ற ெபயரில் வழங் ய கத்தல் அளைவ; madras capacity measure.

     "மாகாணி அரி " (உ.வ.);.

 மாகாணி3 mākāṇi, ெப.(n.)

   ப னா ல் ஒன்றான ழ்வா லக்கெவண்; the fraction 1/16, as a sum of {}.

மாகா ெம

 
 மாகா ெம  māgātimeḻugu, ெப.(n.)

   அண்ட னால் ெசய் ம் ஒ  ெம ; a wax like preparation prepared out of skull bone (சா.அக.);.

     [மாகா  + ெம .]

மாகாலன்

 
 மாகாலன் mākālaṉ, ெப.(n.)

   வன்;{}.
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மாகாளி

மாகாளி1 mākāḷi, ெப.(n.)

   1. ெகாற்றைவ ( ங்.); {}.

   2.  எ வைகப் ெபண்  ெலா த் ; one of catta-{} q.v.

   3. களா வைக (ைதலவ.ைதல.);; a species of bengal currant.

     [மா = ெபரிய. மா + காளி.]

 மாகாளி2 mākāḷi, ெப.(n.)

மாகாளிக் ழங்  பாரக்்க; see {}.

மாகாளிக் ழங்

 
 மாகாளிக் ழங்  mākāḷikkiḻṅgu, ெப.(n.)

   மைல ல் ைள ம் நன்னாரி வைக; a kind of sarsaparilla with tubers, growing in hilly tracts.

     [மாகாளி + ழங் .]

மா ர்த்

 
 மா ரத்்  māārtti, ெப.(n.)

   பாண் யரக்ளின் றப் ப் ெபயர;் name speciality of {} king.

     "ேபாரத்் ைன ைடய பாண் யன் மா ரத்்  அைவ ன் கண்ேண" (ெதால்.பா .உைர.);.

     [மா + ரத்் .]

மா

மா  māku, ெப.(n.)

   1. வைல; net.

     "மா  ழ ந் தப் ய வரிநிறமா" (பாரத.நிைர.69);.

   2.  வைல ற் ேகாத்தமணி; sinker attached to a net.

     "மா ேசர ்வைல" (ெபரிய .அ பத்த.12);.

மா க்

 
 மா க்  mākukki, ெப.(n.)

   ெப வ ; a big stomach (சா.அக.);.

     [மா = ெபரிய. மா + க் .]

மா ஞ்சம்

 
 மா ஞ்சம் mākuñjam, ெப.(n.)

   ேதவதா ; a kind of fragrant tree. eagle wood (சா.அக.);.

     [மா + ஞ்சம்.]

மா ட்டம்

 
 மா ட்டம் mākuṭṭam, ெப.(n.)

   ெப ங் ட்டம்; leprosy (சா.அக.);.

     [மா + ட்டம்.]

மா

மா  mākuḍi, ெப.(n.)

   நா க்கரசர ்தம் த்தாண்டகப் ப கத் ல் ட் ம் வன் ேகா ல் உள்ள ஊர ்( த்தாண்டகப் 
ப கம்.285);; a town with Siva shrined, mentioned by {} in his {} - p-padigam.

     " ற்  மா  ேதவன்  நிலக் " (ேதவா. த்.285);.
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மா ணத்

 
 மா ணத்  mākuṇatti, ெப.(n.)

   ளி கறைணக் ெகா ; a creeper.

மா த்தம்

 
 மா த்தம் mākuttam, ெப.(n.)

   ைனக்கா  எ ம் ெச வைக; cowhage (சா.அக.);.

ம வ. மா .

ைனக்காைல ெயாத்ததாய் இ க் ம் ஒ  ெகா .

மா லர்
மா லர ்mākular, ெப.(n.)

   ேவடர ்(நாம ப. 156);; hunters, savages.

மா லவர்

 
 மா லவர ்mākulavar, ெப.(n.)

மா லர ்( டா.); பாரக்்க; see {}.

     [மா லர ்→ மா லவர.்]

மா

மா  mākuli, ெப.(n.)

   உயர ் ற் றந்தவன்; lady of noble birth.

     "மா  மந் ர சண் ைக" ( மந்.1216);.

மாேகசம்
மாேகசம் māācam, ெப.(n.)

   வரிக் த்  வைக ( லப்.3:13, உைர);; a masquerade dance.

மாேகாசரி

 
 மாேகாசரி māācari, ெப.(n.)

   ேபராமல் ; a species of jasmine (சா.அக.);.

     [மா + ேகாசரி.]

மாங்கரியான்

 
 மாங்கரியான் māṅgariyāṉ, ெப.(n.)

   ப்ைபேமனி; rubbish plant (சா.அக.);.

மாங்கன்

மாங்கன்1 māṅgaṉ, ெப.(n.)

   பட ன் ற்பாகம் ேபான்ற வ ள்ள ன் வைக (யாழ்ப்.);; a fish that resemble the prow of a boat.

 மாங்கன்2 māṅgaṉ, ெப.(n.)

மாங்காய் பாரக்்க; see {}.

மாங்கன்

 
 மாங்கன்  māṅgaṉṟu, ெப.(n.)

   மாஞ்ெச  ( ன்.);; young mango plant.

     [மா + கன் .]
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மாங்காய்

மாங்காய் māṅgāy, ெப.(n.)

   1. மா ன் காய்; unripe mango fruit.

     "மாங்காய் ந ங்க  ட் ேவம்" (க த்.109, 23);.

   2.  ந ல் ைவர ம் ற் ப் ப ெனா  வப் க் கல் ம் ப த் ச ்ெசய்த க த்தணி ப்  வைக; a 
mango - shaped ornamental piece in a necklace, consisiting of a central diamond surrounded by eleven rubies.

   3. லங் களின் ைரக்காய் (இ.வ.);; testicle of quadrupeds.

   4. லங் களின் நீரகம்; kidney of quadrupeds.

     [மா + காய்.]

மாங்காய்நாண்

மாங்காய்நாண் māṅgāynāṇ, ெப.(n.)

மாங்காய்மாைல பாரக்்க (S.I.I.ii, 93, 28);; see {}.

     [மா → மாங்காய் + நாண். மா ன  காய் வ ல் ெசய்யப்பட்ட அணி.]

மாங்காய்ப்பட்ட
ைட

 
 மாங்காய்ப்பட்டைட māṅgāyppaḍḍaḍai, ெப.(n.)

   காலணி வைக (mod.);; a kind of ankle ornament.

     [மா → மாங்காய் + பட்டைட.]

மாங்காய்ப்பால்

மாங்காய்ப்பால்1 māṅgāyppāl, ெப.(n.)

   பாேலா  ப்பழ ம் சரக்்கைர ஞ் ேசரத்் க் காய்ச் ய சா ; boiled mixture of milk, three kind of fruits and 
sugar.

     [மா → மாங்காய் + பால்.]

 மாங்காய்ப்பால்2 māṅgāyppāl, ெப.(n.)

மாங்காய்ப் ன் பாரக்்க; see {}.

மாங்காய்ப் ன்

 
 மாங்காய்ப் ன் māṅgāyppisiṉ, ெப.(n.)

   மாமரத் ன் ன்; a gum of mango tree (சா.அக.);.

     [மா → மாங்காய் + ன்.]

மாங்காய்ப் ஞ்

 
 மாங்காய்ப் ஞ்  māṅgāyppiñju, ெப.(n.)

மாவ  பாரக்்க; see {} (சா.அக.);.

     [மா → மாங்காய் + ஞ் .]

மாங்காய்ப் ட்

 
 மாங்காய்ப் ட்  māṅgāyppūṭṭu, ெப.(n.)

   ட்  வைக; a kind of padlock (C.E.M.);.

     [மா → மாங்காய் + ட் .]
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மாங்காய்மாைல

 
 மாங்காய்மாைல māṅgāymālai, ெப.(n.)

   மாங்காய் வ வமான உ க்கள் ேசரத்்த க த்தணி; necklace containing mango shaped pieces.

     [மா → மாங்காய் + மாைல.]

     [p]

மாங்காய்வற்றல்

 
 மாங்காய்வற்றல் māṅgāyvaṟṟal, ெப.(n.)

   உப் ல் ஊறைவத்  உலர ைவத்த மாவ ; dried pieces of salt pickled mango.

     [மா → மாங்காய் + வற்றல்.]

மாங்கா ஞ்

 
 மாங்கா ஞ்  māṅgāyiñji, ெப.(n.)

   மாங்காய் ேபான்  மண ள்ள இஞ் ; ginger smelling like mango fruit.

     [மா → மாங்காய் + இஞ் .]

மாங்கா ரல்

 
 மாங்கா ரல் māṅgāyīral, ெப.(n.)

    நீரகம்;     [மாங்காய் + ஈரல்.]

ஈரல் ேபான்  ெமன்ைமயா ம் மா ேபான்  வ ைடயதா ப்பதால் இவ்வாறைழக்கப்பட்  
இ க்கலாம்.

மாங் ைவ

 
 மாங் ைவ māṅgiḷuvai, ெப.(n.)

   மாம் ; mango balsam (சா.அக.);.

மாங் சக்கல்

 
 மாங் சக்கல் māṅgisakkal, ெப.(n.)

   ம ந்  வைக ல் ஒன் ; one of the mineral stones (சா.அக.);.

மாங்

மாங் 1 māṅgu, ெப.(n.)

   பாத் களில் ப ம் ள் உப் ; a dry salt spread over the land part.

 மாங் 2 māṅgu, ெப.(n.)

   ன் வைக; a kind of fish.

 மாங் 3 māṅgu, ெப.(n.)

   றந்த ழந்ைத ன் ேமற் பற் க் ம் ஒ  வைகப் பைச (நாஞ்.);; the sticky coating over the body of a 
new born baby.

மாங் ம தனார்

மாங் ம தனார ்māṅguḍimarudaṉār, ெப.(n.)

   தைலயாலங்கானத் ச ்ெச ெவன்ற பாண் யன் ெந ஞ்ெச யன் காலத் ல் லவர ் ன் 
தைலவராக இ ந்த ெப ம் லவர;் a great poet and chairman of the poets forum during period of {}.

     [மாங்  + ம தனார.்]

பத் ப் பாட் ல் ஆறாம் பாடல், அகநா ற் ல் 1, ந்ெதாைக ல் 3, நற் ைண ல் 2, றநா ற் ல் 
6 ஆ ய பாடல்களின் ஆ ரியர.்
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மாங்ெகாட்ைட

 
 மாங்ெகாடை்ட māṅgoṭṭai, ெப.(n.)

   மாம்பழத் ன் ைத; mango seed.

     [மா + ெகாடை்ட.]

மாங்ெகாட்ைடப்பா
ர்

 
 மாங்ெகாடை்டப்பார ்māṅgoṭṭaippār, ெப.(n.)

   ெவண் வப்  நிற ைடய கல் வைகக ள் க்க வ ைடய ஒன்றா ம்; kind of stone formed under the 
ground in pale red colour (சா.அக.);.

     [மாங்ெகாடை்ட + பார.்]

மாசச்க்காய்

மாசச்க்காய் māccakkāy, ெப.(n.)

மாசக்காய், 1 பாரக்்க; see {}.

     [மாசக்காய் → மாசச்க்காய்.]

மாசச்த்

 
 மாசச்த்  māccattu, ெப.(n.)

   ரதச ்சத் ; starch.

     [மா + சத் . Skt. சத் . த. ஊட்டம்.]

மாசச்ேரகம்

 
 மாசச்ேரகம் māccarēkam, ெப.(n.)

   ளகாய் நங்ைகச ்ெச ; a plant.

மாசச்ல்

மாசச்ல் māccal, ெப.(n.)

   1. சா ைக ( ன்.);; dying, mortality.

   2.  க்க வ த்தம் (சங்.அக.);; great suffering.

   3. ேசாம்பல்; laziness, sloth.

     "இந்த ேவைல ெசய்ய இத்தைன மாசச்லா" (ெநல்ைல வழக் );.

     [மாய்சச்ல் → மாசச்ல். ஒ.ேநா. பாய்சச்ல் → பாசச்ல். ஒய்சச்ல் → ஒசச்ல்.]

மாசச்ாதம்

 
 மாசச்ாதம் māccātam, ெப.(n.)

   ழ்; paste, gruel.

     [மா + சாதம். Skt. சாதம்.]

மாச்

மாச் 1 mācci, ெப.(n.)

   பாம் க் ெகால் ; a plant which cures snake bites.

 மாச் 2 mācci, ெப.(n.)

   ைக லங் ; fetters (யாழ்ப்.);.

மாச் ைல

 
 மாச் ைல māccilai, ெப.(n.)

   மாக்கல்; pot stone.

     [மா + ைல. ைல = ஒ , கல், மைல, ல் = ஒ க் ப் . ல் → ைல.]
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மாச் ர்

 
 மாச் ர ்māccīr, ெப.(n.)

   ேநரைசயால் இ ம் இயற் ர;் metrical foot of two {} in {}.

     [மா + ர.்]

மாச் னி

 
 மாச் னி māccīṉi, ெப.(n.)

   ழந்ைதக் ரிய ம ந் களில் ஒன் ; a kind of childish medicine (சா.அக.);.

     [மா + னி.]

மாச்

மாச் 1 māccu, ெப.(n.)

   லங்  ( ன்.);; fetters.

 மாச் 2 māccu, ெப.(n.)

   ற்றம்; fault.

     "மாசச்ற்ற ேசா " ( மந்.1160);.

     [மா  → மாச் .]

மாச் க்

 
 மாச் க்  māccukku, ெப.(n.)

   மாைவப் ேபால் ெநா ங் ம் ெவண்ைமயான க் ; dired ginger without fibre.

     [மா + க் .]

மாச் மாச் த்தம்ப
லம்

 
 மாச் மாச் த்தம்பலம் māccumāccuttambalam, ெப.(n.)

   ள்ைள ைளயாட்  வைக (யாழ்ப்.);; a kind of child's play.

ம வ. ச் ச் தம்பலம்.

மாசக்கடன்

 
 மாசக்கடன் mācakkaḍaṉ, ெப.(n.)

மாதக் கடன் பாரக்்க; see {}.

     [மாதக்கடன் → மாசக்கடன்.]

மாசக்காய்

மாசக்காய் mācakkāy, ெப.(n.)

   1. ம ந் ச ்சரக்  வைக; galls.

   2.  ெச  வைக; dyers oak.

   3. நீண்ட மரவைக; british oak (சா.அக.);.

மாசக்கா ப்

 
 மாசக்கா ப்  mācakkāyuppu, ெப.(n.)

   உப்  வைக (C.E.M.);; tannic acid (சா.அக.);.

மாசகணி

 
 மாசகணி mācagaṇi, ெப.(n.)

   ஊதாப் ; cuspidate leaved jungle geranium (சா.அக.);.
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மாசகதாசகம்

 
 மாசகதாசகம் mācagatācagam, ெப.(n.)

   பசப் ைக (இ.வ.);, ைழத்  ெசயல்ப த் க் ெகாள் தல்; coaxing.

     "மாசகதாசகம் பண்ணித் தன்ைக ற் ேபாட் க் ெகாண்டான்" (உ.வ.);.

ெத. மா கதா க.

மாசகந்தாயம்

 
 மாசகந்தாயம் mācagandāyam, ெப.(n.)

மாதகந்தாயம் பாரக்்க; see {}.

     [மாதக்கந்தாயம் → மாசக்கந்தாயம்.]

மாசங்கம்

 
 மாசங்கம் mācaṅgam, ெப.(n.)

   மாத டாய் ( ன்.);; menses.

மாசசச்ந் க்கட்

 
 மாசசச்ந் க்கட்  mācaccandukkaṭṭu, ெப.(n.)

மாதசச்ந் க்கட்  பாரக்்க; see {}.

மாசச் த் ரம்

 
 மாசச் த் ரம் mācaccittiram, ெப.(n.)

   வர ; a millet (சா.அக.);.

மாச வராத் ரி

 
 மாச வராத் ரி māsasivarāttiri, ெப.(n.)

மாத வனிரா பாரக்்க; see {}.

மாச

 
 மாச  mācaḍi, ெப.(n.)

   வால் ள ; cubebs (சா.அக.);.

மாசைடயான்

மாசைடயான் mācaḍaiyāṉ, ெப.(n.)

   1. வன்னி மரம்; suma tree - prosopis spicigera.

   2.  கஞ்சா; narcotic leaves of a plant (சா.அக.);.

மாசத்

மாசத்  mācatti, ெப.(n.)

   1. க  ெநாச் ; a dark green ever green plant found in gardens in hedge row.

   2.  நாகம்; a small snake in flowers specially of fragrant screw pine (சா.அக.);.

மாசத் வம்

 
 மாசத் வம் mācattuvam, ெப.(n.)

   ெமாசை்ச; field bean.
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மாச ைச

 
 மாச ைச māsadisai, ெப.(n.)

மாத ைச பாரக்்க; see {}.

     [மாத ைச → மாச ைச.]

மாச ர்

மாச ர ்mācadir, ெப.(n.)

   ெபரிய யப் ; great wonder.

     "மாச ரி  ெபற் " ( வ். வாய்.2, 7, 10);.

     [மா + ச ர.்]

மாசந் னி

 
 மாசந் னி mācandiṉi, ெப.(n.)

   சாம்பல் நிறச ்ெச வைக; a ash coloured plant (சா.அக.);.

மாசப் ச

 
 மாசப் ச  māsappisagu, ெப.(n.)

மாதப் ச  பாரக்்க; see {}.

     [மாதப் ச  → மாசப் ச .]

மாசப் ரேவசம்

 
 மாசப் ரேவசம் mācappiravēcam, ெப.(n.)

மாத டாய் பாரக்்க; see {}.

மாசப் றப்

 
 மாசப் றப்  mācappiṟappu, ெப.(n.)

மாதப் றப்  பாரக்்க; see {}.

     [மாதப் றப்  → மாசப் றப் .]

மாசம்

 
 மாசம் mācam, ெப.(n.)

மாதம் பாரக்்க; see {}.

     [மாதம் → மாசம் (இ.வ.);.]

மாசமாசம்

 
 மாசமாசம் mācamācam, ெப.(n.)

மாதாமாதம் பாரக்்க; see {}.

     [மாதாமாதம் → மாசாமாசம் → மாசமாசம்.]

மாசயணி

 
 மாசயணி mācayaṇi, ெப.(n.)

   உடம் ேல ைதந்த அ க்கைள ரித்  அரத்தத் ேல ெச த் ங் ழல்; lymphatics - lymphatic vessels 
(சா.அக.);.
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மாசரம்

 
 மாசரம் mācaram, ெப.(n.)

   கஞ் ேமற் பட ம் ேமல் ஏ ; the thin creame like coaling on the surface of the rice water (சா.அக.);.

மாசலன்

 
 மாசலன் mācalaṉ, ெப.(n.)

   கள்வன் (சங்.அக.);; thief.

மாச டாய்

 
 மாச டாய் mācaviṭāy, ெப.(n.)

மாத டாய் பாரக்்க; see {}.

     [மாதம் → மாசம் + டாய்.]

மாசற்ற

மாசற்ற mācaṟṟa, ெப.(n.)

   1. அ க் ல்லாத; without impurities.

   2.  ட ட்ட; calcined.

     [மா  + அற்ற.]

மாசற்றகதலம்

 
 மாசற்றகதலம் mācaṟṟagadalam, ெப.(n.)

   இ ம் ; iron (சா.அக.);.

மாசற்றேசா

 
 மாசற்றேசா  mācaṟṟacōti, ெப.(n.)

   டம், கற் ரம்; camphor.

     [மாசற்ற + Skt. ேசா .]

 skt. ேஜா  → த. ேசா .

மாசற்றநீர்

 
 மாசற்றநீர ்mācaṟṟanīr, ெப.(n.)

   பனிக் டத்  நீர;் liquor amni a discharge in woman just before delivery.

     [மாசற்ற + நீர.்]

மாசற்றமைல

 
 மாசற்றமைல mācaṟṟamalai, ெப.(n.)

   நாக மைல; mountain containing zinc ore.

     [மாசற்ற + மைல.]

மாசற்ற

 
 மாசற்ற  mācaṟṟarūpi, ெப.(n.)

   கற் ரம்; Camphor (சா.அக.);.

     [மாசற்ற + உ .]
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மாசற்ற ங்கம்

 
 மாசற்ற ங்கம் mācaṟṟaliṅgam, ெப.(n.)

   ெகாண்டகச ் ைல; a kind of pure black stone without impurities used for making idols as lingam (சா.அக.);.

     [மாசற்ற + இ ங்கம்.]

மாசற்றவண்ணம்

 
 மாசற்றவண்ணம் mācaṟṟavaṇṇam, ெப.(n.)

   அன்னேப ; green vitriol - sulphate of iron (சா.அக.);.

     [மாசற்ற + வண்ணம்.]

மாசற்றவண்ணத்த
ள்

 
 மாசற்றவண்ணத்த ள் mācaṟṟavaṇṇattatūḷ, ெப.(n.)

   ஏமமணல்; gold ore (சா.அக.);.

     [மாசற்ற + வண்ணத் ள்.]

மாசற்றவாளம்

 
 மாசற்றவாளம் mācaṟṟavāḷam, ெப.(n.)

   ய்ைம ெசய்த ேநரவ்ாளம்; purified cotton seed (சா.அக.);.

     [மாசற்ற + வாளம்.]

மாச  - தல்

மாச  - தல் mācaṟudal,    15 ெச. . .(v.i.) ற்றம் நீங் தல்; to be blameless or spotless.

     "மாசற்றார ்ேகாள்" ( றள், 311);.

     "மாச  ெபான்ேன வலம் ரி த்ேத" ( லப். 2:73);.

     [மா  = ற்றம். மா  + அ -தல் = நீங் -தல்.]

மாசனம்

மாசனம்1 mācaṉam, ெப.(n.)

   கஞ்சாைவக் ெகாண்  ெசய் ம் ஒ  வைக மயக்கப் ெபா ள்; intoxicant prepared from Indian hemp.

 மாசனம்2 mācaṉam, ெப.(n.)

   1. மக்கள் ெதா ; multitude of people.

     "மாசனங் காரெ்க  கடெலனக் கலந்த" ( வக.828);.

   2.  மந் ரி, ேபாற்றாளி த ேயார;் royal conunsellors including ministers and priests,

     " ங்காசன மாசனஞ் சா ரங்கம்" ( ற்.44);.

     [மா + சனம்.]

மாசாத்தன்

மாசாத்தன் mācāttaṉ, ெப.(n.)

ஐயனார ்( லப்.9, 12, அ ம்.);; {}

     [மா + சாத்தன்.]

மாசாத்தனார்

 
 மாசாத்தனார ்mācāttaṉār, ெப.(n.)

   ற் ாரக்ளில் உள்ள ைல வ வான அய்யனார ்ப வங்களின் லவர;் the original source of Ayyanar in 
the form of terracotta or sudhai forms in the villages.

மாசாத் வன்
மாசாத் வன் mācāttuvaṉ, ெப.(n.)

   வணிக ள் ஒ  னர ்( லப்.1:33, உைர);; a trading family.
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மாசாத் வான்

மாசாத் வான் mācāttuvāṉ, ெப.(n.)

   லப்ப காரக் கைதத் தைலவன் ேகாவலனின் தந்ைதயார;் father of {}, the hero of silappathikaram.

     "வ நி  றரக்ரந்் ம் மாசாத் வான் என்பான் இ நி க் ழவன்" ( லப்.1:33, உைர);.

மாசாதம்

 
 மாசாதம் mācātam, ெப.(n.)

   ழ்; poridge semi liquid food.

     [மா + சாதம்.]

மாசா

 
 மாசா  mācāti, ெப.(n.)

   ஆண் சா  நான்  வைக ல் ஒன் ; one of four division of men.

     [மா + சா .]

மாசாந்தம்

மாசாந்தம்1 mācāndam, ெப.(n.)

   ெப ம் ெபா ைம ( ன்.);; great patience.

     [மா + சாந்தம். மா = ெபரிய.]

 மாசாந்தம்2 mācāndam, ெப.(n.)

மாதாந்தம் பாரக்்க; see {}.

     [மாதாந்தம் → மாசாந்தம் (ெகா.வ.);.]

மாசாந்தரம்

 
 மாசாந்தரம் mācāndaram, .எ.(adv.) 

   மாதந்ேதா ம் (ெகா.வ.);; monthly, every month, per mensem.

     [மாதந்ேதா ம் → மாசந்ேதா ம் → மாசாந்தரம்.]

மாசாமாசம்

 
 மாசாமாசம் mācāmācam, ெப.(n.)

மாதா மாதம் (ெகா.வ.); பாரக்்க; see {}.

     [மாதாமாதம் → மாசாமாசம்.]

மாசாலம்

 
 மாசாலம் mācālam, ெப.(n.)

   ஒர ்மாயக் காட் ; a kind of magic.
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மா

மா 1 māci, ெப.(n.)

   1. ல்; mist, cloud.

     "ஆ  ேசா ைடமா  யவெனன" ( ர ங். னிவர. 19);.

   2.   வரம் ; new ridge of paddy field.

   3. கடல் ன் வைக (இ.வ.);; a sea fish.

     [மாய் → மாைய → மயக்கம் - ெபாய்த்ேதாற்றம். மாைய → மா  - மயக்கத் ேதாற்றம், மங் ய 
ேதாற்றம், காட் ைய மங்கலாக் ம் ல்.]

 மா 2 māci, ெப.(n.)

   1. ப ேனாராம் மாதம்; the 11th solar month - February - March.

     "மா நின்ற மா ர ் ங்கள்" (ப ற் ப்.59, 2);.

   2.  மகம்2 ( லப்.3, 123, உைர); பாரக்்க; see magam.

ல்கள் அடரந்்  காட் ைய மங்கலாக மயங்கத் ெதரி ம் மாதம்.

 மா 3 māci, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ைனக் காய ைவத்  இ த் த் தயாரிக் ம் ெபா ; powdered dry fish.

மா க்கடா

மா க்கடா1 mācikkaṭā, ெப.(n.)

   மா  மாதத் ல் யாகக் ைடக் ம் ைவக்ேகாைலத் ன்  ெகா த்த காைள (இ.வ.);; fat bull, as 
fed on straw available in plenty in the month of {}.

     "மா க் கடா ம் மாரக்  நம் யா ம் (உ.வ.);"

     [மா  + கடா.]

 மா க்கடா2 mācikkaṭā, ெப.(n.)

   ற் ார ்ெதய்வங்க க்  மா  மாதத் ல் ேநரத்் க் கட க்காக ெவட்டப்ப ம் ஆட் க் டா; ram to be 
solained during {} month to village deities to fulfil vow.

     [மா  + கடா.]

மா க்காய்

மா க்காய்1 mācikkāy, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ம த் வ ணம் ெகாண்ட மரம்; a kind of herb tree, useful for medicine.

     [மா  + காய்.]

 மா க்காய்2 mācikkāy, ெப.(n.)

மாசக்காய் (பதாரத்்த.1015); பாரக்்க; see {}.

     [மாசக்காய் → மா க்காய்.]

மா க்காய்களிம்

 
 மா க்காய்களிம்  mācikkāykaḷimbu, ெப.(n.)

   ஒக் மரத் ந்  உ வாக்கப்ப ம் ஒ வைகக் களிம் ; an ointment prepared from oak gall.

     [மா க்காய் + களிம் .]
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மா க்கா ப்

 
 மா க்கா ப்  mācikkāyuppu, ெப.(n.)

   மா க்கா ந்  ரட் ம் உப் ; tannic acid.

     [மா க்காய் + உப் .]

மா க்கார்

 
 மா க்கார ்mācikkār, ெப.(n.)

   கார ்ெநல் வைக (இ.வ.);; a kind of {} paddy.

     [மா  + கார.்]

மா க்கால்வார் - 
த்தல்

மா க்கால்வார ்- த்தல் mācikkālvārttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ெவற் ைலக் ெகா  படரத்ற்காக அகத்  மரம் உண்டாக மா  மாதத் ல் அகத்  ைதையப் 
ப த்தல் (இ.வ.);; to sow agatti seeds in the month of February - March for raising agatti plants to serve as supports for 
betel - vines.

     [மா க்கால் + வார-்,]

மா க்ேகாைட

மா க்ேகாைட mācikāṭai, ெப.(n.)

   1. மா  மாதத்  ெநல் ைள ; summer crop of paddy as harvested in February - March.

   2.  ெவ ற் காலப் ப யான மா மாதம்; the month of {}, as part of the summer season.

     [மா  + ேகாைட.]

மா கம்

மா கம்1 mācigam, ெப.(n.)

   ஒ  ம ந் ; a medicine.

 மா கம்2 mācigam, ெப.(n.)

   இறந்ேதார ்ெபா ட்  இறந்த ஆண் ல் ங்கள்ேதா ம் ெசய் ம் சடங்  ( ன்.);; monthly ceremony for a 
deceased person, performed during the first year after death.

மா ைக

 
 மா ைக mācigai, ெப.(n.)

   பறைவ (சங்.அக.);; bird.

மா ங்கம்

 
 மா ங்கம் māciṅgam, ெப.(n.)

   கைலமான் ெகாம்  (சங்.அக.);; horn of a stag.

     [p]

மா த்தகன்னி

 
 மா த்தகன்னி mācittagaṉṉi, ெப.(n.)

   நா  கரந்ைத, ெகாடை்டக் கரந்ைத; indian globe thistle (சா.அக.);.

மா த்தண்ணீர்

மா த்தண்ணீர ்mācittaṇṇīr, ெப.(n.)

   1. மா  மாதத் ப் பணித் தண்ணிர;் dew water collected in the month of {} (Feb. and March);.

   2.  பனி கலந்த தண்ணீர;் water mixed with dew water.

     [மா  + தண்ணிர.்]

மா த்தர்ேமாசம்

மா த்தரே்மாசம் mācittarmōcam, ெப.(n.)

   1. ேபேராசைன; a kind of peculiar stone used by siddhars while flying in the aerial regions to afford stability.

   2.  ஒ  வைகத ் ைணச ்சரக்  a kind ofmineral stone described in Tamil medicinal science (சா.அக.);.
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மா த் க்கல்

 
 மா த் க்கல் mācittikkal, ெப.(n.)

   க ங்கல்; black granite stone (சா.அக.);.

மா த க்ைக

மா த க்ைக mācidaṟirukkai, ெப.(n.)

   பைகவரிடத் க் கவரந்்த யாைன, ஆ த ய லங் கைள இரப்ேபாரக்்  அள றந்  ெகா க் ம் 
பாசைற; camp for the bibaral distribution of animals captured from one's enemy.

     "இரப்ேபாரக்் தறண்டா மா த க்ைக" (ப ற் ப். 76, 8);.

     [மா + த  + இ க்ைக.]

மா ப்பசை்ச

 
 மா ப்பசை்ச mācippaccai, ெப.(n.)

   செ்ச  வைக (இ.வ.);; a plant (சா.அக.);.

     [மா  + பசை்ச.]

மா ப்பசே்சா த
ம்

 
 மா ப்பசே்சா தம் mācippaccōpidam, ெப.(n.)

   மரமல் ைக; jasmine tree (சா.அக.);.

மா பத் ரி

மா பத் ரி mācibattiri, ெப.(n.)

   1. வாசைனப்  வைக (பதாரத்்த.322);; Indian absinth.

   2.   வைக; worm wood, aromatic herb.

   3. ெகாடை்டக் கரந்ைத வைக ((M.M.4);; madras absinth (சா.அக.);.

     [மா  + பத் ரி.]

மா மகம்

 
 மா மகம் mācimagam, ெப.(n.)

   மா  ெவள் வா ம், மக நாண் ம் ய நன்னாள் ( ன்.);; the full-moon day in {}, when the moon is 
generally in magam.

     [மா  + மகம்.]

மா மைழ

மா மைழ mācimaḻai, ெப.(n.)

   1. மா த் ங்களில் உ ம் மாம் க்கள்; mango flowers, as falling in {}.

     "மா  மைழ ட் ".

   2.  மா  மாதத் ல் ெபய் ம் மைழ; rain of {} month.

     [மா  + மைழ.]

மா யம்

மா யம்1 māciyam, ெப.(n.)

மா கம் ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

 மா யம்2 māciyam, ெப.(n.)

மாசனம் (இ.வ.); பாரக்்க; see {}.

மா லம்

 
 மா லம் mācilam, ெப.(n.)

   மேனா ைல; red orpiment impure bisphurate of arsenic (சா.அக.);.
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மா லாமணி

மா லாமணி mācilāmaṇi, ெப.(n.)

   1. ம வற்ற மணி; spotless gem.

   2.  கட ள்; god of {}.

     [மா  = ற்றம். மா  + இலா + மணி.]

மா னி

மா னி māciṉi, ெப.(n.)

   ன் வைக; a kind of fish.

     "மா னி ெசங்கண்ணன்" (பறாைளப். பள் .74);.

மா

மா  mācu, ெப.(n.)

   1. ம ; spot.

     "உள்ள மாசறக் கைளேவார"் (ஞானா.39, 14);.

   2.  அ க் ; stain, taint, tarnish.

     "மா   ைட" ( .138);.

   3. ற்றம்; defect, fault, flaw.

     "மாச  காட் யவரக்் " ( றள், 352);.

   4. ெக ேநரச்்  ( பரீதம்); ( . . அளைவ.2);; perversity.

   5. க ைம (யாழ்.அக.);; blackness.

   6. இ ள்; darkness.

     "ம ெயன்  மா ர" ( றள், 601);.

   7. ேமகம் ( ங்.);; cloud.

   8. கரி ; sin.

   9. ைம; evil.

     "மாெசனக் ெகய்த ம்" (கம்பரா. றப் ப்.6);.

   10. ளி; dust.

     "ெநரிந்தன மா ண ெநற் ேய" (தக்கயாகப்.24);. 

மா கம்

 
 மா கம் mācugam, ெப.(n.)

   ரக்் ; ribbed gound.

மா

 
 மா  mācugi, ெப.(n.)

   ளகாய்; chilly (சா.அக.);.

மா ணம்

மா ணம் mācuṇam, ெப.(n.)

   1. ெப ம் பாம் ; rock-snake.

     " ஞ்  மரங் க க்  மாகணம் லங் " (மைலப .261);.

   2.  பாம் ; snake.

     "மா ண ம ழ்ச்  மன்றல்" ( வக.189);. "ஐந்தைலய மா ணங் ெகாண் " (ேதவா.257, 3);.

மா ணி

 
 மா ணி mācuṇi, ெப.(n.)

   நாய்ப் பாகல்; a creерег (சா.அக.);.
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மா ர்ப்பான்

 
 மா ரப்்பான் mācutīrppāṉ, ெப.(n.)

   ம ர ் ைனஞன் (ச .);; barber.

     [மா  + ரப்்பான்.]

மா படர்தல்

 
 மா படரத்ல் mācubaḍartal, ெப.(n.)

   கண்ணில் பட ேமார ்ேநாய்; an eye disease marked by growth of film (சா.அக.);.

     [மா  + படரத்ல்.]

மா ம

மா ம  mācumaṟu, ெப.(n.)

   ற்றம் (பதாரத்்த.870);; spot, fault.

     [மா  + ம .]

மா ம வற்ற

மா ம வற்ற mācumaṟuvaṟṟa, .ெப.எ.(adj.)

   1. எந்த வைக அ க் ம் இல்லாத, ய்ைமயான; pure.

   2.  எந்த வைகக் களங்க ம் இல்லாத; blemishless.

     [மா  + ம  + அற்ற.]

மா ர ரம்

 
 மா ர ரம் māsurasuram, ெப.(n.)

   அம்ைமச ் ரம்; pox fever (சா.அக.);.

மா வாங்

 
 மா வாங்  mācuvāṅgi, ெப.(n.)

   ைமெயாற் ந் தாள் (பாண் .);; blotting paper.

     [மா  + வாங் .]

மா ர ரம்

 
 மா ர ரம் māsūrasuram, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் காய்சச்ல் (ைபஷஜ.);; cruptive fever.

மாெச

 
 மாெச  māceḍi, ெப.(n.)

   வால் ள ; cubebs (சா.அக.);.

மாேசனன்

மாேசனன் mācēṉaṉ, ெப.(n.)

   1. கட ள் (யாழ்.அக.);; god.

   2.  அ கன் ( டா);; Arhat.

   3. மரக் கட ள் (யாழ். அக.);; Lord Murugan

   4. மால் (யாழ்.அக.);; {}.

மாேசைன

 
 மாேசைன mācēṉai, ெப.(n.)

   ; surplus, mickle much.

     [மா + ேசைன.]
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மாைச

மாைச mācai, ெப.(n.)

   1. ெபான்; gold. 

     "மாைச மாக்கடல்" ( வக.911);.

   2.  உ ந்  நிைறயள ள்ள பைழய நாணய வைக; an ancient coin of the weight of a grain of{} or blackgram.

     "மாைசெயா  தக்கைண த " (ெப ங். உஞ்ைசக்.39, 11);.

மாஞ்சாதம்
மாஞ்சாதம் māñjātam, ெப.(n.)

   அள  வைக ( .ேபா.பா.2, 3, பக்.204);; a hell.

மாஞ்

மாஞ் 1 māñji, ெப.(n.)

   சடாமாஞ் ; spikenard herb.

     " த்தமாஞ் " (ெப ங். மகத.17, 147);.

   2.  மண ள்ளப் பண்ட வைக ( வா.);; a fragrant substance.

 மாஞ் 2 māñji, ெப.(n.)

   1. சணல்; sunn-hemp.

   2.  ஒர ்இைச வைக (சங் த.காய.21);;(mus.); 

 a specific melody type.

மாஞ் ேராகணி

 
 மாஞ் ேராகணி māñjirōkaṇi, ெப.(n.)

   கண் ைகசச்ைல நீக் ம் ஓர ் ண் ; a herb useful for eye diseases (சா.அக.);.

மாஞ் ல்
மாஞ் ல் māñjil, ெப.(n.)

மாஞ் , 1 (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

மாஞ்ேசா

 
 மாஞ்ேசா  māñjōṟu, ெப.(n.)

   கடல ச ்ேச  (ெசங்ைக . ன.);; under sea marsh.

மாஞாலம்

மாஞாலம்1 māñālam, ெப.(n.)

   ெபரிய நிலம்; earth.

     [மா + ஞாலம்.]

 மாஞாலம்2 māñālam, ெப.(n.)

   1. மாசாலம்; a kind of magical art.

   2.  ேப மத்ைத; a big variety of dhatura (சா.அக.);.

     [மா + ஞாலம்.]
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மாட்

மாட்  māṭci, ெப.(n.)

   1. உயர ்தன்ைம; glory, greatness,

     "எைன மாட் த் தா யக் கண் ம்" ( றள், 750);.

   2.  ளக்கம்; clearness, clarity.

     " லேவாைல மாட் ற் காட்ட ைவத்ேதன்" (ெபரிய .த த்தாட.்56);.

   3. அழ ; beauty.

     " ேலார ் கழ்ந்தமாட் ய.... ர " (ெப ம்பாண்.487);.

   4. இயல் ; nature.

     "மர நிைல ெதரியா மாட் யவர"் (ெதால்.மர .648);.

     [ ல் (ெபா ந்தற் க த் ேவர)்; → மல் → மால். மால் = ெப ைம,  ெப ைம ைடயவன், மைல, 
வளைம, மால் → மாள் → மாளிைக = மாட ள்ள , ெப , அரண்மைன, ேகா ல், மாள் → மாண் → 
மா தல் = தல், ப த்தல், நிைறதல், நன்றாதல், றத்தல். மாண் → மாட்  (ேவ.க.4:30);.]

மாட் கம்

 
 மாட் கம் māṭcigam, ெப.(n.)

   ஒர ்வைகத் ேதன்; a kind of honey secreted by tawny bee's and considered best (சா.அக.);.

     [மாட்  → மாட் கம்.]

மாட் கற்பம்

 
 மாட் கற்பம் māṭcigaṟpam, ெப.(n.)

   நி ைள பற்பம்; calcined pyrite (சா.அக.);.

மாட் ைம

மாட் ைம māṭcimai, ெப.(n.)

மாட் , 1 பாரக்்க; see {}.

     "மாட் ைம ைடேயார ்ெகா க்  மர  ேபால" ( லப்.16:23, உைர);.

     [மாட்  → மாட் ைம (ேவ.க.4:30);.]

மாட்ட

மாட்ட 1 māḍḍaḍi, ெப.(n.)

   மாட் ன் அ  ைவப்  ( ன்.);; step or tract of cattle.

     [மா  → மாட்  + அ . மாட் ன் அ .]

 மாட்ட 2 māḍḍaḍi, ெப.(n.)

   க ைமயான அ  ( ன்.);; severe blow, as in beating an ox.

     [மா  → மாட்  + அ . மாடை்ட அ ப்பைதப் ேபான்  க ைமயான அ .]

மாட்டம்

 
 மாட்டம் māṭṭam, ெப.(n.)

   ரகம்; cumin seed (சா.அக.);.
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மாட்டல்

மாட்டல்1 māṭṭal, ெப.(n.)

   1. ட்டல் ( .நிக.9 - 29);; joint.

   2.  வ த்தல் (ஐங் .);; sympathise.

     [மாட்  → மாட்டல்.]

 மாட்டல்2 māṭṭal, ெப.(n.)

   ெபண்கள் அணி ம் அணி (இ.வ.);; a woman's ornament.

     [ ல் → ள் → ள் → ட்  → மாட்  → மாட்டல்.]

     [p]

 மாட்டல் māṭṭal, ெப.(n.)

   மகளிர ்கா லணி ம் ேதா  தல் தைல  வைர இைணத்  அணி ம் ெபான் அணிகலன்; an 
women ornament.

     [மாட் -மாட்டல்]

மாட்ட  - தல்

மாட்ட  - தல் māṭṭaṟidal,    2 ெச. . .(v.i.)

   சான் க் ைகெய த் தல்; to sign as witness.

     "ேசைன ேயாக நாசச்ண்ண ம் மாட்ட ந்த " (S.I.I.iv, 134);.

     [ ல் → ள் → ள் → ட்  → மாட்  + அ -,]

மாட்டைற - தல்

மாட்டைற - தல் māṭṭaṟaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ஆவண த யவற் ன் ன்பக்கத் ற் ப்ெப தல் (யாழ்ப்.);; to endorse, as on the back of a note.

     [மாட்  + அைற-,]

மாட்டாங்காரப்பய
ல்

 
 மாட்டாங்காரப்பயல் māṭṭāṅgārappayal, ெப.(n.)

மாட் க்காரப்பயல் ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மாட் க்காரப்பயல் → மாட்டாங்காரப்பயல் (ெகா.வ.);]

மாட்டாங்ேகால்

மாட்டாங்ேகால் māṭṭāṅāl, ெப.(n.)

   1. மாடை்ட ேயாட் ங் க  ( ன்.);; goad, or stick used in driving cattle.

   2.  மாட் க்ேகால் பாரக்்க; see {}.

     [மாட்  + ேகால் = மாட் க்ேகால் → மாட்டாங்ேகால் (ெகா.வ.);. ]

மாட்டாதார்

மாட்டாதார1் māṭṭātār, ெப.(n.)

   வன்ைம ல்லாதவர ்( வா.);; incapable, incompetent persons.

     [மாட் தல் = இய தல். மாட்  → மாட்டாதார.்]

 மாட்டாதார2் māṭṭātār, ெப.(n.)

   அகப்படாேதார,் க் க்ெகாள்ளாேதார;் those who entangled.

     [மாட் தல் = க் தல். மாட்  → மாட்டாதார.்]
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மாட்டாைம

மாட்டாைம1 māṭṭāmai, ெப.(n.)

   இயலாைம (தண் .ெபாஅணி.69, .உைர);; incapable.

     [ ல் → ள் → ள் → மாள் → மாட் . ஒ.ேநா. நீள் → நீட் . மா தல் = தல், ெசய்ய தல், 
மாட் தல் = த்தல், ெசய்  த்தல். மாட்  → மாட்டாைம. 'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல.]

 மாட்டாைம2 māṭṭāmai, ெப.(n.)

   மாட் க் ெகாள்ளாைம; not tangled, not catch.

மாட்டார்

மாட்டார ்māṭṭār, ெப.(n.)

மாட்டாதார ்பாரக்்க; see {}.

     "வல்லாரக்் ம் மாட்டாரக்் ம் வரமளிக் ம் வரேம" (அ ட்பா. vi. அ ள் ளக்க.39);.

     [மாட் தல் = இய தல். மாட்  = இய தல். மாட்  → மாட்டார.் 'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல. ஆர ்= 
பலரப்ா .]

மாட்

மாட்  māṭṭi, ெப.(n.)

   1. அ த்  ( ல்ைல.);; destroy.

   2.  எரித்  ( பா.);; burn up.

   3. ெபா த்  (வழ.);; joining.
மாட் க்ெகா  - 

த்தல்
மாட் க்ெகா  - த்தல் māḍḍikkoḍuttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) மாட் 1- பாரக்்க; see {}.

மாட் க்ெகாள்( ) -
 தல்

மாட் க்ெகாள்( ) - தல் māṭṭikkoḷḷudal,    16 ெச. . .(v.i.)

   க் க் ெகாள் தல்; to be entangled, ensnared or involved.

     [ ள் → ள் → ட் . ட் தல் = ெபா ந் தல். ட்  → மாட் . மாட் தல் = ெகா தல், ப்பற்ற 
ைவத்தல். மாட்  → மாட்  ( .தா.194);. மாட்  + ெகாள்( );-,]

மாட் ைடயன்

 
 மாட் ைடயன் māḍḍiḍaiyaṉ, ெப.(n.)

   மா  ேமய்க் ம் இைடயன்; cowherd.

     [மா  → மாட்  + இைடயன்.]

மாட் ைலயான்

 
 மாட் ைலயான் māṭṭilaiyāṉ, ெப.(n.)

   ெபரிய ஈ (வழக் ச ்ெசால்);; fly big in size.

     [மா  = லங் . மா  → மாட்  + இைலயான்.]

மாட்

 
 மாட்  māṭṭī, ெப.(n.)

   ெபரிய ஈ; big size fly.

     [மா  = லங் . மா  → மாட்  + ஈ.]
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மாட்

மாட் 1 māḍḍiviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெதா க்கடை்ட த யவற் ல் ேசர ைணத்தல்; to put in stocks, to shackle.

   2.  அகப்ப த் தல்; to involve one in, to subject one to.

     [ ள் → ள் → ட் . ட் தல் = ெபா ந் தல். ட்  → மாட்  → மாட்  ( .தா.194);. மாட்  + .]

 மாட் 2 māḍḍiviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேபாக் தல்; to remove.

     "மாட்  நம்மனத் ைம" ( வாய் ெமா . ற்..83);.

     [ ள் → ள் → ட்  → மாட் . மாட் தல் = ெகா தல், ப்பற்ற ைவத்தல். மாட்  மாட்  +  
( .தா.194);. மாட் ம் ெபா ள் மாட்டப்பட்டதன் வ  ேபா ம் இயல் ைடய .]

மாட் ைவ - த்தல்

மாட் ைவ - த்தல் māṭṭivaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

மாட் 1- ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மாட்  → மாட் ைவ-,]

மாட் றக்கம்

 
 மாட் றக்கம் māṭṭiṟakkam, ெப.(n.)

   மா  த யைவ ஆற்ைறக் கடந்  ெசல் தற் ரிய இறங்  ைற ( ன்.);; ford across a river for cattle to 
cross.

     [மா  + இறக்கம்.]

மாட் ைறச்

 
 மாட் ைறச்  māṭṭiṟaicci, ெப.(n.)

   மாட் க் க ; beef.

     [மா  + இைறச் .]
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மாட்

மாட் 1 māṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. இைணத்தல் ( டா.);; to fasten on, button, tackle, hook.

     " ெபா  மாட் ய ெப ங் கல்லடா அர"் (நற்.19);.

   2.  ெதா த்தல்; to fix, attach.

     "அம் ைன மாட் ெயன்ேன" (கம்பரா. நி ம்பைல.96);.

   3. ெச தல்; to put in, thrust, as fuel.

     "அ ப் னின் மாட்  லங்க ல்" (காஞ் ப் .நகர.்73);.

   4. பயன்ப த் தல்; to use, bring into play.

     "வள்ளறான் வல்லெவல்லா மாட் னன்" ( வக.1274);.

   5. மனத் ற் ெகாள் தல்; to grasp, comprehend.

     " ெசான்மாைல ைரந்  மாட் ய ந்ைத" ( ைச. க .8, 10);.

   6. கற் வல்லனாதல்; to be proficient in.

     "கல் ைய மாட்டாரா ம்" ( றநா.57, உைர);.

   7. அ த்தல்; to beat violently.

     " ன் ய மாட்டாேனா" (தனிப்பா.i, 41, 80);.

நன்றாய் மாட் மாடெ்டன்  மாட் ட்டான் (உ.வ.);.

   8. ளக்  த யன ெகா த் தல்; to kindle as a fire, to light, as a lamp.

மாட் அ ைர

 
 மாட் அ ைர māṭṭuayirai, ெப.(n.)

   ெபரிய அ ைர ன் ( ன.ெபா.வ.);; a kind of small fish.

     [மா  + அ ைர. மா  = ெபரிய.]

     [p]

மாட் க்கட்ைட

 
 மாட் க்கடை்ட māṭṭukkaṭṭai, ெப.(n.)

   மா  கட் ந் த  (இ.வ.);; stake for tying cattle.

     [மா  + கடை்ட.]

மாட் க்கைற
மாட் க்கைற māṭṭukkaṟai, ெப.(n.)

   வரி வைக (S.I.l.v, 499);; a tax.

மாட் க்காரப்ைப
யன்

மாட் க்காரப்ைபயன் māṭṭukkārappaiyaṉ, ெப.(n.)

   1. மா  ேமய்ப்பவன் (இ.வ.);; neat - herd, cow-boy.

   2.  பயனற்றவன ( ன்.);; worthless fellow.

     [மாட் க்காரன் + ைபயன்.]

மாட் க்காரன்

மாட் க்காரன் māṭṭukkāraṉ, ெப.(n.)

   1. மாட் ற் ரியவன்; owner of cattle.

   2.  மா  ேமய்ப்பவன் (ெகா.வ.);; one who tends cattle.

     [மா  + காரன். காரன் = உைடைம .]

257

www.valluvarvallalarvattam.com 1816 of 19068.



மாட் க்கா ற்ேபா
 - தல்

மாட் க்கா ற்ேபா  - தல் māṭṭukkāliṟpōṭudal,    19 ெச. ன்றா .(v.t.)

   களத் ற் ட த்தல் (நாஞ்.);; to tread sheaves on the threshing - floor, by using cattle.

     [மாட் க்கா ல் + ேபா -,]

மாட் க் ைட

மாட் க் ைட māḍḍukkiḍai, ெப.(n.)

   1. மாட் மந்ைத (இக்.வ.);; herd of cattle.

   2.  மாட் க்ெகாட் ல் ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மா  + ைட.]

மாட் க் ைடேபா
 - தல்

 
 மாட் க் ைடேபா  - தல் māḍḍukkiḍaipōḍudal, ெப.(n.)

   உரத் ற்காக மாட்  மந்ைதைய நிலத் ல் நி த்  ைவத்தல்; herd of cattle to be waive due to manure.

     [மா  → மாட்  + ைட + ேபா -.]

மாட் க் ளம்

மாட் க் ளம் 1 māṭṭukkuḷambu, ெப.(n.)

   மாட் ன் பாத னி; toa of bulls.

     [மா  → மாட்  + ளம் .]

     [p]

 மாட் க் ளம் 2 māṭṭukkuḷambu, ெப.(n.)

   பச் ைலக் ெகா ; cow's hoof (சா.அக.);.

     [மா  + ளம் . மாட் ன் ளம்  ேபான்ற வ ைடய .]

மாட் க்ெகாட்டைக

 
 மாட் க்ெகாட்டைக māṭṭuggoṭṭagai, ெப.(n.)

மாட் க்ெகாட் ல் ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மாட் க்ெகாட் ல் → மாட் க்ெகாட்டைக.]

மாட் க்ெகாட் ல்

 
 மாட் க்ெகாட் ல் māṭṭukkoṭṭil, ெப.(n.)

   மா  கட் டம் ( ன்.);; cow-shed, cattle shed.

     [மா  + ெகாட் ல்.]

மாட் க்ெகாம்

மாட் க்ெகாம்  māṭṭukkombu, ெப.(n.)

   1. மாட் ன் ெகாம் ; horn of cattle.

   2.  கடல்ப  ப ரிற் ய . அணிகலனாய்க் ேகாத்  அணிதற் ரிய  ( கைவ. ன்.);; sea-small plant 
which is used on ornament.

     [மா  + ெகாம் .]

 மாட் க்ெகாம் 2 māṭṭukkombu, ெப.(n.)

   ஓர ்ம ந் ச ்சரக் ; horns of cattle, a kind of natural body.

மாட் க்ெகா ப்

 
 மாட் க்ெகா ப்  māṭṭukkoḻuppu, ெப. (n.)

   மாட் ன் நிணம்; tallow.

     [மா  + ெகா ப் .]
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மாட் க்ேகால்

 
 மாட் க்ேகால் māṭṭukāl, ெப.(n.)

   மாேடாட் ஞ் சாடை்டக் க ; goad or stick used in driving cattle.

     [மா  → மாட்  + ேகால்.]

மாட் சச்ா கம்

 
 மாட் சச்ா கம் māṭṭuccāpigam, ெப.(n.)

   ேகாேரா ைன; bezor orientale (சா.அக.);.

மாட் ச் ணி

 
 மாட் ச் ணி māṭṭucciṇi, ெப.(n.)

   மாட்  நாற்றம் ( ன்.);; the smell of cattle.

மாட் செ்சைறயா

 
 மாட் செ்சைறயா māṭṭucceṟaiyā, ெப.(n.)

   கப்ெபரிய ெசைறயா ன் ( கைவ. ன.);; a big size of {} fish.

மாட் சே்சாளி

 
 மாட் சே்சாளி māṭṭuccōḷi, ெப.(n.)

   மாட் ன் ெநற் ப் படை்ட ல் ேகாத் க் கட் தற் ரிய ேசாளி (தஞ்ைச. ன.);; forehead ornament arround 
the cattle made up of oyster.

     [மா  → மாட்  + ேசாளி]

     [p]

மாட் ண்ணி

 
 மாட் ண்ணி māṭṭuṇṇi, ெப.(n.)

   ெபரிய அள லான உண்ணி; acarus, tick on dogs, sheep and cattle which is big in size.

     [மா  + உண்ணி.]

மாட் ணி

 
 மாட் ணி māṭṭuṇi, ெப.(n.)

மாட் ண்ணி பாரக்்க; see {}.

     [மாட் ண்ணி → மாட் ணி.]

மாட் த்தனம்

 
 மாட் த்தனம் māṭṭuttaṉam, ெப.(n.)

   லங் ன் தன்ைம ( ன்.);; bruitishness.

     [மா  + தனம். மா  = லங் . தனம் = தன்ைமையக் க் ம் ெபயரீ .]
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மாட் த்தாவணி

 
 மாட் த்தாவணி māṭṭuttāvaṇi, ெப.(n.)

   மா கைள வாங்க ம், ற்க ம் உரிய இடம்; cattle fair.

     [மா  + தாவணி. தாழ்  → தா  = வா டம், தங் டம் தா  → தாவணி.]

ேகா ல் நகரமாம் ம ைர மாநகரில் ெவளி ர ்ேப ந் கள் நிற் டத் ற்  மாட் த் தாவணி என்  
அைழக்கப்ப ற . ஒ  காலத் ல் மா கள் வாங்க ம், ற்க ம் உரிய இடமாக இ ந்தைமயால் 
இப்ெபயர ்ெபற் ள்ள  எனலாம்.

மாட் த்தாள்

 
 மாட் த்தாள் māṭṭuttāḷ, ெப.(n.)

   கரட் த் தாள்; coarse paper of மட் த்தாள்.

     [மட் த்தாள் → மாட் த்தாள்.]

மாட் த் ம்

 
 மாட் த் ம்  māṭṭuttumbu, ெப.(n.)

   மா  கட் வதற்கான கைவ ள்ள ரிக்க ; tether for cattle.

     [மா  + ம் .]

மாட் நீ

மாட் நீ  māṭṭunīṟu, ெப.(n.)

   ஒ  ெபா மா  மக்கக் ய நான்  கலங்ெகாண்ட ண்ணாம்  நீ  (G.Tj. D.I.134);; four kalam of quick-
lime, as one bullock-load.

     [மா  + நீ .  → ள்.  → நீ .]

மாட் ப்பட்

மாட் ப்பட்  māṭṭuppaṭṭi, ெப.(n.)

   மாடைடக் ங் ெகாண் த் ெதா ; cattle pond.

     "மாட் ப்பட் க் ேகாைரந்  பணெமன் " (சரவண.பண .110);.

     [மா  + பட் .]

மாட் ப்பல்

 
 மாட் ப்பல் māṭṭuppal, ெப.(n.)

   அகன்  ெபரியதான பல்; large teeth.

     [மா  + பல்.]

மாட் ப்பறங் க்
காய்

மாட் ப்பறங் க்காய் māṭṭuppaṟaṅgikkāy, ெப.(n.)

   சாம்பற் சணி; ash gourd

     "மாட் ப் பறங் க்காய்.... னங் க யாய்க் ட் க் ெகாண் " ( ற .246);.

     [மா  + பறங் க்காய்.]

     [p]

மாட் ப் லாசை்ச

 
 மாட் ப் லாசை்ச māṭṭuppilāccai, ெப.(n.)

   ெபரிய லாசை்ச ன்; a large size of {} fish (சா.அக.);.

     [மா  + லாசை்ச.]
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மாட் ப் த்

 
 மாட் ப் த்  māṭṭupputti, ெப.(n.)

மாட்ட  பாரக்்க; see {}.

     [மா  + த் , Skt. த் . த. அ .]

மாட் ப் சணி 

மாட் ப் சணி2 māṭṭuppūcaṇi, . ெப.(n.)

சாம்பற் சணி பாரக்்க; see {}.

     [மா  + சணி.]

மாட் ப் சணி

மாட் ப் சணி2 māṭṭuppūcaṇi, . ெப.(n.)

சாம்பற் சணி பாரக்்க; see {}.

     [மா  + சணி.]

மாட் ப்ெபண்

 
 மாட் ப்ெபண் māṭṭuppeṇ, ெப.(n.)

   ம மகள்; daughter-in-law.

     [மணாட் ப் ெபண் → மாட் ப் ெபண்.]

மாட் ப்ெபாங்கல்

 
 மாட் ப்ெபாங்கல் māṭṭuppoṅgal, ெப.(n.)

   றவத் ங்கள் தல்நாள் வ ம் ெபாங்கல் நாைளய த்  வ வ ம் கால்நைடகளின் நன்ைமையக் 
க ப் ெபாங்க டப் ப வ மான நாள்; festival of ceremonial boiling of rice performed on the second day of 
the month of {} in order to ensure prosperity of cattle.

     [மா  + ெபாங்கல்.]

மாட் ம

 
 மாட் ம  māṭṭumaḻu, ெப.(n.)

   ேபா ைக; branding.

     [மாட்  + ம .]

ற் ரத்் ெதய்வங்க க்  ேநரச்் க்கடனாக டப்ப ம் மா க க்  அைடயாளமாக காய்ச் ய 
இ ம் னால் மாட் ன்   ேபா வ ம், மந்ைத மா களில் தங்க ைடய  என அைடயாளம் 
கா வதற்காக ேபா வ ம், ற் ார ்மக்களிைடேய காணப்ப ம் பழக்கமா ம்.

மாட் ன்

 
 மாட் ன் māṭṭumīṉ, ெப.(n.)

   மா  ேபான்  தைல ல் ெகாம் ைடய ஒ  வைகக் கடல் ன்; coffer fish with two horn like growths on the 
head, it is a sea fish.

     [மா  → மாட்  + ன்.]

மாட் ைலக்கா
ளான்

 
 மாட் ைலக்காளான் māṭṭumulaikkāḷāṉ, ெப.(n.)

   ப ன் ம ேபான் க் ம் காளான் வைக ( ன்.);; a kind of fungus, as resembling the teat of a cow's udder.

     [மாட் ைல + காளான்.]
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மாட் வண்

 
 மாட் வண்  māṭṭuvaṇṭi, ெப.(n.)

   ஒ  மா  அல்ல  இ  மா கள் இ த் ச ்ெசல் ம் மரத்தால் ெசய்த வண் ; bullock cart.

     [மா  + வண் .]

     [p]

மாட் வைல

 
 மாட் வைல māṭṭuvalai, ெப.(n.)

   வைல வைக, ெப வைல ன் ஒ  உ ப்பாகப் ைணக்கப்பட் க் ம் வைல; a kind of net, a part of net 
in large net.

     [மாட்  + வைல.]

மாட் வாகடம்

 
 மாட் வாகடம் māḍḍuvākaḍam, ெப.(n.)

   மாட் ன் ேநாய்கைளப் பற் க் ம் ம த் வ ல்; indigenous veterinery science.

மாட் வாரம்

 
 மாட் வாரம் māṭṭuvāram, ெப.(n.)

   யானவன் உத ம் உ  மாட் க் த் தக்கப  ேமல்வாரக்காரன் அவ க் க் ெகா க் ம் 
ைளசச் ன் பங்  (இ.வ.);; system of sharing {} produce in which the tenent's portion is determined by the number of 

yoke of oxen that he furnishes.

     [மாட்  + வாரம்.]

மாட்  - த்தல்

மாட்  - த்தல் māṭṭuvittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ யச ்ெசய்தல்; to cause to be ruined.

     "ம வனந் தன்ைன ன்ேன மாட் த்தைன நீ ெயன்னா" (கம்பரா. வ .23);.

     [மாட்  → மாட் -,]

மாட்ெட
மாடெ்ட 1 māṭṭeṟidal,    2 ெச. . . (v.i.) ஏ ட் க் தல்; to ascribe, attribute, to apply.

     "பரத்வத்ைத அவன் தைல ேல மாடெ்ட ந்தார"் (ஈ .2, 2, 4);.

மாட்ெட

மாடெ்ட2 māṭṭeṟidal, ெப.(n.)

   1. மாட் 3, 1 பாரக்்க; see {}.

   2.  மாடெ்ட ந் ெதா கல் பாரக்்க; see {}.

   3. ஆவணத் ல் ேமற் றத்ேத வரக் ப்  எ ைக ( ன்.);; docketing on a deed.

     [மாட்  + எ தல்.]

மாட்ெட ந்ெதா
கல்

மாடெ்ட ந்ெதா கல் māṭṭeṟindoḻugal, ெப.(n.)

   ப்பத் ரண்  உத் க ள் ஒன்றான ம், ஒ  ற்பா ற் ய ெந ைய அதைன ெயாத்த 
ற்பா த ம் இைணத் க் ெகாள்வ மான உத்  (நன்.14);;     [மாடெ்ட ந்  + ஒ கல்.]

மாட்ேடற்

மாட்ேடற்  māṭṭēṟṟu, ெப.(n.)

   1. மாடெ்ட ந் ெதா கல் பாரக்்க; see {}.

   2.  மாடெ்ட தல் பாரக்்க; see {}.

   3. ப்பாகக் ைக ( ன்.);; allusion, reference.

மாட்ேட
மாட்ேட  māṭṭēṟu, ெப.(n.)

மாடெ்ட தல், 1, 2 (நன்.164, உைர); பாரக்்க; see {}.

262

www.valluvarvallalarvattam.com 1821 of 19068.



மாடக்கனி

 
 மாடக்கனி māṭakkaṉi, ெப.(n.)

   ேதவாங் ; sloth.

மாடக்கனிவாய்

 
 மாடக்கனிவாய் māṭakkaṉivāy, ெப.(n.)

   க ங் ள ; a black beetle.

மாடக்

 
 மாடக்  māṭakkuḻi, ெப.(n.)

   களில் ளக்  ைவப்பதற்  அைமக்கப்ப ம் இடம் (இக்.வ.);; a small niche in the wall of a house to keep 
an oil lamp.

     [மாடம் + .]

     [p]

மாடக்ேகா ல்

மாடக்ேகா ல் māṭakāyil, ெப.(n.)

ேமட் டத் ல் ய வ ள்ளதாகக் ேகாச ்ெசங்கணான் கட் ய வக்ேகா ல் (ேதவா.467, 10);; {}

 temple with narrow passage built on mounds by {}.

     [மாடம் + ேகா ல்.]

 மாடக்ேகா ல் māṭakāyil, ெப. (n.)

   ேகா ல் வைககளில் ஒன் ; a variety in temple construction.

     [மாடம்+ேகா ல்]

மாடகம்

மாடகம்1 māṭagam, ெப.(n.)

   பா ைக வ வான வா க் ங் க  (நச.் வ.1697);; pot shaped musical instrument.

     [மாடம் + அகம்.]

 மாடகம்2 māṭagam, ெப.(n.)

   யா ன் க்காணி; screw-pin of a lute.

     "இடக்ைக நால் ரல் மாடகந் த இ" ( லப்.8, 78);.

 மாடகம் māṭagam, ெப. (n.)

யா ன் உ ப் களில் ஒன்

 a partofharp.

     [மா -மாடகம்]

மாட டம்

மாட டம் māṭaāṭam, ெப.(n.)

   மா ; storied house.

     "இம்மாட டம்...... அளைக ல " (பாரத.இராச .12);.

     [மாடம் + டம்.]
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மாடச் ைக

 
 மாடச் ைக māṭaccivigai, ெப.(n.)

   ைக வைக; a kind of Palanquin.

     [மாடம் + ைக.]

மாடநிைல

மாடநிைல māṭanilai, ெப.(n.)

   உப்பரிைக; terrace.

     "மாடநிைல ெதற் னி ந்தவர"் (பாரத.வாராணா.57);.

     [மாடம் + நிைல.]

மாடப் ைர

 
 மாடப் ைர māṭappurai, ெப.(n.)

மாடக்  (இ.வ.); பாரக்்க; see {}.

     [மாடம் + ைர.]

மாடப் றா

மாடப் றா māṭappuṟā, ெப.(n.)

   றா வைக (தக்கயாகப்.607, உைர);; blue rock-pigeon, species of columba.

     [p]

மாடப் றாக்கண்
ணிறம்

 
 மாடப் றாக்கண்ணிறம் māṭappuṟākkaṇṇiṟam, ெப.(n.)

   அ க் ரா என் ம் ம ந் ச ்ெச ; a medicinal plant called amukkira, Indian winter cherry, s.sh. withania Somnifera.

     [மாடப் றா + கண் + நிறம்.]

மாட ப

 
 மாட ப  māṭapūpadi, ெப.(n.)

   ெகாச்  யரசரக்் ரிய பட்டப் ெபயர ்(நாஞ்.);; a title of the {} of Cochin.
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மாடம்

மாடம்1 māṭam, ெப.(n.)

   1. மா  ; storied house.

     "மாட மாளிைகேகா ரங் டங்கள்" (ேதவா.797, 7);.

   2.   ( ங்.);; house, mansion, hall.

     "மஞ் ேதாய் மாடமணி உத்தரேகாச மங்ைக" ( வாச.16, 4);.

   3. மாடக்ேகா ல் பாரக்்க: see {}.

     "எண்ேடாளசீற் ெக ன் மாட ெம ப  ெசய் " ( வ்.ெபரிய .6, 6, 8);.

   4. ைச (நாஞ்.);; hut.

     "ேதாட்டக் காவ க்காக ஒைல மாடம் மடக் னான்" (நாஞ்.);.

   5. மாடக்  பாரக்்க;see {}.

     [ ல் (ெபா ந்தற் க த்  ேவர)்; → மல் → மால் = ெப ைம, ெப ைம ைடயவன், வளைம, மைல. 
மால் → மாள் → மாளிைக = மாட ள்ள ெப , அரண்மைன, ேகா ல், மாள்  மாண். மா தல் = 

தல், ப த்தல், நிைறதல், நன்றாதல், றத்தல், மாட் ைமப்ப தல், மாண் → மாணம் = மாட் ைம, 
மாணம் → மாடம் (ேவ.க.4:30);.]

 மாடம்2 māṭam, ெப.(n.)

   1. வரி ள்ளடங் ய ைர; niche.

   2.  வரிற் ெபாத்தகம் த யன ைவக்க உத ம் ைர அல்ல  ைரவரிைச; shelf.

     [ம  → மடம் → மாடம் (ேவ.க.

மாடமாளிைக

 
 மாடமாளிைக māṭamāḷigai, ெப.(n.)

மாட டம் (ெகா.வ.); பாரக்்க; see {}.

     [மாடம் + மாளிைக.]

மாட ட்ைட

 
 மாட டை்ட māṭamuṭṭai, ெப.(n.)

   கண் ைள; discharge from the eye.

     [மாடம் + டை்ட. மாடம் = ைர. கண்  வற் ப் ைர ேபான் ப்பதாகக் ெகாண் , அதன் 
ம ங்  ஒ ங் ம் அ க்  டை்ட வ னதா ப்பதாய்க் க  மாட டை்ட என்ெறா  ெசால்ைல 
யைமத்தனர ்ேபா ம்.]

மாடலன்

மாடலன்1 māṭalaṉ, ெப.(n.)

   லப்ப காரத் ல் வ ம் கைதமாந்த ள் ஒ வன்; one of the character of {}.

     "மாமைற தல்வன் மாடல ெனன்ேபான்" ( லப்.15, 13);.

மாடவாைழ

 
 மாடவாைழ māṭavāḻai, ெப.(n.)

   ேபயன் வாைழ (இ.வ.);; Manilla hemp.

மாட

மாட  māṭavīti, ெப.(n.)

   ேகா ைலச ் ற் ள்ள ெத ; main street surrounding a temple.

     " ண் யர ்மாளிைக மாட " (ேதவா.413, 1);.

     [மாடம் + .]
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மாடன்

மாடன்1 māṭaṉ, ெப.(n.)

   1. ற் ாரத்் ெதய்வம்; a village deity.

   2.  டன்; ignorant, stupid man,

     [மாடம் → மாடன். மாடம் = ேகா ல்.]

ெநல்ைல மாவட்டத் ல் ஏராளமான டைல மாடன் என்ற ெபயரில் ற் ாரத்் ெதய்வங்கள் 
காணப்ப ற .

 மாடன்2 māṭaṉ, ெப.(n.)

   ; blue vitriol - sulphate of copper (சா.அக.);.

மாடன் ற்ெகா ச்

 
 மாடன் ற்ெகா ச்  māḍaṉviṟkoḍicci, ெப.(n.)

   கற் ரம்; camphor (சா.அக.);.

மாடனம்

 
 மாடனம் māṭaṉam, ெப.(n.)

   டை்டக்ேகா ; cabbage (சா.அக.);.

மாடாக்

 
 மாடாக்  māṭākkuḻi, ெப.(n.)

மாடக்  ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மாடக்  → மாடாக் .]

மா

மா 1 māṭi, ெப.(n.)

   1. கட்டடத் ன் ேமல் தளம்; terrace.

   2.  ேமனிைல ள்ள ; storied house.

     [ ல் → மல் → மால் = ெப ைம, வளைம, மைல. மால் → மாள் → மாளிைக = மாட ள்ள ெப  , 
ேகா ல், அரண்மைன. மாள் → மாண் → மா தல் = தல், ப த்தல், நிைறதல். மாண் → மாணம் = 
மாட் ைம, மாணம் → மாடம் → மா  (ேவ.க.4:31);.]

 மா 2 māṭi, ெப.(n.)

   1. இக்கட் ; distress.

   2.  னம்; anger, passion.

   3. டைவ ன் ளிம் ; hem or border of a garment.

 மா 3 māṭi,    ெப.(n) ற் ரத்் ேதவைத (நாஞ்.); a village goddess.

     [மாடன் (ஆ.பா.); → மா  (ெப.பா.);.]

 மா  māṭi, ெப. (n.)

    ேவட பவர ்(ேவ ர ்ப களில்); ைக ல் ைவத் க் ம் க ; tiger dancers article.

     [ம +மா ]

மா ைக

 
 மா ைக māṭigai, ெப.(n.)

   ெமய் ைற ( ங்.);; armour.
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மா ப்ப

 
 மா ப்ப  māḍippaḍi, ெப.(n.)

   ேமல்மா க் கட்டடத் ற்  ெசல்வதற்கான ப க்கட் ; flight of stairs and the supporting structure, stair-case.

     [மா  + ப .]

     [p]

மா ற்றம்

 
 மா ற்றம் māṭimuṟṟam, ெப.(n.)

   மா ல் அைமந்த கப் த் தட் ; balustraded platform on the outside o a building with access from an upper floor, 
balcony. 

     "ேமல்மா  ற்றத் ேல" (உ.வ.);.

     [மா  + ற்றம்.]

மா யம்

மா யம் māṭiyam, ெப.(n.)

மா ைக பாரக்்க; see {}.

     "மா யந் தாைன மன்னர"் ( வக.537);.

மா

 
 மா  māṭivīṭu, ெப.(n.)

   ேமல்தள ள்ள ; mansion with upper terrace, terraced or storied house.

     [மா  + .]

மா

மா 1 māṭu, ெப.(n.)

   எ ; ox.

     "பகட் ன மா கள்" (கம்பரா.பள்ளி.14);. 

     "அ யாத மா  ப யா " (பழ.);.

     " ள் ற மா  ெபா  மக் மா?" (பழ.);.

 மா 2 māṭu, ெப.(n.)

   1. இடம்; place.

     "மாட்  மாட்ேடா  மகளிரத்் தரத்தர" (க த்.98);.

   2.  பக்கம் ( டா.);; side.

     "மா ெடல்லாங் க ங் வைள வயெலல்லா ெந ங் வைள" (ெபரிய . நாட.்17);.

 மா 3 māṭu,    இைட.(part.) (இலக்.) ஓர ்எ ; a ending of the oblative of place.

     "ெமய் ரிந் தன்னவர ்மாட் " (க த்.87);.

 மா 4 māṭu, ெப.(n.)

   1. ெசல்வம்; treasure, wealth.

மாடல்ல மற்ைற யைவ ( றள், 400);.
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மா சாய் - த்தல்

மா சாய் - த்தல் māṭucāyttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   மா கைள ஒ  ேசர ஒட் ச ்ெச த் தல் ( ன்.);; to drive cattle in herds.

     [மா  + சாய்-த்தல்.]

மா சாய்தல்

 
 மா சாய்தல் māṭucāytal, ெப.(n.)

   மா கள் மாைல ல் ஒ ேசர  ேநாக்  வ ைக; return home of cattle-herds at dusk.

     [மா  + சாய்தல்.]

மா சா ம்ேவைள

 
 மா சா ம்ேவைள māṭucāyumvēḷai, ெப.(n.)

மா வ ம்ேவைள பாரக்்க; see {}.

     [மா  + சா ம்ேவைள.]

மா ன்னி

 
 மா ன்னி māṭudiṉṉi, ெப.(n.)

   ஆத் ன்னி; pulaiya.

     [மா  + ன்னி.]

மா ங்

 
 மா ங்  māḍubiḍuṅgi, ெப.(n.)

   க  வைக (m.m.);; common brown vulture.

     [மா  + ங் .]

மா ெபயர் - த்தல்

மா ெபயர ்- த்தல் māṭubeyarttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   மா சாய்-, ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மா  + ெபயர.்]

மா ன்

 
 மா ன் māṭumīṉ, ெப.(n.)

மாட் ன் பாரக்்க; see {}.

     [மா  + ன்.]

மா வ ம்ேவைள

 
 மா வ ம்ேவைள māṭuvarumvēḷai, ெப.(n.)

   மாைல ேவைள; evening, as the time when cattle return home after grazing.

     [மா  + வ ம்ேவைள.]

ேமய்சச்லான ன் மா கள் ம்  வ ம் காலம்.

மா ன்னிப்பாசம்

 
 மா ன்னிப்பாசம் māṭuṉṉippācam, ெப.(n.)

   அணிப் ள்ைள; squirrel (சா.அக.);.

     [மா  + உன்னி + பாசம்.]
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மாைட

மாைட1 māṭai, ெப.(n.)

   1. அைர வராகன் ( ன்.);; an ancient coin = 1/2 pagoda.

   2.  பைழய நாணய வைக; an ancient gold coin. 

வந்த மாைட ெநல்லாக்  (S.l.l.iii, 137);,

   3. பத் க் ன்  எைட ள்ள நாணய வைக ( க் ரநீ , 25);; a gold coin weighing ten {}.

     [மாைழ → மாைட.]

 மாைட2 māṭai, ெப.(n.)

   1. மாட் க் ெகாம்  த யவற் ன் ழ்ேநாக் ய வைள ; being bent downwards as horns of cattle.

   2.  சாய் ; slop.

     [உல் → ள் → ள் → ட → டங்  → டங்  = ைல. ைல டங்  என்ப  வழக் . மாள் → 
மா  → மாைட. சாைடமாைட என்ப  வழக் . ேநராகப் ப க்காமல் சாய்  ேபான்ற ேநரல் ைற ல் 
ப த்தல் சாைட மாைடயாய்த் ட் தல் எனப்ப ம் ( .தா.226);.]

மாைடக் மா

 
 மாைடக் மா  māṭaikkumāṟi, ெப.(n.)

   மாைட என் ம் ெபாற்கா க்  ஒத்த ம ப்  ெகாண்ட மாற்ற ைடய ெபான்; a gold like thing carrying 
equal value to that of a gold coin.

     [மாைடக்  + மா .]

மாைடக்

மாைடக்  māṭaikāli, ெப.(n.)

   வரி வைக (S.I.I.iii, 16, 1);; a kind of tax.

     [மாைட + .]

மாைடக்ெகாம்பன்

 
 மாைடக்ெகாம்பன் māṭaikkombaṉ, ெப.(n.)

   ழ்ேநாக்  வைளந்த ெகாம் ள்ள மா  ( ன்.);; bullock with horns bent downwards.

     [மாைட = வைளந்த . மாைடக் ெகாம்  = வைளந்த ெகாம் . மாைடக் ெகாம்  →  மாைடக் ெகாம்பன்.]

மாெடா க்  - தல்

மாெடா க்  - தல் māṭodukkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

மா சாய்-, ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மா  + ஒ க் -,]

மாேடாட் ம்ேவ
ைள

 
 மாேடாட் ம்ேவைள māṭōṭṭumvēḷai, ெப.(n.)

   மா கைள ேமய்சச் க்  ம் காைல ேவைள;     [மா  + ஒட் ம்ேவைள.]
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மாண்

மாண்1 māṇṇudal,    12 ெச. . .(v.i.)

   1. மாட் ைமப்ப தல்; to become excellent, glorious.

     "மாண்டார ் ைனத் ட்பம்" ( றள், 665);.

   2.  நன்றாதல்; to be good, worthy.

     "மாண்டற் கரிதாம் பயன்" ( றள், 177);.

   3. நிைறதல்; to be full, abundant.

     "மாணாப் றப் " ( றள், 1002);.

   4. தல்; to be great 

     "மாணப் ெபரி " ( றள், 124);.

     [மால் → மாண்( );--. மால் = ெப ைமப் ெபா ள்.]

 மாண்2 māṇ, ெப.(n.)

   மாட் ைம; greatness, glory, splendour, excellence, dignity.

     "மாெண ல்.... ேதாளாய்" (க த்.20, 15);.

     [மா = ெப ைம. மால் → மாள் → மாண் ( );.]

 மாண்3 māṇ, ெப.(n.)

   1. பள்ளிச ் வன்; school boy.

மாண்ட

 
 மாண்ட  māṇṭadu, ெப.(n.)

   றப் க்கப்பட்ட ; that which is glory.

     [மாண் → மாண்ட .]

மாண்டல்

மாண்டல்1 māṇṭal, ெப.(n.)

   மாட் யாைக ( டா.);; being great, being worthy.

     [மால் → மாண் → மாண்டல்.]

 மாண்டல் māṇṭal, ெப.(n.)

   இறத்தல் ( ங்.);; dying.

     [மாள் → மாண்டல்.]

மாண்டவர்

மாண்டவர ்māṇṭavar, ெப.(n.)

மாண்டார1் பாரக்்க; see {}.

     [மாண்டார ்→ மாண்டவர.்]

மாண்டவர்

 
 மாண்டவர்  māṇṭavarkuḻi, ெப.(n.)

   மக்கட்டா  ைதக் ம்  (இ.வ.);; kistvaens containing earthen jars with fragments of human bones.

     [மாண்டவர ்+ .]
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மாண்டார்

மாண்டார1் māṇṭār, ெப.(n.)

   மாட் ைம ள்ளவர;் the illustrious, the great.

     " ெறய்  மாண்டார"் ( றள், 665);.

     [மா = ெபரிய. மா → மால் → மாண் → மாண்டார.்]

 மாண்டார2் māṇṭār, ெப.(n.)

   இறந்தவர;் the dead.

     "மாண்டார ்வ வேரா மாநிலத் ர"் (நல்வ , 10);.

     [மாள் → மாண்டார.்]

மாண் க் யம்
மாண் க் யம் māṇṭūkkiyam, ெப.(n.)

   ற்ெறட் ச ் ற் லக் யங்க ெளான் ; an upanisad, one of 108.

மாண் கம்

 
 மாண் கம் māṇṭūkam, ெப.(n.)

மாண் க் யம் (யாழ்.அக..); பாரக்்க; see {}.

மாண்

மாண்  māṇpu, ெப.(n.)

   1. மாட் ைம; honour, dignity

     "இல்லவண் மாண்பானால்" ( றள், 53);.

   2. அழ ; beauty.

     "அரன் டற் ன்

மாண்பெதன்ேற

     " ( க்ேகா.323);.

   3. ெப ைம (யாழ்.அக.);; greatness, excellence.

   4. நன்ைம (அ .நி.);; goodness.

     [ ள் = ெப ைம க த் ேவர.் அ வாற்ற ல கார ெசல்வங்களின் ப ைமேய ெப ைம. ள் → ள் 
→ மள் → மண் → மாண் → மாண்  ( .தா.217);.]

மாண்

 
 மாண்  māṇpumigu, .ெப.எ.(adj.)

   அைமசச்ர ் த ேயாைர அைழக் ம்ேபா  அல்ல  ப் ம் ேபா  பயன்ப த் ம் ம ப் த் 
ெதாடர;் a form of address for a minister.

     "மாண்  தலைமசச்ர"் (உ.வ.);.

     [மா = ெப ைம. மால் → மாள் → மாண்  + .]

மாண்மகன்

மாண்மகன் māṇmagaṉ, ெப.(n.)

   பள்ளிச ் வன்; school boy.

     "பண்  மாண் மகன்றன் ெசயல் பாரத்்தேவா" (தக்கயாகப். 672);.

மாணம்

மாணம் māṇam, ெப.(n.)

   மாட் ைம (அக.நி.);; greatmess, excellence.

     [ ள் → ள் → மள் → மண் = மாண் . மண் = மாட் ைம. மண் → மாண் → மாணம் ( .தா.217);.]
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மாணல்

மாணல்1 māṇal, ெப.(n.)

   மாட் ைம ( ங்கல. 1792);; splendour, greatness.

     [மல் → மால் → மாண் → மாணல் (ேவ.க.4:30);.]

 மாணல்2 māṇal, ெப.(n.)

   1. சாய் ; slope.

   2. வைள ; curved, angular.

     [ ள் → ( ள்); → (மாள்); → மாண் → மாணல். ேகாணல் மாணல் என்ப  வழக்  ( .தா.225);..]

மாணவ் யம்

மாணவ் யம்1 māṇavviyam, ெப.(n.)

   வர ் ட்டம்; croud of childrens.

 மாணவ் யம்2 māṇavviyam, ெப. (п.)

   1. ள்ைளத் தன்ைம (யாழ்.அக.);; childhood, boyhood.

   2. மாணவர்  (இலக்.அக.);; company of students.

     [மண் → மாண் → மாணி = இளைம. மாண் → மாணவன் = பள்ளிச ் வன்.]

மாணவகம்

மாணவகம்1 māṇavagam, ெப.(n.)

   கல்  ( ந்தாமணி நிகண் );; learning.

 மாணவகம்2 māṇavagam, ெப.(n.)

   ப னா  ேகாைவ ள்ள த்தாரம் (சங்.அக.);; a pearl necklace of sixteen strings.

     [மாண் → மாணவன் → மாணவகம் ( .தா.131);.]

மாணவகன்

மாணவகன் māṇavagaṉ, ெப.(n.)

   1. மணமாகாதவன்; celibate, student.

     "ெபாசச் ெமா  மாணவகன்" (ெபரிய . சண்ேட ர.40);.

   2. ப ம் மாணவன்; pupil, scholar, roligious student.

     "ஆசான் ன்ேன ல் மாணவகைர" ( மந்.2163);.

   3. 8 தல் 16 ஆண் ற் ட்பட்ட வன் (யாழ்.அக.);; lad more than eight less than sixteen years of age.

   4. அ  (யாழ்.அக.);; fool, inexperienced person.

     [மாண் → மாணவன் → மாணவகன் (ேவ.க.4:7);.]

மாணவர்மன்

 
 மாணவரம்ன் māṇavarmaṉ, ெப.(n.)

   நர ம்மவரம்ப் பல்லவனிடம் அ காரியாகப் பணியாற் ய ஈழேவந்தன் ( .ெப.அக.);; prince of ceylon, 
who worked with Pallava Narasimhavarmar.
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மாணவன்

மாணவன் māṇavaṉ, ெப.(n.)

   1. கல்  நி வனத் ல் ப ம் வன் அல்ல  இைளஞன்; student.

   2. மாணவகன், 1 பாரக்்க;see {}.

     "மஞ்சைனக்  ெயா  மாணவப் ப வ ெமா " (உத்தரரா.அ மப்.6);.

     [மாண் → மாணவகன். மாணவைனக் க் ம் ேவ  ல ெபயரக் ம் வன் ையக் 
ப்பனவாகேவ ள்ளன. ஒ.ேநா. ள்ைள = மாணவன், மாண , பள்ளிப் ள்ைள என் ம் வழக்ைகக் 

காண்க.]

 E. pupil, from L. Pubillus, Pupilla, dims of pulas, a boy, pupa - a girl. E. Pedant from Gr. Pais, Paidos a child.

மாணாக்கன் மாணாக்  என் ம் வ வங்க ம் மாணவன் என் ம் ெசால் க்  ேநர ் லமான மாண் 
என் ம் வ வ ம் அதன் ரிபான மாணி என்ப ம் இவற் க்  அ வ யான ெகா  வ ச ்ெசாற்க ம் 
வடெமா ல்ைல ( .தா.131);.

மாண

 
 மாண  māṇavi, ெப.(n.)

மாணாக்  பாரக்்க;see {}.

     [மாணவன் (ஆ.பா.); → மாண  (ெப.பா.);.]

மாணைவ

மாணைவ māṇavai, ெப.(n.)

   கற் ம் ெபண் (நீலேக , 531, உைர);.; female disciple, lady pupil

     [மாண் → மாண  → மாணைவ.]

மாணாக்கன்

மாணாக்கன் māṇākkaṉ, ெப.(n.)

மாணவகன், 2 பாரக்்க;see {}.

     "இவேனா ரிளமாணாக்கன்" ( ந். 33);.

     [மாணவகன் → மாணாக்கள்.]

மாணாக்

மாணாக்  māṇākki, ெப.(n.)

   கற் ம் ெபண்; female disciple.

     " ம்மகன் மாணாக்  வணங் ம்" (ெப ங்.உஞ்ைசக்.37, 110);.

     [மாணவன் → மாணாக்கன். மாணாக்கன் (ஆ.பா.);, மாணாக்  (ெப.பா.);.]

மாணாைம

மாணாைம1 māṇāmai, ெப.(n.)

   மாட் ைமப் படாைம; that which is not honour.

     [மாண் → மாணாைம.]

 மாணாைம2 māṇāmai, ெப.(n.)

   ஒ  நிைல ல் நில்லாைம (பரிேம. க்.1297);; unstable in one condition.

மாணார்

மாணார ்māṇār, ெப.(n.)

   பைகவர;் enemies, as those who are without excellence.

     "மாணாரச் ் ட் ய வாண்மங்கல ம்" (ெதால்.ெபா ள்.91);.

     [மாண் → மாணார.்]
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மாணி

மாணி1 māṇi, ெப.(n.)

   1. மணமாகாதவன்; student, bachelor.

     "க மாணியா ரந்த கள்வேன" ( வ்.இயற்.2, 61);.

   2. றள் வ வம் ( வ்.ெபரியாழ்.1, 4, 1, ஸ்வா.);; dwarf.

   3. அழ ; beauty.

     "மாணிக் ற வாய மாயன்" ( வ். ெபரியாழ். 5, 2 5, அ ம்);.

   4. ஆண்  (யாழ்.அக.);; penis.

க. மாணி.

     [ ள் → (மள்); → மண் → மணி = ய . மண் → மாண் = றள், றளன், வன், இைளஞன், . 
மாண் → மாணி ( .தா.131.);.]

 மாணி2 māṇi, ெப.(n.)

   மாணவகன்; disciple.

     " த்தனார ் தன் மாணி..... ெமாக்கலெனனச ்ெசான்னான்" (நீலேக , 266);.

     [மாணவகன் → மாணி.]

மாணிக்கசச்ம்பா

மாணிக்கசச்ம்பா māṇikkaccambā, ெப(n.) 

   சம்பா ெநல் வைக ( ரப்்.58);; a kind of {} paddy.

     [மாணிக்கம் + சம்பா.]

மாணிக்கத்தாள்

மாணிக்கத்தாள் māṇikkattāḷ, ெப.(n.)

   தா  (M.M.354);;  dancing girl.

     [மாண் → மாணி → மாணிக்கத்தாள்.]

மாணிக்கப்பட்

மாணிக்கப்பட்  māṇikkappaṭṭi, ெப.(n.)

   வப் ப் பட் ப் ; pink trumpet flower.

     "மாணிக்கப்பட் ப் ைவ மாேதவரக்் " ( ட்பபலன்.96);.

     [மாணிக்கம் + பட் .]

மாணிக்கப்பட்ைட

 
 மாணிக்கப்படை்ட māṇikkappaṭṭai, ெப.(n.)

ேகா ன் ம ல் த யவற் ல் அ க் ம் வப்  வண்ணப் படை்ட (இ.வ.);: 

 red stripes painted on a temple wall or front wall of a house.

     [மாணிக்கம் + படை்ட.]

     [p]

மாணிக்கப்ப

மாணிக்கப்ப  māṇikkappaḍi, ெப.(n.)

   மணிகள் ேகாத்த ேமலாைட (இரத் னங் );, மனியாைட; jewelled garment.

     "தனக்காக ஒ  மாணிக்கப்பட்  சாத் " (ஈ .4, 4, 3);.

     [மாணிக்கம் + ப .]

மாணிக்கப் டம்

மாணிக்கப் டம் māṇikkappīṭam, ெப. (n.) 

   மணி ைவத் ைழத்த ேமா ர வைக ( லப்.6:96, உைர);; a kind of ring set with rubies.

     [மாணிக்கம் + டம்.]
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மாணிக்கப்

 
 மாணிக்கப்  māṇikkappūṭu, ெப.(n.)

   ண்டம்; foetus (சா.அக.);.

மாணிக்கம்

மாணிக்கம் māṇikkam, ெப.(n.)

   ெதான் மணி ெலான் ம் நான்  ப ப் ைன ைடய மான ெசந்நிறமணி ( ைள. 
மாணி.38);; ruby, carbuncle of which there are four kinds viz. {}, guruvindam, caukantigam, {} of navamani (q.v.);.

     " ப்ைப ேல டந்தா ம் மாணிக்கம் மாணிக்கம்தான்" (பழ.);.

மாணிக்கமாைல

 
 மாணிக்கமாைல māṇikkamālai, ெப.(n.)

   ெவள்ைள, வப்  வைளயங்கள் மா  மா  வரத ்ெதா த்த மாைல வைக (இ.வ.);; a garland with rings of 
white and red flowers alternating.

     [மாணிக்கம் + மாைல.]

மாணிக்க ன்ேசய்

மாணிக்க ன்ேசய் māṇikkamiṉcēy, ெப.(n.)

கக் கட ள  பைட ர ள் ஒ வரான ரவா  (நாம ப.37);;{} 

 a hero in the retinue of Murugan.

     [மாணிக்கம் + ன்ேசய்.]

மாணிக்கவாசகர்

 
 மாணிக்கவாசகர ்māṇiggavācagar, ெப.(n.)

   ஒன்பதாம் ற்றாண் னராகக் க தப்ப பவ ம் வாசகம், க் ேகாைவயார ்என்பவற் ன் 
ஆ ரிய ம் ைசவசமயக் ரவர ்நால்வ ெளா வ மான ெபரியவர;் a famous Saiva saint, author of {}, and {}, 
one of four camayakkuravar, probably of the ninth century.

மாணிக்கவாளி

 
 மாணிக்கவாளி māṇikkavāḷi, ெப.(n.)

   காதணி வைக; an ear ornament.

     [மாணிக்கம் + வாளி.]

மாணிக்காத்தாள்

மாணிக்காத்தாள் māṇikkāttāḷ, ெப.(n.)

   நடன மங்ைகய ள் ஒ  சாரார ்(E.T.ii.162);; a class of dancing girls.

     [மாணிக்கம் → மாணிக்காத்தாள்.]

மாணிக்

 
 மாணிக்  māṇikkuṟi, ெப.(n.)

   ஆண் ; penis, male organ.

     [மாணி + .]

மாணிைக

மாணிைக māṇigai, ெப.(n.)

   எட் ப் பலம் ெகாண்ட நிைற; a weight of 8 palams.

     [மாணி + வைக.]

மாணிசச்ா

 
 மாணிசச்ா  māṇiccāṟu, ெப.(n.)

   இைலப் ; juice of leaf.

     [மாணி + சா .]
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மாணிப் ண்

 
 மாணிப் ண் māṇippuṇ, ெப.(n.)

   ஆண் ண்டா ம் ண் (M.L.);; venereal sore in the penis, chancre.

     [மாணி + ண்.]

மாணிபந்தம்

 
 மாணிபந்தம் māṇibandam, ெப.(n.)

   உப் ; salt (சா.அக.);.

     [மாணி + பந்தம்.]

மாணிமைலப்ப
ைட

மாணிமைலப்பைட māṇimalaippaḍai, ெப.(n.)

   காட்  காைட; a bird - glide (சா.அக.);.

மாணியரி - தல்

__,

   2 ெச. ன்றா . (v.t.);

   1. இனப்ெப க்க அ  ெசய்தல்; to circumcise.

   2. ைதெய த்  ஆண் ள்ைளையப் ேப யாக் தல் ( ன்.);; to castrate a man.

     [மாணி + அரி-,]

மாணீரச்ச்ா

 
 மாணீரச்ச்ா  māṇīrccāṟu, ெப.(n.)

   இைலசச்ா ; juice from the leaf.

மா  - தல்
மா  - தல் māṇudal,    12 ெச. . .(v.i.) 

மாண் - பாரக்்க;see {}.

மாைண

மாைண māṇai, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் ெகா ; a climber.

     " க லயல  மாைண மாக்ெகா " ( ந்.36);.

மாத்தைக

 
 மாத்தைக māttagai, ெப.(n.)

   ெப ந்த  ள்ளவன் (யாழ்.அக.);; person of great worth.

     [மா = ெபரிய. தைக → தைக . மா + தைக. ஒ.ேநா. ெப ந்தைக, ஆண்டைக.]

மாத்தம்

 
 மாத்தம் māttam, ெப.(n.)

   அலரி; oleander.
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மாத்தல்

மாத்தல் māttal, ெப.(n.)

   மா ஒன் க்  இவ்வள  என்  ெநல் அளக்ைக; measure the paddy as for {}.

     "நிலம் யாண்  ப னாறாவ  தல் ைகக்ெகாண்  உ  அச் வற்கம் இ த் ம் மாத்தல் ப ன  
கலேன ணியாக வந்த பாட்டம் அளக்க ம்" (ெத.க.ெதா.5, கல்.243);. 

     "இந்நிலத்தால் மாத்தல் இ பத்  இ கலமாக ந் ெநல் ப்ேபாமாேனாம்" (ெத.க.ெதா.5 கல்.244);.

     [மான் → மா → மாத்தல். இவ் ைன இன்  வழக்கற்ற . ஆ ன், மா என் ம் தனிைலத் 
ெதா லா ெபயர ்1/20 என் ம் ழ் வா லக்கத்ைதக் த்  வழங் ன்ற . அதனால் 
நிலவளைவ ல் ஒ ேவ ன் 1/20 பாகம் மா எனப்ப ற .

     "மாநிைற ல்ல ம் பன்னாடக்ா ம்" ( றநா.184); 

என்ப  இதன் ெதான்  ெதாட்ட வழக்ைக ணரத்் ம் (ேவ.க.4:35);.]

மாத்தான்

மாத்தான் māttāṉ, ெப.(n.)

   ெபரிேயான்; great person.

     "மால் ரம ன யாத மத்தாைன" (ேதவா.818, 4);.

     [மா = ெபரிய. மா → மாத்தான்.]

மாத் க்

மாத் க்  māttikku, ெப.(n.)

   த் ெந ; path of salvation as the great path.

     "மாத் க்ேக ெசல் ம் வ ய " ( மந். 1841);.

மாத் யா

 
 மாத் யா  māttiyāki, ெப.(n.)

   ற ற் ெபரியரா ய ஞானி வைகயார ்(யாழ்.அக.);; a class of sages, as great in renouncing.

     [மா + யா .]

மாத் ரத் ல்

மாத் ரத் ல் māttirattil,    .எ.(adv) உடேன; instantaneously.

     "அவன் ேகட்ட மாத் ரத் ற் ெகா த்தான்" (உ.வ.);.

     [மாத்தரம் → மாத் ரத் ல் (ேவ.க.4:36);.]

மாத் ரம்

மாத் ரம்1 māttiram, ெப.(n.)

   தனிைம (சங்.அக.);; loneliness.

 மாத் ரம்2 māttiram, .எ.(adv.) 

   மட் ம்; only, solely, exclusively, merely, alone. 

அைத மாத் ரம் எ  (உ.வ.);.

     [மட்  = அள . மட் ம் = மாத் ரம் (ேவ.க.4:36);.]

 மாத் ரம்3 māttiram, ெப.(n.)

   அள ; limit, extent.

     "ெவள னன் யங்  மாத் ரம்" (க த்.47, 22);.

 மாத் ரம்4 māttiram, ெப.(n.)

   ம்  (சங்.அக.);; wasp.
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மாத் ரி

மாத் ரி1 māttiri, ெப.(n.)

   வசம் ; a plant - sweet flag acorus calamus, it has under ground stem used in mediane.

 மாத் ரி2 māttiri, ெப.(n.)

   நீட்டலள ; linear measurement, meter.

     [மா = அள . மா → மாத் ரி (இக்.வழ.);.]

மாத் ைர

மாத் ைர1 māttirai, ெப.(n.)

   1. ெநா ப்ெபா ; moment, measure of time 2/5 of a second = 1/60 {}.

     "சக ன் ெமார ்மாத் ைர பாரக்் ெமங்கள் கண்ணவனார"் ( ற்.25);.

   2. கண்ணிைமத்தல் அல்ல  ைக ெநா த்தலளவான ேநரம் (ெதால். எ த் .6);; the time of winking one's 
eyes or of snapping one's fingers.

     "கண்ணிைம ெநா ெயன வவ்ேவ மாத் ைர" (ெதால். எ த் .6);.

   3. ெசய் ளில் வ ம் எ தெ்தா னள ;     "மாத் ைர எ த் யல்" (ெதால். ெபா ள். 313);.

   4. ற்ெற த்  (யாழ்.அக.);; short vowel.

   5. ற் பா  (அ .நி.);; a syllabic instant, half of kuru.

   6. கால ைர  ( ங்.);; swiftness of time.

   7. அள ; measure, limit, as of time.

     "மாத் ைர ன்  நடக் ேமல்" (நால , 242);.

   8. கச ் க்கமான இடம்; minute portion of space.

     "அைர மாத் ைர லடங் ம " (ேதவா.970, 7);.

   9. ளிைக (அ .நி.);; medicinal pill. 

   10. ற ன் தண்டக மண்டல த யன; staff, water bowl and other articles of ascetics.

     "சந்யா கள்... மாத் ைர ெதாடக்கமானவற்ைறக் ைக ேல டக்ெகாண்  
ரிவாரக்ளா ற் "(ஈ .4 8, 4);. 

மாத் ைரக்ேகால்

மாத் ைரக்ேகால் māttiraikāl, ெப.(n.)

   இ ம்பர ்( த்தர)்; த ேயார ்ைக ற் ெகாள் ம் வைர ட்ட மந் ரக் ேகால்; magic staff carried by cittar, 
etc.

     " ளங்  ெசங்ைக ன் மாத் ைரக் ேகா ம்" ( வாலவா.13, 4);.

   2. மந் ரவா ன் ைகக்ேகால் ( ன்.);; conjuror's wand.

   3. அள ேகால்; measuring rod.

     "மாத் ைரக் ேகாெலாக் ேம" (நல்வ );.

     [மாத் ைர + ேகால் (ேவ.க.4:36);.]

மாத் ைரச் தகம்

 
 மாத் ைரச் தகம் māddiraiccudagam, ெப.(n.)

மாத் ைரச் க்கம் பாரக்்க;see {}.

     [மாத் ைர + தகம்.]

மாத் ைரச் க்க
ம்

மாத் ைரச் க்கம் māttiraiccurukkam, ெப.(n.)

ஒ  ெபா ள் தந்  நிற் ம் ஒ  ெசால் ஒ  மாத் ைர ைற டத்  ேவெறா  ெபா ள் தந்  நிற் ஞ் 
ெசால்லணி (தண் .95, உைர);;(Rhet.); 

 a literary device in which a word becomes a different word by shortening its sound - value by a {}.
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மாத் ைர ரட்டல்

 
 மாத் ைர ரட்டல் māddiraidiraṭṭal, ெப.(n.)

   அள ப்ப  உ ண்ைட உ ட் ைக; making pills with fingers.

     [மா = அள . மா → மாத் ைர = ஒேர அள ைடய . மாத் ைர + ரட்டல்.]

மாத் ைரவ த்த
னம்

மாத் ைரவ த்தனம் māttiraivaruttaṉam, ெப.(n.)

   ஒ  ெபா ள் தந்  நிற் ம் ஒ  ெசால் ஒ  மாத் ைர டத்  ேவெறா  ெபா ள் தந்  நிற் ஞ் 
ெசால்லணி (தண் .95, உைர);;     [மாத் ைர + வ த்தனம்.]

மாத்

மாத் 1 māttu, ெப.(n.)

   1. ெச க் ; arrogance.

     "மாமாத்தா ய மாலயன்" (ேதவா.1019, 1);.

   2. அ த்தல் அல்ல  உைதத்தல் (இக்.வ.);; beating or kicking. 

அவைன அவன் தந்ைத ஒ  மாத்  மாத் ட்டார.்

 மாத் 2 māttu, ெப.(n.)

   ெப ைம; greatness.

     "ெப மாத் ெதா ம்" ( க்ேகா.373);.

     [மா = ெப ைம. மா → மாத் .]

 மாத் 3 māttu, ெப.(n.)

   ச ரங்க ஆட்டத் ல் அரசைன யைசய ெவாண்ணா  த த்  நி த் ைக (இ.வ.);; mate with pawns.

 மாத் 4 māttu, ெப.(n.)

   தங்கம்; refined gold.

மாத் ப்ெபா

 
 மாத் ப்ெபா  mādduppodi, ெப.(n.)

   ெந ஞ் ; a prostate plant with thorny fruits-small caltrops (சா.அக.);.

மாத் கம்

 
 மாத் கம் mātturugam, ெப.(n.)

   ப ைவ ேபான்ற ஓர ்வைக மான்; a species of deer resembling cow (சா.அக.);.

மாத் வம்

மாத் வம் māttuvam, ெப.(n.)

   ெப ைம; greatness.

     "மாத் வத் தான் மைறந்தார ்மற் " ( லப்.21, இ  ெவண்பா);.

     [மா → மாத்  → மாத் வம்.]

 மாத் வம் māttuvam, ெப. (n.)

   மாத் வரின் ( ைவதம்); இ ைமக் ேகாட்பா ; dualist or Dvaita school of Madhva.

     [Skf. {} → த. மாத் வம்.]
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மாத் கம்

 
 மாத் கம் māttuvigam, ெப.(n.)

   இ ப்ைபப் ந்  எ க்கப்ப ம் ெவ யம் (சாறாயம்); (சங்.அக.);; arrack extracted from mahua 
flowers.

மாதங்கம்

மாதங்கம்1 mātaṅgam, ெப.(n.)

   1. யாைன ( டா.);; elephant.

     "வாம்பரி ேதர ்மாதங்கத் தாைன" (அஷ்டப். வரங்கத்தந்.11);.

   2. அரச மரம் (யாழ்.அக.);; papal tree.

 மாதங்கம்2 mātaṅgam, ெப.(n.)

   1. இளைம (அக.நி.);; youth.

   2. உ வம் (அக.நி.);; shape. figure.

   3. கடல் (அக.நி.);; sea.

   4. உத் 1 (யாழ்.அக.);; a head ornament.

மாதங்கன்

மாதங்கன் mātaṅgaṉ, ெப.(n.)

   1. அரச லப் ெபண் க் ம் ேவட க் ம் றந்ேதான்; person of mixed caste, the mother being of the ksattiriya 
caste and the father of the hunter tribe.

   2. சா யற்றவர ்(சண்டாளன்);; out caste.

   3. ழ்மகன்; base, mean man.

   4. ேவடன்; hunter, fowler.

மாதங்காரி

 
 மாதங்காரி mātaṅgāri, ெப.(n.)

   வன்;{}, as the destroyer of elephant.

மாதங்

மாதங்  mātaṅgi, ெப.(n.)

   1. காளி ( டா.);;{}.

   2. மைலமகள் (நாம ப.22);; malai magal.

   3. யாழ்த ்ெதய்வம் ( லப்.7, 1, உைர);; the Goddess of {}.

   4. மதங் ; singing danseuse.

     "க ரே்வல் பா  மாதங் " (காரிைக, ெசய்.9, உைர);.

மாதச் ரம்

 
 மாதச் ரம் mātaccuram, ெப.(n.)

   மாதத் ற்ெகா ைற வ ம் ரம் ( வரட)்;; intermittend fever, with monthly intervals.

     [மாதம் + ரம்.]

மாத

__,

ெப.(n.);

   க வண் ; black beetle (சா.அக.);.
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மாத தம்

 
 மாத தம் mādasurūpidam, ெப.(n.)

   எ ; rat.

மாதண்டம்

 
 மாதண்டம் mātaṇṭam, ெப.(n.)

   அரச  ( ன்.);; principal road, king's high - way.

மாதத்தைக

 
 மாதத்தைக mātattagai, ெப.(n.)

    றப் , தைக; the great.

மாதத் ட்

 
 மாதத் ட்  mātattīṭṭu, ெப.(n.)

மாத டாய் பாரக்்க;see {}.

ம வ. மாத லக் .

     [மாத டாய் → மாதத் ட் .]

மாத ரம்

 
 மாத ரம் mātatūram, ெப.(n.)

மாத டாய் பாரக்்க; see {}.

     [மாத டாய் → மாத ரம்.]

மாதநம்

 
 மாதநம் mātanam, ெப.(n.)

   இலவங்கம்; clove (சா.அக.);.

மாதநா

 
 மாதநா  mātanāli, ெப.(n.)

   ஏலவரி ; cardamon seed (சா.அக.);.

மாதப்ப

மாதப்ப 1 mātappaḍi, ெப.(n.)

   வரிவைக; a kind of tax (S.I.I.vii, 403);.

     [மாதம் + ப .]

 மாதப்ப 2 mātappaḍi, ெப.(n.)

   ேகா ல் த யவற் க்  உத ம் மாதப்ப க் கட்டைள; monthly allowances as to a temple (Insc.);.

மாதப்பலன்

 
 மாதப்பலன் mātappalaṉ, ெப.(n.)

   றந்த மாதம், ண் ன் ெகாண்  இன்ப ன்பம் அ வ ; find out luck and unluck the birth of month.

     [மாதம் + பலன்.]
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மாதப் றப்

மாதப் றப்  mātappiṟappu, ெப.(n.)

   1. ங்களின் தனாள்; the first day of a month.

   2. க ரவன் ஓர ்ஒைர (இரா ); ந்  அ த்த ஒைர (இரா ); ல் ெசல் வதான மாதத் 
ெதாடக்கத் ன் சமயம் (பஞ்.);; beginning of a month, being the moment when the sun passes from one {} to the next.

     [மாதம் + றப் .]

மாதப் றா

 
 மாதப் றா mātappuṟā, ெப.(n.)

   மாரி காலத் ல் நாட் ல் வா ம் நீரப்்பறைவ வைக ( ன்.);; a great black -headed gull, as remaining in the 
country during the rainy season.

     [மாதம் + றா.]

மாதம்

மாதம் mātam, ெப.(n.)

   1. ப்ப  நாள் ெகாண்ட காலப் ப ; month.

   2. ஆண் ன் பன்னிரண் ெலா  ப ; a twelth part of a year.

     [ம த்தல் = அள தல். ம  = அள , அள டப் ெபற்ற ெபா ள். ஏற் ம , இறக் ம  என் ம் 
ெசாற்கைள ேநாக் க. பக்கம், மாதம் த ய அள ற் த் ைணயான நிலா, நிலா னாற் கணிக்கப் 
ெப ம் கால அள , ஒைர. ம  → மாதம். ஒ.ேநா.மானம் = அள .]

 As. mono;E. moon;Gk. men, mere. L.mensis, mena. Ger. mano, mane, mond. Goth.mena. Lith. menu, menesis, slav. 
meseci.

இனி, மத்  → மத்  → ம  = மயக்கஞ் ெசய் ம் நிலா என் மாம். ஒ.ேநா. L.luna = moon, lunatic = insane, 
lunacy = insanity. வடவர ்மா3 (அள); என் ஞ் ெசால்ைல லமாகக் காட் வர.் அதன் 
ெபா ந்தாைமைய ம், ஒ காற் ெபா ந் வதாகக் க ம் அ ம் ெதன்ெசால்ேல யாதைல ம் 
காண்க. ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழகப் ேபரகர த . மாஸ் → மாதம் என்  தைல ழாகக் காட் ம். ம  
என் ம் லத் னின்  மாதம் என் ம் தகரச ்ெசால்லன்  மாஸ என் ம் ஸகரச ்ெசால் எங்ஙனம் 
ேதான் ம் (வ.வ.60);.

மாதர்

மாதர1் mātar, ெப.(n.)

   1. ெபண்; woman.

     "ம ண்ேடா மாதர ் கத் " ( றள், 1117);.

   2. அழ  ( ங்.);; beauty.

     "மாதரெ்காண் மாதெரல்லாம்" ( வாத. . வம்பல.40);.

   3. ெபான் (அக.நி.);; gold.

   4. காதல் (ெதால். ெசால்.328);; love.

     [மா = அழ . மா → மா  = அழ , அழ ள்ள ெபண், ெப ம்பா ம் அழ னால் ஏற்ப ம் காதல். மா  
→ மாதர.்]

ெபண்கள் ெப ம்பா ம் தாய்மாராதலா ம், ெதய்வப் ெபண் ர ்தாய்ேபாற் க தப் ெப வதா ம், 
ெபண்ணின் ெபயர ்தாய்க்க த்ைத ங் ெகாள் ம். எ- . மைலமகள், மைல மடந்ைத, மைலமா . 
இம் ைற ேலேய, மாதர ்என் ம் ெசால் ம் தாய்ப் ெபா ைளப் ெபற்ற .

 GK. mater, L.marer, E.mother, G. muotar, mutter, ther, Litemote, slav.mati.

வடவர ்காட் ம் லம் மா 3.அள. 

 derivation from 3 {} very doubtful 

என்  மானியர ் ல் யம்  சமற் த அகர த  த் த்தல் காண்க (வ.வ.60);.

 மாதர2் mātar, ெப.(n.)

   ஒரிைடச ்ெசால் ( டா.);; an expletive.
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மாதரக்ாய்

 
 மாதரக்ாய் mātarkāy, ெப.(n.)

   ேதங்காய்; cocoanut.

மாதரக்ாய்சச்ல்

 
 மாதரக்ாய்சச்ல் mātarkāyccal, ெப.(n.)

   காமக் காய்சச்ல்; fever due to passion.

     [மாதர ்+ காய்சச்ல்.]

மாதர் ணசச்லம்

 
 மாதர் ணசச்லம் mātarkuṇaccalam, ெப.(n.)

   கந்தகம்; sulphur.

மாதர் லம்

 
 மாதர் லம் mātarkulam, ெப.(n.)

   மகளிர ் ரி ; class of women.

     [மாதர ்+ லம்.]

மாதர்பால்

 
 மாதரப்ால் mātarpāl, ெப.(n.)

   ைலப்பால்; human breast milk.

     [மாதர ்+ பால்.]

மாதர் ணி

 
 மாதர் ணி mātarpiṇi, ெப.(n.)

   ெபண் ேநாய்; venereal disease.

     [மாதர ்+ ணி.]

மாதர் ங்கம்

 
 மாதர் ங்கம் mātarliṅgam, ெப.(n.)

   ெபண் ன் ந க் ம் ஓர ்நரம் ப் ப ; clitoris (சா.அக.);.

     [மாதர ்+ ங்கம்.]

மாதரம்

 
 மாதரம் mātaram, ெப.(n.)

   எ சச்ம் பழம்; lime fruit (சா.அக.);.

மாதரழ

 
 மாதரழ  mātaraḻki, ெப.(n.)

   ெப ந் ள ; large ocimum somotum (சா.அக.);.

     [மாதர ்+ அழ .]
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மாதராள்

மாதராள் mātarāḷ, ெப.(n.)

மாதர1், 1 பாரக்்க;see {}.

     "மடெமா  மாதராள்" (நால , 384);.

     [மாதர ்→ மாதராள்.]

மாதரி

மாதரி1 mātari, ெப.(n.)

   லப்ப காரத் ல் ம ைர ல் கண்ண க்  அைடக்கலம் ெகா த்த ஆயர ் மகள் ( .ெப.அக.);; a 
shepherd old lady who took care of Kannagi at Madurai as per Silappathikaram.

 மாதரி2 mātari, ெப.(n.)

காளி ( ங்.);;{}.

மாதரிசை்ச

 
 மாதரிசை்ச mātariccai, ெப.(n.)

   ெபண்கள் ேமல் உண்டா ம் இசை்ச; sexual desire in female.

     [மாதர ்+ இசை்ச.]

மாத தரக்கட்

 
 மாத தரக்கட்  mādarudarakkaṭṭi, ெப.(n.)

   க ப்பாயாசக்கட் ; abscess in the ulerus (சா.அக.);.

மாதவக்ேகான்

 
 மாதவக்ேகான் mātavakāṉ, ெப.(n.)

   காட் ல் ஆநிைரகைள ேமய்க் ம் இைடச ்சா யர;் idaiyar caste.

மாதவ ந்தரி

 
 மாதவ ந்தரி mātavasundari, ெப.(n.)

   நிலம்; earth.

மாதவ ரன்

 
 மாதவ ரன் mātavasuraṉ, ெப.(n.)

   ெதான் மணி ெளான் ; one of the nine gems - Topaz.

மாதவ ரி

 
 மாதவ ரி mātavacūri, ெப.(n.)

   மா ய வரலா  (அ . ந்.);; a biography of {}.

மாதவதாசர்

 
 மாதவதாசர ்mātavatācar, ெப.(n.)

   மால் பத்தர;் a devotee of Tirumal.
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மாதவம்

மாதவம்1 mātavam, ெப.(n.)

   1. இளேவனில் ( ங்.);; spring.

   2. ைட (ைவகா ); ( தான. ணா ண.28, உைர);;{}, 

 the Tamil month

   3. இனிைம (யாழ்.அக.);; sweetness.

   4. ம  ( ங்.);; spirituous or fermented liquor.

 மாதவம்2 mātavam, ெப.(n.)

   ெப ந்தவம்; great penance.

     "என்ன மாதஞ் ெசய்த ச ் ல்" (பாரத. ட.்80);.

     [மா + தவம். மா = ெபரிய.]

மாதவம்பரிவாள்

 
 மாதவம்பரிவாள் mātavambarivāḷ, ெப.(n.)

   காட்  ங்ைக; a tree - wild moringa (சா.அக.);.

மாதவம் ரிவாள்

 
 மாதவம் ரிவாள் mātavamburivāḷ, ெப.(n.)

   தாமைர ைல; a leaf of lotus (சா.அக.);.

     [மாதவம் + ரிவாள்.]

மாதவமேனாகரி
மாதவமேனாகரி mātavamaṉōkari, ெப.(n.)

   இராக வைக (பரத.ராக.பக்.103);; a specific - melody type (சா.அக.);.

மாதவர்

மாதவர ்mātavar, ெப.(n.)

   னிவர;் asceties risi, as performing austere penance.

     "மாதவர ்ேநான்  மடவார ்கற் ம்" (மணிேம.22, 208);.

     [மாதவம் → மாதவர.்]

மாதவர்பள்ளி

மாதவரப்ள்ளி mātavarpaḷḷi, ெப.(n.)

   னிவரின் பா  (ஆ ரமம்); இ ப் டம்; hermitage.

     "மாத  மாதவர ்பள்ளி  எைடந்த " (மணிேம.18, 8);.

     [மாதவர ்+ பள்ளி.]

மாதவெராட்

 
 மாதவெராட்  mātavaroṭṭi, ெப.(n.)

   க ந் ள ; black species of holy basil (சா.அக.);.

மாதவல்

 
 மாதவல்  mātavalli, ெப.(n.)

   த் னி சா ப் ெபண்; one of the four classes of women divided according to their lust (சா.அக.);.

மாதவழ

 
 மாதவழ  mātavaḻki, ெப.(n.)

   வட்டக் ப்ைப; round rattle wort, one of varities of crolalaria laburnifolia (சா.அக.);.
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மாதவ செ்சல

மாதவ செ்சல  mātavaḻiccelavu, ெப.(n.)

   மாதச ்ெசல ; monthly expenses.

     "மாதவ ச ்ெசல க் கன்  ெசான்ன  ெபான் ம்" (ெதய்வச.் ற .380);.

     [மாதம் + வ செ்சல .]

மாதவ

 
 மாதவ  mādavaṟudi, ெப.(n.)

   ங்கள்  (யாழ்.அக.);; end of a month.

     [மாதம் + அ .]

மாதவன்

மாதவன் mātavaṉ, ெப.(n.)

   1. மால்;{}.

     "மாதவற்  நான் கற் ம் வரதன் கண்டாய்" (ேதவா.247, 7);.

   2. வசந்தன் (யாழ்.அக.);; god of spring.

     [மா + தவன். மா = ெபரிய.]

மாதவாக் யம்

 
 மாதவாக் யம் mātavākkiyam, ெப.(n.)

   ஆண் த் ெதாடக்கத் ந்  ஒவ்ெவா  மாதத் ன் இ வைர ள்ள காலத்ைத நாளாக ம் 
நா ைகயாக ம் கணக் ட் க் காட் ம் வாய்ப்பா ;     [மாதம் + வாக் யம். Skt. வாக் யம். த. 
ெசாற்ெறாடர.்]

மாத

மாத 1 mātavi, ெப.(n.)

   லப்ப காரக் கா யத் ல் வ ம் ேகாவலனின் காதல் மைன  ( .ெப.அக.);; concupine of Kovalan as per 
Silappathikaram.

 மாத 2 mātavi, ெப.(n.)

   1. ட் ணன் தங்ைகயான பத் ைர; Subhadrai, sister of Krishna.

     "மாத  தான்ெபற்ற மதகயம்" (பாரதெவண். 782);.

   2. கண்ணன் மைன  (யாழ்.அக.);; Krishna's wife,

   3. ள  (சங்.அக.);; sac` red basil.

   4. ெகாற்றைவ, (யாழ்.அக.);; Durga.

 மாத 3 mātavi, ெப.(n.)

   1. பைனெவல்லம்; jaggery, treacle from sweet toddy.

   2. ச க்கைர ( னி); (யாழ்.அக.);; sugar.

   3. ட் க் ெகா ப்பவள் ( ன்.);; procuress.

   4. க்கத்  ெச ; common delight of the woods.

     "ேகாைத மாத  ெகா ங் ெகா  ெய ப்ப" ( லப்.14:113);.

   5. கள்ளி; spurge.

மாத க்ெகா

 
 மாத க்ெகா  mātavikkoḍi, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் ெகா ; a tall climber.
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மாத ைக

 
 மாத ைக mātavigai, ெப.(n.)

   வசந்தமல் க் ெகா ; the jasmine grown in the spring season.

மாத ெகா நன்

 
 மாத ெகா நன் mātavigoḻunaṉ, ெப.(n.)

   அ ச் னன் ( ங்.);;  Arjunan.

     [மாத  + ெகா நன்.]

மாத டாய்

மாத டாய் mātaviṭāy, ெப.(n.)

   மகளிர ்மாதப் ப் ; menses.

     "மாேனர ் யணங்  மாத டாயானக்கால்" ( ற .836);.

     [மாதம் + டாய்.]

மாத டாய்சன்னி

 
 மாத டாய்சன்னி mātaviṭāycaṉṉi, ெப.(n.)

   மாத டாய் காலத் ல் ஏற்ப ம் ஒ  வைகக் காய்சச்ல்; fever with attends during menses (சா.அக.);.

     [மாத டாய் + சன்னி.]

மாத டாய்ச் ைல

 
 மாத டாய்ச் ைல mātaviṭāyccūlai, ெப.(n.)

   மாத டாய் காலத் ல் உண்டா ம் ேநாய்l; pain in the abdomen during the periods (சா.அக.);.

     [மாத டாய் + ைல.]

மாத ைட

 
 மாத ைட mātaviḍai, ெப.(n.)

மாத டாய் (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [மாத டாய் → மாத ைட(ெகா.வ.);]

மாத ப்பந்தல்

மாத ப்பந்தல் mātavippandal, ெப.(n.)

   க்கத் க் ெகா களாலான பந்தல்; arbour formed by {} creepers.

     "மாத ப் பந்தல் ேமல் பல்காற் னங்கள் ன காண்" ( வ். ப்பா.18);.

     [மாத  + பந்தல்.]

மாத யசங் ைத

 
 மாத யசங் ைத mādaviyasaṅgidai, ெப.(n.)

   கால உ ; determination of period (சா.அக.);.

மாதைள

மாதைள mātaḷai, ெப.(n.)

மா ைள, 1 பாரக்்க;see {}.

     [மா ைள → மாதைள.]

மாதைளச் ைல

 
 மாதைளச் ைல mātaḷaiccilai, ெப.(n.)

மாந்தளிரக்்கல் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [மாதைள + ைல. ைல = கல்.]
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மாத

 
 மாத  mātaṟi, ெப.(n.)

   ட்டம், உத்தரம் த யவற் ற்  உத ம் ெபரிய மரத் ண்  ( ன்.);; large timber, beam.

     [மா + த . மா = ெபரிய. த  = மரம், மரத் ண் .]

மாதனம்

 
 மாதனம் mātaṉam, ெப.(n.)

   ராம்  (யாழ்.அக.);; Clove.

மாதாந்தசஞ்

மாதாந்தசஞ்  mātāndasañsīvi, ெப.(n.)

   1. மாத டாய்; menstruation.

   2. நாதநீர;் menstrual fluid (சா.அக.);.

மாதாந்தம்

மாதாந்தம்1 mātāndam, ெப.(n.)

   1. மாத  ( ன்.);; the end of a month.

   2. (அமாவாைச); கா வா (யாழ்.அக.);; new moon.

   3. மாத ல் வ ம் ழைம ெயான் ல் ேகா ற் ெசய் ம் வ பா  ( ன்.);; worship performed at a 
shrine on a particular day of the week, as Friday, occuring last in a month.

     [மாதம் + அந்தம்.]

 மாதாந்தம்2 mātāndam, ெப.(n.)

   மாதந் ேதா ம் ேகா க் ச ்ெசன்  வ ப ைக(இ.வ.);; pilgrimage to a temple for worship once in every 
month.

     "மாதாந்தம் ேபாய் வந்தாரக்ள்" (சா.அக.);

மாதாந்தரம்

 
 மாதாந்தரம் mātāndaram, ெப.(n.)

   மாதந் ேதா ம் (ெகா.வ.);; month by month.

மாதாந்தெவள்ளம்

 
 மாதாந்தெவள்ளம் mātāndaveḷḷam, ெப.(n.)

   மகளிர ் ப் நீர;் the menstrual discharge of woman.

     [மாதாந்தம் + ெவள்ளம்.]

மாதா பங்

மாதா பங்  mātāṉubaṅgi, ெப.(n.)

   வள் வர;் Tiruvalluvar.

     "மாதா  பங்  ம ல் லச ்ெசந்நாப் ேபாதார"் (வள் வமா.21);.
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மா

மா 1 māti, ெப.(n.)

   1. வட்டமாேயாடல் ( டா.);; circular motion.

     "மா  வட்ட ேமா னார"் (கம்பரா. ரமாத் ர.135);.

   2. ேகாள் ற்  ( ன்.);;(Astron.); 

 revolution of a planet.

 மா 2 māti, ெப.(n.)

   மாமரம்; mango tree.

     "மா  மணங்கம ம் ெபா ல்" ( ைச. ேசந்த. 2, 2);.

மா கம்

 
 மா கம் mātigam, ெப.(n.)

   ைர மாரக்்கம்; гаce couгse.

மா கா

 
 மா கா mātikā, ெப.(n.)

   ட்பால; jack tree (சா.அக.);.

மா ைச

மா ைச1 mātisai, ெப.(n.)

   நான்  க் கள்; the four cardinal points of the campas.

     [மா + ைச.]

மா ைச2

__,

ெப.(n.);

   ஒ வ க் , றப் யத் ல் ஒ ேகாளின் நடப் க் காலம் (மகா ைச);; period of influence of a planet with 
reference to the natal house in a horoscope.

மா ரி

மா ரி1 mātiri, ெப.(n.)

   1. உண்ைமக்  ஒத்த நிைல ல் இ ப்ப ; pattern, sample, specimen, model.

   2. ைற; manner, way.

   3. தன்ைம; kind.

     [மா = அள . மா → மா ரி. ஒேர அள ைடய , ஒன்  ேபா ப்ப .]

 மா ரி2 mātiri, ெப.(n.)

அ ைட (ைதலவ. ைதல.); பாரக்்க;see {}.

மா லகம்

 
 மா லகம் mātilagam, ெப.(n.)

   ெபான் மத்ைத; dhalura bearing yellow or gold coloured flowers (சா.அக.);.

மா னி

 
 மா னி mātiṉi, ெப.(n.)

   வ தைல; brinjal plant (சா.அக.);.

மா ர்த்தன்
மா ரத்்தன் mātīrttaṉ, ெப.(n.)

   ந்ெதாைகப் பாடல் (113); இயற் ய லவர ்( .ெப.அக.);; a poet who had contributed to kurunthogai.
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மா

மா 1 mātu, ெப.(n.)

   ெப ைம; greatness.

     "மா ப  ேநாக் னவர"் ( வக.499);.

 மா 2 mātu, ெப.(n.)

   ற்றம் (அ நி.);; fault, defect.

 மா 3 mātu, ெப.(n.)

   1. கன்னி ஒைர; virgo, a zodiacal sign.

   2. ஓர ்அைசசெ்சால் (ெதால்.ெசால்.281);; an expletive.

மா க்கெள வர்

 
 மா க்கெள வர ்mātukkaḷeḻuvar, ெப.(n.)

   எ வைகப் ெபண் ர ்(சங்.அக.);; the seven divine mothers.

மா காமம்

 
 மா காமம் mātukāmam, ெப.(n.)

   பவளம்; coral (சா.அக.);.

மா த் தல்

 
 மா த் தல் māduguddudal, ெப.(n.)

   ள்ைள ைளயாட்  வைக (இ.வ.);; a children's game.

மா ங்கம்
மா ங்கம் mātuṅgam, ெப.(n.)

மா ைள, 2 ( .அ.); பாரக்்க;see {}.

மா ங்கராகம்

 
 மா ங்கராகம் mātuṅgarākam, ெப.(n.)

   ம தப்பண் வைக ( ங்.);; a melody type of the agricultural tract.

மா நாதம்

 
 மா நாதம் mātunātam, ெப.(n.)

   ெபண்கள் மாத லக் ன் ேபா  கா ம் அரத்தம்; menstrual blood.

     [மா  + நாதம்.]

மா நீர்

 
 மா நீர ்mātunīr, ெப.(n.)

   மகப்ேப  ன் பனிக் டம் உைடந்  றப் ப்  வ யாக ெவளிப்ப ம் நீர;் liquor amni.

     [மா  + நீர.்]

மா பாகம்

 
 மா பாகம் mātupākam, ெப.(n.)

   ெபண் பக்கம்; woman's side.

     [மா  + பாகம்.]
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மா பா யன்

 
 மா பா யன் mātupātiyaṉ, ெப.(n.)

   உட ன் ஒ  ப  ெபண்ணாக ள்ள வன் ( .ெப.அக.);; Siva, as having Parvathi as one part of his body.

     [மா  + பா யன்.]

மா ைம

மா ைம mātumai, ெப.(n.)

   1. ெபண் தன்ைம; womanliness.

     "மா ைமக் ணங்களான ெசளந்தரய்ா கள்" ( வ். வாய். 4, 2, 7, பன்னீ.);.

   2. அ ன்ைம; ignorance.

     "ஞால மா ைம ைடத் " (கம்பரா. ணி .88);.

மா லங்கா க்
தம்

 
 மா லங்கா க் தம் mādulaṅgādikkirudam, ெப.(n.)

   மா லங்காய்ச ்சாறால் ெசய்த ஒர ்ம ந்  ெநய்; a medicated ghee prepared with the juice of the citron fruit as 
chief ingredient (சா.அக.);.

மா லநாதம்

 
 மா லநாதம் mātulanātam, ெப.(n.)

   க ந் ள ; black variety of holy basil (சா.அக.);.

மா லம்

 
 மா லம் mātulam, ெப.(n.)

   அ க்  ஊமத்ைத; dhatura bearing multi coralled petals (சா.அக.);.

மா லர்

 
 மா லர ்mātular, ெப.(n.)

   மாமன்மார;் uncles.

மா வைச

 
 மா வைச mātuvasai, ெப.(n.)

   ெபண் வசம்  (ைதலவ.ைதல.);; a kind of sweet flag.

மா வம்

 
 மா வம் mātuvam, ெப.(n.)

மா லர ்பாரக்்க;see {}.

மா ைள

மா ைள mātuḷai, ெப.(n.)

   1. மரவைக ( வா.);; pomegranate.

   2. ேபெர சை்ச; ciron lemon.

மா ைளரசம்

 
 மா ைளரசம் mātuḷairasam, ெப.(n.)

   மா ளம் பழத் ன் சா ; juice of pomegranate ruit, extremely pleasant to taste and refreshing.

     [மா ைள + ரசம். Skt. ரசம். த. சா .]
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மா ைள த்

 
 மா ைள த்  mātuḷaivittu, ெப.(n.)

   மா ைள ைத; seeds of pomegranate fruit.

மா ப்

 
 மா ப்  mātuṟuppu, ெப.(n.)

   மகளிரணி ம் உத்  ெயன் ம் தைலயணி (யாழ்.அக.);; a head ornament of women.

     [மா  + உ ப் .]

மா கம்

 
 மா கம் mātūkam, ெப.(n.)

   இ ப்ைப மரம்;  mowah tree (சா.அக.);.

மா ர்காரகன்

 
 மா ரக்ாரகன் mātūrgāragaṉ, ெப.(n.)

   நில ; the moon (சா.அக.);.

மாேத

 
 மாேத  mātēci, ெப.(n.)

   எ சை்ச; lime (சா.அக.);.

மாேதவன்

மாேதவன் mātēvaṉ, ெப.(n.)

   1. வன்;{}.

     "மாேதவன் வார ்கழல்கள்" ( வாச. 7, 1);.

   2. ஏகாதச த் ர ள் ஒ வர ்( வா.);; a rudran, one of {}.

     [மா + ேதவன்.]

மாேத

மாேத  mātēvi, ெப.(n.)

   1. மைலமகள் ( ரம் . .20);;{}.

   2. அர ; queen.

     " ரவலன் ல மாேட... மாேத  ப்ப" (ெபரிய .ெமய்ப்ெபா .10);.

   3. ெசங்க நீர ்(மைல.);; purple Indian water lily.

     [மா + ேத .]

மாைத

மாைத mātai, ெப.(n.)

   வாமத் ர ்என் ம் வத்தலம்; a {} shrine.

     "மாந்த மா  நின்றார ்மாைத நாதர"் (த ழ்நா.111);.

மாெதா பாகனார்

மாெதா பாகனார ்mātorupākaṉār, ெப.(n.)

வன்;{}.

     "மாெதா  பாகனார ்தாம் வ வர"் ( . 2, 25);.

மாேதா

 
 மாேதா mātō, ெப.(n.)

   அைசச ்ெசால்; expletive article.
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மாேதாசம்நீக்

 
 மாேதாசம்நீக்  mātōcamnīkki, ெப.(n.)

   ளியாைர; sour sorrel.

மாந்தக்கட்

மாந்தக்கட்  māndakkaṭṭi, ெப.(n.)

   ழந்ைதக க்  வ ம் கட்  வைக (சாரங்க. 236);; a kind of tumour, in children.

     [மாந்தம் + கட் .]

மாந்தக்ெகா

 
 மாந்தக்ெகா  māndakkodi, ெப.(n.)

   ழந்ைதேநாய் வைக (யாழ்.அக.);; fever from indigestion, chiefly in children.

     [மாந்தம் + ெகா .]

மாந்தகணம்

 
 மாந்தகணம் māndagaṇam, ெப.(n.)

   ழந்ைதக க்  வ ம் கைண ேநாய் வைக (ைபஷஜ.);; a wasting disease, in children, Table mesenterica.

     [மாந்தம் + கணம்.]

மாந்தசன்னி

 
 மாந்தசன்னி māndasaṉṉi, ெப.(n.)

மாந்த இ  பாரக்்க; see {}.

     [மாந்தம் + சன்னி.]

மாந்தஇ

 
 மாந்தஇ  māndaisivu, ெப.(n.)

   மாந்தத்தால் ழந்ைதக க்  வ ம் இ  ேநாய்; infantile convulsions with delirium due to indigestion.

     [மாந்தம் + இ .]

மாந்தத்ைதய க்

 
 மாந்தத்ைதய க்  māndattaiyaṟukki, ெப. (n.)

    பாவடை்ட; a tree - pavattai Indica.

மாந்தப் ல்

மாந்தப் ல் māndappul, ெப.(n.)

   காவட்டம் ல் (பதாரத்்த.375);; citronella grass.

     [மாந்தம் + ல்.]

மாந்தபத் ரம்

 
 மாந்தபத் ரம் māndabattiram, ெப.(n.)

   ல்வ ைல; bael leaf, aegle marmeleps.
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மாந்தம்

மாந்தம் māndam, ெப.(n.)

   1. ழந்ைத ேநாய் வைக; infantile diarrhea.

   2. மந்தத்தால் ழந்ைதகட்  வ ம் கைணேநாய் ( ன்.);; infantile convulsion due to indigestion.

   3. மாந்தப் ல் பாரக்்க; see {}.

   4. ெசரியாைம (யாழ்.அக.);; indigestion.

     [ெமாத்  = த த்த – வன் – வள் - , ப் ல்லாத - வன் – வள் - . ெமாத்  → மத்  மந்  → 
மந்தம் = ெசரிமான உ ப் ன் ப் ன்ைம, ெசரியாைம. மந்தம் → மாந்தம் = ெசரியைமயாற் 

ழந்ைதகட் ண்டா ம் ேநாய். வடவர ்காட் ம் ல ம் இ ேவ (வ.வ.61);.]

மாந்தமாத் ைர

 
 மாந்தமாத் ைர māndamāttirai, ெப.(n.)

   ெசரியாைம, ப ன்ைம, த ய மாந்த ேநாய்க க் க் ெகா க் ம் மாத் ைர; pill given for diseases 
caused by {}.

     [மாந்தம் + மாத் ைர.]

மாந்தர்

மாந்தர ்māndar, ெப.(n.)

   1. மக்கள்; human beings.

     "மாந்தர ்மக்கெளன் ம் ெபய ம்" (ெதால்.ெசால். 163);.

   2. ஆடவர;் male persons.

     "ேதாள் ேசரந்்த மாந்தர ் யர் ர" (க த்.145, 13);.

   3. ஊரக்்காவலர;் watchman.

     "நல் ள் மாந்தர ்க ெகாண்ட கங் ல்" (க த்.142, 33);.

மாந்தர்ேபாகம்

 
 மாந்தரே்பாகம் māndarpōkam, ெப.(n.)

   மாதர ்ேபாகம்; intercourse with woman.

     [மாதர ்+ Skt. ேபாகம்.]

மாந்தரஞ்ேச ம்
ெபாைற

மாந்தரஞ்ேச ம்ெபாைற māndarañjēlirumboṟai, ெப.(n.)

   ேசர மன்னன் ( றநா.53, 125);; a {} king.

மாந்தரன்
மாந்தரன் māndaraṉ, ெப.(n.)

   பைழய ேசரவரசன் (ப ற் ப்.90);; an ancient {} king.

மாந்தேராகம்

 
 மாந்தேராகம் māndarōkam, ெப.(n.)

   மாந்த ேநாய்; a disease in children caused by the fermentation of acids in the stomach due to fermentation.

     [மாந்தம் + Skt. ேராகம் → த. ேநாய்.]

மாந்தல்

மாந்தல் māndal, ெப.(n.)

   1. த்தல்; drinking.

   2. உண் தல்; eating.

   3. ஊழ் ைனப் பயைன கரத்ல்; experiencing the sorrows and pleasures being the result or outcome of what he 
had done (bad or good); in the previous birth.

     [மாந்  → மாந்தல்.]
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மாந்தைல

 
 மாந்தைல māndalai, ெப.(n.)

   கன்ன  (பாயச); த யவற் ல் ைவ ெப க இ வதற்காக காய ைவத்த மாம்பழச ்சா  
(நாஞ்.);; a jelly like preparation of dried mango-juice.

மாந்தவ

 
 மாந்தவ  māndavali, ெப.(n.)

   மாந்தத் னால் ழந்ைதக க் க் கா ம் இ ; trismus noscentium.

     [மாந்தம் + வ .]

மாந்த ைரப்

 
 மாந்த ைரப்  māndaviraippu, ெப.(n.)

   ழந்ைதக க்  வ ம் இைரப்  ேநாய் (இங்.ைவ.);; infantile laryngitis, child - crowing.

     [மாந்தம் + இைரப் .]

மாந்த ப்

 
 மாந்த ப்  māndaviḻuppu, ெப.(n.)

மாந்தஇ  பாரக்்க;see {}.

     [மாந்தம் + இ ப் .]

மாந்தளிர்

 
 மாந்தளிர ்māndaḷir, ெப.(n.)

   வரப்் ச ் ைவப் பத்த ள் ஒன்றா ய மாமரத் ளிர ்(யாழ்.அக.);; tender leaf of mango, one of ten tuvar 
taste (q.v.);.

     [மா + தளிர.்]

மாந்தளிர்க்கல்

 
 மாந்தளிரக்்கல் māndaḷirkkal, ெப.(n.)

   ஒ வைக மணிக்கல் (இ.வ.);; a kind of precious stone.

     [மாந்தளிர ்+ கல்.]

மாந்தளிர்ச் ைல

 
 மாந்தளிரச்் ைல māndaḷirccilai, ெப.(n.)

   கா க்கல் (யாழ்.அக.);; red ochre.

     [மாந்தளிர ்+ ைல.]

மாந்தளிர்நாணா
ன்

மாந்தளிரந்ாணான் māndaḷirnāṇāṉ, ெப.(n) 

   மன்மதன் (நாம ப.59);; god of love.

     [மாந்தளிர ்+ நாணான்.]

மாந்தளிர்ப்பசை்ச

 
 மாந்தளிரப்்பசை்ச māndaḷirppaccai, ெப.(n.)

   லமான் கல் (சங்.அக.);; agate.

     [மாந்தளிர ்+ பசை்ச.]
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மாந்தன்

மாந்தன்1 māndaṉ, ெப.(n.)

   நமைர வாைழ; green banana.

 மாந்தன்2 māndaṉ, ெப.(n.)

   ஆண்மகன்; male person.

     "அைறக்கண் மாந்த க் க யந் ெதா னி லைமந்தார"் ( ளா. .40);.

மாந்தனா

 
 மாந்தனா  māndaṉāti, ெப.(n.)

   டாைலக் கல்; a kind of load stone.

மாந்தா

மாந்தா māndā, ெப.(n.)

மாந்தாதா பாரக்்க;see {}.

     "மாந்தா தன் மன்னவர"் (கம்பரா.அேயா .73);.

மாந்தாதா

மாந்தாதா māndātā, ெப.(n.)

   ரிய லத் ற் கழ்ெபற்ற ஓர ்அரசன்; a famous king of solar race.

     "மாந்தாதா ெவன்பான் வ  பட்டான்" (காஞ் ப் .அந்தரே்வ.46);.

மாந்தாளி
மாந்தாளி māndāḷi, ெப.(n.)

   பண் வைக (பரத.ராக.பக்.104);; a specific melody type.

மாந்தாளிப்பசை்ச

 
 மாந்தாளிப்பசை்ச māndāḷippaccai, ெப.(n.)

   பசை்சக்கல் வைக (இ.வ.);; a variety of green stone.

     [மாந்தாளி + பசை்ச.]

மாந்

மாந் 1 māndi, ெப.(n.)

   1. மாமரம் ( டா.);; mango.

   2. மணச ்சடங் ெளான்  ( ன்.);; a marriage ceremony.

 மாந் 2 māndi, ெப.(n.)

   ளிகன் (அக.நி.);; a invisible planet.

மாந் த்ைத

 
 மாந் த்ைத māndittai, ெப.(n.)

   மா ங்கம்; a tree - crataeva roxurghil.

மாந் யம்

 
 மாந் யம் māndiyam, ெப.(n.)

   மந்தமா க்ைக (யாழ்.அக.);; becoming dull.

     [மந்தம் → மாந்தம் → மாந் யம்.]

மாந் ரவஞ்

 
 மாந் ரவஞ்  māndiravañji, ெப.(n.)

   சாப் ர ைர; monkey turmeric - Bixa orellana (சா.அக.);.
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மாந் ைர

 
 மாந் ைர māndirai, ெப.(n.)

மாந்தைல பாரக்்க;see {}.

     [மாந்தைல → மந்தைர → மாந் ைர.]

மாந் ப்

 
 மாந் ப்  māndiviḻuppu, ெப.(n.)

   ழந்ைதக க்  உண்டா ம் இ ப்  ேநாய்;  fits in children.

     [மாந்தம் → மாந்  + இ ப் .]

மாந்

மாந் 1 māndudal,    16 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. உண் தல்; to eat, feed.

     "மடமந் .... வாைழத் ங்கனி மாந் ம்" (ேதவா.909, 5);.

   2. த்தல்; to drink.

     "ேதம்  நறவ மாந் " (கம்பரா.நாட் ப்.8);.

   3. கரத்ல்; to experience as pleasure and pain, to enjoy.

     "கன்னி ன் நல மாந் னள்" (பாகவத.);.

 மாந் 2 māndudal,    16 ெச. . .(v.i.)

   1. வ ந் தல்; to be distressed,

     "மணி ரியர ன் மாந் " (கம்பரா.ைதல.63);.

   2. இறத்தல்; to be ruined, to perish, die.

     "ம ரப்ட மாந் ம் ப ேற இவள்ப " (ஈ .7, 3, 2);.

   3. அ ந்தடங் தல்; to be extinct.

   4. ஊக்கம தல் (யாழ்.அக.);; to become dispirited.

மாந் ளிர்

 
 மாந் ளிர ்mānduḷir, ெப.(n.)

   மாமரத் ன் இளந்தளிர;் the tender leaves of the mango tree which are red in colour.

     [மா + ளிர.்]
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மாந்ைத

மாந்ைத1 māndai, ெப.(n.)

   1. ேநாய் வைக (யாழ்.அக.);; a disease.

   2. ேசர க் ரிய ஒ  நகரம் (அகநா.127);; an ancient town of the {} kingdom.

 மாந்ைத2 māndai, ெப.(n.)

   இலங்ைக ல் இன்  மாேதாட்டம் என வழங் ம் ஊரின் பண்ைடப் ெபயர;் old name of the present {} in Sri 
Lanka.

 இராவணனின் மைன  மண்ேடாதரி றந்த ஊர.் அவ ைடய தந்ைதயான மயனின் தைலநகரம்.

 மாந்ைத3 māndai, ெப.(n.)

   ெபண்கள் அணி ம் பல வண்ணங்களால் அைமந்த ேமலாைட; a colourful dress of women.

 மாந்ைத māndai, ெப. (n.)

   ெகாங்  நாட் ன் தைலநகரமாக ளங் ய ேகாைவ மாவட்டத் ல் உள்ள ஊர;் a village in Kovai, head 
quarters in Kongunadu.

     [மா+அந்ைத]

இ  ேசரரக்்  உரிய தைலநகரமாக ளங் ய . இமயவரம்ன் ெந ஞ்ேசரலாதன் மாந்ைதப் 
பட் னத் ல் ெபான் தலான ெப ஞ் ெசல்வத்ைதப் ைதத்  ைவத் ந்தான் என்  மா லனார ்

ன்றார.்

மாந்ேதாட் ப்பச்
ைச

மாந்ேதாட் ப்பசை்ச māndōṭṭuppaccai, ெப.(n.)

   மரகத வைக; a kind of emerald (S.I.I.vii, 22);.

மாந்ேதாட் ப்ெபா
த்

 
 மாந்ேதாட் ப்ெபாத்  māndōṭṭuppotti, ெப.(n.)

மாந்ேதாட் ப்பசை்ச பாரக்்க;see {}.

மாந்ேதாப்

 
 மாந்ேதாப்  māndōppu, ெப.(n.)

   மாமரங்களின் ெதா ப் ; crowd of mango tree.

     [மா + ேதாப் . மா = மாமரம். ெதா ப்  → ேதாப் .]

மாநகரம்

 
 மாநகரம் mānagaram, ெப. (n.) 

   பத்  இலக்கத் ற்  ேமற்பட்ட மக்கள் ெதாைக ெகாண்ட ெபரிய நகரம்; city.

     [மா + நகரம்.]

மாநகரத்தந்ைத

 
 மாநகரத்தந்ைத mānagarattandai, ெப.(n.)

   மாநகராட் ன் ஆ ைகக் த்தைலவர;் Mayar.

     [மாநகரம் + தந்ைத.]
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மாநகராட்

 
 மாநகராட்  mānagarāṭci, ெப.(n.)

   மாநகரத்ைத ஆ ம் உள்ளாட்  அைமப் ; corporation of a city.

     [மா + நகராட் .]

மாநடன்

 
 மாநடன் mānaḍaṉ, ெப.(n.)

வன் (சங்.அக.);;{}.

     [மா + நடன்.]

மாநரகம்

 
 மாநரகம் mānaragam, ெப.(n.)

   மாந்தப் றப் ல் ெப ங்ேக  ரிந்ேதார ்இறப் ற் ப் ன் ெசன்  ேசரவ்தாகக் க தப்ப வ , 
அள ; the great hell.

     [மா + நரகம். மா = ெபரிய.]

மாநாகம்

மாநாகம் mānākam, ெப.(n.)

   பாம்  வைக (நாம ப.261);; a kind of snake.

     [மா + நாகம்.]

மாநாட் ப்பந்தல்

 
 மாநாட் ப்பந்தல் mānāṭṭuppandal, ெப.(n.)

   ரளான மக்கள் அமரவ்தற்ேகற்ற வைக ல் அைமக்கப்ப ம் கப் ெபரிய பந்தல்; temporary shelter for 
the conference. 

     [மாநா  + பந்தல்.]

மாநா

மாநா  mānāṭu, ெப.(n.)

   1. ேபரள லான மக்கள் கலந்  ெகாள் ம் ட்டம்; conference.

   2. ஒ  ெபா ண்ைம த்  கலந் ைரயா ம் ட்டம்; a place where consult in a meaning.

     [மா + நா .]

 மாநா  mānāṭu, ெப. (n.)

   வணிகர ் ட்டம்; traders gatherings, trader's meeting. (ெத.ேகா.சா.3:2);.

     [மா+நா ]

மாநாதன்

 
 மாநாதன் mānātaṉ, ெப.(n.)

மால்;{}.

ம வ. மாமணாளன்

     [மா + நாதன்.]
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மாநிலங்களைவ

 
 மாநிலங்களைவ mānilaṅgaḷavai, ெப.(n.)

   சட்டமன்ற உ ப் னரக்ளால் ேதரந்்ெத க்கப் பட்டவரக்ேளா  யர த் தைலவரால் 
அமரத்்தப்பட்டவரக்ைள ம் உ ப் னரக்ளாகக் ெகாண்ட இந் யப் நாடா மன்றத் ன் அைவ; upper 
house of the Indian parliament.

     [மாநிலங்கள் + அைவ.]

மாநிலங்களைவஉ
ப் னர்

 
 மாநிலங்களைவஉ ப் னர ்mānilaṅgaḷavaiuṟuppiṉar, ெப.(n.)

   இந் ய நாடா  மன்றத் ன் ேமலைவ உ ப் னர;் member of parliament (Rajyashabha); in India.

மாநிலம்

மாநிலம் mānilam, ெப.(n.)

   1. இந் யா ன் அர யலைமப் ற்காகப் ரிக்கப்பட்ட ப ; state.

   2. நிலம்; earth.

     "மாநிலஞ் ேசவ யாக" (நற்.கட ள்);.

     [மா + நிலம்.]

மாநிறக்கல்

 
 மாநிறக்கல் māniṟakkal, ெப.(n.)

   நீலக்கல்; a gem of blue colour.

     [மாநிறம் + கல்.]

மாநிறம்

 
 மாநிறம் māniṟam, ெப.(n.)

   ெபா  நிறம்;     [மா + நிறம்.]

மாநீர்

மாநீர1் mānīr, ெப.(n.)

   கடல் (மணிேம.14:73);; sea.

     [மா + நீர ்மா = ெபரிய.]

 மாநீர2் mānīr, ெப.(n.)

   தண்ணீர;் water.

     [மா + நீர.்]

மாேநான்

மாேநான்  mānōṉpu, ெப.(n.)

   1. கா வா (அமாவாைச); நாளன்  ேநாற்கப்ப ம் ேநான் ; the feast on the new moon day.

   2. மாகேநான்  (ெகா.வ.);; the festival of {}.

     [மா + ேநான் .]

மாப்பட்டாைட

மாப்பட்டாைட māppaṭṭāṭai, ெப.(n.)

   வரி வைக; a tax (S.l.l.vii, 404);.

     [மா + பட்டாைட.]

மாப்பண்டம்

 
 மாப்பண்டம் māppaṇṭam, ெப.(n.)

   மா னால் ெசய்த பலகாரம்; cakes prepared with rice flour.

     [மா + பண்டம். மா = மா .]
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மாப்பணம்

மாப்பணம்1 māppaṇam, ெப.(n.)

   பண்ைடக்கால கா  வைகக ள் ஒன் ; a kind of coin.

     "ெநய் ைலக்  எ க்  ரண்  மாப்பண ம் எண்வைகப் பலைர ம்" ( மைல. ெசப். 2/1646, 
பக்.89);.

 மாப்பணம்2 māppaṇam, ெப.(n.)

   1. நாணய வைக; a coin (S.I.I.v.224);.

   2. வரி வைக; a tax(S.I.I.VIII, 139);.

     [மா + பணம்.]

மாப்பதக்

மாப்பதக்  māppadakku, ெப.(n.)

   வரி வைக; a tax (S.I.I.vii.30);.

     [மா + பதக் .]

மாப்பலைக

 
 மாப்பலைக māppalagai, ெப.(n.)

   மாக்கல் (யாழ்.அக.);; pot-stone, pumice stone.

     [மா + பலைக. மா = மா . பலைக = பலைக வ வானகல்.]

மா ைச - தல்

மா ைச - தல் māpisaidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   ச தல்; mixing.

     [மா + ைச-,]

மாப்

 
 மாப்  māppiḍi, ெப.(n.)

   மா னாற் க்கப்பட்ட பண்ணியாரம் (யாழ்.அக.);; cake made of flour.

     [மா + . மா = மா .]

மாப் லாசை்ச

மாப் லாசை்ச māppilāccai, ெப.(n.)

   நீல நிற ைடய ம் நான்க  வளரத் தக்க மான கடல் ன் வைக; sea-fish, bluish attaining 4ft. in length.

     [மா + லாசை்ச. மா = ெபரிய.]

     [p]
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மாப் ள்ைள

மாப் ள்ைள1 māppiḷḷai, ெப.(n.)

   1. மண மகன்; bridegroom.

     "உனக்  நல்ல மாப் ள்ைள வ வானம்ேம" ( ற்றாலக். ற.63);.

   2. மகளின் கணவன்; daughter's husband.

   3. அளியன் (நாம ப.198);; brother-in-law.

   4. மாமன் மகன் (நாம ப.198);; maternal uncle's son.

   5. அத்ைத மகன் (நாம ப.198);; paternal aunt's son.

   6. தங்ைக ன் கணவன்; younger sister's husband.

     [மணாட் ப் ள்ைள → (மாட் ப் ள்ைள); → மாப் ள்ைள. ஒ.ேநா. மணாட் ப்ெபண் → 
மாட் ப்ெபண்.]

 மாப் ள்ைள2 māppiḷḷai, ெப.(n.)

   1. ேகரள நாட் ள்ள த்தவ க் ம், அர ய க் ம் வழங் ம் பட்டப் ெபயர;் honourary title given to 
colonists in the west coast, as syrian Christians or Arabs (G.s.D.I.190);.

   2. மைலயாள த ய ேமைலக்கடற்கைர ல் வா ம் ஒ சார ்மகம ய வ ப்பார;் moppilah, a class of 
muhammadans on the west coast (G.s.D.I.26);.

 மாப் ள்ைள3 māppiḷḷai, ெப.(n.)

   மந் ரங்க க்காக மா னாற் ெசய்  ைவக் ம் ெபாம்ைம வம் (இ.வ.);; a small figure of rice flour, used 
in magic rites.

மாப் ள்ைள 
அைழப்

 
 மாப் ள்ைள அைழப்  māppiḷḷaiaḻaippu, ெப.(n.)

   மணம் நடக் ம் இடத் க்  மாப் ள்ைளைய உரிய ம ப் டன் ஊரவ்லமாக அைழத்  வ ம் 
நிகழ் ; the ceremony of receiving and taking the bridegroom in a procesion to the wedding.

     [மாப் ள்ைள + அைழப் .]

மாப் ள்ைள 
ஆணி

 
 மாப் ள்ைள ஆணி māppiḷḷaiāṇi, ெப.(n.)

மாப் ள்ைளயாணி பாரக்்க;see {}.

மாப் ள்ைளக்கடா

 
 மாப் ள்ைளக்கடா māppiḷḷaikkaṭā, ெப.(n.)

   ெபா ெய  (ெகா.வ.);; covering bull.

     [மாப் ள்ைள + கடா.]

     [p]

மாப் ள்ைளசச்ம்
பா

 
 மாப் ள்ைளசச்ம்பா māppiḷḷaiccambā, ெப.(n.)

   உயரந்்த சம்பா ெநல் வைக (இ.வ.);; a superior kind of paddy.

     [மாம் ள்ைள + சம்பா.]
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மாப் ள்ைள க்

 
 மாப் ள்ைள க்  māppiḷḷaimuṟukku, ெப.(n.)

   மணமகனிடத் க் காணப்ப வ  ேபான்ற ேபா  க்கான நடத்ைத (இ.வ.);; stiffness of manners, as of 
a bridegroom.

     [மாப் ள்ைள + க் .]

மாப் ள்ைளயா
ணி

மாப் ள்ைளயாணி māppiḷḷaiyāṇi, ெப.(n.)

   1. மாட்  வண் ன் ந ப்ப ல் இ ந்  மா கள் ட் வதற் ரிய இடத் ல் ைவக் ம்ஆணி; nail 
in bullock cart.

   2. கலப்ைபக் ற் ேயா  ேம ையச ்ேசரக்் ம் ஆணி; a nail joining the plough share to the plough.

     [மாப் ள்ைள + ஆணி.]

மாப் ள்ைள ரன்

 
 மாப் ள்ைள ரன் māppiḷḷaivīraṉ, ெப.(n.)

   ஒ  ற் ர ்ேதவைத (இ.வ.);; a village demon.

     [மாப் ள்ைள + ரன்.]

மாப்

மாப்  māppu, ெப.(n.)

   1. ; abundance.

   2. ன் ரள்; shoal of fish.

   3. மன்னிப் ; excuse. 

இந்தத் தடைவ மட் ம் உனக்  மாப்  ேறன் (ேப.வ.);.

     [மா → மாப் .]

 மாப்  māppu, ெப. (n.)

   மன்னிப் ; forgiving, excuse.

இந்த ஒ  ைழக்  மாப்  ெசய்ய ேவண் ம். (இ.வ.);.

     [மன்னிப்  - மாப்  (ெகா.வ);]

மாப் க்காரள்

 
 மாப் க்காரள் māppukkāraḷ, ெப.(n.)

 a kind of fish.

மாப் ெநத்

 
 மாப் ெநத்  māppunettili, ெப.(n.)

   கடற்பரப் ல் ட்டமாய் ேம ம் ெநத்  ன்; a group of nettili fish go surface of the sea.

     [மாப்  + ெநத் .]

மாப் ன்

 
 மாப் ன் māppumīṉ, ெப.(n.)

   ட்டமாய்க் கடற்பரப் ன் ேமல் ேம ம் ன்கள் (ெசங்ைக. னவ.);; a group of fish roming their foods on the 
surface of the sea.

     [மாப்  + ன். மாப்  = ரள்.]
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மாப் வைல

 
 மாப் வைல māppuvalai, ெப.(n.)

   ன் ரைளப் க் ம் வைல (இ.வ.);; net for catching fish in shoals.

     [மாப்  + வைல.]

மாப்  - தல்

மாப்  - தல் māppuviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   மன்னித்தல் ( கைவ. ன.);; to excuse, pardon.

     [மாப்  +  - தல்.]

மாப் ச்

 
 மாப் ச்  māppūcci, ெப.(n.)

   ேபன் வைக (அ . ந்.);; a kind of louse.

     [மா + ச் .]

மாப்ெப க்காத
ன்

 
 மாப்ெப க்காத ன் māppeḍukkātamīṉ, ெப.(n.)

   தனிெயான்றாய் ேம ம் ன் (ெசங்ைக. ன.);; a single fish catching the foods in lonely.

மாப்ெப த்தல்

 
 மாப்ெப த்தல் māpperuttal, ெப.(n.)

   ன் ட்டம் ேசரத்்தல் அல்ல  ேசரத்ல் (ெசங்ைக. ன.);; a unity of fishes.

மாபகம்

 
 மாபகம் māpagam, ெப.(n.)

   தண்ணீர;் water.

மாபத் யன்

மாபத் யன் māpattiyaṉ, ெப.(n.)

   1. காமன்;{}.

   2. மாமகன்1 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [மா + பத் யன்.]

மாப மம்
மாப மம் māpadumam, ெப.(n.)

   எண் வைக நிரய (நரக);த் ெதான்  ( .ேபா.பா. பக்.203);; a hell one of eight naragam (q.v.);.

மாபலம்

மாபலம் māpalam, ெப.(n.)

   1. க்க வ ; immense strength.

   2. மாம்பழம்; mango ripe fruit.

     [மா + Skt. பலம். த. வ .]

மாபலன்

 
 மாபலன் māpalaṉ, ெப.(n.)

   காற்  ( ங்.);; a wind.

     [மா + பலன்.]

மாப

 
 மாப  māpali, ெப.(n.)

மாவ வாணன் பாரக்்க;see {}.
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மாப வாணன்

 
 மாப வாணன் māpalivāṇaṉ, ெப.(n.)

மாவ வாணன் பாரக்்க;see {}.

மாபனம்

மாபனம் māpaṉam, ெப. (n.)

   1. அள ; measure.

   2. எைடக்கல்; balance unit.

மாபாதகம்

மாபாதகம் māpātagam, ெப.(n.)

   ெப ங்கரி ; the five great sins.

     "மாபாதகத்ைதத் த ரத்்தா னன்ேற" (கடம்ப. .இ லா.344);.

     [மா + Skt. பாதகம்.]

மாபாரதம்

மாபாரதம் māpāradam, ெப.(n.)

   1. ெப ம் பாரதம்; the great epic.

   2. ெகளரவ பாண்டவரக்் ள் நிகழ்ந்த ெப ம்ேபார;் the great war between the {} and the Kouravas.

     "ேதவா ர ராமாயண மாபாரத ளெவன் " (க ங். 459);.

     [மா + பாரதம். மா = ெபரிய.]

மாபா

மாபா  māpāvi, ெப.(n.)

   ேயான் (ெப ம்பா ); ( வ். வாய்.5, 1, 7);; great sinner.

     [மா + பா .]

மா ராணம்
மா ராணம் māpurāṇam, ெப.(n.)

   இைடச ்சங்கத்  வழங் ய இலக்கண ல் (இைற.1, பக்.5);; a grammer of the middle sangam.

மா

 
 மா  māpuli, ெப.(n.)

   அரிமா (யாழ்.அக.);; lion.

மா றயாகம்

 
 மா றயாகம் māpuṟayākam, ெப.(n.)

   ெவளிப் ைச (யாழ்.அக.);; external worship.

     [மா + றயாகம்.]

மா

 
 மா  māpūti, ெப.(n.)

   நிரயங்களில் ஒன் ; a hell.

     [மா + .]

மாம்

 
 மாம் mām, ெப.(n.)

   மாமரம்; mango tree.

     [மாமரம் → மாம்.]

மாம்பைட

 
 மாம்பைட māmbaḍai, ெப.(n.)

   வாைழ; plantain tree.
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மாம்பம்

 
 மாம்பம் māmbam, ெப.(n.)

   ெநல் ப் ப ப் ; the kernel of the fruit of indian goose berry (சா.அக.);.

மாம்ப ப்

 
 மாம்ப ப்  māmbaruppu, ெப.(n.)

   மாங் ெகாடை்ட ள்ளி க் ம் ப ப் ; the seed or kernel inside the mango nut.

     [மா + ப ப் .]

மாம்பழக்கட்

 
 மாம்பழக்கட்  māmbaḻkkaṭṭu, ெப.(n.)

   டைவ உ க் ம் வைக ெலான் ; a.mode of wearing saree.

     [p]

மாம்பழக்ெகளி

மாம்பழக்ெகளி  māmbaḻkkeḷiṟu, ெப.(n.)

   ன் வைக; a kind of fish.

     "சா  மாம்பழக் ெகளி " (பறாைள. பள் .16);.

     [மாம்பழம் + ெகளி .]

மாம்பழக்ெகா க்

 
 மாம்பழக்ெகா க்  māmbaḻkkoḍukku, ெப.(n.)

மாம்பழக்கட்  பாரக்்க;see {}.

     [மாம்பழம் + ெகா க் .]

மாம்பழக்ெகான்
ைற

 
 மாம்பழக்ெகான்ைற māmbaḻkkoṉṟai, ெப.(n.)

   மஞ்சடெ்கான்ைற; siamese tree.

     [மாம்பழம் + ெகான்ைற.]

மாம்பழச் ட்

 
 மாம்பழச் ட்  māmbaḻcciṭṭu, ெப.(n.)

   ஒ வைக  பறைவ ( ன்.);; a kind of little bird.

     [மாம்பழம் + ட் .]

     [p]

மாம்பழம்

மாம்பழம்1 māmbaḻm, ெப.(n.)

   மாங்கனி; mango fruit.

 மாம்பழம்2 māmbaḻm, ெப.(n.)

   டைவ த் ம் ேபா  ெச ம் ப்  (இ.வ.);; a kind of knot made when wearing a saree.
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மாம்பழவண்

 
 மாம்பழவண்  māmbaḻvaṇṭu, ெப.(n.)

   லவைக மாம்பழங்க ள் வா ம் வண்  வைக (அ . ந்.);; an insect inside some species of mango fruits.

     [மாம்பழம் + வண் .]

மாம்பழ ண்ணி

மாம்பழ ண்ணி māmbaḻvuṇṇi, ெப.(n.)

   ெபரிய உண்ணி வைக; a species of big cattle-tick.

     "மாம்பழத் ன் கந்த ம் அ யாதவற்ைற மாம்பழ ண்ணி ெயன்  ெசால் மா ேபால" (ஈ .9, 9, 6);.

     [மாம்பழம் + உண்ணி.]

மாம்பால்

மாம்பால்1 māmbāl, ெப.(n.)

   மாங்காய்க் காம் ந்  க ம் பால்; milky exudence in the stalk of unripe mangoes.

     [மா + பால். மா = மங்காய்.]

 மாம்பால்2 māmbāl, ெப.(n.)

   ச க்கைர, அரி மா, மாம்பழம் த யவற்றாற் ெசய்த ழ்; a jelly of mangoes with sugar, rice - flour, etc. {}.

     [மா + பால். மா = மா .]

மாம்பா ள்

 
 மாம்பா ள் māmbāliruḷ, ெப.(n.)

   இ ம்பகம் எ ம் மரவைக; a kind of tree.

மாம் ன்

 
 மாம் ன் māmbisiṉ, ெப.(n.)

   மாமரத் ப் பால்; gum of mango - tree.

     [மா + ன். மா = மாமரம்.]

மாம் ஞ்

மாம் ஞ்  māmbiñju, ெப. (n.)

   1. மாவ ; tender mango.

   2. மாவ  ேபான்ற வ ற் ெசய்த க த்தணி ; a pendant in a necklace, shaped like tender mango fruit.

     [மா + ஞ் . மா = மாமரம்.]

மாம் ரம்

 
 மாம் ரம் māmbiram, ெப.(n.)

   ேதக்  (சங்.அக.);; beetle-killer.

மாம் ளி

 
 மாம் ளி māmbuḷi, ெப.(n.)

   ளிமா; indian hog plum.
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மாம் ளிச்

 
 மாம் ளிச்  māmbuḷicci, ெப.(n.)

மாம் ளி பாரக்்க; see {}.

     [மா + ளிச் .]

மாம்

 
 மாம்  māmbū, ெப.(n.)

   மாமரத் ன் ; flower of the mango tree.

     [மா + .]

மாம் ச்

 
 மாம் ச்  māmbūcci, ெப.(n.)

   ச க்கைர த யவற் ல் ம் ெவண்ணிற ள்ள ச்  வைக (இ.வ.);; a small white insect infesting 
sugar etc.

     [மா + ச் .]

மாம்ேபாழ்

மாம்ேபாழ் māmbōḻ, ெப.(n.)

   மாவ ன் ள ; section of a tender mango, cut lengthwise.

     "மாம்ேபா  ெம ற் " ( க்ேகா.79);.

     [மா + ேபாழ்.]

மாமகம்

மாமகம்1 māmagam, ெப.(n.)

   காசாய வைக; an ancient tax in cash (S.I.l.l.82);.

     [மா + மகம்.]

 மாமகம்2 māmagam, ெப.(n.)

   மகாமகம்; a great luni-solar festival.

     "கங்ைக மாமகந் ேதா ம் வந் " ( ைள.அ சச்ைன.25);.

     [மா + மகம்.]
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கன்

கன்1 kaṉ, ெப.(n.)

   மன்மதன் (யாழ்.அக.);; god of love, as son of Laksmi.

     [மா + மகன்.]

 கன்2 kaṉ, ெப.(n.)

   1. ேவைலப்பா ; workmanship.

     "கன்னார ்ம ல் ழ் டந்ைத" ( வ். வாய் 5, 8 3);.

   2. கன்னார ்ெதா ல் ( ன்.);; copper work.

   3. ெசம்  (ஈ . 5, 8, 3);; copper

   4. கன்னத்தட்  (நன். 217, த்); பாரக்்க;see kanna-t-tattu.

     [கல் → அகன் (ேவக190);]

 கன்3 kaṉ, ெப.(n.)

   1.கல்( டா);; stone.

   2.உ ப்பா  (ஈ , 5, 8, 3.);; firmness.

     [கல் → கன்]

 கன்4 kaṉ, ெப.(n.)

மாமகன்

மாமகன்2 māmagaṉ, ெப.(n.)

   1. அம்மான்; maternal uncle.

   2. இவறன் மரைலயன், ஈயாமாரி, ேபராைச ைடயவன்; miser.

     [மா + மகன்.]

மாம

மாம  māmaḍi, ெப.(n.)

   1. மாமன், 1 பாரக்்க; see {}.

     "மாம  வல்லப ேதவர"் (T.A.S.i, 257);.

   2. மாமனார ்பாரக்்க;see {}.

     "மந்தண ந் ரி மாம தன் ேவள் " (ேதவா.324, 7);.

மாம கள்

மாம கள் māmaḍigaḷ, ெப.(n.)

மாம  பாரக்்க; see

     "மற்ைற மாம களி  சாப ம்" ( மர. ர. னாட். ள்.67);.

மாமணி

 
 மாமணி māmaṇi, ெப.(n.)

   மாணிக்கம் ( டா.);; ruby.

     [மா + மணி.]

மாமதக்காணம்

 
 மாமதக்காணம் māmadakkāṇam, ெப.(n.)

   ேபய்க்ெகாள்; wild horsegram.
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மாமம்

 
 மாமம் māmam, ெப.(n.)

   மஞ்சள்; turmeric.

மாமரத் ன் ல்

 
 மாமரத் ன் ல்  māmarattiṉpulluruvi, ெப.(n.)

   மாமரத்ைத அ க் ம் ஒ வைக ச் கள்; parasitic plant growing on mango tree.

     [மாமரம் + அத்  + இன் + ல் .]

மாமரம்

மாமரம்1 māmaram, ெப.(n.)

   மரவைக ( ங்.);; mango tree.

     "வளிவாங்  ைனய மாமரம் ேவர் ண் யரந்்  ள்ளன பயம் ைடப் பரப் " (பரிபா.7:14-5);.

மாம த் ேலார்

 
 மாம த் ேலார ்māmaruttunūlōr, ெப.(n.)

   ம த் வர;் physicians.

     [மா + ம த்  + ேலார.் மா = ெபரிய. ம ந்  → ம த் . ேலார ்= ன் ெபா ணரந்்ேதார.் 
ல ைடேயார,் அ ஞர.்]

மாமைரேயான்

 
 மாமைரேயான் māmaraiyōṉ, ெப.(n.)

   இதளியம் (இரசம்);; mercury.

மாமல்ல ரம்

மாமல்ல ரம் māmallaburam, ெப.(n.)

   ழக் க் கடேலாரச ்சாைல ல் ெசன்ைனக் த் ெதற்ேக 60 அ ரமாத் ரி ( ேலா ட்டர)்; 
ெதாைல ல் அைமந் ள்ள ற்பக் கைல நகரம்; a town with stone sculptures, 60 kilometer south of Chennai on 
the East Coast Road.

ம வ. மகாப ரம். மல்ைல, கடல்மல்ைல, மாமைல ரம்.

     [மா + மல்லன் + ரம் = மாமல்ல ரம்.]

இவ் ர ்"உலகப் பண்பாட் ச ் ன்னம்" உள்ள ஊராக அ க்கப்பட் ள்ள . நர ம்மவரம்ப் 
பல்லவனின் பட்டப் ெபயரால் அைமந் ள்ள . பல ைடவைரக் ேகா ல்க ம், கட் க் கற்றளிக ம் 

றப்பாக ள்ளன._அரச்் னன் தவம் என் ம் பாைற ெச க் ச ் ற்பம் ெப ம் கழ் ெபற் ள்ள . 
அண்ைம ல் கழகக் காலத் ைற கம் அகழ்வாராய்ச் ல் ைடத் ள்ள . மாமைல ரம் என் ம் 
நாட் ப் றக் கைதகள் ன்றன. மங்ைகயாழ்வாரின் பாடல் ெபற்ற ஊர.்

மாமல்லன்

 
 மாமல்லன் māmallaṉ, ெப.(n.)

   மேகந் ர வரம்ப் பல்லவனின் மகன் நர ம்மவரம்னின் பட்டப்ெபயரக் ள் ஒன் ; one of the titles of 
Narasimhavarman, son of Mahendravarma Pallavan.

     [மா + மல்லன். மா = ெபரிய.]

மாமல்ைல

மாமல்ைல māmallai, ெப.(n.)

மாமல்ல ரம் பாரக்்க; see {}.

     "மாமல்ைல ேகா ல்" ( வ்.இயற்.2, 70);.

     [மாமல்ல ரம் → மாமல்ைல (ம உ);.]
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மாமலகம்

 
 மாமலகம் māmalagam, ெப.(n.)

   ெநல் க் காய்; fruit indian gooseberry.

மாமலத்

 
 மாமலத்  māmalattu, ெப.(n.)

மா லத்  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

மாமலர்

மாமலர ்māmalar, ெப.(n.)

சரக்ெகான்ைற பாரக்்க;see {}.

     "மாமலரத்் ெதரியலான்" ( வக.220038);.

     [மா + மலர.்]

மாமலற்கண்ணி

 
 மாமலற்கண்ணி māmalaṟkaṇṇi, ெப.(n.)

   சங் ைல; leaves of the plant.

மாம

 
 மாம  māmali, ெப.(n.)

   அத் ; fig- Ficus – racemosa.

மாமைல ரம்

 
 மாமைல ரம் māmalaiburam, ெப. (n.) 

   மாமல்ல ரத் ன் பைழய ெபயரக் ள் ஒன் ; one of the old names of mamallapuram ( வ ப்ப ப்  ல்);.

     [மா + மைல + ரம்.]

மாமைறேயான்

 
 மாமைறேயான் māmaṟaiyōṉ, ெப.(n.)

   ஈ வர  என் ம் ெப ம ந் ; a twining plant - indian birthwort.

மாமன்

மாமன் māmaṉ, ெப.(n.)

   1. தா ன் உடன் றந்ேதான்; mother's brother, maternal uncle.

     "மாம  ம க ம் ேபா  மன் ன" ( வக.432.);.

   2. மாமனார ்பாரக்்க;see {}.

     "மாமேன மவான்" ( ைச க .ப .8, 5);.

   3. அத்ைத ன் கணவன் ( ன்.);; father's sister's husband.

   4. ெபண்கள் தங்கள் கணவைர அைழக் ம் ெபயர;் a term used by women in addressing their husbands (C.G.);.

   ெத. மாம;ம. மாமன்.

     [அம்மான் → மாமன்.]
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மாமன் டா

 
 மாமன் டா māmaṉkiṭā, ெப.(n.)

   மண மக்க க்  தாய்மாமன் ரவ்ரிைச ல் ஒன்றாக ெகா க்கப்ப ம் ஆட் க் டா; ram gift given by 
maternal uncle to his sister's son or daughter marriage occasion.

     [மாமன் + டா.]

மாமன்னன்

 
 மாமன்னன் māmaṉṉaṉ, ெப.(n.)

   ேபரரசன்;еmpегог.

     [மா + மன்னன். மா = ெபரிய.]

மாமனார்

மாமனார ்māmaṉār, ெப.(n.)

   கணவன் அல்ல  மைன ன் தந்ைத ( ரேபாத:11, 93);; father-in-law, wife's or husband's father.

     [மாமன் → மாமனார.்]

மாயா

மாயா māyā, ெப. (n.) 

மாமன், 1, 2, 3 பாரக்்க;see {}.

     [மாமன் → மாமா.]

மாமாங்கக்

மாமாங்கக்  māmāṅgakkuḻi, ெப.(n.)

   கன் ண் ல் ள்ைளயார ்ேகா க்  எ ரில் 12 ஆண் கட்  ஒ ைற நீர ் ரக் ம் 
; a small spring in the sheet rock in front of pillaiyar koil at {} where holy water is supposed to spring in ( .பா.அக.);.

     [மாமாங்கம் + .]

மாமாங்கக் ளம்

மாமாங்கக் ளம் māmāṅgakkuḷam, ெப.(n.)

   ம்பேகாணத் ல் 12 ஆண் கட்  ஒ  ைற ண்ணிய ந களின் நீர ்ஊ வதாகக் க தப்ப ம் ஒ  
ேகா ல் ளம்; a temple tank at {}where the waters from sacred rivers are supposed to spring in.

     [மாமாங்கம் + ளம்.]

மாமாங்கம்

மாமாங்கம்1 māmāṅgam, ெப.(n.)

   1. பன்னிரண்  ஆண் கள் ெகாண்ட காலம்; a period of twelve years.

   2. நீண்ட காலம்; long period.

     [மா + மாங்கம்.]

 மாமாங்கம்2 māmāṅgam, ெப.(n.)

மகாமகர ்பாரக்்க;see {}.

 மாமாங்கம்3 māmāṅgam, ெப.(n.)

   ேசலம் றநகரில் அைமந் ள்ள ஊர;் a sub urban village of salem city.

மாமா

 
 மாமா  māmāci, ெப.(n.)

   சடாமாஞ் ல்; root of a medicinal grass.

மாமாத் யன்
மாமாத் யன் māmāttiyaṉ, ெப.(n.)

மாமாத் ரன் (நாம ப.177); பாரக்்க;see {}.
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மாமாத்

மாமாத் 1 māmāttu, ெப.(n.)

   ம த் வன் ( ங்.);; physician.

     "மலர் கழ் மாமாத் ரரத்ங் லம் ெப க" (ெபரிய . ெதாண்ட.2);.

 மாமாத் 1 māmāttu, ெப.(n.)

   கப்ெபரிய ; that which is very great.

     "மைறேயார ்தைம ம் பச ைன ம் மாமாதெ்தன ெவண்" ( வத . பாவ.50);

 மாமாத் 2 māmāttu, ெப.(n.)

   1. ெப ஞ் ெச க் ; great arrogance

     "மாமாத்தா ய மாலயன்" (ேதவா.1019, 1);.

   2. மாய்மாலம் (இ.வ.);; pretension, sham.

மாமா

மாமா  māmāyi, ெப.(n.)

   1. மைலமகள்; Malaimagal.

   2. ெபரியம்ைமக் ரிய ேதவைத; the Goddess of small-pox.

     [மா + மா . மா = ெபரிய. மகமா  → மாமா .]

மாமாைய

மாமாைய māmāyai, ெப.(n.)

   1. மைலமகள் ( ரம் . க்கல்.20);; Malaimagal.

   2. த்த மாைய ( .ேபா.பா.2, 2, பக்.133, ப்.);; pure {}.

     [மா + மாைய.]

மாமாலம்

மாமாலம் māmālam, ெப.(n.)

   1. ெப  வஞ்சைன; great deceitfulness.

   2. ேபா  பகட்  (ெகா.வ.);; pretension.

     [மா + மாயம்.]

மாமாைல
மாமாைல māmālai, ெப.(n.)

   ெச  வைக (பதாரத்்த.251);; a plant.

மாமான்

மாமான் māmāṉ, ெப.(n.)

   1. மாமன், 1 பாரக்்க;see {}.

     "மாமான் மகேள." ( வ். ப்பா.9);.

   2. மாமனார ்பாரக்்க;see {}.

     "மாமான் டெ்டா  கண்ணி" ( வக.484);.

     [மாமன் → மாமான்.]

மா

மா  māmi, ெப.(n.)

   1. அம்மான் மைன ; maternal uncle's wife.

     "அன் ைடய மாம  மா  நீ" (ேதவா.1228, 1);.

   2. மைன  ைடய அல்ல  கணவ ைடய தாய்; mother-in-law, wife's or husband's mother.

     " றக்  மா யர ் வரக்் ம்" (கம்பரா. ளா.33);.

   3. அத்ைத ( ன்.);; father's sister.

     [மாமன் (ஆ.பா.); → மா  (ெப.பா.);.]
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மா

 
 மா  māmisi, ெப.(n.)

   சடாமாஞ்  ண்  (ைதலவ.ைதல);; spikenard herb.

மா யார்
மா யார ்māmiyār, ெப.(n.)

மா , 2 பாரக்்க;see {}.

மா யார்

மா யார்  māmiyārvīṭu, ெப.(n.)

   1. மைன ன் அல்ல  கணவனின் தாய் ; mother-in-law's house.

   2. ைற; prison, jail (ேப.வ.);.

     [மா யார ்+ .]

மா லத்

 
 மா லத்  māmilattu, ெப.(n.)

   அர ைறக் ரிய  ( ன்.);; that which pertains to revenue.

மா கத்தன்

 
 மா கத்தன் māmugattaṉ, ெப.(n.)

மா கவன் (உரி.நி.);பாரக்்க;see {}.

மா கவன்

மா கவன் māmugavaṉ, ெப.(n.)

   யாைன கத்தவன்; ள்ைளயார;்{}, 

 God with Elephant face.

     "மா கவ ரரச்் க்க" ( வண.உலா.21);.

மா கன்ைக

 
 மா கன்ைக māmugaṉgai, ெப.(n.)

   ஐந் ; five.

     [மா + கன் + ைக.]

மா

 
 மா  māmugi, ெப.(n.)

   நா ; a plant indian burr.

மா ைல

 
 மா ைல māmugilai, ெப.(n.)

   ள ; a sacred plant, holy basil.

மா

 
 மா  māmuḍi, ெப.(n.)

   ெநட்  (மைல.);; sola pith.
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மா னி

மா னி1 māmuṉi, ெப.(n.)

   1. ெப ந் ற ; great ascetic.

     "இராம சாெனன் ம் மா னிேய" ( வ்.இராமா ச.16);.

   2. அ கன் ( ங்.);;{}.

   3. வ ட்டன் (யாழ்.அக.);;{}

     [மா + னி. மா = ெபரிய]

 மா னி2 māmuṉi, ெப.(n.)

   நா  (மைல.);; a plant growing in hedges and thickets.

மா லர்

மா லர ்māmūlar, ெப.(n.)

   அகநா ற் ல் 27 பாடல்க ம், ந்ெதாைக ல் ஒ  பாட ம் நற் ைண ல் இரண்  பாட ம் 
பா ய கழகக்காலப் ெப ம் லவர;் a great poet of sargam period whose verses 27 of {} one of {} and two of {} were 
available.

மா லனார்

 
 மா லனார ்māmūlaṉār, ெப.(n.)

மா லர ்பாரக்்க;see {}.

மா

 
 மா  māmūli, ெப.(n.)

   ெவண் காக்கட்டான்; a twiner learning white flowers.

மாேமதம்

மாேமதம் māmētam, ெப.(n.)

   ைர ேவள் ; horse-sacrifice.

     "மாேமத ன் மக ள்ளன" (ேச .அ ம.8);.

மாேம

மாேம  māmēru, ெப.(n.)

   ேம மைல; Mt.{}

     "மாேம  ைடைய " (தக்கயாகப்.108);.

     [மா + ேம . மா = ெபரிய.]

மாைம

மாைம māmai, ெப.(n.)

   1. அழ ; beauty.

     "மணி ைட ெபான்னின் மாைம சாய" (நற்.304);. "மாந்தளிரே்பான் ன்னிய மாைம ளரப்்பெதன்" 
(தஞ்ைசவா.22);.

   2. க ைம; black colour.

     "மாைமக் களங்கனி யன்ன" (மைலப .35);.

   3. வண்ணம்; colour.

     "ெந ந்தைக தற்கண்  மாைமத ்தைக ழந்த" ( .ெவ.12, 2);.

   4. ேமனி; form.

     "மாைம ெபான்னிறம் பசப்ப" ( .ெவ.11, ெபண்பாற்.6);.

   5. ன்பம் (அ .நி.);; grief. distress.

மாேமாகம்
மாேமாகம் māmōkam, ெப.(n.)

   ஐம் ல கரச்் ற் பற்  ( .ேபா.பா.2, 2, பக்.169);; attachment to the objects of the senses.
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மாய்

மாய்1 māytal,    2 ெச. . .(v.i:)

   1. மைறதல்; to hide, vanish.

     "களி மாய் ெச ந் ெயா " (ம ைரக்.172);.

   2. அ தல்; to perish, to be annihilated, terminated.

     " ெயா மாய்வர ்நிலத் " ( றள்.898);.

   3. இறத்தல்; to die.

     "தம்ெபயர ்தம்ெமா  ெகாண்டனர ்மாய்ந்ேதார"் (மைலப .553);.

   4. ஒளி ம ங் தல்; to become lustreless, as the setting sun.

     "பகன்மாய" (க த்.143);.

   5. கவைல யால் வ ந் தல்; to suffer from over, annexiety as in love-sickness.

   6. அறப்பா ப தல்; to wear oneself to death.

     "அந்த ேவைல ல் மாய்ந்  ெகாண் க் ேறன்" (உ.வ.);.

     [ ல் (ெபா ந்தற் க த் ேவர)்; → ள் → ய் மய் →  க ப் , இ ள். ைமம்ைம = க ைம, இ ண்ைம. 
மய → மயப்  → மப்  = மயக்கம், மட் த் தன்ைம, ெச க் , ெசரியாைம. மள்  → மட் . மட் தல் = 
மயங் தல், ஒளி மங் தல், அ க்கைடதல், வ  ன் தல். மள்  → மாழ் . மாழ் தல் = கலத்தல், 
மயங் தல், ேசாம் தல், மங் தல், ெக தல், மாள்  → மாள். மாள்தல் = ெக தல், க தல், அ தல், 
சாதல், தல், இய தல், மாள் → மாய். ஒ.ேநா. ேநாள் → ேநாய். ேநாைள டம்  = ேநா ண்ட டம்  
(ேவ.க.4:61);.]

 மாய்3 māyttal,    2 ெச. ன்றா .(v.t.)

மாய் -

மாய் - 2 māytal,    2 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   மறத்தல்; to forget.

     "மாயா ள்ளெமா  பரி ன்னி" ( றநா.139);.

     [மாய்தல் = மைறதல். மறத்தல் = நிைன ந்  மைறதல்.]

மாய்ைக

மாய்ைக1 māykai, ெப.(n.)

   1. ெவண்ணீர;் semen.

   2. க க் ழந்ைத ன் நஞ் க் ெகா ; naval cord (சா.அக.);.

 மாய்ைக2 māykai, ெப.(n.)

   1. ெபாய்த் ேதாற்றம் (ெகா.வ.);; illusion.

   2. மயக்கம்; giddiness.

     [மாய் → மாய்ைக (ேவ.க.4:61);.]

மாய்ைகவல்லவன்

 
 மாய்ைகவல்லவன் māykaivallavaṉ, ெப.(n.)

   த்தரில் ேத னவன்; best of siddhars who had conquered passions.
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மாய்சச்ல்

மாய்சச்ல்1 māyccal, ெப.(n.)

   ேசாம்பல்; laziness.

     [மாய் → மாய்சச்ல்.]

 மாய்சச்ல்2 māyccal, ெப.(n.)

   1. சா  (யாழ்.அக.);; death.

   2. மைற  (ச .);; hiding, vanishing.

   3. வ த்தம் ( ன்.);; great difficulty or trouble.

     [மாய் → மாய்சச்ல் (ேவ.க.4:61);.]

மாய்ச்

 
 மாய்ச்  māycci, ெப.(n.)

   ட் லங்  (யாப்.);; manacles, shackles.

மாய்ப்

மாய்ப்  māyppu, ெப.(n.)

மாய்சச்ல்2, 1, 2 ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [மாய் → மாய்சச்ல் → மாய்ப்  (ேவ.க.4:61);.]

மாய்மாலம்

மாய்மாலம் māymālam, ெப.(n.)

   1. ேபா  ந ப்  (ெகா.வ.);; hypocrisy, dissimulation, pretension.

   2. ேமாச  (யாழ்.அக.);; deceit.

     [மாய் + மாலம் (ேவ.க.4:61);.]

மாய்

மாய்  māyvu, ெப.(n.)

   1. மாய்சச்ல், 1 பாரக்்க;see {}.

     "மாய்  நிசச்யம் வந் " (கம்பரா.இராவணன்வைத.182);.

   2. மாய்சச்ல் 2 பாரக்்க;see {}.

     [மாய் → மாய்  (ேவ.க.4:61);.]

மாயக்கள்ளி

 
 மாயக்கள்ளி māyakkaḷḷi, ெப.(n.)

   மயக்  ஏமாற் பவள் ( ன்.);; artful women.

     [மாயம் + கள்ளி.]

மாயக்காய்

மாயக்காய்1 māyakkāy, ெப.(n.)

   ஒக் மரத் ன் ெகாடை்ட; oak nut.

 மாயக்காய்2 māyakkāy, ெப.(n.)

மா க் காய் (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

மாயக்காரன்

மாயக்காரன் māyakkāraṉ, ெப.(n.)

   1. வஞ்சகம்; hypocrite. 

   2 ெசப்  த்ைதக்காரன்; conjurer, juggler.

     [மாயம் + காரன்.]
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மாயக்காரி

மாயக்காரி māyakkāri, ெப.(n.)

   1. மாயக் கள்ளி பாரக்்க;see {}.

   2. மாயக்காரன் பாரக்்க;see {}.

     [மாயக்காரன் (ஆ.பா.); → மாயக்காரி(ெப.பா.);]

மாயக் ரம்ைப

மாயக் ரம்ைப māyakkurambai, ெப.(n.)

   உடல் (நிைலயற்ற );; body, as unstable.

     "மாயக் ரம்ைப நீங்க வ  ைவத்தாரக்் " (ேதவா.29, 3);.

     [மாயம் + ரம்ைப.]

மாயக் த்தன்

மாயக் த்தன் māyakāttaṉ, ெப.(n.)

   மால்;{}, as one whose actions are wonderful.

     "வண் ட பானின்ற மாயக் த்தன்" ( வ். வாய்.8, 2, 4);.

     [மாயம் + த்தன்.]

மாயகம்

 
 மாயகம் māyagam, ெப.(n.)

   ளாமரம் (சங். அக.);; wood apple tree.

மாயக்கைல

 
 மாயக்கைல māyakkalai, ெப.(n.)

   சந் ரக் கைல; the vital air passing through the left nostril.

மாயக்கன்னி

 
 மாயக்கன்னி māyakkaṉṉi, ெப.(n.)

   ப்ைபேமனி; a plant acalypha indica a vermifuge and expectorant.

மாயசெ்சயல்

மாயசெ்சயல் māyacceyal, ெப.(n.)

   1. மாைய ன் ேதாற்றமா ய உலகம்; the effects of {}, its various changes and manifestations in nature.

   2. மாைய ன் ைள கள்; the body, accessory instruments, world and enjoyments, considered as the products of {}.

மாயாசாலம்

 
 மாயாசாலம் māyācālam, ெப.(n.)

   வஞ்சைன ( ன்.);; dissimulation, deceit.

     [மாயம் + சாலம்.]

 மாயாசாலம் māyācālam, ெப.(n.)

மாய த்ைத ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [மாயம் + சாலம்.]

மாய சை்ச

 
 மாய சை்ச māyasigissai, ெப.(n.)

   காந்தப்பண் வம் (மாந் ர சை்ச);; magnetic healing.

     [மாயம் + Skt. சை்ச.]
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மாயத்

மாயத் 1 māyatti, ெப.(n.)

   த் க்கஞ் ெச ; a plant asaram europacun.

 மாயத் 2 māyatti, ெப.(n.)

மாயக்கள்ளி (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

மாயப் ணர்ச்
மாயப் ணரச்்  māyappuṇarcci, ெப.(n.)

   தைலவன் தைல யர  கள க் ட்டம் (ெதால்.ெபா ள்.92, உைர);;     [மாயம் + ணரச்் .]

மாயப்ெபண்

மாயப்ெபண் māyappeṇ, ெப.(n.)

   1. மா  ேவடம் ண்ட ெபண்; disguised woman.

   2. ெபண் ேவட ட்ட ஆண்; man in the garb of a woman.

     [மாயம் + ெபண்.]

மாயப்ெபா

மாயப்ெபா  māyappoḍi, ெப.(n.)

   மாயத ்தன்ைம ெசய் ம் ெபா  (உபேதசகா. வ ண். 288);; powder with magic properties.

     [மாயம் + ெபா .]

மாயப்ேபார்

மாயப்ேபார ்māyappōr, ெப.(n.)

   1. யப்பான (அற் தமான); ேபார;் wonderful, miraculous warfare.

     "மாயப் ேபார ்வல்லாைன" (ேதவா.698, 3);.

   2. ஏய்ப்  (வஞ்சக);ப் ேபார;் treacherous warfare.

     "மாயப்ேபார ்மன்னன் ம ல்" ( .ெவ.6:11);.

     [மாயம் + ேபார.்]

மாயம்

மாயம் māyam, ெப.(n.)

   1. மாைய; illusion false appearance.

     "வ ந் ட மாயஞ் ெசய்  நி ம்பைல ம ங்  க்கான்" (கம்பரா. மாயா ைத.96);.

   2. வஞ்சைன ( வா.);; deception.

     "மாய மகளிர ் யக் " ( றள்.918);.

   3. ேபா  ந ப் ; hypocrisy.

   4. ெபாய்; falseness, treachery.

     "வந்த ழவைன மாயஞ் ெசப் " (ெதால்.ெபா.114);.

   5. அ ய க் ப் றம்பான ; spritual ignorance.

     "மாய நீங் ய ந்தைன" (கம்பரா. த் ர.51);,

   6. கன ; dream.

     "மாயக் ெகால்ேலா வல் ைன ெகால்ேலா" ( லப்.16, 61);.

   7. நிைல ன்ைம; uncertainty, instability.

     "என் மாயவாக்ைக த ட ் க் " ( வ். வாய்.10, 7, 3);.

   8. யப் : wonder, astonishment.

     "மாயவன் ெசற்றள்ளற் ெபாய்ந்நிலத்ேத" ( த். 100, உைர);.

   9. அழ  ( டா.);; beauty. 
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மாயமந் ரம்

மாயமந் ரம் māyamandiram, ெப.(n.)

   1. மாயம் பண் ம் மந் ரம்; mantram having magic powers.

     "உன் கம் மாய மந் ரந்தான் ெகாேலா" ( வ்.நாய்ச.்2, 4);.

   2. மந் ரம் பாரக்்க;see mandiram.

     [மாயம் + மந் ரம்.]

மாயமயக்

 
 மாயமயக்  māyamayakki, ெப. (n.) 

   மயக்கஞ் ெசய்பவர;் artful, bewitching woman.

     "மாயமயக்  ம மகேள" (நாஞ்.);.

     [மாயம் + மயக் .]

மாயமா

 
 மாயமா  māyamāmūli, ெப.(n.)

   உடம் க் ம் த் , அங்கப் ச் ; the bile in human body.

     [மாயம் + மா .]

மாயமாலம்

மாயமாலம் māyamālam, ெப.(n.)

   1. மாய் மாலம் பாரக்்க;see {}.

   2. வஞ்சைன ள்ள ேபய் ( ன்.);; deceitful devil.

     [மாயம் + மாலம்.]

மாயயாக்ைக

 
 மாயயாக்ைக māyayākkai, ெப.(n.)

   மாய உடம் ; magic body.

     [மாயம் + யாக்ைக.]

மாய பம்

 
 மாய பம் māyarūpam, ெப.(n.)

மாய வம் பாரக்்க;see {}.

     [மாய + உ வம் → பம்.]

த. உ வம் → வ. 
ப.

 
 த. உ வம் → வ. ப. tauruvamvarūpa, __,

ெப.(n.);

   ெமய் ேபாலத் ேதான் ம் ெபாய் வம் (யாழ்.அக.);; form which is seamingly realistic, phantom, shadow.

     [மாயம் + உ வம்.]
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மாயவண்ணன்

 
 மாயவண்ணன் māyavaṇṇaṉ, ெப.(n.)

மால்;{} 

 as dark-coloured.

     "மாய வண்ணைன மன றப் ெபற் "

     [மாயம் + வண்ணன்.]

மாயவள்

மாயவள் māyavaḷ, ெப.(n.)

   1. கரிய நிற ைடயவள்; woman of dark complexion.

   2. ெகாற்றைவ; durga.

     "மாயவளா ய மரக்கா லாட ம்" ( லப்.6, 59);.

   3. ெதய்வப் ெபண் ( ங்.);; female goddess.

   4. இடா னி ( டா.);; a female goblin.

     [மாயம் → மாயவள் (ேவ.க.4:61);.]

மாயவன்

மாயவன் māyavaṉ, ெப.(n.)

   க நிற ைடய மால்;{}.

     "மாயவன் மாய ம வால்" ( .ெவ.9:40);. "ெபரியவைன மாயவைனப் ேப லக ெமல்லாம்" ( லம் . 
படரக்்ைகப். பரவல்.2);.

     [மாய் → மாயவன் (ேவ.க.4:62);.]

மாயவன்ேசாதரி

 
 மாயவன்ேசாதரி māyavaṉcōtari, ெப.(n.)

   ரக்்ைக; durgai.

     [மாயவன் + Skt. ேசாதரி.]

மாயவன்

மாயவன்  māyavaṉmūli, ெப.(n.)

   1 மால்கரந்ைத எ ம் ெச ; a plant - Sphoeranthus idnicus.

   2. ள ; holy basil plant.

     [மாயவன் + .]

மாயவன்ேமனி

 
 மாயவன்ேமனி māyavaṉmēṉi, ெப.(n.)

   நாகப் பசை்ச (சங்.அக.);; a green stone.

     [மாயவன் + ேமனி.]

மாயவன் ந்

மாயவன் ந்  māyavaṉvindu, ெப.(n.)

   1. மால்கரந்ைத எ ம் ெச ;  a herb.

   2. ெவள்ளரி ைத; cucumbar seed.

     [மாயவன் + ந் .]

மாயவாழ்க்ைக

 
 மாயவாழ்க்ைக māyavāḻkkai, ெப.(n.)

   நிைல ல்லா உலக வாழ்க்ைக; worldly life which is not real.

     [மாயம் + வாழ்க்ைக.]
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மாயவாழ்

 
 மாயவாழ்  māyavāḻvu, ெப.(n.)

   நிைலயற்ற வாழ் ; transitory life.

     [மாயம் + வாழ் .]

மாய ஞ்ைச

மாய ஞ்ைச māyaviñjai, ெப.(n.)

மாய த்ைத பாரக்்க;see {}.

     "மாய ஞ்ைச மந் ரேமா " (மணி.18, 148);.

     [மாய த்ைத → மாய ஞ்ைச.]

மாய த்ைத

 
 மாய த்ைத māyavittai, ெப.(n.)

   இந் ரசால த்ைத; magical art, sleight of hand, art of producing illusion, sorcery.

     [மாயம் + த்ைத.]

மாய த்ைதக்கார
ன்

 
 மாய த்ைதக்காரன் māyavittaikkāraṉ, ெப.(n.)

   இந் ர சாலஞ் ெசய்ேவான்; sorcerer, magician.

     [மாய த்ைத + காரன்.]

மாயேவடம்

மாயேவடம் māyavēṭam, ெப.(n.)

   ெபாய் ; disguise.

     "ெவ ளி ெபாங்க ட்ட  மாயேவடம்" (கம்பரா. சடா ர.்64);.

     [மாயம் + ேவடம். Skt. ேவடம். த. ைண . மாயப் ைண  பாரக்்க.]

மாயன்

மாயன் māyaṉ, ெப.(n.)

   1. கரியன்; dark complexioned person.

     "வண்ண  மாய ைவனிவன் ேசயன்" (ெதால்.ெபா.307, உைர);.

   2. மால்;{}.

     "மாயனாய்..... மலரவனா " (ேதவா.1050, 6);.

   3. வஞ்சகன் ( ங்.);; deceitful person.

     [மாயம் → மாயன் (ேவ.க.4:62);.]

மாயன்மாைல

 
 மாயன்மாைல māyaṉmālai, ெப.(n.)

   ள ; holy basil plant.

     [மாயன் + மாைல. மாயன் = மால்.]

மாயன் த்

 
 மாயன் த்  māyaṉvittu, ெப.(n.)

   ெவள்ளரி ைத; seeds of cucumber fruit.

     [மாயன் + த் .]
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மாயன் ந்

 
 மாயன் ந்  māyaṉvindu, ெப.(n.)

   கப் ச் ; yellow orpiment.

     [மாயன் + ந் .]

மாயாகாரியம்

 
 மாயாகாரியம் māyākāriyam, ெப.(n.)

மாயசெ்சயல் பாரக்்க;see {}.

மாயா

 
 மாயா  māyāti, ெப.(n.)

   மாந்தக்கா  (நரப );; human sacrifice.

மாயாேத

மாயாேத  māyātēvi, ெப.(n.)

   1. மாையயா ய ேத  (தக்கயாகப்.616, உைர);; the goddess of {}.

   2. த்தரின் தாய் ( டா.);; the mother of Goutama buddha.

     "மாயாேத  தன்".

     [மாைய + ேத .]

மாயாபாசம்

 
 மாயாபாசம் māyāpācam, ெப.(n.)

   மாையயா ய உற  (யாழ்.அக.);; the bondage of {}.

     [மாயம் + Skt. பாசம்.]

மாயாமந் ரம்

 
 மாயாமந் ரம் māyāmandiram, ெப.(n.)

   மந் ர வைக (யாழ்.அக.);; a mantram.

     [மாயம் + மந் ரம்.]

மாயாமம்

 
 மாயாமம் māyāmam, ெப.(n.)

   ளி; tamarind.

மாயாமாலம்

மாயாமாலம் māyāmālam, ெப.(n.)

   ம் மலத் ெளான்றான மாையயா ய மலம் ( . .2, 85, உைர);;{}, one of mu – m - malam (q.v.);.

     [மாயம் + மலம்.]

மாயாவா  __. 
ெப.(n.)

மாயாவா  __. ெப.(n.) māyāvātibe,  follower of maya-vadam.

     "சதசத ் லசஷணம் என் ..... மாயாவா  ெசால் மா ேபாேல" ( வ்.இயற். த்.22, யா.145);.

     [மாயம் + வா .]

மாயா ேமாசனம்

 
 மாயா ேமாசனம் māyāvimōcaṉam, ெப.(n.)

   மாைய னின்  நீங் ைக (யாழ். அக.);; freedom from {}.

     [மாைய → மாயா + Skt. ேமாசனம்.]
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மாயா

 
 மாயா  māyāvīṭu, ெப.(n.)

   த் ; heaven.

மாயாள்

மாயாள் māyāḷ, ெப.(n.)

மாேயாள்1, 3 பாரக்்க (நாம ப.117);;see {}.

     [மாேயாள் → மாயாள்.]

மாயாளம்

 
 மாயாளம் māyāḷam, ெப.(n.)

   பாசாங்  (இ.வ.);; pretension.

     [மாயம் → மாய்மாலம் → மாயாளம் (ெகா.வ.);.]

மாயாளி

மாயாளி māyāḷi, ெப.(n.)

   வட்டத் ப்  (ைதலவ.ைதல.33);; kidney leaved bracteate moon-seed.

 மாயாளி māyāḷi, ெப. (n.)

   வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Sivaganga Taluk.

     [மாயன்+ஆளி]

மா

மா 1 māyi, ெப.(n.)

   மாயாவ ; adherent of {}.

     "மா ைய நிேச க்ைகக்காக அரத்்தம் அ ளிச ்ெசய் றார"் (ஈ .1, 5, 4, .);.

 மா 2 māyi, ெப.(n.)

   ஆண் ெபண்கைளக் கள ற் ணரப்் க் ம் ஆண் மகன் ( க் ரநீ , 369);; go -between, panderer.

 மா 3 māyi, ெப.(n.)

ெகாற்றைவ;{}.

     "என்னன்ைனயா மா ைய" ( ரேபாத.18, 73);.

     [மய் → மாய் → மா  (ெகா.வ.);.]

மா காஞ்சனம்

மா காஞ்சனம் māyikāñjaṉam, ெப. (n.) 

   த் யாதர ைடய தந் ர வைக (ெப ங்.இலாவாண.1, 67);; a magic art of the {}.

     "ெச ற்ேகட்  மா காஞ்சனம்" (ெப ங்.இலாவண.1, 67);.

மா டம்

மா டம் māyiḍam, ெப.(n.)

   எ ைம; buffalo.

     "வந்  மா ட மா  வளரந்்தேத" (யேசாதர.3, 45);.

     [ைம = க ப் . ைம → ம  → ம ஷ → ம ஷ → ம ஷம் → ம டம் → மா டம்.]

மா ரம்

மா ரம் māyiram, ெப.(n.)

   றமா ள்ள ; that which is outside, outward.

     "மா ர ேந யா " (தக்கயாகப்.440);.

மா

 
 மா  māyili, ெப.(n.)

   பட  வைக ( ன்.);; a kind of boat.
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மா

 
 மா  māyu, ெப.(n.)

   த்தம் (யாழ்.அக.);; bile.

மா சச்ம்

 
 மா சச்ம் māyuccam, ெப.(n.)

   நாகமணல்; sand containing zinc ore.

மா நா

 
 மா நா  māyunāṭi, ெப.(n.)

   த்தநா  ( ன்.);; a pulse indicating bilious humour.

மாைய

மாைய māyai, ெப.(n.)

   1. லப் ெபா ள்; primordian matter.

     " தலயமா ன்ற மாைய தெலன்பர ் லர"் (தா . பரி ரணா.6);.

   2. ம்மலத் ள் ந் , ேமா னி, மாேயயம் என்  வைகப்பட்ட மலம்; matter, one of mu-m-malam, (q.v.); 
of three kind of vindu, {}.

     "'இவற் ண் மாைய ெத ம் ந்  ேமா னி, மாேயய ெமன ைவ ன்  றமாய்" ( ரேபாத.46,  
7);.

   3. ெபாய்த்ேதாற்ற  ; unreal or illusory image, phantom, apparition.

   4. மாய த்ைத; sorcery, withc croft magic.

     "மாைய ெனாளித்த மணி ேமகைல தைன" (மணிேம.18, 155);.

   5. வஞ்சகம் ( டா.);; deception, fraud, trick.

   6. மாந்த றன்; extra ordinary or super human power.

   7. மாயாேத  பாரக்்க;see {}.

   8. மாயா ரி பாரக்்க;see {}.

   9. நிரயவைக ( வத . வரக்்க. நரக .117);; a hell. 

   10. ய்ைமயற்ற மாைய;{}.

     "ஆ ேயா ய ேமத   மாைய" (ஞான);.  

   11. மாய பஞ்சகத் ள் ஒன்றா ய மாைய;{}, one of {}.  

மாையமலம்

 
 மாையமலம் māyaimalam, ெப.(n.)

ம் மலத் ெளான்றான மாையயா ய மலம்;{} 

 one of the mummalam.

     [மாைய + மலம்.]

மாைய ற்றாள்

 
 மாைய ற்றாள் māyaiyuṟṟāḷ, ெப.(n.)

மாைய ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [மாைய + உற்றாள்.]
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மாேயாள்

மாேயாள்1 māyōḷ, ெப.(n.)

   1. க  நிற ைடயவள்; dark coloured woman.

     "மாேயாள் ன்ைக ஆய்ெதா " (ெபா ந. 14);.

   2. மாைம நிற ைடயவள்; woman of dark-brown colour.

     "மாேயார ்பசைன  நீக் னன்" (ஐங் .145);.

   3. ெபண் ( வா.);; woman.

     "ஒ ங்  ேரா  மாஅேயாேள" (அகநா.86);.

     [மாய் → மாயம் → மாேயாள் (ேவ.க.4:62);.]

 மாேயாள்2 māyōḷ,    ெப.(n) வஞ்ச  ( ன்.); dissembling woman.

     [மாய் → மாேயாள். மாய் = வஞ்சகம், க ைம, மயக்கம்.]

மாேயான்

மாேயான் māyōṉ, ெப.(n.)

   1. க  நிற ைடயவன் (பரிபா.3, 1, உைர);; dark coloured person.

   2. மால்;{}.

     "மாேயான் ேமய கா ைற லக ம்" (ெதால். ெபா ள்.5);.

     [மாய் → மாேயான். மாய் = க ைம.]

மாேயான்

 
 மாேயான்  māyōṉpūṭu, ெப.(n.)

   ள  (சங்.அக.);; sacred basil.

     [மாேயான் + .]

மாேயான்ம கன்

 
 மாேயான்ம கன் māyōṉmarugaṉ, ெப.(n.)

கக் கட ள் ( டா.);;{}, a

 s of nephew {}.

     [மாேயான் + ம கன்.]

மாேயான் ந்

 
 மாேயான் ந்  māyōṉvindu, ெப.(n.)

   கப் ச்  (சங்.அக.);; yellow orpiment.

     [மாேயான் + ந் .]

மாேயானாடல்

மாேயானாடல் māyōṉāṭal, ெப.(n.)

   அல் யம், மற் த் , டக் த்  எனத் மாலா ய த்  வைககள் ( லப்.6: 48, 49, 55);; dances of {}, 
viz. alliyam, {}.

     [மாேயான் + ஆடல்.]

மாேயானாள்

மாேயானாள் māyōṉāḷ, ெப.(n.)

இ பத் ரண்டாம் நாண் னான ேவாணம் ( டா.);;{} 

 the 22nd {}.

     [மாேயான் + நாள்.]
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மார்

மார1் mār, ெப.(n.)

   1. மார் , 1, 2 பாரக்்க;see {}.

     "இப்பாதகன் மாரிெனய் வெனன் " (கம்பரா.இராவணன்வைத.192);.

   2. நான்  ழவளவான நீட்டலளைவ; measure of the distance between the tips of the middle fingers when the arms 
are outstretched = 1 fathom = 4 cubits = 2 yards.

     [ ல் (ெபா ந்தற் க த் ேவர)்; → மல் → மர ்→ ம . ம தல் = கலந் த்தல், த தல், ப தல், 
ணரத்ல். ம  → ம மம் = த ம் மார் , உ ரந்ா யான உ ப் , உடம் , மைற ெபா ள். ம  → மார ்

(ேவ.க.4:39);.]

 மார2் mār, ெப.(n.)

   1. ஓர ்அைச (ெதால். எ த் .186);; an expletive.

   2. பல்ேலார ்படரக்்ைக ள் ஒன்  (ெதால்.ெசால்.209);; a plural ending of verbs in the third person.

   3. ஒ  யங்ேகாள்  (நன்.);; honorific termination in the optative mood.

   4. ஒ  பன்ைம ; a plural ending of nouns,

     " தாய்மார ்ேமார ் ற்கப் ேபாவர"் ( வ்.ெபரியாழ்.3, 1, 9);.

     [ ல் (இளைமக் க த் ேவர)்; → ள் → மள் → மழ → மக = இளைம, ள்ைள, மகன் அல்ல  மகள். 
மக → மகன் = ழந்ைத, ஆண் ள்ைள, தல்வன், ைளயா ம் ப வத் ப் ெபயரீ . மகன் → மகார ்= 

தல்வர,்  ள்ைளகள். மகன் → மான் = ஆண்பாற் ெபயரீ . எ- . மகன் → மான். ெப மகன் 
→  ெப மான். மகள் → மாள். (எ. ); ெப மகள் → ெப மாள் → ெப மா (ெகாசை்ச.); → ேவண்மாள். 
மகன் → மகர ்→ மார ்(ேவ.க.4:7);.]

மார்க்கட்

 
 மாரக்்கட்  mārkkaṭṭi, ெப.(n.)

   மார் ல் வ ம் ண் (M.L.);; abcess in the breast, cancer of the breast.

     [மார ்+ கட் .]

மார்க்கட்

மாரக்்கட் 1 mārkkaṭṭu, ெப.(n.)

   1 மார் ன் உ யைமப் ; healthy development of the chest.

   2. மார் க் கசை்ச (இ.வ.);; bodice.

     [மார ்+ கட் .]

 மாரக்்கட் 2 mārkkaṭṭu, ெப.(n.)

   மார் ன் க்ேக ம் ேவட் க் கட்  (இ.வ.);; fastening of a cloth over the chest.

     [மார ்+ கட் .]

     [p]

மார்க்கடம்

மாரக்்கடம் mārkkaḍam, ெப. (n.) 

   ரங் க் ட்டம்; crowd of monkeys.

     "மாரக்்கடஞ் ழ்ந்த ைவப் ன்" (கம்பரா. டண.132);.
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மார்க்கண்டம்

மாரக்்கண்டம்1 mārkkaṇṭam, ெப.(n.)

மாரக்்கண்டெவ ம்  பாரக்்க; see {}.

     [மார ்+ கண்டம்.]

 மாரக்்கண்டம்2 mārkkaṇṭam, ெப.(n.)

   1. மார் ப் ப ; breast, chest.

     "மாரக்்கண்டந் க் ங்ேக மணவாளன் மாண் க்க" (ேகாவ.க.);.

   2. மாரின் க ; flesh of the chest.

     [மார ்+ கண்டம்.]

மார்க்கண்டெவ
ம்

 
 மாரக்்கண்டெவ ம்  mārkkaṇṭavelumbu, ெப.(n.)

   மாரெ்ப ம் ; breast bone, sternum.

     "அவ க்  மாரக்்கண்ட ெவ ம்  ெதரி ன்ற " (உ.வ.);.

     [மாரக்்கண்டம் + எ ம் .]

மார்க்கண்டைவத்
யன்

 
 மாரக்்கண்டைவத் யன் mārkkaṇṭavaittiyaṉ, ெப.(n.)

   ேபா  ைவத் யன் (இ.வ.);; quack doctor.

மார்க்கண்டன்

மாரக்்கண்டன் mārkkaṇṭaṉ, ெப.(n.)

   என்ெறன் ம் ப னாறகைவ ைடயானா க் மா  வரம் ெபற்ற ஒ  னிவன் 
(கந்த .மாரக்்கண்.252);; a sage blessed with the boon of eternal youth of sixteen years.

மார்க்கண்

மாரக்்கண் 1 mārkkaṇṭi, ெப.(n.)

   மாெர ம் ; sternum.

 மாரக்்கண் 2 mārkkaṇṭi, ெப.(n.)

மாரக்் கண்டன் பாரக்்க; see {}.

     "உலந்த மாரக்்கண் க்கா  யக்காலைன ைத ெகாண்ட" ( ைசப். வா . ேகா ல். 2, 3);.

மார்க்கண்ேடய
ராணம்

 
 மாரக்்கண்ேடய ராணம் mārkkaṇṭēyaburāṇam, ெப.(n.)

   ப ெனண் ெதான்மத்  ெளான் ; a chief {}, one of {}.

மார்க்கண்ேடயம்

 
 மாரக்்கண்ேடயம் mārkkaṇṭēyam, ெப.(n.)

மாரக்்கண்ேடய ராணம் (அ . ந்.); பாரக்்க;see {}.

மார்க்கண்ேடயன்

மாரக்்கண்ேடயன் mārkkaṇṭēyaṉ, ெப.(n.)

மாரக்்கண்டன் பாரக்்க;see {}.

     "ெதா ெத  மாரக்்கண்ேடயன்" (ேதவா. 42, 1);.

மார்க்கண்ேடயனா
ர்

மாரக்்கண்ேடயனார ்mārkkaṇṭēyaṉār, ெப.(n.)

   தைலக் கழகத் ந்தவ ள் ஒ வராகக் க தப்ப பவ ம் றநா ற் ன் 365-ஆம் 
பாட் யற் யவ மா ய லவர;் a poet ascribed to the first {}, author of the 365th verse in {}.
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மார்க்கணம்

மாரக்்கணம் mārkkaṇam, ெப.(n.)

   1. அம்  (உரி.நி.);; arrow.

   2. இரப் ; asking, begging.

   3. ேத ைக ( ன்.);; search, inquiry.

மார்க்கணன்

 
 மாரக்்கணன் mārkkaṇaṉ, ெப.(n.)

   இரப்ேபான் ( ன்.);; mendicant, begger.

மார்க்கவம்

 
 மாரக்்கவம் mārkkavam, ெப.(n.)

   ைகயாந்தகைர (ைதலவ.ைதல.);; a plant found in wet places.

மார்க்

 
 மாரக்்  mārkkuḻi, ெப.(n.)

மார் க்  பாரக்்க;see {}.

     [மார்  + .]

மார்க்

 
 மாரக்்  mārkāṭu, ெப.(n.)

   மாரெ்ப ம் க் ; ribs, as enclosing the chest.

     [மார ்+ .]

     [p]

மார்க் ன் த
ல்

மாரக்் ன் தல் mārkāṭubiṉṉudal, ெப.(n.)

   1. மாரக்்  சைதப் பற் ன்  எ ம்  மயமா த் தடை்டயா க்ைக (M.L.);; ossification of costal 
cartilages of ribs and consequent flattening and rigidity of the chest-wall.

   2. உடல் ெம வால் மாரெ்ப ம்  ெவளித் ேதான் ைக; projection of breast bones outward on account of 
emaciation of the body.

     [மாரக்்  + ன் தல்.]

மார்க்கபம்

 
 மாரக்்கபம் mārkkabam, ெப.(n.)

   மார் ச ்சளி; phlegm in the chest.

     [மார ்+ கபம்.]

மார்க்கல்

 
 மாரக்்கல் mārkkal, ெப.(n.)

   ஒ  வைக மாக்கல்; a kind of soft stone.

     [மாக்கல் → மாரக்்கல் (ெகா.வ.);]

மார்ேகால்தண்

 
 மாரே்கால்தண்  mārāltaṇṭu, ெப.(n.)

   கட ல் மரக்கலத்ைதத் ப்ப ஏ வா ம் ப்  (தஞ்ைச. னவ.);; a paddle to which turn the boat.

     [மாரே்கால் + தண் .]
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மார்சச்லம்

 
 மாரச்ச்லம் mārccalam, ெப.(n.)

   மார ்நீரக்்ேகாைவ; bronchial catarrh or cold in the chest.

     [மார ்+ Skt. சலம்.]

மார்ச் ரங்

 
 மாரச்் ரங்  mārcciraṅgu, ெப.(n.)

மாரச்் லந்  பாரக்்க (M.L.);;see {}.

     [மாரச்் லந்  → மாரச்் ரங் .]

மார்ச் லந்

 
 மாரச்் லந்  mārccilandi, ெப.(n.)

   ைலப்பக்கத் ண்டா ம் ண்;  mammary abscess.

     [மார ்+ லந் .]

மார்த்ேதால்

 
 மாரத்்ேதால் mārttōl, ெப.(n.)

   கள் இறக் ம் மரேம கள் மார் ந் ேதால் (இ.வ.);; toddy-drawer's breast-leather.

     [மார ்+ ேதால்.]

     [p]

மார்தட்  - தல்

மாரத்ட்  - தல் mārdaṭṭudal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ேபாட் ப்ேபா தல்; to challenge, to complete with.

     "அவரக்ைள ம்........ வேனாட மாரத்ட் றார"் ( த்.96, யா.பக். 455, அ ம்.);.

   2. த்த ைற ல் தான் ேமம்பட்டவெனன்பைதக் ப் க் மா  மாரை்பத ்தட் தல்; to boast of 
one's powers in a particular line, as by striking the chest. 

     ''அன்னதானத் க்  மாரத்ட் ய ைர" (தனிப்பா.ii, 236, 4);.

   3. தற்ெப ைம யைடதல்; to pride oneself.

     "நாெனன்  மாரத்ட் ம்" ( ப் .1223);.

     [மார ்+ தட் -.]

மார்நீர்க்ேகாைவ

மாரநீ்ரக்்ேகாைவ mārnīrkāvai, ெப.(n.)

   1. ைர ரைலச ் ற் க் ம் ெமன்படலத் ன் இைட ல் நீர ்தங் வதால் ஏற்ப ம் ஒ வைக 
ேநாய்; a kind of diseases affecting the memberanous coating of the lungs by causing inflammation and the collection of 
fluid.

   2. பக்க ைல; pleuritic effusion.

     [மார ்+ நீரக்்ேகாைவ.]

மார்ேநா

 
 மாரே்நா  mārnōvu, ெப.(n.)

மாரவ்  பாரக்்க;(M.L.); see marvali.

     [மாரவ்  → மாரே்நா .]
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மார்பகம்

மாரப்கம் mārpagam, ெப.(n.)

மார்  பாரக்்க;see {}.

     " ைத ெகாண்கைனத் ைற மாரப்கஞ் ேசரத்்தான்" (கம்பரா. அேயாத்.மந் ரப்.59);.

     [மார ்→ மாரப்ம் → மாரப்கம் (ேவ.க.4:39);.]

மார்பம்

மாரப்ம் mārpam, ெப.(n.)

மார் 1, 2 பாரக்்க;see {}.

     "ெபான் ஞ்  மாரப்ம்" ( லப்.19, 61);.

     [மார ்→ மார்  → மாரப்கம் (ேவ.க.4:39);.]

மார்பாணி

மாரப்ாணி mārpāṇi, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைக மார் ப் ண் ( ன்.);; a kind of eruption on the breast.

   2. தைலைமயாணி ( ன்.);; capital or principal nail, king pin.

   3. தண்டைனயாக மார் ல் ைதக் ம் ஆணி; nail driven into one's chest, as a punishment.

     "எ ரத்்தவர ்மாரப்ாணி" (த ழ்நா.293);.

     [மார்  + ஆணி.]

மார் ன் தல்

 
 மார் ன் தல் mārpiṉṉudal, ெப.(n.)

மாரக்் ன் தல் பாரக்்க (M.L.);;see {}.

     [மாரக்்  + ன் தல் → மார் ன் தல்.]

மார்

மார்  mārpu, ெப.(n.)

   1. ெநஞ் ; bosom, breast, chest.

     "கள்ளற்ேற கள்வ ன் மார் " ( றள்,1288);.

   2. ைல ( ன்.);; woman's breast.

   3. வ ம் ; rim, top.

     "ஏணி ெயய்தா நீெண  மார் ன்..... " (ெப ம்பாண்.245);.

   4. தடாகம்; tank.

     "மார் ன்ைம ப ... லவைர" (பரிபா.15, 9);.

   5. அகலம் (ச .);; breadth.

   6. மார1் (இ.வ.); பாரக்்க; see {}.

   7. க ப் ர வைக ( லப்.14, 109, உைர);; a kind of camphor.

ம. மார்

     [ம தல் = கலந் த்தல், த தல். ம  → ம மம் = த ம் மார் . ம  → மார ்→ மார்  (ேவ.க. 
4:39);.]

மார் க்

மார் க்  mārpukkuḻi, ெப.(n.)

   1. மார ்ெப ம் ன் ள்ள ; heart pit.

   2. ெநஞ்சங் ைல உ ப் க்களடங் ய ெநஞ் ன் அைற; thoracic cavity.

     [மார்  + .]
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மார் சச்ளி

 
 மார் சச்ளி mārpuccaḷi, ெப.(n.)

மாரச்ச்ளி பாரக்்க;(M.L.); see {}.

     [மாரச்ச்ளி → மார் சச்ளி.]

மார் ேநா

மார் ேநா  mārpunōvu, ெப.(n.)

   1. மார்  ண்டாம் வ  வைக; breast-pang, angina pectoris.

   2. மார் ன் சைத  ண்டாம் ேநா  வைக; pleurodynia, pain in the chest.

     [மார்  + ேநா .]

மார் க்கம்

 
 மார் க்கம் mārpuvīkkam, ெப.(n.)

   ெநஞ்  ங் க்ைக;     [மார்  + க்கம்.]

மார் ற

 
 மார் ற mārpuṟa, . .எ.(adv.) 

   மாரே்பா  ேசரத்் ; close to the chest.

     [மார்  + உற.]

மார்ெப ம்

 
 மாரெ்ப ம்  mārpelumbu, ெப.(n.)

   ெநஞ்ெச ம் ;   ளா; rib.

     [மார்  + எ ம் .]

 மாரெ்ப ம்  mārpelumbu, ெப.(n.)

மாரக்்கண்டெவ ம்  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [மார்  + எ ம் .]

மார்

 
 மார்  mārpūci, ெப.(n.)

   ேமலாைட லணி ம் ஊ  ( ன்.);; breast - pin, brooch.

     [மார்  + ஊ .]

மார்வம்

மாரவ்ம் mārvam, ெப.(n.)

மார் , 1 பாரக்்க;see {}.

     "ேகாளரியா ெயாண் றேலான் மாரவ்த் ர ்ைவத்த " ( வ்.இயற்.2, 18);. 

     "ைமந்தர ்மாரவ்ம் வ வந்த ெசந்தளிர ்ேமனியார ்ெசல்ல நீரப்்ப" (பரிபா.8:122-3);.

     [மார ்→ மார்  → மாரவ்ம்.]

மார்வ

 
 மாரவ்  mārvali, ெப.(n.)

மார் ேநா  (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [மார ்+ வ .]
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மார்

மார்  mārvu, ெப.(n.)

மார் , 1 பாரக்்க;see {}.

     "நின்மார ் ற் றாரே்கா  மைழ" ( .ெவ. 9, 16);.

     [மார்  → மார்  (ெகா.வ.);]

மார் தட்  - தல்

மார் தட்  - தல் mārvudaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   ஒன்  ெசய்ய ஊக்கத் டன் ன் வ தல்; to be ready, to be prepared, to be eager to act.

     "இவரக் க்  வந்த ெதான் க்  அவன் மார்  தட் க் ெகாண்  வ ம்" (ஈ .10, 2, 1);.

     [மார்  + தட் -,]

மார்ெவ த்

மாரெ்வ த்  mārveḻuttu, ெப.(n.)

   ஒ வ க்  அ ைம என்பதற் க் யாக அவ்வ ைம ன் மார் ற் ெபா க்கப்பட்ட தைலவன் 
ெபயர ்அல்ல  ட் க்  (ஈ .5, 10-ப்ர.);; name or mark of a lord imprinted on the breast of his slave.

     [மார்  + எ த் .]

மார

 
 மார māra, ெப.(n.)

   ம ழமரம்; a tree with very fragrant flowers (சா.அக.);.

மாரக்கம்

 
 மாரக்கம் mārakkam, ெப.(n.)

   ைகயாந்தகைர; a prostate plant (சா.அக.);.

மாரகன்

மாரகன் māragaṉ, ெப.(n.)

   1. மரணத்ைத ண்டாக் ேவான் (யாழ்.அக.);; one who causes death.

   2. மரணத் ற் க் கரணியமான ேகாள்நிைல ( ரகம்);;(Astrol.); 

 the planet which causes or indicates death.

மாரகாகளம்

மாரகாகளம் mārakākaḷam, ெப.(n.)

   ல்; a bird indian cuckoo, as the trumpet of {}.

     "மாரகாகள ெம வேதார ்ம மலரக்் கா ல்" (பாரத. ல.8);.

மாரசம்

 
 மாரசம் mārasam, ெப.(n.)

   ெவள்ளி கள் (சங்.அக.);; calcinated silver.

மாரசயன்

 
 மாரசயன் mārasayaṉ, ெப.(n.)

 the buddha, as conqueror of {}.

மாரட்டம்

மாரட்டம் māraṭṭam, ெப.(n.)

   மராட் ய நா ; the Maharatta country.

     "மாைல மாரட்ட த் தக த்தன.... ைர" ( வக. 2161);.

மாரடம்

 
 மாரடம் māraḍam, ெப.(n.)

   ம க்காைர; a plant gardenia.
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மார

மார 1 māraḍittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. இழ ல் அ ம்ெபா  மார் ல் மகளிர ்அ த் க் ெகாள் தல்; to beat the breast, as when bewail the 
dead.

     "மார த் ரி ம்" (அரிச.் .நாட.்36);.

   2. வ ந் தல்; to worry oneself.

     [மார ்+ அ -,]

 மார 2 māraḍi, ெப.(n.)

மார ேநான்  பாரக்்க;(madr.); see {}.

மார த் நாள்

 
 மார த் நாள் māraḍittirunāḷ, ெப.(n.)

மார ேநான்  பாரக்்க;see {}.

மார ேநான்

 
 மார ேநான்  māraḍinōṉpu, ெப.(n.)

   ெமாகரம் பண் ைக ல் கம்ம யரில் ஒ  வ ப்பார ்மார த் க் ெகாள்வதா ய சடங் ; a religious 
observance of a sect of muhammadans during the mohurrum festival, characterised by beatings on the breast.

     [மார  + ேநான் .]

மார ப்பாட்

 
 மார ப்பாட்  māraḍippāḍḍu, ெப.(n.)

   மார த்  அ ம் ேபா  பா ம் ஒப்பாரிப் பாட் ; mourning song sung.

     [மார  + பாட் .]

மார ப்

மார ப்  māraḍippu, ெப.(n.)

   1. ெப ம் ஏதம்; great affliction, as leading to the beating of breasts.

   2. ெப ந் ன்பம்; great worry.

     [மார  → மார ப் .]

மாரண்டம்

மாரண்டம் māraṇṭam, ெப.(n.)

   1. பாம்  டை்ட; eggs of snake.

   2. பாைத; way, path.

     [மார ்+ அண்டம்.]

மாரைடப்

மாரைடப்  māraḍaippu, ெப.(n.)

   1. ரச்ை்ச; fainting, swooning.

   2. ெநஞ்சாங் ைல ல் ஏற்ப ம்  யைடப் ;  heart attack.

   3. மார் ேநா , 1 ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [மார ்+ அைடப் .]

மாரணி
மாரணி māraṇi, ெப.(n.)

காஞ் ைர (நாம ப.299); பாரக்்க;see {}.

மாரத் சச்ாைம

 
 மாரத் சச்ாைம mārattuccāmai, ெப.(n.)

   சாைம வைக ( ன்.);; a kind of millet.
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மாரதந்

 
 மாரதந்  māradandi, ெப.(n.)

   காமனின் யாைன; elephant of {}.

மாரதன்

மாரதன் māradaṉ, ெப.(n.)

   ேதரப்்பைட ரன்; a warrior on a chariot.

     "அ ரதேர மாரதேர" (பாரதெவண்.உத் .455);.

     [மா + ரதன். (வ); ரதம் → த. ேதர.் ரதம் → ரதன்.]

மாரத

 
 மாரத  māradaṉusu, ெப.(n.)

   காமன் ல்; bow of {}.

     [மார ்+ த .]

மாரப்பற்
மாரப்பற்  mārappaṟṟu, ெப.(n.)

   க ப் ர வைக ( லப்.14, 109, உைர);; a kind of camphor.

மாரேபரி

 
 மாரேபரி mārapēri, ெப.(n.)

   காமன் ர ; drum of {}.

     [மாரன் + ேபரி.]

மாரம்

மாரம் māram, ெப.(n.)

   1. ேகாடக சாைல எ ம் ெச  (மைல.);; a very small plant.

   2. மரணம்; death.

மாரேவள்

மாரேவள் māravēḷ, ெப.(n.)

மாரன், 1 பாரக்்க;see {}.

     "ேதவன்ேமன் மாரேவ ளிங் நின் ெறய்ய ம்" (கம்பரா.தாடைக.1);.

     [மார ்+ ேவள்.]

மாரளி க்

மாரளி க்  māraḷiḍukki, ெப.(n.)

   1. ேமாகம்; lust.

   2. ேபாகம்; sexual union (சா.அக.);.

மாரன்

மாரன் māraṉ, ெப.(n.)

   1. காமன் ( ங்.);;{}.

     "மாரனார ்வரிெவஞ் ைலக் " ( வ்.ெப மாள்.3, 3);.

   2. த்தைர மயக்க யன்  அவரால் ேதால் ண்ட ஒ  ேதவன்; a god who tempted the Buddha but was 
vaniquished by him.

     "மாரைன ெவன்  ரணா " (மணிேம.30, 11);.

மாரன் ட்பம்

 
 மாரன் ட்பம் māraṉpuṭpam, ெப. (n.) 

   காம ைடய ; flower of {}.

     [மாரன் + ட்பம். வ. ட்பம் → த. மலர.்]
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மாரனாலயம்

 
 மாரனாலயம் māraṉālayam, ெப.(n.)

 pudendum muliebre.

     [மாரன் + ஆலயம்.]

மாராசன்

 
 மாராசன் mārācaṉ, ெப.(n.)

   அரசன் (இ.வ.);; king.

மாரா
மாரா  mārāci, ெப.(n.)

   அர  (colas.11, 238);; queen.

மாரா

 
 மாரா  mārācu, ெப.(n.)

   அலரி; a flower - oleander.

மாராட்டகம்
மாராட்டகம் mārāṭṭagam, ெப.(n.)

   மராட் ய மாநிலத் க் ைர ( வாலவா. 27, 73);; Maharatta horse.

மாராட்டம்

மாராட்டம்1 mārāṭṭam, ெப.(n.)

   1. மாரட்டம் ( ைள.நரிப .106); பாரக்்க;see {}.

   2. ஊர;் town.

     [மாரட்டம் → மாராட்டம்.]

 மாராட்டம்2 mārāṭṭam, ெப.(n.)

   1. ன்பம்; trouble.

   2. ஆள் மாறாட்டம்; false impersonation.

மாராட்

மாராட்  mārāṭṭu, ெப.(n.)

மாரட்டம்2, 2 பாரக்்க;see {}, 2,

     "மாராட்டரைச றக் " ( க் ரம.உலா.);.

     [மாரட்டம் → மாராட் .]

மாராணி

மாராணி mārāṇi, ெப.(n.)

மாரப்ாணி, 1 (M.L.); பாரக்்க;see {}.

     [மாரப்ாணி → மாராணி.]

மாராதம்

 
 மாராதம் mārātam, ெப.(n.)

   மன்மதன் ேதர;் chariot of {}.

மாராப்

மாராப்  mārāppu, ெப.(n.)

   1. ெபண்கள் தம் மார் ன் ேம ஞ் ைலப்ப ; the portion of a saree, covering the bosom of women.

   2. டன் இைணத்  டை்டக் கட் ங் கசை்ச ( தக்.36);; band for holding a pack on the back, fastened 
over the chest.

     [மார ்+ யாப்  → மாராப் .]

     [p]
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மாராப் க்கடா

 
 மாராப் க்கடா mārāppukkaṭā, ெப.(n.)

   உடல் ம் க நிற ம் வல  மார்  அல்ல  இட  மார் ல் மட் ம்  ெவண்ணிற ம் 
ெகாண்ட ஆட் க்கடா (நாஞ்.);; black sheep or goat with white spots in its right or left breast.

     [மாராப்  + கடா.]

மாராப் க்ெகாட்ட
ைக

 
 மாராப் க்ெகாட்டைக mārāppuggoṭṭagai, ெப.(n.)

   பந்த ன் பக்கச ் வர ்ேபால் ன் ம் ன் ம் மாற் யைமக்கப் பயன்ப ம் தட்  (ெசங்ைக.வழ.);; a 
screen used as side wall of pandal, and make turn front and back.

     [மாராப்  + ெகாட்டைக.]

மாராப் ச் ைல

மாராப் ச் ைல mārāppuccīlai, ெப.(n.)

   1. மாராப் , 1 ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

   2. மாராப் , 2 (யாப்.); பாரக்்க;see {}.

     [மாராப்  + ைல.]

மாராப் ப்பட்ைட

மாராப் ப்படை்ட mārāppuppaṭṭai, ெப.(n.)

   1. மாராப் , 2 பாரக்்க;see {}.

   2. கத் ன் கசை்ச; sword belt.

     [மாராப்  + படை்ட.]

மாராப் மல்

 
 மாராப் மல் mārāppumal, ெப.(n.)

   ைக மரங்கைள இைணக் ம் க்  மரம் (ெநல்ைல.வழக்.);; a wooden gross frame joint the frame.

மாராயக்

 
 மாராயக்  mārāyakkuṟi, ெப.(n.)

மாராயச் ட்  (நாஞ்.); பாரக்்க;see {}.

     [மாராயச் ட்  → மாராயக் .]

மாராயச் ட்

 
 மாராயச் ட்  mārāyaccīṭṭu, ெப.(n.)

   மாராயப்பணம் ெபற் க் ெகாண்டதற் ரிய பற் ச ் ட்  (நாஞ்.);; receipt

 acknowledging payment of {}.

     [மாராயம் + ட் .]

மாராயஞ்ெசால்(
)-தல்

மாராயஞ்ெசால்( )-தல் mārāyañjolludal,    8 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   நற்ெசய்  தல் ( ன்.);; to given good news.

     [மாராயம் + ெசால்-,]
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மாராயஞ்ெசால்
பவன்

 
 மாராயஞ்ெசால் பவன் mārāyañjollubavaṉ, ெப.(n.)

   வண்ணான் (இ.வ.);; washerman, as the bearer of good news.

     [மாராயம் + ெசால் பவன்.]

மாராயம் = நற்ெசய் . ற் ாரக்ளில் ெபண்கள் ப்ெபய்தல் த ய நன்னிகழ் கைள வண்ணான் 
ெசன்  ெசால்வதால் வந்த ெபயராகலாம்.

மாராயப்பணம்

 
 மாராயப்பணம் mārāyappaṇam, ெப.(n.)

   நிலத் க் ரியவன் பாட்டக் காரனிட ந்  பாட்ட ன் ெபா ட்  ற்பட வாங் ம் பணம் 
(நாஞ்.);; advance money received by the owner of a fixed from the lessee thereof as security for the due payment of rent.

     [மாராயம் + பணம்.]

மாராயப்பாட்டம்

 
 மாராயப்பாட்டம் mārāyappāṭṭam, ெப.(n.)

   மாராயப் பணம் வாங் ம் பாட்ட வைக (நாஞ்.);; a lease in which a sum is received in advance from the lessee as 
security for the due payment of rent, dist. fr. {}.

     [மாராயம் + பாட்டம்.]

மாராயம்

மாராயம் mārāyam, ெப.(n.)

   1. ேவந்தனாற் ெப ஞ் றப் ; honour bestowed by a king.

     "மாராயம் ெபற்ற ெந  ெமா யா ம்" (ெதால்.ெபா ள்.63);.

   2. ம ழ்ச் ; happiness, gladness.

     " வன் மாராய ங்கண் க் க" ( வாைணக். நானவ .36);.

   3. நற்ெசய்  (இ.வ.);; good news, auspicious tidings.

   4. பாராட் ச ்ெசால் ( ன்.);; compliment, congratulations.

   5. ெபண்ணின் ப் ச ்ெசய் ையச ் ற்றத்தாரக்்  அ க்ைக (இ.வ.);; announcement of a girl's 
puberscence to her relatives.

     [மா + அைரயன் → மாராயன் → மாராயம்.]

மாராயவஞ்

மாராயவஞ்  mārāyavañji, ெப.(n.)

   அரசனாற் றப்ெபய் ய ெவற்  ரரின் ெபற் ைமையக் ம் றத் ைற ( .ெவ.3, 
11);;     [மாராயம் + வஞ் .]

மாராயன்

மாராயன் mārāyaṉ, ெப.(n.)

   1. அரசன்; king.

   2. அரசனாற் ெப ம் பட்டப் ெபயர;் honorary title bestowed by a king.

     "பஞ்சவ மாராயன்..... ெகாங்காள்வான்" (Insc.);.

   3. தாங் ரில் உவசச்ைர ெயாத்த ஒ  சா  (நாஞ்.);; a caste in Travancore, corresponding to uvaccarai.

     [மா + அைரயன்.]
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மாராழம்

 
 மாராழம் mārāḻm, ெப.(n.)

   மாரப்ள ள்ள ஆழம்; depth up to one's breast, as of water.

     [மார ்+ ஆழம்.]

மாரி

மாரி1 māri, ெப.(n.)

   1. நீர ்( ங்.);; water.

   2. மைழ ( ங்.);; rain, shower.

     "மாரி ெபாய்ப் ம் வாரி ன் ம்" ( றநா.35);.

   3. ேமகம்; cloud.

     "மாரி மாட ்ெடன்னாற் ங் ெகால்ேலா ல " ( றள், 211);.

   4. மாரிக் காலம் பாரக்்க;see {}.

     "மாரி மைல ைழஞ் ன் மன்னிக் டந் றங் ம்" ( வ். ப்பா.23);.

   5. ராடம் ( ங்.);; the 20th nakstra.

   6. கள் ( ங்.);; toddy, liquor.

   7. ள்வைக ( ங்.);; a bird.

     [ ல் (ெபா ந்தற்க த்  ேவர)்; → மல் → மால் → மார ்→ மாரி (ேவ.க.4-43);.]

 மாரி2 māri, ெப.(n.)

   1. மரணம் ( ங்.);; death.

   2. ன்னம்ைம; small-pox.

   3. ன்னம்ைமக் ரிய ேதவைத; the goddess of small pox.

மாரிக்கார்

 
 மாரிக்கார ்mārikkār, ெப.(n.)

   கார ்ெநல் வைக (R.T.);;  a kind of paddy that grows and matures in the rainy season.

     [மாரி + கார.்]

மாரிக்காலம்

 
 மாரிக்காலம் mārikkālam, ெப.(n.)

   மைழக்காலம்; the monsoon, rainy season.

     [மாரி + காலம்.]

மாரிமா

மாரிமா mārimā, ெப.(n.)

   1. காட் மா; Indian hog plum.

   2. நீண்ட மரவைக; South sea Islands hog plum.

மாரி த்

மாரி த்  mārimuttu, ெப.(n.)

மாரி2 பாரக்்க;see {}.

     [மாரி + த் .]
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மாரியம்மன்

மாரியம்மன்1 māriyammaṉ, ெப.(n.)

   ெவப்  ேநா ந்  மக்கைளக் காப்பதாக நம்பப்ப ம் த ழ்நாட் த் ெதய்வம்; a rural female diety 
who is behind to save the people from the disceases of heat.

     "எங்கள் த்  மாரியம்மா, எங்கள் த் மாரி" (பார யார)்;.

     [மாரி + அம்மன்.]

 மாரியம்மன்2 māriyammaṉ, ெப.(n.)

மாரி2, 3 பாரக்்க;see {}.

     [மாரி → மாரியம்மன்.]

மாரியம்மன்ெகா
ண்டா

 
 மாரியம்மன்ெகாண்டா  māriyammaṉkoṇṭāṭi, ெப.(n.)

   மாரியம்மனின் அ ள் ெபற்  ஆ பவன் ( ன்.);; one possessed by the spirit of {}.

ம வ. மாரியம்மன் ம ளா .

     [மாரியம்மன் + ெகாண்டா .]

மாரியம்ைம

 
 மாரியம்ைம māriyammai, ெப.(n.)

மாரியம்மன் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [மாரியம்மன் → மாரியம்ைம.]

மாரியாத்தாள்

 
 மாரியாத்தாள் māriyāttāḷ, ெப.(n.)

மாரியம்மன் (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [மாரியம்மன் → மாரியாத்தாள். அம்மன் → அம்மா → ஆத்தா (ெகா.வ.);.]

மாரியா

 
 மாரியா  māriyāyi, ெப.(n.)

மாரியம்மன் (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [மாரியம்மன் → மாரியா . அம்மன் → அம்மா → ஆ  (இ.வ.);.]

மாரி ள்ளான்

 
 மாரி ள்ளான் māriyuḷḷāṉ, ெப.(n.)

   உள்ளான் வைக; common snipe, Gallingo scopacinus, as a bird of cold water (m.m.);.

     [மாரி + உள்ளான்.]

     [p]

மாரிவைல

 
 மாரிவைல mārivalai, ெப.(n.)

   ன் க்க உத ம் வைல ன் ெபயர;் a kind of fishing net.

     [மாரி + வைல.]
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மாரிெவண்ேகா

மாரிெவண்ேகா māriveṇā, ெப.(n.)

   ஒளைவயாரால் பாடப்ெபற்ற ேசரவரசன்; a Chera king, praised by Avvaiyar.

     "மாரிெவண்ேகா ம், பாண் யன் கானப்ேபர ்கடந்த உக் ரப் ெப வ ம், ேசாழன் இராச யம் 
ேவட்ட ெப நற் ள்ளி ம் ஒ ங் ந்தாைரப் பா ய " ( றநா.367, அ க் ப் .);.

மாரிழ

 
 மாரிழ  māriḻvu, ெப.(n.)

   இழ ல் மார த் க் ெகாள் ைக ( ன்.);; bewailing the dead by beating one's breast.

     [மார ்+ இழ .]

மா
மா  mārusi, ெப.(n.)

ள  (இராசைவத். அ ம்.பக்.92); பாரக்்க;see {}.

மாெரரிசச்ல்

 
 மாெரரிசச்ல் mārericcal, ெப.(n.)

   ெசரியாைமயா ண்டா ம் மாரெ்பரிசச்ல் ேநாய் (M.L.);; heart burn, chest burn due to indigesting food.

     [மார ்+ எரிசச்ல்]

மாேராடம்

மாேராடம் mārōṭam, ெப.(n.)

   ெசங்க ங்கா ; red catechu.

     "ஆய் ந் ல்ைல  மணிமாேராட ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக்.50, 31);.

மால்

மால்1 mālludal,    16 ெச. . .(v.i.) 

   மயங் தல்; to be confused, perturled.

     "மான்  ேவடெ்ட ந்த ெசஞ்ெச  ெய ைவ" (அகநா.3);.

     [மல் → மல்லல் = , வளம், ெசல்வம், வ ைம, ெபா , அழ . மல் → மைல. மைலதல் = ஒத்தல், 
எ ரத்்தல், பைகத்  மா ப தல், ேபாரா தல். மல் → மைல → மைலத்தல் = மா ப தல், ெபா தல், 
வ ந் தல். மல் → மால்( );, மைலதல் = மயங் தல். மைலத்தல் = மயங் தல். மல் → மால் (ேவ.க.4:37]

பல ெபா ள்கள் ஒன்  ேசரவ்தால் ழம்ப ம் ழப்ப ம் கலக்க ம் மயக்க ம் உண்டா ம். நீ ம் 
மண் ம் ேசரின் கலங்கல் அல்ல  க  ெயனப்ப வ ம், நீ ம் ற ெபா ம் ேசரந்்  

ண்ணமா ன் ழம்  அல்ல  ழம்பல் எனப்ப வ ம், பக ம் இர ம் மயங் ம் (கலக் ம்); ேவைள 
மசங்கல் (மயங்கல்); எனப்ப வ ம் காண்க. ஒ.ேநா: கல → கல  → கலங்  → கலக்

→ கலக்கம். ஒ  கவரத்்த வ ையக் காணின் எ  வ ெயன்  ெதரியா  கலங்க ம், அ யாதார ்பலர ்
க்கக் காணின் அவ ட ்காண ேவண் யவர ்யாெரன்  ெதரியா  மயங்க ம் ேந ம். இதனால் 

ெபா ட ்கலக்கம் மனக் கலக்கத் ற் ம் ஏ வாம்.

அைம யான மனத் ல் கவைல அல்ல  அசச்ம் கலப் ன் மனக்கலக்கம் உண்டா ம். மனதெ்தளி  
ற் ம் நீங் வேத மயக்கம். அ  ய ெபா ள் உடம் ற் கலப்பதா ம் உண்டா ம் (ேவ.க.4:37);.

 மால்2 mālludal,    16 ெச. . .(v.i.) 

   மாட் ப்ப தல்; to be magnified, glorified.

     "மான்ற ண் ைல னாள்" (காஞ் ப் . க்கண்.174);.

     [மல் → மால்.]

 மால்3 mālludal,    16 ெச. . .(v.i.) 

மால்கங்கணி

 
 மால்கங்கணி mālkaṅgaṇi, ெப.(n.)

   வா ைவ (இ.வ.);; black-oil.
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மால்கங்கணி
ைத

 
 மால்கங்கணி ைத mālkaṅgaṇividai, ெப.(n.)

   வா ைவரி ; seed of intellect plant.

மால்கண்டகன்

 
 மால்கண்டகன் mālgaṇṭagaṉ, ெப.(n.)

   ட்பராகம்; one of the nine germs.

மால்கந்

 
 மால்கந்  mālkandi, ெப.(n.)

   அரிதாரம்; yellow orpiment (சா.அக.);.

மால்க

 
 மால்க  mālkayiṟu, ெப.(n.)

   வைலைய வாங் தற் ரிய வைலக்க  (ெசங்ைக. னவ.);; twaist of the fishing net.

     [மால் + க .]

மால்கரந்ைத

 
 மால்கரந்ைத mālkarandai, ெப.(n.)

   மால்கரந்ைத எ ஞ் ெச  ( .அ.);; a plant that grows only in hot and dry places.

     [மால் + கரந்ைத. மால் = மால்]

மால்காைர

மால்காைர mālkārai, ெப.(n.)

   க ந் ள ; black variety of holy basil.

மால்  - த்தல்

__,

   4 ெச. . . (v.i.); 

   மைன கட் வதற்  ன்பாக எல்ைலைய வைரயைற ெசய்  அைடயாளமாக ச்  ந தல் 
( .வழ.);; to plant a small stick as pole, to determine the boundry of the housing plot, before construction.

     [மால் = எல்ைல. மால் + -,]

மால்சந்தனம்

 
 மால்சந்தனம் mālcandaṉam, ெப.(n.)

   ெசஞ்சந்தனம்; red sandal wood.

மால்சமயத்ேதார்

 
 மால்சமயத்ேதார ்mālcamayattōr, ெப.(n.)

மாைலேய தற்கட ளாக வணங் ம் ெகாள்ைகேயார ்( ங்.);;{} 

 as devotees of {}.

     [மால் + சமயத்ேதால். மால் = மால்.]

மால்தங்ைக

மால்தங்ைக māltaṅgai, ெப.(n.)

   1. உைம;{}.

   2. நஞ்  வைக (யாழ்.அக.);; a kind of mineral poison.

     [மால் + தங்ைக.]
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மால்தாயம்

 
 மால்தாயம் māltāyam, ெப.(n.)

   க ெநய்தல் எ ம் ெகா ; a kind of creeper (சா.அக.);.

மால் பலம்

 
 மால் பலம் māltīpalam, ெப.(n.)

   சா க்காய்; net meg (சாஅக.);.

மால் ல்

 
 மால் ல் māltuyil, ெப.(n.)

   ஆலமரம்; banyan tree (சா.அக.);.

மால்ேத

 
 மால்ேத  māltēvi, ெப.(n.)

   அரிதாரம்; yellow orpiment (சா.அக.);.

மால்ேத மச் னி

 
 மால்ேத மச் னி māltēvimacciṉi, ெப.(n.)

   அப் ரகம்; mica (சா.அக.);.

மால்ெதாைட

 
 மால்ெதாைட māltoḍai, ெப.(n.)

   ள  (மைல.);; sacred basil.

     [மால் + ெதாைட. மால் = மால். ெதாைட = ெதா க்கப்பட்ட , மாைல. ஒ.ேநா. உ க்கப்ப வ  
உைட.]

மால்நிறம்

 
 மால்நிறம் mālniṟam, ெப.(n.)

   பசை்ச; green (சா.அக.);.

     [மால் + நிறம். மால் = மால்]

மால்பரி

 
 மால்பரி  mālparidi, ெப.(n.)

   உடம் ன் ெகா ப் ; fat of the human body (சா.அக.);.

மால்பாகலட்

 
 மால்பாகலட்  mālpākalaṭcumi, ெப.(n.)

   அரிதாரம்; yellow orpiment (சா.அக.);.

மால்

மால்  mālpu, ெப.(n.)

   கண்ேணணி, ங் ல் ஏணி; bamboo ladder.

     "நிைல ெபய் ட்டமால்  ெந யாக" (மைலப .316);.

மால்ேபா  - தல்

மால்ேபா  - தல் mālpōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.) 

   எல்ைல வைரதல் (இ.வ.);; to draw a plan, to demarcate.

     [மால் + ேபா -, மால் = எல்ைல]
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மால்  - தல்

மால்  - தல் mālmuḍidal,    4 ெச. . .(v.i.) வைல ன் தல் (இ.வ.); to make a net.

     [மால் + -, மால் = வைல.  = ச்  ேபா தல், ன் தல், கட் தல், ெதன்ைன ேயாைலப் 
ன் தைல ெதன்ைன தல் என் ம், ைப ன் தைலப்ைபக் கட் க் ெகா த்தைல ந்  ெகா  

என் ம் வழங் ம் வழக் ண்ைமைய ய க.]

மால் ப்

 
 மால் ப்  mālmuppu, ெப.(n.)

   தைலப் ண்டம்; foetus of first confinement (சா.அக.);.

மால்

 
 மால்  mālmurugu, ெப.(n.)

   ள  (மைல.);; sacred basil.

     [மால் + . மால் = மால்.]

மால்ேமனி

 
 மால்ேமனி mālmēṉi, ெப.(n.)

   ; copper sulphate (சா.அக.);.

மால்ைமத் னன்

மால்ைமத் னன் mālmaittuṉaṉ, ெப.(n.)

   1. வன்;{}.

   2. ; blue vitriol.

     [மால் + ைமத் னன். மால் = மால்]

மால்ைமந்தன்

மால்ைமந்தன் mālmaindaṉ, ெப.(n.)

   காமன் (நாம ப.57);;{}, a son of {}.

     [மால் + ைமந்தன். மால் = மால்]

மால் ளக்

 
 மால் ளக்  mālviḷakku, ெப.(n.)

   ேதாணி ன் ன்னால் கட் ம் ளக்  (ெநல்ைல.);; a lamp fixed in backside of the boat.

     [மால் + ளக் . மால் = வைல, ன்  வைல.]

மால் ைளயாட்

 
 மால் ைளயாட்  mālviḷaiyāṭṭu, ெப.(n.)

   இன்ப கரச்் ; sexual intercourse.

     "இழந்  ேபாகாத வாழ்ைவ ஈ ம் த்ைதயனார ்ைகேவல் வழங்  நல் ண் உண் ம் ேபா ம், 
மால் ைளயாட் ன் ேபா ம்" (பாம்பன் வா கள் – சண் கக் கவசம்);.

மால்வார்

 
 மால்வார ்mālvār, ெப.(n.)

   பழசச்ா ; a kind of fruits juice.

மால்

 
 மால்  mālvīṭu, ெப.(n.)

   சாளக் ராமம் (யாழ்.அக.);; black fossil ammonite.
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மால்ெவட்  - தல்

மால்ெவட்  - தல் mālveṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. மா ரி ெசய்தல் ( ன்.);; to cut out a form or pattern make a plan or diagram.

   2. பாத் யைமத்தல் (யாழ்.அக.);; to form plots bounded by ridges.

     [மால் + ெவட் -.]

மாலக்கண்ணி

 
 மாலக்கண்ணி mālakkaṇṇi, ெப.(n.)

   நீள, அகல ேவ பா ைடய ஒ  வைக ன்  வைல; fishing net with a different length and breath.

     [மால + கண்ணி.]

மாலகம்

மாலகம்1 mālagam, ெப.(n.)

   ெசம்ப த்  வைக; lotus bendy.

     [p]

 மாலகம்2 mālagam, ெப.(n.)

   ேவம்  ( .அ.);; neem.

மால

 
 மால  mālatīvu, ெப.(n.)

   மைலயாளக் கடற்கைரைய அ த் ள்ள மாைல ேபான்றைமந் ள்ள கள் ( ன்.);; Maldive islands.

     [மாைல + .]

மால த்ேதங்கா
ய்

 
 மால த்ேதங்காய் mālatīvuttēṅgāy, ெப.(n.)

   கடற்ெறங்  ( ன்.);; double coconut.

     [மாைலத்  + ேதங்காய்]

மாலந்

 
 மாலந்  mālandu, ெப.(n.)

   ழ்க்காய் ெநல் ; a plant - phyllanthus niruri.

மாலப

 
 மாலப  mālabadi, ெப.(n.)

   உடம் ன் ெகா ப் ; fat of the human body.

மாலம்

மாலம் mālam, ெப.(n.)

   1. ேபய்; devil.

   2. ங் மம் ( .அ.);; saffron.

     [மால் = மாலம். மால் = க ைம, ெசம்ைம]

மாலமத் ரி

 
 மாலமத் ரி mālamattiri, ெப.(n.)

   வட்டத் ப் ; a twiner - cissampelos paneira.
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மாலமாயம்

 
 மாலமாயம் mālamāyam, ெப.(n.)

   ேப ன் தந் ரம் ( ன்.);; deceit or trick of a devil.

     [மாலம் + மாயம்.]

மாலயம்

மாலயம்1 mālayam, ெப.(n.)

   சந்தனம் (மைல.);; sandal wood.

 மாலயம்2 mālayam, ெப.(n.)

மாளயம் பாரக்்க;see {}.

மாலயற்கரியான்

 
 மாலயற்கரியான் mālayaṟkariyāṉ, ெப.(n.)

வெப மான்;{}.

     [மால் + அயன் + அரியான். மால் = மால். அயன் = ரமண். அரியான் = இ வரா ம் அ  காண 
இயலாப் பரம்ெபா ள்]

மாலர்

மாலர1் mālar, ெப.(n.)

   1. ராமணப் ெபண் க் ஞ் த் ர க் ம் றந்ேதார ்( ன்.);; children born of a brahmin mother and a 
sudra father.

   2. ேவடர ்(அக.நி.);; hunters, savages.

   3. ைலஞர ்(அக.நி.);; out castes.

ெத. மால.

 மாலர2் mālar, ெப.(n.)

   ெமய் ைற (அக.நி.);; armour.

மால ம்

 
 மால ம்  mālarumbu, ெப.(n.)

   மயக்கம் த ம் ெபா ள் வைக (ைதலவ.ைதல.);; an intoxicating drug.

மாலலங்கல்

 
 மாலலங்கல் mālalaṅgal, ெப.(n.)

   ள ; holy basil.

மாலவம்

 
 மாலவம் mālavam, ெப.(n.)

   ஒ  நா ; a country.

மாலவன்

 
 மாலவன் mālavaṉ, ெப.(n.)

   அ வன் ேகாள் ( வா.);; the planet mercury.
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மாலவன் ன்றம்

 
 மாலவன் ன்றம் mālavaṉkuṉṟam, ெப.(n.)

   ப்ப க் ன்றம்; a hill shrine Tiruppati.

     [மாலவன் + ன்றம். மாலவன் = மால்.]

த ழ்நாட் ன் வட எல்ைலயாகத் கழ்ந்த  ேவங்கட மைலயா ம். இம்மைல மாலவன் ன்றம்.

மால த்ைத

மால த்ைத mālavittai, ெப.(n.)

   வஞ்சகம்; deceit, cunning.

     "மால த்ைதப் ெபண்கள் மன்னக் ேகசாள்" ( ற . 506);.

     [மால் + த்ைத. மால் = மயக்கம், க ைம, ஏமாற் , வஞ்சகம்]

மாலன்

மாலன்1 mālaṉ, ெப.(n.)

மால்;{}.

     [மால் → மாலன். மால் = க ைம, க நிற மால்]

 மாலன்2 mālaṉ, ெப.(n.)

   ேவடன்; hunter.

     [மால் = வஞ்சகம், ஏமாற் . மால் → மாலன் ஏமாற் க் ெகால்பவன், ேவடன்.]

மாலா

 
 மாலா mālā, ெப.(n.)

   ந ள் மட் ேம ள்ள ெவண்ணிறக் கடல் ன் (ெநல்ைல. னவ.);; a kind of sea fish which is white in colour 
with middle spine.

     [p]

மாலாகாரன்

 
 மாலாகாரன் mālākāraṉ, ெப.(n.)

மாைலக்காரன் பாரக்்க;see {}.

     [மாைலக்காரன் → மாலாக்காரன் (ெகா.வ.);]

மாலா ரி னம்

 
 மாலா ரி னம் mālāturisiṉam, ெப.(n.)

   ைன; cat (சா.அக.);.

மாலாபலம்

 
 மாலாபலம் mālāpalam, ெப.(n.)

   உ த் ராக்க மணி (சங்.அக.);; rudraksa bead.

     [மாலா + பலம்.]

மாலானி

 
 மாலானி mālāṉi, ெப.(n.)

    சண்பகம்; small flowers which are fragrant michelia nilagirica.
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மா

மா 1 māli, ெப.(n.)

   மாைலயணிந்ேதான்; one who wears a garland.

     [மாைல → மா ]

 மா 2 māli, ெப.(n.)

   1. கள் ( டா.);; toddy.

   2. ஒர ்அரக்கன் (அ .நி.);; a wicked gigantic person.

 மா 3 māli, ெப.(n.)

   பகலவன்; sun.

 மா 4 māli, ெப.(n.)

   ேதாட்டக்காரன்; gardener.

மா காேரைக

 
 மா காேரைக mālikārēkai, ெப.(n.)

மா காவரிைக பாரக்்க;see {}.

     [மா ைக → மா கா + ேரைக]

த. ேரைக → வ. வரிைச.

மா காவரிைக

 
 மா காவரிைக māligāvarigai, ெப.(n.)

   நல்வாழ்ைவக் க் ம் ைகவரிைக ( வா ரக்் ற. mss.);; a kind of distinctive mark on the palm, believed to 
indicate prosperity.

     [மா ைக → மா கா + வரிைக]

மா ைக

மா ைக1 māligai, ெப.(n.)

   1.  மாைல ( டா.); (இர . க் .9);; garland, string of flowers.

   2. வரிைச ( ன்.);; row, series.

     [ ல் (ெபா ந்தற்க த்  ேவர)்; → மல் → மால் →  மாைல = ெதா க்கப்பட்ட , வரிைசயாகப் 
ெபா ந் ய . மாைல → மா ைக. 'ைக' ைமப் ெபா ட ் ன்ெனாட் . ஒ.ேநா.  = ைக 
( ேகா ல்); (ேவ.க.4:38.);]

 மா ைக2 māligai, ெப.(n.)

   ைமச ்சணல்; flax.

மா ைகத் வைர

 
 மா ைகத் வைர māligaittuvarai, ெப.(n.)

   ன்ன வைர; small sized red - gram.

     [மா ைக + வைர]

மா

 
 மா  mālimi, ெப.(n.)

   இளைம ற் ெசய் ம் நட்  (ச .);; youthful friendship.
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மா ைம

மா ைம mālimai, ெப.(n.)

   ெப தம்; dignity, eminence, honour.

     "ஒ வன் ழ் மா ைமயாய்ப் ெபண் ந்  வாழ்ந்ததல்லால்" (ெதய்வச.் ற  .289);.

மா யம்

மா யம்1 māliyam, ெப.(n.)

    (சங்.அக.);; flower.

     " ந்ைதக் காட்  மா யற்கள்" (காஞ் ப் . நகரப்.35);.

 மா யம்2 māliyam, ெப.(n.)

   மாைல வ ப பவர;் vaishnavitties.

மா யாங்கம்

மா யாங்கம் māliyāṅgam, ெப.(n.)

   பல வைக மாைலகைளத் ெதா க்க உத ந் ெதய்வ மரம் (தக்கயாகப்.757, ழ்க் ப் );; a celestial tree 
which gives various kinds of garlands.

மா ஞ்ேசாைல

மா ஞ்ேசாைல māliruñjōlai, ெப.(n.)

   ம ைர மாவட்டத் ள்ள அழகரம்ைல ( வ்.ெபரியாழ்..2, 7, 11);; the {} hills near Madurai.

     [மால் = மால். மால் + இ ஞ்ேசாைல.]

மா ன்தாரம்

 
 மா ன்தாரம் māliṉtāram, ெப.(n.)

   அரிதாரம்; yellow orpiment.

மா ன்ேநத் ரம்

 
 மா ன்ேநத் ரம் māliṉnēttiram, ெப.(n.)

   கல்தாமைர; dry lotus found in the crevices of rocks and mountains (சா.அக.);.

மா னி

மா னி1 māliṉi, ெப.(n.)

   மாைலக்காரி; flower wearing women.

 மா னி2 māliṉi, ெப.(n.)

   1. ெகாற்றைவ; Durgai.

   2. மைலமகள் (நாம ப.20);; Malaimagal.

 மா னி māliṉi, ெப. (n.)

   1. காளி ( ங்.);;{}.

   2. மைலமகள் (நாம ப. 20.);;{}.

     [Skt. {} → த. மா னி.]

மா னியாமாதா

 
 மா னியாமாதா māliṉiyāmātā, ெப.(n.)

   ழ்க்காய் ெநல் ; phyllanthus niruri (சா.அக.);.

மா க் ைளயந
ங்ைக

மா க் ைளயநங்ைக māliṉukkiḷaiyanaṅgai, ெப.(n.)

மா னி, 1 ( டா.); பாரக்்க;see {}.

மா க் ைளயா
ள்

மா க் ைளயாள் māliṉukkiḷaiyāḷ, ெப.(n.)

மா னி, 1 ( ங்.); பாரக்்க;see {}.

     [மா க்  + இைளயாள்]
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மா டல்ேமனி

 
 மா டல்ேமனி māliṉuḍalmēṉi, ெப.(n.)

   நாகப்பசை்ச; a kind of gem.

மா க் ைளயாள்

மா க் ைளயாள் mālukkiḷaiyāḷ, ெப.(n.)

   1. ெகாற்றைவ; Durgai.

   2. மால் தங்ைக; sister of {}.

மா ங்கம்

 
 மா ங்கம் māluṅgam, ெப.(n.)

   ளி மா ைள; sour pomegranate fruit.

மா ைடக்கண்டன்

 
 மா ைடக்கண்டன் māluḍaikkaṇḍaṉ, ெப.(n.)

   நவமணிகளிெளான்றான ட்பராகம் (யாழ்.அக.);; topaz.

மா தல்

மா தல் māludal, ெப.(n.)

   மயங் தல்; getting giddy, being charmed.

     [ ல் → மால் → மா தல் (ேவ.க.4:37);]

மா ந் வந்ேதான்

 
 மா ந் வந்ேதான் mālundivandōṉ, ெப.(n.)

   மா ன் உந் ல் ேதான் ய ரமன் ( ங்.);;{}, as born of the naval of {}.

     [மால் + உந்  + வந்ேதான்.]

மா மா தம்

 
 மா மா தம் mālumārudam, ெப.(n.)

   நாைர; crane.

     [p]

மா றல்

மா றல்1 māluṟal, ெப.(n.)

   மா பாடாய் நிைனக்ைக; negative thinking.

     [மால் + உறல்.]

 மா றல்2 māluṟal, ெப.(n.)

   மயங்கல்; getting giddy.

மா கம்

மா கம் mālugam, ெப.(n.)

   1. ேபேரலம்; greater cardamom.

   2. வால் ள ; tail pepper (சா.அக.);.

மா ர்

 
 மா ர ்mālūr, ெப.(n.)

   வைர; redgram (சா.அக.);.
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மா ர்

 
 மா ர்  mālūrti, ெப.(n.)

   மா ன் ஊர் யா ய க டன் (யாழ்.அக.);; kite, as the vehicle of {}.

     [மால் = மால். மால் + ஊர் ]

மாைல

மாைல1 mālai, ெப.(n.)

   1. பக ம் இர ங் கலக் ம் அந் ப் ெபா  ( ங்.);; evening.

     "மாைல ழக் ந் யர"் ( றள்,1135);. 

     "கா ம் மாைல ம் ல்ைல" (ெதால். ெபா ள். 61);.

   2. இரா ( ங்.);; night, midnight.

     "மாைல ம்படா த் ரள " (தக்கயாகப். 155);.

   3. இ ள்; darkness.

     "மாைல ெமன்ேகசம்" ( ப் .32);.

   4. காலம்; time, opportunity.

     "வஞ்செமன் ணரந்்த மாைலவாய்" (கம்பரா. வவ.51);.

   5. ற்றம் (ெதால்.ெசால்.396, -  உைர);; fault.

   6. பசை்சக்கற் ற்றவைக ( லப்.14, 184, உைர);; a flaw in emerald.

   7. இயல் ; nature, natural, quality.

     "ைகெசய் ண் மாைலயவர"் ( றள், 1035);.

   8. பண்  ( ங்.);; disposition.

   9. ெதா க்கப்பட்ட , வரிைசயாகப் ெபா ந் ய ; anything strung together. 

   10. ெதா த்த ந்ெதாைட; garland, wreath of flowers.

மாைலக்கண்

மாைலக்கண் mālaikkaṇ, ெப.(n.)

   1. இர ற் கண் ெதரியாைம; night blindness.

   2. பாரை்வக் ைற ; defective sight.

     "மாைல வண் ன மாைலக்கண் ெகாண்டேவ" ( வக.2397);.

     [மாைல + கண். மாைல = அந் ேநரம்.]

மாைலக்கண்ணன்

மாைலக்கண்ணன் mālaikkaṇṇaṉ, ெப. (n.)

   1. இர க் டன்; person suffering from night- blindness.

   2. பாரை்வக் ைற ள்ளவன்; purblind man.

     [மாைல + கண்ணன். மாைல = அந்  ேநரம்]

மாைலக்க

 
 மாைலக்க  mālaikkayiṟu, ெப.(n.)

   பந்தல் அைமக்கப் பயன்ப ம் க ற்  ச்  வைக (ெசன்ைன.வழ.);; a kind of knot in горе.

மாைலக்கல்

 
 மாைலக்கல் mālaikkal, ெப.(n.)

   ப கக்கல்; crystal.

     [மாைல + கல்.]
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மாைலக்கல் ரி

மாைலக்கல் ரி mālaikkallūri, ெப.(n.)

   1. அ வற்பணி ெசய்ேவா ம் பக ல் ெசன்  ப ல இயலாேதா ம் ப ம் வைக ல் பாடேவைள 
அைமக்கப்பட்ட கல் ரி; evening college.

   2. கல் ரி இட ெந க்க ையக் கரணியங் காட் ம், றவற்ைறக் காட் ம் ற்பகல் ேவைள ல் 
பாடம் நடத்தப் ெப ங் கல் ரி (இக்.வழ.);; evening session in colleges.

     [மாைல + கல் ரி.]

மாைலக்காசம்

 
 மாைலக்காசம் mālaikkācam, ெப.(n.)

   கண் ேநாயால் மாைல ேநரத் ல் வ ஒளி ேவறாய்க் காட் ம் ஒ வைகக் கண்ேநாய்; an eye disease 
affecting the sight.

     [மாைல + காசம்]

மாைலக்காதம்

 
 மாைலக்காதம் mālaikkātam, ெப.(n.)

   மாைலேநரம்; evening time.

     [மாைல + காதம்]

மாைலக்காமாைல

மாைலக்காமாைல mālaikkāmālai, ெப.(n.)

மாைலக்கண், 1 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [மாைல + காமாைல]

மாைலக்காரர்

மாைலக்காரர ்mālaikkārar, ெப.(n.)

   மாைல ெதா ப்ேபார;் garland makers.

     "மாைலக்கார ங் காலக் கணித ம்" (மணிேம.28, 40);.

     [மாைல + காரர.் 'காரர'் உைடைம த்த ஈ .]

மாைலக்காலம்

 
 மாைலக்காலம் mālaikkālam, ெப.(n.)

   மாைல ேநரம்; evening time.

     [மாைல + காலம்.]

மாைலக் ளி

மாைலக் ளி mālaikkuḷi, ெப.(n.)

மாைலக் ளியல் (பதாரத்்த.1307); பாரக்்க;see {}.

     [மாைலக் ளியல் → மாைலக் ளி]

மாைலக் ளியல்

மாைலக் ளியல் mālaikkuḷiyal, ெப.(n.)

   அந்  ேநரத் க் ளியல் (பதாரத்்த, 130, தைலப் );; evening bath.

     [மாைல + ளியல். மாைல = அந்  ேவைள]

மாைலக் ளியன்

மாைலக் ளியன் mālaikkuḷiyaṉ, ெப.(n.)

   மாைல ற் ளித்  அழ ப த் க் ெகாள்பவன் ( ற .237);; fob, dandy, as bathing in the evenings.

     [மாைல + ளியன். மாைல = அந் ேவைள]

மாைலக்ேகா ல்

 
 மாைலக்ேகா ல் mālaikāvil, ெப.(n.)

   உ வம் வ க்காத ைலைய ைவத்  வணங் ம் ேகா ல் (இ.வ.);; shrine where a shapeless stone is 
worshipped.

     [மாைல + ேகா ல்]
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மாைலகட்

 
 மாைலகட்  mālaigaṭṭi, ெப.(n.)

   ேகா க் ப் மாைல கட் ேவான் (இ.வ.);; one who makes garlands of flowers for use in temples.

     [மாைல + கட் .]

மாைலச் ரம்

 
 மாைலச் ரம் mālaiccuram, ெப.(n.)

   சா ங்காலத் ல் கா ம் காய்சச்ல்; fever that comes in the evening (சா.அக.);.

     [மாைல + ரம்.]

மாைலசாத்  - தல்

மாைலசாத்  - தல் mālaicāddudal,    5 ெச. . .(v.i.)

    மாைலயால் அழ ப த் க் ெகாள்ளல் ( ன்.);; to adorn with garlands as a deity.

     [மாைல + சாத் -]

மாைல ட்  - தல்

மாைல ட்  - தல் mālaicūṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

மாைல  - தல் பாரக்்க;see {}.

     [மாைல  → மாைல ட் -,]

மாைலத் வகம்
மாைலத் வகம் mālaittīvagam, ெப.(n.)

மாலா பகம்3 பாரக்்க;see {}.

மாைலத்

 
 மாைலத்  mālaittīvu, ெப.(n.)

   ேமற் க் கடற்கைரைய ய த்  மாைலேபால் அைமந் ள்ள க் ட்டம்; Maldives.

     [மாைல + ]

மாைலநிைல

மாைலநிைல mālainilai, ெப.(n.)

   இறந்த கணவ ைடய எரி ல் ப்பா ம் ெபா ட்  அவன் மைன  மாைலக் காலத்  நின்றநிைல 
ம் றத் ைற (ெதால். ெபா ள்.77, இளம் .); ( .ெவ.10, 8);; theme describing the condition of a wife preparing 

to immolate herself, in an evening, on the funeral pyre of her deceased husband.

     [மாைல + நிைல]

மாைல ைழஞ்சா
ன்

 
 மாைல ைழஞ்சான் mālainuḻaiñjāṉ, ெப.(n.)

   மாைல ல் மணல் தைர ல் தங் வ ம் கரிய ட ம் ெவண்மார்  ைடய மான  வைக 
( ன்.);; a dark white-breasted little bird which nestles in the sand at dusk.

     [மாைல + ைழஞ்சான்]

     [p]

மாைலேநரம்

 
 மாைலேநரம் mālainēram, ெப.(n.)

   அந்  ேவைள ( ன்.);; evening.

     [மாைல + ேநரம்]

மாைலப்ப கம்

 
 மாைலப்ப கம் mālaippaḍigam, ெப.(n.)

   பளிங்  (யாழ்.அக.);; crystal.

     [மாைல + ப கம்]
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மாைலப்பண்

 
 மாைலப்பண் mālaippaṇ, ெப.(n.)

   அந் க் ரிய பண்; melody type suited to the evenings.

     [மாைல + பண்.]

மாைலப்பதநீர்

 
 மாைலப்பதநீர ்mālaippadanīr, ெப.(n.)

   மாைல றக் ய பதநீர ்( ன்.);; sweet toddy fresh drawn in the evening.

     [மாைல + பதநீர.்]

மாைலப்பதனி

 
 மாைலப்பதனி mālaippadaṉi, ெப.(n.)

மாைலப்பதநீர ்( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [மாைல + பதனி. பதநீர ்→ பதனி (இ.வ.);]

மாைலப்ெபா

 
 மாைலப்ெபா  mālaippoḻudu, ெப.(n.)

   அந் ப்ெபா ; evening time.

     [மாைல + ெபா ]

மாைலப் த்தல்

 
 மாைலப் த்தல் mālaippūttal, ெப.(n.)

   மணக்காலம் ேந ைக; arrival of the time of marriage.

     [மாைல + த்தல்]

மாைலமசங்கல்

 
 மாைலமசங்கல் mālaimasaṅgal, ெப.(n.)

மாைலமயங் ேநரம் (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [மாைல + மசங்கல்.]

மாைலமசங் ேநர
ம்

 
 மாைலமசங் ேநரம் mālaimasaṅgunēram, ெப.(n.)

மாைலமயங் ேநரம் பாரக்்க;see {}.

     [மாைலமயங் ேநரம் → மாைலமசங் ேநரம்]

மாைலமயங் ேநர
ம்

 
 மாைலமயங் ேநரம் mālaimayaṅgunēram, ெப.(n.)

   அந் க் காலத்  மங்கற் ெபா  (இ.வ.);; dusk of evening.

     [மாைல + மயங் ம் ேநரம். மயங் தல் = கலத்தல், கலங் தல். பக ம் இர ம் கலக் ம் காலம்.]

மாைலமாடப் ர

 
 மாைலமாடப் ர  mālaimāṭappuravi, ெப.(n.)

   ரங் ; monkey (சா.அக.);.
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மாைலமாற்

மாைலமாற் 1 mālaimāṟṟu, ெப.(n.)

   மணமக்கள் தத்தம் க த் லணிந்த மாைலகைள மாற் க் ெகாள் ம் மண ைன; the ceremony of 
exchanging garlands by the bride and the bridegroom.

   2. மண ழா ல் மணமக்கள் ஒ வ க்ெகா வர ்மா  மா  மாைல தல்; to exchange garlands, as 
bridegroom and bride in a marriage.

     [மாைல + மாற் .]

 மாைலமாற் 2 mālaimāṟṟu, ெப.(n.)

   எ த் க்கைள ஈ  தலாகப் ப க் டத் ம் பாட்  மாறாமல் இ க் ம் ைறக்க  வைக 
(யாப். .பக்.493);;     " மாைல மாற் " (ேதவா.123, தைலப் );.

     [மாைல + மாற் .]

மாைலயணி

மாைலயணி1 mālaiyaṇidal,    2 ெச. . . (v.i.) 

   ணரச்் ன்பந் ய்த்தல்; to enjoy sexual pleasure, lit. to adorn with a garland.

     "மாைலயணிய ைலதந்தான்" (பரிபா:20, 79);.

     [மாைல + அணி-,]

 மாைலயணி2 mālaiyaṇi, ெப.(n.)

   அணி வைக (சங்.அக.);; a figure of speech.

     [மாைல + அணி.]

மாைலயந்

மாைலயந்  mālaiyandi, ெப.(n.)

   பக ம் இர ம் சந் க் ம் அந்  ேவைள; evening twilight, dusk, dist. fr. {}.

     "காைலயந் ம் மாைலயந் ம்" ( றநா.34);.

     [மாைல + அந் .]

மாைலயாகாலம்

 
 மாைலயாகாலம் mālaiyākālam, ெப.(n.)

மாைலயந்  (யாழ். அக.); பாரக்்க; see {}.

     [மாைல + ஆ + காலம்.]

மாைல ட்டவன்

 
 மாைல ட்டவன் mālaiyiṭṭavaṉ, ெப.(n.)

   கணவன் (ெகா.வ.);; husband, as one who garlanded his bride.

     [மாைல + இட்டவன்.]

மாைல ட் ப் ற
த்தல்

 
 மாைல ட் ப் றத்தல் mālaiyiṭṭuppiṟattal, ெப.(n.)

   ெதாப் ள் ெகா  ழந்ைத ன் க த் ல் ற் ப் றத்தல்; child born with the naval cord round the neck.

     [மாைல ட்  + றத்தல்.]

மாைல  - தல்

மாைல  - தல் mālaiyiḍudal,    17 ெச. ன்றா . (v.t) 

   மாைல ட்  மணத்தல்; to marry, as the bride garlanding the bridegroom.

     "கரித்ேதாைல ட்டா ந் ெதா ைட ேயாைன ன்னாண் மாைல ட்டா  ெதன்ேன" (அ ட்பா.1, 
வ ைட.13);.

     [மாைல + இ -,]
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மாைல

மாைல  mālaiyīṭu, ெப.(n.)

   1. மாைல ட்  பாரக்்க; see {}.

     "மாைல ட் ப் படலம்" (இர .);.

   2. உடன் கடை்டேய யவ க்  எ ப் ய நிைன க் கட்டடம் (இலக். ..619);; monument for wife who 
immolates herself in the funeral pyre of her deceased husband.

   3. அரசர ் த யவரின் நிைன ச ் ன்னம் அைமந்த ஈமம்; cremation ground where monuments for deceased 
chiefs are erected (Rd);.

     [மாைல  → மாைல .]

மாைல வைம

மாைல வைம mālaiyuvamai, ெப.(n.)

   மாைலேபால் உவைம பல ஒன்றற்ெகான்  ெதாடர் ைடயதாய் வ ம் அணி வைக (தண் .30, 
24);;     [மாைல + உவைம.]

மாைலவடம்

 
 மாைலவடம் mālaivaḍam, ெப.(n.)

   ேதர ்இ த்தற்கான ெபரிய வடக்க  (இ.வ.);; large, long rope for dragging a temple car.

     "இந்தத் ேத க்  மாைல வடம் இன் ம் ட்ட ல்ைல" (உ.வ.);.

     [மாைல +வடம்.]

     [p]

மாைலவரசெ்சட்

 
 மாைலவரசெ்சட்  mālaivaracceṭṭi, ெப.(n.)

   பல் ; lizard (சா.அக.);.

மாைலவன்னி

 
 மாைலவன்னி mālaivaṉṉi, ெப.(n.)

   அ  ம ரம் (சங்.அக.);; liquorice plant.

மாைலவாங்  - தல்

மாைலவாங்  - தல் mālaivāṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   பரிசங் ெகா த்தல்; to pay for sexual pleasure lit. to purchase a garland,

     "மாைல வாங் நர ்சா நங் ெகா க்ெகன" ( லப்.3:166);.

     [மாைல + வாங் -,]

மாைலவாரம்

 
 மாைலவாரம் mālaivāram, ெப.(n.)

   அந் ப் ெபா ; evening time.

     [மாைல + வாரம்.]

மாைலெவ ல்

மாைலெவ ல் mālaiveyil, ெப.(n.)

   அந் ப் ெபா ன் மஞ்சள் ெவ ல் (பதாரத்்த:1297);; yellow glow of the evening sun.

     [மாைல + ெவ ல்]

மாைலெவள்ளி

 
 மாைலெவள்ளி mālaiveḷḷi, ெப.(n.)

   அந் ற் ேறான் ம் ( க் ரன்); ெவள்ளி ண் ன் ( ன்.);; venus, when it appears as the evening star.

     [மாைல + ெவள்ளி]
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மாேலான்

மாேலான் mālōṉ, ெப.(n.)

   1. மால் ( டா);;{}.

     "அப் ரவல  மாேலாெனனி லவ ந் வாெமனில்" (தஞ்ைசவா.366);.

   2. இந் ரன் (சங்.அக.);;{}.

   3. அ வன் ேகாள் (சங்.அக.);; the planet mercury.

     [மால் → மாேலான்.]

மாவகம்

மாவகம் māvagam, ெப.(n.)

   1. இ ப்ைப; a long leaved bassia.

   2. ராைல (சாம் ராணி);; frakincense.

   3. காஞ் ைர; a tree yielding a very poisonous nut nuxvomica (சா.அக.);.

மாவச் ரம்

 
 மாவச் ரம் māvacciram, ெப.(n.)

   ங் ம மரம்; european saffron.

மாவட்டஆட் யர்

 
 மாவட்டஆட் யர ்māvaṭṭaāṭciyar, ெப.(n.)

   ஒ  மாவட்டத் ல் வரி தண் தல், ஆ ைம, சட்டம், ஒ ங்  த யவற் க்கான தன்ைமப் 
ெபா ப் ல் உள்ள உயர ்அர  அ காரி; highest official in the district for revenue collection law and order, 
development programmes, etc. district collector.

     [மாவட்டம் + ஆட் யர]்

மாவட்டணம்

 
 மாவட்டணம் māvaṭṭaṇam, ெப.(n.)

   ெந ம் பரிைச, பரி க்ேகடயம் ( ங்.);; long shield.

மாவட்டம்

மாவட்டம்1 māvaṭṭam, ெப.(n.)

   ெப  வட்டம்; long circle.

     [மா = ெபரிய. மா + வட்டம்]

 மாவட்டம்2 māvaṭṭam, ெப.(n.)

   ஆ ைகக் ெகளிதா க் ம் ெபா ட்  மாநிலத் ன் பரப் ல் ஏற்ப த் க் ெகாள் ம் ரி ; district.

மாவட்ைட

 
 மாவடை்ட māvaṭṭai, ெப.(n.)

   ெசவ்வடை்ட (சங்.அக.);; a species of leech.

     [மா + அடை்ட]

மாவடம்

 
 மாவடம் māvaḍam, ெப.(n.)

   மாம்பலைக (இ.வ.);; mango plank.

     [மா + வடம்.]
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மாவ

மாவ  māvaḍi, ெப.(n.)

   1. மாவ  பாரக்்க;see {}.

   2. மாம்ேபாழ் பாரக்்க;see {}.

     "மாவ  மடக்கண் மாதர"் (ெப ங். மகத.25, 149);.

மாவ

மாவ  māvaḍu, ெப.(n.)

   மா ன் ஞ் ; tender, unripe mango.

     "மாவ  வ ரன்ன கண்ணி" ( வாச.24, 8);.

     [மா + வ .]

மாவைட

மாவைட māvaḍai, ெப.(n.)

   1. நிலத் லடங் ய லங் கள்; game found on the land conveyed, a term used in conveyancing.

     "மாவைட மரவைட" (உ.வ.);.

   2. ற் ாரில் கால்நைட அைட ம் இடம்; pen for village cattle (R.F.);.

     [மா + அைட. மா = லங் .]

 மாவைட1 māvaḍai, ெப. (n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a willage in Arantangi Taluk.

     [மா( லங் );+அைட]

 மாவைட2 māvaḍai, ெப. (n.)

   ைர கட் டம்; horse stable.

     [மா+அைட]

மாவைடகடைம

 
 மாவைடகடைம māvaḍaigaḍamai, ெப.(n.)

   ராமத் ல் கால்நைடகள் அைட ம் ெபா டத் ற்கான வரி; tax for cattle stall.

     [மா + அைட + கடைம]

மாவைடமரவைட

மாவைடமரவைட māvaḍaimaravaḍai, ெப.(n.)

   ஆவணங்களில் நிலத் லடங் ய லங்  மரங்கைளக் க்க வழங் ம் மர த் ெதாடர ்
(ேகா ெலா.64);; an expression used, in conveyancing to denote game and trees on the land conveyed.

     [மாவைட + மரவைட]

மாவண் ர் ங்கன்

 
 மாவண் ர் ங்கன் māvaṇṭūrciṅgaṉ, ெப.(n.)

   கம்ப க்  எ த்தாணி ெசய்  ெகா த்த கம் யர;் a blacksmith who made a stylus for kambar.

     [மாவண் ர ்– ஊரப்்ெபயர;்

ங்கன் – ஆள்ெபயர]்

ஆ யான் ஆ  ஆயென த் தாணி ெயன்பான்.

ேகா யான் ன்ெற ய ேவெலன்பான் -  யான். அங்ைக ம ெவன்பான் அ ள் ெபரிய மாவண் ரச் ்
ங்கன் உைலக்களத் ற் ெசன் .
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மாவணங்

 
 மாவணங்  māvaṇaṅgi, ெப.(n.)

   ங் மப் ; crocus sativus (சா.அக.);.

மாவதம்
மாவதம் māvadam, ெப.(n.)

   கரி கள் யா ம் லகக் ைகக்ெகாள் ம் ளி (அ ங்கலச.் 87);; vow to abstain from all sins.

மாவைத

 
 மாவைத māvadai, ெப.(n.)

   ேதனற்ற ேதன்  (யாழ்.அக.);; empty honey – comb.

மாவ ரக்கல்
மாவ ரக்கல் māvayirakkal, ெப.(n.)

   நிலத் ன ல் அகப்ப ங் மாைழப் ெபா ள் வைக; felspar (M.M.159);.

மாவரி

 
 மாவரி māvari, ெப.(n.)

   சல்லைட (யாழ்ப்.);; sieve.

மாவலன்

 
 மாவலன் māvalaṉ, ெப.(n.)

மாவலான் ( டா.); பாரக்்க; see {}.

மாவலா

 
 மாவலா māvalā, ெப.(n.)

   கடல் ன் வைக; a kind of sea fish.

     [p]

மாவலான்

மாவலான் māvalāṉ, ெப.(n.)

   1. ைர ேயற்றத் ல் வல்லவன்; one skilled in horsemanship.

     "ைகக்ெகாண்டான் மாவலான்" ( .ெவ.6, 24);.

   2. ைரப் பாகன்; Groom.

   3. யாைனப் பாகன் (நிகண் );; mahout.

     [மா + வலான். மா = லங் ன் ெபா ப் ெபயர,் ைர. வல்லவன் → வலான்]

மாவ

மாவ  māvali, ெப.(n.)

   1. மாலால் ஒ க்கப்பட்ட ஒர ்அ ரன்; an asuran subdued by {}.

     " ரிவார ் ைல மாவ " (மணிேம.19 : 54);.

   2. ப்ெபா  த ம் காரத்் ைக வாண வைக (இ.வ.);; a kind of home made fireworks, encased in cloth and 
throwing out sparks.

மாவ க் ழங்
மாவ க் ழங்  māvalikkiḻṅgu, ெப.(n.)

மாகாளிக் ழங்  (பதாரத்்த.428); பாரக்்க;see {}.

மாவ கங்ைக
மாவ கங்ைக māvaligaṅgai, ெப.(n.)

   ஈழத் ள்ள ேபரா  ( வாலவா.25, 12);; a large river in Ceylon.

மாவ ரம்

 
 மாவ ரம் māvaliburam, ெப.(n.)

மாமல்ல ரம் பாரக்்க;see mamallapuram.
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மாவ வாணன்

மாவ வாணன் māvalivāṇaṉ, ெப.(n.)

   1. மாவ ன் மர னராய்க் க தப்ப ம் த ழ்நாட் ச ் ற்றர  பரம்பைர; a dynasty of ruling chiefs in 
Tamil country, said to be the descendants of {}.

     "ைவயெமா  ேகாலாற் ரந்த ண் மாவ  வாணன்" (S.l.l.iv.98);.

   2. ெப ந் னிக்காரன் (நாஞ்.);; glutton.

     "அவன் மாவ  வாணன் அப்பம் ஆ ரமானா ம் ஒ  ெநா ல் ரத்் வான்" (நாஞ்.);.

மாவளத்தான்

மாவளத்தான் māvaḷattāṉ, ெப.(n.)

   ேசாழன் நலங் ள்ளி ன் தம் ; younger brother of {}.

     "ேசாழன் நலங் ள்ளி தம்  மாவ த்தா ம் தாமப்பல் கண்ண ம் வட் ப் ெபா  " ( றநா.43);.

மாவளவன்

 
 மாவளவன் māvaḷavaṉ, ெப.(n.)

   ம த் வர ்தாேமாதரனாரால் பாடப் ெபற்ற ேசாழ மன்னன் ( .ெப.அக.);; a {} king praised by the poet {}.

மாவாகம்
மாவாகம் māvākam, ெப.(n.)

மாவகம், 3 பாரக்்க;see {}.

மாவாட்

மாவாட் 1 māvāṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   மாவாக ஆ ம்ப  அைரத்தல்; grind to paste.

     [மா + ஆட் -, மா = மா .]

 மாவாட் 2 māvāṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   ெசய்த ெசயைலேய ம்பத் ம்பச ்ெசய்  காலம் ேபாக் தல்; repeat the same action to delay the things.

     [மா  + ஆட் -,]

மாவாட் தைலப் ேபாலச ்ெசய்தைதேய ம்ப ம்பச ்ெசய்தல்.

மா சா

 
 மா சா  māvicāli, ெப.(n.)

   பா ப்பய ; a variety of green gram (சா.அக.);.

மா ஞ்

 
 மா ஞ்  māviñji, ெப.(n.)

   மாங்காையப் ேபால் மண ைடய ஒ  வைக இஞ் ; ginger smelling like mango, mango - ginger.

     [மா + இஞ் ]

மா ட்டம்

 
 மா ட்டம் māviṭṭam, ெப.(n.)

   கட ைர (சங்.அக..);; cuttle - bone.

மா டக்கட்

 
 மா டக்கட்  māviḍakkaḍḍi, ெப.(n.)

   காட்  ம க்ெகா ந் ; wild variety of maid's loue (சா.அக.);.
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மா ைட

மா ைட1 māviḍai, ெப.(n.)

மாவைட பாரக்்க;see {}.

 மா ைட2 māviḍai, ெப.(n.)

   மரசெ்ச ; grove.

மா ைடமர ைட

 
 மா ைடமர ைட māviḍaimaraviḍai, ெப.(n.)

மாவைடமரவைட பாரக்்க;see {} (W.G.);.

     [மாவைடமரவைட → மா ைடமர ைட]

மா ைத

 
 மா ைத māvidai, ெப.(n.)

   மாம் ப ப் ; seed or kernel of mango fruit which can used as astringent.

     [மா + ைத. மா = மாமரம்]

மா ப்பட்ைட

 
 மா ப்படை்ட māvippaṭṭai, ெப.(n.)

   மா ங்கமரப் படை்ட (சங்.அக.);; bark of {} tree.

மா யம்

 
 மா யம் māviyam, ெப.(n.)

   பற்பம்; calcined medicinal powder (சா.அக.);.

மா ரதம்

மா ரதம் māviradam, ெப.(n.)

   1. வனிய மதத் ன் உட் ரி  ( ங்.);; a sect of saivaism.

     "வந்தைணந்த மா ரத னிவைரக் கண் " (ெபரிய .மானக்கஞ். 26);.

   2. மாவதம் பாரக்்க;see {}.

மா க்கம்

 
 மா க்கம் māvirukkam, ெப.(n.)

   ச ரக் கள்ளி (மைல.);; squar spurge.

மா லங்

மா லங் 1 māvilaṅgu, ெப.(n.)

   ஒ  வைக மரம்; a kind of tree.

இதன் படை்ட, ேவர ்ஆ ய ப கள் ம த் வக் ண ைடய .

 மா லங்  māvilaṅgu, ெப.(n.)

மா ங்கம் (நாம ப.327); பாரக்்க;see {}.

மா லங்ைக

மா லங்ைக māvilaṅgai, ெப.(n.)

   அ வா நா ம், அ வா வடதைலநா ம் ேச ம் இடத் ல் இ ந்த ஒய்மாநாட்  நல் யக் ேகாடன் 
ஊர;் place of {},  located between Aruva Nadu & Aruvā vadatalai {}.

     "ெபா னல் த உம் ேபாக்க மர ன் ெதான்மா லங்ைகக் க ெவா  ெபயரிய நன்மா லங்ைக 
மன்ன ள் ம்" ( பா.120);.

 மா லங்ைக2 māvilaṅgai, ெப.(n.)

மா லங்க2ம் (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}.
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மா லந்தம்

 
 மா லந்தம் māvilandam, ெப.(n.)

   டத்ேதர ்(மைல.);; a thorny tree.

மா

 
 மா  māvili, ெப.(n.)

   மா ங்கம்; a tree - Crataevanutvala.

மா ங்கப்பட்
ைட

 
 மா ங்கப்படை்ட māviliṅgappaṭṭai, ெப.(n.)

   அைரத்  ேமாரில், கலந்  த்தால் ேமகம், கல்லைடப்  ேபான்ற ேநாய்கைள நீக் ம் 
தன்ைம ைடய மரப்படை்ட; bark of the tapia it taken with butter milk stone in the bladder, megam will disappear 
(சா.அக.);.

     [மா ங்கம் + படை்ட.]

மா ங்கம்

மா ங்கம் māviliṅgam, ெப.(n.)

   1. மர வைக; round - berried cuspidate-leaved lingam tree.

   2. ெபரியமா லங்கம் பாரக்்க;see periya-{}.

   3. மாக ங்கம்;see {}.

மா ங்

 
 மா ங்  māviliṅgu, ெப.(n.)

மா  கங்கம் பாரக்்க;see {}.

மா ங்ைக
மா ங்ைக māviliṅgai, ெப.(n.)

மா  ங்கம்2 பாரக்்க;see {}.

மா ப்ைபத்ேதா
ணி

 
 மா ப்ைபத்ேதாணி māviluppaittōṇi, ெப.(n.)

   இ ப்ைப மரத் ல் ெசய்யப்பட்ட ெப ந்ேதாணி; a boat made up of illuppai tree.

     [மா + இ ப்ைப + ேதாணி.]

மா ைலத்தண்

 
 மா ைலத்தண்  māvilaittaṇṭu, ெப.(n.)

   வாசல் நிைலக்கால் சட்டத் ல் மா ைலத் தண்  ேபான்  ெச க்கப்ப ம் ஓ யம்; a sculpture of mango 
leaves engrave in door-frame entrance.

     [மா + இைல + தண் .]

மா ைலத்ேதார
ணம்

 
 மா ைலத்ேதாரணம் māvilaittōraṇam, ெப.(n.)

   மங்கலமாக  த யவற் ன் கப் ல் மா ைலயாற் கட் ந்ேதாரணம் (இ.வ.);; festoon of mango 
leaves hung over the door of a house, temple etc., as a sign of auspiciousness.

     [மா = மாமரம் . மா + இைல = மா ைல. மா ைல + ேதாரணம்.]

     [p]
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மா ளக்

 
 மா ளக்  māviḷakku, ெப.(n.)

   க் ேகா ல் ன்  ச க்கைர ேசரத்் ப் ைசந்த மா ல் அகல் ேபா ம்  ெசய்  அ ல் 
ெநய் ற் ப் பஞ் த் ரி ட்  ஏற் ந் ளக்  (இ.வ.);; flour, light lamp made of sugared dough with cotten 
wick, fed with ghee and placed in the presence of a deity.

     [மா + ளக் . மா = மா .]

மா ளக் மா

 
 மா ளக் மா māviḷakkumā, ெப. (n.) 

   மா ளக்ேகற்ற உத ம் மாவைக (இ.வ.);; dough used for {}.

     [மா ளக்  + மா. மா = மா .]

மா ளம்

மா ளம் māviḷam, ெப.(n.)

   1. ல்வம் ( ங்.);; bael tree-Aegle marmelos.

   2. மாம்ப ப் ; kernel or seed of mango fruit.

மா ைற

 
 மா ைற māviṟai, ெப.(n.)

   ஊரக்ளி ம் ெந ஞ்சாைலளி ம் அர  அைமக் ம் ைர ெகாட்ட  ேபான்ற கட் த்த கட்  அர  
ெப ம் வரி; tax on cattle stall, horse-stable on highways and villages.

     [மா = லங் , ைர.]

மா தல்

 
 மா தல் māvītal, ெப.(n.)

   நிலம் பங் ைக (இ.வ.);; apportionment of land.

     [மா + ஈதல். மா = நிலம்.]

மா ர்க்

 
 மா ரக்்  māvīrkku, ெப.(n.)

   மா ைல ன் ந த்தண் ; the mid rib mango leaf.

     [மா + ஈரக்் .]

மா ரன்

மா ரன்1 māvīraṉ, ெப.(n.)

   ெப ரன்; great warrior.

     [மா + ரன்.]

 மா ரன்2 māvīraṉ, ெப.(n.)

வன்;{}.

மா

மா 1 māvu, ெப.(n.)

   1. அரி  த யவற் ன் அைரத்த ள்; flour, meal, powder.

   2. ேமற்ப ம் ண் , கள்; dust.

 மா 2 māvu, ெப.(n.)

மா6 பாரக்்க;see {}.

363

www.valluvarvallalarvattam.com 1922 of 19068.



மா க்கல்

 
 மா க்கல் māvukkal, ெப.(n.)

   ஒ வைக ெமன்ைமயானக் கல்; soft stone used for making vessels etc.

     [மா  + கல்.]

மா க்காய்
மா க்காய் māvukkāy, ெப.(n.)

மாவகம், 3 பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

மா சச்த்

 
 மா சச்த்  māvuccattu, ெப.(n.)

   அரி , ேகா ைம, ேசாளம், உ ைளக் ழங்  த யவற் ல் உள்ள ம் உடல் உைழப் க் த் 
ேதைவயான ஊட்டத்ைதத் த வ மான மா ட்டப் ெபா ள்; carbohydrate, starch.

     [மா  + சத் .]

மா ச் க்

 
 மா ச் க்  māvuccukku, ெப.(n.)

   மாைவப்ேபால் ெமல் ய ஒ  வைகச ் க் ; dry ginger which has not much of fibre (சா.அக.);.

     [மா  + க் .]

மா ப்

 
 மா ப்  māvuppu, ெப.(n.)

   தைல ப் ; a kind of salt extracted from the human skull (சா.அக.);.

மா ரம்

 
 மா ரம் māvuram, ெப.(n.)

   வ ைம; strength.

     [மா + உரம்.]

மா லாச்

 
 மா லாச்  māvulācci, ெப.(n.)

மா ளாச்  (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

மா லா

 
 மா லா  māvulāci, ெப.(n.)

மா ளாச்  (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

 மா லா  māvulāci, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ன்; sea fish.

     [மா+உலா ]

மா ளாச்

மா ளாச்  māvuḷācci, ெப.(n.)

   நீலநிற ைடய ம் 4 அ  நீளம் வளரவ் மான கடல் ன் வைக; a sea fish bluish, attaining 4 ft. in length.

     [p]
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மாெவனல்

 
 மாெவனல் māveṉal, ெப.(n.)

   அைழத்தற் ப்  ( ங்.);; onom. expr. signifying calling.

     [மா + எனல்.]

மாழ்

மாழ்  māḻki, ெப.(n.)

   ெதாட்டாற் ங்  எ ஞ்ெச ; a sensitive plant.

     "யா  மாழ் மம் மாழ் ம்" (நீலேக , 365);.

மாழ்

மாழ் 1 māḻkudal,    7 ெச. . .(v.i.)

   1. மயங் தல்; to be bewildered, to be fascinated.

     " ழ  மாழ் " (கம்பரா. மாரீசன்வைத.237);.

   2. ெக தல்; to be spoiled or lost.

     "ஒஒதல் ேவண்  ெமாளிமாழ் ஞ் ெசய் ைன" ( றள், 653);.

   3. ேசாம் தல் ( வா.);; to grow lazy.

   4. கலத்தல் ( ன்.);; to mingle, to hold, intercourse.

   5. ழ் தல், மாய்தல்; to be engrossed.

க. மாழ் .

     [ ல் (ெபா ந்தற் க த் ேவர)்; → ள் → மள்  → மள்  → மள் தல் = ஒளி ைறதல். மள்  → மாள்  
→ மாழ்  (ேவ.க.4:50);.]

 மாழ் 2 māḻku, ெப.(n.)

   ள்; curl.

     "அடை்ட தலா ன ம் மாழ்  நீங் னாற் காரண ன்  ன்  ேபாேலயாம்" (நீலேக , 365, உைர);.

 மாழ் 3 māḻku, ெப.(n.)

   ஐந்தாம் நாண் ன் ( ங்.);; the fifth naksatra.

மாழா - த்தல்

மாழா - த்தல் māḻāttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. மயங் தல்; to be fascinated, to be confused, be wildered.

     "மனங்க ல் ன்  மாழாந் ெத ந் " (ெபா ந.91);.

   2. ஒளி மங் தல்; to fade, to become dim.

     "நாண்ம ேய.... மாழாந்  ேதம் யால்" ( வ். வாய்.2, 1, 6);.

     [மாழ்  → மாழா-, (ேவ.க.4:60);]

மாழாம்பலம்

மாழாம்பலம் māḻāmbalam, ெப.(n.)

   க்கம் (அக.நி.);; sleep.

     [மாழா → மாழாம்பலம் (ேவ.க.4:61);.]
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மாைழ

மாைழ1 māḻai, ெப.(n.)

   1. இளைம; youth.

     "மாைழ மடமான் ைண யல் ெவன்றாய்" (க த்.131);.

   2. அழ ; beauty.

     "மாைழ ேநாக்ெகான் ம் வாட்ேடன் ேன" ( வ். வாய். 2, 4, 10);.

   3. ேபைதைம; innocence, ignorance.

     "மாைழ ெமன்ேனாக் " ( க்ேகா.61);.

   4. மாமரம் ( ங்.);; mango.

     "மாைழ ளந்தளிேர" (கம்பரா. வைரக்காட் . 55);.

   5. மாவ ; green tender mango fruit.

     "மாைழ ெயாண்கண் பரைவ" (ேதவா.740, 10);.

   6. ளிமா ( ங்.);; Indian hog plum.

   7. மகளிரக்் ட்டம் (அக.நி.);; assembly of women.

   8. ஒைல ( ங்.);; palm leaf.

     [ ள் → மள் → மள்ளன் = இைளஞன். மள் → மள → மழ - இளைம (ேவ.க.4-5); மழ (மாழ); → மாைழ.]

 மாைழ2 māḻai, ெப.(n.)

மாள்( ) - தல்

மாள்( ) - தல் māḷḷudal,    16 ெச. . .(v.i.)

   1. சாதல்; to die.

     "வஞ்ச ண்ைமேயன் மாண் ேலன்" ( வாச.5, 93);.

   2. அ தல்; to perish.

     "அ ப த்தா ம் மாளாதப யான பாபங்கள்" (ஈ .4:7, 3);.

   3. க தல்; to be exhausted, expended or finished.

     "மாளா ன்ப ெவள்ளம்" ( வ். வாய்.4, 7, 2);.

   4. இய தல்; to be within one's ability.

     "அ  ெசய்ய மாளா " (உ.வ);.

   க. மாள்;ம. மாள் க.

     [ ல் (ெபா ந்தற் க த் ேவர)்; → ள் → மள் → மள்  → மட் . மட் தல் = மயங் தல், ஒளி 
மயங் தல், அ க்கைடதல், வ  ன் தல். மள்  → மாள்  → மாழ்  = கலத்தல், மயங் தல், 
ேசாம் தல், மங் தல், ெக தல், மாள்  → மாள் (ேவ.க.4:61);.]

மாள மாள māḷa,    இைட.(part.) ஒ  ன்னிைலயைச (ெதால்.ெசால்.298, உைர); an expletive used with verbs in 
second person.

மாளசப் ளைவ

 
 மாளசப் ளைவ māḷasappiḷavai, ெப.(n.)

   ஆறாத ளைவ; conhealing (சா.அக.);.
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மாளவம்

மாளவம் māḷavam, ெப.(n.)

   பண் ந்த ஐம்பத்தா  நா க ள் ஒன் ; the country of Malwa one of 56, (q.v.);.

     "வான் ளம் ைடயன மாளவத்தகத்த" ( வக.2159);.

 மாளவம் māḷavam, ெப. (n.)

   ஐம்பத்தா  நா  க ள் ஒன் ; country of Malwa, oneof 56 {}.

     'வான் ளம் ைடயன மாளவத ்தகத்த' ( வக. 2159);.

     [Skt. {} → த. மாளவம்.]

மாள
மாள  māḷavi, ெப.(n.)

   ஒ  பண் (பரத. இராக.56);; a specific melody - type.

மாளிைக

மாளிைக1 māḷigai, ெப.(n.)

   மா  ட் ன் ேமல் நிலம் ( வ்.ெபரியாழ்.2, 7, 3, வ்யா, பக்.393);; top floor of a storied building.

     [மால் → மாள் → மாளிைக.]

 மாளிைக2 māḷigai, ெப.(n.)

   1. அரண்மைன ( ங்.);; palace.

   2. ேகா ல்; temple.

     "உத்த ரேகாசமங்ைக.... மாளிைக பா " ( வாச.16, 3);.

   3. மாட ள்ள ெப  ( ங்.);; mansion.

     "மைறயவரக்்  மாளிைககள் பல சைமத்தார"் (ெபரிய .ேகாசெ்சங்.16);.

   4.  (உரி.நி.);; house.

     [ ல் (ெபா ந்தற் க த் ேவர)்; → மல் → மால் = ெப ைம, ெப ைம ைடயவன், வளைம, மைல. 
மா தல் = மாட் ப்ப தல். மால் → மாள் → மாளிைக (ேவ.க.4:30);. வ. மாளிகா. வடவர ்மா மா என் ஞ் 
ெசால்ைல மாலா என்பதெனா  ெதாடர் ப த்  ேமன்மா ள்ள  என்  ெபா ைரப்பர.் 
மலர க் ப் ேபான்ற மா ய க்  என்ப  அவர ் க த் ப் ேபா ம்.

     "a white washed upper,storied house

     " என் ம் ெபா ைள ேபானியர ் ல் யம்  அகர த  எங்ஙனம் ெபற்றேதா அ லம் (வ.வ.64);.]

மாளிைகக்ேகால்

 
 மாளிைகக்ேகால் māḷigaigāl, ெப.(n.)

   நீட்டலளைவக் க  வைக; a measuring rod.

     [மாளிைக + ேகால்.]

மாளிைகசச்ாந்

மாளிைகசச்ாந்  māḷigaiccāndu, ெப.(n.)

   உயரந்்த கலைவச ்சந்தனம்; scented sandal paste of superior quality.

     "இவள் ஆதரித் ச ்சாத் ன மாளிைகச ்சாந்ைத" ( வ். ப்பல்.8 யா.);.

     [மாளிைக + சாந்  (ேவ.க.4:30);.]

மாளிைகநாயகம்

மாளிைகநாயகம் māḷigaināyagam, ெப.(n.)

   அரண்மைன ைறைம ( சாரைண); மண்டபம் (S.I.I.iv, 336);; the office of a seneschal or chamberlain.

     [மாளிைக + நாயகம்.]
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மாளிைகவாழ்பவ
ன்

 
 மாளிைகவாழ்பவன் māḷigaivāḻpavaṉ, ெப.(n.)

   ஊரக்் ; sparrow bird (சா.அக.);.

     [p]

மாளிமந்தம்

 
 மாளிமந்தம் māḷimandam, ெப.(n.)

   இந் ப்  (சங்.அக.);; rock salt.

மா வம்

மா வம் māḷuvam, ெப.(n.)

மாளவம் பாரக்்க;see {}.

     " டகக் ெகாங்க  மா வ ேவந்த ம்" ( லப்.30:159);.

     [மாளவம் → மா வம்.]

மா ைவ

 
 மா ைவ māḷuḷuvai, ெப.(n.)

   கடல் ன் வைக; a kind of sea fish.

     [p]

மாைள

 
 மாைள māḷai, ெப.(n.)

   ளியம் படை்ட (சங்.அக.);; bark of tamarind tree.

மாற்கடலன்

மாற்கடலன் māṟkaḍalaṉ, ெப.(n.)

   ேபாரில் உ ர ்நீத்த ஒ  ரன்; name of a hero, who lost his life in a battle.

     "வாணேகா த்தைரச  நா  பா ய ேமற்ேகாவ ர ்ேமல் வந்  தஞ் ற்றப் ப கைள எ ந்த 
ஞான்  பட்டான் ேசவரப்ரி அட் ங் ெகாள்ளி மாவனார ்மகன் மாற்கடலன்" (த.நா.ெதா.1971/69);.

     [மால் + கடல் + அன்.]

மாற்கண்டன்

மாற்கண்டன் māṟkaṇṭaṉ, ெப.(n.)

மாரக்் கண்டன் பாரக்்க;see {}.

     "மாற்கண்டன் கண்ட வைகேய வ ம்" ( வ்.இயற்.நான் .15);.

மாற்சாலம்

மாற்சாலம் māṟcālam, ெப.(n.)

   1. ேகாேமதகம்; one of the nine gems.

   2. ைன; cat (சா.அக.);.

மாற்சாலேமா னி

 
 மாற்சாலேமா னி māṟcālamōkiṉi, ெப.(n.)

   ப்ைபேமனி; a plant (சா.அக.);.

மாற் த் யார்

மாற் த் யார ்māṟpittiyār, ெப.(n.)

   றநா.251, 252 ஆ ய பாடல்கைளப் பா ய கழகக் காலப் லவர;் sangam age poet with verses 251, 252 of 
Purananuru to his credit.
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மாற்ேப

மாற்ேப  māṟpēṟu, ெப.(n.)

   ேவ ர ்மாவட்டத் ல் மால் ர ்என்  வழங் ம் ஊரின் ன்ைனப் ெபயர;் a town in velur Dt. with the 
present name {}.

     "ெசப்பரிய கழ் பா த் ந ன் ெதன்கைரேபாய் ைமப்ெபா ம் கண்டர ் மாற்ேப  
ம ழ்ந்  இைறஞ் " (ெபரிய .34-1002);. 

     "ம  கங்ைக வாழ் சைடயவர ்ம ழ்ந்த மாற்ேப " (ெபரிய .25 – 31 – 3 – 4);.

     [மால் + ேப .]
மாற்ற மாற்ற māṟṟa,    இைட.(part.) ஒ வைமச ்ெசால் (ெதால்.ெபா ள்.286); a term of comparison.

மாற்றம்

மாற்றம் māṟṟam, ெப.(n.)

   1. மா பட்ட நிைல; diversity.

     "மாற்றமாம் ைவயகத் ன்" ( வாச.1, 81);.

   2. வஞ் ன ெமா ; word of challenge, vow.

     "மாற்ற மாறான் மற ய னத்தன்" ( றநா.341);.

   3. பைக; hatred, enmity.

     "மா ெகா ைவ  மாற்றந் ரந்்தேவ" (ைநடத. கான் .3);.

   4. க  (பரிகாரம்); ( ன்.);; remedy.

   5. மா  ெசால் ம் ைட; answer.

     "மா தைலக் கடாஅ மாற்ற ம்" (ெதால்.ெபா ள். 659);.

   6. ெசால்; word.

     " மாற்றம் ேவந்தரக்் ைரப்பான்" ( றள், 689);.

   7. ேபச் ; speech.

     "மாற்ற ைரக் ம் ைனநலம்" (நான்மணி.45);.

   8. த க்கம்; logic, debate.

     "மன்ெபரியான் ந்தைவ ண் மாற்றந் தாெவனச ்ெசான்னாள்" (நீலேக , 169);.

   ெத. மாட;   க. மா ;ம. மாட்டம்.

மாற்ற

 
 மாற்ற  māṟṟamili, ெப.(n.)

   வாய் வாளா ப்ேபான், ேபசா ப்ேபான்; silent ascetic.

     [மாற்றம் + இ . மாற்றம் = ெசால்.]

மாற்றரசன்

மாற்றரசன் māṟṟarasaṉ, ெப.(n.)

   பைக ேவந்தன்; hostile king.

     "மாற்றரசர ்மணி ம்" ( வ்.ெபரிய .4, 4,1);.

     [மாற்  + அரசன். மாற்  = பைக.]

மாற்றல்

மாற்றல்1 māṟṟal, ெப.(n.)

   ஒ  பணி டத்  ந்  மற்ெறா  பணி டத் ற்  அல்ல  ஒர ்அ வலகத் ல் இ ந்  மற்ெறா  
அ வலகத் ற் ச ்ெசல் தல்; transfer.

     [மாற்  → மாற்றல்.]

 மாற்றல்2 māṟṟal, ெப.(n.)

   ெகாடாைம ( ங்.);; refusing to give.
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மாற்றலர்

மாற்றலர ்māṟṟalar, ெப.(n.)

   பைகவர;் enemies, foes.

     " ைன கத்  மாற்றலர ்சாய" ( றள், 749);.

     [மாற்  = பைக. மாற்  → மாற்றலர.்]

மாற்றவள்

மாற்றவள் māṟṟavaḷ, ெப.(n.)

மாற்றாள் பாரக்்க; see {}.

     "மாற்றவைளக் கண்டக்கா லழலாேதா மனெமன்றாள்" (கம்பரா. ரப்்ப.122);.

     [மாற்றாள் → மாற்றவள்.]

மாற்றவன்

மாற்றவன்1 māṟṟavaṉ, ெப.(n.)

   உடன் ழவன் (யாழ்.அக.);; rival lover.

     [மாற்  → மாற்றவன்.]

 மாற்றவன்2 māṟṟavaṉ, ெப.(n.)

மாற்றான், 1 பாரக்்க;see {}.

     "மாற்றவற் கா வந் " (கம்பரா.வா வ.19);.

     [மாற்றான் → மாற்றவன்.]

மாற்றற் ரம்

 
 மாற்றற் ரம் māṟṟaṟcuram, ெப.(n.)

   ைற ரம்; intermittent fever.

     [மாற்  → மாற்றல் + ரம்.]

மாற்றாஞ்சேகாதர
ன்

 
 மாற்றாஞ்சேகாதரன் māṟṟāñjaātaraṉ, ெப.(n.)

   மாற்றாந்தாய்மகன் (இ.வ.);; step brother, step mother's son.

மாற்றாட்

மாற்றாட்  māṟṟāṭṭi, ெப.(n.)

மாற்றாள் பாரக்்க;see {}.

     "அந்த மாற்றாட் க் கன்பாய்" (உத்தரரா.இலவண.4);.

     [மாற்றாள் → மாற்றாட் .]

மாற்றா ச்

 
 மாற்றா ச்  māṟṟāṭicci, ெப.(n.)

மாற்றாள் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

மாற்றாண்ைம

மாற்றாண்ைம māṟṟāṇmai, ெப.(n.)

   பைகைம; enmity, hatred.

     "மாற்றாண்ைம நிற் ேயா வா  கைன ேள" ( வ். வாய்.2, 1, 7);.

     [மா  → மாற்  → மாற்றாண்ைம.]

மாற்றாந்தகப்பன்

 
 மாற்றாந்தகப்பன் māṟṟāndagappaṉ, ெப.(n.)

   தன் தந்ைதக் ப் ன் தாைய ம மணஞ் ெசய்  ெகாண்டதால் தகப்பனாகக் க தப்ப பவன்; step 
father.

     [மா  → மாற்  → மாற்றாம் + தகப்பன்.]
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மாற்றாந்தாய்

 
 மாற்றாந்தாய் māṟṟāndāy, ெப.(n.)

   தன் தந்ைத ன் ம தாரம் (ெகா.வ.);; step mother.

     [மா  → மாற்  → மாற்றாம் + தாய்.]

மாற்றாந்தாய்மன
ப்பான்ைம

 
 மாற்றாந்தாய்மனப்பான்ைம māṟṟāndāymaṉappāṉmai, ெப.(n.)

   சமமாகக் க  நடத்தப்பட ேவண் யவரக்ளில் தான் ம் யவ க்  மட் ம் எல்லாச ்ச ைக ம் 
அளித்  ம்பாதவைர ற்றாக ஒ க் ம் ேபாக் , ஒ தைலயான நடத்ைத; stepmotherly attitude, 
partiality.

     [மாற்றாந்தாய் + மனப்பான்ைம.]

மாற்றாள்

மாற்றாள்1 māṟṟāḷ, ெப.(n.)

   உடன் ழத் ; co-wife, rival wife.

     "மால  மாற்றாண் மக க் ப் பாலளிக்க" ( லப்.9:5);.

     [மாற்  → மாற்றாள்.]

 மாற்றாள்2 māṟṟāḷ, ெப.(n.)

   1. ஒ  ஆ க்  மாற்றாக நி த்தப்ப ம் ஆள்;  install another man as spare.

   2. ழற்  ைறப் பணி ல் ஒ வைர க்க வ ம் அ த்த ஆள்; reliever.

     [மாற்  + ஆள்.]

மாற்றான்

மாற்றான் māṟṟāṉ, ெப.(n.)

   1. பைகவன்; enemy.

     "தன்வ  மாற்றான் வ ம்" ( றள், 471);. 

     "மாற்றா க்  இடம் ெகாேடல்" (நீ ல். ஆத் ச் );.

   2. ஒட் ப் பலைக; a piece of wood, joined to a board of insufficient length.

   3. மாற்  ம ந்  (நாஞ்.);; antidote, neutra liusing agent.

     "எட் க்  மாற்றான் நவ்வல்". 

     "மாற்றாைன உறெவன்  நம்ப ேவண்டாம்" (உலக நீ .3);.

     [மாற்  = பைக. மாற்  → மாற்றான்.]

மாற் லக்கம்

 
 மாற் லக்கம் māṟṟilakkam, ெப.(n.)

   கணக்  வைக; logarithm.

     [மாற்  + இலக்கம்.]
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மாற்

மாற் 1 māṟṟudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t)

   1. ேவ ப த் தல்; to change, alter.

     " றப்  மாற் ைன" (கம்பரா. டண.8);.

   2. ெசம்ைமப்ப த் தல் ( ன்.);; to rectify, convert, cure, set right.

   3. நீக் தல்; to dispel, relieve, remove.

     "அப்ப ைய மாற் வார"் ( றள், 225);.

   4. ெக த்தல் ( ன்.);; to derange, change or alter for the worse.

   5. ஒடச ்ெசய்தல்; to repel, expel.

     " ல்ேலார ்மாற் " (ஐங் . 267);.

   6. த த்தல்; to hinder, prevent.

     "மாற்ற ங் ற்றம்" (ெதால்.ெபா ள்.79);.

   7. ம த் ைரத்தல்; to deny, refuse.

     "உள்ள ன் ெறன்  மாற்றலன்" (கம்பரா. பள்ளியைட.113);.

   8. அ த்தல்; to destroy, to cancel, repeal.

     " பைடத் தளித்  மாற் " (கந்த . த்தகாண்.ஏம .1);.

   9. ஒ க் தல் ( ன்.);; to cause involution, reduce the universe to its primitive elements. 

   10. மைறத்தல்; to conceal, hide.

மாற் ஒற்ைறயர்
ஆட்டம்

 
 மாற் ஒற்ைறயரஆ்ட்டம் māṟṟuoṟṟaiyarāṭṭam, ெப.(n.)

   ைளயாட் ப் ேபாட் களில் ஒ வர ் ைளயா ய ன் ண் ம் மற்ெறா வ டன் ைளயா ம் 
ேபாட் ; reverse singles.

     [மாற்  + ஒற்ைறயர ்+ ஆட்டம்.]

மாற் க்கட் சச்ா
ப

 
 மாற் க்கட் சச்ா ப  māṟṟukkaḍḍuccākubaḍi, ெப.(n.)

   ஒ  ஆண்  ட்  ம  ஆண்  ேவளாண்ைம ெசய் ம் ைற (இ.வ.);; cultivation in alternate years.

     [மாற்  + கட்  + சா ப .]

மாற் க்கட்ைட

மாற் க்கடை்ட māṟṟukkaṭṭai, ெப.(n.)

   1. ெபான் த யவற் ன் தாழ்ந்த தரம்; inferiority in quality, as of gold.

   2. ெகட்ட நடத்ைத ைடயவ-ன்-ள் (இ.வ.);; dissolute man or woman.

     [மாற்  + கடை்ட.]

மாற் க்கைத

 
 மாற் க்கைத māṟṟukkadai, ெப.(n.)

   எ ர ்மாறாகச ்ெசால் ம் கைத ( ன்.);; conundrum proposed in return.

     [மாற்  + கைத.]

மாற் க் ைறசச்ல்

மாற் க் ைறசச்ல் māṟṟukkuṟaiccal, ெப.(n.)

மாற் க்கடை்ட, 1 பாரக்்க;see {}.

     " வாங்ேகாட்  ன்னல் மாற் க் ைறசச்ெலன் ம்" (பண .137);.

     [மாற்  + ைறசச்ல்.]
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மாற் க்ெகா

 
 மாற் க்ெகா  māṟṟukkoḍi, ெப.(n.)

மாற் க்கைத ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [மாற்  + ெகா .]

மாற் க்ெகா  - 
த்தல்

மாற் க்ெகா  - த்தல் māṟṟukkoḍuttal,    4 ெச. . .(v.i.)

    ேபற் க் காலங்களில் மாற் ைடயாகக் ெகா க்கப்ப ம் டைவ; to supply a change of clothes, commonly 
to womens in their confinement, etc.

     [மாற்  + ெகா . மாற்  = உைட.]

மாற் ைட

மாற் ைட māṟṟuḍai, ெப.(n.)

   1. மாற்  த் ம் ஆைட ( ன்.);; change of clothes.

   2. ைல யரந்்த ஆைட (யாழ்.அக.);; costly saree or garment.

     [மாற்  + உைட.]

மாற் த்தாய்

மாற் த்தாய் māṟṟuttāy, ெப.(n.)

மாற் த்தாய் பாரக்்க; see {}.

     "மாற் த்தாய் ெசன்  வனம்ேபாேக ெயன் ட" ( வ்.ெபரியாழ்.3, 9, 4);.

     [மாற்றாந்தாய் → மாற் த்தாய்.]

மாற் ப் டைவ

 
 மாற் ப் டைவ māṟṟuppuḍavai, ெப.(n.)

   மாற் த் ம் டைவ; change of saree, spare sareе.

     [மாற்  + டைவ.]

மாற் த

 
 மாற் த  māṟṟudavi, ெப.(n.)

   ைகம்மா ; help rendered in return.

     [மாற்  + உத .]

மாற் பகாரம்

மாற் பகாரம் māṟṟubakāram, ெப.(n.)

மாற் த  பாரக்்க; see {}.

     "நின்ன ள் நிகரக்்  மாற் பகாரம்" (ெப ங்.நரவாண.3,143);.

     [மாற்  + Skt. உபகாரம் → த. உத .]

மாற் ம ந்

 
 மாற் ம ந்  māṟṟumarundu, ெப.(n.)

   ெகா ய ம ந்  நஞ்  த யவற் ன் தன்ைமைய நீக்கக் ெகா க் ம் ம ந்  ( ன்.);; antidote, 
medicine given to nullify the injurious effect of another medicine.

     [மாற்  + ம ந் .]

மாற் மாைல

 
 மாற் மாைல māṟṟumālai, ெப.(n.)

   மாைல மாற் ல் பயன்ப த் ம் மாைல (இ.வ.);; garland exchanged between the bridal pair.

     [மாற்  + மாைல.]
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மாற் ைம

மாற் ைம māṟṟumai, ெப.(n.)

   மா பா ; contrariety, diversity.

     "மாற் ைம ெகாண்ட வ " (க த்.12);.

     [மாற்  → மாற் ைம.]

மாற் யரெ்பான்

 
 மாற் யரெ்பான் māṟṟuyarpoṉ, ெப.(n.)

   தங்கம்; gold (சா.அக.);.

     [மாற்  + உயரெ்பான்.]

மாற் யர் ேவைத

 
 மாற் யர் ேவைத māṟṟuyarvuvētai, ெப.(n.)

   ெபான் க் ப் ப ப்ேபற்  மாற் யரந்்த தங்கம் ேபாலச ்ெசய் ம் ம ந் ; a device to increase the degree 
of fineness in gold (சா.அக.);.

     [மாற் யர்  + ேவைத.]

மாற் ேவந்தன்

மாற் ேவந்தன் māṟṟuvēndaṉ, ெப.(n.)

மாற்றரசன் பாரக்்க;see {}.

     "மாற் ேவந்தர ்எ ற் றத் " ( லப்.3:14, அ ம்.உைர);.

     [மா  → மாற்  + ேவந்தன். மா  = பைக.]

மாற்ெறண்

 
 மாற்ெறண் māṟṟeṇ, ெப.(n.)

மாற் லக்கம் பாரக்்க;see {}.

     [மாற்  + எண்.]

மாற்ேறர்

 
 மாற்ேறர ்māṟṟēr, ெப.(n.)

   தனக் ப் றெனா வன் ட்ட ஏ க் ப் ப லாக ம் ஏர;் plough lent to a person in return for a loan of his 
plough.

     [மாற்  + ஏர.்]

மாற்ேறர் தல்

 
 மாற்ேறர் தல் māṟṟērviḍudal, ெப.(n.)

   தனக்  ஒ வன் ஏர ்உத  உ  ெகா த்ததற்  மாற்றாக அவன் நிலத்ைதத் தன்ேனர் ட்  உ  
ெகா த்தல் (நாஞ்.);; ploughing in exchange.

     [மாற்ேறர ்+ தல்.]

மாற்ேறார்

மாற்ேறார ்māṟṟōr, ெப.(n.)

   பைகவர;் enemies, foes.

     "மாற்ேறார ் ற்ேற" ( .257);. 

     "மாற்ேறா ம் லர ்ேகளி  லெர ம் ேவற் ைம ன்ற  ேபாற் நரப்் ெப ேன" (பரிபா.4:54-5);.

     [மா  → மாற்  → மாற்ேறார.் மா  = பைக.]
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மாற்ேறாைலப்ப  -
 தல்

மாற்ேறாைலப்ப  - தல் māṟṟōlaippaḍudal,    20 ெச. . .(v.i) 

   ஓர ்அட்டவைண னின் ம் நீக்  ேவேறாரட்டவைண ற் ேசரக்்கப் ெப தல்; to be transferred from one 
list to another.

     "எம்ைம மாற்ேறாைலப் பட்டவர ் ட்டத்  ைவத் க் ெகாள் ற் ேர" ( வ்.நாய்ச.்10, 2);.

     [மாற்  + ஒைலப்ப -,]

மாறல்

மாறல் māṟal, ெப.(n.)

   லக்கரணியம் ( ன்.);; reason, cause.

     [மா  → மாறல் (ேவ.க.4:78);.]

மாறல் ரம்

மாறல் ரம் māṟalcuram, ெப.(n.)

   காய்சச்ல் வைக (தஞ்ைச.சர.11, 307);; a kind of fever (சா.அக.);.

     [மா  → மாறல் +  ரம்.]

மாறவச் ரம்

 
 மாறவச் ரம் māṟavacciram, ெப.(n.)

   வஞ் ரக்கல்; diamond (சா.அக.);.

மாறவர்மன் 
அரிேகசரி

 
 மாறவரம்ன் அரிேகசரி māṟavarmaṉariācari, ெப.(n.)

   ந்தரபாண் யன் என்ற ெபயரில் அரசாண்ட பாண் ய மன்னன்; a pandya king who ruled at Madurai with 
the title Sundara {}.

இவன் தந்ைத ேசந்தன் ெச யன், ன் பாண் யன் என்  ெபய ம் ன் மா ய ன் நின்ற ர ்
ெந மாறன் என்ற ெபய ம் ெகாண்டவன். சமண சமயத்ைதச ்ேசரந்்தவன். தனக்  வந்த ெவப்  
ேநாையத் ரக்்க யாைமயால், தனக்  ம த் வம் பாரத்்த எண்ணா ரம் என்ற ஊைரச ்ேசரந்்த ஒ  

ல சமணைரக் க ேலற் யவன். ன்னர ்சமணத்ைத மறந் , ஞானசம்பந்தரின் வரவால் ைசவ 
சமயத்ைதத ்த யவன். அதற்  உ ைணயாக அவன  மைன  ேசாழன் மகள் 
மங்ைகயரக்்கர ம் அவன  அைமசச்ர ் லச் ைறயா ம் இ ந்தாரக்ள்.

மாறவர்மன்அவனி
ளாமணி

 
 மாறவரம்ன்அவனி ளாமணி māṟavarmaṉavaṉicūḷāmaṇi, ெப.(n.)

   பாண் யன் க ங்ேகா ைடய மகன்; son of {}.

மாறன்

மாறன்1 māṟaṉ, ெப.(n.)

   1. வ ய பாண் யன்;{} king.

     " ந்தார ்மாற" ( றநா.55);.

   2. சடத் ற்  மாறான நம்மாழ்வார ்(சேகாபன்);; a {} saint.

     [மா  → மாறன் (ேவ.க.4:78);.]

 மாறன்2 māṟaṉ, ெப.(n.)

மாற்றான், 1 பாரக்்க;see {}.

     "வல் ைனக்ேகார ்மாறன்" ( வரங்கத்தந்.காப்.5);.

     [மா  → மாறன். மா  = பைக.]

மாறன்எ னான்

 
 மாறன்எ னான் māṟaṉeyiṉāṉ, ெப.(n.)

   மாறன்காரி என்ற பாண் ய அைமசச்ரின் தம்  ( .ெப.அக.);; brother of {}, a minister in {} kingdom.

     [மாறன் + எ னாள்.]
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மாறன்காரி

 
 மாறன்காரி māṟaṉkāri, ெப.(n.)

   ெந ஞ் சைடயன் பராந்தகனின் அைமசச்ர;் a minister in the court of {}.

மாறன்சைடயன்

 
 மாறன்சைடயன் māṟaṉcaḍaiyaṉ, ெப.(n.)

   வர ண பாண் யனின் ேவ ெபயர;் other name of {}.

மாறன்ெபாைறய
னார்

 
 மாறன்ெபாைறயனார ்māṟaṉpoṟaiyaṉār, ெப.(n.)

   ப ெனண் ழ்க் கணக்  ல்க ள் ஒன்றான ஐந் ைண ஐம்ப  என் ம் ன் ஆ ரியர;் author of 
Aindinai-Aymbadu classified in {}.

மாறனகப்ெபா ள்

 
 மாறனகப்ெபா ள் māṟaṉagapporuḷ, ெப.(n.)

   க் ைகப் ெப மாடக் ராயர ்இயற் ய அகப் ெபா ல்; a treatise on Agapporul by Tiru-k-kurukkai-
pperuma{}.

     [மாறன் + அகப்ெபா ள்.]

மாறனலங்காரம்

மாறனலங்காரம் māṟaṉalaṅgāram, ெப.(n.)

   . .1525இல் க் ைகப் ெப மாட் க ராயர ்இயற் ய அணி ல்; a treatise on poetics by Tiru-k-
kurugas-p-{}, written in 1525 A.D.

     [மாறன் + அலங்காரம்.]

மாறனா

 
 மாறனா  māṟaṉāṭu, ெப.(n.)

மாைற பாரக்்க;see {}.

மாறாக

மாறாக māṟāka, .அ.(adj.)

   1. எ ரான வைக ல்;חס the contrary.

   2. எ ரப்ாரத்்தற்  ேவறான வைக ல்; on different one.

     [மா  = எ ர.் மா  → மாறாக..]

மாறாசநீர்

 
 மாறாசநீர ்māṟācanīr, ெப.(n.)

   வட ல நீர;் the water of the northern region (சா.அக.);.
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மாறாட்டம்

மாறாட்டம்1 māṟāṭṭam, ெப.(n.)

   தவ ; error.

     "பாரை்வ மாறாட்ட ன் " (மகாராச ற .54);.

     [மா  → மாறாட்டம்.]

 மாறாட்டம்2 māṟāṭṭam, ெப.(n.)

   1. மாற் ைக; changing.

   2. ரட் ; fraud, trickery, cheating, swindling.

   3. த மாற்றம்; stumbling, stuttering halting.

   4. த்  ( ன்.);; craziness, aberration of mind.

     [மா  + மாறாட்டம்.]

மாறாட்

 
 மாறாட்  māṟāṭṭu, ெப.(n.)

மாறாட்டம் பாரக்்க;see {}.

     [மாறாட்டம் → மாறாட் .]

மாறா

 
 மாறா  māṟāṭi, ெப.(n.)

   ரட்டன் ( ன்.);; cheat, swindler.

     [மா  → மாறா .]

மாறா

மாறா 1 māṟāṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. உ வம் த யன மா தல்; to change, vary, as from.

     "ஒ வ  ற்ற  மாறா காைல" (கம்பரா. தற்ேபார.்179);

   2. த மா தல்; to waver in mind.

     "மாறா  ண ெநஞ்ேச" ( வாச.5, 32);.

   3. மா ப் தல்; to change places with one another.

     " டைல ெயா ெநஞ்  மாறா " (ெப ங். மகத.6, 76);.

     [மா  → மாறா -,]

 மாறா 2 māṟāṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. எ ரத்்  நிற்றல் (இ.வ.);; to oppose.

   2. ரட் தல் ( ன்.);; to derange, invert.

     "அவன் அைத மாறாடப் பாரக்் றான்" (உ.வ.);

     [மா  → மாறா -,]

மாறாநீர்

மாறாநீர ்māṟānīr, ெப.(n.)

   கடல்; sea, ocean.

     "மாறாநீர ்ைவயக்கணி" ( றள், 707, மணக்.);.
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மாறாப்

மாறாப்  māṟāppu, ெப.(n.)

   1. ந்தாைனையத் ேதாள்களில் மா ைக; throwing the upper garment across the shoulder, in dressing.

   2. மாராப் , 1 பாரக்்க;see {}.

     [மாராப்  → மாறாப் .]

மாறாப் ணர்ச்

 
 மாறாப் ணரச்்  māṟāppuṇarcci, ெப.(n.)

   இைட டாத கரச்் ; indulgence without interval.

     [மாறா + ணரச்் .]

மாறாப் மாைல

 
 மாறாப் மாைல māṟāppumālai, ெப.(n.)

   ேதாள்களில் மா க் க்காக இ ம் மாைல (ெநல்ைல.);; garland worn across the shoulders.

     [மாறாப்  + மாைல.]

மா

மா  māṟi, ெப.(n.)

   1. பண்டமாற் ேவான் ( ன்.);; one who barters goods.

   2. இரண்டகஞ் ெசய்ேவான் ( ன்.);; double - dealing person.

   3. ெபான்மாற் ; degree of fineness of gold.

     " க்கண்மலர ்இரண்  ஒன்ப  மா " (S.I.I.ii, 339);.

     [மா  → மா . மா  = ற்றல், ெபாய்ப தல்.]

மா க்காண்( ) - 
தல்

மா க்காண்( ) - தல் māṟikkāṇṇudal,    16 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   ெப க் தல் (இ.வ.);; to multiply.

     [மா  + காண்-.]

மா ப்ேபா  - தல்

மா ப்ேபா  - தல் māṟippōṭudal,    19 ெச. ன்றா ..(v.t.) 

   மாற் தல் ( ன்.);; to change

     [மா  → மா  + ேபா -.]

மா மா

மா மா  māṟimāṟi, ெப.(n.)

   1. த ல் ஒன்  ற  மற்ெறான்  என்ற ைற ல் ண் ம் ெதாடரந்் , அ த்த த் ; alternately, one 
and then the other.

   2. ண் ம் ண் ம், ம்பத் ம்ப; again and again, repeatedly.

     [மா  + மா . மா  → மா .]

மா ய

மா ய 1 māṟiyaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   காற் த் ப்  தல் ( ன்.);; to whiffle, shift about, as wind.

     [மா  → மா  + அ -.]

 மா ய 2 māṟiyaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   ஏ னவைனேய ேபய் ப் த் தாக் தல் (இ.வ.);; to return and attack, as a devil, the very person who incited it.

     [மா  → மா  + அ -,]
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மா யா  - தல்

மா யா  - தல் māṟiyāṭudal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   காைல மாற்  நடனமா தல்; to change the leg in dancing, as {} at Madurai.

     " த்தனார.்..... மா  யா னார"் ( வாலவா. 52, 13);.

     [மா  → மா  + ஆ -,]

மா மார் னள்

 
 மா மார் னள் māṟirumārpiṉaḷ, ெப.(n.)

   மகள் ( ங்.);; Tirumagal.

     [மால் + மார் னள்.]

மா  - தல்

மா  - தல் māṟiviḻudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. தைல ழாய் தல்; to fall headlong.

   2. ேபச்  ன் க் ப் ன் ரண்ப தல்; to inconsistent.

     [மா  → மா  + -,]

மா

மா 1 māṟudal,    5 ெச. . .(v.i)

   1. ேவ ப தல்; to become changed, exchanged, altered, reversed.

     "மாறா மனங்ெகாண் " ( ற்.47);.

   2. ன் வாங் தல்; to withdraw.

     " ன்மகள் மாறா மறம் ண் வாழ்க்ைக" (ெப ம்பாண்.136);.

   3. ணமாதல்; to be cured.

     "ேநாய் இப்ேபா  ெகாஞ்சம் மா க் ற " (உ.வ.);.

   4. இ ப் டம் ேவ ப தல் (இ.வ.);; to have a change of residence.

   5. நீங் தல்; to cease, as from sleep.

     "உறக்கம் மா னான்" (கம்பரா. ஆ ெச.7);.

   6. தல்; to retreat, as showing one's back.

     "மாறாைமந் ன்" (மைலப .332);.

   7. த்தா தல்; to dance.

   8. இறத்தல்; to die.

     "இவ்வான் மாக்கள் மா ப் றந் வ ம்" ( .ேபா. ற்.2, 3, பக்.47);.

   9. இல்ைலயாதல்; to be non-existent.

     "பரப் மாறப் த் க் ளிரந்்த னைல" (ஈ .2, 8, 2);. 

மா கண்

மா கண் māṟugaṇ, ெப.(n.)

   ேகாணல் (வக் ரக்); கண்; squint eye.

     "மா  கண்ணா  ந் ல்" (கா க. மகளிர.் 50);.

     [மா  + கண்.]
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மா கம்

மா கம் māṟugam, ெப.(n.)

   ைல (ச .);; cloth.

மா கால்

__,

ெப.(n.);

   1. ேத க் த் ற் ரிய கால் வைக ( லப்.3, 16, உைரக் ழ்க் ப் , பக்.90);; a leg-pose in tech-k-{}.

   2. ஒ  ைகக்  எ ரத்் ைச ல் உள்ள கால்; opposite direction of leg to one side hand.

     [மா  + கால்.]

மா கால்மா ைக

 
 மா கால்மா ைக māṟugālmāṟugai, ெப.(n.)

   ஒ  பக்கத் க் ைக ம் ம  பக்கத் க் கா ம்; one hand and opposite direction of the leg.

மா கால்மா ைக
வாங்  - தல்

மா கால்மா ைகவாங்  - தல் māṟugālmāṟugaivāṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   ஒ  பக்கத் க் ைகைய ம் ம  பக்கத் க் காைல ம் தண்டைனயாக ெவட் தல்; to cut off a leg and a 
hand on the opposite sides of a person's body, by way of punishment.

     [மா கால் + மா ைக + வாங் -,]

மா காலம்

 
 மா காலம் māṟukālam, ெப.(n.)

   ெபண்ணின் மாத டாய் நிற்பா ; meno pause (சா.அக.);.

     [மா  + காலம்.]

மா

 
 மா  māṟuāli, ெப.(n.)

   மரேம வார ்ெப ங் ; wages paid to climbers of palm trees.

மா ெகாள்( ) - 
தல்

மா ெகாள்( ) - தல் māṟugoḷḷudal,    16 ெச. . .(v.i.) 

   பண்டமாற்றாகக் ெகாள் தல்; exchange the things.

     [மா ப  → மா ெகாள்.]

மா ெகாள்ளா
ண

 
 மா ெகாள்ளா ண  māṟugoḷḷāvuṇavu, ெப.(n.)

   மா பா ல்லா உண ; not in compatible diet.

     [மா ெகாள்ளா + உண .]

மா ெகாளக் றல்

மா ெகாளக் றல் māṟugoḷagāṟal, ெப.(n.)

   ற் ற்றம் பத்த ள் ன்ெனா  ன் ரணாகக் ம் ற்றவைக (நன்.12);; inconsistency in 
statements, one of ten {}.

     [மா ெகாளல் + றல்.]

மா ேகாள்

மா ேகாள் māṟuāḷ, ெப.(n.)

   1. மா பா  பாரக்்க;see {}.

     "இ  மா ேகா ைற" ( .ேபா.பா.பக்.11, வா நா.);.

   2. மா பா , 3 பாரக்்க;see {}.

     " வைக மா  ேகா ம் இல்லாத உணைவ" ( றள், 945, உைர);.

     [மா ெகாள் → மா ேகாள்.]
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மா த்தரம்

 
 மா த்தரம் māṟuttaram, ெப.(n.)

   ம ெமா  ( ன்.);; answer, reply.

மா தண்

 
 மா தண்  māṟudaṇṭu, ெப.(n.)

   ேதாணி ன் வலப்பக்கத்ேத வ க்கப்ப ம் ப் ; drive the left side of boat.

     "மா தண்  ஏேலேலா" (நாட்டார ்பாடல்);.

     [மா  + தண் .]

மா படப் ணர் - 
தல்

மா படப் ணர ்- தல் māṟubaḍabbuṇartal,    2 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   சரி கரச்்  ைள ம்ப  ெசய்யாமல் ண தல்; without mutual satisfaction, coitous.

     [மா படல் + ணர-்.]

மா ப  - தல்

மா ப  - தல் māṟubaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. மா ப்ேபாதல் (சங்.அக.);; to be changed.

   2. ர தல்; to be opposed, to disagree, differ, to be discordant, to be in contrst.

   3. பைகைம ெகாள் தல்; to be inimical.

     "மா பட்டஞ்ெசன்ைன வஞ் ப்ப" ( வாச.6, 11);.

     [மா  + ப -,]

மா ப கழ்நி
ைல

மா ப கழ்நிைல māṟubaḍubugaḻnilai, ெப.(n.)

   ெசால்லக் க ய ெபா ைள த்  அதைனப் ப க் ம் ெபா ட்  ேவெறான்ைற 
ெவளிப்பைடயாகப் க ம் அணி வைக (தண் ெபா ள். 28);;     [மா ப  + கழ்நிைல.]

     "க ய ெபா ெடா த் தாங்க  ப த்தற்  ேவெறான்  கழ்வ  மா ப  கழ்நிைல" 
(தண் ெபா ள்.28);.

லவர ்தான் க ய ெபா ைள மைறத்  அதைனப் ப த்தற்  ேவெறான் ைனப் கழ்வ  மா ப  
கழ்நிைல என் ம் அணியா ம். 

     "இரவ யா யாவைர ம் ன்ெசல்லா நல்ல த நிழ ந் தண்ணீ ம் ல் ம் - ஒ வர ்பைடத்தன ங் 
ெகாள்ளா ப் ள்ளிமான் பாரே்மற் என வ ம் ைடத்தனேவ யன்ேறா யர"்

இப்பாட ல் மாைனப் கழ்தலால் இரப்ேபாரின் இ நிைலையப் ப க் மா  பா வதால் இ  
மா ப  கழ்நிைல யணியா ம்.

மா ப ெபா ண்
ெமா

மா ப ெபா ண்ெமா  māṟubaḍuboruṇmoḻi, ெப.(n.)

   ன் ெமா ந்ததற்  மாறாகப் ெபா ள் ேதான் வ ஞ் ெசால் ைடயதா ய அணி வ  
(தண் .100);;     [மா ப  + ெபா ண்ெமா .]

மா பாட் க்கார
ன்

மா பாட் க்காரன் māṟupāṭṭukkāraṉ, ெப.(n.)

   1. ரட்டன்; double - dealer.

   2. ம த் ப் ேப பவன்; one who contradicts.

     [மா பா  + காரன்.]
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மா பா

மா பா  māṟupāṭu, ெப.(n.)

   1. பைகைம; opposition.

   2. ைறேக ; perverseness.

   3. ஒவ்வாைம; unsuitability, disagreeble ness, discrepancy.

     "மா பா ல்லாத ண் " ( றள், 945);.

   4. ரட் ; double dealing.

     [மா  → மா பா .]

மா கம்

மா கம் māṟumugam, ெப.(n.)

   நிைனத்தவா  மாற் க் ெகாள் ம் கவ ; face changeable at will.

     "மா கக் ெகாண்  ெபா வல் ல ணர"் (கந்த .ேதவரக்ள் ேபாற்.4);.

     [மா  + கம்.]

மா ைர

மா ைர māṟurai, ெப.(n.)

   ம ெமா ; reply.

     "தரக்்கமைவக் ெகலாம்..... கன்னி மா ைர னாள்" ( வாத , த்தைர.86);.

     [மா  + உைர.]

மா வார்க்ைக

 
 மா வாரக்்ைக māṟuvārkkai, ெப.(n.)

   ஒன் ப்பைத மற்ெறான் ல் வாரத்்தல்; to transfer by pouring from one to the other as blood from one animal 
to the other (சா.க.அ.);.

     [மா  + வாரக்்ைக.]

மா ேவடப்ேபாட்

 
 மா ேவடப்ேபாட்  māṟuvēṭappōṭṭi, ெப.(n.)

   மா ேவடத் ல் வந்  ந த் க் காட் ம் பலரில் றப்பாகச ்ெசய்தவைரத் ேதரந்்ெத க் ம் ேபாட் ; 
 fancy dress competition.

     [மா ேவடம் + ேபாட் .]

மா ேவடம்

 
 மா ேவடம் māṟuvēṭam, ெப.(n.)

   உண்ைமயான ேதாற்றத்ைத மைறத் ப் ேபாட் க் ெகாள் ம் ைன ; disguise fancy dress.

     [மா  + ேவடம்.]

மாேற

 
 மாேற  māṟēvi, ெப.(n.)

   அரிதாரம் (சங்,அக.);; yellow orpiment.

மாைற
மாைற māṟai, ெப.(n.)

   பாண்  மண்டலத் ள்ள ஒ  நா  (தஞ்ைசவா.14);; a division of the {} country.

மாெறாைட

 
 மாெறாைட māṟoḍai, ெப.(n.)

   ள  (சங்.அக.);; holy basil.
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மாெறா

 
 மாெறா  māṟoli, ெப.(n.)

   எ ெரா  (இ.வ.);; echo.

     [மா  + ஒ .]

மாேறாக்கம்

மாேறாக்கம் māṟōkkam, ெப.(n.)

மாேறாகம் ( றநா.37); பாரக்்க;see {}.

 மாேறாக்கம் māṟōkkam, ெப. (n.)

   1. நப்ப சைலயாரின் ஊர;் name of the hamlet where the sangam poetess Nappasalaiyar lived.

   2. ெவள்ேளாக்கத்தா உ த் ண் ம் ேவளாளரக்் ம் ேவறான உ ண் ம் மக்கள் வா ம் 
ஊர;் name of a hamlet where the tillers of the landagriculturists live.

     [மா + (ஒக்கல்);ஒக்கம்]

மாேறாகம்

மாேறாகம் māṟōkam, ெப.(n.)

   பாண்  நாட் ற் ெகாற்ைகையச ் ழ்ந்த ப  (ெதால்.ெசால்.164, ேசனா. ப். ழ்க் ப் );; the portion 
of the {} country round {} in Tinnevelly District.

மாேறா யம்பன்

 
 மாேறா யம்பன் māṟōtiyambaṉ, ெப.(n.)

   சாைரப் பாம் ; a kind of snake (சா.அக.);.

மான்

மான்1 māṉ, ெப.(n.)

   1. ஒ வைக லங் ; deer, hart, antelope, fawn.

     "மானி ரிைவ ைதஇய ன் ெக  மா ன்" ( . 128);.

   2. லங் ன் ெபா  ( ங்.);; animal, beast.

   3. ைர; horse.

     "ெதம் ைன ண் மாெனா  ேதான் " ( .ெவ.10, ெபா .5);.

   4. அரிமா; lion.

     " லங்  மான் ரல் ேகட் ன் ெவ ைவ" (க த்.13);.

   5. மகர ன் ( ங்.);; magara fish.

   6. மகரேவாைர ( ங்.);; capricorn of he zodiac.

ெத., க., ம., . மான்.

     [மா → மான்.]

     [p]

 மான் māṉ, இைட.(part)

   1. ெபயர ் ; affix to nouns.

     "ேவண்மான்."

மான்களங்கம்

 
 மான்களங்கம் māṉkaḷaṅgam, ெப.(n.)

   நில ள்ள மா ப் ேபான்ற ம  (யாழ். அக.);; spot on the moon, fancied to resemble a deer.

     [மான் + களங்கம்.]
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மான்களிக்கண்

 
 மான்களிக்கண் māṉkaḷikkaṇ, ெப.(n.)

   இ வட்டக்கம்  (யாழ்.அக.);; a kind of wire.

மான் ைர

 
 மான் ைர māṉārai, ெப.(n.)

   ைர வைக ( .அ.);; a kind of pot - herb.

     [மான் + ைர.]

மான் ளம்

மான் ளம்  māṉkuḷambu, ெப.(n.)

   1 மானின் பாதம்; foot of a deer.

     "மான் ளம்  அ த் ய இடத்ைத ெயாத்த" (ெபா ந.4, உைர);.

   2. அடம் ; hare - leaf.

     [மான் + ளம் .]

     [p]

மான்ைக

 
 மான்ைக māṉkai, ெப.(n.)

   சாறாயம்; arrack  (சா.அக.);.

மான்ைகயன்

 
 மான்ைகயன் māṉkaiyaṉ, ெப.(n.)

வ ெப மான்;{}.

     [மான் + ைகயன்.]

மான்ெகா

 
 மான்ெகா  māṉkoḍi, ெப.(n.)

   ெகா வைக (யாழ்.அக.);; a creeper.

     [மான் + ெகா .]

மான்ெகாம்

மான்ெகாம் 1 māṉkombu, ெப.(n.)

   பா ரி; white flowered trumpet tree.

     [மான் + ெகாம் .]

 மான்ெகாம் 2 māṉkombu, ெப.(n.)

   மானின் தைல ல் ண்  ரண்ட ெகாம் ; deer's horn.

     [மான் + ெகாம் .]

     [p]

 மான்ெகாம்  māṉkombu, ெப. (n.)

   . ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruppattur.Taluk.

     [மான்+(ேகாம்ைப);ெகாம் ]

384

www.valluvarvallalarvattam.com 1943 of 19068.



மான்சாணம்

 
 மான்சாணம் māṉcāṇam, ெப.(n.)

   மானின் சாணி; funette (சா.அக.);.

     [மான் + சாணம்.]

மான்சாைர

மான்சாைர māṉcārai, ெப.(n.)

   1. நீண்ட மரவைக; auricled leaved glabrous marking-nut.

   2. மரவைக; a species of croton indigo.

மான்ெச

 
 மான்ெச  māṉcevi, ெப.(n.)

மான்ெச க் கள்ளி ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [மான்ெச க்கள்ளி → மான்ெச .]

மான்ெச க்கள்ளி

 
 மான்ெச க்கள்ளி māṉcevikkaḷḷi, ெப. (n.)

   இைலக்கள்ளி (மைல.);; five tubercled spurge.

     [மான்ெச  + கள்ளி. மானின் ெச  ேபான்ற இைலைய ைடய கள்ளி.]

     [p]

மான் ள்ளிகண்டா
ங்

 
 மான் ள்ளிகண்டாங்  māṉpuḷḷigaṇṭāṅgi, ெப.(n.)

   ேசைல வைக (இ.வ.);; a kind of saree.

     [மான் ள்ளி + கண்டாங் .]

மான் ள்ளிசே்ச
ைல

 
 மான் ள்ளிசே்சைல māṉpuḷḷiccēlai, ெப.(n.)

   ேசைல வைக (இ.வ.);; a kind of sагее.

     [மான் + ள்ளி + ேசைல. ைர → ைல → ேசைல.]

மான்மகன்

மான்மகன் māṉmagaṉ, ெப.(n.)

   1. அயன்; Brahman.

   2. மான்ைமந்தன் பாரக்்க;see {}.

     "மான்மகன் ேபால் வ  ைரய" ( லப்.7:28);.

     [மான் + மகன்.]

மான்மதசச்ாந்

மான்மதசச்ாந்  māṉmadaccāndu, ெப.(n.)

மான்மதசே்ச  பாரக்்க;see {}.

     "மான்மதச ்சாந்ெதா  வந்தைத" ( லப்.2:68);.

     [மான்மதசே்ச  → மான்மதசச்ாந் .]

மான்மதசே்ச

 
 மான்மதசே்ச  māṉmadaccēṟu, ெப.(n.)

 unguient of musk.

     [மான்மதம் + ேச .]
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மான்மதம்

மான்மதம் māṉmadam, ெப.(n.)

   1. கத் ரி ( வா.);; musk.

   2. சவ்வா  ( லப்.6, 81, உைர);; civet.

மான்ம

மான்ம  māṉmaṟi, ெப.(n.)

   1. மான் ட் ; fawn

     "மான்ம  ந்த  கண் " (மணிேம.23:115);.

   2. ெபண்மான் (மணிேம.23 : 115, அ ம்.);; doe.

   3. வள்ளி நாய ;{} 

 the wife of Murugan, as born of a doe.

     "மான்ம  ேதாண் மணந்த ஞான் " (பரிபா.9, 8);.

     [மான் + ம . ம  = ட் .]

மான்ம க்கரத்தா
ன்

 
 மான்ம க்கரத்தான் māṉmaṟikkarattāṉ, ெப.(n.)

வன்;{}.

மான் யம்

மான் யம் māṉmiyam, ெப.(n.)

   1. ம ைம; glory, greatness.

   2. இடப் ெப ைமையக் ம் ல்; treatise on the greatness of a sacred place.

     " தம்பர மான் யம்"

   3. மகத் வம் பாரக்்க;see magattuvam.

மான்

மான்  māṉmurugu, ெப.(n.)

   1. ள ; sacred basil.

   2. ரி ; blue vitriol (சா.அக.);.

மான்ைமத் னன்

மான்ைமத் னன் māṉmaittuṉaṉ, ெப.(n.)

   1 வன்;{}.

   2. மான் , 2 பாரக்்க;see {}.

     [மால் + ைமத் னன்.]

மான்ைமந்தன்

 
 மான்ைமந்தன் māṉmaindaṉ, ெப.(n.)

மன்மதன் ( மா ன் ைமந்தன்); ( டா.);;{},

  as the son of {}.

மான்ேவடன்

 
 மான்ேவடன் māṉvēṭaṉ, ெப.(n.)

   மாரீசன்;     [மான் + ேவடன்.]

மான்றல்

மான்றல் māṉṟal, ெப.(n.)

   மயக்கம்; bewilder – ment.

     "மான்ற ர ்ம னான்" (அரிசமய லேச.129);.

     [மால் → மான் → மான்றல் (ேவ.க.4:38);.]
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மான்றைல

மான்றைல māṉṟalai, ெப.(n.)

   1. ெப  ர ஞ் ர  ெமா ந்த இைட ரல் ன் ந் தம் ெலாத்  ஒன்  ன்ேன இைறஞ்  
நிற் ம் இைணயா ைனக்ைக வைக ( லப்.3, 18, உைர, பக்.96);;   2. ஐந்தாம் ண் ன்; the fifth naksatra.

     [மான் + தைல.]

மான்றார்

மான்றார ்māṉṟār, ெப.(n.)

   அ  மயங் னவர;் those who are confused in mind.

     "மான்றார ்வளியான் மயங் னாரக்் " (ஏலா , 55);.

     [மன் → மான் → மான்றார.்]

மான்

 
 மான்  māṉṟūti, ெப.(n.)

   காஞ் ைர; a tree nux - vomic.

மான்ேறால்

மான்ேறால் māṉṟōl, ெப.(n.)

   மான் ேதாலா ய இ க்ைக ( .ெவ.8, 14, உைர);; deer skin, used by ascetics, etc.

     [மான் + ேதால்.]

மான

மான māṉa, இைட.(Part.) 

   ஒர ்உவைமச ்ெசால் (ெதால்.ெபா ள்.287);; a word of comparison.

     [மான் = ஒப் . மான் → மான.]

மானக்கஞ்சாறநா
யனார்

மானக்கஞ்சாறநாயனார ்māṉakkañjāṟanāyaṉār, ெப.(n.)

   நாயன்மார ்அ பத்  வ ள் ஒ வர ்(ெபரிய .);; a canonized {}, one of 63.

மானக்ைல

 
 மானக்ைல māṉaklai, ெப.(n.)

   அைரயாைட; waist cloth.

     [மான + கைல.]

மானக்கவரி

மானக்கவரி māṉakkavari, ெப.(n.)

   1. கவரிமான்; yak, bos grunnieus as too sensitive to survive the loss of a single hair.

   2. சாமைர; ornamental whisk, made of yak's tail.

     "மானக்கவரி மணிவண்டகற்ற" ( வக.2120);.

     [மான் → மான + கவரி.]

மானக் டன்

 
 மானக் டன் māṉakkuruḍaṉ, ெப.(n.)

   க் டன் ( ன்.);; totally blind man.

     [மான் → மானம் + டன். மானம் = ஒப் ைம, அள .]

மானக் ைற

 
 மானக் ைற māṉakkuṟai, ெப.(n.)

மானக் ேக  ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [மான் → மானம் + ைற. மானம் = ஒப் ைம, அள , ம ப் , ெப ைம, வ ைம.]
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மானக்ேக

 
 மானக்ேக  māṉakāṭu, ெப.(n.)

   ெப ைமக்ேக  ( ன்.);; dishonour, disagree, ignominy.

     [மானம் + ேக . மானம் = ெப ைம.]

மானகம்

 
 மானகம் māṉagam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக மைலயாள ேசம் ; colacasia indica (சா.அக.);.

மானகவசன்

மானகவசன் māṉagavasaṉ, ெப.(n.)

   மானத்ைதேய காப்பாகத் தாங் ேயான்; man whose armour is self - respect.

     "பராக்ரமக் ைகதவன் மானகவசன் ெகாற்ைக ேவந்தன்" (ெப ந்ெதா.949);.

     [மானம் + கவசன்.]

மானங்கா - த்தல்

மானங்கா - த்தல் māṉaṅgāttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   ஒ வன் அல்ல  ஒ த் ன் மானத்ைதப் ேப தல்; to preserve one's self-respect, chastity or honour.

     [மானம் + கா-.]

மானங்காட்  - தல்

மானங்காட்  - தல் māṉaṅgāṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   ைரக்  ட் க் ெகா த்தல் (இ.வ.);; to support roof by struts.

     [வானம் → மானம் + காட் -,]

மானங்ெகட்டவள்

மானங்ெகட்டவள் māṉaṅgeṭṭavaḷ, ெப.(n.)

   1. ெவடக்ங் ெகட்டவள் ( ன்.);; shameless woman.

   2. கற் ழந்தவள் (ெகா.வ.);; unchaste woman.

     [மானம் + ெகட்டவள்.]

மானங்ெகட்டவன்

 
 மானங்ெகட்டவன் māṉaṅgeṭṭavaṉ, ெப. (n.) 

   மான ழந்தவன் (ெகா.வ.);; person devoid of shame or self-respect.

     [மானம் + ெகட்டவள்.]

மானசாரம்

மானசாரம் māṉacāram, ெப.(n.)

   கட்டடச ் ற்ப ல் ப்பத் ரண்ட ள் ஒன்  (இ சமய. ற்பசாத.்);; a treatise on architecture, one of 32 {}.

 மானசாரம் māṉacāram, ெப. (n.)

   ற்ப ல் ப்பத் ரண்ட ள் ஒன் ; a treatise on architecture, one of 32 {}.

     'மானகற் பாரியஞ் ட்ட மானசாரம்' (இ சமய, ற்பசாத.் 2);.

     [Skt. {} → த. மானசாரம்.]

மானசாலயம்

 
 மானசாலயம் māṉacālayam, ெப.(n.)

   அன்னப் பறைவ; a bird swan.

     [மான + சாலயம்.]
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மான கநரம்

 
 மான கநரம்  māṉasiganarambu, ெப.(n.)

   தான நரம் ; phrenic nerve (சா.அக.);.

மானட்

 
 மானட்  māṉaṭki, ெப.(n.)

   சணிக்காய்; pumpkin (சா.அக.);.

மானத்தாட்

 
 மானத்தாட்  māṉattāṭci, ெப.(n.)

மானக்ேக  பாரக்்க;see {}.

     [மானம் + தாழ்ச் . தாழ்ச்  → தாட் .]

மானத்தாழ்ச்

 
 மானத்தாழ்ச்  māṉattāḻcci, ெப.(n.)

   மானக்ேக ; ignominy.

     [மானம் + தாழ்ச் .]

மானத்தாழ்

 
 மானத்தாழ்  māṉattāḻvu, ெப.(n.)

மானக்ேக  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [மானம் + தாழ் .]

மானத்ைதவாங்  
– தல்

மானத்ைதவாங்  – தல் māṉaddaivāṅgudal,    7 ெச. . .(v.i.)

   ம ப்ைப இழக்கச ்ெசய்தல்; cause or bring disgrace.

     [மானத்ைத + வாங் -,]

மானத்ேதால்

 
 மானத்ேதால் māṉattōl, ெப.(n.)

   சம்; testicle (சா.அக.);.

மானதண்

மானதண்  māṉadaṇṭu, ெப.(n.)

   அளைவக் ேகால்; measuring rod.

     " ண்ணி க் களவாய் ைவத்த மானதண் டைனய ெவற் ல்" (இர . க் .144);.

     [மானம் + தண் . மானம் = அள , அள க்க .]

மானேபாதம்
மானேபாதம் māṉapōtam, ெப.(n.)

   ற்ப ல் ப்பத் ரண்ட ள் ஒன்  (இ சமய. ற்பசாத.்3);; a treatise on architecture, one of 32 {}.
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மானம்

மானம்1 māṉam, ெப.(n.)

   1. ம ப் ; honour, dignity.

     "நன்ேறகாண் மான ைடயார ்ம ப் " (நால , 294);.

   2. கற் ; chastity.

   3. ெப ைம; pride, eminence.

     " க  மான  ெம த்  வற் த்த ம்" (ெதால். ெபா ள்.41);.

   4. ல ; bouderie, sulks.

     "மான மங்ைகயர ்வாட்ட ம்" ( வக.2382);.

   5. வ ைம ( டா.);; strength.

   6. ைர (சபதம்);; vow.

     "அப்ப ேய ெசய்ேவெனன மானஞ் ெசய் " (இராமநா.அேயாத்.7);.

   7. கணிப் ; computation.

   8. அள க் க ; instrument or means of measurment.

   9. மாற்றாணி ( க்ேகா.335, உைர);; touch – needle. 

   10. பட்டணம்ப ல் அைரப்ப  ெகாண்ட அள  (G.Sm.D.I.l.286);;  half a Madras measure. 

   11. ஒப் ைம; comparison.

     "மான ல் யர ்மணிவண்ணன்" ( வக.2747);.

மானம் ழ்மா வா
ங்  - தல்

மானம் ழ்மா வாங்  - தல் māṉamāḻmāṟuvāṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   அ காைலப் ெபா ; early morning.

     [மானம் + ழ்மா வாங் -தல்]

மானம்பா

 
 மானம்பா  māṉambāṭi, ெப.(n.)

   வானம்பா  ( ன்.);; the Indian skylark.

     [மானம் + பா . வானம்பா  → மானம்பா  (இ.வ.);]

மானம்பார் - த்தல்

மானம்பார ்- த்தல் māṉambārttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   இறத்தல்; to die.

     [வானம் → மானம் (ெகா.வ.); மானம் + பார-்]

மானம்பார்த்த

 
 மானம்பாரத்்த  māṉambārttapūmi, ெப.(n.)

   மைழநீரால் மட் ேம ப ர ்ெசய்யப்ப ம் நிலம்; rain-fed arable land.

ம வ. மானாவாரி நிலம்.

     [மானம் + பாரத்்த . வானம் → மானம் (இ.வ.);]

மானமர்

 
 மானமர ்māṉamar, ெப.(n.)

   கள்ளி; spurge.

390

www.valluvarvallalarvattam.com 1949 of 19068.



மானமரியாைத

 
 மானமரியாைத māṉamariyātai, ெப.(n.)

   ம ப்  ( ன்.);; honour, dignity.

     [மானம் + மரியாைத.]

மானமா

மானமா māṉamā, ெப.(n.)

   கவரிமான்; yak, as extremely sensitive.

     "மானமா வைனய மாட் யர"் (கம்பரா.உ க்காட.்19);.

     [p]

மானமாரி

 
 மானமாரி māṉamāri, ெப.(n.)

வானம் பாரத்்தநிலம் பாரக்்க;see {}.

     [மானம் + மாரி]

மான  - தல்

மான  - தல் māṉamuṟudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   பாரத்்தல்; to see.

     " ம்மாண் மான ற ற்ற  ெகால்" (ேச .கா ப.9);.

     [மானம் + உ -]

மான

மான 1 māṉamūṭudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   உைட த யவற்றால் உடைல மைறத்  மானம் ேப தல்; to conceal one's shame by covering the body with 
dress.

     [மானம் + -]

 மான 2 māṉamūṭudal, ெப.(n.)

   வானம் ேமக ட்டத் டன் காணப்ப ைக; cloud sky. 

இரண்  நாளாக மானம் க் ட்  டக்  (ேப.வ.);

     [வானம் தல் → மான தல் (ெகா.வ.);.]

மானல்

மானல்1 māṉal, ெப.(n.)

   1. மயக்கம் ( டா.);; confusion.

   2. ஐயப்ப தல் ( ன்.);; doubting.

     [மால் → மான் → மானல். மால் = மயக்கம்]

 மானல்2 māṉal, ெப.(n.)

   1. ஒப்  ( டா.);; comparison, resemblance.

   2. இ சை்ச (அக.நி.);; see shame.

     [மான் → மானல்]

மானவட் ல்

மானவட் ல் māṉavaṭṭil, ெப.(n.)

   அள க் ண்ணம்; measuring cup.

     "ெபான்னின் மானவட் ல் ஒன் " (S.I.I.ii, 4);.

     [மானம் + வட் ல். மானம் = அள ]
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மானவன்

மானவன்1 māṉavaṉ, ெப.(n.)

   மாந்தன்; man.

 மானவன்2 māṉavaṉ, ெப.(n.)

   1. ெப ைம ைடயவன்; man of honour.

     "ஆரத்்த  மானவன்" (கந்த . ைணவ.32);.

   2. அரசன்; King.

     "மானவன் மந் ரி" (க ங்.365);.

   3. ேசைனத ்தைலவன் ( வா.);; commander of army.

   4. ரன் (ச .);; hero, champion.

     [மானம் = ெப ைம, ெபரிேயான், வ ைம. மானம் → மானவன்]

மானவாரி

மானவாரி māṉavāri, ெப.(n.)

   1. மானவாரி நிலம் பாரக்்க; see {}.

   2. மைழைய நம்  ைள ம் ைளசச்ல் ( ன்.);; cultivation, whether wet or dry, dependent upon rain.

   3. றவத ் ங்களில் ைள ம் ெநல் ( ன்.);; a kind of paddy that matures in the month of {}.

     [மானம் + வாரி. வானம் → மானம்.]

மானவாரிக் ளம்

 
 மானவாரிக் ளம் māṉavārikkuḷam, ெப.(n.)

   மைழ ெபய்  நிரம் ம் ஏரி; rain fed tank.

     [மானவாரி + ளம்]

மானவாரிநிலம்

 
 மானவாரிநிலம் māṉavārinilam, ெப.(n.)

மானம்பாரத்்தநிலம் பாரக்்க;see {}.

     [மானவாரி + நிலம்]

மானவாரிப்பத்

 
 மானவாரிப்பத்  māṉavārippattu, ெப.(n.)

மானவாரிப்பற்  பாரக்்க;see {}.

     [மானவாரிப்பற்  → மானவாரிப்பத் . பற்  →பத் ]

மானவாரிப்பற்

 
 மானவாரிப்பற்  māṉavārippaṟṟu, ெப.(n.)

   மானவாரிக் ளத்  நீரால் ைள ம் நிலங்களின் ெமாத்த ைளசச் ற் ேபர ்பா ைய அர  
ரை்வயாகக் ைகக் ெகாண்  தண் ம் ைற; a method of collecting revenue of land under rainfed tanks, whereby 

the Government takes one half of the gross produce (R.T.);.

     [மானவாரி + பற் ]

மானவாரிப் ன்ெச
ய்

 
 மானவாரிப் ன்ெசய் māṉavārippuṉcey, ெப.(n.)

   மைழயால் மட் ேம ைள ம் ன்ெசய் நிலம்; rain fed dry land.

     [மானவாரி + ன்ெசய்.]
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மான லங்

 
 மான லங்  māṉavilaṅgu, ெப.(n.)

   கவரிமான்; the yak.

மான றல்ேவள்

மான றல்ேவள் māṉaviṟalvēḷ, ெப.(n.)

   ற்காலத் ச ் ற்றரசர ் ல க்  வழங் ய பட்டப் ெபயர;் an ancient title of certain chiefs.

     "மான றல்ேவ எ ம்  லன்ன" (ம ைரக்.344);. 

     "மான றல்ேவள் வ ரிய ெமனிேன" (மைலப .164);.

மான

 
 மான  māṉavu, ெப.(n.)

   ெதளி  (ச .);; clearness.

மானெவளி

 
 மானெவளி māṉaveḷi, ெப.(n.)

   றந்த ெவளியா க் ம் ட் ன் உள் ற்றம்; open quandrangle in a house.

     [மானம் + ெவளி]

மானேவ யன்

 
 மானேவ யன் māṉavētiyaṉ, ெப.(n.)

   ேவதங்கற்றவன் ( ன்.);; one learned in the {}.

மானன்

மானன்1 māṉaṉ, ெப.(n.)

   1. மானி2, 1 (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}.

   2. தைலவன் (யாழ்.அக.);; chief.

 மானன்2 māṉaṉ, ெப.(n.)

   1. ேவடன்; hunter.

   2. டன்; dullard.

மானாகம்

 
 மானாகம் māṉākam, ெப.(n.)

   ெப நாைர ( ன்.);;сyrus craпе.

     [p]

மானா

 
 மானா  māṉākimūli, ெப.(n.)

   இஞ் ; ginger (சா.அக.);.

மானாங்காணி

 
 மானாங்காணி māṉāṅgāṇi, ெப.(n.)

   உத்தரத் ன் ேமல் ேநாக் ய அைமப்  (கம்.வழ.);; upright pattern of a pillar.

     [மானம் = வானம். மானம் + காணி. மானங்காணி → மானாங்காணி (ெகா.வ.);

மானாங் லம்
மானாங் லம் māṉāṅgulam, ெப.(n.)

   நீட்டலள  வைக ( ற்பரத்.18);; a linear measure, one-six of a talam.
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மானா பட்

மானா பட்  māṉātibaṭci, ெப.(n.)

   1. க ங்காக்ைக; black crow.

   2. நால்வைகச ்சா ல் கைடசச்ா யர;் the last class of human being.

மானாம ைர

மானாம ைர māṉāmadurai, ெப.(n.)

   வகங்ைக வட்டத் ல் ைவைகயாற் ன் கைர ல் அைமந் ள்ள ஊர;் it is in Sivagangai (Dt.); river bank of 
vaigai.

ெபயரக்்காரணம்: 14ஆம் ற்றாண் ல் இப்ப ைய மாண ரன் என்ற பாண் ய மன்னன் ஆட்  
ெசய்தான். இவன் ெபயரால் மான ரன் ம ைர என்ப  நாளைட ல் மானாம ைர என 
வழங்கலா ற் .

மானார்

மானார1் māṉār, ெப.(n.)

   ெபண் ர;் woman.

     "மட் ப் படாக் ெகாங்ைக மானார ்கல  மயக்கத் ேல" (தனிப்பா.i, 149, 54);.

 மானார2் māṉār, ெப.(n.)

   பைகவர ்(சங்.அக.);; enemies.

 மானார3் māṉār, ெப.(n.)

   இைலக்கள்ளி; leaf spurge (சா.அக.);.

மானாவாரி

மானாவாரி1 māṉāvāri, ெப.(n.)

மானவாரி பாரக்்க;see {}.

     [மானவாரி → மானாவாரி]

 மானாவாரி2 māṉāvāri, ெப.(n.)

   1. மனப் ேபாக்  (இ.வ.);; whim, fancy.

   2. ெப வாரி, தாந் ன்னி (இ.வ.);; absolue or exclusive enjoyment.

     "அவன் அைத மானாவாரியாய் பயன்ப த் றான்" (உ.வ.);.

   3. ெபா ப் ன்ைம; want of attention or care.

 மானாவாரி3 māṉāvāri, ெப.(n.)

   மைழ நீைர மட் ேம நம்  ைள ம் ைளசச்ல்; dry cropping, cultivation in rain fed tracts.

மானா

மானா  māṉāvi, ெப.(n.)

   1. ஒன்பான் இர  (நவராத் ரி);த் ழா; the {} festival.

     "மானா  சைமப்பாைரப் ேபாேல" (ஈ .10, 9, 4);.

   2. மானா சே்சாைல பாரக்்க;see {}.

     "மானா ேபாேல ஆவத வதாம் " ( த்.66, வ்யா.);.

க. மானானி

மானா சே்சாைல

மானா சே்சாைல māṉāviccōlai, ெப.(n.)

   ஒன்பான் இர  (நவராத் ரி); ழா ல் அைமக் ம் (அலங்கார); ஒப்பைனச ்ேசாைல; pleasure grove, 
temporarily formed for the {} festival.

     "மானா ச ்ேசாைல ேபால ஆவத வதான" (ஈ .6, 9 1);.
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மானாள்

 
 மானாள் māṉāḷ, ெப.(n.)

   ெபண்; woman, girl.

     "ஒ த்தர் ட்ட மானாைள ட்ேடேனா" ( ற .);.

மானி

மானி1 māṉittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. நா தல்; to be bashful, to become ashamed

     " ற்ற ம்..... மானித்த " ( .ெவ.7, 25, உைர);.

   2. ெச க் தல், இ மாப் க் ெகாள் தல்; to be proud.

     "நின்ைனப் பணியா  மானித்  நின்ற அரசன்" (நீலேக , 529, உைர);.

     [ ல் → மல் → மன் = ெப ைம, ெபரிேயான், மன் → மான். மா தல் = ஒத்தல். மான் → மானி (ேவ.க.4: 
35);]

 மானி2 māṉittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   ெப ைமப்ப த் தல்; to respect, honour, treat reverently.

     " நாணிமானித் ேதாேம நாெமன்பார"் (காளத்.உலா.243);.

     [மான் = ெப ைம. மான் → மானி-,]

 மானி3 māṉi, ெப.(n.)

   1. ம ப் ள்ளவ-ன்-ள்; person of honour.

   2. ெச க் ள்ளவ – ன் – ள், இ மாப் ள்ளவ – ன் - ள்; proud person.

     "களி ம  மானி" நன்.39).

     [மானம் → மானி]

மானிைக

 
 மானிைக māṉigai, ெப.(n.)

   ெவ யம் (சாறாயம்); (சங்.அக.);; spirituous liquor.

மானியார்

மானியார ்māṉiyār, ெப.(n.)

மானி3 பாரக்்க;see {}.

     "மானியார ்தா  மஞ் " (ெபரிய . ஞான.696);.

மானிறம்

 
 மானிறம் māṉiṟam, ெப.(n.)

   ெவளி ன மஞ்சள் நிறம் (இ.வ.);; fawn colour, tawny colour.

     [மான் + நிறம்]

மானிைறச்

 
 மானிைறச்  māṉiṟaicci, ெப.(n.)

   மான்க ; flesh of deer.

     [மான் + இைறச் .]
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மானினி

 
 மானினி māṉiṉi, ெப.(n.)

   ெபண் ( டா.);; womап.

மா  - தல்
மா  - தல் māṉudal,    16 ெச. ன்றா .(v.t.) 

மான்5 - ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

மா யர்

மா யர ்māṉuyar, ெப.(n.)

   மக்கட் றப் னர;் human beings.

     "மா யெரன்னப்ப பவர"் (நீலேக . 86);.

     [மான் + உயர.்]

மாேனந்

 
 மாேனந்  māṉēndi, ெப.(n.)

   நில ; moon.

மாேனந்

 
 மாேனந்  māṉēndimūli, ெப.(n.)

   ஈ ர ; a twicer.

மாேன

மாேன  māṉēṟu, ெப.(n.)

   1. கைலமான்; stag.

   2. பன்னிரண்டாம் ண் ன்; the12th naksatra.

மாேனாட்

 
 மாேனாட்  māṉōṭṭi, ெப.(n.)

   மான்கள் ப ைர ேமயாமல் ெவ ட் ம் ஊ யத் ற்காகக் ெகா க்கப்பட்ட நிலம் (R.T.);; land given as 
service - inam for driving the deer away from crops.

  mi, ெப.(n.)

   மகர ெமய் ம் (ம்); இகர உ ம் (இ); ேசரந்்  றந்த டெ்ட த் ;  the compound of 'ம்' and 'இ'.

     [ம் + இ – .]

இவ்ெவ த்  . .3ஆம் ற்றாண்  ெதாடங்  இன் வைர அைடந் ள்ள மாற்றங்கள்.

. .3  ஆம் ற்றாண் க் ைகக் கல்ெவட் களில் {} என்ப  ேபான் ம் . .5ஆம் ற்றாண் ல் {} 
என்ப  ேபான் ம் . .7ஆம் ற்றாண் ல் {} என்ப  ேபான் ம் . .8ஆம் ற்றாண் ல் {} என்ப  
ேபான் ம் . .12ஆம் ற்றாண் ல் {} என்ப  ேபான் ம் . .17ஆம் ற்றாண்  தல்  என் ம் 
வழங்  வ ற .
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க்க

க்க1 mikka, .ெப.எ.(adj.) 

   1. ந்த;  great much. 

     " க்க ெப ம் கழ் மாவ " ( வ். ெபரியாழ்.18:7);. 

     " ணம்நா க் ற்ற ம் நா  அவற் ள் ைகநா  க்க ெகாளல்" ( றள், 504);. 

   2. உயரந்்த;  excellent, superior. 

     " க்க ேவ யர"் ( வ். கண்ணி ண்.9);. 

     "மாைலநீ தைக க்க தாழ் ைனப் ப ேசரந்்  ள் ஆரப்்ப" (க த்.118:17);.

க. க்க

     [  → க்க.]

 க்க2 mikka, .அ. (adv.) 

   க;  very. 

நீ ய  க்க சரி.

     [  → க்க.]

க்க ளிர்ந்தநில
ம்

 
 க்க ளிரந்்தநிலம்  miggaguḷirndanilam, ெப.(n.) 

   க ம் ளிரச்் யான நிலம்;  a kind of chilled land.

     [ க்க + ளிரந்்த நிலம்.]

ஆ யா ன் நிலப் ரி ல் (கண்டம்); உள்ள ைச ரிய நாட் ன் வடப ல் இ க் ம் 
(வரக்்ேகாயான்ஸ்பரக்்); இடம்; எல்லாப் ப கைளக் காட் ம் ளிரச்்  ந்த நிலம் (அ . ந்.);.

க்க ளிர்வாதம்

 
 க்க ளிரவ்ாதம்  miggaguḷirvātam, ெப. (n.) 

   உடம்  யரத்் க் ளிரக்் காய்சச் டன் தாக ண்டா , ப யற்  ேசாரை்வ ண்டாக் ம் ஒ வைக 
ேநாய்;  a disease marked by fever, excessive perspiration, thirst, chillness etc. 

அவன் பாட்  க்க ளிரவ்ாதத் னால் ன்பப்ப ன்றார.்

     [ க்க + ளிர ்+ Skt. வாதம்.]

க்கெசயல்

க்கெசயல்  mikkaseyal, ெப.(n.) 

   1. அள றந்த ஆற்றல்;  extraordinary power. 

   2. ெப ந்தன்ைம;  magnanimity.

     [ க்க + ெசயல்.]

க்கதண்ணீர்ேவட்
ைக

 
 க்கதண்ணீரே்வடை்க  mikkadaṇṇīrvēṭkai, ெப. (n.) 

   யான தண்ணீரத்் தாகம்;  excessive thirst. 

க்க தண்ணீர ்ேவடை்க மா க க்  இ ந்த ேபா ம் வம் ஆற் ல் ஒ ம் அ க்  நீைரக் 
க்கா .

     [ க்க + தண்ணிர ்+ ேவடை்க.]
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க்க

க்க   mikkadu, ெப.(n.) 

   1. யா ப்ப ;  that which is abundant or excessive. 

   2. றந்த ;  that which is excellent. 

     "அதன்கணின்  டல் க்க " (இைற.3 பக்.44);. 

   3. ஒன் ன் ேமம்பட்ட ;  that which is superior. 

   4. எஞ் ய ;  that which remains, as of food after a meal. 

   5. ைக (அ க் ரமச ்ெசய்ைக);;  that which oversteps the limits, excess; transgression. 

     " யான் க்கைவ ெசய்தாைரத் தாம்தம் த யான் ெவன்  டல்" ( றள். 158);. 

   6. ேவறான ;  that which is different. 

     "ஞானத் ன் க்கைவ நன் த்  நல்காவாம்" ( மந். 1467);. 

   7. ைறயற்ற  (ச .);;  that which is unjust.

க. க்க ; ெத. கடா.

     [  → க்க .]

க்கெபயல்

க்கெபயல்  mikkabeyal, ெப. (n.) 

 ெபயல் ( றள், 732, உைர); பாரக்்க; see miցսpeyal.

     [ க்க + ெபயல்.]

க்கவர்

க்கவர ் mikkavar, ெப. (n.) 

   1. க்கார,் 1 பாரக்்க; see {}, 

   2. பாரப்்பனன் ( வா.);;  Brahmins.

     [  → க்க → க்கவர.்]

க்கைவ

க்கைவ  mikkavai, ெப. (n.) 

   1. அ ல் (அக.நி.);, ேசா ;  cooked rice. 

   2. ஊன் (அக.நி.);;  meat. 

   3. நிைறைக;  being full; abundance.

க. க்க .

     [  → க்க → க்கைவ.]

க்கார்

க்கார ் mikkār, ெப.(n.) 

   1. ெபரிேயார;்  reat persons. 

     " க்கா ரார யாெனன்னின்" ( வாச.6:48);.

     "கற்றார் ன் கற்ற ெசலசெ்சால் த் தாங்கற்ற க்கா ள் க்க ெகாளல்" ( றள், 724);. 

   3. க்ேகார ்பாரக்்க: see {}. 

   4. ெப ம்பாேலார;்  majority of persons, most people. 

     " க்  ெநாந் ரக்ள் ேபா ம்" (கந்த . ங்க .374);. 

   5. ைம ெசய்பவர;்  evil  doers. 

     " க்காரக்் தவார ் ேயார"் (நன்ென .36);. 

   6. பைகவர ்( வா.);;  foes, enemies.

     [  → க்க → க்கார.்]
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க்கான்

 
 க்கான்  mikkāṉ, ெப.(n.) 

க்கார ்பாரக்்க; see {}.

     [ க்கார ்→ க்கான்.]

க்

க்   mikkidu, .எ.(adv.) 

   யான ெபா ைள, இதனில் க்கைத;  that which is too much. 

     'மா ன் ேபாகத் ல்,  ேகா ல் கணப யாரக்்  அ  ெசய்வதாக ம், க்  ெகாண்  
த் ைர உத் ரத் ந் நான்  அ  ெசய்வதாக ம்' (ெசந்தைலக் கல்ெவட் . கல்ெவட்  அ க்ைக 

எண். 7/1899); (கல்.அக.);

க் ளைம

 
 க் ளைம  mikkiḷamai, ெப. (n.) 

   ந்த கட் ளைம ( ன்.);; extreme youth.

     [  → க்  + இளைம.]

க்

க் 1 mikku, ெப.(n.) 

   க ம் ;  sugarcane  Saccharam officinarum (சா.அக.);.

     [  → க் . இனிப் ச ் ைவ ந்த .]

 க் 2 mikku, . .எ.(adv.) 

க பாரக்்க; see miga. 

     "அசச் க் ற் ம்" ( .ேபா.பா.6:1/ பக்.120);.

ெத. க் ; க. க் .

     [  → க் .]

க் ண்டம்

 
 க் ண்டம் mikkuṇṭam, ெப.(n.) 

ண்டம் பாரக்்க; see {} (சா.அக.);.

க்ேகார்

க்ேகார ் mikār, ெப. (n.) 

   அ ஞர;் அ ைடேயார;் ெபரிேயார ்( வா.);;  wise person. 

     " க்ேகா ைற ம் ப்ெப ஞ் ெசல்வத் " (மணிேம.22:105);.

     [  → க்  → க்ேகார.்]

க்ேகான்

க்ேகான்  mikāṉ, ெப. (n.) 

   ெபரிேயான்;  great person. 

     " க்ேகா லகளந்த ெமய்ய ேய சாரவ்ாக" (நள.க நீங் .71);. 

     " க்ேகான் ய ெமய்ம்ெமா  ஒம் " ( லப்.15:174);. 

     " க்ேகான் பாதம் ந்தனர ்இரப்ப" (மணிேம.12:74);.

     [  → க்  → க்ேகான்.]
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க

க1 miga, . .எ.(adv.) 

   க ம்;  very much; 

 abundently. 

     " கத்தாம் வ ந் ப்பேர" (நால , 31);. 

     "அ ம்ேப ன் ம் கச ் வந்தனேவ" ( ந்.94:2);. 

     "உகந்தைவ ெமா ய  ெமால்லான் கக் க ழ்ந் " (ெந நல்.156);.

     [  → க.]

 க2 miga, . .எ.(adv.) 

   1. தன்ைம ன் ையக் காட் வதற் ம் ஒன் ற்  அ த்தம் தந்  வதற் ம் பயன்ப த்தப் 
ப வ ;  used to indicate the highest degree of that which it qualifies or to intensify something which qualities. 

அவர ் க நல்லவர.் நீ ய  கசச்ரி. 

   2. அைடக்  அைடயாக வ ம்ேபா  ையக் காட் வ ;  when it precedes an attribute used to indicate the 
enormity or immensity of something. 

கப் ெபரிய ெபா ப் .

     [  → க.]

கசச்ைடச்

 
 கசச்ைடச்   migaccaḍaicci, ெப.(n.) 

   வாய்க்காற் சைடச் ;  a pith plant found grown on the sides of canals, Aeschynomene Palurose (சா.அக.);.

கப்படசெ்சால்ல
ல்

 
 கப்படசெ்சால்லல்  migappaḍaccollal, ெப.(n.) 

ைகப்படக் றல் (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}

     [ ைக + ப  + ெசால்லல்- ைகப்ப ெசால்லல் → ைகப்படசெ்சால்லல் (உ.வ.);.]

ல்

ல்  migil, ெப.(n.) 

   1. ைக;  being plentiful or abundant. 

   2. ெப ைம;  greatness. 

“ேவத்தைவ காவார ் கன் மக்கள்” (நீ ெந . 26);. 

“இகல ர ்சாய்ந்ெதா க வல்லாைர யாேர க க் ம் தன்ைம யவர”் ( றள்,855);. 

“வ தார ்தாங்  யமர ் கல் யாவ ” ( றநா.62.1);. 

“ேமனிைல க க ன் ைடக   ேமற்ெசன் ” (க த்.104:32);. 3. ெவற் ; victory. 

“ ன் ேமவன் ெமய்ப் ெபா ள் காணார”் ( றள், 857);. 

   4. கற்ைக பாரக்்க; see {} 

“வல்ெல த்  கேல” (ெதால்.எ த் .412);.

க. ல்; ெத. க் .

 GOTH. Mikilis; ICEL. Mjok; A.S.micel. O.E.Michel, muchel; E.much.

     [  → கல்.]
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கவல்ேலார்

கவல்ேலார ் migavallōr, ெப.(n.) 

   1. அ  ரர;்  warrior. 

   2. அ ஞர;்  wisemen.

     [  → க + வல்ேலார.்]

க

க   migavu, ெப.(n.) 

, 1 பாரக்்க; see migudi, 

   1. ‘தன்வ  க ன்கண்’ ( றள், 471,உைர);.

     [  → க → க .]

க ம்

 
 க ம்  migavum, .அ.(adv.) 

க பாரக்்க; see miga.

     [ க → க ம்.]

கற்ைக

கற்ைக  migaṟgai, ெப.(n.) 

   வல் ன எ த்  இரட் க்ைக;  doubling, as of hard consonant. 

     "இயற்ைக ம ங் ன் கற்ைக ேதான்ற ம்" (ெதால்.எ த் .157);.

     [ கல் → கற்ைக.]

கன்மக்கள்

 
 கன்மக்கள்  migaṉmaggaḷ, ெப.(n.) 

   ெப ைம ற் றந்ேதார;்  great man.

     [ கன் + மக்கள்.]

னித்தபம்

 
 னித்தபம்  migiṉittabam, ெப.(n.) 

   த் ரக் ழ ல் எற்ப ம் அழற் ;  inflammation of the urinary passage, Uretheritis (சா.அக.);.

காவண்ணம்

 
 காவண்ணம்  mikāvaṇṇam, ெப. (n.) 

   ேதைரயர ்ெசய்த த ழ் ம த் வ (ைவத் ய); ல்;  a medical treatise in Tamil by Theraiyar (சா.அக.);
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1 migudal,    21 ெச. . . (v.i.) 

   1. அ கமாதல்;  to exceed, surpass; 

 to be in excess. 

     " ந் ரிேமற் காணி வேதல்" (நால , 346);. 

     "ெச  னேவந்தன் வந் த்த லம் ேபால" (க த்.13:1);. 

   2. ெப தல்;  to grow, increase. 

     "காப்  ன்" (இைற.16);. 

   3. ெபாங் தல் ( ங்.);;  to swell. 

   4. எ த்  இரட் த்தல்;  to be doubled, as a letter. 

     "ெமல்ெல த்  ம்" (ெதால்.எ த் .341);. இகர ஈற்  ைனெயசச்த் ன் ன் ஒற்  ம். 

   5. ெந ங் தல்;  to crowd. 

     "தைலத்தைல  உம்" (பரிபா.16:14);. 

   6. றத்தல்;  to be great, to be excellent. 

     "அதன்க ணின்  டல் க்க " (இைற.3 பக்.44);. 

   7. ஒன் ன் ேமம்ப தல்;  to be superior. 

   8. எஞ் தல்;  to remain; 

 to be left over; 

க் -தல்

க் -தல்  miguggudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   -த்தல் பாரக்்க;  see migu.

     [  → க்  → க்   தல்.]

க ம்பத் யம்

 
 க ம்பத் யம்  migugaḍumbattiyam, ெப.(n.) 

   உப் , ளி கார ல்லாமல் ெவந்நீர ்மட் ம் ேசாற் டன் கலந்  உண் ைக;  very strict diet without salt, 
tamarind and chilly.

     [ க + க ம் + Skt. பத் யம்.]

களிப்

 
 களிப்   migugaḷippu, ெப. (n.) 

   ெப  ம ழ்ச் ;  pleasure, great pleasure.

     [  + களிப் . களிப்  = ம ழ்ச் .]

ெகாைடயாள
ன்

ெகாைடயாளன்  migugoḍaiyāḷaṉ, ெப.(n.) 

   1. ெகாைட ற் றந்தவன் ( ங்.);;  great in bounty. 

   2. கன்னன் (கரன்ன்);; {}.

     [ 1 + ெகாைடயாளன்.]

ண்டம்

 
 ண்டம்  miguṇṭam, ெப. (n.) 

   சாரைண (சங்.அக.);;  a pungent medicinal creeper Trianthema mongyna.
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ண்டா தம்

 
 ண்டா தம்  miguṇṭāgidam, ெப.(n.) 

   ெப ம் ைனக்கா ;  a climbing plant used in medicine (சா.அக.);.

த்தம்

 
 த்தம்  miguttam, ெப.(n.) 

    ( ன்.);;  abundance.

     [  → த்தம்.]

த் கம்

 
 த் கம்  miguttigam, ெப. (n.) 

   ல்வம் ( .அ.);;  bael tree  Aegle marmelos.

த் யல்

த் யல்1 miguttiyal, ெப. (n.) 

த் கம் பாரக்்க; see miguttigam.

 த் யல்2 miguttiyal, ெப. (n.) 

   ெபரிய மா ங்க வைக (L.);;  a species of garlic pear.

த் -தல்

த் -தல்  miguddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   சச்ப்ப த் தல்;  to save, spare; 

 to leave over.

     [ 1 → த்  → த்   தல்.]

த் செ்சால்லல்

த் செ்சால்லல்  miguttuccollal, ெப.(n.) 

   1. ைகப த் க் ைக;  making emphatic mention. 

   2. கழ்ந்  ைக (யாழ்.அக.);;  prise, appreciation.

     [ த்  + ெசால்லல்.]

தம்

தம்  migudam, ெப.(n.) 

    ( ன்.);;  abundance; profusion; redundance.

     [ 1 → தம்.]
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  migudi, ெப.(n.) 

   1. அ கம்;  much, abundance. 

     " கண் டன்ேறா லேன நீ ன் பல்ெபா ள் ேவடை்க ற் ெசால்வைர நீ " (அகநா.379:16, 17);. 

இந்தப் ப ல் ணி ெநய்வைதத ்ெதா லாகக் ெகாண்ட மக்கள் . வ  யால் த்தாள். 
எப்ேபா ம் கணக் ல் மட் ம் யான ம ப்ெபண்கள் வாங்  வான். 

   2. கற்ைக (ெதால்.எ த் .411); பாரக்்க; see {}. 

   3. நிைற  ( ன்.);;  fulness, satiety. 

   4. ரள் ( ன்.);;  crowd. 

   5. ெபா  ( ன்.);;  increase. 

   6. ;  excess, remainder, surplus. 

   7. ஒண்ைம ( வா.);;  excellence. 

   8. ெச க் ;  arrogance. 

     " யான் க்கைவ ெசய்தாைர" ( றள், 158);.

     [  → .]

க் ைற

க் ைற  migudigguṟai, ெப. (n.) 

   ஏறத்தாழ நிலத்ைத ேநரில் அளந்  கணக் ட்  எ ம்ேபா  இவ்வா  த்தல் ஆவண 
வழக்கா ம்;  a measurement of land unite more or less as on script. 

     "இன்னான்ெகல்ைல ம் உட்பட்ட க த்தள ல் க் ைற உள்ளடங்க ஊரக்்ெகால்ைல ம்" 
( தம்பரம் கல்ெவட் .ெத.கல்.ெதா.12. கல்.171); (கல்.அக.);.

     [  + ைற).]

க் ைறைம

க் ைறைம  migudigguṟaimai, ெப.(n.) 

   வ ம் ைறவ ம்;  excess or deficiency. 

     " க் ைறைம ம்" (ெத.இ.கல்.2:425);.

     [  + ைறைம. ைற  → ைறைம.]

செ்சால்

செ்சால்  migudiccol, ெப.(n.) 

   வரம்  கடந்த ெசால்;  vaunt, boast.

     " ேயா ெரக்கா ஞ் ெசால்லார"் (நால . 346);.

     [  + ெசால்.]

யாய்

 
 யாய்  migudiyāy, . .எ.(adv.) 

ம் பாரக்்க; see migudiyum.

     [  → யாய்.]

ம்

ம்  migudiyum, . .எ. (n.) 

   1. க ம் ( ன்.);;  greatly, exceedingly. 

   2. ெப ம்பா ம் (உ.வ.);;  usually, generally.

     [  → ம்.]
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ந்த

ந்த  migunda, ெப.எ.(adj.) 

   1. அ க அள லான, அ க நிைறவான;  used to express the excess of something, extreme, much. 

தைலவர ் ந்த னங்ெகாண்  ேப னார.் அவர ்அ ல் ந்தவர.் ப  ந்  காணப்பட்டார.் 
உத க்  ந்த நன் . 

     " ந் ம் ைறந் ம் ேநாய் ெசய் ம்" (பழ.);. 

     "வண்னம் ந்த அண்ணல் யாைன" (நற்.273:6);. 

   2. சச்மான;  remaining. 

ந்த ெபா ைள என்ன ெசய்வ ? (உ.வ.);.

ம வ. ந்த.

     [  → ந்த.]

ந்தபண்டம்

ந்தபண்டம்  migundabaṇṭam, ெப.(n.) 

   1.எஞ் ய பண்டம்;  remaining substance after using. 

   2.அ கமான ெபா ள்;  excessive substance (சா.அக.);.

     [  → ந்த + பண்டம்.]

ந்தவணம்

 
 ந்தவணம்  migundavaṇam, ெப.(n.) 

   தண்ணீர ் ட்டான் ெகா  (மைல.);;  thorny claimber, water root-Asparagusracemosa (சா.அக.);.

     [ ந்த + வணம்.]

ந் கா

 
 ந் கா  migundigā, ெப.(n.) 

   ெப  ங் ல்;  large bamboo  (சா.அக.);.

     [  → ந் கா = நீளம் ந்த ங் ல்.]

ந்

 
 ந்   migundigi, ெப.(n.) 

ந்த வணம் பாரக்்க; see {} (சா.அக.);.

ப்பலத்தம்

 
 ப்பலத்தம்  miguppalattam, ெப.(n.) 

   காற்ேறாட்  என் ம் ெச வைக (மைல.);;  Ceylon caper-Capparis Zeylanica.

பத்தம்

 
 பத்தம்  migubattam, ெப.(n.) 

   ெபான்னா ைர;  tanners cassia – Cassia auriculata(சா.அக.);.

பத் ரி

 
 பத் ரி  migubattiri, ெப.(n.) 

   காற்ேறாட்  என் ம் ெகா  வைக;  thorny caper-Capparis horrida (சா.அக);.

பலம்

 
 பலம்  migubalam, ெப.(n.) 

   ேகா ைம;  wheat-Triticum vulgare (சா.அக.);.
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பலவந்தம்

 
 பலவந்தம்  migubalavandam, ெப.(n.) 

   ஆெதாண்ைட;  a thorny caper, - Capparis horrida alias C.zeylanica (சா.அக.);.

த்தர்

 
 த்தர ்migubittar, ெப.(n.) 

   ைனக்காஞ் ெசா ;  small climbing nettle (சா.அக.);.

ெபயல்

 
 ெபயல்  migubeyal, ெப. (n.) 

மைழ பாரக்்க; see {}.

     [  + ெபயல். ெபயல் மைழ.]

மணம்

 
 மணம்  migumaṇam, ெப.(n.) 

   ரிந்த ;  blossomed flower. 

உலகம் ரித்த  என்ற ெதாடரில் உலகம் என்ப  அ ல் வா ம் மக்கைளக் த்த  ேபால, இங்  
ந்த மணம் என்ப , மண ைடய மலைரக் த்த  எனலாம் (சா.அக.);.

     [  + மணம்.]

மைழ

 
 மைழ  migumaḻai, ெப.(n.) 

   அ க மைழ ( டா.);;  excessive rains.

     [  + மைழ.]

ன்கடத்

 
 ன்கடத்   migumiṉgaḍatti, ெப.(n.) 

   கக் ைறந்த ெவப்ப நிைல ல் ன்சாரத்ைதத்தைட இல்லாமல் கடத் ம் ெபா ள்;  super conductor.

     [  + ன் + கடத் .]

ெவ

 
 ெவ   miguveṟi, ெப.(n.) 

   ெப ங் க் , ேகாட்  (ைபத் யம்);;  great lunacy. 

அவன் ெவ  ெகாண்டவன்; அவனிடத் ல் பாரத்்  ேப  (சா.அக.);.

     [  + ெவ . ெவ  = க் , ேகாட் .]
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ைக

ைக1 migai, ெப.(n.) 

   1. ;  abundance, excess. 

     " ணம்நா க் ற்ற ம் நா  அவற் ள் ைகநா  க்க ெகாளல்" ( றள், 504);. 

   2. றந்த ெபா ள்;  excellent thing. 

     " ைக ரண் ள" (இர .நகரப்.5);. 

   3. ேமன்ைம;  excellence. 

     "காரியங்கள் ைக படரந்் " ( நாயக .ைந .25);. 

   4. ெப ைம;  greatness. 

     " ைக மக்களால்" (நால , 163);. 

   5. ேதைவயற்ற ;  that which is unnecessary, superfluous. 

     "யான் ைகேயா" (கம்பரா. ஆரணிய. ரப்். 139);. 

   6. ேவண்  மள ன் க்கெதன் ங் ற்றம்;  superfluity; redundancy, a defect in argumentation. 

     " தற் கட  ெளா வேன யைம மாக ன் ேவ ம் அத்தன்ைமய ண்ெடனின் ைகெயன் ங் 
ற்றமாம்" ( .ேபா.பா.1:3, பக்.52, வா நா.);. 

   7. ஞ்  ெபா ள் (உரி.நி.);;  that which remains or is left over, remainder. 

   8. அ கப்ப யான ; extra. 

     " ைகக்ைக காணா " (ெப ங். உஞ்ைசக். 43:149);. 

ைகெசால்( )-
தல்

ைகெசால்( )-தல்  migaisolludal,    13 ெச. . . (v.i.) 

   ெபாய்க் ற்றஞ்சாட் தல் ( ன்.);;  to bring a false accusation.

     [ ைகக + ெசால்( );-தல்]

ைகபடக் றல்
ைகபடக் றல்  migaibaḍagāṟal, ெப.(n.) 

ற் ற்றம் பத்த ள் ேவண் மள ன் க்கைதக் ங் ற்றம் (நன். 12);.

ைகப -தல்

ைகப -தல்  migaibaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.) 

   1. அ கப்ப தல்;  to increase; to be excessive. 

   2. ற்றத் ற்  உள்ளாதல் (யாழ்.அக.);;  to be at fault.

     [ ைக + ப தல்.]

ைகேபா -தல்

ைகேபா -தல்  migaipōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.) 

ைகெசால்( );தல் பாரக்்க; see {}.

     [ ைக + ேபா தல்.]

ைகெமா

 
 ைகெமா   migaimoḻi, ெப.(n.) 

   உயர்  ந ற் யணி ( ங்.);;  hyperbole.

     [ ைக + ெமா .]
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ைக வைம

ைக வைம  migaiyuvamai, ெப.(n.) 

   உவமானம் உவேமயம் இரண் ற் ம் அ ப்பைட ேவ  என்பதன்  ேவற் ைம ல்ைலெயன் ம் 
உவைமயணி ( ரேசா. அலங்.14, உைர);;  a simile which states that there is no difference between {} and {} except in 
their loci.

     [ ைக + உவைம.]

உவைம ன் வைககள்: 1. கழ்ச்  உவைம; 2. ப ப் வைம; 3. ேராத உவைம; 4. க த் வைம: 5. 
இைச வைம; 6. உண்ைம உவைம; 7. ஐய வைம; 8. இகழ்ச் வைம; 9. எ ரப்்ெபா வைம; 10. 
அற் த வைம; 11. ேநாக் வைம; 12. இதேர தர வைம; 13. ைக வைம; 14. பண் வைம; 15. 
உயர் வைம; 16. நியம வைம; 17. அநியம வைம; 18. தைட வைம; 19. ெதற் வைம; 20. ேலைட 
உவைம; 21. ணி வைம; 22 உம்ைம வைம; 23. ெபா வைம; 24. ஒப் வைம; 25. ட்ட வைம; 26. 
அ த வைம; 27 வாக் யப் ெபா வைம; 28. ேகாைவ வைம; 29. காரண வைம; 30. மயக்க வைம; 
31. பல ய வைம; 32. க் ரிய வைம; 33. சந்தான வைம ( ரேசா. அலங்.14);.

ைக வைமக்  எ த் க்காட் : "நின் கங் கண்ட  நின்கண்ேண ங்கைள ம் ண் ைசேய 
கண்ட  க் "

இ  ைக வைம.

     "இவ்வ ற் கண்ட  ெபா ைள ம் ெபா ைவ  வ்வ ற் கண்டெதன் ப ைக வைம" எனக் 
ெகாள்க.

இவ் வைமையத் தண் யா ரியர ்அ சய வைம என்  ெசால் வர ்( ரேசா.,அலங்.14); 
தண் யலங்காரம் ம் உவைம வைககள்:

   1. ரி வைம; 2. ெதாைக வைம, 3. இதர தர வைம, 4. ச சச்ய வைம; 5. உண்ைம வைம; 6. 
ம ெபா வைம; 7. க வைம; 8. நிந்ைத வைம; 9. நியம வைம; 10. அநியம வைம; 11. 
ஐய வைம; 12. ெதரித ேதற்ற வைம; 13. இன்ெசால் வைம; 14. பரீத வைம; 15. இயம் தல் 
ேவடை்க வைம; 16. பலெபா வைம; 17. கார வைம; 18. ேமாலக வைம; 19. அ த வைம; 20. 
பலவ ற்ேபா  வைம; 21. ஒ வ ற்ேபா  வைம; 22. டா வைம; 23. ெபா  நீங் வைம; 24. 
மாைல வைம (தண் .32);.

சச்கம்

 
 சச்கம்  miccagam, ெப.(n.) 

   எ சை்ச;  lime fruit (சா.அக.);.

சச்ங்காய்

 
 சச்ங்காய்  miccaṅgāy, ெப.(n.) 

   எ சச்ங்காய்;  lime fruit (சா.அக.);.

சச்ஞ்ெசாசச்ம்

 
 சச்ஞ்ெசாசச்ம்  miccañjoccam, ெப.(n.) 

    ( ன்.);;  anything left over, that which can be spared. 

     " சச்ஞ் ெசாசச்ம்  ைவக்காமல் உண்  ட்டான்".

     [ சச்ம் + ெசாசச்ம் (மர த் ெதாடர)்;.]

சச்ப்ப த் -தல்

சச்ப்ப த் -தல்  miccappaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   ெசலவாவைதத் த ரத்்தல், ேச த்தல்;  to save. 

ளிர ்காலத் ல் ைறந்த ைல ல் ன்  வாங் ப் பணத்ைத சச்ப்ப த்தலாம். எங்கள் 
ப்ைபப் ன்பற் னால் எரிெபா ைள சச்ப்ப த்தலாம். ஒ  றந்த ெபண்ணானவள் தன் 

கணவனின் மாத ஊ யத் ல் ஒ  பங்ைக சச்ப்ப த்  ம்பம் நடத் வாள். காக்ைகயான  தான் 
உண் ம் உண ல் ஒ  ப ைய சச்ப்ப த் த் தன் ஞ் க்  ஊட் ம்.

     [ சச்ம் + ப த்   தல்.]
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சச்ம்

சச்ம்1 miccam, ெப.(n.) 

   1. ெசலவ த்த , எ த்த , க த்த  ேபாக தங் ப்ப ; ;  what is left over. 

காய்க  வாங் ய ன் இரண்  பாய் தான் ைக ல் சச்ம் இ ந்த . சாப்பாட் த் தட் ல் உள்ள 
உண  வைககளில் எைத ம் சச்ம் ைவக்காமல் சாப் . 

   2. ஒ  ேவைல ல் ெகாஞ்சம் ெசய்யப்படாமல் இ க் ம் எஞ் ய ேவைல;  remainder. 

இந்த ேவைலைய இேதா  நி த் க் ெகாண்  சச்த்ைத நாைளக் ப் பாரத்் க் ெகாள்ளலாம். 
படத் ல் சச்த்ைத ம் வைரந்  . 

   3. ஒ  ெசய க்  எ ரப்ாரப்்ப  ஒன்றாக ம் ைடப்ப  ேவெறான்றாக ம் இ ப்பைதச ் ட் க் 
காட் வ , ஒட்  ெமாத்தமாகக் கைட ல் ைடத்த பயன்;  all that remains. 

சந்  (சமாதானம்); ெசய்யப் ேபாய் நான் அ  வாங் ய தான் சச்ம். பணத் க்காக அைலந்த தான் 
சச்ம். 

   4. அ கம்;  excess. 

அவன் சச்மாய் எ த் க்ெகானடான்.

ம. சச்ம்

     [ ஞ்  + அம்  சச்ம் ( . .);.]

 சச்ம்2 miccam, .அ.(adv.) 

   1. க;  very. 

சச்ம் ெபரிய . சச்ம் நல்ல சாப்பா . 

சச்ம் -த்தல்

சச்ம் -த்தல்  miccambiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   1. ேச த்தல்; ெசட்டா ந்  ெபா ள் ேசரத்்தல் (கல் . .1, 1, 2);;  to scrape up, save by means of one's thrift. 

   2. சச்ப்ப த் தல்;  save money. 

இப்ேபாேத சச்ம் த் க் கா  ேசரத்்தால் ற்காலத் ல் உனக்  உத ம்.

     [ சச்ம் + த்தல்.]

சச்ம் சா

 
 சச்ம் சா   miccammīcāṭi, ெப.(n.) 

   ேதைவக் ம் அ கமானப் ெபா ள்;  remaining product (வட்.வழ.அக.);.

     [ சச்ம் + சா .]

சச்

 
 சச்   miccamīti, ெப.(n.) 

   கக் ைறந்த அள ல் அல்ல  எண்ணிக்ைக ல் எஞ் ப்ப ;  the leftovers; the remains of something. 

மாைல ல் ேசாற் ப் பாைன ல் சச்  ஏதாவ  இ க் றதா என்  பாரத்்தாள். என  தாய் 
சச்  உள்ள கா ைன நான் ெசல  ெசய்  ேவன் என்  ெசால்  வாங் க் ெகாண்டாள்.

     [ சச்ம் + .]

சச்வாரம்

 
 சச்வாரம்  miccavāram, ெப.(n.) 

   ப ரி ஞ் ெசல  ரை்வ த யன க த்  வய ந்  ைடக் ம் வ வாய் (நாஞ்.);;  net income 
from a field.

     [ சச்ம் + வாரம். வாரம் = வ வாய்.]
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ச் ரகம்
ச் ரகம்  micciragam, ெப. (n.) 

   கணித வைக ெளான்  (யாப். .528);;  a mode of calculation.

ச் ரெகந்தகம்

 
 ச் ரெகந்தகம்  micciragendagam, ெப.(n.) 

   அரிதாரம்;  yellow orpiment (சா.அக.);.

ச் ல்

ச் ல்  miccil, ெப.(n.) 

   1. எஞ் ய ெபா ள்;  remainder. 

     " த் ம் இடல்ேவண் ம் ெகால்ேலா ந்ேதாம்  ச் ல் ைசவான் லம்" ( றள், 85);. 

     "ெகாள்ளா ச் ல்" ( றநா.23:6);. 

     "ேச ைன ரீஇ உண்ட ச் ல்" (அகநா. 331:4);. 

     "ேவட்டச ்ெசந்நாய் ைளத் ண் ச் ல்" ( ந்.56:1);. 

     "ஆரந்்தன ெவா ந்த ச் ல் ேசய்நாட் " (நற்.43:4);. 

   2. எச் ல் ( ங்.);;  leavings, what is left after a meal. 

     "உண்ெடா  ச் ம்" ( லப். 15:169);. 

   3. கரி (ைதலவ.ைதல.);;  charcoal, as the remains of fire.

     [ ஞ்  + இல்  ச் ல் ( . .57);.]

ச் ல் ப்பவர்

ச் ல் ப்பவர ் miccilcīppavar, ெப.(n.) 

   எச் ல் இைல த யன ெவ த்  இடத்ைதத் ய்ைம ெசய்ேவார;்  servants who remove the leaves, plates, 
etc., and clean the floor after a meal. 

     " ச் ல் ப்பவர"் ( வக.832);.

     [ ச் ல் + ப்பவர.்]

ச்

 
 ச்   miccu, ெப.(n.) 

   லா ச் ;  a grass with fragrant rootsKhus khus  Vetiveria zizanioides (சா.அக.);.

சை்ச

சை்ச1 miccai, ெப.(n.) 

   1. சச்ம் 

   2, 1 பாரக்்க ( ங்.);;  see miccam2 , 1, 

   2. அ யாைம;  ignorance. 

   3. வ ைம ( வா.);;  poverty.

 சை்ச2 miccai, ெப.(n.) 

   1. எ சை்ச;  lime. 

   2. லா சை்ச;  a grass with fragrant rootsKhus khus  Vetiveria zizanioides. 

   3. உத்தாமணி;  a twining shrub  Demia extensa (சா.அக.);.

 சை்ச3 miccai, ெப.(n.) 

   இலா சை்ச (ைதலவ. ைதல.);;  cuscus  grass.

     [இலா சை்ச → சை்ச.]
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சாதாரம்

 
 சாதாரம்  micātāram, ெப.(n.) 

   மரமஞ்சள்;  tree turmeric (சா.அக.);.

  misi, ெப.(n.) 

   1. தாளிசபத் ரி;  a medicinal leaf of a shrub  Flacourtia cataphracta. 

   2. சத ப்ைப;  dill seed  Anethum A. sowa (சா.அக.);.

கம்

 
 கம்  misigam, ெப.(n.) 

   பாம் வைள;  snake hole (சங்.அக.);.

சாரம்

 
 சாரம்  misisāram, ெப.(n.) 

   ஒ வைகச ் ற்ப ல்;  a kind of architectural book (அ . ந்);.

ரகம்

 
 ரகம்  misiragam, ெப.(n.) 

   தாழ்ந்த வங்கம்;  low grade lead (சா.அக.);.

ரா

 
 ரா  misirā, ெப.(n.) 

   ன்ன ள்ளங் ;  a kind of radish (சா.அக.);.

ரிப்ப ப்

 
 ரிப்ப ப்   misiripparuppu, ெப.(n.) 

   சாலா ரி;  salep orchid (சா.அக.);.

சாலா ரி = எ ப்  நாட்  ழங்  வைக.

க்கன்

க்கன்  misukkaṉ, ெப.(n.) 

   1. ஈனன்;  vile or worthless person. 

   2. வ யவன்;  poor man

     [ க்கர ்= இ ந்தவன், பயனற்றவன், ஏைழ. க்கர ்→ க்கன் → க்கன்.]

க்

 
 க்   misukku, ெப. (n.) 

   கணக் ;  computation. 

ள்ளி க் , ஒப்ப க் .

க்ைக

 
 க்ைக  misukkai, ெப. (n.) 

   இ வான  ( ன்.);;  trifle, vile or worthless thing.

     [ க்  = ய , இ வான , எந்தப் ெபா ள் வாங் னா ம் க் க் ேகட்பான். க்  → 
க்  → க்ைக.]
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ைச

ைச1 misaidal,    2 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   1. உண் தல்;  to eat a meal. 

     " த் ம் இடல்ேவண் ம் ெகால்ேலா ந்ேதாம்  ச் ல் ைசவான் லம்?" ( றள், 85);. 

   2. கரத்ல் (யாழ்.அக.);;  to taste, enjoy, experience.

     [  →  → ைச → ைசதல் = உண்ணல்.]

 ைச2 misai, ெப. (n.) 

   1. உண ;  food. 

     "அரிப்பைற ைனஞ ரல் ைசக் ட் ம்" (ஐங் .81);. 

   2. ேசா  ( டா.);;  boiled rice.

 Cf.E. mess, to eat; O.Fr. mes; Fr. mets.

     [  →  → ைச = ஞ் யைத உண், உண் ( . .பக்.57);.]

 ைச3 misai, ெப.(n.) 

   1. உயரச்்  ( டா.);;  eminence, elevation. 

   2. ேம டம் ( ங்.);;  elevated place. 

   3. ேம ;  hill, mound. 

     "அவலா ெகான்ேறா ைசயா ெகான்ேறா" ( றநா.187);. 

ைசஞர்

ைசஞர ் misaiñar, ெப. (n.) 

   உண்பவர;்  eaters. 

     "இ ம் ண ைசஞரின்" (ஞானா. 17:31);.

     [ ைச ( = உண , ேசா ); → ைசஞர.்]

ைசத் ரள்

 
 ைசத் ரள் misaittiraḷ, ெப.(n.) 

   காற்கர  ( ங்.);;  ankles.

     [ ைச + ரள்.]

பாதத் ற் ேமல் ரண்ட தைசத் ரள்.

ைசபா ம் ள்

ைசபா ம் ள் misaipāṭumbuḷ, ெப.(n.) 

   வானம்பா ; the Indian skylark. 

     " ளிநைச ேவடை்கயான் ைசபா ம் ள்ளின்" (க த்.46);.

     [ ைச + பா  + ள் ( ைச = வானம்);.]

ைசவடம்

 
 ைசவடம் misaivaḍam, ெப.(n.)

   ரக்கழல் ( ன்.);; warrior's anklering.

     [ ைச + வடம்.]

பாதத் ற்  ேம ள்ள க க்கா ல் அணி ம் வடம், அணி. வடம் = கனமான க , க  ேபான்  
மாைழயால் ெசய்த அணிகலன்.
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ைச

ைச  misaivu, ெப.(n.)

   1. உண்ைக; eating. 

   2. உண ; food. 

     " ழ  ம ள் ெப ம் பழஞ் ைலெக  றவரக்் கல்  ைசவா ம்" ( றநா.236:2);.

     [ ைச → ைச . ைச = உண .]

ஞ்சகம்

 
 ஞ்சகம் miñjagam, ெப.(n.)

   எ சை்ச; lime (சா.அக.);.

ஞ்

ஞ் 1 miñji, ெப.(n.)

   ைக ல் கைணயா  (ேமா ர); ர ம் கா ல் இரண்டாவ  ர ம் அணி ம் கைணயா  
வைக; ring worn on the ring  finger or the second toe. 

     "கால் ஞ் க்காரன் ன் ேபானாள்" (தனிப்பா.ii, 138:351);.

க. ஞ்

     [  → ச்  → ஞ் .]

மணமான ஆண் கால் ர ல் அணி ம் அணிகலன் ஞ் , மணமானப் ெபண் கால் ர ல் 
அணிவ  ெமட்  என் ம் அணிகலன்.

     [p]

 ஞ் 2 miñji, ெப.(n.)

   ஞ் ப் ல்லால் ெசய்த அைரஞாண்; waistcord made of {} grass.

     [ ஞ் 1 → ஞ் 2. ஞ்  = ஒ வைக நாணல் ல்.]

ஞ் கம்

 
 ஞ் கம் miñjigam, ெப.(n.)

   ெபண்களின் ம ர்  ( ங்.);; lock of women's hair.

ஞ் ைக

ஞ் ைக miñjigai, ெப.(n.)

   1. ண்டலம் (அக.நி.);; a kind of earring. 

   2. ேபைழ (அ .நி.);; box.

     [மஞ் ைக (= ெபட் ); → ஞ் ைக.]

ஞ் ப்ேபா-தல்

ஞ் ப்ேபா-தல் miñjippōtal,    8 ெச. . . (v.i.) 

   எல்ைல ப் ேபாதல்; to exceed limits;

 to go to far. 

     'அவர ்ெசயல் ஞ் ப் ேபாய் ட்ட ' (உ.வ.);.

     [ ஞ்  → ஞ்  + ேபா-தல்.]

ஞ் ேபானால்

 
 ஞ் ேபானால் miñjipōṉāl, .அ.(adv.) 

   க அ கமாகக் கணித்தால் ட; at the most. 

   அந்தப் ெபண் க்  ஞ் ப்ேபானால் ப ேன  வய  தான் இ க் ம்; ஞ்  ேபானால் அவன் ஒ  
கல் ெதாைல  டப் ேபா க்க மாட்டான்.

     [ ஞ்  + ேபானால்.]
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ஞ் னவன்

ஞ் னவன் miñjiṉavaṉ, ெப. (n.)

   1. அடங்காதவன் ( ன்.);; perverse, unmanageble man. 

   2. ேமற்பட்டவன் (இ.வ.);; one who is preeminent.

     [ ஞ் தல் = வரம்  தல், ெச க் க் ெகாள் தல், ஞ்  → ஞ் னவன்.]

ஞ்

ஞ் 1 miñjudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   1. தமாதல்; be left over;

 remain. 

ற்ற  ேபாக இரண்  காணி நிலம் மட் ம்தான் நமக்  ஞ் ற . நான்  ேப க் த்தான் 
சைமத்ேதன் இ ந்தா ம் ேசா  (சாதம்); ஞ்  ட்ட . இவ்வள  ெசய் ம் பயன் இல்ைல, வ த்தம் 
தான் ஞ் ற . 

   2. றன், இயல் , அள  ேபான்றவற்ைற அ கம் ெகாண் ப்பதால் ன்நிைல ல் இ த்தல், 
ந் தல், ஞ் தல்; excel, outdo. 

ைரப்படத் ைற ல் தன்ைன யா ம் ஞ்சக் டா  என்ற எண்ணம் அந்த இயக் ந க்  இ ந்த . 
நீ ைவ ஞ் ய டனா? 

   3. ப் ட்ட வரம்ைப, ஒ ங்ைக கடத்தல், கட் ப்ப த்த யாத அள க் ப் ேபாதல், 
தல்; exceed;

 go beyond limits. 

அள க்  ஞ் னால் அ த ம் (அ ரத் ம்); நஞ் . காலம் தாழ்த் னால் காரியம் ஞ் ம். 
அவன் என் ேபசை்ச ம் ஞ் ப் ேபாய் வான் ேபா க் ற . ேதரத் ல் வழக்கமாக ெவற் ெப ம் 
தைலவைர ட இந்த ைற யதாக ேதரத் ல் நின்றவர ்ஒட்  எண்ணிக்ைக ல் ஞ் ப் ேபானார.்

ெத., க. ஞ் .

     [  →  → ஞ்  → ஞ் தல் ( . .57);.]

 ஞ் 2 miñjudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   1. தல்; to increase. 

ஞி

ஞி  miñiṟu, ெப.(n.)

   1. வண்  ( வா.);; beetle. 

     " ஞி  க ள கண் யாைன" (அகநா.159:16);. 

   2. ேதனீ; honey bee. 

     " ேனற் க் ெகா ேயான் ேபான் றாரக்் ங் காஞ் ம்" (க த்.26:3);. 

     " ஞிறாரக்் ங் கமழ் கடாத்த" ( றநா.22:6);.

     [ஞி  → ஞி . ஞி  = வண் , ேதனீ.]

ஞி ண

 
 ஞி ண  miñiṟuṇavu, ெப.(n.)

   ேதன் (சா.அக.);; honey.

     [ ஞி  + உண .]
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ட்டா

ட்டா miṭṭā, ெப.(n.)

   1. நாட் ன் உட்ப , வட்டம்; subdivision of a district. 

   2. ஊரக்் ழைம, நில ஆட் ; possession. 

   3. ெசாத் ; property. 

   4. உரிைம; responsibility.

த. ட்டா → இ. ட்டா (mittha.);

     [ ட்டா → ட்டா. ட்டா = 1. ஊரக்் ழைம, நில ஆட் . 2 ெசாத்  (ேவ.க.4, பக்.53);.]

ட்டாதார்

 
 ட்டாதார ்miṭṭātār, ெப.(n.)

   ட்டா க்  உரியவன்; male proprietor of a {}.

     [ ட்டா + தார.் தார ்= வடெமா ப் ன்ெனாட் .]

 ட்டாதார ்miṭṭātār, ெப. (n.)

   நிலக் ழார;் land lord.

     [H. {} → த. ட்டாதார.்]

ட்டாதார்னி

 
 ட்டாதாரன்ி miṭṭātārṉi, ெப.(n.)

   ட்டா க்  உரியவள்r (C.G.);; female proprietor of a {}.

     [ ட்டா + தாரன்ி. தாரி (ஆ.பா.); தாரினி (ெப.பா.);. தாரினி → தார.் தாரன்ி = வடெமா ப் 
ன்ெனாட் .]

ட்டாதாரி

 
 ட்டாதாரி miṭṭātāri, ெப.(n.)

   ட்டாதா க் ரிய  (R.T);; that which belongs to a {}.

     [ ட்டா + தாரி. தாரி = வடெமா ப் ன்ெனாட் .]

டல்

டல் miḍal, ெப.(n.)

   1. வ ; strength. 

     " டல் க் கடங்காத ெவம் ைலேயா பாரம்" ( லப். 7:17);. 

   2. டன், 2, 3 பாரக்்க; see {}, 2, 

   3. "அடங்காதார ் டல்சாய அமரரவ்ந் ரத்த ன்" (க த்.2:2);. 

     "ெந டல் சாய்த்த ப ம் ட ்ெபா ந்தலர"் (அகநா. 266:12);. 

     "நள்ளாதார ் டல் சாய்த்த" ( றநா.125:5);.

டற் க்க

டற் க்க  miḍaṟṟukkaruvi, ெப.(n.)

   இன்னிைசெய ப் ம் கண்டம் (தக்கயாகப். 638, றப் க் ப் );; throat, considered, a musical instruments.

     [ ட  + க .]
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டற் த் வாரம்

 
 டற் த் வாரம் miḍaṟṟuttuvāram, ெப. (n.)

   ரல்வைளத் ைள; entrance of the larynxAdifus (சா.அக.);.

     [ ட  + Skt. வாரம்.]

டற் ேநா

 
 டற் ேநா  miḍaṟṟunōvu, ெப.(n.)

   ெதாண்ைட வ  (M.L.);; laryngitis.

     [ ட  + ேநா .]

ட கம்மல்

 
 ட கம்மல் miḍaṟugammal, ெப. (n.)

   ெதாண்ைடக்கம்மல்; sore throat (சா.அக.);.

     [ ட  + கம்மல்.]

ட ெசய்-தல்

ட ெசய்-தல் miḍaṟuseytal,    1 ெச. . . (v.i.) 

   ெப ங் ரெல த்தல் (ஈ , 3, 8, ர.);; to raise one's voice.

     [ ட  + ெசய்-தல்.]

ட தண்ணீர்

 
 ட தண்ணீர ்miḍaṟudaṇṇīr, ெப.(n.)

   ஒ  ைற ங் ம் நீரள ; a gulp or a draught of water  Haustus (சா.அக.);.

     [ ட  + தண்ணீர.்]

ட ன்( )-தல்

ட ன்( )-தல் miḍaṟudiṉṉudal,    13 ெச. . .(v.i.) 

   ெதாண்ைட ல் அரிப் ண்டாதல்; to irritate in the throat. 

     " ட  ன்றால் ெசா ய ெவாண்ணாதாற் ேபால" ( வ்.ெபரிய . 1, 1:5, யாக். பக்.37);.

     [ ட  + ன் தல்.]

டன்

டன் miḍaṉ, ெப.(n.)

   1. வ ைம; strength. 

   2. மகன்; son. 

   3. நில ; moon.

     [ டல் → டன்.]

டா

டா miṭā, ெப.(n.)

   1. ெவ யம் (சாராயம்); காய்ச் தல் த யவற் க் ப் பயன்ப ம் ெபரிய மண் பாைன; large earthen 
pot used especially for keeping fermented country liquor. 

     "ேசா  ெசப் னா ரம் டா" ( வக. 692);. மாந்தைர ரட் ம் ேபய்கள் டா ேசா  ன் ம் 
வல்லைம பைடத்தைவ. 

   2. பாைன; pot.

     [ ழா → டா → டா (ேவ.க. ல்.4:47);]
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டாச்

 
 டாச்  miṭāccu, ெப.(n.)

   ஒ வைக மரம் (சங்.அக.);; tripterocarp dammar.

     [ டா → டாச் .]

டாேபால் ெபரிய அ ப்ப ைய ைடய மரம்.

டாத்தவைள

டாத்தவைள miṭāttavaḷai, ெப.(n.)

   ெப ந்தவைள (M.M.90);; bull frog.

     [ ழா → டா → டா + தவைள = ெப ந்தவைள (ேவ.க. ல்.4);.]

     [p]
1 miḍi, ெப.(n.)

   1. வ ைம ( டா.);; poverty, want. 

   2. ன்பம்; affliction. 

     "  ெயன் ங் காரணத் ன்" (நால , 56);.

 2 miḍittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   1. வ ைம தல்; to be poverty  stricken, destitute. 

     ' த்தாரக்் ச ் ற்ற ன்றா ந்த ' ( வக.2535, உைர);. 

   2. ைற தல்; to be scanty.

ைம

 
 ைம miḍimai, ெப.(n.)

   வ ைம (யாழ்.அக.);; poverty, want. 

     " ைம ம் ப ைம நன் " (பழ.);.

     [  → .ைம.]

யன்

யன் miḍiyaṉ, ெப.(n.)

   வ யன்; poor, indigent person. 

     "அ ைன யன் ேம ேய ண்டனெனன" ( ர ங்.ம ள.5);.

     [  → யன்.]
 
  miḍivu, ெப.(n.)

ைம (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [  → .]

க்கன்

க்கன் miḍukkaṉ, ெப. (n.)

   1. வ ைம ைடேயான்; strong, powerful man. 

   2. டன்; rough, coarse person. 

   3. இ மாப் ைடயவன் (இ.வ.);; proud conceited man. 

   4. ட் த்தனம் ( ன்.);; coarseness..

     [ க்  → க்கன்.]
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க்

க்  miḍukku, ெப.(n.)

   1. வ ைம; strength. 

     " க் லாதாைன மேன....... என் " (ேதவா.647, 2);. 

   2. ெச க்  ( ன்.);; pride;

 stiffness of manners. 

க்காகப் ேபா. 

   3. இளைமத் ப் ; youthful, vitality. 

வா ப க் . 

   4. ேதாற்றம்; imposing appearance.

   ெத. க. ;ம. க் .

டைல

 
 டைல miḍubuḍalai, ெப. (n.)

   ேபய்ப் டைல; a bitter kind of wild snake gourd Tricosanthus laciniosa (சா.அக.);.

–த்தல்

–த்தல் miḍumiḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   ைரதல் (யாழ்.அக.);; to hasten.

     [ ெடனல் → -த்தல்.]

ப்

 
 ப்  miḍumiḍuppu, ெப.(n.)

   ைர  (யாழ்.அக.);; haste.

     [  → ப் .]

ெடனல்

 
 ெடனல் miḍumiḍeṉal, ெப.(n.)

   ைர க் ப்  (யாழ்.அக.);; onom. Expr. of haste.
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ைட

ைட1 miḍaidal,    2 ெச. . .(v.i.) 

   1. ெச தல்; to be close set or crowded. 

     "ேவன் ைடந்த ேவ ம் ளந் " ( வக. 279);. 

   2. நிைறதல் (அ .நி.);; to be full. 

   3. கலத்தல்; to be mixed, mingled. 

     "ெபாய்ேயா ைட ைடந்த ெசால்" (நால , 80);. 

   4. வ ந் தல் (சங். அக.);; to be distressed.

க. 

     [ ைச → ைட → ைட-தல்.]

 ைட2 miḍaidal,    2 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   1. ெச தல்; to set closely;

 to crowd. 

   2. ன் தல்; to weave, as mat, etc. 

   3. த் டல்; to increase.

     [ ைச → ைட → ைட-தல்.]

 ைட3 miḍai, ெப.(n.)

ைட ா

ைட ா  miḍaiṟu, ெப.(n.)

   ெந ங் ய கா ; thick forest.

     [ ைட4 + .  = கா .]

ண்டன்

ண்டன் miṇṭaṉ, ெப.(n.)

   1. ண்ணிேயான் ( டா.);; strong man. 

   2. அ ல்லாதவன்; ignorance. 

     " ண்டர ்பாய்ந் ண் ஞ் ேசாற்ைற" ( வ். மாைல.14);.

     [ ண்  → ண்டன்.]

ண்

ண் 1 miṇṭi,    .எ.(adv.) ெந ங் ; dense, compact close together. 

     " ரத் னிற் கனத்  ண் " (பரராச ேசகரம்); (சா.அக);.

     [ ண்  → ண் .]

 ண் 2 miṇṭi, ெப.(n.)

   ெநம்  த  (யாழ்.அக.);; staff or post used as a lever.

க. ண் .

     [ ண்  → ண் .]

ண் ேபா   தல்

ண் ேபா   தல் miṇṭipōṭudal,    19 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   ெநம்  த யாெல த்தல் (யாழ்.அக.);; to raise by a lever;

 to break up.

     [ ண்  + ேபா -தல்.]
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ண் மரம்

 
 ண் மரம் miṇṭimaram, ெப.(n.)

   உ க்  மரம்; ulukku tree.

     [ ண்  + மரம்.]

ண்

ண் 1 miṇṭudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   1. ெந ங் தல்; to throng. 

     "ெபா ம் ைட வரிவண்  ண் " ( வ்.ெபரிய .4, 10 : 2);. 

   2. நிைறதல்; to be full. 

   3. வ யதாதல்; to be hard. 

     " ண்  மனத்தவர"் (ேசந். ப்பல்.2);. 

   4. மதங்ெகாள் தல்; to be exultant, vain. 

     "க ைண மட் ப் ப க் களித்  ண் ன்ேறைன" ( வாச.6:33);. 

   5. ேபாரில் கலத்தல்; to join battle. 

     "ேதர் ைசக் கண்  ண் ர"் (பாரத. நிைர.54);.

 ண் 2 miṇṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   1. ெநம் தல்; to try, lift, as with a lever. 

   2. த் க் ளப் தல்; to thrust. 

     " ளிர ண் " (ெப ம்பாண்.92);. 

   3. ெச க்காகப் ேப தல்; to talk harshly or arrogantly. 

     " ண் யரக்ள் ண் ெமா " (ேதவா.49, 10);. 

ண்ைட

ண்ைட miṇṭai, ெப. (n.)

   கண்ணின் க ; apple of the eye. 

     ' த் க்க ண்ைடையக் ெகாள்வான்' (க த்.108, உைர);.

     [ ண்ைட → ண்ைட = க  (ேவ.க. ல்.5);.]

     [p]

ணர்

 
 ணர ்miṇar, ெப.(n.)

ண  பாரக்்க; see {}.

ண

 
 ண  miṇaṟu, ெப.(n.)

   ஒ வாயள  ெகாண்ட நீரம்ப் பண்டம்; draught, a quantity of liquid taken at one swallow.

     [ ட  → ண .]

ணாட்

ணாட்  miṇāṭṭi, ெப.(n.)

   மணாட்  (மைன ); என் ம் ெசால் ன் ரி ; other word of a wife (கல்.அக.);. 

     "இ  மா வான் தந் ணாட் ைய பைரமாயன் க் க் ப்பான் (ெத.இ.கல்.ெதா.12, கல்.164);.

     [மைனயாட்  → ணாட் .]
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-த்தல்

-த்தல் miṇumiṇuttal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   1. வாய்க் ள் தாேன ெசால் தல்; to mumble, speak with a low reiterated sound. 

     " கந்தனில் வாய் த்  ெநய் ந் " ( ரேபாத.10:8);. 

   2. க க்கம் ேப தல் (யாழ்.அக.);; to murmur, as a secret. 

   3. மந் ரஞ் ெசால் தல் (இ.வ.);; to utter incantations.

ப்

 
 ப்  miṇumiṇuppu, ெப. (n.)

   ப்  (யாழ்.அக.);; mumbling.

     [  → ப் .]

ப் க்கா
ரன்

 
 ப் க்காரன் miṇumiṇuppukkāraṉ, ெப.(n.)

   மந் ரஞ் ெசய்ேவான் (இ.வ.);; magician.

     [ ப்  + காரன்.]

த் ரம்

த் ரம்  mittiram, ெப.(n.)

   ெவங்காரம்; borax (சா.அக.);.

 த் ரம் mittiram, ெப. (n.)

   நட் ; friendship, affection.

     ' த் ர வச் ரவ ணற்  ப்பர ்ேபா ம்' (ேதவா.598,9);

     [Skt. mitra → த. த் ரம்1]

த் ப்பதைம

 
 த் ப்பதைம  midduruppadamai, ெப. (n.)

   ஈய மணல்; lead ore (சா.அக.);.

த-த்தல்

த-த்தல்  midaddal,    3 ெச. . .(v.i.) 

   1. நீர ் த யவற் ன் ேமற்பரப் ல் ழ்காமல் நிைலெகாள் தல்; to float. 

     " ைரயாழ அம்  தப்ப" (நன். 152, த்.);. 

நீ தண்ணீரில் எவ்வள  ேநரம் தப்பாய்? இ ம்  நீரில் தக்கா . 

   2. ேமெல ப் தல் ( ன்.);; to rise high in the sky. 

   3. அள ல் ேமற் தல்; to be heaped in a measure, as corn. 

தக்க அள. 

   4. ண் ெப ைம பண் தல் ( ன்.);; to assume, to pretend to a character above the reality. 

   5. தல்; to be abundant;

 to be in excess. 

     "ெவம்  நீர ் தப்ப மாந் " ( நாயக . 74:226);. 

   6. ழ் இறங்காமல் காற் ல் அைலதல்; to be borne in the air. 

பறைவகளின் இற கள் காற் ல் தந்  ெசன்றன. அவன், கற்பைன ல் தக் றான்.

     [  →  → த → த-த்தல் = ேமற் டத்தல் ( . .57);.]
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தக்கங்காய்

 
 தக்கங்காய் midakkaṅgāy, ெப.(n.)

   ம்மட்  (யாழ்.அக.);; country cucumber.

     [p]

தக் -தல்

தக் -தல்  midakkudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

த-த்தல் பாரக்்க; see mida.

     [ த-த்தல் → தக் -தல்.]

த ரம்

 
 த ரம் midasuram, ெப. (n.)

   எ வைகப் பண்களில் ( ரம்); நான்காவதா ய 'ம' என்ற பண்; middle tone.

     [ த + Skt. ரம்.]

த

 
 த  midaḍi, ெப.(n.)

   நீர ்( ங்.);; water.

     [ த → த . தப்பதற் ப் பயன்ப ம் ெபா ள்.]

த

 
 த  midaḍu, ெப.(n.)

   ைள (C.G.);; brain.

   ெத. ெமத ;க. .

தந்த த்

 
 தந்த த்   midandabuddi, ெப.(n.)

தந்தவ  பாரக்்க; see {}.

தந்தவ

 
 தந்தவ  midandavaṟivu, ெப.(n.)

   ேமெல ந்த அ  (இ.வ.);; superficial knowledge.

     [ தந்த + அ .]
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தப்

தப்   midappu, ெப. (n.)

   1. நீர ் த யவற் ன் ேமற் டக்ைக; floating. 

     "பால்கைட ைர ன் ப உ தப் பன்ன" (அகநா.224:6);. 

   2. ெதப்பம்; boat, ship, raft, as floating. 

     "கட  ல ழ்ந் வார.்அங்ேக ஒ  தப் ப் ெபற் த் தரிக் மா ேபாேல" (ஈ . 5:8 ர.);. 

   3. ண் ல், வைல த யவற் ல் நீர ்ேமல் தக் மா  அைமத்த மரசச்க்ைக; float of a finishing line, 
net, etc. 

     " ண் ற்கார க்  தப் ேமேல கண்" (பழ.);. 

   4. ேமெல ந்த; superficiality. 

   5. ெச ப் ; plenty. 

   6. ன்பம் ( ன்.);; sulkiness. 

     'தம் க் க் ெகாஞ்சம் தப்பா க் ற '. 

   7. உயரச்்  (யாழ்.அக.);; height, loftiness. 

   8. ேம  (சங்.அக.);; elevated place. 

   9. ர ்ேமல்நிைல அல்ல  ெவற்  தந்த நிைல;   மமைத, ெச க் ; euphoria, elation, gloating with pride. 

அந்தக் கட் னர ்இன் ம் ெவற் ன் தப் ந்  பட ல்ைல. பணம் ேபானால் தப் ம் 
ேபாய் ம்.

     [ த → தப்  = ெச க்  ( . .57);.]

தப் க்கட்ைட

தப் க்கடை்ட midappukkaṭṭai, ெப.(n.)

   1. நங் ரம் கற்பாைற ன் வைல த யன நீரின் ழ்க் டப்பைத ணரத்் ம் ெபா ட்  
அவற் ற்  ேநர ்ேமலாக தக்க ங் கடை்ட; buoy. 

   2. மரக்கடை்ட;   தக்ைக; cark.

     [ தப்  + கடை்ட.]

 தப் க்கடை்ட midappukkaṭṭai, ெப. (n.)

   ன்  ண் ற் க ற் ைணந்த  கடை்டத் ண் ; a small log connected to fish hook. -

தப் ப் த்

 
 தப் ப் த்   midappuppuddi, ெப.(n.)

தந்தவ  பாரக்்க; see {}.

தப் வைல

 
 தப் வைல  midappuvalai, ெப. (n.)

   நீரின் ேமல் தந் க் ெகாண் க் ம் ன்  வைல; a fishing net which floats on the surface of the water.

     [ தப்  + வைல.]

     [p]
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தம்

தம்  midam, ெப. (n.)

   1. அ கமாகேவா, ைறவாகேவா இல்லாத நிைல, அளவான , ந நிைல; moderation, sensible limits. 

தமான ளிர.் தமான பழக்க வழக்கங்கள். அ க ேவகம் ேவண்டாம் தமாகச ்ெசல்! 

   2. ெபா ைம (நிதானம்);; moderation. 

   3. ந த்தரமான  (சங்.அக.);; medium quality.

     [ெம  →  → தம்.]

தமான

 
 தமான midamāṉa, ெப.எ. (adj.) 

   ந த்தரமான  ( னவ.);; medium quality. 

தமான ெவப்பம் நில ய .

     [ தம் → தமான.]

த ஞ் க்ெகா
த்தல்

 
 த ஞ் க்ெகா த்தல் midamiñjikkoḻuddal, ெப.(n.)

   அள  கடந்  ெகா த்த நிைல; excessive copulency obesity.

     [ த ஞ்  + ெகா த்தல்.]

த ஞ் -தல்

த ஞ் -தல் midamiñjudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   அள க்  அ கமாதல், அள  கடந்  ேபாதல்; be immoderate, gobeyond reasonable limits. 

த ஞ் ய ம ழ்ச் ..

தைல

தைல  midalai, ெப.(n.)

   ெகாப் ழ் (ச .);; navel.

     [இதைல → தைல. இதைல = ெகாப் ழ்.]

 தைல midalai, ெப.(n.)

   1. இராமாயணக் கைத ல் ேதகநாட் ன் தைலநகர;் the capital of {} in Ramayana Story. 

‘ெபான்ம ன் ைல க்கார’் (கம்பரா. ைலக்.5);. 

   2. ேதகநா  ( ன்.);; the ancient realm of Mithilai, now identified with Champaran and Darbhanga districts.

தவல்

 
 தவல்  midaval, ெப.(n.)

   ன் க்க ஏ வாய் அல்ல  இதமாய் இ க்ைக; fit or warmness condition of fishing. 

காற் ம் கட ம் தவலா ப்பதால் ன் க்கப் ேபாகலாம் ( னவ.);.

     [ தம் → தவல்.]

தவல்காற்

 
 தவல்காற்  midavalkāṟṟu, ெப.(n.)

   கடற்பரப் ல் காற்  ைறவாய் இ க்ைக; airless at the seashore. 

கடற்பரப் ல் தவல் காற்  ைறவாய் ற .

     [ தவல் + காற் .]
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தவா

 
 தவா  midavādi, ெப.(n.)

   ெபா ைமயான ெகாள்ைகயாளன்; moderate.

     [ெம  →  → தம் + Skt. வா .]

 தவா  midavādi, ெப. (n.)

   ெமன்ேபாக்காளன்; moderate person.

     [Skt. mita-{}(n.);

→ த. தவா .]

தைவ

தைவ1 midavai, ெப.(n.)

   1. நீரில் தந்  ெசல்லக் ய ெதப்பம் ேபான்ற அைமப் ; raft or raft like structure which floats on the water. 

     "ெவண் ைட தைவயர"் (பரிபா.6:35);. தண்ணீரில் ெதப்பம் ெகாண்  பயணம் ெசய்யலாம். 

   2. கடல், ெபரிய கால்வாய் த யவற் ல் ஊ  ேந ம் இடங்கைளச ் ட் க் காட் வதற்காக தக்க 
டப்பட் க் ம் ெபா ள்; buoy. 

   3. நீரில் ந்தவரக்ைளக் காப்பாற் ம் ெபா ட்  ைவக்கப்பட் க் ம், நீரில் தக்கக் ய 
வைளயம்; lifebuoy.

     [ த → தைவ.]

கடல் மற் ம் ஆ  த யவற் ன் நீரில் ழ்  உள்ள பாைறகைள ம், ஆழம் ைறந்த 
இடங்கைள ம் ெதரிந்  ெகாள்ள பயன்ப வ  தைவ.

தைவகைள மாைழ (உேலாகம்);யால் உண்டாக்  பலவண்ண நிறங்கள் , வரிைச எண்கைள ம் 
ப் ட்  இ ப்பர.்

தைவகளில் ளக் கள் இ க் ம். தைவகளில் உள்ள ளக்  நிறங்களின் லம் மா க க்  
எசச்ரிக்ைக ெசய்வர.் தைவகைள ஒ வைக ல் கலங்கைர ளக்கம் என்ேற ெசால்வர.் 

தைவகளில் மணிேயாைச ம் உண் , ஊதல் ஒைச ம் உண் . கட ல் உண்டா ம் நிகழ் க க்  
ஏற்ப அதைனப் பயன்ப த் வர ்( ழ.கைல.கள.);.

     [p]

 தைவ2 midavai, ெப.(n.)

   1. ேசா  ( டா.);; boiled rice. 

   2. ழ்; porridge, gruel. 

தைவப்ப ரிகள்

 
 தைவப்ப ரிகள் midavaippayirigaḷ, ெப. (n.)

   நீரில் தந்  வா ம் ப ரிகள்; phytoplankton.

     [ தைவ + ப ரிகள்.]

தைவப் ப ரிகள் பசை்ச நிறத் ல் இ க் ம். நீரில் உள்ள உப் கள், ேபான்றவற்ைற உ ஞ்  
க ரவன் ஒளி உத டன்தான் உ ரவ்ாழ்வதற்ேகற்ற உண ைன ஆக் க் ெகாள் ம் 
தன்ைம ைடைவ ( ழ.கைல.க.);.

தைவ ரிகள்

 
 தைவ ரிகள்  midavaiyuyirigaḷ, ெப.(n.)

   கடல், ஏரி, ளம், டை்ட த ய நீரந்ிைலகளில் தந்  ெகாண்ேட அைலந்  ரிந்  வா ம் 
உ ரிகள்; plankton.

     [ தைவ + உ ரிகள்.]
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தைவவைல

 
 தைவவைல  midavaivalai, ெப.(n.)

   ன்  வைல வைக; a kind of fishing net.

     [ தைவ + வைல.]

தைவ லங் க
ள்

 
 தைவ லங் கள் midavaivilaṅgugaḷ, ெப.(n.)

   தைவப் ப ரிகைள உணவாக உண்  வா ம் தைவச ் ற் ரிகள்; zoo plankton.

     [ தைவ + லங் கள்.]

   வைககள்: ேராட்ேடா ேசாவா என் ம் ஓர  உ ர,் ெசல்  ன், கடல் வண்ணத் , நீரத்ெ்தள் , 
கடல் சாமந் , நண் , இறால், ஈரக்் றால் ேபான்ற ெமல் ட கள்;ஒட்  ன்கள், ஒ  ண் ன், கடல் 

ள்ெள , கடல் ெவள்ளரி ேபான்ற ட ்ேடா கள் ( ழ.கைலக்கள.);.

தழ்

 
 தழ் midaḻ, ெப.(n.)

த  (C.G.); பாரக்்க; see {}.

1 mididdal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   1. கா ன் அ ப்ப ப ம் வைக ல் ஒன் ன்  காைலப் ப த்தல்;   ஒன் ன்  ேவகத் டன் 
காைல இறக் தல்;   உைதத்தல்; step on, tread or stamp. 

சாணிைய த்  டாேத. பாரத்்  நடந்  வா! சண்ைட ல் ேவகமாக அவைனக் ேழ தள்ளி 
ெநஞ் ல் த்தான். ேகா  த்  ஞ்  சா மா? 

   2. வண் ைய இயங்கச ்ெசய்வதற்காக அதற்கான பாகத் ல் காைல ைவத்  ைச டன் 
அ த் தல்; pedal (a bicycle); hard. 

   மைழ வ வ  ேபால இ ந்ததால் வண் ைய அவன் ேவகமாக த்தான். அந்த ேமடை்டக் கடக்க 
வண் ைய த்த ல் அவ க்  யரத்் க் ெகாட் ட்ட . 3. அ ைவத்தல்; to tread on. 

த்தாைரக் க யாத பாம்  உண்டா? (பழ.);. ேசற்ைற க்காேத. 

   4. காலால் ைவத்தல்; to tread down, trample on. 

     " த்ேத  ந் தைலேம த்தலால்" (நால , 61);. 

   5. இகழ்தல்; to insult, dishonour. 

     " த் றப்பா  றக்க" (நால , 61);. 

   6. பாய்தல்; to rush or dash against, to attack, as a door of a fort. 

     "ேபாரார ்கதவ த்த தைம ேமா" (க த்.90:12);.

     [ெமாத் தல் = வ க்க அ த்தல். ெமாத்  → மத் . மத் த்தல் = வ வாக ெபா தல். மத்  → மத்  → 
ம  → ம த்தல் = ேமா தல், அ த் தல். ம  →  → த்தல் = காலால் ேமா தல்.]

 2 mididdal,    4 ெச. . .(v.i.) 

க்கட் ல்

 
 க்கட் ல் midikkaṭṭil, ெப.(n.)

   க் கடை்டையத் தாங் ம் மரம் (ெநச );; a wooden rod which bears the treadles.

     [  + கட் ல்.]
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க்கரைணக்
ேகால்

 
 க்கரைணக்ேகால் midikkaraṇaikāl, ெப.(n.)

   ெநச த் த ல் பன்ைனக் க் ழ் க்கடை்டைய க் ம் ேநரத் ல் ணிமா  வரப் 
பயன்ப த் ப்ப ம் நீளத் ல் ைறந்த இ ேகால்கள்; two short poles which helps to change the 'puni' when 
treading the treadles in the loom.

     [  + கரைண + ேகால்.]

கட்ைட

 
 கடை்ட midigaṭṭai, ெப.(n.)

   கால் ல் ணிமாற் வதற்காக க்கப்ப ம் கடை்ட (ெநச );; wooden log which is tread for the 
purose of changing the 'puni'.

     [  + கடை்ட.]

     [p]

கல்

 
 கல்  midigal, ெப.(n.)

   ஏற்றத் ல் நீர ்இைறப்பவர ்நிற்பதற் ரிய நீண்ட இ  க ங்கற்கள்;   ப கல் ( ணற் ல் 
ேமற்பக்கத் ல் ன்ற ல் ெபா த்தப் ப வ ); (ெநச );; stone laid on the upper side of the well to stand, for 
the person who bail water from the lift.

     [  + கல்.]

ைர

 
 ைர midiārai, ெப.(n.)

   வைக (இ.வ.);; a plant  Asystasia coromandelina.

     [  + ைர.]

ேகாைர

 
 ேகாைர midiārai, ெப.(n.)

   ேகாைர வைக ( ன்.);; a kind of sedge.

     [  + ேகாைர.]

ேதால்

ேதால் mididōl, ெப.(n.)

   த் ; bellows. 

     "உைல வாங்   ேதால்" ( ந்.172);.

     [  + ேதால்.]

பட்டைட

 
 பட்டைட midibaḍḍaḍai, ெப.(n.)

    பலைக (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see midi  palagai.

     [  + பட்டைட. பட்டைட = பாதம் ைவக் ம் ப பலைக.]
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பய

 
 பய  midibayaṟu, ெப. (n.)

   வய ற் க ர க் ன் ைதக்கப்பட்  அ வைடயான ன் ைளந்  ம் பய  வைக 
(நாஞ்.);; seeds of pulse sometimes sown in paddy  fields just before harvest and maturing after harvest, as being trampled 
upon by reapers.

     [  + பய .]

பலைக

 
 பலைக  midibalagai, ெப. (n.)

   பாதம் ைவக் ம் ப ப் பலைக ( ன்.);; foot  stool.

ம வ. பட்டைட

     [  + பலைக.]

பாகல்

 
 பாகல் midipākal, ெப. (n.)

   நஞ்ைச க் ம் ஒ வைகப் பாகல்; small variety of bitter gourd which is useful as antidote to arsenical and 
mercurial poisoning. The plant is a prostate creeper.

     [  + பாகல்.]

பாைவ

 
 பாைவ midipāvai, ெப.(n.)

பாகல் பாரக்்க; see {}.

     [  + பாைவ. பாகல் → பாைக → பாைவ.]

மரம்

மரம்  midimaram, ெப.(n.)

   1. ப யா ள்ள பலைக; stepboard. 

   2. ெநச க் க ப் ெளான் ; treadle of a loom. 

   3. ஏற்றக்காரன் ணற் ன் ேமல் நின்  ெகாண்  நீரிைறக் மா  அைமக்கப்ப ம் மரம்; tread in a well 
for one to stand on, when baling. 

   4. பலைக (யாழ்.அக.); பாரக்்க; se e midipalagai.

     [  + மரம்.]

ைளக் ச்

 
 ைளக் ச்  midimuḷaikkucci, ெப.(n.)

   ெநச த் த ல் க்கடை்ட ல் உள்ள ச் கள் (ெநச );; small poles in the treadles of the weavers 
loom.

     [  + ைளக் ச் .]

     [p]

ய

ய  midiyaḍi, ெப.(n.)

   1. கா ல் உள்ள   த யவற்ைற அகற் க் ெகாள்வதற்காக க , நார ்ேபான்றவற்றால் 
ெசய்யப்ப ம் ெசாரெசாரப்பான பரப் ைடய  ரிப் ; door mat. 

   2. ெச ப் , மரப் பலைகயாலான காலணி; sandal foot wear. 

நடக் ம் ேபாேத ய ன் வார ்அ ந்  ட்ட . “ வ ன் ய ம்” (ேகா ற் . பதஞ். 11);.

     [  + அ .]
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ய க்ெகாட்ைட

 
 ய க்ெகாடை்ட midiyaḍikkoḍḍai, ெப.(n.)

   பா ைகக் ழ் ( ங்.);; knob in sandals.

     [ ய  + ெகாடை்ட.]

ல்

 
 ல் midiyil, ெப.(n.)

   க்ைக (யாழ்.அக.);; treading.

     [  + யல்.]

டல்

 
 டல் midiyiḍal, ெப.(n.)

   எண்ெணய் த் ேதய்க்ைக; to mollify contracted or diseased limbs by rubbing them with oil and massaging 
(சா.அக.);.

1 midiyiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.) 

   கால யால்  ெசய்தல்; to make a tract or impression by one’s foot.

     [  + இ -தல்.]

 2 midiyiḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   காலால் ைவத்தல்; to tread under foot.

     [  + இ -தல்.]

ழல்ேகால்

 
 ழல்ேகால் midiyuḻlāl, ெப.(n.)

   இ க்கடை்டகைள ம் இைணத்  இயக்க உத ம் இ ம்பாலான ேகால் (ெநச );; an iron rod, which 
helps to join the two treadle of weavers loom to activate.

     [  + உழல் + ேகால்.]

ைலநா

ைலநா  midilaināṭi, ெப.(n.)

   ைல நகரில் றந்த ைத;{} as born in the country of Mithilai. 

     " ைல நா ைய" (கம்பரா. ணி ட.்21);.

     [ ைல + நா .]

வண்

 
 வண்  midivaṇṭi, ெப.(n.)

   த்  ஓட்டப்ப ம் வண் , ஈ ளி வண் ; bicycle, as being propelled by pedalling.

     [  + வண் .]

     [p]

க்காங்காய்

 
 க்காங்காய் midukkāṅgāy, ெப.(n.)

   ெவள்ளரிக்காய்; cucumber (சா.அக.);.
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க்காய்

 
 க்காய் midukkāy, ெப.(n.)

க்ைக பாரக்்க; see midukkai.

க்

 
 க்   midukku, ெப.(n.)

க்ைக பாரக்்க; see midukkai.

க்ைக

க்ைக  midukkai, ெப.(n.)

   1. ெவள்ளரிக் ெகா ; cucumber's creeper. 

   2. ம்மட் ; country cucumber.

கயம்

 
 கயம்  midugayam, ெப.(n.)

   ைகயாந்தகைர; a prostate plant  Eclipta prostate (சா.அக.);.

ெகந்தா

 
 ெகந்தா midugendā, ெப.(n.)

   ம ழம் ; a very fragrant flower of a tree  Mimusops elengi (சா.அக.);.

ரி

ரி1 miduri, ெப.(n.)

   ெவள்ைள நீலாம்பரம் (சங்.அக.);; crested purple nail dye.

 ரி2 miduri, ெப.(n.)

   ெசம் ள்ளி (சா.அக.);; a thorny plant  Barleria prionitis.

னக் ைட

 
 னக் ைட  miduṉakkuḍaimūli, ெப.(n.)

   ரண்ைட; a medicinal climber  Vitis quardrang ularis (சா.அக.);.

னி

 
 னி miduṉi, ெப.(n.)

   கரிக்  (சங்.அக.);; king crow.

ந்தாசெ்சால்
ந்தாசெ்சால் mindāccol, ெப.(n.)

   இந் ப்  ( .ைவ.ர.125);; rock salt.

ைத

 
 ைத  mimidai, ெப.(n.)

   கல் ப்ைபக் கட் ம் ஒ வைகப்  (சா.அக.);; a herb, it is said to consolidate rock salt.

யா

யா miyā, இைட.(part.) 

   ஒ  ன்னிைலயைசச ்ெசால் (ெதால்.ெசால்.276);; a suffix added to verbs in second person, imperative mood.

ல்

 
 ல் miyūl, ெப.(n.)

   வைக (யாழ்.அக.);; a plant.
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ல

 
 ல  miyūlacīvi, ெப.(n.)

ல் பாரக்்க; see {}. (சங்.அக.);.

ரசன்

 
 ரசன் mirasaṉ, ெப. (n.)

   ெப ங்காயம்; asafoetida (சா.அக.);.

ரட்

ரட் 1 miraṭci, ெப.(n.)

   அசச்ம் நிைறந்த கலக்கம், ம ட் ; fright, dismay;

 be wilderment. 

ேநராய் ல் அவன் ரட் டன் ப ல் ெசான்னான்.

     [ ரள் → ரட் .]

 ரட் 2 miraṭci, ெப.(n.)

   அ க்க  ர ம் மாட்  வைக (அ . ந்.);; a class of bull.

ரட்டல்

 
 ரட்டல் miraṭṭal, ெப.(n.)

   ெசய்ைகயால், ேபசச்ால் அசச்ப்படச ்ெசய்தல்; threat;

 intimidation. 

தந்ைத, மகைன வ ம் காலாண் த் ேதர் ல் ம ப்ெபண் தலாக எ க்க ல்ைல என்றால் 
உைதப்ேபன் என்  ரட் னார.்

     [ ரள் (த. .); → ரட்  ( . .);.]

ரட்

 
 ரட்  miraṭṭi, ெப.(n.)

   ேபய் ரட் ; a plant-Malabar catmint, - Anisomeles mlabarica (சா.அக.);.

ரட் வாங் -தல்

ரட் வாங் -தல் miraṭṭivāṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   அச் த் க் ைகப்பற் தல் (C.G.);; to extort.

     [ ரள் → ரட்  + வாங் -தல்- ரட்  வாங் -தல். வாங்  – ைண ைன.]

ரட் னி

 
 ரட் னி miraṭṭiṉi, ெப.(n.)

   ெசாக் ப் ெபா  (சங்.அக.);; magic powder.

     [ ரட்  → ரட்  → ரட் னி.]
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ரட்

ரட் 1 miraṭṭudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.) 

   1. தன்ேநாக்கம் நிைறேவற அல்ல  றர ்ேநாக்கத்ைத ய க்கச ்ெசய்ைகயாேலா அல்ல  
ேபசச்ாேலா அசச்ப்பட ைவத்தல்,அச் த் தல்; threaten by word or act intimidate. 

ேவைல நி த்தத்ைதக் ைக டா ட்டால் கதவைடப்  ெசய்ேவாம் என்  நி வாகம் ெதா லாளரக்ைள 
ரட் ய .நள்ளிர ல் டன் கத் ையக் காட்  ரட்  ட் ல் உள்ளப் ெபா ள்கைளக் 

ெகாள்ைளய த்தான். 

   2. மயக் தல்; to fascinate to deceive. 

“ த்  ரட் ” ( ப் .1042);.

     [ ரள்-தல் → ரட் -தல்]

ரண்டபார்ைவ

 
 ரண்டபாரை்வ miraṇṭapārvai, ெப.(n.)

   ந க்கம் உள்ள பாரை்வ; treambled look (சா.அக.);.

ரண் ேபா-தல்

ரண் ேபா-தல் miraṇṭupōtal,    8 ெச. . . (v.i.) 

   அசச்த் னால் ெசய ழந்  நிைல ைலந் ேபாதல்; get frightened. 

க்  ( ப்பாக் );ையக் கண்ட ம் பயணிகள் ரண்  ேபானாரக்ள்.

     [ ரண்  + ேபாதல்.]

ரதம்

 
 ரதம்  miradam, ெப.(n.)

   பாம் ; snake (சா.அக.);.

ரழ்-தல்
ரழ்-தல் miraḻtal,    2 ெச. . .(v.i.) 

ரள்  தல் (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see miral.

ரள்( )தல்

ரள்( )தல் miraḷḷudal,    16 ெச. . .(v.i.) 

   1. அசச்த் னால் கலக்கமைடந்  கட் ப்பா  இழத்தல்; get frightened or scared, lose control when scared. 

   2. மயங்  அஞ் தல்; to be freightened, startled. 

ைடையக் கண்டால் மா  ர ம்.

ரள ரள

 
 ரள ரள miraḷamiraḷa, .அ.(adv.) 

   கைள அங் ங்  உ ட் யப ; to look at someone or something in perplexity. 

கன  கண்  அஞ்  எ ந்  ரள ரள த்தான். வ ப்பைற ல் ங் ந்  ஆ ரியர ்ேகட்ட 
ேகள் க்  மாணவன் ஒன் ம் ரியாமல் ரள ரளப் பாரத்்தான்.

ரி

 
 ரி   mirigi, ெப. (n.)

   காக்ைகவ ப் ; a disease;

 epilepsy.

ரிைக

 
 ரிைக  mirigai, ெப. (n.)

   யாழ்ப் ைட ( ன்.);; tuning key for the cords of a lute.
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ரிசபத் ரி

 
 ரிசபத் ரி mirisabattiri, ெப.(n.)

   வறட் ண் ; a sensitive plant  Mimosa triprictra (சா.அக.);.

ரிசம்

 
 ரிசம் mirisam, ெப.(n.)

   ள ; pepper  Piper nigrum.

     [ ரியல் →  ரிசம்.]

ரிசனம்

 
 ரிசனம் mirisaṉam, ெப.(n.)

ரிசம் பாரக்்க; see {} (சா.அக.);.

ரி

 
 ரி  mirisi, ெப.(n.)

ரிசம் பாரக்்க; see {} (சா.அக.);.

ரிஞ்

 
 ரிஞ்  miriñji, ெப.(n.)

   ெசம் ங்ைக; red Indian laburnum  Hyperanthera moringa (சா.அக.);.

ரிநாளம்

 
 ரிநாளம் mirināḷam, ெப.(n.)

   தாமைர (மைல.);; lotus.

ரியம்

ரியம்  miriyam, ெப.(n.)

   ள  ( ங்.);; pepper.

ெத. ரிய

     [ ரியல் → ரியம் ( .தா.155);.]

ரியல்

ரியல்  miriyal, ெப.(n.)

   ள ; pepper.

     [( ள்); → ெநள் → ெநரி → ெநரியல் → ெமரியல் → ரியல் ( .தா.155);.]

ரியலகம்

 
 ரியலகம்  miriyalagam, ெப.(n.)

ரியல் பாரக்்க; see miriyal (சா.அக.);.

     [ ரியல் + அகம்.]

ரியற்ெகா

 
 ரியற்ெகா  miriyaṟkoḍi, ெப.(n.)

   ள க் ெகா ; pepper creeperPiper nigrum (சா.அக.);.

     [ ரியல் + ெகா .]
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ரியா ந்தல்

 
 ரியா ந்தல் miriyāāndal, ெப.(n.)

   ைர வா  தவசம், ஒ வைகப் ன்ெசய்ப் ப ர;் poor man's horse millet.

ரியா ெயண்
ெணய்

 
 ரியா ெயண்ெணய் miriyātiyeṇīey, ெப. (n.)

   கண் ைகசச்ல் த ய கண் ேநாய்க க் ப் பயன்ப த் ம் ஒ வைக எண்ெணய்; a medicated oil for 
eye disease (சா.அக.);.

ரியார் ந்தல்

 
 ரியார் ந்தல் miriyārāndal, ெப. (n.)

   ச ரிக் ெகா ; a big creeper  Trichosanthes Palmata (சா.அக.);.

ரியால்

 
 ரியால் miriyāl, ெப.(n.)

ரியம் (சங்.அக.); பாரக்்க; see miriyam.

ெத. ரியா

ரியா கம்

 
 ரியா கம் miriyāligam, ெப. (n.)

   த்தரத்ைத (சங்.அக.);; lesser galangal  Alpinia galang.

க்ெகண்ெணய்

 
 க்ெகண்ெணய் mirukkeṇīey, ெப. (n.)

   ஒ வைக எண்ெணய், ெம ெகண்ெணய்; a kind of oil for polish (சா.அக.);.

     [ெம  →  + எண்ெணய்.]

கக்ெகாட்ைட

 
 கக்ெகாடை்ட mirugaggoṭṭai, ெப.(n.)

   ம்பா ரி மரம்; lac tree.

ககா னி

 
 ககா னி mirugagāmiṉi, ெப.(n.)

   வாய் ளங்கம் ( .அ.);; common windberry.

கண் லம்

 
 கண் லம் mirugaṇmūlam, ெப.(n.)

   ப் ேவர ்(சங்.அக.);; longpepper root.

கபத் ரி

 
 கபத் ரி  mirugabattiri, ெப.(n.)

   வறட் ண் ; floating sensitive  plant.

கமதவாைச

 
 கமதவாைச mirugamadavācai, ெப.(n.)

   கத் ரி மல் ைக ( .அ.);; musk jasmine.
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காலா

 
 காலா mirukālā, ெப.(n.)

   நன்னீர் ன்; cirrhina mrigala (mingal); (சா.அக.);.

ங்கம்

 
 ங்கம் miruṅgam, ெப.(n.)

   ைகயாந்தகைர (மைல.);; a plant.

ஞ்

 
 ஞ்  miruñji, ெப.(n.)

   ெசம் ங்ைக; a red species of hyperanthera moringa (சா.அக.);.

டாகம்

 
 டாகம் miruṭākam, ெப.(n.)

   மாமரம்; mango tree  Mangifera indica (சா.அக.);.

டாலகம்

 
 டாலகம் miruṭālagam, ெப.(n.)

டாகம் பாரக்்க; see {}.

 
  miruḍi, ெப.(n.)

   மான்; deer (சா.அக.);.

ணாலம்

 
 ணாலம் miruṇālam, ெப.(n.)

   தாமைர ல் (யாழ்.அக.);; lotusfibre.

ணா

 
 ணா  miruṇāli, ெப.(n.)

   தாமைர ( .அ.);; lotus.

 ணா  miruṇāli, ெப. (n.)

   தாமைர ( .அ.);; lotus.

     [Skt. {} → த. ணா .]

த் கம்

 
 த் கம்  miruttigam, ெப. (n.)

   ெகா  ந் ரி (சங்.அக.);; grape vine.

த் ைக

த் ைக  miruttigai, ெப.(n.)

   1. மண்; earth. 

   2. ஒ வைக உவரம்ண்; a kind of fuller's earth (சா.அக.);.

த் யெகந்தம்

த் யெகந்தம்  miruttiyagendam, ெப. (n.)

   1. கல் ப் ; rock salt. 

   2.  ெசண்பகம்; small champauk  Michelia nilagirica with small flowers (சா.அக.);.
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த் யம்

 
 த் யம்  miruttiyam, ெப.(n.)

த் ைக பாரக்்க; see miruttigai (சா.அக.);.

த் யல்

 
 த் யல்  miruttiyal, ெப.(n.)

   வைள (சங்.அக.);; climbing brinjal.

த் பலம்

 
 த் பலம்   miruttiyubalam, ெப.(n.)

   இலந்ைத ( .அ.);; jujubetree.

த் பைல

த் பைல  miruttiyubalai, ெப.(n.)

   1. வாைழ ( .அ.);; plantain. 

   2. ங் ல்; bamboo (சங்.அக.);.

த் ர னம்

 
 த் ர னம் miruttiyubiracūṉam, ெப.(n.)

   க ம்  (யாழ்.அக.);; sugarcane.

த் ட்பம்

 
 த் ட்பம் miruttiyubuṭbam, ெப.(n.)

   க ம் ; sugarcane  Saccharum officinarum (சா.அக.);.

த் சம்

 
 த் சம் miruttusam, ெப.(n.)

   ங் ல்; bamboo (சா.அக.);.

த் கா

 
 த் கா miruttuvikā, ெப. (n.)

   ளி ெகா  ந் ரி; sour grapes  Vitis vinifera (சா.அக.);.

த் சம்

 
 த் சம் miruttuvīcam, ெப.(n.)

   ங் ல் (யாழ்.அக.);; spiny bamboo.

தங்கம்

தங்கம் mirudaṅgam, ெப.(n.)

   ங் ல் (யாழ்.அக.);; bamboo.

 தங்கம் mirudaṅgam, ெப. (n.)

   1. மத்தளம் (உ.வ.);; a kind of drum.

   2. ஒ ;   3. ங் ல் (யாழ்.அக.);; bamboo.

   ய களில் ஒன் . (பரத. தாள.53.);; a kind of yati.

     [Skt. {} → த. தங்கம்]
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தப

 
 தப   mirudabali, ெப.(n.)

   ேபய்ப் டல்; wild snake gourd  useful for fever (சா.அக.);.

தம்

 
 தம்  mirudam, ெப.(n.)

   தண்ணீர் ட்டான் (மைல.);; climbing asparagus.

தவள்ளி

 
 தவள்ளி mirudavaḷḷi, ெப.(n.)

   வள்ளிக் ழங் ; sweet potato  Ipomoca batatas (சா.அக.);.

தா யம்

 
 தா யம் mirutāciyam, ெப.(n.)

   க ப்ப ; a black variety of rub grass.

பலம்

 
 பலம்  mirudubalam, ெப.(n.)

   ேபரீந்  ( .அ.);; date palm.

பலா

 
 பலா mirudubalā, ெப. (n) 

   ெநல்  (மைல.);; emblic myrobalan.

மம்

 
 மம்  mirudumam, ெப.(n.)

   இலா சை்ச (சங்.அக.);; cuscus grass.

கம்

 
 கம் mirutūvigam, ெப.(n.)

   ங் ல்; bamboo (சா.அக.);.

ற்பலம்

 
 ற்பலம் mirutūṟpalam, ெப.(n.)

   க  ெநய்தல்; blue Indian waterlilly.

ந்தாலகம்

ந்தாலகம் mirundālagam, ெப.(n.)

   1. உவர ்மண் (சங்.அக.);; fuller's earth. 

   2. வைர (மைல.);; dholl.

நாளம்

நாளம் mirunāḷam, ெப.(n.)

   1. தாமைரத ்தண் ; stalk of the lotus. 

   2. இலா சை்ச (ைதலவ.ைதல.);; cuscus grass.

நாளசீம்

 
 நாளசீம் mirunāḷīcam, ெப.(n.)

   தாமைர ன் நரம்  (தாமைரத் தா );; filaments of lotus flower, fibres of lotus (சா.அக.);.
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நாறம்

 
 நாறம் mirunāṟam, ெப.(n.)

   தாமைர; lotus (சா.அக.);.

மணி

 
 மணி  mirumaṇi, ெப.(n.)

   வர ் ள்ளங்  (சங்.அக.);; a parasitic plant growing on walls.

ல்லாங்க

 
 ல்லாங்க  millāṅgayiṟu, ெப.(n.)

   பட ல் பயன்ப த் ம் ஒ வைகக் க ; a kind of rope used in boat.

பாய்மரக்கப்ப ற் பாைய நி த் தற் ெபா ட்  கட்டப்ெப வ  ல்லாங் க .

லாங்

லாங்  milāṅgili, ெப.(n.)

   1. ெசங்காந்தள் (மைல.);; red species of Malabar glorylilly. 

   2. நீற் ப் பசை்ச (சங்.அக.);; sweet basil.

லா

லா  milāṭu, ெப.(n.)

   மைலயமான் நா  (M.P.S.A.525);; country of {}.

     [மைலயமான் நா  → மைலநா  → மலா  → லா .]

இசெ்சால் கல்ெவட் க்களில் 'மலா ' என்  க்கப்ெபற் ள்ள . ந நாட் ன் வளநா களில் ஒன் .

ந ல் மண்டலத் ப் ெபண்ைண வடகைர மலாடா ய ஐந்நாத வளநாட் க் க்ைகக் ற்றத் த் 
க்ேகா ர ்(ெத.கல்.ெதா.7. கல்.936);.

லா ைடயார்

லா ைடயார ்milāḍuḍaiyār, ெப.(n.)

மைலயமான் நாட் ன் அரசன், ெமய்ப்ெபா ள் நாயனார;் {}. 

     "இரண்  ைக ைடயாராகக் கனமாகச ்ெசய்த தத்தா நமேரகாண் என்ற லா ைடயார ்ஒ வர"் 
(ெத.கல்.ெதா.2:2, கல்.40);.

     [ லா  + உைடயார.்]

லார்

லார ்milār, ெப.(n.)

   ளா ; twig.

     [வளார ்→ ளார ்→ லார.் வளார ்= வைளந்த  ேபாத்  ( .தா.70);.]

லார

லார  milāraḍi, ெப. (n.)

   1. கலக்கம்; perturbation;

 dilamma. 

   2. உன்மத்தன்; unfeelingness;

 stupor, stupefaction.

     [மலார  → லார . மலார  = கலக்கம்.]

லா

லா  milāṟu, ெப.(n.)

   ளா  (C.G.);; twig, switch.

     [ லார ்→ லா  ( .தா.70);.]
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ைல

ைல1 milaidal,    2 ெச. . .(v.i.) 

   தல்; to put on wear. 

     "உ ைஞப் பவெரா  ைலந் " ( றநா.77);.

     [மைல → ைல. மைலதல் = தல்.]

 ைல2 milaittal,     4 ெச. . .(v.i.) 

    1. மயங் தல்; to be bewildered. 

     " ைலத்தைலந்ேதைன" ( வாச.6:40);. 

   2. கைனத்தல்; to low, as a cow. 

     "எப்ப  ரா ைலக்கக் ட்டா ைலக்  ெமன் ம்" ( வ்.இயற். த்.94);.

     [மைலத்தல் → ைலத்தல்.]

 ைல3 milai, ெப.(n.)

   தைலேமலணி; head ornament.

     [ ைல1 → ைல3.]

ைலசச்ம்

 
 ைலசச்ம்  milaiccam, ெப.(n.)

   சா ங்கம் (சங்.அக.);; vermilian.

ைலச் தல்

ைலச் தல்  milaiccudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

ைல1-தல் பாரக்்க; see milai. 

     "நலம்ெப  ெசன்னி நா ற ைலச் " ( ஞ் ப்.116);.

     [ ைல1 → ைலச்  → ைலச் தல்]

ழைல

ழைல1 miḻlai, ெப.(n.)

   மழைலச ்ெசால் ( டா.);; prattle, lisp.

     [ ழற்  → ழைல. ழற் தல் = மழைலச ்ெசால் ேப தல்.]

 ழைல2 miḻlai, ெப.(n.)

ழைலக் ற்றம் பாரக்்க; see {}. 

     " னலம் த ன் ழைலெயா " ( றநா.24);.

ழைலக் ற்றம்

ழைலக் ற்றம் miḻlaikāṟṟam, ெப.(n.)

   ேசாணாட் ன் ஒ  ப  ( றநா.24, உைர);; a division of {}. 

     " ழைலக் ற்றத்  வடபாம்பாற் ச ் ந்தர பாண் ய நல் ர ் வம் ர"் (ெத.கல்.ெதா.5, கல். 987);.

     [ ழைல + ற்றம்.]

தஞ்ைச, ம ைர மாவட்டங்கைளச ்ேசரந்்த ப  ழைலக் ற்றம். இ  ேவள்எவ்  ஆண்ட ப . 
பாண்  நாட் ன் இராேசந் ர ேசாழ வளநாட் ன் உட் ரி க ள் ஒன் .

ழைலசச்தகம்

ழைலசச்தகம் miḻlaiccadagam, ெப.(n.)

   16ஆம் ற்றாண் ல் சரக்்கைரப் லவர ் ழைல நாட் ன் ெப ைமையப் பற் ப் பா ய சதகம்; a 
sadagam on the greatness of {}, by Cakkarai  pulavar.

     [ ழைல2 + சதகம். சதகம் = 100 பாடல்கள் ெகாண்ட ற் லக் ய வைக.]
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ழைலநா

ழைலநா  miḻlaināṭu, ெப.(n.)

   பழந்த ழ்ச ்ேசாழ நா க ள் ஒன் ; an ancient {} country in Tamil nadu. 

     "வடகைர ழைல நா " ( ச ர ்கல்ெவட் . ெத.கல். ெதா.23, கல்.22);. "நீ  வ வா 
ெந னராய் நில ங் யால் ெந நிலத்   ளக் ம் ெதான்ைமய  ழைல நாட் ப் 
ெப ழைல" (ெபரிய .23:1);.

     [ ழைல + நா .]

ம்பேகாணம் வட்டத் ன் ழக் ப் ப ல் கா ரி ன் வடகைர ள்ள ேசாழ ரம், ேசய்ஞ்ஞ ர,் 
வாய்பா  ழைல, த்ேதவன்  ஆ ய ஊரக்ளடங் ய ப  ழைல நாடா ம். ழைலநா  

பற் ய தம  ஆய் ல் அ ஞர ்ஒ வர ்இராேசந் ர ங்க வளநா  என்ப  கா ரியாற் ன் 
வடகைர ல் இ ந்த ஒ  ெபரிய நிலப்பரப்பா ம். இவ் வளநாட் ல் 20 உள்நா கள் இ ந்தன என் ம், 
அ ல் ஒன்ேற ழைல நா  என் ம், அம் ழைல நா  தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ம்பேகாணம் 
வட்டத் ல் கா ரியாற் க்  வடக்ேக மண்ணியாற் ன் ெதன்கைர வைர ல் அைமந் ந்தேதார ்
வளநா  என உைரக் றார.் ேம ம் ெப ழைல அந்நாட் ன் தைலநகர ்என் ம் கழகக் காலத் ல் 
(சங்க காலத் ல்); ட்டப்ப ம் ழைலக் ற்றம் பாண் ய நாட் ப் ப  என்ப  இவர ்எண்ணம் 
(ெசந்த ழ்ச ்ெசல்  லம் 23, பக்.163:66);.

ழற்றல்

ழற்றல் miḻṟṟal, ெப.(n.)

   1. ெசால் ைக ( டா.);; speaking. 

   2. ழைல1 பாரக்்க (யாழ்.அக.);; see {}. 

   3. ேப வதால் எ ம் ெமா  (யாழ்.அக.);; noise of speaking.

     [ ழற்  → ழற்றல்.]

ழற் -தல்

ழற் -தல் miḻṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   1. மழைலேபால் இனிைமயாகப் ேப தல்; to prattle as a child. 

     "பண்கள் வாய் ழற் ம்" (கம்பரா.நாட் .10);. 

   2. ெமல்லக் தல்; to speak softly. 

     "யான் பல ம் ேப ற் றாெனான்  ழற் ம்" ( வக. 1626);.

ழ -தல்

ழ -தல் miḻṟudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

ழற் தல் பாரக்்க; see {}.

     [ ழா → ழா (ேவ.க. ல்.4);.]

ழா

ழா miḻā, ெப.(n.)

   ப த்த ஆண்மான்; stag, male of red deer or of other large kinds of deer.

     [ ழா → ழா (ேவ.க. ல்.4);.]

ளகம்ைம

 
 ளகம்ைம miḷagammai, ெப.(n.)

   ஒ  வைக அம்ைம ேநாய்; a kind of pox (சா.அக.);.

     [ ள  + அம்ைம. ள  ேபான்ற ெகாப் ளம் உண்டாக் ம் அம்ைம ேநாய்.]

ளகரைண

 
 ளகரைண miḷagaraṇai, ெப. (n.)

ள  கரைண ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

ளகரந்

 
 ளகரந்  miḷagarandi, ெப. (n.)

ள  கரைண ( ன்.); பாரக்்க; see {}.
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ளக ப்பான்

 
 ளக ப்பான் miḷagaṟuppāṉ, ெப.(n.)

   ெநல் வைக; a kind of paddy.

ளகைறயன்

 
 ளகைறயன் miḷagaṟaiyaṉ, ெப.(n.)

   டைவ வைக (யாழ்.அக.);; a kind of saree.

ளகாணம்

ளகாணம் miḷakāṇam, ெப.(n.)

   ளகாய்க் ப் ப லாக ள  ேசரத்் ச ்சைமத்த ழம்  (யாழ்ப்.);; sauce prepared with pepper instead of 
chillies.

     [ ள  + ஆணம்2. ஆணம் = ழம் .]

ளகாய்

ளகாய் miḷakāy, ெப.(n.)

   1. கார ள்ள காய் ைள ம் ெச  வைக; chilly plant  Capsicum frutescens. 

   2. க  ளகாய்; chilly used for curry preparations  Сарsicum annum  Spanish pepper, red pepper. 

   3. ள காய்; carienne pepper.

ெத. ெமரப்பக்காய்

வைககள்: 1. ளகாய், 2. வப்  ளகாய், 3. பசை்ச ளகாய், 4. ெகாள்ளி ளகாய், 5. ைம ளகாய், 6. 
காந்தாரி ளகாய், 7. னத்  ளகாய், 8. ஈர ளகாய், 9. ைமப் பசை்ச ளகாய், 10. ஊ  ளகாய். 

 உைறப்பான ளகாய். இ  க ர ்ெவப்பத்ைதப் ப்பதனால் க உைறப்பாக இ க் ம் (சா.அக.);.

ளகாய் கார ைடயப் ெபா ள். ஊ ளகாய், ைட ளகாய் த யன ந  ஆ யா ல் இ ந்  
வந்ததாகக் றப்ப ற . இசெ்ச  நம் நாட் னதன் . அயல்நாட் னின்  இந் ய ன்ேனார ்
நம்நாட் ற் க் ெகாண் வந் ப் ப ராக் னர.் இக்கா ைனக் காயாக ம், பழமாக ம் உலரத்் ம், 
க  த யவற் ற் ப் பயன்ப த் வர ்(அ . ந்:);.

நம் நாட் ல் காரத் ற்  ளைகேய பயன்ப த்  வந்தனர.் இேத ேபால் கார ைடய காைய இங்  
இறக் ம  ெசய்த ன் ள  ேபான்ற கார ைடய காயானதால் ளகாய் என்ற வழங் னர.்

ள் ேபான்  ேமற்பரப் ைடயதானதால் ள் → ள  என்றான .

     [ ள் → ள  → ளகாய் → ளகாய் ( .தா.ப.155);.]

ளகாய்சச்க்களத்

 
 ளகாய்சச்க்களத்  miḷakāyccakkaḷatti, ெப.(n.)

   ளகாய் ெச  ேபான்  ேதாற்ற ைடய கைளச ்ெச வைக ( .அ.);; a weed, vinea pusilla.

     [ ளகாய் + சக்களத் . சக்களத்  = ேபா , ேபா ெபா ள்.]

ளகாய்ப்பழம்

 
 ளகாய்ப்பழம் miḷakāyppaḻm, ெப.(n.)

   காய்ந்த அல்ல  ப த்த ளகாய்; ripe and dried red chilly as opposed to (பசை்ச ளகாய்); green chilly.

     [ ளகாய் + பழம்.]

ளகாய்ப் ள்

 
 ளகாய்ப் ள் miḷakāyppuḷ, ெப.(n.)

   நீள் ற ம் ேதால ம் உைடய கடற் பறைவ வைக ( ன்.);; a kind of gull.

     [ ளகாய் + ள்.]
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ளகாய்ப் ண்

 
 ளகாய்ப் ண்  miḷakāyppūṇṭu, ெப. (n.)

ளகாய்சச்க்களத்  பாரக்்க; see {}.

     [ ளகாய் + ண் .]

ளகாய்ப்ெபா

 
 ளகாய்ப்ெபா  miḷakāyppoḍi, ெப.(n.)

   ழம் க் த் ைணப்ெபா ளாய்ப் பயன்ப ம் ளகாய்த் ள்; powder of chillies with spices, used as a 
relish.

     [ ளகாய் + ெபா .]

ளகாய் ன்

 
 ளகாய் ன் miḷakāymīṉ, ெப.(n.)

   ஒ வைக ன்; a kind of fish.

     [p]

ளகாய்வற்றல்

 
 ளகாய்வற்றல் miḷakāyvaṟṟal, ெப.(n.)

   ெவ ல் காய ைவத்த ளகாய்; dried chilli.

     [ ளகாய் + வற்றல்.]

ளகாயைர  த்தல்

ளகாயைர  த்தல் miḷakāyaraittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   ஏமாந்தவைன ஆட் ப் பைடத்தல்; one who credulous to distribute. 

ெகாஞ்சம் அயரந்்தால் ேபா ம் தைல ேல ளகாய் அைரத் வாேய (உ.வ.);.

     [ ளகாய் + அைரத்தல்.]

ளகா ைல

 
 ளகா ைல miḷakāyilai, ெப.(n.)

   ளகா னிைல;   ளகாய் இைலகளில் உள்ள சாற்ைறச ்ெசப் க் கா களின் ேமல் தட  இைலகளில் 
ெபா ந்  டம்ேபாடப் பயன்ப த் வர;் leaf of chilly plant a piece of copper is covered by the paste of this leaf, 
luted and subjected to [ டம்/pudam] calcination fire, it become calcined powder (சா.அக.);

     [ ளகாய் + இைல.]

ள

ள  miḷagi, ெப. (n.)

ள சச்ம்பா (நாம ப.351); பாரக்்க; see {}.

     [ ல் → ள் → ள  → ள  → ள  ( .தா. 155);]
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ள

ள  miḷagu, ெப. (n.)

   1. சைமய ல் பயன்ப த் ம் ன்னஞ் ய காரமான க ப்  நிறக்காய்; black pepper. 

   2. ெகா வைக; black pepper, Piper nigrum. 

   3. ரிக கத் ெதான்றான ள க் ெகா ன் காய்; peppercorn, one of {}. 

     " ளக  லக்ைக ன்" (ப ற் ப்.41);. 

     " ள  த்தா ம் ரியம் ேபாகா ", 

     " ள ெபய் தைனய ைவய ன்காய்" (நற். 66:1);. 

   4. ள சச்ம்பா பாரக்்க; see {}. 

   5. ச் க் கரைண ( ன்.);; lopez root.

   ம. ல ;க. ெமழக.

வைககள்: 

   1. ெவள்ைள ள , 

   2. க ப்  ள , 

   3. ெகாச்  ள , 

   4. பசை்ச ள  (சா.அக.);.

     [ ல் → ள் → ள  → ள  ( .தா.);.]

ெகா யாகப் பட ம் ஒ  ப ரின் கனிதான் ள . இ  யாக ேகரளநாட் ல் ப ரா ற . ள க் 

ள க்கஞ்

 
 ள க்கஞ்  miḷaguggañji, ெப.(n.)

   ரங் ; monke, (சா.அக.);.

     [ ள  + கஞ் .]

ள க்கரைண

 
 ள க்கரைண miḷaguggaraṇai, ெப.(n.)

   ச் க்கரைண; lopez root.

     [ ள  + கரைண.]

ள க்க க்

 
 ள க்க க்  miḷaguggaruggu, ெப.(n.)

   ள ப் ெபா யால் ெசய் ம் நீர ்(க க் );; tincture of pepper.

     [ ள  + க க் .]

ள க்க

ள க்க  miḷaguggaṟi, ெப.(n.)

   1. ள ங் கா ஞ் ேசரந்்த க  (பரவ.);; curry containing black pepper and vinegar. 

   2. ளகாணம் பாரக்்க; see {}.

     [ ள  + க .]

ள க்காய்

 
 ள க்காய் miḷaguggāy, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் காரமான காய், அழற்காய்; a kind of pungent fruit (சா.அக.);.

     [ ள  + காய்.]
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ள க்கா ன்கா
ம்

 
 ள க்கா ன்காம்  miḷaguggāyiṉgāmbu, ெப.(n.)

   ள ச ்ெச ல் ள  நீங் ய உலரந்்த காம் ; the stalk of the pepper bunch (சா.அக.);.

     [ ள  + காய் + இன் + காம் .]

ள க் யாழம்

 
 ள க் யாழம் miḷaguggiyāḻm, ெப.(n.)

   ளைகக் ெகாண்  வ த்த க க்  நீர ்(கஷாயம்);; pepper decoction prepared without frying it relieves kapha 
diseases;

 decoction prepared after charing it is used for pitha diseases (சா.அக.);.

     [ ள  + யாழம்.]

ள க் த்தல்

 
 ள க் த்தல் miḷagugguttal, ெப.(n.)

   ளைக ஊ ல் த்  ெந ப் ல் காட்  ைக க்ைக; inhalation of the pepper smoke (சா.அக.);.

     [ ள  + த்தல்.]

ள க் ழம்

 
 ள க் ழம்  miḷagugguḻmbu, ெப.(n.)

ளகாணம் பாரக்்க; see {}.

     [ ள  + ழம் .]

ள சச்ம்பா

ள சச்ம்பா miḷaguccambā, ெப.(n.)

   ள  ேபான்ற மணிகைள ைடய உயரந்்த சம்பா ெநல்வைக (பதாரத்்த.813);;{} of superior quality, as 
having grains like peppercorn.

     [ ள  + சம்பா.]

ள சச்ாரைண

 
 ள சச்ாரைண miḷaguccāraṇai, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ்ெச ; a plant (சா.அக.);.

     [ ள  + சாரைண.]

ள சச்ா

 
 ள சச்ா  miḷaguccāṟu, ெப.(n.)

ள த்தண்ணீர ்(யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [ ள  + சா .]

ள சே்சா

 
 ள சே்சா  miḷaguccōṟu, ெப.(ո.) 

   ள ப்ெபா , ரகம் த யன ேசரத்்  ெசய்த ெபாங்கல் வைக (யாழ்.அக.);; boiled rice, prepared with 
pepper powder cumin etc.

     [ ள  + ேசா .]
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ள த்தக்காளி

 
 ள த்தக்காளி miḷaguttaggāḷi, ெப.(n.)

   காரற் கத் ரி; brinjal

     [ ள  + தக்காளி.]

ள த்தண்ணீர்

 
 ள த்தண்ணீர ்miḷaguttaṇṇīr, ெப.(n.)

   ள  யாகச ்ேசரத்்த சா  (ரசம்);; mulligatawny, a soup highly seasoned with pepper.

     [ ள  + தண்ணீர.்]

ள த்தர

ள த்தர  miḷaguttaragu, ெப.(n.)

   ள  வணிகரக்ள் ெகா க் ம் வரி (I.M.P.S. A. 140);; an ancient tax on pepper.

     [ ள  + தர .]

ள த் வைர

 
 ள த் வைர miḷaguttuvarai, ெப.(n.)

   ன்னத ் வைர; small leaved ebony  Diospyros microphylas (சா.அக.);.

     [ ள  + வைர.]

ள த் ள்

 
 ள த் ள் miḷaguttūḷ, ெப.(n.)

   ள ன் ள்; powder of pepper (சா.அக.);.

     [ ள  + ள்.]

ள த்ைதலம்

ள த்ைதலம் miḷaguttailam, ெப.(n.)

   ள  ேசரத்்  வ த்த எண்ெணய் (இராசைவத்.159);; a medicinal oil prepared from pepper.

     [ ள  + Skt. ைதலம்.]

ள ரி

 
 ள ரி miḷagudiri, ெப.(n.)

   அம்ைம ேநாய் வைக ( ன்.);; a species of small pox.

     [ ள  + உ ரி. ளைக உ ரியாகப் ேபாட்டாற்ேபால் ெகாப் ளம் ேபா ம் அம்ைம வைக.]

ள நங்ைக

ள நங்ைக miḷagunaṅgai, ெப.(n.)

   ெச வைக (М.М.562);; pepper {}, Polygala chinensis.

     [ ள  + நங்ைக.]

ள நீர்

 
 ள நீர ்miḷagunīr, ெப.(n.)

ள த் தண்ணீர ்பாரக்்க; see {}.

     [ ள  + நீர.்]

ள ப்பட் மணி

 
 ள ப்பட் மணி miḷaguppaṭṭumaṇi, ெப.(n.)

   க த்தணி வைக (பரவ.);; kind of necklace.
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ள ப் ளிப்

 
 ள ப் ளிப்  miḷaguppuḷippu, ெப. (n.)

   எ சை்சச ்சா  கலந்த ள  ஊ காய்; pepper pickle in the juice of lime (சா.அக.);.

     [ ள  + ளிப் .]

ள ப்ெபட்

 
 ள ப்ெபட்  miḷaguppeṭṭi, ெப.(n.)

   அஞ்சைறப் ெபட்  (இ.வ.);; box of condiments.

     [ ள  + ெபட் .]

ள ப்ெபா

ள ப்ெபா  miḷaguppoḍi, ெப.(ո.) 

   1. ள த் ள் (ெத.இ.கல்.ெதா.2:127);; powdered pepper. 

டை்ட அைட ல் ள த் ெபா ையத் க் ெகா . 

   2. ள ம் ரக ம் உப் ங் கலந்  ேசாற்ேறா  உண்ண உத ம் ெபா ; powdered pepper with cumin and 
salt used as a relish.

     [ ள  + ெபா .]

ள பட் னி

 
 ள பட் னி miḷagubaṭṭiṉi, ெப.(n.)

   மகப்ேப  ேவண் ச ் ல ள  மட் ம் உடெ்காண்  ப ெபா த் க் ம் ேநான் ; a fast which consists 
in taking only a few grains of pepper as food, undertaken by a childless person with a view to be blessed with a child.

     [ ள  + பட் னி.]

ள ரசம்

 
 ள ரசம் miḷagurasam, ெப.(n.)

ள த் தண்ணீர ்பாரக்்க; see {}.

     [ ள  +  Skt. ரசம்.]

ள வட்டம்

 
 ள வட்டம் miḷaguvaṭṭam, ெப.(n.)

   க த்தணி வைக (பரவ.);; a kind of necklace.

     [ ள  + வட்டம். ள  ேபால் ெசய்யப்பட்ட உ க்கைள ைடய க த்தணி.]

     [p]

ள வல்

 
 ள வல்  miḷaguvalli, ெப.(n.)

   ள க் ெகா ; pepper creeper Piper nigrum (சா.அக.);.

     [ ள  + வல் . வல்  = ெகா .]

ளெகண்ெணய்

 
 ளெகண்ெணய் miḷageṇīey, ெப. (n.)

ரியா ெயண்ெணய் பாரக்்க; see {}.

     [ ள  + எண்ெணய். ளைக தன்ைமயாகக் ெகாண்  ெசய்யப்ப ம் ம ந்ெதண்ெணய்.]
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ளெக

ளெக  miḷageli, ெப. (n.)

   ள க் ெகா கைளக் க த்த க் ம் எ  வைக (M.M.676);; pepper rat as damaging pepper vine.

     [ ள  + எ .]

ளேகாதனம்

ளேகாதனம் miḷaātaṉam, ெப.(n.)

ள சே்சா  (பதாரத்்த.1404); பாரக்்க; see {}.

     [ ள  + ஒதனம். ஒதனம் = ேசா , உண .]

ளேகாைர

ளேகாைர miḷaārai, ெப. (n.)

ள ச ்ேசா  பாரக்்க; see {}.

     [ ள  + ஒைர3. ஒைர = ேசா .]

ளப்

 
 ளப்  miḷappu, ெப.(n.)

   இலவங்கம் (சங். அக.);; wild cinnamon.

ளா

 
 ளா  miḷāṟu, ெப.(n.)

   ச க் , ளி த ய மரத் ன் வைளந்  ெகா க் ம் தன்ைம ள்ள இளங்ெகாம் ; the flexible twig of 
certain trees, such as tamarind. 

மாணவன் தவ  ெசய் ட்டான் என்பதற்காக இப்ப யா ளிய ளா னால் அ க்க ேவண் ம்.

     [வளா  → லா  → ளா .]

ளிர்

ளிர1் miḷirtal,    2 ெச. . .(v.i.) 

   1. ர தல்; to turn, roll, as eyes. 

     " நில ெமய்  ளிரந்் கா" ( வக. 1384);. 

     "ெகண்ைட ெயாண்கண் ளிர" ( வ். ெபரிய .3, 7:2);. 

   2. ழ்ேமலாதல்; to be upset,

 to be turned topsy turvy. 

     "உளிவாய்ச ் ைர ன் ளிர ண் " (ெப ம்பாண்.92);. 

   3. த்தல்; to jump. " ளிரந்்  ழ ம்" ( வக. 148);. 

   4. ஒளிரத்ல்; to shine, gleam.

     "ெமய்ஞ்ஞான மா  ளிர் ன்ற ெமய்ச் டேர" ( வாச.1: 38);. 

   5. ெப ைம யைடதல் ( ன்.);; to become famous.

     [ ல் ( ல்); → ன் → ன்னல். ( ல்); ல் = ஒளி, ல் → ள் → மள் → மண் → மணி = ளங் ம் கல். 
ள் → ( ள்); → ளிர ்= ஒளிரத்ல் ( .தா.ப.139);.]

 ளிர2் miḷirttal,    2 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   1. ரட் தல்; to roll, turn over. 

     "மால்வைர ளிரக்்  ம்" (நற்.2);. 

   2. ழ் ேமலாக் தல்; to upset. 

ளிர்ைவ

ளிரை்வ miḷirvai, ெப. (n.)

   ழம் ங் க த் ண் ; pieces of flesh and vegetables in sauce. 

     "க ங்கண் வராஅற் ெப ந்த  ளிரை்வ ெயா " (நற்.60);.

     [ ளிர ்→ ளிரை்வ.]
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ளி

ளி  miḷiṟu, ெப.(n.)

   1. கர  (ச .);; bear. 

   2. காகம் ல்; a grass.

ளிைற

 
 ளிைற miḷiṟai, ெப.(n.)

   அரிவாள் க் ப் ண் ; billhook nose.

ைள

ைள miḷai, ெப.(n.)

   1. காவற்கா ; wood, forest, serving as a defence. 

     "ெசல்லா வ ைள ன்" ( வக. 1142);. 

   2. ங்கா ; thicket copse. 

     " அ ைளக் ண்டக " ( .ெவ.6:5);. 

   3. : 

 bush. 

     " ய ளர ் ைள ய ள" ( வ். ெபரிய . 8.7:3);. 

   4. கட் ேவ  ( லப்.13:183, உைர);; fenced enclosure. 

   5. காவல்; guard, watch, 

     " ைள ழ் ேகாவலர"் (மைலப . 409);. 

   6. ஊரப்்ெபயர;் a village name.

க. ேள.

     [ ைட → ைள. ைட = .]

ைளக்கந்தனார்

ைளக்கந்தனார ்miḷaikkandaṉār, ெப.(n.)

   ந்ெதாைக 196ஆம் பாடைலப் பா ய கழகக் காலப் லவர;் a {} poet.

     [ ைள + கந்தனார.்]

இவரின் இயற்ெபயர ்கந்தனார.் ைள என் ம் ஊரிைனச ்ேசரந்்தவராத ன் ைளக் கந்தனார ்என 
வழங்கப்பட்டார.் பாரி வள்ள ன் பறம் மைல ன் ைனநீைரப் பற் ப் பா ள்ளதால் பாரி ன் 
காலத்ைதச ்ேசரந்்தவராகலாம்.

     "ேவம் ன் ைபங்காெயன் ேதா  தரிேன

ேதம் ங் கட்  ெயன்றனிர ்இனிேய

பாரி பறம் ற் பனிச் ைனத் ெதண்ணீர்

ைதஇத் ங்கட ்டண்ணிய தரி ம்

ெவய்ய உவரக்் ம் என்றனிர்

ஐய அற்றால் அன் ன் பாேல" ( ந்.196);.
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ைள ழான்நல்
ேவட்டனார்

ைள ழான்நல்ேவட்டனார ்miḷaigiḻāṉnalvēṭṭaṉār, ெப.(n.)

   கழகக் காலப் லவர;் a {} poet.

     [ ைள + ழான் + நல்ேவட்டனார.் ைள என்ப  ஊரப்்ெபயர.்]

நல்ேவட்டனார ்என்  ேவ  அைட ன் ம் இவர ்ெபயர ்காணப்ப ன்ற . ேவளாண் மர னர.் இவர ்
ேபய்க் காஞ் ையத் தைலமகன் தனக்  உவைம யதாகப் பா ள்ளார ்(நற்.349);. இவர ்ஐந்  

ைணைய ம் பா வ ல் வல்லவர.் அைடக்கலமாக

வந்ேதாரக்்  ஏற்ப ம் ன்பத்ைதப் ேபாக் வேத ெசல்வம் எனப்ப ம். ஏைனயச ்ெசல்வம் 
தவப்பயனால் எய் வன வாெமன் றார ்(நற்.210);. நற் ைண ல் 4 பாடல்க ம் ந்ெதாைக ல் 1 
பாட ம் இவர ்பா யைவயா ம்.

     "பல்  படரிய ப நைனக் ரவம்

ெபாரிப் ம் ன்ெகா  ெபா லணிக் ெகாளாஅச்

ைன னி தா ய காைல ங் காதலர்

ேபணா ரா ம் ெபரிேயார ்ெநஞ்சத் க்

கண்ணிய ஆண்ைம கடவ தன்ெறன

வ யா ெநஞ்சம் வ ப்ப

வாழ்ேவன் ேதா ெயன் வன்க னாேன" ( ந். 341);.

ைளப்ெப ங்கந்
தனார்

ைளப்ெப ங்கந்தனார ்miḷaipperuṅgandaṉār, ெப.(n.)

   கழகக் காலப் லவர;் a thamizhkkazhagam poet.

     [ ைள + ெப ம் + கந்தனார.்]

காமத் ன் இயல்ைப ந்ெதாைக 136, 204, 234 ஆ ய பாடல்களில் அழகாக எ த் யம் ம் பாங்  
ேபாற் தற் ரிய .

     " டரெ்சல் வானஞ் ேசப்பப் படர் ரந்்

எல்  ெபா ன் ல்ைல மல ம்

மாைல என்மனார ்மயங்  ேயாேர

க் ேகா  ெந நகர ்இயம் ம்

ெப ம் லர ் ய ம் மாைல

பக ம் மாைல ைண ேலாரக்்ேக" ( ந்.234);

மாைலக் காலத் ல் மட் ேம காமேநாய் யாக வ த் ம். காதலர ் ரிந்  த யரா னாரக்்  
எல்லாச ் ெபா ம் மாைலக்காலம் ேபான்ேற ேநாைய க் ம் என்ப  க த் . ைளக் 
கந்தன ம் இவ ம் ேவ ேவ  என் ம் றப்ப ற .
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ைளேவள் த்த
னார்

ைளேவள் த்தனார ்miḷaivēḷtittaṉār, ெப.(n.)

   ந்ெதாைக 284ஆம் பாடைலப் பா ய கழகக் காலப் லவராவார;் a {} poet.

     [ ைள + ேவள் + த்தனார.்]

     "ெபா த யாைனப் கா கங் க ப்ப

மன்றத ் கல் ைசப் பல டன்

ஒண்ெசங் காந்தள் அ ம் நாடன்

அறவ னா ம் அல்ல னா ம்

நம்ேம வேரா தம் லர ்ெகால்ேலா

வைர ற் றாழ்ந்த வால்ெவள் ள

ெகான்னிைலக் ரம்ைப ன் இ த ம்

இன்னா ந்தஇச ்  ேயாேர" ( ந்.284);

இவர ்உ த் ண் ம் ேவளாண் மரைபச ்ேசரந்்தவர.்

ற்

ற்  miṟku, ெப.(n.)

   1. இைர (அக.நி.);; food. 

   2. ேப ைக (அ .நி.);; speaking. 

   3. ெமன்ைம (அக.நி.);; softness.

றல்

 
 றல் miṟal, ெப.(n.)

   ெப ைம (யாழ்.அக.);; greatness.

     [ றல் → றல். றல் = ெப ைம, ரம்.]

க்

க்  miṟukku, ெப.(n.)

   1. ன்பம்; sorrow, trouble. 

   2. ெதால்ைல; difficulty. 

     "சால க் ைடத் " (ஈ .2, 5:10);. 

   3. க்  ( வ். ெபரியாழ்.3. 4:10 யா.);; stiffness of manners.

     [ ைற → க் . ைற = ன்பம், வ த்தம்.]

ங்கம்

 
 ங்கம் miṟuṅgam, ெப.(n.)

   ைகயாந்தகைர; a prostate plant Eclipta prostate (சா.அக.);.

ங்கா யம்

 
 ங்கா யம் miṟuṅgāviyam, ெப.(n.)

   ெப ந்ேதட ்ெகா க் ;{} (சா.அக.);.

ங் -தல்

ங் -தல் miṟuṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   1. இ தல்; to harden. 

   2. மா ப தல் ( வ். ெபரியாழ்.2:6, ர.பக்.358);; to be opposed or inimical.
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ரம்

 
 ரம் miṟucīram, ெப.(n.)

   இலா சை்ச (மைல.);; cuscus grass.

த்தாரி

 
 த்தாரி miṟuttāri, ெப.(n.)

   யாைன கற்றாைழ அல்ல  ெப ங் கற்றாைழ; large aloeAgave Veracruz (சா.அக.);.

த்தாலகம்

 
 த்தாலகம் miṟuttālagam, ெப.(n.)

   வைர; redgram (சா.அக.);.

த்தா கம்

 
 த்தா கம் miṟuttāvigam, ெப.(n.)

   ெப நாரத்ைத; a large citrus variety (சா.அக.);.

தார் ங்

 
 தார் ங்  miṟutārciṅgi, ெப.(n.)

   ங்  நஞ்  (பாஷாணம்);; a kind of arsenic.

ந் கம்

ந் கம்1 miṟundigam, ெப.(n.)

ந்  பாரக்்க; see {}.

 ந் கம்2 miṟundigam, ெப.(n.)

   ெகா  ந் ரி; a creeper grapes Vitis vinifera (சா.அக.);.

ந்

 
 ந்  miṟundu, ெப.(n.)

   ெநல் ; Indian gooseberry tree Emblica officinalis (சா.அக.);.

ஞ்சம்

 
 ஞ்சம் miṟuduñjam, ெப.(n.)

   ெப ங்காயம்; asafoetide (சா.அக.);.

பலா

 
 பலா miṟudubalā, ெப.(n.)

ந்  பாரக்்க; see {}.

ப கம்

 
 ப கம் miṟudubaligam, ெப.(n.)

ெப ஞ் ரகம், 

 common anise (சா.அக.);.

ம வ. ேசாம்

     [p]
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ட்பம்

 
 ட்பம் miṟudubuṭbam, ெப. (ո.) 

   வாைக;{} tree  Albizzialebbek (சா.அக.);.

கம்

 
 கம் miṟudupūkam, ெப.(n.)

   ெப ங் ம்ைப; bowstring, hemp, stemless plant Sansaviera zeylanica (சா.அக.);.

ைற

ைற1 miṟaittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   ன் த் தல்; to oppress, harass. 

     " ைறத்தார ் ரெமய்த ல் ைம" (ப ேனா. ேவ. .59);.

 ைற2 miṟaittal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   1. ைறத்தல்; to become stiff, as a limb. 

     " ைறத்தைல ைறத் க் த்  நின்றா ன" (கம்பரா.ேவள் :54);. 

     "ஒ ைக ம் ணத் ெத  ைறயாக" ( றநா. 284:6);. 

   2. க்கா த்தல்; to be stuck up with pride, to be stiff in manners. 

     "அமரரக்ள் ம் த் ெதாழ ைறத் " ( வ்.ெபரியார.்3. 4:10);. 

   3. ன்பப்ப தல் ( டா.);; to suffer;

 to be afflicted. 

   4. பா ப தல் (யாழ்.அக.);; to labour hard.

 ைற3 miṟai, ெப.(n.)

   1. அசச்ம் ( வா.);; fear. 

   2. ற்றம் ( வா.);; fault, defect. 

   3. வ த்தம்; trouble. 

ைறக்க

 
 ைறக்க  miṟaikkavi, ெப.(n.)

   த் ரக் க  ( வா.);; variety of metrical composition.

     [ ைற + Skt. க ..]

ைறக்ெகாளி
த் -தல்

ைறக்ெகாளி த் -தல் miṟaikkoḷidiruddudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   ஆய்தத்ைத வைள  நீக் தல்; to straighten out, as a bent weapon. 

     " ைறக் ெகாளி த் வார"் ( வக.2293);.

     [ ைற + ெகாள் + த் தல்.]

ைறக்ெகா -
தல்

ைறக்ெகா -தல் miṟaikkoḷuvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

ைறக்ெகாளி த் –தல் பாரக்்க; see {}. 

     "எஃக ைறக் ெகாளஇீ" ( .ெவ.8:21);.

     [ ைற +  ெகா   தல். ெகா தல் = றாக் தல், வைள  நீக் தல்.]
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ன்

ன்1 miṉ, ெப.(n.)

   1. ஒளி ( டா.);; flash, glitter. 

     " ன் ன் ெகாள் கவசம்" (கம்பரா. நி ம்பைல.84);. 

     " ன்னின்  இ ங் ல் ெபான்னின்" ( ந்.192:3);. 

     " ன்  தளிரன்ன ெம வந் ைரப்பதால்" (க த். 48:19);. 

     " ன்னிைலப் ெபா ந்த ளங் ணர ்அ ழ்ெபான்" (அகநா.80 ,11);. 

   2. ன்னல்; lightning. 

     " ன்னினிகழ்ந் தாகாசத் ற் காணா " (மணிேம.29:238);. 

     " ன்கம் கள் அ ந்  டந்தன".

   ெத. ன் ;   க. ன் ;ம. ன்.

 ன்2 miṉ, இைட. 

   ன்னிைல ேயவற்பன்ைம ஈ களில் ஒன்  (  ெளான் );; a verbal suffix of the imperative plural. 

     "இர ்ஈர ் ன் என வ உம் ன் ம் பல்ேலார ்ம ங் ம் பலவற்  ம ங் ம் ெசால்ஒ ரைனய 
என்மனார ் லவர"் (ெதால்.ெசால். ைன.27);.

 ன்3 miṉ, ெப.(n.)

   ெபண்; woman. 

ன்க

 
 ன்க  miṉkasivu, ெப.(n.)

   கம் ல் ெசல் ம் ன்சாரம் அ ல் உள்ள ஈரப்ப  வரிேலா ெபா த் க் ம் ைர ேலா 
பர தல்; electrical leakage. 

ன் க னால் ப் த்தல் தலான ஏதங்கள் ஏற்பட வாய்ப் ண் .

     [ ன் + க .]

ன்கடமாைல

 
 ன்கடமாைல miṉkaḍamālai, ெப.(n.)

   ன் க் ; battery (சா.அக.);.

ன்கலம்

 
 ன்கலம் miṉkalam, ெப.(n.)

   ேவ யல் ைற ல் ன்சாரம் ெசய் ம் அைமப் ; battery, cell.

     [ ன் + கலம்.]

ன்காந்தம்

 
 ன்காந்தம் miṉkāndam, ெப.(n.)

   கம் ச ் ள் வ யாக ன்சாரம் பாய்ந்  ெகாண்  இ க் ம் வைர காந்த ஆற்றைலப் 
ெபற் க் ம் மாைழத் ண் ; electromagnet.

     [ ன் + காந்தம்.]
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ன்ெகா

 
 ன்ெகா  miṉkoḍi, ெப.(n.)

   ெபண்; woman (சா.அக.);.

     [ ன் + ெகா .]

ன்னைலப் ேபான்ற ெகா  இைடைய ைடய ெபண்.

ன்சாரக்கம்

ன்சாரக்கம்  miṉcārakkambi, ெப.(n.)

   ன்னாற்றைலக் கடத் ம் கம்  ( ன்.);; electric wire.

     [ ன்1 + சாரம் + கம் .]

ன்சாரக்காந்தம்

 
 ன்சாரக்காந்தம் miṉcārakkāndam, ெப.(n.)

ன்காந்தம் பாரக்்க; see {}.

     [ ன்சாரம் + காந்தம்.]

ன்சாரக்காந்

 
 ன்சாரக்காந்  miṉcārakkāndi, ெப.(n.)

   ன் ளக் ; electric light (சா.அக.);.

ன்சாரக் ப்

 
 ன்சாரக் ப்  miṉcārakkuppi, ெப.(n.)

   ன் ஆற்றைலப் ெப க்கக் ய ன்கலம்; electric cell (சா.அக.);.

ன்சாரத் க்
ைக

 
 ன்சாரத் க்ைக miṉcārattirukkai, ெப.(n.)

   கட ல் வா ம் ஒ  வைகத் க்ைக ன்; a fish  Torpedo Ray. 

ன்சாரத்ைதத் ெதாட்டால் எப்ப க் ைக வ ம்  ேநரம் உணரச்் யற் ப் ேபா றேதா அைதப் 
ேபான்ற ஆற்றைல உைடய ன் (சா.அக);.

     [ ன்சாரம் + க்ைக.]

     [p]

ன்சாரம்

 
 ன்சாரம் miṉcāram, ெப.(n.)

   ளக் கைள ஒளிரச ்ெசய்தல், இயந் ரங்கைள இயக் தல் த யவற் ற் ப் பயன்ப ம் ன் 
அ க்களின் வ  ைடக் ம் ஆற்றல், வ வம்; electricity.

     [ ன் + சாரம். சா  → சா  → சாரம்.]

ன்சாரம த் வ
ம்

 
 ன்சாரம த் வம் miṉcāramaruttuvam, ெப.(n.)

   ன்சார ஆற்றைல உடம் ல் ஊட்  ெசய் ம் ம த் வம்; electric treatment or magnetic cure.

     [ ன்சாரம் + ம த் வம்.]
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ன்சாரமானி

 
 ன்சாரமானி miṉcāramāṉi, ெப.(n.)

   ன்ேனாட்டத்ைத யளக் ங் க  (பாண் .);; volt meter.

     [ ன்சாரம் + மானி.]

ன்சார யந் ரம்

 
 ன்சார யந் ரம்  miṉcārayandiram, ெப. (n.)

   ன்னாற்றைல ண்டாக் ம் ெபா ; eletric machine or generator.

     [ ன்சாரம் + எந் ரம்]

ன்சாரவண்

 
 ன்சாரவண்   miṉcāravaṇṭi, ெப.(n.)

   ன்னாற்றலால் இயங் ம் வண் ; electric tram or train.

     [ ன்சாரம் + வண் ]

ன்சார ளக்

 
 ன்சார ளக்   miṉcāraviḷakku, ெப.(n.)

ன் ளக்  பாரக்்க; see milwilakku.

     [ ன்சாரம் + ளக் .]

ன்சாரெவளிசச்ம்

 
 ன்சாரெவளிசச்ம்  miṉcāraveḷiccam, ெப.(n.)

   ன் ஆற்றைலக் ெகாண்  ஆக் ம் ஒளி(ெவளிசச்ம்);; electric light (சா.அக.);.

     [ ன்சாரம் + ெவளிசச்ம்]

ன்தடங்கல்

 
 ன்தடங்கல்  miṉtaḍaṅgal, ெப.(n.)

   ெதாடரந்்  வந்  ெகாண் க் ம் ன்ேனாட்டம் இைடேய நின்  ைக; power failure, 

நிகழ்ச் ன் ேபா  ட்டத்தட்ட ஐந்  மணித் ளி ன்தடங்கல் ஏற்பட்டதற்  வ ந் ேறாம். 

     [ ன் + தடங்கல்.]

ன்தைட

ன்தைட  miṉtaḍai, ெப.(n.)

   1. ன் அளைவக் ைறத் ப் பாய்வதற்காகப் பயன்ப த் ம் தைடயைமப் : 

 resistance. 

   2. ன்தடங்கல் பாரக்்க; see mintagarigal

     [ ன் + தைட.]

ன் கள்

ன் கள்  miṉtugaḷ, ெப.(n.)

   அ க் க ள் ன்ேனாட்டத் ற் க் கரணியமான 555 résir; atomic particles circulated in Nucleus caused 
for electricity.

     [ ன் + கள்.]
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ன்ெதா ப்

 
 ன்ெதா ப்   miṉtoguppu, ெப.(ո.) 

ெவவ்ேவ  ன் நிைலயங்களில் இ ந்  வ ம் ன் ஆற்றைலப் ெபற் , அைதப் 
பயன்ப த் வதற்ெகனப் ரித்  அ ப் ம் அைமப்  

 grid.

     [ ன் + ெதா ப் .]

ன்ெதாடரவ்ண்

 
 ன்ெதாடரவ்ண்   miṉtoḍarvaṇḍi, ெப.(n.)

   ன்சாரத் ன் லமாக ஒ ம் ெதாடரவ்ண் ; electric train.

     [ ன் + ெதாடர ்+ வண் ]

     [P]

ன் ரவாகம்

 
 ன் ரவாகம்  miṉpiravākam, ெப.(n.)

ன்ேனாட்டம் பாரக்்க; see minoliam (சா.அக.);.

ன்மணல்

 
 ன்மணல்  miṉmaṇal, ெப. (n.)

   ெவள்ளி மணல்; silverore (சா.அக.);.

     [ ன் + மணல்.]

ன்மயமாக் -தல்

ன்மயமாக் -தல்  miṉmayamākkudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.) 

   எரியாற்றலாேலா ேவ  வைக ேலா இயங் ம் ெபா கைள வ மாக ன்சாரத்தால் 
இயங் மா  மாற்  அைமத்தல்; electrification. 

இ ெப ம் நகரங்க க்  இைடேய உள்ள ெதாடர ்வண் ப்பாைத ன்மயமாக்கப்பட் வ ற .

     [ ன் + மயம் + ஆக் -தல்.]

ன்மாற்

 
 ன்மாற்   miṉmāṟṟi, ெப.(n.)

   ெந ந் ெதாைல  கம் களின் லம் ெகாண்  ெசல்வதற்  அல்ல  பயன்ப த் ம் அள ற்  ஏற்ற 
வைக ல் ன்சாரத் ன் அ த்தத்ைத ம், அளைவ ம் ட்டேவா அல்ல  ைறக்கேவா ெசய் ம் 
ெபா ; transformer.

     [ ன் + மாற் .]

ன்மானி

 
 ன்மானி miṉmāṉi, ெப.(n.)

ன்சாரமானி பாரக்்க; see {}.

ன் னி

ன் னி miṉmiṉi, ெப.(n.)

   இர ல் ஒளி ம் ஒ வைகப் ச் ; firefly. 

     "ம யாதவன் க ர ் ன் னிேபா ெலாளிர"் (அஷ்டப். ேவங்கடத்தந்.20);. "நிலம் ப  ன் னி 
ேபால் பல டன்" (அகநா.67:16);. "பன்மர உயர் ைன ன் னி ளக்கத் " (நற். 44:10);.

     [  → ன் னி. த்தல் = ஒளி தல்.]

இ ட் ல், பறக் ம்ேபா  ஒளி ட்  ன் ம் உ ப்ைப வ ற் ப் ப ல் ெகாண்ட ஒ   ச் .
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ன் னிெநல்
ன் னிெநல் miṉmiṉinel, ெப.(n.)

   ெநல் வைக (ெப ம்பாண்.305, உைர);; a kind of paddy.

ன் னிப் ச்

 
 ன் னிப் ச்  miṉmiṉippūcci, ெப.(n.)

ன் னி பாரக்்க; see {}.

     [ ன் னி + ச் .]

ன் னிபற-த்தல்

ன் னிபற-த்தல் miṉmiṉibaṟattal,    3 ெச. . .(v.i.) 

   ஒளி யாற் கண்ெணாளி ம ங் தல்; to grow dim;

 to be dazed, as the eye. 

     " ன் னி பறவா நின்ற  கா ம்" (ஈ , 3, 7:4);.

     [ ன் னி + பறத்தல்.]

ன் லாம்

 
 ன் லாம் miṉmulām, ெப.(n.)

   ெபா ள்களின் ேமல் ன்னியல் (ேவ .); ைறப்ப  சப்ப ம் மாைழப் ச் ; electroplating. 

பாண்டங்களின்  ன் லாம் னால் நீண்ட நாடக் க்  அ யாமல் இ க் ம்.

     [ ன் + அர . லாம்.]

அர . லம் மா → த. லாம்.

ன்வா

 
 ன்வா  miṉvāki, ெப. (n.)

   ன்வாய்; electrode (சா.அக.);.

ன்வாங்

 
 ன்வாங்  miṉvāṅgi, ெப.(n.)

   ன்னைலத் தன்னிடம் ெபற் க் ெகாள் ம் க ; lightning conductor.

ம வ. ன்தாங் , இ தாங் .

     [ ன் + வாங் .]

இக்க  மாைழகளால் ெசய்யப்பட்டக் கம் கைளக் ெகாண்ட . கட்டடங்களின் வ ேய நிலத் ற் ள் 
அ ந்தப்ப த் ப்ப . இவ்வா  ெசய்வதால் கம் களின் வ ேய ன்சாரம் நிலத் ற் ள் ெசன்  

வதால் இ  வ  த க்கப்ப ற  (அ . ந்.);.

ன்

 
 ன்  miṉvisiṟi, ெப.(n) 

   காற்  சச ்ெசய்யக் ய இறக்ைககைள ன்சாரத்தால் இயக் ம் ெபா ; electric fan.

     [ ன் + .]

     [p]
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ன் ளக்

 
 ன் ளக்  miṉviḷakku, ெப.(n.)

   ன்சார ஆற்றலால் ஒளித ம், ஒளி ம் ளக் ; electric light. 

ன் ளக்  ஒப்பைன ெசய்த .

     [ ன் + ளக் .]

ன்ெவட்

 
 ன்ெவட்  miṉveṭṭu, ெப.(n.)

   ன்சாரம் ேதைவயான அள  ைடக்காத காலங்களில் ன்சாரத்ைதக் ப் ட்ட கால அள  
நி த்  ைக; current cut.

     [ ன் + ெவட் .]

ன்னஞ்சல்

 
 ன்னஞ்சல் miṉṉañjal, ெப.(n.)

   இைணய வ  நைடெப ம் அஞ்சல் ேசைவ; electronic mail, email.

     [ ன் + அஞ்சல்.]

ன்னல்

ன்னல்1 miṉṉal, ெப.(n.)

   1. மைழ ல் ேதான் ம் ன்ெனாளி ( டா.);; lightning. 

ன்னினால் மைழ ெபய் மா? 

   2. ஒளி க்க கா  (நாணயம்);; bright coin. 

     " வாங்ேகாட்  ன்னல்" (பண .137);.

     [ ல் → ( ல்); → ன் → ன்னல் ( .தா.);.]

   ெப ம்பா ம் மைழக்காலத் ல் ல்க க் ைடேய ஏற்ப ம் ன்ேனாட்டத் ன் ைளவாக 
உண்டாகக் ய ;   வானில் ல ெநா ப் ெபா ல் ந்த ேவகத் டன் பர  மைற ம் தன்ைம 
வாய்ந்த ;இ டன் ய ஒளிப் ழம் .

 ன்னல்2 miṉṉal, ெப.(n.)

   1. நாகமணல்; zinc ore. 

   2. அ வன் ( தன்); ேகாள்; mercury (சா.அக.);.

 ன்னல் miṉṉal, ெப. (n.)

   அரக்ேகாணம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Arakkonam Taluk.

     [ஒ கா. ன்னல் தாக் ய இடம்]

ன்னல்ெகா

 
 ன்னல்ெகா  miṉṉalkoḍi, ெப.(n.)

ன்னற்ெகா  பாரக்்க; see {}.

     [ ன்னல் + ெகா .]

ன்ன -த்தல்

ன்ன -த்தல் miṉṉalittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   ன் தல்; to flash as lightning. 

     " ன்ன க் ம் வணக்கத்  ைடயாைள ம்" (ப ேனா. ேவகம். வந்.74);.

     [ ன் தல் → ன்ன த்தல்.]
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ன்னற்ெகா

ன்னற்ெகா  miṉṉaṟkoḍi, ெப.(n.)

   1. நீண்ட ெகா  ேபால் ேதான் ம் ன்னல் ஒளி; flash of lighting. 

   2. ன்ன ன் ஒளிக்ெகா  ( ளா. .11);; streak of lightning.

     [ ன்னல் + ெகா .]

ன்ன

 
 ன்ன  miṉṉaṇu, ெப. (n.)

ன் கள் பாரக்்க; see {}.

     [ ன் + அ .]

ன்ன யல்

 
 ன்ன யல் miṉṉaṇuviyal, ெப.(n.)

   ன்ன ன் இயக்கம் த் ம், அதைன அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  வளரந்்த அ யல் த் ம் 
ளக் ம் ைற; electronics.

     [ ன்ன  + இயல்.]

ன்னற்ற க்

 
 ன்னற்ற க்  miṉṉaṟṟaḻukku, ெப.(n.)

   நாகமணல் (யாழ்.அக.);; lead ore.

ன்னாக்

 
 ன்னாக்  miṉṉākki, ெப.(n.)

   ன்சாரத்ைத உ வாக் ம் க ; generator.

     [ ன் + ஆக் .]

ன்னாம் ச்

 
 ன்னாம் ச்  miṉṉāmbūcci, ெப.(n.)

ன் னி பாரக்்க (இ.வ.);; see {}.

     [ ன் + ஆம் + ச் .]

 ன்னாம் ச்  miṉṉāmbūcci, ெப. (n.)

   ன் னிப் ச் ; glow warm.

     [ ன் ம்+ ச் ]

ன்னார்

ன்னார ்miṉṉār, ெப.(n.)

   அழ ய ெபண் ர;் women with dazzling beauty. 

     " ன்னாரக்் ளின்பேம ெமய்ெயன் ம்" (தா . ெமளன.4);.

     [ ன் → ன்னார.்]

ன்னாற்றல்

 
 ன்னாற்றல் miṉṉāṟṟal, ெப.(n.)

   ன்சாரத் ன் ஆற்றல்; electric power.

     [ ன் + ஆற்றல்.]
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ன்னி

ன்னி miṉṉi, ெப.(n.)

   1. க ங்காக்கணம்; mussellshell creeper. 

   2. நீரப்்பய ; a leguminous plant.

     [ ன் → ன்னி → ன்னி = ல்ைல நிலத் ல் இயற்ைகயாக ைள ம் ஒ   பய  (ேவ.க.4.);]

ன்னிட்டான்

 
 ன்னிட்டான்  miṉṉiṭṭāṉpuḻu, ெப. (n.)

   ன் னி ச் ; fire fly (சா.அக.);.

ம வ. க்கட்டான் ச் .

     [ னிட்டான் + .]

ன்னிைட

 
 ன்னிைட miṉṉiḍai, ெப.(n.)

   ன்னல் ேபான்ற ெகா  இைடைய ைடயவளான ெபண்; woman as having a waist like a streak of lightning.

     [ ன் + இைட.]

ன்னிப்பய

ன்னிப்பய  miṉṉippayaṟu, ெப.(n.)

ன்னி, 2 பாரக்்க ( ன்.);; see {} 2.

     [ ன்னி + பய .]

ன்னியல்

 
 ன்னியல் miṉṉiyal, ெப.(n.)

   ன்சார ஆக்கம், பயன்பா  த யைவக் த் ம் ன்சாரத்தால் இயங் ம் ெபா கள் த் ம் 
ளக் ம் ைற; the study of electricity;

 electrical engineering.

     [ ன் + இயல்.]

ன்னியார்த்தல்

ன்னியாரத்்தல் miṉṉiyārttal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   ஒளி தல் (யாழ்.அக.);; to dazzle.

     [ ன்  + ஆரத்்தல்.]

ன்னி ைல

 
 ன்னி ைல miṉṉiyilai, ெப.(n.)

   ன்ைன ைல; leaf of {}.

     [ ன்னி → ன்னி + இைல.]
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ன் -தல்

ன் -தல் miṉṉudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   1. ன்னல் பளெீரனத ்ேதான் தல்; flash. 

ன் வெதல்லாம் ெபான்னல்ல (பழ.);. 

     " ன் டச ் ய ெவா ங்  ெமன்ெமல" (அகநா.8:14);. 

   2. ஒளி பட் ப் பளபளத்தல்;   ட்  ட்   ஒளிரத்ல்; shine;

 glitter;

 dazzle. 

   க ரவன் ஒளி ல் அவள் ந்தல் ன்னிய . சாைண ட் ய டன் கத்  பளபளெவன ன்னிய . 
இ ட் ல் ைன ன் கண்கன் ன்னின. 3. கண்களில் கத் ல் ஆரவ்ம், ஆைச த யைவ 
ெதளிவாகப் லப்ப ம் வைக ல் ெவளிப்ப தல்;   ளிரத்ல்; glitter, brighten up. 

அவன் ெசான்ன கைதையக் கண்களில் ம ழ்ச்  ன்னக் ேகட் க் ெகாண்  இ ந்த  ழந்ைத.

     [ ன் → ன்  → ன் -தல்.]

ன் க்ெகா

ன் க்ெகா  miṉṉukkoḍi, ெப.(n.)

ன்னற்ெகா  பாரக்்க; see {}. 

     " ன் க் ெகா  ெயான்  ம் ல் ேதான் மால்" ( லப்.29:9);.

ன் ட்டம்

 
 ன் ட்டம் miṉṉūṭṭam, ெப.(n.)

   ன்னாற்றைல ன்கலத் ல் ஏற் ைக; charge the cell or battary.

     [ ன் + ஊட்டம்.]

ன் தல்

ன் தல் miṉṉūdudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   நைக ல் அத க்கைளப் ெபா  ைவத் ச ் ேசரத்்தல் (இ.வ.);; to solder in making jewel.

     [ ன் + ஊ தல்.]

ன் ல்

ன் ல்1 miṉṉūl, ெப.(n.)

   ெமய்ந் ல் ( ன்.);; sacred writing.

     [ெமய்ந் ல் → ன் ல்.]

 ன் ல்2 miṉṉūl, ெப.(n.)

   1. ல்; sacred thread. 

   2. மகளிர ்க த்தணி வைக; woman's necklace of three strands.

     [ ந் ல் → ன் ல்.]

     [p]

ன்ென தல்

ன்ென தல் miṉṉeṟidal,    2 ெச. . .(v.i.) 

ன் தல் பாரக்்க (யாழ்.அக.);; see {}.

     [ ன்1 + எ தல்.]

ன்ேனற்றம்

 
 ன்ேனற்றம் miṉṉēṟṟam, ெப.(n.)

ன் ட்டம் பாரக்்க; see {}.
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ன்ைனேவர்

 
 ன்ைனேவர ்miṉṉaivēr, ெப.(n.)

   ன்ைன ேவர ்(சா.அக.);; root of {}.

     [ ன்ைன + ேவர.்]

ன்ெனா க்

ன்ெனா க்  miṉṉoḻukku, ெப.(n.)

   1. ன்னல் பாய்ைக (M.L.);; stroke of lightning. 

   2. ன்க ; electrical leakage.

     [ ன் + ஒ க் .]

ன்ெனா தல்

 
 ன்ெனா தல் miṉṉoḻugudal, ெப.(n.)

   ன்னல் பாய்ைக (இ.வ.);; stroke of lighting.

     [ ன் + ஒ தல்.]

ன்ேனாட்டம்

 
 ன்ேனாட்டம் miṉṉōṭṭam, ெப.(n.)

   ன்சாரம் பாய்தல்; flow of current.

     [ ன் + ஒட்டம்.]

னக்ெக -தல்

னக்ெக -தல் miṉakkeḍudal,    20 ெச. . . (v.i.) 

   காலம் ேவைல த யன ணா தல் (உ.வ.);; to waste time, labour, etc.

ம வ. ெமனக்ெக தல்

     [ ைனெக தல் →  ைனெக தல் → னக்ெக தல்.]

னக்ேக

 
 னக்ேக  miṉakāṭu, ெப.(n.)

   காலம் ேவைல த யன ணா ைக (உ.வ.);; waste of time, labour, etc.

     [ னக்ெக  . னக்ேக .]

ன   தல்

ன   தல் miṉavudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   நலம தல் (யாழ்.அக.);; to greet;

 to make kindly enquiries of.

     [ ன தல் → ன தல்.]

னான்

 
 னான் miṉāṉ, ெப.(n.)

   ஊரக்் கணக்கன் ( ன்.);; a village accountant.

ம. ேமனவன்

னிக்

 
 னிக்  miṉikki, ெப.(n.)

   ஒ வைக மரம் (பச.் .);; a kind of tree.
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னிச்

 
 னிச்  miṉicci, ெப.(n.)

   ஒ வைக நஞ்  (இர த பாஷாணம்);; a kind of arsenic acting on mercury and copper.

னிப் ச்

 
 னிப் ச்  miṉippūcci, ெப. (n.)

   ன் னிப் ச் ; fire fly (சா.அக.);.

     [ னி + ச் .]

னிரம்

 
 னிரம் miṉiram, ெப. (n.)

   காரீயக்கல்; graphite (சா.அக.);.

க்கம்

க்கம் miṉukkam, ெப.(n.)

   1. ஒளி; polish, brightness. 

   2. றப் ; excellence.

     " ல க்கங்க ண் ேற" (ஈ ,7. 6:4);. 

   3. பகட்  ( ன்.);; showiness, show.

     [ க்  → க்கம்.]

க்கல்

 
 க்கல் miṉukkal, ெப.(n.)

க்கம் (சங்.அக.); பாரக்்க; see {}.

க்கன்வைளய
ல்

க்கன்வைளயல் miṉukkaṉvaḷaiyal, ெப.(n.)

   வைளயல் வைக; a kind of bangle. 

     "இத்ேதவரக்் க் ெகா த்த க்கன் வைளயல் இரண் னால்" (ெத.இ.க.ெதா. vii, 8:128);.

     [ க்கன் + வைளயல். ஒளி ம் வைளயல்.]

க்

க்  miṉukki, ெப.(n.)

   1. தன்ைன அழ ப த் க்ெகாள்பவன்ள்; one who beautifies one self. 

     " ேதாெலங்  க் கள்" ( ப் .623);. 

   2. பகட் பவள் (இ.வ.);; showy, attractive woman.

     [ க்  → க் .]

 க்  miṉukki, ெப.(n.)

   ஒப்பைன ஆரவ் ைடயவர ்( ங்காரி);; gally dressed women.

     "ேமட்  நிலத்ைத உ தவ ம் ெகட்டான், ேமனா க் ையக் கட் க் ெகாண்டவ ம் 
ெகட்டான்"(பழ);.
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க்

க் 1 miṉukkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   1. பளபளப் ண்டாக் தல், ளிரத்ல்; to polish brighten, beautify. 

     "தண் ன ன் க்  ைளவ ரந்்தன" (அழகரக்ல.10);. 

ஏனத்ைதத் ேதய்த் க் க  க்  ைவத் ந்தாள். 

   2. அரி  ட் தல்; to remove bran from rice in polishing.

     [ னங் தல் → க் தல்.]

 க் 2 miṉukkudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   1. ளிரத்ல்; polish, brighten. 

   2. பகட் தல்,பகட் க்காட் தல்; be glamorous;

 flaunt. 

க்  க்  வ வைதப்பார!் 

   3. ணி த யவற்ைறத் ேதய்த்தல்; press clothes. 

இந்த ேவட் ையக் கஞ்  ேபாட்  க்க ேவண் ம்.

     [ ங் தல் → க் தல்.]

 க் 3 miṉukku, ெப.(n.)

க்கம் பாரக்்க; see {}.

க் த்தக

 
 க் த்தக  miṉugguttagaḍu, ெப.(n.)

   காக்காய்ப் ெபான்; tinsel, mica.

     [ க்  + தக .]

க் த்ெதாடர்

க் தெ்தாடர ்miṉukkuttoḍar, ெப.(n.)

   அணிகலன் வைக; a kind of jewel. 

     "ேதவர் ம் க் த் ெதாடரா ம்" (ெத. இ.கல்.ெதா.5:234);.

க் ப்பைச

 
 க் ப்பைச miṉukkuppasai, ெப.(n.)

   ெநய்வார ்இ ம் பைச வைக ( ன்.); (ெநச );; a varnish used by weavers.

     [ க்  + பைச.]

ெநய் ம் ணி பளபளக்க ேவண்  பைச ட் தல்.

க் க்ெக
ன்

 
 க் க்ெகன்  miṉukkumiṉukkeṉṟu, .அ. (adv.) 

   ஒளிரத்ல் ன் த் ேதான் ைக; glimmering. 

ெந ந் ெதாைல ல் உள்ள ேகா ன் ளக்  க் க்ெகன்  எரிந்  ெகாண்  இ ந்த .

     [ க்  + க்  + என் .]
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க் க்ெக
னல்

 
 க் க்ெகனல் miṉukkumiṉukkeṉal, ெப.(n.)

   ஒளி ன் ைக; glimmering;

 flickering. 

ளக்  க்  க்ென எரி ன்ற .

     [ க்  + க்  + எனல்.]

க்ெகண்ெணய்

க்ெகண்ெணய் miṉukkeṇīey, ெப.(n.)

   1. உட க் ப் பளபளப் ண்டா ம் எண்ெணய் வைக; an oil used in toilet. 

   2. மரச ்சாமான்க க் ரிய செ்சண்ெணய்; a varnish.

     [ க்  + எண்ெணய்.]

ங் -தல்

ங் -தல் miṉuṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   1. ஒளி தல்; to glitter, shine. 

     "வனமாைல ங்க" ( வ்.நாய்ச.்14:2);. 

   2. ளக்கமாய்த் ேதான் தல்; to appear bright. 

     "அழ  ங் ப்ப " ( வ். மாைல, 23, யா, பக்.81);.

க. 

     [ ன் → ன்  → ங்  → ங் தல்.]

ங் ெபா

 
 ங் ெபா  miṉuṅguboḻudu, ெப.(n.)

   மாைல ேவைள (யாழ்.அக.);; dusk.

     [ ங்  + ெபா .]

ங் வாரப்ப
ெ◌ா

 
 ங் வாரப்ெபா  miṉuṅguvārappoḻudu, ெப.(n.)

ங் ெபா  (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [ ங்  + வாரம் + ெபா .]

-த்தல்

-த்தல் miṉumiṉuttal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   1. ஒளிரத்ல் (உ.வ.);; to glitter, dazzle. 

   2. ஒளி ன் தல் (இ.வ.);; to glimmer, flicker. 

   3. ட்  ட் ,  ெவளிசச்த் டன் ஒளிரத்ல்; shine brightly but intermittently, glitter. 

ளக்ெகாளி ல் அவள் நைககள் த்தன. பட் ச ்சடை்ட க்க நடந்  வந்தான்.

ப்

ப் 1 miṉumiṉuppu, ெப.(n.)

   ட்  ட் ப் லப்ப ம் ஒளிர் ; polish, glitter.

     [  → ப் .]

 ப் 2 miṉumiṉuppu, ெப. (n.)

   சளி னால் உடம் ன் ேதா ன் ேமல் ஏற்ப ம் ஒ வைக நிைலைம; good lustre caused by phlegm 
humour in the body.
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1 mī, ெப.(n.)

   மகர ஒற் ம் ஈகார உ ம் இைணந்  ஒ ப்பதனால் இவ்ெவ த் ப் றக் ம்; the compound of 'ம்' and 
'ஈ'.

     [ம் + ஈ.]

வாையச ்சற்  நீட்  இைசப்பதால் இவ்ெவா  ேதான் ம்.

பல்ேவ  காலங்களில் இவ்ெவ த்  அைடந்த வரி வ வ மாற்றங்கள்.

 2 mī, ெப.(n.)

   1. ேம டம்; top, surface. 

     "நாண் மலர ்வான்  யகத்ேத வர" ( ற். 84);. "காழ் ரி வைகயார வ  ள ைல" (க த். 4:9);. 

   2. உயரம் ( வா.);; height, elevation, eminence, loftiness. 

   3. வானம் ( ங்.);; sky, heavens. 

     " ப்பா ய ைமேயார ் லம்" (கம்பரா.நி ம்பைல.149);. 

   4. ேமன்ைம; greatness, dignity, eminence, esteem, honour, nobility. 

     "ெவற் க் க ளக் ெகா யான்றன் தாடா லகத் " ( வ்.நாய்ச.்13:7);.

   ெத. ;க. ேம.

 3 mītal,    2 ெச. . .(v.i.) 

க்கல்

 
 க்கல் mīkkal, ெப. (n.)

   காக்ைகப் ெபான் (அப் ரகம்);; mica (சா.அக.);.

க் ணம்

க் ணம் mīkkuṇam, ெப.(n.)

   ெப  தமாய் நடக் ந் தன்ைம; superciliousness. 

     " ட் ல்ேலாைர க் ணம் ப யார"் ( .காஞ்.22);.

     [  + ணம்.]

க் வம்

க் வம் mīkkuvam, ெப.(n.)

   1. ம த மரம்; marudhu tree Terminalia paniculata. 

   2. ெப ம் ப த் ; a plant. 

   3. க ம ; black mardhuTerminalia tomentosa.

க் ர்-தல்

க் ர-்தல் mīkārtal,    2 ெச. . . (v.i.) 

   அ கமாதல், ெப தல்; to increase, to multiply, to surplus. 

     "நாண் க் ரி" (ெப ங்.உஞ்ைஞச.் 55:94);.

     [  + ரத்ல்.]
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க் ற்றம்

க் ற்றம் mīkāṟṟam, ெப.(n.)

   1. கழ் ( ங்.);; praise. 

     "ெபா  க் ற்றத்  நா  ழேவாேய" ( றநா.135);. 

   2. ேமலாக ம க்கப்ப ம் ெசால்; speech or word which wins high regard. 

     " கழ் ெசல்வ க் ற்றஞ் ேசவகம்" (ஏலா .1);. 

     "யா க் ற்றம் யா ல ெமன் ம்" (க த்.87:14);.

     [ க்  → க் ற்றம். க் தல் = உயரவ்ாகக் தல்.]

க் ற்

க் ற்  mīkāṟṟu, ெப.(n.)

க் ற்றம் பாரக்்க;see {}. 

     " க் ற்றாளர"் ( லப்.28:149);.

     [ க் ற்றம் → க் ற் .]

க் றல்

 
 க் றல் mīkāṟal, ெப.(n.)

   ேமம்பா  (அக.நி.);; superiority, preeminence value.

     [ க்  → க் றல்.]

க்

க் 1 mīkāṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   உயரவ்ாகக் தல்; to praise high of oneself. 

     "காட் க்  எளியன் க ஞ்ெசால்லன் அல்லேனல் க் ம் மன்னன் நிலம்" ( றள், 386);.

     [  + தல். தல் = ெசால் தல், கழ்ந்  ெசால் தல்.]

 க் 2 mīkāṟu, ெப.(n.)

க் ற்றம், 1 பாரக்்க; see {}.

க்ெகாள்( )

க்ெகாள்( )1 mīkkoḷḷudal,    13 ெச. . . (v.i.) 

   1. உயரத்ல்; to ascend, to rise high. 

     "அ ன்மா ைகக் கைரேசர ்வண் ைடக் ளத் ன் க்ெகாள" ( வாச.3:92);. 

   2. தல்; to increase. 

     "வைச ங் ழ்ைம  க்ெகாள" (கம்பரா. த்த. மந் ரப்.99);.

     [  + ெகாள்( );தல்.]

 க்ெகாள்( )2 mīkkoḷḷudal,    13 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   1. ேமலாக ம த்தல்; to esteem, to honour;

 to be noble. 

     " க்ெகா யர்  ேவண்டற்க" (நன்ென , 22);. 

   2. யாகக் ெகாள் தல்; to possess in abundance. 

     "ஊற்ற க்ெகாண்ட ேவைலயான்" (கம்பரா.வ ணைனவ .7);. 

   3. ேமேல அணிதல்; to put on.

     "பாப் ரி யன்ன க்ெகா டாைன" (ெப ங்.உஞ்ைசக். 42:244);.

     [  + ெகாள்( );தல்.]
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க்ேகாைழ

 
 க்ேகாைழ mīkāḻai, ெப.(n.)

   பாண் ய வளநாட் ன் ரி க ள் அடங் யெவா  நா ; a country in {}kingdom. 

     "பாண் ய லாசனி வளநாட்  ேகாைழ ேதவதான ரம ேதயம் வாைனக்கா ல்" (கல்.அக.);.

     [ேமற்  → ேமல் + ேகாைழ  ேமக்ேகாைழ → க்ேகாைழ.]

ஒ கா. வளங்ெகா த்த இடம் ேகாைழ எனப்பட் க்கலாம்.

இன்  ச் ராப்பள்ளி மாவட்டத் ன் ப . வாைனக்கா க்ேகாைழ நாட் ள் அடங் ய 
ஊரக் ள் ஒன்றா ம் (கல்.அக.);.

க்ேகாள்

க்ேகாள் mīkāḷ, ெப.(n.)

   1. ஏ ைக ( ங்.);; ascent. 

   2. ேமற்றாங் ைக ( ன்.);; upholding. 

   3. ெபா  (அ .நி.);; abundance, plenty. 

   4. ேமற்ேபாரை்வ; upper garment. 

     " க்ேகா டற்ெகா த் ச ்ேசரத்ல் வ " (ஆசாரக்.31);. ( ங்.);.

     [ க்ெகாள் → க்ேகாள்.]

கக்கல்

 
 கக்கல் mīkakkal, ெப.(n.)

க்கல் பாரக்்க; see {}.

கண்

கண் mīkaṇ, ெப.(n.)

   1. கண்ணின் ேம டம் (ெதால்.எ த் .250, உைர);; the region above or over the eye. 

   2. ேம டம் (சங்.அக.);; top, upper or outer surface.

     [ேமல்+கண் – ேமக்கண் → க்கண் → கண்.]

காமன்

காமன் mīkāmaṉ, ெப. (n.)

   கப்பைலச ்ெச த் ம் தைலவன் (மா );; pilot, captain of a vessel. 

     'மரக்கல காமர'் (ம ைரக்.321, உைர);. 

     " காமன் இல்லா மரக்கலம் ஒ கா ம் ஓடா " (பழ.);.

 காமன் mīkāmaṉ, ெப.(n.)

   கப்பற்றைலவன் (கப் த்தான்);; captain of a ship.

     [ - காமன்]

காமன்வலங்ைக

காமன்வலங்ைக mīkāmaṉvalaṅgai, ெப.(n.)

   18ஆம் ற்றாண் ல் அ வானந்த த் யார ்என் ம் ைல இயற் யவர;் author of {}.

     [ காமன் + வலங்ைக.]

வலங்ைக என்ப  ஊரப்்ெபயர.் இவ் ர ் ம்பேகாணம் எனப்ப ம் ட க் க்  அ ல் உள்ள . 
அரண்மைன ல் அரசரக்்  வலப் றம் அமரந்் ப்ேபாரக்்காக ஒ க்கப்பட்ட ப் .
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காரம்

காரம் mīkāram, ெப.(n.)

   மாளிைக ன் ேம டம்; upper storey or terrace of a mansion. 

     " கார ெமங்க  ந ந் கள் ளக் " (கம்பரா.ஊரே்த.3);.

     [  + Skt.ஆகாரம்.]

கான்

கான்1 mīkāṉ, ெப.(n.)

   ஒ  ெபரிய ஏனம் ( னவ.);; big vessel or utensil.

 கான்2 mīkāṉ, ெப.(n.)

காமன் பாரக்்க; see {}. 

     'நான் கன் கானா' (தண் .37, உைர, எ .);.

     [ காமன் → கான்.]

ைக

ைக1 mīkai, ெப.(n.)

   ேமெல த்த ைக; uplifted arm. 

     "ெவன்  யா ய ெதா த்ேதாண் ைக" (ப ற் ப்.40:12);.

     [  + ைக.]

 ைக2 mīkai, ெப.(n.)

    த க் க் ெகா  வைக (மைல.);; Mysore thorn  a creeper.

ச் தக்களி

 
 ச் தக்களி mīccidakkaḷi, ெப.(n.)

   ெவள்ளா ப்பாைன; earthern pot used by washer man for boiling clothes with fuller's earth.

ச் தம்

 
 ச் தம்  mīccidam, ெப. (n.)

ச் தக்களி பாரக்்க; see {}.

செ்சல

செ்சல  mīccelavu, ெப.(n.)

   1. வரம்  ய நடத்ைத; arrogant conduct, presumption, forward behaviour. 

     " யா ரிைடப்பட்ட செ்சல  காணின்" (நீ ெந . 17);. 

   2. ேமற்ேபாைக (யாழ்.அக.);; advancing, progressing.

     [  + ெசல . ெசல  = நைட, ேபாக் , ஒட்டம்.]

சப்பரைவ

 
 சப்பரைவ mīcapparavai, ெப.(n.)

   ஒ வைக ன் ( னவ.);; a kind of fish. 

ெகண்ைட ன் வைகையச ்சாரந்்த .
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சரம்

சரம் mīcaram, ெப.(n.)

   1. ேமலான ; that which is superior or great. 

இந்தத் தவசம் சரமா க் ற  ( ன்.);. 

   2.  ( ன்.);; plenty. 

   3. ைர  (யாழ்ப்.);; speed, hurriedness.

ெத. சர .

     [  + தரம் – தரம் → சரம்.]

சரன்

சரன் mīcaraṉ, ெப.(n.)

   ேமலானவன்; superior, great person. 

     "ெகம் ரந் தன்னில் சரா" (இராமநா.உ த்.31);.

     [ சரம் → சரன்.]

சவாரம்

 
 சவாரம் mīcavāram, ெப. (n.)

   நில ைடைமயாளரின் தல் பங்  (அ); கண்  த ல் ேமல் வாரப் பங்  (W.G.);; the landholder's share 
of the crop yield.

     [  + வாரம்.  = .]

 mīcu, ெப.(n.)

   1.  பாரக்்க; see {}. 

     " வராைட றக் ய ெமய் னா ம்" (ேதவா.38, 10);. 

   2.  (யாழ்.அக.);; abundance, copiousness.

     [  → .]

ெபா

 
 ெபா  mīcuboli, ெப.(n.)

   அறச ்ெசல ன் ெபா ட்  த ற் ெகாள் ங் களெநல் (யாழ்ப்.);; grain first taken from the grain  heap at the 
threshing floor for charitable purposes.

     [  + ெபா . ெபா  = ெநற் யல். களத் ல் ெநல்லளக் ம் ேபா  தல் மரக்கா க்  
நற்ெசால்லாக வழங் ம் ெபயர.் ெபால் → ெபா  =

ெச த்தல், ெப தல். ெநல்லளக் ம் ேபா  த ல் அளக் ம் அளைவைய, ெபா  வளர என்  
நற்ெசால்லாகக் வர.்]

ட்டல்

 
 ட்டல் mīcumīṭṭal, ெப.(n.)

   ேமலாக எ க்ைக (யாழ்.அக.);; taking superficially.

     [  + ட்டல்.]

ரம்

ரம் mīcuram, ெப.(n.)

   1. சரம் பாரக்்க: see {}. 

     "மயல் ரமா ." (தனிப்பா.1, 377:20);. 

   2. க ம் க ைம (உக் ரம்);யான  (யாழ்.அக.);; that which is extremely severe of or fierce.

     [ சரம் → ரம். சரம் = ேமலான , .]
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ைவத்தல்

 
 ைவத்தல் mīcuvaittal, ெப. (n.)

   ேமேல ைவக்ைக (யாழ்.அக.);; placing at the top, priority.

     [  + ைவத்தல்.  = ேமேல, ேமற் றம், ேம .]

ெசங் நா

ெசங் நா  ceṅgilināṭu, ெப.(n.)

   க்ேகாடை்ட நாட் ள் அடங் ய ளத் ர ்வட்டத்ைதச ்சாரந்்த மைலயம்பட்  தலான ஊரக்ள் 
அடங் ய நா ; villages or townships in {}, in {} dist. 

இந்நா  ெசங்   நா , ழ்செ்சங்  நா  என் ம் ரிக்கப்பட் ந்த  ( க்ேகாடை்ட 
கல்ெவட் .116); (கல்.அக.);.

ைச

ைச mīcai, ெப.(n.)

   1. ஆண்களின் ேமல் உதட் ன்ேமல் இ க் ம் ; moustache. 

     " த்த ெதாடர் ைசகள் க்ெகாள" (கம்பரா. மாரீச.49);. ைச வளரக்்க ஆைச. 

   2. ைன,  ேபான்ற லங் களின் வா ன் ேமல் றத் ல், பக்கவாட் ல் நீண் க் ம் 
; whiskers. 

   3. கரப்பான் ேபான்ற ச் களின் தைல ன் இ ற ம் உள்ள ைறப்பான நீண்ட  ேபான்ற 
உணர்  ெகாம் ; antenna. 

   4. ேம டம்; upper part. 

     " ைசநீள் ம் ல்" ( வக.911);.

   ெத. ச ;   க. ெச;ம. சா.

     [ ைச → ைச.]

ைசக்காரன்

 
 ைசக்காரன் mīcaikkāraṉ, ெப.(n.)

   இறால் ன் ( னவ.); ( உக் செ்சால்);; prawn fish.

     [ ைச + காரன்.]

     [p]

ைசக் த்தா

 
 ைசக் த்தா mīcaikkuttā, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் கடல் ன் ( னவ.);; a kind of sea fish.

ைசக்ெகாம்

 
 ைசக்ெகாம்  mīcaikkombu, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் ெகாம் ; horns which are in an elaborated position.

     [ ைச + ெகாம் . ரிந்  ைசேபால் இ க் ம் கால்நைடக் ெகாம் .]

ைச க்   தல்

ைச க்   தல் mīcaimuṟukkudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   ரக் ப்பாக ைசையப் பக்கவாட் ல் ரலால் தல்; to twist the moustache in anger, defiance or 
challenge. 

     " ைச க் ச ் னந் " (தனிப்பா.1, 296 : 6);. எதற்ெக த்தா ம் ைசைய க்காேத.

     [ ைச + க் தல். ரத்ேதா  எ ரத்் ச ்சண்ைட ட அணியமாக இ த்தல்.]
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ைசைய க்
றான்

 
 ைசைய க் றான் mīcaiyaimuṟuggugiṟāṉ, ெப.(n.)

   சண்ைடக்  வ றான்; coming for a fight or a combat.

     [ ைச + ஐ + க் றான்.]

ட்

ட் 1 mīṭci, ெப.(n.)

   1. ம் ைக; turning, returning. 

     " ட் ங் உக் உ ேம  மடைமத்ேத" (பரிபா.19:65);. 

வ ைம ல் இ ந்  ட்  ெபற வ தான் என்ன? 

   2. உடன்ேபாக் ன் வைக ள் ஒன்  (ெச , தைல ையக் காணா  ண்  வ த ம், உடன்ேபாய் 
தைலவ ந் தைல  ண்  வ த மாம்; a kind of accompaniment.

     [ ள் → ட் .]

 ட் 2 mīṭci, ெப.(n.)

   1. ப் ைக; turning (bringing); back, causing to return. 

   2. தைல ெசய்ைக (உ.வ.);; releasing redeeming. 

   3. ைகம்மா ; recompense. 

     " ட் ெசய் ற ைல" (கம்பரா.நாகபா.267);.

     [ ள் → ட் . ஒ  நிைல ந்  ப தல், தல்.]

ஒ வர ்ஒ  பத ல் இ க் ம்ேபா  பணி யாமேலா, தவ ச ்ெசயற்ப ம் ேபாேதா ேமல் 
அ காரிகள் ெசய் ம் ஒ வைக நடவ க்ைக.

ட் டம்

ட் டம் mīḍḍiḍam, ெப.(n.)

   ட்பதற்  உரிய இடம்; place of return. 

     " ட் டம் ெபற் க்  ட் டங் " (ெப ங்.உஞ்ைசக்.57:75);.

     [ ள் + இடம் – ட் டம்.]
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ட்

ட் 1 mīṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   1. ளச ்ெசய்தல்; to cause to return. 

ேபானவைன ட் க் ெகாண்  வந்தான்.

   2. ஒத்  த யவற்ைறத் ப் தல் (யாழ்.அக.);; to redeem, as mortgaged property 

   3. காத்தல் (யாழ்.அக.);; to save. 

   4. யாழ் த யவற் ன் நரம்ைப ரலால் ெத த்தல்; to fillip the strings of lute, etc. 

யாழ் ட் னான் (உ.வ.);. 

   5. ைண ேபான்ற இைசக்க களின் நரம்ைப ரலால் அ ரச ்ெசய்தல்; to play on the lute. 

ைணைய ட் க் ெகாண்  பாடத் ெதாடங் னான். 

   6. நாேணற் தல்; to fasten the string of a bow. 

   7. அள் தல் (யாழ்.அக.);; to take a handful of 

   8. நிைன  ரத்ல்; to recall. 

நீங்கள் ெசான்னைதத் ம்ப ம் ட் ப் பாரக்் ேறன்.

க., ெத. .

     [ ள்தல் → ட் தல்.]

 ட் 2 mīṭṭu,    .அ..(adv.) ம்ப; again. further. 

ட் ணர்

ட் ணர்  mīṭṭuṇarvu, ெப.(n.)

   ஒத்த தன்ைம ைடைம; recognition of identity or similarity. 

     "நிைன  ட் ணர்  ேநரத் ம்" (நீலேக .119);.

     [ ட்  + உணர் .]

ட் ப்பட்டான்

ட் ப்பட்டான்  mīṭṭuppaṭṭāṉ, ெப.(n.)

   ஆனிைரகைள ட்டெபா  இறந்தவன்; person who died, while collecting back (recovering); the captured cattles. 

ஆநிைரகைளப் பைகவேரா  ேபாரிட்  ட் ட்டாெனனி ம், பைகவரால் ெகால்லப்பட்டான். 
ட்டல்  கரந்ைத என்ற றத் ைணக்  இசெ்சய்  இலக்கா  நிற் ன்ற . "ஆந்ைதப்பா  ஈைசெப ம் 

பாணாைரச  ம மக்கள் ெதா க் ெகாண்ட ஞான்  ட் ப்பட்டான்" (ெசங்கம்ந  கற்கள்  . .7ம் 
ற்றாண் ); (கல்.அக.);.

     [ ட்  + பட்டான்.]

ட் ம்

ட் ம் mīṭṭum, . .எ.(adv.) 

ட்  பாரக்்க; see {}. 

     " ட்  னி ெயண் ம் ைன" (கம்பரா.ெபா .5);.

     [ ட்  → ட் ம்.]

ட்

 
 ட்  mīṭṭumuṟi, ெப.(n.)

   ஒத் ரிைம நீங் யைதக் க் ம் ஆவணம் (நாஞ்.);; redemption deed.

     [ ட்  + .]
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ட் வாக்கம்

 
 ட் வாக்கம் mīṭṭuruvākkam, ெப.(n.)

   ைடக் ம் வ வங்கைளக் ெகாண்  ன்  இ ந்த வ வங்கைளக் கண்ட ம் ைற; reconstruction.

     [ ள் → ட்  + உ வாக்கம்.]

ட்ெட

டெ்ட 1 mīḍḍeḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   1. காத்தல்; to redeem, rescue, save. 

   2. ேமலாக எ த்தல்; to take out superficially.

     [ ட்  + எ -த்தல்.]

 டெ்ட 2 mīḍḍeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   இைரெய த்தல்; to chew the cud.

     [ ட்  + எ -த்தல்.]

ட்பர்

 
 ட்பர ்mīṭpar, ெப.(n.)

   காப்பவர ்(இரடச்கர)்;; saviour, redeemer. 

உலக ட்பர ்வந்  ட்டார.் ட்பர ்இன்  உய்ய யா . ட்பேர அைனத் க் ம் கரணியமாவர.்

     [ ள் → ட்  → ட்பர.்]

ட்

ட் 1 mīṭpu, ெப.(n.)

   1. காப்பாற் ம் நடவ க்ைக; rescue operation. 

   ெவள்ளம் மற் ம் நில அ ரவ்ால் பா க்கப்பட்ட ஊரக்ைளக் காப்பாற்ற ட்  நடவ க்ைககள் 
எ க்கப்பட்டன. இர  பகலாக ட்  ேவைலகள் நைடெபற்றன. 2. ஒ வர ்சட்டத் ற்  ரணாக 
ைவத் க் ம் ெபா ள்கைளக் ைகப்பற் தல்; confiscation, recovery. 

பல இலக்க உ பா ம ப் ள்ள தங்கக் கட் கள் ட் .

     [ ள் → ட் .]

 ட் 2 mīṭpu, ெப.(n.)

   டை்க (யாழ்.அக.);; releasing, redemption, salvation.

     [ ள் → ட் .]

டம்

 
 டம் mīṭam, ெப.(n.)

   நீர ்(சங்.அக.);; urine.

     [ ள் → டம் = த்த நீர ் நீராக ெவளி வ தல்.]

ண்ெசயல்

 
 ண்ெசயல் mīṇceyal, ெப.(n.)

   எ ரத்் தாக்கம்; reaction.

     [ ள் → ண் + ெசயல்.]
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ண்

ண்  mīṇṭu, ெப.(n.)

ட்  பாரக்்க; see {}. 

     " ண்  வாராவ  ய ள் ரிபவன்" ( வாச.2:177);.

     [ ள் → ண் .]

ண் ம்

ண் ம் mīṇṭum, .அ.(adv.) 

   ம ப ம், ம்ப ம், ேம ம்; again, repeatedly, moreover. 

     " ண்  வாராவ  ய ள் ரிபவன்" ( வாச.2:117);. 

     " ண் ம் யர ் ண்  அவற் ற் ம்" (பரிபா.2:11);. 

சற்  ஒய்  எ த்த ற  ண் ம் எ தத் ெதாடங் னார.் 

தல் பத் ைய ண் ம் ஒ  ைற ப ங்கள்! ண் ம் ண் ம் அைதேய ெசால் க் ெகாண்  
இ க்காேத!

     [ ள் → ண் → ண் ம்.]

த் ைவ-த்தல்

த் ைவ-த்தல் mīttuvaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   தப்ப த் தல் (உ.வ.);, சச்ப்ப த் தல்; to save for future use;

 to be thrifty;

 to lay by. 

த்  ைவத்த ெசாதெ்தல்லாம் ெந ப் க்  இைரயா ற் .

     [  → த்  → த்  + ைவ ( ைண ைன);  த்தல்.]

த்ேதால்

 
 த்ேதால் mīttōl, ெப.(n.)

   ேமேல க் ம் ேதால், த்ேதால்; epidermis  scarf.

     [  + ேதால்.]

தம்

 
 தம் mītam, ெப.(n.)

   , சச்ம்; balance, remainder. 

தம் ைவக்காமல் சாப் ட ேவண் ம்.

     [  → தம்.]

தாட்

தாட்  mītāṭci, ெப.(n.)

யாட்  பாரக்்க; see {}. 

     "காராண்ைம தாட்  உள்ளடங்க" (T.A.S.1, 6:14);.

     [  + ஆட்  – தாட் .]

தா -தல்

தா -தல் mīdāṭudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   கடந்  ெசல் தல்; to transcend, surpass, go beyond. 

     "ெவற் க்க ளக் ெகா யான்றன் தாடா லகத் " ( வ். நாய்ச.்13:7);.

     [  + ஆ தல்.]
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தாரி

தாரி1 mītāri, ெப.(n.)

   சச்ம்; that which remains;

 remainder, balance. 

உன்னிடத்  ஏேத ம் தாரி க் றதா?

     [  + ஆர ் தார ்→ தாரி.]

ஒ கால் ஊதாரி என்ற வடெசால் க்  எ ரச்ெ்சால்லாக தத் ந்  தாரி என்ற ெசால் வழக் க்  
வந் க்கலாம்.

 தாரி2 mītāri, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் கலப்  மணப் ைக (வாசைனத் பம்); (ைசவச. மாணா.9, உைர);; incense composed of 
various substances.

     [  + ஆர ் தார ்→ தாரி.]

தான

தான mītāṉa, ெப.அ.(adj.) 

   1. ஒ வர ்ேமல் உள்ள; against some one. 

ஒ வர ்ெதா லாளர ் தான வழக் கைள நி வாகம் ம்பப் ெபற ேவண் ம் என்  ேகாரினார.் 

   2. ன்  ப் ட்டைதக் கரணியமாகக் ெகாண் , நிகழ் ற; concerning, relating to, regarding. 

 ட்ட அ க்ைக தான வழக்  இன்  மக்களைவ ல் ெகாண்  வரப்பட்ட .

     [  → தான.]

1 mīti, ெப.(n.)

   1. சச்ம், தம்; that which is left over, that which remains, surplus. 

 ைவக்காமல் சாப் . ெசல  ேபாக  இவ்வள தானா? 

   2. எஞ் ப்ப ; remainder. 

எட் ல் ன்  ேபானால்  ஐந் .

ம வ. சச்ம்

     [  → .]

 2 mīti, ெப.(n.)

   1. காட் க் கத்தரி (மைல.);; hedge caper. 

   2. எட்  (சங்.அக.);; strychnine tree, nux  vomica. 

   3. க ஞ் ைர; aspecies of black thorny shrub (சங்.அக.);.
 mītigi, ெப.(n.)

2 பாரக்்க; see {} (சா.அக.);.

டல்

 
 டல் mītiḍal, ெப.(n.)

   வளரை்க (இலக். அக.);; growth.

     [  + இடல்.]

ரா

 
 ரா  mītirā, ெப.(n.)

   ெப லவங்கப் படை்ட; thick cinnamon, a bark.
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ைர

 
 ைர mītirai, ெப.(n.)

   ைரச ்ெச ;{} plant.

ந்

 
 ந்  mītīndu, ெப.(n.)

   ேபரரத்ைத; greater galangal Alpinia galangal (major);.

1 mītu, ெப.(n.)

   1. ேமற் றம்; top, outer or upper surface. 

   2. ேம  (நாம ப.535);; elevated or raised place.

     [  → .]

 2 mītu, இைட.(part.) 

   இடேவற் ைமப் ெபா ளில் வழங் ம் ெசால் ;   ேமல்; word used as a locative sign, 'on' 'at', 

     " ரி ன்ைன  ேதான்  ெபண்ைண" (அகநா.310:12);.

     "தண் வய ரன் " (நால ,389);. 

     ' த்தகத்ைத நாற்கா ன்  ைவ'. அவர ்  ப  ெசால்லாேத! அவர ்  வழக் த் ெதாடரந்்தார.்

     [  → .]

 3 mītu, .அ.(adv.) 

   அ கம் ( ன்.);; over, excess, that which exceeds;

 extra, surplus. 

     " கவரி  னிய ேவழப் ன ம்" (பரிபா.10:15);.

     [  → .]

ந்

 
 ந்  mītundu, ெப.(n.)

   ெநல் ; Indian gooseberry  Emblica myrobalam (சா.அக.);.

ெபா

 
 ெபா  mītuboli, ெப.(n.)

ெபா  பாரக்்க; see {}.

     [ ெபா  → ெபா .]

ைர

 
 ைர mīturai, ெப.(n.)

   ளம்பல்;   பலகால் ம்பத் ம்பச ்ெசால் தல் ( டா.);; repetition, tautology.

     [  + உைர.]
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ைரேவர்

 
 ைரேவர ்mīturaivēr, ெப.(n.)

   ஒ வைக ந மண மஞ்சள்; musk turmeric  Curcuma aromatica.

     [ ைர + ேவர.்]

ண்

 
 ண் mītūṇ, ெப.(n.)

   அள க்  அ கமான உண ; to eat in excess. 

     " ண் ம்ேபல்" (பழ.);.

     [  + ஊண். ஊண் = உண .]

ண ந்தல்

 
 ண ந்தல் mītūṇarundal, ெப. (n.)

   த ஞ்  உண் ைக; glut to eat in excessive eating.

     [ ண் + அ ந்தல்.]

ணன்

 
 ணன் mītūṇaṉ, ெப.(n.)

   ெப ந் னி ன்ேபான்; glutton.

     [ ண் → ணன்.]

ர்

ர1் mītūrtal,    2 ெச. . . (v.i.) 

   1. ேமன்ேமல் வ தல்; to increase, to aggravate, to come crowded. 

     " ன்பேம ரக் கண் ம்" (நால , 60);. 

   2. அடரத்ல்; to press hard. 

     "ெமய்ையந்  ர" ( .ெவ.8:33);.

     [  + ஊர-்தல்.]

 ர2் mītūrtal,    2 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   அடரத்்தல்; to subdue. 

     "ஒளியாைர ரந்் ெதா வ தல்லால்" (பழ.248);.

     [  + ஊரத்ல்.]

ேதால்

ேதால் mītōl, ெப.(n.)

ந்ேதால் பாரக்்க; see {}. 

     " ேதா ெலங்  க் கள்" ( ப் .623);.

     [ ந்ேதால் → ேதால்.]

ந்த

ந்த  mīndadu, ெப.(n.)

1 பாரக்்க; see {}.

     [  →  →  → ந்த .]

ந்ேதால்

ந்ேதால் mīndōl, ெப.(n.)

   ேமற்ேறால் (ெதால்.எ த் .251, உைர);; epidermis, superficial skin.

     [  + ேதால்.]

478

www.valluvarvallalarvattam.com 2037 of 19068.



நீர்

நீர ்mīnīr, ெப.(n.)

   நீரின் ேமற்பரப் ; surface of water. 

     " நீர ்நிவந்த ற ைழ" (பரிபா.21:40);.

     [  + நீர.்]

ப்பாய்

 
 ப்பாய் mīppāy, ெப.(n.)

   ன் ப் பட ல் பயன்ப ம் ஒ  வைகப் பாய்; mast used in the fishing boat. 

பாய்ப் ப ம ன் ேமேல ரிக்கப்ப ம் பாய் (ெநல்ைல னவ.);.

     [  + பாய்.]

ப்

ப்  mīppu, ெப.(n.)

   1.  ( றநா.104, உைர);; abundance. 

   2. ேமன்ைம; excellence, greatness, esteem, honour. 

     " ப் ல்ேலாைர" ( .காஞ்.22);.

     [  → ப் .]

ப்ேபார்-த்தல்

ப்ேபார-்த்தல் mīppōrttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   ேமேல ேபாரத்்தல்; to put on, cover with, as a shawl. 

     " ப்ேபாரத்்த க ந்ேதாலாற் கண் ளக்கப் பட் " (நால , 47);.

     [  + ேபாரத்்தல்.]

ப்ேபார்ைவ

ப்ேபாரை்வ mīppōrvai, ெப.(n.)

   ேமற் ேபாரை்வ; outer covering, coat. 

     "ெபாய்ம்மைறக்  ப்ேபாரை்வ மாட் த் டம்பானால்" (நால , 42);.

     [  + ேபாரை்வ.]

பார்க்ெகல்ைல

 
 பாரக்்ெகல்ைல mīpārkkellai, ெப.(n.)

   ேமற் ற எல்ைல; western side boundary (கல்.அக.);.

மகன்

 
 மகன் mīmagaṉ, ெப.(n.)

   இப்ேபாைதய ைறைமைய ற் ம் அ த் ப் ய நிைலைய உண்டாக் பவனாக 
இ ப்பவன்; one who creates new once in supersession of existing customs.
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ைச

ைச1 mīmisai, ெப.(n.)

   1. க்க  ( ங்.);; that which exceeds or abounds. 

   2. ைசசெ்சால் பாரக்்க; see {}. 

     " ைச ெயன்  ெபயராய் அரத்்தத ் ைடய அ சயத்ைதக் காட்டக் கடவ " ( வ். ெபரிய .8, 1:7, 
யா.);.

     [  + ைச.]

 ைச2 mīmisai, .அ. & இைட.(adv. & prep.) 

   ேம டத் ல்; above, over. 

     "கள்ளி ைசக் க த்த ந  ல்ைல" (நற்.169:5);. 

     "ெகால்களிற்  ைச" ( றநா.9:7); 

     "ெநய்த்ேதார ் ைச நிணத் ற் பரிக் " (அகநா.9:9);. 

     " ைசத் தாஅய இ மந் " ( ந்.200:2);.

     [  + ைச.]

ைசசெ்சால்

 
 ைசசெ்சால் mīmisaissol, ெப.(n.)

   றப் ப் ெபா ைளத் ெதரி த்தற்  ன் ள்ள ெசால் ன் ெபா ளிேலேய, அ த்  
வ ஞ்ெசால்; pleonasm, word redundantly used.

     [ ைச + ெசால்.]

ைசயண்டம்

ைசயண்டம் mīmisaiyaṇṭam, ெப.(n.)

   றக்கம் (ேமாடச்ம்);; the highest heaven, celestial. 

     " ைச யண்ட மாண்  ப்பாற் " ( வ்.ெபரிய .2, 1:4);.

     [ ைச + அண்டம். அண்டம் = உலகம்.]

யச் ர்

 
 யச் ர ்mīyaccūr, ெப.(n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஒர ்ஊரின் ெபயர;் a village in Thanjavur Dist.

     "ேதாற் ம் ேகா ம் ேதான் ய ேகா ம் ேவற் க் ேகா ல் பல ள யச் ர"் (இலக். .ஊர.்);.

ய ப்

ய ப்  mīyaḍuppu, ெப.(n.)

   ைடய ப்  (ெதால்.ெசால்.17, உைர);; side oven, supplemental oven.

ம வ. ெகா ய ப் .

     [  + அ ப் .]

     [p]

யாட்

யாட்  mīyāṭci, ெப.(n.)

   1. நிலங்களின் த்தைகப் பங் ரிைம; right for share in the land lease. 

   2. நில த யவற் ன் ேமல காரம் (கல்.);; proprietorship, overlordship, as of land.

     [  + ஆட் .]

நிலத் ற்  உரிைமயாளரா ய ஆட் யாளர,் தன்னிடம் த்தைகக் ப் ெபற் ப் ப ரி பவரிடம் 
ைளசச் ல் பங் ரிைம ஆட்  ெப த ன், ஆட்  ேமல் ஆட்  ெப த ன் யாட்  என்  
றப்பட்ட  (கல்.அக.);.

480

www.valluvarvallalarvattam.com 2039 of 19068.



யாள்( )-தல்

யாள்( )-தல் mīyāḷḷudal,    10 ெச. ன்றா . 

 to exercise overlordship, to boss over. 

     "உத் ரேவ ச ்ச ரே்வ  மங்கல யா ங் கணத்தா ள்" (ெத.இ.கல்.ெதா.3:2);.

     [  + ஆள் )தல்.]

யா ங்கணத்தா
ர்

 
 யா ங்கணத்தார ்mīyāḷuṅgaṇattār, ெப.(n.)

   ேமற்பாரை்வ ெசய் ம் ட்டம்; members of the supervising body.

     [ யாள் + கணத்தார.்]

யான்

 
 யான் mīyāṉ, ெப.(n.)

காமன் (சங்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [ கான் → யான்.]

ைய

 
 ைய mīyai, ெப.(n.)

   ெசங் ைட ( ங்.);; umbrella made of red cloth.

ரம்

 
 ரம் mīram, ெப.(n.)

   கடல் (யாழ்.அக.);; sea.

ரா

ரா  mīrācu, ெப.(n.)

   1. ஆதாயம்; gain. 

   2. வ மானம்; income, profit. 

   3. பயன்ப ைக; usefulness.

லம்

 
 லம் mīlam, ெப.(n.)

   வானம் (சங்.அக.);; sky.

வான்

வான் mīvāṉ, ெப.(n.)

காமன் (நாம ப. 172); பாரக்்க; see {}.

     [ காமன் → வான். காமன் = மா .]
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ள்

ள்1 mīḷḷudal,    16 ெச. . .(v.i.) 

   1. ம் தல்; to return. 

     "ேபாகத்  மன்னி ம் ள்வரக்ள்" ( வ். வாய்.4, 1:8);. 

வைளயம் ம் தன்ைமைய இழந் ட்ட . 

   2. இல்ைலயாதல்; to disappear, vanish. 

     "ேபைதைம ளச ்ெசய்ைக ம்" (மணிேம. 30:119);. 

   3. காப்பாற்றப்ப தல்; to be cured, as of a disease;

 to be rescued, redeemed, liberated. 

சா ம் த வா ல் இ ந்த ெபரியவைர ம த் வரக்ள் பா பட்  ளக் ெகாண் வந்தனர.்

 ள்2 mīḷtalmīṭṭal,    13 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   1. ைற னின்  ெவளிேயற் தல்; to liberate, extricate, release. 

   2. ம்பக் ெகாணரத்ல்; to bring, back, recover. 

     "எ ல்...... இ ம் ண்ட நீரி  ட்டற் கரிெதன" ( றநா.21);. 

   3. ேபாக் தல்; to remove;

 to eradicate, to cause to disappear. 

     "ெதாண்டர ்வ த்த ட்பாராய்" (ெபரிய . நா. 304);.

ள

ள mīḷa, . .எ.(adv.) 

   ம ப ம்; once again. 

     "உன் வ ற் ட ்கைடநாட ்ெசன் ைறந்  ள வ ந்ேதவைர" ( ேவங்கடக்கலம்.11);.

     [ ள் → ள.]

ளக்ெகா -த்தல்

ளக்ெகா -த்தல் mīḷakkoḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   ம்பக் ெகா த்தல்; to return. 

     " ளக் ெகா க் மாப் ேபாேல" (ரஹஸ்ய.410);.

     [ ள் → ள + ெகா த்தல்.]

ள ம்

 
 ள ம் mīḷavum, . .எ.(adv.) 

ள பாரக்்க; see {}.

     [ ள → ள ம்.]

ளாக்கடன்

ளாக்கடன் mīḷākkaḍaṉ, ெப.(n.)

   ராக் கடன் ( ட் ற .1);; irredeemable debt.

     [ ள் + ஆ + கடன்.]

ளாக்க

 
 ளாக்க  mīḷākkadi, ெப.(n.)

   ேப  (ேமாடச்ம்); ( ங்.);; salvation, as a state from which there is no return, attainment, emancipation.

     [ ள் + ஆ + க . க  = பற் க்ேகா , நிைலைம, இயல் .]
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ளாக்காட்

 
 ளாக்காட்  mīḷākkāṭci, ெப.(n.)

ளாக் க  பாரக்்க; see {}. 

     " ளாக் காட்  த " (கல்லா. கக்);.

     [ ள் + ஆ + காட் .]

ளாநரகம்

 
 ளாநரகம் mīḷānaragam, ெப.(n.)

ளாவள  பாரக்்க; see {}.

     [ ளா + Skt. நரகம்.]

ளாேநாய்

 
 ளாேநாய் mīḷānōy, ெப.(n.)

   ணமாகாத ேநாய்; an incurable or chronic disease.

     [ ளா + ேநாய்.]

ளாவ

ளாவ  mīḷāvaḻi, ெப.(n.)

ளாக்க  பாரக்்க; see {}. 

     "கழல்க ணிைனவாைர ளாவ ன் ட்பனேவ" (ெபரிய . ந நந் . 33);.

     [ ள் + ஆ + வ .]

ளாவள

 
 ளாவள  mīḷāvaḷaṟu, ெப.(n.)

   ட்  ல்லாத நிரய வைக; a hell, considered a region of eternal damnation.

     [ ள் + ஆ + அள .]
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ளி

ளி1 mīḷi, ெப.(n.)

   1. ைக; retrieval, returning. 

     "இர ல் வந்  ளி ைரத் " ( க்ேகா. 151);. 

   2. இரங்கல் (அ .நி.);; pity, sympathy. 

     " ளி ெமாய்ம்ெபா  நிலென யாக் " (அகநா.93:18);.

     [ ள் → ளி.]

 ளி2 mīḷi, ெப.(n.)

   1. தைலவன்; lord, chieftain. 

     " ளி... ஆேகாள் க ன்" ( .ெவ.1:20);. 

   2. பாைலநிலத் தைலவன் ( டா.);; chief of a desert tract. 

   3. இைற (அ .நி.);; king, sovereign. 

   4. பைடத் தைலவன் (நாம ப.139);; commander of an army. 

   5. ண்ணியன் ( ங்.);; strong man. 

   6. ெப ைம ற் றந்ேதான் ( ங்.);; great man, worthy man. 

   7. வ ைம ( ங்.);; strength. 

   8. ரம்; valour, bravery. 

ளிைம

ளிைம mīḷimai, ெப.(n.)

   1. வ ைம; strength, prowess. 

     "அடக்க ைடயவன் ளிைம" (இன்.நாற்.40);. 

   2. ரம்; bravery, heroism, valour. 

     "வன்பைட....  ளிைமக் கைடயாளேமா" ( வாைனக்.நகரப்.35);.

     [ ளி → ளிைம.]

ம்ேநாய்

 
 ம்ேநாய் mīḷumnōy, ெப.(n.)

   ணமா ம் ேநாய்; curable disease.

     [ ள் → ம் + ேநாய்.]

றல்

 
 றல் mīṟal, ெப. (n.)

   சட்டம், உரிைம த யவற்ைற ம் ெசய்ைக; violation of rules, rights, etc, infringement. 

மனித உரிைம றல்கள் அ கமா  வ வைத எ ரத்் ப் ேபாரா னாரக்ள்.

     [  → றல்.]

றான்கனியண்
ணா

றான்கனியண்ணா  mīṟāṉkaṉiyaṇṇāvi, ெப. (n.)

   19ஆம் ற்றாண் ல் றமா  என் ம் ைல இயற் யவர;் an author who wrote '{}', during 19th century.
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1 mīṟudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   1. ஆைண த யன கடத்தல் (உ.வ.);; to break, as a law, to violate, infringe, as a right, tresspass. 

   2. ேமற்ேபாதல் (நாம ப. 763);; to go beyond, exceed ones limit. 

   3. அ காரஞ் ெசய்தல்; to dominate.

க. 

     [ ள்4 → .]

 2 mīṟudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   1. எஞ்  த்தல் ( ன்.);; to be in excess, to remain over. 

   2. தல்; to be great. 

     " காத லளிக் ம்" ( ப் .923);. 

   3. ெபரிதாய் வளரத்ல்; to grow lofty, as a tree, to grow stout, as a person. 

   4. ெச க்கைடதல் (இ.வ.);; to be haughty, to be arrogant. 

   5. சட்டம், ெந  ( ); ேபான்றவற்ைறப் ன்பற்றாமல் தல்;   றக்கணித்தல்; transgress, violate, 
break rules, etc. 

ேவகக் கட் ப்பாடை்ட ச ்ெசல்வ  தண்டைனக் ரிய ற்றமா ம். தைட ஆைணைய  ஊரவ்லம் 
ெசல்ல யன்றவரக்ள் ைக  ெசய்யப்பட்டனர.்

க. .

ன்

ன்1 mīṉ, ெப.(n.)

   1. ண் ன்; star.

     "ப ற் கலங் ய ன்" ( றள், 1116);. 

   2. ப னான்காம் ண் னா ய ெநய்ம் ன் ( த் ைர);; the 14th naksatra. 

   3. ப ன் ன்றாம் ண் னா ய ைகம் ன் (அத்தம்);; the 13th naksatra.

க. ன்.

     [ ன் → ன். ன் = ன் ம் ெவண்ணிற ன்.]

 ன்2 mīṉ, ெப.(n.)

   1. உட ல் அைமந் க் ம் ற  ேபான்ற ெச லா ம், வாலா ம் நீந் ச ்ெசல்லக் ய நீர ்வாழ் 
உ ரினம் ( ங்.);; fish. 

   2. னேவாைர ( டா.);; pisces of the zodiac. 

   3. ன்ேகாட்பைற (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}. 

   4. றா ( ன்.);; shark.

     [ ன் → ன்.]

ன் வைககள் : 

   1. ரால் ன், 

   2. றைவ ன், 
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ன் அமர்

 
 ன் அமர்  mīṉamarvu, ெப.(n.)

   சம தைர ல் தாமைர அமர்  நிைல ல் அமரந்்  ன் றம் ைககைளக் கட் யப  ெசய் ம் அமர்  
வைக; a kind of {} positure.

     [ ன் + அமர் .]

ன் ஆயம்

 
 ன் ஆயம் mīṉāyam, ெப.(n.)

   ன் த்த க்  வாங் ம் வரி; tax, a levy. 

ன் ஆயம் கட்  ட் ரக்ளா?

     [ ன் + ஆயம்.]

ேசாழர ்காலத் ல் னவரக்ளிடம் வாங் ய வரி.

ன்கட்ைட

 
 ன்கடை்ட mīṉkaṭṭai, ெப.(n.)

   கட் மரம் (இ.வ.);; catamaran, fishing raft.

     [ ன் + கடை்ட.]

ன்கண்

 
 ன்கண் mīṉkaṇ, ெப.(n.)

   ஒ வைக மணிக்கல் (சங்.அக.);; pearl, a kind of gem.

     [ ன் + கண். னின் கண் ேபான்ற மணிக்கல், த் .]

ன்கண்டம்

 
 ன்கண்டம் mīṉkaṇṭam, ெப.(n.)

   ன் ண் ; piece of fish (meat); curry.

     [ ன் + கண்டம்.]

ன்கண்ணணிந்
ேதான்

ன்கண்ணணிந்ேதான் mīṉkaṇṇaṇindōṉ, ெப.(n.)

   வன் (நாம ப.12);;{}.

     [  + கண் = ேம ள்ள கண், ெநற் க்கண்.  + கண் → ங்கண் → ன்கண் + அணிந்ேதான்.]

ன்க வாப்

 
 ன்க வாப்  mīṉkaruvāppu, ெப.(n.)

   ன் ட்டம் ( னவ.);; mass of fishes.

ன்கல்

 
 ன்கல் mīṉkal, ெப.(n.)

   னின் தைல  ண்டா ம் ெகட் யான ெவ த்த கல். இைதத் தண்ணீரி ைரத்  க்க 
கல்லைடப் ப் ேபா ம்; a white stone grown in the head of some fish. It is a good diuretic, even it removes stone in the 
bladder and kidney.

     [ ன் + கல்.]
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ன்க ச்

 
 ன்க ச்  mīṉkaviccu, ெப.(n.)

   ன் நாற்றம்; unpleasant smell of fish, stink.

     [ ன் + க ச் . க ச்  = லால் நாற்றம்.]

ன்காட் யகம்

 
 ன்காட் யகம் mīṉgāṭciyagam, ெப.(n.)

   வைகவைகயான ன்க ம் ற நீர ்வாழ் உ ரினங்க ம் நீர ்நிைறந்த கண்ணா ப் ெபட் க் ள் 
உ டன் காட் க்  ைவக்கப்பட்  இ க் ம் இடம்; aquarium.

     [ ன் + காட் யகம்.]

ன்காரன்

ன்காரன் mīṉkāraṉ, ெப.(n.)

   1. ன் ற்ேபான்; fish  monger. 

   2. ெசம்படவன் ( ன்.);; one who belongs to fisherman caste.

ம வ. னவர,் பரவர.்

க. காரா.

     [ ன் + காரன்.]

ன்காரி

ன்காரி mīṉkāri, ெப.(n.)

   1. ன் ற்பவள்; fish woman. 

   2. ெசம்படத்  ( ன்.);; woman of the fisherman caste.

     [ ன்காரன் (ஆ.பா.); → ன்காரி (ெப.பா.);.]

ன் ஞ்

 
 ன் ஞ்  mīṉkuñju, ெப.(n.)

   னின் இளைம; young fishes, minnow. 

     " ன் ஞ் க்  ( ட் க் ); நீசச்ல் பழக்க ேவண் மா?" (பழ.);.

     [ ன் + ஞ் .]

ன்கள் டை்ட ட் ப் ெபாரித்த ஞ் .

ன் த்

ன் த்  mīṉkutti, ெப.(n.)

   1. ன் ெகாத்  ( ன்.); பாரக்்க; see {}. 

   2. பாைரக் ேகால் ( ங்.);; crowbar, pickaxe.

     [ ன் + த் . ெகாத்  → த் .]

ன் த் க்

 
 ன் த் க்  mīṉkuttikkuruvi, ெப.(n.)

ன் த்  பாரக்்க; see {}.

     [ ன் + த்  + .]
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ன் ழம்

 
 ன் ழம்  mīṉkuḻmbu, ெப.(n.)

   ன் அல்ல  ன் ண்டம் இட்ட ழம்  ( ன்.);; fish  sauce. 

     " ன் ழம்ேபா ேதன் ழம்ேபா?" (பழ.);.

     [ ன் + ழம் .]

ன்

 
 ன்  mīṉāṭu, ெப.(n.)

   ன் க் ங் க  வைக ( ன்.);; fishing contrivance.

     [ ன் + .]

ன்ெகா ேயான்

ன்ெகா ேயான் mīṉkoḍiyōṉ, ெப.(n.)

   1. ன் வ வம் ெபா த்த ெகா ைய ைடய காமன் (யாழ்.அக.);; Kaman, one who has the fish as the emblem 
of his banner. 

   2. பாண் யன் ( ன்.);;{} king.

     [ ன் + ெகா ேயான்.]

ன்ெகாத்

ன்ெகாத்  mīṉkotti, ெப.(n.)

   1. ச் ப் பறைவப் ெபா  ( ற்றா. ற.87:3);; kingfisher, darters. 

   2. ச் ப் பறைவ வைக; lesser.

 kingfisher, species of alcedo. 

   3. ச் ப் பறைவ வைக; pied kingfisher, species of ceryle. 

   4. ச் ப் பறைவ வைக; white  breasted or larger kingfisher. Halcyon smyrnensis.

ம வ. ெபான்னான்தட்டான்.

     [ ன் + ெகாத் .]

ஆ ளம் த ய நீர ்நிைலகளில் உள்ள ன்கைளப் த் த் ன் ம் நீண்ட அல டன் நீல ம், 
ப ப் ம் கலந்த நிறத் ல் இ க் ம் ஒ   பறைவ.

     [p]

ன்ெகால்

ன்ெகால்  mīṉkolli, ெப.(n.)

   1. ெச  வைக; rattlewort, Crotalaria pulcherrima. 

   2. ெச வைக; rattlewort, Crotalaria laburnifolia.

     [ ன் + ெகால் .]

ைனத் தன் இதழ்களால் வைளத் ப் த் த் தனக்  இைரயாக் க் ெகாள் ம் ெச வைக.

ன்ெகால் ப்
ைன

 
 ன்ெகால் ப் ைன mīṉkollippūṉai, ெப.(n.)

   ன் த் ண் ம் ைன வைக; fishing tigercat, Felis viverrina.

     [ ன் + ெகால்  + ைன. ெகால் → ெகால் .]
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ன்ெகா ப்

 
 ன்ெகா ப்  mīṉkoḻuppu, ெப.(ո.) 

   ங் லத் ன் எண்ெணய் (ைதலம்); (இங்.ைவ.);; spermaceti  Cetaceum.

     [ ன் + ெகா ப் .]

னி ந்  எ க்கப்ப ம் ெகா ப் . இ  சத்  ம ந்தாக ம் பயன்ப ற .

ன்ெகாள்ளி

 
 ன்ெகாள்ளி mīṉkoḷḷi, ெப.(n.)

ன்ெகால்  பாரக்்க; see {}.

     [ ன் + ெகாள்ளி. ெகால்  → ெகாள்ளி.]

ன்ேகாட்பைற

ன்ேகாட்பைற mīṉāṭpaṟai, ெப.(n.)

   ெநய்தனிலப் பைற (இைற.1, பக்.17);; drum of the maritime tract.

     [ ன் + ேகாட்பைற.]

ன்சா

 
 ன்சா  mīṉcāṟu, ெப.(n.)

   ன் ழம் ; fish curry, saucy.

     [ ன் + சா .]

ன் தள்

 
 ன் தள் mīṉcidaḷ, ெப.(n.)

ன்ெச ள் பாரக்்க; see {}.

     [ ன் + தள். ெச ள் → தள்]

ன் லாம்

 
 ன் லாம்  mīṉcilāmbu, ெப.(n.)

   கணவாய் ன் ஓ ; cuttle fish bone.

     [ ன் + லாம் .]

இைதத் தவ தலாய்க் கடல் ைரெயன் ம் ெசால் க் கைட ல் ற்ப ண் .

     [ ன் + ற .]
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ன் ைன

ன் ைன mīṉciṉai, ெப.(n.)

   ற  ேபாலக் காணப்ப ம் னின் உ ப்  ( ன்.);; fin.

     [ ன் + ற .]

 ன் ைன mīṉciṉai, ெப.(n.)

   1. ன் டை்ட; fish  spawn, roe  corn. 

     " ன் ைன  ண்ணிேத யா ம்" (ந ந்.);. 

   2. னின் ெகா ப்  (யாழ்.அக.);; fat extracted from fish.

     [ ன் + ைன. ைன = டை்ட.]

 ன் ைன mīṉciṉai, ெப. (n.)

ன் டை்ட fish roe.

     [ ன்+ ைன]

ன் ைனப்பா

 
 ன் ைனப்பா  mīṉciṉaippāṭu, ெப.(n.)

   க ற்ற னின் டை்டகள் (ெசங்ைக. னவ.);; fertilized eggs of fish.

     [ ன் + ைன + பா .]

ன் தல்

 
 ன் தல் mīṉcīvudal, ெப.(n.)

   ைனப் பதப்ப த் ைக; to be seasoned of fishes.

     [ ன் + தல்.]

ன்

 
 ன்  mīṉcūṭu, ெப.(n.)

   ட்ட ன்; fish fry.

ம வ. க வா

     [ ன் + .]

ன் ப்

 
 ன் ப்  mīṉcūppu, ெப.(n.)

   னி ந்  ெசய்யப்பட்ட க க்  நீர;் fish soup.

     [ ன் + ப் . E. Soup → த. க க்  நீர.்]

ன்ெச ள்

 
 ன்ெச ள் mīṉcegiḷ, ெப.(n.)

ன்ெச ள் ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [ ன் + ெச ள். ெச ல் → ெச ள்.]

ன்ெச

ன்ெச  mīṉceḍi, ெப.(n.)

ன்க ச்  (மாட் வா.160); பாரக்்க; see {}.

     [ ன் + ெச .]
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ன்ெச ல்

 
 ன்ெச ல் mīṉcedil, ெப. (n.)

ன்ெச ள் ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [ ன் + ெச ல். ெச ள் → ெச ல்.]

ன்ெச ள்

 
 ன்ெச ள் mīṉcediḷ, ெப.(n.)

   னின் ேமற் றத் ள்ள தக  ேபான்ற அைமப் கள் ( ன்.);; fish scales.

     [ ன் + ெச ள்.]

ன்ெசய் ளம்

 
 ன்ெசய் ளம் mīṉceykuḷam, ெப.(n.)

ன்காட் யகம் பாரக்்க; see {}.

     [ ன் + ெசய் + ளம்.]

ன்ெச

 
 ன்ெச  mīṉcelu, ெப.(n.)

ன்ெச ள் ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [ ன் + ெச . ெச ள் → ெச .]

ன்ெச ள்

 
 ன்ெச ள் mīṉcevuḷ, ெப.(n.)

   ன் த ய நீரவ்ாழ் உ ரிகளின் கன்னத் ன ேக ள்ள ச்  உ ப் ; gill.

     [ ன் + ெச ள்.]

ன்தைலக்கல்

 
 ன்தைலக்கல் mīṉtalaikkal, ெப.(n.)

ன்கல் பாரக்்க; see {}

     [ ன் + தைல + கல்.]

ன்தைலவாளம்

 
 ன்தைலவாளம் mīṉtalaivāḷam, ெப.(n.)

   ென ம்  (யாழ்.அக.);; fish  bone.

ன்ெதளித்தல்

 
 ன்ெதளித்தல் mīṉteḷittal, ெப.(n.)

   ைனப் பரப் ைக; spreading of fishes for drying.

     [ ன் + ெதளித்தல்.]

ன்ெதன்ப தல்

 
 ன்ெதன்ப தல் mīṉdeṉpaḍudal, ெப.(n.)

   கண்ணிற் கா மா  நீரப்்பரப் ன் ேமல் ன் ெதரிைக; fishes as seen on the surface of water.

     [ ன் + ெதன்ப தல்.]
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ன்ைதத்தல்

 
 ன்ைதத்தல் mīṉtaittal, ெப.(n.)

   வைல ல் ெந க்கமாய் ன் அகப்ப ைக; trapping of fishes in large quantity in net.

ம வ. ன்பா

     [ ன் + ைதத்தல்.]

ன்படப்

 
 ன்படப்  mīṉpaḍappu, ெப.(n.)

   ன்கைள ெவய் ற் காய ைவப்பதற்காக உண்டாக்கப் பட்ட பைன நாராலான ரிப் ; a spread, 
made from palmyra fibres to dry fishes.

     [ ன் + படப் .]

ன்ப தல்

 
 ன்ப தல் mīṉpaḍudal, ெப.(n.)

   வைல ல் ன் அகப்ப ைக; to entrap fishes into fishing net.

ம வ. ன்ைதத்தல், ன்பா .

     [ ன் + ப தல்.]

ன்ப பள்ளம்

 
 ன்ப பள்ளம் mīṉbaḍubaḷḷam, ெப.(n.)

   ன் தங் வதற் ரியதாக கட ல் இயற்ைகயாக அைமந்த பள்ளம்; naturally formed ditch in the sea where 
the fishes hide.

     [ ன் + ப  + பள்ளம்]

ன்பைட

 
 ன்பைட mīṉpaḍai, ெப.(n.)

   ன் ட்டம்; thick fish population.

     [ ன் + பைட.]

ன்பண்ைண

 
 ன்பண்ைண mīṉpaṇṇai, ெப.(n.)

   ன் வளரக்் டம்; fish farm.

     [ ன் + பண்ைண.]

ன்பரத் தல்

 
 ன்பரத் தல் mīṉparaddudal, ெப.(n.)

ன் ெதளித்தல் பாரக்்க; see {}.

     [ ன் + பரத் தல்.]

ன்பரவர்

 
 ன்பரவர ்mīṉparavar, ெப.(n.)

   ன்  ெதா ல் ெசய்வா ள் ஒ  வ ப் னர;் a sect of fishermen community.

     [ ன் + பரவர.்]
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ன்பரிசம்

 
 ன்பரிசம் mīṉparisam, ெப.(n.)

   ன் ைல; fish (rate); price.

     [ ன் + பரிசம்.]

ன்ப க் தல்

ன்ப க் தல் mīṉpalukkudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   ன் இனப்ெப க்கம் ெசய்தல்; fish productivity.

     [ ன் + ப க் தல்.]

ன்ப

 
 ன்ப  mīṉpaṟi, ெப. (n.)

   ன் க் ங் ட் ங் ெபா ; fishpot, basket  trap for fishing.

     [ ன் + ப . ப  = ன் க் ங் க .]

     [p]

ன்ப சல்

 
 ன்ப சல் mīṉpaṟisal, ெப.(n.)

ன்ப  பாரக்்க; see {}.

     [ ன் + ப . ப  = ன் க் ங் க  ைட.]

ன்பாட்டம்

ன்பாட்டம் mīṉpāṭṭam, ெப.(n.)

   ன் ப்பதற்  வாங் ம் வரி (ெத.இ.க.ெதா.3, 115);; tax on fishing.

     [ ன் + பாட்டம். பாட்டம் = வரி.]

ன்பா

 
 ன்பா  mīṉpāṭu, ெப.(n.)

   ன்கள் வைல ட ்ப ைக (யாழ்ப்.);; catch of fish in the net.

     "பா  ேபான இடம் ன்பா  அத் ப் ேபாச் ".

ம வ. ன் ைதத்தல், ன் ப ைக.

     [ ன் + பா . பா  = ன் க்ைக.]

ன்பாய்

 
 ன்பாய் mīṉpāy, ெப.(n.)

   பைனநாரால் ெசய்யப்பட்ட ரிப் , பைனபாய்; a spread or mat made of palmyrah fibres.

ம வ. பைனயாய்

     [ ன் + பாய்.]

ைனக் க வாடாக் தற்காகப் பைன நாரினால் ெசய்யப்பட்ட ரிப் .

ன்பாய்  தல்

ன்பாய்  தல் mīṉpāytal,    1 ெச. . .(v.i.) 

   கடற்பரப் ல் நீந் ம் ன் நீர ்மட்டத் ன் ேமல் ள்ளிப் பாய்தல்; leaping and galloping of the fish while 
swimming on the surface of water.

     [ ன் + பாய்தல்.]
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ன் னி

 
 ன் னி mīṉpisiṉi, ெப.(n.)

   ன் ெகா ப் ந்  ெசய்யப்ப ம் ெபா ள்; glue taken from fish fat.

     [ ன் + னி.]

ன்

ன் 1 mīṉpiḍi, ெப.(n.)

   பாண ள் ஒ  சாரார ்(E.T.4:31);; a subdivision of the {} caste.

     [ ன் + . ன் க் ம் பாணர ்இனத்தவர.்]

 ன் 2 mīṉpiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   வைல மற் ம் ண் ன் லம் ன் த்தல்; catching of fish with the help of net and fish  hook.

     [ ன் +   த்தல்.]

ன் க்க

 
 ன் க்க  mīṉpiḍikkaruvi, ெப.(n.)

   ைனப் க்கப் பயன்ப ம் ண் ல், வைல, கட் மரம், பட , மரக்கலம் ேபான்றைவ; catching of fish 
with the help of fishhook, net, catamaran, etc.

     [ ன் க் ம் + க .]

ன் காரர்

 
 ன் காரர ்mīṉpiḍikārar, ெப.(n.)

   வைலஞர ்(யாழ்.அக.);;  fishermen, men of the fishermen caste.

     [ ன்  + காரர.்]

ன் த்தட்

 
 ன் த்தட்  mīṉpiḍittaḍḍu, ெப.(n.)

   ன்கைளப் த்  ைவப்பதற்காக உடன் ைவத் க் ெகாள் ம் ஒ வைகக் ைட; a kind of basket to 
collect fishes, caught.

     [ ன்  + தட் .]

ன் த் ைற க
ம்

 
 ன் த் ைற கம் mīṉpiḍittuṟaimugam, ெப.(n.)

   ன் பாட் டம்; fishing harbour.

     [ ன் +  + ைற கம்.]

ன் ரால்

 
 ன் ரால் mīṉpirāl, ெப.(n.)

ன்ெச ள் (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

ன் லால்

 
 ன் லால் mīṉpilāl, ெப.(n.)

ன் ெச ள் பாரக்்க; see {}.
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ன்

ன் 1 mīṉpīli, ெப.(n.)

   காற்  ர ல் அணி ம் வான கைணயா  ( ன்.);; fish shaped ring worn on the little toe.

     [ ன் + .  = மகளிர ்அணி ம் கால் ரலணி.]

 ன் 2 mīṉpīli, ெப.(n.)

   ெகண்ைடப்  ன்; a kind of fresh water fish.

ன் ைக ட்டல்

 
 ன் ைக ட்டல் mīṉpugaiyūṭṭal, ெப.(n.)

   ைக ட்  ன் பதனி ைக; tanning of fishes by smoking.

     [ ன் + ைக + ஊட்டல்.]

ன் ளி

 
 ன் ளி mīṉpuḷi, ெப.(n.)

   மைலயாத் ; Malabar mountain ebony.

ன்ெபா க்    தல்

ன்ெபா க்    தல் mīṉpoṟukkudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   வைல ந்  ைன இனம், அள  வாரியாகத் தனித்தனியாகப் ெபா க் ப் ரித்தல்; to sort out the 
fishes from the mass or heap according to their species, and size.

     [ ன் + ெபா க் தல்.]

ன்மைட

 
 ன்மைட mīṉmaḍai, ெப.(n.)

   ளங் டை்டகளில் ன் த்தற்  அைமத்த ய மண்ணைண (இ.வ.);; small bund of mud made across 
a stream or pond for catching fish.

     [ ன் + மைட. மைட = மத , மத ப்பலைக, ய அைண.]

ன்மண் யாள்

 
 ன்மண் யாள் mīṉmaṇṭiyāḷ, ெப.(n.)

   ன் ெமாத்த வணிகர ்(ெநல்ைல னவ.);; wholesale fish merchant.

     [ ன் + மண்  + ஆள். மண்  = ெபா ள்கள் ற் டம்.]

ெபா ள்கள் மண் த்தலால் மண்  எனப்பட்ட .

ன்மலம்

 
 ன்மலம் mīṉmalam, ெப.(n.)

   னம்பர ்(யாழ்.அக.);;பாரக்்க see {}.

     [ ன் + மலம்.]

ன் தப்

 
 ன் தப்  mīṉmidappu, ெப.(n.)

   னிற் ள்ளி க் ம் காற் ம் ைப; air bladder of fish.

     [ ன் + தப் . தப்  = தக்கப் பயன்ப ம் உ ப் .]
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ன் ைச

 
 ன் ைச mīṉmīcai, ெப.(n.)

   னின் வாய்ப் றம் நீட் க் ெகாண் க் ம் இைழகள்; string or fibre like part in front of the fish mouth.

     [ ன் + ைச.]

ன் ள்

 
 ன் ள் mīṉmuḷ, ெப.(n.)

   ென ம் ; fish bone, fish spine or thorn.

     [ ன் + ள்.]

ன் ைளத்தல்

 
 ன் ைளத்தல் mīṉmuḷaittal, ெப.(n.)

   யல் ேவைள ல் ண் ன் ெவளிப்படத் ேதான் ைக (உ.வ.);; visible appearance of the stars in the sky, at 
morning twilight.

     [ ன் + ைளத்தல்.]

ன்வச் ரம்

 
 ன்வச் ரம் mīṉvacciram, ெப.(n.)

   ன் ன் வைக (இங்.ைவ.);; isinglass, fishglue, llthyocolla.

     [ ன் + Skt. வச் ரம்.]

ன்வைலயர்

 
 ன்வைலயர ்mīṉvalaiyar, ெப.(n.)

   வைலயர,் வைலஞர,் பரதர,் பரதவர,் பரவர,் பரவா என் ம் ெபயரக்ளா ம் அைழக்கப்ப ம் ன் 
ப்பவர;் people who do fishing.

ம வ. ெசம்படவன்

     [ ன் + வைலயர.்]

ன்வளம்

 
 ன்வளம் mīṉvaḷam, ெப. (n.)

   தரமான ன்கள் இ க் ம் இடத்ைத ம், ன்களின் ெப க்கத்ைத ம் ைக; place of qualitative fishes 
and good fishes.

     [ ன் + வளம்.]

ன்ெவட்

 
 ன்ெவட்  mīṉveṭṭi, ெப.(n.)

   றா ன் (சங்.அக.);; shark.

     [ ன் + ெவட் . ெவட்  → ெவட் .]

     [p]

ன்ெவளிசச்ம்

 
 ன்ெவளிசச்ம் mīṉveḷiccam, ெப.(n.)

னிலா (இ.வ.); பாரக்்க; see {}.

     [ ன் + ெவளிசச்ம்.]

496

www.valluvarvallalarvattam.com 2055 of 19068.



ன்ேவட் வர்

 
 ன்ேவட் வர ்mīṉvēṭṭuvar, ெப.(n.)

   ன் ெதா ைல அ க ஈ பாட் டன் ேவடை்டத் ெதா லாகக் க  ம் ச ்ெசய்ேவார;் those who 
desires to engage themselves in fishing as hunting.

     [ ன் + ேவட் வர.்]

ன்ேவட்ைட

 
 ன்ேவடை்ட mīṉvēṭṭai, ெப.(n.)

   ன் க்ைக ( ன்.);; fishing, angling.

     [ ன் + ேவடை்ட. ேவடை்ட = ன் த்தல்.]

ன்ேவடன்

ன்ேவடன் mīṉvēṭaṉ, ெப.(n.)

   1. வன்; God {}. 

   2. ெசம்படவன்; fisherman.

     [ ன் + ேவடன்.]

னக்காரி

 
 னக்காரி mīṉakkāri, ெப.(n.)

   ன ஒைர ல் உள்ள காரிேகாள் ( ன்.);;{} in pisces, considered unpropitious.

     [ ன் → னம் + காரி.]

னகா

 
 னகா  mīṉakāti, ெப.(n.)

   ெகாக் ; stork, crane.

க் ப் பைகயான ெகாக் .

னக்ெகா ேயான்

னக்ெகா ேயான் mīṉakkoḍiyōṉ, ெப.(n.)

   1. பாண் யன்;   {}. 2. காமன்;{}.

     [ ன்ெகா ேயான் → னக்ெகா ேயான்.]

னங்கம்

 
 னங்கம் mīṉaṅgam, ெப.(n.)

ன் ள் பாரக்்க; see {}.

     [ ன் + Skt. அங்கம்.]

னங்

 
 னங்  mīṉaṅgu, ெப.(n.)

   ரியன் பாம்  (சங்.சக.);; a vіper.

னசச்னி

 
 னசச்னி mīṉaccaṉi, ெப.(n.)

னக்காரி பாரக்்க; see {}.

     [ னம் + Skt. சனி.]
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னஞ்

 
 னஞ்  mīṉañju, ெப.(n.)

   ன் ெகால் ப் ; a kind of plant killing fish  ratle wort Crotolaria paniculata.

     [ ன் + நஞ் .]

னஞ் வள்ளி

 
 னஞ் வள்ளி mīṉañjuvaḷḷi, ெப.(n.)

னஞ் வன்னி பாரக்்க; see {}.

     [ னஞ்  + வள்ளி.]

னஞ் வன்னி

 
 னஞ் வன்னி mīṉañjuvaṉṉi, ெப.(n.)

   கடல் ைர; bone of cuttle fish.

     [ னஞ்  + வன்னி.]

னத் வசன்

னத் வசன் mīṉattuvasaṉ, ெப.(n.)

ன்ெகா ேயான் பாரக்்க; see {}. 

     "வரிப ன் னத் வசன் ன்ேன" ( ைள.பயகர.29);.

     [ ன் + அத்  + Skt. வசன்.]

னநிலயம்

னநிலயம் mīṉanilayam, ெப.(n.)

   1. ன்களின் இ ப் டமான கடல்; sea, as the abode of fish. 

     " ர ் னநிலயத்  க " (கம்பரா.ெபா த்.2);. 

   2. ன் காட் யகம்; aquarrium.

     [ ன் + நிைலயம்.]

னம்

னம்1 mīṉam, ெப.(n.)

   ண் ன்; star. 

     " னத் ைட நிைல" (மணிேம.11:42);.

     [ ன் → ன் → னம். ன் = ன் தல், ஒளி தல்.]

 னம்2 mīṉam, ெப.(n.)

   1. ன் ( வா.);; fish. 

   2. ேமழத் ந்  பன்னிரண்டாம் ேவாைர ( ங்.);; pisces of the zodiac. 

   3. பன்னிரண்டாவ  த ழ் மாதம் (பங் னி);; the 12th month of Tamil. 

     " னம  த்தரத்தங் ெக ந் த ளி" ( வாலவா. 4:16);.

     [ ன் → னம்.]

னம்பர்

 
 னம்பர ்mīṉambar, ெப.(n.)

   ன் வ ற் லகப்ப ம் ஒ வைக மணப்ெபா ள்; ambergris, grey amber, Ambragrisea.

     [ ன் + {} அம்பர.்]
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னம்பல்

 
 னம்பல் mīṉambal, ெப. (n.)

னம்பர ்(யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

னம்பாக்கம்

 
 னம்பாக்கம் mīṉambākkam, ெப.(n.)

   ெசன்ைன மாநகரி ள்ள ஓர ்ஊர;் a part of city in Chennai.

{ னம் + பாக்கம்.]

காஞ் ரம் மாவட்டத்ைதச ்சாரந்்த ஊர.் வா ர்  நிைலயம் (உள்நா  மற் ம் ெவளிநாட் ); உள்ள .

னமரம்

 
 னமரம் mīṉamaram, ெப.(n.)

   மைலேவம் ; a species of margosa tree.

னமாதம்

 
 னமாதம் mīṉamātam, ெப.(n.)

   பன்னிரண்டாவ  த ழ் (பங் னி); மாதம்; Tamil month of {}.

     [ னம் + மாதம்.]

னர

னர  mīṉarasu, ெப.(n.)

   1. ண் ன்களின் அரசான நில , 

 moon, as king of the stars. 

     " னர சாண்ட ெவள்ளி ளக்கத் " ( லப்.4:26);. 

   2. ைனக் ெகா யாகக் ெகாண்ட பாண் ய அர ;{} government.

     [ ன் + அர .]

னரா

 
 னரா  mīṉarāci, ெப.(n.)

னேவாைர பாரக்்க;see {}.

     [ னம் + Skt. இரா .]

னவக்ெக த்

 
 னவக்ெக த்  mīṉavakkeḷutti, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் ெக த்  ன்; a species of fish  Macrene.

னவல் ைக

 
 னவல் ைக mīṉavalligai, ெப.(n.)

   ன்ெகாத் க் ; a bird with long beak  kingfisher, darter.
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னவன்

னவன்1 mīṉavaṉ, ெப.(n.)

   1. ன்ெகா  ைடயவனான பாண் யன்;{} king, as flying the fishbanner. 

     "ேதனார ்கமழ் ெதாங்கன் னவன் ேகட்ப" (காரிைக. பா .2);. 

   2. ன் க் ம் இனத்தவர;் fisher man caste. 

   3. ன் க் ம் ெதா லாளி; a man who take fishing as his vocation.

     [ ன் → னவன்.]

 னவன்2 mīṉavaṉ, ெப. (n.)

   ைனக் ெகா யாகக் ெகாண்ேடான்  காமன்; Kama, as having the fishemblem on his banner, 

     "மாதர ்ேமனியல்லால் ல் ல்ைல னவரக்் " (ேத கப்.4:15);.

     [ ன் → னவன்.]

ன ரா

 
 ன ரா  mīṉavirāci, ெப. (n.)

ன ேவாைர பாரக்்க; see {}.

ன சச்ன்

ன சச்ன் mīṉavuccaṉ, ெப.(n.)

ன ேவாைரைய உசச் டமாகக் ெகாண்ட ெவள்ளி ( க் ரன்); (நாம ப.101);: {}, 

 as having his exaltation in pisces.

     [ னம் + உசச்ன்.]

னேவாைர

 
 னேவாைர mīṉavōrai, ெப.(n.)

   ேமழேவாைர ந்  பன்னிரண்டாம் ஒைர; pisces of the zodiac.

     [ னம் + ஒைர.]

ன வைடக்கால
ம்

 
 ன வைடக்காலம் mīṉaṟuvaḍaikkālam, ெப.(n.)

   ன் க் ம் காலம்; fish catching season. 

தற்ேபா  க கப் பண்ைன ல் ன் அ வைடக் காலம்.

     [ ன் + அ வைட + காலம்.]

னன்

னன் mīṉaṉ, ெப.(n.)

   னேவாைரைய டாக ைடயவான யாழன் (நாம ப.100);; Jupiter, as the lord of pisces.

     [ ன் → னன்.]

னா

 
 னா mīṉā, ெப.(n.)

   வ ரம் பாய்ந்த ஒ  மரவைக (Nels.);; a kind of hard wood, Spondia aurentalis.

னாங்கன்

 
 னாங்கன் mīṉāṅgaṉ, ெப.(n.)

   காமன் (சங்.அக.);;{}.
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னாஞ்

னாஞ்  mīṉāñju, ெப.(n.)

   1. னஞ்  பாரக்்க; see {}. 

   2. ெந ப் க் கட் ; an abscess wtih burning sensation (சா.அக.);.

னாட்

னாட் 1 mīṉāṭci, ெப.(n.)

ம ைரைய உைற டமாகக் ெகாண்ட ெதய்வம்: {}, 

 the tutelary Goddess of Madurai.

     [ ன் +  ஆட் . ைனக் ெகா ல் ன்னமாகக் ெகாண்டவள்.]

 னாட் 2 mīṉāṭci, ெப.(n.)

   ெபான்னாங் கண்ணி; a medicinal prostate plant  Illecebrum sessile (சா.அக.);.

னாட் ந்தரக்க
ராயர்

னாட் ந்தரக்க ராயர ்mīṉāṭsisundarakkavirāyar, ெப.(n.)

   19ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த லவர;் a Tamil poet, who belongs to the 19th centuary.

இவர ்க மைலத் ரிபந்தா , கர ்அ , எடை்டய ரம் இளவரசர ்ஒ ைறக் ேகாைவ, 
வண்  , ைரமைலப் ப கம் ேபான்ற ல்கைள இயற் ள்ளார.் பாண் ய நாட்  

க ைரச ்ேசரந்்தவர.் தந்ைதப் ெபயர ்கந்தசா  லவர.்

னாட் ந்தரம்
ள்ைள

னாட் ந்தரம் ள்ைள mīṉāṭsisundarambiḷḷai, ெப.(n.)

   த ழ்ப் லவர;் a Tamil poet who lived in the 19 centuary.

ச் க்க ல் எண்ெண ரில் 1815ல் றந்தவர.் உைற ர ் ராணம், கா க் ேகாைவ த ய 
ல்கைள எ யவர.்

னாட் ந்தரனா
ர் ெத.ேபா.

 
 னாட் ந்தரனார ்ெத.ேபா. mīṉāṭsisundaraṉārtepō, ெப. (n.)

பலரா ம்

   பாராட்டப் ெபற்ற த ழ் அ ஞர;் a famous Tamil scholar, felicitated by many.

னாண்

 
 னாண்  mīṉāṇṭi, ெப. (n.)

   ச க்கைர (சங்.அக.);; sugar.

னாம் ச்

 
 னாம் ச்  mīṉāmbūcci, ெப.(n.)

   ஒளி ம் ஒ வைகப் ச் ; fire – fly.

ம வ. ன் னிப் ச் , ன் னி.

     [ ன்னாம் ச்  → னாம் ச் .]

னாய்

னாய் mīṉāy, ெப.(n.)

   1. நீரந்ாய் (யாழ்.அக.);; otter, Lutra vulgaris. 

   2. ஒ  வைக ன்; a kind of fish. 

நீரில் வா ம் நாய் வ ல் உள்ள நீரவ்ாழ் லங் .

     [ ன் + நாய்.]

னாலயம்

 
 னாலயம் mīṉālayam, ெப.(n.)

னநிலயம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [ ன் + ஆலயம்.]
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னிைரதல்

 
 னிைரதல் mīṉiraidal, ெப.(n.)

   ன் நீந் தலா ம் வால் ப்ைபச ் ழற்  ய த்தலா ம் உண்டா ம் ஒ ; sound created by fish while 
swimming and twisting its tail paddle.

     [ ன் + இைரதல்.]

னிலா

 
 னிலா mīṉilā, ெப.(n.)

   ண் ன் ஒளி (இ.வ.);; star light.

     [ ன் + நிலா.]

னிறக்கம்

 
 னிறக்கம் mīṉiṟakkam, ெப.(n.)

   ன்கள் இயல்பாய் ேம ம் இடத் னின்  கைரைய ேநாக்  வ ைக; migration of fish from its natural abode 
towards coastal areas. 

னிறக்கம் கண்ேடன் வைலைய ரி( னவ.);.

     [ ன் + இறக்கம்.]

னீரெலண்ெணய்

 
 னீரெலண்ெணய் mīṉīraleṇīey, ெப. (n.)

ெனண்ெணய் பாரக்்க; see {}.

     [ ன் + ஈரல் + எண்ெணய்.]

 
  mīṉu, ெப.(n.)

   வாேலந் ர ேபாளம்; myrrh agum resin used in medicines.

ணங்கல்

ணங்கல் mīṉuṇaṅgal, ெப.(n.)

   க வா ; salted, dried fish. 

     "பன்  ணங்கற் ப ள் ேளாப் ம்" (அகநா.80:6);.

     [ ன் + உணங்கல்.]

ர தல்

 
 ர தல் mīṉurasudal, ெப.(n.)

   ழம் க்காக ன்களின் ெச ல்கள் நீங் மா  ெசய்ைக; removal of scales of fishes. 

ழம் க்  ர ட்டாயா?

     [ ன் + உர தல்.]

ர்

ர்  mīṉūrti, ெப.(n.)

   ைன ஊர் யாக உைடயவனான வ ணன் (நாம ப.82);;{}, 

 as having a fish as his vehicles.

     [ ன் + ஊர் .]
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ெனண்ெணய்

ெனண்ெணய்1 mīṉeṇīey, ெப.(n.)

   1. னி ந் ெத க் ம் ெநய் (M.M.462);; Malabar oil, Oleum pisces. 

   2. ஒ வைக னின் கல் ர ந்  எ க் ம் ெநய்; cod liver oil, Oleum morrhuae.

     [ ன் + எண்ெணய்.]

 ெனண்ெணய்2 mīṉeṇīey, ெப.(n.)

   காட் என்ற னின் கல் ர ந்  எ க்கப்ப ம் எண்ெணய்; codliver oil (fish oil);.

     [ ன் + எண்ெணய்.]

ெனய்

ெனய் mīṉey, ெப.(n.)

   னி ந்  வ க் ம் ெநய்; fishoil. 

     " ெனய்ெயா  நற  ம க ம்" (ெபா ந.215);.

     [ ன் + ெநய்.]

ெனரிஞ்சான்

 
 ெனரிஞ்சான் mīṉeriñjāṉ, ெப.(n.)

ன் ெகால்  (மைல.); பாரக்்க; see {}.

     [ ன் + எ ஞ்சான்  ென ஞ்சான் → ெனரிஞ்சான்.]

ென ம்

 
 ென ம்  mīṉelumbu, ெப.(n.)

ன் ள் பாரக்்க; see {}.

     [ ன் + எ ம் .]

ென

 
 ென  mīṉeṟi, ெப.(n.)

   ன்ெகாத் க் ; a bird with long beak king fisher.

ென ண் லா
ர்

ென ண் லார ்mīṉeṟitūṇṭilār, ெப.(n.)

   கழகப் காலப் லவர;்{} poet.

     [ ென  + ண் லார.்]

இவர ்யாைன இ த் ட்ட ங் க் , ன் ப்பவர ்ேமேல இ த்த ண் ைல உவைம 
யதனால் இப்ெபயர ்ெபற்றார.் இவர ்இயற்ெபயர ்ெதரிய ல்ைல. இவர ்பா ய பாடெலான்  
ந்ெதாைக ல் உள்ள .

     "யாேன ண்ைட ேயேன ெயன்னலேன

ஏனல் காவலர ்கவெணா  ெவரீஇக்

கான யாைன ைக  ப ங்கைழ

ென  ண் ன் நிவக் ம்

கானக நாடெனா  ஆண்ெடா ந்தன்ேற" ( ந்:54);.

ென பறைவ

 
 ென பறைவ mīṉeṟibaṟavai, ெப.(n.)

ன்ெகாத்  ( வா.); பாரக்்க; see {}.

     [ ன் + எ  + பறைவ.]
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ேன

ேன  mīṉēṟu, ெப.(n.)

   றா ன் ( வா.);; shark. 

     " ேன யரத்்த ெகா ேவந்தைன ெவன்ற ெபாற் ற் றாேன றைனயா ளன் வக சா  ெயன்பான்" 
( வக.6);.

     [ ன் + ஏ .]
  mu, ெப.(n.)

   மகரெமய் ம்(ம்); உகர உ ம் (உ); இைணந்  றக் ம் உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of  ம் and 
உ.

     [ம் + உ  .]

     ' ' மகரெமய் ம் உகர உ ம் ேசரந்்  றந்த ;

உத கைள அ த்  ன் க்ெகா யாக ெவளிப்ப ம்.

     ' ' பல்ேவ  காலங்களில் வரிவ ல் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள்.

. .3  ஆம் ற்றாண்  – {}

. .5  ஆம் ற்றாண்  – {}.

. .7  ஆம் ற்றாண்  – {}.

. .17  ஆம் ற்றாண்  – {}.

க்கட்

 
 க்கட்  mukkaṭcuḻi, ெப.(n.)

   மாட் ன் ெநற் ல் உள்ள தாச் க் ம், ைடேமல் ைடச் க் ம் ள்ள ; circular or curved 
mark on the forhead of the cow situated beneath the {} and {}.

     [ ன்  + கண் + .]

க்கட்ெசல்வன்

க்கடெ்சல்வன் mukkaṭcelvaṉ, ெப.(n.)

   ன்  கண்கைள ைடய வன் ( வா.);;{}, as having three eyes. 

     " க்கட ்ெசல்வர ்நகரவ்லஞ் ெசயற்ேக" ( றநா.6:18);.

     [ ன்  + கண் + ெசல்வன்.]

க்கட்

க்கட் 1 mukkaṭṭu, ெப. (n.)

   1. சச்ந்  (இ.வ.); பாரக்்க; see muccandi. 

   2. இக்கட்  நிைல (தஞ்ைச.);; difficult situation.

     [ ன்  + கட்   க்கட் . கட்  = கட் ப்பா . ன் கட்  → க்கட்  = ன்  வ கள் ேச டம்.]

 க்கட் 2 mukkaṭṭu, ெப.(n.)

   ர ன் ெபா த்  (இ.வ.);; Knuckle.

க்கட்ெடண்ெண
ய்

 
 க்கடெ்டண்ெணய் mukkaṭṭeṇīey, ெப.(n.)

க் டெ்டண்ெணய் (ெநல்ைல.); பாரக்்க; see {}.

     [ க் டெ்டண்ெணய் → க்கடெ்டண்ெணய்.]
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க்கட்பகவன்

க்கட்பகவன் muggaṭpagavaṉ, ெப.(n.)

க்கடெ்சல்வன் பாரக்்க; see {}. 

     " க்கட ்பகவன  ெதாழாதாரக்் ன்னா" (இன்.நாற்.1);.

     [ ன்  + கண் + பகவன்.]

க்க கம்

 
 க்க கம் muggaḍugam, ெப.(n.)

   க் , ள , ப்  ஆ ய ன்  வைக ம ந் ச ்சரக் கள் ( ன்.);; the three medicinal stuffs.

     [ ன்  + க கம்.]

க்க

 
 க்க  muggaḍugu, ெப.(n.)

க்க கம் ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

க்க ப்

 
 க்க ப்  mukkaḍuppu, ெப.(n.)

   னக் ப் ைனக் காட் ம் கம்; frowning of the face.

     [ கக்க ப்  → க்க ப் .]

க்கைட

க்கைட mukkaḍai, ெப.(n.)

   ஆ  ரலம் ெகாண்ட ஒ  யரம் (இ.வ.);; height of the fist with thumb raised vertically = 6inches.

     [ ன்  + கைட.]

க்கண்டகம்

 
 க்கண்டகம் muggaṇṭagam, ெப.(n.)

   ெந ஞ்  (ைதலவ.ைதல.);; cow's thorn.

     [ ன்  + கண்டகம்.]

க்கண்ட

 
 க்கண்ட  mukkaṇṭali, ெப.(n.)

க்கண்டகம் (பரி.அக.); பாரக்்க; see {}.

க்கண்ணப்பன்

க்கண்ணப்பன் mukkaṇṇappaṉ, ெப.(n.)

   ன்  கண்கைள ைடய வன்;{} three eyed god. 

     " னிேய நான் கேன க்கண்ணப்பா" ( வ். வாய். 10, 10:7);.

     [ ன்  + கண் + அப்பன்.]

க்கண்ணன்

க்கண்ணன் mukkaṇṇaṉ, ெப.(n.)

   1. ன்  கண்கைள உைடயவன்; one who has threeeyed. 

   2. ன்  கண்கைள உைடய வன் ( டா.);;   {}. 3. ரபத் ரன்;   {}. 4. ள்ைளயார;்{}.

     [ ன்  + கண்ணன்.]

க்கண்ணான்

க்கண்ணான் mukkaṇṇāṉ, ெப.(ո.) 

க்கண்ணன், 2 பாரக்்க; see {}. 

     "கடந்த  ன்ெபா  க்கண்ணான்" (க த்.2);.

     [ ன்  + கண்ணான்.]
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க்கண்ணி

க்கண்ணி mukkaṇṇi, ெப.(n.)

   1. காளி ( வா.);; {}. 

   2. மைலமகள் ( ங்.);; {}. 

   3. ேதங்காய் ( ன்.);; coconut.

     [ ன்  + கண்ணி.]

க்கண்ணின்பால்

 
 க்கண்ணின்பால் mukkaṇṇiṉpāl, ெப. (n.)

   ேதங்காய்ப் பால்; milky juice of coconut kernel.

     [ ன்  + கண் + பால் →  ன்  கண்ணின் பால் → க்கண்ணின்பால்.]

க்கண்ணிைள
ேயான்

 
 க்கண்ணிைளேயான் mukkaṇṇiḷaiyōṉ, ெப.(n.)

   இளநீர;் tender coconut.

     [ க்கண் + இைளேயான்.]

க்கண்ெனா க
ண்

 
 க்கண்ெனா கண் muggaṇṉorugaṇ, ெப(n.)

   பசை்சக் க ப் ரம்; crude camphor.

     [ க்கண் + ஒ கண்.]

க்கண்பால்

 
 க்கண்பால் mukkaṇpāl, ெப.(n.)

   ேதங்காய்ப்பால்; milk of coconut kernel.

     [ க்கண் + பால்.]

க்கணச்

 
 க்கணச்  mukkaṇaccuḻi, ெப.(n.)

   இ  கண்களின் (சற் ); ேம ள்ள ைமையத ்த ம் மாட் ச ்  (ேகாைவ.);; a curve found above the eyes 
of the cow, suppose tobe a badsign.

     [ க்கணம் + .]

க்கணவன்

 
 க்கணவன் mukkaṇavaṉ, ெப.(n.)

   ெகா  வைக (யாழ்.அக.);; a climber.

க்கணன்

க்கணன் mukkaṇaṉ, ெப.(n.)

க்கண்ணன் பாரக்்க; see {}. 

     " க்கணா ேபாற் " (ேதவா.968, 10);.

க்கணி

 
 க்கணி mukkaṇi, ெப.(n.)

க்கண்ணி ( ன்.); பாரக்்க; see {}.
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க்கந்தம்

 
 க்கந்தம்  mukkandam, ெப.(n.)

   ங்ைக மரம்; drumstick tree  Moringa oleifera.

க்கந்தன்

 
 க்கந்தன்  mukkandaṉ, ெப.(n.)

   இைடய ள் ம் ெகா க்காற் கார ள் ம் ஒ  சாராரக்்  வழங் ம் பட்டப் ெபயர;் title of a sect of 
shepherds and of betel vine cultivators.

க்கப்

க்கப்  mukkappu, ெப.(n.)

   க்கவராய்தம் ( லா தம்);; three  pronged dart;

 trident. 

     "ப க் கப் னேர" (தக்கயாகப். 98);.

     [ ன்  + கப் . கப்  = கவரெ்காம் , ைள, ள .]

க்கம்

க்கம்  mukkam, ெப.(n.)

ற்கம், 1 பாரக்்க; see {}.

     [ ற்கம் → க்கம்.]

க்கம்பாைல

 
 க்கம்பாைல mukkambālai, ெப.(n.)

   மரவைக (நாஞ்.);; a kind of tree.

க்கரணம்

க்கரணம்1 mukkaraṇam, ெப.(n.)

   1. ட் க் கரணம் (தனிப்பா.2, 3:5);; somersault. 

   2. டாப் ; stubborn.

     [ ன்  + கரணம்.]

 க்கரணம்2 mukkaraṇam, ெப.(n.)

   மனம், வாக் , காயம்; three classes of organs  mind, speech and action.

     [ ன்  + Skt. கரணம்.]

க்கரணம்ேபா -
தல்

க்கரணம்ேபா -தல் mukkaraṇambōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.) 

   1. ட் க்கரணம் ேபா தல்; to turn a somersault. 

     " க்கரணம்..... ேபாட்  யன் ம்" (தனிப்பா.2, 3:5);. 

   2. டா யாக இ த்தல்; to be stubborn.

     [ க்கரணம் + ேபா -தல்.]

க்க ைண

 
 க்க ைண mukkaruṇai, ெப.(n.)

   கா க ைண, காறாக்க ைண, ளிக் க ைண என்ற வைகக் க ைணச ்ெச களின் ழங் கள் 
(ைதலவ.ைதல.);; the three species of {} roots, viz., {}.

     [ ன்  + க ைண.]

க்க

க்க   mukkaruvu, ெப.(n.)

   1. டை்ட; egg. 

   2. ெதாப் ள் ெகா ; placental cord (சா.அக.);.
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க்கல்

க்கல்1 mukkal, ெப. (n.)

   1. யற்  த யவற் ல் இ கப் த்த சை்சச ் ற்ெறா பட ெவளி ைக; straining, as in travail. 

   2. ெப  யற்  (உ.வ.);; great effort. 

   3. எ த்தேலாைச ( ங்.);; high pitch. 

   4. ேப வதால் எ ெமா  (ச .);; voice.

     [ க்  → க்கல்.]

 க்கல்2 mukkal, ெப.(n.)

   ஈர  த யவற்றாற் ெபா ள்களில் ம் ெகட்ட நாற்றம்; stench of things owing to dampness etc. 

இந்த அரி  க்கல க் ற .

     [மக்கல் → க்கல்.]

 க்கல்3 mukkal, ெப.(n.)

   க் ம் ெசய்ைக; groan made while struggling: straining.

     [ க்  → க்கல்.]

க்கலாசான்நல்
ெவள்ைளயார்

க்கலாசான்நல்ெவள்ைளயார ்mukkalācāṉnalveḷḷaiyār, ெப.(n.)

   கழகக்காலப் லவர;் a {} poet.

     [ க்கல் + ஆசான் + நல் + ெவள்ைள + .ஆர.்] 

க்கல் என்ப  ஒ ரா ம். இஃ  எங் ள  எனப் லப்பட ல்ைல. ஆசான் என்ப  றப் ப் ெபயராக 
இ க்கலாம். இவர ்பா ய பாடெலான்  நற் ைண ல் உள்ள  (நற்.272);.

     "கடலங் காக்ைகச ்ெசவ்வாய்ச ்ேசவல்

ப வ மகளிர ்ெகா ெகாய் த த்த

ெபாம்மல் அ ம் ன் ெவண்மணல் ஒ ைறக்

க ஞ் ல் வ ந்த காமர ்ேபைடக்

ஞ்ேசற் ற ைர ேதரிய ெதண் க ப்

ைடக் ட்டந் ழ த் ைறவ

னல்கா ைம  னைசபழ தாகப்

ெப ங்ைக யற்றெவன் ைம யலரவ்ாய்

ஆம்பல்  ரலரத்ந்த

ேநாயா ன்ற  ேநா ம் ெபரிேத" (நற்.272);.

க்க ப்

 
 க்க ப்   mukkalippu, ெப. (n.)

   மணங் கம ம் ஒ வைகச ்ெச  (ேகாட்டம்);; costus shrub, Saussurea lappa.
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க்கவர்த்த

 
 க்கவரத்்த  mukkavarttaḍi, ெப.(n.)

   ன், பன்  த யவற்ைறக் த்த உத ம் ஈட்  வைக (மண்டா.);; harpoon, gaff.

     [ க்கவர ்+ த .]

ன்  ைளகைளக் ெகாண்ட ஈட்  வைக.

க்கெவளி

 
 க்கெவளி mukkaveḷi, ெப.(n.)

   ஒன்பான் மணிகளில் ஒன்  ( ட்பராகம்);; one of nine gems  Topaz (சா.அக.);.

க்கழகம்

க்கழகம் mukkaḻkam, ெப.(n.)

   பாண் ய அர ன் ழ் அைமந்த த ழ்ப் லவரக்ளாலா ய தைலக்கழகம், இைடக் கழகம், 
கைடக்கழகம் என்ற ன்  த ழ்க் கழகங்கள்; the three ancient Tamil academies which flourished under the 
partronage of the Pandiya kings viz. {}. 

     "கண் தற் ெப ங் கட ங் கழகேமா டமரந்் " ( ைள. நாட.்56);.

     [ ல் – டற்க த் . ல் → ள் → கள் → களம் = 1 ட்டம், 2 டம். களம் → கழ  → கழகம். 1 
ேபரைவ, 2 லவரைவ.]

த. கழகம் → வ. சங்கம்.

க்கழகம் பற் ய ேதவேனயப் பாவாணர ்க த்  :

க்கழக ண்ைம :

ஆரிய வ ைகக்  ற்பட்ட தனித்த ழ் ல்கள் அத்தைன ம், ன்ைனத் த ழர ்நாகரிகத் ற் ச ்
சான் ம் ன்ைனத் த ழர ் ன்ேனற்றத் ற் த் ைண ம் ஆகாதவா , அ க்கப்பட் ட்டன. 
ெமா யாராய்ச் ம் ந நிைல ம் ெநஞ் ர ம் இல்லாத ெதாைட ந ங் கட் , இவ் ண்ைமையக் 
கா ம் அகக்கண் இல்ைல.

த ழ், வரலாற் ல் ெகட்டாத உலக தற்றாய் உயரத்னிச ்ெசம்ெமா  யாதலா ம், ஆரிய வ ைக 
ன்ைனத் த லக் யம் அைனத் ம் அ க்கப்பட் ட்டதனா ம், இைறயனார ்அகப்ெபா ள் 

உைர ற் றப்பட் ள்ள க்கழக வரலா , ற்காலச ்ெசய் க ம் ற்காலச ்ெசய் க ம் மயங் , 
ந நிைலயாராய்ச்  வல் நர ்அல்லாதார ் க்க க்க யாப் ெப சச்ாய்க் டக் ன்ற .

     "பஃ ளி யாற் டன் பன்மைல ய க்கத் க் மரிக் ேகா ங் ெகா ங்கடல் ெகாள்ள வட ைசக் 
கங்ைக ம் இமய ங் ெகாண்  ெதன் ைச யாண்ட ெதன்னவன்" என் ம் இளங்ேகாவ கள் ற் , 
ெபால்லாப் ன்  ெபாய்ம் ெமா யாய் இ த்தல் எவ்வைக ம் இயலா .

அ யாரக்் நல்லார ்தம் லப்ப கார ைர ல், ப் ேபா னவாகப் ெபயர ் த் க் ய 
ஏேழழ் நா க ம் ற ம் பற் ய ெசய் ம், கட் க் கைதயாய் இ த்தல் யா .

க்கனி

க்கனி mukkaṉi, ெப.(n.)

   மா, பலா, வாைழ என்ற வைகக் பழங்கள்; the three kinds of fruits, viz. {}. 

     " ந்  க்கனி  னானா ைர ன்" (கம்பரா. நாட் .19);. 

     "தனித்தனி க் கனி ந்  வ தெ்தான்றாய்க் ட் ச ்சரக்்கைர ங் கற்கண் ன் ெபா கக் 
கலந்ேத" (அ ட்பா.345);.

     [ ன்  + கனி.]

க்காட்டங்

 
 க்காட்டங்  mukkāṭṭaṅgi, ெப.(n.)

   மகளி ைடய தைலமைற ச ் ைல ( ன்.);; hood or veil, worn by women.

     [ க்கா  + அங் . தைலைய மைறத் க் ெகாள்ளப்பயன்ப ம் ணி.]
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க்காட் க் ைற

க்காட் க் ைற mukkāṭṭukāṟai, ெப.(n.)

   1. மணப் ெபண் க் ப் ெபற்ேறார ்ெகா க் ம் தைலமைற ச ் ைல ( ன்.);; garment given by the 
parents to the bride to cover her head. 

   2. ஒ த்  ைகம்ெபண்ணா ம் ேபா  அவள  ெபற்ேறார ்ெகா க் ம் ைல (இ.வ.);; garment given by the 
parents of a woman on the occasion of her widowhood.

     [ க்கா  + ைற. ைற = ஆைட, ணி.]

க்காட் ச் ைல

 
 க்காட் ச் ைல mukkāṭṭuccīlai, ெப.(n.)

க்காட்டங்  ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [ க்கா  + ைல. ைல = ணி.]

க்காட் நித்
ைர

 
 க்காட் நித் ைர mukkāṭṭunittirai, ெப.(n.)

   கத்ைத ம் உடம்ைப ம் த் ங் வ ; sleeping covering the face.

     [ க்காட்  + Skt. நித் ைர.]

கத்ைத த் ங் வதால் இரண்  கண்க க் ம், ேதாள்க க் ம் வ ண்டா ம். அன் ம் 
ளிரவ்ாைட, ெவ ல், ேவகம், , பனிக்காற்  இதனால் ைள ம் ேநாய்கள் நீங் ம்.

க்காட் ப் ச்

 
 க்காட் ப் ச்  mukkāṭṭuppūcci, ெப. (n.)

   வப் க் கம்பளிப் ச் ன் தாய்ப் ச்  (ேகாைவ.);; mother of red caterpillar.

     [ க்காட்  + ச் .]

க்கா

க்கா  mukkāṭu, ெப.(n.)

   மைற ச ் ைல, தைலைய க் ெகாள்ள உத ம் ணி; veil or cloth worn to cover one's head. 

     "கவைல ட ்ெகா  ேபாரத்்த க்கா " ( ரேபாத.3:55);. 

அவள் ெகட்ட ேகட் க்  க்கா  ேவறா? க்காட் ன் ேழ ைககாட் ற  (பழ.அக.);. 
க்காட் க் ள்ேள மந் ரமா? (பழ.அக.);.

ம. க்கா

     [ ட்டாக்  → க்கா . ட்டாக்  பாரக்்க.]
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க்காணி

க்காணி1 mukkāṇi, ெப.(n.)

எண்ப ல் ன்  பங் ைடய ன்ன ெவண்: 

 the fraction 3/80 as threekāni.

     [ ன்  + காணி – க்காணி]

 க்காணி2 mukkāṇi, ெப. (n.)

   தன்னிசை்சயாய் ஓடாம ப்பதற் ம் தன்பால் த் ரம் த யவற்ைறக் யாம ப்பதற் ம் 
மாட் ன் க த் ம் க்ேகாண வ வாயைமந்த சட்டகம், தைள (இ.வ.);; triangular frame on the neck of 
cattle to prevent them from going astray or drinking their own milk or urine.

     [ ன்  + ேகாணம் - க்ேகாணம் → க்காணி]

     [P]

 க்காணி3 mukkāṇi, ெப.(n.)

க்காணியர ்பாரக்்க;(G.Tn. D. 1.507); see mu-kkāniyar.

 க்காணி mukkāṇi, ெப. (n.)

   ஏற்றக்ெகாம் ல் சாேலா  இைணக் ம் க ; a connective device in piccotah pole.

     [ ன் +(கால்);கா -கானி]

க்காணிக்ெகாம்

 
 க்காணிக்ெகாம்   mukkāṇikkombu, ெப.(n.)

   ஏற்றக் ேகா ன் அ ப்ப ல் உள்ள ைள ல் ெபா த்தப்பட் க் ம் Q&minu; wooden pole, joined in 
the hole of the lift at the bottom.

     [ க்காணி + ெகாம் ]

க்காணியர்

 
 க்காணியர ்mukkāṇiyar, ெப. (n.)

   ன்  தரிப்பவ ம் ெநல்ேவ  மாவட்டத் ல் க்காணி ஊைரச ்சாரந்்தவ மா ய பாரப்்பன 
வைகயார;் a class of Brahmins, who wear the hair  tuft in front of the head, as belonging to the Village {} in Tirunelveli 
District.

     [ க்காணி  ஊரப்்ெபயர.் க்காணி → க்காணியர ்= க்காணி என் ம் ஊரில் வாழ்பவர.்]

க்காத் ட்

க்காத் ட்  mukkāttuṭṭu, ெப.(n.)

   பழங்காலக் கா  வைக; an ancient coin. 

     " க்காத் ட் க்  ன்  தரம் கா ல் வான். க்காத் ட் க் ப் பயனில்லாதவன்"

     [ க்கால் + ட் .]

 க்காத் ட்  mukkāttuṭṭu, ெப. (n.)

   பைழய காலத் ன்  கா ; three paisain arupee of 192 paisa value.

     [ க்கால்+ ட் ]

 கா கள் ெகாண்ட ய உ வா_அ க மாவதற்  ன்  ஆங் ல ஆட் க் காலத்  உ வா (12 
 கா -1 அனா, 16 அனா-1 பாய்); 192 காக ம ப்பாதலால் 4 கா  ஒ  ட்  எ ம் ெபயர ்

ெபற்ற . ட்  என்ப  ஒ  அனா ல் ன் ல் ஒ  பங்  ம ப் ைடய . க்கால் ட் ன் ம ப்  3 
காக.
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க்காதம்

 
 க்காதம் mukkātam, ெப.(n.)

   ன்  காத ரம்; three {} distance. 

     " க்காதம் மந்தா ம் சல் ைக க் தான்" (பழ.அக.);.

     [ ன்  + காதம்.]

க்காதலர்

 
 க்காதலர ்mukkātalar, ெப.(n.)

   கணவன், ேதாழன், மகன் என்ற ன்  நட்பாளரக்ள் ( ன்.);; the triple friends viz. {}.

     [ ன்  + காதலர ்– க்காதலர.்]

க்காய்

 
 க்காய் mukkāy, ெப. (n.)

   க க்காய், ெநல் , தான்  என் ம் ன்  வைகக் காய்கள்; three kinds of fruits viz. gallnut, Indian 
gooseberry, bellerica.

     [ ன்  + காய்.]

க்காயேவைள

 
 க்காயேவைள mukkāyavēḷai, ெப.(n.)

   ம ந் ச ்ெச  வைக; five leaved wild indigo  Tephrosia senticosa.

க்காரக்கல்

 
 க்காரக்கல் mukkārakkal, ெப.(n.)

   த் க்கல் ன் ள்ள கல்; stone standing on edge as a prop in a lift used for irrigation.

க்கால்

க்கால்1 mukkāl, ெப. (n.)

   1. நான் ல் ன்  பங் ைடய ன்னெவண்; the fraction 3/4 as three quarters. 

மணி ஒன்ேற க்கால். " க்காற் பணத் க் ைர ன்  பணத் ப் ல் ன்றாற் ேபால" (பழ.அக.);. 

   2. ஒ வைக இைச (சந்தம்);; a kind of metre. 

     " க்கால்" (ேதவா.86, ப கத் தைலப் );.

     [ ன்  + கால். கால் = ஒ  ெபா ளின் நான் ல் ஒ  பாகம்.]

 க்கால்2 mukkāl, ெப. (n.)

   1. ம் ைற; three times. 

     "ஆரியைன க்கா ம் வலங்ெகா " (கம்பரா.அ காய.87);. 

   2. ன்றாவ  ைற; a third time.

     " க்கா ன் ந் வான் யல்வான்" (கம்பரா.மாரீச.212);. 

   3. க்காலம், 1 பாரக்்க; see {}, 1

     [ ன்  + கால். கால் = ஒ  ெபா ளின் நான் ல் ஒ  பாகம்.]
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க்கால்ேநாக்

 
 க்கால்ேநாக்  mukkālnōkku, ெப.(n.)

   நால்வைக ேகாள் ( ரக); ேநாக் க் ள் ஒ  ேகாள் ( ரகம்); க்கால் பாரை்வேயா  
ேநாக் ைக; aspect of a planet having three  quarters of a sight one of four kiraka{}.

     [ க்கால் + ேநாக் .]

க்கால் ள்ளி

 
 க்கால் ள்ளி mukkālpuḷḷi, ெப.(n.)

   எ ம் ேபாேதா, அச் ம் ேபாேதா ளக்கம், எ த் க்காட்  த யைவத் தரப்ப வதற்  ன் 
பயன்ப த்தப்ப ம் (:என் ம்); ; colon. 

கட் ைர ல் க்கால் ள்ளிைய அ க்க  பயன்ப த் ன்றார.்

     [ க்கால் + ள்ளி.]

க்கால்வட்டம்

க்கால்வட்டம் mukkālvaṭṭam, ெப.(n.)

   ேகா ல் (T.A.S. 3, 193);; temple, shrine.

     [ க்கால் + வட்டம்.]

க்கால்வைளயம்
ேவர்

 
 க்கால்வைளயம்ேவர ்mukkālvaḷaiyamvēr, ெப.(n.)

   க்காய்ேவைள ேவர;் root of {}.

க்காலம்

க்காலம்1 mukkālam, ெப.(n.)

   1. இறப் , நிகழ் , எ ர்  என் ம் ன்  காலங்கள்; the three divisions of time, viz. {}, etirvu. 

     "அம் க்கால ங் ப்ெபா ங் ெகாள் ம்" (ெதால்.ெசால். 200);. 

   2. ைர  ( ரிதம்);, ந நிைல (மத் மம்);, காலத்தாழ்  ( ளம்பம்); என் ம் இைசக் ரிய ன்  
காலம் ( ரிகாலம்);; tempo, a measure of time, three in number.

     [ ன்  + காலம்.]

 க்காலம்2 mukkālam, ெப.(n.)

   ன்  ேவைள;   காைல, நண்பகல், மாைல; the three times a day morning, noon and evening. 

ேகா ல் க்கால ம் ைச நைடெப ற .

     [ ன்  + காலம்.]

க்காலம ந்தவ
ன்

 
 க்காலம ந்தவன் mukkālamaṟindavaṉ, ெப.(n.)

   ன்  காலங்கைள  ம ந்த அ ஞர ்(ஞானி);; sage, as knowing the past, the present and the future.

     [ க்காலம் + அ ந்தவன்.]

க்கா

க்கா  mukkāli, ெப.(n.)

   1. ன்  கால் ெகாண்ட இ க்ைக; three footed stool, triped. 

     "ெபண்ைண ம் ெகா த்  க்கா ம் மந்தாப்பேல" (ேகாைவ.);. 

   2.  (ைதலவ.பா .61);; fire.

     [ ன்  + (கால் → ); கா ..]

     [p]
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க்கா ம்

 
 க்கா ம் mukkālum, . .எ.(adv.) 

   எப்ேபா ம் (இ.வ.);; for ever. 

க்கா ம் காகம் க் ளித்தா ம் ெகாக்  ஆ மா? (பழ.அக.);.

     [ க்கால் → க்கா ம்.]

க்காேல ன்
சம்

க்காேல ன் சம்1 mukkālēmūṉṟuvīcam, . .எ.(adv.) 

   ெப ம்பா ம்; almost certainly. 

க்காேல ன்  சம் வந் வான் (உ.வ.);.

     [ க்கால் + ன்  + சம்.]

 க்காேல ன் சம்2 mukkālēmūṉṟuvīcam, ெப.(n.)

   ழ்வாய் இலக்கத் ல் ஒன்  (15/16);; a fraction number 15/16.

     [ க்கால் + ன்  + சம். சம் = 1/16 ப னா ல் ஒன் . க்கால் என்ப  12/16, ன்  சம் 3/16;

   12/16 + 3/16  15/16 க்கா ம் ன்  ச ம்.]

க்காேலயைரக்
கால் ழம்

 
 க்காேலயைரக்கால் ழம் mukkālēyaraikkālmuḻm, ெப. (n.)

   நீட்டலளைவ ( ழத்தால் அளக் ம்); ைற ல் ஒ வைக; linear measurement of measuring a statue by elbow. 

தல் இராசராச ைடய மைன ய ள் ேசாழமாேத யார ் இராச ராேச வரத் ல் ெசய்  
அைமத்த மாைழயாலான ஆடவல்லான் ேமனிைய இம் ைறயால் அளந்தனர.்

     [ க்கால் + அைரக்கால் + ழம்.]

க்காவல்நாட் ஆ
ர்மல்லன்

க்காவல்நாட் ஆ ரம்ல்லன் mukkāvalnāṭṭuāmūrmallaṉ, ெப.(n.)

   த்த ைடய மகன்; Tittan's son. 

இவன் ேசாழன் த்த ைடய மகன். மற்ேபாரிற் றந்தவன். ேசாழன் ேபாரை்வக் ேகாப்ெப  
நற் ள்ளியாற் ேபாரிட்  ெகால்லப்பட்டவன். சாத்தந்ைதயரால் பாடல் ெபற்றவன் ( ற.நா.80);.

     [ க்காவல் + நாட்  + ஆ ர ்+ மல்லன்.]

க்காவனா

க்காவனா  mukkāvaṉāṭu, ெப.(n.)

   த ழகத் ப் பைழய  நா க ள் ஒன் ; a small district in ancient {}. 

     " க்காவனாட்  ஆ ரம்ல்லைன" ( றநா. 80, தைலப் );.

     [ ன்  + காவல் + நா .]

க்காெவள்ளா
ைம

 
 க்காெவள்ளாைம mukkāveḷḷāmai, ெப.(n.)

   சரியான ைளசச் ன் அள ல் க்கால் பாகம் (ேகாைவ);; as three quarters of yielding.

     [ க்கால் + ெவள்ளாைம.]

க்காேவைள

க்காேவைள mukkāvēḷai, ெப.(n.)

க்காய்ேவைள (பதாரத்்த.472); பாரக்்க; see {}.

     [ க்காய்ேவைள → க்காேவைள.]

   ெத. க் ;   க. க் ரி;ம. க் க.

     [ ற்  → க்  → க் தல். ற்   எ த் லா ஒ .]
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க்காழ்

க்காழ்  mukkāḻ, ெப.(n.)

   ன்  ேகாைவயாலான த் வடம்; pearl necklace of three strands. 

     "ம ரப்் றஞ் கற்ற ய க ற்கைட க்காழ்"(மணிேம.3:135);.

     [ ன்  + காழ்.]

க்கா

 
 க்கா   mukkāḻi, ெப. (n.)

   ன்  ெகாடை்ட ள்ள பனம்பழம் த யன; fruit containing three stones or seeds, as of the palmyra palm. 

க்கா  ப்ைப.

     [ ன்  + (காழ் →); கா .]

க்கா பனங்கா
ய்

க்கா பனங்காய்  mukkāḻibaṉaṅgāy, ெப.(n.)

க்கா  பாரக்்க; 35; see mu-k-kāli.

     [ க்கா  + பனங்காய்]

க்காேனாக்

 
 க்காேனாக்   mukkāṉōkku, ெப.(n.)

க்கால்ேநாக்  ( ன்.); பாரக்்க; see mukkäl-nøkku.

     [ க்கால் + ேநாக் .]

க் க்

 
 க் க்   mukkimukki, .எ.(adv.) 

   ெப யற்  ெசய் ; to make great efforts. 

ணிைய நா  க் க் க் காயப்ேபா . க்  க்  உண்டான்.

க் ன

 
 க் ன   muggimuṉagi, .எ.(adv.) 

   ஒன்ைறச ்ெசய்வதற்  க ம் இடரப்ட் ; with much difficulty, groaning. 

க் ன  எப்ப ேயா ட் க்கான ன்பணத்ைதக் ெகா த் ட்ேடன். ழந்ைத க்  ன  
ேசா  ன்ற .

க் ன -தல்

க் ன -தல்  muggimuṉagudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

க் னங் -தல் பாரக்்க; see mukk-munargu-.

     [ க்  + ன -தல் → க் ன -தல்.]

க் னங் -தல்

க் னங் -தல் mukkimuṉaṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   1. மன ன்ைம காட்  த்தல்; to grumble. 

   2. கத் ன் தல் (உ.வ.);; to suffer much. 

   3. ைகயாக உண் தல்; to eat large quantity of food. 

     " ைரயணற் ெகா ங்க ள் நிைறய க் " (நற்.22:5);. 

     "பாசவன் க் த் தண் னற் பா ம்" ( றநா.63:13);.

     [ க்  + ணங் -தல் → க் னங்   தல்.]
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க் ைளக்கள்ளி

 
 க் ைளக்கள்ளி mukkiḷaikkaḷḷi, ெப.(n.)

   உைறப்பான பால் ேபான்ற சா ைடய ெச வைக; a kind of spurge.

     [ க் ைள + கள்ளி.]

க் சச்ாரம்

 
 க் சச்ாரம் mukāccāram, ெப.(n.)

   ேகா ல்; temple. 

ேசாழநாட்  உைற ரில் உள்ள ேகா ல். ேவந்த ம் ேசரந்்  வ பட்டக் ேகா ல். 

     " ரினால் அங்ெகாளிர ்ெதன்வன் ெசம் யன் ல்லவன் ேச ம் க் சச்ரத ்த கள் ெசய் ன்றேதார ்
ெசம்ைமேய" (சம்ப.ேதவாரம்);.

க் ரம்

 
 க் ரம் mukāram, ெப.(n.)

   ஒ  வைகச ்ெச ; a kind of plant.

க்

க் 1 mukkudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   1. யற் யால் இ கப் த்  ச் ைன ஒ பட ெவளி ைக; to strain, as a woman in travail. 

   2. ெப யற்  ெசய்தல் (உ.வ.);; to make great efforts. 

எவ்வள  க் ம் டை்டையத் க்க ய ல்ைல. 

   3. ஒ  ெசயைலச ்ெசய்வதற்காக சை்ச உள்ளி த்  நி த்  அ த்தம் த தல்; strain in order to do 
something, groan. 

எைட அ கம் உள்ள பாைறைய க் க் த்தான்  தள்ள ேவண்  இ ந்த .

   ெத. க் ;   க. க் ரி;ம. க் க.

     [ ற்  → க்  → க் தல். ற்   எ த் லா ஒ .]

 க் 2 mukkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   நிரம்ப வா ற் ெபய்  உண் தல்; to eat in large mouthfuls. 

     "பாசவன் க் " ( றநா.63);. 

உணைவ ஒ  க்  க் னான்.

     [  → ங் ;

ங் தல் = ெதாண்ைடக் ள் வ ற் க் ள் கச ்ெசய்தல்.  → க்   தல்.]

 க் 3 mukkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

க் க்க க்கன்

 
 க் க்க க்கன்  mukkukkaḍukkaṉ, ெப.(n.)

   க க்கன் வைக (இ.வ.);; a kind of ear-ring.

     [ க்  + க க்கன்.]
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க் க்கணம்

 
 க் க்கணம்  mukkukkaṇam, ெப.(n.)

   ழந்ைதக க்  தம் (ஆசனம்);ெவளிப்பட்  க்க டன் அரத்த ம் ம் ஒ  உடல் 
வாட்டமைட ம் ஒ வைக ேநாய்; a disease in children causing hard breathing, Tabes mesentric.

     [ க்  + கணம்.]

க்

க்   mukkuḍumi, ெப.(n.)

   1.  வைக ( ன்.);; triple lock of hair. 

   2. க்கவராய்தம் ( லம்); (ெபரிய . உ த் ர. 10);; trident.

     [ ன்  +  → க் .]

க் ெய ேவ
ல்

க் ெய ேவல்  mukkuḍumiyeṟivēl, ெப.(n.)

க் , 2 (தக்கயாகப். 461 ); பாரக்்க; see mukkugumi, 2

     [ க்  + எ ேவல்.]

க் ைட

க் ைட  mukkuḍai, ெப.(n.)

   அ க க் ரிய ைட; an umbrella peculiar to Arhat. 

     " ளிர ் க் ைட  னிழேலாய் நீ" ( வக. 1244);.

     [ ன்  + ைட.]

 க் ைட mukkuḍai, ெப. (n.)

   சமணத் ன் ரிவா ய சாங் யரின் உ வ வ பாட் த் ேமனி ன் தைலேமல் ைட ேமல் 
ைடயாக ன்  ைடகள் அைமந் க் ம் பாங் ; three umbrellas designed one above another, an 

Thirthangaras of Tamil -Sankya faith.

     [ ன் + ைட]

க் ைடக்கல்

 
 க் ைடக்கல் mukkuḍaikkal, ெப.(n.)

   சமணச ்சைமய அறசெ்சயல்க க்காக டப்பட்ட நிலத் ன் எல்ைலையக் க் ம் க் ைட 
வ ல் ெச க்கப் ெபற்ற கல் (கல்ெவட் );; boundary stone for lands granted to Jaina institution, as marked by {}.

     [ க் ைட + கல்.]

க் ைடசெ்சல்வ
ன்

 
 க் ைடசெ்சல்வன் mukkuḍaiccelvaṉ, ெப.(n.)

   க் ைட உைடயவனான அ கக் கட ள் ( டா.); ; Arhat, as having {}.

     [ க் ைட + ெசல்வன்.]

க் ைடயான்

க் ைடயான் mukkuḍaiyāṉ, ெப.(n.)

க் ைடசெ்சல்வன் பாரக்்க; see {}. 

     " க் ைடயான் றாளிைன" ( வக.3142);.

     [ க் ைட → க் ைடயான்.]

க் ைடேயான்

 
 க் ைடேயான் mukkuḍaiyōṉ, ெப.(n.)

க் ைடசெ்சல்வன் ( வா.); பாரக்்க; see {}.

     [ க் ைட → க் ைடேயான்.]
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க் ணம்

க் ணம்1 mukkuṇam, ெப. (n.)

   ன்  ணம்; the three fundamental qualities. 

     " க் ணவசத்தான் ைறமறந்தைறவேர" (இலக்.ெகா.6);.

     [ ன்  + ணம்  க் ணம். ன்  ணமாவ  ேத கம் (சாத் வம்);, மாந் கம் (இராசதம்);, 
ேப கம் (தாமதம்); (பாவாணர ்த ழர ்மதம்);.]

 க் ணம்2 mukkuṇam, ெப.(n.)

ஊைத (வாதம்);, த்தம், ேகாைழ ( ேலட் மம்); என்ற

   ன்  ணங்கள்; the three humours in the human system namely vatham(wind humour); pitham (bile humour); 
kapham (phlegm humour);.

     [ ன்  + ணம்..]

க் ணேவைள

 
 க் ணேவைள mukkuṇavēḷai, ெப.(n.)

   ழைமகைள ஒன்றைர மணிக் களாகப் ரிக் ம் காலப்ப  (பஞ்.);; the divisions of a day into 
periods of one and a half hours, named successively as {}, and {}.

     [ க் ணம் + ேவைள.]

க் க் –தல்

க் க் –தல் mukkuṇukkiḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   ன்  வைள  உண்டா ம்ப  ெசய்தல் ( வ்.ெபரிய . 8. 2:5 யா.);; to cause three bendings, as in a pose 
of the body.

     [ ன்  + க்  + இ -தல்.]

க் க்

 
 க் க்  mukkuṇukku, ெப.(n.)

   ன்  வைள ; three bendings.

     [ ன்  + க் . க்  = வைள .]

க் ந் க்கம்

 
 க் ந் க்கம்  mukkundurukkam, ெப.(n.)

   ன்  வைக ந மணப் ைக ( ங் யம்);; the three kinds of incenses.

க் மாந்தம்

 
 க் மாந்தம் mukkumāndam, ெப.(n.)

   ழந்ைதக க்  உடல் ெம ந்  க்  க்  ெவளிப்ப ம் அரத்தக் க சச் டன் காய்சச்ைல ம் 
உண்டாக் ம் ஒ வைகச ்ெசரியாைம ேநாய் (மாந்தம்);; a disease in children accompanied by fever hard 
breathing and dysentery and purging.

     [ க்  + Skt. மாந்தம் = ெசரியாைம.]

க் ன்

 
 க் ன் mukkumīṉ, ெப.(n.)

   றா ன் வைக; a kind of shark fish.

     [p]
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க் லம்

 
 க் லம் mukkumūlam, ெப.(n.)

   லச்  ேநாய்; heat near the rectal region.

     [ க்  + லம். லம் = ஒ வைக ேநாய்.]

க் ராணிேபா -
தல்

க் ராணிேபா -தல் mukkurāṇipōṭudal,    20 ெச. . .(v.i.) 

   நீர ் க் ம் ேபா  மா  த யைவ க்ைக நீ ட ்ெச த்  ஞ் தல்; to immerse the nose deeply in 
water when drinking, as bulls. 

மா  க் ராணி ேபாட் க் க் ற  (உ.வ.);.

     [ க்  + உரி  + ேபா தல் → க் ராணி ேபா -தல்.]

க் ந்

 
 க் ந்   mukkurundu, ெப.(n.)

   காடெ்ட சை்ச; wild lime.

க் லம்

க் லம்  mukkulam, ெப.(n.)

   பழங் காலத் ந்த ன்  அரச லங்கள்; the three ancient lines of kings. 

     " க் லத்  ம க் ல தன்ைம ெபற்ற  ெவன் " (பாரத. ல.28);.

     [ ன்  + லம். ன் லம் → க் லம்.]

க் ைலச்

க் ைலச்  mukkulaiccu, ெப.(n.)

     'ெத' என்ற ள்ள ம் நான் ல் ன்  பங் ைடய மான ன்னெவண் (யாழ்ப்.);;

 the fraction 3/4, as three  quarters.

க் வர்

க் வர ் mukkuvar, ெப.(n.)

   மரி, கைவ ல் வா ம் னவக் ன ள் ஒ  வ ப் னர ்( னவ.);; sect of people in fisherman 
community.

க. க் வர.்

     [ க்  → க் வர.் க்   தல் = ழ்   தல்.]

     ' க் வர'் இலங்ைக ம் பழஞ்ேசர நாடா ய ேகரளத் ம் உள்ளனர.் ேசரநாட்  க் வர ்
ஈழவ ட ம் கவ ட ம் இலங்ைக னின்  வந்ததாகச ்ெசால்லப்ப வர'் என்  ண்டரட்்  தம் 
மைலயாள  ஆங் ல அகர த ற் வர ்(ேதவேநயம்.12, பக்.96);.

க் வன்

 
 க் வன் mukkuvaṉ, ெப.(n.)

   ைளயன்; fisherman.

     [ க்  → க் வன்.]

க்

க்  mukkuḻi, ெப.(n.)

   ேவள் த் ைய வளரக்் ங் கள்; sacrificial pits for maintaining the three {} fires. 

     "ச ைத க் க் ட்டத் ட்பட்ட ேவாக் " (ெப ங்.இலாவான.3:15);.

     [ ன்  + .]

க் யாட்டம்

 
 க் யாட்டம் mukkuḻiyāṭṭam, ெப.(n.)

   ற் ார ் வரக்ள் ைளயா ம் ைளயாட்  வைக; a village game which children plays.
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க் ப்பாய்ச் -
தல்

க் ப்பாய்ச் -தல் mukkuḻippāyccudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   1. க்ேகாண வ வாக நட  அைம ம்ப  நாற்  ந தல் (இ.வ.);; to transplant seedlings in triangular shapes. 

   2. தந் ரத்தால் ேகட் ற் ள்ளாதல் (இ.வ.);; to entrap and ruin. 

அவைன க் ப் பாய்ச் ட்டான்.

     [ க்  + பாய்ச்   தல். பாய்ச் தல் = நீரப்் பாய்ச் தல்.]

க் ளம்

க் ளம்1 mukkuḷam, ெப. (n.)

   கங்ைக, ய ைன, சர வ  ஆ ய ன்  ஆ க ம் டம் ( ன்.);; the confluence of the rivers, the {}, 
the {} and the Ganges. 

     " க் ளம் ெசற்றார ்பாதம் ேச க் ள ம் பா  உளம ழ்ந் ேதத்  வாழ்ந்தார"் (ேசக் ழார)்;.

     [ ன்  + ளம் – க் ளம். ளம் = நீர ்நிைலையக் த்த  ஆற்ைற ம் த்த .]

 க் ளம்2 mukkuḷam, ெப.(n.)

   இ பதாவ  ண் னான ற் ளம் ( ராடம்); ( ன்.);; the 20th naksatra.

க் ளி

க் ளி1 mukkuḷittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   தல்; to dive. 

அவன் க் ளிக்க நீரில் பாய்ந்தான். "இைரகவர ்ெஞண்  க் ளித்  மள  டங் ல்" ( செ்சந். 
ள்ைள. ெசங் ைர.10);.

ெத. க் ளிஞ

     [ ங் க் ளி  த்தல் → க் ளி  த்தல் = நீரில் அ ழ்ந்  உள்ேள ெசல் தல்.]

 க் ளி2 mukkuḷi, ெப.(n.)

   ேகா  ைளயான்  (பதாரத்்த.607);; large flowered purslane.

க் ளிக்காைர

 
 க் ளிக்காைர mukkuḷikkārai, ெப.(n.)

   சதக்காைரச ்ெச ; a kind of webera Canthium genus.

க் ளிக் ைர

 
 க் ளிக் ைர mukkuḷikārai, ெப.(n.)

   உப் க் ைர; a kind of vegetable greens Portulaca pilosa.

க் ளிப்பான்

க் ளிப்பான் mukkuḷippāṉ, ெப.(n.)

   1. உள்ளான் என் ம் ய நீரப்்பறைவ வைக ( ன்.);; dabchick, a small grebe. 

   2. ேநாய் வைக (சங்.அக.);; a kind of disease.

     [ ங் ளிப்பான் → க் ளிப்பான்.]

     [p]

 க் ளிப்பான் mukkuḷippāṉ, ெப. (n.)

   வாத்  ேபால் உடலைமப் க் ெகாண்ட பறைவ னம்; a bird.

     [ ழ் + ளிப்பான்]
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க் ற்றக்கலப்

 
 க் ற்றக்கலப்  mukkuṟṟakkalappu, ெப.(n.)

   ஊைத (வாதம்); த்தம், ேகாைழ ( ேலட் மம்); த யவற் ன் கலப் ; the mixture of the three humours in 
the body (சா.அக.);.

     [ க் ற்றம் + கலப் .]

க் ற்றங்க ந்
ேதான்

 
 க் ற்றங்க ந்ேதான் mukkuṟṟaṅgaḍindōṉ, ெப.(n.)

   க் ற்றத்ைத ம் ஒ த்த த்தன் ( வா.);; the Buddha, as having, eradicated {}.

     [ க் ற்றம் + க ந்ேதான். காமம், ெவ ளி, மயக்கம் என் ம் வைகக் ற்றங்களி ந்  
பட்டவன்.]

க் ற்றம்

க் ற்றம் mukkuṟṟam, ெப.(n.)

   காமம், ெவ ளி, மயக்கம் என் ம் வைக உ ரக்் ற்றங்கள் ( ங்.);; the three evils pertaining to the soul 
viz. {},

 mayakkam. 

     " க் ற்ற நீக் " (நால .190);.

     [ ன்  + ற்றம்.]

ஆதனின் (ஆன்மா ன்); அல்ல  மாந்தனின் ற்றங்கைள ெயல்லாம் ன்றாக அடக் , அவற்ைற 
ஆைச, னம், அ யாைம என ைறப்ப த் க் னர ்நம் ன்ேனார.் அவற்ைறேய,

     "காமம் ெவ ளி மயக்கம் இைவ ன்றன்

   நாமங் ெகடக்ெக  ேநாய்" ( றள், 360); என்றார ் வள் வர.் காமம், ஆைச : ெவ ளி, 
னம்;மயக்கம், அ யாைம. ெவ ளி, னம் என்பன ஒ ெபா ட ்ெசால்லா ம், ேவ ம் ெந ப்ைபப் 

ேபால ெவம்ைம க்க னேம ெவ ளி என அ க.

     " ணெமன் ங் ன்ேற  நின்றார ்ெவ ளி

கணேம ங் காத்த லரி " ( றள், 29); என் ம் றைள ேநாக் க.

ெபா வாக, அ யாைமேய ன்பத் ற் ெகல்லாம் லமாகச ்ெசால்லப்ப ன்ற . ஒ  ெபா ைளத் 
தவறாகப் பயன்ப த் வதா ம், ஒ  ெகா ய உ ரி டம் அல்ல  ெபா டம் அல்ல  
இயற்ைக டம் அகப்பட் க் ெகாள்வதா ம், ஒ  யெபா ைள நல்லெதன்  கரவ்தா ம், 

ன் வ  ெமய்ேய. ஆ ன், அவற்ைற அண்டாம ம் கராம ம் இ ந்த டத் ற் பா காப்பாக 
ப் ன், ெப ம்பா ம் ன்பத் ற் த் தப் க்ெகாள்ளலாம். ஒ  ெபா ைளத்ேத ச ்ெசன்  அ  

ைடயாக்கால் ன் வதற் , அ  பற் ய அ ம் ஓரள  கரணியமாம். ஆகேவ, உண்ைம ல் 
ன்பத் ற்  லக்கரணியமா ப்ப  ஆைசேயயன்  ேவறன் . இன்ப ன்பங்கைள 
ைள க் ம் நல் ைன ைனகைளச ்ெசய் ப்ப ம், ஒ வ ைடய ஆைசேய யன்  

அ யாைமயன் . அதனாேலேய,

க் றட்ைட

 
 க் றடை்ட mukkuṟaṭṭai, ெப.(n.)

   ைன ட் றடை்டச ்ெச ; a variety of {}, small korattai  Trichanthesgenus.

க் ணி

 
 க் ணி mukkuṟuṇi, ெப.(n.)

   ன்  ணி தவசவள , ன்  மரக்கால்; a grain measure.

     [ ன்  + ணி → க் ணி. ணி = எட் ப் ப  ெகாண்ட தவசவள , ஒ  மரக்கால்.]
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க் ணிப் ள்
ைளயார்

 
 க் ணிப் ள்ைளயார ்mukkuṟuṇippiḷḷaiyār, ெப.(n.)

க் ணியரி ப் ள்ைளயார ்பாரக்்க; see {}.

     [ ன்  + ணி + ள்ைளயார.்]

க் ணியரி ப்
ள்ைளயார்

 
 க் ணியரி ப் ள்ைளயார ்mukkuṟuṇiyarisippiḷḷaiyār, ெப.(n.)

   ன்  ணியரி  சைமத்  வ படப்ெப ம் ள்ைளயார;் an image of {} to whom an offering prepared of 
three {} of rice is made.

     [ ன்  + ணி + அரி  + ள்ைளயார.்]

க் ம்

க் ம்  mukkuṟumbu, ெப.(n.)

க் ற்றம் பாரக்்க; see {}. 

     "காம தலா க் ம் பற" (கம்பரா. ராதன்.2);.

     [ ன்  + ம் . ற்றம் → ம் .]

க் ட்டரத்தம்

க் ட்டரத்தம் mukāṭṭarattam, ெப.(n.)

   ெவற் ைல பாக்  ண்ணாம்  ன்ைற ம் ெமல் தலால் உண்டா ஞ் ெசந்நிறம்; red colour produced 
by chewing betel, arecanut and lime. 

     " க் ட்டரத்த ெவாண்பைச லங் " (ெப ங்.நரவாண. 1,205);.

     [ க் ட்  + அரத்தம் – க் ட்டரத்தம்.]

க் ட்

க் ட்  mukāṭṭu, ெப.(n.)

   1. ன்  சரக் க்களாலா ய ம ந் ; a medicine compounded of three drugs. 

     "ைக ைனந் யற் ய க் ட்ட ர் ம்" (ெப ங். இலாவாண.4:91);. 

   2. ன்  கட் கைளக் ட் யைமத்த அ ப்  ( ன்.);; oven, as formed of three stones or lumps of earth placed 
triangularly. 

   3. க் டெ்டண்ெணய் ( ன்.); பாரக்்க; see {}. 

   4. தா  ண் ன் (பரணி);; the 2nd naksatra. 

   5. ன்  வ கள் ேச டம்; junction, where three paths meet. 

க் ட் ல் நிற்காேத..

     [ ன்  + ட் .]

க் ட் த்ைதலம்

 
 க் ட் த்ைதலம் mukāṭṭuttailam, ெப.(n.)

க் டெ்டண்ெணய் பாரக்்க; see {}.

     [ க் ட்  + ைதலம். Skt. ைதலம் = எண்ெணய்.]

க் ட் ெநய்

 
 க் ட் ெநய் mukāṭṭuney, ெப.(n.)

க் டெ்டண்ெணய் பாரக்்க; see {}.

     [ க் ட்  + ெநய்.]
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க் ட்ெடண்ெண
ய்

 
 க் டெ்டண்ெணய் mukāṭṭeṇīey, ெப.(n.)

   நல்ெலண்ெணய், ற்றாமணக் ெகண்ெணய், ஆ ன் ெநய் ஆ ய இம் ன்ேறா  மற்ற ம ந்  
சரக் கைள ம் ேசரத்் ப் ேபாகர ் ைறப்ப  ெசய்தேவார ்தைல க் க் ெகண்ெணய்; medicated 
bathing oil prepared with gingelly oil, castor oil and ghee with other drugs according to {}.

     [ க் ட்  + எண்ெணய். க் ட்  = ன் ம் கலந்த .]

க் டல்

க் டல் mukāṭal, ெப.(n.)

   1. ன்  ஆ கள் ம் நன்னீரத் ் ைற; a place where three rivers meet, generally considered sacred. 

     " க் ட ெலன்  ைசப்ப" (க ரப்் .ஆ ரா.45);. 

   2. ெநல்ைல மாவட்டத் ல் த் ரா ஆ ம் உப்ேபாைட ம் தா ரப ணி டன் ம் இடத் ள்ளேதார ்
மா யத் தலம்; a shrine in Tinnevelly District at the confluence of the {}, the {} and the {} sacred to Visnu. 

     "வ  வாரே்வல் க் டல் அம்மா கம ங் ெகான்ைறயந்தார ் க் ட மாட்டா ைல" 
( வெப மான் வந்தா . 50);.

     [ ன்  +   தல் → க் டல்.]

க் டற்பள்

க் டற்பள்  mukāṭaṟpaḷḷu, ெப.(n.)

   க் டல் அழகர ்ேபரில் 17ஆம் ற்றாண் ல் இயற்றப்பட்ட பள் ப் ப வல்; a {} poem on {}, 17th century.

     [ க் டல் + பள்  → க் டற்பள் .]

பள் ப்பாட்  ல்களில் தைல றந்த  க் டற்பள் . இ  17ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட . 
தா ரப ணி ஆற்ேறா  ற்றா ம், கயத்தா ம் கலந்  ம் இடத்ைத க் டல் என்பர.் 

க் ட ல் ேகா ல் ெகாண்ட அழகர ்  பாடப்பட்ட  இந் ல். க் ட ல், ஒ  
பண்ைணயாரிடத் ல் ப ரத்ெ்தா ல் ெசய் ம் பள்ளன் ஒ வ க்  இ  மைன யர.் த்த மைன  

க் டற்பள்ளி, ெப மாைள வணங் பவள். இைளயவள் ம ர ்பள்ளி, வைன வணங் பவள். 
இவ்  மைன ய க் ள் நிக ம் ேபாட் , சண்ைட, சசச்ர , உைரயாடல்கள் ேபான்றவற்ைற 
இந் ல் காணலாம். அ ேல நாடை்டப் பற் ம் ஊைரப் பற் ம், இ வரின் மதத்ைதப் பற் ம் 
ஏச் க ம் ேபச் க ம் நைகச ் ைவ டன் அைமயக் காணலாம்.

இத்தைகய நய க்க க் டற் பள்  ைல எ ய ஆ ரியர ்ெபயர ்ெதரிய ல்ைல. இந் ைல 
நாடகமாக் த் தந்தவர ்'ேவளான் ன்னத ்தம் ' என் ம் ெபய ைடய என்ன னாப் லவர.் 
( . .அ ணாசலப் ள்ைள, க் டற்பள்  ல் ஆராய்ச் ); இந் ல் அைமந் ள்ள நய க்க 
பாடல்கள் ல,

     "ஆற்  ெவள்ளம் நாைளவரத ்ேதாற் ேத   மைல

யாள ன்னல் ஈழ ன்னல் ழ ன் ேத

ேநற் ன் ம் ெகாம் ற் க் காற்ற க் ேத  ேகணி

நீரப்்ப  ெசா த்தவைள ப் ேத!

ேசற் நண்  ேசற்ைறக் ைழத் ேதற்றைடக் ேத  மைழ

ேத ெயா  ேகா வானம் பா  யா ேத

ேபாற்  மாலழகரக்்ேகற்ற மாம்பண்ைணச ் ேசரிப்

க் டல்

 
 க் டல் mukāṟiḍal, ெதா.ெப.(vbl.n.) 

   ன்  பங்காய்ச ்ெசய்ைக; make into three equal parts (சா.அக.);.

     [ ன்  + டல்.]
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க் ைல

 
 க் ைல mukāṟilai, ெப.(n.)

   ன்  ைனகைள உைடய இைல; tricuspidate leaf (சா.அக.);.

     [ ன்  +  + இைல.]

க்

 
 க்  mukāṟu, ெப.(n.)

   ன்  பங் ; three parts.

     [ ன்  + .]

க் ேபாடல்

 
 க் ேபாடல் mukāṟupōṭal, ெப.(n.)

க் டல் பாரக்்க; see {}.

க்ைக

 
 க்ைக mukkai, ெப.(n.)

   ன்  (உ.வ.);; three, a term used in games.

     [ ன்  + ைக.]

க்ைகப் னல்

க்ைகப் னல் mukkaippuṉal, ெப.(n.)

   ன்  ைற டங்ைகயால் நீர ் கந்  ன்ேனாரக்்  ( ரரக்் );ச ்ெசய் ம் நீரக்்கடன்; the three 
handfuls of water poured out as offerings to the manes. 

     " யால் க்ைகப் ன ப்பன்" (கம்பரா.மாயாசனக.91);.

     [ ன்  + ைக + னல். னல் = நீர.்]

க்ேகாட்டான்நட

 
 க்ேகாட்டான்நட  mukāḍḍāṉnaḍavu, ெப.(n.)

   வரிைச ல்லாமல், ஒ ங் ன்  நட  ெசய்ைக (உழ );; transplanting the seedlings without any order.

     [ க்ேகாட்டான் + நட .]

க்ேகாட்ைட

க்ேகாடை்ட mukāṭṭai, ெப.(n.)

   வ பட்ேடாரக்் ப் பாட் யற் ம் ஆற்றைல அளிக் ம் ெகாற்றைவ ேகா ல்; a shrine of {} who is said to 
endow Her votaries with poetic power. 

     "பா த்த க்ேகாடை்ட க் றப " (ஈ , 4, 5:2);.

     [ க்ேகாடை்ட → க்ேகாடை்ட.]

க்ேகா ேயகாத

க்ேகா ேயகாத  mukāṭiyēkātasi, ெப.(n.)

   ைல (மாரக் ); மாதத்  வளர் ைற ல் வ ம் ப ேனாராம் நாள் (ஏகாேத );; the 11th titi of the bright 
fortnight of {}.

     [ ன்  + ேகா  + Skt. ஏகாத .]

க்ேகாண்

க்ேகாண் mukāṇ, ெப.(n.)

க்ேகாணம், 1 பாரக்்க; see {}, 1. 

     "வட்ட ஞ் ச ர  க்ேகாண் வ வ ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக்.42:29);.

     [ க்ேகாணம் → க்ேகாண்.]
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க்ேகாணம்

க்ேகாணம் mukāṇam, ெப.(n.)

   1. ன்  ேகாணங்கைள ைடய வ வம்; triangle. 

   2. நிரய வைக; a hell. 

     "அதன் ழ்க் ச க்ேகாணம்" ( வத . வரக்்கநரக. 109);.

     [ ன்  + ேகாணம். ேகாணம் = ன்  ேகாணங்கைள ம் ன்  பக்கங்கைள ம் உைடய வ வம்.]

க்ேகாணவாரி

 
 க்ேகாணவாரி mukāṇavāri, ெப.(n.)

   உடக்ா ள்ளி க் ம் பள்ளம்; the oval cavity of the internal ear  Vestibule (சா.அக.);.

க்ேகாணி

க்ேகாணி mukāṇi, ெப.(n.)

   மைலமகள் (பாரவ் );; Malaimagal (Parvadi);, as residing in the mystic triangle. 

     "சக்  ெகளரி க்ேகாணி" (ேபரின்பக் ரத்்.பக்.55);.

     [ க்ேகாணம் → க்ேகாணி.]

க்ேகாதனம்

 
 க்ேகாதனம் mukātaṉam, ெப.(n.)

   ேதாதகத் ; a tree (சா.அக.);.

க்ேகால்

க்ேகால் mukāl, ெப. (n.)

   1. மா ய ரவரக்ள் ைக ல் ைவத் க் ம் ன்  கைவ ைடய ேகால்; trident  staff carried by {} ascetics. 

     " ேல கரக க்ேகான் மைணேய" (ெதால்.ெபா ள். 625);. 

   2. இ பத் ரண்டாவ  ண் ன் ( ேவாணம்);; the 22nd naksatra.

     [ ன்  + ேகால்.]

க்ேகாற்பகவர்

க்ேகாற்பகவர ்mugāṟpagavar, ெப.(n.)

   த்தண்டேமந் ய ற கள்; a class of ascetics who carry {}. 

     " க்ேகாற் பகவைரக்கண் " (க த். 9, ைறக் ப் );.

     [ க்ேகால் + பகவர.் பகவன் → பகவர ்= மால யவரான னிவர.்]
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க

க1 mugattal,    2 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   1. நீைரக் த்தல் அல்ல  ைளத்தல் ேபால ெமாள் தல்; to draw, as water;

 to bale. 

     "கைன ள் வானங் கடன் கந் " (க த்.145);. 

   2. நீரப்்ெபா ைள ம் லப் ெபா ைள ம் கலத்தால் அல்ல  ப யால் ெமாண்டளத்தல்; to measure, as 
grain or liquid. 

   3. நிரம்பப் ெப தல்; to obtain in full measure. 

ப யால் கந்  ெநல்ைல சணல் ைப ல் ேபாட்டாரக்ள். ந்நீர ் கந்  ெசல் ம் ல் (ேமகங்கள்);. 
" கந்தனர ் வ ள்" (கம்பரா.எ ச் .2);. 

   4. தாங்  ெய த்தல்; to lift, take up. 

     " கந் ர ் ழ்கப் ல் " (கம்பரா. ம்பகரண்.129);. 

   5. ம் தல்; to desire, like. 

     " ரக்்கைர ரக்்கர ் கப்பர"் (நல்வ .24);.

க. ெமாெக.

     [  →  → க → க-த்தல். நீர ் த ய நீரம்ங்கைள ( ரவங்கைள); அல்ல  தவசங் 
(தானியங்);கைளக் ைகயால் அல்ல  ெகாள்கலனால் நிைறத்  எ த்தல்.]

 க2 mugattal,    2 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   க்கால் க தல் (உ.வ.);; to smell.

கக்கட்

 
 கக்கட்  mugaggaṭṭu, ெப. (n.)

   நாண ன்ைம; shameless.

     [ கம் + கட் .]

கக்கட்ைட

கக்கடை்ட mugaggaṭṭai, ெப.(n.)

   1. ேமாவாய்க் கடை்ட ( ன்.);; chin. 

   2. தா ; beard.

     [ கம் + கடை்ட. கடை்ட = உடல்.]

கக்க ப்

கக்க ப்  mugaggaḍuppu, ெப.(n.)

   1. கத் ல் ேதான் ம் க ைமக்  ( ன்.);; severity of countenance. 

   2. கச ் னப் ; a swelling or pimple on the face.

     [ கம் + க ப் . க ப்  = ெவ ளி, கஞ் ளிக்ைக.]

கக்கண்ணா

கக்கண்ணா  mugaggaṇṇāṭi, ெப.(n.)

   கம் பாரக்் ங் கண்ணா ; mirror, looking glass. 

     " ட் ைண வட்  கக் கண்ணா ம்" (ெப ங்.உஞ்ைசக்.38:170);.

     [ கம் + கண்ணா .]

கக்க ல்

 
 கக்க ல் mugaggayil, ெப.(n.)

   உைடந்த ேதங்கா ன் கண் ள்ளதா ய ேமன்  (யாழ்ப்.);; upper half of a coconut shell with the kernal.

     [ கம் + க ல். க ல் = ேதங்கா ல் பா .]
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கக்க

கக்க   mugaggaruvi, ெப.(n.)

   க வாளம்; bit of a bridle. 

     " ைரகள்...... கக் க  ெபாரப்பட்ட ெசவ்வாைய உைடைமயான்" ( றநா.4:8, உைர);.

     [ கம் + க .]

கக்கவரச்்

கக்கவரச்்   mugaggavarcci, ெப.(n.)

   1. கத் ன் அழ ; charm of face. 

ந ைகக்  கக்கவரச்்  ேதைவ (அவ யம்);. 

   2. பாரை்வயால் மயக் ம் மாயக்கைல; bewitching by looks, a magic art.

     [ கம் + கவரச்் .]

கக்கைள

 
 கக்கைள mugaggaḷai, ெப.(n.)

   கத் ன் அழ  (உ.வ.);; charm or brightness of countenance attractiveness of face.

     [ கம் + கைள. கைள = அழ .]

கக்காைற

 
 கக்காைற mugaggāṟai, ெப.(n.)

   அணிகலன் வைக;     [ கம் + காைற. காைற = ெபண்க ம், ழந்ைதக ம் அணி ம் அணிகலன்.]

கக் ளரச்்

 
 கக் ளரச்்  mugaggiḷarcci, ெப.(n.)

கமலரச்்  ( ன்.); பாரக்்க; see mugamalarcci.

     [ கம் + ளரச்் . ளரச்்  = ம ழ்ச் , ெச ப் .]

கக்

கக்  mugagguṟi, ெப.(n.)

   1. கத் ற் ேறான் ங் ப் ; facial expression, indication of the face. 

   2. ேநாயாளி ன் கத் ல் ேதான் ம் ேநாய கள்; symptoms in the face of a patient. 

   3. ஒ வைக கசச்ாயல்; a kind of face feature (சா.அக.);.

     [ கம் + .]

கக்ெகாம்

 
 கக்ெகாம்   mugaggombu, ெப.(n.)

   கால் நைட ன் ன்பக்கமாக வைளந்த ெகாம்  ( ன்.);; horn bent forward.

     [ கம் + ெகாம் .]

கக்ெகாள்( )-
தல்

கக்ெகாள்( )-தல் mugaggoḷḷudal,    7 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   அளந்  ெகாள் தல்; to take in;

 to comprehend. 

     "கண் க்  கக்ெகாள்ள ெவாண்ணாத ேபாக்யைத ைடயவன்" (ஈ , 5.8:7);.

     [ க + ெகாள் – தல். கத்தல் = அளத்தல்.]
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கக்ெகாள்ளி

கக்ெகாள்ளி mugaggoḷḷi, ெப.(n.)

   ெகாள்ளிவாய்ப்ேபய்; willothewisp, ignis fatus. 

     " ைடக் ெகாள்  ர ன்ெசம் கக் ெகாள்ளி ெகாண்  ேந " (இர . சனேயா.22);.

     [ கம் + ெகாள்ளி.]

கக்ேகாட்டம்

 
 கக்ேகாட்டம் mugagāṭṭam, ெப.(n.)

   ெவ ப் , வ த்தம் த யவற் ன் யாக கங்ேகா ைக; expression of face, indicating grief, dislike, 
reluctance, etc.

ம வ. கவாட்டம்

     [ கம் + ேகாட்டம்.]

ககட்டணம்

ககட்டணம் mugagaṭṭaṇam, ெப.(n.)

   1. ேகா ல் கப் லைமந்த கற்கட் டம், மண்டபம்; stone pavilion in the edifice of the temple.

     " நா க்கர  ேதவன் மடத்  நாயனார,் அழ ய ைவயா ைடயார ் ைழத் வாசல் 
ககட்டணத்  எ ந்த ளி இ ந் " (ெத.கல்.ெதா.8, கல்.43);. (கல். அக.);. 

   2. கட்டட கப்  (ெத.இ.கல்.ெதா.3, 21);; porch.

     [ கம் + கட்டணம். கட்டடம் → கட்டணம்.]

ககந்தம்

 
 ககந்தம்  mugagandam, ெப.(n.)

   ங்ைக மரம் (பரி. அக.);; Indian horse radish tree.

கங்க த்தல்

கங்க த்தல் mugaṅgaḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   னம், ெவ ப்  த யவற் ன் யாக கத் ற் க ைம ேதாற் த்தல்; to set one's face in anger, to 
frown.

     [ கம் + க த்தல். க த்தல் = னத்தல்.]

கங்க  – த்தல்

கங்க  – த்தல் mugaṅgaruttal,    4 ெச. . . (v.i.) 

கங்க த்தல் பாரக்்க; see {}.

     [ கம் + க த்தல்.]

கங்க -தல்

கங்க -தல் mugaṅgarugudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   ற்றம், னம் த யவற் ன் யாக கத் ல் க ைம ேதாற் த்தல் ( ன்.);; to show the rages of 
reluctance in face foaming with extreme anger.

     [ கம் + க தல். க தல் = ன யால் கத் ல் க ைம ேதான் தல்.]

கங்க ழ்தல்

கங்க ழ்தல் mugaṅgaviḻtal,    2 ெச. . . (v.i.) 

   நாணம் த யவற்றால் தைல னிதல்; to bend down one's face, as when put to shame or disgrace;

 coyness as a feminine.

     [ கம் + க ழ்தல். க ழ்தல் = நாண த யவற்றால் தைல றங் தல்.]
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கங்காட்

கங்காட் 1 mugaṅgāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   காட்  ெகா த்தல்; to appear to assume a visible form. 

     "அவன் கங் காட் ைகக்காக" (ஈ , 10. 11:3);.

     [ கம்+காட் தல். காட் தல் = காண் த்தல்.]

 கங்காட் 2 mugaṅgāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   ெபரிேயாைரச ்ெசன்  கா தல் (நாஞ்.);; to pay a visit to a great man.

     [ கம் + காட் தல். காட் தல் = கா தல்.]

கங்காண்( )த
ல்

கங்காண்( )தல் mugaṅgāṇṇudal,    16 ெச. . . (v.i.) 

   கட்  உைடவதற்  ன் வாய் ைவத்தல்;   கட்  உைடவதற்கான ன் ; to gather, as a head of a 
boil.

     [ கம் + காண்( );தல்.]

கங்காண்  – 
த்தல்

கங்காண்  – த்தல் mugaṅgāṇpittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.) 

கங்காட் 2தல், பாரக்்க; see {}, 

     "நாட்டார ்மன்னைன கங் காண் க்க வந் க் றாரக்ள்" (நாஞ்.);.

     [ கம் + காண் த்தல்.]

கங் ப் தல்

கங் ப் தல் mugaṅguppuṟudal,    20 ெச. . .(v.i.) 

கங்க ழ்தல் பாரக்்க; see {}.

     [ கம் + ப் தல். ப் தல் = தைலக ழ்தல், தைல னிதல்.]

கங் றா  – தல்

கங் றா  – தல் mugaṅguṟāvudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   ன்பத்தால் கம் ெபா ழத்தல் ( ன்.);; lent face due to distress.

ம வ. கக்ேகாட்டம்.

     [ கம் + றா தல். றா தல் = வா தல், ஒ ங் தல், ெபா ழத்தல்.]

கங்ெகா – த்தல்

கங்ெகா – த்தல் mugaṅgottal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   1. இன் கங் காட் தல்; to show a kindly face. 

     "ஆசாேலச ைடயாரக்்  கங்ெகாடாதவனாய்" (ஈ ,4 7:9);. 

   2. கங்காட் தல், 1 பாரக்்க: see {}, 1. 

     "இன்னா க்  இன்ன ேதாப் ேல கங்ெகா க்கக் கடேவாம்" ( வ்.ெபரிய .5:1 ர.);. 

   3. ெச சாய்த்தல் ( ன்.);; to grant a kind hearing. 

   4. ெசல்லங் ெகா த்தல் ( ன்.);; to fondle, treat wtih indulgence. 

ள்ைளக்  கங் ெகா க்காேத ( ன்.);.

     [ கம் + ெகா த்தல்.]
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கங்ெகாள்( )

கங்ெகாள்( )1 mugaṅgoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.) 

   1. இைச  ெப தல்; to obtain consent. 

     'இர க்  ேயற் த்  கங் ெகாண் ' ( க்ேகா. 156, உைர);. 

   2. இைச க்  காட் தல்; to indicate consent. 

     'ெபா ப்பட லக்  கங் ெகாண் ' ( க்ேகா.81, உைர);.

     [ கம் + ெகாள் தல்.]

 கங்ெகாள்( )2 mugaṅgoḷḷudal,    16 ெச. . .(v.i.) 

   கட்  அல்ல  ப  உைடவதற்  ன் வாய் ைவத்தல்; obtain formtion of cone in an abscess ulcer or carbuncle 
shoot forth as in boils (சா.அக.);.

     [ கம் + ெகாள்( );தல்.]

கங்ேகா தல்

கங்ேகா தல் mugaṅāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

கங்ேகா தல், பாரக்்க; see {}.

     [ கம் + ேகா தல். ேகா தல் = வைளதல்.]

கங்ேகா தல்

கங்ேகா தல் mugaṅāṇudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   கத் ல் ெவ ப் க்  காட் தல்; to indicate dissatisfaction by one's countenance.

     [ கம் + ேகா தல். ேகா தல் = மா ப தல், ெவ ப் க் ெகாள் தல்.]

கசச்ரக்

 
 கசச்ரக்   mugaccaraggu, ெப.(n.)

   கைடக் ன்னால் பாரை்வக்காக ைவக்கப்ப ம் பண்டம் ( ன்.);; commodities exhibited for show.

     [ கம் + சரக் . சரக்  = வணிகப் பண்டம், வணிகப் ெபா ள்கள்.]

கசச்வரம்

 
 கசச்வரம்  mugaccavaram, ெப.(n.)

   கத் ல் ெசய்  ெகாள் ம் ம க்ைக (சவரம்);; shaving of the face.

     [ கம் + சவரம். Skt. ksaura → த. சவரம்.]

கசச்ா

 
 கசச்ா  mugaccāṭu, ெப.(n.)

   க்கா  (இ.வ.);; veil, covering for the face.

     [ கம் + சா . சா  = ைக ல் மாட் க் ெகாள் ம் உைற;

தைல ல் ேபாட் க் ெகாள் ம் ணி.]

கசச்ாைட

கசச்ாைட mugaccāṭai, ெப.(n.)

   1. கச ்சாயல் பாரக்்க; see {}. 

   2. கக் ப் ; indication of the face. 

   3. கண் ங் காணாைம ( ன்.);; slight notice, pretended half notice;

 winking.

     [ கம் + சாைட. சாைட = சாயல், ஒப் , ைசைக (ேவ.க.உ.பக்.107);.]
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கசச்ாய்ப்

கசச்ாய்ப்  mugaccāyppu, ெப.(n.)

   1. ப்ப ன்ைம ( ன்.);; slight aversion. 

   2. வ த்தம் (இ.வ.);; displeasure. 

   3. ெவ ளி ( ன்.);; anger.

     [ கம் + சாய்ப் . சாய் → சாய்ப்  = கங்ெகாடாைம, ெவ ப் , ெவ ளி.]

கசச்ாயல்

கசச்ாயல் mugaccāyal, ெப. (n.)

   1. கத் ன் அழ  ேதாற்றம்; features, lineaments of the face. 

   2. கஒற் ைமத் ேதாற்றம்; facial resemblance. 

இந்தப் ைபயன் அவன் தாத்தா ன் கச ்சாய ல் இ க் றான்.

     [ கம் + சாயல். சாயல் = அழ , ஒப் ைம, நிழல்.]

கசச்ாைய

 
 கசச்ாைய mugaccāyai, ெப.(n.)

   கசச்ாைட (உ.வ.);; facial features.

     [ கம் + சாைய. சாைய = நிழல், ஒப் , சாயல், கஒப் ைம.]

கசச்ார்த்
கசச்ாரத்்  mugaccārttu, ெப.(n.)

   சாரத்் வரி என் ம் இைசப்பாட்  ( லப்.7, பக்.207);; a kind of {}.

கச் ரட்ைட

 
 கச் ரடை்ட mugacciraṭṭai, ெப.(n.)

   கண் ள்ள ேதங்காய் ; upper half of a coconut shell.

     [ கம் + ரடை்ட. ரடை்ட = ேதங்காய் .]

கச் க்கம்

 
 கச் க்கம்  mugaccuruggam, ெப.(n.)

   கத் ைர; wrinkless of the face.

     [ கம் + க்கம்.]

கசெ்ச ப்பம்

 
 கசெ்ச ப்பம் mugacceḻippam, ெப.(n.)

கக்கைள பாரக்்க; see {}.

     [ கம் + ெச ப்  + அம். 'அம்' ெப ைமப் ெபா ள் ன்ெனாட் .]

கசெ்ச ப்

 
 கசெ்ச ப்  mugacceḻippu, ெப.(n.)

   ம ழ்ச் ; cheerful, countenance.

     [ கம் + ெச ப் . ெச ப்  = வளம், வளைம, ெதளி .]
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கசந்

கசந்  mugasandi, ெப.(n) 

   நாடக சந்  ஐந்த ள் த ல் உள்ள சந்  ( லப்.3:13, உைர);; the first juncture or opening of a drama, one of 
five {}.

     [ கம் + சந் . சந்  = இைண .]

நாடகசந்  = 

   1. கம், 

   2. ப  ( ர ); கம், 

   3. த ப்பம், 

   4. வைள . 

   5. ய்த்தல்.

அந்  → சந் . அந்  = ைக. பக ம் இர ம் ம் ேநரம். ஒ.ேநா.அைவ → சைவ.

கசம்

 
 கசம் mugasam, ெப.(n.)

   பல்; tooth.

கசரம்

 
 கசரம் mugasaram, ெப.(n.)

   ைர ன் அ ப்ப ையத் தாங்க ட் ள்ள நீட்  மரம்; beam or log supporting the lower part of а гoof.

     [ கம் + சரம். சரம் = ைரையத் தாங் ம் மரம்.]

கசன்னி

 
 கசன்னி mugasaṉṉi, ெப.(n.)

   கத் ற் கா ம் இ ேநாய் (சன்னி); வைக (இங்.ைவ);; facial neuralgia  Ticaouloureux.

     [ கம் + சன்னி. சன்னி = இ  ேநாய்.]

க ன்னம்

 
 க ன்னம் mugasiṉṉam, ெப.(n.)

கக்  பாரக்்க; see {}.

க ரி

 
 க ரி mugacīri, ெப.(n.)

   நாக் ; tongue (சா.அக.);.

க ரம்

 
 க ரம் mugasuram, ெப.(n.)

   பனங்கள் (பரி.அக..);; toddy.

கேசாதனம்

 
 கேசாதனம் mugacōtaṉam, ெப.(n.)

   கங் க ைக; cleaning of the face (சா.அக.);.

     [ கம் + Skt. ேசாதனம்.]
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கேசா

 
 கேசா  mugacōti, ெப.(n.)

   எ சை்ச (ம.ெவ.);; lime  fruit.

கஞ்சா-தல்

கஞ்சா-தல் mugañjātal,    19 ெச. . . (v.i.) 

கஞ் ண்   தல் பாரக்்க; see {}.

     [ கம் + சாதல்.]

கஞ் த் ப்
ேபா-தல்

கஞ் த் ப்ேபா-தல் mugañjiṟuttuppōtal,    8 ெச. . . (v.i.) 

   னம், ஏமாற்றம் த யவற்றால் கம் ங் ப் ேபாதல்; face becoming wansmallar through anger and 
perplexity.

     [ கம் + த் ப்ேபா  தல்.]

கஞ் ன்னம்ேபா 
 தல்

கஞ் ன்னம்ேபா  தல் mugañjiṉṉambōtal,    8 ெச. . .(v.i.) 

   ெவடக்ப்ப தல் ( ன்.);; to be put out of countenance, to be ashamed.

     [ கம் + ன்னம் + ேபா  தல்.]

கஞ் ண் தல்

கஞ் ண் தல் mugañjuṇṭudal, ெப.(n.)

   1. கங்க -தல் பாரக்்க; see {}. 

   2. கங்க -த்தல் பாரக்்க; see {}. 

   3. கஞ் ன்னம்ேபா-தல் பாரக்்க; see {}.

     [ கம் + கண் தல்.]

கஞ் ளி-த்தல்

கஞ் ளி-த்தல் mugañjuḷittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

கங்க த்தல் பாரக்்க; see {}.

     [ கம் + ளி-த்தல்.]

கஞ் ம் தல்

கஞ் ம் தல் mugañjūmbudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   கத் ற் கைளப் த் ேதான் தல் ( ன்.);; to look worn out and exhausted.

     [ கம் + ம்   தல், ம் தல் = ெம தல், ெம ந்  வா தல், கைளத்தல்.]

கஞ்ெசத் ப்ேபா-
தல்

கஞ்ெசத் ப்ேபா-தல் mugañjettuppōtal,    8 ெச. . .(v.i.) 

   தவ  ெசய்ததால் ெவடக்மைடந்  க வாட்டமைடதல்; face becoming wan pale through shame (சா.அக.);.

     [ கம் + ெசத்  + ேபாதல்.]
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கஞ்ெசய்

கஞ்ெசய்1 mugañjeytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   ேநாக் தல்; to face, to look toward. 

     " ன்னினான் வட ைச கஞ்ெசய் " ( வக. 1408);.

     [ கம் + ெசய்  தல்.]

 கஞ்ெசய்2 mugañjeytal,    1 ெச. . . (v.i.) 

   1. ேதான் தல்; to appear. 

     " கஞ்ெசய் காரிைக" (ெப ங். உஞ்ைசக்.35:49);. 

   2. ன்னாதல்; to be first. 

     "ேதான் னாண் கஞ்ெசய் ேகாலம்" ( வக.675);.

     [ கம் + ெசய்  தல்.]

கக்ெகாம் , கதைல, கமண்டபம், கவாசல், க ைர, உைர கம், க கம்,

ைற கம், ன் கம், ேபார் கம் என் ம் ட் ச ்ெசாற்களில் கம் என் ஞ் ெசால் 
ன் றத்ைதேய த்தல் காண்க (ேவ.க. ல்);.

 கஞ்ெசய்3 mugañjeytal, ெதா.ெப. (vbl.n.) 

   லந்  (கட் ); த்தல்; formation of the point in an abscess.

     [ கம் + ெசய்-தல்.]

கஞ்ெச -த்தல்

கஞ்ெச -த்தல் mugañjeḻittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

கமலர ் தல் ( ன்.); பாரக்்க; see muga – malar.

     [ கம் + ெச -த்தல். கப்ெபா  ெகாள் தல்.]

கட்டைற

 
 கட்டைற mugaṭṭaṟai, ெப.(n.)

   கட்  ட் ல் உத்தரமட்டத் ற்  ேம ள்ள அைற ( ச.்);; garret.

     [ க  + அைற.]

கட்டாணி

 
 கட்டாணி mugaṭṭāṇi, ெப.(n.)

   ைர ன் உச் ள்ள மர ஆணி வைக; ridge peg.

     [ க  + ஆணி. க  = உச் , ட் ன் ேமற் ைர.]

கட் க்கால்

கட் க்கால்1 mugaṭṭuggāl, ெப.(n.)

   ட் ன் ேமல் கட்  வைளையத் தாங்க, ைவக் ங் கால்; small upright post below the ridge piece.

     [ க  + கால்.]

 கட் க்கால்2 mugaṭṭuggāl, ெப.(n.)

   ேமட்  மைட ன் கால் (ெத.இ.கல். ெதா.iii:347);; high level channel.

     [ க  + கால்.]
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கட் க்காவணம்

 
 கட் க்காவணம் mugaṭṭuggāvaṇam, ெப.(n.)

கட் ப்பந்தல் பாரக்்க (நாஞ்.);; see {}.

     [ க  + காவணம்  கட் க்காவணம். காவணம் = பந்தல்.]

கட் த் வாரம்

 
 கட் த் வாரம் mugaṭṭuttuvāram, ெப. (n) 

கட் த் ைள பாரக்்க; see {}.

     [ க  + Skt. வாரம்.]

கட் த் ைள

 
 கட் த் ைள mugaṭṭuttuḷai, ெப.(n.)

   ைர ற் காற் ச ்ெசல்ல ம் வ ; ventilator in a slopping roof.

     [ க  + ைள.]

கட் ப்பந்தல்

 
 கட் ப்பந்தல் mugaṭṭuppandal, ெப.(n.)

   க  ைவத்த சாய்  பந்தல் (நாஞ்.);; a pandal with a ridged roof.

     [ க  + பந்தல்.]

கட் ப்பாய்ச்

 
 கட் ப்பாய்ச்  mugaṭṭuppāyccu, ெப. (n.)

கட் வைள (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

கட் ப் ச்

 
 கட் ப் ச்  mugaṭṭuppūcci, ெப.(n.)

ட் ப் ச்  ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [ க  + ச் .]

கட் வைள

 
 கட் வைள mugaṭṭuvaḷai, ெப.(n.)

   ைர கட் ன் நீட் வைள; ridgepiece.

     [ க  + வைள. வைள = ய உத்தரம், ய மரத் ண் .]

கட்ேடா

 
 கட்ேடா  mugaṭṭōṭu, ெப.(n.)

   கடை்ட ம்ஓ ; ridge – tile.

     [ க  + ஒ .]

     [p]

கடம ேயான்

 
 கடம ேயான் mugaḍamaṟiyōṉ, ெப.(n.)

   பசே்சாந் ; green lizard chameleon.
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கடன்

 
 கடன் mugaḍaṉ, ெப.(n.)

   உள்ளான் ; a bird, snipe.

க

க  mugaḍi, ெப.(n.)

   ேத ; goddess of misfortune. 

     "ம உளாள் மா க  என்ப ம இலான் தாள்உளான் தாமைர  னாள்" ( றள், 617);.

     [ க  → க .]

ைர கட் ல் தங் வதாகக் க தப்ப வதால் ேத  க  எனப்பட்டாள். இனி க  என் ம் 
ெசாற் ப் பாழ் என் ம் ெபா ள் இ ப்பதால் பாழான நிைலைம ண்  பண் பவள் க  
என் மாம். அவள  ேபய்த் தன்ைமயா ம் வ ைமப் பஞ்சத்தன்ைமயா ம் அவ க் க் க ைம நிறம் 
ெகாள்ளப்பட்ட  (பாவாணர)்;.

க க்ெகா

 
 க க்ெகா  mugaḍiggoḍi, ெப.(n.)

   காக்ைக; crow.

க

க  mugaḍu, ெப.(n.)

   1. உச் ; top, highest part. 

     " க த் த க் ய பழம்பல் ண ன்" (ெப ம்பாண்.246); " ைரப் ர ்க ப்ப க கந் ேத " 
(நற்.89:2);. 

   2. ட் ன் ேமற் ைர ( ன்.);; ridge of a roof. 

   3. கட் வைள பாரக்்க; see {} valai. 

     "இகழ்ந்தார ் கட் வ  கட் ற்பா " (ஆசாரக்.23);. 

   4. றக்க லக (அண்ட); க ; roof the heavens. 

     "வாென  கடை்ட ற்றனன்" (கம்பரா. ம த் . 30);. 

   5. உயர் ; superiority, excellence, acme. 

     " னிைம கடாய வா தல்வன்" ( வக. 1609);. 

   6. ட் ன் வா ல்; entrance of a house. 

     " கட்  வ ண் கழ்ந்தார"் (ஆசாரக்.23);. 

   7. சைபக் ற ; platform, as of an assembly. 

     "ெபரிேயாரக்ள் சைப ேல கேட  வந்த  தற் ம் ெப ட ம்" (அறப்.சத.35);. 

   8. தைல; head. 

     " க ர ்ம ரக் ந்த ெசய்ைகயா ம்" (ேதவா.936, 10);. 

க ெதற்  – தல்

க ெதற்  – தல் mugaḍudeṟṟudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   ைர ட் ல் ேமா  கட் தல் ( ன்.);; to construct the ridge of an ola roof.

     [ க  + ெதற்  – தல். ெதற் தல் = மாற் தல், ன் தல், ெதா த்தல், ேமடாக் தல்.]

க ப  – தல்

க ப  – தல் mugaḍubaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.) 

   பாழாதல்; to be devastated, ruined. 

     " றம் நீர ்ம ய க ப  மண்டேகாளைக" (தக்கயாகப்.140);.

     [ க  + ப தல். ப தல் = அ தல், சாதல், சாய்தல், பாழாதல்.]

க -த்தல்
க -த்தல் mugaḍumuṟittal,    4. ெச. . .(v.i.) 

க ெதற் தல், ( ன்.); பாரக்்க; see {}.
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கேடா

 
 கேடா  mugaṭōṭi, ெப.(n.)

கட் வைள பாரக்்க; see {}.

     [ க  + ஒ   கேடா  → கேடா .]

கண்டம்

 
 கண்டம் mugaṇṭam, ெப.(n.)

   கடைல; gram, pulse.

கத்தல்

 
 கத்தல்  mugattal, ெப.(n.)

கத்தலளைவ பாரக்்க; see {}.

     [ க → கத்தல்.]

கத்தலள

 
 கத்தலள  mugattalaḷavu, ெப.(n.)

கத்தலளைவ ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [ கத்தல் + அள .]

கத்தலளைவ

கத்தலளைவ mugattalaḷavai, ெப.(n.)

   நால்வைக யளைவக ள் தவசம் த யவற்ைற கந்தளக் ம் அளைவ (நன்.290, உைர);; measure of 
capacity, one of four {}.

     [ கத்தல் + அளைவ.]

நால்வைக அளைவ : நீட்டலளைவ, நி த்தல் அளைவ, கத்தல் அளைவ, எண்ணல் அளைவ.

கந்தளக்கப்ப ம் ெபா ள்க ள் ெநல் ெப ம்பான்ைமயாக ம் றந்ததாக த்தல் பற்  
கத்தலளைவ ெநல் லக்கம் எனப்ப ம்.

ழ் வ வ  கத்தலளைவ :

   2 ெச   1 

   4 ெச   1 ஆழாக்

   2 ஆழாக்    1 உழக்

   2 உழக்    1 உரி

   2 உரி    1 நா

   8 நா    2 ணி (மரக்கால்);

   2 ணி   1 பதக்

   12 பதக்    1 ணி (கா );

   3 ணி   1 கலம்

   400 ணி   1 கரிைச (பைற);
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கத்தலளைவயா
ெபயர்

 
 கத்தலளைவயா ெபயர ்mugattalaḷavaiyāgubeyar, ெப.(n.)

   அளத்தற் ரிய ெபயர ்அளக் ம் க க்  ஆ  வ வ ; the measurement's instrument name. (

எ.கா.) நா .

     [ கத்தல் + அளைவ + ஆ ெபயர.்]

கத்தைல

கத்தைல  mugattalai, ெப.(n.)

கதைல1, 2 பாரக்்க; see mugatalai. 

     " கத்தைல ய ந்  உ த்தா ந்தேத" (ஈ , 8. 9:5);.

     [ கம் + தைல.]

கத்தாணி

 
 கத்தாணி mugattāṇi, ெப.(n.)

   அவல்; flaked rice (சா.அக.);.

கத்தாராளம்

 
 கத்தாராளம் mugattārāḷam, ெப.(n.)

   கமலரச்்  ( ன்.);; cheerfulness.

     [ கம் + தாராளம்.]

கத்தால -த்தல்
கத்தால -த்தல் mugattālaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

கத் ல   த்தல் ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

கத்தா

 
 கத்தா  mugattāvu, ெப.(n.)

   ன்னிைல; presence of a person.

கத்தான்

 
 கத்தான் mugattāṉ, .அ.(adv.) 

   ெபா ட் ; with the intention of, for the purpose of. 

வ பா  இயற் ம் கத்தான் ெதன்னாட்  பயணம் ேமற்ெகாண்ேடாம்.

கத் ரியக் நா

 
 கத் ரியக் நா  mugattiriyaggunāṭi, ெப.(n.)

   கத் ல் க்காேயா ம் அரத்தக் ழாய் வைக ( ன்.);; transverse facial artery.

     [ கம் + ரியக் நா .]
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கத் ைர

கத் ைர1 mugattirai, ெப.(n.)

   1. கத்ைத மைறக் ம் ைற ல் ேபாட் க் ெகாள் ம் ெமல் ய ணி; veil. 

   2. உண்ைம ேநாக்கத்ைத மைறத் ப்ப ; mask. 

அவன் கத் ைர ஒ  நாள் ல ம்.

     [ கம் + ைர.]

 கத் ைர2 mugattirai, ெப.(n.)

   கத் ல் ஏற்ப ம் ேதால் க்கம்; furrous in the face  wrinkles in the face (சா.அக.);.

     [ கம் + ைர.]

கத் ல

கத் ல 1 mugattilaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   1. ேநேர ப த்தல்; to abuse or reproach another to his face. 

   2. ேந க்  ேநர ்க கங் காட் க் கண் த்தல் ( ன்.);; to condemn or forbid by one's countenance. 

கத் ல் அ ப்ப ேபால் ெசால்  ட்டான்.

     [ கத் ல் + அ த்தல்.]

 கத் ல 2 mugattilaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   அ வ ப்பாதல் (இ.வ.);; to be replusive or disgusting.

     [ கத் ல் + அ த்தல்.]

கத் ல ப்ப ற
ங் ைக

 
 கத் ல ப்ப றங் ைக mugattilaruppamiṟaṅgugai, ெப.(n.)

கத்  ல ம் ைக பாரக்்க; see mugattilarumbugai.

     [ கத் ல் + அ ப்பம் + இறங் ைக.]

கத் ல ம் ைக

 
 கத் ல ம் ைக   mugattilarumbugai, ெப.(n.)

   ேம தட் ல் ம ர ்ேதான் ைக ( ன்.);; sprouting of hairs in the upper lip.

     [ கத் ல் + அ ம் ைக.]

கத் யாடாைம

கத் யாடாைம mugattilīyāṭāmai, ெப. (n.)

   1. கவைல ெகாண்ட கங் ெகாள் ைக (உ.வ.);; having a very anxious look. 

   2. அ ரச்் யாேலா உணரச்்  ேம ட்டாேலா கம் நிைலக் த்  அைசயா  நிற்றல்; due to shock or over 
feelings the face stunning.

     [ கத் ல் + ஈ + ஆடாைம.]

கத் ற்கரிக்ேகா
ைக

 
 கத் ற்கரிக்ேகா ைக mugattiṟgarigāḍiḍugai, ெப.(n.)

கத் ல ம் ைக பாரக்்க; see mugattilarumbugai.

     [ கம் → கத் ல் + கரிக்ேகா ைக.]
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கத் ற்கரி -
தல்

கத் ற்கரி -தல் mugaddiṟgaripūcudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   1. அவமானப் ப த்தல்; to despise, disgrace. 

   2. நம்ப ைவத்  ஏமாற் தல்; deceit, treachery. 

அவைன நம் ந்ேதன். கத் ல் கரி ட்டான்.

     [ கத் ல் + கரி  – தல். கத் ற்கரி  அழைகக் ெக ப்ப  ேபால் அவமானம் ெசய்தல்.]

கத்

 
 கத்  mugattīṭu, ெப.(n.)

   ணத் ன் க ச ் ைல ( ன்.);; face cloth.

     [ கம் + இ   க  → கத்  → கத் .]

கத் க் கம்

 
 கத் க் கம்  mugattuggumugam, ெப.(n.)

   ேந க்  ேநர;் face to face.

கத் நா

 
 கத் நா  mugattunāṭi, ெப.(n.)

   கத் ேலா ம் அரத்தக் ழாய் (இங்.ைவ.);; facial artery.

     [ கம் + அத்  + நா .]

கத் ைர

கத் ைர  mugatturai, ெப.(n.)

   தாேன ேநரில் நின்  ேப ைக; direct speech of a person. 

     'ெகாண்ெட த்  ெமா யப்ப வ தல்ல  கத் ைரயாக நிகழ்த் ம் நிகழ்ச் ....... இல்லாைம' 
(இலக். .563, உைர);.

     [ கம் + அத்  + உைர.]

கத் வாரம்

கத் வாரம் mugattuvāram, ெப.(n.)

   1. க கம் (உ.வ.);; mouth of a firth or river. 

   2. ைழ  வா ல்; enterance. 

   3. கத் ல் உள்ள ைளகள் (வாய், க் );; face holes.

     [ கம் + Skt. வாரம். Skt. வாரம் → த. ைள, வ .]

கத் ண்

கத் ண் mugattūṇ, ெப.(n.)

   கப் த் ண் (ெப ங்.உஞ்ைசக்.58:54);; front pillar.

     [ கம் + அத்  + ண்.]

கத்ெதளி

 
 கதெ்தளி  mugatteḷivu, ெப.(n.)

கக்கைள பாரக்்க; see {}.

     [ கம் + ெதளி .]

கத்ேதங்காய்

 
 கத்ேதங்காய் mugattēṅgāy, ெப.(n.)

கக்க ல் (யாழ்ப்.); பாரக்்க; see mugakkayil.

     [ கம் + ேதங்காய். உைடந்த ேதங்கா ல் கண் ள்ளதா ய ேமல் .]

540

www.valluvarvallalarvattam.com 2099 of 19068.



கத்ைதக்காட்  – 
தல்

கத்ைதக்காட்  – தல் mugaddaiggāṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   இைச ன்ைமைய கக் ப்பால் ேதாற் த்தல்; to express unwillingness by facial signs. 

     'ஒ  ெசயைல ஏ னால் கத்ைதக் காட் றான்'.

     [ கம் → கத்ைத + காட் தல்.]

கத்ைதத் ைட – 
த்தல்

 
 கத்ைதத் ைட – த்தல் mugattaittuḍaittal, ெச. . .(v.i.) 

   ேதற் தல்; console.

     [ கம் → கத்ைத + ைடத்தல்.]

கத்ைத த்தல்

 
 கத்ைத த்தல் mugattaimuṟittal, ெப. (n.)

   ேந க்  ேநராக, கத் ல் அ த்தாற்ேபால ேப ைக, எ தெ்த ந்  ேப ைக; it's given abuse 
speech.

     [ கத்ைத + த்தல்.]

கத்ேதாற்றம்

 
 கத்ேதாற்றம் mugattōṟṟam, ெப.(n.)

   உணரச்் ையக் காட் ம் கம்; facial expression, look. 

நாட் யக் கைல ல் கத்ேதாற்றம் என்ப  இன் யைமயாத ஒன்றா ம். அவர ்எப்ேபா  ேபசை்ச 
நி த் வார,் ட் க்  எப்ேபா  ேபாேவாம் என் ற கத்ேதாற்றத் டன் காத் ந்தனர.்

     [ கம் + ேதாற்றம்.]

கதரிசனம்

 
 கதரிசனம் mugadarisaṉam, ெப.(n.)

   ெபரிேயார ்(அ); ம ப் க்கவரின் கத்ைதக் காண்ைக; sight as of a great person's face.

     [ கம் + Skt.தரிசனம். Skt. தரிசனம் → த. காட் , ேதாற்றம்]

கதைல

கதைல1 mugadalai, ெப.(n.)

   1. மகளிரின் ைல ந்தாைன ( ன்.);; the front or outer end of a saree. dist. fr. camatalai. 

   2. எ ர ் கமாக் ைக ( ன்.);; confrontation.

     [ கம் + தைல, தைல = னி, .]

 கதைல2 mugadalaiddal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   எ ர ் கமாக் தல் ( ன்.);; to confront, face. 

எங்கைள கதைலத் ம் ( ன்.);.

     [ கதைல1 → கதைல2-த்தல்.]

 கதைல mugadalai, ெப. (n.)

   ைகமாற் க் கடன்; hand loan.

கதைலப்

கதைலப்    mugadalaippu, ெப.(n.)

கதைல1 பாரக்்க; see {}.

     [ கம் + தைலப் .]
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கதவசம்

 
 கதவசம் mugadavasam, ெப.(n.)

   ெமாசை்ச; field bean  Dolichos lablab.

கதா

 
 கதா  mugatā, ெப.(n.)

   ன்னிைல; presence of a person. 

அவன் கதா ற் ேப ேனன்.

     [ கம் + தா  – கத்தா  → கதா.]

கதாட் ணியம்

 
 கதாட் ணியம் mugatāṭciṇiyam, ெப. (n.)

   ஒ வர ் ன்னிைல ற் காட் ம் கண்ேணாட்டம் (உ.வ.);; delicacy, consideration for the feelings of a person in 
his presence.

     [ கம் + Skt.தாட் ணியம். Skt.தாட் ணியம் → த. கண்ேணாட்டம், இரக்கம்.]

கதாட் ைண

 
 கதாட் ைண mugatāṭciṇai, ெப.(n.)

கதாட் ணியம் ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [ கம் + Skt. தாட் ைண.]

கதா

 
 கதா  mugatāvu, ெப.(n.)

கதா ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

கந்தகம்

 
 கந்தகம்  mugandagam, ெப. (n.)

   ஈர ெவங்காயம் ( .அ.);; onion.

கந்தண்

 
 கந்தண்  mugandaṇṭu, ெப.(n.)

   ன் ந ேவ ள்ள மணிக் ேகாைவையப் ேபான்ற எ ம் ; the vertibral column (சா.அக.);.

     [ த்தண்  → கந்தண் .]

கந்தம்

 
 கந்தம்  mugandam, ெப.(n.)

ககந்தம் (அ .அக.); பாரக்்க; see mugakandam.

     [ ககந்தம்  → கந்தம். ககந்தம் = ங்ைக.]

கந்த -தல்

கந்த -தல்  mugandarudal,    20 ெச. . . (v.i.) 

   இரக்கம்காட் தல் (படச்ங்காட் தல்);; to show favour.

     [ கம் + த தல்.]
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கந் கா

 
 கந் கா mugandigā, ெப.(n.)

   ங்ைக; drumstick.

ம வ. ககந்தம்

கந் ரிதல்

கந் ரிதல்  mugandiridal,    2 ெச. . . (v.i.) 

கமா தல் பாரக்்க; see {}. 

     " கந் ரிந்  ேநாக்கக் ைழ ம் ந் " ( றள், 90);.

     [ கம் + ரிதல்.]

கந் த் தல்

கந் த் தல்  mugandiruddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   கவாட்டந் த ரத்்தல்; to compose one's countenance. 

     "இ ந்  கந் த் " (தனிப்பா.1, 94:11);.

     [ கம் + த் தல்.]

கந் ைட-த்தல்

கந் ைட-த்தல் muganduḍaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.) 

கம த்தல் ( க். கல்.909); பாரக்்க; see {}.

     [ கம் + ைடத்தல்.]

கநைக

 
 கநைக  muganagai, ெப.(n.)

   கமலரச்் ; laughing face.

     [ கம் + நைக.]

கநட்

 
 கநட்  muganaṭpu, ெப.(n.)

   ெவளி நட்  (உ.வ.);; pretended, outward friendship.

     [ கம் + நட் .]

கநா

கநா 1 muganāṭi, ெப.(n.)

கக்  பாரக்்க; see {}.

     [ கம் + நா .]

 கநா 2 muganāṭi, ெப.(n.)

   கத்ைத ம் க் ல் ஒ ம் வளிநிைலைய ம் பாரத்்  ேநா ன் தன்ைம ம் ல் (தஞ்.சர.3:191);; a 
treatise on the diagnosis of diseases by an examination of the face and of the breath of the nostrils.

     [ கம் + நா .]

கநாளம்

 
 கநாளம் muganāḷam, ெப.(n.)

   கத் ன் க் ழாய்; facial vein.

     [ கம் + நாளம். நாளம் = ழல்]

கநிைல
கநிைல  muganilai, ெப.(n.)

   இைசப் பாட்  வைக ( லப்.6:35, உைர);; a kind of song.
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கநிைலப்பசாசம்

கநிைலப்பசாசம் muganilaippacācam, ெப.(n.)

   ெப ர ம் ட்  ர ம் கங்  உ ர ் ட்  நிற் ம் நிைல ( லப்.3:18, உைர);; a gesture in which 
the thumb and forefinger are joined just below the nails.

     [ கநிைல + Skt. பசாசம்.]

கநிறம்

 
 கநிறம் muganiṟam, ெப.(n.)

   கத் ேதாற்றம்; complexion.

கேநாக் தல்

கேநாக் தல் muganōggudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   ேநாக்ெக ர ்ேநாக் தல் (இலக். .580, உைர, பக்.530);; to meet face to face, to exchange glances.

     [ கம் + ேநாக் தல். கேநாக் தல் = கத்ைத ேந க் ேநர ்ேநாக் தல்.]

கப்பட்டா

 
 கப்பட்டா mugappaṭṭā, ெப. (n.)

   ைர ன் கத் ற்  மாட் ம் அணிகலன் (ேகாைவ.);; an ornamental on the face of horse.

     [ கம் + பட்டா. படம்  → பட்டா.]

     [p]

கப்ப தல்

கப்ப தல் mugappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.) 

   ன்ேறான் தல்; to appear in front. 

     "  ைணக்  கப்பட் ம்" (பாரத. நச் ப்.19);.

     [ கம் + ப தல்.]

கப்பைட

 
 கப்பைட mugappaḍai, ெப.(n.)

   கத் ல் ஏற்ப ம் ேதால் ேநாய்; eczema.

     [ கம் + பைட. கத் ல் உண்டா ம் ஒ வைக ேநாய்.]

கப்பணி

 
 கப்பணி mugappaṇi, ெப. (n.)

கசச்வரம் பாரக்்க; see mugaccavaram.

     [ கம் + பணி.]

கப்பந்தல்

கப்பந்தல்  mugappandal, ெப.(n.)

   ட் ன் ன் ேபா ம் பந்தல்; pandal in front of a house. 

     " த்  வைளத்  கப் பந்த ட்டாரக்ள்" ( த்.நாய.46);.

     [ கம் + பந்தல்.]

கப்ப

 
 கப்ப   mugapparu, ெப.(ո.) 

   இைளஞரின் கங்களில் ெவங்காயப்  ேபா ம், இலவ ள்ைளப் ேபா ம் அ  ப த்  
ைன ள்ளதா ய ெகாப் ளங்கள்; facial pimples amongst lads attaining maturity  Acne.

     [ கம் + ப .]
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கப்பழக்கம்

 
 கப்பழக்கம் mugappaḻggam, ெப.(n.)

   அ கம் ( ன்.);; acquaintance.

     [ கம் + பழக்கம்.]

கப்பாக்

 
 கப்பாக்  mugappāggu, ெப.(n.)

   பாக் ன் ேமற்ப  (யாழ்ப்.);; the upper part of an arecanut.

     [ கம் + பாக் .]

கப் ரியம்

கப் ரியம்1 mugappiriyam, ெப.(n.)

   நாரத்ைத; a citron fruit.

 கப் ரியம்2 mugappiriyam, ெப.(n.)

   ம ப் , ம ப் ர  (மரியாைத); ( ன்.);; respect for persons.

     [ கம் + Skt. ரியம்.]

கப்

கப்   mugappu, ெப. (n.)

   1. ன்னிைல; front. 

     "இ ந் டா ெயங்கள் கண் கப்ேப" ( வ். வாய்.9. 2:7);. 

   2. ற்ப ; forepart,

 frontis piece. 

   3. ட் ன் ன் றக் கட் டம்; porch, facade. 

     " கத்தணிந்த கப் " (அரிச.் . இந் ர.20);. 

   4. அணிகலன்களில் ன் றத்  ெல ப்பாகச ்ெசய்யப்பட்ட ெபா த் வாய் த யன; front piece of a 
jewel. 

   5. கதைல1, 1 பாரக்்க; see {}.1. 

   6. , கட்டடம் த யவற் ன் வா ம் வா ைல ஒட் ய ப ம்; front part of a house, etc. 

ட் ன் கப் ல் ஒ  நாய் ஒ ய . 

   7. பாரை்வக்  த ல் ப ம்ப யாக அைமந் க் ம் ப ; face, facade of a house. 

பைழய ைரயரங்கம் எ ப்பான கப் க் ெகாண்டதாகப் ப் க்கப்பட்ட . ண்ணப் க் ம் 
பணி ன் ெபயைர உைற ன் ேமல் கப் ல் எ த ம். தைலவர ்படத்ைதச ் ற் ந் ன் கப் ல் 
ைவத் க் கட் ந்தாரக்ள்.

க. ெமாகப்

     [ ல் → ள் →  →  →  → க → கப்  (ேவ.க.);.]

கப் மைட

 
 கப் மைட mugappumaḍai, ெப.(n.)

   தைலமைட; ridged cut.

     [ கப்  + மைட. மைட  = மத , மத ப் பலைக.]
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கப் ற்

 
 கப் ற்  mugappuṟṟu, ெப.(ո.) 

   கத் ற் கட்  ெவ க் ம் ேநாய் வைக; lupus.

     [ கம் + ற் .]

கப் ச்

கப் ச்  mugappūccu, ெப. (n.)

   1. கத் ல் க் ெகாள் ம் பைச அல்ல  மா ப் ெபா ள்; painting or powder for the face. 

ெத க் த் ல் கப் ச்  இன் யைமயாத ஒன் . இர  நாடகங்களில் ேகாமாளிக்  மட் மல்லாமல் 
அரச க் ம் கப் ச்  சப்ப ற . 

   2. ெவளிப்பகட் ; ostentalious.

     [ கம் + ச் .]

கப்ெபா த்தம்

கப்ெபா த்தம்  mugapporuttam, ெப. (n.)

   1. கநட்  ( ன்.); பாரக்்க; see {}. 

   2. கரா  (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [ கம் + ெபா த்தம்.]

கப்ெபா

 
 கப்ெபா   mugappoli, ெப.(n.)

   க ரினின்  உ ரந்்த ெநல்; paddy dropped from ears of corn.

     [ கம் + ெபா . ெபா  = ற்றாத ெநற் யல்.]

கப்ெபா

 
 கப்ெபா    mugappolivu, ெப.(n.)

கக்கைள பாரக்்க; see {}.

     [ கம் + ெபா . ெபால் → ெபா . ெபா  = ேதாற்றப் ெபா , அழ , கமலரச்் .]

கப்ேபாதர

 
 கப்ேபாதர  mugappōtaravu, ெப.(n.)

   இசச்கம் ( ன்.);; coaxing, flattery.

     [ கம் + ேபாதர . ேபாதர  = இசச்கம், கமன்.]

கபங்கம்

 
 கபங்கம் mugabaṅgam, ெப.(n.)

   இலசை்ச ( ன்.);; shame.

     [ கம் + பங்கம். Skt. பங்கம் → த. ைற, ப , ேக . இலசை்ச = ெவடக்ம், நாணக் ேக ,

மானக்ேக .]

கபடாம்

கபடாம் mugabaṭām, ெப.(n.)

   யாைன ன் கத் ல் இ ம் ஒப்பைன ெசய்த (அலங்காரத)்; ணி; ornamental cloth on the face of an 
elephant. 

     " கபடாமன்ன மாைய " (தா . ெமளன.1);.

     [ கம் + படாம். படாம் = ைல, ைரச் ைல, கபடாம்.]

     [p]
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கபரிசச்யம்

 
 கபரிசச்யம்  mugabariccayam, ெப.(n.)

கப்பழக்கம் ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [ கம் + Skt. பரிசச்யம்.]

கபாகம்

 
 கபாகம் mugapāgam, ெப.(n.)

   கத் ன் ப ; facial region.

     [ கம் + பாகம்.]

கபாடம்

 
 கபாடம் mugapāṭam, ெப.(n.)

   வாய்ப் பாடம் ( ன்.);; that which is learnt by heart.

     [ கம் + பாடம். பாடம் = ப க் ம் ற்ப . லபாடம், ப ப் .]

கபாவம்

 
 கபாவம் mugapāvam, ெப.(n.)

கத் ேதாற்றம் பாரக்்க; see {}.

     [ கம் + Skt. பாவம்.]

க ரணம்

 
 க ரணம் mugapūraṇam, ெப.(n.)

கக்கைள பாரக்்க; see {}.

     [ கம் + Skt. ரணம்.]
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கம்

கம்1 mugam, ெப.(n.)

   1. தைல ல் ெநற்  தல் ேமாவாய் வைர ள்ள ன் றம்; face. 

     " கத்தா னமரந்் னி  ேநாக் " ( றள், 93);. 

கம் பாரக்் ம் கண்ணா , அரிமா கம் ெபா த்த கா . 

   2. வாய்; mouth. 

     "ெமா ன்ற கத்தான்" (கம்பரா. வா வ.74);. 

     "வாண் கந் ப்ப வள்ளிதழ் ைறந்த" ( ந்.227:2);. 

     " ம்  ள ய ெளன் க ேநாக் " (நற்.33:10);. 

   3. ன் ; front. 

     "ஈன்றாள் கத்ேத  ன்னாதாம்" ( றள், 923);. 

   4. த் ளக்  ேபான்றவற் ல் ரி ட்  எரிக் ம் ப ; that part of the lamp, such as kuttu{}. 

ஐந்  க ளக் , ற்றத்ைதப் பாரக்் ம்ப  ளக் ைனத் ப்  ைவ. 

   5. இயல் , ணம்; one's nature. 

இ  அவ ைடய கம் இல்ைல. கத் ேல த்தா ம் ன்  நாைளக்  ேசா  அகப்படா  (பழ.);. 
கத் க்  அஞ்  த்தா ேரா  ேபானால் லத் க்ெகல்லாம் ஈனமாம் (பழ.);. கத் க்  கம் 

கண்ணா  (பழ.);.

     [ ல்  ேதான் தல் க த் . ள் → ள → ைள = த் ந்  ெவளிப்ப ம் தல் ெவளிப்பா . 
ள் →  →  →  = ழ். ழ்தல் = அ ம் தல்.  → கம் = க் ம் வா ம் ேசரந்்த 
ன்ப . கம் → கைம = தன்ைம, தைலைம, கம் = ன்பக்கம், தைல ன் ன்பக்கம், 

கம் ப்ைபதட்
டல்

 
 கம் ப்ைபதட்டல் mugamguḷuppaidaṭṭal, ெதா.ெப.(vbl.n.) 

   கம் ங்கல்; face becoming swollen.

     [ கம் + ப்ைப + தட்டல்.]

கம்ெகா த் ப்
ேப தல்

கம்ெகா த் ப்ேப தல் mugamgoḍudduppēcudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   ஈ பா  காட்  ம த் ப் ேப தல்; talk directly and in a friendly way. 

அவர ்என்னிடம் கம் ெகா த் ப் ேப  நீண்ட நாடக்ள் ஆ ற  என வ த்தப்பட் க் ெகாண்டான்.

     [ கம் + ெகா த்  + ேப தல்.]

கம் ண்டல்

 
 கம் ண்டல் mugamcuṇṭal, ெப.(n.)

   கம் ளிக்ைக; frowning.

கம் ளித்தல்

கம் ளித்தல் mugamcuḷittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   அ வ ப்  த யவற்றால் கத் ல் ஏற்ப ம் க்கம்; screw up one's face as an expression of dislike, 
disgust, etc. 

தன்  ேச பட் ட்ட  கண்  கம் ளித்தான்.

     [ கம் + களித்தல்.]

கம்ெசத் ப்ேபா
தல்

கம்ெசத் ப்ேபாதல் mugamcettuppōtal,    8 ெச. . .(v.i.) 

   கம் கைள இழத்தல்; fall of the face. 

மண ட் ல் ைழந்தவைர 'நீங்கள் யார'் என்  ேகட்ட ம் அவ ைடய கம் ெசத் ப் ேபா ற் .

     [ கம் + ெசத்  + ேபாதல்.]
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கம்பார்-த்தல்

கம்பார-்த்தல் mugambārttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   1. ேநரே்நாக் தல்; to look one in the face. 

   2. அன்  ெசய்தல் ( ன்.);; to show kindness to. 

   3. நன்  ம த்தல் ( லப்.11:182, அ ம்);; to treat with regard. 

   4. கம் ேநாக்  இனம் அ தல் (உ.வ.);; to recognise faces of persons, as a child.

     [ கம் + பார-்த்தல்.]

கம்பார்ைவ

கம்பாரை்வ mugambārvai, ெப.(n.)

   பைழய வரிவைக; an ancient tax. 

     "ேஜா  கம்பாரை்வ, ங்க சாைல, சம்படம்" (I.M.P.Cg. 1095);.

     [ கம் + பாரை்வ.]

கம் -தல்

கம் -தல்  mugambugudal,    2 ெச. . . (v.i.) 

   1. கமலரத்ல் பாரக்்க; see mugam malar. 

     " கம் கன் ைறைம ன்" (ெதால்.ெபா ள்.152);. 

   2. இரக்கத் ற்காக (தையக்காக); எ ர ்ெசன்  நிற்றல்; to approach for favours. 

     " கம் த லாற் ேமா ேமல்" (நால , 306);.

      " கம் ன்ற ேதா க் " (ஐங் . 20, ைறக் ப் );.

     [ கம் +   தல். தல் = அைடதல், தாழ்நிைல அைடதல், ெசல் கல், ைழதல்.]

கம் ைட-த்தல்

கம் ைட-த்தல் mugambuḍaittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   1. யரக் ( க்கக்); யாக கத் ல த் க் ெகாள் தல்; to beat one  self on the face, as an expression of 
grief. 

     "பலசன கம் ைடத ்தகங் ைழந் தழேவ" ( வக.2758);. 

   2. கட்  உைடவதற்  ன் வாய் ைவத்தல்; to gather, as the head of a boil.

     [ கம் + ைட – த்தல். ைடத்தல் = அ த்தல், த் தல்.]

கம் ைத-த்தல்

கம் ைத-த்தல்  mugambudaiddal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   கத்ைத க்ெகாள் தல்; to cover one's face. 

     "ைகயா னைக  கம் ைதத்த ேதாற்றம்" ( வக.2461);.

     [ கம் + ைதத்தல். ைதத்தல் = மைறத்தல், ஒளித்  ைவத்தல், வாய் ைதத்தல், அ ழ்த் தல்.]

கம்ெப தல்

கம்ெப தல் mugambeṟudal,    21 ெச. . . (v.i.) 

   ேதான் தல்; to rise, as the sun;

 to appear. 

     " டர ் கம் ெபற்றேபாேத" ( வக. 1404);.

     [ கம் + ெப தல். ெப தல் = அைடதல், றப் த்தல், ேதான் தல்.]

கம்ம யர்

 
 கம்ம யர ்  mugammadiyar, ெப.(n.)

   இ லாம் மதத் னர;் followers cf the religion of Muhammad.

     [ கம்ம  → கம்ம யர.்]
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கம்ம

கம்ம 1 mugammadu, ெப.(n.)

கம ந  பாரக்்க; see mugammadunabi.

 கம்ம 2 mugammadu, ெப.(n.)

   20ஆம் ற்றாண் ல் ெமய்ஞானக் றவஞ்  என்ற ைல இயற் யவர ் லவர;் author of {}.

கம்ம உேசன்

கம்ம உேசன் mugammaduucēṉ, ெப.(n.)

   18ஆம் ற்றாண் ல் த க்  மாைல, ெபண் த்  மாைல, ஆ ய ல்கைள இயற் ய லவர;் author 
of {} and {}.

     [ கம்ம  + உேசன்.]

கம்ம ந

 
 கம்ம ந   mugammadunabi, ெப.(n.)

   கம ய மத அ ட்பணிப் ெப ந்தைகயான கம  ந கள் நாயகம்; Muhammad the Prophet of Islam.

     [ கம  + ந .]

கம்ம த்தல்

கம்ம த்தல் mugammaḻittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   கத் ள்ள ம ைர (தா , ைச); நீக் தல்; to shave one's face.

     [ கம் + ம த்தல்.]

கம்ைவத்தல்

 
 கம்ைவத்தல்  mugamvaittal, கங்காண்( )தல் பாரக்்க; see {}.

     [ கம் + ைவத்தல்.]

கமண்டகம்

கமண்டகம் mugamaṇṭagam, ெப.(n.)

கமண்டபம் பாரக்்க; see {}. 

     " ட் க் கத்  கமண்டகத்ேத ந் " (ெத.இ. கல்.ெதா.3:12);.

     [ கம் + மண்டகம். மண்டகம் = மண்டபம், கற்கட்டடம்.]

கமண்டபம்

கமண்டபம் mugamaṇṭabam, ெப.(n.)

   ேகா ன் ன்மண்டபம்; front hall in a temple. 

     " கமண்டபஞ் ெசய்  நிரந்தளித்தான்" (ெசந்.4, பக்.335);.

     [ கம் + மண்டபம். மண்டபம் = கற்கட்டடம், சாவ , ஒப்பைன ெசய்யப்பட்ட பந்தல்.]

கமண்டலம்

 
 கமண்டலம் mugamaṇṭalam, ெப.(n.)

   தைல ல் ெநற் தல் ேமாவாய் வைர ள்ள ன் றம்; face.

     [ கம் + மண்டலம்.]

கம யர்

 
 கம யர ்  mugamadiyar, ெப.(n.)

   கம  ந ைய தற்கட ளாக எண்ணி வ ப பவரக்ள்; followers of the Prophet muhammad.

     [ கம  → கம யர.்]

கமயக்

கமயக்   mugamayaggu, ெப.(n.)

   1. பாரை்வயால் மயக் ம் கைல ( த்ைத); (சங்.அக.);; bewitching by looks, a magic art. 

   2: கமாயம் பாரக்்க;see {}.

     [ கம் + மயக் .]
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கமலர்தல்

கமலரத்ல்  mugamalartal,    2 ெச. . . (v.i.) 

   கப் ெபா  ெகாள் தல்; to wear a cheerful countenance. 

     " ம் ன ரன் க கமலரந்்த.... ேகாைத" ( க்ேகா.363, ெகா );.

     [ கம் + மலரத்ல். மலரத்ல் = ேதான் தல், ெபா  ெகாள் தல்.]

கம் மலர ்ேபான்றெதன்ப ம் கம் ேமேனாக் க் டத்தல் ெமாட்  ரிந்த நிைலைய ம் கங் 
ப் றக் டத்தல் மலரந்்த க் ந்த நிைலைய ம் ஒக் ெமன்ப ம் க த்  (ேவ.க.);

கமலர்ச்

கமலரச்்   mugamalarcci, ெப.(n.)

   கத் ல் ம ழ்ச்  ேதான் ைக; cheerfulness of countenance. 

     " க மலரச்்  றல்" ( க்ேகா.363, தைலப் );.

     [ கம் + மலரச்் . மலரச்்  = ம ழ் , மலரை்க.]

கம த்தல்

கம த்தல் mugamaḻittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.) 

கம்ம த்தல் பாரக்்க; see {}.

     [ கம் + அ தல். அ தல் = யதாய்க் கண் த்தல், பட்ட தல், ேதான் தல்.]

கம தல்

கம தல் mugamaṟidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   அ கமாதல்; to be acquainted with. 

     " கம யா ந்ெதான் " (இலக். .555, உதா);.

கம த்தல்

கம த்தல் mugamaṟuttal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   1. இரக்க ன் ப் ேப தல்; to speak impartially. 

கம த் றவா . 

   2. கணக்காய்ப் ேப தல்; to speak accurately.

     [ கம் + அ த்தல்.]

கமன்

கமன் mugamaṉ, ெப.(n.)

   1. ஒ வைரப் கழ்ந்  ம் ெசாற்கள், கப் கழ்ச் ; flattery. 

     " ெகன உணரந்்  கமன் " (அகநா.272:13);. 

   2. ஒ வைர நலம் உசா  ேவண் ேயா அல்ல  ந்  ேபான்றைவ ெகா ப்பதற்காகேவா 
ெசால்லப்ப வ ; civilities, greetings. 

ந் னரக்ைள கமன்  வரேவற்  உள்ேள அைழத் ச ்ெசன்றனர.் 

   3. பண்பட்ட பழக்க வழக்கம்; civility, politeness. 

     " ன்ைன ற் ைனந்  கம னளித் ம்" (கல்லா.13);. 

   4. வ பா  ( );; praise. 

     " கழ்ந் ன் ைரப்பெதன் கம்மேன" (ேதவா.863, 3);.

     [ கம் → கன்.]

கமாதல்

கமாதல் mugamātal,    6 ெச. . . (v.i.) 

   ஏற் க் ெகாள் தல், உடன்ப தல்; to agree. 

     'தான் ற் யதற்  கமாகாைம கண் ' ( வக.1120, உைர);.

     [ கம் + ஆதல்.]

551

www.valluvarvallalarvattam.com 2110 of 19068.



கமாட்டம்

கமாட்டம் mugamāṭṭam, ெப.(n.)

   1. கத்ைதக் காட் ைக ( ன்.);; showing one's face. 

   2. ஒ தைலச ்சார்  (பாரபடச்ம்); ( ன்.);; partiality. 

   3. ம ப்  ( ன்.);; respect for persons. 

   4. கமன், 1 (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [ கம் + ஆட்டம்.]

கமாயக்காரி

 
 கமாயக்காரி mugamāyaggāri, ெப.(n.)

   கக்கவரச்் ள்ளவள் ( ன்.);; woman of a fascinating looks or charming face.

     [ கம் + மாயக்காரி. மாயக்காரி = மாயக்கள்ளி, மயக்  ஏமாற் பவள்.]

கமாயம்

 
 கமாயம் mugamāyam, ெப.(n.)

   கவழ ல் உண்டாம் கவரச்்  ( ன்.);; charm of fascinating face, as of a woman.

     [ கம் + மாயம்.]

கமாற்

கமாற்  mugamāṟṟu, ெப. (n.)

க மயக் , 1 பாரக்்க (சங்.அக.);; see muga  mayakku, 1.

     [ கம் + மாற் .]

கமா தல்

கமா தல் mugamāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

கங்ேகா தல் பாரக்்க; see {}. 

     'தம்பால் இரந்தவரக் க் ... கமாறா  ஈதைல' (க த்.61:11, உைர);.

     [ கம் + மா தல்.]

க ல்வரி

க ல்வரி  mugamilvari, ெப.(n.)

   இைசப் பாட்  வைக ( லப்.7:4, அ ம்.);; a kind of song.

     [ கம் + இல்2 + வரி. க ல் வரி = கெமா ந்  ஏைன உ ப் க்களான் வ வ . வரி = இைச, 
இைசப்பாட் .]

க ப்

 
 க ப்  mugamiṉumiṉuppu, ெப.(n.)

   எண்ெணய் க னால் கம் பளபளப்பா க்ைக; face that glows due to the oil secretion.

     [ கம் + ப் .]

க கங்கேணாக்
தல்

க கங்கேணாக் தல் mugamugaṅgaṇōggudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

க கம்பாரத்்தல், பாரக்்க; see {}. 

     "கண்மல் நீரார ் க கங்க ேனாக் னார"் ( வக.1808);.

     [ கம் + கம் + கண் + ேநாக் தல்.]

க கம்பார்த்தல்

க கம்பாரத்்தல் mugamugambārttal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   கத்ைத கம் பாரத்்தல்; to look one another in the face. 

     "ம ைரநகர ்நின்ற மாய ைனப் ர  க கம் பாரத்் " ( வாலவா.29:1);.

     [ கம் + கம் + பாரத்்தல்.]
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க கமாய்

 
 க கமாய் mugamugamāy, . .எ.(adv.) 

   ேந க்  ேநராய் ( ன்.);; face to face, personally.

     [ கம் + கம் + ஆய்.]

க ெகனல்

க ெகனல் mugamugeṉal, ெப.(n.)

   1. வண்  எ ப் ம் (ரீங்காரஞ் ெசய் ம்); ஒ க் ப் ; onom. expr. signifying humming of bees. 

   2. டத் ள் நீர் ம் ஒ க் ப் ; gurgling of water.

க ைடவரி

க ைடவரி mugamuḍaivari, ெப.(n.)

   ன்ற  தல் ஏழ  வைர வ ம் இைசப்பாட்  வைக ( லப்.7:4, அ ம்.);; a kind of song, of four to seven 
lines.

     [ க ைட + வரி.]

க தல்

 
 க தல்  mugamudal, ெப.(n.)

   க ம் கண்க ம் ட்டத்தட்ட ெமல் ய ( ய); க்க டன் இ க்ைக; soft swelling about the face and 
the eyes urticaria gigantea (சா.அக.);.

     [ கம் + தல்.]

க

க 1 mugamuṟidal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   1. கண்ேணாட்ட ன்ைம (தாடச்ணிய ம தல்);; to be discourteous;

 to be unsympathetic. 

   2. மனேநாதல்; to be offended. 

ஒ வைன க யப் ேபசாேத.

     [ கம் + தல்.]

 க 2 mugamuṟittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   1. ஈ  இரக்க ன்  ன் த் தல் ( ன்.);; to wound one's feelings;

 to offend. 

   2. ன ட் தல் (யாழ்.அக.);; to provoke another to anger.

     [ கம் + 2த்தல்.]

க

க  mugamuṟivu, ெப.(n.)

   1. ம் இரக்க ன்  ன் த் ைக; discourteous behaviour, want of consideration for the feelings of others. 

   2. ெவ ப்  (சங்.அக.);; dislike, hatred.

     [ க  → க .]

க ன்னிைல

 
 க ன்னிைல mugamuṉṉilai, ெப.(n.)

   ேநர் கம் ( ன்.);; one's presence.

     [ கம் + ன்னிைல.]
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க

க  mugamūṭi, ெப. (n.)

   1. றக் ம் ேபா  ழந்ைத ன் கத்ைத ள்ள ைப ( ன்.);; covering often found on the face of children 
when born. 

   2. க்கா ; veil. 

   3. ணத் ன் கத்ைத ம் ஆைட (இ.வ.);; facecloth. 

   4. கத்ைத மைறத்  அணிந்  ெகாள் ம் ணி அல்ல  ேதால்; mask of cloth, paper, etc. 

க க் ெகாள்ைள றநகர ்ப களில் அ கம்.

     [ கம் + . க  = கத்ைத மைறத்  அணிந்  ெகாள் ம் ணி அல்ல  ேதால்.]

கைம

 
 கைம  mugamai, ெப.(n.)

காைம பாரக்்க; see {}. 

அவன் கைமயா ந்  ெசயைலச ்ெசய்தான்.

     [ கம் → கைம. கைம = தன்ைம, தைலைம.]

கெமாட் தல்

கெமாட் தல் mugamoṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ேசவல்கைளச ்சண்ைடக்  எ ர் கமாக் தல் (யாழ்ப்.);; to turn the face of one cock towards another rousing 
them to fight.

     [ கம் + ஒட் தல்.]

கர்

கர1் mugartal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   க்கால் ேமாத்தல், மணம தல்; to smell.

     [ கம் → கர ்→ கர ் தல்.]

 கர2் mugarttal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   கத்தல்; take water in a vessel.

 கர3் mugar, ெப.(n.)

   1. கம்; face. 

   2. க் ; nose.

     [ கம் → கர.்]

கர் க்க

 
 கர் க்க  mugarvuggaṇu, ெப.(n.)

   ப  (T.U.L.M.);; tubercle.

கரதம்

கரதம்  mugaradam, ெப.(n.)

   கத் ற் ணரை்க; carnal intercourse in the mouth. 

     "தன் மைனயாைள கரதஞ் ெசய் த் " (கடம்ப. .இ லா.108);.

     [ கம் + Skt. ரதம்.]
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கரம்

கரம்  mugaram, ெப.(n.)

   1. ெதாடரஒ் ; noise, continuous sound. 

கரப்பாய்மா (கம்பரா. அ காய.186);. 

   2. சங் ; conch. 

     " கரத ் ைட..... றவங் ெகாணரந்்ெதற்  மைறக்காேட" (ேதவா.846, 2);. 

   3. காகம் (சங்.அக.);; crow.

கரன்

 
 கரன் mugaraṉ, ெப.(n.)

   பயனிற்ெசால் ெசால் ேவான் (சங்.அக.);; chatterbox;

 one who speaks without purpose.

கரா

கரா  mugarāci, ெப.(n.)

   1. கக் கவரச்்  பாரக்்க; see mugakkavarcci. 

   2. ஆ ழ் (அ ரஷ்்டம்);; luck.

     [ கம் + Skt. ரா .]

கரி

கரி1 mugari, ெப.(n.)

   1. மல் ைகப்  ( ன்.);; jasmine flower. 

   2. தாைழச ்ெச  (மைல.);; fragrant screwpine.

ெத. ெமாக

     [ கம் → கரி.]

 கரி2 mugari, ெப.(n.)

   ஆரவாரஞ் ெசய்ேவான்; one who makes noise. 

     "பஞ்ேசந் ரிய வஞ்ச கரிகாள்" (ேதவா. 719:9);.

 கரி3 mugari, ெப.(n.)

   1. கைன, 1, 2, 3 பாரக்்க; see {}, 1, 2, 3. 

   2. க் ன ; bottom of the nose.

     [ கம் → கர ்→ கரி.]

 கரி4 mugari, ெப.(n.)

ரி (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

 கரி5 mugari, ெப.(n.)

கரி ளித்தல்

கரி ளித்தல் mugariguḷittal, ெப.(n.)

   அள் ெகாள்ைள, ெப ங்ெகாள்ைள (யாழ்.அக.);; plunder, pillage.

     [ கரி2 + ளித்தல்.]
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கரிைம

கரிைம  mugarimai, ெப.(n.)

   1. ேபர  ( ங்.);; wisdom, knowledge of divine things. 

     " கரிைமசா னற்றவர"் (ேச . பல .30);. 

   2. தைலைம; chieftaincy, lordship. 

     " கரிைம யைடந்தவன் ேறால் கத்தவன்" (கந்த . கய க ற்.49);.

     [ கரி2 → கரிைம.]

கரிேயாைல

 
 கரிேயாைல mugariyōlai, ெப.(n.)

ேயாைல பாரக்்க; see {}.

க -தல்

க -தல்  mugarudal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   க தல்; smelling (சா.அக.);.

     [ கர1்  தல் → க  – தல்.]

க பம்

க பம் mugarūpam, ெப.(n.)

   1. கசச்ாயல் ( ன்.); பாரக்்க; see {}. 

   2. கத் ன் அழ  (யாழ்.அக.);; beauty of face.

     [ கம் + Skt. பம். த. உ வம் → வ. ப.]

க

 
 க  mugarūpu, ெப.(n.)

   கத் ன் அழ  (யாழ்.அக.);; beauty of face.

     [ கம் + Skt. . த. உ வம் → வ. ப – .]

கெரனல்

 
 கெரனல் mugareṉal, ெப.(n.)

   ஒ க் ப்  வைக ( ன்.);; onom. expr. of humming, as of bees.

கைர

கைர  mugarai, ெப.(n.)

   1. கவாய்க் கடை்ட; chin. 

அவன் கைர ல் ஒ  த்  ட்டான். 

   2. க் ன ; bottom of the nose. 

     " கைர யா த ெதாய் ல்" ( க்காளத். .கண்ணப்ப.3);. 

   3. கம், ப க்கப்ப ம் கம்; face, face as ugly. 

     'அவன் கைரையப் பார ்எப்ப  இ க் றெதன் ' (உ.வ.);.

   ெத. ேமார;   க .ேமாெர; Hind.{}.

     [ கம் → கர ்→ கைர. கைர = க் ம் வா ம் ேசரந்்த ப .]

கைரக்கட்ைட

கைரக்கடை்ட mugaraiggaṭṭai, ெப.(n.)

கைர, 1 பாரக்்க; see mugarai, 

   1. சண்ைட ல் அவன் கைரக் கடை்ட உைடந்த .

     [ கைர + கடை்ட.]
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கைரெய ம்

 
 கைரெய ம்   mugaraiyelumbu, ெப. (n.)

   ேமாவா ெய ம் ; lower  jaw, bone.

     [ கைர + எ ம் .]

கேராமம்

கேராமம் mugarōmam, ெப.(n.)

   ைச ம ர ்( த்.மர கண்.பக்.6);; moustache.

     [ கம் + Skt. ேராமம்.]

கலட்சணம்

 
 கலடச்ணம் mugalaṭcaṇam, ெப.(n.)

   கத்ேதாற்றம்; visage (சா.அக.);.

     [ கம் + Skt. லடச்ணம்.]

கலாங்கலம்

 
 கலாங்கலம் mugalāṅgalam, ெப.(n.)

   பன் ; hog (சா.அக.);.

க

க 1 mugali, ெப.(n.)

   1. தாைழ; a wild shrub growing near the sea shore fragrant screw pine  pan  dana oderatissima. 

   2. நிலப்பைன; ground palm  Curculigo  Corchioides.

 க 2 mugali, ெப.(n.)

   காளத் ப் பக்கத்ேதா ம் ஓர ்ஆ  (ேதவா.1095, 3);; a river flowing by {}.

கவங்

 
 கவங்  mugavaṅgu, ெப.(n.)

   கத் ல் பட ம் க ந்ேதமல்; a skin disease rendering the face black (சா.அக.);.

     [ கம் + வங் .]

கவசனம்

கவசனம் mugavasaṉam, ெப.(n.)

   வாய்ச ்ெசால்; talk, words. 

     " ப்  ஒ வார ் கவசனத்தா ம் சதமா ேம" ( னாட். சரித.்2:310);.

     [ கம் + Skt.வசனம்.]

கவ கரம்

 
 கவ கரம் mugavasigaram, ெப.(n.)

கக்கவரச்்  பாரக்்க; see mugakkavarcci.

     [ கம் + Skt. வ கரம்.]

கவ யம்

 
 கவ யம்  mugavasiyam, ெப.(n.)

கக்கவரச்்  பாரக்்க; see mugakkavarcci

     [ கம் + வ யம். வயம் → அவ யம்]
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கவ கரம்

 
 கவ கரம்  mugavacīgaram, ெப.(n.)

கக்கவரச்்  பாரக்்க; see mugakkavarcci

     [ கம் + Skt.வ கரம்]

கவட்டம்

 
 கவட்டம்  mugavaṭṭam, ெப.(n.)

க மண்டலம் பாரக்்க; see mugamanga/am.

     [ கம் + வட்டம்.]

கவட்

கவட்   mugavaṭṭi, ெப.(n.)

   அரச த் ைர இ ம் அ வலர;் officer of the Royal sealed. 

     " ரவரி  காணத்  கவட்  மகட மங்கல ைடயான் எ த் " ( கல். 183:6);.

கவட்

கவட்   mugavaṭṭu, ெப.(n.)

   லங் ன் ெநற் ச் ல் அணி ம் அணிவைக; an ornament worn on the forehead of an animal, 

     "ெநற்  ன்னாப் ட் த் தரள கவட் ம் ெபா ய" ( ைள. மாயப்பக 15);.

     [ கம் + வட் . வட்  = வட்டமான அணிகலன்.]

கவைண

கவைண1 mugavaṇai, ெப.(n.)

   இைசக் க  வைக; a kind of Indian darionet. 

     ' கவைணைய வா "(பண .183);.

 கவைண2 mugavaṇai, ெப.(n) 

   1. கப் ; facade, porch. 

   2. க ைர ( ன்.);; preface, 

   3. வண் ன் கப் ல் வண் க்காரன் இ ந்ேதாட் ம் இடம்; driver's seat in front of a cart. 

   4. கவைணக்கல் பாரக்்க; see{}. 

     "நிைலகால் அ கைன கவைன..... கட் ன ம்" (ேகா ெலா.138);.

     [ கம் + அைண.]

கவைணக்கல்

கவைணக்கல் mugavaṇaiggal, ெப. (n.)

   வா ன் ேம ள்ள உத்தரப்ப க்கல், கப் க்கல்; stone placed at the top across the pillars of a gate. 

     "மண்டபத் ல் வாச ல் கவைணக்கல்  ப  ைடயான் ெசம்ேபா உய் வந்த ெப மாள்" 
( .கல்.612:3);.

     [ கவைண + கல்.]

கவர்

 
 கவர ் mugavar, ெப.(n.)

   ஒர ்அைமப் ன், நி வனத் ன் சாரப்ாக ெபா ள் வாங்  ற்பைன ெசய்  க த் ெதாைக 
ெப பவர;் agent of an organisation, firm, etc. 

ஆ ள் காப்  கவரக்ள். ேச ப்  கவரக்ள்.
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கவரி

 
 கவரி  mugavari, ெப.(n.)

   ஒ  ெபய க் ரியவரின் அல்ல  ஒ  நி வனத் ன் இ ப் டம்பற் ய ளத்தம்; address, superscription.

     [ கம் + வரி. கம் = இடம். வரி = எ த் .]

கவைர

கவைர  mugavarai, ெப.(n.)

   அணிகலனின் ந ல் ப க் ம் கல்; central stone in a jewel. 

     ' கவைர என்  பாடமாம் ேபா , நாயகக்கல் ப் ேபாேல பாட் க்க க் ெகல்லாம் 
ரகாசமா க் ம்' ( வ். ப்பல்.2, யா. பக்.34);

     [ கம் + அைர. கம் = இடம், ந டம் அைர = அைரதல், ப த்தல்.]

கவல்லபம்

 
 கவல்லபம்  mugavallabam, ெப.(n.)

   மா ைள (பரி.அக.);; pomegranate.

கவ ப்

 
 கவ ப்   mugavalippu, ெப.(n.)

   கத்ைதக் ேகாணச ்ெசய் ம் இ  (சன்னி); ேநாய் வைக ( ன்.);; facial paralysis.

ம வ. கவதாசன்னி, க ைத.

     [ கம் + வ ப் . வ ப்  = இ , இ ப்  ேநாய்.]

கத்ைதப் பற் ய ேநாய். தைலவ  கண் , கம் க்  கண் வந்  டரி ைளந்  பைழய 
கமா  ஒ  கமாய்த்  வாங்  வ த் ேமார ்ஊைத (வாதம்); ேநாய்.

கவவ்வால்

 
 கவவ்வால் mugavavvāl, ெப.(n.)

   வப் ம் சாம்பனிற ங் கலந்த ன்வைக; white pomfret, brownish grey, Stromatens sinensis.

     [ கம் + வவ்வால். வவ்வால் = ன்வைக.]

     [p]

கவ

 
 கவ  mugavaḻi, ெப.(n.)

   லம்; means. 

அவன் கவ யாகப் ேபாக ேவண் ம்.

     [ கம் + வ .]

கவைள

கவைள mugavaḷai, ெப.(n.)

   வைளகள் கழலா க்க அணி ம் தைட வைளயல்; bangle of shorter size, worn as a keeper. 

     "வைளக்  கவைள" ( ேலாத்.ேகா.505);.

     [ கம் + வைள. வைள = ைகவைள.]

கவாச் யம்

கவாச் யம் mugavācciyam, ெப.(n.)

   1. ைகயால் வாைய அ த்  இைசெய ப் ைக; playing on the mouth by striking it with the hand. 

   2. க ைண பாரக்்க; see {}.

     [ கம் + வாச் யம். வாச் யம் = ழக்  இைச ெய ப் ம் க .]
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கவாசசெ்சப்

கவாசசெ்சப்  mugavācacceppu, ெப.(n.)

   கவாசம் ைவக் ம் பரணி; casket or box for spices used with betel. 

     "இன் கவாசச ்ெசப் ம்....... இைளயவ ேரந் னாேர" ( வக.838);.

ம வ. ெவற் ைலப்ெபட் .

     [ கவாசம் + ெசப் . ெசப்  = ெபட் .]

கவாசம்

கவாசம்1 mugavācam, ெப.(n.)

   1. ந மணத்  (வாசைன);க்காக வா ல் இட் க் ெகாள் தற் ரிய தக்ேகாலம், ம் , இலவங்கம், 
க ப் ரம், இனவைக (சா ); என்ற ஐவைக ந மணப் பண்டங்கள் ( வக.838, உைர);; fragrant spices, of 
which there are five viz. {}. 

   2. ெவற் ைல ( வக. 1055);; betel. 

     "ெகாண்டாரின் கவாசம்" ( வக.1055);. 

   3. கப்பழக்கம் (யாழ்.அக.);; familiarity, acquaintance.

     [ கம் + Skt. வாசம்.]

 கவாசம்2 mugavācam, ெப. (n.)

   ணத் ன் கத்ைத ம் ஆைட (உ.வ.);; facecloth.

கவாசல்

 
 கவாசல் mugavācal, ெப.(n.)

   தைலவாசல்; front gate.

     [ கம் + வாசல்.]

கவாைச

கவாைச1 mugavācai, ெப.(n.)

   ஒ தைலச ்சார்  ( ன்.);; partiality.

 கவாைச2 mugavācai, ெப.(n.)

கவாசம்2 பாரக்்க; see {}.

கவாட்டம்

 
 கவாட்டம் mugavāṭṭam, ெப.(n.)

   கத் ல் ேதாற் ஞ் ேசார்  ( ன்.);; jaded countenance;

 fatigued appearance.

     [ கம் + வாட்டம்.]

கவாடல்

 
 கவாடல் mugavāṭal, ெப. (n.)

கவாட்டம் ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [ கம் + வாடல்.]

கவாத் யம்

 
 கவாத் யம் mugavāttiyam, ெப.(n.)

கவாச் யம் பாரக்்க; see {}.

     [ கம் + Skt. வாத் யம்.]
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கவாதசன்னி

 
 கவாதசன்னி mugavātasaṉṉi, ெப.(n.)

   கத்ைதக் ேகாணச ்ெசய் ம் ஒ வைக இ  ேநாய் ( ன்.);; facial paralysis.

ம வ. கவ ப்

     [ கம் + Skt. வாதசன்னி.]

கவாதம்

 
 கவாதம் mugavātam, ெப.(n.)

க ைத; see {}.

     [ கம் + Skt. வாதம்.]

கவாைத

 
 கவாைத mugavātai, ெப.(n.)

க ைத பாரக்்க; see {}.

கவாய்

கவாய்1 mugavāy, ெப.(n.)

கவாய்க் கடை்ட பாரக்்க; see {}.

 கவாய்2 mugavāy, ெப.(n.)

   ஏற்றசச்ால் கப்பதற்  ஏற் ைடயதாகக் கைர கப் டத் ல் ேதாண் க் ம் மைடநீர ்
வாய்; channel.

     [ கம் + வாய்.]

கவாய்க்கடை்ட

 
 கவாய்க்கடை்ட mugavāyggaṭṭai, ெப.(n.)

   ேமாவாய்; chin.

     [ கவாய் + கடை்ட.]

கவாய்நீட்

 
 கவாய்நீட்  mugavāynīṭci, ெப.(n.)

   ழ்த ்தாைட எ ம் ; prominent lower jaw.

     [ கவாய் + நீட் .]

கவா

 
 கவா  mugavāyu, ெப.(n.)

கவ ப்  பாரக்்க; see mugavalippu.

     [ கம் + Skt. வா .]
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கவார்

கவார1் mugavār, ெப.(n.)

   ைர த யைவகட்  கத் ங் க ; headstall, halter.

     [ கம் + வார.்]

 கவார2் mugavār, ெப.(n.)

   ய ன் கடை்ட ரல் ப ைய ம், ந ப்ப ைய ம் இைணக் ம் வார;் a kind of shoe lether.

     [ கம் + வார.்]

கவாள்

கவாள் mugavāḷ, ெப.(n.)

   கலப்ைபக் ர ்(ெசந்.4, பக்.212);; plough share.

     [ கம் + வாள். வாள் = ரை்ம.]

க காரம்

 
 க காரம் mugavigāram, ெப.(n.)

கேவ பா  பாரக்்க; see {}.

     [ கம் + Skt. காரம்.]

க யர்

க யர ் mugaviyar, ெப.(n.)

   இன் கமா ள்ேளார;் those who look pleased. 

     " ன்பட்ட ெதா ந்  ங்கண் க யர ் னி  ரந்்தார"் ( வக.2045);.

     [ கம் → க யர.்]

க லாசம்

 
 க லாசம் mugavilācam, ெப.(n.)

   கப் ெபா  ( ன்.);; beaming countenance.

     [ கம் + Skt. லாசம்.]

க

 
 க  mugaviḻi, ெப.(n.)

   கத் ல் க்ைக; facing, meeting. 

அவ டன் க  ைடயா .

     [ கம் + .  = த்தல்.]

க ப்

 
 க ப்  mugaviḻuppu, ெப.(ո.) 

கவ ப்  பாரக்்க; see mugavalippu.

     [ கம் + இ ப் .]

க ைண

க ைண mugavīṇai, ெப.(n.)

   ஒ  வைக இைசக் க ; Indian clarionet. 

     " த்  க ைண... ழற்ற" ( ற்றா. தல. த மசா. 54);.

     [ கம் + ைண.]
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க

க   mugavu, ெப.(n.)

   1. மாளிைக கப் : 

 facade, porch. 

   2. ஒளி, காந் ; brilliance.

     [ கம் → க  = ன்மண்டபம்.]

 க  mugavu, ெப. (n.)

   ஒ  ப் ட்ட ேநரத் ல் ஒேர ச் ல் ெசய் ம் பணி க்கம்; quickness in performance.

     [ - - க ]

க ைர

க ைர1 mugavurai, ெப.(n.)

   ன் ைர (நன்.1);; introduction, preface.

     [ கம் + உைர.]

ல் த யவற் ல் ன் லப் ப  ெதாடங் ன் எ தப்ெப ம் ல் எ தப் ந்த கரணியம், 
ல் அைமப் , ன்ேதைவ, நன் ைர வைர அடக் ய உைர.

 க ைர2 mugavurai, ெப.(n.)

   1. கணக் ப் த்தக த யவற் ன் தைலப் ல் எ ம் ஆண் , மாதம், நாள் த ய 
ப் ; introductory entry of date, etc. in daily account 

   2. கம் த யவற் ன் ெதாடக்கத் ல் எ ம் நற்ெசால்; auspicious expression, at the commencement 
of an epistle etc.

     [ கம் + உைர.]

க ைத

 
 க ைத mugavūtai, ெப.(n.)

கவ ப்  பாரக்்க; see mugavalippu.

     [ கம் + ஊைத.]

கெவட்

கெவட்  mugaveṭṭi, ெப.(n.)

   ேசாழர ்ஆட் ல் இைறவரி த ய பல ைறகளி ம், அர ம், அ காரிக ம் ெச த்  வந்த 
ஆைணக் ரிய ஒைலகைளத் தணிக்ைக ெசய்  த் ைர ட்  உரியவரக்்  ஆைண வ  அ ப் ம் 
அ காரி; an auditor of {} period.

     "இைவ ர வரி கரணத்  கெவட்  ெதங் ைடயா ென த் " (ெத.கல்.ெதா. 5, கல்.662);.

கெவட் நாயகம்

 
 கெவட் நாயகம் mugaveṭṭināyagam, ெப.(n.)

   ர  வரித ் ைணக் களத் ல் அடங் ய கெவட்  என் ம் வரி ட்ட அ காரிகள் எ ய ஆைண 
ஒைலகைள ஆய்  ெசய்  அ ம க் ம் தைலைம அ காரி; chief auditor of {} period.

     [ கெவட்  + நாயகம்.]

கெவட்

 
 கெவட்  mugaveṭṭu, ெப.(n.)

   ெப ம்பா ம் ைரப்படத் ல், நாடகத் ல் பங்  (பாத் ரம்); ஏற்பவ க்  ேவண் ய 
கத்ேதாற்றம்; facial features. 

கைதத் தைலவ க்  நல்ல கெவட்  இ க்க ேவண் ம் என்  எ ரப்ாரத்்த காலம் ேபாய் ட்ட . 
கழ்ெபற்ற ந ைகக்  இ ப்ப  ேபான்ற கெவட்  ேவண் ம்.

     [ கம் + ெவட் .]
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கெவண்டைல

கெவண்டைல mugaveṇṭalai, ெப.(n.)

   கமட் ம் ெவள்ைளயா க் ம் மாட் க் ற்றம் (மாட் வா.15);; a blemish in cattle, of having the face 
alone white.

     [ கம் + ெவண்ைம + தைல.]

கெவ த்

கெவ த்  mugaveḻuttu, ெப.(n.)

   கத் ல் எ ப் ைன ம் ஒப்பைன (ெப ங்.வத்தவ.13, தைலப் );; painting on the face.

     [ கம் + எ த் ]

கெவள்ைளப்ப
ந்

 
 கெவள்ைளப்ப ந்  mugaveḷḷaipparundu,    ெப. (ո.) கம் மட் ம் ெவ த் க் ம் ஒ  வைகப் 
ப ந் ; a species of kite with white face.

     [ கம் + ெவள்ைள + ப ந் .]

     [p]

கேவைல

 
 கேவைல mugavēlai, ெப.(n.)

   கத் ல் மட் ம்  ம க்ைக; shaving of the face alone without shaving the head.

     [ கம் + ேவைல.]

கேவ பா

 
 கேவ பா  mugavēṟupāṭu, ெப.(n.)

   கத் ல் ஏற்ப ம் ேவ பா ; facial deformity.

     [ கம் + ேவ பா .]

கைவ

கைவ  mugavai, ெப.(n.)

   1. ெமாண்  ெகாள் ைக; drawing, as water;

 taking up, as grain. 

     "பழஞ்ெசந் ெநல் ன் கைவ ெகாள்ளாள்" (அகநா.126:11);.

     " கைவ ன்ைம  கைவ ன் " ( றநா.368:11);. 

   2. யாகக் ெகா க்கப்ப ம் ெபா ள்; anything which is given in large quantities. 

     " கர் க கைவ" ( றநா.371);. 

   3. நீர ் கக் ங் க ; bucket for drawing water. 

     "க  கைவ" (ப ற் ப். 22:14);. 

   4. அகப்ைப ( ன்.);; ladle. 

   5. ெநற் ெபா  ( லப்.10:137, உைர);; heap of paddy on the threshingfloor. 

   6. இராமநாத ரம்; Ramnad. 

     "ெதன் கைவ ன் ேச ப " (தனிச.் ந். பக்.456:34);.

     [  →  → க → கைவ (ேவ.க.);.]

கைவக்கண்ண
கனார்

கைவக்கண்ண கனார ்mugavaiggaṇṇamurugaṉār, ெப.(n.)

   19ஆம் ற்றாண் ல் வாசகக் ேகாைவ என் ம் ைல இயற் ய லவர;் a poet, author of {}.

     [ கைவ + கண்ணன் + கனார.்]
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கைவப்பாட்

கைவப்பாட்  mugavaippāṭṭu, ெப.(n.)

   களத் ற் ட க் ம் ேபா  பா ம் ெபா ப்பாட் ; song sung during the treading of grain on the threshingfloor 
by cattle. 

     "ெப ஞ் ெசய்ந்ெநல் ன் கைவப் பாட் ம்" ( லப்.10: 137);. " கக்கக் ெகா த்த ன் கைவ 
யா ற் " (ேமற்ப  உைர);.

     [ கைவ + பாட் .]

கேவாைல

கேவாைல mugavōlai, ெப.(n.)

   மன்னர ் த ேயார ்எ ம் கம்; ola letter of a king or of a great person. 

     "கன்னிதன்ைன ன்னரப்் பயந்ேதான் கேவாைல.... மன்னரக்் ெக த" (பாரத. சம்பவ.43);.

     [ கம் + ஒைல.]

கைன

கைன mugaṉai, ெப.(n.)

   1. ன் றம்; fore  part, front. 

   2. ெதாடக்கம்; beginning, introduction. 

   3. தன்ைம, தைலைம; headship, leadership. 

அவன் கைன பண் றான் ( ன்.);. 

   4. உடன யாகச ்ெசயற்ப த் ைக; instantaneousness. 

நான் வந்த கைன ேல அவன் ேபாய் ட்டான் ( ன்.);. 

   5. க ஞ் னம்; irritability, irascibility. 

ஏன் இவ்வள  கைன உனக் ? (இ.வ.);. 

   6. தெல த் ; first letter.

     [ கம் → கன் → கைன.]

கைனக்கல்

 
 கைனக்கல் mugaṉaiggal, ெப.(n.)

   ேகா ல் த யவற் ன் வாசற் கா ன் ேம ள்ள உத் ரக்கல்; stone lintel, as of a temple gateway.

     [ கைன + கல்.]

     [p]

கைனக்காரன்

 
 கைனக்காரன் mugaṉaiggāraṉ, ெப. (n.)

   தலாளி ( ன்.);; manager, superintendent, headman.

     [ கைன + காரன்.]

கைன

 
 கைன  mugaṉaimuḍivu, ெப.(n.)

   ெதாடக்க ம் ம் (ஆ யந்தம்); ( ன்.);; beginning and end.

     [ கைன + .]

காத்தமஞ்சரி

 
 காத்தமஞ்சரி mukāttamañjari, ெப. (n.)

   ப் ; long pepperPiper longum.
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காம் ரி

 
 காம் ரி mukāmburi, ெப.(n.)

   ற் ார ்ேதவைத (நாஞ்.);; a village goddess.

காமயம்

 
 காமயம் mukāmayam, ெப.(n.)

   கத் ல் உண்டா ம் ேநாய்; disease of the face.

     [ கம் → காம் + மயம்.]

கா டல்

 
 கா டல் mukāmiḍal, ெப.(n.)

   ம ழ்ச்  ட் ம் ஒ  ெபா  ேபாக் ; recreation.

     [ காம் + இடல்.]

இ ல் இடம் ேதர் , தைலவர,் ஊதல், எ ேகால், ஊ  ல் தல், உண ப் ெபா டக்ள் வைர 
ெகாண்  வந்  யால் உண  ஆக் வர.் சாரணர ்ப ற்  இ ல் அடங் ம் (கைல.கள.);.

கா கமாய்

 
 கா கமாய் mugāmugamāy, ெப.(n.)

க கமாய் ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

காைம

 
 காைம mukāmai, ெப.(n.)

   தன்ைம, தைலைம ( ன்.);; headship, superiority, preeminence, precedence.

     [ கம் = தன்ைம. கம் → கைம → காைம.]

காைமக்காரன்

 
 காைமக்காரன் mukāmaikkāraṉ, ெப. (n.)

   ன்னின்  நடத் ேவான் ( ன்.);; manager, headman, president, as of a society;

 agent.

     [ காைம + காரன்.]

காைமயாளர்

 
 காைமயாளர ்mukāmaiyāḷar, ெப.(n.)

   ேமலாளர;் manager. 

வங்  காைமயாளர.்

     [ காைம + ஆளர.்]

காெமாத்ைத

 
 காெமாத்ைத  mukāmottaimūli, ெப.(n.)

   டக்ெகாற்றான்; a medicinal creeper, balloon vine – Cardio spermum halicacabum (சா.அக.);.

கா

கா  mukāyi, ெப.(n.)

   1. ப் ; long pepper  Piperlongum. 

   2. க ல் நஞ்  (பாஷாணம்);; a prepared arsenic (சா.அக.);.
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கார ந்தம்

 
 கார ந்தம் mukāravindam, ெப.(n.)

   கத்தாமைர; lotus like face (சா.அக.);.

காரி

 
 காரி mukāri, ெப. (n.)

   இைசவைக; a musical mode.

1 mugittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   த்தல்; to finish, conclude;

 to achieve. accomplish. 

     "ஆற் ற் பாலத்ைத த்ேத னல்ேலன்" ( ற்றா.தல.கண்டக.39);.

     [ த்தல் → த்தல்.]

 2 mugidal,    2 ெச. . .(v.i.) 

   தல்; to end, terminate, to be finished. 

     " யாத ப  டர"் ( ப் .681);.

   ெத. ;க. .

     [ தல் → தல்.]

ல்

ல்  mugil, ெப.(n.)

   1. கடல் நீைர கந்  ெகாள் வதாகக் க தப்பட்ட மைழவான்; cloud. 

     " ரிஞ் ஞ் " ( .ெவ.6:22);. 

   2. ரள் ( ங்.);; gathering, mass.

   ெத. ெமா ;க. ல்.

     [ க → ல். கத்தல் = ெமாள் தல்.]

ல்வண்ணன்

ல்வண்ணன் mugilvaṇṇaṉ, ெப.(n.)

   கார் ல் நிற ைடய மால்;{}, as cloudcloured. 

     " ல் வண்ணன் ேபரப்ாட" ( வ். ப்பா.11);.

     [ ல் + வண்ணன்.]

ல்நிறம்

 
 ல்நிறம் mugilniṟam, ெப.(n.)

   நீல ம் க ைம ம் கலந்த நிறம்; combined colour of blue and black.

     [ ல் + நிறம்.]

 
   mugivu, ெப.(n.)

   ; end, termination.

     [  → .]
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காலம்

 
 காலம் mugivugālam, ெப.(n.)

காலம் பாரக்்க; see {}.

     [  + காலம்.]

ழ்

ழ்1 mugiḻttal,    4 ெச. . .(n.)

   1. அ ம் தல்; to bud, put forth buds. 

     "அ மணி ழ்த்தேவேபா ளங் க ர ் ைல ம்... பரந்த" ( வக.551);. 

     " ழ் எ க்கங் கண்ணி ம் ப" ( ந்.17:2);. 

   2. ேதான் தல்; to appear. 

     " வைக ல ம் ழ்த்தன ைறேய" (ஐங் . கட ள்);. 

     " ளி ைல க த்தன ண ெரா வ " (நற்.53:7);. 

   3. ம் ம் மலரே்பால் தல்; to fold or close up, as a flower its petals,

 to shut, as the eyes. 

     "மக கண் ழ்ப்ப" (கல்லா.7);.

க. ல்.

     [ ல் → ள் →  →  →  → ழ் → ழ்த்தல். ஒ.ேநா. ெதா  → ெதா .]

 ழ்2 mugiḻttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   1. ஈ தல்; to bear, bring forth beget. 

     "அமரரா  யைர ழ்த் " ( நாயக . 81:154);. 

   2. ேதாற் த்தல்; to display, to cause to appear. 

ழ்காங் லம்

ழ்காங் லம் mugiḻgāṅālam, ெப.(n.)

   காங் லக் ைகவைக ( லப்.3: 18, உைர, பக்.94);; a kind of {} pose.

     [ ழ் + காங் லம்.]

ழ்த்தம்

ழ்த்தம் mugiḻttam, ெப.(n.)

த்தம் ( ரத்்தம்); பாரக்்க; see {}. 

     "ெபரிேயாைரச ்ேசரந்்த ழ்த்தத் னால்" ( ைள.பயகர.63);.

     [ த்தம் → ழ்த்தம்.]

ழ்நைக

ழ்நைக mugiḻnagai, ெப.(n.)

   ன் ரிப் ; smile. 

     " ள்ெள  லங்  ழ்நைக" ( .ெவ.11, ஆண்பாற்.9);.

     [ ழ் + நைக.]

ழ்ப் றம்

 
 ழ்ப் றம் mugiḻppuṟam, ெப.(n.)

   காய் , த யவற் ன் காம்ப  ( ன்.);; that part of flower or fruit to which the stalk is attached.

     [ ழ் + றம்.]
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ழ் ரியாக்கத்
ரி

 
 ழ் ரியாக்கத் ரி mugiḻviriyāggattiri, ெப.(n.)

   கத் ரிப் ஞ் ; tender brinjal.

     [ ழ் + ரியா + கத் ரி.]

ழம்

 
 ழம் mugiḻm, ெப.(n.)

   மல ம் ப வத் ப் ேபர ம்  (ச .);; flower bud about to bloom.

     [ கழ் → ழம் (ேவ.க.);]

ழ ம்

ழ ம்  mugiḻrumbu, ெப.(n.)

   1. ஆல், அர , அத்  இவற் ன் மல ம் ப வ ெமாட் : 

 flower buds of banyan, ficus religiosa and fig. 

   2. மல ம் ப வத்த ம் ; flower bud about to bloom.

     [ ழ் + அ ம் .]

த்தல்

த்தல் mugiḻittal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   தல்; to fold or close up, as a flower its petals.

     [ ழ் →  → த்தல்.]

தம்

தம் mugiḻidam, ெப.(n.)

ழ், 1 பாரக்்க; see {}. 

   1. "ெபான்னின் தம் ைளத் " ( ற்றா.தல.நாட் ச.்9);.

     [ ழ் →  → தம் = அ ம்பல், அ ம்  (ேவ.க.);.]

ள்

ள் mugiḷ, ெப.(n.)

ழ்1, 1 பாரக்்க; see {},1, 

   1. " ண் ைல" (கம்பரா. காப் .3);.

     [ ழ் → ள் (ேவ.க.);]

ளம்

ளம் mugiḷam, ெப.(n.)

ழ்1, 1 பாரக்்க; see {}., 1.

     [ ழ் → ழம் → ளம் (ேவ.க.);..]

ளிதம்

ளிதம் mugiḷidam, ெப.(n.)

   1. ழ்1, 1 பாரக்்க; see {}, 1, 

   2. அைரப்ப  ைக; half  closing, as of flowers or of eyes.

     " ளிதங் ெகாண்  வாடக்ண் ெமா தரா" ( நாயக . நகரப்.126);.

     [ ழ் →  → தம் → ளிதம் (ேவ.க.);.]

ற் ன்மம்

 
 ற் ன்மம் mugiṟguṉmam, ெப.(n.)

ற் ன்றம் பாரக்்க; see {}.

ற் ன்ரம்
ற் ன்ரம்1 mugiṟguṉram, ெப.(n.)

   ெசய்நஞ்  ( .அ.);; a mineral poison.
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ற் ன்றம்

ற் ன்றம்2 mugiṟguṉṟam, ெப.(n.)

   ல் ய மைல; cloudy mountain.

     [ ல் + ன்றம்.]

ன்ேமனி

ன்ேமனி mugiṉmēṉi, ெப.(n.)

மால்;{}. 

     " ன்ேமனி ேவதன்ேறட " ( வாலவா.காப் .3);.

ம வ. ல்வண்ணன்.

     [ ல் + ேமனி. ல்வண்ண உடம் ைடய மால்.]

னாயகன்

னாயகன் mugiṉāyagaṉ, ெப.(ո.) 

வ ணன்;{}. 

     " னாயகைன நிைனப் ட்டான்" ( வாலவா.30:2);.

     [ ல் + நாயகன். மைழ த ம் ன் தைலவன்.]

னி

 
 னி mugiṉi, ெப.(n.)

   ளிய மரம் (மைல.);; tamarind tree Tama rindus indica (சா.அக.);.

ட்ைட

டை்ட muguṭṭai, ெப.(n.)

   டை்டப் ச் ; bug. 

     "உண்ணி டை்ட ெய ம் " (நீலேக .79);.

டம்

டம்1 muguḍam, ெப.(n.)

   ேகா ரப் ; a kind of unidentified plant (சா.அக.);.

 டம்2 muguḍam, ெப.(n.)

   1. மணி  (ம டம்);; crown. 

     " ட ம் ெப ஞ் ேசைன ம்" (பாரத. .14);. 

   2. ப்  ஐந்த ெளான்  ( வா.);; a part of the crown, one of five {}.

     [p]

வ. க் ட்ட

     [ம டம் → டம்.]

ேபரா ரியர ்பேரா தம் 'சமற் த ெமா ' என் ம் ன் இ ல் டம் (ம டம்); என்ப  
ர டச ்ெசால்ெலன்  த் த்தல் காண்க (ேவ.க. ல்.1);. ப் கள் : 1. டம் (ம டம்);, 2. 

க  (தாமம்);, 3. தாமைர (ப மம்);, 4. ேகடகம், 5. ம் ரி (ஆ.நி.);.

த்தம்

த்தம்  muguttam, ெப.(n.)

த்தம் பாரக்்க; see {}. 

     "உ த்த நன் த்தத் தா ம்" ( வாலவா.3:12);.

ந்தநாயகர்

 
 ந்தநாயகர ்mugundanāyagar, ெப.(n.)

     'பஞ்சரத் ரனம்' எ ம் ைல இயற் ய லவர;்

 a poet, author of "{}".
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ந்தநி

 
 ந்தநி   mugundanidi, ெப.(n.)

   ேபரன  ஒன்பான் ெபா ட் ைவ ள் ஒன்  (நவநி  ெலான் ); ( ன்.);; a treasure of {}, one of navanidi.

     [ ந்தன் + நி .]

ந்தம்

 
 ந்தம்  mugundam, ெப. (n.)

   இதளியம் (பாதரசம்);; mercury (சா.அக.);.

ந்தன்

 
 ந்தன் mugundaṉ, ெப.(n.)

   மால் ( ங்.);;{}.

ரம்

ரம்  muguram, ெப.(n.)

   1. கண்ணா  ( வா.);; mirror. 

     " க கரம் ைர தெலா  ெசான்னான்" (பாரத.வாரணா.102);. 

   2. ெப  மல் ைக ( .அ.);; single flowered Arabian Jasmine. 

   3. தளிர ்(சங்.அக.);; tender leaf.

லம்

லம்  mugulam, ெப.(n.)

   1. உடம் ; body. 

   2. ஆதன் (ஆன்மா);; soul (சா.அக.);.
 
   muguli, ெப.(n.)

   தாைழ (பரி.அக.);; fragrant screwpine.

     [ ச  → .]

ள்

 
 ள்  muguḷ, ெப.(n.)

   மல ம் ப வ ெமாட் ; flower bud about to bloom.

     [ ழ் → ள் → ள் (ேவ.க);.]
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ளம்

ளம்  muguḷam, ெப.(n.)

   1. அ ம் ; bud. 

     "பங்கய ளந் தன்ைனக் ெகாங்ைகயாப் பைடத்த" ( வாலவா.4:14); ( டா.);. 

   2. தாமைரத ்தண்  (ைதலவ.ைதல);; lotus stalk. 

   3. ஒ  ைக ன் ஐந்  ர ம் நி ரந்்  னிெபா ந் க் ம்  நிற் ம் இைணயா ைனக்ைக வைக 
( லப்.3:18, உைர);; a gesture with one hand in which all the fingers are held upright with the tips joined together, one of 33 
{}. 

   4. இரண்  கா ம் ஒக்க ைவத்  மண்டலமாக இ க் ம் இ க்ைக (ஆசன); வைக (தத் வப். 109, 
உைர);; a squatting posture in which the two legs are joined to form a horizontal circle. 

   5. ளாதனம் (தத் வப்.108); பாரக்்க; see {}. 

   6. ைள ன் ன் ப யா ய ள்ளந்தண் க் ெகா ன் உச்  (இங்.ைவ.பக்.27);; medulla oblongata, 
hindmost segment of the brain.

வ. . ல.

     [ ழ் → ள் → ள் → ளம் (ேவ.க.);.]

ளமண்டலாத
னம்

ளமண்டலாதனம் muguḷamaṇṭalātaṉam, ெப.(n.)

ளம், 4 பாரக்்க (தத் வப்.109, உைர);; see {}, 4.

     [ ளம் + மண்டலாதனம்.]

ளாதனம்

ளாதனம் muguḷātaṉam, ெப.(n.)

   இரண்  ைக ம் ேல ட்  ம் ட் க் ம் இ க்ைக (ஆசனம்); வைக (தத் வப்.108, உைர);; a 
pose in which a devotee's hands are joined together on his back in a praying attitude.

     [ ளம் + ஆதனம்.]

ளித்தல்

ளித்தல் muguḷittal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   தல்; to close, as a flower. 

     " ளிக் ம்..... அர ந்த றா ரம்" (தண் .62);.

     [ ழ் → ள் → ள் → ளி → ளித்தல் (ேவ.க);.]

லகம்

 
 லகம் muālagam, ெப.(n.)

   ேநரவ்ாளம் (அ .அக.);; true croton.

ேகெரனல்

ேகெரனல் muāreṉal, ெப.(n.)

   ஒ க் ப்  வைக; onom. expr. signifying humming, splashing. 

     "தடம்ெபாய்ைக க்  ேகெரன்னக் ைகயாற் ைடந் " ( வாச.7:11);.
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ைக

ைக1 mugai, ெப.(n.)

   1. அ ம் ; opening bud. 

     " ைக ெமாக்  ள்ள  நாற்றம் ேபால்" ( றள், 1274);. ல்ைல அ ம் வதற் ள் தான் ம்  
வ வதாக தைலவன் தைல டம் ெசான்னான். ந ைகேய.... ந ைகேய..... நீ ஒ  நா ைக 
நில்லாய். 

   2. ைக; cave. 

     "கன் ைக வயப் ள" (ஐங் .246);. 

   3. ட்டம் ( ங்.);; crowd. 

   4. டா ( ங்.);; large earthen vessel.

     [ ள் →  → ைக (ேவ.க);.]

 ைக2 mugaidal,    2 ெச. . .(v.i.) 

   அ ம் தல்; to bud. 

     "ெபாய்ைக ைகந்த தாமைர" (ஐங் .6);.

     [ ள் →  → ைக → ைகதல் (ேவ.க);.]

 ைக3 mugaittal,    4 ெச. . .(v.i.) 

ைக2-தல் ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [ ள் →  → ைக → ைகத்தல் (ேவ.க);.]

ைக றத்தல்

ைக றத்தல் mugaidiṟaddal,    2 ெச. . . (v.i.) 

   அ ம்  மலரத்ல்; to blossom. 

     'ெபாரிப் ன் ம்... க் ெனா  ைக றந் ' (இலக். .487, உைர);.

     [ ைக + றத்தல்.]

ைக ன் சை்சப்
லவர்

 
 ைக ன் சை்சப் லவர ்mugaitīṉpiccaippulavar, ெப.(n.)

   தரிச் ர ்கப்பல் ந் , வ நைடச ் ந்  ஆ ய ல்கைள இயற் ய லவர;் Islamic poet.

ைக ன் லவர்

 
 ைக ன் லவர ்mugaitīṉpulavar, ெப.(n.)

   ெமய்ஞானச ் ந்  என் ம் ைல இயற் ய லவர;் a Muslim poet one who wrote a book called "{}".

ைகப்பால்

 
 ைகப்பால் mugaippāl, ெப.(n.)

   ைலப் பால்; breast milk.

ம வ. தாய்ப்பால்

     [ ைக + பால்.]

ைகய ர்

 
 ைகய ர ்mugaiyalūr, ெப.(n.)

   ேசாழ நாட் ல் இ ந்த ஓர ்ஊர;் a village in {} country.
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ைகய ர்ச் க
ந் ம் யார்

 
 ைகய ரச்் க ந் ம் யார ்mugaiyalūrcciṟugarundumbiyār, ெப.(n.)

   கழகப் லவர;்{} poet.

     [ ைகய ர ்+  + க ந் ம் யார.்]

ைக ர்

ைக ர ்mugaiyūr, ெப.(n.)

   தம்பரம் வட்டம் நாைக க்க ல் இ ந்த ய ஊரக்ளில் ஒன் ன் பண்ைடய ெபயர;் ancient 
name of an village near {}, which is now in Chidambaram Taluk. 

     ' டாைக ைக ரில் ணமத் க் காணியாக' (ெத.இ.க.ெதா.12, க.எண்.153.21);.

 ைக ர ்mugaiyūr, ெப. (n.)

   தம்பரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Chidambaram Taluk.

     [ ைழ- ைக+ஊர]்

ங்காச்

 
 ங்காச்  muṅgācci, ெப.(n.)

   நீ ள் அ ங்  ைக; plunging in water.

     [ ங்  → ங்காச் .]

ங்காச்

 
 ங்காச்  muṅgāccu, ெப.(n.)

ங்காச்  (இ.வ.); பாரக்்க; see {}.

ங் தல்

ங் தல் muṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   1. நீரில் ழ் தல்; to plunge into water. 

     " ள்ைள.... ங்  ெய ம்" (இர .ேத .14);. 

   2. அ ழ்தல்; to sink. 

     " ன்னிய வங்க ங் க் ேக ற" (மணிேம.29:16);.

   3. நிரம் த்தல்; to be full. 

     "ெகாைல ங் ங் கள மால்" (இர . நகரப்.25);.

   ெத. ங் ;ம. ங்

     [ ங்  → ங்  → ங் தல்.]

ங் ளிப்பான்

 
 ங் ளிப்பான் muṅguḷippāṉ, ெப.(n.)

   நீரில் ழ்  ைர ேத ம் உள்ளான் என் ம் பறைவ; common snipe.

     [ ங்  + ளிப்பான்  ங் ளிப்பான்.]

ங்ெகாசவம்

 
 ங்ெகாசவம் muṅgosavam, ெப.(n.)

   ெபண்கள் ேசைல கட் ம் ேபா  ன்னால் ைவக் ம் ம ப்  (ேகாைவ.);; ornamental pleating in a woman's 
dress hanging from the right hip.

     [ ன் + ெகாசவம். ெகாசவம் = ேசைல ம ப்  வைக. ெகாய்சகம் → ெகாசவம்.]

     [p]
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சச்க்கரம்

சச்க்கரம்  muccakkaram, ெப.(n.)

ப் வனம் பாரக்்க; see {}. 

     " சச்க்கர  மளப்பதற்  நீட் யகால்" (ெபா ந.இ  ெவண்பா.3);.

     [ ன்  + சக்கரம்.]

சச்கம்

சச்கம்  muccagam, ெப.(n.)

ப் வனம் பாரக்்க; see {}. 

     " சச்க நிழற்  ம  க் ைட" (நன்.258);.

     [ ன்  + Skt. சகம்.]

சச்ங்கம்

சச்ங்கம் muccaṅgam, ெப.(n.)

க்கழகம் பாரக்்க; see {}. 

     "ஆ சச்ங்கத் த ந்த ழ்க் க ஞர"் ( லப்.பக்.8, ழ்க் ப் );.

     [ ன்  + சங்கம்.]

சச்ட்ைட

சச்டை்ட1 muccaṭṭai, ெப.(n.)

   1. அழ ; elegance, beauty. 

   2. ஒ ங் ; neatness, order.

ெத. டச்ட

 சச்டை்ட2 muccaṭṭai, ெப.(n.)

   ன்  சடை்ட; three shirts. 

ஒன்ேற ேபால  சச்டை்ட வாங் ேனன்.

     [ ன்  + சடை்ட.]

சச்ைட

சச்ைட muccaḍai, ெப.(n.)

   டணன் மகளாய் இலங்ைக ல் ைதக் த் ைணயா ந்  உத யவள், ரிசைட; the daughter of 
{} and companion of {} her captivity in {}. 

     " சச்ைட ெயன்பாளவள் ெசால்ல" (கம்பரா.நித்தைன. 82);.

     [ ன்  + சைட.]

சச்த்

சச்த்   muccatti, ெப.(n.)

   அரசரக்் ரியதாகக் க தப்பட்ட வைக ஆற்றல் (இர . க் .25);; the three powers of a king.

     [ ன்  + சத் .]

அரசரக்் ரிய வைக ஆற்றல் : 

   1); ெபா ள், பைடகளால் அைம ம் ஆற்றல் ( ர  சத் );, 

   2. அைமசச்ரின் ழ்ச்  வன்ைமயால் அரசரக்்  உண்டா ம் ஆற்றல் (மந் ர சத் );, 

   3. யற் ன் பயனால் ைள ம் ஆற்றல், ஊக்கம் (உற்சாக சத் );.

சச் ரம்

சச் ரம்  muccaduram, ெப.(n.)

   1. க்ேகாணம்; triangle. 

     "நாற்ச ர ம் சச் ர ம் ல்வ வமா ய ன் லைக' ( .181, உைர);. 

   2. ச ரக்கள்ளி ( .அ.);; square spurge.

     [ ன்  + ச ரம்.]
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சச்ந்

சச்ந்   muccandi, ெப.(n.)

   1. ஒ  நாளின் ன்  ப யா ய காைல, பகல், மாைல ( ரிசந் );; the three periods of the day. 

   2. ன்  ெத  அல்ல  ன்  வ  டம் ( .225, உைர);; junction of three streets or three ways. 

   3. ற்காலத் ல் வட்டாட்  அ வலகப்  (நாஞ்.);; a petty taluk officer of old days.

     [ ன்  + சந் . சந்  = ைக, டம்.]

சச்ந் மண்

 
 சச்ந் மண் muccandimaṇ, ெப.(n.)

   ன்  ெத  டத் ல் உள்ள தைர மண்; mud at the junction of three streets.

     [ சச்ந்  + மண்.]

ழந்ைதக க்  ேநாய் ஏற்ப ன் கண்ேண  பட்  ட்டதாகக் க  சச்ந்  மண்ைண எ த்  வந்  
உப் , ளகாய், மண் ேசரத்்  ழந்ைத ன் தைலையச ் ற்  ெந ப் ல் ேபாட கண்ேண  ேபாய் 

ம் என்ற நம் க்ைக இன்றள ம் ஊரக்ளில் கா ம் பழக்கமா ம்.

சச்ந் ப்பன்

 
 சச்ந் ப்பன் muccandimūppaṉ, ெப.(n.)

   சச்ந் ள்ள ஒ   ெதய்வம் (இ.வ.);; a village deity, having its abode at the junction of three streets or ways.

     [ சச்ந்  + ப்பன்.]

சச்ரக்

 
 சச்ரக்   muccarakku, ெப. (n.)

   க் , ள , ப்  ஆ ய ப்பண்டம்; the three pungents  dry ginger, pepper and long pepper (சா.அக.);.

     [ ன்  + சரக் .]

சச்லா

 
 சச்லா  muccalāṭu, ெப.(n.)

   கா  கச ் யதாய் உள்ள ெசம்ம யா ; brown sheep which has very small size of ears.

ம வ. ெமாச்  ஆ .

     [ சச்ல் + ஆ .]

     [p]

சச் ைக

சச் ைக muccalīligai, ெப.(n.)

   வாய்நீர ்(உ ழ்நீர)்;, நீர,் ந் நீர ்(நாதநீர)்; என் ம் வைக நீர;் the three liquids, viz. {} 

     " சச் ைக ெசாக் வார"் ( ப் .603);.

     [ ன்  + Skt. ச லம் (நீர)்; → ச ைக.]

சச்ாரிைக

சச்ாரிைக muccārigai, ெப.(n.)

   ைர, ேதர,் யாைன என்ற ன்  பைட ம் ஒ ங் ேசரந்்  ெசல் ம் அணிவ ப் ; parade of horses, 
chariots and elephants. 

     " சச்ாரிைக ெயா ங்  ேமாரிடத் ம்" (ஏலா .12);.

     [ ன்  + சாரிைக. சாரிைக = அணிவ ப் , வட்டமாேயா ைக.]
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ச்

ச் 1 mucci, ெப.(n.)

   1. தைல ச் ; crown of head. 

     "மகைள... ச் ேமாந் " ( ளா. இரத .102);. 

   2. ெகாண்ைட ; tuft of hair on the head. 

     'இவள் ேபாத ழ் ச் ம் வண்ேட" (ஐங் .93);. 

   3. ட் ; creast. 

     "வாைகெயாண் ப் ைர  ச் ய ேதாைக" (பரிபா.14:7);.

ம. ச் .

     [உச்  → ச் .]

 ச் 2 mucci, ெப.(n.)

ச் ல் ( ன்.); பாரக்்க; See muccil.

 ச்  mucci, ெப. (n.)

   1. அ வலரக் க்  எ  ெபா ள் த யன அணியம் ெசய்  ெகா க் ம் ேவைலயாள் 
(C.G.);; stationer, one who serves out stationery in a public office

   2. ேதால் ைனஞன் (C.G.);; one who works in leather.

   3. உைறகாரன் (அக.நி.);; sheath maker.

ச் மரம்

 
 ச் மரம்  muccimaram, ெப.(n.)

   க யாண க்கமரம்; a tree with prickles Erythrina indica one bearing red flowers;

 the other white flowers (சா.அக.);.

     [ ச்  + மரம்.]

ச் ச் க்கல்

 
 ச் ச் க்கல்  muccimuccikkal, ெப.(n.)

மண ல் ெபா ைள ஒளிக் ம்

   ைளயாட்  (ேகாைவ.);; a kind of children play.

ம வ. ச் க் ச்  தாம்பலம்.

     [ ச்  + ச்  + கல்.]

ச் யமான் ரம்

 
 ச் யமான் ரம் mucciyamāṉcuram, ெப.(n.)

   ட் ட்  வ ம் காய்சச்ல்; intermittent fever. 

காய்சச்ல் ட் ட்  வ ம்ெபா  யரை்வ, ந க்கம், தற்றல், க சச்ல், கக்கல் (வாந் ); த ய 
ணங்கள் உண்டா ம் (சா.அக.);.

ச் யன்

ச் யன் mucciyaṉ, ெப. (n.)

   1. தசச்ன் (யாழ்ப்.);; carpenter, cabinet maker. 

   2. வண்ணக்காரன் ( ன்.);; painter.

ம. ச் யன்
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ச் ரம்

ச் ரம்1 mucciram, ெப.(n.)

   லம் ( ன்.);; trident.

 ச் ரம்2 mucciram, ெப.(n.)

   ெப ஞ் ரகம் (பரி.அக.);; anise seed.

ச் ல்

 
 ச் ல்  muccil, ெப.(n.)

   றம் ( ங்.);; toy winnow.

     [ ற் ல் → ச் ல். ற் ல் = றம்.]

     [p]

ச் னி

 
 ச் னி mucciṉi, ெப.(n.)

   ன்றாம் மாதம் (க.அக.);; third month.

ச் ர

 
 ச் ர  muccīraḍi, ெப.(n.)

   ந்த  ( ன்  அ கைளக் ெகாண்ட ெசய் ள்);; metrical line of three feet.

     [ ன்  + ர ்+ அ .]

ச் ரம்

ச் ரம் muccīram, ெப.(n.)

   ன்  வைக ரகம் (1. ரகம், 2. ெப ஞ் ரகம், 3. க ஞ் ரகம்);; the three kinds of cumin (சா.அக.);.

     [ ன்  + ர ்+ அம்.]

ச் -தல்

ச் -தல்  muccudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   1. தல்; to cover. 

     "தாடெ்ச ப் லெகலாந் ேதான் ச் ந் தரம்ேபால்" (ஞானவா. மாவ .8);. 

   2. ெசய்தல்; to make. 

ச் ேய மரக்ேகாைவ யற் யால்" ( வத .பாவ.81);.

   ெத. ;க., . ச் .

     [ ய் = தல், தல். ய் → ச்  → ச்  → ச் தல்.]

ச் க்க வளி

 
 ச் க்க வளி muccukkaruvaḷi, ெப.(n.)

   ஊரக்் ; a bird sparrow (சா.அக.);.

ச் டர்

ச் டர ்muccuḍar, ெப.(n.)

   ஞா , ங்கள்,  ஆ ய ன்  டரக்ள்; the three luminaries viz., {}. 

     "அந் ச ்ேச ெயாளி ச் டர ் க்க ம்" (தக்கயாகப்.281);.

     [ ன்  + டர.்]

ச் ம்

 
 ச் ம்  muccuḍum, ச் ம் பாரக்்க; see {}.
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ச் ரம்

 
 ச் ரம்  muccuram, ெப.(n.)

   ஊைத (வாதம்);, த்தம், சளி ( ேலட் மம்); த யவற்றால் உண்டான காய்சச்ல்;{}, pitta fever and kapa 
fever (சா.அக.);.

     [ ன்  + ரம்.]

ச் ம்

 
 ச் ம் muccūṭum, . .எ. (adv.) 

   வ ம்; fully. 

நாள் ச் ம் காத் ந்ேதன், ஆனால் அவைனப் பாரக்்க ய ல்ைல.

ம. ச் ம்.

சை்ச

 
 சை்ச  muccai, ெப.(n.)

   காற்றா ப் பட்டத் ல் க்ேகாணமாகக் கட்  டன் இைணத்  ச் ம் ன்  ண்  
ல்கள் (யாழ்ப்.);; the three strings tied to a paper kite in a triangular form with their free ends knotted together with the 

line.

செ்சால்லலங்கா
ரம்

 
 செ்சால்லலங்காரம் muccollalaṅgāram, ெப.(n.)

   ஒ  ெதாடர ் ன்  வைகயாகப் ரிக்கப்பட்  ன்  ெபா ள் ெகாண்  நிற் ம் ெசால்லணி வைக 
( ன்.);; a figure of speech in which an expression is capable of three meanings when divided in three different ways.

     [ ன்  + ெசால் + Skt. அலங்காரம்.]

சகம்

 
 சகம் musagam, ெப.(n.)

   எ ; rat (சா.அக.);.

சங்

 
 சங்  musaṅgi, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ெகாவ்ைவக் ெகா ; a common creeper of the hedges (சா.அக.);.

சர்

சர ்musar, ெப.(n.)

   1. ேமார ்( ங்.);; butter milk. 

   2. த ர ்(ச .);; curd.

க. ெமாச

ச

 
 ச  musaru, ெப.(n.)

சர ்(ைதலவ.ைதல.); பாரக்்க; see {}.

ச கம்

 
 ச கம் musarugam, ெப.(n.)

   பவளம்; coral (சா.அக.);.
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சைர

 
 சைர musarai, ெப.(n.)

   ெவள்ளாட் க்  உண்டா ம் ெதாற்  ேநாய்; a contagious disease occures to goats.

சல்

சல்1 musal, ெப.(n.)

யல் பாரக்்க; see muyal (சா.அக.);.

     [ யல் → சல்.]

 சல்2 musal, ெப.(n.)

   1. ெகாம்மட் ; gourd. 

   2. ஒர ் ண் ; a plant.

சல்கா ைல

 
 சல்கா ைல musalkātilai, ெப.(n.)

யற்கா ைல பாரக்்க; see {} (சா.அக.);

     [ சல் + கா  + இைல. யற்கா  ேபான்ற இைலைய ைடய ெகா .]

சல்ெச க்கள்ளி

 
 சல்ெச க்கள்ளி musalsevikkaḷḷi, ெப.(n.)

யற்ெச க்கள்ளி பாரக்்க; see {}.

     [ சல் + ெச  + கள்ளி. யற்கா  ேபான்ற இைல ைடய கள்ளிச ்ெச .]

சல்மான்

 
 சல்மான் musalmāṉ, ெப.(n.)

   கம்ம யன்; Muhammed.

 சல்மான் musalmāṉ, ெப. (n.)

   கம யன்; muhammad.

     [Arab. {} → த. சல்மான்]

சல்

 
 சல்  musalmūli, ெப.(n.)

   யல் ண் ம் ைக, அ கம் ல்; harialli grass or devil's grass, Cynodon dactylon (சா.அக.);.

     [ சல் + .]

சல்வ

 
 சல்வ  musalvali, ெப.(n.)

சல் வ ப்  பாரக்்க; see {}.

சல்வ ப்

 
 சல்வ ப்  musalvalippu, ெப.(n.)

   வ ப்  ேநாய் வைக ( .அ.);; a kind of recurring fit or spasm, epilepsy.

     [ சல் + வ ப் .]

580

www.valluvarvallalarvattam.com 2139 of 19068.



சலகன்

சலகன் musalagaṉ, ெப.(n.)

   1. யலகன் பாரக்்க; see {}. 

     "கனமாகச ்ெசய்த சலகன் ஒன் " (ெத.இ.கல்.ெதா.ii, 135:30);. 

   2. ஒ  ேநாய்; a disease. 

     "அகங்காரமா ய சலகேன " ( வ். மாைல.43, யா.140);.

சலம்

சலம் musalam, ெப.(n.)

   1. உலக்ைக ( ங்.);; wooden pestle for pounding paddy. 

   2. ேபாரில் பயன்ப த் ம் ஒ  பைடக்க  ( வா.);; a pestle like weapon of war, club. 

     "ெந  சலங் ெகாண்ட ப்ப" (கம்பரா. ம்பக ண.56);.

ச

ச 1 musali, ெப. (n.)

   உலக்ைகையப் ( சலத்ைத); பைடயாகக் ெகாண்ட பலராமன் ( ங்.);; Balarama as wielding a pestlelike 
weapon.

 ச 2 musali, ெப.(n.)

   1. பல்  ( ன்.);; house lizard. 

   2. ஓந் ; blood sucker. 

   3. பசே்சாணான்; chameleon. 

   4. உ ம் ; a large kind of lizard. 

   5. தைல ( வா.);; aligator. 

   6. க ல நிற ம் 2 1/2 ரல வளரச்் ம் உள்ள கடல் ன்வைக; a sea fish, brassy brown, attaining 2 1/2 in. in 
length, Lobotes Surinamensis.

 ச 3 musali, ெப.(n.)

   1. தாைழ ( டா.);; fragrant screwpinePandanus. 

   2. நிலப் பைன; ground palm plant, Curculigo Orchioides. 

   3. ெவ கன் ழங் ; a bulbous root.

ெத. ெமக

ச கா

 
 ச கா musalikā, ெப.(n.)

   ெசந்தாைழ; a red or deep yellow variety and very fragrant screw pine shrub  Pandanus.

ச ைக

ச ைக1 musaligai, ெப.(n.)

   உ ம் ; guana.

 ச ைக2 musaligai, ெப.(n.)

ச ைக யாதனம் பாரக்்க; see {}.

ச ைகயாதனம்

ச ைகயாதனம் musaligaiyātaṉam, ெப.(n.)

   இரண்  ைக ங் கா ஞ் சம்மணங் ட் வ  ேபால் மடக்  மார்  நிலத் ேல ேதாயக் டக் மா  
ெசய் ம் இ க்ைக (ஆசனம்); வைக (தத் வப்.108, உைர);; a kind of yogic posture which consists in lying on one's 
chest with hands and legs folded in a peculiar way (சா.அக.);.

     [ ச 2 → ச ைக + Skt. ஆதனம்.]

     [p]
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சளிெகாங்ைக

சளிெகாங்ைக musaḷigoṅgai, ெப.(n.)

   தாைழ ; adventitious roots of screw pine (சா.அக.);.

     [ ச 3 + ெகாங்ைக.]

சைல

 
 சைல musalai, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் ேகாைரக் ழங் ; a kind of fragrant root as that of nut grass Cyperus rotundus (சா.அக.);.

சற்கா

சற்கா  musaṟkātu, ெப.(n.)

   1. ம ந் ப்  வைக; a medicinal plant, Ludwigia. 

   2. ஆட் க் காலடம் ; goat'sfoot creeper. 

     " க்கம்.... ஏ ம் சற்கா ைல க் ம் ஊைர ட் " (பதாரத்்த.573);.

     [ யல் → சல் + கா .]

ைக, கால், ைர க்கத்ைதப் ேபாக் ம் ஒ வைகப் ண்  (சா.அக.);.

சற்ெகாம்மட்

 
 சற்ெகாம்மட்  musaṟkommaṭṭi, ெப. (n.)

   ஒ வைக லாம்பழம் (ெகாம்மட் ); ( ன்.);; a kind of melon, convoloulus.

     [ சல் + ெகாம்மட் .]

சற்ெச

சற்ெச  musaṟsevi, ெப.(n.)

   1. யற் கா ; ear's of the hare. 

   2. யற் ெச க்கள்ளி பாரக்்க; see {}. 

   3. யற்கா ைல பாரக்்க; see {} (சா.அக.);.

     [ யல் → சல் + Skt. ெச .]

சற்றைழ

 
 சற்றைழ musaṟṟaḻai, ெப.(n.)

   யல் என் ம் ெபயர ்ெகாண்ட காட் ப் தரச் ்ெச ; rabbit weed  Hare leaf Ipomoea biloba (சா.அக.);.

     [ யல் → சல் + தைழ,]

சற்றாைழ

 
 சற்றாைழ musaṟṟāḻai, ெப.(n.)

சற்றைழ பாரக்்க; see {}. (சா.அக.);.

சற் ைச

 
 சற் ைச musaṟṟisai, ெப.(n.)

யற் ைச ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

சாதகம்

 
 சாதகம் mucātagam, ெப.(n.)

   ெவண்டாமைர (பரி.அக.);; white lotus.
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1 musidal,    2 ெச. . .(v.i.) 

   1. அ தல்; to be torn. 

     "ம டந் ேதய்ப்ப

ந் ... த ம்ேப " (ப ெனா. காைர. அற் .76);. 

   2. கசங் தல்; to be crumpled, as a garment. 

     ' ந்த ைடைவைய ைடய' (க த். 96, உைர);. 

   3. கைளத்தல் (இ.வ.);; to be tired. 

   4. ஊக்கங் ன் தல்; to feel discouraged. 

     " யாத அத் ய காரணமா ெயன் தல்" (ஈ , 2. 8:5);. 

   5. 2, 1, 3 பாரக்்க; see {}, 1, 3. 

   6. 2, 4 பாரக்்க; see {}, 4. ங் ல்ேபால் அன்ைன ற்றம் யாமல் வாழ்ந் ர.்

 2 musittal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   1. கைளத்தல் ( ன்.);; to faint, become tired. 

   2. ன்பம் ெகாள் தல் ( ேல த்தல்); ( வ்.ெபரிய .1. 9:4, அ ம்.);; to be distressed. 

   3. ெம தல்; to grow thin. 

     "என்ைன வர ட்ட பா  த் ச ்சைத க யாமல்" (தனிப்பா.1, 236:3);. 

ட்ெட ம்

 
 டெ்ட ம்  musiṭṭeṟumbu, ெப.(n.)

ற்ெற ம்  பாரக்்க; see {}.

     [  + எ ம் .]

 
  musiḍi, ெப.(n.)

   தன்னிறத்ைத அ க்க  மாற் ம் ஒ  வைகக் கடல் ன்; a sea fish which changes its colour.

 musiḍu, ெப.(n.)

, 1, 2 ( ன்.); பாரக்்க; see {}, 1, 2.

க. 

     [  → .]

ப்பாற்

 
 ப்பாற்  musippāṟṟi, ெப.(n.)

   இைளப்பாற் ைக ( ன்.);; rest;

 refreshment.

     [ ப்  + ஆற் . ஆற்  → ஆற் .]

ப்பா -தல்

ப்பா -தல் musippāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   இைளப்பா தல் ( ன்.);; to rest, receive, take comfort.

     [ ப்  + ஆ தல்.]
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ப்

ப்  musippu, ெப. (n.)

   1. ெம ; thinness, emaciation. 

     " லாப் ைட ப்பற ங்க" (உத்தரரா. சந் ரேக.71);. 

   2. கைளப்  ( ன்.);; languor, debility, fatigue, weariness. 

   3. அ ; destruction.

     "ேபாகந் ய்த்  ப் ன்  வாழ்தல் வாழ் " ( ரேபாத.38:30);. 

   4. இைட ( ன்.);; waist.

     [  → ப் .]

ரி

ரி musiri, ெப.(n.)

 பாரக்்க; see {}. 

     " ைகய ழ் தாரக்்ேகாைத ரியார ்ேகாமான்" ( தெ்தாள்.6);.

     [  → ரி.]

 ரி musiri, ெப. (n.)

   செ்சங்ேகா வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruchengodu Taluk. –

     [ - ரி (ெகா.வ.);]

லாப்

 
 லாப்  musilāppu, ெப.(n.)

ஒ க் க் கட் ைக (யாழ்ப்'.);, 

 compression to a small bulk.

1 musivu, ெப.(n.)

ப் , 2 பாரக்்க: see {}, 

   2. "அரி ெவா  ெமழ" (ேதவா.832:3);.

     [  → .]

 2 musivu, ெப. (n.)

   கசங் ைக; crumpling. 

     " ப்பரியட்டத்ைதக் ெகாண்  வைச ம் மற ரித் ச ்சாத் " ( வ். ெபரியாழ். 3, 4:2, 
யா.பக்.594);.

     [  → .]

ற்ெற ம்

 
 ற்ெற ம்  musiṟṟeṟumbu, ெப.(n.)

 பாரக்்க;see {}.
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 musiṟi, ெப.(n.)

   ேமற்கடற் கைர ள்ள பைழய ைற கப் பட் னம்; Muziris, an ancient seaport, near Cranganore. 

     " ழங்  கடன் ழ ன் யன்ன" ( றநா.343, ம்);.

     " நீர ் ன் ைற  ற் " (அகநா.57:15);.

வால்  இராமாயணம் இப்பட் னத்ைத ர பத்தனம் என்  ற . ள்ளி என் ம் ேபரியா  
கட ல் கலக் டத்  இ ந்த பட் னம். ற்காலத்  யவனர ் த ேயார ் ள  த ய சரக் கைள 
ேமனாட் ற் க் ெகாண்  ெசல் ம் ைற கம் எனத் தால  த ய யவன யாத் ரிகரால் 

கழப்பட்ட . ேசரன  தைலநகரமாக ம் இ ந்த  (அ . ந்:);.
 musiṟu, ெப.(n.)

   1. ெசந்நிற ள்ள எ ம்  வைக; red ant, Formica smaragdina. 

   2. க க ப் ள்ளவன்ள்; one easily enraged;

 surly, irritable person. 

   3. 1 பாரக்்க ( ன்.);; see {}.

     [  → .]
1 musu, ெப.(n.)

   க ங் ரங்  வைக; langurSemnopithecus priamus. 

     "க ைம ெம யைவ ேபான் னிய வல்லா கத்த ங் ரங்  ரிய" ( வக.1414);. 

     "ைமபட் டன்ன மா க க்கைல" (அகநா.267:9);. 

     "ெமய்ேயா வா ேதா  சாரல் ைமபட்டன்ன மா க க்கைல" ( ந்:121:1, 2);. 

     "இன் கப் ெப ங்கைல நன்ேமயல் ஆ ம்" (நற்.119:5);.

   க. க;   ம. ெமாசச்; . ஜ்ஜ  (muju);.

     [p]

 2 musu, ெப.(n.)

   ல்; hump.

க்கட்ைட

க்கடை்ட musukkaṭṭai, ெப.(n.)

   1. கம்பளிப் ச் ; hair caterpiller or silk worm. 

   2. அரம்பத் ன் பற்கைளப் ேபான்ற இைலகைள ம், கம்பளிப் ச்  ேபான்ற பழங்கைள ம் உைடய 
ஒ வைகக் த் ச ்ெச ; mulberry, Morus indica  Indian mulberry plant.

க்கட்ைடப் ச்

 
 க்கடை்டப் ச்  musukkaṭṭaippūssi, ெப.(n.)

   கம்பளிப் ச் ; hairy caterpiller.

     [ க்கடை்ட + ச் .]

க்ைக

 
 க்ைக musukkai, ெப.(n.)

க்ைக ( .அ.); பாரக்்க; see {}.

க்ெகாட்ைடச்
ெச

க்ெகாடை்டசெ்ச  musukkoḍḍaisseḍi, ெப.(n.)

க்கடை்ட, 2 பாரக்்க; see {}, 2. இதன் இைல  பட் ப் ற்  உணவாகப் பயன்ப ற .

     [ க்கடை்ட → க்ெகாடை்ட + ெச .]
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ந்தன்

ந்தன் musugundaṉ, ெப.(n.)

   ேதவரக்ள் அ ரெரா  ெபா தெபா  ேதவரக் க்  உத ய ஒ  மன்னன்; an emperor, who assisted the 
{} in their wars against the Asuras. 

     'ெவற்  ெபா ந் ய ேவைல ைடய ந்த ெனன் ம் மன்ன க்  வ ம் இைட ற்ைற' 
( லப்.5:65, உைர);.

ட் ட்ைடத்
ைதலம்

 
 ட் டை்டத்ைதலம் musuṭṭumuṭṭaittailam, ெப.(n.)

   ற்ெற ம் ன் டை்ட களினின்  வ தெ்த க் ம் எண்ெணய்; a medicinal oil prepared from the eggs of 
red ants.

     [ க  + டை்ட + Skt. ைதலம்.]

ட்ைட

 
 டை்ட musuṭṭai, ெப.(n.)

   ெகா  வைக ( ன்.);; a kind of creeper  Iponoea candicans.

ம வ. பஞ் .

க. ெட.

இ  ஒ  வைகக் ெகா , ெதன்னிந் யா  ெலங் ம் ைடக்கக் ய . இதன் ெகா  ம த் வ 
ண ைடய . ைகப் , காரப்் ச ் ைவ ைடய . இக் ெகா ையக் நீரிட்டாவ  அல்ல  ெபா  

ெசய்  இதர ம ந் க டன் ேசரத்்தாவ  ெகா க்க வளி, ெவள்ைள, நீரத்் ன , ைட,  ரங்  
இைவகைள நீக் ம் ண ைடய . இைத அைரத்  எண்ெணய் ட் க் காய்ச்  ெசா , ரங் , 
நைமசச்ல் த யைவகட் ப் வர அைவ ணமா ம். இ  ட் க் ெகால்  (Germicide);, ஊைத 
(வாத); மடக்  (Antivata); மல ளக்  (Laxative);, ஆ யவற் ற் ச ் றந்த ம ந்தா ம். இக்ெகா ன் 
ம த் வக் ணங்கைளப் பற் ய ப் க்கைள 'அகத் யர ் ணபாடப் பாடலால் அ ய ற .

     "மாேத டை்டய  வாதெமா  ஐயத்ைதத்

ேத ரிநீைரத ் ரக்் ங்காண்  ேவதைனெசய்

வன்மலத்ைதத் தள் ம் வறட்  ெசா ரங்ைகச்

சன்மமறப் ேபாக் ஞ் சாற் "

ட்ைடப்ெபண்

 
 டை்டப்ெபண் musuṭṭaippeṇ, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ; a kind of worm (சா.அக.);.

டர்

 
 டர ்musuḍar, ெப.(n.)

ண்டர ்( டா.); பாரக்்க; see {}.

1 musuḍu, ெப.(n.)

 ( ன்.); பாரக்்க; see {}. 

மரங்களில் அ கமாக இ க் ம் ப ப்  நிறப் ெபரிய எ ம் .

     [  → க .]

 2 musuḍu, ெப. (n.)

   ஞ் , ச ல் னங்ெகாள்ேவான் ( ன்ேகா );; irritable person. 

அவர் டாக இ ந்தா ம் நல்லவர.்
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ண்டர்

ண்டர ்musuṇṭar, ெப.(n.)

   ழ்மக்கள்; low, mean people. 

     "த ர்  னி ண்டரவர ்சங்கந் தன்ைன" (ேச . ரா.65);.

     [  → ண்டர ்=  எ ம்  ேபால் தாழ்ந்த, ழ்மக்கள்.]

ண்

ண்  musuṇṭi, ெப. (n.)

   பைடக்கலக் க  வைகக ள் ஒன்  ( ன்.);; a sledge  like weapon of war. 

     "  ரட்டண் ேவன் ண் " (கம்பரா. ரமாத் ர.48);.

ண்ைட

ண்ைட musuṇṭai, ெப.(n.)

   ெகா  வைக; leather  berried bindweed  Rivea ornata. 

     " ல்ெகா  ண்ைட ம்" (ெந  நல்.13);. 

     " ன் ன் ஞ்ைஞெயா ண்ைட பம் " ( றநா.320:1);. 

     " ைவ ைல ண்ைட ெவண் க் ைழய" (அகநா.94:2);.

க. ேட.

ப்ப

 
 ப்ப  musuppadi, ெப.(n.)

   ேபார ் ர ைற டம் ( ன்.);; barracks for soldiers.

ப்பாத்

ப்பாத் 1 musuppātti, ெப. (n.)

   1. ப்பாற்  பாரக்்க; see {}. 

   2. ேவைல; work.

 ப்பாத் 2 musuppātti, ெப. (n.)

   ேவ க்ைக, யப் , ெபா ேபாக் ; amusement, good fun. 

ழந்ைதகள் ைளயா க் ெகாண்  இ ப்பைதப் பாரக்்க ப்பாத் யாக இ ந்த . இந்த ஊரில் ஒ  
ப்பாத் ம் இல்ைல.

     [ ப்  → ப்  + ஆற் . ப்பாற்  → ப்பாத் .]

ப் ரா

 
 ப் ரா musuppirā, ெப.(n.)

   நரிக் ெகான்ைன; a variety of cassia (சா.அக.);.

ப்

ப்  musuppu, ெப.(n.)

2 (உ.வ.); ( த்.21, யா.); பாரக்்க; see {}.

ெத. 

     [  → ப் .]

ம்  – தல்

ம்  – தல் musumbudal,    5 ெச. / .(v.i.) 

   ண ணத்தல் ( ன்.);; to mumble, mutter murmur.

     [உ ம் தல் → ம் தல்.]

மக்

 
 மக்  musumakki, ெப.(n.)

   மஞ்சட் காளான்; yellow mushroom.
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மா னி

 
 மா னி musumāliṉi, ெப.(n.)

   மஞ்சட் கா  ம்ைப; yellow balsam (சா.அக.);.

1 musumusuttal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   1. நீர ் த யன ெகா த்தல் ( ன்.);; to bubble up, as boiling water. 

   2. றடை்ட தல் ( ன்.);; to snore. 

   3. னெவ த்தல்

   9

 to feel a sensation of itching.

     [ க ெசனல் → த்தல்.]

 2 musumusuttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   உ ஞ் தல்; to snuff up, as a hog.

     [ ெசனல் →   த்தல்.]

க்ைக

க்ைக musumusukkai, ெப.(n.)

   ைன ள்ள இைலகைள ம் அரத்தநிறப் பழங்கைள ம் உைடய ம ந் க் ெகா வைக; bristly bryony, 
creeper, Mukia scabrella. 

     " க்ைக மா " (பதாரத்்த:57);.

ம. கக்க.

க 
க்ைகக் ைர

 
 க க்ைகக் ைர musumugaggaigārai, ெப.(n.)

   கக்ைக ைல; leaf of {} (சா.அக.);.

   ெத. ககய;   இந். ல ;மரா. த்ர .

     [ க்ைக + ைர.]

ச்  இ மல் (அ); ஈைள ேநாய் ( வாசகாசம்);, ேகாைழ த யவற் ற்  ம ந்தாகப் 
பயன்ப த்தப்ப ற .

சச்ாைல

 
 சச்ாைல musumusussālai, ெப.(n.)

   பைழய ைத  வைக (இ.வ.);; kistvaen, ancient grave.

     [ஒ கா. மக்கடச்ால் → சச்ால் → சச்ாைல.]
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ப்

ப் 1 musumusuppu, ெப.(n.)

   1. நீர ் த யன ெகா க் ம் ஒ ; sound of boiling. 

   2. ெசா ம் ேபா  உண்டா ம் ஒ ; sound of scratching provoked by itching.

     [  → ப் .]

 ப் 2 musumusuppu, ெப.(n.)

   ப்பம், அன்  ( ரத்ைத);; eager of attention;

 earnestness. 

     " ராட்  வளரத்்த ப் ெபல்லாம் நிறத் ேல ேதான் ம்ப  க் ம்" ( வ்.ெபரியாழ்.1. 2:12 
யா.பக்.38);.

ெசனல்

ெசனல் musumuseṉal, ெப.(n.)

   1. நீர ் த யன ெகா த்தற் ப் ; sound of boiling. 

   2. னெவ த்தற் ப் ; itching sensation.

     [  →  ெசனல்.]

ரம்

 
 ரம் musuram, ெப.(n.)

   ற் க் காளான்; mushroom growing on ant hill (சா.அக.);.

 musuli, ெப. (n.)

   ைர ன் கைணக்காற் ைழச் ல் க்கங் கண்  ெநாண்டச ்ெசய் ம் ேநாய் வைக (அ வசா. 
107);; a disease of swelling in the ankles of horse which makes it limp.

 musuṟi, ெப.(n.)

 பாரக்்க;see {}. 

     " யன்ன நலஞ் சால் ப் ெபா ள்" ( றநா.343);.
 musuṟu, ெப.(n.)

   1. 1 பாரக்்க;see {}. 

   2. , 1, 2 பாரக்்க;see {}, 1, 2.

     [  + .]

மரங்களில் அ கமாக இ க் ம் ப ப்  நிறப் ெபரிய எ ம்  வைக.

ப் ல்

 
 ப் ல் musuṟuppul, ெப.(n.)

ற் ப் ல் பாரக்்க;see {}

ம வ. அளத் ப் ல்

     [  + ல்.]

ட்ைட

 
 டை்ட musuṟumuṭṭai, ெப.(n.)

   மரங்களில் இ க் ம் கடெ்ட ம்ைபப் ேபான்ற வந்த எ ம் ன் டை்ட. இ ப்ைப மரத் ன்  
டை்ட றப்  ணம் எனக் க வர.் இதனால் காற்  ப்  ேநாய் நீங் ம் என்பர;் the egg of a red ant 

which has its nest in trees. The one on the tree Bassia longifolia is considered best for medicinal use (சா.அக.);.

     [  + டை்ட.]
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ட்ைடத்ைத
லம்

 
 டை்டத்ைதலம் musuṟumuṭṭaittailam, ெப. (n.)

   வப்ெப ம் ன் டை்ட  னின்  எ க் ம் எண்ெணய்; a medicated oil extracted from the eggs of red ants.

     [ டை்ட + Skt. ைதலம்.]

ட்ைடப்பா
ல்

 
 டை்டப்பால் musuṟumuṭṭaippāl, ெப.(n.)

   நஞ்  ( ஷம்); வதற்காக ேவண்  பயன்ப த் ம் வப்ெப ம் ன் டை்ட ல் இ ந்  
எ க்கப்பட்ட பால்; the juice from the eggs of red ants used as an antidote in poisons (சா.அக.);.

     [  + டை்ட + பால்.]

 
  musuṟumūli, ெப.(n.)

   ஒ வைகத ்த  ெகா  லம் தயாரிக் ம் ெப  ம ந் ; a twiner  Aristolochia indica.

     [  + .]

ைசப்ேபெயட்

 
 ைசப்ேபெயட்  musaippēyeṭṭi, ெப.(n.)

   ைமலாலக்க  மரம் (L.);; common grey mango laurel, Tetracantha rexburghil.

ஞ்சம்

ஞ்சம் muñjam, ெப. (n.)

   ழந்ைதகளின் தைல உச் லணி ம் அணி வைக; ornament worn in the crown of head by children.

     " ைண ரி தல்வர ்கயந்தைல ச் ய ஞ்செமா  த இ" (பரிபா.16:8);.

     [ ச்  → ஞ்சம்.]

ஞ்சரம்

 
 ஞ்சரம் muñjaram, ெப.(n.)

   தாமைரக் ழங்  (பரி.அக.);; lotus root.

ஞ்சல்

 
 ஞ்சல் muñjal, ெப.(n.)

   இறப் ; dying (சா.அக.);.

ஞ்

ஞ்  muñji, ெப.(n.)

   1. ஒ வைக நாணல் (L.);; reedy sugarcaneSaccharum arundinaceum.

   2. மணமாகாத அந்தணரக்ள் ( ரமசாரிகள்); அைர ற் கட் ம் நாணற் க ; girdle formed of the reed, 
worn by Brahmin celibate  students.

     " ப் ரி னன் ஞ் யன்" (கம்பரா.ேவள் .22);.

ஞ் தல்

ஞ் தல் muñjudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. சாதல்; to die.

     "அஞ்  ங்களின் ஞ் தல் ைழத் ம்" ( வாச.4:19);.

   2. தல் (உ.வ.);; to end.

     [ தல் → ஞ் தல்.]

590

www.valluvarvallalarvattam.com 2149 of 19068.



ஞ்ைச

 
 ஞ்ைச muñjai, ெப.(n.)

   த ப்ைபப் ல்; sacrificial grass (சா.அக.);.

ஞ்ைஞ

ஞ்ைஞ muññai, ெப.(n.)

ன்ைன2 பாரக்்க;see {}.

     "ம ேமய்ந் ெதா ந்த ந  ஞ்ைஞ..... அட " ( றநா.197);.

ஞல்

 
 ஞல் muñal, ெப.(n.)

   ெகா  ( ன்.);; mosquito, gnat.

ட்க

 
 டக்  muḍkaḍu, ெப.(n.)

   க மரவைக (அ.அ.);; a species of {} tree.

ட்கத் ரி

 
 டக்த் ரி muṭkattiri, ெப.(n.)

ள்ளங் கத் ரி ( .அ.); பாரக்்க; see {}.

     [ ள் + கத் ரி.]

ட்கரைண

 
 டக்ரைண muṭkaraṇai, ெப.(n.)

   காட் க் கரைண; wild yam.

     [ ள் + கரைண.]

ட்கரம்

டக்ரம் muṭkaram, ெப.(n.)

   ஒராய்தம்; club. mace, club.

     "கணிச்  டக்ரங் ேகாடாரி" ( ற்றா.தல.தக்கன்ேவள் ய.14);.

     [ ள் + கரம்  டக்ரம் = ள் வ ல் ெசய்யப்பட்ட ஒராய்தம், ண்டாந்த , தண்டாய்தம்.]

ட்கலப்ைப

 
 டக்லப்ைப muṭkalappai, ெப.(n.)

   ைன ற் பற்கைள ைடய நிலத்ைத உழப் பயன்ப த் ம் கலப்ைப வைக (யாழ்ப்.);; a kind of harrow. 

உ வதற்  டக்லப்ைப ஒன்  வாங்  வந்தான்.

     [ ள் + கலப்ைப.]

     [p]

ட்கா

 
 டக்ா muṭkā, ெப.(n.)

   பசை்சப் ப ; greengram  Phaseolus aureus.

ட்கா கம்

 
 டக்ா கம் muṭgācigam, ெப.(n.)

   க் செ்ச ; a plant prickly poppy  Argemone mexicana.
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ட்காபரணி

 
 டக்ாபரணி muṭkāparaṇi, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் ப ப் ன் ைத, பா ப்ப ; a kind of edible seedPhaseolustrilobus.

ட்காய்ேவைள

 
 டக்ாய்ேவைள muṭkāyvēḷai, ெப.(n.)

   ெச வைக (L.);; five  leaved wild indigo  Tephrosia senticosa.

ட் ைவ

 
 ட் ைவ muṭkiḷuvai, ெப. (n.)

   ைவ ெச வைக ( ன்.);; Indian balm of gilead common hedge plant – Balsamodendron  berryi.

     [ ள் + ைவ.]

ட் ைர

 
 ட் ைர muṭārai, ெப.(n.)

   ைர வைக ( ன்.);; thorny spinach  Amaranthus Spinosus.

     [ ள் + ைர.]

ட் டப்பழம்

ட் டப்பழம் muḍkuḍappaḻm, ெப.(n.)

   பலாப்பழம்; jack fruit.

     " ட் டப் பழெமல்லா ட " ( செ்சந் ர.் ள்ைள. ெசங்.4);.

     [ ள் + டம் + பழம். டம் ேபான்ற ம் ேமல் ப ல் ள் ேபான்ற அைமப் ைடய மான பலாப் 
பழம்.]

ட்ெகா ச்

 
 டெ்கா ச்  muḍkoḍucci, ெப.(n.)

   வைள; a thorny climber Solanum trilobatum (சா.அக.);.

     [ ள் + ெகா ச் .]

ட்ெகான்ைற

 
 டெ்கான்ைற muṭkoṉṟai, ெப.(n.)

   ெகா  வைக ( ன்.);; a species of prickly brasiletto Caesalpinia nuga.

     [ ள் + ெகான்ைற.]

ட்ேகால்

ட்ேகால் muṭāl, ெப.(n.)

   ைரையத் ண் ம் தாற் க் ேகால்வைக; a kind of goad for horses.

     " ட்ேகால் வலக்ைகயாற் றாங் " ( வக.794);.

     [ ள் + ேகால்.]

ட்சங்கம்

 
 டச்ங்கம் muṭcaṅgam, ெப.(n.)

டச்ங்  பாரக்்க; see {}.

     [ ள் + சங்கம். சங்கம் = சங் , சங்கஞ் ெச .]
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ட்சங்

டச்ங்  muṭcaṅgu, ெப.(n.)

   1. ள் ள்ள சங்  வைக ( ன்.);; chank with thorn like points.

   2. சங்கஞ்ெச ; mistletoe berry thorn.

     [ ள் + சங் .]

     [p]

ட்சவள்

 
 டச்வள் muṭcavaḷ, ெப.(n.)

   கைவக்ேகால் வைக (யாழ்ப்.);; spade fork.

     [ ள் + சவள்.]

ட் தா

 
 ட் தா muṭcītā, ெப.(n.)

   தா பழவைக; a variety of custard apple.

     [ ள் + தா.]

ட் ரிதம்

 
 ட் ரிதம் muṭcīridam, ெப.(n.)

   ைவ மரவைக; a kind of tree Balsmodendron berry (சா.அக.);.

ட் ண்ைட

 
 ட் ண்ைட muṭcuṇṭai, ெப.(n.)

   வைள அல்ல  ேபய்ச் ண்ைட; prickly {} Solanum trilobatum (சா.அக.);.

     [ ள் + ண்ைட. ண்ைட  ெச  வைக.]

     [p]

ட்ெச

 
 டெ்ச  muḍceḍi, ெப.(n.)

   டக் ைடயச ்ெச , ட் ண் ; a thorny shrub (சா.அக.);.

     [ ள் + ெச .]

ட்ெசம்ைப

 
 டெ்சம்ைப muṭcembai, ெப.(n.)

   ஒ வைக டெ்ச , ெசங் ைட (L.);; prickly sesban  Sesbania aculeata.

     [ ள் + ெசம்ைப, ெசம்ைப = ள் ள்ள ெச வைக.]

ட்ெசவ்வந்

 
 டெ்சவ்வந்  muṭcevvandi, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ்ெசவ்வந் ; a kind of flower  Chrysanthemum genus (சா.அக.);.

     [ ள் + ெசவ்வந் . ெசவ்வந்  செ்ச  வைக. டெ்சவ்வந்  என்பதற்  ேராசா என்ற ெபா ள் 
யாழ்ப்பாணத் ல் வழங் வதாக ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழகப் ேபரகர த  ப் த் த ன்ற .]
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ட்ட

ட்ட muṭṭa, .அ.(adv.)

   1. நிைறந்  கா ம்ப ; filling up the entire space of something. 

ைக ட்ட வைளயல்.

   2. ற்ற, ய, வ மாக; fully.

     " ட்ட

நித் ல நிைரத்த பந்தரின்

     " (பாரத. ட.்103);. வ ட்ட சாப் ட்ேடன். 

     " ட்ட நைனந்தவ க்  ஈர ல்ைல, வ ம் ெகட்டவ க் த் க்கம் இல்ைல" (பழ.);. 

     " ட்டநைனந்தாரக்் க் ளிரில்ைல" 

     " ட்டற்ற நாரிக்  இரடை்டப் பரியமா" (பழ.);.

     " ட்ட நைனந்தவ க்  க்கா  எதற் ?" (பழ.);.

     [ ற்  → ற்ற → ட்ட.]

ட்டகம்

 
 ட்டகம் muṭṭagam, ெப. (n.)

   ெவண்ணீ றாக் தற் ரிய எ டை்ட, ப ஞ்சாண உண்ைட (நாஞ்.);; ball of dried cowdung, used in preparing 
sacred ashes.

ம வ. எ வாட்

ட்ட

ட்ட 1 muḍḍaḍi, ெப.(n.)

   அண்ைம ( ன்.);; nearness, propinquity.

   2. ட் ைட பாரக்்க; see {}.

     [ ட்  + அ .]

 ட்ட 2 muḍḍaḍittal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   ேகா யாட்டத் ல் ேதாற்றவ ைடய ட் ல் ெவன்றவன் ேகா யால த்தல் (ெநல்ைல.);; to strike the 
knuckles of a defeated player with the balls, at a game of marbles.

     [ ட்  + அ த்தல்.]

 ட்ட 3 muḍḍaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.) 

ட்டா  – தல் பாரக்்க; see {}.

     [ ட்  + அ த்தல்.]

ட்டைடப்பான்

ட்டைடப்பான் muḍḍaḍaippāṉ, ெப.(n.)

   வ ற்ைற ங்கச ்ெசய் ம் மாட்  ேநாய் வைக (M.Cm.D.I.248);; a cattle disease, flatulent distension, of the belly 
Tympanites.

   2. க ங்கால் (மாட் வா.84);; black leg.

     [ ட்  + அைடப்பான்.]

ட்டத்தட்ட

 
 ட்டத்தட்ட muṭṭattaṭṭa, . .எ.(adv.) 

   வதற்  ெந க்கமாக, ட்டத்தட்ட; nearly, to full.

     [ ட்ட + தட்ட.]
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ட்டத்தட் -தல்

ட்டத்தட் -தல் muṭṭaddaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ம் ப த்தல்; to shake down completely, as fruits from a tree.

   2. ம் இல்ைலயாதல்; to be wanting entirely.

     [ ட்ட + தட் தல்.]

ட்டத்தனம்

 
 ட்டத்தனம் muṭṭattaṉam, ெப.(n.)

   டத் தன்ைம ( ன்.);; ignorance, stupidity.

     [ ட்டன் + தனம். ட்டன் = டன்.]

ட்டம்

ட்டம்1 muṭṭam, ெப.(n.)

   1. ெபா ந் ய பக்கம், பக்கச ்சரி ; slope.

     "நளிமைல ட்ட ம்" (ெப ங்.வத்தவ.2:43);.

   2. காக்ைக; crow 

     ' ரங்கணின் ட்டம் ேபாக்  நீற் ம்' (கச் .வண் .75, உைர);.

     [ ட்  → ட்டம்.]

 ட்டம்2 muṭṭam, ெப.(n.)

ட்டான்1 பாரக்்க; see {}.

 ட்டம்3 muṭṭam, ெப.(n.)

   1. கட ர ்(ெதன்னாரக்்கா ); மாவட்டத் ள்ள ( ஷ்ணம்); ட்டம் என் ம் ஒ  
மா யத்தலம்;{}, shirine in Cuddalore (South Arcot); District.

     "' ட்டத் ப் பன்  ளரித் ப்பதத்ைத" (ெப ந்ெதா.26);.

   2. கன்னியா மரி மாவட்டம் அகத் வரம் வட்டத் ல் உள்ள ஊர;் a village in {} District 

இவ் ரில் கடல் உள்ேநாக்  வந்  ட் க் ெகாண் ப்பதால் ெபற்ற ெபயர.்

   3. மைலயாள நாட் ல் உள்ள வள் வ நாட் ல் இ ந்த ஊர;் a village in {} country. 

தல் இராசராசன் இவ் க்  ம் ச ்ேசாழ நல் ர ்எனப் ெபயரிட்  இவ் ரில் உள்ள ேகா க்  
இைற  நிலம் வழங் ள்ளான் ( ற்காலச ்ேசாழர ்வரலா   சதா வம்);.

ட்ட ட்ட

ட்ட ட்ட muṭṭamuṭṭa, .அ.(adv.)

   1. அ க்க ; frequently.

   2. எப்ெபா ம் (ேகாைவ.);; when, at what time.

   3. ம் (ேகாைவ);; wholly. 

ட்ட ட்ட நீ இப்ப ேய தாண்டா ர பண்ேற (ேகாைவ);. வ  ட்ட ட்ட சாப் டாேத.

ட்ட ேபாக

 
 ட்ட ேபாக muḍḍamuḍipōka, . .எ.(adv.) 

ட்ட பாரக்்க;see {}.

     [ ட்ட + ேபாக  ட்ட ேபாக = வ ம்.]
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ட்ட ய

 
 ட்ட ய muḍḍamuḍiya, .அ.(adv.) 

ட்ட பாரக்்க; see {}.

     [ ட்ட + ய  ட்ட ய = ற் ம், வைர.]

ட்டரி

 
 ட்டரி  muṭṭarisi, ெப.(n.)

   நன்றாய் ேவகாத ேசா  (உ.வ.);; rice not fully boiled. 

ேசா  ட்டரி யாகாமல் நன்றாகப் பாரத்்  வ .

ம வ. ெநா க்கரி

     [ ட்  + அரி   ட்டரி  = ேவக்கா  ன் ய அரி .]

ட்டவம்

 
 ட்டவம் muṭṭavam, ெப.(n.)

ட்டகம் பாரக்்க; see {}.

ட்ட ம்

 
 ட்ட ம் muṭṭavum, .அ.(adv.) 

ற்ற ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [ ட்ட → ட்ட ம்.]

ட்டள

 
 ட்டள  muṭṭaḷavuguḻi, ெப.(n.)

   ழங்காலள  ஆழமான ; knee deep, depth of a pit.

     [ ட்  + அள  + .]

ட்ட ேவார்

 
 ட்ட ேவார ்muṭṭaṟivōr, ெப.(n.)

   கடல ல் கா ம் பாைற ன் தன்ைம அல்ல  இ ப் டம் அ ந்தவர;் one who knows the quality of a rock 
and its abode beneath the sea.

     [ ட்  + அ ேவார.்]

ட்டன்

 
 ட்டன் muṭṭaṉ, ெப.(n.)

   டன் ( ன்.);; dunce.

     [ ட்டம் → ட்டன்.]

ட்டா

ட்டா muṭṭā, ெப.(n.)

   1. ஊரக்் ழைம (பண்ைண);, நில ஆட்  (ேதவேநயம் 12:59);; estate.

   2. ெசாத்  ( ன்.);; property.

     [ ட்டம் = ெபா ந் ய பக்கம், ற்றைடப் . ட்டம் → ட்டா.]
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ட்டாக்  – தல்

ட்டாக்  – தல் muḍḍākkiḍudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   கத்ைதப் ேபாரத்்தல்; to cover the face, as a veil.

     'ைவைய ெயன்  மகள் மலரா ய ஆைடைய ட்டாக் ட் ' ( லப்.13:173, அ ம்);.

   2. உள்ளடக் தல்; to subordinate

     "தன்னழகாேல அல்லாத வழைக ட்டாக் ந் வ ேடகத்ைத ைடயவன்" (ஈ , 8, 8:1);.

     [  + ஆக்   டாக்  → ட்டாக்  = இ தல்.]

ட்டாக்

ட்டாக்  muṭṭākku, ெப.(n.)

   1. தைலைய ம் ணி; veil. 

ட்டாக்ைக இ த்  .

   2. ேபாரை்வ ( லப்.13:173, அ ம்.);; overal mantle.

ம வ. க்கா

     [  + ஆக்   டாக்  → ட்டாக் .]

ட்டாட்டம்

ட்டாட்டம்1 muṭṭāṭṭam, ெப.(n.)

   1. ட்டாள் தன்ைம; stupidity.

   2. அ ன்ைம யா ண்டா ம் ெச க் ; pertinacity or conceit arising from ignorance. 

அவன் ட்டாட்ட மா றான்.

     [ ட்டம் + ஆட்டம்.]

 ட்டாட்டம்2 muṭṭāṭṭam, ெப.(n.)

   ட் ைக ( ன்.);; butting.

     [ ட்  + ஆட்டம். ஒ.ேநா.E.butt, meet end to end.]

ட்டா தல்

ட்டா தல் muṭṭāṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   த்தல் (இ.வ.);; to form into a pile or heap.

     [ ட்  + ஆ தல்.]

ட்டாபலம்

 
 ட்டாபலம் muṭṭāpalam, ெப.(n.)

   சங்கஞ் ெச ; misllitoe berry thorn  Azima tetracatha (சா.அக.);.

ட்டாவாள்

 
 ட்டாவாள் muṭṭāvāḷ, ெப.(n.)

   இைடயறாமல் ெதாடரந்்  ஊரப்் ெபா  ேவைல நிகழ்வதற்  ஆள் எ க்க அளிக் ம் வரி வைக 
(கடைம);; an ancient tax collected for the purpose of appointing labourers for uninterrupted village work.

ம வ. ட் , டை்டயாள்.
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ட்டாள்

ட்டாள்1 muṭṭāḷ, ெப.(n.)

   டன்; dunce, simpleton, stupid fellow.

     " ட்டாளரக்கர"் ( ப் .141);. 

     " ட்டாைள நம்  எந்த ேவைல ம் ெசய்யாேத". 

     " ட்டா க்  இரண்  ஆள்". 

     " ட்டா க்  னம் (ேகாபம்); க் ன் ேமேல". 

     " ட்டா க்  என்ன ெசான்னா ம் கா  ெகா த் க் ேகளான்". 

     " ட்டாள் தனத் ற்  தல் பங் க்காரன்". 

     " ட்டாள் பய க்  இரடை்டப் பரியம்".

ம. ட்டாள்.

     [ ட்  + ஆள். அ ைவப் பயன்ெகாள்ளத் ெதரியாததால் றரால் ைறவாக ம ப் டப்ப ம் ஆள்.]

 ட்டாள்2 muṭṭāḷ, ெப.(n.)

   1. ஊர் ன ல் அைதத ்தாங் வ  ேபால் ைவக் ம் ப ைம; image placed underneath a vehicle as if in 
support.

   2. ெகாத்  ேவைலச ் ற்றாள்; mason's assistant, boy or girl cooly.

     "ெசங்க க்  நீெற த்  ட்டாளாய் நிற்பா ம்" (பண .285);.

க. ட்டாள்

ட்டாள்ேவைல

 
 ட்டாள்ேவைல muṭṭāḷvēlai, ெப.(n.)

   டச ்ெசயல் ( ன்.);; work of a blunderer.

     [ ட்டாள் + ேவைல]

ட்டாற் க்ேகால்

 
 ட்டாற் க்ேகால் muṭṭāṟṟukāl, ெப.(n.)

   க் க் ேகால் (இ.வ.);; steelyard.

     [ ள் + தாற் க்ேகால். தாற் க்ேகால் = இ ப்  ட்ேகால், ைலக்ேகால், நிைறேகால்.]

ட்டா

ட்டா  muṭṭāṟu, ெப.(n.)

ட்ேகால் பாரக்்க;see {}.

     " ட்டாற் ற் த்  ழப்ெப  ெபான்றப் ைடத் " ( வக.2783);.

     [ ள் + தா . எ , ைர, யாைன ஆ யவற்ைறத் ண்  ெச த்தப் பயன்ப ம் ரிய 
ைன ள்ள ேகால்.]
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ட்டான்

ட்டான்1 muṭṭāṉ, ெப.(n.)

   1. அைணயா  எரிந்  ெகாண் க் ம் ெந ப்  ட்டம் (இ.வ.);; fuel placed over the flame to keep it steadily 
burning. 

     ' ளி க்  ட்டான் ேபா '.

   2. நீ  நீற் வதற் ரிய சாண ண்ைட; ball of cow dung used in preparing sacred ashes. 

நீ க்   ட்டான் ேபா .

     [ ள் → ட்  → ட்டான் (ேவ.க.);.]

 ட்டான்2 muṭṭāṉ, ெப.(n.)

ட்டான் மஞ்சள் (ெநல்ைல.); பாரக்்க; see {}.

     [ ட்  → ட்டான்.]

 ட்டான்3 muṭṭāṉ, ெப.(n.)

   ய ேமைச; stool.

     [ ட்  → ட்டான்.]

     [p]

ட்டான்மஞ்சள்

ட்டான்மஞ்சள் muṭṭāṉmañjaḷ, ெப.(n.)

   மஞ்சட் ழங் ; root of turmeric.

     [ ட்டான்2 + மஞ்சள்.]

ட்

ட் 1 muṭṭi, ெப. (n.)

   1. ரல்கைள மடக் ய ம் ேமடாகத் ெதரி ம் எ ம் ;   ழங்கா ல் உள்ள வட்டமான ஓ  
( ல் );; knuckle, knee cap. 

கால் ட் ம் ைக ட் ம் அ த் த் ன் த் னாரக்ள்.

   2. ரற் ெபா த் த் ெதரி ம்ப  டக் ய ைக; fist.

   3. ட் க்ைகயாற் த் ங் த் ; blow with the fist.

     " ட் கள் படப்பட" (பாரத. ேவத் ர.56);.

   4. நான்  ரல்கைள க டக்  அவற் ன்  கடை்ட ரைல கப் க் ம் இைணயா 
ைனக்ைக ( லப்.3:18, உைர);; a gesture with one hand in which the four fingers are closed tightly and the thumb is 

pressed over them one of 33 {}.

   5. ைகப் யள ; handful.

     " ட்  மாத் ரேம ம்" (ேச . இராம .3);.

   6. யளவாக இ ம் ஐயம் ( சை்ச);; alms.

     " ட் ம் பாரப்்பார"் (தனிப்.1, 142:39);.

   7. பைடக்கலன் க் ம் வைக; a mode of holding a weapon.

     " ய்ய பா பதத் ெதாைட  ட் ம்" (பாரத. அ ச் னன்றவ. 129);.

   8. அ பத்  நா  கைலக ள் ைக ள் மைறத்தைத இன்னெதன்  அ ந்  ம் கைல; art discovering 
anything concealed in the closed hand, one of {}. 

நட்ட ட்  ந்தைன.
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ட் க்கத் ரி

 
 ட் க்கத் ரி muṭṭikkattiri, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் கத்தரிக்காய்; a species of brinjal.

ம வ. டை்டக் கத் ரி.

     [ ட்  + கத் ரி.]

ட் க்கல்

ட் க்கல் muṭṭikkal, ெப.(n.)

   1. எல்ைல ய ம் கல்; boundary stone.

   2. வர ்(பா );காப் ற்காக ைல ல் ேபாடப்ப ம் 'ட' வ வக் கல் (ேகாைவ);;     'L' shaped stone built in 
corner for the safty of wall.

     [ ட்  + கல்.]

ட் க்கால்

ட் க்கால் muṭṭikkāl, ெப. (n.)

   1. ழங்கால்; knee. 

ட் க்கால் தட் ம்ப  நடக்காேத.

   2. ழங்காற் ப்  அல்ல  ெபா த் ; knee  pan, knee cap.

   3. ட் க்காற் ன்னல்; knockknee.

     "க ைத ன் ட் க் கால் ரம் உைத பட்டவரக்் த்தான் ெதரி ம்" (பழ.);.

     [ ட்  + கால்.]

ட் க்கால்தட் -
தல்

ட் க்கால்தட் -தல் muṭṭikkāldaṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

ட் க்கால்தட்   தல் பாரக்்க; see {}.

     [ ட்  + கால் + தட் தல். ழங்காற் ப் கள் ஒன்ேறாெடான்  உர தல்.]

ட் க்கால்ேபா   
தல்

ட் க்கால்ேபா   தல் muṭṭikkālpōṭudal,    20 ெச. . .(v.i.) 

   தண்டைனயாக மண்  ேபா தல்; kneel down as punishment. 

ட் ப் பாடம் எ க் ெகாண்  வராததால் ஆ ரியர ் ட் ேபாடச ்ெசான்னார.்

     [ ட்  + கால் + ேபா -தல்.]

ட் க்காலன்

 
 ட் க்காலன் muṭṭikkālaṉ, ெப.(n.)

   ட் க்கால் தட் ம்ப  நடப்ேபான் ( ன்.);; knock knee person.

     [ ட்  + கால் + அன்.]

ட் க்காற்க ைத

 
 ட் க்காற்க ைத muṭṭikkāṟkaḻudai, ெப.(n.)

   ன்னங்கால் ட் கள் தட் ம்ப  நடக் ங் க ைத; donkey.

     [ ட்  + கால் + க ைத.]

ட் க் ைர

 
 ட் க் ைர muṭṭikārai, ெப.(n.)

   ட் க் ைர; a kind of greens Celosia nodiflora.

     [ ட்  + ைர.]
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ட் க்ைக

ட் க்ைக muṭṭikkai, ெப. (n.)

   1. ரல் மடக் ள்ளைக; clenched fist.

   2. ழங்ைக பாரக்்க;see {}.

     [ ட்  + ைக.]

ட் க்கால் என்ப  ேபான்ேற ட் க்ைக என்ப ம் ெபா த்ைதேய றப்பாகக் க் ம். ன்ன  
காற்ெபா த் ம் ன்ன  ரற் ெபா த் ம் ஆ ம் (ேவ.க. ல்4);. ஆ ரியர ்மாணவனின் 

ட் க்ைக ேலேய அ த்தார ்(உ.வ.);.

ட் க்ெகாள்( )  
தல்

ட் க்ெகாள்( )  தல் muṭṭikkoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   1. இ ட்  கரணியமாக பாரை்வ ைறவால் எ ர ்இ ப்பவற் ல் ேமா க்ெகாள் தல்; to hit the opposite 
things when moving in dark. 

இ ட் ல் எ ம் ட் க்ெகாள்ளாமல் நடந் வா (உ.வ);.

   2. னம், கவைல த யவற்றால் தைலைய ேமா க் ெகாள் தல் ( ன்.);; to hit or dash one's head, as in 
despair or in anger.

   3.  ெப  யற்  ெய த்தல் (உ.வ.);; to put forth great efforts to try one's utmost.

     [ ட்  → ட்  + ெகாள்( );  தல்.]

ட் ைக

ட் ைக muṭṭigai, ெப. (n.)

   தட்டார ்  த் ; jeweller's small hammer.

     " ட் ைக ேபால.... ெகாட்  ண்பா ம்" (நால , 208);.

ம. ட் .

ட் சச்ண்ைட

ட் சச்ண்ைட muṭṭiccaṇṭai, ெப.(n.)

   ட் க்ைகப்ேபார ்( ன்.);, த் ச ்சண்ைட; boxing, pugilism.

     [ ட் 1 + சண்ைட.]

ட் ச் ைர

ட் ச் ைர muṭṭiccurai, ெப.(n.)

   ம  வாச் யம் ெசய்வதற் ப் பயன்ப ம் ைர (M.M.293);; calabash, climber, lagenaria vulgaris, as used by 
snake charmers for a wind instrument.

     [ ட் 1  + சண்ைட.]

ட் ச்

 
 ட் ச்  muṭṭiccuḻi, ெப.(n.)

   மாட் ன் ல் ன் ட் ன் இ ற ம், நான்  ரலத் ற் ள்ளி க் ம் ைமைய 
உண்டாக் வதாகக் க தப்ப ம் ; circular or curved form mark four inches, on either side of the back joint at the 
back region of the cow which is considered to be a bad sign.

     [ ட்  + .]

ட் -தல்

ட் -தல் muḍḍiḍudal,    20 ெச. . .(v.i.) 

   ேநாய் த யன தல் (இ.வ.);; to come to a crisis.

     [ ட்  + இ தல்.]

ட் ைட

ட் ைட muḍḍiḍai, ெப. (n.)

   1. ெந க்க  (இ.வ.);; hardship, straits.

   2. ெந க்கம்; over crowding.

     [ ட்  + இைட. ட்  = இ க்கம், ெந க்கம்.]

ட் ப் சை்ச

ட் ப் சை்ச  muṭṭippiccai, ெப.(n.)

   யரி யாகப் ெப ம் ஐயம்; begging handful of rice.

     [ ட் 1 + சை்ச]
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ட் ப்ேபார்

 
 ட் ப்ேபார ்muṭṭippōr, ெப.(ո.) 

   ைக த் ப் ேபார;் boxing.

     [ ட்  + ேபார.்]

ட் ேபா -தல்

ட் ேபா -தல் muṭṭipōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.) 

ட் க்கால்ேபா   தல் பாரக்்க; see {}. 

நாள் ேதா ம் அந்த மாணவன் காலதாமதமாக வ வதனால் தைலைம ஆ ரியர ்அவைன ட்  
ேபாடச ்ெசான்னார.்

     [ ட்  + ேபா தல்.]

ட் ரண் தல்

ட் ரண் தல் muṭṭimuraṇṭudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   அ யற்  ெய த்தல்; to endeavour with persistence, struggle with stubbornness. 

ட் ரண்  பாரத்்தா ம் ைடக்க ேவண் ய தான் ைடக் ம்.

     [ ட்  + ரண் தல்.]

ட் ேமா -தல்

ட் ேமா -தல் muṭṭimōdudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ட்டத் ல் ெநரிந்  ன்ேன  யல்தல்; surge up. 

ைர அரங்கத் ல் படத்ைதப் பாரப்்பதற்காக மக்கள் ட்  ேமா ன்றனர.் ற்றம்பலத்தாைனக் 
காண மக்கள் ட்  ேமா ன்றனர.்

ம வ. ட் ரண் -தல்

     [ ட்  + ேமா -தல்.]

ட் ய -த்தல்

ட் ய -த்தல் muḍḍiyaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ட் சச்ண்ைட தல்; boxing.

   2. ட் ப்ேபார ்ெசய்தல் ேபால் வ ந் த் ண்டா தல்; to struggle hard. 

ேவைலக்  ட் ய க் றான் (உ.வ.);.

     [ ட்  + அ த்தல்.]

ட் த்தம்

 
 ட் த்தம் muṭṭiyuttam, ெப.(n.)

ட் ப்ேபார ்பாரக்்க; see {}.

ட் ரட்

ட் ரட்  muṭṭiraṭṭi, ெப.(n.)

ட் ரட்  பாரக்்க; see {}.

     "நிச  கலவைர அரி  பத்ெதட் க் த்தல் ேகா க்ேக ெகாண்  ெசன்  அளப்ேபாமாேனாம், 
அளப்ேபாமா ன் ட் ரட்  பந்மாேக வரர ்தண் க் ெகாள்ள ஒட் க் த்ேதாம்" (ெத.கல்.ெதா.12 
கல்.61);.

     [ ட்  + இரட் .]

ட் ரட்

ட் ரட்  muṭṭiraṭṭu, ெப.(n.)

   தைட ெபற்றால் இரட் ப்பாக ெகா ப்ப ; giving in double due to interdict.

     "ெபான்... இ த்  ட் ரட்  அட் ேவாமாேனாம்" ( த் ைறப் ண்  கல்.2937);.

     [ ட்  + இரட் .]
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ட் மல்

 
 ட் மல் muṭṭirumal, ெப.(n.)

   ட்  ட்  வ ம் ஒ வைகத ்ெதாடர ்இ மல் ( த் மல்);; irritating cough caused by inflammation.

ம வ. ெதாண்ைடப் ைகசச்ல், கக் வான் இ மல்.

     [ ட்  + இ மல்.]

ட் ெவற் ைல

 
 ட் ெவற் ைல muṭṭiveṟṟilai, ெப.(n.)

   மட்டமான ெவற் ைல வைக; betel leaves, of a coarse variety.

     [ ட்  + ெவற் ைல.]

ட்

ட் 1 muṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. தைலைய அல்ல  தைலயால் ஒன் ன்  ேமா தல்; knock one's head against something, bump one's 
head against, butt. 

மஞ் ரட்  ழா ைன ேவ க்ைகப் பாரத்் க் ெகாண்  இ ந்தவரக்ளில் லர ்மா  ட்  
இறந்தனர.் கன்  ஆ(ப ); டம் ட்  ட் ப் பால் த்த . வரில் தைலைய ட் க் ெகாண்  கத  
அ தான்.

     " ள்ளித ் ண் ட் மாங் ழ்" (நால , 64);.

   2. த த்தல்; to oppose, hinder.

   3. எ ரத்்தல்; to assault, attack.

   4. எ ரப்்ப தல்; to meet.

     "வைரயா நாளிைட வந்ேதான் ட் ம்" (ெதால். ெபா ள்.112); ( டா.);.

   5. த்தல்; to grip, grasp.

     " ழலாள்... ைக ைனக் ைகயாலவன் ட் ட ம்" (உத்தரரா. க் .16);.

   6. ேத தல்; to seek.

     "நா நாங் ெகாண  நளினத் தாைளவான் ய ல ைன ற் ட்  ெயன் " 
(கம்பரா.சம்பா .7);.

   க. ட் ;ம. ட் க.

     [ ல் (ெபா ந்தல்); →  → த்  → ட்  → ட் தல்.]

ட் க்கட் யா -
தல்

ட் க்கட் யா -தல் muṭṭukkaṭṭiyāṭudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   ெபாய்க் கால்களில் நின்  நடத்தல் ( ன்.);; to go on stilts.

     [ ட் க்கட்  + ஆ தல். ெபாய்க்காற் கடை்ட ல் நின்  நடத்தல்.]

ட் க்கட்  – தல்

ட் க்கட்  – தல் muṭṭukkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. பற் க்ேகாடாகக் (ஆதாரமாகக்); கடை்ட த யன ெகா த்தல்; to prop, buttress.

   2. வ ைய யைடத்தல் ( ன்.);; to blockade, shut up a place or an entrance, shut or beset the avenues of a town.

   3. வயல் த யவற் க்  வரப்  (எல்ைல); கட் தல் (யாழ்ப்.);; to form ridges as in a field;

 to limit or confine within bounds.

   4. ழந்தாைளக் ைககளாற் கட் தல்; to sit cross  legged with arms folded round the knees. 

ட் க் கட்  உடக்ாராேத.

     [ ட்  + கட் தல்.]
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ட் க்கட்ைட

ட் க்கடை்ட muṭṭukkaṭṭai, ெப.(n.)

   1. ேதர ்ேபான்ற இ க்கப்ப ம் ஊர் கைள நி த் வதற் ப் பயன்ப த்தப்ப ம் சாய்  
அைமப் ள்ள கடை்ட; stumbling block wood used as break to stop the pulling car. 

ேதைர நி த்த ட் க்கடை்ட ேபா .

   2. தாங்  கம்பம்; block or stake, as a prop. or support. 

வாைழக்  ட் க்கடை்ட ெகா க்க ேவண் ம்.

   3. தைடெசய்பவன் – பவள்  வ ; person or object which is a hindrance.

   4. ேமற்ெகாண்  ெசயல்பட யாதவா  த ப்ப ; stumbling block. 

உன் ன்ேனற்றத் க்  ட் க் கடை்டயாக இ ப்ப  எ ?

     [ ட்  + கடை்ட. ட்  = தைட ெசய்ைக.]

ட் க்கா

 
 ட் க்கா  muṭṭukkāṭu, ெப. (n.)

   கடற்கைர ஓரம் ெசன்ைனக்  அ ல் உள்ள ஊர;் a village, near in chennai.

இ  ஒ  ற் லா தலம். இங் ப் பட த் ைற த யைவ அைமந் ள்ளன.

ட் க்காய்

ட் க்காய் muṭṭukkāy, ெப. (n.)

   1. ட் க் ம்ைப பாரக்்க; see {}.

   2. பனி (பரி.அக.);; ice.

     [ ட்  + காய்.]

ட் க்காய்த்ேதங்
காய்

 
 ட் க்காய்த்ேதங்காய் muṭṭukkāyttēṅgāy, ெப.(n.)

ட் க் ம்ைப பாரக்்க; see {}.

     [ ட் க்காய் + ேதங்காய்.]

ட் க்காரன்

 
 ட் க்காரன் muṭṭukkāraṉ, ெப.(n.)

   மத்தளம ப்பவன் (தஞ்ைச);; one who plays on {}.

     [ ட்  + காரன். ட் தல் = தாக் தல்.]

ட் க்கால்

ட் க்கால் muṭṭukkāl, ெப. (n.)

   1. தாங்  கால்; support, pedestal, beam to support an old wall or tree. 

     'ேதவ ல க்  ட் க்காலாக ஊன் ைவத்த (ெப ம்பாண். 346, உைர);.

   2. ட் க்கால் பாரக்்க; see {}.

ம வ. கடை்டக்கால்

     [ ட்  + கால். ட்  = தாங்கல்.]

ட் க்கால்தட் -
தல்

ட் க்கால்தட் -தல் muṭṭukkāldaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   ழங்கால் ஒன்ேறா ெடான்  இ த்தல்; to have one's knees knocking together, as a donkey.

ம வ. ட்  தட் தல், ட் க்கால் தட் தல்.

     [ ட் க்கால் + தட் . ட் க்கால் = ழங்கால்.]
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ட் க் ச்

 
 ட் க் ச்  muṭṭukkucci, ெப.(n.)

   ெதாண்டாைன ம், ெதாண்டாங் க ற்ைற ம் இைணக் ம் ப ல் உள்ள ச்  (உழ );; block of 
wood which helps in the water lift.

     [ ட்  + ச் .]

ெதாண்டன் = ேதாலால் ெசய்யப்பட்  கவைலச ்சா ன் ழ்ப் றம் நீர ்ெவளிேய ம் ப ல் 
கட்டப்பட் ப்ப . ெதாண்டாங்க  = ெதாண்டா டன் ைணக்கப்பட்  கத்த ல் கட்டப்ப ம் 
க .

ட் க் ட்

ட் க் ட்  muṭṭukkuṭṭu, ெப.(n.)

   ட் வ  (ைபஷஜ.257);;பாரக்்க; see {}.

ெத. ட் ட் .

     [ ட்  + ட் . ட்  = ழங்கால்.]

ட் க் ைச

 
 ட் க் ைச muḍḍukkuḍisai, ெப.(n.)

   மாத லக் க் காலத் ல் இ ளர ்இனப் ெபண்கள் தங் ம் ைச; a cottage of Erular ladies to stay at the 
period of menses time.

     [ ட்  + ைச. ட்  = மாத லக் .]

ட் த் -தல்

ட் த் -தல் muṭṭuguddudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   ழங்கால் ேமல் நிற்றல் ( ன்.);; to fall upon one's knees.

     [ ட்  + த் தல். ட்  = ழங்கால்]

ட் க் ம்ைப

 
 ட் க் ம்ைப muṭṭukkurumbai, ெப. (n.)

   ற்றாத இளநீர ்(இ.வ.);; very immature coconut.

     [ ட்  + ம்ைப. ள் → ட்  = ைற , ற்றாத . ம்ைப = இளநீர.் ெதங் , பைனகளின் 
இளங்காய். ட் க் ம்ைப =  ெதன்னம் ஞ்  அல்ல  பனம் ஞ்  (ேவ.க.);.]

ட் க்ெகா த்தல்

ட் க்ெகா த்தல் muḍḍukkoḍuttal, ெப.(n.)

   1. சாய் க்  எ ரப்் றமாகக் ெகாம்  நி த் தல்; to put up a prop. 

வாைழ காற் ல் சாயாமல் இ க்க ஒ  ங் ல் ெகாம்ைப ட் க் ெகா ,

   2. இைட  ெசய்தல்; to put an obstacle in the way.

     [ ட்  + ெகா த்தல். ட்  = தாங் தல்.]

ட் க்ெகாம்

 
 ட் க்ெகாம்  muṭṭukkombu, ெப.(n.)

   ஏற்றக்ேகால் (சால்ேகால்); க  லானில் ழ் இறங்காமல் இ க்கப் பயன்ப ம் ெகாம்  (உழ );; a 
wooden pole which helps the picotah not to descend from its position.

     [ ட்  + ெகாம் . கால்ேகால் = ஏற்றக்ேகால். லான் = அ ப்பக்கம் ப த் ம் ேமற்பக்கம் த் ம் 
உள்ள மரம். அ ப்பக்கத் ல் ஏற இறங்க ப்ப  இ க் ம். இ  நீரிைறக் ம் ஏற்றத் ல் பயன்ப ம்.]
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ட் க்ேகால்

ட் க்ேகால் muṭṭukāl, ெப.(n.)

   ட்  (இ க் ங்ேகால்);; clamps.

     " ட் க்ேகால் ெகாண்  அபகரித்த தனத்ைத" (ஈ ,5.3.9. );.

     [ ட்  + ேகால்.]

 ட் க்ேகால் muṭṭukāl, ெப. (n.)

   வண்  ன் ன்பக்கச ் ைமைய (பாரத்ைத);த் தாங்க ழ்ப்ப ல் ைவத் க் ம் கடை்ட; a drop 
in cart. (ெகா.வ.வ.ெசா.124);.

     [ ட் +ேகால்]

ட் சச்ட்டம்

 
 ட் சச்ட்டம் muṭṭuccaṭṭam, ெப.(n.)

   ைளக்க கைளத் ப் ம் சட்டம் (உைதமானச ்சட்டம்); (C.E.M.);; brace, strut.

     [ ட்  = க . ட்  + சட்டம்.]

ட் சச்ந்

 
 ட் சச்ந்  muṭṭuccandu, ெப.(n.)

   ேமற்ெகாண்  ெசல்ல யாமல் ந்  ற  ெத ; blind alley, dead end street.

ட் ச ்சந் ல் வண் ைய நி த்  ைவ.

     [ ட்  + சந் . ட்  = தைட.]

     [p]

ட் ச் ைல

 
 ட் ச் ைல muṭṭuccīlai, ெப.(ո.) 

   மாத லக் க் காலத் ல் அணிந்  ெகாள் ம் டைவ ( ன்.);; cloth worn by a woman in her periods.

     "வைகய யாேத வண்ணான் ெபாற க் ப் ேபானா ட் ச ் ைலைய ெவ க்கச ்ெசான்னான்" 
(பழ.);.

     [ ட்  = ட் , மாத லக் . ட்  + ைல.]

ட் ச் வர்

 
 ட் ச் வர ்muṭṭuccuvar, ெப. (n.)

   உைதமானச ் வர ்(C.E.M.);; buttress.

     [ ட்  + வர.் ட்  = தாங்கல் (தாங் தல்);]

ட் சே்சைல

 
 ட் சே்சைல muṭṭuccēlai, ெப.(n.)

ட் ச் ைல பாரக்்க; see {}.

     [ ட்  + ேசைல.]

ட் த்தைலக்கல்

 
 ட் த்தைலக்கல் muṭṭuttalaikkal, ெப.(n.)

   ன்  வைல ன் ழ்ப்ப  கடல ல் உடக்ா ம் ெபா ட்  வைல ன் ழ்ப்ப ற் கட்டப் 
ெப ம் கல் (தஞ்ைச. னவ.);; a stone tied at the bottom of the fishing net to make it sit under the sea.

     [ ட்  + தைல + கல்.]
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ட் த்ெதாய்

 
 ட் தெ்தாய்  muṭṭuttoyvu, ெப.(n.)

   ச்  ேநாயால் ச் த ல் ஏற்ப ம் இடரப்்பா  ( ன்.);; difficulty in breathing, as from pulmonary 
disease.

     [ ட்  + ெதாய் . ட்  = தைடெசய்ைக, இைட  ெதாய்  = ச்  ( வாசம்); ட் .]

ட் ப்பட் னி

ட் ப்பட் னி muṭṭuppaṭṭiṉi, ெப.(n.)

   கண்  ட் க் ேகட்  ட் க்களால் ேநரி ம் பட் னி; fasting to a tone for meeting a heretic or hearing about 
heretics.

     "ப  தைலக்ைகயர.்... ட் ப் பட் னிகேளா ம்... பா ெசல்ல" ( வாலவா. 37:74);.

     [ ட்  + பட் னி. பட் னி = உண  ெகாள்ளாைம. ட்  = ட் .]

ட் ப்ப தல்

ட் ப்ப தல் muḍḍuppaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ன் தல்; to be pressed, perplexed, to be in difficulty or extremity, as one beset by creditors.

   2. தைடப்ப தல்; to be hindered. 

     'அறத் ெதா ல்கள் ட் ப்படாத..... நன்ெனஞ் ேனார'் (பட் னப். 204, உைர);.

     [ ட்  + ப தல்.]

ட் ப்பா

ட் ப்பா  muṭṭuppāṭu, ெப. (ո.)

   1. த மாற்றம்; dilemma. 

எைதத ்ேதர்  ெசய்வ  என்ப ல் அவ க்  ட் ப்பா .

   2. தட் ப்பா ; need, want.  

     ' ம் ெபா ள்கள் டாைமயா ள்ள ட் ப்பா ' (க த். 93, பக்.565, உைர);. 

அவ க் ப் ெபா ள் ட் ப்பா .

   3. இைட ; trouble, distress. 

     'பரத்ைதயெரல்லாரக்் ம் ட் ப்பா  உண்டாத ம் உண் ' (க த்.93, உைர, பக்.564);. 

ஒ வர ் ன்ேன ம்ேபா  எத்தைனேயா ட் ப்பா கள் வ ம்.

   4. ட் 2, 6 ( லப்.15, 164, உைர); பாரக்்க; see {},6.

   5.  ( டா.);; evil.

     [ ட் ப்ப  → ட் ப்பா . ட்  = தைடெசய்ைக.]

ட் ப்பாந்ைத

 
 ட் ப்பாந்ைத muṭṭuppāndai, ெப.(n.)

ட் ச் ைல (பரவ.); பாரக்்க; see {}.

     [ ட்  + பாந்ைத. ட்  = ட் .]

ட் ப் ப்

 
 ட் ப் ப்  muḍḍuppiḍippu, ெப. (n.)

   ட் ப் ப ல் ஏற்ப ம் ஊைத ேநாய் ( ல்வா ேநாய்); (M.L.);; formation of a stiff joint, Anchylosis.

     [ ட்  + ப் . ட்  = ழங்கால்.]
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ட்

 
 ட்  muḍḍumuḍugu, ெப.(n.)

   உட் ெசன்  கடத்தல ைம (நாஞ்.);; difficulty, as in passing.

     [ ட்  + . ட்  = வ  இ க்கம்.]

ட் த்தம்

 
 ட் த்தம் muṭṭuyuttam, ெப.(n.)

   ைகக் த் ச ்சண்ைட; boxing, pugilism.

ம வ. ட் சச்ண்ைட

     [ ட்  + Skt. த்தம். Skt. yuddha → த. த்தம் = ேபார.்]

ட் வ

 
 ட் வ  muṭṭuvali, ெப.(n.)

   ெபண்க க்  மாத லக் க் ற்றத்தால் ஏற்ப ம் ஒ வைகக் க ப்பப்ைப ேநாய்; a disease of the uterus 
in females Dysmenorrhoea.

     [ ட்  = மாத லக் . ட்  + வ .]

ட் வாள்

 
 ட் வாள் muṭṭuvāḷ, ெப.(n.)

   ைகவாள் (C.E.M.);; hand saw.

     [ ட்  + வாள். ட் வாள் = நீளம் ைறவான வாள்.]

     [p]

ட் வாதம்

 
 ட் வாதம் muṭṭuvātam, ெப.(n.)

   ட் ல் காற்  ப்  ஏற்ப வதால் டக்க ம் நீட்ட ம் யாமல்  ரம் நடந்தா ம் 
க ழ்ந்  வைதப் ேபால ேதான் ம் ஒ வைகக் காற்  ப்  ேநாய்; a disease of the knee joint  
Rheumatism.

     [ ட்  + வாதம். Skt. வாதம் → த. ஊைத ேநாய், வளிேநாய்.]

ட் வாைள

 
 ட் வாைள muṭṭuvāḷai, ெப.(n.)

   அ த் ெதாைட ற் றப்ப ம் கட்  வைக; abscess in the thigh or near the groin.

ம வ. ெதாைட வாைழேநாய்.

ட் க்கம்

ட் க்கம் muṭṭuvīkkam, ெப.(n.)

   1. ழங்கால் ங் ைக (M.L.);; inflammation of the synovial membrane the kneejoint Synovitis

   2. க க்களின் க்கம்; swelling the joints.

     [ ட்  + க்கம். ட்  = ழங்கால், ழங்ைக ரல்கள் இவற் ன் ெபா த் . க்கம் = உடல் 
உ ப்  ங் ைக, நீரச்் ரப்பால் உடல் ங் ம் ேநாய்.]
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ட் ள

ட் ள  muṭṭuḷasi, ெப.(n.)

   ஒ வைகத ் ள  (பதாரத்்த.308);; a kind of basil  Acanthospexmum his pidum.

     [ ள் + ள . ள் ள்ள ள  வைக.]

ட் ளி

__,

ெப.(n.);

   தச் க் க  வைக (ேகாைவ);; a kind of carpenter's instrument.

     [ ட்  + உளி.]

     [p]

ட் ற்றவன்

__,

ெப.(n.);

   1. ைற ள்ளவன்; needy person.

   2. அ னன்; ignorant or foolish person.

     [ ட்  + உ   ட்  → ட் ற்றவன்.]

ட் ற

 
 ட் ற  muḍḍuṟaḍu, ெப.(n.)

டெ்டாற  (ைப ள்); பாரக்்க; see {}.

     [ ள் + ற .]

ட்ைட

டை்ட1 muṭṭai, ெப.(n.)

   1. பறைவகளில், ஊரவ்னவற் ல் ெபண்ணினம் இ ம், ஞ்  வளரவ்தற்கான க ைவக் ெகாண்ட நீள்

   ேகாள அல்ல  உ ண்ைட வ வப் ெபா ள்;   ப்பாக உண்பதற் ப் பயன்ப த் ம் ேகா  
டை்ட; egg, especially, egg of a hen.

     " ல நா  டை்டைய..... ழங்ெகா  ெப உம்" ( றநா.176);. 

பறைவகள் மரங்களில் கட்  டை்ட இ ன்றன. தைல மண ல் டை்ட இ ற . டை்டப் 
ெபாரியல், டை்டக் ழம் .

   2. பா ட் களில், ெபண்ணின் இனப் ெப க்க மண்டலத் ல் உ வா ம், ந் ைவ ஏற் க் க வாக 
மா ம்  உ ண்ைட; ovum.

   3. டை்ட வ வ எண், ; zero. 

ைபயன் எல்லாப் பாடங்களி ம் டை்ட.

   4. டை்ட வ வ  கரண்  அள ; measure of a teaspoon (which is egg shaped);.

     "ஒ  டை்ட ெநய்" (ப ெனா. ேசத.்16);. 

     "ெநய் டை்ட ெயான் " (ெத.கல். ெதா.2, 91, 115);. 

ஒ  டை்ட எண்ெணய் ஊற் த் தாளிக்க ம் வாங் ள்ளான்.

   5. டை்ட வ வ உலகம் (உலக ேகாளம்);; world as a globe.

     " ைச ன ெசய்த டை்ட ண் ல " (கம்பரா. வ .66);.

   6. உடம் ; body.
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ட்ைடக்கண்

டை்டக்கண் muṭṭaikkaṇ, ெப. (n.)

   1. ங் ள்ள ; goggle eye.

   2. உ ண்ைட ; large rolling eye.

     [ டை்ட + கண் (ேவ.க.);.]

ட்ைடக்கண்ணீர்

டை்டக்கண்ணீர ்muṭṭaikkaṇṇīr, ெப.(n.)

   1. ெசாட் ச ்ெசாட்டாய் ம் கண்ணீர;் dropping of tears.

   2. கண்ணீரப்் ெப ந் ளி ( ன்.);; large drops of tears.

     [ டை்ட + கண்ணீர.்]

ட்ைடக்கத் ரி

 
 டை்டக்கத் ரி muṭṭaikkattiri, ெப.(n.)

   டை்ட ேபான்ற வ வ ைடய கத்தரி; brinjal.

ம வ. ட் க்கத்தரி

     [ டை்ட + கத்தரி.]

ட்ைடக்கார்

 
 டை்டக்கார ்muṭṭaikkār, ெப.(n.)

   காரக்ாலத் ல் ைள ம் ெநல்வைக (C.G.);; a kind of paddy.

     [ டை்ட + கார.்]

ட்ைடக்கால்

 
 டை்டக்கால் muṭṭaikkāl, ெப.(n.)

   டை்ட ேபான்ற கரண் ; small spoon.

     [ டை்ட + கால்.]

ட்ைடக்காளான்

 
 டை்டக்காளான் muṭṭaikkāḷāṉ, ெப. (n.)

   டை்ட வ வத்ைதப் ேபான்ற ஒ வைகக் காளான்; an ovaly shaped mush room.

ம வ. ைடக்காளான்

     [ டை்ட + காளான்.]

ட்ைடக்

 
 டை்டக்  muṭṭaikāṭu, ெப.(n.)

   டை்ட ன் ெவளிப் றக் ; egg shell.

     [ டை்ட + .]

ட்ைடக்ேகாங்

 
 டை்டக்ேகாங்  muṭṭaikāṅgu, ெப.(n.)

   தணக்  மரவைக (L.);; whirling nut Gyrocarpus jacquini.

     [ டை்ட + ேகாங் .]
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ட்ைடக்ேகா

 
 டை்டக்ேகா  muṭṭaikācu, ெப.(n.)

   ெவளிரப்் பசை்ச நிற இைலகைள அ க்க க்காகக் ெகாண்ட டை்ட வ ைடய இைல க  த ம் 
ெச  வைக; cabbage  Brassica oleracea capitata.

     [ டை்ட + ேகா . H.Cosh.]

ட்ைடக்ேகா

டை்டக்ேகா  muṭṭaikāḻi, ெப.(n.)

   1. டை்ட ம் ேகா ; fowl.

   2. ெபடை்டக் ேகா ; hen.

     [ டை்ட + ேகா . டை்ட இ ம் ெபடை்டக் ேகா .]

ட்ைடசச்ாம்பல்

டை்டசச்ாம்பல் muṭṭaiccāmbal, ெப. (n.)

   1. வரட் ச ்சாம்பல் ( ன்.);; ash of burnt cowdung.

   2. வரட் ச ்சாம்ப ம் ளக்ெகண்ெண ங் ைழத் ம் ம ந் ; mixture of cowdung, ash and castrol oil, 
used medicinally.

     [ டை்ட + சாம்பல்.]

ட்ைடத்த த்தல்

 
 டை்டத்த த்தல் muṭṭaittaguttal, ெதா. ெப.(vbl.n.) 

   ள் ைதத்த  ேபான்ற த்தல் வ ; acute piercing pain, like the run of a thorn.

     [ ள் + ைதத்தல் + த்தல்.]

ட்ைடத்த லம்

 
 டை்டத்த லம் muṭṭaittayilam, ெப. (n.)

ட் டை்டத்த லம் (நாஞ்.); பாரக்்க; see {}.

     [ டை்ட + Skt. த லம்.]

ட்ைடத்ேதால்

 
 டை்டத்ேதால் muṭṭaittōl, ெப. (n.)

   டை்டக் க ன் ேமலாக உைரேபால இ க் ம் ெமல் ய ேதால்; a membrane lining inside the egg.

     [ டை்ட + ேதால்.]

ட்ைடநா

டை்டநா  muṭṭaināṟi, ெப.(n.)

   1. ெவ ப்படக்  ( .அ.);; false nettle.

   2. நீண்ட மரவைக; fetid  tree.

     [ டை்ட + நா .]

ட்ைடப்பா

டை்டப்பா  muṭṭaippāci, ெப.(n.)

   ஒ வைக நீரப்்  (M.M.609);; aquatic plants with inflated appendages to roots, especially  Utricularia stellaris.

     [ டை்ட + பா . பா  = நீரப்்பா , கடற்பா .]

ட்ைடப்பாைர

டை்டப்பாைர muṭṭaippārai, ெப.(n.)

   ஐந்  ரலம் நீள ள்ள கடல் ன் வைக (யாழ்ப்.);; a sea fish, attaining 5in. in length.

     [ டை்ட + பாைர. பாைர = ன் வைக.]
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ட்ைடப்ைப

 
 டை்டப்ைப muṭṭaippai, ெப.(n.)

   ைனப்ைப; ovarium.

     [ டை்ட + ைப.]

ட்ைட டக்ெக
ம்

 
 டை்ட டக்ெக ம்  muḍḍaimuḍakkelumbu,    ெப.(n) ழங்காெல ம் ; knee bone  Patella.

     [ டை்ட + டக்  + எ ம் . டை்ட வ வ ழங்காெல ம் .]

ட்ைடேயா

டை்டேயா  muṭṭaiyōṭu, ெப.(n.)

   1. டை்ட ன் ேமேலா ; egg shell.

   2. ேகா  டை்டேயா ; fowl egg shell.

     [ டை்ட + ஒ . ேகா  டை்ட ன் ஒ  மாைழத் கள்கைளச ் ண்ணகமாக் ம் தன்ைம ைடய .]

ட்ைடவ

 
 டை்டவ  muḍḍaivaḍivu, ெப.(n.)

   நீண்ட உ ண்ைட வ வம் ( ன்.);; spheriod, elliptical shape.

     [ டை்ட + வ .]

ட்ைடெவண்க

 
 டை்டெவண்க  muṭṭaiveṇkaru, ெப. (n.)

   டை்டக் ள்ளி க் ம் ெவள்ைளக் க ; white of an egg  the albumen.

     [ டை்ட + ெவண்க .]

ட்ைடெவள்ைள

 
 டை்டெவள்ைள muṭṭaiveḷḷai, ெப.(n.)

   டை்ட ன் ெவண்க  கலந்த கைத; white lime mixed with the white of eggs.

     [ டை்ட + ெவள்ைள.]

ட்ெடாைள

 
 டெ்டாைள muṭṭoḷai, ெப.(n.)

   ைணத் தண் ன் ந ேவ ெசல் ந்ெதாைள; foramen spinale.

     [ ள் + ெதாைள.]

ட்ெடாற

 
 டெ்டாற  muḍḍoṟaḍu, ெப.(ո.) 

   இைறச் ையத் ெதாங்க ம் ள் ( ன்.);; flesh  hook.

     [ ள் + ற   ட் ற  → டெ்டாற .]
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ட்பரம்

 
 ட்பரம்  muṭparambu, ெப.(n.)

   டக் ள்ள பரம் ப் பலைக (இ.வ.);; harrow.

     [ ள் + பரம் . டக் ள்ள பரம் ப் பலைக.]

     [p]

ட்பலா

 
 ட்பலா muṭpalā, ெப.(n.)

   ஆண்ைமைய உண்டாக் ம் ஒ வைகப் பலா, ேவரப்்பலா; a species of jack that promotes the potency of men.

     [ ள் + பலா.]

ட்பலா

ட்பலா  muṭpalācu, ெப. (n.)

   1. ள் க் ; a tree  Erythrina indica.

   2. இைலப் ர ; butea frondosa.

     [ ள் + பலா .]

ட்ப

 
 ட்ப  muṭpalugu, ெப.(n.)

ட்ப  பாரக்்க; see {}.

     [ ள் + ப . ப  → ப , ப  = பரம் ப் பலைக.]

ட்ப

 
 ட்ப  muṭpaluvu, ெப.(n.)

ட்பரம்  பாரக்்க; see {}.

     [ ள் + ப . ப  = பரம் ப் பலைக.]

ட்பன்

 
 ட்பன்  muṭpaṉṟi, ெப.(n.)

   ள்ளம் பன் ; an animal porcupine – Hedge hog  Echinus.

     [ ள் + பன் .]

ட்பாகல்

 
 ட்பாகல் muṭpākal, ெப.(n.)

   ள் ள்ள பாகற்காய்; a variety of bitter gourd.

     [ ள் + பாகல்.]

ட் ளிசை்ச

 
 ட் ளிசை்ச muṭpuḷiccai, ெப.(n.)

   ளிசை்ச வைக (L.);; thorny hemp bendy  Hibiscus surattensis.

     [ ள் + ளிசை்ச. ளிசை்ச = ஒ வைகச ்ெச .]
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ட் றக்கனி

ட் றக்கனி muṭpuṟakkaṉi, ெப.(n.)

   பலாப்பழம்; jack fruit.

     " ட் றக்கனி ன்ேற ம்" (ைநடத.நாட் ப்.20);.

     [ ள் + றம் + கனி. றத்ேத ள்ேளா  இ க் ம் பழம்.]

ட் ல்

 
 ட் ல் muṭpūl, ெப.(n.)

ட் லா பாரக்்க; see {}.

ட் லா

 
 ட் லா muṭpūlā, ெப.(n.)

   லாச ்ெச  வைக; black berried feather foil  Phyllanthus reticulatus.

     [ ள் + லா.]

ட் லாஞ்

 
 ட் லாஞ்  muṭpūlāñji, ெப.(n.)

ட் லா பாரக்்க; see {}.

டக்க

டக்க  muḍakkaḍi, ெப.(n.)

   1. தைட ( ன்.);; hindrance, objection, thwarting.

   2. வ த்தம் (இ.வ.);; straits, difficulties.

     [ டக்  + அ .]

டக்கத்தான்

 
 டக்கத்தான் muḍakkattāṉ, ெப.(n.)

டக்ெகாற்றான் பாரக்்க; see {} (சா.அக.);.

ம வ. டக்க த்தான் ெகா , இந் ர வல் .
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டக்கம்

டக்கம்1 muḍakkam, ெப.(n.)

   1. தைட; restraint, hindrance, obstacle.

     "எய்  ம  டக்கமானால்" (அரிச.் .நகரநீ்ங்.21);.

   2. அடக்கம் ( ங்.);; contraction.

   3. ைககால் டங் ைக; lameness, being crippled by paralysis.

   4. வைள ; bend, curve. 

     'வாைள ன  ப த்தவாைய ெயாக்க டக்கத்ைத உண்டாக் ... ர டத்ேத ட்ட டக்ெகன்  
ேமா ரம்' (ெந நல்.1434, உைர);.

   5. பண ைட; want, as of money.

   6. பணம் த யன ேதங் க் டக்ைக; lying idle, as money in a bank.

     [ டக்  → டக்கம்.]

 டக்கம்2 muḍakkam, ெப.(n.)

   1. தைட ஏற்பட்ட அல்ல  த க் ம் நிைல; stoppage.

பணி டக்கத்தால் ெபா ளாக்கம் நின் ட்ட .

   2. பயனாகாத வைக ல் தங் ட்ட நிைல; freeze. 

அர  நடவ க்ைகயால் அயல்நாட்  வங் ல் ேபாட் ந்த பணம் டக்கமா ட்ட .

     [ டக்  → டக்கம்.]

டக்கம்ெசய்தல்

 
 டக்கம்ெசய்தல் muḍakkamceytal, ெதா.ெப.(vbl.n.) 

   ெநாண் யாகச ்ெசய்ைக; to cripple or mutilate or maim a person.

     [ டக்கம் + ெசய்தல்.]

டக்கம்ைம

 
 டக்கம்ைம muḍakkammai, ெப.(n.)

டக் மாரி பாரக்்க; see {}.

     [ டக்  + அம்ைம.]

டக்கற்றான்
டக்கற்றான் muḍakkaṟṟāṉ, ெப.(n.)

டக்ெகாற்றான் (ைதலவ.ைதல.93); பாரக்்க; see {}.

டக்க த்தான்

 
 டக்க த்தான் muḍakkaṟuttāṉ, ெப.(n.)

டக்ெகாற்றான் பாரக்்க; see {}.

     [ டக்  + அ த்தான்.]

டக்கைற

டக்கைற muḍakkaṟai, ெப.(n.)

   மைறந்  அம்ெபய்தற் ரிய ம ப் ; inner mound of a fortification, as cover for bowmen.

     'பக ைன ைடய டக்கைறயாற் றந்த எ டத் ' ( .ெவ.6:24, உைர);.

     [ டக்  + அைற.]
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டக்கன்

 
 டக்கன் muḍakkaṉ, ெப.(n.)

   தாைழ; a fragrant screw pine.

     [ டங்கல் → டக்கன். டங்கல் = தாைழ.]

டக்

டக் 1 muḍakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. மடக் தல்; to bend, as knee, arm, etc.

     " டக் ச ்ேசவ " ( வ்.ெப மாள்.7:2);.

   2. ற் க் ெகாள் தல்; to wind round, wrap, as one's person.

     "நாகங்கசச்ா டக் னார"் (ேதவா.955, 1);.

   3. த த்தல் (அக.நி.);; to prevent, hinder.

   4. டங்கச ்ெசய்தல்; to cause to bend or contract, to disable, as one's limbs. 

     'வளிேநாய் அவைன டக்  ட்ட ' ( ன்.);.

   5. நி த் தல்; to cease activity, to stop, discontinue. 

பண ைடயால் டை்ட டக் ட்டான்.

   6. ேவய்தல்; to roof in, as a hut;

 to cover. 

ைச டக்  ைவத்ேதன் ( ன்.);.

     [ டங் தல் → டக் தல்.]

 டக் 2 muḍakkudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   ப த் க் ெகாள் தல் (உ.வ.);; to lie down.

டக் க்காய்சச்ல்

 
 டக் க்காய்சச்ல் muḍakkukkāyccal, ெப.(n.)

டக்கம்ைம (M.L.); பாரக்்க; see {}.

     [ டக்  + காய்சச்ல்.]

டக் க் டர்

 
 டக் க் டர ்muḍakkukkuḍar, ெப.(n.)

டக் க் டல் பாரக்்க; see {}.

     [ டக்  + டர.் டல் → டர.்]

டக் க் டல்

 
 டக் க் டல் muḍakkukkuḍal, ெப.(n.)

   டல் (யாழ்.அக.);; small intestines.

     [ டக்  + டல்.]

டக் சச்ரக்

டக் சச்ரக்  muḍakkuccarakku, ெப.(n.)

   1. ைலப்படா , ற்கப்படா  டக் ஞ் சரக்  ( ன்.);; dead stock, unsaleable goods.

   2. பாழான சரக் ; damaged goods.

     [ டக்  + சரக் . சரக்  = வணிகப் பண்டம்.]
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க் ச் ரம்

 
 க் ச் ரம் muḍukkuccuram, ெப.(n.)

டக் க்காய்சச்ல் பாரக்்க; see {}.

ம வ. டக் மாரி

     [ டக்  + ரம். ரம் = காய்சச்ல்.]

டக் ப்பைன

 
 டக் ப்பைன muḍakkuppaṉai, ெப.(n.)

   ேகாணலாக வளரந்்த பைன ( ன்.);; crooked palmyra.

     [ டக்  + பைன.]

டக் மாரி

 
 டக் மாரி muḍakkumāri, ெப.(n.)

   அம்ைம ேநா ன் கரணியமாகக் ைககால்கைள டக் க் காய்சச்ைல உண்டாக் ம் ஊைத ேநாய் 
(வாதம்);; fever causing pain in the joints and cripple the person.

ம வ. டக்கம்ைம

     [ டக்  + மாரி.]

டக் ேமா ரம்

டக் ேமா ரம் muḍakkumōtiram, ெப.(n.)

   ெநளி ேமா ரம் ( லப்.6:95, அ ம்);; a kind of ring.

     [ டக்  + ேமா ரம். ேமா ரம் = ரலணி  வைளந்த ரலணி.]

டக் வாதம்

டக் வாதம் muḍakkuvātam, ெப.(n.)

டக் ைத பாரக்்க; see {}.

     " டக்  வாதத்தர"் (கடம்ப. :இ லா.131);.

     [ டக்  + Skt. வாதம். Skt vada → த. வாதம் = காற் .]

டக் வா

 
 டக் வா  muḍakkuvāyu, ெப.(n.)

டக் ைத பாரக்்க; see {}.

     [ டக்  + Skt. வா . Skt. {} → த. வா  = காற் .]

டக் ற்றான்

 
 டக் ற்றான் muḍakkuṟṟāṉ, ெப.(n.)

டக்ெகாற்றான் ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

டக் ைத

டக் ைத muḍakātai, ெப.(n.)

   1. ைக கால் த ய உ ப் க்கைள டங்கச ்ெசய் ம் பக்க ைத ேநாய்; paralysis. 

அவ ைடய தாத்தா க்  டக் ைத வந்  ஒ ைக ம் ஒ  கா ம் ந்  ட்ட .

   2. ட் க் க க த்தைதப் ேபால ம் ந்த  ேபால ம் நடக்க ெவாண்ணாமல் தவழ்ந்  
ேபா ம்ப  ெசய் ம் காற் ப் ப்  ேநாய்; a disease that cripples the person rheumatic and gout disease.

   3. ட்  க்கம்; arthritis.

     [ டக்  + ஊைத. ஊைத = வளிேநாய்.]
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டக்ெக -த்தல்

டக்ெக -த்தல் muḍakkeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. வைளைவ ேநராக் தல்; to straighten, as anything bent.

   2. ற்றத்ைதத ்தணித்தல்; to appease.

     [ டக்  + எ த்தல்.]

டக்ெகாற்றான்

டக்ெகாற்றான் muḍakkoṟṟāṉ, ெப.(n.)

   1. ெகா வைக; balloon – vine  Cardios permum halicacabam.

   2. ெகா வைக,; lesser balloon  vine  Cardiospermum canescens.

ம வ. டக் ற்றான், டக்க த்தான்.

 Tel. Buddaboosara;

 Mal.ulinja;

 Kan. Kanakai;

 Hind. Kanphata.

     [ டம் + ெகாற்றான்  டக்ெகாற்றான் = டச் ைலையப் ேபாக் ம் ெகா வைக.]

இப் ண்  இந் யா வ ம் ப ரா ன்றெதனி ம் த ழ்நா , வங்காளம், இலங்ைக ேபான்ற 
இடங்களில் யாய் வள ன்றன. வரப்் , காரப்் ச ் ைவ க்க . இதன் இைல, ேவர ் த யன 

ல், ைனப் , ண் கரப்பான் ஆ ய ேநாய்கைள நீக் ம் தன்ைம ைடய  என்பைத அகத் யர ்
ண்பாடம் என் ம் லால் அ யலாம்.

     " ைலப் ப்  ெசாரி ரங்  வன்கரப்பான்

காைலத் ெதா வாய் ங் கன்மல ஞ்  சாலக்

கடக்கத்தா ேனா ங் கா னிைய ட்

டக்ெகாற்றான் றன்ைன ெமா " (அக. ண.);

இதன் இைல, ேவர ் த யைவகைள நீரி ட்  க்க வளி லம், நாட்பட்ட இ மல் நீங் ம். 
ேம ம் இதன் இைலகைள வதக்  அ வ ற் ல் கட்டச ் தகத்ைத ப்ப த்  லக அ க் கைள 

டங்கசா

 
 டங்கசா  muḍaṅgacāli, ெப.(n.)

   காைரசெ்ச ; carri  a wild plant (சா.அக.);.

டங்கர்

டங்கர ்muḍaṅgar, ெப.(n.)

   ஈன்றணிைம ல் உண்டாம் ந ; physical exhaustion, as in confinement.

     " ைள ன் ட னீன்ற டங்கர ்நிழத்த" (அகநா.147);.

     [ டங்  →  டங்கர.்]
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டங்கல்

டங்கல்1 muḍaṅgal, ெப.(n.)

   1. ல்ேபால் மடங் ைக ( டா.);; being bent, as a bow.

   2. பணம் த யன ேதங் க் டக்ைக (தா . ற் ேகாதய.1);; lying idle, as money in a bank.

   3. தைடப்ப ைக; being hindered.

     " ய ேநான்  டங்க லான் " (ேச . த் ர.்6);.

   4. டக் ைத பாரக்்க; see {}.

   5. ேளாைலக் க தம்; roll of palmleaf used in letterwriting.

     "மண் ைட டங்கல்" ( லப்.13:96);.

   6. ைம; smallness.

     " டங்கன் மனாைலயேம னிதா ற் " ( ற்.30);.

   7. ஓர ்அணா ம ப் ள்ள கா  (இ.வ.);; small coin, equivalent to 1 anna.

     [ டங்  → டங்கல்.]

 டங்கல்2 muḍaṅgal, ெப.(n.)

   1. டத்தாைழ; fragrant screw  pine.

   2. ள்ளி (மைல.);; Indian nightshade.

   3. ங் ல்; spiny bamboo.

டங்கன் ைல

 
 டங்கன் ைல muḍaṅgaṉmulai, ெப.(n.)

   தாைழ  (ைதலவ.ைதல.);; switch of the fragrant screw  pine.

     [ டங்கல் + ைல.]

டங்

டங் 1 muḍaṅgi, ெப. (n.)

   1. ேநாயாற் ைடயாய்க் டப்பவன் (யாழ்.அக.);; bed  ridden person.

   2. டவன் (பாண் .);; lame person.

     [ டங்  → டங் .]

 டங் 2 muḍaṅgi, ெப.(n.)

   நிலத் ன் ைல நீட்டம் (ெநல்ைல.);; elbow or jutting part of a piece of land.

     [ டங்  → டங் .]
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டங் க் டந்தெந
ஞ்ேசரலாதன்

டங் க் டந்தெந ஞ்ேசரலாதன் muḍaṅgikkiḍandaneḍuñjēralātaṉ, ெப.(n.)

   கழகக் காலப் லவர;் a {} poet.

     [ டங்  + டந்த + ெந ஞ்ேசரலாதன்.]

இவர ்ேசரர ் ையச ்ேசரந்்தவர.் டங் க் டந்த என்ற அைடெமா யால் நடக்க யலா  இ ந்தார ்
ேபா ம். இவர ்ெநய்தைலப் ைனந்

பா வ ல் வல்லவர.் இவர ்பா ய பாடல் அகநா ற் ல் ைடக் ற .

     "ெந ங்க  வலந்தன ங்க ணவ்வைலக்

கடல்பா ட ய ன ன் கந்

ைண ன வைகயர ்பரத மாக்க

ளிைளய  ய ங் ைள டன் வன்

ப்ெபா மண ர ந் ைற ேபாக்

ெமா ைக ேநான்பக ெடாப்பக் இ

ப ர் ணி யைடகைர ெயா ப்ப வாங் ப்

ெப ங்களந் ெதா த்த ழவர ்ேபால

ரந்ேதார ்வ ங்கல மல்க ப்

பா பல வைமத் க் ெகாள்ைள சாற் க்

ேகா யர ் ணிமணற் ஞ் ந் ைறவ

டங் ைற

டங் ைற muḍaṅgiṟai, ெப.(n.)

   ைர ன் டல்வாய்; valley of a roof

     " டங் ைறச ்ெசா த  மாத் ர ள " ( ல்ைலப்.87);.

     [ டங்  + இைற. டங் தல் = ங் தல். இைற = உட ப் ன் ட்  வாய், ைர ன் 
டல்வாய்.]
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டங்

டங் 1 muḍaṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ங் தல்; to contract.

     "இடங் ைற வா ன் டங்  ந் " (ப ேனா. ைட ம்.22);.

   2. ைககால் இயங்காமற் ேபாதல், ஊனமாதல்; to become lame or maimed crippled at paralsed. 

அவ க்  அந்த ேநரச்்  ( பத் );க் ப் ன் கால் டங்  ட்ட .

     "ைககால் டங்  ெபா " ( ர ங். .1);.

   3. வைளதல்; to bend.

     "அடங் னன் டங் யலம் வந் " (உத் ரரா. வைரெய த்த.72);.

   4. ெக தல்; to be spoiled.

     " ைம ெபா ந் ப் ெப ைம டங் " ( ப் .372);.

   5. தங் தல்; to abide, remain, stay.

     "அ காற் பறைவ டங் ய ெசஞ்சைட க்கண னாரக்் " (ப ெனா.ெபான்வண். 64);.

   6. ப த் க் ெகாள் தல்; to lie down.

     "ப யட டங் ய ைபங்கட் ெசந்நாய்" (நற்.103);.

   7. ெசயல் ெதாடராதப  தைடப்ப தல்; to be hindred, be crippled. 

ேவைல நி த்தத்தால் ம த் வமைனப் பணிக ம் டங் ள்ளன. ெசயல் டங்  ட்ட .

   8. பயன்பா  ைறவான ஒன் ல் த  ெசய்யப்ப தல், ேதங் தல்; get locked up. என் பணம் 

டங் வாதம்

 
 டங் வாதம் muḍaṅguvātam, ெப.(n.)

டக் ைத பாரக்்க; see {}.

     [ டங்  + வாதம். Skt. Vada → த. வாதம் = ஊைத ேநாய்..]

டங் ைள

டங் ைள muḍaṅguḷai, ெப.(n.,

   1. டரி ம ர ்(ச .);; mane, as of horse.

   2. டரி ம ைடய அரிமா; lion, as having a mane.

     " டங் ைள கத் ..... அ ணெனா ம்" (கல்லா. க. .); ( ங்.);.

டங்ெகான்றான்

 
 டங்ெகான்றான் muḍaṅgoṉṟāṉ, ெப.(n.)

டக்ெகாற்றான் பாரக்்க; see {}.

     [ டம் + ெகான்றான்.]

டஞ்சம்

 
 டஞ்சம் muḍañjam, ெப.(n.)

   நிலேவம் ; a plant  the creat  Andrographis paniculata alias justicia paniculata cures fevers (சா.அக.);.
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டத்தாமக்கண்
ணியார்

டத்தாமக்கண்ணியார ்muḍattāmakkaṇṇiyār, ெப.(n.)

   கழகக் காலப் லவர;் a {} poet.

     [ டத்தாமம் + கண்ணியார.்]

எட் த் ெதாைக ல்க ள் ஒன்றான ெபா நராற் ப்பைடைய இயற் யவர.்

     "இயற் ெபயர ் ன்னர"் (ெதால்.ெசால்.இைட:22, ேசனா.); என் ம் ற்பா ன ல் 'ஆர'் ஈ  ( ); 
பன்ைமெயா  தற்  டத்தாமக்கண்ணியார ்வந்தாெரன்ப  எ த் க்காட்டாகக் காட்டப் 
ெபற் த்தலால் இவர ்ெபயர ் டத்தாமக்கண்ணி என்  ெதரி ன்ற . இப்ெபயர ்உ ப்பால் 
வந்தெதன் ம், இவர ்ெபண்பாலெரன் ம் வா ம் உளர.் 'ஆர'் ஈ  ெபற்ற பல ெபயரக்ள் இ ப்ப, 
இவர ்ெபயைர உைரயா ரியரக்ள் எ த் க்காட் ய  இவரின் றப்ைபப்

லப்ப த் ம். கா ரின் ெப ைமையப் ெபா நராற் ப்பைட ல் றப்பாகக் ன்றார.்

     "எல்ைல த நன் பல்க ர ்பரப் க்

ல்ைல கரிய ம் ேகாெடரி ைநப்ப ம்

அ  மாமைல நிழத்த  மற்றக்

க  வானம் கடற்ேகாண் மறப்ப ம்

ெப வற னா ய பண் ல் காைல ம்

நைற  நரந்த  ம  மார ந்

ைற ைற ேதா ம் ெபாைற ரத்் ெதா

ைரத்தைலக் ைரப் னல் வைரப்பகம் ெதா ம்

னலா  மகளிர ்க ெமனக் ைடயக்

டத்

டத்  muḍatti, ெப.(n.)

   1. டமானப் ெபண்; lame woman.

   2. வைள ள்ள ; anything bent.

     [ டவன் (ஆ.பா.); → டத்  (ெப.பா.);.]

டத் மாறன்

டத் மாறன் muḍattirumāṟaṉ, ெப. (n.)

   இைடச ்சங்கத் ல் வாழ்ந்த பாண் யன் (இைற. 1:5);; the last of the {} kings of the Middle {}.

     [ டம் + மாறன்.]

இவர ்இைடக் கழக இ ல் பாண் ய நாடை்ட ஆண்டவர.் இவர ்காலத் க் கழக ந்த கபாட ரம் 
கடல் ெகாள்ளப்பட் க் கழகம்

அ ந்தேபா , உடேன இப்ெபா  உள்ள ம ைர ல் கைடக் கழகத்ைத நி னார.் இவர ்பாண் ய 
மர னர.் ேசரமான் கடேலாட் ய ேவல்ெக  ட் வன் மகனா ய ட் வன் ேசரைலப் 
பாராட் ள்ளார.் இவர ்பாைலத ் ைணைய ம், ஞ் த் ைணைய ம் றப் த் ப் பா ள்ளார.் 
இவர ்தாம் பா ள்ள ெசய் ளில் சாபம் என்ற வடெசால்ைலக் (நற்.228); ைகயாண் ள்ளார.் இவர ்
பா யதாக நற் ைண ல் இரண்  பாடல்கள் காணப்ப ன்றன.

     "என்ெனனப் ப ேமா ேதா  ன் வ

அ ர் ரல் எ  ரக்டன் ரக்

கண் ர்  ரிந்த கைன ள் ந நாள்

பண் ல் ஆரிைட வ உம் நந் றத்

அ ளான் ெகால்ேலா தாேன கானவன்

றம் க க் ம் ெப ங்ைக ேவழம்

ெவ ெகாள் சாபத் ெத கைண ெவரீஇ

யழந் பட டாகத் யம் ம்

எ ந் ழ் அ ய மைல ழ ேவாேன (நற்.228);.
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டத்ெதங்

டதெ்தங்  muḍatteṅgu, ெப.(n.)

   ேகாணலாக வளரந்்த ெதன்ைன; crooked cocopalm.

     " டதெ்தங் ெகாப்பன' (நன்.31);.

     [ டம் + ெதங் . வைளந்  றர ்நிலத் ச ்ெசன்  நிற்ப .]

நல்லா ரியர ்இலக்கணத்ைத நான்  உவைமகளால் (நிலம், மைல, நிைறேகால், மலர)்; காட் ய 
நன் லார,் ஆ ரியர ்ஆகத் தகாதவர ்இலக்கணத்ைத ம் நான்  உவைமகளால் ன்றார.் 
அவற் ள் ஒன்  ' டதெ்தங் '.

     "கழற் டம், மடற்பைன, ப த் க் ண் ைக டதெ்தங்ெகாப்பன" (நன்.31);. 

நீ ற்றல் த ய பல்வைக உத கைள ம் ெசய்  தன்ைனப் ேபணி வளரக்்காத இயல் ைடய 
ற க் த் தன்னிடத் ள்ள காய்கைளத் த ம் ற்ற ைடய

டதெ்தங் . அதாவ  வைளந்  றர ்நிலத் ச ்ெசன்  பயன் த ம் இயல் ைடய  டதெ்தங் .

ெகா த்தல் த ய பலவைக த கைள ம் ெசய்  தமக்  வ பா  ெசய் ம் இயல் ல்லாத 
மாணாக்க க்  தம் டத் ள்ள கல் ப் ெபா ைளத் த ங் ற்ற ைடயவர ்ஆ ரியராகாதார.் 
ஆதலால் அவ க் ப் றர ்நிலத் ல் வைளந்  ெசன்  பயன்த ம் டதெ்தங்  உவைமயா ய .

டந்ைத

டந்ைத muḍandai, ெப. (n.)

   1. டம்; lameness.

   2. வைளந்த ; anything bent.

     " டந்ைத ெநல் ன் கைழயமல் கழனி" (ப ற் ப்.32:13);.

   3. மாத லக் த் தைடப ம் ேநாய் (M.L.);; failure or suspended flow of the menses  Amenorrhoea.

     [ டம் → டந்ைத. டம் = தைடப தல்.]

டம்

டம் muḍam, ெப.(n.)

   1. வைள ; bent.

     " டதெ்தா  றந்த வாழா வன்பக " ( றநா.307);.

   2. வைளந்த ; anything bent.

     " டத்தாைழ" (க த்.136);.

   3. ைக கால் ஊன டன் இ ப்ப ; leprosy.

   4. ஆடல்பாடல் த யவற் ன் ற்றம்; defects in singing and dancing.

     "பண்ேண பாணி க்ேக டேம" ( லம்.3:46);.

   5. ைக அல்ல  கால் ெசயல்படாத நிைல; crippled condition of leg or arm. 

டப் ள்ைள யானா ம் த்தப் ள்ைள. ேகா  த் க் ஞ்  டமாவ  இல்ைல.

   6. உ ப் க் ைற; defective limbs or organs.

   7. ெநாண் ; lameness.

   8. ழ் ப்  ( ல் ப் );; orthritic.

     [ டங்  → டம். ள் → ண் → ணம் → டம். ள் (வைள );]
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டம ர்

டம ர ்muḍamayir, ெப.(n.)

   1. இரண்  இைமக ம் ஒட் க் ெகாண்  காயம் ( ரணம்); உண்டா  க மணிகள் ெவ த் க் 
கா ம் ஒ வைகக் கண் ேநாய்; a disease affecting the pupil of the eye caused by the sticking of the eye lids 
togethers.

   2. ெதாண்ைட ல்  ைளப்பதல் உண்டாவதாகக் க தப்ப ம் ேநாய் வைக; a disease said to be 
caused by the growth of hairs in the throat (சா.அக.);.

     [ டம் + ம ர.்]

டமா

 
 டமா muḍamā, ெப.(n.)

   காட் மா அதாவ  சாரப் ப ப் ; wild mango seed  Buchanania angustifolia (சா.அக.);.

ட ெடனல்

 
 ட ெடனல் muḍamuḍeṉal, ெப.(n.)

   ஒ க் ப்  வைக (யாழ்.அக.);; onom. expr. signifying cracking noise.

டேமா யார்

டேமா யார ்muḍamōciyār, ெப.(n.)

   கழகப் லவர;்{} poet.

ம வ. உைற ர ்ஏணிசே்சரி டேமா யார.்

     [ டம் + ேமா யார.்]

இவர ்ேசாழநாட்  உைற ைர அ த்த ஏணிசே்சரிையச ்சாரந்்தவர.் ட ேமா யார ்என்ப  உ ப்பால் 
வந்த ெபயராகலாம். இவர ் றப்பால் அந்தணர ்என்பைத ெதால்காப் ய மர யல் ற்பா 74இல் 
நச் னிரக்் னியர ் ள்ளார.் ேசரமான் அந் வஞ் ேசர ம்ெபாைறயால் ஆதரிக்கப்பட்டவர.் 
இவரால் பாடப்பட்ேடார ்ேசாழன் த்தைலக் ேகாப்ெப நற் ள்ளி, ஆய். றநா ற் ல் 13, 127, 128, 
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 241, 374, 375 ஆ ய எண் ள்ள பாடல்கைளப் பா ள்ளார.் 
ேபாரக்்களத் ற் பைகவர  ேசைனையப் ளந்

ெகாண்  வாள் ரரக்் ைடேய தன் தைலைம ேதான்றச ்ெசல் ம் ேசாழன் களிற் ற் க் கடைலக் 
த் ச ்ெசல் ம் நாவாைய ம், ண் ன்க க்  இைடேய ளங் ம் ங்கைள ம் இவர ்உவைம 

க் ன்றார ்( றநா.13);. ஆய் என் ம் வள்ள ைடய ெகாைடச ் றப் , ரச ் றப்  
த யன ம் இவராற் பலவைககளில் பாராட்டப் ெபற் ள்ளன. இ பற் ேய,

     " ந் ெமா  ேமா  பா ய ஆ ம்" ( றநா.158); எனப் ெப ஞ் த் ரனார ்இவைரப் 
பாராட் ள்ளார.்

     "இவனியா ெரன் ைவ யா  னிவேன

நிறக் கவசம் ம்ெபா  ைதய

எய்கைண த்த பகடெ்ட ன் மார் ன்

மற  யன்னகளிற்  ைச ேயாேன

களிேற, ந்நீர ்வழங்  நாவாய் ேபால ம்

டேராமம்

டேராமம் muḍarōmam, ெப.(n.)

டம ர,் 2 பாரக்்க; see {},2.

     [ டம் + Skt. ேராமம்.]
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டைல

டைல1 muḍalai, ெப.(n.)

   1. உ ண்ைட ( ங்.);; ball, globe.

   2. க் ; twist in the fibre, as of firewood.

     " டைல ற ன்" (மணிேம. 16:26);,

   3.  ( வா.);; roughness.

   4. கழைல (அக.நி.);; wen, tubercle, excrescence.

   5. மனவன்ைம; hardness of heart.

     "நன் ணரா ராய டைல மக்கள்" (பழ.25);.

   6. ெப ங் ற  (அக.நி.);; large pincers.

     [ டம் → டல் → டைல.]

 டைல2 muḍalai, ெப.(n.)

   லால் நாற்றம்; bad smell, as of flesh.

     " டைல யாக்ைக ன்" (ஞானா.23:5);.

     [ ைட = லால்நாற்றம். ைட → டைல.]

 டைல3 muḍalai, ெப. (n.)

   1. வ ைம; strength.

டவன்

டவன் muḍavaṉ, ெப.(n.)

   1. ெநாண் ; lame person. 

     'காலான் டவன்' (ெதால்.ெசால். 73, இளம் .);.

     " டவரல் ர"் (ேதவா.919, 8);. 

     " டவ க் க் ேகாபம் ட்ட இடத் ேல" (பழ.);. 

     " டவன் ெகாம் த் ேத க்  ஆைசப்பட்டாற் ேபால" (பழ.);.

   2. அ ணன் (அக.நி.);;{}.

   3. காரிேகாள் (சனி.); ( ங்.);; the planet Saturn.

     [ டம் → டவன்.]

டவன் க்

 
 டவன் க்  muḍavaṉmuḻukku, ெப.(n.)

   கா ரி ல் கைட கத்  க்காட் ப் பலைன அளிக் ம் நளி (காரத்் ைக); மாத தல் நாள் 
க் ; bath in the Cauvery on the first day of Nali ({});, considered as meritorious as bath on {}  mugamday.

     [ டவன் + க் .]

டவாட் க்கல்

டவாட் க்கல்1 muḍavāḍḍukkal, ெப.(n.)

   ஆட் ன் வ ற் னின்  எ க்கப்ப ம் மஞ்சணிற ள்ள மணப்பண்டம் (ஆட்  ேராசைன); 
( ன்.);; bezoar found in sheep.

     [ ைட + ஆட் க்கல். ைட = லால், லால் நாற்றம்.]

டவாட் க்கால்

டவாட் க்கால்2 muḍavāḍḍukkāl, ெப.(n.)

ஆட் க்கால் மரம் 

 a tree (சா.அக.);.
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டவாண்

டவாண்  muḍavāṇḍi, ெப. (n.)

   ெகாங்  நாட் ல் ெகாங்  ேவளாளர ் ட்டத் ட ் றக் ம் ற க்  டங்களான 
ழந்ைதகைள வ ய எ த்  வளரத்்  வ ம் இரப்ேபார ்( சை்சக்கார); வைக னர ்(E.T.5: 84);; a class of 

beggars in {} country, who voluntarily take and bring up all children born blind or lame in the {} Caste.

     [ டம் + ஆண் . ஆண்  = இரப்ேபான், ற .]

ட -தல்,

ட -தல்,  muḍavudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   ெநாண் தல் (யாழ்ப்.);; limp.

     [ டம் → ட  → ட தல்.]

டனத்

 
 டனத்  muḍaṉattimūli, ெப.(n.)

   ெசம்ப த் ; red cotton  Gossypium (சா.அக.);.

1 muḍittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ற் த்தல்; to end, terminate.

     "நின்னன்ைன சாப  தெ்தன் ெனஞ்சத் டர ் த்தான்" (கம்பரா. ைல.88);. ல் 
வைத ம் ம்மாதத் ற் ள் எ  த் ட்டார.்

   2. நிைறேவற் தல்; to effect, accomplish.

     "அ ந்ெதா ல் யேரா ந் ேவற் ெகாற்றன்" ( றநா.171);.

   3. அ த்தல்; to destroy.

     "ேசைனைய... க் வன்" (கம்பரா. ைல.98);.

   4. கட் தல்; to fasten tie.

     "பாஞ்சா  ந்தன் க்க" வ்.ெபரிய .6. 7:8).

   5. தைல ல் ைவச ் ட் க் ெகாள் தல்; to decorate with, put on, as flowers.

     " ைழ ேள லாள் ைக ைன கண்ணி த்தான்" (க த். 107:15);.  த்  ெபாட் ைவத்  அழ  
ெசய்  ெகாள் தல்.

   6. ெசயைல, நிகழ்ச் ைய நிைற க் க் ெகாண்  வ தல், நிைற  ெப ம்ப  ெசய்தல்; complete or 
finish a work, one's studies, etc., end one's speech. 

சைமயைல த்  ட்  வந்  ேப ேறன். க்க ேவண் ய ேவைலகள் நிைறய இ க் ன்றன. 
என் ைடய ைபயன் இப்ேபா தான் பள்ளிப் ப ப்ைப த் க் றார.் அவர ்ேபசை்ச ப்ப  
ேபால் ெதரிய ல்ைல.

   7. ப் ட்டவா  இ  நிைல அைமத்தல்; conclude, end.

க்கண்ணி

க்கண்ணி muḍikkaṇṇi, ெப.(n.)

மாைல பாரக்்க; see {}.

     "கங்ைக காணக் ெகாடார் க் கண்ணிைய" (ேதவா.456:6);.

     [  + கண்ணி. கண்ணி = மாைல வைக.]

க்க

 
 க்க  muḍikkayiṟu, ெப.(n.)

   கண்ேண  நீங்க மாட் க் ப் ேபா ம் ேசரத்்  ந்த க ப் க் க  (ேகாைவ.);; a black rope tied 
around the cow neck due to evil eyes.

     [  + க .]
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க்கலம்

க்கலம் muḍikkalam, ெப.(n.)

   மணி ; crown. 

     'ஆண்  அரச ைடய க்கல த யவற்ைற வாங் க் ெகாண் ' (ெப ம்பாண்.451, உைர);.

     [  + கலம்.]

க்காணிக்ைக

 
 க்காணிக்ைக muḍikkāṇikkai, ெப.(n.)

   ெதய்வத் ற்  ேநரந்் ெகாண்  ம ர ் ைய வளரத்் , ம த் க் காணிக்ைகயாக இ ைக 
(உ.வ.);; offering of the hair of a person's head which has been allowed to grow for a certain time, in fulfilment of a vow.

     [  + காணிக்ைக. காணிக்ைக = கட ளரே்க ம் ெபரிேயாரக்்ேக ம் அளிக்கப்ப ம் ெபா ள்.]

க் ைர

 
 க் ைர muḍikārai, ெப.(n.)

   ைளக் ைர ( ன்.);; young greens, tender potherbs.

க்ெகாத் ேநா
ய்

 
 க்ெகாத் ேநாய் muḍikkottunōy, ெப.(n.)

   வாைழப் ப ரில் ஏற்ப ம் ேநாய் (ேகாைவ.);; a kind of plantain disease.

     [ க்ெகாத்  + ேநாய்.]

க்ேகாைர

க்ேகாைர muḍikārai, ெப.(n.)

   1. ஒ வைகக் ேகாைரப் ல்; a variety nut grass.

   2. தைல ம ர;் hair on the head (சா.அக.);.

     [  + ேகாைர.]

கத்தரிக் றவ
ன்

 
 கத்தரிக் றவன் muḍigattariggiṟavaṉ, ெப.(n.)

   கத் ரி கள்வன் ( ன்.);; cutpurse, pick pocket.

     [  + கத்தரிக் றவன்.]

கம்

 
 கம்  muḍigam, ெப.(n.)

   ெப சச்ாளி; bandi coot (சா.அக.);.

கய ேபாடல்

 
 கய ேபாடல் muḍigayaṟupōḍal, ெப.(n.)

   ச் க்க , கக் வான் த ய ேநாய்க க்  மந் ர ஆற்றலால் ஒ க  ந்  உடம் ல் 
அணிவ ; wearing of the magic thread to ward off or cure certain diseases  morbid conditions of infants, insect bites, 
whooping cough, etc. 

ழந்ைதக்  கய ேபாட ம க் ச ்ெசன்றான் (உ.வ.);.

ம வ. க ேபாடல்.

     [  + கய  + ேபாடல்.]
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க ேபாடல்

 
 க ேபாடல் muḍigayiṟupōḍal, ெப.(n.)

கய ேபாடல் பாரக்்க; see {}.

க  – த்தல்

க  – த்தல் muḍigavittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.) 

ட் தல் பாரக்்க; see {}.

     "இன்னா ெனன வ யா ெவன்ைன க த் " (பாரத ெவண்.315);.

     [  + க த்தல். க த்தல் = ட் தல்.]

ெகாண்டேசாழ
ப்ேபரா

ெகாண்டேசாழப்ேபரா  muḍigoṇḍacōḻppērāṟu, ெப.(n.)

   தல் இராேசந் ர ேசாழனால் பைழயாைற ல் ெவட்டப்பட்ட ஆ ; a river digged in {} by Rajendra {}  I. 

பைழயாைற இவன் காலத் ல் ெகாண்ட ேசாழ ரம் என வழங்கப்பட்ட . ( தல் இராேசந் ரன் 
. .10121044 ற்.ேசாழ. வர. சதா வபண். பக்.181);.

     [  + ெகாண்ட + ேசாழப்ேபரா .]

ெகாண்டேசாழ
ரம்

ெகாண்டேசாழ ரம் muḍigoṇḍacōḻpuram, ெப.(n.)

   ச் ராப்பள்ளி மாவட்டத் ள்ள ேசாழர ்தைலநகர ்(I.M.P.Rd. 285);; capital of {} in {} district.

ம வ. ண்டம்.

     [ ெகாண்டேசாழன் + ரம்.]

ெகாண்டேசாழ
மண்டலம்

ெகாண்டேசாழமண்டலம் muḍigoṇḍacōḻmaṇḍalam, ெப.(n.)

எ ைம ர ்(ைம ர)்; ப ன் ெதன் ப ம் ேசலம் மாவட்டத் ன் வடப ம் ெகாண்ட கங்கபா  
நா  ( ற்.ேசாழ.வர. சதா வபண். பக்.472);; {}, 

 which includes the southern part of Mysore and northern part of Salem.

     [ ெகாண்டேசாழன் + மண்டலம்.]

ெகாண்டேசாழ
ன்

ெகாண்டேசாழன் muḍigoṇḍacōḻṉ, ெப.(n.)

   தல் இராேசந் ர ேசாழன  பட்டப் ெபயர ்(ெத.இ.கல்.ெதா. 2:107);; a title of Rajendra {}  l.

     [ ெகாண்ட + ேசாழன்.]

ெகாண்டநல்
ர்

 
 ெகாண்டநல் ர ்muḍigoṇḍanallūr, ெப.(n.)

   ேசாழநாட்  ஊரப்்ெபயர;் a village in {} country.

     [ ெகாண்ட + நல் ர.்]

சச்ைட னிவ
ன்

சச்ைட னிவன் muḍiccaḍaimuṉivaṉ, ெப.(n.)

   ரபத் ரன்;{} as wear  ing matted locks.

     " சச்ைட னிவனன்  ேவள் ற் ெகாண்ட" ( வக. 2285);.

     [  + சைட + னிவன். சைட னிவன் = சைட ைய ைடயவன்.]

628

www.valluvarvallalarvattam.com 2187 of 19068.



சச் ழ்

சச் ழ்1 muḍiccaviḻttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒன்ைறத் தற்  அைத ந்  ைவத் ள்ள ணி சை்ச அ ழ்த்தல் ( ன்.);; to untie money 
knotted in a cloth, with a view to theft.

   2. தல் (இ.வ.);; to steal.

     [ ச்  + அ ழ்த்தல்.]

 சச் ழ்2 muḍiccaviḻttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   க்கலான ஒன்ைறத் ரப்்பதற்  ய தல்; to find a solution for a problem.

     [ ச்  + அ ழ்த்தல்.]

சை்ச அ ழ்த்  அத ள் உள்ள ெபா ள்கைள ெவளியாக் தல் ேபால் க்கலான ஒ  ெசய் ையப் 
பல ம் அ ம்ப  ெசய்தல்.

சச் ழ்க்

__,

ெப.(n.);

   1. சை்ச அ ழ்ப்பவன் ( ன்.);, பண டை்டைய அ ழ்த் த் பவன்; one who secretly removes 
money tied in a cloth.

   2. டன்; thief.

     [ ச்  + அ ழ், சச் ழ் → சச் ழ்க் .]

சச்ன்

 
 சச்ன் muḍiccaṉ, ெப.(n.)

   ழ்ச் த் ற ைடயான் (இ.வ.);; scheming fellow.

     [ ச்  → சச்ன்.]

சச்ாத்

சச்ாத்  muḍiccāttu, ெப.(n.)

   தைலப் பாைக; turban.

     "தனி சச்ாத் ஞ் சாத் " ( வாலவா.54:14 ( ம்););.

     [  + சாத் .]
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ச்

ச் 1 muḍiccu, ெப.(n.)

   1. கட் ; tie. 

இப்ப யா ச் ப் ேபா வாரக்ள், கடை்டப் ரிக்கேவ ய ல்ைலேய? தைலம ர ் ச்  
சச்ாக இ ந்த .

   2. ம ர் ; tuf of hair.

   3. க ; knot in wood.

   4. மகளிர ்காதணி வைக (ெநல்ைல.);; an ear  ring worr by women.

   5. கண்ட ந்  ரத்்தற்கரிய தந் ரம்; deep scheme, cunning plan, stratagem. 

     'அவன் ேபாட்ட  நல்ல ச் '.

     [  → ச்  = அ ழேவா ரித்  வாரேவா யாதப  ஒன்ேறா  ஒன்ைறச ்ேசரத்்  அல்ல  
ஒன்ைறச ் ற் ப் ேபாடப்பட் ப்ப .]

 ச் 2 muḍiccu, ெப.(n.)

   1. டை்ட என்பேதா  இைணந்  வ ம் ெசால்; a word which occurs in combination with {}. 

டை்ட ச் டன் ேப ந் ல் ஏற ேவண் ம்.

   2.  டை்ட; small bundle.

     [  → ச் .]

ச் க்கஞ்

 
 ச் க்கஞ்  muḍiccukkañji, ெப.(n.)

   ெகா க் ம் கஞ் ச ்ேசாற் ல் க்ைக , ணி ல் ந்  அ ல் ேபாட்  காய்ச்  வ த்த 
கஞ் ன் ெதளி ; rice gruel or porridge made by adding small cloth bundle containing dry ginger in addition to the usual 
ingredients.

     [  + க் க்கஞ்  → ச் க்கஞ் ]

ச் க்காரன்

ச் க்காரன் muḍiccukkāraṉ, ெப.(n.)

   1. டை்டகைள ைடயவன்; one who possesses small bundle.

   2. பண ள்ளவன்; one who has money.

   3. ழ்ச் த் ற ைடேயான் (தந் ரி);; scheming person.

     [ ச்  + காரன். காரன்  ெசால்லாக்க ஈ ]

ச் க்காைற

 
 ச் க்காைற muḍiccukkāṟai, ெப.(n.)

   ெபண்களின் க த்தணி வைக (இ.வ.);; a kind of gold necklet, worn by women.

     [ ச்  + காைற. காைற = க த்தணி வைக. ச் கேளா  ெசய்யப்பட்ட க த்தணி.]

ச் க்ேகாைர

 
 ச் க்ேகாைர muḍiccukārai, ெப.(n.)

க்ேகாைர பாரக்்க; see {}.

     [ ச்  + ேகாைர.]
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ச் ப்ேபா -தல்

ச் ப்ேபா -தல் muḍiccuppōḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. சண்ைட ட் தல்; to incite persons to a quarrel. 

அவ க் ம் இவ க் ம் ச் ப் ேபா றான்.

   2. ெதாடர் ப த் தல்; to connect the two various matters. 

என்ன ெமாடை்டத ்தைலக் ம் ழங்கா க் ம் ச் ப் ேபா றாய்.

   3. மணம் ெசய்  ைவத்தல்; to make a marriage alliance. 

அவ க் ம் இவ க் ம் ச் ப் ேபாட்டாச் .

     [ ச்  + ேபா தல்.]

ச் மா

 
 ச் மா  muḍiccumāṟi, ெப.(n.)

சச் ழ்க்  பாரக்்க ( ன்.);; see {}.

     [ ச்  + மா . மா  = இரண்டகஞ் ெசய்ேவான்.]

ச் வைல

 
 ச் வைல muḍiccuvalai, ெப.(n.)

   ச்  சச்ாக உள்ள ன்  வைல; a kind of fishing net.

     [ ச்  + வைல.]

ச் ற்

ச் ற்  muḍiccuṟṟu, ெப.(n.)

   தைலப் பாைக; turban, as tied about the head.

     "ெதா ச் ற் ஞ் ற் " ( வாலவா. 54:14);.

     [  + ற் .  = தைல. ற்  = ற் க்கட்டப்ப வ . தைலையச ் ற் க் கட்டப்ப ம் 
தைலப்பாைக.]

ச் ற் மாைல

ச் ற் மாைல muḍiccuṟṟumālai, ெப.(n.)

ச் ட்  பாரக்்க (தக்கயாகப்.119, உைர);; see {}.

     [  + ற்  + மாைல = தைல ல் அணி ம் மாைல.]

ச் ட்

ச் ட்  muḍiccūḍḍu, ெப.(n.)

   ல் (தைல ல்); அணி ம் மாைல; garland worn on the head.

     " ச் ட்  ல்ைலேயா" (தக்கயாகப். 119);.

     [  + ட் . ல் அணி ம் மாைல.]

சம்

 
 சம் muḍisam, ெப.(n.)

சரம் பாரக்்க; see {}.

சரம்

 
 சரம் muḍisaram, ெப.(n.)

   சரக்ெகான்ைற மரம்; a tree  Cassia fistula.

     [  + சரம்.]
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சாய்

சாய்1 muḍicāytal,    1 ெச. . .(v.i.) 

   இறத்தல் ( ன்.);; to die, as having the head droop.

     [  + சாய்தல் = தைலசாய்தல், இறத்தல்.]

 சாய்2 muḍicāyttal,    1 ெச. . . (v.i.)

   1. ப த் க்ெகாள் தல்; to lie down, to rest, as lowering the head.

     " ந்த டன் பாண்டவ   சாய்த் " (பாரத. தற்.77);.

   2. தைல வணங் தல்; to pay homage, bow one's head in reverence.

     " னிந்த ள ெலன்  சாய்த்  நின்றான்" (நள. க நீங் .63);.

   3. ஒ பக்கமாகத் தைலையச ்சாய்த்தல்; to incline the head sideways.

     [  + சாய்த்தல்.]

ைளஎ ம்

 
 ைளஎ ம்  muḍisuruḷaielumbu, ெப.(n.)

   மாரெ்ப ம் ; breast bone  Sternum.

ட்

ட் 1 muḍicūḍḍudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   அர க் ரிய மணி ையச ் ட் தல்; to crown, as king.

     " ன் ன் ரச ழங்க  ட் " (கம்பரா. இரணிய.174);.

     [   தல் → ட் தல். ட் தல் = அணி த்தல்.]

 ட் 2 muḍicūḍḍu, ெப.(n.)

   அரசன் மணி  ைக; coronation.

     " ட்  மங்கல நாள்" (த ழ்நா.171, தைலப் );.

     [  → ட் .]

ட் ழா

 
 ட் ழா muḍicūḍḍuviḻā, ெப.(n.)

   அரசக்  வ ல் வந்த ஒ வர ்ஆட் ப் ெபா ப்  ஏற்பதற்  அைடயாளமாக அவ க்  மணி  
ட் ம் நிகழ்ச் ; coronation.

     [ ட்  + ழா.]

தல்

தல் muḍicūḍudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அரசன் மணி  தல்; to be crowned as king.

   2. ம டம் அணிதல்; to wear a crown.

     "  ெயான்ேற" (க ங். 525);. 

அரச க் ப் ன் அவன் மகன் தேல வழக்கம்.

     [  + தல்.]

த்தேகள்

த்தேகள்  muḍittaāḷvi, ெப.(n.)

   கைர கண்ட ேகள் ; complete learning.

     " த்தேகள்  ணரந்்ேதாேர" ( லப். 1:19);.

     [  → த்த + ேகள் .]
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த்தைலக்ெகா
ண்டேசாழ ரம்

த்தைலக்ெகாண்டேசாழ ரம் muḍittalaikkoṇḍacōḻpuram, ெப.(n.)

   ம ைர; Madurai city.

     [  + தைல + ெகாண்ட + ேசாழ ரம்.]

   3ஆம் ேலாத் ங்கச ்ேசாழன் பாண்  மண்டலத் ற் ச ்ேசாழ பாண்  மண்டலம் என் ம், ம ைரக்  
த்தைலக் ெகாண்ட ேசாழ ரம் என் ம், பாண் யன  ஒலக்க மண்டபத் ற் ச ்ேசரபாண் யர ்

தம் ரான் என் ம் ெபயர ்மாற் னான் (பழ.த.ஆ.பக்.87);.

த்தைலக்ேகா
ெப நற் ள்ளி

த்தைலக்ேகாெப நற் ள்ளி muḍittalaikāperunaṟkiḷḷi, ெப.(n.)

   ேசாழ அரசன்;{} king.

     [  + தைல + ேகா + ெப நற் ள்ளி.]

இவன் அந் வஞ் ேசர ம்ெபாைற ன் காலத்தவன் இவைன டேமா யார ்வாழ்த் ப் பா ள்ளார ்
( றநா.13);.

த் க்காட்டல்

த் க்காட்டல் muḍittukkāḍḍal, ெப.(n.)

   உத்  ப்ப ரண்ட ள் ேமேலார ் த்தவா  த் க் காட் வ  (நன்.145, உைர);; a literary device 
which consists in showing that the author's statements are in line with the ancient authorities, one of 32 utti.

     [ த்  + காட்டல்.]

த் க்ெகா -
த்தல்

த் க்ெகா -த்தல் muḍittukkoḍuttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   நிைறேவற் த் த தல்; to accomplish, complete, as a piece of business.

     [ த்  + ெகா த்தல்.]

த்ேதங்காய்

 
 த்ேதங்காய் muḍittēṅgāy, ெப.(n.)

   ள்ள ேதங்காய் ( ன்.);; coconut with the husk removed, leaving a small part of the the fibre on the upper part 
of the nut.

     [  + ேதங்காய்.]

     [p]

த்ைதலம்

 
 த்ைதலம் muḍittailam, ெப.(n.)

ெயண்ெணய் பாரக்்க; see {}.

     [  + Skt.ைதலம்.]

தட் தல்

தட் தல் muḍidaḍḍudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   வைல ையக் கைளதல் அல்ல  அ த்  நீக் தல் ( னவ.);; remove or cut off of the fishing net.

     [  + தட் தல். தட் தல் = அகற் தல், நீக் தல்.]

தைலச் ன்னம்

 
 தைலச் ன்னம் muḍidalaiccuṉṉam, ெப.(n.)

   தைல ன் னின்  ெசய்யப்ப ம் ஒ வைகச ் ண்ணாம் ; calcined powder prepared from the black 
hair of the head.

     [  + தைல + ன்னம். ன்னம் = ண்ணாம் . தைல ந்  ெசய்யப்ப ம் ண்ணாம் .]
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த்தகம்

 
 த்தகம் muḍidiruddagam, ெப.(n.)

   மாந்தரின் தைல ல் உள்ள ையக் ைறத்  அல்ல  த்  அழ ப த் ம் கைட; hair dressing 
saloon. 

பள்ளி மாணவரக்ள் த்தகம் ெசன்  அழகாக த்  வ ப்பைறக் ச ்ெசல்ல ேவண் ம்.

     [  + த்தகம்.]

ட் தல்

ட் தல் muḍidīḍḍudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   தைல, கா ல்ப ம்ப  வணங் தல்; to prostrate, as touching with one's head another's feet.

     "பாதத் ெத ன்  ட் னாேன" ( வக.2641);.

     [  + ட் தல். கா ல் ந்  வணங் தல்.]

ம்ைப

 
 ம்ைப muḍidumbai, ெப.(n.)

   ஒ  வைகத் ம்ைபச ்ெச ; white dead nettle Leucas (சா.அக.);.

     [  + ம்ைப.]

ளக்

ளக் 1 muḍiduḷakkudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   தைலயைசத்தல்; to assent, show appreciation, as by a nod.

     "  ளக்  ேநாக்  "( வக.1881);.

     [  + ளக் தல். ளக் தல் = அைசதல்.  = தைல..]

 ளக் 2 muḍiduḷakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

ட் தல் பாரக்்க; see {}.

     " ைனவற் ெறா  ளக் " ( வக.2357);.

     [  + ளக் .  = தைல, ளக் தல் = வணங் தல்.]

ந்தகணம்

ந்தகணம் muḍindagaṇam, ெப.(n.)

   நிகழ்காலம்; present time.

     " ன்ைனக் கணத்  னிறந்தவ  ந்த கணத்  நின்றவ ம் (ேம மந்.662);.

     [ 1 + கணம். கணம் = கால ட்பம், காலம்.]

ந்தெகாள்ைக

 
 ந்தெகாள்ைக muḍindagoḷgai, ெப.(n.)

   ந்த ; final conclusion.

     [  → ந்த + ெகாள்ைக. ெகாள்ைக = .]

ந்த த்தல்

ந்த த்தல் muḍindadumuḍiddal, ெப.(n.)

   உத்  ப்பத் ரண்ட ள், ன்னர ் ளக் க் டந்தவற்ைறத் ெதா த் க் வ  (நன்.382, 
உைர);; recapitulation, briefly restating the point discussed. one of 32 utti.

     [  → ந்த  + த்தல்.]
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ந்த ற் ம்

 
 ந்த ற் ம் muḍindadumuṟṟum, ெப.(n.)

   ல் ைவக் க்க எ தப்ப ந் ெதாடர ்( ன்.);; expression indicating conclusion, used at the end 
of a treatise, 'finis'. 

இப் னம் ந்த  ற் ம்.

     [ ந்த  + ற் ம்.]

ந்த ல்

ந்த ல் muḍindanūl, ெப.(n.)

   ங் ம் ல்; exhaustive treatise.

     " ந்த ற் கண்  ெகாள்க" (இைற. 1, பக்.2);.

     [  → ந்த + ல்.]

ந்தெபா

ந்தெபா  muḍindaboḻudu, ெப.(n.)

   ரந்்த அகைவ; old age.

     " ந்த ெபா ற் றவான ேரனம் ப ந்  சால் ைபந் ைனகள் த்த" ( வ்.இயற்.3:89);.

     [  → ந்த + ெபா .]

நைட

நைட muḍinaḍai, ெப.(n.)

   தைலயால் நடக்ைக; walking on one's head.

     "அங்க ட ழந்   நைடயா ேல " ( த். .சா.28);.

     [  + நைட.  = தைல.]

நர்

நர ்muḍinar, ெப.(n.)

   கட் பவர;் those who tie knots.

     "வம் நிைற ந ம்" (ம ைரக்.514);.

     [  → நர.்]

நாதம்

 
 நாதம் muḍinātam, ெப.(n.)

   இந் ர ேகாபப் ச் ; cochineal insect.

நா

நா  muḍināṟu, ெப.(n.)

   நாற் ; sheaf or bundle of seedlings.

     " நாற த் ய ெந நீரச்ெ்ச " (ெப ம் பாண்.212);.

     [  + நா . நாற்  → நா . இைடக் ைற.]

நீர்

நீர ்muḍinīr, ெப.(n.)

   1. ைள நீர;் liquid extracted from brain.

   2. ஒளி ( ந் ); நீர;் semen (சா.அக.);.

     [  + நீர.்]

நீரத்்தான்

 
 நீரத்்தான் muḍinīrttāṉ, ெப.(n.)

   சரக்ெகான்ைற மரம்; a kind of tree  Cassia fistula (சா.அக.);.
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நீலம்

 
 நீலம் muḍinīlam, ெப.(n.)

   ம ற் த்தம்; blue vitriol (சா.அக.);.

ம வ. .

ப்பாைன

 
 ப்பாைன muḍippāṉai, ெப.(n.)

   ெபான் த ய அ ம்பண்டங்கைள ைவக் ம் ெபரிய பாைன அல்ல  ெபரிய மடக்லம்; large earthen 
vessel for storing money or treasure.

     [  + பாைன.]

ப் ைசக்

ப் ைசக்  muḍippisaikkuṟi, ெப.(n.)

   ெசாற்ெறாடர ் ைவக் காட் ம் ற் க்  (நான்.பால.169);; full stop.

     [ ப்  + இைச + .]

ப் ரி

 
 ப் ரி muḍippiri, ெப.(n.)

ப் ரி பாரக்்க; see {}.

ப்

ப்  muḍippu, ெப.(n.)

   1. ேபா ைக; tying, fastening.

   2. ச் ; tie, knot.

   3. கட் ; bundle.

   4. தைல ல் அணி ம் ெபா ள்; that which is worn on the head.

   5. இ சாற்பணம்; remittance as kist into the treasury. 

இன்  ப் ச ்ெச த் யாக ேவ ம்.

   6. ெசாத் ; money, wealth. 

அவ க்  ப்ெபான்  ல்ைல.

   7. ெமாத்தத ்ெதாைக (யாழ். அக.);; total amount.

   8. ரப்்  (யாழ்.அக.);; decision.

   9. பணம் நைக த யவற்ைறத் ெதா த் , ணி ேபான்றவற் ல் கட்  ைவப்ப ; money, pieces of 
jewellery wrapped in a cloth or tied up. 

ேகா ல் உண் ய ல் டந்த ஒ  ப் ல் ஒர ்ஆ ரம் பாய் இ ந்த .

     "ஒ  ெபான் ப்  ைவத்ேதன்" ( ற .899);. 

   10.  ( ன்.);; end, re sult.

     [  → ப் .]
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ப் க்கட்

ப் க்கட் 1 muḍippukkaḍḍudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

    ெசய்தல் (யாழ். அக.);; to conclude.

     [ ப்  + கட் தல்.]

 ப் க்கட் 2 muḍippukkaḍḍudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   பண ப் ச ்ேசரத்்  ைவத்தல்; to set apart, as a provision for a future expenditure. 

ெபண் றந் ப்பதனால் இனி ப் க் கட்  ைவக்க ேவண் ம். ேகா க் ச ்ெசல்ல 
ேவண் ப்பதால் ப் க் கட்  ைவக்க ேவண் ம்.

     [ ப்  + கட் தல்.]

ப் க்காரன்

ப் க்காரன்

ப் க்காரன்  muḍippukkāraṉ, ெப.(n)

   1. பண்ைடக் காலத்  அர ைற வாங் ம் 91596,15uff; collector of the revenue of a village, in ancient times.

   2. பண ள்ளவன்; one who keeps money.

     [ ப்  + காரன். காரன் ெசால்லாக்க ஈ .]

ப் மா

 
 ப் மா   muḍippumāṟi, ெப.(n.)

ச் மா  பாரக்்க; see {}

     [ ச் மா  → ப் மா ]

ப் ரி

ப் ரி  muḍippuri,    1. அர ைற வாங் பவன்; receiver of rents and taxes.

   2. வட்  வாங் பவன்; shroff.

     [ ப்  + உரி. உரி → உரிதல் = தாேன எ த் க் ெகாள்ளல், வாங் தல்.]
  muḍibu, ெப.(n.)

 பாரக்்க; see {}

     " னிவரர ்ெவ ளி ன் ெபன்றார ் லர"்(கம்பரா.மாரிச.34);.

     [  → ]

ெப த்

ெப த்   muḍibeḻuttu, ெப.(n.) 

   எ த்  வைக ள் ஒன்  (நன்.256, ம ைல);; a class of letters.

     [  → எ த் ]

ெபா ட்ெடாடர்
நிைல

ெபா டெ்டாடரந்ிைல  muḍiboruḍḍoḍarnilai, ெப.(n.)

   ெபா டெ்டாடர ்நிைலச ்ெசய் ள்; epic or narrative poem, 

ெபா ட ்ெடாடர ்நிைல ள் தானப் பயன் ம் வ  ( லப்.29, உைர);.

     [  + ெபா ள் + ெதாடரந்ிைல.]

ெபா ட ்ெடாடர ்நிைல ெயன்ற  அறம் த ய நாற்பயைன ம் ம் ல்களான 
வக ந்தாமணி த யைவ ( லப்.2:9, அ யாரக்்  நல்லார ்உைர);.
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ேபா

ேபா 1 muḍipōḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   ஒன்ேறாெடான்  மாட் ப் ைணத்தல்; to tie into a knot.

     [  + ேபா -தல்.]

 ேபா 2 muḍipōḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. கணவ ம் மைன மாதற்  ெந  ( ); யைமதல்; to be predestined or ordained to be married to each 
other. 

அவ க் ம் இவ க் ம் ேபாட் க் ற .

   2. சண்ைட ட் தல்; to incite persons to a quarrel. 

அவ க் ம் இவ க் ம் ேபா வேத அவர ்ேவைல.

     [  + ேபா -தல்.]

ம ர்

ம ர1் muḍimayir, ெப.(n.)

   1. ேசரத்்  த்த தைல ம ர ்( ன்.);; lock of hair.

   2. மகளிர ்தைலம ேரா  ேசரத்்  த் க் ெகாள் ம் கட் ம ர ்( ன்.);; switch.

ம வ. இ ம ர்

     [  + ம ர.்]

 ம ர2் muḍimayir, ெப.(n.)

   ெதய்வத் க் க் காணிக்ைகயாக ம த்  இ ம் தைலம ர ்(இ.வ.);; hair offered to a deity in pursuance of a 
vow.

     [  + ம ர.்]

மன்னன்

மன்னன் muḍimaṉṉaṉ, ெப.(n.)

   மணி  ய மன்னன்; crowned monarch. 

     ' மன்னர ் வ ங் காத்ேதாம் ம்' ( லப்.29, பக்.575);.

     [  + மன்னன்.]

மா சம்

 
 மா சம் muḍimāmisam, ெப.(n.)

   தைல ல் உள்ள நார ்ேபான்ற நீண்ட ெமல் ய ேதால்; an elastic membrane of the head.

     [  + Skt.மா சம்.]

மார்

மார ்muḍimār, ெப.(n.)

   ப்பவர;் those who accomplish things.

     "தா ல் ெகாள்ைகத் தந்ெதா ன் மார"் ( .89);.

     [  + மார.்]

மா கம்

 
 மா கம் muḍimāligam, ெப.(n.)

   மஞ்சள் ெகான்ைற; a cassia (சா.அக.);.
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மாைல

 
 மாைல muḍimālai, ெப.(n.)

   தைல ல் அணி ம் மாைல ( வா.);; garland for the head, chaplet.

     [  + மாைல.]

ைள

 
 ைள muḍimūḷai, ெப.(n.)

   தைலக் ள் ளி க் ம் ைள; brain of the human head (சா.அக.);.

     [  + ைள.  = தைல.]

ேமல்

 
 ேமல்  muḍimēlmuḍi, ெப.(n.)

   மர வைக (மைல.);; panicled golden blossomed pear tree.

ேமலழ

 
 ேமலழ  muḍimēlaḻki, ெப.(n.)

   ேகாடக சாைல (மைல.);; a very small plant.

ய

ய muḍiya, . .எ.(adv.) 

   ம் ( வா.);; unto the end finally. 

     'என்  யக் கட் ைரப்ப ' (தக்கயாகப்.728);.

     [  → ய.]

யண்டம்

 
 யண்டம் muḍiyaṇḍam, ெப.(n.)

   தைல மண்ைடேயா ; cranial bone, human skull (சா.அக.);.

     [  + Skt.அண்டம்.  = தைல.]

யண்டசவ்

 
 யண்டசவ்  muḍiyaṇḍasavvu, ெப.(n.)

   இ த்தால் நாைரப் ேபால் நீ ம்ப யான தைல ல் உள்ள ெமல் ய ேதால்; a membrane covering the head 
(சா.அக.);.

     [ யண்டம் + Skt.சவ் .]

யரசன்

 
 யரசன் muḍiyarasaṉ, ெப.(n.)

 மன்னன் பாரக்்க; see {}.

     [  + அரசன்.]
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யர

 
 யர  muḍiyarasu, ெப.(n.)

   அரசரால் அல்ல  அர யால் நடத்தப்ப ம் ஆட் ; monarchy. 

இன் ம் ல நா களில் ெபயரள ல் யாட்  இ க் ற .

ம வ. யாட்

     [  + அர .  நாடை்ட ஆ வ .]

யல்

 
 யல் muḍiyal, ெப.(n.)

   எல்லாம் (ச .);; all, whole.

     [  → யல்.]

ய த்தல்

 
 ய த்தல் muḍiyaṟuttal, ெப.(n.)

    ைவக் ஞ் சடங்  (இ.வ.);; the first shaving of a baby, ceremonially observed (ெச.அக.);.

     [  + அ த்தல்.]

யன்

 
 யன் muḍiyaṉ, ெப.(n.)

   கழகக்காலக் நில மன்னன்; a king in {} period.

ய ர்

 
 ய ர ்muḍiyaṉūr, ெப.(n.)

   ெதன்னாரக்்கா  மாவட்டம் கள்ளக் ச்  வட்டத் ள்ள ஊர;் a village in South arcot district in {} Taluk. 

சங்ககாலக் நில மன்னரக்ளில் ஒ வனான யன் என்பவரின் ெபயரால் அைமந்த ஊர.்

     [ யன் + ஊர.்]

யாட்

 
 யாட்  muḍiyāḍci, ெப.(n.)

    ஆட்  ரிைக; monarchy.

ம வ. யர .

     [  + ஆட் .   ஆ ம் ஆட் .]

தைல ைற தைல ைறயாக நாடை்ட ஆ ைக.

ல்தரித்தான்

 
 ல்தரித்தான் muḍiyiltarittāṉ, ெப.(n.)

   சரக்ெகான்ைற; cassia fistula (சா.அக.);.

     [ ல் + Skt. தரித்தான்.]
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றக்

றக் 1 muḍiyiṟakkudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   ேநரச்் க் கடனாக ெதய்வங்க க்  ேவண் க்ெகாண்  ம ர ்ம த்தல் (இ.வ.);; to shave the hair of the 
head in fulfilment of a vow.

     [  + இறக் தல்.]

 றக் 2 muḍiyiṟakkudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   இ ப த் தல் (யாழ்.அக.);; to put to disgrace.

     [  + இறக் தல்.]

ப்

 
 ப்  muḍiyuppu, ெப.(n.)

   கல் ப்  ( .அ.);; rock salt.

யர்-தல்

யர-்தல் muḍiyuyartal,    2 ெச. . . (v.i.) 

   ஆட் ச ்ெச ப் டன் இ த்தல்; to grow prosperous as a king.   

யர ய ம்.

     [  + உயரத்ல்.]

லகம்

லகம் muḍiyulagam, ெப.(n.)

ல  பாரக்்க; see {}.

     " லக ரத்் " ( வக. 1847);.

     [  + உலகம்.]

ல

ல  muḍiyulagu, ெப.(n.)

   ேம லகம்; Heaven, celestial world, as the highest world.

     "வால் ைள ல ற" ( வக. 1847);.

     [  + உல .]

ப்

 
 ப்  muḍiyuṟuppu, ெப.(n.)

   மாைல (தாமம்);, டம், தாமைர (ப மம்);, ேகாடகம் ம் ரி என ஐவைகப்பட்ட ம ட ப் கள் 
( வா.);; ornamental parts of a crown, five in number. viz., {} (padumam);, {}, kimburi.

     [  + உ ப் .]

ர்

ர ்muḍiyūr, ெப.(n.)

   ெபண்ைண யாற்றங்கைர ல் உள்ள ஊர;் a village паmе. 

ெபண்ைணயாற்றங்கைர ல் இந்நாளில் ராமம் என்  வழங்கப்ப ம் இவ் ர ் தல்பராந்தகன் 
காலத் ல் ர ்என்  அைழக்கப்பட்ட . பராந்தகனின் தல் பைடத ்தைலவன் ெப ம் பைட டன் 
இவ் ரில் தங் ந்தான் ( ற்கால. ேசாழர ்வரலா  சதா வபண்டாரத்தார ்பக்கம்.48);.

     [  + ஊர.்]

ெய -த்தல்

ெய -த்தல் muḍiyeḍuttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t)

   1. றக் தல் பாரக்்க; see {}.

   2. தைலெய த் ேதாங் தல்; to become, prominent.

     "மைறயவர ் ெய த்தனர"் (க ங்.251);.

     [  + எ த்தல்.]
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ெயண்ெணய்

ெயண்ெணய் muḍiyeṇīey, ெப.(n.)

   1. தைலக் த் ேதய்த் க் ெகாள் ம் எண்ெணய் (ைதலம்);; bathing oil.

   2. தைலக் ட்  ம் எண்ெணய்; hair oil (சா.அக.);.

     [  + எண்ெணய்.]

ையப் ய்த் க்
ெகாள்( )தல்

ையப் ய்த் க்ெகாள்( )தல் muḍiyaippiyddukkoḷḷudal,    13 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   எளி ல் ர்  காண யாமல் அல்லல்ப தல்; rack one's brains to solve a problem, to driven mad. 

மாணவன்  ஆண் த் ேதர்  எ க் ெகாண்  இ க் ம்ேபா  ஒ ல ேகள் க க்  ைட 
ெதரியாமல் ையப் ய்த் க் ெகாண்டான்.

     [ ைய + ய்த்  + ெகாள்தல்.]

வ தல்

வ தல் muḍivaṟidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   நன்றாக உணரத்ல் (யாழ்.அக.);; to be advanced in knowledge, to master completely.

     [  + அ தல்.]

வாங் தல்

வாங் தல் muḍivāṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   றக் தல் பாரக்்க; see {}.

     [  + வாங் தல்.]

வாைழ

 
 வாைழ muḍivāḻai, ெப.(n.)

   இலா சை்ச ( ங்.);; cuscusgrass.

     [  + வாைழ.]

டங் றல்

டங் றல் muḍiviḍaṅāṟal, ெப.(n.)

   உத்  ப்பத் ரண்ட ள் தான் ெசால் ம் இலக்கணத் ற்  ெந  ( ); ம் இடத்ைதக் ப்ப  
(நன்.97, உைர);; giving particular reference to the rule followed in the context one of 32 utti.

     [  + இடங் றல்.]

லாற்றல்

 
 லாற்றல் muḍivilāṟṟal, ெப.(n.)

லாற்ற ைடைம பாரக்்க ( வா.);; see {}.

     [  + இல் (எ.ம.); + ஆற்றல்.]

லாற்ற ைட
ைம

லாற்ற ைடைம muḍivilāṟṟaluḍaimai, ெப.(n.)

   எண் ணத் ள் ஒன்  ( றள், 9, உைர);; omnipotence, one of eight natures.

     [ லாற்றல் + உைடைம.]

எண் ணங்களாவன :

   1. தன்வயத்தன் ஆதல்,

   2. ய உடம் னன் ஆதல்,

   3. இயற்ைக உணர் னன் ஆதல்,

   4. ற் ம் உணரத்ல்,

   5. இயல்பாகேவ கட்  (பாசம்);களில் இ ந்  நீங் தல்,

   6. ேபர ள் உைடைம,

   7.  இல் ஆற்றல் உைடைம,

   8. வரம்  இல் இன்பம் உைடைம.
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ைன

ைன muḍiviṉai, ெப.(n.)

   க மம் ன்ற ள் இம்ைம ற் பலனளிக் ம் பழ ைன; past Karma whose effect has begun to operate. 

ஆகா ய ைன ம் ைன ம் ஒத்தல் ேவண் ம் ( .ெபா.பா. 8, 1 பக்.175 வா நா.);.

     [ 1 + ைன.]

 muḍivu, ெப.(n.)

   1. ெதாடங் யதற்  இ ; end of something. 

மாநாட் ன் ல் றப்  அ க்ைக ெவளி டப்பட்ட . இவர ்எ ம் கைதக்   என்பேத 
இல்ைலயா?

   2. ேபாட் கள், ேதர் கள் த யைவ எவ்வா  ந்த  என்ப  பற் ய ளத்தம்; result of a competition.

 examination, etc. 

பத்தாம் வ ப்  ேதர் ன் கள் நாைள ெவளி டப்ப ம். மக்களைவத் ேதரத்ல் கள் 
ெவளியான பத் ரிைக இ க் றதா?

   3. இ ; that which is final. 

இ தான் உன் வான க த்  என்றால் நான் ஒன் ம் ெசால்வதற் ல்ைல. வாக நீ என்ன ைலச ்
ெசால் றாய்? நான் அைத வாங் ேய ரேவண் ம்.

   4. சட்டப்ப யான ரப்் ;   அ வான ரம்ானம்; verdict, decision. 

ைற மன்றத் ன் ைவ ம க்காமல் காவல் ைற னர ்நடந்  ெகாண்டதாகக் ைற னர.் 
தாத்தாைவ ம த் வ மைன ல் ேசரத்் ட ேவண் ம் என்ற க்  வந் ட்ேடன். சரியா? 
தவறா? ேகள் க க்  என்னால் சரியாக  எ க்க ய ல்ைல.

   5. பயன்; issue, result.

   6. ரம்ானம்; conclusion, decision. 

ெவன்ன ெசால் ர?்

   7. வான உட்ேகாள்; resoluteness.

கட் தல்

கட் தல் muḍivugaḍḍudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒன்ைறக் த்   எ த்தல், ரம்ானித்தல்; take a decision, decide on something, finalize. 

நி வாகத்ைதச ்சந் த் ப் ேப வதற்  ன் என்ெனன்ன ேகாரிக்ைககைள ன் ைவக்கப் 
ேபா ேறாம் என்   கட் க் ெகாள்ேவாம்.

   2. ெதால்ைல ைள க் ம் ஒன்  ெதாடர யாத இ  நிைலைய அைடயச ்ெசய்தல்; put an end to 
something. 

     'அவ ைடய ெகாட்டத் ற்   கட் ேறனா இல்ைலயா பார'் என்  ைரத்தான். ெகா ஞ் 
ெசயல்க க்  இனி ம் கட்டா ட்டால் நா  த ம்.

   3. எண்ணித் ணிதல்; to come to a conclusion.

     [  + கட் தல்.]

காலம்

 
 காலம் muḍivukālam, ெப.(n.)

   சாக்கா ; time of death.

     [  + காலம்.]
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ெசய்தல்

ெசய்தல் muḍivuseytal,    1 ெச. . . (v.i.) 

கட் தல், 1 பாரக்்க; see {},

   1. உன்ைன அயல்நாட் ல் ப க்க ைவக்க  ெசய் க் ேறாம். இந்தப் யச ் க்க க் க் 
கரணியம் அவரக்ள்தான் என்  கட்  ேம டம்  ெசய்த .

     [  + ெசய்தல்.]

ெசால்( )தல்

ெசால்( )தல் muḍivusolludal,    13 ெச. . . (v.i.) 

   ரப்் ச ்ெசால் தல்; to give a decision, to deliver, judgement.

     [  + ெசால்( );தல்.]

ேபாதல்

ேபாதல் muḍivupōtal,    8 ெச. . . (v.i.) 

   நிைறேவ தல்; to be accomplished, fulfilled. 

     '  ேபாகாைம ன்' ( றள், 262, உைர);.

     [  + ேபாதல்.]

ேபாக் தல்

ேபாக் தல் muḍivupōkkudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   நிைறேவற் தல்; to accomplish, fulfil.

     'தான் ற்ற காரியத் ைன  ேபாக்கா ' (க த்.149:10, உைர);.

     [  + ேபாக் தல்.]

ைர

ைர muḍivurai, ெப.(n.)

   1. த்  ைவக் ம் ைற ல் ேப ம் ேபச்  அல்ல  எ ம் எ த் ; concluding speech or remark. 

ழா ன் இ ல் தைலவர ் ைர ஆற் னார.்

   2. ல் அைம ம் கட் ைர; epilogue, concluding section of a work. 

கட் ைர ன் ல் எ ப்ப  ப ப்பவைர உண்ைமயாகச ் ந் க்கத் ண் ம்.

     [  + உைர.]

ெவட் தல்

ெவட் தல் muḍiveḍḍudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   தைல ையக் கத்தரித் ச ் ரெ்சய்தல்; have or do a hair cut. 

வரக் க்  ெவட்டக் கட்டணம் உ பாய் நான் .

     [  + ெவட் தல்.]

ெவ த்

 
 ெவ த்  muḍiveḻuttu, ெப.(n.)

ெப த்  பாரக்்க; see {}.

     [  + எ த் .]

ேவந்தர்

ேவந்தர ்muḍivēndar, ெப.(n.)

 மன்னன் பாரக்்க; see {}. 

     ' ேவந்தர ்மன் ம் அரண்கைள' ( பாண். 247, உைர);.

     [  + ேவந்தர.்]

ேவர்

 
 ேவர ்muḍivēr, ெப.(n.)

   ெவட் ேவர;் khuskhus (சா.அக.);.
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க்க

 
 க்க  muḍukkaḍi, ெப.(n.)

   ெந க்க ; busy time;

 critical moment. 

மண க்க ல் ணிகள் வாங்காேத.

     [ க்  + அ . க் தல் = ைர  ப த் தல்.]

க்கம்

க்கம் muḍukkam, ெப. (n.)

   1. ைல ேயற்றம்; high price, dearness.

   2. இ கல் (நாஞ்.);; tightness.

     [ க்  → க்கம்.]

க்கர்

க்கர ்muḍukkar, ெப.(n.)

   1. ந்ெத ; short street.

     " க்க ம் ம்" ( லப்.5 : 187);.

   2. அ வ ; pathway difficult to pass.

     " ட் ைட க்க  ெமாய்ெகாள் ன்ற ம்" ( வக.1216);

   3. ெத சச்ந் ; lane.

     " க்கர ்ேதா ம் ந்த வல் ளின் ெபாம்மல்" (இர . இலவ.55);.

   4. மைலக் ைக ( ங்.);; mountain cavern.

   5. நீரக்் த்தான இடம்; place where water presses against a bank and erodes.

     " ண் கய க்கர.்..... யாற் " (மைலப .213);.

   6. இைடெவளி; interstice, interspace.

     " டத்தாைழ க்க ள்" (க த்.136);.

     [ க்  → க்கர ்= ந்ெத . (ேவ.க.);]

க்கன்

 
 க்கன் muḍukkaṉ, ெப.(n.)

   வ ேயான் (யாழ்.அக.);; strong man.

     [ க்  → க்  →  க்கன்.]

க்காணி

 
 க்காணி muḍukkāṇi, ெப.(n.)

   ஆணி வைக (இ.வ.);; screw.

     [ க்  + ஆணி.]

     [p]

க் தல்

க் தல் muḍukkiviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.) 

   ரமாக அல்ல  ேவகமாகச ்ெசயல்ப ம்ப  இயக் தல்; to gear up, step up, accelerate. 

ேதரத்ல் ெந ங் ய ம் அைனத் க் கட் க ம் தங்களின் ெகாள்ைககைளப் பரப் ம் பணிகைள 
க் ட்டன. ேபாட்  ேவட்பாள க்  எ ராக அவ றான ேமைடப் ேபசை்சப் பரப்ப ஆ ம் கட்  
க்  டப்பட் க் ற .

     [ க்  + தல்.]
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க்

க் 1 muḍukkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. பாைவ, ெபா கள் த யவற்ைற இயங் வதற்காக தல்; to set in motion, wind. 

ந் ல் ற ேகாைல ைழத்  க் னான்.

   2. மா  த யவற்ைற ரட்  ஒட் தல்; to drive away. 

ேவ தாண்  ேம ம் மாடை்ட க்காமல் ேவ க்ைகயா பாரத்் க் ெகாண்  இ க் றாய்?

   3. காணி த யவற்ைற உடெ்ச த் தல்; to screw something. 

மைரேதய்ந் ப்பதனால் ஆணிையச ்சரியாக க்க ய ல்ைல.

     "ைகவல் கம் யன் க்க ற் ைர ரந்் " (ெந நல்.85);.

   4. ைர ப த் தல் ( ன்.);; to urge, bring pressure on.

   5. ைரவாகச ்ெச த் தல்; to drive, cause to run, as a horse, to set in motion, as a potter's wheel.

     "க  க் ம்" ( நாயக .55: 7);.

   6. ைரந்  க த்தல்; to bite off hurriedly.

     " ண  நாய் க் ய த ெயா " (மைலப .177);.

   7. உ தல்; to plough.

     " ரித ர க்  சா " (பரிபா.20:54);.

   8. ண்  தல் (உ.வ.);; to induce, urge on. 

ஏன் அவ டன் சண்ைட ெசய் ம்ப  க் றாய்?

க் சச்ந்

 
 க் சச்ந்  muḍukkuccandu, ெப.(n.)

    சந்  (உ.வ.);; alley, narrow lane.

     [ ல் → ள் → ண் → ண → க்  →. க்  + சந் .]

க் த்ெத

க் தெ்த  muḍukkutteru, ெப.(n.)

   ஒ ங் ய  ெத ; small, narrow street.

     "ெந ந்ெத ேவ ேபா றவரக்ள் நான் இ ந்த க் த் ெத த் ேத  வந்த ேபாேத" (ஈ , 1, 2:6);.

     [ க்  + ெத .]

க் வ

 
 க் வ  muḍukkuvaḻi, ெப.(n.)

க் சச்ந்  பாரக்்க; see {}.

     [ க்  + வ .]

க

க muḍuga, . .எ. (adv.)

   1. ைரவாய்; swiftly, quickly.

   2. ட்ட (யாழ்.அக.);; near.

க

__,

ெப.(n.);

   அண்ைம (யாழ்.அக.);; nearness.

     [ க்க  → க .]
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கல்

கல் muḍugal, ெப.(n.)

   1. ைர ; quickness.

   2. வ ைம; strength.

     [  → கல்.]

யல்

யல் muḍugiyal, ெப.(n.)

   க ப்பா வைககளின் உ ப் க்க ள் ஒன்  (ெதால்.ெபா ள்.464);; a part of kali verse, characterised by rapid 
movement.

     [  → யல்.]

யல்வண்ண
ம்

 
 யல்வண்ணம் muḍugiyalvaṇṇam, ெப.(n.)

யல் ( ங்.); பாரக்்க; see {}.

     [ யல் + வண்ணம்.]

1 muḍugudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ைரந்  ெசல் தல்; to hasten, to be in haste, to move  quickly.

     " கழ ன் ந் தல்" ( .ெவ.3 : 6);.

   2. ெந ங்  வ தல்; to become urgent;

 to come to a head;

 to throng and surge.

     "ெவம்ைமக் ற்ற காேத" (ேதவா. 116, 7);.

   3. வ ைமயாதல் ( ன்.);; to be strong.

   ெத., க. ;ம. .

     [ க்  →   → தல்.]

 2 muḍugudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   எ ரத்ல் ( ங்.);; to meet;

 to advance against.

     [ 1தல் → 2தல்.]

 3 muḍugu, ெப.(n.)

   1. ச ்ெசல் ம் ஓைச வைக ( ன்.);; a rapid movement in verse.

வண்ணம்

வண்ணம் muḍuguvaṇṇam, ெப.(n.)

   அராகந் ெதா த்த அ ேயா  ற அ ேசரந்்  ெதாடரந்்ேதா ஞ் சந்தம் (ெதால்.ெபா ள்.545);; a rhythm 
effected by mixing lines of short syllables in rapid succession with those of a different type.

     [  + வண்ணம்.]

ெவண்பா

 
 ெவண்பா muḍuguveṇpā, ெப.(n.)

   ஒைச (சந்த); ள்ள ெவண்பாவைக; a species of {} verse composed either wholly or partly in quick rhythm.

     [  + ெவண்பா.]
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ங்கனல்

 
 ங்கனல் muḍuṅgaṉal, ெப.(n.)

   ெசங் ள ; red wasp (சா.அக.);.

த்தார்

 
 த்தார ்muḍuttār, ெப.(n.)

   ைக; act of covering. 

அந்தப் ணத் ற்  த்தார ்பண்ணினீரக்ளா?

     [  →  → த்தார.்]

தம்

 
 தம் muḍudam, ெப.(n.)

   தைலைம (நாஞ்.);; leadership.

வல்

வல் muḍuval, ெப.(n.)

   1. நாய் ( ங்.);; dog.

     " ன வல் நரி க " ( ப் .519);.

   2. ெபண்நாய் ( ங்.);; bitch.

     " வறந்த ைபந் நிணத் த ெயா " (மைல .563);.

   3. ெசந்நாய் (அக.நி.);; a brown  coloured dog.

     [  → வல் = ைரவாக ஒ ம் இயல் ள்ள நாய்.]

வல்ெவம்பைட
ேயான்

 
 வல்ெவம்பைடேயான் muḍuvalvembaḍaiyōṉ, ெப.(n.)

   நாய்ப்பைட ைடயவனான வ ரவன் ( டா);; Bhairava, as having an army of dogs.

     [ வல் + ெவம்ைம + பைடேயான்.]
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ைட

ைட1 muḍaidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   பாய், ைட த யைவ ன் தல்; to plait a basket;

 weave a mat.  

ைட ைடேவாரக்் க் ைறந்த ேய ைடக் ற . எங்கள் பள்ளி ல் பாய் ைடயக் கற் க் 
ெகா க் றாரக்ள்.

     'உலரந்்த ப த்தைல ைடந்  ேவய்ந்த தனிமைன' (ெப ம்பாண்.353, உைர);.

     [ ைட → ைட → ைடதல்.]

 ைட2 muḍaidal,    2 ெச. . .(v.i.) 

   ெம தல் ( ன்.);; to become lean.

     [ ைட → ைட → ைடதல்.]

 ைட3 muḍai, ெப.(n.)

   1. லால்; flesh.

     " ைடச ்சாகா " (நால , 48);.

   2. ெகட்ட மணம்; stench, offensive odour.

     " ைடயைரத் தைல ண் க்  ெமாட்டைர" (ேதவா.423, 4);.

   3. ளித்த ேமார ் த யவற் ன் சச்ம்; smell of sour buttermilk or curds.

ைடசே்சரி

 
 ைடசே்சரி muḍaiccēri, ெப.(n.)

   ல்ைல நிலத் ர ்(யாழ்.அக.);; village in the forest tracts.

ைடசல்

ைடசல் muḍaisal, ெப.(n.)

   1. ைடைக; plaiting, braiding.

   2. ைடயப்பட்ட ; that which is plaited.

   3. ெவள்ளத்தால் கைர உைடந்  ேபாகாதவா  ங் ல் த யவற்றால் இ ம் அைணப்  
(இ.வ.);; screen of bamboo or palm leaves for protecting the banks of rivers from erosion by floods.

     [ ைட → ைட → ைடசல்.]

ைடஞ்சல்

ைடஞ்சல் muḍaiñjal, ெப.(n.)

   1. இைட  (நாம ப.631);; trouble, distress.

   2. ெபா ளில்லாதத் ண்டாட்டம்; poverty.

     [ ட்  → ைட → ைடஞ்சல் ( . .42);.]

ைடநாற்றம்

ைடநாற்றம் muḍaināṟṟam, ெப.(n.)

   1. ெகட் ப்ேபான இைறச் , ளித்த ேமார ் த யவற் ல் இ ந்  வ ம் ெகட்ட மணம்; foul smell of 
meat, sour milk, etc.

   2. லால்; flesh.

     " ைடச ்சாகா " (நால , 48);.

     [ ைட + நாற்றம்.]
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ைடநா

 
 ைடநா  muḍaināṟi, ெப.(n.)

   ெகா  வைக (L.);; small downylobed vine, Vitis linnaei.

     [ ைட + நா .]

ைடப்ப -தல்

ைடப்ப -தல் muḍaippaḍudal,    20 ெச. . .(v.i.) 

   ெந க்க  உண்டாதல்; to be in straits.

     [ ைட + ப தல்.]

ைடமா

 
 ைடமா muḍaimā, ெப.(n.)

   காட் மா; forest mango, Buchanania lutifolia.

ைட ப்

 
 ைட ப்  muḍaiyiruppu, ெப.(n.)

   எ ரக்ாலத் ல் பற்றாக் ைற ஏற்ப ம் சமயங்களில் பயன்ப த் வதற்கான தவச ேச ப் ; reserve of 
food grains, buffer stock. 

கர ்ெபா ள் வணிகக் கழகத் டம் நான்  ஆ ரம் டை்ட அரி  ைட ப் ல் உள்ள .

ண்டக்கண்பா
ைர

 
 ண்டக்கண்பாைர muṇṭakkaṇpārai, ெப.(n.)

   ன் வைக; a kind of fish.

     [ ண்டக்கண் + பாைர.]

     [p]

ண்டகத் ைற

 
 ண்டகத் ைற muṇṭagattuṟai, ெப.(n.)

   ளம்; pond.

     [ ண்டகம் + ைற. ைற = நீரத்் ைற, கடல், தாமைர மலர ்நிைறந்த ளம்.]

ண்டகநாயகம்

 
 ண்டகநாயகம் muṇṭaganāyagam, ெப.(n.)

   ரிய காந் ; sun flower (சா.அக.);.
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ண்டகம்

ண்டகம்1 muṇṭagam, ெப.(n.)

   1. ள்; thorn.

     " ண்டக ம்  ற் " (அரிச.் . ேவட்டஞ்.36);.

   2. ள் ைடத் ா  ( ங்.);; thorn bush.

   3. தாைழ ( ங்.);; fragrant screw pine.

     " ன் ண் ண்டகக் ரம்்பனி மாமலர"் ( ந்.51);.

   4. தாமைர; lotus.

     " ண்டக வதன மழெகழ" ( வாலவா.37:58);.

   5. நீர் ள்ளி ( வா.);; water thorn.

     " ண்டகங் க ம்ெபனத் ய்த் " (கல்லா.62:14);. 

     " ண்டகம் க த்த நீர ்அைடகைர" (அகநா.80);.

   6. க ள்ளி; Indian nightshade.

     "மணிப்  ண்டகங் ெகாய்ேய னா ன்" (நற்.191);. 

     "மணிப்  ண்டகத் " (ம ைரக். 96);.

   7. க க்  வாய்ச்  (அ.க.நி.);; jagged

 jujube.

   8. பதநீர ்(சங்.அக.);; sweet toddy.

ண்டகேவணி

 
 ண்டகேவணி muṇṭagavēṇi, ெப.(n.)

   ெபான்னாவாைர; a plant  Cassia auriculata (சா.அக.);.

ண்டகன்

 
 ண்டகன் muṇṭagaṉ, ெப.(n.)

   தாமைர ல் றந்ததாகக் க தப்ப ம் நான் கன் (இலக்.அக.);; Brahma, as lotus born.

     [ ண்டகம் → ண்டகன்.]

ண்டகாசனன்

 
 ண்டகாசனன் muṇṭakācaṉaṉ, ெப.(n.)

ண்டகன் (யாழ். அக.); பாரக்்க; see {}.

     [ ண்டகம் + Skt. ஆசனன்.]

ண்டகாசனி

 
 ண்டகாசனி muṇṭakācaṉi, ெப.(n.)

ண்டகாசைன (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

ண்டகாசைன

 
 ண்டகாசைன muṇṭakācaṉai, ெப.(n.)

   தாமைரப் ப்பவள்  மகள் (இலக் );; Lakshmi, as seated on a Lotus. 

ண்டகாசைன ேகள்வன் ( டா.);.

     [ ண்டகம் + Skt. ஆசைன. ஆசனம் → ஆசைன.]
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ண்டச்

 
 ண்டச்  muṇṭacci, ெப.(n.)

   ைகம்ெபண் ( ண்ைட);; widow.

     [ ண்ைட → ண்ைடச் .]

ண்டப்பங்

ண்டப்பங்  muṇṭappaṅgi, ெப.(n.)

   தன்ைன உண ம் ெபா ட்  ெசய் ம் ைச ல் (ஆன்மாரத்்த ைச ல்); இ ங்க வமா ள்ள 
வைன ஐந்  கங்கேளா  யவராக மன ல் எண்ணி வ ப தல் ( யானிக்ைக);; meditation of {} as 

having five faces in {}.

     " ைறைம ற்றண்டபங்  ண்டபங்  யற் " ( த. வமான்.4:18); (தத் வப்.64, 203);.

ண்டப்பாட்

ண்டப்பாட்  muṇṭappāṭṭu, ெப.(n.)

   ைறக்க வைக (யாப். .பக்.510);; variety of metrical composition.

     [ ண்டம் + பாட் .]

ண்டபலம்

 
 ண்டபலம் muṇṭabalam, ெப.(n.)

   ேதங்காய் (யாழ்.அக.);; coconut.

     [ ண்டம் + பலம். ண்டம் = உ ண்ைட..]

ண்டம்

ண்டம்1 muṇṭam, ெப.(n.)

   1. தைல; head.

     " ண்டம் ெவம் " ( வாலவா.44:31);.

   2. ெநற் ; forehead.

     " ண்டத் ற்ற கண்ெனரி னான்" (இர .ேத வ.86);.

   3. ம த்த தைல; clean shaven head.

     "சைட  ண்ட ஞ் ைக ம்" (அரிச.் . வாக.2);.

   4. வ க்ைகத் தைல ( ன்.);; bald head.

   5. மண்ைடேயா  (கபாலம்);; skull.

     "இைறயான் ைக னிைறயாத ண்டந் நிைறத்த ெவந்ைத" ( வ்.ெபரிய .5. 1:8);.

   6. உடற் ைற (யாழ்.அக.);; headless trunk.

   7. உ ப் க் ைற (யாழ். அக.);; limbless body. 

ைக ண்டம், கால் ண்டம்.

   8. நிரம்பாக் க ப் ண்டம்; undeveloped foetus. 

ண்டம் ந்த .

   9. ம ரில்லாத் தைலேபால் ஆைட ல்லா அம்மண உடம்  (உ.வ.);; naked body. 

   10. அ ல்லாதவன்; useless person, block head.
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ண்டன்

ண்டன்1 muṇṭaṉ, ெப.(n.)

   1. ம த்த தைலயன்; shaven headed person.

     "கண்டராய் ண்டரா " (ேதவா.269, 3);.

   2. ைக ல் மண்ைடேயா ைடய (கபால ைடச)்; வன்; {}.

     " ண்டனீறன்" ( வ். சச்ந்.71);.

   3. வனியன் (ைசவன்); ( வ். மாைல, 8, யா.);; {}.

   4. சமணர ்( வ். மாைல. 8, யா.);; Jain.

   5. மஞ் கன் (நா தர)்; (யாழ்.அக.);; barber.

   6. க ம்பாம்  (இரா );; ascending node.

     [ ண்டம் → ண்டன்.]

 ண்டன்2 muṇṭaṉ, ெப.(n.)

   1. வ யவன் ( வ். மாைல.8, யா.);; strong, powerful person.

   2. ழங் ன் இ க்கமான ப ; hard portion of a tuber. 

ேசப்பம் ண்டன்.

     [ ண்  → ண்  → ண்டன்.]

 ண்டன்3 muṇṭaṉ, ெப.(n.)

ண்டன் ரா

 
 ண்டன் ரா muṇṭaṉcurā, ெப.(n.)

   றா ன் வைக; a species in fish.

     [ ண்டன் + ரா.]

ண்டனம்

 
 ண்டனம் muṇṭaṉam, ெப.(n.)

   தைல ம க்ைக; shaving of the head.

     [ ண்டம் + அனம்.]

ண்டனி

ண்டனி muṇṭaṉi, ெப.(n.)

   1. ெகாட்டாங் கரந்ைத; a plant, Spheranthes hirtus.

   2. ெநாச் ேவர;் the root of vitex negundo (சா.அக.);.

ண்டாகாரம்

ண்டாகாரம் muṇṭākāram, ெப.(n.)

   1. உடற் ைற; headless trunk.

   2. உ ளங்காத ெபா ள் (உ.வ.);; shapeless mass.

     [ ண்  → ண்டம் → ண்டாகாரம்.]

ண்டாணி

 
 ண்டாணி muṇṭāṇi, ெப.(n.)

ன் சம் பாரக்்க (ெநல்ைல.);; see {}.
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ண்டாரி

 
 ண்டாரி muṇṭāri, ெப.(n.)

   வ ைமயானவன்; strong, powerful person.

     [ ண்  → ண்  → ண்டாரி.]

ண்டான்

 
 ண்டான் muṇṭāṉ, ெப.(n.)

   மஞ்சட் ழங் ; turmeric tuber.

ண்

ண் 1 muṇṭittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   ெமாடை்டயாய் ம த்தல்; to shave the head completely.

     "தைல ண் க்  ெமாட்டைர" (ேதவா.423, 4);.

     [ ண்  → ண்  → ண் த்தல்.]

 ண் 2 muṇṭi, ெப.(n.)

   கல் ளிமங்கன் (இ.வ.);; pertinacious beggar.

   ெத. ண் ;க. ெமாண் .

 ண் 3 muṇṭi, ெப.(n.)

   1. ம த்த தைல னன் ( வாலவா. ப் );; person with a clean  shaven head.

   2. மஞ் கன் (நா தன்);

 barber.

   3. ெநற் ல் மதக்  ( ரி ண்டாரம்); அணிந்தவன்; one who wears a caste mark on his forehead.

     "நீற் ப் ண்ட  ண் ேயடா" ( வாலவா.13, 14);.

     [ ண்  → ண் .]

 ண் 4 muṇṭi, ெப.(n.)

ண் தம்

ண் தம் muṇṭidam, ெப.(n.)

   1. ெமாடை்ட ய க்ைக; shaving the head clean. 

ண் தப்ப  ெசன்னியன் (கந்த . மாரக்். 117);.

   2. வரிக் த்  வைக ( லப்.3:18, உைர);; a masquerade dance.

     [ ண்  → ண் தம்.]

ண் ைத

 
 ண் ைத muṇṭidai, ெப.(n.)

   உட ைளத் த் ேதான் ம் ேதவாங்  (நாம ப.);; the Indian sloth.

ண் ய த்தல்

ண் ய த்தல் muṇḍiyaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   ட்டத் ல் ன்ேனற ஒ வைர ஒ வர ்ெந க் த் தள் தல்; jostle against, push around. 

ேப ந் ல் ண் ய த்  ஏ னார.் ந கைரப் பாரக்்கக் ட்டம் ண் ய த் க் ெகாண்  வந்த .

     [ ண்  + அ த்தல்.]
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ண் னி

 
 ண் னி muṇṭiṉi, ெப.(n.)

   ஒ  வைக மரம்; a kind of tree useful in alchemy (சா.அக.);.

ண் ரம்

 
 ண் ரம் muṇṭīram, ெப.(n.)

   ைர வைக (சங்.அக.);; a kind of greens.

ண்

ண் 1 muṇṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ரண்  பண் தல்; to be unruly. refractory;

 to act saucily.

   2. ைனந்  நிற்றல்; to attack vehemently. 

ஒ  ண்  ண் ப் பாரத்்தான்.

   3. சண்ைட ெசய் ம் ைனப்ேபா  இ த்தல்; be aggressive.

     [ ள் → ண்  → ண் தல் = ற்ப தல், ட் தல், தாக் தல், ைளத்தல் (க. .42);.]

 ண் 2 muṇṭu, ெப.(n.)

   1. ட் த் தன்ைம (யாழ்.அக.);; petulance, obstinacy.

   2. ைனந்  ெசய் ம் எ ரப்் ; vehement attack.

   3. மடைம (யாழ்.அக.);; stupidity.

   4. மரம் த யவற் ன் க ; knot, as in a tree.

   5. ரட் ; bulging or protuberance.

   6. உ ண்ட கடை்ட (இ.வ.);; short log;

 wooden prop. 

ண் ம் ச் ம்.

ண் ெகா த்தல்

ண் ெகா த்தல் muṇḍugoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   ட் ெகா த்தல்; give a support or prop. 

சாய்ந்  டந்த வாைழமரத் ற்  ண்  ெகா த்  நி ரத்் க் றாரக்ள்.

     [ ண்  + ெகா த்தல்.]

ண் பலைக

ண் பலைக muṇṭubalagai, ெப.(n.)

   கட ல் கட்  மரத்ைதச ்ெச த்த உத ம் ப்  (இ.வ.);; paddle.

     [ ண் 2  + பலைக.]

     [p]
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ண்ைட

ண்ைட1 muṇṭai, ெப.(n.)

   டை்ட; egg.

     " ண்ைட ைள பழம்" (ப ற் ப்.60:6);.

     [ ண்  → ண்ைட.]

 ண்ைட2 muṇṭai, ெப.(n.)

   கண்ணின் க  (உ.வ.);; apple of the eye.

     [ ண்ைட → ண்ைட.]

 ண்ைட3 muṇṭai, ெப.(n.)

   தைலம த்த ைகம்ெபண்; widow, as having a shaven head.

     "ெமாடை்ட ண்ைட" (தனிச.் ந்.376 : 4);.

     [ ண்டன் → ண்ைட (ெப.பா.);]

ண்ைடக்கட்ைட

 
 ண்ைடக்கடை்ட muṇṭaikkaṭṭai, ெப.(n.)

ண்டக்கடை்ட பாரக்்க; see {}.

     [ ண்டம் + கடை்ட.]

ண்ைடக்கண்

ண்ைடக்கண் muṇṭaikkaṇ, ெப.(n.)

ண்டக்கண் பாரக்்க; see {}.

     [ ண்ைட2 + கண்.]

உ ண்  ெப த்த கைள உைடயதால் டை்டக் கண் என்ப  ண்ைடக்கண் என வழங் ன்ற .

ண்ைடச்

ண்ைடச்  muṇṭaicci, ெப.(n.)

ண்ைட3 பாரக்்க; see {}.

     " ண்ைடச் க் க் ெசாந்தக்காரன் ன் க்  வ வானா" (பழ);. 

     " ண்ைடச்  ெபற்ற  ன் ம் அப்ப ேய" (பழ.);.

     [ ண்ைட3 → ண்ைடச் ]

ண்ைடேமாப்

ண்ைடேமாப்  muṇṭaimōppi, ெப.(n.)

   1. ைகம்ெபண் ( ன்.);; widow.

   2. ைகம்ெபண் க் ப் றந்த ள்ைள (ெசன்ைன);; son born to a widow.

     [ ண்ைட + ேமாப் .]

ண்ணாக்

 
 ண்ணாக்  muṇṇākku, ெப.(n.)

   ள் பாய்ந்த நாக் ; tongue with inflamed papillae (சா.அக.);.

     [ ள் + நாக் .]

ண்ணாய

 
 ண்ணாய  muṇṇāyagi, ெப.(n.)

   பாம்  ன்னி என் ம் ைக ( ன்.);; a kind of poisonous herb.

     [ ள் + நாய .]
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ண்ணாவல்

 
 ண்ணாவல் muṇṇāval, ெப.(n.)

   நாவல் வைக; a species of roseapple.

     [ ள் + நாவல்.]

ண்மா

 
 ண்மா muṇmā, ெப.(n.)

   ள்ளம்பன்  (யாழ்.அக.);; porcupine.

     [ ள் + மா. மா = லங் .]

ண் ரண்ைட

 
 ண் ரண்ைட muṇmuraṇṭai, ெப.(n.)

   ெகா  வைக; necklace berried climbing caper, Marua arenaria.

ண் க்

 
 ண் க்  muṇmurukku, ெப.(n.)

ள் க்  ( .அ.); பாரக்்க; see {}.

     [ ள் + க் ]

ண் ங்ைக

 
 ண் ங்ைக muṇmuruṅgai, ெப.(n.)

ள் க்  பாரக்்க; see {}.

     [ ள் + ங்ைக.]

ணக் தல்

ணக் தல் muṇakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   உள் வைளத்தல்; to contract, withdraw, bend.

     "வள் ர ் ணக்க ம்" (நற்.114);.

     [ ணங்  → ணக்  → ணக் தல்.]
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ணங்

ணங் 1 muṇaṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. உள் வைளதல், உள்ளடங் தல்; to be contracted, withdrawn, bent.

   2. அடங் தல் ( ன்.);; to be subject to.

   3. ெதளிவற்ற வைக ல் ெமல் ய ர ல் ேப தல், ரைலயடக் ப் ேப தல் ( ன்.);; to speak in a 
suppressed tone, mutter in a low tone, murmur. 

காய்சச்லால் இர  வ ம் ணங் க் ெகாண்ேட இ ந்தான்.

     [ ல் → ள் → ண் → ண → ( ண  → ண  →); ணங்  → ணங் தல் (ேவ.க.);.]

 ணங் 2 muṇaṅgu, ெப.(n.)

   1. அடக்கம் ( டா.);; withdrawing, contracting, bending.

   2. ேசாம்பல் ப் ; shaking off drowsiness or laziness by stretching one's limbs.

     " ணங்  நி ர ்வயமான்" ( றநா.52);. 

     " யலைற வப்ப வாங்  ணங்  நி ரந்் " (அகநா.357 : 5);.

   3. ேசாம்பலால் ஏற்ப ம் உடம்  வைள , டக்கம், ேசாம்  (இலக்.அக.);; idleness.

     [ ல் → ள் → ண் → ண → ( ண  → ண  →); ணங்  (ேவ.க);.]

ணங் நி ர்தல்

ணங் நி ரத்ல் muṇaṅgunimirtal,    2 ெச. . .(v.i.) 

   உடம்ைப நீட் ச ்ேசாம்பல் த்தல்; to shake off drowsiness or laziness.

     " ணங் நி ரந்் தைளச ்ெச  ைவ ைரக் வந் தன்ன" ( றநா.78);.

     [ ணங்  + நி ரத்ல்.]

ண ணத்தல்

ண ணத்தல் muṇamuṇattal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   வாய்க் ள் ெமல்லப் ேப தல் (உ.வ.);; to mutter, murmur.

     [ ல் → ள் → ண் → ண → ண ணத்தல் (ேவ.க.);.]

க் க்
ெகனல்

 
 க் க்ெகனல் muṇukkumuṇukkeṉal, ெப.(n.)

   ழ  தாய்ப்பாைலச ்  தாக உ ஞ் க் க்ைக; in a way that a child suck milk from its mother's 
breast.

     [ ல் → ள் → ண் → ண →  → க்  → க் க்ெகனல் (ேவ.க);.]

த்தல்

த்தல் muṇumuṇuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெவ ப் , நிைற ன்ைம (அ ப் ); த யவற்ைற ெவளிப்ப த் ம் வைக ல் தாழ்ந்த ர ல் 
ேப தல்; grumble, mutter, talk in whispers.  

எதற்  க் றாய்? கைடக் ப் ேபாக யா  என்  ெசால் . நான் வ ம்ேபா  அவன் 
கா ல் ஏேதா  த் க் ெகாண் ந்தாேய.

   2. வாய்க் ள்ளாகப் ேப தல்; recite mantras, prayers softly. 

ஏேதா மந் ரத்ைத த்தவாேற டத் ல் நடந்  ெகாண்  இ ந்தார.்

     [ ல் → ள் → ண் → ண →  →  → த்தல் (ேவ.க.1:3);.]
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ப்

 
 ப்  muṇumuṇuppu, ெப.(ո.) 

   ெவ ப் , நிைற ன்ைம (அ ப் ); த யவற்ைற ெவளிப்ப த் ம் வைக ல் 
க்ைக; grumbling. 

மைன ன் ப் த் தாங்காமல் கணவர ்மளிைகக் கைடக் ப் றப்பட்டார.் ப்  
இல்லாமல் ேகட்ட ேபாெதல்லாம் அப்பா பணம் ெகா த் க் றார.்

     [ ல் → ள் → ண் → ண →  → ப்  (ேவ.க.);.]

ணவல்

ணவல் muṇaval, ெப.(n.)

   னம் (நாம ப. 637);; anger.

     [ ண  → ணவல்.]

ண தல்

ண தல் muṇavudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ெவ த்தல்; to dislike, feel aversion to. 

     'களி  நிைல ண தற் க் காரணம் இ ஞ்ேசறா தல்' (ப ற் ப்.64 : 7, உைர);.

   2. னத்தல்; to be angry.

     [ ள் → ண் → ண → ண  → ண தல்.]

ைண

ைண1 muṇaidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   ெவ த்தல்; to dislike, feel aversion to.

     "களி நிைல ைணஇய" (ப ற் ப்.64:7);.

     [ ண் → ண → ைண → ைணதல்.]

 ைண2 muṇai, ெப.(n.)

   1. ெவ ப் ; aversion.

     " ைண ல் ெகாைட" ( வப். ரபந். வஞான. ள். த்தப்.5);.

   2. ; abundance.

     " ைண னாற் கடலக ழக்க ெமாத்தேவ" ( வக.2222);.

     [ ைண1 → ைண2]

த்தக்காக

த்தக்காக muttakkāka, ெப.(n.)

   1. ேகாைர வைக (M.M.228);; straight sedge.

   2. ேகாைரக் ழங் ; straight sedge tuber.

 த்தக்காைச அ  ெசய் ப்ப  (ஈ ,1.6:1);.

த்தகம்

த்தகம்1 muttagam, ெப.(n.)

   1. தனித்  நின்  ெபா ள் ஞ் ெசய் ள் (தண் 2);; a stanza which, by itself, is complete in sense.

   2. இைசப் பாவைக ள் ஒன்  ( லப்.6 : 35);; a kind of literary composition adapted to singing.

   3. ஏ கைண (எ யாய்தம்); (யாழ்.அக.);; missile.

 த்தகம்2 muttagam, ெப.(n.)

   1. க்கத் ; common delight of the woods.

   2. க க் வாய்ச் ; jagged jujube.

659

www.valluvarvallalarvattam.com 2218 of 19068.



த்தங்

 
 த்தங்  muttaṅgi, ெப.(n.)

   த்தாலா ய தளரச்் யான ேமல் சடை்ட, த் ச ்சடை்ட; cloak made of pearls.

     [ த்  + Skt. அங் ]

த்தங்ெகாஞ் தல்

த்தங்ெகாஞ் தல் muddaṅgoñjudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

த்த தல் பாரக்்க; see {}.

     [ த்தம்1 + ெகாஞ் தல்]

த்தங்ெகா த்தல்

த்தங்ெகா த்தல் muttaṅgoḍuttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) 

த்த தல் பாரக்்க; see {}.

     [ த்தம் + ெகா த்தல்.]

த்தங்ெகாள்( )த
ல்

த்தங்ெகாள்( )தல் muddaṅgoḷḷudal,    13 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. த்த தல் பாரக்்க; see {}.

     "தாய் வாய் த்தங் ெகாள்ள" (ெபரிய . கண்ணப்ப. 23);.

   2. ெபா ந் தல்; to touch, come in contact with.

     " ைல த்தங் ெகாள் ந் ண்ேடாள்" ( வக.2312);.

   3. த தல், ல் தல்; to embrace.

     " ைல த்தங் ெகாள்ள" ( வக.2312);.

     [ த்தம் + ெகாள்( );தல்]

த்த ப்

 
 த்த ப்  muttaḍuppūci, ெப.(n.)

   ெதாண்ைட அைடப்பான், கக் வான் இ மல், தைச ைறப்  இ  ஆ ய ன்  ேநாய்க க்கான 
த ப்  ம ந் ; triple antigen.

     [ த்த ப்  + ஊ .]

த்தண்

த்தண்  muttaṇṭu, ெப.(n.)

   ற கள் ைவத் க் ம் ன்  ரிவான தண்டம் ( ரி தண்டம்);; triple staff of an ascetic.

     " த்தண்  ெதாட் த்தாய்" (உபேதசகா. உ த் ராக்.86);.

     [ ன்  + தண் .]

     [p]

த்தண்ணா

த்தண்ணா muttaṇṇā, ெப.(n.)

   1. தைமயன்; elder brother.

   2. அசடன்; dullard, a term of abuse.

     [  + அண்ணா. அண்ணன் → அண்ணா.  = த்தவன். த்தண்ணன் → த்தண்ணா → 
த்தண்ணா]

த்தத் பம்

த்தத் பம்  muttattīpam, ெப.(n.)

   ேகா ள்ள ளக்  வைக (த ழ் . க ைர.பக்.12);; a kind of temple lamp.

ஒ கா. ற்றம் → த்தம்.

     [ த்தம் + Skt. பம் த.  → வம் → வ. பம்]
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த்தந்தாதல்

த்தந்தாதல் muttandātal,    18 ெச. . . (v.i.) 

   த்த மா  கன்னம் த யவற்ைறக் காட் தல்; to offer one's cheek for a kiss.

     "என் ட்டேன த்தந்தா" ( வ்.ெபரியாழ்.3.3:2);.

     [ த்தம் + தாதல்.]

த்தப்பெசட் யா
ர்

த்தப்பெசட் யார ்muttappaseṭṭiyār, ெப.(n.)

   20ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த த ழ்ப் லவர;் Tamil Poet.

இவர,் க த் ைற அந்தா , ப ற் ப்பத்தந்தா , ேநமக் கலம்பகம், ெசயங்ெகாண்டார ்சதகம், 
ெசயங்ெகாண்ட ேசா சர ் ள்ைளத் த ழ்,ெசயங்ெகாண்டார ்வழக்கம், க லாசம் ேபான்ற 

ல்கைள இயற் ள்ளார.்

த்தப்ப வம்

 
 த்தப்ப வம்  muttapparuvam, ெப.(n.)

   ள்ைளத் த ழ்ப் ப வங்க ள் ழந்ைதைய த்தந் த ம்ப யாகப் பா ம் ப ; a section of pillaittamil 
which describes the stage of childhood in which the child is asked to offer its cheek for a kiss.

     [ த்தம் + ப வம்.]

த்தம்

த்தம்1 muttam, ெப.(n.)

   1. உத  ( ங்.);; lip.

   2. அன் ற்க யாக ஒ வைக ெயா  ண்டாக உத களால் ெதா ைக ( டா.);; kiss.

     "மணிவா ைட த்தம் த த ம்" ( வ்.ெப மாள்.7: 5);. 

     " ேமனி த்த வல்" ( றள், 1113);.

   3. த்தப்ப வம் (இலக். .806); பாரக்்க; see muttapparuvam.

   4. ம தநிலம் ( டா.);; agricultural tract.

     [ ல் →  → த்  → த்தம். 'அம்' ெப ைமப் ெபா ட ் ன்ெனாட் .]

 த்தம்2 muttam, ெப.(n.)

   1. த் ; pearl.

     " ர்  த்தந் ைதஇய" (ப ற் ப்.39);. 

     "மண்ணா த்த ம ம் ய ன்ைன" (அகநா. 30:13);. 

     "ஒ பன் த்தம் ஆரப்்ப வ  றந்த " (நற்.202, 2);.

   2. ேபராமணக் க் ெகாடை்ட (ைதலவ. ைதல.);; castor bean.

   3. பசை்சக்கல் ன் ணங்க ெளான்  ( ைள.மாணிக்.67);; a superior quality of emerald.

   4. த்தாபலம், 2 பாரக்்க; see {}.

த்தமாைல

த்தமாைல muttamālai, ெப.(n.)

   த்  மாைல; garland of pearl.

     " த்தமாைல தல் வ ட" (ெப ங். இலாவண.4:136);.

     [ த்  + மாைல.]

த்த  – தல்

த்த  – தல் muddamiḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   அன் ற்க யாக ஒ வைக ெயா  ண்டாக உத களாற் ப றல்; to kiss.

     [ த்தம் + இ தல்.]
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த்த ழ்

த்த ழ் muttamiḻ, ெப.(n.)

   இயல், இைச, நாடகம் என் ம் வைகயான த ழ்; the three kinds of literature in Tamil viz., iyal, {}.

     " ம் ர  த்த ம்" (வள் வ மா.10);.

     [ ன்  + த ழ்.]

த்த ழ்க்க ரா
யர்

 
 த்த ழ்க்க ராயர ்muttamiḻkkavirāyar, ெப.(n.)

   ந் ரத் தல ராணம் என் ம் ைல இயற் ய லவர;் a poet author of {}.

     [ த்த ழ் + க ராயர.்]

த்த ழ்க்க ர
ராகவ த யார்

த்த ழ்க்க ரராகவ த யார ்muddamiḻkkavivīrarākavamudaliyār, ெப. (n.)

   ற்காலத் த ழ்ப் லவர;் a Tamil poet who belongs to the later period.

     [ த்த ழ்க்க  + ரராகவ + த யார.்]

இவர ்வரலாற்ைறத ் ேவங்கடக் கலம்பகம் க ைர ல் ைவ. .சடேகாப ராமா சாசச்ாரியர ்
எ க் றார.் இவர ்500 ஆண் க்  ன் ந்தவர.் இவர ்ெபான் ைளந்த களத் ரிற் றந்தவர.் 

க்க க் ன்றப் ராணஞ் ெசய்தவர.்ஈழம் ேபாய் யாைனக் கன் ம் வளநா ம் ெபற்றவர.் 
கண்ட த்  பா பவர.் இவர ்ெசய்த ல்கள்

   1. ேவங்கடக் கலம்பகம்,

   2. க்கண்ண மங்ைக மாைல,

   3. கச் ப் ெப ந்ேத த் தாயார ்பஞ்சரத் னம்,

   4. பா ரக்் கலம்பகம்,

   5. ெசய் ர ் ள்ைளத் த ழ்.

த்த ழ் னிவன்

த்த ழ் னிவன் muttamiḻmuṉivaṉ, ெப.(n.)

   அகத் யன்; Agastya as the exponent of {}.

     " த்த ழ் னிவன் ேகட்ப" (காஞ் ப் . ரராக.6);.

     [ த்த ழ் + னிவன்.]

த்த ரிேயான்

த்த ரிேயான் muttamiḻuriyōṉ, ெப. (n.)

   1. த்த ழ் னிவன் (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

   2. வ ரவன் (ச .);; Bhairava.

     [ த்த ழ் + உரிேயான்.]

த்த ண்( )தல்

த்த ண்( )தல் muddamuṇṇudal,    13 ெச. ன்றா . (v.t.)

த்த தல் பாரக்்க; see {},

     "தணிவற த்த ண்டாள்" ( வாலவா.45:15);.

     [ த்தம் + உண்( );தல்.]

த்தர்

 
 த்தர ்muttar, ெப.(n.)

   ேம , டர ்( ன்);; mound, hillock.

த்தர

த்தர  muddaradi, ெப.(n.)

   1. ேகாைரக் ழங் ; a grass  Cyperus rotundus.

   2. அ க் ராக் ழங் ; a shrubWithania coagulens.
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த்தைர

த்தைர muttarai, ெப.(n.)

   அைர லணி ம் த் வடம்; waist band made of pearls.

     " றங் ய த்தைர ப்பத் காழ்" ( லப்.6:87);.

     [ த்  + அைர.]

     [p]

த்தைரயர்

த்தைரயர ்muttaraiyar, ெப.(n.)

   ேவளிரின் உற  ைற னராக ம் பல்லவர ்ஆட் ல் ற்றரசரக்ளாக ம் இ ந்த மன்னர ்
லமர னர;் tutelary heritage of {} and the petty of Pallava king.

     "ெப த்தைரயர ்ெபரி வந் ம்" (நால , 200);.

     [ஒ கால் : ன்  + தைர  த்தைர → த்தைரயர.்]

தஞ்ைசக்  அ ல் உள்ள ெசந்தைலைய தைலநகராகக் ெகாண்  ஆட்  ெசய்தவரக்ள். 
தஞ்ைசக்க ேக உள்ள வல்லம் என்ற ஊ ம் இவரக் க்  தைலநகராக இ ந்த . பல்லவரக் க் க் ழ் 

ற்றரசரக்ளாக இம்மர னர ்வாழ்ந் ள்ளனர.் ெப ம் , மாற் , ேடல் , பகா  
ேபான்ற பல்லவ மர ற் ரிய பட்டங்கைள இவரக் ம் ெகாண் ந்தனர.் இம்மர னரின் வைரயா 
வண்ைம ப ெனண் ழ்க் கணக்  ல்களில் ஒன்றான நால யாரில் றப்பட் ள்ள  
( ற்.ேசாழ.வர.சதா வப்பண்டார. பக்கம்.14);.

த்தலா ரம்

 
 த்தலா ரம் muttalāpuram, ெப.(n.)

   த் க்  மாவட்டம் ேகா ல்பட்  வட்டத் ல் ைவப்பாற் ன் கைர ல் எடை்டயா ரம் 
அ ப் க்ேகாடை்டச ்சாைல ள்ள ஊர;் a city in Tuticorin district in {} taluk, on the way from {} to {}-puram, situated 
on the banks of Vaipparu.

த்தைல

 த்தைல muttalai, ெப.(n.)

த்தைலக் க  பாரக்்க ( வா.);; see {}.

     [ ன்  + தைல.]

த்தைலக்க

த்தைலக்க  muttalaikkaḻu, ெப.(n.)

   க்ேகால் ( லம்); ( ங்.);; the trident, as having three heads or spikes.

     " த்தைலக் க க்கள் வன" ( ைள. நகர.24);.

     [ த்தைல + க .]

த்தைலேவல்

 
 த்தைலேவல் muttalaivēl, ெப.(n.)

த்தைலக்க  பாரக்்க ( ங்.);; see {}.

     [ ன்  + தைல + ேவல்.]

த்தைலேவேலா
ன்

 
 த்தைலேவேலான் muttalaivēlōṉ, ெப. (n.) 

   ைவரவன் (ச .);; god of Bhairava.

     [ ன்  + தைல + ேவேலான்.]

ன்  ரிவாக உள்ள ேவைல, பைடயாகக் ெகாண்டவன்.
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த்தவள்ளி

த்தவள்ளி muttavaḷḷi, ெப.(n.)

   த் க் ேகாத்த ெகா ேபால் அைமந்த க த்தணி; a garland of pearls, as shaped like a creeper.

     " த்த வள்ளிெயா  ம்மணி டர" (ெப ங்.உஞ்ைசக்.34:203);.

     [ த்தம் + வள்ளி.]

த்த

த்த  muttavi, ெப.(n.) 

   ஆமணக் ெகண்ெணய் (சங்.அக.);; castor oil.

     [ த் 2 + அ . அ  = அ த்தல், ஆமணக் க் ெகாடை்டைய அ த் ப் ெப ம் எண்ெணய்.]

த்தழல்

த்தழல் muttaḻl, ெப.(n.)

த்  பாரக்்க; see {}.

     " த்தழல் ேவள் " (கா க. வசன். ெதய்.23);.

     [ ன்  + தழல். தழல் = ெந ப் , தணல்.]

த்தழேலார்

த்தழேலார ்muttaḻlōr, ெப.(n.)

   ராமணர;் Brahmins.

     " த்தழேலார ்மைனகெடா ம்" (ேதவா.113, 2);.

த்தள

 
 த்தள  muttaḷagi, ெப.(n.)

ங்ைக பாரக்்க; see {}.

த்தன்

த்தன்1 muttaṉ, ெப.(n.)

   1. த்  ெபற்றவன்; one who has attained salvation, Jivan - mukta.

     " த்தனாய்ப் ரகாச னாேம" ( .  4 : 19);.

   2. இயல்பாகேவ தைளகளி ந்  (பாசங்களி ந் ); நீங் ய வன்; Siva, as being by nature free from 
bonds.

     "அத்தன் த்தன்" ( க்ேகா.358);.

   3. மால் ( ன்.);; {}.

   4. ைவரவன் ( ங்.);; Bhairava.

   5. அ கன் ( ங்.);; Arhat.

   6. த்தன் ( ங்.);; the Buddha.

     [ த்   → த்தன்.]

 த்தன்2 muttaṉ, ெப.(n.)

   1. அன்பன் (பாரத. .14);; one who gives pleasure, as a child.

   2. டன் (ச .);; fool.

த்தன்ஆ ரியார்

த்தன்ஆ ரியார ்muttaṉāciriyār, ெப.(n.)

   20ஆம் ற்றாண் ல் பழனிக் றவஞ்  என் ம் ைல இயற் ய த ழ்ப் லவர;் a Tamil poet in 20th 
century, author of {}.

     [ த்தன் + ஆசாரியார.்]

த்தா

 
 த்தா muttā, ெப.(n.)

   தைமயன் (மா யம்);; elder brother.

     [ த்தண்ணா → த்தா.]
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த்தாகாரம்

 
 த்தாகாரம் muttākāram, ெப.(n.)

   த் ச ் ப்  ( ன்.);; pearl-oyster.

     [ த்  + காரம் - த் காரம் → த்தாகாரம். Skt கார → த. காரம்.]

த்தாசனம்

 
 த்தாசனம் muttācaṉam, ெப.(n.)

   இ க்ைக (ஆசனம்); ஒன்பத ள் இட  க க்காைல மலவா ன் ( தத் ன்); ம், வல  
க க்காைல இட  க க்கா ன் ம் ைவத் த் தைல த யைவ ேநர ்நி ர இ க் ம் ஒக (ேயாக); 
இ க்ைக வைக; a yogic posture which consists in placing the left ankle beneath the region of the anus and the right ankle 
under the left so placed, while the head and neck are held straight with the body, one of nine {}.

த்தா  - தல்

த்தா  - தல் muddāṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   த்த தல்; to kiss.

     " கத் ன் த்தா ம்" (காஞ் ப் . க்கண். .137);.

ெத. த்தா

     [ த்  + ஆ -தல்.]

த்தாத் க்ேகால்

த்தாத் க்ேகால் muttāttukāl, ெப. (n.)

   க் க் ேகால் ((G.Sm.D.I., 284);; balance.

     [ ள் + தாற் க்ேகால்.]

     [p]

த்தாத் மா

 
 த்தாத் மா muttāttumā, ெப.(n.)

    ெபற்ற உ ர ் ( ன்.);; soul which has attained salvation.

     [ த்  + Skt. ஆத் மா. ஆத் மா → த. ஆதன்.]

த்தாதனம்

த்தாதனம் muttātaṉam, ெப.(n.)

   1. த்தாசனம் பாரக்்க ( ன்.);; see {}.

   2. கா ரண் ம் நீட்  க் ம் ஒகவைக (தத் வப்.107, உைர);; a yogic posture which consists in sitting with 
both legs stretched out.

     [ த்தாசனம் → த்தாதனம்.]

த்தா

த்தா  muttāti, ெப.(n.)

   1. த்தக்கா  பாரக்்க; see {}.

   2. அ க் ரா; Indian winter cherry.

     [ த்தம் + ஆ .]

த்தாந்தம்

த்தாந்தம் muttāndam, ெப.(n.)

   த்  யா ய உயர ்நிைல; salvation, as the highest state.

     "அவமாகாச ் த்தர ் த்தாந்தத்  வாழ்வர"் ( மந்:497);.

     [ த்  + Skt. ஆந்தம்.]

த்தாபலம்

த்தாபலம் muttāpalam, ெப.(n.)

   1. த்  (இலக்.அக.);;  pearl.

   2. சங்கஞ்ெச  ( வா.);;  mistle-toe berry thorn.

     [ த்  + Skt. ஆபலம்.]
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த்தா

 
 த்தா  muttāpi, ெப.(n.)

   மாட் த் தரகர ்ேபச்  ெமா . இ  ஒ  உக் . ற் க்  ேமல் வ ம் எ பத்ைதந்ைதக் க்க 
கறவ ல் வழங் ம் ெசால்; a cant used by cow brokers, to indicate seventy five rupees, that counts after hundred.

த்தாமணக்

த்தாமணக்  muttāmaṇakku, ெப.(n.)

   ஆமணக்  வைக (சங்.அக.);; a kind of castor plant.

     [ த் 2 + ஆமணக் .]

த்தாய்ப்

 
 த்தாய்ப்  muttāyppu, ெப.(n.)

   ெதாடரந்்  நிகழ்ந்தவற் ல் றப்பான, கச் தமான ; effective or precise end. 

மாநாட் க்ேக த்தாய்ப்பாக இ ந்த  தைலவரின் ைர.

     [ த்  + ஆய்ப் .]

த்தாரம்

த்தாரம் muttāram, ெப.(n.)

   த்  மாைல; garland of pearls.

     "கவரி ங் கடக ங் க ர் த் தார ம்" (ெப ங்.உஞ்ைசக். 32 : 74);.

     [ த்  + ஆரம். ஆரம் = மாைல.]

     [p]

த்தாலத்

த்தாலத்  muttālatti, ெப.(n.)

   ஆலத்  வைக (அன்னாலத் );; waving balls of boiled rice coloured with saffron, as before an idol.

     " த்தாலத் ெகாண் ெடண்ணா ர மடவார் ழ" (த ழ்நா.240);.

     [ த்  + ஆலத் .]

த்தாலைத

 
 த்தாலைத muddāladai, ெப.(n.)

த்தாரம் பாரக்்க (யாழ்.அக.);; see {}.

த்தாவணம்
த்தாவணம் muttāvaṇam, ெப.(n.)

   ேசாழர ்காலத் ல் வாங்கப்பட்ட வரி வைக (M.E.R.1916, P.119);; a kind of tax.

த்தாவ

 
 த்தாவ  muttāvali, ெப.(n.)

த்தாவளி பாரக்்க (இலக்.அக.);; see {}.

த்தாவளி

த்தாவளி muttāvaḷi, ெப.(n.)

   1. த்  மாைல;  garland of pearls.

   2. பண் வைக;  a musical mode.

     [ த்  + ஆவளி.]
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த்தாளம்

த்தாளம் muttāḷam, ெப.(n.)

   1. காைல;  morning.

   2. காைல ண ;  morning meal dist. fr. {}.

   3. காைலப் பைடயல்;  morning offerings.

     " ைச நமக்காரம் அத்தாளம் த்தாளம் வச் " (TA.S.5:116);.

     [ ன் + தாலம் - ன்தாலம் → த்தாளம்.]

த்தான்மா

 
 த்தான்மா muttāṉmā, ெப.(n.)

த்தாத் மா பாரக்்க ( ன்.);; see {}.

த்தானந்தர்

த்தானந்தர ்muttāṉandar, ெப.(n.)

   றவஞ்  ைல எ ய லவர;்  a poet, author of {}.

இவர ்18ஆம் ற்றாண்ைடச ்ேசரந்்தவர.் ஆற் ாரில் வாழ்ந்தவர.்

த்தானம்
த்தானம் muttāṉam, ெப.(n.)

   அ ப்  (நாம ப.496);; oven.

த்

த் 1 mutti, ெப.(n.)

   த்தம்; kiss.

     "மணிவா ல் த்  தரேவ ம்" ( ப் :183);.

     " தல்வர ் ங்கண் த்  மைனேயாட்  " ( றநா.41:14);.

     [ ல் →  → த்  → த் .]

 த் 2 mutti, ெப. (n.)

   1. ப ைக; release.

   2. றக்கம் (ேமாடச்ம்);; final beatitude or emanicipation, release of the soul from metempsychosis.

     " த் க் ழன் " ( வாச11 : 12);.

   3. 'பத த்  பர த்  ெயன்ற இ வைக த் நிைல' (ேவதா. .56, உைர);; stage in salvation, of two kinds, 
viz. padamutti, paramutti.

ராக். த் .

     [ த் தல் = ெபா ந் தல், ேசரத்ல். த்  → த் . ஆதன் இைறவைன அைட ம் இ நிைல.]

 த் 3 mutti, ெப.(n.)

   ைச (யாழ்.அக.);; direction.

 த்  mutti, ெப.(n.)

த் க்ைக

 
 த் க்ைக muttikkai, ெப.(n.)

   அரண் வைளப்  (யாழ்.அக.);; siege.

க. த் ெக

     [ ற் ைக → த் க்ைக.]

த் கம்
த் கம் muttigam, ெப.(n.)

   108ல் உபநிட தங்க ள் ஒன் ; an Upanisad one of 108.
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த் தைச

 
 த் தைச muddidasai, ெப.(n.)

   உலகத் ெதாடர ்அைனத் னின் ம் பட்ட நிைல; a stage when one is free from all worldly attachments.

     [ த்  + தைச.]

த் தாசாரியன்

த் தாசாரியன் muttitācāriyaṉ, ெப. (n.)

   ெகாள்ைக ன்பற் ம் மாணாக்க க்  டளிக்கவல்ல  (ைசவச. ஆசா.31, உைர);; guru, who is able 
to secure final beatitude for his disciple.

     [ த்  → த்  + தா + ஆசாரியன்.]

த் ைச

 
 த் ைச muddidisai, ெப.(n.)

த் தைச ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [ த்  + ைச.]

த் நா

த் நா  muttināṭu, ெப.(n.)

த்ேதளிர ்வா ம் றக்க உல ,

 heaven.

     " த் நாட் ன் கத் ைன ட் ற" (கம்பரா. தற்ேபார.்41);

     [ த்  + நா .]

த் ெந

த் ெந  muttineṟi, ெப.(n.)

   றக்கெந ; way to final beatitude.

     " த் ெந  ய யாத ரக்்கெரா " ( வாச. 51:1);

     [ த்  + ெந .]

த் ப்ப

த் ப்ப  muddippaḻudu, ெப.(n.)

   மலம் ற் ம் நீங் ய த் நிைல இல்ைல ெயன் ங் ெகாள்ைக ( வப் ர.36);; doctrine which holds that 
there is no absolute salvation.

     [ த்  + ப .]

த் ப்ேப

 
 த் ப்ேப  muttippēṟu, ெப.(n.)

   றக்க வாழ்  (ேமாடச் வாழ் ); (யாழ். அக.);; attainment of final beatitude.

ம வ. ேப .

     [ த்  + ேப .]

த் பஞ்சாட்சரம்

த் பஞ்சாடச்ரம் muttibañjāṭcaram, ெப.(n.)

     'ஓம்' ேசரந்்த ஐந்ெத த்  மந் ரம் (பஞ்சாக்கர. 45, உைர);;

 a form of {} with pranava.

     [ த்  + Skt:பஞ்சாடச்ரம்.]

த் பதம்

த் பதம் muddibadam, ெப.(n.)

   1. ேப  (ேமாடச்பத );; the state of final beatitude.

   2. அ நிைல (யாழ்.அக.);; the state of spiritual knowledge.

     [ த்  + பதம்.]
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த் மார்க்கம்

த் மாரக்்கம் muttimārkkam, ெப.(n.)

   1. த் ெந  பாரக்்க; see {}.

   2. க மெந வ ; the course of karma.

     [ த்  + Skt. மாரக்்கம். மாரக்்கம் = வ .]

த் த் ைர
த் த் ைர muttimuttirai, ெப.(n.)

   தா ரப ணியா  (நாம ப.525);; a river {}.

த் தல்

த் தல் muddimudal, ெப.(n.)

   த் ையப் ெப தற்  தலா ய ஆதன்; soul, as eligible for salvation.

     " த் தற்ேக ேமாகக் ெகா  படரந்் " ( ந் 41);.

     [ த்  + தல்.]

த் ெய -தல்

த் ெய -தல் muddiyeṟidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   க த்தல்; to remove entirely, put away.

     " த் ெய ந்  டற் " (க த் . 64);.

     [ த்  + எ -தல்.]

த் ரமம்

 
 த் ரமம் muttiramam, ெப. (n.)

   இலவங்கப் படை்ட (சங்.அக.);; cinnamon.

த் ரா

 
 த் ரா muttirā, ெப.(n.)

   ன்ன ள்ளங் ; a kind of small radish.

த் ராசர்

த் ராசர ்muttirācar, ெப.(n.)

   18ஆம் ற்றாண் ல் ைகலாய மாைல என் ம் ாைல இயற் ய த ழ்ப் லவர;் a Tamil poet author of {} 
in 18th century.

த் ராசாைல

 
 த் ராசாைல muttirācālai, ெப.(n.) 

   அச் க் டம்; printing press.

     [ த் ைரசாைல → த் ராசாைல.]

த் ராதாரணம்

 
 த் ராதாரணம் muttirātāraṇam, ெப.(n.)

   சங்  சக்கர த ய த் ைரகைள உடம் ல் ஒற் க் ெகாள் ைக; wearing the emblems of {} impressed 
on one's body.

     [ த் ைர + Skt. தாரணம்.]

த் ராதானம்

த் ராதானம் muttirātāṉam, ெப.(n.)

   ெந ப் ல் ேடற்றப்ெபற்ற சங்  சக்கர த் ைரகைளத் ேதாள்களில் ஒற் ம் சடங் ; ceremony of 
initiation by branding the emblems of {} and {} on a person's shoulders.

     "சாத் ேமன் த் ராதானம்" ( ரேபாத.11: 11);.

     [ த் ைர + Skt. தானம்.]

த் ராவதாரம்
த் ராவதாரம் muttirāvatāram, ெப.(n.)

   காதணி வைக (MER.222 of 1921);; an ear - ornament.
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த் ரி

த் ரி1 muttirittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   த் ைர தல்; to seal.

     [ கம் + ரம்- கத் ரம் → கத் ரி. த் ரி.]

 த் ரி2 muttiri, ெப.(n.)

   1. உட் ைள யைமந்த காதணி வைக; a kind of ear ornament, in the form of a hollow cylinder.

   2. அைடயாளம் (யாழ்.அக.);;  sign, seal.

     [ கம் + ரம்- கத் ரம் → கத் ரி → த் ரி.]

த் ரிைக

 
 த் ரிைக muttirigai, ெப. (n.)

   எ த்  ெவட்டப் ெபற்ற ேமா ரம் ( ங்.);; engraved signet or seal.

     [ கம் + ரம் – கத் ரம் → கத் ரி → த் ரி → த் ரிைக.]

த் ரிவள்ளம்

 
 த் ரிவள்ளம் muttirivaḷḷam, ெப.(n.)

   ஒ வைக கத்தல் அளைவ; a kind of measure of capacity.

     [ த் ைர → த் ரி + வள்ளம்.]

நில உரிைமயாளரக்ள் த்தைகப்ப  வாங்கப் பயன்ப த் ம் சரியான அள ள்ள த் ைர ட்ட 
பைழய கத்தல் அளைவ (ேகாைவ);.

த் க்கஞ்ெச

 
 த் க்கஞ்ெச  muttirukkañjeḍi, ெப. (n.)

   ெசந் க்கஞ் ெச  (யாழ்.அக.);; safflower -Spiny saffron.

த் க்கன்

த் க்கன் muttirukkaṉ, ெப.(n.)

   1. இைலக் கள்ளி; leaf spurge-Euphorbia nirulia.

   2 . நிலக் கடம் ; justicia acaulis (சா.அக.);.

த் க்கன்ெச

த் க்கன்ெச  muttirukkaṉcevi, ெப.(n.)

   1. நிலக்கடம்  ( .அ.);; justicia acaulis.

   2. ஓர ்ெச ; a plant - Asara bucca, Asarum Europacum.

   3. எ த்தாணிப் ; launea pinnati fida.
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த் ைர

த் ைர muttirai, ெப.(n.)

   1. அர , அைமப்  த யவற் ன் ன்னம், ஒ  அ வலகத்ைத அல்ல  அ காரிைய 
தன்ைமப்ப த் ம் ; seal, emblem.

ேசாழர ் த் ைர ெபா த்த கா கள். உத த் ெதாைகக்கான ண்ணப்பத் ல் கல் ரி தல்வரின் 
ைகெய த் டன் த் ைர ம் இ க்க ேவண் ம்.

   2. ேநரி (வாக் );ச ் ட்  த யவற் ல் ப் ட்ட வ வத் ல் ப க் ம் ; mark that is to be 
placed on a ballot paper, etc.

நாற்கா ச ் ன்னத் ல் த் ைர ங்கள் என்  ஒ  பரப் க் ெகாண்  வண்  ெசன்ற .

   3. அஞ்சல் தைல; postage stamp.

ஐந்  உ பாய் த் ைர ஒட் ய  ேபாத ல்ைல.

   4. க தங்களின்ேமல் ஒட்டப்பட் ள்ள அஞ்சல் தைலையச ்சரிபாரத்்  அதன் ம் க தங்கைளப் 
ரித் க் ெகா க் ம்ேபா  க தங்களின் ேம ம் அஞ்சலகங்களில் இடப்ப ம் நாளிட்ட  அச் ; a 

small date seal print laid in post offices, at that time of taken to verify the postal stamp and at the time of deliveries. 
அஞ்சலக த் ைரையப் பாரத்்தால் அ  என்ைறக்  அஞ்சல் ெசய்யப்பட்ட  எனப்  ெதரி ம். 5. 
உைற த யைவ ரிக்கப்படாமல் இ ப்பதற்கான அரக் ப் ப ;

 wax seal.

த் ைர டப்பட்ட ஒப்பந்தப் ள்ளிகள்.

   6. ஒ வரின் நடத்ைத, தனித்தன்ைம த யவற்ைறத் ெதரி க்கக் ய அைடயாளம்; mark or stamp, 
brand.

நாமாக உத  ெசய்யப் ேபானால் இளிசச்வாயன் என்  த் ைர த் வாரக்ள். ைரப்படத் ன் 
காதல் காட் களில் இயக் நரின் த் ைர ெதரி ற .

த் ைரக்க தா

 
 த் ைரக்க தா  muttiraikkaḍutāci, ெப.(n.)

   த் ைர ட்ட ஆவணம் (C.G.);; stamped paper.

     [ த் ைர + க தா .]

த் ைரக்கணக்க
ர்

த் ைரக்கணக்கர ்muttiraikkaṇakkar, ெப.(n.)

   ேகா ற்பணியாள ள் ஒ  வைக னர ்( னாட்.சரித.்1: 2);; a class of temple servant.

     [ த் ைர + கணக்கர.்]

த் ைரக்கம்

 
 த் ைரக்கம்  muttiraikkambu, ெப.(n.)

   த் ைரயச்  ( ன்.);; seal.

     [ த் ைர + கம் .]

த் ைரக் த் ப்
பார்ப்பார்

 
 த் ைரக் த் ப்பாரப்்பார ்muttiraikkuttippārppār, ெப.(n.)

சங்  சக்கர த ய அைடயாளங்கைள உட ல் சந்தனத்தாற் ப த் க் ெகாள்ேவாரான மாத் வப் 
பாரப்்பனர ்(இ.வ.);; {}

 Brahmins who impress, with sandal paste, the marks of {} of {} different parts of their persons.

     [ த் ைர + த்  + பாரப்்பார.்]

த் ைரக் டம்

த் ைரக் டம் muttiraikāṭam, ெப. (n.)

   1. காவலைற (யாழ். அக.);;  prison.

   2. பண்டங்களின் ேமல் த் ைர ம் இடம் ( ன்.);; place where goods are stamped.

     [ த் ைர + டம்.]
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த் ைரக்ேகால்

த் ைரக்ேகால் muttiraikāl, ெப.(n.)

   1. த் ைரயச்  ( ன்.);; seal.

   2. லக் ய ற் வதற் த ம் மரத் னா யன்ற அைடயாளக் ேகால்; wooden seal for marking 
a heap of grain.

     [ த் ைர + ேகால்.]

த் ைரசச்ங்

த் ைரசச்ங்  muttiraiccaṅgu, ெப.(n.)

   சங்  வைக; a kind of conch.

     " த் ைரச ்சங்ெகான் த" (ெத.இ.கல். ெதா.ii, 275 : 11);.

     [ த் ைர + சங் .]

த் ைரச்

 
 த் ைரச்  muttiraiccūṭu, ெப. (n.)

   கால்நைடக க்  இ ம்  ( ன்.);; branding of animals.

     [ த் ைர + .]

     [p]

த் ைரசே்சவக
ன்

 
 த் ைரசே்சவகன் muttiraiccēvagaṉ, ெப.(n.)

   த் ைர ல்ைலைய அணி ம் பணியாள்; peon wearing a badge.

     [ த் ைர + ேசவகன்.]

த் ைரத்தைல

 
 த் ைரத்தைல muttiraittalai, ெப.(n.)

   அஞ்சற்கட்டணம் த ய கட்டணத் ற்காக ஏற்பட்ட தைல ப க்கப்பட்ட த் ைர; postage stamp; 
court fee stamp.

     [ த் ைர + தைல.]

த் ைரத்தாள்

 
 த் ைரத்தாள் muttiraittāḷ, ெப.(n.)

   ப்பாவணம், ஒப்பந்தம், உடன்பா கள் த யவற்ைற அ கார ைறயாக எ தப் 
பயன்ப த் ம் ப் ட்ட ைலம ப் ைடய, அர ைடய த் ைர அச் டப்பட்டத் தாள்; stamp-
paper for writing deeds.

த் ைரத்தாள் ற்பைன ல் தவறான வ ல் பணம் ேசரத்்தவரக்ள் ைறப்ப த்தப்பட்டனர.்

     [ த் ைர + தாள்.]

த் ைரப்ப

 
 த் ைரப்ப  muttiraippaḍi, ெப.(n.)

   அர  அைடயாள டப்பட்ட ப ; Madras measure, as stamped as the standard measure.

     [ த் ைர + ப .]

த் ைரப்பல்லவ
ம்

 
 த் ைரப்பல்லவம் muttiraippallavam, ெப.(n.)

   இைசப்பதத் ன  ேதா ம் ஒட்டப் ப க் ம் பல்ல  (யாழ்.அக.);; a Pallavi repeated at the end of each padam.

     [ த் ைர + பல்லவம். பல்லவம் = பல்ல ல் ம்பத் ம்ப பாடப்ப ம் த ப் .]
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த் ைரப்பல்ல

 
 த் ைரப்பல்ல  muttiraippallavi, ெப. (n.)

   த் ைரப்பல்லவம் பாரக்்க ( ன்.);; see muttirai-p-pallavam.

     [ த் ைர + பல்ல .]

த் ைரப்பலைக

 
 த் ைரப்பலைக muttiraippalagai, ெப.(n.)

   லக் ய ல் த் ைர தற்  உரிய எ த்  அல்ல  அைடயாளமைமந்த பலைக (C.G.);; plank 
with some writing or mark thereon, used as a seal on the heap of grain.

     [ த் ைர + பலைக.]

த் ைரமண்

த் ைரமண் muttiraimaṇ, ெப.(n.)

   1. லக் ய ம் மண் ; seal of earth affixed to a grain heap.

   2. த் ைர வதற் ரிய மண் த ய ெபா ள்; any soft substance that will hold an impression, in sealing.

     [ த் ைர + மண்.]

த் ைரமனிதன்

 
 த் ைரமனிதன் muddiraimaṉidaṉ, ெப. (n.)

   அர ன் வர ்(R.);; King's ambassador.

     [ த் ைர + மனிதன்.]

த் ைரெம

 
 த் ைரெம  muttiraimeḻugu, ெப.(n.)

   த் ைர ைவக்கப் பயன்ப ம் அரக்  (பாண் .);; sealing wax.

     [ த் ைர + ெம .]

த் ைரேமா ரம்

 
 த் ைரேமா ரம் muttiraimōtiram, ெப.(n.)

   த் ைர ப க்கப்பட்ட கைணயா  (ேமா ரம்);; seal - ring.

     [ த் ைர + ேமா ரம்.]

த் ைரயரக்

 
 த் ைரயரக்  muttiraiyarakku, ெப.(n.)

   த் ைர ப த்தற் ரிய அரக்  வைக ( ன்.);; sealing wax.

     [ த் ைர + அரக் .]

த் ைர லாஞ்ச
ைன

 
 த் ைர லாஞ்சைன muttiraiyilāñjaṉai, ெப.(n.)

   த் ைரக்  ( ன்.);; impress of seal.

     [ த் ைர + இலாஞ்சைன. இலாஞ்சைன = , த் ைர, அைடயாளம்.]

த் ைர ட் க்

த் ைர ட் க்  muttiraiyuṭcikku, ெப. (n.)

   கா  (நாணய); த் ைர ல் உள்ள ேக  வைக (பண .179);; defect in the impress of a coin.

     [ த் ைர + உள் + க் .]
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த் ைர த்

த் ைர த்  muttiraivittu, ெப.(n.)

   1. அக்கமணி (உ த் ராடச்ம்);; a sacred bead of a tree - Elaeocarpus lanciolatus.

   2. அ  (ஞானம்);; wisdom.

     [ த் ைர + த் .]

த் ைரைவ-த்தல்

த் ைரைவ-த்தல் muttiraivaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அரி ன்ன ல் ஈரமண் ைவத்  அதன் ேமல் த் ைரப் பலைகைய ஊன்  எ த்தல்; keep the wet sand 
in the heap and press the mark on it by a block of wood.

     [ த் ைர + ைவ-த்தல்.]

த் க் னம்

 
 த் க் னம் muttivikkiṉam, ெப.(n.)

   த் க்  இைட களான ஐயம், ரி , அ யாைமகள் ( ன்.);; obstacles to salvation, three in number, viz. 
aiyam, tiribu, {}.

     [ த்  + Skt. க் னம்.]

த் லக்

 
 த் லக்  muttivilakku, ெப.(n.)

த் க் னம் பாரக்்க ( ன்.);; see {}.

     [ த்  + லக் .]

த் ளம்

 
 த் ளம் muttiḷam, ெப.(n.)

   கக்கரிகாய் (சங்.அக.);; kakkari-melon.

த் ற்ேகாத்த த்

த் ற்ேகாத்த த்  muttiṟāttamuttu, ெப.(n.)

   வட்டமான ப த்  ஒவ்ெவான் ன் அ ம் த்  ஒவ்ெவான் ைனக் ேகாத்த அைமப் ல் 
உ வாக்கப்பட்ட த்  மாைல; string of pearls which is threaded each connected in between a small pear in coherent.

     " த் ற்ேகாத்த த்  - ெதாளா ரத் ெதண்பத ்ெதான் னால்" (ெத.கல்.ெதா.2, கல்.1);.

     [ த் ல் + ேகாத்த + த் .]

த் றங் தல்

த் றங் தல் muddiṟaṅgudal, ெப.(n.)

   அம்ைம த் க்கள் பால் வ ந்  மைறைக ( ன்.);; waning of pustules, in smallpox.

     [ த் 2 + இறங் -தல்.]

த் றமணி

த் றமணி muttiṟamaṇi, ெப.(n.)

   ெபளத்தர ்வணங்கற் ரிய த் றப் ெபா ள்கள் ( ரிமணி); ( த்தம்);; the three objects of veneration.

     " த் றமணிைய.... வணங் " (மணிேம.30:4);.

     [ ன்  + றமணி.]

த் ன் ற்றவைக

த் ன் ற்றவைக muttiṉguṟṟavagai, ெப.(n.)

   ைறபா க டன் உள்ள வைக ல் ஒன்றான த் ; blemish in a pearl.

     [ த்  + இன் + ற்றவைக.]

அக் ற்றங்கள் ைறேய வைர, கைற, , கற , அப் ரம், ரங்கல், ேதால் த யன 
(ெத.இ.கல்.ெதா.2, கல்.3, 86, 93);.
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த் ன்சலாபம்

 
 த் ன்சலாபம் muttiṉcalāpam, ெப.(n.)

   த் க் ளிக் ம் இடம்; place of pearl fishery.

     " த் ன் சலாப  த்த ழ்ப் ெபா ம்" ( தற் ேலாத் ங்கன் - ெமய்க் ரத்் );.

     [ த்  + இன் + Skt. சலாபம்.]

த் ன் க்

த் ன் க்  muttiṉciḍukku, ெப.(n.)

   த்தாலான காதணி; pearl ear-ring.

     " த் ன் க் , ஒரைண ற் ேகாத்த த்  ப ெனட் ம் ெபான் ம் உட்பட" (ெத.கல். ெதா.2: 2, 
கல்.51);.

     [ த்  + இன் + க் . க்  = காதணி வைக.]

த் ன் டகம்

த் ன் டகம் muttiṉcūṭagam, ெப.(n.)

   வப் க்கல் மணி ைவத் ைழக்கப்பட்ட ெபான் வைளயல்; golden bangles decorated and set up with gem.

     " த் ன் டகம் ஒன் ல் ண்டம் இரண் ற் கற ைக ஆ ம் ேகவணம் ைவத்  ளக் க் கட் ன 
பளிங்  எ பத்ெதான்ப ம்" (ெத.இ.கல். ெதா.2:2 கல்.51);.

     [ த்  + இன் + டகம். டகம் = ைகவைள.]

த் ன்வைளயல்

த் ன்வைளயல் muttiṉvaḷaiyal, ெப.(n.)

   த் க்கள் ப த் ம் கட் ம் ெசய்யப்ெப ம் ெபான் வைளயல்; golden bangles decorated and set up with 
pearls.

     "ெபான்ெகா  ெசய்த த் ன்வைளயல் ஒன் -ேகாத்த த்  ன்  ஐம்பத்  ன் னால்" 
(ெத.இ.கல். ெதா.2, கல்.3);.

     [ த்  + இன் + வைளயல்.]

த்

த்  muttī, ெப.(n.)

   1. இல்லறத் , ெதய்வத் , ெதன் லத் , (கா கபத் யம், ஆகவனீயம், தட் ணாக் னி); என்ற 
வைகத ் ; the three sacrificial fires, viz., karugapattiyam, {}, {}.

     "இ றப்பாளர ் த் ப் ைரய" ( றநா.367);.

   2. வ ற் த் , காமத் , னத் ெயன் ம் வைகத ்  ( டா.);; the three-fold fires of the body, viz. {}.

   3. ஆ ரே்வதத் ; fire used in preparing medicines, of three kinds of degrees.

     [ ன்  + .]

த் மர னர்

 
 த் மர னர ்muttīmarabiṉar, ெப.(n.)

   ேவள் த்  (ேவதாக் னி); ன்ைற ம் ேப ம் லத்தவரான ராமணர ்( ங்.);; Brahmins, as guardians 
of the sacrificial fires.

     [ த்  + மர னர.்]

த் ரமம்

 
 த் ரமம் muttīramam, ெப.(n.)

த் ரமம் பாரக்்க; see muttiramam.
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த்

த் 1 muddudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ேசரத்ல்; to unite, join.

     " த்தாரம்" ( வக.504);.

   2. த்த தல்; to kiss.

     " தல்வர ் ங்கண் த் " ( றநா.41);.

     [ ல் (ெபா ந் தல்); →  → த்  → த் -தல்.]

 த் 2 muttu, ெப.(n.)

   1. ப் ல் இ ந்  எ க்கப்ப ம் ைல ம ப்  உைடய உ ண்ைட வ வ ெவந்நிறப் ெபா ள்; pearl.

த் மாைல, த் ப் பற்கள். த் த்தாக எ க் றான்.

     " த் ப்ப  பரப் ற் ெகாற்ைக ன் ைற" (நற்.23);. "பைனம  டடக்ைகெயா  த் ப்பட ற் ய" 
( றநா.161);.

     " ல்ைல ைக வல் தெ்தன் " (நால , 45);.

   2. ல வைக மரங்களின் ெச களின் ேமல்ேதால் நீக்கப்பட்ட ெகாடை்ட; seeds of certain trees without outer 
skin.

த் க்ெகாடை்ட.

   3. ெவண்மணி ேபான்ற கண்ணீரத்் ளி; pearl like tears.

     "ப த் ைற ம்" ( வக.1518);.

த் க்க க்கன்

 
 த் க்க க்கன் muttukkaḍukkaṉ, ெப.(n.)

   த் க் கட் ய க க்கெனன் ங் காதணி ( ன்.);; pearl ear-ring.

     [ த்  + க க்கன்.]

த் க்கண்

த் க்கண்  muttukkaṇṭi, ெப. (n.)

   த்தாலா ய க த்தணி வைக;  pearl necklace.

     [ த்  + கண் .]

   இயற் ய லவர;் a poet in 18th century, author of {}.

த் க் ைட

 
 த் க் ைட muttukkuḍai, ெப.(n.)

   அ கன  ன்  ைட ெளான்  ( ன்.);; one of the three umbrellas of Arhat.

     [ த்  + ைட.]

த் க் த்  - தல்

த் க் த்  - தல் muddukkuddudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. தாழ்ந்த த்ைத நீக் தல்; to reject inferior pearls which may readily break.

   2. கட ட ்ப க்காக மந் ரஞ் ெசால்  அரி  த் தல்; to pound rice, for using it for sacred purposes, chanting 
mantras.

     [ த்  + த் -தல்.]

த் க் மரக்க
ராயர்

த் க் மரக்க ராயர ்muttukkumarakkavirāyar, ெப.(n.)

   18-19ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த லவர ்'ஞானக் ம் ' என் ம் ன் ஆ ரியர;் a poet, author of {} lived 
18-19 century.

இவர ்ஐயனா ஞ்சல், நடராசர ்ப கம், ஞானக் ம்  ேபான்ற ல்கைள இயற் ள்ளார.்
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த் க் மரன்

 
 த் க் மரன் muttukkumaraṉ, ெப.(n.) ம

த் க் மாரன் பாரக்்க; see {}.

த் க் மாரசா
லவர்

 
 த் க் மாரசா லவர ்muttukkumāracāmibulavar, ெப.(n.)

   த ழ்ப் லவர;் a Tamil poet.

இவர ்இயற் ய ல் ரி ர ந்தரி ள்ைளத் த ழ்.

த் க் மார வா
கள்

த் க் மார வா கள் muttuggumārasuvāmigaḷ, ெப.(n.)

   19—20ஆம் ற்றாண் ல் க ரக்ாமத்தந்தா , க ரக்ாம மாைல ஆ ய ல்கைள இயற் ய லவர;் a

 poet in 19-20th century, author of {}.

த் க் மாரத்தம்
ரான்

த் க் மாரத்தம் ரான் muttukkumārattambirāṉ, ெப. (n.)

   19ஆம் ற்றாண் ல் ேபா ர ்என் ம் ஊரில் வாழ்ந்த த ழ்ப் லவர;் a Tamil poet who lived {} in 19th 
century.

இவர ் சா  அகவல், ப்ேபா ரக்் க த் ைற அந்தா , சமர ரி மாைல, ரணவைசல மாைல 
ஆ ய ல்கைள இயற் ள்ளார.்

த் க் மாரதாசர்

த் க் மாரதாசர ்muttukkumāratācar, ெப.(n.)

   20ஆம் ற்றாண் ல் ேவ ர ் த் க் மாரசா  அந்தா , கந்த ராண சதகம் ஆ ய ல்கைள 
இயற் ய லவர;் a poet author of {}.

த் க் மாரேத
கர ்__,

த் க் மாரேத கர ்__, muttuggumāratēcigar,    20ஆம் ற்றாண் ல் ரியனாரக்் ேகா ல்  
ேதாத் ரப் ப கம் என் ம் ைல இயற் ய லவர;் a poet in 20th century, author of {}.

த் க் மாரர்

த் க் மாரர ்muttukkumārar, ெப.(n.)

   18ஆம் ற்றாண் ல் வைல  ராணம் என் ம் ைல இயற் ய லவர;்  a poet in18th century, author of 
{}.

த் க் மாரன்

த் க் மாரன் muttukkumāraṉ, ெப.(n.)

   கக் கட ள்; God Murugan.

     " த் க் மாரைனத் தனிப் ரக்க" ( மர. ர. த் க் மார. ள்.2);.

த் க் ளி

த் க் ளி1 muttukkuḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   த் ச் ப்  எ ப்பதற்காகக் கட ள் ழ் தல்; to dive for pearl-oysters.

த் க் ளிப்பவரக் க்  நீண்ட ேநரம் சச்டக்கத் ெதரிந் க்க ேவண் ம்.

     [ த்  + ளி-த்தல்.]

 த் க் ளி2 muttukkuḷi, ெப.(n.)

   நீரில் ழ்  தெ்த க்ைக ( ன்.);; pearl-fishery.

     [ த்  + ளி.]

த் க்

 
 த் க்  muttukkuṟi, ெப.(n.)

   ைக ள்ள த் க்கைளக் கணக் ட் ப் பலன் ெசால் ங் ; divination by means of a handful of pearls.

     [ த்  + .]
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த் க்ெகாட்ைட

 
 த் க்ெகாடை்ட muttukkoṭṭai, ெப.(n.)

   ஆமணக்  ைத; castor seed.

     [ த்  + ெகாடை்ட.]

த் க்ெகாட்ைடச்
ெச

 
 த் க்ெகாடை்டசெ்ச  muttukkoḍḍaicceḍi, ெப.(n.)

   ஆமணக் ச ்ெச ; castor plant.

     [ த் ெகாடை்ட + ெச .]

த் க்ெகாண்ைட

த் க்ெகாண்ைட muttukkoṇṭai, ெப. (n.)

   கட ள் ேமனி ன் தைல ல் அணி ம் த்தாலான தைலயணி வைக; head-dress of pearls, as for 
idols.

     [ த் 2 + ெகாண்ைட.]

     [p]

த் க்ெகா

 
 த் க்ெகா  muddukkodi, ெப.(n.)

   தற் ெகாப் ளங் ளம் ம் அரி க் ெகா ; stage in the boiling of rice, when bubbles begin to appear.

     [ த்  + ெகா . த் ப்ேபால் ெகாப் ளம் ளப் ம் ெகா .]

த் க்ெகாம்பன்

த் க்ெகாம்பன் muttukkombaṉ, ெப. (n.)

   1. த் நிறக் ெகாம் ள்ள யாைன; elephant with pearly white tusks.

   2. கடல் ன் வைக (யாழ்ப்.);; a sea-fish.

     [ த்  + ெகாம்பன்.]

த் க்ெகா த்தல்

 
 த் க்ெகா த்தல் muttukkoṟittal, ெப.(n.)

   பல்  சத்த ைக (நாஞ்.);; chirp of a lizard.

     [ த்  + ெகா த்தல்.]

த் க்ேகாைவ

 
 த் க்ேகாைவ muttukāvai, ெப.(n.)

த் மாைல ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [ த்  + ேகாைவ.]

த் கம்

 
 த் கம் muttugam, ெப. (n.)

   கடைல; gram - Bengal - gram.

த் சச்ம்பா

 
 த் சச்ம்பா muttuccambā, ெப.(n.)

   ஐந்  மாதங்களில் ைள ம் ஒ வைக ெநல் (A.);; a kind of paddy that matures in five months.

     [ த்  + சம்பா.]
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த் சச்ல்

 
 த் சச்ல்  muttuccalli, ெப.(n.)

   த் க் ேகாத்த ெதாங்கல் (சங்.அக.);; ornamental hangings of strung pearls.

     [ த்  + சல் .]

த் சச்லாபம்

த் சச்லாபம் muttuccalāpam, ெப.(n.)

   1. த் க் ளிக்ைக; pearl-fishery.

   2. த் க் ளிப் ல் அைட ம் ேப  (யாழ்.அக.);; the out-turn in pearl-fishery.

     [ த்  + Skt.சலாபம்.]

த் சச்னிப்

 
 த் சச்னிப்  muttuccaṉippu, ெப.(n.)

   த்  உண்டா ம் இடம் (யாழ்.அக.);; place where pearls are formed.

     [ த்  + Skt. சனிப் .]

த் சச்ா

 
 த் சச்ா  muttuccāmi, ெப.(n.)

   ற் ர ்ெதய்வம் (ேகாைவ.);; village deity.

த் சச்ா ஐயங்
கார்

த் சச்ா ஐயங்கார ்muttuccāmiaiyaṅgār, ெப.(n.)

   19-20ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த லவர;் a Tamil poet lived in 19-20th century.

இவர ்மணவாள மா னிகள் ற்றந்தா  ைகக் கலம்பகம், ற்ெறட் த் ப்ப த் 
ப்ப கங்கள் ஆ ய ல்கைள இயற் ள்ளார.்

த் சச்ா ஐயர்

த் சச்ா ஐயர ்muttuccāmiaiyar, ெப.(n.)

   19ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த லவர;் a poet lived in 19th century.

இவர ்ம ரநாதர ்அந்தா , ஆ ரியர ் ப்பாக் ேகாைவ, கன் ப்பாக் ேகாைவ, அன்  , 
அலங்கார நாய  ப கம், கசாரணிேய ரர ்ப கம், காமாட் யம்ைமப் ப கம், வர ர ்ேவங்கேடசர ்
ப கம், தம்பர நாயகர ்மாைல ஆ ய ல்கைள இயற் ள்ளார.்

த் சச்ா க்க
ராயர்

த் சச்ா க்க ராயர1் muttuccāmikkavirāyar, ெப.(n.)

   20ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த லவர;் a Tamil poet, who lived in 20th century.

இவர ்காரணக் ம் , ஞானக் ம்  கன் ஏ ற் ம் ப்பாட் , ங்காரேவலர ்சதகம், வ ேவலர ்
சதகம் ஆ ய ற்கைள இயற் ள்ளார.்

 த் சச்ா க்க ராயர2் muttuccāmikkavirāyar, ெப.(n.)

   19ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த லவர;் a Tamil poet, lived in 19th century.

இவர ்க ங்காலக் க் காதல், ர  பாைளயத்தார ் ம் , அன்னம்  , சங்  ரப்பப் 
பாண் யன் பள்  ஆ ய ல்கைள இயற் ள்ளார.்

த் சச்ா க்ேகா
னார் (1858-1944)

த் சச்ா க்ேகானார ்(1858-1944)18581944 muttuccāmikāṉār, ெப.(n.)

   த ழ்ப் லவர;் a Tamil poet.

ேசலம் மாவட்டம் செ்சங்ேகாடை்டச ்சாரந்்தவர.் ெத ங் , சமற் தம் ப ன்றவர.் 
செ்சங்ேகா  மான் யம், ப்பணிமாைல, ெகாங்  மண்டல சதக உைர ஆ ய ல்கைள 

இயற் யவர.்
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த் சச்ா ப் ள்
ைள

த் சச்ா ப் ள்ைள1 muttuccāmippiḷḷai, ெப.(n.)

   19ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த லவர;் a Tamil poet, who lived in 19th century.

த ைம ெசாக்கநாத மாைல, ப்பனந்தாள் ேலைட ெவண்பா ஆ ய ல்கைள இயற் ய லவர.்

 த் சச்ா ப் ள்ைள2 muttuccāmippiḷḷai, ெப.(n.)

   19ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த லவர;் a Tamil poet, lived in 19th century.

வெப மான் இரடை்ட மணிமாைல, க்க  மாமைல, வக்ெகா ந்  மாைல ஆ ய ல்கைள 
இயற் யவர.்

த் சச்ா த
யார்

த் சச்ா த யார ்mudduccāmimudaliyār, ெப.(n.)

   19ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த லவர;் a Tamil poet, belong to 19th century.

   19ஆம் ற்றாண் ல் ெவாற் ர ்வ ைடயம்மன் க த் ைற அந்தா , இ ம்பன் கவசம் ஆ ய 
ல்கைள இயற் ய லவர.்

த் ச் ப்

த் ச் ப்  muttuccippi, ெப. (n.)

   1. த் ள்ள ஒட் ைன ைடய நீரவ்ாழ் உ ரி; pearl-oyster.

   2. mother of pearl.

     [ த்  + ப் .]

     [p]

த் ச் லாகம்

 
 த் ச் லாகம் muttuccilākam, ெப.(n.)

த் சச்லாபம் பாரக்்க; see {}.

     [ த்  + லாகம்.]

த் ச் ைக

 
 த் ச் ைக muttuccivigai, ெப.(n.)

   த் க்களால் அழ ட்டப்பட்ட பல்லக்  ( ன்.);; planquin adorned with pearls.

     [ த்  + ைக.]

த் ச் ண்ணம்

த் ச் ண்ணம் muttuccuṇṇam, ெப. (n.)

   த்ைத நீற் ய ண்ணம் (பதாரத்்த. 135);; lime obtained by calcining pearls.

     [ த்  + ண்ணம்.]

த் ச் ண்ணாம்

 
 த் ச் ண்ணாம்  muttuccuṇṇāmbu, ெப.(n.)

த் ச் ண்ணம் பாரக்்க; see {}.

த் செ்சாரிதல்

த் செ்சாரிதல்1 mudduccoridal, ெப.(n.)

   ேசாற் ப் பைடயல்; offering of boiled rice to a deity.

     [ த்  + ெசாரிதல்.]

 த் செ்சாரிதல்2 mudduccoridal, ெப.(n.)

   அழெகா கப் ேப ைக (இ.வ.);; talking in an excellent manner, rhetorical talk.

அவன் வா ந்  த் ச ்ெசாரி ற .

     [ த்  + ெசாரிதல்.]
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த் சே்சாளம்

 
 த் சே்சாளம் muttuccōḷam, ெப.(n.)

   த்ைதப் ேபான்ற ெவள்ைளச ்ேசாளம் (யாழ்,அக.);; Indian corn, maize - Zca mays.

ம வ. ேகாைடசே்சாளம்.

     [ த்  + ேசாளம்.]

த் டக்கன்

 
 த் டக்கன் muttuḍakkaṉ, ெப.(n.)

   நிலக்கடம் ச ்ெச  (A.);; a plant - Justicia accaulis.

த் த்தம்

த் த்தம்  muttuttambi, ெப.(n.)

   த ழ்ப் ெப ம் லவர;் a great Tamil poet.

இலங்ைக ல் உள்ள யாழ்ப்பாணத்ைதச ்சாரந்்தவர.் தந்ைதயார ்ஆ கம். 1880இல் இந் யா க்  
வந்தார.் பாரத க்கம், அ தான ேகாசம், நன் ல் இல ேபாதம், ெதன்ெமா  வரலா  ஆ ய 

ல்கைள எ யவர.்

த் த்தரியம்

த் த்தரியம் muttuttariyam, ெப.(n.)

   த் னால் ஒப்பைன ெசய்த ேமலாைட; upper garment decorated with pearls.

     " த் த் தரிய ம் பவழப் ைணய ம்" (ெப ங். இலாவண. 1:5);.

     [ த்  + Skt. தரியம்.]

த் த்தாண்டவர்

 
 த் த்தாண்டவர ்muttuttāṇṭavar, ெப.(n.)

   இைசத்த ழ் வளரத்்தவரக் ள் ஒ வர;் a poet who foster Tamil verse set to music.

த் த்தாமம்

த் த்தாமம் muttuttāmam, ெப.(n.)

   1. த் மாைல பாரக்்க; see {}.

     "ேகாலமாமணி யார  த் த்தாம ம்" ( வ்,அமலனா .9);.

   2. த் சச்ல்  பாரக்்க; see muttu-c-calli.

     " த் த்தாம ைறெயா  நாற் ன்" (மணிேம.1:49);.

     [ த்  + தாமம்.]

த் த்தாழ்வடம்

 
 த் த்தாழ்வடம் muttuttāḻvaḍam, ெப. (n.)

த் மாைல ( ன்.);பாரக்்க; see {}.

     [ த்  + தாழ்வடம். தாழ்வடம் = நீண்  தாழ்ந்த மாைல.]

த் நாயக்கன்பட்

த் நாயக்கன்பட்  muttunāyakkaṉpaṭṭi, ெப.(n.)

   ேசலம் மாவட்டம் ஓம ர ்வட்டத் ல் ேசலத் ற்  வடேமற்ேக ஏறத்தாழ 15 கல்லன் மாத் ரி ள்ள 
ஊர;் a city in Salem district in {} Taluk in 15 k.m. away from Salem in North West direction.

     [ த் நாயக்கன் + பட் .]

நாயக்கர ்ஆட்  காலத் ல் ஆண்ட த்  நாயக்கன் என்பவர ்ெபயரால் ஏற்பட்ட ஊராக இ க்கலாம்.

த் நிரப்பம்

த் நிரப்பம் muttunirappam, ெப.(n.)

   ஒற்ைறசச்ரமாைல (தக்கயாகப்.340, உைர);; necklace of a single string.

ம வ. ஏகாவ  வடம்.

     [ த்  + நிரப்பம். நிரம்  → நிரப்  → நிரப்பம் = ைம.]
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த் நீர்

த் நீர ்muttunīr, ெப.(n.)

   பனிநீரத் ் வைல; dew drop.

     " த்  நீரச் ்சாந்தைடந்த உய்த்தத் " (பரிபா.10:13);.

     [ த்  + நீர.்]

த் ெநய்

த் ெநய் muttuney, ெப.(n.)

   ற்றாமணக்  ெநய் (பதாரத்்த.162);; castor oil.

     [ த்  + ெநய்.]

த் ப்பந்தர்

த் ப்பந்தர ்muttuppandar, ெப.(n.)

   த் மாைலகளால் ஒப்பைன ெசய்யப்பட்ட ைரைய ைடய பந்தல் (த ழ்நா.119);; canopy decorated 
with strings of pearls.

     [ த்  + பந்தர.்]

த் ப்பல்லக்

 
 த் ப்பல்லக்  muttuppallakku, ெப.(n.)

த் ச் ைக பாரக்்க; see muttu-c-civigai.

     [ த்  + பல்லக் . த் க்கள் ப த்  அழ  ெசய்யப்பட்ட பல்லக் .]

த் ப்பற்பம்

 
 த் ப்பற்பம் muttuppaṟpam, ெப.(n.)

   உட ன் இயற்ைகயான ெவப்பத் னால் உண்டா ம் ெநஞ்சத் ப் , ந்த க்கள் ெதாடரப்ான 
ேநாய்கள், அரத்த காசம், ைறயற்ற அரத்தப் ேபாக்  த ய ேநாய்க க்கான ம ந் ; the calcined 
white powder of pearl cures congenital heat, palpitation of the heat, due to the heat, seminal disorders, haemoptisis, 
aemorrhagic disorders etc.

     [ த்  + பற்பம். பற்பம் = ெபா ..]

த் ப் ரி

த் ப் ரி muttuppuri, ெப.(n.)

த் சச்ல்  பாரக்்க; see muttu-c-calli.

     " த் ப் ரிநாற் " (ெப ங்.வத்தவ. 5 : 48);.

     [ த்  + ரி.]

த் ப் வா

 
 த் ப் வா  muttuppūvāḻi, ெப.(n.)

   ெவங்காயம்; onion - Allium cepa (சா.அக.);.

த் ப்ேபய்ச்

த் ப்ேபய்ச்  muttuppēycci, ெப.(n.)

   ஊர ்ெபண் ெதய்வம்; a village Goddess.

     " த்  ராக்  த் ப்ேபய்ச் " (பஞ்ச. க.671);.

     [ த்  + ேபய்ச் .]

த் ப்ேபாட் ப்
பார்-த்தல்

த் ப்ேபாட் ப்பார-்த்தல் muttuppōṭṭuppārttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   கணிய வைக ள் ஒன் ; a kind of astrology.

ெகாடை்ட த் ைனப் ேபாட் ப் பாரத்்  ஒற்ைறெயண்வரின் நல்ல , இரடை்ட ெயண்வரின் ய  
(ெகட்ட ); என அ ம் கணிய வைக (ேகாைவ);.

     [ த்  + ேபாட்  + பார-்த்தல்.]

த் ப்ேபா -தல்

த் ப்ேபா -தல் mudduppōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   அம்ைம ேநா ல் த் த் ேதான் தல் ( ன்.);; to break out in pustules, as in small pox, or measles.

     [ த்  + ேபா -தல்.]
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த் மணல்

த் மணல் muttumaṇal, ெப.(n.)

   மணல் ேபான்ற ய த் ; small pearl resembling a grain of sand.

     "நற்ெப ம் பந்த ள் த்  மணல் பரப் " (ெப ங். உஞ்ைசக்.48 : 88);.

     [ த்  + மணல்.]

த் மணிமாைல

 
 த் மணிமாைல muttumaṇimālai, ெப.(n.)

த் மாைல பாரக்்க; see {}.

     [ த்  + மணி + மாைல.]

த் மைழ

 
 த் மைழ muttumaḻai, ெப.(n.)

   ப வ மைழ (இ.வ.);; seasonal rain.

     [ த்  + மைழ.]

த் மைழெபய் – 
தல்

த் மைழெபய் – தல் muttumaḻaibeytal,    1 ெச. . .(v.i.) 

   ெசல்வம் ெபாங் தல் (உ.வ.);; to prosper, to amass wealth.

     [ த்  + மைழ + ெபய்-தல்.]

த் மா ைள

 
 த் மா ைள muttumātuḷai, ெப.(n.)

   மா ைள வைக (யாழ்.அக.);; a species of pomegranate.

     [ த்  + மா ைள.]

த் மாைல

த் மாைல muttumālai, ெப.(n.)

   த் க் ேகாத்த க த்தணி வைக ( வ். அமலனா . 9, யா.);; garland of pearls.

நாய்க் த் ெதரி மா த்  மாைல (பழ.);.

     [ த்  + மாைல.]

த் மாைலக்
ைவ

த் மாைலக் ைவ muttumālaikkuṟuvai, ெப.(n.)

   ஒ வைக ெநல்; a kind of paddy.

     " த் மாைலக் ைவ" (பறாைள. பள் .24);.

     [ த்  + மாைல + ைவ. ைவ = ய காலத் ல் ைள ம் ெநல்வைக]

த்

 
 த்  muttumuṟi, ெப.(n.)

   த் ப் ேபால் ெவண்ைமயான உயரந்்த ெவண்கலம் (இ.வ.);; bestbell-metal, as pearl - white.

     [ த்  + .]

த் ெவண்க
லம்

 
 த் ெவண்கலம் muttumuṟiveṇkalam, ெப.(n.)

த்  பாரக்்க; see {}.

     [ த்  + ெவண்கலம்.]
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த் ரதம்

 
 த் ரதம் mudduradam, ெப.(n.)

   ேகா ைலச ் ற்  இ க் ம் ேதர ்(ேகாைவ.);; small car, chariot.

     [ த்  + Skt. ரதம்.]

த் ராக்

த் ராக்  mutturākku, ெப.(n.)

   ற் ர ்ெபண் ெதய்வம்; a village goddess.

     " த் ராக்  த் ப் ேபய்ச் " (பஞ்ச. க.671);.

     [ த்  + ராக் . Skt. {} →  த. ராக் .]

த் ராசாக்க
ராயர்

 
 த் ராசாக்க ராயர ்mutturācākkavirāyar, ெப. (n.)

   ம லாசல மாைல என் ம் ைல இயற் ய லவர;் Tamil poet. author of {}.

த் ராமக்க ரா
யர்

 
 த் ராமக்க ராயர ்mutturāmakkavirāyar, ெப.(n.)

   ற்காலப் லவர;் Tamil poet, belongs to the later period.

இவ ைடய ஊர ் ப்ேபா க்  வடக்ேக ஆ  கல் ெதாைல ள்ள ேகாவளம் என்ப . இவ் ர ்ஒ  
ைறக் ேகாைவ ல் 'ெசன்றத்ைத' என் ம் ெசய் ளில் றப்பட் ள்ள . இவர ்  ஆண் க க்  
ன்னி ந்தவர.் ெபட் ராசா இராமசச்ந் ர க ராச ைடய மாணாக்கர.் இவ ைடய தைமயனா ள் 

ஒ வரா ய சண் க த யார ்ெபரிய ைறமன்றத் ல் பணியாற் யவர.் இவர ்ெசய்த 
தனிப்பாடல்கள் பல. பாரத ரத்்தனம். த்தணி ைக ெநாண்  என் ம் ல்கைள எ யவர.்

த் ராம ங்கேச
ப

த் ராம ங்கேச ப  muddurāmaliṅgacēdubadi, ெப.(n.)

   19ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த லவர;் a poet in 19th century.

இவர ் கர ்அ , நீ ேபாத ெவண்பா, சடாடச்ர சாரப்ப கம், சரசசல்லாப மாைல, 
ரபாகரமாைல, வள்ளி மணமாைல என் ம் ல்கைள இயற் யவர.்

த் ட் மணி

த் ட் மணி mutturuṭcimaṇi, ெப.(n.)

   த் ப்ேபா ண்ட ெபான்மணி ( ன்.);; pearl-like gold bead.

     [ த் 2 + உ ட்  + மணி.]

த்

 
 த்  mutturuvi, ெப.(n.)

   மகளிர ்காதணி வைக (யாழ்.அக.);; an ear-ornament for women

த் ைளமணி

 
 த் ைளமணி mutturuḷaimaṇi, ெப.(n.)

த் ட் மணி பாரக்்க; see {}.

     [ த்  + உ ைள + மணி.]

த் ைல -தல்

த் ைல -தல் muddulaiyiḍudal,    20 ெச. . .(v.i.) 

   ஒன் க்  ன்  கற் த்தல்; to exaggerate three-fold.

     " த் ைல ட் க் ெகாண் " ( த்.71, யா. பக்.37););.

     [ ன்  →  + ைல + இ -தல்.]
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த் வட்டம்

த் வட்டம் muttuvaṭṭam, ெப.(n.)

   1. ஒ வைக ண்ைட த்  (ெத.இ.க. ெதா.ii, 143, 3);; a kind of round pearl.

   2. தெ்தண்ணிக்ைக ன் வைக; unit consisting of a certain number of pearls.

     [ த்  + வட்டம்.]

த் வடம்

த் வடம் muttuvaḍam, ெப.(n.)

   1. த்  மாைல பாரக்்க; see {}.

     " த் வட  மணிக் கா ம்" (ெப ங். மகத.17:164);. 

   2. ஒர ் டைவ வைக; a kind of sareе.

     [ த்  + வடம். வடம் = சரம்]

த் வண்ணசே்ச
ைல

த் வண்ணசே்சைல muttuvaṇṇaccēlai, ெப.(n.)

   பழங்காலத் ப் டைவ வைக (பண .303);; a kind of saree, of olden days.

     [ த்  + வண்ணம் + ேசைல.]

த் வண்ணம்

 
 த் வண்ணம் muttuvaṇṇam, ெப.(n.)

   ெவண்ணிறம்; pearl - like colour, as of teeth.

     [ த்  + வண்ணம்.]

த் வர்ணம்

த் வரண்ம் muttuvarṇam, ெப.(n.)

த் வண்ணம் பாரக்்க; see {}.

     " த் வரண் ரனல்லாள்" ( ற . 717);.

     [ த்  + வரண்ம். வண்ணம் → வரண்ம்.]

த் ரக்க ராய
ர்

த் ரக்க ராயர ்muttuvīrakkavirāyar, ெப.(n.)

   19ஆம் ற்றாண் ல் சங்கர நாராயண ேகா ல் ராணம் என் ம் ைல இயற் ய லவர;் author of {}.

த் ரவாத் யா
ர்

 
 த் ரவாத் யார ்muttuvīravāttiyār, ெப.(n.)

   த் ரியம் என் ம் இலக்கண லா ரியர;் author of {}.

த் ரியம்

 
 த் ரியம் muttuvīriyam, ெப.(n.)

   ஐந்  வைக இலக்கணங்கைள ம் ெகாண்ட ல்; the book a treatise which says about five kinds of grammar.

     [ த்  + ரியம்.]

இந் ல் த் ர (உபாத் யாய);ர ்இயற் ய . இ ல் எ த் , ெசால், ெபா ள், யாப் , அணி என் ம் 
ஐந்  இலக்கணங்க ம் ளக்கப் பட் ள்ள .

த் ெவள்ைள

த் ெவள்ைள muttuveḷḷai, ெப.(n.)

   1. ஈய ெவள்ளி; white lead, Ceruse.

   2. ெநல்வைக; a kind of paddy.

     [ த்  + ெவள்ைள.]
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த் ளம்

 
 த் ளம் muttuḷam, ெப.(n.)

   ங் ல் (சங்.அக.);; bamboo.

     [ த்  + உள் - த் ள் → த் ளம்.]

ங் ந்  த்  ேதான் வதாகக் க தப்ப வ ண் .

த் ர்

த் ர ்muttūr, ெப.(n.)

   பாண்  மண்டலத்  ஊரின் ெபயர;் name of the place.

     "பாண்  மண்டலத்  த் ற் க் ற்றத் " (A.R.E. 438/1913);.

த் ர்க் ற்றம்

த் ரக்் ற்றம் muttūrkāṟṟam, ெப. (n.)

த் ற் க் ற்றம் ( லப்.11 : 22, உைர); பாரக்்க; see {}.

     [ த் ர ்+ ற்றம்.]

த் ற் க் ற்றம்

த் ற் க் ற்றம் muttūṟṟukāṟṟam, ெப.(n.)

   ேவளிரக்் ரியதா ந்த பாண்  நாட் ன் ப யான நிலப் ரி  ( றநா.24, உைர);; a tract of land 
belonging to the {} and annexed to the {} kingdom later on.

     [ த்  + ற்றம்.]

த்

த்  muttūṟu, ெப.(n.)

த் ற் க் ற்றம் பாரக்்க; see {}.

     " த்  தந்த ெகாற்ற நீள் ைட " ( றநா. 24:22);.

த்ெதட்

 
 தெ்தட்  mutteṭṭu, ெப.(n.)

   பண்ைணயா க் ப் பண்ைணயாடக்ள் ன் ப் ப ரி ம் நிலம் (யாழ்ப்.);; field cultivated free of 
wages for the proprietor by his farm labourers.

த்ெதண்ெணய்

 
 தெ்தண்ெணய் mutteṇīey, ெப.(ո.) 

   ஆமணக்ெகண்ெணய்; oil of castor seed.

     [ த்  + எண்ெணய்.]

த்ெத ல்

தெ்த ல் mutteyil, ெப.(n.)

   பழைமயான ம ல்; ancient fortress.

     " தெ்த ன் ம ைரதன்னில்" ( வாலவா.62:7);.

     [ ைம + எ ல்.]

த்ெத க்கன்ெச

தெ்த க்கன்ெச  mutterukkaṉcevi, ெப.(n.)

   நிலக்கடம்  (பாலவா.886);; a plant.

ம வ. த் க்கன்ெச .

த்ெத ம் -தல்

தெ்த ம் -தல் muddeḻumbudal,    5 ெச. . . (v.i.)

த் ப்ேபா -தல் பாரக்்க; see {}.

     [ த்  + எ ம் -தல்.]

த்ெத -தல்

தெ்த -தல் muddeṟidal,    2 ெச. . .(v.i.)

த் ப்ேபா -தல் (யாழ்.அக.);; see {}.

     [ த்  + எ -தல்.]
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த்ைத

த்ைத1 muttai, ெப.(n.)

   ன்னிடம்; front.

     " த்ைத வ உங் காலந் ேதான் ன்" (ெதால்.எ த் .164);.

     [ ந்ைத → த்ைத.]

 த்ைத2 muttai, ெப.(n.)

   1. ரட்  ( டா.);; lump, large mass.

   2. ேசாற் ண்ைட ( ன்.);; boiled rice gathered into a ball.

ெத. த்த.

     [ த்  → த்ைத (ேவ.க.);.]

 த்ைத3 muttai, ெப.(n.)

   ேபைதப் ப வத்தாள் (யாழ்.அக.);; innocent girl;

 girl between the ages of five and seven.

     [ ந்ைத → த்ைத.]

 த்ைத4 muttai, ெப. (n.)

த்தக்கா  பாரக்்க (சங்.அக.);; see {}.

த்ைதயன்

 
 த்ைதயன் muttaiyaṉ, ெப.(n.)

த் க் மாரன் (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [ த்  + ஐயன்.]

த்ைதயா

த்ைதயா muttaiyā, ெப. (n.)

   19-20ஆம் ற்றாண் ல் ங் ம்ைம அந்தா , ப ற் ப் பத்தந்தா  ஆ ய ல்கைள இயற் ய 
லவர;் a poet, author of {}.

த்ெதாைக னா

 
 தெ்தாைக னா muttogaiviṉā, ெப. (n.)

   தல் எண் க் ம் இரண்டாம் எண் க் ள்ள ஏற்றத்தாழ் க்ெகாத்தப  ன்றாவ  எண் 
ஒன் க் ரிய மற்ேறார ்எண்ைணக் கா ம் கணக்  ைற ( ன்.);; rule of three, rule of proportion.

     [ ன்  + ெதாைக னா.]

த்ெதா கன்

 
 தெ்தா கன் muttorugaṉ, ெப.(n.)

த்தடக்கன் (சங்.அக.); பாரக்்க; see {}.

த்ெதா ல்

 
 தெ்தா ல் muttoḻil, ெப.(n.)

   பைடப் , காப் , அ ப்  என்ற கட ளின் வைகச ்ெசயல் ( ங்.);; the triple functions of God -head viz. {}.

     [ ன்  + ெதா ல்.]
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த்ெதா லர்

தெ்தா லர ்muttoḻilar, ெப.(n.)

   1. கைட மகன் ( த் ரர)்; ( ங்.);; {}.

   2. உழ  வாணிகம் ஆநிைர காத்தலா ய

ன்  ெதா ல்கள் உைடயவரான வணிகர ்(ைவ யர)்; ( ன்.);; {},

 as engaged in three pursuits, viz. agriculture, trade, herding cattle.

     [ ன்  + ெதா லர.்]

த்ெதா ற்பகவ
ன்

 
 தெ்தா ற்பகவன் muttoḻiṟpagavaṉ, ெப.(n.)

   கட ள் (யாழ்.அக.);; God, the Supreme Being.

     [ தெ்தா ல் + பகவன்.]

ஆக்கல், காத்தல், அ த்தல் எ ம் தெ்தா ைலச ்ெசய்வதாகக் க தப்ப ம் கட ள் என்ற க.

த்ெதாள்ளா ரம்

தெ்தாள்ளா ரம் muttoḷḷāyiram, ெப.(n.)

   ேசரர,் ேசாழர,் பாண் யர ்ஒவ்ெவா வ க் ம் 300 ெசய் டக்ளாக ெதாள்ளா ரம் 
ெவண்பாக்களா யன்ற ஒ  பைழய ல்; a poem of 900 {} in honour of the {} and {}, kings having 300 each.

     [ ன்  →  →  + ெதாள்ளா ரம். ன்  வைகயானதா ய ெதாள்ளா ரம் பாடல்கள்.]

பண்ைடத் ெதாைக ல்களான எட் தெ்தாைக பத் ப்பாட் க க் ப் ன்னர ்இயற்றப்பட்டதாகக் 
க தப்ப வ  தெ்தாள்ளா ரம். இந் ன் பாடல் எண்ணிக்ைக ெதாள்ளா ரம் என் ம், 
இரண்டா ரத்  எ  என் ம் இ ேவ  க த் க்கள் இ ந்தா ம் இன்  ல் வ ல் ைடப்ப  

ற்  ப்ப  பாடல்கள் மட் ேம. அைவ ம் இ ேவ  வைக ல் ைடத்தைவேய.

றத் ரட்  என் ம் ெதாைக ன் இைட ைடேய ற்ெறட் ப் பாடல்க ம், பைழய 
உைரகளினிைடேய இ பத் ரண்  பாடல்க ம்

ைடத் ள்ளன. ஆகேவ இந் ன்கண் அைமந்  உைரெயா  வ வனவா ய ற் ப்ப  
பாடல்க ம் ப ப்பவரக்்  இன் ைவ பைடப்பனவாக அைமந் ள்ளன.

இந் ன் ெபயரப்்ெபா ள் ஆய் க் ரிய . ன்  என் ம் ெசால் ம் ெதாள்ளா ரம் என் ம் 
ெசால் ம் ேச ங்கால்

     " ன் ம் ஆ ம் ெந  தல் ம்",

     " ன்றெனாற்ேற பகாரம் ஆ ம்" என்ற ெதால்காப் ய (ெதால்.எ த் .140, 141); இயல் ன் 
ைறப்ப  தல் ெந ல்  வ ெமா ள்ள தகரத் ற்  இையந்த தகரெவாற் ம் ெபற்  
தெ்தாள்ளா ர மா ற் ;

ன்  வைக னதா ய ெதாள்ளா ரம் பாடல்கைள உைடய ல் என்ப  ெபா ள். ன்  வைக 
ெயன்ப  ேசர, ேசாழ, பாண் யன் என்ற ேவந்தைரப் பற் ய . இவ்வா  ெகாள்ளா  ேவந்தைரப் 
பற் ய ன்  ெதாள்ளா ரம் பாடல்கைள உைடய  என்  ெபா ள் ரித்  இரண்டா ரத்  எ  
பாடல்கைள உைடய  என்  ெபா ள் வ  ெபா ந்தா .

இலக்கண ளக்க ைடயார ்தாம் எ ய பாட் ய னகத்  எண் ெசய் ளாமா  உணரத்் வா 

தங்

தங் 1 mudaṅgi, ெப.(n.)

   ெவள்ளகத் ; sesbania grandiflora, bearing white flowers (சா.அக.);.

 தங் 2 mudaṅgi, ெப.(n.)

   கத்தரி வைக (சங்.அக.);; a kind of brinjal.

தம்

தம் mudam, ெப.(n.)

   உவைக; pleasure, delight.

     " ந் ன் தெமய் " (கந்த . ட் ப்.11);.
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தல்

தல்1 mudal, ெப.(n.)

   1. ெதாடக்கம்; begining.

     ' த க் கண்' ( லப்.8:1, உைர);.

     "கழனி ெநல் ன் கைவ த லலங்க"(அகநா.13:19);

     "கல்லா வன்பறழ் ைள தற் ேசரத்் " ( ந்.69:3);.

     " ரன் தல் வந்த உரன்மாய் மாைல" (நற்.3:6);.

   2. இடம் த யவற் ல் தலா ப் ; first, as in rank, place, etc.

     " தல் நீ ம்ேம" (ெதால்.எ த் .458);.

   3. கரணியம்; cause.

     "ேநாய் த னா " ( றள், 948);.

   4. லக் கரணியனான கட ள்; god, as the first cause.

     " வா தலாய் நின்ற தல்வா" ( வாச.27 : 10);. 5. தலாவான்;

 one who is first or oldest.

     " தலாய நல்லான ளல்லால்" ( வ்.இயற்.1 : 5);.

   6. தைலைம, வரிைச, ேமன்ைம, உயர்  ( லாக் யம்); அல்ல  ஏற்றம்; best, that which is superior.

தன் மாணாக்கன்.

   7. அைடெகாளி ( ேச யம்); (ைசவப்.);; that which is qualified.

தல்ெசயநீர்

 
 தல்ெசயநீர ்mudalceyanīr, ெப.(n.)

   வழைல ப்  ெசயநீர;் pungent liquid prepared from quint essence salt (சா.அக.);.

தல்ெசல

 
 தல்ெசல  mudalcelavu, ெப.(n.)

   வர  ெசல  (நாஞ் ல்);; income and expenditure.

     [ தல் + ெசல .]

தல்தகவல க்
ைக

 
 தல்தகவல க்ைக mudaldagavalaṟiggai, ெப. (n.)

   காவல் நிைலயத் ல் தன் த ல் ெபறப்பட்ட ற்ற நிகழ்ைவப் பற் ய ளத்தங்கள் அடங் ய 
ப  அல்ல  ப் ; information of an offence first received and recorded by the police, abbreviated to F.I.R.

இந்தக் ெகாைலக் ற்றத் ன் தல் தகவல் அ க்ைகையப் பாரை்வ டக் ட வழக்க ஞர ்
அ ம க்கப் பட ல்ைல.

     [ தல் + தகவல் + அ க்ைக. Arab.dakhal → த. தகவல்]

தல்தரம்

 
 தல்தரம் mudaldaram, ெப.(n.)

தற்றரம் பாரக்்க; see {}.

     [ தல் + தரம்.]
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தல் ர்த்தம்

 
 தல் ரத்்தம் mudaldīrddam, ெப.(n.)

   மால் ேகா ல் தன் தற் ெப ம் யநீர ்உயரம் ப் ; honour of receiving holy water first in a 
congregation in a {} temple.

     [ தல் + Skt. ரத்்தம்.]

தல்நிைல

 
 தல்நிைல mudalnilai, ெப.(n.)

   ஒ  ெசால் ன் த ல் நிற் ம் எ த் கள்; a letters stand first in a word.

     [ தல் + நிைல]

த ழ்ெமா  அைமப் ன்ப  பன்னிரண்  உ ம் க, ச, த, ந, ப, ம, வ, ய, ஞ ஆ ய ஒன்ப ம் தல் 
நிைலயாக வ வ , நன் லார ்' ' கரத்ைத ம் தல்நிைலயாக ெகாள்வார.்

தல்நீட்

 
 தல்நீட்  mudalnīṭci, ெப.(n.)

   ஒ  ெசால் ல் உள்ள தல் உ ர ்நீண்  அந்தச ்ெசால் ன் இலக்கண நிைல மாற்றம் 
ெப வ ; grammatical change of lengethening a short vowel into a long vowel when it stands in the begining of a word.

     [ தல் + நீட் .]

   ெபா வாகச ்ெசான்னால் ஒ  ெசால் ன் த ர ்நீண்  ஒ ப்ப ; தல் உ ர ் லாக இ ந்  
ெந லாக மா வ .

 → 

ெக  → ேக  (இலக்.கைல.கள.);

தல்நிைலத்ெதா
ற்ெபயர்

 
 தல்நிைலதெ்தா ற்ெபயர ்mudalnilaiddoḻiṟpeyar, ெப.(n.)

தனிைலத் ெதா ற்ெபயர ்பாரக்்க; see {}.

     [ தல்நிைல + ெதா ற்ெபயர.்]

தல்நிைல ரிந்த
ெதா ற்ெபயர்

 
 தல்நிைல ரிந்தெதா ற்ெபயர ்mudalnilaidirindadoḻiṟpeyar, ெப.(n.)

தனிைல ரிந்தெதா ற்ெபயர ்பாரக்்க; see {}.

     [ தல்நிைல + ரிந்த + ெதா ற்ெபயர.்]

தல் ல்

தல் ல் mudalnūl, ெப.(n.)

   1. ெதாடக்கப் பாட ல்; primer.

ட் ற  தல் ல்.

   2. த ல் பாரக்்க; see {}.

     [ தல் + ல்.]

றந்த அ ைடயவரால் இயற்றப்பட்  அதன் வ ல் பல ல்கள் எ தப்ப வதற்கான அ ப்பைட 
ல்.

690

www.valluvarvallalarvattam.com 2249 of 19068.



தல்

தல்  mudalpiḍi, ெப.(n.)

   1. ட்  நி வனம் நடத் ேவான் (ெநல்ைல.);; conductor of a chit fund.

   2. காசாளர;் treasurer.

     [ தல் + .]

தல்மந் ரி

 
 தல்மந் ரி mudalmandiri, ெப.(n.)

தலைமசச்ர ்பாரக்்க; see mudal - amaiccar.

     [ தல் + Skt.மந் ரி.]

தல்மரியாைத

 
 தல்மரியாைத mudalmariyādai, ெப. (n.)

   ேகா ல் த யவற் ல் தலாவதாகப் ெப ம் ம ப் ர  (மரியாைத);; first preference in doing the 
honours, as at a temple.

     [ தல் + Skt. மரியாைத.]

தல் தலாக

 
 தல் தலாக mudalmudalāka, ெப.(n.)

தன் தலாக பாரக்்க; see {}.

தல்வஞ்

தல்வஞ்  mudalvañji, ெப.(n.)

ெமா  வஞ்  ( றநா.37, தற் ப் ); பாரக்்க; see {}.

     [ தல் + வஞ் .]

தல்வ

தல்வ  mudalvaḍi, ெப.(n.)

   1. த ல் வ க் ம் சா  (இ.வ.);; juice obtained in the first distillation.

   2. த ல் வ த்த சாராயம் ( ன்.);; alcohol obtained in the first distillation.

     [ தல் + வ .]

தல்வர்

தல்வர ்mudalvar, ெப.(n.)

   1 தலா னார;்  persons begining with.

     " ந்ைத தல்வர"் ( .ெவ.1:19);. 

     "நான்மைற தல்வர ் ற்ற மாக" ( றநா.26:13);.

   2. வானவர ்(ச .);; celestials.

தல் → தல்வர.்]

தல்வள்ளல்கள்

 
 தல்வள்ளல்கள் mudalvaḷḷalkaḷ, ெப.(n.)

   வைரயா  ெகா ப்ேபாரா ய ெசம் யன், காரி அல்ல  சகாரி (ஆ.நி.); ராடன், நி , ந் மாரி, 
சகரன், நளன் என ஏ  வள்ளல்கள் ( டா.);; the liberal chiefs of the first order whose bounty knows no limit seven in 
number, viz {} or {} according to Aciriyanikandu, {}.

     [ தல் + வள்ளல்கள்.]
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தல்வன்

தல்வன் mudalvaṉ, ெப.(n.)

   1. தைலவன்; one who is first, chief, head.

     " வரக்்  தல்வ ரானார"் (ேதவா. 453:2);. 

   2. எல்லாப் ெபா ட் ம் லமான இைறவன்; god, as the First Cause.

     "ஞால ன் ற த்தாய தல்வன்" (க த்.124);.

     " தல்வன் வாய்ேபாகா" ( றநா.166:2);. 

   3. அரசன் ( வா.);; king.

   4. தந்ைத; father.

     "தன் தல்வன் ெப ம்ெபயர"் (க த்.75);.

     [ தல் → தல்வன்.]

தல்வன்ேசய்

 
 தல்வன்ேசய் mudalvaṉcēy, ெப.(n.)

   கன் (உரி.நி.);; god {}.

     [ தல்வன் + ேசய்.]

தல்வன்வாக்

 
 தல்வன்வாக்  mudalvaṉvākku, ெப. (n.)

   ேதான் யம் (ஆகமம்); ( ங்.);; the Agamas.

     [ தல்வன் + வாக் .]

தல்வாடாக்கடன்

தல்வாடாக்கடன் mudalvāḍākkaḍaṉ, ெப.(n.)

   தல் அ யாத நிைல ல் வட்  மட் ம் ெதாடரந்்  ெச த் ம் கடன் ெதாைக; loan which is paid 
continuously only with interest not along with principal.

     "இவர ்பக்கல் நாங்கள் தல் வாடாக் கடனாக ெபாரிைச இடைகக் ெகாண்ட கா  நாலா ரம்" 
(ெத.இ.கல்.ெதா.8, கல்.345);.

     [ தல் + வாடா + கடன். தல் ைறயாமல் வட்  மட் ம் ெதாடரந்்  ெச த் ம் கடன்.]

தல்வாைட

 
 தல்வாைட mudalvāṭai, ெப.(n.)

   தன் த ற் நீரப்்பா ம் வயல்கள் (W.G.);; block of fields nearest the source of irrigation.

     [ தல் + வாைட. வாைட = வரிைச.]

தல்வா

 
 தல்வா  mudalvādi, ெப.(n.)

   மாைழ; metal (சா.அக.);.

தல்

தல்  mudalvi, ெப.(n.)

   தைல  ( டா.);; lady of first rank;

 mistress.

     "ம ஷ்யப் ெபண்க க் ம் இவேள தல்  ெயன்றவா " (தக்கயாகப்.321, உைர);.

     [ தல்வன் → தல் .]
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தல் ைன

 
 தல் ைன mudalviṉai, ெப.(n.)

   தற் ெபய க்  உரிய ைன; personal noun in the form of a finite verb or personal noun derived from a verbal root.

     [ தல் + ைன.]

ஒ  ற் தெ்தாடரில் தற்ெபய ம் ைனப் ெபய ம் பயன்ப ம் ெபா  அந்தப் ெபயரக் க் த் 
தனித்தனிேய ைனகள் அைமவ ண் . தற்ெபய க்  உரிய ைனைய தல் ைன என் ம் 

ைனப் ெபய க்  உரிய ைனையச ் ைன ைன என் ம் வர.்

ஒ ந்  - ைன ைன

ந்த  - தல் ைன (இலக்.கைல.கள.);

தல்ெவண் த்

 
 தல்ெவண் த்  mudalveṇkuruddu, ெப.(n.)

   தன் த ல் ேதான் ம் த்  ( ங்.);; first sprout.

     [ தல் + ெவண் + த் .]

தல்ேவதம்

 
 தல்ேவதம் mudalvēdam, ெப.(n.)

   தல் மைறயா ய இ க்  ( ங்.);; Rig {}, as the first {}.

     [ தல் + Skt. ேவதம்.]

தல்ேவர்

 
 தல்ேவர ்mudalvēr, ெப.(n.)

   அ  ேவர;் tap root.

     [ தல் + ேவர.்]

தலக்கரம்

 
 தலக்கரம் mudalakkaram, ெப.(n.)

தெல த்  பாரக்்க; see {}.

     [ தல் + அக்கரம். Skt. a-ksara → த. அக்கரம் = எ த் .]

தல

தல  mudalaḍi, ெப.(n.)

   1. ெதாடக்கம் (இ.வ.);; beginning.

   2. ஆண் ன் தல் ைளசச்ல் (மக ல்); (தஞ்ைச.);; first corp. of the year.

     [ தல் + அ .]

தல ப்ப வம்

 
 தல ப்ப வம் mudalaḍipparuvam, ெப.(n.)

   உ வதற்ேகற்ற தற் ப வம் (தஞ்ைச.);; first ploughing season.

     [ தல  + ப வம்.]
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தலைமசச்ர்

தலைமசச்ர ்mudalamaiccar, ெப.(n.)

   இந் யா ல் மாநிலத்ைத அல்ல  ந வண் அர ன் ேநர ப் பாரை்வக் ழ்வ ம் ப ைய ஆ ம் 
அைமசச்ரைவ ல், தன்ைமப் ெபா ப்  வ க் ம் அைமசச்ர;் in India chief minister of a state, etc.

     [ தல் + அைமசச்ர.்]

     "அறநிைல ரியா அன் ன் அைவயத் த்

றனி ெலா வைன நாட்  ைற ரிந்

ெம ேகா ெசய்ேத னா க" ( றநா.71);

     "ந கந் ெதாரீஇ நயனில்லான் ைனவாங் கக்

ெகா ேதாரத்்த மன்னவன்" (க த்..8);

என் ம் ப கள் தலைமசச்ன் அர ய ல் எவ்வள  தனிப் ெபா ப் ம் அ கார ம் வாய்ந்தவன் 
என்பைத உணரத்் ம். உயர் ப் றப் ம் ஒ க்க ம் ம ட்ப ம் இலக்கண இலக் ய ற ம், 
ெநஞ் ர ம், அர யல் ைனத் ட்ப ம் அரசன  ப்ப ந்  ஒ ம் ஆற்ற ம், அரசன் றப்பாக 

க ம் ெபா ைள ம்பா இயல் ம், அரசனிடத் ங் களிடத் ம் அன் ம் எவ்வைக ம் 
அைறேபாகா உள்ள ம், அற ணரச்் ம் ெசால்வன்ைம ம், ேதாற்றப் ெபா ம், மகப்ேபற் டன் 

ற்ற ம் உைடயவேன, தலைமசச்னாக அமரத்்தப் ெப வான் (பழந்த ழாட்  பக்.33);.

தலவன்

தலவன் mudalavaṉ, ெப.(n.)

   ல தல்வன்; patriarch.

     " தலவன் த ய ந்ைதேயார"் (கம்பரா.பள்ளிபைட 50);.

     [ தல்வன் → தலவன்.]

தலற் ப்ேபா-
தல்

தலற் ப்ேபா-தல் mudalaṟṟuppōdal,    8 ெச. . .(v.i.)

   அ ேயாட தல் ( ன்.);; to be totally extinguished, as family; to be eradicated.

     [ தல் + அற் ப்ேபா-தல். அற் ப்ேபாதல் = அ ந்  ேபாதல்.]

தலற

தலற  mudalaṟavu, ெப. (n.)

தலற் ப்ேபா-தல் பாரக்்க; see {}.

     " ற்பாற் ழைம தலற ன் " (ெப ங். மகத.த ச.18, 25);.

தல மானம்

 
 தல மானம் mudalaṉumāṉam, ெப. (n.)

   தற் காரணத்ைதக் ெகாண்  அ  மானிக்ைக ( ன்.);; direct inference of an effect from a root-cause, as that 
the rain-clouds will rain.

     [ தல் + அ மானம்.]

தலாய்

 
 தலாய் mudalāy, . .எ.(adv.)

   ட; even.

தண்ணீர ் தலாய் இங்ேக ைடயா  ( ன்.);.

     [ தல் → தலாய்.]

தலா ரம்

 
 தலா ரம் mudalāyiram, ெப.(n.)

   நாலா ரப் ப வ ல் (நாலா ரத் வ் யப் ரபந்தம்); தலாவ  ப ; the first of the four sections of {}.

     [ தல் + ஆ ரம்.]
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தலாழ்வார்கள்

 
 தலாழ்வாரக்ள் mudalāḻvārkaḷ, ெப. (n.)

   மா ய ஆழ்வாரக்ளில் த ல் ேதான் யதாகக் க தப்ப ம் ெபாய்ைக ஆழ்வார,் தத்தாழ்வார,் 
ேபயாழ்வார;்{} canonised saints.

     [ தல் + ஆழ்வாரக்ள்.]

தலாளி

தலாளி mudalāḷi, ெப.(n.)

   1. ஆடக்ைள ேவைலக்  அமரத்் ச ்ெசாந்தத் ெதா ேலா வணிகேமா ெசய்பவர;் one who invests in and 
runs a business, industry, etc;

 proprietor;

 owner.

தலாளிக் ம்  ெதா லாளிக் ம் இைடேய நல் ற  நில ன்ற . ேத ைலத் ேதாட்ட தலாளி.

   2. லைவப் ள்ளவன் ( லதனம்);; capitalist.

   3. ெதா ற்சாைல அல்ல  வணிகநிைலய உரிைமயாளர,்ெசாந்தக்காரர;் proprietor.

   4. ெப நிலக் ழார;் land lord.

   5. தைலவன்; chief, president, responsible person.

     [ தல் + ஆளி. ஆள் → ஆளி.]

தலாளித் வம்

 
 தலாளித் வம் mudalāḷidduvam, ெப.(n.)

   நாட் ன் ெபா ளியைல அள ம் உ வாக்கப் ெபா ள்கள் ெப மள ல் தனியார ்உைடைமகளாக 
இ க் ம் அைமப் ; capitalism.

தலாளித் வம் இல்லாத நா  உல னில் இல்ைல.

     [ தலாளி → தலாளித் வம்.]

தலான

 
 தலான mudalāṉa, . .எ. (adj.)

   ெதாடக்கமாக ைடய; beginning with.

     [ தல் → தலான.]
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த

த 1 mudali, ெப. (n.)

   1. தைலவன்; head, chief.

எங்கண் ன்ெப த  யல்ைல ேயாெவன (ெபரிய .கண்ணப்.177);.

   2. ெபரிேயான்; saint, religious teacher.

     " வர ் த க ந் ேதவாரஞ்ெசய்த

ப்பாட் ம்" (ஏகாம். உலா, 78); (ஈ , 6. 1 : 1);.

   3. த யார,் 3 பாரக்்க (E.T.l, 84);; see {}, 3.

க.ெமாத க

     [ தல் → த .]

 த 2 mudali, ெப.(n.)

   1. தாைழ (பரி.அக.);; fragrant screw pine.

   2.  ைம ப்ைப (இ.வ.);; sapodilla.

     [ ச  → த .]

 த 3 mudali, ெப.(n.)

   அர ன் தன்ைம அ வலர ்(MER. 1923-24, p, 103);; chief officer of the state.

     [ தல் → த .]

த ைடப்ேபா

த ைடப்ேபா  mudaliḍaippōli, ெப. (n.)

   ெசந்த ழ் வழக் ல் வழங் வ ம் ஒ  ெசால் அேத ெபா ளில் உ ல் ல மாற்றங்கேளா  
வழங் வ ; letter or syllable substituted for another different in sound as in

ஐயர ்- அய்யர.்

     [ தல் + இைட + ேபா .]

வைக - 6

   1. தல்ேபா -ஐயர-்அய்யர்

   2. இைடப்ேபா -உைடைம-உடைம

   3. கைடப்ேபா -பந்தல்-பந்தர்

   4. த ைடப்ேபா -ஐந்தா  -அஞ்

   5. இைடகைடப்ேபா - ைலயச் - ைலச்

   6. ற் ப்( வ ம்); ேபா -ஐந் -அஞ்  (இலக்.கைல.கள.);

த ைம

த ைம  mudalimai, ெப.(n.)

   தைலைம ( க்.கல்.361);; head-ship.

     [ த  → த ைம. த  = தைலவன்.]

த ய

 
 த ய mudaliya, ெப.அ.(adj.)

   ஒ  ெதா ப் ல் ப் டப்பட் ள்ளைவத் ெதாடக்கமாக உைடய; beginning with. 

ைக ைல, ெபா கள் (இயந் ரங்கள்);, ம ந் ப் ெபா டக்ள் த யவற் ன்  ய வரி 
மத்தப்பட் ள்ள . இந் யா, இலங்ைக த ய நா கள் இந்தப் ேபாட் ல் கலந்  ெகாள் ம்.

     [ தல் → த ய.]
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த யாண்டான்

த யாண்டான் mudaliyāṇṭāṉ, ெப.(n.)

   1. இராமா சரின் தன் மாணாக்க ள் ஒ வரான மால யார ்(அஷ்டப். மரங்க .ஊச.21);; a {} 
the chief disciple of {}.

   2. வ ப ேவார ்தைல ல் ைவக்கப்ப வ ம் இராம சரின் வ  நிைல ள்ள மான ம டம்; a 
crown bearing the image of {} sandals, used in temples of {} for blessing worshippers by placing it on their heads.

     [ த  + ஆண்டான்.]

த யார்

த யார ்mudaliyār, ெப.(n.)

   1. தைலவன்; head, chief.

த யார ்என்ன ம் பண்ணி (ஈ , 4. 1:7); (i.M.P Tj. 1634);.

   2. இலங்ைகயரசால் வழங்கப்ப ம் பட்டப் ெபயர;் a honorific tittle bestowed by the Ceylon Government.

   . ேவளாள ள்  ஒ  ரி னரக்் ம், ெசங் ந்த க் ம், தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள சமண ள் ஒ  
ரி ன க் ம் உரிய லப் பட்டப் ெபயர;் a caste title of a sect of {}, of {} and of a sect of Jains in the Tanjore 

District.

     [ த  → த யார.்]

த ேயார்

 
 த ேயார ்mudaliyōr, . .எ.(adv.)

   த ய றர;் and such other.

கட்டாய இந் ைய எ ரத்் த் த ைழக் காத்தவர,் மைறமைல ய கள், ேசாம ந்தர பார யார ்
த ேயா ராவர.்

     [ தல் → த ேயார.்]

த ர

 
 த ர  mudaliravu, ெப.(n.)

   மணமக ம் மணமக ம் மணம் ந்த ன் தன் த ல் கலந்  ெகாள் ம் இர ; the night fixed 
for consummation of marriage.

     [ தல் + இர .]

த ல்

 
 த ல்  mudalil, .அ.(adv) 

   ஆரம் ப்பதற்  ன், ெதாடக்கமாக; at first, first of all; to begin with.

நான் த ல் உங்க க்  வணக்கம் ெதரி த் க் ெகாள் ேறன். நாம் த ல் எங் ச ்ெசல்ல 
ேவண் ம்.

     [ தல் → த ல்.]

த ல்வ ஞ்சனி
த ல்வ ஞ்சனி mudalilvaruñjaṉi, ெப.(n.)

   பத்தாவ  ண் னான ெகா கம் (மகம்);; the 10th naksatra.

த ற் ம்
ைனய ள

 
 த ற் ம் ைனய ள  mudaliṟāṟumciṉaiyaṟigiḷavi, ெப.(n.)

   ெதால் காப் யரின் ேகாட்பாட் ன்ப  த க் ரிய ெபயர ் ைனைய உணரத்் ம் வைக ல் 
ஆளப்ப ம் ெசால்; a kind of metonymy, where the whole is put for its part.

     [ த ல் + ம் + ைனய  + ள .]

நன் லார ்இதைன தலா ெபயர ்என்பர.் 'இப்  தாமைர' என்ற வ  தாமைர என்ற த ன் ெபயர ்
' ' என்ற ைனைய உணரத்் னைமயால் இ  த ற் ம் ைனய  ள  ( ள  - ெசால்); 
(இலக்.கைல.கள.);.
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த

த  mudalīṭu, ெப.(n.)

   1 த  ைக; placing first.

   2. த ட்ட ெபா ள்; that which iS placed first.

   3. த ல் ெச த் ந் ெதாைக (இ.வ.);; the first instalment.

   4. ஆண் ன் தல வைட(இ.வ.);; the first crop of the year.

   5. வணிக தல் ( லப்.9:74, அ ம்);; capital invested in trade.

   6. அசல் கடன் ெதாைகக் ப் பணஞ் ெச த் ைக; repayment of principal amount of a loan.

ெகா ப்பைத த டாக ைவத் க் ெகாள்ளலாம்.

     [ தல் + ஈ .]

த ற்

த ற்  mudalīṟṟu, ெப.(n.)

   1. தன் தலாக ஈ ைக; first calving.

   2. தைல ற் க் கன் ; first born calf, firstling.

     [ தல் + ஈற் .]

த

த 1 mudaludal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. தலாதல்; to commence, begin, come first.

     " தலா ேவன தம்ெபயர ் த ம்" (ெதால்.எ த் .66);. 

   2. ெதாடக்க ைடயதாதல்; to have a beginning.

     " வா தலா லகம்" ( வக.1);.

     [ தல் → த -தல். த ல் ேதான் வ  அல்ல  தலாக வ தல்.]

 த 2 mudaludal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தைலைம உைடத்தாதல்; to have as the origin; to begin with.

     "அகர தல ெவ தெ்தல்லாம்" ( றள், 1);.

     [ தல் → த -தல்.]

த த

 
 த த  mudaludavi, ெப.(n.)

   காய ற்றவ க்  அல்ல  ெரன ேநா ற்றவ க்  ம த் வரிடம் காட் ம் வைர பயனளிக்கக் 
யதாக அளிக்கப்ப ம் உடன  ம த் வம்; first aid.

தற்கால மாணவரக்ள் மற் ம் இைளஞரக்ள் த த  ெசய்வதற் த் தாமாகேவ ன் வர ேவண் ம் 
என தலைமசச்ர ் னார.்

     [ தல் + உத .]

த

த  mudalūḻi, ெப.(n.)

   ஊ தல்; first yuga.

     " த  ன்பம்வர" (தஞ்ைசவா. 286);.

     [ தல் + ஊ . ஊ  = கடற்ேகாளால் உலகம் ங் காலம்.]

தெல ஞ்சனி

 
 தெல ஞ்சனி mudaleḻuñjaṉi, ெப.(n.)

த ல்வ ஞ்சனி பாரக்்க; see {}.

     [ தல் + எ ம் + சனி.]
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தெல த்

 
 தெல த்  mudaleḻuddu, ெப.(n.)

   த ழ் ெமா ன் பயன்பாட் ற்  தலாக உள்ள உ ெர த் ப் பன்னிரண் ம் ெமய்ெய த்  
ப ெனட் ம் ஆ ய ப்ப  எ த் கள்; the primary letters comprising the twelve vowels and the eighteen 
consonants.

     [ தல் + எ த் .]

தைல

தைல1 mudalai, ெப.(n.)

   நீரில் வா ம் நீணாள் உ ரி; crocodile.

     "ெந ம் ன ள் ெவல்  தைல" ( றள், 495);. "இ ங்க  தைலேம எந்ேதா லன்ன" (அகநா.3:1);.

     "ெகா ங்கால் தைலக் ேகாள்வ ேலற்ைற" ( ந்.324);.

     " தைல ம் ரக்்க ம் ெகாண்ட  டா",

     " தைலவாய் ள்ைள ண் வ மா" (பழ.);.

ம. தல.

     [ தல் → தைல = ரண்ட மர அ  ேபான்ற நீ ரி.]

தைல வைக :

   1. தைல (gavial); = ெதன்னா யா ற் ெப ம்பான்ைமயாகக் காணப்ப ம் தைல.

   2. இடங்கர ்(Crocodile); = வட ஆப் ரிக்கா ல் ெப ம்பான்ைமயாகக் காணப்ப ம் தைல.

   3. கராம் (allegator); = ெதன் அெமரிக்கா ல் ெப ம்பான்ைமயாகக் காணப்ப ம் தைல 
(ெசா.ஆ.க.38);.

     [p]

 தைல2 mudalai, ெப.(n.)

   1. இற ன் அ க் ந் ; quill of a feather.

   2. ெசங் ைட; prickly sesban.

தைலக்கண்

தைலக்கண் mudalaikkaṇ, ெப.(n.)

   ன் தள்ளிய  (இ.வ.);; protuberant eye, as of a crocodile, goggle eye.

     [ தைல1 + கண்.]

தைலக்கண்ணீர்

 
 தைலக்கண்ணீர ்mudalaikkaṇṇīr, ெப. (n.)

   இரக்கப்பட ேவண் ய ஒ  ெசய் யால் வ த்தம் இல்லாமல், வ ந் வதாகக் காட்  ெவளிப்ப த் ம் 
ேபா க் கண்ணீர ்அல்ல  ெசய்ைக; crocodile tears.

அவ க் க் ெக  ெசய் ட்  தைலக் கண்ணீர ்வ க் றான். அவர  ேபச்  ெவ ம் தைலக் 
கண்ணீரத்ான், நம்  ட ேவண்டாம்.

     [ தைல + கண்ணீர.்]

தைலக்  இைமகள் ைடயா . அதன் கண்கள் காய்ந்  ேபாகாவண்ணம் அதன் கண்ணில் நீர ்
காந்  வ ந்  ெகாண் க் ம். அைதக் கண்  தைல அ வதாகக் ெகாள்ளக் டா . அ ேபால் 
யாராவ  ேபா யாகக் கண்ணீர ்வ த்தால் அைத தைல ன் கண்ணீரக்்  ஒப் வ  உலக வழக் .
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தைலக்ேகாைர

 
 தைலக்ேகாைர mudalaikārai, ெப.(n.)

   ேகாைர வைக ( ன்.);; a tall sedge - Cyperusdubius.

     [ தைல + ேகாைர.]

தைலதள் -தல்

தைலதள் -தல் mudalaidaḷḷudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   கண் ெவளிப் ங் தல் (இ.வ.);; to have bulging eyes.

     [ தைல + தள் -தல்.]

தைலெநய்

 
 தைலெநய் mudalainey, ெப.(n.)

   தைல  னின்  எ க் ம் ெநய், இ  இ ப்  மற் ம் காற்  ப்  (சன்னி, வாதம்); ேநாய்க க்  
ம ந்தாகப் பயன்ப ற ; fat extracted from crocodile, used for delirium and rheumatism (சா.அக.);.

     [ தைல + ெநய்.]

தைலப் ண்

தைலப் ண்  mudalaippūṇṭu, ெப. (n.)

   1. நீரரளி; red shanks - Polygonum genus.

   2. ஆற்றலரி; alligators' nose -polygonum barbatum, leaves used in infusion in colic, seeds carminative, another species 
is glaborum (சா.அக.);.

     [ தைல + ண் .]

தைலயார்

 
 தைலயார ்mudalaiyār, ெப.(n.)

   வன் ன் ப்பவர;் one who catches dangerous fishes.

     [ தைல → தைலயார.்]

தைலவாதக்காய்
சச்ல்

 
 தைலவாதக்காய்சச்ல் mudalaivādakkāyccal, ெப. (n.)

   காற்  ப் னால் (வாதம்); உண்டா ம் காய்சச்ல்; a kind of rheumatic fever.

     [ தைல + Skt. வாதம் + காய்சச்ல்.]

தேலான்

தேலான் mudalōṉ, ெப.(n.)

   கட ள்; god, as the First Cause.

     "ெசஞ்சைட தேலான்" (கம்பரா.நி ம்பைல.142);.

     [ தலவன் → தேலான்.]

தள்

 
 தள் mudaḷ, ெப.(n.)

   ெமாக்  (சங்.அக.);; bud.

ம வ ேபா , ெமாட் , அ ம் .

     [ ழ் → தள்.]

தைள

 
 தைள mudaḷai, ெப.(n.)

   ஆற்றலரி ( ன்.);; alligator's nose - Polygonum barbatum.
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தற்கட ள்

 
 தற்கட ள் mudaṟkaḍavuḷ, ெப.(n.)

   தல் ெதய்வம்; the Supreme Being.

     [ தல் + கட ள்.]

தற்கடன்

தற்கடன் mudaṟkaḍaṉ, ெப.(n.)

   1. தைலைமயான கடைம; prime duty.

   2. உழ த் ெதா ற்காக ன் ெகா க் ம் பணம்; advance of money to ryots, agricultural loan.

     [ தல் + கடன்.]

தற்கண்

 
 தற்கண் mudaṟkaṇ,    . .எ. (adv.) த ல்; at first, at the outset, first of all.

அைவ ல் இ ப்ேபா க்  தற்கண் என  வணக்கத்ைதத் ெதரி த் க் ெகாள் ேறன். ைறகைள 
எவ்வா  நீக் வ  என்ப  பற்  தற்கண் ஆராய்ேவாம்.

     [ தல் + கண்.]

தற்க

தற்க 1 mudaṟkaru, ெப. (n.)

   நஞ் க் ெகா ;   அதாவ  ண்டத் ல் ேசரந்்  நின்ற (சவ் ); ெகா ; placental cord.

     [ தல் + க .]

 தற்க 2 mudaṟkaru, ெப. (n.)

   ைள (அ .அக.);; brain-matter.

     [ தல் + க .]

தற்க

தற்க  mudaṟkaruvi, ெப.(n.)

   1. தற்காரணம் பாரக்்க; see {}.

   2. ஆடல் பாடல்களின் ெதாடக்கத் ல் இைசக் ம் மத்தளம் ( லப். 3:27, உைர);; a kind of drum used to 
introduce music and dancing.

     [ தல் + க .]

தற்கற்பம்

தற்கற்பம் mudaṟkaṟpam, ெப.(n.)

   1. வங்கச ்ெசந் ரம்; calcined red powder of white lead.

   2. அயக்காந்தச ்ெசந் ரம்; calcined red powder of iron and lead stone.

தற்காரணகாரி
யம்

 
 தற்காரணகாரியம் mudaṟkāraṇakāriyam, ெப. (n.)

   ெசயற்ப ம் காரணப் ெபா ள் ( ன்.);; primary or material cause.

     [ தல் + காரணகாரியம்.]

தற்காரணம்

தற்காரணம் mudaṟkāraṇam, ெப.(n.)

   காரிய நிகழ்ச் க்  இன் யைமயாத காரணம் (நன்.296, ம ைல);; primary or material cause.

     [ தல் + காரணம்.]

தற்காரன்

 
 தற்காரன் mudaṟkāraṉ, ெப.(n.)

   தலாளி ( ன்.);; capitalist.

     [ தல் + காரன்.]
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தற்காலம்

தற்காலம் mudaṟkālam, ெப.(n.)

   1. இைச ன் ளம்ப காலம்; slow measure in beating time, as the first or starting measure of a song.

   2. ேகா ற் காைல ற் ெசய் ம் தற் ைச; first pooja in a temple in the morning.

     [ தல் + காலம்.]

தற் ட்டம்

 
 தற் ட்டம் mudaṟkuṭṭam, ெப.(n.)

   உடம் ல் ெசா ண்டா  ம ர ் ரத்்  ண்டா  நிறம் மா ம் ஒ வைகக் ட்டம்; a kind of 
leprosy in its first stage causing itches all over the body with benumbing (சா.அக.);.

     [ தல் + ட்டம்.]

தற் ப் ெமா

 
 தற் ப் ெமா  mudaṟkuṟippumoḻi, ெப.(n.)

   தல் ல் தற் ெசய் ைளக் ப்ப ; mention, first book and first poem.

     [ தல் + ப்  + ெமா .]

தற் ைற

தற் ைற mudaṟkuṟai, ெப.(n.)

   1. ெசான் த ல் எ த் க் ைறந்  வ ம் ெசய் ள் உறழ்ச்  ( கார.); வைக (நன்.156. உைர);; poetic 
licence which consists in the shortening of a word by one or more

 letters at the beginning as marai for {}.

   2. காரிய ெதாடக்கத் ற்றாேன ள்ள ைற; Initial defect or mistake.

தற் ைற ற் ங் ைற.

   3 தலாவதா ள்ள ேதைவ; primary need.

     [ தல் + ைற.]

தற்ைகெகா  - 
த்தல்

தற்ைகெகா  - த்தல் mudaṟgaigoḍuddal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ைகயால் த  அன் காட் தல் ( றநா.24, உைர); ( . 216, உைர);; to show one's great love by taking 
in one's arms.

     [ தல் + ைகெகா -த்தல்.]

தற்ெகா

 
 தற்ெகா  mudaṟkoḍi, ெப.(n.)

   இளந்தளிர ்( ன்.);; the first sprout of a creeper.

     [ தல் + ெகா .]

தற்ெகாண்

 
 தற்ெகாண்  mudaṟkoṇṭu, இைட. (part.)

   ப் வ  ெதாடங்  வரிைசயாக அல்ல  ெதாடரச்் யாக; from something on words to. 

இந்தக் கைட ல் 'க ' தற்ெகாண்  அைனத்ைத ம் வாங்க ம். ய பாடத் ட்டம் 
இவ்வாண்  தற்ெகாண்  நைட ைறக்  வ ற .

     [ தல் + ெகாண் .]

தற்சங்கம்

 
 தற்சங்கம் mudaṟcaṅgam, ெப.(n.)

   க்கழகங்களில் தலாவ  கழகம்; the first of the three {}.

     [ தல் + சங்கம்.]

702

www.valluvarvallalarvattam.com 2261 of 19068.



தற் ர்

தற் ர ்mudaṟcīr, ெப.(n.)

   ஈரைசச் ர ்( ரேசா.யாப்.2);; metrical foot of two syllables.

     [ தல் + ர.்]

தற்

 
 தற்  mudaṟdūcu, ெப.(n.)

   தற் ப் ; the first menses.

     [ தல் + .]

தற்பட்சம்

 
 தற்படச்ம் mudaṟpaṭcam, ெப.(n.)

   த ல் ைவத்  எண்ணத் தக்க  (உ.வ.);; first thing to be considered.

தற்பா

 
 தற்பா mudaṟpā, ெப.(n.)

ற்பா ( ங்.);; see {}.

தற்பாதம்

தற்பாதம் mudaṟpādam, ெப.(n.)

   1. ேகாள்கள் ( ரகங்கள்);, ண் னின் (நடச்த் ரங்கள்); நான்  பாதங்க ள் தற்கா ல் ெசல் ங் 
காலம்; time taken by a heavenly body to pass the first quarter of a naksatra.

   2. வல  ன்னங் கால்; foreleg of cattle.

   3. தல்தர ேபாக்  (உ.வ.);; rogue of the first order.

     [ தல் + பாதம்.]

தற்பாவாைட

தற்பாவாைட mudaṟpāvāṭai, ெப.(n.)

   ேவைலக்காரர ்தைலவன் (I.M.P. Cg.146);; chief servant.

     [ தல் + பாவாைட.]

தற் ண்டம்

 
 தற் ண்டம் mudaṟpiṇṭam, ெப.(n.)

   தைலப் ண்டம்; the first foetus.

     [ தல் + ண்டம்.]

தற்ெபயர்

தற்ெபயர ்mudaṟpeyar, ெப.(n.)

   ப் ெபா ைளக் க் ம் ெபயர ்(நன்.281);; name which denotes the whole object.

     [ தல் + ெபயர.்]

தற்ேபர்

 
 தற்ேபர ்mudaṟpēr, ெப.(n.)

   தைலைம ேவைலக்காரன் (நாஞ்.);; head peon.

ம. தற்ேபர்

     [ தல் + ேபர.்]

தற்ேப

தற்ேப  mudaṟpēṟu, ெப.(n.)

   1. தைலப் ள்ைள; first-born child.

   2. தற்பலன்; first fruits.

     [ தல் + ேப .]

703

www.valluvarvallalarvattam.com 2262 of 19068.



தற்ெபா ள்

தற்ெபா ள் mudaṟporuḷ, ெப.(n.)

   1. கட ள்; god.

   2. அகப்ெபா ட் ரிய நிலம் ெபா களின் இயல்  (ெதால்.ெபா ள்.4);; nature of land and seasons.

   3. த  (சங்.அக.);; capital invested in a business.

   4. தற்ெபயர ்(ெதால்.ெசால்.59, ெதய்வச.்); பாரக்்க; see {}.

     [ தல் + ெபா ள்.]

தற்ேபா

தற்ேபா  mudaṟpōli, ெப. (n.)

   வைகப் ேபா க ள் ெபா ள் ேவ பா ன்  ஒத்  நடப்ப  (இலக்.);; one of the three kinds of {} (gramm.);.

ெசால் க்  த ம் சகர ஞகர யகரங்க க்  ன் ம் அகர ம் ஐகார ம் ஒத்  நடப்ப  
(நன் ல்.123, உைர);.

   பசல் - ைபசல்;மஞ்  ைமஞ் , மயல் - ைமயல்.

தற்றரம்

தற்றரம் mudaṟṟaram, ெப.(n.)

   1. தற்றடைவ; first time.

   2. தன்ைம யான ; first class or grade; that which is first rate.

     [ தல் + தரம்.]

தற் ரமம்
தற் ரமம் mudaṟṟiramam, ெப.(n.)

   ேசாழர ்காலத் ல் வாங் ய வரி வைக (ேசாழ.ii: 334);; a tax.

தற் வந்தா

 
 தற் வந்தா  mudaṟṟiruvandādi, ெப. (n.)

   நாலா ரத் ெதய்வப் ப ல் உள்ள ம் ெபாய்ைகயாழ்வாரால் இயற்றப்பட்ட மான அந்தா  ல்; a 
poem in {} by {}.

     [ தல் + வந்தா .]

தன்மைட

தன்மைட mudaṉmaḍai, ெப.(n.)

   1. தைல வாய்க்கால்; head of a water channel.

   2. தன்மைட பா ம் நிலம்; field near the head of an irrigation source.

     [ தல் + மைட.]

தன்மரியாைத

 
 தன்மரியாைத mudaṉmariyādai, ெப. (n.)

   த ற் ெசய் ம் றப் , ம ப் ர ; first honours.

     [ தல் + Skt. மரியாைத.]

தன்ம நிைல

 
 தன்ம நிைல mudaṉmaṟinilai, ெப.(n.)

   ைனப் ெபயர ் தற் ம் தற்ெபயர ் ைனக் ம் வ ம் அணி வைக (யாழ்.அக.);; a figure of speech 
which consists in applying {} instead of {} – peyar and vice versa.

     [ தல் + ம நிைல.]

தன் தல்

 
 தன் தல் mudaṉmudal, ெப.(n.)

   ெதாடக்க காலம்; the very first time.

     [ தல் + தல்.]
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தன் தலாக

 
 தன் தலாக mudaṉmudalāka, .அ.(adv.)

   இதற்  ன் இல்லாமல் தல் ைறயாக; at first, for the first time.

இந்தக் கைல தன் தல் எங்  உ வான ? ராமத் ல் இ ந்  வந்த என  தாத்தா இப்ேபா  தான் 
தன் தலாக வா ர் ையப் பாரக்் றார.்

     [ தல் + தலாக.]

தன் ன்னம்

தன் ன்னம் mudaṉmuṉṉam, ெப.(n.)

   ெதாடக்கம்; the very beginning.

     "அ ேய னைடந்ேதன் தன் ன்னேம" ( வ். வாய்.2. 3:6);.

     [ தல் + ன்னம்.]

தன்ைம

தன்ைம mudaṉmai, ெப.(n.)

   1. ன் ரிைம ெபற்  த டம் வ ப்ப  அல்ல  ப் டத்தக்கதாக அைமவ ; primary importance. 

நம் நாட் ல் உழ த் ெதா ேல தன்ைமத ்ெதா லாக உள்ள . இன்ைறயக் கல் ல் அ யல் 
தன்ைமயாக உள்ள .

   2. பத ல், அ வலகத் ல் தைலைம; officials chief, one who is in a high designation in a office.

தன்ைமப் ெபா யாளர ்வந்தார.் அவரத்ான் தன்ைம வழக் ைறஞர.் இ தான் வங் ன் 
தன்ைம அ வலகம்.

   3. தைலைம; priority; superiority; supremacy.

     "கணித மாக்கைள ற ேநாக் ேயார ்  தன்ைம" (கம்பரா. மந்தைர.1);,

     [ தல் → தன் → தன்ைம.]

தன்ைம ைன

 
 தன்ைம ைன mudaṉmaiviṉai, ெப.(n.)

   ெதாடர ்நிைல ம் ெபா ள் நிைல ம் தனித்  இயங்கக் ய ம் ைன யைடைய ம் ைண 
ைனைய ம் ஏற்கக் ய மான ைனசெ்சால்; main verb.

     [ தன்ைம + ைன.]

தனைட

தனைட mudaṉaḍai, ெப.(n.)

   இயக்கம் நான்க ள் கத் தாழ்ந்த ெசல ைன ைடய பாடல் ( லப்.3 : 67, உைர);; slow - measured 
song, one of the four varieties of iyakkam.

     [ தல் + நைட.]

இயக்கம் நான்  = தனைட, வாரம், ைட, ரள்.

தனா

தனா mudaṉā, ெப.(n.)

   நாக் ன் அ ப்ப ; base or innermost part of the tongue.

     "ஙகார தனா அண்னம்" (ெதால்.எ த் .89);.

     [ தல் + நா2.]

தனாள்

தனாள் mudaṉāḷ, ெப.(n.)

   1. தல் ண் னான இரைல (அ னி);; the first naksatra.

   2. தல் நாள்; the first day.

   3. ந் ன நாள் (சங்.அக.);; previous day.

     [ தல் + நாள்.]
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தனிைல

தனிைல mudaṉilai, ெப.(n.)

   1. த ல் நிற்ப ; that which stands first.

     " தனிைல ன் ம்" (ெதால்.ெசால்.230);.

   2. ப  (நன்.144, சங்கர);; root form.

   3. கரணியம்; cause. 

     "ஆெயடெ்டன்ப ெதா ன் தனிைலேய" (ெதால்.ெசால்.112);.

   4. தைலவா ல்; outer door.

     [ தல் + நிைல.]

தனிைலத் வக
ம்

தனிைலத் வகம் mudaṉilaiddīvagam, ெப.(n.)

   ஒ  ெசால் ெசய் ளின் த ல் நின்  ண த ய ெபா ள் த்  ஏைன டத் ஞ் ெசன்  
ெபா ள் ளக் ம் அணி வைக; a figure of speech in which a word used in the begining of a sentence is understood in 
other parts also.

     " ணந் ெதா ல் சா  ெபா ள் த் ெதா ெசால் ஒ வ  னின் ம் பலவ ற் ெபா டரிற் வகஞ் 
ெசய் ண் டத் ய ம்" (தண் .38);.

     [ தனிைல + வகம்.]

ஓரிடத்  ைவக்கப்பட்ட ளக்கான  பல டங்களில் பர  ெபா ள்கைள ளக் தல் ேபால் வகவணி 
ெசய் ளின் ஒரிடத்  நின் , ணத்தா ம், ெதா லா ம், இனத்தா ம் (சா யா ம்);, ெபா ளா ம் 
பல டத்  நின்ற ெசாற்கேளா  ெபா ந் ப் ெபா ள் ளக் ம் தன்ைமய . அ  தனிைலத் வகம், 
இைட நிைலத ் வகம், கைடநிைலத் வகம் என ன்  வைகப்ப ம்.

தனிைலத் வகம், தனிைலக் ணத் வகம், தனிைல ெதா ற் வகம், தனிைல இனத் வகம் 
(சா த் வகம்);, தனிைல ெபா ட் வகம் என நால்வைகயாக வ ம்.

தனிைலக் ணத் வகம் : எ- .

     "ேசந்தன் ேவந்தன் ெந ங்கண் ெடவ்ேவந்தர்

ஏந்  தடந்ேதா ளி  - பாய்ந்

ைசயைனத் ம் ரச ் ைலெபா ந்த வம் ம்

ைசயைனத் ம் ட் ல ம் ழ்ந் " (தண் .38);

   அரசன  அழ ய நீண்ட கண்கள் னத்தால் வந்தன;   அைவ வந்த அள ல் 
பைகேவந்தரக்ளி ைடய உயரந்்த ெபரிய ேதாள்கள் அம் கள்பட்  அரத்தங் ழம் ச ்

வந்தன;   அத்ேதாள்களினின்  ெப வ ன்ற அரத்தம் பாய்தலால் ைசகள் வந்தன;   அந்த 
அரத்தத் ற் ப தலால் வ ைம ைன ைடய ல் னாற் ெசாரியப்பட்ட அம் கள் வந்தன;அந்த 

தனிைலத் ரிந்
தெதா ற்ெபயர்

 
 தனிைலத் ரிந்தெதா ற்ெபயர ்mudaṉilaiddirindadoḻiṟpeyar, ெப.(n.)

   ைனய  தெல த் த் ரிந்  வ வதனால் ெதா ற் ெபயராய் நிற்ப ; verbal noun formed by 
modifying the initial letter of a verbal root as {}, from {}.

     [ தனிைல + ரிந்த + ெதா ற்ெபயர.் ைனய ச ்ெசாற்கள் சற் த் ரிந்  ெபயராக ம் 
ஆளப்ப வ ண் . எ. . உண் → ஊண், ப  → பா .]

தனிைலத்ெதா
ற்ெபயர்

தனிைலதெ்தா ற்ெபயர ்mudaṉilaiddoḻiṟpeyar, ெப.(n.)

   தன்னியல் ன் மாறாத ைனய ேய ெதா ற் ெபயராக நிற்ப  ( றள், 117, உைர);; verbal noun formed 
from a verbal root without any suffix and without any variation of the root form, as {}.

     [ தனிைல + ெதா ற்ெபயர.் ைனய ச ்ெசாற்கள் மட் ேம ெபயராக அைமவ . எ. .அ , , 
உைத.]
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தனிைல ளக்

 
 தனிைல ளக்  mudaṉilaiviḷakku, ெப.(n.)

தனிைலத் வகம் பாரக்்க ( ன்.);; see {}.

     [ தனிைல + ளக் .]

தனிறம்

 
 தனிறம் mudaṉiṟam, ெப.(n.)

   மாங் சச ் ைல (யாழ்.அக.);; a kind of block stone.

தனிைணப்

தனிைணப்  mudaṉiṇaippu, ெப.(n.)

ல் அல்ல  எ த் க் காட் ப் பாடல்கைள நிைனப் ட் ம் அப்பாடல்களின் தற் மா  பாரக்்க; see 
mudar-madu,

   {}. 4. ற் ய ; that which is ripe.

     ' தாரிக் காய்' ( லப்.16:24, அ ம்);.

     [  + ஆரி. ஆர ்→ ஆரி.]

தாரி

தாரி2 mutāri, ெப.(n.)

   ன்ைக வைளயல்; bracelet.

     " ன்ைக தாரி  ெமாளிகால" ( த் க். ள்.17);.

     [  → தார ்→ தாரி.]

தா

தா  mutāru, ெப.(n.)

   1. பால் மறக் ங் கன்  ( ன்.);; calf almost weaned.

   2. பால் ம க்  நிைல ள்ள ஆன் (ப );; milk cow, almost dry.

     [ தாரி → தா .]

தா ப்பால்

 
 தா ப்பால் mutāruppāl, ெப.(n.)

   கறப்பதற்  ம க்  நிைல ள்ள ஆ ன் பால் ( ன்.);; milk of a cow that is almost dry.

     [ தா  + பால்.]

கம்

 
 கம் mudigam, ெப.(n.)

   ேவம் ; margosa tree.

சம்

 
 சம் mudisam, ெப.(n.)

   தாைதயர ்ெசாத்  (யாழ்ப்.);; ancestral property.

     [ ெசாம் → சம்.]

சல்

 
 சல் mudisal, ெப.(n.)

   அரத்ைத; galangal.

தபாவைன

தபாவைன mudidapāvaṉai, ெப.(n.)

   தணியாத னத்ைத (ெசற்றம்); நீக் ம் ெபா ட்  த்தமதத்ைதச ்சாரந்்தவரக்ளால் ெசய்யப்ப ம் 
ஊழ்கம் (மணிேம.30:256);; a set mode of meditation practised by Buddhist asectics to free themselves from anger.
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தம்

 
 தம்  mudidam, ெப.(n.)

தம் (சங்.அக.); பாரக்்க; see mudam.

ைத

ைத mudidai, ெப.(n.)

   1. ம ழ்ச் ; joy, delight, happiness.

     "அ வ ண் ைத" (ஞானவா. தக.62);.

   2. மனத் ய்ைம (பரிபா.4:1, உைர);; a virture which cleanses the mind, one of four citta-parikarmam.

   3. ெசற்றத்ைத நீக் ம் ெபா ட் ப் த்தரக்ளாற் ெசய்யப்ப ம் ஊழ்கம்; a set of meditation practised by 
Buddhist ascetics to free themselves from anger.

     "ைமத் ரி க ணா ைத" (மணிேம.30: 256);.

ய ழல்
ய ழல் mudiyaguḻl, ெப.(n.)

   ைரவா ப் ல் (ைதலவ.ைதல.76);; a species of grass.

யம்

 
 யம்  mudiyam, ெப.(n.)

   நாய்ேவைள (மைல.);; a sticky plant that grows best in sandy places.

யவன்

யவன் mudiyavaṉ, ெப.(n.)

   1. த்ேதான்; elder, senior.

     "மக்க ள் யவன்" (க த்.25);.

   2. அகைவ ரந்்தவன்; aged man.

   3. நான் கன்; Brahma.

     "ெதாடங்கற்கட ்ேடான் ய யவன் தலாக " (க த்..2);.

க. க

     [  → யவன்.]

யன்

யன் mudiyaṉ, ெப.(n.)

யவன் பாரக்்க; see {}.

     "இைளய  ய ங் ைள டன் வன் " (அகநா.30); "ெசல்  ெயழாஅ நல்ேலர ் ய" 
( றநா.389:12);.

     [  → யன்.]

யாக் ழங்

 
 யாக் ழங்  mudiyākkiḻṅgu, ெப. (n.)

   மஞ்சட் ழங் ; turmeric.

யார் ழல்

 
 யார் ழல் mudiyārkuḻl, ெப.(n.)

யார் ந்தல் பாரக்்க; see {}.

     [ யார ்+ ழல்.]
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யார் ந்தல்

 
 யார் ந்தல் mudiyārāndal, ெப.(n.)

   ெகா யார ் ந்தெலன் ம் ண்  (சங். அக.);; a kind of plant called {}.

     [ யார ்+ ந்தல்.]

யாரிகம்

 
 யாரிகம் mudiyārigam, ெப.(n.)

   மஞ்சள்; turmeric.

யாள்

யாள் mudiyāḷ, ெப. (n.)

   1. த்தவள்; elderly woman.

   2. ேதவராட் ; woman possessed by a spirit.

     "ெதய்வ நிகழ் ற யாள் ெசன்ற ன் " (ெபரிய . கண்ணப்ப.52);.

க. .

     [  → யாள்.]

யான்

யான் mudiyāṉ, ெப.(n.)

   1. யவன் பாரக்்க; see {}.

   2. பறைவ வைக (சங்.அக.);; a bird.

   3. கன்  (யாழ்.அக.);; full grown calf.

ேயார்

 
 ேயார ்mudiyōr, ெப.(n.)

   அ ஞர;் persons of ripe wisdom.

     [ -ைம → ேயார.்]

ேயாரக்ல்

 
 ேயாரக்ல்  mudiyōrkalvi, ெப.(n.)

   அகைவ ரந்்ேதாரக்்  அளிக்கப்ப ம் கல் ; adult education.

த ழகத் ல் ேயார ்கல்  வளரச்்  யைடந் ள்ள .

     [ ேயார ்+ கல் .]

ேயாள்

ேயாள் mudiyōḷ, ெப. (n.)

   1. ழப் ப வமைடந்தவள்; old woman.

   2. ெபண் ெதய்வம்; Goddess.

     " ேயாள் ேகாட்டம்" (மணிேம.17:88);, 

     " ளரி ம ங் ன் ேயாள் வன்" ( றநா.278:2);.

     [  → ேயாள்.]
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ர்

ர1் mudirdal,    2 ெச. . .(v.i.)

   1. மரம், காய் த யைவ இளைமத் தன்ைம நீங்  ற் தல்; to grow old, to have the qualities of age.

ரந்்த மரங்கைள ெவட் வார.் " ராக் ள யள்" (மணிேம. 22:181);.

   2. பதமாதல், க நிரம் தல்; to become mature, to grow ripe.

     "ெகாண் .... ன் ர் " ( றநா.161);.

   3. நிைறதல்; to excel, surpass, to become satiated, to be saturalted,

     "உைற ரா நீரால்" ( ைணமாைல.103);.

   4. ற்ப தல்; to procede.

     " ர் ைன" ( லப்.ப );.

   5. ஒ தல்; to end, cease.

     "க ெரா  கா ம் கட ட ்டன்ைம ரா " ( லப்.30:66);. 6. உலரத்ல்;

 to become dry.

   ெத. ;   க. ; L. maturar;

 F. maturer;

 M.E. maturus (ripe);;

 E. mature (ேவ.க. ல்2);.

     [  → ர ்→ ர-்தல் ( . .);.]

ர்கா

 
 ரக்ா  mudirkāṭu, ெப.(n.)

   பழங்கா  ( டா.);; wild jungle, ancient forest.

     [ ர ்+ கா .]

ர்காய்

 
 ரக்ாய் mudirkāy, ெப.(n.)

   கனி; riped fruit.

     [ ர ்+ காய்.]

ர்காற்

 
 ரக்ாற்  mudirkāṟṟu, ெப.(n.)

   க ங் காற்  ( ன்.);; gale, strong wind.

     [ ர ்+ காற் .]

ர்ச்

ரச்்   mudircci, ெப.(n.)

   1. ப த்த ப வம்; maturity, ripened condition.

   2. அகைவ ைம; great age, old age.

   3. க் ைற  ( வா.);; excellence in learning or experience.

   4. ெச க்  (யாழ்ப்.);; arrogance.

     [ ர ்→ ரச்் .]
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ர்ச் க்காரன்

 
 ரச்் க்காரன் mudirccikkāraṉ, ெப. (n.)

   ெச க் ள்ளவன் ( ன்.);; arrogant man.

     [ ரச்்  + காரன்.]

ர்ந்த ஞ்

ரந்்த ஞ்  mudirndaguṟiñji, ெப. (n.)

   பண்வைக ( வ். வாய்.1:1 தைலப் );; a melody type of the {} class.

     [ ர ்→ ( ரந்்த); + ஞ் .]

ர்ந்தநீர்

 
 ரந்்தநீர ்mudirndanīr, ெப.(n.)

   நீர ்(அ ரி);; urine (சா.அக.);.

ர்ந்த ந்தளம்

 
 ரந்்த ந்தளம் mudirndavindaḷam, ெப.(n.)

   ஞ் யாழ்த் றவைக ( ங்.);; a secondary melody type of the {} class.

     [ ரந்்த + ந்தளம்.]

ர்ந்ேதார்கல்

 
 ரந்்ேதாரக்ல்  mudirndōrkalvi, ெப.(n.)

ேயாரக்ல்  பாரக்்க; see {}.

     [ ரந்்ேதார ்+ கல் .]

ர்ப்

ரப்்  mudirppu, ெப.(n.)

   1. மனக் கலக்கம் ( வா.);; perturbation.

     " ைனப் ப ம்பாம் ன் ன் ரப்் பன்ன" ( ந். 35:2);. 2. ரச்் , 1, 2 (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see 
mudircci, 1, 2.

     [ ர ்→ ரப்் .]

ர்பா

 
 ரப்ா  mudirpāku, ெப.(n.)

   ரந்்த ெவல்லப்பா ; over heated jaggery syrup.

     [ ர ்+ பா .]

ர் ைற

 
 ர் ைற mudirpiṟai, ெப.(n.)

   கா வா ற் ப் ன்வ ம் நான்காம் நாள் தல் எண்ணாள் வைரயான வளர் ைறத் ங்கள் 
( ன்.);; the second quarter of the waxing moon.

     [ ர ்+ ைற.]

ர்

 
 ர்  mudirpu, ெப.(n.)

ர்  (சங்.அக.); பாரக்்க; see mudirvu.

ம. ரப்்

     [ ர ்→ ர் .]
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ர்

ர்  mudirvu, ெப.(n.)

   1. ரச்்  1, 2 பாரக்்க; see mudircci 1,

   2. "ைகக்ெகாண்  ற் ய ர் ம்" (ெதால். ெபா ள்.68);.

     "ெப ங்களிற்  ம ப் ன் அன்ன வ ம்  ர் " (நற்.19:3);.

     "ெப மைல யன்ன ேதான்றல ன் ர ் ர  க ெயா  ெபயல்கட னி த் " ( றநா.161:3, 4);.

   2. ; excess, plenty.

     "மான்மத ர் றக் கமழ்வன" (கம்பரா.நகரப். 60);. 3. ேச ப் த் ெதாைக ப் ட்டக் காலத் ற் ப் 
ன் அைட ம் அ க அள ;

 date of maturity of a deposite.

ஐந்  ஆண் களக் ப் ற  இந்தத் ெதாைக இ மடங்காக ர்  அைட ம்.

     [ ர ்→ ர் .]

ர்மரம்

 
 ரம்ரம் mudirmaram, ெப.(n.)

   படை்ட ரிக்கக் ய மரம்; tree aged enough to peal off the bark.

     [ ர ்+ மரம்.]

ர்வாதக்கட்

 
 ரவ்ாதக்கட்  mudirvādakkaṭṭu, ெப.(n.)

   உடம் ல் ஒர ்இடத் ல் நில்லா  ஒ க்ெகாண் ந்  ஆங்காங்  க்கத்ைத ஏற்ப த் ம் 
ேநாய்; swelling that traverses the whole body.

     [ ர ்+ Skt. வாதம் + கட் .]

ர்ேவனில்

 
 ரே்வனில் mudirvēṉil, ெப.(n.)

ேவனில் (சங்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [ ர ்+ ேவனில்.]

ரம்

ரம்1 mudiram, ெப.(n.)

   ல் ( ங்.);; cloud.

 ரம்2 mudiram, ெப.(n.)

   மண க் ரிய மைல; a mountain belonging to the ancient chief {}.

     "நல் ைசக் மணன்.... ரத்ேதாேன" ( றநா.160:13);.

ரன்

ரன் mudiraṉ, ெப.(n.)

   1. தாந்ேதான்  (யாழ்.அக.);; libertine,

   2. ேபாக்  ( ன்.);; vile or wicked person.

ராசெ்சவ்வந்

 
 ராசெ்சவ்வந்  mudirāccevvandi, ெப.(n.)

   மஞ்சள் ெசவ்வந் ; yellow chryanthum.
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ராப் ண்டம்

 
 ராப் ண்டம் mudirāppiṇṭam, ெப.(n.)

   ற்றாத க  ( ன்.);; embryo.

     [ ர ்+ ஆ + ண்டம்.]

ரி

 
 ரி mudiri, ெப.(n.)

   அவைர வைக; dolichos lab.

ரிைம

 
 ரிைம mudirimai, ெப.(n.)

ைம (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see mudumai.

     [ ர ்→ ரி → ரிைம.]

ைர

ைர mudirai, ெப.(n.)

   1. அவைர, வைர த ய பய கள்; pulse or other leguminous plant.

     " ைர வா ன் வல்  மழவர"் (ப ற் ப்.55:7);.

   2. வரம் ப ப் ; pigeon - pea, dholl.

     " ைர ன் த்த ெநய் ல்" (கம்பரா.நாட் ப். 19);.

   3. மரவைக ( ன்.);; East Indian satin-wood, chloroxylon swietenia.

     [ ர ்→ ைர.]

ைரப் ல்ைல

 
 ைரப் ல்ைல mudiraippillai, ெப.(n.)

   கண் க் ள் வ ம் ேநாய்; a chronic eye diseases (சா.அக.);.

ைரமண்டம்

 
 ைரமண்டம் mudiraimaṇṭam, ெப.(n.)

   பல் ; lizard (சா.அக.);.

னி

 
 னி mudiṉi, ெப.(n.)

   ஒடை்ட மரம்; a tree (சா.அக.);.

 mudu, ெப.(n.)

   1. ேபர ; vast knowledge.

     " வா ரவல" ( பாண். 40);.

     " க யரந்்  வந்த வாய் ேவல னவ ேலாம்  ம " ( ந். 362:1);.

   2. ைம; oldness.

     [ தல் →  ( . );.]

இளைம ல் அ ன்ைம ம் ைம ல் அ ண்ைம ம், பட்ட ன்ைம ண்ைமயால் ஏற்ப ம் 
இயற்ைக நிைலைம ெயன்பைத மடம்,  என் ஞ் ெசாற்கள் உணரத்் ம்.
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க்கங்காய்

 
 க்கங்காய் mudukkaṅgāy, ெப.(n.)

   ம்மட் க்காய் (இ.வ.);; country cucumber.

க்கள்

க்கள் mudukkaḷ, ெப.(n.)

   ன்ேனார;் ancestors.

     "எங்கள் க்கள் ஒற்  ைவக்ைக ல் " ( க்.கல்.317);.

     [ தல் →  → க்கள்.]

க்

க்  mudukku, ெப. (n.)

   1. அ ; knowledge.

   2. ெத ட் ; wisdom.

   3. ேபர ; great wisdom.

     [  → க் .]

க்

க்  mudukkuḍi, ெப.(n.)

 பாரக்்க; see {}.

     " ர  க ப் உ க் ப் றந்ேதான்" (மணிேம.1:31);.

     [ -ைம + .]

க் ைற

க் ைற1 mudukkuṟaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   அ  தல்; to become ripe in wisdom.

     " கத் ன் க் ைறந்த ண்ேடா" ( றள், 707);.

     " க் ைறக் ரீஇ யன் ெசய் டம்ைப" (நற்.366:9);.

     [  → க்  + உைற - க் ைற → க் ைற-தல் ( . .);.]

 க் ைற2 mudukkuṟai, ெப.(n.)

க் ைற  பாரக்்க; see {}.

     " க் ைற நங்ைக" ( லப். 15:202);.

     [  → க்  + உைற. உைறதல் = தங் தல்.]

க் ைறைம

க் ைறைம mudukkuṟaimai, ெப.(n.)

க் ைற  பாரக்்க; see {}.

     "ேபாற்றாய்கைள நின் க் ைறைம" (க த்.62);.

     "க க் ைறைம ம் ப ெமன் ேன" ( ந். 217:7);.

     [  → க்  + உைறைம.]

க் ைற

க் ைற  mudukkuṟaivi, ெப.(n.)

   ேபர ள்ளவள்; wise woman.

     " க் ைற ..... ேச ைழக் காற் " (ெப ங். மகத.22:68);.

     " க் ைற  லம்பார ் ற " (அகநா.17:9);.

     [ க் ைற → க் ைற .]
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க் ைற

க் ைற 1 mudukkuṟaivu, ெப.(n.)

   1. ேபர  ( ங்.);; great wisdom.

     "ஏ லார ்யா ம் கல ைறமகள் ேகாெதாரீஇக் ெகாள்ைக க் ைற " ( மர. ர. நீ ெந .33);.

   2. மகளிர ்ப வமைடதல் ( ன்.);; pubescence of girls.

     [ க் ைற → க் ைற .]

 க் ைற 2 mudukkuṟaivu, ெப.(n.)

   ேபைதைம ( டா.);; innocence.

     [  + ைற .]

கண்

கண்1 mudugaṇ, ெப.(n.)

   1. தன்ைமப் பற் க்ேகா ; chief support.

     " ற் ைழ மகளிரக்்  க ணாெமன" (ெப ங். உஞ்ைசக். 36:198);.

   2. ேபர ைரஞன்; wiseman.

     [ ந்  →  → கண் (ேவ.க);..]

 கண்2 mudugaṇ, ெப.(n.)

   காப்பாளர;் guardian.

     " ந்தரபட்டைனேய கண்ணாக ைடய" (ெத.இ.கல்.ெதா.5:272);.

     [  + கண்.]

 கண்3 mudugaṇ, ெப.(n.)

   வ ரிைம (வாரி );; property rights of the legal heridity.

     "  லத்தான ைடயாரக்்  ெநாட் ர,்  வாண்டாள் சாநிேயன், எந் மகந் தாேமா ரப்பட்ட நாந 
ரகத் ர ள்ைளைய கண்ணாக ெகாண்  - தண்ணீரப்்பட்  ஒ  மாவைர ம், தைலப்பாடகம் 

அைரமா ம் களர ்ஒ  மாவைர ம் ைழத் ெத ல் மைன அைம ம் ேதவரக்்  ேதவதாநமாகக் 
த்ேதன்" (ெத.இ.கல்.ெதா.12, கல்.184);.

கயம்

கயம் mudugayam, ெப.(n.)

   கடல்; sea.

     " கயந் ப்பட" ( வ்.ெபரிய .8. 5:6);.

கைல

 
 கைல mudugalai, ெப.(n.)

   பல்கைலக் கழகத் ல் இளங்கைலப் பட்டம் ெபற்றவரக்ள் ப க் ம் ேமல் பட்டப் ப ப் ; master of arts, 
course leading to the degree of master of arts.

     [  + கைல.]
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கன் மல்

 
 கன் மல் mudugaṉṟirumal, ெப.(n.)

   கன் கட்  வ ம் ேநாய் வைக (M.L.);; hoose, a disease incident to cattle, especially calves.

     [  + கன்  + இ மல்.]

 கன் மல் mudugaṉṟirumal, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ண் உ ரி; louse (or); husk

     [ கன்+ மல்]

கன்

 
 கன்  mudugaṉṟu, ெப.(n.)

   பால்  மறந்த கன்  ( ன்.);; weaned calf.

     [  + கன் .]

காஞ்

காஞ்  mudukāñji, ெப.(n.)

   1. அ ன் க்க த்ேதார ்அ ல்லாத இைளேயாரக்்  இளைம நிைலயாைம த யவற்ைற 
எ த்  ெமா ம் றத் ைற (ெதால்.ெபா ள்.79, உைர);; theme of admonition and instruction by men of ripe 
wisdom to inexperienced youths.

   2. காஞ் த் ைற பற் ய ற் லக் ய வைக (ச .);; a poem on the {} theme.

     [  + காஞ் .]

காட் த்தரி

காட் த்தரி  mudukāṭṭuddarisu, ெப.(n.)

   1. ப ைனந்  ஆண் க்  ேமலாக சா ப  ெசய்யப்படாத நிலம் ( ன்.);; land left waste for over 15 years.

   2. காட் க்காக டப்பட்ட நிலம் (இ.வ.);; waste land used as a burial or cremation ground.

     [ கா  + தரி .]

கா

கா  mudukāṭu, ெப.(n.)

   1. ைதயல் பாரக்்க ( வா.);; see mutaiyal.

   2. கா  ( வா.);; cremation or burial ground.

     " காட் ைட..... நடமா " (ேதவா.773, 1);.

     "அஞ் வந் தன் ம் மஞ் ப  கா " ( றநா.356:4);.

     [  + கா .]

கால்

கால்1 mudukāl, ெப.(n.)

   ஓராண் க்  ேமற்பட்ட ெவற் ைலக் ெகா கைள ைடய ேதாட்டம் (யாழ்.அக.);; garden of betel vines 
more than a year old.

     [  + கால்.]

 கால்2 mudukāl, ெப.(n.)

   ெவற் ைலக் ெகா ன் ந ள்ள இைல (ம .க.ii.55);; leaves at the middle of the betel wine.

     [  + கால்.]
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கால்ெவற்
ைல

 
 கால்ெவற் ைல mudukālveṟṟilai, ெப.(n.)

   ரந்்த ெகா  னின்  ப த்த ெவற் ைல (C.G.);; betel leaf plucked from a full-grown creeper.

     [ கால் + ெவற் ைல.]

-தல்

-தல் mudugiḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   றங்காட் தல்; to be defeated and flee.

     " ல் வண்ணன் றனக்கஞ்  ட்ேடா " (கம்பரா.உத்தர.இராவணன். றப்.39);.

     [  + இ -தல்.]

ல் த் -தல்

ல் த் -தல் mudugilguddudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   இனிைம காட்  ஏய்த்தல்; stab some one in the back.

ல் த் தல் மற ேவந்தரக்்  அழகல்ல.

     [  → ல் + த் -தல்.]
1 mudugu, ெப.(n.)

   1. மனித உட ல் ன் க த் ல் இ ந்  இ ப் வைர உள்ள பக்கம், லங் ன் உட ல் 
க த் ந்  வால்வைர உள்ள ேமல் ப ; back, the region of the spine.

     " ற் ைறத்த வாளிகள்" (கம்பரா. த்த.மந் ர.116.);.

அணி ன் ல் ன்  ேகா கள் உண் .

     " ேல ண் உண்டானால் ெச ேல ைழய பயம்",

     " ேல ண் இ ந்தால் னியப் பயம்",

     " ல் அ த்தால் ஆ ம், வ ற் ல் அ த்தால் ஆ மா?".

   2. நாற்கா  த யவற் ல் சாய்ந்  ெகாள்வதற் ரிய ப ; back portion; back, as of a chair.

   3.  ஒ ந்த நாற்கா , ந டம்; middle place.

     "தவள மாடத்தகன்  பற் " (கல்லா.19 : 22);.

   4. வரப்  ேம ; ridge, mound.

     " ைடந்  வயல் ரிந்   சரிந் ைடந் " (கல்லா.53:33);.

   5. ெபாத்தகத் ன் பக்கங்கள் ஒன்  ேசரந்்  அைமந் க் ம் தடை்டயான நீண்ட பக்கவாட் ப் 
ப ; spine of a book.

ம.

 2 mudugu, ெப.(n.)

காட் -தல்

காட் -தல் mudugugāṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

-தல் பாரக்்க; see {}.

     [  + காட் -தல்.]

காண்( )-
தல்

காண்( )-தல் mudugugāṇṇudal,    16 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ேதால் றச ்ெசய்தல்; to defeat.

     "இந் ரன் கண்ட ராவணற் ேகயச ்ெசான்னான்" (கம்பரா. இலங்ைக காண்.5);.

     [  + காண்( );-தல்.]
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ெகா  - த்தல்

ெகா  - த்தல் mudugugoḍuddal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. -தல் பாரக்்க; see {}.

     "ேபாரக்்களத்ேத ெசன்   ெகாடாமல்" (பட் னப்.பக்.538, உைர);.

   2. ைண ெசய்தல் ( ன்.);; to help, assist.

   3. ைர, யாைன த யன தன்ேமேலற இடங் ெகா த்தல் (இ.வ.);; to allow one to mount, as a riding 
horse, etc.

   4. ைளயாட்டாக ம் தண்டைனயாக ம் ற் றைரத ் க் ச ் மத்தல் (இ.வ.);; to carry a person 
on one's back, as a punishment or in a game.

     [  + ெகா -த்தல்.]

ச் ண்ணாம்

 
 ச் ண்ணாம்  muduguccuṇṇāmbu, ெப.(n.)

   மணல் யாய்ச ்ேசரத்்த ண்ணாம்  (C.E.M.);; coarse chunnam.

     [  + ண்ணாம் .]

 muduguḍi, ெப.(n.)

   கற்ேறான்  மண்ேடான்றாக் காலத்  வாெளா  ற்ேறான் ய த்த லம்; ancient and respectable 
family as of warriors.

     "  மகட ்பாடஞ் ய மகட ்பாலா ம்" (ெதால். ெபா ள்.79);.

ம வ. த்த .

     [  + .]

த்தண்

 
 த்தண்  muduguddaṇṭu, ெப.(n.)

   தண் வடம்; spinal-cord.

ஒவ்ெவா வ க் ம் த் தண்  நன்றாக இ ந்தால் மட் ேம அவரக்ளால் வ ல்லாமல் உடக்ார, 
நடக்க, ப க்க ம்.

     [  + தண் .]

     [p]

த் ணி

 
 த் ணி mudugudduṇi, ெப.(ո.)

   ட் ச ் ைல (C.E.M.);; coarse cloth.

     [  + ணி.]

தாங்

 
 தாங்  mudugudāṅgi, ெப.(n.)

   சாரம்ைண ( ன்.);; support to lean back on, as in a planquin, in a chair or on a pial.

     [  + தாங் .]

நீர் த்தல்

 
 நீர் த்தல் mudugunīrguddal, ெப.(n.)

நீரச்ச்டங்  பாரக்்க; see {}.

     [  + நீர ்+ த்தல்.]
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நீரச்ச்டங்

 
 நீரச்ச்டங்  mudugunīrccaḍaṅgu, ெப.(n.)

   ல் நீ ற் ச ்ெசய் ஞ் மந்தச ்சடங்  ( ன்.);; a purificatory ceremony of pouring water upon the back of a 
woman in her first pregnancy.

     [  + நீர ்+ சடங் .]

ல்

 
 ல் mudugunūl, ெப.(n.)

   ட்  ல் ( ன்.);; coarse yarn.

     [  + ல்]

ெநளி-த்தல்

ெநளி-த்தல் muduguneḷiddal,    3 ெச. . .(v.i.)

   ேவைலக் ச ்ேசாம் தல் (உ.வ.);; to shirk work; to be indolent.

     [  + ெநளி-த்தல்.]

ப் ப்

 
 ப் ப்  muduguppiḍippu, ெப.(n.)

   ல் வ ண்டாக் ம் ஊைத (வா ); ேநாய் வைக (M.L.);; sprain of the back.

     [  + ப் .]

ப் ள

 
 ப் ள  muduguppiḷavu, ெப.(ո.) 

ப் ளைவ (M.L.); பாரக்்க; see {}.

     [  + ள .]

ப் ளைவ

 
 ப் ளைவ muduguppiḷavai, ெப.(n.)

   ண்டாம் அரச ளைவ ( ன்.);; carbuncle appearing on one's back.

     [  + ளைவ..]

மண்காட் -
தல்

மண்காட் -தல் mudugumaṇgāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   மற்ேபாரில் ேதால் றச ்ெசய்தல் (இ.வ.);; to defeat in wrestling.

ம வ. ற க்காட் தல்

     [  + மண்காட் -தல்.]

மண்ெகா -
த்தல்

மண்ெகா -த்தல் mudugumaṇgoḍuddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   மற்ேபாரில் ேதால் தல் (இ.வ.);; to be defeated in wrestling.

     [  + மண்ெகா -த்தல்.]

ள்

 
 ள் mudugumuḷ, ெப.(n.)

ெக ம்  ( ன்.); பாரக்்க; see mսdսցelսmbս.

     [  + ள்.]
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ள்ளைணத
ைச

 
 ள்ளைணதைச mudugumuḷḷaṇaidasai, ெப.(n.)

   ெக ம் ைன ய த் ள்ள தைச ( ன்.);; a muscle-semispinalis dorsi.

     [  + ள்ளைண + தைச.]

ரவர்

ரவர ்muduguravar, ெப.(n.)

   தாய் தந்ைதயர;் parents.

     "எம்  ரவ ெரன் ற் றனர ்ெகால்" ( லப்.16:60);.

     [  + ரவர.்]
 mudugurugu, ெப.(n.)

   தைலக் கழகத்  இறந் பட்ட ல்க ள் ஒன்  (இைற.1, உைர, 4);; an ancient poem of the first {}-not now 
extant.

     [  + .]

வாைள

 
 வாைள muduguvāḷai, ெப.(n.)

   ல் உண்டா ம் ஒ வைகக் கழைல; deep abscess on the back.

     [  + வாைள.]

ளத் ர்

ளத் ர ்muduguḷaddūr, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டம், ளத் ர ்வட்டத் ல் அவ்வட்டத் ன் தைலநகராய் ளங் ம் ஊர;் a 
town in Ramnad district in {} Taluk, 25 k.m. away from Paramakkudi.

     [  + ளத் ர.்]

ன்றம்

ன்றம் muduguṉṟam, ெப.(n.)

   கட ர ்(ெதன்னாரக்்கா ); மாவட்டத் ள்ள வ தலம்; a Siva shrine in the {}.

தற்ேபா  த்தாசலம் என்  அைழக்கப்ப ற .  என் ம் அைடெமா  ேசரத்் த் 
ன்றம் என் ம் அைழக்கப்ப ற .

     " த்தா .... நித் லம் வாரிக்ெகா க்  ன்றேம." (ேதவா.981, 1);.

     [  + ன்றம்.]

ன்

ன்  muduguṉṟu, ெப.(n.)

ன்றம் பாரக்்க; see {}.

     " த்தா  வந்த  ழ்த   ன்றைட ேவாேம" (ேதவா.978:1);.

     [  + ன் .]

ற்றனார்

 
 ற்றனார ்muduāṟṟaṉār, ெப.(n.)

   கழகக்காலப் லவர;் ancient {} poet.

     [  + ற்றனார.்]
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ெக ம்

 
 ெக ம்  mudugelumbu, ெப.(n.)

   ன் ந ல் அைமந் ப்ப ம் உடைலத் தாங் நிற்ப மான, ஒன்றன் ழ் ஒன்றாக, 
வரிைசயாக ள் எ ம் களால் ஆன நீண்ட உ யான எ ம் த் தண் ; back bone, spine, vertebral column.

உழவரக்ள் தான் நாட் ன் ெக ம் கள்.

ம வ. தண்ெட ம் , ள்ளந்தண் , ணாத்தண்  தண் வடம்.

     [  + எ ம் .]

சம்

 
 சம் mudusam, ெப.(n.)

   மர  வ யாக வ ம் ெசாத் ; inherited property.

இ  எனக்  சமாகக் ைடத்த .

     [ ெசாம் → சம்.]

சாயம்

 
 சாயம் muducāyam, ெப.(n.)

   அ த்தமான சாயம் ( ன்.);; deep dye.

     [  + சாயம்.]

சார்

 
 சார்  muducārvu, ெப.(n.)

   இளஞ் சாரை்வய த் க் ம் பைனேயாைல (யாழ்ப்.);; palmyra or talipot leaves next to {}.

     [  + சார் .]

ரியர்

ரியர ்muducūriyar, ெப.(n.)

   இரடை்டப் லவ ள் ஒ வர ்(த ழ்நா.113, தைலக் ப் );; one of the two poets known as {}.

     [  + ரியர.்]

ெசாம்

 
 ெசாம் mudusom, ெப.(n.)

ெபா ள் பாரக்்க; see {}.

     [  + ெசாம்.]

ெசால்

ெசால் mudusol, ெப.(n.)

ெமா , 1 பாரக்்க; see {}.

   1. "தம்பாைன சாய்ப்பற்றா ெரன்   ெசால் ம்" ( ைச. ேவணாட்.2); ( வா.);.

     "  ெநல் க்கனி ம், த்ேதார ்ெசால் ம் ன்ேன கசக் ம் ன்ேன இனிக் ம்" (பழ.);.

     [  + ெசால்.]

தரி

தரி  mududarisu, ெப.(n.)

காட் த் தரி , 2 பாரக்்க; see {}, 2.

     [  + தரி .]
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தைல

தைல mududalai, ெப.(n.)

   மரத் ன் ற் ய அ ப்பாகம்; lower end of the trunk or stem of a tree, as hardened by growth,

     "மர ைசக் ம்ேபா  தைல ழாக ம் இளந்தைல ேமலாக ம்" (சரவ்ா. ற்.68);.

     [  + தைல.]

தவம்

 
 தவம் mududavam, ெப.(n.)

   ற் றப் ேலா இப் றப் ல் ன்ேபா ெசய்த தவம் ( ன்.);; penance performed in previous birth or long ago 
in this birth.

     [  + தவம்.]

தைற

தைற mududaṟai, ெப.(n.)

   பாழ்நிலம்; barren ground.

     "நீரந்ில ம் தைற ம்" ( க்.கல்.361. பக்.233);.

     [  + தைற.]

நாைர

நாைர mudunārai, ெப.(n.)

   தைலக் கழகத்  (தைலச ்சங்கத் ); இறந் பட்ட ல்க ள் ஒன்  (இைற.1, உைர.4);; an ancient poem of 
the first {}, not now extant.

     [  + நாைர.]

நிலம்

நிலம் mudunilam, ெப.(n.)

   1. களர ்நிலம்; brackish ground.

   2. ெப ம் பாழ் நிலம் ( ன்.);; large extent of barren ground.

   3. பாைல (யாழ்.அக.);; desert tract.

   4. இயற்ைக மாறாமல் கா ம் ேம மாக உள்ள நிலம்; waste land, uncultivated land.

     [  + நிலம்.]

நிைல

நிைல mudunilai, ெப. (n.)

   1. பல நிைலகைளக் ெகாண்ட பத  வரிைச ல் உயரந்ிைல; senior grade.

நிைல ேமலாளர.் நிைலப் ெபா யாளர.்

   2. பள்ளிகளில் கைலப் பட்டம் ெபற்  அைடந் க் ம் த ; post graduate grade.

ேமனிைலப் பள்ளி நிைல ஆ ரியர.்

     [  + நிைல.]

நீர்

நீர ்mudunīr, ெப.(n.)

ன்னீர ்பாரக்்க; see {}.

     " டரப்   நீரில்" ( வ். ெபரிய .8, 5:5);.

     " நீர ் ன் ைற  ற் " (அகநா.57:15);.

     [  + நீர.்]

நீர்மைலயாள
ர்

 
 நீரம்ைலயாளர ்mudunīrmalaiyāḷar, ெப.(n.)

   மைல ல் வா ம் ஒ வைகப் பழங்  இனத்தார;் a sect of hill-men.

     [ நீர ்+ மைலயாளர.்]

722

www.valluvarvallalarvattam.com 2281 of 19068.



ப்ேபாக்கன்

 
 ப்ேபாக்கன் muduppōkkaṉ, ெப.(n.)

   மைடதெ்தா லாளர;் cook person skilled in culinary.

ப ர்

ப ர ்mudubayir, ெப.(n.)

   1. ற் ய ப ர ்( ன்.);; full - grown crop.

   2. கனி தரக் ய மரம் ( ன்.);; tree full-grown and ready to bear fruit.

   3. கால் பாரக்்க; see {}.

     [  + ப ர.்]

பாைல

பாைல mudupālai, ெப.(n.)

   கணவைன இழந்த தைல  ங் ல் ஓங்  வளரந்்த காட் ல் தனி நின்  லம் வைதக் ம் 
றத் ைற; theme of a lonely woman bewailing the loss of her husband in a desert.

     "நனி க ரத் ைடக் கணவைன ழந்  தனிமகள் லம் ய பா ைல ம்" (ெதால்.ெபா ள்.79);.

     [  + பாைல.]

பாழ்

பாழ் mudupāḻ, ெப.(n.)

நிலம் பாரக்்க; see mudu-nilam.

     " பாழ் ெபயல்ெபய்தன்ன" ( றநா.381);.

     [  + பாழ்.]

ண்

ண் mudubuṇ, ெப.(n.)

   ெந  நாடக்ளாக ணமாகாதப் ண்; festering sore.

     "ெமய்ப்ப  ண் ரப்்பான்" ( வக.2881);.

     [  + ண்.]

ெபண்

ெபண்  mudubeṇṭu, ெப. (ո.)

   1. மகளிரின் எ வைகப் ப வங்க ள் 32 தல் 40 அகைவ வைர ள்ள ேபரிளம் ெபண்; woman between 
the ages of 32 and 40.

   2. மாத டாய் நீங் ய ெபண்; woman past menstruation.

   3. அகைவ ரந்்தவள்; old woman.

     [  + ெபண் .]

எ வைகப் ப வம் : 

   1. ேபைத, 

   2. ெப ம்ைப, 

   3. மங்ைக, 

   4. மடந்ைத, 

   5. அரிைவ, 

   6. ெதரிைவ, 

   7. ேபரிளம் ெபண்.

ெபா ள்

ெபா ள் muduboruḷ, ெப.(ո.) 

   ன்ேனார ்ேதட்  ( தாைதயர ்ெசாத் );; ancestral property.

     "ஒ  தலா  ெபா ளா ந்த தனங்க ம்" (பட் னத். உடற் ற் வ.11);.

     [  + ெபா ள்.]
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ேபாத்

ேபாத்  mudupōddu, ெப.(n.)

   ய ஆண் ஓணான் (ஓந் );; old blood - sucker - calotes verisicotor.

     "ேவ ன ெவரிநின் ஒ  ேபாத் " ( ந்.140:1);.

     [  + ேபாத் . ேபாத்  = ஒணான்.]

மக்கட்சா

மக்கடச்ா  mudumakkaṭcāṭi, ெப. (n.)

மக்கட்டா  பாரக்்க; see {}.

     " மக்கட் சா  வ த்த தராப ம்" ( க் ரம.உலா);, (தக்கயாகப். 376, உைர);.

     [ மக்கள் + சா .]

மக்கட்டா

மக்கட்டா  mudumakkaṭṭāḻi, ெப.(n.)

   1. ற்காலத் ல் இறந்த ரர ்உடல்கைள அடக்கம் ெசய்யப் பயன்ப த் ய மட்பாண்டம் ( றநா.256, 
உைர);; a large earthen jar where in corpses of warriors were interred in ancient times.

   2. ஆ வக னிவர ் க் ந்  ேநாற் ம் ெப ந்தா  வைக; a large pot into which A {} ascetics enter for 
performing penance.

   3. க ம் அகைவ ரந்்தவரக்ைள ைவத் ப் பா காக் ஞ் சா  வைக; a large earthen jar in which 
persons were kept and looked after in their extreme old age.

     [ மக்கள் + தா .]

மக்கள்

 
 மக்கள் mudumakkaḷ, ெப.(n.)

   அகைவ ரிந்ேதார;் elders, aged persons. 

     "நைர மக்க வப்ப" (பழ.);.

     [  + மக்கள்.]

மகள்

மகள் mudumagaḷ, ெப.(n.)

 ெபண்  பாரக்்க; see {}.

     "பாரப்்பன மகள்" (ெப ங்.இலாவாண. 3:30);.

     [  + மகள்.]

மகன்

மகன் mudumagaṉ, ெப.(n.)

   1. அகைவ ரந்்தவன்; man of advanced years.

     " ந்  ள் ைரத்த மகன்" (ெப ங். உஞ்ைசக் 56:234);.

   2. ப்ப க்  ேமற்பட்ட அகைவ ைடயவன் (பன்னி பா. 232);: 

 man past the age of thirty.

   3. காரி (சனி.); ( ங்.);; the planet Saturn.

     " மக  நீளர  ெமான்பா னிற் ல்" ( ேனந்.272);.

     [ ைம + மகன்.]

மரம்

மரம் mudumaram, ெப.(n.)

   ஆலமரம்; banyan.

     "பறைவ.... பக ைற மரம்" ( ந். 352);.

     [  + மரம்.]
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மாணி

 
 மாணி mudumāṇi, ெப.(n.)

   கல் ரிப் பட்டப் ப ப் ல் கைல; post graduate.

ம வ கைல, நிைல.

     [  + மாணி.]

ைற

ைற mudumuṟai, ெப.(n.)

   த்த ைறைம; seniority in age.

     " தல்வற்  ைறப் பாலன்ன ேமனியான்" (க த்.124);.

     [  + ைற.]

ப்

ப்  mudumūppu, ெப.(n.)

   க ரந்்த அகைவ; ripe old age.

     " ப்பாய மக்கைள" ( ைள. எல்லாம்வல்ல.9);.

     [  + ப் .]

ைம

ைம mudumai, ெப.(n.)

   1. பழைம ( ங்.);; antiquity, oldness.

   2. அகைவ ரந்்  உடல் பல ம் ேதாற்றக் கவரச்் ம் இழந்த ட்டம், ப் ; old age.

     "இளைம நாணி ைம ெயய் " (மணிேம4:107);,

     " ைம ெயள்ளலஃதைம ந் ல்ல" (அகநா.6:15);,

     " ைய என்ேபாரக்்  ைம ேதான்ற ம்" (பரிபா.2:23);.

   3. ெமா , 1 ( டா.); பாரக்்க; see {}. 1.

   4. ற் ன நிைல ( ங்.);; maturity.

   5. காஞ்  பாரக்்க; see {}.

     "க ந்ேதா ெரா ந் ேதாரக்் க் காட் ய ைம ம்" (ெதால்.ெபா ள்.79);.

   ெத. ;ம. ம.

     [  → ைம.]

ெமா

ெமா  mudumoḻi, ெப.(n.)

   1. பழெமா  (ெதால்.ெபா ள்.489);; proverb, old saying.

   2. ெபரிேயார ்வாக் , அ ைர; words of wisdomaxiom.

     " ெமா  ற தல்வன் ேகட் " (மணிேம.25:119);.

   3. சான்ேறார ்ெசய் ள்கள்; poems of ancient poets.

     "ெச  ெச வாக ெமா  நீரா" (க த். 68);.

   4. மைற ல்;  the {}.

     " ன்ைன மர ன் ெமா  தல்வ" (பரிபா.3:42);. 

   5. க் றள் (வள் வமா.31);; T {}.

     [  + ெமா .]
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ெமா க்காஞ்

ெமா க்காஞ்  mudumoḻikkāñji, ெப.(n.)

   1. அ ைடேயார ்அறம் ெபா ளின்பங்கைளப் பல ம் அ யச ்ெசால் ம் றத் ைற ( .ெவ.10, 
காஞ் ப்.1);; theme of wise men giving instruction on {} to the people at large.

   2. ப ெனண் ழ்க்கணக்  ல்க ள் ஒன்றான ம் ட ர ் ழார ்இயற் ய மான அற ல் (நீ  
ல்);; an ancient didactic poem of 100 verse by {}, one of {}.

     [ ெமா  + காஞ் .]

ெமா வஞ்

ெமா வஞ்  mudumoḻivañji, ெப.(n.)

   மகன் தந்ைத ைடய ரச ்ெசயைலக் ம் றத் ைற ( .ெவ.3:13);; theme of a son describing the 
heroic acts of his father.

     [  + ெமா  வஞ் .]

பைழய வரலாற் ைன ம், வாளிைன ம் உைடய மறக் ல் றந்த தந்ைத ன் நிைலைமைய 
மகன் ெசால் ம் றத் ைற.

வர்

வர1் muduvar, ெப.(n.)

   1. த்ேதார;் elders, old persons.

     "தமரா ய வர"் (கந்த .வள்ளியம்.43);.

   2. அ வாற்றல் (ஞான); க்ேகார;் persons of ripe wisdom;

 men of experience.

     " வ ண் ந்  ளவாச ்ெச " ( றள், 715); ( ங்.);.

   3. அைமசச்ர,் அ ைரஞர ்( ங்.);; counsellors.

   4. லவர ்( வா.);; poets.

   5. மைலவாழ் பழங்  (E.T.5:86);; a hill tribe.

     [  → வர.்]

 வர2் muduvar, ெப.(n.)

   உழவர;் a cultivator, farmer pesant.

     [  → வர.்]

ேகாைவ, வாங் ர ்மைலைய அ த்த நிலத் ல் ேவளாண் ப ர ்ெதா ைலச ்ெசய்பவரக்ைள 
வர ்என்பர.்

வல்

 
 வல் muduval, ெப.(n.)

   பழைமயாற் ப தான  (இ.வ.);; that which is time - worn.

     [  → வல்.]

வானாள்
வானாள் muduvāṉāḷ, ெப.(n.)

   மைல ல் வா ம் ஒ வைகப் பழங் னர ்(E.T.5, 86);; a hill tribe.
 muduvu, ெப.(n.)

2 பாரக்க; see mudugu2.
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ைஞ

ைஞ muduvuḻiñai, ெப.(n.)

   1. இைர கண்ட பறைவ பாய்வ  ேபால, எ ரிகைளக் கண்  பா ம் ரரக்ைளக் த் க் ம் 
ைற; a theme, says about the warrior who attack the enemies, like the bird that tantivy when seeing its prey.

     "ேவய் ணங் ய ைளயரணம் பாய் ள்ளிற் பரந் ந்ததன் "( .ெவ.6:20);.

   2. ேபாைரச ்ெசய் ம் எ ள்ேளா ைடய ையக் வ ம் ெவல் தற் ரிய மா பாடை்டக் 
வ மான உ ைஞத் ைற;  a kind of {}.

     "ெச ம ேலார ் றப் ைரத்த ம் அ  ரணான அத் ைறயா ம்" ( .ெவ.6:21);.

     [  + உ ைஞ.]

ெவ த்

 
 ெவ த்  muduveḻuddu, ெப. (n.)

   ேத ன எ த்  ( ன்.);; settled, well-formed handwriting.

     [  + எ த் .]

ேவனில்

ேவனில் muduvēṉil, ெப.(n.)

   ப வம் ஆற ள் ஆடைவ (ஆனி);, கடக(ஆ );த் ங்களடங் ய க ங்ேகாைடக் காலம் ( ங்.);; summer, 
the month of {} and {} as the season of extreme heat, one of {} (six season);.

     [  + ேவனில்.]

ப வம் : 

   1. காரக்ாலம், 

   2. ர ்காலம், 

   3. ன்பனிக்காலம், 

   4. ன்பனிக் காலம், 

   5. இளேவனில் காலம், 

   6. ேவனில் காலம்.

ேவார்

ேவார ்muduvōr, ெப.(n.)

   1. வர ்1, 2, 3 பாரக்்க; see muduvar, 1, 2, 3. 2.

   அரசன், ஆ ரியர,் தாய், தந்ைத, அண்ணன் த ய ெபரிேயார;் the great; the noble; the elders, as king, 
teacher, mother, father, elder brother.

     " ேவாரக்்  ழ்த்த ைக ைன' ( பாண்.231);. 3. லவர ்( வா.);;

 poets.

     [  → ேவார.்]

சன்

 
 சன் mutūcaṉ, ெப.(n.)

   ெகாடை்டப் பாக் ; areca-nut (சா.அக.);.

ைத

ைத mudai, ெப.(n.)

   1. ைதப் னம் ( ங்.); பாரக்்க; see {}.

     " ைதச ் வற்க த்த ற்றா இளம் ல்" ( ந்.204);.

   2. சங்கஞ் ெச  (பரி.அக.);; mistle toe berry-thorn.

     [  → ைத (ேவ.க);.]
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ைதப் னம்

ைதப் னம் mudaippuṉam, ெப.(n.)

   1. பழங்ெகால்ைல ( வா.);; ground long under cultivation, dist. fr. {}.

     " ைதப் னங் ெகான்ற ஆரக்  உழவர"் ( ந்.155:1);. 

   2. ப ரி வதற் ரித்தான பண்பட்ட நிலம் ( ன்.);; ground cleared and prepared for tillage.

     [  → ைத + னம்.]

ைதயல்

ைதயல் mudaiyal, ெப.(n.)

   1. பழங்கா  ( டா.);; wild jungle; ancient forest.

     " ைதயர ்ெகான்ற ைதயற் " (நற்.121);.

     " ளிந்த ேவாைம ைதயலங் காட் " (அகநா.5:8);.

   2. க  (சங்.அக.);; mustard.

     [  → ைத → ைதயல்.]

ந்தண் க்கால்

 
 ந்தண் க்கால் mundaṇṭukkāl, ெப.(n.)

   ெநச ல் ன்தண்ைடத் தாங் ம் கால்; stand which bears the front pole in weaver's instrument.

     [ ன்தண்  + கால்.]

ந்தல்

ந்தல்1 mundal, ெப.(n.)

   1. ற்ப ைக (உ.வ.);; being first or before.

   2. ைன ( ன்.);; projection, promontory.

     [ ந்  → ந்தல்.]

 ந்தல்3 mundal, ெப.(n.)

   சச்ந்  (யாழ். அக.);; junction of three roads.

 ந்தல்3 mundal, ெப.(n.)

   கைவ மாவட்டக் கடற் றத்  அைலவாய் த் ள்ளேதார ்ஊர;் a name of a seashore village in 
Ramanad District.

ந்தன்

ந்தன் mundaṉ, ெப.(n.)

   கட ள்; God, as the First Being

     " ந்தைன யான்மா ெவன் ம்" ( . .4:28);.

     [ ந்  → ந்தன்.]

ந்தாங்

ந்தாங்  mundāṅgi, ெப.(n.)

   1. நீளத் ற் ேகா ட்ட மகளிர ் ைல வைக; a kind of saree striped lengthwise.

   2. ரலா க்  ன்னி ம் வைளயம்; keeper, ring that keeps another on the finger or toe.

   3. வண் ச ்சக்கரங் கழலாமல் இ ப்பதற்காக அதன் ன் இ ம் வைளயம்; axle-ring of a cart.

     [ ன்1 + தாங் .]

ந்தாணி

 
 ந்தாணி mundāṇi, ெப.(n.)

ந்தாைன ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [ ந்தாைன → ந்தாணி.]
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ந்தாநாள்

ந்தாநாள் mundānāḷ, ெப.(n.)

   ேநற்ெறனச ்ெசால்லப்ப வதற்  ந் ய நாள்; day before yesterday.

     " ந்தா நாளிர  கண்ட கனா" ( ற .501);.

     [ ந்  + ஆ + நாள்.]

 ந்தாநாள் mundānāḷ, ெப. (n.)

   ேநற்ைறக்  ன் நாள்; day before yesterday.

     [ ந்ைத+நாள்- ந்ைதநாள் - ந்ைதயாம் நாள்- ந்தாநாள்)]

ந்தாைன

 
 ந்தாைன mundāṉai, ெப. (n.)

ன்றாைன பாரக்்க; see {}.

ேசைல ந்தாைனயால் கண்கைளத் ைடத் க் ெகாண்டாள்.

     [ ன்றாைன → ந்தாைன.]

ந்தாைனேபா  – 
தல்

ந்தாைனேபா  – தல் mundāṉaipōṭudal,    20 ெச. . .(v.i.)

ன்றாைன ரி-த்தல் பாரக்்க; see {}.

     [ ந்தாைன + ேபா -தல்.]

ந்தாைன ரி – 
த்தல்

ந்தாைன ரி – த்தல் mundāṉaivirittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ன்றாைன ரி-த்தல் பாரக்்க; see {}.

   2. ந்  ரி-த்தல், 2 பாரக்்க; see mundi- viri-, 2.

     [ ந்தாைன + ரி-த்தல்.]

ந்

ந் 1 mundi, ெப.(n.)

   1. ன்னிடம்;  front.

   2. ன்றாைன பாரக்்க; see {}.

     "ெபா மாதர ் ந் ேய ெதா  டங்கள்" ( ற்றா.தல.மந்தமா.21);.

     [ ந்  → ந் .]

 ந் 2 mundi, . .எ.(adv.)

   1. காலத் ல் ன் , ன்னால்; of time earlier.

இரண்  நாள் ந்  வந் க்கக் டாதா? இ  ந் ேய பாரத்்த ைரப்படம் தான்.

   2. ேவகமாக; faster.

உன் க காரம் அைர மணி ேநரம் ந் ப் ேபா ற .

   3. ற்காலம்; some time before.

     " ந்  வாேனாரக்ள் வந் " (ேதவா.477, 8);.

     [ ந்  → ந் .]

 ந் 1 mundi, ெப. (n.)

   ந்தாைன; free part of the saree.

     [ ன்- ந் - ந் ]
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ந் ேனார்

ந் ேனார ்mundisiṉōr, ெப.(n.)

   ன்ேனார;் the ancients.

     "இலங் க ரத்் ரி ந் ேனாேர" (ப ற் ப்.69:17);.

     [ ந்  + ஈ ேனார ்= ந் ேனார ்→ ந் ேனார ்→ ந் ேனார ்→ ந் ேனார ்(ேவ.க.);.]

ந் ய

 
 ந் ய mundiya, ெப.அ.(adj.)

   காலத் ல் ற்பட்ட, ன்னி ந்த; previous; pre-.

ந் ய தைல ைறையச ்ேசரந்்த எ த்தாளர.் இதற்  ந் ய க த்தரங்கம் ெசன்ைன ல் நடந்த . 
வரலாற் க்  ந் ய காலம்.

     [ ந்  → ந் ய.]

ந் யவட்

 
 ந் யவட்  mundiyavaṭṭi, ெப.(n.)

   கடன் ெகா க் ம்ேபா  ன்னதாகப் த் க் ெகாள் ம் வட்  (C.G.);; interest taken in advance at the 
time of the loan.

     [ ந்  + வட் .]

ந் ரி

ந் ரி1 mundiri, ெப.(n.)

   1/320 என்ற ள்ள ன்னெயன்; the fraction 1/320.

     " ந் ரிேமற் காணி வேதல்" (நால , 346);.

ம. ந் ரி.

     [ ந்  + இரி = ந் ரி. இரிதல் = ல தல், ளத்தல், ெக தல். இரிசல் = ள . ஒ.ேநா. = ன்னம் = 1. 
ன்னம், 2. ழ்வா லக்கம். E. fraction, f.1. frang, break. ழ்வாய் இலக்கங்க ள் ந் ய  ந் ரி 

எனப்பட்ட  (ேவ.க. ல்.2]

ேமல்வாய்ச ் ற் லக்கத் ல் அ மட்ட எண் ேமல் ந் ரி என் ம் ந் ரி (1/320); ம் ழ்வாய்ச ்
ற் லக்கத் ல் அ மட்ட எண் ழ் ந் ரி (1/102, 1/400); ம் ஆ ம் (பழந்த.ஆ.பக்.72);.

 ந் ரி2 mundiri, ெப.(n) 

   1. அகன்ற இைல உைடய ம் மஞ்ச ம் வப் ம் கலந்த நிறத் ல் பழத்ைதக் ெகா க்கக் 
ய மான ஒ  மரம், அண் மா; cashew tree, Anacardium occidentale.

   2. ந் ரிப் ப ப் ; cashew nut.

   3. ந் ரிைக2,1 பாரக்்க; see mundirigai2, 1.

   ெத. ந்தமா ;ம. ந் ரி.

     [ ன் + ரி – ந் ரி → ந் ரி. த்தல் = ன் தள் தல் (த. .);. த் தல் = ன் தள் தல் 
( . .);. ந் ரிக் ெகாடை்ட பழத் ற்  ெவளிேய ன்தள்ளிக் ெகாண் த்தலால், அதன் பழ ம் 
மர ம் ந் ரிெயனப்பட்டன. அண் மா என்ப ம் இப் ெபா ளேத. அண் ல் ெகாடை்ட ைடய 
பழம் அண் மா.]

வைககள் :
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ந் ரிக்ெகாட்ைட

ந் ரிக்ெகாடை்ட mundirikkoṭṭai, ெப.(n.)

   1. ந் ரிப் பழத் ன் ழ்ப் ப ந்  ெவளிேய நீண்  இ க் ம் ெகாடை்ட; cashew-nut which 
protrudes from the fleshy party of the stalk.

   2. ேதைவ ல்லாமல் அ த்தவர ்க த் ப் பரிமாற்றத் ல் தைல ட்  ேப பவர;் one who talks or acts 
presumptuously.

அந்த ந் ரிக் ெகாடை்டையக் ப் டாேத.

     [ ந் ரி + ெகாடை்ட.]

     [p]

ந் ரிைக

ந் ரிைக1 mundirigai, ெப.(n.)

ந் ரி1 பாரக்்க; see {}.

     'காணிேய ந் ரிைக' (ெதால்.எ த் .164, உைர);.

     [ ந் ரி → ந் ரிைக.]

 ந் ரிைக2 mundirigai, ெப.(n)

   1. ெகா  ந் ரி ( ராடை்ச);; common grape vine.

     " ந் ரிைகப் பழசே்சாைலத ்ேதன்" ( வக. 3063);.

   2. ந் ரி2, 1 பாரக்்க; see mundiri2, 1.

     [ ந் ரி → ந் ரிைக.]

ந் ரிைகக்கள்(
)

 
 ந் ரிைகக்கள்( ) mundirigaiggaḷḷu, ெப.(n.)

   ந் ரிைக ம ; wine brandy (சா.அக.);.

     [ ந் ரிைக + கள்.]

ந் ரிப்ப ப்

 
 ந் ரிப்ப ப்  mundiripparuppu, ெப.(n.)

   ந் ரிக் ெகாடை்ட ல் இ ந்  எ க்கப்ப ம் ப ப் ; cashew kernel.

ைவ ல் ந் ரிப் ப ப்ைப ந் ம் ப ப்  ஏ ல்ைல.

ம வ. அண் ப்ப ப்

     [ ந் ரி + ப ப் .]

ந் ரியணா

ந் ரியணா mundiriyaṇā, ெப.(n.)

   ஒர ்அணா (ெசட் நா );; one anna.

     [ ந் ரி1 + அணா.]

ந் ரி-த்தல்

ந் ரி-த்தல் mundivirittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ன்றாைன ரி-த்தல் பாரக்்க; see {}.

ந்  ரித்தவள் ேத , ைலப்பால் ெகா த்தவள் ேத யா?

   2. சை்ச வாங்க ணி ரித்தல்; to unfold or spread one's cloth to receive alms.

     [ ந்  + ரி-த்தல்.]
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ந் ன

 
 ந் ன mundiṉa, இைட.(part.)

ந் ய பாரக்்க; see mundiya.

     " ந் ேனார ் ந் ேனாராவர,் ந் ேனார ் ந் ேனா ராவர"்,

     " ந்  வந்த ெச ையப் ந்  வந்தெகாம்  மைறத்ததாம்" (பழ.);,

     " ந் ன ேசாற்ைறத ்தட் னால் ந் ன ேசா  ம் ேசா ம்" (பழ.);.

     [ ந் ய → ந் ன.]

ந்

ந் 1 mundudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. காலம், இடம் த யவற்றால் ற்ப தல்; to be prior in time, place, etc.

     " வ ண் ந் ளவாச ்ெச " ( றள், 715);, 

     " ந் ைள ெப ங் ரல் ெகாண்ட மந் " (நற்.22:2);.

   2. எ ரப்்ப தல்; to come in front; to advance; to meet.

     " ந் ன ன மைறக் ழவன்" (கம்பரா. தாடைக.28);.

   3. ைரதல்; to go fast.

     " ந்தா நின்ற ேவடை்க" (ஞானவா. க் .7);.

   4. ேமெல தல்; to rise up.

     "உந்  தலா ந் வளி ேதான் " (ெதால்.எ த் .83);.

   5. தன்ைம யாதல்; to take precedence; to take the lead; to be first.

     "அைவயத்  ந்  ப்பச ்ெசயல்" ( றள், 67);.

   6. றத்தல்; to surpass, excel.

   7. பழைமயாதல்; to be old; to be long-standing.

   8. வண்  த யவற்ைறக் கடந்  ெசல் தல், கடந்  ன் ெசல் தல்; go past, over take.

ேப ந்ைத ந் ம் ேபா  ந்  இ  ேமாத க்  உள்ளான . ன்னால் ஒ க்ெகாண்  
இ ந்தவைர ம் கைட  நிமயத் ல் ந் ட்டார.்

ந் நீர்ப்ேபாக்

 
 ந் நீரப்்ேபாக்  mundunīrppōkku, ெப.(n.)

   ைக  நீர;் passing excess of urine - Nocturia.

     [ ந்  + நீரப்்ேபாக் .]

ந் ல்

ந் ல் mundunūl, ெப.(n.)

   1. ன் ல்; original treatise as distinguished from subsequent works or commentaries.

     " ந் ல் கண்  ைறப்பட ெவண்ணி" (ெதால். றப் ப்.);.

   2. மைற ல்; the Vedas.

     " ந்  ப் ரி  ன்னீந்த வந்தணாளன்" ( வ்.ெபரிய .6:5, 7);.

     [ ந்  + ல்.]
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ந்

ந் 1 munduṟudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   1. ன்னிைலயாதல்; to be in front, as of a person.

     "ெமாய்வைளத் ேதாளி ந் ற ெமா ந்தன் " ( .ெவ.12, ெபண்பாற்.1, ெகா .);.

   2. ற்ப தல்; to be first; to be in advance.

இல்ைலகனா ந் றாத ைன (பழெமா.12);.

     "யா ந் தல் ெசல்ேலம் ஆ ைட" (அகநா.261:11);.

     [ ந்  + உ 1-தல்.]

 ந் 2 munduṟuttal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேதாற் த்தல்; to cause to appear.

     "ேநாய் ந் த்  ெநா மன் ெமா யல்" (அகநா.39);.

   2. காட் க் ெகாள் தல்; to show, assume.

     "பற்றா மாக்களிற் பரி  ந் த் " ( றநா.29);.

   3. ஒ வன் ன்னிைல ல் அ த்தல்; to disclose in one's presence. "

ேவடை்க ந் த்தல்" ( .ெவ. 12, ெபண்பாற்.1);.

     [ ந்  + உ -த்தல்.]

 ந் 3 munduṟuttal,    20 ெச. . . (v.i.)

ந் ழ்

ந் ழ்1 mundūḻ, ெப.(n.)

   ங் ல் ( வா.);; spiny bamboo.

     " ந் ழ் ேவ ய மைல ழேவாற்ேக" ( ந்.239:6);.

ம வ. ந் ழ்கம், ந் ள், ந் ளம்.

ந் ாழ்

ந் ாழ்2 munḻ, ெப.(n.)

பழ ைன ( ன்.);:

 fate, destiny.

     [ ந்  + ஊழ்.]

ந் ழகம்

 
 ந் ழகம் mundūḻkam, ெப.(n.)

   ங் ல்; bamboo.

     [ ந் ாழ் + அகம்.]

ந் ள்

 
 ந் ள் mundūḷ, ெப. (n.)

ந் ழகம் பாரக்்க; see {}.

     [ ந் ாழ் → ந் ாள்.]

ந் ளம்

 
 ந் ளம் mundūḷam, ெப.(n.)

ந் ழகம் பாரக்்க; see {}.
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ந்ைத

ந்ைத1 mundai, ெப. (n.)

   1. ற்காலம்; the past, former time.

     " ந்ைதத ்தான் ேகட்டவாேற" ( வக.545);.

   2. பைழைம ( ங்.);; antiquity.

   3. ன்ேனான்; ancestor.

     "அந்தணர.்.... தந்ைத தாெயன் வரக்் ..... ந்ைதவ  நின் " ( .ெவ.9:33);.

   ெத. ந் ;க. ந்ெத.

     [ ந்  → ந்ைத.]

 ந்ைத2 mundai, . .எ.(adv.) 

   ன்; in front of.

     "வந்த  ெபா ந்  ந்ைத நிற் ன்" ( றநா.10);.

     "ேதரவ்ண் மைலயன் ந்ைதப் ேபரிைச" (நற்.100:9);,

     " ந்ைத ணரந்்ேதார ்வந்  நினக் ைரப்ப" (ெப ங்.உஞ்ைச. சாங் .36:169);.

     [ ந்  → ந்ைத.]

 ந்ைத3 mundai, ெப.(n.)

    ஏன வைக ( ன்.);; a small vessel.

ந்ைதநாள்

ந்ைதநாள் mundaināḷ, ெப.(n.)

   1. ந்தாநாள் ( ன்.);; day before yesterday.

   2. ந்ைத1, 2 பாரக்்க; see mundai1, 2.

     [ ந்ைத1 + நாள்.]

ந்ைதய

 
 ந்ைதய mundaiya, .ெப.எ.(adj.)

ந் ய பாரக்்க; see mundiya.

     [ ந் ய → ந்ைதய.]

ந்நா

 
 ந்நா  munnāṭi, ெப.(n.)

   வளி, த்தம், ேகாைழக் ரிய நா ள்; the three pulses.

     [ ன்  + நா .]

ந்நிைர

 
 ந்நிைர munnirai, ெப.(n.)

   ஆ , மா , எ ைம என் ம் ன்றன் மந்ைத அல்ல  ட்டம்; a flock of cattle.

     [ ன்  + நிைர.]
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ந்நீர்

ந்நீர1் munnīr, ெப.(n.)

   ஆற்  நீர,் ஊற்  நீர,் மைழ நீர ்என்ற ன்  நீரக்ைள உைடய கடல்; sea, as consisting of three waters, viz., 
river water, spring water and rain water.

     " ந்நீர ் ழ  ென ேயான்" ( றநா.9);. ந்நீர ்வழக்கம் மக உ ேவா ல்ைல (ெதால்,அகத்.34);.

   க. ந்நிர;்ெத. ந்நீ .

     [ ன்  + நீர.்]

 ந்நீர2் munnīr, ெப.(n.)

   இளநீர,் ச க்கைர நீர,் கன்ன னீர;் the three kinds of liquids, viz., milk of tender coconut, sugared water and juice 
of sugarcane.

     " ந்நீ ரைடக்கா ம் பைடத் " (ஞான ைச. 4);.

     [ ன்  + நீர.்]

ந் ல்

ந் ல் munnūl, ெப.(n.)

   1. ஆண்கள் மார் ல் அணி ம் ன்  ரிவான ல் ( ல்);; the sacred thread, as containing three strands.

     "மார் ைட ந் ல் வைனயா ன்னர"் (மணிேம.13:23);. 

   2. மகளிர ்க த்தணி வைக (இ.வ.);; woman's necklace, as having three Strands.

     [ ன்  + ல்.]

ந் ற் நா

 
 ந் ற் நா  munnūṟṟunālu, ெப.(n.)

   ட்டாட்டத் ல் ஒ வைக; a game of cards.

     [ ந்  + நா . நான்  → நா  (ேப.வ.);]

ந்

ந்  munnūṟu, ெப.(n.)

   ன்  ; the number 300.

     " ந் ரத்்ேத தண்பறம்  நன்னா " ( றநா.110:3);.

     [ ன்  + .]

ப்பைக

ப்பைக muppagai, ெப.(n.)

   1. ஆதைனக் (ஆன்மாைவக்); ெக க் ன்ற ன்  ற்றங்களா ய காமம், ெவ ளி, மயக்கம்; the three 
evil qualities of the soul, viz., {}, vekuļi, mayakkam.

     " ப்பைக ெவன்றார"் (கம்பரா. கார் .26);. 

   2. ேபய் ( சா );, உல , உடலா ய மாந்தனின் ன்  பைகவரக்ள் (ச .);; the three enemies of mankind, 
viz. {}, ulagu, {}.

     [ ன்  + பைக.]

ப்பட்டகம்

 
 ப்பட்டகம் muppaṭṭagam, ெப. (n.)

   கண்ணா  ேபான்றவற்றால் க்ேகாண வ ல் ெசய்யப்பட்ட ம் தன் ள் பா ம் ஒளிைய 
நிறமாைலயாகப் ரிக்கக் ய தன்ைம உைடய மான ெபா ள்; prism.

     [ ன்  + பட்டகம்.]

     [p]

735

www.valluvarvallalarvattam.com 2294 of 19068.



ப்பட்ைடயரம்

 
 ப்படை்டயரம் muppaṭṭaiyaram, ெப.(n.)

   ன்  படை்டகள் அைமந்த அரம் (இ.வ.);; corner file.

     [ ன்  + படை்ட + அரம்.]

ப்படலம்

 
 ப்படலம் muppaḍalam, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் கண்ேணாய்; an eye disease.

ப்பைட

 
 ப்பைட muppaḍai, ெப.(n.)

   ஒ  நாட் ன் தைரப்பைட, கப்பல் பைட, வான்பைட ஆ ய ன்  பைட; the armed forces comprising of 
army, navy and air force.

ப்பைடத ்தளப  யார?்

     [ ன்  + பைட.]

ப்பணி

 
 ப்பணி muppaṇi, ெப.(n.)

   ன்  வைக; three kinds of work.

     " ப்பணி ட்ட ெபண் க் க் ெகாப்  ஒன் தான் ைற" (பழ.);.

     [ ன்  +  பணி.]

ப்பத்தாறா ரப்
ப

 
 ப்பத்தாறா ரப்ப  muppattāṟāyirappaḍi, ெப.(n.)

   ஈ  ப்பத்தாறா ரம்; a commentary on {}.

     [ ப்ப  + ஆ  + ஆ ரப்ப .]

ப்பத் மண்டபம்

 
 ப்பத் மண்டபம் mubbattimaṇṭabam, ெப.(n.)

   ன்  பத் க ள்ள மண்டபம்; pillared hall containing four rows of pillars, as having three vestibules.

     [ ன்  + பத்  + மண்டபம்.]

நான்  வரிைசயாக உள்ள ண்க க்  இைடப்பட்ட ன்  பத் கைள ைடய மண்டபம்.

ப்பத் ரண்டறம்

 
 ப்பத் ரண்டறம் muppattiraṇṭaṟam, ெப.(n.)

ஆ லரச்ாைல, ஒ வாரக்் ண , அ சமயத்ேதாரக்் ண , ஆ க்  (ப க் ); வா ைற, 
ைறசே்சா , ஐயம், நைடத் ன்பண்டம், மகசே்சா , மகப்ெப  த்தல், மகவளரத்்தல், மகப்பால், 

அறைவப் ணஞ் டல், அ ந்ேதாைர நி த்தல், வண்ணார,் த் ேவார ்(நா தர)்;, வ ைவ, 
ல், ேநாய் ம ந் , கண்ணா , நாேளாைல, கண்ம ந் , தைலக்ெகண்ெணய், ெபண் கர் , 

அட் ண், றரறங்காத்தல், தண்ணீரப்்பந்தர,் மடம், தடம், கா, ஆ ரிஞ்  ந த ,

   ஏ த்தல், ைல ர ்ெகா த் க் ெகாைல ர ் ட்டல் என் ம் ப்பத் ரண்  வைகயான 
அறம் ( வா.Mss.);; thirty two kinds of charity.

     [ ப்ப  + இரண்  + அறம்.]
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ப்பத் க்ேகா
ேதவர்

ப்பத் க்ேகா ேதவர ்muppattumukāṭitēvar, ெப.(n.)

   ப்பத்  ன்  ேகா யாகக் கணக் டப்ப ம் ேதவர ்(தக்கயாகப்.183, உைர);; celestials numbering thirty-
three crores.

   2. ப்பத் வர ்பாரக்்க; see {},

     "ெச க்ெகாண்ட ப்பத்  க்ேகா  ேதவ ஞ் ேசைன ேம" (அஷ்டப். வரங்கத் மா.64);.

     [ ப்ப  + ன்  + ேகா  + ேதவர.்]

ப்பத் த்ேதவர்

ப்பத் த்ேதவர ்muppattumuttēvar, ெப.(n.)

ப்பத் வர ்( வா.); பாரக்்க;  see {}.

     "அ  தல்வராய ப்பத்  த்ேதவர"் (தக்கயாகப்.16);.

     [ ன்  + பத்  + த்ேதவர.்]

ப்பத் வர்

ப்பத் வர ்muppattumūvar, ெப.(n.)

   ப்பத் ன்  ேதவர ்( ங்.);; the 33 celestials in four groups viz, {}.

     " ப்பத்  வரமரரக்் " ( வ். ப்பா:20);.

     [ ன்  + பத்  + வர.்]

ப்பதம்

ப்பதம் muppadam, ெப.(n.)

     'அ  நீயா க் றாய்' என் ம் ெபா ைடய ன்  வடெசால் (தத் வம );;

{}, as comprising three words.

     " ப்பதப் ேபாதாந்தமான ரணவத் ள்" ( மந். 225);. [ ன்  + Skt. பதம்.]

ப்பதாம் ைச

 
 ப்பதாம் ைச muppatāmbūcai, ெப.(n.)

   பண்டார இனத்தவரின் சடங் களில் ஒ  வைக (ேகாைவ.);; a rite of {} caste.

     [ ப்பதாம் + ைச.]

ணக் க் ப் பந்த ட்  உடக்ாரந்்  மந் ரம் ெசால் ப் ன் ட் ம் மந் ரம் ெசால் ச ்ெசய் ம் 
சடங் .

ப்ப

ப்ப  muppadu, ெப.(n.)

   ன்  பத்  ( வ். ப்பா.30);; thirty.

     " ப்ப  ெச ப் த் ன்றவ க்  ன்  ெச ப்  பணிகாரம்" (பழ.);,

     " ப்ப  பணம் ெகா த்தா ம் ளிபட்டம் ேபாகா " (பழ.);,

     " ப்ப ம் ேபாய் ன் ம் தள்ளினவள் ேபாலப் ேப றாள்" (பழ.);,

     " ப்ப  ஆண்  வாழ்ந்தவ ம் இல்ைல ப்ப  ஆண்  தாழ்ந்தவ ம் இல்ைல" (பழ.அக.);.

     [ ன்  + பத் .]

ப்ப ேநான்

ப்ப ேநான்  muppadunōṉpu, ெப.(n.)

   1. கம யர ்நா ம் ேநாற் ம் ேநான்  (உ.வ.);; fast observed by Muhammadans daily in the month of {}.

   2. த ழ்நாட் ல் வா ம் ெத ங்கரில் மணம் ெசய் ெகாண்ட ெபண்கள் மணநாள் தல் ப்ப  நாள் 
ேநாற் ம் ேநான்  (இ.வ.);; ceremonial observance practised by newly married Telugu girls in Tamil districts, as lasting 
for thirty days from the date of marriage.

     [ ப்ப  + ேநான் .]

ப்பெத ப் டம்

ப்பெத ப் டம் muppaderuppuḍam, ெப.(n.)

   30 வரட் களால் ேபா ம் டம்; cowdung fire with 30 cakes for calcination.

     [ ப்ப  + எ  + டம்.]
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ப்பலம்

 
 ப்பலம் muppalam, ெப.(n)

ப்பைல ( ன்.); பாரக்்க; see mu-p-palai.

ப்பைல

 
 ப்பைல muppalai, ெப.(n.)

   ரிபைல (யாழ். அக.);; three myrobalans.

ப்பழம்

ப்பழம் muppaḻm, ெப.(n.)

   1. க்கனி ( லப்.6. 76. உைர.); பாரக்்க; see {}. 

   2. ரிபைல; the three myrobalans.

     " ப்பழ நீரப்்பளிங்கைளஇ" ( வக.2356);.

     [ ன்  + பழம்.]

ப்பற ந்நா
ப்பற ந்நா  muppaṟamunnāḻi, ெப.(n.)

   வரி வைக (T.A.S., iii.216);; a tax.

ப்பாட்டன்

ப்பாட்டன்1 muppāṭṭaṉ, ெப.(n.)

பாட்ட க் த் தந்ைத ( ன்.);,

 great-grand father.

உன் ைடய ப்பாட்ட ைடய ெபயர ்என்ன?

     [ ன் + பாட்டன்.]

 ப்பாட்டன்2 muppāṭṭaṉ, ெப.(n.)

   பாட்ட க் ப் பாட்டன் ( ன்.);; grand father's grand father.

எங்கள் ப்பாட்டன் காலத் ந்ேத இந்தச ்ெசாத்  எங்களிடேம உள்ள .

     [ ன் + பாட்டன்.]

ப்பாட்

ப்பாட்  muppāṭṭi, ெப.(n.)

   பாட் ன் தாய்; great-grand mother.

     [ ன் + பாட் . ப்பாட்டன்2 (ஆ.பா.); → ப்பாட்  (ெப.பா.);.]

 ப்பாட் 2 muppāṭṭi, ெப.(n.)

   பாட்ட க் ப் பாட்  (யாழ்.அக.);; grand father's grand - mother.

     [ ப்பாட்டன்2 → ப்பாட் 2.]

ப்பாத் க்காரர்

 
 ப்பாத் க்காரர ்muppāttukkārar, ெப.(n.)

   தாழ்ந்த இனத்தவரக்ளின் தைலவன் (ேகாைவ.);; a headmanship of low caste people.

ப்பாரிதம்

 
 ப்பாரிதம் muppāridam, ெப.(n.)

ள ,

 pepper-Pipernigrum.
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ப்பால்

ப்பால்1 muppāl, ெப.(n.)

   1. அறம், ெபா ள், இன்பெம ம் ன்  ப ப் கள்; the three division, {}.

   2. ப்பாைல ரித் க் ம் க் றள்;{} as dealing with {}.

     "வள் வர ் ப்பாலாற் றைலக் த் த் ர்  சாத்தற் " (வள் வமா.11);.

   3. ஆண்பால், ெபண்பால், அ ப்பால் என்பன; the three genders,viz., {}.

     "அத் ைண ம ங் ன் ப்பாற்  ரித்ேத" (ெதால். ெசால்.212);.

   4. காய்ச் ப் பால், ரட் ப்பால், ழம் ப்பால் என்ற ன்  வைகப்பட்ட பால் (யாழ்.அக.);; the three 
preparations of milk, viz., {}.

   5. தாய்ப் பால், ஆ ன் பால், ஆட் ப்பால் என் ம் வைகப் பால் (த ழ் .25, உைர);; the three kinds 
of milk, viz., mother's milk, cow's milk, goat's milk.

ெத. ப்பா

     [ ன்  + பால்.]

 ப்பால்2 muppāl, ெப.(n.)

   வன்பால், ெமன்பால், சமப்பால் என்ற வைக நிலங்கள்; the three kinds of land, viz., {}.

     [ ன்  + பால். பால் = நிலம்]

ப்பாலகர்

ப்பாலகர ்muppālagar, ெப.(n.)

   பால் ப்பவர,் பா ம் ேசா ம் உண்பவர,் ேசா மட்  ண்பவெரன வைகப்பட்ட ழந்ைதகள் 
(ைதலவ.ைதல,117. உைர);; children of three kinds, viz., those who drink milk alone, those who take milk and rice and 
those who take rice only.

     [ ன்  + பாலகர.் பாலகன் → பாலகர.்]

ப்பாலர்

ப்பாலர ்muppālar, ெப.(n.)

ப்பாலகர ்(ைதலவ.ைதல,117); பாரக்்க; see {}.

     [ ன்  + பாலர.் பாலன் → பாலர.்]

ப்பாழ்

ப்பாழ் muppāḻ, ெப.(n.)

   1. நிலத் ற் ண்டாம் ெவ ற்பாழ், ெவள்ளப்பாழ், ப்பாழ் என்ற வைகக் ேக கள்; the three forms 
of ruin which a land is subject to viz., {}.

   2. உள்ெபா ள் ( ேவ வர ஜகத் க்கள்); (சங்.அக.);; the three entities, viz., {}.

   3. உடம் க் ள் ெவ ைமயான ன் டம் ( ன்.);; the three vacant regions believed to exist in the body.

     [ ன்  + பாழ்.]

ப்பாற் ள்ளி

ப்பாற் ள்ளி muppāṟpuḷḷi, ெப.(n.)

   1. ஆய்தெவ த்  (ெதால்.எ த் .2);; the letter ஃ, as having three dots.

   2. ற் ய கரம், ற் ய கரம், ஆய்தம் என்ற ள்ளி ள்ள ன்ெற த் கள் 
(ெதால். த்.பக்.26);; the three letters {}, as written with dots.

     [ ப்பால் + ள்ளி.]

ப்பான்

 
 ப்பான் muppāṉ, ெப.(n.)

   ப்ப ; thirty.
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ப் டாரி

 
 ப் டாரி muppiṭāri, ெப.(n.)

   ற் ார ்ெபண் ெதய்வம்; a village goddess.

     [ ன்  + டாரி. டாரி = ற் ரத்ெ்தய்வம்]

ப் ணி

 
 ப் ணி muppiṇi, ெப.(n.)

   வளி, த்தம், ேகாைழயா ய ன்  ற்றத் னால் உண்டா ம் ேநாய்கள்; disease caused by the three 
kinds of human system (vatham); wind humours, (pittham); bile humour, (kapam); phlegm humour.

     [ ன்  + ணி.]

ப் ரண்ைட

 
 ப் ரண்ைட muppiraṇṭai, ெப.(ո.) 

   ன்  கப் ரண்ைட; vitis with three faced stem (சா.அக.);.

     [ ன்  + ரண்ைட. ன்  ரிவாக இ க் ம் ரண்ைட.]

ப் ரி

 
 ப் ரி muppiri, ெப.(n.)

   ன்  க ைற ஒன்றாகத் ரிக் ம் க  (ேகாைவ.);; an instrument used for three coir ramble.

     [ ன்  + ரி.]

ப் ள்ைளப்ேப

 
 ப் ள்ைளப்ேப  muppiḷḷaippēṟu, ெப.(n.)

   ன்  ழந்ைதகைளக் ப் ட்ட காலத் ல் ஈ ைக; giving birth to triplets at a time.

     [ ன்  + ள்ைள + ேப .]

ப் ைறக்காண்
பான்

 
 ப் ைறக்காண்பான் muppiṟaikkāṇpāṉ, ெப.(n.)

   கக் வான்; whooping cough (சா.அக.);.

ப் ைறச் ைம

 
 ப் ைறச் ைம muppiṟaiccumai, ெப. (n.)

ப் ைறக்காண்பான் பாரக்்க; see {}.

     [ ன்  + ைற + ைம.]

ப்

ப்  muppu, ெப.(n.)

   1. ப்  பாரக்்க; see muppu.

   2. அகத் யர ்இயற் ய வாகட ல் ( .அ.);; a medical treatise by Agattiyar.

ப் க்

 
 ப் க்  muppukkuru, ெப.(n.)

   கைரப்பான்; quint essence salt - universal solvant (சா.அக.);.
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ப் டம்

 
 ப் டம் muppuḍam, ெப.(n.)

   ன் டம்; submitting thrice to the cowdung fire (சா.அக.);.

ப்

ப்  muppuḍi, ெப.(n.)

   1. ரி  ( ன்.);; the three factors of knowledge.

   2. க் ணம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

ப் ைடக்கனி

ப் ைடக்கனி muppuḍaikkaṉi, ெப. (n.)

ப் ைடக்காய் பாரக்்க; see {}.

     " ப் ைடக்கனி ந்த ேமா " ( னாட். ள்ைளத்.55);.

     [ ன்  + ைட + கனி.]

ப் ைடக்காய்

ப் ைடக்காய் muppuḍaikkāy, ெப.(n.)

   ன்  ரி க ைடய ேதங்காய் (ெப ம்பாண்.364);; coconut as having three vertical sections.

     [ ன்  + ைட + காய். ேதங்காய் ன்  ரி கைள ைடய .]

ப் ல்

ப் ல் muppunūl, ெப.(n.)

   ப ெனண் வைகயான ட்ட ேநாய்கைள ம் அவற்ைறக் ணமாக் ம் ம த் வ ைறகைள ம் 
ெசால் ம் அகத் யர ்இயற் ய ஒ  த ழ் ம த் வ ல்; a Tamil treatise of Agattiyar on 18 kinds of leprosy and 
their cures (சா.அக.);.

     [ ன்  + ல்.]

ப் ரக்கனி

 
 ப் ரக்கனி muppurakkaṉi, ெப.(n.)

   பலாப்பழம்; jack fruit.

     [p]

ப் ரம்

ப் ரம் muppuram, ெப.(n.)

   ரி ரம்; the three aerial cities burnt by {}.

     "ஒக்க ப் ர ேமாங்ெகரி வ" (ேதவா.485, 5);.

     [ ன்  + ரம்.]

ப் ரமா

 
 ப் ரமா  muppuramāli, ெப.(n.)

   வனார ்ேவம் ; siva's neem - Indigofera asphalathi folia alias asphalathoides indicus (சா.அக.);.

ப் ரெமரித்தான்

ப் ரெமரித்தான் muppuramerittāṉ, ெப.(n.)

   1. வன்; {}.

   2. வனார ்ேவம் ; wiry indigo.

   3. ஆ ன்னாப்பாைள; worm killer.

     [ ப் ரம் + எரித்தான்.]
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ப் ரி

ப் ரி1 muppuri, ெப.(n.)

ப் ரம் ( ன்.); பாரக்்க; see mu-p-puram.

 ப் ரி2 muppuri, ெப.(n.)

   ன்  ல் ேசரத்் த் ரித்த க ; cord of three strands.

ந் ல்ெகாண்  ப் ரி யாக் த ன்' ( .183, உைர);.

   ெத. ப் ரி;க. ப் ரி.

     [ ன்  + ரி.]

 ப் ரி muppuri, ெப. (n.)

   ண் வனம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tindivanam Taluk.

     [ ன் + ரி]

ப் ரிசச் க்கம்

 
 ப் ரிசச் க்கம் muppuriccavukkam, ெப.(n.)

   ப் ரி லாலைமந்த ய ஆைட (இ.வ.);; cloth woven from yarn of three strands.

     [ ப் ரி + (Skt. catuska → த.); ச க்கம்.]

ப் ரி ல்

ப் ரி ல் muppurinūl, ெப.(n.)

   ல்; thread with three strands worn by men of certain castes.

     " ப் ரி ெலா  மா ரி லங்  மார் னின்" ( வ்.இயற். ெவ .வரி. 7);.

     [ ன்  + ரி + ல்.]

ப் ரி ேலார்

 
 ப் ரி ேலார ்muppurinūlōr, ெப.(n.)

   ராமணர ்( வா.);; Brahmins, as wearing the sacred thread.

     [ ப் ரி + ேலார.்]

ப் ரி ண்

ப் ரி ண்  muppurimuṇṭu, ெப.(n.)

ப் ரிசச் க்கம் (இ.வ.); பாரக்்க; see muppuri-c-cavukkam.

     [ ப் ரி1 + ண் .]

ப் வனம்

ப் வனம் muppuvaṉam, ெப.(n.)

   றக்க லகம், நில லகம், பாதாள லகம் ஆ ய ன்  உலகங்கள் ( ைள. தல ேசட.2);; the 
three worlds {}.

     [ ன்  + (Skt. bhuvana → த.); வனம்.]

ப் ள்ளி

 
 ப் ள்ளி muppuḷḷi, ெப.(n.)

   ஆய்த ெவ த்  (இலக். அக.);; the letter ஃ, as having three dots.

     [ ன்  + ள்ளி.]
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ப்

ப் 1 muppū, ெப.(n.)

   ஒ வைக உப் ; a kind of salt.

     [ ன்  + உப் .]

காரமான நீற்ைறப் பனி நீரில் கைரத்  ைவத்  ன்றாம் நாள் ெதளிெவ த்  பரி ல் பத் ைற 
காய ைவத் , கல் ப் , கற்கண்ணாம் , மண்ைடேயாட்  உப் , கற் ரம் ஆ யவற்ைற டை்ட ன் 
ெவள்ைளக் க ல் ஆட் ப் ட ட உண்டான உப்  (அ . ந்.);.

 ப் 2 muppū, ெப.(n.)

   இ ம்  த யவற்ைறப் ெபான்னாக்க ம் ஒரிலக்க மாண் கள் உ ரவ்ாழச ்ெசய் ம் என 
நம்பப்ப வதான ஒ வைக ப் ; a salt believed to have the power of transmiting baser metals into gold, and to 
enable one to live 1,00,000 years.

     [ ன்  + உப் .]

ப் நீ

 
 ப் நீ  muppūnīṟu, ெப.(n.)

   ப் ச ் ண்ணம்; calcined powder prepared from muppu consisting of three salts (சா.அக.);.

     [ ப்  + நீ .]

ப் ப் டம்

 
 ப் ப் டம் muppūppuḍam, ெப.(n.)

   மணைவப் ப் டம், ப் ப் டம், பதனப் ப் டம் என்ற வைகப் ப் டங்கள் 
(ைதலவ.ைதல);; the three modes of calcining medicines, viz., {}.

     [ ன்  + ப் டம்.]

ப் ரம்

ப் ரம் muppūram, ெப.(n.)

   கைண, ற் ளம், ற்ெகா ங்கால் ( ரம், ராடம், ரட்டா ); என் ம் ன்  ண் ன்கள்; the 
three naksatras viz., {}.

     "ஆ ல் ப் ரஞ் ேசா " ( டா. உள்.165);.

     [ ன்   + (Skt. {}-phalguni → {} → த.); ரம்.]
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ப்ேபர்நாகனார்

ப்ேபரந்ாகனார ்muppērnākaṉār, ெப. (n.)

   கழக காலப் லவர;் an ancient {} poet.

     [ ப்ேபர ்+ நாகனார.் ப்ேபர ்என்ப  ஊரின் ெபயர.்]

ஒ ந்த இளைமைய ரந்்ேதார ்எய்தாெரன ம், வாழ்நாள் வைகய ந்த அ ஞ ம் இல்ைலெயன ம் 
நற் ைண 314ஆம் பாட ல் ன்றார.்

     " ரந்்ேதார ்இளைம ஒ ந் ம் எய்தார்

வாழ்நாள் வைகயள  அ ஞ ம் இல்ைல

மாரிப் த் கத்  ஈரிதழ் அலரி

ந ங்காழ் ஆரெமா  ைடந்த மார் ற்

ம் ெபா க் ெகாண்ட ெகாம்ைமயம் கரப்் ற்

க ங்கண் ெவம் ைல ெஞ ங்கப் ல் க்

க வ தாக கங் ல் என் தாம்

ெமா வன் ைம ற் ெபாய்த்தனர ்வா ய

ெநா  வன்ன காய்  கள்ளி

அலங்கலம் பாைவ ஏ ப் லம் ெகாள்

ன் றா ழ்ெபைடப் ப ம்

என் ழ் நீளிைடச ்ெசன்  ேனாேர" (நற்.314);.

ப்ேபன்

 
 ப்ேபன் muppēṉ, ெப.(n.)

   மனிதர ்தைல ல் வா ம் ற் ர;் louse.

     " ப்ேபன் ப்ப  ேத  உற க்  அைடயாளம்" (பழ.);.

ப்ெபா ள்

ப்ெபா ள் mupporuḷ, ெப.(n.)

   கட ள், உ ர,் தைள (ப , ப , பாசம்); என் ம் ன்  தற்ெபா ள்கள் ( .ேபா.பா.6:2, பக்.328);; the 
three fundamental entities, {}, uyir, talai (padi, {});.

     [ ன்  + ெபா ள்.]

ப்ெபா

ப்ெபா  muppoḻudu, ெப.(n.)

ப்ேபா  பாரக்்க; see {}.

     " ப்ெபா  ேதத் ய நால்வரக்் " (ேதவா. ெவ ற. 142, வரி.7);.

     [ ன்  + ெபா .]

ப்ெபா ந்
ேமனி ண் வார்

ப்ெபா ந் ேமனி ண் வார ்muppoḻudundirumēṉidīṇṭuvār, ெப.(n.)

   ெதாைகய யா ள் காைல, உச் , மாைல என்ற ன்  ெபா களி ம் வன  ேமனிையத் 
ெதாட் ப் சைன ெசய்தற் ரிய ஆ ைசவப் ராமணர ்(ேதவா.378. 10);; Adi-{} Brahmins, as entitled to touch 
the sacred idol of {} morning, noon and evening for anointing and decorating, one of togas-y-{}

     [ ப்ெபா  + ேமனி + ண் வார.்]

ப்ெபா

 
 ப்ெபா  muppoṟi, ெப.(n.)

   மனம், வாக் , காயம்; the three organs refersing to mind, mouth and body thought speech and action (சா.அக.);.

     [ ன்  + ெபா .]
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ப்ேபாகம்

 
 ப்ேபாகம் muppōkam, ெப.(n.)

   ஆண் ல் ன்  ைற ைள  (மக ல்); ெப ைக (ேகாைவ.);; three time crop in a year.

     [ ன்  + ேபாகம்.]

ப்ேபா

ப்ேபா  muppōtu, ெப.(n.)

   காைல, உச் , மாைல என்ற ன்  ேவைளகள்; the three portions of a day, viz., {}, ucci, {}.

     " ப்ேபா ங் கைடந் ண் ய ெவண்ெண  ேனா " ( வ்.ெபரியாழ்.3.1: 5);.

     [ ன்  + ேபா .]

ப்ேபா ந் ேம
னி ண் வார்

 
 ப்ேபா ந் ேமனி ண் வார ்muppōtundirumēṉitīṇṭuvār, ெப.(n.)

ப்ெபா ந் ேமனி ண் வார ்பாரக்்க; see {}.

     [ ப்ேபா  + ேமனி + ண் வார.்]

ம்

 
 ம் mum, ெப.(n.)

   ங்ைகப்படை்ட; bark of drum stick tree - Moringa obeitera (சா.அக.);.

ம்பாெட ம்பா
ெட

 
 ம்பாெட ம்பாெட mumbāṭebimbāṭe, ெப.(n.)

   மா க க்  உள்ள இரண்  கள் (ேகாைவ);; two curl-marks of cows.

அரச (இராச); க் ம் மந் ரச ் க் ம் க்ேக உள்ள கள் (ேகாைவ.);.

ம்பாரம்

 
 ம்பாரம் mumbāram, ெப.(n.)

ன்பாரம் பாரக்்க; see {}.

     [ ன்பாரம் → ம்பாரம்.]

ம்மடங்

ம்மடங்  mummaḍaṅgu, ெப.(n.)

   ன்  பங் ; three times over, three-fold.

     " ம்மடங்  ெபா ந்த கத் னன்" (கம்பரா. காட் ப்.19);.

ெத. ம்ம

     [ ன்  + மடங் .]

ம்ம

ம்ம  mummaḍi, ெப.(n.)

   1. ம்மடங்  பாரக்்க; see {}.

     "பதா  ம்ம  ேசனா கேம" ( ங்.6:540);. 

   2. அழ ன் யாக மகளிர ்வ ற் ற் காணப்ப ம் ன்  ம ப்  (இ.வ.);; three creases in a woman's 
abdomen, considered as a sign of beauty.

க. ம்ம

     [ ன்  + ம .]

745

www.valluvarvallalarvattam.com 2304 of 19068.



ம்ம யா ெபயர்

ம்ம யா ெபயர ்mummaḍiyākubeyar, ெப.(n.)

   க ைமெயன்  ெபா ள்ப ங் கார ்என்ப  ைல (ேமகத்ைத); ணரத்் ப் ன் மைழக்காலத்ைத 
ணரத்் ப் ன் மைழக்காலத் ப் ப ைர ணரத்் வ ேபால ஒன்றன் ேமெலான்றாக ம் ைற 

ெசன்  ெபா ணரத்் ம் ஆ ெபயர ்வைக (நன்.290, உைர);; an {}-peyar of treble transference, {} which 
literally means black and figuratively means first cloud, secondly rainy season and thirdly the crop of the rainy season.

     [ ம்ம  + ஆ ெபயர.்]

ம்மண்டலம்

ம்மண்டலம் mummaṇṭalam, ெப. (n.)

   1. க ரவ ( ரிய); மண்டலம், ங்கள் (சந் ர); மண்டலம், ெந ப்  (அக் னி); மண்டலெமன்ற ன்  
ப கள்; the three regions viz., {}.

   2. நிலம், வானம், ேம லகம் (  அந்தரம், வரக்்கம்); என்ற ன்  ப கள்; the triple regions viz., {}.

     [ ன்  + மண்டலம்.]

ம்மணி

ம்மணி mummaṇi, ெப.(n.)

   1. டராகம், வ ரியம், ேகாேமதகம் எ ம் வைக மணி; the three gems, viz., {}.

     " ம்மணி யாவன ெசான்ன டராக வ ரியங் ேகாேமதகேம" ( வாலவா. 25:22);.

   2. ம்மணிக்கா  பாரக்்க; see {}.

     " த்தவள்ளிெயா  ம்மணி டர" (ெப ங்.உஞ்ைச.34 : 203);. 

   3. ரிமணி (மணிேம.அ ம்.);; the three objects of veneration.

     [ ன்  + மணி.]

ம்மணிக்கா

ம்மணிக்கா  mummaṇikkācu, ெப. (n.)

   அணிகலன் வைக; an ornament.

     " ம்மணிக்கா ம் பன்மணித் தா ம்" (ெப ங்.நரவாண.9:49);.

     [ ம்மணி + கா .]

ம்மணிக்ேகா
ைவ

ம்மணிக்ேகாைவ mummaṇikāvai, ெப.(n.)

   1. ன்  ெகாத் ள்ள க த்தணி வைக ( ன்.);; necklace of three strings of beads.

   2. ற் லக் யம் 96-இல் அகவ ம் ெவண்பா ம் க த் ைற ம் ைறேய மா வர அந்தா த் 
ெதாைடயாகப் பாடப்ெப ம் ப்ப  பாடல்கைள ைடய இலக் ய வைக (இலக். .815);; a poem of 30 
stanzas, in which agaval, {} and {} occur serially one after another in {}, one of 96 pirapandam.

     [ ம்மணி + ேகாைவ.]

ம்மணிக்ேகாைவ என் ம் ற் லக் ய வைக ல் பல ல்கள் உள்ளன. ைனவர ்ந. . ெசயராமன் 
ெதா த்த ற் லக் ய அகரா ல் 38 ம்மணிக்ேகாைவ ல்கள் இடம்ெபற் ள்ளன. ம்மணிக் 
ேகாைவ என்ப  ந்  என் ம் வனப்  வைகையச ்சாரந்்த . 8-ஆம் ற்றாண்ைடச ்சாரந்்த 
ேசரமான் ெப மாள் நாயனார ் வா ர ் ம்மணிக் ேகாைவ என் ம் ைல இயற் ள்ளார.் 
ெப ம்பான்ைமயான, ம்மணிக்ேகாைவ ல்கள், ஊரப்்ெபய டன் ேசரந்்  வ ன்றன. ல 
ஆ ரியர ்ெபய டன் வ ன்றன. எ- : தம்பர ம்மணிக்ேகாைவ, மர பரர ் ம்மணிக்ேகாைவ.

ம்மணிமண்டல
ம்

 
 ம்மணிமண்டலம் mummaṇimaṇṭalam, ெப.(n.)

ம்மண்டலம் (ெபா ட.்நி.); பாரக்்க; see {}.

     [ ம்மணி + மண்டலம்.]
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ம்மணிமாைல

ம்மணிமாைல mummaṇimālai, ெப.(n.)

   ற் லக் யம் 96-இல் ெவண்பா ம் க த் ைற ம் அகவ ம் ைறேய மா வர அந்தா த் 
ெதாைடயாகப் பாடப் ெப ம் ப்ப  பாடல்கைளக் ெகாண்ட இலக் ய வைக (இலக். .820);; a poem of 
30 stanzas in which {} and agaval occur serially one after another in {}, one of 96 pirapandam.

     [ ம்மணி + மாைல.]

இதன் ஆ ரியர ்த.ெசய்யப்பர.் இவர ்19-ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்தவர ்( ற் லக் ய அகரா );.

ம்மதக்ேகா

 
 ம்மதக்ேகா  mummadakāṭu, ெப.(n.)

   ெசயற்ைகயாகக் கனிசச்ாரங்கைளக் கலந்த நஞ்  (யாழ்.அக.);; a mineral poison.

ம்மதத்தன்

 
 ம்மதத்தன் mummadaddaṉ, ெப.(n.)

ள்ைளயார;் {}.

     " ம்மதத்த னால்வாையங்கரத்தன்" ( . .காப் );.

     [ ம்மதம் → ம்மதத்தன்.]

ம்மதம்

ம்மதம் mummadam, ெப. (n.)

   மத யாைன ன் கன்னமதம், ைகமதம், ேகாசமதம் என்ற வைகப்பட்ட மதநீர;் exuation of a must 
elephant, as from three places, viz., {}-madam, kai-madam, {}-madam.

     "ெபா ந்  ம்மதக் களிற் ன் ம ப் ம்" (ேதவா.184, 5);.

     [ ன்  + மதம்.]

ம்மதன்

 
 ம்மதன் mummadaṉ, ெப.(n.)

ம்மதத்தன் ( ங்.); பாரக்்க; see {}.

ம்ம ல்

 
 ம்ம ல் mummadil, ெப.(n.)

ப் ரம் ( ங்.); பாரக்்க; see mu-p-puram.

     [ ன்  + ம ல்.]

ம்மரம்

ம்மரம் mummaram, ெப.(n.)

   1. க ைம; impetuosity, severity, vehemence, fierceness.

ேநாய் ம்மரமா க் ற .

   2. ைர ; swiftness.

ம்மரமாய்ப் ேபானான்.

   3. பகட்டாரவாரம்; pomp.

மணம் ம்மரமாய் நடக் ற .

   4. கவனம்; attentiveness, concentration of mind, eagerness.

ம்மரமாய்ப் ப க் றான்.

ெத. ம்மர.

ம்மரி-த்தல்

ம்மரி-த்தல் mummarittal,    4 ெச. . .(v.i.)

ம் ரி-த்தல் பாரக்்க; see mummuri-.

     [ ம்மரம் → ம்மரி-த்தல்.]
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ம்மலக்க

 
 ம்மலக்க  mummalakkaru, ெப. (n.)

   பன்  மலம், மனிதர ்மலம், ட் ச ் ைல; excreta of pig, man and menses cloth (சா.அக.);.

     [ ன்  + மலம் + க .]

ம்மலத்தார்

ம்மலத்தார ்mummalattār, ெப.(n.)

   1. ற ப் ணியர ்(சகலர)்;; souls of the lowest class.

   2. மலம் ஐந் ள் (ஆணவம், மாேயயம், ேராதானம் என் ம்); ன்  மல ைடயவர ்( ஞ்ஞானகலர)்; 
(தத் வப்.21, உைர);; {},

 as having three of the aindu malam, viz., {}.

     [ ன்  + மலத்தார.்]

ம்மலம்

ம்மலம் mummalam, ெப.(n.)

   ஆணவ மலம், கன்மமலம், மாயாமலம் என்ற வைக மலங்கள்; the three impurities of the soul which cling to 
it until it attains final liberation viz {}.

     "மயக்கமாயேதார ் ம்மலப் பழவல் ைனக் ள்" ( வாச.30:7);.

   2. ஐம்மலத் ள் ஆணவம், மாேயயம், ேராதானம் என்ற வைக மலங்கள்; the three out of the five 
impurities of the soul, viz., {}.

   3. க் ற்றம் பாரக்்க ( வக.96, உைர);; see {}.

     [ ன்  + மலம்.]

ம்மைற

 
 ம்மைற mummaṟai, ெப.(n.)

   இ க் , எ ர,் சாமம் எ ம் ன்  மைற; the three {}, viz., irukku, {}.

     [ ன்  + மைற.]

ம்மா

ம்மா mummā, ெப. (n.)

   8/20 என்ற ன்னெவண்; the fraction 8/20 as three {}.

     [ ன்  + மா.]

ம்மாங்காய்

 
 ம்மாங்காய் mummāṅgāy, ெப.(n.)

   ன்  ஆண்  வைர ெவளிப்படா  இ க் ம் க ப்பம் ( வரட.்);; rare cases of pregnancy, believed to extend 
to three years.

     [ ம்மா → ம்மாங்காய்.]

ம்மா க்காணி

ம்மா க்காணி mummāmukkāṇi, ெப.(n.)

   8/16 என்ற ன்னெவண்; the fraction 8/16 as a sum of {} and {}.

     [ ம்மா + க்காணி.]

ம்மா ந் ரி

ம்மா ந் ரி mummāmundiri, ெப.(n.)

   40/820 என்ற ன்னெவண்; the fraction 40/ 820 as a sum of {} and {}.

     [ ம்மா + ந் ரி.]

ம்மாரி

ம்மாரி mummāri, ெப.(n.)

   ங்க ெளான் ற் ெபய் ம் ன்  மைழ; three showers in a month.

     "வான ம்மாரி ெபா க" (மணிேம. 1:33);.

     [ ன்  + மாரி.]
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ம் ன்

 
 ம் ன் mummīṉ, ெப.(n.)

   ஐந்தாவ  ண் னான மாழ்  ( க ரிடம்); ( வா.);; the fifth naksatra.

     [ ன்  + ன்.]

ம் க்காணி

 
 ம் க்காணி mummukkāṇi, ெப.(n.)

ம்மா க்காணி பாரக்்க; see {}.

     [ ன்  + க்காணி.]

ம் ட்

ம் ட்  mummuṭṭi, ெப.(n.)

   ற்றா ட்  ேபரா ட்  நாக ட்  ெய ம் ெச கள் (ைதலவ.ைதல76);; the three plants whose names end 
in {}.

     [ ன்  + ட் .]

ம் சே்சாழன்

 
 ம் சே்சாழன் mummuḍiccōḻṉ, ெப.(n.)

த ழ்நாட்  ேவந்தர ் வ க் ரிய கைள அணிந்த ேசாழன் தல் இராசராசன் (கல்.);; {}

 l, as wearing the crowns of the three kings of the Tamil country.

     [ ன்  +  + ேசாழன்.]

ம் ர

ம் ர  mummurasu, ெப.(n.)

   1. நாய ர  (நியாய ர );, ர ர , ஈக ( யாக); ரசா ய ன்  ர கள்; the three drums, viz., {}.

     " ம் ர  த்த ம்" (வள் வமா. 10); (க த்.132,உைர);.

   2. ர ர , நாய (நியாய); ர , மண ரசா ய ன்  ர கள்; the three drums, viz. {}.

   3. ேசர, ேசாழ பாண் யரக்் ரிய ன்  ர கள் (க த். 132, உைர);; the drums of {}.

     [ ன்  + ர .]

ம் ரம்

ம் ரம் mummuram, ெப.(n.)

   1. ெசயல் ெசய்தல், ெசயல் நைடெப தல் த யவற் ல் ைர , கவனம், ஆ யவற் டன் 
யைவ; excitement, briskness.

ேவைல ம் ரத் ல் சாப் டக் ட மறந் ட்ேடன். ேதரத் க்கான ஏற்பா  ம் ரமாக நடந்  
வ ற .

   2. ம்மரம் பாரக்்க; see mummaram.

ம் ரி-த்தல்

ம் ரி-த்தல் mummurittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   க ைம (உக் ரம்); ெகாள் தல்; to rage, storm, to be vioIent, vehement or impetuous.

ெத. ம்மரின் .

     [ ம் ரம் → ம் ரி-த்தல்.]

ம் ைற

ம் ைற mummuṟai, ெப. (n.)

   ன்  ைற; three times.

     ' ந்த  ம் ைற வணங் ' (மணிேம. 12:6, உைர);.

     [ ன்  + ைற.]
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ம் ைற த்
த்தாண் தல்

 
 ம் ைற த் த்தாண் தல் mummuṟaigudidduddāṇṭudal, ெப.(n.)

   ஒ  வந்  காலால் உந்  ன்  ைறத் தாண் க் த்  க் ம் ஒ  வைக ைளயாட் ப் 
ேபாட் ; tripple jump.

     [ ன்  + ைற + த்  + தாண் தல்.]

ம் டம்

ம் டம் mummūṭam, ெப.(n.)

   வைக அ ன்ைம, மடைம; the three kinds of folly.

     [ ன்  + டம்.]

   1. கனிம டம் (உேலாக டம்);,

   2. ேதவதா டம்,

   3. பாசண்ட டம்.

ம் டர்

ம் டர ்mummūṭar, ெப.(n.)

   டர ்( ற்.53, உைர);; downright fools.

     [ ம் டம் → ம் டர.்]

ம் ர்த்

ம் ரத்்  mummūrtti, ெப.(n.)

   1. ரி ரத்் ; the Hindu triad.

     "ெபாற் டணர ் ம் ரத்் களாம் மலனாரக்்ேக" ( வரக. கணப வந்தைன.15);.

   2. ரிக கம் (ைதலவ. ைதல.);; three medicinal stuffs.

     [ ன்  + ரத்் .]

ம்

ம்  mummūli, ெப. (n.)

   1. ன்  வைக ைககள்; the three kinds of herbs.

   2. ஒ  தைச ன் ெபயர;் triceps.

     [ ன்  + .]

ம் ன்

ம் ன்  mummūṉṟu, ெப.(n.)

   1. ஒன்ப ; three times three.

   2. தனித்தனி ன் ; three by three, threes.

     [ ன்  + ன் .]

ம்ைம

ம்ைம mummai, ெப.(n.)

   1. ன்றா க் ந் தன்ைம (யாழ்.அக.);; the state of being three.

   2. ன் ; three, three fold.

     'ெதரிமாண் ட ழ் ம்ைமத் ெதன்னம் ெபா ப்பன்' ( றள், 23, உைர);.

   3. உம்ைம, இம்ைம ம ைமயா ய வைக நிைலேப  ( வா.);; the three states of existence, viz., ummai, 
immai, {}.

   4. இறப் , நிகழ் , எ ர்  என்ற ன்  காலங்கள்; the three tenses, viz., {}.

     "எ ரம்ைற ம்ைம  ேமற் ம்" (நன்.145);.

க. ெம

     [ ன்  → ம்ைம.]
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ம்ைமத்த ழ்

ம்ைமத்த ழ் mummaittamiḻ, ெப.(n.)

   1. த்த ழ் பாரக்்க; see mu-t-{}.

   2. எ த் , ெசால், ெபா ள் என் ம் க் ைடய த லக்கணம் (மாறனலங். றப் ப்பா ரம்);; the 
three sections of Tamil grammar, viz., {}.

     [ ம்ைம + த ழ்.]

ம்ைமய

ம்ைமய  mummaiyaṇu, ெப.(n.)

   காணக் ய நிைறயள ல் க ண்ணிய ெதனக் க தப்ப வ ம் சாளர வா ல் க ெராளி ல் 
ேதான் ம் கள் வ வான ம் ஆ ய அ  ( .ேபா.பா.1 : 1, பக்.30, வா நா.);; mote in a sunbeam.

     [ ம்ைம + அ .]

ம்ெமா

 
 ம்ெமா  mummoḻi, ெப.(n.)

   ப  றல், கழ் றல், ெமய் றல் ஆ ய ன்  வைகப்பட்ட ெமா  ( டா.);; the three kinds of speech, 
viz., {}.

     [ ன்  + ெமா .]

க்
க்  mumukku, ெப.(n.)

ட் , 1 (நாம ப.134); பாரக்்க; see {},1.

ட்

ட்  mumuṭcu, ெப.(n.)

   1. ேபறைடய ைழேவார;் one who is eager for salvation.

     " த்தனா மவேன நாடரிய ட் " (ேவதா. .14);. 

   2. ற  (யாழ்.அக.);; renunciation.

டம்

 
 டம் mumuḍam, ெப.(n.)

   த் ற  ( ன்.);; total or complete renunciation.

ட்
ட்  mumūṭcu, ெப.(n.)

ட் , 1 ( ன்.); பாரக்்க; see {}, 1.

யக்கம்

யக்கம் muyakkam, ெப.(n.)

   1. த ைக; embrace.

     "ெபா டெ்பண் ர ்ெபாய்ம்ைம யக்கம்" ( றள், 913);.

   2. ணரச்் ; copulation.

     ' யக்கம் ெபற்றவ ' (ஐங் . 93, உைர);.

   3. ெதாடர் ; connection;

 uniting, joining.

     "ஆணவத் ன் யக்கமற் " (தணிைகப் .நந் .110);.

     [ யக்  → யக்கம்.]

யக் ைடமைல

யக் ைடமைல  muyakkiḍaimalaivu, ெப.(n.)

   த தற்  இைடேய உள்ள மா பா ; variation of embrace.

     "எைனதெ்தன் ெறண் ேகா யக் ைட மைலேவ" ( ந்.237:7);.

     [ யக்  + இைட + மைல .]
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யக்

யக்  muyakku, ெப.(n.)

யக்கம் பாரக்்க; see muyakkam.

     "வளி ைட ேபாழப் படாஅ யக் " ( றள், 1108);.

     " ன்  மாதவப் பயத் னாலவன் யக்கமரவ்ார"் (தணிைகப் .நாட் ப்.48);.

     [ யங்  → யக் .]

யங் க்ெகாள்(
)-தல்

யங் க்ெகாள்( )-தல் muyaṅgikkoḷḷudal,    16 ெச. . .(v.i.)

   கணவ  மைன மாய் வாழ்தல் ( ன்.);; to live together as husband and wife.

     [ யங்  + ெகாள்( );-தல்.]

யங் -தல்

யங் -தல் muyaṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெபா ந் தல்; to join, to cling to.

     " ைல  மார்  யங்கணி மயங்க"(பரிபா.6:20);.

   2. த தல்; to embrace.

     ' யங் ய ைககைள க்க" ( றள், 1238);.

   3. ணரத்ல்; to copulate with.

   4. ெசய்தல்; to do, perform.

     "மண ைன யங்க ல்ெலன் " ( ளா. .100);.

     [ ள் → ய் → ய → யங்  → யங் -தல்.]

யல்

யல்1 muyalludal,    14 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. டா பற்  ஊக்கத்ேதா  ெசய்தல்; to practise, persevere, make continued exertion.

     "ெசய்தவ ண்  யலப்ப ம்" ( றள், 265);

   2. வ ந் தல்; to take pains.

     "தவங்கள் யன்  ெசய்தா ம்" (தஞ்ைசவா.19);.

   3. ெதாடங் தல் ( ன்.);; to begin, undertake.

 யல்2 muyal, ெப.(n.)

   நீண்ட கா க ைடய ம் ேவகமாக ஓடக் ய ம் ழங்  த யவற்ைற உண்  வாழ்வ மான 
 லங் ; hare, rabbit, Lepus nigricollis.

     "காண யெலய்த வம் னில்" ( றள், 772);. 

யல் ேவகத்ைத ஆைம ெவன்ற .

க. ெமால.

ல் நிைறந்த இடங்களில் வா ம் ய லங் , தண்ணீர ் ைடக்கா ன் பனிநீைர உண் ம்.

     [p]

 யல்3 muyal, ெப.(n.)

   ேபார ்(ச .);; war.

யல்கண்டன்

 
 யல்கண்டன் muyalkaṇṭaṉ, ெப.(n.)

யல்வ  பாரக்்க; see muyal – vali.
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யல்கா க் ைர

 
 யல்கா க் ைர muyalkātukārai,    ஒ வைகக் ெகா ; a kind of creeper - Ipomoea biloba.

     [ யல் + கா  + ைர. யல் காைதப் ேபான்ற நீண்ட இைலைய ைடய ைர.]

யல் க்

 
 யல் க்  muyalkiṟukku, ெப.(n.)

   ணப்ப த்த யாத நாட்பட்ட ேநாய்; an incurable chronical, disease.

யல் ல்

 
 யல் ல் muyalpul, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ல்; hare's grass.

     [ யல் + ல்.]

யல் க்ைகக்க
ளிம்

 
 யல் க்ைகக்களிம்  muyalpuḻukkaikkaḷimbu, ெப.(n.)

   கண்ேணாய் ம ந் ; a medicine for eye diseases.

     [ யல் + க்ைக + களிம் .]

யல் ன்

 
 யல் ன் muyalmīṉ, ெப.(n.)

   கடல் ன் வைக; a sea fish.

     [ யல் + ன்.]

     [p]

யல்வ

யல்வ  muyalvali, ெப.(n.)

   வாயால் மண்ைணக் கவ்  ைர தள்ளி ள்ளத் ள்ள வ க் ம் ஒ  வைக வ ப் ; a kind of rhegmatic 
disease.

     "ெப யா  யல்வ  னசம்" ( ற்றா. தல.மந்தமா.102);.

ம. யல்வ ப்

     [ யல் + வ .]

இந்த வ ப் த் தண்ணீைரக் கண்டா ம், தண்ணீைரத ்தைல ல் ெதளித்தா ம், ெந ப்ைபக் 
கண்டா ம் ெந ப் ன் பட்டா ம் மற் ம் மக்கள் ட்டத்ைதக் கண்டா ம் அ க்க  உண்டா ம் 
ஒ வைக ேநாய்.

யல்வாதம்

 
 யல்வாதம் muyalvātam, ெப.(n.)

யல் வ  (இ.வ.); பாரக்்க; see muyal-vali.

     [ யல் + வாதம். Skt. {} → த. வாதம்.]

யல்

யல்  muyalvu, ெப.(n.)

   ய ைக; endeavouring, persevering, exercising, effort.

     " யல்வா லளித்த நின்ன ளால்" (ஞானவா.இட் . 10);.

     [ யல் → யல் .]
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யலகேநாய்

 
 யலகேநாய் muyalaganōy, ெப.(n.)

யல்வ  பாரக்்க; see muyal-vali.

யலகன்

யலகன்1 muyalagaṉ, ெப.(n.)

   ெகந்தக நஞ் ; a kind of arsenic.

 யலகன்2 muyalagaṉ, ெப.(n.)

   1. நடவரசப் ெப மான் ஏ  ந க் ம் தம்; a {}

 over whose body {}.

     " டாய யலகன்" (ேதவா.878, 3);.

   2. யல்வ  பாரக்்க; see muyal-vali.

     "மன்  ெப ம் ணியா ம் யலகன் வந்தைண ற" (ெபரிய . ஞான.311);.

     [ யல்1 → யலகன்.]

யல

யல  muyalaḍi, ெப. (n.)

   கல ல் நிக ம் நகக்  ஆற ள் மகளிரின் உடம் ல் யல ேபான்  ஆடவர ்நகத் னாற் 
ப க் ம் அைடயாளம்; nail mark resembling a hare's foot, made on the body of a woman, during sexual union, one of 
six {}.

     " யல  ெயன்னேவ ெமா ய ேவண் மால்" (ெகாக்ேகா. 5:61);.

     [ யல் → யல .]

யலாக் ரம்

 
 யலாக் ரம் muyalākkiram, ெப.(n.)

   உலக்ைகத்தைல (யாழ். அக.);; head of pestle.

ய ன்

 
 ய ன்  muyaliṉāṭu, ெப. (n.)

யற்  ( டா.); பாரக்்க; see {}.

     [ யல் + .]

ய ப்

 
 ய ப்  muyaluppu, ெப.(n.)

   வைளய ப்  ( .அ.);; glass-gall.

     [ யல் + உப் .]

யைல

 
 யைல muyalai, ெப.(n.)

சைல (யாழ்ப்.); பாரக்்க; see {}.

யற்களங்கம்

 
 யற்களங்கம் muyaṟkaḷaṅgam, ெப.(n.)

யற்கைற பாரக்்க; see {}.

     [ யல் + களங்கம்.]
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யற்கைற

யற்கைற muyaṟkaṟai, ெப.(n.)

   நில  னிடத் ள்ள களங்கம்; spots on the moon, as like a hare.

     " யற்கைற ம தவழ் ன் ற் ன் கள்" (கம்பரா.ேச .10);.

     [ யல் + கைற.]

நில ல் காணப்ப ம் யல்ேபான்ற உ வம்.

யற்கா ைல

 
 யற்கா ைல muyaṟkātilai, ெப.(n.)

   ய ன் காைதப் ேபான்ற இைல; a plant having leaves resembling the ears of hare.

     [ யற்கா  + இைல.]

யற்கா

 
 யற்கா  muyaṟkātu, ெப.(n.)

   இ  பக்க ம் கா ள்ள மைர வைக; fly-nut (ெச.அக.);.

யற்

யற்  muyaṟāṭu, ெப.(n.)

   நில  ( ங்.);; moon.

     " யற்  கண்  சாலத்தாம் பனிக் ம் ெபாய்ைகத் தாமைர" ( வக. 2284);.

     [ யல் + .]

யற்ெகாம்

யற்ெகாம்  muyaṟkombu, ெப.(n.)

   உல ல் இல்லாத ெபா ள்; non-existing as the horns of rabbit.

     "கான் யற் ெகாம்ேப ெயன்ேகா" (தா .ேதன் கம்.1);.

     [ யல் + ெகாம் .]

இல்லாதனவற் ற்  இப்ெபா ைள ஏற் ச ்ெசால்வ , ய க்  ெகாம் ல்லாத  ேபால் இன்ைமையக் 
காட் ம்.

யற்ேகா

 
 யற்ேகா  muyaṟāṭu, ெப.(n.)

யற்ெகாம்  ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [ யல் + ேகா .]

யற்சா

 
 யற்சா  muyaṟcāti, ெப.(n.)

   உடற் ற்ைற ைவத் ப் ரிக்கப்ப ம் ஆண் இனத்  ெலான் ; one of the four divisions of men.
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யற்

யற் 1 muyaṟci, ெப.(n.)

   1. டா யற் ; effort, exertion, activity, application.

     " யற்  ெமய்வ த்தக்  த ம்" ( றள், 619);. யற் ைடயார ்இகழ்ச்  யைடயார ்ம த் வர ்
எவ்வளேவா யற்  ெசய் ம் ேநாயாளிையக் காப்பாற்ற ய ல்ைல.

   2. ஊக்கம் ( டா.);; perseverence, diligence, industry.

   3. ேவைல; employment.

உனக்  யற்  என்ன?

   4. ப் ட்டேநரத் ல் ைனப் டன் ேமற்ெகாண்ட ெசயல்; attempt.

ேப ந்ைதக் கடத்த ேமற்ெகாண்ட யற்  ய க்கப்பட்ட .

     [ யல் → யற்  = ஒன் ற்காக ேமற்ெகாள் ம் உைழப் ம் ெசயல்பா ம்.]

 யற் 2 muyaṟcittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ய தல், யற்  ெசய்தல்; try hard.

எவ்வளேவா யற் த் ம் அவ க்  ேவைல வாங் க் ெகா க்க ய ல்ைல.

     [ யல் → யற்  → யற் -த்தல்.]

யற்ெச

யற்ெச  muyaṟcevi, ெப.(n.)

   ெச  வைக (M.M.339);; hare's-ear, shrub, Emilia sonchifolia.

ம. யல்ெச

     [ யல் + ெச . யற்ெச ையப் ேபான்ற இைலகைள ைடய ெச வைக.]

யற்ெச க்கள்ளி

 
 யற்ெச க்கள்ளி muyaṟcevikkaḷḷi, ெப. (n.)

   இைலக்கள்ளி; five - tubercled spurge.

     [ யல் + ெச  + கள்ளி. யற்ெச ையப் ேபான்ற இைலகைள ைடய ெச வைக.]

யற்ேச தம்

 
 யற்ேச தம் muyaṟcēvidam, ெப.(n.)

   ம ரெ்கான்ைன; caesal pinia pulcherrima alias poinciana regia.

யற்ைச

யற்ைச muyaṟcai, ெப.(n.)

யற் , 1, 2 பாரக்்க; see {}1, 2.

     [ யற்  → யற்ைச.]

யற் ல்

யற் ல் muyaṟpul, ெப.(n.)

   1. வைகப் ல்; creeping panic grass, couch grass, harialli grass - Cynodon dact ylon (சா.அக.);.

   2. அ கம் ல் ( .அ.); (M.M.349);; harialli grass.

     [ யல் + ல்.]

யற் க்ைகக்க
ளிம்

 
 யற் க்ைகக்களிம்  muyaṟpuḻukkaikkaḷimbu, ெப.(n.)

   கண் ைகசச்ல் ேநாையத் ரக்் ம் ம ந் ; an eye medicine for eye disease (சா.அக.);.

     [ யற் க்ைக + களிம் . யற் க்ைகப் ேபால் இ க் ம் களிம்  ம ந் .]
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யற்ேபலகம்

 
 யற்ேபலகம் muyaṟpēlagam, ெப.(n.)

யற்ெச க்கள்ளி பாரக்்க; see {}. (சா.அக.);.

யற்

யற்  muyaṟṟi, ெப.(n.)

யற் , 1, 2 பாரக்்க; see {}, 1, 2.

     " யற் யா டரக்ள் வந்தால்" (ேதவா.1104, 9);.

     [ யற்  → யற் .]

யற் ைச

 
 யற் ைச muyaṟṟisai, ெப.(n.)

   வட ழ்த ் ைச ( ன்.);; the north-eastern quarter, as the region, of the hare.

யற்

யற்  muyaṟṟu, ெப.(n.)

யற் , 1, 2 பாரக்்க; see {}, 1, 2.

     " யற் ன்ைம ன்ைம த்  ம்" ( றள், 616);.

     [ யற்  → யற் .]

யன்மாரக்்கம்

 
 யன்மாரக்்கம் muyaṉmārkkam, ெப.(n.)

   ைர நைட வைக ஐந்த ள் ய ன் ஒட்டம் ேபான்ற நைட (சசக );; a pace of horse.

     [ யல் + மாரக்்கம். மாரக்்கம் = ைர ன் நைட.]

யேனாய்

யேனாய் muyaṉōy, ெப.(n.)

யல்வ  ( ரம் .நித் யகன்ம, 10); பாரக்்க; see muyal-vali.

     [ யல் + ேநாய்.]

ற் ப் ல்

 
 ற் ப் ல் muyiṟṟuppul, ெப.(n.)

   ல் வைக ( .அ.);; ant-grass - Pommereulla.

     [  + ல் – ல் → ற் ப் ல்]

ற் ட்ைட

 
 ற் டை்ட muyiṟṟumuṭṭai, ெப.(n.)

டை்ட பாரக்்க; {} (சா.அக.);.

ற்ெற ம்

ற்ெற ம்  muyiṟṟeṟumbu, ெப.(n.)

, 1 பாரக்்க; see {}, 1.

     [  + எ ம் .]
 muyiṟu, ெப.(n.)

, 1 பாரக்்க; see {}.

     "  டம்ைப" (நற்.180);.

     [  → .]
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ட்ைட

 
 டை்ட muyiṟumuṭṭai, ெப.(n.)

   ற்ெற ம்  டை்ட; the egg of a red ant (சா.அக.);.

     [  + டை்ட.]

ரகரி

 
 ரகரி  muragari, ெப.(n.)

ராந்தகன் (சங்,அக.); பாரக்்க; see {}.

ரங் னம்

 
 ரங் னம் muraṅgiṉam, ெப.(n.)

   ள ; pepper - Pipernigrum (சா.அக.);.

ரச் -தல்

ரச் -தல் muraccudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ற் த்தல்; to accomplish, make ready.

     " ர ெசய ரச் " (ப ற் ப்.44:16);

     [ ரஞ் -தல் → ரச் -தல்.]

ரசக்ெகா ேயா
ன்

 
 ரசக்ெகா ேயான் murasakkoḍiyōṉ, ெப.(n.)

   ரசத்ைதக் ெகா ைடய த மன் ( ங்.);; Dharmaputra, as having the emblem of a drum on his banner.

     [ ரசம் + ெகா ேயான்.]

ரசேக

ரசேக  murasaātu, ெப.(n.)

ரசக் ெகா ேயான் பாரக்்க; see {}.

     "ேகட் நீ ரசேக " (பாரத. அ ச் னன்றவ.16);.

     [ ரசம் + Skt. ேக .]

ரசபந்தம்
ரசபந்தம் murasabandam, ெப.(n.)

   ைறக்க  வைக (தண் , 96, உைர);; a kind of cittira-kavi.

ரசபலம்

 
 ரசபலம் murasabalam, ெப.(n.)

   பலா மரம் (யாழ்.அக.);; jack-tree.

     [ ரசம் + பலம். பழம் → பலம்.]

ரசம்

ரசம் murasam, ெப.(n.)

   1. பைறப் ெபா  ( டா.);; drum, tabour.

     "ஆனக ரசஞ் சங்க டெ்டா  ரட்டவா " (கம்பரா. களியாட் .3);.

   2. ம த நிலப்பைற வைக ( ங்.);; a drum of the agricultural tracts.

   3. ெப ர , ேபாரப்்பைற; war drum.

     " ரச ைடப் லத ் ரங்க வாரமர ்மயங் ய ஞாட் ல்" ( றநா.288);.,

     "இரங் ைச ரசம் ஒ யப் பரந்தவர"் (அகநா.116:17);.

வ. ரஜ.

     [ ர  → ரசம் = ெப ர .]
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ரசல்

 
 ரசல் murasal, ெப.(n.)

   ஒ யக் ய, ள்ள ; that which is brittle.

இந்த ெவற் ைல ரசல் (இ.வ.);.

     [ ரஞ் -தல் → ரசல்.]

ரசவாைக

ரசவாைக murasavākai, ெப.(n.)

   அரசன  மாளிைக ல் ஆ ெவட் ப் பைடயல் ெசய் ம் ர ர ன  தன்ைமையக் ம் 
றத் ைற ( .ெவ.8:4);; theme describing the ceremony of offering oblations to the {} in a king's palace.

     [ ரசம் + வாைக.]

ரச ைஞ

ரச ைஞ murasavuḻiñai, ெப.(n.)

   ெபான்னாேல ெசய்த உ ைஞமாைல யணிந்  ஆ ெவட் ம் கா தைன க ம் ர ர ன் 
நிைலைமையக் ம் றத் ைற ( .ெவ.6:4);; theme describing the {} being decorated with a garland of {} flowers 
made of gold and being offered goat-sacrifice.

     [ ரசம் + உ ைஞ.]

ரசைற-தல்

ரசைற-தல் murasaṟaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ெசய் ைய யாவ ம் அ ய பைறய த் ச ்ெசால் தல்; to announce by beat of drum.

   2. ெவளி தல்; to proclaim.

     "அ மைறகள் ரசைறயேவ" (தா . வ ள்.3);.

     [ ர  + அைற-தல்.]

ரசன்

 
 ரசன் murasaṉ, ெப.(n.)

   கந்தக நஞ் ; a kind of arsenic.

ர

ர 1 murasu, ெப.(n.)

   1. பல் னீ ; gum.

   2. பல்ைல இைணத் க் ம் உறத்த ேதால்; the hard fleshy substance which invests the teeth (சா.அக.);.

 ர 2 murasu, ெப.(n.)

   ற்காலத் ல் ேவந்தரக்ள் தங்கள் ஆைணைய மக்க க்  அ க்கப் பயன்ப த் ய அைரேகாள 
வ வத் ல் ெபரிதாக இ க் ம் ஒ வைகத ்ேதாற் க ; a kind of drum formely used for royal proclamations etc.

     " ர ைடச ்ெசல்வர ் ர ச ் ட் " (அகநா. 156:1);,

     "ஆண்டைல ம ல ராக ம் ர ெகாண் " (நற்.39.8);. 

     " ர ழங்  ெந நக ரர  யா " (ப ற் ப்.12:7);.

     "இ ெயன ழங்  ர ன்" ( றநா.17);.

     [ ள் →  → ( ); → ர  (வ.ெமா.வ);.  = பைறப்ெபா .]

ரசாவ  ஏேதனெமான்ைற அ ப்பதற்ேகா அல்ல  யாேர ம் ஒ  சாரைர அைழப்பதற்ேகா 
அ க்கப்ப ம் ேபரிைக என் ம் ெப ம்பைறயா ம். அ  ெகாைட ( யாக); ர , ைற (நியாய); 

ர , ேபார ்( ர); ர  என வைகப்பட்டதாகக் றப்ப ம். இவற் ள் றந்த  ேபார் ரசா ம். 
அதற் த் தனியாக ஒ  கட் ல் உண் . இைத ர கட் ல் என்றைழப்பர.்

ேபார் ர , பைட ரட் வதற்  நகரத் ம் ெபா நைர ஊக் வதற் ப் ேபாரக்்களத் ம், ெவற்  
த்  இரண்  இடங்களி ம் இ ேயாைச ேபால் ழக்கப்ப ம். இம் ரசாவ  ைய ெவன்ற 

ெகால்ேலற் ன் வாத ேதாலால் ேபாரக்்கப் ெப வ  மரபா ம். இதைன,

     " ைனம ப் ப ந்தக் த் ப் ெயா  ெபா  ெவன்ற
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ர கட் ல்

ர கட் ல் murasugaṭṭil, ெப.(n.)

   அரசரக்் ரிய ர  ைவக் ம் இ க்ைக ( றநா.50, தைலப் );; dais for the royal drum.

     [ ர  + கட் ல்.]

ர யரத்்ேதான்

ர யரத்்ேதான் murasuyarttōṉ, ெப.(n.)

ரசக்ெகா ேயான் பாரக்்க; see {}.

     " ர யரத்்ேதா னத க் கஞ் ேனேன" (பாரத. ட் ணன் .13);.

     [ ர  + உயரந்்ேதான்.]

ர ெவட்

 
 ர ெவட்  murasuveṭṭi, ெப.(n.)

   பல் ைறப் ளக்க உத ம் ஆய்தம்; a knife for incising the gums - Gum ancet (சா.அக.);.

     [ ர  + ெவட் .]

ர ைவத்தல்

 
 ர ைவத்தல் murasuvaittal, ெப.(n.)

   ேபரிைக டன் ெசல் ம் ம ப் யர்  ைடைம ( ன்.);; possessing or being allowed to keep drums, as a 
paraphernalia.

     [ ர  + ைவத்தல்.]

ரைச

 
 ரைச murasai, ெப.(n.)

   ேபரன் மைன  (அ . ந்.);; wife of Kubera.

ரஞ் ர் நா
கராயர்

 
 ரஞ் ர் நாகராயர ்murañjiyūrmuḍinākarāyar, ெப.(n.)

   தைலக்கழகப் லவர;் first {} poet (அ . ந்.);.

     [ ரஞ்  + ஊர ்+  + நாகராயர.்]

ரஞ்

ரஞ் 1 murañjudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ரத்ல்; to mature, to be old, ancient.

     " ரஞ்சன் ரே்வ" (ெதால்.ெசால்.333);.

   2. வ  ெப தல்; to gain strength.

     "ேநா டல் ன்ெசயல் ரஞ் யெதவண்" (ஞானா.59);.

   3. நிரம் தல்; to be full or abundant.

     " ண்கெளல்லா ரஞ்ெசாளி கான்  ன்ன" (காஞ் ப் . ரத்்த.89);.

 ரஞ் 2 murañju, ெப.(n.)

   1. ரை்க; maturing.

     " ரஞ் ெகாண் ைறஞ் ன வலங் ைனப் பலேவ" (மைலப .144);.

   2. பாைற ( டா.);; rock ledge.

ரட்ைக
ரடை்க muraṭkai, ெப.(n.)

ரற்ைக, 3 (ச .); பாரக்்க; see {}, 3.
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ரட்ட

ரட்ட  muraḍḍaḍi, ெப.(n.)

   இணக்கமற்ற ணம்; rough, rude, reckless, lawless behaviour.

     " ரட்ட த் தவத்தக் கன்றன் ேவள் " (ேதவா.710, 5);.

     [ ர  + அ .]

ரட்டாட்டம்

 
 ரட்டாட்டம் muraṭṭāṭṭam, ெப.(n.)

ரட்ட  (யாழ்.அக); பாரக்்க; see {}.

     [ ர  + ஆட்டம்.]

ரட் க்க த்

ரட் க்க த்  muraṭṭukkaḻuttu, ெப. (n.)

   1. கம் ணா எ த் ன் க த்  ( ன்.);; stiff neck, as of an ox not broken to the yoke.

   2. ரட்ட  (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

     [ ர  + க த் .]

ரட் க் ணம்

 
 ரட் க் ணம் muraṭṭukkuṇam, ெப.(n.)

ரட்ட  ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

     [ ர  + ணம்.]

ரட் த்தனம்

 
 ரட் த்தனம் muraṭṭuttaṉam, ெப.(n.)

ரட்ட  பாரக்்க; see {}.

     [ ர  + தனம்.]

ரட் ப்பாட்

ரட் ப்பாட்  muraṭṭuppāṭṭu, ெப.(n.)

   1. இனிைமயற்ற இைசப்பாட் ; music harsh to the ear.

   2. அரி ற்பா ம் பாட் ; melody difficult to be sung.

     [ ர  + பாட் .]

ரட் ப்ெபண்

 
 ரட் ப்ெபண் muraṭṭuppeṇ, ெப.(n.)

   ெகாடாப் ெபண்; obstinate, unyielding woman.

ரட் ப் ெபண் ம் ட் ப் பா ம் (பழ.);.

     [ ர  + ெபண்.]

ரட் ம ர்

 
 ரட் ம ர ்muraṭṭumayir, ெப.(n.)

   ப ம ர;் coarse hair.

     [ ரட்  + ம ர.்]

ரட்ேடாைல

 
 ரட்ேடாைல muraṭṭōlai, ெப. (n.)

   வைளந் க் ம் ஒைல  ( ன்.);; uneven strip of palm-leaf.

     [ ர  + ஒைல.]
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ரட்பயம்

ரட்பயம்  muraṭpayambu, ெப.(n.)

   ஏற் ைவ ைடய நிலத் ள்ள ; pit or trench in an uneven tract.

     "பரண் ரட ்பயம் ைட" ( வக.1900);.

     [ ரண் + பயம் .]

ரடன்

ரடன் muraḍaṉ, ெப.(n.)

   1. பண்  ெதரியாதவன்; rude man. 

வனா ந்த ேபாேத ரடன் என்  ெபயர ்வாங் யவன்.

   2. ஒட்டாரம் த்தவன் ( வாதக்காரன்);; obstinate man.

   3. டன், 3 பாரக்்க; see {}, 3.

க. ெமாரட

     [ ர  → ரடன் = ெமன்ைம ம் நளின ம் இல்லாமல் ன டன் நடந்  ெகாள்பவன்.]

ர

ர 1 muraḍu, ெப.(n.)

   1. உ ம் க னத் தன்ைம ம் ெகாண்ட , கர ; roughness, unevenness;

 ruggedness. 

ரட் க் கடை்ட, ரட் க்ைக, ரட் த் ணி.

   2. மரக்க ; knob or knot, as in timber.

   3. உடம் ன் ட்  ( ன்.);; joint of the body.

   4. ம ப் ர  (மரியாைத); இன்ைம; ill-temper, wildness, rudeness.

   5. ஒட்டாரம் ( வாதம்);; obstinancy.

   6. ப ைம; largeness, bigness. 

ரட் ப்பாம் .

   7. அ ன் வ  இல்லாத, மடத்தனம்; unreasonableness. 

ரட்  வ ைம ல் அவன் க் றான்.

   8. ன டன் நடந்  ெகாள் ம் ஆள்; rough and tough person. 

அவன் சரியான ர .

     [  → ர .]

 ர 2 muraḍu, ெப.(n.)
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ரண்

ரண்1 muraṇtalmuraṇṭal,    12 ெச. . . (v.i.) 

   பைகத்தல்; to be at variance;

 to be opposed.

     " ரண்  மாய்க்கேவ" (பாரத. .49);.

     [ ள் → ர → ரள் → ரண் → ரண்-தல்.]

 ரண்2 muraṇ, ெப.(n.)

   1. எ ரானதாகேவா மா பட்டதாகேவா அைமவ , மா பா ; variance, opposition; perversity.

     "க ரண் தைலய ெந நீ ரிலஞ் " ( றநா.37);, 

     "பரல்மட ் வல ரணில ைடத்த" (அகநா.21:21);,

     "அரண்பல கடந்த ரண்ெகாள் தாைன" (நற். 150:3);. 

சட்டத் ற்  ரனாகச ்ெசய்யக் டா .

   2. பைகைம ( வா.);; spite, hatred.

     " ரணிேயார ் ரண்டப" (க த்.132);.

   3. ேபார ்( வா.);; fight, battle.

   4. ரண்ெடாைட (ெதால்.ெபா ள்.407); பாரக்்க; see {}.

   5. வ ைம ( வா.);; strength.

ரண்களரி

 
 ரண்களரி muraṇkaḷari, ெப.(n.)

   த் சச்ண்ைடக் களம்; boxing stadium.

     [ ரண் + களரி.]

ரண்டன்

ரண்டன் muraṇṭaṉ, ெப.(n.)

   1. மா பா ள்ளவன் (சங்.அக.);; cross-tempered, quarrelsome person.

   2. ஒட்டாரம் த்தவன் ( வாதக்காரன்); (இ.வ.);; obstinate person.

   3. ெபா ைம ல்லாதவன் (யாழ்.அக.);; impatient person.

   4. பரபரப் ைடயவன், க் க்காரன் (அவசரக்காரன்); (யாழ்.அக.);; hasty, impetuous person.

     [ ரண் → ரண்  → ரண்டன்.]
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ரண்

ரண் 1 muraṇṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. டாப் யாதல்; to be obstinate, persistent.

   2. மா ப தல்; to be opposed, cross-grained.

     [ ரண்  → ரண் -தல்.]

 ரண் 2 muraṇṭu, ெப.(n.)

   1. டாப்  (உ.வ.);; persistence, obstinancy.

பள்ளிக் ச ்ெசல்ல யா  என்  ரண்  த்தான்.

   2. மா பா  (நாம ப.628); (யாப். .3, உைர, பக்.38);; variance, opposition.

   3. அைமயாைம (யாழ்.அக.);; disagreement.

   4. வைளயாைம (யாழ்.அக.);; unyielding nature.

     [ ள் → ர → ரள் → ரண் → ரண் . ெப ம்பா ம் றர ் ம் அல்ல  எ ரப்ாரக்் ம் 
ஒன்ைறச ்ெசய்ய எ ரப்் க் காட் வ .]

ரண்ெடாைட

ரண்ெடாைட muraṇḍoḍai, ெப.(n.)

   ெதாைடையந்த ள் ெமா யா ம் ெபா ளா ம் ம தைலப்படப் பாடல் ெதா ப்ப  (இலக். .723, 
உைர);; a mode of versification in which there is antithesis of words or ideas, one of five todai.

     [ ரண் + ெதாைட.]

இ ள்பரந் தன்ன மாநீர ்ம ங் ல்

நில க் த் தன்ன ெவண்மண ெலா ைற

இ ம்  னன்ன க ங்ேகாட் ப் ன்ைன

ெபான்னி னன்ன ண்டா ைறக் ம் (யா.கா.ேமற்ேகாள்.);

இப்பாட ல் இ ள், நில , இ ம் , ெபான் என்  அ ேதா ம் ெபா ள் மா பட வந் ப்பதால் இ  
ரண்ெதாைட எனப்ப ம்.

ரண்ப -தல்

ரண்ப -தல் muraṇpaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   எ ராக இ த்தல், மா ப தல்; to contradict, to be opposed.

ல் ெதரி த் க் ம் க த் க்கேளா  ரண்ப ேறன். ஒன் ற்ெகான்  ரண்பட்ட நிைல.

     [ ரண் + ப -தல்.]

ரண்பா

 
 ரண்பா  muraṇpāṭu, ெப.(n.)

   மா பா ; contradiction, difference.

எங்க க் ள் ஏற்பட்ட க த்  ரண்பா  எங்கள் நடை்பப் பா க்க ல்ைல. உன் ைடய ந் யப் 
ேபச் க் ம் இப்ேபாைதய ேபச் க் ம் நிைறய ரண்பா கள் இ க் ன்றன.

     [ ரண் + பா . ப  → பா ..]
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ரண்ெமா

ரண்ெமா 1 muraṇmoḻi, ெப.(n.)

   1. ெபா ள் மா ப ம் ெசால்; contrast, antithesis.

   2. எ ரெ்மா  (யாழ்.அக.);; contradictory statement.

     [ ரண் + ெமா .]

 ரண்ெமா 2 muraṇmoḻi, ெப.(n.)

   ெசய் ட ் ற்றங்க ெளான்  (யாப். . பக்.525);; a defect in versification.

     [ ரண் + ெமா .]

ரண் ைளந்த
வணி

 
 ரண் ைளந்த வணி muraṇviḷaindaḻivaṇi, ெப.(n.)

   ேமேனாக் ல் மா பா  ேதான்றக் ம் அணி; a figure of speech in which there is an apparent contradiction.

     [ ரண் + ைளந்த வணி. இரண்  வைக அறங்கைள ம், ேதான்  அ ம் பைகைமைய ம் 
பற் க் வ .]

ரண் ைனச்
ேலைட

ரண் ைனச் ேலைட muraṇviṉaiccilēṭai, ெப.(n.)

   ெமா யப்பட்ட ைனப் ெபா ள் ரண இரட் றப்ப த் ம் அணி வைக (மாறனலங்.152);; a figure of 
speech which consists in {} in verbs relating to persons or objects of opposite characteristics.

     [ ரண் ைன + ேலைட.]

ரணணி

ரணணி muraṇaṇi, ெப.(n.)

   ெசால்ேல ம் ெபா ேள ம் ரண அைம ம் ஓர ்அணி ( ரேசா.அலங்.12);; a figure of speech in which 
words or ideas are used in antithesis.

     [ ரண் + அணி.]

ரணமணல்

 
 ரணமணல் muraṇamaṇal, ெப. (n.)

   ெவள்ளி மணல்; silver ore.

ரணர்

ரணர ்muraṇar, ெப.(n.)

   பைகவர;் enemies.

     "அரைண  ரணர ்பலர"் (ேதவா.148:7);.

     [ ரண் → ரணர.்]

ர

ர 1 muraṇudal,    12 ெச. . .(v.i.)

   மா ப தல்; to be at variance.

     "  ரணிய நீ ம்" ( றநா.2);.

     [ ரண் → ர -தல்.]

 ர 2 muraṇudal,    13 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெப க் தல்; to multiply. 

     'இ  ைண ம் ெபா மான ன் னா ம் ரணப் ப ெனட்டாம்' (நன்.269, உைர);.

     [ ரண் → ர -தல்.]
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ரைண

 
 ரைண muraṇai, ெப.(n.)

   இைல டை்ட ந்  ரட் க் ணம் அைடவ  (ேகாைவ.);; roughness leaves.

     [ ரண் → ரைண.]

ரப்

ரப்  murappu, ெப.(n.)

   ைகக்  ெமன்ைம யற் த் ேதான் ந் தன்ைம; roughness.

     "ேதால் ரப்ேப " (அ வசா. 66);.

     [ ரம்  → ரப்  = க னமான ெசார ெசாரப் த் தன்ைம.]

ரம்

 
 ரம் muram, ெப.(n.)

க ங்கற் ெபா  (C.E.M.); granite crushed to dust for road-making.

     [ ரம்  → ரம்.]

ரம்

ரம்  murambu, ெப.(n.)

   1. ப க்ைகக் கல் ள்ள ேமட்  நிலம்; mound of gravel or stone.

     " ரம்  கண் ைடந்த நடைவ" (மைலப .432);.

   2. ேம  ( டா.);; mound, elevation.

   3. பாைற ( ங்.);; rock.

   4. வன்னிலம்; rough hard ground.

     "பரன் ரம்பா ய பய ல் கானம்" (அகநா.5);.

     " ரம்  கன்உைடய ேவ க் கரம்ைப" ( ந்.400:4);

   5. க  ( டா.);; backwater, creek, small arm of the sea.

   6. உப்பளம் (யாழ்.அக.);; salt-pan.

   7. கற்பாங்கான ேமட்  நிலத் ர;் a village.

ெத. ெமார ர்

ம வ. கரம்  நிலம்

ர ரெவனல்

 
 ர ரெவனல் muramuraveṉal, ெப.(n.)

ர ெரனல் பாரக்்க; see {}.

ர ெரனல்

ர ெரனல் muramureṉal, ெப.(n.)

   1. ைரத்தற் ப் ; onom, expr. of foaming, effervescing.

     " ர ெரனேவ ளித்த ேமா ம்" (தனிப்பா.i, 103:34);.

   2. வாய்க் ள் கரகரப்பா த்தற் ப் ; cracking in the mouth.

   3. ய்ைமயா த்தற் ப் ; being clean and neat.

ரைர

ரைர murarai, ெப.(n.)

   மரத் ன் ட்டைர; hard, stout trunk of a tree.

     " ரைர த யப் பண்ணி" (ப ற் ப்.5ஆம் பத்.ப .);.

     [ ர  + அைர.]
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ரல்

ரல்1 muralludal,    13 ெச. . .(v.i.)

   1. ஒ த்தல்; to make sound.

     "ம கர ர ந் தாேராைய" ( வாச. 5:16);.

   2. கத தல்; to cry.

     " க் ைக ராெலா  ரல" (ம ைரக்.170);.

க. ெமரல்

 ரல்2 muralludal,    14 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பா தல்; to sing.

     "ஏழ் ண ரின்னிைச ரல்பவரக்் கல்லைத" (க த்.9);.

 ரல்3 mural, ெப.(n.)

   ன் வைக (ெகாக்  ன்); (நாம ப.271);; needle-fish Syngnathus.

ரல்

ரல்  muralvu, ெப.(n.)

   யா ன் ெமல்ேலாைச; soft sound, as of a lute.

     "வண் ன் ெறா  ரல் " (பரிபா.8:36);.

     [ ரல் → ரல் .]

ரலல்

ரலல் muralal, ெப.(n.)

   1. ஒ க்ைக ( ன்.);; sounding.

   2. கலப்ேபாைச (ச .);; confused noise.

   3. எ த்தேலாைச ( டா.);; high pitch.

   ெத. ெமார;   க. ெமாெர ;ம. ர .

     [ ரல் → ரலல்.]

ரவம்

ரவம் muravam, ெப.(n.)

   1. பைறவைக; a drum.

     " ரவ ெமாந்ைத" (ேதவா.385, 5);.

   2. ழக்கம்; noise, reverberation, resonance.

     " ரவம்ப  மண்ணாமைல" (ேதவா.1025, 5);.

     [ ரல் → ரவம்.]

ர

ர 1 muravu, ெப.(n.)

   ரி ; break; broken condition, as of the mouth of a pot.

     " ர வாய்க் " (ெப ம்பாண்.99);.

     " ன் னி ெமாய்த்த ர வாய்ப் ற்றம்" (அகநா.72:3);.

     [ ரி → ர .]

 ர 2 muravu, ெப.(n.)

   1. ரவம், 1 பாரக்்க; see muravam,

   1. " ர ந் ம்  ழங்  ைவப்ப" (ெப ங்.மகத.25:16);.
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ரைவ

ரைவ muravai, ெப.(n.)

   ைகக் த்தல் அரி ள்ள வரி; streaks in unpolished rice.

     " ரைவ ேபா ய ரியா வரி " (ெபா ந.113);.

     [ ரி → ரைவ.]

ரள்

ரள் muraḷ, ெப.(n.)

   ப் வைக (ெதால். ெபா ள்.584);; a shell-fish.

     [ ரல் → ரள்.]

ரற்ைக

ரற்ைக muraṟkai, ெப.(n.)

   1. ஒ ; sound.

     "பாணர ்நரம் ளர ் ரற்ைகேபால"(ஐங் .402);.

     "நின்ற ரற்ைக நீக்  நன் ம்" ( றநா.376);.

   2. ரற் , 2 பாரக்்க; see {}, 2.

     "பாணர ்நயம்ப  ரற்ைக ன்" (ஜங் .407);.

   3. க ப்பா (ெதால். ெபா ள். 382);; Kali verse.

   4. தாளவைக; a time - measure.

     "இன்  ரற்ைக ம்பாட் " (மைலப .390);.

     [ ரல் → ரற்ைக.]

ரற்

ரற் 1 muraṟci, ெப.(n.)

   1. ஒ ; sound.

     "ெகான்ைறத் ங் ழன் ரற் யர"் (க த்.106);. 

   2. பாட் ; song.

     "நரம் ன் ர ம் நயம்வ  ரற் " (ம ைரக்.217);.

     [ ரல் → ரற் .]

 ரற் 2 muraṟci, ெப.(n.)

   க ; cord.

     "ெபண் ர ் ந்தன் ரற் யால்" (ப ற் ப். 5ஆம் பத்.ப .);,

     "வ க்ெகாளப் ணித்த ரி ரற் " (நற்.222:2);.

     [ ரண் → ரற் .]

ரற் -தல்

ரற் -தல் muraṟṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ஒ த்தல்; to make sound.

     " டப்பேதா ரற்ற ன் " (கம்பரா. ட் .308);.

   2. கத தல்; to cry.

     "அரற்  மயரந்்  ரற்  ரத்் ம்" (ெப ங். இலாவண. 19:208);. ( ங்.);.

     [ ரல் → ரற்  → ரற் -தல்.]

ரற் மம்

 
 ரற் மம் muraṟṟumam, ெப.(n.)

   டம் (அக.நி.);; water-pot.
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ரன் பா -தல்

ரன் பா -தல் muraṉṟupāṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   இன்ெனா  ெசய்தல் (ஆலாபனஞ் ெசய்தல்);; to elaborate a musical note or melody.

     "களிவண்  ரன் பாட" ( வக.1959);.

     [ ரல் → ரண் → ரன் → ரன்  + பா -தல்.]

ரி

ரி1 muridal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. வைளதல்; to bend.

     " ரிந்  கைடெநரிய வரிந்த ைலப் வ ம்" (மணிேம.18:161);.

   2. க ம்  கம்  த யைவ வைளந்  ஒ தல் ( டா.);; to break off, snap off.

     " த் ைன ேபா ய ரிவாய் அம் " (நற்.315:3);,

     "நல்ெல  ென ம் த  க் க் ெகால்  ேபன மா ய ைன ரி ம ப் ற்" (ப ற் ப்.16:6,7);. 

   3. ெக தல்; to perish, to be ruined.

     "இைடக்கண் ரிந்தார ்பலர"் ( றள், 473);.

   4. ேதால் தல்; to be defeated.

     " ற் ய வமரரே்சைன ரிந்தன" ( நாயக .34:15);.

   5. த தல்; to be scattered.

     "பஞ் னம் பைக ரிந் ெத ந்தன ண்ணத ்தலமர" (கல்லா.7);.

   6. தளரத்ல்; to lack in strength, to be gentle, as in gait.

     " ரிந்தநைட மடந்ைத யர ் ழங்ெகா ம் வழங்ெகா ம்" ( ைச. க .5:10);.

   7. தவ தல்; to go wrong.

     " ரி ங்காைலத ்ெதரிய மற்ற ற் றட் னள்.... எ ப் " (ெப ங்.வத்தவ.12.99);.

   8. நீங் தல் ( வக.172);; to separate, leave.

ரிகம்

 
 ரிகம் murigam, ெப.(n.)

   ம ரப்்படாம் ( டா.);; woollen blanket.

ெத. ரி.

     [ ரி → ரிகம்.]

ரி ரந்

 
 ரி ரந்  murigirandi, ெப.(n.)

   பத் யம் ந்ததால் ராததா ம் ேநாய் ( ன்.);; disease becoming incurable because of the non-observance 
of the prescribed diet.

     [ ரி + ரந் . Skt. granthi → த. ரந் .]

ரி ரந் ப்ப -
தல்

ரி ரந் ப்ப -தல் murigirandippaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   பத் யக் ைறவால் ேநாய் தல் ( ன்.);; to grow worse from neglect of the prescribed diet.

     [ ரி ரந்  + ப -தல்.]
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ரிசச்ார்த்

ரிசச்ாரத்்  muriccārttu, ெப.(n.)

   சாரத்் வரிப் பாட் வைக ( லப்.கானல்.அ ம்.பக்.205);; a kind of {}.

     [ ரி + சாரத்் .]

பாட் ைடத ்தைலவன் ப ெயா ம் ேபேரா ஞ் சாரத்் ப் பா ம் வரிப்பாட்  வைக.

சாரத்் வரி ன்  வைகப்ப ம். கசச்ாரத்் , ரிசச்ாரத்் , ெகாசச்கசச்ாரத்் .

கசச்ாரத்்  : ன்ற  தல் ஆற  ஈறாக வ ம். இைட நான்க யா ம் ஐந்த யா ம் வ ம்.

ரிசச்ாரத்்  : அ தெ்தாைக ன் ம் இரண் ம் வ ம்.

ெகாசச்கச ்சாரத்்  : ெகாசச்கம் ேபான்  ம்.

மைற ல் மணந்தாைர வன்பரதர ்பாக்கத்  மடவார ்ெசங்ைக

இைறவைளகள் ற் வைத ஏைழயம் எங்ஙனம் யாங்  அ ேகாம் ஐய

நிைறம ம் ம் என அன்னம் நீள் ன்ைன அ ம் ப் த்த

ெபாைறம  ங்ெகாம்ேபற வண்டாம் பல் ஊ ம் காேர எம் ர ்( லம்.7:29ஆம் பாடல்);.

ரித்தல்

ரித்தல் murittal, ெப.(n.)

   1. நைக; laughter.

   2. இலங் ைக; shining.

ரித்தாைள

 
 ரித்தாைள murittāḷai, ெப.(n.)

   பட்டா த் ெதா ல் பயன்ப த் ம் வாணெகந் ; a kind of sulphur used in fire works (சா.அக.);.

ரிநிைல

ரிநிைல murinilai, ெப.(n.)

   இயற்பா ன் இ ல் பா ந் தர  ( லப்.6 : 35, உைர);; closing part of a song.

     [ ரி + நிைல.]

ரிப்

ரிப் 1 murippu, ெப.(n.)

   1. ரிக்ைக ( ன்.);; breaking, bruising, cracking from external force.

   2. ல் ( வா.);; hump of  an ox.

ெத. ப்

     [ ரி → ரிப் .]

 ரிப் 2 murippu, ெப. (n.)

   ேநர ் ப்பம், ஒ ந்த வைள , கட்டடங்களின் ைலத் ப்பம்; bend curve, corner turning in the building. 

     " நந்தாவனத் க்   எல்ைலயாவ  நள்ளாற்  ரிப் க்  ேமற் ம்" (ெத.இ.கல்.ெதா.5, கல்.251);.

     [  → ரி → ரிப் .]

ரி ரி

ரி ரி1 murimuridal,    2 ெச. . . (v.i.)

   வைளதைலச ்ெசய்தல்; to bend, curve.

     " வ ம் ரி ரிந்தேவ" ( வக. 2310);.

     [ ரி + ரி – ரி ரி → ரி ரி-தல்.]

 ரி ரி2 murimuri, ெப.(n.)

   எட்  (சங்.அக.);; nux vomica.
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ரியல்

ரியல் muriyal, ெப.(n.)

   1. ண்  (யாழ். அக.);; bit, fragment.

   2. எளி ல் ரி ; that which is brittle.

     [ ரி → ரியல்.]

ரிவரி

ரிவரி murivari, ெப.(n.)

   வரிப்பாட்  வைக ( லப். 3 :16, அ ம்.);; closing part of a dance song.

     [ ரி + வரி.]

     "எ த்த ய  ைச ந் தம் ல், ரித் ப் பா தன் ரிெயனப்ப ேம" ( லப்.7:14. அ ம்.);.

எ –  :

     "ெபா ல்த  ந மலேர மணம் ரிமணேல

ப த  ெமா ேய பைணஇள வன ைலேய

ம  ைர கேம ரி  ல்இைணேய

எ த ம் ன்னிைடேய எைன டர ்ெசய்தைவேய"

     " ைர ரி த ைறேய மணல் ரி டேம

ைர ரி ந மலேர ைடத  ெபா டேம

ம ரி ரி ழேல ம ைர கேம

இ கயல் இைண ேய எைன டர ்ெசய்தைவேய" ( லப். 7:14, 15);

ரிவாய்

ரிவாய் murivāy, ெப.(n.)

   1. இ த்  உண்டாக் ன வாசல்; opening made in a wall, used as entrance.

     "கண்டெவ ன் ரிவாயாற் ெகாண்  க்கான்" ( வாலவா.24:4);.

   2. கன்னவா ல்; opening made in house-breaking.

     "கள ேபா ன்ற ெவன் ந் தப் ய ரிவா ல்ைல" ( வாலவா. 55:5);.

   3. ரிந்த ற ; pitted pial.

     " ரிவாய் ற்றம்" ( றநா.261);.

     [ ரி + வாய்.]
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ரி

ரி  murivu, ெப.(n.)

   1. ம ப்  (யாழ்.அக.);; fold.

   2. வைளந்  ஒ ைக (யாழ்.அக.);; breaking, snapping.

   3. ங் ைக; contracting.

     " வ ரி  கண்டஞ் " ( தெ்தாள்.களம்.);.

   4. நீங் ைக; leaving, separation.

     "இைளயர ்மாரப் ரி ல

ெர  வா ம்" ( வக.372);.

   5. வ த்தம்; trouble, difficulty.

     "பாைவமார ் ரி ற்றாரக்ளின் ரச்ச்ைன ெசய்பவால்" ( வக. 1627);.

   6. ேசாம்  (அ .நி.);; laziness.

   7. ஊழ் (அ .நி.);; fate.

   8. ெப ைம (அ .நி);; greatness.

க. ரி

     [ ல் → ர ்→  → ரி → ரி .]

க்கஞ்ேசரி

 
 க்கஞ்ேசரி murukkañjēri, ெப.(n.)

   ெசங்கல்பட்  மாவட்டம் ம ராந்தகம், வா ர ்ஆ ய வட்டங்களில் இ க் ம் 
ஊரப்்ெபயரக்ள்; name of this village is found in {} district, {} and {}.

ங்ைக மரங்கள் யாக இ ந்ததால் இப்ெபயர ்ெபற் க்கலாம்.

     [ ங்ைக + ேசரி- ங்ைகசே்சரி → க்கஞ்ேசரி.]

க்கதாபம்

 
 க்கதாபம் murukkatāpam, ெப.(n.)

   ஒ வைக இ  (சன்னி); ேநாய்; a kind of delirium.

க்கம்

 
 க்கம் murukkam, ெப.(n.)

   க யாண க்க மரம்; bastard teak-rootch wood tree-Red been - Erythrina indica.

     [ க்  → க்கம்.]

இதன்  வப்பாக ம், ந மண ல்லாததாக ம் இ க் ம். மரம் டக்ைள உைடய . இ  
ம த் வத் ற்  ைகயாகப் பயன்ப ற . பழம்,  ேபான்றைவ ஒ  வைக நாற்ற ைடயைவ, 
உண்பதற் ப் பயன்படா .  யல் இரத்தத்ைதப் ேபால் இ க் ம். இதன் படை்டச ்சா  
ம த் வத் ல் பயன்ப ற . இதன் ைவ, வள் வர ்"இன ழ்த்  நாறா மலர"் என்  

ள்ளார ்(சா.அக.);.

 க்கம் murukkam, ெப. (n.)

   ண் வனம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tindivanam Taluk.

     [ க் +அம்]
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க்கம் ன்

 
 க்கம் ன் murukkambisiṉ, ெப.(n.)

   க்க மரத் ன் ன்; gum of the tree Butea frondosa - B. superba Bengal kino.

     [ க்கம் + ன்.]

க்கம் ளி

 
 க்கம் ளி murukkambuḷi, ெப.(n.)

   எ சச்ம் ளிப்  (அ தாகரம்);; citric acid.

     [  → க்கம் + ளி.]

க்கம் ைர

 
 க்கம் ைர murukkamvirai, ெப.(n.)

   க்க மரத் ன் ெகாடை்ட; the seed of Butea - frondosa. It is anthel-mentic (சா.அக.);.

     [ க்கம் + ைர.]

க்கல்

க்கல் murukkal, ெதா.ெப.(verbn.)

   1. அ க்ைக; destroying.

     " ன்யானிவைன க்க ம் ேவண் ெனன்" (ெப ங். உஞ்ைச ழா.37:199);.

   2. ெகால் ைக; killing (சா.அக.);.

     [ க்  → க்கல்.]

க்கவைர

 
 க்கவைர murukkavarai, ெப.(n.)

   ேகா யவைர; a kind of bean (சா.அக.);.

     [ க்  + அவைர.]

க்கள்ளி

 
 க்கள்ளி murukkaḷḷi, ெப.(n.)

   றட் ச ்ெச ; prickly climbing cockspur, Pisonia aculeata (சா.அக.);.

ம வ. காரிண் .

க்கன்மரம்

 
 க்கன்மரம் murukkaṉmaram, ெப.(n.)

   மரவைக; Bengal kino tree, Butea frondoso.

     [ க்  → க்கன் + மரம்.]

க்

 
 க்  murukki, ெப.(n.)

   ச ரக்கள்ளி; square spurge-Euphorbia antiquorum (சா.அக.);.

க் தழ்

 
 க் தழ் murukkidaḻ, ெப.(n.)

   வந்த உத ; red lip.

     [ க்  + இதழ். க்கம் மலர ்ேபான்ற வந்த உத .]
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க்

க் 1 murukkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அ த்தல்; to destroy, crush, ruin.

     " றல்ேவன் மன்னர ்மன்ென ல் க் " ( பாண்.247);.

   2. ெகால் தல் ( வா.);; to kill.

     "எற்  க் வ ரரக்கர ் ன்பர"் (கம்பரா.மகரக்.12);.

   3. த்தல்; to break in pieces.

காப் ைடய ெவ க் " ( றநா. 14);.

   4. உ க் தல் ( ன்.);; to melt. 5. கைரத்தல் ( ன்.);;

 to dissolve.

     [ ங் -தல் → க் -தல்.]

 க் 2 murukku, ெப.(n.)

   ெகாைல (அ . நி.);; killing.

     [ க் 1 → க் 2.]

 க் 3 murukku, ெப.(n.)

   1. ள்  க் , 1 பாரக்்க; see {}, 1. 

   2. ரசமரம்; palas-tree, Butea frondoso.

க் க்கள்ளி

 
 க் க்கள்ளி murukkukkaḷḷi, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கள்ளி (ேகாைவ.);; a kind of square spurge.

     [ க்  + கள்ளி.]

க் த்த

 
 க் த்த  murukkuttaḍi, ெப.(n.)

   பைனேய கள் பைன ட் ற் சாரத்்  த்ேத வதற்  ைவக் ந் த  (நாஞ் ல்.);; a wooden stand used 
to climb palm-tree.

     [ க்  + த .]

க் த் ரி

 
 க் த் ரி murukkumittiri, ெப. (n.)

   அழ க்காக வளரக்் ம் ேதாட்டச ்ெச ன் ைத (ேநரவ்ாளம்);; croton seed (சா.அக.);.

கக்கட ள்

 
 கக்கட ள் murugaggaḍavuḷ, ெப.(n.)

   ஞ்  நிலத் ெதய்வமான கன்; Murugan, god of {} tract.

     [ கன் + கட ள்.]

கநாயனார்

கநாயனார ்muruganāyaṉār, ெப.(n.)

   63 நாயன்மாரக் ள் ஒ வர ்(ெபரிய .);; a canonized {} saint one of sixty three.

     [ கன் + நாயனார.்]

ேசாழ நாட் ல் ப் க ைரச ்ேசரந்்தவர.் ராமணர ் லத் ல் றந்தவர.் வன்  ஆழ்ந்த 
பற் ள்ளவர.் ஞானசம்பந்தரின் நண்பர.்
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கபம்

 
 கபம் murugabam, ெப.(n.)

   உயரந்்த த் ; a superior pearl.

கயர்-தல்

கயர-்தல்  murugayartal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. கக் கட க் ப் ைச ெசய்தல்; to offer worship to Kandan.

   2. ெவ யா தல்; to dance while under possession by Kandan.

     " கயரந்்  வந்த வாய் ேவந்தன்" ( ந்.362);.

   3. ந் டலா ய ேவள்  ெசய்தல்; to give feast, as in sacrifice.

     "பைடேயாரக்்  கயர" (ம ைரக்.38);.

     [  + அயர-்தல்.]

க ட் றா

 
 க ட் றா murugavuruṭṭisuṟā, ெப.(n.)

   கடல் ன் வைக (யாழ்ப்.);; a sea - fish.

கேவள்

கேவள் murugavēḷ, ெப.(n.)

   1. வ ைடய மகன்; {}

 son.

   2. கக்கட ள் (பட் னப். 158, உைர); பாரக்்க; see {}.

     [ கன் + ேவள்.]

கன்

கன் murugaṉ, ெப. (n.)

   1. கட் ைளஞன் ( வா.);; youth buck.

   2. மரன் என் ம் ஞ்  நிலத் ெதய்வம்;{}, god of {} tract.

     " க னற்ேபார ்ெந ேவ ளா " (அகநா.1:3);,

     " கற் ற்றத ் ெகழ ல்" ( றநா.16:12);.

   3. ெவ யா ம் ேவலன் ( ங்.);; one possed by {}.

     " யாேளா  கைன ைற ற் " (கந்த . வள்ளி.155);.

   4. பாைலநிலத் தைலவன் (அ .நி.);; chief of the desert tract.

   க. க;ம. கன்.

     [  → கன்.]

ஞ்  நிலத் ேதவைன இைளஞெனன்  க ேய ஞ்  நில மக்கள் கன் என்றனர.் ஒ.ேநா. 
மரன் = இைளஞன், கன்.

கன்மரம்

 
 கன்மரம் murugaṉmaram, ெப.(n.)

   ர ; a kind of tree - Butea frondosa.

ம வ. க்கன் மரம்.

775

www.valluvarvallalarvattam.com 2334 of 19068.



கனாடல்

 
 கனாடல் murugaṉāṭal, ெப.(n.)

    ைட என்ற இ வைகக் த்  ( ங்.);; Kanda's dance, of two kinds, viz., {}.

     [ கன் + ஆடல்.]

கா

கா murukā, ெப.(n.)

   1. அ ல்; a kind of fragrant wood-Agallochum.

   2. எ சை்ச; lime.

   3. அழ ; beauty.

   4. இளைம; tender age.

   5. கள்; toddy.

   6. மணம் (வாசைன);; smell (சா.அக.);.

     [  → கா.]

காேநாய்

 
 காேநாய் murukānōy, ெப.(n.)

   ளகாய்ச ்ெச க் ம், காய்க் ம் வ ம் ஒ வைக ேநாய் (ேகாைவ.);; a kind of disease that attacks chilly plant.

யம்

யம் murugiyam, ெப.(n.)

   ஞ்  நிலத் ல் க க் ரிய ெவ யாட் ப் பைற (ெதால்.ெபா ள்.18,உைர);; drum played in the 
worship of Kanda, in hilly tracts.

     [  → யம்.]

யல்

 
 யல் murugiyal, ெப.(n.)

   அழ யல்; aesthetic.

     [  → யல்.]
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1 murugu, ெப.(n.)

   1. இளைம ( வா.);; tenderness, tenderage, youth.

   2. அழ  ( ங்.);; beauty.

   3. ஞ்  நிலத் ெதய்வமா ய கன்; Kandan, god of {} tract.

     "அ ங்க  ேவலன் ெகா  வைளஇ" (ம ைரக்.611);.

   4. ெதய்வம்; divinity, god.

     "  ெமய்ப்பட்ட லத் ேபால" ( றநா.259);.

     " காற் ப் ப த்த ெக  ந நா" (அகநா.22:11);.

     "மடைவ மன்ற வா ய ேக" (நற்.34:11);.

   5. ேவலன் ெவ யாட் ; dancing while under possession by Kanda.

     " கயரந்்  வந்த வாய் ேவலன்" ( ந். 362);.

   6. மணம்; fragrance.

     " கமர்  ரண் டக்ைக" (பட் னப்.37);.

   7. ழா ( வா.);; festival.

     " கயர ்பாணி ம்" ( ளா.நாட.்7); 

   8. பைடயல் ந்

 sacrificial feast. 

கா

 
 கா  murugugātu, ெப.(n.)

   கா ன் எ ரப்் றம் உள்ள மடல் ( கா ); (ேகாைவ.);; ear lobe.

காந்

 
 காந்  murugugāndi, ெப.(ո.) 

   மல் ைக; jasmine flower (சா.அக.);.

ேகசன்

 
 ேகசன் muruācaṉ, ெப.(n.)

கக் கட ள் பாரக்்க'; see {}.

     [  + ஈசன்.]

ைக

 
 ைக murugai, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் கல் (யாழ்ப்.);; a kind of stone.

ைகக்கல்

 
 ைகக்கல் murugaiggal, ெப.(n.)

   பவளம்; coral (சா.அக.);.

     [ ைக + கல்.]
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ைகநண்

 
 ைகநண்  murugainaṇṭu, ெப.(n.)

   நண் வைக (யாழ்ப்.);; a kind of crab.

ங்கக் ைர

 
 ங்கக் ைர muruṅgakārai, ெப.(n.)

ங்ைகக் ைர பாரக்்க; see {}.

     [ ங்ைக + ைர.]

ங்கசச்ார்

 
 ங்கசச்ார ்muruṅgaccār, ெப.(n.)

   ங்ைக மரப் படை்ட ன் சா ; juice of the bark of Moringa oleifer.

     [ ங்ைக + சார.் சா  → சா  → சார.்]

ங்கன்

 
 ங்கன் muruṅgaṉ, ெப. (n.)

   மடங்கல் மாதத் ல் (ஆவணி); ல் ைதக்கப்பட்  நான்  மாதங்களில் ைளவா ம் காரெ்நல் 
வைக; a coarse kind of {} paddy sown in {} and maturing in four months.

ங்

ங் 1 muruṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. அ தல்; to perish;

 to be destroyed.

     "அம  ேளற்றார.் ரண் ங்க" ( .ெவ.1:7);.

   2. தல்; to break.

     " ம்  தன் ங்க" (ம ைரக்.377);.

   3. அடங் ெயரிதல்; to simmer,

     " ங்ெகரி ற் க" (கம்பரா. கார் க.29);.

ெத. 

 ங் 2 muruṅgu, ெப.(n.)

க் 3, 1, 2 பாரக்்க;see murukku3, 1, 2.
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ங்ைக

ங்ைக1 muruṅgai, ெப.(n.)

   உண ல் பயன்ப த் ம் இைலகைள ம் காய்கைள ம் உைடய, எளி ல் ஒ யக் ய ஒ  
மரம்; horse radish tree-Moringa pterygosperma.

ெவண்ெணய் உ க் ம் ேபா  ங்ைகக் ைர ேபா வ ண்

. " ங்கா ெவன் ஞ் ங்களச ்ெசால் ங்ைகெயன வந்தவா ம்" ( ரேசா. தத்.8);.

     "நாரின் ங்ைக ந ரல் வான் " (அகநா.1:16);,

     " ங்ைகப்  வந்த னால் ந்த ல் ப்பாரக்ளா?",

     " ங்ைகக்காய் என்ற ம் ந்ததாம் பத் யம்" (பழ.);.

   ெத. நக;ம. ரிஞ்ஞ.

 Sinh. {}.

ங்ைக வைக :

   1) காட்  ங்ைக,

   2) தவ  ங்ைக,

   3) ைன ங்ைக,

   4) க யாண ங்ைக,

   5) னல் ங்ைக,

   6) ள் ங்ைக,

ங்ைகக்காய்

 
 ங்ைகக்காய் muruṅgaikkāy, ெப. (n.)

   ச்  ேபான்  நீண்ட ம் உட்ப ல் சைதப் பற் ள்ள மான, ங்ைக மரத் ன் காய்; fruit of the 
horse-radish tree which looks like a small stick in India drum stick.

காய்க களில் ங்ைகக்காய் ேபால் சத்தான  எ ம் இல்ைல.

     [ ங்ைக + காய்.]

ங்ைகக் ைர

 
 ங்ைகக் ைர muruṅgaikārai, ெப.(n.)

   ங்ைக மரத் ன் ைர; greens of the drumstick tree - Moringa oleifera (சா.அக.);.

     [ ங்ைக + ைர.]

ங்ைகப் ஞ்

ங்ைகப் ஞ்  muruṅgaippiñju, ெப.(n.)

   1. ங்ைகக் கா ன் இளைமப் ஞ் ; tender drumstick.

   2. ழந்ைதக் கைண, எ ம் க் க் காய்சச்ல் ேம ம் ஒளிநீர ்( ந் ); இழப்  த யைவ நீங் ம் 
என்பர;் tender drumstick, it is useful in rickets, bone fever, loss of semen nausea etc.

     [ ங்ைக + ஞ் .]

ங்ைகப்

 
 ங்ைகப்  muruṅgaippū, ெப.(n.)

   ங்ைக மரத் ன் ; flowers of drumstick tree. It aphrodisiac.

     [ ங்ைக + .]
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ங்ைக ர்க்

 
 ங்ைக ரக்்  muruṅgaiyīrkku, ெப.(n.)

   ங்ைகக் ைர ன் காம் ; the rip of the tripinnate of Moringa Oleifera.

     [ ங்ைக + ஈரக்் .]

ங்ைக த்

 
 ங்ைக த்  muruṅgaivittu, ெப.(n.)

   ங்ைகக் கா ன் ைத; drumstick seeds.

     [ ங்ைக + த் .]

நீற் ப்ேபான ஒளிநீைர ( ந்ைத); இ க் ப் ன் ேபாலாக் ம் ண ைடய  ங்ைக த் .

ங்ைகேவர்

 
 ங்ைகேவர ்muruṅgaivēr, ெப.(n.)

   ங்ைக மரத் ன் ேவர;் pungeant root of drumstick tree - used as a substitute for horse radish.

     [ ங்ைக + ேவர.்]

ட் க்ைகயர்

ட் க்ைகயர ்muruṭṭukkaiyar, ெப.(n.)

   அடங்கா ெவா க்க ள்ளவர;் persons of rude  behaviour.

     " ட் க்ைகயர ் றப்பட்டார ் ரட் ப் ேப " ( வாலவா.38:14);.

     [  + ைகயர.்]

ட் த்தன்ைம

ட் த்தன்ைம muruṭṭuttaṉmai, ெப. (n.)

   ஒரா  ெசய் ங் ணம் ( றள், 1063, உைர);; recklessness.

     [  + தன்ைம.]

டன்

டன் muruḍaṉ, ெப.(n.)

   1. ரட் க் ண ள்ளவன்; obstinate person.

     " டரான ராவணா கைள" (ஈ , 2. 7:10);.

   2. ன் ன் ஆராயாதவன்; reckless person.

   3. டன்; ignorant, foolish person.

     "கல்லா ட ம்" (அஷ்டப். அழக.30);.

   4. ேவடன் ( டா.);; hunter.

   5. நாகரிகமற்றவன்; rude person, savage.

க. ெமாரட

     [  → டன்.]
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 muruḍu, ெப. (n.)

   1. கர ர ; coarseness, roughness.

     " ட் ச ் ரெமான் ட் ைன" (சங்கற்ப. ஈ வர வகார. வரி.26);.

   3. ெகா ைம; cruelty.

     "அரக்கர ் லம்  ரத்்த ரான்" ( வ். வாய்.2. 7 : 10);.

   4. ச் ள்ள மரக்க  ( வாலவா.23:4);; knot in wood.

   5. ெவட் ய மரத் ன  (சங்.அக.);; stump.

   6. ற  ( ங்.);; fire wood.

   7. உ ண்ட மரக்கடை்ட; piece of wood.

     "வன்பராய் ெடாக்  ெமன் ந்ைத" ( வாச.23: 40);.

   8. பைறப்ெபா  ( ங்.);; drum.

     " ர ஞ் சங்   ெமா ப்ப" (ெப ங்.மகத. பைடதைல. 19:195); 

   9. ெப  மத்தளம்; hand drum with two faces.

     " ட ரந்்தன" ( லப்.மங்கல.);. 

   10. பத்தல் (சங்.அக.);; a kind of bucket.

   11. ப ைம; largeness.

     " ட்  ேமாத்ைதத் தைல ெபற்றைம" (தக்கயாகப். 47);.

த சம்

 
 த சம் murudagusam, ெப.(n.)

   ேசங்ெகாடை்ட; marking nut - Semicarpus anacardium (சா.அக.);.

தல்

 
 தல் murudal, ெப.(n.)

   நாக நஞ் ; a kind of arsenic (சா.அக.);.

தா

 
 தா  murutāṟu, ெப.(n.)

   பன்  (ேகாைவ.);; pig.

ந்தபா

ந்தபா  murundapāli, ெப.(n.)

   1. ந் ரிக்கம்; vateri indica.

   2. ங்  மரம்; boswbllia glabra (சா.அக.);.

ந்தம்

ந்தம் murundam, ெப.(n.)

ந் , 5 ( டா.); பாரக்்க; see murundu,  5.

     " ந்த நின்ற ம் ன ந்தம்" (கம்பரா. வனம் . 45);.

     [ ந்  → ந்தம்.]

ந்தழற்

 
 ந்தழற்  murundaḻṟci, ெப.(n.)

   தெ்த ம் ைடய அழற் ; inflam mation of cartilage.

     [ ந்  + அழற் .]
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ந்தன்

ந்தன் murundaṉ, ெப.(n.)

   1. ற ைடயான்; person of ability.

     "ெப ந்தைகப் ெபரிேயாைனப் ணித்த ேபார ் ந்தன்" (கம்பரா. ணி ட.்37);.

   2. க ைடயான் (இலக்.அக.);; famous person.

     [ ந்  → ந்தன்.]

ந்

ந் 1 murundu, ெப.(n.) 

   1. இற ன க் த்  ( ங்.);; quili of a feather.

   2. ம ற ன் அ க் த் ; root of peacock's feather.

     " ந்ேதய்க்  ட்ேபா ெல ற் னாய்" (ஏலா.7);.

     " ந்ெதனத் ரண்ட ள்ெள ற் த் வர ்வாய்" (அகநா. 179:11);,

     " ந்ேதர ்ெவண்பல் ழ்நைக றந்ேத " (நற்.179:10);.

   3. ெதன்ைன த யவற் ன் அ ெவண் த்  ( டா.);; white and fresh sprout of a palm.

   4. ெகா ந்  (சங்.அக.);; tendril.

   5. இளந்தளிர ்(அ .நி.);; tender leaf.

   6. ேவரின் ேமற்றண் ; stalk of plant justabove the roots.

     "ைபஞ்சாய்க் ேகாைர ன் ந் னன்ன" (அகநா.62);.

   7. எ ம் ; bone. 

     " ந் ன் கா ங் ைழைய" ( வக. 1661);.

   8. ெவண்ைம ( டா.);; whiteness.

   9. த்  (அ .நி.);; pearl.

   10. ெவண்ைம ம் அ த்த ம் ெகாண்  எ ம் ன் தைலப் கைள ம் தெ்த ம் ; a white elastic 
substance forming the tissue from which bone is formed by calcification - Cartilege (சா.அக.);.

ந் சாலங்கள்

 
 ந் சாலங்கள் murunducālaṅgaḷ, ெப. (n.)

   தெ்த ம்  உ ரம்ங்கள்; cartilagenous cells (சா.அக.);.

ந் த்தா தம்

 
 ந் த்தா தம் murunduddāpidam, ெப.(n.)

   தெ்த ம் க்  உண்டா ம் அழற் ; inflammation of the cartilage.

     [ ந்  + Skt. தா தம்.]

ந் நார்

 
 ந் நார ்murundunār, ெப.(n.)

   த் ெத ம் ன் இைழநார ்ேதாற்றம்; fibro cartilage.

     [ ந்  + நார.்]

ந்ெத ம்

 
 ந்ெத ம்  murundelumbu, ெப.(n.)

   தெ்த ம் ; cartilage bone.

     [ ந்  + எ ம் .]
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நைடப்

 
 நைடப்  murunaḍaippūti, ெப.(n.)

   க ங் ள ; a black wasp (சா.அக.);.

-த்தல்
-த்தல் murumuruttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

-த்தல் பாரக்்க; see {}.
 muruvili, ெப.(n.)

   1. ளிக் ெகா  பாரக்்க; see {}.

   2. ஊைத (வாதம்);யடக்  (சங்.அக.);; wind killer.

   க. ரி ல்;ம. ரல்.

     [  + வல் -. வல்  → .]

ளிக்ெகா

 
 ளிக்ெகா  muruviḷikkoḍi, ெப.(n.)

   றட் ச ்ெச  (காரிண் );; prickly climbing cock-spur.

     [  → ளி + ெகா .]

 
  muruvu, ெப.(n.)

   ஆடவர ்காதணி (ேகாைவ.);; men's ear ornament.

ைர

ைர  muraisu, ெப.(n.)

ர  பாரக்்க; see {}.

     " ைர  ன்றாள் பவர"் (க த். 132);., 

     "உைரசால் றப் ன் ைரெசா ந் தனேவ" ( றநா.62:9);.

     [ ர  → ைர .]

ல்லங் ேமாகரா
ல்லங் ேமாகரா mullaṅgimōkarā, ெப.(n.)

   பைழய நாணய வைக (சரவண. பண .62);; an ancient coin.
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ல்ைல

ல்ைல1 mullai, ெப.(n.)

   1. பசை்சநிறக் காம் ல் ய ெவண்ணிற இதழ்கைளக் ெகாண்ட ந மணம் ந்த ; Arabian jasmine, 
Jasminum sambac.

     " ல்ைல ைவந் ைன ேதான்ற" (அகநா.4);.

     "பா ைல ல்ைல ைகக் ம்" ( றநா.117:9);,

     "ேகாடல் எ ர் ைகப் ப  ல்ைல" ( ந்.62:1);.

     "உள்ளினள் உைறேவாள் ஊைர ல்ைல" (நற்.59:8);. 2. ெகா வைக (L.);;

 trichotomus-flowering smooth jasmine, Jasminum trichotomum.

   3. காட்  மல் ைக; wild jasmine.

   4. ஊ மல் ைக; eared jasmine.

   5. ெகா வைக; pointed leaved wild jasmine, Jasminum malabaricum.

   6. ஈ ர ; Indian birthwort.

   7. ஐந் ைண ள் ஒன்றான கா ம் கா  சாரந்்த ல்ைலநிலம் (ெதால்.ெபா ள்.5);; forest, pastoral tract, 
one of ai-n-{}.

   8. ல்ைலநிலப் பண்வைக; a melody type of the forest tracts.

   9. சாதாரிப்பண் ( ங்.);; a secondary melody type.

   10. உரிப் ெபா ளில் ஒன்றா ய இ த்தல்; patient endurance of a lady during the period of separation from her 
lover.

ல்ைலக்க ப்
ெபா ள்

 
 ல்ைலக்க ப்ெபா ள் mullaikkarupporuḷ, ெப.(n.)

   ல்ைல நிலத் ல் இ க் ம் ெபா ள்கள்; men beasts and other living creatures and other things peculiar to wood 
land districts such as mullai {} etc.

ல்ைல நீர,் ல்ைலப் ள், ல்ைல நில மாக்கள், ல்ைல யாழ், ல்ைலப் .

   ல்ைலக் ரியக ப்ெபா ள் : ெதய்வம் – மால்;   உயரந்்ேதார ்- ம்ெபாைற நாடன், 
ேதான்றல்;   தாழ்ந்ேதார ்- இைடயர ்இைடச் யர;்   ள் - காட் க் ேகா ;   லங்  - மான், யல்;   ஊர ்– 
பா ;   நீர ்- ஞ் ைன, கான்யா ;    - ல்ைல. ெகான்ைற, காயா;   மரம் – ந் ;   உண  - வர , 
சாைம;   பைற – ஏற் ப்பைற;   யாழ் – ல்ைலயாழ்;   பண் – சதாரி;ெதா ல் - சாைம, வர  ைதத்தல், 
கடா தல், ைடத வல், ரைவயாடல் தலா ன (அகநா.);.

ல்ைலக்காரன்

ல்ைலக்காரன் mullaikkāraṉ, ெப. (n.)

   1. த்தைகக்காரன் (யாழ்ப்.);; lessee.

   2. பண்ைண ேவைல பாரப்்பவன்; one who cultivates the land and looks after the cattle, etc., of a land-owner.

     [ ல்ைல + காரன்.]

ல்ைலக்காலம்

 
 ல்ைலக்காலம் mullaikkālam, ெப.(n.)

   மடங்கல், கன்னி (ஆவணி, ரட்டா ); மாதமா ய மைழக் காலம்; the two rainy months of August and 
September.

     [ ல்ைல + காலம்.]

ல்ைலக் ழல்

ல்ைலக் ழல் mullaikkuḻl, ெப.(n.)

   ல்ைலக்ெகா யால் அைமத்த வைளயத்ைத வா னிடத்ேத ெச த்த இைசக் ழல் ( லப்.17, பாட் , 
3, உைர);; a flute or pipe with mouth - piece made of mullai creeper.

     [ ல்ைல + ழல்.]
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ல்ைலச் லந்

ல்ைலச் லந்  mullaiccilandi, ெப.(n.)

ைலச் லந்  (இராசைவத்.98, உைர); பாரக்்க; see mulai-c-cilandi.

     [ ைல லந்  → ல்ைலச் லந் .]

ல்ைலச் ட்

ல்ைலச் ட்  mullaiccūṭṭu, ெப.(n.)

   கற் ற்க யாக தைல லணி ம் ல்ைலப் வாலான மாைல; chaplet of mullai flowers, as the emblem 
of chastity.

     "பனி ல்ைலச ் ட்  ேவய்ந்தார"் ( வக. 624);.

     [ ல்ைல + ட் .]

ல்ைலநிலப்ப ர்

 
 ல்ைலநிலப்ப ர ்mullainilappayir, ெப.(n.)

   காராமணி, சாைம, வர ; important pulses and millets grown in wood tracts (சா.அக.);.

     [ ல்ைல + நிலம் + ப ர.்]

ல்ைலநிலப் ள்

 ல்ைலநிலப் ள் mullainilappuḷ, ெப.(n.)

   காட் க் ேகா ; a bird jungle bowl (சா.அக.);.

     [ ல்ைல + நிலம் + ள்.]

     [p]

ல்ைலநிலமரம்

 
 ல்ைலநிலமரம் mullainilamaram, ெப. (n.)

   ல்ைல நிலத்  மரம்; plants growing in wood or silvan tracts.

     [ ல்ைல + நிலம் + மரம். ெகான்ைற, ள , காந்தள் த ய மரம்.]

ல்ைலநில லங்

 
 ல்ைலநில லங்  mullainilavilaṅgu, ெப.(n.)

   மான், யல் ேபான்ற லங் கள்; deer, rabbit etc. animals that live in silvan tracts.

     [ ல்ைல + நிலம் + லங் .]

ல்ைலப்பண்

 
 ல்ைலப்பண் mullaippaṇ, ெப.(n.)

   ல்ைல நிலத் க் ரிய ெப ம்பண் வைக ( வா.);; primary melody-type of the forest tract.

     [ ல்ைல + பண்.]
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ல்ைலப்பாட்

ல்ைலப்பாட்  mullaippāṭṭu, ெப.(n.)

   பத் ப்பாட் ள் நப் தனார ்பா ய பாட் ; a poem in Pattu-p-{} by {}.

     [ ல்ைல + பாட் .]

ப ெனண் ேமற்கணக் ல், தைலவைனப் ரிந்  இ க் ம் தைல ன் இயல்ைபக் ம் ல்.

   பத் ப்பாட் ேல கச ் ய அ யளைவ உைடய பாடல் இ ; 103 
அ கைள ைடய ;ஆ ரியப்பாவால் இயன்ற . ஆ ரியர ்ெபான் வாணிகனார ்மகனார ்நப் தனார ்
ஆவர.் இ  ல்ைலத் ைணக்  உரிய இ த்தல் ஒ க்கத்ைதச ் றப் த் க் ற . ேபாரே்மற் 
ெசன்ற தைலவன் ம்  வ மள ம் அவன் ய ெசால் றம்பா  ஆற் ந்த தைல ன் 
ெசயைலக் ற . இைடேய அகத் ைணயான ல்ைலக் த் ெதாடரப்ான றெவா க்கமா ய 
வஞ் ைன ம் ற . ல்ைலத் ைணைய வ ணிக் ம் மற்றப் பாடல்கள் எல்லாவற் ம் இம் 

ல்ைலப்பாட்  ட்ப க ைடயதாய்க் காணப்ப ற .

பாட் ன் ெதாடக்கத் ல் காரக்ால வ ணைன ம், இ ல் ல்ைல நிலத் ன் இயல் ம், இைட ல் 
அரசனின் பாசைற அைமப் ம் வலப்ப ன்றன. 'கானம் நந் ய ெசந்நிலப் ெப வ ' ன் அழ  

ைவபடக் றப்ப ற .

மன்னன் பாசைற ல், இைட ல் வாேளந் க் ைக ல் ளக்ேகந் , அைண ம் ைளக்ைக 
அைணயா  காக் ம் மங்ைகயர ்உள்ளனர.் கண்ைணக் காக் ம் இைம ேபால அரச க் ப் 
பா காவலராய்ப் ெப தாளர ்உள்ளனர.் நா ைக வட் ல் ெகாண்  நா ைக அ ம் நா ைகக் 
கணக்கர ்உள்ளனர.் அ த்  யவனரக் ம் உள்ளாரக்ள்.

     'மத் ைக வைளஇய ம ந் ங்  ெச ைட

ெமய்ப்ைப க்க ெவ வ ந் ேதாற்றத்

வ ணர ்யாக்ைக வன்கண் யவனர'் - ல்ைல : 59-61

யவனர ்இயற் ய தெ்தாடர ்சங் ம், பாைவ ளக் ம் ல்ைலப்பாட் ல் இடம் ெப ன்றன.

ல்ைலப்பல்

 
 ல்ைலப்பல் mullaippal, ெப.(n.)

   ல்ைல ய ம்  ேபான்ற பல்; teeth resembling the jasmine bud (சா.அக.);.

     [ ல்ைல + பல்.]

ல்ைலமா

ல்ைலமா  mullaimāṟi, ெப.(n.)

   1. கற்  நிைல றழ்ந்த-வன்-வள்; a person not stable with chastity.

   2. ச் மா  (இ.வ.);:

 pickpocket.

     [ ல்ைல + மா .]

ல்ைல, கற் க் க் டாக மக்கள் வழக் ம் இலக் ய வழக் ம் ப் டப் ெப ம் மலர.்

ல்ைலயர்

 
 ல்ைலயர ்mullaiyar, ெப.(n.)

ல்ைலயாளர ்( வா.); பாரக்்க; see {}.

     [ ல்ைல → ல்ைலயர.்]

ல்ைலயாழ்

ல்ைலயாழ் mullaiyāḻ, ெப.(n.)

   1. ல்ைலப் பண் ( ங்.);; primary melody type of the forest tract.

   2. ல்ைல நில மக்களால் இைசக்கப்ப ம் இைசக் க ; a musical instrument played by the people of the 
mullai-tract called penta-chord.

ஐந்  நரம் க ள்ள யாழ் ல்ைல நிலத் ல் இைசக்கப்பட்ட  (ெசன்ைனப் பல்கைலக் கழக ஆங் ல-
த ழ்ச ்ெசாற்களஞ் யம், பக்.723);.

     [ ல்ைல + யாழ்.]
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ல்ைலயாழ்த் ற
ம்

 
 ல்ைலயாழ்த் றம் mullaiyāḻttiṟam, ெப.(n.)

   ெசவ்வ ப் பண்ணினம் ( ங்.);; secondary melody type of {} class.

     [ ல்ைலயாழ் + றம்.]

ல்ைலயாளர்

 
 ல்ைலயாளர ்mullaiyāḷar, ெப.(n.)

   ல்ைலநிலமக்கள் ( வா.);; herdsmen and shepherds, as inhabitants of the forest tract.

     [ ல்ைல + ஆளார.்]

ல்ைல ரிப்ெபா
ள்

ல்ைல ரிப்ெபா ள் mullaiyuripporuḷ, ெப.(n.)

ல்ைல1, 10 பாரக்்க; see mullai 1, 10.

     [ ல்ைல + உரி + ெபா ள்.]

ல்வயன்

 
 ல்வயன் mulvayaṉ, ெப.(n.)

ல்வாயன் (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {}.

ல்வாயன்

 
 ல்வாயன் mulvāyaṉ, ெப.(n.)

   கைறயான் வைக (யாழ்.அக.);; a kind of white ant.

     [ ள் + வாயன் - ள்வாயன் → ல்வாயன்.]

லங்கம்

லங்கம்1 mulaṅgam, ெப.(n.)

   சல் க்ெகா , சல் க் டல்; mesentry.

 லங்கம்2 mulaṅgam, ெப.(n.)

   அ ம ரம்,  வைக; liquorice - plant, Glycy rrhiza glabra.

லத்

 
 லத்  mulatti, ெப.(n.)

   இலந்ைத; a small thorny tree jujubatree - Zizyphus jujuba (சா.அக.);.

ல ெலனல்

 
 ல ெலனல் mulamuleṉal, ெப. (n.)

   ஒெரா க் ப்  ( ன்.);; onom. expr. signifying humming buzzing, as of flies.

லைவ

 
 லைவ mulavai, ெப.(n.)

   நாய் (சங்.அக.);; dog.

     [ வ்ைவ → லைவ.]

லாகலம்

 
 லாகலம் mulākalam, ெப.(n.)

   ெபா தைல; a prostate plant - Lippia nadiflora (சா.அக.);.
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லாங்காய்

 
 லாங்காய் mulāṅgāy, ெப.(n.)

   ம்மட் க் காய்; a kind of fruit of melon variety.

     [ லாம் + காய்.]

லாங்ெகா ேவர்

 
 லாங்ெகா ேவர ்mulāṅgoḍivēr, ெப. (n.)

   லாங்ெகா ைடய ேவர;் root of the {} creeper.

     [ லாங்ெகா  + ேவர.்]

லாம்பழம்

 
 லாம்பழம் mulāmbaḻm, ெப.(n.)

   சந்தன நிறத்ேதாைல ம் நீரச்ச்த்  ந்த சைதப் ப ைய ம் உைடய, அள ல் ய சணி 
ேபான்ற பழம்; musk - melon.

 E. melon

     [p]

லாம்பன்னி

 
 லாம்பன்னி mulāmbaṉṉi, ெப.(n.)

   பன்  வைகக ள் ஒன் ; a kind of pig.

லாயம்

 
 லாயம் mulāyam, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ; a kind of herb (சா.அக.);.

ைல

ைல mulai, ெப. (n.)

   1. ெபண்ணின் மாரப்கம்; woman's breast.

     " ைல  க ஞ் ேசரத்் க் ெகாண்ேடன்" (ெதால். ெபா ள். 77);.

     " ைல ைட னிநர ்ெசன்ற ஆேற" ( ந். 39:4);,

     " ணங்கணி வன ைல யணங் ெகாளத் ரி" (நற்.9:6);,

     " ைலெபா யாக ம ப்ப " ( றநா.25:10);.

   2. ெபண் லங் களின் உட ல் பா ண்டா டம்; beast's dug.

   க. ேமெல;   ம. ல; . ரிெரய்.

ைலக்கச்

 
 ைலக்கச்  mulaikkaccu, ெப.(n.)

   ெபண்களணி ம் மார் ச ்சடை்ட; bodice, stays for the breast.

     [ ைல + கச் .]

ைலக்கட்

 
 ைலக்கட்  mulaikkaṭṭi, ெப.(n.)

   ைல  ண்டா ங் கட் ; mammary abscess.

     [ ைல + கட் .]
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ைலக்கட்

ைலக்கட்  mulaikkaṭṭu, ெப. (n.)

   1. ைலக்கச்  பாரக்்க ( ன்.);; see mulai-k-kaccu.

   2. ைல ற் ரண்  நிற் ம் பாற்கட் ; accumulation of milk in the breast.

     [ ைல + கட் .]

ைலக்க ப்

ைலக்க ப்  mulaikkaḍuppu, ெப. (n.)

   ழந்ைத பால் க்காமல் பால் அ கம் தங் வதால் ைல ேலற்ப ம் வ ; pain in the breast or udder, 
due to excessive secretion of milk.

     ' ைலக்க ப் க் ெகடக் கறந் ' ( வ். ப்பா.11, உைர);.

     [ ைல + க ப் .]

ைலக்கண்

ைலக்கண் mulaikkaṇ, ெப.(n.)

ைலக்காம்  பாரக்்க; see {}.

     " ைண ைலக் கண்கேடாய் வ " ( வாச.29:5);.

ம. லக்கண்

     [ ைல + கண்.]

ைலக்க த்தல்

 
 ைலக்க த்தல் mulaikkaruttal, ெதா. ெப.(vbl.n.)

   க ப்பக் ; blacking or pigmentation of the areola and nipple - a sign of pregnancy.

     [ ைல + க த்தல்.]

ைலக்க ப்

 
 ைலக்க ப்  mulaikkaruppu, ெப.(n.)

   ைல ன் ன் ள்ள க ப்  பாகம்; the black or brownish space surrounding the nipple of the female breast, this 
is called Areola papillaris.

     [ ைல + க ப் .]

ைலக்காம்

 
 ைலக்காம்  mulaikkāmbu, ெப.(n.)

   ைல கம், ெகாங்ைக ன் னிப் ப  (C.G.);; nipple, teat - Acromastrum.

     [ ைல + காம் .]

ைலக்காம் வாத
ம்

 
 ைலக்காம் வாதம் mulaikkāmbuvātam, ெப.(n.)

   ைலக்காம்ைப வாளால் அ ப்ப  ேபால் வ ைய உண்டாக் ம் ஒ வைகக் காற்  ப்  (வாத); 
ேநாய்; a disease of the breast marked by intense pain as if cut by a saw (சா.அக.);.

     [ ைலக்காம்  + Skt.வாதம்.]

ைலக்காம் ர
ணம்

 
 ைலக்காம் ரணம் mulaikkāmbuviraṇam, ெப.(n.)

ைலக்காம் க்கம் பாரக்்க; see {}.

     [ ைலக்காம்  + Skt. ரணம்.]
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ைலக்காம் க்
கம்

 
 ைலக்காம் க்கம் mulaikkāmbuvīkkam, ெப.(n.)

   ைலக்காம்  ெவ த் ப் ண்ணா ம் ஒ வைக ேநாய்; inflammation of the nipple - Acromastitis.

ம வ. ைலக்காம் ரணம்

     [ ைலக்காம்  + க்கம்.]

ைலக்கால்

ைலக்கால்1 mulaikkāl, ெப.(n.)

ைல பாரக்்க; see mulai.

     "தட ைலக் கால்கள்சாய" ( வக.2542);.

     [ ைல + கால்.]

 ைலக்கால்2 mulaikkāl, ெப.(n.)

   ஆட் க்கல் (யாழ்.அக.);; grinding stone.

ைலக் ரந்

ைலக் ரந் 1 mulaikkirandi, ெப.(n.)

ைலப் ண் பாரக்்க; see {}.

     [ ைல + ரந் .]

 ைலக் ரந் 2 mulaikkirandi, ெப. (n.)

   வைக; a plant, Barleria vitida.

     [ ைல + ரந் .]

ைலக் த்

ைலக் த்  mulaikkuttu, ெப.(n.)

   1. ைலக்க ப்  பாரக்்க; see {}.

   2. ைல ல் ஊ னால் த் னாற்ேபால் வ  உண்டா ம் ேநாய் வைக; piercing pain or lancinating pain 
in the breast - Mammary neuralgia - or may occur before the abscess is formed.

     " ைலக் த்  சவைலப் ள்ைளக் த் ெதரி மா?" (பழ.); (சா.அக.);.

     [ ைல + த் . ைல ல் ஊ  த் னாற் ேபான்  வ ண்டாக் ம் ேநாய் வைக.]

ைலக்ேகாள்

ைலக்ேகாள் mulaikāḷ, ெப.(n.)

   ைலப் பால் உண் ைக; suckling.

     " ைலக்ேகாள் டாஅ மாத் ைர" (ெபா ந.141);,

     " ைலக்ேகாண் மறந்த தல்வெனா " ( றநா.211:21);.

     [ ைல + ேகாள்.]

ைல

ைல  mulaiguḍi, ெப. (n.)

   1. ைல ப் ள்ைள ( ன்.); பாரக்்க; see {}.

   2. ேபைதயன் (இ.வ.);; simpleton, inexperienced person.

ம. ல .

     [ ைல + .]

ைல ப் ள்
ைள

ைல ப் ள்ைள mulaiguḍippiḷḷai, ெப.(n.)

   1. ைகக் ழந்ைத; infant.

   2. ெபண்ணின் மார் ல் பால் க் ம் ள்ைள; suckling child.

     [ ைல  + ள்ைள.]
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ைல யன் ன்

 
 ைல யன் ன் mulaiguyaṉmīṉ, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் கடல் ன் (யாழ்ப்.);; a kind of sea - fish.

     [ ைல + யன் + ன்.]

     [p]

ைலெகா  – 
த்தல்

ைலெகா  – த்தல் mulaigoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ழந்ைதக்  ைலப்பால் ஊட் தல் (C.G.);; to suckle a child.

     [ ைல + ெகா -த்தல்.]

ைலச் லந்

 
 ைலச் லந்  mulaiccilandi, ெப.(n.)

   ெகாங்ைக ல் உண்டா ம் ண்கட்  வைக ( ன்.);; a kind of tumour in the breasts.

     [ ைல + லந் . லந்  = ண், ண் கட் .]

ைலசப்பல்

 
 ைலசப்பல் mulaisappal, ெப.(n.)

ைல ப் ள்ைள பாரக்்க; see {}.

ைல ப்பல்

 
 ைல ப்பல் mulaicūppal, ெப.(n.)

   ழந்ைத தாய் ைள ண்ணல்; to suck the breast (சா.அக.);.

ைலத்தடம்

ைலத்தடம் mulaittaḍam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக மாரப்ணி (M.E.R.720 of 1916-B);; a kind of chest ornament.

ம வ. ைலத்தளம்

     [ ைல + தடம்.]

ைலத்தா

 
 ைலத்தா  mulaittāci, ெப.(n.)

   இைலக் கள்ளி; leaf spurge - Euphorbia nerifolia (சா.அக.);.

ைலத்தளம்

 
 ைலத்தளம் mulaittaḷam, ெப.(n.)

   ேகா ல் ைலக க்  அணி க் ம் ெபான் த ய மாைழகளால் ெசய்த ைலக்கச்  (நாஞ்.);; a 
kind of metal stays for the breast, used for images in temples.

     [ ைல + தளம்.]
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ைலத்தாய்

ைலத்தாய் mulaittāy, ெப.(n.)

   ஐவைகத் தாயரில் ழந்ைதக் ப் பால் த பவள்; wet nurse, one of {}.

     "பல் ைனக் ம் ைலத்தாய் பயந்தார"் ( வக. 3096); ( ங்.);.

     [ ைல + தாய்.]

ஐவைகத் தாயர ்:

   1. ஈன்ற தாய்,

   2. ஊட் ந்தாய்,

   3. ைலத்தாய்,

   4, ெச த்தாய்,

   5. ைகத்தாய் (சா.அக.);.

ைலப்பரிசம்

 
 ைலப்பரிசம் mulaipparisam, ெப.(n.)

ைலப்பாற்  (இ.வ.); பாரக்்க; see {}.

     [ ைல + பரிசம். பரி  → பரிசம்.]

ைலப்பால்

ைலப்பால் mulaippāl, ெப. (n.)

   தாய்ப் பால்; mother's milk.

     " ைலப்பாற் காலத்  ைறெயய் " (ெப ங்.உஞ்ைசக்.33:52);.

     [ ைல + பால்.]

ைலப்பால்

 
 ைலப்பால்  mulaippālāli, ெப.(n.)

ைலப்பாற்  பாரக்்க; see {}.

     [ ைலப்பால் + .]

ைலப்பால் ன்

 
 ைலப்பால் ன் mulaippālmīṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கடல் ன் (யாழ்ப்.);; a kind of sea-fish.

     [ ைலப்பால் + ன்.]

ைலப்பால் ைர
ைலப்பால் ைர mulaippālvirai, ெப.(n.)

   க ப் க்ெகாள்( ); (M.M.658);; black horse - gram.

ைலப்பா

 
 ைலப்பா  mulaippāli, ெப.(n.)

   ற் ள்ள கைரயான் ரள் (யாழ்.அக.);; termites in an ant-hill.

     [ ைல + பா .]

ைலப்பாெலண்
ெணய்

ைலப்பாெலண்ெணய் mulaippāleṇīey, ெப.(n.)

   1. தாய்ப்பா டன் கலந்  பசை்சக் ழந்ைதக க்  ஊட் ம் ஆமணக்ெகண்ெணய் ( ன்.);; mixture of 
mother's milk and castor oil, given to babies.

   2. தைல ல் ேதய்த் க் ெகாள் ம் ம ந்  கலந்த எண்ெணய் (இ.வ.);; a medicinal oil used for the head.

     [ ைலப்பால் + எண்ெணய்.]
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ைலப்பாற்

ைலப்பாற்  mulaippāṟāli, ெப.(n.)

   மணப்ெபண்ணின் தாய்க் , அவைள வளரத்்ததன் ெபா ட்  மணமகன் ெகா க் ம் பரிசப்பணம் 
(G.Tj.D.l,73);; bride - price, money presented by the bride - groom to the bride's mother as compensation for having 
nourished her during her infancy.

     [ ைலப்பால் + .]

ைலப் ண்

 
 ைலப் ண் mulaippuṇ, ெப. (ո.)

   ெகாங்ைக ல் உண்டா ம் ண் ( ரந் );; venereal eruption in the breasts.

     [ ைல + ண்.]

ற் ன்ப ஒ க்கக் ேகட் னால் ைல ல் உண்டா ம் ண். இ  ைலச ் லந் ன் ேவறான .

ைலப் ற்

 
 ைலப் ற்  mulaippuṟṟu, ெப.(ո.) 

   ெகாங்ைக ல் வ ம் ற்  ேநாய்; cancer breast (சா.அக.);.

ைலமற-த்தல்

ைலமற-த்தல் mulaimaṟattal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ழந்ைத, பால்  மறத்தல் ( ன்.);; to be weaned.

ம வ. பால்மறத்தல்

     [ ைல + மற-த்தல்.]

ைலம -த்தல்

ைலம -த்தல் mulaimaṟuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஆ(ன்); த யன பால் ெகா க்க ம த்தல் (இ.வ.);; to cease to give milk, as a cow.

     [ ைல + ம -த்தல்.]

ைலமார்

ைலமார்  mulaimārpu, ெப.(n.)

   1. இதயம்; heart.

   2. மார் ; breast.

     [ ைல + மார் .]

ைல கம்

ைல கம் mulaimugam, ெப.(n.)

   1. ைலக்காம்  (C.G.); பாரக்்க; see {}.

   2. ெகாங்ைக; woman's breast.

     " த்தார மார் ன் ைல கந் " ( லப். ப க.34);.

     [ ைல + கம்.]

ைல க்கரிவாள்

ைல க்கரிவாள் mulaimūkkarivāḷ, ெப.(n.)

   ெவற் ைலக் காம்ைப அரிய உத ம் இைல க்கரிகத்  (நாம ப.421);; a knife for cutting the stems of betel 
leaf.

     [ ைல + க்கரிவாள்.]

ைலய

 
 ைலய  mulaiyamudu, ெப.(ո.)

   ைலப்பால்; mother's milk.

     [ ைல + அ .]
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ைலயழற்

 
 ைலயழற்  mulaiyaḻṟci, ெப.(n.)

   பால் ம ண்டா ம் வ  (M.L.);; inflammation of the udder, garget.

     [ ைல + அழற் .]

ைலெய -தல்

ைலெய -தல் mulaiyeḻudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ெபண் ப வமைடதல்; to become an adolescent girl.

     " ராட்  ைலெய ந்தாப் ேபாேலேயா நான் ைலெய ந்தப  " ( வ்.நாய்ச.்8:4, யா.);

     [ ைல + எ -தல்.]

ைள த் ர

 
 ைள த் ர  muḷaividdiradi, ெப.(n.)

   ள்ைள ெபற்ற ெபண்க க்  பா ந்தா ம் இல்லா ட்டா ம் ைல ன் நரம் களில் உண்டா ம் 
ஒ வைகயான ழ்க்கட் ; a kind of abscess in the breast of woman (சா.அக.);.

     [ ைல + Skt. த் ர .]

ைல ைல

ைல ைல mulaivilai, ெப. (n.)

ைலப் பாற்  பாரக்்க; see {}.

     "வைரந் ெதய் தற்  ைல ைலேயா  ந்  ெபான்னணிவா னின்றா  ளர"் (இைற. கள .23, 
பக்.715);,

     " ைல ைல ம் பள்ளியாேர ெகாள்ளப் ெப வார"் (TA.S.ii, 81);.

     [ ைல + ைல.]

ைலெவ ப்

 
 ைலெவ ப்  mulaiveḍippu, ெப.(n.)

   ைலக்காம்  ண்ப ைக; sore teats.

ம வ. ைலக்காம்  க்கம்

     [ ைல + ெவ ப் .]

வ்ைவ

 
 வ்ைவ muvvai, ெப.(n.)

   நாய் (பரி.அக.);; dog.

வட் பண்

 
 வட் பண்  muvaṭṭibaṇṭu, ெப.(n.)

   எட் ப்பழம் (பரி.அக.);; fruit of nux vomica.

ெத. ஷ் பண்

வலம்

 
 வலம் muvalam, ெப.(n.)

   அ பல ெசய் நஞ்  (யாழ்.அக.);; a mineral poison.

ழ

ழ muḻ, ெப.(n.)

ழ , 1, 2 3 பாரக்்க; see {}, 1, 2, 3.

     " ன்வளி த்த ழெவாடா ளி" (மைலப .3);.
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ழக்கட்ைட

 
 ழக்கடை்ட muḻkkaṭṭai, ெப.(n.)

   நீளக் ைறவான  ( ன்.);; anything short of the full meausre, as a piece of cloth.

     [ ழம் + கடை்ட.]

சடை்ட, ேசைல, ேவட் .... த யைவ உ ப்பதற் ப் ேபா ய நீளம் இல்லாமல் இ க்ைக.

ழக்கம்

ழக்கம் muḻkkam, ெப.(n.)

   1. ேபெரா ; loud sound, as of thunder or of drums.

     "  ேசரந்்த ழக்கம் ைர ம்" (பரிபா.7:82);.

   2. ஆரவாரம்; clamour, hubbub, roar.

     [ ழங்  → ழக்  → ழக்கம்.]

ழக்

ழக் 1 muḻkkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேபெரா  எ ப் தல்; roar. 

இ  ழங் ய .

   2. நீட்  ழக்க தல் (ேகாச தல்);; shout slogans; thunder.

ெதா லாளரக்ள் தங்கள் ேகாரிக்ைககைள ழங் னாரக்ள்.

   3. இைசக் க ைய ஒ ப் த்தல்; to sound, to beat a sounding instrument.

     " ணில் வலத் ேதந்  ழக் னாெலன" (கம்பரா. ம்பக. 346);.

   4. ெப ஞ் றப்  ( மரிைச); ெபறச ்ெசய்தல்; to do a thing pompously.

     [ ழங்  → ழக்  → ழக் -தல்.]

 ழக் 2 muḻkku, ெப.(n.)

   ஒ  ( ன்.);; sound noise.

க. ழ

     [ ழங்  → ழக் .]

ழக்

 
 ழக்  muḻkkuḻi, ெப.(n.)

   ம ந்  டம் ேபா வதற்காகத் ேதாண் ம் ஒ ழ ஆழக் ; a pit one cubic deep dug up for purpose of 
calcining medicines (சா.அக.);.

     [ ழம் + .]

ழக்ேகால்

ழக்ேகால் muḻkāl, ெப.(n.)

   1. அள  ேகால்; measuring rod.

   2. எட்  ழங் ெகாண்ட அள ேகால்; a measuring rod of eight cubits.

   3. இரண்  தச்  ழ ள்ள அள ேகால்; mason's rule of two cubits, about 33 inches.

     [ ழம் + ேகால்.]
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ழங்கால்

ழங்கால்1 muḻṅgāl, ெப.(n.)

   1. ெதாைடக் க் ேழ காைல மடக்  நீட்டக் ய ட்  அைமந் க் ம் ப ; knee part of the leg from 
knee to ankle.

     ' ழங்கால் ெதரி ம்ப  அவன் அைரக்கால் சடை்ட அணிந் ந்தான்', ' ழங்கா ல் சரியான அ ' 

   2. ட் க்காற் ன்னல்; knock-knee.

   ெத. ேமாகா ;   க. ெமாழகா ;ம. ழக்கால்.

     [ ழம் + கால் - ழங்கால் = ந ப்ெபா த்  னின்  அ வைரப்பட்ட அல்ல  ழ அளவான கால். 
ழங்கால் ட் க் ம் க க்கா க் ம் இைட ள்ள உ ப் .]

ழங்கால்ப -
தல்

ழங்கால்ப -தல் muḻṅgālpaḍiyiḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

ழங்கா  – தல் பாரக்்க; see {}.

     [ ழங்கால் + ப -தல்.]

ழங்கால் ப்

 ழங்கால் ப்  muḻṅgālpiḍippu, ெப.(n.)

   பால் ைன ேநாய் தாக்கப்பட்டதால் உண்டான ழங்கால் ப்  வ ேநாய்; a painful disease affecting 
the knee from venereal causes - Gout (சா.அக.);.

     [ ழங்கால் + ப் .]

ழங்கால்ெபா த்

 
 ழங்கால்ெபா த்  muḻṅgālporuttu, ெப.(n.)

   ழங்கா ன் ட் ; knee joint (சா.அக.);.

     [ ழங்கால் + ெபா த் . ெபா த்  = ழங்கால் ட் .]

ழங்கால் ட்

ழங்கால் ட்  muḻṅgālmuṭṭi, ெப.(n.)

   1. ட் க்கால், 2 பாரக்்க;see {}, 2. 2. 

   ழங்காற் ல்ைலத் தைர ன் ப் ேபா வதா ய ேதாப் க் கரணத் தண்டைன (இ.வ.);; coming down 
heavily on the knees as a punishment.

     [ ழங்கால் + ட் .]

ழங்கால் ட்

ழங்கால் ட்  muḻṅgālmuṭṭu, ெப. (n.)

   1. ெதாைட ம் கா ம் ேச டம் (M.L.);;knee. 

   2. ழங்கால் ட் , 1 பாரக்்க;see {}, 1.

     [ ழங்கால் + ட் .]

ழங்கால்வ

 
 ழங்கால்வ  muḻṅgālvali, ெப.(n.)

   ழங்கால் ட் ல் உண்டா ம் வ  (M.L.);; arthritis, inflammation of the knee.

ழங்கால்வாதம்

 
 ழங்கால்வாதம் muḻṅgālvātam, ெப.(n.)

ழங்காற் ப்  பாரக்்க;see {}.

     [ ழங்கால் + Skt. வாதம்.]
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ழங்கால் க்கம்

 
 ழங்கால் க்கம் muḻṅgālvīkkam, ெப. (n.)

   ழங்கா ல் உண்டான க்கம்; swelling of the knee joint through inflammation - House maid's knee (சா.அக.);.

     [ ழங்கால் + க்கம்.]

ழங்கா -தல்

ழங்கா -தல் muḻṅgāliḍudal,    20 ெச. . .(v.i.) 

ழங்காற்ப -தல் பாரக்்க;see {}.

     [ ழங்கால் + இ -தல்.]

ழங்காற்கரப்பா
ன்

ழங்காற்கரப்பான் muḻṅgāṟkarappāṉ, ெப.(n.)

கரப்பாேனாய்வைக (தஞ்.சர.iii:92);;a kind of {}.

     [ ழங்கால் + கரப்பான். ழங்கா ல் ஏற்ப ம் கரப்பான் ேநாய்.]

ங்காற் ப்

 
 ங்காற் ப்  muḻuṅgāṟcippi, ெப.(n.)

ழங்காற் ல் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ ழங்கால் + ப் .]

ழங்காற் ல்

 
 ழங்காற் ல் muḻṅgāṟcil, ெப.(n.)

   காைல ம் ெதாைடைய ம் ேசரக்் ம் எ ம் ப் ட் ன் ேமற்பாகம் ( ன்.);; knee – cap - patella.

     [ ழங்கால் + ல்.]

ழங்காற் ல்

 
 ழங்காற் ல்  muḻṅgāṟcilli, ெப.(n.)

ழங்காற் ல் பாரக்்க;see {}.

ங்காற் ல்

 
 ங்காற் ல்  muḻuṅgāṟcillu, ெப.(n.)

ழங்காற் ல் பாரக்்க;see {}.

     [ ழங்கால் + ல் . ல் → ல் .]

ழங்காற்ப -
தல்

ழங்காற்ப -தல் muḻṅgāṟpaḍiyiḍudal,    20 ெச. . .(v.i.) 

   ழந்தாைளக் ட்  வணங் தல் ( ன்.);; to kneel down.

     [ ழங்கால் + ப  + இ -தல்.]

ழங்காற் ப்

ழங்காற் ப்  muḻṅgāṟpiḍippu, ெப.(n.)

   1. ழங்கால் ங் க் க த்  நடக்க யாமற் ேபாைக; rheumatism affecting the knee joint swelling of the 
knee joint due to gonorrheal rheumatism. 

   2. ழங்கா ல் ெகட்ட நீர ்வந்  தங் வதாேலற்பட்ட ஒ  வைகயானக் காற் ப் ப்  
ேநாய்; collection of morbid fluid in synovial cavity of the knee - Synovitis (சா.அக.);.

     [ ழங்கால் + ப் .]
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ழங் -தல்

ழங் -தல் muḻṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   1. இ , ரங்  ேபான்றைவ அல்ல  வாச் யங்கள் ேபெரா  எ ப் தல்; thunder, cannon, etc. roar, rumble, 
of an ensemble sound loudly. 

இ  ழங்  ன்னல் ெவட் ப் பலத்த மைழ ெபய்த . ரங் கள் ழங்கத் தரப்பட்ட அணிவ ப்  
ம ப் ரைவ இந் ய தன்ைம அைமசச்ர ்ஏற் க் ெகாண்டார.் ேமளம் ழங்க க ம் அழகாக 
நடந்த  ஊரவ்லம். 

     "எ  ழக் ந் ைசெயல்லாம்" (நால .392);,

     " ழங் ம் ெபளவம் இரங் ம் ன் ைர" (அகநா.70:14);, 

     " ழங்  ந்நீர ் ழவ ம் வைளஇப்" ( றநா.18:1);. 

     "ெநா மல் வானத்  ழங்  ரல் ேகட்ட" ( ந்.251:7);. 

     " ழங் ைர ெகா இய ரிெயக்கர"் (நற்.15:1);. 

   2. உரக்க ேமைட ல் ேப தல்; thunder out a speech. 

நி வாகத் ற்  எ ரான ெசய் கைளத் ெதா லாளரக்ள் ழங் னாரக்ள். ட்டத் ல் ழங்  என்ன 
பயன்? 

     "ெதால்காப் யந் வள் வர ்ேகாைவயார ் ன்  ழங் ம்" (இலக். ெகாத்.7);.

க. .

     [ ழா → ழ → ழங்  → ழங் -தல்.]

ழங்ைக

ழங்ைக muḻṅgai, ெப.(n.)

   1. ைக ல் மணிக்கட் க் ம் ேதா க் ம் இைட ள்ள பாகம்; forearm. 

     " ழங்ைகப் ண்ேபால ைன ைலந்த நிற் ற " (பழ.);, 

     " ழங்ைக ற் பட்ட கம் ேபால" (பழ.);. 

   2. ைக ன் ேமற்பாக ம் அதன் ழ்ப்பாக ம் டம் ( ன்.);; elbow.

க. ெமாழைக.

     [ ழம்+ைக- ழங்ைக = ைக ன் ந ப் ெபா த் னின்  னி வைரப்பட்ட அல்ல   அளவான 
ைக.]

     [p]

ழங்ைகப் ப்

 
 ழங்ைகப் ப்  muḻṅgaippiḍippu, ெப.(n.)

   ழங்ைக ல் ஏற்ப ம் காற் ப் ப்  ேநாய்; arthrtic pain at the elbow - Anconagra (சா.அக.);.

     [ ழங்ைக + ப் .]

ழத் ன் ழள
ைவ

 
 ழத் ன் ழளைவ muḻttiṉāḻḷavai, ெப.(n.)

   நீட்டலளைவ ள் ஒன் . ழம் என்ற அளைவக் க் ழ்ப்பட்ட சாண், ரல், ேதாைர த ய 
அளைவகள்; a measurement in linear measurement, which is below the measurement of cubit as {}.

     [ ழம் + அத்  + இன் + ழ் + அளைவ. ழத் ற் க் ழ்ப்பட்ட அள கள்.]

ழந்தாட்கச்

ழந்தாடக்ச்  muḻndāṭkaccu, ெப.(n.)

   1. ழங்கா ற் கட் ம் கசை்ச; garter. 

   2. சல்லடம்; short drawers;half pantaloons.

     [ ழந்தாள் + கச் .]
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ழந்தாள்

ழந்தாள் muḻndāḷ, ெப.(n.)

ழங்கால் ( டா.); பாரக்்க;see {}. 

     " ழந்தாள் இ ம் க் கயந்தைலக் ழ " ( .394:1);.

ழந்

 
 ழந்  muḻndu, ெப.(n.)

ழங்கால் ( டா.); பாரக்்க;see {}.

     [ ழந்தாள் ( ழம் + தாள்); → ழந்  = ழங்கால் ( டா.); (ேவ.க.);.]

ழம்

ழம் muḻm, ெப.(n.)

   இ சாண் ெகாண்டதான ழங்ைக நீள அள ; cubit, measure from the elbow to the tip of the middle finger = 2 
span. 

இரண்  ழம் மல் ைகப் க் ெகா . "உண்ப  நா  உ ப்ப  நான்  ழம்" (நல்வ .28);.

ெத. ர;க. ெமாழ;ம., . ழம்.

     [ ள் →  → ழம் = ைகந்ந ப் ெபா த் னின்  அதன் னிவைர ள்ள நீட்டலள .]

ழம்ேபா

ழம்ேபா 1 muḻmbōṭudal,    19 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   1. ைகயால் ழவளவாக அளத்தல் ( ன்.);; to measure with the fore arm. 

   2 ஆழம் பாரத்்தல்; to sound a person. 

   3. ஆளின் தன்ைமைய ஆய்ந்  ம ப் தல்; to measure a person's quality.

     [ ழம் + ேபா -தல்.]

 ழம்ேபா 2 muḻmbōṭudal,    20 ெச. . .(v.t.) 

   ெபா ந்தாப் ெபாய் ேப தல் (இ.வ.);; to utter baseless falsehood.

     [ ழம் + ேபா -தல்.]

ழ -தல்

ழ -தல் muḻmiḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.) 

ழம்ேபா 1-தல், 1 ( ன்.); பாரக்்க;see {} 1.

     [ ழம் + இ -தல்.]

ழல்

ழல் muḻl, ெப.(n.)

   1. தரக்ள் ெச ந்த இடத் ல் உள்ள டெ்கா ; a thorny bushy creeper - Caesalpina bonducella. 

   2. ெகசச்க்காய்; nut of bond ucella - fever nut. 

   3. கழற் க்காய்; bondue – nut.

ழவம்

ழவம் muḻvam, ெப.(n.)

   1. ழ , 1 ( ங்.); பாரக்்க;see {}. 

     "மண்கைன ழவம் ம்ம" ( வக.628);. 

   2. ழ , 2 பாரக்்க;see {}. 

     "தண் ைமப் ன்வ  நின்ற  ழேவ" ( லப்.3:141);. 

     "நா கமழ் ம் ைச ழவ ம்" (பரிபா.8:99);.

     [ ழா → ழ  → ழவம். ஒ.ேநா. ர  → ரசம். 'அம்' ெப ைமப் ெபா ட் ன்ெனாட் .]

ழவரிைச
ழவரிைச muḻvarisai, ெப.(n.)

   ேசாழர ்காலத் ல் வாங் ய வரிவைக (ெத.இ.கல். ெதா.7:51);; a kind of tax in {}.
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ழ

ழ 1 muḻvu, ெப.(n.)

   1. ர ; drum.

      " ழ ன் ழக் ண் ய" ( வக.2399);. " ழ றழ் ணிேதாள் ெந ேவ ளா " (அகநா.61:15);, 

      " ழ ைசப் ணரி எ த ம்" (நற்.67:11);, "மத ைட ழ த்ேதா ேளாச் த் தண்ெணன" 
( றநா.50:12);. 

    2. ட ழா ( ங்.);; large loud-sounding drum, hemispherical in shape. 

   3. தம்பட்டம் ( ங்.);; tomtom. 

   4. பால்கறத்தற் ரிய ஏனம்; vessel for milk. 

     " ற் ந்த பால்வ ைர" (கம்பரா. காரக்ால.47);. 

   5. ஏனம் த யன வாரத்்தற் ரிய க ; mould for casting a vessel.

ம. ழா .

     [ ழா → ழ .]

 ழ 2 muḻvudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   ெந ங் ப் பழ தல் (இ.வ.);; to move on intimate terms.

     [  → ழ  → ழ -தல்.]

 ழ 3 muḻvu, ெப.(n.)

ழ க்கனி

ழ க்கனி muḻvukkaṉi, ெப.(n.)

   ரண்ட பலாப்பழம் (சங்.அக.);; jack-fruit.

     [ ழ 1 + கனி.]

ழ கட் -தல்

ழ கட் -தல் muḻvugaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   ஏனஞ் ெசய்யக் க கட் தல் (இ.வ.);; to prepare mould for casting vessels.

     [ ழ  + கட் -தல்.]

ழ மண்

ழ மண் muḻvumaṇ, ெப.(n.)

   1. இனி  ஒ க்க ழ ல் வாய்ப் ச் ம் கரிய சாந்  (யாழ்.அக.);; black paste smeared on the head of a 
drum. 

   2. க க்கட் ங் களிமண்; clay used in making moulds.

     [ ழ  + மண்.]

ழ ேமளம்

ழ ேமளம் muḻvumēḷam, ெப.(n.)

   1. ழ  த ய க களின் ட்டம் (இ.வ.);; band of musical instruments, including {}. 

   2. பைறவைக ( ன்.);, 

 kettle - drum.

     [ ழ  + ேமளம்.]

ழா

ழா1 muḻā, ெப.(n.)

ழ  பாரக்்க;see {}.

     [  → ழா.]

 ழா2 muḻā, ெப.(n.)

   ரட் ; accumulation.

     [ ள் →  → ழா = ரட் .]
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ழா

ழா 1 muḻācudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   ெகா ந் டெ்டரிதல் ( வா த்தல்); (யாழ்ப்.);; to burst into a flame, blaze up.

     [ ழா → ழா  → ழா -தல் = ெப நா ட்  எரிதல்.]

 ழா 2 muḻācu, ெப.(n.)

   க்ெகா ந்  ( வாைல); (யாழ்ப்.);; blaze, conflagration.

     [ ழா → ழா  = ெப நா நா..]

ழால்

ழால் muḻāl, ெப. (n.)

   த ைக; embracing, 

     " றார ் ைல ழா ற் ல் " ( வக.2541);.

     [ வல் → ழால்.]

ழா

ழா 1 muḻāvudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

ழ -தல் (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

 ழா 2 muḻāvudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   ெந ங் ப் பழ தல் (இ.வ.);; familiarity.

     [ ழ  → ழா  → ழா -தல் (ேவ.க.);]

ழா சால்

 
 ழா சால் muḻāvucāl, ெப.(n.)

   நிைற உழ  சால் (யாழ்ப்.);; the last or exterior furrow in ploughing.

     [ ழா  + சால்.]

ழாள்

ழாள் muḻāḷ, ெப.(n.)

   1. வளரச்் யைடந்த ெபரிய ஆள்; adult person. 

   2. வய  வந்த ேவைலயாள் ( ன்.);; adult workman.

     [  + ஆள்.]
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1 muḻidal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   உ ழ்தல்; to spit.

 2 muḻi, ெப.(n.)

   1. எ ம் ப் ட் ; joint, as of the body. 

   2. க ம் , ங் ல் த யவற் ன் க ; joint of bamboo, sugarcane node.

ெத.ேமட;க., . ;ம. ளி

     [ெமா  → .]

 3 muḻi, ெப.(n.)

   ; eye, eye-ball. 

ம்மா க்கேவ கண்ெணக் காேணாம் ட்  க் ற ெதங்ேக (ேகாைவ.);.

 4 muḻittal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   1. கண் றத்தல்; to open the eyes.

    2. க்கத் ந்  எ தல்; to wake up from sleep.

     [ -த்தல் → -த்தல்.]

க்

 
 க்  muḻikkuruḍu, ெப.(n.)

   க்கண் ; complete blindness (சா.அக.);.

த் க்ெகாள் -
தல்

த் க்ெகாள் -தல் muḻiddukkoḷḷudal,    13 ெச. . .(v.i.) 

   த் க் ெகாள் தல்; to wake up.

ப்

 
 ப்  muḻippu, ெப.(n.)

   ப் ; waking up.

     [  → ப் .]

யாங்கண்ண
ன்

 
 யாங்கண்ணன் muḻiyāṅgaṇṇaṉ, ெப. (n.)

   ெபரிய கண்கைள ைடயவன் (ேகாைவ.);; one who has got large eyes.

ம வ. ண்டக்கண்ணன்
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1 muḻuttal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   1. ைமயாதல் (இலக்.அக.);; to be whole,entire. 

     " வ  ள்ெள  ற த் ய கத ற்" (நற்.18:3);, 

ணங் நி ர ்வயமான் வ  ெயா த்தல்" ( றநா.52:2);. 

   2. ர தல், ப த்தல்; conglomeration.

     [ ள் →  → -த்தல்.]

 2 muḻu, .ெப.எ.(adj.) 

   1. ரிக்கப்படாத, ைறக்கப்படாத நிைல ல் உள்ள அைனத் ம், எல்லாம்; all, entire, whole. 

     " வ  தைல" ( வ்.ெபரிய .5.8:3);. 

ழந்ைத ப் பழத்ைத ம் சாப் ட்  ட்ட . ேதரத்ல் ேநரை்மயான ைற ல் நைடெபற மக்களின் 
 ஒத் ைழப் ம் ேதைவ. அவரத்ன் ப்பலத்ைத ம் பயன்ப த் த் க் னார.் 

   2. ப த்த; large. 

     " மத ெறாைலந்த ேகாளி யாலத் " ( றநா.58);, 

     " தல் ய உ ெம ந் தன்ேற" (அகநா.68:7);, 

     " ந்தல் ஆம்பல் ெந  அைடச் " ( ந்.80:1);, 

டன், தெ்தாைக, ம , ப் னிக்காையச ்ேசாற்ேறா  மைறப்ப  ேபால,

      " மணிப் க் ப் ண் ேவண் மா?"

க்க

க்க muḻukka, . .எ.(adv.) 

   ம்; wholly, entirely, altogether, completely. 

     'உ ைர க்க த ன்' ( வக.1966, உைர);. 

நான் மைழ ல் க்க நைனந் ட்ேடன். ஊர ் க்க உன்ைனப் பற் த்தான் ேப றாரக்ள். டம் 
சாய்ந்த ல் சைமயல் அைற க்கத் தண்ணீர!்

     [  → க்க.]

க்கட்

க்கட்  muḻukkaṭṭi, ெப.(n.)

   1. உைடயாத ஒர ்உ ண்ைட வ வம்; thing that unbreakable globally form. 

   2. பனி, பால், த ர ் த யைவ கல்ைலப் ேபால் இ ய நிைல; stone like formation of mist, milk and curd. 

     " க்கட்  ெபயரக்் ற பன் க்  ெகா க் கட்  ட்ட ேபால" (பழ.);.

     [  + கட் .]

க்க க்க

 
 க்க க்க muḻukkamuḻukka, .அ. (adv.) 

   ேவ  யாைர ம் எைத ம் சாரந்்  இ க்காமல்  அள ல்; entirely not depending others for anything, 
complete self-dependent. 

இந்தத் ெதா ற்சாைல க்க க்க இந் யா ல் தயாரிக் ம் ெபா டக்ைளக் ெகாண்ேட 
உ வாக்கப்பட்ட . கல்யாணச ்ெசல  க்க க்க என்ைனேய சாரந்்த .

க்க ப் ப்பனி
நீர்

க்க ப் ப்பனிநீர ்muḻukkaruppuppaṉinīr, ெப.(n.)

   ேசங்ெகாடை்ட ட் ப் பதப்ப த் ய நிலத் ல் 8 மாதம் ெசன்ற ற  அ ரிச ்ெச ைய ைளத்  
நான்காம் தரத் ல் ைளந்த ப ரின் ேமல் தங் ய நீர;் இப்பனி நீரில் ெகாக் ைடய இறைகப் ேபாட 
காக்ைக ன் இறைகப்ேபால க ப்பா ம் க னா ம் நிறம் ேபாகா ; dew water obtained by certain 
method dyes the white feather of the stork into permanent black, the method of obtaining the dew is given above (சா.அக.);.

     [  + க ப் ப்பனிநீர.்]
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க்களவாளி

 
 க்களவாளி muḻukkaḷavāḷi, ெப.(n.)

   ெப ந் டன்; great thief, robber.

     [  + களவாளி.]

க்காட்

க்காட் 1 muḻukkāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   எண்ெணய்க் ளிப்  ெசய் த்தல்; to take oil bathe. 

     "கடல்ேவந்ைத யவன் னலான் க்காட்  ைறைம ெயன்ேகா" (ெசளந்த.103);.

     [ க்  + ஆட் -தல்.]

 க்காட் 2 muḻukkāṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   ளிக்கச ்ெசய்தல்; to bathe some one. 

ழந்ைதக்  எண்ெணய் ேதய்த்  க்காட் ேனன்.

     [ க்  + ஆட் -தல்.]

க்கா -தல்

க்கா -தல் muḻukkāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   எண்ெணய் ேதய்த் க் ளித்தல்; oil bathing. 

     "எண்ெணய் ேசரத்்ேத க்கா வார"் (அறப்பளசீ.்50);.

க. கா

     [ க்  + ஆ -தல்.]

க்காப்

 
 க்காப்  muḻukkāppu, ெப.(n.)

   ேகா ல்களில் கட ட ் ேமனி ன்  சந்தனஞ்சாத்  ஒப்பைன ெசய் ஞ் சடங்  (இ.வ.);; ceremony 
of daubing the idol completely with sandal paste, in temples.

     [  + காப் .]

க்காய்

 
 க்காய் muḻukkāy, ெப.(n.)

   ப க் ம் ப வத் ன் காய் ( ன்.);; fruit almost ripe;

 ripening stage of a fruit.

     [  + காய்.]

க்காளி

க்காளி muḻukkāḷi, ெப.(n.)

   1. த் க் ளிப்ேபான் ( ன்.);; diver for pearls. 

   2. இழ க் க் ளிக்க ேவண் ய ெந ங் ய உற னன் (இ.வ.);; a near relation of a person, as one who is 
under obligation to bathe on his death.

     [ க்  + ஆளி.]
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க்

க் 1 muḻukkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

த் -தல் பாரக்்க;see {}. 

     "அ ல்க ம் வா ந் ேதாள்களின் க் னர"் (கம்பரா.அ காய.98);.

க. .

     [  → க்  → க் -தல்.]

 க் 2 muḻukku, ெப.(n.)

   1. நீரில் தைல அ ழக் ளிக்ைக; bath, bathing. 

பல ட் க்  ஒ  க் .

    2 .மாத டாய் (இ.வ.);; menses.

ெத. ;க. ;ம. ; . .

     [  → க் .]

க் நிற்பா

க் நிற்பா  muḻukkuniṟpāṭu, ெப.(n.)

   45ஆவ  வய ல் ெபண்க க்  மாத டாய் நிற்றல்; stoppage of menses at the age of 45 - Menopause.

     [ க்  + நிற்பா .]

க் ப்ேபா -
தல்

க் ப்ேபா -தல் muḻukkuppōṭudal,    19 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   இ வைர இ ந்  வந்த ெதாடரை்பத் ண் த் க் ெகாள் தல்; sever one's connection, bid farewell to 
something, leave something one for all. 

தன் ேபசை்ச யா ம் ேகடக் ல்ைல என்ற னத் ன் காரணமாககழகத் ற்  க் ப் ேபாட்  
ட்டார.் ப ப் க்  க் ப் ேபாட்  ட் த் தந்ைத ன் ெதா ல் இறங் ட்டான்.

     [ க்  + ேபா -தல்.]

க் ைற

க் ைற muḻukkumuṟai, ெப.(n.)

   1. ள்ைளப்ேபற் ன் ன் ஒன் டெ்டா  நாள் ைறயாக ளிக் ங் காலம்; the period soon after child-
birth, during which the mother takes baths on alternate days. 

   2. ள்ைளப் ேபற் ன் ன் ைறயாகக் ளிக் ம் நாள்; the alternate days when a woman after child-birth takes 
baths.

     [ க்  + ைற.]

க் ழ

க் ழ  muḻukkuḻvi, ெப.(n.)

    கன் ; full-grown or weaned calf. 

     "ேமாடெ்ட ைம க் ழ " (பட் னப்.14);.

     [  + ழ .]

க் ழ்

க் ழ் muḻukāḻ, ெப.(n.)

   கலக்கம்; utter confusion. 

     "ெசய்தாய் க் ழ்" (நீலேக .399);.

     [  + ழ்.]

க்ெகண்ெணய்

 
 க்ெகண்ெணய் muḻukkeṇīey, ெப. (n.)

   தைல ம் ெநய்மம் (ைதலம்);; bathing oil (சா.அக.);.

     [ க்  + எண்ெணய்.]
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க

க muḻuga, . .எ.(adv.) 

   வ ம்; wholy, entirely. 

     "ம மாட  மாடகசெ்சய் ன்  கக் ழா ண் " ( வா .142);.

     [  → க (ேவ.க. ல்6);.]

கல்

கல் muḻugal, ெதா.ெப.(vbl.n.) 

   1. தைல கல்; oil bath after menses. 

   2. ளித்தல்; bathing (சா.அக.);.

     [  → கல்.]

க -தல்

க -தல் muḻugaviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   1. ெபா ள் த யன ெதாைல ம்ப  தல்; to let a thing go to ruin. 

   2. அைட  ைவத்த ெபா ைள டக் யா த்தல் (இ.வ.);; to be unable to redeem, as a pledged thing.

     [  + -தல்]

காம -த்தல்

காம -த்தல் muḻukāmaliruttal,    3 ெச. . . (v.i.) 

   க ற் த்தல்; to be pregnant. 

அவன் மைன  ன்  மாதமாய் காம க் றாள்.

ம வ. உண்டா த்தல், மாதமா த்தல், ள்ைளயாண் த்தல்.

     [ காமல் + இ -த்தல்.]

க் ட-த்தல்

க் ட-த்தல் muḻugiggiḍattal,    3 ெச. . .(v.i.) 

   1. வ ம் டங் க் டத்தல்; to be involved completely. 

அவன்ெசாத்  வ ம் வணிகத் ல் க் டக் ற . 

   2. ஆழ்ந்  ஈ பட் த்தல்; to be absorbed, engrossed. 

அவன் காமக் களியாட் ல் க் டக் றான். 

   3. நீரில் அ ழ்ந் த்தல்; to be under water. 

அைடமைழ னாற் ப ர ் க் டக் ற .

     [  →  + ட-த்தல்.]

ப்ேபா-தல்

ப்ேபா-தல் muḻugippōtal,    8 ெச. . . (v.i.) 

   1. அ ழ்ந்  ேபாதல்; to sink, founder;to be drowned. 

ேநற்  வந்த ெப ெவள்ளத் ல் ஊர ் வ ம் ப் ேபா ற்  (உ.வ.);. 

   2. அ ேயா  ெக தல்; to be ruined, swallowed up. 

தாட் னால் அவன்  ப் ேபா ற் . 

   3. அைட  ைவத்த ெசாத்  டக் யா  கட க்  உட்பட் தல் (இ.வ.);; to be entirely lost beyond 
redemption. 

அவன் அைட  ைவத்த நைக வ ம் ப் ேபாய் ட்ட  (உ.வ.);.

     [  →  + ேபா-தல்.]
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-தல்

-தல் muḻugudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   1. ளித்தல்; to bathe the entire body by dipping or pouring. 

   2. ைன யற் த்தல், அ ந் த்தல்; to be entirely immersed, as in business. 

   3. அ ழ்ந்  ேபாதல்; to sink. 

கப்பல் ட்ட . 

   4. மாத டாயைடதல் ( ன்.);; to be in menses. 

   5. ரக்்க யாத அள  கடன் ந்ததால் ெசாத்  டக் யாமல் கட ள் அ ழ்  ேபாதல் 
(இ.வ.);; to be irretrievably involved in debts. 

அவன் கடனில்  ட்டான்.

ெத. ;க. ;ம. ழ க.

 =  L. mergo, mergere, F. merger, E. merge. 

இ னின்  emerge, submerge த ய ெசாற்கள் றக் ம். L. mers. இ னின்  immerse, submerse த ய 
ெசாற்கள் றக் ம் (ேவ.க. ல்6);.

     [ ள் →  →  → -தல் (வ.ெமா.வ.);.]

ங் த்ெதாைல-
த்தல்

ங் தெ்தாைல-த்தல் muḻuṅgittolaittal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   னத் டன் சாப் டச ்ெசால் தல் (ேகாைவ.);; abusing word, used in anger, to command a person to eat.

     [ ங்  → ங்  + ெதாைல-த்தல்.]

ங்

ங் 1 muḻuṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   தல்; to sink டம் தண்ணீரில் ங்  ட்ட .

     [  - ங்  → ங் -தல்.]

 ங் 2 muḻuṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   ெதாண்ைடக் ள் அல்ல  வ ற் ற் ள் கச ்ெசய்தல், ங் தல்; to swallow, gulp, as food. 

மாத் ைர ங் னான்.

ெத. ங்

     [  → ங்  → ங் -தல்.]

சச்வரம்

 
 சச்வரம் muḻuccavaram, ெப.(n.)

   ம ர ் ற் மாக ம க்ைக (உ.வ.);; shaving the body and not merely the head.

     [  + Skt. சவரம் → த. ம -த்தல்.]

செ்சம்

செ்சம்  muḻuccembu, ெப.(n.)

   ெதன்னிந் யா ல் வழங் ய பைழய நாணய வைக (பண .140);; an ancient South Indian coin.

     [  + ெசம் .]

செ்ச

 
 செ்ச  muḻucceviḍu, ெப.(n.)

   ம் ஒைச ேகளாைம; complete deafness - Anacusia (சா.அக.);.

     [  + ெச ]
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சே்சாம்ேப

 
 சே்சாம்ேப  muḻuccōmbēṟi, ெப.(n.)

   ந்த ேசாம்ப ள்ளவ-ன்-ள்; great sluggard. 

     " சே்சாம்ேப  ள் ள்ள ேவ " (பழ.);.

     [  + ேசாம்ேப .]

செ்சளரம்

 
 செ்சளரம் muḻucceḷaram, ெப.(n.)

சச்வரம் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [  + Skt. ெசௗரம்.]

1 muḻusudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   1. ட் தல்; to rub, strike against. 

     " ள்ைளகள் ைலக் ழ் னவாேற பால் ரக் ம்" (ஈ , 5,3:3);. 

   2. த்த தல்; to kiss. 

     "அ த்தந் த வாேத சாேத" ( வ்.ெப மாள்.9:6);.

     [ ல் (ெபா ந்தல்); → ள் →  → .  →  → -தல். ஒ.ேநா. பர  → பர ; ர  
→ ர .]

 1 muḻusudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   உட் தல்; to dive, dip, get in, entire. 

     "  வண்டா ய தண் ழா ன்" ( வ். ெபரிய .2.8:7);.

     [ ல்( ைளத்தல்); → ள் →  →  → -தல் (ேவ.க. ல்.6);.]

 3 muḻusu, ெப.(n.)

ைம, 1 (உ.வ.); பாரக்்க;see {}, 1.

     [  → .]

 4 muḻusu, ெப.எ. (adj.) 

   ைம; whole, entireness. 

த்த

த்த1 muḻutta, ெப.எ.(adj.) 

   ரச்்  ெபற்ற; fully developed. 

     " த்த ன்பக்கடல்" ( க்க .க த்.அந்.);.

     [  → த்த.]

 த்த2 muḻutta, .எ.(adv.) 

ம் பாரக்்க; see {}. 

     "ஏத்  வந்த ெதல்லா த்த" ( றநா.372:2);.

     [  → த்த.]
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த்தக்கம்

 
 த்தக்கம்  muḻuttakkambu, ெப.(n.)

த்தக்கால் (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [ த்தம் + கம் .]

த்தக்கால்

த்தக்கால் muḻuttakkāl, ெப.(n.)

   மணப்பந்தரக்்  நல்ேவைள ல் தலாக நாட் ம் கால் ( ன்.);; first post fixed at an auspicious moment for 
erecting a pandal for a marriage.

     [ த்தம் + கால்.]

மணமைன ல், மணநா க்  ன் 3, 5, 7, 9 ஆ ய ஒற் த்த நாடக் ள் ஒன் ல், நல்ல ேவைள ல் 
த்தக் கால் நாட் ப் பந்தல் அல்ல  ெகாட்டைக ேபாடப்ப ம்.

த்த ரம்

 
 த்த ரம் muḻuttasuram, ெப.(n.)

   ரேநாய் வைக (யாழ்.அக.);; a kind of fever.

     [ த்த + ல் = ெவப்பப்ெபா ள். ல் → ர ்→ ரம். த. ரம் → Skt.jvara.]

த்தநா

 
 த்தநா  muḻuttanāṭi, ெப.(n.)

   நல்ேலாைர ( ன்.);; auspicious time.

     [ த்தம் + நா .]

த்தநாள் -
த்தல்

த்தநாள் -த்தல் muḻuttanāḷkuṟittal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   மணச ்சடங் ற்காக நல்ல நாள் பாரத்்தல்; fix an auspicious day for marriage. 

மக க்  இன்  த்த நாள் த்தல் ழா நைடெபற்ற .

ம வ. மண  நாள்.

     [ த்தம் + நாள் + -த்தல்.]

த்தெநல்ேபா
-தல்

த்தெநல்ேபா -தல் muḻuddanelpōṭudal,    20 ெச. . .(v.i.) 

   இரண்  ப் பாைனகளில் ஒன் ல் ெநல்ைல ம் மற்ெறான் ல் நீைர ம் இ தல் (ேகாைவ.);; just two 
days before the marriage its the custom of Senthalai Kounder caste the priest to take two pots, and place paddy in one and 
water in another. 

ெசந்தைலக் க ண்டர ்இனத் ல் மணத் ற்  இரண்  னங்க க்  ன்  காைல ல் 
ரக்்காரரக்ள் இரண்  ப் பாைனகளில் ஒன் ல் ெநல்ைல ம் மற்ெறான் ல் நீைர ம் இ வர.்

     [ த்தம் + ெநல் + ேபா -தல்.]

த்தம்

த்தம் muḻuttam, ெப.(n.)

   1. மணத் ல் த்த நல்ேவைள ல் நடத் ம் தா கட் ம் நிகழ் ; the main event of tying the {}, in a 
wedding ceremony in an auspicious hour. 

த்தம் ந்த ற  வ றாேய! 

   2. நல்ல சடங்  நிகழ்த் வதற் ரிய ேநரம்; auspicious hour. 

நாைளக் காைல எட்  மணிக்  நல்ல த்தம் இ க் ற .

   3. ேநரம்; moment, time. 

   4. ஒன்றைர மணி அல்ல  ன்ேற க்கால் நா ைக ேநரங் ெகாண்ட ஒ  காலவளைவ; a division of 
time = 3 3/4 {} = 1 1/2 hours. 

   5. இரண்  நா ைக ெகாண்ட காலப்ப ; a division of time of two {}. 

   6. மணம்; marriage, wedding.
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த்தம்பார்-த்தல்

த்தம்பார-்த்தல் muḻuttambārttal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   1. மணம் த ய நல்நிகழ் க க்  நல்ல ேநரம் ஆய்ந்த தல்; to find out an auspicious time,

 like marriage, house-warning etc. 

   2. த்தம்ைவ-த்தல் பாரக்்க;see {}.

     [ த்தம் +ண் பார-்த்தல்.]

த்தம்ைவ-த்தல்

த்தம்ைவ-த்தல் muḻuttamvaittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   மண ழா த ய நற் ெசயல்க க்  ேநரங் த்தல்; to fix an auspicious time, as for a wedding.

     [ த்தம் + ைவ-த்தல்.]

த் -தல்

த் -தல் muḻuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   அ ழ்த் தல்; to plunge, dip in, drown. 

     " க்ைக த் ற் " (ஈ , 3.5:1);.

     [ ல் ( ைளத்தல்); → ள் →  →  →  →  → த்  → த் -தல் (ேவ.க.);.]

த் ம்

த் ம் muḻuttum, .எ.(adv.) 

ம் பாரக்்க;see {}. 

     " த் ம் ப தற்ற த்த ன்" ( லப்.உைரச் றப்.பக்.1);.

த் வைர

 
 த் வைர muḻuttuvarai, ெப.(n.)

   உைடக்கப்படாத த் வைர; redgram pulse-Cajamuscajan.

     [  + வைர.]

த் -த்தல்

த் -த்தல் muḻuttuvittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) 

த் -தல் பாரக்்க;see {}. 

     "மன்னவைர..... த்  ப்பன் ெசங் ன்" (பாரதெவண்.126);.

     [ த்  → த்  → த் -த்தல் (ேவ.க. ல்6);.]

த்ேதங்காய்

 
 த்ேதங்காய் muḻuttēṅgāy, ெப.(n.)

   உைடபடாத ேதங்காய் ( ன்.);; unbroken coconut.

     [  + ேதங்காய்.]

த்ெதாைக

தெ்தாைக muḻuttogai, ெப.(n.)

   1. வட் டன் ய தல்; capital and interest. 

   2. ெமாத்தம்; total.

     [  + ெதாைக.]
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1 muḻudu, ெப. (n.)

   எஞ்சாைம; all, whole, entirely. 

     "ேவர்  ல  நின்ற ழற்காற்" (அகநா.145:1);, 

     " டன் ைளந்த ெவண்ெணல் ெவஞ்ேசா" ( ந்.210:3);, 

     " டர்  ெத ப்பத் ரங் ச ்ெச ங்காய்" (நற்.26:5);, 

     " ரியாச ் ற்றெமா  ேசண் ளங் " ( றநா.2:19);.

கன  ம் நிைன ல் ைவத் க் ெகாள்ள யா .

     [  → .]

 2 muḻudu, .எ.(adv.) 

ம் (ெதால்.ெசால்.326); பாரக்்க;see {}.

      " ம் நைனந்தவ க்  க்கா  எதற் ?" (பழ.);.

     [  → .]

கண்டராம
ன்

 
 கண்டராமன் muḻudugaṇṭarāmaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  பாண் ய மன்னன் ெபயர;் name of a {} king.

ம்

ம் muḻudum, .எ.(adv.) 

   எஞ் த ன் ; wholly, entirely. 

     " ம் ெவண்ெண யைளந்  ெதாட் ண் ம்" ( வ்.ெப மாள். 7:8);.

ெதா ங் ணர்
ந்ேதான்

ெதா ங் ணரந்்ேதான் muḻudoruṅguṇarndōṉ, ெப.(n.)

   1. அ கன் ( வா.);; Arhat. 

   2. கட ள் (யாழ்.அக.);; God. 

   3. வன் (யாழ்.அக.);;{}.

     [  + ஒ ங்  + உணரந்்ேதான்.]

ேதான்

ேதான் muḻutōṉ, ெப.(n.)

   கட ள்; God. 

     " ேதான் காண்க' ( வாச.3:29);.

     [ வ  →  → ேதான் = கட ள்.]

ந்

ந் 1 muḻundu, ெப.(n.)

ைம, 1 பாரக்்க;see {}, 

   1. " ந்  கவ வாம்" (ஞானவா.சனக.14);.

     [  → ந் .]

 ந் 2 muḻundudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   ங் தல்; to swallow. 

     " த் ப் பரா ழ்த ந் ட" (பா .92:7);.

     [  → ங்  → ந்  → ந் -தல்.]
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நாயகம்

 
 நாயகம் muḻunāyagam, ெப.(n.)

   ெகா  வைக (சங்.அக.);; a creeper.

நாள்

 
 நாள் muḻunāḷ, ெப.(ո.) 

   ஒர ்ஒைரக் ள்ளாகேவ ம் அைம ம் ண் ன் (சங்.அக.);; naksatra falling entirely within a zodiacal sign.

     [  + நாள். நாள் = ண் ன்.]

நீள

 
 நீள muḻunīḷa, ெப.அ.(adj.) 

   கைத, ைரப்படம், த யைவ த்  வ ைக ல் வழக்கமாக எ ரப்ாரக்்கப்ப ம் நீளத் ம் 
ப் டப்ப ம் தன்ைம ம் உள்ள; ful length of story, film, etc. 

காதல் கைதகைள மட் ம் எ க் ெகாண் ந்தவர ்இப்ேபா  நீளத் ப்ப ம் கைத எ த 
ெதாடங்  க் றார.்  நீள நைகச ் ைவப்படம்.

     [  + நீள. நீளம் → நீள.]

நீ ய னி
வர்

நீ ய னிவர ்muḻunīṟupūciyamuṉivar, ெப. (n.)

ெதாைகய  யா ள் ஒ சாரா ம் உடல் வ ம் நீற்ைற அணிபவ மான வன யார ்
(ேதவா.738,10);;{} 

 devotees who besmear sacred ashes all over their bodies, one of {}.

     [  + நீ  + ய னிவர.்]

இைறவ ைடய அ யவரக்ளின் ேமனி ல் அழ  ெசய் ம் வச ் ன்னங்கள் ெவண்ணீ ம், 
அக்கமணி ம் (உ த் ராடச் ம்); ஆ ம்.

நீ  (கற்பகம், அ கற்பகம், உபகற்பகம் என் ); ன்  வைகப்ப ம்.

இம் ன்  வைகயான நீற்ைற ம் அணிவ னால் ற ப் ணிையப் ேபாக்  நலம் ெபற வ  
உண்டா ற .

ேநா ன் ம் கன்ைற ைடய மான ஆ ன் சாணத்ைத ஐந்ெத த்  (பஞ்சா ர); மைறெமா ையச ்
ெசால்  ஏற்  ஆைனந்  (பஞ்சகவ்யம்); ட் ப் ைசந்  உலரத்்  எ த் க் ெகாள்ள ேவண் ம். 

வனிரா ( வராத் ரி); அன்  வ மைறெமா ல் ேவள் கள் நடத்  ெந ப் ல் இட ேவண் ம்.

ெகா ந் ட்  எரி ம் ஓமத் ல் சாணம் ெவள்ைளப் ெபா யாக - நீராக எரிந்  ன்ற .

இத் நீற்ைற வெப மானார ்  வ கைள வாழ்த்  வணங் , பயபக் டன் எ த்தல் ேவண் ம். 
இத்தைகய ெவண்ணீ  'கற்பகம்' என உைரக்கப்ப ம்.

காட் ேல உலரந்்  டக் ம் ஆ ன் சாணத்ைதப் ெபா  ெசய் , ஆ ன்நீைர ஊற் , நன்றாக 
ைசந்  உலரத்்த ேவண் ம். ஓமம் வளரத்் க் ெகா ந்  ட்  எரி ம் ஒமத் ல் இட்  எரிக்க 

ேவண் ம். இத் ெவண்ணீ  இரண்டாம் வைக (அ கற்பகம்);.

ஆக்கள் ேம ம் காட் ல் மரங்கள் பற்  எரிந்  அதனால் உண்டான நீ ம், ஆக்கள் கட்  ைவத்த 
இடங்களில் ப்பற்  ெவந் ேபான நீ ம், ெசங்கல் கட்ட காளவா ல் உண்டான நீ ம், ஆ ய 
இவற்ைறத ்தனித்தனிேய ஆ ன் நீரினால் நன்றாகப் ைசந்  உலரத்்த ேவண் ம். அவற்ைற 
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ெந

ெந  muḻuneṟi, ெப.(n.)

   1. இத ெழா க்கப்படாத ப்  ( லப்.2:14, உைர);; full flower with the calyx. 

   2. ற த ெழா க்கப்பட்ட ழப் ; full flower without the calyx. 

     " வைளக் ம்ப ழ் ெந " ( றநா.116 : 2);. 

   3. ற் ய இைலகளால் ெந க்கமாகக் கட்டப்பட்ட தைழ ைடய ; a dress made of dry leaves with dense 
cumulative. 

     " ந்தல் ஆம்பல் ெந  அைடச் " ( ந்.80:1);.

     [  + ெந .]

ேநாக்

ேநாக்  muḻunōkku, ெப.(n.)

   1. ஒன்ைற அைனத் க் ேகாணங்களி ம் ேநாக் தல்; viewing the thing by all angle and aspect 

   2. ேகாெளான்  ைமயாக ேநாக் ைக; full aspect of a planet, one of four Kiraga-{}. 

     "கன்னிம  ேநாக் ெகய் " ( ர ங். மாைய ற்பத் .58);.

ம வ. ப்பாரை்வ

     [  + ேநாக் .]

ப்பங்

 
 ப்பங்  muḻuppaṅgu, ெப.(n.)

   நிலத் ரிைம ல் உட் ரி ல்லாத தனிப்பங்  ( ன்.);; whole or undivided share, as in land owned in definite 
shares. 

     " ப் பங் க்கார க்  ந் ரிப் பங் க்காரன் ண்டன்" (பழ.);.

     [  + பங் .]

ப்பாய் ட்

 
 ப்பாய் ட்  muḻuppāycuruṭṭi, ெப.(n.)

   ஏமாற் க்காரன் (ெப  ேமாசக்காரன்);; swindler, great cheat, traitor.

     [  + பாய் ட் .]

ப்பார்ைவ

ப்பாரை்வ muḻuppārvai, ெப.(n.)

ேநாக்  (மங்கேள.3:32, உைர); பாரக்்க;see {}.

ம வ. ேநாக் .

     [  + பாரை்வ.]

ப் ரட்டன்

ப் ரட்டன் muḻuppuraṭṭaṉ, ெப.(n.)

   1. ப் கன் பாரக்்க;see {}. 

   2. ப்பாய் ட்  பாரக்்க;see {}.

     [  + ரட்டன்.]

ப் கன்

 
 ப் கன் muḻuppuḷugaṉ, ெப.(ո.) 

   ெப ம்ெபாய்யன் ( ன்.);; downright liar.

     [  + கன்.]
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ப்ெபாய்

 
 ப்ெபாய் muḻuppoy, ெப.(n.)

   ெப ம் ெபாய்; downright lie.

     [  + ெபாய்.]

ப்ெபா ள்

ப்ெபா ள் muḻupporuḷ, ெப.(ո.) 

   கட ள்; the Supreme being. 

     "மனவாக் க்  ெமட்டாத ப்ெபா ளா தல்வா" ( வரக.கணப மர.7);.

     [  + ெபா ள்.]

மக்கள்

மக்கள் muḻumakkaḷ, ெப.(n.)

   அ லார;் fools, as barely satisfying the definition of human beings. 

     " மக்கள் காதலவர"் ( ரிக .9);.

     [  + மக்கள்.]

மகன்

 
 மகன் muḻumagaṉ, ெப.(n.)

   அ  ( வா.);; fool.

     [  + மகன்.]

மணி

மணி muḻumaṇi, ெப.(n.)

   1. ைள டாத மணி; unpierced gem. 

   2. ற்றமற்ற மணி (இரத் னம்);; flawless gem. 

     " ற்ற மணிப் க் ப் ண்ேவண்டா" (நீ ெந .13);.

     [  + மணி.]

ம

ம  muḻumadi, ெப.(n.)

   நில , உவா; full moon. 

     " ம  ைர கேம" ( லப். 7, பாட் .14);.

ம வ. நிைறம , நிலா, ெவண்ணிலா.

     [  + ம .]

மன்

மன்1 muḻumaṉ, ெப.(n.)

மகன் பாரக்்க;see {}. 

     "சன ையக் கவரந்் ேபாய மைன" (அரிசமய. லேசகர.143);.

     [  → மன்.]

 மன்2 muḻumaṉ, ெப.(n.)

   அைரக் ம் ெபா  ைதபடா  ம் க் லமணி (இ.வ.);; grain escaping unbroken in the process of 
grinding.

     [  → மன்.]

மன

 
 மன  muḻumaṉasu, ெப.(n.)

    ெவாப் தல் (உ.வ.);; entire willingness, full accord, whole-heartedness.

     [  + மன .]
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மனத்ேதா

 
 மனத்ேதா  muḻumaṉattōṭu, .அ.(adj.) 

   தயக்கேமா, நிைற ன்ைமேயா இல்லாமல்  ப்பத்ேதா ; whole heartedly.

இந்தத் ட்டத்ைத  மனத்ேதா  வரேவற் ேறாம்.

     [  + மனத்ேதா .]

மனதாக

 
 மனதாக muḻumaṉatāka, .அ.(adj.) 

   மனத்ேதா ,  ஒப் தேலா ; whole heartedly, whole hearted. 

 மனதாகசெ்சால்.

     [  + மனதாக.]

மனதான

 
 மனதான muḻumaṉatāṉa, ெப.அ. (adj.) 

    ஒப் தேலா ; whole hearted. 

மனதான ஒத் ைழப் .

     [  + மனதான.]

மைன

மைன muḻumaṉai, ெப.(n.)

   2400 ச.அ  ெகாண்ட நிலப்ப  ( ன்.);; ground measuring 2400 sq.ft.

     [  + மைன.]

ட ெசய்-தல்

ட ெசய்-தல் muḻumiḍaṟuseytal,    1.ெச. ன்றா .(v.t.) 

   வாய்நிைறயக் த்தல்; to drink in large mouthfuls. 

     " ட  ெசய் த ப த் " (ஈ , 2, 3:9);.

     [  + ட  + ெசய்-தல்.]

தல்

தல் muḻumudal, ெப.(n.)

   1. கட ள்; God, as the Sole Cause. 

     "ெபான்னம்பலதெ்தம் தேல" ( வாச. 21: 3);. 

   2. மரத் ன் அ ப்ப ; stem, as of a tree. 

     "யாஅத் ..... தல்" ( ந்.255);, 

     "நல்லைர தல் அவ்வ ன் ெதா த்த" (நற்.354:6);,

      "ெநான்னிைல த யப் பண்ணி" (அகநா.145:10);.

     [  + தல்.]

ற் ம்

ற் ம் muḻumuṟṟum, . .எ.(adv.) 

ம் பாரக்்க;see {}. 

     "  ற் ந் தாேன ளக்காய்" ( வக.1870);.

     [  + ற் ம்.]
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சச்ாக

 
 சச்ாக muḻumūccāka, .அ.(adv.) 

   ஆற்றைல எல்லாம் ஒன்  ரட்  ஒன் ள் ெச த் ; doing a thing with full involvement. 

வணிகத் ல் சச்ாக இறங் ட்டார.்

     [  + சச்ாக.]

ச்

ச்  muḻumūccu, ெப.(n.)

   1. த் ற டன் ெசய் ம் யற்  (உ.வ.);; utmost effort, as with full breath. 

   2. டாத ் ரம்ானம் (இ.வ.);; inflexible determination. 

   3. ச் த் ண ைக ( ன்.);; breathlessness.

     [  + ச் .]

ச் டன்

 
 ச் டன் muḻumūccuḍaṉ, .அ. (adv.) 

சச்ாக பாரக்்க;see {}.

டன்

டன் muḻumūṭaṉ, ெப. (n.)

   ெப  ட்டாள் ( ேவங்.சத.49);; great fool.

     [  + டன்.]

ைம

ைம muḻumai, ெப.(n.)

   1. ைறகேளா தடங்கேலா இல்லாத இயல்பான இ , நிைற ; completion, wholeness. 

ஒ யத்ைத ைமயாக வைரந்  , பா ல் நி த் டாேத. ல் ைம ெபற ல்ைல. 

   2. எல்லாம் அைமந்த ெமாத்தம், எ ம் ட் ப் ேபாகாத தன்ைம; completeness, totality. 

இைசையப் ேபால ைமயான கைத ேவ  எ ம் இல்ைல. ரட் ைய ைமயாக ஒ க்க 
யா . 

   3. எல்லாம் ( ங்.);; entireness. 

   4. ப ைம; great size. 

     " ங்க  டற்சமணச ் ழ்ந்  ம ழ்வார"் (ெபரிய . நா .39);.

     [  + ைம.]

வதற் ம்

 
 வதற் ம் muḻuvadaṟkum, .அ.(adv.) 

   ெமாத்த அள ற் ம், ைமக் ம்; to the whole or entire. 

இந்தச ்சட்டம் நா  வதற் ம் ெபா ந் ம்.

     [  → வதற் ம.]

வ

வ  muḻuvadu, ெப.& . .எ.(n.& adv.) 

வ ம் பாரக்்க;see {}. 

     "அகலாச ்ெசல்வ வ ஞ் ெசய்ேதான்" ( றநா.34:15);.

     [  → வ .]
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வ ம்

வ ம்1 muḻuvadum, ெப.(n.)

   ைம; whole. 

     " வ ம் பைடப்ேபாற் பைடக் ம் பைழேயான்" ( வாச.3:12);.

     [  → வ ம்.]

 வ ம்2 muḻuvadum, . .எ.(adv.) 

   ைமயாக; wholly, totally, completely. 

     "நின்ைனேயத்த வ ேம" ( வாச5:6);, 

     " ங்கக் க ங்க வ ம் வைளஇப்" (அகநா.136:20);.

நான்  ழைமயாகப் ட் க் டந்த ல்  வ ம் . சாைல வ ம் ட்டம். இர  
வ ம் ங்க ல்ைல.

     [  → வ ம்.]

வல்

வல்1 muḻuval, ெப.(n.)

   நீரப்்பறைவ வைக; an aquatic bird. 

     "ஒ ங்  ைற வ ம்"(மணிேம.8:29);.

     [  → வல்.]

 வல்2 muḻuval, ெப.(n.)

   டா  ெதாடரந்்த அன் ; perfect love. 

     " வற்கடல் ெப த்தான்" (தணிைகப் . நந் .6);.

     [ ள் →  →  → வல்.]

வலயம்

வலயம்1 muḻuvalayam, ெப.(n.)

   ைமயான வட்டம் (யாழ்.அக.);; full circle.

     [  + வைளயம் - வைளயம் → வலயம்.]

 வலயம்2 muḻuvalayam, ெப.(n.)

   ெவற்  (யாழ்.அக.);; victory.

     [ வலம் → வலயம்.]

வ

வ  muḻuvali, ெப.(n.)

   1. க்க வ ைம; great strength. 

     " வ  வயவர"்( .ெவ.7:17);. 

   2. நிைறந்த வ ைம ள்ளவ-ன்-ள்; powerful person, person of great strength.

     [  + வ .]

வன்

 
 வன் muḻuvaṉ, ெப.(n.)

   ; whole. 

கடன் வ ம் ரத்்  ட்டான் (உ.வ.);.

     [ மன் → வன் (ேவ.க);.]
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வா

வா  muḻuvāci, ெப.(n.)

   1. ைம ( ன்.);; whole. 

   2. ற் ன ெநன்மணி (இ.வ.);; fully developed grain.

     [  + வா . வாய் = இடம். வாய் → வா  → வா .]

வா ம்

 
 வா ம் muḻuvāciyum, . .எ. (adv.) 

   ெப ம்ப ம்; to a great extent, almost completely. 

ட்  ேவைல வா ந் ரந்்  ட்ட  (உ.வ.);.

     [ வா  → வா ம்.]

ச் ல்

 
 ச் ல் muḻuvīccil, .அ.(adv.) 

   ஒ  ெசயல் ேவகமாக ம் ம் ரமாக ம்; in full swing. 

ேதரத் க்காண ேத கள் அ க்கப் பட்ட டன் ெசய்  பரப் தல் பணி  ச் ல் நடந்  வ ற .

     [  + ச் ல். ச்  → ச் ல் = வ ைம.]

-தல்

-தல் muḻuvudal,    5 ெச. .ன்றா .(v.t.) 

   1. த்த தல்; to kiss. 

     "வந்ெதன் ைல த் த " ( க்ேகா.227);. 

   2. ெபா ந் த் ெதா தல்; to touch. 

   3. த தல்; entwine.

     [ ள் →  →  → -தல்.]

ெவ ம்

 
 ெவ ம்  muḻuvelumbu, ெப.(n.)

ெவன்  பாரக்்க;see {}.

     [  + எ ம் .]

ெவன்

 
 ெவன்  muḻuveṉpu, ெப.(n.)

   எ ம் க்  ( வா.);; skeleton.

     [  + என் . எ ம்  → என் .]
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ைழ

ைழ1 muḻaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைளத்தல்; to pierce, bore. 

     " ைழத்த வான் ைழ" (பாரத. காண்டவ.17);.

     [  → ைழ → ைழ-த்தல்.]

 ைழ2 muḻaidal,    2 ெச. . .(v.i.) 

   ைழதல் (இ.வ.);; to enter.

     [  → ைழ → ைழ-தல்.]

 ைழ3 muḻai, ெப.(n.)

   1. ைக; large mountain cave, cavern, den. 

     "அவ் ைச ைழ ேயற்றைழப்ப" (பரிபா.1963);, 

     "வாள்வரி வயப்  கன் ைள ரற" (அகநா.168.12);, 

     "கன் ைழ ய ப் பன்மைல நீந் " ( றநா.147:1);. 

   2. ைள; bore. 

   3. ைளத்தல் ேபால் ழா ம் ப்  ( ன்.);; spatula ladle.

     [  → ைழ (ேவ.க.);.]

ைழஞ்

ைழஞ்  muḻaiñju, ெப.(n.)

   1. ைள; hole. 

     " ழன் ைழஞ்  களி  ழ்த் " ( வ். ெபரியாழ்.3. 6:11);. 

   2. ைக; den. 

     "மாரிமைல ைழஞ் ல் மன்னி" ( வ். ப்பா.23);.

     [ ைழ3 → ைழஞ் .]

ைழத்தல்

ைழத்தல் muḻaittal, ெப.(n.)

   1. எ த் லா ேவாைச (ச .);; inarticulate sound, vocal sound having no corresponding written character. 

   2. எ த் ல்லா ெமா  ( ன்.);; language not possessing a written alphabet or characters.
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ள்

ள்1 muḷ, ெப.(n.)

   1. மரஞ்ெச , ெகா களில் ரை்ம ைடயதாய்ச ் ச்  ேபாற் காணப்ப ம் ப ; thorn, brier, thistle, 
bristle, spine. 

     "இைளதாக ண்மரங் ெகால்க" ( றள், 879);, 

     " ள்ளைரப் ரம் ன் தரிற் ெச ம்" (அகநா.6:19);, 

     " வ  ள்ெள  ற த் ய கத " (நற். 18:3);. கா ல் ள் த் ட்ட . 

   2. த்தக் ய ரை்ம ைடய ெபா ள்; anything sharp or pointed, as fish-bone, porcupine's quill, etc. 

ன் ள் ெதாண்ைட ல் க் க் ெகாண் ட்ட . 

   3. தாற் க்ேகால்; goad, spur.

      " ள்ளிட் ரம்  வலவ" (ஐங் .481);. 

    4 . க வாளம்; bit. 

     " ள் இச ்ெசய்க  றாய்ந்தன" ( வக. 2214);. 

   5. இற ன ; quill or springing point of feather.

      "இதன் ட ்ெசந்நைன" (அகநா.23);. 

    6. பலாக்காய்ேமற் காணப்ப ம் ரிய ைனகள் ( ன்.);; the rough points on the rind of the jack fruit. 

   7. ள் வ வாகச ்ெசய்யப்பட்ட க ; fork;

 sharp-pointed instrument. 

ள்கரண்

 
 ள்கரண்  muḷkaraṇṭi, ெப.(n.)

   உண ப் ெபா ைளக் த்  எ த் ச ்சாப் வதற் ப் பயன்படக் ய வைக ல் ன்ப ல் 
ரிய ைனகைள உைடய க ; fork.

     [ ள் + காண் .]

     [p]

ள்கா-த்தல்

ள்கா-த்தல் muḷkāttal,    6 ெச. . .(v.i.) 

   ந் த்தல்; to sit with arms and legs folded. 

     "சான்ேறார ் ப்ேபால ள்காந் ப்பர"் (நன்.96, த்.);

     [ ள்  + ஆ-த்தல்.]

ள் -தல்

ள் -தல் muḷkudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   1. யங் தல்; to embrace, 

     "இள ைல ழ்ெசய ள் ய" (க த்.125);. 

   2. உடெ்சல் தல்; to enter;pierce. 

     "அமரக்்க ணாமா ன நிற ள்கா " (நற்.165);.

ெத. ெம ெகா , ெமல .

ள்ெகா ச்

 
 ள்ெகா ச்  muḷkoḍicci, ெப.(n.)

   கண்டங்கத் ரி; thorny plant - Solanum јасquini (சா.அக.);.
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ள் தா

 
 ள் தா muḷcītā, ெப.(n.)

ள் ச் த்தா பாரக்்க;see {}.

     [ ள் ச் த்தா → ள் தா.]

ள்பட்டைற

 
 ள்பட்டைற muḷpaṭṭaṟai, ெப.(n.)

   வாரப்டக் க கள் ெசய் ம் பட்டைற ( ள் ப் பட்டைற); (ேகாைவ.);; factory where, casting metals, and 
manufacturing, instrument from it.

ள்ம ழ்

 
 ள்ம ழ் muḷmagiḻ, ெப.(n.)

   ஒ வைக மரம் (L.);; a kind of woolly ironwood, Sideroxylon tomentosum.

     [ ள் + ம ழ்.]

ள் ரண்ைட

 
 ள் ரண்ைட muḷmuraṇṭai, ெப.(n.)

   ெகா வைக (L.);; necklace berried climbing caper, Muma arenaria.

     [ ள் + ரண்ைட.]

ள் தழ்

 
 ள் தழ் muḷmūvidaḻ, ெப.(n.)

   சப்பாத் க் கற்றாைழ;இைலக்கற்றாைழ; prickly aloe - Spiked aloe (சா.அக.);.

     [ ள் + தழ்.]

ள்வைறயன்

 
 ள்வைறயன் muḷvaṟaiyaṉ, ெப.(n.)

   மரத்ைத அரிக் ம் கைறயான் வைக (யாழ்ப்.);; termite that gnaws the wood.

ள்வாங்

 
 ள்வாங்  muḷvāṅgi, ெப.(n.)

   ள்ெள க் ங் க ; thorn pincers.

     [ ள் + வாங் . வாங்  → வாங் .]

     [p]

ள்வாங் . கால் பாதங்களில் ைதத்த ள்ைள எ க்கப் பயன்ப த் ம் ஒ   க .

ள்வாயன்

 
 ள்வாயன் muḷvāyaṉ, ெப.(n.)

ள் வைறயன் பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

     [ ள் + வாய் - ள்வாய் → ள்வாயன்.]

ள்வாழ்ேவ

 
 ள்வாழ்ேவ  muḷvāḻvēli, ெப.(n.)

   உ ர ்ேவ ; fence made by thorny plants.
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ள்வாளி

 
 ள்வாளி muḷvāḷi, ெப.(n.)

ள்ேவ  (நாஞ்.); பாரக்்க;see {}.

ள்வாைள

ள்வாைள muḷvāḷai, ெப.(n.)

   நீலங் கலந்த பசை்ச நிற ைடய ம் 12 அ  வைர வளரவ் மான வாைள ன் வைக; large herring-like 
fish, bluish green, attaining 12 ft. in length, Chirocentrus dorab.

ள்ெவண்ைட

 
 ள்ெவண்ைட muḷveṇṭai, ெப.(n.)

   ைண ள்ள ெவண்ைடக்காய்; hairy lady's finger - Hibicus esculentus (சா.அக.);.

     [ ள் + ெவண்ைட.]

ள்ெவள்ளரி

 
 ள்ெவள்ளரி muḷveḷḷari, ெப.(n.)

   ெகா வைக ( டா.);; kakri - melon.

     [ ள் + ெவள்ளரி.]

ள்ேவங்ைக

 
 ள்ேவங்ைக muḷvēṅgai, ெப.(n.)

   மைல ேவங்ைகமரம் (L.);; spinous kino tree.

     [ ள் + ேவங்ைக.]

ள்ேவல்

ள்ேவல் muḷvēl, ெப.(n.)

   1. நீ ைட ைடேவல் மரம்; buffalo thorn cutch. 

   2. ள் ைடய ேவல மரவைக; entire leaved staff - tree, Gymnosporia emarginata.

     [ ள் + ேவல்.]

ள்ேவ

ள்ேவ  muḷvēli, ெப.(n.)

   1. ள்ளால் ெசய்யப்பட்ட அைடப் ; fence of thorn. 

     "அமரினிட்ட வ  ள்ேவ " ( றநா.301);. 

   2. டக்ைள ைடய இ ம் க் கம் யாலான ேவ ; fence of barbed wire. 

   3. ள் நிைறந்த ைளகளால் ஏற்ப த் ய த ப் ; fence made of thorny branches of trees. 

அர க் ச ்ெசாந்தமான இடத் ல் ள்ேவ  அைமத்த  யார?் 

   4. ேவளாண்ைம ெசய்த நிலத் ற் ப் பா காப் க்காக அைமக்கப்ப ம் ள்ளால் ஆன ேவ  
(ேகாைவ.);; thorny fence made to protect the farm.

     [ ள் + ேவ .]

ள்ளங்கத் ரி

 
 ள்ளங்கத் ரி muḷḷaṅgattiri, ெப.(n.)

   கத் ரி வைக (L.);; woolly sinuate bluish - flowered prickly nightshade, Solanum melongena.

     [ ள் + அம் + கத்தரி.]
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ள்ளங்

ள்ளங்  muḷḷaṅgi, ெப.(n.)

   சைமய ல் பயன்ப த் ம் ெவள்ைள நிறத் ல் அல்ல  ெவளிரச் ் வப்  நிறத் ல் ம்  ேபான்ற 
வ வத் ல் உள்ள ழங் ; a kind of radish, Raphanus sativus. 

ள்ளங் க் ழம் .

ெத. ள்ளங் ;க. லங் ;ம. ள்ளங் .

ேவரப்்ப ல் உணைவச ்ேசரத்்  ைவக் ம், சைமய க் ப் பயன்ப ம் காய்க  வைக.

ள்ளங்  வைககள்: 

   1) ள்ளங் , 

   2) ெவள்ைள ள்ளங் , 

   3) மஞ்சள் ள்ளங் , 

   4) வப்  ள்ளங் , 

   5) வற்  ள்ளங்  அல்ல  ஆற்  ள்ளங் , 

   6) ெபரிய ள்ளங் , 

   7) ன்ன ள்ளங் , 

   8) ச ர ள்ளங் ,

   9); வன ள்ளங்  (சா.அக.);.

ள்ளங் ழங்

ள்ளங் ழங்  muḷḷaṅgiḻṅgu, ெப.(n.)

   1. ள்ளங் க் ழங் ; root tuber of radish. 

   2. ஒ  வைக வள்ளிக் ெகா  ( ன்.);; thorny yam, Dioscorea tomentosa.

     [ ள்ளங்  + ழங் .]

ள்ளங் ைர

 
 ள்ளங் ைர muḷḷaṅārai, ெப.(n.)

ட் ைர ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ ள் + அம் + ைர.]

ள்ளஞ்சங்

 
 ள்ளஞ்சங்  muḷḷañjaṅgu, ெப.(n.)

   டக்ைள ைடய சங் வைக ( ன்.);; a conch armed with spikes.

     [ ள் + அம் + சங் .]

ள்ள

 
 ள்ள  muḷḷaḍi, ெப.(n.)

   ப்  (இ.வ.);; clue;trace.

     [ ள் + அ .]

ள்ள க்

 
 ள்ள க்  muḷḷaḍikāli, ெப.(n.)

   ப் க்  (இ.வ.);; payment for furnishing clue, as to a theft.

     [ ள்ள  + .]
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ள்ளந்தண்

ள்ளந்தண்  muḷḷandaṇṭu, ெப.(n.)

   ள்ள ந  எ ம்  (C.G.);; vertebral column, backbone, spine.

ம வ. தண் வடம்

     [ ள் + அம் + தண் .]

 ள்ளந்தண்  muḷḷandaṇṭu, ெப.(n.)

   த் தண் க் ம் 33 ள் எ ம் கள் (கேச பம்);; the thirty three vertebrae.

   2. ெக ம் ; back bone.

     [ ள்+தண் ]

ள்ளந்தண் க்
ெகா

 
 ள்ளந்தண் க்ெகா  muḷḷandaṇḍukkoḍi, ெப.(n.)

   ள்ளந்தண் ற் ள் ஒ ம் ஒ  ெவண்ைமயான க  ேபான்ற நரம் க் ெகா ; a long cord or column of 
nervous matter contained in the canel of the spine - Spinal cord (சா.அக.);.

     [ ள்ளந்தண்  + ெகா .]

ள்ளந் க்ைக

ள்ளந் க்ைக muḷḷandirukkai, ெப.(n.)

   1. பசை்ச நிற ைடய ம் க் ல் 2 அ ம் ெந க் ல் 5 அ ம் வளரவ்தான க்ைக வைக; sting-
ray, greenish, attaining 5 ft. in length and 2 ft. across the disc, Urogymnus asperrimus. 

   2. ெவண் வப்  நிற ம் 8 ரலம் வைர வளரச்் ைடய கடல் ன்; sea – fish. pinkish, attaining 8 inch. in 
length, Halieutea stellata.

     [ ள் + அம் + க்ைக.]

ள்ளம்பாலசை்ச

ள்ளம்பாலசை்ச muḷḷambālaccai, ெப. (n.)

   1. ெவளி ன ப ப்  நிற ம் இரண்  அ  வைர வளரவ் மான கடல் ன் வைக; sea - fish, light brown, 
attaining 2 feet in length, Dioden hystrix, as covered with spines. 

   2. ப ப்  அல்ல  க ப்  நிற ைடய ம் 13 ரலம் (அங் லம்); வைர வளரவ் மான கடல் ன் 
வைக; sea-fish, brown or black, attaining 13 inch in length, Tetrodon patoca.

     [ ள் + அம் + பலாசை்ச. பலாசை்ச = ன்வைக.]

ள்ளம்பன்

 
 ள்ளம்பன்  muḷḷambaṉṟi, ெப.(n.)

தன்ைனப் பா காத் க் ெகாள்வதற்  ஏற்றவா  உட ன் ேமல் ப  வ ம் ள் ேபான்ற 
ரை்மயான ம ரக்ள்

     [p]

   நிைறந்த ம் டை்டயான கால்கைள உைடய மான ஒ  ய காட்  லங் ; porcupine, Hystrix 
hirsutirostris.

 அவ ைடய தைல  ள்ளம்பன்  ேபால உள்ள .

ெத. ள்ளம்பந் ;ம. ள்ளம்பந்நி.

     [ ள் + அம் + பன் .]

ள்ளரிெகாக்

 
 ள்ளரிெகாக்  muḷḷarigoggi, ெப.(n.)

   ண் ல் ைவ மாட்டப் பயன்ப ம் ெகாக்  (ேகாைவ.);; fist-hook.

     [ ள்ளரி + ெகாக் .]
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ள்ள கல்

 
 ள்ள கல் muḷḷarugal, ெதா.ெப.(vbl.n.) 

   நீரக்் ழா ல் ள் த் வ ேபால் வ க்ைக; a disease inflammation in the tip of the penis.

     [ ள் + அ கல். ள்ள கல் ேபால் வ க்ைக.]

ள்ளல்

ள்ளல் muḷḷal, ெப.(n.)

   1. க வா ; dry fish. 

   2. ன் வைக (ேகாைவ.);; a kind of fish.

ள்ள ேவைண

 
 ள்ள ேவைண muḷḷaḻuvēṇai, ெப.(n.)

   அ வைண மரம்; law sonia spinosa.

     [ ள் + அ ேவைண. அ வைண → அ ேவைண.]

ள்ளன்பலாசை்ச

 
 ள்ளன்பலாசை்ச muḷḷaṉpalāccai, ெப.(n.)

ள்ளம்பலாசை்ச பாரக்்க;see {}.

     [ ள்ளம்பலாசை்ச → ள்ளன்பலாசை்ச.]

ள்ளாங்கத் ரி

 
 ள்ளாங்கத் ரி muḷḷāṅgattiri, ெப.(n.)

ள்ளங்கத்தரி ( .அ.); பாரக்்க;see {}.

     [ ள்ளங்கத்தரி → ள்ளாங்கத்தரி.]

ள்ளாணி

ள்ளாணி muḷḷāṇi, ெப.(n.)

   1. பாதத் ல் த் ய ள் உள்ேள தங்  அந்த இடம் க ப்பாக மா ைக; Blackening of the skin in the sole, 
where the thorn is priched. 

   2. பாதத் ல் தானாகேவ ஆணி வ ைக; callosity of the sole caused by the frequent pricking of thorns and sharp 
edged stones.

ள்ளாம்பன்னிச்
ெச

 
 ள்ளாம்பன்னிசெ்ச  muḷḷāmbaṉṉicceḍi, ெப.(n.)

   டெ்ச  வைகக ள் ஒன்  (ேகாைவ.);; a kind of plant.

     [ ள்ளம் + பன்னிெச .]

ள்ளா

 
 ள்ளா  muḷḷāṟu, ெப. (n.)

   ெவள்ைள நிற ைடய ஒ வைகக் கடல் ன் (இராம யன்);; silvery sea-fish.
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ள்ளி

ள்ளி1 muḷḷi, ெப.(n.)

   1. ள் ள்ள ெச  (நன்.62, உைர);; thorny plant. 

     "கள்ளி ேயய்ந்த ள்ளியம் றங்காட் " ( றநா. 363:20);. 

   2. கத் ரி வைக; Indian nightshade. 

     " ள் ச ்ெச மல ேரான்" ( வ்.இயற். ய.ம.தனியன்);. 

   3. ம ேதான்  (L.);; nail dye, Barleria. 

   4. க ைத ள்ளி; holly - leaved bear's-breech. 

   5. தாைழச ்ெச வைக; fragrant screw-pine. 

     " ர் ண் ள்ளி" (அகநா.26);. 6. கள் (பரி.அக.);;

 toddy.

ெத. லக;க., ம. ள்ளி.

     [ ள் → ள்ளி.]

வைககள்: 

   1) அ க்  ள்ளி,

    2);ஆற் ள்ளி (அ); க ைத ள்ளி, 

    3) ெசம் ள்ளி, 

    4) ெவள்ைள ள்ளி, 

ள்ளிக்காய்

 
 ள்ளிக்காய் muḷḷikkāy, ெப. (n.)

   ஒ  வைகச ்ெச ; a plant - Solanum xanthocarpum.

ள்ளிக் ைர

 
 ள்ளிக் ைர muḷḷikārai, ெப.(n.)

ட் ைர ( .அ); பாரக்்க;see {}.

ள்ளிசச்ங்

 
 ள்ளிசச்ங்  muḷḷiccaṅgu, ெப.(n.)

   றப்பரப்  வ ம் ரான டக்ள் ேபான்ற அைமப் ைடய சங் ; conch which has thorn like structure on 
its top.

     [ ள்ளி + சங் .]

ள்ளி க்

 
 ள்ளி க்  muḷḷiḍukki, ெப.(n.)

ள் வாங்  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ ள் + இ க் .]

ள்ளித்தலா

 
 ள்ளித்தலா  muḷḷittalāti, ெப.(n.)

   ெவங்காயம்; onion - Alliumcepa.
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ள்ளிப் ஞ்

 
 ள்ளிப் ஞ்  muḷḷippiñju, ெப.(n.)

   ஞ்  ள் கத் ரி; tender thorned brinjal - Solonum melongena (சா.அக.);.

ள்ளிப்
ள்ளிப்  muḷḷippū, ெப.(n.)

   வரிக் த்  வைக ( லப்.3:13, உைர);; a masquerade dance.

ள்ளியார்

 
 ள்ளியார ்muḷḷiyār, ெப.(n.)

   ஆசாரக் ேகாைவ ன் ஆ ரியரான ெப வ ன் ள்ளியார;் author of {}.

ள்ளி ர்

 
 ள்ளி ர்  muḷḷiyūrpūti, ெப.(ո.) 

கைடக்கழகப் லவர;்{} 

 poet.

ள்ளில்லாக்கற்
றாைழ

 
 ள்ளில்லாக்கற்றாைழ muḷḷillākkaṟṟāḻai, ெப. (n.)

   நாகபடக் கற்றாைழ; snake hood aloe.

ள்ளிலவம்

 
 ள்ளிலவம் muḷḷilavam, ெப.(n.)

ள்ளில  பாரக்்க;see {}.

     [ ள்ளில  → ள்ளிலவம்.]

ள்ளிலவம்பட்ைட

 
 ள்ளிலவம்படை்ட muḷḷilavambaṭṭai, ெப. (n.)

   இலவமரத் ன் படை்ட; bark of silk cotton tree, Bombax malabaricum (சா.அக.);.

     [ ள் + இலவம் + படை்ட.]

ள்ளில

ள்ளில  muḷḷilavu, ெப.(n.)

   ஒ வைக இலவமரம் ( வக.788);; a kind of red flowered silk-cotton tree.

     [ ள் + இல .]

ள்ளிைலசச்ா

 
 ள்ளிைலசச்ா  muḷḷilaiccāṟu, ெப.(n.)

   எட் சச்ா ; juice of the leaves of nux vomica tree (சா.அக.);.

ள்ளிேவர்

 
 ள்ளிேவர ்muḷḷivēr, ெப.(n.)

   நீர ் ள்ளி ேவர;் root of hygrophila auricalata alias Astercantha longifolia (சா.அக.);.

     [ ள்ளி + ேவர.்]
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ள்ளிைழப் ளி

 
 ள்ளிைழப் ளி muḷḷiḻaippuḷi, ெப.(n.)

   இைழப் ளி வைக; plane with serrated bit.

     [ ள் + இைழப்  + உளி.]

ள்ளிற்கச் கம்

 
 ள்ளிற்கச் கம் muḷḷiṟgaccigam, ெப.(n.)

   ெகா சை்ச, நாரத்ைத; bitter orange (சா.அக.);.

ள்ளிறால்

 
 ள்ளிறால் muḷḷiṟāl, ெப.(n.)

   பாைர றால்; spiny lobster (சா.அக.);.

     [ ள் + இறால்.]

ள்ளீ ர்ப் யா
ர்

ள்ளீ ரப்் யார ்muḷḷīyūrppūtiyār, ெப.(n.)

கழக காலப் லவர;்{}

 poet.

     [ ள்ளீ ர ்+ யார.்]

நன்ன ைடய ந ர மைலையச ் றப் த் த் தம் ெசய் ளில் பா ள்ளார ்(அகநா.173);. 

இசெ்சய் ைளப் பா யவர ் ன்னி ர ்வ யார ்என ம் பாட ேவ பா  உண் .

     "அறந்தைலப் ரியா ெதா க ஞ் றந்த

ேகளிர ்ேக  பல ன்ற ம் நா ம்

வ ந்தா ள்ள ெமா ந்ேதாரக்் ல்ெலனச்

ெசய் ைன ரிந்த ெநஞ் னர ்ந தன்

ைம  ேரா ய ம் பட ழத்தல்

ன்னாட் டாங்கல் ேவண் ெமன்  நின்

நன்மா ெணல்வைள த் னரா ன்

வ வர ்வா  ேதா  பல ரி

வார ்க ற் ெறா ைக ேநான் வற்ெகாளஇீப்

பக ைற ேயற்றத் மண் ளி ெவரீஇ

உைழமா னம் ைண னனிரிந்ேதாடக்

ள் க்கடம்

 
 ள் க்கடம்  muḷḷukkaḍambu, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ்ெச  (L.);; Nepal berberry.

     [ ள் + கடம் .]

ள் க்கடம்ைப

 
 ள் க்கடம்ைப muḷḷukkaḍambai, ெப. (n) 

ள் க்கடம்  பாரக்்க;see {}.

     [ ள் க்கடம்  → ள் க்கடம்ைப.]
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ள் க்கத் ரி

 
 ள் க்கத் ரி muḷḷukkattiri, ெப.(n.)

ள்ளங்கத்தரி (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [ ள்ளங்கத்தரி → ள் க்கத்தரி.]

ள் க்கரப்பன்

 
 ள் க்கரப்பன் muḷḷukkarappaṉ, ெப. (n.)

ள் க்கரப்பான் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ ள் க்கரப்பான் → ள் க்கரப்பன்.]

ள் க்கரப்பான்

 
 ள் க்கரப்பான் muḷḷukkarappāṉ, ெப. (n.)

   ேமல் ேதா ல் பட ம் ேநாய் வைக (உ.வ.);; a kind of eruption with pimples.

     [ ள் + கரப்பான் - ள்கரப்பான் → ள் க்கரப்பான்.]

ள் க்களா

ள் க்களா muḷḷukkaḷā, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைகக் களாச ்ெச  (ெநல்ைல.);; fascicled leaved spinous berberry. 

   2. ள் க் கடம்  (L); பாரக்்க;see {}.

     [ ள் + களா → ள் க்களா..]

ள் க்கற்றாைழ

 
 ள் க்கற்றாைழ muḷḷukkaṟṟāḻai, ெப.(n.)

   ள் ைடய கற்றாைழ. இதன் இ  பக்கத் ம் ைன ம் டக்ள் ெபா ந் க் ம்; prickly aloe, 
spiked aloe (சா.அக.);.

ள் க்காைர

 
 ள் க்காைர muḷḷukkārai, ெப.(n.)

    மரவைக ( ன்.);; common emetic nut, Randia dumetorum.

     [ ள் + காைர → ள் க்காைர.]

 ள் க்காைர muḷḷukkārai, ெப. (n.)

   காைர ன் வைக ள் ஒன் ; silver bellies.

     [ ள் +காைர.]

ள் க் ைர

 
 ள் க் ைர muḷḷukārai, ெப.(n.)

ட் ைர ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ ட் ைர → ள் க் ைர.]

ள் க் ப்ைப

 
 ள் க் ப்ைப muḷḷukkuppai, ெப.(n.)

   ெகாடை்ட லந்ைத; seed jujube - Zizyphus zуlopyra (சா.அக.);.
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ள் க்

 
 ள் க்  muḷḷukāli, ெப.(n.)

ள்ள க்  பாரக்்க;see {}.

     [ ள் +  → ள் க் .]

ள் க்ெகா ச்

 
 ள் க்ெகா ச்  muḷḷukkoḍicci, ெப. (n.)

   வைள; a climber - Solanum trilobatum.

     [ ள் + ெகா ச்  → ள் க்ெகா ச் .]

ள் சச்ங்

ள் சச்ங் 1 muḷḷuccaṅgu, ெப.(n.)

   சங்கஞ்ெச  (L.);; mistletoe berry thorn.

     [ ள் + சங்  → ள் சச்ங் .]

 ள் சச்ங் 2 muḷḷuccaṅgu, ெப.(n.)

ள்ளஞ்சங்  பாரக்்க;see {}.

     [ ள்ளஞ்சங்  → ள் சச்ங் .]

ள் சச்ம்பா

ள் சச்ம்பா muḷḷuccambā, ெப.(n.)

   ஒ வைக ெநல் (நாம ப.351, ப் );; a kind of paddy.

     [ ள் + சம்பா → ள் சச்ம்பா.]

ள் ச் ரங்

 
 ள் ச் ரங்  muḷḷucciraṅgu, ெப.(n.)

   நாய் ள் (M.L.);; urticoria.

     [ ள் + ரங்  → ள் ச் ரங் .]

ள் ச் ங்ைக

 
 ள் ச் ங்ைக muḷḷuccīṅgai, ெப.(n.)

   ள் ச ் யக்காய் மரம்; soap nut tree - Acacia pinnata (சா.அக.);.

ள் ச் த்தா

 
 ள் ச் த்தா muḷḷuccīttā, ெப.(n.)

   ளிப்பலா; a plant, Anona muricata (சா.அக.);.

     [ ள் + த்தா.]

ள் ச் யக்காய்

 
 ள் ச் யக்காய் muḷḷuccīyakkāy, ெப.(n.)

   யக்காய்; soap-nut tree, Acacia pinnata (சா.அக.);.

     [ ள் + யக்காய்.]
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ள் ச் ண்ெட

 
 ள் ச் ண்ெட  muḷḷuccuṇṭeli, ெப. (n.)

   ட்ேபான்ற ம ள்ள வயற் ண்ெட  வைக; spiny mouse, a kind of field mouse, as having fine spinous fur.

     [ ள் + ண்ெட  → ள் ச் ண்ெட .]

ள் ச் றா

 
 ள் ச் றா muḷḷuccuṟā, ெப.(n.)

   றா ன் வைக; a kind of shark fish.

     [ ள் + றா.]

ள் ச்

 
 ள் ச்  muḷḷuccūli, ெப.(n.)

   ச ரக் கள்ளி; a spurge, Euphorbia quadrangularis (சா.அக.);.

ள் ப்ைப

 
 ள் ப்ைப muḷḷuḍuppai, ெப.(ո.) 

   ெகாடை்ட லந்ைத (L.);; woody - fruited jujube.

ள் ைட லம்

ள் ைட லம் muḷḷuḍaimūlam, ெப.(n.)

   1. டெ்ச ப் ெபா  ( ங்.);; thorny plant. 

   2. டக்ள் ெபா ந் ய ேவர ்( ன்.);; spiked root.

     [ ள் + உைட + லம்.]

ள் நங்ைக

 
 ள் நங்ைக muḷḷunaṅgai, ெப.(n.)

   பாம்  க க் ப் பயன்ப த் ம் ஒ வைக ேவர;் a kind of root used as an antidote in snake poisons.

ள் நாயகம்

 
 ள் நாயகம் muḷḷunāyagam, ெப.(n.)

   ைதத்த ள்ைள ெவளிப்ப த் ங் ண ள்ள இைலகைள ைடய ெகா  வைக; a creeper whose leaves 
are used in extracting thorns.

ள் ப்ப களம்

 
 ள் ப்ப களம் muḷḷuppaḍugaḷam, ெப.(n.)

   ேவண் தைல நிைறேவற் தற்  மக்கள் ப க் ம் ள்ளாலான ப க்ைக (இ.வ.);; bed of thorns or spikes 
on which people lie in fulfilment of vows.

     [ ள் + ப களம்.]

ள் ப்பலைக

 
 ள் ப்பலைக muḷḷuppalagai, ெப.(n.)

   ெகாத் ப் பலைக ன் ம ெபயர;் other name for the wooden plank which helps to grub salt from the salt-pan.

     [ ள் + பலைக.]

831

www.valluvarvallalarvattam.com 2390 of 19068.



ள் ப்பலா

 
 ள் ப்பலா muḷḷuppalā, ெப.(n.)

   பலா மரவைக (யாழ்.அக.);; a kind of jack-fruit tree.

     [ ள் + பலா.]

ள் ப்பலாச்

ள் ப்பலாச்  muḷḷuppalācci, ெப.(n.)

   ெவளி ன ப ப்  நிற ள்ள ம் 25.5 ரலம் (அங் லம்); நீளம் வளரவ் மான கடல் ன் வைக; sea - 
porcupine, light brown, attaining 25.5 inch in length.

ள் ப்ேபாட்டைட
-த்தல்

ள் ப்ேபாட்டைட-த்தல் muḷḷuppōḍḍaḍaittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   டக்ள் நிைறந்த ண் கைளக் ெகாண்  ேவ  ைவத்தல் ( ன்.);; to hedge with thorny shrubs.

     [ ள் + ேபா  + அைட-த்தல்.]

ள் ப்ேபா -தல்

ள் ப்ேபா -தல் muḷḷuppōṭudal,    20 ெச. . .(v.i.) 

   இைட  ெசய்தல்; to throw obstacles in one's way.

     [ ள் + ேபா -தல்.]

ள் க்

ள் க்  muḷḷumurukku, ெப.(n.)

   1. ஒ வைக மரம்; East Indian coral tree,

 Erythrina indica. 

   2. ெவள்ைளக் க யாண க்  (L.);; coral tree of the Eastern Ghats. 

   3. ண் க்  (L.);; coral tree of the Western Ghats. 

   4. ரசமரம்; palas tree. 

   5. மரவைக; holly leaved berberry.

     [ ள் + க் .]

ள் ங்ைக

ள் ங்ைக muḷḷumuruṅgai, ெப.(n.)

   1. ள் க்  பாரக்்க;see {}. 

   2. மரவைக; holly - leaved berberry, Berberis nepalensis.

     [ ள் + ங்ைக.]

ள் வாங்

 
 ள் வாங்  muḷḷuvāṅgi, ெப.(n.)

ள் வாங்  பாரக்்க;see {}.

     [ ள் + வாங்  → ன் வாங் .]

ள் வா

ள் வா  muḷḷuvāṭi, ெப.(n.)

   தரம் ரி மாவட்டத் ல், தரம் ரி ந்  ஏறத்தாழ 30 கல்லண்மாத் ரி ( ேலா ட்டர)்; 
ெதாைல ள்ள ஊர;் a city in Tarmapuri district, 30 k.m. away from Tarmapuri. 

அக்காலத் ல் டெ்ச கள் நிைறந்த காடாக இ ந்தைமயால் இப்ெபயர ்ெபற் க்கலாம்.

 ள் வா  muḷḷuvāṭi, ெப. (n.)

   ேவ ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Vellore Taluk.

     [ ள்- ள் +வா ]
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ள் வா

 
 ள் வா  muḷḷuvāyu, ெப. (n.)

   ள் த் னால் உண்டா ம் வ ையப் ேபால, வ ைய உண்டாக் ம் ஒ  வைகக் காற் ப் ப்  
ேநாய்; a kind of rheumatism attended with shooting pin prick pain.

     [ ள் + Skt. வா .]

ள் வாைள

 
 ள் வாைள muḷḷuvāḷai, ெப.(n.)

   ன் வைக; a kind of fish.

ள் ெவள்ளரி

 
 ள் ெவள்ளரி muḷḷuveḷḷari, ெப.(n.)

ள்ெவள்ளரி பாரக்்க;see {}.

ஆண் உ ப் க்  ெப ஞ் ரப் ைய உண்டாக் ம் காய் (சா.அக.);.

ள் ேவங்ைக

 
 ள் ேவங்ைக muḷḷuvēṅgai, ெப.(n.)

   மைலேவங்ைக மரம் (L.);; spinous kino-tree.

     [ ள் + ேவங்ைக.]

ள் ளி

 
 ள் ளி muḷḷuḷi, ெப.(n.)

   கற்றசச்ரின் உளி. வைக; stone - cutter's smoothing chisel.

     [ ள் + உளி.]

ள் ர்க்கானம்

ள் ரக்்கானம் muḷḷūrkkāṉam, ெப.(n.)

   ள் ர ்என் ம் ஊைரய த்த கா ; a forest near {}. 

     " ள் ரக்் கான வந்  நள்ெளன் கங் ல்" ( ந். 312:3);.

ள் ர்மைல

ள் ரம்ைல muḷḷūrmalai, ெப.(ո.) 

   மைலயமான் க்காரி ன் மைல; a mountain belonging to {}. 

     " ள் ர ்மன்னன் கழல் ெதா க்காரி" (அகநா.209:12);, 

     "பயன்ெக  ள் ர"் ( றநா.123);.

     [ ள் ர ்+ மைல.]

இம்மைல தற்ேபா  ெசஞ்  வட்டத் ல் உள்ள . கைடேய  வள்ளல்களில் ஒ வரான மைலயமான் 
க்காரி ன் மைல. ேசாழன் இராய யம்ேவட்ட ெப நற் ள்ளி பைகவரக்்கஞ்  இம்மைல ல் 

பல நாள் மைறந் ந்தான் என்  றநா  ற .

ள்ெள க்

 
 ள்ெள க்  muḷḷeḍukki, ெப.(n.)

ள்வாங்  பாரக்்க;see {}.

     [ ள் + எ க் .]

ள் எ க் ம் ய இ க் ம், கா ல் அ க்  எ க் ம் ச்  ேபான்ற தக ம் இைணந்த க  
( ள் இ க் );.
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ள்ெள

ள்ெள  muḷḷeli, ெப.(n.)

   எ வைக (M.M.290);; a hedge-hog, Erinaceus micropus.

     [ ள் + எ .]

ள்ெள ம்

 
 ள்ெள ம்  muḷḷelumbu, ெப.(n.)

   ள்ளந்தண் ன் எ ம் ; vertebra.

ம வ. தண் வடம்.

     [ ள் + எ ம் .]

ந ல் ைள உைடய ம் ஒன்றன் ழ் ஒன்றாக அ க்  அைமந்  இ ப்ப மான வைளய வ லான 
எ ம் .

ளகரைண

 
 ளகரைண muḷagaraṇai, ெப.(n.)

   ள  கரைண ( ன்.);; lopez root.

ெத. ெமாளக ர.

     [ ள கரைண → ளகரைண.]

ளகரியம்

 
 ளகரியம் muḷagariyam, ெப.(n.)

   அகத்  (சங்.அக.);; West Indian pea-tree.

ளகாய்

 
 ளகாய் muḷakāy, ெப.(n.)

   ளகாய்; chilly (சா.அக.);.

     [ ளகாய் → ளகாய் (ெகா.வ.);.]

ள

 
 ள  muḷagi, ெப.(n.)

ள சச்ம்பா ெநல் வைக;a {} 

 paddy of superior quality (சா.அக.);.

     [ ள  → ள .]

ள

 
 ள  muḷagu, ெப.(n.)

   க ப்  ள ; black реpper (சா.அக.);.

     [ ள  → ள  (ெகா.வ.);.]

ளச் ரிச்

 
 ளச் ரிச்  muḷaccūricci, ெப.(n.)

   வைள; a prickly Climber - Solanum trilobatum (சா.அக.);.
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ளராவள்ளி

 
 ளராவள்ளி muḷarāvaḷḷi, ெப.(n.)

   மர வள்ளி; tapioca - Mani hot utilissima (சா.அக.);.

ளரி

ளரி muḷari, ெப.(n.)

   1. தாமைர; lotus. 

     " ளரி க நாகம்" ( வக.2870);, 

     " ளரி ம ங் ன் ேயாள் வன்" ( றநா. 278:2);. 

   2. ேகாடாேகா ; ten million crores. 

     "கடா கத்த ளரிக் கணக் கவால்" (கம்பரா.வானரரக்.32);. 

   3. நான் க  லகம் (தக்கயாகப்.240, உைர);; Brahma's world. 

   4. டெ்ச  ( ங்.);; bramble, 

   5. கா  ( ங்.);; jungle. 

   6. டக்ள்ளி; thorny twig, used by birds in building nests. 

     " ளரியங் டம்ைப" (நற்.384);. 7. ற ;

 firewood. 

     "தகர ளரி ெந ப்பைமத் " (ெந நல்..55);. 

   8. ேவள்  ற  (யாழ்.அக.);; sacrificial fuel. 

   9. ெந ப்  ( ங்.);; fire. 

   10. கைடக் ெகாள்ளி ( ங்.);; firebrand. 

   11. காய்சச்ல் (இராசைவத்.163);; fever. 

ளரிநாளம்

 
 ளரிநாளம் muḷarināḷam, ெப.(n.)

   தாமைர வைளயம்; the coil of the stalk of the lotus.

     [ ளரி + நாளம்.]

ளரிப்பைக

 
 ளரிப்பைக muḷarippagai, ெப.(n.)

   நில ; moon, as the enemy of the lotus.

     [ ளரி + பைக.]

ளரிப்பாைவ

ளரிப்பாைவ muḷarippāvai, ெப.(n.)

   ெசந்தாமைர மலரில் இ க் ம் அைலமகள் (இலக் );; Laksmi, as seated on a lotus. 

     "பவளவாய் ளரிப்பாைவ" (பாகவத.i, பரிட் த் ன்.64);.

     [ ளரி + பாைவ.]

ளரியான்

 
 ளரியான் muḷariyāṉ, ெப.(n.)

தாமைர மலரில் இ க் ம் நான் கன்;{}, 

 a seated on a lotus.

     [ ளரி → ளரியான்.]
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ள

ள 1 muḷavu, ெப.(n.)

   1. ள்ளம் பன் ; porcupine, Hystrix leucura. 

     " ள மாத் ெதாைலச் ய" ( றநா.325:5);. 

   2. ட்ேகால்; goad.

      " ள ேகால் க பற் " (கந்த . ர. வைத.45);.

     [ ள் → ள .]

 ள 2 muḷavu, ெப.(n.)

   1. ள்; thorn. 

   2. ட் தர;் thorn shrub. 

   3. ண் ங்ைக; East Indian coral tree. 

     " ள  க்  ங்க ெவாற் " (ெப ங். உஞ்ைச. ந ம.51:44);.

     [ ள் → ள .]

ளா

ளா muḷā, ெப.(n.)

   ள்ளம் பன்  (நாம ப. 221);; porcupine.

ம வ. ள

     [ ள் → ளா.]

 ளா2 muḷā, ெப.(n.)

ள்ளங்  (மைல.); பாரக்்க;see {}.

ளி

ளி1 muḷidal,    2 ெச. . .(v.i.) 

   1. உலரத்ல்; to dry. 

     " ளி தல் ழ் ய ெவம்ைம" (க த்.16);, 

     " ளி ற் கானங் ைழப்பக் கல்ெலன" ( றநா.160:2);, 

     " ளி ைல க த்தன ண ெரா வ " (நற்.53:7);. 

   2. ேவதல்; to burn;to be scorched.

     "ஆெர  ேலாரழ லம் ன் ளிய" (பரிபா.5:25);. 

   3. ெக தல்; to perish. 

     " ளிந்த ைனயான்" ( நாயக . 22:2);.

    4. ற் தல்; to mature. 

     " ளி ல் ங் கான ஞ் ேசரார"் (ஆசாரக்.57);.

    5. ேதாய்தல்; to curdle. 

     " ளித ர ் ைசந்த காந்தள் ெமல் ரல்" ( ந். 167);.

க. ளி.

 ளி2 muḷittal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   1. உலரத்ல் (நாம ப.757);; to dry. 
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ளித ர்

ளித ர ்muḷidayir, ெப.(n.)

   இ ய கட் த்த ர;் thick curd. 

     " ளித ர ் ைசந்த காந்தண் ெமல் ரல்" ( ந்.167:1);.

     [ ளி + த ர.்]

ளிெவ ர்

ளிெவ ர ்muḷivedir, ெப.(n.)

   உலரந்்த ங் ல்; tried bamboo. 

     " கம்பட ம த்த ளிெவ ர ்ேநான்காழ் தாங்க  நீரச்் ரத் ெத ந்  வாங் ைச" ( ந். 304:2);.

     [ ளி + ெவ ர.் ெவ ர ்= ங் ல்.]

-தல்

-தல் muḷudal,    2 ெச. . . (v.i.) 

ளி3-தல் பாரக்்க;see {}. 

ேசா  ந்  வ ற  (இ.வ.);.

     [ ளி →  → -தல்.]

ைள

ைள1 muḷaittal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   1. ப ரில் ைள த யன ேதான் தல்; to spring, to sprout, as shoots;

 to germinate as seeds. 

நிலத் ல் ேபாட்ட ைத ைளத் ட்ட  (உ.வ.);. 

     "ஒன்றாய் ைளதெ்த ந் " ( வாச. 10: 8);. 

   2. க ரவன் ேதான் தல்; to rise, appear, come to light. 

     "காைல ஞா  க ர் ரித்  ைளப்ப" (மணிேம.8:18);. 

ெவள்ளி ைளத் ட்ட . 

   3. உட ல் தாக உ ப் கள் வளரத்ல்; to grow as teeth, horns, hair. 

மாட் க் க் ெகாம்  ைளத்  ட்ட  (உ.வ.);, ைபய க்  ைச ைளக்க ஆரம் த் ட்ட  (உ.வ.);.

ம. ைள;க. ெமாெள;ெத. ெமாலத் .

     [ ல் → ள் → ைள → ைள-த்தல்.]

 ைள2 muḷaidal,    2 ெச. . .(v.i.) 

ைள1-த்தல் பாரக்்க;see {}. 

ேபாட்ட ைத இன் ம் ைளய ல்ைல (உ.வ.);.

     [ ல் → ள் → ைள → ைள-த்தல்.]

ைளக்கட் -தல்

ைளக்கட் -தல் muḷaikkaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   1. ெசம்மண்ணால் வைர த ய பய வைககைளப் பதம் ெசய்தல்; to season pigeon - pea by mixing it 
with wet red loam, in preparing dholl. 

   2. ஊறைவத்த ைதைய நீரில்லாமல்  ைவத்  ைள வ ம்ப  ெசய்தல்; process pulses by making 
them sprout. 

ைளக்கட் ய ெகாத் க் கடைல ல் ரதச ்சத்  அ கம்.

     [ ைள3 + கட் -தல்.]

ைளக்காசரி

 
 ைளக்காசரி muḷaikkācari, ெப.(n.)

   மரக்காளான்; mushroom growing on a tree (சா.அக.);.
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ைளக்காம்

 
 ைளக்காம்  muḷaikkāmbu, ெப.(n.)

    த ; pole or stake set up on the ground to tie the cow, and other cattles, yoke. 

ெகாட்டைக ல் மா  கட் வதற்காகத் தைர ல் அைறயப் பட் க் ம் த . த  ள்ளங் ச்  
என் ம் வர.் தைர ல் மா கட்ட ைளக்காம்  அ ச் ட் யா?

     [ ைள + காம் .]

ைளக்காற்ேகா
ைத

ைளக்காற்ேகாைத muḷaikkāṟātai, ெப. (n.)

   ெநல் ைளகளால் ெதா க்கப்பட்ட மாைல; a garland of paddy-sprouts. 

     " ைளக்காற் ேகாைத யல்வர" (ெப ங். இலாவாண.5:23);.

     [ ைள3 + கால் + ேகாைத.]

ைளக் ைர

ைளக் ைர muḷaikārai, ெப.(n.)

   உண க் ப் பயன்ப ம் ைர வைக; a kind of edible greens.

ெத. ெமாலக் ர

     [ ைள3 + ைர.]

இ  இளஞ் வப்  நிறக்காம் கைள ம்   இைலகைள ம் உைடய ைர வைக.

ைளக் ச்

 
 ைளக் ச்  muḷaikkucci, ெப.(n.)

   கத்த ல் ட் ங்ேகால் (உ.வ.);; pin, as of a yoke.

     [ ைள + ச் .]

 ைளக் ச்  muḷaikkucci, ெப. (n.)

கால் நைடகைளக் க ற் ல் கட் வதற்காக நிலத் ல் நடப்ப ம் ய மரக்கம்

 a short polefixed to tie the cattle in one place.

     [ ைள+ ச் ]

ைளக் ச்

 
 ைளக் ச்  muḷaikkuccu, ெப.(n.)

ைளக் ச்  பாரக்்க;see {}.

     [ ைள + ச் .]

ைளக் டம்

ைளக் டம் muḷaikkuḍam, ெப.(n.)

   மணம் ேபான்ற ழாக்களில் ைவக்கப்ப ம் ைள ட்ட ஒன்பான் தவசங்கள் நிைறந்த 
மட்பாண்டம்; pot in which nine kinds of pulses are sown and allowed to sprout on auspicious occasions. 

     " ைளக் டந் பம்.... ைவம் ன்" ( வாச.9:1);.

     [ ைள + டம்.]

ைளக் ச்

 
 ைளக் ச்  muḷaikāccu, ெப.(n.)

ைளக் ச்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ ைளக் ச்  → ைளக் ச் .]
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ைளக் ர்ச்

 
 ைளக் ரச்்  muḷaikārccu, ெப.(n.)

ைளக் ச்  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ ைளக் ச்  → ைளக் ரச்் .]

ைளக்ேக கம்

 
 ைளக்ேக கம் muḷaigācigam, ெப. (n.)

   ெவண் த் ப் க்கள்; abutilon with white flowers (சா.அக.);.

ைளக்ெகாட்

ைளக்ெகாட் 1 muḷaikkoṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

ைளக் கட் -தல் பாரக்்க;see {}.

     [ ைள + ெகாட் -தல்.]

 ைளக்ெகாட் 2 muḷaikkoṭṭu, ெப.(n.)

   1. கரகெம த்தல் ேபான்ற ழாக்களின் இ ல் மகளிர ் ைளப் பா ைகைய எ த் க் ெகாண்  
ேபாய் நீரில் ஞ்ெசயல் (இ.வ.);; ceremony of women taking the {} to a river or tank and casting it away, as at the 
close of a karagam festival. 

   2. மகளிர ் ைளப் பா ைகையச ் ற்  ஆ ம் ம் க் த்  ( ன்.);; singing and dancing by women around 
pots of growing sprouts (w.);.

ம வ. ைளப்பா ைக ெகாட்

     [ ைள + ெகாட் .]

ைளக்ேகா

ைளக்ேகா  muḷaikāṭu, ெப.(n.)

   ங் ல் ைள ேபான்ற ெகாம் ; horn as like a bamboo bud. 

     "நா  நயந்த ைளக்ேகாட் ளங்களி " ( ந்.346:1);.

     [ ைள + ேகா .]

ைளக்ேகால்

ைளக்ேகால் muḷaikāl, ெப.(n.)

   நிலத் ல் அ த்த ேகால்; pole or stake set up on the ground.

      " ைளக்ெகாற் ெப ந் ைர வைளத்த வட்டத் " (ெப ங். உஞ்ைசக். 47:45);.

     [ ைள + ேகால்.]

ைளகட்டல்

 
 ைளகட்டல் muḷaigaṭṭal, ெப.(n.)

   மணம் த ய நிகழ் ன் ேபா  ஒன்பான் தவசங்கைளப் பா ைகளில் ைதக் ம் ஒ  
சடங் ; ceremony of sowing nine kinds of seeds in pots and allowing them to sprout, as in weddings, festivals, etc.

     [ ைள + கட்டல். கட்டல் = ைள ேதான் வதற்காக தவசத்ைத ைதத்தல்.]

ைளகட் -தல்
ைளகட் -தல் muḷaigaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

ைளக்கட் -தல் பாரக்்க;see {}.

ைளகடா

ைளகடா 1 muḷaigaṭāvudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   ஆப்ப த்தல்; to drive a wedge.

     [ ைள + கடா -தல்.]

 ைளகடா 2 muḷaigaṭāvudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   அடக்  ைவத்தல்; to restrain, restirct.

     [ ைள + கடா -தல்.]
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ைளசச்ா

 
 ைளசச்ா  muḷaiccāṟumūli, ெப.(n.)

   பா ட்  வைககளில் ஆண்பால் உ ப் க்  இைணயான ரப் க் ட்டத்தால் ஆன ெப ஞ் ரப் ச ்
ெச ; a prostate plant - Gratiola moniera (சா.அக.);.

ைளத்தண்

 
 ைளத்தண்  muḷaittaṇṭu, ெப.(n.)

ைளக் ைர (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [ ைள + தண் .]

ைளத்தண்ணீர்

ைளத்தண்ணீர ்muḷaittaṇṇīr, ெப. (n.)

   1. ெநல் ைளக் ப் பாய்ச் ய நீர;் water for seedings. 

   2. ைள ளம் ய ம் வய னின்  வ க் ம் நீர ்(இ.வ.);; water drained from fields after the sprouting of the 
seeds.

     [ ைள + தண்ணீர.்]

ைளத்தவசம்

ைளத்தவசம் muḷaittavasam, ெப.(n.)

   1. ஒன்பான் தவசம் (நவதானியம்);; the nine kinds of grain. 

   2. ஊற ைவத்  ைள ண்டான ன் உலரத்்  வ த்த தவசம்; malt;

 grain steeped in water and dried in a kiln.

     [ ைள + தவசம்.]

ைளத்தா

ைளத்தா  muḷaittāli, ெப.(n.)

   1. க த்தணி ற் ேகாக் ம் ைளேபான்ற ெபான்னைக ( வ். ப்பா.7, யா. பக்.99);; a kind of gold 
bead for stringing in a necklace, shaped like tender shoots. 

   2. யர ்க த் லணியப் ெப ம் மணி மாைல; a kind of neck-lace worn by girl-child.

     [ ைள + தா .]

ைளத்தாழ்

 
 ைளத்தாழ்  muḷaittāḻvu, ெப.(n.)

   ைத ைளயாைம ( ன்.);; failure of seeds to sprout.

     [ ைள + தாழ் .]

தரம் தாழ்வான, ைறவான ைதயாைகயால் ைளப்ப ல்ைல.

ைளத்தானியம்

 
 ைளத்தானியம் muḷaittāṉiyam, ெப.(n.)

ைளத்தவசம் பாரக்்க;see {}.

     [ ைள + Skt. தானியம்.]

ைளத் ங்கள்

ைளத் ங்கள் muḷaittiṅgaḷ, ெப.(n.)

   ைற நில ; crescent moon. 

     " ைளத் ங்கள் " (ேதவா.257, 2);.

     [ ைள + ங்கள்.]
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ைளத்ேதங்காய்

 
 ைளத்ேதங்காய் muḷaittēṅgāy, ெப. (n.)

   ைள ட்ட ேதங்காய் (உ.வ.);; coconut that has sprouted before planting.

     [ ைள + ேதங்காய்.]

ைளெதளி-த்தல்

ைளெதளி-த்தல் muḷaideḷiddal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   1. மணம் ேபான்ற ழாக்களில் பா ைககளில் ஒன்பான் தவசங்கைள ைதத்தல் (இ.வ.);; to 
perform the ceremony of sowing nine kinds of seeds in pots, as at wedding, festivals, etc. 

   2. ைளத்த ைதைய வய ல் ைதத்தல் ( ன்.);; to sow a field with grains that have been allowed to sprout.

     [ ைள + ெதளி-தல்.]

ைளப்பய

 
 ைளப்பய  muḷaippayaṟu, ெப.(n.)

   ைள டன் ய பய ; pulses which have just sprouted.

     [ ைள + பய .]

ைளப்ப ப்

 
 ைளப்ப ப்  muḷaipparuppu, ெப.(n.)

   ெசம்மண் ெகாண்  ைளகட் ய ப ப் ; dholl prepared from pigeon - pea seasoned by mixing it with wet red 
loam.

     [ ைள + ப ப் .]

ைளப்பாரி

ைளப்பாரி muḷaippāri, ெப.(n.)

   1. ைளப் பா ைக பாரக்்க;see {}. 

   2. ட் ல் யாராவ  இறந்த ன் ஒன்பான் தவசங்கைள (நவதானியங்கைள); ைதத் , அ  வள ம் 
ெச ப்ைப ெபா த் , ம்ப நன்ைம ைமகள் கணிக்கப்ப ம்; a custom of sowing the nine pulses in a pot, 
after one's death in a house and foretell the good or bad times that come's to the following years by its growth.

     [ ைள + பாரி.]

ைளப்பா ைக

ைளப்பா ைக muḷaippāligai, ெப. (n.)

   மணம் ேபான்ற ழா க்காக ஒன்பான் தவசங்கள் (நவதானியம்); ைளக்க ைவத்த 
மட்பாண்டம்; pot in which nine kinds of seeds are sown, as at weddings, festivals, etc. 

     "ெவண்டாமைர ைளப் பா ைக" (ெவங்ைகக்ேகா.97);.

ம வ. ைளப்பாரி

     [ ைள + பா ைக.]

ற் ரத்் ெதய்வங்க க் க் ப்பாகப் ெபண் ெதய்வங்க க்  கன்னி ( ரட்டா ); மாதத் ல் மைழ 
ேவண்  மட்பாண்டங்களில் ஒன்பான் தவசங்கைள ைள ட்  வ ப ம் பழக்கம் இன் ம் ராம 
மக்களிடம் காணப்ப ற .
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ைளப்

 
 ைளப்  muḷaippu, ெப.(n.)

   ைதகள் ைளக் ம் ெசயல்; seeds germination. 

யாக உ தால் எள் ைளப் ச ் றப்பாக இ க் ம். ேவளாண் அ வலகம் லமாக நல்ல 
ைளப் த் றன் உள்ள ைதகைளப் ெபற ேவண் ம்.

     [ ைள → ைளப் .]

 ைளப்  muḷaippu, ெப.(n.)

   பல் ைளக்ைக (தசேனாற்பவம்);; dentition, teething.

     [ ைள- ைளப் ]

ைளப் செ்ச
ய்

ைளப் செ்சய் muḷaippuḻudiccey, ெப.(n.)

   நாற்றங்கால் நிலம்; seedling bed. 

     "இத்ேதவர ் ைளப்  ெசய்க் த் ெதற் ம்" (ெத.இ.கல்.ெதா.8, கல்.585);.

     [ ைள +  + ெசய். நாற்றங்கால் வதற்  ஏற்ற வைக ல் பண்ப த் ய நிலம்.]

ைளமால்

ைளமால் muḷaimāl, ெப.(n.)

   1. ஏரி ல் நீரெ்ப ம் அளைவக் த்தற்  ைளய த்த எல்ைலக் கட்  (இ.வ.);; boundary fixed by pegs, 
marking the utmost spread of water in a tank. 

   2. ஏரி ன் உள்வா ல் ைளசச்ல் ெசய்யக் டாெதன வைரய த்த எல்ைல (R.T.);; a certain limit in the 
bed of a tank within which cultivation is prohibited.

     [ ைள + மால்.]

ைள லம்

ைள லம் muḷaimūlam, ெப.(n.)

   மலவா ல் ைளேயா  ய ல ேநாய் (பதாரத்்த.416, உைர);; piles, fistula in ano.

     [ ைள + லம்.]

ைளய -த்தல்

ைளய -த்தல் muḷaiyaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   1. ைளைய அ த்  உடெ்ச த் தல்; to nail, to drive pegs. 

   2. கா ல் (நாணயத் ல்); த் ைர ப த்தல் ( ன்.);; to coin;to stamp metal.

     [ ைள + அ -த்தல்.]

ைளயரில்

ைளயரில் muḷaiyaril, ெப.(n.)

   ங் ற் ; thicket of bamboos. 

     " ைளயரிற் ணங் ய ள் ைட லவத் " (ெப ங்.உஞ்ைசக்.56:9);.

     [ ைள + அரில்.]

ைளயாணி

ைளயாணி muḷaiyāṇi, ெப.(n.)

   1. கத  நின்றா ம் இ ம் க்  (யாழ்.அக.);; iron pin of a door. 

   2. தாழ்ப்பாள் ம் இ ம் க்  ( ன்.);; staple.

     [ ைள + ஆணி.]

ைளயான்

 
 ைளயான் muḷaiyāṉ, ெப.(n.)

    ழந்ைத; little child. 

     'இந்த ைளயான் ேபசை்ச யார ்ேகட் ற ' ( ன்.);.

     [ ைள → ைளயான் (ேவ.க.);.]
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ைள ளி

ைள ளி muḷaiyuruḷi, ெப.(n.)

   1. வா  ய ந்த ப ர;் withered crops. 

   2. இளைம ற் ேகடைடந்தவன்; person spoilt even in his boyhood.

     [ ைள + உ ள் - ைள ள் → ைள ளி.]

ைளெய -தல்

ைளெய -தல் muḷaiyeṟidal,    2 ெச. . . (v.i.) 

   ைளத்த ைதைய வய ல் தல்; to sow grain that has been allowed to sprout.

     [ ைள + எ  - தல்.]

ைளவாெள ற்ற
ள்

ைளவாெள ற்றள் muḷaivāḷeyiṟṟaḷ, ெப.(n.)

   நாணல் ைள ேபான்ற ஒளி ைடய பல் னள்; brightness of teeth as like kaus spilt. 

     "இைளயள் ைளவாள் எ ற்றள்" ( ந்.119:3);.

     [ ைள + வாள் + எ ற்றள்.]

ைள -தல்

ைள -தல் muḷaiviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.) 

   ைத ேபான்றவற் ல் இ ந்  ைள ளம் தல்; germinate, put forth shoots. 

அவைர ைத ைளத்  ட்ட .

     [ ைள + -தல்.]

ற்கட்

ற்கட்  muṟkaṭṭu, ெப.(n.)

   பாட் ன் ெதாடக்கத் ல் உள்ள எ ப் ; the opening section of a song. 

     " ற்கட் ம் பாக ஞ் ரே்மாைனக ம்" ( ற .493);.

     [ ள் + கட்  – ற்கட் .]

ற்கந்ெத -த்தல்

ற்கந்ெத -த்தல் muṟkandeṟittal,    4 ெச. , . (v.i.) 

   1. பல்  ெகாட் தல்; to cluck, as a lizard. 

   2. நாவாற் ெகாட் தல் ( ன்.);; to make a sound with the tongue, like the cluck of a lizard. 

   3. உடன்பா ன்ைம (சம்மத ன்ைம);க் ப்பாக ஒைச ெய ப் தல் (யாழ்.அக.);; to express 
disapprobation by a clucking sound.

     [ ற்கம்1 + ெத -த்தல்.]

ற்கம்

ற்கம்1 muṟkam, ெப.(n.)

   1. பல்  ெய ப் ம் ஒ ; the cluck of a lizard. 

   2. பல் ன் ஒைசப் ேபால் நாவாற் ெகாட் ம் ஒ  ( ன்.);; a sound made with the tongue, like the cluck of a 
lizard. 

   3. ெப ங் ரல் ஓைச (யாழ்.அக.);; loud noise.

     [ ற்  → ற்கம். ற்  = எ த் ல்லாஒ .]

 ற்கம்2 muṟkam, ெப.(n.)

   1. அவைர, வைர த ய ப ப்  வைக; pulse or other leguminous plant. 

   2. பசை்சப் பய , பய ; green gram. 

     " ற்கந் த வா ம்" (உத்தரரா.அ வ.30);.

ற்கரம்

ற்கரம் muṟkaram, ெப.(n.)

   1. ண்  என் ம் ஆய்த வைக; sledge-like weapon of war. 

     " ற்கரங்க  சல ம்" (கம்பரா. ரமாத் ர.108);. 

   2. ெபரிய த  (இலக்.அக.);; large club. 

   3. சம்மட்  (யாழ்.அக.);; hammer.
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ற்கரவன்

 
 ற்கரவன் muṟkaravaṉ, ெப.(n.)

   ேபரன் ( வா.Mss.);; Kubera.

ற்கலம்

ற்கலம் muṟkalam, ெப.(n.)

   108 உபநிடதங்க ள் ஒன்  (யாழ்.அக.);; an Upanisad, one of 108.

ம வ. த்கைல.

ற்கா

 
 ற்கா  muṟkācu, ெப.(n.)

   ேகாைரக் ழங்  (சங்.அக.);; sedge-tuber a fragrant root of a grass - Cyperous rot andus.

ற்கார்

 
 ற்கார ்muṟkār, ெப.(n.)

மடங்கல் மாதத் ல் (ஆவணி ல்); ைதக் ம் காரப்்ப ர்

 paddy sown in {}.

     [ ன் + கார ்– ன்கார ்→ ற்கார.்]

ற்கான்னம்

 
 ற்கான்னம் muṟkāṉṉam, ெப.(n.)

   அரி ம் பய ம் ேதங்காய்த் வ ங் ட் ச ்ெசய்த ேசா  (இலக்.அக.);; a kind of preparation 
made of rice, green-gram and coconut - scrapings.

     [ ற்கார ்+ அன்னம்.]

ற்

ற்  muṟku, ெப.(n.)

   1. எ த் லா ஒ ; inarticulate sound. 

     ' ற்  ைள த யன' (ெதால்.ெசால்.1, உைர);. 

   2. நாவால் ெகாட் ம் ஒ  ( ன்.);; a sound made with the tongue, like the cluck of a lizard.

     [ க்  → ற் .]

ற் லத்ேதார்

 
 ற் லத்ேதார ்muṟkulattōr, ெப.(n.)

   ராமணர ்( ங்.);; Brahmins.

     [ ன் + லத்ேதார.்]

ற் ளம்

ற் ளம் muṟkuḷam, ெப.(n.)

   20வ  ண் ன் ( ராடம்);; the 20th naksatra.

     [ ள் + ளம்.]

ற்

ற்  muṟāṟu, ெப.(n.)

   1. ன்ப ; earlier part.

      " ற் ற்றால்.... உபாயமாகப் பற் ற " (அட்டாதச. ட் ப். வ்ய.6);. 

    2. ெதாடக்கம் (யாழ்.அக.);; beginning.

     [ ன் + .]
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ற்ெகா ங்கால்

ற்ெகா ங்கால் muṟkoḻuṅgāl, ெப.(n.)

   25வ  நாண் ன் ( ரட்டா ); ( டா.);; the 25th naksatra.

ம வ. ற்ெகா ங்கால்

     [ ன் + ெகா ங்கால்.]

ற்ெகா ங்ேகால்

 
 ற்ெகா ங்ேகால் muṟkoḻuṅāl, ெப. (n.)

ற்ெகா ங்கால் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

ம வ. ற்ெகா ங்கால்

     [ ன் + ெகா ங்கால்.]

ற்ெகாள்( )-தல்

ற்ெகாள்( )-தல் muṟkoḷḷudal,    10 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   ந் தல்; to go ahead of to anticipate. 

     " ற்ெகாண்டா னரக்க ெனன்னா" (கம்பரா.நாகபாச.116);. 

     "இவெரன் ேமல் டா ன் ற்ெகாள்ேவன்" (கம்பரா. ரமாத்.85);.

     [ ன் + ெகாள்( );-தல்.]

ற்ெகா ங்கால்

 
 ற்ெகா ங்கால் muṟkoḷuṅgāl, ெப.(n.)

ற்ெகா ங்கால் (இலக்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ ற்ெகா ங்கால் → ற்ெகா ங்கால்.]

ற்ேகாபம்

 
 ற்ேகாபம் muṟāpam, ெப.(n.)

ன் ேகாபம் பாரக்்க;see {}.

ற்சனி

ற்சனி muṟcaṉi, ெப. (n.)

   பத்தாவ  ண் ன் (மகம்); (நாம ப.107);; the 10th naksatra.

     [ ன் + சனி.]

ற் ர்

ற் ர ்muṟcīr, ெப.(n.)

தற் ர ்பாரக்்க;see {}. 

     "அைச ரண்ெடான் ன் ற் ர"் ( ரேசா.யாப்.1);.

     [ தற் ர ்→ ற் ர.்]

ற்பக்கம்

ற்பக்கம் muṟpakkam, ெப.(n.)

   1. ன் ப ; the front part. 

   2. வளர் ைற (பரிபா.11:31, உைர);; bright fortnight, as the earlier part of a lunar month.

     [ ன் + பக்கம்.]
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ற்பகல்

ற்பகல் muṟpagal, ெப.(n.)

   1. பகற் காலத் ன் ற்ப ; forenoon. 

     " றரக்் ன்னா ற்பகற் ெசய் ன்" ( றள், 319);. 

   2. ன்னாள் ( ன்.);; the preceding day. 

   3. ற்காலம் ( ன்.);; former time. 

ற்பகல் 10.00 மணிக் த் ேதர்  நைடெப ம். " ற்பகல் ெசய் ற் ற்பகல் ைள ம்" (பழ.);.

ெத. ந்பக

     [ ன் + பகல்.]

ற்பட்ட

 
 ற்பட்ட muṟpaṭṭa, ெப.அ.(adj.) 

   காலத் ல் ந் ய; prior in time. 

ெதால்காப் யம் கழகக்காலத் க்  ற்பட்ட ல் எனக் றலாம்.

ற்பட்டவ ப்

 
 ற்பட்டவ ப்  muṟpaṭṭavaguppu, ெப.(n.)

   கல் க் ம் ெபா ளியல் ன்ேனற்றத் க் ம் அர ன் றப் க் கவனம் ேதைவ இல்ைல என்  
ப் டப்பட்ட இனம்; the communities not included in the list of backward communities, scheduled castes and tribes;

 other communities.

     [ ற்பட்ட + வ ப் .]

ற்படர-்தல்

ற்படர-்தல் muṟpaḍartal,    2 ெச. . . (v.i.) 

   1. ன்ேன ெசல் தல்; to go before. 

   2. ேமம்ப தல்; to become exalted. 

     " ற்படரந்்த ெமா  த்தன் " ( .ெவ. 9:32);.

     [ ன் + படர-்தல்.]

ற்ப ரம்

 
 ற்ப ரம் muṟpaḍiram, ெப.(n.)

   சந்தனம்; sandal wood.
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ற்ப -தல்

ற்ப -தல் muṟpaḍudal,    20 ெச. . .(v.i.) 

   1. ஒ  ெசயைலச ்ெசய்ய ய தல் அல்ல  ெதாடங் தல்; attempt or begin to do something. 

ைகைய ஓங் க் ெகாண்  அ க்கப் ேபானவைனத ்த க்க ற்பட்டார.் எரிெபா ள் பற்றாக் ைற 
என்பதற்காகக் கா கைள அ க்க ற்படக் டா . 

   2. காலத் ல் ன்னதாக அைமதல்; precede in time. 

இந்த இலக்கண ல் ப ெனட்டாம் ற்றாண் க்  ற்பட்டதாகக் க தப்ப ற . 

   3. ந் தல்; to precede, go ahead. 

   4. ன் அைமதல்; to come before. 

     " ற்படக் ளவார ் ற்படக் ளத்தல்" (ெதால். ெசால்.286);. 

   5. எ ரப்்ப தல்; to meet. 

     " மந்  ற்பட்ட தந்ைதைய" (நால , 237);.

     [ ன் + ப -தல்.]

ற்பணம்

ற்பணம் muṟpaṇam, ெப.(n.)

   எைத ம் வாங் யதற்  அைடயாளமாகக் ெகா க் ம் ன்பணம் (அசச்ாரம்);; advance, earnest money. 

     " ற்பணந் தா ம்" ( ப் .730);.

     [ ன் + பணம்.]

ற்பவம்

ற்பவம்1 muṟpavam, ெப.(n.)

   ற் றப் ; past birth. 

     " ற்பவத் ற் ெசய்த ைன" (வாக் ண்.20);.

     [ ன் + Skt. பவம்.]

 ற்பவம்2 muṟpavam, ெப.(n.)

   1. இப் றப் ல் ன்ெசய்த ைன; past sins of the present birth. 

   2. ற் ற ல் ெசய்த ைன; sins of past birth.

     [ ன் + Skt. பவம்.]

ற்ப

ற்ப  muṟpaḻi, ெப.(n.)

ற்பவம்2 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ ன் + ப .]

ற்பனி

 
 ற்பனி muṟpaṉi, ெப.(n.)

ன்பனி ( ங்.); பாரக்்க; see {}.

     [ ன்பனி → ற்பனி.]

ற்பா

 
 ற்பா muṟpā, ெப.(n.)

ெசய் ளியற் ம் நான்  வைகப் பா ள் தலாவதா ய ெவண்பா ( டா.);;{} 

 as the first of the four main metres in Tamil.

ம வ. ெவண்பா.

     [ ன் + பா.]
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ற்பாடன்

ற்பாடன் muṟpāṭaṉ, ெப.(n.)

   ற்பட்டவன்; one who is ahead of others or first. 

     "ஆரத்் க்  ற்பாடன்ாய்" ( வ். ப்பா.4, யா.பக்.73);.

     [ ற்பா  → ற்பாடன்.]

ற்பா

ற்பா  muṟpāṭu, ெப.(n.)

   1. ற்ப ைக; being first or in advance. 

     'இன்பனா டத் ல் ற்பா  இங்ேகயாய்' (ஈ ,4. 5:8); 

   2. ன்னிடம்; front. 

     'பைகவரந்ாட் ெடல்ைல ன் ற்பா  ெசன் ட்ட ப்ெப ம்பைட' (ப ற் ப்.33:5, உைர);.

     [ ன் + ப  - ற்ப  → ற்பா .]

ற்பாைட
ற்பாைட muṟpāṭai, ெப.(n.)

   மாட் க் ற்றம் (ெப.மாட்.21);; a defect in cattle.

ற்பா

 
 ற்பா  muṟpāti, ெப.(n.)

   ந் ய ப  ( ன்.);; the first or earlier half.

     [ ன் + பா . ப  → பா .]

ற்பார்

 
 ற்பார ்muṟpār, ெப.(n.)

ற்பா  (யாழ். அக.); பாரக்்க;see {}.

ற்பால்

ற்பால் muṟpāl, ெப.(n.)

ன்  பாரக்்க;see {}.

      " ற்பானிகழ்ந்த ம்" (ெப ங். இலாவாண.11:162);.

     [ ன் + பால்.]

ற்பாற் ழைம

ற்பாற் ழைம  muṟpāṟkiḻmai, ெப. (n.)

   பழைமயான நட் ரிைம; long standing attachment, enduring friendship. 

     " ற்பாற் ழைம தலற ன் " (ெப ங். மகத.18:25);.

     [ ற்பால் + ழைம.]

ற் றப்

 
 ற் றப்  muṟpiṟappu, ெப.(n.)

   இந்  மத நம் க்ைக ன்ப  இப்ேபாைதய ற க்  ந்ைதய ற ; previous birth. 

அவன் ற் றப் ல் ெசய்த நல் ைன.

      " ற் றப் ல் ெசய்த ைன இப் றப் ல் ண்ட " (பழ.);.

     [ ன் + றப் .]

ற் ற

 
 ற் ற  muṟpiṟavi, ெப.(n.)

   இந்  மத நம் க்ைக ன்ப  இப்ேபாைதய ற க்  ந்ைதய ற ; past birth.

     [ ன் + ற .]

848

www.valluvarvallalarvattam.com 2407 of 19068.



ற் ண்

ற் ண் muṟpūṇ, ெப.(n.)

   மங்கல நாண்; marriage-badge. 

     "ெதம்மாதர ் ற் ண்கவர ்மன்னன்" (பாரத. ெரளப .87);.

     [ ன் + ண்.]

ற்ெபரியான்

ற்ெபரியான் muṟperiyāṉ, ெப.(ո.) 

   நான் கன்; Brahma. 

     " ற்ெபரியாைன யாகத் ப்ைப யான் ந் " ( வக.2464);.

     [ ன் + ெபரியான்.]

ற்ேபாக்

 
 ற்ேபாக்  muṟpōkku, ெப.(n.)

   ன்ேனற்றத் ற் த் ேதைவயான மாற்றங்கைள ஏற்கத் தயங்காத ேபாக் ; being progressive. 

ற்ேபாக்கான எண்ணம். அர ன் ற்ேபாக் க் ெகாள்ைககள்.

     [ ன் + ேபாக் .]

ற்ற

ற்ற muṟṟa, . .எ.(adv.) 

   1. ம்; entirely, fully, totally. 

     " ற்ற மண்ணிடந்தா " ( வ்.நாய்ச.்2:9);. 

   2. க ம்; exceedingly. 

     " ற்ற த் " ( வ். ெபரிய . 1. 3:1);. 

   3. ய; unto the end.

ெத. ட்ட.

     [ ற்  → ற்ற.]

ற்றகப்ப -தல்

ற்றகப்ப -தல் muṟṟagappaḍudal,    20 ெச. . .(v.i.) 

   ற் ைக ல் அகப்ப தல்; to be caught in a siege. 

     ' ற்றகப்பட்ேடாைன ற் த்த ம்' (ெதால்.ெபா ள்.181, உைர);.

ெத. ட்ட ப த.

     [ ற்  + அகப்ப -தல்.]

ற்றத் ற் ப்ேபா
-தல்

ற்றத் ற் ப்ேபா-தல் muṟṟattiṟkuppōtal,    8 ெச. . .(v.i.) 

   நீர ்ேபாதல் ( ராமணர ்வழக் );; to pass urine.

     [ ற்றம் + ேபாதல் - ற்றம்ேபா-தல் → ற்றத் ற் ப்ேபா-தல்.]

ற்றத் ற-த்தல்

ற்றத் ற-த்தல் muṟṟattuṟattal,    3 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   ந் றத்தல்; to renounce completely. 

     ' ற்றத் றந்தார ் ட் ைனத் தைலப்பட்டார'் ( றள், 348, உைர);.

     [ ற்ற + ற-த்தல்.]
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ற்றம்

ற்றம் muṟṟam, ெப.(n.)

   1. ட் ள் ன்னிடம்; courtyard of a house. 

     "மணன் ம ற்றம் க்க சான்ேறார"் ( றநா.178);. 

   2. ெதாட்  ற்றம், ட் ன் நான்  கட் க க்  ந ல் ைர ல்லாமல் இ க் ம் ப ; inner yard of 
a house without roof. 

   3. ஊரின் ெவளி டம்; esplanade, open space.

     "வஞ்  ற்றம் வயக்கள னாக" ( றநா.373);. 

   4. பரப் ; expanse. 

     "ஏந்  ைல ற்றம் ங்க" (அகநா.51);.

     [ ன் ல் → ற் ல் → ற்றம் (ேவ.க.);]

ற்ற ய

 
 ற்ற ய muṟṟamuḍiya, . .எ.(adv.) 

   ம் ம் வைர, கைட வைர ( ன்.);; to the very end.

     [ ற்ற + ய.  → ய]

ற்றரநாதம்

 
 ற்றரநாதம் muṟṟaranātam, ெப.(n.)

   ெபண்க க்  தல் ப் ன் ேபா  வ ம் அரத்தம்; menstrual fluid obtained on the day of puberty, the first 
menses.

ற்றல்

ற்றல் muṟṟal, ெப.(n.)

   1. ப்  ( டா.);; old age. 

   2. ரச்் ; maturing. 

   3. ற் ய ; anything that is fully grown or developed. 

     " ற்றன் ங் ல்" ( வ். சச்ந்.52);,

      "இ ல் ேமய்ந்த அ ேகாட்  ற்றல்" (நற்.265:1);.

    4. வ ரம்; hardness, as of the core of a tree. 

   5. ப க் ம் நிைல ள்ள ற் னகாய்; fruit almost ripe.

      " ற்றற் மந் .... ற் ப் ப க் ம்" (நால , 237);. 6. ைக ( டா.);;

 completing;

 ending. 

   7. ண்ைம; strength. 

     " ற்றல் யாைன" ( வ். சச்ந்.52);. 

   8. ற் ைக பாரக்்க;see {}. 

     "அரண ற்ற ம்" (ெதால். ெபா ள். 65);. 

   9. வைள  (யாழ்.அக.);; surrounding, encircling. 

   10. ெவ க்ைக (யாழ்.அக.);; hating. 
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ற்ற -தல்

ற்ற -தல் muṟṟaviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   1. ம்ப தல் (உ.வ.);; to allow to mature or ripen, as fruits.

   2. ற்றத் ற-த்தல், பாரக்்க;see {}. 

     "மற்றவன் பாசங்கள் ற்ற ட் " ( வ். வாய்.8. 2:11);.

     [ ற்ற + -தல்.]

ற்ற ம்

ற்ற ம் muṟṟavum, . .எ. (adv.) 

   வ ம்; entirely, fully. 

     " ன் ற்ற ம்" ( வ். வாய். 1. 2:1);.

     [ ற்  → ற்ற ம்.]

ற்றெவளி

 
 ற்றெவளி muṟṟaveḷi, ெப.(n.)

   ெவளி டம்; open space;esplanade.

 ற்றெவளி.

ம வ. ெவட்டெவளி

     [ ற்றம் + ெவளி.]

ற்றைவ

ற்றைவ1 muṟṟavai, ெப.(n.)

   அ வால் ரந்்ேதார ் ய அைவ; assembly of wise men. 

     "கற்ேறார ்ெமாய்த்த ற்றைவ ந வண்" (ெப ங்.உஞ்ைசக்.36:245);.

     [ ற்  + அைவ.]

 ற்றைவ2 muṟṟavai, ெப.(n.)

   பாட் ; grand mother. 

     "நற்றைவ ெயன்ைனப் ெபற்ற ற்றைவ" (ேதவா.186, 7);.

க. த்தவ்ெவ

     [ ற்  + அவ்ைவ.]

ற்றளெபைட

ற்றளெபைட muṟṟaḷabeḍai, ெப.(n.)

   அ ன் எல்லாச ் ரக்் கண் ம் அளெபைட வரதெ்தா ப்ப  (யாப். .48);; lengthening of sound by {} in all 
the feet of a line.

     [ ற்  + அளெபைட.]

எ. . ஆஅ னாஅ நீஇ ணீஇர.்

ற்ற வன்

 
 ற்ற வன் muṟṟaṟivaṉ, ெப.(n.)

   எல்லாம ந்த கட ள்; God, as the omniscient.

ம வ. தற்ெபா ள்

     [ ற்  + அ வன்.]
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ற்ற

 
 ற்ற  muṟṟaṟivu, ெப.(n.)

   ண ம் அ ; omniscience.

     [ ற்  + அ .]

ற்றன்

ற்றன் muṟṟaṉ, ெப.(n.)

   ைமயானவன் ( ரண்ன்);; perfect being. 

     " ற் லாதாைன ற்றேன ெயன்  ெமா ம்" (ேதவா. 648:9);.

     [ ற்  → ற்றன் = நிைறவானவன்.]

ற்றாக

 
 ற்றாக muṟṟāka, .அ.(adj.) 

   ற் ம்; entirely;

 in its entirety. 

எந்த நாகரிகத்ைத ம் ற்றாக அ த் ட யா . இப்ப ப்பட்டக் க த் க்கள் மக்கைள ட்  
ற்றாக நீங்க ேவண் ம்.

     [ ற்  → ற்றாக.]

ற்றாைம

ற்றாைம muṟṟāmai, ெப.(n.)

   1.  ெபறாைம (சங்.அக.);; incompleteness. 

   2. ஏலாைம (உ.வ.);; impossibility.

     [ ற்  + ஆ - ற்றா → ற்றாைம.]

ற்றாய்தம்

ற்றாய்தம் muṟṟāytam, ெப.(n.)

   தன் மாத் ைர ல் ைறயாமல் ஒ க் ம் ஆய்தெவ த் ; the letter 'k' in its full quantity.

      " ற்றாய்த ெமட் " (நன்.90, த்.);.

     [ ற்  + ஆய்தம்.]

எ. . எஃ , கஃ , அஃகான்.

ற்றா

ற்றா  muṟṟāvuru, ெப.(n.)

   ழந்ைத; child. 

     "ஒர ் ற்றா வா  யாலம் ேபரிைல யன்னவசஞ்ெசய்  மம்மாேன" ( வ். வாய்.8.3:4);.

     [ ற்  + ஆ + உ .]

ற் -த்தல்

ற் -த்தல் muṟṟittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   த்தல்; to complete, finish. 

     " யாக் க மமா ம் ம் வா ன் ற் த் " (ெப ங்.மகத.1:69);.

     [ ற்  → ற்  → ற் -த்தல்.]

ற் க்ைக

ற் க்ைக muṟṟikkai, ெப.(n.)

ற் ைக, 1 ( ன்.); பாரக்்க;see {}, 1.

ெத. த்த ;க. த் ெக (g.);.

     [ ற் ைக → ற் க்ைக.]
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ற் கரம்

 
 ற் கரம் muṟṟigaram, ெப.(n.)

ற் ய கரம் பாரக்்க;see {}.

     [ ற்  + இகரம்.]

ற் ைக

ற் ைக muṟṟigai, ெப.(n.)

ற் ைக, 1 (இ.வ.); பாரக்்க;see {}, 1.

     [ ற் க்ைக → ற் ைக.]

ற் ைம

ற் ைம muṟṟimai, ெப.(n.)

   ரந்்த அ  (ஞானம்);; mature wisdom. 

     " ற் ைம ெசால் ன்" ( வக.2511);.

     [ ற்  → ற்  → ற் ைம.]

ற் ய கரம்

 
 ற் ய கரம் muṟṟiyaligaram, ெப.(n.)

   தன்மாத் ைர ற் ைறயாத இகரம் (யாழ்.அக.);; the letter 'i' in its full quantity or sound value.

எ. . ேவ , ெச , .

     [ ற்  + இயல் + இகரம்.]

ற் ய கரம் அல்லாெதன எல்லாம் ற் ய கரம்.

ற் ய கரம்

ற் ய கரம் muṟṟiyalugaram, ெப.(n.)

   தன  மாத் ைர ஒைச ல் ைறயாத உகரம் (நன்.164, த்.);; the letter 'u' in its full quantity or sound value.

எ. . அ , இ , எ .

     [ ற்  + இயல் + இகரம்.]

ற் ய கரம் அல்லாெதன எல்லாம் ற் ய கரம்.

     [ ற்  + இயல் + உகரம்.]

ற் யார்

ற் யார ்muṟṟiyār, ெப.(n.)

   ற் ைக ெசய்தவர;் besiegers. 

     " ற் யார ் ற் ட" ( .ெவ.6:25);.

ெத. த்த ந் வா

     [ ற்  → ற் யார.்]

ற் ைய

ற் ைய  muṟṟiyaibu, ெப.(n.)

   அ ன் எல்லாச ் ரி ம் இைய  வரத ்ெதா ப்ப  (யாப். .48);; rhyming of the last letter in all the feet of a 
line.

எ. . யேல ழேல ம ேல யேல.

     [ ற்  + இைய .]
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ற் ல்

ற் ல்1 muṟṟil, ெப.(n.)

   1. றம்; small winnow. 

     " ற் ல் ற் ண்ெணாந்  ைவத் " ( வக. 1099);. 

   2. றம் ேபான்ற ப னாறாவ  ண் ன் ( சாகம்); ( வா.);; the 16th naksatra, as resembling a winnow. 

   3. ப்  வைக (ெதால். ெபா ள். 584, உைர);; a kind of shell - fish.

     [ ற்  → ற் ல்.]

 ற் ல்2 muṟṟil, ெப.(n.)

ற்றம், 1 பாரக்்க;see {}, 1.

     [ ன் ல் → ற் ல்.]

ற் ம்

ற் ம் muṟṟilum, . .எ.(adv.) 

   1. வ ம்; entirely, fully, totally. 

நான் ெசால்வ  ற் ம் உண்ைம. ல வைக ன் இனங்கள் ற் ம் அ ந் ட்டன. அவ ைடய 
இலக் ய ேநாக்  ற் ம் மா பட்ட . 

   2. எல்லா வைக ம்; wholly, completely. 

அவ ைடயக் ேகாரிக்ைக ற் ம் ம க்கப்பட்ட .

     [ ற்  → ற் ம்.]

ற் ைழ

ற் ைழ muṟṟiḻai, ெப. (n.)

   1. ேவைலப் பா டன் ய அணிகைள அணிந்த ெபண்; lady, as bedecked with ornaments of finished work-
manship. 

     "ெபற் ேலன் ற் ைழைய" ( வ். ெபரிய .3.7:8);. 

   2. ேவைலப்பா  ந் ய அணிகலன்; bedecked ornaments.

     [ ற்  + இைழ.]

ற் ன

 
 ற் ன muṟṟiṉa, ெப.எ.(adj.) 

   நன்றாக ைளந்  காய்த்த ; which is well fertilited became callous. 

     " ற் ன ேதங்காய்".

     [ ற்  → ற்  → ற் ன.]

ற் னேநாய்

 
 ற் னேநாய் muṟṟiṉanōy, ெப.(n.)

   நாட்பட்ட ேநாய்; chronic diseases.

     [ ற் ன + ேநாய்.]

ற் னெவள்ைள

 
 ற் னெவள்ைள muṟṟiṉaveḷḷai, ெப.(n.)

   ேதால் (ேமக); ேநாய் வைக (M.L.);; gleet.

     [ ற் ன + ெவள்ைள.]
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ற்

ற் 1 muṟṟudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   1. ைமயைடதல் ( ங்.);; to be advanced in age. 

   2. ரத்ல்; to become mature, to ripen. 

     " ற்  ந்த கனிெயா ய" (நால .19);. கத்தரிக்காய் ற் னால் கைடத ்ெத க்  வந்  தாேன 
ஆக ேவண் ம் (பழ.);. 

   3. வளரச்்  தல்; to be fully grown. 

     "ஒர ் ற்றா வா " ( வ். வாய். 8.3:4);. 4. வ ரங் ெகாள் தல் ( டா.);;

 to become hardened, as the core of a tree. 

   5. தல்; to come to an end, to be finished. 

     "தங்க ம ற் ந் ைண" (நால , 231);. 6. இறத்தல்;

 to die. 

     "மாற்ற ந் தாரானா ன்  ற் ம்" ( வ்.ெபரியாழ்.2.10:1);.

ெத. ;க. ;ம. த் க.

     [  → ( த் ); → ற்  → ற் -தல்.]

 ற் 2 muṟṟudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   1. ண்ெட தல், ெப தல்; to abound, increase. 

     " ற்ெறரிேபாற் ெபாங் " ( .ெவ.8:16);. 

ற் கரம்

ற் கரம் muṟṟugaram, ெப.(n.)

ற் ய கரம் (நன்.94, உைர); பாரக்்க;see {}.

எ. . அ , இ , எ .

     [ ற்  + உகரம்.]

ற் ைக

ற் ைக muṟṟugai, ெப.(n.)

   1 ேகாடை்டையப் பைகவர ்பைட வைளக்ைக; blockade, siege. 

   2. ழ்ைக; surrounding. 

   3. நிைறேவ ைக; completion. 

   4. ெந க்க  ( ன்.);; distress, want.

     [ ற்  → ற் ைக.]

ற் செ்சால்

ற் செ்சால் muṟṟuccol, ெப.(n.)

   ைன ற்றா ய ெசால் (பதம்); ( .102, உைர);; finite verb. 

     [ ற்  + ெசால்.]

ற் ணர்

 
 ற் ணர்  muṟṟuṇarvu, ெப.(n.)

   எல்லா ம ந்தன்ைம; omniscience. 

     ' ற் ணர்  னனாதல்' ( டா.);.

     [ ற்  + உணர் .]
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ற் த்ெதாடர்

 
 ற் தெ்தாடர ்muṟṟuttoḍar, ெப.(n.)

   ைன ற் ைன தலாகக் ெகாண்  அைம ம் ெசாற்ெறாடர;் a complete sentence, as consisting of a 
finite verb.

ம வ. ைன ற் த் ெதாடர.் (எ.கா.); வந்தான் கண்ணன் (ெதரிநிைல ைன ற் த் ெதாடர)்;. 
நல்லன் கண்ணன் ( ப்  ைன ற் த் ெதாடர)்;.

     [ ற்  + ெதாடர.்]

ற் த்ெதாடர்
ெமா

 
 ற் தெ்தாடரெ்மா  muṟṟuttoḍarmoḻi, ெப.(n.)

   எ வா ம் பயனிைல ங் ெகாண்  ெபா ள் ெபற்  வ ம் ெதாடர ்(யாழ்.அக.);; a complete 
sentence, as consisting of a subject and a predicate.

எ. . கண்ணன் வந்தான். கந்தன் அழகன்.

     [ ற்  + ெதாடரெ்மா .]

ற் த்ெதாைட

ற் தெ்தாைட muṟṟuttoḍai, ெப.(n.)

   அளவ  நான் ரக்ளி ம் ேமாைன தலா ன வரதெ்தா ப்ப  (இலக். .723, உைர);; versification in 
which {} etc., occur in all the feet of an {} verse.

     [ ற்  + ெதாைட.]

ற் ப் ள்ளி

ற் ப் ள்ளி muṟṟuppuḷḷi, ெப.(ո.) 

   1. ெபா ள் நிைறவான ெதாடரின் இ ல் இடப்ப ம் ள்ளி; a punctuation full stop.

   2. இ , ; end. 

இந்தச ் க்க க்  ற் ப் ள்ளி ைவக்க ேவண் ம். ப ப் க்  ற் ப் ள்ளி ைவக்க  ெசய்  
ட்டாயா?

     [ ற்  + ள்ளி.]

ற் ப்ெப -தல்

ற் ப்ெப -தல் muṟṟuppeṟudal,    13 ெச. . .(v.i.) 

   வைடதல்; to be finished. 

மக்கட் ெதாைகக் கணக்ெக க் ம் பணி ற் ப்ெபற் ட்ட .

     [ ற்  + ெப  - தல்.]

ற் ம்

ற் ம்1 muṟṟum, ெப.(n.)

   1. ம், ற் ம்; wholly, entirely. 

     "இன்  ற்  ேநாவ" ( வ்.நாய்ச.்2:2);. ற் ம் நைனந்த ன் க்கா  எதற் ? (பழ.);. ற் ம் 
றந்த னிவர.் 

   2. எல்லாம் ( டா.);; all.

     [ ற்  → ற் ம்.]

 ற் ம்2 muṟṟum, .அ.(adv.) 

   ற் ம் என்பேதா  இைணந்  வ ம் ெசால்; a word which occurs in combination with {}. 

ற் ம் ற் ம் நன்றாகப் பார.்
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ற் ம்ைம

ற் ம்ைம muṟṟummai, ெப.(n.)

   ெப ம் பான்ைம ம் எசச்ப் ெபா ளில்லாமல் வ ம் உம் ைடச ்ெசால்; connective particle. 

எல்லா ம் வந்தார ்என்ப ல் எஞ்சாப் ெபா ள் த தலால் ற் ம்ைம. 

     " ற் ம்ைம ெயாேராவ  ெயசச்  மா ம்" (நன்.426);.

     [ ற்  + உம்ைம.]

ற் மடக்

ற் மடக்  muṟṟumaḍakku, ெப.(n.)

   ஒ  ெசய் ளின் தல  ம், ன் ன்ற யாக மடங்  ேவ ேவ  ெபா ைளத் த ம் 
ெசால்லணி வைக (தண் .ெசால்.4, உைர);; repetition of the whole of the first line of a stanza, as the second, third 
and fourth lines, though conveying different meanings.

எ. . ரம ரத்தவன் ெபம்மான் எம்மான்

ரம ரத்தவன் ெபம்மான் எம்மான்

ரம ரத்தவன் ெபம்மான் எம்மான்

ரம ரத்தவன் ெபம்மான் எம்மான்

     [ ற்  + மடக் .]

ற் ெவண்
பா

 
 ற் ெவண்பா muṟṟumuḍuguveṇpā, ெப.(n.)

   நான்க ம் க்  ஒைசயாக வ ம் ெவண்பா (சங்.அக.);; a {}, 

 which has a quick flowing rhythm in all the four lines.

     [ ற்  +  + ெவண்பா.]

எ. .

கடைல பயெறா  வைரெயள் அவல்ெபாரி

யன் வைடகனல் கத ன் அ ெதா

கனி  பல கனிவைக நல ைவ இனிதாகக்

கடல்ெகாள் தல் ளிரெ்வா  வள ற

அ  ைக ல் மனம  களிெபற

க ைண டனளி வ ள் ம ழ் றெந தான ( ப் கழ்);

ற் ணர்தல்

ற் ணரத்ல் muṟṟumuṇartal, ெப.(n.)

   வ ைடய எண் ணத் ெதான்றா ய எல்லாம் அ ந்தன்ைம ( றள், 80, உைர);; being omniscient, one 
of {}.

     [ ற் ம் + உணரத்ல்.]
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ற் ர்

ற் ர் 1 muṟṟumudirvu, ெப.(n.)

   ம ற் ள்ளி ந்த ெநாச்  மன்னனின் ரசம் காைல ேலேய ழங்கக் ேகட்ட ம ற்  ெவளிேய 
இ ந்த உ ைஞ மன்னனின் ெவ ளிையக் ம் றத் ைற ( .ெவ.உ .23);; a theme in puram which shows 
the fury of the {} king, who was outside the fortress, when he hears the early morning pealing of drums from the Nocchi king 
fortress.

     [ ற்  + ர் .]

 ற் ர் 2 muṟṟumudirvu, ெப.(n.)

   இளைம ேலேய ேகள் , கல்  அ  ைகயாக ெபற்  இ க்ைக; a person who has youth knowledge of 
literate question, one who is pedantic at youth. 

அவன் ற் ம் ர்  ெபற்றவன்.

     [ ற்  + ர் .]

ற் ரண்

ற் ரண் muṟṟumuraṇ, ெப.(n.)

   அளவ ன் ர் வ ம் ரண்வரத ்ெதா ப்ப  (யாப். .48);; versification in which {} occurs in all the feet 
of an {} verse.

எ. . வரவ்ாய்த் ஞ்ெசா  வந்ெதைன னியா .

     [ ற்  + ரண்.]

ற் ேமாைன

ற் ேமாைன muṟṟumōṉai, ெப.(n.)

   அளவ ன் எல்லாச் ரக்ளி ம் ேமாைன வரப்பா வ  (யாப். ..48);; versification in which alteration of the 
initial letter occurs in all of feet of an {} verse.

     [ ற்  + ேமாைன.]

எ. . "அ ல்ேவல் அ க்  யம்பைலத ்தமரந்்த".

ப்பாரக்் த் ப்பாய ப்பாக் த் ப்பாரக்் .

ற் வகம்

ற் வகம் muṟṟuruvagam, ெப.(n.)

உவமான உவேமயங்கள் வ ம் உ வகம்

   ெசய்யப்ப ம் அணி (தண் .35:13);; complete metaphor;metaphor in which there is similarity in all respects between 
the objects of comparison.

எ. .

     " ேய களிவண்  ெமன்னைகேய தா

ெமா ேய லாந் ேதறல் - ெபா ன்ற

ேதம  ேகாைதத் ெதரிைவ கேம

தாமைரெயன் ள்ளத் தடத் "

   ேதன் ம ய ந்தைல ைடய ெதரிைவ ன் கேம தாமைர;   கேள களிக்கப் படாநின்ற 
வண் ;   ெமல் யவா ய நைகேய தா ;ெமா ேய ந நாற்ற லா ன்ற ம  என்  உவமான 
உவேமயங்கள் வ ம் உ வகம் ெசய்யப்பட்டதால் ற் வகம்.

     [ ற்  + உ வகம்.]

ற் வைம

 
 ற் வைம muṟṟuvamai, ெப. (n.)

   எல்லா வைகயா ம் உவைம ம் ெபா ம் ஒத் வர அைமக் ம் உவைம; simile, in which comparison 
holds good in all respects.

     [ ற்  + உவைம.]

858

www.valluvarvallalarvattam.com 2417 of 19068.



ற் -த்தல்

ற் -த்தல் muṟṟuviḍuttal,    18 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   ற் ைகைய நீக் தல்; to cause a siege to be raised. 

     ' ற்றகப்பட்ேடாைன ற் த்த ' (ெதால்.ெபா ள்.181, உைர);.

     [ ற்  + -த்தல்.]

ற் ைன

ற் ைன muṟṟuviṉai, ெப.(n.)

   ைன ற் ; finite verb. 

     " ற் ைனப் பதெமான்ேற" (நன்.324);.

      'அவன் வந்தான்'.

     [ ற்  + ைன.]

ற் ைனப்பத
ம்

ற் ைனப்பதம் muṟṟuviṉaippadam, ெப.(n.)

   ைன ற் ச ்ெசால்; finite verb. 

     " ற் ைனப்பதம் ஒன்ேற ெவான்பானாம்" (நன்.324);.

     [ ற்  + ைன + பதம்.]

நன் லார ்க த் ப்ப  ைன ற் ச ்ெசாற்கள் 27. படரக்்ைக ல் - 5 பால். தன்ைம ல் ஒ ைம, 
பன்ைம-2 பால், ன்னிைல ல் ஒ ைம பன்ைம 2-பால். இவ்ெவான்ப  பா ைன ம் ன்  
காலத் ம் ரண இ பத்ேத .

ற் ைஞ

ற் ைஞ muṟṟuḻiñai, ெப.(n.)

   ப் ரங்கைள வன் அ த்த ேபா  அணிந் ந்த உ ைஞப் மாைல ன் றப் ைரக் ம் 
றத் ைற ( .ெவ.6:8);; a theme describing the excellence of the {} garland which {} wore when He destroyed tiri-puram.

     [ ற்  + உ ைஞ.]

உ ைஞ ஒ க்கம் இைறவனா ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ெதன அவ்ெவா க்கத் ைனப் பாராட் தேல 
க த்தாகக் ெகாள்க.

ற் ட்

ற் ட் 1 muṟṟūṭṭu, ெப.(n.)

   1. ைம ம் கர் ைடய நிலம்; land in the exclusive possession and enjoyment of the owner. 

இவ் டம் எந்ைதய  ற் ட்  ( க்ேகா. 252, உைர);. 

   2. வரி ல்லாநிலம் (சரவ் மானியம்);; land given in endowment, free of tax. 

இவ்வைரமா நில ம் இைற  ற் ட்டாக இந்நாயனாரக்் த் ேதவதான மாவதாக ம்' 
(ெத.இ.கல்.ெதா.3:45);. 

   3. ைம ம் கர் ைடய ; anything which is exclusively enjoyed, as of right. 

     "அப் கைர எனக்  ற் ட்டாக் னவன்" (ஈ ,1. 7:3);. 

   4. லவர,் கணியன், கைலஞர ்ஆ ய த் றத ்ேதாரக்் ம் இைற யாக அளிக்கப் ெப ம் நிலம்; tax 
free land, donated for pandit, astrologer, and artist. 

     " ம் ர ்நாடகஞ்ெசய் நாவலன் ெபற்ற நிலம்" ( தற் ேலாத் ங்கன், ெத.இ.கல். ெதா.7, கல்.753);.

     [ ற்  + ஊட் .]

அர யல் ைனஞர,் ெபா நர ்(ேபார ்மறவர)்; ெபா நல யர,் லவர,் கைலஞர,் வணிகர,் 
மைறேயார ் த ேயாரக்் ம் அைறசச்ாைல, மடம், ேகா ல் த யவற் க் ம் அளித்த நிலம் நிலக் 
ெகாைடயா ம். அ  ற் ட் , இைற , இைற நிலம், நில ைற ஆ ய நால்வைக நிைலைம ம், 
நிலம் ஊர ்நா  என் ம் வைகயள ம் ெகா க்கப்பட்ட . ஒ வைக வரி ல்லாத  ற் ட்  
அ  உறாவைர, கா ெகாள்ளா, இைற  என ம் ப ம். அர ைற மட் ம் நீங் ய  இைற . 
இைற க் ம் நிலம் இைறநிலம். நிலத் ல் வ ம் இைறைய மட் ம் கரவ்  நில ைற 
(பழ.த.ஆ.பக்.90);.

 ற் ட் 2 muṟṟūṭṭu, ெப.(n.)
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ற்ெறசச்ம்

ற்ெறசச்ம் muṟṟeccam, ெப.(n.)

   எசச்ப் ெபா ளில் வ ம் ற்  (நன்.351);; finite verb, used participially. 

ைன ற்ேற எசச்ப் ெபா ளில் ஆளப்ப வ . "கண்டனன் ம ழ்ந்தனன்" என் ம் ெதாடர ்
ற்ெறசச்த் ல், "கண்  ம ழ்ந்தான்" என வ வ .

     [ ற்  + எசச்ம்.]

ற்ெற ைக

ற்ெற ைக muṟṟedugai, ெப. (n.)

   அளவ ன் எல்லாச் ரக்் கண் ம் எ ைகவரத் ெதா ப்ப  (யாப். .48);; rhyming of the second letter in all 
the feet of an {} verse.

எ. . கன்னியம் ன்ைன ன்னிழல் ன்னிய.

     [ ற்  + எ ைக.]

ற்ெற த் ன்ெச

 
 ற்ெற த் ன்ெச  muṟṟeruttiṉcevi, ெப.(n.)

   எ த்தாணி ேபான்ற ள்ள ஒ வைகப் ண்  (யாழ்.அக.);; style plant, having a style - like flower.

ற்ைற

ற்ைற muṟṟai, . .எ.(adv.) 

   ன் ; formerly, before. 

     " ற்ைற  ைடயேமா மற்ேற" (நற்.374);.

ம. த்த.

     [ ன் → ற்ைற.]

ற்ெறாண்ைட

 
 ற்ெறாண்ைட muṟṟoṇṭai, ெப.(n.)

   ள் ள்ள ஒ  வைகப் ; thorny creeper - Capparis horrida alias c. quadriflora (சா.அக.);.

ற்ெறாப்

ற்ெறாப்  muṟṟoppu, ெப.(n.)

   வ ம் ஒத் க்ைக ( வசமவா.55);; complete resemblance.

     [ ற்  + ஒப் .]

றக்கன்னன்

றக்கன்னன் muṟakkaṉṉaṉ, ெப.(n.)

றம் ேபான்ற கா ைடய ள்ைளயார ்(நாம ப.27);;{}, 

 as having winnow-like ears.

     [ றம் + கன்னன்.]

றண்

 
 றண்  muṟaṇṭu, ெப.(n.)

ரண்  (யாழ். அக.); பாரக்்க;see {}.

றண் கம்

 
 றண் கம் muṟaṇṭugam, ெப.(n.)

   ஒ  வைகயான நஞ்  (அ பல பாடாணம்); (யாழ்.அக.);; a kind of arsenic, a mineral poison.

றப்பா

 
 றப்பா muṟappā, ெப. (n.)

   இஞ்  த யைவக் ட் க் காய்ச் ய ச க்கைரப் பா ; a preserve in honey or sugar syrup. 

இஞ்  றப்பா சாப் ட த்தம் ேபா ம் (சா.அக.);.
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றபம்

 
 றபம் muṟabam, ெப.(n.)

   ெசங்க நீரப்் ; a kind of flower, water lily (சா.அக.);.

றம்

றம் muṟam, ெப.(n.)

   தவசங்கைளப் ைடக்கப் பயன்ப ங் க ; winnow. 

     " றஞ்ெச யாைன" ( றநா.339);. 

     " றஞ் ெச  யாைனத் தடக்ைக ல் தைடஇ" (நற்.376:1);. 

   2. 16வ  ண் ன் ( சாகம்); ( லப்.3:123, உைர);; the 16th naksatra as resembling a winnow. 

     ' றத்த  பட்டா ம் கத்த  படக் டா ' (பழ.);.

ம வ. ெசாள

க. ெமார;ம. ரம்.

     [p]

ற ற-த்தல்

ற ற-த்தல் muṟamuṟattal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   1. ய்ைமயாக இ த்தல்; to be neat. 

   2. ப்பாதல்; to be rough or stiff;to be crisp.

ற றக்க

 
 ற றக்க muṟamuṟakka, . .எ.(adv.) 

   ய்ைமயாக (இ.வ.);; neatly, cleanly.

     [ ற ற → ற றக்க]

ற றப்

ற றப்  muṟamuṟappu, ெப.(ո.) 

   1. ய்ைம; cleanliness. 

   2. ப் ; roughness, stiffness, as of washed cloth;crispness.

     [ ற ற → ற றப் .]

றவைள

 
 றவைள  muṟavaḷaivu, ெப.(n.)

   கட்டட நிைல, பலகணி த யவற் ன்  றம்ேபால் வைளவாய்க் கட் ம் கட்டட ேவைல 
(C.E.M.);; elliptcal arch.

     [ றம் + வைள .]

றளச் ப்

 
 றளச் ப்  muṟaḷaccippi, ெப.(n.)

   ப்  வைக ( ன்.);; a kind of shell.

     [ ரல் + ப்  - ரல் ப்  → றளச் ப் .]

றாக்கத்தைல

 
 றாக்கத்தைல muṟākkattalai, ெப.(n.)

   கடல் ன்வைக (யாழ்ப்.);; a sea-fish.

     [ றால் + கத்தைல.]
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றால்

 
 றால் muṟāl, ெப.(n.)

   கடல் ன் வைக (யாழ்ப்.);; a sea-fish.

1 muṟittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   1. ஒ த்தல்; to break, as a stick. 

     "ெபா ைல த்த ரன்" (பாரத. ட் ண.141);.

    2. தன்ைம மாற் தல்; to change the nature of, as milk, medicine. 

     "ஆைசப் ணி ப த்தவைன யாவர ் ப்பவர"் (கம்பரா. அங்கத.18);.

க. ரி

     [ 1- தல் → 3 - த்தல்.]

 2 muṟittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   1. த்தல், ெவட் தல்; to cut. 

ேவட் ைய இரண்டாக . 

   2. நி த் தல்; to close, to discontinue. 

ஏலச் டை்ட த் ட்டான். 

   3. ெநச த் த ல் உண்ைட ம த்தல்; to fold, turn back, as the warp in a loom.

     [ 3 – த்தல் → 1 - த்தல்.]

 3 muṟidal,    2 ெச. . .(v.i.) 

   1. வைளந்  ஒ தல்; to break, give way, as a branch. 

க்கட்

க்கட்  muṟikkaṭṭi, ெப.(n.)

   உயரந்்த ெவண்ெபான் (ெவண்கலம்); (யாழ்.அக.);; bell - metal of superior quality.

     [ 12 + கட் .]

க்கைலச் க்

 
 க்கைலச் க்  muṟikkalaiccurukku, ெப.(n.)

   ற ன் க்ேகா ற் க் க் கட் ய  ணி (கல்லா.கண.);; a piece of cloth usually kept tied to the 
trident - staff of an ascetic.

     [  + கைல + க் .]

கத

 
 கத  muṟigadavu, ெப.(n.)

   ேமற்ப  தனியாக ம் ழ்ப்ப  தனியாக ம் றந்  ம்ப  அைமந்த கத  (நாஞ்.);; half - doors.

     [  + கத .]

கைர

 
 கைர muṟigarai, ெப.(n.)

   இ ந்த கைர (யாழ்.அக.);; broken bank or dam.

     [  + கைர.]
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ரந்

 
 ரந்  muṟigirandi, ெப.(n.)

ரி ரந்  ( ன்.); பாரக்்க;see muri - kirandi.

ளம்

ளம் muṟiguḷam, ெப.(n.)

   1. கைர ைடந்த ளம் ( ங்.);; a tank with a broken bund 

   2. வ கால் நீர ்ேதங் ம் ளம்; drainage tank. 

   3. 20வ  நாண் ன் ( ராடம்); ( ங்.);; the 20th naksatra.

ெத. .

     [  + ளம்.]

சச்ல்

சச்ல் muṟiccal, ெப.(n.)

   1. ைக; breaking. 

   2. ைற ; indigence, want. 

     "எனக்  இப்ேபா  சச்லா க் ற " ( ன்.);.

     [  → சச்ல்.]

சச்ாதனம்

சச்ாதனம் muṟiccātaṉam, ெப.(n.)

ச் ட் , 

   1 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}, 1.

     [  + Skt.சாதனம்.]

ச்

 
 ச்  muṟicci, ெப.(n.)

   அ ைமப் ெபண் ( ன்.);; female slave.

     [ யன் (ஆ.பா.); → ச்  (ெப.பா.);.]

ச் ட்

ச் ட்  muṟiccīṭṭu, ெப.(n.)

   1. உடன்ப க்ைகச ் ட்  ( ன்.);; written bond or agreement. 

   2. அ ைமேயாைல; bond of slavery.

     [  + ட் .]

ச் ைல

 
 ச் ைல muṟiccūlai, ெப.(n.)

   ஆண் ம் மலவாய் ( தம்);க்  ேம ம் அ க் ட ம் ஒ ஓ  த்த ம் ழ் வ ற் ல் 
ெதாப் ைளச ் ற்  ற்  இ த்த மா ய இக் ணங்கேளா  ய ஒ வைகச ் ைல ேநாய்; a kind of 
rheumatism affecting the penis abdomen and the navel causing intense pin prick pain.

ம வ. ரி ைல

     [  + ைல.]

சே்சைல

சே்சைல muṟiccēlai, ெப.(n.)

   1. ெநச ல் உண்ைட ம த்த ேசைல (இ.வ.);; a kind of chequered saree. 

   2. ேநரத்் யான ெவண்ணிறப் டைவ வைக ( ன்.);; a kind of fine white cloth for women.

     [  + ேசைல.]
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சாதனம்

சாதனம் muṟicātaṉam, ெப.(n.)

   1. ச் ட் , 1 பாரக்்க;see {}, 1. 

   2. ச் ட் , 2 பாரக்்க;see {}. 2.

     [  + Skt. சாதனம்.]

ெசய்-தல்

ெசய்-தல் muṟiseytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   அ ைமயாக் தல்; to enslave. 

     "ஆண்ட ரான் ணம்பர  ெசய்  நம்ைம" ( வாச.13:8);.

     [  + ெசய்-தல்.]

த்தற்கள்ளி

 
 த்தற்கள்ளி muṟittaṟkaḷḷi, ெப.(n.)

   ச ரக்கள்ளி; square spurge - Euphorbia ant, quorum (சா.அக.);.

ரித் ெவட்  - 
தல்

ரித் ெவட்  - தல் muridduveṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   1. வாய்க்கா ன் நீைரத் த த்  ேவற் டத் ற் பா ம்ப  ெசய்தல்; to divert the water of a channel. 

வாய்க்காைல த்  ெவட்   நிலத் ற் ம் பா ம்ப  ெசய்தான்.

    2. வாய்க்கா ன் வைளைவ ேநராக் தல்; to straighten the course of a channel.

     [ த்  + ெவட் -தல்.]

த்ேதன்

 
 த்ேதன் muṟittēṉ, ெப.(n.)

   ெதளிந்த ேதன் (யாழ்ப்.);; clarified honey.

     [  + ேதன்.]

ரி ைல

ரி ைல muṟidiricūlai, ெப.(n.)

   1. ைல ேநாய் வைக ( ன்.);; a disease of the spinal nerves. 

   2. ஒ வைக வ ற் வ ; a kind of rheumatism.

     [  + ரி ைல.]

ந்தஎ ம் க்
ட்

ந்தஎ ம் க் ட்  muṟindaelumbukāṭṭi, ெப.(n.)

   ந்த எ ம்ைப ண் ம் ஒட்ட ைவக் ம் ஒ  வைக ம ந்  எண்ெணய்; the preparation of an oil which 
can be applied for fractures burns and rheumatic affections is given above.

     [ ந்த + எ ம்  + ட் .]

   ெச பைட ைலச ்சா ;   ேதள் ெகா க் ;ெவண் ள்ள வட்டமான ப்ைப இைல, ஊமத்தன் 
இைல, ள  இைல இவற் ன் சா , சம எைட டன் ஆல், அர , இச் , பாைல ம ேதான் , ங்ைக 
கல் ச்  ைமக் ெகான்ைற, ெபான் ங்ைக இவற் ன் படை்டகைள இ த்  நீர்

ட் க் காய்ச்  இ த்  ேமற்ப  சா க டன் கலந்  இத் டன் கா க் கட் , களிப்பாக்  ெபா த் ப் 
ேபாட்  ற  தக்கரப்பான் படை்ட நற்சங்கம் ேவரப்டை்ட இ த் க் காய்ச்  ன் ப் ட்டச ்
சா க டன் கலந்  ளக் ெகண்ெணய் இ ப்ெபண்ெணய், ங்ெகண்ெணய், நல்ெலண்ெணய், ேவப் 
ெபண்ெணய் இைவகைளச ்ேசரத்்  3 நாள் ஒ  பாைன ல் ைவத்  ற  இலவங்கத்ைதப் ெபா  
ெசய்  ேபாட் க் காய்ச்  ர ம் பதத் ல் வ கட்  ெவள்ைளத் ணி ல் நைனத் ப் ேபாட்  நீர ்

ட் வ எ ம்  ெபா ந் ம். ழங்கால் காற் ப்  ேநாய் (வாதம்);, ெந ப் ச ் ட்ட ண் க் ம் 
ேபாட ணமா ம் (சா.அக.);.

ப்பட்ைடயம்

ப்படை்டயம் muṟippaṭṭaiyam, ெப.(n.)

   1. ச் ட் , 1 பாரக்்க;see {}. 

   2. ச் ட் , 2 (W.G.); பாரக்்க;see {}.

     [  + படை்டயம்.]
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ப்பத் ரம்

ப்பத் ரம் muṟippattiram, ெப.(n.)

   1. ச் ட் , 2 பாரக்்க;see {} 2. 

   2. ஒைல ஆவணம் ( ன்.);; ola document.

     [  + Skt. பத் ரம்.]

ப்

ப்  muṟippu, ெப.(n.)

   1. மாற்  ம ந் ; antidote. 

   2. க ைம; harshness. 

   3. ெச க்  (கரவ்ம்);; pride. 

     " ப்பான ேப  மைலெய த்தான்" (ேதவா.684, 10);. 

   4. ேதாழைம மா ைக ( ன்.);; estrangement, breach of friendship. 

   5. ரிப்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see murippu.

     [  → ப் .]

ப்ெபட்

 
 ப்ெபட்  muṟippeṭṭi, ெப.(n.)

   ஆவணம் ைவக் ம் ெபட்  (இ.வ.);; box for documents.

     [  + ெபட் .]

பலைக

 
 பலைக muṟibalagai, ெப.(n.)

   ேபாரை்வ ெநய் ம் க ; an instrument for weaving carpet.

ய -த்தல்

ய -த்தல் muṟiyaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   1. ஒ வரின் ெகட்டத் ட்டத்ைத ேதால் யைடயச ்ெசய்தல், நடக்க டாமல் ெசய்தல்; outman work, to 
rout, break, crush. 

தங்கக் கடத்தல் யற்  ெவற் கரமாக ய க்கப்பட்ட . எ ரக்் கட் களின் ெபாய்யான ெசய்  
பரப் ம் ேவைலைய ய ப்ேபாம். 

   2. ரட் ய த்தல்; beat off;

 break down. 

நாடை்டப் ரிக் ம் ஆற்றல்கள் ய க்கப்பட்டன. ெகாள்ைளக் ட்டத்ைத ய த்தனர.் 

   3. ய யற்  (சாதைன); ெசய்  ந் ய யற் ைய (சாதைனைய); ன்னைடயச ்ெசய்தல்; break 
old records. 

இந்தப் ேபாட் த் ெதாடரில் பல பைழய யற் கள் ய க்கப்பட்டன.

     [  + அ -த்தல்.]

யல்

 
 யல் muṟiyal, ெப.(n.)

 ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [  → யல்.]
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யன்

யன் muṟiyaṉ, ெப.(n.)

   1. ஆண் அ ைம ( ன்.);; male slave. 

   2. ப ரிற்கா ம் ஒ வைக ேநாய்; a disease of crops.

ெத. ரிக்க ;க. வ;ம. ரியன்.

     [  → யன்.]

ெய -தல்

ெய -தல் muṟiyeḻududal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   ஆவணம் எ தல்; to write a bond or document.

     [  + எ -தல்.]

ேயாைல

 
 ேயாைல muṟiyōlai, ெப.(n.)

   டங் ன பைனேயாைல ( ன்.);; uneven palm - leaf.

     [  + ஓைல.]

1 muṟivu, ெப.(n.)

   1. மக்கள் க் ம் ம ந்  வைகக ள் ஒன் ; a kind of medicine causing reaction. 

   2. நஞ் க்  மாற்  ம ந் ; antidode (சா.அக.);.

ம வ. ம ந்

     [  → .]

 2 muṟivu, ெப.(n.)

   1. எ ம்  உைடைக; bone fracture. 

இதற் க் காரணம் எ ம்  தான்.

   2. ேபச்  ஒப்பந்தம், உற  நீ க்காமல் ேபா ம் நிைல; break down of negotiations, etc. 

இந்தப் ேபச்  ஒப்பந்த க்  யார ்கரணியம்? 

   3. ளப்  ( ன்.);; breach;

 rupture. 

   4. ணக்கம்; enmity, misunderstanding.

ம. ரி

     [  → .]

ம ந்

 
 ம ந்  muṟivumarundu, ெப.(n.)

   மாற்  ம ந்  (M.L.);; antidote.

     [  + ம ந் .]

ைர

 
 ைர muṟivurai, ெப.(n.)

   ம ந்ைத க் ம் ெபா ள்; antagonist medicine (சா.அக.);.
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ெவட் யான்

 
 ெவட் யான் muṟiveṭṭiyāṉ, ெப.(n.)

   கடற்காளான் வைக (யாழ்.அக.);; a kind of sea - fungus resembling sponge.

க்கச்

 
 க்கச்  muṟukkaccu, ெப.(п.) க் க் ழல் பாரக்்க;see {}.

     [ க்  + அச் .]

க்க -த்தல்

க்க -த்தல் muṟukkaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   ம த்தல் ( ன்.);; to oppose, disobey, as a command.

     [ க்  + அ -த்தல்.]

க்கம்

க்கம் muṟukkam, ெப.(n.)

   1. கல்; twist. 

   2. க் ; pressing hard.

    3. க ைம; rigour.

     [ க்  → க்கம்.]

க்கம்பாகம்

க்கம்பாகம் muṟukkambākam, ெப. (n.)

   கத் ெதால்ைலப்பட் ப் ரிந்  ெகாண்ட ன்ேப ைவக் ம்ப யாக ெசய் ள் நைட வைக; difficult 
style of composition.

ம வ. நாரிேகளபாகம் (கம்பரந்.93);

     [ க்  → க்கம் + பாகம்.]

க்கர

 
 க்கர  muṟukkaravu, ெப.(n.)

   க்கரா (சங்.அக.);;பாரக்்க;see {}.

     [ க்  + அர .]

க்கரா

க்கரா muṟukkarā, ெப.(n.)

   பாம்  வைக (நாம ப.261);; a kind of snake.

     [ க்  + அரா.]

க்கல்

க்கல்1 muṟukkal, ெப.(n.)

   வைளந்  வைளந்  மடங் தல், ப் தல்; twisting, distorting (சா.அக.);.

 க்கல்2 muṟukkal, ெப.(n.)

   ெபால்லாங் க் ற்றம்; tort (சா.அக.);.

க்கவைர

 
 க்கவைர muṟukkavarai, ெப.(n.)

   வைளயம் வைளயமாக இ க் ம் அவைர; Goa bean, Psophocarpus tetra gonolobus.

     [ க்  + அவைர.]

க்க ழ்-தல்

க்க ழ்-தல் muṟukkaviḻtal,    2 ெச. . . (v.i.) 

   1. அ ம்  மலரத்ல்; bloom as a flower. 

   2. க்கா  பாரக்்க;see {}.

     [ க்  + அ ழ்-தல்.]
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க்காணி

 
 க்காணி muṟukkāṇi, ெப.(n.)

   ைண த யவற் ன் நரம்ைப க் ங் க  ( ன்.);; peg of stringed musical instruments, as of violin, or 
veenai.

     [  → க்  + ஆணி.]

க்காற் -தல்

க்காற் -தல் muṟukkāṟṟudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   தலாக க் ய ற் ரிைய ெந ழ்த்தல் ( ன்.);; to loosen or unwind what is over-twisted.

     [ க்  + ஆற் -தல்.]

க்கா -தல்

க்கா -தல் muṟukkāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   க ற் ன் ரி ஒ நிைலப்பட்  ேநராதல்; to be straightened, smoothed out, as a twisted rope.

     [ க்  + ஆ -தல்.]

க்கான்

க்கான் muṟukkāṉ, ெப.(n.)

   1. க் ய ைக ைல (இ.வ.);; tobacco. 

   2. ைக ைல டன் ேபாட் க் ெகாள் ம் ெவற் ைலப் பாக்  (நாஞ்.);; betel leaves chewed with tobacco.

ம. க்கான்

     [ க்  → க்கான்.]

க்

 
 க்  muṟukki, ெப.(n.)

   க் ங் க ; spanner.

     [ க்  → க் .]

க் க்ெகாள்(
)

க் க்ெகாள்( )1 muṟukkikkoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.) 

   1. க  த யன ரித்தல்; to twist, as a rope. 

   2. தல்; to wirl. 

   3. ஒ த்தல்; to break.

     [ க்  + ெகாள்( );-தல்.]

 க் க்ெகாள்( )2 muṟukkikkoḷḷudal,    13 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   ெவற் ைல ண் தல்; to chew betel.

     [ க்  + ெகாள்-தல்.]

க் த்தாபம்

 
 க் த்தாபம் muṟukkittāpam, ெப.(n.)

   நரம் கைள க் ம் ஒ  வைக இ  (சன்னி); ேநாய்; a kind of delirium marked by twitching of the nerves 
(சா.அக.);.

     [ க்  + Skt. தாபம்.]

க் யபால்

 
 க் யபால் muṟukkiyapāl, ெப.(n.)

   ந்த பால்; squeezed juice or milk (சா.அக.);.

     [ க்  + பால்.]
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க்  – தல்

க்  – தல் muṟukkiviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   1. ழற் தல்; to spin, as a potter his wheel, to wind, to cause to rotate. 

     " க்  ட்ட யமகன் ரிேபால" ( வக.786);. 

   2. தல்; to twirl, as the moustache. 

ைசைய க் ட்டான். 

   3. ண் தல் ( ன்.);; to induce, instigate. 

   4. பைக ண்டாக் தல் (இ.வ.);; to create ill-feeling between, to set one against another.

ம வ. க்  தல், ண்  தல்.

     [ க்  + -தல்.]

க் ைழசே்ச
ைல

 
 க் ைழசே்சைல muṟukkiḻaiccēlai, ெப.(n.)

   க்  லாலான டைவ( ன்.);; saree of twisted thread.

     [ க்  + இைழ + ேசைல.]

க்

க் 1 muṟukkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   1. க , நார ் த யவற்ைறத் ரித்தல்; to twist, as a rope.

      "வாய்ம த் ரண்  ைக  க் " (கம்பரா.ம த் .10);. 

      "ஐ ணங்  வல்  ெபய் க் த்த" (அகநா.224:12);. 

    2. க்காணிையத் தல்; to twirl. 

   3. ைகபட க்  ஒ த்தல்; to break. 

     " ப  க் ய ெப மரப் சல்" (அகநா.8);. 

   4. ழற் தல்; to spin, as a potter his wheel. 

     " க் ட்ட யமகன் ரிேபால" ( வக.786);. 

   5. ெவற் ைல ண் தல் (நாஞ்.);; to chew betel. 

   6. ைக கால்கைளப் ைசந்  ேதய்த்தல் ( ன்.);; to chafe, as the hands and legs. 

   7. ணி த யவற்ைறச ் ம்ப  ம் தல்; wring clothes, twist. 

க்கால் சடை்டைய நன்றாக க்  ந்  காயப் ேபா . ைசைய க் க் ெகாண்ேட 
ேப னார.் 

   8. றர ்தன் அ ைம ெதரிந்  ம க்க ேவண் ம் என்  எ ரப்ாரக்் ற வைக ல் ஒ வைக 
இ க்கத் டன் நடந்  ெகாள் தல்; get in an affected manner be stiff. 

 மாப் ள்ைள ெகாஞ்ச நாள் அப்ப த்தான் க் க் ெகாள்வார!்

   ெத. ரகட் ;க., ம. க் .

க் க்கட்ைட

க் க்கடை்ட muṟukkukkaṭṭai, ெப. (n.)

   1. நரம் கள் க்ேக ய உடம் ; robutness of body. 

   2. வ ள்ள உடம் ; painful body.

     [ க்  + கடை்ட.]
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க் க் ழல்

 
 க் க் ழல் muṟukkukkuḻl, ெப. (n.)

   க் ச ்ெசய்யப் பயன்ப ம் ழல்; an instrument that helps to squeeze the batter as '{}'.

     [ க்  + ழல்.]

க் க்ெகாம்

 
 க் க்ெகாம்  muṟukkukkombu, ெப.(n.)

   ய ெகாம்  ( ன்.);; twisted horn.

     [ க்  + ெகாம் .]

க் க்ெகா

 
 க் க்ெகா  muṟukkukkolusu, ெப.(n.)

   ெபண்கள் கா ல் அணி ம் ஒ  வைக அணிகலன்; twisted form of anklets worn in the ankle.

     [ க்  + ெகா .]

க் சச்ர்ப்பம்

 
 க் சச்ரப்்பம் muṟukkuccarppam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக நச் ப் பாம் ; a poisonous snake.

     [ க்  + Skt. சரப்்பம்.]

க் ைட-த்தல்

க் ைட-த்தல் muṟukkuḍaittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) 

க் வாங் -தல் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ க்  + உைட-த்தல்.]

க் த்தட்ைட

 
 க் த்தடை்ட muṟukkuttaṭṭai, ெப. (n.)

   க் ப் ன் உள்ேள ேபாட் ப் ய உத ம் தக  (ேகாைவ.);; an instrument for making twisted cake.

     [ க்  + தடை்ட.]

க் த் ப்

க் த் ப்  muṟukkuttiruppu, ெப. (n.)

   1. னம்; anger. 

   2. றக்கணிப்ப  ேபால் (அலட் யமாக); உடைல க் க் ெகாண்  கெம த் ப் பாரா  
ம் ைக (இ.வ.);; twisting one-self and averting one's face, as in contempt.

     [ க்  + ப் .]

க் த் வட்ட
ம்

 
 க் த் வட்டம் muṟukkuttiruvaṭṭam, ெப.(n.)

க் வட்டம் பாரக்்க;see {}.

     [ க்  + வட்டம்.]

க் ல்

 
 க் ல் muṟukkunūl, ெப.(n.)

   இ  இைழகைளச ்ேசரத்்  க்  உண்டாக் ய ல்; twisted yarn.

     [ க்  + ல்.]
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க் ேநாய்

 
 க் ேநாய் muṟukkunōy, ெப.(n.)

   வ ற் ண்டா ம் ஒ  வைக வ ; griping pain in the stomach.

     [ க்  + ேநாய். வ ற் ள்ள உ ப் க்கைள க்  வ ைய உண்டாக் ம் ேநாய்.]

க் ப்பண் -
தல்

க் ப்பண் -தல் muṟukkuppaṇṇudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   ெச க் க் காட் தல்; to be stiff in manners, to be haughty.

     [ க்  + பண் -தல்.]

க் ப்பணிகார
ம்

 
 க் ப்பணிகாரம் muṟukkuppaṇikāram, ெப.(n.)

   மா னால் ெசய்த ன்பண்ட வைக; a kind of cake, made of flour.

     [ ள் →  →  → கல்.  → க்  = கலாக ள்ள பலகாரம் ( .தா.);. க்  + 
பணிகாரம்.]

க் ப்

 
 க் ப்  muṟukkuppuḍi, ெப.(n.)

க் க் ழல் பாரக்்க;see {}.

     [ க்  + .]

க் ன்

க் ன்  muṟukkupīṉcu, ெப.(n.)

   ச ரமான கலான அவைர வைக; square bean, tursted bean psophocarpus teragonolobus, a large plant with 
blue flowers -6-8 inches long and 1/2 in wide.

     [ க்  + Eng. ன் .]

க் ம்கள்ளி

 
 க் ம்கள்ளி muṟukkumkaḷḷi, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ்ெச ; a plant - Pisonia ciculata.

க் ைச

 
 க் ைச muṟukkumīcai, ெப.(n.)

   க் ட்ட ைச ( ன்.);; twisted moustache.

     [ க்  + ைச.]

க் வட்டம்

 
 க் வட்டம் muṟukkuvaṭṭam, ெப.(n.)

   ைல க் ங் க ; revolving frame for spinning threads.

     [ க்  + வட்டம்.]

க் வ

 
 க் வ  muṟukkuvali, ெப.(n.)

   ைல, க ம் வ ற்  வ ; torminia (சா.அக.);.

     [ க்  + வ . வ ற் ல் ஏற்ப ம் வ .]
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க் வைளயல்

 
 க் வைளயல் muṟukkuvaḷaiyal, ெப. (n.)

   வைள  வைளவாக உள்ள வைளயல் வைக; a kind of bangle in twisted form.

     [ க்  + வைளயல்.]

     [p]

க் வாங்

க் வாங் 1 muṟukkuvāṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   ரி ( க்ைக); ெந ழ்த் தல்; to untwine.

     [ க்  + வாங் -தல்.]

 க் வாங் 2 muṟukkuvāṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   உடல் கட் தல்; to be weakened in body;

 loosened body.

     [ க்  + வாங் -தல்.]

க் வா

 
 க் வா  muṟukkuvāyu, ெப.(n.)

   உட ல் வைளந்  வைளந்  ெசன்  வ ைய உண்டாக் ம் ஒ வைக ஊைத ேநாய்; a disease which 
causes twisting pain in the body (சா.அக.);.

     [ க்  + Skt. வா .]

க் டல்

 
 க் டல் muṟukkuviḍal, ெப.(n.)

   எ ம்ேபா  ைககால்கைள நீட்  வைளக்ைக; the action made while yawning.

ம வ. ேசாம்பல் த்தல்

     [ க்  + டல். தல் → டல்]

க் ரியன்

 
 க் ரியன் muṟukkuviriyaṉ, ெப.(n.)

   ரியன் பாம்  வைக; a kind of viper.

     [ க்  + ரியன்.]

க்ெக -த்தல்

க்ெக -த்தல் muṟukkeḍuttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) 

க் வாங் 1-தல் (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [ க்  + எ -த்தல்.]

க்ேகற்றல்

 
 க்ேகற்றல் muṟukāṟṟal, ெதா.ெப. (vbl.n.) 

   நரம்ைப வ ள்ளதாகச ்ெசய்ைக; stimulating the nerves (சா.அக.);.

     [ க்  + ஏற்றல்.]
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க்ேகறல்

 
 க்ேகறல் muṟukāṟal, ெதா.ெப.. (vbl.n.) 

   நரம்  வ ைடயதாைக; nerves becoming strong (சா.அக.);.

     [ க்  + ஏறல்.]

கல்

கல் muṟugal, ெப.(n.)

   1. ேதாைச ேபான்ற ல உண ப் ெபா ள்கள் ட்டால் அைட ம் ெமாரெமாரப் த் தன்ைம; the condition 
of being roasted crisp. 

கலான இரண்  ேதாைச. 

   2. காய்ந்  கரிந்த ; that which is scorched or over - heated. 

   3. கல்; twist. 

கல் கல். ரண்ைடேபால கல் கலான  (உ.வ.);.

     [  + கல்.]

கனாற்றம்

 
 கனாற்றம் murugaṉāṟṟam, ெப.(n.)

   காந் ன (க ன);. மணம் (உ.வ.);; smell of being scorched, charred or scalded.

     [ கல் + நாற்றம்.]

1 muṟugudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   1. தல் ( ங்.);; to wriggle, twist. 

   2. ைரதல்; to accelerate, to hasten. 

     " ய ைச ற்றா " ( வக.796);.

ம. க்

     [  →  →  → -தல்.]

 2 muṟugudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   1. ரத்ல்; to ripen, mature.

      "கனி  ண்ெடன" ( ளா. ய.7);.

    2. தல்; to increase. 

     "ேவடை்க ன்  ரத்ர" ( வக.1183);. 

   3. க ைமயாதல்; to become vehement or intense. 

     "ெவ ன் க" (நால , 171);. 

   4. ண் ப் ேபாதல் (க ப் ேபாதல்); (உ.வ.);; to be scorched or charred, as in frying. 

   5. ெச க் தல்; to be haughty or insolent, to bluster. 

     "வைரெய க்க ற்  னான்" (ேதவா. 289, 10);.

கஞ்சா

 
 கஞ்சா muṟugugañjā, ெப.(n.)

   சைடக்கஞ்சா வைக; variety of Bangal hemp.

     [  + கஞ்சா. கஞ்சா = ெச வைக.]

873

www.valluvarvallalarvattam.com 2432 of 19068.



ெகா ந் -
தல்

ெகா ந் -தல் muṟugugoḷundudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   வ ைம ெப தல்; to become firm, to gain strength. 

     "காதல்  ெகா ந் னாரக்் ம்" ( த்.97, யா. பக்.459);.

     [  + ெகா ந் -தல்.]

சைட

 
 சைட murugusaḍai, ெப.(n.)

   க்க ள்ள தைலம ர;் matted or entangled curls of hair.

சைட ய யலா  ( ன்);.

     [  + சைட.]

ெநய்

 
 ெநய் muṟuguney, ெப.(n.)

   பதங்ெகடக் காய்ந்த ெநய்; ghee spoiled by over - heating.

     [  + ெநய்.]

பதம்

பதம் muṟugubadam, ெப.(n.)

   ம ந்ெதண்ெணய்ப்பதம் ஐந்த ள் அ கமாகக் காய்ச் ம் பக் வநிைல (யாழ். அக.);; excessive heating, 
a stage in the preparation of medicinal oils, one of five {}.

     [  + பதம்.]

ம ந்ெதண்ெணய்ப்பதம் ஐந் : 

   1) ழம்  பதம், 

   2) க  பதம், 

   3) மந்த பதம், 

   4) ெம  பதம்,

    5) பதம்.

ெவல்லம்

 
 ெவல்லம் muṟuguvellam, ெப.(n.)

   பதங்ெக ம் வண்ணம் கக் காய்ச் ய ெவல்லம்; jaggery spoiled by over-heating.

     [  + ெவல்லம்.]

-த்தல்

-த்தல் muṟumuṟuttal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   த்தல் (யாழ். அக.);; to murmur, grumble.

ம வ. ணங் தல்.

ெத., ம. 

வஞ்

 
 வஞ்  muṟuvañji, ெப. (n.)

   த்  ( .அ.);; pearl.
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வல்

வல்1 muṟuval, ெப.(n.)

   1. ன் வல், ன்னைக; smile. 

     " யேதார ் வல் த்தாள்" (கம்பரா. ரப்்ப.5);. 

     " ள்ெள ற் த் வரவ்ாய் வ ல ங்க" (அகநா.39:3);.

      " ெவண் ைக ன் வல் ெகாண்டைன" ( ந். 162 : 4);. 

      " யா ேநாக்கெமா  வல் நல் " (நற்.44:3);. 

    2. ம ழ்ச் ; happiness.

      "ப ர ் வல் ேத ேதாற்றல்" (ெதால்.ெபா ள். 111);. 

    3. பல்; tooth. 

     " த்த வல்" ( றள், 1113);.

ெத. ;க. வ.

 வல்2 muṟuval, ெப.(n.)

கல், 1 பாரக்்க;see {}, 1.

 வல்3 muṟuval, ெப.(n.)

   இறந்  பட்டெதா  பைழய நாடகத்த ழ் ல் ( லப்.உைரப்பா ரம், பக்.9);; an ancient treatise on dancing, 
not extant.

வ த்தல்

வ த்தல் muṟuvalittal, ெதா.ெப.(vbl.n.) 

   ன்னைக ெசய்ைக; to smile. '

அ  வ த்  ந த ம், அளேவ ரித்த ம், ெப கச ் ரித்த ம் என ன்ெறன்ப' 
(ெதால்.ெபா ள்.251, உைர);.

     [ . வல் → வ -த்தல்.]

வற்ெச

 
 வற்ெச  muṟuvaṟceḍi, ெப.(n.)

   ண்  மரம்; lettuce - tree.

 muṟuvili, ெப.(n.)

   வவ்வாேலாட்  (பாலவா.400);; cock's spur.
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ெவங்கண்ண
னார்

ெவங்கண்ணனார ்muṟuveṅgaṇṇaṉār, ெப.(n.)

கழகக் காலப் லவர;்a {}poet.

இவர ்ெவங்கண்ணனார ்என ம் அைழக்கப்ப வர.் ஞ் த் ைணையப் பா வ ல் வல்லவர.் இவர ்
பா யதாக நற் ைண ல் ஒன் ம், அகநா ற் ல் ஒன் மாக இரண்  பாடல்கள் ைடக் ன்றன.

கண் யாைனப் ெப ங்ைக ஈரினம்

ள த் தண்கயங் ைழயத் ண் ச்

ேசாைல வாைழ ைணஇ அயல

ேவரல் ேவ ச ்  அலறச்

ெசங்கால் பல ன் ம்பழ ைச ம்

மாமைல நாட தாமம் நல்ெகன

ேவண் ம் வா ய எந்ைத ேவங்ைக

க ரிந்த ன் ல்

கல்ெக  பாக்கத்  அல் ைன ெச ேன" (நற்.232);.

ைற

ைற1 muṟaittal,    9 ெச. . .(v.i.) 

   1. இப்ப  இத்தன்ைம ல் இ க்க ேவண் ம் என்ற ஒ ங் ; ெபா த்தமான வைரயைறேயா  
ய ; proper manner, propriety, normal course.

 ஒ வ க்  ஒ த்  என்ற ைற காயத் ல் (ச தாயத் ல்); ெதான்  ெதாட்  இ ந்  வ ற . 
ைறயாக இைச கற் க் ெகாள்ள ேவண் ம் என்  அவ க்  ெந நாளாக ஆைச. ய 

ம த் வமைன ைறப்ப  நாைள ெதாடக்கப்ப ம். 

   2. ஒன்  நைடெப ம் தன்ைம; way, manner. 

ெபா ளியல் அைமப்  மா ம்ேபா  வாழ்க்ைக ைற ம் மா ம். மன க்  ஆ தல் அளிக் ம் 
ைற ல் அன் டன் ேப னார.் 

   3. இத்தைனயாவ  எனக் ம் வரிைச ஒ ங் , தடைவ; times. 

நகரத்ைதேய இப்ேபா  தான் தன் ைறயாகப் பாரப்்ப  ேபால் பாரத்்தான். எத்தைன ைற 
ப த்தா ம் ெகாஞ்சம் ட ெவ ப் த் தட்டாத கைத. 

   4. ஒன்ைறய த்  ஒன் , ஒ வைரய த்  ஒ வர ்என வைரய த்  அைமக் ம் வரிைச, வரிைச ல் 
ஒன் ன் அல்ல  ஒ வரின் தடைவ; turn. 

வயல்க க்  ைற ைவத் த்தான் தண்ணீர ் டப்ப ம். ம த் வமைன ல் ம த் வைரப் பாரக்்க 
வரிைச ல் தன் ைறக்காகக் காத் ந்தார.் 

   5. இ வ க் ம் இைட ல் இப்ப ப்பட்ட  என்  வைரய க் ம் உற ; relationship. 

அவர ்எனக்  மாமா ைற.

     [  → ைற → ைற-த்தல்.]

 ைற2 muṟaittal,    4 ெச. . .(v.i.) 

ைறக்கட்

 
 ைறக்கட்  muṟaikkaṭṭu, ெப.(n.)

   மர  வழக்கத் ள்ள உற ைறப்ப  ெசய் ம் மணம் (யாழ்ப்.);; marriage between persons of specific 
relationship, as being in accordance with the caste rules.

     [ ைற + கட் .]
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ைறக்காய்சச்ல்

ைறக்காய்சச்ல் muṟaikkāyccal, ெப.(n.)

   இைட ட்  ைறயாக வ ம் காய்சச்ல்; intermittent fever. 

     " ைறக்காய்சச் றப்பாத டமாய்" (அறப்பளசீ.் 49);.

     [ ைற + காயசச்ல்.]

ைறக்காரன்

 
 ைறக்காரன் muṟaikkāraṉ, ெப.(n.)

ைறகாரன் பாரக்்க;see {}.

ைறக்காற்

 
 ைறக்காற்  muṟaikkāṟṟu, ெப.(n.)

   ப வக்காலங்களில் ம் ப வக் காற்  (யாழ்ப்.);; trade winds;monsoon.

     [ ைற + காற் .]

ைறகாரன்

ைறகாரன் muṟaikāraṉ, ெப.(n.)

   1. ைறப்ப  ேவைல பாரப்்ேபான் (ேகா ெலா.78);; one employed to attend to a job, by turns. 

   2. ைறமாப் ள்ைள (உ.வ.); பாரக்்க;see,

   3. ேகா ல் த யவற் ல் ேவைல ெசய் ம் உரிைம ைடயவன் (சங்.அக.);; one who is entitled to an 
office, as in a temple.

     [ ைற + காரன்.]

ைறேக

ைறேக  muṟaiāṭu, ெப.(n.)

   1. ேநரை்மத் தவ ; injustice. 

   2. த யற்ற ெசயல் ( ன்.);; unbecoming act. 

   3. ஒ ங் ன்ைம (இ.வ.);; irregularity, disorder. 

   4. ெகட்ட நடத்ைத ( ன்.);; depravity, indecency.

     [ ைற + ேக .]

ைறசச்டங்

ைறசச்டங்  muṟaiccaḍaṅgu, ெப.(n.)

   1. ராமணரக்ள் ேநான் ந்  நீரில்நின்  மைறேயாத தாங் ர ்அரசாங்கத்தார ்ஆ  
ஆண் க்  ஒ ைற நாற்பதெ்தான்  அல்ல  ஐம்பதெ்தா  நாள் நடத் ம் ஒ  ெப ஞ்சடங் ; a 
religious ceremony lasting for 41 or 51 days, celebrated by the Travancore State once in six years, with fasting and recitation 
of the {} by Brahmins standing in water. 

   2. மைழ ேவண்  வ ணைனக் த் ச ்ெசய் ம் ெதய்வ வணக்கம்; a prayer invoking {} for rain in times of 
drought.

     [ ைற + சடங் .]

ைறச் ரம்

 
 ைறச் ரம் muṟaiccuram, ெப.(n.)

ைறக்காய்சச்ல் பாரக்்க;see {}.

     [ ைற + ரம்.]

ைறசபம்

 
 ைறசபம் muṟaisabam, ெப.(n.)

ைறச ்சடங்  பாரக்்க;see {}.

     [ ைற + Skt. சபம்.]
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ைறசாரா

 
 ைறசாரா muṟaicārā, ெப.அ. (adj.) 

   பல்கைலக் கழகத் ம் பள்ளிக் டத் ம் கற் க் ம் ைற ந்  ேவ பட்ட ; non-formal. 

ைறசாரா கல் ைற த ழ் நாட் ல் நைட ைறப்ப த்தப்ப ற .

     [ ைற + சாரா.]

ைற றத்தல்

ைற றத்தல் muṟaisiṟattal, ெதா.ெப. (vbl.n.) 

   ஒன்  மற்ெறான்றனிற் றந்  வ தல், ேமம்ப ைக; to excel. 

     " வ ங் காைல ைற றந் தனேவ" (ெதால். ெபா ள்.3);.

     [ ைற + ற-த்தல்.]

ைறெசய்-தல்

ைறெசய்-தல் muṟaiseytal,    1 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   1. ெசங்ேகால் ெந  (இராச நீ ); அளித்தல்; to do justice. 

     " ைறெசய்  காப்பாற்  மன்னவன்" ( றள், 388);. 

   2. தண் த்தல்; to punish, as the guilty. 

     "க ேலற்  ைறெசய்க ெவன்  ற" (ெபரிய . ஞான.853);.

     [ ைற + ெசய்-தல்.]

ைறெசய்ேவார்

ைறெசய்ேவார ்muṟaiseyvōr, ெப.(n.)

   கட்டைள நிைறேவற் ம் ஏவலாளர;் executive officers.

      "ேவந்தன்.... ட்டனன் ைறெசய் ேவாைர" ( வாலவா. 13:10);.

     [ ைற + ெசய்ேவார.்]

ைறத்தண்ணீர்

 
 ைறத்தண்ணீர ்muṟaittaṇṇīr, ெப.(n.)

ைறநீர ்(இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [ ைற + தண்ணீர.்]

ைறத்

ைறத்  muṟaittu, .எ.(adv.) 

   1. க ைமயாக; severely, frowningly. 

நீ ைறத் ப் பாரக்் றாய் என்பதற்காக நான் ேபசாமல் இ ந்  மா? 

   2. ரந்் , உற் ; intently. 

அந்தக் கைடையேய ஏன் ைறத் ப் பாரத்் க் ெகாண்  நிற் றாய்? பட் க்காட்டான் இனிப் க் 
கைடைய ைறத் ப் பாரத்்த ேபால் (பழ.);.

     [ ைற → ைறத் .]

ைறத் க்ெகாள்
-தல்

ைறத் க்ெகாள் -தல் muṟaiddukkoḷḷudal,    16 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   பைகத்தல்; make an enemy of some one, antagonize. 

நீ எல்லாைர ம் ைறத் க் ெகாண்  வாழ யா .

     [ ைறத்  + ெகாள்-தல்.]
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ைறத் ப்பார்

ைறத் ப்பார1் muṟaittuppārttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   ஏற த்  ேநாக் தல்; to stare.

     [ ைறத்  + பார-்த்தல்.]

 ைறத் ப்பார2் muṟaittuppārttal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   1. ைர த யன ெவ ண்  ேநாக் தல் ( ன்.);; to stare in bewilderment, as cattle, horses. 

   2. ெச க் தல்; to be stiff-necked, haughty.

     [ ைறத்  + பார-்த்தல்.]

ைறநிரனிைற

ைறநிரனிைற muṟainiraṉiṟai, ெப.(n.)

   ெபயரக்ைள நி த்த ைறக்ேகற்ப அவற் ற் ரிய ைன த யவற்ைற அைடேவ நி த் ைக 
(மாறனலங்.172);; arrangement of a series of verbs in the same order as their respective nouns, opp. to {}.

     [ ைற + நிரனிைற.]

ைறநிைலப்ெபய
ர்

ைறநிைலப்ெபயர ்muṟainilaippeyar, ெப.(n.)

ைறப்ெபயர ்(ெதால். ெசால். 165); பாரக்்க;see {}.

     [ ைற + நிைலப்ெபயர.்]

ைறநீர்

 
 ைறநீர ்muṟainīr, ெப.(n.)

   வய க்  ைறப்ப டப்ப ம் பாய்சச்ல்நீர ்(C.G.);; water allowed to irrigate fields, in turn or in a regulated 
manner.

     [ ைற + நீர.்]

 ைறநீர ்muṟainīr, ெப. (n.)

   வள ம் ெநற் ப க்  நாள் ைற ைவத்  பாய்ச் ம் நீர;் watering the paddy field on fixed time duration.

     [ ைற+நீர]்

ைறப்ப -தல்

ைறப்ப -தல் muṟaippaḍudal,    20 ெச. . .(v.i.) 

   1. அைட ெசய்தல்; to be in order;to be systematised. 

     " ைறப்படச ் ழ்ந் " ( றள்,640);. 

   2. ைற தல்; to complain.

      "அ யச ்ெசய்யா நின்றாரக்ெளன் ... ைறப்பட்டால்" ( வ். ப்பா.11, யா. பக்.127);.

     [ ைற + ப -தல்.]

ைறப்ப த் -தல்

ைறப்ப த் -தல் muṟaippaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   1. வரிைசப்ப த் தல், ஒ ங் ப த் தல்; to arrange, put in an order. 

நடந்த நிகழ்ச் கைள ைறப்ப த்  எ க் ெகா ங்கள். 

   2. ெந ைறக்  உட்பட்டதாக் தல்; systematize, regulate. 

தனியார ்ெபா யல் கல் ரிகளில் மாணவரக்ைளச ்ேசரப்்ப  இன் ம் ைறப்ப த்தப்பட ல்ைல.

     [ ைற + ப த் -தல்.]
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ைறப்பா

ைறப்பா  muṟaippāṭu, ெப.(ո.) 

   1. ைற  பாரக்்க; see {}. 

     "ேபய் ைறப்பா " (தக்கயாகப். 7-ஆம் உ ப் );. 

   2. அர ைற (கல்.);; duty, tax.

ெத. ர.

     [ ைறப  → ைறபா .]

 ைறப்பா  muṟaippāṭu, ெப. (n.)

   ெசய் ைனச ்ெசய்தைலக் க் ம் நாட் ப் றச ்ெசால்; a term denoting causing mythical evil.

     [ ைற+பா ]

ைறப்பா ர்-
த்தல்

ைறப்பா ர-்த்தல் muṟaippāṭutīrttal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   இ வர ்தமக் ள்ள பைகையத் ெதய்வத் ன் ன் ரத்் க் ெகாண்  நட்பாதல் (இ.வ.);; to become 
reconciled to each other and resume friendly relations in the presence of a deity.

     [ ைறப்பா  + ர-்த்தல்.]

ைறப்

ைறப்  muṟaippu, ெப.(n.)

   1. க ைம நிைறந்த பாரை்வ; stern look;glower. 

தம் ன் ப்ைப ஒ  ைறப் ல் அடக் னான். உன் ைறப்ைப ேவ  யாரிடமாவ  
ைவத் க் ெகாள் என்  என் அக்கா ெசான்னாள். 

   2. வைள  ெகா க்காமல் இ க் ம் தன்ைம, ைறப் ; stiffness, as of a corpse. 

ைறப்  ஏற ல்ைல (உ.வ.);. உன் ைறப்  என்ைன என்ன ெசய் ம். 

   3. ைல ன் ஏற்றம் (இ.வ.);; high price, as of goods. 

   4. ெச க்  ( ன்.);; haughtiness, impudence.

   ெத., க. ரி;ம. ைர; . ெரய்.

     [ ைற → ைறப் .]

ைறப்ெபண்

ைறப்ெபண் muṟaippeṇ, ெப.(n.)

   1. தான் மணம் ெசய்  ெகாள்வதற் க் ம்ப மர ப்ப  த  உள்ள ெந ங் ய உற ைடய 
ெபண்; a girl on whom a boy has a customary claim to marry. 

   2. அத்ைத அல்ல  அம்மான் மகள்; the daughter of a maternal uncle or paternal aunt. 

அத்ைத மக ம் ைறப்ெபண் தான். மாமன் மக ம் ைறப்ெபண் தான்.

     [ ைற + ெபண்.]

அத்ைத அல்ல  அம்மான் மகள்ேபால் ஒ வைன மணம் ரி ம் உற ைற ள்ளவன்.

ைறப்ெபயர்

ைறப்ெபயர ்muṟaippeyar, ெப.(n.)

   உற ைறகாட் ம் ெபயரச் ்ெசால் (ெதால்.ெசால்.138);; words indicating akin relationship. 

எ.கா. தாய், தந்ைத, மகன், மகள், பாட் , பாட்டன்.

     [ ைற + ெபயர.்]

ைறப்ெபயரக்்
ள

 
 ைறப்ெபயரக்் ள  muṟaippeyarkkiḷavi, ெப.(n.)

ைறப்ெபயர ்பாரக்்க;see {}.

     [ ைறப்ெபயர ்+ ள .]
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ைற றழ்ைவப்

ைற றழ்ைவப்  muṟaibiṟaḻvaibbu, ெப.(n.)

   ெசய் ட ் ற்றங்க  ெளான்  (யாப். .பக்.525);; a defect in poetic composition.

     [ ைற + றழ் + ைவப் .]

ைறமசக்

 
 ைறமசக்  muṟaimasakku, ெப.(n.)

   ெகட்ட நடத்ைத; depravity. 

     'அவன் ைற மசக்காய்த் ரி றான்' ( ன்.);.

     [ ைற + மசக் .]

ைறமயக்

 
 ைறமயக்  muṟaimayakki, ெப.(n.)

   ப்ைபேமனி (மைல.);; Indian acalypha.

     [ ைற + மயக் .]

ைறமயக்

ைறமயக் 1 muṟaimayakkudal,    ஒ ங் ன்ைமயாக் தல் (இ.வ.); to put out of order, disarrange.

     [ ைற + மயக் -தல்.]

 ைறமயக் 2 muṟaimayakku, ெப.(n.)

   ஒ ங் ன்ைம; disorderliness, irregularity.

     [ ைற + மயக் .]

ைறமயங்

 
 ைறமயங்  muṟaimayaṅgi, ெப.(n.)

ைறமயக்  (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see {}.

ைறமாப் ள்ைள

 
 ைறமாப் ள்ைள muṟaimāppiḷḷai, ெப.(n.)

   அத்ைத அல்ல  அம்மான் மகன் ேபால ஒ த் ைய மணம் ரி ம் உற ைற ள்ளவன்; boy related in 
a particular manner to a girl and allowed by caste rules to marry her, as the father's sister's son or mother's brother's son.

தான் மணம் ெசய்  ெகாள்வதற் க் ம்ப மர ன்ப  த  உள்ள ெந ங் ய உற ைடய ஆண்.

     [ ைற + மாப் ள்ைள.]

ைறமா -தல்

ைறமா -தல் muṟaimāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.) 1. 

   ஒ ங்  தப்  வ தல்; to fail in propriety or order. 

   2. ைறப்ப  தண்ணீர ்பாய்ச் தல் (solsâr.);; to regulate the supply of water for irrigation by turns. 

   3. ல வழக்கத் ற்  மாறாக மணம் ரிதல் (இ.வ.);; to marry against recognised custom.

     [ ைற + மா -தல்.]

ைற தற்கட் ல்

ைற தற்கட் ல் muṟaimudaṟkaṭṭil, ெப.(n.)

   அரியைண ( ங்காதனம்);, அர க்கட் ல்; throne. 

     "மன்பைத காக்  ைற தற் கட் ன்" ( லப்.27:134);.

     [ ைற + தற்கட் ல்.]
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ைற லம்

 
 ைற லம் muṟaimūlam, ெப.(n.)

   ப்  நாவல்; a kind of {} tree.

     [ ைற + லம்.]

ைறைம

ைறைம muṟaimai, ெப. (n.)

   1. அைட ; order. 

   2. ஒ க்கம்; manners, conduct.

      " ைறைம ன் க  மன்ேற மற "

   3. ெசங்ேகால் ெந  (அரச நீ );; justice. 

     "உணர் ைல ைறைம ேநாக்காய்" (கம்பரா.மாயாசன.19);. 

   4. உரிைம; right, propriety. 

     " ைறைம ெயன்ப ெதான் ண் " (கம்பரா. நகர ்நீங் .5);. 

   5. உற ; relationship by blood or marriage. 

   6. ஊழ்; fate. 

   7. தன்ைம; nature.

     [ ைற → ைறைம.]

ைறயம் ள்ைள

ைறயம் ள்ைள muṟaiyambiḷḷai, ெப.(n.)

ைறயாம் ள்ைள பாரக்்க;see {}. 

     "ேமாட் க்கால் ைறயம் ள்ைள ேகட்டால்" ( ரப்்.23);.

     [ ைறயாம் ள்ைள → ைறயம் ள்ைள.]

ைறயாம் ள்ைள

 
 ைறயாம் ள்ைள muṟaiyāmbiḷḷai, ெப. (n.)

   ஊரே்வைலக்காரன் (நாஞ்.);; a village servant.

     [ ைற + ஆம் + ள்ைள.]

ைற

ைற 1 muṟaiyiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.) 

   உரியவரக்ளிடம் ெசால் க் கவனிக்க ேவண் தல், ைற ரக்்க ேவண் தல்; appeal to the authorities, 
petition. 

நீர ்ேவண்  ெசன்ைன நகர மக்கள் அைமசச்ரிடம் ைற ட் க் ெகாண்டாரக்ள். நகராட்  
அ காரிகளிடம் பல ைற ெசால் ம், ைற ட் ம் சாைல ெசப்பனிடப்பட ல்ைல.

     [ ைற + இ -தல்.]

 ைற 2 muṟaiyiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.) 

   ைற ெசால் க் ெகாள் தல்; to complain, express grievance. 

     "சகந்தான ய ைற ட்டால்" ( வாச. 21:3);.

ெத., ம. ெமார ;க. ெமாெர .

     [ ைற + இ -தல்.]
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ைற லார்

 
 ைற லார ்muṟaiyilār, ெப.(n.)

   ழ் மக்கள் ( டா.);; base people, inferior people.

     [ ைற + இலார.் ைறயான வாழ்  வாழாத மக்கள்.]

ைற ன்ைவப்

ைற ன்ைவப்  muṟaiyiṉvaippu, ெப. (n.)

   நன் லார ் ம் ன் அழ  பத் ள் ஒன்றா ய எ த் க் ெகாண்ட ெபா ள்கைள வரிைசப்ப  
ைவப்ப ; logical order in the treatment of a subject, systematic treatment, one of ten {}.

     " ங்கச ்ெசால்லல் ளங்க ைவத்தல்

ந ன்ேறாரக்் னிைம நன்ெமா  ணரத்்தல்

ஒைச ைடைம யாழ ைடத ்தாதல்

ைற ன் ைவப்ேப லகமைல யாைம

ய  பயத்தல் ளங் தா ரணத்த

தா த ர ற் கழெக ம் பத்ேத" (நன்.13);.

     [ ைற → ைற ன் + ைவப் .]

ைற

 
 ைற  muṟaiyīṭu, ெப.(n.)

   ைற ரக்்கக் ேகாரிக்ைக; appeal, petition, prayer. 

ஒ ங் ைற ற்பைனக் கைடகளில் ெபா ள் ற்பைன த்  மக்க ைடய ைற டை்டக் 
ேகட்ட ந்தார.்அ காரி.

     [ ைற  → ைற .]

ைற ைடயரசன்

ைற ைடயரசன் muṟaiyuḍaiyarasaṉ, ெப.(n.)

   ெசங்ேகால்ெந  தவறாத அரசன்; a king who rules his country in a moral path and perform good deeds to his 
subjects. "ெதாய் ல் காப்ேபார ்அ த ம் அ யார ் ைற ைடயரசன் ெசங்ேகால் அைவய" 
( ந்.276:5);.

     [ ைற ைட + அரசன்.]

ைற ளி

ைற ளி muṟaiyuḷi, . .எ. (adv.) 

   நியமப்ப ; according to order. 

     " வைக யக்க  ைற ளி க ப் " ( லப்.8:42);.

     [ ைற + உளி.]

ைற ர்

 
 ைற ர ்muṟaiyūr, ெப.(n.)

   வகங்ைக மாவட்டம், ப்பத் ர ்வட்டத் ல் பாலாற் ன் ெதன்கைர ள்ள ஊர;் a village in {} district 
in {} Taluk, situated on the banks of {}.

     [ ைற + ஊர.்.]

மக்கள் தங்க ைடய வழக் கைளத் ெதரி த்  ைற ேவண்  வந்தவரக்ட்  இந்த 
ஊரப்்ெபரியவரக்ள் ைறயாக ம், ேநரை்மயாக ம், ந நிைல தவறாம ம் அறங் யதால் 
இவ் ர ் ைற ர ்எனப்பட் க்கலாம்.
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ைறேய

 
 ைறேய muṟaiyē, .அ.(adv.) 

   ெசால்லப்பட் க் ம் வரிைச ல் தனித ்தனியாக; respectively. 

ற்றம் ெசய்தவ க் ம் ற்றம் ெசய்யத் ண் யவ க் ம் ைறேய ஐந்தாண் , ன்றாண் க் 
க ங்காவல் தண்டைன தரப்பட்ட .

     [ ைற → ைறேய.]

ைறேயார்

ைறேயார ்muṟaiyōr, ெப.(n.)

ைறெசய்ேவார ்பாரக்்க;see {}.

      "மன்னவன் ைறேயாரத்ம்ைம ன் ப்ப" ( வாலவா.37.60);.

     [ ைற → ைறேயார.்]

ைறவன்

ைறவன் muṟaivaṉ, ெப.(n.)

   1. வன்;{}. 

     "நான்மைற க்கண் ைறவ க்ேக" (ப ெனா.ெபான்வண்.52);. 

   2. ஒட் நர;் driver. 

   3. நடத் நர;் conductor. 

   4. யாைனப் பாகன்; mahout of an elephant. 

     "ேம யன் ைறவர ் ய ேலாைச" (ெப ங்.உஞ்ைசக்.44:79);.

     [ ைற → ைறவன்.]

ைறவாசல்

 
 ைறவாசல் muṟaivācal, ெப.(n.)

   பல த்தனங்கள் இ க் ற ஒ  ட் ல் வாசல் ெதளித் க் ட் ம் ேவைலையக் ப் ட்ட 
நாைளக் க் ப் ட்ட த்தனக்காரர ்ெசய்ய ேவண் ம் என்  தங்க க் ள் ரித் க் ெகாள் ம் 

ைற; the turn duty of each resident to keep the front-yard clean.

     [ ைற + வாசல்.]
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ன்

ன்1 muṉ, .ெப.எ.(adj.) & . .எ.(adv.) 

   1. இடத்ைதக் த்  வ ைக ல் கத்ைத ேநாக்  இ ப்ப ;   இடத்தால் ன்னாவ ; in front of 
someone. 

     "என்ைன ன்நில்லன் ன்ெதவ் ர"் ( றள், 771);. 

     " ன்ேன க வாளம் ன் ேபர ்ெதாட் க்க" (தனிப்பா.);

      "மஃகான் ள்ளி ன் வவ் ந் ேதான் ம்" (ெதால். எ த் .28);. த்தகம் உனக்  ன்தாேன 
இ க் ற . ேப ந்  ெரன்  நின்றதால் ன் இ க்ைக ல் தைல ேமா ய . யாைன ன் கால் 
( ங்.);.

    2. காலத்தால் ன்னாவ  (நன்.123, உைர);; previous prior. 

     " ற் ற் ந் ற் ைன" (நால , 190);. 

     "உைட ைரப் ர் ற் ெபாங் ன்" (அகநா.1:18);. 

     " ன் ங்  ன்ென உம் ேபைதேய" (தனிப்பா.);. 

     "யாைனவ ம் ன்ேன மணிேயாைச வ ம் ன்ேன"(பழ.);. 

   3. ன்னால்; forward. 

காைல ன்ைவத்தவன் க் ட்  நின்றான்.

    4. காலத்ைத த்  வ ைக ல், ப் ட்டதற்  த ல் அைமவ  அல்ல  வந்த ; of time 
before;first part, etc. 

ஐந்  ஆண் கட்  ன் நடந்த நிகழ்ச் . 

   5. ெவளிப் றம் அைமவ ;பயன்பாட் ல் தன்ைமயாக அைமவ ; front side, part, etc. 

ன்கட்

ன்கட்  muṉkaṭṭu, ெப.(n.)

   1. ட் ன் ற்ப ; front apartments of a house (lobby);. 

   2. ைககைள ன்னாக ைவத் க் கட் ைக; pinioning the hands in front.

     [ ன் + கட் .]

ன்கட் க்  எ ரச்ெ்சால்.

ன்கைட

ன்கைட muṉkaḍai, ெப.(n.)

   ட் வா ல்; vestibule. 

     "ேதெரம் ன்கைட நிற்க" (ஐங் .5);.

ெத. ந்கட

     [ ன் + கைட.]

ன்கலந்த ட்ச
த்

 
 ன்கலந்த டச்த்  muṉkalandaviruṭcatti, ெப.(n.)

   ல்வம்; a sacred tree-Bael tree-Aegle marmelos (சா.அக.);.

ன்க த் க்கழ
ைல

 
 ன்க த் க்கழைல muṉkaḻuttukkaḻlai, ெப.(n.)

   க த் ள்ள (ைதராய் ); ரப்  ங் வதால் ஏற்ப ம் ேநாய்; goitre.

     [ ன் + க த்  + கழைல.]

     [p]
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ன்கால்

 
 ன்கால் muṉkāl, ெப.(n.)

ன்னங்கால் பாரக்்க;see {}.

     [ ன் + கால்.]

ன்

ன்  muṉkuḍumi, ெப.(n.)

   தைல ன் ன்பக்கமாக ைவத் க் ெகாள் ங் ; tuft of hair in front.

     " க்க ழ்ந்த ன் ச ்ேசா யா" (தனிப்பா.1, 29:54);. "ேசா யன்  ம்மா ஆ மா?" (பழ.);.

     [ ன் + .]

ன் ட் ேய

ன் ட் ேய muṉāṭṭiyē, .அ.(adv.) 

   1. ன்ேப; in advance. 

பணம் ேவண் ம் என்  ன் ட் ேய ெசால்லக் டாதா? 

   2. ஏற்ெகனேவ, ன்னேர; early, already. 

அவர ்யார ்என்ப  ன் ட் ேய உனக் த் ெதரி மா?

     [ ன் + ட் ேய.]

ன்ைக

ன்ைக muṉkai, ெப.(n.)

   1. ைக ன் ன்ப , ன்னங்ைக; forearm. 

     " ன்ைக ைற றவா நின்ற வைள" ( றள், 1157);.

      "யரம்பேபா ழவ்வைளப் ெபா ந்த ன்ைக" (அகநா.6:2);.

      "அரிம ரத்் ரண் ன்ைக" ( றநா.11:1);. 

      "வைளயணி ன்ைக நின் இ ைளக்  உணரத்ெ்தன" (நற்.71:2);. 

      "ெதா  வைள ன்ைக மடந்ைதெயா  நட்ேப" ( ந்.15:6);. 2. ைக;

 hand. 

     " ன்ைக நீண்டால் ழங்ைக நீ ம்" (பழ.);.

க. ந்ைக.

     [ ன் + ைக.]

ன்ைகவாதம்

 
 ன்ைகவாதம் muṉkaivātam, ெப.(n.)

   ன்னங்ைக இரண்ேடா  க ம் ங்  வ க் ம் ஒ  வைகயான காற் ப் ப்  ேநாய்; a kind of 
rheumatism affecting the fore arms (சா.அக.);.

     [ ன்ைக + Skt.வாதம்.]

ன்ெகாம்

ன்ெகாம்  muṉkombu, ெப.(n.)

   1. லங் ன் ன்வைளந்த ெகாம்  ( ன்.);; horn bent forwards. 

   2. பல்லக்  த யவற் ன் ன்தண் ; front pole, as of palanquin.

     [ ன் + ெகாம் .]
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ன்ேகாபம்

 
 ன்ேகாபம் muṉāpam, ெப.(n.)

   க்கத் ெதரிந்  ெகாள் ம் ன்ேப ேதான் ம் னம்; short temper. 

தன் ைடய ன்ேகாபத் னால் பல நல்ல ேவைலகைள இழந் க் றார.் ன் ேகாபம் ன்னிரக்கம்.

     [ ன் + Skt. ேகாபம்.]

ன்ேகா

 
 ன்ேகா  muṉāpi, ெப.(n.)

   ைர ல் னங்ெகாள்ளக் யவர;் person with a short temper. 

ன் ேகா ையக் கண்டால் ன்ற  தள்ளிேய நின்  ேப தல் நலம்.

     [ ன் + Skt. ேகா .]

ன்ேகாலம்

 
 ன்ேகாலம் muṉālam, ெப.(n.)

   நிலப் பைன; ground palm - Curculigo orchioides (சா.அக.);.

ன் ைக

 
 ன் ைக muṉcigai, ெப.(n.)

ன்  பாரக்்க;see {}.

ன்ெசால்

 
 ன்ெசால் muṉcol, ெப.(n.)

   பழெமா  ( ங்.);; old saying, proverb.

ம வ. ெசாலவைட, ெமா .

     [ ன் + ெசால்.]

ன்தட்

 
 ன்தட்  muṉtaṭṭu, ெப.(n.)

   மரக்கலத் ன் கப் த் தட் ; deck across the bow of a vessel.

     [ ன் + தட் .]

ன்தள் -தல்

ன்தள் -தல் muṉdaḷḷudal,    5 ெச. . . (v.i) 

   ஒ  வரிைச ல் இ ந் , ன் பக்கமாக நீண் த்தல், த் தல், ெவளிேய தள்ளி அைமதல்; stick out, 
project. 

அவ க் ச ்சற்  ன்தள்ளிய பல். ெத ல் ன் தள்ளி க் ற தான் அவ ைடய .

     [ ன் + தள் -தல்.]

ன்தாைன

 
 ன்தாைன muṉtāṉai, ெப.(n.)

ன்றாைன பாரக்்க;see {}.

     [ ல் → ன் + தாைன. தாைன = ஆைட.]
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ன்ேதரக்் ரைவ

 
 ன்ேதரக்் ரைவ muṉtērkkuravai, ெப.(n.)

ன்ேறரக்் ரைவ பாரக்்க;see {}.

ன்ெதாடரி

 
 ன்ெதாடரி muṉtoḍari, ெப. (n.)

   ஒ  வைகத் ெதாடரிப் ண் ; a thorny shrub.

ன்நி த் -தல்

ன்நி த் -தல் muṉniṟuddudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   ஒ வைர அல்ல  ஒ  க த்ைத அல்ல  ஒ  ெசய் ைய தன்ைமப்ப த் தல், தன்ைம 
அளித்தல்; bring to the fore, project some one, keep something in focus. 

மக்க க்  நன்றாக ெதரிந்த ஒ  தைலவைர ன்நி த்  ெசய்  பரப் ம் பணிையச ்ெசய்தால் 
ேதரத் ல் ெவற்  ெபறலாம். மக்களின் நிைலைய ன் நி த் ப் பாரக்்ைக ல் இ ேபான்ற 

ழாக்கள் பயனற்ற .

     [ ன் + நி த் -தல்.]

ன்ேநரம்

ன்ேநரம் muṉnēram, ெப. (n.)

   1. ஒ  ப் ட்ட ேநரத் ற்  ன்னேமேய உள்ள ேநரம்; the time before the particular time. 

ேதர் க்  ன்ேநரத் ேலேய ெசன் . 

   2. யற்காைல; early morning. 

   காைல ன்ேநரமாக எ தல் உட க்  நலம். 3. கடந்த நா ைக அல்ல  மணித் ளிகைளக் 
வ ; past minute or time. 

     " ன் ேநரம் கப்பற்காரன். ன் ேநரம் சை்சக்காரன்" (பழ.);.

     [ ன் + ேநரம்.]

ன்பைக

 
 ன்பைக muṉpagai, ெப.(n.)

   இ வரிைடேய க த்  ேவ பா  ஏற்பட் ச ் ல நாடக்ள் (அ); மாதங்கள் (அ); ஆண் கள் க ந் ம் 
மனத்தாங்கல் உள்ள நிைல; enmity.

      " ன்பைக ெசய்தால் ன் பைக ைள ம்". 

      "அவரக்ள் இ வ ம் ன்பைக கரணியமாக ேப வ ல்ைல" (பழ.);.

     [ ன் + பைக.]

ன்பணம்

ன்பணம் muṉpaṇam, ெப.(n.)

   1. ன் ட் ேய ைவப் த் ெதாைகயாகப் ெபறப்ப ம் பணம்; caution deposit. 

அந்த லகத் ல் ேசர ஐம்ப  பாய் ன்பணம் கட்ட ேவண் ம். வங் ல் இந்த ேவைலக் ப் 
பத்தா ரம் பாய் ன்பணம் ெச த்த ேவண் ம்.

    2. யாக உள்ள ெதாைக ல் ன் ட் ேய தரப்ப ம் பணம்; advance payemnt. 

   ேவைலயாள் ன்பணம் வாங் க் ெகாண்  ேபானார.் 3. ஒ  ெபா ைள வாங் வதற்  
அைடயாளமாக ன்ேன ெகா க் ம் ெதாைக, ன்னீட் த் ெதாைக; advance, earnest.

     [ ன் + பணம்.]

ன்ப ெசய்-தல்

ன்ப ெசய்-தல் muṉpadivuseydal,    1 ெச. . . (v.i.) 

   ைரயரங்கம், ெதாடர ்வண்  நிைலயம் த யவற் ல் ன் ட் ேய இ க்ைககைளப் ப  
ெசய்தல்; reserve seats, etc. in a cinema, train, etc. 

நான் நாைள ெதாடரவ்ண்  லமாக ம ைர ெசல்ல ேநற்ேற ன் ப  ெசய் ட்ேடன்.

     [ ன் + ப  + ெசய்-தல்.]
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ன்பன்

ன்பன் muṉpaṉ, ெப.(n.)

   1. வ ைம ைடயவன்; powerful man, 

     "ெச செ்சய் ன்ப" ( றநா.41);. 

   2. தைலவன்; leader master. 

     " ன்பைன ன்  ேநாக் " (கம்பரா.நாகபாச.90);. 

   3. ஏலச் ட்  நடத் பவன் (நாஞ்.);; conductor of a chit-fund. 

   4. நிலம் வாங்  கள் ற்க த  ெசய்  ெசயற்ப பவன்; promoter.

     [ ன்  → ன்பன்.]

ன்பனி

ன்பனி muṉpaṉi, ெப.(n.)

   ப வகாலங்கள் ஆற ள் இர ன் ற்ப ற் பனி ைடய ைல (மாரக் );, றவம் (ைத); 
மாதங்கள் (ெதால்.ெபா ள்.10, உைர); ( ங்.);; the months of {} and Tai, being the season in which dew falls during 
the early part of the night, one of six paruvam. 

     " ளரி கரி ம் ன்பனிப் பானாட" (அகநா.163:8);.

     " ன்பணி அைமயம் வ ெமன ன்பனி" (நற்.224:2);.

     [ ன் + பனி]

ன்பால்

ன்பால் muṉpāl, . .எ.(adv.) 

   ன்னாக; in front. 

     'அகத் யன் ன்பா ட்ட சாபம்' ( லப்.3:2, உைர);.

     [ ன்  → ன்பால்]

ன்பாைலநா

ன்பாைலநா  muṉpālaināṭu, ெப.(n.)

   கடல் ேகாளால் அ ந்ததாகக் க தப்ப ம் த ழ் நாட் ப் ப ; a division of the Tamil country, supposed to 
have been sub-merged in a deluge. 

     'ஏழ் ன்பாைல நா ம்' ( லப்.8:2, உைர);.

     [ ன் + பாைல + நா ]

ன் ல்

ன் ல் muṉpil, .ெப.எ.(adj.) & . .எ. (adv.) 

ன்1 பாரக்்க;see {}. 

     ' ன் ற் காைத ல்' ( லப். 7:1, அ ம்.);.

     [ ன்  → ன் ல்]

ன் லாண்

ன் லாண்  muṉpilāṇṭu, ெப.(n.)

   ன் ெசன்ற ஆண் , கடந்த ஆண் ; previous year.

      ' ன் லாண்ைட ஒ னப ' (ெத.இ.க.ெதா.i, 129);.

     [ ன் ல் + ஆண் ]

ன் ற்ப

ன் ற்ப  muṉpiṟpaḍi, . .எ.(adv.) 

   ன்ேபால; as before. 

     ' ன் ற் ப ேய..... ெசம்பாைல  மா ன' ( லப்.3:86-9, உைர);.

     [ ன் ல் + ப ]

ன் றந்தாள்

ன் றந்தாள் muṉpiṟandāḷ, ெப.(n.)

   1. அக்ைக, அக்காள் ( வா.);; elder sister. 

   2. ேத  ( ங்.);; goddess of misfortune.

     [ ன் + றந்தாள்]
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ன் றந்தான்

 
 ன் றந்தான் muṉpiṟandāṉ, ெப.(n.)

   அண்ணன், தைமயன்; elder brother.

     [ ன் + றந்தான்]

ன் ன்

ன் ன்1 muṉpiṉ, . .எ.(adv.) 

   1. ந் ம் ந் ம்; before and after, before and be - hind. 

   2. ன்பழக்கம், அ கம்; familiar. 

ன் ன் அ யாமல் ஒ வ டன் ேசராேத. ன் ன் சாரித் ச ்ெசய்.

     [ ன் + ன்]

 ன் ன்2 muṉpiṉ, ெப.(n.)

   வ ைம; strength. 

     "அ  ன் ன் ெதா கழல் மறவர"் (அகநா.75:6);. 

     "ஆனிற் பரக் ம் யாைனய ன் ன்" ( றநா.5:2);. 

     "கடாஅஞ் ெச க் ய க ஞ் ன ன் ன்" (நற்.103:3);.

     [ ன் + ன்]

ன் ன்ெதரியாத

 
 ன் ன்ெதரியாத muṉpiṉteriyāta, ெப.எ. (adj.) 

   பழக்கம் இல்லாத;   அ கம் இல்லாத; unfamiliar, unknown, strange. 

ன் ன் ெதரியாத ஊரில் சரியான கவரி இல்லாமல் நண்பனின் டை்ட எப்ப க் கண் க்க 
ம்? ன் ன் ெதரியாத ஆடக்ளிடம் மனம் ட் ப் ேபசக் டா .

     [ ன் + ன் + ெதரியாத]

ன் ன்நிைனத்
ப்பார்க்காமல்

 
 ன் ன்நிைனத் ப்பாரக்்காமல் muṉpiṉniṉaittuppārkkāmal, . .எ. (adv.) 

   ைள கைள எண்ணிப் பாரக்்காமல்; thoughtlessly;without fore thought.

ன் ன் நிைனத் ப் பாரக்்காமல் ஒ  ெசய ல் இறங் டாேத.

     [ ன் + ன் + நிைனத்  + பாரக்்காமல்.]

ன் ன்பார்-த்தல்

ன் ன்பார-்த்தல் muṉpiṉpārttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   நன்  ஆராய்ந்   ெசய்தல்; to consider carefully, as looking about;to weigh the pros and cons.

     [ ன் ன் + பார-்த்தல்]
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ன்

ன் 1 muṉpu, ெப.(n.)

   1. ற்காலம்; former time, ancient time. 

   2. ன்னிடம்; front. 

     "ேதாட் யான் ன்  ரந்  சமந்தாங்க ம்" ( றநா.14);. 

   3. பழைம ( ன்.);; antiquity.

ெத. ;க. ந் ;ம. ம் .

     [ ன் → ன் ]

 ன் 2 muṉpu, ெப.(n.)

   1. உடல்வ ைம; physi-cal strength. 

     " ன்பா டல் னஞ்ெச க் " ( ஞ் ப்.159);.

      " ளி ைன ளக்  ன் ன் ைம ன்" ( ந்.388:5);. 

    2. ெப ைம; greatness.

     [ ன் → ன் ]

 ன் 3 muṉpu, . .எ.(adv.) 

   1. ன்னாக; before;infront of. 

     "தைல ல் வணங்க மாங் ெகாேலா ைதயலார ் ன்ேப" ( வ். வாய்.5 3:7);. 

ன் த்ைத
ன் த்ைத muṉputtai, . .எ.(adv.) 

ன் 3 ( வ். வாய்.1, 4, 2, பள்ளி.); பாரக்்க;see {}.

ன் வம்

 
 ன் வம் muṉpuruvam, ெப.(n.)

   அ க்ைக எ ம் ன் ைனப்பாகம் ( ன்.);; anterior bicipital ridge.

     [ ன் + வம்]

ன் ள்ளார்

ன் ள்ளார ்muṉpuḷḷār, ெப.(n.)

   தாைத; the ancients;forefathers, predecessors;ancestors. 

     " ன் ள்ளார.்... என்பாரக்ள்" ( த். 34, யா.பக்.206);.

     [ ன்  + உள்ளார]்

ன் ற்ைற
ன் ற்ைற muṉpuṟṟai, . .எ.(adv.) ன் 3 பாரக்்க;see {}. 

     " ன் ற்ைற ற் காட் ல்" (ஈ , 7. 9:4);.

ன்ம

 
 ன்ம  muṉmaḍi, ெப.(n.)

   ஆைட ன் ம ற் ெசய்  ெகாள் ம் ைப ( ன்.);; tuck or fold in the cloth serving the purpose of a bag or 
receptacle.

. ந்ம .

     [ ன் + ம ]

891

www.valluvarvallalarvattam.com 2450 of 19068.



ன்மணி

ன்மணி1 muṉmaṇi, ெப.(n.)

   ஒ  மணிமாைல ல் ேசரக்்கப்பட்  இ க் ம் மணிக க்  எல்லாம் தலாவதாகச ்ேசரக்்கப்பட்  
இ க் ம் மணி; first bead string in a garland of bead.

     [ ன் + மணி]

 ன்மணி2 muṉmaṇi, ெப.(n.)

   ெகாடை்ட கரந்ைத; a plant, Indian globe thistle - Sphaer anthus hirtus.

ன்மற-த்தல்

ன்மற-த்தல் muṉmaṟattal,    3 ெச. . .(v.i.) 

   க ைம (உக் ரம்); ெகாள் தல் ( ன்.);; to grow vehement;to burst into a passion.

     [ ன்மறம் → ன்மற-த்தல்]

ன்மறம்

 
 ன்மறம் muṉmaṟam, ெப.(n.)

ன்ேகாபம் பாரக்்க;see {}. 

     ' ன்மறத் ேல ெசால்லாேத" ( ன்.);.

ன்மா ரி

ன்மா ரி muṉmātiri, ெப.(n.)

   1. கட் மானத் ற்  அ ப்பைடயாக த ல் எ த் க் ெகாள்ளப்ப வ  அல்ல   அள ல் 
உ வாக்கப்ப வ ; model;miniature. 

தைலவர ் ைலக்  ன்மா ரி இந்த நிழற்படம்தான். அைமக்கப்பட க் ம் அனல் ன்சார 
நிைலயத் ன் ன்மா ரிைய அைமசச்ர ்பாரை்வ ட்டார.் 

   2. ன்பற்றக் ய வைக ல் எ த் க்காட்டாக அைம ம் ஒ வர ்அல்ல  ஒன் ; something exemplary, 
something worth following. 

ெபா ளியல் வளரச்் ல் நம்நா  ற  நா க க்  ன்மா ரியாக இ க்கலாம். இளம் 
அ லா க்  அவர ்நல்ல ன்மா ரி.

     [ ன் + மா ரி]

ன்மாரி

 
 ன்மாரி muṉmāri, ெப.(n.)

   ப வமைழக்  ன் ெசய் ம் ைதப்  (யாழ்ப்.);; cultivation when the seed is sown before the monsoon.

     [ ன் + மாரி]

ன் கப்

 
 ன் கப்  muṉmugappu, ெப.(n.)

   ைழ  வா ல் அைமப்  (யாழ்.அக.);; entrance, as of a palace;facade.

     [ ன் + கப் ]

ன் கைன

 
 ன் கைன muṉmugaṉai, ெப.(ո.) 

   ெதாடக்கம் (யாழ்.அக.);; commencement.

     [ ன் + கைன]
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ன் ெவண்
பா

 
 ன் ெவண்பா muṉmuḍuguveṇpā, ெப.(n.)

   ன்னிரண்ட கள் ய ஓைச(சந்தங்); ெகாண்  வ ம் ெவண்பா வைக; a kind of {} having a quick 
flowing rhythm in the first two lines.

     [ ன் +  + ெவண்பா]

ன் ைற

ன் ைற muṉmuṟai, ெப.(n.)

   ன் றப் ; previous or past birth. 

     " ன் ைற ெசய்தவத் னிம் ைற ையந்ேதம்" (பரிபா. 11:138);.

     [ ன் + ைற]

ன்ெமா

ன்ெமா  muṉmoḻi, ெப.(n.)

   1. பழெமா  ( ன்.);; old saying, proverb, adage. 

   2. ெதாைகெமா ல் இரண்டாவதாக வ ம் ெமா ; the second member of a compound word.

      " ன்ெமா  நிைலய ம்" (ெதால்.ெசால்.419);. 

    3. ன்ெமா  நிைலயல் பாரக்்க;see {}.

ம வ. ெமா , ெசாலவைட.

     [ ன் + ெமா ]

ன்ெமா -தல்

ன்ெமா -தல் muṉmoḻidal,    2 ெச. . . (v.i.) 

   ஒ வரின் ெபயைர அல்ல  ரம்ானம் த யவற்ைற உரிேயாரின் கவனத் ற்  ன் 
ைவத்தல்; propose someone's name, etc. for consideration in a formal meeting. 

ெசயலாளர ்பத க் க் ட்டத் ல் உங்கள் ெபயைர நான் ன்ெமா ேறன். நன்  ெதரி க் ம் 
ரம்ானத்ைத எ ரக்் கட் த் தைலவர ் ன்ெமா ந்தார.்

     [ ன் + ெமா -தல்]

ன்ெமா ந்
ேகாடல்

ன்ெமா ந் ேகாடல் muṉmoḻinduāṭal, ெப.(n.)

   உத்  ப்பத் ரண்ட ள் ன்னர ்அ க்க  ற ேவண் யவற்ைற ன்னர ்எ த் க் ம் 
உத் வைக (நன்.14);; mention at the commencement of what must needs be stated frequently in the course of a treatise, 
one of 32 utti.

த ல் தல் ஒத் ைற ைவப்ேப

ெதா த் ச ் ட்டல் வ த் க் காட்டல்

த் க் காட்டல் டங் றல்

தாென த்  ெமா தல் றன் ேகாட் றல்

ெசாற்ெபா ள் ரித்தல் ெதாடரச்ெ்சாற் ணரத்்தல்

இரட் ற ெமா தல் ஏ ன் த்தல்

ஒப் ன் த்தல் மாடெ்ட ந் ெதா கல்

இறந்த  லக்கல் எ ர  ேபாற்றல்

ன்ெமா ந் ேகாடல் ன்ன  நி த்தல்

கற்பத் ன் த்தல் ந்த  த்தல்

உைரத்  ெமன்றல் உைரத்தாம் என்றல்

ஒ தைல தணிதல் எ த் க்காட்டல்

எ த்த ெமா ன் எய்த ைவத்தல்

இன்ன தல்ல ெவன ெமா தல்
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ன்ெமா நிைல
யல்

ன்ெமா நிைலயல் muṉmoḻinilaiyal, ெப.(n.)

   ெதாைகெமா ள் இரண்டாவ  ெமா க்கண்ேண ெபா ள் றந்  நிற்ைக; compound word in which 
there is emphasis of meaning on the second member.

     [ ன்ெமா  + நிைலயல்]

ன்ெமா  நிைலய ம் ன்ெமா  நிைலய ம்

இ ெமா  ேம ம் ஒ ங் டன் நிைலய ம்

அம்ெமா  நிைலயா தன்ெமா  நிைலய ம்

எனநான் ெகன்ய ெபா ணிைல மரேப (ெதால்.ெசால்.414);

ெதால்காப் யர ் ம் நான்  வைக ெமா நிைலயல்: 

   1. ன்ெமா  நிைலயல், 

   2. ன்ெமா  நிைலயல், 

   3. இ ெமா  ேம ம் ஒ ங் டன் நிைலயல், 

   4. அன்ெமா  நிைலயல்.

எ.கா. ேவங்ைகப் , தாமைரப்  தலான ெசாற்களில் ேவங்ைக, தாமைர தலாய ன்ெமா களில் 
ெபா ள் றந்  நிற்ப .

ன்வ க்ைக

 
 ன்வ க்ைக muṉvaḻukkai, ெப.(n.)

   தைல ன் ன் பக்கத் ன் ம ர ்உ ரந்் ட்டப் ப  (வ க்ைக);; baldness infornt of the head-Calvities.

     [ ன் + வ க்ைக]

ன்வளம்

ன்வளம் muṉvaḷam, ெப.(n.)

   1. ேதாணி ன் ன் பக்கம்; prow or bow of a ferry. 

   2. ன்னிடம்; front, forepart.

     [ ன் + வள்ளம் – ன்வள்ளம் → ன்வளம்]

ன்வா-

ன்வா- muṉvā,    18 ெச. . .(v.i.) 

   ஒன்ைறச ்ெசய்ய தாேம உடன்பட்  ஆரவ்த் டன் அணியமாக இ த்தல்; come forward;

 ex - press willingness. 

ேதரத்ைலப் பற் ப் பலர ்தாேம ன்வந்  தங்கள் க த் க்கைளக் னர.் ஆற்ைறச ் த்தப்ப த் ம் 
பணிைய நடத்தப் பல ேசைவ அைமப் கள் ன்வந் ள்ளன.

     [ ன் + வா]

ன்வாய்

ன்வாய் muṉvāy, ெப.(n.)

   1. வா ன் ன்பக்கம்; fore-part of the mouth. 

   2. உத  ( ன்.);; lips. 

   3. ெபா  ற் வ ல் காற் க்  எ ரப்்பக்கம் ( ன்.);; the direction opposite to that whence the wind blows, in 
winnowing. 

   4. ெபா ற் பத டன் கலந் ள்ள தவசக் யல் (இ.வ.);; grain found mixed with chaff even after winnowing.

     [ ன் + வாய்]
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ன்வாய்ப்பல்

 
 ன்வாய்ப்பல் muṉvāyppal, ெப.(n.)

   ன்னம்பல் (M.L.);; incisor.

     [ ன்வாய் + பல்]

ன் ட் -தல்

ன் ட் -தல் muṉviḍḍuviḍudal,    20 ெச. . .(v.i.) 

   தன் ைற ல் ஒ  ெசயைல ெசய்ய மறந்  ட்  அதன் ற  அசெ்சயைல நிைனத்  
வ ந் தல்; repenting later, for an undone deed or action. 

     " ன் ட்  ட் ப் ன்நின்  க த்த க்கலாமா?" (பழ.);.

     [ ன் + ட்  + -தல்]

ன்ைவ-த்தல்

ன்ைவ-த்தல் muṉvaittal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   ன்னி ைக, ட்டம் த யவற்ைற ஆய் க்காகத் தக்க ைற ல் கவனத் ற் க் ெகாண்  
வ தல்; purpose;

 put forward resolution, demand, etc. 

ெதா லாளரக்ள் ன்ைவத்த ேகாரிக்ைககைள நி வாகம் ஏற்க ல்ைல. 

     ' ன் ைவத்த காைலப் ன் ைவக்க மாட்ேடன்' (பழ.);.

     [ ன் + ைவ-த்தல்.]

ன்ைவப் த்ெதா
ைக

 
 ன்ைவப் தெ்தாைக muṉvaipputtogai, ெப.(n.)

   ஏலம், ஒப்பந்தப் ள்ளி த யவற் க்காக ஒ வர ்கட்ட ேவண் ய ன்பணம்; earnest money deposit.

     [ ன் + ைவப்  + ெதாைக.]

ன்றணி

ன்றணி  muṉṟaṇivu, ெப.(n.)

   மாட் க் ற்ற வைக (ெபரியமாட்.17);; a defect in cattle.

     [ ன் + தணி ]

ன்றைள

 
 ன்றைள muṉṟaḷai, ெப.(n.)

   ெகாண்  மாட் க்  ன்னங்கா ற் கட் ந்தைள (யாழ்.அக.);; clog or cord fastening the forelegs of a 
refractory animal.

     [ ன் + தைள]

ன்றாங்

 
 ன்றாங்  muṉṟāṅgi, ெப.(n.)

   மகளிர ்கால் ரல்களிலணி ம் அணி வைக, ெமட்  (நாஞ்.);; a kind of ring worn by women, on the toes.

     [ ன் + தாங்  - ன்றாங்  → ன்றாங் ]

ன்றாைத

 
 ன்றாைத muṉṟātai, ெப.(n.)

   பாட்டன் (யாழ்.அக.);; grand-father.

     [ ன் + தாைத]
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ன்றாய்

 
 ன்றாய் muṉṟāy, ெப.(n.)

   பாட்  (யாழ்.அக.);; grand - mother.

     [ ன் + தாய்]

ன்றாைன

ன்றாைன muṉṟāṉai, ெப.(n.)

   1. டைவ த யவற் ன் தைலப் ; the outer end of a saree or cloth. 

     " ன்றாைன ேல ந்தாளலாம்ப " (ஈ , 1 10:11);. 

   2. ேமற் ேபாரை்வ (யாழ்.அக.);; upper garment.

     [p]

     [ ன்தாைன → ன்றாைன = ேசைலக்கைட ைன (ேவ.க.);]

ன்றாைனேபா -
தல்

ன்றாைனேபா -தல் muṉṟāṉaipōṭudal,    20 ெச. . .(v.i.) 

ன்றாைன ரி-த்தல், பாரக்்க;see {}.

     [ ன்றாைன + ேபா -தல்.]

ன்றாைன ரி-
த்தல்

ன்றாைன ரி-த்தல் muṉṟāṉaivirittal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   ஒ வ க்  மைன யாய் இ த்தல் (இ.வ.);; to be one's wife;to yield to a man's embrace.

     [ ன்றாைன + ரி-த்தல்]

ன் ைண தல்
வன்

ன் ைண தல்வன் muṉṟiṇaimudalvaṉ, ெப.(n.)

   ல ன்ேனாரில் தல்வன்; pro - genitor, ancestor. 

     "நின் ன் ைண தல்வர ்ேபால நின் " (ப ற் ப்.14:20);.

     [ ன் + ைண + தல்வன்]

ன் ல்

ன் ல் muṉṟil, ெப.(n.)

   1. ட் ன் ன்னிடம்; front of a house. 

     "பல ன் ைள ைட ன் ல்"(நற்.77);. 

     "ேதம்  நற ன் றவர ் ன் ல்" (அகநா.78:7);. 

     "வார ம் ெபா  ன் ல்" ( றநா.114:5);. 

     "பல் ைளக் றவர ்அல்கயர ் ன் ல்" (நற்.44:8);. 

   2. ெவளி டம்; space. 

     " கரப்படர ் ன் ெறா ம்" (கம்பரா. கடறா.47);.

ெத. ந் , ங் .

     [ ன் → ன்  → ன் ல்.]

இல் ன், ன் ல் என்பன ஒ ெபா ள் த்  வந்த ெசால்ெலன்ற க.

ன் டரி

 
 ன் டரி muṉṟuḍari, ெப.(n.)

ன்ெறாடரி பாரக்்க;see {}.

ன் டரி ன்

 
 ன் டரி ன்  muṉṟuḍaribiṉṟi, ெப.(n.)

ன்ெறாடரி (பரி. அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ ன்ெறாடரி → ன் டரி + ன்  – ன் டரி ன்  → ன் டரி + ன் .]
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ன் டரி ன் ட
ரி

 
 ன் டரி ன் டரி muṉṟuḍaribiṉṟuḍari, ெப.(n.)

ன்ெறாடரி (க .அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ ன்ெறாடரி → ன் டரி + ன் டரி]

ன் ைற

ன் ைற muṉṟuṟai, ெப.(n.)

   ைற கம்; port, harbor. 

     " ழங் நீர ் ன் ைறக் கலம் ணர ்கம் யர"் (மணிேம.7:70);.

     [ ன் + ைற.]

ன் ைறயைரயர்

 
 ன் ைறயைரயர ்muṉṟuṟaiyaraiyar, ெப.(n.)

   ன் ைற என் ரில் வாழ்ந்த பழெமா  நா ரின் ஆ ரியர;் a poet, au- thor of {}, as a native of {}.

     [ ன் ைற + அைரயர]்

ன் தன்

 
 ன் தன் muṉṟūtaṉ, ெப.(n.)

   ன்ேன ெசன்  ெசய் ையக் பவன் ( ன்.);; herald, forerunner.

     [ ன் + தன்]

ன்ேறரக்் ரைவ

ன்ேறரக்் ரைவ muṉṟērkkuravai, ெப. (n.)

   ேபாரில் ெவற் யைடந்த அரசன் ெவற் க் களிப்பால் தன் ேதரத்்தட் ேல நின்  ேபாரத்்தைலவேரா  
ைக ைணந்  ஆ வைதக் ம் றத் ைற (ெதால்.ெபா ள்.76);; theme describing the dance of a king on the 
dais of his chariot, joining hands with his victorious warriors, in celebration of his victory.

     [ ன் + ேதர ்+ ரைவ]

ன்ெறாடரி

 
 ன்ெறாடரி muṉṟoḍari, ெப.(n.)

   நா  (சங்.அக.);; a plant growing in hedges and thickets - Achyranthus aspera.

     [ ன் + ெதாடரி. ெதாடர ்→ ெதாடரி]

ன்ேறால்

 
 ன்ேறால் muṉṟōl, ெப.(n.)

ஆண் ன் னிைய  இ க் ம் ேதால், 

 prepuce of the penis.

     [ ன் + ேதால்]

ன்ேறான்றல்

ன்ேறான்றல் muṉṟōṉṟal, ெப.(n.)

   1. உடன் றந்தா ள் த்தவன்; first - born among brothers. 

     "பாண்டவரின் ன்ேறான்றல் பார் ந் ேதாற் " (நள. யம்.1);. 

   2. தைமயன்; elder brother. 

     "தன் ைடய ன்ேறான்றல் ெகாண்ேடக" ( வ்.இயற்.ெபரிய.ம.53);.

     [ ன் + ேதான்றல்]
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ன்னங்கால்

ன்னங்கால் muṉṉaṅgāl, ெப.(n.)

   1. லங் ன் க த்ைத ஒட்  அைமந் க் ம் ன்பக்கத் க் கால்; foreleg of a quadruped. 

   2. ழங்கா ன் ன்பக்கம் ( ன்.);; shin, the forepart of the leg. 

   3. பாதத் ன் ேமற்பக்கம் (இ.வ.);; instep.

     [ ன் + கால் – ன்கால் → ன்னங்கால்.]

ன்னங்கால்சப்
ைப

 
 ன்னங்கால்சப்ைப muṉṉaṅgālcappai, ெப.(n.)

   லங் களின் ன்கால் தைச; animals fore leg muscle.

     [ ன்னங்கால் + சப்ைப.]

ன்னங்ைக

 
 ன்னங்ைக muṉṉaṅgai, ெப.(n.)

   ைக ன் ன்பாகமான உ ப் ; forearm.

     [ ன் + ைக - ன்ைக → ன்னங்ைக.]

ன்ன

ன்ன 1 muṉṉaḍi, ெப.(n.)

   1. ட் ன் கப் டம் ( ன்.);; portion of a house near its entrance. 

   2. அ ல்; proximity. 

அ  ன்ன ேல க் ற . 

   3. ளிம் ; brink, edge. 

ணற்  ன்ன . 

   4. பாட் ன் தல ; first line of a poem. 

   5. ன்ன யான் பாரக்்க;see {}.

     [ ன் + அ ]

 ன்ன 2 muṉṉaḍi, . .எ.(adv.) 

   ன்  (யாழ்.அக.);; before.

     [ ன் + அ .]

ன்ன ன்ன
ேச த்தல்

 
 ன்ன ன்ன ேச த்தல் muṉṉaḍibiṉṉaḍicēvittal, ெப.(n.)

   ெதய்வப் ப வல்களின் ( வ் யப் ரபந்தப் பாடல்களின்); ன்பா ன்பா களின் தல் 
நிைனப் கைள மட் ம் ெசால் ைக (அ சந் க்ைக);; a short method of reciting Tivviya-p-pirabandam, by which 
a portion only of each half of a stanza is recited.

     [ ன்ன  + ன்ன  + ேச த்தல்.]

ன்ன மா

 
 ன்ன மா  muṉṉaḍimātu, ெப.(n.)

   இலந்ைத; jujube tree- Zizphus jujube (சா.அக.);.
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ன்ன யார்

 
 ன்ன யார ்muṉṉaḍiyār, ெப.(n.)

   ன்ேனார ்( ன்.);; ancestors.

     [ ன்ன  → ன்ன யார]்

ன்ன யான்

 
 ன்ன யான் muṉṉaḍiyāṉ, ெப.(n.)

   ேகா ன் வா ல் உள்ள  ெதய்வம்; minor deity in front of a shrine. 

     " வா  வரங்ெகா த்தா ம் ன்ன யான் வரங்ெகாடான்' ( ன்.);.

     [ ன்ன  → ன்ன யான்]

ன்ன ல்

ன்ன ல் muṉṉaḍiyil, . .எ. (adv.) 

   1.  ேநரத் ல்; shortly. 

ன்ன ல் வந் ட்ேடன் (இ.வ.);. 

   2. அண்ைம ல்; near.

     [ ன்ன  → ன்ன ல்]

ன்ன ளக்

ன்ன ளக்  muṉṉaḍiviḷakku, ெப. (n.)

   ன்ெகாண்  ெசல் ம் ைக ளக் ; light carried in front. 

     " டரே்வன் ன்ன  ளக்கா" (ப ெனா. வா .7);.

     [ ன்ன  + ளக் ]

ன்னைடப்பன்

 
 ன்னைடப்பன் muṉṉaḍaippaṉ, ெப.(n.)

   அைச ேபாடாமற் ெசய் ம் மாட்  ேநாய் வைக ( ன்.);; a disease which prevents cattle from chewing the cud.

     [ ன் + அைடப்பான்]

ன்னைடயாளம்

 
 ன்னைடயாளம் muṉṉaḍaiyāḷam, ெப.(n.)

   ன்ன  ( ன்.);; portent, indication.

     [ ன் + அைடயாளம்]
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ன்னணி

ன்னணி1 muṉṉaṇi, ெப.(ո.) 

   1. ைளயாட் , ேதரத்ல் த யவற் ல் ெவற்  அைட ம் வாய்ப் டன் இ க் ம் நிைல, 
ன்னிைல; position ahead of oth- ers;the lead. 

அந்த ேவட்பாளர ்ஐயா ரம் ஒட்  ன்னணி ல் உள்ளார.் 

   2. தன்ைம வ க் ம் நிைல; fore front;leading writers, etc. 

   ெதா ல் வளரச்் ல் நம் நா  ன்னணி ல் உள்ள . அந்தக் கட் ன் ன்னணித ்தைலவரக் ள் 
ஒ வர ்இவர.் அந்த ன்னணி ந கர ்ேபட்  தர ம த் ட்டார.் 3. ப் ட்ட ேநாக்கத் ற்காகப் பலர ்
அல்ல  பல அைமப் கள் இைணந்  ஏற்ப த் ம் ட்டைமப் ; of political parties, etc. forming a front. 

ேதரத் ல் த ழ் ன்னணி ெவற் ெபற வாய்ப்  உள்ள .

     [ ன் + அணி]

 ன்னணி2 muṉṉaṇi, ெப.(n.)

   ப்பைட ( ன்.);; van of an army.

க. ந்நணி

     [ ன் + அணி]

ன்னணி

ன்னணி  muṉṉaṇisu, ெப.(n.)

   தைல ண்டா  வைக; a kind of head -dress. 

     " த் ராயன் ெகா த்தான் ன்னணி " ( ற .108);.

     [ ன் + அணி ]

ன்னைண

ன்னைண1 muṉṉaṇai, ெப.(n.)

   மாட் த் ெதாட்  ( ன்.);; crib, manger.

ம வ. கழனிதெ்தாட் .

     [ ன் + அைண]

 ன்னைண2 muṉṉaṇai, ெப.(ո.) 

   1. த ல் றந்த ழந்ைத அல்ல  கன்  ( வ். மாைல, 19, யா. பக்.71);; elder- born child or calf. 

   2. த ற் ெசல் ம் ஏர;் leading plough, in ploughing. 

   3. ெகாண்  மாட் க்  ன்னங்கா ற் கட் ந்தைள (இ.வ.);; clog or cord fastening the forelegs of a refractory 
animal. 

   4. அைணக் ன் தற்கா கமாகப் ேபா ம் அைண (இ.வ.);; ring - bund.

     [ ன் + அைண]

ன்னத் ன்கால்

 
 ன்னத் ன்கால் muṉṉattiṉkāl, ெப.(n.)

ன்னங்கால் பாரக்்க;see {}.

ன்னத் ன்கால்ச
ப்ைப

 
 ன்னத் ன்கால்சப்ைப muṉṉattiṉkālcappai, ெப.(n.)

ன்னனங்கால்சப்ைப பாரக்்க;see {}.
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ன்னத் ன ங்
ள

 
 ன்னத் ன ங் ள  muṉṉattiṉaruṅgiḷavi, ெப.(n.)

   ப் னால் உணரப்ப ம் ஒ  ெசால் (நன்.);; a word of implication (அ . ந்);.

     [ ன்னத் ன் + அ ங் ள .]

ன்னதம்

 
 ன்னதம் muṉṉadam, ெப.(n.)

   நாட் யத் ல் ஆடக்ாட் ரைல மற்ைற ரல்களினின் ம் ரித் ச ்ெசய் ம் ெமய்ப்பா  வைக 
( ன்.);; a kind of hand-pose in which the fore-finger is held separate from the rest.

ன்னதாக

 
 ன்னதாக muṉṉatāka, .அ.(adv.) 

   ப் டப்ப ம் ேநரத் ற்  அல்ல  ப் டப்ப வதற்  ன் ; before;previously. 

ன் ெதாடர ்வண்  றப்ப வதற்  இரண்  மணி ேநரம் ன்னதாகேவ ெதாடரவ்ண்  நிைலயம் 
வந்  ட்ேடன். இ  அணிக க்  இைடேய இதற்  ன்னதாக நைடெபற்ற ஆட்டம் ெவற்  
ேதால் ன்  ந்த .

க. ந்தா

     [ ன்ன  + ஆக – ன்னதாக.]

ன்ன

 
 ன்ன  muṉṉadu, ெப.(n.)

   வரிைச ல் ஒ ங் ல் ன் இ ப்ப  அல்ல  த ல் வ வ ; the former;

 that which is first or in front. 

இந்த இ  ைரப்படங்களில் ன்ன க்  நல்ல வரேவற் க் ைடத் க் ற .

     [ ன் → ன்ன ]

ன்னந்தம்

 
 ன்னந்தம் muṉṉandam, ெப.(n.)

   ன் பாரை்வ ( ன்.);; front view.

     [ ன் → அந்தம்]

ன்னந்தைல

 
 ன்னந்தைல muṉṉandalai, ெப.(n.)

ெநற் ந்  உச்  வைர ள்ள

தைலப்பாகம் (C.G.); forepart of the head, sinciput.

     [ ன் + தைல → ன்னந்தைல]

ன்னந்ெதாைட

ன்னந்ெதாைட muṉṉandoḍai, ெப.(n.)

   1. ெதாைட ன் ேமற்ப ; upper part of the thigh. 

   2. ன்ெதாைட இைறச் ; fore-quarter of mutton.

     [ ன் + ெதாைட → ன்னந்ெதாைட]
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ன்னபாவம்

ன்னபாவம் muṉṉapāvam, ெப.(n.)

   இன்ைம (அபாவம்); நான்க ள் ன்  இல்லாைம (த க்கசங்.96);; previous non-existence, one of four {}.

     [ ன் + Skt. அபாவம்]

ன்னம்

ன்னம்1 muṉṉam, .ெப.எ.(adj.) & . .எ. (adv.) 

ன்1 பாரக்்க;see {}. 

     "நம்  ன்ன ணரந்்த வைள" ( றள், 1277);.

க. ந்நம்

     [ ன் -.→ ன்னம்.]

 ன்னம்2 muṉṉam, ெப.(n.)

   1 க த் ; thought, intention. 

     " ன்ன கத் ணரந்் " ( றநா.3);. 

   2. மனம் ( வா.);; mind.

     [ ன்  → ன்னம்.]

 ன்னம்3 muṉṉam, ெப.(n.)

   1. ப் ; sign, indication. 

     " ன்னத்தா ெனான்  த்தாய் ேபாற் காட் ைன" (க த்.61);. 

     " ன்னங் காட்  கத்  ைரயா" (அகநா. 5:19);. 

   2. ப் ப் ெபா ள்; implication, suggestion. 

ன்ன லக் .

ன்னம்பல்

ன்னம்பல் muṉṉambal, ெப.(n.)

   வா ன் ன்வரிைசப் பல் (C.G.);; front tooth, incisor.

     [ ன்னம்1 + பல்.]

ன்னமரம்

 
 ன்னமரம் muṉṉamaram, ெப.(n.)

   ன்ைன; a small tree.

ன்னர்

ன்னர ்muṉṉar, . .எ.(adv.) 

   1. ன்  ( ங்.);; before;inadvance;in front of. 

     "வ ன்னரக்் காவாதான் வாழ்க்ைக" ( றள், 435);. 

     "அன்ைன ன்னரய்ாம் என்னிதற் படேல"(அகநா.95:15);, "ெதறல ங் கட ள் ன்னனரச் ் யாழ்" 
(நற்.189:3);. 

     "ெதண் ைண ன்னரக்் களிற்  னிய " ( றநா.79:3);. 

   2. ற்காலத் ல்; in former times.

க. ந்ந

     [ ன் → ன்னர]்

ன்னர் லக்

 
 ன்னர் லக்  muṉṉarvilakku, ெப.(n.)

ன்ன லக்  பாரக்்க;see {}.
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ன்னல்

ன்னல் muṉṉal, ெப.(n.)

   1. நிைன ; thinking. 

   2. மனம்; mind.

ெத. ந் .

     [ ன்  → ன்னல்]

ன்னவள்

ன்னவள் muṉṉavaḷ, ெப.(n.)

   1. அக்ைக (தமக்ைக); ( ங்.);; elder sister. 

   2. ேத ; goddess of Misfortune. 

     " ன்னவள் பதாைகேயா ..... வந் ற்றவா ேபால்" (கந்த . ங்க .443);.

     [ ன் → ன்னவள்]

ன்னவன்

ன்னவன் muṉṉavaṉ, ெப.(n.)

   1. ேதவன், கட ள்; the first Being God. 

     " ன்னவன் ேபா ல்" (மணிேம.28:141);. 

   2. வன் ( ங்.);;{}. 

     " ன்னவன் டல்" (கல்லா.32:10);. 

   3. அண்ணன் ( டா.);; elder brother. 

     " ன்னவன் னவ" (கம்பரா.ேவள்.4);. " ன்னவேன ன் நின்றால் யாத ெபா ள் உளேதா" (பழ.);.

     [ ன் → ன்னவன்]

ன்ன லக்

ன்ன லக்  muṉṉavilakku, ெப.(n.)

   ப் னால் ஒன்றைன ம த்  ேமன்ைம ேதான்றச ்ெசால் ம் லக்கணிவைக; a figure of speech in 
which a statement is heightened in effect by the suggestion of an apparent contradiction. " ன்னத் ன் ம ப் ன  

ன்ன லக்ேக வைகக் கால  ேம ய தா ம்" (தண் . 43);.

     [ ன்னம் + லக் ]

ன்ன லக்கணி வைககள்: 

   1. இறந்த ைன லக் , 

   2. எ ர் ைன லக் , 

   3. நிகழ் ைன லக் , 

   4. ெபா ள் லக் ,

   5. ண லக் ,

   6. காரண லக் , 

   7. காரிய லக் , 

   8. வன்ெசால் லக் ,

   9. வாழ்த்  லக் , 

   10. தைலைம லக் , 

   11. இகழ்ச்  லக் , 

   12. ைணெசயல் லக் , 
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ன்ன

 
 ன்ன  muṉṉaṟiguṟi, ெப.(n.)

   ன் னிகழ்ச் க்  அ யாக ன்னிகழ்வ ; portent, presage.

     [ ன் + அ ]

ன்ன ப்

ன்ன ப்  muṉṉaṟivippu, ெப.(n.)

   1. ன் ட் ேய ெதரி க் ம் நடவ க்ைக; fore warning;notice;notification. 

ெதா லாளரக்ள் ன்ன ப் த் தராமல் ேவைல நி த்தத் ல் இறங் யதாக நி வாகம் ய . 
அட  ைவத்த நைககைள ன்ன ப்  இல்லாமல் ஏலம் ேபாட யா . 

   2. வானிைலையப் பற் ய ன்கணிப் ; weather forecast. 

கடற்கைர ஒரப் ப களில் மைழ ெபய் ம் என்ப  இன்ைறய வானிைல ன்ன ப் .

     [ ன் + அ ப் .]

ன்னன்

ன்னன் muṉṉaṉ, ெப.(n.)

   அண்ணன்; elder brother. 

     "ெபடெ்பா  ன்னைனக் கா ம்" (இர .அவதாரநீங்.13);.

     [ ன் → ன்னன்.]

ன்னா-தல்

ன்னா-தல் muṉṉātal,    6 ெச. . .(v.i.) 

   ன்னதாதல்; to be first;to be early.

      " ன்னான தங்கள்" (கம்பரா. இரணியன் வைத.170);.

     [ ன் → ன்னா-தல்]

ன்னாகக்ெகா

 
 ன்னாகக்ெகா  muṉṉākakkoḍi, ெப. (n.)

   ள்ைளத் தாய்ச் க் ெகா ; placental cord (சா.அக.);.

ம வ. நஞ் க்ெகா , ெதாப் ள் ெகா .

ன்னா

ன்னா 1 muṉṉāṭi, ெப.(n.)

   ன்பக்கம்; infront portion. 

     ' ழ்த ்தாைட ள்ள ய மாட் ச்  ன்னா ந்தா பண்ணா க்காகா ' (பழ.);.

     [ ன் → ன்னா ]

 ன்னா 2 muṉṉāṭi, . .எ. (adv.)

   ன்னேம (உ.வ.);; formerly, previously, already.

     [ ன் → ன்னா ]

 ன்னா 3 muṉṉāṭi, .அ.(adv.) 

ன்னால்1 பாரக்்க;see {}.

     [ ன் → ன்னா ]
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ன்னால்

ன்னால்1 muṉṉāl, .அ.(adv.) 

   1. ன் பக்கமாக; forward;infront of. 

கண்ணா க் கதைவ ன்னால் தள் தல். 

   2. ன்னர;் years ago;preceding;before. 

இ  நான்  ஆண் க க்  ன்னால் நடந்த நிகழ்ச் . எனக்  ன்னால் ேப யவர ்யார?் ன்னால் 
ேபானா க க் ம். ன்னால் ேபானா ஒைதக் ம்.

     [ ன் → ன்னால்]

 ன்னால்2 muṉṉāl, இைட.(part.) 

   ன் பக்கத் ல்; before some one or something. 

எனக்  ன்னால் க ைத ஒ ய . ' ன்னால் பாரத்்தால் ேசவகன் ைர, ன்னாேல பாரத்்தால் 
ெசட் யார ் ைர' (பழ.);.

     [ ன் → ன்னால்]

ன்னாேல

ன்னாேல muṉṉālē, . .எ. (adv.) 

ன்னா 2 பாரக்்க;see {}.

     [ ன் → ன்னாேல]

ன்னாள்

ன்னாள்1 muṉṉāḷ, .ெப.எ.(adj.) 

   ெபா ப் , பத  த யைவ த்  வ ைக ல் கடந்த காலத் ல் இ ந்தைதக் ப்ப ; former;ex. 

ன்னாள் அைமசச்ர ்ஒ வர ் ழா க் த் தைலைமேயற்றார.் இவன் என் ைடய ன்னாள் மாணவன்.

     [ ன் + நாள்]

 ன்னாள்2 muṉṉāḷ, ெப.(n.)

   1. ன் னம்; yesterday;previous day. 

   2. ற்காலம்; former days.

     " ன்னாள் பாய் ைடக ேளழடரத்் " ( வ். ெபரிய .3.4:4);.

ம வ. ேமனாள்

     [ ன் + நாள்.]

 ன்னாள்3 muṉṉāḷ, ெப.(n.)

   தமக்ைக ( ன்.);; elder sister.

     [ ன் → ன்னாள்]
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ன்னி

 
 ன்னி muṉṉi, ெப.(n.)

   ல்ைல நிலத் ல் இயற்ைகயாக ைள ம் ஒ   பய ; a small size green gram grown in mullai tract.

     [ ல் → ன் → ன்னி (ேவ.க.);. ல் = ைம.]

ஒ.ேநா. L. min, small. இதனின்ேற minify, minim, minimum, minish, minor, minute 

த ய  பல ெசாற்கள் ரிந் ள்ளதாகத் ெதரி ற  (ேவ.க.);.

இயற்ைகயான ேதாற்றம் அல்ல  இயக்கெமல்லாம் ன்ேனாக் ேய நிகழ்தலால்

ேதாற்றக் க த் ல் ன்ேனாக்கல் அல்ல  கங்காட்டற் க த்  இரண்டறக் கலந் ள்ள  (ேவ.க.);.

ன்னி

ன்னி  muṉṉisivu, ெப.(n.)

   உடம்ைப ன்பக்கமாக வைளயச ்ெசய் ம் ஒ வைக ஊைதேநாய் (தம்பவாதேநாய்); ( வரட.்165);; a 
kind of rheumatism in which the body is bent forward.

     [ ன் + இ .]

ன்னிட்

 
 ன்னிட்  muṉṉiṭṭi, ெப.(n.)

   லங் க க்  உண  ைவக் ந் ெதாட்  ( ன்.);; crib, manger, trough for fodder.

     [ ன்னி  → ன்னிட் ]

ன்னிட்

ன்னிட்  muṉṉiṭṭu, .அ.(adv.) 

   1. ஒ  கரணியத்ைத ன்ைவத் ; advancing or offering any reason. 

எந்தக் காரணத்ைத ன்னிட் ம் ழா ற்  வராமல் இ ந்  டா ரக்ள்.

    2. ஒன்ைறக் கரணியமாகக் ெகாண் ; on account of. 

தைலவர ்இறந்தைத ன்னிட்  வண் களில் க ப் க் ெகா  கட் ந்தனர.்

     [ ன் + இட் .]
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ன்னி

ன்னி 1 muṉṉiḍudal,    20 ெச. . .(v.i.) 

   1. ந் தல்; to advance;to go in front. 

   2. அணியமா த்தல்; to be ready, prompt. 

   3. ெவற் யாதல் (அ லமாதல்);; to succeed, be successful. 

உனக் க் காரியம் ன்னி ம்.

ெத. ந்நி ;க. ந் ;ம. ந்நி க.

     [ ன் + இ -தல்.]

 ன்னி 2 muṉṉiḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   1. ன் ைவத்தல்; to put before. 

   2. எ ரப்்ப தல் ( ன்.);; to meet.

   3. ன்ேன ேபாக தல் ( ன்.);; to let one go before or in advance.

   4. ேநாக்கமாகக் ெகாள் தல்; to bear in mind. 

அந்தச ்ெசயைல ன்னிட்  வந்தான். 

   5. ைணக் ெகாள் தல்; to invoke the aid of.

இவன் ன்னி மவரக்ைள அவன் ன்னி ம் ( வசந.2:151);.

     [ ன் + இ -தல்.]

ன்னி ட்

 
 ன்னி ட்  muṉṉiruṭṭu, ெப.(n.)

   இ ட ்பக்க (அபரபடச்ம்); இர ன் ற்ேறரத் ள்ள இ ள் (உ.வ.);; darkness in the early hours of the night, 
as during the dark fortnight.

     [ ன் + இ ட் .]

ன்னி ப்

ன்னி ப்  muṉṉiruppu, ெப.(ո.) 

   1. ன்னிைலைம; former condition. 

   2. வ ச ்ெசாத்  ( ரவ் ெசாத் );; ancestral property. 

   3. ைக ப் த் ெதாைக; balance on hand. 

   4. கணக் ல் ன்ேனட் ந்  எ தெ்த ம் இ ப் த் ெதாைக; balance brought forward.

     [ ன் + இ ப் .]

ன்னில்-தல் 
( ன்னிற்றல்)

ன்னில்-தல் ( ன்னிற்றல்) muṉṉiltalmuṉṉiṟṟal,    14 ெச. . .(v.i.) 

   1. ன்ேதான் தல்; to appear before. 

     " ன்னின்றாண்டாய்" ( வாச.21:2);. 

   2. ைணநிற்றல்; to stand by;to assist, guide. 

     " ன்னவேன ன்னின்றால் யாத ெபா ளேதா" (ெபரிய .ம நீ .47);. 

   3. தைலைமேயற்றல்; to take the lead. 

   4. ெபா ப்ேபற் க் ெகாள் தல்; to assume responsibility.

     [ ன் + நில்-தல்.]
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ன்னில

 
 ன்னில  muṉṉilavu, ெப.(n.)

ன்னிலா ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ ன் + நில . நில  நாள் (ெவள் வா); வ வதற்  ந் ய நாடக்ள். ]

ன்னிலா

 
 ன்னிலா muṉṉilā, ெப.(n.)

   ஒளிப்பக்கத்  ( ரவ் படச்ம்); இர ன் ன்ேனரத் ள்ள நில ; moonlight in the early hours of the night, as 
during the bright fortnight.

     [ ன் + நிலா]

ன்னிைல

ன்னிைல1 muṉṉilai, ெப.(n.)

   1. ன்னிற்ப -வள்-வன்- ; person or thing that stands in front. 

     " ன்னிைலயாக்கல்" (ெதால். ெபா ள்.101);.

    2. தன்ைம, ன்னிைல, படரக்்ைக என்ற டங்க ள் ஒன் ; second person, the person or thing spoken to. 

     "உ ரீறா ய ன்னிைலக் ள ம்" (ெதால். எ த் .152);. 

     "ெப வளக் கரிகாள் ன்னிைலச ்ெசல்லார"் (அகநா.125:18);. 

     "ஒன்னார ் ன்னிைல க ப் ன்னின் " ( றநா.262:4);. 

   3. கரணியம் (தஞ்ைசவா.7, தைலப் , உைர);; cause. 

   4. தன்ைமயான ; that which is essential. 

     "கல க்  ன்னிைலயாய்" ( த்.16, யா.பக்.113);. 

   5. ேநர் கம் (ச கம்);; presence. 

அவர ் ன்னிைல ற் ெசால் ள்ேளன். 

   6. ெவளிப்ப டம்; place of manifestation. 

     " ன்னிைல கமேரயாக" (ெபரிய .அரிவாட்டாய.23);.

     [ ன் + நிைல.]

 ன்னிைல2 muṉṉilai, ெப.(ո.) 

ன்னிைலஅைசச்
ெசால்

 
 ன்னிைலஅைசசெ்சால் muṉṉilaiasaissol, ெப.(n.)

ன்னிைலயைச பாரக்்க;see {}.

     [ ன்னிைல + அைச + ெசால்]

ன்னிைலக்காட்

 
 ன்னிைலக்காட்  muṉṉilaikkāṭci, ெப.(n.)

   இைறவைன ன்னால் (அணித் றக்); கா ம் காட்  ( ரபஞ்ச .);; realising God as being immediately 
present.

     [ ன்னிைல + காட் .]
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ன்னிைலக்கார
ன்

ன்னிைலக்காரன் muṉṉilaikkāraṉ, ெப.(n.)

   1. கம்மாளர,் வண்ணார ் த ய லங்களின் தைலவன் (யாழ். அக.);; headman of the caste, as of {} etc. 

   2. ஒ வைகக் ழ்த்தர ேவைலக்காரன் (நாஞ்.);; a petty officer.

     [ ன்னிைல + காரன்]

ன்னிைலக் ள

ன்னிைலக் ள  muṉṉilaikkiḷavi, ெப.(n.)

ன்னிைல1, 2 பாரக்்க;see {}, 2.

     [ ன்னிைல + ள .]

ன்னிைலப்படரக்்
ைக

ன்னிைலப்படரக்்ைக muṉṉilaippaḍarkkai, ெப.(n.)

   ன்னிைலப் ெபா ளில் வழங் ம் படரக்்ைகச ்ெசால்; word which in form is in the third person, but is used in 
the second person.

      'எம்  ன்னிைலப் படரக்்ைக ( வக.1760, உைர);.

     [ ன்னிைல + படரக்்ைக]

ன்னிைலப்ப த்
-தல்

ன்னிைலப்ப த் -தல் muṉṉilaippaḍuddudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   தன்ைன தன்ைம நிைல ல் ைவத்தல்; project one self;bring oneself to the fore front. 

அவர ்தன்ைன ன்னிைலப்ப த் க் ெகாள்ளக் டா  என்ப ல் கவனமாக இ ந்தனர.்

     [ ன்னிைல + ப த் -தல்.]

ன்னிைலப்பரவ
ல்

ன்னிைலப்பரவல் muṉṉilaipparaval, ெப.(n.)

   கட ைள ன்னிைலப் ப த் ப் க ைக ( வக.17, பக்.448);; praise ad- dressed the God.

     [ ன்னிைல + பரவல்]

ன்னிைலப்பா

 
 ன்னிைலப்பா  muṉṉilaippāṭu, ெப. (n.)

   ைணப்ெபா ள் ( ன்.);; bail, security, pledge.

     [ ன்னிைல + பா . ப  → பா .]

ன்னிைலப் ற
ெமா

ன்னிைலப் றெமா  muṉṉilaippuṟamoḻi, ெப.(n.)

   ன்னிைலயாக நிற்பாைரக் த் ப் றைனக் மா  ேபாலக் ஞ்ெசால் (ெதால்.ெபா ள்.165, 
இளம்.);; speech intended for one who is present but spoken as if to a third person.

     [ ன்னிைல + றெமா ]

ன்னிைலப்ெபய
ர்

ன்னிைலப்ெபயர ்muṉṉilaippeyar, ெப.(n.)

   ன்னிைல டத் வ ம் ெபயரச் ்ெசால் (ெதால்.எ த் .321);; second person pronoun or noun.

எ- : நீ, நீர,் நீங்கள்

     [ ன்னிைல + ெபயர]்

ன்னிைலயைச

ன்னிைலயைச muṉṉilaiyasai, ெப. (n.)

   ன்னிைல ல் வழங் ம் அைசச ்ெசால் ( றநா.40, உைர);; expletive used with the second person sing., as {}.

     [ ன்னிைல + அைச]
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ன்னிைல ல்

 
 ன்னிைல ல் muṉṉilaiyil, ெப.எ.(adj.) 

   நிகழ்ச் க் ட்டம் த யைவக் த்  வ ைக ல் ஒ வர ்அல்ல  பலர ் ன்னின்  
ெபா ப்ேபற்ற நிைல ல்;ஒ வர ்அல்ல  பலர ் ன்னின்  கவனிக் ம் நிைல ல்; in the presence of. 

ேமல காரி ன் ன்னிைல ல் ஞாயம் ேகடக்ப்பட்ட . தைரப்பைடத ்தைலவரின் ன்னிைல ல் 
வன் ைறயாளரக்ள் பைடக்கலன்கைள ஒப்பைடத்தனர.் ந் னர ் ன்னிைல ல் எப்ப  நடந்  
ெகாள்ள ேவண் ம் என்  டத் ெதரியாதா?

     [ ன்னிைல → ன்னிைல ல்]

ன்னிைலேயவ
ெலா ைம ைன

ற்

 
 ன்னிைலேயவெலா ைம ைன ற்  muṉṉilaiyēvalorumaiviṉaimuṟṟu, ெப.(n.)

   ஆய், உ, ஆல், எல், காண் என் ம் ஐந்  ஈ  ( );கைள ம் அகர தல் ஒளகார  நின்ற 
பன்னீ ைர ம் ஞண்ந்ம்ன்ய்ரல்்வ்ழ்ள் என் ம் ப ெனா  ெமய்கைள ம் ஈறாக உைடய இ ைண 

க் ற்  ஒ ைம ன்னிைலேயவல் ைனச ்ெசாற்கள்; second person singular imperative finite verb.

     [ ன்னிைல + ஏவல் + ஒ ைம + ைன ற் .]

ன்னிைலேயவல்
பன்ைம ைன ற்

 
 ன்னிைலேயவல்பன்ைம ைன ற்  muṉṉilaiyēvalpaṉmaiviṉaimuṟṟu, ெப.(n.)

   ன் உம் என் ம் ஈ கைள இ ல் உைடயதாய் இைடநிைலேயலா  எ ர ்காலத்ைதக் காட்  
வ ெமா கள்; second person plural imperative finite verb.

ன்னிைலெயா
ைம ைன ற்

 
 ன்னிைலெயா ைம ைன ற்  muṉṉilaiyorumaiviṉaimuṟṟu, ெப. (n.)

   ஐ, ஆய், இ என் ம் ஈ  ( );கைள உைடய இ ைண க் ற்ெறா ைம ைன ற் ; second 
person singular fi- nite verb.

ன்னிைல ைன

 
 ன்னிைல ைன muṉṉilaiviṉai, ெப. (n.)

   ன்னிைலப் ெபயர ்எ வாயாக வ ம் ெபா  அதேனா  ெசன்  இைண ம் ைன; second person 
verb.

     [ ன்னிைல + ைன]

ன்னிளவல்

 
 ன்னிளவல் muṉṉiḷaval, ெப.(n.)

ன்ேறான்றல் ( வா.); பாரக்்க;see {}.

     [ ன் + இளவல்]

ன்னின்ைம

ன்னின்ைம muṉṉiṉmai, ெப.(n.)

ன்ன பாவம் பாரக்்க;see {}. 

     " ன்னின்ைமேயா  ன்னின்ைம யன் " (ேவதா. .35);.

     [ ன் + இன்ைம]

ன்னீட் த்ெதா
ைக

 
 ன்னீட் தெ்தாைக muṉṉīṭṭuttogai, ெப.(n.)

ன்பணம் பாரக்்க;see {}.

     [ ன் + ஈட் தெ்தாைக]
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ன்னீ

ன்னீ 1 muṉṉīṭu, ெப.(n.)

   1. ன் ெசல் ைக; going before. 

   2. ன்னி ைக; placing before. 

   3. தைலைம (யாழ்.அக.);; leadership. 

   4. ெபா ப்பாளி ( ன்.);; responsible person.

     [ ன்னி  → ன்னீ ]

 ன்னீ 2 muṉṉīṭu, ெப.(n.)

   ெபண் ர ்காதணி வைக ( ன்.);; an ear-ornament, worn by women.

     [ ன்னி  → ன்னீ ]

 ன்னீ 3 muṉṉīṭu, ெப.(n.)

   தல் அைடமானம்; first or prior mortgage.

     [ ன் → ன்னீ ]

ன்னீர்

ன்னீர1் muṉṉīr, ெப.(n.)

   நிலத் ற்  ன் ேதான் ய கடல்; sea, as having been formed before land. 

     " ன்னீர ் ழ  ென ேயான்" ( றநா.9, பாடேபதம்);. 

     " ன்னீரா  கந் டன் ேவார"் (ெப ங்.மகத.ேமல் .24:76);.

ெத. ந்நீ ;க. ந்நீர.்

     [ ன் + நீர]்

 ன்னீர2் muṉṉīr, ெப.(n.)

   1. ேசாற் க் கற்றாைழச ்சா ; juice of aloes. 

   2. ெவ ப்  எரிநீர;் nitric acid. 

   3. த ல் உண்டா ம் நீர;் first formed water (சா.அக.);.

ன்னீர்க்ேகாைவ

 
 ன்னீரக்்ேகாைவ muṉṉīrkāvai, ெப.(n.)

   நீரக்்ேகாைவ (ஜலேதாஷம்); வைக ( வரட.்);; catarrh.

     [ ன் + நீரக்்ேகாைவ]

ன்னீர்ப்பழந்

 
 ன்னீரப்்பழந்  muṉṉīrppaḻndīvu, ெப.(n.)

   கட ள்ள இைச பன்னீரா ரம் களடங் ய ட்டமா ம்; very old islands in the Indian ocean called as {}. 

த ழகத் ன் ெதன் ேமற் ல் இந் மாக்கட ல் அைமந்த மாலத் கள் என்  றப்ப ம், 
பழைமயான களா ம். இதைன இலக்கத் கள் என் ம் வர.் இத் கள் கடல் ெகாண்ட 
த ழகத் ன் எஞ் ய ப களா ம். தல் இராசராசன் இத் கைளக் கடற்பைடயால் ெவன்  
ைகப்பற் ள்ளான்.

     " ன்னீரப்் பழந்  பன்னீரா ர ம்" ( தல் இராசராசன் - ெமய்க் ரத்் );.

     [ ன்னீர ்+ பழந் ]
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ன்

ன் 1 muṉṉudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   க தல்; to think, contemplate. 

     "ேவ ல ன்னிய ரக  ெபா ந" (ெபா ந.3);

க. ந்

     [உன் -தல் → ன் -தல்.]

 ன் 2 muṉṉudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   1. எ ரப்்ப தல்; to meet. 

     "க ர் ைலக் கன்னி மாரப் ன்னினர ் யங்  னல்லால்" ( வக.483);. 

   2. அைடதல்; to reach, arrive at.

      " னிவன் ன்னினானால்" ( ளா. . 123);. 

    3. அ தல்; to approach. 

     "நகர ்ெந ன் ன்னினான்" ( வக. 1249);. 

   4. ெபா ந் தல்; to get to, join. 

     " ன்  ழ்த் ைச ேநாக் " ( வக.2636);. 

   5. ன்பற் தல்; to adhere to;to follow. 

     " ற் ட ணரந்்தவ ன த ன்னினார"் ( வக.2639);.

ன் க்

 
 ன் க்  muṉṉukku, .அ.(adv.) 

   ஒர ்இடத் ன் ன்பாக; forward;to the fore. 

நாற்கா ைய ெகாஞ்சம் ன் க்  இ த்  ேபா .

     [ ன் → ன் க் ]

ன் க் க்ெகா
ண் வா - தல் 

( ன் க் க்ெகா
ண் வ -தல்)

ன் க் க்ெகாண் வா - தல் ( ன் க் க்ெகாண் வ -
தல்) muṉṉukkukkoṇṭuvādalmuṉṉukkukkoṇṭuvarudal,    18 ெச. . . (v.i.) 

   வாழ்க்ைக ல் உயரந்்த நிைலக்  வரச ்ெசய்தல்; ன்ேனற் தல்; cause to come up;help someone rise to in 
the world.

நன்றாகப் ப த் க் ம்பத்ைத ன் க் க் ெகாண்  வர ேவண் ம்.

     [ ன் க்  + ெகாண்  + வா-தல்]

ன் க் ப் ன்
ரணாக

 
 ன் க் ப் ன் ரணாக muṉṉukkuppiṉmuraṇāka, .அ.(adv.)

   ரண் பாடான ைற ல்;ஒன்ைற ஒன்  ம க் ற வைக ல்; in a self contradict way.

ன் க் ப் ன் ரணாகப் ேப பவைர எப்ப  நம் வ ?

     [ ன் க்  + ன் + ரணாக.]
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ன் க் வா-தல் 
( ன் க் வ தல்)

ன் க் வா-தல் ( ன் க் வ தல்) muṉṉukkuvādalmuṉṉukkuvarudal,    18 ெச. . .(v.i.) 

   1. வளரச்் யைடதல்; to come to the fore;to advance, progress. 

   2. வாழ்க்ைக ல் உயரந்்த நிைலக்  வரச ்ெசய்தல்;   ன்ேனற் தல்; come up;progress or advance in life.

 பல இடரக்ைளத் தாண்  ன் க்  வந்தவ க் த்தான் பணத் ன் அ ைம ெதரி ம். நன்றாகப் 
ப த்  ன் க்  வர ேவண் ம் என்  வாழ்த் னார.்

     [ ன் → ன் க்  + வா-தல்]

ன் ச்

 
 ன் ச்  muṉṉucci, ெப.(n.)

   தைல ச் ன் ன்ப ; front part of the head, sinciput.

     [ ன் → ன் ச் ]

ன் ச் ப்

 
 ன் ச் ப்  muṉṉuccippū, ெப.(n.)

   உச் ப் ; an ornament for the forehead of a child.

ம வ. தைலச் ட் ப்

     [ ன் ச்  + ]

ன் ைடயா ம்ப
ழம்ேப ம்நீக்

ன் ைடயா ம்பழம்ேப ம்நீக்  muṉṉuḍaiyārumbaḻmbērumnīkki, .எ.(adv.) 

   நிலம் ன் யா க் ச ்ெசாந்தமாய் இ ந்தேதா, அைதப் ெபா ள் ெகா த் த் தனதாக் ய ன், அவர ்
ெபயைர ம், நிலத் ற்கைமந்த அவர  உரிைமப் ெபயைர ம் வரி கணக் ல் இ ந்  நீக் த் தன் 
ெபயரால் ப  ெசய்வ ; removing the name of the seller from the tax account book and registering the name of the 
buyer, after owning the property. 

     "இந்நிலம் ஏ ேவ ம், இைற  காராண்ைம  ட்பட ன் ைடயா ம் பழம்ேப ம் நீக் " 
( வா ர ்கல்ெவட் த் ெதா .2:1 பக்.18);.

ன் தாரணம்

 
 ன் தாரணம் muṉṉutāraṇam, ெப.(n.)

ன்மா ரி பாரக்்க;see {}.

ன் ரிைம

ன் ரிைம muṉṉurimai, ெப.(n.)

   1. பலவற் ள் லவற் ற்  தன்ைம க  அளிக் ம் இடம்; priority. 

அர ன் ட்டங்களில் ேவளாண்ைமக்  ன் ரிைம தரப்பட் க் ற . 

   2. ச ைக அளித்  ஏற்ப த் ம் வாய்ப் ; preference. 

ப  ேநர ேவைலக் ப் ெப ம்பா ம் ெபண்க க் த் தான் ன் ரிைம.

     [ ன் + உரிைம]
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ன் ைர

ன் ைர1 muṉṉuraittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   1. ற்பட அ ப் ச ்ெசய்தல்; to indicate before hand.

     " கம்ேபால ன் ைரப்ப ல்" (நான்மணி. 47);. 

   2. வ வ  தல் ( ன்.);; to foretell, predict.

     [ ன் → ன் ைர-த்தல்.]

 ன் ைர2 muṉṉurai, ெப.(n.)

   1. பழெமா ; ancient saying adage, proverb. 

   2. பைழய வரலா ; ancient history.

      ' ன் ைர ற் ேகட்ட வ ல்ைலேய" ( வ்.இயற்.ெபரிய. 6:59);. 

   3. க ைர; preface. 

கட் ைரகளில் ன் ைர இடம் ெபற் க் ம்.

     [ ன் → ன் ைர.]

ன் ற

ன் ற muṉṉuṟa, . .எ.(adv.) 

   ன்பாக; previously, beforehand, already.

      " ன் றக் காவா க் யான்" ( றள், 535);. 

      " ன்ெனாளிர ்ெந ேவல் இைளேயான் ன் ற" (அகநா.203:10);. 

      " வன் வா  ேதா  ன் ற" (நற்.233:6);. " ைறநற் க நர ் ன் றப் கழ்ந்த" ( றநா.224:5);.

     [ ன் + உ  – ன் ற]

ன் ற ணர்தல்

ன் ற ணரத்ல் muṉṉuṟavuṇartal, ெப.(n.)

   தைல க்  ன் ற்ற கள  நிைலையத் ேதா  அ தைலக் ம் அகத் ைற ( க்ேகா.62, 
ெகா .);; theme describing a maid getting to know of the secret love-affair of her mistress.

     [ ன் + உ  + உணரத்ல்]

ன் ள

ன் ள  muṉṉuṟugiḷavi, ெப.(n.)

   ப்  ெமா ; abstract language. 

     " ன்  ள ற் பண் றப் பணிக்க ம்" (ெப ங். உஞ்ைச.கர .32:71);.

     [ ன் + உ  + ள ]

ன் ணர்ச்

ன் ணரச்்  muṉṉuṟubuṇarcci, ெப.(n.)

   இயற்ைகப் ணரச்்  (இைற.2, பக்.33);; first union of lovers.

     [ ன் + உ  + ணரச்் .]

ன் ர்

ன் ர ்muṉṉūr, ெப.(n.)

   ெதன்னாரக்்கா  மாவட்டம், ண் வனம் வட்டத் ல் ண் வனத் ந்  22 கல்லன் மாத் ரி 
ெதாைல ள்ள ஊர;் a city in South Arcot district in {} Taluk 22 km away from {}. 

ஒ  ப ல் பல ஊரக்ள் அைமந் க் ம்ெபா  த ல் இ ப்ப  ன் ர ்எனப்ப ம் கரணியம் 
பற்  இப்ெபயர ்வந்த . இப்ப ல் ந்  ேகா ல்கள் இ ந்ததாக ம், அதனால் ந்  என்  
ெபயர ்ெபற்  நாளைட ல் ன்  ஆ ற்  என் ம் வர.் இன்  இங்  75 ேகா ல்கள் உள்ளன.

     [ ன் + ஊர.்]
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ன் ால்

ன் ால் muṉl, ெப.(n.)

   1. ஆ  ல்; original treatise, as distinguished from subsequent works or commentaries. 

   2. மைற (ேவதம்); ( ன்.);; the {}.

     [ ன் + ல்.]

ன் ாற்ேகள்வன்

 
 ன் ாற்ேகள்வன் muṉṟāḷvaṉ, ெப. (n.)

   கட ள் (யாழ்.அக.);; god.

     [ ன் ல் + ேகள்வன்.]

ன் ற் வன்
வா ரன்

ன் ற் வன் வா ரன் muṉṉūṟṟuvaṉtiruvārūraṉ, ெப.(n.)

   த ழகத் ல் ேசாழர ்பாண் யர ்ஆட் க் காலத் ல் வாழ்ந்த வாகம ெந ைடய 
வாசச்ாரியாரக்ள் 48,000 ேபரக் ள் ன் ற் வர ்அடங் ய ன ள் ஒ வரான வா ரன் 

என்பவர ்(ெத.இ.கல்.ெதா.14, கல்.64);; one among 48,000 {} called {} during the region of {}.

ன்ெனசச்ரிக்ைக

ன்ெனசச்ரிக்ைக muṉṉeccarikkai, ெப.(n.)

   1. ேபரிடர,் கலவரம் த யைவ ேநரக் ய ழ்நிைல ல் அைவ நிகழாமல் த க் ம் 
ஏற்பா ; precaution. 

யர  தைலவரின் வ ைகைய ஒட்  ன்ெனசச்ரிக்ைக நடவ க்ைகயாகப் பலர ்ைக  
ெசய்யப்பட்டனர.் 

   2. ன்ன ப் ; fore warning. 

மார் வ  ஒ  க ைமயான ேநாய்க்கான ன்ெனசச்ரிக்ைகயா ம்.

     [ ன் + எசச்ரிக்ைக]

ன்ெனண்ணம்

ன்ெனண்ணம்1 muṉṉeṇṇam, ெப.(n.)

   1. ன்னிகழ்ச்  பற் ய நிைன ; thoughts about the past. 

   2. ன் ஆய் ; fore thought.

     [ ன் + எண்ணம்]

 ன்ெனண்ணம்2 muṉṉeṇṇam, ெப.(n.)

   ைள  த்  அல்ல  நடக்கப் ேபாவ  த்  அணியமாக இ ப்பதற்  ஏற்ற வைக ல் 
ன்னேர ெசய் ம் ந்தைன; fore thought, thoughtfulness. 

காைல ேலேய  ல் ட்டம் வானத் ல் நிரம்  இ ந்ததனால் ன்ெனண்னத் டன் ைட 
ெகாண்  வந் ந்தான். ன்ெனண்ணம் (ேயாசைன); இல்லாமல் கடன் வாங்  ட்  இப்ேபா  
வ த்தப்பட்  என்ன பயன்?

     [ ன் + எண்ணம்.]

ன்ென ச்

ன்ென ச்  muṉṉeḻucci, ெப.(n.)

ன்ெனண்ணம்1, 1 பாரக்்க;see {}, 1.

     [ ன் + எ ச் ]

ன்ெனற்

ன்ெனற்  muṉṉeṟṟi, ெப.(n.)

   ெநற் ன் ேமற்ப ; upper part of the forehead. 

     " ன்ெனற்  நைரத்தன ேபால" ( வ். ெபரியாழ்.3.5:10);.

     [ ன் + ெநற் ]

915

www.valluvarvallalarvattam.com 2474 of 19068.



ன்ெனற் ம ர்

 
 ன்ெனற் ம ர ்muṉṉeṟṟimayir, ெப. (n.)

   தைல ன் ன்பக்க ம ர ்(இ.வ.);; fore-lock.

     [ ன்ெனற்  + ம ர]்

ன்ேன

ன்ேன1 muṉṉē, . .எ.(adv.) 

   1. ன்னால்; ன்னர;் ago;earlier;ahead.

 நான்  நாடக் க்  ன்ேன அந்த நிகழ்ச்  நடந்த . ஒ  நாள் ன்ேனேய வந் ட் ரக்ேள?

      " ன்ேன ஆடை்டப்  ன்ேன மாடை்டப் ". 

       " ன்ேன ஒ  ணி ன்ேன ஒ  க் ணி". 

       " ன்ேன பார ் ன்ேன பார ்உன்ைனப் பார ்என்ைனப் பார"். 

       " ன்ேன றந்த காைதப் பாரக்் ம்

ன்ேன றந்த ெகாம்  பலம்" (பழ.);.

    2. ன் ; before. 

     " ன்ேன ெகா த்தா யப்ேபாவர"் (நால , 5);. 

   3. எ ரில்; in the presence of. 

     " ன்ேன ைரத்தான் கமேன ெயாக் ம்" (ேதவா.1199, 3);.

ம., க. ந்ந

     [ ன் → ன்ேன]

 ன்ேன2 muṉṉē, இைட.(part.) 

   ன்னால்;   ன்னர;் before someone or something.

ன்ேன ன்ேன

 
 ன்ேன ன்ேன muṉṉēpiṉṉē, .அ. (adv.) 

   ன் ன்; before and after. 

     " ன்ேன ன்ேன ெசத்தால்தான் கா  ெதரி ம்" (ேகாைவ.);.

ன்ேனர்

 
 ன்ேனர ்muṉṉēr, ெப.(n.)

   உழ ல் த ற் ெசல் ம் ஏர ்(உ.வ.);; leading plough, in ploughing. 

     " ன்ேனர ்ேபான வ ேய ன்ேனர ்ேபா ம்" (ேகாைவ);.

     [ ன் + ஏர]்

ன்ேனரக்் ண்
ைட

 
 ன்ேனரக்் ண்ைட muṉṉērkkuṇṭai, ெப.(n.)

   உழ ல் ந் ச ்ெசல் ம் ஏரம்ா  ( ன்.);; leading team of oxen, in ploughing.

     [ ன்ேனர ்+ ண்ைட]
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ன்ேனரம்

ன்ேனரம் muṉṉēram, ெப.(n.)

   1. இளம் பகல்; early times, as forenoon. 

   2. யற் ெபா ; morning twilight. 

   3. அந் ேவைள ( ன்.);; evening twilight.

     [ ன் + ேநரம்]

ன்ேனற்பா

 
 ன்ேனற்பா  muṉṉēṟpāṭu, ெப.(n.)

   ஆயத்தப் பணி; preparatory work;

 preliminaries. 

ேதரத்ல் ன்ேனற்பா கள் ெசய்  க்கப்பட் ள்ளன. ஊ க் ச ்ெசல்வதற்கான 
ன்ேனற்பா கைளச ்ெசய்யத் ெதாடங் னாள்.

     [ ன் + ஏற்பா ]

ன்ேனற்றம்

ன்ேனற்றம் muṉṉēṟṟam, ெப.(n.)

   1. உயரந்ிைல;ேமம்பா ;வளரச்் ;வளரச்் யைடைக; progress;betterment;improvement. 

நாட் ன் ெபா ளியல் ன்ேனற்றத் ற்காகப் பல ய ட்டங்கள் ேபாடப்பட்டன. அ யல் 
ன்ேனற்றங்கள் தாயத்ைத ேமம்ப த் வனவாக இ க்க ேவண் ம். 

   2. உடல் நலம் ரெ்ப தல்; improvement in health. 

ேநாய்வாய்ப்பட்ட தைலவரின் உடல்நிைல ல் ன்ேனற்றம் காணப்ப ற  என்  ம த் வ 
அ க்ைக ெதரி க் ற . உடல்நிைல ன்ேனற்றம் அைடந்த ம் ேவைலக்  வ வார.்

     [ ன்ேன  → ன்ேனற்றம்.]

ன்ேனற் -தல்

ன்ேனற் -தல் muṉṉēṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    உயரந்ிைலைய அைடயச ்ெசய்தல்;ேமம்படச ்ெசய்தல்; advance. 

ெபா ளியல் ைற ல் நாடை்ட ன்ேனற்றத் ட்டங்கள் ேபாடப்பட் ள்ளன.

     [ ன் + ஏ -தல்.]

ன்ேன -தல்

ன்ேன -தல் muṉṉēṟudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   1. தைடையக் கடந்  ன் ெசல் தல்; to make headway against something. 

ேபாரில் பைடகள் ன்ேன ப்பதாகச ்ெசய் கள் வந்தன. ற்  நின்ற ட்டத்ைதப் ளந்  
ெகாண்  ன்ேனற யன்றனர ்காவலரக்ள். 

   2. உயரந்ிைலக் ச ்ெசல் தல்;ேமம்படச ்ெசய்தல்; progress, go forward;develop. 

வாழ்க்ைக ல் ன்ேனற ேவண் ம் என்ற எண்ணம் இ க் ற . நா  ெதா ற் ைற ல் ன்ேனற 
என்ன ெசய்ய ேவண் ம்? 

   3. உடல்நிைல ரைடதல்; im- prove of health. 

தந்ைத ன் உடல்நிைல ன்ேன வைத நிைனத்  ஆ தல் ெகாண்ேடன். 

   4. ந் க்ெகாள் தல் ( ன்.);; to anticipate, forestall.

     [ ன் + ஏ -தல்.]
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ன்ைன

ன்ைன1 muṉṉai, ெப.(n.)

   1. பழைம; former times, antiquity. 

     " ன்ைனப் பழம் ெபா ட் ம்" ( வாச.7:9);. " ன்ைன நின் றாங்ேக லக் ய எல்லாநீ" 
(க த்.116:3);. 

   2. தமக்ைக; elder sister. 

     "என்ற னன்ைன ம் ன்ைன" (கம்பரா. ைலக். 124);. 

   3. தைமயன் ( வா.);; elder brother.

க., ம. ந்ெந

     [ ன் → ன்ைன]

 ன்ைன2 muṉṉai, ெப.(n.)

   1. ன்ைனமரப் ெபா ; firebrand teak, Premna. 

   2. ஆ (ப ); ன்ைன; headache-tree. 

   3. எ ைம ன்ைன; dusky-leaved firebrand teak. 

   4. நா  மரம்; woolly - leaved firebrand teak. 

   5. ன்ைன மர வைக; charcoal-tree.

ன்ைனக்கணம்

ன்ைனக்கணம் muṉṉaikkaṇam, ெப.(n.)

   கடந்த காலம்; past time. 

     " ன்ைனக் கணத்  னிறந்தவ ம்" (ேம மந்.662);.

     [ ன் → ன்ைன + கணம்]

ன்ைனக் ைர

 
 ன்ைனக் ைர muṉṉaikārai, ெப.(n.)

   ன்ைன மரத் ன் இைல; leaves of {} tree.

     [ ன்ைன + ைர]

ன்ைனக் ட்

 
 ன்ைனக் ட்  muṉṉaikāṭṭi, . .எ. (adv.) 

ன்ைனக்  (ெநல்ைல); பாரக்்க;see {}.

     [ ன்ைன + ட் ]

ன்ைனக் ட

 
 ன்ைனக் ட muṉṉaikāṭa, . .எ.(adv.) 

ன்ைனக்  (இ.வ.); see {}.

     [ ன்ைன + ட.]

ன்ைனக்

 
 ன்ைனக்  muṉṉaikāṭi, . .எ. (adv.) 

   ன்னேம (இ.வ.);; before, already.

     [ ன்ைன + .]
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ன்ைனய

 
 ன்ைனய muṉṉaiya, ெப.எ.(adj.) 

   ந் ய; previous. 

ன்ைனய ஆண் கைள ட இந்த ஆண்  நல்ல மைழ ெபய் ள்ள .

     [ ன் → ன்ைன → ன்ைனய]

ன்ைனேயார்

ன்ைனேயார ்muṉṉaiyōr, ெப.(n.)

   1. ன்ேனார;் predecessors, ancestors 

     " ன்ைனேயாரிறந்தார"் (கம்பரா. இந் ர த். 8);. 

   2. ெபரிேயார;் elders. 

     " ன்ைனேயார ்ெகா த்த நன்மைனக் ழத்  யா ய வந்நிைல" (ப ெனா. ைட.7);.

     [ ன்ைன → ன்ைனேயார]்

ன்ைன ைன

ன்ைன ைன muṉṉaiviṉai, ெப.(n.)

   பழ ைன; past karma, destiny. 

     "உழல்வெதல்லாம்..... ன்ைன ைனயாய் ம்" (நால , 107);.

     [ ன்ைன + ைன.]

ன்ெனாட்

 
 ன்ெனாட்  muṉṉoṭṭu, ெப.(n.)

   ஒ  ெசால்லாகத் தனித்  வராமல் ஒ  ெசால் க்  ன்னால் இைணக்கப்ப ம் இைடசெ்சால்; prefix.

ெபா ள் - ெமன்ெபா ள்

ெமன் - ன்ெனாட்

     [ ன் + ஒட் .]

ன்ெனாற்

 
 ன்ெனாற்  muṉṉoṟṟi, ெப.(n.)

   தல் அைடமானம்; first or prior mortgage.

     [ ன் + ஒற் ]

ன்ேனாக்

ன்ேனாக்  muṉṉōkki, .எ. (adv.) 

   1. ன்பக்கமாக இ க் ம்; thrusting forward. 

ன்ேனாக்  நீண்ட பற்கள். த் தண் ன் ன்ேனாக் ய வைள .

   2. வ ங்காலத்ைதக் க த் ல் ெகாண் ; looking forward. 

ன்ேனாக் ய பாரை்வ இல்ைலெயன்றால் ன்ேனற்ற ம் இல்ைல.

     [ ன் + ேநாக் .]
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ன்ேனாட்டம்

ன்ேனாட்டம் muṉṉōṭṭam, ெப.(n.)

   1. ன்னர ் ைறயாக நடக்க ப்ப  எப்ப க் ம் என்  ெதரி க் ம் வைக லான கணிப் ; 
ஒன் ன் ெசயல்பா  த யவற்ைறத் ெதரிந்  ெகாள் ம் ெபா ட்  நிகழ்த்தப்ப ம் 
ஆய் ; trial;preview, trial run. 

வ ம் ெபா த் ேதரத்ல் பற் ய ன்ேனாட்ட ஆய் . ேபாக் வரத்  ஏற்பா கள் யர  தைலவரின் 
வ ைகக் ப் ேபா மானதா என்பைத அ யக் காவல் ைற னர ் ன்ேனாட்டம் பாரத்்தனர.் 

   2. ேமெல ந்தவாரியாகப் பாரை்வ ைக; cursory glance or perusal.

     [ ன் + ஒட்டம்.]

ன்ேனாட் க்ெகா
ள்( )-தல்

ன்ேனாட் க்ெகாள்( )-தல் muṉṉōṭṭukkoḷḷudal,    13 ெச. ன்றா  (v.t.) 

   ஆராய்ந்  ெகாள் தல்; to learn by investigation. 

     "அவதா ரங்கைள ன்ேனட் க் ெகாண் " (ஈ , 1:3, ர.);.

     [ ன் + ஒ  + ெகாள்( );-தல். ஒ  → ஒ .]

ன்ேனா

ன்ேனா 1 muṉṉōṭi, ெப.(n.)

   ெகாள்ைள ேநா ள்ள காலத் ல் ெத ல் உலா வதாகக் க தப்ப ம் ேபய் ( ன்.);; an evil spirit, 
supposed to walk the streets in times of pestilence.

     [ ன் + ஒ  - ன்ேனா  → ன்ேனா .]

 ன்ேனா 2 muṉṉōṭi, ெப.(ո.) 

   1. இன்ைறய ரிவான வளரச்் க்  அன்  அ ப்பைடயாக இ ந்த ; pioneer, precursor. 

நாடகத் ன் ன்ேனா  ெத க் த்  என்  அவர ் ப் ட்டார.் 

   2. ரிவாக அைமக்க ன் ட் ேய  அள ல் ஆய்  ைற ல் ெசய்யப்ப வ ; pilot.

ேசாயா அவைர ல் இ ந்  எண்ெணய் எ க் ம் ன்ேனா  ஆைல இ . 

   3. ன்மா ரி;    ன்பற்றக் ய ; worth following: model. 

அந்த எ த்தாளர ்இைளய தைல ைறக்  ன்ேனா .

     [ ன் + ஒ .]

ன்ேனா ம் ள்
ைள

ன்ேனா ம் ள்ைள muṉṉōṭumbiḷḷai, ெப.(n.)

   1. ட்  ேவைலகைளச ்ெசய்வ ல் வ ய வந்  உத  ெசய்பவன் (இ.வ.);; one who voluntarily helps in 
managing the affairs of a family. 

   2. ட் யாண்டவன  ன்ன யான் (E.T.vi, 182);; an attendant god of {}.

     [ ன் + ஒ ம் + ள்ைள.]

ன்ேனார்

ன்ேனார ்muṉṉōr, ெப.(n.)

   1. ன் தைல ைற னர;் predecessors, ances-tors. 

நம  ன்ேனார ் ல ைறகளில் ேமம்பட்ட நிைல அைடந் ந்தாரக்ள். அவரக் ைடய 
ன்ேனாரக்ைளப் பற்  உசா ய ேபா  பல ைவயான ெசய் கள்

   2. மந் ரித் தைலவர ்( ங்.);; chief ministers. 

   3. பண்ைடயவர ்( ர் கர)்;; the ancients. 

     " ன்ேனார ்ெமா  ெபா ேள யன் " (நன்.9);.

     [ ன் → ன்ேனார]்

மனித லத் ல் ன் வாழ்ந்ேதார;்ஒ  வ ன் (பரம்பைர ன்); தாைதயர.்
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ன்ேனாைல

 
 ன்ேனாைல muṉṉōlai, ெப.(n.)

   எ க் ெகா த் ப்பதற்  ன் ள்ள லச் ட்  (நாஞ்.);; previous records or deeds.

     [ ன் + ஒைல.]

ன்ேனான்

ன்ேனான்1 muṉṉōṉ, ெப.(n.)

   1. ள்ைளயார ்( டா.);; god {}. 

   2. அ கன் (யாழ்.அக.);; Arhat. 

   3. கட ள்; God.

     [ ன் → ன்ேனான்]

 ன்ேனான்2 muṉṉōṉ, ெப.(n.)

   1. ன் தைல ைற னன்; predecessor, ancestor. 

     "தாைதக் ெகான்ப  வ ைற ன்ேனான்" (மணிேம.28:123-4);. 

   2. தகப்பன்; father. "வாட் ன் ன்ேனான  நிைல" ( .ெவ. 3:13, ெகா );. 

   3. தைமயன்; elder brother. 

     "தம் ன்ேனார ்தந்ைததாய்" ( .ெவ.9:33);.

     [ ன் → ன்ேனான்]

னக்கம்

னக்கம் muṉakkam, ெப.(n.)

   1.  க்ைக (நாஞ்.);; muttering, murmuring;grumbling. 

   2. லப்பம், ேவதைனக் ரல்; mоап.

     [ னங்  → னக்  → னக்கம்.]

னகர்

னகர ்muṉagar, ெப.(n.)

   ழ்த்தரமானவன்; low, mean person. 

     " ைன ன் னகர ் ன்  ன்னாக் கட " ( க்ேகா.217);.

     [ ன  → னகர]்

னகல்

 
 னகல் muṉagal, ெப.(n.)

   ெமல் ய ர ல் ெவளிப்ப த் ம் ஒ ; groan. 

ழந்ைத ன் னகைலக் ேகட்  த் க் ெகாண்டாள்.

     [ ன  → னகல்]
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ன

ன 1 muṉagudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   ன்பம் த யைவ தாங்காமல் ெமல் ய ர ல் ெதளிவற்ற வைக ல் ேப  எ ரப்்ைபத ்
ெதரி த்தல்; ப்ப ன்ைம, எ ரப்் , ச ப்  த யவற்ைற ெவளிப்ப த் ம் வைக ல் 
ெதளி ல்லாமல் ெமல் ய ர ல் ேப தல்; த்தல்; groan with pain;mutter something, as a protest, 
etc. 

இர  வ ம் காய்சச்லால் ன க் ெகாண் ந்தான். எ  ேவைலக்  நான்தான் ைடத்ேதனா 
என்  ன யவாேற ெசன்ேறன். வாய்க் ள்ேள னகாேத உரக்கப் ேப !

     [ ன  → ன  → ன -தல்.]

 ன 2 muṉagu, ெப.(n.)

   ற்றம்; defect, fault. 

     " ன  ரத் ெதா ெத  ன்கள்" (ேதவா.356, 2);.

     [ ன 1 → ன .]

னங்

னங் 1 muṉaṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   1. ரைலயடக் ப் ேப தல்; to mutter, murmur;to grumble. 

   2. ேவதைனயாற் லம் தல்; to moan.

     [ ண  → ன  → னங்  → னங் -தல்.]

ஒ.ேநா. OE. moen, Obs. mean, E. moan, to make along low murmur of physical or mental suffering, to complain, to lament 
mis- fortune, to lament for dead person (ேவ.க. ல்5);.

 னங் 2 muṉaṅgu, ெப.(n.)

   ஒரம் (இ.வ.);; edge, border, side.

னல்

னல் muṉal, ெப.(n.)

   1. ல்ைலக் ெகா வைக; Arabian jasmine. 

   2. காட்  மல் ைக'; wild jasmine.

னாக்கம்

 
 னாக்கம் muṉākkam, ெப.(n.)

   ைர; a creeper or climber, bottle gourd - Calabash - Logenaria Vulgaris (சா.அக.);.

னா

னா  muṉātu, ெப.(n.)

   1. ன்னிடத் ள்ள ; that which is in front. 

     " த் ர ட னாெதன" ( வக. 1421);. 

   2. ன் ள்ள ; that which is earlier. 

     "எ னி வா ெயன் ெனஞ்ேச னா " ( ந். 11:4);.

     [ ன் → னா ]
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னி

னி1 muṉidal,    2 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   1. ெவ த்தல்; to dislike.

      " னித னிைனதல் ெவ உதன் ம ைம" (ெதால்.ெபா ள்.260);.

      " னிதக நி த்த நல்கல் எவ்வம்" (அகநா.98:4);. 

      " னிபடர ்உழந்தபா ல் உண்கண்" ( .357:1);. 

      " ளி ர ்மனத்தார ் னிபடர ்உழக் ம்" (நற்.262:5);. 

      " னித்தைலப் தல்வர ்தந்ைத" ( றநா.250:8);. 

    2. னங் ெகாள் தல்; to be angry with. 

     " ெபா  ளன்  னியன் னியல்" (பரிபா.20:93);.

ம., க., . னி.

     [ ன் → னி → னி-தல்.]

 னி2 muṉi, ெப.(n.)

   1. னிவன் ( ங்.);; saint, sage.

      " னி ந் தம் ம்...... இனிய பள்ளிகெளய் ய ன்" (கம்பரா. ைலக். 139);. 

    2. த்தன் (யாழ்.அக.);; the Buddha. 

   3. அகத் ய னி; Agastiya – {}. 

னிச லம்

 
 னிச லம் muṉisaḍilam, ெப.(n.)

   ம க்ெகா ந்  ( .அ.);; southernwood.

னி வ் ரதர்
னி வ் ரதர ்muṉisuvviradar, ெப.(n.)

   ரத்்தங்கரர ்இ பத்  நால்வ ள் ஒ வர ்( க்கலம்.காப் , உைர);; an Arhat, one of 24 {}.

னித் மம்

னித் மம் muṉitturumam, ெப.(n.)

   அகத்  ( .அ.);; West Indian pea-tree.

     [ னி4 → னித் மம்]

னித் ைற

னித் ைற muṉittuṟai, ெப(n.)

   ழா சடங் ; rites and ceremonies. 

     " னித் ைற தல் யர"் (பரிபா.11:82);.

     [ னி + ைற]

னிதளம்

 
 னிதளம் muṉidaḷam, ெப.(n.)

   அகத் ; a tree - Sesbania grandi flora.

னிந் ைர

 
 னிந் ைர muṉindurai, ெப.(n.)

   ெவந்தயம்; a plant - Fenu greek - Trigonella foe numgraecum (சா.அக.);.
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னிநன்

னிநன் muṉinaṉ, ெப.(n.)

   ெவ ப்பவன்; one who dislikes or hates. 

     "நன்ேதாளிைட னிநர ்ெசன்ற வாேற" (ஐங் .314);.

     [ னி → னிநன்]

னிப் ண்

 
 னிப் ண்  muṉippūṇṭu, ெப.(ո.) 

னிதளம் பாரக்்க;see {}.

னிபகா

 
 னிபகா muṉibakā, ெப.(n.)

   வர ; a millet - kodo millet-Paspalum Scrobicu latum (சா.அக.);.

னிபட்

 
 னிபட்  muṉibaṭci, ெப.(n.)

   அவல்; flacked rice.

னிபடர்

னிபடர ்muṉibaḍar, ெப.(n.)

   ெவ த்தற் ரிய ன்பம்; despise grief.

      " னிபடர ்உழந்த பா ல் உண்கண்" ( ந்.357:1);.

னிபத் ரி

 
 னிபத் ரி muṉibattiri, ெப.(n.)

   ெசவ்வகத் ; red variety of Sesbania grandi flora (சா.அக.);.

னி த்தலம்

 
 னி த்தலம் muṉibittalam, ெப.(n.)

   தா ரம் (அ .அக.);; copper.

னிமர

னிமர  muṉimarabu, ெப.(n.)

   இைறைம; Godhead, divinity. 

     "அ னி மர  னான்றவர"் (பரிபா.19:3);.

     [ னி + மர ]

னி த் ரம்

னி த் ரம் muṉimūttiram, ெப.(n.)

   1. கல் ப்  (யாழ்.அக.);; rock salt 

   2. ரை்ம, கல் ப்  த யைவ கலந்த உப் க்கட்  ( ன்.);; salt in lumps, composed of {}, kalluppu etc.

     [ னி + த் ரம்]

னிைம

னிைம muṉimai, ெப.(n.)

   னிவ க் ரிய தன்ைம; saintliness. 

     " னிைம கடாய வா தல்வன்" ( வக. 1609);.

     [ னி → னிைம]

னிைம ன்வ

னிைம ன்வ  muṉimaiyiṉvaḍivu, ெப.(n.)

   சமணரக்ள் ேநான்ேபற் ம் வைக (ைசன டை்ச வைக);; a kind of {}. 

     " னிைம ன் வ ைன யநின் " (ேம மந்.1200);.

     [ னிைம + இன் + வ ]
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னியகத்

 
 னியகத்  muṉiyagatti, ெப.(n.)

   ரம் ; rattan-Calamus rotang (சா.அக.);.

னியன்

 
 னியன் muṉiyaṉ, ெப.(n.)

   ற் ர ்  ெதய்வம் (உ.வ.);; a village demon.

ம வ. னியாண்

     [ னி → னியன்]

னிவர்

னிவர ்muṉivar, ெப.(n.)

   1. இ கள்; hermits, ascetics.

      " னிவரக் ம் ேயா க ம்" ( வ். ப்பா.6);. 

      "பணி ய ரத்ைதநின் ைடேய னிவர"் ( றநா.6:17);. 

    2. ப ெனண் கணத் ள் ஒ  ெதா னர ்( ங்.);; a class of sages, one of {}. 

   3. உலகப் பற்ைறத ் றந்  தவம் ரிந்  பல ஆற்றல்கள் ெபற்றவர;் ascetic sage.

     [ னி → னிவர]்

னிவரன்

 
 னிவரன் muṉivaraṉ, ெப.(n.)

   றந்த உயரவ்ான னிவர ்( னி ேரட்டன்);; eminent sage. 

     "ெதன்மைல ந்த ரச்ான் னிவரன்" ( .ெவ. றப்);.

     [ னி → னிவரன்]

னிவறாைம

னிவறாைம muṉivaṟāmai, ெப.(n.)

   உ ரத்் ன்பம் பன்னிரண்ட ள் ஒன்றான ராச ் னம் (ேகாபம்); ( ங்.);; unappeasable wrath, as a cause 
of distress, one of 12 {}.

     [ னி  + அ  + ஆ(ைம);]

னிவன்

னிவன் muṉivaṉ, ெப.(n.)

   1. உலகப்பற்ைறத் றந்த அ வன் (ஞானி);; sage. 

     "வந்ெத ரந்்த னிவைன" (கம்பரா. ைலக்.85);. 

     "நீேய வடபான் னிவன் றட ட ்ேடான் " ( றநா.201.8);. 

   2. கட ள்; god. 

     " னிவன் த் ரன்" ( வாலவா. காப் , 2);.

     [ னி → னிவன்]
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னி லனாதல்

னி லனாதல் muṉivilaṉātal, ெப.(n.)

   வணிகர ் ணம் எட்ட ள் ஒன்றான ன ன்ைம ( ங்.);; being without anger, one of eight qualities of 
merchants.

வணிகர ் ணங்கள் : 

   1. தனிைமயாற்றல், 

   2. னி லனாதல், 

   3. இடன ந்ெதா கல், 

   4. ெபா ெதா  ணரத்ல், 

   5. வ வ  ெதரிதல், 

   6. இ வதஞ்சாைம, 

   7. ஈட்டல், 

   8. ப த்தல்.

     [ னி  + இலன் + ஆதல்]

னி

னி  muṉivu, ெப.(n.)

   1. ெவ ப்ேபா  ய னம்; anger, wrath. 

     " னி  ரந்்ேதான்" (கம்பரா. வ ண.82);.

    2. ெவ ப்  (ெதால். ெசால்.386);; dislike, aversion. 

   3. கைளப் ; fatigue. 

   4. வ த்தம்; suffering. 

     " னி கந் ந்த..... இரவல" ( பாண். 40);. 

   5. யற்  ( வத . வத.1, உைர);; endeavour.

க. னி , ம. னி .

     [ னி –→ னி ]

னிேவான்

 
 னிேவான் muṉivōṉ, ெப.(n.)

   நாைர; heron (சா.அக.);.

னீந் ரன்

னீந் ரன் muṉīndiraṉ, ெப.(n.)

   1. றந்த னிவர;் eminent sage. 

   2. த்தன் ( டா.);; the Buddha. 

   3. அ கன் ( வக.3094, உைர);; Arhat.

     [ னி → னீந் ரன்]
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ைன

ைன1 muṉaidal,    2 ெச. . .(v.i.) 

   ெபா தல்; to fight. 

     " ல்ேலார ்உழவர ்ெவம் ைனச ் ர"் (நற்.3:5);.

க., . நி.

 ைன2 muṉaidal,    2 ெச. . .(v.i.) 

   ஊக்கங் ெகாள் தல்; to be zealous, enthusiastic. 

     'அவன் அந்தச ்ெசய ல் ைனந் க் றான்' (உ.வ.);.

 ைன3 muṉaidal,    2 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   1. னத்தல்; to be angry with;to resent. 

   2. ெவ த்தல்; to dislike. 

     "இன் ம்பாைல ைன ன்" (ெப ம்பாண்.180);.

க., . நி.

 ைன4 muṉaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   எ ரத்்தல்; to attack. 

     " ைனப்ப   ேநாக் ேவல் ைனய  ழற்றத் " (கல்லா.70:16);.

ைனகாரன்

ைனகாரன் muṉaikāraṉ, ெப.(n.)

   ைனப் ள்ளவன் ( ன்.);; courageous person;valiant, brave man.

     [ ைன6 + காரன்]

ைன ைல-தல்

ைன ைல-தல் muṉaigulaidal,    2 ெச. . .(v.i.) 

   ஊக்கங் ன் தல் ( ன்.);; to be dispirited, discouraged.

     [ ைன + ைல-தல்]

ைனேக

 
 ைனேக  muṉaiāṭu, ெப.(n.)

   ம ப் ர ன்ைம (மரியாைத ன்ைம); ( ன்.);; disrespect, insult.

     [ ைன + ேக ]

ைன ைன

ைன ைன muṉaisuṉai, ெப.(n.)

   1. ஒ ங்கற்ற ேவ பா  (யாழ்.அக.);; invidious distinction.

    2. ஏய்ப்  (வஞ்சகம்); (இ.வ.);; double dealing.

ைனஞர்

ைனஞர ்muṉaiñar, ெப.(n.)

   பைடத் தைலவர;் commander of an army. 

     "ேவந்  ைனஞர"் (ெதால்.ெபா ள். 57);.

     [ ைன → ைனஞர]்

ைனந்ேதார்

 
 ைனந்ேதார ்muṉaindōr, ெப.(n.)

   பைகவர ்( வா.);; enemies.

     [ ைன → ைனந்ேதார]்
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ைனப்ப

 
 ைனப்ப  muṉaippadi, ெப.(n.)

   பாசைற ( ங்.);; military encampment.

     [ ைன + ப ]

ைனப்பா

ைனப்பா  muṉaippāṭi, ெப.(n.)

   வட ஆரக்்கா  ெதன்னாரக்்கா  மாவட்டங்கள் அடங் ய ப , பைழய நா க ள் ஒன் ; an ancient 
province comprising portions of North and South Arcot Districts. 

     " றந்த ைனப்பா த் றம் பா ஞ் ரப்்பா " (ெபரிய . நா .11); (I.M. PN.A.387: S.A. 737);.

ம வ. ைனப்பா

ைனப்பா யார்

 
 ைனப்பா யார ்muṉaippāṭiyār, ெப.(n.)

   அறெந சச்ாரம் என்ற ன் ஆ ரியரா ய லவர;் a poet, author of A {}.

     [ ைன + பா யார]்

ைனப்

 
 ைனப்  muṉaippu, ெப.(n.)

   ஒ  ெசயல், பணி த யவற்ைறச ்ெசய்வ ல் காட் ம் ம் ரம்;   கவனம்; determination;drive. 

நம் அணி னர ்இன் ம் சற்  ைனப்பாக ைளயா  ந்தால் ெவற்  ெபற் க்கலாம். 
எ த்தாளன் ஆ ட ேவண் ம் என்ப  அவன் க்ேகாள், அேத ைனப்பாக இ க் றான்.

     [ ைன → ைனப் ]

ைனப் லம்

ைனப் லம் muṉaippulam, ெப.(n.)

ைனப்ப  பாரக்்க (ெதால்.ெபா ள்,57,உைர);;see {}.

     [ ைன + லம்.]

ைனம ங்

ைனம ங் 1 muṉaimaḻuṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   ரை்ம ெக தல்; to become blunt, as the edge of an instrument.

     [ ைன + ம ங் -தல்]

 ைனம ங் 2 muṉaimaḻuṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   ஊக்கங் ன் தல்; to become dispirited, lose courage.

     [ ைன + ம ங் -தல்]

ைன கம்

ைன கம் muṉaimugam, ெப.(n.)

   1. ேபாரக்் களத் ன் ன்னிடம்; front of battle. 

     " ைன கத்  நில்ேலல்" (ஆத் .);. 

   2. ேபாரக்்களம்; battle field. 

   3. ேபாரின் ெதாடக்கம்; commencement of battle. 

     " ைன கத்  மாற்றலர ்சாய" ( றள், 749);.

     [ ைன + கம்]
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ைனேமற்ெசல்(
)-தல்

ைனேமற்ெசல்( )-தல் muṉaimēṟcelludal,    13 ெச. . .(v.i.) 

   பைகேமற் பைடெய த்தல்; to invade an enemy country. 

     " ைனேமற் ெசன்ேறா ைறப " ( வா.);.

     [ ைன + ேமற்ெசல்-( தல்]

ைனய வார்நா
யனார்

ைனய வாரந்ாயனார ்muṉaiyaḍuvārnāyaṉār, ெப.(n.)

   நாயன்மார ்அ பத்  வ ள் ஒ வர ்(ெபரிய .);; a can- onized {} saint, one of 63.

இவர ்இயற்ெபயர,் ைனய வார.் ெபான்னித் நாட் ன் நீ ைரச ்சாரந்்தவர.்

ைனயதைரயன்

 
 ைனயதைரயன் muṉaiyadaraiyaṉ, ெப.(n.)

   ஒர ்அரசன்; a king (அ . ந்.);.

ைனயம்

 
 ைனயம் muṉaiyam, ெப.(n.)

   வா ர்  நிைலயத்ைதக் ப் ம்ேபா  ஒேர ேநரத் ல் பல வா ர் கள் இறங் ம் ஒ பாைத 
ெகாண்ட நிைலயம்; airport terminal.

     [ ைன → ைனயம்]

ைனயர்

ைனயர ்muṉaiyar, ெப.(n.)

ைனயைரயர ்பாரக்்க;see {}. 

     "இம் ைனயர ்ெப ந்தைகயார"் (ெபரிய . நர ங்க.2);.

ைனயைரயர்

ைனயைரயர ்muṉaiyaraiyar, ெப.(n.)

   ைனப்பா  நாடை்ட ஆண்ட ற்றரசர;் a dynasty of chiefs who ruled in {}. 

     "காவல னாரந்ர ங்க ைனயைரயர"் (ெபரிய .நர ங்க.1);.

இவரின் றப் ப் ெபயர ்நர ங்க ைனயைரயர.் சமயம் வனியம். ந்தர ரத்்  நாயனாைரத் 
ததெ்த த்  வளரத்்தவர.்

ைன டம்

ைன டம் muṉaiyiḍam, ெப.(n.)

   1. ேபாரக்் களம்; battle-field. 

   2. பாைல நிலத் ர ்( ங்.);; town in a desert tract.

     [ ைன + இடம்]

ைன ள்ேளான்

 
 ைன ள்ேளான் muṉaiyuḷḷōṉ, ெப.(n.)

ைனகாரன் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ ைன + உள்ேளான்]

ைன ர்

 
 ைன ர ்muṉaiyūr, ெப.(n.)

   ெப ங் கைத ல் இடம்ெப ம் தைலநகரத் ன் ெபயர;் capital city. 

இடவக க்  உதயணன் ெகா த்த நா க ள், ஒ  நாட் ன் தைலநகரத் ன் ெபயர ்(அ . ந்.);.

ைனேயார்

ைனேயார ்muṉaiyōr, ெப.(n.)

   பைகவர;் enemies. 

     "ஒன்னா ைனேயாரக்் ெகா க னித் ல்" ( .ெவ.4:21);.

     [ ைன → ைனேயார]்
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ைனவர்

 
 ைனவர ்muṉaivar, ெப.(n.)

   ப் ட்ட ைற ல் ஆராய்ச்  ெசய்  ஆய் க் கட் ைர அளித் ப் ெப ம் உயரந்்த பட்டம்; Doctorate 
of Philosophy.

ைனவன்

ைனவன்1 muṉaivaṉ, ெப. (n.)

   1. கட ள்; god, as the First Being.

      " ைன னீங்  ளங் ய வ ன் ைனவன்" (ெதால். ெபா ள்.649);. 

   2. னிவன்; saint, sage. 

     " ைனத் றத்  க்க ர ் ைனவர"் ( வக.707);. 

   3. தைலவன்; chief. 

     " ைனவற் ற்  ைன ற்  வ ேவான்" ( க்ேகா. 329, ெகா .);.

   4. த்தன் ( ங்.);; the Buddha. 

   5. அ கன்; Arhat. 

     " ைனவ க் ைறஞ் னான் க ேவளனான்" ( வக. 1943);.

     [ ைன → ைனவன்]

 ைனவன்2 muṉaivaṉ, ெப.(n.)

   பைகவன் (ச .);; enemy.

     [ ைன → ைனவன்]

ைன

ைன  muṉaivu, ெப.(n.)

   1. ெவ ப்  (ெதால்.ெசால்.386);; aversion, dislike, detest. 

   2. அவா ன்ைம ( டா.);; freedom from desire. 

   3. ெவ ப்ேபா  ய னம்; anger, wrath.

     [ ைன → ைன ]
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1 mū, ெப.(n.)

   மகரெமய் ம் ஊகார உ ம் ேசரந்்  றக் ம் உ ர ்ெமய்ெய த் ; the compound of ம் and ஊ = .

     [ம் + ஊ – ]

 2 mū, ெப.அ.(adj.) 

   ன்  ( ன்.);; three. 

     " ேவ  தார ம் ஒ ங் டன் ெகாண் " (அகநா.282:8);. 

     "ஒ கைண ெகாண்  ெவ  டற் " ( றநா.55:2);.

க. .

 3 mūttal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   1. அகைவ யரத்ல்; to be senior in age. 

     " த்ேதான் வ க ெவன்னா " ( றநா.183);. 

   2. ைம தல்; to become old;to be older than another. 

     "த யள் த்தற் " ( றள், 1007);. 

   3. தல்; to end. " வா தலா லகம்" ( வக.1);. 

   4. ேக தல்; to be damaged or spoiled. 

     "ம ெலய்த வாச் ைல தல்வரக்் " (ேதவா.936, 4);.

க்கக்காவலம்

 
 க்கக்காவலம் mūkkakkāvalam, ெப. (n.)

   ர ; a tree - Butea frondosa (சா.அக.);.

க்க சச்ைதேநா
ய்

 
 க்க சச்ைதேநாய் mūkkaḍiccadainōy, ெப.(n.)

   உள்நாக் ன் ன் றம் ெதாண்ைடக் ம் க் க் ம் இைட ல் உள்ள ெதாண்ைடச ்சைத (tonsil); 
அழன்  ங் ம் ேநாய்; adenoids.

     [ க்க  + சைத + ேநாய்]

க்கைடப்பான்

க்கைடப்பான் mūkkaḍaippāṉ, ெப.(n.)

   1. நீரக்் ேகாைவ னால் ஏற்ப ம் க்கைடப்  (ம த்.);; hindrance to breathing through the nostrils, due to cold. 

   2. க்  ேநாய் வைக; polypus in the nose. 

   3. மாட்  ேநாய் வைக; quinsy in cattle.

     [ க்  + அைடப்பான்]

க்கைடப்

 
 க்கைடப்  mūkkaḍaippu, ெப.(n.)

க்கைடப்பான் (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [ க்  + அைடப் ]
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க்கணத்தாஞ்சா

 
 க்கணத்தாஞ்சா  mūkkaṇattāñjāṟu, ெப.(n.)

   ைக நீர ்(ேகாைவ.);; medicinal herb water.

     [ க்கணத்தாம் + சா ]

க்கணாங்க

 
 க்கணாங்க  mūkkaṇāṅgayiṟu, ெப(n.)

   மாட் ன் க் ல் ைழத் த் தைலையச ் ற் க் கட் க் ம் க ; rope or string drawn through the 
bridge of the nose of the bullock as a bridle. 

க்கணாங்க ற்ைறப் த்  இ த்த ம் மா  நின்ற .

     [ க்  + க ]

     [p]

 க்கணாங்க  mūkkaṇāṅgayiṟu, ெப. (n.)

மாட்  க் ல் த் க் கட்டப்ப ம் க :

 a rope tied through the nose of the cattle.

     [ க் +அணம்+க ]

க்கணாங்க
ேபா

க்கணாங்க ேபா 1 mūkkaṇāṅgayiṟupōṭudal,    20 ெச. . .(v.i.) 

   வண்  க் ம் மாட் ற்  க் ன் ஒ  ைள ல் ைழத்  ம ைள ல் வாங்  தைலையச ்
ற் க் கட் தல்; drawning the rope or string through the bridge of the nose of the bullock.

     [ க்கனாங்க  + ேபா -தல்.]

 க்கணாங்க ேபா 2 mūkkaṇāṅgayiṟupōṭudal,    20 ெச. . .(v.i.) 

   மணம் நைடெப தல் (ேகாைவ.);; to marriage. 

உன் ள்ைளக்  க்கணாங்க  ேபாட ம் (ேகாைவ.);.

     [ க்  + அணாம் + க  + ேபா -தல்]

நாட் ப் ற வழக்காக இசெ்சால் பயன் ப த்தப்ப ற . ஆண்மகனாய் இ ந்தால் கால்கட்  
ேபா தல் அதாவ  மணம் ெசய் த்தைலக் த்ததா ற் . ட் க்  அடங்  ெசாற்ப  ேகளாமல் 
தம் மனம் ேபான ேபாக் ல் ெசல் பவரக்ைள நல்வ ப்ப த் ம் கரணியமாக வந்த ெசால்லா ம். 
ேம ம் ெபண்களாய் இ ப் ன் மணம் ெசய் த்தைலக் த்  தா க் க  

க்கணாங்க றா ற் . இஃ  ெபண்ண ைமக் ெகாள்ைகையெயாட்  எ ந்த ெசால் எனலாம்.

க்கணாஞ் ண்

 
 க்கணாஞ் ண்  mūkkaṇāñjuṇṭu, ெப. (n.)

   எ ைம ன் கத் ல் கட் ம் க ; a rope to tie arround the face of buffalo.

     [ க்  + அணாம் + ண் ]

க்கணாஞ் ண்  இல்லாத மாடை்டப் ேபால அவன் ள்ைளத் ரி றான் (ேகாைவ.);.

க்கைண

க்கைண mūkkaṇai, ெப.(n.)

   1. க்காங்க  பாரக்்க;see {}. 

   2. கடை்ட வண் ன் ன் பக்கம் உள்ள ஒட் ந ைடய இ க்ைக; driver's seat in front of the cart. 

   3. கவைண (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [ க்  + அைண]
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க்கைணமரம்

 
 க்கைணமரம் mūkkaṇaimaram, ெப.(n.)

   வண் ன் ஏரக்்கால் மரம்; pole of a cart.

     [ க்கைண + மரம்]

க் ந்தண்

க் ந்தண்  mūkkundaṇṭu, ெப.(n.)

க் த்தண்  (ெசங்ைக.); பாரக்்க;see {}.

     [ க் 1 + தண் ]

க்கநாகம்

 
 க்கநாகம் mūkkanākam, ெப.(n.)

   ெகாம்ேப க்கன் பாம் ; whip snake.

ம வ. கண் த் ப் பாம்

க்கப்பன்

 
 க்கப்பன் mūkkappaṉ, ெப.(n.)

   நீ சாரம் லா ரியர ்(அ . ந்.);; author of {}.

க்கப் யம்

 
 க்கப் யம் mūkkappūyam, ெப.(n.)

க்கம் யம் பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

க்கம்

க்கம் mūkkam, ெப.(n.)

   ற்றம்; rage. 

     "பட க்கப் பாம்பைணயாேனா " (ேதவா. 1232, 8);.

க்கம் யம்

 
 க்கம் யம் mūkkambūyam, ெப.(n.)

   ர ; a tree - Butea frondosa (சா.அக.);.

க்கர்

 
 க்கர ்mūkkar, ெப.(n.)

   ழ்மக்கள் ( வா.);; low, vulgar people.

க்கரசா

 
 க்கரசா mūkkaracā, ெப.(n.)

   பனிப்பய ; dew gram-Phaseolus aconitifolius (சா.அக.);.

க்கரட்ைட

 
 க்கரடை்ட mūkkaraṭṭai, ெப.(n.)

க் ரடை்ட (இ.வ.); பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

க்கரண்

 
 க்கரண்  mūkkaraṇṭi, ெப.(n.)

   ெகா  வைக; spreading hogweed (சா.அக.);.
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க்கரைண லம்

 
 க்கரைண லம் mūkkaraṇaimūlam, ெப.(n.)

   க்கரைண ேவர;் root of {} (சா.அக.);.

க்கரத்தெவா க்

 
 க்கரத்தெவா க்  mūkkarattavoḻukku, ெப.(n.)

   க் ன் வ ேய அரத்தம் ெவளிப்ப ைக; bleeding nose - Epistaxis (சா.அக.);.

     [ க்  + அரத்தம் + ஒ க் .]

க்கரிகத்

க்கரிகத்  mūggarigatti, ெப.(n.)

   ெவற் ைல ைடய உடற்ப , ந த் தண்  த யவற்ைற ெவட் வதற் ப் பயன்ப த்தப்ப ம் 
ஒ  வைகச ் றப் க் கத் ; a special kind of knife for cutting the stem of betel leaf.

     [ க் 1 + அரி + கத் ]

க்கரி ைட – 
தல்

க்கரி ைட – தல் mūkkarisiyuḍaidal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   ல் க் ைடதல்; to bleed in the nose.

     [ க்  + அரி  + உைட-தல்]

க்கைரசச்ார
ைண

 
 க்கைரசச்ாரைண mūkkaraiccāraṇai, ெப.(n.)

   ெவண்ைமயான ஒ  வைகக் ெகா ;а сreeper (சா.அக.);.

க்கறட்ைட

க்கறடை்ட mūkkaṟaṭṭai, ெப.(n.)

   1. ஒ  ; a prostate plant - hog weed - Bauhavia procumbens (சா.அக.);. 

   2. க் ரடை்ட (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

க்க

க்க  mūkkaṟivu, ெப.(n.)

   ேமாப்பத் தால ைக ( ன்.);; scent, sense of smell.

     [ க் 1 + அ ]

க்க

க்க 1 mūkkaṟuttal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   க்ைக அ த்தல்; to disfigure one by cutting off one's nose. 

     "தங்ைக ம் க்க த்தாள் தான் தாேன" (இராமநா. உ த்.44);.

     [ க்  + அ -த்தல்]

 க்க 2 mūkkaṟuttal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   1. ஒ  ழ்நிைல ல் ெதரிந்ேதா ெதரியாமேலா ஒன்ைற ெவளிப்ப த் வதன் லம் ஒ வைர 
இ ப த் தல்; humiliate;snub 

   2. மானக்ேக  (அவமானம்); ெசய்தல் (இராமநா.உ த்.44);; to put one to disgrace. 

     " தலாளி ெசான்ன  த்தாேபாச்  ெதா லாளி ெசான்ன  க்க ந்  ேபாச் " (பழ.);.

     [ க்  + அ -த்தல்]

க்க த்தான்

 
 க்க த்தான் mūkkaṟuttāṉ, ெப.(n.)

க் ரடை்ட (சங். அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ க்  + அ த்தான்]
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க்க ப்பான்

 
 க்க ப்பான் mūkkaṟuppāṉ, ெப.(n.)

   க் த் ெதாடர் ைடய ஒ  ேநாய்; a disease of the nose.

     [ க்  + அ ப்பான். க்ைக அ ப்ப  ேபான்  வ ையத் த ம் ேநாய்.]

க்க ப்

க்க ப்  mūkkaṟuppu, ெப.(n.)

   மானக் ேக ; disgrace. 

     "என் க்  ஒ  க்க ப்பா" (இராமநா.உ த்.44);.

க்க ப  - தல்

க்க ப  - தல் mūkkaṟubaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.) 

   இ ப த் தல்; get snubbed;degrade one by nose-cut. 

பக்கத்  ட் க்கார க்காக ஞாயம் ேபச வந்  க்க பட் ப் ேபாேனன்.

     [ க்  + அ -ப தல்]

க்கைற

க்கைற mūkkaṟai, ெப.(n.)

   ைறபா  உைடய க் ைனப் ெபற்ற-வன்-வள்- ; person or animal with a defective nose. 

     " க்கைற மடை்ட மகாபல காரணி" ( ப் :266);. 

     ' க்கைறயா க்  வாழ்க்ைகப்பட்டால் ன் ம் ேபாக டான்; ன் ம் ேபாக டான்' (பழ.);. 

     ' க்கைறக்  ரம் கட் னால் னம் (ேகாபம்); வ ம்' (பழ.);. 

     ' க்கைறயன் கண்ணா ையப் பைகத்த  ேபால' (பழ.);.

க. ெகாெற.

     [ க்  + அைற. அ  → அைற]

க்கைறச்

க்கைறச் 1 mūkkaṟaicci, ெப.(n.)

   ைற க் ள்ளவன்; woman with a defective nose. 

     "உன்ைனத் தனித்  உகப்பாள் க்கைறச் யன்ேறா" (ஈ , 10, 3:9);.

க. ெகாற

     [ க்கைறயன் → க்கைறச் ]

 க்கைறச் 2 mūkkaṟaicci, ெப.(n.)

   1. அரிதாரம்; yellow orpiment. 

   2. ெச  வைக; a plant.

க்கைறயன்

 
 க்கைறயன் mūkkaṟaiyaṉ, ெப.(n.)

   ைற க் ள்ளவன் (உ.வ.);; man with a defective nose. 

     " க்கைறயன் கண்ணா ையப் பைகத்த  ேபால" (பழ.);.

க. ெகாெறய.

     [ க்கைற → க்கைறயன்]
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க்கன்

க்கன்1 mūkkaṉ, ெப.(n.)

   ெபரிய க் ள்ளவன் ( ன்.);; man with a large or prominent nose.

     [ க்  → க்கன்]

 க்கன்2 mūkkaṉ, ெப.(n.)

   ன்ெகாத் ; king fisher. 

     "ஒல்காச ் வல் க்க ெனாண் ற " ( ேனந்.261);.

     [ க்  → க்கன்]

க்  நீண்ட பறைவ வைக.

 க்கன்3 mūkkaṉ, ெப.(n.)

   1. ழ் மகன் ( வா.);; low, vulgar man. 

   2. க ஞ் னம் (இ.வ.);; rage.

 க்கன்4 mūkkaṉ, ெப.(n.)

   ெகாம்ேப  க்கன் எ ம் பாம்  வைக; a kind of snake.(சா.அக.);.

     [ க்  → க்கன்]

க்  நீண்ட பாம் .

க்கன்சம்பா

க்கன்சம்பா mūkkaṉcambā, ெப.(n.)

   சம்பா ெநல்வைக; a kind of {} paddy. 

     " க்கன் சம்பாச ் ய ள் சச்ம்பா" (ெநல் .181);.

க்கன்வாைள

க்கன்வாைள mūkkaṉvāḷai, ெப.(n.)

   ன்வைக; a kind of fish. 

     "பவைளவாைள க்கன் வாைள" (பறாைள.பள் .16);.

     [ க்கன் + வாைள]

க்காங்க

 
 க்காங்க  mūkkāṅgayiṟu, ெப.(n.)

   எ த் ன் க்ைகத் ைளத் ப் ட் ங் க  ( ன்.);; rope or string put through a bullock's nose as a curb.

ம வ. க்கணாங்க

     [ க்  + ஆம் + க .]

க்காங்ெகா ந்

 
 க்காங்ெகா ந்  mūkkāṅgoḻundu, ெப. (n.)

   க் ன் னி ( ன்.);; tip of the nose.

     [ க்  + ஆம் + ெகா ந் .]
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க்காணி

 
 க்காணி mūkkāṇi, ெப.(n.)

   மாட்  வண்  நிலத் ல் ஊன்ற உத ம் கடை்ட (ேகாைவ.);; pole use to instal a cart.

     [ க்  + ஆணி]

     [p]

க்காந்தண்

 
 க்காந்தண்  mūkkāndaṇṭu, ெப.(n.)

   க் ைடய ந த்தண் ; bridge of the nose.

ம வ. க் த்தண்

     [ க்  + ஆம் + தண்  = க் ன் எ ம் ள்ள பாகம்.]

க்காமண்ைட

 
 க்காமண்ைட mūkkāmaṇṭai, ெப.(n.)

க் த்தண்  (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [ க்  + ஆ + மண்ைட.]

க்கால்நீர ந்தல்

 
 க்கால்நீர ந்தல் mūkkālnīrarundal, ெப.(n.)

   க் ன் லம் தண்ணீர ் க்ைக; to take water through nostrils - this is a cure for eye diseases (சா.அக.);.

     [ க்  + ஆல் + நீர ்+ அ ந்தல்.]

க்கால  - தல்

க்கால  - தல் mūkkālaḻudal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   1. ங் தல் (உ.வ.);; to whine, snivel, indicating discontent or unwillingness. 

   2. ய ெசய க் ப் ெப யற்  ெய த் க் ெகாள் தல்; to take more effort for less work. 

இந்தச ் ய ேவைல ெசய்வதற்ேக நீ க்கால றாய். நான் இதற் ேமல் ெசய் க் ேறன் (உ.வ.);.

     [ க்கால் + அ  - தல்.]

க்காவைள

க்காவைள1 mūkkāvaḷai, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ள் ; a thorny plant (சா.அக.);.

 க்காவைள2 mūkkāvaḷai, ெப.(n.)

   மர வைக (யாழ்.அக.);; a tree.

ம வ. க்காவைன

க்காவைன

 
 க்காவைன mūkkāvaṉai, ெப.(n.)

   கற் ைர ( ன்.);; spurious wild indigo.

க்காேவைள

 
 க்காேவைள mūkkāvēḷai, ெப.(n.)

க்காய்ேவைள பாரக்்க;see {}.
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க் கம்

 
 க் கம் mūggigam, ெப.(n.)

   வசம் ; a plant, sweet flag - Acorus Calamus (சா.அக.);.

ம வ. க் ல்

க் ரட்ைட

 
 க் ரடை்ட mūkkiraṭṭai, ெப.(n.)

   ெகா  வைக ( ன்.);; spreading hog weed- Boer haavia diffusa.

க் ல்

 
 க் ல் mūkkil, ெப.(n.)

க் கம் பாரக்்க;see {}.

க் ல்நீர்பாய் - 
தல்

க் ல்நீரப்ாய் - தல் mūkkilnīrpāytal,    1 ெச. . .(v.i.)

    க் ல் நீரவ் தல்; running nose - Catarrh of the nose (சா.அக.);.

     [ க் ல் + நீர ்+ பாய் - தல்.]

க் ல் ரைல
ைவ - த்தல்

க் ல் ரைலைவ - த்தல் mūkkilviralaivaittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   யப்பைடதல்; be pleasantly surprised. 

பாவணரின் ெமா  ஆராய்ச் ைய உணரந்்த த ஞரக்ள் தம  க் ல் ரைல ைவத்தனர.்

     [ க் ல் + ரல் + ைவ-த்தல்]

க் ல்ேவர்

க் ல்ேவர1் mūkkilvērttal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   இைர ன் ேமாப்பத்தால் க க்  க் ல் ேவரை்வ ண்டாதல்; to sweat in the nose like a vulture which 
scents its prey.

     [ க் ல் + ேவர ்– த்தல்]

 க் ல்ேவர2் mūkkilvērttal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   ஒ வர ் ற க் த் ெதரிந் க்கா  என்  நிைனக் ற ெசய் ைய மற்ெறா வர ்எப்ப ேயா 
ெதரிந் த்தல், ன்னைடயாளந் ெதரிதல்; sense instinctively something one is after;nose out something;

 to get aclue or scent. 

கடன் ேகட்  வந் ட்டானா? எனக்  ேநற்  பணம் வந்த  இவ க்  க் ல் ேவரத்் க் ம்.

     [ க் ல் + ேவர ்– த்தல்]

க் லழ

 
 க் லழ  mūkkilaḻki, ெப.(n.)

   நிலக் ழ் மரம்; Kashmere tree - Gmelina arborea.

க்

க்  mūkkili, ெப.(n.)

   1. ைற க்  உள்ள-வன்-வள்- ; person or animal with a defective nose. 

     " க்  கத் ல்" ( ர ங்.வசவண்.31);. 

   2. பசைல வைக,  பசைள; large-flowered purslane. 

   3. நைடவ ல் ைளக் ம் ஒ  வைகப் , ைள; a common wayside weed. 

   4. ெச வைக (ேகாஷ்டம்);; Arabian costum.

ெத. க் .

     [ க்  → க் ]
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க் ழந்தான்

 
 க் ழந்தான் mūkkiḻndāṉ, ெப.(n.)

   ஒ வைக ெவண்ெகா  ( க்கைரச ்சாரைண);; a white creeper - Trianthima monogyna (சா.அக.);.

க் ற்கரியார்

 
 க் ற்கரியார ்mūkkiṟkariyār, ெப.(n.)

   ன் மணி; a twiner - Abrus precatorius (சா.அக.);.

க் ற்கல்

 
 க் ற்கல் mūkkiṟkal, ெப.(n.)

   காந்த ஆற்றல் உள்ள ஒ வைக இ ம் க்கட்  ( ன்.);; black loadstone, magnetic oxide of iron.

ம வ. காகச் ைல

க் ைறச்

 
 க் ைறச்  mūkkiṟaicci, ெப.(n.)

   ஒ  ; a plant (சா.அக.);.

க் னி

க் னி mūkkiṉi, ெப.(n.)

   1. ந் ரி மரவைக; cashew tree – Anacardium occidentale. 

   2. ெகா ந் ரி ( ராடை்ச);; common grape vine.

க்

க் 1 mūkku, ெப.(n.)

   1. ச்  இ த்  தற் ம் ந மணத்ைத உணரவ்தற் ம் பயன்ப ன்ற உடல் உ ப் ; nose, nostril. 

     " ன்ற  வ ேவ யவற்ெறா  க்ேக" (ெதால். ெபா ள். 582);. 

     "உள் ன் வா ய கரி க்  ெநாள்ைள" (அகநா53:8);. 

     "க ர் க் காரல் ழ்சே்சற் ெறாளிப்ப" ( றநா.249:1);. 

     "அத்தக் ன் ெகா க்  ைளகனி" (நற்.6:7);. 

   2. பறைவயல  ( வா.);; bird's beak bill. 

ேகா  ப்ைபையக் காலால் ள  க்கால் ைவக் ெகாத் ற் . அவன் ளி க் க்காரன். 

   3. யாைனத் க்ைக; elephant's trunk. 

     " ரி ேயழ் கட ந்த  க் ன" (தக்கயாகப்.273);. 

   4. ஏன வா ள்ள க்  ேபான்ற உ ப் ; nose - shaped part of a cup, etc. spout of kettle or pot. 

     "கலசலப்பாைன ெயான்  க் ம ட்பட" (ெத.இ.கல்.ெதா.2:5);. 

   5. வண் ப்பாரின் தைலப்ப ; nose - shaped end of the pole of a cart. 

     "கா  ைவத்த கல ைட க் ன்" (ெப ம்பாண். 57);. 

   6. ைள ேதான் ம் த் ன் ைன; nose - shaped end of the pole of a cart. 

     "கா  ைவத்த கல ைட க் ன்" (ெப ம்பாண். 57);. 

   6. ைள ேதான் ம் த் ன் ைன; germinating end of seeds. 
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க் க்கண்ணா

 
 க் க்கண்ணா  mūkkukkaṇṇāṭi, ெப.(n.)

   பாரை்வக் ைற ைடயவரக்ள் தங்கள் பாரை்வையச ்சரியாக் க் ெகாள்ள கண்க க் ன் 
அணி ம் ஒ வைக ஆ ; spectacles.

     [ க்  + கண்ணா ]

க் ன்  ெபா த்  ஒ  சட்டகத் ன் லம் இரண்  கண்க க் ம் ேநராக நிற் மா  உள்ள ஆ  
அைமப் . க் ன்ேமல் ெபா ந் த்தலால் க் க்கண்ணா  எனப்பட்ட .

     [p]

க் க்கணம்

க் க்கணம் mūkkukkaṇam, ெப.(n.)

   கைண ேநாய் வைக (பாலவா.41);; a disease.

     [ க்  + கணம்]

க் க் த்  – தல்

க் க் த்  – தல் mūkkukkuddudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   ன் க் ல் க் த்  ேபான்ற நைககைள மாட் வதற்காக ைள தல்; to perforate the nose 
as of a girl - child to fix the nose-jewel.

     [ க்  + த் -தல்]

ற் ாரக்ளில் க க்  மட் ன் , ெதாடரந்்  ன்  ழந்ைதகள் ெபற்  இறந் ன் 
ன்றாவதாகப் றக் ம் ழந்ைதக்  ெபண் ழந்ைதயாக இ ந்தால்

றந்த டேன க் க் த்  க்கம்மாள், க்கா  எனப் ெபயரி வ ம், ஆண் ழந்ைதயாக 
இ ந்தா ம் க் க் த்  க்கன், சை்ச எனப் ெபயரி வ ம் வழக்காம்.

க் க்ெகா ந்

 
 க் க்ெகா ந்  mūkkukkoḻundu, ெப.(n.)

   க் ைடய னிப்ப  ( ன்.);; tip of the nose.

ம வ. க்காங்ெகா ந்

     [ க்  + ெகா ந் .]

க் க்ேகாலா

 
 க் க்ேகாலா mūkkukālā, ெப.(n.)

   ெபரிய க் ைன உைடய ேகாலா ன் (தஞ்ைச ன்.);; a kind of sword fish with long nose.

     [ க்  + ேகாலா.]

க் சச்ட்

 
 க் சச்ட்  mūkkuccaṭṭi, ெப.(n.)

   சா  த யன ஊற் வதற் ப் பயன்ப ம் க் ள்ள ஏன வைக (உ.வ.);; a vessel with a projecting lip, used 
to pour liquid food.

     [ க்  + சட் .]

நீரவ் ய உத ம் க்  ேபான்ற ஏன வைக.

     [p]

க் சச்ைத

 
 க் சச்ைத mūkkuccadai, ெப.(n.)

   க் ல் வளரந்்த தைச; adenoids - Polypus (சா.அக.);.

     [ க்  + சைத.]
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க் சச்லாைக

க் சச்லாைக mūkkuccalākai, ெப. (n.)

   த ழ் ம த் வத் ல் ப் டப்பட் ள்ள 26 வைகயான க களில் க் ள் பயன்ப த்தப்ப ம் 
இ க் க் க ; one of the 26 surgical instruments mentioned in Tamil Medicine - Nasal forceps.

     [ க்  + சலாைக.]

க் சச்ளி

 
 க் சச்ளி mūkkuccaḷi, ெப.(n.)

   க் ல் இ ந்  ெவளிவ ம் சளி; mucus of the nose, snivel, catarrhal discharge. 

க் க் ற மட் ம் சளி உண்  (பழ.);.

     [ க்  + சளி.]

க் சச்ாத் ரம்

 
 க் சச்ாத் ரம் mūkkuccāttiram, ெப.(n.)

   க்  வ யாக ச் க்காற்  ெவளி வ வைதக் ெகாண்   ெசால் வைதப் பற் ய ல்; art of 
divination by a study of respiration.

     [ க்  + சாத் ரம்.]

க் ச் ந்  - தல்

க் ச் ந்  - தல் mūkkuccindudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   க் சச்ளிைய ெவளிப் ப த் தல்; to blow the nose.

     [ க்  + ந் -தல்.]

க் ச் -தல்

க் ச் -தல் mūkkuccīṟudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

க் ச் ந் -தல் பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

     [ க்  + -தல்.]

க் ச் -த்தல்

க் ச் -த்தல் mūkkuccuḻittal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   இகழ்ச் க் யாக க்ைக ெநரித் த் ப் ைக (யாழ்.அக.);; to turn up one's nose in contempt.

     [ க்  + -த்தல்.]

க் செ்சள்

 
 க் செ்சள்  mūkkucceḷḷu, ெப.(n.)

   அரி மா  த யவற் ல் இ க் ம் ய க ப் ப் ச்  (ேகாைவ.);; a black pest found in flour.

ம வ. க் வண் .

     [ க்  + ெசள் .]

க் ைடப  – தல்

க் ைடப  – தல் mūkkuḍaibaḍudal,    20 ெச. . .(v.i.) 

க்க ப  - தல் பாரக்்க: see {}.

     [ க்  + உைடப -தல்.]

க் ண்ணி

 
 க் ண்ணி mūkkuṇṇi, ெப.(n.)

   க் ப் ண்; ulcer destroying the nose (சா.அக.);.

க் த்தைட

 
 க் த்தைட mūkkuttaḍai, ெப.(n.)

   ெபண் ர ் ம் க்கணி, க் த் ; nose - jewel worn by women.

     [ க்  + தைட.]
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க் த்தண்

 
 க் த்தண்  mūkkuttaṇṭu, ெப.(n.)

   க் ன் எ ம் ள்ள ேமற்பாகம்; bridge of the nose.

     [ க்  + தண் ]

க் த்த க்

 
 க் த்த க்  mūkkuttaḻukki, ெப.(n.)

க் த்த க்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

க் த்த க்

க் த்த க்  mūkkuttaḷukku, ெப.(n.)

   க் த் , 1 பாரக்்க; see {}, 1.

     [ க்  + த க் ]

க் த்

க் த் 1 mūkkutti, ெப.(n.)

   1. ெபண்கள் க்  னி ன் பக்கவாட் ப் ப ல் ைள ட்  அணிந்  ெகாள் ம் ய அணி 
(ெத.இ.கல்.ெதா.2:339);; nose - jewel worn by women. 

     " த்த ட ெவாட்டாத க் த் ையக் கழற் " ( ற  .569);. 

   2. ெகா  வைக; blunt leaved hogweed, Boerhaavia verticillata. 

   3. க்ெகாற் , 3 பாரக்்க;see {}, 3.

ம வ. க் வாளி, க்ெகாற்

க., . ;ம. க் த் .

     [ க்ெகாற்  → க் த் ]

     [p]

 க் த் 2 mūkkutti, ெப.(n.)

   மரவைக (ேகாைவ);; a kind of wood.

க் த் க்காய்

 
 க் த் க்காய் mūkkuttikkāy, ெப.(n.)

   ம தன் காய்; a creeper (சா.அக.);.

க் த் செ்ச

 
 க் த் செ்ச  mūkkutticceḍi, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ்ெச ; a shrub - Lantana indica.

     [ க் த்  + ெச ]

க் த் ப்

 
 க் த் ப்  mūkkuttippū, ெப.(n.)

   க் த்  வ லானப் ; flower of Lantana indica.

     [ க் த்  + .]

942

www.valluvarvallalarvattam.com 2501 of 19068.



க் த் ப்

 
 க் த் ப்  mūkkuttippūṭu, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ண் ; a plant (சா.அக.);.

     [ க் த்  + ]

க் த்

க் த்  mūgguttirugu, ெப.(n.)

க் த் , 1 பாரக்்க;see {}, 1.

     [ க்  + ]

க் த் ள்

 
 க் த் ள் mūkkuttūḷ, ெப.(n.)

க் ப்ெபா  பாரக்்க;see {}. 

     " க் த் ள் ேபாடாத ண்டத் க் , ப்ப  பணத் ல் ெவள்ளி டப் " (பழ.);.

     [ க்  + ள்]

க் நீர்

 
 க் நீர ்mūkkunīr, ெப.(n.)

   க் சச்ளி; the watery mucus from the nostrils due to snot.

     [ க்  + நீர]்

க் நீர்ப்பாய்சச்
ல்

 
 க் நீரப்்பாய்சச்ல் mūkkunīrppāyccal, ெப.(n.)

   க் ந்  நீர ்வ ம் சளி ேநாய்; a kind of cool disease.

ம வ. நீரக்்ேகாரை்வ, த மன்.

     [ க் நீர ்+ பாய்சச்ல்]

க் நீரவ் தல்

 
 க் நீரவ் தல் mūkkunīrvaḍidal, ெப.(n.)

   க் ல் வ ம் சளி; watery discharge from the nostrils.

     [ க் நீர ்+ வ தல்.]

க் ப் க்க

 
 க் ப் க்க mūkkuppiḍikka, .அ.(adv.) 

   அள க்  அ கமாக த்தல்;அள க்  அ கமாக உண் தல்; eat to one's fill or to surfeit. 

மண ட் ல் க் ப் க்க ேசா  உண்  வந்தாயா?

     [ க்  + க்க]

க் ப் க்க
ண்( ) - தல்

க் ப் க்க ண்( ) - தல் mūkkuppiḍikkavuṇṇudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   அள க்க கமாக உண் தல்;அள க்  அ கமாக த்தல் (உ.வ.);; to eat to surfeit.

     [ க் ப் க்க + உண்  - தல்.]
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க் ப் தல்

 
 க் ப் தல் mūkkuppiḻidal, ெப.(n.)

   ஆண் ள்ைளயாய்ப் றக்க ேவண் ெமன்  க ப்பமான ெபண்க க்  நான் , ஆ  அல்ல  
எட்டாவ  மாதத் ல் ெசய்யப்ப ம் சடங்  ( ஞ்சவனம்);; a ceremony during the pregnancy of a woman, 
performed with a view of securing a male child.

     [ க்  + தல்.]

க் ப் ளைவ

 
 க் ப் ளைவ mūkkuppiḷavai, ெப.(n.)

   க் ல் வ ம் ஒ வைகப் ண் (யாழ்.அக.);; an abscess in the nose.

     [ க்  + ளைவ.]

க் ப்

 
 க் ப்  mūkkuppī, ெப.(n.)

   க் ல் உள்ள உலரந்்த சளிப்ெபா க்  (இ.வ.);; dried mucus of the nose.

     [ க்  + .]

க் ப் னசம்

க் ப் னசம் mūkkuppīṉasam, ெப. (n.)

   1. க் ல் உண்டா ம் ஒ வைக எரிசச்ல் ( னசேராகம்); ேநாய்; inflammation of the nose. 

   2. க் ல் சைத வள ம் ேநாய்; poly- pus in the nose.

     [ க்  + னசம்]

க் ப் த்

 
 க் ப் த்  mūkkupputtu, ெப.(n.)

   க் ல் ஏற்ப ம் ற் ேநாய்; cancer of the nose (சா.அக.);.

     [ க்  + த் . ற்  → த் ).]

க் ப் லாக்

 
 க் ப் லாக்  mūkkuppulākku, ெப. (n.)

   க் ல் ெதாங்க டப்ப ம் ஒர ்அணி (ேகாைவ.);; hanging ornament of nose worn by women.

     [ க்  + லாக் ]

ெபண்கள் கா களில் அணி ம் அணிகலன்க ள் ேதா  என்ப  கா களில் ஒட் னாற் ேபான் ம் 
ெதாங்கட்டான், ேதாலாக் , ேலாலாக்  ேபான்றைவ கா களில் ெதாங் னாற் ேபான் ம் அணி ம் 
அணிகலன்களா ம். இைவ ேபான்ேற க் ன் தண் ப் ப ல் ைள ட்  ெதாங் னாற் ேபான்  
அணி ம் அணிகலன் க் ப் லாக் . இஃ  பழங்  மக்கள் அணி ம் அணிகலனா ம்.

     [p]

க் ப்

 
 க் ப்  mūkkuppuḻu, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ; maggot in the nose (சா.அக.);.
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க் ப் ரி

க் ப் ரி mūkkuppūri, ெப.(n.)

   1. த ரண்  ஆண் ழந்ைதகள் றந்த டன் இறக்க, ன்றாவ  றந்தப் ள்ைள ம் அவ்வாேற 
இறந்  ேமா என்ற பயத் ல் அைதத ்த ப்பதற்காக க் க் த்தப் ெபற்ற ஆண் ழந்ைத; male 
child who is born after the early death of the first two previous male children of the same parents and whose nose is 
perforated in the belif that its death in childhood will thereby be averted. 

   2. ளந்த ேம த  உள்ளவன்; hare - lipped.

     [ க்  + ரி.  →  →  → ரி.]

க் ப் -தல்

க் ப் -தல் mūkkuppūrudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

க் க் த் -தல் பாரக்்க;see {}.

     [ க்  + -தல்]

க் ப்

 
 க் ப்  mūkkuppūṟi, ெப.(n.)

க் ப் ரி பாரக்்க;see {}.

க் ப்ெபாட்

க் ப்ெபாட்  mūkkuppoṭṭu, ெப.(n.)

க் த் , 1 பாரக்்க;see {}, 1.

     [ க்  + ெபாட் ]

க் ப்ெபா

க் ப்ெபா  mūkkuppoḍi, ெப.(n.)

   1. ( க்கால் உ ஞ்சப்ப ம்); ைக ைலத் ள் (ெபா );; snuff. 

   2. க் ற்காகப் பயன்ப த் ம் ஒ வைகப் ெபா ; a medicated powder used as a snuff in diseases.

     [ க்  + ெபா .]

க் ம் மாக

 
 க் ம் மாக mūkkummuḻiyumāka, .அ.(adv.) 

   க அழேகா , கப் ெபா வாக; with well - pronounced features. 

உனக் ப் பாரத்் க் ம் ெபண் க் ம் மாக அழகாக இ க் றாள். ழந்ைத க் ம் 
மாக இ க் ற .

     [ க்  + மாக.]

அளவான க் ம் யைமப் ம் உைடய ெபண்ைண க்  மாக இ க் றாள் என்  வ  
வழக் . ' க் றாய்' என்பைத ' க் றாய்' என்ப  உலக வழக் . ' க் ம் மாக' என்ப  
' க் ம் மாக' என்  வழங் ற .

க் ன்

 
 க் ன் mūkkumīṉ, ெப.(n.)

   றா வைகையச ்ேசரந்்த ன்; a kind of sword fish.

     [ க்  + ன்]

     [p]

க் ட்ட

 
 க் ட்ட mūkkumuṭṭa, .எ.(adv.) 

க் ப் க்க பாரக்்க;see {}.

     [ க்  + ட்ட]
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க் யர்

க் யர1் mūkkuyartal,    2 ெச. . .(v.i.) 

   க்  நீண்  கா ைக;இ  ஒ  வைக இறப் ற்கான  என்பர;் nose appearing to be elongated, this is 
one of the symp- toms of death.

     [ க்  + உயர-்தல்]

 க் யர2் mūkkuyarttal,    2 ெச. . . (v.i.) 

   றந்த ழந்ைத ன் க்ைகச ்சப்ைபயாகாம க்க இ த்  தல்; to pinch up the nose of a new - 
born infant to prevent it being flat – nosed. 

     "அண்ணா உரிஞ்  க் ரத்்தார"் ( வக.2703);.

     [ க்  + உயர ்– த்தல்]

க் ரட்ைட

 
 க் ரடை்ட mūkkuraṭṭai, ெப.(n.)

க் ரடை்ட பாரக்்க;see {}.

க் ரணம்

 
 க் ரணம் mūkkuraṇam, ெப.(n.)

   க் ப் ண்; ulcer nose (சா.அக.);.

     [ க்  + இரணம். Skt. {} → த. இரணம்.]

க் ரத்தம்

 
 க் ரத்தம் mūkkurattam, ெப.(n.)

   க் ந்  அரத்தம் வ ைக; bleeding from the nose.

     [ க்  + அரத்தம் – க்கரத்தம் → க் ரத்தம்.]

க் ரி-த்தல்

க் ரி-த்தல் mūkkurittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.) 

க்க -த்தல் பாரக்்க;see {}. 

     'அவைன க் ரித்  ட்டான்'.

     [ க்  + உரி-த்தல்.]

க் வட்டைக

க் வட்டைக mūgguvaṭṭagai, ெப.(n.)

   ளிம் ல் க் டன் ய வைள; cup with a nose - shaped lip. 

     "  ராஜராஜ ேதவர ்- ேசரமாைன ம், பாண் யரக்ைள ம், மைலநாட்  எ ந்  ெகாண்ட 
ெவள்ளி ன் ப்பரி கலங்கள் - க்  வட்டைக ஒன் " (ெத.கல்.ெதா.2, கல். 91);.

     [ க்  + (வட் ைக →); வட்டைக]

க் வாளி

 
 க் வாளி mūkkuvāḷi, ெப.(n.)

   க்கணி வைக ( ன்.);; a ring worn in the nose.

     [ க்  + வாளி. வாளி = ஒ வைகக் காதணி.]

க் ேவர-்த்தல்

க் ேவர-்த்தல் mūkkuvērttal,    4 ெச. . . (v.i.) 

க் ல்ேவர ்- த்தல் பாரக்்க;see {}.

     [ க்  + ேவர-்த்தல்.]
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க் றட்ைட

 
 க் றடை்ட mūkkuṟaṭṭai, ெப.(n.)

க் ரடை்ட பாரக்்க;see {}.

க் றாங்காற்

க் றாங்காற்  mūkkuṟāṅgāṟṟu, ெப.(n.)

   ழல் காற்  (இ.வ.);; cyclone.

     [ க் 5 + உ  + ஆம் + காற் .]

க் ஞ்  - தல்

க் ஞ்  - தல் mūkkuṟiñjudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   ஒைச உண்டாக க் னால் சை்ச உள்வாங் தல்; to sniff. 

     " க் ஞ்  ைல ணாேய" ( வ். ெபரியாழ்.2, 2 : 2);. 

சளி அ கமானதால் ழந்ைத க் ஞ் க் ட்ேட க் .

     [ க்  + உ ஞ் -தல்]

க் ைள

 
 க் ைள mūkāḷai, ெப.(n.)

க் சச்ளி (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ க்  + ஊைள.]

க்ைக

 
 க்ைக mūkkai, ெப.(n.)

   ெமாட்  (சங்.அக.);; bud.

க. மக்ெக

     [ெமாக்  → க்ைக.]

க்ைகச் ந்  – 
தல்

க்ைகச் ந்  – தல் mūkkaiccindudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   ஒன்ைற நிைனத்த மாத் ரத் ல் கண்ணீர ் தல், அ தல்; shed tears, weep fainty at the slightest prompting.

     [ க்  → க்ைக + ந்  – தல்]

க்ைகச் ளி-த்தல்
க்ைகச் ளி-த்தல் mūkkaiccuḷittal,    4 ெச. . .(v.i.) 

க் ச் -த்தல் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

க்ைகசெ்சா  - 
தல்

க்ைகசெ்சா  - தல் mūkkaiccoṟidal,    2 ெச. . .(v.i.) 

   எளிைம காட் தல்; to plead poverty or abject condition, as by rubbing the tip of one's nose. 

     "தயங்க ைவத்தாய் எனப் ேப க்ைகச ்ெசா ந் " ( ப் .695);.

     [ க்  + ஐ + ெசா -தல்.]

க்ைகத் ைள - 
த்தல்

க்ைகத் ைள - த்தல் mūkkaittuḷaittal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   மணம், நாற்றம் ேபான்றைவ க்ைக பா த்தல்; excite the sense of smell of fragrance or flavor;stink to high 
heaven of bad smell nosy aroma which excity a nose. 

ெவங்காயக் ழம்  மணம் க்ைகத் ைளத்த . க்ைகத் ைளக் ம் சாக்கைட நாற்றம்.

     [ க்  + ஐ + ைள - த்தல்]

க்ைக ைழ - 
த்தல்

க்ைக ைழ - த்தல் mūkkainuḻaittal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   ற ைடய ெசய்ைக ல் அைழப் ல்லாமல் தைல தல்; poke one's nose. 

நீ அ த்தவர ்வழக் ல் க்ைக ைழக்காேத?

     [ க்  → க்ைக + ைழ-த்தல்.]
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க்ைகெந  - 
த்தல்

க்ைகெந  - த்தல் mūkkaineṟittal,    4 ெச. . .(v.i.) 

க் ச் -த்தல் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

க்ைகப்  - 
த்தல்

க்ைகப்  - த்தல் mūkkaippiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   1. ச் ப் ப ற்  ெசய்தல் ( ரணாயமஞ் ெசய்தல்);; to control the breath, as in devotional exercises. 

   2. மந் ரம் ெசால் தல் (இ.வ.);; to mutter mantras. 

   3. ெகட்ட நாற்றம் தாங்காமல் க்ைகப் த்தல்; bad smell stink to nose.

     [ க்  → க்ைக + -த்தல்]

க்ெகா யன்

க்ெகா யன்1 mūkkoliyaṉ, ெப.(n.)

   ெமல் ய ஒ யன்; nasal phoneme.

     [ க்  + ஒ யன்]

 க்ெகா யன்2 mūkkoliyaṉ, ெப.(n.)

   சங்  ( .அ.);; chank.

     [ க்  + ஒ யன்]

க்ெகாற்

க்ெகாற்  mūkkoṟṟi, ெப.(n.)

   1. க் த்  ( ன்.); பாரக்்க;see {}. 

   2. க்ெகாற் க்ேகாைர (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}. 

   3. ெகா வைக ( ன்.);; a climber-Thumbergia racemosa.

     [ க்  + ஒற்  - க்ெகாற்  → க்ெகாற் .]

க்ெகாற் க்ேகா
ைர

 
 க்ெகாற் க்ேகாைர mūkkoṟṟikārai, ெப.(n.)

   ல்வைக ( ன்.);; a kind of club grass - Scirpus antaracticus.

     [ க்ெகாற்  + ேகாைர]

க்ெகாற் ப்

 
 க்ெகாற் ப்  mūkkoṟṟippūṭu, ெப.(n.)

   ெச  வைக ( ன்.);; a plant lnula Indica.

ெத. க்

     [ க்ெகாற்  + ]

க்ெகாற் ப் ண்

 
 க்ெகாற் ப் ண்  mūkkoṟṟippūṇṭu, ெப.(n.)

க்ெகாற் ப்  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

க்ெகாற்ைறக்
ேகாைர

 
 க்ெகாற்ைறக்ேகாைர mūkkoṟṟaikārai, ெப.(n.)

க்ெகாற் க்ேகாைர ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ க்ெகாற்  + ேகாைர]
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க்ேகாட்ைட

க்ேகாடை்ட1 mūkāṭṭai, ெப.(n.)

   க் த் ைள; nostril.

     [ க்  + ஒடை்ட]

 க்ேகாடை்ட2 mūkāṭṭai, ெப.(n.)

   வ பட்ேடாரக்்  பாட யற் ம் ஆற்றைல அளிக் ம் ெகாற்றைவக் ேகா ல்; a shrine of {} who is said to 
endow Her votaries with poetic power.

க்ேகாலம்

 
 க்ேகாலம் mūkālam, ெப.(n.)

   ங்க லரி ; boiled rice (சா.அக.);.

க்ேகா யன்

 
 க்ேகா யன் mūkāliyaṉ, ெப.(n.)

   சங் ; chank;conch-shell.

கம்

கம் mūkam, ெப.(n.)

   1. ஊைம; dumbness. 

   2. வாய்ேபசாநிைல (ெமளனம்); ( டா.);; speechlessness, silence. 

   3. வ ைம (யாழ்.அக.);; poverty. 

   4. ஒ வைக ன் (யாழ்.அக.);; a kind of fish. 

   5. ேபய் வைக (யாழ்.அக.);; a class of devils.

கரன்

கரன் mūkaraṉ, ெப(n.)

   1. கா  ேகடக்ாதவன், ெச டன்; a deaf man. 

   2. ஊைமயன்; a dumb man.

     [ கன் → கரன்.]

கன்

கன்1 mūkaṉ, ெப.(n.)

   ழ்மகன் ( வா.);; low, mean person.

     [ க்கன்2 → கன்.]

 கன்2 mūkaṉ, ெப.(n.)

   1. ஊைமயன்; dumb man. 

     " சச்மண் கன்" (தக்கயாகப். 189);. 

   2. ஓர ்அ ரன்; an A {}. 

     " க நாமதானவன்" (பாரத.அ ச் னன்றவ.79);. 

   3. ஏைழ (வ ஞன்); (யாழ்.அக.);; poor man.

     [ ழ் →  → கன் = ஊைமயன்.]

கா-த்தல்

கா-த்தல் mūkāttal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   ேபசாம த்தல் (ெமளனமாக); (யாழ்.அக.);; to be silent.

     [ கம் + ஆ - கா → கா-த்தல்.]
 mūki, ெப.(n.)

   ேகழ்வர  (நாம ப.354);; ragi.
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ைக

ைக1 mūkai, ெப.(n.)

   ஊைம ( ங்.);; dumb person.

 ைக2 mūkai, ெப.(n.)

   1. ஈரற் ைல ( ங்.);; liver. 

   2. பைடக் ட்டம்; vast horde. 

     "நான் கத்தன ைக ழ வைமந்த" (தக்கயாகப்.621);.

ெத. க = பைடக் டம்.

 ைக3 mūkai, ெப.(n.)

   சங்கஞ்ெச  (சங்அக.);; mistletoe berrythorn.

ைகச் ேலட் ம
ம்

 
 ைகச் ேலட் மம் mūkaiccilēṭṭumam, ெப.(n.)

   க த் க் ள் ஊைமையப் ேபால உண்டாக் ம் இைரசச்ைல உண்டாக்  ேகாைழைய ெவளிேயத் 
தள் ம் ஒ வைக ேநாய்; a diseases marked by the sound dumb, in the throat and copious phlegm which is thrown out.

     [ ைக + Skt. ேலட் மம்.]

ைகைம

ைகைம mūkaimai, ெப.(n.)

   ஊைமயாய் இ க் ம் தன்ைம; dumbness. " ைகைமக் ெகாள்ைகேய க்கான்" (தணிைகப் . 
ராட்ட.43);.

     [ ைக → ைகைம.]

ைகயலரி

 
 ைகயலரி mūkaiyalari, ெப.(n.)

   அலரி மரம்; a tree - Nerium Odorum (சா.அக.);.

ைகெய த்

 
 ைகெய த்  mūkaiyeḻuttu, ெப.(n.)

   ஊைமெய த்  ( ன்.);; consonant being mute.

     [ ைக + எ த் ]

ங்கமார்ப்படல்

 
 ங்கமாரப்்படல் mūṅgamārppaḍal, ெப.(n.)

   பட்  ேபாட உத ம் ங் ல் (ேகாைவ.);; bamboo which is used to make cow-shed.

     [ ங்கமார ்+ படல்]

ங்கர்

ங்கர ்mūṅgar, ெப.(n.)

   ஊைமயர;் dumb persons. 

     "ெகாத்ைதக்  ங்கர ்வ காட்  த் " (ேதவா.1040, 2);.
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ங்கா

ங்கா1 mūṅgā, ெப.(n.)

   1. ரிவைக; a species of mongoose. 

     " ங்கா ெவ எ  வரி அணிேலா  ஆங்  அைவ நான் ம் ட் க் ரிய" (ெதால். 
ெபா ள்.மர .6);. 

   2. ரி ( .அ.);; mongoose.

ெத., க. ங் ;ம. ங்னா.

     [ க்  → ( ங் ); → ங்கா = க்  நீண்ட ரி வைக.]

 ங்கா2 mūṅgā, ெப.(n.)

   ஆந்ைத (நாஞ்.);; owl.

ம. ங்ஙா

ங்காப் ள்ைள

ங்காப் ள்ைள mūṅgāppiḷḷai, ெப.(n.)

   ரிப் ள்ைள; mongoose.

     [ ங்கா1 + ள்ைள.]

ங்

 
 ங்  mūṅgi, ெப.(n.)

   பா ப்பய  (மைல.);; green gram.

ங் டப்ைப

 
 ங் டப்ைப mūṅgiḍappai, ெப.(n.)

   நீளவாட் ல் ளந்த ங் ற் ண்  (உ.வ.);; splint, splinter, lath of bamboo.

     [ ங் ல் + தப்ைப - ங் ற்றப்ைப → ங் டப்ைப.]

ங் ல்

ங் ல் mūṅgil, ெப.(n.)

   உள்ளடீற்ற ழாய் ேபான்ற தண் ப் ப ல் க க்கைளக் ெகாண்ட ம் நீண்  வளரவ் மான 
றக்கா ள்ள ெப ம் ல் வைக; bamboo-Bambusa arundinacea. 

     "அம்பைண ங் ற் ைபம்ேபாழ்" (ெப ங்.உஞ்ைசக்.42 : 48);. 

     " ற்றா ங் ல் ைளத  ட் ம்" (அகநா.85: 8);. 

     "ஆ கைழ நிவந்த ைபங்கண் ங் ல்" (நற்.28:7);. 

     " ைழ ங் ற் வட் ைட ய ேவ" ( ந். 179:7);. 

     "கான் ைள ங் ற் கவர் ைள ேபால' (ப ற் ப்.84:12);. 

   2. கைழ ( னர் ச); நாள் ( வா.);; the seventh naksatra.

ம. ங் ல்

வைககள்: 

   1. ங் ல், 

   2. கல் ங் ல், 

   3. ேவ  ங் ல், 

   4. காட் ங் ல், 

   5. ங் ல், 

   6. ெபான் ங் ல், 
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ங் ல் ைறப்பட்

ங் ல் ைறப்பட்  mūṅgiltuṟaippaṭṭu, ெப.(n.)

   ெதன்னாரக்்கா  மாவட்டம், கள்ளக் ச்  வட்டத் ல், வண்ணா மைல ந்  சற்ெறாப்ப 30 
கல்லன்மாத் ரி ெதாைல ள்ள ஊர;் a city in South Arcot dist., about 30 km away from {}.

     [ ங் ல் + ைறப்பட் ]

ெதன் ெபண்ைணயாற் ன் கைர ல் அைமந் ள்ள ஊர.் ஆற்றங்கைர ல், ங் ல்கள் 
நிைறந் ந்தைமயால் ங் ல் ைறப்பட்  என்  ெபயர ்ெபற்ற .

ங் ல்நாடா

 
 ங் ல்நாடா mūṅgilnāṭā, ெப.(n.)

   ங் லால் ெசய்யப்பட்ட, பட் த்த க் ரிய நாடா; weaver's instrument for silk loom made of bamboo.

     [ ங் ல் + நாடா]

ங் ல் ல் ரி

 
 ங் ல் ல் ரி mūṅgilpullūri, ெப.(n.)

   ங் ன் ேமற் பட ம் ல்  வைக; bamboo parasite.

     [ ங் ல் + ல் ரி]

ங் ல்ேபாத்

 
 ங் ல்ேபாத்  mūṅgilpōttu, ெப.(n.)

ங் ற்ேபாத்  பாரக்்க;see {}. 

     [ ங் ல் + ேபாத் .]

ங் ல் த்

 
 ங் ல் த்  mūṅgilmuttu, ெப.(n.)

ங் ன் த்  பாரக்்க;see {}.

     [ ங் ல் + த் ]

ங் ல் ைள

 
 ங் ல் ைள mūṅgilmuḷai, ெப.(n.)

   ங் ன் ைள; shoot of bamboo.

     [ ங் ல் + ைள]

ங் ல்ேமா

 
 ங் ல்ேமா  mūṅgilmōvu, ெப.(n.)

   ங் ல் க ; joints of bamboo.

     [ ங் ல் + ேமா ]

ங் ல

 
 ங் ல  mūṅgilaḍi, ெப.(n.)

   ெநல்ைல மாவட்டச ் ற் ர;் a village name, in Nellai Dt.

     [ ங் ல் + அ ]
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ங் லம்மா

 
 ங் லம்மா mūṅgilammā, ெப.(n.)

   ற் ர ்ெபண் ெதய்வம் (ேதவைத); (இ.வ.);; village deity.

     [ ங் ல் + அம்மா]

ங் லரி

ங் லரி  mūṅgilarisi, ெப.(n.)

   ங் னின்  உண்டா ம் ைத ( வக. 1422, உைர);; the seed of the bamboo.

     [ ங் ல் + அரி ]

ங் லரி ேதன்
ெகா க்கட்ைட

 
 ங் லரி ேதன்ெகா க்கடை்ட mūṅgilarisitēṉkoḻukkaṭṭai, ெப.(n.)

   மைலவாழ் இனத்தவரின் றப்  உண  (ேகாைவ.);; food of the inhabitant in hills.

     [ ங் லரி  + ேதன் + ெகா  + கடை்ட]

ங் லாைட

ங் லாைட mūṅgilāṭai, ெப.(n.)

   ங் ன் உட் றத் ல் ெமல் யதாக உள்ள தாள் ( பாண்.236, உைர);; paper - like tissue inside 
bamboos.

     [ ங் ல் + ஆைட]

ங் ைல

 
 ங் ைல mūṅgililai, ெப.(n.)

   ங் ன் இைல; bamboo leaves. 

     " ங் ல்இைல ேமேல ங் ம் பனிநீேர" (பழ.);.

     [ ங் ல் + இைல.]

   டற் ைல;வ ற்  ேநாய்;அரத்தத் ப் , ழந்ைதப் ேப  அ க் , இ மல், கண்ணின் வப்  
த ய ேநாய்கைள ங் ைல நீக் ம்.

ங் ப்

 
 ங் ப்  mūṅgiluppu, ெப.(n.)

   ங் ந்  எ க்கப்ப ம் ஒ  ம த் வ ண ள்ள உப் ; a medicinal salt found in bamboo (சா.அக.);.

     [ ங் ல் + உப் ]

ங் மத்ைத

 
 ங் மத்ைத mūṅgilūmattai, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ஊமத்ைத; a plant - Dhatura milal (சா.அக.);.

     [ ங் ல் + ஊமத்ைத]

ங் ற்க

 
 ங் ற்க  mūṅgiṟkaḻi, ெப.(n.)

   இைல, ட் ைள நீக்கப்பட்ட ங் ற் ெகாம் ; bamboo stick.

     [ ங் ல் + க .]
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ங் ற் த்

ங் ற் த்  mūṅgiṟkuttu, ெப.(n.)

   1. ங் ற் தர ்பாரக்்க (இ.வ.);;see {}. 

   2. ங் ற்ேபாத்  பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

     [ ங் ல் + த் ]

ங் ற் த்

 
 ங் ற் த்  mūṅgiṟkuruttu, ெப.(n.)

   அ பட்ட அரத்த க்கங்கைளப் ேபாக் ம் தளிர;் the tender leaves of bamboo is capable of curing contused 
swelling - Bamboo plast (சா.அக.);.

     [ ங் ல் + த் ]

ங் ற் ழல்

 
 ங் ற் ழல் mūṅgiṟkuḻl, ெப.(n.)

ங் ற் ழாய் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ ங் ல் + ழல்]

ங் ற் ழாய்

ங் ற் ழாய்1 mūṅgiṟkuḻāy, ெப.(n.)

   ல்லாங் ழல் ( ன்.);; flute of bamboo.

     [ ங் ல் + ழாய்]

 ங் ற் ழாய்2 mūṅgiṟkuḻāy, ெப.(n.)

   பண்ைட காலத் ல் ம ந் , ேதன் த யைவக் ெகடாதப க்  ைவப்பதற்காகச ்ெசய் ம் ங் ற் 
ழாய்; a hallow bamboo used for preserving honey, medicines etc. 

     ' ங் ற் ழாய்க் ள்ேள ெபய்தைல

உைடய....... கட ்ெடளிைவ' (மைலப .171, உைர);.

     [ ங் ல் + ழாய்]

     [p]

ங் ற்ெகாட்ைட

 
 ங் ற்ெகாடை்ட mūṅgiṟkoṭṭai, ெப.(n.)

ங் லரி  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ ங் ல் + ெகாடை்ட]

ங் ற்ெகாத்
ங் ற்ெகாத்  mūṅgiṟkottu, ெப.(n.)

ங் ற் த் , 1 (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

ங் ற்ேகால்

ங் ற்ேகால் mūṅgiṟāl, ெப.(n.)

ங் ற்க  பாரக்்க;see {}. 

     ' ங் ற் ேகாைலத் தைல ேல வ த் க் கட் ன' (ெப ம்பாண்.285, உைர);.

     [ ங் ல் + ேகால்]

ங் ற்சம்பா

ங் ற்சம்பா mūṅgiṟcambā, ெப.(n.)

   சம்பா ெநல் வைக; a kind of {} paddy. 

     "ெந  க்கன் அரிக்கரா  ங் ற் சம்பா" ( க் டற்.97);.

     [ ங் ல் + சம்பா.]

ங் லரி  ேபான்ற அரி ையக் ெகாண்ட சம்பா ெநல்.
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ங் ற்பட்ைட

ங் ற்படை்ட mūṅgiṟpaṭṭai, ெப.(n.)

   1. ங் ற் ளாச்  பாரக்்க;see {}. 

   2. ங் ற் க ன் ேம ள்ள உைற (உ.வ.);; sheath at the knot of a bamboo.

     [ ங் ல் + படை்ட]

ங் ற்பண்ைண

 
 ங் ற்பண்ைண mūṅgiṟpaṇṇai, ெப.(n.)

   அடரத்் யான ங் ற்கா  (நாஞ்.);; dense clump of bamboo.

     [ ங் ல் + பண்ைண]

ங் ற்பத்ைத

 
 ங் ற்பத்ைத mūṅgiṟpattai, ெப.(n.)

ங் ற் ளாச்  (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [ ங் ல் + பத்ைத]

ங் ற்பாய்

 
 ங் ற்பாய் mūṅgiṟpāy, ெப.(n.)

   ங் லால் ெசய்யப்பட்ட பாய்; mat made up of bamboo tree. 

ங் ற் பா ம் ரட் ப் ெபண்டாட் ம் (பழ.);.

     [ ங் ல் + பாய்]

ங் ற் ளாச்

 
 ங் ற் ளாச்  mūṅgiṟpiḷāccu, ெப.(n.)

   நீளத் ல் ளந்த ங் ல் ண்  (ெகா.வ.);; splint, splinter, lath of bamboo.

     [ ங் ல் + ளாச் ]

ங் ற் ளிச்

ங் ற் ளிச்  mūṅgiṟpiḷiccu, ெப.(n.)

   1. ங் ற் ளாச்  (இ.வ.); பாரக்்க;see {}. 

   2. ஒல் யான ங் ற் க  ( வக.634, உைர);; thin bamboo stick.

     [ ங் ல் + ளிச் ]

ங் ற் ல்

 
 ங் ற் ல் mūṅgiṟpul, ெப.(n.)

   ல்வைக ( .அ.);; a kind of grass.

     [ ங் ல் + ல்]

ங் ற்ேபாத்

 
 ங் ற்ேபாத்  mūṅgiṟpōttu, ெப.(n.)

   ெகாத்தாக உள்ள ங் ற் கன்  ( ன்.);; cluster of bamboo saplings.

     [ ங் ல் + ேபாத் ]
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ங் ற்றண்

 
 ங் ற்றண்  mūṅgiṟṟaṇṭu, ெப.(n.)

ங் ற்க  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ ங் ல் + தண் ]

ங் ற்றப்ைப

 
 ங் ற்றப்ைப mūṅgiṟṟappai, ெப.(n.)

ங் ற் ளாச்  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ ங் ல் + தப்ைப]

ங் ன் த்

 
 ங் ன் த்  mūṅgiṉmuttu, ெப.(n.)

   ங் ந்  ேதான் வதாகக் க தப் ப ம் த்  வைக ( ன்.);; a kind of pearl said to be obtained from 
the bamboo.

     [ ங் ல் + த் ]

ங் ெனல்

 
 ங் ெனல் mūṅgiṉel, ெப.(n.)

ங் லரி  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ ங் ல் + ெநல்]

ங்

ங் 1 mūṅgu, ெப.(n.)

ங்  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

 ங் 2 mūṅgu, ெப.(n.)

   பய ; small pulse.

ங்ைக

ங்ைக mūṅgai, ெப.(n.)

ைக1 பாரக்்க;see {}.

      " ய றங் ற் ன் ங்ைகயாய்" (நால , 158);.

ங்ைகேநாய்
ங்ைகேநாய் mūṅgainōy, ெப.(n.)

   ேநாய் வைக (கடம்ப. .இ லா.127);; a kind of disease.

ங்ைகைம

ங்ைகைம mūṅgaimai, ெப.(n.)

   ஊைமத ்தன்ைம; dumbness. 

     "தைலசாய்த் தங் ந்தார ் ங்ைக ைமயால்" (நீலேக , 271);.

     [ ங்ைக → ங்ைகைம]

ங்ைகயர்

 
 ங்ைகயர ்mūṅgaiyar, ெப.(n.)

   ஊைமயர;் dumb person (சா.அக.);.

     [ ங்ைக → ங்ைகயர.்]

ங்ைகயான்

ங்ைகயான் mūṅgaiyāṉ, ெப.(n.)

   ஊைமயன்; dumb person. 

     " ங்ைகயான் ேபச ற்றான்" (கம்பரா.நாட.்1);.

     [ ங்ைக → ங்ைகயான்]
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ங்ைக

 
 ங்ைக  mūṅgaiyūci, ெப.(n.)

   வைல ன் தற்  ஏற்றவா  ங் லாலான ஒ  வைக ஊ ; a needle manufactured from bamboo to knit fish 
net.

ங்ைகேராகம்

 
 ங்ைகேராகம் mūṅgairōkam, ெப.(n.)

ங்ைகேநாய் பாரக்்க;see {}.

சச்டக்கம்

சச்டக்கம் mūccaḍakkam, ெப.(n.)

   1. உ ரடங்  நிற்ைக; suspended animation. 

   2. ஒ  வைக ேநாய்; a disease in which breath is restrained (சா.அக.);.

     [ ச்  + அடக்கம்]

சச்டக் -தல்

சச்டக் -தல் mūccaḍakkudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   ச் க் காற்ைற உள் அடக் தல்; to control and hold the breath. 

     " சச்டக்  ெயன் ம் வார் ன ைடேய நின் " ( ற்றா.தல. வடவ .28);.

     [ ச்  + அடக் -தல்]

சச்ைட-த்தல்

சச்ைட-த்தல் mūccaḍaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   ச் த் ணறச ்ெசய்தல்; to cause choking.

     [ ச்  + அைட-த்தல்]

சச்ைடப்பான்

சச்ைடப்பான் mūccaḍaippāṉ, ெப.(n.)

சச்ைடப் , 2 பாரக்்க;see {}, 2.

     [ சச்ைட → சச்ைடப்பான்.]

சச்ைடப்

சச்ைடப்  mūccaḍaippu, ெப.(n.)

   1. ச்  வாங் ைக; difficulty in respiration;hard breathing;panting for breath. 

   2. ட்  ச்  வாங் ைக; choking, asphyxia (ெச.அக.);.

     [ சச்ைட → சச்ைடப் ]

சச்ன்

 
 சச்ன் mūccaṉ, ெப.(n.)

   வ யவன் (யாழ்ப்.);; powerful, strong person.

ச் ப்

 
 ச் ப்  mūcciḻuppu, ெப.(n.)

   ஈைள ேநாய் ( வாசகாசம்);, இ மல் ேநாய்; asthma.

     [ ச்  + இ ப் ]
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ச்

ச்  mūccu, ெப.(n.)

   1. உ ர ்வாழ்வதற்காக ைர ர க் ள் இ த்  ெவளி ம் காற் , உ ரப்் ; respiration, breath. 

     " ச்  ன்ேன ந்  நா ம்" (தனிச.் ந்.111:1);. 

ச் ட மறந்தவர ்யா லர.் 

   2. ஆண்ைம (யாழ். அக.);; manliness. 

   3. வ ைம, பலம் (யாழ்.அக.);; strength. 

   4. ஆக்கம், யற் ; effort. 

தல் ச் ல் (இ.வ.);.

ம. ச்

ச் க்காட்டாைம

 
 ச் க்காட்டாைம mūccukkāṭṭāmai, ெப.(n.)

   அைம யாக இ க்ைக (நிசச்த்தமா க்ைக);; breathless silence. 

இைதப்பற்  அவளிடம் ச் க் காட்டாேத.

     [ ச் க்காட்  + ஆ + ைம.]

ச் க்காட் -தல்

ச் க்காட் -தல் mūccukkāṭṭudal,    5 ெச. . .(v.t.) 

   1. ஆளரவஞ் ெசய்தல்; to show signs of life. 

   2. ஆண்ைம காட் தல் (யாழ்.அக.);; to show signs of courage. 

   3. எ ரம்ைற வ வங்களில் தான் ஒர ்இடத் ல் இ ப்பதற்கான அ ைய ெவளிப்ப த் தல்; utter a 
sound or word as a sign of one's presence. 

ெபாய் ெவளிப்பட்ட ம் அவன் ச் க் காட்ட ல்ைல.

     [ ச்  + காட் -தல்.]

ச் க்காண்ைக

 
 ச் க்காண்ைக mūccukkāṇkai, ெப.(n.)

   இறப் க் யாக ேமல் ச் த் ேதான் ைக (இ.வ.);; breathing hard, as a sign of expiring.

     [ ச்  + காண்ைக.]

ச் க் ைளக் ழ
லழற்

 
 ச் க் ைளக் ழலழற்  mūccukkiḷaikkuḻlaḻṟci, ெப.(n.)

   ைர ரல் ேநாய் வைக; a kind of lungs disease.

     [ ச்  + ைள + ழல் + அழற் .]

ச் க் த்

 
 ச் க் த்  mūccukkuttu, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் காற் ப் ப்  ேநாய் ( ன்.);; a kind of gout.

     [ ச்  + த் .]
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ச் க் ப்

 
 ச் க் ப்  mūccukkuppi, ெப.(n.)

   த் க் ளியா ம், சங் க் ளியா ம், கட ல் ழ்க  ைற ல் ைகயா ம் உ ரப்் க் 
ப் ; aspirator bottle handled by pearl divers, and conch divers.

     [ ச்  + ப் .]

ச் க் ழல்

 
 ச் க் ழல் mūccukkuḻl, ெப.(n.)

   ெதாண்ைட ல் இ ந்  ைர ரல் வைர அைமந் க் ம் ச் ப் ேபா ம் ழல் ேபான்ற 
பாைத; windpipe, trachea.

     [ ச்  + ழல்.]

     [p]

ச் க் ழாய் ரி
வழற்

 
 ச் க் ழாய் ரிவழற்  mūccukkuḻāyvirivaḻṟci, ெப.(n.)

   ைர ர ன் அ ப்ப ல் உண்டா ம் ஒ வைக ேநாய்; bronchi - ectasis.

     [ ச் க் ழாய் + ரிவழற் .]

ச் ண்ைட

ச் ண்ைட mūccuṇṭai, ெப.(n.)

ண்ைட பாரக்்க;see {}. 

     " ச் ண்ைட ற் ...... பா பட் " (ஆ ரவதானி, 3);.

ச் த்தாங்கல்

 
 ச் த்தாங்கல் mūccuttāṅgal, ெப.(n.)

சச்ைடப்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ ச்  + தாங்கல்.]

ச் த் ணறல்

 
 ச் த் ணறல் mūccuttiṇaṟal, ெப.(n.)

   ராக ச் ட யாத அள ல் ச் த் தைடப ம் நிைல; suffocation in breathing. 

அவ க்  ச் த் ணறல் ஏற்பட்ட  (உ.வ.);.

     [ ச்  + ணறல்.]

ச் ப்ப தல்

ச் ப்ப தல் mūccuppaṟidal, ெப.(n.)

   1. ச் க்காற்  ெவளிேய ெசல்ைக; breathing out, exhalation. 

   2. உடல் நலம் ைற ப ைக (பல னப்ப ைக);; becoming weak.

     [ ச்  + ப தல்.]

ச் ப் -த்தல்

ச் ப் -த்தல் mūccuppiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   1. ச் க்காற்ைற உள்ளடக் தல் ( ன்.);; to control or suppress the breath.

    2. ச் த் ண தல் ( ன்.);; to be short of breath 

   3. இ ப் ல் க் க் ெகாள் தல்; to be sprained at the hip.

 டை்டையத் க் ேனன். ச் ப் த் க் ெகாண்  ட்ட . 

   4. சச்ாக ய தல்; to strain one's powers.

     [ ச்  + -த்தல்.]
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ச் ப் ப்

ச் ப் ப்  mūccuppiḍippu, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைக ச்  உ ரப்்  ேநாய்; pleurisy;

 pleurodynia. 

   2. ச் க் காற்ைற உள் அடக் ைக ( ன்.);; suppression of breath. 

   3. இ ப் ல் உண்டா ம் க் ேநாய் (M.L.);; sprain at the hip.

     [ ச்  + ப் .]

ச் ப்ேபச்

ச் ப்ேபச்  mūccuppēccu, ெப.(n.)

   1. ேப ைக ( ன்.);; talk. 

   2. உ ேரா  இ ப்பதற்கான அைடயாளம்; sign of life. 

ச் ப் ேபச்  இல்ைல (யாழ்.அக.);.

     [ ச்  + ேபச் .]

ச் ப்ெபா -
த்தல்

ச் ப்ெபா -த்தல் mūccuppoṟuttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   சை்ச உள் அடக் தல் ( ன்.);; to suppress breath.

     [ ச்  + ெபா -த்தல்.]

ச் ட்டல்

ச் ட்டல் mūccumuṭṭal, ெப.(n.)

   1. ச் த் ண ைக; suffocation. 

   2. ச்  இ மல் ேநாய் (ைபஷஜ.);; asthma.

     [ ச்  + ட்டல்.]

ச் ட் -தல்

ச் ட் -தல் mūccumuṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ச் த் தைடப்பட் த் ண தல்; suffocate;breathe hard. 

சைமயல் அைற ன் ைகயால் அம்மா க்  ச்  ட் ய  (உ.வ.);.

     [ ச்  + ட் -தல்.]

ச் வாங்

ச் வாங் 1 mūccuvāṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   ச்  இைரத்தல்; gasp for breath;pant. 

பத்  அ  நடப்பதற் ள் உனக்  ச்  வாங் றேத!

     [ ச்  + வாங் -தல்.]

 ச் வாங் 2 mūccuvāṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   1. ச் க் காற்ைற உள்ேள அடக் தல் (யாழ்.அக.);; to restrain breath, as in making an effort or dragging a heavy 
thing. 

   2. ெப ச்  தல்; to breathe hard. 

ச்  வாங்க ஒ  வந்தான். 

   3. ெவ ப் க் கா தல்; to crack, split open, to give way, as a wall. 

இந்தக் கட்டடம் ச்  வாங்  ட்ட .

     [ ச்  + வாங் -தல்.]

ச் வாங் தல்

ச் வாங் தல் mūccuvāṅgudal, ெப. (n.)

   1. இைளப் னால் ெப ச்  வ ைக; panting, breathing hard, as in fatigue. 

   2. இறப் க் காலத் ல் ெப ச்  ைக; long-drawn breathing at the moment of death.

     [ ச்  + வாங் தல்.]
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ச் டாமல்

ச் டாமல் mūccuviṭāmal, .அ.(adv.) 

   1. வாய் றவாமல்; in breathless silence. 

   2. இைட டாமல்; without break or intermission.

ச் டாமல் பா றாள். ச் ட ேநர ல்ைல. ச் டாமல் மைழெபய் ற .

ச்

ச் 1 mūccuviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.) 

   இயற்ைகயான காற்ைற க் ன் வ ேய உள்ேள இ த் , இ த்த காற்ைற ெவளிேய தல் 
(ஆ வாசப்ப த் க் ெகாள் தல்);; to breathe respire. 

ன்  மா  ஏ  வந் க் ேறன், ெகாஞ்சம் ச்  ட் க் ெகாள் ேறன். " ச்  ன்ேன" 
(தனிப்பா. i, 80:160);.

     [ ச்  + -தல்.]

 ச் 2 mūccuviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.) 

   1. எ ர ்மைற ல் அல்ல  எ ரம்ைறப் ெபா ளில் தள  ெதரி த்தல்; make even a mention of say not 
to breathe a word. 

அப்பா டம் எ ேகாைலத் ெதாைலத்த  பற்  ச்  டாேத!. ேநரில் சந் த்த ேபா  தனக்  
ேவைல ைடத்த  த்  அவர ் ச்  ட ல்ைல. 

   2. ச் வாங் 2-தல், 3 பாரக்்க;see {}, 3.

     [ ச்  + -தல்.]

செ்ச த்தல்

செ்ச த்தல் mūcceḍuttal, ெப.(n.)

   1. ேமல் ச்  எ ைக (யாழ்.அக.);; gasping one's last breath. 

   2. சச்டக் ைக (இ.வ.);; holding one's breath.

     [ ச்  + எ த்தல்.]

செ்ச -தல்

செ்ச -தல் mūcceṟidal,    2 ெச. . .(v.i.) 

ச் 1-1, ( ன்.); பாரக்்க;see {}, 1.

     [ ச்  + எ -தல்.]

சை்ச

 
 சை்ச mūccai, ெப.(n.)

ரச்ை்ச ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

செ்சா ங் ைக

 
 செ்சா ங் ைக mūccoḍuṅgugai, ெப.(n.)

   உ ரப்்  ( ராணன்); ஒ ங் ைக ( ன்.);; ceasing to breathe, as when dying.

     [ ச்  + ஒ ங் ைக.]

சைட

சைட mūcaḍai, ெப. (n.)

   1. ப தாய்ப் ேபாைக; rancidity. 

   2. ப தாய்ப் ேபான பண்டம் (இ.வ.);; anything that has become rancid, anything unclean.

க. சரி

சணம்

 
 சணம் mūcaṇam, ெப.(n.)

   ள ; pepper - Piper nigrum (சா.அக.);.
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சரசச்ாரம்

 
 சரசச்ாரம் mūcaraccāram, ெப.(n.)

   ச ட் ப் ; salt extracted from fuller's earth (சா.அக.);.

சல்

சல் mūcal, ெப.(n.)

   1. ெமாய்க்ைக ( ங்.);; swarming, thronging. 

   2. இறப்  ( ங்.);; death. 

   3. ெக ைக ( ன்.);; being spoiled.

     [  → சல்.]

சாந்தம்

 
 சாந்தம் mūcāndam, ெப. (n.)

   ெவண்டாமைர (மைல.);; white lotus.

சாம்பரம்

சாம்பரம் mūcāmbaram, ெப.(n.)

   1. கரிய ேபாளம்; scarlet flowered aloe. 

   2. கரிய ேபாளப் ன்; resinous inspissated juice of aloe. 

   3. ட்  ம ந் ச ்சரக் ; a compound of catechu formed with the juice of young coconuts, arecanuts and other spices.

உ . சாம்பர்

1 mūci, ெப.(n.)

   ெபான்னாங்கண்ணி; a prostate plant - lllec brumsessile (சா.அக.);.

 2 mūcittal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   ச் ைழத்தல்; gasp.

     [  →  →  → -த்தல்.]
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1 mūcudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   1. ெமாய்த்தல்; to swarm about, gather round 

     "வண்  ேதறன் மாந் " (ெந நல்.33);. 

     " ஞீ  க ள கண் யாைன" (அகநா.159:16);. 

     " ன்  கவைலய ண் ைட ேவ " ( றநா.116:4);. 

     "  வண்டைற ெபாய்ைக ம் ேபான்றேத" (அப்பர ்ேதவாரம்);. 

   2. ச்  தல்; to respire.

ெத. 

 2 mūcudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   1. ெக தல் ( ன்.);; to go bad, to be spoiled, rancid. 

   2. சாதல் ( ங்.);; to die. 

   3. ேமாப்பம் த்தல் [ெத. ட் ட் ]; to sniff. 

     "நா " ( வாலவா. 36 : 22);.

 3 mūcu, ெப. (n.)

   இடவைக ல் ெந க்கமாக இ க்ைக (ெமாய்க்ைக);; swarming, thronging. 

     "வண்  சறா" ( வக.418); " யன்பைண ழங் ம் ேவன்  ச வத் " (ப ற் .31.30);.

ண்ைட

ண்ைட mūcuṇṭai, ெப.(n.)

   1. ன்பண்டம் (ெச.வழ.);; eatables. 

   2. ேக ற்ற பணிகாரம் ( ன்.);; spoiled cake.

மல் ைக

மல் ைக mūcumalligai, ெப.(n.)

   ஊ  மல் ைக (பதாரத்்த.331);; eared jasmine.

     [ஊ மல் ைக → மல் ைக]

நல்ல தரமான இனப்ெப க்கத்ைத உண்டாக் ம், ஒ  வைகப்  (சா.அக.);.

ெசனல்

ெசனல் mūcumūceṉal, ெப.(n.)

   1. ஒர ்ஒ க் ப் ; onom, expr. of crunching sound, as of cattle eating seeds. 

   2. ெப ச்  தற் ப் ; onom. expr of breathing hard, as when intensely at work;panting, as in running.

ெசனல்

 
 ெசனல் mūceṉal, ெப.(n.)

ெசனல் (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

ைச

ைச mūcai, ெப.(n.)

   1. மண்ணாலான ைக; crucible. 

   2. மாைழ (உேலாகங்கள்);கைள உ க்  வாரப்்பதற்கான மடக் ; earthen mould for casting molten metal.

     [ ைழ → ைச.]

ள் → ைழ. ைழத்தல் = ைளத்தல். ைழ = ைக. ைழ → ைழ = ந்த இடம். ைழ → 
ைச = மண் ைக, மடக்  (ேதவேநயம்.12:101);.

வடெமா ல் இசெ்சால் க்  ல ல்ைல. மா. .அ. இசெ்சால்ைல ' ஷ' ( ண்ெட ); என் ம் 
ெசால்ேலா ைணக் ற  (வ.ெமா.வ.);.
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ைசப் ல்

 
 ைசப் ல் mūcaippul, ெப.(n.)

   டெ்ச  (சங்கஞ்ெச );; mistle-toe berry thorn.

     [ ைச + ல்.]

ஞ்சான்

 
 ஞ்சான் mūñjāṉ, ெப.(n.)

   கடல் ன் வைக; sea -fish, scarlet-Serranus miniatus.

ஞ்

ஞ்  mūñji, ெப.(n.)

   1. க் ம் வா ம் ேசரந்்த ப ; muzzle. 

   2. கம்; face. 

     " ணி ெகாண் ஞ் ப் சாசகன்" (நீலேக , தவாதச.்3);. 

தவ  ெசய்தால் ஞ் ேமேல அ ப்ேபன்.

ெத., க. ;ம. ச் .

     [ ந்  → ( ந் ); → ஞ்  → ஞ் .]

கத் ல் நீண் ப்ப  க் .

ஞ் காட்

ஞ் காட் 1 mūñjikāṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   எளிைமையக் காட் தல்; to wear a long face.

      "கணக்  ேகட்டால் ஞ் ையக் காட் றான்" (உ.வ.);.

     [ ஞ்  + காட் -தல்.]

 ஞ் காட் 2 mūñjikāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

ஞ் யால -த்தல் பாரக்்க;see {}.

     [ ஞ்  + காட் -தல்.]

ஞ் க் ண்ைடய
ம்

 
 ஞ் க் ண்ைடயம் mūñjikkuṇṭaiyam, ெப.(n.)

   றா ன் வைக (ெநல்ைல ன.);; a kind of shark fish-Selachoidei.

ஞ் ச் வர்

ஞ் ச் வர ்mūñjiccuvar, ெப.(n.)

   ெநற் ச் வர ்(கட்டட.நாமா.15);; gable wall.

     [ ஞ்  + வர.்]

ஞ் ண் -தல்

ஞ் ண் -தல் mūñsisuṇṭudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   1. கத்ைதச ் ளித்தல்; to be wry - faced. 

   2. கங்க தல்; to look small or withered.

ம வ. கவாட்டம்

     [ ஞ்  + ண் -தல்.]
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ஞ் த் க்ைக

 
 ஞ் த் க்ைக mūñjittirukkai, ெப. (n.)

க்ைக ன் வைக ெளான் : 

 a kind of ray-fish.

     [ ஞ்  + க்ைக.]

     [p]

ஞ் யால -த்தல்

ஞ் யால -த்தல் mūñjiyālaḍittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   உடன்படாைமக் ப் த் ேதான்ற எரிந்  தல் (இ.வ.);; to show irritability or bad temper, show the sign of 
disagreement by irritation.

     [ ஞ் யால் + அ -த்தல்.]

ஞ் ல -த்தல்

ஞ் ல -த்தல் mūñjiyilaḍittal,    4 ெச. . .(v.i.) 

ஞ் யால -த்தல் பாரக்்க;see {}. 

ஞ் ல் அ த்தாற்ேபால் ைட ெசால்  அ ப் ட்டான் (ேகாைவ.);.

     [ ஞ் ல் + அ -த்தல்.]

ஞ் வாைள

ஞ் வாைள mūñjivāḷai, ெப.(n.)

   கவழ ைடயெதா  வாைள ன்; scabbard fish silvery, attaining 16 inch in length.

     [ ஞ்  + வாைள.]

ஞ் -தல்

ஞ் -தல் mūñjudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   1. நக் ண் தல்; to lick 

   2: -தல்

     [ -தல் → ஞ் -தல்.]

ஞ்

 
 ஞ்  mūñjuṟu, ெப.(n.)

ஞ்  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

ஞ் ற் ள்ளன்

 
 ஞ் ற் ள்ளன் mūñjūṟṟumuḷḷaṉ, ெப.(n.)

   ழங் ள்ள ெகா  வைக (யாழ்.அக.);; a bulbous-rooted creeper.

     [ ஞ்  + ள்ளன்.]

ஞ்

ஞ்  mūñjūṟu, ெப.(n.)

   1. உ ரி வைக ( ராணி); (உ.வ.);; musk-rat, Sorex indicus. 

   2. மாட் ேநாய் வைக (இ.வ.);; a cattle disease. 

   3. எ  வைகக ள் ஒன் , 

 a kind of shrew mouse.

     [ ஞ்  → ஞ் .]
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ஞ் வாணம்

 
 ஞ் வாணம் mūñjūṟuvāṇam, ெப.(n.)

   உந்  ண்  வாணம், ஒ வைக ஏ கைண; a kind of rocket.

     [ ஞ்  + வாணம்.]

ஞ்  வ ல் ெசய்யப்பட்ட வாணம்.

ஞ்ைச

ஞ்ைச mūñjai, ெப.(n.)

   1. ேகாணிய கம் ( ன்.);; pouting, sullen countenance. 

   2. நீண்ட கம் (யாழ்.அக.);; longish face. 

   3. நீண்ட க்  (யாழ்.அக.);; longish nose.

     [ ஞ்  → ஞ்ைச.]

ஞ்ைசயன்

 
 ஞ்ைசயன் mūñjaiyaṉ, ெப.(n.)

   கங் ேகாணியவன் ( ன்.);; pouter, sulky fellow. 

     " ஞ்ைசயப்பன் கத்ைதப் பார"் (பழ.);.

     [ ஞ்ைச → ஞ்ைசயன்.]

ட்

ட் 1 mūṭkudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   அகப்ைபயால் எ த்தல் (இ.வ.);; to ladle out, as rice from a pot.

     [ ழ் -தல் → ட் -தல்.]

 ட் 2 mūṭkudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   க்கைல த்தல் (இ.வ.);; to unravel, to free, as from an encumbrance.

     [ ள்-தல் → ள்-தல் → ட் -தல்.]

ட்

ட்  mūṭci, ெப.(n.)

   ன ; violent temper;rage. 

     " ட் ற் த்த ேவாைல" (ெபரிய .த த்தாட.்56);.

     [ ள் → ட் . ள்-தல் = னம் தல்.]

ட்டங்கட்

ட்டங்கட் 1 mūṭṭaṅgaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   1. மாைழ (உேலாக); உ க்கக்  ண்டாக் தல் ( ன்.);; to make a pit or cavity to serve as a crucible for 
melting metals. 

   2. ல் ஒ ங்  ேசரத்ல்; to gather, as clouds. 

ல் ட்டங்  கட் ற .

     [ ட்டம் + கட் -தல்.]

 ட்டங்கட் 2 mūṭṭaṅgaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   1. மண் த யவற்றால் தல் (இ.வ.);; to cover with mud etc., as a corpse in the funeral pyre. 

   2. ஆயத்தப்ப த் தல், ஒ ங்  பண் தல், தக்க றைம டன் இ த்தல்; to prepare, fit, arrange. 

   3. ெதாடங் தல் ( ன்.);; to set going, commence as an undertaking.

     [ ட்டம் + கட் -தல்.]
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ட்டங்கைல

ட்டங்கைல1 mūṭṭaṅgalaidal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   வானம் ெவளிவாங் தல்; to release the rain cloud.

     [ ட்டம் + கைல-தல்.]

 ட்டங்கைல2 mūṭṭaṅgalaidal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   ள்ள ட்டத்ைத நீக் தல் ( ன்.);; to break open or break up, as a covering or coating of mud.

     [ ட்டம் + கைல-த்தல்.]

ட்டம்

ட்டம்1 mūṭṭam, ெப.(n.)

   ல், ைக ேபான்றைவ ெப மள ல் ரண் த்தல்; thick mass of clouds, smoke, etc. 

ல் ட்டம் ஞா  ஒளிைய மைறத் ந்த . பனி ட்டத் க் ள் க்  வ  ெதரியாமல் 
ண்டா ேனாம்.

     [  → ட்டம்.]

 ட்டம்2 mūṭṭam, ெப.(n.)

   1. ப்ப  (ச .);; which is covered. 

   2. உைல கம் (யாழ்.அக.);; furnace. 

   3. தழல்; smouldering fire. 

   4. ய தவசக் ைவ; heap of corn protected by a cover of straw and mud. 

   5. மகளிர ்மகேப க் காலத் ற் ப் ன் ம் அ த்  வ ம் மாத டாய்க்  ன் ள்ள 
காலம்; interval between a woman's delivery and the first subsequent menstruation. 

அவள் ட்டத் ேலேய க க்ெகாண்டாள் (இ.வ.);.

    6. ற  (யாழ்.அக.);; fuel. 

   7. ெசாக்கப்பைன ( ன்.);; bon fire. 

   8. ஆயத்தம்; readiness. 

ட்டம் பண் றான் ( ன்.);. 

ட்டம்பண் -தல்

ட்டம்பண் -தல் mūṭṭambaṇṇudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   ஒ  ெசயல் ெசய்வதற்  அணியப்ப த் தல் ( ன்.);; to prepare, as for a journey.

     [ ட்டம் + பண் -தல்.]

ட்டம் ரி-த்தல்
ட்டம் ரி-த்தல் mūṭṭambirittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) 

ட்டங்கைல-தல் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

ட்டம்ெபா -தல்

ட்டம்ெபா -தல் mūṭṭambodidal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.) 

ட்டங்கட் -தல், 3 பாரக்்க;see {}, 3.

     [ ட்டம் + ெபா -தல்.]

ட்டம்ேபா -தல்

ட்டம்ேபா -தல் mūṭṭambōṭudal,    20 ெச. . .(v.i.) 

   மரக்கட்டைளகைள அ க்  ட் க் ெகா த் க் கரி உண்டாக் தல்; to assemble the wooden logs for 
charred wood.

     [ ட்டம் + ேபா -தல்.]

ெதன்த ழ் நாட் ல் ப்பாக ம ைர, இராமநாத ரம், நகர,் ெநல்ேவ  ேபான்ற 
மாவட்டங்களில் மானாவாரிப் ப  ந் ப்பதால் அங்  ேவ க்காத்தான் எ ம் ெச  மரமாக ம் 
ெச யாக ம் வளரந்்  காணப்ப ம். ப ரத்் ெதா ல் இல்லாத ேவனிற்காலங்களில் இவற்ைற ெவட்  

ண் களாக்  ெமாத்தமாக அ க்  ைவத் ச ்ச  த யவற்றால்  மண்ணால்  ட்  
எரிப்பர.்  ெகா ந்  ட்  எரியாவண்ணம் நீரால் அைணத் ப் ைக மட் ம் வ ம்ப  ெசய்தால், 
மரத் ண் களைனத் ம் கரியா  ம். இ  பல்ேவ  வைக ல் பயன்ப ம்.
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ட்டாங்க

 
 ட்டாங்க  mūṭṭāṅgayiṟu, ெப.(n.)

   மரக்கலத்ைதக் கட் தற் ரிய க ; catamaran, boat tieing rope.

     [ ட்டாங்க  → ட்டாங்க .]

ட்டாதஅக் னி

 
 ட்டாதஅக் னி mūṭṭātaakkiṉi, ெப.(n.)

   காமத் ; fire of passion (சா.அக.);.

ட்டாள்

 
 ட்டாள் mūṭṭāḷ, ெப.(n.)

   டை்ட க் ; porter. 

ட்டா க் ெகா  ட்டாளா? (உ.வ.);.

க. ேடயா

     [ ட்  → டை்ட + ஆள்.]

ட்

ட் 1 mūṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   1.  உண்டாக் தல்;   அ ப் ல் ெந ப்  பற்ற ைவத்தல்; make fire kindle;fire in the hearth. 

     "கல்லா உமணரக்் த் ட ்டா ம்" (அகநா.257:17);. 

     " ட் ய " (நால , 224);. 

 ட்  ளிர ்காய்ந்தனர.் அ ப்ைப ட்  உைல ைவத்தல். 

   2. ரிப் , னம் த யவற்ைற உண்டாக் தல் அல்ல  ஏற்ப த் தல்; make some one laugh or 
angry;create mischief. 

தண்ணீர ் க் ம் ேபா  ரிப்  ட்டாேத! உங்க க் ள் வாய்சச்ண்ைட ட்  ட்ட  யார?்

     [ ள் → ட்  → ட் -தல்.]

 ட் 2 mūṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    சணற்ைப, ணி த யவற் ல் இ  ளிம் கள் இைண ம்ப  ேசரத்்தல்;   ேசரத்் த் ைதத்தல்; bring 
closer;sew together. 

க எளிைமயாக ெநல் லத்ைத ட் னான். நிறேவட்  ( ங் );ைய ட் த் ைதத் த்தர ஐந்  
பாயா?

     [ ள் → ட்  → ட் -தல்.]

 ட் 3 mūṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   1. ஒன்ைறச ்ெச த் தல்; to cause to enter, to put into. 

ட் க்க

 
 ட் க்க  mūṭṭukkayiṟu, ெப.(n.)

ெநச  ஆைல ல் பா  ேழ ழாமல் இ க்கக் கட் ள்ள க ,

  rope tied, to prevent the warp falling down.

     [ ட்  + க .]
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ட் க்காயம்

 
 ட் க்காயம் mūṭṭukkāyam, ெப.(n.)

   உடற்ெபா த் ள்ள காயம் (C.E.M.);; wound at a joint.

     [ ட்  + காயம்.]

ட் சச்ாட்

ட் சச்ாட்  mūṭṭuccāṭṭu, ெப.(ո.) 

   1. ேகாள் (யாழ்ப்.);; scandal;

 backbiting. 

   2. சந்  (இ.வ.);; joint.

     [ ட்  + சாட் .]

ட் ச் ைல

 
 ட் ச் ைல mūṭṭuccūlai, ெப.(n.)

ட் ச் ைலவளி பாரக்்க;see {}.

     [ ட்  + ைல.]

ட் ச் ைலவளி

 
 ட் ச் ைலவளி mūṭṭuccūlaivaḷi, ெப.(n.)

   ைல ேநாய் வைக; inflammation of the joints.

ம வ. ட் ச் ைலவா

     [ ட் ச் ைல + வளி.]

ட் சே்சைல

 
 ட் சே்சைல mūṭṭuccēlai, ெப.(n.)

   ட் த் ைதத்த ைடைவ (இ.வ.);; patched sareе.

     [ ள் → ட்  + ேசைல.]

ட் த்தாபனேரா
கம்

 
 ட் த்தாபனேராகம் mūṭṭuttāpaṉarōkam, ெப.(n.)

   ட் கள் ங் ம் ஒ வைக ேநாய்; inflammation of the joints - Acroarthiritis (சா.அக.);.

     [ ட்  + Skt. தாபனேராகம்.]

ட் த் ர்வா

 
 ட் த் ரவ்ா  mūṭṭuttimirvāyu, ெப.(n.)

ட் த் ைத பாரக்்க;see {}.

ட் த் ைத

 
 ட் த் ைத mūṭṭuttimirūtai, ெப.(n.)

   ட் ற் ப்  உண்டாக் ம் ஒ வைக ஊைத ேநாய் வைக (M.L.);; anchylosis of joint.

     [ ட்  + ர ்+ ஊைத.]
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ட் ந வல்

 
 ட் ந வல் mūṭṭunaḻuval, ெப.(ո.) 

   உடற்ெபா த் ப் சகல் (M.L.);; dislocation of a joint.

ம வ. ட் ப் சகல்.

     [ ட்  + ந வல்.]

ட் ப் ச்

ட் ப் ச் 1 mūṭṭuppūcci, ெப.(n.)

   ப க்ைகக்கட் ல், நாற்கா  த யவற் ன் இ க் களில் இ ந்  ெகாண்  மாந்தனின் 
அரத்தத்ைத உ ஞ்  வா ம் ஒ வைகப் ச் ; bed-bug - Cimex lectularius.

     [  → ட்  + ச் .  = க .]

 ட் ப் ச் 2 mūṭṭuppūcci, ெப.(n.)

   கம்பளிப் ச்  (G.S.A.D.I.126);; hairy caterpillar.

     [  → ட்  + ச் .]

ட் ப் ச் ம ந்

 
 ட் ப் ச் ம ந்  mūṭṭuppūccimarundu, ெப.(n.)

   ைரப் ச்  ம ந் ; vermifuge - for bugs (சா.அக.);.

     [ ட் ப் ச்  + ம ந் .]

ட் வ

 
 ட் வ  mūṭṭuvali, ெப.(n.)

   ட் ல் உண்டான ன்பம்; pain in the joints - Arthralgia, arthro dynia.

     [ ட்  + வ .]

ட் வாய்

ட் வாய் mūṭṭuvāy, ெப.(n.)

   ெபா த்  (இலக். .640, உைர, பக்.643);; joint, clasp.

     [ ட்  + வாய்.]

ட் லகல்

 
 ட் லகல் mūṭṭuvilagal, ெப.(n.)

ட் ந வல் (இங்.ைவ.); பாரக்்க;see {}.

     [ ட்  + லகல்.]
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ட்ைட

டை்ட1 mūṭṭai, ெப.(n.)

   1. தவசம் த யைவ நிரப்பப்பட்  கட்டப்பட்ட அல்ல  ைதக்கப்பட்ட சணற்ைப; sack holding grain etc. 

டத் ல் ெநல் டை்டகள் அ க்  ைவக்கப்பட் ந்தன. 

   2. எ த் ச ்ெசல்ல எளிைமயாக இ க்கக் கட்  ைவத் ப்ப  அல்ல  ெபா ந்  
ைவத் ப்ப ; anything which is bundled up so as to be carried easily. 

அ க் த் ணி டை்டைய வண் ல் ைவத் ந்தான். வரக்ள் ல்கள் அடங் ய 
டை்டையத் க்க யாமல் ண றாரக்ள். 

   3. சணற் ைப ன் ெகாள்ளளவா ய ஏறக் ைறய இ பத்  நான்  மரக்காைலக் ப் வ ; a term 
referring to the capacity of a sack, approximately twenty four measures. 

எத்தைன டை்ட ெநல் ைளந்த . அரி  டை்ட என்ன ைல?

    4. உள்ேள பண்டம் ைவத் க் கட்டப்பட்ட கட்  அல்ல  ெபாட்டணம்; bundle, that which is tied up, bag, 
wallet, satchel. 

இந்தத் ணிகைள ம் டை்ட ல் ைவத் க்கட்  (உ.வ.);. 

   5. ெபா ; load carried in a sack, bale. 

அரி  டை்டகைளெயல்லாம் வண் ேலற் க் ெகாண்  ேபாய் ட்டாரக்ள். 

   6. 48 பட்டணம்ப  ெகாண்ட ஒ  ேகாணி அள ; a large measure of capacity, bag, as of rice, containing generally 
48 Madras measures (G.Tj.P.I.134);. 

   7. ெப ம் ெபாய் (இ.வ.);; great lie.

 அவன் டை்ட யளக் றான்.

ட்ைடக்காரன்

டை்டக்காரன் mūṭṭaikkāraṉ, ெப.(n.)

   1. ெபா  மக் ம் ெதா லாளி; porter. 

     " டை்டக்கார க்  ழங்கா ேல அ " (பழ.);.

    2. ெப ம் ெபாய் ேவான் (இ.வ.);; great liar.

ம வ. டை்டத் க்

     [ டை்ட + காரன்.]

ட்ைடக்ெகால்

 
 டை்டக்ெகால்  mūṭṭaikkolli, ெப.(n.)

   ம்ைப; small dead nettle, a kind of plant (சா.அக.);.

ட்ைடகட் -தல்

டை்டகட் -தல் mūṭṭaigaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   1. ப ப் , வணிகம் த யவற்ைற இனித ்ெதாடரவ் ல் பயன் இல்ைல என்  நி த் தல்; stop or 
discontinue studies, business, etc. 

ப ப்ைப டை்ட கட்  ைவத் ட்  அப்பாேவா  ேசரந்்  வணிகத்ைதக் கவனித்தான். 

   2. ஒர ்இடத் ந்  ெவளிேய தல்; quit leave. 

இனிேமல் இங்  உனக்  ேவைல இல்ைல, டை்டகட் !

     [ டை்ட + கட் -தல்.]

ட்ைடத் க்

டை்டத் க் 1 mūṭṭaittūkki, ெப.(n.)

   டக்கற்றான்; palsy curer - Cardiospermum halicacabum (சா.அக.);.

 டை்டத் க் 2 mūṭṭaittūkki, ெப.(n.)

   ெபா ள்கைளத் க் ச ்ெசல் ங் யாள்; porter.

     [ டை்ட + க் .]
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ட்ைடநா

 
 டை்டநா  mūṭṭaināṟi, ெப.(n.)

   ஒம வல் ; a plant-Country borage (சா.அக.);.

ட்ைடப் ச்

டை்டப் ச்  mūṭṭaippūcci, ெப.(n.)

ட் ப் ச் 1 பாரக்்க;see {}. 

     " டை்டப் ச் ையப் ேபால க க் றாேய" (பழ.);.

     [ டை்ட + ச் .]

மாந்தனின் அரத்தத்ைத உ ஞ்  இ க் களில் வா ம்  ச் .

ட்ைட ச்

 
 டை்ட ச்  mūḍḍaimuḍiccu, ெப.(n.)

   பயணத் ற்கான ெபா ள்; bag and baggage. 

பாட் ன் டை்ட ச் கைள ைவக்கேவ வண் ல் இடம் ேபாத ல்ைல.

     [ டை்ட + ச் .]

ட்ைடய ழ்-த்தல்

டை்டய ழ்-த்தல் mūṭṭaiyaviḻttal,    4 ெச. . . (v.t.) 

டை்ட -தல் (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [ டை்ட + அ ழ்-த்தல்.]

ட்ைட -தல்

டை்ட -தல் mūḍḍaiviḍudal,    20 ெச. . .(v.i.) 

   ெபாய்ச ்ெசய்  தல் (இ.வ.);; to give out a fictitious account;to start false rumours.

     [ டை்ட + -தல்.]

 டை்ட -தல் mūḍḍaiviḍudal, ெச. . . (vi.)

   ெபாய் தல்; to gossip.

     [ டை்ட+ -]

ட

 
 ட mūṭa, ெப.அ.(adj.) 

   அ க்  ஒவ்வாத, ட்டாள்தனமான; absurd, foolish. 

டப்பழக்கம், டக் ெகாள்ைக, டசெ்சால்.

டக்காய்

 
 டக்காய் mūṭakkāy, ெப.(n.)

   ேநாய் ந்  சரியாக ெவ க்காதப் ப த்  (ேகாைவ.);; uncracked diseased cotton.

டக்ெகாத்தான்

 
 டக்ெகாத்தான் mūṭakkottāṉ, ெப.(n.)

   டக்ெகாற்றான்; balloon vine a creeper - Cardiospermum halicacabum (சா.அக.);.

டகபாணி

 
 டகபாணி mūṭagapāṇi, ெப.(n.)

   இைலக் கள்ளி; leafy spurge - Euphorbia nerifolia.
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டக ப்பம்

டக ப்பம் mūṭagaruppam, ெப.(n.)

   1. க ப்பத் றந்த ழந்ைத ( ); (யாழ். அக.);; still - born child. 

   2. மகப்ேப  காலத் ல் ழந்ைதைய எளி ல் ெவளிேயறாமல் ெசய் ம் ேநாய் வைக ( வரட.் 208);; a 
disease in which a pregnant woman is not easily delivered of her child.

டத்தட் -தல்

டத்தட் -தல் mūṭaddaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   உப்பளப் பாத் களில் ேதங் க் ம் உப் நீர ்  ப ம் பா  ேபான்ற ஆைடைய, 
வா பலைக னால் கைலத்  அப் றப்ப த் தல்; remove the layer like fungus settled on the top of the salt water 
stagnant in the salt - pan.

டத்தனம்

 
 டத்தனம் mūṭattaṉam, ெப.(n.)

   ட்டாள்தனம்;   ேசார் டன் ய தன்ைம;அ னம்; stupidity, dullness, ignorance.

     [ டம் + தனம்.]

டைத

 
 டைத mūṭadai, ெப.(n.)

டத்தனம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

டநம் க்ைக

 
 டநம் க்ைக mūṭanambikkai, ெப.(n.)

   பழக்கத் னால் ஏற் க் ெகாள் ம், அ க்  ஒவ்வாத நம் க்ைக; supersititious belief. 

டநம் க்ைகயால் ராமத் ல் ெபண்கள் றந்த ழந்ைத ன் எைடையப் பாரக்்க 
அ ம ப்ப ல்ைல. அ யலாளரிைட ம் டநம் க்ைககள் உண் .

     [ டம் + நம் க்ைக.]

டபத்

 
 டபத்  mūṭabatti, ெப. (n.)

   கரணியம் அ யாமல் ெசய் ம் இைறயன்  (உ.வ.);; superstition, blind zeal, bigotry.

     [ டம் + (பக் ); → பத் .]
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டம்

டம்1 mūṭam, ெப.(n.)

   1. ல் ழ்ந்த வனம் (மந்தாரம்);; dark, clouded sky. 

வானம் இன்  டமா க் ற  (ேப.வ.);. 

   2. ளிர ்(யாழ்.அக.);; chillness;

 cold. 

   3. மைறந்த இடம்; place of concealment, secret place.

      "ேவடை்க ட்டார ்ெநஞ் ன் டத் ேள நின்  த்  தந்தாேன" ( மந்.2614);.

க. ேமாட.

     [  → டம்.]

 டம்2 mūṭam, ெப.(n.)

   8 மரக்கால் ெகாண்ட கத்தலளைவ (ைதலவ.ைதல.);; a measure of capacity = 8 marakkal.

 டம்3 mūṭam, ெப.(n.)

   1. அ ன்ைம ( ங்.);; foolishness, stupidity. 

   2. மயக்க ணர் ; confusion;

 error. 

     "பாசண்  டம்" (அறெந .16);. 3. ஐயம் (யாழ்.அக.);;

டமா

 
 டமா mūṭamā, ெப.(n.)

   காட் மா; wild mango – Buch anania latifolia (சா.அக.);.

டர்

 
 டர ்mūṭar, ெப.(n.)

டன் பாரக்்க;see {}. 

டரக்ள் ேசரக்்ைக ல் தப்பாமல் ெக  வ ம். டர ் ட் ற  ம் ேக . டர ் ன்  ரக்்கம் 
ேபசாேத (பழ.);.

     [ டன் → டர.்]

டல்

டல் mūṭal, ெப.(n.)

   1. ைக; covering. 

   2. ; cover;lid. 

சா ன் டல்.

     [  → டல்.]

டைல

டைல mūṭalai, ெப.(n.)

   ம ேக ; lack of sense, 

     " டைலயாவதன் காரண ெமன்ைன" (நீலேக .380);.

டவாதம்

டவாதம் mūṭavātam, ெப.(n.)

   1. மல ம் நீ ம் ேசரந்்  ெகாப் ழ் இ க் ம் இடத் ல் டைல இ த் ப் த்  வ ற் க் ள் 
ன்பத்ைத உண்டாக் ம் ஒ  வைக ஊைத ேநாய்; a disease marked by constipation suppession of urine, pain 

and stiffness round the novel (சா.அக.);.
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டன்

டன் mūṭaṉ, ெப.(n.)

   1. அ லான்; fool, ignoramus, stupid person. 

     "பயன் ெறரித ேறற்றாத டர"் (நால , 316);. 

   2. ழ்மகன் ( வா.);; low, mean man. 

ெமாடை்டக் க தத்ைத ைவத்  மைன ேமல் ஐயப்ப றான் டன் (உ.வ.);.

டனம்

டனம்1 mūṭaṉam, ெப.(n.)

டம்3, 1 (இ.வ.); பாரக்்க;see {}, 1.

     [ டம் → டனம்.]

 டனம்2 mūṭaṉam, ெப.(n.)

   ள  (மைல.);; black pepper.

டாக்

 
 டாக்  mūṭākku, ெப. (n.)

க்கா  பாரக்்க;see {}.

     [  + ஆக் .]

டாத் மா

 
 டாத் மா mūṭāttumā, ெப. (n.)

   டன் (உ.வ.);; fool, stupid person.

ட யந்தம்

 
 ட யந்தம் mūṭadiyandam, ெப.(n.)

   டை்டச ் லந் ; a kind of abscess (சா.அக.);.

டாந்தகாரம்

 
 டாந்தகாரம் mūṭāndakāram, ெப.(n.)

   ைக அ ன்ைம ( ன்.);; excessive mental darkness.

டாம்பரக்கண்

டாம்பரக்கண் mūṭāmbarakkaṇ, ெப.(n.)

   அைரக்கண் பாரை்வயான ெமய்ப்பாட் க் கண் (அ நயக்கண்); வைக (பரத.பா.வ.94);; seeing with half-
closed eyes;squinting eyes.

     [  + அம்பரம் + கண்]
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1 mūṭi, ெப.(n.)

   1. ஒ  ெகாள்கலனின் றப்ைப வதற்  அந்தத் றப் ன் அளேவ இ க் ம் ஒ  ய 
தட் ; anything that is designed for closing or covering a container. 

     'சா க்ேகற்ற '. 2. எ ேகால் ேபான்றவற் ல் ேமல் ப ையப் பா காக்க ெச  ம் 
அைமப் ;

 cap of a pen, etc. 

எ ேகா ன்  ெதாைலந் ட்ட . "

 ைவத்தா ம்  என் ம், ைதத்  ைவத்தா ம் டமடம என் ம்', 

     ' டாத உைடைம க்காற் கா ம் ெபறா " (பழ.);.

     [  → .]

 2 mūṭi, ெப.(n.)

   1.  க ; that which covers, cover, lid top. 

   2. ேதங்காய்  (ெகா.வ.);; half of a split coconut. 

   3. ெகாத்  மல்  (மைல.);; coriander.

ெத. ட;ம. .

     [  → .]

 3 mūṭi, ெப.(n.)

க் ைர

 
 க் ைர mūṭikārai, ெப. (n.)

   எ ச ்ெச க் ைர; a prostate weed - Merremia gangetica (emargineta); (சா.அக.);.

கநஞ்

 
 கநஞ்  mūṭiganañju, ெப. (n.)

   எ  நஞ் ; rat poison.

கம்

கம் mūṭigam, ெப.(n.)

   1. ெப சச்ாளி; bandicoot. 

     "  மாேனன் மாய்ந்  க  மாேனன்" ( ரேமாத.்15:29);. 

   2. எ  (யாழ்.அக.);; rat.

காரா

 
 காரா  mūṭikārāti, ெப. (n.)

   ைன (யாழ்.அக.);; cat.

மைற-த்தல்

மைற-த்தல் mūṭimaṟaittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   நடந்  ட்ட ஒன்ைறப் றர ்அ ந் டாதவா  ெசயல்ப தல்; cover up. 

ெகாைலைய  மைறக்க யற்  ெசய் றாரக்ள். எவ்வள   மைறத்தா ம் உண்ைம ஒ நாள் 
ெதரியாமலா ேபா ம்?

     [  + மைற-த்தல்.]
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யம்மன்

 
 யம்மன் mūṭiyammaṉ, ெப.(n.)

   ெபண் கட ள்; goddess. 

     ' யம்மைன வ பட ம்மாரி மைழெபா ம் மக்கள் ைற ம்' (ேகாைவ.);.

     [  + அம்மன்.]

ைவ-த்தல்

ைவ-த்தல் mūṭivaittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   1. ேச த் ப் பா காத்தல்; to preserve, keep safe. 

     "ஓ  நீரிைன ேயாடை்டக் டத்தட்   ைவத் ட்ட ரக்்கெனா ெடாக் ேம" (ேதவ.1218, 9);. 

   2. க க்கமாக (இரக யம்); மைறத்  ைவத்தல்; to conceal, hide, as secrets.

     [  →  + ைவ-த்தல்.]
1 mūṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   1. கத , பலகணி (சன்னல்); ேபான்றவற்ைற அைடத்தல்; close of doors, etc., shut a door, etc. 

   பலகணிைய (சன்னைல); டாேத! 2. ெபட் , ைப த யவற் ன் றப்ைப (ஒ  ெபா ைள உள்ேள 
ேபாட யாத அள க் ); அைடதல்; be in closed condition of a case, box, etc.;close a case, box, etc. 

நான் பாரத்்த ேபா  ெபட்  த்தான் இ ந்த . தண்ணீரத் ்தவைலைய ட மறந்  ட்ேடன்.

    3. கண், வாய் த யவற் ன் இைமகைள, உத கைள ஒன்  ேசரத்்தல்; close, close the eyes, mouth. 
ஊழ்கத் ன் ( யானத் ன்); ேபா  அவ ைடய கண்கள்  இ ந்தன. வாைய த் ங் ! 

   4. நீட் ய நிைல ல் இ க் ம் த்தகம் ேபான்றவற்ைற மடக் ேயா, இைணத்ேதா ஒன்  
ேசரத்்தல்; close, close the fingers, the book, etc. 

றந்த ழந்ைத ன் ைக  இ க் ம். ெகாட்டா  வந்த ம் த்தகத்ைத னான். 

   5. மைறக்கப்பட் த்தல் அல்ல  மைறத்தல்; to hide, screen;to obscure. 

     "  ேமனிைய" (கம்பரா. ரமாத் ர.173);. 

பனி ய மைல. ைகயால் காைத னான். 

   6. கல்  நி வனம், ெதா ற்சாைல த யைவ இைடக்காலமாகேவா நிைலயாகேவா 
ெசயல்படாமல் நி த்  ைவத்தல்; be closed, shut down for the day or permanently, close a shop, instituions, factory 
etc, for the day or permanently.

 ைரந்  ேபா, கைட ம். நி வாகம் ெதா ற் சாைலைய ட  ெசய் ள்ள . 

    7. ெவளிேய ம் நீர ் த ய நீரம்ங்கைளக் ழாய் அல்ல  அதன் அைமப் ந்  ெவளிேயறாமல் 
நி த் தல்; stop, close, turn off the flow of water etc. from a tap etc. ழாைய ட்டாயா? 

   8. ேபாரத்்தல்; to cover, shroud, veil. 

ட் ப் ச்  
பார்க்க;see __.

 
 ட் ப் ச்  பாரக்்க;see __.  mūṭṭuppūccipārkka,      [ க  → .]

ப்பாயம்

ப்பாயம் mūṭuguppāyam, ெப.(n.)

   1. நீண்ட சடை்ட (அங் ); (யாழ்ப்.);; mantle;long coat. 

   2: ேமற் ேபாரை்வ (யாழ்.அக.);; overcoat.

     [  + ப்பாயம். ப்பாயம் = சடை்ட.]

சன்னி

 
 சன்னி mūṭusaṉṉi, ெப.(n.)

   ஒ  வைக இ  (சன்னி); ேநாய்; catalepsy.

     [  + சன்னி.]

977

www.valluvarvallalarvattam.com 2536 of 19068.



சாந்

 
 சாந்  mūṭucāndu, ெப.(n.)

   தளம் த யவற் ற் ப் பயன்ப த் ம் அைரத்த சாந்  (யாழ்ப்.);; lime mortar used in flooring, terracing, etc.

     [  + சாந் .]

ைல

ைல mūṭucīlai, ெப.(n.)

   1. வதற் ப் பயன்ப ம் ஒ வைகத ் ணி; cloth to cover medicine or medicinal vesael. 

   2. ேபாரத்் ம் ஆைட ( ன்.);; wraper, cloth- cover.

     [  + ைல.]

ரம்

 
 ரம் mūṭusuram, ெப.(n.)

   காமக் காய்சச்ல்; fever due to passion.

     [  + ரம்.]

ைள

 
 ைள mūṭucūḷai, ெப. (n.)

   ெசங்கற் காளவாய் வைக ( ன்.);; a kind of brick kiln.

     [  + ைள.]

டமரம்

 
 டமரம் mūḍuḍamaram, ெப.(n.)

   மரவைக; East Indian stainwood - Chloroxylon swietenia.

     [  + உைடமரம்.]

தார்

 
 தார ்mūṭutār, ெப. (n.)

ைல ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [  + தார.் தா  → தார.்]

ைர

 
 ைர mūṭudirai, ெப.(n.)

ைல ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [  + ைர.]

 
  mūṭutūṟu, ெப.(n.)

   ணத்ைத ைவப்பதற்கானப் ேபாரை்வ ( ேரதச ் ைல);; winding sheet.

     [  + .  = தர,் கா .]
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பல்லக்

 
 பல்லக்  mūṭuballakku, ெப.(n.)

   ய பல்லக் ; a kind of covered palanquin.

     [  + பல்லக் ]

பனி

 
 பனி mūṭubaṉi, ெப.(n.)

   ெபா ள்கைளத் ெதளிவாகப் பாரக்்க யாதப  அடரத்் யாகப் ெபய் ம் பணி; fog, mist. 

பனி கரணியமாகப் பாைத ெதரியாததால் வண் கள் ெம வாகச ்ெசன்றன. ேநற்  அ காைல 
பனி அ கமாக இ ந்ததனால் வழக்கமாகச ்ெசல்ல ேவண் ய வா ர் கள் ெசல்ல ல்ைல.

     [  + பனி.]

பாைற

 
 பாைற mūṭupāṟai, ெப.(n.)

   வாய்க்கால், கண்மாய் ேமல் ம் கல்; covering stone of a tunnel or a sluice.

     [  + பாைற.]

மந் ரம்

மந் ரம் mūṭumandiram, ெப.(n.)

   1. க க்கமாக நடக் ம் ெசயல்பா ; profound secret. 

   2. இன்ன  நடக் ற  என்ப  ெதளிவாக ெதரியாத, உணரந்்  ெகாள்ள யாத நிைல; veiled activity, 
secrecy. 

யார ்அைமசச்ராகப் ேபா றார ்என்ப   மந் ரமாகேவ இ க் ற .

     [  + மந் ரம்.]

வ

 
 வ  mūṭuvaḻi, ெப.(n.)

   ேகாடை்ட த யவற் ல் கட்டடத்தால் க் காக்கப்பட்ட வ  (கட்டட.நாமா.);; subterranean passage, 
as in a fort.

     [  + வ .]

ைட

ைட mūṭai, ெப.(n.)

   ெபா , பண்ட டை்ட; sack, sack-load, pack. 

     "ெபா ைடப் ேபாேர " (பட் னப்.137);. 

     "மைனக் ைவஇய க ைடயாற்" ( றநா.343:3);. 

   2. கச ்ெச ந்த லக் ேகாடை்ட; packed bundle, as of paddy. 

     "க ந்ெதற்  ைட " ( றநா.285);. 

   3. லக் ர;் a large receptacle for grains. 

     "க ந்ெதற்  ைட ன்" (ெபா ந.245);.

   ெத. ட;க. ெட;ம. ட.

     [ ள் → ள் → ட்  → டை்ட → ைட.]
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ண்டன்

 
 ண்டன் mūṇṭaṉ, ெப.(n.)

   ள  (மைல.);; black pepper.

ண்டாணி

 
 ண்டாணி mūṇṭāṇi, ெப.(n.)

ன்  சம் (நாஞ்.); பாரக்்க;see {}.

     [ ண்டாணி → ண்டாணி.]

ணான்

 
 ணான் mūṇāṉ, ெப.(n.)

   ெகா ய நஞ்  வாய்ந்த ன்; a highly poisionous fish. 

இம் ன் கடற்பரப் ல் பஞ்  ேபால தக் ம்.

     [p]

த்த

த்த mūtta, ெப.அ.(adj.) 

   1. உற  ைறச ்ெசாற்கேளா  வ ைக ல் த ல் றந்தவர,் ப் டப்ப ம் பலரில் 
தலாவதாக அைமந்  இ ப்பவர;் with kinship terms born first, elder first among many. 

     "நின்  த்த யாக்ைக யன்னநின்" ( றநா.24:27);. 

     "ஐந்தைல அ ரெ்பா  அரவ த்த" (பரிபா.19:72);. 

     " த்த யாக்ைகெயா  ணி ன்  க ய" (ப ற் .22:10);. 

   த்த மகன். த்த ம மகள். " த்த  ேமாைழ;இைளய  காைள" (பழ.);. 

   2. தன்ைமப் பத ல் இ ப்பவைரக் க்ைக ல், இ ப்பவரக்ளில் நீண்ட காலமாகப் 
பணி ரி ம் அல்ல  பட்ட ள்ள; of officials senior or experienced. 

த்த அ காரிக டன் கலந்   எ க்க ேவண் ம். த்த தைலவர.்

     [  →  → த்த.]

த்த

த்த 1 mūttaguḍi, ெப.(n.)

   பழைமயான ; ancient citizens, who have come from a respectable family. 

     "கற்ேறான்  மண்ேதான்றாக் காலத்ேத வாெளா  ற்ேறான்  த்த " ( .ெவ. 2:14);.

     [ த்த + .]

 த்த 2 mūttaguḍi, ெப.(n.)

   தல் மைன  (ேகாைவ.);; first wife. 

த்த க்க இன்ெனா  ந்தாைன  எ க்  (ேகாைவ.);.

ம வ. த்தாள்

     [ த்த + .]

த்த மகள்

 
 த்த மகள் mūttaguḍimagaḷ, ெப.(n.)

   தல் மைன ன் மகள் (ேகாைவ.);; a daughter of first wife.

ம வ. த்தாள் மகள்

     [ த்த  + மகள்.]
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த்தண்ணா

 
 த்தண்ணா mūttaṇṇā, ெப.(n.)

   ெபரியண்ணன், தைமயன் (இ.வ.);; eldest brother.

     [ த்த + அண்ணா.]

ம்பத் ல் ஒன் க்  ேமற்பட்ட உடன் றந்த ஆண்மக்கள் இ க்க அ ல் தலாவதாகப் 
றந்தவைன த்த அண்ணா என்பர.்

த்த காரம்

 
 த்த காரம் mūddadikāram, ெப.(n.)

   தைலைம அ காரம் (T.A.S.);; supreme authority.

     [  → த்த + அ காரம்.]

த்த ப்ப கம்

த்த ப்ப கம் mūddadiruppadigam, ெப. (n.)

   காைரக்கால் அம்ைமயார ்இயற் ய ம் ப ேனாராந் ைற ல் உள்ள மான ஒ  ப கம் 
(ெபரிய . காைரக்கா.63);; a poem in {} by {}.

     [  → த்த + ப்ப கம்.]

த்தந னார்

த்தந னார ்mūttanayiṉār, ெப.(n.)

   வனின் த்த மகனான ள்ைளயார;்{}, as the eldest son of {}. 

     "ெப சச்ாளிைய த்த ந னார ்ெமா வாய்க் ெகா ேபானார"் ( ற்றா. ற. 93:2);.

     [  → த்த + ந னார.் நாயனார ்→ ந னார.்]

த்தநாயனார்

 
 த்தநாயனார ்mūttanāyaṉār, ெப.(n.)

த்தந னர ்பாரக்்க;see {}. 

     " த்தநாயனார ் ரடை்ட மணிமாைல" (ப ெனா.);.

     [  → த்த + நாயனார.்]

த்தப்பன்

த்தப்பன் mūttappaṉ, ெப.(n.)

   பாட்டன்; father's father. 

     "எம்  ெனந்ைத த்தப்பன்" (ேதவா.1086, 9);. 

     "தம் த்தப்பன்" ( வ். ப்பல்.6);

ம. த்த ப்பன்

     [  →  → த்த + அப்பன்.]

த்த ள்ைள

 
 த்த ள்ைள mūttabiḷḷai, ெப.(n.)

   வாங் ர ்அரசரால் நாஞ் ல் நாட்  ேவளாளரக்் க் ெகா க்கப்ப ம் பட்ட வைக (நாஞ்.);; a title 
conferred on the {} of {}, by Travancore kings.

     [  → த்த + ள்ைள.]
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த்த ள்ைளயார்

 
 த்த ள்ைளயார ்mūttabiḷḷaiyār, ெப.(n.)

த்தந னார ்பாரக்்க;see {}. 

     " த்த ள்ைளயார ் ம் மணிக்ேகாைவ" (ப ெனா.);.

     [  → த்த + ள்ைளயார.்]

த்தம்

த்தம் mūttam, ெப.(n.)

த்தம் பாரக்்க;see {}. 

     " த்தெமான் ன் ந்தவர"் (கம்பரா. கரன்வைத.189);.

     [ த்தம் → த்தம்.]

த்தமா யார்

த்தமா யார ்mūttamāmiyār, ெப.(n.)

   1. மாமனாரின் த்த மைன ; first wite of one's father-in-law. 

   2. மைன ன் தமக்ைக (ெச.வ.);; elder sister-in-law.

     [  → த்த + மா யார.்]

த்தவர்

 
 த்தவர ்mūttavar, ெப. (n.)

த்தவன் பாரக்்க;see {}. 

ட் ல் த்தவரக்ைளக் கலந்  ெகாண்  ற  ெசால் ேறன்.

     [  → த்தவர.்]

த்தவன்

த்தவன் mūttavaṉ, ெப.(n.)

   1. அகைவ ற் ெபரியவன்; one who is senior in age. 

   2. அண்ணன்; elder brother. 

     " த்தவற் கர  ேவண்  ன்   ெத ந்த ளி" ( வ்.ெபரிய . 4, 6:7);. 

   3. ேமேலான் ( ன்.);; superior.

     [  → த்தவன்.]

த்தவாைர

 
 த்தவாைர mūttavārai, ெப.(n.)

   பசே்சாந் ; chameleon (சா.அக.);.

ம வ. பசே்சாணான், பசே்சாந் .

த்தார்

த்தார ்mūttār, ெப.(n.)

   1. த்ேதார,் 1 பாரக்்க;see {}, 1. 

     " த்தா ரிைளயார ்ப ப் ெபண் ர"் (ஆசாரக்.65);. 

   2. கணவ ைடய தைமயன் (இ.வ.);; husband's elder brother.

     [  → த்தார.்]
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த்தாள்

த்தாள் mūttāḷ, ெப.(n.)

   1. யவள் ( ங்.);; aged woman. 

   2. தமக்ைக ( ங்.);; elder sister. 

   3. ேத  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}. 

   4. தல் மைன ; first wife.

     [  → த்தாள்.]

த்தா ப்

 
 த்தா ப்  mūttāṉuppu, ெப.(ո.) 

த் ர ப்  பாரக்்க;see {}.

த் ரஅ லம்

 
 த் ரஅ லம் mūttiraamilam, ெப.(n.)

   நீர ் ளியம் (அ லம்);; uric acid (சா.அக.);.

     [ த் ரம் + Skt. அ லம்]

த் ரக்கட்

 
 த் ரக்கட்  mūttirakkaṭṭi, ெப.(n.)

   நீரப்்ைப ல் உண்டா ம் கட் ; urimary abscess (சா.அக.);.

     [ த் ரம் + கட் .]

த் ரக்க ப்

 
 த் ரக்க ப்  mūttirakkaḍuppu, ெப. (n.)

   நீர ்ெதாடர் ைடய ேநாய்; disurea - Urrodynia (சா.அக.);.

ம வ. நீரக் ப் , நீரச்் க் .

     [ த் ரம் + க ப் .]

த் ரக்கல்

 
 த் ரக்கல் mūttirakkal, ெப.(n.)

   த் ரப் ைப ல் உண்டா ம் கல் அைடப்  ேநாய் (இங்.ைவ.);; stone in the bladder, a disease.

ம வ. நீரக்்கல்

     [ த் ரம் + கல்.]

த் ரக்கழைல

 
 த் ரக்கழைல mūttirakkaḻlai, ெப. (n.)

   நீர ்வ ம் வ ல் உண்டா ம் கட் ; a tumour or growth in the urethra - Urethropуma (சா.அக.);.

     [ த் ரம் + கழைல.]

த் ரக்க சச்ல்

த் ரக்க சச்ல் mūttirakkaḻiccal, ெப.(n.)

   1. உடம் ல் உள்ள ட்பமான மா கைள ம், ஈரல், நீரப்்ைப அ க் கைள ம், நீரக்்கட்  த ய 
நச் க்கைள ம் ெவளிப்ப த் ம் ஒ வைகக் க சச்ல்; a urinary disease. 

   2. நீைர ைகப்ப த் ம் ம ந் ; diuretic (சா.அக.);.

     [ த் ரம் + க சச்ல்.]
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த் ரக்காதம்

 
 த் ரக்காதம் mūttirakkātam, ெப. (n.)

   நீர ்ெகாஞ்சங் ெகாஞ்சமாய் வ தல் அல்ல  ெசாட் ச ்ெசாட்டாய் ழல்; retention of urine and 
intermittent flow of urine during micturition.

     [ த் ரம் + Skt. காதம்.]

த் ரக் ரிசச்ரம்

த் ரக் ரிசச்ரம் mūttirakkiriccaram, ெப.(n.)

   1. கல்லைடப் ; blocking the passage of urine by the urinary calculus. 

   2. நீரச்் க் ; burning sensation or scalding pain white passing urine due to calculus (சா.அக.);.

     [ த் ரம் + Skt. ரிசச்ரம்.]

த் ரக் சச்ம்

த் ரக் சச்ம் mūttirakkiruccam, ெப. (n.)

   1. த் ரக்கல் பாரக்்க;see {}. 

   2. த் ரக் ச் ரம் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

த் ரக் ச் ர
ம்

 
 த் ரக் ச் ரம் mūttirakkirucciram, ெப.(n.)

   ன்பப்பட் ச ்  தாக த் ரம் ேபாகச ்ெச ம் ேநாய்வைக; strangury, scant urination, difficulty in 
passing urine.

     [ த் ரம் + Skt. ச் ரம்.]

த் ரக் சச்ன
ம்

 
 த் ரக் சச்னம் mūttirakkiṟīccaṉam, ெப.(n.)

த் ரக் சச்ம் பாரக்்க;see {}

     [ த் ரம் + சச்னம்.]

த் ரக் டல்
த்

 
 த் ரக் டல் த்  mūttirakkuḍalvirutti, ெப.(n.)

   வழக்கமாக வ ன்ற நீைர அடக் யடக்  அகாலத் ல் ெபய்வ னால் அம் த் ரம் உள்ேள 
தங் , ைப ல் கட் ண்ட நீைரப்ேபால் ளி ளியாய்க் கலங்  நீரச் ் க் டன் ெவளிப்ப ம் ஒ  
வைக ேநாய்; a kind of urinary disease caused by suppression and detention of urine in the bladder - Retention of urine 
(சா.அக.);.

     [ த் ரம் + டல் + Skt. த் .]

த் ரக் க்ைக

 
 த் ரக் க்ைக mūttirakkuḍukkai, ெப.(n.)

    ேநரம் ட நீைர ெவளிேயற டாமல் அடக் ம் தன்ைம ல்லாதவ-ன்-ள் ( ன்.);; person 
incontinent of urine.

     [ த் ரம் + க்ைக.]

த் ரக் ண்

 
 த் ரக் ண்  mūttirakkuṇṭi, ெப. (n.)

   நீைரத ் ங் ம்ேபா  ப க்ைக ேலேய ெவளிேயற் பவ-ன்-ள் (உ.வ.);; person who passes urine in 
bed during sleep.

     [ த் ரம் + ண் .]
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த் ரக் ண் க்
காய்

 
 த் ரக் ண் க்காய் mūttirakkuṇṭikkāy, ெப.(n.)

   அரத்தத் ல் உள்ள ெகட்ட நீைரப் ரித்  நீராக மாற் ம் உடல் உ ப்  (இங்.ைவ.);; kidney.

     [ த் ரம் + ண்  + காய்.]

     [p]

த் ரக் ண் க்
காய்க் ழல்

 
 த் ரக் ண் க்காய்க் ழல் mūttirakkuṇṭikkāykkuḻl, ெப.(n.)

   த் ரக் ண் க்கா னின் ம் த் ரப் ைபக் ச ் நீர ்ெசல் ம் நீரக்் ழல் (இங்.ைவ.);; ureter.

     [ த் ரக் ண் க்காய் + ழல்.]

த் ரக் ண் க்
காய்ேநாய்

 
 த் ரக் ண் க்காய்ேநாய் mūttirakkuṇṭikkāynōy, ெப. (n.)

   த் ரக் ண் க்காையப் பற் ய ேநாய் வைக (M.L.);; bright's disease, Albuminuria.

     [ த் ரக் ண் க்காய் + ேநாய்.]

த் ரக் ழல்

த் ரக் ழல் mūttirakkuḻl, ெப. (n.)

   1. த் ரக் ண் க்கா ள் நீர ் ரக் ங் ழல்; tubulus urinifer. 

   2. த் ரக் ண் க்காய் ழல் பாரக்்க; see {}.

     [ த் ரம் + ழல்.]

த் ரக் ழல்வாத
ம்

 
 த் ரக் ழல்வாதம் mūttirakkuḻlvātam, ெப.(n.)

   நீரப்் ைப ல் உண்டா ம் காற் ப் ப்  ேநாய்; paralysis of the ureter - Ureterolysis (சா.அக.);.

     [ த் ரக் ழல் + Skt. வாதம்.]

த் ரக் ள

 
 த் ரக் ள  mūttirakkuḷavi, ெப. (n.)

   த் ரங் ப்பதாகக் க தப்ப ம் ள  வைக (யாழ்.அக.);; a kind of hornet, said to lick urine.

     [ த் ரம் + ள .]

த் ரக்ேகாசம்

த் ரக்ேகாசம்1 mūttirakācam, ெப.(n.)

   1. அண்டப்ைப; scrotum. 

   2. த் ரா சயம் பாரக்்க;see {}.

     [ த் ரம் + Skt. ேகாசம்.]

 த் ரக்ேகாசம்2 mūttirakācam, ெப. (n.)

   த் ரக் ண் க்காய்; kidney.

     [ த் ரம் + Skt. ேகாசம்.]
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த் ரசச்ங்கம்

 
 த் ரசச்ங்கம் mūttiraccaṅgam, ெப. (n.)

   நீரி  ேநாய் ( ன்.);; diabetes.

     [ த் ரம் + Skt. சங்கம்.]

த் ரசச்ங் ரக
ணம்

 
 த் ரசச்ங் ரகணம் mūttiraccaṅgiragaṇam, ெப. (n.)

   நீைரக் கட் ப்ப த் ம் ம ந் ; drug or medicine that suppresses urine.

     [ த் ரம் + Skt. சங் ரகணம்.]

த் ரச் க் லம்

 
 த் ரச் க் லம் mūttiraccukkilam, ெப.(n.)

   த் ரத் டன் ந்  இறங் ம் ெவடை்ட ேநாய் (யாழ்.அக.);; the whites, a disease in which semen is 
discharged along with urine, leucorrhea.

     [ த் ரம் + Skt. க் லம்.]

த் ரத்தங்கல்

 
 த் ரத்தங்கல் mūttirattaṅgal, ெப.(n.)

   நீைரத ்ேதக்  ைவத் க்ைக; retention of the urine - Auria.

     [ த் ரம் + தங்கல்.]

த் ரத்தைட

 
 த் ரத்தைட mūttirattaḍai, ெப.(n.)

   நீர ்அைடப் ; stricture.

     [ த் ரம் + தைட.]

த் ரத்தாைர

த் ரத்தாைர mūttirattārai, ெப.(n.)

   1. நீர ் ழ் இறங் ைக ( த் ர நீேராட்டம்);; flow of urine. 

   2. த் ரத் ைள (ைபஷஜ.291); பாரக்்க;see {}.

     [ த் ரம் + தாைர.]

த் ரத்தாைரக
ப்

 
 த் ரத்தாைரக ப்  mūttirattāraigaḍuppu, ெப.(n.)

   நீர ்இறங் ம் வ ல் உண்டா ம் எரிசச்ல்; irritability of the urethra - Urethrism.

     [ த் ரத்தாைர + க ப் .]

த் ரத்தாைரச்
க்கம்

 
 த் ரத்தாைரச் க்கம் mūttirattāraiccurukkam, ெப. (n.)

   நீர ்இறங் ம் வ ல் ஏற்ப ம் அைடப்  த ய ேநாய்; stricture of the urethra - Urethrostenosis.

     [ த் ரத்தாைர + க்கம்.]
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த் ரத்தாைரப்
ண்

 
 த் ரத்தாைரப் ண் mūttirattāraippuṇ, ெப.(n.)

   நீர ்இறங் ம் வ ல் உண்டா ம் ண்; ulceration of the urinary passage.

     [ த் ரத்தாைர + ண்.]

த் ரத்தாைரய
ைடப்

 
 த் ரத்தாைரயைடப்  mūttirattāraiyaḍaippu, ெப. (n.)

   நீர ்இறங் ம் வ ல் உண்டா ம் அைடப் ; obstruction of the passage in the urethra – Urethro phraxis.

     [ த் ரத்தாைர + அைடப் .]

த் ரத்தாைரயழ
ற்

 
 த் ரத்தாைரயழற்  mūttirattāraiyaḻṟci, ெப. (n.)

    நீர ்இறங் ம் வ ல் ஏற்ப ம் எரிசச்ல்; inflammation of the urethra - Urethritis.

     [ த் ரத்தாைர + அழற் .]

த் ரத்தாைரவ

 
 த் ரத்தாைரவ  mūttirattāraivali, ெப.(n.)

   நீர ்இறங் ம் வ ல் உண்டா ம் வ ; pain in the urethra - Urethralgia.

     [ த் ரத்தாைர + வ .]

த் ரத் வாரம்

 
 த் ரத் வாரம் mūttirattuvāram, ெப.(n.)

த் ரத் ைள பாரக்்க;see {}.

     [ த் ரம் + Skt. வாரம்.]

த் ரத் ைள

 
 த் ரத் ைள mūttirattuḷai, ெப.(n.)

   நீர ்ெவளிவ ம் வ ; urethra.

     [ த் ரம் + ைள.]

த் ரநாளம்

 
 த் ரநாளம் mūttiranāḷam, ெப.(n.)

   த் ரப்ைப ல் ஒ ம் நா  நரம் கள்; rend arteries and venis.

     [ த் ரம் + நாளம்.]

த் ரெநய்ப்பற்

 
 த் ரெநய்ப்பற்  mūttiraneyppaṟṟu, ெப.(n.)

   நீரில் காணப்ப ம் மஞ்சள் நிற ெநய்மப் ெபா ள்; a yellowish oily substance in the urine - Urein.

     [ த் ரம் + ெநய்ப்பற் .]
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த் ரேநாய்

 
 த் ரேநாய் mūttiranōy, ெப.(n.)

   நீர ்ெதார் ைடய ேநாய்; a urinary disease.

     [ த் ரம் + ேநாய்.]

த் ரப்பந்தம்

 
 த் ரப்பந்தம் mūttirappandam, ெப.(n.)

   நீரப்் ரியாைம; suppression of urine (சா.அக.);.

     [ த் ரம் + பந்தம்.]

த் ரப்பரட்ீைச

 
 த் ரப்பரீடை்ச mūttirapparīṭcai, ெப.(n.)

   ேநாயாளி ன் உறக்கத் ல் இ ந்  த்த ன்  வ ன்ற நீைர ஆராய்ைக; the urine which is 
passed by the patient before day break after awaking from sleep should be selected for Examination. That which comesout in 
the middle of discharge should be the proper urine for examination.

     [ த் ரம் + Skt. பரீடை்ச.]

த் ரப்பலா

 
 த் ரப்பலா mūttirappalā, ெப.(n.)

   ள் ெவள்ளரி, கக்கரிக்காய்; cucumber with thorny edges (சா.அக.);.

த் ரப்ப ந் ர
ம்

 
 த் ரப்ப ந் ரம் mūttirappavundiram, ெப.(n.)

   ரந்த நீைர ெவளி வராமல் கட் ம் ஒ  வைக ேநாய் (M.L.);; urinary fistula.

     [ த் ரம் + Skt. ப ந் ரம்.]

த் ரப்பாைத

 
 த் ரப்பாைத mūttirappātai, ெப.(n.)

   நீர ்இறங் ம் வ ; urethra.

     [ த் ரம் + பாைத.]

த் ரப்பாைல

 
 த் ரப்பாைல mūttirappālai, ெப.(n.)

   ஒ  வைக த் ர ேநாய்; a kind of urinary disease (சா.அக.);.

     [ த் ரம் + பாைல.]

த் ரப்பாளம்

த் ரப்பாளம் mūttirappāḷam, ெப.(n.)

த் ர ேநாய் வைக (தஞ்.சர . iii, 140);. 

 a disease of the urninary-organs.

த் ரப்பாைள

 
 த் ரப்பாைள mūttirappāḷai, ெப.(n.)

   ஒ வைகயான நீர ்ேநாய்; a kind of urinary disease (சா.அக.);.
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த் ரப் ந்

 
 த் ரப் ந்  mūttirappindu, ெப.(n.)

   ெசாட் ச ் நீர;் a urinary disease - Stricture of urethra or the enlargement of the prostate glad (சா.அக.);.

த் ரப் ரளயம்

 
 த் ரப் ரளயம் mūttirappiraḷayam, ெப.(n.)

   ைகச ் நீர;் excess of urine (சா.அக.);.

     [ த் ரம் + Skt. ரளயம்.]

த் ரப் டம்

 
 த் ரப் டம் mūttirappuḍam, ெப.(n.)

   ழ் வ ; the lower region of the abdomen (சா.அக.);.

த் ரப் ரட்

 
 த் ரப் ரட்  mūttirappuraṭṭu, ெப.(n.)

   நீர,் மலவாய் வ யாக ெவளிேய ைக; the discharge of urine through the anus - Urochesia.

த் ரப் ரடீங்கள்

த் ரப் ரீடங்கள் mūttirappurīṭaṅgaḷ, ெப.(n.)

   நீ ம் மல ம்(சலமலங்கள்); (இைற.1, உைர, பக்.9);; urine and faeces (சா.அக.);.

     [ த் ரம் + Skt. ரீடங்கள்.]

த் ரப் ளிப்

 
 த் ரப் ளிப்  mūttirappuḷippu, ெப.(n.)

   ளிப்   நீர;் uric acid.

     [ த் ரம் + ளிப் .]

த் ரப்ேப

 
 த் ரப்ேப  mūttirappēti, ெப.(n.)

த் ரக்க சச்ல் பாரக்்க;see {}.

     [ த் ரம் + Skt. ேப .]

த் ரப்ைப

 
 த் ரப்ைப mūttirappai, ெப.(n.)

   உட ல் த் ரந்தங் ம் உ ப் ; bladder.

     [ த் ரம் + ைப.]

     [p]

த் ரப்ைபக்கல்

 
 த் ரப்ைபக்கல் mūttirappaikkal, ெப.(n.)

த் ரக்கல் பாரக்்க;see {}.

     [ த் ரப்ைப + கல்.]
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த் ரப்ைபக்கழ
ைல

 
 த் ரப்ைபக்கழைல mūttirappaikkaḻlai, ெப.(n.)

   நீரப்்ைப ல் உள்ள ஒ வைகக் கட் ; tumour of the bladder.

     [ த் ரப்ைப + கழைல.]

த் ரப்ைப த்த
ல்வ

 
 த் ரப்ைப த்தல்வ  mūttirappaiguttalvali, ெப.(n.)

   நீரப்் ைப ல் ஏற்ப ம் ஒ  வைகக் த்தல் வ ; neuralgia of bladder.

     [ த் ரப்ைப + த்தல்வ .]

த் ரப்ைபேசார்

 
 த் ரப்ைபேசார்  mūttirappaicōrvu, ெப.(n.)

   நீரப்்ைபைய டக் ம் காற் ப் ப்  ேநாய்; paralysis of the bladder.

     [ த் ரப்ைப + ேசார் .]

த் ரப்ைபதா
தம்

 
 த் ரப்ைபதா தம் mūddirappaidāpidam, ெப.(n.)

த் ரப்ைபேநாய் பாரக்்க;seе {}.

த் ரப்ைபேநாய்

 
 த் ரப்ைபேநாய் mūttirappainōy, ெப.(n.)

   நீரப்்ைப ல் உண்டா ம் ஒ  வைக எரிசச்ல் ேநாய்; inflammation of the bladder, Cystitis.

     [ த் ரப்ைப + ேநாய்.]

த் ரப்ைபேராக
ம்

 
 த் ரப்ைபேராகம் mūttirappairōkam, ெப.(n.)

த் ரப்ைபேநாய் பாரக்்க;see {}.

     [ த் ரப்ைப + ேராகம்.]

த் ரப்ைபவ

 
 த் ரப்ைபவ  mūttirappaivali, ெப.(n.)

   நீரப்்ைப ல் ஏற்ப ம் ஒ வைக வ ; cramps in the bladder (சா.அக.);.

     [ த் ரப்ைப + வ .]

த் ரப்ைப க்க
ம்

 
 த் ரப்ைப க்கம் mūttirappaivīkkam, ெப.(n.)

த் ரப்ைபேநாய் பாரக்்க;see {}.
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த் ரம்

த் ரம் mūttiram, ெப.(n.)

   நீர;் urine. 

ஆத் ரத்ைத அடக் னா ம் த் ரத்ைத அடக்க யா . 

     "உங்கள் த் ரப் ள்ைளைய" ( வ்.ெபரியாழ்.4: 6:9);.

ம. ள்;வ. த்ர.

     [ ள் → (ெமாள்); → ேமாள் → ேமா தல் = நீர் தல். ேமாள் + ரம் - (ேமாட் ரம்); → ேமாத் ரம் 
→ த் ரம். ேமாள் என் ம் ைன ம் ேமாத் ரம் என் ம் ெபயர ்வ ம் இன் ம் பாண்  நாட்  
வழக்ெகன அ க.]

த் ரம்ெபய்

த் ரம்ெபய்1 mūttirambeytal,    1 ெச. . .(v.i.) 

   நீர ்க த்தல்; to make water, to urinate. 

     ' த் ரம் ெபய் றதற் ள்ேள ப்பதெ்தட் க் ணம்' (பழ.);.

     [ த் ரம் + ெபய்-தல்.]

 த் ரம்ெபய்2 mūttirambeytal,    1 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   றக்கணிப்  ெசய்தல்; to disregard. 

ேம ந்  வந்த ஆைணைய த் ரம் ெசய்தான்.

     [ த் ரம் + ெபய்-தல்.]

த் ரமஞ்சள்

 
 த் ரமஞ்சள் mūttiramañjaḷ, ெப.(n.)

   மஞ்சள் நிற ைடய நீர;் yellow pigment of the urine which gives the urine its yellow colour - Urochrome.

     [ த் ரம் + மஞ்சள்.]

த் ரமடக்க
யாைம

 
 த் ரமடக்க யாைம mūttiramaḍakkamuḍiyāmai, ெப.(n.)

   நீர ்ெவளிேயறாமல் அடக்க இயலாைம; inability to retain the urine - Enuresis or Urrcratia (சா.அக.);.

     [ த் ரம் + அடக்க யாைம.]

த் ரம கப்ப
த்தல்

 
 த் ரம கப்ப த்தல் mūddiramadigappaḍuddal, ெப.(n.)

   நீர ் ைகப் ப ைக; increase of urinary secreation - Uragogue (சா.அக.);.

     [ த் ரம் + அ கப்ப த்தல்.]

த் ரம ந்

 
 த் ரம ந்  mūttiramarundu, ெப.(n.)

   நீர ்க சச்ல் ம ந் ; diuretics (சா.அக.);.

     [ த் ரம் + ம ந் .]

த் ரமாரக்்கம்

 
 த் ரமாரக்்கம் mūttiramārkkam, ெப.(n.)

த் ரத் ைள பாரக்்க;see {} (சா. அக.);.

     [ த் ரம் + மாரக்்கம்.]
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த் ர

 
 த் ர  mūddiramigudi, ெப.(n.)

   நீர ்அ கமாக ெவளிேய ைக; passing excess of urine (சா.அக.);.

     [ த் ரம் + .]

த் ர ரித்தல்

 
 த் ர ரித்தல் mūttiramurittal, ெப.(n.)

   கற்றாைழ னால் நீைர ரிக் ம் ெசய் ைறகளில் ஒன் ; a process in the course of alchemy 
(சா.அக.);.

     [ த் ரம் + ரித்தல்.]

த் ரேராகம்

 
 த் ரேராகம் mūttirarōkam, ெப.(n.)

த் ரேநாய் பாரக்்க;see {}.

     [ த் ரம் + Skt. ேராகம்.]

த் ரலம்

த் ரலம்1 mūttiralam, ெப.(n.)

த் ர வரத்்தனகாரி பாரக்்க;see {}.

 த் ரலம்2 mūttiralam, ெப.(n.)

   நீர ்க ப் ; inflammation of the urethra (சா.அக.);.

த் ரவைடப்

 
 த் ரவைடப்  mūttiravaḍaippu, ெப.(n.)

த் ரக் சச்ரம் (M.L.); பாரக்்க;see {}.

     [ த் ரம் + அைடப் .]

த் ரவண்டல்

 
 த் ரவண்டல் mūttiravaṇṭal, ெப.(n.)

   நீர ்மா ; deposits in the urine, precipitated urine (சா.அக.);.

     [ த் ரம் + வண்டல்.]

த் ரவண்ட
த்

 
 த் ரவண்ட த்  mūttiravaṇṭavirutti, ெப.(n.)

   நீர ்மா  வளரச்்  அைடைக; enlargement of the scrotum due to extravation of urine – Urocele (சா.அக.);.

     [ த் ரவண்டல் + Skt. த் .]

த் ரவ லம்

 
 த் ரவ லம் mūttiravamilam, ெப.(n.)

   நீர ் ளியம்; uric acid (சா.அக.);.

     [ த் ரம் + Skt. அ லம்.]

992

www.valluvarvallalarvattam.com 2551 of 19068.



த் ரவரத்்தனகா
ரி

 
 த் ரவரத்்தனகாரி mūttiravarttaṉakāri, ெப.(n.)

   நீர ் ைகயாகச ் ரப்பதற்கான ம ந்  (இங். ைவ.);; diuretic.

த் ரவாதம்

 
 த் ரவாதம் mūttiravātam, ெப.(n.)

த் ரேவாதம் பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

     [ த் ரம் + Skt. வாதம்.]

த் ரவாய்ப்ேபா
க்

 
 த் ரவாய்ப்ேபாக்  mūttiravāyppōkku, ெப.(n.)

   நீர ்ெவளிேயற் ம் வாய்; urethral discharge (சா.அக.);.

     [ த் ரம் + வாய் + ேபாக் .]

த் ர சரச்ச்னி

 
 த் ர சரச்ச்னி mūttiravisarssaṉi, ெப.(n.)

   த் ரப்ைபைய ஒட் ய தைச வைக ( ன்.);; a urinary muscle - Accelerator urini.

த் ர யக்கம்

 
 த் ர யக்கம் mūttiraviyakkam, ெப.(n.)

   நீர ்ேதக்கம்; retention of urine - Uroschesis (சா.அக.);.

த் ர யரை்வ

 
 த் ர யரை்வ mūttiraviyarvai, ெப.(n.)

   யரை்வப் ெபா டக்ளில், நீரில் உள்ள உப் கள் கலந் க்ைக; presence of urinous materials in the 
sweat - Uridrosis (சா.அக.);.

     [ த் ரம் + யரை்வ.]

உடம் ள்ள க ப் ெபா டக்ள் நீரின் லமாக ெவளிேயற்றப்ப ற . இ ல் உப் ம் ஒ  
க ப் ெபா ளா ம். ேவரத்்த ன் ேபா  உடம் ன்  உப் த் கள் ப ந் ள்ளதால் வந்த 
ெபயராகலாம்.

த் ர த்

 
 த் ர த்  mūttiravirutti, ெப.(n.)

   நீர ்ெவளிேய பாய்ந்  வ ைக; extravasation of urine (சா.அக.);.

     [ த் ரம் + த் .]

த் ர ேரசனீய
ம்

 
 த் ர ேரசனீயம் mūttiravirēcaṉīyam, ெப.(n.)

த் ரவரத்்தனக்காரி பாரக்்க;see {}.

த் ர லக்கண
ம்

 
 த் ர லக்கணம் mūttiravilakkaṇam, ெப.(n.)

   நீரின் தன்ைம; nature of urine (சா.அக.);.

     [ த் ரம் + இலக்கணம்.]
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த் ர ப்

 
 த் ர ப்  mūttiravuppu, ெப.(ո.) 

   நீரின் உப்  (ைபஷஜ.);; urea acid.

     [ த் ரம் + உப் .]

த் ரெவசச்ம்

 
 த் ரெவசச்ம் mūttiraveccam, ெப.(n.)

   த் ரப் ைப ல் இ ந்  த் ரம் வ ம் ெவளிேயறாமல் எஞ் ப்ப ; residual urine (சா.அக.);.

     [ த் ரம் + எசச்ம்.]

த் ரெவரிசச்ல்

 
 த் ரெவரிசச்ல் mūttiravericcal, ெப.(n.)

   நீர ்க க் ம் ேபா  உண்டா ம் எரிசச்ல் (M.L.);; irritation of the bladder.

     [ த் ரம் + எரிசச்ல்.]

த் ரெவரிப்

 
 த் ரெவரிப்  mūttiraverippu, ெப.(n.)

   நீரின்காரம்; alkalinity of the urine- Alkalinuria (சா.அக.);.

     [ த் ரம் + எரிப் .]

த் ரெவள்ைள

 
 த் ரெவள்ைள mūttiraveḷḷai, ெப.(n.)

   பால்நிறம் ெகாண்ட நீர;் milky urine - Chyluria (சா.அக.);.

     [ த் ரம் + ெவள்ைள.]

த் ரேவாதம்

 
 த் ரேவாதம் mūttiravōtam, ெப.(n.)

   நீரப்்ைப ல் இ ந்  ெவளிவரா  னம் னம் ேதங் ய த் ரம் அ கமா  டைலப் 
ெப க்கச ்ெசய் ம் ஒ வைக ேநாய்; a disease caused by retention of urine (சா.அக.);.

ம வ. த் ரவாதம்

     [ த் ரம் + ேவாதம்.]

த் ராசயம்

 
 த் ராசயம் mūttirācayam, ெப.(n.)

த் ரப்ைப பாரக்்க;see {}.

த் ராசயவாத
ேராகம்

 
 த் ராசயவாதேராகம் mūttirācayavātarōkam, ெப.(n.)

   த் ரப் ைப ன் க்கம்; inflammation of the bladder.

     [ த் ரம் + Skt. சயவாதேராகம்.]
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த் ரா க் யம்

 
 த் ரா க் யம் mūttirātikkiyam, ெப.(n.)

   நீர ்ெதாடர் ைடய ேநாய்; urimary disease (சா.அக.);.

     [ த் ரம் + ஆ க் யம்.]

த் ரா சாரம்

 
 த் ரா சாரம் mūttirāticāram, ெப.(n.)

   ேநாயாளி ன் உட ல் நீர ்அ கரித்  அ க்க  ெவளிேய ம் ஒ வைக ேநாய்; a urinary disease in 
which large quantity of urine is passed-Diabetes insipidus (சா.அக.);.

ம வ. நீரி ேநாய்.

     [ த் ரம் + Skt. ஆ சாரம்.]

த் ேறாற்சங்கம்

 
 த் ேறாற்சங்கம் mūttiṟōṟcaṅgam, ெப.(n.)

   நீர ்அரத்தமாக இறங் ைக (யாழ்.அக.);; painful and bloody discharge of urine.

த்ேதார்

த்ேதார ்mūttōr, ெப.(n.)

   1. யவர,் அகைவ ரந்்த ெபரியவர;் aged persons;elders. 

     " ந் னர ் த்ேதார ்ப ைற ள்ைள" (ஆசாரக்.22);. 

த்ேதார ்ெசால் (வாரத்்ைத); அ ழ்தம் (பழ.);. 

     " த்ேதார ்ெசால் ம்  ெநல் க்கா ம் ன்ேன கசக் ம் ன்ேன இனிக் ம்" (பழ.);. 

   2. பண் தர ்( வா.);; learned persons. 

   3. அைமசச்ர;் ministers.

     [  →  → த்ேதார.்]

த்ேதான்

த்ேதான் mūttōṉ, ெப. (n.)

   1. அகைவ ேமற்பட்டவன்; aged person. 

   2. அண்ணன் ( ங்.);; elder brother. 

   3. ள்ைளயார ்( ங்.);;{} as the eldest of {} sons. 

   4. 48 அகைவ தல் 64 அகைவக் ட்பட்ட

   மனிதன் ( ன்.);; man between 48 and 64 years age. 

   5. யவன்; elderly man, senior.

     [  →  → த்ேதான்.]

த்ேதான்ைகக்
ெகாம்

 
 த்ேதான்ைகக்ெகாம்  mūttōṉkaikkombu, ெப. (n.)

   யாைனக் ெகாம் ; elephant's tusk (சா.அக.);.

     [ த்ேதான் + ைக + ெகாம் .]

தண்டக்ெகா

 
 தண்டக்ெகா  mūtaṇḍakkoḍi, ெப.(n.)

   ந் ற்ெகா ; moon creeper- Tinosphora Cordifolia (சா.அக.);.
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தண்டகசாயம்

 
 தண்டகசாயம் mūtaṇṭagacāyam, ெப.(n.)

   அ கம் ேவ ம் ள ம் ேசரத்் க் காய்ச் ய க க்  நீர ்(கஷாயம்);; decoction of pepper and the internodes 
of the dub-grass - Cynodon dactylon.

     [ தண்டம் + கசாயம்.]

தண்டகன்னி

தண்டகன்னி mūtaṇṭagaṉṉi, ெப.(n.)

   1. வைள; a prickly climber - Solanum trilobatum. 

   2. ர ைல; bramia plant - Gratiola moniera (சா.அக.);.

தண்டசத்

 
 தண்டசத்  mūtaṇṭasatti, ெப.(n.)

   கந்தக நஞ் ; a kind of arsenic.

தண்ட த் ச்

 
 தண்ட த் ச்  mūtaṇṭasittissi, ெப.(n.)

   க மத்ைத; a black or blue variety of dhatura (சா.அக.);.

தண்ட தகளிக
ம்

 
 தண்ட தகளிகம் mūtaṇṭacūtagaḷigam, ெப.(n.)

   ரண்ைட; a climber - Vitis quadrangularis (சா.அக.);.

தண்டம்

தண்டம்1 mūtaṇṭam, ெப.(n.)

   1. டை்ட வ வமான ேப லகம் ( ரமாண்டம்);; the universe, believed to be egg-shaped.

     "உந் க்கமலம் ரிந்தால் ரி ம்.... இம் தண்டேம" (அஷ்டப். வாங்க.மா.19);. 

   2. ேப லகத் ன் ைர( ரமாண்டத் ன் க ); ( ங்.);; roof of the universe.

     [  + Skt. அண்டம்.]

 தண்டம்2 mūtaṇṭam, ெப.(n.)

   1. ெகாம்மட் ; a melon. 

   2.அ கம் ேவர;் dub -grass. 

   3. சரக்ெகான்ைற; a tree - Cassia fistula. 

   4. ெபண் க வகத் ல் உண்டா ம் ைன; ovum (சா.அக.);.

தண்ட

 
 தண்ட  mūtaṇṭamūli, ெப.(n.)

   ல்வம்; a sacred tree - bael tree - Aegle marmelous (சா.அக.);.

தணங்

 
 தணங்  mūtaṇaṅgu, ெப.(n.)

   காளி ( ரக்்ைக); ( டா.);; Durga.

     [  + அணங் .]
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தம்

 
 தம் mūtam, ெப.(n.)

   ந்  (இந் ரியம்); (சங்.அக.);; semen.

தரி-த்தல்

தரி-த்தல் mūtarittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.) 

த -த்தல் பாரக்்க (உ.வ.);;see {}.

     [ த -த்தல் → தரி-த்தல்.]

த -த்தல்

த -த்தல் mūtalittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   ெமய்ப் த்தல், நி தல் (நி த்தல்);; to establish with evidence to confront with proof. 

     "அவன் ப ைய ெநஞ் க்  த க் றார"் (ஈ , 1. 10:5);.

ெத. த ந்ட் ;க. த .

த ப் -த்தல்
த ப் -த்தல் mūtalippittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   ெமய்ப் த்தல்; to cause to prove.

த  – தல்

த  – தல் mūdaṟidal,    2 ெச. . .(v.i.) 

   1. அ  ரத்ல்; to be ripe in wisdom.

   2. பழைமயான ெசய் கைள அ தல்; to know the past. 

     " த  மம்மைன மார ்ெசால் வார"் ( வ்.இயற். ய.ம.19);.

     [  →  → த  → த -தல்.]

த ஞர்

 
 த ஞர ்mūtaṟiñar, ெப.(n.)

   அகைவ நிரம் ய அ ஞர,் ெப ம் அ ஞர;் scholar of great repute. 

ேநற்  த ஞர ்இராசா  அவரக்ள் வ ைக தந்தார.்

     [  + அ ஞர.்]

த வாளன்

த வாளன் mūtaṟivāḷaṉ, ெப.(n.)

   அ  ரந்்ேதான்; man of ripe wisdom. 

     " த வாளர ் தல்வன்" ( வ்.ெபரியாழ். 5. 2:2);.

     [  →  → த  → த வாளன்.]

த

 
 த  mūtaṟivu, ெப.(n.)

   ெமய்ய , ேபர ; mature understanding, ripe wisdom.

     [  + அ .]

தா

தா1 mūtā, ெப.(n.)

   ழ ஆன் (ப , ழமா );; aged cow. 

     "வைளதைல தா" (ப ற் ப். 13:6);.

     [ ய + ஆ - தா = யமா .]

 தா2 mūtā, ெப.(n.)

   தம்பலப் ச்  (இந் ர ேகாபம்);; the cochineal insect.

ம வ. தாய்.

     [ தாய் → தா.]
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தாக்கள்

 
 தாக்கள் mūtākkaḷ, ெப.(n.)

தாடக்ள் (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}.

தாட்கள்

 
 தாடக்ள் mūtāṭkaḷ, ெப.(n.)

   ன்ேனார ்(யாழ்.அக.);; forefathers, ancestors.

     [  + ஆள் – தாள் → தாடக்ள்.]

தாட்

தாட்  mūtāṭṭi, ெப.(n.)

   1. அகைவ ரந்்த ெபண், யவள்; respectable old woman. 

     "நைர தாட்  ஒ த் ைய" (மணிேம.20:40);.

     [ தாளன் (ஆ.பா.); → தாட்  (ெப.பா.);.]

தாைத

தாைத mūtātai, ெப. (n.)

   பாட்டன், தாத்தா, தந்ைதையப் ெபற்ற தந்ைத, தாையப் ெபற்றத் தந்ைத; grand father. 

     " தாைத மாதா ம் பாகதெ்தந்ைத" ( வாச.5:30);.

     [ (ைம); + தாைத.]

தாைதயர்

 
 தாைதயர ்mūtātaiyar, ெப.(n.)

   தன் மர ல் அல்ல  வ ல் ன் வாழ்ந்ேதார;் ancestors. 

நாகரிகத் ன் ஒவ்ெவா  ப ைய ம் நம் தாைதயர ்கடந்  வந் க் ன்றனர.்

     [ தாைத → தாைதயர.்]

தாய்

தாய்1 mūtāy, ெப.(n.)

   பாட் , தாையப் ெபற்றத் தாய், தந்ைதையப் ெபற்றத் தாய்; grand mother, maternal, and paternal grand-mother.

     [  + ஆய்.]

 தாய்2 mūtāy, ெப.(n.)

   தம்பலப் ச் ; cochineal insect.

     [ஈயன் தாய் → தாய்.]

தாளன்

தாளன் mūtāḷaṉ, ெப.(n.)

   யவன், அகைவ ரந்்தவன்; aged person. 

     "நைர தாளர ்நா டக் ந்த" ( றநா.52);. 

     " தாளர ்ைக ணி த் " (அகநா. 366:10);.

     [  + ஆள் – தாள் → தாளன்.]
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தானந்தம்

தானந்தம் mūtāṉandam, ெப.(n.)

   1. மாெப ம் ம ழ்ச் ; Supreme Bliss. 

     " தானந்த வாரி ேய" (அ ட்பா, 5, ைற ட்ட.9);. 

   2. தன் கணவன் இறந்த ேபாேத மைன  உ ரநீ்ங் ய ேபரன்ைப நிைனந்  கண்ேடார ் ம் 
றத் ைற (ெதால்.ெபா ள்.79);; theme in which the bystanders describe the great love of a wife dying immediately on 

her husband's death.

ம வ. ேபரானந்தம்

     [  + Skt.ஆனந்தம்.]

க்கம்

 
 க்கம் mūtikkam, ெப.(n.)

   வனார ்ேவம்  (மைல.);; wiry indigo.

கா

 
 கா mūtikā, ெப.(n.)

க்கம் பாரக்்க;see {}.

சகம்

 
 சகம் mūtisagam, ெப.(n.)

க்கம் ( .அ.); க்கம்;see {}.

தம்

 
 தம் mūdidam, ெப.(n.)

   எ க் ைல; leaf of a plant calotrophis, Gigantia (சா.அக.);.

ேயாைல

 
 ேயாைல mūtiyōlai, ெப. (n.)

   கரிேயாைல (நாஞ்.);; uneven palm-leaf.

ம வ. ேயாைல.

     [ ேயாைல → ேயாைல.]

ரம்

 
 ரம் mūtiram, ெப.(n.)

   அவைர; a twiner – Dolichor lablab (சா.அக.);.

ரி

ரி1 mūtirittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.) 

த -த்தல் பாரக்்க;see {}.

     [ த -த்தல் → ரி-த்தல்.]

 ரி2 mūtiri, ெப.(n.)

   1. ழமா , எ ; aged ox. 

   2. ழ எ ைம; aged buffalo. 

   3. எ ைம; buffalo.

     [  →  → ரி.]
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ைர

ைர mūtirai, ெப.(n.)

   1. ஆறாவ  ண் னான யாழ் ( வா ைர); ( ங்.);; the sixth naksatra. 

   2. வ ரான் ( டா.);; god {}.

ல்

ல் mūtil, ெப.(n.)

   1. பழங் ; ancient family. 

   2. பைழய மறக் ; ancient warrior - tribe. 

     "த யன் வந்த லாள" ( றநா.284);. 

     " ல் அ மன் ேபர ்இைசச ் " (நற்.367:6);. 

     " வந்த காந்தண் தல் ைத ற்" (ப ற் .15:11);.

     [  →  → ல்.]

ற்ெபண் ர்

ற்ெபண் ர ்mūtiṟpeṇṭir, ெப.(n.)

   மறக்  மகளிர;் women of warrior - tribes. 

     " ற்ெபண் ர ்க ந்தழ நாணி" ( றநா.19);.

     [ ல் + ெபண் ர.்]

ன் ல்ைல

ன் ல்ைல mūtiṉmullai, ெப.(n.)

   மறக் ற் றந்த ஆடவரக்்ேகயன்  அக் ல் உள்ள மகளிரக்் ம் மறம் ( ரம்); உண்டாதைலச ்
றப் த் க் ம் றத் ைற ( .ெவ.8:21);; theme describing the spirit of valour manifested among women of 

warrior tribes.

     [ ன் + ல்ைல.]
1 mūtu, ெப.(n.)

   ைம; oldness, elderliness. 

     " தானவன் ன்னர ் ந் ம்" (கம்பரா. ராட்  களங்கான்.18);.

க. 

     [  → .]

 2 mūtu, ெப.(n.)

   ஈைக (அ .நி.);; gift.

ரி

 
 ரி mūtugiri, ெப.(n.)

   எ ப்பய ; a pulse (சா.அக.);.

ணர்-தல்

ணர-்தல் mūtuṇartal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   நன்றாக உணரத்ல்; to know thoroughly, to have ripe knowledge of. 

     " ணரந்்தவ ரன்  ெமா வேரா' (உபேதசகா. வ ண்.229);.

     [  →  + உணர-்தல்.]

ணர்ந்ேதார்

 
 ணரந்்ேதார ்mūtuṇarndōr, ெப.(n.)

   அ  ரந்்ேதார ்( டா.);; persons of ripe knowledge.

     [ ணர ்→ ணரந்்ேதார.்]
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ணர்

ணர்  mūtuṇarvu, ெப.(n.)

   ரந்்த அ ; ripe knowledge or wisdom. 

     " ணர் ன் க்கான் ம டணன்" (கம்பரா.அ காயன்.87);.

     [ ணர ்- → ணர் .]

ைர

ைர mūturai, ெப.(n.)

   1. பழெமா , காலம்காலமாக வழங் வ வ ம் எ த் க்காட்டாகக் றப்ப வ மான ெபரிேயார ்
ெசால்; proverb. 

     " ைழ ப்ப யாத ெதன்  ைர  லேள" ( வ்.ெபரியாழ்.37:4);. 

   2. ற்கால ஒளைவயார ்இயற் யதாகக் க தப்ப ம் அற ல்; a didactic poem attributed to {}. 

   3. மைற (ேவதம்);; the {}. 

     " ற்  ேமாரந்்தவர ் ைர யரத்்தேம" (தா . ெபான்ைனமாதைர.51);.

     [  →  + உைர.]

வர்

வர ்mūtuvar, ெப.(n.)

   ன்ேனார;் elders, ancients. 

     " ண்ணாட்டவர ் வர"் ( த்.2);.

     [  →  → வர.்]

ர்

ர ்mūtūr, ெப.(n.)

   1. பைழய ஊர;் ancient village. 

     "ெபாற்ெகா  ரப்் ெபா லாட்ட மரந்்தாங் " ( லப்.14 : 82);.

      "ெச ந்தேசரிச ்ெசம்மண் ர"் (அகநா.15:7);.

      "மல்லன் ர ்வயேவந்ேத" ( றநா.18:12);. 

      "ெந ங்ெகா  டங் ம் நியம ர"் (நற்.45:4);. 

      "ஆ  ய மன்  ரன்ன" ( ந்.293:4);. 

    2. வள் ர ்மாவட்டத் ல் கடம்பத் ர ்ஊராட் ல் உள்ள ஊர;் a Village in Tiruvalluvar District.

 இப்ப ள்ள ஊரக் ள் க ம் பழைமயான காலத் ல் ேதான் யதால் ர ்எனப் ெபற்ற  
ேபா ம்.

     [  + ஊர.்]

ேத

ேத  mūtēvi, ெப.(n.)

   1. மக க்  ந் ப் றந்த, ைனப் பயன் ைள ப்பதாகக் க தப்ப ம் ெபண் 
ெதய்வம்; goddess of Misfortune, as the elder sister of Lakshmi. 

ேத ன் றந்த . 

     " ேத யாள் றந்த ெசய்ய ப்பாற் கட ல் ேத ேயன் றந்தாள் ன்" (தனிப்பா.1, 179:1);. 

   2. அ வ ப்பான ேதாற்றம் ெகாண்டவள் ( ன்.);; deformed person. 

   3. ஆக்கங் ெகட்ட ேசாம்ெப ப் ெபண்; sloth woman. 

     ' ேத யைடந்  டங் க் டக் றாள்' (உ.வ.);. 

   4. ெப ம்பா ம் ஒ  ெபண்ைணத ் ட் வதற் ப் பயன்ப த் ம் ெசால்; a word used mostly to scold a 
woman with. 

பத்  மணி வைர ங்காேத, ேத !

     [  + ேத .]

1001

www.valluvarvallalarvattam.com 2560 of 19068.



ேத ெகா

 
 ேத ெகா  mūtēvigoḍi, ெப.(n.)

   ேத  ெகா ன் ன்னமாக உள்ள காகம் ( ங்.);; crow, as the emblem on the banner of M {}.

     [ ேத  + ெகா .]

ேத பைட

 
 ேத பைட mūtēvibaḍai, ெப.(n.)

   ேத ன் ஆய்தமாக ள்ள ைடப்பம் ( ங்.);; broom, as the weapon of {}.

     [ ேத  + பைட.]

ேத

 
 ேத  mūtēvimūli, ெப.(n.)

    ைள; a plant woolly caper - Achyranthes lanata (சா.அக.);.

ேத ர்

 
 ேத ர்  mūtēviyūrti, ெப.(n.)

   ேத ன் ஊர் யா ய க ைத ( ங்.);; donkey as the vehicle of {}.

     [ ேத  + ஊர் .]

ைத

ைத1 mūtai, ெப.(n.)

   1. ேவளாண்ைமச ்ெசய்வதற்காக ெவட் த் த் ய கா  (அக.நி.);, பழங்ெகால்ைல; ground cleared of 
wood and prepared for tillage. 

   2. தணங்  பாரக்்க;see {}.

     [  →  → ைத.]

 ைத2 mūtai, .ெப.எ.(adj.) 

   ந்ைத; old, past, ancient. 

     " ைத ைன கைடக் ட்ட "( லப்.9, இ ெவண்பா.);.

     [  →  → ைத.]

 ைத3 mūtai, ெப.(n.)

   இசங்  (மைல.);; mistletoe berrythorn.

ம வ. சங்கஞ்ெச .

     [ ைக → ைத.]

ைதச் வல்

ைதச் வல் mūtaiccuval, ெப.(n.)

   பைழய ேமட்  நிலம்; elevated land. 

     " ைதச் வற் க த்த ற்றா இளம் ல்" ( ந்.204:3);.

     [ ைத + வல்.]

ந் க்க க்கல்

 
 ந் க்க க்கல் mūndikkarukkal, ெப.(n.)

   அந் ேநரம், மாைலக்காலம், பக ன்  ேநரம்; evening twilight.

     [ ந்  → ந்  → க க்கல்.]
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ப்பமார்

 
 ப்பமார ்mūppamār, ெப.(n.)

   ேதென த்தல் மற் ம் ேவடை்டயா ந் ெதா ல் ற ைடய, ஒ வைக இனத்தவர;் a caste, in which 
people are experts in collecting honey from bee-hives, and in hunting.

     [  → ப்  → ப்பமார.்]

ப்பர்

ப்பர ்mūppar, ெப.(n.)

   1. ெபரிேயார;் elders in age;superiors. 

     " ப்பைர கழ்ந்ேத மா ல்" (அரிச.் .நகரநீ்.151);. 

   2. த் வ மதத் தைலவ ள் ஒ வைகயார ்( ன்.);; deacons.

     [  → ப்  → ப்பர ்(ேவ.க.);.]

ப்ப க் ம் ரி

 
 ப்ப க் ம் ரி mūppaṟukkumtiri, ெப.(n.)

    ழந்ைதக க்  மலக்கட் ண்டான ேபா  மலவா னின்  மலத்ைத ெவளிப்ப த்தப் 
பயன்ப த் ம் ஒ  ம த் வ ரி; a medicinal wick used as suppositoryto expel the faeces from the rectum of 
children (சா.அக.);.

     [ ப்ப க் ம் + ரி.]

ப்பன்

ப்பன் mūppaṉ, ெப.(n.)

   1. நகரப் பரதவன்; city fishermen. 

   2. பரதவர ்தைலவர;் head of fishermen. 

   3. த் வ மதத்

   தைலவ ள் ஒ  வைகயார;் christian pastor. 

   4. ஒ  லத்தாரின் ஊரத்்தைலவன்; head man, in some castes. 

   5. இைலவாணியர ் தலான ல லங்களின் பட்டப் ெபயர;் title of {} and other castes. 

     "வ ஞ்சனிக்  ப்பராம்" ( ேனந்.141); (E.T.5, 118);.

     [  → ப்  → ப்பன்.]

ப்பான்

ப்பான் mūppāṉ, ெப.(n.)

   1. அகைவ ரந்்தவன்; aged person. 

   2. யவன்; elder. 

   3. வன்;{}. 

     " ப்பான் ம ம்" (தனிபா.1, 32 : 61);.

     [  → ப்  → ப்பான்.]

ப்பான வா

 
 ப்பான வா  mūppāṉasuvāmi, ெப.(n.)

   தாங் ரில் ஒ  தைலைமப் பணியாளன் ( ன்.);; a principal officer in Travancore.

     [ ப்பான் + Skt. வா .]

1003

www.valluvarvallalarvattam.com 2562 of 19068.



ப்

ப்  mūppi, ெப.(n.)

   1. மகள்; aged woman;elderly woman. 

     ' ப்  மாராேல.... நீராட் ' ( வக. 1892, உைர);. 

   2. தைல  ( ன்.);; woman of distinction;

 mistress.

ம. ப்

     [  → ப்  → ப் .]

ப்

ப்  mūppu, ெப.(n.)

   1. அகைவ, ைம; seniority in age;old age. 

     " னிதக்க ப் ள" (நால , 92);. 

ப் ைட ப  தாக்கணங் ைடய (அகநா.7:4);. 

   2. தைலைம (யாழ்.அக.);; power of management, leadership. 

   3. ஒட்டாரச ்ெச க்  ( வாதம்); (இ.வ.);; wilfulness.

   ம. ப் ;ெத., க. ப் .

     [  → ப் .]

ப் க்க

ப் க்க  mūppukkaḻivu, ெப.(n.)

   1. ஊரத்் தைலவ க் ச ்ேசர ேவண் ய ெபா ள்; dues payable to the village headman (M.M.509);. 

   2. வரித் ெதாைக ந்  ஊரத்் தைலவ க்  உரியைதக் ெகா த்ததால் க க்கப்ப ம் ப  
(இ.வ.);; deduction from the revenue on account of the dues paid to the village headman.

     [ ப்  + க .]

ப் க்கள

ப் க்கள  mūppukkaḷavu, ெப.(n.)

ப் க்க , 1 பாரக்்க;see {}, 1.

     [ ப்  + கள .]

ப் கைன

 
 ப் கைன mūppumugaṉai, ெப.(n.)

   தைலைம பற் வ ம் ெசாற் ெசல  (ெசல்வாக் ); (யாழ்ப்);; influence due to age, rank, etc.

     [ ப்  + கைன.]
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ய்

ய்1 mūytal,    1 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   1. தல் ( வா.);; to cover. 

     '"ப மணன் உய்" (பரிபா.10 : 4);. 

   2. நிரப் தல்; to full. 

     "க  கைவ ன" (ப ற் ப்.22);.

ெத. .

 ய்2 mūytal,    1 ெச. . .(v.i.) 

   1. ெந ங் ச ் ழ்தல்; to surround closely 

     "ஆ ர  மங்கண் னரக் ளண்ணைல" (கந்த . சகத் ரவா.18);.

    2. தல்; to end. 

கைத ய்ந்த .

 ய்3 mūytal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   ப் தல் (இ.வ.);; to spit.

     [உ ழ் → ( ழ்); →  → ய் → ய்-தல்.]

 ய்4 mūy, ெப.(n.)

ர்க்கண்டவன்

 
 ரக்்கண்டவன் mūrkkaṇṭavaṉ, ெப.(n.)

   ெகாடை்டப் பாக் ; arecanut.

ர்க்

 
 ரக்்  mūrkki, ெப. (n.)

   ைலக் ெகா ந் ; three leaved wild lime - Trichilia spinosa (சா.அக.);.

ர்சச்னம்

 
 ரச்ச்னம் mūrccaṉam, ெப.(n.)

   த்தத் னால் நிைன  தவ தல்; loss of consciousness due to excess of bile humour.

     [ ச்  → ரச்ை்ச → ரச்ச்னம்.]

ர்சச்ைன

ரச்ச்ைன mūrccaṉai, ெப.(n.)

   1. ரச்ை்ச, 1 பாரக்்க;see {}. 

   1. " ந் ய ரப்் மற ரச்ச்ைன யைடந்தான்" ( ரேமாத.்5:22);. 

   2. ெப ச்  ைக, ஆழ் யரப் ைக, ெநட் ரப்் ; sigh, deep breath. 

     " ரி ற்றாரக்ளின் ரச்ச்ைன ெசய்பவால்" ( வக. 1627);. 

   3. கமகம் பத்த ெளான்  (பரத.இராக.24);; the regulated rise and fall through the musical scale, modulation, one 
of ten kamagam.

     [ ரச்ை்ச –→ ரச்ச்ைன.]
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ர்ச் -த்தல்

ரச்் -த்தல் mūrccittal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   1. மயக்கமைடதல், உணர் ழத்தல்; to swoon, faint. 

     "அன் னால் ரச்் த்த வன்ப க் " (தா . கவாரி.4);. 

   2. ெப ச்  தல்; to sigh. 

     " யர ் தா  ரச்் யா" (கம்பரா. சடா .139);.

     [ ச்  → ரச்ை்ச → ரச்்  → ரச்் -த்தல்.]

ர்ச் தம்

ரச்் தம் mūrccidam, ெப.(n.)

   1. அ ன்ைம; ignorance. 

   2. ரச்ை்ச, 1, 2 பாரக்்க;see {}, 1, 2. 

   3. உயரம்; height.

     [ ச்  → ரச்ை்ச → ரச்்  → ரச்் தம்.]

ர்சை்ச

ரச்ை்ச1 mūrccai, ெப.(n.)

   1. மயக்க மைடைக, அ  இழக்ைக, உணர்  இழக்ைக ( ரக்ைஞ); (உ.வ.);; fainting, loss of consciousness, 
swoon, syncope. 

   2. வாட்டம் (யாழ்.அக.);; languioshing. 

   3. ரச்ச்ைன, 3 (இைச.); பாரக்்க;see {}. 

அந்தப் பாட் ல் ரச்ை்ச நன்றாக ந்த . 

   4. ரை்ம; sharpness. 

கத் ன் ரச்ை்ச.

     [ ச்  → ( சை்ச); → ரச்ை்ச.]

ஒ.ேநா. ேகாத்தல் → ேகாரத்்தல்

 ரச்ை்ச2 mūrccai, ெப.(n.)

ஒர ்இைச ன் றப் யல்  (கனம் ஷ்ைணயர,் 16);: 

 distinguishing marks of a musical mode.

     [ ச்  → ரச்ை்ச.]

ர்சை்ச ரம்

 
 ரச்ை்ச ரம் mūrssaisuram, ெப.(n.)

   மயக்கம் உண்டாக் ம் ஒ வைகக் காய்சச்ல்; fever that causes unconsciousness (சா.அக.);.

     [ ரச்ை்ச + ரம்.]

ர்சை்செதளி-தல்

ரச்ை்செதளி-தல் mūrccaideḷidal,    2 ெச. . . (v.i.) 

   மயக்கத் ந்  ெதளிதல்; to recover from swoon (சா.அக.);.

     [ ரச்ை்ச + ெதளி-தல்.]

ர்சை்சப்

 
 ரச்ை்சப்  mūrccaippuḻu, ெப.(n.)

   பாக் களில் இ க் ம் ஒ வைகப் , இப்பாக்ைக வா ல் ேபாட் க் ெகாண்டால் மயக்கம் 
உண்டா ம்; a worm in the areca nut that causes fainting (சா.அக.);.

     [ ரச்ை்ச + .]
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ர்சை்ச த்தம்

 
 ரச்ை்ச த்தம் mūrccaibittam, ெப.(n.)

   மார்  எரிசச்ல், வாய்க் கசப் , ழங்கால், ெதாைட வ , வாந் , ெசரிமானம் சரி ல்லாைம த ய 
ேநாய் வைக; a disease marked by bitterness in the mouth, burning sensation in the chest, pain in the knee and thighs, 
vomitting and indigestion (சா.அக.);.

     [ ரச்ை்ச + த்தம்.]

ர்சை்சேராகம்

ரச்ை்சேராகம் mūrccairōkam, ெப.(n.)

   மயக்கம். க் ன் ைளகளில் 4 ளி ைலப்பால் டத் நீங் ம் இம் மயக்கம்; the faint or swoon is 
relieved by dropping breast milk into the nostrils (சா.அக.);.

     [ ச்  → ரச்ை்ச + Skt. ேராகம்.]

ர்சை்சவ

 
 ரச்ை்சவ  mūrccaivali, ெப.(n.)

   மயக்க வ ப் ; fainting fits (சா.அக.);.

     [ ரச்ை்ச + வ .]

ர்சை்சவா

 
 ரச்ை்சவா  mūrccaivāyu, ெப. (n.)

   ரச்ை்ச உண் பண் வதாகக் க ம் காற்  (வா ); ( ன்.);; a wind in the body, supposed to cause 
swooning.

     [ ரச்ை்ச + Skt. வா .]

ர்சை்ச ழல்

 
 ரச்ை்ச ழல் mūrccaiviḻl, ெப.(n.)

   மயங்  ைக; get swooned (சா.அக.);.

     [ ரச்ை்ச + ழல்.]

ர்த்தம்

ரத்்தம் mūrttam, ெப.(n.)

த்தம் ( ரத்்தம்); பாரக்்க;see {}.

     " றந்த நா ம் ெபற்ற ரத்்த ம்" (ெப ங்.நரவான.6, 73);.

 ரத்்தம் mūrttam, ெப. (n.)

   1. வ ைடப் ெபா ள்; that which has form, figure, shape or body.

     "அன்ைம ன் ரத்்தம்" (ஞான.55,2);

   2. உடல் ( டா.);; body.

   3. உ ப்  ( ங்.);; limb.

     [Skt. {} → த. ரத்்தம்1]

ர்த் ெசட் ெவட்

ரத்் ெசட் ெவட்  mūrttiseṭṭiveṭṭu, ெப.(n.)

   பைழய நாணய வைக (பண .141);; an ancient coin.

     [p]
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ர்த் நாயனார்

ரத்் நாயனார ்mūrttināyaṉār, ெப.(n.)

   வன யார ்அ பத்  வரில் ஒ வர;் one among 63 canonized {}.

     [ ரத்்  + நாயனார.்]

பாண் ய நாட் ன் ம ரா ரி நகரத்ைதச ்சாரந்்தவர.் இயற்ெபயர ் ரத்் யார.் சமண சமயத்ைதச ்
சாரந்்த வ கக் க நாட மன்னன் ரத்் யாைர இகழ்ச்  ப த்த எண்ணி ெதாடர ் ன்பங்கள் 
ெகா த்தான் என் ம் அைதப் ெபா ட்ப த்தாமல் ரத்் யார ் தெ்தாண்  ெசய்  வந்தார ்என் ம், 
அப்ெபா  அரசன் நம் அ யாரக்்  யா ம் சந்தனக்கடை்ட ற்கக் டா  என்  
தைட த்ததாக ம், இதனால் சந்தனக்கடை்ட எங் ம் ைடக்க ல்ைல என் ம், அரசன் உடேன 

வன யாரின் ைகைய சந்தனக்கல் ல் ைவத்  ழங்ைக எ ம்  ஒ ம்ப  அ த்ததாக ம், 
அ யார ்அப்ேபா  வனிய ம் த ம் தைழக்க இந்நாட் ற்  ஒ  நல்ல அரசன் எப்ெபா  தான் 
வ வாேனா? என ேவண்ட, அன்  இர  அரசன் இறந்  ட்டதாக ம், அவ க்  (அரசன்); ள்ைளகள் 
இல்லாததால் அைமசச்ரக்ள் யாைனையக் கண்கட் ட்ட தாக ம், யாைன டம் உன் வ ளால் 
நாடை்டயாள ஒ வைரத ்ெதரிந்  மந்  வ ம்ப  ேவண் யதாக ம் யாைன ரத்் நாயனாைரச ்

மந்  வந்ததாக ம் அன்  தல் ரத்் யார ்உலகாண்  ன்  இைறவன  ேசரந்்தார ்என 
ெதாண்டர ்மாக்கைத (ெபரிய ராணம்); ற .

ர்வம்

 
 ரவ்ம் mūrvam, ெப.(n.)

   ெச  வைகையச ்சாரந்்த ெப ங் ம்ைப; bow string hemp stemless plant (சா.அக.);.

ரல்

ரல் mūral, ெப.(n.)

   1. பல் ( ங்.);; tooth. 

   2. ன் ரிப்  ( ங்.);; smiling. 

     " ரல் வெலா  மைதஇய ேநாக்ேக" ( ந். 286:5);. 

     "உப் ெநாைட ெநல் ன் ரல் ெவண்ேசா " (அகநா.60:4);.

    3. ேசா ; boiled rice. 

     "ப ந் ைன ரல் பாெலா ம் ெப ர"் (ெப ம்பாண்.168);. 

   4. பால் (பரி.அக.);; milk. 

   5. ஒ  வைக கடல் ன்; a kind of sea - fish.

ெத. ரி , ;க. வ;ம. ரல்; . ரிஜ.

ர -த்தல்

ர -த்தல் mūralittal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   ன் வல் ெசய்தல்; to laugh, smile.

      " ர த்த கத் னன்" (உபேதசகா. அய .61);.

     [ ரல் → ர -த்தல்.]

ரன் வல்

ரன் வல் mūraṉmuṟuval, ெப.(n.)

   ன் ரிப் ; smile. 

     ' ட்ேபான்ற பல்  ளங் ம் ரன் வைல ம்' ( .ெவ.11, ஆண்பாற்.9, உைர);. 

     " ரன் வெலா  மைதஇய ேநாக்ேக" ( ந்.286);.

     [ ரல் → ரன் + வல்.]

ரா

 
 ரா mūrā, ெப. (n.)

   ன் கலத் ன் ன்பக்கம் ( கைவ ன்.);; frontage of fishing boat.
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ரி

ரி1 mūri, ெப.(n.)

   1. ெப ைம; greatness. 

     " ரிக் கடற்றாைன" ( .ெவ.3:3); ( ங்.);.

      " ழங் ைர ெகா இய ரீ எக்கர"் (நற். 15:1);. 

    2. வ ைம; strength. 

     " ரிெவஞ் ைல" (கம்பரா. ம்பக ண.26);. 

   3. பழைம ( ன்.);; antiquity. 

   4. ழ அகைவ; old age. " ரிெய த்தா ழ " (இன்.நாற். 21);.

    5. எ ைம; buffalo. 

     "ேமாட் ள ரி ழக்க" (கம்பரா. அக ைக. 69);. 

   6. எ ; ox, bullock. 

     "ெந ப  ம ப்  னி ங்கண் ரிெயா " (ப ற் ப்.67 : 15);. 

   7. ைட ேயாைர (இடபரா ); ( வா.);; taurus of the zodiac. 

   8. ல் (யாழ்.அக.);; hump. 

   9. ண்டம்; bit, part. 

     "ெவண்ணிண ரி ய ள" ( றநா.393);. 

   10. ேயாைல பாரக்்க;see {}. 

ரிநி ர்-தல்

ரிநி ர-்தல் mūrinimirtal,    2 ெச. . . (v.i.) 

   ெநடை்ட ரித்தல்; to stretch one self, as from laziness. 

     " ங்கம்... ரி நி ரந்்  ழங் ப் றப்பட் " ( வ். ப்பா.23);.

ம வ. ேசாம்பல் த்தல்.

     [ ரி → ரி → ரி + நி ரத்ல் = உடம்ைப நீட் ச ்ேசாம்பல் த்தல் (ேவ.ெசா.க.);.]

ரிப்ேபா-தல்

ரிப்ேபா-தல் mūrippōtal,    8 ெச. . . (v.i.) 

   ைமயால் வ ைமயற் ப் ேபாதல்; to become weak by age. 

ன்ேப ரிப் ேபாய்ப் பல டங்களி ம் ண்கட் க் டக் றெதா  ெசாத்ைத ல்ைல 
( வ்.ெபரியாழ்.3. 9:2, யா.பக்.771);.

     [ ரி + ேபா-தல்.]

ரிேபா - தல்

ரிேபா - தல் mūripōtal,    8 ெச. . .(v.i.) 

ரிநி ர-்தல் பாரக்்க;see {}. 

     "நாஞ் ன் ரிேபாகா  க் ம்" (பரிபா.20:54);.

     [ ரி + ேபா-தல்.]

ரி ரி-த்தல்

ரி ரி-த்தல் mūrimurittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

ரிநி ர-்தல் பாரக்்க;see {}.

     [ ரி + ரி-த்தல்.]

ரிேயாைல

 
 ரிேயாைல mūriyōlai, ெப.(n.)

ேயாைல (நாஞ் ல்.); பாரக்்க;see {}.

     [ ரி + ஒைல.]
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ரிவலனா

 
 ரிவலனா  mūrivalaṉāti, ெப.(n.)

   ப ந் ; kite.

கடந்ைத

 
 கடந்ைத mūrugaḍandai, ெப.(n.)

   இலந்ைத; jujube - zizphus (சா.அக.);.

கணிக்கரம்

 
 கணிக்கரம் mūrugaṇiggaram, ெப.(n.)

   கத் ரிக்காய்; brinjal (சா.அக.);.

வம்

 
 வம் mūruvam, ெப.(n.)

ரவ்ம் பாரக்்க;see {}.

     [ ரவ்ம் → வம்.]

லஅபானக்க ப்

 
 லஅபானக்க ப்  mūlaapāṉakkaḍuppu, ெப.(n.)

   மலவாய்ப் ப ல் எரிசச் டன் வ  ஏற்ப ைக; irritating pain caused in the region of anus (சா.அக.);.

லக்கசச்ம்

 
 லக்கசச்ம் mūlakkaccam, ெப.(n.)

ைலக்கசச்ம் (உ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [ ைல + கசச்ம் → லக்கசச்ம்.]

லகஞ்சம்

லகஞ்சம் mūlagañjam, ெப.(n.)

   1. வற்  ள்ளங் ; large radish - Raphanus sativus. 

   2. ன்ன ள்ளங் ; small radish - Raphanus sativus (சா.அக.);.

லகஞ்சரம்

 
 லகஞ்சரம் mūlagañjaram, ெப.(n.)

   ன்ன ள்ளங் ; small radish - Raphanus sativus (சா.அக.);.

லகஞ்சானி

 
 லகஞ்சானி mūlagañjāṉi, ெப.(n.)

   ஆற்  ள்ளங் ; wall radish - Blumea aurita (சா.அக.);.

லக்க ப்

 
 லக்க ப்  mūlakkaḍuppu, ெப.(n.)

   ல ேநாய் ( ன்.);; piles (சா.அக.);.

     [ லம் + க ப் .]
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லக்கணம்

 
 லக்கணம் mūlakkaṇam, ெப.(n.)

   அரத்த ம் சளி ம் கலந்  ெவளிேய  ழந்ைதகைளத் தாக் ம் ஒ வைக ேநாய்; a disease in children 
due to congenital heat marked by passing of bloody and mucus faeces.

ம வ. க் க்கணம்

     [ லம் + கணம்.]

லக்கரணி

 
 லக்கரணி mūlakkaraṇi, ெப.(n.)

   ஒ வைக நஞ் ; a kind of arsenic.

லக்கரப்பன்

 
 லக்கரப்பன் mūlakkarappaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  வைகத் ேதால் ேநாய்; a skin disease (சா.அக.);.

லக்கல்

 
 லக்கல் mūlakkal, ெப.(n.)

   தைலக் ள் இ க் ம் நச் க்கல்; a kind of poisonous stone in the head (சா.அக.);.

     [ லம் + கல்.]

லக்கல்

லக்கல்  mūlakkalvi, ெப.(n.)

   ெதாடக்கப் பள்ளிக் கல் ; elementary education. 

லக் கல்  நாங்கள் வா த்தா லாபத்ேதா (ெபண்ம  மாைல.பக்.29);.

     [ லம் + கல் .]

லக்க சச்ல்

 
 லக்க சச்ல் mūlakkaḻiccal, ெப.(n.)

   அ வைகக் க சச்ல் ேநாய்க ள் ஒன் ; one of six {}, Chronil euterities.

     [ லம் + கல்.]

லக்கனல்

 
 லக்கனல் mūlakkaṉal, ெப.(n.)

லச்  பாரக்்க;see {}.

     [ லம் + கனல்.]

லக்காட் மா

 
 லக்காட் மா  mūlakkāṭṭumāṭu, ெப.(n.)

   கறைவ (ப ); மாட் ன் வைக ல் ஒன் ; a species of mischy cow.

     [ லம் + காட்  + மா .]

லக்காணி

 
 லக்காணி mūlakkāṇi, ெப.(n.)

   கரக்்கடக நஞ்  (யாழ்.அக.);; mineral poison.

1011

www.valluvarvallalarvattam.com 2570 of 19068.



லக்காரன்

லக்காரன் mūlakkāraṉ, ெப.(n.)

   1. ல ைல இயற் யவன்; author of a work, as distinguished from its commentator. 

   2. ல ேநாய் உள்ளவன் ( ன்.);; person suffering from piles.

   3. எதற் ம் உடன யாக னம் ெகாள் ம் ணம் உைடயவன் ( ன்.);; short - tempered man.

     [ லம் + காரன்.]

லக்கால்

 
 லக்கால் mūlakkāl, ெப. (n.)

   ளம்  ரிந்  ேபான மா ; cow with widened hoof.

லக்காற்

 
 லக்காற்  mūlakkāṟṟu, ெப.(n.)

   ைலத் ைச னின்  அ க் ம் காற்  ( னவ.);; wind that blows from the corner of two direction.

     [ ைல → லம் + காற் .]

லக் ரகம்

 
 லக் ரகம் mūlaggiragam, ெப.(n.)

   அரச மரம்; a sacred tree called papal - Ficus religiosa (சா.அக.);.

லக் ரந்

லக் ரந்  mūlakkirandi, ெப.(n.)

   1. நல்ல அரத்தம் ெக வதால் வ ம் ேநாய்; a disease due to impure blood in the body. 

   2. லேநாய், 1 (M.L.); பாரக்்க;see {}, 1.

ம வ. வ ற் க்க ப்

     [ லம் + ரந் .]

லக் ராணி

லக் ராணி mūlakkirāṇi, ெப.(n.)

   1. அ வைகக் க சச்ல் ( ராணி); ேநாய்க ள் ஒன் ; chronic enteritis, one of six {}. 

   2. லேநாய், 1 பாரக்்க;see {}, 1. 

   3. வ ற்றைளசச்ல் ( ன்.);; dysentry.

     [ லம் + Skt. ராணி.]

 Skt. ராணி → த. க சச்ல்.

அ வைகக் க சச்ல் ( ரகணி); ேநாய்கள்: 

   1. த்தக் க சச்ல்;   2. ெவப்ப ஊைதக் க சச்ல், 

   3. சளி ஊைதக் க சச்ல்;   4. ேமகக் க சச்ல்;   5. லக்க சச்ல்;   6. ஊைதக் க சச்ல்.

லக் டல்

 
 லக் டல் mūlakāṭal, ெப.(n.)

   ெப ங் டல் அ க் , மலவாய்; rectum.
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லக்

லக் 1 mūlakāṟu, ெப.(n.)

   உ ரற்ற ஒ ெபா ைளத் ண் த் க் ெகாண்  ேபாய்க் கைட யாகப் ரிக்க யாதெதனக் 
க தப்ப ம் நிைல ல் உள்ள லப்ெபா ளின் அைனத் ப் பண் கைள ம் ெகாண்ட ஒ  ப் ட்ட 
அ ேவா அல்ல  ெவவ்ேவ  அ க்களின் இைணேவா ெகாண்ட  ப ; molecule.

     [ லம் + .]

 லக் 2 mūlakāṟu, ெப.(n.)

   ெபா ள்களின் அ ப்பைடத ்தத் வம்; radical part or essential principle of a substance.

     [ லம் + .]

லக்ெகா

 
 லக்ெகா  mūlakkoḍi, ெப.(n.)

   அல் க் ெகா ; water lily (சா.அக.);.

லக்ெகா

லக்ெகா  mūlakkodi, ெப.(n.)

   1. ல ேநாய் உண்டாக் ம் ஒ வைக எரிசச்ல் ( ன்.);; painful sensation from piles. 

   2. லேநாய், 1 பாரக்்க;see {}, 1.

     [ லம் + ெகா .]

லக்ெகா ப்

 
 லக்ெகா ப்  mūlakkodippu, ெப.(n.)

லக்ெகா  பாரக்்க;see {}.

     [ லம் + ெகா ப் .]

லகணம்

லகணம் mūlagaṇam, ெப.(n.)

   1. ெவப்பம் கரணியமாக ழந்ைதக க்  மலத் ல் ழ், அரத்தம் இரண் ம் கலந்  ம் ஒ  ேநாய் 
வைக (ைபஷஜ.);; a disease in children due to congential heat marked by passing of bloody and mucus faeces. 

   2. லக்கணம் பாரக்்க;see {}.

ம வ. க் க்கணம்

லகதலம்

லகதலம் mūlagadalam, ெப.(n.)

   1. ஒ வைக ங்ைக; moringa. 

   2. ண் ங்ைக, 1 ( .அ.);;see {}.

லகந்தம்

லகந்தம்1 mūlagandam, ெப.(n.)

   இ ேவ ; cuscus-grass.

 லகந்தம்2 mūlagandam, ெப.(n.)

   மரம், ண்  இைவகளின் ேவர;் root of plant, trees and herbs (சா.அக.);.

லகபம்

 
 லகபம் mūlagabam, ெப.(n.)

   ங்ைக; drumstic tree - Moringa oleifera (சா.அக.);.

லகபல்லவம்

 
 லகபல்லவம் mūlagaballavam, ெப.(n.)

   ங்ைக மரம்; drumstic tree - Moringa oleifera (சா.அக.);.
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லகம்

லகம் mūlagam, ெப.(n.)

   1. கற் ர வாைழப் பழம்; a kind of fragrant plantain fruit. 

   2. ழங் ; tuber ous root. 

   3. ள்ளங் ; radish (சா.அக.);.

லகம்பைகத்தா
ன்

 
 லகம்பைகத்தான் mūlagambagaittāṉ, ெப.(n.)

   ந் ற்ெகா ; moon creeper - Tinosphora corelifolia (சா.அக.);.

லகரணா

 
 லகரணா  mūlagaraṇāti, ெப.(n.)

   வனார ்ேவம் ; Siva's neem - Indigoferra asphalathifolia (சா.அக.);.

லகெவாளி

லகெவாளி mūlagavoḷi, ெப.(n.)

லாக் னி, 2 பாரக்்க;see {}, 2. 

     " டரில  லகெவாளி ேம ய  பாய" ( ப் .586);.

லகன்மம்

லகன்மம் mūlagaṉmam, ெப.(n.)

   ஆதைன ஒட் க் ெகாண்  இ க் ற கன்மம் ( . .2, 39, வஞா);; karma eternally clinging to the soul.

     [ லம் + Skt. கன்மம்.]

லகா

 
 லகா mūlakā, ெப.(n.)

   ள்ளங் ; radish - Raphanus sativus (சா.அக.);.

லகாரணம்

லகாரணம் mūlakāraṇam, ெப. (n.)

   தற்கரணியம்; first cause. 

நானவற் க்  ல காரணமா வன் ( ர ங்.மாையேகா.68);.

     [ லம் + காரணம்.]

ல ணக்காரன்
ல ணக்காரன் mūlaguṇaggāraṉ, ெப.(n.)

லக்காரன், 3 ( ன்.); பாரக்்க;see {}. 3.

ல வாசான்

 
 ல வாசான் mūlaguruvācāṉ, ெப.(n.)

   ெபான்மாற்  த்தர;் alchemist (சா.அக.);.
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லங் ரனார்

லங் ரனார ்mūlaṅāraṉār, ெப.(n.)

   கழக காலப் லவன்; poet in {} age. 

ள் க் ன் ெநற்ைறப் ேப ைடய ைக ர க்  உவைம யவர.் ேசாழ நாட்  
சச்ாய்க்கா  இவர ்ெசய் ளில் வந் ள்ள  (நற்.73);. ேபய்கள் ப ண்ண ர ்மன்றங்க க்  

வ வைத இவர ் றார.் சச்ாய்க் காட் ன் வளத்ைத ம் றப் த் க் ள்ளார.் இவ் ர ்
இக்காலத் ல் சாயாவானம் என்  வழங்கப்ப ற . இவர ்பா யதாக நற் ைண ல் ஒ  பாடல் 
உள்ள .

பாைலையச ் றப் த் ப் பா ள்ளார.்

     "ேவனில் க் ன் ைள ணர ்அன்ன

மாணா ரல் வல்வாய்ப் ேபஎய்

மல்லன் ர ்மலரப்்ப  உணீஇய

மன்றம் ேபா ம் ன்கண் மாைலத்

தம்ெமா ம் அஞ் ம் நம் வண் ஒ யச்

ெசல்ப என்ப தாேம ெசவ்வரி

ம ர ்நிைரத் தன்ன வாரே்கால் வாங் க ர்

ெசந்ெநலஞ் ெச ன் அன்னந் ஞ் ம்

க்ெக  படப்ைபச ்சாய்க்காட்  அன்ன என்

தல் க ன் அ க் ம் பசைல ம்

அயேலார ் ற் ம் அம்ப ம் அளித்ேத" (நற்.73);.

லச்

 
 லச்  mūlacci, ெப. (n.)

   காற் க்ெகா  (ெகாத்தான்);; air creeper, leafless creeper - Cassytha filiformia (சா.அக.);.

லச் ைறேபா  -
 தல்

லச் ைறேபா  - தல் mūlacciṟaipōṭudal,    20 ெச. . .(v.i.) 

   ஒ  சடங் ; one kind of rite, function, observance.

     [ ைல + ைற + ேபா -.]

கணவன் இறந்த இர க் ப் ன் வ ம் அ காைல ல் மைன ன் பட் ச ்ேசைலைய அ ழ்த்  
ெவள்ைளச ்ேசைல உ த் வர.் இசச்டங்  அவைள ைல ற் ைற ைவத்தற்  அைடயாளமாக 
நடத்தப்ப ற  (ேகாைவ.);.

லச் ன்னம்

 
 லச் ன்னம் mūlaccuṉṉam, ெப.(n.)

   டற் ன்னம் (நச் க் ெகா ல் இ ந்  எ க்கப்ப ம் காரத்தன்ைம உைடய கலைவ);; an alkaline 
compound prepared from the placental cord (சா.அக.);.

லச்

லச்  mūlaccūṭu, ெப.(n.)

   1 கைணச் ; a disease of children. 

   2. லேநாய்; piles.

   3. லக்ெகா , 1 பாரக்்க;see {}, 1.

     [ லம் + .]

லசே்சா

 
 லசே்சா  mūlaccōti, ெப. (n.)

   கட ள்t ( ன்.);; god, as the Primeval Light.

     [ லம் + Skt. ேசா .]
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லசத்

 
 லசத்  mūlasatti, ெப.(n.)

   தைலைமயான ஆற்றல் (சக் );; serpents power in the human system – 'kundalini' the seat of power the Godless of 
Moola {} (சா.அக.);.

     [ லம் + சத் .]

லச ர்வரக்்கம்

 
 லச ரவ்ரக்்கம் mūlasadurvarkkam, ெப.(n.)

   நான்  வைகக் ழங் ; four sorts of tuber.

     [ லம் + ச ரவ்ாக்கம்.]

லசம்

 
 லசம் mūlasam, ெப. (n.)

   ழங் ள்ள ெச ெகா  ( ன்.);; plants and creeper having tubers.

லசா லம்

 
 லசா லம் mūlacāmūlam, ெப.(n.)

   ெப வ தைல; a plant - a big species of brinjal (சா.அக.);.

லஞ் வப்

 
 லஞ் வப்  mūlañjivappi, ெப.(n.)

   நச் ப் ல்; a poisonous grass (சா.அக.);.

லட்டம்

லட்டம் mūlaṭṭam, ெப.(n.)

லட்டானம் பாரக்்க;see {}.

      " லட்டந் ெதா " (காஞ் ப் .த வக் .172);.

லட்டானம்
லட்டானம் mūlaṭṭāṉam, ெப.(n.)

    லட்டானம் (ேதவா.725, 4);; the sacred shrine of {}.

லட்டானன்

லட்டானன் mūlaṭṭāṉaṉ, ெப.(n.)

   1. வா ரிற் ேகா ல் ெகாண் ள்ள வன்; the presiding deity at the Temple of {}. 

     "மணியா ரத்் லட்டானனாேர" (ேதவா. 720, 1);.

    2. லவர ்பாரக்்க;see {}.

     [ லட்டானம் → லட்டானன்.]

லத்தம்பம்

 
 லத்தம்பம் mūlattambam, ெப.(n.)

   ஒ  ற்ப ல் ( ன்.);; a treatise on architecture.

     [ லம் + Skt.தம்பம்.]

லத்தனம்

 
 லத்தனம் mūlattaṉam, ெப.(n.)

லதனம் (யாழ்.அக.);பாரக்்க; see {}.

     [ லம் + Skt. தனம்.]
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லத்தானம்

லத்தானம் mūlattāṉam, ெப.(n.)

   1 அ ப்பைட; base, foundation. 

   2. க வைற; sanctum sanctorum of a temple. 

   3. லவர ்(யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}. 

   4. அரச இ க்ைக ( ன்.);; royal residence, palace.

     [ லம் + Skt. தானம்.]

லத் ர யம்

 
 லத் ர யம் mūlattiraviyam, ெப.(n.)

லதனம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ லம் + Skt. ர யம்.]

லத் ன்சாரம்

லத் ன்சாரம் mūlattiṉcāram, ெப.(n.)

   1. நீர;் urine. 

   2. கல் ப் ; rock salt.

லத் ன

 
 லத் ன  mūlattiṉavu, ெப.(n.)

   எரிசச்ைல உைடய மலவாய்; irritation in the anus (சா.அக.);.

     [ லம் + ன .]

லத்

 
 லத்  mūlattī, ெப.(n.)

   உ ர ்ஆதன் ( வாத்மா);; liberated soul (சா.அக.);.

லத் ர்

 
 லத் ர ்mūlattīcur, ெப.(n.)

   மந் ரம் எ ய லர;் Thirumoolar, author of Thirumantiram (சா.அக.);.

லத் வம்

 
 லத் வம் mūlatturuvam, ெப.(n.)

   ண்ேகாள் நிைல அள  வைக; epoch- longitude, longitude of a planet.

லத் வாரம்

 
 லத் வாரம் mūlattuvāram, ெப.(n.)

லத் ைள பாரக்்க;see {}.

     [ லம் + Skt. வாரம்.]

லத் ைள

 
 லத் ைள mūlattuḷai, ெப.(n.)

   மலவாய்த் ைள; anal orifice.
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லத

 
 லத  mūladaḍi, ெப.(n.)

   ஆண் ; male organ, penis (சா.அக.);.

     [ லம் + த .]

லதனம்

லதனம்1 mūladaṉam, ெப.(n.)

   ெதா ல் ெதாடங்கத் ேதைவப்ப ம் அல்ல  பயன்ப த்தப்ப ம் தல் (பணம்);; capital, investment. 

பத்  ேகா  பாய் லதனத் ல் நி வப்பட்ட ெதா ற்சாைல. ல நா கள் உள்நாட் த் 
ெதா ல்களில் அயல் நாட்டவர ் லதனம் ேபா வைத வரேவற் ன்றன. உைழப்ைபேய ல தனமாகக் 
ெகாண்  வாழ்க்ைக ல் ன்ேன யவர.்

     [ லம் + Skt. தனம்.]

 லதனம்2 mūladaṉam, ெப. (n.)

   தைல ைற தைல ைறயாகத் ெதாடரந்்  வ ற உடைம, ெசாத் ; hereditary property.

     [ லம் + தனம்.]

லதா

 
 லதா  mūlatātu, ெப.(n.)

   லப் ெபா ள் (தனிமம்);; elements (சா.அக.);.

     [ லம் + Skt. தா .]

லேத யம்

 
 லேத யம் mūlatēciyam, ெப.(n.)

   ெச  மலரக்் ெகான்ைற; large flower cassia - Cassia florida (சா.அக.);.

லநாசம்

லநாசம் mūlanācam, ெப.(n.)

   அ ேயா  அ ைக; eradication, complete destruction. 

லநாசம் ெபற க்  ெமாய்ம் னாள் (கம்பரா. ரப்்ப.8);.

     [ லம் + நாசம்.]

லநா

லநா 1 mūlanāṭi, ெப.(n.)

   ைன ( மந்.622);; a principal tubular vessel of the human body, said to lie between {} and {}, one of {}.

     [ லம் + நா .]

 லநா 2 mūlanāṭi, ெப.(n.)

   மலவாய் நா ; nerves in the anus (சா.அக.);.

     [ லம் + நா .]

லநாயன்

லநாயன்1 mūlanāyaṉ, ெப. (n.)

   லர;் great siddher named Tirumoolar (சா.அக.);.

 லநாயன்2 mūlanāyaṉ, ெப.(n.)

   வ நீர ்( யாழம்);; decoction.

லநாள்

லநாள் mūlanāḷ, ெப.(n.)

   19ஆம் ண் னா ய  (நடச்த் ரம்);; the 19th {}.

     [ லம் + நாள்.]
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லநிதரி

 
 லநிதரி mūlanidari, ெப.(n.)

   வட்டத் ப் ; root of a twiner - Cissampelos pareira (சா.அக.);.

லேநாக்கா

லேநாக்கா  mūlanōkkāṭu, ெப.(n.)

லேநாய், 1 பாரக்்க;see {}, 1.

     [ லம் + ேநாக்கா .]

லேநாய்

லேநாய்1 mūlanōy, ெப.(n.)

   மலவா ல் உண்டா ம் ஒ வைக ேநாய்; piles haemorrhoids.

     [ லம் + ேநாய்.]

மலவா ல் உள்ள நாளம் என் ம் அரத்த நரம்பான  ழங்  ைளையப் ேபால ம், ேவரக்ைளப் 
ேபால ம், ஊன் ைளகைளப் ேபால ம் கா ம் ஒ  வைக ேநாய்.

 லேநாய்2 mūlanōy, ெப.(n.)

   ஆணவ மலம்; an impurity eternally clinging to the soul. 

     " ல ேநாய் ரக்்  தல்வன் கண்டாய்" (ேதவா.845, 9);.

     [ லம் + ேநாய்.]

லப்பட்ைட

 
 லப்படை்ட mūlappaṭṭai, ெப.(n.)

   த் ர லத் ன் ேமற்ேதால் (சங்.அக.);; bark of Ceylon leadwort.

     [ லம் + படை்ட.]

லப்ப

 
 லப்ப  mūlappaḍi, ெப.(n.)

   ணற் ப் ப க்கட் ல் நீ க்க ல் உள்ள கைட ப்ப  (ேகாைவ.);; a last foot-stone in the stair-case of a 
well.

     [ லம் + ப .]

லப்பைட

லப்பைட mūlappaḍai, ெப.(n.)

   அ வைகப் பைட ள் நீண்ட காலமாகத் ெதாடரந்்  வ ம் பைட ( றள், 762, உைர); ( க் ரநீ . 
303);; soldiers who have been maintained from very early times or from time immemorial;

 reserved force, one of {}. 

     "உைல டத் றஞ்சா வன்கண் ெதாைல டத் த் ெதால்பைடக் கல்லால் அரி " ( றள், 762);.

வ. ெமளலம்

     [ லம் + பைட.]

அ வைகப்பைட : 

   1. லப்பைட;   2. ப் பைட;   3. நாட் ப் பைட;   4. காட் ப்பைட;   5. ைணப் பைட;   6. 
பைகப்பைட அ வைகப் பைட ள் ஞ் றப் ைடய  லப்பைட. லப்பைடைய வள் வர ்
ெதால்பைட என்பர.் வாைழய  வாைழயாக இ ந்  வ வ ம், எவ்வைக ஊற்ைற ம் 
ெபா ட்ப த்தாத ம், இறப் ற்  அஞ்சாத ம், ேபாைரேய ம் வ ம், அரசைனக் காக்க என் ம் 
உ ைர உவந்  ஈவ ம், எக்காரணத்ைத ட் ம் அைற ேபாகாத ம் ெவன்ேற ள்வ ம் ெதால்பைடத் 

றங்களாம். ேபாரக்் காலத் ப் ெப ம்பைட அைம க் காலத்  ேவண்டாவாத ன், ேபார ் ந்த ன் 
லப்பைட ெயா ந்த றெவல்லாம் கைலக்கப்ப வ  மர . அன்  லப்பைடப் ப கள் 

தைலநகரி ம், ற ேகாநகரக்ளி ம் எல்ைலப் றங்களி ம் தாய் ெவல்லப்பட்ட பைகவர ்
நாட் ம் நி த்தப் ெப ம் (பழ.த ழ்.43);.
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லப்ப த் ரம்

 
 லப்ப த் ரம் mūlappavuttiram, ெப.(n.)

   காற் ப் , த்தம் உடம் ல் ைகயா  மலவா ன் அ ல் ங் ப் ைடத் ப் ப த்  உைடந்  
அதனின்  நீர ்இைடயறா  ஒ க் ெகாண் க் ம் ேநாய்; fistula in ano.

     [ லம் + Skt. ப த் ரம்.]

லப்பாண்

 
 லப்பாண்  mūlappāṇṭu, ெப.(n.)

   உடல் காய்ந் , கம் ங்  ெவ த் , வ  ைறந் , ைககால் ஒய்ந் , ைல ேமற்ெகாண் , உண  
ங் ம் ஒ வைக ேநாய்; a disease marked by dryness of the skin bloated face, paleness, loss of viality etc, a kind of 

dropsy (சா.அக.);.

லப்பாண்
ைல

 
 லப்பாண் ைல mūlappāṇṭucūlai, ெப.(n.)

   உடல் வறண் , ெவ த் த் ர ்ஏ , ங் , ைக கால் வைளந் , கட்  மலம் த் ம், அரத்த 
ேசாைக ட ம், ைககால்கள் ைறப் ட ம், கைளப் ட ம் காணப்ப ம் ஒ  வைக ேநாய்; a kind of 
dropsy accompanied by anaemia, swelling loss of sensation pain in the limbs and stiffness of joints fatigue etc (சா.அக.);.

     [ லப்பாண்  + ைல.]

லப் னிசம்

 
 லப் னிசம் mūlappiṉisam, ெப.(n.)

   க் ல் தைச வளரச்் ைய உண்டாக் ம் ஒ  வைக ேநாய்l; a disease called sinus (சா.அக.);.

லப் ற்

 
 லப் ற்  mūlappuṟṟu, ெப.(n.)

   மலவாய் வ ல் ஏற்ப ம் ற்  ேநாய்; cancer in the rectal region (சா.அக.);.

     [ லம் + ற் .]

லப்ெபா ள்

லப்ெபா ள் mūlapporuḷ, ெப.(n.)

   1. லகரணியமானப் ெபா ள்; the primary elements. 

   2. கட ள் ( ன்.);; god, as the primal Being.

     [ லம் + ெபா ள்.]

லபகந்தரம்

 
 லபகந்தரம் mūlabagandaram, ெப.(n.)

லப்ப த் ரம் பாரக்்க;see {}.

லபஞ்சாட்சரம்

 
 லபஞ்சாடச்ரம் mūlabañjāṭcaram, ெப.(n.)

   ஐந்  எ த்தாலா ய நம வாய மந் ரம் ( ன்.);; the mystic mantra of five letters viz. nama-{}.

     [ லம் + Skt. பஞ்சாடச்ரம்.]

லபண்டாரம்

லபண்டாரம் mūlabaṇṭāram, ெப. (n.)

   நி  ைவப் ; treasure kept in reserve. 

     "எங்கள் பாண் ப் ரான்றன் ன யவரக்்  லபண்டாரம் வழங் ன்றான்" ( வாச. 36:5);.

     [ லம் + பண்டாரம்.]
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லபத் ரம்

 
 லபத் ரம் mūlabattiram, ெப.(n.)

   ெசப்  ெந ஞ் ல்; a prostate plant - Indigofera enneaphylla (சா.அக.);.

லபதம்

 
 லபதம் mūlabadam, ெப.(n.)

   ெசால் ன் தல் நிைல (ப ); ( ன்.);; etymon, radix or indivisible part of a word.

     [ லம் + Skt. பதம்.]

லபரைட

 
 லபரைட mūlabaraḍai, ெப.(n.)

   தைலைம அைவ; chief assembly.

லபரணி

 
 லபரணி mūlabaraṇi, ெப.(n.)

   ங்ைக மரம்; drumstic tree - Moringa oleifera (சா.அக.);.

லபலதம்

 
 லபலதம் mūlabaladam, ெப.(n.)

   பலா மரம்; jack tree- Arto carpus integri folia (சா.அக.);.

லபலம்

 
 லபலம் mūlabalam, ெப.(n.)

லப்பைட பாரக்்க;see {}. 

     " ல பலவைதப் படலம்" (கம்பரா.);.

லபலா

 
 லபலா mūlabalā, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் பலா; a kind of jack tree (சா.அக.);.

லப ந் ரம்

 
 லப ந் ரம் mūlabavundiram, ெப.(n.)

லப்ப த் ரம் பாரக்்க;see {}.

     [ லம் + Skt. ப ந் ரம்.]

லபாடம்

 
 லபாடம் mūlapāṭam, ெப.(n.)

   உைர ல்லாத லம் ( ன்.);; bare text without commentary.

     [ லம் + பாடம்.]

ல த் யன்

 
 ல த் யன் mūlabiruttiyaṉ, ெப.(n.)

கட ள் வ க் த் ெதாண்  ெசய் ம் தைலைமப் பணியாளன் (சண்ேட ரர)்;;{}, 

 as the chief servant of {}.
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லேபரம்

 
 லேபரம் mūlapēram, ெப.(n.)

லவர ்பாரக்்க;see {}.

லம்

லம்1 mūlam, ெப.(n.)

   1. ைத னின்  ன்ேதான் ம் ைள; seed-leaf. 

   2. ைள ன் மாற்றமா ய ேவர;் root. 

   3. ரண்ட ேவரா ய ழங்  ( ங்.);; bulb, tuber. 

     " ரக்னி ல னிக்கண ம ப்ப" (கல்லா.38);. 

   4. ேவைர ஒட் ய அ மரம்; trunk of a tree. 

     "ேபா  லம் ெபா ந் " (மணிேம. 26: 47);. 

   5. அ ப்பைட; fundamental cause. 

   6. தல் (ஆ );; origin, source, that which is original. 

     " லேவாைல மாட் ற் காட்ட" (ெபரிய .த த்.56);. 

   7. கரணியம்; cause, foundation. 

     " லமா ய ம்மலம்" ( வாச. 2, 111);.

    8. வா ல்; agency, means.

 இ  அவன் லமாகக் ைடத்த .

    9. காைம ( ரதானம்);; importance. 

     " லேவள் க் " (கம்பரா. ரமாத்.164);. 

   10. லவர ்(யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}. 

லமட்டம்

 
 லமட்டம் mūlamaṭṭam, ெப.(n.)

ைலமட்டம் பாரக்்க;see {}.

லமந் ரம்

லமந் ரம்1 mūlamandiram, ெப.(n.)

   1. தைலைம மந் ரம்; the chief mantra. 

     " ம்ைமசா ல க் ெகல்லா ல மந் ரத்ைத" (கம்பரா.வா வ. 71);. 

   2. அ ப்பைட மந் ரம் ( ரணவம்);; the mystic syllable {}.

     [ லம் + மந் ரம்.]

 லமந் ரம்2 mūlamandiram, ெப.(n.)

   ெசய் ைனகட்  ைககைள பயன்ப த்த ேவண் , ேவைரப் ங் வதற்  ன் ெசால் ம் 
மந் ரம்; before collecting the herbs for medical purposes, some religious function with mantram is to be performed 
(சா.அக.);.

     [ லம் + மந் ரம்.]

ல க்கைண

 
 ல க்கைண mūlamukkaṇai, ெப.(n.)

   ல்வம்; Bael - Crataeva religiosa alias Aegle mernaelos (சா.அக.);.
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ல ைள

 
 ல ைள mūlamuḷai, ெப.(n.)

   ல ேநா ன் கரணியமாக மலவா ல் காணப்ப ம் ைள ேபான்ற னி; the fleshy excresence 
protruding out-wards in the rectum caused by piles (சா.அக.);.

ல ைள ைன

 
 ல ைள ைன mūlamuḷaimuṉai, ெப.(n.)

   மலவா ல் ேதான் ம் ைள ன் ைன; tip of the fleshy growth in the piles (சா.அக.);.

     [ ல ைள + ைன.]

ல ெவங்ெகா
ப்

ல ெவங்ெகா ப்  mūlamuṟiveṅgodippu, ெப. (n.)

   1. லச் , லக் ெகா ப் ; internal heat of system. 

   2. மலவாய் ெவளிப்படல்; prolapse of the anus.

     [ லம் +  + ெவம்ைம + ெகா ப் ..]

லெமா

 
 லெமா  mūlamoḻi, ெப.(n.)

   த ல் ேதான் ய ெமா , தாய்ெமா ; primary or parent language.

     [ லம் + ெமா .]

லர்

லர ்mūlar, ெப. (n.)

   லர;் saint Thirumoolar. 

     " லர ் ைற ெயான் " (ேசக் ழார.் .96);.

லர் ைற

லர் ைற mūlarmuṟai, ெப.(n.)

   மந் ரம் (ேசக் ழார.் .96);; Tiru mandiram.

     [ லர ்+ ைற.]

லரத்தக்கணம்

 
 லரத்தக்கணம் mūlarattakkaṇam, ெப.(n.)

   ழந்ைதக க்  மலவா ல் மலத் டன் அரத்தத்ைத உண்டாக் ம் ேநாய்; a cogenital disease in children 
causing bloody stools (சா.அக.);.

     [ லம் + அரத்தக்கணம்.]

லர

 
 லர  mūlaravi, ெப. (n.)

   காக்ைக ன் நால்வைக இனத் ல் ஒ வைக; one of the four varieties of crow (சா.அக.);.

லேராகம்

லேராகம் mūlarōkam, ெப.(n.)

ல ேநாய்1 (பதாரத்்த); பாரக்்க;see {}.

     [ லம் + Skt. ேராகம்.]

லவக் னி

 
 லவக் னி mūlavakkiṉi, ெப.(n.)

   நீர;் urine (சா.அக.);.
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லவர்

 
 லவர ்mūlavar, ெப.(n.)

   ேகா ள் க வைற ல் நிைலயாக உள்ள கட ளின் வ வம் ( ரத்் );; idol fixed in the sanctum sanctorum 
of a temple, dist. fr. {}. 

லவர ்வ பா  த்  த ம்.

     [ லம் → லவர.்]

ேகா ல் கால்ேகாள் ெசய்யப்பட்ட கட ள்.

லவள்ளி

 
 லவள்ளி mūlavaḷḷi, ெப.(n.)

   ெவற் ைல ( ங்.);, இைலக்ெகா ; betel vine - Piper betel.

லவன்னி சச்ல
ம்

 
 லவன்னி சச்லம் mūlavaṉṉitīccalam, ெப.(n.)

   நீரக ளியம் (அ); உப் ; uric acid or salts (சா.அக.);.

லவாசல்

லவாசல் mūlavācal, ெப.(n.)

   1. ேகா ன் உட்பக்கக் க வைற வா ல்; entrance into the sanctum sanctorum of a temple. 

     " லவாசல் ெவளி ட் " ( ப் .399);. 

   2. உச் த் ைள; fontanelle.

     [ லம் + வாசல். வா ல் → வாசல்]

லவாய்க்கால்

 
 லவாய்க்கால் mūlavāykkāl, ெப.(n.)

   ெதாடக்கவாய்க்கால் (ேகாைவ);; beginning of water-course.

     [ லம் + வாய் + கால்.]

லவாய்

 
 லவாய்  mūlavāyvu, ெப.(n.)

   இ ப் ப் ப் ; க்ேகாண டெ்ட ம்  சாரந்்த ஒ  ேநாய்; the gas in the sacral region (சா.அக.);.

லவா

லவா 1 mūlavāyu, ெப.(n.)

   ெசரிமானம் சரி ல்லாமல் உடல் ெவ த்  மலம் க  வ  எப்ெபா ம் இைரந்  
ெகாண் க் ம் ஒ  வைக ேநாய்; a windy disease attended with loss of appetite bloodlessness and noisy bowels 
(சா.அக.);.

     [ லம் + Skt. வா .]

 லவா 2 mūlavāyu, ெப.(n.)

   வளிப் ப்பால் (வாதம்); உண்டா ம் ேநாய் ( ன்.);; wind in the intestines, a disease.

     [ லம் + Skt. வா .]

ல க் ரகம்

 
 ல க் ரகம் mūlaviggiragam, ெப.(n.)

லவர ்( ன்.); பாரக்்க;see {}.

ல யா
ல யா  mūlaviyāti, ெப.(n.)

லேநாய்1 ( ன்.); பாரக்்க;see {}.
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ல ள்

ல ள் mūlaviruḷ, ெப.(n.)

   1. ஆதைனப் பற் க் ம் அ யாைமயா ய இ ள் ( ன்.);; the original darkness of the soul. 

   2. ஆணவ மலம் (யாழ்.அக.);; the original impurity of the soul.

     [ லம் + இ ள்.]

ல ரம்

 
 ல ரம் mūlavudiram, ெப.(n.)

   லம் கரணியமாக மலவா ல் உண்டா ம் அரத்தம்; bleeding from the piles (சா.அக.);.

     [ லம் + உ ரம்.]

ல ப்

 
 ல ப்  mūlavuppu, ெப.(n.)

   மண்ைட ஒட் ல் இ ந்  ெசய்யப்ப ம் ஒ வைக உப் ; a kind of salt extracted from the human skull 
(சா.அக.);.

     [ லம் + உப் .]

ல பத் ரவம்

ல பத் ரவம் mūlavubattiravam, ெப.(n.)

லேநாய்1 பாரக்்க;see {}.

     [ லம் + Skt. ப த் ரம்.]

லெவ ப்

லெவ ப்  mūlaveduppu, ெப.(n.)

   மா க க்  உண்டா ம் ஒ வைக ேநாய் (மாட் வா.158);; a disease of cattle.

     [ லம் + ெவ ப் .]

லெவ த்

லெவ த்  mūlaveḻuttu, ெப.(n.)

   1. லாக்கரம் பாரக்்க;see {}. 

   2. ைளமந் ரம் ( ரணவம்);; the mystic incantation {}. 

     " ல ெவ த் டைனந் ங் ெகா " (கந்த . கய க .72);

     [ லம் + எ த் .]

லேவர்

லேவர ்mūlavēr, ெப.(n.)

   அ ேவர;் tap root, main root of a tree. 

     "மகாேம  பரவ்தத்ைத ல ேவ டன் டன் வாங் னவன் " (தக்கயாகப்.161, உைர);.

     [ லம் + ேவர.்]

லேவர்த்ைதலம்

 
 லேவரத்்ைதலம் mūlavērttailam, ெப.(n.)

   ந நிலக்கடல் ( த் யதைரக்கடல்); சாரந்்த ப களில் காணப்ப ம் ஒப்பைனச ்ெச களின் ேவரில் 
இ ந்  எ க்கப்ப ம் ெநய்மம்; oil prepared out of plumbgo root (சா.அக.);.

     [ லம் + ேவர ்+ Skt. ைதலம்.]

லேவாைல

லேவாைல mūlavōlai, ெப.(n.)

   ல ஆவணம்; original of a deed, as distinguished form its copy. 

     " லேவாைல மாட் ற் காட்ட ைவத்ேதன்" (ெபரிய . த த்தாட.்56);.

     [ லம் + ஒைல.]
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லா

 
 லா mūlā, ெப.(n.)

   ெகா  ல்ைல; a creeper (சா.அக.);.

லாக்கரம்

 
 லாக்கரம் mūlākkaram, ெப. (n.)

   ற எ த் க்க க்  லமான அகரம் ( ன்.);; the fundamental or basic letter from which all other letters are 
derived.

ம வ. தெல த் .

லாக் னி

லாக் னி mūlākkiṉi, ெப.(n.)

   1. இைரப்ைப எரிசச்ல், அ வ  எரிசச்ல்; the gastric fire. 

   2. லாதாரத் ல் உள்ள ; internal heat having its seat in the {}.

     [ லம் + Skt. அக் னி.]

லாகமம்

 
 லாகமம் mūlākamam, ெப.(n.)

   உலகத் ேதாற்ற வரலா ; the book of genesis evolution of universe.

     [ லம் + ேவர ்+ Skt. ஆகமம்.]

லாசனம்

 
 லாசனம் mūlācaṉam, ெப.(n.)

   ேவர ் ழங் களா ய உண  (யாழ்.அக.);; food consisting only of roots and bulbs.

லாசாரம்

 
 லாசாரம் mūlācāram, ெப.(n.)

   ம ந் க் ப் பயன்ப த் ம் ேவரக்ைள உைடய ைக; herbs and plants whose roots are only used in 
medicine (சா.அக.);.

லாட் நா கம்

 
 லாட் நா கம் mūlāṭṭināṭigam, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ்ெச  ( க் ரடை்ட);; a prostate plant hogweed-Boerhaavia procumbens (சா.அக.);.
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லாதாரம்

லாதாரம்1 mūlātāram, ெப.(n.)

   1 அ ப்பைட; fundamental cause. 

   2. ஆ ல(தார);ங்க ள் ய்யத் க் ம் தத் க் ம் ந ல் நான்  இதழ்த் தாமைர ேபா ள்ள 
சக்கரம் ( லப்.3:26, உைர);; a cakkiram or nerve - plexus in the body. described as a four - petalled lotus, situated 
between the base of the sexual organ and the anus, one of {}.

     [ லம் + Skt. ஆதாரம்.]

 லாதாரம்2 mūlātāram, ெப.(n.)

   ஒன்ைறத் ேதாற் க்க அல்ல  ஒ  ெதா ைலச ்ெசய்ய அ ப்பைடயாக ம் லமாக ம் 
அைமவ ; resources. 

ேதைவயான லாதாரங்க ம், பட்ட ம் உைடயவரக்ள் மட் ேம ண்ணப் க்க ம்.

     [ லம் + Skt. ஆதாரம்.]

 லாதாரம் mūlātāram, ெப. (n.)

   அ ப்பைட; basis, fundamental.

     [Skt. {} → த. லாதாரம்.]

ல ரசம்

 
 ல ரசம் mūladirasam, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ்ெச  (அரத்ைத);; a plant - Galangal - Alpinia galangal (சா.அக.);.

லாைம

 
 லாைம mūlāmai, ெப. (n.)

   கடல்வாழ் ஆைமவைக ெளான்  ( கைவ ன.);; a species of sea tortoise (சா.அக.);.

     [ லம் + ஆைம.]

லாவளி

 
 லாவளி mūlāvaḷi, ெப.(n.)

   ைள; brain (சா.அக.);.

லான்

 
 லான் mūlāṉ, ெப.(n.)

   நச் த் தன்ைம ள்ள ன்; a poisonous fish.

இம் னின் பல் ப ன் ெநஞ்சைடக்க ம், இறக்க ம் ேநரி ம் (ெசங்ைக. ன.);.
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1 mūli, ெப.(n.)

   1. ம ந்தாக த ம் ல், ண்  ெச , ெகா ; plant. 

     "பாதாள  பட ேம" (நல்வ .23);. 

   2. ம ந் ேவர;் medicinal root. 

   3. ழங் ; root of a tree.

த.  → வ. ன்.

     [ ல் → .]

 2 mūli, ெப.(n.)

   கரணியப் ெபா ளாகக் க தப்ப பவன் ( தன்);; one who is the cause, 

     " வ வா ெம னன்" (பாரத. அ ச் னன்றவ.103);.

க்கரணம்

க்கரணம் mūlikkaraṇam, ெப.(n.)

   1. லம், ஆ ; commencement. 

   2 ைல ஆவணம்; sale deed.

     [  + கரணம்.]

க்ைக

 
 க்ைக mūlikkai, ெப. (n.)

ைக (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see muligai.

கற்பம்

 
 கற்பம் mūligaṟpam, ெப.(n.)

   ைககைளக் ெகாண்  ெசய்த உடல் வ ேவற் ம் ம ந்  (காய கற்பம்);; herbs used in the preparation 
of rejuvenating drugs (சா.அக.);.

     [  + கற்பம்.]

ைக

 
 ைக mūligai, ெப.(n.)

   ம ந்தாகப் பயன்ப ம் ெச  ெகா களின் ேவர,் இைல த யன; roots leaves etc. of plants, used for 
medicine. 

ைக அ த்தால், ன் ல  ஆளலாம் (பழ.);.

வ. கா.

     [  → ைக. த. ைக → வ. கா.]

ைகசச்த்

 
 ைகசச்த்  mūligaiccattu, ெப.(n.)

   ைக ல் உள்ள உ ரச் ்சத் ; the active principles of a drug.

     [ ைக + சத் .]

ைகசச்ரக்

ைகசச்ரக்  mūligaiccaraggu, ெப. (n.)

   த்த ம த் வத் ன்ப  1008 ெபா டக்ள்;   1008 products for Siddha medicine (சா.அக.);.

     [ ைக + சரக் .]
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ைகசச்ா

 
 ைகசச்ா  mūligaiccāṟu, ெப.(n.)

   ம ந் ப் ண் னின்  ந்ெத த்தச ்சா ; juice of the herbs (சா.அக.);.

     [ ைக + சா .]

ைகசெ்சம்

ைகசெ்சம் 1 mūligaiccembu, ெப.(n.)

   ைககளில் இ ந்  எ க் ம் ெசம் ; copper extracted from herbs (சா.அக.);.

     [ ைக + ெசம் .]

 ைகசெ்சம் 2 mūligaiccembu, ெப.(n.)

   லர ் மந் ரம் 1000ல் ெசால்  உள்ள ைற ல் ைக ந்  எ த்தச ்ெசம் ; copper 
extracted from herbs - The method of extraction is told in Thirumandiram.

     [ ைக + ெசம் .]

ைகப்ப ர்

 
 ைகப்ப ர ்mūligaippayir, ெப.(n.)

   ம ந்தாகப் பயன்ப ம் ைளப ர;் medicinal herbs.

     [ ைக + ப ர.்]

ைகமர்மம்

 
 ைகமரம்ம் mūligaimarmam, ெப.(n.)

   ைக ன் மைறெபா ள் (க க்கங்கைள);பற் ய ல்; secrets about the herbs (சா.அக.);.

     [ ைக + மரம்ம்.]

ைக யம்

ைக யம் mūligaiyīyam, ெப.(n.)

   லர ் மந் ரம் 1000த் ல் ெசால் ள்ள ைக னின்  ஈய ெம க் ம் ைற, ஈய 
ைக; the method of extracting lead from herbs is told in "Thirumandiram' lead extracted from herbs (சா.அக.);.

     [ ைக + ஈயம்.]

யம்

யம்1 mūliyam, ெப.(n.)

   1. ைல; price. 

   2. ைலக்  வாங் ய ெபா ள் (யாழ்.அக.);; article purchased. 

   3. ஊ யம்,  (யாழ்.அக.);; wages, salary. 

   4. வா ல் (நி த்தம்);; means agency.

     [ லம் →  → யம்.]

த. லம் → வ. ல்யம்

 யம்2 mūliyam,    .அ.(adv.) வா ல்; through. 

யார ் யமாய்ச ்ெசய்  ெதரி த்தாய்? (உ.வ.);.

     [ ல் → ல் → லம் → யம்.]
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ைல

ைல mūlai, ெப.(n.)

   1. இ பக்கங்கேளா, ேகா கேளா சந் க் ம் ேகாணம்; corner where two sides or lines meet. 

     " ைல க் க ம்" (இராமநா. ந்.3);.

 ச ரத் க்  நான்  ைலகள். ேசைலத் தைலப் ன் ஒ  ைல ந் ந்த . 

    2. ேகாணத் ைச; intermediate point of direction. 

ஈசான ைல ல் . 

   3. ைன; tip, corner of a street. 

ெத  ைல ல் வண்  நிற் ற . 

   4. கச ்  அள ; no worth or value, of no avail.

கல்யாணச ்ெசல க்  இந்த ஆ ரம் பாய் எந்த ைலக் ? ெப ம் ள்ளிகேள அவைன எ ரக்்க 
யாத ேபா  நீ எந்த ைலக் ?. 

   5.  ( ன்.);; house. 

ைல ட் ேல டை்ட இ றான் (பழ.);. 

   6. அைற ைல; corner of the room. 

     "இ ட்டைற ைல ந்த மரி" ( மந். 1514);.

ம. ல;ெத. ல;க. ெல.

     [ ல் → ல் → ைல.]

ைலக்கசச்ம்

 
 ைலக்கசச்ம் mūlaikkaccam, ெப.(n.)

   ன் கசச்த் ந்  ஆைட னி ெதாங் ம்ப  உைடகட் ம் வைக; fashion of tying a man's cloth so that one 
end is partly tucked in behind and partly let freely down.

     [ ைல + கசச்ம்.]

ைலக்கப் ப்பா
ய்தல்

 
 ைலக்கப் ப்பாய்தல் mūlaikkappuppāytal, ெப. (n.)

   ழந்ைதகளின் ைளயாட்  வைக (இ.வ.);; a children's game.

     [ ைல + கப் ப்பாய்தல்.]

ைலக்கார்த்
ைக

 
 ைலக்காரத்் ைக mūlaiggārttigai, ெப.(n.)

   நளி (காரத்் ைக); மாதத் ல் நளி ண் க்  ( க் காரத்் ைகக் );ப் ன் வ ம் நாடக்ள் 
(இ.வ.);; the day of the month of {} after {}.

ைலக்கால்

ைலக்கால் mūlaikkāl, ெப.(n.)

த்தக்கால் பாரக்்க;see {}. 

     " ைலக்கால் நாட் ம் " (சரவ்ா. ற்.39);.

     [ ைல + கால்.]
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ைலக்காற்

 
 ைலக்காற்  mūlaikkāṟṟu, ெப.(n.)

   ைலத் ைச னின்  அ க் ங் காற்  ( ன்.);; wind blowing from an intermediate point of the compass.

     [ ைல + காற் .]

ைலக் டா

ைலக் டா mūlaikkuṭā, ெப.(n.)

   1. டா ைற கம் த யவற் ன் ைல; corner of a bay harbour, etc. 

   2. , வயல் த யவற் ன் ைல டம் ( ன்.);; out-of-the way room in a large house;remote corner of a large 
field.

     [ ைல + டா.]

ைலக் த்

ைலக் த்  mūlaikkuttu, ெப.(n.)

   1. ற்றத்  ைலக்  எ ராக ட் த் தைலவா ன் நிைல அைமந் க்ைக; position of a house in 
which its main door-way faces a corner of the courtyard. 

   2. ைலப்பாரை்வ பாரக்்க;see {}.

     [ ைல + த் .]

ைலக் ைல

 
 ைலக் ைல mūlaikkumūlai,    .எ.(adv.) த பட (உ.வ.); in a scattered manner.

     [ ைல +  + ைல.]

ைலக் ைலவ
ரிைச

 
 ைலக் ைலவரிைச mūlaikkumūlaivarisai, ெப.(n.)

   ஒன் டெ்டா  கல் எ ர் கமாகச ்சா ம்ப  அைமக் ம் கட்டட ைற (C.E.M.);; diagonal bond, herring 
bone work, rows of parallel lines in which the alternate rows slope in different directions.

     [ ைலக் ைல + வரிைச.]

ைலக்ைக

 
 ைலக்ைக mūlaikkai, ெப.(n.)

   ட் ன் ைல கட் ச ்சட்டம் ( ன்.);; beam from a corner to the ridge of a roof.

     [ ைல + ைக.]

ைலகா-த்தல்

ைலகா-த்தல் mūlaikāttal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   கணவைன இழந்த மைன  ட் க் ள் ஒ  ைல ற் டந்  ன்பமைடதல் (இ.வ.);; to lie mourning in 
a corner of a house, as a recently widowed woman.

     [ ைல + கா-த்தல்.]

ைலத்தாய்ச்

 
 ைலத்தாய்ச்  mūlaittāycci, ெப.(n.)

   நா ைலத்தாய்ச்  என் ம் ைளயாட் ; a game.

     [ ைல + தாய்ச் .]

ைலத் ைச

 
 ைலத் ைச mūlaittisai, ெப.(n.)

   ெப ந் ைசக க்  ந ேவ ள்ள ேகாணத் ைச ( ன்.);; intermediate point of the compass.

     [ ைல + ைச.]
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ைலப்பார்ைவ

ைலப்பாரை்வ mūlaippārvai, ெப.(n.)

   1. ேகாணத் ைசைய ேநாக் ய ட்  நிைல; position of the house facing an intermediate point of the compass, 
considered in auspicious. 

   2. சா ந் த வா ல்  ஒ றமாகச ்ெச  நிைலக் த் ைக; fixed, oblique look of the eyes at the time 
of death.

     [ ைல + பாரை்வ.]

ைலமட்டப்பல
ைக

 
 ைலமட்டப்பலைக mūlaimaṭṭappalagai, ெப.(n.)

   ைலமட்டம் பாரக்் ங் க  (C.E.M.);; mason's set - square.

     [ ைல + மட்டம் + பலைக.]

கட்டடத் ன் ைல ன் ஒ ங்ைகக் கண்ட யப் பயன்ப த் ம் ேகாண ைடயதாகச ்ெசய்யப்பட்ட 'T' 
அல்ல  'ட' வ வ க .

     [p]

ைலமட்டம்

ைலமட்டம் mūlaimaṭṭam, ெப.(n.)

   1. ேநரே்காணம்; right angle. 

   2. ைல மட்டப்பலைக பாரக்்க;see {}.

     [ ைல + மட்டம்.]

ைலமட்டம்பார்த்
தல்

 
 ைலமட்டம்பாரத்்தல் mūlaimaṭṭambārttal, ெப. (n.)

   வா ல் நிைல ல் ைலகளின் சரிசம அளைவ அள ட் ப் பாரக்்ைக; testing a door-frame by diagonal 
measurement.

     [ ைல + மட்டம் + பாரத்்தல்.]

ைள டக்

ைள டக்  mūḷaimuḍakku, ெப.(n.)

   1. ைல டங்  பாரக்்க;see {}. 

   2. ைல க்  பாரக்்க;see {}.

     [ ைல + டக் .]

ைல டங்

 
 ைல டங்  mūlaimuḍaṅgi, ெப.(n.)

   வைளந்  ெசல் ம்  வ  ( ன்.);; crooked way.

     [ ைல + டங் .]

ைல க்

ைல க்  mūlaimuḍukku, ெப.(n.)

   1. ெபா ள்க க்  இைட ல் உள்ள  இைடெவளி; small gaps between things. 

ட் ன் ைல க்ெகல்லாம் ேத ம் ரலணி (ேமா ரம்); ைடக்க ல்ைல.

    2. எளி ல் ெசன்றைடய யாத இடம்; unreachable corner of a country, etc.

 இந்தப் பத் ரிைக நாட் ன் ைல க்ெகல்லாம் ைடக் ம். 

    3. சந்  ெபாந் ; nook and corner.

     [ ைல + க் .]
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ைலய ேய

ைலய ேய mūlaiyaḍiyē, . .எ. (adv.) 

   எ ரப்ாராத வைக ல் (எேதசை்சயாய்);; at one's pleasure, as one likes. 

     " ைலய ேய கா பவம் பண்ணித் ரிந்தாரக்ளாம் ப " (ஈ .4. 9:5);.

     [ ைல + அ ேய.]

ைலய வ

ைலய வ  mūlaiyaḍivaḻi, ெப.(n.)

   க்  வ ; short cut. 

     "எனக்  இங்ஙேன ப்பெதா  ைலய வ  ண்டாவேத" (ஈ , 10, 8 : 3);.

     [ ைல + அ  + வ .]

ைலயரம்

 
 ைலயரம் mūlaiyaram, ெப.(n.)

   ன்  படை்ட ள்ள அரம் ( ன்.);; three-sided rasp or file.

     [ ைல + அரம்.]

     [p]

ைலேயாட்டம்

 
 ைலேயாட்டம் mūlaiyōṭṭam, ெப.(n.)

   ேநரக்்ேகாண ன்  ைலயாய் அைமைக ( ன்.);; angular extension, diagonal extending out of square.

     [ ைல + ஒட்டம்.]

ைலேயா

ைலேயா 1 mūlaiyōṭudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   ேநரக்்ேகாண ன்  ைல வாக் ல் அைமதல் ( ன்.);; to be elongated as a corner to run out of square.

     [ ைல + ஒ -தல்.]

 ைலேயா 2 mūlaiyōṭu, ெப.(n.)

   1. ைர கட் ல் ேவ ம் ஒ  வைக; ridge- tile. 

   2. டல் வா ல் இ ம் ஒ ; a kind of tile used for covering the valley of a roof.

     [ ைல + ஒ .]

     [p]

ைலவாக்

 
 ைலவாக்  mūlaivākku, ெப.(n.)

   ைல ேகாணிய நிைல ( ன்.);; diagonal position, oblique position.

     [ ைல + வாக் .]

ைலவாங்கல்

 
 ைலவாங்கல் mūlaivāṅgal, ெப.(n.)

ைலேயாட்டம் பாரக்்க;see {}.

     [ ைல + வாங்கல்.]
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ைலவாசல்

 
 ைலவாசல் mūlaivācal, ெப.(n.)

   ெத ற்  ேநராகவன்  ஒ க்கமாய் அைமந்த வா ல்; gate or door - way, at or near a corner of a house.

     [ ைல + (வா ல்); வாசல்.]

ைலவாட்டம்

 
 ைலவாட்டம் mūlaivāṭṭam, ெப.(n.)

ைலவாக்  பாரக்்க;see {}.

     [ ைல + வாட்டம்.]

ைலவாட்

 
 ைலவாட்  mūlaivāṭṭu, ெப.(n.)

ைலவாக்  பாரக்்க;see {}.

     [ ைல + வாட் .]

ைல ட்டம்

 
 ைல ட்டம் mūlaiviṭṭam, ெப.(n.)

   நான்  ேகாணத் ல் உள்ள எ ர ் ைலகைளச ்ேசரக்் ங் ேகா ; diagonal.

     [ ைல + ட்டம்.]

வைகசச்த்

வைகசச்த்  mūvagaiccatti, ெப.(n.)

   ைழ  ஆற்றல் (இசச்ா சத் );, ெசயலாற்றல் ( ரியாசத் );, அ வாற்றல் (ஞானசத் ); எ ம் 
வைகயாற்றல்; The three powers 

   1. the power of affection and benevolence to souls. 

   2. the power of creation - Evolution of universe. 

   3. the power of knowledge (சா.அக.);.

     [ வைக + சத் .]

வைகப்பாலகர்

வைகப்பாலகர ்mūvagaippālagar, ெப.(n.)

   1. பால் க் ம் ழந்ைத; those infants which can take only milk. 

   2. பா ம் ப்பேதா  ேசா  ண் ம் ழந்ைத; those which can take and live on in milk and rice. 

   3. ேசா  மட் ம் ன் ம் ழந்ைத; those that can live on rice only (சா.அக.);.

     [ வைக + பாலகர.்]
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வைகமதம்

வைகமதம் mūvagaimadam, ெப.(n.)

   ன்  வைகயான மதம்; three kinds of religions.

     [ ன்  →  + வைக + மதம்.]

மக்களின் அ  நிைலக்ேகற்ப மதம் 

   1. ெதய்வ வணக்கம்,

    2. ெப ந்ேதவ மதம், 

   3. கட ள் சமயம் என வைகப்ப ம்.

   இம்ைம நலத்ைத மட் ம் ேநாக்  இன்பக் காலத் ம், ன்பக் காலத் ம், ஐம் த ம் ஆ க ம் 
ேபான்ற  ெதய்வங்கட்  உண  பைடத் க் கா  ெகா ப்ப ம்,  ெதய்வ வணக்கம்; வன் 
அல்ல  மால் ெபயரால் இைறவைன நாள்ேதா ம்வ பட் , உ ரக்் ெகாைல நீக் க் காய்கனி 
மட் ம் பைடத் , அவ்வம்மத அைடயாளந் தாங்  இ ைண க் ம் ங்  ெசய்யா  
இயன்றவைர நன்ைமேய ெசய் ெதா வ  ெப ந்ேதவ மதம்;எங் ம் நிைறந் க் ம், இைறவைன 
உ வ வணக்க ன்  உள்ளத் ேலேய வ பட் , தன்ைனேய பைடத் , க்கரண ந் ய்ைமயா  
இல்லறத் ேல ம் றவறத் ேல ம் நின் , இயன்றவைர எல்லா ரக்ட் ம் நன்ைமேய ெசய் , 
இம்ைம ேல ம் ம ைம ேல ம்  ெபற ெவா வ  கட ள் சமயமாம்.  ெதய்வ 
வணக்கத் ற்  உ வம் இன் யைமயாத ;ெப ந்ேத வ பாட் ற் , அ  வ ப வாரின் அகக் கரண 
வளரச்் க் ேகற்றவா  இ ந் ம் இல்லாம ம் இ க்கலாம் (ேதவேநயம்- 12, பக்.107);.

வைக டம்

 
 வைக டம் mūvagaiyiḍam, ெப.(n.)

   த ழ் இலக்கணங்கள் ம் தன்ைம, ன்னிைல, படரக்்ைக; place of Tamil gramatical verse first person, 
second person and third person, etc.

     [ ன்  + வைக + இடம்.]

வங்கம்

வங்கம் mūvaṅgam, ெப. (n.)

   1. கா  (ெவள்வங்கம்);; tin. 

   2. ஈயம்ெபா  (க வங்கம்);; lead. 

   3. த்தநாகம் (நாகம்);; zinc (சா.அக.);.

     [  + அங்கம்.]

வைசச் ர்

வைசச் ர ்mūvasaissīr, ெப.(n.)

   உரிச் ர;் metrical foot of three syllables. 

     "ெவண்பா னமா ேநரைசயா ற்ற வைசச ் ர"் (காரிைக, உ ப்.6);.

     [  + அைச + ர.்]

வட்

 
 வட்  mūvaṭci, ெப.(n.)

   ேதங்காய் (ைதலவ.ைதல.);; coconut, as having three eyes.

     [  + Skt. அட் .]

ேதங்கா ன் ேமற்பரப் ல் ன்  ள்ளிகள் காணப்ப ம். இம் ன் ம் வனின் க்கண் என பக்தர ்
வதால் இதற்  வட்  எனப் ெபயர ்வந் க்கலாம்.

வ க்கால்

 
 வ க்கால் mūvaḍimukkāl, ெப.(n.)

   ெவண்பா ற் ெகா ெபயர;் a kind of {}.

     [ வ  + க்கால். ன்  வ ம் (அ  ேதா ம் நான்  ர ்ெகாண்ட ); ஒ  க்கால ம் 
( ன்  ர ்ெகாண்ட ); ெகாண்ட .]
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வ ப்ப

வ ப்ப  mūvaḍimuppadu, ெப.(n.)

   இைடக்காடர ்ெசய்ததாகக் றப்ப வ ம், ந்த ச ்ெசய் ள் ப்ப  ெகாண்ட மான ஒ  ல் 
(ெதால்.ெபா ள். 548, உைர);; a poem of 30 stanzas of three lines each, attributed to {}.

     [ ன்  + அ  - ன்ற  → வ  + ப்ப .]

ன்ற ச ்ெசய் டக்ள் ப்ப  ெகாண்டைவ. இந் ல் தற்ேபா  இல்ைல (கைல.);.

வ

 
 வ  mūvaḍivu, ெப.(n.)

   ஆண், ெபண், அ  என்ற வைக வ வம்; the three forms of living things viz. {}.

     [  + வ .]

வைண

 
 வைண mūvaṇai, ெப.(n.)

   ன்  இைண ஏர ்மா  ( ன்.);; three yokes of oxen.

     [ ன்  + இைண.]

வர்

வர1் mūvar, ெப.(n.)

   1. வ்வ கள்; the Hindu trinity. 

     "பலர் கழ் வ ந் தைலவராக" ( .162);. 

   2. ேவந்தர ்பாரக்்க;see {}. 

     "வண் கழ் வர ்தண்ெபா ல் வைரப் ன்" (ெதால். ெபா ள்.391);.

      " ர ழங்  தாைன வ ள் ம்" ( றநா.35:4);. 

     "த ழ்ெக  வர ்காக்  " (அகநா.31:14);.

    3. ேதவாரக் ரவரக்ளான அப்பர,் சம்பந்தர,் ந்தரர,் ஆ ய ன்  நாயன்மாரக்ள்; the three Saiva 
saints, viz. Appar, {} authors of the {} hymns. 

     " வரெ்சய் ப வல்" (தா .சச் தா.3);.

     [  → வர.்]

 வர2் mūvar, ெப.(n.)

   அந்தணர,் அரசர,் வணிகர ்எ ம் ன்  ரி னர;் three section of people, Brahmins, kings and traders who 
are considered to be high- birth.

     [  –→ வர.்]

     "இல்வாழ்வா ெனன்பான் இயல் ைடய வரக்் ம் நல்லாற்  னின்ற ைண" ( றள், 41);. 

     "என் ங் றளில் இயல் ைடய வர"் என்ப  அ கார ையபால் அந்தணர,் அரசர,் வணிகர ்
என் ம் க் லத ் ல்லறத்தாைரேய க் ம் ரமசாரியன், வானப் ரத்தன், சந்நியா  என்  

வர்தண்ெபா ல்

 
 வரத்ண்ெபா ல் mūvartaṇpoḻil, ெப.(n.)

   த ழ்நா ; Tamil Nadu.

     [ வர ்+ தண்ெபா ல். வர ்= ேசர, ேசாழ, பாண் யர.்]

பரதகண்ட ெமனப்ப ம் இந் ேதயம், பழங்காலத் ல் நாவல் மரத்தான் றப் ற் ந்தைமயால், 
நாவலம் ெபா ல் எனப்பட்ட .

ஒ  காலத் ல் மரி மைல தல் பனிமைல (இமயம்); வைர ம் த்த ழ் ேவந்தர ்ஆட்  
ெச த் யைமயால், நாவலந் தண்ெபா ற்  வர ்தண்ெபா ல் ' வர ்தண்ெபா ல்' என்ப  
ெதன்னாடை்ட அல்ல  த ழ்நாடை்ட மட் ம் த்த  (ெசா.ஆ.க.);.
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வரசர்

 
 வரசர ்mūvarasar, ெப. (n.)

ேவந்தர ்பாரக்்க;see {}.

     [  + அரசர.்]

வராயர்

வராயர ்mūvarāyar, ெப.(n.)

ேவந்தர ்பாரக்்க;see {}. 

     " வராயர ்கண்டன்" (ெத.இ.கல்.ெதா.1:10);.

     [ வைரயர ்→ வராயர.்]

வரியணில்

வரியணில் mūvariyaṇil, ெப.(ո.)

   ல் நீளமாக ன்  வரிக ைடய அணில் வைக; striped squirrel, Sciurus palmarum, as having three 
longitudinal stripes along its back. 

     " வரியணிேலாடாங்கைவ நான் ங் ட் க் ரிய" (ெதால்.ெபா ள்.561);.

     [  + வரி + அணில்.]

     [p]

வைரயர்

 
 வைரயர ்mūvaraiyar, ெப. (n.)

வராயர ்பாரக்்க;see {}.

     [  + அைரயர.்]

வள ைசத்தல்

வள ைசத்தல் mūvaḷabisaittal, ெப.(n.)

   ெசய் ளில் ஒைச ைற டத்  ெந ல்கள் தன  இரண்  மாத் ைர அள ந்  ன்  
மாத் ைர அளபாய் நீட் த்  ஒ ப்ப  (அளெபைட);; a letter lengthened in sound either in literary. 

     "ஓஒதல் ேவண்  ெமாளி மாழ் ஞ் ெசய் ைன ஆஅ ம் என்  மவர"் ( றள், 653);.

ம வ. அளெபைட.

     [ ன்  + அள  + இைசத்தல். ெநட் ரக்ள் வல  ெபற்  ஒ ப்ப .]

எ த் க்களின் ஒ யள  ம்ேபா  ஒவ்ெவா  மாத் ைரைய ம் ஒ  அலகாகக் ெகாண்டனர.் 
ஒ யல ைன அள  என் ம் ப்பர.் உ ெர த் க்களில் ல் ஓரல  ெப ம். ெந ல் ஈரல  
ெப ம். ெநட் ரக்ள் ல ழ ல் ன்  மாத் ைர அள னதாக ஒ க்கப்ப வ ம் உண் . அ ேவ 
அளெபைட.

வ ர்

வ ர ்mūvaṟivuyir, ெப.(n.)

   ஊ , ைவ, நாற்றம் ஆ ய வ  மட் ேம ள்ள தெல ம்பா யான ற் ரக்ள்; creatures such 
as ants, having only three senses. 

     " த ம் எ ம் ம் வ னேவ ற ம் உளேவ அக் ைளப் றப்ேப" (ெதால். ெபா ள்.மர .30);.

     [  + அ  + உ ர.் உற்ற தல், ைவத்த தல், கரந்்த தல் அல்ல  கரந்்த தல் ஆ ய ன்  
அ ைன மட் ம் ெபற்ற தெல ம்  த ய உ ரக்ள்.]
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வன்

வன் mūvaṉ, ெப.(n.)

   கழக கால அரசன்; a king belongs to {} period.

ெப ந்தைலச ்சாத்தனார ்என் ம் லவரக்்  ைர ல் பரி ல் தராைமயால் இகழப் ெபற்றவன் 
( றநா.209);. 

ெபாைறயன் என் ம் ேசர மன்னன் வ ைடயப் பல்ைலப் ங் த் ெதாண்  நகரின் ம ல் வா ற் 
கத ேல அ த் னான் என்  ெதரி ற  (நற்.18);. 

பாைல ைண த்  ெபாய்ைகயார ்பா ய பாட ல் வன் பற் ய ெசய்  இடம் ெபற் ள்ள .

     "ப வரல் ெநஞ்செமா  பல்படரகல

வ வர ்வா  ேதா  வன்"

வ  ள்ெள  ற த் ய கத ற்

கானலந் ெதாண் ப் ெபா நன் ெவன்ேவல்

ெதறல ந் தாைனப் ெபாைறயன் பாசைற

ெநஞ்ச ந க் உந் ஞ்சா மறவர்

ைரத  கட ன் இனி  கண் ப ப்பக்

கடாஅங் க இய கதனடங் யாைனத்

தட  நிைல ெயா  ேகாட்டன்ன

ஒன் லங் க ய ன் றந்ேதாேரா" (நற்.18.);.

வாைச

வாைச1 mūvācai, ெப.(n.)

   மண்ணாைச, ெபண்ணாைச, ெபான்னாைச என்ற வைகப்பட்ட பற் ; the three desires or passions, viz., 
{}.

     [  + ஆைச.]

 வாைச2 mūvācai, ெப.(n.)

   ணத் ன் ேமல் ம் ைல (இ.வ.);; cloth spread over a corpse.

வா யார்

 
 வா யார ்mūvātiyār, ெப.(n.)

   ஐந் ைண எ ப  என்ற ைல இயற் ய ஆ ரியர;் a poet, author of {}.

வாம ந்

வாம ந்  mūvāmarundu, ெப.(n.)

   அ ழ்தம்;   சாவா ம ந் ; nectar, as preventing old age. 

     " வா ம ந் ன் ன்னரத்் ேதான்ற ன்" ( லப்.2:46);.

     [  + ஆ + ம ந் .]

வாமைல

 
 வாமைல mūvāmalai, ெப. (n.)

   ேம  மைல ( ங்.);; the Mount {}.

வா தல்

 
 வா தல் mūvāmudal, ெப.(n.)

   கட ள் (யாழ்.அக.);; God.

     [  + ஆ + தல்.]
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வா ரவர்

வா ரவர ்mūvāyiravar, ெப.(n.)

   ல்ைல வாழ் ராமணர ் வா ரவர;் the community of 3000 Brahmins, being special devotees of the God at 
Chidambaram. 

     " வா ரவரக்்  ரத்்  ெயன்னப் பட்டாைன" (ேதவா.17, 7);.

     [  + ஆ ரம் – வா ரம் → வா ரவர.்]

வார்

வார ்mūvār, ெப.(n.)

   ப் ல்லாத ேதவர;் the {}, as never ageing. 

     " வார ்ெதா ெத  வ வம்" (ேம மந்.874);.

     [  + ஆ – வா → வார.்]

வார் ரியன்

 
 வார் ரியன் mūvārviriyaṉ, ெப.(n.)

   நீளம் ைறந்  த த் ள்ள பாம்  வைக (ேகாைவ.);; a kind of short and pursy {} snake. 

இ பக்க ம் தைல ப்ப  ேபால் ேதாற்றமளிக் ம் பாம் .

     [ வார ்+ ரியன்.]

ைச

 
 ைச mūvisai, ெப.(n.)

   மந்தம், மத் மம், உசச்ம் என்ற ன்றான பண் வைக ( ன்.);; pitch of three grades, viz. mandam, mattimam, 
uccam.

     [  + இைச.]

டம்

 
 டம் mūviḍam, ெப.(n.)

   தன்ைம, ன்னிைல, படரக்்ைக என்ற ன்  இடங்கள் ( ங்.);; the three persons, viz., {}.

ம வ. வைக டம்

     [  + இடம்.]

தன்ைம - நான், நாங்கள், யான், யாம்

ன்னிைல - நீ, நீங்கள், நீர,் நீ ர்

படரக்்ைக - அவன், அவள், அ .

ரல்தட்டல்

 
 ரல்தட்டல் mūviraltaṭṭal, ெதா.ெப. (vbl.n.) 

   நா  பாரத்்த ன் ரைல ம் நிலத் ன் ேமல் தட்டல்; patting the three fingers on the earth after feeling the 
pulse (சா.அக.);.

     [ ன்  + ரல் + தட்டல்.]

ந்ேதக்

 
 ந்ேதக்  mūvirundēkki, ெப.(n.)

   ெதாப் ள்; umbilicus (சா.அக);.
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ைல

ைல1 mūvilai, ெப. (n.)

ைல ேவல் பாரக்்க;see {}. 

     "ெகாைலம  ைலயான்" (ேதவா.923, 11);.

 ைல2 mūvilai, ெப.(n.)

   1. ப்ைப ேமனி; a plant used as antidote- Acalypha-indica. 

   2. நரிப்பய  (மைல.);; field-gram. 

   3. ல்வம்; bael, as triple - leaved. 

     "நல்ல  ைலப் பத் ர ரண் ம்" (ெசவ்வந் . . ரமேதவன். 43);.

ைலக் த்

 
 ைலக் த்  mūvilaikkuruttu, ெப.(n.)

   ெபா ைக மைலச ்சார ல் தா ரபரணி ஆற்றங்கைர ல் ைளவதாகச ்ெசால் ம் ஒ வைகச ்
ெச ; a plant said to grow in the Podigai mountain and the shores of the river Tamaraparani (சா.அக.);.

     [ ன்  + இைல + ந் .]

ைலச்

 
 ைலச்  mūvilaicci, ெப.(n.)

   ல்வம்; a sacred tree - Aegle mermelos alias Crataeva religiosa (சா.அக.);.

ைலச் லம்

ைலச் லம் mūvilaiccūlam, ெப.(n.)

ைலேவல் பாரக்்க;see {}. 

     " ைலச ் லெமன்ேமற் ெபா " (ேதவா.937, 1);.

     [  + இைல + லம்.]

ைலப்பய

 
 ைலப்பய  mūvilaippayaṟu, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் பய , நரிப்பய ; a variety of pulse, field-gram - Phaseolus aconitifolius (சா.அக.);.

     [  + இைல + பய .]

ைல ன்னி

 
 ைல ன்னி mūvilaimiṉṉi, ெப.(n.)

   அவைர (சங்.அக.);; a twiner beans - Dolichos lab lab (சா.அக.);.

ைலேவல்

ைலேவல் mūvilaivēl, ெப.(n.)

   த்தைல ேவல் ( ரி லம்);; trident. 

     " ைல ேவல் வலேனந் ப் ெபா பவேன" ( வாச. 6:9);.

     [ ைல + ேவல்.]

ைலேவேலான்

 
 ைலேவேலான் mūvilaivēlōṉ, ெப.(n.)

   த்தைல ேவல் தாங் ய வ ரவன் ( ங்.);; Bhairava, as wielding the trident.

     [ ைலேவல் → ைலேவேலான்.]
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ைழ

 
 ைழ mūviḻai, ெப.(n.)

   பா  ெநச ல் பயன்ப த்தப்ப ம் ஊ ைழ; yarn that intervenes the warp.

     [  + இைழ.]

னம்

னம் mūviṉam, ெப.(n.)

   1. ஆன் (ப );, எ ைம, ஆ  ஆ ய வைகப்பட்ட கால்நைட; the three kinds of cattle, viz., {}, erumai, {}. 

     " ன ேமய்த்தல் ேச னந் த வல்" (இலக். .390);. 

   2. வல் னம் ெமல் னம் இைட னம் என்ற வைக ெமய்ெய த்  (நன்.236);; the three classes of 
consonants, viz., {}.

     [  + இனம்.]

-தல்

-தல் mūvudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   ல தல் (யாழ்.அக.);; to separate, remove.

   த. -தல்; E. move.

     [ஒ -தல் → -தல் = நீங் தல்.]

தவமணி

 
 தவமணி mūvudavamaṇi, ெப.(n.)

   யாைனக் ன் மணி; barricary seed - Adanan thera pavonia (சா.அக.);.

லகம்

லகம் mūvulagam, ெப. (n.)

ல  பாரக்்க;see {}. 

     " லகம் ைளத்த ந் " ( வ்.இயற். வா .4);.

     [  + உலகம்.]

லகளந்ெதான்

 
 லகளந்ெதான் mūvulagaḷandoṉ, ெப.(n.)

   மால்;{}.

     [ ல  + அளந்ேதான்.]

லகாளி

லகாளி mūvulakāḷi, ெப.(n.)

   1. கட ள்; god. 

     " ைனவன் லகாளி" ( வ். வாய்.8:9:5);. 

   2. இந் ரன் (யாழ். அக.);; indra.

     [ ல  + ஆளி. ஆள் → ஆளி.]

ல

ல  mūvulagu, ெப.(n.)

   றக்கம் ( வரக்்கம்);, நில லகம் (மத் யம்);, ல  (பாதாளம்); என்ற ன்  உலகங்கள்; the three 
worlds. 

     " ல ங் ேகட் ேம... ெகா த்தா ெரனப் ப ஞ்ெசால்." (நால ,100);.

     [  + உல .]
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ல ணர்ந்த
ர்த்

 
 ல ணரந்்த ரத்்  mūvulaguṇarndamūrtti, ெப.(n.)

   அ கன்; Arhat.

     [ ல  + உணரந்்த ரத்் .]

ெவ ல்

ெவ ல் mūveyil, ெப.(n.)

   ரி ரம்; the three cities, destroyed by {}. 

     " க்கண்ணான் ெவ  டன்றக்கால்" (க த்.2:4);.

     [  + எ ல்.]

ேவந்தர்

ேவந்தர ்mūvēndar, ெப.(n.)

   ேசர, ேசாழ, பாண் யர ்ஆ ய ன்  த ழரசர;் the three Tamil kings, viz., {}. 

     " யா லகாண்ட ேவந்தர ் ன்ேன" (ேதவர.்880, 11);.

     [  + ேவந்தர.்]

 ேவந்தர ்mūvēndar, ெப.(n.)

   பழந்த ழ கத்ைத ஆட்  ரிந்த ன்  த ழ் ேவந்தர ்மர னர;் three royal class of the Tamils who ruled over 
Tamilnadu.

     [ ன் +ேவந்தர]்

பண்ைடத்த ழ் மன்னரக்் ப் பல ெபயரக்ள் வழங் ம் அவற் ட ்பாண் யன், ேசாழன், ேசரன் 
என்பைவ க ைம ம், தன்ைம ம் பற் யவா ம். பாண் யன், ேசாழன்,ேசரன் என்பேத கால 

ைறயா ம் இைச பற் ச ்ேசரன், ேசாழன், பாண் யன் எனத் தைலமாற் க் றப்ப ம்.

த ழரசர ்ெகா  வ கள் ஆரிய வ ைகக்  ன்னேம த ழ் நாட் ந் ம், அவற் ன் ெபயரக்ட்  
வடெமா  லங்காட் னார ்கால் ெவல் கண்காணியார.் ேமனாட்ட ஞர ்எத் ைணேயா ஆராய்ச்  
வன்ைம ம், ந நிைலைம ம் உைடய ேர ம், இந் ய ெமா கெளல்லாம் வடெமா  வ ன 
ெயன் ேமார ்தவற்ெறண்ணம் அவர ்மன ற்  ெகாண்ட ைம ன், அவராராய்ச்  ற் ல டத் ப் 
பயன்பட் ல . ேசர ேசாழபாண் யர ்த ழ் மன்னரா ப்ப ம் அவரக்் ப் ெபயர ்வடெமா  
னின்  வந்தன ெவன்ப  எங்ங்ணம் ெபா ந் ம்? ஆரிய மர னரா ந் ப் னன்ேறா அவரக்்  
ஆரியப் ெபயர ்வழங் க் ம்? ேசர ேசாழ பாண் யப் ெபயரக்ள் ேசர ேசாழ பாண் ய ெரன்  
அேசாகர ்கல்ெவட் க் ன்றனெவன்ப  ஆரிய வ க்  ஆதாரமா மா? ழகரம் ெத ங் ம், வட 
ெமா ம் டகரமாய்த் ரி ம்.

எ- - ெத ங்  வடெமா

ேகா -ேகா  நா -நா  ழங் -ெகட்டா ைழ- ட

ேவந் ரேவளார்

ேவந் ரேவளார ்mūvēndiravēḷār, ெப.(n.)

   ப்பாட்  ேதவராயர ்காலத் ல் வாழ்ந்த கணக்  அ காரி; a contemporary accountant of {} devarayar. 

     "இப்ப க்  இவரக்ள் ெசால்ல இந்த ரமாணம் எ ெனன் இன்னாட் க் கணக்  
உத் ராப யாரான அ ைட ேவந்த ேவளார"் ( .கல்.715/40);.

இவர ்காலம் . .1476.

ேவல்

 
 ேவல் mūvēl, ெப. (n.)

   ன்  வைக ேவலமரம்; the three kinds of acacia tree. 

     [  + ேவல்.]
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ழ்

ழ்1 mūḻtal,    2 ெச. . .(v.i.) 

   பற் க் ெகாள் தல்; to seize, take hold of. 

     " ழ்ந்த ணி ந ய" (நன்.417, த்.);.

     [ ள்-தல் → ழ்-தல்.]

 ழ்2 mūḻttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   ழ்கச ்ெசய்தல்; to submerge, engulf. 

     " ழ்த்த நாளந்நீைர னாயைமத்த ெப மாைன" ( வ்.ெபரிய .6 8:2);.

     [  → ழ் → ழ்-த்தல்.]

 ழ்3 mūḻttal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   ரத்ல் (ப ற் ப்.அ ம்.);; to be mature.

     [ஊழ்-த்தல் → ழ்-த்தல் = ரத்ல்.]

 ழ்4 mūḻttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   1. தல்; to close, as a bud. 

     "மறவ ம் வாய் ழ்த்தனேர" ( றநா.336);. 

   2. ெமாய்த்தல்; to swarm round. 

ழ்க -த்தல்

ழ்க -த்தல் mūḻkaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   ழ்கச ்ெசய்தல்; to drown.

     [ ழ்  + அ -த்தல்.]

ழ்கல்

 
 ழ்கல் mūḻkal, ெதா.ெப. (vbl.n.) 

   கல்; bathing (சா.அக.);.

ம வ. தைல நீராடல்.

ழ் க்கப்பல்

 
 ழ் க்கப்பல் mūḻkikkappal, ெப.(n.)

   நீரில் ழ் ச ்ெசல் ம் கப்பல்; submarine.
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ழ்

ழ் 1 mūḻkudal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   1. நீர ்மடத் ன் ழ் ெசல் தல், தல்; submerge, get drowned;sink. 

ப ரக்ள்  நீரில் ழ்  உள்ளன. 

   2. நிைன  த யவற் ல் அ ந் தல், யரம் த யவற் ல் ஆழ்தல், அ ழ்தல்; get buried in thought, 
etc., be immersed in grief, etc. 

     "ேவடை்க ெவந்நீரிற் க ப்ப ழ் " ( வாச.6:41);. "கைரயம்  ழ்க" (க த்.6);. பைழய 
நிைன களில் ழ் ப் ேபானார.் ேவைல ல் ழ் ட்டால் டை்ட மறந்  வார.்

     [  → ழ்  → ழ் -தல்.]

 ழ் 2 mūḻkudal,    5  ெச. . .(v.i.)  

   1. தல்; to reach,  enter. 

     "வான ழ் ச ் ல் காற் ைசக் ம்" (ம ைரக்.357);.  

   2. மைறதல்; to be hidden, screened. 

     " யன்மைல ழ் ச ் டரக்ான் மா ய ெசவ்  ேநாக் " ( பாண்.170);. 

   3. தங் தல்; to abide, to remain. 

     " ளி தன் ழ் ய ெவம்ைம  ரந்் " (க த்.16);.

ெத. ;க. ;ம. க.

     [   → ழ்   → ழ் -தல்.]

ழ்த்தம்

ழ்த்தம் mūḻttam, ெப. (n.)

த்தம் பாரக்்க;see {}. 

      "ஊழ் ைன  ரப்பேவா  ெயான்  ழ்த்தத் ள்ேள" ( வக.2763);.

     [ த்தம் → ழ்த்தம்.]

ழ்த்

ழ்த் 1 mūḻddudal,    5  ெச. ன்றா . (v.t.)  

   1. ழ்2-,  பாரக்்க;see {}. 

   2. ஆழ்த் தல்; to plunge, immense, weigh down.

     [ த்  → ழ்த்   → ழ்த் -தல்.]

 ழ்த் 2 mūḻttu, .அ.(adv.) 

   ைரந் ; speedly. 

     "வைகவைக  ழ் கதழ்  ழ்த்ேத " (பரிபா.10:18);. 

     " ழத் த்த யன் றாைனெயா " (ப ற் .33:5);.

ழக்

ழக்  mūḻkku, ெப.(n.)

   ன்  உழக்  (ெதால்.எ த் .457, உைர);; three {}.  

றச் றார.் 

     " ழக் ழக் த் ைன  தந்தார"் (த ழ்நா.29);.

     [   + உழக் .]

ழட்

 
 ழட்  mūḻṭṭi, ெப.(n.)

   ள ; pepper - Piper nigrum.
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ழல்

ழல் mūḻl, ெப. (n.)

   1. ; lid. 

     'காண் ைகச ்ெசப்  ஒன்  அ ம் ழ ம் உட்பட' (ெத.இ.கல்.ெதா.2:5);. 

   2. கழற்காய் ( வா.);; bonduc nut.

     [ ழ் → ழல்.]

ழாக்

ழாக்  mūḻākku, ெப. (n.)

ழக்  (ெதால்.எ த் .457, உைர); பாரக்்க;see {}.

     [ லக்  → ழாக் .]
1 mūḻi, ெப.(n.)

   1. உட் ந்த அகப்ைப ( வா.);; ladle. 

   2. நீரக்்கலம் (கமண்டம்);; a vessel for holding water. 

     "ம ற் ேயா  நீர ்ைக ற்பற் " (ெபரிய . ஞான. 601);. 

   3. ேவள்  (யாகம்);க் ப் பயன்ப த் ம் ஏன வைக ( வக.2464, அ ம்.);; a vessel used in sacrifices. 

   4. நீரந்ிைல ( ங்.);; reservoir of water, tank. 

   5. ழா க் கைட ம் மத்  ( ன்.);; churning stick.

க. 

     [ ழ் → .]

 2 mūḻi, ெப.(n.)

   ேசா  ( டா.);; boiled rice, cooked rice.

     [ ழ் → . ழ் = அ ம் . அ ம் ேபால் இ க் ம் ேசாற்ைற  என் க்கலாம்.]

வாய்

வாய் mūḻivāy, ெப. (n.)

   க் ைட; flower-basket. 

     " வாய் ல்ைல மாைல" ( வக.833);.

     [  + வாய். ழ் = மலர ்ெமாட் . ழ் →  = மலர,் வாய் = மலரக்் ைட.]

ைழ

ைழ mūḻai, ெப.(n.)

   1. ந்த இடம்; hallow place. 

     " ன்ைற யம் ல ைழவாய் ைவத் " (கம்பரா.ம த் .116);. 

   2. உட் ந்த அல்ல  சைமத்த உணைவ கக் ம் அகப்ைப; ladle. 

     " ைழ ைவ ணரா தாங் " (நால , 321);.

    3. ழா க் கைட ம் மத்  (ச .);; churning strick. 

   4. ேசா ; boiled rice.

     [  → ைழ.]
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ள்( )தல்

ள்( )தல் mūḷḷudal,    16 ெச. . .(v.i.) 

   1. ெந ப் ப் பற் தல்; kindle, catch fire. 

     "ஆைல ல் ண்ட ெந ப்ைபத ் யைணப்  ரரக்ள் அைணத்தனர"். 

   2. னம், ஐயம் த யைவ உள்ளத் ல் எ தல்; to rouse the anger, suspicion. 

அவன் பாரக்் ம் பாரை்வையக் கண்ட ேம அவ க்  ஐயம் ண்ட . 

   3. ஊக்கத் டன் ற்ப தல் ( ைனதல்);; to enter upon with earnestness. 

     " தலற க்க ண்டான்" (கம்பரா.மாயா .96);. 

   4. இைட  (தகரா );, கலவரம் த யன ஏற்ப தல்; to dispute, war, etc. தைலவர ் டப்பட்டதால்  
நாட் ல் கலவரம் ண்ட . 

   5. ெபா ந் தல்; to be suitable. 

   6. தல், தல்; to increase.

     [ ள் → ள் → ள் )-தல்.]

ளி

ளி1 mūḷi, ெப.(n.)

   1. ெபண்கைளக் த் , அணிகலன்கள் த யைவ இல்லாத ெவ ைம;   வழக்கமாய் உள்ள 
அணிகலனில்லாத-வன்-வள்- ; person or thing devoid of the usual ornaments, etc. 

கல்யாணத் ற்  ளிக் க த் டனா ேபாவ ? கணவைன இழந்  ளியா  நிற் ம் மகைளக் கண்  
மனம் அ த . 

   2. ெபா ளில் வ வேமா ரை்மேயா இல்லாத

   ைறபா ; defect in shape, sharpness, etc. in certain articles. 

ைன உைடந்  ளியா  டந்த  உளி. ளிச ்சட் யானா ம் ெகா க்கடை்ட ேவக ேவண் ம் 
(பழ.);. 

ைதந்  ளியாகக் டந்தன ற்பங்கள். உ ப் க் ைற ள்ள ெபா ள் எல்லாம் ளி ம் 
காளி மாய்க் டக் ற  (உ.வ.);. 

   3. ெபண்ைணக் த்த ஒ  வைகச ்ெசால்; an addrishing word for woman an conlempt. 

   4. ெபண்ைணக் க் ம் ெபா செ்சால்; a term for addrishing woman. 

     "ஒ நா யா ம் வ ம். ஒ  ளியா ம் வ ம்" (பழ.);.

     [ ள் → ள் → ளி.]

 ளி2 mūḷi, ெப.(n.)

   1 உ ப் க் ைற; defect of limb, deformity. 

     " ரப்்பணைகைய ளியாக்க" (இராமநா. உ த்.26);. காத ந்த ளி க்க ந்த ளிையப் 
பாரத்் ச ் ரித்தாளாம். 

ளிக்காதவன்

 
 ளிக்காதவன் mūḷikkātavaṉ, ெப.(n.)

மடங் ய அல்ல  ங் ய கா ைன உைடயவன் (ேகாைவ.);, 

 bent, or contracted ear-lobe.

     [ ளி + காதவன். காதன் → காதவன்.]
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ளிக்கா

 
 ளிக்கா  mūḷikkāti, ெப.(n.)

   காதணி ல்லாதவள்; women without ear jewels.

     [ ளி + கா . கா  → கா .]

ளிக்கா

ளிக்கா  mūḷikkātu, ெப.(n.)

   1. ெபண் ரின் அணிகலன்கள் அணியாத கா ; woman's ear devoid of the usual ornaments. 

   2. அ பட்ட கா ; ear with torn lobe.

     [ ளி + கா .]

ளிக் டம்

 
 ளிக் டம் mūḷikkuḍam, ெப.(n.)

   ஒ  ம ங்  வா ைடந்த டம்; damaged mouth pot.

     [ ளி + டம்.]

ளிநாய்

 
 ளிநாய் mūḷināy, ெப.(n.)

   காத பட்ட நாய் ( ன்.);; dog with clipped ears.

     [ ளி + நாய்.]

ளி க்கா

 
 ளி க்கா  mūḷimukkāṭu, ெப. (n.)

   மகளிர ்தைலைய மைறக் ம் ணி ( ன்.);; hood, covering for the head of a woman.

     [ ளி + க்கா .]

ளி ைல

 
 ளி ைல mūḷimulai, ெப.(n.)

   காம்  இல்லாத ைல; absence of the nipple - Athelia (சா.அக.);.

     [ ளி + ைல.]

ளிேமாதரம்

 
 ளிேமாதரம் mūḷimōtaram, ெப.(n.)

   கைணயா , ரலணி (ேகாைவ.);; finger - ring.

     [ ளி + ேமாதரம்.]

ளியா

 
 ளியா  mūḷiyāṭu, ெப.(n.)

   கச் ய கா கைள ைடய ஆ  (ேகாைவ.);; sheep with small ears.

     [ ளி + ஆ .]

ளி த

 
 ளி த  mūḷiyudaḍu, ெப.(n.)

   ளந்த உத  ( ன்.);; hare lip.

     [ ளி + உத .]
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ளிேயா

 
 ளிேயா  mūḷiyōṭu, ெப.(n.)

   ைதந்த ஓ  ( ன்.);; chipped tile.

     [ ளி + ஒ .]

ளிவண்

 
 ளிவண்  mūḷivaṇṭi, ெப.(n.)

   ேமற்  இல்லாத மாட்  வண்  (ேகாைவ.);; bullock cart without roof.

     [ ளி + வண் .]

     [p]

வான்ெசா

 
 வான்ெசா  mūḷuvāṉcoṟi, ெப.(n.)

   ெசா  - கடல் ன் (தஞ்ைச, ன்.);; a sea fish.

ைள

ைள mūḷai, ெப.(n.)

   1. உடல் உ ப் கைளச ்ெசயற்ப த் வ ம் கட் ப்ப த் வ ம் உணர் கைளத் 
ேதாற் ப்ப மான, மண்ைடேயாட் ள் அைமந் க் ம் உ ப் ; brain. 

     " ைளயார ் ரத் " ( வ்.ெபரிய 4, 2 : 8);. 

வ ப்  ேநாய்க்  ைள ல் ஏற்ப ம் பா ப்ேப கரணியம்.

    2. அ , ந்தைனத ் றன்; brain, intelligence. 

ைள இ ந்தால் இப்ப ச ்ெசய்வாயா? அவ க்  இ க் ம் ைள ல் கால்பங்  நமக்  இ ந்தால் 
ேபா ம்! 

   3. எ ம் க்  ந ல் உள்ள ெபா ள் (மசை்ச); ( டா.);; bone marrow, medullary substance, one of {}.

ம. ள;வ.மஜ்ஜா

 OE.mearg, Os., OHG. marg, ON.mergh, E.marrow.

     [ ள் → ைள = எ ம் ற்  அல்ல  மண்ைடேயாட் ற்  உள்ளி ப்ப .]

டரி ல் ள்ளந்தண்  ந ல் இ ந்  மண்ைட வைரக் ம் நான்  ரி களாய் உள்ள 
ழ ழப்பான ெவண்ைம ள்ள ஒ  தைசப்பற் . இ  ஆண்க க்  ெபா நிைல ல் 1500 ற்ெறைட 

(grams); ம், ெபண்க க்  (1200 ற்ெறைட ம் இ க் ம் என்பர.் அகைவ ஆக ஆக எைட ம் வ ம் 
ைற ம் (சா.அக.);.

     [p]

ைளக்கட்

 
 ைளக்கட்  mūḷaikkaṭṭi, ெப.(n.)

   ைள ல் உண்டான கட் ; abscess of the brain.

     [ ைள + கட் .]

ைளக்கமர்

 
 ைளக்கமர ்mūḷaikkamar, ெப.(n.)

   தைல ன் ைளப் ப களின் இைடேய ள்ள இைடெவளி; the fissure separating the two hemispheres of 
the brain - Intercerebral fissure (சா.அக.);.
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ைளக்கலக்கம்

 
 ைளக்கலக்கம் mūḷaikkalakkam, ெப.(n.)

   ைள ல் ஏற்ப ம் கலக்கம், அ ப் றழ் ; brain disorders, paranoea.

     [ ைள + கலக்கம்.]

ைளக்காய்சச்ல்

 
 ைளக்காய்சச்ல் mūḷaikkāyccal, ெப.(n.)

   ைள ல் ஏற்ப ம் அழற் னால் ெப ம்பா ம் ழந்ைதக க்  உண்டா ம் காய்சச்ேலா  
ய ேநாய்; brain fever.

     [ ைள + காய்சச்ல்.]

ைளக்கால்கள்

 
 ைளக்கால்கள் mūḷaikkālkaḷ, ெப.(n.)

   ளத்ைத ம் ன்ன ைளைய ம் ஒன்  ேசரக்் ம் நரம் ப் படை்டகள்; a pair of bands which connect 
the pons and the oblongata with the cerebrum cruracerebri (சா.அக.);.

     [ ைள + கால்கள்.]

ைளக்ெகா ப்

ைளக்ெகா ப்  mūḷaikkodippu, ெப.(n.)

   1. ெவ லால் தாக்கப்ப ைக; sunstroke. 

   2. தைல ல் ெசன்  தாக் ம் ைகயான ேயாட்டம்; rush of blood to the head. 

க்கப ப்பால் அவ க்  ைளக் ெகா ப்  உண்டா ற் .

     [ ைள + ெகா ப் .]

ைளெக -தல்

ைளெக -தல் mūḷaigeḍudal,    20 ெச. . . (v.i.) 

   அ  ைறதல்; to be weak in brain power.

     [ ைள + ெக -தல்.]

ைளசச்லைவெச
ய்-தல்

ைளசச்லைவெசய்-தல் mūḷaissalavaiseytal,    1 ெச. . . (v.i.) 

   ந் த்  க்  வர டாமல் ஒன்ைறத் ம்ப ம்பச ்ெசால்  அல்ல  சான்  காட்  அைத 
ஏற்கச ்ெசய்தல்; brain wash.

     [ ைள + சலைவ + ெசய்-தல்.]

ைளச் ரம்

 
 ைளச் ரம் mūḷaiccuram, ெப.(n.)

ைளக்காய்சச்ல் பாரக்்க;see {}.

     [ ைள + ரம்.]

ைளசே்சார்

 
 ைளசே்சார்  mūḷaiccōrvu, ெப.(n.)

   உ யாக நிற் ம் றன் இல்லாத ைள; weakness of brain (சா.அக.);.

     [ ைள + ேசார் .]
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ைளத்தா தம்

 
 ைளத்தா தம் mūḷaiddāpidam, ெப.(n.)

   ெகா ப் டன் உள்ள ைள; inflammation of the brain (சா.அக.);.

ம வ. ைளக்ெகா ப்

     [ ைள + Skt. தா தம்.]

ைளதாபனேராக
ம்

 
 ைளதாபனேராகம் mūḷaitāpaṉarōkam, ெப.(n.)

   ைள ல் ஏற்ப ம் ேநாய்; cerebral inflammation.

ைளப்பாரிசவா

 
 ைளப்பாரிசவா  mūḷaippārisavāyu, ெப.(n.)

   ைளக்  வ ம் ஒ  வைக ேநாய்; cerebral paralysis.

     [ ைள + Skt. பாரிசவா .]

ைளப் த்தம்

 
 ைளப் த்தம் mūḷaippittam, ெப.(n.)

   தைல ைள ல் த்தம் ேசரந்்தால் ம  உண்டவைரப் ேபால தற் , அ ைவக் ெக த் ம் ஒ  
வைக ேநாய்; a disease which spoils the intellect of the person and makes him behave little, a intoxicated person. It is 
caused by bile humour affecting the brain (சா.அக.);.

     [ ைள + த்தம்.]

ைளப் க்கம்

 
 ைளப் க்கம் mūḷaippidukkam, ெப.(n.)

   ைள ங்  ைக (இங்.ைவ.);; protrusion of the brain, as from an accident.

     [ ைள + க்கம்.]

ைளய ர்ச்

 
 ைளய ரச்்  mūḷaiyadircci, ெப.(n.)

   தைல ல் அ ப வதால் உண்டா ம் ைளக் கலக்கம் (இங்.ைவ.);; concussion of the brain.

     [ ைள + அ ரச்் .]

ைளய க்கம்

 
 ைளய க்கம் mūḷaiyamukkam, ெப.(n.)

   ைள அ ந்  ைக (இங்.ைவ.);; compression of the brain, as from an accident.

     [ ைள + அ க்கம்.]

ைளயரத்தெவா
க்

 
 ைளயரத்தெவா க்  mūḷaiyarattavoḻukku, ெப.(n.)

   அரத்தப் ேபாக் ைடய ைள; cerebral haemorrhage.

     [ ைள + அரத்தம் + ஒ க் .]
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ைள ல்லாதவ
ன்

 
 ைள ல்லாதவன் mūḷaiyillātavaṉ, ெப.(n.)

   டன், அ ; fool, as devoid of brains.

     [ ைள + இல்லாதவன்.]

ைளவறண்டவன்

ைளவறண்டவன் mūḷaivaṟaṇṭavaṉ, ெப.(n.)

   1. ேகாணற் த் ள்ளவன் ( ன்.);; eccentric man. 

   2. ைள ல்லாதவன் (இ.வ.);;பாரக்்க;see {}.

     [ ைள + வறண்டவன்.]

ற்ைற

ற்ைற mūṟṟai, ெப.(n.)

   ம்மடங் ; three –fold;triple. 

     " ற் ப்பத்  வன்ற ேதான் கன் ற்ைறக் ைக னன்" (கந்த . கய கன்.2);.

     [ ன்  → ற்ைற.]

வஞ்

 
 வஞ்  mūṟuvañji, ெப. (n.)

   த் ; pearl, one of the nine gems (சா.அக.);.

வா

 
 வா mūṟuvā, ெப.(n.)

   ெப ங் ம்ைப (மைல.);; bowstring hemp.

ைறக்கல்

 
 ைறக்கல் mūṟaikkal, ெப.(n.)

   கடல ற் ைடக் ம் கல் வைகக ள் ைல ம ப் ைடய  (ெநல்ைல ன.);; valuable stone among 
stones found under the sea.

ைற ள்

 
 ைற ள் mūṟaimuḷ, ெப.(n.)

   நீரப்ரப் ன் ேமல் பந் ேபால் தக் ம் ஒ ரி; an aquatic floating creeper resembling like ball. 

ல ேநா ைடயார ்உண்ண லம் ணமா ம்.

ன்றாங்கட்

ன்றாங்கட்  mūṉṟāṅgaṭṭu, ெப.(n.)

   1. ட் ன் ன்றாங் கட்டடப் ப  (உ.வ.);; the third compartment of a house. 

   2. ஒ ந்த உ ப் க்  இ யாக ன்றாம் ைற கட் ங் கட் ப் ேபா ள்ள வான ரம்ானம் 
( ன்.);; final or decisive opinion, as the third and last bandage to a broken limb (ெச.அக.);.

     [ ன்  + ஆம் + கட் .]
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ன்றாங்கல்

ன்றாங்கல் mūṉṟāṅgal, ெப.(n.)

   ன்  கல் ைவத்  ஆ ம் கல்லாட்டம் (ேகாைவ.);; a kind of three stone game or play.

ம வ. கல்லாங்கல், ழாங்கல்.

     [ ன்றாம் + ஆம் + கல்.]

ஆட்டத் ன் ெபயர ்: ன்  கற்கைளக் ெகாண்  ஆ ம் ஆட்டம் ன்றாங்கல்.

ஆ ைற : ன்  கற்க ள் ஒன்ைறக் ழ் ைவத்  ஏைன ரண்ைட ம் ைக ல் ைவத் க் ெகாண்  
அவற் ள் ஒன்ைற ேமெல ந்  இன்ெனான்ைறக் ழ்ைவத்  ந் க் ழ் ைவத்தைத எ த் க் 
ெகாண்  ேமெல ந்தைதப் த்தல் ேவண் ம். ன்  ண் ம் ஒன்ைற ேமெல ந்  
ைக ள்ளைதக் ழ் ைவத் க் ந்தைத எ த் க் ெகாண்  ேமெல ந்தைதப் த்தல் 
ேவண் ம். இவ்வாேற பன்னி ைற ெதாடரந்்  தவறா  ஆ ன் பழமாம். பன்னி  ைறக் ம் 

ழ்வ மா  பாட் ப் பாடப்ப ம்.

   1. ஒன்றாவ  - ஒன்றாங்காய், 

   2. இரண்டாவ  - இரத் ன ளி (அல்ல  ஈசச்ங்காய்);, 

   3. ன்றாவ  த் சச்ரம், 

   4. நாலாவ  நாற்கா , 

   5. அஞ்சாவ  பஞ்சவரண்ம், 

   6. ஆறாவ  பாலா , 

   7. ஏழாவ  எ த்தாணி, 

   8. எட்டாவ  ெகாட்டாரம், 

ன்றாங்கால்

ன்றாங்கால் mūṉṟāṅgāl, ெப.(n.)

   1. மணம் ேபான்றவற் ற்  ன்  நாள் ன்  ந ம் பந்தற்கால் ( ன்.);; the first post of a marriage 
'pandal' set up three days before the wedding. 

   2. ன்றாம் தைல ைற உற  ( ன்.);; consanguinity of the third degree. 

   3. ன்றாம் ஆண் ழந்ைத (இ.வ.);; the third male child of a person.

     [ ன்  + ஆம் + கால்.]

ன்றாங் ட்டம்

 
 ன்றாங் ட்டம் mūṉṟāṅguṭṭam, ெப.(n.)

   உடல் வப்பா , ெகாஞ்சம் நாள் க த்  உடம்  ெவ த் த் ன் த் ம் ஒ வைகத ்
ெதா ேநாய்; third stage of leprosy (சா.அக.);.

     [ ன்  + ஆம் + ட்டம்.]

ன்றாங்ெகாம்

 
 ன்றாங்ெகாம்  mūṉṟāṅgombu, ெப.(n.)

   ன்றாம் நாள் ைதப்பதற்காக அதற்  ன் இரண்  நா ம் நீரில் ஊறைவத்த ெநல் ைத 
(தஞ்ைச.);; seeds of paddy kept in water for two days, for sowing on the third day.

ம வ. ன்றாங்ேகாப்

     [ ன்  + ஆம் + ெகாம் .]

ன்றாந்தரசச்ங்

 
 ன்றாந்தரசச்ங்  mūṉṟāndaraccaṅgu, ெப.(n.)

   த்தாக் த க் ட்பட்ட சங்  (ெநல்ைல.);; a marine shell, an inferior conch affected by worms.

     [ ன்  + ஆம் + தரசங் .]
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ன்றாந் வந்
தா

 
 ன்றாந் வந்தா  mūṉṟāndiruvandāti, ெப.(n.)

   நாலா ரத் ெதய்வப் ப வ ள் ேபயாழ்வார ்ெவண்பா ற் பா ய அந்தா  ல்; an {} metre in {}-p-
pirabandam by {}.

     [ ன்  + ஆம் + வந்தா .]

ன்றாநட

 
 ன்றாநட  mūṉṟānaḍavu, ெப.(n.)

   ன்றாவ  ைற ங்  ந ம் நாற்  (இ.வ.);; third transplantation of seedlings.

     [ ன்  + ஆம் + நட .]

ன்றாம் ற்

ன்றாம் ற்  mūṉṟāmcuṟṟu, ெப.(n.)

   1. ன்றாவ  ற் ப் பாைத;ேகா ற் க வைறையச ் ற் ள்ள ன்றாவ  ற் ப்பாைத; vicinity 
surrounding a shrine in a temple. 

   2. ைளயாட் , ேபச்  வாரத்்ைத ன்றாம் நிைல ல் இ க்ைக; third circular of sports, talk.

     [ ன்  + ஆம் + ற் .]

ன்றாம்பாட்டன்

 
 ன்றாம்பாட்டன் mūṉṟāmbāṭṭaṉ, ெப.(n.)

   ப்பாட்டன் (இ.வ.);; grandfather's grandfather.

     [ ன்  + ஆம் + பாட்டன்.]

ன்றாம் ைறக்
காய்சச்ல்

ன்றாம் ைறக்காய்சச்ல் mūṉṟāmbiṟaikkāyccal, ெப.(n.)

   ன்  நாடக் க்  ஒ ைற ட்  ட்  வ ம் காய்சச்ல்; a fever whose paroxysms return every third day 
or every 48 hours - Tertian fever(சா.அக.);.

     [ ன்  + ஆம் + ைற + காய்சச்ல்.]

ன்றாம்வைளய
ல ரணம்

 
 ன்றாம்வைளய ல ரணம் mūṉṟāmvaḷaiyamūlaviraṇam, ெப.(n.)

   மலவா ல் உண்டா ம் ல ைள எரிசச்ல்; piles (சா.அக.);.

     [ ன்  + ஆம் + வைளயம் + லம் + Skt. இரணம்.]

ன்றா ற் ப்ப
ம்பால்

 
 ன்றா ற் ப்ப ம்பால் mūṉṟāmīṟṟuppasumbāl, ெப.(n.)

   நாட்பட்ட சளி(கபம்); ேநாையப் ேபாக் ம் பால்; milk of the cow that has given birth to the third calf (சா.அக.);.

     [ ன்  + ஆம் + ஈற்  + Skt. ப  + அம் + பால்.]

ன்றா ைறக்கா
ய்சச்ல்

 
 ன்றா ைறக்காய்சச்ல் mūṉṟāmuṟaikkāyccal, ெப.(n.)

   ஒ  நாள் ட்  ஒ  நாள் வ ம் காய்சச்ல் ேநாய் (M.L.);; malaria tertian fever.

     [ ன்  + ஆம் + ைற + காய்சச்ல்.]
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ன்றாவ

ன்றாவ  mūṉṟāvadu, ெப. (n.)

   1. இரண்டாவதற்  அ த் ள்ள ; that which is third. 

   2. ெவற் ைலப் பாக் டன் ேசரத்்  உண் ம் ன்றாவ  ெபா ளான ண்ணாம் ; quick lime, as the 
third article used in chewing betel, the other two being betel and areca-nut.

     [ ன்  → ன்றாவ .]

ன் ைலேமனி

 
 ன் ைலேமனி mūṉṟilaimēṉi, ெப.(n.)

   ப்ைபேமனி; rubbish plant - Acalypha indica (சா.அக.);.

     [p]

ன்

ன்  mūṉṟu, ெப.(n.)

   இரண் க்  ேமல் அ த் ள்ள எண்; three. 

சாரந்்  வரல் மர ன் ன்றலங் கைடேய (ெதால்.எ த் .1);.

      "அற ம் ெபா  ன்ப  ன் ம்" ( றநா.28:15);.

      "இைச ம் இன்ப ம் ஈத ம் ன் ம்" (நற்.214:1);.

      " ன் ட னீன்ற டங்கர ்நிழத்த" (அகநா.147:4);. 

      " ன்  ச்  க த் ல் ழட் ம்;

ப்ப  இைலகள் ப்ைப ல் ழட் ம்" (பழ.);. 

     " ன்  கா க் ைர ஆ  கா  ைவக்ேகால் ன் றதாம்". 

     " ன்  மாதத் ற்  ன்ேன பல் ேபானவ க்  க் க் கைட ல் என்ன ேவைல". 

     " ன்  ட் க்  க்கா  நான்  ட் ற்  நாற்கா ".

ெத. ;க. ட் ;ம. ந் ; . .

ன் கட்

ன் கட்  mūṉṟugaṭṭuvīṭu, ெப.(n.)

   1. ன்  ற்றங்கைளக் ெகாண்ட ; comprising three court yards house. 

   2. ன்  மா  உள்ள ; three terrace house.

     [ ன்  + கட்  + .]

ன் காலம்

 
 ன் காலம் mūṉṟukālam, ெப.(n.)

   இறப் , நிகழ் , எ ர்  ஆ ய ன்  காலங்கைளக் ப்ப ; three types of tense, viz. present tense, past 
tense, future tense. 

க்கால ம் அ ந்த னிவன்.

     [ ன்  + காலம்.]

ன் ெகாட்ைடக்
காய்

 
 ன் ெகாடை்டக்காய் mūṉṟugoṭṭaiggāy, ெப.(n.)

   ன்  ைத ள்ள நிலக்கடைல (ேகாைவ.);; three seeds ground-nut.

     [ ன்  + ெகாடை்ட + காய்.]
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ன் தண்டர்

ன் தண்டர ்mūṉṟudaṇṭar, ெப.(n.)

   ன்  ( ரி); தண்டத் ற கள்; ascetics with trident – staff. 

     " ன்  தண்டெரான் னர"் ( வ். சச்ந்.52);.

     [ ன்  + தண்டர.்]

ன் தாள்

ன் தாள் mūṉṟutāḷ, ெப. (n.)

   1. ஒ  வைகச ் ட்டாட்டம் (ேகாைவ.);; a kind of a game at cards. 

   2. தனித்தனியாக ன்  கா தத் ன் ெபயர;் three paper. 

   3. ன்  கால்கள்; three legs.

     [ ன்  + தாள்.]

ன் ைறசன்ன
ல்

 
 ன் ைறசன்னல் mūṉṟuduṟaisaṉṉal, ெப.(n.)

   ன்  கத ைடய சாளரம்; window with three doors.

     [ ன்  + ைற + சன்னல்.]

ன் நிைலமாடக்
ேகா ல்

 
 ன் நிைலமாடக்ேகா ல் mūṉṟunilaimāṭakāyil, ெப.(n.)

   ன்  அ க் ைடயக் ேகா ல்; the three storeyed (storied); temple.

     [p]

     [ ன்  + நிைல + மாடம் + ேகா ல்.]

ன் ல்

ன் ல் mūṉṟunūl, ெப.(n.)

   ல்; the sacred thread, as having three strands. 

     " ன் ல் டந்த ேதாண் னி" (கம்பரா. ைள.137);.

     [ ன்  + ல்.]

ன் ப்

 
 ன் ப்  mūṉṟuppu, ெப.(n.)

   கட ப் , இந் ப் , கல் ப்  என் ம் ன்  வைக உப் ; the three salts, viz., {}, iոduppս, kallսppս (சா.அக.);.

     [ ன்  + உப் .]

ன் பத் ரி

 
 ன் பத் ரி mūṉṟubattiri, ெப.(n.)

   சா  இைல, இலவங்க இைல, தாளிச இைல; mace, cinnamon leaf, Himalayan silverfur (சா.அக.);.

     [ ன்  + பத் ரி.]

ன் பத்

 
 ன் பத்  mūṉṟubattivīṭu, ெப.(n.)

ன் கட்  பாரக்்க;see {}.

     [ ன்  + பத்  + .]
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ன் ள்ளிநண்

 
 ன் ள்ளிநண்  mūṉṟubuḷḷinaṇṭu, ெப.(n.)

   ேமேலாட் ல் ன்  ள்ளிக ைடய கடல் நண்  (தஞ்ைச ன.);; three dotted sea-shore crabs.

     [ ன்  + ள்ளி + நண் .]

     [p]

ன் மா

ன் மா mūṉṟumā, ெப.(n.)

     'ங' என்ற ள்ள ம், இ ப ல் ன்  ெகாண்ட மான லக்க ( ன்ன);ெவண்;

 the fraction 3/20.

     [ ன்  + மா.]

ன் வர்ணத்

 
 ன் வரண்த்  mūṉṟuvarṇatti, ெப.(n.)

   பன்  ள்; the thorn of a porcupine (சா.அக.);.

ன் சம்

ன் சம் mūṉṟuvīcam, ெப.(n.)

     'ங' என்ற ள்ள ம் ப னா ல் ன்  ெகாண்ட மான லக்க ( ன்ன);ெவண்;

 the fraction 3/16.

     [ ன்  + சம்.]

ன் ேவைள

 
 ன் ேவைள mūṉṟuvēḷai, ெப.(n.)

   காைல, நண்பகல், மாைல என்ற நாளின் ன்  ப கள்; three period of a day called morning, after-noon and 
evening.

     [ ன்  + ேவைள.]

ன்ேற க்கால்

ன்ேற க்கால் mūṉṟēmukkāl, ெப.(n.)

   அள ப் ெபயர;் measurement. 

எண்ணிக்ைக ல் ன் ம், ேம ம் ஒன் ல் க்கால் பங் ம் (3/4);. 

     " ன்ேற க்கால் நா ைக ேல த்  மைழ ெபய்த . வாரி எ க்  ன்ேன மண் மாரியாய்ப் 
ேபா ற் " (பழ.);.

     [ ன்  + க்கால்.]

னானாத்

 
 னானாத்  mūṉāṉāttu, ெப.(n.)

   ேநற்ைறக்  ந் ய நா க்  ந்ைதய நாள் ( கைவ ன.);; two - days before yesterday.

     [ ன்றாம்ேநற்  → னாேனற்  → னானாத் .]

ைன

 
 ைன mūṉai, ெப.(n.)

   தவசங்க ள் ஒன்றான கம் க்  ேம ள்ள ேதால்; skin layer that covers the millet, husk.

ம வ, ெசாங் , ெகாங் , ெகாங்ைக.
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ெம

 ெம me,      'ம்' என்ற ெமய்ெய த் ம் 'எ' என்ற உ ெர த் ம் இைணந்த உ ர ்ெமய் (அைச) எ த் ;

 the syllable formed by adding the short vowel 'e' to the consonant "m".

     [ம் + எ]

 ெம me,      'ம்' என்ற ெமய்ெய த் ம் 'எ' என்ற உ ெர த் ம் இைணந்த உ ர ்ெமய் (அைச) எ த் ;

 the syllable formed by adding the short vowel 'e' to the consonant "m".

     [ம் + எ]

ெமசச்ாதவர்

ெமசச்ாதவர ்meccātavar, ெப.(n.)

   1. வரேவற்கத் தக்க ந் னர,் நல் ந் ; welcome guest.

   2. நண்பரக்ள் ( ன்.);; friends.

     [ெமச்  + ஆ + த + அவர]்

 ெமசச்ாதவர ்meccātavar, ெப. (n.)

   1. வரேவற்கத் தக்க ந் னர,் நல் ந் ; welcome guest.

   2. நண்பரக்ள் ( ன்.);; friends.

     [ெமச்  + ஆ + த + அவர]்

ெமச் க்ெகாள்( )-
தல்

ெமச் க்ெகாள்( )-தல் meccikkoḷḷudal,    10 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கழ்ந் ைரத்தல்; to praise, approve, command.

     'ெமச் க் ெகாள் றதற்  எச் ைல எ க் ற ' (பழ.);.

     'த ன் தனித்தன்ைமைய ெமச் க் ெகாள்ளாத லவர ்இல்ைல' (உ.வ.);.

ெத. ெமச் ெகான .

     [ெமச்  → ெமச்  + ெகாள்-, 'ெகாள்' . .]

 ெமச் க்ெகாள்( )-தல் meccikkoḷḷudal,    10 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கழ்ந் ைரத்தல்; to praise, approve, command.

     'ெமச் க் ெகாள் றதற்  எச் ைல எ க் ற ' (பழ.);.

     'த ன் தனித்தன்ைமைய ெமச் க் ெகாள்ளாத லவர ்இல்ைல' (உ.வ.);.

ெத. ெமச் ெகான .

     [ெமச்  → ெமச்  + ெகாள்-, 'ெகாள்' . .]
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ெமச்

ெமச் 1 meccudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t)

   1. கழ்தல், பாராட் தல்; to praise, extol, to flatter, to land. 

     "அமரர ்ெமசச் மலரம்ல்  ெபா ல்" (ேதவா. 543, 9);. 

     ' வனின் மறத்தன்ைமைய ெமசச்ாதவரக்ள் இல்ைல' (உ.வ.);.

   2. ம த்தல் ( ன்.);; to esteem.

   3. யத்தல்; to admire greatly, wonder.

     "ெமச்  சங்க டத்தான்" ( வ். ெபரியாழ். 2, 1, 1);.

ம. ெமச் க;க., ெத.. ட., பட. ெமச் ; . ெமச் , ெமச் ;ேகாத. ெமச.்

     [ஏ = உயரச்் , ெப ைம. ஏ → ஏ  = ஞ்ைஞய லகம். ஏ → ஏத் தல் = உயரத்் தல், கழ்தல், 
வ த் தல். எஞ் தல் = ேமற்ப தல், தல், தல். எஞ்  → எச்  → எசச்ம், யாய்க் ெகா த்தைல 
எசச்ாய்க் ெகா த்தல் என்ப  ெகாங்  நாட் வழக் . ( .தா.71 - 73);. எ → எச்  → ெமச் . ெமச் தல் = 
உயரத்் ப் ேப தல்]

 ெமச் 2 meccu, ெப.(n.)

   உவப் ( ன்);; approbation, commendation.

ம வ. பாராட் , கழ்.

ம. ெமசச்ம்;க. ெமச் , ெமச் ெக, ெமசக் ெக;ெத., பட., ட. ெமச் ; . ெமசச்ணிெக;ேகாத. ெமச.்

     [எ → எச்  → ெமச் ]

ெமஞ்ைச

 
 ெமஞ்ைச meñjai, ெப.(n.)

ெமன்ெசய் பாரக்்க;see {}.

ம வ. நஞ்ைச.

     [ெமன்ெசய் → ெமஞ்ைச]

 ெமஞ்ைச meñjai, ெப. (n.)

ெமன்ெசய் பாரக்்க;see {}.

ம வ. நஞ்ைச.

     [ெமன்ெசய் → ெமஞ்ைச]

ெமஞ்ஞலம்

 
 ெமஞ்ஞலம் meññalam, ெப.(n.)

ெமய்ந்நலம் (யாழ். அக); பாரக்்க;see mey-n-nalam.

     [ெமய்ந்நலம் → ெமஞ்ஞலம்]

 ெமஞ்ஞலம் meññalam, ெப. (n.)

ெமய்ந்நலம் (யாழ். அக); பாரக்்க;see mey-n-nalam.

     [ெமய்ந்நலம் → ெமஞ்ஞலம்]
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ெமட்

ெமட்  meṭṭi, ெப.(n.)

   ெவள்ளி லான ெபண்கள் கால் ரலணிவைக; a kind of plain silver ring worn on the great toe or the next toe. 

     'ெமட் ெயா  எழ நடந்  வந்தாள்' (உ.வ.);.

க. ெமட் ;ெத. ெமடெ்ட, மட் ய, மடெ்ட; . ேமண் ெக;நா. மடெ்ட;பர.் மட்ட.

     [ெமட்  = ேம , மண் ட் , யா ைசத் தானக்கடை்ட, இைசப்ேபாக் , ேமன்ைம ெமட்  → ெமட்  
( .தா.73);]

ல வ ப்பாரிைடேய ெபண்கள் மண மானதற்  அைடயாளமாக ம் லரிைடேய அழ ற் காக ம் 
ெமட்  அணி ம் வழக்கம் உண் .

     [p]

 ெமட்  meṭṭi, ெப. (n.)

   ெவள்ளி லான ெபண்கள் கால் ரலணிவைக; a kind of plain silver ring worn on the great toe or the next toe.

     'ெமட் ெயா  எழ நடந்  வந்தாள்' (உ.வ.);.

க. ெமட் ;ெத. ெமடெ்ட, மட் ய, மடெ்ட; . ேமண் ெக;நா. மடெ்ட;பர.் மட்ட.

     [ெமட்  = ேம , மண் ட் , யா ைசத் தானக்கடை்ட, இைசப்ேபாக் , ேமன்ைம ெமட்  → ெமட்  
( .தா.73);]

ல வ ப்பாரிைடேய ெபண்கள் மண மானதற்  அைடயாளமாக ம் லரிைடேய அழ ற் காக ம் 
ெமட்  அணி ம் வழக்கம் உண் .

ெமட்

ெமட் 1 meṭṭudal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   காலால் தாக் தல்; to spurn or push with the foot. 

     "நிகளத்ைத ெமட்  ெமட் ப் ெபா ப்ப த் " (பழனிப் ள்ைளத். 12);.

   க., ெத., பட. ெமட் ;   ேகாத. ெமட;்   ட. ேமாட;்மா. மடெ்ய.

     [ ட்  → மட்  → மடை்ட = படை்ட ( .தா.114); ட்  → மட்  → ெமட் . ெமட் தல் = ஒன்றைன 
அ ந் மா  காலால் த்தல்]

 ெமட் 2 meṭṭu, ெப.(n.)

   ெச ப் ; a sandal, a shoe.

க., ெத., பட. ெமட் .

     [ெமட் தல் = காலால் த்தல். ெமட்  = த்  நடக்கப் பயன்ப த் ம் ெச ப் ]

 ெமட் 3 meṭṭu, ெப.(n.)

   1. ேம  ( வா.);; mound. 2. ெவட் ம் பள்ளத் ன் ந ல் ெவட்டள  காட் ம் மண் ட்  (இ.வ.);;

 section of earth left in the centre of an excavation as a measure of its depth. 

     'ேபா ெமட் , கம்பம்ெமட் ' (உ.வ);. ஊரப்்ெபயரக்ள் ன்ெனாட் . 3 ன்னரத் ல் ( ல்); 
ைவக் ம் தப் க்கடை்ட;

 bridge of a fiddle. 

   4. ஊர ் ழ்கா  ( ன்.);; wood or jungle which surrounds a village.
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ெமட் க்காரன்

ெமட் க்காரன் meṭṭukkāraṉ, ெப.(n.)

   ஆயம் தண் ேவான்; custom officer;

 one who collects customs, toll -gatherer.(C.G.);

     [ெமட் 5 + காரன். எட்  → ெமட்  = ேம , மண் ட் , ஊர ் ழ்கா . ெமட் க்காரன் = ேமடான இடம் 
அல்ல  ஊைரெயாட் ய இடத் ல் அமரந்்தவன், அங்கமரந்்  வரி தண் பவன்.]

 ெமட் க்காரன் meṭṭukkāraṉ, ெப. (n.)

   ஆயம் தண் ேவான்; custom officer one who collects customs, toll -gatherer.(C.G.);

     [ெமட் 5 + காரன். எட்  → ெமட்  = ேம , மண் ட் , ஊர ் ழ்கா . ெமட் க்காரன் = ேமடான இடம் 
அல்ல  ஊைரெயாட் ய இடத் ல் அமரந்்தவன், அங்கமரந்்  வரி தண் பவன்.]

ெமட் சே்சவகன்

ெமட் சே்சவகன் meṭṭuccēvagaṉ, ெப.(n.)

   1. ெமட் க்காரன் பாரக்்க ( ன்.);;see {} 

   2. வ வாய்த் ைற அ வலக உத யாளர;் peon of the revenue department.

     [ெமட்  + ேசவகன்]

 Skt. {} → த. ேசவகன்

 ெமட் சே்சவகன் meṭṭuccēvagaṉ, ெப. (n.)

   1. ெமட் க்காரன் பாரக்்க ( ன்.);;see {}

   2. வ வாய்த் ைற அ வலக உத யாளர;் peon of the revenue department.

     [ெமட்  + ேசவகன்]

 Skt. {} → த. ேசவகன்

ெமத்த

ெமத்த metta, .எ. (adv.)

   க ம்; much, abundantly, greatly. 

     "ெமத்த ேநயவைன" (ேதவா. 758, 7);. 

     'பாவாணைர ெமத்தச ் றந்தவர ்என்  பல ம் பாராட் ன்றனர'் (உ.வ.);.

     [ெமத்  → ெமத்த. எ → (எத் ); → ெமத்  = ெமத் தல் = ேம தல், யாதல்]

 ெமத்த metta, .எ. (adv.)

   க ம்; much, abundantly, greatly.

     "ெமத்த ேநயவைன" (ேதவா. 758, 7);.

     'பாவாணைர ெமத்தச ் றந்தவர ்என்  பல ம் பாராட் ன்றனர'் (உ.வ.);.

     [ெமத்  → ெமத்த. எ → (எத் ); → ெமத்  = ெமத் தல் = ேம தல், யாதல்]
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ெமத்தப்ப த்தவன்

 
 ெமத்தப்ப த்தவன் mettappaḍittavaṉ, ெப.(n.)

   யாகப் ப த்தவர;் voracious reader. 

     'ெமத்தப் ப த்தவ க் ச ்ேசா

ெவல்லம்' (பழ.);. 'மைறமைலய கைள ெமத்தப் ப த்தவர ்என்  பாவாணர ்பாராட் றார'் (உ.வ.);.

     [ெமத்த + ப த்தவன்]

 ெமத்தப்ப த்தவன் mettappaḍittavaṉ, ெப. (n.)

   யாகப் ப த்தவர;் voracious reader.

     'ெமத்தப் ப த்தவ க் ச ்ேசா  ெவல்லம்' (பழ.);.

     'மைறமைலய கைள ெமத்தப் ப த்தவர ்என்  பாவாணர ்பாராட் றார'் (உ.வ.);.

     [ெமத்த + ப த்தவன்]

ெமத்த ர

 
 ெமத்த ர  mettabirami, ெப.(n.)

   வாய்நீர;்  saliva.

 ெமத்த ர  mettabirami, ெப. (n.)

வாய்நீர ்: 

 saliva.

ெமத்தம்பாைர

ெமத்தம்பாைர mettambārai, ெப.(n.)

   மஞ்சள் கலந்த ெசம்ைம நிற ைடய ம் 16 ரலம் வைர வளரவ் மான கடல் ன்வைக; sea-fish, 
yellowish red, attaining 16 in. in length, caesia pinjalo.

     [p]

 ெமத்தம்பாைர mettambārai, ெப. (n.)

   மஞ்சள் கலந்த ெசம்ைம நிற ைடய ம் 16 ரலம் வைர வளரவ் மான கடல் ன்வைக; sea-fish, 
yellowish red, attaining 16 in. in length, caesia pinjalo.

ெமத்தம் ரியன்

 
 ெமத்தம் ரியன் mettambiriyaṉ, ெப.(n.)

   வப் ம், மஞ்ச ம் கலந்த ம் ண்  ைரயாகப் பயன்ப வ மான கடல் ன் வைக; sea-fish, 
crimson with orange tints, lutjanus annularis, used as bait.

 ெமத்தம் ரியன் mettambiriyaṉ, ெப. (n.)

   வப் ம், மஞ்ச ம் கலந்த ம் ண்  ைரயாகப் பயன்ப வ மான கடல் ன் வைக; sea-fish, 
crimson with orange tints, lutjanus annularis, used as bait.
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ெமத்தம

 
 ெமத்தம  meddamadi, ெப.(n.)

   ைளசச்லம்; spinal fluid.

 ெமத்தம  meddamadi, ெப. (n.)

   ைளசச்லம்; spinal fluid.

ெமத்த டத்

 
 ெமத்த டத்  mettaviḍatti, ெப.(n.)

   ம ேதான் ; nail dye.

 ெமத்த டத்  mettaviḍatti, ெப. (n.)

   ம ேதான் ; nail dye.

ெமத்தனம்

ெமத்தனம் mettaṉam, ெப.(n.)

   1. காலத் தாழ்ப் ; delaying. 

   2. கவைல ன்ைம, ெபா ட்ப த்தாைம, ெபா ப் ன்ைம; slack,

 lack of seriousness. 

     'ஏற்கனேவ ப த்த தான் என்  ெமத்தனமாய் இ ந்  டாேத'. 

     'உன் ெமத்தனத்தால் க்கல் ெபரிதா ட்ட ' (உ.வ.);.

     [ெம  → ெமத்  → ெமதெ்தன = ெம வாக. ெமதெ்தன  → ெமத்தனம் (ேவ.க.4,23,24);]

 ெமத்தனம் mettaṉam, ெப. (n.)

   1. காலத் தாழ்ப் ; delaying.

   2. கவைல ன்ைம, ெபா ட்ப த்தாைம, ெபா ப் ன்ைம; slack, lack of seriousness.

     'ஏற்கனேவ ப த்த தான் என்  ெமத்தனமாய் இ ந்  டாேத'.

     'உன் ெமத்தனத்தால் க்கல் ெபரிதா ட்ட ' (உ.வ.);.

     [ெம  → ெமத்  → ெமதெ்தன = ெம வாக. ெமதெ்தன  → ெமத்தனம் (ேவ.க.4,23,24);]
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ெமத்தன

ெமத்தன  mettaṉavu, ெப.(n.)

   1. ெமதெ்தன  பாரக்்க;see {}. 

   2. கவைல ன்ைம; light-heartedness. 

     "ெமத்தன ற்  ங்கால்" ( வாலவா. 27. 70);.

ெத. ெமதெ்தன.

     [ெமத்  → ெமதெ்தன ]

 ெமத்தன  mettaṉavu, ெப. (n.)

   1. ெமதெ்தன  பாரக்்க;see {}.

   2. கவைல ன்ைம; light-heartedness.

     "ெமத்தன ற்  ங்கால்" ( வாலவா. 27. 70);.

ெத. ெமதெ்தன.

     [ெமத்  → ெமதெ்தன ]

ெமத்

ெமத் 1 meddudal,    1. தல்; to abound, increase. 

     "ெமத்  ேபெராளியாய்" (ேச . ேதாத். 66);. 

   2. நிரம் தல்; to be filled. 

     "ேம ய வ  ெமத்தல்" ( வாலவா. 1, 5);.

   ம. ெமத் க;க., ெத. ெமத் .

     [எ → எம் தல் = எ தல், த்தல். ஏ = ேமேலாங் ைக. ஏ → ஏத் தல் = உயரத்் தல், கழ்தல், 
வ த் தல். ( .தா.71); எ → (எத் ); → ெமத் , ெமத் தல் = ேம தல், பள்ளத்ைத நிரப் தல், தல், 
ெவல் தல்]

 ெமத் 2 meddudal,    15 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.நிரப் தல்; to fill. 

     "மனக் ைற ெமத்த ள் " (தணிக்ைகப் . ராட.் 35);. 

   2. அப் தல்; to pad, pack, to plaster. 

     "இைறச்  ெமத் " ( வக. 1577);. 

   3. தல்;  to smear, apply.

   க., ெத., .. பட. ெமத் ;   ெகாலா. ெமத்;நா., பர.் ெமத்த்.

     [எ → (எத் ); → ெமத் -.]

 ெமத் 1 meddudal,    5ெச. . .(v.i.)

ெமத் ப் -தல்

ெமத் ப் -தல் medduppūcudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கனத்தப் ச்  ேமன்ேம ம் தல்; to give thick coating.

     [ெமத்  + -,]

 ெமத் ப் -தல் medduppūcudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கனத்தப் ச்  ேமன்ேம ம் தல்; to give thick coating.

     [ெமத்  + -,]
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ெமத் ெமத்ெதன

ெமத் ெமதெ்தன mettumetteṉa, ெப.(n.)

ெமதெ்தனல், 1 பாரக்்க;see {}

   1. 'அண்ைம ல் வாங் ய ெச ப்  கா க்  ெமத் ெமதெ்தன் ந்த ' (உ.வ.);.

     [ெமத்  + ெமத்  + என]

 ெமத் ெமதெ்தன mettumetteṉa, ெப. (n.)

ெமதெ்தனல், 1 பாரக்்க;see {}1.

     'அண்ைம ல் வாங் ய ெச ப்  கா க்  ெமத் ெமதெ்தன் ந்த ' (உ.வ.);.

     [ெமத்  + ெமத்  + என]

ெமத் வாத் வம்

ெமத் வாத் வம் mettuvāttuvam, ெப.(n.)

ெமத் வாத் வாதனம் பாரக்்க;see {}. 

     "ெமத்  வாத் வ டக்கால் வடக்கால்" (தத் வம். 108);.

 ெமத் வாத் வம் mettuvāttuvam, ெப. (n.)

ெமத் வாத் வாதனம் பாரக்்க;see {}.

     "ெமத்  வாத் வ டக்கால் வடக்கால்" (தத் வம். 108);.

ெமத் வாத் வாத
னம்

ெமத் வாத் வாதனம் mettuvāttuvātaṉam, ெப.(n.)

   இரண் கா ம் நீட்  ஒ  ழங்ைக ன் த் தைலையேயந்  ஒ  ைகைய வற நீட் க் டக் ம் 
இ க்ைக (ஆசனம்); வைக (தத் வம். 108, உைர);;     [ெமத் வாத் வம் + ஆதனம்]

 Skt. {} → த. ஆதனம்.

     [p]

 ெமத் வாத் வாதனம் mettuvāttuvātaṉam, ெப. (n.)

   இரண் கா ம் நீட்  ஒ  ழங்ைக ன் த் தைலையேயந்  ஒ  ைகைய வற நீட் க் டக் ம் 
இ க்ைக (ஆசனம்); வைக (தத் வம். 108, உைர);;     [ெமத் வாத் வம் + ஆதனம்]

 Skt. {} → த. ஆதனம்.
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ெமத்ெதன்

ெமதெ்தன்  metteṉṟu, .எ. (adv.)

   ெமன்ைமயாக ( வாக);; soft. 

     'தைலயைண ெமதெ்தன்  இ ந்த ' (உ.வ.);.

     [ெம  → ெமத்  → ெமத்ைத = ெமல்லைண ( .தா.282);. ெமத்  + என் ]

 ெமதெ்தன்   metteṉṟu, .எ. (adv.) 

   ெமன்ைமயாக ( வாக);;  soft. 

‘தைலயைண ெமதெ்தன்  இ ந்த '(உவ.);

     [ெம  → ெமத்  → ெமத்ைத = ெமல்லைண ( தா.282); ெமத்  + என் ]

 
 ெமதெ்தன்  metteṉṟu, .எ. (adv.)

   ெமன்ைமயாக ( வாக);; soft. 

     'தைலயைண ெமதெ்தன்  இ ந்த ' (உ.வ.);.

     [ெம  → ெமத்  → ெமத்ைத = ெமல்லைண ( .தா.282);. ெமத்  + என் ]

 ெமதெ்தன்  metteṉṟu, .எ. (adv.)

   ெமன்ைமயாக ( வாக);; soft.

     'தைலயைண ெமதெ்தன்  இ ந்த ' (உ.வ.);.

ெமத்ெதனல்

ெமதெ்தனல் metteṉal, ெப.(n.)

   1. ெமன்ைமக் ப் ; expr. signifying being smooth or soft. 

     "ெமதெ்தன்ற பஞ்சசயனத் ன் ேமேல " ( வ். ப்பா.19);. 

   2. அைம க் ப் ; being gentle. 

   3. காலத்தாழ்ச் க் ப் ; being slow. 

     "ெமதெ்தனமாைதக் ெகாண்  வ ல்" ( வாலவா. 62, 7);. 

   4. மந்தக் ப்  (ஈ . 1, 10, 11);; being dull.

   க. ெமத்தெக, ெமத் ெக, ெமத்தன்ன, ெமத்தாென, ெமத்தென;   ெத. ெமத்த, ெமத்தனி;   . ெமதெ்தன, 
ெமத்தென;நா. ெமதெ்த.

     [ெமல் → ெம  → ெமத்  + எனல். ெமன்ைமயா த்தல்]

 ெமதெ்தனல்  metteṉal, ெப.(n.) 

   1. ெமன்ைமக் ப் ;  expr. signifying being smooth or soft. 

     "ெமதெ்தன்ற பஞ்சசயனத் ன் ேமேல " ( வ் ப்பா.19);. 

   2. அைம க் ப் ;  being gentle. 

   3. காலந்தாழ்ச் க் ப் ;  being slow. 

     "ெமதெ்தனமாைதக் ெகாண்  வ ல்" ( வாலவா. 62 7); 

   4. மந்தக் ப்  (ஈ , 1, 10, 11);;  being dul.
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ெமத்ெதன

ெமதெ்தன  metteṉavu, ெப.(n.)

   1. அைம  (சாந்த);க் ணம் ( ன்.);; mildness of disposition, even temper, gentleness. 

   2. வைளந்  ெகா க் ம் தன்ைம; pliancy.

     [ெமல் → ெம  → ெமத்  → ெமத்தன ]

 ெமதெ்தன   metteṉavu, ெப. (n.) 

   1. அைம  (சாந்த);க் ணம் ( ன்.);;  mildness of disposition, even temper, gentleness. 

   2. வைளந்  ெகா க் ம் தன்ைம;  pliancy.

     [ெமல் → ெம  → ெமத்  + ெமத்தன ]

 ெமதெ்தன  metteṉavu, ெப. (n.)

   1. அைம  (சாந்த);க் ணம் ( ன்.);; mildness of disposition, even temper, gentleness. 

   2. வைளந்  ெகா க் ம் தன்ைம; pliancy.

     [ெமல் → ெம  → ெமத்  → ெமத்தன ]

 ெமதெ்தன  metteṉavu, ெப. (n.)

   1. அைம  (சாந்த);க் ணம் ( ன்.);; mildness of disposition, even temper, gentleness.

   2. வைளந்  ெகா க் ம் தன்ைம; pliancy.

ெமத்ைத

ெமத்ைத1 mettai, ெப.(n.)

   1. ப த் க்ெகாள்ள பயன்ப வ ம் பஞ்  ேபான்ற ெமன்ைமயான ெபா ள்கைள உள்ேள ைவத்  
ைதக்கப் ப வ மான ப க்ைக; bed, cushion. 

     "ஒ  பாம்ைப ெமத்ைதயாக ரித் " ( வ். ெபரியாழ். 5, 1, 7);. 

     'ெமத்ைத ேநரத்்  தைலயைண. ற்றல்' (பழ.);. 

   2. பஞ்சைண; quilt stuffed with cotton. 

   3. டம்; sleeping place. 

   4. சடை்ட ( ங்.);; coat, jacket. 

   5 ேவடை்டயா ம்ேபா  ேதாளி ம் க  (சாதனம்);; a hunting accessory carried on the shoulder. 

     "வலத்ேதாளில் இட்ட ெமத்ைத ம்" ( வ். ெந ந். 21, வ்யா. பக். 170);.

   ம., ெத. ெமத்த;க., பட, ெமத்ைத.

     [ ல் → ெமல் → ெமன்ைம. ெமல் → ெம  → ெம . ெமல் → ெம  → ெம  → ெம  → ெம . 
ெம  → ெமத்  → ெமத்ைத = ெமல்லைண ( .தா. 281, 282);]

 mett-a, Tel. (Tam. mettei);, (Can. motte); a bed, a cotton bed, a cushion. The Dravidian word appears to be derived from mel 
soft Comp., however, the Heb. mittah, a bed, a cushion, a litter, from {}, to stretch out;

 Latin matta (CGDFL. 609);.

 ெமத்ைத2 mettai, ெப.(n.)

ெமத்ைத  ( ன்.); பாரக்்க;see {}. 
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ெமத்ைதக்கட் ல்

 
 ெமத்ைதக்கட் ல் mettaikkaṭṭil, ெப.(n.)

   ெம வைண பரப் ய கட் ல்; cot which spreaded with soft bed.

     [ெமத்ைத + கட் ல். கட்  + இல்]

     [p]

 ெமத்ைதக்கட் ல்  mettaikkaṭṭil, ெப.(n.) 

   ெம வைண பரப் ய கட் ல்;  cot which spreaded with soft bed.

     [ெமத்ைத + கட் ல் கட்  + இல்]

 ெமத்ைதக்கட் ல் mettaikkaṭṭil, ெப. (n.)

   ெம வைண பரப் ய கட் ல்; cot which spreaded with soft bed.

     [ெமத்ைத + கட் ல். கட்  + இல்]

ெமத்ைதசச்ட்ைட

 
 ெமத்ைதசச்டை்ட mettaiccaṭṭai, ெப.(n.)

   பஞ்  உள் ைவத் த் ைதத்த சடை்ட; bush - shirt or bush jacket.

     [ெமத்ைத + சடை்ட. சட்டம் → சடை்ட = உடம் , உடம் ன் ந்ேதால், அ ேபான்ற ெமய்ப்ைப.]

 ெமத்ைதசச்டை்ட  mettaiccaṭṭai, ெப.(n.) 

   பஞ்  உள் ைவத் த் ைதத்த சடை்ட;  bushshirt or bush jacket.

     [ெமத்ைத + சடை்ட சட்டம் → சடை்ட = உடம் , உடம் ன் ந்ேதால், அ ேபான்ற ெமய்ப்ைப]

 ெமத்ைதசச்டை்ட mettaiccaṭṭai, ெப. (n.)

   பஞ்  உள் ைவத் த் ைதத்த சடை்ட; bush - shirt or bush jacket.

     [ெமத்ைத + சடை்ட. சட்டம் → சடை்ட = உடம் , உடம் ன் ந்ேதால், அ ேபான்ற ெமய்ப்ைப.]
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ெமத்ைதப்பாய்

ெமத்ைதப்பாய் mettaippāy, ெப.(n.)

   1. ழ்ப்பாையக்காட் ம் நயமாகச ்ெசய்த ேமற்பாைய ைடய இரடை்டப்பாய் (இ.வ.);; double mat, the 
upper one being finer than the lower. 

   2. ெமத்ைத ேமல் ரிக் ம் பாய் ( ன்.);; mat for spreading on a mattress.

ம. ெமத் ப்பா .

     [ெமத்ைத + பாய்]

 ெமத்ைதப்பாய்  mettaippāy, ெப.(n.) 

   1. ழ்ப்பாையக்காட் ம் நயமாகச ்ெசய்த ேமற்பாைய ைடய இரடை்டப்பாய் (இ.வ.);;  double mat, the 
upper one being finer than the lower. 

   2. ெமத்ைத ேமல் ரிக் ம் பாய்( ன்.);;  mat for spreading on a mattress.

ம. ெமத் ப்பா .

     [ெமத்ைத + பாய்]

 ெமத்ைதப்பாய் mettaippāy, ெப.(n.)

   1. ழ்ப்பாையக் காட் ம் நயமாகச ்ெசய்த ேமற்பாைய ைடய இரடை்டப்பாய் (இ.வ.);; double mat, the 
upper one being finer than the lower. 

   2. ெமத்ைத ேமல் ரிக் ம் பாய் ( ன்.);; mat for spreading on a mattress.

ம. ெமத் ப்பா .

ெமத்ைதப்பாைர

 
 ெமத்ைதப்பாைர mettaippārai, ெப.(n.)

ெமத்தம்பாைர (யாழ்ப்.); பாரக்்க: see {}.

     [ெமத்தம்பாைர → ெமத்ைதப்பாைர]

 ெமத்ைதப்பாைர  mettaippārai, ெப.(n.) 

ெமத்தம்பாைர (யாழ்ப்.); பாரக்்க; see тettaт-рӑral

     [ெமத்தம்பாைர + ெமத்ைதப்பாைர]

 ெமத்ைதப்பாைர mettaippārai, ெப.(n.)

ெமத்தம்பாைர (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see {}.

     [ெமத்தம்பாைர → ெமத்ைதப்பாைர]

 ெமத்ைதப்பாைர mettaippārai, ெப. (n.)

ெமத்தம்பாைர (யாழ்ப்.); பாரக்்க: see {}.

     [ெமத்தம்பாைர → ெமத்ைதப்பாைர]

 ெமத்ைதப்பாைர mettaippārai, ெப. (n.)

ெமத்தம்பாைர (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see {}.
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ெமத்ைத

ெமத்ைத  mettaivīṭu, ெப.(n.)

   1. மா  ; storied house. 

     'ெமத்ைத ட் க்காரர ்ஆ ற்ேற, க்காகத்தான் ேப வார'் (உ.வ.);. 

   2. ேமனிைல மாடம்; upper storey. 

     'அப்பா ெமத்ைத ட் ல் இ க் றாரா, பார'் (உ.வ.);. 

   3. ெமாடை்ட மா  ; terraced house.

     [ெமத்ைத + ]

     [எஞ் தல் = ேமற்ப தல், தல், தல். எஞ்  → எச்  → எசச்ம் ( .தா.73);. எ → (எத் ); → ெமத் . 
ெமத் தல் = ேம தல். ெமத்  → ெமத்ைத = ேமல்நிைல, ேமல்தளம்]

     [p]

 ெமத்ைத   mettaivīṭu, ெப..(n.) 

   1. மா  ;  storied house. 

ெமத்ைத ட் க்காரர ்ஆ ற்ேற, க்காகத்தான் ேப வார'் (உ.வ.); 

   2. ேமனிைல மாடம்;  upper storey. 

அப்பா ெமத்ைத ட் ல் இ க் றாரா, பார(்உ.வ.); 

   3. ெமாடை்ட மா  ;  terraced house.

     [ெமத்ைத + ]

ெம -த்தல்

ெம -த்தல் mediddal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. பாதத்ைத ஒன்றன்ேமல் ைவத்தல், அ ைவத்தல்; to tread on. 

   2. காலால் ைவத்தல்; to tread down, trample on.

   ம. ெம , ெம க்க, ெம க;   க. ;   ெத. ெம ;   . ெம னி;ெம னி, ெமத் னி.

     [  → ெம -,]

 ெம -த்தல்  mediddal,    11 ெச. ன்றா , (v.t.) 

   1. பாதத்ைத ஒன்றன்ேமல் ைவத்தல், அ ைவத்தல்;  to tread on. 

   2. காலால் ைவத்தல்;  to tread down, trample on.

ம. ெம , ெம க்க, ெம க; க. ; ெத. ெம , . ெம னி, ெம னி, ெமத் னி,

     [  → ெம -]

 ெம -த்தல் mediddal,    11ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. பாதத்ைத ஒன்றன்ேமல் ைவத்தல், அ ைவத்தல்; to tread on. 

   2. காலால் ைவத்தல்; to tread down, trample on.

   ம. ெம , ெம க்க, ெம க;   க. ;   ெத. ெம ; . ெம னி, ெம னி, ெமத் னி.

     [  → ெம -,]
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ெம

ெம  medu, ெப. (n.)

   1. ெமன்ைம; softness. 

     'ெமல்லப் பா ம் தண்ணீர ்கல்ைல ம் யப் பா ம்' (பழ.);. 

   2. அைம  ( ன்.);; gentleness. 

   3. தாமதம்; slowness. 

   4. மந்தம்; dullness. 

   5. ரம் க்கம் ( ன்.);; bluntness, as of an edge.

. ெம .

     [ெமல் → ெம ]

த. ெம  → Skt. {}

 ெம   medu, ெப.(n.) 

   1. ெமன்ைம;  softness. 

ெமல்லப்பா ம் தண்ணீரக்ல்ைல ம் யப் பா ம்" (பழ.);. 

   2. அைம  ( ன்);;  gentleness. 

   3. தாமதம்;  slowness. 

   4. மந்தம்;  dulness. 

ெமய்க்காட் ேவ
ைல

 
 ெமய்க்காட் ேவைல meykkāṭṭuvēlai, ெப.(n.)

   த்தைகக்  டாமல் ேநரில் நடத் ம் ேவைல; work done under muster roll, as different from work done under a 
contract. 

     'இந்த ேவைல ெமய்க்காட் ல் நடக் றதா? அடங்க ல் நடக் றதா?' (உ.வ.);.

     [ெமய்க்காட்  + ேவைல]

 ெமய்க்காட் ேவைல meykkāṭṭuvēlai, ெப. (n.)

   த்தைகக்  டாமல் ேநரில் நடத் ம் ேவைல; work done under muster roll, as different from work done under a 
contract.

     'இந்த ேவைல ெமய்க்காட் ல் நடக் றதா? அடங்க ல் நடக் றதா?' (உ.வ.);.

     [ெமய்க்காட்  + ேவைல]

ெமய்க்கா

 
 ெமய்க்கா  meykkāṭu, ெப.(n.)

ெமய்க் காட் ேவைல (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [ெமய் + கா ]

 ெமய்க்கா  meykkāṭu, ெப. (n.)

ெமய்க் காட் ேவைல (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [ெமய் + கா ]
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ெமய்க்காவல்

ெமய்க்காவல்1 meykkāval, ெப.(n.)

ெமய்காவலன் பாரக்்க;see {}.

     [ெமய் + காவல். கா. → காவல்]

 ெமய்க்காவல்2 meykkāval, ெப.(n.)

   ேகா ற் காவலர;் temple-guard. 

     "நித்த ேனாத வளநாட் ப் பாம் ணிக் ற்றத் ச ் ற்றம்பர ்ஊரார ்இடக்கடவ ெமய்க்காப்  
ஒன் ம்" (ெத. கல். ெதா. 22, கல். 57);.

ம வ. ெமய்க்காப்  (தஞ்ைசப் ெபரியேகா ல் கல்ெவட் );.

     [ெமய் + காவல். கா → காவல். 'அல்' ெதா.ெப.ஈ .]

 ெமய்க்காவல்1 meykkāval, ெப. (n.)

ெமய்காவலன் பாரக்்க;see {}.

     [ெமய் + காவல். கா. → காவல்]

 ெமய்க்காவல்2 meykkāval, ெப. (n.)

   ேகா ற் காவலர;் temple-guard.

     "நித்த ேனாத வளநாட் ப் பாம் ணிக் ற்றத் ச ் ற்றம்பர ்ஊரார ்இடக்கடவ ெமய்க்காப்  
ஒன் ம்" (ெத. கல். ெதா. 22, கல். 57);.

ெமய்க்காவலர்

ெமய்க்காவலர ்meykkāvalar, ெப.(n.)

ெமய்க்காவல்2 பாரக்்க;see {}.

     [ெமய் + காவலர.் காவல் → காவலர.் நாள்ப  (நாள் நிவந்தம்); ெப பவர,் இைற  நிலம் 
(காணியாட்  நிலம்); ெப பவர ்என ெமய்க்காவலரக் ள் இ  ரி ண் ]

 ெமய்க்காவலர ்meykkāvalar, ெப. (n.)

ெமய்க்காவல்2 பாரக்்க;see {}.

     [ெமய் + காவலர.் காவல் → காவலர.் நாள்ப  (நாள் நிவந்தம்); ெப பவர,் இைற  நிலம் 
(காணியாட்  நிலம்); ெப பவர ்என ெமய்க்காவலரக் ள் இ  ரி ண் ]

ெமய்க் ைள

 
 ெமய்க் ைள meykkiḷai, ெப.(n.)

   பலாக் ெகாடை்ட ல் ேதான் ம் ைள, கனி ெகா க் ம் பலா ைள (யாழ்ப்);; genuine sprout in jack-
trees.

     [ெமய் + ைள]

 ெமய்க் ைள meykkiḷai, ெப. (n.)

   பலாக் ெகாடை்ட ல் ேதான் ம் ைள, கனி ெகா க் ம் பலா ைள (யாழ்ப்);; genuine sprout in jack-
trees.

     [ெமய் + ைள]

1071

www.valluvarvallalarvattam.com 2630 of 19068.



ெமய்க் ர்த்

ெமய்க் ரத்்  meykārtti, ெப.(n.)

   1. கழ் (ெகா.வ.);; fame. 

   2. அரசன  கழ் வரலா கைளக் , அவன் ேத டன் வாழ்க என்  வாழ்த் , அவன் இயற் 
ெபய டன் ஆட் யாண்ைடக் ம் பாடல் வைக (பன்னி பா. 311);; a poem detailing the geneology and 
achievements of a king, with a prayer for his long life and his queen's and a mention of his proper name and regnal year. 

     'கரிகால் வளவன் ஈழத் ன் ேமற் பைடெய த் ப் பன்னீரா ரம் கைளச ் ைறப் த் க் 
ெகாண் வந் , கா ரிக் க் கைரகட் த்ததாக அவன் ெமய்க் ரத்்  ற '-

     [ெமய் + ரத்் . ரத்்  → ரத்் . ரத்்  அல்ல  ரத்்   கழ் (ெசா.க.40);]

ெமய்க் ரத்் ன் இலக்கணம் பன்னி  பாட் யல், வசச்ணந் மாைல த ய பாட் யல் ல்களில் 
காணப்ப ற . இப்ப  அகவல் ர ்அைம டன் ர ்நான்காய் இரண்ட த் ெதாைட ல், அரசன் 
ெமய்ப் கழ் எல்லாஞ் ெசால் ம், ல் அவன் வரலா  ெசால் ம், அவன் மைன டன் வாழ்க 
எனச ்ெசால் ம், அவன் இயற்ெபயர ் ன்னர ் றக்க யாண்ெடனக் ம் வதா ம்.

ேசாழ மன்னரக்ள் தங்கள் ெமய்க் ரத்் களில் தத்தம் ெவற் கைளேய ைமயாகக் வர.்

பாண் ய மன்னேரா, தங்கள் ெவற் க டன் தங்கள் ன்ேனாரக்ள் அ ஞ் ெசயல்கைள ம் உடன் 
ேசரத்் க் வர.் இவரக்ள் வரலாற் ன் அ ப்பைடச ்சான் கள் இம்ெமய்க் ரத்்  கேளயா ம். 
" மகளி ந்ெதன ர ம்மாசனத் , உல ைட யாெளா ம் ற்ற ந்த ளிய ேலாத் ங்க ேசாழ 
ேதவரக்் " ( தற் ேலாத் ங்கன் - ெமய்க் ரத்் ); (கல்.அக.);

 ெமய்க் ரத்்  meykārtti, ெப. (n.)

   1. கழ் (ெகா.வ.);; fame.

   2. அரசன  கழ் வரலா கைளக் , அவன் ேத டன் வாழ்க என்  வாழ்த் , அவன் இயற் 
ெபய டன் ஆட் யாண்ைடக் ம் பாடல் வைக (பன்னி பா. 311);; a poem detailing the geneology and 
achievements of a king, with a prayer for his long life and his queen's and a mention of his proper name and regnal year.

ெமய்க் ர்த் மா
ைல

ெமய்க் ரத்் மாைல meykārttimālai, ெப.(n.)

   ெதாண் ற்றா  ற் லக் யங்க ள் ஒன் ம் அரசன  கழ் வ மா ய ல் வைக (இலக். 
. 805);; panegyric poem about the great deeds of a king, one of 96 pirabandam, q.v.

     [ெமய்க் ரத்்  + மாைல]

 ெமய்க் ரத்் மாைல meykārttimālai, ெப. (n.)

   ெதாண் ற்றா  ற் லக் யங்க ள் ஒன் ம் அரசன  கழ் வ மா ய ல் வைக (இலக். 
. 805);; panegyric poem about the great deeds of a king, one of 96 pirabandam, q.v.

     [ெமய்க் ரத்்  + மாைல]

ெமய்க் ளிர்ச்

 
 ெமய்க் ளிரச்்  meykkuḷircci, ெப.(n.)

   உட ள் ஏற்ப ம் ளிரத்்தன்ைம; coolness of the body.

     [ெமய் + ளிரச்் . ளிர ்→ ளிரச்் ]

 ெமய்க் ளிரச்்  meykkuḷircci, ெப. (n.)

   உட ள் ஏற்ப ம் ளிரத்்தன்ைம; coolness of the body.

     [ெமய் + ளிரச்் . ளிர ்→ ளிரச்் ]
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ெமய்க் ற்றம்

ெமய்க் ற்றம் meykkuṟṟam, ெப. (n.)

   1. ெகாட்டா , ெநடை்ட, ப் , ன் ைட, நட் ழல் என்பனவா ய உட ல் உண்டா ம் 
ஐவைகக் ற்றங்கள் ( ங்.);; ill - mannered bodily action, of which there are five kinds viz. {}. 

   2. நிைல நின்ற ற்றம்; permanent defect. 

     "என் ெசய் ைனயா ெமய்க் ழற நீக் " ( வ். இராமா ச.26);.

     [ெமய் + ற்றம்]

 ெமய்க் ற்றம் meykkuṟṟam, ெப. (n.)

   1. ெகாட்டா , ெநடை்ட, ப் , ன் ைட, நட் ழல் என்பனவா ய உட ல் உண்டா ம் 
ஐவைகக் ற்றங்கள் ( ங்.);; ill - mannered bodily action, of which there are five kinds viz. {}.

   2. நிைல நின்ற ற்றம்; permanent defect.

     "என் ெசய் ைனயா ெமய்க் ழற நீக் " ( வ். இராமா ச.26);.

     [ெமய் + ற்றம்]

ெமய்க் த்

ெமய்க் த்  meykāttu, ெப.(n.)

   ேத , வ , ங்களம் என்ற ப்பாற் ப ைய ைடய அ நயக் த்  ( லப். 3, 12, உைர);;     [ெமய் 
+ த் ]

 ெமய்க் த்  meykāttu, ெப. (n.)

   ேத , வ , ங்களம் என்ற ப்பாற் ப ைய ைடய அ நயக் த்  ( லப். 3, 12, உைர);;     [ெமய் 
+ த் ]

ெமய்க்ெகாட்ைட

 
 ெமய்க்ெகாடை்ட meykkoṭṭai, ெப.(n.)

ெமய்க் ைள (யாழ். அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ெமய் + ெகாடை்ட]

 ெமய்க்ெகாடை்ட meykkoṭṭai, ெப. (n.)

ெமய்க் ைள (யாழ். அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ெமய் + ெகாடை்ட]

ெமய்க்ெகாள்( )-
தல்

ெமய்க்ெகாள்( )-தல் meykkoḷḷudal,    16 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெமய்யாகக் ெகாள் தல் ( ன்.);; to believe to be true.

     [ெமய் + ெகாள்-,]

 ெமய்க்ெகாள்( )-தல் meykkoḷḷudal,    16 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெமய்யாகக் ெகாள் தல் ( ன்.);; to believe to be true.

     [ெமய் + ெகாள்-,]
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ெமய்க்ேகாள்

ெமய்க்ேகாள் meykāḷ, ெப.(n.)

   1. ெமய்யாகக் ெகாள் ைக; acceptance as truth. 

   2. ன்பணம் ( ன்);; earnest. 

     'ெமய்க்ேகாளாய் வாங் ேனன்'.

     [ெமய் + ேகாள். ெகாள் → ேகாள்]

 ெமய்க்ேகாள் meykāḷ, ெப. (n.)

   1. ெமய்யாகக் ெகாள் ைக; acceptance as truth.

   2. ன்பணம் ( ன்);; earnest.

     'ெமய்க்ேகாளாய் வாங் ேனன்'.

     [ெமய் + ேகாள். ெகாள் → ேகாள்]

ெமய்கடாமரம்

 
 ெமய்கடாமரம் meykaṭāmaram, ெப.(n.)

   ஒ  வைக மரம்; a kind of Euphorbia.

 ெமய்கடாமரம் meykaṭāmaram, ெப. (n.)

   ஒ  வைக மரம்; a kind of Euphorbia.

ெமய்கண்டசந்தா
னம்

 
 ெமய்கண்டசந்தானம் meykaṇṭasandāṉam, ெப.(n.)

   ெமய்கண்ட ேதவர  ெகாண் ையப் ன்பற் ேவார ்(அ . ந்);; followers of {} philo- sophical teachings.

     [ெமய்கண்ட + சந்தானம்]

 Skt. Sam-{} → த. சந்தானம்.

 ெமய்கண்டசந்தானம் meykaṇṭasandāṉam, ெப. (n.)

   ெமய்கண்ட ேதவர  ெகாண் ையப் ன்பற் ேவார ்(அ . ந்);; followers of {} philo- sophical teachings.

     [ெமய்கண்ட + சந்தானம்]

 Skt. Sam-{} → த. சந்தானம்.
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ெமய்கண்டசாத் ர
ம்

ெமய்கண்டசாத் ரம் meykaṇṭacāttiram, ெப.(n.)

ந் யார,் க்களிற் ப் ப யார,் வஞான த் யார,் வஞான ேபாதம், இ பா பஃ , 
உண்ைம ளக்கம், வப் ரகாசம், வ ட்பயன், னா ெவண்பா, ேபாற் ப்பஃெறாைட, 
ெகா க்க , ெநஞ் , உண்ைம ெந  ளக்கம் அல்ல  கள ேபாதம், சங்கற்ப நிராகரணம்

   என்ற ைசவக் ெகாண் ைப ( த்தாந் தத்ைத);க் ம் 14 ல் (சாத் ரங்);கள்; canonical text of the {} 
philosophy, 14 in number, viz., {}.

     [ெமய்கண்ட + சாத் ரம்]

 Skt. {} → த. சாத் ரம்.

 ெமய்கண்டசாத் ரம் meykaṇṭacāttiram, ெப. (n.)

   ந் யார,் க்களிற் ப் ப யார,் வஞான த் யார,் வஞான ேபாதம், இ பா பஃ , 
உண்ைம ளக்கம், வப் ரகாசம், வ ட்பயன், னா ெவண்பா, ேபாற் ப்பஃெறாைட, 
ெகா க்க , ெநஞ் , உண்ைம ெந  ளக்கம் அல்ல  கள ேபாதம், சங்கற்ப நிராகரணம் 
என்ற ைசவக் ெகாண் ைப ( த்தாந் தத்ைத);க் ம் 14 ல் (சாத் ரங்);கள்; canonical text of the {} 
philosophy, 14 in number, viz., {}.

     [ெமய்கண்ட + சாத் ரம்]

 Skt. {} → த. சாத் ரம்.

ெமய்கண்டேத க
ன்

ெமய்கண்டேத கன் meygaṇṭatēcigaṉ, ெப.(n.)

ெமய்கண்ட ேதவர ்பாரக்்க ( த். மர கண். 1);;see {}.

     [ெமய்கண்ட + ேத கன்]

 Skt. {} → த. ேத கன்.

 ெமய்கண்டேத கன் meygaṇṭatēcigaṉ, ெப. (n.)

ெமய்கண்ட ேதவர ்பாரக்்க ( த். மர கண். 1);;see {}.

     [ெமய்கண்ட + ேத கன்]

 Skt. {} → த. ேத கன்.

ெமய்கண்டேதவர்

ெமய்கண்டேதவர ்meykaṇṭatēvar, ெப.(n.)

   வ யா ரிய (சந்தான ரவ); ள் தல்வ ம் வஞான ேபாத ஆ ரியராய் 13 ஆம் ற்றாண் ல் 
ளங் யவ மான ைசவப் ெபரியார;் a saiva {}, author of {}, 13th c. the chief of {}.

     [ெமய்கண்ட + ேதவர]்

 ெமய்கண்டேதவர ்meykaṇṭatēvar, ெப. (n.)

   வ யா ரிய (சந்தான ரவ); ள் தல்வ ம் வஞான ேபாத ஆ ரியராய் 13 ஆம் ற்றாண் ல் 
ளங் யவ மான ைசவப் ெபரியார;் a saiva {}, author of {}, 13th c. the chief of {}.

     [ெமய்கண்ட + ேதவர]்

ெமய்கண்ட ல்

ெமய்கண்ட ல் meykaṇṭanūl, ெப.(n.)

ெமய்கண்டசாத் ரம் பாரக்்க ( த். மர கண். 1);;see {}.

     [ெமய்கண்ட + ல்]

 ெமய்கண்ட ல் meykaṇṭanūl, ெப. (n.)

ெமய்கண்டசாத் ரம் பாரக்்க ( த். மர கண். 1);;see {}.

     [ெமய்கண்ட + ல்]
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ெமய்கண்டான்

ெமய்கண்டான் meykaṇṭāṉ, ெப.(n.)

ெமய்கண்டேதவர ்பாரக்்க;see {}. 

     "ெமய்கண்டா ல்" ( .  பா .2);.

     [ெமய் + கண்டான்]

 ெமய்கண்டான் meykaṇṭāṉ, ெப. (n.)

ெமய்கண்டேதவர ்பாரக்்க;see {}.

     "ெமய்கண்டா ல்" ( .  பா .2);.

     [ெமய் + கண்டான்]

ெமய்கண்

ெமய்கண்  meykaṇṭu, ெப.(n.)

   இத்தைன ஆள் என்பைத ேநரிற் கண்  ெசய் ம் கணக் ; to reckon, compute, calculate, as of, at direct 
supervision. 

     "இந்ெநல் தண்ட வந்தாரக்்  ெமய்கண்  ரீசா  ெகா ப்பதாக ம்" (ெத. கல். ெதா. 8, கல். 5);.

     [ெமய் + கண் . காண் → கண் ]

 ெமய்கண்  meykaṇṭu, ெப. (n.)

   இத்தைன ஆள் என்பைத ேநரிற் கண்  ெசய் ம் கணக் ; to reckon, compute, calculate, as of, at direct 
supervision.

     "இந்ெநல் தண்ட வந்தாரக்்  ெமய்கண்  ரீசா  ெகா ப்பதாக ம்" (ெத. கல். ெதா. 8, கல். 5);.

     [ெமய் + கண் . காண் → கண் ]

ெமய்காட் -தல்

ெமய்காட் -தல் meykāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   ஒ வன் தன் வ ைமையக் காட் தல் ( ன்.);; to exhibit one's strength.

     [ெமய் + காட் -,]

 ெமய்காட் -தல் meykāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஒ வன் தன் வ ைமையக் காட் தல் ( ன்.);; to exhibit one's strength.

     [ெமய் + காட் -,]

ெமய்காண்( )-
தல்

ெமய்காண்( )-தல் meykāṇṇudal,    16 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உண்ைமயாக ஆராய்ந்த தல்; to ascertain by investigating truly. 

     "நீ ெமய்கண்ட ைம" ( றநா.10);.

     [ெமய் + காண்-,]

 ெமய்காண்( )-தல் meykāṇṇudal,    16 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உண்ைமயாக ஆராய்ந்த தல்; to ascertain by investigating truly.

     "நீ ெமய்கண்ட ைம" ( றநா.10);.

     [ெமய் + காண்-,]
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ெமய்காப்பாளன்

 
 ெமய்காப்பாளன் meykāppāḷaṉ, ெப.(n.)

ெமய்காவலன் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ெமய் + காப்பாளன். ெமய் = உடம் . கா → காப்  → காப்பாளன்]

ன்  அரசன் அ ந்  அவ க் ப் பைகவரால் ன்பம் வரா வண்ணம் ெமய்க் காப்பாளர ்காத்  
வந்தனர.் இன்  உயர ்பத ல் இ ப்ேபார,் றரால் இடர ்ேநரலாம் என எ ர ்பாரப்்ேபார ்
ெமய்காப்பாளைர அமரத்் க் ெகாள் ன்றனர.்

 ெமய்காப்பாளன் meykāppāḷaṉ, ெப. (n.)

ெமய்காவலன் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ெமய் + காப்பாளன். ெமய் = உடம் . கா → காப்  → காப்பாளன்]

ன்  அரசன் அ ந்  அவ க் ப் பைகவரால் ன்பம் வரா வண்ணம் ெமய்க் காப்பாளர ்காத்  
வந்தனர.் இன்  உயர ்பத ல் இ ப்ேபார,் றரால் இடர ்ேநரலாம் என எ ர ்பாரப்்ேபார ்
ெமய்காப்பாளைர அமரத்் க் ெகாள் ன்றனர.்

ெமய்காப்

 
 ெமய்காப்  meykāppu, ெப.(n.)

ெமய்காவலன் பாரக்்க;see {}.

. ெமய்கா .

     [ெமய் + காப் . கா → காப் . ' '.ெதா.ெப.ஈ ]

 ெமய்காப்  meykāppu, ெப. (n.)

ெமய்காவலன் பாரக்்க;see {}.

. ெமய்கா .

     [ெமய் + காப் . கா → காப் . ' '.ெதா.ெப.ஈ ]

ெமய்காவல்

ெமய்காவல் meykāval, ெப.(n.)

   1. ஒ வைனப் பா காக்ைக; guarding a person. 

     "அப் தத்ைத அவன் ெபா ட்  ெமய்காவலாக ஏ த ன்" ( லப். 6, 12, உைர);. 

   2. ைற; custody of person, imprisonment.

ம. ெமய்காவல்.

     [ெமய் + காவல், கா → காவல். 'அல்' ெதா.ெப.ஈ .]

 ெமய்காவல் meykāval, ெப. (n.)

   1. ஒ வைனப் பா காக்ைக; guarding a person.

     "அப் தத்ைத அவன் ெபா ட்  ெமய்காவலாக ஏ த ன்" ( லப். 6, 12, உைர);.

   2. ைற; custody of person, imprisonment.

ம. ெமய்காவல்.

     [ெமய் + காவல், கா → காவல். 'அல்' ெதா.ெப.ஈ .]
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ெமய்காவலன்

ெமய்காவலன் meykāvalaṉ, ெப.(n.)

   1. ற க் த் ன்பம் (ஏதம்); ேநராமற் காப்பவன்; body-guard. 

   2. க்ேகா ல் காவல் ெசய்பவர;் temple-guard.

     [ெமய் + காவலன். கா → காவல் → காவலன். 'அன்' ஆ.பா.ஈ ]

க்ேகா ல் ெமய்காவல க்  நாள்ப ேயா (நிவந்தேமா);, காணியாட்  நிலேமா அளிக்கப் ெப வ  
வழக் .

 ெமய்காவலன் meykāvalaṉ, ெப. (n.)

   1. ற க் த் ன்பம் (ஏதம்); ேநராமற் காப்பவன்; body-guard.

   2. க்ேகா ல் காவல் ெசய்பவர;் temple-guard.

     [ெமய் + காவலன். கா → காவல் → காவலன். 'அன்' ஆ.பா.ஈ ]

க்ேகா ல் ெமய்காவல க்  நாள்ப ேயா (நிவந்தேமா);, காணியாட்  நிலேமா அளிக்கப் ெப வ  
வழக் .

ெமய்காவற்காரன்

 
 ெமய்காவற்காரன் meykāvaṟkāraṉ, ெப.(n.)

ெமய்காவலன் (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [ெமய் + காவல் + காரன்]

 ெமய்காவற்காரன் meykāvaṟkāraṉ, ெப. (n.)

ெமய்காவலன் (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [ெமய் + காவல் + காரன்]

ெமய் ழலா

 
 ெமய் ழலா  meykuḻlāti, ெப.(n.)

   தாமைரக் ழங் ; root of lotus.

     [ெமய் + ழலா ]

 ெமய் ழலா  meykuḻlāti, ெப. (n.)

   தாமைரக் ழங் ; root of lotus.

     [ெமய் + ழலா ]

ெமய் ளிரல்

 
 ெமய் ளிரல் meykuḷiral, ெப.(n.)

   உட ன் ேமல் பர ம் ளிர ்காற் ன் தாக்கம்; the body becoming chill and cold.

     [ெமய் + ளிரல்]

 ெமய் ளிரல் meykuḷiral, ெப. (n.)

   உட ன் ேமல் பர ம் ளிர ்காற் ன் தாக்கம்; the body becoming chill and cold.

     [ெமய் + ளிரல்]
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ெமய் றல்

 
 ெமய் றல் meyāṟal, ெப.(n.)

   ம்ெமா  ெலான்றான உண்ைம ேப ைக (யாழ். அக.);; speaking the truth, one of {}. (q.v.);.

     [ெமய் + றல்.  → றல். 'அல்'. ெதா.ெப.ஈ ]

 ெமய் றல் meyāṟal, ெப. (n.)

   ம்ெமா  ெலான்றான உண்ைம ேப ைக (யாழ். அக.);; speaking the truth, one of {}. (q.v.);.

     [ெமய் + றல்.  → றல். 'அல்'. ெதா.ெப.ஈ ]

ெமய்ச் -தல்

ெமய்ச் -தல் meyccudal, ெமச் -தல் பாரக்்க;see meccu-, 

     "ப ெமத்த ெமய்ச்  பாவலேன" ( ப்ேபா. சந். ன்னகட். ஐங்கர. 6. );.

     [ெமச்  → ெமய்ச் -,]

 ெமய்ச் -தல் meyccudal,    5ெச. ன்றா .(v.t.)

ெமச் -தல் பாரக்்க;see meccu-,

     "ப ெமத்த ெமய்ச்  பாவலேன" ( ப்ேபா. சந். ன்னகட். ஐங்கர. 6. );.

     [ெமச்  → ெமய்ச் -,]

ெமய்ச் ைல

 
 ெமய்ச் ைல meyccūlai, ெப.(n.)

   உடம்  த்தல் ேநாய்; pricking pain in the body.

     [ெமய் + ைல]

 ெமய்ச் ைல meyccūlai, ெப. (n.)

   உடம்  த்தல் ேநாய்; pricking pain in the body.

     [ெமய் + ைல]
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ெமய் ர்-த்தல்

ெமய் ர-்த்தல் meycilirttal,    4 ெச. . . (v.i) 

   யப் , ம ழ்ச்  த யவற்றால் ளரச்்  அைடதல், ரப்்  அைடதல்; to horripilate, due to scare, fear, 
disgust etc., be enthralled. 

     "ெமய் ராக் ைக ேமாவா" ( வ். இயற். ய. 6, 21);. 

     'ம ன் ஆட்டம் கண்  ெமய் ரத்் ப் ேபாேனாம்' (உ.வ.);.

ம வ. ம ரக்் செ்ச தல்.

. ெம  அரிகட் னி.

     [ெமய் + ர-்,]

 ெமய் ர-்த்தல் meycilirttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   யப் , ம ழ்ச்  த யவற்றால் ளரச்்  அைடதல், ரப்்  அைடதல்; to horripilate, due to scare, fear, 
disgust etc., be enthralled.

     "ெமய் ராக் ைக ேமாவா" ( வ். இயற். ய. 6, 21);.

     'ம ன் ஆட்டம் கண்  ெமய் ரத்் ப் ேபாேனாம்' (உ.வ.);.

ம வ. ம ரக்் செ்ச தல்.

. ெம  அரிகட் னி.

     [ெமய் + ர-்,]

ெமய் -த்தல்

ெமய் -த்தல் meycuḻittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   பக . (ேக ); ெசய் ம் ெபா ட்  ெமய் ப் கைள அைசத்தல்; to shake as of limbs in accords to ridicule.

     [ெமய் + . கள் → க ]

 ெமய் -த்தல் meycuḻittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   பக . (ேக ); ெசய் ம் ெபா ட்  ெமய் ப் கைள அைசத்தல்; to shake as of limbs in accords to ridicule.

     [ெமய் + . கள் → க ]

ெமய்ெசய்-தல்

ெமய்ெசய்-தல் meyceytal,    1 ெச. . . (v.i.) 

   1. உண்ைம டன் நடத்தல்; to be true, to be faithful. 

     "காரய்த் ல் வந்தால் ெமய்

ெசய்வாைரப் ேபால ெபாய் ெசய்  தைலகாட் ம்" (ஈ . 10, 4, 5 பக். 141);. 

   2. ெசயைல நிைறேவற் தல்; to accomplish a thing. 

     'ெதாடங் ன ெசயைல ெமய் ெசய்  வரேவண்டாமா?'

     [ெமய் + ெசய்-,]

 ெமய்ெசய்-தல் meyceytal,    1 ெச. . . (v.i.)

   1. உண்ைம டன் நடத்தல்; to be true, to be faithful.

     "காரய்த் ல் வந்தால் ெமய் ெசய்வாைரப் ேபால ெபாய் ெசய்  தைலகாட் ம்" (ஈ . 10, 4, 5 பக். 141);.

   2. ெசயைல நிைறேவற் தல்; to accomplish a thing.

     'ெதாடங் ன ெசயைல ெமய் ெசய்  வரேவண்டாமா?'

     [ெமய் + ெசய்-,]
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ெமய்ஞ்ஞலம்

 
 ெமய்ஞ்ஞலம் meyññalam, ெப.(n.)

   உண்ைம (உடல்); நலம்; health.

     [ெமய் + நலம் - ெமய்நலம் → ெமய்ஞ்ஞலம்]

 ெமய்ஞ்ஞலம் meyññalam, ெப. (n.)

   உண்ைம (உடல்); நலம்; health.

     [ெமய் + நலம் - ெமய்நலம் → ெமய்ஞ்ஞலம்]

ெமய்ஞ்ஞானசாரம்

 
 ெமய்ஞ்ஞானசாரம் meyññāṉacāram, ெப.(n.)

   ஒ  ெசால்; a kind of text.

     [ெமய்ஞ்ஞானம் + சாரம்]

 Skt. {} → த. ஞானம்.

 ெமய்ஞ்ஞானசாரம் meyññāṉacāram, ெப. (n.)

   ஒ  ெசால்; a kind of text.

     [ெமய்ஞ்ஞானம் + சாரம்]

 Skt. {} → த. ஞானம்.

ெமய்ஞ்ஞானநிட்
ைட

 
 ெமய்ஞ்ஞானநிடை்ட meyññāṉaniṭṭai, ெப. (n.)

   உண்ைமய  (ெமய்ஞ்ஞான); நிைல ல் நிற்ைக ( ன்.);; firm stand in the path of spiritual wisdom.

     [ெமய் + ஞானம் + நிடை்ட]

 Skt. {} → த. நிடை்ட.

 Skt. {} → த. ஞானம்.

 ெமய்ஞ்ஞானநிடை்ட meyññāṉaniṭṭai, ெப. (n.)

   உண்ைமய  (ெமய்ஞ்ஞான); நிைல ல் நிற்ைக ( ன்.);; firm stand in the path of spiritual wisdom.

     [ெமய் + ஞானம் + நிடை்ட]

 Skt. {} → த. நிடை்ட.

 Skt. {} → த. ஞானம்.
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ெமய்ஞ்ஞானம்

ெமய்ஞ்ஞானம் meyññāṉam, ெப.(n.)

   உண்ைமய ; true knowledge, spiritual wisdom. 

     "இடம்பட ெமய்ஞ்ஞானங் கற் ம்" (நால , 116);.

     [ெமய் + ஞானம்]

 Skt. {} → த. ஞானம்.

 ெமய்ஞ்ஞானம் meyññāṉam, ெப. (n.)

   உண்ைமய ; true knowledge, spiritual wisdom.

     "இடம்பட ெமய்ஞ்ஞானங் கற் ம்" (நால , 116);.

     [ெமய் + ஞானம்]

 Skt. {} → த. ஞானம்.

ெமய்ஞ்ஞான ளக்
கம்

 
 ெமய்ஞ்ஞான ளக்கம் meyññāṉaviḷakkam, ெப.(n.)

   ரேபாத சந்தேராதயெமன்ற வடெமா  நாடகத்ைதப் ன்பற் த் த ழ் ெமா ல் மாைதத் 
ேவங்கடநாதர ்இயற் ய ேவதாந்த ெதாடரப்ான ப வல்; a metaphysical poem adapted by {} from a Sanskrit 

drama of the same name.

     [ெமய்ஞ்ஞான + ளக்கம்]

 Skt. {} → த. ஞானம்.

 ெமய்ஞ்ஞான ளக்கம் meyññāṉaviḷakkam, ெப. (n.)

   ரேபாத சந்தேராதயெமன்ற வடெமா  நாடகத்ைதப் ன்பற் த் த ழ் ெமா ல் மாைதத் 
ேவங்கடநாதர ்இயற் ய ேவதாந்த ெதாடரப்ான ப வல்; a metaphysical poem adapted by {} from a Sanskrit 

drama of the same name.

     [ெமய்ஞ்ஞான + ளக்கம்]

 Skt. {} → த. ஞானம்.

ெமய்ஞ்ஞானி

ெமய்ஞ்ஞானி meyññāṉi, ெப.(n.)

   ெமய்ப் ெபா ள் றேவான் (தத் வஞானி); ( . ெவ. 10, 4, உைர);; person of the true spiritual wisdom.

     [ெமய் + ஞானி]

 Skt. {} → த. ஞானி.

 ெமய்ஞ்ஞானி meyññāṉi, ெப. (n.)

   ெமய்ப் ெபா ள் றேவான் (தத் வஞானி); ( . ெவ. 10, 4, உைர);; person of the true spiritual wisdom.

     [ெமய் + ஞானி]

 Skt. {} → த. ஞானி.

ெமய்டா

 
 ெமய்டா meyṭā, ெப.(n.)

   ம ; flowering murdah.

 ெமய்டா meyṭā, ெப. (n.)

   ம ; flowering murdah.
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ெமய்த்தைக

ெமய்த்தைக meyttagai, ெப.(n.)

   1. ைனயாத இயற்ைகயழ ; natural unadorned beauty. 

     "ெமய்த்தைக மா " ( க்ேகா.231, ெகா , உைர);. 

   2. உண்ைமக் கற்  ( க்ேகா. 231, ெகா , உைர);; true chastity.

     [ெமய் + தைக]

 ெமய்த்தைக meyttagai, ெப. (n.)

   1. ைனயாத இயற்ைகயழ ; natural unadorned beauty.

     "ெமய்த்தைக மா " ( க்ேகா.231, ெகா , உைர);.

   2. உண்ைமக் கற்  ( க்ேகா. 231, ெகா , உைர);; true chastity.

     [ெமய் + தைக]

ெமய்த் -தல்

ெமய்த் -தல் meyddiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.) 

ெமய்-த்தல் பாரக்்க;see mey-, 

     "ெமய்த் ம் பல னக் " ( . . 2, 18);.

     [ெமய் + ெமய்த்  + இ -,]

 ெமய்த் -தல் meyddiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

ெமய்-த்தல் பாரக்்க;see mey-,

     "ெமய்த் ம் பல னக் " ( . . 2, 18);.

     [ெமய் + ெமய்த்  + இ -,]

ெமய்த் றம்

ெமய்த் றம் meyttiṟam, ெப.(n.)

   மத ண்ைமைய உணரத்் ம் ல் (மணிேம. 27, 106);; treatise expounding religious truths.

     [ெமய் + றம்]

 ெமய்த் றம் meyttiṟam, ெப. (n.)

   மத ண்ைமைய உணரத்் ம் ல் (மணிேம. 27, 106);; treatise expounding religious truths.

     [ெமய் + றம்]

ெமய்த்ெதாடரி

 
 ெமய்தெ்தாடரி meyttoḍari, ெப.(n.)

   ஒ  ைக; a plant.

 ெமய்தெ்தாடரி meyttoḍari, ெப. (n.)

   ஒ  ைக; a plant.

ெமய்தாங்

ெமய்தாங்  meytāṅgi, ெப.(n.)

   இ க்ைக (ஆசனம்);; seat (M.E.R. 343 of 1923);.

     [ெமய் + தாங் . உடம்ைபத் தாங் வ ]

 ெமய்தாங்  meytāṅgi, ெப. (n.)

   இ க்ைக (ஆசனம்);; seat (M.E.R. 343 of 1923);.

     [ெமய் + தாங் . உடம்ைபத் தாங் வ ]
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ெமய் ண் -தல்

ெமய் ண் -தல் meydīṇṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அன்ேபா  ஒ வன் உடைலத் ெதா தல்; to touch affectionately, as the body of a child to caress. 

     "மக்கண் ெமய் ண்ட டற் ன்பம்" ( றள், 65);. 

   2. ஒ த் ன் கற்ைபக் ெக த்தல் (ெகா.வ.);; to outrage a woman's modesty.

     [ெமய் + ண் -,]

 ெமய் ண் -தல் meydīṇṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அன்ேபா  ஒ வன் உடைலத் ெதா தல்; to touch affectionately, as the body of a child to caress.

     "மக்கண் ெமய் ண்ட டற் ன்பம்" ( றள், 65);.

   2. ஒ த் ன் கற்ைபக் ெக த்தல் (ெகா.வ.);; to outrage a woman's modesty.

     [ெமய் + ண் -,]

ெமய் ய்-தல்

ெமய் ய்-தல் meytīytal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேநரை்ம தவ தல்; to prove false. 

     "உத்தமநம்  காதம் பண்ணி நியாயம் ேபாேல ெமய் ய்ந் " (ேகா ெலா. 96);.

     [ெமய் + ய்-,]

 ெமய் ய்-தல் meytīytal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேநரை்ம தவ தல்; to prove false.

     "உத்தமநம்  காதம் பண்ணி நியாயம் ேபாேல ெமய் ய்ந் " (ேகா ெலா. 96);.

     [ெமய் + ய்-,]

ெமய்ெதாட் ப்ப
றல்

ெமய்ெதாட் ப்ப றல் meytoṭṭuppayiṟal, ெப.(n.)

   தைல ன் மனக் ப்ைப ய தற் ெபா ட் த் தைலவன் அவைளத் ெதாட் ப் பழ வைதக் ம் 
அகத் ைற (ெதா. ெபா. 102);;     [ெமய் + ெதாட்  + ப றல். ெதா  → ெதாட் ]

 ெமய்ெதாட் ப்ப றல் meytoṭṭuppayiṟal, ெப. (n.)

   தைல ன் மனக் ப்ைப ய தற் ெபா ட் த் தைலவன் அவைளத் ெதாட் ப் பழ வைதக் ம் 
அகத் ைற (ெதா. ெபா. 102);;     [ெமய் + ெதாட்  + ப றல். ெதா  → ெதாட் ]

ெமய்ந்நலம்

ெமய்ந்நலம் meynnalam, ெப.(n.)

   1. உடம் னழ ; beauty of person. 

   2. வ ைம ( டா.);; strength.

     [ெமய் + நலம்]

 ெமய்ந்நலம் meynnalam, ெப. (n.)

   1. உடம் னழ ; beauty of person.

   2. வ ைம ( டா.);; strength.

     [ெமய் + நலம்]
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ெமய்ந்நைவ

 
 ெமய்ந்நைவ meynnavai, ெப.(n.)

ெமய்க் ற்றம் ( ங்.); பாரக்்க;see {}.

     [ெமய் + நைவ]

 ெமய்ந்நைவ meynnavai, ெப. (n.)

ெமய்க் ற்றம் ( ங்.); பாரக்்க;see {}.

     [ெமய் + நைவ]

ெமய்ந்நிைல

ெமய்ந்நிைல meynnilai, ெப.(n.)

   1. உண்ைமத்தன்ைம; reality. 

   2.  ர ம் அணி ர ம் ந ர ம் ட் ர ம் ஒன்றன்  ஒன் படாமல் ட் நி ரச ் ட்  
ரன்ேமற் ெப ரல் ேசர ைவப்பதா ய இைணயா ைனக்ைக வைக ( லப். 3, 18, உைர);;     [ெமய் + 

நிைல]

 ெமய்ந்நிைல meynnilai, ெப. (n.)

   1. உண்ைமத்தன்ைம; reality.

   2.  ர ம் அணி ர ம் ந ர ம் ட் ர ம் ஒன்றன்  ஒன் படாமல் ட் நி ரச ் ட்  
ரன்ேமற் ெப ரல் ேசர ைவப்பதா ய இைணயா ைனக்ைக வைக ( லப். 3, 18, உைர);;     [ெமய் + 

நிைல]

 ெமய்ந்நிைல meynnilai, ெப. (n.)

   பரதநாட் யத் ல் பயன்ப த்தப்ப ம் ஒ  த் ைர நிைல; a pose in dance.

     [ெமய்+நிைல]

ெமய்ந்நிைலமயக்
கம்

ெமய்ந்நிைலமயக்கம் meynnilaimayakkam, ெப.(n.)

ெமய்ம்மயக்கம் (நன். 109, ம ைல); பாரக்்க;see mey-m-mayakkam.

     [ெமய்ந்நிைல + மயக்கம்]

 ெமய்ந்நிைலமயக்கம் meynnilaimayakkam, ெப. (n.)

ெமய்ம்மயக்கம் (நன். 109, ம ைல); பாரக்்க;see mey-m-mayakkam.

     [ெமய்ந்நிைல + மயக்கம்]

ெமய்ந்நீர்ைம

ெமய்ந்நீரை்ம meynnīrmai, ெப.(n.)

   1. உண்ைம; truth. 

   2. ேப  (ேமாடச்ம்);; salvation, as the ultimate reality. 

     "ெமய்ந்நீரை்ம ேமனிற்பவர"் ( ரிக . 35);.

     [ெமய் + நீரை்ம]

 ெமய்ந்நீரை்ம meynnīrmai, ெப. (n.)

   1. உண்ைம; truth.

   2. ேப  (ேமாடச்ம்);; salvation, as the ultimate reality.

     "ெமய்ந்நீரை்ம ேமனிற்பவர"் ( ரிக . 35);.

     [ெமய் + நீரை்ம]
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ெமய்ந் ல்

ெமய்ந் ல் meynnūl, ெப.(n.)

   உண்ைம ணரத்் ம் ல்; sacred writings, as teaching the truth. 

     "ெபாய்ந் ைல ெமய்ந்  ெலன்ெறன் ேறா " ( வ். ெபரிய . 2, 5, 2);.

     [ெமய் + ல்]

 ெமய்ந் ல் meynnūl, ெப. (n.)

   உண்ைம ணரத்் ம் ல்; sacred writings, as teaching the truth.

     "ெபாய்ந் ைல ெமய்ந்  ெலன்ெறன் ேறா " ( வ். ெபரிய . 2, 5, 2);.

     [ெமய் + ல்]

ெமய்ந்ெந

ெமய்ந்ெந  meynneṟi, ெப.(n.)

   உண்ைம வ ; the true path, the path of virtue. 

     "ெமய்ந்ெந  ெபாய்ந்ெந  நீக் ய வ சயங் கண்டாேம" ( வாச. 26, 10);.

     [ெமய் + ெந ]

 ெமய்ந்ெந  meynneṟi, ெப. (n.)

   உண்ைம வ ; the true path, the path of virtue.

     "ெமய்ந்ெந  ெபாய்ந்ெந  நீக் ய வ சயங் கண்டாேம" ( வாச. 26, 10);.

     [ெமய் + ெந ]

ெமய்ந க்கம்

 
 ெமய்ந க்கம் meynaḍukkam, ெப.(n.)

   உடம் ன் ந க்கம்; tremble of the body.

     [ெமய் + ந க்கம்]

 ெமய்ந க்கம் meynaḍukkam, ெப. (n.)

   உடம் ன் ந க்கம்; tremble of the body.

     [ெமய் + ந க்கம்]

ெமய்நலம்

ெமய்நலம் meynalam, ெப.(n.)

ெமய்ந்நலம், 2 பாரக்்க ( ன்.);;see mey-n-nalam 2.

     [ெமய் + நலம்]

 ெமய்நலம் meynalam, ெப. (n.)

ெமய்ந்நலம், 2 பாரக்்க ( ன்.);;see mey-n-nalam 2.

     [ெமய் + நலம்]
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ெமய்நீர்

 
 ெமய்நீர ்meynīr, ெப.(n.)

   நீர;் urine.

     [ெமய் + நீர.் ெமய் = உடம் ]

 ெமய்நீர ்meynīr, ெப. (n.)

   நீர;் urine.

     [ெமய் + நீர.் ெமய் = உடம் ]

ெமய் லன்

 
 ெமய் லன் meynūlaṉ, ெப.(n.)

   பாண்டவரக் க் ம் னரக்் ம் பைடப்ப ற்  யளித்த பாரப்்பன மறவர,் ேராணாசாரியன் 
( ன்.);;{}, a Brahmin warrior who taught archery to {} and Kurus.

     [ெமய் + லன்]

 ெமய் லன் meynūlaṉ, ெப. (n.)

   பாண்டவரக் க் ம் னரக்் ம் பைடப்ப ற்  யளித்த பாரப்்பன மறவர,் ேராணாசாரியன் 
( ன்.);;{}, a Brahmin warrior who taught archery to {} and Kurus.

     [ெமய் + லன்]

ெமய்ப்படாம்

 
 ெமய்ப்படாம் meyppaṭām, ெப.(n.)

   உடைல ம் ேபாரை்வ ( ன்.);; mantle, cloak, as covering the body.

     [ெமய் + படாம்]

 ெமய்ப்படாம் meyppaṭām, ெப. (n.)

   உடைல ம் ேபாரை்வ ( ன்.);; mantle, cloak, as covering the body.

     [ெமய் + படாம்]

ெமய்ப்ப -தல்

ெமய்ப்ப -தல் meyppaḍudal,    17 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உண்ைமயாதல்; to be true; to prove correct. 

     "ெமய்ப்பட ணர்  ேதான் " ( வக. 2726);. 

   2. ெதய்வம், ேபய் ஆ யன ஏ தல் (ஆேவ க்கப் ெப தல்);; to be possessed, as by a deity or a spirit. 

     "  ெமய்ப்பட்ட ைலத்  ேபால" ( றநா. 259);.

     [ெமய் + ப -,]

 ெமய்ப்ப -தல் meyppaḍudal,    17 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உண்ைமயாதல்; to be true, to prove correct.

     "ெமய்ப்பட ணர்  ேதான் " ( வக. 2726);.

   2. ெதய்வம், ேபய் ஆ யன ஏ தல் (ஆேவ க்கப் ெப தல்);; to be possessed, as by a deity or a spirit.

     "  ெமய்ப்பட்ட ைலத்  ேபால" ( றநா. 259);.

     [ெமய் + ப -,]
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ெமய்ப்பரிசம்

ெமய்ப்பரிசம் meypparisam, ெப.(n.)

ெமய் ணர் 2 பாரக்்க;see {}.

     [ெமய் + பரிசம்]

 Skt. {} → த. பரிசம்.

 ெமய்ப்பரிசம் meypparisam, ெப. (n.)

ெமய் ணர் 2 பாரக்்க;see {}.

     [ெமய் + பரிசம்]

 Skt. {} → த. பரிசம்.

ெமய்ப்பாட் ைசக்

 
 ெமய்ப்பாட் ைசக்  meyppāṭṭisaikkuṟi, ெப.(n.)

   ய்ப்ைபக் க்கச ்ெசால் ன் ன் இ ம் அைடயாளம்; mark of exclamation (mod.);.

     [ெமய்ப்பா  + இைச + ]

 ெமய்ப்பாட் ைசக்  meyppāṭṭisaikkuṟi, ெப. (n.)

   ய்ப்ைபக் க்கசெ்சால் ன் ன் இ ம் அைடயாளம்; mark of exclamation (mod.);.

     [ெமய்ப்பா  + இைச + ]

ெமய்ப்பாட் யற்
ைக

ெமய்ப்பாட் யற்ைக meyppāṭṭiyaṟkai, ெப. (n.)

   சமண ல் (ைசனபரமாகமம்);; the Jain scriptures. 

     "கப்பத் ந் ரன் காட் ய ன் ெமய்ப்பாட் யற்ைக ன் ளங்கக் காணாய்" ( லப். 11, 154);.

     [ெமய் + பாட் யற்ைக]

 ெமய்ப்பாட் யற்ைக meyppāṭṭiyaṟkai, ெப. (n.)

   சமண ல் (ைசனபரமாகமம்);; the Jain scriptures.

     "கப்பத் ந் ரன் காட் ய ன் ெமய்ப்பாட் யற்ைக ன் ளங்கக் காணாய்" ( லப். 11, 154);.

     [ெமய் + பாட் யற்ைக]
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ெமய்ப்பா

ெமய்ப்பா  meyppāṭu, ெப.(n.)

   1. நைக, அ ைக, இளிவரல், ம டை்க, அசச்ம், ெப தம், ெவ ளி, உவைக என எண் வைகப்பட்ட ம் 
றத்தாரக்் ப் லப்ப  வேதாராற்றான் ெவளிப்ப வ மான உள்ள நிகழ்ச் கள் (ெதால். ெபா. 251); 

(பாவம்);; manifest physical expression of the emotions of eight kinds, viz., nagai, {}.  see book.

   2. கழ்( ங்);; praise. 

   3. இயற்ைகக் ணம்; nature, innate diposition. 

     "இைடசச்ா ன்  ெமய்ப்பாட்டாேல அடங்கக் கறக்க வல்ல சாமரத்் யம்" ( வ். ப்பா. 11, வ்யா);.

     [ெமய் + பா . உள்ளத்  உணர் கள் உடல் வ யாக ெவளிப்ப ைக. ப  → பா ]

 ெமய்ப்பா  meyppāṭu, ெப. (n.)

   1. நைக, அ ைக, இளிவரல், ம டை்க, அசச்ம், ெப தம், ெவ ளி, உவைக என எண் வைகப்பட்ட ம் 
றத்தாரக்் ப் லப்ப  வேதாராற்றான் ெவளிப்ப வ மான உள்ள நிகழ்ச் கள் (ெதால். ெபா. 251); 

(பாவம்);; manifest physical expression of the emotions of eight kinds, viz., nagai, {}.

   2. கழ்( ங்);; praise.

   3. இயற்ைகக் ணம்; nature, innate diposition.

     "இைடசச்ா ன்  ெமய்ப்பாட்டாேல அடங்கக் கறக்க வல்ல சாமரத்் யம்" ( வ். ப்பா. 11, வ்யா);.

     [ெமய் + பா . உள்ளத்  உணர் கள் உடல் வ யாக ெவளிப்ப ைக. ப  → பா ]

ெமய்ப் -த்தல்

ெமய்ப் -த்தல் meyppittal,    4ெச. ன்றா .(v.t.)

   எண் த்தல், நி தல் (நி த்தல்);; to prove, substantiate. 

     'அவன்  ய ற்றத்ைத உன்னால் ெமய்ப் க்க மா?' (உ.வ.);.

     [ெமய் → ெமய்ப் -,]

 ெமய்ப் -த்தல் meyppittal,    4ெச. ன்றா .(v.t.)

   எண் த்தல், நி தல் (நி த்தல்);; to prove, substantiate.

     'அவன்  ய ற்றத்ைத உன்னால் ெமய்ப் க்க மா?' (உ.வ.);.

     [ெமய் → ெமய்ப் -,]

ெமய்ப் ரம்

 
 ெமய்ப் ரம் meyppiram, ெப.(n.)

   ல் ( ங்);; cloud.

 ெமய்ப் ரம் meyppiram, ெப. (n.)

   ல் ( ங்);; cloud.
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ெமய்ப்

ெமய்ப் 1 meyppu, ெப.(n.)

   1. எண் ப்  (நி பணம்);; verification, proof. 

   2. கழ்ச்  ( டா.);; eulogy. 

   3. த்தத் க்கான அச் ப்ப ; printing proof. 

     'இன்  பத்  பக்கம் ெமய்ப்  வந் ள்ள ' (உ.வ.);.

     [ெமய் → ெமய்ப் . ' ' ெதா.ெப.ஈ ]

 ெமய்ப் 2 meyppu, ெப.(n.)

   பகட்டாரவாரம் (ஆடம்பரம்);; ostentation. 

     "ஆணவ ெமய்ப்பாகச ்ெசய்யாேத" ( ரப்். 89);.

     [  → ( ய்); → ெமய் = உடம் . ெமய் → ெமய்ப்  = உடம்  வ க் காட் ம் பகட்டாரவாரம்]

 ெமய்ப் 1 meyppu, ெப. (n.)

   1. எண் ப்  (நி பணம்);; verification, proof.

   2. கழ்ச்  ( டா.);; eulogy.

   3. த்தத் க்கான அச் ப்ப ; printing proof.

     'இன்  பத்  பக்கம் ெமய்ப்  வந் ள்ள ' (உ.வ.);.

     [ெமய் → ெமய்ப் . ' ' ெதா.ெப.ஈ ]

ெமய்ப் ப்பணி

 
 ெமய்ப் ப்பணி meyppuppaṇi, ெப.(n.)

   அச் ப் ப கைள ஒப் ட் ப் பாரக்் ம் பணி; proof reading work. 

     'அவன் ெமய்ப் ப் பணி ல் ஈ பட் ள்ளான்' (உ.வ.);.

     [ெமய் → ெமய்ப் ]

 ெமய்ப் ப்பணி meyppuppaṇi, ெப. (n.)

   அச் ப் ப கைள ஒப் ட் ப் பாரக்் ம் பணி; proof reading work.

     'அவன் ெமய்ப் ப் பணி ல் ஈ பட் ள்ளான்' (உ.வ.);.

     [ெமய் → ெமய்ப் ]

ெமய்ப் ப்பார்-
த்தல்

ெமய்ப் ப்பார-்த்தல் meyppuppārttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அச் ப்ப  த்தங் கைள ேமற்ெகாள் தல்; to read proof (printing);. 

     'ஒ ைறக்  இ ைற கவனமாக ெமய்ப் ப் பாரக்்க ேவண் ம்' (உ.வ.);.

     [ெமய்ப்  + பார-்,]

 ெமய்ப் ப்பார-்த்தல் meyppuppārttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அச் ப்ப  த்தங் கைள ேமற்ெகாள் தல்; to read proof (printing);.

     'ஒ ைறக்  இ ைற கவனமாக ெமய்ப் ப் பாரக்்க ேவண் ம்' (உ.வ.);.

     [ெமய்ப்  + பார-்,]
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ெமய்ப் ச்

ெமய்ப் ச்  meyppūccu, ெப.(n.)

   உட ன் ேமற் ம் கலைவசச்ாந்  த யன; fragrant paste, oil, etc. for smearing on the body. 

     "ெமய்ப் ச்  ெநய்த ங் ெகா ந் ப பங்கள்" (ெபரிய. க் ப் த். 60);.

     [ெமய் + ச் .  → ச் ]

 ெமய்ப் ச்  meyppūccu, ெப. (n.)

   உட ன் ேமற் ம் கலைவசச்ாந்  த யன; fragrant paste, oil, etc. for smearing on the body.

     "ெமய்ப் ச்  ெநய்த ங் ெகா ந் ப பங்கள்" (ெபரிய. க் ப் த். 60);.

     [ெமய் + ச் .  → ச் ]

ெமய்ப் ட் த் ட்

ெமய்ப் ட் த் ட்  meyppūṭṭuttīṭṭu, ெப.(n.)

   மர  வ  உடன்ப க்ைகச ் ட்  (நபர ்சாட் தல் ட் );; herititary agree- ment deed. 

     "இந்நால்வேராம் ெமய்ப் ட் த் ட் க் த்த பரிசாவ  சந் ரா த்த

வைர ம் நாங்க ம் எங்கள் வங்க த்தா ம் அளக்கக் கடேவா மாேனாம்" (ெத. கல். ெதா. 5, கல்.480);.

     [ெமய்ப் ட்  + ட் . ட்  → ட் ]

 ெமய்ப் ட் த் ட்  meyppūṭṭuttīṭṭu, ெப. (n.)

   மர  வ  உடன்ப க்ைகச ் ட்  (நபர ்சாட் தல் ட் );; herititary agree- ment deed.

     "இந்நால்வேராம் ெமய்ப் ட் த் ட் க் த்த பரிசாவ  சந் ரா த்த வைர ம் நாங்க ம் எங்கள் 
வங்க த்தா ம் அளக்கக் கடேவா மாேனாம்" (ெத. கல். ெதா. 5, கல்.480);.

     [ெமய்ப் ட்  + ட் . ட்  → ட் ]

ெமய்ப்ைப

ெமய்ப்ைப meyppai, ெப.(n.)

   சடை்ட; coat, clock. 

     "ெமய்ப்ைப க்க ெவ வ ந் ேதாற்றத் " ல்ைலப். 60).

     [ெமய் + ைப. ெமய் = உடல். ெமய்ைய (உடைல); உட் த் ம் ைப ேபான்ற ]

 ெமய்ப்ைப meyppai, ெப. (n.)

   சடை்ட; coat, clock.

     "ெமய்ப்ைப க்க ெவ வ ந் ேதாற்றத் " ல்ைலப். 60).

     [ெமய் + ைப. ெமய் = உடல். ெமய்ைய (உடைல); உட் த் ம் ைப ேபான்ற ]

ெமய்ப்ெபா ணா
யனார்

ெமய்ப்ெபா ணாயனார ்meypporuṇāyaṉār, ெப.(n.)

   நாயன்மார ்அ பத்  வ ள் ஒ வர ்(ெபரிய .);; a canonized Saiva saint, one of 63.

     [ெமய்ப்ெபா ள் + நாயனார]்

 ெமய்ப்ெபா ணாயனார ்meypporuṇāyaṉār, ெப. (n.)

   நாயன்மார ்அ பத்  வ ள் ஒ வர ்(ெபரிய .);; a canonized Saiva saint, one of 63.

     [ெமய்ப்ெபா ள் + நாயனார]்
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ெமய்ப்ெபா ள்

ெமய்ப்ெபா ள் meypporuḷ, ெப.(n.)

   1. உண்ைம; truth, essence, reality. 

     "ெமய்ெபா ள் காண்பத " ( றள், 385);. 

   2. உண்ைமயான ெசல்வம்; true wealth. 

     "ைகப்ெபா டன்னின் ெமய்ப்ெபா ள் கல் " (ெகான்ைறேவ. 3);. 

   3. உண்ைமயாக உள்ளதான ெதய்வம், கட ள்; god, as reality. 

     "ேவத   காண ெமய்ப் ெபா ள்" (கம்பரா. டணனைடக்கல.113);. 

   4. ெமய்ப்ெபா ணாயனார ்பாரக்்க (ேதவா. 736, 1);;see {}. 

   5. உண்ைமயான ெபா ள்; the true meaning. 

     "ெமய்ப்ெபா ள் காண்பத " ( றள்,385);.

     [ெமய் + ெபா ள்]

 ெமய்ப்ெபா ள் meypporuḷ, ெப. (n.)

   1. உண்ைம; truth, essence, reality.

     "ெமய்ெபா ள் காண்பத " ( றள், 385);.

   2. உண்ைமயான ெசல்வம்; true wealth.

     "ைகப்ெபா டன்னின் ெமய்ப்ெபா ள் கல் " (ெகான்ைறேவ. 3);.

ெமய்ப்ெபா

ெமய்ப்ெபா 1 meyppoṟi, ெப.(n.)

   1. உடல் அழ  (சரீர ல ணம்);; mark or feature of the body. 

     " ண்ணகத் ைளயானன்ன ெமய்ப் ெபா " ( வக. 1949);. 

   2. உடல்( ன்.);; body.

     [ெமய் + ெபா ]

 ெமய்ப்ெபா 2 meyppoṟi, ெப.(n.)

   ஐம் லன்களின் ஒன்றான ெதா ணர் ; organ of touch - skin.

     [ெமய் + ெபா ]

 ெமய்ப்ெபா 1 meyppoṟi, ெப. (n.)

   1. உடல் அழ  (சரீர ல ணம்);; mark or feature of the body.

     " ண்ணகத் ைளயானன்ன ெமய்ப் ெபா " ( வக. 1949);.

   2. உடல்( ன்.);; body.

     [ெமய் + ெபா ]

 ெமய்ப்ெபா 2 meyppoṟi, ெப. (n.)

   ஐம் லன்களின் ஒன்றான ெதா ணர் ; organ of touch - skin.
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ெமய்ப ப வம்

 
 ெமய்ப ப வம் meybaḍubaruvam, ெப. (n.)

   பாைள, பாலன், காைள, இைளேயான், ேயான் என்ற ஐவைக ஆண்மக்கட்ப வம் ( ங்);; stage in the 
life of man, five in number, viz., {}.

     [ெமய் + ப  + ப வம்]

 ெமய்ப ப வம் meybaḍubaruvam, ெப. (n.)

   பாைள, பாலன், காைள, இைளேயான், ேயான் என்ற ஐவைக ஆண்மக்கட்ப வம் ( ங்);; stage in the 
life of man, five in number, viz., {}.

     [ெமய் + ப  + ப வம்]

ெமய் தாதல்

 
 ெமய் தாதல் meypiṟitātal, ெப.(n.)

   ஒ  ெமய் இன்ெனா  ெமய்யாக மா தல்;     [ெமய் +  + ஆதல்]

ணரச்்  (சந் ); லக்கணத்ைத ளக் ம் ெபா  ெசாற்கள் எய் ம் மாற்றத்ைதப் பற் ப் ேப ற  
ெதால்காப் யம். ெசாற்கள் எய் ம் மாற்றம் ெமய் தாதல், தல், ெக தல் என வைகப்ப ம். 
ெசாற்கள் தம் ள் ேச ம்ெபா  ஒ  ெமய் இன்ெனா  ெமய்யாகத் ரிவ  ெமய் தாதல். மரம் + 
கள் → மரங்கள் என்ற டத்  மகரம் ஙகரமாக மா ப்ப  ெமய் தாதல் வைகையச ்சாரந்்த .

 ெமய் தாதல் meypiṟitātal, ெப. (n.)

   ஒ  ெமய் இன்ெனா  ெமய்யாக மா தல்;     [ெமய் +  + ஆதல்]

ணரச்்  (சந் ); லக்கணத்ைத ளக் ம் ெபா  ெசாற்கள் எய் ம் மாற்றத்ைதப் பற் ப் ேப ற  
ெதால்காப் யம். ெசாற்கள் எய் ம் மாற்றம் ெமய் தாதல், தல், ெக தல் என வைகப்ப ம். 
ெசாற்கள் தம் ள் ேச ம்ெபா  ஒ  ெமய் இன்ெனா  ெமய்யாகத் ரிவ  ெமய் தாதல். மரம் + 
கள் → மரங்கள் என்ற டத்  மகரம் ஙகரமாக மா ப்ப  ெமய் தாதல் வைகையச ்சாரந்்த .

ெமய் க

ெமய் க  meypugugaruvi, ெப.(n.)

   கவசம்; coat of armour. 

     " ன  ேதாலாற் ெசய்யப்பட்ட ெமய்  க " ( றநா. 13, உைர);.

     [ெமய் +  + க ]

 ெமய் க  meypugugaruvi, ெப. (n.)

   கவசம்; coat of armour.

     " ன  ேதாலாற் ெசய்யப்பட்ட ெமய்  க " ( றநா. 13, உைர);.

     [ெமய் +  + க ]
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ெமய் ைதயரணம்

ெமய் ைதயரணம் meypudaiyaraṇam, ெப.(n.)

ெமய் க  பாரக்்க;see meypugu-karuvi. 

     "பஃேறான் ெமய் ைத யரண ெமண்ணா " (ப ற் ப். 52, 6);.

     [ெமய் + ைத + அரணம். அரண் → அரணம்]

 ெமய் ைதயரணம் meypudaiyaraṇam, ெப. (n.)

ெமய் க  பாரக்்க;see meypugu-karuvi.

     "பஃேறான் ெமய் ைத யரண ெமண்ணா " (ப ற் ப். 52, 6);.

     [ெமய் + ைத + அரணம். அரண் → அரணம்]

ெமய்ெப -தல்

ெமய்ெப -தல் meypeṟudal,    20 ெச. . . (v.i.) 

   எ த் க்கள் ந் ய ஒ வ  ெப தல்; to assume definite sound- values as letter. 

     "ெமய்ெபறா மழைலச ்ெசால்" (க த். 81, 2);.

     [ெமய் + ெப -,]

 ெமய்ெப -தல் meypeṟudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   எ த் க்கள் ந் ய ஒ வ  ெப தல்; to assume definite sound- values as letter.

     "ெமய்ெபறா மழைலச ்ெசால்" (க த். 81, 2);.

     [ெமய் + ெப -,]

ெமய்ம்மயக்கம்

ெமய்ம்மயக்கம்1 meymmayakkam, ெப.(n.)

   ெசாற்களில் ஒற்ெற த்  இையந்  வ ைக (ெசால். எ த். 22, இளம் ர.);;     [ெமய் + மயக்கம். ெமய் = 
ெமய்ெய த் . மய → மயக்கம்]

ெதால்காப் யரின் ெசால்லாட் ப்ப  ெமய்ம் மயக்கம் என்ப  ேவ பட்ட இரண்  ெமய்கள் ேசரவ் . 
ெசல்க என்ப ல் லகர ம் ககர ம் மயங்  வந் ள்ளன. இதைனப் ற்கால இலக்கணப் லவரக்ள் 
ேவற்  நிைல ெமய்ம்மயக்கம் என அைழத் ள்ளனர.் பத் , பற்  என்றாற்ேபான்  (தகர ம் றகர ம் 
இரட் த்  வ வைத); ஒேர எ த்  இரட் த்  வ வைத உடனிைல ெமய்ம் மயக்கம் எனக் 

த் ள்ளனர.் உடனிைல ெமய்ம்மயக்கம் என் ம் ெதாடர ்ெதால்காப் யைரப் ெபா த்தவைர ல் 
'ெபா த்த மற்ற . மயங் தல் = கலத்தல். ெமய்ம்மயக்கம் = இ ேவ பட்ட ெமய்கள் கலத்தல். 
ஒேரெய த்  இ ைற ேதான்  ைணவைதத ்ெதால்காப் யர ்உடனிைல என்ேற ப் வார.்

 ெமய்ம்மயக்கம்2 meymmayakkam, ெப.(n.)

   உட டன் மன ம் தன்னிைல மறத்தல்; unconsciousness.

     [ெமய் + மயக்கம்]

 ெமய்ம்மயக்கம்1 meymmayakkam, ெப. (n.)

   ெசாற்களில் ஒற்ெற த்  இையந்  வ ைக (ெசால். எ த். 22, இளம் ர.);;     [ெமய் + மயக்கம். ெமய் = 
ெமய்ெய த் . மய → மயக்கம்]

ெதால்காப் யரின் ெசால்லாட் ப்ப  ெமய்ம் மயக்கம் என்ப  ேவ பட்ட இரண்  ெமய்கள் ேசரவ் . 
ெசல்க என்ப ல் லகர ம் ககர ம் மயங்  வந் ள்ளன. இதைனப் ற்கால இலக்கணப் லவரக்ள் 
ேவற்  நிைல ெமய்ம்மயக்கம் என அைழத் ள்ளனர.் பத் , பற்  என்றாற்ேபான்  (தகர ம் றகர ம் 
இரட் த்  வ வைத); ஒேர எ த்  இரட் த்  வ வைத உடனிைல ெமய்ம் மயக்கம் எனக் 

த் ள்ளனர.் உடனிைல ெமய்ம்மயக்கம் என் ம் ெதாடர ்ெதால்காப் யைரப் ெபா த்தவைர ல் 
'ெபா த்த மற்ற . மயங் தல் = கலத்தல். ெமய்ம்மயக்கம் = இ ேவ பட்ட ெமய்கள் கலத்தல். 
ஒேரெய த்  இ ைற ேதான்  ைணவைதத ்ெதால்காப் யர ்உடனிைல என்ேற ப் வார.்
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ெமய்ம்மயக்

ெமய்ம்மயக்  meymmayakku, ெப.(n.)

ெமய்ம்மயக்கம்1 பாரக்்க (நன். 109);;see {}.

     [ெமய் + மயக் . மய → மயக் ]

 ெமய்ம்மயக்  meymmayakku, ெப. (n.)

ெமய்ம்மயக்கம்1 பாரக்்க (நன். 109);;see {}.

     [ெமய் + மயக் . மய → மயக் ]

ெமய்ம்மலம்

ெமய்ம்மலம் meymmalam, ெப.(n.)

ெமய்மா , 1 ( ங்.); பாரக்்க;see {}.

     [ெமய் + மலம்]

 ெமய்ம்மலம் meymmalam, ெப. (n.)

ெமய்மா , 1 ( ங்.); பாரக்்க;see {}.

     [ெமய் + மலம்]

ெமய்ம்மற-த்தல்

ெமய்ம்மற-த்தல் meymmaṟattal,    3 ெச. . . (v.i.) 

   1. அ  நீங் தல்; to swoon, lose consciousness. 

     "ெமய்ம் மறந்  பட்ட வைரயாப் சல்" ( றநா. 25);. 

   2. (ஒன் ல் ஈ பட் ); எங்  இ க் ேறாம் என்ன ெசய் ேறாம் என் ம் உணரை்வ இழத்தல், தன்ைன 
மறத்தல்; to forget or lose oneself. 

     'கட ைளக் கண்  (தரி த் ); ெமய்ம்மறந்  நின்றான்'. 

     'இைசைய ெமய்ம்மறந்  ேகட் க் ெகாண் ந்ேதன் அதனால் நீ வந்த  ெதரிய ல்ைல'. 

   3. ேசாரவ்ைடதல்; to weary. 

   4. மயக்கமைடதல்; faint. 

   5. கள் ெவ ேய தல் (ேபாைதயாதல்);; to be intoxicated.

ம. ெமய்மறக்க.

     [ெமய் + மற-, ெமய் = உடல். ெமய்ம்மறத்தல் = உட ணரக்ைள (தன் ணர் கைள); மறத்தல்]

 ெமய்ம்மற-த்தல் meymmaṟattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. அ  நீங் தல்; to swoon, lose consciousness.

     "ெமய்ம் மறந்  பட்ட வைரயாப் சல்" ( றநா. 25);.

   2. (ஒன் ல் ஈ பட் ); எங்  இ க் ேறாம் என்ன ெசய் ேறாம் என் ம் உணரை்வ இழத்தல், தன்ைன 
மறத்தல்; to forget or lose oneself.
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ெமய்ம்மற

ெமய்ம்மற  meymmaṟadi, ெப.(n.)

   1. அ  நீங் ைக ( ன்.);; swooning, losing consciousness. 

   2. தன்னிைல மறக்ைக; self-forgetfulness. 

   3. ன ெவ ; fit of anger. 

   4. ெவ ; fit of insanity.

     [ெமய் + மற. மற → மற ]

மண்ணீர ந்  அள ற் க் ைறந்  ஊைத நீரான  இைரப்ைப ல் வதனால் உடம் ற்  
ஏற்ப ம் ஒ  நிைலைம. (சா.அக.);.

 ெமய்ம்மற  meymmaṟadi, ெப. (n.)

   1. அ  நீங் ைக ( ன்.);; swooning, losing consciousness.

   2. தன்னிைல மறக்ைக; self-forgetfulness.

   3. ன ெவ ; fit of anger.

   4. ெவ ; fit of insanity.

     [ெமய் + மற. மற → மற ]

மண்ணீர ந்  அள ற் க் ைறந்  ஊைத நீரான  இைரப்ைப ல் வதனால் உடம் ற்  
ஏற்ப ம் ஒ  நிைலைம. (சா.அக.);.

ெமய்ம்மைற

ெமய்ம்மைற meymmaṟai, ெப.(n.)

ெமய்  க  பாரக்்க;see mey-pugu-karuvi. 

     "சான்ேறார ்ெமய்ம்மைற" (ப ற் ப். 14, 12);.

     [ெமய் + மைற]

 ெமய்ம்மைற meymmaṟai, ெப. (n.)

ெமய்  க  பாரக்்க;see mey-pugu-karuvi.

     "சான்ேறார ்ெமய்ம்மைற" (ப ற் ப். 14, 12);.

     [ெமய் + மைற]
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ெமய்ம்ைம

ெமய்ம்ைம meymmai, ெப.(n.)

   1. ெமய்யான , உண்ைமயான , உண்ைம; truth, reality, 

     "ெமய்ம்ைம ம் ெபாய்ம்ைம  மா னாரக்் " ( வாச. 9, 20);. 

   2. பட்டாங் கான இயல்  (ெதால். எ த். 156);; natural state. 

   3. உளதா க் ம் தன்ைம (சத் );; existence. 

     "ெமய்ம்ைமெயா  த்தா ம்" (ேவதா. . 31);. 

   4. ெபா ண்ைம; signify- cation. 

     "ெமய்ம்ைமயா  மவ் ரண்டா ம்" (ெதால். ெசால். 427);.

     [ெமய் → ெமய்ம்ைம, உடலால் ெபாய் ன் ச ்ெசயல்ப தேல ெமய்ைம]

   உண்ைம என்ப  ெசால்ைல மட் ம் பற் ய அறமன் . உள் ம் றம் ம் ஒத் ப்பேத உண்ைம. 
உள்ளம் வாய் ெமய் ஆ ய க்கரணங்க ம், ஒ ங்ேக உண்ைம ல் ஒத் த்தல் ேவண் ம். 
இவ் யல்ைப ய ந் , உண்ைம வாய்ைம, ெமய்ம்ைம என உண்ைமக்  ப்ெபயரிட்டனர ் ன்ேனார.் 
உள்ளத்ைதப் பற் ய  உண்ைம;வாையப் பற் ய  வாய்ைம ெமய்ையப் பற் ய  ெமய்ம்ைம.

உண்ைம ெசால்ைல மட் ம் பற் ய ெதன் ம் தப் க் ெகாள்ைளயாேலேய, ெபால்லாதவர ்
ெபாய்யாைண வ ம் றர ்அைத நம்  ஒப் க்ெகாள்வ ம் ேநர் ன்றன.

உளதெ்தா  ெபா ந்தா  ெசால்ெலா ம் ெமய்ெயா ம் மட் ம் ெபா ந் வ  ஒ ேபா ம் 
உண்ைமயாகா . உளதெ்தா  ெபா ந் ய உண்ைம ைரப்பவர ் ந் ய ெவா க்க ைடய 
வரா த்தல் ண்ணம் என் ம் க த்ேத.

ெபாய்யாைம ெபாய்யாைம யாற் ன் அறம் ற

ெசய்யாைம ெசய்யாைம நன்  ( றள், 297);

ெமய்ம்ைமயா-தல்

ெமய்ம்ைமயா-தல் meymmaiyātal,    6 ெச. . . (v.i) 

   1. உண்ைமயாதல்; to prove true. 

   2. இயல்பாதல்; to remain without change. 

     "ெமய்ம்ைமயாத  றழத் ேதான்ற ம்" (ெதால். எ த். 156);.

     [ெமய்ம்ைம + ஆ-,]

 ெமய்ம்ைமயா-தல் meymmaiyātal,    6 ெச. . . (v.i.)

   1. உண்ைமயாதல்; to prove true.

   2. இயல்பாதல்; to remain without change.

     "ெமய்ம்ைமயாத  றழத் ேதான்ற ம்" (ெதால். எ த். 156);.

     [ெமய்ம்ைம + ஆ-,]
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ெமய்ம்ெமா

ெமய்ம்ெமா  meymmoḻi, ெப.(n.)

   1. உண்ைமயான வாக் ; true word;

 true teaching. 

   2. மைற (ேவதம்);; the vedas. 

   3. னிவரின் சாவச ்ெசால்; malediction or benediction, uttered by sages.

     [ெமய் + ெமா ]

 ெமய்ம்ெமா  meymmoḻi, ெப. (n.)

   1. உண்ைமயான வாக் ; true word, true teaching.

   2. மைற (ேவதம்);; the vedas.

   3. னிவரின் சாவச ்ெசால்; malediction or benediction, uttered by sages.

     [ெமய் + ெமா ]

ெமய்மட்

ெமய்மட்  meymaṭṭu, ெப.(n.)

ெமய்மட் க்காணி பாரக்்க;see {}. (S.I.I.V. 233);.

     [ெமய் + மட் ]

 ெமய்மட்  meymaṭṭu, ெப. (n.)

ெமய்மட் க்காணி பாரக்்க;see {}. (S.I.I.V. 233);.

     [ெமய் + மட் ]

ெமய்மட் க்காணி

ெமய்மட் க்காணி meymaṭṭukkāṇi, ெப.(n.)

   நட் வத் க்  மதங்கம் ( தங்கம்); அ க் ம் உரிைம; right of beating the small drum, as an accompaniment 
to dancing. (S.I.I.V. 232);.

     [ெமய்மட்  + காணி]

 ெமய்மட் க்காணி meymaṭṭukkāṇi, ெப. (n.)

   நட் வத் க்  மதங்கம் ( தங்கம்); அ க் ம் உரிைம; right of beating the small drum, as an accompaniment 
to dancing. (S.I.I.V. 232);.

     [ெமய்மட்  + காணி]

ெமய்மயக்கம்

 
 ெமய்மயக்கம்  meymayakkam, ெப. (n.)

   உடல் மயக்கம், உடல் உணரவ்ற்ற நிைல; giddiness.

     [ெமய் + மயக்கம்]

 ெமய்மயக்கம் meymayakkam, ெப. (n.)

   உடல் மயக்கம், உடல் உணரவ்ற்ற நிைல; giddiness.

     [ெமய் + மயக்கம்]

1098

www.valluvarvallalarvattam.com 2657 of 19068.



ெமய்மலம்

ெமய்மலம் meymalam, ெப.(n.)

   1. நரகல்; filth. 

   2. உடம் ன் அ க் ; dirt.

     [ெமய் + மலம்]

 ெமய்மலம் meymalam, ெப. (n.)

   1. நரகல்; filth.

   2. உடம் ன் அ க் ; dirt.

     [ெமய் + மலம்]

ெமய்மற

 
 ெமய்மற  meymaṟadi, ெப.(n.)

ெமய்ம்மற  (யாழ். அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ெமய் + மற ]

 ெமய்மற  meymaṟadi, ெப. (n.)

ெமய்ம்மற  (யாழ். அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ெமய் + மற ]

ெமய்மா

ெமய்மா  meymācu, ெப.(n.)

   1. உடல க்  ( ங்);; dirt in the body. 

   2. க ப் ெபா ள் (பவ் ); ( ன்.);; excreta.

     [ெமய் + மா ]

 ெமய்மா  meymācu, ெப. (n.)

   1. உடல க்  ( ங்);; dirt in the body.

   2. க ப் ெபா ள் (பவ் ); ( ன்.);; excreta.

     [ெமய் + மா ]

ெமய் டங்கல்

 
 ெமய் டங்கல் meymuḍaṅgal, ெப.(n.)

   உடம்  ஒ ங் தல், உடல் உ ப் கள் வ ன்  ேசாரந்்ெதா ங்கல்; emaciation.

     [ெமய் + டங்கல்]

 ெமய் டங்கல் meymuḍaṅgal, ெப. (n.)

   உடம்  ஒ ங் தல், உடல் உ ப் கள் வ ன்  ேசாரந்்ெதா ங்கல்; emaciation.

     [ெமய் + டங்கல்]
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ெமய் தல்

 
 ெமய் தல் meymudal, ெப.(n.)

   ெமா க்  தலாக வ ம் ெமய்கள்; word initial consonants.

     [ெமய் + தல். க, ச, த, ந, ப, ம, வ, ய, ஞ ஆ ய ஒன்ப  ெமய்கள் ெமா  த ல் வ ம்]

 ெமய் தல் meymudal, ெப. (n.)

   ெமா க்  தலாக வ ம் ெமய்கள்; word initial consonants.

     [ெமய் + தல். க, ச, த, ந, ப, ம, வ, ய, ஞ ஆ ய ஒன்ப  ெமய்கள் ெமா  த ல் வ ம்]

ெமய்ேமலாதனம்

ெமய்ேமலாதனம் meymēlātaṉam, ெப.(n.)

   இரண் ைகைய ன்  உடைல உயரத்்  நி த் ம் இ க்ைக (ஆசன); வைக (தத் வப். 109, 
உைர);;     [ெமய் + ேமல் + ஆதனம்]

 Skt. {} → த. ஆதனம்.

     [p]

 ெமய்ேமலாதனம் meymēlātaṉam, ெப. (n.)

   இரண் ைகைய ன்  உடைல உயரத்்  நி த் ம் இ க்ைக (ஆசன); வைக (தத் வப். 109, 
உைர);;     [ெமய் + ேமல் + ஆதனம்]

 Skt. {} → த. ஆதனம்.

ெமய்ேமனிற்றல்

ெமய்ேமனிற்றல் meymēṉiṟṟal, ெப.(n.)

ெமய்ேமலாதனம் பாரக்்க;see {}. " ரவாதனமாைம ெமய் ேமனிற்றல்" (தத் வப். 109);.

     [ெமய் + ேமல் + நிற்றல்]

 ெமய்ேமனிற்றல் meymēṉiṟṟal, ெப. (n.)

ெமய்ேமலாதனம் பாரக்்க;see {}.

     " ரவாதனமாைம ெமய் ேமனிற்றல்" (தத் வப். 109);.

     [ெமய் + ேமல் + நிற்றல்]

ெமய்ைம

 
 ெமய்ைம meymai, ெப.(n.)

   நிைன ; thought.

     [ெமய் → ெமய்ைம]

 ெமய்ைம meymai, ெப. (n.)

   நிைன ; thought.

     [ெமய் → ெமய்ைம]
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ெமய்யர்

ெமய்யர ்meyyar, ெப.(n.)

   1.பாரப்்பார;் Brahmin. 

   2. ற யார;் renunciation of the pleasures of life, asceticism. 

   3. ெமய் ெசால்ேவார;் one who speaks truth.

     [ெமய் → ெமய்யர]்

 ெமய்யர ்meyyar, ெப. (n.)

   பாரப்்பார;் Brahmin.

   2. ற யார;் renunciation of the pleasures of life, asceticism.

   3. ெமய் ெசால்ேவார;் one who speaks truth.

     [ெமய் → ெமய்யர]்

ெமய்யழ

 
 ெமய்யழ  meyyaḻku, ெப.(n.)

   இயல்பான அழ ; personal, true beauty.

ம. ெமய்யழ .

     [ெமய் + அழ ]

 ெமய்யழ  meyyaḻku, ெப. (n.)

   இயல்பான அழ ; personal, true beauty.

ம. ெமய்யழ .

     [ெமய் + அழ ]

ெமய்யழற்

 
 ெமய்யழற்  meyyaḻṟci, ெப.(n.)

   ேதா ன் அ ம் தன்ைம; inflammation of the skin.

     [ெமய் + அழற் ]

 ெமய்யழற்  meyyaḻṟci, ெப. (n.)

   ேதா ன் அ ம் தன்ைம; inflammation of the skin.

     [ெமய் + அழற் ]

ெமய்ய

 
 ெமய்ய  meyyaṟivu, ெப.(n.)

   உண்ைமயான அ ; true knowledge.

     [ெமய் + அ . உல ன் உண்ைம நிைல அ தல்]

 ெமய்ய  meyyaṟivu, ெப. (n.)

   உண்ைமயான அ ; true knowledge.

     [ெமய் + அ . உல ன் உண்ைம நிைல அ தல்]
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ெமய்யவத்ைத

 
 ெமய்யவத்ைத meyyavattai, ெப.(n) 

ெமய்க் ற்றம் பாரக்்க;see {}.

     [ெமய் + அவத்ைத]

 Skt. {} → த.அவத்ைத.

 ெமய்யவத்ைத meyyavattai, ெப. (n.)

ெமய்க் ற்றம் பாரக்்க;see {}.

     [ெமய் + அவத்ைத]

 Skt. {} → த.அவத்ைத.

ெமய்யவற் க்காட்
டல் னா

ெமய்யவற் க்காட்டல் னா meyyavaṟkukkāṭṭalviṉā, ெப.(n.)

   றைரய த் தற் க் ேகட் ம் னா வைக (ெதால். ெசால். 13, ேசனா.);; question put to a person with a 
view to instructing him.

     [ெமய் + அவன் + காட்டல் + னா. காட்  → காட்டல். 'அல்' ெதா.ெப.ஈ ]

 ெமய்யவற் க்காட்டல் னா meyyavaṟkukkāṭṭalviṉā, ெப. (n.)

   றைரய த் தற் க் ேகட் ம் னா வைக (ெதால். ெசால். 13, ேசனா.);; question put to a person with a 
view to instructing him.

     [ெமய் + அவன் + காட்டல் + னா. காட்  → காட்டல். 'அல்' ெதா.ெப.ஈ ]

ெமய்யன்

ெமய்யன் meyyaṉ, ெப.(n.)

   1. உண்ைம ணரந்்தவன்; one who has realised the truth. 

   2. உண்ைமயானவன்; true, honest, trust worthy, faithful person. 

     "அவ க் ம் ெமய்யனல்ைல" ( வ். ெப மாள். 6, 3);. 

   3. னிவன் ( ங்);; sage. 

   4. அந்தணன் ( டா.);; Brahmin. 

   5. உண்ைம க ேவான் (யாழ்.அக);; one who speaks the truth. 

   6. கட ள் (யாழ்.அக);; god, as the embodi- ment of truth. 

   7. மகன் (யாழ்.அக);; son.

     [ெமய் → ெமய்யன் 'அன்' ஆ.பா.ஈ ]

 ெமய்யன் meyyaṉ, ெப. (n.)

   1. உண்ைம ணரந்்தவன்; one who has realised the truth.

   2. உண்ைமயானவன்; true, honest, trust worthy, faithful person.

     "அவ க் ம் ெமய்யனல்ைல" ( வ். ெப மாள். 6, 3);.

   3. னிவன் ( ங்);; sage.

   4. அந்தணன் ( டா.);; Brahmin.
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ெமய்யனத்தல்

 
 ெமய்யனத்தல் meyyaṉattal, ெப.(n.)

   உடம் ன் ெகா ப் , உடற்  அ கரித்தல்; rise of heat in the body.

     [ெமய் + அனத்தல்]

 ெமய்யனத்தல் meyyaṉattal, ெப. (n.)

   உடம் ன் ெகா ப் , உடற்  அ கரித்தல்; rise of heat in the body.

     [ெமய் + அனத்தல்]

ெமய்யனல்

 
 ெமய்யனல் meyyaṉal, ெப.(n.)

   உடம் ன் , உடல் ெவப்பம்; heat of the body.

     [ெமய் + அனல்]

 ெமய்யனல் meyyaṉal, ெப. (n.)

   உடம் ன் , உடல் ெவப்பம்; heat of the body.

     [ெமய் + அனல்]

ெமய்யாப்

 
 ெமய்யாப்  meyyāppu, ெப.(n.)

   ப்பாயம், சடை்ட (சங். அக.);; coat.

     [ெமய் + யாப் . யா → யாப்  = உடம் ன் ேமல் கட்டப்ப வ ]

 ெமய்யாப்  meyyāppu, ெப. (n.)

   ப்பாயம், சடை்ட (சங். அக.);; coat.

     [ெமய் + யாப் . யா → யாப்  = உடம் ன் ேமல் கட்டப்ப வ ]

ெமய்யாலரி நா
ரி

ெமய்யாலரி நா ரி meyyālarisināṭuri, ெப.(n.)

   ஆள் ஒன் க் ரிய ேசாற்றரி  நா ம் உரி ம் ெகாண்ட அள ; rice of a {} and 'uri' measure. 

     "ஆ ரவரக்் ம் பத்ெதட் க் த்தல், ெமய்யாலரி  நா ரியாக நிடதம்ம இ ற்ற பத்  கா " 
(ெத. கல். ெதா. 8, கல். 529);.

     [ெமய்யால் + அரி  + நா  + உரி]

 ெமய்யாலரி நா ரி meyyālarisināṭuri, ெப. (n.)

   ஆள் ஒன் க் ரிய ேசாற்றரி  நா ம் உரி ம் ெகாண்ட அள ; rice of a {} and 'uri' measure.

     "ஆ ரவரக்் ம் பத்ெதட் க் த்தல், ெமய்யாலரி  நா ரியாக நிடதம்ம இ ற்ற பத்  கா " 
(ெத. கல். ெதா. 8, கல். 529);.

     [ெமய்யால் + அரி  + நா  + உரி]
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ெமய்யாள்சாரி

 
 ெமய்யாள்சாரி meyyāḷcāri, ெப.(n.)

   ஊன்; flesh.

 ெமய்யாள்சாரி meyyāḷcāri, ெப. (n.)

   ஊன்; flesh.

ெமய் லழல்

 
 ெமய் லழல் meyyilaḻl, ெப.(n.)

   உடம் ன் ெவப்பம்; temperature-heat of the body.

     [ெமய் ல் + அழல்]

 ெமய் லழல் meyyilaḻl, ெப. (n.)

   உடம் ன் ெவப்பம்; temperature-heat of the body.

     [ெமய் ல் + அழல்]

ெமய் ைளப்

 
 ெமய் ைளப்  meyyiḷaippu, ெப. (n.)

   உட ைளப் ; emaciation.

     [ெமய் + இைளப் . இைள → இைளப் . ' ' ெதா.ெப.ஈ .]

 ெமய் ைளப்  meyyiḷaippu, ெப. (n.)

   உட ைளப் ; emaciation.

     [ெமய் + இைளப் . இைள → இைளப் . ' ' ெதா.ெப.ஈ .]

ெமய் கல்

 
 ெமய் கல் meyyiṟugal, ெப.(n.)

   உடல் வன்ைம ெபறல்; body becoming hard and strong.

     [ெமய் + இ கல். இ  → இ  → இ கல்]

 ெமய் கல் meyyiṟugal, ெப. (n.)

   உடல் வன்ைம ெபறல்; body becoming hard and strong.

     [ெமய் + இ கல். இ  → இ  → இ கல்]
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ெமய்

ெமய்  meyyīṟu, ெப.(n.)

   ெமய்ெய த்ைத இ ைடய ெசால்; word ending in a consonant. 

     "ெமய் ெறல்லாம்" (ெதால். எ த். 105, இளம்.);.

     [ெமய் + ஈ . ஞண நமன யரலவழள ஆ ய ப ெனா  ெமய்கள் ெமா ல் வ ம்.]

 ெமய்  meyyīṟu, ெப. (n.)

   ெமய்ெய த்ைத இ ைடய ெசால்; word ending in a consonant.

     "ெமய் ெறல்லாம்" (ெதால். எ த். 105, இளம்.);.

     [ெமய் + ஈ . ஞண நமன யரலவழள ஆ ய ப ெனா  ெமய்கள் ெமா ல் வ ம்.]

ெமய் ணர்தல்

ெமய் ணரத்ல் meyyuṇartal, ெப.(n.)

   ெமய் ணர்  ( றள், அ . 36); பாரக்்க; seе {}.

     [ெமய் + உணரத்ல். உணர ்→ உணரத்ல். 'தல்' ெதா.ெப.ஈ ]

 ெமய் ணரத்ல் meyyuṇartal, ெப. (n.)

ெமய் ணர்  ( றள், அ . 36); பாரக்்க; seе {}.

     [ெமய் + உணரத்ல். உணர ்→ உணரத்ல். 'தல்' ெதா.ெப.ஈ ]

ெமய் ணர்

ெமய் ணர் 1 meyyuṇarvu, ெப.(n.)

   உண்ைமய  (தத் வ ஞானம்); ( றள், 352, உைர);; Knowledge of reality.

     [ெமய் + உணர் ]

     [ெமய் + உணர் . உணர ்→ உணர் . ' ' ெதா.ெப.ஈ ]

 ெமய் ணர் 2 meyyuṇarvu, ெப.(n.)

   ஊன்றல், கட்டல், த்தல், தடவல், தட்டல், ண்டல், பற்றல், ெவட்டல், என்ற எண் வைகப்பட்ட 
உட ணரச்் க் காரணங்கள் ( ங்.);; canes of sensation in the body of eight kinds, viz. {}.

     [ெமய் + உணர் ]

 ெமய் ணர் 1 meyyuṇarvu, ெப. (n.)

   உண்ைமய  (தத் வ ஞானம்); ( றள், 352, உைர);; Knowledge of reality.

     [ெமய் + உணர் ]

     [ெமய் + உணர் . உணர ்→ உணர் . ' ' ெதா.ெப.ஈ ]

 ெமய் ணர் 2 meyyuṇarvu, ெப. (n.)

   ஊன்றல், கட்டல், த்தல், தடவல், தட்டல், ண்டல், பற்றல், ெவட்டல், என்ற எண் வைகப்பட்ட 
உட ணரச்் க் காரணங்கள் ( ங்.);; canes of sensation in the body of eight kinds, viz. {}.

     [ெமய் + உணர் ]
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ெமய் தகம்

 
 ெமய் தகம் meyyudagam, ெப.(n.)

ெமய் வ நீர ்( .அ); பாரக்்க;see {}.

     [ெமய் + உதகம்]

 Skt. udaka → த. உதகம்.

 ெமய் தகம் meyyudagam, ெப. (n.)

ெமய் வ நீர ்( .அ); பாரக்்க;see {}.

     [ெமய் + உதகம்]

 Skt. udaka → த. உதகம்.

ெமய் ைர

ெமய் ைர1 meyyuraittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   உைர ெசால்லல்; to write faithful commentary, as true to the text.

     [ெமய் + உைர]

 ெமய் ைர2 meyyurai, ெப.(n.)

   1. ற் ப் ெபா த்தமான உைர (இைற,1, உைர, பக். 8);; faithful commentary, as true to the text.

   2. உண்ைமயான ெமா ; true word. 

     "ெமய் ைர ையய ளம் னான்" (கம்பரா. ணி . 111);.

     [ெமய் + உைர]

 ெமய் ைர1 meyyuraittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   உைர ெசால்லல்; to write faithful commentary, as true to the text.

     [ெமய் + உைர]

 ெமய் ைர2 meyyurai, ெப. (n.)

   1. ற் ப் ெபா த்தமான உைர (இைற,1, உைர, பக். 8);; faithful commentary, as true to the text.

   2. உண்ைமயான ெமா ; true word.

     "ெமய் ைர ையய ளம் னான்" (கம்பரா. ணி . 111);.

ெமய் வமம்

ெமய் வமம் meyyuvamam, ெப.(n.)

   வ  பற்  வ ம் உவைம (ெதால். ெபா. 276, 20);; comparison based on form on shape.

     [ெமய் + உவமம்]

 ெமய் வமம் meyyuvamam, ெப. (n.)

   வ  பற்  வ ம் உவைம (ெதால். ெபா. 276, 20);; comparison based on form on shape.

     [ெமய் + உவமம்]
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ெமய் ைளசச்ல்

 
 ெமய் ைளசச்ல் meyyuḷaiccal, ெப.(n.)

   உடம் ன் வ ; pain in the body.

     [ெமய் + உைளசச்ல்]

 ெமய் ைளசச்ல் meyyuḷaiccal, ெப. (n.)

   உடம் ன் வ ; pain in the body.

     [ெமய் + உைளசச்ல்]

ெமய் ணர்ச்

ெமய் ணரச்்  meyyuṟubuṇarcci, ெப.(n.)

   உடலால் ங் ட்டம் (ெதால். ெபா. 145, உைர);;     (Akap.); copulation, embrace.

ம வ. உட றப் ணரச்் .

     [ெமய்  + ணரச்் . உள்ளப் ணரச்் க்  எ ரான ]

 ெமய் ணரச்்  meyyuṟubuṇarcci, ெப. (n.)

   உடலால் ங் ட்டம் (ெதால். ெபா. 145, உைர);;     (Akap.); copulation, embrace.

ம வ. உட றப் ணரச்் .

     [ெமய்  + ணரச்் . உள்ளப் ணரச்் க்  எ ரான ]

ெமய் ர்

 
 ெமய் ர ்meyyūr, ெப.(n.)

   ெசங்கல்பட்  மாவட்டத் ள்ள ஒ  ஊர;் a village in {} dt.

     [ெமய் + ஊர]்

ெமய் ர ்என் ம் ெபயரில் ம ராந்தகம், வள் ர,் ெப ம் ர ்ஆ ய வட்டங்களில் ல 
ஊரக்ள் இ க் ன்றன.

 ெமய் ர ்meyyūr, ெப. (n.)

   ெசங்கல்பட்  மாவட்டத் ள்ள ஒ  ஊர;் a village in {} dt.

     [ெமய் + ஊர]்

ெமய் ர ்என் ம் ெபயரில் ம ராந்தகம், வள் ர,் ெப ம் ர ்ஆ ய வட்டங்களில் ல 
ஊரக்ள் இ க் ன்றன.

ெமய்ெயரிசச்ல்

 
 ெமய்ெயரிசச்ல் meyyericcal, ெப.(n) 

   உடல் தணல்; burning sensation of the body. 

     "ெமய்ெயரிசச்ல் யாக உள்ள ' (உ.வ.);.

     [ெமய் + எரிசச்ல். எரி → எரிசச்ல். 'சல்' ெதா.ெப.ஈ ]

 ெமய்ெயரிசச்ல் meyyericcal, ெப. (n.)

   உடல் தணல்; burning sensation of the body.

     "ெமய்ெயரிசச்ல் யாக உள்ள ' (உ.வ.);.

     [ெமய் + எரிசச்ல். எரி → எரிசச்ல். 'சல்' ெதா.ெப.ஈ ]
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ெமய்ெய த்

ெமய்ெய த்  meyyeḻuttu, ெப.(n.)

   1. ஒற்ெற த் , உ ெர த் ற்  உடம்பா ப்ப  ( ரேசா. சந் ப்.1, உைர);; consonant, as the body to 
which the vowel gives life. 

   2. ெமய்ெய த்ைதக் க் ம் வரி வ வம்; the letter represent- ing a consonant.

     [ெமய் + எ த் ]

எ த் களில், ேவேறார ்எ த் ன் உத  ன் த் தாேன ஒ க் ம் உ ெர த்  தானாய் இயங் ம் 
உ ைர ம், உ ெர த் ன் உத ன் த் தனிதெ்தா யாத ெமய்ெய த்  உ ரின்  இயங்காத 
உடம்ைப ம் உ ேரா  ய ெமய்ெய த்  உ ேரா  ய உடம்ைப ம் ஒத் த்தலால் 
அம் வைக எ த் ற் ம் அம் வைகப் ெபா டெ்பயரக்ைளேய உவைமயா  ெபயராக இட்டனர ்

தல் லா யர.்........ ெமய்ெய த் களில் வல் னம், ெமல் னம், இைட னம் என்பன 
வல் டம்ைப ம் ெமல் டம் ைப ம், இைடத்தர டம்ைப ம் நிகரக்் ம் என்பைத அவ்வப் ெபயரக்ேள 
உணரத்் ம் (ெசா.க.32);.

த ல் க்,ங், ச,் ஞ், ட,் ண், த், ந், ப்,ம், ய், ர,் ல், வ், ழ், ள், ற், ன் என் ம் ப ெனட்  ெமய்ெய த் கள் 
உள்ளன.

 ெமய்ெய த்  meyyeḻuttu, ெப. (n.)

   1. ஒற்ெற த் , உ ெர த் ற்  உடம்பா ப்ப  ( ரேசா. சந் ப்.1, உைர);;   2. ெமய்ெய த்ைதக் 
க் ம் வரி வ வம்; the letter represent- ing a consonant.

     [ெமய் + எ த் ]

எ த் களில், ேவேறார ்எ த் ன் உத  ன் த் தாேன ஒ க் ம் உ ெர த்  தானாய் இயங் ம் 
உ ைர ம், உ ெர த் ன் உத ன் த் தனிதெ்தா யாத ெமய்ெய த்  உ ரின்  இயங்காத 
உடம்ைப ம் உ ேரா  ய ெமய்ெய த்  உ ேரா  ய உடம்ைப ம் ஒத் த்தலால் 
அம் வைக எ த் ற் ம் அம் வைகப் ெபா டெ்பயரக்ைளேய உவைமயா  ெபயராக இட்டனர ்

தல் லா யர.்........ ெமய்ெய த் களில் வல் னம், ெமல் னம், இைட னம் என்பன 

ெமய்ெயா

 
 ெமய்ெயா  meyyoli, ெப.(n.)

   ஒற்ெற த் ; consonant.

     [ெமய் + ஒ ]

ேபசெ்சா கைளத் த லக்கணங்கள் உ ெரா  என் ம் ெமய்ெயா  என் ம் இரண்டாகப் ரிக் ம். 
ேபச்  யற் யால் ெவளிப்ப ன்ற காற்  எங் ம் தைடப்படாமல் இதழைமப்பா ம் நா ன் 
இயக்கத்தா ம் ேதைவயான மா தல்கைளப் ெபற்  ஒ ைய உண்டாக் ம்ேபா  அம் ைற ல் 

றக் ம் ஒ க க்  உ ெரா  என்  ெபயர.் அங்ஙனம் இல்லாமல் ேவ வைக ல் உ வா ம் 
எல்லா ஒ கைள ம் ெமய்ெயா  என்பர.் அந்த ெமய்ெயா கைளத் த லக்கணங்கள் வ , ெம , 
இைட என ன்றாய்ப் ரித் ள்ளன. த ழ்ெமா ல் உள்ள ெமய்ெய த் கள் ப ெனட்  (இ.க.);.

 ெமய்ெயா  meyyoli, ெப. (n.)

   ஒற்ெற த் ; consonant.

     [ெமய் + ஒ ]

ேபசெ்சா கைளத் த லக்கணங்கள் உ ெரா  என் ம் ெமய்ெயா  என் ம் இரண்டாகப் ரிக் ம். 
ேபச்  யற் யால் ெவளிப்ப ன்ற காற்  எங் ம் தைடப்படாமல் இதழைமப்பா ம் நா ன் 
இயக்கத்தா ம் ேதைவயான மா தல்கைளப் ெபற்  ஒ ைய உண்டாக் ம்ேபா  அம் ைற ல் 

றக் ம் ஒ க க்  உ ெரா  என்  ெபயர.் அங்ஙனம் இல்லாமல் ேவ வைக ல் உ வா ம் 
எல்லா ஒ கைள ம் ெமய்ெயா  என்பர.் அந்த ெமய்ெயா கைளத் த லக்கணங்கள் வ , ெம , 
இைட என ன்றாய்ப் ரித் ள்ளன. த ழ்ெமா ல் உள்ள ெமய்ெய த் கள் ப ெனட்  (இ.க.);.

ெமய்வைச

ெமய்வைச meyvasai, ெப.(n.)

   ஒ வைனப் பற்  வைச ேதான்றக் ம் பாட்  வைக (இலக். , 753);;     [ெமய் + வைச]

 ெமய்வைச meyvasai, ெப. (n.)

   ஒ வைனப் பற்  வைச ேதான்றக் ம் பாட்  வைக (இலக். , 753);;     [ெமய் + வைச]
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ெமய்வ க்ைக

 
 ெமய்வ க்ைக meyvarukkai, ெப.(n.)

   ெமய்ெய த் க்களின் வரிைச ( ன்);; the series of consonants.

     [ெமய் + வ க்ைக]

 Skt. varga → த. வ க்ைக.

 ெமய்வ க்ைக meyvarukkai, ெப. (n.)

   ெமய்ெய த் க்களின் வரிைச ( ன்);; the series of consonants.

     [ெமய் + வ க்ைக]

 Skt. varga → த. வ க்ைக.

ெமய்வ த்தம்

 
 ெமய்வ த்தம் meyvaruttam, ெப.(n.)

   உட ைழப்பாலா ய அயரச்் ; fatigues. 

     'ெமய்வ த்தம் பாரார'் –ஒளைவயார.்

     [ெமய் + வ த்தம்]

 ெமய்வ த்தம் meyvaruttam, ெப. (n.)

   உட ைழப்பாலா ய அயரச்் ; fatigues.

     'ெமய்வ த்தம் பாரார'் –ஒளைவயார.்

     [ெமய் + வ த்தம்]

ெமய்வ த்தல்

 
 ெமய்வ த்தல் meyvaruttal, ெப.(n.)

   உடல் வ ந்த உைழத்தல்; straining the body.

     [ெமய் + வ த்தல். வ  → வ த்தல். 'தல்' ெதா.ெப.ஈ .]

 ெமய்வ த்தல் meyvaruttal, ெப. (n.)

   உடல் வ ந்த உைழத்தல்; straining the body.

     [ெமய் + வ த்தல். வ  → வ த்தல். 'தல்' ெதா.ெப.ஈ .]

ெமய்வ த் -தல்

ெமய்வ த் -தல் meyvaruddudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   உடல் வ ந்த உைழத்தல்; to strain the body.

     [ெமய் + வ த் -,]

 ெமய்வ த் -தல் meyvaruddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   உடல் வ ந்த உைழத்தல்; to strain the body.

     [ெமய் + வ த் -,]
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ெமய்வ

ெமய்வ 1 meyvali, ெப.(n.)

   உட ன் வ ைம; physical, bodily strength. 

     "நிரம் ய ெமய் வ ைன ைடய மாக்கள்" (ெப ம்பாண். 61, உைர);.

     [ெமய் + வ ]

 ெமய்வ 2 meyvali, ெப.(n.)

   உடல் க ப் ; pain in the body.

ம வ. உடல் ேநா .

     [ெமய் + வ ]

 ெமய்வ 1 meyvali, ெப. (n.)

   உட ன் வ ைம; physical, bodily strength.

     "நிரம் ய ெமய் வ ைன ைடய மாக்கள்" (ெப ம்பாண். 61, உைர);.

     [ெமய் + வ ]

 ெமய்வ 2 meyvali, ெப. (n.)

   உடல் க ப் ; pain in the body.

ம வ. உடல் ேநா .

ெமய்வ

 
 ெமய்வ  meyvaḻi, ெப.(n.)

   உண்ைமச ்சமயம்; the true religion.

ம. ெமய்வ .

     [ெமய் + வ ]

 ெமய்வ  meyvaḻi, ெப. (n.)

   உண்ைமச ்சமயம்; the true religion.

ம. ெமய்வ .

     [ெமய் + வ ]

ெமய்வ நீர்

 
 ெமய்வ நீர ்meyvaḻinīr, ெப.(n.)

   நீர ்(யாழ்.அக.);; urine.

     [ெமய் + வ  + நீர]்

 ெமய்வ நீர ்meyvaḻinīr, ெப. (n.)

   நீர ்(யாழ்.அக.);; urine.

     [ெமய் + வ  + நீர]்
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ெமய்வார்த்ைத

ெமய்வாரத்்ைத meyvārttai, ெப.(n.)

ெமய் ைர2 பாரக்்க ( லப். 30,192, அ ம்);;see mey-y-urai2

     [ெமய் + வாரத்்ைத]

 Skt. {} → த. வாரத்்ைத.

 ெமய்வாரத்்ைத meyvārttai, ெப. (n.)

ெமய் ைர2 பாரக்்க ( லப். 30,192, அ ம்);;see mey-y-urai2

     [ெமய் + வாரத்்ைத]

 Skt. {} → த. வாரத்்ைத.

ெமய்வாழ்த்

ெமய்வாழ்த்  meyvāḻttu, ெப.(n.)

   ஒ வைன வாழ்த் க் ம் பாட்  வைக (இலக். .753);;     [ெமய் + வாழ்த் ]

 ெமய்வாழ்த்  meyvāḻttu, ெப. (n.)

   ஒ வைன வாழ்த் க் ம் பாட்  வைக (இலக். .753);;     [ெமய் + வாழ்த் ]

ெமய் -தல்

ெமய் -தல் meyviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.) 

   இறத்தல்; to die, as casting off one's body. 

     "இரங்  ெமய் ட ம்" ( லப். 27, 97);.

     [ெமய் + -,]

 ெமய் -தல் meyviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   இறத்தல்; to die, as casting off one's body.

     "இரங்  ெமய் ட ம்" ( லப். 27, 97);.

     [ெமய் + -,]

ெமய் -தல்

ெமய் -தல் meyviḻudal,    2 ெச. . . (v.i.) 

   இறத்தல்; to die.

     [ெமய் + -,]

 ெமய் -தல் meyviḻudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   இறத்தல்; to die.

     [ெமய் + -,]
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ெமய் ரதன்

ெமய் ரதன் meyviradaṉ, ெப.(n.)

   1. உ ட் ரன் ( ன்.);;{}. 

   2. மன்;{}.

     [ெமய் + ரதன்]

 Skt. vratin → த. ரதன்.

 ெமய் ரதன் meyviradaṉ, ெப. (n.)

   1. உ ட் ரன் ( ன்.);; {}.

   2. மன்; {}.

     [ெமய் + ரதன்]

 Skt. vratin → த. ரதன்.

ெமய்ெவ -த்தல்

ெமய்ெவ -த்தல் meyveḷuttal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   உடல் ெவ தல்; to become pale as body.

     [ெமய் + ெவ -,]

 ெமய்ெவ -த்தல் meyveḷuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   உடல் ெவ தல்; to become pale as body.

     [ெமய் + ெவ -,]

ெமய்ெவ ப்

 
 ெமய்ெவ ப்  meyveḷuppu, ெப.(n.)

   ேசாைக; anaemia.

     [ெமய் + ெவ ப்  ெவ  → ெவ ப் . ' ' ெப.ஆ.ஈ]

 ெமய்ெவ ப்  meyveḷuppu, ெப. (n.)

   ேசாைக; anaemia.

     [ெமய் + ெவ ப்  ெவ  → ெவ ப் . ' ' ெப.ஆ.ஈ]

ெமய்ேவ

ெமய்ேவ  meyvēṟu, ெப.எ. (adv.) 

   தனித்தனியாய்; individually. 

     "ெமய்ேவ  ஆழாக்  ெநய் ம்" (S.I.I.iii.232);.

     [ெமய் + ேவ ]

 ெமய்ேவ  meyvēṟu, ெப.எ. (adv.)

   தனித்தனியாய்; individually.

     "ெமய்ேவ  ஆழாக்  ெநய் ம்" (S.I.I.iii.232);.

     [ெமய் + ேவ ]
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ெமய்ைவ-த்தல்

ெமய்ைவ-த்தல் meyvaittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

ெமய் -தல் பாரக்்க;see {}. 

     " ழ்ந்  ெமய் ைவத்த ம்" (மணிேம. 6,131);.

     [ெமய் + ைவ-,]

 ெமய்ைவ-த்தல் meyvaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

ெமய் -தல் பாரக்்க;see {}.

     " ழ்ந்  ெமய் ைவத்த ம்" (மணிேம. 6,131);.

     [ெமய் + ைவ-,]

ெமாள்( )-தல்

ெமாள்( )-தல் moḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.) 

   மயங் யஞ் தல்; to be frightened, starled.

     [ம ள் → ரள். ர தல் = மயங் யஞ் தல். ரள் → ெமரள் (ேவ.க.4,42);]

 ெமாள்( )-தல் moḷḷudal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நீர ் த யன கத்தல் (அக.நி.);; to take in a vessel, as water, 

     "இன்ப ெமாண்ேட ய ந்  ைளப்பாளிேனன்" (தா . பாயப் . 27);.

மா. ள்ெக.

     [ ள் →  → ( ); → க. கத்தல் = ெமாள் தல், ெமாண்டளத்தல், ள் → ( ைழ); → ைழ = 
அகப்ைப. ள் → ெமாள். ெமாள் தல் = கலத்ைத நீ ட் த்  நீர ்( த யன); ெகாள் தல்( .தா.289);]

 ெமாள்( )-தல் moḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   மயங் யஞ் தல்; to be frightened, starled.

     [ம ள் → ரள். ர தல் = மயங் யஞ் தல். ரள் → ெமரள் (ேவ.க.4,42);]

 ெமாள்( )-தல் moḷḷudal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நீர ் த யன கத்தல் (அக.நி.);; to take in a vessel, as water.

     "இன்ப ெமாண்ேட ய ந்  ைளப்பாளிேனன்" (தா . பாயப் . 27);.

மா. ள்ெக.

ெமரிபாகல்

 
 ெமரிபாகல் meripākal, ெப.(n.)

   பாகல்; small bitter guard.

     [ெமரி + பாகல்]

 ெமரிபாகல் meripākal, ெப. (n.)

   பாகல்; small bitter guard.

     [ெமரி + பாகல்]
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ெமரிபாைவ

ெமரிபாைவ meripāvai, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைக பாைவ; a kind of carilla. 

   2. பாகற்காய்; small bitter gourd.

     [ெமரி + பாைவ]

     [p]

 ெமரிபாைவ meripāvai, ெப. (n.)

   1. ஒ  வைக பாைவ; a kind of carilla.

   2. பாகற்காய்; small bitter gourd.

     [ெமரி + பாைவ]

ெம கங் ழங்

ெம கங் ழங்  merugaṅgiḻṅgu, ெப.(n.)

   ெவ கங் ழங்  (பதாரத்்த. 405);; long-rooted arum.

     [ெம கன் ழங்  → ெம கங் ழங் ]

 ெம கங் ழங்  merugaṅgiḻṅgu, ெப. (n.)

   ெவ கங் ழங்  (பதாரத்்த. 405);; long-rooted arum.

     [ெம கன் ழங்  → ெம கங் ழங் ]

ெம கரம்

ெம கரம் merugaram, ெப.(n.)

   ெம  ேவைல ல் பயன்ப ம் அரவைக; smooth file. (C.G.);

     [ெம கரம் → ெம கரம் (ேவ.க.4, 24);]

 ெம கரம் merugaram, ெப. (n.)

   ெம  ேவைல ல் பயன்ப ம் அரவைக; smooth file. (C.G.);

     [ெம கரம் → ெம கரம் (ேவ.க.4, 24);]

ெம கன் ழங்

 
 ெம கன் ழங்  merugaṉgiḻṅgu, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் ழங் ;  a bulbous root.

     [ெவ கன் ழங்  → ெம கன் ழங் ]

 ெம கன் ழங்  merugaṉgiḻṅgu, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் ழங் ; a bulbous root.

     [ெவ கன் ழங்  → ெம கன் ழங் ]

ெம காணி

ெம காணி merukāṇi, ெப.(n.)

ெம  வைள பாரக்்க;see {}.

     [ெம காணி → ெம காணி = ெம வைள ெயன் ம் தட்டார ்க . (ேவ.க.4, 24);]

 ெம காணி merukāṇi, ெப. (n.)

ெம  வைள பாரக்்க;see {}.

     [ெம காணி → ெம காணி = ெம வைள ெயன் ம் தட்டார ்க . (ேவ.க.4, 24);]
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ெம

 
 ெம  merugi, ெப.(n.)

   ம டக்ற்றாைழ; hyacinth aloe.

 ெம  merugi, ெப. (n.)

   ம டக்ற்றாைழ; hyacinth aloe.

ெம -தல்

ெம -தல் merugiḍudal,    18 ெச. . . & ெச. ன்றா . (v.i.) & (v.t.)

   பளபளப்  உண்டாகச ்ெசய்தல் ( ன்.);; to polish, burnish.

     [ெம  + இ -,]

 ெம -தல் merugiḍudal,    18 ெச. . . & ெச. ன்றா . (v.i.) & (v.t.)

   பளபளப்  உண்டாகச ்ெசய்தல் ( ன்.);; to polish, burnish.

     [ெம  + இ -,]

ெம

ெம 1 merugu, ெப.(n.)

   பளபளப் , ெபா ; smoothness, glitter, lustre, polish, brightness, freshness. 

     'ெம  மாறாத ெவள்ளி ேயனம் (பாத் ரம்);' (உ.வ.);.

   ம. ெம , ெவ ;   க. ெம , ;   ெத. ெம , ெம ங் ; . ெமர் .

     [ெம  → ெம  → ெம  = ெம வான பளபளப்  (ேவ.க.4, 24);]

 ெம 2 merugu, ெப.(n.)

   ெவ கஞ்ெச ; long rooted arum.

     [ெவ கன் ழங்  → ெம கங் ழங்  → ெம  (ம உ);]

 ெம 1 merugu, ெப. (n.)

   பளபளப் , ெபா ; smoothness, glitter, lustre, polish, brightness, freshness.

     'ெம  மாறாத ெவள்ளி ேயனம் (பாத் ரம்);' (உ.வ.);.

   ம. ெம , ெவ ;   க. ெம , ;   ெத. ெம , ெம ங் ; . ெமர் .

     [ெம  → ெம  → ெம  = ெம வான பளபளப்  (ேவ.க.4, 24);]

 ெம 2 merugu, ெப. (n.)

   ெவ கஞ்ெச ; long rooted arum.

ெம க்கல்

 
 ெம க்கல் meruguggal, ெப.(n.)

   ெம ட த ங் கல்; pumice stone, used in polishing. (C.E.M.);.

     [ெம  + கல்]

 ெம க்கல் meruguggal, ெப. (n.)

   ெம ட த ங் கல்; pumice stone, used in polishing. (C.E.M.);.

     [ெம  + கல்]
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ெம ச் ண்ணா
ம்

 
 ெம ச் ண்ணாம்  meruguccuṇṇāmbu, ெப.(n.)

   வர ் த யவற் ற் ம் ப் ச ்சாந்  ேபான்ற ண்ணிய ண்ணாம் ச ்சாந் ; fine chunam used in 
plastering, flooring, etc., as giving a polished surface. (C.E.M.);.

     [ெம  + ண்ணாம் ]

 ெம ச் ண்ணாம்  meruguccuṇṇāmbu, ெப. (n.)

   வர ் த யவற் ற் ம் ப் ச ்சாந்  ேபான்ற ண்ணிய ண்ணாம் ச ்சாந் ; fine chunam used in 
plastering, flooring, etc., as giving a polished surface. (C.E.M.);.

     [ெம  + ண்ணாம் ]

ெம த்ைதலம்

 
 ெம த்ைதலம் meruguttailam, ெப.(n.)

ெம ெகண்ெணய் பாரக்்க;see {}. (Mod.);.

     [ெம  + ைதலம்]

 Skt. taila → த. ைதலம்.

 ெம த்ைதலம் meruguttailam, ெப. (n.)

ெம ெகண்ெணய் பாரக்்க;see {}. (Mod.);.

     [ெம  + ைதலம்]

 Skt. taila → த. ைதலம்.

ெம ேதய்-த்தல்

ெம ேதய்-த்தல் merugutēyttal,    4 ெச. ன்றா . & ெச. . . (v.t.) & (v.i.) 

ெம -தல் ( ன்.); பாரக்்க;see {}-,

     [ெம  + ேதய்-,]

 ெம ேதய்-த்தல் merugutēyttal,    4 ெச. ன்றா . & ெச. . . (v.t.) & (v.i.)

ெம -தல் ( ன்.); பாரக்்க;see {}-,

     [ெம  + ேதய்-,]

ெம ேபா -தல்

ெம ேபா -தல் merugupōṭudal,    19 ெச. ன்றா . & ெச. . . (v.t.)

& (v.i.); 

ெம -தல் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ெம  + ேபா -,]

 ெம ேபா -தல் merugupōṭudal,    19 ெச. ன்றா . & ெச. . . (v.t.) & (v.i.)

ெம -தல் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ெம  + ேபா -,]
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ெம மண்

 
 ெம மண் merugumaṇ, ெப.(n.)

   தட்டார ்ெம தற் த ம் மண்வைக (இ.வ.);; a kind of earth used by goldsmith in polishing.

     [ெம  + மண்]

 ெம மண் merugumaṇ, ெப. (n.)

   தட்டார ்ெம தற் த ம் மண்வைக (இ.வ.);; a kind of earth used by goldsmith in polishing.

     [ெம  + மண்]

ெம வைள

 
 ெம வைள meruguvaḷai, ெப. (п.) 

   ெம ட த ம் தட்டார ்க  வைக (இ.வ.);; polishing-pin, used by goldsmiths.

     [ெம  + வைள]

     [p]

 ெம வைள meruguvaḷai, ெப. (п.) 

   ெம ட த ம் தட்டார ்க  வைக (இ.வ.);; polishing-pin, used by goldsmiths.

     [ெம  + வைள]

ெம ள்ளித்ைதல
ம்

 
 ெம ள்ளித்ைதலம் meruguḷḷittailam, ெப.(n.)

   ண் ம், ெம கன் ழங் ம் கலந்  அணியம் ெசய்யப்ப ம் ெநய்மம்; medicated oil prepared out of garlic 
and tuberous root of 'merugu'.

     [ெம  + உள்ளி + ைதலம். இ  ட் வ  (arthrities);, எ ம்  ட் ைணப் ள் க ம் உய  நீரம் 
ேநாய்' (synovities); ஆ யவற் ற்  ம ந்தாகப் பயன்ப ற  என்  சா.அக. ப் ற .]

 Skt. taila → த. ைதலம்.

 ெம ள்ளித்ைதலம் meruguḷḷittailam, ெப. (n.)

   ண் ம், ெம கன் ழங் ம் கலந்  அணியம் ெசய்யப்ப ம் ெநய்மம்; medicated oil prepared out of garlic 
and tuberous root of 'merugu'.

     [ெம  + உள்ளி + ைதலம். இ  ட் வ  (arthrities);, எ ம்  ட் ைணப் ள் க ம் உய  நீரம் 
ேநாய்' (synovities); ஆ யவற் ற்  ம ந்தாகப் பயன்ப ற  என்  சா.அக. ப் ற .]

 Skt. taila → த. ைதலம்.
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ெம ெகண்ெணய்

ெம ெகண்ெணய்1 merugeṇīey, ெப.(n.)

   1.பளபளப் ற்காக மரப்பண்டங்களின் ேமல் ம் எண்ெணய் ( ன்.);; varnish, oil used to give polish to 
cabinet work. 

   2. க் ெகண்ெணய்

     (யாழ்அக.);;

 unguent for improving the complexion.

     [ெம  + எண்ெணய். எள் + ெநய் – எண்ெணய்]

 ெம ெகண்ெணய்2 merugeṇīey, ெப.(n.)

   ெம கன் ழங் ந்  எ க் ம் எண்ெணய்; medicated oil prepared out of the tuberous root.

     [ெம  + எண்ெணய். ெம  = ெம கன் ழங் ]

 ெம ெகண்ெணய்1 merugeṇīey, ெப. (n.)

   பளபளப் ற்காக மரப்பண்டங்களின் ேமல் ம் எண்ெணய் ( ன்.);; varnish, oil used to give polish to 
cabinet work.

   2. க் ெகண்ெணய் (யாழ்அக.);; unguent for improving the complexion.

     [ெம  + எண்ெணய். எள் + ெநய் – எண்ெணய்]

 ெம ெகண்ெணய்2 merugeṇīey, ெப. (n.)

ெம ேகற் -தல்

ெம ேகற் -தல் meruāṟṟudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

ெம -தல் பாரக்்க;see {}.

க. ெமற .

     [ெம  + ஏற் -,]

 ெம ேகற் -தல் meruāṟṟudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

ெம -தல் பாரக்்க;see {}.

க. ெமற .

     [ெம  + ஏற் -,]

ெம ேகா

 
 ெம ேகா  meruāṭu, ெப.(n.)

   ேமற் றத் ற் பளபளப் ள்ள ஒ ; glazed tile (C.E.M.);.

     [ெம  + ஒ ]

 ெம ேகா  meruāṭu, ெப. (n.)

   ேமற் றத் ற் பளபளப் ள்ள ஒ ; glazed tile (C.E.M.);.

     [ெம  + ஒ ]
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ெம வைண

ெம வைண meruvaṇai, ெப.(n.)

   1. இ மாப்  (ஆடம்பரம்);; ostentation, display. 

   2. ஊரவ்லம் (இ.வ.);; procession, as in a wedding.

   க. ெமறவணிெக, ெமறவணி;ெத. ெமரவ .

     [ெம  → ெம கைண → ெம வைண]

 ெம வைண meruvaṇai, ெப. (n.)

   1. இ மாப்  (ஆடம்பரம்);; ostentation, display.

   2. ஊரவ்லம் (இ.வ.);; procession, as in a wedding.

   க. ெமறவணிெக, ெமறவணி;ெத. ெமரவ .

     [ெம  → ெம கைண → ெம வைண]

ெம ள்

ெம ள்1 meruḷ, ெப.(n.)

   அசச்ம் (நன். 101, ம ைல);; fear.

ெத. ெமரெமர.

     [ ரள் → ெமரள். ெமர தல் = மயங்  யஞ் தல். ெமரள் → ெம ள். ெமர தல் = மயங் யஞ் தல். 
(ேவ.க.4,42);]

 ெம ள்1 meruḷ, ெப. (n.)

   அசச்ம் (நன். 101, ம ைல);; fear.

ெத. ெமரெமர.

     [ ரள் → ெமரள். ெமர தல் = மயங்  யஞ் தல். ெமரள் → ெம ள். ெமர தல் = மயங் யஞ் தல். 
(ேவ.க.4,42);]

ெம ள்( )-தல்

ெம ள்( )-தல் meruḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.) 

   அசச்மைடதல்; to fear, to shy.

ம. ர க.

     [ம ள் → ரள். ர தல் = மயங் யஞ் தல்;

ரள் → ெமரள். ெமர தல் = மயங் யஞ் தல், ெமாள் → ெம ள் (ேவ.க.4, 42);]

 ெம ள்( )-தல் meruḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   அசச்மைடதல்; to fear, to shy.

ம. ர க.

     [ம ள் → ரள். ர தல் = மயங் யஞ் தல்;

ரள் → ெமரள். ெமர தல் = மயங் யஞ் தல், ெமாள் → ெம ள் (ேவ.க.4, 42);]

ெம ளி

ெம ளி meruḷi, ெப.(n.)

   அசச்ங் (பயங்); ெகாள்ளி (இ.வ.);; shy person or animal, coward.

     [ம ள் → ரள் → ெமாள் → ெம ள் –→ ெம ளி (ேவ.க.24, 42);]

 ெம ளி meruḷi, ெப. (n.)

   அசச்ங் (பயங்); ெகாள்ளி (இ.வ.);; shy person or animal, coward.

     [ம ள் → ரள் → ெமாள் → ெம ள் –→ ெம ளி (ேவ.க.24, 42);]
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ெமல்

ெமல்1 mel, ெப.அ. (adj.)

   ெமன்ைமயான; soft, tender. 

     "ஆம்பன் ெமல்லைட ய" (அகநா. 56);.

     [ ல் → ெமல் (ேவ.க.4, 19);]

 mel, fine, thin, soft, tender; mell-a, softly, gently. Comp. Latin mollis, soft, tender, pliant; Greek malakos, soft, gentle, tender. 
The derivation of the Latin mollis, from movilis, seems inconsistent with the connection which subsists between mollis and 
malakos;

 and the resemblance of both to the Dravidian mel is remarkable. Comp. Sans, mridu, soft, which is in Tamil med-u. l can 
scarcely think mel, like med-u, derived from {} (CGDFL. 603, 604);.

 Goth. mel, grind; malma, sand; ON. malmr, ore; E. malm. soft chalky rock; OE., mealm, cog. w; OS., OHG. melm, dust.

 E. meal;

 OE. mela;

 OS., OHG. Melo;

 ON. mjol, cog, w;

 L. molere, grind;

 E. mill, building fitted with machinery for grinding corn.

 OE. mylen;

 OS. Mulin;

ெமல்

ெமல் 1 melkudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   1. ெம வாதல்; to become soft. 

     "கா ன் ெமன்ைமக் த் தக்கப  தா ம் ெமல் ற் லன்" ( லப். 15, 138, அ ம்.);. 

   2. ெநாய்யதாதல் (இேலசாதல்); ( ன்.);; to be light. 

   3. இள தல்; to melt.

     [ெமல் → ெமல் -,]

 E. melt, become or make soft by liguifying by heat;

 OE. meltan, mieltan;

 ON. meta (digest);.

 E. molten (melted);.

 E. smelt (extract metal from ore by melting);. MDu. or MLG. smelten.

 E. malt: OE. Mealt;

 OS. malt;

 OHG. malz;

 ON. malt, cog.w. melt. (ேவ.க.4,21);.

 ெமல் 2 melkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)
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ெமல்ேகால்

ெமல்ேகால் melāl, ெப.(n.)

   பற் ச்  ( டா.);; stick for cleaning the teeth. 

     "ெமல்ேகா ன் " ( வக. 803);.

     [ெமல் + ேகால்]

 ெமல்ேகால் melāl, ெப. (n.)

   பற் ச்  ( டா.);; stick for cleaning the teeth.

     "ெமல்ேகா ன் " ( வக. 803);.

     [ெமல் + ேகால்]

ெமல்ல

ெமல்ல mella, .அ. (adv.) 

   1. ெம வாக, ெமன்ைமயாக, ற்றளவாக; softly, slowly, gently. 

     "தாேனாக்  ெமல்ல ந ம்" ( றள், 1094);. 

   2. அைம யாக, அடக்கமாக; comely. 

     "ெமல்ல வந்ெதன் நல்ல  ெபா ந் " ( றம். 73);. 

   3. தாழ்வான ரலாக; in low voice.

   ம., ெத. ெமல்ல;   க. ெமல்ல, ெமல்லெக, ெமல்லென;பட. ெமல்ெல, . ெமல்ல, ெமல்லென.

     [ெமல் → ெமல்ல]

 ெமல்ல mella, .அ. (adv.)

   1. ெம வாக, ெமன்ைமயாக, ற்றளவாக; softly, slowly, gently.

     "தாேனாக்  ெமல்ல ந ம்" ( றள், 1094);.

   2. அைம யாக, அடக்கமாக; comely.

     "ெமல்ல வந்ெதன் நல்ல  ெபா ந் " ( றம். 73);.

   3. தாழ்வான ரலாக; in low voice.

   ம., ெத. ெமல்ல;   க. ெமல்ல, ெமல்லெக, ெமல்லென;பட. ெமல்ெல, . ெமல்ல, ெமல்லென.

     [ெமல் → ெமல்ல]

ெமல்லைட

ெமல்லைட mellaḍai, ெப.(n.)

   ெமல் ய அைட (அப்பவைக); ( ங்.);; a kind of thin cake.

. ெம பா , பா  (ஒ வைக இனிப்  அப்பம்);

     [ ல் → ெமல் = ெம வான. ெமல் → ெமன்ைம, ெமல் + அைட (ேவ.க.4,19);]

 ெமல்லைட mellaḍai, ெப. (n.)

   ெமல் ய அைட (அப்பவைக); ( ங்.);; a kind of thin cake.

. ெம பா , பா  (ஒ வைக இனிப்  அப்பம்);

     [ ல் → ெமல் = ெம வான. ெமல் → ெமன்ைம, ெமல் + அைட (ேவ.க.4,19);]
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ெமல்லைண

ெமல்லைண mellaṇai, ெப.(n.)

   1. ெமத்ைத1 பாரக்்க;see {}. 

     "ெமல்லைண ேமல் ன் ன்றாய்" ( வ். ெப மாள். 9, 3);. 

   2. சடை்ட ( டா.);; jacket.

     [ெமல் + அைண. அள் → அண் → அண → அைண]

 ெமல்லைண mellaṇai, ெப. (n.)

   1. ெமத்ைத1 பாரக்்க;see {}.

     "ெமல்லைண ேமல் ன் ன்றாய்" ( வ். ெப மாள். 9, 3);.

   2. சடை்ட ( டா.);; jacket.

     [ெமல் + அைண. அள் → அண் → அண → அைண]

ெமல்லப்ேப -தல்

ெமல்லப்ேப -தல் mellappēcudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   ரைலத ்தாழ்த் ப் ேப தல்; to speak softly.

. ெமல்ல பாெத னி.

     [ெமல்ல + ேப -,]

 ெமல்லப்ேப -தல் mellappēcudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ரைலத ்தாழ்த் ப் ேப தல்; to speak softly.

. ெமல்ல பாெத னி.

     [ெமல்ல + ேப -,]

ெமல்லம் லம்பன்

ெமல்லம் லம்பன் mellambulambaṉ, ெப.(n.)

   ெநய்தனிலத்தைலவன் ( ங்.);; chief of a maritime tract. 

     "ெமல்லம் லம்பன் ரிந்ெதன" ( ந். 5);.

     [ெமல்லம் லம்  → ெமல்லம் லம்பன்]

 ெமல்லம் லம்பன் mellambulambaṉ, ெப. (n.)

   ெநய்தனிலத்தைலவன் ( ங்.);; chief of a maritime tract.

     "ெமல்லம் லம்பன் ரிந்ெதன" ( ந். 5);.

     [ெமல்லம் லம்  → ெமல்லம் லம்பன்]

ெமல்லம் லம்

ெமல்லம் லம்  mellambulambu, ெப.(n.)

   ெநய்தனிலம் ( க்ேகா. 379, உைர);; maritime tract.

     [ெமல் + லம் . மணலால் ஆ ய ெமல் ய ெநய்தல் நிலம்]

 ெமல்லம் லம்  mellambulambu, ெப. (n.)

   ெநய்தனிலம் ( க்ேகா. 379, உைர);; maritime tract.

     [ெமல் + லம் . மணலால் ஆ ய ெமல் ய ெநய்தல் நிலம்]
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ெமல்லரி

ெமல்லரி mellari, ெப.(n.)

   உயரந்்த ய அரி  வைக; rice of a superior quality. 

     "உைல தந்த ெமல்லரி" ( மந். 422);.

     [ெமல் + அரி]

 ெமல்லரி mellari, ெப. (n.)

   உயரந்்த ய அரி  வைக; rice of a superior quality.

     "உைல தந்த ெமல்லரி" ( மந். 422);.

     [ெமல் + அரி]

ெமல்லன்

ெமல்லன் mellaṉ, ெப.(n.)

   ெநய்தனிலத் தைலவன்; man of neydal nilam (maritime tract);.

     [ ல் → ெமல் = ெம வான. ெமல் → ெமல்ல = ெம வாக. ெமல் → ெமல்ெலன = ெமதெ்தனற் ப் , 
ெமல் → ெமல்லன் = ெமல் ய தன்ைமயன் (ேவ.க.4,19);]

 ெமல்லன் mellaṉ, ெப. (n.)

   ெநய்தனிலத் தைலவன்; man of neydal nilam (maritime tract);.

     [ ல் → ெமல் = ெம வான. ெமல் → ெமல்ல = ெம வாக. ெமல் → ெமல்ெலன = ெமதெ்தனற் ப் , 
ெமல் → ெமல்லன் = ெமல் ய தன்ைமயன் (ேவ.க.4,19);]

ெமல்

ெமல்  melli, ெப.(n.)

ெமல் யல், 2 பாரக்்க;see melliyal 

   2. "ெமல்  நல்லா ேடாள்ேசர"் (ஆத் .);.

     [ெமல் → ெமல் . ெமல் ய ைடய ெபண்]

 ெமல்  melli, ெப. (n.)

ெமல் யல், 2 பாரக்்க;see melliyal.

   2. "ெமல்  நல்லா ேடாள்ேசர"் (ஆத் .);.

     [ெமல் → ெமல் . ெமல் ய ைடய ெபண்]

ெமல் க்ைக

ெமல் க்ைக mellikkai, ெப.(n.)

   1. ப மற்ற  ( ன்.);; thinness. 

   2. ஒல் யான ; being tall and lean.

     [ெமல் → ெமல் க்ைக = ய ,ப மனற்ற ]

 ெமல் க்ைக mellikkai, ெப. (n.)

   1. ப மற்ற  ( ன்.);; thinness.

   2. ஒல் யான ; being tall and lean.

     [ெமல் → ெமல் க்ைக = ய ,ப மனற்ற ]
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ெமல் சரம்

 
 ெமல் சரம் mellisaram, ெப.(n.)

   ட்பமாய் அராவ த ம் அரம்; sash file (C.E.M.);.

     [ெமல்  + அரம்]

 ெமல் சரம் mellisaram, ெப. (n.)

   ட்பமாய் அராவ த ம் அரம்; sash file (C.E.M.);.

     [ெமல்  + அரம்]

ெமல்

 
 ெமல்  mellisu, ெப.(n.)

ெமல்  (ெகா.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [ெமல்  → ெமல்  (ெகா.வ);]

 ெமல்  mellisu, ெப. (n.)

ெமல்  (ெகா.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [ெமல்  → ெமல்  (ெகா.வ);]

ெமல் ப் ரம்

 
 ெமல் ப் ரம்  mellisuppirambu, ெப.(n.)

   ெமல் தான ரம்  வைக; rattan- palm (L);.

     [ெமல்  + ரம் ]

 ெமல் ப் ரம்  mellisuppirambu, ெப. (n.)

   ெமல் தான ரம்  வைக; rattan- palm (L);.

     [ெமல்  + ரம் ]

ெமல் ைச

 
 ெமல் ைச mellisai, ெப.(n.)

   எளிய இனிய இைச, ெம வான ஓைச; soft tone, popular music (as opposed to classical music);, light music. 

     'இந்த ெமல் ைச எனக்  க ம் த்த ' (உ.வ.);.

     [ெமல் + இைச]

 ெமல் ைச mellisai, ெப. (n.)

   எளிய இனிய இைச, ெம வான ஓைச; soft tone, popular music (as opposed to classical music);, light music.

     'இந்த ெமல் ைச எனக்  க ம் த்த ' (உ.வ.);.

     [ெமல் + இைச]
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ெமல் ைசவண்
ணம்

ெமல் ைசவண்ணம் mellisaivaṇṇam, ெப.(n.)

   ெமல்ெல த்  ந்  வ ம் ெசய் ேளாைச (சந்தம்); (ெதால். ெபா. 529);; a rhythm effected by the frequent 
use of the nasals.

     [ெமல் + இைச + வண்ணம்]

 ெமல் ைசவண்ணம் mellisaivaṇṇam, ெப. (n.)

   ெமல்ெல த்  ந்  வ ம் ெசய் ேளாைச (சந்தம்); (ெதால். ெபா. 529);; a rhythm effected by the frequent 
use of the nasals.

     [ெமல் + இைச + வண்ணம்]

ெமல் தழ்

ெமல் தழ் mellidaḻ, ெப.(n.)

   1. ெமன்ைமயான  த யவற் ன் மடல்;  petals of flowers. 

   2. மங்ைகயர ்உத ; lips of women.

     [ெமல் + இதழ்]

 ெமல் தழ் mellidaḻ, ெப. (n.)

   1. ெமன்ைமயான  த யவற் ன் மடல்; petals of flowers.

   2. மங்ைகயர ்உத ; lips of women.

     [ெமல் + இதழ்]

ெமல்

ெமல்  mellidu, ெப.(n.)

   1. ெமன்ைம (வாய்ந்த); யான ெபா ள்; that which is soft or fine. 

     "மலரி  ெமல்  காமம்" ( றள், 1289);. 

   2. ஒல் ; thinness, slenderness.

     [ெமல் → ெமல் ]

 ெமல்  mellidu, ெப. (n.)

   1. ெமன்ைம (வாய்ந்த); யான ெபா ள்; that which is soft or fine.

     "மலரி  ெமல்  காமம்" ( றள், 1289);.

   2. ஒல் ; thinness, slenderness.

     [ெமல் → ெமல் ]

ெமல் ைம

 
 ெமல் ைம mellimai, ெப.(n.)

   ெமன்ைம; softness.

     [ெமல் → ெமல் ைம]

 ெமல் ைம mellimai, ெப. (n.)

   ெமன்ைம; softness.

     [ெமல் → ெமல் ைம]
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ெமல் ய

ெமல் ய melliya, ெப.எ.(adj.)

   1. ப ம னாகேவா, த த்ததாகேவா இல்லாத ; thin, slender. 

     'ெமல் ய ல்', 'ெமல் யட்டல்'. 

   2. அ க ஒைச (சத்தம்); இல்லாத; soft. 

     'ெமல் ய ர ல் ப லளித்தார'் (உ.வ.);.

     [ெமல் → ெமல் ய]

 ெமல் ய melliya, ெப.எ.(adj.)

   1. ப ம னாகேவா, த த்ததாகேவா இல்லாத ; thin, slender.

     'ெமல் ய ல்', 'ெமல் யட்டல்'.

   2. அ க ஒைச (சத்தம்); இல்லாத; soft. 'ெமல் ய ர ல் ப லளித்தார'் (உ.வ.);.

     [ெமல் → ெமல் ய]

ெமல் யெகாத்தா
ன்

 
 ெமல் யெகாத்தான் melliyagottāṉ, ெப.(n.)

   டக்க த்தான்; palsy curer- baloon vine.

     [ெமல் ய + ெகாத்தான்]

 ெமல் யெகாத்தான் melliyagottāṉ, ெப. (n.)

   டக்க த்தான்; palsy curer- baloon vine.

     [ெமல் ய + ெகாத்தான்]

ெமல் யேகா

 
 ெமல் யேகா  melliyaācu, ெப.(n.)

   டை்டக்ேகா ; cabbage.

     [ெமல் ய + ேகா ]

 E. cosh → த. ேகா .

 ெமல் யேகா  melliyaācu, ெப. (n.)

   டை்டக்ேகா ; cabbage.

     [ெமல் ய + ேகா ]

 E. cosh → த. ேகா .
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ெமல் யசா கம்

ெமல் யசா கம் melliyacātigam, ெப.(n.)

   1. ஆசச்ா; sal. 

   2. அர ; pipal.

ம வ. மராமரம்.

 ெமல் யசா கம் melliyacātigam, ெப. (n.)

   1. ஆசச்ா; sal.

   2. அர ; pipal.

ம வ. மராமரம்.

ெமல் ய

 
 ெமல் ய  melliyadu, ெப.(n.)

   ெமன்ைமயான ; the thing which is soft or tender.

     [ெமல் → ெமல் ய + அ ]

 ெமல் ய  melliyadu, ெப. (n.)

   ெமன்ைமயான ; the thing which is soft or tender.

     [ெமல் → ெமல் ய + அ ]

ெமல் யநல்லாள்

 
 ெமல் யநல்லாள் melliyanallāḷ, ெப.(n.)

   ெப மாட் ; lady, mistress, princess.

     [ெமல் → ெமல் ய + நல்லாள்]

 ெமல் யநல்லாள் melliyanallāḷ, ெப. (n.)

   ெப மாட் ; lady, mistress, princess.

     [ெமல் → ெமல் ய + நல்லாள்]

ெமல் ய

 
 ெமல் ய  melliyapū, ெப.(n.)

   மலர ்வைக ல் ஒன்றான மல் ைக; jasmine.

     [ெமல் ய + ]

 ெமல் ய  melliyapū, ெப. (n.)

   மலர ்வைக ல் ஒன்றான மல் ைக; jasmine.

     [ெமல் ய + ]
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ெமல் யர்

ெமல் யர ்melliyar, ெப. (n.)

   1. வ ைம ல்லாதவர;் the weak 

     "ேதவர ்ெமல் யர"் (கம்பரா. த்த. மந் ரப். 32);. 

   2. உடல் ெம ந்தவர ்( ன்.);; the emaciated. 

   3. எளியர;் the poor. 

     "எசச்த் ன் ெமல் யரா " (நால , 299);. 

   4. ல் ய ணங்கைள ைடயவர;் low mean persons. 

     "மடவர ்ெமல் யர ்ெசல் ம்" ( றநா. 106);. 

   5. ெபண் ர ்( ன்);; woman as of delicate build.

     [ெமல் → ெமல் யர]்

 ெமல் யர ்melliyar, ெப. (n.)

   1. வ ைம ல்லாதவர;் the weak.

     "ேதவர ்ெமல் யர"் (கம்பரா. த்த. மந் ரப். 32);.

   2. உடல் ெம ந்தவர ்( ன்.);; the emaciated.

   3. எளியர;் the poor.

     "எசச்த் ன் ெமல் யரா " (நால , 299);.

ெமல் யல்

ெமல் யல்1 melliyal, ெப.(n.)

   1. ெமன்ைமயான இயல் ; tender nature. 

     "ெமல் யற் மகள்" ( ந். 89);. 

   2. ெமல் ய ைடய ெபண்; woman. 

     "ெமல் ய லாக்ைக ற்  ந ங் னள்" (கம்பரா. மாயா. சனக. 18);. 

   3. இளங்ெகாம்  ( டா.);; tender twig of a tree.

     [ெமல் + இயல்]

 ெமல் யல்2 melliyal, ெப.(n.)

   1. மைல வாைழ; mountain plantain. 

   2. ெபண்; lady.

     [ெமல் + இயல்]

 ெமல் யல்1 melliyal, ெப. (n.)

   1. ெமன்ைமயான இயல் ; tender nature.

     "ெமல் யற் மகள்" ( ந். 89);.

   2. ெமல் ய ைடய ெபண்; woman.

     "ெமல் ய லாக்ைக ற்  ந ங் னள்" (கம்பரா. மாயா. சனக. 18);.
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ெமல் யலாள்

 
 ெமல் யலாள் melliyalāḷ, ெப.(n.)

   ெபண்; lady. 

     'ெமல் யாள் ேதாள் ேசர'் (பழ.);.

     [ெமல் → ெமல் யல் + ஆள்]

 ெமல் யலாள் melliyalāḷ, ெப. (n.)

   ெபண்; lady.

     'ெமல் யாள் ேதாள் ேசர'் (பழ.);.

     [ெமல் → ெமல் யல் + ஆள்]

ெமல் யன்

ெமல் யன் melliyaṉ, ெப. (n.)

   அ  ன் யவன் ( றம். 184);; less intelligent man.

     [ெமல் → ெமல் யன்]

 ெமல் யன் melliyaṉ, ெப. (n.)

   அ  ன் யவன் ( றம். 184);; less intelligent man.

     [ெமல் → ெமல் யன்]

ெமல் யார்

 
 ெமல் யார ்melliyār, ெப.(n.)

   எளிேயார;் mean man, poor man.

     [ெமல் → ெமல் யார]்

 ெமல் யார ்melliyār, ெப. (n.)

   எளிேயார;் mean man, poor man.

     [ெமல் → ெமல் யார]்

ெமல் யார் ந்த
ல்

 
 ெமல் யார் ந்தல் melliyārāndal, ெப.(n.)

   அம்ைமயார ் ந்தல் என் ம் ண்  வைக ( .அ.);; seeta's thread, Cuscuta reflexa.

     [ெமல் யார ்+ ந்தல்]

     [p]

 ெமல் யார் ந்தல் melliyārāndal, ெப. (n.)

   அம்ைமயார ் ந்தல் என் ம் ண்  வைக ( .அ.);; seeta's thread, Cuscuta reflexa.

     [ெமல் யார ்+ ந்தல்]
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ெமல் ைல

ெமல் ைல mellilai, ெப.(n.)

   1. ெவற் ைல; betal leaf. 

     "ெமல் ைலக் கா ம்" ( வக. 326);. 

   2. ெவற் ைலக் ெகா  ( டா.);; betal pepper, vine.

     [ெமல் + இைல]

 ெமல் ைல mellilai, ெப. (n.)

   1. ெவற் ைல; betal leaf.

     "ெமல் ைலக் கா ம்" ( வக. 326);.

   2. ெவற் ைலக் ெகா  ( டா.);; betal pepper, vine.

     [ெமல் + இைல]

ெமல் ைழ

ெமல் ைழ1 melliḻai, ெப.(n.)

   ஆைட த யவற் ன் ண் ல்; filament.

     [ெமல் + இைழ]

 ெமல் ைழ2 melliḻai, ெப.(n.)

   ெமல் ய ஆைடயணிந்த ெபண்; a lady wearing thin clothes.

     [ெமல் + இைழ. 'ெமல் ைழ' அன்ெமா த் ெதாைக]

 ெமல் ைழ1 melliḻai, ெப. (n.)

   ஆைட த யவற் ன் ண் ல்; filament.

     [ெமல் + இைழ]

 ெமல் ைழ2 melliḻai, ெப. (n.)

   ெமல் ய ஆைடயணிந்த ெபண்; a lady wearing thin clothes.

     [ெமல் + இைழ. 'ெமல் ைழ' அன்ெமா த் ெதாைக]

ெமல் னம்

ெமல் னம் melliṉam, ெப.(n.)

   னத் ள் ெமல்ேலாைச ைடய எ த் கள், ெமய்ெய த் களின் ன்  ரி  (வல் னம், 
ெமல் னம், இைட னம்); க ள் க்ெகா யாலான ங், ஞ், ண்,ந்,ம்,ன் ஆ ய ஆ  எ த் கைள 
உள்ளடக் ய ரி  (நன். 69);;     [ெமல் + இனம். ெமல்ெலா ைடய ெமய்ெய த் கள்]

 ெமல் னம் melliṉam, ெப. (n.)

   னத் ள் ெமல்ேலாைச ைடய எ த் கள், ெமய்ெய த் களின் ன்  ரி  (வல் னம், 
ெமல் னம், இைட னம்); க ள் க்ெகா யாலான ங், ஞ், ண்,ந்,ம்,ன் ஆ ய ஆ  எ த் கைள 
உள்ளடக் ய ரி  (நன். 69);;     [ெமல் + இனம். ெமல்ெலா ைடய ெமய்ெய த் கள்]
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ெமல் னெவ
ைக

 
 ெமல் னெவ ைக melliṉavedugai, ெப.(n.)

   எல்லாச ் ரக்ளி ம் ெமல் ன எ த் க்கள் எ ைகயாய் வ வ ; nasal consonants letters concatenation in 
which the second letters of the line of a verse.

     [ெமல் ன(ம்); + எ ைக]

 ெமல் னெவ ைக melliṉavedugai, ெப. (n.)

   எல்லாச ் ரக்ளி ம் ெமல் ன எ த் க்கள் எ ைகயாய் வ வ ; nasal consonants letters concatenation in 
which the second letters of the line of a verse.

     [ெமல் ன(ம்); + எ ைக]

ெமல் ைக

 
 ெமல் ைக mellugai, ெப.(n.)

   க க்ைக; chiding.

     [ெமல் → ெமல் ைக. 'ைக' ெதா. ெப. ஈ ]

 ெமல் ைக mellugai, ெப. (n.)

   க க்ைக; chiding.

     [ெமல் → ெமல் ைக. 'ைக' ெதா. ெப. ஈ ]

ெமல்ெல த்

ெமல்ெல த்  melleḻuttu, ெப.(n.)

   ெமல்ேலாைச ைடய ங், ஞ், ண், ந், ம், ன் என்ற எ த் கள் (ெதால். எ த் . 20);; the six consonants {} 
classified as soft or nasal consonants dist. from {} and {}.

     [ெமல் + எ த் . எ  → எ த் ]

 ெமல்ெல த்  melleḻuttu, ெப. (n.)

   ெமல்ேலாைச ைடய ங், ஞ், ண், ந், ம், ன் என்ற எ த் கள் (ெதால். எ த் . 20);; the six consonants {} 
classified as soft or nasal consonants dist. from {} and {}.

     [ெமல் + எ த் . எ  → எ த் ]

ெமல்ெலன

 
 ெமல்ெலன melleṉa, .அ. (adv.) 

ெமல்ல பாரக்்க;see mella.

     [ெமல் → ெமல்ெலன]

 ெமல்ெலன melleṉa, .அ. (adv.)

ெமல்ல பாரக்்க;see mella.

     [ெமல் → ெமல்ெலன]
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ெமல்ெலனல்

ெமல்ெலனல் melleṉal, ெப.(n.)

   1. ெமத் ெதனற் ப் ; expr. signifying being soft. 

     "ெமல்ெலன் ற " (ெதால். ெபா. 146);. 

   2. ரல் தாழ்ந்  ேபசற் ப் ; being gentle in speech. 

     "ெமல்ெலனக் ளந்தனமாக" (ெபா ந்.122);. 

   3. மந்தக் ப்  ( டா.);; being dull.

     [ெமல் + எனல்]

 ெமல்ெலனல் melleṉal, ெப. (n.)

   1. ெமத் ெதனற் ப் ; expr. signifying being soft.

     "ெமல்ெலன் ற " (ெதால். ெபா. 146);.

   2. ரல் தாழ்ந்  ேபசற் ப் ; being gentle in speech.

     "ெமல்ெலனக் ளந்தனமாக" (ெபா ந்.122);.

   3. மந்தக் ப்  ( டா.);; being dull.

     [ெமல் + எனல்]

ெமல்ெலாற்

ெமல்ெலாற்  melloṟṟu, ெப.(n.)

ெமல்ெல த்  பாரக்்க (ெதால். எ த். 414);;(Gram.); see {}.

     [ெமல் + ஒற் ]

 ெமல்ெலாற்  melloṟṟu, ெப. (n.)

   ெமல்ெல த்  பாரக்்க (ெதால். எ த். 414);;     [ெமல் + ஒற் ]

ெமல் ைன

ெமல் ைன melviṉai, ெப.(n.)

   பணி (சரிைய);, பத் ( ரிைய); என் ம் மத ைனகள்; cariyai and kiriyai, the first two of the four paths to 
salvation, as easier. 

     "எளிதானவற்ைற ெமல் ைனேய ெயன்ற " ( க்களிற் ப். 17);.

     [ெமல் + ைன]

 ெமல் ைன melviṉai, ெப. (n.)

   பணி (சரிைய);, பத் ( ரிைய); என் ம் மத ைனகள்; cariyai and kiriyai, the first two of the four paths to 
salvation, as easier.

     "எளிதானவற்ைற ெமல் ைனேய ெயன்ற " ( க்களிற் ப். 17);.

     [ெமல் + ைன]
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ெம

ெம 1 melidal,    2ெச. (v.i.)

   1.வ ைறதல்; to be weak 

   2. உடல் இைளத்தல், ப மன் ைறதல்; to become lean, thin. 

     "ஆக்ைகையப் ேபாக்கப் ெபற்  ெம ன்ற என்ைன" ( வாச. 6, 10);, 

     'ேநா னால் ெம ந்த உடம் ' (உ.வ.);. 

   3. வ ந் தல்; to suffer, to languish. 

     "அளப் னான் ெம ற்பாள்" (கா க. மகளிர.் 8);. 

   4. அ தல்; to perish. 

     "ெம  நம் டன் ேமல் ைன யானேவ" (ேதவா. 3, 18, 10);. 

   5. எளியராதல் ( ன்.);; to become poor, to be reduced in circumstances. 

   6. இனெமாத்த ெமல் ெல த்தாக மா தல்;     " ைழத்த ெவன்ப  ைழந்தெவன ெம ந்

   நின்ற " ( றநா. 21, உைர);. 7. ரத் ற்றாழ்தல்;     "யாழ்ேமற் பாைல ட ைற ெம ய" ( லப். 3, 92);.

   ம. ெம ; . ெம  (ேநாய் ேபான்றவற்றால் உடல் எைட ைறதல்);.

     [ ல் → ெமல் → ெம . ெம தல் = வ ைமயைடதல் ( .தா. 286);]

 ெம 2 melittal,    2ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. வ  ைறத்தல்; to weaken. 

ெம ேகால்

ெம ேகால் meliāl, ெப.(n.)

   ெகா ங்ேகால்; rod of tyranny, tyranny. 

     "ெம ேகால் ெசய்ேதனா க" ( றநா.71);.

     [ெம  + ேகால்]

 ெம ேகால் meliāl, ெப. (n.)

   ெகா ங்ேகால்; rod of tyranny, tyranny. 

     "ெம ேகால் ெசய்ேதனா க" ( றநா.71);.

     [ெம  + ேகால்]

ெம

 
 ெம  melisu, ெப.(n.)

ெம  பாரக்்க;see melidu.

     [ெம  → ெம ]

 ெம  melisu, ெப. (n.)

ெம  பாரக்்க;see melidu.

     [ெம  → ெம ]

1133

www.valluvarvallalarvattam.com 2692 of 19068.



ெம த்தல்

ெம த்தல் melittal, ெப.(n.)

   ெசய் ள் மாற்றம் ( காரம்); ஒன்பத ள் வல்ெல த்  இன ெமல்ெல த்தாக மா ம் மாற்றம் 
( காரம்); (நன். 155);;     [ெம  → ெம த்தல்]

 ெம த்தல் melittal, ெப. (n.)

   ெசய் ள் மாற்றம் ( காரம்); ஒன்பத ள் வல்ெல த்  இன ெமல்ெல த்தாக மா ம் மாற்றம் 
( காரம்); (நன். 155);;     [ெம  → ெம த்தல்]

ெம தா கம்

 
 ெம தா கம் melitāvigam, ெப.(n.)

   ம  ேமற் ல் ; a parasite growing on marudu tree.

 ெம தா கம் melitāvigam, ெப. (n.)

   ம  ேமற் ல் ; a parasite growing on marudu tree.

ெம

ெம  melidu, ெப.(n.)

   1. ெம ந்த ; that which is thin. 

   2. ெமன்ைமயான ; that which is soft. 

     'மனத் க் ள் நம் க்ைக ெம தாகத் தைல க் ய '.

     [ெமல் → ெம  → ெம ]

 ெம  melidu, ெப. (n.)

   1. ெம ந்த ; that which is thin.

   2. ெமன்ைமயான ; that which is soft.

     'மனத் க் ள் நம் க்ைக ெம தாகத் தைல க் ய '.

     [ெமல் → ெம  → ெம ]

ெம ந்த

 
 ெம ந்த melinda, ெப.எ.(adj.)

   ஒ ங் ய, வ ழந்த நிைல; unnerved. 

     'ெம ந்த உடம் ' (உ.வ.);.

     [ெம  → ெம ந்த]

 ெம ந்த melinda, ெப.எ.(adj.)

   ஒ ங் ய, வ ழந்த நிைல; unnerved.

     'ெம ந்த உடம் ' (உ.வ.);.

     [ெம  → ெம ந்த]
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ெம ந்தெநஞ்

 
 ெம ந்தெநஞ்  melindaneñju, ெப.(n.)

   வ ழந்த ெநஞ்சாங் ைல; weak heart.

     [ெம ந்த + ெநஞ் ]

 ெம ந்தெநஞ்  melindaneñju, ெப. (n.)

   வ ழந்த ெநஞ்சாங் ைல; weak heart.

     [ெம ந்த + ெநஞ் ]

ெம ந்தவள்

 
 ெம ந்தவள் melindavaḷ, ெப.(n.)

   ஒல் யான உடல்வா  உள்ளவள்; a lean woman. 

     "ெம ந்தவ க்  ெமத்தப் பலன், ேமனி க்  இட்டவ க்  ெமத்தக்கசம்" (பழ.);.

     [ெம ந்த + அவள்]

 ெம ந்தவள் melindavaḷ, ெப. (n.)

   ஒல் யான உடல்வா  உள்ளவள்; a lean woman.

     "ெம ந்தவ க்  ெமத்தப் பலன், ேமனி க்  இட்டவ க்  ெமத்தக்கசம்" (பழ.);.

     [ெம ந்த + அவள்]

ெம ந் ேபா-தல்

ெம ந் ேபா-தல் melindupōtal,    8 ெச. . . (v.i.) 

ெம 1-தல் பாரக்்க;see {}. 

     'எட்  நாள் காய்சச் ல் அவன் ெம ந்  ேபாய் ட்டான்' (உ.வ.);.

     [ெம  → ெம ந்  + ேபா-,]

 ெம ந் ேபா-தல் melindupōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

ெம 1-தல் பாரக்்க;see {}.

     'எட்  நாள் காய்சச் ல் அவன் ெம ந்  ேபாய் ட்டான்' (உ.வ.);.

     [ெம  → ெம ந்  + ேபா-,]

ெம ந்ேதான்

ெம ந்ேதான் melindōṉ, ெப.(n.)

   1. ேநாய் த யவற்றால் உடம்  ெம ந்தவன்; person emaciated by disease. 

   2. ெம யவன் பாரக்்க: see {} 

   3. ஏைழ; destitute person.

     [ெம  → ெம ந்ேதான்]

 ெம ந்ேதான் melindōṉ, ெப. (n.)

   1. ேநாய் த யவற்றால் உடம்  ெம ந்தவன்; person emaciated by disease.

   2. ெம யவன் பாரக்்க: see {}

   3. ஏைழ; destitute person.

     [ெம  → ெம ந்ேதான்]
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ெம ப்பய

 
 ெம ப்பய  melippayaṟu, ெப.(n.)

   எ ப்பய ; wild horse gram.

ம வ. வயற்பய , பய .

     [ெம  + பய ]

 ெம ப்பய  melippayaṟu, ெப. (n.)

   எ ப்பய ; wild horse gram.

ம வ. வயற்பய , பய .

     [ெம  + பய ]

ெம ப்

ெம ப்  melippu, ெப.(n.)

   1. ெம த்தல் பாரக்்க;see melittal. 

   2. ெமல்ெல த்  பாரக்்க;see {}. 

     "வல்ெல த்  வ  ெம ப்ெபா  ேதான் ம்" (ெதால். எ த். 157);.

     [ெம  → ெம ப் ]

 ெம ப்  melippu, ெப. (n.)

   1. ெம த்தல் பாரக்்க;see melittal.

   2. ெமல்ெல த்  பாரக்்க;see {}.

     "வல்ெல த்  வ  ெம ப்ெபா  ேதான் ம்" (ெதால். எ த். 157);.

     [ெம  → ெம ப் ]

ெம ய

 
 ெம ய  meliyadu, ெப.(n.)

ெமல் ய  பாரக்்க;see melliyadu.

     [ெமல் ய  → ெம ய ]

 ெம ய  meliyadu, ெப. (n.)

ெமல் ய  பாரக்்க;see melliyadu.

     [ெமல் ய  → ெம ய ]

ெம யவன்

ெம யவன் meliyavaṉ, ெப.(n.)

   வ வற்றவன்; weak, powerless persons. 

     "ெம யவர ்பால ேதேயா ெவா க்க ம் ப்பந் தா ம்" (கம்பரா. வா வைத. 80);

     [ெம  → ெம யவன்]

 ெம யவன் meliyavaṉ, ெப. (n.)

   வ வற்றவன்; weak, powerless persons.

     "ெம யவர ்பால ேதேயா ெவா க்க ம் ப்பந் தா ம்" (கம்பரா. வா வைத. 80);

     [ெம  → ெம யவன்]
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ெம யார்

ெம யார ்meliyār, ெப.(n.)

   வ ைறந்தவர;் weak, powerless persons. 

     "ெம யார ்ேமன் ேமகபைக" ( றள், 861);.

     [ெம  → ெம யார]்

 ெம யார ்meliyār, ெப. (n.)

   வ ைறந்தவர;் weak, powerless persons.

     "ெம யார ்ேமன் ேமகபைக" ( றள், 861);.

     [ெம  → ெம யார]்

ெம யார் ந்தல்

 
 ெம யார் ந்தல் meliyārāndal, ெப.(n.)

   அம்ைமயார் ந்தல்; seeta's thread.

     [ெம யார ்+ ந்தல்]

 ெம யார் ந்தல் meliyārāndal, ெப. (n.)

   அம்ைமயார் ந்தல்; seeta's thread.

     [ெம யார ்+ ந்தல்]

ெம வைட-தல்

ெம வைட-தல் melivaḍaidal,    2 ெச. . . (v.i.) 

   1. உடல் வளரச்்  ன் தல், ஒல் யாதல்; to become lean. 

   2. வ க் ைறதல்; to grow weak.

     [ெம  + அைட]

 ெம வைட-தல் melivaḍaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. உடல் வளரச்்  ன் தல், ஒல் யாதல்; to become lean.

   2. வ க் ைறதல்; to grow weak.

     [ெம  + அைட]
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ெம

ெம  melivu, ெப.(n.)

   1. தளரச்் ; weakness, feebleness, languor. 

     "அணி ைழ ெம ன்" ( .ெவ.11, ெபண்பாற். 5);. 

   2. கைளப் ; fatigue. 

     "ெம  ர் " (கம்பரா. வ . 5);. 

   3. ன்பம்; pain, suffering. 

   4. ெதால்ைல; trouble, difficulty. 

     "எங்க க் ண்டான ெம க ஞ் ெசால் " (Insc. Pudu. 799);. 

   5. ேதால் ; defeat. 

     "ெம ெவன்ப  ணரந்்ேதான்" (கம்பரா. தற்ேபா. 181);. 

   6. ெகா ைம; tyranny;

 oppression. 

     "வ யவர ்ெம  ெசய்தால்" (கம்பரா. வா வ. 80);. 

   7. ப த்த ேலாைச;     "வ ம்  ெம ஞ் சம ெமல்லாம்" ( லப். 3, 93);.

     [ ல் → ெமல் → ெம  → ெம  = ேதால் . ( .தா.286); ' ' -ெதா.ெப.ஈ ]

 ெம  melivu, ெப. (n.)

ெம நா

 
 ெம நா  melivunāṭi, ெப.(n.)

   வ  ழந்த நா , வ வற்ற நா ; feeble pulse.

     [ெம  + நா ]

 ெம நா  melivunāṭi, ெப. (n.)

   வ  ழந்த நா , வ வற்ற நா ; feeble pulse.

     [ெம  + நா ]

ெம ேநாய்

 
 ெம ேநாய் melivunōy, ெப.(n.)

   இைணக் ம் ேநாய்; emaciation.

     [ெம  + ேநாய்]

 ெம ேநாய் melivunōy, ெப. (n.)

   இைணக் ம் ேநாய்; emaciation.

     [ெம  + ேநாய்]
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ெம றல்

ெம றல் melivuṟal, ெப.(n.)

   1. வ  ழத்தல்; growing weak. 

   2. இைளத்தல்; growing thin and weak.

     [ெம  → ெம  + உறல். உ  → உறல்]

 ெம றல் melivuṟal, ெப. (n.)

   1. வ  ழத்தல்; growing weak.

   2. இைளத்தல்; growing thin and weak.

     [ெம  → ெம  + உறல். உ  → உறல்]

ெம -தல்

ெம -தல் melivuṟudal,    20 ெச. . . (v.i.) 

   1. வ ழத்தல்; to grow weak. 

   2. இைளத்தல்; to become thin, lean.

     [ெம  + உ -,]

 ெம -தல் melivuṟudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. வ ழத்தல்; to grow weak.

   2. இைளத்தல்; to become thin, lean.

     [ெம  + உ -,]

ெம

 
 ெம  melu, ெப.(n.)

   எைடக் ைறவான கா  (நாணயம்); ( ன்.);; coin below the standard weight.

     [ெமல் → ெம ]

 ெம  melu, ெப. (n.)

   எைடக் ைறவான கா  (நாணயம்); ( ன்.);; coin below the standard weight.

     [ெமல் → ெம ]
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ெம க்

ெம க் 1 melukku, ெப.(n.)

   1. ெமன்ைம ( ன்.);; exquisiteness, tenderness. 

   2. ப்  (இ.வ.);; wakefulness.

     [ெமல் → ெம  → ெம க் ]

 ெம க் 2 melukku, ெப.(n.)

   ெவளியழ  (அலங்காரம்); (யாழ். அக.);; pomp, ostentation.

     [ ங்  → க் . க் தல் = பளபளப் ண்டாக் தல். க்  → (ெம க் ); → ெம க் ]

 ெம க் 1 melukku, ெப. (n.)

   1. ெமன்ைம ( ன்.);; exquisiteness, tenderness.

   2. ப்  (இ.வ.);; wakefulness.

     [ெமல் → ெம  → ெம க் ]

 ெம க் 2 melukku, ெப. (n.)

   ெவளியழ  (அலங்காரம்); (யாழ். அக.);; pomp, ostentation.

     [ ங்  → க் . க் தல் = பளபளப் ண்டாக் தல். க்  → (ெம க் ); → ெம க் ]

ெம க் ைவ

ெம க் ைவ melukkuvai, ெப.(n.)

   1. ெம க் 1, 1 பாரக்்க;see melukku1, 1. 

   2. ெம க் 1, 2 பாரக்்க (இ.வ.);;see melukku1, 2.

ெத. ெமல வ.

     [ெம க்  → ெம க் ைவ]

 ெம க் ைவ melukkuvai, ெப. (n.)

   1. ெம க் 1, 1 பாரக்்க;see melukku1, 1.

   2. ெம க் 1, 2 பாரக்்க (இ.வ.);;see melukku1, 2.

ெத. ெமல வ.

     [ெம க்  → ெம க் ைவ]
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ெம க்க கள்

ெம க்க கள் meḻuggaḍigaḷ, ெப.(n.)

   1. ேகா ைல ெம த் ய்ைம ப த் ேவார;் servants who clean the floor, in a temple (S.I.I.V.248);. 

   2. ேகா ல் வ பாட் ன் ேபா  வட் , ளக்  ஆ யைவ க் ம் ஊ யர;் the temple servant who 
holds torch and lamp during worshipping time. 

     "இரா  ப  எ ந்த ம் ெபா  எரியக்கண்ட இ ப் ப் ற ளக்  ப்ப க்  நிடதம் 
எண்ெணய் நா  உழக்  இைவ ப்பார ்ெம க்க கன்மார ்நால்வர"் (ெத. கல். ெதா.5. கல். 625);.

     [ெம க்  + அ கள்மார]்

 ெம க்க கள் meḻuggaḍigaḷ, ெப. (n.)

   1. ேகா ைல ெம த் ய்ைம ப த் ேவார;் servants who clean the floor, in a temple (S.I.I.V.248);.

   2. ேகா ல் வ பாட் ன் ேபா  வட் , ளக்  ஆ யைவ க் ம் ஊ யர;் the temple servant who 
holds torch and lamp during worshipping time.

     "இரா  ப  எ ந்த ம் ெபா  எரியக்கண்ட இ ப் ப் ற ளக்  ப்ப க்  நிடதம் 
எண்ெணய் நா  உழக்  இைவ ப்பார ்ெம க்க கன்மார ்நால்வர"் (ெத. கல். ெதா.5. கல். 625);.

     [ெம க்  + அ கள்மார]்

ெம க்கம்

ெம க்கம் meḻukkam, ெப.(n.)

   சாணியால் ெம ைவத்த இடம்; ground or floor prepared by being smeared with cow- dung water. 

     "மலரணி ெம க்கேம " (பட் னப். 248);.

     [ெம  → ெம க்  → ெம க்கம் (ேவ.க.4,25);]

 ெம க்கம் meḻukkam, ெப. (n.)

   சாணியால் ெம ைவத்த இடம்; ground or floor prepared by being smeared with cow- dung water.

     "மலரணி ெம க்கேம " (பட் னப். 248);.

     [ெம  → ெம க்  → ெம க்கம் (ேவ.க.4,25);]

1141

www.valluvarvallalarvattam.com 2700 of 19068.



ெம க்

ெம க்  meḻukku, ெப.(n.)

   1. ெம ைக; smearing with cow-dung water, as the floor. 

     " லரவ்தன் ன்னல ட்  ெம க் ட் " (ேதவா. 727, 3);. 

   2. சாணம்; cow-dung. 

     " வல ம் ெம க் ம் ேதாண் ங்ெகாண் " (ெபரிய . நா க். 68);. 

   3. ெம ம் ெபா ள்; substance or solution used to smear any surface. 

     "ேவரி ன் ெம க்காரந்்த ெமன்  நிலத் " ( வக. 129);. 

   4. ெம , 3, 4 பாரக்்க;see {}3,4.

     [ெம  → ெம க் . (ேவ.க.4, 25);]

 ெம க்  meḻukku, ெப. (n.)

   1. ெம ைக; smearing with cow-dung water, as the floor.

     " லரவ்தன் ன்னல ட்  ெம க் ட் " (ேதவா. 727, 3);.

   2. சாணம்; cow-dung.

     " வல ம் ெம க் ம் ேதாண் ங்ெகாண் " (ெபரிய . நா க். 68);.

   3. ெம ம் ெபா ள்; substance or solution used to smear any surface.

     "ேவரி ன் ெம க்காரந்்த ெமன்  நிலத் " ( வக. 129);.

ெம க் சச்ாத் –
தல்

ெம க் சச்ாத் –தல் meḻukkuccāddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

ெம 1-தல் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ெம  → ெம க்  + சாத் -,]

ெம க் த் ணி

ெம க் த் ணி meḻukkuttuṇi, ெப.(n.)

   1. நீர ்ஊறா ப்பதற்காக ெம  ன ணி; wax cloth, cloth water-proofed with a layer of wax (C.E.M.);. 

   2. நைனயா ப்பதற்காக ேமற் ச் ட்ட ணி (Mod.);; oil-cloke . 

   3. கரிெநய் ட்ட ைரப்பாய் (Mod.);; tarpaulin.

     [ெம  → ெம க்  + ணி]

 ெம க் த் ணி meḻukkuttuṇi, ெப. (n.)

   1. நீர ்ஊறா ப்பதற்காக ெம  ன ணி; wax cloth, cloth water-proofed with a layer of wax (C.E.M.);.

   2. நைனயா ப்பதற்காக ேமற் ச் ட்ட ணி (Mod.);; oil-cloke .

   3. கரிெநய் ட்ட ைரப்பாய் (Mod.);; tarpaulin.

     [ெம  → ெம க்  + ணி]
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ெம க் ப் றம்

ெம க் ப் றம் meḻukkuppuṟam, ெப.(n.)

   ேகா ல் ெம தற்  டப்பட்ட இைற  நிலம்; rent-free 'inam' land, granted for sweeping and washing the 
floor, in a temple (M.E.R 17,of 1930-31);.

     [ெம  → ெம க்  + றம்]

 ெம க் ப் றம் meḻukkuppuṟam, ெப. (n.)

   ேகா ல் ெம தற்  டப்பட்ட இைற  நிலம்; rent-free 'inam' land, granted for sweeping and washing the 
floor, in a temple (M.E.R 17,of 1930-31);.

     [ெம  → ெம க்  + றம்]

ெம க் ட் -தல்

ெம க் ட் -தல் meḻukāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேமற் ச் தல்; to smear, as with wax to;

 to coat. 

     "நி த்த ர யத்ைத உள்ேள ைவத்  ெம க் ட் னேவாபா " (ஈ , 1, 2, 1. பாடேபதம்);.

     [ெமல் → ெமல்  → ெம . ெம  → ெம க்  = ேமற் ச் ப் ெபா ள். ெம க்  + ஊட் -,]

 ெம க் ட் -தல் meḻukāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேமற் ச் தல்; to smear, as with wax to, to coat.

     "நி த்த ர யத்ைத உள்ேள ைவத்  ெம க் ட் னேவாபா " (ஈ , 1, 2, 1. பாடேபதம்);.

     [ெமல் → ெமல்  → ெம . ெம  → ெம க்  = ேமற் ச் ப் ெபா ள். ெம க்  + ஊட் -,]

ெம கா கம்

 
 ெம கா கம் meḻugāligam, ெப.(n.)

   மாங் ைவ; a tree-mango balsam.

 ெம கா கம் meḻugāligam, ெப. (n.)

   மாங் ைவ; a tree-mango balsam.

ெம -தல்

ெம -தல் meḻugiḍudal,    17 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ன் ேமல் ெம  தல்; to wax, smear with wax, as a thread. 

   2. ெம 1-தல் பாரக்்க;see {}. 

   3. ெம கட் -தல் பாரக்்க;see {}.

     [ெம  + இ -, 'இ ' . .]

 ெம -தல் meḻugiḍudal,    17 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ன் ேமல் ெம  தல்; to wax, smear with wax, as a thread.

   2. ெம 1-தல் பாரக்்க;see {}.

   3. ெம கட் -தல் பாரக்்க;see {}.

     [ெம  + இ -, 'இ ' . .]
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ெம

ெம 1 meḻugudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. இடத்ைதத ் ய்ைம ெசய்வதற்காகச ்சாணக் கைரசலால் ேதய்த் ப் தல் அல்ல  நீரால் 
க தல்; to cleanse the floor with cow-dung water. 

     "நின் க் ேகா ேகன் ெம ேகன்" ( வாச. 5, 14);. 

   2. தல்; to smear, as the body with sandal paste. 

     " ண் ைல ெம ய சாந் ன்" (கம்பரா. ணி . 53);. 

   3. ற்றத்ைத மைறத் ப் தல்; to gloss over, varnish.

     [ெமல் → ெமல்  → ெம . ெம தல் = ேமனி ல் சந்தனம் தல், நிலத்ைதச ்சாண ட் த் 
ப் ர  ெசய்தல், ற்றத்ைத மைறத் ப் ேப தல் (ேவ.க.4, 25);]

 ெம 2 meḻugu, ெப.(n.)

   1. சாணம்; cow – dung. 

     " ய்ய ெம டன்" ( மந். 1720);. 

   2. ெமன்ைம (அழகரக்ல. 10);; smoothness. 

   3. ெகா ப் ந்  அல்ல  எண்ெண  ந்  உ வாக்கப்ப வ ம் எளி ல் உ கக் ய மான 
ெபா ள், ேதனைடயன் சக்ைக ( ந். 155);; wax, beeswax. 

     'அவலங்கைளப் பாரக்் ம் ேபா  அவர ்உள்ளம் ெம ைகப் ேபால் உ ய ' (உ.வ.);. 

   4. ன்; gum. 

   5. மாத் ைர மாகா

ெம க்களிம்

 
 ெம க்களிம்  meḻuguggaḷimbu, ெப.(n.)

   ரங்  த யவற் ற் ம் களிம்  வைக (M.L.);; medicinal ointment for itches, etc.,

     [ெம  + களிம் . ெம க்களிம்  = இள ய அல்ல  களிப்பதமான ம ந் ]

 ெம க்களிம்  meḻuguggaḷimbu, ெப. (n.)

   ரங்  த யவற் ற் ம் களிம்  வைக (M.L.);; medicinal ointment for itches, etc.,

     [ெம  + களிம் . ெம க்களிம்  = இள ய அல்ல  களிப்பதமான ம ந் ]

ெம கட் வார்-
த்தல்

ெம கட் வார-்த்தல் meḻugugaṭṭivārttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெம க் க ல் மாைழகைள க் ட் த் ேமனி வாரத்்தல் ( ன்.);; to pour molten metal into a 
wax-mould and cast, as an image.

     [ெம  + கட்  + வார-்,]

 ெம கட் வார-்த்தல் meḻugugaṭṭivārttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெம க் க ல் மாைழகைள க் ட் த் ேமனி வாரத்்தல் ( ன்.);; to pour molten metal into a 
wax-mould and cast, as an image.

     [ெம  + கட்  + வார-்,]
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ெம கட் -தல்

ெம கட் -தல் meḻugugaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   ேமனி வாரக்்க ெம னாற் க க் கட் தல் ( ன்.);; to make a wax-mould for casting an image.

     [ெம  + கட் -,]

 ெம கட் -தல் meḻugugaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேமனி வாரக்்க ெம னாற் க க் கட் தல் ( ன்.);; to make a wax-mould for casting an image.

     [ெம  + கட் -,]

ெம சாைண

ெம சாைண meḻugucāṇai, ெப.(n.)

   1. ெம கால் ைடத்த உைரகல் (இ.வ.);; touch stone cleaned with beeswax.

   2. ெம ங் க மண ங் கலந்  ெசய்த சாைணக்கல் ( ன்.);; whetstone formed of black sand and wax.

     [ெம  + சாைண]

 ெம சாைண meḻugucāṇai, ெப. (n.)

   1. ெம கால் ைடத்த உைரகல் (இ.வ.);; touch stone cleaned with beeswax.

   2. ெம ங் க மண ங் கலந்  ெசய்த சாைணக்கல் ( ன்.);; whetstone formed of black sand and wax.

     [ெம  + சாைண]

ெம சாத் -தல்

ெம சாத் -தல் meḻugucāddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

ெம கட் -தல் பாரக்்க: see melugu-kattu-,

     " ற்பரக்ளான் ெம  சாத் ' ( வாலவா. 45.2.);

     [ெம  + சாத் -, ப ைம வாரக்்க ெம னாற் க க்கட் தல்]

 ெம சாத் -தல் meḻugucāddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

ெம கட் -தல் பாரக்்க: see {}

     " ற்பரக்ளான் ெம  சாத் ' ( வாலவா. 45.2.);

     [ெம  + சாத் -, ப ைம வாரக்்க ெம னாற் க க்கட் தல்]

ெம சாரைண

 
 ெம சாரைண meḻugucāraṇai, ெப.(n.)

   வைக (சங்.அக.);; a prostrate plant.

     [ெம  + சாரைண]

 ெம சாரைண meḻugucāraṇai, ெப. (n.)

   வைக (சங்.அக.);; a prostrate plant.

     [ெம  + சாரைண]
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ெம ைல

ெம ைல1 meḻugucīlai, ெப.(n.)

ெம க் த் ணி பாரக்்க;see melukkui-ttuրi

     [ெம  + ைல, ைர  → ைல]

 ெம ைல2 meḻugucīlai, ெப.(n.)

   1. ம ந்  சப்ெபற்ற  ண் ; a plaster.

   2. ேதன் ெம  சப்ெபற்ற ஆைட; wax cloth coated with bees wax.

     [ெம  + ைல. ைர → ைல]

 ெம ைல1 meḻugucīlai, ெப. (n.)

ெம க் த் ணி பாரக்்க;see melukkui-ttuրi

     [ெம  + ைல, ைர  → ைல]

 ெம ைல2 meḻugucīlai, ெப. (n.)

   1. ம ந்  சப்ெபற்ற  ண் ; a plaster.

   2. ேதன் ெம  சப்ெபற்ற ஆைட; wax cloth coated with bees wax.

     [ெம  + ைல. ைர → ைல]

ெம ெசய்-தல்

ெம ெசய்-தல் meḻuguseytal,    1 ெச. . . (v.i.)

   ெம வாக் தல், ெமன்ைமயாக் தல்; to smooth, soften.

     ' ர  க ெகா ரிஞ்  க ெம  ெசய் "(அழகரக்ல. 10.);

     [ெம  + ெசய்-,]

 ெம ெசய்-தல் meḻuguseytal,    1 ெச. . . (v.i.)

   ெம வாக் தல், ெமன்ைமயாக் தல்; to smooth, soften.

     ' ர  க ெகா ரிஞ்  க ெம  ெசய் "(அழகரக்ல. 10.);

     [ெம  + ெசய்-,]

ெம ேசர்ைவ

 
 ெம ேசரை்வ meḻugucērvai, ெப.(n.)

ெம க்களிம்  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ெம  + ேசரை்வ]

 ெம ேசரை்வ meḻugucērvai, ெப. (n.)

ெம க்களிம்  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ெம  + ேசரை்வ]
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ெம த்தட்

 
 ெம த்தட்  meḻuguttaṭṭu, ெப.(n.)

ெம பாளம் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ெம  + தட் ]

 ெம த்தட்  meḻuguttaṭṭu, ெப. (n.)

ெம பாளம் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ெம  + தட் ]

ெம த்தண்

 
 ெம த்தண்  meḻuguttaṇṭu, ெப.(n.)

ெம த் ரி பாரக்்க (யாழ்.அக.); see {}.

     [ெம  + தண் ]

 ெம த்தண்  meḻuguttaṇṭu, ெப. (n.)

ெம த் ரி பாரக்்க (யாழ்.அக.); see {}.

     [ெம  + தண் ]

ெம த் ராவகம்

 
 ெம த் ராவகம் meḻuguttirāvagam, ெப.(n.)

   ரம், ரம், நவசச்ாரம், ப காரம் - இந்நான்ைக ம் வாைல ட்  இறக் ய ஒ  வைக ெநய்மம் 
(ைதலம்);; an acid distilled from the four drugs corrosive sublimate, alum, ammoniam chloride and subchloride of mercury.

     [ெம  + ராவகம்]

 Skt. {} → த. ராவகம்.

 ெம த் ராவகம் meḻuguttirāvagam, ெப. (n.)

   ரம், ரம், நவசச்ாரம், ப காரம் - இந்நான்ைக ம் வாைல ட்  இறக் ய ஒ  வைக ெநய்மம் 
(ைதலம்);; an acid distilled from the four drugs corrosive sublimate, alum, ammoniam chloride and subchloride of mercury.

     [ெம  + ராவகம்]

 Skt. {} → த. ராவகம்.
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ெம த் ரி

ெம த் ரி1 meḻuguttiri, ெப.(n.)

   ளக்காக எரி ம்ப  ந ேவ ரிைய ைடய நீள் உ ண்ைட வ ல் ெசய்யப்பட்ட ெம க் 
கட் ; wax candle, taper.

     [ெம  + ரி]

     [p]

 ெம த் ரி2 meḻuguttiri, ெப.(n.)

   ஒ க்கக் ேகட் னால் உ வா ம் ேநாையக் ைறக் ம் ம ந் ; a slender flexible wax taper intended for 
introduction into the urethra or rectum.

     [ெம  + ரி]

 ெம த் ரி1 meḻuguttiri, ெப. (n.)

   ளக்காக எரி ம்ப  ந ேவ ரிைய ைடய நீள் உ ண்ைட வ ல் ெசய்யப்பட்ட ெம க் 
கட் ; wax candle, taper.

     [ெம  + ரி]

 ெம த் ரி2 meḻuguttiri, ெப. (n.)

   ஒ க்கக் ேகட் னால் உ வா ம் ேநாையக் ைறக் ம் ம ந் ; a slender flexible wax taper intended for 
introduction into the urethra or rectum.

     [ெம  + ரி]

ெம த் ணி

 
 ெம த் ணி meḻuguttuṇi, ெப.(n.)

ெம க் த் ணி ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ெம  + ணி]

 ெம த் ணி meḻuguttuṇi, ெப. (n.)

ெம க் த் ணி ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ெம  + ணி]

ெம த்ேதன்

 
 ெம த்ேதன் meḻuguttēṉ, ெப.(n.)

   ெம க் ட் ல் ஈக்கள் கட் ய ேதன்; honey collected by bees.

     [ெம  + ேதன்]

 ெம த்ேதன் meḻuguttēṉ, ெப. (n.)

   ெம க் ட் ல் ஈக்கள் கட் ய ேதன்; honey collected by bees.

     [ெம  + ேதன்]
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ெம த்ைதலம்

 
 ெம த்ைதலம் meḻuguttailam, ெப.(n.)

   ண், காயம் ஆ யவற்ைறப் ேபாக்க ெம  த யன ேசரத்் ச ்ெசய்யப்பட்ட  ம ந் ; medicinal 
oil prepared with wax and other ingredients.

     [ெம  + ைதலம்]

 Skt. taila → த. ைதலம்.

 ெம த்ைதலம் meḻuguttailam, ெப. (n.)

   ண், காயம் ஆ யவற்ைறப் ேபாக்க ெம  த யன ேசரத்் ச ்ெசய்யப்பட்ட  ம ந் ; medicinal 
oil prepared with wax and other ingredients.

     [ெம  + ைதலம்]

 Skt. taila → த. ைதலம்.

ெம ரி

ெம ரி meḻugudiri, ெப.(n.)

ெம த் ரி1 ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ெம  + ரி]

 ெம ரி meḻugudiri, ெப. (n.)

ெம த் ரி1 ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ெம  + ரி]

ெம ணி

 
 ெம ணி meḻuguduṇi, ெப.(n.)

ெம த் ணி ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ெம  + ணி]

 ெம ணி meḻuguduṇi, ெப. (n.)

ெம த் ணி ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ெம  + ணி]

ெம நீர்

 
 ெம நீர ்meḻugunīr, ெப.(n.)

   நீர,் சாரம், பசை்ச, ரம் ட் ல் ெசயநீர ் ட்  அைரக் ம் ஒ  வைக நீர;் pungent liquid prepared from 
subchloride of mercury copper sulphate. salt from the fuller's earth.

     [ெம  + நீர]்

 ெம நீர ்meḻugunīr, ெப. (n.)

   நீர,் சாரம், பசை்ச, ரம் ட் ல் ெசயநீர ் ட்  அைரக் ம் ஒ  வைக நீர;் pungent liquid prepared from 
subchloride of mercury copper sulphate. salt from the fuller's earth.

     [ெம  + நீர]்
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ெம பதம்

 
 ெம பதம் meḻugubadam, ெப.(n.)

   ம ந் ெதண்ெணய்ப் பதம் ஐந்த ள் காய்சச்ப்பட்ட ம ந்ெதல்லாம் ேசரந்்  ெம  ேபால் ரண்  
வ ம் பதம்; thick consistency or viscosity, one of five {}.

     [ெம  + பதம்]

 ெம பதம் meḻugubadam, ெப. (n.)

   ம ந் ெதண்ெணய்ப் பதம் ஐந்த ள் காய்சச்ப்பட்ட ம ந்ெதல்லாம் ேசரந்்  ெம  ேபால் ரண்  
வ ம் பதம்; thick consistency or viscosity, one of five {}.

     [ெம  + பதம்]

ெம பைனயன்

 
 ெம பைனயன் meḻugubaṉaiyaṉ, ெப.(n.)

   அம்ைம ேநாய்வைக (யாழ்.அக.);; a kind of small pox.

     [ெம  + பைனயன்]

 ெம பைனயன் meḻugubaṉaiyaṉ, ெப. (n.)

   அம்ைம ேநாய்வைக (யாழ்.அக.);; a kind of small pox.

     [ெம  + பைனயன்]

ெம பாகல்

 
 ெம பாகல் meḻugupāgal, ெப.(n.)

   வழவழப் ள்ள பாகற்காய் ( .அக.);; bristly balsam-pear, climber.

     [ெம  + பாகல், ெம  = வழவழப் த் தன்ைமையக் த்த ]

 ெம பாகல் meḻugupāgal, ெப. (n.)

   வழவழப் ள்ள பாகற்காய் ( .அக.);; bristly balsam-pear, climber.

     [ெம  + பாகல், ெம  = வழவழப் த் தன்ைமையக் த்த ]

ெம பாளம்

 
 ெம பாளம் meḻugupāḷam, ெப.(n.)

   த்த நிைற ள்ள ெம த்தக  (இ.வ.);; cake of wax, generally of a particular weight.

     [ெம  + பாளம்]

 ெம பாளம் meḻugupāḷam, ெப. (n.)

   த்த நிைற ள்ள ெம த்தக  (இ.வ.);; cake of wax, generally of a particular weight.

     [ெம  + பாளம்]
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ெம ர்க்

 
 ெம ரக்்  meḻugupīrggu, ெப.(n.)

   கைணயற்ற ரக்்  (சங்.அக.);; a kind of gourd.

ம வ. ெவண் ரக்் , ைர ரக்் .

     [ெம  + ரக்் ]

 ெம ரக்்  meḻugupīrggu, ெப. (n.)

   கைணயற்ற ரக்்  (சங்.அக.);; a kind of gourd.

ம வ. ெவண் ரக்் , ைர ரக்் .

     [ெம  + ரக்் ]

ெம ச்

 
 ெம ச்  meḻugupūccu, ெப.(n.)

   ேமனி த யவற் ன் ேமல் ெம   ெய க் ம் அச்  (இ.வ.);; mould or imprint taken with wax, as 
of images.

     [ெம  + ச் ]

 ெம ச்  meḻugupūccu, ெப. (n.)

   ேமனி த யவற் ன் ேமல் ெம   ெய க் ம் அச்  (இ.வ.);; mould or imprint taken with wax, as 
of images.

     [ெம  + ச் ]

ெம கம்

 
 ெம கம் meḻugupūvigam, ெப.(n.)

   ேதன் ட் ள்ளி க் ம் ச் ; the insects in the honey comb.

     [ெம  + கம்]

 ெம கம் meḻugupūvigam, ெப. (n.)

   ேதன் ட் ள்ளி க் ம் ச் ; the insects in the honey comb.

     [ெம  + கம்]

ெம ேபய்ப் ர்க்

 
 ெம ேபய்ப் ரக்்  meḻugupēyppīrggu, ெப.(n.)

   ைரப் ரக்் ; loofa.

     [ெம  + ேபய்ப் ரக்் ]

 ெம ேபய்ப் ரக்்  meḻugupēyppīrggu, ெப. (n.)

   ைரப் ரக்் ; loofa.

     [ெம  + ேபய்ப் ரக்் ]
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ெம ெபாம்ைம

ெம ெபாம்ைம meḻugubommai, ெப.(n.)

   1. ெம னாற் ெசய்த ைளயாட் ப் ப ைம; doll made of wax. 

   2. ெதால்ைல கைளத் தாங்க யாதவ-ன்-ள் (ெகா.வ.);; person easily fatigued.

க. ேமந ெபாம்ெப.

     [ெம  + ெபாம்ைம. ெபாய்ம்ைம → ெபாம்ைம]

 ெம ெபாம்ைம meḻugubommai, ெப. (n.)

   1. ெம னாற் ெசய்த ைளயாட் ப் ப ைம; doll made of wax.

   2. ெதால்ைல கைளத் தாங்க யாதவ-ன்-ள் (ெகா.வ.);; person easily fatigued.

க. ேமந ெபாம்ெப.

     [ெம  + ெபாம்ைம. ெபாய்ம்ைம → ெபாம்ைம]

ெம ேபா -தல்

ெம ேபா -தல் meḻugupōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.) 

   மரேவைலக் ப் பளபளப் ேபற்ற ெம ைகக் காய்ச் ப் தல் ( ன்.);; to wax cabinet work, in polishing.

     [ெம  + ேபா -,]

 ெம ேபா -தல் meḻugupōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   மரேவைலக் ப் பளபளப் ேபற்ற ெம ைகக் காய்ச் ப் தல் ( ன்.);; to wax cabinet work, in polishing.

     [ெம  + ேபா -,]

ெம மண்

 
 ெம மண் meḻugumaṇ, ெப.(ո.) 

   க க்கட் ம் பைசமண் ( ன்.);; clay used in forming a mould over the figure of wax, in casting.

     [ெம  + மண்]

 ெம மண் meḻugumaṇ, ெப. (ո.)

க க்கட் ம் பைசமண் ( ன்.);

 clay used in forming a mould over the figure of wax, in casting.

     [ெம  + மண்]

ெம ம ந்

ெம ம ந்  meḻugumarundu, ெப.(n.)

ெம 2, 5 பாரக்்க;see {}, 5.

     [ெம  + ம ந் ]

 ெம ம ந்  meḻugumarundu, ெப. (n.)

ெம 2, 5 பாரக்்க;see {}, 5.

     [ெம  + ம ந் ]
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ெம ட்டம்

 
 ெம ட்டம் meḻugumuṭṭam, ெப.(n.)

ெம பாளம் பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

     [ெம  + ட்டம்]

 ெம ட்டம் meḻugumuṭṭam, ெப. (n.)

ெம பாளம் பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

     [ெம  + ட்டம்]

ெம வத்

 
 ெம வத்  meḻuguvatti, ெப.(n.)

ெம த் ரி ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ெம  + வத் ]

 ெம வத்  meḻuguvatti, ெப. (n.)

ெம த் ரி ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ெம  + வத் ]

ெம வர்த்

 
 ெம வரத்்  meḻuguvartti, ெப.(n.)

ெம த் ரி ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ெம  + வரத்் . வத்  → வரத்் ]

 ெம வரத்்  meḻuguvartti, ெப. (n.)

ெம த் ரி ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ெம  + வரத்் . வத்  → வரத்் ]

ெம வல்

 
 ெம வல்  meḻuguvalli, ெப.(n.)

   வட்டவல் ; a creeper.

     [ெம  + அல் ]

 ெம வல்  meḻuguvalli, ெப. (n.)

   வட்டவல் ; a creeper.

     [ெம  + அல் ]
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ெம ண்ைட

 
 ெம ண்ைட meḻuguvuruṇṭai, ெப.(n.)

   ெபான்னின் மாற் ைனக் காணப் பயன்ப த் ம் ெம ; a wax used to find the fineness or quality of gold.

     [ெம  + உ ண்ைட]

ரடை்டக்கரி ேதங்காெயண்ெணய் ெம டன் ேசரத்் க்  உ ண்ைட ெசய்த .

 ெம ண்ைட meḻuguvuruṇṭai, ெப. (n.)

   ெபான்னின் மாற் ைனக் காணப் பயன்ப த் ம் ெம ; a wax used to find the fineness or quality of gold.

     [ெம  + உ ண்ைட]

ரடை்டக்கரி ேதங்காெயண்ெணய் ெம டன் ேசரத்் க்  உ ண்ைட ெசய்த .

ெம ெவண்

 
 ெம ெவண்  meḻuguveṇṭi, ெப.(n.)

   ைண ல்லாத ெவண்ைட; smooth surfaced lady's finger.

     [ெம  + ெவண் . ெவண்ைட → ெவண் ]

 ெம ெவண்  meḻuguveṇṭi, ெப. (n.)

   ைண ல்லாத ெவண்ைட; smooth surfaced lady's finger.

     [ெம  + ெவண் . ெவண்ைட → ெவண் ]

ெம ட் -தல்

ெம ட் -தல் meḻuāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    மைறத்தல்; to cover up, as with wax. 

     "நி த்த ர யத்ைத உள்ேள ைவத்  ெம ட் ன ேவாபா ேற" (ஈ. .1, 2, 1);.

     [ெமல் → ெமல்  → ெம  + ஊட் . ெம தல் = ற்றத்ைத மைறத் ப் ேப தல், ெம ட் தல் = 
 மைறத்தல்]

 ெம ட் -தல் meḻuāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    மைறத்தல்; to cover up, as with wax.

     "நி த்த ர யத்ைத உள்ேள ைவத்  ெம ட் ன ேவாபா ேற" (ஈ. .1, 2, 1);.

     [ெமல் → ெமல்  → ெம  + ஊட் . ெம தல் = ற்றத்ைத மைறத் ப் ேப தல், ெம ட் தல் = 
 மைறத்தல்]
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ெம ெகண்ெணய்

ெம ெகண்ெணய் meḻugeṇīey, ெப.(n.)

   1. மரச ்சாமா க்  ெம ட உத ம் ெம  ேசரத்்த ச்  ெநய்மம் (இ.வ.);; solution of wax and glue, used 
in polishing wood. 

   2. ெம  த யன ேசரத்் ச ்ெசய்யப்பட்ட எண்ெணய் வைக (ைதலவ. ைதல.);; medicinal oil prepared 
with wax and other ingredients.

     [ெம  + எண்ெணய்]

 ெம ெகண்ெணய் meḻugeṇīey, ெப. (n.)

   1. மரச ்சாமா க்  ெம ட உத ம் ெம  ேசரத்்த ச்  ெநய்மம் (இ.வ.);; solution of wax and glue, used 
in polishing wood.

   2. ெம  த யன ேசரத்் ச ்ெசய்யப்பட்ட எண்ெணய் வைக (ைதலவ. ைதல.);; medicinal oil prepared 
with wax and other ingredients.

     [ெம  + எண்ெணய்]

ெம ெக -தல்

ெம ெக -தல் meḻugeḻududal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   ணி ல் அசச் க்க ெம கால் உ வெம தல் (இ.வ.);; to form designs with wax, in printing chintz.

     [ெம  + எ -,]

 ெம ெக -தல் meḻugeḻududal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ணி ல் அசச் க்க ெம கால் உ வெம தல் (இ.வ.);; to form designs with wax, in printing chintz.

     [ெம  + எ -,]

ெம ெம -த்தல்

ெம ெம -த்தல் meḻumeḻuttal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   ெம வாதல்; to be soft to the touch. 

     " ட  ெம ெம த் ேதாட" ( வ். ெபரியாழ். 3,2,6);.

     [ெம  + ெம -,]

 ெம ெம -த்தல் meḻumeḻuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெம வாதல்; to be soft to the touch.

     " ட  ெம ெம த் ேதாட" ( வ். ெபரியாழ். 3,2,6);.

     [ெம  + ெம -,]

ெமள்ள

ெமள்ள meḷḷa, .எ. (adv.) 

ெமல்ல பாரக்்க;see mella. 

     "ெமள்ளெவ ந் தரிெயன்ற ேபரரவம்'" ( வ். ப்பா. 6);.

     [ெமல்ல → ெமள்ள. ல் → ெமல் → ெமல்ல]

 ெமள்ள meḷḷa, .எ. (adv.)

ெமல்ல பாரக்்க;see mella.

     "ெமள்ளெவ ந் தரிெயன்ற ேபரரவம்'" ( வ். ப்பா. 6);.

     [ெமல்ல → ெமள்ள. ல் → ெமல் → ெமல்ல]
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ெமள்ெளன

ெமள்ெளன meḷḷeṉa, .எ. (adv.) 

ெமல்ெலன பாரக்்க;see {}. 

     "ெமள்ளனேவ ெமாய்க்  ெநய்க் டந்தன்ைன ெப ம் " ( வாச. 6, 24);.

க. ெமல்லென.

     [ெமல்ெலன → ெமள்ெளன. ெமல் → ெமல்ெலன]

 ெமள்ெளன meḷḷeṉa, .எ. (adv.)

ெமல்ெலன பாரக்்க;see {}.

     "ெமள்ளனேவ ெமாய்க்  ெநய்க் டந்தன்ைன ெப ம் " ( வாச. 6, 24);.

க. ெமல்லென.

     [ெமல்ெலன → ெமள்ெளன. ெமல் → ெமல்ெலன]

ெமன்கண்

ெமன்கண் meṉkaṇ, ெப. (n.)

   இரக்கம்; tenderness of heart, mercy. 

     "ெமன்கண் ெப னறம் ெப ம்" (நான்மணி. 92);.

     [ெமன் + கண். ெமல் → ெமன்]

 ெமன்கண் meṉkaṇ, ெப. (n.)

   இரக்கம்; tenderness of heart, mercy.

     "ெமன்கண் ெப னறம் ெப ம்" (நான்மணி. 92);.

     [ெமன் + கண். ெமல் → ெமன்]

ெமன்கணம்

ெமன்கணம் meṉkaṇam, ெப. (n.)

ெமல் னம் (நன். 158, உைர); பாரக்்க;(Gram.); see {}.

     [ெமன் + கணம். கள் → கண் → கணம். ெமன்கணம் = ெமல் ன ெமய்கள்]

 ெமன்கணம் meṉkaṇam, ெப. (n.)

ெமல் னம் (நன். 158, உைர); பாரக்்க;(Gram.); see {}.

     [ெமன் + கணம். கள் → கண் → கணம். ெமன்கணம் = ெமல் ன ெமய்கள்]

ெமன்கால்

ெமன்கால் meṉkāl, ெப.(n.)

   ெமன்காற் , ெதன்றல்; southern breeze, a gentle breeze. 

     "ெமன்கால் வள ய ெதய்த" (கம்பரா. வனம் . 2);.

     [ெமன் + கால்]

 ெமன்கால் meṉkāl, ெப. (n.)

   ெமன்காற் , ெதன்றல்; southern breeze, a gentle breeze.

     "ெமன்கால் வள ய ெதய்த" (கம்பரா. வனம் . 2);.

     [ெமன் + கால்]
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ெமன்காற்

 
 ெமன்காற்  meṉkāṟṟu, ெப.(n.)

ெமன்கால் பாரக்்க;see {}.

க. ெமல்ெலலர.்

     [ெமன் + காற் . ெமல் → ெமன்கால் → காற் ]

 ெமன்காற்  meṉkāṟṟu, ெப. (n.)

ெமன்கால் பாரக்்க;see {}.

க. ெமல்ெலலர.்

     [ெமன் + காற் . ெமல் → ெமன்கால் → காற் ]

ெமன்ெகா

 
 ெமன்ெகா  meṉkoḍi, ெப.(n.)

   ெகா வைக ( ங்.);; a species of creeper.

     [ெமன் + ெகா . ெமல் → ெமன்]

 ெமன்ெகா  meṉkoḍi, ெப. (n.)

   ெகா வைக ( ங்.);; a species of creeper.

     [ெமன் + ெகா . ெமல் → ெமன்]

ெமன்ெசய்

ெமன்ெசய் meṉcey, ெப.(n.)

   உ  நீர் ட்  ெமன்ைமயாகச ்ெசய்யப்பட்ட நிலம்; wetland, prepared for cultivation. 

     " ன்ெசய் ெமன்ெச ம்" (S.I.I.V. 285);.

ம வ. நன்ெசய்.

     [ெமன் + ெசய். ெமன்ைமயாக்கப்பட்ட நிலம். ெமல் → ெமன்]

 ெமன்ெசய் meṉcey, ெப. (n.)

   உ  நீர் ட்  ெமன்ைமயாகச ்ெசய்யப்பட்ட நிலம்; wetland, prepared for cultivation.

     " ன்ெசய் ெமன்ெச ம்" (S.I.I.V. 285);.

ம வ. நன்ெசய்.

     [ெமன் + ெசய். ெமன்ைமயாக்கப்பட்ட நிலம். ெமல் → ெமன்]

ெமன்ெசால்

ெமன்ெசால் meṉcol, ெப.(n.)

   1. இனிய ெசால் (நாம ப.. 668);; soft, pleasant word. 

   2. அன்பான ெசால் ( ன்.);; kind word.

     [ெமன் + ெசால்]

 ெமன்ெசால் meṉcol, ெப. (n.)

   1. இனிய ெசால் (நாம ப.. 668);; soft, pleasant word.

   2. அன்பான ெசால் ( ன்.);; kind word.

     [ெமன் + ெசால்]
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ெமன் றல்

 
 ெமன் றல் meṉtūṟal, ெப.(n.)

   ெமன்ைமயாகப் ெபய் ம் றல்; a gentle, light rain.

க. ெமல்லரி.

     [ெமல் → ெமன் + றல்.  → றல்]

 ெமன் றல் meṉtūṟal, ெப. (n.)

   ெமன்ைமயாகப் ெபய் ம் றல்; a gentle, light rain.

க. ெமல்லரி.

     [ெமல் → ெமன் + றல்.  → றல்]

ெமன்ெதாடரக்் ற்
ய கரம்

 
 ெமன்ெதாடரக்் ற் ய கரம் meṉtoḍargguṟṟiyalugaram, ெப.(n.)

ெமன்ெறாடரக்் ற் ய கரம் பாரக்்க;see {}.

     [ெமன்ெதாடர ்+ ற் ய கரம்]

 ெமன்ெதாடரக்் ற் ய கரம் meṉtoḍargguṟṟiyalugaram, ெப. (n.)

ெமன்ெறாடரக்் ற் ய கரம் பாரக்்க;see {}.

     [ெமன்ெதாடர ்+ ற் ய கரம்]

ெமன்பைற

ெமன்பைற meṉpaṟai, ெப.(n.)

   பறைவக் ஞ் ; young bird. 

     "ெமன்பைற ளிக் ரல்" (ஐங் . 86);.

     [ெமன் + பைற. பறைவ → பைற. இனி பற → பைற என் மாம்]

 ெமன்பைற meṉpaṟai, ெப. (n.)

   பறைவக் ஞ் ; young bird.

     "ெமன்பைற ளிக் ரல்" (ஐங் . 86);.

     [ெமன் + பைற. பறைவ → பைற. இனி பற → பைற என் மாம்]

ெமன்பால்

ெமன்பால் meṉpāl, ெப.(n.)

   ம தநிலம் ( ங்.);; agricultural tract. 

     "வளம் ங் க்ைக ....... ெமன்பா ேறா ம்" (ப ற் ப். 75, 8);.

     [ெமன் + பால். பகல் → பால்]

 ெமன்பால் meṉpāl, ெப. (n.)

   ம தநிலம் ( ங்.);; agricultural tract.

     "வளம் ங் க்ைக ....... ெமன்பா ேறா ம்" (ப ற் ப். 75, 8);.

     [ெமன் + பால். பகல் → பால்]
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ெமன் ணி

ெமன் ணி meṉpiṇi, ெப.(n.)

   ல்; light sleep, nap. 

     "மயக்கத் ப் ெபா  ெகாண் மர ன் ெமன் ணி ய ழ" (ப ற் ப். 50, 21);.

     [ெமன் + ணி]

 ெமன் ணி meṉpiṇi, ெப. (n.)

   ல்; light sleep, nap.

     "மயக்கத் ப் ெபா  ெகாண் மர ன் ெமன் ணி ய ழ" (ப ற் ப். 50, 21);.

     [ெமன் + ணி]

ெமன் ரட்

 
 ெமன் ரட்  meṉpuraṭṭu, ெப.(n.)

   ைகம்மாற் ேல பணம் ரட் ைக (யாழ். அக.);; dealings in money obtained by simple loan and other temporary 
expedients.

     [ெமன் + ரட் . ெமல் → ெமன். ரள் → ரட் ]

 ெமன் ரட்  meṉpuraṭṭu, ெப. (n.)

   ைகம்மாற் ேல பணம் ரட் ைக (யாழ். அக.);; dealings in money obtained by simple loan and other temporary 
expedients.

     [ெமன் + ரட் . ெமல் → ெமன். ரள் → ரட் ]

ெமன் லம்

ெமன் லம் meṉpulam, ெப.(n.)

   1. நீர ்வளத்தால் ெமல் ய ம தநிலம்; the agricultural tract. 

     "ெமன் ல ைவப்  னன்னாட் ப் ெபா ந" ( றநா. 42);. 

   2. மணல் நிைறந்த ெநய்தனிலம்; the maritime tract. 

     "ெமன் லக் ெகாண்கன்" (ஐங். 119);.

     [ெமன் + லம். ெமல் → ெமன்]

 ெமன் லம் meṉpulam, ெப. (n.)

   1. நீர ்வளத்தால் ெமல் ய ம தநிலம்; the agricultural tract.

     "ெமன் ல ைவப்  னன்னாட் ப் ெபா ந" ( றநா. 42);.

   2. மணல் நிைறந்த ெநய்தனிலம்; the maritime tract.

     "ெமன் லக் ெகாண்கன்" (ஐங். 119);.

     [ெமன் + லம். ெமல் → ெமன்]
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ெமன் ற்

 
 ெமன் ற்  meṉpuṟṟu, ெப.(n.)

   ெமன்ைமயான லந் ; soft cancer, encephaloid.

     [ெமல் → ெமன் + ற் ]

 ெமன் ற்  meṉpuṟṟu, ெப. (n.)

   ெமன்ைமயான லந் ; soft cancer, encephaloid.

     [ெமல் → ெமன் + ற் ]

ெமன்ேபச்

 
 ெமன்ேபச்  meṉpēccu, ெப.(n.)

   இனிைமயான ேபச் ; a gentle, kind word.

க. ெமல்வா , ெமல்மா .

     [ெமன் + ேபச் ]

 ெமன்ேபச்  meṉpēccu, ெப. (n.)

   இனிைமயான ேபச் ; a gentle, kind word.

க. ெமல்வா , ெமல்மா .

     [ெமன் + ேபச் ]

ெமன்ெமல

ெமன்ெமல meṉmela, .அ. (adv.) 

   ெமல்ல ெமல்ல; slowly, softly. 

     "ெமன்ெபல ய   ேபாந் " (ெப ங். வத்தவ. 17, 99);.

     [ெமல்(ல); + ெமல]

 ெமன்ெமல meṉmela, .அ. (adv.)

   ெமல்ல ெமல்ல; slowly, softly.

     "ெமன்ெபல ய   ேபாந் " (ெப ங். வத்தவ. 17, 99);.

     [ெமல்(ல); + ெமல]

ெமன்ேமல்

 
 ெமன்ேமல் meṉmēl, .அ. (adv.) 

   ேமன்ேம ம் (ெகா.வ.);; further and further.

ம. ேமன்ேமல்

     [ேமன்ேமல் → ெமன்ேமல்]

 ெமன்ேமல் meṉmēl, .அ. (adv.)

   ேமன்ேம ம் (ெகா.வ.);; further and further.

ம. ேமன்ேமல்

     [ேமன்ேமல் → ெமன்ேமல்]
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ெமன்ைம

ெமன்ைம meṉmai, ெப.(n.)

   1. ண்ைம; fineness, thinness. 

   2. ெதா வதற் ப் பஞ்  ேபான்  இ க் ம் ெமன்ைமத் தன்ைம; tenderness, softness. 

     "கயெவன ற  ெமன்ைம  மா ம்" (ெதால். ெசால். 322);, 

     'ெபண்கள் இயல்பாகேவ ெமன்ைம யானவரக்ள்' (உ.வ.);. 

   3. (ெதா வ ல்); ெம வான ைற; gentle. 

     ' ங் ம் ழந்ைத ன் தைலைய ெமன்ைமயாகத் தட க் ெகாண் ந்தாள் அன்ைன' (உ.வ.);.

   4. அ க அரவ ல்லாத தன்ைம;     'ெமன்ைமயான இைச, க ெமன்ைமயாகத்தான் ேகட்டாள்' (உ.வ.);. 

   5. க ைமயான ெசயலால் எளி ல் பா க்கப்ப ம் தன்ைம; gentle nature. 

     'அவர  ெமன்ைமயான மனம் ண்ப ம்ப  ஏதாவ  ெசால் ப்பாய்' (உ.வ.);. 

   6. ெமல்ெல த்  பாரக்்க;see {} (Gram);. 

     "ேம  ெமன்ைம க் " (நன். 75);. 

   7. தாழ் ; lowness, inferiority. 

     "ெமன்ெசாேல ம் ........ இகழார"் (கந்த . அைவயட. 3);. 

   8. வ ன்ைம; weakness, infirmity. 

     "ேமவற்க ெமன்ைம பைகவரகத் " ( றள், 877);. 

   9. அைம ; gentleness. 

ெமன்றல்

 
 ெமன்றல் meṉṟal, ெதா.ெப. (vbl.n.) 

   ெமல் தல்; chewing.

     [ெமல் → ெமல் தல் → ெமன்றல்]

 ெமன்றல் meṉṟal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   ெமல் தல்; chewing.

     [ெமல் → ெமல் தல் → ெமன்றல்]

ெமன் ங் -
தல்

ெமன் ங் -தல் meṉṟuviḻuṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைமயாகச ்ெசால்லத் தயங்  இைட தல்; to be hesitant in-expressing openly. 

     'ெசலவ த்ததற் க் கணக் க் ேகட்டால் ெமன்  ங் றான்' (உ.வ.);.

     [ெமன்  + ங் -,]

 ெமன் ங் -தல் meṉṟuviḻuṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைமயாகச ்ெசால்லத் தயங்  இைட தல்; to be hesitant in-expressing openly.

     'ெசலவ த்ததற் க் கணக் க் ேகட்டால் ெமன்  ங் றான்' (உ.வ.);.

     [ெமன்  + ங் -,]

1161

www.valluvarvallalarvattam.com 2720 of 19068.



ெமன்ெறாடர்

ெமன்ெறாடர ்meṉṟoḍar, ெப.(n.)

ெமன்ெறாடரக்் ற் ய கரம் பாரக்்க;see {}. 

     "வன்ெறாடர ் ெமன்ெறாடரா  ன்ேற கரங் டன்" (ெதால். எ த். 406);.

     [ெமல் + ெதாடர,் ெமல்ெதாடர ்→ ெமன்ெறாடர.் ெமல் ன ெமய்ைய ஈற்றயலாகக் ெகாண்ட ெசால்]

 ெமன்ெறாடர ்meṉṟoḍar, ெப. (n.)

ெமன்ெறாடரக்் ற் ய கரம் பாரக்்க;see {}.

     "வன்ெறாடர ் ெமன்ெறாடரா  ன்ேற கரங் டன்" (ெதால். எ த். 406);.

     [ெமல் + ெதாடர,் ெமல்ெதாடர ்→ ெமன்ெறாடர.் ெமல் ன ெமய்ைய ஈற்றயலாகக் ெகாண்ட ெசால்]

ெமன்ெறாடரக்் ற்
ய கரம்

ெமன்ெறாடரக்் ற் ய கரம் meṉṟoḍargguṟṟiyalugaram, ெப.(n.)

   ெமல்ெலாற்ைறத ்ெதாடரந்்  வ ம் ற் ய கரம் (நன். 94);;     [ெமன்ெறாடர ்+ ற் ய கரம்]

தனிக் ல் அல்லாத ஏைன ெய த் களின் ன் அல்ல  எ த் த் ெதாடரக்ளின் ன் கசடதபற 
ஆ ய வல் னங்களின்  எ வ ம் உகரம் இயல்பான தன்மாத் ைர னின்   ெயா க் ம். 
இ   ஆ யவற் ற் ன் ெமல்ெல த்  இடம் ெப மா ன் அ  ெமன்ெறாடர ்

ற் ய கரமாம். எ-  சங் , ரங் , பந் , ம ந் .

 ெமன்ெறாடரக்் ற் ய கரம் meṉṟoḍargguṟṟiyalugaram, ெப. (n.)

   ெமல்ெலாற்ைறத ்ெதாடரந்்  வ ம் ற் ய கரம் (நன். 94);;     [ெமன்ெறாடர ்+ ற் ய கரம்]

தனிக் ல் அல்லாத ஏைன ெய த் களின் ன் அல்ல  எ த் த் ெதாடரக்ளின் ன் கசடதபற 
ஆ ய வல் னங்களின்  எ வ ம் உகரம் இயல்பான தன்மாத் ைர னின்   ெயா க் ம். 
இ   ஆ யவற் ற் ன் ெமல்ெல த்  இடம் ெப மா ன் அ  ெமன்ெறாடர ்

ற் ய கரமாம். எ-  சங் , ரங் , பந் , ம ந் .

ெமன்ெறாடரக்் ற்
கரம்

 
 ெமன்ெறாடரக்் ற் கரம் meṉṟoḍargguṟṟugaram, ெப.(n.)

ெமன்ெறாடரக்் ற் ய கரம் பாரக்்க;see {}.

     [ெமன்ெறாடர ்+ ற் கரம்]

 ெமன்ெறாடரக்் ற் கரம் meṉṟoḍargguṟṟugaram, ெப. (n.)

ெமன்ெறாடரக்் ற் ய கரம் பாரக்்க;see {}.

     [ெமன்ெறாடர ்+ ற் கரம்]

ெமன்ெறாடரெ்மா

ெமன்ெறாடரெ்மா  meṉṟoḍarmoḻi, ெப.(n.)

ெமன்ெறாடரக்் ற் ய கரம் பாரக்்க (ெதால். எ த். 415);;see {}.

     [ெமன்ெறாடர ்+ ெமா ]

 ெமன்ெறாடரெ்மா  meṉṟoḍarmoḻi, ெப. (n.)

ெமன்ெறாடரக்் ற் ய கரம் பாரக்்க (ெதால். எ த். 415);;see {}.

     [ெமன்ெறாடர ்+ ெமா ]
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ெமன்னைக

ெமன்னைக meṉṉagai, ெப.(n.)

   ஒ  எ ப்பாமல் உத  ரிய ெமல்ல ரிக் ம் ரிப் ; smile. 

     "கவரத்ைலச ்  ெமன்னைக ைளத் " (உபேதசகா. வ ரத. 163);.

ம வ. இளநைக, ன்னைக; ன் ரிப் .

க. ெமல்நெக.

     [ெமல் + நைக]

 ெமன்னைக meṉṉagai, ெப. (n.)

   ஒ  எ ப்பாமல் உத  ரிய ெமல்ல ரிக் ம் ரிப் ; smile.

     "கவரத்ைலச ்  ெமன்னைக ைளத் " (உபேதசகா. வ ரத. 163);.

   ம வ. இளநைக, ன்னைக; ன் ரிப் .

க. ெமல்நெக.

     [ெமல் + நைக]

ெமன்னைட

ெமன்னைட meṉṉaḍai, ெப.(n.)

   1. ெம வான நைட; gentle, graceful gait. 

     "ெமன்னைட யள்ளம் பரந்  ைளயா ம்" ( வ். நாய்ச.் 5. 5);. 

   2. அன்னம் ( ங்.);; swan.

க. ெமல்நெட.

     [ெமல் + நைட]

 ெமன்னைட meṉṉaḍai, ெப. (n.)

   1. ெம வான நைட; gentle, graceful gait.

     "ெமன்னைட யள்ளம் பரந்  ைளயா ம்" ( வ். நாய்ச.் 5. 5);.

   2. அன்னம் ( ங்.);; swan.

க. ெமல்நெட.

     [ெமல் + நைட]

ெமன்னா

 
 ெமன்னா  meṉṉāṭi, ெப.(n.)

   ெமன்ைமயான ப் ; soft pulse.

     [ெமல் + நா ]

 ெமன்னா  meṉṉāṭi, ெப. (n.)

   ெமன்ைமயான ப் ; soft pulse.

     [ெமல் + நா ]

ெமன்னி

ெமன்னி meṉṉi, ெப.(n.)

ெமன்ைன, 1 ( ன்.); பாரக்்க;see {}1.

 ெமன்னி meṉṉi, ெப. (n.)

ெமன்ைன, 1 ( ன்.); பாரக்்க;see {}1.
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ெமன்னிகட்

ெமன்னிகட்  meṉṉigaṭṭi, ெப.(n.)

   கால்நைட ேநாய்வைக; a cattle disease. (M.Cm.D.248);.

     [ெமன்னி + கட் ]

 ெமன்னிகட்  meṉṉigaṭṭi, ெப. (n.)

   கால்நைட ேநாய்வைக; a cattle disease. (M.Cm.D.248);.

     [ெமன்னி + கட் ]

ெமன்னிைல

 
 ெமன்னிைல meṉṉilai, ெப.(n.)

   நடன நளிநய (அ நய);க் ைகவைக ( ன்.);; a kind of hand- pose.

     [p]

 ெமன்னிைல meṉṉilai, ெப. (n.)

   நடன நளிநய (அ நய);க் ைகவைக ( ன்.);; a kind of hand- pose.

ெமன்னீர்

 
 ெமன்னீர ்meṉṉīr, ெப.(n.)

   நன்னீர;் soft water.

     [ெமல் + நீர]்

 ெமன்னீர ்meṉṉīr, ெப. (n.)

   நன்னீர;் soft water.

     [ெமல் + நீர]்

ெமன் -தல்

ெமன் -தல் meṉṉudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெநம் தல் (இ.வ.);; to lift with a lever.

     [உன் தல் = உயரெவ தல். உன்  → ( ன் ); → ெமன் . ெமன் தல் - ேமெல ப் தல், ெநம் தல்]

 ெமன் -தல் meṉṉudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெநம் தல் (இ.வ.);; to lift with a lever.

     [உன் தல் = உயரெவ தல். உன்  → ( ன் ); → ெமன் . ெமன் தல் - ேமெல ப் தல், ெநம் தல்]
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ெமன்ைன

ெமன்ைன meṉṉai, ெப.(n.)

   1. ட  ( ன்.);; throat. 

   2. க ப்  (யாழ்.அக.);; cheek.

     [ ள் → ெமாள் → ெமாத்  = ரட் , ரண்ட  ( .தா.210); ள் → ல் → ன் → ன்ைன = ரண்  
காணப்ப ம் ெதாண்ைட, க ப் , ன்ைன → மன்ைன = ெதாண்ைட, க ப் . மன்ைன → ெமன்ைன]

 ெமன்ைன meṉṉai, ெப. (n.)

   1. ட  ( ன்.);; throat.

   2. க ப்  (யாழ்.அக.);; cheek.

     [ ள் → ெமாள் → ெமாத்  = ரட் , ரண்ட  ( .தா.210); ள் → ல் → ன் → ன்ைன = ரண்  
காணப்ப ம் ெதாண்ைட, க ப் , ன்ைன → மன்ைன = ெதாண்ைட, க ப் . மன்ைன → ெமன்ைன]

ெமன்ைனக்கட்

ெமன்ைனக்கட்  meṉṉaikkaṭṭi, ெப.(n.)

   1. ெதாண்ைடக்கட் ; goitre. 

   2. மன்ைனக் கட் , ெபான் க்  ங் ; mumps.

     [ெமன்ைன + கட் . மன்ைன → ெமன்ைன]

 ெமன்ைனக்கட்  meṉṉaikkaṭṭi, ெப. (n.)

   1. ெதாண்ைடக்கட் ; goitre.

   2. மன்ைனக் கட் , ெபான் க்  ங் ; mumps.

     [ெமன்ைன + கட் . மன்ைன → ெமன்ைன]

ெமன்ைனப் க்க

 
 ெமன்ைனப் க்க meṉṉaippiḍikka, .எ. (adv.) 

   க த்  ட்ட (ெகா.வ.);; to the full, as is eating.

     [ெமன்ைன + க்க]

 ெமன்ைனப் க்க meṉṉaippiḍikka, .எ. (adv.)

   க த்  ட்ட (ெகா.வ.);; to the full, as is eating.

     [ெமன்ைன + க்க]

ெமன்ைனையப்
-த்தல்

ெமன்ைனையப் -த்தல் meṉṉaiyaippiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. க த்ைத ெநரித்தல்; to throttle. 

   2. கட்டாயப்ப த்  (நிரப்்பந் த் ); ேவண் தல் (ெகா.வ.);; to importunate.

     [ெமன்ைனைய + -,]

 ெமன்ைனையப் -த்தல் meṉṉaiyaippiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. க த்ைத ெநரித்தல்; to throttle.

   2. கட்டாயப்ப த்  (நிரப்்பந் த் ); ேவண் தல் (ெகா.வ.);; to importunate.

     [ெமன்ைனைய + -,]
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ெமனக்ெக

ெமனக்ெக 1 meṉakkeḍudal,    20 ெச. . . (v.i.) 

   1. ணாதல்; to be wasted, as time, labour, etc. 

     'என் ேவைலெயல்லாம் ெமனக்ெகட்ட '. 

   2. ேவ  ேவைலகைள ட்  ஒன் ற் கவனங் ெகாள் தல்; to act with a single purpose, as setting aside 
everything else. 

     'அைத ெமனக்ெகட் ச ்ெசய்  த்தான்'.

   ம. ெமனக்ெக ; . ெமனக்க , ெமெனக்க  (ஓய் , ப் , ஒ );.

     [ ைன + ெக  = ைனக்ெக  → ெமனக்ெக -,]

 ெமனக்ெக 2 meṉakkeḍuttal,    17 ெச. ன்றா . (v.t.)

ெமனக்ெக த்  – தல் பாரக்்க;see {}, 

     'ெபா ைத ெயல்லாம் ெமனக் ெக க் றான்'.

     [ ைன + ெக  = ைனக்ெக  → ெமனக்ெக -,]

 ெமனக்ெக 1 meṉakkeḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ணாதல்; to be wasted, as time, labour, etc.

     'என் ேவைலெயல்லாம் ெமனக்ெகட்ட '.

   2. ேவ  ேவைலகைள ட்  ஒன் ற் கவனங் ெகாள் தல்; to act with a single purpose, as setting aside 
everything else.

ெமனக்ெக த் -
தல்

ெமனக்ெக த் -தல் meṉakkeḍuddudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பயனின் ப் ேபாகச ்ெசய்தல்; to waste, as one's time or labour. 

     'என் காலத்ைத ெமனக் ெக த்  ட்டாய்'.

     [ெமனக்ெக  → ெமனக்ெக த் -,]

 ெமனக்ெக த் -தல் meṉakkeḍuddudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பயனின் ப் ேபாகச ்ெசய்தல்; to waste, as one's time or labour.

     'என் காலத்ைத ெமனக் ெக த்  ட்டாய்'.

     [ெமனக்ெக  → ெமனக்ெக த் -,]
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ெமனக்ேக

ெமனக்ேக  meṉakāṭu, ெப.(n.)

   1. ணான ; that which is useless. 

   2. ெசயல ைக; inactivity. 

   3. தாமதம்; delay.

   ம. ெமக்ெக ; . ெமனக்க , ெமெனக்க .

     [ ைனக்ேக  → ெமனக்ேக ]

 ெமனக்ேக  meṉakāṭu, ெப. (n.)

   1. ணான ; that which is useless.

   2. ெசயல ைக; inactivity.

   3. தாமதம்; delay.

   ம. ெமக்ெக ; . ெமனக்க , ெமெனக்க .

     [ ைனக்ேக  → ெமனக்ேக ]

ேம

ேம

ேம mē, __,

ெப.(n.);

     'ம்' என்ற ெமய்ெய த் ம் 'ஏ' என்ற உ ெர த் ம் இைணந்த உ ரெ்மய் (அைச); எ த் ;

 the syllable formed by adding the long vowel '{}' to the consonant 'm'.

     [ம் + ஏ]

 ேம2 mē, ெப.(n.)

ேம  3 ( ன்.); பாரக்்க;see {} 3.

     [ஏ → ேம]

 ேம3 mē, ெப.(n.)

   ேமம்பா ; excellence. 

     "ேமதக கப்ெபா ந்த........ ........... வயக்களி " (ம ைரக். 14);.

     [ஏ → ேம ( . .57);]

 ேம4 mē, ெப.(n.)

   வாைழப்பழசச்ா ; plantain fruit essence.

 ேம1 mē, ெப. (n.)
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ேமக்க

ேமக்க 1 mēkkaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   ஆப்பைறதல் ( ன்.);; to drive in a wedge or stake.

     [ேமக் 2 + அ -,]

 ேமக்க 2 mēkkaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   வஞ் த்தல் ( ன்.);; to deceive.

     [ேமக்  = ள ப த் ம் ஆப் . ேமக்க த்தல் = ஆப்பைறதல், அைதப்ேபால் ள ண்டாக் ம் 
ெசய ல் ஈ ப தல், வஞ் த்தல்.]

 ேமக்க 1 mēkkaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஆப்பைறதல் ( ன்.);; to drive in a wedge or stake.

     [ேமக் 2 + அ -,]

 ேமக்க 2 mēkkaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வஞ் த்தல் ( ன்.);; to deceive.

     [ேமக்  = ள ப த் ம் ஆப் . ேமக்க த்தல் = ஆப்பைறதல், அைதப்ேபால் ள ண்டாக் ம் 
ெசய ல் ஈ ப தல், வஞ் த்தல்.]

ேமக்

ேமக் 1 mēkku, ெப.(n.)

   1. ேமற்  ( ங்.);; west. 

   2. ேம டம்; height, high place. 

     "ேமக்ெக  ெப ஞ் ைன" ( ந். 26);. 

   3. ேமலான தன்ைம; superiority. 

     "ேமக்  நீங் ய ெவள்ள வைகயால்" (கம்பரா. ட் . 26);.

     [ேமல் → ேமற்  → ேமக்  = மைலயா யரந்்த ைச அல்ல  க ரவன் ெசல ன் ற்ப க் ரிய 
ைச ( .தா. 74);, ேமடான இடம், ேமடை்டப் ேபால் உயரந்்  காணப்ப ம் தன்ைம.]

 ேமக் 2 mēkku, ெப.(n.)

   1. ஒ  பக்கம் ப த் ம், ப த்த பக்கத் ந்  சரிவாகச ்ெசன்  ம பக்கம் ெம வான தக  
ேபாலக் காணப்ப வ ம் ளப்பதற்  அல்ல  உ யாக நி வதற் ப் பயன்ப த்  வ மான  
மரக்கடை்ட அல்ல  மாைழ (உேலாகம்);, ஆப்  ( ன்.);; wedge. 

   2. மரவாணி (இ.வ.);; wooden nail, wooden peg.

     [இ க்  = இ க் க் ெகாள்ளக் ய இடம், ரல்க க் ைடேய, பற்க க் ைடேய காணப்ப ம் 
 சந் . இ க்  → இக்  = இைட. இக்  → (எக் ); → ெமக்  → ேமக்  = ள ப த் ம் ஆப் ]

 ேமக் 1 mēkku, ெப. (n.)

   1. ேமற்  ( ங்.);; west.

   2. ேம டம்; height, high place.
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ேமகக்கட்

 
 ேமகக்கட்  mēkakkaṭṭi, ெப.(n.)

   அரத்தக் ெக த னா ண்டா ம் கட்  வைக (இ.வ.);; boil resulting from impure blood, venereal eruption.

     [ேமகம் + கட் . ள் → ட்  → கட் ]

 ேமகக்கட்  mēkakkaṭṭi, ெப. (n.)

   அரத்தக் ெக த னா ண்டா ம் கட்  வைக (இ.வ.);; boil resulting from impure blood, venereal eruption.

     [ேமகம் + கட் . ள் → ட்  → கட் ]

ேமகக்க ப்

 
 ேமகக்க ப்  mēkakkaḍuppu, ெப.(n.)

   டா ஒ க்கத் னால் ஏற்ப ம் ெவடை்ட ேநாய்ச் க் ; irritation caused by venereal heat.

     [ேமகம் + க ப் . க  → க ப் .]

 ேமகக்க ப்  mēkakkaḍuppu, ெப. (n.)

   டா ஒ க்கத் னால் ஏற்ப ம் ெவடை்ட ேநாய்ச் க் ; irritation caused by venereal heat.

     [ேமகம் + க ப் . க  → க ப் .]

ேமகக்கரப்பான்

 
 ேமகக்கரப்பான் mēkakkarappāṉ, ெப.(n.)

   ேமகநீரா ண்டா ம் கரப்பான் வைக, ெசா  ரங் ; a skin disease characterized by the development of 
blisters on the body (M.L.);.

     [ேமகம் + கரப்பான்]

 ேமகக்கரப்பான் mēkakkarappāṉ, ெப. (n.)

   ேமகநீரா ண்டா ம் கரப்பான் வைக, ெசா  ரங் ; a skin disease characterized by the development of 
blisters on the body (M.L.);.

     [ேமகம் + கரப்பான்]

ேமகக்க ப்பக்கல்

 
 ேமகக்க ப்பக்கல் mēkakkaruppakkal, ெப.(n.)

ேமகக்கல் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {}.

     [ேமகம் + க ப்பம் + கல்]

 ேமகக்க ப்பக்கல் mēkakkaruppakkal, ெப. (n.)

ேமகக்கல் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {}.

     [ேமகம் + க ப்பம் + கல்]
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ேமகக்க வா

 
 ேமகக்க வா  mēkakkaruvāti, ெப.(n.)

   இஞ் ; ginger.

     [ேமகம் + க வா ]

 ேமகக்க வா  mēkakkaruvāti, ெப. (n.)

   இஞ் ; ginger.

     [ேமகம் + க வா ]

ேமகக்கல்

 
 ேமகக்கல் mēkakkal, ெப.(n.)

   ஆட் மணத்  (ஆட் ேராசைன); ( ன்.);; bezoar of the sheep.

     [ேமகம் + கல்]

 ேமகக்கல் mēkakkal, ெப. (n.)

   ஆட் மணத்  (ஆட் ேராசைன); ( ன்.);; bezoar of the sheep.

     [ேமகம் + கல்]

ேமகக்கற்பகக்கல்

 
 ேமகக்கற்பகக்கல் mēgaggaṟpagaggal, ெப.(n.)

   டவாட் க்கல்; a kind of mineral stone.

     [ேமகம் + கற்பகம் + கல்]

 ேமகக்கற்பகக்கல் mēgaggaṟpagaggal, ெப. (n.)

   டவாட் க்கல்; a kind of mineral stone.

     [ேமகம் + கற்பகம் + கல்]

ேமகக்காக்ைகேயா
ன்

 
 ேமகக்காக்ைகேயான் mēkakkākkaiyōṉ, ெப.(n.)

   ற  நஞ் வைக (யாழ்.அக.);; a mineral poison.

 ேமகக்காக்ைகேயான் mēkakkākkaiyōṉ, ெப. (n.)

   ற  நஞ் வைக (யாழ்.அக.);; a mineral poison.
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ேமகக்காங்ைக

ேமகக்காங்ைக mēkakkāṅgai, ெப.(n.)

   1. ஆண் றப் ப் ல் ழ்வ தல், நீர ்க க் ம் ேபா  வ ண்டாதல் த ய அ கைளக் 
ெகாண்ட ஒ  பால் ைன ேநாய் (இங்.ைவ);; gonorrhoea. 

   2. கைணச ்  (இ.வ.);; a disease in children.

     [ேமகம் + காங்ைக. ள் → (கள்); → காள் → காய். காய்தல் - எரிதல், காய் → (காய்ைக); → காங்ைக]

 ேமகக்காங்ைக mēkakkāṅgai, ெப. (n.)

   1. ஆண் றப் ப் ல் ழ்வ தல், நீர ்க க் ம் ேபா  வ ண்டாதல் த ய அ கைளக் 
ெகாண்ட ஒ  பால் ைன ேநாய் (இங்.ைவ);; gonorrhoea.

   2. கைணச ்  (இ.வ.);; a disease in children.

     [ேமகம் + காங்ைக. ள் → (கள்); → காள் → காய். காய்தல் - எரிதல், காய் → (காய்ைக); → காங்ைக]

ேமகக்காந்தல்

 
 ேமகக்காந்தல் mēkakkāndal, ெப.(n.)

   பால் ைன ேநாயழற் ; venereal inflammation.

     [ேமகம் + காந்தல். காய்தல் = எரிதல். காய் → (காய்ந் ); → காந்  → காந்தல்]

 ேமகக்காந்தல் mēkakkāndal, ெப. (n.)

   பால் ைன ேநாயழற் ; venereal inflammation.

     [ேமகம் + காந்தல். காய்தல் = எரிதல். காய் → (காய்ந் ); → காந்  → காந்தல்]

ேமகக்காந்

ேமகக்காந் 1 mēkakkāndi, ெப.(n.)

   ஒ வைக பால் ைனேநாய்; a kind of venereal disease.

 ேமகக்காந் 2 mēkakkāndi, ெப.(n.)

   ைவ; balsam tree, balsmondendron berryi.

     [ேமகம் + காந் ]

 ேமகக்காந் 1 mēkakkāndi, ெப. (n.)

   ஒ வைக பால் ைனேநாய்; a kind of venereal disease.

 ேமகக்காந் 2 mēkakkāndi, ெப. (n.)

   ைவ; balsam tree, balsmondendron berryi.

     [ேமகம் + காந் ]
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ேமகக்காய்

 
 ேமகக்காய் mēkakkāy, ெப.(n.)

   க க்காய்; galnut, terminellia chebula.

     [ேமகம் + காய்]

 ேமகக்காய் mēkakkāy, ெப. (n.)

   க க்காய்; galnut, terminellia chebula.

     [ேமகம் + காய்]

ேமகக்காரகப்பைட

 
 ேமகக்காரகப்பைட mēgaggāragappaḍai, ெப.(n.)

   பால் ைன ேநாயால் வ ம் ஒ வைக ேதால் ேநாய்; an eczerna caused by venereal effection or heat 
blenorrhoea.

     [ேமகக்காரகம் + பைட]

 ேமகக்காரகப்பைட mēgaggāragappaḍai, ெப. (n.)

   பால் ைன ேநாயால் வ ம் ஒ வைக ேதால் ேநாய்; an eczerna caused by venereal effection or heat 
blenorrhoea.

     [ேமகக்காரகம் + பைட]

ேமகக்காரகம்

ேமகக்காரகம்1 mēgaggāragam, ெப.(n.)

   பால் ைன ேநாயால் வ ம் ேதால் ேநாய் அதாவ  ரந்  பைட த ப்  த யன க்கள்; skin 
affection due to venereal causes.

     [ேமகம் + காரகம்]

 Skt. {} → த. காரகம்.

 ேமகக்காரகம்2 mēgaggāragam, ெப.(n.)

   1. ைககால் ரல்களிற் கா ம் ெவ ப் , அரிப் ; fisture of leg or toes. 

   2. நீரக்்க ; pus of fisture of toes.

     [ேமகம் + காரகம]

 Skt. {} → த. காரகம்.

 ேமகக்காரகம்1 mēgaggāragam, ெப. (n.)

   பால் ைன ேநாயால் வ ம் ேதால் ேநாய் அதாவ  ரந்  பைட த ப்  த யன க்கள்; skin 
affection due to venereal causes.

     [ேமகம் + காரகம்]

 Skt. {} → த. காரகம்.

 ேமகக்காரகம்2 mēgaggāragam, ெப. (n.)
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ேமகக்காரகெவண்
ெணய்

ேமகக்காரகெவண்ெணய் mēgaggāragaveṇīey, ெப.(n.)

   ளிைக ெயண்ெணய், பால் ைன ேநாய்க்காக உ வாக்கப்ப ம் எண்ெணய்; an oil, medicated 
preparation given for skin affections caused by venereal heat.

     [ேமகக்காரகம் + எண்ெணய். ற்றா மணக்ெகண்ெணய், ெவள்ைள ெவங்காயம் 5 பங் ம் ஏலம் 
வைகக்  1 பங் ம் அைரத்  எண்ெண ற் கலந்  ரிய டத் ல் ைவதெ்த த்த எண்ெணய்.]

 ேமகக்காரகெவண்ெணய் mēgaggāragaveṇīey, ெப. (n.)

   ளிைக ெயண்ெணய், பால் ைன ேநாய்க்காக உ வாக்கப்ப ம் எண்ெணய்; an oil, medicated 
preparation given for skin affections caused by venereal heat.

     [ேமகக்காரகம் + எண்ெணய். ற்றா மணக்ெகண்ெணய், ெவள்ைள ெவங்காயம் 5 பங் ம் ஏலம் 
வைகக்  1 பங் ம் அைரத்  எண்ெண ற் கலந்  ரிய டத் ல் ைவதெ்த த்த எண்ெணய்.]

ேமகக் ரந்

 
 ேமகக் ரந்  mēkakkirandi, ெப.(n.)

   டா நட் னால் ஏற்ப ம் ரந் ப் ண்; syphilis sore and bubo.

ம வ. பறங் ப் ண்.

     [ேமகம் + ரந் ]

 Skt. granthi → த. ரந் .

 ேமகக் ரந்  mēkakkirandi, ெப. (n.)

   டா நட் னால் ஏற்ப ம் ரந் ப் ண்; syphilis sore and bubo.

ம வ. பறங் ப் ண்.

     [ேமகம் + ரந் ]

 Skt. granthi → த. ரந் .

ேமகக் ரந் ேபாக்

 
 ேமகக் ரந் ேபாக்  mēkakkirandipōkki, ெப.(n.)

   ேமகக் ரந் ைய நீக் ம் ம ந் ; anti syphilitic.

     [ேமகக் ரந்  + ேபாக் . ேபாக்  → ேபாக் .]

 ேமகக் ரந் ேபாக்  mēkakkirandipōkki, ெப. (n.)

   ேமகக் ரந் ைய நீக் ம் ம ந் ; anti syphilitic.

     [ேமகக் ரந்  + ேபாக் . ேபாக்  → ேபாக் .]
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ேமகக் ராணி

 
 ேமகக் ராணி mēkakkirāṇi, ெப.(n.)

   ேமகத் ெதாடரப்ாய்க் கா ம் ஒ  வைகக் ராணிக் க சச்ல்; chronic diarrhoea caused by the venereal 
defects in the system.

     [ேமகம் + ராணி]

 Skt. {} → த. ராணி.

 ேமகக் ராணி mēkakkirāṇi, ெப. (n.)

   ேமகத் ெதாடரப்ாய்க் கா ம் ஒ  வைகக் ராணிக் க சச்ல்; chronic diarrhoea caused by the venereal 
defects in the system.

     [ேமகம் + ராணி]

 Skt. {} → த. ராணி.

ேமகக் னி

 
 ேமகக் னி mēkakkiṉi, ெப.(n.)

   ன்னல்; lightning.

     [ேமகம் + அக் னி. த. அழன் → அழனி → (அகனி); → Skt. agni → த. அக் னி.]

 ேமகக் னி mēkakkiṉi, ெப. (n.)

   ன்னல்; lightning.

     [ேமகம் + அக் னி. த. அழன் → அழனி → (அகனி); → Skt. agni → த. அக் னி.]

ேமகக் த்தல்

 
 ேமகக் த்தல் mēkakkuttal,    ெதா.ெப. (vbl.n.) ேமகவ ; piercing pain due venereal causes.

     [ேமகம் + த்தல்]

 ேமகக் த்தல் mēkakkuttal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   ேமகவ ; piercing pain due venereal causes.

     [ேமகம் + த்தல்]

ேமகக் லாந்தகன்

 
 ேமகக் லாந்தகன் mēgaggulāndagaṉ, ெப.(n.)

   ேமக ேநாய்கைளத் ரக்் ம் வாணாள் (ஆ ள்); ேவத ம ந்  ல்ைல; pill that is said to cure all the varieties 
of megam-venereal affections.

 ேமகக் லாந்தகன் mēgaggulāndagaṉ, ெப. (n.)

   ேமக ேநாய்கைளத் ரக்் ம் வாணாள் (ஆ ள்); ேவத ம ந்  ல்ைல; pill that is said to cure all the varieties 
of megam-venereal affections.

1174

www.valluvarvallalarvattam.com 2733 of 19068.



ேமகக் ஞ்

 
 ேமகக் ஞ்  mēkakkuṟiñji, ெப.(n.)

   ஒ  வைக இைச; a musical mode.

     [ேமகம் + ஞ் ]

 ேமகக் ஞ்  mēkakkuṟiñji, ெப. (n.)

   ஒ  வைக இைச; a musical mode.

     [ேமகம் + ஞ் ]

ேமகக் ட்டம்

 
 ேமகக் ட்டம் mēkakāṭṭam, ெப.(n.)

   மைழ ற் ட்டத் ன் ெசல ; passage of rain-clouds.

     [ேமகம் + ட்டம்.  → ட்டம்.]

 ேமகக் ட்டம் mēkakāṭṭam, ெப. (n.)

   மைழ ற் ட்டத் ன் ெசல ; passage of rain-clouds.

     [ேமகம் + ட்டம்.  → ட்டம்.]

ேமககர்சச்ைன

 
 ேமககரச்ச்ைன mēgagarccaṉai, ெப.(n.)

ேமக ழக்கம் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமகம் + கரச்ச்ைன]

 Skt. garjana → த. கரச்ச்ைன.

 ேமககரச்ச்ைன mēgagarccaṉai, ெப. (n.)

ேமக ழக்கம் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமகம் + கரச்ச்ைன]

 Skt. garjana → த. கரச்ச்ைன.

ேமககர்ச் தம்

 
 ேமககரச்் தம் mēgagarccidam, ெப.(n.)

ேமக ழக்கம் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமகம் + கரச்் தம்]

 Skt. garjana → த. கரச்் தம்.

 ேமககரச்் தம் mēgagarccidam, ெப. (n.)

ேமக ழக்கம் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமகம் + கரச்் தம்]

 Skt. garjana → த. கரச்் தம்.
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ேமககாந்

ேமககாந்  mēkakāndi, ெப.(n.)

ேமகக் காங்ைக1 ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமகம் + காந் . காந்  → காந் ]

 ேமககாந்  mēkakāndi, ெப. (n.)

ேமகக் காங்ைக1 ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமகம் + காந் . காந்  → காந் ]

ேமககாரகம்

ேமககாரகம் mēgagāragam, ெப.(n.)

ேமகக்காங்ைக, 1 ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமகம் + காரகம்]

 Skt. {} → த. காரகம்.

 ேமககாரகம் mēgagāragam, ெப. (n.)

ேமகக்காங்ைக, 1 ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமகம் + காரகம்]

 Skt. {} → த. காரகம்.

ேமககாலம்

 
 ேமககாலம் mēkakālam, ெப.(n.)

   காரக்ாலம் (யாழ்.அக.);;  rainy season.

     [ேமகம் + காலம்]

 ேமககாலம் mēkakālam, ெப. (n.)

   காரக்ாலம் (யாழ்.அக.);; rainy season.

     [ேமகம் + காலம்]

ேமக லாந்தகன்

ேமக லாந்தகன் mēgagulāndagaṉ, ெப.(n.)

   பால் ைனேநாையப் ேபாக் ம் ஒ வைகக் ட்  ம ந்  (பதாரத்்த. 1214);; a compound medicine for 
venereal, urinary and other diseases.

     [ேமகம் + லாந்தகன்]

 ேமக லாந்தகன் mēgagulāndagaṉ, ெப. (n.)

   பால் ைனேநாையப் ேபாக் ம் ஒ வைகக் ட்  ம ந்  (பதாரத்்த. 1214);; a compound medicine for 
venereal, urinary and other diseases.

     [ேமகம் + லாந்தகன்]
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ேமகெகற்சனம்

 
 ேமகெகற்சனம் mēgageṟcaṉam, ெப.(n.)

ேமக ழக்கம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமகம் + ெகற்சனம்]

 Skt garjana → த. ெகற்சனம்.

 ேமகெகற்சனம் mēgageṟcaṉam, ெப. (n.)

ேமக ழக்கம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமகம் + ெகற்சனம்]

 Skt garjana → த. ெகற்சனம்.

ேமகசச்ைட

 
 ேமகசச்ைட mēkaccaḍai, ெப.(n.)

   க ப்  மேனா ைல; a black variety of arsenic.

     [ேமகம் + சைட]

 ேமகசச்ைட mēkaccaḍai, ெப. (n.)

   க ப்  மேனா ைல; a black variety of arsenic.

     [ேமகம் + சைட]

ேமகசச்த்

 
 ேமகசச்த்  mēkaccatturu, ெப.(n.)

   ஆவாைர (ெபான்னாவைர);; a shrub-cassia auriculata.

 ேமகசச்த்  mēkaccatturu, ெப. (n.)

   ஆவாைர (ெபான்னாவைர);; a shrub-cassia auriculata.

ேமகசச்ாய்

 
 ேமகசச்ாய் mēkaccāy, ெப.(n.)

   ஒ வைக நஞ்  ( ரப்ந்த பாடாணம்);; a kind of arsenic.

     [ேமகம் + சாய்]

 ேமகசச்ாய் mēkaccāy, ெப. (n.)

   ஒ வைக நஞ்  ( ரப்ந்த பாடாணம்);; a kind of arsenic.

     [ேமகம் + சாய்]
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ேமகசச்ாைய

 
 ேமகசச்ாைய mēkaccāyai, ெப.(n.)

   நீலக்கல்; one of nine gems, saffire.

     [ேமகம் + சாைய]

 ேமகசச்ாைய mēkaccāyai, ெப. (n.)

   நீலக்கல்; one of nine gems, saffire.

     [ேமகம் + சாைய]

ேமகச் ரங்

ேமகச் ரங் 1 mēkacciraṅgu, ெப.(n.)

   பால் ைன ேநாய் ெதாடரப்ாய் வ ம் ஒ வைகச ்ெசா  ரங் ; itch due to venereal heat.

     [ேமகம் + ரங் ]

 ேமகச் ரங் 2 mēkacciraṅgu, ெப.(n.)

   ய நீரால் ேதான் ஞ் ரங் வைக; erysipelas. (M.L.);.

     [ேமகம் + ரங் ]

 ேமகச் ரங் 1 mēkacciraṅgu, ெப. (n.)

   பால் ைன ேநாய் ெதாடரப்ாய் வ ம் ஒ வைகச ்ெசா  ரங் ; itch due to venereal heat.

     [ேமகம் + ரங் ]

 ேமகச் ரங் 2 mēkacciraṅgu, ெப. (n.)

   ய நீரால் ேதான் ஞ் ரங் வைக; erysipelas. (M.L.);.

     [ேமகம் + ரங் ]

ேமகச் ைல

ேமகச் ைல mēkaccilai, ெப.(n.)

   1. வழைல (மாக்கல்);; soap-stone. 

   2. ண்ணாம் க் கல்; kunkar stone.

ம வ. மாக்கல், வங்கக்கல்.

     [ேமகம் + ைல]

 Skt. {} → த. ைல.

 ேமகச் ைல mēkaccilai, ெப. (n.)

   1. வழைல (மாக்கல்);; soap-stone.

   2. ண்ணாம் க் கல்; kunkar stone.

ம வ. மாக்கல், வங்கக்கல்.

     [ேமகம் + ைல]

 Skt. {} → த. ைல.

1178

www.valluvarvallalarvattam.com 2737 of 19068.



ேமகச் நீர்

 
 ேமகச் நீர ்mēkacciṟunīr, ெப.(n.)

   நீரி ; passing copious urine.

     [ேமகம் + நீர]்

 ேமகச் நீர ்mēkacciṟunīr, ெப. (n.)

   நீரி ; passing copious urine.

     [ேமகம் + நீர]்

ேமகச் க்

 
 ேமகச் க்  mēkaccurukku, ெப.(n.)

   ேமகத் னால் ஏற்ப ம் நீரக்்க ப் ; dysuria caused by venereal heat.

     [ேமகம் + க் ]

 ேமகச் க்  mēkaccurukku, ெப. (n.)

   ேமகத் னால் ஏற்ப ம் நீரக்்க ப் ; dysuria caused by venereal heat.

     [ேமகம் + க் ]

ேமகச்

ேமகச்  mēkaccūṭu, ெப.(n.)

   1. ேமக ெவடை்ட எனப்ப ம் ேமகேநாய்; greet gonorrhoea an inflammatory ailment of the genitals of both sex 
attended with secretion. 

   2. ேமகக்காங்ைக பாரக்்க;see {}.

     [ேமகம் + . கள் →  → ]

 ேமகச்  mēkaccūṭu, ெப. (n.)

   1. ேமக ெவடை்ட எனப்ப ம் ேமகேநாய்; greet gonorrhoea an inflammatory ailment of the genitals of both sex 
attended with secretion.

   2. ேமகக்காங்ைக பாரக்்க;see {}.

     [ேமகம் + . கள் →  → ]

ேமகசெ்சல

 
 ேமகசெ்சல  mēkaccelavu, ெப. (n.)

   மைழ ற் ட்டத் ன் ெசல ; passage of rain clouds.

     [ேமகம் + ெசல ]

 ேமகசெ்சல  mēkaccelavu, ெப. (n.)

   மைழ ற் ட்டத் ன் ெசல ; passage of rain clouds.

     [ேமகம் + ெசல ]
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ேமகசெ்சா

 
 ேமகசெ்சா  mēkaccoṟi, ெப.(n.)

   ேமகச ் ரங் ; venereal itch.

     [ேமகம் + ெசா ]

 ேமகசெ்சா  mēkaccoṟi, ெப. (n.)

   ேமகச ் ரங் ; venereal itch.

     [ேமகம் + ெசா ]

ேமகசே்சாரணம்

 
 ேமகசே்சாரணம் mēkaccōraṇam, ெப.(n.)

   ஒ வைக நீலநிற ஒளிக்கல் (ராஜா த்தம்); (யாழ்.அக.);; a blue coloured gem.

 ேமகசே்சாரணம் mēkaccōraṇam, ெப. (n.)

   ஒ வைக நீலநிற ஒளிக்கல் (ராஜா த்தம்); (யாழ்.அக.);; a blue coloured gem.

ேமகசஞ்சாரம்

ேமகசஞ்சாரம்1 mēkasañsāram, ெப.(n.)

   பால் ைன ேநாய் பட ைக; spreading of venereal virus.

     [ேமகம் + சஞ்சாரம்]

 Skt. {} → த. சஞ்சாரம்

 ேமகசஞ்சாரம்2 mēkasañsāram, ெப.(n.)

ேமகசெ்சல  பாரக்்க;see {}.

     [ேமகம் + சஞ்சாரம்]

 Skt. {} → த. சஞ்சாரம்

 ேமகசஞ்சாரம்1 mēkasañsāram, ெப. (n.)

   பால் ைன ேநாய் பட ைக; spreading of venereal virus.

     [ேமகம் + சஞ்சாரம்]

 Skt. {} → த. சஞ்சாரம்

 ேமகசஞ்சாரம்2 mēkasañsāram, ெப. (n.)

ேமகசெ்சல  பாரக்்க;see {}.

     [ேமகம் + சஞ்சாரம்]

ேமகசஞ்சாரி

 
 ேமகசஞ்சாரி mēkasañsāri, ெப.(n.)

   ேமகநாத ; an herb.

 ேமகசஞ்சாரி mēkasañsāri, ெப. (n.)

   ேமகநாத ; an herb.
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ேமகசச்ஞ்

 
 ேமகசச்ஞ்  mēkaccañjīvi, ெப.(n.)

   ேமகசஞ்சாரி; an herb.

 ேமகசச்ஞ்  mēkaccañjīvi, ெப. (n.)

   ேமகசஞ்சாரி; an herb.

ேமகசைட

 
 ேமகசைட mēkasaḍai, ெப.(n.)

   கரிய மேனா ைல (சங்.அக.);; black realgar.

 ேமகசைட mēkasaḍai, ெப. (n.)

   கரிய மேனா ைல (சங்.அக.);; black realgar.

ேமகசம்

 
 ேமகசம் mēkasam, ெப.(n.)

   த்  (யாழ்.அக.);; pearl.

     [ேமகம் + அஜம் - ேமகஜம் → ேமகசம் = ேமகத் ல் றக் ம் ேகா  டை்டப் ப ம ள்ள ஒ  த் .]

 Skt. a-ia → த. அசம்.

 ேமகசம் mēkasam, ெப. (n.)

   த்  (யாழ்.அக.);; pearl.

     [ேமகம் + அஜம் - ேமகஜம் → ேமகசம் = ேமகத் ல் றக் ம் ேகா  டை்டப் ப ம ள்ள ஒ  த் .]

 Skt. a-ia → த. அசம்.

ேமகசலம்

 
 ேமகசலம் mēkasalam, ெப.(n.)

   பனிக் டத்  நீர;் liquor amni.

     [ேமகம் + சலம்]

 ேமகசலம் mēkasalam, ெப. (n.)

   பனிக் டத்  நீர;் liquor amni.

     [ேமகம் + சலம்]

ேமகசல த்தன்

 
 ேமகசல த்தன் mēkasalavittaṉ, ெப.(n.)

   நீ ; salt grown in the soil of fuller's earth during new moon or full moon days.

 ேமகசல த்தன் mēkasalavittaṉ, ெப. (n.)

   நீ ; salt grown in the soil of fuller's earth during new moon or full moon days.
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ேமகசாதனி

 
 ேமகசாதனி mēkacātaṉi, ெப.(n.)

   ெசம்ப த் ; red cotton plant, gossypium.

     [p]

 ேமகசாதனி mēkacātaṉi, ெப. (n.)

   ெசம்ப த் ; red cotton plant, gossypium.

ேமகசாரம்

ேமகசாரம்1 mēkacāram, ெப.(n.)

   1 டம் (கற் ரம்); (சங்.அக.);; camphor. 

   2. காய்ச் ம் உப் ; a prepared salt.

     [ேமகம் + சாரம். சா  → சாறம் –→ சாரம்.]

 ேமகசாரம்1 mēkacāram, ெப. (n.)

   1 டம் (கற் ரம்); (சங்.அக.);; camphor.

   2. காய்ச் ம் உப் ; a prepared salt.

     [ேமகம் + சாரம். சா  → சாறம் –→ சாரம்.]

ேமகசாலம்

ேமகசாலம் mēkacālam, ெப.(n.)

   1. ற் ட்டம் ( ன்.);; range of clouds. 

   2. ஒ  வைக மணி (யாழ்.அக.);; a gem.

     [ேமகம் + சாலம்]

 Skt. {} → த. சாலம்.

 ேமகசாலம் mēkacālam, ெப. (n.)

   1. ற் ட்டம் ( ன்.);; range of clouds.

   2. ஒ  வைக மணி (யாழ்.அக.);; a gem.

     [ேமகம் + சாலம்]

 Skt. {} → த. சாலம்.

ேமக ந்தகம்

 
 ேமக ந்தகம் mēgasindagam, ெப.(n.)

   சாதகப் ள்; a bin-lark.

     [ேமகம் + ந்தகம்]

 ேமக ந்தகம் mēgasindagam, ெப. (n.)

   சாதகப் ள்; a bin-lark.

     [ேமகம் + ந்தகம்]
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ேமக வகம்

 
 ேமக வகம் mēgacīvagam, ெப.(n.)

ேமக ந்தகம் பாரக்்க;see {}.

 ேமக வகம் mēgacīvagam, ெப. (n.)

ேமக ந்தகம் பாரக்்க;see {}.

ேமக ரம்

 
 ேமக ரம் mēkasuram, ெப.(n.)

   ேமக ேநாயால் வ ம் காய்சச்ல்; fever due to venereal causes (M.L.);.

     [ேமகம் + ரம்]

 ேமக ரம் mēkasuram, ெப. (n.)

   ேமக ேநாயால் வ ம் காய்சச்ல்; fever due to venereal causes (M.L.);.

     [ேமகம் + ரம்]

ேமக ைல

 
 ேமக ைல mēkacūlai, ெப.(n.)

   ேமக ேநாயால் உடற்ெபா த் ல் உண்டா ம் ைறப் த் தன்ைம, ைக கால் ைடசச்ல்; formation of stiff 
joint. anchylosis.

     [ேமகம் + ைல. ல் → ல் = த் ம் ரிய பைடக்கலம். ல் → லம் = க்கவரே்வல். ல் → ைல 
= ஒ சார ்ேநாய்.]

த. ைல → Skt. {}.

 ேமக ைல mēkacūlai, ெப. (n.)

   ேமக ேநாயால் உடற்ெபா த் ல் உண்டா ம் ைறப் த் தன்ைம, ைக கால் ைடசச்ல்; formation of stiff 
joint. anchylosis.

     [ேமகம் + ைல. ல் → ல் = த் ம் ரிய பைடக்கலம். ல் → லம் = க்கவரே்வல். ல் → ைல 
= ஒ சார ்ேநாய்.]

த. ைல → Skt. {}.

ேமகெசார்ணக்கல்

 
 ேமகெசாரண்க்கல் mēkasorṇakkal, ெப.(n.)

   ஒ  வைக மணிக்கல்; a kind precious stone, lapis lazuli.

     [ேமகம் + ெசாரண்ம் + கல்]

 Skt. {} → த. ெசாரண்ம்.

 ேமகெசாரண்க்கல் mēkasorṇakkal, ெப. (n.)

   ஒ  வைக மணிக்கல்; a kind precious stone, lapis lazuli.

     [ேமகம் + ெசாரண்ம் + கல்]

 Skt. {} → த. ெசாரண்ம்.
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ேமகேசாரணம்

 
 ேமகேசாரணம் mēkacōraṇam, ெப.(n.)

   ஒ வைக நீலநிறக்கல் (ராஜாவரத்்தம்); (யாழ்.அக.);; a blue coloured gem.

     [ேமகம் + ேசாரணம்]

 Skt. {} → த. ேசாரணம்.

 ேமகேசாரணம் mēkacōraṇam, ெப. (n.)

   ஒ வைக நீலநிறக்கல் (ராஜாவரத்்தம்); (யாழ்.அக.);; a blue coloured gem.

     [ேமகம் + ேசாரணம்]

 Skt. {} → த. ேசாரணம்.

ேமகடம்பம்

 
 ேமகடம்பம் mēkaḍambam, ெப.(n.)

   நிழ க்காக அைமக்கப்ப ம் ஒப்பைன டன் ய ேமற்கட்  ( தானச் ைல); (கல்.அக.);; decorated 
canopy, for shade.

     [ேமல் + கடம்பம் – ேமகடம்பம்]

 ேமகடம்பம் mēkaḍambam, ெப. (n.)

   நிழ க்காக அைமக்கப்ப ம் ஒப்பைன டன் ய ேமற்கட்  ( தானச் ைல); (கல்.அக.);; decorated 
canopy, for shade.

     [ேமல் + கடம்பம் – ேமகடம்பம்]

ேமகத்த ப்

 
 ேமகத்த ப்  mēkattaḍippu, ெப.(n.)

   ேமக ேநாய் காரணமாக உடம் ல் பல இடங்களி ம் க்கம் காணல்; venereal patches of swelling in several 
parts of the body.

     [ேமகம் + த ப் . த  → த ப் . ' ' ெதா.ெப.ஈ .]

 ேமகத்த ப்  mēkattaḍippu, ெப. (n.)

   ேமக ேநாய் காரணமாக உடம் ல் பல இடங்களி ம் க்கம் காணல்; venereal patches of swelling in several 
parts of the body.

     [ேமகம் + த ப் . த  → த ப் . ' ' ெதா.ெப.ஈ .]

ேமகத்தண்டம்

 
 ேமகத்தண்டம் mēkattaṇṭam, ெப.(n.)

   ேதங்காய்; cocoanut.

     [ேமகம் + தண்டம்]

     [p]

 ேமகத்தண்டம் mēkattaṇṭam, ெப. (n.)

   ேதங்காய்; cocoanut.

     [ேமகம் + தண்டம்]
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ேமகத்த ள் ைல

 
 ேமகத்த ள் ைல mēkattaruḷcilai, ெப.(n.)

   க ங்கல்; granite stone.

     [ேமகத்த ள் + ைல]

 Skt. {} → த. ைல.

 ேமகத்த ள் ைல mēkattaruḷcilai, ெப. (n.)

   க ங்கல்; granite stone.

     [ேமகத்த ள் + ைல]

 Skt. {} → த. ைல.

ேமகத் ர்

 
 ேமகத் ர ்mēkattimir, ெப.(n.)

   ேமக ேநாயால் உடம் ண்டா ம் ர;் benumb due to venereal causes.

     [ேமகம் + ர]்

 ேமகத் ர ்mēkattimir, ெப. (n.)

   ேமக ேநாயால் உடம் ண்டா ம் ர;் benumb due to venereal causes.

     [ேமகம் + ர]்

ேமகத் ரம்

 
 ேமகத் ரம் mēkattimiram, ெப.(n.)

   க ல் ேமகம் கம் ய  ேபால் இ ளைடயச ்ெசய் ம் ஓர ்கண்ேணாய்; an eye disease of the pupil.

     [ேமகம் + ரம். ர ்→ ரம்.]

 ேமகத் ரம் mēkattimiram, ெப. (n.)

   க ல் ேமகம் கம் ய  ேபால் இ ளைடயச ்ெசய் ம் ஓர ்கண்ேணாய்; an eye disease of the pupil.

     [ேமகம் + ரம். ர ்→ ரம்.]

ேமகத் ற்களிக்
ம்தா

 
 ேமகத் ற்களிக் ம்தா  mēkattiṟkaḷikkumtāci, ெப.(n.)

   ம ற ; feather of peacock.

     [p]

 ேமகத் ற்களிக் ம்தா  mēkattiṟkaḷikkumtāci, __

,

ெப. (n.);

   ம ற ; feather of peacock.
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ேமகத் ற் றந்த
ப்

 
 ேமகத் ற் றந்த ப்  mēkattiṟpiṟandavuppu, ெப.(n.)

   ெவ ப் ; salt petre.

     [ேமகத் ல் + றந்த + உப் ]

 ேமகத் ற் றந்த ப்  mēkattiṟpiṟandavuppu, ெப. (n.)

   ெவ ப் ; salt petre.

     [ேமகத் ல் + றந்த + உப் ]

ேமகத் ன்க ப்பக்
கல்

ேமகத் ன்க ப்பக்கல் mēkattiṉkaruppakkal, ெப.(n.)

   1. ஒ வைக நஞ் ; a kind of poison. 

   2. ஆட்  மணத்  (ஆட் ேராசைன);; bezoar of the sheep.

     [ேமகத் ன் + க ப்பக்கல்]

 ேமகத் ன்க ப்பக்கல் mēkattiṉkaruppakkal, ெப. (n.)

   1. ஒ வைக நஞ் ; a kind of poison.

   2. ஆட்  மணத்  (ஆட் ேராசைன);; bezoar of the sheep.

     [ேமகத் ன் + க ப்பக்கல்]

ேமகத் ன் ந்

 
 ேமகத் ன் ந்  mēkattiṉvindu, ெப.(n.)

   நாகம் ( .அ.);; earthworm.

     [ேமகத் ன் + ந் . த்  → ந் ]

 ேமகத் ன் ந்  mēkattiṉvindu, ெப. (n.)

   நாகம் ( .அ.);; earthworm.

     [ேமகத் ன் + ந் . த்  → ந் ]

ேமகத் ன

 
 ேமகத் ன  mēkattiṉavu, ெப.(n.)

ேமகசெ்சா  பாரக்்க;see {}.

     [ேமகம் + ன ]

 ேமகத் ன  mēkattiṉavu, ெப. (n.)

ேமகசெ்சா  பாரக்்க;see {}.

     [ேமகம் + ன ]
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ேமகத் வாரம்

 
 ேமகத் வாரம் mēkattuvāram, ெப.(n.)

   வான்ெவளி (ஆகாயம்); (யாழ்.அக.);; sky.

     [ேமகம் + வாரம்]

 Skt. {} → த. வாரம்.

 ேமகத் வாரம் mēkattuvāram, ெப. (n.)

   வான்ெவளி (ஆகாயம்); (யாழ்.அக.);; sky.

     [ேமகம் + வாரம்]

 Skt. {} → த. வாரம்.

ேமகத்ெதானி

 
 ேமகதெ்தானி mēkattoṉi, ெப.(n.)

ேமக ழக்கம் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமகம் + ெதானி]

 Skt. dhvani → த. ெதானி.

 ேமகதெ்தானி mēkattoṉi, ெப. (n.)

ேமக ழக்கம் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமகம் + ெதானி]

 Skt. dhvani → த. ெதானி.

ேமகத்ெதானியான்

 
 ேமகதெ்தானியான் mēkattoṉiyāṉ, ெப.(n.)

   அ ரி; indigo plant-indigoferra tinctoria.

     [p]

 ேமகதெ்தானியான் mēkattoṉiyāṉ, ெப. (n.)

   அ ரி; indigo plant-indigoferra tinctoria.

ேமகத்ேதாயம்

 
 ேமகத்ேதாயம் mēkattōyam, ெப.(n.)

   காய்ச் ய உப் ; a prepared salt.

     [ேமகம் + ேதாயம்]

 ேமகத்ேதாயம் mēkattōyam, ெப. (n.)

   காய்ச் ய உப் ; a prepared salt.

     [ேமகம் + ேதாயம்]
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ேமகத

ேமகத  mēkadaṉu, ெப.(n.)

   வான ல்; rainbow. 

     "ேமகத ......நின்றெதாக் ேம! (இர  அயென ச் . 40);.

ம வ. இந் ர ல்.

     [ேமகம் + த ]

 Skt. dhanus → த. த .

 ேமகத  mēkadaṉu, ெப. (n.)

   வான ல்; rainbow.

     "ேமகத ......நின்றெதாக் ேம! (இர  அயென ச் . 40);.

ம வ. இந் ர ல்.

     [ேமகம் + த ]

 Skt. dhanus → த. த .

ேமகதாரி

 
 ேமகதாரி mēkatāri, ெப.(n.)

   ம ற  (யாழ்.அக.);; feather of peacock.

     [ேமகம் + தாரி]

 Skt. {} → த. தாரி.

 ேமகதாரி mēkatāri, ெப. (n.)

   ம ற  (யாழ்.அக.);; feather of peacock.

     [ேமகம் + தாரி]

 Skt. {} → த. தாரி.

ேமக ரம்

 
 ேமக ரம் mēkadimiram, ெப.(n.)

   பாரை்வைய மங்கச ்ெசய் ம் கண்ேணாய் வைக ( வரட.்);; a disease of the eye that clouds vision.

     [ேமகம் + ரம்]

 ேமக ரம் mēkadimiram, ெப. (n.)

   பாரை்வைய மங்கச ்ெசய் ம் கண்ேணாய் வைக ( வரட.்);; a disease of the eye that clouds vision.

     [ேமகம் + ரம்]
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ேமக பம்

 
 ேமக பம் mēkatīpam, ெப.(n.)

   ன்னல் (யாழ்.அக.);; lightning.

     [ேமகம் + பம்]

 Skt. {} → த. பம்

 ேமக பம் mēkatīpam, ெப. (n.)

   ன்னல் (யாழ்.அக.);; lightning.

     [ேமகம் + பம்]

 Skt. {} → த. பம்

ேமகேதகம்

 
 ேமகேதகம் mēkatēkam, ெப.(n.)

   ேமகேநாய்ெகாண்ட உடல்; body afflicted by venereal complaints.

     [ேமகம் + ேதகம்]

 Skt. {} → த. ேதகம்

 ேமகேதகம் mēkatēkam, ெப. (n.)

   ேமகேநாய்ெகாண்ட உடல்; body afflicted by venereal complaints.

     [ேமகம் + ேதகம்]

 Skt. {} → த. ேதகம்

ேமகநாசம்

 
 ேமகநாசம் mēkanācam, ெப.(n.)

   ெவண் காரம்; borах.

     [ேமகம் + நாசம்]

 ேமகநாசம் mēkanācam, ெப. (n.)

   ெவண் காரம்; borах.

     [ேமகம் + நாசம்]

ேமகநாதத்

 
 ேமகநாதத்  mēkanātattimūli, ெப.(n.)

   கட் க்ெகா ; coagulating creeper - cocculus villosus.

 ேமகநாதத்  mēkanātattimūli, ெப. (n.)

   கட் க்ெகா ; coagulating creeper - cocculus villosus.
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ேமகநாதப் ண்

 
 ேமகநாதப் ண்  mēkanātappūṇṭu, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ண் ; a herb.

     [ேமகநாதம் + ண் . ண் → ண் → ண் .]

 ேமகநாதப் ண்  mēkanātappūṇṭu, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ண் ; a herb.

     [ேமகநாதம் + ண் . ண் → ண் → ண் .]

ேமகநாதம்

ேமகநாதம்1 mēkanātam, ெப.(n.)

   ேமகத் ல் உண்டா ம் ஒ , இ ; rumbling of clouds, thunder.

. ேமகநாெதா.

     [ேமகம் + நாதம்]

 Skt. {} → த. நாதம்

 ேமகநாதம்2 mēkanātam, ெப.(n.)

   1. ைர ( டா.);; a species of amaranth. 

   2. பலாசம் (சங்.அக.);; palas tree. 

   3. பச் ைல (சங்.அக.);; gemboge. 

   4. மைலப்பசை்ச; tree yielding white flowers.

 ேமகநாதம்1 mēkanātam, ெப. (n.)

   ேமகத் ல் உண்டா ம் ஒ , இ ; rumbling of clouds, thunder.

. ேமகநாெதா.

     [ேமகம் + நாதம்]

 Skt. {} → த. நாதம்

ேமகநாதரசம்

ேமகநாதரசம் mēkanātarasam, ெப.(n.)

   ைக ம ந் , ெவள்ளி, ெவண் த்தைள, ெசம் , கந்தகம் ேசரத்்  ெசங் ைரச ்சாற்றால் அைரத்  
டம் ேபாட்  எ க்கப்ெபற்ற வாணாள் ேவத (ஆ ரே்வத); ம ந் ; a Ayurvedic medicine composed of silver, 

white brass, copper in equal quantities to which is added three part of sulphur. The whole mixture is pounded well with the 
juice of red amaranthus spinose and calcined in (cowdung 100 cakes); or gajaputtam. It is prescribed for all kind of fever, 
thirst and burning sensation.

     [ேமகநாதம் + ரசம்]

 Skt. rasa → த. ரசம்.

 ேமகநாதரசம் mēkanātarasam, ெப. (n.)

   ைக ம ந் , ெவள்ளி, ெவண் த்தைள, ெசம் , கந்தகம் ேசரத்்  ெசங் ைரச ்சாற்றால் அைரத்  
டம் ேபாட்  எ க்கப்ெபற்ற வாணாள் ேவத (ஆ ரே்வத); ம ந் ; a Ayurvedic medicine composed of silver, 

white brass, copper in equal quantities to which is added three part of sulphur. The whole mixture is pounded well with the 
juice of red amaranthus spinose and calcined in (cowdung 100 cakes); or gajaputtam. It is prescribed for all kind of fever, 
thirst and burning sensation.

     [ேமகநாதம் + ரசம்]

 Skt. rasa → த. ரசம்.
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ேமகநாதன்

ேமகநாதன்1 mēkanātaṉ, ெப.(n.)

   1. இந் ர த் ; Indrajit. 

     "அடல் ேமகநாதன் ந் லங்ைக ேமயநாள்" (கம்பரா. வவ. 10);. 

   2. வ ணன் (யாழ்.அக.);; Varuna.

     [ேமகம் + நாதன்]

 Skt. {} → த.நாதன்.

 ேமகநாதன்2 mēkanātaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  வைக உப்  (நவசச்ாரம்); (சங்.அக.);; sal- ammoniac.

 ேமகநாதன்3 mēkanātaṉ, ெப.(n.)

   ைர; amaranthus.

 ேமகநாதன்1 mēkanātaṉ, ெப. (n.)

   1. இந் ர த் ; Indrajit.

     "அடல் ேமகநாதன் ந் லங்ைக ேமயநாள்" (கம்பரா. வவ. 10);.

   2. வ ணன் (யாழ்.அக.);; Varuna.

     [ேமகம் + நாதன்]

ேமகநா

ேமகநா  mēkanāti, ெப.(n.)

   1. கட் க் ெகா ; coagulating creeper-cocculus villosus. 

   2. கணங்கண்; a kind of grass.

 ேமகநா  mēkanāti, ெப. (n.)

   1. கட் க் ெகா ; coagulating creeper-cocculus villosus.

   2. கணங்கண்; a kind of grass.

ேமகநிறத்

 
 ேமகநிறத்  mēkaniṟatti, ெப.(n.)

   க ெநல் ; black Indian gooseberry.

     [ேமகம் + நிறத் ]

     [p]

 ேமகநிறத்  mēkaniṟatti, ெப. (n.)

   க ெநல் ; black Indian gooseberry.

     [ேமகம் + நிறத் ]
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ேமகநிறப்பாடாண
ம்

 
 ேமகநிறப்பாடாணம் mēkaniṟappāṭāṇam, ெப.(n.)

   க நிற நஞ் ; arsenic of black colour.

     [ேமகநிறம் + பாடாணம்]

 Skt. {} → த. பாடாணம்.

 ேமகநிறப்பாடாணம் mēkaniṟappāṭāṇam, ெப. (n.)

   க நிற நஞ் ; arsenic of black colour.

     [ேமகநிறம் + பாடாணம்]

 Skt. {} → த. பாடாணம்.

ேமகநிறம்

 
 ேமகநிறம் mēkaniṟam, ெப. (n.)

   நீலத் தாமைர; blue lotus.

     [ேமகம் + நிறம்]

 ேமகநிறம் mēkaniṟam, ெப. (n.)

   நீலத் தாமைர; blue lotus.

     [ேமகம் + நிறம்]

ேமகநீர்

ேமகநீர1் mēkanīr, ெப.(n.)

   மைழநீர;் water from the sky, rain water.

     [ேமகம் + நீர]்

 ேமகநீர2் mēkanīr, ெப.(n.)

   1. ேமகக் காங்ைக 1, 2 பாரக்்க;see {} 1,2. 2. யநீர ்( ன்.);; impure blood in the body, venereal virus.

     [ேமகம் + நீர]்

 ேமகநீர1் mēkanīr, ெப. (n.)

   மைழநீர;் water from the sky, rain water.

     [ேமகம் + நீர]்

 ேமகநீர2் mēkanīr, ெப. (n.)

   1. ேமகக் காங்ைக 1, 2 பாரக்்க;see {} 1,2.

   2. யநீர ்( ன்.);; impure blood in the body, venereal virus.

     [ேமகம் + நீர]்
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ேமகநீர்க்ேகாைவ

 
 ேமகநீரக்்ேகாைவ mēkanīrkāvai, ெப.(n.)

   டா ஒ க்கத் னால் ஏற்ப ம் த மன்; cold affection due to venereal infection.

     [ேமகம் + நீர ்+ ேகாைவ]

 ேமகநீரக்்ேகாைவ mēkanīrkāvai, ெப. (n.)

   டா ஒ க்கத் னால் ஏற்ப ம் த மன்; cold affection due to venereal infection.

     [ேமகம் + நீர ்+ ேகாைவ]

ேமகநீர்ப்பாய்சச்ல்

ேமகநீரப்்பாய்சச்ல்1 mēkanīrppāyccal, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் கண்ேநாய்; a kind of eye disease.

     [ேமகம் + நீர ்+ பாய்சச்ல். 'அல்' ெதா.ெப.ஈ ]

 ேமகநீரப்்பாய்சச்ல்2 mēkanīrppāyccal, ெப.(n.)

ேமகக்காங்ைக, 1 பாரக்்க;see {} 1.

     [ேமகம் + நீர ்+ பாய்சச்ல். 'சல்' ெதா.ெப.ஈ .]

 ேமகநீரப்்பாய்சச்ல்1 mēkanīrppāyccal, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் கண்ேநாய்; a kind of eye disease.

     [ேமகம் + நீர ்+ பாய்சச்ல். 'அல்' ெதா.ெப.ஈ ]

 ேமகநீரப்்பாய்சச்ல்2 mēkanīrppāyccal, ெப. (n.)

ேமகக்காங்ைக, 1 பாரக்்க;see {} 1.

     [ேமகம் + நீர ்+ பாய்சச்ல். 'சல்' ெதா.ெப.ஈ .]

ேமகேநாய்

 
 ேமகேநாய் mēkanōy, ெப.(n.)

   ய நீரால் உண்டாம் ேநாய்வைக; syphilis, primary or secondary.

     [ேமகம் + ேநாய். ஆணின் றப் ப் ல் ண்கைள உண்டாக் ம் ஒ  பால் ைன ேநாய்]

 ேமகேநாய் mēkanōy, ெப. (n.)

   ய நீரால் உண்டாம் ேநாய்வைக; syphilis, primary or secondary.

     [ேமகம் + ேநாய். ஆணின் றப் ப் ல் ண்கைள உண்டாக் ம் ஒ  பால் ைன ேநாய்]

ேமகேநாய் ல்

 
 ேமகேநாய் ல் mēkanōynūl, ெப.(n.)

   ேமக யல் ல்; urology, the study of the urinary system.

     [ேமகம் + ேநாய் + ல்]

 ேமகேநாய் ல் mēkanōynūl, ெப. (n.)

   ேமக யல் ல்; urology, the study of the urinary system.

     [ேமகம் + ேநாய் + ல்]
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ேமகப்பசை்ச

 
 ேமகப்பசை்ச mēkappaccai, ெப.(n.)

   ஒ  வைக பசை்சக்கல் (சங்.அக.);; a variety of green stone, one of nine gems.

     [ேமகம் + பசை்ச]

 ேமகப்பசை்ச mēkappaccai, ெப. (n.)

   ஒ  வைக பசை்சக்கல் (சங்.அக.);; a variety of green stone, one of nine gems.

     [ேமகம் + பசை்ச]

ேமகப்படலம்

 
 ேமகப்படலம் mēkappaḍalam, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் கண்ேணாய்; an eye disease.

     [ேமகம் + படலம்]

 ேமகப்படலம் mēkappaḍalam, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் கண்ேணாய்; an eye disease.

     [ேமகம் + படலம்]

ேமகப்பைட

 
 ேமகப்பைட mēkappaḍai, ெப.(n.)

   ேமகத் ெதாடர்  மா னால் உடம் ல் கா ம் ஒ  வைகப்பைட, ேதால் ேம ண்டா ம் 
ெசா வைக; a kind of spreading skin disease due to venereal causes, ringworm (M.L.);.

     [ேமகம் + பைட]

 ேமகப்பைட mēkappaḍai, ெப. (n.)

   ேமகத் ெதாடர்  மா னால் உடம் ல் கா ம் ஒ  வைகப்பைட, ேதால் ேம ண்டா ம் 
ெசா வைக; a kind of spreading skin disease due to venereal causes, ringworm (M.L.);.

     [ேமகம் + பைட]

ேமகப்பற்

 
 ேமகப்பற்  mēkappaṟṟu, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ேமகேநாய்; syphilitic psoriasis. (M.L.);.

     [ேமகம் + பற் ]

 ேமகப்பற்  mēkappaṟṟu, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ேமகேநாய்; syphilitic psoriasis. (M.L.);.

     [ேமகம் + பற் ]

1194

www.valluvarvallalarvattam.com 2753 of 19068.



ேமகப் டகம்

 
 ேமகப் டகம் mēgappiḍagam, ெப.(n.)

   ேமகக்கட் ; venereal abscess.

     [ேமகம் + டகம். ள் → ளா → ழா = வாயகன்ற ஒைலக் ெகாட்டான். ழா → டா = ெபட் . டா 
→ ட  → டகம் = தட் , ெபட் , ெகாப் ளம்]

 ேமகப் டகம் mēgappiḍagam, ெப. (n.)

   ேமகக்கட் ; venereal abscess.

     [ேமகம் + டகம். ள் → ளா → ழா = வாயகன்ற ஒைலக் ெகாட்டான். ழா → டா = ெபட் . டா 
→ ட  → டகம் = தட் , ெபட் , ெகாப் ளம்]

ேமகப் ப்

 
 ேமகப் ப்  mēkappiḍippu, ெப.(n.)

   ேமகத்தால் ஏற்ப ம் ட்  க்ைக; stiffness of joints due to venereal affections.

     [ேமகம் + ப் .  → ப் , ' ' ெதா.ெப.ஈ ]

 ேமகப் ப்  mēkappiḍippu, ெப. (n.)

   ேமகத்தால் ஏற்ப ம் ட்  க்ைக; stiffness of joints due to venereal affections.

     [ேமகம் + ப் .  → ப் , ' ' ெதா.ெப.ஈ ]

ேமகப் ர லம்

 
 ேமகப் ர லம் mēkappiramilam, ெப.(n.)

   நீர ்ஒ க் ; urethral discharges due to venereal affections.

     [ேமகம் + ர லம்]

 Skt. {} → த. ர லம்.

 ேமகப் ர லம் mēkappiramilam, ெப. (n.)

   நீர ்ஒ க் ; urethral discharges due to venereal affections.

     [ேமகம் + ர லம்]

 Skt. {} → த. ர லம்.

1195

www.valluvarvallalarvattam.com 2754 of 19068.



ேமகப் ட்பம்

ேமகப் ட்பம் mēkappuṭpam, ெப.(n.)

   1. நீர;் water. 

   2. மைழ; rain. 

   3. வஞ் ; lady.

     [ேமகம் + ட்பம்]

 Skt. {} → த. ட்பம்.

 ேமகப் ட்பம் mēkappuṭpam, ெப. (n.)

   1. நீர;் water.

   2. மைழ; rain.

   3. வஞ் ; lady.

     [ேமகம் + ட்பம்]

 Skt. {} → த. ட்பம்.

ேமகப் டைக

 
 ேமகப் டைக mēgappuḍagai, ெப.(n.)

ேமகப் டகம் பாரக்்க;see {}.

     [ேமகப் டகம் → ேமகப் டகம் → ேமகப் டைக]

 ேமகப் டைக mēgappuḍagai, ெப. (n.)

ேமகப் டகம் பாரக்்க;see {}.

     [ேமகப் டகம் → ேமகப் டகம் → ேமகப் டைக]

ேமகப் ைட

ேமகப் ைட mēkappuḍai, ெப.(n.)

   1. பறங் ப் ண்வைக (இங்.ைவ.);; secondary syphillis. 

   2. உடல் மரத் ப்ேபாவதால் உண்டா ம் ேநாய் வைக ( ரவ்ாதம்); (ைபஷஜ.);; a kind of spasm 
proceeding from numbness, a kind of leprosy.

     [ேமகம் + ைட]

 ேமகப் ைட mēkappuḍai, ெப. (n.)

   1. பறங் ப் ண்வைக (இங்.ைவ.);; secondary syphillis.

   2. உடல் மரத் ப்ேபாவதால் உண்டா ம் ேநாய் வைக ( ரவ்ாதம்); (ைபஷஜ.);; a kind of spasm 
proceeding from numbness, a kind of leprosy.

     [ேமகம் + ைட]
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ேமகப் ண்

 
 ேமகப் ண் mēkappuṇ, ெப. (n.)

   டா ெவா க்கத் னால் பர ம் ெகா க்  ேநாய் (இங்.ைவ.);; sore due to veneral causes, venereal sore or 
ulcer, syphilis, soft chancre.

ம வ. பறங் ப் ண்.

     [ேமகம் + ண்]

 ேமகப் ண் mēkappuṇ, ெப. (n.)

   டா ெவா க்கத் னால் பர ம் ெகா க்  ேநாய் (இங்.ைவ.);; sore due to veneral causes, venereal sore or 
ulcer, syphilis, soft chancre.

ம வ. பறங் ப் ண்.

     [ேமகம் + ண்]

ேமகப் ைர

 
 ேமகப் ைர mēkappurai, ெப.(n.)

   ேமகப் ளைவ; sinus of venereal abscess.

     [ேமகம் + ைர. ல் → ர ்→ ைர]

 ேமகப் ைர mēkappurai, ெப. (n.)

   ேமகப் ளைவ; sinus of venereal abscess.

     [ேமகம் + ைர. ல் → ர ்→ ைர]

ேமகப் ள்

ேமகப் ள் mēkappuḷ, ெப.(n.)

   வானம்பா  ( ங்.);; sky-lark. 

     "ேமகப் ள் வ ற் றந்த ட ்ேபால்" ( வக. 2897);.

     [ேமகம் + ள்]

     [p]

 ேமகப் ள் mēkappuḷ, ெப. (n.)

   வானம்பா  ( ங்.);; sky-lark.

     "ேமகப் ள் வ ற் றந்த ட ்ேபால்" ( வக. 2897);.

     [ேமகம் + ள்]

ேமகப் ற்

 
 ேமகப் ற்  mēkappuṟṟu, ெப.(n.)

   ேமக ேநாய் ர் னால் ஏற்ப ம் ண், கட் வைக ( ன்.);; chronic ulcer due to venereal affection, a venereal 
eruption.

     [ேமகம் + ற் . ல் → ற் ]

 ேமகப் ற்  mēkappuṟṟu, ெப. (n.)

   ேமக ேநாய் ர் னால் ஏற்ப ம் ண், கட் வைக ( ன்.);; chronic ulcer due to venereal affection, a venereal 
eruption.

     [ேமகம் + ற் . ல் → ற் ]
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ேமகப் றவதம்

 
 ேமகப் றவதம் mēkappuṟavadam, ெப.(n.)

   ைர; horse.

     [ேமகம் + றவதம்]

     [p]

 ேமகப் றவதம் mēkappuṟavadam, ெப. (n.)

   ைர; horse.

     [ேமகம் + றவதம்]

ேமகபடலம்

ேமகபடலம்1 mēkabaḍalam, ெப.(n.)

   ற் ட்டம்; range of clouds. 

     "ேமகபட லத்தால் நீலநிறத்ைத ைடய ஆகாயத் ன் கண்ேண" (ம ைரக். 678, உைர);.

     [ேமகம் + படலம்]

 ேமகபடலம்2 mēkabaḍalam, ெப.(n.)

   1. ேமக ேநாயால் பட ம் ண் வைக ( ன்.);; a spreading venereal sore. 

   2. பாரை்வைய மங்கச ்ெசய் ம் கண்ேணாய் வைக; a disease of the eye that clouds vision.

     [ேமகம் + படலம்]

 ேமகபடலம்1 mēkabaḍalam, ெப. (n.)

   ற் ட்டம்; range of clouds.

     "ேமகபட லத்தால் நீலநிறத்ைத ைடய ஆகாயத் ன் கண்ேண" (ம ைரக். 678, உைர);.

     [ேமகம் + படலம்]

 ேமகபடலம்2 mēkabaḍalam, ெப. (n.)

   1. ேமக ேநாயால் பட ம் ண் வைக ( ன்.);; a spreading venereal sore.

   2. பாரை்வைய மங்கச ்ெசய் ம் கண்ேணாய் வைக; a disease of the eye that clouds vision.

ேமகபதம்

ேமகபதம் mēkabadam, ெப.(n.)

ேமக மண்டலம் பாரக்்க;see {}. 

     "ேமகபதத் க்  ேம ள்ள ேதவரக்ள்" (தக்கயாகப். 510, உைர);.

     [ேமகம் + பதம்]

 ேமகபதம் mēkabadam, ெப. (n.)

ேமக மண்டலம் பாரக்்க;see {}.

     "ேமகபதத் க்  ேம ள்ள ேதவரக்ள்" (தக்கயாகப். 510, உைர);.

     [ேமகம் + பதம்]
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ேமகப

 
 ேமகப  mēkabadi, ெப.(n.)

   ஒன்பான் மணிகளிெளான் ; one of the nine gems, cinnamon stone.

     [ேமகம் + ப ]

 ேமகப  mēkabadi, ெப. (n.)

   ஒன்பான் மணிகளிெளான் ; one of the nine gems, cinnamon stone.

     [ேமகம் + ப ]

ேமகபந்

 
 ேமகபந்  mēkabandi, ெப.(n.)

   ற் ட்டம் ( ன்.);; mass of clouds.

     [ேமகம் + பந் ]

 ேமகபந்  mēkabandi, ெப. (n.)

   ற் ட்டம் ( ன்.);; mass of clouds.

     [ேமகம் + பந் ]

ேமக ட்பம்

ேமக ட்பம் mēkabuṭbam, ெப.(n.)

   1. நீர ்( ன்.);; water. 

   2. மைழ; rain.

     [ேமகம் + ட்பம்]

 Skt. {} → த. ட்பம்

 ேமக ட்பம் mēkabuṭbam, ெப. (n.)

   1. நீர ்( ன்.);; water.

   2. மைழ; rain.

     [ேமகம் + ட்பம்]

 Skt. {} → த. ட்பம்
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ேமகம்ேபாக்

ேமகம்ேபாக்  mēkambōkki, ெப.(n.)

   1. மர மஞ்சள்; tree turmeric. 

   2. அகத்  ேவரப்் படை்ட; root of sesbania grandifhora. 

   3. பாற் ற் ; the viscid juice of madar and other plants collected and evaporated in shallow dish in the sum or in the 
shade- caoout chone.

     [ேமகம் + ேபாக் ]

     [P]

 ேமகம்ேபாக்  mēkambōkki, ெப. (n.)

   1. மர மஞ்சள்; tree turmeric.

   2. அகத்  ேவரப்் படை்ட; root of sesbania grandifhora.

   3. பாற் ற் ; the viscid juice of madar and other plants collected and evaporated in shallow dish in the sum or in the 
shade- caoout chone.

     [ேமகம் + ேபாக் ]

ேமகம்ேபால்வளர்ந்
தகன்னி

 
 ேமகம்ேபால்வளரந்்தகன்னி mēgambōlvaḷarndagaṉṉi, ெப.(n.)

   க ெநல் ; black Indian goosberry.

     [ேமகம்ேபால் + வளரந்்த + கன்னி]

 ேமகம்ேபால்வளரந்்தகன்னி mēgambōlvaḷarndagaṉṉi, ெப. (n.)

   க ெநல் ; black Indian goosberry.

     [ேமகம்ேபால் + வளரந்்த + கன்னி]

ேமகமண்டலம்

 
 ேமகமண்டலம் mēkamaṇṭalam, ெப.(n.)

   வான்ெவளி; the region of the clouds, cloudlands.

     [ேமகம் + மண்டலம் ல் → ள் → ண்  → மண் . மண் தல் = வைளதல். மண்  → மண்டலம் = 
வட்டம், நாட் ப் ப  ேமகமண்டலம் = ேமகம் ழ்ந் க் ம் வான்ெவளி]

 ேமகமண்டலம் mēkamaṇṭalam, ெப. (n.)

   வான்ெவளி; the region of the clouds, cloudlands.

     [ேமகம் + மண்டலம் ல் → ள் → ண்  → மண் . மண் தல் = வைளதல். மண்  → மண்டலம் = 
வட்டம், நாட் ப் ப  ேமகமண்டலம் = ேமகம் ழ்ந் க் ம் வான்ெவளி]

ேமகமந்தாரம்

 
 ேமகமந்தாரம் mēkamandāram, ெப.(n.)

   மந்தாரக்கல் ( ைல);; a medicinal stone.

 ேமகமந்தாரம் mēkamandāram, ெப. (n.)

   மந்தாரக்கல் ( ைல);; a medicinal stone.

1200

www.valluvarvallalarvattam.com 2759 of 19068.



ேமகமா

 
 ேமகமா  mēkamāki, ெப. (n.)

   ஆவாைர; a shrub-cassia auriculata,

 ேமகமா  mēkamāki, ெப. (n.)

   ஆவாைர; a shrub-cassia auriculata.

ேமகமாைல

ேமகமாைல mēkamālai, ெப.(n.)

   ற் ட்டம்; mass of clouds.

     'ேமகமாைல ெவங்ேகாைட மாரிேபால வாளி ட" (கம்பரா. லபல. 34);.

     [ேமகம் + மாைல, ல் → ள் → ய → யல் → மயல் = மயக்கம். ய → யல் → மயல் = மயக்கம். 
மயல் → மால் = மயக்கம் மா தல் - மயங் தல், மால் → மாைல = பல மலரக்ள் கலக் ந் ெதாைட. 
ேமகமாைல = ல்கள் கலந்த ட்டம்]

 ேமகமாைல mēkamālai, ெப. (n.)

   ற் ட்டம்; mass of clouds.

     'ேமகமாைல ெவங்ேகாைட மாரிேபால வாளி ட" (கம்பரா. லபல. 34);.

     [ேமகம் + மாைல, ல் → ள் → ய → யல் → மயல் = மயக்கம். ய → யல் → மயல் = மயக்கம். 
மயல் → மால் = மயக்கம் மா தல் - மயங் தல், மால் → மாைல = பல மலரக்ள் கலக் ந் ெதாைட. 
ேமகமாைல = ல்கள் கலந்த ட்டம்]

ேமகமாற்றம்

 
 ேமகமாற்றம் mēkamāṟṟam, ெப.(n.)

   ேமகேநாய் ணமைடைக; curing of the venereal disease.

     [ேமகம் + மாற்றம். மா  → மாற்  → மாற்றம்]

 ேமகமாற்றம் mēkamāṟṟam, ெப. (n.)

   ேமகேநாய் ணமைடைக; curing of the venereal disease.

     [ேமகம் + மாற்றம். மா  → மாற்  → மாற்றம்]

ேமக ழக்கம்

 
 ேமக ழக்கம் mēkamuḻkkam, ெப.(n.)

   இ ழக்கம், ேமகங்களி ேட உண்டா ம் ேபெரா  ( ன்.);; rumbling of clouds, thunder.

     [ேமகம் + ழக்கம்]

 ேமக ழக்கம் mēkamuḻkkam, ெப. (n.)

   இ ழக்கம், ேமகங்களி ேட உண்டா ம் ேபெரா  ( ன்.);; rumbling of clouds, thunder.

     [ேமகம் + ழக்கம்]
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ேமக றவஞ்சம்

 
 ேமக றவஞ்சம் mēkamuṟavañjam, ெப.(n.)

   கா சச்ாரம்; a kind of salt.

 ேமக றவஞ்சம் mēkamuṟavañjam, ெப. (n.)

   கா சச்ாரம்; a kind of salt.

ேமக ட்டம்

 
 ேமக ட்டம் mēkamūṭṭam, ெப.(n.)

   ேமகம் பரந்  நிற்ைக; overspreading of the clouds.

     [ேமகம் + ட்டம்.  → ட்டம் = ப்ப . ேமக ட்டம் = ேமகம் ழ்ந்  ப்ப ]

 ேமக ட்டம் mēkamūṭṭam, ெப. (n.)

   ேமகம் பரந்  நிற்ைக; overspreading of the clouds.

     [ேமகம் + ட்டம்.  → ட்டம் = ப்ப . ேமக ட்டம் = ேமகம் ழ்ந்  ப்ப ]

ேமக ர்ந்ேதான்

ேமக ரந்்ேதான் mēkamūrndōṉ, ெப.(n.)

   ேமகத் ன்ேமல் அமரந்்  ெசல்பவன், இந் ரன் (நாம ப. 60);; Indra.

     [ேமகம் + ஊரந்்ேதான்]

 ேமக ரந்்ேதான் mēkamūrndōṉ, ெப. (n.)

   ேமகத் ன்ேமல் அமரந்்  ெசல்பவன், இந் ரன் (நாம ப. 60);; Indra.

     [ேமகம் + ஊரந்்ேதான்]

ேமக

ேமக 1 mēkamūli, ெப.(n.)

   நீரப்்பைன (சங்.அக.);; creeping aumanac.

     [ேமகம் + ]

 ேமக 2 mēkamūli, ெப.(n.)

   ல்லாமணக் ; sebastiana chamaelea.

 ேமக 1 mēkamūli, ெப. (n.)

   நீரப்்பைன (சங்.அக.);; creeping aumanac.

     [ேமகம் + ]

 ேமக 2 mēkamūli, ெப. (n.)

   ல்லாமணக் ; sebastiana chamaelea.
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ேமகெயரிசச்ல்

 
 ேமகெயரிசச்ல் mēkayericcal, ெப.(n.)

   ேமக ேநா னால் ஏற்ப ம் ண் ற்  ெவ க் ம் நிைல ல் ஏற்ப ம் எரிசச்ல்; burning sensation due to 
venereal cause.

     [ேமகம் + எரிசச்ல். எரி → எரிசச்ல். 'சல்' ெதா.ெப.ஈ .]

 ேமகெயரிசச்ல் mēkayericcal, ெப. (n.)

   ேமக ேநா னால் ஏற்ப ம் ண் ற்  ெவ க் ம் நிைல ல் ஏற்ப ம் எரிசச்ல்; burning sensation due to 
venereal cause.

     [ேமகம் + எரிசச்ல். எரி → எரிசச்ல். 'சல்' ெதா.ெப.ஈ .]

ேமகேயானி

 
 ேமகேயானி mēkayōṉi, ெப.(n.)

   ைக; smoke.

     [ேமகம் + ேயானி]

 Skt. {} → த. ேயானி.

 ேமகேயானி mēkayōṉi, ெப. (n.)

   ைக; smoke.

     [ேமகம் + ேயானி]

 Skt. {} → த. ேயானி.

ேமகர்

ேமகர ்mēkar, ெப.(n.)

   1. (அரசர)்; ெசல் ம் வ களில் நீரத்ெ்தளிப்ேபார;் water- sprinklers, those who water the roads, as for a kings 
progress. 

     "ராஜா ேபாம்ேபா  ன்ேன ேமகர ்நீர ் மா ேபாேல" (ஈ . 10, 1, 1);. 

   2. ெசல் ம் வ கைளச ் ரப்்ப த் ேவார ்(ஈ .10,1,1, );; those who clear the way, as for a king.

     [ேமகம் → ேமகர]்

 ேமகர ்mēkar, ெப. (n.)

   1. (அரசர)்; ெசல் ம் வ களில் நீரத்ெ்தளிப்ேபார;் water- sprinklers, those who water the roads, as for a kings 
progress.

     "ராஜா ேபாம்ேபா  ன்ேன ேமகர ்நீர ் மா ேபாேல" (ஈ . 10, 1, 1);.

   2. ெசல் ம் வ கைளச ் ரப்்ப த் ேவார ்(ஈ .10,1,1, );; those who clear the way, as for a king.

     [ேமகம் → ேமகர]்

ேமகரஞ்சம்

 
 ேமகரஞ்சம் mēkarañjam,    ெப.(n) க  நாகம்; black variety of cobra.

     [p]

 ேமகரஞ்சம் mēkarañjam, ெப. (n.)

   க  நாகம்; black variety of cobra.
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ேமகரஞ்

 
 ேமகரஞ்  mēkarañji, ெப.(n.)

   ஒ  பண் (இராகம்); ( ன்.);;     [ேமகக் ஞ்  → ேமகரஞ் ]

 ேமகரஞ்  mēkarañji, ெப. (n.)

   ஒ  பண் (இராகம்); ( ன்.);;     [ேமகக் ஞ்  → ேமகரஞ் ]

ேமகரண்டம்

 
 ேமகரண்டம் mēkaraṇṭam, ெப.(n.)

   ம ரக்் ந் ; hair root.

     [ேமகவண்டம் → ேமகரண்டம்]

 ேமகரண்டம் mēkaraṇṭam, ெப. (n.)

   ம ரக்் ந் ; hair root.

     [ேமகவண்டம் → ேமகரண்டம்]

ேமகரணக்களிம்

 
 ேமகரணக்களிம்  mēkaraṇakkaḷimbu, ெப.(n.)

   ேமகத் னால் வ ம் ண் ேபாக் ம் களிம்  அல்ல  ம ந் ; ointment for venereal, ulcers and sores.

     [ேமகம் + ரணம் + களிம் . களி → களிம் .]

 Skt. {} → த. ரணம்.

 ேமகரணக்களிம்  mēkaraṇakkaḷimbu, ெப. (n.)

   ேமகத் னால் வ ம் ண் ேபாக் ம் களிம்  அல்ல  ம ந் ; ointment for venereal, ulcers and sores.

     [ேமகம் + ரணம் + களிம் . களி → களிம் .]

 Skt. {} → த. ரணம்.

ேமகரணம்

ேமகரணம் mēkaraṇam, ெப.(n.)

   1. ேமகப் ண் பாரக்்க;see {}. 

   2. ட்டம்; leprosy (M.L.);.

     [ேமகம் + ரணம்]

 Skt. {} → த. ரணம்.

 ேமகரணம் mēkaraṇam, ெப. (n.)

   1. ேமகப் ண் பாரக்்க;see {}.

   2. ட்டம்; leprosy (M.L.);.

     [ேமகம் + ரணம்]

 Skt. {} → த. ரணம்.
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ேமகராகக் ஞ்

 
 ேமகராகக் ஞ்  mēkarākakkuṟiñji, ெப.(n.)

   ஞ்  யாழ்த் றத ்ெதான்  ( ங்.);; a secondary melody type of '{}' class.

     [ேமகம் + ராகம் + ஞ் . அராகம் → ராகம்]

 ேமகராகக் ஞ்  mēkarākakkuṟiñji, ெப. (n.)

   ஞ்  யாழ்த் றத ்ெதான்  ( ங்.);; a secondary melody type of '{}' class.

     [ேமகம் + ராகம் + ஞ் . அராகம் → ராகம்]

ேமகராகம்

 
 ேமகராகம் mēkarākam, ெப.(n.)

   பாைல யாழ்த் றவைக ( ங்.);;     [ேமகம் + ராகம். அராகம் → ராகம்.]

 ேமகராகம் mēkarākam, ெப. (n.)

   பாைல யாழ்த் றவைக ( ங்.);;     [ேமகம் + ராகம். அராகம் → ராகம்.]

ேமகரா

ேமகரா  mēkarāci, ெப.(n.)

   ற் ட்டம்; mass of clouds 

     "ேமகரா  ெபா ய" (தக்கயாகப். 643);.

     [ேமகம் + ரா ]

 Skt. {} → த. ரா .

 ேமகரா  mēkarāci, ெப. (n.)

   ற் ட்டம்; mass of clouds.

     "ேமகரா  ெபா ய" (தக்கயாகப். 643);.

     [ேமகம் + ரா ]

 Skt. {} → த. ரா .

ேமகரா

 
 ேமகரா  mēkarāṭi, ெப.(n.)

   ம ல க் ந்  (சங்.அக.);; false peacock's foot tree.

 ேமகரா  mēkarāṭi, ெப. (n.)

   ம ல க் ந்  (சங்.அக.);; false peacock's foot tree.
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ேமகராணி

 
 ேமகராணி mēkarāṇi, ெப.(n.)

   ம ல க் ந் ; a kind of sacred tree.

     [ேமகரா  → ேமகராணி]

 ேமகராணி mēkarāṇi, ெப. (n.)

   ம ல க் ந் ; a kind of sacred tree.

     [ேமகரா  → ேமகராணி]

ேமகேராகம்

ேமகேராகம் mēkarōkam, ெப.(n.)

ேமகம்2 1, 2 (இங்.ைவ.); பாரக்்க;see {} 1, 2.

     [ேமகம் + ேராகம்]

 Skt. {} → த. ேராகம்.

 ேமகேராகம் mēkarōkam, ெப. (n.)

ேமகம்2 1, 2 (இங்.ைவ.); பாரக்்க;see {} 1, 2.

     [ேமகம் + ேராகம்]

 Skt. {} → த. ேராகம்.

ேமகேரா

 
 ேமகேரா  mēkarōki, ெப.(n.)

   ேமகேநாயால் வ ந் பவ-ன்-ள்; person afflicted with venereal disease.

     [ேமகம் + ேரா ]

 Skt. {} → த. ேரா .

 ேமகேரா  mēkarōki, ெப. (n.)

   ேமகேநாயால் வ ந் பவ-ன்-ள்; person afflicted with venereal disease.

     [ேமகம் + ேரா ]

 Skt. {} → த. ேரா .

ேமகலாபதம்

 
 ேமகலாபதம் mēkalāpadam, ெப.(n.)

   இைட (யாழ்.அக.);; waist.

 ேமகலாபதம் mēkalāpadam, ெப. (n.)

   இைட (யாழ்.அக.);; waist.
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ேமகலாபாரம்

 
 ேமகலாபாரம் mēkalāpāram, ெப.(n.)

ேமகைல (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமகைல + பாரம்]

 Skt. {} → த. பாரம்.

 ேமகலாபாரம் mēkalāpāram, ெப. (n.)

ேமகைல (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமகைல + பாரம்]

 Skt. {} → த. பாரம்.

ேமகைல

ேமகைல mēkalai, ெப.(n.)

   1. அைரஞாண்; waist-cord. 

     "அைரெசய் ேமகைலயான்" (ேதவா. 281, 9);. 

   2. மணமாகாதவன் அணி ம் க ; a waist-cord of moonja grass in three strands. used by a bachelor. 

     " ஞ் ெய ம் ன் ன்  ரி  க ...... ேமகைல" ( வாைனக். ேகாசெ்சங். 116);. 

   3. மகளிர ்இைட லணி ம் (ஒட் யாணம் ேபான்ற); ஏ  அல்ல  எட் க் ேகாைவ ள்ள அணிவைக 
( வா.);; a jewelled girdle of 7 or 8 strands, a belt- like golden ornament (formerly); worn by round the waist.  

     " ன் ேமகைல ந் ேதா ங் ெகா த் " ( வக. 2662); ( லப். 4, 30, உைர);.  

   4.  ஆைட (அக.நி);; cloth.  

   5. ைடைவ ( ன்.);; saree. 

   6. ேகா ல் ேமற்கட் ன் ( மானத் ன்); ெவளிப் றத் ற் ெசய்யப்பட்ட ற்பேவைல; ornamental 
mouldings as on the outside of the {} of a temple. 

   7. ண் த யவற்ைறச ் ற் யைமக் ம் வைளயம்;   8. ேவள் ச ்சாைல ற் ங் ேகாலம்; lines 
drawn round the sacrificial pit or the receptacle in which the sacrificial fire in deposited. 

     "ேவ ங் ண்ட  ேமகைலெயா ....... கண் " ( ைள. மணப். 67);. 

   9. மைலசச்ரி  ( ன்.);; the sloping sides of a mountain. 

   10. ேம மைல ன் உச் த் ெதாடர ்( ன்.);; a row or ridge of peaks on mount {}. 

   11. ைர ன் ெகாப் க்  ேமேல காணப்ப ம் நற்  (அ வசா. 20);; auspicious curl of hair just above 
a horse's navel.

ேமகவண்டம்

 
 ேமகவண்டம் mēkavaṇṭam, ெப.(n.)

   ம ற் ந் ; hair root.

 ேமகவண்டம் mēkavaṇṭam, ெப. (n.)

   ம ற் ந் ; hair root.
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ேமகவண்ணக்
ஞ்

 
 ேமகவண்ணக் ஞ்  mēkavaṇṇakkuṟiñji, ெப.(n.)

   ேமகவண்ணப் ள்ள ெச வைக, ேமகவண்ணப் ள்ள ம ேதான்  (யாழ்.அக.);; western ghats blue 
nail dye.

ம வ. மைழ வண்ணக் ஞ் .

     [ேமகவண்ணம் + ஞ் ]

     [p]

 ேமகவண்ணக் ஞ்  mēkavaṇṇakkuṟiñji, ெப. (n.)

   ேமகவண்ணப் ள்ள ெச வைக, ேமகவண்ணப் ள்ள ம ேதான்  (யாழ்.அக.);; western ghats blue 
nail dye.

ம வ. மைழ வண்ணக் ஞ் .

     [ேமகவண்ணம் + ஞ் ]

ேமகவண்ணப்பட்

ேமகவண்ணப்பட்  mēkavaṇṇappaṭṭu, ெப.(n.)

   பல நிறங்கைளக் காட் ம் பட் த் ணிவைக; shot silk. 

     "ேமக வண்ணப்பட்  ேமற்கட் " (பத்ம. ெதன்றல் . 40);.

     [ேமகவண்ணம் + பட் ]

 ேமகவண்ணப்பட்  mēkavaṇṇappaṭṭu, ெப. (n.)

   பல நிறங்கைளக் காட் ம் பட் த் ணிவைக; shot silk.

     "ேமக வண்ணப்பட்  ேமற்கட் " (பத்ம. ெதன்றல் . 40);.

     [ேமகவண்ணம் + பட் ]

ேமகவண்ணப்
ளம ேதான்

 
 ேமகவண்ணப் ளம ேதான்  mēkavaṇṇappūvuḷamarutōṉṟi, ெப.(ո.) 

ேமகவண்ணக் ஞ்  பாரக்்க;see {}. (L.);

     [ேமகவண்ணம் + ளம ேதான் ]

 ேமகவண்ணப் ளம ேதான்  mēkavaṇṇappūvuḷamarutōṉṟi, ெப.(ո.) 

ேமகவண்ணக் ஞ்  பாரக்்க;see {}. (L.);

     [ேமகவண்ணம் + ளம ேதான் ]

ேமகவண்ணன்

ேமகவண்ணன் mēkavaṇṇaṉ, ெப.(n.)

   மால் (ேமகம் ேபான்ற நிற ள்ளவன்);;{} ({}); dark in colour like a rain-cloud. 

     "வண்ண ம ள் ெகாளணி ேமகவண்ணா" ( வ். வாய். 6, 10, 3);.

     [ேமகம் + வண்ணன்]

 ேமகவண்ணன் mēkavaṇṇaṉ, ெப. (n.)

   மால் (ேமகம் ேபான்ற நிற ள்ளவன்);;{} ({}); dark in colour like a rain-cloud.

     "வண்ண ம ள் ெகாளணி ேமகவண்ணா" ( வ். வாய். 6, 10, 3);.

     [ேமகம் + வண்ணன்]
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ேமகவண்ணிக்
ஞ்

 
 ேமகவண்ணிக் ஞ்  mēkavaṇṇikkuṟiñji, ெப.(n.)

ேமகவண்ணக் ஞ்  பாரக்்க;see {}.

     [ேமகவண்ணக் ஞ்  → ேமகவண்ணிக் ஞ் ]

 ேமகவண்ணிக் ஞ்  mēkavaṇṇikkuṟiñji, ெப. (n.)

ேமகவண்ணக் ஞ்  பாரக்்க;see {}.

     [ேமகவண்ணக் ஞ்  → ேமகவண்ணிக் ஞ் ]

ேமகவத் மம்

ேமகவத் மம் mēkavattumam, ெப.(n.)

   1. வான்ெவளி (ஆகாயம்);; sky. 

   2. அ  (யாழ்.அக.);; atom.

 ேமகவத் மம் mēkavattumam, ெப. (n.)

   1. வான்ெவளி (ஆகாயம்);; sky.

   2. அ  (யாழ்.அக.);; atom.

ேமகவர்ணப் ைட
ைவ

 
 ேமகவரண்ப் ைடைவ mēkavarṇappuḍaivai, ெப.(n.)

ேமகவரணப் ைடைவ பாரக்்க;see {}.

     [ேமகவரணப் ைடைவ → ேமகவரண்ப் ைடைவ]

 ேமகவரண்ப் ைடைவ mēkavarṇappuḍaivai, ெப. (n.)

ேமகவரணப் ைடைவ பாரக்்க;see {}.

     [ேமகவரணப் ைடைவ → ேமகவரண்ப் ைடைவ]

ேமகவர்ணம்

 
 ேமகவரண்ம் mēkavarṇam, ெப.(n.)

ேமகவரணம் (இ.வ.); பாரக்்க: see {}.

     [ேமகவரணம் → ேமகவரண்ம்]

 ேமகவரண்ம் mēkavarṇam, ெப. (n.)

ேமகவரணம் (இ.வ.); பாரக்்க: see {}.

     [ேமகவரணம் → ேமகவரண்ம்]
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ேமகவர்ணைன

 
 ேமகவரண்ைன mēkavarṇaṉai, ெப.(n.)

ேமகவ ைண (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமகம் + வரண்ைன. வ ைண → வரண்ைன]

 ேமகவரண்ைன mēkavarṇaṉai, ெப. (n.)

ேமகவ ைண (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமகம் + வரண்ைன. வ ைண → வரண்ைன]

ேமகவரணக்கல்

 
 ேமகவரணக்கல் mēkavaraṇakkal, ெப.(n.)

   மந்தாரச ் ைல; basalt.

     [ேமகம் + வரணம் + கல்]

 ேமகவரணக்கல் mēkavaraṇakkal, ெப. (n.)

   மந்தாரச ் ைல; basalt.

     [ேமகம் + வரணம் + கல்]

ேமகவரணசெ்சவ்
வந்

 
 ேமகவரணசெ்சவ்வந்  mēkavaraṇaccevvandi, ெப.(n.)

   நீலச ் வந் ; blue or black chrysanthem.

     [ேமகம் + வரணம் + ெசவ்வந் ]

 ேமகவரணசெ்சவ்வந்  mēkavaraṇaccevvandi, ெப. (n.)

   நீலச ் வந் ; blue or black chrysanthem.

     [ேமகம் + வரணம் + ெசவ்வந் ]

ேமகவரணத்தான்

 
 ேமகவரணத்தான் mēkavaraṇattāṉ, ெப.(n.)

   த் ச் ப் ; pearl, oyster shell.

     [ேமகம் + வரணத்தான்]

     [p]

 ேமகவரணத்தான் mēkavaraṇattāṉ, ெப. (n.)

   த் ச் ப் ; pearl, oyster shell.

     [ேமகம் + வரணத்தான்]
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ேமகவரணப் ைட
ைவ

 
 ேமகவரணப் ைடைவ mēkavaraṇappuḍaivai, ெப.(n.)

   பலப யாக நிறம் மா ம் ைடைவ வைக; a shot saree.

     [ேமகவண்ணம் → ேமகவரணம் + ைடைவ]

 ேமகவரணப் ைடைவ mēkavaraṇappuḍaivai, ெப. (n.)

   பலப யாக நிறம் மா ம் ைடைவ வைக; a shot saree.

     [ேமகவண்ணம் → ேமகவரணம் + ைடைவ]

ேமகவரணம்

ேமகவரணம் mēkavaraṇam, ெப.(n.)

   1. க நீலம்; sky.blue, 

   2. பலப யாக மா த் ேதான் ம் நிறம் (இ.வ.);; shifting or changing colour, as of shot silk.

     [ேமகம் + வரணம். வள் → வண் → வண்ணம் = வைளதெ்த ம் எ த்  அல்ல  ஒ யம், எ ம் ைம 
அல்ல  கலைவ நீர,் எ ய கலைவ நீரின் நிறம். வள் → வர ்→ வரி. வரிதல் = எ தல், 

த் ரெம தல், தல். வரி = வைளேகா , ேகா , எ த் , நிறம். வரி + அணம் - வரிணம் → 
வரணம்]

 ேமகவரணம் mēkavaraṇam, ெப. (n.)

   1. க நீலம்; sky.blue,

   2. பலப யாக மா த் ேதான் ம் நிறம் (இ.வ.);; shifting or changing colour, as of shot silk.

     [ேமகம் + வரணம். வள் → வண் → வண்ணம் = வைளதெ்த ம் எ த்  அல்ல  ஒ யம், எ ம் ைம 
அல்ல  கலைவ நீர,் எ ய கலைவ

நீரின் நிறம். வள் → வர ்→ வரி. வரிதல் = எ தல், த் ரெம தல், தல். வரி = வைளேகா , 
ேகா , எ த் , நிறம். வரி + அணம் - வரிணம் → வரணம்]

ேமகவரணன்

 
 ேமகவரணன் mēkavaraṇaṉ, ெப.(n.)

   நாவற்பழம்; the jambo fruit.

     [ேமகம் + வரணன். வ ணன் → வரணன் = க ப்  நிறப் பழம்.]

 ேமகவரணன் mēkavaraṇaṉ, ெப. (n.)

   நாவற்பழம்; the jambo fruit.

     [ேமகம் + வரணன். வ ணன் → வரணன் = க ப்  நிறப் பழம்.]

ேமகவரணைன

 
 ேமகவரணைன mēkavaraṇaṉai, ெப.(n.)

ேமகநாதத்  பாரக்்க: see {}.

 ேமகவரணைன mēkavaraṇaṉai, ெப. (n.)

ேமகநாதத்  பாரக்்க: see {}.
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ேமகவ ைண

 
 ேமகவ ைண mēkavaruṇai, ெப.(n.)

   அ ரி (யாழ்.அக.);; indigo.

 ேமகவ ைண mēkavaruṇai, ெப. (n.)

   அ ரி (யாழ்.அக.);; indigo.

ேமகவழைல

 
 ேமகவழைல mēkavaḻlai, ெப.(n.)

   பா யல் அழைல (எரிசச்ல்);; venereal inflammation.

     [ேமக(ம்); + அழைல. அழல் → அழைல. 'ஐ' ெதா.ெப.ஈ .]

 ேமகவழைல mēkavaḻlai, ெப. (n.)

   பா யல் அழைல (எரிசச்ல்);; venereal inflammation.

     [ேமக(ம்); + அழைல. அழல் → அழைல. 'ஐ' ெதா.ெப.ஈ .]

ேமகவறட்

 
 ேமகவறட்  mēkavaṟaṭci, ெப.(n.)

   ேமகத் னால் ஏற்ப ம் நாவறட் ; venereal thirst.

     [ேமகம் + வறட் ]

 ேமகவறட்  mēkavaṟaṭci, ெப. (n.)

   ேமகத் னால் ஏற்ப ம் நாவறட் ; venereal thirst.

     [ேமகம் + வறட் ]

ேமகவன்னம்

 
 ேமகவன்னம் mēkavaṉṉam, ெப.(n.)

   காக்காய்ப் ெபான் (அப் ரகம்);; mica.

 ேமகவன்னம் mēkavaṉṉam, ெப. (n.)

   காக்காய்ப் ெபான் (அப் ரகம்);; mica.
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ேமகவாகனன்

ேமகவாகனன்1 mēkavākaṉaṉ, ெப.(n.)

   1. ேமகத் ன் ேமல் அமரந்்  ெசல்பவன், இந் ரன் ( ங்.);; Indra, as riding on a cloud. 

   2. வன் (யாழ்.அக.);;{}.

     [ேமகம் + வாகனன்]

 Skt. {} → த. வாகனம்.

 ேமகவாகனன்2 mēkavākaṉaṉ, ெப.(n.)

   க ங்கல் (யாழ்.அக.);; granite stone.

     [ேமகம் + வாகனன்]

 Skt. {} → த. வாகனம்.

 ேமகவாகனன்1 mēkavākaṉaṉ, ெப. (n.)

   1. ேமகத் ன் ேமல் அமரந்்  ெசல்பவன், இந் ரன் ( ங்.);; Indra, as riding on a cloud.

   2. வன் (யாழ்.அக.);;{}.

     [ேமகம் + வாகனன்]

 Skt. {} → த. வாகனம்.

 ேமகவாகனன்2 mēkavākaṉaṉ, ெப. (n.)

ேமகவாத ைல

 
 ேமகவாத ைல mēkavātacūlai, ெப.(n.)

   ேமகேநாய்வைக; syphilis (M.L.);.

     [ேமகம் + வாதம் + ைல. ல் → ல் → ைல.]

 Skt. {} → த. வாதம்.

 ேமகவாத ைல mēkavātacūlai, ெப. (n.)

   ேமகேநாய்வைக; syphilis (M.L.);.

     [ேமகம் + வாதம் + ைல. ல் → ல் → ைல.]

 Skt. {} → த. வாதம்.
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ேமகவாதப் ப்

 
 ேமகவாதப் ப்  mēkavātappiḍippu, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ப்  ேநாய்; venereal arthritis.

     [ேமகம் + வாதம் + ப் .  → ப் . ' ' ெதா.ெப.ஈ .]

 Skt. {} → த. வாதம்.

தன்னால் உணைவ உண்ண யா  றைரக் ெகாண்  ஊட்டச ்ெசய் ம் ஒ வைக ேநாய்; இவ்வைக 
ேநாய்கள் ெவள்ளி நீற்றால் (பற்பத்தால்); ணப்ப ம்.

 ேமகவாதப் ப்  mēkavātappiḍippu, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ப்  ேநாய்; venereal arthritis.

     [ேமகம் + வாதம் + ப் .  → ப் . ' ' ெதா.ெப.ஈ .]

 Skt. {} → த. வாதம்.

தன்னால் உணைவ உண்ண யா  றைரக் ெகாண்  ஊட்டச ்ெசய் ம் ஒ வைக ேநாய்; இவ்வைக 
ேநாய்கள் ெவள்ளி நீற்றால் (பற்பத்தால்); ணப்ப ம்.

ேமகவாதம்

 
 ேமகவாதம் mēkavātam, ெப.(n.)

ேமக ைத பாரக்்க;see {} (M.L.);

     [ேமகம் + வாதம்]

 Skt. {} → த. வாதம்

 ேமகவாதம் mēkavātam, ெப. (n.)

ேமக ைத பாரக்்க;see {} (M.L.);

     [ேமகம் + வாதம்]

 Skt. {} → த. வாதம்

ேமகவாய்

 
 ேமகவாய் mēkavāy, ெப.(n.)

   த ர ்(சங்.அக.);; curd.

 ேமகவாய் mēkavāy, ெப. (n.)

   த ர ்(சங்.அக.);; curd.
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ேமகவா

ேமகவா  mēkavāyu, ெப.(n.)

   1. ேமகேநாய் ெவப்பத்தா ண்டா ம் வா  ( ன்.);; flatulency caused by venereal heat. 

   2. ேமக ைத (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமகம் + வா ]

 Skt. {} → த. வா .

 ேமகவா  mēkavāyu, ெப. (n.)

   1. ேமகேநாய் ெவப்பத்தா ண்டா ம் வா  ( ன்.);; flatulency caused by venereal heat.

   2. ேமக ைத (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமகம் + வா ]

 Skt. {} → த. வா .

ேமகவார்த்ைதய
யவன்

 
 ேமகவாரத்்ைதய யவன் mēkavārttaiyaṟiyavaṉ, ெப.(n.)

   தவைள; frog.

     [ேமகம் + வாரத்்ைத + அ பவன்]

 skt {} → த. வாரத்்ைத.

     [p]

 ேமகவாரத்்ைதய யவன் mēkavārttaiyaṟiyavaṉ, ெப. (n.)

   தவைள; frog.

     [ேமகம் + வாரத்்ைத + அ பவன்]

 skt {} → த. வாரத்்ைத.

ேமக

 
 ேமக  mēkaviḍutūtu, ெப.(n.)

   காதலரிடம் ேமகத்ைதத்  வதாகக் ம் ற் லக் ய வைக ( நைற ர ்நம்  ேமக  
);; a poem in which a lover is supposed to send a love-message by means of a cloud.

     [ேமகம் +  + ]

 ேமக  mēkaviḍutūtu, ெப. (n.)

   காதலரிடம் ேமகத்ைதத்  வதாகக் ம் ற் லக் ய வைக ( நைற ர ்நம்  ேமக  
);; a poem in which a lover is supposed to send a love-message by means of a cloud.

     [ேமகம் +  + ]
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ேமக த் ர

ேமக த் ர  mēkaviddiradi, ெப.(n.)

   1. ளைவ ேநாய் (ைபஷஜ.);; carbuncle. 

   2. ேமகக்கட் ; venereal abscess.

     [ேமகம் + த் ர ]

 Skt. Vidradhi → த. த் ர .

 ேமக த் ர  mēkaviddiradi, ெப. (n.)

   1. ளைவ ேநாய் (ைபஷஜ.);; carbuncle.

   2. ேமகக்கட் ; venereal abscess.

     [ேமகம் + த் ர ]

 Skt. Vidradhi → த. த் ர .

ேமக நாசம்

ேமக நாசம் mēkavinācam, ெப.(n.)

   மைழேமகம் கைலைக ( வக. 2833, உைர);; dispersing of clouds.

     [ேமகம் + நாசம்]

 Skt. {} → த. நாசம்.

 ேமக நாசம் mēkavinācam, ெப. (n.)

   மைழேமகம் கைலைக ( வக. 2833, உைர);; dispersing of clouds.

     [ேமகம் + நாசம்]

 Skt. {} → த. நாசம்.

ேமக யா

 
 ேமக யா  mēkaviyāti, ெப.(n.)

ேமக ேநாய் பாரக்்க;see {}. (M.L.);.

     [ேமகம் + யா  (ேநா ள்ேளா டன் டாெவா க்கத்தால் வ ம் ேநாய்]

 Skt. {} → த. யா .

 ேமக யா  mēkaviyāti, ெப. (n.)

ேமக ேநாய் பாரக்்க;see {}. (M.L.);.

     [ேமகம் + யா  (ேநா ள்ேளா டன் டாெவா க்கத்தால் வ ம் ேநாய்]

 Skt. {} → த. யா .

ேமக ரஞ்

ேமக ரஞ்  mēkavirañji, ெப.(n.)

ேமகக் ஞ்  (பரத. இராக. 56); பாரக்்க;see {}.

     [ேமகக் ஞ்  → ேமக ரஞ் ]

 ேமக ரஞ்  mēkavirañji, ெப. (n.)

ேமகக் ஞ்  (பரத. இராக. 56); பாரக்்க;see {}.

     [ேமகக் ஞ்  → ேமக ரஞ் ]
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ேமக ரணம்

 
 ேமக ரணம் mēkaviraṇam, ெப.(n.)

ேமகப் ண் பாரக்்க;see {}. (M.L.);

     [ேமகம் + ரணம்]

 Skt. {} → த. ரணம்.

 ேமக ரணம் mēkaviraṇam, ெப. (n.)

ேமகப் ண் பாரக்்க;see {}. (M.L.);

     [ேமகம் + ரணம்]

 Skt. {} → த. ரணம்.

ேமக ரிஞ்

 
 ேமக ரிஞ்  mēkaviriñji, ெப.(n.)

ேமகக் ஞ்  (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமகக் ஞ்  → ேமக ரிஞ் ]

 ேமக ரிஞ்  mēkaviriñji, ெப. (n.)

ேமகக் ஞ்  (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமகக் ஞ்  → ேமக ரிஞ் ]

ேமக ளி

 
 ேமக ளி mēkaviruḷi, ெப.(n.)

   த்  (சங்.அக.);; bile, insanity.

     [ேமகம் + ளி]

 ேமக ளி mēkaviruḷi, ெப. (n.)

   த்  (சங்.அக.);; bile, insanity.

     [ேமகம் + ளி]

ேமக ப்

 
 ேமக ப்  mēkavuppu, ெப.(n.)

   ெவ ப் ; salt petre.

     [ேமகம் + உப் ]

 ேமக ப்  mēkavuppu, ெப. (n.)

   ெவ ப் ; salt petre.

     [ேமகம் + உப் ]
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ேமக ைத

 
 ேமக ைத mēkavūtai, ெப.(n.)

   ஊைத ேநாய்வைக; gout, gonorrhoeal rheumatism.

     [ேமகம் + ஊைத]

 ேமக ைத mēkavūtai, ெப. (n.)

   ஊைத ேநாய்வைக; gout, gonorrhoeal rheumatism.

     [ேமகம் + ஊைத]

ேமக றல்

ேமக றல் mēkavūṟal, ெப.(n.)

   1. யநீர ்பர ைக; spread of bad harmours in the body. 

   2. ேமகப்பைட பாரக்்க;see {}. 

   3. ேமகத் ன ; itching caused by venereal affections.

     [ேமகம் + ஊறல். ஊ  → ஊறல். 'அல்' ெதாெப.ஈ .]

 ேமக றல் mēkavūṟal, ெப. (n.)

   1. யநீர ்பர ைக; spread of bad harmours in the body.

   2. ேமகப்பைட பாரக்்க;see {}.

   3. ேமகத் ன ; itching caused by venereal affections.

     [ேமகம் + ஊறல். ஊ  → ஊறல். 'அல்' ெதாெப.ஈ .]

ேமகெவட்ைட

ேமகெவடை்ட mēkaveṭṭai, ெப.(n.)

ேமகக்காங்ைக, 1 பாரக்்க;see {}. (M.L.);.

     [ேமகம் + ெவடை்ட. ெவக்ைக → ெவடை்ட.]

 ேமகெவடை்ட mēkaveṭṭai, ெப. (n.)

ேமகக்காங்ைக, 1 பாரக்்க;see {}. (M.L.);.

     [ேமகம் + ெவடை்ட. ெவக்ைக → ெவடை்ட.]

ேமகெவ ைல

 
 ேமகெவ ைல mēkaveḍicūlai, ெப.(n.)

   ேமகெவ ப் ண்; rheumatism due to venereal causes accopanied by sores.

     [ேமகம் + ெவ  + ைல]

 ேமகெவ ைல mēkaveḍicūlai, ெப. (n.)

   ேமகெவ ப் ண்; rheumatism due to venereal causes accopanied by sores.

     [ேமகம் + ெவ  + ைல]
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ேமகெவள்ைள

ேமகெவள்ைள mēkaveḷḷai, ெப.(n.)

ேமகக்காங்ைக, 1 பாரக்்க;see {}1 (M.L.);.

     [ேமகம் + ெவள்ைள. ெவள்ைளெயா க் ]

 ேமகெவள்ைள mēkaveḷḷai, ெப. (n.)

ேமகக்காங்ைக, 1 பாரக்்க;see {}1 (M.L.);.

     [ேமகம் + ெவள்ைள. ெவள்ைளெயா க் ]

ேமகேவக்கா

 
 ேமகேவக்கா  mēkavēkkāṭu, ெப.(n.)

   ேமகத் னால் ஏற்ப ம் அழற்  ேநாய்; venereal inflammation.

     [ேமகம் + ேவக்கா . ேவதல் = அழ தல். ேவ + கா  - ேவக்கா  = எரிைக, அழற் .]

 ேமகேவக்கா  mēkavēkkāṭu, ெப. (n.)

   ேமகத் னால் ஏற்ப ம் அழற்  ேநாய்; venereal inflammation.

     [ேமகம் + ேவக்கா . ேவதல் = அழ தல். ேவ + கா  - ேவக்கா  = எரிைக, அழற் .]

ேமகேவர்

 
 ேமகேவர ்mēkavēr, ெப.(n.)

   சல் க் டல்; umbilical cord.

     [ேமகம் + ேவர]்

 ேமகேவர ்mēkavēr, ெப. (n.)

   சல் க் டல்; umbilical cord.

     [ேமகம் + ேவர]்

ேமகனக் ைள

 
 ேமகனக் ைள mēkaṉakkiḷai, ெப.(n.)

   அ வ ற் க் ம் க்  ேம ம் உள்ள எ ம் ன் ைள; touch of the pubis - Ramus.

     [ேமகனம் + ைள]

 ேமகனக் ைள mēkaṉakkiḷai, ெப. (n.)

   அ வ ற் க் ம் க்  ேம ம் உள்ள எ ம் ன் ைள; touch of the pubis - Ramus.

     [ேமகனம் + ைள]
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ேமகனப்ெபா த்

 
 ேமகனப்ெபா த்  mēkaṉapporuttu, ெப.(n.)

   ந் , தைசநாரினால் எ ெர ம் டன் இைணக்கப்பட்ட ெபா த் ; joint of the pubis which is united at its 
termination to the opposite as pubis by the thick cartilage ligaments and fibres.

     [ேமகனம் + ெபா த் . ெபா  → ெபா த் .]

 ேமகனப்ெபா த்  mēkaṉapporuttu, ெப. (n.)

   ந் , தைசநாரினால் எ ெர ம் டன் இைணக்கப்பட்ட ெபா த் ; joint of the pubis which is united at its 
termination to the opposite as pubis by the thick cartilage ligaments and fibres.

     [ேமகனம் + ெபா த் . ெபா  → ெபா த் .]

ேமகனபா ேரைக

ேமகனபா ேரைக mēkaṉapālirēkai, ெப.(n.)

   பா ேமகன வரி; iliopeotineal line.

     [ேமகனம் + பா  + ேரைக, ஏைக = ேகா  ஏ தல் - ெசல் தல், ஏைக → ேரைக. ஏைக ம் மாைல ம் 
இ ெளா  றந்த பாசார ்ேமனிப் ப ங்க ர ்ஒளிர ம் ( லப். ஊர ்- 184-5);]

 ேமகனபா ேரைக mēkaṉapālirēkai, ெப. (n.)

   பா ேமகன வரி; iliopeotineal line.

     [ேமகனம் + பா  + ேரைக, ஏைக = ேகா  ஏ தல் - ெசல் தல், ஏைக → ேரைக. ஏைக ம் மாைல ம் 
இ ெளா  றந்த பாசார ்ேமனிப் ப ங்க ர ்ஒளிர ம் ( லப். ஊர ்- 184-5);]

ேமகனம்

ேமகனம் mēkaṉam, ெப.(n.)

   1. ஆண்  ( ன்.);; membrum virile, penis. 

   2. ம ரால் டப்பட்ட ெபண் ப் பாகம்; pons pubis. 

   3. நீர;் urine.

     [ேமகம் → ேமகனம் = நீர ்( நீைர); ெவளிேயற் வ ]

 ேமகனம் mēkaṉam, ெப. (n.)

   1. ஆண்  ( ன்.);; membrum virile, penis.

   2. ம ரால் டப்பட்ட ெபண் ப் பாகம்; pons pubis.

   3. நீர;் urine.

     [ேமகம் → ேமகனம் = நீர ்( நீைர); ெவளிேயற் வ ]

ேமகாக் னி

 
 ேமகாக் னி mēkākkiṉi, ெப.(n.)

ேமகக் னி (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {} (M.L.);.

     [ேமகம் + அக் னி - ேமகக் னி → ேமகாக் னி. ேமகம் → அழனி → (அ னி); → Skt. Agni.]

 ேமகாக் னி mēkākkiṉi, ெப. (n.)

ேமகக் னி (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {} (M.L.);.

     [ேமகம் + அக் னி - ேமகக் னி → ேமகாக் னி. ேமகம் → அழனி → (அ னி); → Skt. Agni.]
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ேமகா ந்தம்

 
 ேமகா ந்தம் mēkākundam, ெப.(n.)

   ம ற ன  (சங்.அக.);; quill-end of peocock's feather.

 ேமகா ந்தம் mēkākundam, ெப. (n.)

   ம ற ன  (சங்.அக.);; quill-end of peocock's feather.

ேமகா ப

 
 ேமகா ப  mēkādibadi, ெப.(n.)

   நவ நாயக ள் த்த ஆண்  மைழக் ரிய ேகாள் ( ரகம்); (பஞ்.);; the planet that determines the rainfall in a 
particular year, one of "{}'.

     [ேமகம் + அ ப  - ேமக ப  → ேமகா ப ]

 Skt. adhi-pati → த. அ ப .

 ேமகா ப  mēkādibadi, ெப. (n.)

   நவ நாயக ள் த்த ஆண்  மைழக் ரிய ேகாள் ( ரகம்); (பஞ்.);; the planet that determines the rainfall in a 
particular year, one of "{}'.

     [ேமகம் + அ ப  - ேமக ப  → ேமகா ப ]

 Skt. adhi-pati → த. அ ப .

ேமகா பன்

 
 ேமகா பன் mēkātibaṉ, ெப. (n.)

ேமகா ப  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமகம் + அ பன்]

 Skt. adhi-pa → த. அ பன்.

 ேமகா பன் mēkātibaṉ, ெப. (n.)

ேமகா ப  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமகம் + அ பன்]

 Skt. adhi-pa → த. அ பன்.

ேமகாந்தகாரம்

 
 ேமகாந்தகாரம் mēkāndakāram, ெப.(n.)

   மைழக்கா ட்  ( ன்.);; cloudy darkness.

     [ேமகம் + அந்தகாரம்]

 Skt. {} → த. அந்தகாரம்.

 ேமகாந்தகாரம் mēkāndakāram, ெப. (n.)

   மைழக்கா ட்  ( ன்.);; cloudy darkness.

     [ேமகம் + அந்தகாரம்]

 Skt. {} → த. அந்தகாரம்.
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ேமகார

 
 ேமகார  mēkāraḍi, ெப.(n.)

   ஒ வைக மரம் (ம ல க் ந் ); (மைல.);; false peacock's foot tree.

     [ேமகாரம் → ேமகார ]

 ேமகார  mēkāraḍi, ெப. (n.)

   ஒ வைக மரம் (ம ல க் ந் ); (மைல.);; false peacock's foot tree.

     [ேமகாரம் → ேமகார ]

ேமகாரம்

ேமகாரம் mēkāram, ெப.(n.)

   ம ல்; peacock. 

     "உரகமெத த்தா  ேமகார ன் ைச" ( ப் . 153);.

ம வ. ேதாைக, ணி கம், மஞ்ைஞ.

     [ேமகம் → ேமகரம் → ேமகாரம்]

     [p]

 ேமகாரம் mēkāram, ெப. (n.)

   ம ல்; peacock.

     "உரகமெத த்தா  ேமகார ன் ைச" ( ப் . 153);.

ம வ. ேதாைக, ணி கம், மஞ்ைஞ.

     [ேமகம் → ேமகரம் → ேமகாரம்]

ேமகாரி

ேமகாரி mēkāri, ெப.(n.)

   1. அ கம் ல் (நாம ப. 325);; harialli grass. 

   2. ெகா  வைக, அவைர (நாம ப. 315);; field-bean.

 ேமகாரி mēkāri, ெப. (n.)

   1. அ கம் ல் (நாம ப. 325);; harialli grass.

   2. ெகா  வைக, அவைர (நாம ப. 315);; field-bean.

ேமகாரித்ைதலம்

 
 ேமகாரித்ைதலம் mēkārittailam, ெப.(n.)

   ேமகேநாையக் ணமாக் ம் எண்ெணய் (ைதலவ. ைதல.);; a medicinal oil for venereal diseases.

     [ேமகம் + அரி + ைதலம்]

 Skt. taila → த. ைதலம்.

 ேமகாரித்ைதலம் mēkārittailam, ெப. (n.)

   ேமகேநாையக் ணமாக் ம் எண்ெணய் (ைதலவ. ைதல.);; a medicinal oil for venereal diseases.

     [ேமகம் + அரி + ைதலம்]

 Skt. taila → த. ைதலம்.
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ேமகானந்

 
 ேமகானந்  mēkāṉandi, ெப.(n.)

   ம ல் ( ன்.);; peacock.

 ேமகானந்  mēkāṉandi, ெப. (n.)

   ம ல் ( ன்.);; peacock.

ேமைக

 
 ேமைக mēkai, ெப.(n.)

   இைறச்  (சங்.அக.);; flesh.

     [ேமைத → ேமைக]

 ேமைக mēkai, ெப. (n.)

   இைறச்  (சங்.அக.);; flesh.

     [ேமைத → ேமைக]

ேமங்கா

 
 ேமங்கா mēṅgā, ெப.(n.)

   கட் மரவைக (இ.வ.);; a kind of catamaran.

 ேமங்கா mēṅgā, ெப. (n.)

   கட் மரவைக (இ.வ.);; a kind of catamaran.

ேமங்காவல்

ேமங்காவல் mēṅgāval, ெப.(n.)

   1. ேமற் பாரை்வ; superintendence. 

   2. ேமங்காவற் காரன் பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + காவல். கா → காவல்]

 ேமங்காவல் mēṅgāval, ெப. (n.)

   1. ேமற் பாரை்வ; superintendence.

   2. ேமங்காவற் காரன் பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + காவல். கா → காவல்]

ேமங்காவற்காரன்

 
 ேமங்காவற்காரன் mēṅgāvaṟkāraṉ, ெப.(n.)

   நாட் ல் கள  த யன ேநராமற் காப்பவன் (இ.வ.);; supervising watchman of a country or district.

     [ேமங்காவல் + காரன்]

 ேமங்காவற்காரன் mēṅgāvaṟkāraṉ, ெப. (n.)

   நாட் ல் கள  த யன ேநராமற் காப்பவன் (இ.வ.);; supervising watchman of a country or district.

     [ேமங்காவல் + காரன்]
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ேமங்ைக

 
 ேமங்ைக mēṅgai, ெப.(n.)

   ேம டம்; upper portion, higher place. 

     'அவன் என்ன ெசய்வான், ேமங்ைக ல் இ ப்பவரக்ள் ெசால்வைதத்தான் அவன் ேகடக் ேவண் ம்' 
(உ.வ.);.

க. ேமங்ெகய் ( றங்ைக);, ேமங்கால் ( றங்கால்);.

     [ேமல் + ைக]

 ேமங்ைக mēṅgai, ெப. (n.)

   ேம டம்; upper portion, higher place.

     'அவன் என்ன ெசய்வான், ேமங்ைக ல் இ ப்பவரக்ள் ெசால்வைதத்தான் அவன் ேகடக் ேவண் ம்' 
(உ.வ.);.

க. ேமங்ெகய் ( றங்ைக);, ேமங்கால் ( றங்கால்);.

     [ேமல் + ைக]

ேமசகம்

ேமசகம் mēcagam, ெப.(n.)

   1. ரிந்த ம ற்ேறாைக ( ங்.);; expanded plumage of a peacock. 

   2. ைர ன் டரிம ர;் mane of horse. 

   3. இ ள் (சங்.அக.);; darkness. 

   4. க ைம (சங்.அக.);; blackness. 

   5. ைக (சங்.அக.);; smoke. 

   6. ல் (சங்.அக.);; cloud.

     [p]

 ேமசகம் mēcagam, ெப. (n.)

   1. ரிந்த ம ற்ேறாைக ( ங்.);; expanded plumage of a peacock.

   2. ைர ன் டரிம ர;் mane of horse.

   3. இ ள் (சங்.அக.);; darkness.

   4. க ைம (சங்.அக.);; blackness.

   5. ைக (சங்.அக.);; smoke.

   6. ல் (சங்.அக.);; cloud.

ேமசைக

ேமசைக mēcagai, ெப.(n.)

   1. ேமசகம், 3 (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}3. 

   2. கரிய மேனா ைல ( .அ.);; black realgar.

 ேமசைக mēcagai, ெப. (n.)

   1. ேமசகம், 3 (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}3.

   2. கரிய மேனா ைல ( .அ.);; black realgar.
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ேமைச

ேமைச mēcai, ெப.(n.)

   1. எ  க  த ய ெபா ள்கைள ைவப்பதற் ரிய ம் கால் களால் தாங்கப்ப ம் பலைக 
ைடய மான ெபா ள் வைக, ைச (இக்.வ.);; table.

     'ேமைச ேமல் உள்ள த்தகத்ைத எ த்  வா' (உ.வ.);. 

   2. தாட்டத் ல் ைவக் ம் பந்தயப்பணம் (ெகா.வ.);; money staked at a card-game.

. ேமாச, ேமெச.

     [ ைச → ைச → ேமைச]

     [p]

 ேமைச mēcai, ெப. (n.)

   1. எ  க  த ய ெபா ள்கைள ைவப்பதற் ரிய ம் கால் களால் தாங்கப்ப ம் பலைக 
ைடய மான ெபா ள் வைக, ைச (இக்.வ.);; table.

     'ேமைச ேமல் உள்ள த்தகத்ைத எ த்  வா' (உ.வ.);.

   2. தாட்டத் ல் ைவக் ம் பந்தயப்பணம் (ெகா.வ.);; money staked at a card-game.

. ேமாச, ேமெச.

     [ ைச → ைச → ேமைச]

ேமைசக்கத்

 
 ேமைசக்கத்  mēcaikkatti, ெப.(n.)

   கத்  வைக (இக்.வ.);; table-knife.

. ேமெசகத்

     [ேமைச + கத் ]

 ேமைசக்கத்  mēcaikkatti, ெப. (n.)

   கத்  வைக (இக்.வ.);; table-knife.

. ேமெசகத்

     [ேமைச + கத் ]

ேமைசக்காரர்

ேமைசக்காரர ்mēcaikkārar, ெப.(n.)

   பரவர ்வைக னர;் a sub-division of Paravas. (G.Tn.D.T, 123);.

 ேமைசக்காரர ்mēcaikkārar, ெப. (n.)

   பரவர ்வைக னர;் a sub-division of Paravas. (G.Tn.D.T, 123);.
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ேமைசத் ப்பட்

 
 ேமைசத் ப்பட்  mēcaittuppaṭṭi, ெப.(n.)

ேமைச ரிப்  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமைத + ப்பட் ]

 Skt. dvi-pat → த. ப்பட் .

 ேமைசத் ப்பட்  mēcaittuppaṭṭi, ெப. (n.)

ேமைச ரிப்  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமைத + ப்பட் ]

 Skt. dvi-pat → த. ப்பட் .

ேமைச ரிப்

 
 ேமைச ரிப்  mēcaivirippu, ெப.(n.)

   ேமைசேமல் ரிக் ம் ணி; table-cloth.

     [ேமைச + ரிப் . ரி → ரிப் ]

 ேமைச ரிப்  mēcaivirippu, ெப. (n.)

   ேமைசேமல் ரிக் ம் ணி; table-cloth.

     [ேமைச + ரிப் . ரி → ரிப் ]

ேமட்டாங்கா

 
 ேமட்டாங்கா  mēṭṭāṅgāṭu, ெப.(n.)

   ஞ்ைசச ்சா ப க் ரிய ேமட் ப்பாங்கான நிலம்; elevated land fit only for dry cultivation.

     [ேம  → ேமட்டாங் + கா ]

 ேமட்டாங்கா  mēṭṭāṅgāṭu, ெப. (n.)

   ஞ்ைசச ்சா ப க் ரிய ேமட் ப்பாங்கான நிலம்; elevated land fit only for dry cultivation.

     [ேம  → ேமட்டாங் + கா ]

 ேமட்டாங்கா  mēṭṭāṅgāṭu, ெப. (n.)

   ன்ெசய் நிலம், வானவாரி உழ  நிலம்; dry land.

     [ேம +ஆம்+கா ]

1226

www.valluvarvallalarvattam.com 2785 of 19068.



ேமட்

ேமட் 1 mēṭṭi, ெப.(n.)

   1. ேமட் ைம, 1 பாரக்்க;see {}1. 

     "ேமட்  ேப வாய்" ( ரப்். 91);. 

   2. ேமட் ைம, 3 பாரக்்க;see {}3. 

     "ேமட்  ைலந்த " ( ப் . 1111);. 

   3. தைலவன் ( ன்.);; chief, head. 

   4. ராமத் தைலவ க்  டப்பட்ட மானியம்; land granted free of tax to the headman of a village (R.T.);.

ெத. ேமட் .

     [ேமல் → ேமள் → ேமட் ]

 ேமட் 2 mēṭṭi, ெப.(n.)

   ேம ; stake (R.T);.

     [ேம  → ேம  → ேமட் ]

 ேமட் 1 mēṭṭi, ெப. (n.)

   1. ேமட் ைம, 1 பாரக்்க;see {}1.

     "ேமட்  ேப வாய்" ( ரப்். 91);.

   2. ேமட் ைம, 3 பாரக்்க;see {}3.

ேமட் ைம

ேமட் ைம mēṭṭimai, ெப.(n.)

   1. ெச க்  (அகந்ைத); ( ன்.);; haughtiness. 

   2. தைலைம; leadership. 

   3. ேமன்ைம ( ன்.);; excellence.

. ேமண் , ேமண்ட.

     [ க  = உச் , ேம டம், ைர. க  → ேமா  → ேம  → ேமைட → ேமட் ைம ( .தா.68);]

 ேமட் ைம mēṭṭimai, ெப. (n.)

   1. ெச க்  (அகந்ைத); ( ன்.);; haughtiness.

   2. தைலைம; leadership.

   3. ேமன்ைம ( ன்.);; excellence.

. ேமண் , ேமண்ட.

     [ க  = உச் , ேம டம், ைர. க  → ேமா  → ேம  → ேமைட → ேமட் ைம ( .தா.68);]

ேமட் ரம்

ேமட் ரம் mēṭṭiram, ெப.(n.)

   ஆண் ; membrum virile, penis. 

     " ச ் வந்த ேமட் ர ம்" ( வாலவா. 28, 67);

 ேமட் ரம் mēṭṭiram, ெப. (n.)

   ஆண் ; membrum virile, penis.

     " ச ் வந்த ேமட் ர ம்" ( வாலவா. 28, 67);
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ேமட் க்கால்வாய்

 
 ேமட் க்கால்வாய் mēṭṭukkālvāy, ெப.(n.)

   ேமட் ப் ப ல் அைமந்த கால்வாய்; canal which dug at high ground.

     [ேமட்  + கால்வாய்]

 ேமட் க்கால்வாய் mēṭṭukkālvāy, ெப. (n.)

   ேமட் ப் ப ல் அைமந்த கால்வாய்; canal which dug at high ground.

     [ேமட்  + கால்வாய்]

ேமட் க்

 
 ேமட் க்  mēḍḍukkuḍi, ெப.(n.)

   ெபா ளியல், கல் யல், க யல் - ேபான்றவற் ல் உயரந்்தவர;் the elite, the privileged or upper class.

     [ேமட்  + . ேம  → ேமட்  = உயரம், ெப ைம, ேமன்ைம.]

 ேமட் க்  mēḍḍukkuḍi, ெப. (n.)

   ெபா ளியல், கல் யல், க யல் - ேபான்றவற் ல் உயரந்்தவர;் the elite, the privileged or upper class.

     [ேமட்  + . ேம  → ேமட்  = உயரம், ெப ைம, ேமன்ைம.]

ேமட் க்கழனி

 
 ேமட் க்கழனி mēṭṭukkaḻṉi, ெப.(n.)

   ேமட் ப் பாங்கான இடத் ல் உள்ள கழனி; cultivable field at high land.

     [ேமட்  + கழனி]

 ேமட் க்கழனி mēṭṭukkaḻṉi, ெப. (n.)

   ேமட் ப் பாங்கான இடத் ல் உள்ள கழனி; cultivable field at high land.

     [ேமட்  + கழனி]

ேமட் நாயக்கன்

ேமட் நாயக்கன் mēṭṭunāyakkaṉ, ெப.(n.)

   ெதாட் யர ்தைலவன்; headman of the {} caste. (E.T.vii. 185);.

     [ேமட்  + நாயக்கன்]

 ேமட் நாயக்கன் mēṭṭunāyakkaṉ, ெப. (n.)

   ெதாட் யர ்தைலவன்; headman of the {} caste. (E.T.vii. 185);.

     [ேமட்  + நாயக்கன்]
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ேமட் நிலம்

ேமட் நிலம் mēṭṭunilam, ெப.(n.)

   உயரவ்ான நிலம்; high or elevated land, rising ground. 

     " வந்த ேமட்  நிலத் " ( றநா. 120, உைர);.

     [ேம  → ேமட்  + நிலம்]

 ேமட் நிலம் mēṭṭunilam, ெப. (n.)

   உயரவ்ான நிலம்; high or elevated land, rising ground.

     " வந்த ேமட்  நிலத் " ( றநா. 120, உைர);.

     [ேம  → ேமட்  + நிலம்]

ேமட் ப்பட்

 
 ேமட் ப்பட்  mēṭṭuppaṭṭi, ெப.(n.)

   ண் க்கல் மாவட்டம், நிலக்ேகாடை்ட வட்டம் ைவைகயாற் ன் ெதன்கைர ல் அைமந்த ஊர;் a 
village in Dindukkal dt, {} Taluk, situated on the bank of vaigai river.

     [ேம  + பட் . ேமடான ப ல் அைமந்த ஊர]்

 ேமட் ப்பட்  mēṭṭuppaṭṭi, ெப. (n.)

   ண் க்கல் மாவட்டம், நிலக்ேகாடை்ட வட்டம் ைவைகயாற் ன் ெதன்கைர ல் அைமந்த ஊர;் a 
village in Dindukkal dt, {} Taluk, situated on the bank of vaigai river.

     [ேம  + பட் . ேமடான ப ல் அைமந்த ஊர]்

ேமட் ப்பாய்சச்ல்

ேமட் ப்பாய்சச்ல் mēṭṭuppāyccal, ெப.(n.)

   1. நீர ்ஏ ப்பாய ேவண் யதான ேமட்  நிலம்; elevated land, as difficult for irrigation. 

   2. ேமட் ல் நீரிைறத் ப் பாய்ச் ைம; irrigation of land at a high Level. 

   3. க னமான ேவைல (ெகா.வ.);; uphil work.

     [ேமட்  + பாய்சச்ல். பாய் → பாய்சச்ல். 'சல்' ெதா.ெப.ஈ .]

 ேமட் ப்பாய்சச்ல் mēṭṭuppāyccal, ெப. (n.)

   1. நீர ்ஏ ப்பாய ேவண் யதான ேமட்  நிலம்; elevated land, as difficult for irrigation.

   2. ேமட் ல் நீரிைறத் ப் பாய்ச் ைம; irrigation of land at a high Level.

   3. க னமான ேவைல (ெகா.வ.);; uphil work.

     [ேமட்  + பாய்சச்ல். பாய் → பாய்சச்ல். 'சல்' ெதா.ெப.ஈ .]
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ேமட் ப்பாைளயம்

 
 ேமட் ப்பாைளயம் mēṭṭuppāḷaiyam, ெப.(n.)

   ேகாயம் த் ர ்மாவட்டத் ல் அைமந்த நகரம்; a city in coimbatore dt.

     [ேம  + பாைளயம். பாைளயம் என்ப  பைட க் ம் ஊர.் ேமட் ப்பாைளயம் என் ம் ெபயரில் 
த ழ் நாட் ல் பல ஊரக்ள் உள்ளன. உத்தமபாைளயம், உைடயாரப்ாைளயம், பாைளயங் ேகாடை்ட 
என்றாற்ேபான்  பல ஊரக் க் ப் பாைளயம் ெபயராய் அைமந் ள்ள ]

 ேமட் ப்பாைளயம் mēṭṭuppāḷaiyam, ெப. (n.)

   ேகாயம் த் ர ்மாவட்டத் ல் அைமந்த நகரம்; a city in coimbatore dt.

     [ேம  + பாைளயம். பாைளயம் என்ப  பைட க் ம் ஊர.் ேமட் ப்பாைளயம் என் ம் ெபயரில் 
த ழ் நாட் ல் பல ஊரக்ள் உள்ளன. உத்தமபாைளயம், உைடயாரப்ாைளயம், பாைளயங் ேகாடை்ட 
என்றாற்ேபான்  பல ஊரக் க் ப் பாைளயம் ெபயராய் அைமந் ள்ள ]

ேமட் மைட

ேமட் மைட mēḍḍumaḍai, ெப.(n.)

   1. ேமட்  நிலத் ப் பா ம் நீரக்்கால்; channel which irrigates lands on a higher level, high level channel. 

   2. ேமட்  நிலத் க்கான நீரப்் பாய்ச்  மைட; sluice or opening that turns water on to a high-level channel. 

   3. ேமட் ப்பாய்சச்ல், 1, 2 பாரக்்க (ஈ .);;see {} 1, 2. 

   4. எளி ல் இணங்காதவ-ன்-ள்; one whom it is very difficult to persuade. 

     ' டரக் க் ப் ப ப்ெபன்ப  ேமட்  மைட'.

     [ேமட்  + மைட. ேம  → ேமட் . ம  → மைட]

 ேமட் மைட mēḍḍumaḍai, ெப. (n.)

   1. ேமட்  நிலத் ப் பா ம் நீரக்்கால்; channel which irrigates lands on a higher level, high level channel.

   2. ேமட்  நிலத் க்கான நீரப்் பாய்ச்  மைட; sluice or opening that turns water on to a high-level channel.

   3. ேமட் ப்பாய்சச்ல், 1, 2 பாரக்்க (ஈ .);;see {} 1, 2.

   4. எளி ல் இணங்காதவ-ன்-ள்; one whom it is very difficult to persuade.

     ' டரக் க் ப் ப ப்ெபன்ப  ேமட்  மைட'.

     [ேமட்  + மைட. ேம  → ேமட் . ம  → மைட]

ேமட் ர்

 
 ேமட் ர ்mēṭṭur, ெப.(n.)

   ேசலம் மாவட்டத் ல் அைமந்த ஊர;் a village in {} dt.

     [ேம  + ஊர.் இவ் ர ் ன் கள் அைமந்த ப ல் அைமந்ததால் இப்ெபயர ்ெபற்ற ]

 ேமட் ர ்mēṭṭur, ெப. (n.)

   ேசலம் மாவட்டத் ல் அைமந்த ஊர;் a village in {} dt.

     [ேம  + ஊர.் இவ் ர ் ன் கள் அைமந்த ப ல் அைமந்ததால் இப்ெபயர ்ெபற்ற ]
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ேமட் ரைண

 
 ேமட் ரைண mēṭṭūraṇai, ெப.(n.)

   ேமட் ரில் அைமந்த அைண; the dam of {}.

     [ேமட் ர ்+ அைண. த ழ்நாட் ல் கா ரி ஆற் ல் அைமந்த ம் கப்ெபரிய மான அைண.]

     [p]

 ேமட் ரைண mēṭṭūraṇai, ெப. (n.)

   ேமட் ரில் அைமந்த அைண; the dam of {}.

     [ேமட் ர ்+ அைண. த ழ்நாட் ல் கா ரி ஆற் ல் அைமந்த ம் கப்ெபரிய மான அைண.]

ேமடகம்

ேமடகம் mēṭagam, ெப.(n.)

ேமடம்1, 1, 2 பாரக்்க;see {}-1,2.

ரா. ஏளக.

     [ேமழம் → ேமடம் = ெசம்ம யாட் க்கடா. ேமழம் → ேமழகம் = ெசம்ம யாட் க்கடா. ேமழகம் → 
ஏழகம் = ெசம்ம யாட் க்கடா. ேமழகம் → ேமடகம். (ேவ.க.4.46, 47);]

 ேமடகம் mēṭagam, ெப. (n.)

ேமடம்1, 1, 2 பாரக்்க;see {}-1,2.

ரா. ஏளக.

     [ேமழம் → ேமடம் = ெசம்ம யாட் க்கடா. ேமழம் → ேமழகம் = ெசம்ம யாட் க்கடா. ேமழகம் → 
ஏழகம் = ெசம்ம யாட் க்கடா. ேமழகம் → ேமடகம். (ேவ.க.4.46, 47);]

ேமடசெ்சல

ேமடசெ்சல  mēṭaccelavu, ெப.(n.)

   1. ேமழ ஒைர ல் ஞா  ங்காலம்;   2. ைட (இடபம்);, இரடை்ட ( னம்);, கடகம், மடங்கல் 
( ங்கம்); ஆ ய ஒைரகள் (ரா கள்); ேசரந்்த ஞா  ன் ப ; a section of the zodiac embracing the 
signs Tarus, Gemini, Cancer and Leo.

     [ேமழம் → ேமடம் + ெசல ]

 ேமடசெ்சல  mēṭaccelavu, ெப. (n.)

   1. ேமழ ஒைர ல் ஞா  ங்காலம்;   2. ைட (இடபம்);, இரடை்ட ( னம்);, கடகம், மடங்கல் 
( ங்கம்); ஆ ய ஒைரகள் (ரா கள்); ேசரந்்த ஞா  ன் ப ; a section of the zodiac embracing the 
signs Tarus, Gemini, Cancer and Leo.

     [ேமழம் → ேமடம் + ெசல ]

ேமட ங்

 
 ேமட ங்  mēṭasiṅgi, ெப.(n.)

   ஆ  ன்னாப்பாைள (மைல.);; worm-killer.

 ேமட ங்  mēṭasiṅgi, ெப. (n.)

   ஆ  ன்னாப்பாைள (மைல.);; worm-killer.
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ேமடம்

ேமடம்1 mēṭam, ெப.(n.)

   1. ெசம்ம யாட் க் கடா, ஆ  ( ங்.);; sheep, ram. 

   2. ஒைர (ரா ); மண்டலத் ன் தற்ப ; aries of a zodiac. 

   3. ேமடம  ( த் ைர); (த ழாண் ன் தல் மாதம்);; the first solar month. 

     "ேமடமாம " (கம்பரா. வவதா. 110);.

ம வ. உதள், ெகா , தகர,் ம , ைம, வ ைட.

     [  → ழா = ரண்ட ர ;

 → ைம = ப ைம. ழா → ழா = ப த்த ஆண்மான். ழா → ேமழம் = ெசம்ம யாட் க் கடா. 
ேமழம் → ேமடம் (ேவ.க.4,46,47);]

த. ேமட → Skt. {}.

 ேமடம்2 mēṭam, ெப.(n.)

   கவசம்; coat of armour.

     [ேமழம் → ேமடம்]

     [p]

 ேமடம்1 mēṭam, ெப. (n.)

   1. ெசம்ம யாட் க் கடா, ஆ  ( ங்.);; sheep, ram.

ேமட டவம்

 
 ேமட டவம் mēḍaviḍavam, ெப.(n.)

ேமடசெ்சல  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமடம் + டவம்]

 Skt. visuva → த. டவம்

 ேமட டவம் mēḍaviḍavam, ெப. (n.)

ேமடசெ்சல  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமடம் + டவம்]

 Skt. visuva → த. டவம்

ேமட

ேமட  mēṭavīti, ெப.(n.)

   ைட (இடபம்);, இரடை்ட ( னம்);, கடகம், மடங்கல் ( ங்கம்); ஆ ய ஒைர (இரா );கள் ேசரந்்த 
ஞா  ன் ப  (பரிபா.11, 2, உைர);;     [ேமடம் + ]

 ேமட  mēṭavīti, ெப. (n.)

   ைட (இடபம்);, இரடை்ட ( னம்);, கடகம், மடங்கல் ( ங்கம்); ஆ ய ஒைர (இரா );கள் ேசரந்்த 
ஞா  ன் ப  (பரிபா.11, 2, உைர);;     [ேமடம் + ]
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ேமடேவாைர

 
 ேமடேவாைர mēṭavōrai, ெப.(n.)

   ஆ  என் ம் லங்ைகக் ட்  வ வமாக உைடய தல் ஒைர (ரா );; first contellation of the zodiac 
having the ram as its sign, Aries.

     [ேமடம் + ஒைர]

 ேமடேவாைர mēṭavōrai, ெப. (n.)

   ஆ  என் ம் லங்ைகக் ட்  வ வமாக உைடய தல் ஒைர (ரா );; first contellation of the zodiac 
having the ram as its sign, Aries.

     [ேமடம் + ஒைர]

ேமடன்

ேமடன் mēṭaṉ, ெப.(n.)

   ேமழ ஒைரக்  உைடயவன், ெசவ்வாய் (நாம ப. 98);; the planet Mars, as the lord of the sign aries.

     [ேமடம் → ேமடன். 'ன்' உைடைம த்த ஈ ]

 ேமடன் mēṭaṉ, ெப. (n.)

   ேமழ ஒைரக்  உைடயவன், ெசவ்வாய் (நாம ப. 98);; the planet Mars, as the lord of the sign aries.

     [ேமடம் → ேமடன். 'ன்' உைடைம த்த ஈ ]

ேமடா பன்

 
 ேமடா பன் mēṭātibaṉ, ெப.(n.)

   ெந ப் க் கட ள் (அக் னி ேதவன்); ( ன்.);; Agni, as riding a ram.

     [ேமடம் + அ பன் - ேமட பன் → ேமடா பன்]

 ேமடா பன் mēṭātibaṉ, ெப. (n.)

   ெந ப் க் கட ள் (அக் னி ேதவன்); ( ன்.);; Agni, as riding a ram.

     [ேமடம் + அ பன் - ேமட பன் → ேமடா பன்]

ேமடாயனம்

 
 ேமடாயனம் mēṭāyaṉam, ெப. (n.)

ேமடசெ்சல  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமடம் + அயனம் - ேமடயனம் → ேமடாயனம்]

 Skt. {} → த. அயனம்.

 ேமடாயனம் mēṭāyaṉam, ெப. (n.)

ேமடசெ்சல  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமடம் + அயனம் - ேமடயனம் → ேமடாயனம்]

 Skt. {} → த. அயனம்.
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ேமடாயனமண்டல
ம்

 
 ேமடாயனமண்டலம் mēṭāyaṉamaṇṭalam, ெப.(n.)

   ஞா  ையச ்ெசல  ெதாடக்கத் ல் (அயனாரம்பங்களில்); இ ப யாக் ம் ெசல  (அயன); 
மண்டலம் ( ன்.);;     [ேமடம் + அயனம் + மண்டலம்]

 Skt. {} → த. அயனம்.

 ேமடாயனமண்டலம் mēṭāyaṉamaṇṭalam, ெப. (n.)

   ஞா  ையச ்ெசல  ெதாடக்கத் ல் (அயனாரம்பங்களில்); இ ப யாக் ம் ெசல  (அயன); 
மண்டலம் ( ன்.);;     [ேமடம் + அயனம் + மண்டலம்]

 Skt. {} → த. அயனம்.

ேம க்கம்

 
 ேம க்கம்  mēṭikkambu, ெப.(n.)

   ெநச க்க ன் உ ப்  வைக (இ.வ.);; warp beam, roller on which the warp in wound in a loom.

     [ேம  + கம் ]

     [p]

 ேம க்கம்  mēṭikkambu, ெப. (n.)

   ெநச க்க ன் உ ப்  வைக (இ.வ.);; warp beam, roller on which the warp in wound in a loom.

     [ேம  + கம் ]

ேம -தல்

ேம -தல் mēḍiḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

 to silt up. 

     "வண்டல் அ கமாகப் ப ந்  ஏரிகள் ேமட்  ட்டன".

     [ேம  + இ -,]

 ேம -தல் mēḍiḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

 to silt up.

     "வண்டல் அ கமாகப் ப ந்  ஏரிகள் ேமட்  ட்டன".

     [ேம  + இ -,]

ேம ப்

 
 ேம ப்  mēṭiyuppu, ெப.(n.)

   வைளய ப் ; glass-gall.

     [ேம  + உப் ]

 ேம ப்  mēṭiyuppu, ெப. (n.)

   வைளய ப் ; glass-gall.

     [ேம  + உப் ]
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ேம

ேம  mēṭu, ெப.(n.)

   1. உயரம் ( ங்.);;  height. 

   2. உயரவ்ான நிலம்; hilly ground. 

     'ேமனா க் ையக் ெகாண்டவன் ெகட்டான், ேமட் ேல ப ரிட்டவன் ெகட்டான்' (பழ.);. 

   3.  டர;் eminence, little hill, hillock, ridge, rising ground. 

     "ேமட் ைமப்பன" (கம்பரா. நாட் . 27);. 

   4. ெப ைம ( ங்.);; greatness. 

   5. வ  ( ங்.);; abdomen, belly. 

   6. உள்ளங்ைக ள்ள ேமட் ப் ப கள்;   ம., க., பட. ேம ;ெத. ெமட்ட.

     [ க  = உச் ,ேம டம், ைர. க  → ேமா  → ேம  ( .தா.68);]

 ேம  mēṭu, ெப. (n.)

   1. உயரம் ( ங்.);; height.

   2. உயரவ்ான நிலம்; hilly ground.

     'ேமனா க் ையக் ெகாண்டவன் ெகட்டான், ேமட் ேல ப ரிட்டவன் ெகட்டான்' (பழ.);.

   3.  டர;் eminence, little hill, hillock, ridge, rising ground.

     "ேமட் ைமப்பன" (கம்பரா. நாட் . 27);.

ேம கல் -தல்

ேம கல் -தல் mēṭugalludal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   ேமட்  நிலத்ைத ெவட் ச ்சமமாக் தல் (S.I.I.vii. 277);; to level down, by digging up the high ground.

     [ேம  + கல் -,]

 ேம கல் -தல் mēṭugalludal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேமட்  நிலத்ைத ெவட் ச ்சமமாக் தல் (S.I.I.vii. 277);; to level down, by digging up the high ground.

     [ேம  + கல் -,]

ேம ம்பள்ள ம்

 
 ேம ம்பள்ள ம் mēṭumbaḷḷamum, ெப.(n.)

   உயரச்் ம் தாழ்ச் ம்; ups and downs. 

     'வாழ்க்ைக ேம ம் பள்ள மாகத் தான் இ க் ம்' (உ.வ);.

     [ேம  + உம் + பள்ளம் + உம்]

 ேம ம்பள்ள ம் mēṭumbaḷḷamum, ெப. (n.)

   உயரச்் ம் தாழ்ச் ம்; ups and downs.

     'வாழ்க்ைக ேம ம் பள்ள மாகத் தான் இ க் ம்' (உ.வ);.

     [ேம  + உம் + பள்ளம் + உம்]
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ேம கம்

 
 ேம கம் mēṭūkam, ெப.(n.)

   கவர ்(ச .);; wall.

     [ேம  → ேம கம் –→ ேம கம்]

 ேம கம் mēṭūkam, ெப. (n.)

   கவர ்(ச .);; wall.

     [ேம  → ேம கம் –→ ேம கம்]

ேமேடற்றம்

ேமேடற்றம் mēṭēṟṟam, ெப.(n.)

   ேமட்  நிலம் (S.I.I.iii. 288);; high land.

     [ேம  + ஏற்றம்]

 ேமேடற்றம் mēṭēṟṟam, ெப. (n.)

   ேமட்  நிலம் (S.I.I.iii. 288);; high land.

     [ேம  + ஏற்றம்]

ேமைட

ேமைட mēṭai, ெப.(n.)

   1. தள யரந்்த இடப்ப ; platform, raised floor. 

   2. ெசாற்ெபா , இைச நிகழ்ச்  ேபான்றவற்ைற நடத்த உத ம் சற்  உயரமான தளம்; dais. 

     'அ ஞர ்அண்ணா ேமைடேய ப் ேப ம் ேபா  ெப ங் ட்டம் ம்' (உ.வ.); 

   3. ெசய் ன்  ( ன்.);; artificial mound. 

   4. மா ; storey, terraced house or palace. 

     " ண்ணார ்நில தவழ் ேமைட" (தா . ைபங் ளி. 54);. 

   5. சைமய லைற ல் ெபா ள்கள் ைவக்க உயரத்்தப்பட்ட இடம்;   ம. ேம;ெத. ேமட.

     [ க  = உச் , ேம டம், ைர. க  → ேமா  → ேம  → ேமைட ( .தா.68);]

 ேமைட mēṭai, ெப. (n.)

   1. தள யரந்்த இடப்ப ; platform, raised floor.

   2. ெசாற்ெபா , இைச நிகழ்ச்  ேபான்றவற்ைற நடத்த உத ம் சற்  உயரமான தளம்; dais.

     'அ ஞர ்அண்ணா ேமைடேய ப் ேப ம் ேபா  ெப ங் ட்டம் ம்' (உ.வ.);

   3. ெசய் ன்  ( ன்.);; artificial mound.

   4. மா ; storey, terraced house or palace.

     " ண்ணார ்நில தவழ் ேமைட" (தா . ைபங் ளி. 54);.
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ேமைடச் வர்

 
 ேமைடச் வர ்mēṭaiccuvar, ெப.(n.)

   அ ச் வர ்(C.E.M.);; basement wall.

     [ேமைட + வர.் வல் → வர.்]

 ேமைடச் வர ்mēṭaiccuvar, ெப. (n.)

   அ ச் வர ்(C.E.M.);; basement wall.

     [ேமைட + வர.் வல் → வர.்]

ேமைடப்ேபச்

 
 ேமைடப்ேபச்  mēṭaippēccu, ெப.(n.)

   ெபா க் ட்டங்களில் ஆற் ம் ெசாற் ெபா ; public speaking. 

     'ேமைடப் ேபச் க் ெகன்  அர யல் கட் கள் தனியான ஆடக்ைளக் ெகாண் ள்ளன (உ.வ.);

     [ேமைட + ேபச் . ேப  → ேபச் .]

 ேமைடப்ேபச்  mēṭaippēccu, ெப. (n.)

   ெபா க் ட்டங்களில் ஆற் ம் ெசாற் ெபா ; public speaking.

     'ேமைடப் ேபச் க் ெகன்  அர யல் கட் கள் தனியான ஆடக்ைளக் ெகாண் ள்ளன' (உ.வ.);

     [ேமைட + ேபச் . ேப  → ேபச் .]

ேமைடேயற் -தல்

ேமைடேயற் -தல் mēṭaiyēṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   நாடகம், நடனம் த ய வற்ைறப் பல ம் கண்  களிக்க நிகழ்த் தல்; to stage (a drama, dance etc.);. 

     'இராமாயண நாட் ய நாடகத்ைத றாவ  ைறயாக ேமைடேயற்  ந த்தனர'்.

     [ேமைட + ஏற் . ஏ  → ஏற் -,]

 ேமைடேயற் -தல் mēṭaiyēṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   நாடகம், நடனம் த ய வற்ைறப் பல ம் கண்  களிக்க நிகழ்த் தல்; to stage (a drama, dance etc.);.

     'இராமாயண நாட் ய நாடகத்ைத றாவ  ைறயாக ேமைடேயற்  ந த்தனர'்.

     [ேமைட + ஏற் . ஏ  → ஏற் -,]

ேமைடேய -தல்

ேமைடேய -தல் mēṭaiyēṟudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   1. நிகழ்ச் யாக ேமைட ல் அளிக்கப் ப தல்;     'நாடகங்கள் பல ம் ேமைடேயற வாய்ப் ல்லாமல் 
இ க் ன்றன'.

     [ேமைட + ஏ -,]

 ேமைடேய -தல் mēṭaiyēṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. நிகழ்ச் யாக ேமைட ல் அளிக்கப் ப தல்;     'நாடகங்கள் பல ம் ேமைடேயற வாய்ப் ல்லாமல் 
இ க் ன்றன'.

     [ேமைட + ஏ -,]
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ேமைட

ேமைட  mēṭaivīṭu, ெப.(n.)

ேமைட, 4 பாரக்்க;see {} 4.

     [ேமைட + ]

 ேமைட  mēṭaivīṭu, ெப. (n.)

ேமைட, 4 பாரக்்க;see {} 4.

     [ேமைட + ]

ேமண்டம்

 
 ேமண்டம் mēṇṭam, ெப.(n.)

   ஆ  (பரி.அக.);; ram.

     [ேமழம் → ேமடம் → ேமண்டம்]

     [p]

 ேமண்டம் mēṇṭam, ெப. (n.)

   ஆ  (பரி.அக.);; ram.

     [ேமழம் → ேமடம் → ேமண்டம்]

ேமத் யம்

ேமத் யம் mēttiyam, ெப.(n.)

   1. ய்ைம; purification, purity, cleanliness. 

     "ேமத் ய மாக் ம் ந் ம்" (ேச . சாத். 2);. 

   2. ஒ வைக ெச  ( ரகம்); (ைதலவ. ைதல.);; cumin.

 ேமத் யம் mēttiyam, ெப. (n.)

   1. ய்ைம; purification, purity, cleanliness.

     "ேமத் ய மாக் ம் ந் ம்" (ேச . சாத். 2);.

   2. ஒ வைக ெச  ( ரகம்); (ைதலவ. ைதல.);; cumin.

ேமத் யாசம்

 
 ேமத் யாசம் mēttiyācam, ெப.(n.)

   வசம்  (பரி.அக.);; sweet flag.

 ேமத் யாசம் mēttiyācam, ெப. (n.)

   வசம்  (பரி.அக.);; sweet flag.

ேமத் ரம்

 
 ேமத் ரம் mēttiram, ெப.(n.)

   ஆட் க்கடா (சங்.அக.);; ram.

     [ேமழம் → ேமடம் → ேமட் ரம் → ேமத் ரம்]

 ேமத் ரம் mēttiram, ெப. (n.)

   ஆட் க்கடா (சங்.அக.);; ram.

     [ேமழம் → ேமடம் → ேமட் ரம் → ேமத் ரம்]
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ேமதகம்

ேமதகம்1 mētagam, ெப.(n.)

   1. ெதான் மணிக ள் ஒன்  (ேகாேமதகம்); ( ன்.);; sardonyx. 

   2. சாலாங்க ெசய்நஞ்  (பாடாணம்); ( .அ.);; a mineral poison.

 ேமதகம்2 mētagam, ெப.(n.)

ேமதக  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ேம + தகம். தக  → தகம்]

 ேமதகம்1 mētagam, ெப. (n.)

   1. ெதான் மணிக ள் ஒன்  (ேகாேமதகம்); ( ன்.);; sardonyx.

   2. சாலாங்க ெசய்நஞ்  (பாடாணம்); ( .அ.);; a mineral poison.

 ேமதகம்2 mētagam, ெப. (n.)

ேமதக  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ேம + தகம். தக  → தகம்]

ேமதக

ேமதக  mētagavu, ெப.(n.)

   1. ேமன்ைம; excellence, greatness. 

   2. ம ப்  (யாழ்.அக.);; value. 

     "ேமதக வாக்க ம்" ( வக. 1922);.

     [ேம + தக ]

 ேமதக  mētagavu, ெப. (n.)

   1. ேமன்ைம; excellence, greatness.

   2. ம ப்  (யாழ்.அக.);; value.

     "ேமதக வாக்க ம்" ( வக. 1922);.

     [ேம + தக ]
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ேமத

ேமத 1 mētagu, __,

   2 ெச. . . (v.i.); 

   ேமன்ைமயாதல்; to be eminent. 

     "ேமத  கா  க்கங் கண்ேடான்" ( வாச. 3, 23);.

     [ேம + த -,]

 ேமத 2 mētagu, ெப.அ. (adv.) 

   யர த் தைலவர,் மாநில ஆ நைரக் க் ம் ன்னைட; excellency - title and form of address for the 
president and governor of a state.

     [ேம → ேமத ]

 ேமத 1 mēdagudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ேமன்ைமயாதல்; to be eminent.

     "ேமத  கா  க்கங் கண்ேடான்" ( வாச. 3, 23);.

     [ேம + த -,]

 ேமத 2 mētagu, ெப.அ. (adv.)

   யர த் தைலவர,் மாநில ஆ நைரக் க் ம் ன்னைட; excellency - title and form of address for the 
president and governor of a state.

ேமதைக

ேமதைக mētagai, ெப.(n.)

   ேமன்ைம; greatness, excellence, eminence. 

     " த்த ேமதைகயவர"் (கம்பரா. த்த. மந் ரப். 67);.

     [ேம + தைக. த  → தைக.]

 ேமதைக mētagai, ெப. (n.)

   ேமன்ைம; greatness, excellence, eminence.

     " த்த ேமதைகயவர"் (கம்பரா. த்த. மந் ரப். 67);.

     [ேம + தைக. த  → தைக.]

ேமதங்கரர்

ேமதங்கரர ்mētaṅgarar, ெப.(n.)

   சாக் ய னிவ க்  ன் ேதான் ய த்த ள் ஒ வர ்(மணிேம. 30,14, ழ்க் ப் );; one of the 
Buddhas before Gautama.

     [ேம + தங்கரர]்

 ேமதங்கரர ்mētaṅgarar, ெப. (n.)

   சாக் ய னிவ க்  ன் ேதான் ய த்த ள் ஒ வர ்(மணிேம. 30,14, ழ்க் ப் );; one of the 
Buddhas before Gautama.

     [ேம + தங்கரர]்
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ேமதச்

 
 ேமதச்  mētacci, ெப.(n.)

   கற்பரி ெசய்நஞ்  (பாடாணம்); (யாழ்.அக.);; a mineral poison.

 ேமதச்  mētacci, ெப. (n.)

   கற்பரி ெசய்நஞ்  (பாடாணம்); (யாழ்.அக.);; a mineral poison.

ேமத

ேமத  mētasu, ெப.(n.)

ேமதம்2 பாரக்்க;see {}.

     [ேம → ேமத → ேமத ]

 ேமத  mētasu, ெப. (n.)

ேமதம்2 பாரக்்க;see {}.

     [ேம → ேமத → ேமத ]

ேமதம்

ேமதம்1 mētam, ெப.(n.)

   ேவள்  (யாகம்); ( ங்.);; sacrifice.

     [ஏதம் → ேமதம் = ேக , ெகாைல உ ரக்்கா  ெகா த் ச ்ெசய் ம் ேவள் ]

 ேமதம்2 mētam, ெப.(n.)

   ெகா ப்  (யாழ்.அக.);; fat.

     [ேம → ேமைத → ேமதம்]

 ேமதம்3 mētam, ெப.(n.)

   ெகாைல ( ன்.);; murder.

     [ஏ → ஏ  → ஏ  (ஏ ைக); (வ.வ.98); ஏ  → ஏதம் = ேக . ஏதம் → ேமதம்]

த. ேமதம் → Skt. {}.

 ேமதம்1 mētam, ெப. (n.)

   ேவள்  (யாகம்); ( ங்.);; sacrifice.

     [ஏதம் → ேமதம் = ேக , ெகாைல உ ரக்்கா  ெகா த் ச ்ெசய் ம் ேவள் ]

 ேமதம்2 mētam, ெப. (n.)

   ெகா ப்  (யாழ்.அக.);; fat.

ேமதர்

 
 ேமதர ்mētar, ெப.(n.)

ேமதரவர ்பாரக்்க;see {}.

     [ேம → ேமதர]்

 ேமதர ்mētar, ெப. (n.)

ேமதரவர ்பாரக்்க;see {}.

     [ேம → ேமதர]்
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ேமதரம்

 
 ேமதரம் mētaram, ெப.(n.)

   மைல ( ங்.);; mountain.

     [ேம → ேமதரம்]

 ேமதரம் mētaram, ெப. (n.)

   மைல ( ங்.);; mountain.

     [ேம → ேமதரம்]

ேமதரவர்

 
 ேமதரவர ்mētaravar, ெப.(n.)

   ங் ல் ேவைல ெசய்  வா ம் ஒ  வைக னர ்( ன்.);; a class of people who do bamboo work.

   ெத. ேமதரவா ;க. ேமத ,

     [ேமதர ்→ ேமதரவர]்

 ேமதரவர ்mētaravar, ெப. (n.)

   ங் ல் ேவைல ெசய்  வா ம் ஒ  வைக னர ்( ன்.);; a class of people who do bamboo work.

   ெத. ேமதரவா ;க. ேமத ,

     [ேமதர ்→ ேமதரவர]்

ேமதவர்

 
 ேமதவர ்mētavar, ெப.(n.)

ேமதரவர ்பாரக்்க (அ . ந்.);;see {}.

     [ேமதர ்→ ேமதரவர]்

 ேமதவர ்mētavar, ெப. (n.)

ேமதரவர ்பாரக்்க (அ . ந்.);;see {}.

     [ேமதர ்→ ேமதரவர]்

ேமதன்

ேமதன் mētaṉ, ெப.(n.)

ேமதா  பாரக்்க;see {}. 

     "ேமதா ைளேயாய்" (கம்பரா. ராட் களங். 18);.

     [ேம → ேமதன்]

 ேமதன் mētaṉ, ெப. (n.)

ேமதா  பாரக்்க;see {}.

     "ேமதா ைளேயாய்" (கம்பரா. ராட் களங். 18);.

     [ேம → ேமதன்]
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ேமதாவர்

 
 ேமதாவர ்mētāvar, ெப.(n.)

ேமதரவர ்(யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமதரவர ்→ ேமதாவர]்

 ேமதாவர ்mētāvar, ெப. (n.)

ேமதரவர ்(யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமதரவர ்→ ேமதாவர]்

ேமதா

ேமதா  mētāvi, ெப.(n.)

   அ ைடயவர;் person of supreme intelligence. 

     "ேமதா கடெ்கல்லா ேமலாய" (கம்பரா. இரணிய. 176);.

ம. ேமத்தா .

     [ேமைத = ேமன்ைம, ேமேலான், அ ஞன். ேமதாள்  → ேமதா  ( .தா.73);]

 ேமதா  mētāvi, ெப. (n.)

   அ ைடயவர;் person of supreme intelligence.

     "ேமதா கடெ்கல்லா ேமலாய" (கம்பரா. இரணிய. 176);.

ம. ேமத்தா .

     [ேமைத = ேமன்ைம, ேமேலான், அ ஞன். ேமதாள்  → ேமதா  ( .தா.73);]

ேமதா னி

 
 ேமதா னி mētāviṉi, ெப.(n.)

   நாகண வாய்ப் ள் ( .அ.);; bush myna.

     [p]

 ேமதா னி mētāviṉi, ெப. (n.)

   நாகண வாய்ப் ள் ( .அ.);; bush myna.
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ேம

ேம 1 mēti, ெப.(n.)

   1. எ ைம; buffalo. 

     "ேம யன்ன கல் றங் ய ன்" (மைலப . 111);. 

   2. எ ைம கங்ெகாண்டவ ம் ெகாற்றைவயால் அ க்கப்பட்டவ மான ஓர ்அ ரன் ( ங்.);; a buffalo-
faced demon, slain by {}.

ம வ. கவ , காரான்.

     [ ள் → ெமாள் → ெமாய் = வ ைம ெமாய் → ெமாய்ம்  = வ ைம ( .தா.223);. ெமாய் → மய் → ைம → 
ைமந்  = வ ைம. ைமந்  → ைம  → (ைம ); → ேம  = வ ைம ைடய எ ைம. ஒ.ேநா.எ ைம மறம் 
(மறவெனா வன் தன்பைட ட ம் பைகவர ்பைடையத ்தாள் அஞ்சா  எ ரத்்  நிற் ம் 

றத் ைற ( .ெவ.7.13););]

 ேம 2 mēti, ெப.(n.)

   ெவந்தயம்; fenugreek.

ம வ. ேமத் , ெவந்தயம் ெவந்ைத.

   ம. ெவந்தயம்;   க. ெமதெ்த. ெமந்ெதய;   ெத. ெமந் ;   . ெமதெ்த. ெமந் . ெமந்ெத;பட. ெமதெ்த.

     [ெமல் → ெமல்  → ெமத்   → ேம ]

த. ேம  → Skt. {}.

 ேம 3 mēti, ெப.(n.)

   களத் ற் ெபா  ெய கைளக் கட் ங்கடை்ட; stake at the threshing-floor to which oxen are tied.

ேம க்க ணன்

 
 ேம க்க ணன் mētikkavuṇaṉ, ெப.(n.)

   ைவப்  ெசய்நஞ் வைக (யாழ்.அக.);; a prepared arsenic.

 ேம க்க ணன் mētikkavuṇaṉ, ெப. (n.)

   ைவப்  ெசய்நஞ் வைக (யாழ்.அக.);; a prepared arsenic.

ேம செ்சன்னி
த்ேதாள்

 
 ேம செ்சன்னி த்ேதாள் mēdicceṉṉimididdōḷ, ெப.(n.)

   ெகாற்றைவ ( ன்.);;{}.

     [ேம  + ெசன்னி + த்ேதாள்]

 ேம செ்சன்னி த்ேதாள் mēdicceṉṉimididdōḷ, ெப. (n.)

ெகாற்றைவ ( ன்.);;{}.

     [ேம  + ெசன்னி + த்ேதாள்]
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ேம த்தைல ைச
நின்றாள்

 
 ேம த்தைல ைசநின்றாள் mētittalaimisainiṉṟāḷ, ெப.(n.)

   ெகாற்றைவ;{}.

     [ேம  + தைல + ைச + நின்றாள்]

 ேம த்தைல ைசநின்றாள் mētittalaimisainiṉṟāḷ, ெப. (n.)

ெகாற்றைவ;{}.

     [ேம  + தைல + ைச + நின்றாள்]

ேம யன்

 
 ேம யன் mētiyaṉ, ெப.(n.)

ேம யான் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ேம  → ேம யன்]

 ேம யன் mētiyaṉ, ெப. (n.)

ேம யான் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ேம  → ேம யன்]

ேம யான்

ேம யான் mētiyāṉ, ெப.(n.)

 Yama, as riding a buffalo. 

     " நாதன் ேம யான் கேநாக் " ( ற்றா.தல. மந்தமா. 120);.

     [ேம  → ேம யான்]

 ேம யான் mētiyāṉ, ெப. (n.)

 Yama, as riding a buffalo.

     " நாதன் ேம யான் கேநாக் " ( ற்றா.தல. மந்தமா. 120);.

     [ேம  → ேம யான்]
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ேம னி

ேம னி mētiṉi, ெப.(n.)

   நில லகம் ( ங்.);; earth. 

     "ேமைத படப்படர ்ேம னியான " (கம்பரா. அ காய. 75);.

     [ேம = ேமல், ேமம்ப . ேம தல் = பள்ளத்ைத நிரப் தல். ேமைத = ேமன்ைம, ேமேலான், அ ஞன். 
ேமதாள்  → ேமதா  ( .தா.73);. ேம → ேம  → ேம னி → ேம னி = ேமலாக (நீரப்்பரப் ன்ேமல்); 
இ க் ம் நில லகம் அல்ல  நீர ் ழ்ந்  இ க் ம் நில லகம். {} என் ம் ெசால் ெகா ப் , எ ம்  
மசை்ச, நிணநீர ்எனப் ெபா ள்ப ம் {} என்ப ந்  வந்ததாக மா. . அகர த  காட் ற . 
இப்ெபா ள்க ம் உடற்ேறா டன் (ேமலாக); இ ப்ப  என் ம் ெபா ள ப்பைட ல் உ வானைவேய.]

 ேம னி mētiṉi, ெப. (n.)

   நில லகம் ( ங்.);; earth.

     "ேமைத படப்படர ்ேம னியான " (கம்பரா. அ காய. 75);.

     [ேம = ேமல், ேமம்ப . ேம தல் = பள்ளத்ைத நிரப் தல். ேமைத = ேமன்ைம, ேமேலான், அ ஞன். 
ேமதாள்  → ேமதா  ( .தா.73);. ேம → ேம  → ேம னி → ேம னி = ேமலாக (நீரப்்பரப் ன்ேமல்); 
இ க் ம் நில லகம் அல்ல  நீர ் ழ்ந்  இ க் ம் நில லகம். {} என் ம் ெசால் ெகா ப் , எ ம்  
மசை்ச, நிணநீர ்எனப் ெபா ள்ப ம் {} என்ப ந்  வந்ததாக மா. . அகர த  காட் ற . 
இப்ெபா ள்க ம் உடற்ேறா டன் (ேமலாக); இ ப்ப  என் ம் ெபா ள ப்பைட ல் உ வானைவேய.]

ேம னிபைடத்ேதா
ன்

ேம னிபைடத்ேதான் mētiṉibaḍaittōṉ, ெப.(n.)

   1. நில லகத்ைதப் பைடத்தவன், நான் கன் ( ரமன்);;{}, as the creator of the earth. 

   2.  நில லகத் தைலவன், மால் ( டா.);;{}, as the lord of the earth.

     [ேம னி + பைடத்ேதான். பைட →  பைடத்ேதான்.]

 ேம னிபைடத்ேதான் mētiṉibaḍaittōṉ, ெப. (n.)

   1. நில லகத்ைதப் பைடத்தவன், நான் கன் ( ரமன்);;{}, as the creator of the earth.

   2.  நில லகத் தைலவன், மால் ( டா.);;{}, as the lord of the earth.

     [ேம னி + பைடத்ேதான். பைட →  பைடத்ேதான்.]

ேம னி ளக்

 
 ேம னி ளக்  mētiṉiviḷakku, ெப.(n.)

   உலகத் ல் ளங் ம் கழ் (கல்.அக.);; fame, renown, glory.

     [ேம னி + ளக் ]

 ேம னி ளக்  mētiṉiviḷakku, ெப. (n.)

   உலகத் ல் ளங் ம் கழ் (கல்.அக.);; fame, renown, glory.

     [ேம னி + ளக் ]
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ேமைத

ேமைத1 mētai, ெப.(n.)

   1. ேபர ; supreme intelligence, powerful intellect. 

   2. ேமன்ைம ( டா.);; greatness. 

   3. ேபர வாளி ( பஞ். 22);; person of supreme intelligence. 

   4. அ வன் ( தன்); ( ங்.);; the planet mercury.

     [ேமல் – ேமைல. ேமல் → ேமன்ைம. ேமல் → ேமன் → ேமன்ப  → ேமம்ப  →  ேமம்பா

 ேமைத2 mētai, ெப.(n.)

   கள் ( டா.);; intoxicating drink.

     [( ள்); → ளி. ளிதல் = ெபாங் தல். ளித ர ்= நன்றாய்த் ேதாய்ந்த த ர.் ண்டகம் = கள். 
( ள்); → ர → ரப் . ரத்தல் = ளித்தல், ர → ேமார.் னி → ைட → ைத → ( ைத); → ேமைத]

 ேமைத3 mētai, ெப.(n.)

   1. ெகா ப் ; fat. 

     "ம ேமைத படப்படர ்ேம னியான " (கம்பரா. அ காய. 75);. 

   2. இைறச்  ( டா.);; flesh. 

   3. ேதால் ( டா.);; skin. 

   4. நரம்  ( ங்.);; nerve.

ேமைதமரியாைத

ேமைதமரியாைத mētaimariyātai, ெப.(n.)

ேமைர, 3 (இ.வ.); பாரக்்க;see {} 3.

     [ேமைர → ேமைத + மரியாைத]

 Skt. {} → த. மரியாைத.

 ேமைதமரியாைத mētaimariyātai, ெப. (n.)

ேமைர, 3 (இ.வ.); பாரக்்க;see {} 3.

     [ேமைர → ேமைத + மரியாைத]

 Skt. {} → த. மரியாைத.

ேமைதைம

ேமைதைம mētaimai, ெப.(n.)

ேமைத1, 1 பாரக்்க;see {} -1. 

     "ஆ ேமைதைம ெதளி " ( நாயக . 69, 59);.

     [ேமைத → ேமைதைம. 'ைம'. ப.ெப..ஈ ]

 ேமைதைம mētaimai, ெப. (n.)

ேமைத1, 1 பாரக்்க;see {} -1.

     "ஆ ேமைதைம ெதளி " ( நாயக . 69, 59);.

     [ேமைத → ேமைதைம. 'ைம'. ப.ெப..ஈ ]
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ேமைதயர்

 
 ேமைதயர ்mētaiyar, ெப.(n.)

   லவர ்( வா.);; learned men, poets.

ம வ. அைவ, அ ஞர,் கைலஞர,் க ஞர,் கற்றவர,் சங்கம், சைவ, தர,் ேவார,் த்ேதார.்

     [ேமைத → ேமைதயர]்

 ேமைதயர ்mētaiyar, ெப. (n.)

   லவர ்( வா.);; learned men, poets.

ம வ. அைவ, அ ஞர,் கைலஞர,் க ஞர,் கற்றவர,் சங்கம், சைவ, தர,் ேவார,் த்ேதார.்

     [ேமைத → ேமைதயர]்

ேமந்தைல

ேமந்தைல mēndalai, ெப.(n.)

   1. ேமன்ைம ( ன்.);; eminence, excellence. 

   2. கப்ப ன் காற்  தாக் ம் பக்கம் ( ன்.);; windward side of a vessel. 

   3. தைலவன் (இ.வ.);; leader.

     [ேமல் + தைல]

 ேமந்தைல mēndalai, ெப. (n.)

   1. ேமன்ைம ( ன்.);; eminence, excellence.

   2. கப்ப ன் காற்  தாக் ம் பக்கம் ( ன்.);; windward side of a vessel.

   3. தைலவன் (இ.வ.);; leader.

     [ேமல் + தைல]

ேமந்தானம்

 
 ேமந்தானம் mēndāṉam, ெப.(n.)

   உயரந்்த இடம் (யாழ்.அக.);; elevated place, height.

     [ேமல் + தானம்]

 ேமந்தானம் mēndāṉam, ெப. (n.)

   உயரந்்த இடம் (யாழ்.அக.);; elevated place, height.

     [ேமல் + தானம்]

ேமந்

ேமந்  mēndi, ெப.(n.)

ேம 2 ( .அ.); பாரக்்க;see {}.

     [ேம  → ேமந் ]

 ேமந்  mēndi, ெப. (n.)

ேம 2 ( .அ.); பாரக்்க;see {}.

     [ேம  → ேமந் ]
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ேமந் ைக

ேமந் ைக mēndigai, ெப.(n.)

ேம 2 ( .அ.); பாரக்்க;see {}.

     [ேம  → ேமந்  → ேமந் ைக]

 ேமந் ைக mēndigai, ெப. (n.)

ேம 2 ( .அ.); பாரக்்க;see {}.

     [ேம  → ேமந்  → ேமந் ைக]

ேமந் ரி

 
 ேமந் ரி mēndiri, ெப.(n.)

   பரண்கட்  ( ன்.);; the frame - work of a loft or ceiling.

     [ெமந் ரி → ேமந் ரி]

 ேமந் ரி mēndiri, ெப. (n.)

   பரண்கட்  ( ன்.);; the frame - work of a loft or ceiling.

     [ெமந் ரி → ேமந் ரி]

ேமந்ேதால்

ேமந்ேதால் mēndōl, ெப.(n.)

   ேமற்ேறால் ( ந்ேதால்);; superficial skin, epidermis. 

     "ேமந்ேதால் கைளந்த ங்ெகாள் ெவள்ெளள்" ( றநா. 321, 2);.

     [ேமல் + ேதால்]

 ேமந்ேதால் mēndōl, ெப. (n.)

   ேமற்ேறால் ( ந்ேதால்);; superficial skin, epidermis.

     "ேமந்ேதால் கைளந்த ங்ெகாள் ெவள்ெளள்" ( றநா. 321, 2);.

     [ேமல் + ேதால்]

ேமந்ேதான் -தல்

ேமந்ேதான் -தல் mēndōṉṟudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   ேமம்பட்  ளங் தல்; to become eminent, famous. 

     "அர யல் ைழயா  ெச ேமந் ேதான் " (ப ற் ப். 89);.

     [ேமல் + ேதான் -,]

 ேமந்ேதான் -தல் mēndōṉṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேமம்பட்  ளங் தல்; to become eminent, famous.

     "அர யல் ைழயா  ெச ேமந் ேதான் " (ப ற் ப். 89);.

     [ேமல் + ேதான் -,]
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ேமநைடநீர்

ேமநைடநீர ்mēnaḍainīr, ெப.(n.)

   ப வ காலத் ல் பாசன வாய்க்கா ல் ெப வ ம் நீர;் water that flows first in the irrigation during monsoon. 

     "இவ்வாய்க்கால் ேமநைடநீர ்பாயப் ெப வதாக" (ெத. கல். ெதா. 19. கல். 344);

     [ேமல் + நைட + நீர ்- ேமல் நைடநீர ்→ ேம நைட நீர.் ேமல் = ேம டம், ன்னிடம்]

 ேமநைடநீர ்mēnaḍainīr, ெப. (n.)

   ப வ காலத் ல் பாசன வாய்க்கா ல் ெப வ ம் நீர;் water that flows first in the irrigation during monsoon.

     "இவ்வாய்க்கால் ேமநைடநீர ்பாயப் ெப வதாக" (ெத. கல். ெதா. 19. கல். 344);

     [ேமல் + நைட + நீர ்- ேமல் நைடநீர ்→ ேம நைட நீர.் ேமல் = ேம டம், ன்னிடம்]

ேமம்ப –தல்

ேமம்ப –தல் mēmbaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.) 

   றத்தல்; to rise high, as in status, to be pre-eminent to be great, as is learning. 

     "நல்லைவ ண் ேமம்பட்ட கல் ம்" ( ரிக . 8);.

ம. ேமம்ப க.

     [ேமல் → ேமன் → ேமம்ப  ( .தா. 74); 'ப ' . .]

 ேமம்ப –தல் mēmbaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   றத்தல்; to rise high, as in status, to be pre-eminent to be great, as is learning.

     "நல்லைவ ண் ேமம்பட்ட கல் ம்" ( ரிக . 8);.

ம. ேமம்ப க.

     [ேமல் → ேமன் → ேமம்ப  ( .தா. 74); 'ப ' . .]

ேமம்ப நன்

ேமம்ப நன் mēmbaḍunaṉ, ெப.(n.)

   ேமம்பா ற்றவன்; one who stands pre- eminent. 

     "ேபாற் க்ேகண்ம  கழ் ேமம்ப க" (ெபா ந. 60);.

     [ேமம்ப  → ேமம்ப நன்]

 ேமம்ப நன் mēmbaḍunaṉ, ெப. (n.)

   ேமம்பா ற்றவன்; one who stands pre- eminent.

     "ேபாற் க்ேகண்ம  கழ் ேமம்ப க" (ெபா ந. 60);.

     [ேமம்ப  → ேமம்ப நன்]
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ேமம்பா

ேமம்பா  mēmbāṭu, ெப.(n.)

   1. (இ க் ம் நிைல ந்  அைட ம்); உயரவ்ான நிைல; upliftment, betterment. 

     'மனித லம்  ேமம்பாட் ற்  மட் ேம அ ஆற்றைலப் பயன்ப த்த ேவண் ம்' (உ.வ.);. 

   2. றப் ; greatness, grandeur, dignity, pre- eminence. 

     " ரிந்த ம நில ன் ேமம்பா ம்" (இலக். . 659, உதா.);. 

   3. (ேம ம் பயன்பா  க  ெசய்யப்ப ம்); ரைமப் , ர் த்தம்; improvement, development. 

     'ெபரிய நகரங்களின் ேமம்பாட் ற்காகத் ட்டப் பணிகள் ெசயல்பாட் ல் உள்ளன' (உ.வ.);.

     [ேமல் → ேமன் → ேமன்ப  → ேமம்ப  → ேமம்பா  ( .தா.74);. ப  → பா , தனிைலத் ரிந்த 
ெதா.ெப.]

 ேமம்பா  mēmbāṭu, ெப. (n.)

   1. (இ க் ம் நிைல ந்  அைட ம்); உயரவ்ான நிைல; upliftment, betterment. 

     'மனித லம்  ேமம்பாட் ற்  மட் ேம அ ஆற்றைலப் பயன்ப த்த ேவண் ம்' (உ.வ.);.

   2. றப் ; greatness, grandeur, dignity, pre- eminence.

     " ரிந்த ம நில ன் ேமம்பா ம்" (இலக். . 659, உதா.);.

   3. (ேம ம் பயன்பா  க  ெசய்யப்ப ம்); ரைமப் , ர் த்தம்; improvement, development.

     'ெபரிய நகரங்களின் ேமம்பாட் ற்காகத் ட்டப் பணிகள் ெசயல்பாட் ல் உள்ளன' (உ.வ.);.

     [ேமல் → ேமன் → ேமன்ப  → ேமம்ப  → ேமம்பா  ( .தா.74);. ப  → பா , தனிைலத் ரிந்த 

ேமம்பார்ைவ

ேமம்பாரை்வ mēmbārvai, ெப.(n.)

   1. ேவைலகைளக் கண்காணிக்ைக; superin- tendence. 

   2. அ த்த ல்லாத ேநாக்  (ெகா.வ.);; superficial or cursory look.

     [ேமல் + பாரை்வ. பார ்→ பாரை்வ.]

 ேமம்பாரை்வ mēmbārvai, ெப. (n.)

   1. ேவைலகைளக் கண்காணிக்ைக; superin- tendence.

   2. அ த்த ல்லாத ேநாக்  (ெகா.வ.);; superficial or cursory look.

     [ேமல் + பாரை்வ. பார ்→ பாரை்வ.]

ேமம்பாலம்

 
 ேமம்பாலம் mēmbālam, ெப.(n.)

   இ ப் ப்பாைத த யவற் ன் ேமேல கட்டப்பட்ட பாலம்; overbridge.

     [ேமல் + பாலம் - ேமல்பாலம் → ேமன்பாலம் → ேமம்பாலம். ேம → ேமல்.]

     [p]

 ேமம்பாலம் mēmbālam, ெப. (n.)

   இ ப் ப்பாைத த யவற் ன் ேமேல கட்டப்பட்ட பாலம்; overbridge.

     [ேமல் + பாலம் - ேமல்பாலம் → ேமன்பாலம் → ேமம்பாலம். ேம → ேமல்.]
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ேமம் ள்ளி

 
 ேமம் ள்ளி mēmbuḷḷi, ெப.(n.)

ேமம் ள்ளி ம ப்  பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + ள்ளி]

 ேமம் ள்ளி mēmbuḷḷi, ெப. (n.)

ேமம் ள்ளி ம ப்  பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + ள்ளி]

ேமம் ள்ளிம ப்

 
 ேமம் ள்ளிம ப்  mēmbuḷḷimadippu, ெப.(n.)

   அ வைடக்  ன் தவச (தானிய); ைளைவப் ள்ளி ம ப் ச ்ெசய்ைக; estimate of the produce of fields 
just before harvest. (Tj);.

     [ேமம் ள்ளி + ம ப் . ம  → ம ப் ]

 ேமம் ள்ளிம ப்  mēmbuḷḷimadippu, ெப. (n.)

   அ வைடக்  ன் தவச (தானிய); ைளைவப் ள்ளி ம ப் ச ்ெசய்ைக; estimate of the produce of fields 
just before harvest. (Tj);.

     [ேமம் ள்ளி + ம ப் . ம  → ம ப் ]

ேமம்ேபாக்

 
 ேமம்ேபாக்  mēmbōkku, ெப.(n.)

   ேமேலாட்டம்; superficiality. 

     ' க்கமான வனியக் ெகாண்  (ைசவ த்தாந்தம்); ைல ேமம்ேபாக்காகப் ப த் ட் த் 
றனாய்  ெசய்ய யா '.

     [ேமல் + ேபாக் ]

 ேமம்ேபாக்  mēmbōkku, ெப. (n.)

   ேமேலாட்டம்; superficiality.

     ' க்கமான வனியக் ெகாண்  (ைசவ த்தாந்தம்); ைல ேமம்ேபாக்காகப் ப த் ட் த் 
றனாய்  ெசய்ய யா '.

     [ேமல் + ேபாக் ]

 ேமம்ேபாக்  mēmbōkku, ெப. (n.)

   எ ம் இடரப்்படாமல் ேமேலாட்டமாகச ்ெசய்தல்; soft pedalling nature.

     [ேமல்+ேபாக் ]
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ேம ட்ைடேபா -
தல்

ேம டை்டேபா -தல் mēmūṭṭaipōṭudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஏமாற் தல் (ெகா.வ.);; to deceive.

     [ேமல் + டை்ட + ேபா -,]

 ேம டை்டேபா -தல் mēmūṭṭaipōṭudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஏமாற் தல் (ெகா.வ.);; to deceive.

     [ேமல் + டை்ட + ேபா -,]

ேம ட்ைடயாசா

 
 ேம டை்டயாசா  mēmūṭṭaiyācāmi, ெப.(n.)

   வஞ்சகன்; cheat.

     [ேமல் + டை்ட + ஆசா ]

 U. {} → த. ஆசா .

 ேம டை்டயாசா  mēmūṭṭaiyācāmi, ெப. (n.)

   வஞ்சகன்; cheat.

     [ேமல் + டை்ட + ஆசா ]

 U. {} → த. ஆசா .

ேமய்

ேமய்1 mēytal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. லங்  த யன உண  ெகாள் தல்; to graze, feed, prey on as beasts or birds, to gnaw, as white ants. 

     "ெபற்றம்...... .......... ேமய்ந்தற் " ( றள், 273);, 

     "ேம ங் னங்காள்" ( வ். வாய். 6,1,1);, 

     'மா கள் ல் ேமய்ந்  ெகாண் ந்தன' (உ.வ.);. 

   2. ப தல்; drink. 

     "கலங்  ெதண் ைர ேமய்ந் " ( வக. 32);. 

   3. ெக த்தல் ( ன்.);; to spoil. 

     'இந்த வண்  மாடை்ட ேமய்ந் ம்'. 

   4. ப த்  கரத்ல் (ெகா.வ.);; to obtain and enjoy unlawfully. 

   5. ேமற்ேபாதல்; to dominate, to surpass.

     'ேபச் ல் அவன் எல்லாைர ம் ேமய்ந்  வான்'.

   ம. ேமய்க;   க. ேம, ேம , ேமய்;   ெத. ேம ;   . ேம ணி, ேம ணி, ேமபா னி;   பட. ேம ;   ேகாத. 
ெமய், ெமச;்   ட. ய்;   ெகாலா. ;   நா. ய்;   பர.் ேமய்;   ேகாண். ேம யானா;   . ெமய ;   . 
ெமன்னா;   மா. ென; ரா. ெபய்.

     [  = உயரம், ேம டம் ைச = உயரச்் .  → ெம → ெமச் . ெமச் தல் = உயரத்் ப் ேப தல். ெம → 
ேம → ேமல் = ேமம்பா . ேம → ேமய். ேமய்தல் = லங்  ேமலாகப் ல்ைலத் ன் தல், ெப ம்பா ம் 
கால்நைடகள் நிலத் ல் ைளத் ப்பனவற்ைற அைலந்  ரிந்  ேத த் ன் தல்]
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ேமய்க்

ேமய்க்  mēykki, ெப.(n.)

   ஆ மா  த யன ேமய்ப்பவன்; one who tends cattle, shepherd, cowherd. 

     "எமத ம ம் பக  ேமய்க் யாய்த் தனி ப்ப" (தா . ற்கேகா.10);.

ம வ. ேமய்ப்பன், இைடயன்.

     [ேமய் → ேமய்க் ]

 ேமய்க்  mēykki, ெப. (n.)

   ஆ மா  த யன ேமய்ப்பவன்; one who tends cattle, shepherd, cowherd.

     "எமத ம ம் பக  ேமய்க் யாய்த் தனி ப்ப" (தா . ற்கேகா.10);.

ம வ. ேமய்ப்பன், இைடயன்.

     [ேமய் → ேமய்க் ]

ேமய்கானிலம்

 
 ேமய்கானிலம் mēykāṉilam, ெப.(n.)

ேமய்சச்ற்றைர பாரக்்க;see {} (C.G.);.

     [ேமய் + கால் + நிலம்]

 ேமய்கானிலம் mēykāṉilam, ெப. (n.)

ேமய்சச்ற்றைர பாரக்்க;see {} (C.G.);.

     [ேமய் + கால் + நிலம்]

ேமய்ேகால்

 
 ேமய்ேகால் mēyāl, ெப.(n.)

   இைடயன் ேகால் ( ன்.);; shepherd's crook or staff.

     [ேமய் + ேகால். ஆ  மா கைள ேமய்ப்பதற் ப் பயன்ப த் ம் ேகால்.]

 ேமய்ேகால் mēyāl, ெப. (n.)

   இைடயன் ேகால் ( ன்.);; shepherd's crook or staff.

     [ேமய் + ேகால். ஆ  மா கைள ேமய்ப்பதற் ப் பயன்ப த் ம் ேகால்.]
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ேமய்சச்ல்

ேமய்சச்ல் mēyccal, ெப.(n.)

   1. ேமய்ைக; grazing. 

     'மா கள் ேமய்சச் க் ப் ேபா க் ன்றன' (உ.வ.);. 

   2. ேமய்ச ்சற்றைர; common pasturage, grazing ground. 

     'ேமய்சச் க்காகக் கா கைளப் ெப மள ல் அ த்  வந் ள்ளனர'் (உ.வ.);. 

   3. உண ; food. 

   4. ஊதாரித்தனமாய் ( டனாய்);த் ரிைக; profligacy. 

   5. ேக ற்ற ; anything rendered useless, as land for cultivation. 

     'இந்தப் ன்ெசய் ேமய்சச்லாய் ட்ட '.

   ம. ேமய்சச்ல்;   க. ேம ;   . ேமெசல்;பட. ேமச .

     [ேமய் → ேமய்சச்ல். 'சல்' ெதா.ெப.ஈ ]

 ேமய்சச்ல் mēyccal, ெப. (n.)

   1. ேமய்ைக; grazing.

     'மா கள் ேமய்சச் க் ப் ேபா க் ன்றன' (உ.வ.);.

   2. ேமய்ச ்சற்றைர; common pasturage, grazing ground.

     'ேமய்சச் க்காகக் கா கைளப் ெப மள ல் அ த்  வந் ள்ளனர'் (உ.வ.);.

ேமய்சச்ல்கா

 
 ேமய்சச்ல்கா  mēyccalkāṭu, ெப.(n.)

   லங் கள் ேம ம் காட் ப்ப ; the wild or jungle where beasts graze, pasture- ground.

க. ேம  கா .

     [ேமய்சச்ல் + கா ]

 ேமய்சச்ல்கா  mēyccalkāṭu, ெப. (n.)

   லங் கள் ேம ம் காட் ப்ப ; the wild or jungle where beasts graze, pasture- ground.

க. ேம  கா .

     [ேமய்சச்ல் + கா ]

ேமய்சச்ல்நிலம்

 
 ேமய்சச்ல்நிலம் mēyccalnilam, ெப.(n.)

ேமய்சச்ற்றைர பாரக்்க;see {}.

     [ேமய்சச்ல் + நிலம்]

 ேமய்சச்ல்நிலம் mēyccalnilam, ெப. (n.)

ேமய்சச்ற்றைர பாரக்்க;see {}.

     [ேமய்சச்ல் + நிலம்]
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ேமய்சச்ற்கைறயா
ன்

 
 ேமய்சச்ற்கைறயான் mēyccaṟkaṟaiyāṉ, ெப.(n.)

   கைறயான் வைக ( ன்.);; predatory termite.

     [ேமய்சச்ல் + கைறயான்]

 ேமய்சச்ற்கைறயான் mēyccaṟkaṟaiyāṉ, ெப. (n.)

   கைறயான் வைக ( ன்.);; predatory termite.

     [ேமய்சச்ல் + கைறயான்]

ேமய்சச்ற்றைர

 
 ேமய்சச்ற்றைர mēyccaṟṟarai, ெப.(n.)

   ஆ  மா கள் ேம டம்; pasture land, common pasturage.

     [ேமய்சச்ல் + தைர. ேமய் → ேமய்சச்ல். 'சல்' ெதா.ெப.ஈ .]

 ேமய்சச்ற்றைர mēyccaṟṟarai, ெப. (n.)

   ஆ  மா கள் ேம டம்; pasture land, common pasturage.

     [ேமய்சச்ல் + தைர. ேமய் → ேமய்சச்ல். 'சல்' ெதா.ெப.ஈ .]

ேமய்சச்ற்றலம்

 
 ேமய்சச்ற்றலம் mēyccaṟṟalam, ெப.(n.)

ேமய்சச்ற்றைர பாரக்்க ( ன்.);;see {}

{}.

     [ேமய்சச்ல் + தலம்]

 ேமய்சச்ற்றலம் mēyccaṟṟalam, ெப. (n.)

ேமய்சச்ற்றைர பாரக்்க ( ன்.);;see {}

     [ேமய்சச்ல் + தலம்]

ேமய்சச்ற்றைல

ேமய்சச்ற்றைல mēyccaṟṟalai, ெப.(n.)

   ேமய்சச்ற்றைர; pasture land, meadow. 

     "கன் க க்  ேமய்சச்ற்றைல பாரக்்ைக யா ம்" ( வ். ெபரியாழ். 3, 3, 4, யா.பக். 570);.

     [ேமய்சச்ற்றைர → ேமய்சச்ற்றைல]

 ேமய்சச்ற்றைல mēyccaṟṟalai, ெப. (n.)

   ேமய்சச்ற்றைர; pasture land, meadow.

     "கன் க க்  ேமய்சச்ற்றைல பாரக்்ைக யா ம்" ( வ். ெபரியாழ். 3, 3, 4, யா.பக். 570);.

     [ேமய்சச்ற்றைர → ேமய்சச்ற்றைல]
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ேமய்ப்பன்

ேமய்ப்பன் mēyppaṉ, ெப.(n.)

   1. இைடயன்; herdsman, shepherd, grazier. 

   2. ஆ நர,் அடக் யா பவன்; governor. 

   3. ஆயர ்(ேபாதகன்);; pastor (Chr.);. 

     'நல்ல ேமய்ப்பனா '.

     [ேமய் → ேமய்ப்பன் = ஆ மா கைளக் கட் ப்பாட் ற் ள் ைவத்  ேமயச ்ெசய்பவன், அ ேபால 
றைரக் கட் க் ள் ைவப்பவன்]

 ேமய்ப்பன் mēyppaṉ, ெப. (n.)

   1. இைடயன்; herdsman, shepherd, grazier.

   2. ஆ நர,் அடக் யா பவன்; governor.

   3. ஆயர ்(ேபாதகன்);; pastor (Chr.);.

     'நல்ல ேமய்ப்பனா '.

     [ேமய் → ேமய்ப்பன் = ஆ மா கைளக் கட் ப்பாட் ற் ள் ைவத்  ேமயச ்ெசய்பவன், அ ேபால 
றைரக் கட் க் ள் ைவப்பவன்]

ேமய்ப்

ேமய்ப்  mēyppu, ெப.(n.)

   1. ேமய்க்ைக; feeding, pasturing. 

   2. ேமய்க்ைகக் ரிய நிலம்; grazing ground.

     [ேமய் → ேமய்ப் . ' ' ெப.ஆ.ஈ ]

 ேமய்ப்  mēyppu, ெப. (n.)

   1. ேமய்க்ைக; feeding, pasturing.

   2. ேமய்க்ைகக் ரிய நிலம்; grazing ground.

     [ேமய் → ேமய்ப் . ' ' ெப.ஆ.ஈ ]

ேமய்மணி

ேமய்மணி mēymaṇi, ெப.(n.)

   இைர ேத வதற்  ெவளிசச்ந் தந் த ம்ப  நாகம் உ ழ்வதாகக் க தப்ப ம் ஒளிக்கல் (இரத் னம்); 
(மைல.);; gem believed to be ejected by a cobra to serve as a light in finding its prey. 

     "நாம நல்லராக் க ரப்்பட ழ்ந்த ேமய்மணி" (அகநா.72);.

     [ேமய் + மணி]

 ேமய்மணி mēymaṇi, ெப. (n.)

   இைர ேத வதற்  ெவளிசச்ந் தந் த ம்ப  நாகம் உ ழ்வதாகக் க தப்ப ம் ஒளிக்கல் (இரத் னம்); 
(மைல.);; gem believed to be ejected by a cobra to serve as a light in finding its prey.

     "நாம நல்லராக் க ரப்்பட ழ்ந்த ேமய்மணி" (அகநா.72);.

     [ேமய் + மணி]
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ேமயம்

ேமயம் mēyam, ெப.(n.)

   1. அள டற் ரிய  (சங்.அக.);; that which is capable of being estimated. 

   2. அ யத்த ந்த  (சங்.அக.);; that which is cognisable or capable of

 being known. 

   3. உவேமயம்; that which is compared. 

     "இய ேமய  மான யலேன" ( வத . ேகா ர. 225);.

     [ஏய்தல் = ெபா ந் தல். ஏய் → ேமய் → ேமயம் = ெபா த்  அள  பாரப்்ப , அள டற் ரிய ]

 ேமயம் mēyam, ெப. (n.)

   1. அள டற் ரிய  (சங்.அக.);; that which is capable of being estimated.

   2. அ யத்த ந்த  (சங்.அக.);; that which is cognisable or capable of being known.

   3. உவேமயம்; that which is compared.

     "இய ேமய  மான யலேன" ( வத . ேகா ர. 225);.

     [ஏய்தல் = ெபா ந் தல். ஏய் → ேமய் → ேமயம் = ெபா த்  அள  பாரப்்ப , அள டற் ரிய ]

ேமயல்

ேமயல் mēyal, ெப.(n.)

   1. ேமய்ைக; grazing. 

     "மானினப் ெப ங் ைள ேமயலா ம்" (ஐங் . 217);. 

   2. ேம ம் ல் த யன; pasture, herbage for cattle to eat. 

     "பத  ேமயல ந்  மத  நைட நல்லான்" (அகநா. 14);. 

   3. ப த்  கரத்ல் (ெகா.வ.);; grabbing; obtaining and enjoying unlawfully.

   க. ேம ;பட. ேமசல்.

     [ேமய் → ேமயல். 'அல்' ெதா.ெப.ஈ ]

 ேமயல் mēyal, ெப. (n.)

   1. ேமய்ைக; grazing.

     "மானினப் ெப ங் ைள ேமயலா ம்" (ஐங் . 217);.

   2. ேம ம் ல் த யன; pasture, herbage for cattle to eat.

     "பத  ேமயல ந்  மத  நைட நல்லான்" (அகநா. 14);.

   3. ப த்  கரத்ல் (ெகா.வ.);; grabbing, obtaining and enjoying unlawfully.

   க. ேம ;பட. ேமசல்.

     [ேமய் → ேமயல். 'அல்' ெதா.ெப.ஈ ]
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ேமயவன்

ேமயவன் mēyavaṉ, ெப. (n.)

ேமயான் பாரக்்க;see {}. 

     "ேமயவன் றன்ெனா  ெமண்ணி" (கம்பரா. இலங்ைகேகள். 13);.

     [ேம → ேம . ேம → ேமயான் → ேமயவன்]

 ேமயவன் mēyavaṉ, ெப. (n.)

ேமயான் பாரக்்க;see {}.

     "ேமயவன் றன்ெனா  ெமண்ணி" (கம்பரா. இலங்ைகேகள். 13);.

     [ேம → ேம . ேம → ேமயான் → ேமயவன்]

ேமயான்

ேமயான் mēyāṉ, ெப. (n.)

   உைறபவன்; resident, dweller. 

     "ெப ந் ைற ன் ேமயாைன" ( வாச. 8, 7);.

     [ேம → ேம . ேம தல் = தங் தல், உைறதல். ேம → ேமயான் = ஓரிடத் ல் தங் பவன்]

 ேமயான் mēyāṉ, ெப. (n.)

   உைறபவன்; resident, dweller.

     "ெப ந் ைற ன் ேமயாைன" ( வாச. 8, 7);.

     [ேம → ேம . ேம தல் = தங் தல், உைறதல். ேம → ேமயான் = ஓரிடத் ல் தங் பவன்]

ேமர்ைவ

ேமரை்வ mērvai, ெப.(n.)

ேமைர, 5 (இ.வ.); பாரக்்க;see {} 5.

     [ேமல் → ேமர ்→ ேமரை்வ]

 ேமரை்வ mērvai, ெப. (n.)

ேமைர, 5 (இ.வ.); பாரக்்க;see {} 5.

     [ேமல் → ேமர ்→ ேமரை்வ]

ேமரக்கா

 
 ேமரக்கா  mērakkāli, ெப.(n.)

   ேபய் (க .அக.);; ghost.

     [ேமல்கா  = தைரேயா  ெபா ந்தா  ேமேல கால் ைவப்ப . ேமல்கா  → ேமலக்கா  → ேமரக்கா ]

 ேமரக்கா  mērakkāli, ெப. (n.)

   ேபய் (க .அக.);; ghost.

     [ேமல்கா  = தைரேயா  ெபா ந்தா  ேமேல கால் ைவப்ப . ேமல்கா  → ேமலக்கா  → ேமரக்கா ]
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ேம

ேம  mēru, ெப.(n.)

   ஏ  களின் ந பாகத் ள்ள ம் ேகாள்கள் ற்  வ வதாகக் க தப்ப வ மான ெபான் 
மைல; the golden mountain round which the planets are said to revolve, believed to be the centre of the seven {}. 

     "மாநிலத் ைடநின் ேறாங் ய ெந நிைல ேம " ( லப். 28, 48);. 

   2. மைல (யாழ்.அக.);; mountain. 

   3. ேதர ் த யவற் ன் உச் ல் அழகணியாக அைமந்த டம்; ornamental globular top, as of a car. 

   4. சாய்ந்த ைர ன் உச்  (இ.வ.);; top or ridge of a sloping roof. 

   5. ஆ ரம் உச் கைள ம் ற் பத்ைதந்  ேமனிைலக்கட் கைள ம் ஆ ர ழம் அகலத்ைத ம் 
அவ்வள  உயரத்ைத ம் ெகாண்  ளங் ம் ேகா ல் ( க் ர நீ , 229);; a temple 1000 hands wide and 1000 
hands high with 1000 domes and 125 foors 

   6. ேம மணி (இ.வ.); பாரக்்க;see {}. 

   7. ெபண்  (ெகாக்ேகா.1,17);; pudendum muliebre. 

   8. உடக்ா ம் (ஆசனப்); பலைக (யாழ்.அக.);; sitting plank. 

   9. சக்கரம் (  சக்ரயந் ரம்);; the mystical diagram of {}, made in relief. 

   10. பன்னீரக்் ைவ வைக (யாழ்.அக.);; carboy, jar, big bottle of rose water.

     [ேம → ேமல் → ேம  = உயரந்்  காணப்ப வ . ஏ  கள் ந ல் அைமந்ததாக ம் ேகாள்கள் 
அைதச ் ற்  வ வதாக ம் ம் கற்பைன மைல வழக் ன் ய  தல்நிைல. அ த்  ெபா ப் 
பைடயாக மைலையக் த்த . ன்னர ்மைலேபால் உயரந்்  காணப்ப வன ம் இசெ்சால்லால் 

க்கப்பட்டன.]

த. ேம  → Skt. {}.

ேம க் ப்

ேம க் ப்  mērukkuppi, ெப.(n.)

   1. வ ப் ேபாக்கன் (பயணி); கங்ைக நீைர அைடத் க் ெகாண்  ெசல் ம் ஒ வைகக் கண்ணா க் 
ெகாள்கலம்; a kind of glass bottle in which Ganges water is carried by pilgrims. 

   2. ேம , 10 பாரக்்க;see {} 10.

     [ேம  + ப் ]

 ேம க் ப்  mērukkuppi, ெப. (n.)

   1. வ ப் ேபாக்கன் (பயணி); கங்ைக நீைர அைடத் க் ெகாண்  ெசல் ம் ஒ வைகக் கண்ணா க் 
ெகாள்கலம்; a kind of glass bottle in which Ganges water is carried by pilgrims.

   2. ேம , 10 பாரக்்க;see {} 10.

     [ேம  + ப் ]

ேம கம்

 
 ேம கம் mērugam, ெப. (n.)

   ந மண (வாசைன);ப் பண்டவைக (யாழ்.அக.);; a kind of incense.

 ேம கம் mērugam, ெப. (n.)

   ந மண (வாசைன);ப் பண்டவைக (யாழ்.அக.);; a kind of incense.
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ேம த் பம்

ேம த் பம் mēruttīpam, ெப.(n.)

ேம ளக்  பாரக்்க;see {}. 

     "அணி  ேம த் பம்" (பரத. ஒ . 41);.

     [ேம  + பம்]

 ேம த் பம் mēruttīpam, ெப. (n.)

ேம ளக்  பாரக்்க;see {}.

     "அணி  ேம த் பம்" (பரத. ஒ . 41);.

     [ேம  + பம்]

ேம தாமன்

 
 ேம தாமன் mērutāmaṉ, ெப.(n.)

   வ ெப மான்;{}.

     [ேம  + தாமன்]

 Skt. {} → த. தாமன்.

 ேம தாமன் mērutāmaṉ, ெப. (n.)

வ ெப மான்; {}.

     [ேம  + தாமன்]

 Skt. {} → த. தாமன்.

ேம மணி

 
 ேம மணி mērumaṇi, ெப.(n.)

   வ ப்பாட்  (ெசப); மாைல த யவற் ன் நாயகமணி (யாழ்.அக.);; the principal or central bead in a rosary 
or necklace.

     [ேம  + மணி]

 ேம மணி mērumaṇi, ெப. (n.)

   வ ப்பாட்  (ெசப); மாைல த யவற் ன் நாயகமணி (யாழ்.அக.);; the principal or central bead in a rosary 
or necklace.

     [ேம  + மணி]
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ேம மந்தர ராண
ம்

ேம மந்தர ராணம் mērumandaraburāṇam, ெப.(n.)

   14-ஆம் ற்றாண்  னி ல் வாமனா ரியர ்ெசய்த ம், ேம மந்தரரக்ளின் வரலாற்ைறக் 
வ  மான ஒ  சமணக் காப் யம்; a Jaina Tamil poem on the lives of {} and Manthara, by {}, composed towards 

the end of the 14th C.

     [ேம  + மந் ரம் + ராணம்]

 Skt. {} → த. ராணம்.

 ேம மந்தர ராணம் mērumandaraburāṇam, ெப. (n.)

   14-ஆம் ற்றாண்  னி ல் வாமனா ரியர ்ெசய்த ம், ேம மந்தரரக்ளின் வரலாற்ைறக் 
வ  மான ஒ  சமணக் காப் யம்; a Jaina Tamil poem on the lives of {} and Manthara, by {}, composed towards 

the end of the 14th C.

     [ேம  + மந் ரம் + ராணம்]

 Skt. {} → த. ராணம்.

ேம யந் ரம்

 
 ேம யந் ரம் mēruyandiram, ெப.(n.)

   க ரக்்ேகால் (யாழ்.அக.);; spike.

     [ேம  + இயந் ரம்]

     [p]

 ேம யந் ரம் mēruyandiram, ெப. (n.)

   க ரக்்ேகால் (யாழ்.அக.);; spike.

     [ேம  + இயந் ரம்]

ேம ல்லாளன்

ேம ல்லாளன் mēruvillāḷaṉ, ெப.(n.)

ேம ல்  பாரக்்க;see {}. 

     "ேம  ல்லாளன் ெகா த்த............ யாைவ  மாய்ந்  ெகாண்டான்" (கம்பரா.நாகபாச. 18);.

     [ேம  + ல் + ஆள் + அன்]

 ேம ல்லாளன் mēruvillāḷaṉ, ெப. (n.)

ேம ல்  பாரக்்க;see {}.

     "ேம  ல்லாளன் ெகா த்த............ யாைவ  மாய்ந்  ெகாண்டான்" (கம்பரா.நாகபாச. 18);.

     [ேம  + ல் + ஆள் + அன்]

ேம ல்

ேம ல்  mēruvilli, ெப.(n.)

   ேம மைலைய ல்லாகக் ெகாண்டவன், வெப மான்;{}, as having Mt. {} for his bow. 

     "ேம ல்  மஞ்சனச ்சாைலவாய்" (தக்க யாகப். 379);.

     [ேம  + ல் ]

 ேம ல்  mēruvilli, ெப. (n.)

   ேம மைலைய ல்லாகக் ெகாண்டவன், வெப மான்;{}, as having Mt. {} for his bow.

     "ேம ல்  மஞ்சனச ்சாைலவாய்" (தக்க யாகப். 379);.

     [ேம  + ல் ]
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ேம ளக்

 
 ேம ளக்  mēruviḷakku, ெப.(n.)

   இைறவன் ன் எ க் ம் அ க்  ளக் ; a cluster of lights, waved before gods.

     [ேம  + ளக் ]

     [p]

 ேம ளக்  mēruviḷakku, ெப. (n.)

   இைறவன் ன் எ க் ம் அ க்  ளக் ; a cluster of lights, waved before gods.

     [ேம  + ளக் ]

ேம ன்வாரி

 
 ேம ன்வாரி mēruviṉvāri, ெப.(n.)

   ெபான்மணல் (யாழ்.அக.);; golden sand.

     [ேம ன் + வாரி]

 ேம ன்வாரி mēruviṉvāri, ெப. (n.)

   ெபான்மணல் (யாழ்.அக.);; golden sand.

     [ேம ன் + வாரி]

ேமைர

ேமைர mērai, ெப.(n.)

   1. எல்ைல; boundary, limit. 

   2. வைக ( ன்.);; manner, way. 

   3. மரியாைத (யாழ்.அக.);; rule of propriety or decorum. limits of propriety. 

   4. அடக்கம் ( ன்.);; gravity, sobriety, modesty. 

   5. ெமாத்த ைளசச் ன் ம் ற் ர ்ேவைலக்காரர,் காணியாட் க் காரர ் த ேயா க் க் 
களத் ற் ரித் த் தனியாகக் ெகா க்கப்ப ம் தவசம்; the portion of the crop, given as a perquisite to holders of 
{}, or to hereditary village officers and servants, out of the common stock on the threshing-floor. (R.T.);.

   க., . ேமார;ெத. ேமர.

     [ேமல் → ேமைல → ேமைர = ேமெலல்ைல, எல்ைல, அள , ம ப் , ம த்தளிக் ம் மானியம் 
( .தா.74);]

த. ேமைர → Skt. {}.

 ேமைர mērai, ெப. (n.)

   1. எல்ைல; boundary, limit.

   2. வைக ( ன்.);; manner, way.

   3. மரியாைத (யாழ்.அக.);; rule of propriety or decorum. limits of propriety.

   4. அடக்கம் ( ன்.);; gravity, sobriety, modesty.

   5. ெமாத்த ைளசச் ன் ம் ற் ர ்ேவைலக்காரர,் காணியாட் க் காரர ் த ேயா க் க் 
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ேமைரத் ட்டம்

 
 ேமைரத் ட்டம் mēraittiṭṭam, ெப.(n.)

   ேமைர ரித் க் ெகா ப்பதற்காக ஏற்பட்ட ட்டம்; regulation or rule relating to the proportion of allowances to 
the village officers and servants from the crops. (W.G.);.

     [ேமைல + ட்டம்]

 ேமைரத் ட்டம் mēraittiṭṭam, ெப. (n.)

   ேமைர ரித் க் ெகா ப்பதற்காக ஏற்பட்ட ட்டம்; regulation or rule relating to the proportion of allowances to 
the village officers and servants from the crops. (W.G.);.

     [ேமைல + ட்டம்]

ேமைரமரியாைத

ேமைரமரியாைத mēraimariyātai, ெப.(n.)

ேமைர, 3 (இ.வ.); பாரக்்க;see {} 3.

     [ேமைர + மரியாைத]

 Skt. {} → த. மரியாைத.

 ேமைரமரியாைத mēraimariyātai, ெப. (n.)

ேமைர, 3 (இ.வ.); பாரக்்க;see {} 3.

     [ேமைர + மரியாைத]

 Skt. {} → த. மரியாைத.

ேமைரமானியம்

 
 ேமைரமானியம் mēraimāṉiyam, ெப.(n.)

   ற்காலத் ல் தவசமாகக் ெகா க்கப்பட் ப் ன்னர ்பணமாகச ்ெச த்தப்ப ம் ைளச ்
சற்பாகம்; grant of a portion of the gross produce of cultivated lands, now commuted into money. (W.G.);.

     [ேமைர + மானியம்]

 ேமைரமானியம் mēraimāṉiyam, ெப. (n.)

   ற்காலத் ல் தவசமாகக் ெகா க்கப்பட் ப் ன்னர ்பணமாகச ்ெச த்தப்ப ம் ைளச ்
சற்பாகம்; grant of a portion of the gross produce of cultivated lands, now commuted into money. (W.G.);.

     [ேமைர + மானியம்]

ேமைரய த்தல்

 
 ேமைரய த்தல் mēraiyaḻittal, ெப.(n.)

   எல்ைலையக் க் ம் வரப்  த யவற்ைற அ க்ைக; destruction of landmarks, as by removing survey 
stones, etc.

     [ேமைர + அ த்தல். அ  → அ த்தல். 'தல்' ெதா.ெப.ஈ .]

 ேமைரய த்தல் mēraiyaḻittal, ெப. (n.)

   எல்ைலையக் க் ம் வரப்  த யவற்ைற அ க்ைக; destruction of landmarks, as by removing survey 
stones, etc.

     [ேமைர + அ த்தல். அ  → அ த்தல். 'தல்' ெதா.ெப.ஈ .]
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ேமல்

ேமல்1 mēl, ெப.(n.)

   1. ழ்ப்ப க்  அல்ல  அ ப்ப க்  எ ரான ப , ேம டம்; that which is above or over, upper side, 
surface. 

     "ஒைல...... ெதாட்  ேமற்ெபா ைய நீக் " ( வக. 2143);. 

     'அைற ன் ேமல் தட் ல் ற ேகால் உள்ள ' (உ.வ.);. 

   2. அ கப்ப ; upper or higher (limit);, further, additional,extra. 

     'இ  த்  ேம ம் ளக்கம் ேதைவ' (உ.வ.);. 

   3. வானம் ( டா.);; sky. 

     "ேம யர ்ைகைலைய" (கம்பரா. த்த. மந் ரப். 80);. 

   4. ேமற்  ( ங்.);; west. 

     'ேமல் ைச ல் ஞா  மைற ம் ேநரம்' (உ.வ.);. 

   5. தைல; head. 

     "ேமவா ணங்க ேமன் த்த ள்ைளயன்" ( .ெவ.2, 8);. 

   6. தைலைம; leadership, superiority. 

     'ேமல கள்'. 

   7. ேமன்ைம ( ங்.);; excellence. 

   8. உயரந்்ேதார;் the great. 

ேமல்கட்

 
 ேமல்கட்  mēlkaṭṭu, ெப.(n.)

   பந்தல் ேபான்றவற் ல் ஒைலக்க ல் ேமல்பாகத் ல் கட் ம் ணி; cloth spread on the lower side of the 
thatch of a pandal.

. ேமல்கட் .

     [ேமல் + கட் ]

     [p]

 ேமல்கட்  mēlkaṭṭu, ெப. (n.)

   பந்தல் ேபான்றவற் ல் ஒைலக்க ல் ேமல்பாகத் ல் கட் ம் ணி; cloth spread on the lower side of the 
thatch of a pandal.

. ேமல்கட் .

     [ேமல் + கட் ]

ேமல்கடல்

ேமல்கடல் mēlkaḍal, ெப. (n.)

   ேமற் ைச ள்ள கடல்; the Arabian sea, as the western sea. 

     "ேமல்கடல் வா கத் ன் ைள வ " ( க்ேகா. 6);.

     [ேமல் + கடல். த ழ்நாட் ற்  ேமற் ப் பக்கத் ல் அைமந்த கடல்]

 ேமல்கடல் mēlkaḍal, ெப. (n.)

   ேமற் ைச ள்ள கடல்; the Arabian sea, as the western sea.

     "ேமல்கடல் வா கத் ன் ைள வ " ( க்ேகா. 6);.

     [ேமல் + கடல். த ழ்நாட் ற்  ேமற் ப் பக்கத் ல் அைமந்த கடல்]
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ேமல்கா

 
 ேமல்கா  mēlkātu, ெப.(n.)

   கா ன் உயரப்ப ; the top part of the ear.

     [ேமல் + கா ]

 ேமல்கா  mēlkātu, ெப. (n.)

   கா ன் உயரப்ப ; the top part of the ear.

     [ேமல் + கா ]

ேமல்கால்

ேமல்கால் mēlkāl, ெப.(n.)

ேமல்காற்  பாரக்்க (நாம ப. 91);;see {}.

     [ேமல் + கால்]

 ேமல்கால் mēlkāl, ெப. (n.)

ேமல்காற்  பாரக்்க (நாம ப. 91);;see {}.

     [ேமல் + கால்]

ேமல்காற்

 
 ேமல்காற்  mēlkāṟṟu, ெப.(n.)

   ேமற் த் ைச னின்  ம் காற்  ( வா.);; west wind 

     "ேகாைட ேமல் காற்ேற".

ம வ. ேகாைடக்காற் , ேகாைட.

ம. ேமல்காற் .

     [ேமல் + காற் ]

 ேமல்காற்  mēlkāṟṟu, ெப. (n.)

   ேமற் த் ைச னின்  ம் காற்  ( வா.);; west wind.

     "ேகாைட ேமல் காற்ேற".

ம வ. ேகாைடக்காற் , ேகாைட.

ம. ேமல்காற் .

     [ேமல் + காற் ]
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ேமல் ழாதல்

 
 ேமல் ழாதல் mēlāḻātal, ெப.(n.)

   தைல ழாதல்; topsy -turvy.

ம. ேமல் ழா .

     [ேமல் + ழ் + ஆதல். ஆ → ஆதல் 'அல்' ெதா.ெப.ஈ ]

 ேமல் ழாதல் mēlāḻātal, ெப. (n.)

   தைல ழாதல்; topsy -turvy.

ம. ேமல் ழா .

     [ேமல் + ழ் + ஆதல். ஆ → ஆதல் 'அல்' ெதா.ெப.ஈ ]

ேமல்ைக

ேமல்ைக mēlkai, ெப.(n.)

   1. அப்பாலான ; that which is farther or on the further side. 

   2. உயரத்ரம்; higher rank, standing, degree or pedigree. 

   3. ேம ; highland, elevation. 

   4. ேமற் ; west.

. ேமல்க  (ெவற் , ேமன்ைம);.

     [ேமல் + ைக]

 ேமல்ைக mēlkai, ெப. (n.)

   1. அப்பாலான ; that which is farther or on the further side.

   2. உயரத்ரம்; higher rank, standing, degree or pedigree.

   3. ேம ; highland, elevation.

   4. ேமற் ; west.

. ேமல்க  (ெவற் , ேமன்ைம);.

     [ேமல் + ைக]

ேமல்ேகாட்ைட

 
 ேமல்ேகாடை்ட mēlāṭṭai, ெப.(n.)

   ரங்கப்பட் னத் ற்  அ ல் அைமந்த மா ய வ பாட் டம்; name of a place of {} pilgrimage near {} in 
Mysore.

     [ேமல் + ேகாடை்ட. வரங்கத் ந்  ெசன்ற இராமா சர ்தங் ய இடம்]

 ேமல்ேகாடை்ட mēlāṭṭai, ெப. (n.)

   ரங்கப் பட் னத் ற்  அ ல் அைமந்த மா ய வ பாட் டம்; name of a place of {} pilgrimage near {} in 
Mysore.

     [ேமல் + ேகாடை்ட. வரங்கத் ந்  ெசன்ற இராமா சர ்தங் ய இடம்]
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ேமல்சா

 
 ேமல்சா  mēlcāti, ெப.(n.)

ேமற் லம் பாரக்்க;see {}.

க. ேம  சா .

     [ேமல் + சா ]

 Skt. {} → த. சா .

 ேமல்சா  mēlcāti, ெப. (n.)

ேமற் லம் பாரக்்க;see {}.

க. ேம  சா .

     [ேமல் + சா ]

 Skt. {} → த. சா .

ேமல்சாந்

ேமல்சாந்  mēlcāndi, ெப.(n.)

   1. ேகா ன் தைலைமப் சகன் (T.A.S.ii.48,49);; chief priest, in a temple.

ம. ேமல்சாந் .

     [ேமல் + சாந் ]

 ேமல்சாந்  mēlcāndi, ெப. (n.)

   1. ேகா ன் தைலைமப் சகன் (T.A.S.ii.48,49);; chief priest, in a temple.

ம. ேமல்சாந் .

     [ேமல் + சாந் ]

ேமல்சார்

ேமல்சார ்mēlcār, ெப.(n.)

   1. ேமல்பக்கம் (ெகா.வ.);; western side. 

   2. ேமற்  (யாழ்.அக.);; west.

     [ேமல் + சார]்

 ேமல்சார ்mēlcār, ெப. (n.)

   1. ேமல்பக்கம் (ெகா.வ.);; western side.

   2. ேமற்  (யாழ்.அக.);; west.

     [ேமல் + சார]்
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ேமல்டாப்

 
 ேமல்டாப்  mēlṭāppu, ெப.(n.)

   வண்  த யவற் ன் ேமற்  (இக்.வ.);; roof or hood, as of a vehicle.

     [ேமல் + டாப் ]

 E. top → த. டாப் .

 ேமல்டாப்  mēlṭāppu, ெப. (n.)

   வண்  த யவற் ன் ேமற்  (இக்.வ.);; roof or hood, as of a vehicle.

     [ேமல் + டாப் ]

 E. top → த. டாப் .

ேமல்தட்

ேமல்தட்  mēltaṭṭu, ெப.(n.)

   1. ேமல்மாடம்; upperstorey. 

   2. உயரவ்ான ; superior. 

     'ேமல்தட்  மக்கள் வாழ்க்ைகேய ேவறான ' (உ.வ.);.

ம. ேமத்தட் .

     [ேமல் + தட் ]

 ேமல்தட்  mēltaṭṭu, ெப. (n.)

   1. ேமல்மாடம்; upperstorey.

   2. உயரவ்ான ; superior.

     'ேமல்தட்  மக்கள் வாழ்க்ைகேய ேவறான ' (உ.வ.);.

ம. ேமத்தட் .

     [ேமல் + தட் ]

ேமல்தட் மக்கள்

ேமல்தட் மக்கள் mēltaṭṭumakkaḷ, ெப.(n.)

   1. உயர ் லத் னர;் people of high caste. 

   2. வச  வாய்ப் ப் பைடத்தவர;் people who are in well-to-do position.

     [ேமல்தட்  + மக்கள்]

 ேமல்தட் மக்கள் mēltaṭṭumakkaḷ, ெப. (n.)

   1. உயர ் லத் னர;் people of high caste.

   2. வச  வாய்ப் ப் பைடத்தவர;் people who are in well-to-do position.

     [ேமல்தட்  + மக்கள்]
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ேமல்தரம்

 
 ேமல்தரம் mēltaram, ெப.(n.)

   றந்த , உயரவ்ான ; the best sort, superior.

ம. ேமத்தரம்.

     [ேமல் + தரம்]

 ேமல்தரம் mēltaram, ெப. (n.)

   றந்த , உயரவ்ான ; the best sort, superior.

ம. ேமத்தரம்.

     [ேமல் + தரம்]

ேமல்தைர

 
 ேமல்தைர mēltarai, ெப.(n.)

   த ல் ெநசவாளர ்அைம ம் ேமட் ப் ப ; the sitting (raised); place of a weaver at loom.

     [ேமல் + தைர]

 ேமல்தைர mēltarai, ெப. (n.)

   த ல் ெநசவாளர ்அைம ம் ேமட் ப் ப ; the sitting (raised); place of a weaver at loom.

     [ேமல் + தைர]

ேமல்தளம்

 
 ேமல்தளம் mēltaḷam, ெப.(n.)

ேமற்றளம் பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + தளம்]

 ேமல்தளம் mēltaḷam, ெப. (n.)

ேமற்றளம் பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + தளம்]
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ேமல்த

 
 ேமல்த  mēltaṟi, ெப.(n.)

   ெநச ல் ண்ைண ேபால் ேமடாக்  அைமக்கப்பட்ட த ; weaving made at pial like structure.

     [ேமல் + த ]

 ேமல்த  mēltaṟi, ெப. (n.)

   ெநச ல் ண்ைண ேபால் ேமடாக்  அைமக்கப்பட்ட த ; weaving made at pial like structure.

     [ேமல் + த ]

 ேமல்த  mēltaṟi, ெப. (n.)

நிலத் ல்  இல்லாமல் அைமக்கப்பட் க் ம் த ,

 handloom set above the ground level.

     [ேமல்+த ]

ேமல்தாைட

 
 ேமல்தாைட mēltāṭai, ெப.(n.)

   ழ்த ்தாைடக்  ேமலாக அைமந்த தாைட; the upper jaw.

க. ேமல்தவெட.

     [ேமல் + தாைட]

 ேமல்தாைட mēltāṭai, ெப. (n.)

   ழ்த ்தாைடக்  ேமலாக அைமந்த தாைட; the upper jaw.

க. ேமல்தவெட.

     [ேமல் + தாைட]

ேமல் ண்

 
 ேமல் ண்  mēltuṇṭu, ெப.(n.)

   ேதாளில் ேபா ம் ண் ; towel worn over the shoulder. 

     'காமராசர ்எப்ேபா ம் ேமல் ண்  அணி ம் பழக்க ள்ளவர'்.

     [ேமல் + ண் ]

     [p]

 ேமல் ண்  mēltuṇṭu, ெப. (n.)

   ேதாளில் ேபா ம் ண் ; towel worn over the shoulder.

     'காமராசர ்எப்ேபா ம் ேமல் ண்  அணி ம் பழக்க ள்ளவர'்.

     [ேமல் + ண் ]
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ேமல்ேதால்

 
 ேமல்ேதால் mēltōl, ெப.(n.)

ேமற்ேறால் பாரக்்க;see {}.

க. ேம ேதா .

     [ேமல் + ேதால்]

 ேமல்ேதால் mēltōl, ெப. (n.)

ேமற்ேறால் பாரக்்க;see {}.

க. ேம ேதா .

     [ேமல் + ேதால்]

ேமல்நா

 
 ேமல்நா  mēlnāṭu, ெப.(n.)

   ெவளிநா  ( ப்பாக); அெமரிக்கா ம், ஐேராப் ய நா க ம்; foreign country especially western country. 

     'ேமல் நாட்  ேமாகம் இன்ைறய இைளஞரக்ைள யாகப் பா த் க் ற '.

     [ேமல் + நா . ேமல் = ேமற் ]

 ேமல்நா  mēlnāṭu, ெப. (n.)

   ெவளிநா  ( ப்பாக); அெமரிக்கா ம், ஐேராப் ய நா க ம்; foreign country especially western country.

     'ேமல் நாட்  ேமாகம் இன்ைறய இைளஞரக்ைள யாகப் பா த் க் ற '.

     [ேமல் + நா . ேமல் = ேமற் ]

ேமல்நாள்

 
 ேமல்நாள் mēlnāḷ, ெப.(n.)

ேமனாள் பாரக்்க;see {}.

ம. ேமநாள்.

     [ேமல் + நாள்]

 ேமல்நாள் mēlnāḷ, ெப. (n.)

ேமனாள் பாரக்்க;see {}.

ம. ேமநாள்.

     [ேமல் + நாள்]
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ேமல்நிைலப்பள்ளி

 
 ேமல்நிைலப்பள்ளி mēlnilaippaḷḷi, ெப.(n.)

ேமனிைலப்பள்ளி காண்க;see {}.

     [ேமல்நிைல + பள்ளி. ள் → பள் → பள்ளம். பள் → பள்ளி = சமமான நிலம், சமணப் பள்ளி, 
கல் க் டம். ேமல்நிைல = பள்ளி  வ ப் ற்  ேமலான .]

 ேமல்நிைலப்பள்ளி mēlnilaippaḷḷi, ெப. (n.)

ேமனிைலப்பள்ளி காண்க;see {}.

     [ேமல்நிைல + பள்ளி. ள் → பள் → பள்ளம். பள் → பள்ளி = சமமான நிலம், சமணப் பள்ளி, 
கல் க் டம். ேமல்நிைல = பள்ளி  வ ப் ற்  ேமலான .]

ேமல்ப ப்

 
 ேமல்ப ப்  mēlpaḍippu, ெப.(n.)

ேமற் ப ப்  பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + ப ப் . ப  → ப ப் . ' ' ெதா.ெப.ஈ .]

 ேமல்ப ப்  mēlpaḍippu, ெப. (n.)

ேமற் ப ப்  பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + ப ப் . ப  → ப ப் . ' ' ெதா.ெப.ஈ .]

ேமல்பல்

 
 ேமல்பல் mēlpal, ெப.(n.)

ேமல்வாய்ப்பல் பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + பல்]

 ேமல்பல் mēlpal, ெப. (n.)

ேமல்வாய்ப்பல் பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + பல்]

ேமல்பாகம்

 
 ேமல்பாகம் mēlpākam, ெப.(n.)

   ேமலாக அைமந்த பாகம்; upper portion.

க. ேமல்பாக.

     [ேமல் + பாகம். ப  → பா  → பாகம்]

 ேமல்பாகம் mēlpākam, ெப. (n.)

   ேமலாக அைமந்த பாகம்; upper portion.

க. ேமல்பாக.

     [ேமல் + பாகம். ப  → பா  → பாகம்]
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ேமல்பா

ேமல்பா  mēlpāti, ெப.(n.)

   1.ேமற் ப் ப ; western portion. 

     'பழந்த ழகத் ன்

 ேமல்பா  mēlpāti, ெப. (n.)

   1. ேமற் ப் ப ; western portion.

     'பழந்த ழகத் ன் ேமல்பா  மைலயாளநாடா ட்ட '(உ.வ.);.

   2. ேமல்வாரம்(இ.வ.);; the share of the produce assigned to the landlord or the government.

     [ேமல் + பா . ப  → பா ]

ேமல்பால்

ேமல்பால் mēlpāl,ெப.(n.);

   ேமற் ப் பக்கம்; western side. 

     "பக ழந்த ேமல்பாற் ைசப் ெபண் லம் மாைல" ( வ். இயற். த். 35);.

     [ேமல் + பால். பகல் → பால்]

 ேமல்பால் mēlpāl, ெப. (n.)

   ேமற் ப் பக்கம்; western side.

     "பக ழந்த ேமல்பாற் ைசப் ெபண் லம் மாைல" ( வ். இயற். த். 35);.

     [ேமல் + பால். பகல் → பால்]

ேமல்பால் ேதகம்

 
 ேமல்பால் ேதகம் mēlpālvitēkam, ெப.(n.)

   ஒன்ப  வைக நிலத் ன் ெப ம் ரி க ள் ஒன்  ( ங்.);; a continent, one of {}, q.v.

     [ேமல் + பால் + ேதகம்]

 Skt. {} → த. ேதகம்.

 ேமல்பால் ேதகம் mēlpālvitēkam, ெப. (n.)

   ஒன்ப  வைக நிலத் ன் ெப ம் ரி க ள் ஒன்  ( ங்.);; a continent, one of {}, q.v.

     [ேமல் + பால் + ேதகம்]

 Skt. {} → த. ேதகம்.

ேமல் ட்

 
 ேமல் ட்  mēlpīṭṭi, ெப.(n.)

   சடை்ட ன் ேமற்ப  (இ.வ.);; breast of a garment.

     [ேமல் + ட் ]

 ேமல் ட்  mēlpīṭṭi, ெப. (n.)

   சடை்ட ன் ேமற்ப  (இ.வ.);; breast of a garment.

     [ேமல் + ட் ]
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ேமல்ேபச்

 
 ேமல்ேபச்  mēlpēccu, ெப.(n.)

   ற ைரைய ம த்ேதா, எ ரத்்ேதா ேப ம் ேபச் ; counter argument, contradicting. 

     'நீ ஏன் ஒவ்ெவா  ேபச் க் ம் ேமல் ேபச்  ேப றாய்?'

     [ேமல் + ேபச் . ேப  → ேபச் .]

 ேமல்ேபச்  mēlpēccu, ெப. (n.)

   ற ைரைய ம த்ேதா, எ ரத்்ேதா ேப ம் ேபச் ; counter argument, contradicting.

     'நீ ஏன் ஒவ்ெவா  ேபச் க் ம் ேமல் ேபச்  ேப றாய்?'

     [ேமல் + ேபச் . ேப  → ேபச் .]

ேமல்மட்டம்

ேமல்மட்டம் mēlmaṭṭam, ெப.(n.)

   1. ேமற் றத் ன் மட்டம்; superficial level at the top. 

   2. மட்டப் பலைக (இ.வ.);; mason's level.

     [ேமல் + மட்டம்]

 ேமல்மட்டம் mēlmaṭṭam, ெப. (n.)

   1. ேமற் றத் ன் மட்டம்; superficial level at the top.

   2. மட்டப் பலைக (இ.வ.);; mason's level.

     [ேமல் + மட்டம்]

ேமல்மைட

ேமல்மைட mēlmaḍai, ெப.(n.)

   1. நீர ்மைடைய அ த் ள்ள ைளநிலம்; field near the sluice. (R.T.);. 

   2. ேமட் ள்ள வாய்க்கால் (இ.வ.);; water-way at high level.

     [ேமல் + மைட. ம  → மைட]

 ேமல்மைட mēlmaḍai, ெப. (n.)

   1. நீர ்மைடைய அ த் ள்ள ைளநிலம்; field near the sluice. (R.T.);.

   2. ேமட் ள்ள வாய்க்கால் (இ.வ.);; water-way at high level.

     [ேமல் + மைட. ம  → மைட]

ேமல்மண்டலம்

ேமல்மண்டலம் mēlmaṇṭalam, ெப.(n.)

   எ ைம ர ்(ைம ர)்;ப் ப ; Mysore region. (I.M.P. Sm.94);.

     [ேமல் + மண்டலம். மண்  → மண்டலம்]

 ேமல்மண்டலம் mēlmaṇṭalam, ெப. (n.)

   எ ைம ர ்(ைம ர)்;ப் ப ; Mysore region. (I.M.P. Sm.94);.

     [ேமல் + மண்டலம். மண்  → மண்டலம்]
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ேமல்மா

 
 ேமல்மா  mēlmāṭi, ெப.(n.)

   ட் ன் ேமனிைலக் கட்  ( ன்.);; upper storey.

   க. ேம ப்பரிெக; . ேமல்மாரிெக, ேம ப் பரிெக, ேமல்ெமஞ் .

     [ேமல் + மா ]

 ேமல்மா  mēlmāṭi, ெப. (n.)

   ட் ன் ேமனிைலக் கட்  ( ன்.);; upper storey.

   க. ேம ப்பரிெக; . ேமல்மாரிெக, ேம ப் பரிெக, ேமல்ெமஞ் .

     [ேமல் + மா ]

ேமல் தந்த த்

 
 ேமல் தந்த த்  mēlmidandabuddi, ெப.(n.)

   ேமெல த்  வாரியாகக் காணப்ப ம் அ  (ஞானம்);, ஆழ ல்லாத அ ; superficial knowledge or 
understanding.

     [ேமல் + தந்த + த் ]

 ேமல் தந்த த்  mēlmidandabuddi, ெப. (n.)

   ேமெல த்  வாரியாகக் காணப்ப ம் அ  (ஞானம்);, ஆழ ல்லாத அ ; superficial knowledge or 
understanding.

     [ேமல் + தந்த + த் ]

ேமல் கம்

 
 ேமல் கம் mēlmugam, ெப.(n.)

   ேமற் ப் ப  (நாஞ்.);; western division.

     [ேமல் + கம். ேமடான ப ]

 ேமல் கம் mēlmugam, ெப. (n.)

   ேமற் ப் ப  (நாஞ்.);; western division.

     [ேமல் + கம். ேமடான ப ]
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ேமல் கவரி

 
 ேமல் கவரி mēlmugavari, ெப.(n.)

   மட ன் றத்ேத மடைலப் ெப ேவாரின் ெபயர,் ஊர ் த யனவற்ைறக் க் ம் 
அைடயாளம்; super scription, address, as of a letter. 

     'ேமல் கவரி ெதளிவாக இல்லாத அஞ்சல் உரிய காலத் ல் ேச ம் என்  ெசால்ல யலா ' (உ.வ.);.

     [ேமல் + கவரி]

 ேமல் கவரி mēlmugavari, ெப. (n.)

   மட ன் றத்ேத மடைலப் ெப ேவாரின் ெபயர,் ஊர ் த யனவற்ைறக் க் ம் 
அைடயாளம்; super scription, address, as of a letter.

     'ேமல் கவரி ெதளிவாக இல்லாத அஞ்சல் உரிய காலத் ல் ேச ம் என்  ெசால்ல யலா ' (உ.வ.);.

     [ேமல் + கவரி]

ேமல் ந்தாைன

 
 ேமல் ந்தாைன mēlmundāṉai, ெப.(n.)

ேமல் ன்றாைன பாரக்்க (இ.வ.); see {}.

     [ேமல் ன்றாைன → ேமல் ந்தாைன]

 ேமல் ந்தாைன mēlmundāṉai, ெப. (n.)

ேமல் ன்றாைன பாரக்்க (இ.வ.); see {}.

     [ேமல் ன்றாைன → ேமல் ந்தாைன]

ேமல் ந்

 
 ேமல் ந்  mēlmundi, ெப.(n.)

ேமல் ன்றாைன பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

     [ேமல் + ந் ]

 ேமல் ந்  mēlmundi, ெப. (n.)

ேமல் ன்றாைன பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

     [ேமல் + ந் ]

1277

www.valluvarvallalarvattam.com 2836 of 19068.



ேமல் ந் ரி

ேமல் ந் ரி mēlmundiri, ெப.(n.)

   ந் ரி ( ன்.);; a minute fraction.

     [ேமல் + ந் ரி]

ேமல் வாய்ச ் ற் லக்கத் ல் அ மட்ட எண் ேமல் ந் ரி என் ம் ந் ரி (1/320); ம் 
ழ்வாய்ச் ற் லக்கத் ல் அ மட்ட எண் ழ் ந் ரி (1/102, 1/400); ம் ஆ ம். (ப.அ.72);

   ந்  + இரி = ந் ரி. இரிதல் = ல தல், ளத்தல், ெக தல். இரிசல் = ள . ஒ.ேநா; ன்னம் = 
ள  ழ்வா லக்கம். E.fraction, fட. frang, break. ழ்வா லக்கங்க ள் ந் ய  ந் ரி ெயனப்பட்ட . 

(ேவ.க.4,12);.

 ேமல் ந் ரி mēlmundiri, ெப. (n.)

   ந் ரி ( ன்.);; a minute fraction.

     [ேமல் + ந் ரி]

ேமல் வாய்ச ் ற் லக்கத் ல் அ மட்ட எண் ேமல் ந் ரி என் ம் ந் ரி (1/320); ம் 
ழ்வாய்ச் ற் லக்கத் ல் அ மட்ட எண் ழ் ந் ரி (1/102, 1/400); ம் ஆ ம். (ப.அ.72);

   ந்  + இரி = ந் ரி. இரிதல் = ல தல், ளத்தல், ெக தல். இரிசல் = ள . ஒ.ேநா; ன்னம் = 
ள  ழ்வா லக்கம். E.fraction, fட. frang, break. ழ்வா லக்கங்க ள் ந் ய  ந் ரி ெயனப்பட்ட . 

(ேவ.க.4,12);.

ேமல் ந் ரிைக

 
 ேமல் ந் ரிைக mēlmundirigai, ெப.(n.)

ேமல் ந் ரி பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + ந் ரிைக. ந் ரி → ந் ரிைக]

 ேமல் ந் ரிைக mēlmundirigai, ெப. (n.)

ேமல் ந் ரி பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + ந் ரிைக. ந் ரி → ந் ரிைக]

ேமல் ந் ைர

ேமல் ந் ைர mēlmundirai, ெப.(n.)

ேமல் ந் ரி (கணக்க . 2, உைர); பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + ந் ைர. ந் ரி → ந் ைர]

 ேமல் ந் ைர mēlmundirai, ெப. (n.)

ேமல் ந் ரி (கணக்க . 2, உைர); பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + ந் ைர. ந் ரி → ந் ைர]
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ேமல் ைற

 
 ேமல் ைற  mēlmuṟaiyīṭu, ெப.(n.)

   வழக் ல் ேதாற்றவர ்ேமல் ைற மன்றத் ல் ெசய் ம் ைற ; appeal (by one aggrieved by decree or 
order of a court. 

     'மாவட்ட நீ  மன்றத் ல் ரப்்ைப எ ரத்்  உயர ்நீ  மன்றத் ல் ேமல் ைற  ெசய்ய 
ற்பட்டனர'்.

     [ேமல் + ைற . ைற  → ைற ]

 ேமல் ைற  mēlmuṟaiyīṭu, ெப. (n.)

   வழக் ல் ேதாற்றவர ்ேமல் ைற மன்றத் ல் ெசய் ம் ைற ; appeal (by one aggrieved by decree or 
order of a court.

     'மாவட்ட நீ  மன்றத் ல் ரப்்ைப எ ரத்்  உயர ்நீ  மன்றத் ல் ேமல் ைற  ெசய்ய 
ற்பட்டனர'்.

     [ேமல் + ைற . ைற  → ைற ]

ேமல் ன்றாைன

 
 ேமல் ன்றாைன mēlmuṉṟāṉai, ெப.(n.)

   உ த் ம்ேபா  ேமற் றமாக வ ம் ேசைல ன் கப்  (இ.வ.);; the front or outer end of a saree, pallu lait on 
the top of a saгее.

. ெமண்ணெட, ெமந்நெட (ெபண்கள் தம் மாரை்ப க்ெகாள்ள பயன்ப த் ம் ணி);.

     [ேமல் + ன்றாைன. ன் + தாைன – ன்றாைன]

 ேமல் ன்றாைன mēlmuṉṟāṉai, ெப. (n.)

   உ த் ம்ேபா  ேமற் றமாக வ ம் ேசைல ன் கப்  (இ.வ.);; the front or outer end of a saree, pallu lait on 
the top of a saгее.

. ெமண்ணெட, ெமந்நெட (ெபண்கள் தம் மாரை்ப க்ெகாள்ள பயன்ப த் ம் ணி);.

     [ேமல் + ன்றாைன. ன் + தாைன – ன்றாைன]

ேமல் ைன

 
 ேமல் ைன mēlmuṉai, ெப.(n.)

   உச் ; top.

     [ேமல் + ைன. ன் → ைன]

 ேமல் ைன mēlmuṉai, ெப. (n.)

   உச் ; top.

     [ேமல் + ைன. ன் → ைன]
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ேமல் ச்

ேமல் ச்  mēlmūccu, ெப.(n.)

   1. யற்  த யவற்றால் ேமெல ம் ெப ச் ; deep breath, as at the time of exertion. 

     'ேமல் ச்  ழ் ச்  வாங்க ஓ  வந்தார'் (உ.வ.);. 

   2. இறக் ம் த வா ல் ேமேனாக்  ெய ம் ச் க் காற் ; dying breath.

     [ேமல் + ச் .  → ச் .]

 ேமல் ச்  mēlmūccu, ெப. (n.)

   1. யற்  த யவற்றால் ேமெல ம் ெப ச் ; deep breath, as at the time of exertion.

     'ேமல் ச்  ழ் ச்  வாங்க ஓ  வந்தார'் (உ.வ.);.

   2. இறக் ம் த வா ல் ேமேனாக்  ெய ம் ச் க் காற் ; dying breath.

     [ேமல் + ச் .  → ச் .]

ேமல்ேயாசைன

 
 ேமல்ேயாசைன mēlyōcaṉai, ெப.(n.)

ேமேலாசைன பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + ேயாசைன]

 Skt. {} → த. ேயாசைன.

 ேமல்ேயாசைன mēlyōcaṉai, ெப. (n.)

ேமேலாசைன பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + ேயாசைன]

 Skt. {} → த. ேயாசைன.

ேமல்வக்கைண

ேமல்வக்கைண mēlvakkaṇai, ெப.(n.)

   1. ேமல் கவரி பாரக்்க;see {}. 

   2. ேதைவக்  அ கமாகப் ேப தல் (அ கப் ரசங்கம்);; insolent or impertiment talk. 

     'ேமல் வக்கைண ேபசாேத'.

     [ேமல் + வக்கைண]

 ேமல்வக்கைண mēlvakkaṇai, ெப. (n.)

   1. ேமல் கவரி பாரக்்க;see {}.

   2. ேதைவக்  அ கமாகப் ேப தல் (அ கப் ரசங்கம்);; insolent or impertiment talk.

     'ேமல் வக்கைண ேபசாேத'.

     [ேமல் + வக்கைண]
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ேமல்வட்டம்

ேமல்வட்டம் mēlvaṭṭam, ெப.(n.)

   1. நகர த யவற் ன் ெவளிச் ற் ; outlying portion beyond the fixed limits of a city, temple or fort. 

   2. தன்ைம; superiority, leadership. 

     "சைப ன் ேமல்வட்டமாகக் காண ைவப் ேபான் தாவாம்" ( மேரச. சத. 58);. 

   3. ம ப்  (யாழ்.அக.);; regard.

     [ேமல் + வட்டம். வள் → வட்  → வட்டம்]

 ேமல்வட்டம் mēlvaṭṭam, ெப. (n.)

   1. நகர த யவற் ன் ெவளிச் ற் ; outlying portion beyond the fixed limits of a city, temple or fort.

   2. தன்ைம; superiority, leadership.

     "சைப ன் ேமல்வட்டமாகக் காண ைவப் ேபான் தாவாம்" ( மேரச. சத. 58);.

   3. ம ப்  (யாழ்.அக.);; regard.

     [ேமல் + வட்டம். வள் → வட்  → வட்டம்]

ேமல்வட்

 
 ேமல்வட்  mēlvaṭṭi, ெப.(n.)

   வட் க்  வாங் க் தல் வட் க்  ட் ப் ெப ம் பணம்; sum taken on loan which is lent in turn with higher 
interest by the borrower.

     [ேமல் + வட் ]

 Skt. {} → த. வட் .

 ேமல்வட்  mēlvaṭṭi, ெப. (n.)

   வட் க்  வாங் க் தல் வட் க்  ட் ப் ெப ம் பணம்; sum taken on loan which is lent in turn with higher 
interest by the borrower.

     [ேமல் + வட் ]

 Skt. {} → த. வட் .

ேமல்வட க்காள்
ேவான்

ேமல்வட க்காள்ேவான் mēlvaḍadikkāḷvōṉ, ெப.(n.)

   காற் க் கட ள் (நாம ப. 90);; god of wind, as the regent of the north-west.

     [ேமல் + வட + க்  + ஆள்ேவான்]

 ேமல்வட க்காள்ேவான் mēlvaḍadikkāḷvōṉ, ெப. (n.)

   காற் க் கட ள் (நாம ப. 90);; god of wind, as the regent of the north-west.

     [ேமல் + வட + க்  + ஆள்ேவான்]

1281

www.valluvarvallalarvattam.com 2840 of 19068.



ேமல்வரி

ேமல்வரி1 mēlvari, ெப.(n.)

ேமல்வரிசச்ட்டம் பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + வரி]

 ேமல்வரி2 mēlvari, ெப.(n.)

   வரியாக உ டப்ப ம் ெதாைக ன்  ப் ட்ட அள ன்ப  தல் கட்டணம்; surcharge. 

     'இந்த வைகப் ெபா ள்க க்  10% ற்பைன வரி ம் 2% ேமல் வரி ம் ெச த்த ேவண் ம்'.

     [ேமல்  + வரி]

 ேமல்வரி1 mēlvari, ெப. (n.)

ேமல்வரிசச்ட்டம் பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + வரி]

 ேமல்வரி2 mēlvari, ெப. (n.)

   வரியாக உ டப்ப ம் ெதாைக ன்  ப் ட்ட அள ன்ப  தல் கட்டணம்; surcharge.

     'இந்த வைகப் ெபா ள்க க்  10% ற்பைன வரி ம் 2% ேமல் வரி ம் ெச த்த ேவண் ம்'.

     [ேமல்  + வரி]

ேமல்வரிசச்ட்டம்

ேமல்வரிசச்ட்டம் mēlvariccaṭṭam, ெப.(n.)

   1. ன்மா ரியாய் அைமந்த ; model. 

   2. ஒ வர ்தாம் ைகயா வதற் த் தாேம அைமத் க் ெகாண்ட ட்டச ்ெசாற்ெறாடர ்
(வாக் யம்);; motto.

     [ேமல்வரி + சட்டம்]

 ேமல்வரிசச்ட்டம் mēlvariccaṭṭam, ெப. (n.)

   1. ன்மா ரியாய் அைமந்த ; model.

   2. ஒ வர ்தாம் ைகயா வதற் த் தாேம அைமத் க் ெகாண்ட ட்டச ்ெசாற்ெறாடர ்
(வாக் யம்);; motto.

     [ேமல்வரி + சட்டம்]
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ேமல்வரிைச

ேமல்வரிைச mēlvarisai, ெப.(n.)

   1. ேம டமாக அைமந் ள்ள வரிைச; upper row. 

   2. ெசங்கற் கட்டடத் ல் எ தகத் க்  ேம ள்ள பைடச் வர;் blocking course, upper layer in masonry. 
(C.E.M.);.

க. ேமல்வரிெச.

     [ேமல் + வரிைச. வரி → வரிைச]

 ேமல்வரிைச mēlvarisai, ெப. (n.)

   1. ேம டமாக அைமந் ள்ள வரிைச; upper row.

   2. ெசங்கற் கட்டடத் ல் எ தகத் க்  ேம ள்ள பைடச் வர;் blocking course, upper layer in masonry. 
(C.E.M.);.

க. ேமல்வரிெச.

     [ேமல் + வரிைச. வரி → வரிைச]

ேமல்வ ம்ப

 
 ேமல்வ ம்ப  mēlvarumbaḍi, ெப.(n.)

 income in addition to the salary. 

     'ேமல்வ ம்ப  இ ப்பதால் அவர ்பகட்டாக (ஆடம்பரமாக); நடக் றார'் (உ.வ.);.

     [ேமல் + வ ம்ப . வ (வா); + ப ]

 ேமல்வ ம்ப  mēlvarumbaḍi, ெப. (n.)

 income in addition to the salary.

     'ேமல்வ ம்ப  இ ப்பதால் அவர ்பகட்டாக (ஆடம்பரமாக); நடக் றார'் (உ.வ.);.

     [ேமல் + வ ம்ப . வ (வா); + ப ]

ேமல்வ மானம்

 
 ேமல்வ மானம் mēlvarumāṉam, ெப.(n.)

ேமல்வ ம்ப  பாரக்்க;see {}.

ம. ேமல்வர .

     [ேமல் + வ மானம். வ  → வ மானம். மானம் = அள , அவ்வள  த்தெபா ள், ெபா ள்.]

 ேமல்வ மானம் mēlvarumāṉam, ெப. (n.)

ேமல்வ ம்ப  பாரக்்க;see {}.

ம. ேமல்வர .

     [ேமல் + வ மானம். வ  → வ மானம். மானம் = அள , அவ்வள  த்தெபா ள், ெபா ள்.]
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ேமல்வ

 
 ேமல்வ  mēlvali, ெப.(n.)

   உடம்  ேநா  (ெகா.வ.);; myalgia.

     [ேமல் + வ ]

 ேமல்வ  mēlvali, ெப. (n.)

   உடம்  ேநா  (ெகா.வ.);; myalgia.

     [ேமல் + வ ]

ேமல்வா-தல்

ேமல்வா-தல் mēlvātal, __,

   18 ெச. . . (v.i.); 

   1. எ தல்; to rise. 

     "நாசெ்சற்  க் ண் ேமல் வாரா ன்" ( றள், 335);. 

   2. ஒ வர ்  எ ரத்்  வ தல்; to advance against, as an enemy. 

     "பரதனிப் பைடெகா ..... ேமல் வந்தான்" (கம்பரா. ைள.27);. 

   3. ெந ங்  வ தல்; to approach. 

     " ப்  ேமல் வாராைம ன்ேன" (நால , 326);.

     [ேமல் + வா (வ );-,]

 ேமல்வா-தல் mēlvātal,  mēlvarudal,

   18 ெச. . . (v.i.);

   1. எ தல்; to rise.

     "நாசெ்சற்  க் ண் ேமல் வாரா ன்" ( றள், 335);.

   2. ஒ வர ்  எ ரத்்  வ தல்; to advance against, as an enemy.

     "பரதனிப் பைடெகா ..... ேமல் வந்தான்" (கம்பரா. ைள.27);.

   3. ெந ங்  வ தல்; to approach.

ேமல்வாசகம்

 
 ேமல்வாசகம் mēlvācagam, ெப.(n.)

ேமல் கவரி பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

     [ேமல் + வாசகம். வா  → வா  → வாசகம்.]

 ேமல்வாசகம் mēlvācagam, ெப. (n.)

ேமல் கவரி பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

     [ேமல் + வாசகம். வா  → வா  → வாசகம்.]
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ேமல்வா

ேமல்வா  mēlvāci, ெப.(n.)

   1. ஒப்ப க் கணக்ைகத் ரக்் ன் அறம் த ய வற் ற் ச ்ெசல ம் தவசம்; corn distributed for 
charitable and other purposes before the settlement of harvest accounts. 

   2. ம ப் ற்  ேமல் ைளசச்ல் கா ம் ேபா  நில உரிைம யாளரக்்  அ கப்ப யாகக் ைடக் ம் 
தவசம்; the quantity of corn due to the landlord when the produce exceeds the estimation or {}. 

   3. ேமல்வா நிலம் பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + வா . வாய் → வா ]

 ேமல்வா  mēlvāci, ெப. (n.)

   1. ஒப்ப க் கணக்ைகத் ரக்் ன் அறம் த ய வற் ற் ச ்ெசல ம் தவசம்; corn distributed for 
charitable and other purposes before the settlement of harvest accounts.

   2. ம ப் ற்  ேமல் ைளசச்ல் கா ம் ேபா  நில உரிைம யாளரக்்  அ கப்ப யாகக் ைடக் ம் 
தவசம்; the quantity of corn due to the landlord when the produce exceeds the estimation or {}.

   3. ேமல்வா நிலம் பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + வா . வாய் → வா ]

ேமல்வா நிலம்

 
 ேமல்வா நிலம் mēlvācinilam, ெப.(n.)

   அயல் நிலங்களி ம் அ க வ வா ள்ள நிலம் (இ.வ.);; land that produces pro rata more than other lands in the 
neighbourhood.

     [ேமல்வா  + நிலம்]

 ேமல்வா நிலம் mēlvācinilam, ெப. (n.)

   அயல் நிலங்களி ம் அ க வ வா ள்ள நிலம் (இ.வ.);; land that produces pro rata more than other lands in the 
neighbourhood.

     [ேமல்வா  + நிலம்]

ேமல்வா யள

 
 ேமல்வா யள  mēlvāciyaḷavu, ெப.(n.)

   ெநல் த யவற்ைற அள ல் அ கப் ப த் க் காட் ம் அளத்தல் ைற (இ.வ.);; a skilful method of 
measuring corn so as to show more than the real quantity.

     [ேமல்வா  + அள . அள் → அள → அள ]

 ேமல்வா யள  mēlvāciyaḷavu, ெப. (n.)

   ெநல் த யவற்ைற அள ல் அ கப் ப த் க் காட் ம் அளத்தல் ைற (இ.வ.);; a skilful method of 
measuring corn so as to show more than the real quantity.

     [ேமல்வா  + அள . அள் → அள → அள ]
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ேமல்வாய்

ேமல்வாய் mēlvāy, ெப.(n.)

   1. வா ன் ேமற்ப  (உரி.நி.);; palate. 2. ேமல் வா லக்கம், 1 பாரக்்க;see {} 1.

ம. ேமல்வா .

     [ேமல் + வாய்]

 ேமல்வாய் mēlvāy, ெப. (n.)

   1. வா ன் ேமற்ப  (உரி.நி.);; palate.

   2. ேமல் வா லக்கம், 1 பாரக்்க;see {} 1.

ம. ேமல்வா .

     [ேமல் + வாய்]

ேமல்வாய்க்கணக்

ேமல்வாய்க்கணக்  mēlvāykkaṇakku, ெப.(n.)

ேமல்வா லக்கம், 1 பாரக்்க( ன்.);;see {} 1.

     [ேமல்வாய் + கணக் ]

 ேமல்வாய்க்கணக்  mēlvāykkaṇakku, ெப. (n.)

ேமல்வா லக்கம், 1 பாரக்்க( ன்.);;see {} 1.

     [ேமல்வாய் + கணக் ]

ேமல்வாய்ச் ற் ல
க்கம்

ேமல்வாய்ச் ற் லக்கம் mēlvāycciṟṟilakkam, ெப.(n.)

ேமல்வா லக்கம் பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

     [ேமல்வாய் + ற் லக்கம்]

எண்ணலளைவ, ற் லக்கம், ேபரிலக்கம் என இ வைக. அைர, கால், அைரக்கால், சம் (மாகாணி); 
த ய ன்னெவண்கள் ற் லக்க ம், ஒன்  இரண்  ன்  த ய ெவண்கள் ேபரிலக்க ம் 

ஆ ம். ற் லக்கத் ல், ழ்வா லக்கெமன் ம் ேமல் வா லக்கெமன் ம் இ வைக ண் . ழைர 
1/640, ழ்க்கால் 1/1280, ழைரக்கால் 1/2560, ழ் சம் 1/5120 த யன ழ்வாய்ச ் ற் லக்க ம், 
ேமலைர (அைர);, ேமற்கால் (கால்);, ேமலைரக்கால் (அைரக்கால்);, ேமல் சம் ( சம்); த யன 
ேமல்வாய்ச ் ற் லக்க மா ம். ழ்வாய்ச ் ற் லக்கதெ்தா  ஒப்  ேநாக் ேய அைரகால் 
அைரக்கால் த யன ேமல்வாய்ச ் ற் லக்கெமனப்ப ம். (ப.ஆ.72);.

 ேமல்வாய்ச் ற் லக்கம் mēlvāycciṟṟilakkam, ெப. (n.)

ேமல்வா லக்கம் பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

     [ேமல்வாய் + ற் லக்கம்]

எண்ணலளைவ, ற் லக்கம், ேபரிலக்கம் என இ வைக. அைர, கால், அைரக்கால், சம் (மாகாணி); 
த ய ன்னெவண்கள் ற் லக்க ம், ஒன்  இரண்  ன்  த ய ெவண்கள் ேபரிலக்க ம் 

ஆ ம். ற் லக்கத் ல், ழ்வா லக்கெமன் ம் ேமல் வா லக்கெமன் ம் இ வைக ண் . ழைர 
1/640, ழ்க்கால் 1/1280, ழைரக்கால் 1/2560, ழ் சம் 1/5120 த யன ழ்வாய்ச ் ற் லக்க ம், 
ேமலைர (அைர);, ேமற்கால் (கால்);, ேமலைரக்கால் (அைரக்கால்);, ேமல் சம் ( சம்); த யன 
ேமல்வாய்ச ் ற் லக்க மா ம். ழ்வாய்ச ் ற் லக்கதெ்தா  ஒப்  ேநாக் ேய அைரகால் 
அைரக்கால் த யன ேமல்வாய்ச ் ற் லக்கெமனப்ப ம். (ப.ஆ.72);.
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ேமல்வாய்ப்பல்

 
 ேமல்வாய்ப்பல் mēlvāyppal, ெப.(n.)

   வா ன் ேமல்வரிைசப்பல்; upper tooth or teeth. 

     ' ழந்ைதக்  ேமல்வாய்ப்பல் ைளத்  ட்டதா?' (உ.வ.);.

ம வ. அண்பல்.

     [ேமல்வாய் + பல்]

 ேமல்வாய்ப்பல் mēlvāyppal, ெப. (n.)

   வா ன் ேமல்வரிைசப்பல்; upper tooth or teeth.

     ' ழந்ைதக்  ேமல்வாய்ப்பல் ைளத்  ட்டதா?' (உ.வ.);.

ம வ. அண்பல்.

     [ேமல்வாய் + பல்]

ேமல்வாய்ப் றம்

ேமல்வாய்ப் றம் mēlvāyppuṟam, ெப.(n.)

ேமல்வாய், 1 ( ங்.); பாரக்்க( ன்.);;see {}1.

     [ேமல்வாய் + றம்]

 ேமல்வாய்ப் றம் mēlvāyppuṟam, ெப. (n.)

ேமல்வாய், 1 ( ங்.); பாரக்்க( ன்.);;see {}1.

     [ேமல்வாய் + றம்]

ேமல்வா லக்கம்

ேமல்வா லக்கம் mēlvāyilakkam, ெப.(n.)

   1. ஒன் ந்  ேமெலண்ணப்ப ம் எண் ைற; enumeration of whole number, as from one upwards, dist. fr. {}. 

   2. ன்னத் ல் ேமெல தப்ப ம் எண் ( ன்.);;     [ேமல்வாய் + இலக்கம்]

 ேமல்வா லக்கம் mēlvāyilakkam, ெப. (n.)

   1. ஒன் ந்  ேமெலண்ணப்ப ம் எண் ைற; enumeration of whole number, as from one upwards, dist. fr. {}.

   2. ன்னத் ல் ேமெல தப்ப ம் எண் ( ன்.);;     [ேமல்வாய் + இலக்கம்]

ேமல்வாரதார்

 
 ேமல்வாரதார ்mēlvāratār, ெப.(n.)

   நிலத் ன் உரிைமயாளர;் the proprietor or owner of the land.

     [ேமல்வாரம் + தார]்

 Skt. {} → த தார.்

 ேமல்வாரதார ்mēlvāratār, ெப. (n.)

   நிலத் ன் உரிைமயாளர;் the proprietor or owner of the land.

     [ேமல்வாரம் + தார]்

 Skt. {} → த தார.்
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ேமல்வாரம்

ேமல்வாரம் mēlvāram, ெப.(n.)

   ைள  ந்  உரிைமயாள க் க் ெகா த்தற் ரிய தவசம்; the proportion of the crop or produce 
claimed by the land-holder, dist. fr. {}. (C.G.);. 

     "இந்நிலம் உ  ேமல் வாரத்தால் வந்  ெநல்  ஆ ரத் ற்  பத்ைதங்கல்" (ெத. கல். ெதா. 4. 
கல். 223);.

ம. ேமல்வாரம்.

     [ேமல் + வாரம்]

 ேமல்வாரம் mēlvāram, ெப. (n.)

   ைள  ந்  உரிைமயாள க் க் ெகா த்தற் ரிய தவசம்; the proportion of the crop or produce 
claimed by the land-holder, dist. fr. {}. (C.G.);.

     "இந்நிலம் உ  ேமல் வாரத்தால் வந்  ெநல்  ஆ ரத் ற்  பத்ைதங்கல்" (ெத. கல். ெதா. 4. 
கல். 223);.

ம. ேமல்வாரம்.

     [ேமல் + வாரம்]

ேமல்வாைர

ேமல்வாைர mēlvārai, ெப.(n.)

   1. சாரத் ன் ேமற் ேபாடப்ப ம் பலைக; planks in scaffolding. 

   2. ஊர்  (வாகனம்); த ய வற்ைறத ் க் ச ்ெசல்ல உத ம் தண் ; poles for carrying {} etc., tied to it on 
the outside. 

   3. ைகம்மரம்; rafter.

     [ேமல் + வாைர. வார ்→ வாைர]

 ேமல்வாைர mēlvārai, ெப. (n.)

   1. சாரத் ன் ேமற் ேபாடப்ப ம் பலைக; planks in scaffolding.

   2. ஊர்  (வாகனம்); த ய வற்ைறத ் க் ச ்ெசல்ல உத ம் தண் ; poles for carrying {} etc., tied to it on 
the outside.

   3. ைகம்மரம்; rafter.

     [ேமல் + வாைர. வார ்→ வாைர]

ேமல் சாரைண

ேமல் சாரைண mēlvicāraṇai, ெப.(n.)

   1. கண்காணிப்  ( ன்.);; superintendence, inspection. 

   2. ேமற்ெகாண்  ெசய் ம் லனாய்  ( சாரைண);; further enquiry or trial, retrial, rehearing.

     [ேமல் + சாரைண]

 Skt. {} → த. சாரைண.

 ேமல் சாரைண mēlvicāraṇai, ெப. (n.)

   1. கண்காணிப்  ( ன்.);; superintendence, inspection.

   2. ேமற்ெகாண்  ெசய் ம் லனாய்  ( சாரைண);; further enquiry or trial, retrial, rehearing.

     [ேமல் + சாரைண]

 Skt. {} → த. சாரைண.
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ேமல் ட்டம்

 
 ேமல் ட்டம் mēlviṭṭam, ெப.(n.)

ட் ன் கட்  வைள ( ன்.); ridge-piece.

     [ேமல் + ட்டம்]

 ேமல் ட்டம் mēlviṭṭam, ெப. (n.)

   ட் ன் கட்  வைள ( ன்.);; ridge-piece.

     [ேமல் + ட்டம்]

ேமல் ட்டவைள

 
 ேமல் ட்டவைள  mēlviṭṭavaḷaivu, ெப.(n.)

   கட்டட வைள ன் ெவளி ச் ; extrados of an arch.

     [ேமல் ட்ட + வைள . ள் → (மள்); → வள் → வைள → வைள ]

 ேமல் ட்டவைள  mēlviṭṭavaḷaivu, ெப. (n.)

   கட்டட வைள ன் ெவளி ச் ; extrados of an arch.

     [ேமல் ட்ட + வைள . ள் → (மள்); → வள் → வைள → வைள ]

ேமல் ேதகம்

 
 ேமல் ேதகம் mēlvitēkam, ெப.(n.)

ேமல்பால் ேதகம் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + ேதகம்]

 Skt. {} → த. ேதகம்.

 ேமல் ேதகம் mēlvitēkam, ெப. (n.)

ேமல்பால் ேதகம் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + ேதகம்]

 Skt. {} → த. ேதகம்.

ேமல் ரி

ேமல் ரி mēlviri, ெப.(n.)

   1. ப க்ைக ன் ேமல் ரிப் ; bed-sheet. 

     "நாநா வரண்மா ப்பெதா  ேமல் ரிைய ரித்தாற் ேபாேல" (ஈ . 7, 6, 6);. 

   2. ேமற்கட்  ( தானம்);; canopy.

     [ேமல் + ரி]

 ேமல் ரி mēlviri, ெப. (n.)

   1. ப க்ைக ன் ேமல் ரிப் ; bed-sheet.

     "நாநா வரண்மா ப்பெதா  ேமல் ரிைய ரித்தாற் ேபாேல" (ஈ . 7, 6, 6);.

   2. ேமற்கட்  ( தானம்);; canopy.

     [ேமல் + ரி]
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ேமல் ரிப்

 
 ேமல் ரிப்  mēlvirippu, ெப.(n.)

   மைழக் காகேவா, ரிய ஒளி மைறப் க் காகேவா ேமலாகக் கட் ம் ணி; an awning.

ம. ேமல் ரிப் .

     [ேமல் + ரிப் ]

 ேமல் ரிப்  mēlvirippu, ெப. (n.)

   மைழக் காகேவா, ரிய ஒளி மைறப் க் காகேவா ேமலாகக் கட் ம் ணி; an awning.

ம. ேமல் ரிப் .

     [ேமல் + ரிப் ]

ேமல் லங்

ேமல் லங்  mēlvilaṅgu, ெப.(n.)

   உ ர ்ெமய்களில் இகர ஈகாரங்கைளக் க்க ெமய்கள் ேமல் இ ம்  (ெதால். எ த். 17, 
உைர);;     [ேமல் + லங் . ல் → லங்  = க்காக வளரவ் , க்காக நிற் ம் ன் , க் க் 
ேகா கள் ேபால் உ ர ்ெமய்ெய த் களில் இகர ஈகாரங்கைளக் க் ம் அைடயாளமாக 
உ ரெ்மய் எ த் களின் ேமல் வைர ம் வைள . உ ரெ்மய் எ த் களின் ேமல் இடம் ெப வ  
ேமல் லங் .]

 ேமல் லங்  mēlvilaṅgu, ெப. (n.)

   உ ர ்ெமய்களில் இகர ஈகாரங்கைளக் க்க ெமய்கள் ேமல் இ ம்  (ெதால். எ த். 17, 
உைர);;     [ேமல் + லங் . ல் → லங்  = க்காக வளரவ் , க்காக நிற் ம் ன் , க் க் 
ேகா கள் ேபால் உ ர ்ெமய்ெய த் களில் இகர ஈகாரங்கைளக் க் ம் அைடயாளமாக 
உ ரெ்மய் எ த் களின் ேமல் வைர ம் வைள . உ ரெ்மய் எ த் களின் ேமல் இடம் ெப வ  
ேமல் லங் .]

ேமல் லாசம்

 
 ேமல் லாசம் mēlvilācam, ெப.(n.)

ேமல் கவரி பாரக்்க;see {}.

. ேமல் ளாச.

     [ேமல் + லாசம்]

 Skt. {} → த. லாசம்.

 ேமல் லாசம் mēlvilācam, ெப. (n.)

ேமல் கவரி பாரக்்க;see {}.

. ேமல் ளாச.

     [ேமல் + லாசம்]

 Skt. {} → த. லாசம்.
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ேமல் -தல்

ேமல் -தல் mēlviḻudal,    2 ெச. . . (v.i.) 

   1. ற்படச ்ெசன்  பாய்தல்; to rush, as upon an enemy. 

     "கம்ஸ்ப் ேரரிதராய்........... ேமல்  வாரக்ள்" (ஈ . 10, 3, 9);. 

   2. வ யப் தல்; to volunteer, to offer voluntarily. 

     "ேமல் ழ்ந்  நாேம ளம் ேனாம்" (தனிப்பா. ii, 97, 249);. 

   3. ஊக்கத் டன் ெசய ல் ந் தல்; to fall to work with enthusiasm.

   க. ேமல் ;   . ேம  னி (ஒன் ன் ேமல் தல், தாக் தல்);;பட. ேமெல ய்.

     [ேமல் + -,]

 ேமல் -தல் mēlviḻudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ற்படச ்ெசன்  பாய்தல்; to rush, as upon an enemy.

     "கம்ஸ்ப் ேரரிதராய்........... ேமல்  வாரக்ள்" (ஈ . 10, 3, 9);.

   2. வ யப் தல்; to volunteer, to offer voluntarily.

     "ேமல் ழ்ந்  நாேம ளம் ேனாம்" (தனிப்பா. ii, 97, 249);.

   3. ஊக்கத் டன் ெசய ல் ந் தல்; to fall to work with enthusiasm.

   க. ேமல் ;   . ேம  னி (ஒன் ன் ேமல் தல், தாக் தல்);;பட. ேமெல ய்.

     [ேமல் + -,]

ேமல் ளாசம்

 
 ேமல் ளாசம் mēlviḷācam, ெப.(n.)

ேமல் கவரி பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + லாசம்]

 Skt. {} → த. ளாசம்.

 ேமல் ளாசம் mēlviḷācam, ெப. (n.)

ேமல் கவரி பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + லாசம்]

 Skt. {} → த. ளாசம்.
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ேமல் ைள

ேமல் ைள  mēlviḷaivu, ெப.(n.)

   1. ற் பயன்; consequence, future result. 

     "என்னதா  ேமல் ைள ெவன் ந்தா னிராமன்" (கம்பரா. கடல்காண். 12);. 

   2. ேமற் ெசய்ய ேவண் ய ெசயல்; business that ought to be done in the near future. 

     " தன் வந் ைறஞ்  ேமல் ைள  மைனயன்றன் வர ஞ் ெசா " ( ரேபாத. 10, 14);. 

   3. ஓராண் ல் அ கப்ப யாகப் ப ரிட் ப் ெப ம் ைளசச்ல் (இ.வ.);; additional or extra crop for the year.

   க. ேமல் ;பட. ேமல் ய்.

     [ேமல் + ைள . ைள → ைள ]

 ேமல் ைள  mēlviḷaivu, ெப. (n.)

   1. ற் பயன்; consequence, future result.

     "என்னதா  ேமல் ைள ெவன் ந்தா னிராமன்" (கம்பரா. கடல்காண். 12);.

   2. ேமற் ெசய்ய ேவண் ய ெசயல்; business that ought to be done in the near future.

     " தன் வந் ைறஞ்  ேமல் ைள  மைனயன்றன் வர ஞ் ெசா " ( ரேபாத. 10, 14);.

   3. ஓராண் ல் அ கப்ப யாகப் ப ரிட் ப் ெப ம் ைளசச்ல் (இ.வ.);; additional or extra crop for the year.

   க. ேமல் ;பட. ேமல் ய்.

     [ேமல் + ைள . ைள → ைள ]

ேமல் ைன

ேமல் ைன mēlviṉai, ெப.(n.)

   1. இப் றப் ேல ெசய் ம் நற்ெசயல் ( ண்ணியம்);, அறங்கைட (பாவம்); கள்; karma which is yet to come. 

     "ெமய்ஞ்ஞானத்தால்........ ேமல் ைன டா " (ேவதா. . 162);.

   2. ேமல் ைள , 1 பாரக்்க (இ.வ.);;see {} 1.

     [ேமல் + ைன]

 ேமல் ைன mēlviṉai, ெப. (n.)

   1. இப் றப் ேல ெசய் ம் நற்ெசயல் ( ண்ணியம்);, அறங்கைட (பாவம்); கள்; karma which is yet to come.

     "ெமய்ஞ்ஞானத்தால்........ ேமல் ைன டா " (ேவதா. . 162);.

   2. ேமல் ைள , 1 பாரக்்க (இ.வ.);;see {} 1.

     [ேமல் + ைன]
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ேமல்

ேமல்  mēlvīṭu, ெப.(n.)

   1. தைர ல் அைமந்த அைறக க்  ேமல் அைறகள் அைம மா  கட்டப்பட்ட , ெமத்ைத ைவத்த 
; storeyed house. 

   2. ட் ன் ேமல் கட்டப்பட்ட அைற அல்ல  அைறகள்; upper storey. 

     'அப்பா ேமல் ட் ல் இ க் றாரா பார'் (உ.வ.); 

   3. றக்கம் (ேமாடச்ம்); (ஈ .);; heaven.

ம வ. மா , ெமத்ைத .

     [ேமல் + ]

 ேமல்  mēlvīṭu, ெப. (n.)

   1. தைர ல் அைமந்த அைறக க்  ேமல் அைறகள் அைம மா  கட்டப்பட்ட , ெமத்ைத ைவத்த 
; storeyed house.

   2. ட் ன் ேமல் கட்டப்பட்ட அைற அல்ல  அைறகள்; upper storey.

     'அப்பா ேமல் ட் ல் இ க் றாரா பார'் (உ.வ.);

   3. றக்கம் (ேமாடச்ம்); (ஈ .);; heaven.

ம வ. மா , ெமத்ைத .

     [ேமல் + ]

ேமல் ராணம்

 
 ேமல் ராணம் mēlvīrāṇam, ெப.(n.)

   வட வாரக்்கா  மாவட்டத் ள்ள ஓர ்ஊர;் a village in North Arcot dt.

     [ேமல் + ராணம், பராந்தகமன்னனின் றப் ப் ெபயரக் ெளான்  ர நாராயணன். ேமற் த் 
ைச ல் அைமந்த ர நாராயண ரம் ேமல் ரநாராயண ரம். அ  ேமல் ராணமாய் ம ள்ள . 

ஆரக்்கா  வட்டத் ல் ர நாராயண ரம் என் ம் ஊர,் ெதன்னாரக்்கா  மாவட்டத் ள்ள 
ராணத்ேதரி என் ம் ஏரி, வண்ணாமைல வட்டத் ள்ள ராணம் என் ம் ஊர,் அம்மன்னன் 

ெபயரால் ெபயர ்ெபற்றைவ.]

 ேமல் ராணம் mēlvīrāṇam, ெப. (n.)

   வட வாரக்்கா  மாவட்டத் ள்ள ஓர ்ஊர;் a village in North Arcot dt.

     [ேமல் + ராணம், பராந்தகமன்னனின் றப் ப் ெபயரக் ெளான்  ர நாராயணன். ேமற் த் 
ைச ல் அைமந்த ர நாராயண ரம் ேமல் ரநாராயண ரம். அ  ேமல் ராணமாய் ம ள்ள . 

ஆரக்்கா  வட்டத் ல் ர நாராயண ரம் என் ம் ஊர,் ெதன்னாரக்்கா  மாவட்டத் ள்ள 
ராணத்ேதரி என் ம் ஏரி, வண்ணாமைல வட்டத் ள்ள ராணம் என் ம் ஊர,் அம்மன்னன் 

ெபயரால் ெபயர ்ெபற்றைவ.]

ேமல்ெவள்ளம்

 
 ேமல்ெவள்ளம் mēlveḷḷam, ெப.(n.)

   தல் ெவள்ளத் ற் ப் ன்வ ம் ெவள்ளம் (இ.வ.);; second or subsequent spate.

     [ேமல் + ெவள்ளம். ள் → ெவள் → ெவள்ளம் = ெவ ப்பான ப்ெப க்  நீர]்

 ேமல்ெவள்ளம் mēlveḷḷam, ெப. (n.)

   தல் ெவள்ளத் ற் ப் ன்வ ம் ெவள்ளம் (இ.வ.);; second or subsequent spate.

     [ேமல் + ெவள்ளம். ள் → ெவள் → ெவள்ளம் = ெவ ப்பான ப்ெப க்  நீர]்
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ேமல்ேவட்

 
 ேமல்ேவட்  mēlvēṭṭi, ெப.(n.)

   ண் ; towel.

     [ேமல் + ேவட் . ெவட்  → ெவட்  → ேவட் ]

 ேமல்ேவட்  mēlvēṭṭi, ெப. (n.)

   ண் ; towel.

     [ேமல் + ேவட் . ெவட்  → ெவட்  → ேவட் ]

ேமலகம்

ேமலகம் mēlagam, ெப.(n.)

ேமல் , 2 பாரக்்க;see {} 2.

     [ேமல் + அகம்]

 ேமலகம் mēlagam, ெப. (n.)

ேமல் , 2 பாரக்்க;see {} 2.

     [ேமல் + அகம்]

ேமலங்கம்

ேமலங்கம் mēlaṅgam, ெப.(n.)

   1. ெவளிப் பைட; exterior, external appearance. 

   2. ெவளிப் பகட் ; outward show.

     [ேமல் + அங்கம்]

 Skt. {} → த. அங்கம்.

 ேமலங்கம் mēlaṅgam, ெப. (n.)

   1. ெவளிப் பைட; exterior, external appearance.

   2. ெவளிப் பகட் ; outward show.

     [ேமல் + அங்கம்]

 Skt. {} → த. அங்கம்.

ேமலங்

 
 ேமலங்  mēlaṅgi, ெப.(n.)

   ேமற்சடை்ட ( ன்.);; outer coat.

. ேமலங் .

     [ேமல் + அங் ]

 Skt. {} → த. அங் .

 ேமலங்  mēlaṅgi, ெப. (n.)

   ேமற்சடை்ட ( ன்.);; outer coat.

. ேமலங் .

     [ேமல் + அங் ]

 Skt. {} → த. அங் .
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ேமல

ேமல  mēlaḍi, ெப.(n.)

   தவசமாகச ்ெச த் ம் இைற (T.A.S. vi. 14);; tax paid in kind.

     [ேமல் + அ ]

 ேமல  mēlaḍi, ெப. (n.)

   தவசமாகச ்ெச த் ம் இைற (T.A.S. vi. 14);; tax paid in kind.

     [ேமல் + அ ]

ேமலைடப்

 
 ேமலைடப்  mēlaḍaippu, ெப. (n.)

   ேமற் ைர அல்ல  மச் ன் அ ப் றத் ல் ைதக்கப்ப ம் பலைக (இ.வ.);; ceiling planks, planks of a loft 
below the roof.

     [ேமல் + அைடப் . அைட → அைடப் . ' ' ெதா.ெப.ஈ ]

 ேமலைடப்  mēlaḍaippu, ெப. (n.)

   ேமற் ைர அல்ல  மச் ன் அ ப் றத் ல் ைதக்கப்ப ம் பலைக (இ.வ.);; ceiling planks, planks of a loft 
below the roof.

     [ேமல் + அைடப் . அைட → அைடப் . ' ' ெதா.ெப.ஈ ]

ேமலத்தாட்

 
 ேமலத்தாட்  mēlattāṭci, ெப.(n.)

   உ  ெமா  ( ன்.);; attestation, confirmatory sworn statement, written or oral.

     [ேமல் + அத்தாட் ]

 Skt. {} → த. அத்தாட் .

 ேமலத்தாட்  mēlattāṭci, ெப. (n.)

   உ  ெமா  ( ன்.);; attestation, confirmatory sworn statement, written or oral.

     [ேமல் + அத்தாட் ]

 Skt. {} → த. அத்தாட் .

ேமலத்

ேமலத்  mēlattu, ெப.(n.)

   ெப தம்; superior airs. 

     " கேமலத்தாய்ப் ேப ெவளிப் பகட்டாய்" (பஞ்ச. க. 970);.

 ேமலத்  mēlattu, ெப. (n.)

   ெப தம்; superior airs.

     " கேமலத்தாய்ப் ேப ெவளிப் பகட்டாய்" (பஞ்ச. க. 970);.
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ேமல கம்

 
 ேமல கம் mēladigam, ெப.(n.)

   ேதைவக்  அ கமாக தல்; additional, extra. 

     'உன்னிடம் ேமல கமாக ள்ள பாவாணரின் கட் ைரப் ப ெயான்ைற என்னிடம் ெகா க்கக் 
டாதா?'. 

     'ேமல கமாக உள்ள ஆைடகைள ஆதரவற்ேறா க் க் ெகா த் தவலாம்'.

     [ேமல் + அ கம்]

 ேமல கம் mēladigam, ெப. (n.)

   ேதைவக்  அ கமாக தல்; additional, extra.

     'உன்னிடம் ேமல கமாக ள்ள பாவாணரின் கட் ைரப் ப ெயான்ைற என்னிடம் ெகா க்கக் 
டாதா?'.

     'ேமல கமாக உள்ள ஆைடகைள ஆதரவற்ேறா க் க் ெகா த் தவலாம்'.

     [ேமல் + அ கம்]

ேமல காரம்

 
 ேமல காரம் mēladikāram, ெப.(n.)

   உயர ்அ காரம், கண்காணிக் ம் ெபா ப் ; higher authority.

. ேமல கார.

     [ேமல் + அ காரம். அ  + (கரி);காரம் → அ காரம் = , வ ைம, ஆட் .]

 ேமல காரம் mēladikāram, ெப. (n.)

   உயர ்அ காரம், கண்காணிக் ம் ெபா ப் ; higher authority.

. ேமல கார.

     [ேமல் + அ காரம். அ  + (கரி);காரம் → அ காரம் = , வ ைம, ஆட் .]

ேமல காரி

 
 ேமல காரி mēladikāri, ெப.(n.)

   உயர ்அ காரி, பணிையக் கண்காணிக் ம் ெபா ப்ப காரி; high command, boss. 

     'அர  அ வலகங்களில் ைறந்த எண்ணிக்ைக ல்தான் ேமல காரிகள் இ ப்பாரக்ள்'.

. ேமல காரி.

     [ேமல் + அ காரி]

 ேமல காரி mēladikāri, ெப. (n.)

   உயர ்அ காரி, பணிையக் கண்காணிக் ம் ெபா ப்ப காரி; high command, boss.

     'அர  அ வலகங்களில் ைறந்த எண்ணிக்ைக ல்தான் ேமல காரிகள் இ ப்பாரக்ள்'.

. ேமல காரி.

     [ேமல் + அ காரி]
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ேமலப்பட்

 
 ேமலப்பட்  mēlappaṭṭu, ெப.(n.)

   ெசங்கல் பட்  மாவட்டத் ள்ள ஒர ்ஊர;் a willage in {}.

     [ேமல் + பட்  - ேமல்பட்  → ேமலப்பட் . ெசங்கல்பட் , ம ராந்தகம் வட்டங்களில் இப்ெபயர ்
ெகாண்ட ஊரக்ள் ல உள்ளன. ைச அ ப்பைட ல் ழ்ப்ப  ஊரக்ளினின்  ேவ ப த் க்காட்ட 
அைமந்தேத 'ேமல்' அைட]

 ேமலப்பட்  mēlappaṭṭu, ெப. (n.)

   ெசங்கல் பட்  மாவட்டத் ள்ள ஒர ்ஊர;் a village in {}.

     [ேமல் + பட்  - ேமல்பட்  → ேமலப்பட் . ெசங்கல்பட் , ம ராந்தகம் வட்டங்களில் இப்ெபயர ்
ெகாண்ட ஊரக்ள் ல உள்ளன. ைச அ ப்பைட ல் ழ்ப்ப  ஊரக்ளினின்  ேவ ப த் க்காட்ட 
அைமந்தேத 'ேமல்' அைட]

ேமலவர்

 
 ேமலவர ்mēlavar, ெப.(n.)

   அ ஞன் ( வா.);; wise man.

ம வ. ஆய்ந்ேதார,் ஆரியர,் ஆன்ேறார,் உயரந்்ேதார,் உல , சான்ேறார,் நல்லவர,் க்ேகார.்

     [ேமல் → ேமலவர]்

 ேமலவர ்mēlavar, ெப. (n.)

   அ ஞன் ( வா.);; wise man.

ம வ. ஆய்ந்ேதார,் ஆரியர,் ஆன்ேறார,் உயரந்்ேதார,் உல , சான்ேறார,் நல்லவர,் க்ேகார.்

     [ேமல் → ேமலவர]்

ேமலவர்க் ைறவ
ன்

ேமலவரக்் ைறவன் mēlavarkkiṟaivaṉ, ெப.(n.)

ேமலவரிைறவன், 1 பாரக்்க ( வா.);;see {}1.

     [ேமலவரக்்  + இைறவன்]

 ேமலவரக்் ைறவன் mēlavarkkiṟaivaṉ, ெப. (n.)

ேமலவரிைறவன், 1 பாரக்்க ( வா.);;see {}1.

     [ேமலவரக்்  + இைறவன்]

ேமலவரிைறவன்

ேமலவரிைறவன் mēlavariṟaivaṉ, ெப.(n.)

   1. கக் கட ள்; Lord Murugan, Kandan. 

   2. இந் ரன்; Indran.

     [ேமலவர ்+ இைறவன். இைற → இைறவன்]

 ேமலவரிைறவன் mēlavariṟaivaṉ, ெப. (n.)

   1. கக் கட ள்; Lord Murugan, Kandan.

   2. இந் ரன்; Indran.

     [ேமலவர ்+ இைறவன். இைற → இைறவன்]
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ேமலவைள

 
 ேமலவைள  mēlavaḷaivu, ெப.(n.)

   ம ைர மாவட்டம் ேம ர ்வட்டத் ள்ள ஊர;் a village in Madurai dt, {} taluk.

     [ேமல் + வைள . வைள  அல்ல  வள  ஒ வ க் ச ்ெசாந்தமான பல கள் ேசரந்்த இடம். 
கள்ளரக்ள் இப்ப ைய வைளத் க் ேய ய ர ்என் ம் காரணம் வர.்]

 ேமலவைள  mēlavaḷaivu, ெப. (n.)

   ம ைர மாவட்டம் ேம ர ்வட்டத் ள்ள ஊர;் a village in Madurai dt, {} taluk.

     [ேமல் + வைள . வைள  அல்ல  வள  ஒ வ க் ச ்ெசாந்தமான பல கள் ேசரந்்த இடம். 
கள்ளரக்ள் இப்ப ைய வைளத் க் ேய ய ர ்என் ம் காரணம் வர.்]

ேமலவன்

ேமலவன் mēlavaṉ, ெப.(n.)

   1. ெபரிேயான்; great or superior person. 

     "ேமலவன் ளம்ப ம் ளம்பன் ேம னான்" (கம்பரா. டண 78);. 

   2. அ ஞன் ( வா.);; wise man. 

   3. ேதவன் ( ங்.);; celestial being. 

   4. ேம டத் ள்ளவன்; one who is seated high, as on a horse. 

     " ைர ன் றைலகள் ெகாய்  ேமலவன் ரத்ைதச ் ந் " (கம்பரா. அ காய. 201);.

ம. ேமலவன்.

     [ேமல் → ேமலவன்]

 ேமலவன் mēlavaṉ, ெப. (n.)

   1. ெபரிேயான்; great or superior person.

     "ேமலவன் ளம்ப ம் ளம்பன் ேம னான்" (கம்பரா. டண 78);.

   2. அ ஞன் ( வா.);; wise man.

   3. ேதவன் ( ங்.);; celestial being.

   4. ேம டத் ள்ளவன்; one who is seated high, as on a horse.

     " ைர ன் றைலகள் ெகாய்  ேமலவன் ரத்ைதச ் ந் " (கம்பரா. அ காய. 201);.
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ேமலைவ

 
 ேமலைவ mēlavai, ெப.(n.)

   சட்டமன்ற உ ப் னரக்ள் தன்னாட்  ( யாட் ); அைமப் களால் ேதரந்்ெத க்கப்ெப ம் 
உ ப் னரக்ள், ஆ நரால் அமரத்்தப் (நிய க்கப்); ெப பவரக்ள், றனாய் வ ஞரக்ள் 
ஆ ேயாரக்ைளக் ெகாண்ட அைவ; upper chamber in the bicameral legislature (of a state);. 

     'ேமலைவ ல் அமரத்்த (நிய க்க);ப் ெபற்றவரக்ள் யாவ ம் மக்கள் நலனில் க த்  ெகாள்தல் 
ேவண் ம்'.

     [ேமல் + அைவ. அைம →  அைவ.]

 ேமலைவ mēlavai, ெப. (n.)

   சட்டமன்ற உ ப் னரக்ள் தன்னாட்  ( யாட் ); அைமப் களால் ேதரந்்ெத க்கப்ெப ம் 
உ ப் னரக்ள், ஆ நரால் அமரத்்தப் (நிய க்கப்); ெப பவரக்ள், றனாய் வ ஞரக்ள் 
ஆ ேயாரக்ைளக் ெகாண்ட அைவ; upper chamber in the bicameral legislature (of a state);.

     'ேமலைவ ல் அமரத்்த (நிய க்க);ப் ெபற்றவரக்ள் யாவ ம் மக்கள் நலனில் க த்  ெகாள்தல் 
ேவண் ம்'.

     [ேமல் + அைவ. அைம →  அைவ.]

ேமல க்

 
 ேமல க்  mēlaḻukku, ெப.(n.)

   உடம்ப க்  ( ன்.);; dirt or filth on the body.

     [ேமல் + அ க் ]

 ேமல க்  mēlaḻukku, ெப. (n.)

   உடம்ப க்  ( ன்.);; dirt or filth on the body.

     [ேமல் + அ க் ]

ேமலைற

 
 ேமலைற mēlaṟai, ெப.(n.)

   உயேர அைமந்த உள்ள ; upper compartment.

. ேமல் அெத.

     [ேமல் + அைற]

 ேமலைற mēlaṟai, ெப. (n.)

   உயேர அைமந்த உள்ள ; upper compartment.

. ேமல் அெத.

     [ேமல் + அைற]
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ேமலன்

 
 ேமலன் mēlaṉ, ெப.(n.)

ேமலவன் பாரக்்க;see {}.

ம. ேமலன்.

     [ேமல் → ேமலன். 'அன்' ஆ.பா.ஈ ]

 ேமலன் mēlaṉ, ெப. (n.)

ேமலவன் பாரக்்க;see {}.

ம. ேமலன்.

     [ேமல் → ேமலன். 'அன்' ஆ.பா.ஈ ]

ேமலனம்

ேமலனம் mēlaṉam, ெப.(n.)

   1. பழக்கம்; acquaintance. 

   2. ேமளனம், 1, 3 பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {} 1,3.

     [ேமல் + அனம்]

 ேமலனம் mēlaṉam, ெப. (n.)

   1. பழக்கம்; acquaintance.

   2. ேமளனம், 1, 3 பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {} 1,3.

     [ேமல் + அனம்]

ேமலா

ேமலா1 mēlāttal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேமற் றமாக் தல் (யாழ்.அக.);; to turn upward.

     [ேமல் + ஆ-,]

 ேமலா2 mēlātal,    6 ெச. . . (v.i.) 

   1. றத்தல் (ெகா.வ.);; to excel. 

   2. ெவற்  ெப தல்; to succeed, overcome.

. ேமலா னி.

     [ேமல் + ஆ-,]

 ேமலா3 mēlā, ெப.(n.)

   ேம டம், ேமற்பட்ட அ காரப் பத  (இ.வ.);; superior or higher authorities. 

     'ேமலா ந்  ஆைண வந் ள்ள '.

     [ேமன் → ேமலா]

 ேமலா1 mēlāttal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேமற் றமாக் தல் (யாழ்.அக.);; to turn upward.

     [ேமல் + ஆ-,]
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ேமலாக்கம்

 
 ேமலாக்கம் mēlākkam, ெப.(n.)

   உயர் , ேமம்பா ; elevation, promotion.

ம. ேமலாக்கம்.

     [ேமல் + ஆக்கம். ஆக்  → ஆக்கம்]

 ேமலாக்கம் mēlākkam, ெப. (n.)

   உயர் , ேமம்பா ; elevation, promotion.

ம. ேமலாக்கம்.

     [ேமல் + ஆக்கம். ஆக்  → ஆக்கம்]

ேமலாக்

 
 ேமலாக்  mēlākku, ெப.(n.)

   மகளிர ்மார் ன் ேம ம் ேசைல; upper garment worn by women, the part of a saree thrown over breast and 
shoulders.

     [ேமல் + ஆக் ]

 ேமலாக்  mēlākku, ெப. (n.)

   மகளிர ்மார் ன் ேம ம் ேசைல; upper garment worn by women, the part of a saree thrown over breast and 
shoulders.

     [ேமல் + ஆக் ]

ேமலாக

ேமலாக1 mēlāka, .எ. (adv.) 

   ேமல் பரப்ைப ஒட் ய ப ல்; on the surface, not deeply 

     ' ைதைய ேமலாக ஊன்ற ேவண் ம் அப்ேபா  தான் எளி ல் ைளக் ம்' (உ.வ.);.

     [ேமல் + ஆக]

 ேமலாக2 mēlāka, .எ. (adv.) 

   அ கமாக, ேமல்; more than. 

     'கடந்த ஓராண் க் ம் ேமலாக அ ம  ேகட் ப் ேபாராட்டம் நைடெப ற '. 'அவர ்ஒ  மணி 
ேநரத் ற் ம் ேமலாகப் ேப க் ெகாண் க் றார'்.

     [ேமல் + ஆக]

 ேமலாக1 mēlāka, .எ. (adv.)

   ேமல் பரப்ைப ஒட் ய ப ல்; on the surface, not deeply.

     ' ைதைய ேமலாக ஊன்ற ேவண் ம் அப்ேபா  தான் எளி ல் ைளக் ம்' (உ.வ.);.

     [ேமல் + ஆக]

 ேமலாக2 mēlāka, .எ. (adv.)

   அ கமாக, ேமல்; more than.

     'கடந்த ஓராண் க் ம் ேமலாக அ ம  ேகட் ப் ேபாராட்டம் நைடெப ற '.
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ேமலா -தல்

ேமலா -தல் mēlākudal,    7 ெச. . . (v.i.) 

ேமலா2-தல் பாரக்்க;see {}.

. ேமலா னி.

     [ேமல் + ஆ -, ஆ → ஆ ]

 ேமலா -தல் mēlākudal,    7 ெச. . . (v.i.)

ேமலா2-தல் பாரக்்க;see {}.

. ேமலா னி.

     [ேமல் + ஆ -, ஆ → ஆ ]

ேமலாைட

ேமலாைட mēlāṭai, ெப.(n.)

   1. ேமல் ண் , ேமற் ணி; upper cloth, cloth worn loosely over the shoulders. 

     "ேமலாைட ழ்ந்த ெத ெவன்றான்" (நள. க நீங் . 45);. 

   2. காய்ச் ம் பா ன் ேமற்பரப் ல் ப ம் ஏ ; cream of milk.

   ம. ேமலாட;க. ேம .

     [ேமல் + ஆைட]

 ேமலாைட mēlāṭai, ெப. (n.)

   1. ேமல் ண் , ேமற் ணி; upper cloth, cloth worn loosely over the shoulders.

     "ேமலாைட ழ்ந்த ெத ெவன்றான்" (நள. க நீங் . 45);.

   2. காய்ச் ம் பா ன் ேமற்பரப் ல் ப ம் ஏ ; cream of milk.

   ம. ேமலாட;க. ேம .

     [ேமல் + ஆைட]

ேமலாண்ைம

 
 ேமலாண்ைம mēlāṇmai, ெப.(n.)

   றைரக் கட் ப்ப த்தக் ய வ  (பலம்);, ேமலா ைம, ேமேலாங் ய நிைல; dominance, suzerainty. 

     'அ  ஆ த ேமலாண்ைம'.

     [ேமல் + ஆண்ைம. ஆள்( );ைம  → ஆண்ைம]

 ேமலாண்ைம mēlāṇmai, ெப. (n.)

   றைரக் கட் ப்ப த்தக் ய வ  (பலம்);, ேமலா ைம, ேமேலாங் ய நிைல; dominance, suzerainty.

     'அ  ஆ த ேமலாண்ைம'.

     [ேமல் + ஆண்ைம. ஆள்( );ைம  → ஆண்ைம]
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ேமலாண்(ைம)இய
க் நர்

 
 ேமலாண்(ைம)இயக் நர ்mēlāṇmaiiyakkunar, ெப.(n.)

   ஆ வ (நி வாக);த் க்காக அர ன் ஒப் த டன் அமரத்்தப்ப ம் றப்  அ கார ைடய உயர ்
அ காரி; managing director.

     [ேமலாண்ைம + இயக் நர]்

 ேமலாண்(ைம)இயக் நர ்mēlāṇmaiiyakkunar, ெப. (n.)

   ஆ வ (நி வாக);த் க்காக அர ன் ஒப் த டன் அமரத்்தப்ப ம் றப்  அ கார ைடய உயர ்
அ காரி; managing director.

     [ேமலாண்ைம + இயக் நர]்

ேமலா க்கம்

 
 ேமலா க்கம் mēlātikkam, ெப.(n.)

   ைற யற்ற அ காரம், கட் ப்ப த்  ஆ ம் அ காரம்; hegemony (of a country);, domination (by a nation or 
a group of people);. 

     ' ர (பயங்கர); வா களின் ேமலா க் கத் ல் ேம ம் லர ் க் ள்ளனர'்.

     [ேமல் + ஆ க்கம்]

 ேமலா க்கம் mēlātikkam, ெப. (n.)

   ைற யற்ற அ காரம், கட் ப்ப த்  ஆ ம் அ காரம்; hegemony (of a country);, domination (by a nation or 
a group of people);.

     ' ர (பயங்கர); வா களின் ேமலா க் கத் ல் ேம ம் லர ் க் ள்ளனர'்.

     [ேமல் + ஆ க்கம்]

ேமலாெநல்

 
 ேமலாெநல்  mēlānelli, ெப.(n.)

   ஒ  வைகச ்ெச ; black-berried feather foil.

     [ேமலா + ெநல் ]

 ேமலாெநல்  mēlānelli, ெப. (n.)

   ஒ  வைகச ்ெச ; black-berried feather foil.

     [ேமலா + ெநல் ]

ேமலாப்

ேமலாப்  mēlāppu, ெப.(n.)

   ேமற்கட்  (ேமல் தானம்);; awning canopy. 

     " ண்ணீல ேமலாப்  ரித்தாற்ேபான் ேமகங்காள்" ( வ். நாய்ச.் 8,1);.

     [ேமல் → ேமலாப் ]

 ேமலாப்  mēlāppu, ெப. (n.)

   ேமற்கட்  (ேமல் தானம்);; awning canopy.

     " ண்ணீல ேமலாப்  ரித்தாற்ேபான் ேமகங்காள்" ( வ். நாய்ச.் 8,1);.

     [ேமல் → ேமலாப் ]
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ேமலாம் றம்

 
 ேமலாம் றம் mēlāmbuṟam, ெப.(n.)

   ேமெல ந்த வாரி; superficiality.

     [ேமல் → ேமலாம் + றம்]

 ேமலாம் றம் mēlāmbuṟam, ெப. (n.)

   ேமெல ந்த வாரி; superficiality.

     [ேமல் → ேமலாம் + றம்]

ேமலாம் க்

 
 ேமலாம் க்  mēlāmmiṉukki, ெப.(n.)

ேமலால் க்  பாரக்்க;see {}. 

     'ேமலாம் க் ையக் ெகாண்டவன் ெகட்டான், ேமட் ேல ப ரிட்டவன் ெகட்டான்' (பழ.);.

     [ேமலால் க்  → ேமலாம் க் ]

 ேமலாம் க்  mēlāmmiṉukki, ெப. (n.)

ேமலால் க்  பாரக்்க;see {}.

     'ேமலாம் க் ையக் ெகாண்டவன் ெகட்டான், ேமட் ேல ப ரிட்டவன் ெகட்டான்' (பழ.);.

     [ேமலால் க்  → ேமலாம் க் ]

ேமலாமத் ர்

 
 ேமலாமத் ர ்mēlāmattūr, ெப.(n.)

    நகர ்மாவட்டம், சாத் ார ்வட்டத் ள்ள ஊர;் a village in Virudunagar dt., {} taluk.

     [ேமல் + ஆமத் ார.் ஆமத் ரர ்என் ம் ஊ க்  ேமற்ேக அைமந்த ர]்

 ேமலாமத் ர ்mēlāmattūr, ெப. (n.)

    நகர ்மாவட்டம், சாத் ார ்வட்டத் ள்ள ஊர;் a village in Virudunagar dt., {} taluk.

     [ேமல் + ஆமத் ார.் ஆமத் ரர ்என் ம் ஊ க்  ேமற்ேக அைமந்த ர]்
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ேமலாமரம்

ேமலாமரம்1 mēlāmaram, ெப.(n.)

   கட்  மரவைக (இ.வ.);; a kind of catamaran.

     [ேமலா + மரம்]

 ேமலாமரம்2 mēlāmaram, ெப.(n.)

   பட் னவரின் க  வைக (அ . ந்);; a kind of fisherman's instrument.

     [ேமலா + மரம்]

 ேமலாமரம்1 mēlāmaram, ெப. (n.)

   கட்  மரவைக (இ.வ.);; a kind of catamaran.

     [ேமலா + மரம்]

 ேமலாமரம்2 mēlāmaram, ெப. (n.)

   பட் னவரின் க  வைக (அ . ந்);; a kind of fisherman's instrument.

     [ேமலா + மரம்]

ேமலா க்

 
 ேமலா க்  mēlāmiṉukki, ெப.(n.)

ேமலால் க்  பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

     [ேமலா + க் ]

 ேமலா க்  mēlāmiṉukki, ெப. (n.)

ேமலால் க்  பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

     [ேமலா + க் ]

ேமலா ரம்

 
 ேமலா ரம் mēlāmuduram, ெப.(n.)

   கத் ரிமானின் எ ம்  (யாழ்.அக.);; bone of musk-deer.

     [ேமலா + ரம்]

 ேமலா ரம் mēlāmuduram, ெப. (n.)

   கத் ரிமானின் எ ம்  (யாழ்.அக.);; bone of musk-deer.

     [ேமலா + ரம்]
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ேமலா னார்

ேமலா னார ்mēlāyiṉār, ெப.(n.)

   உயரந்்ேதார;் elders. 

     "இ  ேமேலா  னாரிடங்களிற் ப் ணரத்் மா " (இைற. 43, பக்.175);.

க. ேமலாதவ .

     [ேமல் + ஆ னார]்

 ேமலா னார ்mēlāyiṉār, ெப. (n.)

   உயரந்்ேதார;் elders.

     "இ  ேமேலா  னாரிடங்களிற் ப் ணரத்் மா " (இைற. 43, பக்.175);.

க. ேமலாதவ .

     [ேமல் + ஆ னார]்

ேமலார்

ேமலார ்mēlār, ெப.(n.)

   1. ேமலா னார ்பாரக்்க;see {}. 

   2. ரர;் warriors. 

     "ேமலாரிைறயம ள்" ( .ெவ. 9,8);.

     [ேமல் → ேமலார]்

 ேமலார ்mēlār, ெப. (n.)

   1. ேமலா னார ்பாரக்்க;see {}.

   2. ரர;் warriors.

     "ேமலாரிைறயம ள்" ( .ெவ. 9,8);.

     [ேமல் → ேமலார]்

ேமலார்ப்

 
 ேமலாரப்்  mēlārppu, ெப.(n.)

ேமலாப்  பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {}.

     [ேமலாப்  → ேமலாரப்் ]

 ேமலாரப்்  mēlārppu, ெப. (n.)

ேமலாப்  பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {}.

     [ேமலாப்  → ேமலாரப்் ]
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ேமலால்

ேமலால்1 mēlāl, .எ. (adv.) 

   உயரத்ரமான; upper, higher.

     [ேமல் → ேமலால்]

 ேமலால்2 mēlāl, .எ. (adv.) 

   1. இனிேமல்; hereafter. 

     'ேமலால் இப்ப ச ்ெசய்யாேத'. 

   2. ேமெல ந்த வாரியாக; superficially. 

     'அவன் ேவைல எப்ெபா ம் ேமலாலாகத் தான் இ க் ம்' (உ.வ.);.

     [ேமல் → ேமலால்]

 ேமலால்1 mēlāl, .எ. (adv.)

   உயரத்ரமான; upper, higher.

     [ேமல் → ேமலால்]

 ேமலால்2 mēlāl, .எ. (adv.)

   1. இனிேமல்; hereafter.

     'ேமலால் இப்ப ச ்ெசய்யாேத'.

ேமலால் க்

 
 ேமலால் க்  mēlālmiṉukki, ெப.(n.)

   ேமனிைய அழ ப த்  (அலங்கரித் );க் ெகாண்  க் பவள் ( ன்.);; woman who decks herself 
meretriciously.

     [ேமலால் + க் . க்  → க் . 'இ' .ெப.பா.ஈ .]

 ேமலால் க்  mēlālmiṉukki, ெப. (n.)

   ேமனிைய அழ ப த்  (அலங்கரித் );க் ெகாண்  க் பவள் ( ன்.);; woman who decks herself 
meretriciously.

     [ேமலால் + க் . க்  → க் . 'இ' .ெப.பா.ஈ .]

ேமலாலம்

 
 ேமலாலம் mēlālam, ெப.(n.)

   மைழ (ச .);; rain.

     [ேமல் + ஆலம். ஆல் → ஆலம் = நீர,் மைழ]

 ேமலாலம் mēlālam, ெப. (n.)

   மைழ (ச .);; rain.

     [ேமல் + ஆலம். ஆல் → ஆலம் = நீர,் மைழ]
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ேமலாலவத்ைத

 
 ேமலாலவத்ைத mēlālavattai, ெப.(n.)

   ெநற் ல் (லலாடத் ல்); ஆதன் (ஆன்மா); தங்  நிற் ம் நிைலகளா ய ப் ல் ப்  
(சாக் ரத் ற் சாக் ரம்);, ப் ல் கன  (சாக் ரத் ற் ெசாப்பனம்);, ப் ல் உறக்கம் 
(சாக் ரத் ல் த் );, ப் ல் அயர் றக்கம் (சாக் ரத் ல் ரியம்);, ப் ல் உ ரப்்படக்கம் 
(சாத் ரத் ல் ரியா தம்); என் ம் ஐவைக நிைலகள் (அவத்ைதகள்);;     [ேமலால் + அவத்ைத]

 Skt. {} → த. அவத்ைத.

 ேமலாலவத்ைத mēlālavattai, ெப. (n.)

   ெநற் ல் (லலாடத் ல்); ஆதன் (ஆன்மா); தங்  நிற் ம் நிைலகளா ய ப் ல் ப்  
(சாக் ரத் ற் சாக் ரம்);, ப் ல் கன  (சாக் ரத் ற் ெசாப்பனம்);, ப் ல் உறக்கம் 
(சாக் ரத் ல் த் );, ப் ல் அயர் றக்கம் (சாக் ரத் ல் ரியம்);, ப் ல் உ ரப்்படக்கம் 
(சாத் ரத் ல் ரியா தம்); என் ம் ஐவைக நிைலகள் (அவத்ைதகள்);;     [ேமலால் + அவத்ைத]

 Skt. {} → த. அவத்ைத.

ேமலாவைல

 
 ேமலாவைல mēlāvalai, ெப.(n.)

   ன் க் ம் வைல வைக (அ . ந்.); (இ.வ.);; a kind of fishing net, used in the sea.

     [ேமலா + வைல]

 ேமலாவைல mēlāvalai, ெப. (n.)

   ன் க் ம் வைல வைக (அ . ந்.); (இ.வ.);; a kind of fishing net, used in the sea.

     [ேமலா + வைல]

ேமலா

ேமலா  mēlāvu, ெப.(n.)

   ேமல காரி; high command.

     [ேமல் → ேமலா → ேமலா  ( .தா. 74);]

 ேமலா  mēlāvu, ெப. (n.)

   ேமல காரி; high command.

     [ேமல் → ேமலா → ேமலா  ( .தா. 74);]

ேமலா யார்

ேமலா யார ்mēlāḻiyār, ெப.(n.)

   த் யாதர மன்னர;் Vittiyadara chiefs. 

     "ேமலா யார ்ெவள்ளிேவதண்ட ேலாகம்" (தக்கயாகப். 545);.

     [ேமல் + ஆ யார.் ஆ  → ஆ யார]்

 ேமலா யார ்mēlāḻiyār, ெப. (n.)

   த் யாதர மன்னர;் Vittiyadara chiefs.

     "ேமலா யார ்ெவள்ளிேவதண்ட ேலாகம்" (தக்கயாகப். 545);.

     [ேமல் + ஆ யார.் ஆ  → ஆ யார]்
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ேமலாள்

ேமலாள் mēlāḷ, ெப.(n.)

   1. நாற் லத்  (சா ); ெளான்ைறச ்ேசரந்்தவன்; caste Hindu. 

     'ேமலாளா ? ழாளா?'. 

   2. கண் காணிப்ேபான்; overseer, supervisor.

ம. ேமலாள்.

     [ேமல் + ஆள்]

 ேமலாள் mēlāḷ, ெப. (n.)

   1. நாற் லத்  (சா ); ெளான்ைறச ்ேசரந்்தவன்; caste Hindu.

     'ேமலாளா ? ழாளா?'.

   2. கண் காணிப்ேபான்; overseer, supervisor.

ம. ேமலாள்.

     [ேமல் + ஆள்]

ேமலாளர்

 
 ேமலாளர ்mēlāḷar, ெப. (n.)

   ெசயலாட்  யாளர;் manager. 

     'உங்கள் அ வலகத் ன் ேமலாளர ் றைமசா '.

     [ேமல் + ஆளர.் ேமல் பாரை்வ பாரப்்பவர.்]

 ேமலாளர ்mēlāḷar, ெப. (n.)

   ெசயலாட்  யாளர;் manager.

     'உங்கள் அ வலகத் ன் ேமலாளர ் றைமசா '.

     [ேமல் + ஆளர.் ேமல் பாரை்வ பாரப்்பவர.்]

ேமலான்

 
 ேமலான் mēlāṉ, ெப.(n.)

ேமேலான் பாரக்்க;see {}.

ம. ேமலான்.

     [ேமல் → ேமலான்]

 ேமலான் mēlāṉ, ெப. (n.)

ேமேலான் பாரக்்க;see {}.

ம. ேமலான்.

     [ேமல் → ேமலான்]

1309

www.valluvarvallalarvattam.com 2868 of 19068.



ேமலான

ேமலான mēlāṉa, ெப.எ. (adj.)

   1. ( ப் டப் ப ம் அள க் ); அ கமான; more than. 

     ' ற் க் ம் ேமலாேனார ்ெகால்லப்பட்டனர'். 

   2. றந்த உயரந்்த; excellent, superior, better. 

     'இவ் ளம்பரம் த்  தங்களின் ேமலான க த் கள் ேகாரப்ப ன்றன'.

     [ேமல் + ஆன]

 ேமலான mēlāṉa, ெப.எ. (adj.)

   1. ( ப் டப் ப ம் அள க் ); அ கமான; more than.

     ' ற் க் ம் ேமலாேனார ்ெகால்லப்பட்டனர'்.

   2. றந்த உயரந்்த; excellent, superior, better.

     'இவ் ளம்பரம் த்  தங்களின் ேமலான க த் கள் ேகாரப்ப ன்றன'.

     [ேமல் + ஆன]

ேம டம்

 
 ேம டம் mēliḍam, ெப.(n.)

   ெசயல்பா கைள ஆய்  ெசய் ம் உயரம்ட்ட அைமப்  அல்ல  ; decision making body, high-level 
authority. 

     'ேவட்பாளரக்ைளத் ேதர்  ெசய்வ  கட்  ேம டம்'.

. ேமல்சர.

     [ேமல் + இடம்]

 ேம டம் mēliḍam, ெப. (n.)

   ெசயல்பா கைள ஆய்  ெசய் ம் உயரம்ட்ட அைமப்  அல்ல  ; decision making body, high-level 
authority.

     'ேவட்பாளரக்ைளத் ேதர்  ெசய்வ  கட்  ேம டம்'.

. ேமல்சர.

     [ேமல் + இடம்]
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ேம

ேம 1 mēliḍudal,    20 ெச. . . (v.i.) 

   1. அ கமாதல்; to increase, grow, as love. 

   2. ேமல் -தல், 1 பாரக்்க;see {}, 1. 

     " கேழாேட ய வைம  ெமன்  ேம ட்டாரக்ள்" (ஈ . 6, 4, 3);. 

   3. ேமெல தல் (யாழ்.அக.);; to rise above, as water. 

   4. உமட் தல்; to be vomitted. 

     'சாப் ட்ட ேசா  ேம ற '.

     [ேமல் + இ -, 'இ '. . .]

 ேம 2 mēliḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தைலக்  ெகாள் தல்; to put forward, as a pretext. 

     " ரிெவஞ் ைலேம ட்  ெமாய்யமர ் ட் ட்டான்" (கம்பரா.பர .28);.

     [ேமல் + இ -,]

 ேம 1 mēliḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. அ கமாதல்; to increase, grow, as love.

   2. ேமல் -தல், 1 பாரக்்க;see {}, 1.

     " கேழாேட ய வைம  ெமன்  ேம ட்டாரக்ள்" (ஈ . 6, 4, 3);.

ேம தழ்

 
 ேம தழ் mēlidaḻ, ெப.(n.)

   ேமல் வா தழ்; upper lip.

     [ேமல் + இதழ். உத  → (உதழ்); → இதழ் = உத , உத  ேபான்ற தழ்]

 ேம தழ் mēlidaḻ, ெப. (n.)

   ேமல் வா தழ்; upper lip.

     [ேமல் + இதழ். உத  → (உதழ்); → இதழ் = உத , உத  ேபான்ற தழ்]
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ேம ைம

ேம ைம1 mēlimai, ெப.(n.)

   ேமன்ைம (இ.வ.);; excellence.

   க. ேமல்ெம;ெத. ேம .

     [ேமல் → ேம ைம]

 ேம ைம2 mēlimai, ெப.(n.)

   கண் க்  ேம ள்ள இைம; upper eyelid.

     [ேமல் + இைம]

 ேம ைம1 mēlimai, ெப. (n.)

   ேமன்ைம (இ.வ.);; excellence.

   க. ேமல்ெம;ெத. ேம .

     [ேமல் → ேம ைம]

 ேம ைம2 mēlimai, ெப. (n.)

   கண் க்  ேம ள்ள இைம; upper eyelid.

     [ேமல் + இைம]

ேம ைமத்தா

 
 ேம ைமத்தா  mēlimaittāṟu, ெப.(n.)

   ற  நச்  வைக ல் ஒன்  (யாழ்.அக.);; a kind of mineral poison.

     [ேம ைம + தா ]

 ேம ைமத்தா  mēlimaittāṟu, ெப. (n.)

   ற  நச்  வைக ல் ஒன்  (யாழ்.அக.);; a kind of mineral poison.

     [ேம ைம + தா ]
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ேம

ேம  mēlīṭu, ெப.(n.)

   1. ேம வ ; that which is placed over. 

   2. ைரச ்ேசணம் த யன; accoutrements of a horse. 

     " ம் ெபாற்பைடயா ய ேம டை்ட ம்" ( .ெவ.10, 2, உைர);. 

   3. கண்காணிப்  த யன ெசய் ம் ேமற்பத  ( ன்.);; superintendence, superioity in office. 

   4. யாக க்ைக ( ன்.);; prevalence, predominance. 

   5. ைக; being overwhelmed. 

     'உணரச்்  ேம ட்டால் அழலாமா?'. 

   6. உண டன் ேச ம் க  த யன ( யஞ்சனம்);; relish or sauce used with food, as curry with rice. 

     "வாைள ன ...... த ைய..... ேசாற் ற்  ேம டாகக் ெகாண் " ( றநா. 61, உைர);. 

   7. மகளிர ்காதணி வைக ( ன்.);; a jewel worn in the ear by women. 

   8. தைலக் ; pretext, pretence. 

   9. அ த்த வாய்ப் ; next occasion. 

     'ேம ட் க் ப் பாரத்் க் ெகாள்ேவாம்'. 

   10. ஒ  இைண (ஜைத); ல் ேமம்பட் ப்ப ; the superior of a pair. 

   11. ெவளிப்பகட் ; outward appearance. 

   12. ேகா ல் ேமற் வர;் capital, projecting structure on the top of walls, especially round temples and forts. 

ேம க்

ேம க்  mēlukku, .அ. (adv.) 

   1. றத்ேத மட் ம், க க்கமாயல்லாமல்; formally, to keep up appearances. 

     'ேம க் ச ் னந் க் ெகாள் ன்றான்'. 

   2. ேமற் றமாக; on the outer side.

     [ேமல் + . ' ' நான்காம் ேவ. உ ]

 ேம க்  mēlukku, .அ. (adv.)

   1. றத்ேத மட் ம், க க்கமாயல்லாமல்; formally, to keep up appearances.

     'ேம க் ச ் னந் க் ெகாள் ன்றான்'.

   2. ேமற் றமாக; on the outer side.

     [ேமல் + . ' ' நான்காம் ேவ. உ ]

ேம க்ெக -த்தல்

ேம க்ெக -த்தல் mēlukkeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   வா ெல த்தல் (இ.வ.);; to vomit.

     [ேம க்  + எ -,]

 ேம க்ெக -த்தல் mēlukkeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வா ெல த்தல் (இ.வ.);; to vomit.

     [ேம க்  + எ -,]
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ேம சாவல்

 
 ேம சாவல் mēlucāval, ெப.(n.)

   ேமற் ெகாண் ம் ெசய் ம் லனாய்  (ேமல் சாரைண);; further enquiry or trial. 

     'அவர  வழக்  ேம சாவ க்காக உயரநீ்  மன்றத் ற்  வந் ள்ள ' (பழ.);.

     [ேமல் + உசாவல். உசா  → உசாவல். 'அல்', ெதா.ெப.ஈ .]

 ேம சாவல் mēlucāval, ெப. (n.)

   ேமற் ெகாண் ம் ெசய் ம் லனாய்  (ேமல் சாரைண);; further enquiry or trial.

     'அவர  வழக்  ேம சாவ க்காக உயரநீ்  மன்றத் ற்  வந் ள்ள ' (பழ.);.

     [ேமல் + உசாவல். உசா  → உசாவல். 'அல்', ெதா.ெப.ஈ .]

ேம த்தரியம்

 
 ேம த்தரியம் mēluttariyam, ெப.(n.)

ேமலாைட பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + உத்தரியம். உ = உயரந்்த தரம் = நிைலைம, உ + தரம் - உத்தரம் = ேமற்பட்ட . ேமலான . 
உத்தரம் → உத்தரியம் = ேமலாைட.]

 ேம த்தரியம் mēluttariyam, ெப. (n.)

ேமலாைட பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + உத்தரியம். உ = உயரந்்த தரம் = நிைலைம, உ + தரம் - உத்தரம் = ேமற்பட்ட . ேமலான . 
உத்தரம் → உத்தரியம் = ேமலாைட.]

ேம த

 
 ேம த  mēludaḍu, ெப.(n.)

   ேமல் வா தழ்; the upper lip.

க. ேம த .

     [ேமல் +உத . ஊ → (ஊ ); → உத  = வா ன் ற்ப ]

 ேம த  mēludaḍu, ெப. (n.)

   ேமல் வா தழ்; the upper lip.

க. ேம த .

     [ேமல் +உத . ஊ → (ஊ ); → உத  = வா ன் ற்ப ]
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ேம பசாரம்

 
 ேம பசாரம் mēlubacāram, ெப.(n.)

   வாய்செ்சால் (வாரத்்ைத); இ.வ.);; lip-deep courtesy.

     [ேமல் + உபசாரம்]

 Skt. {} → த. உபசாரம்.

 ேம பசாரம் mēlubacāram, ெப. (n.)

   வாய்செ்சால் (வாரத்்ைத); இ.வ.);; lip-deep courtesy.

     [ேமல் + உபசாரம்]

 Skt. {} → த. உபசாரம்.

ேம ம்

 
 ேம ம் mēlum, .எ. (adv.) 

   ன் ம்; moreover, further, besides. 

     'ேம ம் அவ க்  ேநற்  ெகா த்த  தவறா ப் ேபாய் ட்ட '.

     [ேமல் → ேம ம்]

 ேம ம் mēlum, .எ. (adv.)

   ன் ம்; moreover, further, besides.

     'ேம ம் அவ க்  ேநற்  ெகா த்த  தவறா ப் ேபாய் ட்ட '.

     [ேமல் → ேம ம்]

ேம ரம்

 
 ேம ரம் mēluram, ெப.(n.)

   நிலப்ப ர ்நட்ட ன் இ ம் உரம்; application of (fertilizer); top dressing. 

     'சாம்பைல ேம ரமாகப் ேபா வ  நல்ல '.

     [ேமல் + உரம்]

 ேம ரம் mēluram, ெப. (n.)

   நிலப்ப ர ்நட்ட ன் இ ம் உரம்; application of (fertilizer); top dressing.

     'சாம்பைல ேம ரமாகப் ேபா வ  நல்ல '.

     [ேமல் + உரம்]
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ேம ைள

 
 ேம ைள mēluruḷai, ெப.(n.)

   கவைலப் பாைத ன் ந ள்ள உ ைள; in between roller of a 'kamalai' (waterlift);.

     [ேமல் + உ ைள. ெகாண்டான் இ த் வ ம் க ற்ைறத் ேதயாமல் காக்க ம் இ ப்பதற்  
எளிதாக ம் இ க்கப் பயன்ப வ ]

 ேம ைள mēluruḷai, ெப. (n.)

   கவைலப் பாைத ன் ந ள்ள உ ைள; in between roller of a 'kamalai' (waterlift);.

     [ேமல் + உ ைள. ெகாண்டான் இ த் வ ம் க ற்ைறத் ேதயாமல் காக்க ம் இ ப்பதற்  
எளிதாக ம் இ க்கப் பயன்ப வ ]

ேம லகம்

ேம லகம் mēlulagam, ெப.(n.)

   1. வா ல ; the celestial world. 

     "ேம லக ல்ெலனி  தேல நன் " ( றள், 222);. 

   2. ேமேல லகம் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {}.

   . ேமல்ேலாெகா;பட. ேமல்ேலாக.

     [ேமல் + உலகம்]

 ேம லகம் mēlulagam, ெப. (n.)

   1. வா ல ; the celestial world.

     "ேம லக ல்ெலனி  தேல நன் " ( றள், 222);.

   2. ேமேல லகம் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {}.

   . ேமல்ேலாெகா;பட. ேமல்ேலாக.

     [ேமல் + உலகம்]

ேம ல

 
 ேம ல  mēlulagu, ெப.(n.)

ேம லகம் பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + உல ]

 ேம ல  mēlulagu, ெப. (n.)

ேம லகம் பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + உல ]

ேம

 
 ேம  mēluṟudi, ெப.(n.)

   தல் சான்  (யாழ்.அக.);; confirmatory evidence.

     [ேமல் + உ ]

 ேம  mēluṟudi, ெப. (n.)

   தல் சான்  (யாழ்.அக.);; confirmatory evidence.

     [ேமல் + உ ]
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ேம மைல

 
 ேம மைல mēlūmalai, ெப.(n.)

   தரம் ரி மாவட்டம் ஒ ர ்வட்டத் ல் அைமந்த ஊர;் a village in Dharmapuri dt. {} taluk.

     [ேமல் + மைல - ேமல்மைல → ேம மைல = மைலேமல் அைமந்த ஊர]்

 ேம மைல mēlūmalai, ெப. (n.)

   தரம் ரி மாவட்டம் ஒ ர ்வட்டத் ல் அைமந்த ஊர;் a village in Dharmapuri dt. {} taluk.

     [ேமல் + மைல - ேமல்மைல → ேம மைல = மைலேமல் அைமந்த ஊர]்

ேம ர்

ேம ர ்mēlūr, ெப.(n.)

   ம ைர மாவட்டத் ல் அைமந்த ேம ர ்என்ற நகரம்; a town in Madurai dt.

     [ேமல் + ஊர.் ேமல் = ேமற் . 16 ஆம் ற்றாண் ல் ேதான் ய ர.் அக்காலத் ல் றப் ற் ந்த ஒ  
ஊ க்  ேமற்ேக அைமந்ததால் இப்ெபயர ்ெபற்ற . ெப ம்பா ம் ேமற் ப் பக்கத் ல் அைமந்த ஊர ்
ேம ர ்எனப்ப ம். இப்ெபயர ்தாங் ய பல ஊர ்த ழ்நாட் ள்ளன. இைதப்ேபால் ழக் த் 

ைச ல் அைமந்த ஊர ் ர ்எனப்ப ம்.]

 ேம ர ்mēlūr, ெப. (n.)

   ம ைர மாவட்டத் ல் அைமந்த ேம ர ்என்ற நகரம்; a town in Madurai dt.

     [ேமல் + ஊர.் ேமல் = ேமற் . 16 ஆம் ற்றாண் ல் ேதான் ய ர.் அக்காலத் ல் றப் ற் ந்த ஒ  
ஊ க்  ேமற்ேக அைமந்ததால் இப்ெபயர ்ெபற்ற . ெப ம்பா ம் ேமற் ப் பக்கத் ல் அைமந்த ஊர ்
ேம ர ்எனப்ப ம். இப்ெபயர ்தாங் ய பல ஊர ்த ழ்நாட் ள்ளன. இைதப்ேபால் ழக் த் 

ைச ல் அைமந்த ஊர ் ர ்எனப்ப ம்.]

ேமெலழ

ேமெலழ mēleḻ, .எ.(adv.) 

   ேம க் ; superficially, on the surface. 

     "ேமெலழச ்  கலங் ற்றா ம்" (ஈ , 1, 4, 3, வ்யா. பக். 183);.

     [ேமல் + எழ]

 ேமெலழ mēleḻ, .எ.(adv.)

   ேம க் ; superficially, on the surface.

     "ேமெலழச ்  கலங் ற்றா ம்" (ஈ , 1, 4, 3, வ்யா. பக். 183);.

     [ேமல் + எழ]
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ேமெல -தல்

ேமெல -தல் mēleḻudal,    2 ெச. . . (v.i.) 

   1. ேமற் ளம் தல்; to rise up. 

   2. தத்தல்; to float. 

   3. எ ர ்ேநாக்  வ தல்; to advance against a person. 

     "அடரந்்  வந்தனன் ேமெலழ" ( வாலவா. 46, 15);. 

   4. ேமம்ப தல்; to be superior.

     [ேமல் + எ -,]

 ேமெல -தல் mēleḻudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ேமற் ளம் தல்; to rise up.

   2. தத்தல்; to float.

   3. எ ர ்ேநாக்  வ தல்; to advance against a person.

     "அடரந்்  வந்தனன் ேமெலழ" ( வாலவா. 46, 15);.

   4. ேமம்ப தல்; to be superior.

     [ேமல் + எ -,]

ேமெல ச்

ேமெல ச்  mēleḻucci, ெப.(n.)

   1. ேமற் ளம் ைக; rising. 

   2. ெச க்  ( ன்.);; pride, haughtiness. 

   3. ஊன்  ேநாக்காத ்தன்ைம ( ன்.);; superficiality, careless ness. 

     'ேமெல ச் யா ராேத'.

     [ேமல் + எ ச் . எ  → எ ச் . ' ' ெதா.ெப.ஈ ]

 ேமெல ச்  mēleḻucci, ெப. (n.)

   1. ேமற் ளம் ைக; rising.

   2. ெச க்  ( ன்.);; pride, haughtiness.

   3. ஊன்  ேநாக்காத ்தன்ைம ( ன்.);; superficiality, careless ness.

     'ேமெல ச் யா ராேத'.

     [ேமல் + எ ச் . எ  → எ ச் . ' ' ெதா.ெப.ஈ ]

ேமெல த் -தல்

ேமெல த் -தல் mēleḻuddiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.) 

   ஒப் க் ெகாண்டதற்  அ யாகக் ைகெய த் தல்; to accept, certify. 

     "எ ரிகள் ம த்  ேமெல த் ட்ட ரப்பாட் க் " (ஈ . 6, 2, 2);.

     [ேமல் + எ த் -,]

 ேமெல த் -தல் mēleḻuddiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ஒப் க் ெகாண்டதற்  அ யாகக் ைகெய த் தல்; to accept, certify.

     "எ ரிகள் ம த்  ேமெல த் ட்ட ரப்பாட் க் " (ஈ . 6, 2, 2);.

     [ேமல் + எ த் -,]
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ேமெல த்

ேமெல த்  mēleḻuttu, ெப.(n.)

   1. ேமல் கவரி பாரக்்க;see {}. 

   2. சான்  (சாட் );க் ைகெய த் ; signature of an attesting witness. 

     "வாசகங் ேகட்ட ன்னர ்மற்  ேமெல த் ட்டாரக்ள்" (ெபரிய . த த்தாட.் 60);. 

   3. அர யற் கணக்க காரி; accountant-general, auditing officer. 

     "ேமெல த் க் ட் னன்" (T.A.S.i. 177);. 

   4. ேமல காரி அ ப் ம் க தம்; instructions of a superior authority order.

     [ேமல் + எ த் . எ  → எ  → எ த் ]

 ேமெல த்  mēleḻuttu, ெப. (n.)

   1. ேமல் கவரி பாரக்்க;see {}.

   2. சான்  (சாட் );க் ைகெய த் ; signature of an attesting witness.

     "வாசகங் ேகட்ட ன்னர ்மற்  ேமெல த் ட்டாரக்ள்" (ெபரிய . த த்தாட.் 60);.

   3. அர யற் கணக்க காரி; accountant-general, auditing officer.

     "ேமெல த் க் ட் னன்" (T.A.S.i. 177);.

   4. ேமல காரி அ ப் ம் க தம்; instructions of a superior authority order.

     [ேமல் + எ த் . எ  → எ  → எ த் ]

ேமெல ந்தவ

 
 ேமெல ந்தவ  mēleḻundavaṟivu, ெப.(n.)

   ஆழ ல்லாத அ ; superficial knowledge or understanding.

     [ேமெல ந்த + அ . அ  → அ . ' ' ெதா.ெப.ஈ ]

 ேமெல ந்தவ  mēleḻundavaṟivu, ெப. (n.)

   ஆழ ல்லாத அ ; superficial knowledge or understanding.

     [ேமெல ந்த + அ . அ  → அ . ' ' ெதா.ெப.ஈ ]

ேமெல ந்தஞான
ம்

 
 ேமெல ந்தஞானம் mēleḻundañāṉam, ெப.(n.)

ேமெல ந்தவ  பாரக்்க;see {}.

     [ேமெல ந்த + ஞானம்]

 Skt. {} → த. ஞானம்.

 ேமெல ந்தஞானம் mēleḻundañāṉam, ெப. (n.)

ேமெல ந்தவ  பாரக்்க;see {}.

     [ேமெல ந்த + ஞானம்]

 Skt. {} → த. ஞானம்.
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ேமெல ந்த த்

 
 ேமெல ந்த த்  mēleḻundabutti, ெப.(n.)

ேமெல ந்தவ  பாரக்்க;see {}.

     [ேமெல ந்த + த் ]

 ேமெல ந்த த்  mēleḻundabutti, ெப. (n.)

ேமெல ந்தவ  பாரக்்க;see {}.

     [ேமெல ந்த + த் ]

ேமெல ந்தவாரி

ேமெல ந்தவாரி mēleḻundavāri, ெப.(n.)

   1. எளிைம; ease, facility, as in doing anything. 

     "ேமெல ந்தவாரியாக இவரக்ேளாேட த்தம் பண் ைகயாேல" (ஈ . 6, 4, 3, ஜ .);. 

   2. ஊற் க் கவனியாைம ( ன்.);; superficiality. ;

ஆழ்ந்த இலக் யப் லைம வாய்ந்த பாவாணரின் ல்கைள ேமெல ந்தவாரியாகப் ப ன்றால் 
ரிந்  ெகாள்ள இயலா '.

     [ேமல் + எ ந்த + வாரி]

 ேமெல ந்தவாரி mēleḻundavāri, ெப. (n.)

   1. எளிைம; ease, facility, as in doing anything.

     "ேமெல ந்தவாரியாக இவரக்ேளாேட த்தம் பண் ைகயாேல" (ஈ . 6, 4, 3, ஜ .);.

   2. ஊற் க் கவனியாைம ( ன்.);; superficiality. ;

ஆழ்ந்த இலக் யப் லைம வாய்ந்த பாவாணரின் ல்கைள ேமெல ந்தவாரியாகப் ப ன்றால் 
ரிந்  ெகாள்ள இயலா '.

     [ேமல் + எ ந்த + வாரி]

ேமெல -தல்

ேமெல -தல் mēleṟidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேமேல தல்; to upthrow. 

   2. ெபா ள், லங் , மனிதன் ேபான்றவற் ன் ேமல் எ தல்; to throw upon a thing, animal, person etc.

     [ேமல் + எ -,]

 ேமெல -தல் mēleṟidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேமேல தல்; to upthrow.

   2. ெபா ள், லங் , மனிதன் ேபான்றவற் ன் ேமல் எ தல்; to throw upon a thing, animal, person etc.

     [ேமல் + எ -,]
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ேமேல

ேமேல mēlē, ெப.(n.)

   1. ஒட் யப  ேமல்; over an object. 

   2. உயேர ேமல்ேநாக் ; up. 

   3. ெதாடரந்் ; further. 

     'பாய் ல் த்தா க்க ேமேல ஒ  தாவளத்ைத (ச க்காளம்); ரித் க் ெகாள்ள ேவண் ம்'. 
' ைட ெதரிந்தவரக்ள் ைகைய ேமேல க் ங்கள்'. 'ேமேல என்ன நடந்த ? ெசால்'.

     [ேமல் → ேமேல]

 ேமேல mēlē, ெப. (n.)

   1. ஒட் யப  ேமல்; over an object.

   2. உயேர ேமல்ேநாக் ; up.

   3. ெதாடரந்் ; further.

     'பாய் ல் த்தா க்க ேமேல ஒ  தாவளத்ைத (ச க்காளம்); ரித் க் ெகாள்ள ேவண் ம்'.

     ' ைட ெதரிந்தவரக்ள் ைகைய ேமேல க் ங்கள்'.

     'ேமேல என்ன நடந்த ? ெசால்'.

     [ேமல் → ேமேல]

ேமேல லகம்

 
 ேமேல லகம் mēlēḻulagam, ெப.(n.)

   ஒன்றன் ேமல் ஒன்றாக அைமந்த ஏ  உலகங்கள் ( ேலாகம், வேலாகம், கவேலாகம், மகேலாகம், 
சனேலாகம், தவேலாகம், சத் யேலாகம்); ( ங்.);; the seven upper worlds, viz., {} each succeeding world being 
above that which precedes it.

     [ேமல் + ஏ  + உலகம்]

 ேமேல லகம் mēlēḻulagam, ெப. (n.)

   ஒன்றன் ேமல் ஒன்றாக அைமந்த ஏ  உலகங்கள் ( ேலாகம், வேலாகம், கவேலாகம், மகேலாகம், 
சனேலாகம், தவேலாகம், சத் யேலாகம்); ( ங்.);; the seven upper worlds, viz., {} each succeeding world being 
above that which precedes it.

     [ேமல் + ஏ  + உலகம்]

ேமேலற்றமாக

ேமேலற்றமாக mēlēṟṟamāka, .எ. (adj.)

   அ கப்ப யாக, ன் ெசய்தைத ட தல் அள ைடயதாக; excess. 

     "அ  ெசய்த ளி வ ற ெபண் ேபானகத் க் ம், ப ப் ப் ேபானகத் க் ம். அப்பத் க் ம், 
ேமேலற்றமாக பால்ப்ேபானக ம்" (ேமல் அள ள்ளதாகப் பால் ெபாங்க ம்); (ெத. கல். ெதா. 12, ப . 1, 
கல். 201);.

     [ேமல் + ஏற்றமாக]

 ேமேலற்றமாக mēlēṟṟamāka, .எ. (adj.)

   அ கப்ப யாக, ன் ெசய்தைத ட தல் அள ைடயதாக; excess.

     "அ  ெசய்த ளி வ ற ெபண் ேபானகத் க் ம், ப ப் ப் ேபானகத் க் ம். அப்பத் க் ம், 
ேமேலற்றமாக பால்ப்ேபானக ம்" (ேமல் அள ள்ளதாகப் பால் ெபாங்க ம்); (ெத. கல். ெதா. 12, ப . 1, 
கல். 201);.

     [ேமல் + ஏற்றமாக]
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ேமேல -தல்

ேமேல -தல் mēlēṟudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   ேமேல ெசல் தல்; to climb up. 

     'மரத் ன் ேமேல வதற் ப் ப ற்  ேதைவ' (உ.வ.);.

. ேமலரி, ேமலாரி.

     [ேமல் + ஏ -,]

 ேமேல -தல் mēlēṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேமேல ெசல் தல்; to climb up.

     'மரத் ன் ேமேல வதற் ப் ப ற்  ேதைவ' (உ.வ.);.

. ேமலரி, ேமலாரி.

     [ேமல் + ஏ -,]

ேமைல

ேமைல1 mēlai, ெப.(n.)

   வ ங்காலம் ( ன்.);; future. 

     'ேமைல யாண் களில் நாட் ன் ன்சாரத ்ேதைவ யாக இ க் ம்'.

க. ேமெல.

     [ேமல் → ேமைல]

 ேமைல2 mēlai, .எ.(adj.)

   1. ேம டமான; upper. 

     "ேமைலத் தவேலாகம்" ( ைள. மைலயத். 28);. 

   2. ேமற் ள்ள; western. 

     "ேமைலசே்சரி" (நன். 402, உைர);. 

   3. ந் ன; former. 

     "ேமைலத் தவத்தாற் றவஞ் ெசய்யாதார"் (நால , 31);. 

   4. அ த்த; next in order or in time. 

     "ேமைலயாண் "

     [ேமல் → ேமைல]

 ேமைல3 mēlai, . . (adv.) 

ேமைலக்கடல்

ேமைலக்கடல் mēlaikkaḍal, ெப.(n.)

ேமல்கடல் பாரக்்க (தக்கயாகப். 124, உைர);;see {}.

     [ேமல் → ேமைல + கடல்]

 ேமைலக்கடல் mēlaikkaḍal, ெப. (n.)

ேமல்கடல் பாரக்்க (தக்கயாகப். 124, உைர);;see {}.

     [ேமல் → ேமைல + கடல்]
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ேமைலக்கைர

ேமைலக்கைர mēlaikkarai, ெப.(n.)

   1. ேமற் க்கைர; western bank or coast. 

     ' ைழக் கைர ந்  ேமைலக்கைரக் ச ்ெசல்ல பாலம் அைமத் ள்ளனர'் (உ.வ.);. 

   2. ேமற் ப் பக்கம்; western side or portion, as of a village. 

     'ேமைலக் கைர ல் த ழ்க் கல் ரி அைமந் ள்ள ' (உ.வ.);.

     [ேமைல + கைர. ெப ம்பா ம் த ழகத் ல் ஆ கள் ேமற் ந்  ழக்காக ஒ ம். ஆைகயால் 
ஆற் ற்  வடகைர ெதன்கைர அைமவேத, ெப ம்பான்ைம. ளம், ஏரி ஆ யவற் ன் கைரகைளக் 

ைழக்கைர, ேமைலக்கைர என அைழக் ம் வழக்கம் உண் .]

 ேமைலக்கைர mēlaikkarai, ெப. (n.)

   1. ேமற் க்கைர; western bank or coast.

     ' ைழக் கைர ந்  ேமைலக்கைரக் ச ்ெசல்ல பாலம் அைமத் ள்ளனர'் (உ.வ.);.

   2. ேமற் ப் பக்கம்; western side or portion, as of a village.

     'ேமைலக் கைர ல் த ழ்க் கல் ரி அைமந் ள்ள ' (உ.வ.);.

     [ேமைல + கைர. ெப ம்பா ம் த ழகத் ல் ஆ கள் ேமற் ந்  ழக்காக ஒ ம். ஆைகயால் 
ஆற் ற்  வடகைர ெதன்கைர அைமவேத, ெப ம்பான்ைம. ளம், ஏரி ஆ யவற் ன் கைரகைளக் 

ைழக்கைர, ேமைலக்கைர என அைழக் ம் வழக்கம் உண் .]

ேமைலக்கா ரி

 
 ேமைலக்கா ரி mēlaikkāviri, ெப.(n.)

   ட க் ன் ( ம்பேகாணத் ன்); ேமற்ப ; the west portion of {}.

     [ேமல் + கா ரி. டந்ைத ல் ஒ ம் கா ரி ன் ேமற் ப்ப ]

 ேமைலக்கா ரி mēlaikkāviri, ெப. (n.)

   ட க் ன் ( ம்பேகாணத் ன்); ேமற்ப ; the west portion of {}.

     [ேமல் + கா ரி. டந்ைத ல் ஒ ம் கா ரி ன் ேமற் ப்ப ]

ேமைலக்காற்

 
 ேமைலக்காற்  mēlaikkāṟṟu, ெப.(n.)

   ேமற் ந்  ம் காற் ; westerly wind.

     [ேமைல + காற் . கால் → காற் ]

 ேமைலக்காற்  mēlaikkāṟṟu, ெப. (n.)

   ேமற் ந்  ம் காற் ; westerly wind.

     [ேமைல + காற் . கால் → காற் ]
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ேமைலக்

 
 ேமைலக்  mēlaikku, .எ.(adv.) 

   இனிேமல்; hereafter, afterwards, in future.

க. ேமெலக்ெக.

     [ேமல் → ேமைல → ேமைலக் ]

 ேமைலக்  mēlaikku, .எ.(adv.)

   இனிேமல்; hereafter, afterwards, in future.

க. ேமெலக்ெக.

     [ேமல் → ேமைல → ேமைலக் ]

ேமைலசச் த் ரம்

ேமைலசச் த் ரம் mēlaiccamuttiram, ெப.(n.)

ேமல்கடல் (தக்கயாகப்.124, உைர); பாரக்்க;see {}.

     [ேமைல + ச த் ரம்]

 ேமைலசச் த் ரம் mēlaiccamuttiram, ெப. (n.)

ேமல்கடல் (தக்கயாகப்.124, உைர); பாரக்்க;see {}.

     [ேமைல + ச த் ரம்]

ேமைலச் தம்பரம்

 
 ேமைலச் தம்பரம் mēlaiccidambaram, ெப.(n.)

   ேகாயம் த் ர ்மாவட்டத் ள்ள ப்ேப ர ்என் ம் வக்ேகா ல்;{}, a {}-shrine in Coimbatore district.

     [ேமைல + தம்பரம். ற்றம்பலம் → தம்பரம்]

 ேமைலச் தம்பரம் mēlaiccidambaram, ெப. (n.)

   ேகாயம் த் ர ்மாவட்டத் ள்ள ப்ேப ர ்என் ம் வக்ேகா ல்;{}, a {}-shrine in Coimbatore district.

     [ேமைல + தம்பரம். ற்றம்பலம் → தம்பரம்]

ேமைலச் ைம

 
 ேமைலச் ைம mēlaiccīmai, ெப.(n.)

ேமைலநா  பாரக்்க;see {}.

     [ேமைல + ைம. ேசய்ைம → ைம]

 ேமைலச் ைம mēlaiccīmai, ெப. (n.)

ேமைலநா  பாரக்்க;see {}.

     [ேமைல + ைம. ேசய்ைம → ைம]
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ேமைலசே்சரி

 
 ேமைலசே்சரி mēlaiccēri, ெப.(n.)

   ெதன்னாரக்்கா  மாவட்டம் ெசஞ்  வட்டத் ள்ள ஓர ்ஊர;் a village in South Arcot dt., {} Taluk.

     [ேமல் → ேமைல + ேசரி. ேசர ்→ ேசரி. கள் ேசரந்் க் ம் இடம்]

 ேமைலசே்சரி mēlaiccēri, ெப. (n.)

   ெதன்னாரக்்கா  மாவட்டம் ெசஞ்  வட்டத் ள்ள ஓர ்ஊர;் a village in South Arcot dt., {} Taluk.

     [ேமல் → ேமைல + ேசரி. ேசர ்→ ேசரி. கள் ேசரந்் க் ம் இடம்]

ேமைலத் ைச

 
 ேமைலத் ைச mēlaittisai, ெப.(n.)

ேமற்  பாரக்்க;see {}.

     [ேமைல + ைச. க்   → ைச.]

 ேமைலத் ைச mēlaittisai, ெப. (n.)

ேமற்  பாரக்்க;see {}.

     [ேமைல + ைச. க்   → ைச.]

ேமைலநா

 
 ேமைலநா  mēlaināṭu, ெப.(n.)

   ேமற் த் ைசக் கண் அைமந்த நா ; western country. 

     'ேமைல நாட்  ேமாகம் இைளஞரக்ளிைடேய ' (உ.வ.);.

     [ேமைல + நா ]

 ேமைலநா  mēlaināṭu, ெப. (n.)

   ேமற் த் ைசக் கண் அைமந்த நா ; western country.

     'ேமைல நாட்  ேமாகம் இைளஞரக்ளிைடேய ' (உ.வ.);.

     [ேமைல + நா ]

ேமைலெநற்

ேமைலெநற்  mēlaineṟṟi, ெப.(n.)

   வன  ெநற் க்கண்; the third eye of {} on His forehead. 

     "இைறவரத்ம் ேமைல ெநற்  க்க" (தக்கயாகப். 334);.

     [ேமைல + ெநற் ]

 ேமைலெநற்  mēlaineṟṟi, ெப. (n.)

   வன  ெநற் க்கண்; the third eye of {} on His forehead.

     "இைறவரத்ம் ேமைல ெநற்  க்க" (தக்கயாகப். 334);.

     [ேமைல + ெநற் ]
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ேமைல ல

 
 ேமைல ல  mēlaiyulagu, ெப.(n.)

   வா ல  ( ங்.);; heaven, as the upper world.

     [ேமைல + உல ]

 ேமைல ல  mēlaiyulagu, ெப. (n.)

   வா ல  ( ங்.);; heaven, as the upper world.

     [ேமைல + உல ]

ேமைல

ேமைல  mēlaivīṭu, ெப.(n.)

ேமல்  பாரக்்க;see {}. 

     "நாேமைல ெடய்த" ( வாச. 8,6);.

     [ேமைல + ]

 ேமைல  mēlaivīṭu, ெப. (n.)

ேமல்  பாரக்்க;see {}.

     "நாேமைல ெடய்த" ( வாச. 8,6);.

     [ேமைல + ]

ேமைலெவளி

ேமைலெவளி mēlaiveḷi, ெப.(n.)

   இய லெகா  சாரந்்த இடம் (பரெவளி);; the great cosmic space. 

     "ேமைல ெவளி  ெலாளி ம்" ( ப் . 459);.

     [ேமைல + ெவளி]

 ேமைலெவளி mēlaiveḷi, ெப. (n.)

   இய லெகா  சாரந்்த இடம் (பரெவளி);; the great cosmic space.

     "ேமைல ெவளி  ெலாளி ம்" ( ப் . 459);.

     [ேமைல + ெவளி]

ேமெலா

ேமெலா  mēloḍi, ெப.(n.)

ேமல்வாரம் பாரக்்க;see {} (T.A.S.iv, 74);.

     [ேமல் + ஒ  (உைடைமப் ெபா ள். ேவ. உ ); - ெமாெலா  → ேமெலா ]

 ேமெலா  mēloḍi, ெப. (n.)

ேமல்வாரம் பாரக்்க;see {} (T.A.S.iv, 74);.

     [ேமல் + ஒ  (உைடைமப் ெபா ள். ேவ. உ ); - ெமாெலா  → ேமெலா ]
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ேமெலாப்பம்

ேமெலாப்பம் mēloppam, ெப.(n.)

   1. சரிபாரப்்  ைகெய த் ; attestation signature, counter signature. 

     'ம ப்ெபண்  பட் யல் ப க்  அர  சான் தழ் ெபற்ற அ வலர ்ேமெலாப்பம் இட ேவண் ம்' (உ.வ.); 

   2. எ த்  அல்ல  ேபசச்ால் ஒப் க் ெகாள் ைக ( ன்.);; endorsing.

     [ேமல் + ஒப்பம். ஒப்  → ஒப்பம்]

 ேமெலாப்பம் mēloppam, ெப. (n.)

   1. சரிபாரப்்  ைகெய த் ; attestation signature, counter signature.

     'ம ப்ெபண்  பட் யல் ப க்  அர  சான் தழ் ெபற்ற அ வலர ்ேமெலாப்பம் இட ேவண் ம்' (உ.வ.);

   2. எ த்  அல்ல  ேபசச்ால் ஒப் க் ெகாள் ைக ( ன்.);; endorsing.

     [ேமல் + ஒப்பம். ஒப்  → ஒப்பம்]

ேமெலாப்பைன

ேமெலாப்பைன mēloppaṉai, ெப.(n.)

   1. ெமய்ப் த்தைத உ ப்ப த் ம் சான்  ( ன்.);; additional proof, confirmatory evidence. 

   2. ெவளிக்  இணக்கங் காட் ைக; out-ward conformity.

     [ேமல் + ஒப்பைன. ஒப்  → ஒப்பைன.]

 ேமெலாப்பைன mēloppaṉai, ெப. (n.)

   1. ெமய்ப் த்தைத உ ப்ப த் ம் சான்  ( ன்.);; additional proof, confirmatory evidence.

   2. ெவளிக்  இணக்கங் காட் ைக; out-ward conformity.

     [ேமல் + ஒப்பைன. ஒப்  → ஒப்பைன.]

ேமெலா க்கல்

ேமெலா க்கல் mēlorukkal, ெப.(n.)

   இைசக் ற்றவைக ( வாலவா. 57, 26);;     [ேமல் + ஒ க்கல். உ க்கல் → ஒ க்கல் = ஒர ்அமங்கலப் 
ெபண்.]

 ேமெலா க்கல் mēlorukkal, ெப. (n.)

   இைசக் ற்றவைக ( வாலவா. 57, 26);;     [ேமல் + ஒ க்கல். உ க்கல் → ஒ க்கல் = ஒர ்அமங்கலப் 
ெபண்.]

ேமெலாற்

 
 ேமெலாற்  mēloṟṟi, ெப.(n.)

   ம  ஒற் ; puisne mortgage, a second mortgage.

. ேம  அட .

     [ேமல் + ஒற் ]

 ேமெலாற்  mēloṟṟi, ெப. (n.)

   ம  ஒற் ; puisne mortgage, a second mortgage.

. ேம  அட .

     [ேமல் + ஒற் ]
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ேமேலாங்

 
 ேமேலாங்  mēlōṅgi, ெப.(n.)

   கைரயா ள் ஒ  வைகயார ்(யாழ்.அக.);; a sub-caste of {}.

     [ேமல் + ஓங் ]

 ேமேலாங்  mēlōṅgi, ெப. (n.)

   கைரயா ள் ஒ  வைகயார ்(யாழ்.அக.);; a sub-caste of {}.

     [ேமல் + ஓங் ]

ேமேலாங் -தல்

ேமேலாங் -தல் mēlōṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   1. தலாதல்; to prevail over. 

     'பாேவந்தர ்பாக்களில் த ணர்  ேமேலாங்  நிற்பைத எளி ல் உணரலாம்' (உ.வ.);. 

   2. வ ைம ெப தல்; to get the upper hand of. 

     ' ம்பத் ல் அ ள்ள மக்களின் ைக ேமேலாங்  ப்ப  இயல்  தாேன?' (உ.வ.);.

     [ேமல் + ஓங் -,]

 ேமேலாங் -தல் mēlōṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   தலாதல்; to prevail over.

     'பாேவந்தர ்பாக்களில் த ணர்  ேமேலாங்  நிற்பைத எளி ல் உணரலாம்' (உ.வ.);.

   2. வ ைம ெப தல்; to get the upper hand of.

     ' ம்பத் ல் அ ள்ள மக்களின் ைக ேமேலாங்  ப்ப  இயல்  தாேன?' (உ.வ.);.

     [ேமல் + ஓங் -,]

ேமேலாசைன

ேமேலாசைன mēlōcaṉai, ெப.(n.)

   ன்க த்  (ெதய்வச.் ற . 80);; foresight.

     [ேமல் + ேயாசைன]

 Skt. {} → த. ேயாசைன.

 ேமேலாசைன mēlōcaṉai, ெப. (n.)

   ன்க த்  (ெதய்வச.் ற . 80);; foresight.

     [ேமல் + ேயாசைன]

 Skt. {} → த. ேயாசைன.

ேமேலாட்டம்

 
 ேமேலாட்டம் mēlōṭṭam, ெப.(n.)

ேமெல ந்தவாரி காண்க;see {}.

     [ேமல் + ஒட்டம். ஒ  → ஒட்டம்]

 ேமேலாட்டம் mēlōṭṭam, ெப. (n.)

ேமெல ந்தவாரி காண்க;see {}.

     [ேமல் + ஒட்டம். ஒ  → ஒட்டம்]
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ேமேலா -தல்

ேமேலா -தல் mēlōṭudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   எ ரத்் த் தாக் தல்; to attack, rush against. 

     "ெமய் ெசால்லா ராவணைன ேமேலா  ட த் " (ேதவா. 158, 2);.

     [ேமல் + ஒ -,]

 ேமேலா -தல் mēlōṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   எ ரத்் த் தாக் தல்; to attack, rush against.

     "ெமய் ெசால்லா ராவணைன ேமேலா  ட த் " (ேதவா. 158, 2);.

     [ேமல் + ஒ -,]

ேமேலார்

ேமேலார ்mēlōr, ெப.(n.)

   1. ேம டத்ேதார;் those who are seated high, as an horses. 

     "காேழார ்ைகயற ேமேலா ரின் " (மணிேம. 4, 35);. 

   2. உயரந்்ேதார;் the great, those of superior rank or caste. 

     "ேமேலார ் வரக்் ம் ணரத்்த கரணம்" (ெதால். ெபா. 144);. 3. லவர ்( ங்.);;

 poets; men of learning. 

   4. ன்ேனார;் ancestors, ancients. 

   5. வாேனார ்( டா.);; celestiais.

     [ேமல் → ேமேலார.் 'அர'் பன்ைம ஈ .]

 ேமேலார ்mēlōr, ெப. (n.)

   1. ேம டத்ேதார;் those who are seated high, as an horses.

     "காேழார ்ைகயற ேமேலா ரின் " (மணிேம. 4, 35);.

   2. உயரந்்ேதார;் the great, those of superior rank or caste.

     "ேமேலார ் வரக்் ம் ணரத்்த கரணம்" (ெதால். ெபா. 144);.

   3. லவர ்( ங்.);; poets, men of learning.

   4. ன்ேனார;் ancestors, ancients.

ேமேலாைல

ேமேலாைல mēlōlai, ெப.(n.)

   1. அ கார மளிக் ஞ் ட் ; letter of authority. 

   2. ேமற் க தா ; covering letter.

     [ேமல் + ஓைல]

 ேமேலாைல mēlōlai, ெப. (n.)

   1. அ கார மளிக் ஞ் ட் ; letter of authority.

   2. ேமற் க தா ; covering letter.

     [ேமல் + ஓைல]
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ேமேலான்

ேமேலான் mēlōṉ, ெப.(n.)

   ேமலானவன், உயரந்்தவன்; man of superior stature in learning, culture etc.

     [ேமல் → ேமேலான் ( .தா.74);]

 ேமேலான் mēlōṉ, ெப. (n.)

   ேமலானவன், உயரந்்தவன்; man of superior stature in learning, culture etc.

     [ேமல் → ேமேலான் ( .தா.74);]

ேமவ ம ெந

 
 ேமவ ம ெந  mēvarumaṉuneṟi, ெப.(n.)

   ேமலானதாகத் ெதாடரந்்  வ ன்ற ம  என் ம் மன்னன் வ த்த அர யல் வ ; political guidance 
narrated by king Manu. 

     "ேமவ  ம ெந  ளங் ய ேகா ராக ேகசரி வரம்ரான உைடயார ்  ரராேசந் ர ேதவரக்் " 
(ெமய் ரத்் );

     [ேமல் + வ ம் + ம  + ெந ]

 ேமவ ம ெந  mēvarumaṉuneṟi, ெப. (n.)

   ேமலானதாகத் ெதாடரந்்  வ ன்ற ம  என் ம் மன்னன் வ த்த அர யல் வ ; political guidance 
narrated by king Manu.

     "ேமவ  ம ெந  ளங் ய ேகா ராக ேகசரி வரம்ரான உைடயார ்  ரராேசந் ர ேதவரக்் " 
(ெமய் ரத்் );

     [ேமல் + வ ம் + ம  + ெந ]

ேமவல்

ேமவல் mēval, ெப.(n.)

   1. ( ங்.); ஆைச; desire. 

   2. கலக்ைக; joining, uniting.

     [ேம  → ேமவல்]

 ேமவல் mēval, ெப. (n.)

   1. ( ங்.); ஆைச; desire.

   2. கலக்ைக; joining, uniting.

     [ேம  → ேமவல்]

ேமவலர்

ேமவலர ்mēvalar, ெப.(n.)

ேமவார ்பாரக்்க;see {}. 

     ' ன் க்  ேமவலைர ேநாவ ெதவன்' (பழ. 238);.

     [ேம  + அல் + அர.் 'அல்' எ.ம.இைடநிைல]

 ேமவலர ்mēvalar, ெப. (n.)

ேமவார ்பாரக்்க;see {}.

     ' ன் க்  ேமவலைர ேநாவ ெதவன்' (பழ. 238);.

     [ேம  + அல் + அர.் 'அல்' எ.ம.இைடநிைல]
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ேமவா-தல் 
(ேமவ தல்)

ேமவா-தல் (ேமவ தல்) mēvādalmēvarudal,    18 ெச. . . (v.i.) 

   ெபா த்தமாதல்; to be fitted for. 

     "ேமவரக் ளந் " ( ஞ் ப். 138);.

     [ேம + வா-,]

ேமவாப்பல்

 
 ேமவாப்பல் mēvāppal, ெப.(n.)

ேமல்வாய்ப்பல் பாரக்்க;see {}.

     [ேமல்வாய்ப்பல் → ேமவாப்பல்]

 ேமவாப்பல் mēvāppal, ெப. (n.)

ேமல்வாய்ப்பல் பாரக்்க;see {}.

     [ேமல்வாய்ப்பல் → ேமவாப்பல்]

ேமவார்

ேமவார ்mēvār, ெப.(n.)

   பைகவர;் foes, enemies. 

     "ேமவார ்மறத்ெதா  மல்லர ்மறங்கடந்த காைள" ( .ெவ. 9, 4);.

ம வ. அமரார,் அரிகள். இகேலார,் இரிஞர,் உ ரத்்ேதார,் ஒட்டலர,் ஒட்டார,் ஒல்லார,் ஒன்னார,் க தலர,் 
ெச நர,் ேசர ர,் தரியலர,் ெதவ்வர,் நள்ளார.் நிகரார,் ேநரலர,் ேநரார.் ேபாற்றார,் மாற்றலர,் 

ைனந்ேதார,் ேமவலர,் ட்டவர.்

ம. ேமவலர.்

     [ேம  + ஆ + ர.் ஆ எ.ம.இைடநிைல. 'ர'் பன்ைம ]

 ேமவார ்mēvār, ெப. (n.)

   பைகவர;் foes, enemies.

     "ேமவார ்மறத்ெதா  மல்லர ்மறங்கடந்த காைள" ( .ெவ. 9, 4);.

ம வ. அமரார,் அரிகள். இகேலார,் இரிஞர,் உ ரத்்ேதார,் ஒட்டலர,் ஒட்டார,் ஒல்லார,் ஒன்னார,் க தலர,் 
ெச நர,் ேசர ர,் தரியலர,் ெதவ்வர,் நள்ளார.் நிகரார,் ேநரலர,் ேநரார.் ேபாற்றார,் மாற்றலர,் 

ைனந்ேதார,் ேமவலர,் ட்டவர.்

ம. ேமவலர.்

     [ேம  + ஆ + ர.் ஆ எ.ம.இைடநிைல. 'ர'் பன்ைம ]

ேம -த்தல்

ேம -த்தல் mēvittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தங்கச ்ெசய்தல்; to cause to stay. 

     " தல் தைன ....... க்ேகா ன் ேம த்தான்" (உபேதசகா. உ த் ராக். 171);.

ம. ேமவல் (தங் தல்);.

     [ேம  → ேம -,]

 ேம -த்தல் mēvittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தங்கச ்ெசய்தல்; to cause to stay.

     " தல் தைன ....... க்ேகா ன் ேம த்தான்" (உபேதசகா. உ த் ராக். 171);.

ம. ேமவல் (தங் தல்);.

     [ேம  → ேம -,]
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ேம னர்

ேம னர ்mēviṉar, ெப.(n.)

   1. நண்பரக்ள் ( ங்.);; friends, allies. 

   2. உற னர ்( வா.);; relations.

ம வ. ஒட் நர,் ஒல் நர,் ஒன் நர,் ன் நர,் ெதாடரந்்தார,் நள் நர.்

     [ேம  → ேம னர]்

 ேம னர ்mēviṉar, ெப. (n.)

   1. நண்பரக்ள் ( ங்.);; friends, allies.

   2. உற னர ்( வா.);; relations.

ம வ. ஒட் நர,் ஒல் நர,் ஒன் நர,் ன் நர,் ெதாடரந்்தார,் நள் நர.்

     [ேம  → ேம னர]்

ேம

ேம 1 mēvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அைடதல்; to join, to reach. 

     "ேமகநாதன் ந் லங்ைக ேமயநாள்" (கம்பரா. வவ. 10);. 

   2. ம் தல்; to desire. 

     "அவ ந்தா ேமவன ெசய்ெதா கலான்" ( றள், 1073);. 

   3. ேந த்தல்; to love. 

     "ேம யன் றாநிைர காத்தவன்" ( வ். வாய். 3, 2, 9);. 

   4. ஓ தல்; to learn, study. 

     "ேமவ  ெமா  த்தவ" (பரிபா. 8, 9);. 

   5. உண் தல் ( ன்.);; to eat. 

   6. சம மாக் தல்; to level, make even, as the ground. 

     'வயைல ேம னான்'. 

   7. ேம ட் க் ெகாள் தல்; to manifest, assume. 

     "ேமவற்க ெமன்ைம பைக வகரத் " ( றள், 877);. 

   8. ேவய்தல்; to thatch, cover over. 

     "ேதாைலேம " (ஈ . 5, 1, 5);.

ம. ேம க.
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ேமழகம்

ேமழகம்1 mēḻkam, ெப.(n.)

   காப்  ( ங்.);; coat of armour.

     [ேமல் + அகம் - ேமலகம் → ேமளகம் → ேமழகம்]

 ேமழகம்2 mēḻkam, ெப.(n.)

   ெசம்ம  யாட் க்கடா, ஆ ; ram. 

     "ெவம்பரி ேமழக ேமற் " ( வக. 521);.

ம வ. உதள், டாய், ெகாசை்ச, ெகா , ெசம்ம , தகர,் ைவ, பள்ைள, ைவ, ம , ேமடம், 
ேமாத்ைத,ைம, வற்கா , வ ைட, ெவள்ைள.

     [  → ைம = ப ைம. வ  →  → ேதான் = கட ள். ழா → ழா = ப த்த 
ஆண்மான். ேமழம் → ேமடம் = ெசம்ம யாட் க் கடா. ேமழம் → ேமழகம் (ேவ.க. 4, 46, 47);]

 ேமழகம்1 mēḻkam, ெப. (n.)

   காப்  ( ங்.);; coat of armour.

     [ேமல் + அகம் - ேமலகம் → ேமளகம் → ேமழகம்]

 ேமழகம்2 mēḻkam, ெப. (n.)

   ெசம்ம  யாட் க்கடா, ஆ ; ram.

     "ெவம்பரி ேமழக ேமற் " ( வக. 521);.

ேமழம்

ேமழம்1 mēḻm, ெப.(n.)

ேமழகம்1 பாரக்்க (அ .நி.);;see {}.

     [ேமல் + அகம் - ேமலகம் → ேமழகம் → ேமழம்]

 ேமழம்2 mēḻm, ெப.(n.)

ேமழகம்2 பாரக்்க (அ .நி.);;see {}.

     [  → ைம = ப ைம. ழா → ழா = ப த்த ஆண்மான். ழா → ெமழா → ேமழம்]

 ேமழம்1 mēḻm, ெப. (n.)

ேமழகம்1 பாரக்்க (அ .நி.);;see {}.

     [ேமல் + அகம் - ேமலகம் → ேமழகம் → ேமழம்]

 ேமழம்2 mēḻm, ெப. (n.)

ேமழகம்2 பாரக்்க (அ .நி.);;see {}.

     [  → ைம = ப ைம. ழா → ழா = ப த்த ஆண்மான். ழா → ெமழா → ேமழம்]
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ேம

ேம  mēḻi, ெப.(n.)

   1. கலப்ைப; plough. 

     " ைனப்பக ேடற்ற ேம " ( றநா. 388);. 

   2. கலப்ைப ல் ைகப் ; plough-tail, handle of a plough. 

     "ேம  க் ங் ைக" ( க்ைக வழக்கம், 22);.

   ம. ேம , ேமஞ்ஞல்;   க. ேம , ேமணி;   ெத. ேம ; . ேமரி.

     [ ள் → ள் → ள. ளத்தல் = தல், ைளத்  அல்ல  ெவட்  உைடத்தல், ரித்தல். ள் → ள் → 
ள → ள  = நிலம் த யவற் ன் ளப் . ள் → ள். ள் தல் = ளத்தல். ள் →  →  → 

ெம  → ேம  = நிலத்ைதக் வதற்  (உ வதற் );ப் பயன்ப ம் க ]

     [p]

 ேம  mēḻi, ெப. (n.)

   1. கலப்ைப; plough.

     " ைனப்பக ேடற்ற ேம " ( றநா. 388);.

   2. கலப்ைப ல் ைகப் ; plough-tail, handle of a plough.

     "ேம  க் ங் ைக" ( க்ைக வழக்கம், 22);.

   ம. ேம , ேமஞ்ஞல்;   க. ேம , ேமணி;   ெத. ேம ; . ேமரி.

     [ ள் → ள் → ள. ளத்தல் = தல், ைளத்  அல்ல  ெவட்  உைடத்தல், ரித்தல். ள் → ள் → 
ள → ள  = நிலம் த யவற் ன் ளப் . ள் → ள். ள் தல் = ளத்தல். ள் →  →  → 

ேம செ்சல்வம்

 
 ேம செ்சல்வம் mēḻiccelvam, ெப.(n.)

   எரால் வ ஞ் ெசல்வம்; wealth derived from husbandry. 

     "ேம செ்சல்வம் ேகாைழ படா " (ெகான்ைறேவ.);.

     [ேம  + ெசல்வம்]

 ேம செ்சல்வம் mēḻiccelvam, ெப. (n.)

   எரால் வ ஞ் ெசல்வம்; wealth derived from husbandry.

     "ேம செ்சல்வம் ேகாைழ படா " (ெகான்ைறேவ.);.

     [ேம  + ெசல்வம்]
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ேம த்ேதாரணம்

ேம த்ேதாரணம் mēḻittōraṇam, ெப.(n.)

ெதன்னங் த்ேதாைல ல் ஏரக்்கலப்ைப

   வ ல் , ன்ன ட்  வரிைசயாகக் கட்டப்ப ம் ேதாரணம்; festoons made with tender palm-leaf, like 
plough-share and hung in a row. 

     "இத்  ற்றத் ேல ராட் ைய எ ந்த த் , ேம த் ேதாரண ம் சாத் " (இராசா  
ராசன், . . 1048); (ெத. கல். ெதா. 8. கல். 291);.

     [ேம  + ேதாரணம்]

 ேம த்ேதாரணம் mēḻittōraṇam, ெப. (n.)

   ெதன்னங் த்ேதாைல ல் ஏரக்்கலப்ைப வ ல் , ன்ன ட்  வரிைசயாகக் கட்டப்ப ம் 
ேதாரணம்; festoons made with tender palm-leaf, like plough-share and hung in a row.

     "இத்  ற்றத் ேல ராட் ைய எ ந்த த் , ேம த் ேதாரண ம் சாத் " (இராசா  
ராசன், . . 1048); (ெத. கல். ெதா.

   8. கல். 291).

     [ேம  + ேதாரணம்]

ேம யர்

ேம யர ்mēḻiyar, ெப.(n.)

   1. உழவர ்( ங்.);; agriculturists. 

   2. ம தநிலமாக்கள் ( ங்.);; people who belong to the agricultural tract. 

   3. ேவளாளர ்( ைவ யர)்; ( ங்.);;{}, as cultivators.

     [ேம  → ேம யர]்

 ேம யர ்mēḻiyar, ெப. (n.)

   1. உழவர ்( ங்.);; agriculturists.

   2. ம தநிலமாக்கள் ( ங்.);; people who belong to the agricultural tract.

   3. ேவளாளர ்( ைவ யர)்; ( ங்.);;{}, as cultivators.

     [ேம  → ேம யர]்

ேம வாரம்

ேம வாரம் mēḻivāram, ெப.(n.)

   ேவளாண் ( வசாயச)்; ெசல ; cultivation expenses. 

     "ேம வாரங் டக் காணா " (சரவண. பண . 133);.

     [ேம  + வாரம்]

 ேம வாரம் mēḻivāram, ெப. (n.)

   ேவளாண் ( வசாயச)்; ெசல ; cultivation expenses.

     "ேம வாரங் டக் காணா " (சரவண. பண . 133);.

     [ேம  + வாரம்]
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ேமைழ

ேமைழ1 mēḻai, ெப.(n.)

   1. கஞ்  (அக.நி.);; gruel. 

   2. கா  (அக.நி.);; vinegar.

     [ ள் → (ெமாள்); → ெமா  → ெமா ெமா . ெமா ெமா த்தல் = சைத தளரத்ல். ெமா  → ெமா  
→ ெம  = ெந ழ்ந்த ெநய்ப்ெபா ள் ( .தா.281); ெம ( ); → ேம  → ேமைழ]

 ேமைழ2 mēḻai, ெப.(n.)

   ெகாம் ல்லா லங்  (ேமாைழ); (நாம ப. 235);; hornless beast.

     [ெமா க்  → ெமா க்கன் = ேவைலப் பா ல்லாத அணி. ம ங்  → ம ங்கன் = ேவைலப் 
பா ல்லாத அணி. (ெமா ); → ேமாைழ = ெமாடை்ட. ெகாம் ல்லா மா , மரஅ  ண்டம். ( .தா.101); 
ேமாைழ → ேமைழ]

 ேமைழ1 mēḻai, ெப. (n.)

   1. கஞ்  (அக.நி.);; gruel.

   2. கா  (அக.நி.);; vinegar.

     [ ள் → (ெமாள்); → ெமா  → ெமா ெமா . ெமா ெமா த்தல் = சைத தளரத்ல். ெமா  → ெமா  
→ ெம  = ெந ழ்ந்த ெநய்ப்ெபா ள் ( .தா.281); ெம ( ); → ேம  → ேமைழ]

 ேமைழ2 mēḻai, ெப. (n.)

   ெகாம் ல்லா லங்  (ேமாைழ); (நாம ப. 235);; hornless beast.

ேமளக்கசே்சரி

 
 ேமளக்கசே்சரி mēḷakkaccēri, ெப.(n.)

   அரங் ல் ேமளம் வா க்ைக; entertainment by {}.

     [ேமளம் + கசே்சரி]

 U. Kachahri → த. கசே்சரி.

 ேமளக்கசே்சரி mēḷakkaccēri, ெப. (n.)

   அரங் ல் ேமளம் வா க்ைக; entertainment by {}.

     [ேமளம் + கசே்சரி]

 U. Kachahri → த. கசே்சரி.

ேமளக்கட்

 
 ேமளக்கட்  mēḷakkaṭṭu, ெப.(n.)

   ஒ  நன்  ேகட் ம்ப  இைசயைம  ெப ந் தன்ைம; good acoustical property.

     [ேமளம் + கட் ]

 ேமளக்கட்  mēḷakkaṭṭu, ெப. (n.)

   ஒ  நன்  ேகட் ம்ப  இைசயைம  ெப ந் தன்ைம; good acoustical property.

     [ேமளம் + கட் ]

1336

www.valluvarvallalarvattam.com 2895 of 19068.



ேமளக்காரன்

ேமளக்காரன் mēḷakkāraṉ, ெப.(n.)

   1. ேமளகாரன் பாரக்்க;see {}. 

   2. பகட்டாளன் (ஆடம்பரக்காரன்); (இ.வ.);; dandy, pompous or showy man.

     [ேமளம் + காரன்]

 ேமளக்காரன் mēḷakkāraṉ, ெப. (n.)

   1. ேமளகாரன் பாரக்்க;see {}.

   2. பகட்டாளன் (ஆடம்பரக்காரன்); (இ.வ.);; dandy, pompous or showy man.

     [ேமளம் + காரன்]

ேமளகம்

 
 ேமளகம் mēḷagam, ெப.(n.)

   கஞ்  (சங்.அக.);; gruel.

     [ெம ( ); → ேமைழ → ேமழகம் → ேமளகம்]

 ேமளகம் mēḷagam, ெப. (n.)

   கஞ்  (சங்.அக.);; gruel.

     [ெம ( ); → ேமைழ → ேமழகம் → ேமளகம்]

ேமளகாரர்

 
 ேமளகாரர ்mēḷakārar, ெப.(n.)

   நாயனம், ஒத் , த ல், தாளம் இவற்ைற வா க் ம் ழக் யர;் band of musicians playing pipe, drone-pipe, 
drum and cymbals.

     [ேமளம் + காரர]்

 ேமளகாரர ்mēḷakārar, ெப. (n.)

   நாயனம், ஒத் , த ல், தாளம் இவற்ைற வா க் ம் ழக் யர;் band of musicians playing pipe, drone-pipe, 
drum and cymbals.

     [ேமளம் + காரர]்

ேமளகாரன்

ேமளகாரன் mēḷakāraṉ, ெப.(n.)

   1. ேமளம் வா ப்ேபான்; piper, drummer. 

   2. இைச ெசய் க் ம் லத்தான் (சா யான்);; person belonging to a caste of musician.

     [ேமளம் + காரன்]

 ேமளகாரன் mēḷakāraṉ, ெப. (n.)

   1. ேமளம் வா ப்ேபான்; piper, drummer.

   2. இைச ெசய் க் ம் லத்தான் (சா யான்);; person belonging to a caste of musician.

     [ேமளம் + காரன்]
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ேமளங்கட் -தல்

ேமளங்கட் -தல் mēḷaṅgaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   1. இைசக் க க க் க் ரல் அள  ேசரத்்தல்; to tune instruments and bring them into harmony with one 
another.

   2. எ ெரா  த யவற்றாற் ேக றா  இைசயைம  ெப தல்; to be fit acoustically, as a music hall.

     [ேமளம் + கட் -,]

 ேமளங்கட் -தல் mēḷaṅgaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. இைசக் க க க் க் ரல் அள  ேசரத்்தல்; to tune instruments and bring them into harmony with one 
another.

   2. எ ெரா  த யவற்றாற் ேக றா  இைசயைம  ெப தல்; to be fit acoustically, as a music hall.

     [ேமளம் + கட் -,]

ேமளஞ்ெசய்-தல்

ேமளஞ்ெசய்-தல் mēḷañjeytal,    1 ெச. . . (v.i.) 

ேமளங்கட் -தல் 1 பாரக்்க (இ.வ.);;see {} 1.

     [ேமளம் + ெசய்-,]

 ேமளஞ்ெசய்-தல் mēḷañjeytal,    1 ெச. . . (v.i.)

ேமளங்கட் -தல் 1 பாரக்்க (இ.வ.);;see {} 1.

     [ேமளம் + ெசய்-,]

ேமளஞ்ேச -த்தல்

ேமளஞ்ேச -த்தல் mēḷañjēvittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

ேமளம -த்தல் 2 ( ன்.); பாரக்்க;see {}, 2.

     [ேமளம் + ேச -,]

 ேமளஞ்ேச -த்தல் mēḷañjēvittal,    4 ெச. . . (v.i.)

ேமளம -த்தல் 2 ( ன்.); பாரக்்க;see {}, 2.

     [ேமளம் + ேச -,]

ேமளதாளம்

ேமளதாளம் mēḷatāḷam, ெப.(n.)

   1. ேமளம், 2 பாரக்்க;see {} 2. 

   2. பகட்  (ஆடம்பரம்); (ெகா.வ.);; ostentation;

 pomb.

     [ேமளம் + தாளம். ேமளதாளம் எ ைக ேநாக்  வந்த மர ைண ெமா ]

 ேமளதாளம் mēḷatāḷam, ெப. (n.)

   1. ேமளம், 2 பாரக்்க;see {} 2.

   2. பகட்  (ஆடம்பரம்); (ெகா.வ.);; ostentation;

 pomb.

     [ேமளம் + தாளம். ேமளதாளம் எ ைக ேநாக்  வந்த மர ைண ெமா ]
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ேமளம்

ேமளம் mēḷam, ெப.(n.)

   1. பண்; musical scale. 

   2. நாயனம், ஒத் , த ல், தாளம்  என்பவற் ன் ெதா ;   3. த ல்; a drum having two heads. 

   4. நல்ல உண ; sumptuous food. 

   5. கவைலயற்ற இன்பவாழ்  (இ.வ.);; prosperous, carefree condition. 

   6. கலைவ ம ந் ; medicinal mixture.

     [ ள் →  → ழா = ரட் , மத்தளம். ழா → ழ  → ழவம். ள் → (மள்); → ம  = ரண்ட 
ஆ தம். ள் →  → ரள் → ரண் → ர  = ெபரிய , ரண்ட . ர  → ர  = ரண்ட 
கடை்டயாற் ெசய்யப்பட்ட மத்தளம், ேபரிைக. ள் → ெமாள் → ேமாள் → ேமாளம் → ேமளம் ( .தா. 209, 
210);]

 ேமளம் mēḷam, ெப. (n.)

   1. பண்; musical scale.

   2. நாயனம், ஒத் , த ல், தாளம்  என்பவற் ன் ெதா ;   3. த ல்; a drum having two heads.

   4. நல்ல உண ; sumptuous food.

   5. கவைலயற்ற இன்பவாழ்  (இ.வ.);; prosperous, carefree condition.

   6. கலைவ ம ந் ; medicinal mixture.

     [ ள் →  → ழா = ரட் , மத்தளம். ழா → ழ  → ழவம். ள் → (மள்); → ம  = ரண்ட 
ஆ தம். ள் →  → ரள் → ரண் → ர  = ெபரிய , ரண்ட . ர  → ர  = ரண்ட 
கடை்டயாற் ெசய்யப்பட்ட மத்தளம், ேபரிைக. ள் → ெமாள் → ேமாள் → ேமாளம் → ேமளம் ( .தா. 209, 

ேமளம -த்தல்

ேமளம -த்தல் mēḷamaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   1. த ல் அ த்தல்; to beat the drum. 

   2. பக்க இைசக் க கேளா  நாயனம் இைசத்தல்; to play on the pipe with accompaniments. 

   3. ளம்பரப் ப த் தல்; to give publicity. 

   4. ஒத் ப் ேப தல்; to play second fiddle, to endorse slavishly. 

   5. வ ந்  ய தல்; to strive hard. 

     'ேசாற் க்  ேமள ம க் றான்'.

     [ேமளம் + அ -,]

 ேமளம -த்தல் mēḷamaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. த ல் அ த்தல்; to beat the drum.

   2. பக்க இைசக் க கேளா  நாயனம் இைசத்தல்; to play on the pipe with accompaniments.

   3. ளம்பரப் ப த் தல்; to give publicity.

   4. ஒத் ப் ேப தல்; to play second fiddle, to endorse slavishly.

   5. வ ந்  ய தல்; to strive hard.

     'ேசாற் க்  ேமள ம க் றான்'.

     [ேமளம் + அ -,]
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ேமளவாத் யம்

ேமளவாத் யம் mēḷavāttiyam, ெப.(n.)

ேமளம், 2 பாரக்்க;see {}2.

     [ேமளம் + வாத் யம். வாச் யம் → வாத் யம்]

 ேமளவாத் யம் mēḷavāttiyam, ெப. (n.)

ேமளம், 2 பாரக்்க;see {}2.

     [ேமளம் + வாத் யம். வாச் யம் → வாத் யம்]

ேமளனம்

ேமளனம் mēḷaṉam, ெப.(n.)

   1. கலக்ைக; mixing. 

   2. இைசக்க களின் இைய ;   3. ட்டம்; crowd, assembly.

     [ேமளம் → ேமளனம்]

த. ேமளனம் → Skt. {}.

 ேமளனம் mēḷaṉam, ெப. (n.)

   1. கலக்ைக; mixing.

   2. இைசக்க களின் இைய ;   3. ட்டம்; crowd, assembly.

     [ேமளம் → ேமளனம்]

த. ேமளனம் → Skt. {}.

ேமளி-த்தல்

ேமளி-த்தல் mēḷittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ட் தல் (இலக்.அக.);; to assemble, collect.

க. ேமளிக.

     [ேமளம் → ேமளி-,]

 ேமளி-த்தல் mēḷittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ட் தல் (இலக்.அக.);; to assemble, collect.

க. ேமளிக.

     [ேமளம் → ேமளி-,]

ேமற்கட்

ேமற்கட்  mēṟkaṭṭi, ெப.(n.)

   1. ேம ந்  ெதாங் ம் ைர; top of bedstead, tester, canopy, awning. 

   2. ேமல் தளத் ன் ழ் பரப்பக்கட் க் ம் ரிப் ; cloth spread below the roof of a room to prevent dust 
falling from the roof.

     [ேமல் + கட் ]

 ேமற்கட்  mēṟkaṭṭi, ெப. (n.)

   1. ேம ந்  ெதாங் ம் ைர; top of bedstead, tester, canopy, awning.

   2. ேமல் தளத் ன் ழ் பரப்பக்கட் க் ம் ரிப் ; cloth spread below the roof of a room to prevent dust 
falling from the roof.

     [ேமல் + கட் ]
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ேமற்கட்

ேமற்கட் 1 mēṟkaṭṭu, ெப.(n.)

   1. ேமல்  (யாழ்.அக.);; loft, upper storey. 

   2. ேமல் ண்  ( ன்.);; upper garment. 

   3. ைணசச்ான் ; additional argument or support. 

   4. அழ  (அலங்காரம்); (இ.வ.);; show.

     [ேமல் + கட் ]

 ேமற்கட் 2 mēṟkaṭṭu, ெப.(n.)

ேமல்கட்  பாரக்்க;see {}.

. ேமல்கட் .

     [ேமல் + கட் ]

 ேமற்கட் 1 mēṟkaṭṭu, ெப. (n.)

   1. ேமல்  (யாழ்.அக.);; loft, upper storey.

   2. ேமல் ண்  ( ன்.);; upper garment.

   3. ைணசச்ான் ; additional argument or support.

   4. அழ  (அலங்காரம்); (இ.வ.);; show.

     [ேமல் + கட் ]

ேமற்கட் க் ைற

ேமற்கட் க் ைற mēṟkaṭṭukāṟai, ெப.(n.)

   ேகா ல்களின் இைறயகம். கற் ைற, மைடப்பள்ளிக்கட்  ஆ ய இடங்களில் உள்ளகத் ன் ேமல் 
தளம் ேபான்  ெவண்ைம, நீலம் வண்ணத் ணிையக் ெகாண்  அைமக்கப்ப ம் கட் ; whiten blue cloth 
spread on the lower side make a canopy of temple canopy, kitchen etc. 

     "  கற்ப ரகத் க் கட்  ேமற்கட் க்  ெவண் ைற இைண" (ெத. கல். ெதா. 14. கல் 16. அ);

     [ேமல் + கட்  + ைற.  → ைற]

 ேமற்கட் க் ைற mēṟkaṭṭukāṟai, ெப. (n.)

   ேகா ல்களின் இைறயகம். கற் ைற, மைடப்பள்ளிக்கட்  ஆ ய இடங்களில் உள்ளகத் ன் ேமல் 
தளம் ேபான்  ெவண்ைம, நீலம் வண்ணத் ணிையக் ெகாண்  அைமக்கப்ப ம் கட் ; whiten blue cloth 
spread on the lower side make a canopy of temple canopy, kitchen etc.

     "  கற்ப ரகத் க் கட்  ேமற்கட் க்  ெவண் ைற இைண" (ெத. கல். ெதா. 14. கல் 16. அ);

     [ேமல் + கட்  + ைற.  → ைற]

ேமற்க தா

ேமற்க தா  mēṟkaḍutāci, ெப.(n.)

   1. பணேவாைல உ ப்ப த்  எ ம் மடல்; letter of advice in a hundi transaction. 

   2. உள்ளடக்கப் ெபா ைள வரிக் ங் க தம் (இக்.வ.);; covering letter.

     [ேமல் + க தா ]

 ேமற்க தா  mēṟkaḍutāci, ெப. (n.)

   1. பணேவாைல உ ப்ப த்  எ ம் மடல்; letter of advice in a hundi transaction.

   2. உள்ளடக்கப் ெபா ைள வரிக் ங் க தம் (இக்.வ.);; covering letter.

     [ேமல் + க தா ]
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ேமற்கண்ட

 
 ேமற்கண்ட mēṟkaṇṭa, ெப.அ. (adj.)

   ேமேல ப் டப்பட்ட; cited above, given below. 

     'ேமற்கண்ட ப் கைள ைறயாகப் ன்பற்றேவண் ம்'.

     [ேமல் + கண்ட. காண் → கண்ட]

 ேமற்கண்ட mēṟkaṇṭa, ெப.அ. (adj.)

   ேமேல ப் டப்பட்ட; cited above, given below.

     'ேமற்கண்ட ப் கைள ைறயாகப் ன்பற்றேவண் ம்'.

     [ேமல் + கண்ட. காண் → கண்ட]

ேமற்கத்

 
 ேமற்கத்  mēṟkatti, ெப.எ. (adj.)

   ேமற் த் ைசக் ரிய; western. 

     'ேமற்கத்  நா கள்' (உ.வ.);.

     [ேமல் → ேமற்கத் ]

 ேமற்கத்  mēṟkatti, ெப.எ. (adj.)

   ேமற் த் ைசக் ரிய; western.

     'ேமற்கத்  நா கள்' (உ.வ.);.

     [ேமல் → ேமற்கத் ]

ேமற்கத் ய

 
 ேமற்கத் ய mēṟkattiya, ெப.அ. (adj.)

   ேமற் ல் உள்ள, அெமரிக்காைவ ம் ஐேராப்பாைவ ம் ேசரந்்த; western. 

     'ேமற்கத் ய இைச, ேமற்கத் ய நாகரிகம்'.

     [ேமற்  → ேமற்கத் ய]

 ேமற்கத் ய mēṟkattiya, ெப.அ. (adj.)

   ேமற் ல் உள்ள, அெமரிக்காைவ ம் ஐேராப்பாைவ ம் ேசரந்்த; western.

     'ேமற்கத் ய இைச, ேமற்கத் ய நாகரிகம்'.

     [ேமற்  → ேமற்கத் ய]
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ேமற்கத் யான்

ேமற்கத் யான்1 mēṟkattiyāṉ, ெப.(n.)

   ேமற்  பக்கத்தான் ( ன்.);; western.

     [ேமற்கத் ய + ஆன்]

 ேமற்கத் யான்2 mēṟkattiyāṉ, ெப.(n.)

   ேமற் ைச னின்  வாங்  வந்த மா ; cattle bought from western side (country);.

     [ேமற்கத் ய + ஆன்]

 ேமற்கத் யான்1 mēṟkattiyāṉ, ெப. (n.)

   ேமற்  பக்கத்தான் ( ன்.);; western.

     [ேமற்கத் ய + ஆன்]

 ேமற்கத் யான்2 mēṟkattiyāṉ, ெப. (n.)

   ேமற் ைச னின்  வாங்  வந்த மா ; cattle bought from western side (country);.

     [ேமற்கத் ய + ஆன்]

ேமற்க

ேமற்க  mēṟkadi, ெப.(n.)

   1. ேமேனாக்  (ஊரத்் வ கமாக);ச ்ெசல் ம் தன்ைம; upward tendency, as in the growth of vegetables; higher 
tendency, as of spiritual minds. 

   2.  (ேமாடச்ம்);; supreme bliss. 

     "ேமற்க ெபற" ( ர ங். . 13);

     [ேமல் + க ]

 ேமற்க  mēṟkadi, ெப. (n.)

   1. ேமேனாக்  (ஊரத்் வ கமாக);ச ்ெசல் ம் தன்ைம; upward tendency, as in the growth of vegetables, higher 
tendency, as of spiritual minds.

   2.  (ேமாடச்ம்);; supreme bliss.

     "ேமற்க ெபற" ( ர ங். . 13);

     [ேமல் + க ]

ேமற்க வாய்

ேமற்க வாய் mēṟkaduvāy, ெப.(n.)

ேமற்க வாய்தெ்தாைட பாரக்்க;see {}.  

     " தலயற் ெரா த் தல்லன  ேமல்வரத் ெதா ப் ன் ேமற்க  வா ம்" (இலக். . 723);.

     [ேமல் + க வாய்]

 ேமற்க வாய் mēṟkaduvāy, ெப. (n.)

ேமற்க வாய்தெ்தாைட பாரக்்க;see {}.

     " தலயற் ெரா த் தல்லன  ேமல்வரத் ெதா ப் ன் ேமற்க  வா ம்" (இலக். . 723);.

     [ேமல் + க வாய்]
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ேமற்க வாய்த்
ெதாைட

ேமற்க வாய்தெ்தாைட mēṟkaduvāyddoḍai, ெப.(n.)

   அளவ ள் தலயற் ரக்்கணின்  ஒ ந்த ன்  ரக்்கண் ம் ேமாைன தலா னவரத் 
ெதா ப்ப (இலக். . 723, உைர);;     [ேமற்க வாய்  +  ெதாைட.  ெதா   → ெதாைட]

 ேமற்க வாய்தெ்தாைட mēṟkaduvāyddoḍai, ெப. (n.)

   அளவ ள் தலயற் ரக்்கணின்  ஒ ந்த ன்  ரக்்கண் ம் ேமாைன தலா னவரத் 
ெதா ப்ப (இலக். . 723, உைர);;     [ேமற்க வாய்  +  ெதாைட.  ெதா   → ெதாைட]

ேமற்க மம்

ேமற்க மம் mēṟkarumam, ெப.(n.)

   ைற; want, need.  

     "அவரக் க் ண்டா ய ேமற்க மம் அந்தக்  காரியப் ேபரக்ளாேல ரக்்கப்பட்டாள் ேபால" 
(சங்கற்பந். 2, உைர. பக். 24);.

     [ேமல்  +  க மம்]

 ேமற்க மம் mēṟkarumam, ெப. (n.)

   ைற; want, need.

     "அவரக் க் ண்டா ய ேமற்க மம் அந்தக்  காரியப் ேபரக்ளாேல ரக்்கப்பட்டாள் ேபால" 
(சங்கற்பந். 2, உைர. பக். 24);.

     [ேமல்  +  க மம்]

ேமற்கவ

 
 ேமற்கவ  mēṟkavaḍi, ெப.(n.)

   கவ  ைளயாட் ள் ஒ வைக (parav.);; an out-  door game.

     [ேமல் + கவ . கைவ → கவ   → கவ . இரண்  அணியாகப் ரிந்  ைளயா ம் ஆட்டம்.]

 ேமற்கவ  mēṟkavaḍi, ெப. (n.)

   கவ  ைளயாட் ள் ஒ வைக (parav.);; an out-  door game.

     [ேமல் + கவ . கைவ → கவ   → கவ . இரண்  அணியாகப் ரிந்  ைளயா ம் ஆட்டம்.]

ேமற்காட் ய

 
 ேமற்காட் ய mēṟkāṭṭiya, ெப.எ. (adj.)

ேமற்கண்ட பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + காட் ய. காட்  → காட் ய.]

 ேமற்காட் ய mēṟkāṭṭiya, ெப.எ. (adj.)

ேமற்கண்ட பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + காட் ய. காட்  → காட் ய.]
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ேமற்கா

 
 ேமற்கா  mēṟkātu, ெப.(n.)

   கா ன் ேமற்ப  ( ன்.);; upper part of the ear.

     [ேமல் + கா ]

 ேமற்கா  mēṟkātu, ெப. (n.)

   கா ன் ேமற்ப  ( ன்.);; upper part of the ear.

     [ேமல் + கா ]

ேமற்காவல்

ேமற்காவல் mēṟkāval, ெப.(n.)

   1. ேமல் உசாவல் ( சாரைண); ( ன்.);; superintendence. 

   2. ேமல் உசாவல் ( சாரைண); ெசய்பவன்; superintendent.

க. ேமல்காவ .

     [ேமல் + காவல்]

 ேமற்காவல் mēṟkāval, ெப. (n.)

   1. ேமல் உசாவல் ( சாரைண); ( ன்.);; superintendence.

   2. ேமல் உசாவல் ( சாரைண); ெசய்பவன்; superintendent.

க. ேமல்காவ .

     [ேமல் + காவல்]

ேமற்கா பா

 
 ேமற்கா பா  mēṟkāṟupāṟu, ெப.(n.)

ேமற்காவல் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + கா யா ]

 U. {} → த. கா பா .

 ேமற்கா பா  mēṟkāṟupāṟu, ெப. (n.)

ேமற்காவல் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + கா யா ]

 U. {} → த. கா பா .

ேமற்

 
 ேமற்  mēṟki, ெப.(n.)

   நஞ்  (பாஷாணம்); (அ .அக.);; poison.

 ேமற்  mēṟki, ெப. (n.)

   நஞ்  (பாஷாணம்); (அ .அக.);; poison.
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ேமற்

 
 ேமற்  mēṟku, ெப.(n.)

   ைசக ள் ஒன் ; west. 

     'ஞா  மைற ம் ைச ேமற் '.

ம. ேமற் .

ம வ. ேமைலத் ைச.

     [ேமல் → ேமற்  = மைலயா யரந்்த ைச, அல்ல  க ரவன் ெசல ன் ற்ப க் ரிய ைச.]

ேமடான ைச ேமற்  இ  பள்ளமான ைசக்  ( ழக் ற் ); எ ரான . ேசாழ, பாண்  நாட் ன் 
நிலமட்டம் ேநாக் ேய பள்ளமான ைச ( ழக் ); என் ம் ேமடான ைச (ேமற் ); என் ம் 
அைழக்கப்பட்டன.

 ேமற்  mēṟku, ெப. (n.)

   ைசக ள் ஒன் ; west.

     'ஞா  மைற ம் ைச ேமற் '.

ம. ேமற் .

ம வ. ேமைலத் ைச.

     [ேமல் → ேமற்  = மைலயா யரந்்த ைச, அல்ல  க ரவன் ெசல ன் ற்ப க் ரிய ைச.]

ேமடான ைச ேமற்  இ  பள்ளமான ைசக்  ( ழக் ற் ); எ ரான . ேசாழ, பாண்  நாட் ன் 
நிலமட்டம் ேநாக் ேய பள்ளமான ைச ( ழக் ); என் ம் ேமடான ைச (ேமற் ); என் ம் 
அைழக்கப்பட்டன.

ேமற்

ேமற்  mēṟkuḍi, ெப.(n.)

   காணியாளர;் land owners of a village. 

     " ழ்க் யா ய வரிைசயாளைரப் றந்த ம் ேமற் களா ய காணியாளைர" (ப ற் ப் 13, 24, 
உைர);.

     [ேமல் + ]

 ேமற்  mēṟkuḍi, ெப. (n.)

   காணியாளர;் land owners of a village.

     " ழ்க் யா ய வரிைசயாளைரப் றந்த ம் ேமற் களா ய காணியாளைர" (ப ற் ப் 13, 24, 
உைர);.

     [ேமல் + ]

ேமற்

ேமற்  mēṟkuḍumi, ெப.(n.)

   1. உச் க்  (இ.வ.);; tuft of hair on the crown of the head, top knot. 

   2. கத ன் ேமற்பக்கத் தா ங்  ( ன்.);; upper pin of a door.

     [ேமல் + ]

 ேமற்  mēṟkuḍumi, ெப. (n.)

   1. உச் க்  (இ.வ.);; tuft of hair on the crown of the head, top knot.

   2. கத ன் ேமற்பக்கத் தா ங்  ( ன்.);; upper pin of a door.

     [ேமல் + ]
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ேமற் த் ைச

 
 ேமற் த் ைச mēṟkuttisai, ெப.(n.)

ேமற்  பாரக்்க;see {}. 

     'த ழ்நாட் ன் ேமற் த் ைச ல் ேகரளம் அைமந் ள்ள ' (உ.வ.);

     [ேமற்  + ைச]

 ேமற் த் ைச mēṟkuttisai, ெப. (n.)

ேமற்  பாரக்்க;see {}.

     'த ழ்நாட் ன் ேமற் த் ைச ல் ேகரளம் அைமந் ள்ள ' (உ.வ.);

     [ேமற்  + ைச]

ேமற் த்ெதாடரச்்
மைல

 
 ேமற் தெ்தாடரச்் மைல mēṟkuttoḍarccimalai, ெப.(n.)

   ெதன்னிந் யா ன் ேமல் றத் ல் ெதற்  வடக்காகத் ெதாடரந்்  ெசல் ம் மைல; the western ghats.

     [ேமற்  + ெதாடரச்்  + மைல]

 ேமற் தெ்தாடரச்் மைல mēṟkuttoḍarccimalai, ெப. (n.)

   ெதன்னிந் யா ன் ேமல் றத் ல் ெதற்  வடக்காகத் ெதாடரந்்  ெசல் ம் மைல; the western ghats.

     [ேமற்  + ெதாடரச்்  + மைல]

ேமற் லத்ேதார்

 
 ேமற் லத்ேதார ்mēṟkulattōr, ெப.(n.)

   உயரந்்த லத்தவர ்(சா யார)்; ( ன்.);; people of high caste, those of a superior class.

     [ேமல் + லத்ேதார]்

 ேமற் லத்ேதார ்mēṟkulattōr, ெப. (n.)

   உயரந்்த லத்தவர ்(சா யார)்; ( ன்.);; people of high caste, those of a superior class.

     [ேமல் + லத்ேதார]்

ேமற் லம்

 
 ேமற் லம் mēṟkulam, ெப.(n.)

   உயர் லம்; high caste. 

     'தங்கள் லத்ைத ேமற் லம் என்  ெசால் பவரக்ள் இன் ம் இ க் ன்றனர'்.

     [ேமல் + லம்]

 ேமற் லம் mēṟkulam, ெப. (n.)

   உயர் லம்; high caste.

     'தங்கள் லத்ைத ேமற் லம் என்  ெசால் பவரக்ள் இன் ம் இ க் ன்றனர'்.

     [ேமல் + லம்]
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ேமற் லர்

 
 ேமற் லர ்mēṟkular, ெப.(n.)

ேமற் லத்ேதார ்பாரக்்க ( டா.);;see {}.

     [ேமல் + லர]்

 ேமற் லர ்mēṟkular, ெப. (n.)

ேமற் லத்ேதார ்பாரக்்க ( டா.);;see {}.

     [ேமல் + லர]்

ேமற் ைர

ேமற் ைர mēṟārai, ெப.(n.)

   1. ட் ன் ேமல் ேவய்ந்த ைர ( ன்.);; roof of a house. 

     'ேசவல் ேவய்ந்த ைர'. 

   2. அ நிலம் நீங்கலான கட்டடம்; super structure. 

   3. ேமற்ேகாப்  பாரக்்க;see {}. 

   4. ேமல்தளம்; ceiling. 

     'ேசவல் ேமற் ைர ல் நின்  ய '.

     [ேமல் + ைர. ர ்→ ைர]

 ேமற் ைர mēṟārai, ெப. (n.)

   1. ட் ன் ேமல் ேவய்ந்த ைர ( ன்.);; roof of a house.

     'ேசவல் ேவய்ந்த ைர'.

   2. அ நிலம் நீங்கலான கட்டடம்; super structure.

   3. ேமற்ேகாப்  பாரக்்க;see {}.

   4. ேமல்தளம்; ceiling.

     'ேசவல் ேமற் ைர ல் நின்  ய '.

     [ேமல் + ைர. ர ்→ ைர]

ேமற் ய

 
 ேமற் ய mēṟāṟiya, ெப.எ. (adj.)

ேமற் ெசான்ன பாரக்்க;see {}. 

     'அவனால் ேமற் யவற்ைற ம க்க இயல ல்ைல'.

     [ேமல் + ய.  → ய]

 ேமற் ய mēṟāṟiya, ெப. எ. (adj.)

ேமற் ெசான்ன பாரக்்க;see {}.

     'அவனால் ேமற் யவற்ைற ம க்க இயல ல்ைல'.

     [ேமல் + ய.  → ய]

1348

www.valluvarvallalarvattam.com 2907 of 19068.



ேமற்ைக

 
 ேமற்ைக mēṟkai, ெப.(n.)

   ேதாள்படை்டப் ப , ைக ன் ேமற்ப ; the upper portion of the arm.

க. ேமல்ேதா .

     [ேமல் + ைக]

 ேமற்ைக mēṟkai, ெப. (n.)

   ேதாள்படை்டப் ப , ைக ன் ேமற்ப ; the upper portion of the arm.

க. ேமல்ேதா .

     [ேமல் + ைக]

ேமற்ெகாண்

ேமற்ெகாண்  mēṟkoṇṭu, .எ. (adv.) 

   1. ப் ட்ட நிகழ்ச் க்  அல்ல  ேநரத் க் ப் ற  ெதாடரந்் ; further. 

     'அவரால் ேமற்ெகாண்  ேபச ய ல்ைல'. 

   2. இனிேமல்; hereafter. 

     'நடந்த  நடந்  ட்ட , இனி ேமற்ெகாண்  என்ன ெசய்வ  என்  ந் த் ச ்ெசயல்ப ங்கள்'.

     [ேமல் + ெகாண் ]

 ேமற்ெகாண்  mēṟkoṇṭu, .எ. (adv.)

   1. ப் ட்ட நிகழ்ச் க்  அல்ல  ேநரத் க் ப் ற  ெதாடரந்் ; further.

     'அவரால் ேமற்ெகாண்  ேபச ய ல்ைல'.

   2. இனிேமல்; hereafter.

     'நடந்த  நடந்  ட்ட , இனி ேமற்ெகாண்  என்ன ெசய்வ  என்  ந் த் ச ்ெசயல்ப ங்கள்'.

     [ேமல் + ெகாண் ]

ேமற்ெகா

ேமற்ெகா  mēṟkodi, ெப.(n.)

   1. உடம் ன்  ( ன்.);; feverishness. 

   2. த் க் ெகா , தற் ெகாப் ளம் ளம் ம் அரி க் ெகா ; a stage in the boiling of rice. 

     'ேசா  சைமக்ைக ல் ேமற்ெகா  ந்  வ ற '.

     [ேமல் + ெகா ]

 ேமற்ெகா  mēṟkodi, ெப. (n.)

   1. உடம் ன்  ( ன்.);; feverishness.

   2. த் க் ெகா , தற் ெகாப் ளம் ளம் ம் அரி க் ெகா ; a stage in the boiling of rice.

     'ேசா  சைமக்ைக ல் ேமற்ெகா  ந்  வ ற '.

     [ேமல் + ெகா ]
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ேமற்ெகாள்( )-தல்

ேமற்ெகாள்( )-தல் mēṟkoḷḷudal,    10 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேமேல தல்; to mount, as a horse. 

     "பரிேமற் ெகாண்ட பாண் யனார"் ( வாச. 36, 3);. 

   2. ேமம்ப தல் ( ன்.);; to gain prominence, to overcome, surpass, to rise above. 

     'அவைன நான் ேமற்ெகாண்  ட்ேடன்'. 

   3. உ  ெசய்தல்; to assert, as a proposition. 

     ' ரபஞ்சம் உற்பத்  நாச ைடதெ்தன ேமற்ெகாண்ட '. ( .ேபா.பா. 1, பக். 43);. 

   4. ஏற் க் ெகாள் தல்; to embrace, as a doctrine, to accept. 

     'அந்தக் ெகாள்ைகைய அவன் ேமற்ெகாண்டவன்'. 

   5. ய தல்; to undertake, attempt. 

     "அவமதைன யஃ லார ்ேமற்ெகாள்வ " ( றள், 262);. 

   6. ெபா ப்  ெகாள் தல் (வ த்தல்);; to assume the responsibility of. 

     'அர யைல ேமற் ெகாண்டான்'. 

   7. வஞ் ன ைரத்தல்; to make a vow, to asseverate. 

   8. நடத் தல்; to conduct. 

     'அ ம ன்  கட்டப்ெபற்ற கைளக் த்  ஆய்  ேமற்ெகாள்ளப் ப ம்'. 

   9. ைகக்ெகாள் தல்; to take measure, to adopt methods. 

ேமற்ேகாண்மைல

ேமற்ேகாண்மைல 1 mēṟāṇmalaivu, ெப.(n.)

   ஏரணத் ல் ற் யதற்  மா படக் ைகயா ய ற்றம் (ெதால். ெசால். 1, 
ேசனா);;     [ேமற்ேகாண் + மைல ]

 ேமற்ேகாண்மைல 2 mēṟāṇmalaivu, ெப.(n.)

   ெசய் ட ் ற்றங்க ெளான்  (யாப். . ப. 325);; a defect in poetic composition.

     [ேமற்ேகாண் + மைல]

 ேமற்ேகாண்மைல 1 mēṟāṇmalaivu, ெப. (n.)

   ஏரணத் ல் ற் யதற்  மா படக் ைகயா ய ற்றம் (ெதால். ெசால். 1, 
ேசனா);;     [ேமற்ேகாண் + மைல ]

 ேமற்ேகாண்மைல 2 mēṟāṇmalaivu, ெப. (n.)

   ெசய் ட ் ற்றங்க ெளான்  (யாப். . ப. 325);; a defect in poetic composition.

     [ேமற்ேகாண் + மைல]

ேமற்ேகாப்

 
 ேமற்ேகாப்  mēṟāppu, ெப.(n.)

   ட் ன் ைரப்ப ; roof, roofing.

     [ேமல் + ேகாப் . ேகா → ேகாப் ]

 ேமற்ேகாப்  mēṟāppu, ெப. (n.)

   ட் ன் ைரப்ப ; roof, roofing.

     [ேமல் + ேகாப் . ேகா → ேகாப் ]
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ேமற்ேகாள்

ேமற்ேகாள்1 mēṟāḷ, ெப.(n.)

   1. ஏற் க் ெகாள்ைக; acceptance. 

   2. ேபாரை்வ ( ன்.);; cover, mantle. 

   3. ெபா ப் ல் இ க்ைக; assumption of responsibility. 

     "இடஞ் ெதன் ம் ேமற்ேகாள் ெச த்த" ( றநா. 8, உைர);. 

   4. ஊக்கம்; enterprising spirit, enthusiasm. 

   5. வஞ் னம் ( லப். ப . 80, உைர);; solemn asseveration. 

   6. அ ைர (த க்கசங். பக். 34);;   7. ேமன்ைம (ச .);; excellence.

ெத. ேமேகா .

     [ேமல் + ேகாள்]

 ேமற்ேகாள்2 mēṟāḷ, ெப.(n.)

   ஞா ற்  ந்  உ வத் ல் இரண்டாம் நிைல ம் ெதாைல ல் ஆறாம் இடத் ல் உள்ள ம் 
ளிரச்் ையத் த வதாக நம்பப்ப வ மான காரி (சனி); ேகாள் ( ங்.);; the planet saturn.

ம வ. அந்தன், க ரம்கன், கரிேயான், காரி, ழ்மகன், ச ரி, சாவகன், நீலன், பங் , மந்தன், டவன், 
மகன்.

     [ேமல் + ேகாள்]

 ேமற்ேகாள்3 mēṟāḷ, ெப.(n.)

ேமற்சட்ைட

 
 ேமற்சடை்ட mēṟcaṭṭai, ெப.(n.)

   உடம் ன் ேமல்பாகத் ல் ேபா ம் சடை்ட; an upper garment.

க. ேமல்ெவாதெக.

     [ேமல் + சடை்ட. ேமற்சடை்ட உள்ளாைடக்  ேமல் ேபா ம் சடை்டெயன ம் உடம் ன் ேமல்பாகத் ல் 
(ேதாளி ந்  இ ப்  வைர); ேபா ம் சடை்ட என ம் இ வைகயாகப் ெபா ள் ெகாள்ள இட ண் ]

 ேமற்சடை்ட mēṟcaṭṭai, ெப. (n.)

   உடம் ன் ேமல்பாகத் ல் ேபா ம் சடை்ட; an upper garment.

க. ேமல்ெவாதெக.

     [ேமல் + சடை்ட. ேமற்சடை்ட உள்ளாைடக்  ேமல் ேபா ம் சடை்டெயன ம் உடம் ன் ேமல்பாகத் ல் 
(ேதாளி ந்  இ ப்  வைர); ேபா ம் சடை்ட என ம் இ வைகயாகப் ெபா ள் ெகாள்ள இட ண் ]
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ேமற்சாட்

 
 ேமற்சாட்  mēṟcāṭci, ெப.(n.)

   ன் சாட் ைய ப்ப த் ம் சாட் ; additional evidence, confirmatory evidence.

     [ேமல் + சாட் ]

 Skt. {} → த. சாட் .

 ேமற்சாட்  mēṟcāṭci, ெப. (n.)

   ன் சாட் ைய ப்ப த் ம் சாட் ; additional evidence, confirmatory evidence.

     [ேமல் + சாட் ]

 Skt. {} → த. சாட் .

ேமற்சாத்

ேமற்சாத்  mēṟcāttu, ெப.(n.)

   1. ேமல் ண் ; upper garment. 

     "ேவழங் ெகா த்தெதா  ேமற்சாத் ம்" (ஏகாம். உலா. 203);. 

   2. ேமனி த யவற் ற் க் காப் ன் ேமற் றஞ்சாத் ம் அணி (இ.வ.);; ornaments worn over the 
kavasam of ar, idol etc. 

   3. சாத் ப்ப  (இ.வ.);; sandal paste. 

   4. ேமெலாப்பம் பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + சாத் ]

 ேமற்சாத்  mēṟcāttu, ெப. (n.)

   1. ேமல் ண் ; upper garment.

     "ேவழங் ெகா த்தெதா  ேமற்சாத் ம்" (ஏகாம். உலா. 203);.

   2. ேமனி த யவற் ற் க் காப் ன் ேமற் றஞ்சாத் ம் அணி (இ.வ.);; ornaments worn over the 
kavasam of ar, idol etc.

   3. சாத் ப்ப  (இ.வ.);; sandal paste.

   4. ேமெலாப்பம் பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + சாத் ]
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ேமற்சா

 
 ேமற்சா  mēṟcāti, ெப.(n.)

ேமற் லம் பாரக்்க;see {}.

ம வ. உயர் லம்.

க. ேம சா .

     [ேமல் + சா ]

 Skt. {} → த. சா .

 ேமற்சா  mēṟcāti, ெப. (n.)

ேமற் லம் பாரக்்க;see {}.

ம வ. உயர் லம்.

க. ேம சா .

     [ேமல் + சா ]

 Skt. {} → த. சா .

ேமற் ட்

 
 ேமற் ட்  mēṟcīṭṭu, ெப.(n.)

   எ ள்ளைத ப்ப த் ஞ் ட்  ( ன்.);;  note annexed to a writing to authenticate it.

     [ேமல் + ட் ]

 ேமற் ட்  mēṟcīṭṭu, ெப. (n.)

எ ள்ளைத ப்ப த் ஞ் ட்  ( ன்.);,

 note annexed to a writing to authenticate it.

     [ேமல் + ட் ]

ேமற் ைம

ேமற் ைம mēṟcīmai, ெப.(n.)

   1. இங் லாந்  த ய ேமனா கள்; the western countries, as England etc., 

   2. எ ைம (ைம ர)்; நா ; Mysore, as lying to the west of the Tamil county.

     [ேமல் + ைம]

 ேமற் ைம mēṟcīmai, ெப. (n.)

   1. இங் லாந்  த ய ேமனா கள்; the western countries, as England etc.,

   2. எ ைம (ைம ர)்; நா ; Mysore, as lying to the west of the Tamil county.

     [ேமல் + ைம]
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ேமற் வாசம்

ேமற் வாசம் mēṟcuvācam, ெப.(n.)

ேமல் ச் , 2 பாரக்்க;see {} 2

     [ேமல் + வாசம்]

 Skt. {} → த.  வாசம்.

 ேமற் வாசம் mēṟcuvācam, ெப. (n.)

ேமல் ச் , 2 பாரக்்க;see {} 2

     [ேமல் + வாசம்]

 Skt. {} → த.  வாசம்.

ேமற் ரி

ேமற் ரி mēṟcūri, ெப.(n.)

ேமற்ப , 1 (சரவ்ா. ற். 45); பாரக்்க;see {},1

     [ேமல் + ரி]

 ேமற் ரி mēṟcūri, ெப. (n.)

ேமற்ப , 1 (சரவ்ா. ற். 45); பாரக்்க;see {},1

     [ேமல் + ரி]

ேமற்ெசம்பாைல

ேமற்ெசம்பாைல mēṟcembālai, ெப.(n.)

   பாைலயாழ்த் றவைக ( ங்.); ( லப். 3, 88 உைர);;     [ேமல் + ெசம்பாைல]

 ேமற்ெசம்பாைல mēṟcembālai, ெப. (n.)

   பாைலயாழ்த் றவைக ( ங்.); ( லப். 3, 88 உைர);;     [ேமல் + ெசம்பாைல]

ேமற்ெசல்( )-தல்

ேமற்ெசல்( )-தல் mēṟcelludal,    13 ெச. . . (v.i.) 

   1. தாழ்வான ப ந்  உயரவ்ான ப க் ச ்ெசல் தல்; to go or climb upward as of tree, mountain, 
upstairs, etc. 

     'நீலமைல, ஆைனமைல, ேசரவைரயன் மைல த ய மைலகளி ள்ள இற்ைறய பழங்  
மாந்தெரல்லாம் ெகாள்ைளக் ம் ேபா க் ந் தப் க் ந்  ேமற ெசன்றவேர'. 

   2. அப்பாற்ேபாதல்; to go on, go further. 

   3. ேமற்ப தல்; to excel, surpass. 

   4. பைடெய த்தல் ( வா.);; to invade. 

   5. ைரதல்; to hasten. 

     "நல் ைன ேமற்ெசன்  ெசய்யப்ப ம்" ( றள், 335);.

   க. ேம ேவா ;பட. ேமெலேகா .

     [ேமல் + ெசல்( );-,]

 ேமற்ெசல்( )-தல் mēṟcelludal,    13 ெச. . . (v.i.)

   1. தாழ்வான ப ந்  உயரவ்ான ப க் ச ்ெசல் தல்; to go or climb upward as of tree, mountain, 
upstairs, etc.

     'நீலமைல, ஆைனமைல, ேசரவைரயன் மைல த ய மைலகளி ள்ள இற்ைறய பழங்  
மாந்தெரல்லாம் ெகாள்ைளக் ம் ேபா க் ந் தப் க் ந்  ேமற ெசன்றவேர'.

   2. அப்பாற்ேபாதல்; to go on, go further.
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ேமற்ெசல

ேமற்ெசல  mēṟcelavu, ெப.(n.)

   1. பைட ெய ப் ; invasion. 

     "நின்ைனப்பா ம் லவர ்நின  ேமற் ெசலைவப்பாட" ( றநா.33, உைர);. 

   2. ட்  நாடச்ரி ( னசரி); ெசல  (ெகா.வ.);; sundry expenses of a household.

     [ேமல் + ெசல ]

 ேமற்ெசல  mēṟcelavu, ெப. (n.)

   1. பைட ெய ப் ; invasion.

     "நின்ைனப்பா ம் லவர ்நின  ேமற் ெசலைவப்பாட" ( றநா.33, உைர);.

   2. ட்  நாடச்ரி ( னசரி); ெசல  (ெகா.வ.);; sundry expenses of a household.

     [ேமல் + ெசல ]

 ேமற்ெசல  mēṟcelavu, ெப. (n.)

   ல்லைறச ்ெசல கள்; extra expense, ம வ, ைகசெ்சல

     [ேமல்+ெசல → ேமசெ்சல ]

ேமற்ெசான்ன

 
 ேமற்ெசான்ன mēṟcoṉṉa, ெப.எ. (adj.)

   ேமேல ப் ட்ட, ேமேல உைரத்த; above mentioned.

ம. ேமற்ெசால் ய.

     [ேமல் + ெசான்ன]

 ேமற்ெசான்ன mēṟcoṉṉa, ெப.எ. (adj.)

   ேமேல ப் ட்ட, ேமேல உைரத்த; above mentioned.

ம. ேமற்ெசால் ய.

     [ேமல் + ெசான்ன]

ேமற்பக்கம்

 
 ேமற்பக்கம் mēṟpakkam, ெப.(n.)

   உள் பக்கத் ற்  எ ரான , றப்ப , ெவளிப்பக்கம்; upside.

     [ேமல் + பக்கம்]

 ேமற்பக்கம் mēṟpakkam, ெப. (n.)

   உள் பக்கத் ற்  எ ரான , றப்ப , ெவளிப்பக்கம்; upside.

     [ேமல் + பக்கம்]
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ேமற்ப

 
 ேமற்ப  mēṟpagudi, ெப.(n.)

   ேமலாக இ க் ம் பாகம்; upside. top portion of a tree etc. 

     'மரத் ன் ேமற்ப  இைலகைளக் க க்க ேவண் ம்' (உ.வ.);.

     [ேமல் + ப ]

 ேமற்ப  mēṟpagudi, ெப. (n.)

   ேமலாக இ க் ம் பாகம்; upside. top portion of a tree etc.

     'மரத் ன் ேமற்ப  இைலகைளக் க க்க ேவண் ம்' (உ.வ.);.

     [ேமல் + ப ]

ேமற்பட்ைட

 
 ேமற்படை்ட mēṟpaṭṭai, ெப.(n.)

   மரத் ன் ேம ள்ள ேதால் ( ன்.);; outer bark of a tree.

ம வ. ேமற் றணி.

     [ேமல் + படை்ட]

 ேமற்படை்ட mēṟpaṭṭai, ெப. (n.)

   மரத் ன் ேம ள்ள ேதால் ( ன்.);; outer bark of a tree.

ம வ. ேமற் றணி.

     [ேமல் + படை்ட]

ேமற்ப

ேமற்ப  mēṟpaḍi, ெப.(n.)

   1. கத  நிைல ன் ேமற்பாகத் க் ம் மரம் (இ.வ.);; lintel, upper part of the frame of a door or window. 

   2. ற் த்த ; the aforesaid, above said, above mentioned. 

     "ேமற்ப  ெப மான  க க்  நந்தா ளக் ெகரிப்பதாக" (S.I.I.iii.97);.

ம. ேமல்ப .

     [ேமல் + ப ]

 ேமற்ப  mēṟpaḍi, ெப. (n.)

   1. கத  நிைல ன் ேமற்பாகத் க் ம் மரம் (இ.வ.);; lintel, upper part of the frame of a door or window.

   2. ற் த்த ; the aforesaid, above said, above mentioned.

     "ேமற்ப  ெப மான  க க்  நந்தா ளக் ெகரிப்பதாக" (S.I.I.iii.97);.

ம. ேமல்ப .

     [ேமல் + ப ]
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ேமற்ப ப்

 
 ேமற்ப ப்  mēṟpaḍippu, ெப.(n.)

   ேமல் நிைலப் ப ப் ; further studies, higher education. 

     'ேமற்ப ப் ற்காக ெவளிநா  ெசல் ேறன்'.

     [ேமல் + ப ப் . ப  → ப ப் ]

 ேமற்ப ப்  mēṟpaḍippu, ெப. (n.)

   ேமல் நிைலப் ப ப் ; further studies, higher education.

     'ேமற்ப ப் ற்காக ெவளிநா  ெசல் ேறன்'.

     [ேமல் + ப ப் . ப  → ப ப் ]

ேமற்ப யான்

ேமற்ப யான் mēṟpaḍiyāṉ, ெப.(n.)

   ேமேல ெசால்லப் ெபற்றவன்; one who is mentioned above. 

     " க்க ங் ன்றக் கண்ணப்பன் ைவத்த ந்தா ளக் ெகான்  ேமற்ப யாக ைவத்த ளக்  
ஆ " (ெத. கல். ெதா. 5. கல். 468);.

     [ேமல் + ப யான்]

 ேமற்ப யான் mēṟpaḍiyāṉ, ெப. (n.)

   ேமேல ெசால்லப் ெபற்றவன்; one who is mentioned above.

     " க்க ங் ன்றக் கண்ணப்பன் ைவத்த ந்தா ளக் ெகான்  ேமற்ப யாக ைவத்த ளக்  
ஆ " (ெத. கல். ெதா. 5. கல். 468);.

     [ேமல் + ப யான்]

ேமற்ப -தல்

ேமற்ப -தல் mēṟpaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.) 

   1. றந் த்தல்; to predominate, preponderate. 

   2. ணத் ல் ேமம்ப தல்; to excel in quality, to be superior. 

   3. அ கமாதல்; to increase, to be excessive. 

     " ற்ெறா  ேகா ன் ேமற்பட ரிந்தன" ( வாச. 3, 4);.

     [ேமல் + ப -,]

 ேமற்ப -தல் mēṟpaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. றந் த்தல்; to predominate, preponderate.

   2. ணத் ல் ேமம்ப தல்; to excel in quality, to be superior.

   3. அ கமாதல்; to increase, to be excessive.

     " ற்ெறா  ேகா ன் ேமற்பட ரிந்தன" ( வாச. 3, 4);.

     [ேமல் + ப -,]
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ேமற்பணி

 
 ேமற்பணி mēṟpaṇi, ெப.(n.)

   பரவமகளிர ்காதணி வைக (இ.வ.);; an ear ornament worn by Parava women.

     [ேமல் + பணி]

 ேமற்பணி mēṟpaṇi, ெப. (n.)

   பரவமகளிர ்காதணி வைக (இ.வ.);; an ear ornament worn by Parava women.

     [ேமல் + பணி]

ேமற்ப ர்

 
 ேமற்ப ர ்mēṟpayir, ெப.(n.)

   மரம், ெச  த யன; corn. large vegetables and trees. (R.);.

     [ேமல் + ப ர]்

 ேமற்ப ர ்mēṟpayir, ெப. (n.)

   மரம், ெச  த யன; corn. large vegetables and trees. (R.);.

     [ேமல் + ப ர]்

ேமற்பரப்

 
 ேமற்பரப்  mēṟparappu, ெப.(n.)

   பாரக்் ம் வைக ல் உள்ள பரப் , தைர த யவற் ன் ெவளிப்பரப்  (இ.வ.);; surface. 

     'நீரின் ேமற்பரப்ைபக் த் க்ெகாண்  பட  ெசன்ற '.

     [ேமல் + பரப் ]

 ேமற்பரப்  mēṟparappu, ெப. (n.)

   பாரக்் ம் வைக ல் உள்ள பரப் , தைர த யவற் ன் ெவளிப்பரப்  (இ.வ.);; surface.

     'நீரின் ேமற்பரப்ைபக் த் க்ெகாண்  பட  ெசன்ற '.

     [ேமல் + பரப் ]

 ேமற்பரப்  mēṟparappu, ெப. (n.)

   ஒ யம் வைரவதற்ேகற்ப வைரப் பதப்ப த் தல்; softening the surface of the wall for drawing decorations.

     [ேமல்+பரப் ]
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ேமற்பல்

 
 ேமற்பல் mēṟpal, ெப.(n.)

ேமல்வாய்ப்பல் பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + பல்]

 ேமற்பல் mēṟpal, ெப. (n.)

ேமல்வாய்ப்பல் பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + பல்]

ேமற்பலைக

ேமற்பலைக mēṟpalagai, ெப.(n.)

   1. ேமற்ப , 1 பாரக்்க ( ன்.);;see {} 1. 

   2. உ ல் (நகம்); (அ .அக.);; nail.

     [ேமல் + பலைக]

 ேமற்பலைக mēṟpalagai, ெப. (n.)

   1. ேமற்ப , 1 பாரக்்க ( ன்.);;see {} 1.

   2. உ ல் (நகம்); (அ .அக.);; nail.

     [ேமல் + பலைக]

ேமற்பாடம்

 
 ேமற்பாடம் mēṟpāṭam, ெப.(n.)

   ப  (நக );க்  லமா ள்ள  ( ன்.);; the original of a copy.

     [ேமல் + பாடம்]

 ேமற்பாடம் mēṟpāṭam, ெப. (n.)

   ப  (நக );க்  லமா ள்ள  ( ன்.);; the original of a copy.

     [ேமல் + பாடம்]

ேமற்பாதம்

 
 ேமற்பாதம் mēṟpātam, ெப.(n.)

   இரண்  கால்கைள ம் சம்மணமாக ம த் ப் பாதங்கைளத் ெதாைடகளின் ேமலாக ைவக் ம் ஒக 
இ க்ைக (ேயாகாசன); வைக;     [ேமல் + பாதம். ப  → (பா ); → பாதம்]

     [p]

 ேமற்பாதம் mēṟpātam, ெப. (n.)

   இரண்  கால்கைள ம் சம்மணமாக ம த் ப் பாதங்கைளத் ெதாைடகளின் ேமலாக ைவக் ம் ஒக 
இ க்ைக (ேயாகாசன); வைக;     [ேமல் + பாதம். ப  → (பா ); → பாதம்]
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ேமற்பா

ேமற்பா  mēṟpāti, ெப.(n.)

ேமல்வாரம் பாரக்்க;see {}. 

     "இப்  ேமற் பா ம் பணி ங் ெகாண் " (TA.S.iii.168);.

     [ேமல் + பா . ப  → பா ]

 ேமற்பா  mēṟpāti, ெப. (n.)

ேமல்வாரம் பாரக்்க;see {}.

     "இப்  ேமற் பா ம் பணி ங் ெகாண் " (TA.S.iii.168);.

     [ேமல் + பா . ப  → பா ]

ேமற்பா நிலம்

 
 ேமற்பா நிலம் mēṟpātinilam, ெப.(n.)

   ேமடா க் ம் பக்க நிலம்; adjacent field on a higher level.

     [ேமல் + பா  + நிலம். ப  → பா ]

 ேமற்பா நிலம் mēṟpātinilam, ெப. (n.)

   ேமடா க் ம் பக்க நிலம்; adjacent field on a higher level.

     [ேமல் + பா  + நிலம். ப  → பா ]

ேமற்பார்-த்தல்

ேமற்பார-்த்தல் mēṟpārttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கண்காணித்தல்; to supervise. 

     "ேமற் பாரக்்க ைமந்த  வாெவ ம்" (தனிப்பா.);.

     [ேமல் + பார-்]

 ேமற்பார-்த்தல் mēṟpārttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கண்காணித்தல்; to supervise.

     "ேமற் பாரக்்க ைமந்த  வாெவ ம்" (தனிப்பா.);.

     [ேமல் + பார-்]
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ேமற்பார்ைவ

ேமற்பாரை்வ mēṟpārvai, ெப.(n.)

   1. ேமல் உசாவைண ( ங்.);; superintendence. 

   2. பணியாளரக்ைள ம் பணிைய ம் கண்காணிக் ம் ெபா ப் ; supervision. 

     'ேமற்பாரை்வ ெசய்ததனால்தான் பணிகள் உட க் டன் நடக் ன்றன'. 

   3. ேமெல ந்த பாரை்வ ( ன்.);; superficial observation. 

   4. ெச க் ய ேநாக்கம் ( ன்);; proud look. 

   5. எட்டப் பாரை்வ ( ன்.);; long sight. 

   6. சா ம் சமயத் ல் (த ணத் ); ேமேனாக்  நிற் ம் பாரை்வ (இ.வ.);; up-turned position of the eyes, as at 
the time of death.

     [ேமல் + பாரை்வ. பார ்→ பாரை்வ. 'ைவ' ெதா.ெப.ஈ .]

 ேமற்பாரை்வ mēṟpārvai, ெப. (n.)

   1. ேமல் உசாவைண ( ங்.);; superintendence.

   2. பணியாளரக்ைள ம் பணிைய ம் கண்காணிக் ம் ெபா ப் ; supervision.

     'ேமற்பாரை்வ ெசய்ததனால்தான் பணிகள் உட க் டன் நடக் ன்றன'.

   3. ேமெல ந்த பாரை்வ ( ன்.);; superficial observation.

   4. ெச க் ய ேநாக்கம் ( ன்);; proud look.

   5. எட்டப் பாரை்வ ( ன்.);; long sight.

ேமற்பார்ைவயாள
ர்

 
 ேமற்பாரை்வயாளர ்mēṟpārvaiyāḷar, ெப.(n.)

   ேமற்காணி பணிையக் கண் பணி னர;் supervisor in an examination hall, a polling booth, etc. 

     'ேதரத்ல் ேமற்பாரை்வயாளராகப் பணி ரிவ  க னமான ஒன்றா ம். ேதர்  நைடெப ம் அைற ல் 
இ  ேமற்பாரை்வயாளரக்ள் ேமற்பாரை்வ ெசய்வதால் தவ கள் நைடெபற வாய்ப் ல்ைல'.

     [ேமல் + பாரை்வ + ஆளர.் ஆள் → ஆளர]்

 ேமற்பாரை்வயாளர ்mēṟpārvaiyāḷar, ெப. (n.)

   ேமற்காணி பணிையக் கண் பணி னர;் supervisor in an examination hall, a polling booth, etc.

     'ேதரத்ல் ேமற்பாரை்வயாளராகப் பணி ரிவ  க னமான ஒன்றா ம். ேதர்  நைடெப ம் அைற ல் 
இ  ேமற்பாரை்வயாளரக்ள் ேமற்பாரை்வ ெசய்வதால் தவ கள் நைடெபற வாய்ப் ல்ைல'.

     [ேமல் + பாரை்வ + ஆளர.் ஆள் → ஆளர]்
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ேமற்பாரம்

ேமற்பாரம் mēṟpāram, ெப.(n.)

   1. அ ங் ம் ப  ஒன்றன் ேமேல ைவக் ம் எைட ( ன்.);; weight for compression. 

   2. அ கமாகச ்ேசரக்் ம் எைட; additional burden or load.

     [ேமல் + பாரம்]

 Skt. {} → த. பாரம்.

 ேமற்பாரம் mēṟpāram, ெப. (n.)

   1. அ ங் ம் ப  ஒன்றன் ேமேல ைவக் ம் எைட ( ன்.);; weight for compression.

   2. அ கமாகச ்ேசரக்் ம் எைட; additional burden or load.

     [ேமல் + பாரம்]

 Skt. {} → த. பாரம்.

ேமற்பால்

ேமற்பால் mēṟpāl, ெப.(n.)

ேமற் லம் பாரக்்க;see {}. 

     "ேமற்பா ெலா  வ  மவன்கட்ப ேம" ( றநா. 183);.

     [ேமல் + பால்]

 ேமற்பால் mēṟpāl, ெப. (n.)

ேமற் லம் பாரக்்க;see {}.

     "ேமற்பா ெலா  வ  மவன்கட்ப ேம" ( றநா. 183);.

     [ேமல் + பால்]

ேமற்பாலம்

 
 ேமற்பாலம் mēṟpālam, ெப.(n.)

   இ ப் ப் பாைத த யவற் ன் ேமேல கட்டப்பட்ட பாலம் (இக்.வ.);; over bridge.

     [ேமல் + பாலம்]

 ேமற்பாலம் mēṟpālam, ெப. (n.)

   இ ப் ப் பாைத த யவற் ன் ேமேல கட்டப்பட்ட பாலம் (இக்.வ.);; over bridge.

     [ேமல் + பாலம்]

ேமற்பாவல்

 
 ேமற்பாவல் mēṟpāval, ெப.(n.)

   மரக் கலத் ன் உ ப் வைக ( ன்.);; the upper spar of a sailing ship, dist. fr. {}.

     [ேமல் + பாவல்]

 ேமற்பாவல் mēṟpāval, ெப. (n.)

   மரக் கலத் ன் உ ப் வைக ( ன்.);; the upper spar of a sailing ship, dist. fr. {}.

     [ேமல் + பாவல்]
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ேமற் த்

ேமற் த்  mēṟputti, ெப.(n.)

   ேமலானவர ்களிடம் ெப ம் அ ைர; counsel, advice from elders or superiors. 

     "நல்ேலார ்கண்  ேமற் த்  ெசால்லல் ேவண் ம்" ( ேவங். சத. 49);.

     [ேமல் + த் ]

 ேமற் த்  mēṟputti, ெப. (n.)

   ேமலானவர ்களிடம் ெப ம் அ ைர; counsel, advice from elders or superiors.

     "நல்ேலார ்கண்  ேமற் த்  ெசால்லல் ேவண் ம்" ( ேவங். சத. 49);.

     [ேமல் + த் ]

ேமற் ரம்

ேமற் ரம் mēṟpuram, ெப.(n.)

   வா ல ; heaven (svarga);. 

     " க றச ்ேசரவ்ார ்ேமற் ரம்" (ைசவச. ெபா . 568);.

     [ேமல் + ரம்]

 ேமற் ரம் mēṟpuram, ெப. (n.)

   வா ல ; heaven (svarga);.

     " க றச ்ேசரவ்ார ்ேமற் ரம்" (ைசவச. ெபா . 568);.

     [ேமல் + ரம்]

ேமற் லவர்

 
 ேமற் லவர ்mēṟpulavar, ெப.(n.)

   ேதவர ்(ைதலவ.ைதல.);; the celestials.

     [ேமல் + லவர]்

 ேமற் லவர ்mēṟpulavar, ெப. (n.)

   ேதவர ்(ைதலவ.ைதல.);; the celestials.

     [ேமல் + லவர]்

ேமற் றணி

 
 ேமற் றணி mēṟpuṟaṇi, ெப.(n.)

ேமற்படை்ட பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

     [ேமல் + ரணி]

 ேமற் றணி mēṟpuṟaṇi, ெப. (n.)

ேமற்படை்ட பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

     [ேமல் + ரணி]

1363

www.valluvarvallalarvattam.com 2922 of 19068.



ேமற் றம்

ேமற் றம் mēṟpuṟam, ெப.(n.)

   1. ெவளிப் றம் ( ன்.);; outside, upper surface. 

   2. கப்ப ற் காற் த் தாக் ம் பக்கம் ( ன்.);; windward side of a vessel. 

   3. ேமலண்ைடப் பக்கம்; western side.

     [ேமல் + றம். ம க்கப்ப ம் அல்ல  ட்டப்ப ம் ெபா ள்கட்  ன்பக்கம் உட் ற ம் ன்பக்கம் 
ெவளிப் ற ம் ேபான் த்தலா ம் உ ரற்ற கனப்ெபா ள்கட்  ேமற் றம் ம் 
ெவளிப் றமா த்ததா ம் ேமற் றம் ெவளிப் றத்ைதக் த்த ]

 ேமற் றம் mēṟpuṟam, ெப. (n.)

   1. ெவளிப் றம் ( ன்.);; outside, upper surface.

   2. கப்ப ற் காற் த் தாக் ம் பக்கம் ( ன்.);; windward side of a vessel.

   3. ேமலண்ைடப் பக்கம்; western side.

     [ேமல் + றம். ம க்கப்ப ம் அல்ல  ட்டப்ப ம் ெபா ள்கட்  ன்பக்கம் உட் ற ம் ன்பக்கம் 
ெவளிப் ற ம் ேபான் த்தலா ம் உ ரற்ற கனப்ெபா ள்கட்  ேமற் றம் ம் 
ெவளிப் றமா த்ததா ம் ேமற் றம் ெவளிப் றத்ைதக் த்த ]

ேமற் ச்

ேமற் ச்  mēṟpūccu, ெப.(n.)

   ெவளிப்பக்கம் ச் , ெம ேகற்றப்பட்ட ; outer plastering, coating, gilding, painting. 

     'ேமற் ச்  ந்த ம் மைன ழா நடத்தப் படேவண் ம்'. 

   2. றத்ேத கவரச்் யாகத் ேதான் ம் ெபாய்த் ேதாற்றம்; outward Appearance. 

     'வாழ்க்ைக ன் ேமற் ச் க் கைளேய வாழ்க்ைக ன் சாரம் என்  த மாறக் டா ' (உ.வ.);. 

   3. ற்ற மைறக்ைக (இ.வ.);; covering of defects, white- washing. 

   4. மண பா  இல்லாத நடத்ைத த யன (இ.வ.);; formality, convention.

     [ேமல் + ச் ]

 ேமற் ச்  mēṟpūccu, ெப. (n.)

   1. ெவளிப்பக்கம் ச் , ெம ேகற்றப்பட்ட ; outer plastering, coating, gilding, painting.

     'ேமற் ச்  ந்த ம் மைன ழா நடத்தப் படேவண் ம்'.

   2. றத்ேத கவரச்் யாகத் ேதான் ம் ெபாய்த் ேதாற்றம்; outward Appearance.

     'வாழ்க்ைக ன் ேமற் ச் க் கைளேய வாழ்க்ைக ன் சாரம் என்  த மாறக் டா ' (உ.வ.);.

   3. ற்ற மைறக்ைக (இ.வ.);; covering of defects, white- washing.

   4. மண பா  இல்லாத நடத்ைத த யன (இ.வ.);; formality, convention.

     [ேமல் + ச் ]
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ேமற்ேபச்

ேமற்ேபச்  mēṟpēccu, ெப.(n.)

   1. ேமல் ெகாண்  ரித் க் தல்; further talk or discussion. 

   2. ெவளி கமன் (உபசாரச)்; ெசால்; lip-deep courtesy.

     [ேமல் + ேபச் ]

 ேமற்ேபச்  mēṟpēccu, ெப. (n.)

   1. ேமல் ெகாண்  ரித் க் தல்; further talk or discussion.

   2. ெவளி கமன் (உபசாரச)்; ெசால்; lip-deep courtesy.

     [ேமல் + ேபச் ]

ேமற்ேபாக்

 
 ேமற்ேபாக்  mēṟpōkki, ெப.(n.)

   ள்ள ஆ  அல்ல  வாய்க்கா க்  ேமேல க்காக நீேரா ம்ப  கட் ய கால் (இ.வ.);; aqueduct.

     [ேமல் + ேபாக் . ேபாக்  → ேபாக் . 'இ' . த.ஈ .]

 ேமற்ேபாக்  mēṟpōkki, ெப. (n.)

   ள்ள ஆ  அல்ல  வாய்க்கா க்  ேமேல க்காக நீேரா ம்ப  கட் ய கால் (இ.வ.);; aqueduct.

     [ேமல் + ேபாக் . ேபாக்  → ேபாக் . 'இ' . த.ஈ .]

ேமற்ேபாட் க்ெகா
ள்( )

ேமற்ேபாட் க்ெகாள்( )1 mēṟpōṭṭukkoḷḷudal,    10 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ ய ஏற் க் ெகாள் தல்; to undertake voluntarily, to take upon oneself.

     [ேமல் + ேபாட்  + ெகாள்( );-, 'ெகாள்' . .]

 ேமற்ேபாட் க்ெகாள்( )1 mēṟpōṭṭukkoḷḷudal,    10 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ ய ஏற் க் ெகாள் தல்; to undertake voluntarily, to take upon oneself.

     [ேமல் + ேபாட்  + ெகாள்( );-, 'ெகாள்' . .]

ேமற்ேபாட் க்ெகா
ள்( )-தல்

ேமற்ேபாட் க்ெகாள்( )-தல் mēṟpōṭṭukkoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.) 

   ற க்காகப் ைணேயற்றல்; to stand surety, stand guarantee.

     [ேமல் + ேபாட்  + ெகாள்( );-,]

 ேமற்ேபாட் க்ெகாள்( )-தல் mēṟpōṭṭukkoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   ற க்காகப் ைணேயற்றல்; to stand surety, stand guarantee.

     [ேமல் + ேபாட்  + ெகாள்( );-,]
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ேமற்ேபார்ைவ

 
 ேமற்ேபாரை்வ mēṟpōrvai, ெப.(n.)

   ேமலாகப் ேபாரத்் க் ெகாள் ம் ேபாரை்வ; upper garment.

     [ேமல் + ேபாரை்வ. ேபார ்→ ேபாரை்வ. 'ைவ' ெதா.ெப.ஈ .]

 ேமற்ேபாரை்வ mēṟpōrvai, ெப. (n.)

   ேமலாகப் ேபாரத்் க் ெகாள் ம் ேபாரை்வ; upper garment.

     [ேமல் + ேபாரை்வ. ேபார ்→ ேபாரை்வ. 'ைவ' ெதா.ெப.ஈ .]

ேமற்றட்

ேமற்றட் 1 mēṟṟaṭṭu, ெப.(n.)

   1. உயரத்ரம்; high rank. 

   2. அ க் ப் ேபைழ த யவற் ன் ேமல் அைற; upper shelf, as of an almirah. 

   3. ேமற்றளம்1, 2 பாரக்்க;see {}, 2. 

   4. பாண் ேபான்ற ேம டம்; upper berth. 

   5. அ க்  ஏன (பாத் ர);த் ல் ேம ள்ள தட் ; upper compartment as of a tiffin carrier. 

   6. உ த் க் ஞ் ேசைல ன் ெவளிச் ற்  (இ.வ.);; outer fold of a woman's garment

     [ேமல் + தட் ]

 ேமற்றட் 2 mēṟṟaṭṭu, ெப.(n.)

   உயரந்்த வைக (சா ); மட்டக் ைர; superior pony.

     [ேமல் + தட் ]

 ேமற்றட் 1 mēṟṟaṭṭu, ெப. (n.)

   1. உயரத்ரம்; high rank.

   2. அ க் ப் ேபைழ த யவற் ன் ேமல் அைற; upper shelf, as of an almirah.

   3. ேமற்றளம்1, 2 பாரக்்க;see {}, 2.

   4. பாண் ேபான்ற ேம டம்; upper berth.
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ேமற்றண்ணீர்

ேமற்றண்ணீர ்mēṟṟaṇṇīr, ெப.(n.)

   1. ேம டத் னின்  வ ம் நீர;் water from a higher level. 

   2. தைலமைட ந்  பா ம் நீர;் water from the head-sluice of a channel. 

   3. நிலத் ன் ேமேல ேதங்  ேயா ம் நீர;் surface-water. 

   4. நில மட்டத்ைத ய த் க்கா ம் ஊற்  நீர;் surface-spring. 

   5. மைழ நீர;் rain-water, as from above.

     [ேமல் + தண்ணீர.் தண் + நீர ்- தண்ணீர.் ெவப்பநாட் ல் ம் க் ெகாள் ம் தண்ைம அைட நீ டன் 
ேசரந்்  ெப வழக் ய ன் (தண்ணீர)்; ஒ  ெசால் நீரை்மப்பட்  நீைரக் ப்பதா ற் .]

 ேமற்றண்ணீர ்mēṟṟaṇṇīr, ெப. (n.)

   1. ேம டத் னின்  வ ம் நீர;் water from a higher level.

   2. தைலமைட ந்  பா ம் நீர;் water from the head-sluice of a channel.

   3. நிலத் ன் ேமேல ேதங்  ேயா ம் நீர;் surface-water.

   4. நில மட்டத்ைத ய த் க்கா ம் ஊற்  நீர;் surface-spring.

   5. மைழ நீர;் rain-water, as from above.

     [ேமல் + தண்ணீர.் தண் + நீர ்- தண்ணீர.் ெவப்பநாட் ல் ம் க் ெகாள் ம் தண்ைம அைட நீ டன் 
ேசரந்்  ெப வழக் ய ன் (தண்ணீர)்; ஒ  ெசால் நீரை்மப்பட்  நீைரக் ப்பதா ற் .]

ேமற்றைல

ேமற்றைல mēṟṟalai, ெப.(n.)

   1. தைல ன் ேமற்ப ; crown, top of the head. 

   2. ேமற் றம், 2, 3 பாரக்்க ( ன்.);;see {} 2,3. 

   3. ேமற் றம்; upper surface.

     'ேமைச ன் ேமற்றைல'. 

   4. ந  த யன ெதாடங் டம்; beginning, head;

 source, as of a river. 

     'இ  ேமற்றைல ெவள்ளம்'.

     [ேமல் + தைல]

 ேமற்றைல mēṟṟalai, ெப. (n.)

   1. தைல ன் ேமற்ப ; crown, top of the head.

   2. ேமற் றம், 2, 3 பாரக்்க ( ன்.);;see {} 2,3.

   3. ேமற் றம்; upper surface.

     'ேமைச ன் ேமற்றைல'.

   4. ந  த யன ெதாடங் டம்; beginning, head;source, as of a river.

     'இ  ேமற்றைல ெவள்ளம்'.
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ேமற்றளம்

ேமற்றளம்1 mēṟṟaḷam, ெப.(n.)

   1. ேமல்மா ; upper floor. 

     "ேமற்றளத் ெதா வன் ப க்க ைவத் " ( ரேபாத. 13, 17);. 

   2. கப்ப ன் ேமற் றத் ள்ள தட்  ( ன்.);; upper deck of a ship.

     [ேமல் + தளம்]

 ேமற்றளம்2 mēṟṟaḷam, ெப.(n.)

   1. ற தழ்; calyx of a flower. 

   2. ெமய்க்காவற் பைட (யாழ்.அக.);; troop of body-guards.

     [ேமல் + தளம்]

 ேமற்றளம்1 mēṟṟaḷam, ெப. (n.)

   1. ேமல்மா ; upper floor.

     "ேமற்றளத் ெதா வன் ப க்க ைவத் " ( ரேபாத. 13, 17);.

   2. கப்ப ன் ேமற் றத் ள்ள தட்  ( ன்.);; upper deck of a ship.

     [ேமல் + தளம்]

 ேமற்றளம்2 mēṟṟaḷam, ெப. (n.)

ேமற் ைச

ேமற் ைச mēṟṟisai, ெப.(n.)

   ேமற் ; west. 

     "ேமற் ைசக்க ள்ள நிலத்ைத" ( பாண். 47, உைர);.

     [ேமல் + ைச]

 ேமற் ைச mēṟṟisai, ெப. (n.)

   ேமற் ; west.

     "ேமற் ைசக்க ள்ள நிலத்ைத" ( பாண். 47, உைர);.

     [ேமல் + ைச]

ேமற் ைசப்பாலன்

 
 ேமற் ைசப்பாலன் mēṟṟisaippālaṉ, ெப.(n.)

   மைழக்கட ள் ( டா.);;{}, as the regent of the west.

     [ேமற் ைச + பாலன்]

 Skt. {} → த. பாலன்.

 ேமற் ைசப்பாலன் mēṟṟisaippālaṉ, ெப. (n.)

   மைழக்கட ள் ( டா.);;{}, as the regent of the west.

     [ேமற் ைச + பாலன்]

 Skt. {} → த. பாலன்.
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ேமற் ைண

ேமற் ைண mēṟṟiṇai, ெப.(n.)

   உயர் லம்; high caste. 

     "தன் ேமற் ைணக் ேகற்பத ்த வன ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 36, 121);.

     [ேமல் + ைண]

 ேமற் ைண mēṟṟiṇai, ெப. (n.)

   உயர் லம்; high caste.

     "தன் ேமற் ைணக் ேகற்பத ்த வன ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 36, 121);.

     [ேமல் + ைண]

ேமற்ெறா ல்

ேமற்ெறா ல் mēṟṟoḻil, ெப.(n.)

   உயரந்்த ெசயல்; great deed or achievement. 

     "ேமற்ெறா  மாங்ேக ம்" (நால , 193);.

     [ேமல் + ெதா ல்]

 ேமற்ெறா ல் mēṟṟoḻil, ெப. (n.)

   உயரந்்த ெசயல்; great deed or achievement.

     "ேமற்ெறா  மாங்ேக ம்" (நால , 193);.

     [ேமல் + ெதா ல்]

ேமற்ேறால்

 
 ேமற்ேறால் mēṟṟōl, ெப. (n.)

   ந்ேதால்; epidermis.

     [ேமல் + ேதால்]

 ேமற்ேறால் mēṟṟōl, ெப. (n.)

   ந்ேதால்; epidermis.

     [ேமல் + ேதால்]

ேமற்ேறாள்

 
 ேமற்ேறாள் mēṟṟōḷ, ெப.(n.)

   ேதாளின் ேமற்பாகம்; the upper portion of the arm.

க. ேம ேதா .

     [ேமல் + ேதாள்]

 ேமற்ேறாள் mēṟṟōḷ, ெப. (n.)

   ேதாளின் ேமற்பாகம்; the upper portion of the arm.

க. ேம ேதா .

     [ேமல் + ேதாள்]
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ேமற்ேறான்

ேமற்ேறான்  mēṟṟōṉṟi, ெப.(n.)

   ெசம்ைம நிறக் ெகா வைக; red species of Malabar glory-lily. 

     "ேமற்ேறான் ப் க்காள்" ( வ். நாய்ச.் 10, 2);.

     [ேமல் + ேதான் ]

 ேமற்ேறான்  mēṟṟōṉṟi, ெப. (n.)

   ெசம்ைம நிறக் ெகா வைக; red species of Malabar glory-lily.

     "ேமற்ேறான் ப் க்காள்" ( வ். நாய்ச.் 10, 2);.

     [ேமல் + ேதான் ]

ேமன்

ேமன் mēṉ, ெப.(n.)

ேமல், 1 பாரக்்க (நாம ப. 773);;see {}, 1.

     [ேமல் → ேமன்]

 ேமன் mēṉ, ெப. (n.)

ேமல், 1 பாரக்்க (நாம ப. 773);;see {}, 1.

     [ேமல் → ேமன்]

ேமன் ைர

 
 ேமன் ைர mēṉārai, ெப.(n.)

ேமற் ைர பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {}.

     [ேமல் + ைர]

 ேமன் ைர mēṉārai, ெப. (n.)

ேமற் ைர பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {}.

     [ேமல் + ைர]

ேமன்சா

 
 ேமன்சா  mēṉcāti, ெப.(n.)

ேமற் லம் பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

     [ேமல் + சா ]

 Skt. {} → த. சா .

 ேமன்சா  mēṉcāti, ெப. (n.)

ேமற் லம் பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

     [ேமல் + சா ]

 Skt. {} → த. சா .
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ேமன்ெசல

ேமன்ெசல  mēṉcelavu, ெப.(n.)

ேமற் ெசல , 2 பாரக்்க (இ.வ.);;see {} 2.

     [ேமல் + ெசல ]

 ேமன்ெசல  mēṉcelavu, ெப. (n.)

ேமற் ெசல , 2 பாரக்்க (இ.வ.);;see {} 2.

     [ேமல் + ெசல ]

ேமன்பா

 
 ேமன்பா  mēṉpāṭu, ெப.(n.)

ேமம்பா  பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {}.

     [ேமல் + பா . ப  → பா ]

 ேமன்பா  mēṉpāṭu, ெப. (n.)

ேமம்பா  பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {}.

     [ேமல் + பா . ப  → பா ]

ேமன்பாரக்்ெகல்
ைல

 
 ேமன்பாரக்்ெகல்ைல mēṉpārkkellai, ெப.(n.)

   ேமற்பால்எல்ைல, ேமற்  பக்கத் ெதல்ைல; western boundary.

     [ேமல் + பால் + எல்ைல. இைற  ெசய்யப்ெபற்ற, அல்ல  ைலக் ப் ெபறப்பட்ட நிலத் ற்ேகா, 
ராமத் ற்ேகா அைமந்த நான்  பக்க எல்ைலகைள ம் ைறயாகக் கண்  உள்ளவா  சாசனத் ல் 

ப்ப  வழக்கா ம்.]

 ேமன்பாரக்்ெகல்ைல mēṉpārkkellai, ெப. (n.)

   ேமற்பால்எல்ைல, ேமற்  பக்கத் ெதல்ைல; western boundary.

     [ேமல் + பால் + எல்ைல. இைற  ெசய்யப்ெபற்ற, அல்ல  ைலக் ப் ெபறப்பட்ட நிலத் ற்ேகா, 
ராமத் ற்ேகா அைமந்த நான்  பக்க எல்ைலகைள ம் ைறயாகக் கண்  உள்ளவா  சாசனத் ல் 

ப்ப  வழக்கா ம்.]

ேமன்பாலம்

ேமன்பாலம் mēṉpālam, ெப.(n.)

   1. ேமற் பாலம் பாரக்்க;see {}. 

   2. ேமற் ேபாக்  பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + பாலம்]

 ேமன்பாலம் mēṉpālam, ெப. (n.)

   1. ேமற் பாலம் பாரக்்க;see {}.

   2. ேமற் ேபாக்  பாரக்்க;see {}.

     [ேமல் + பாலம்]
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ேமன்மக்கள்

ேமன்மக்கள் mēṉmakkaḷ, ெப.(n.)

   உயரந்்ேதார;் noble man, high-minded man. 

     " ழாய....... ெசால்பேவா ேமன்மக்கள்" (நால , 70);. 

     'ேமன்மக்கள் ெசாற்ேகள்' (பழ.);.

     [ேமல் + மக்கள். மக + கள் - மக்கள்.]

 ேமன்மக்கள் mēṉmakkaḷ, ெப. (n.)

   உயரந்்ேதார;் noble man, high-minded man.

     " ழாய....... ெசால்பேவா ேமன்மக்கள்" (நால , 70);.

     'ேமன்மக்கள் ெசாற்ேகள்' (பழ.);.

     [ேமல் + மக்கள். மக + கள் - மக்கள்.]

ேமன்மைல

ேமன்மைல mēṉmalai, ெப.(n.)

   1. ஞா  மைற ம் இடம், ேமற்  மைல; the hill where the sun sets. 

     "கன .... ேமன்மைல ளிப்ப" (ெப ங். மகத. 7, 99);. 

   2. கா ரி ந  ேதான் ம் (உற்பத் யா ம்); மைல; the mountain in Coorg where the {} has it source. 

     " ைளெயா  ேமன்மைல ற் " (பரிபா. 12, 2);.

     [ேமல் + மைல]

 ேமன்மைல mēṉmalai, ெப. (n.)

   1. ஞா  மைற ம் இடம், ேமற்  மைல; the hill where the sun sets.

     "கன .... ேமன்மைல ளிப்ப" (ெப ங். மகத. 7, 99);.

   2. கா ரி ந  ேதான் ம் (உற்பத் யா ம்); மைல; the mountain in Coorg where the {} has it source.

     " ைளெயா  ேமன்மைல ற் " (பரிபா. 12, 2);.

     [ேமல் + மைல]

ேமன்மாடம்

 
 ேமன்மாடம் mēṉmāṭam, ெப.(n.)

   ட் ன் ேமல் ப ; upper storey, balcony, terrace.

     [ேமல் + மாடம்]

 ேமன்மாடம் mēṉmāṭam, ெப. (n.)

   ட் ன் ேமல் ப ; upper storey, balcony, terrace.

     [ேமல் + மாடம்]
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ேமன் ைறயாளர்

ேமன் ைறயாளர ்mēṉmuṟaiyāḷar, ெப.(n.)

ேமன்மக்கள் பாரக்்க;see {}. 

     "ேமன் ைறயாளர ்ெதா ல்" ( ரிக . 2);.

     [ேமல் + ைறயாளர]்

 ேமன் ைறயாளர ்mēṉmuṟaiyāḷar, ெப. (n.)

ேமன்மக்கள் பாரக்்க;see {}.

     "ேமன் ைறயாளர ்ெதா ல்" ( ரிக . 2);.

     [ேமல் + ைறயாளர]்

ேமன் ச்

 
 ேமன் ச்  mēṉmūccu, ெப.(n.)

ேமல் ச்  பாரக்்க;see {}. 

     'ேமன் ச் க் ழ் ச்  வாங் ற '.

     [ேமல் + ச் ]

 ேமன் ச்  mēṉmūccu, ெப. (n.)

ேமல் ச்  பாரக்்க;see {}.

     'ேமன் ச் க் ழ் ச்  வாங் ற '.

     [ேமல் + ச் ]

ேமன்

 
 ேமன்  mēṉmūṭi, ெப.(n.)

   ேமேல தற் த வ ; cover, lid.

     [ேமல் + .  → ]

 ேமன்  mēṉmūṭi, ெப. (n.)

   ேமேல தற் த வ ; cover, lid.

     [ேமல் + .  → ]

ேமன்ேமல்

ேமன்ேமல் mēṉmēl, .எ. (adv.) 

ேமன் ேம ம் பாரக்்க;see {}. 

     "தவாஅ  ேமன் ேமல் வ ம்" ( றள், 368);.

ம. ேமன்ேமல்.

     [ேமல் + ேமல்]

 ேமன்ேமல் mēṉmēl, .எ. (adv.)

ேமன் ேம ம் பாரக்்க;see {}.

     "தவாஅ  ேமன் ேமல் வ ம்" ( றள், 368);.

ம. ேமன்ேமல்.

     [ேமல் + ேமல்]
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ேமன்ேம ம்

ேமன்ேம ம் mēṉmēlum, .எ. (adv.) 

   ன் ம் ெப க, ெதாடரந்்  அ கமாக; more and more, further and further. 

     "ேமன்ேம ங் ைடந்தா  யா ேவாேம" ( வாச. 5, 30);. 

     'உன் ைடய பணி ல் ேமன் ேம ம் உயரச்்  ெபற வாழ்த் கள்' (உ.வ.);.

க. ேம ந்தேமெல.

     [ேமல் + ேம ம்]

 ேமன்ேம ம் mēṉmēlum, .எ. (adv.)

   ன் ம் ெப க, ெதாடரந்்  அ கமாக; more and more, further and further.

     "ேமன்ேம ங் ைடந்தா  யா ேவாேம" ( வாச. 5, 30);.

     'உன் ைடய பணி ல் ேமன் ேம ம் உயரச்்  ெபற வாழ்த் கள்' (உ.வ.);.

க. ேம ந்தேமெல.

     [ேமல் + ேம ம்]

ேமன்ைம

ேமன்ைம mēṉmai, ெப.(n.)

   1. றப் , உயர் ; greatness, eminence, excellence dignity, superiority. 

     "ஒ க்கத்  ெனய் வர ்ேமன்ைம" ( றள், 137); 

     'ேமன்ைமயான ெசயல்கள் ெசய்  வாழ்ைவப் பய ைடயதாகக் ெகாள்தல் ேவண் ம். (உ.வ.);. 

   2. ெப ைம; grandeur, sublimity. 

   3. கண்ணியம்; respect, honour, nobility.

   ம. ேமன்ம;ெத. ேம .

     [ேமல் → ேமன்ைம ( .தா.74);]

 ேமன்ைம mēṉmai, ெப. (n.)

   1. றப் , உயர் ; greatness, eminence, excellence dignity, superiority.

     "ஒ க்கத்  ெனய் வர ்ேமன்ைம" ( றள், 137);

     'ேமன்ைமயான ெசயல்கள் ெசய்  வாழ்ைவப் பய ைடயதாகக் ெகாள்தல் ேவண் ம். (உ.வ.);.

   2. ெப ைம; grandeur, sublimity.

   3. கண்ணியம்; respect, honour, nobility.

   ம. ேமன்ம;ெத. ேம .

     [ேமல் → ேமன்ைம ( .தா.74);]

ேமன்றைல

 
 ேமன்றைல mēṉṟalai, ெப.(n.)

   மரக்கலத் ன் ன் றம் (யாழ்.அக.);; the helm of a ship.

     [ேமல் + அைல]

 ேமன்றைல mēṉṟalai, ெப. (n.)

   மரக்கலத் ன் ன் றம் (யாழ்.அக.);; the helm of a ship.

     [ேமல் + அைல]
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ேமன

ேமன mēṉa, இைட. (part.) 

   ஏழாம் ேவற் ைம  (ெதால். ெசால். 57, ேசனா.);; ending of the locative.

     [ேமல் → ேமன் → ேமன]

 ேமன mēṉa, இைட. (part.)

   ஏழாம் ேவற் ைம  (ெதால். ெசால். 57, ேசனா.);; ending of the locative.

     [ேமல் → ேமன் → ேமன]

ேமனசம்

 
 ேமனசம் mēṉasam, ெப. (n.)

   ெவங்காரம் (சங்.அக.);; borax.

 ேமனசம் mēṉasam, ெப. (n.)

   ெவங்காரம் (சங்.அக.);; borax.

ேமனைடநீர்

ேமனைடநீர ்mēṉaḍainīr, ெப.(n.)

   அ கப் ப யாக ள்ள நீர;் surplus water. "ேமனைடநீர ்பாய ம்" (S.I.I.iii, 411);.

     [ேமல் → (ேமன்); → ேமனைட+ நீர]்

 ேமனைடநீர ்mēṉaḍainīr, ெப. (n.)

   அ கப் ப யாக ள்ள நீர;் surplus water.

     "ேமனைடநீர ்பாய ம்" (S.I.I.iii, 411);.

     [ேமல் → (ேமன்); → ேமனைட+ நீர]்

ேமனரிக்கம்

 
 ேமனரிக்கம் mēṉarikkam, ெப.(n.)

   அத்ைத அல்ல  அம்மான் ம்பத்தாேரா  ஒ வ க் ள்ள உற  ைறைம. (ெசன்ைன.);; the 
relationship that exists between a man as his father's sister's family or his mother's brother's family.

ெத. ேமனரிக்க .

 ேமனரிக்கம் mēṉarikkam, ெப. (n.)

   அத்ைத அல்ல  அம்மான் ம்பத்தாேரா  ஒ வ க் ள்ள உற  ைறைம. (ெசன்ைன.);; the 
relationship that exists between a man as his father's sister's family or his mother's brother's family.

ெத. ேமனரிக்க .
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ேமனா

ேமனா1 mēṉā, ெப.(n.)

ேமனாப்பல்லக்  பாரக்்க;see {}.

க. ேமன, ேமணி.

     [ேமல் → ேமன் → ேமனா]

 ேமனா2 mēṉā, ெப.(n.)

   1. மரப்பால் வைக ம த் ப் ெபா ள் (ைபஷஜ.);; a kind of saccharine exudation obtained from r 

   2 மர வைக; flowering ash tree (M.M.47);

     [மன்னா → மானா → ேமனா]

 ேமனா1 mēṉā, ெப. (n.)

ேமனாப்பல்லக்  பாரக்்க;see {}.

க. ேமன, ேமணி.

     [ேமல் → ேமன் → ேமனா]

 ேமனா2 mēṉā, ெப. (n.)

   1. மரப்பால் வைக ம த் ப் ெபா ள் (ைபஷஜ.);; a kind of saccharine exudation obtained from r

   2. மர வைக; flowering ash tree (M.M.47);

ேமனாக்காய்செ்சா
ல்( )-தல்

ேமனாக்காய்செ்சால்( )-தல் mēṉākkāyccolludal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உளமாறப் ேபசாமல் ேமற்ேபாக்காகப் ேப தல்; to speak merely for form's sake, to express sentiments which are 
merely lip-deep. ({}.);.

     [ேமல் + நாக்  + ஆய் + ெசால்-,]

 ேமனாக்காய்செ்சால்( )-தல் mēṉākkāyccolludal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உளமாறப் ேபசாமல் ேமற்ேபாக்காகப் ேப தல்; to speak merely for form's sake, to express sentiments which are 
merely lip-deep. ({}.);.

     [ேமல் + நாக்  + ஆய் + ெசால்-,]
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ேமனாட்டார்

ேமனாட்டார ்mēṉāṭṭār, ெப.(n.)

   1. ேதவர;் the celestials. 

   2. எ ைம நா  (ைம ர)்; மாநிலத்தவர;் the people of Mysore. 

   3. ஐேராப் யர ் த ய ேமைலத் ேதசத்தவரக்ள்; the Occidentals, Europeans. 

   4. ெநல்ேவ ன் ேமற் ப் ப ம், தாங் ரி ள்ள சாணார ்வைகயார;் a sub-division 
of the {} caste in the western part of {} and in Travancore.

     [ேமல் + நாட்டார.் நா  → நாட்டார ்= நாடை்டச ்ேசரந்்தவர.் ேமற் ப் ப ல் உள்ள நா  ேமனா . 
ேமனாட் ல் வாழ்ேவார ்ேமனாட்டார]்

 ேமனாட்டார ்mēṉāṭṭār, ெப. (n.)

   1. ேதவர;் the celestials.

   2. எ ைம நா  (ைம ர)்; மாநிலத்தவர;் the people of Mysore.

   3. ஐேராப் யர ் த ய ேமைலத் ேதசத்தவரக்ள்; the Occidentals, Europeans.

   4. ெநல்ேவ ன் ேமற் ப் ப ம், தாங் ரி ள்ள சாணார ்வைகயார;் a sub-division 
of the {} caste in the western part of {} and in Travancore.

     [ேமல் + நாட்டார.் நா  → நாட்டார ்= நாடை்டச ்ேசரந்்தவர.் ேமற் ப் ப ல் உள்ள நா  ேமனா . 
ேமனாட் ல் வாழ்ேவார ்ேமனாட்டார]்

ேமனா

ேமனா 1 mēṉāṭu, ெப.(n.)

   1. றக்கம் ( வரக்்கம்);; heaven (svarga);, as the upper world. 

   2. ேமட்  நிலம் ( ட ');; highland. 

   3. த ழ்நாட் க்  ேமற்பா ள்ள எ ைம ர ்(ைம ர)்; ( பரம்.);; Mysore, as being to the west of the Tamil 
country. 

   4. ேமற் ைம, 1 பாரக்்க;see {} 1.

     [ேமல் + நா . உயேர இ ப்ப  என் ம் ெபா ளில் வ வ  ேநர ப்ெபா ள். அவ்வா ல்லாமல் 
உயரமான ப , அப்ப  அைமந்த ைச, அத் ைச ல் அைமந்த நிலம் என் ம் ெபா ளில் வ வ  
ெபா ள் ரிவ ப்பைட ல் அைமந்த ]

 ேமனா 2 mēṉāṭu, ெப.(n.)

   ெபான்னாங்காணி (ைதலவ. ைதல);; a plant found in damp places.

 ேமனா 1 mēṉāṭu, ெப. (n.)

   1. றக்கம் ( வரக்்கம்);; heaven (svarga);, as the upper world.

   2. ேமட்  நிலம் ( ட ');; highland.

   3. த ழ்நாட் க்  ேமற்பா ள்ள எ ைம ர ்(ைம ர)்; ( பரம்.);; Mysore, as being to the west of the Tamil 
country.

   4. ேமற் ைம, 1 பாரக்்க;see {} 1.

     [ேமல் + நா . உயேர இ ப்ப  என் ம் ெபா ளில் வ வ  ேநர ப்ெபா ள். அவ்வா ல்லாமல் 
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ேமனாணி-த்தல்

ேமனாணி-த்தல் mēṉāṇittal,    11 ெச. . . (v.i.) 

   ெப தங் ெகாள் தல்; to be proud. 

     "அவரக்ள் ந ேவ............... ேமனாணித் க்  ப்ைப" (ஈ , 7, 6, 9);.

     [ேமல் + நாணி. நாண் → நாணி. இயல்பான ழ் ேநாக்  வைளதல் ேபா ல்லாமல் ேமல்ேநாக்  
வைளதல் அதாவ  நி ரத்ல் ெப தத்ைதக் ப்பதா ற் . 'இ' ைனயாக்க ஈ ]

 ேமனாணி-த்தல் mēṉāṇittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   ெப தங் ெகாள் தல்; to be proud.

     "அவரக்ள் ந ேவ............... ேமனாணித் க்  ப்ைப" (ஈ , 7, 6, 9);.

     [ேமல் + நாணி. நாண் → நாணி. இயல்பான ழ் ேநாக்  வைளதல் ேபா ல்லாமல் ேமல்ேநாக்  
வைளதல் அதாவ  நி ரத்ல் ெப தத்ைதக் ப்பதா ற் . 'இ' ைனயாக்க ஈ ]

ேமனாணிப்

ேமனாணிப்  mēṉāṇippu, ெப.(n.)

   ெப தம்; pride, lordliness. 

     "அத்தால் வந்த ேமனாணிப் பாேல ெச க்  க் றவைன" ( வ். க் ந். 2, வ்யா);.

     [ேமல் + நாணிப் . நாணி → நாணிப் . ' ' ெத.ெப.ஈ ]

 ேமனாணிப்  mēṉāṇippu, ெப. (n.)

   ெப தம்; pride, lordliness.

     "அத்தால் வந்த ேமனாணிப் பாேல ெச க்  க் றவைன" ( வ். க் ந். 2, வ்யா);.

     [ேமல் + நாணிப் . நாணி → நாணிப் . ' ' ெத.ெப.ஈ ]

ேமனாதம்

ேமனாதம் mēṉātam, ெப.(n.)

   1. ைன (யாழ்.அக.);; cat. 

   2. ம ல்; peacock. 

   3. ெவள்ளா ; goat.

     [p]

 ேமனாதம் mēṉātam, ெப. (n.)

   1. ைன (யாழ்.அக.);; cat.

   2. ம ல்; peacock.

   3. ெவள்ளா ; goat.

ேமனாப்பல்லக்

 
 ேமனாப்பல்லக்  mēṉāppallakku, ெப.(n.)

    பல்லக் ; a covered palanquin.

     [ேமல் + ேமனா + பல்லக் ]

     [p]

 ேமனாப்பல்லக்  mēṉāppallakku, ெப. (n.)

    பல்லக் ; a covered palanquin.

     [ேமல் + ேமனா + பல்லக் ]
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ேமனாம்

ேமனாம்  mēṉāmbu, ெப.(n.)

   அவம ச ்ெசால்; harsh word, offensive language. 

     "கண்டாற் லவைர ேமனாம்  ேப ங் கசடர ்(ெப ந்ெதா. 1336);.

     [ேமல் + ஆம் ]

 ேமனாம்  mēṉāmbu, ெப. (n.)

   அவம ச ்ெசால்; harsh word, offensive language.

     "கண்டாற் லவைர ேமனாம்  ேப ங் கசடர ்(ெப ந்ெதா. 1336);.

     [ேமல் + ஆம் ]

ேமனா க்

 
 ேமனா க்  mēṉāmiṉukki, ெப.(n.)

ேமனி க்  பாரக்்க;see {}.

     [ேமனி = உடல், உடம் ;

ேமனி க்  உடம்ைபப் பகட்டாக அழ ப த் க் காட் பவ-ன்-ள். ேமனி க்  → ேமனா க் ]

 ேமனா க்  mēṉāmiṉukki, ெப. (n.)

ேமனி க்  பாரக்்க;see {}.

     [ேமனி = உடல், உடம் ; ேமனி க்  உடம்ைபப் பகட்டாக அழ ப த் க் காட் பவ-ன்-ள். ேமனி 
க்  → ேமனா க் ]

ேமனாரிக்கம்

 
 ேமனாரிக்கம் mēṉārikkam, ெப.(n.)

ேமனரிக்கம் (ெசன்ைன.); பாரக்்க;see {}.

ெத. ேமனரிக்க .

     [ேமனரிக்கம் → ேமனாரிக்கம்]

 ேமனாரிக்கம் mēṉārikkam, ெப. (n.)

ேமனரிக்கம் (ெசன்ைன.); பாரக்்க;see {}.

ெத. ேமனரிக்க .

     [ேமனரிக்கம் → ேமனாரிக்கம்]

ேமனாவண்

 
 ேமனாவண்  mēṉāvaṇṭi, ெப.(n.)

   ெபட்  வண்  (இ.வ.);; bullock-coach.

     [ேமனா + வண் ]

     [p]

 ேமனாவண்  mēṉāvaṇṭi, ெப. (n.)

   ெபட்  வண்  (இ.வ.);; bullock-coach.

     [ேமனா + வண் ]
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ேமனாள்

ேமனாள் mēṉāḷ, ெப.(n.)

   1. ன்னாள்; former day. 

     "ேமனாணீ ப்ப ட்ட கட ைளக் கண்டாேயா" (க த். 93);. 

   2. ன்னாள் (க த். 72, உைர);; subsequent day.

   ம. ேமநாள்;க. ேம ன ன (அ த்த நாள், ம நாள்);.

     [ேமல் + நாள்]

 ேமனாள் mēṉāḷ, ெப. (n.)

   1. ன்னாள்; former day.

     "ேமனாணீ ப்ப ட்ட கட ைளக் கண்டாேயா" (க த். 93);.

   2. ன்னாள் (க த். 72, உைர);; subsequent day.

   ம. ேமநாள்;க. ேம ன ன (அ த்த நாள், ம நாள்);.

     [ேமல் + நாள்]

ேமனி

ேமனி1 mēṉi, ெப.(n.)

   1. உடம் , உடல் ( ங்.);; body. 

     "பசந்த ேமனியள்" ( லப். 8, 68); 'ெபான்ேபால் வந்தேமனி' (உ.வ.);. 

   2. வ வம் ( ங்.);; form, shape. 

   3. நிறம்; colour. 

     "தளிேரர ்ேமனித்தாய கணங் ன்" (ெந நல். 148);. 

   4. அழ ; beauty. 

   5. நன்னிைலைம; good condition, healthy state.

   ம. ேமனி;   ெத. ேம , ேமனி (ஒளி, உடம் ற் ரியன);;   ட. ெமளி;   ெகாலா. ெமன்;   நா., பர.் 
ேமன்;   கட. ேம ;   ேகாண். ேமண் ர;்   . ேமத்;மா. ேமத்.

     [ேமல் → ேமன் → ேமனி = உடம் ன் ேமற் றம், உடம் , ேமனி = இைற டம் . ேயா டம்  
( .தா.74);.]

 ேமனி2 mēṉi, ெப.(n.)

   1. ஒ வைகப்  ( ப்ைப ேமனி); (ைதலவ. ைதல.);; Indian acalypha.

ம. ப்பேமனி.

     [ ப்ைபேமனி → ேமனி]

     [p]

1380

www.valluvarvallalarvattam.com 2939 of 19068.



ேமனிக்

 
 ேமனிக்  mēṉikku, இைட. (part.) 

   ப , வண்ணம்; as, keep on. 

     'இழ  ட் ற் ச ்ெசாந்தக்காரரக்ள் வந்த ேமனிக்  இ க் றாரக்ள்'.

     [ேமனி + . ' ' நா.ேவ.உ.]

 ேமனிக்  mēṉikku, இைட. (part.)

   ப , வண்ணம்; as, keep on.

     'இழ  ட் ற் ச ்ெசாந்தக்காரரக்ள் வந்த ேமனிக்  இ க் றாரக்ள்'.

     [ேமனி + . ' ' நா.ேவ.உ.]

ேமனிகரப்ேபார்

 
 ேமனிகரப்ேபார ்mēṉigarappōr, ெப.(n.)

   தம் உ வத்ைத மைறக்க வல்லாரான அ ரர ்( ங்.);; Asuras, as becoming invisible at will.

     [ேமனி + கரப்ேபார]்

 ேமனிகரப்ேபார ்mēṉigarappōr, ெப. (n.)

   தம் உ வத்ைத மைறக்க வல்லாரான அ ரர ்( ங்.);; Asuras, as becoming invisible at will.

     [ேமனி + கரப்ேபார]்

ேமனி ைல-தல்

ேமனி ைல-தல் mēṉigulaidal,    2 ெச. . . (v.i.) ( ன்.) 

   1. அழ  ைறதல்; to lose freshness or beauty, to fade, to wither as the body. 

   2. ர ் ைலதல்; to be disarranged, dishevelled, as the hair. 

   3. உ வங்ெக தல்; to be deformed. 

   4. கலக்க தல்; to be perturbed, agitated.

     [ேமனி + ைல-,]

 ேமனி ைல-தல் mēṉigulaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. அழ  ைறதல்; to lose freshness or beauty, to fade, to wither as the body.

   2. ர ் ைலதல்; to be disarranged, dishevelled, as the hair.

   3. உ வங்ெக தல்; to be deformed.

   4. கலக்க தல்; to be perturbed, agitated.

     [ேமனி + ைல-,]
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ேமனிசச்ம்பா

 
 ேமனிசச்ம்பா mēṉiccambā, ெப.(n.)

   சம்பா ெநல்வைக (த ழன்);; a kind of samba paddy.

     [ேமனி + சம்பா]

 ேமனிசச்ம்பா mēṉiccambā, ெப. (n.)

   சம்பா ெநல்வைக (த ழன்);; a kind of samba paddy.

     [ேமனி + சம்பா]

ேமனிப்ெபான்

ேமனிப்ெபான் mēṉippoṉ, ெப.(n.)

   பைழய வரிவைக; an ancient tax. (I.m.p Tr. 89);.

     [ேமனி + ெபான்]

 ேமனிப்ெபான் mēṉippoṉ, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக; an ancient tax. (I.m.p Tr. 89);.

     [ேமனி + ெபான்]

ேமனி க்

 
 ேமனி க்  mēṉimiṉukki, ெப.(n.)

   எப்ேபா ம் அழ ப த் க் ெகாண்  ரிபவ-ன்-ள்; person gaudily dressed, fop.

     [ேமனி + க் . க்  → க்  'இ' பண்  த்த ஈ ]

 ேமனி க்  mēṉimiṉukki, ெப. (n.)

   எப்ேபா ம் அழ ப த் க் ெகாண்  ரிபவ-ன்-ள்; person gaudily dressed, fop.

     [ேமனி + க் . க்  → க்  'இ' பண்  த்த ஈ ]

ேமனிலம்

ேமனிலம் mēṉilam, ெப.(n.)

ேமனா , 1 பாரக்்க;see {} 1.

     [ேமல் + நிலம்]

 ேமனிலம் mēṉilam, ெப. (n.)

ேமனா , 1 பாரக்்க;see {} 1.

     [ேமல் + நிலம்]

ேமனிலர்

ேமனிலர ்mēṉilar, ெப. (n.)

   இைறவர ்(நாம ப. 63);; gods.

ம வ. கட ளர,் ேதவர.்

     [ேமல் + நிலர.் நிலம் → நிலர.் ேமேலான (உயரமான); நிலத் ற் ரியவர]்

 ேமனிலர ்mēṉilar, ெப. (n.)

   இைறவர ்(நாம ப. 63);; gods.

ம வ. கட ளர,் ேதவர.்

     [ேமல் + நிலர.் நிலம் → நிலர.் ேமேலான (உயரமான); நிலத் ற் ரியவர]்
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ேமனிைல

ேமனிைல mēṉilai, ெப. (n.)

   1. ன்னர ்உள்ள ; that which precedes. 

     "ேமனிைல ெயாத்த ம்" (ெதால். எ த். 340);. 

   2. ேமல் மா  ( ங்.);; upper storey. 

     "ேமனிைலச ்சாளரக் கத " (காஞ் ப் . நகர. 75);.

     [ேமல் + நிைல]

 ேமனிைல mēṉilai, ெப. (n.)

   1. ன்னர ்உள்ள ; that which precedes.

     "ேமனிைல ெயாத்த ம்" (ெதால். எ த். 340);.

   2. ேமல் மா  ( ங்.);; upper storey.

     "ேமனிைலச ்சாளரக் கத " (காஞ் ப் . நகர. 75);.

     [ேமல் + நிைல]

ேமனிைலக்கட்

ேமனிைலக்கட்  mēṉilaikkaṭṭu, ெப.(n.)

   ேகா ர த யவற் ன் ேமல்மா  ( க் ரநீ , 229);; storey, as of a tower.

     [ேமனிைல + கட் ]

 ேமனிைலக்கட்  mēṉilaikkaṭṭu, ெப. (n.)

   ேகா ர த யவற் ன் ேமல்மா  ( க் ரநீ , 229);; storey, as of a tower.

     [ேமனிைல + கட் ]

ேமனிைலப்பள்ளி

 
 ேமனிைலப்பள்ளி mēṉilaippaḷḷi, ெப.(n.)

   பத்தாம் வ ப் ற்  ேமல் இரண்  ஆண் கள் ப க்கேவண் ய ப ப் த் ட்டம் ெகாண்ட 
உயரந்ிைலப் பள்ளி; higher secondary school which has a two year course after the tenth standard.

     [ேமல் + நிைல + பள்ளி]

 ேமனிைலப்பள்ளி mēṉilaippaḷḷi, ெப. (n.)

   பத்தாம் வ ப் ற்  ேமல் இரண்  ஆண் கள் ப க்கேவண் ய ப ப் த் ட்டம் ெகாண்ட 
உயரந்ிைலப் பள்ளி; higher secondary school which has a two year course after the tenth standard.

     [ேமல் + நிைல + பள்ளி]
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ேமனீர்

ேமனீர ்mēṉīr, ெப.(n.)

   1. ேமற்றண்ணீ 1,2,3,4 பாரக்்க;see {} 1,2,3,4 

   2. மைழநீர;் rain-water. 

     "இந்நிலத் க்  ன் ைடய ேமனீ ங் ண ம்" (S.l.l.iii,110);

     [ேமல் + நீர]்

 ேமனீர ்mēṉīr, ெப. (n.)

   1. ேமற்றண்ணீ 1,2,3,4 பாரக்்க;see {} 1,2,3,4

   2. மைழநீர;் rain-water.

     "இந்நிலத் க்  ன் ைடய ேமனீ ங் ண ம்" (S.l.l.iii,110);

     [ேமல் + நீர]்

ேமேனாக்கம்

ேமேனாக்கம் mēṉōkkam, ெப.(n.)

   1. ேமேனாக் க் ளம் ைக; elevation, rise steepness. 

   2. தாராள ந்ைத; liberality of mind. 

   3. ேமெல ந்த பாரை்வ; superficial view. 

   4. ேபரவா; aspiration ardent desire. 

   5. ெச க் ; haughtiness

     [ேமல் + ேநாக்கம்]

 ேமேனாக்கம் mēṉōkkam, ெப. (n.)

   1. ேமேனாக் க் ளம் ைக; elevation, rise steepness.

   2. தாராள ந்ைத; liberality of mind.

   3. ேமெல ந்த பாரை்வ; superficial view.

   4. ேபரவா; aspiration ardent desire.

   5. ெச க் ; haughtiness

     [ேமல் + ேநாக்கம்]
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ேமேனாக் -தல்

ேமேனாக் -தல் mēṉōkkudal,    5 ெச. .  (v.i.) 

   1. ேமல் எ தல் ( ன்.);; to rise. 

   2. ெப தல்; to increase. 

   3. கக் தல் (வாந் யாதல்); (ெகா.வ.);; to vomit. 

   4. ேபரவாக் ெகாள் தல்; to aspire ardently, desire. 

   5. ெச க் தல்; to be haughty.

     [ேமல் + ேநாக் -,]

 ேமேனாக் -தல் mēṉōkkudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   1. ேமல் எ தல் ( ன்.);; to rise.

   2. ெப தல்; to increase.

   3. கக் தல் (வாந் யாதல்); (ெகா.வ.);; to vomit.

   4. ேபரவாக் ெகாள் தல்; to aspire ardently, desire.

   5. ெச க் தல்; to be haughty.

     [ேமல் + ேநாக் -,]

ேமேனான்

 
 ேமேனான் mēṉōṉ, ெப.(n.)

   ேமேலான் உயரந்்தவன்; man of superior, ir knowledge, culture etc.,

     [ேமல் → ேமேலான் → ேமேனான்]

ைம

 ேமேனான் mēṉōṉ, ெப. (n.)

   ேமேலான் உயரந்்தவன்; man of superior, ir knowledge, culture etc.,

     [ேமல் → ேமேலான் → ேமேனான்]
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ைம

ைம1 mai, ெப.(n.)

   த ழ் ெந ங்கணக் ல் 'ம்' என்ற ெமய்ெய த் ம் 'ஐ' என்ற உ ரக்் டெ்ட த் ம் ேசரந்்  உ வான 
உ ர ்ெமய் (அைச); எ த் ; the syllable formed by adding the diphthong 'ai' to the consonant 'm'

     [ம் + ஐ]

 ைம2 mai, ெப.(n.)

   1. ெப ம்பா ம் ெபண்கள் கண்ணில் ட் க் ெகாள்ளப் பயன்ப த் ம் ஒட் ம் தன்ைம ைடய க ப்  
நிற அழ ப் ெபா ள்; black pigment (applied on the edge of the eyelashes mostly by women);. 

     'அவ ைடய ைம ட் ய கண்கள், ழந்ைதக்  ைமையக் ைழத் ப் ெபாட்  ைவத்தாள்' (உ.வ.);. 

   2. க ப் , நீலம், வப்  த ய நிறங்களில் இ க் ம் எ  ெபா ளாகப் பயன்ப ம் நீரம்ம் 
( ரவம்);; ink. 

     'ஆ ரியர ் வல் வப்  ைம ட்ட ' (உ.வ.);. 

   3. வண் ச ்சக்கரத் ற் ம் மசெகண்ெணய்; oil mixed with burnt straw;

 wheel (grease);. 

   4. மந் ர வாதத் ல் பயன் ப த் ம் ைம; black pigment used in witchcraft. 

   5. க நிறம்; black, blackness. 

     "மறவர ்ைமப  ண்ேடாள்" (அகநா. 89);. 

   6. இ ள்; darkness. 

     "ைமப  ம ங் ல்" ( றநா. 50);. 

ைமக்கண்

 
 ைமக்கண் maikkaṇ, ெப.(n.)

   ெநல்வைக (ெநல்ைல.);; a kind of paddy.

     [ைம + கண்]

 ைமக்கண் maikkaṇ, ெப. (n.)

   ெநல்வைக (ெநல்ைல.);; a kind of paddy.

     [ைம + கண்]

ைமக்கண்மா

 
 ைமக்கண்மா  maikkaṇmāṭu, ெப.(n.)

   கண்ைணச ் ற்  க ப்  ள்ள மா ; cow which has black hair around its eye.

     [ைம = கண் + மா . இவ்வைக மா  ைம ன் அைடயாளமாக (ச னமாக);க் க தப்ப ற ]

 ைமக்கண்மா  maikkaṇmāṭu, ெப. (n.)

   கண்ைணச ் ற்  க ப்  ள்ள மா ; cow which has black hair around its eye.

     [ைம = கண் + மா . இவ்வைக மா  ைம ன் அைடயாளமாக (ச னமாக);க் க தப்ப ற ]
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ைமக்கரப்பான்

ைமக்கரப்பான் maikkarappāṉ, ெப.(n.)

   க ங்கரப்பன் வைக (பதாரத்்த. 234);; a dark- coloured eruption.

     [ைம + கரப்பான்]

 ைமக்கரப்பான் maikkarappāṉ, ெப. (n.)

   க ங்கரப்பன் வைக (பதாரத்்த. 234);; a dark- coloured eruption.

     [ைம + கரப்பான்]

ைமக்கரிப்பான்

 
 ைமக்கரிப்பான் maikkarippāṉ, ெப.(n.)

   க ப் க்கரிசல்; black variety of eclipta alfa.

     [ைம + கரிப்பான்]

 ைமக்கரிப்பான் maikkarippāṉ, ெப. (n.)

   க ப் க்கரிசல்; black variety of eclipta alfa.

     [ைம + கரிப்பான்]

ைமக்காட் மண்

 
 ைமக்காட் மண் maikkāṭṭumaṇ, ெப.(n.)

ைமக்கா  பாரக்்க;see {}.

     [ைமக்கா  + மண்]

 ைமக்காட் மண் maikkāṭṭumaṇ, ெப. (n.)

ைமக்கா  பாரக்்க;see {}.

     [ைமக்கா  + மண்]

ைமக்காட் ெவட்

 
 ைமக்காட் ெவட்  maikkāṭṭuveṭṭu, ெப.(n.)

   பைழய கா  (நாணய);வைக; a coin used in former days,

     [ைமக்கா  + ெவட் ]

     [p]

 ைமக்காட் ெவட்  maikkāṭṭuveṭṭu, ெப. (n.)

   பைழய கா  (நாணய);வைக; a coin used in former days,

     [ைமக்கா  + ெவட் ]
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ைமக்கா

 
 ைமக்கா  maikkāṭu, ெப. (n.)

   ெபான் த யன த க் கலந் ள்ள அக்கசாைல மண் ( ன்.);; ashes and dust in a goldsmith's workshop 
containing particles of precious metals.

ெத. ம ட் .

 ைமக்கா  maikkāṭu, ெப. (n.)

   ெபான் த யன த க் கலந் ள்ள அக்கசாைல மண் ( ன்.);; ashes and dust in a goldsmith's workshop 
containing particles of precious metals.

ெத. ம ட் .

ைமக்காநாள்

 
 ைமக்காநாள் maikkānāḷ, ெப.(n.)

   ம நாள் (இ.வ.);; next day, tomorrow.

     [ம நாள் → ம க்காநாள் → ைமக்காநாள்]

 ைமக்காநாள் maikkānāḷ, ெப. (n.)

   ம நாள் (இ.வ.);; next day, tomorrow.

     [ம நாள் → ம க்காநாள் → ைமக்காநாள்]

ைமக்காப்

ைமக்காப்  maikkāppu, ெப.(n.)

   எ த்  நன்  ெதரி மா  ஏட் ச் வ க்  ைம தட ைக; smearing black paste over the leaves of an {} book 
to render the script clear. 

     "ேகாைவ டதெ்த ப் ன்னர.்......... ைமக்காப் ஞ் ெசய்தார"் ( வாத. . வ . 15);.

     [ைம + காப் . கா → காப் ]

 ைமக்காப்  maikkāppu, ெப. (n.)

   எ த்  நன்  ெதரி மா  ஏட் ச் வ க்  ைம தட ைக; smearing black paste over the leaves of an {} book 
to render the script clear.

     "ேகாைவ டதெ்த ப் ன்னர.்......... ைமக்காப் ஞ் ெசய்தார"் ( வாத. . வ . 15);.

     [ைம + காப் . கா → காப் ]

ைமக்காரி

 
 ைமக்காரி maikkāri, ெப.(n.)

   ஒ வைக ெகான்ைற மரம்; a kind of tree.

     [ைம + காரி]

     [p]

 ைமக்காரி maikkāri, ெப. (n.)

   ஒ வைக ெகான்ைற மரம்; a kind of tree.

     [ைம + காரி]
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ைமக்கா ட்

ைமக்கா ட்  maikkāliruṭṭu, ெப.(n.)

   காரி ள்; pitch darkness. 

     "ைமக்கா ட்ட ைனய ளில்ைல" (தா . ஆனந்த. 10);.

     [ைம + கால் + இ ட் . இ ள் → இ ட் . ைம ட்  = பாரக்்க.]

 ைமக்கா ட்  maikkāliruṭṭu, ெப. (n.)

   காரி ள்; pitch darkness.

     "ைமக்கா ட்ட ைனய ளில்ைல" (தா . ஆனந்த. 10);.

     [ைம + கால் + இ ட் . இ ள் → இ ட் . ைம ட்  = பாரக்்க.]

ைமக் ண் ள
காய்

 
 ைமக் ண் ளகாய் maikkuṇṭumiḷakāy, ெப.(n.)

   க ப் க் ண்  ளகாய்; black round chilly.

     [ைம + ண்  + ளகாய். ள  +காய் – ளகாய்]

 ைமக் ண் ளகாய் maikkuṇṭumiḷakāy, ெப. (n.)

   க ப் க் ண்  ளகாய்; black round chilly.

     [ைம + ண்  + ளகாய். ள  +காய் – ளகாய்]

ைமக் ந்

 
 ைமக் ந்  maikkurundu, ெப.(n.)

க ங் ந்  பாரக்்க;see {} kurundu.

     [ைம + ந் ]

 ைமக் ந்  maikkurundu, ெப. (n.)

க ங் ந்  பாரக்்க;see {} kurundu.

     [ைம + ந் ]

ைமக் ேரா கம்

 
 ைமக் ேரா கம் maiggurōtigam, ெப.(n.)

   ள ; black pepper-piper nigrum.

 ைமக் ேரா கம் maiggurōtigam, ெப. (n.)

   ள ; black pepper-piper nigrum.

ைமக் ைவ

ைமக் ைவ maikkuṟuvai, ெப.(n.)

   ெநல்வைக (G.Tn.D.l. 153);; a kind of paddy.

     [ைம + ைவ]

 ைமக் ைவ maikkuṟuvai, ெப. (n.)

   ெநல்வைக (G.Tn.D.l. 153);; a kind of paddy.

     [ைம + ைவ]
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ைமக் ன்

 
 ைமக் ன்  maikkuṉṟi, ெப.(n.) 

   க ப் க் ண் மணி; black jeweller's bead.

     [ைம + ன் ]

 ைமக் ன்  maikkuṉṟi, ெப. (n.)

   க ப் க் ண் மணி; black jeweller's bead.

     [ைம + ன் ]

ைமக்

ைமக்  maikāṭu, ெப.(n.)

   1. எ ம் ைம ைவக் ங் ; ink-bottle, ink-pot. 

     ' ன்னர ்ைமக் ட் ல் ைமைய ற் த் ெதாட்  எ ம் பழக்கம் பரவலாக இ ந்த ' (உ.வ.);. 

   2. கண்ைமச ் ழ்; small casket for keeping black pigment.

     [ைம + . ண்  → ]

     [p]

 ைமக்  maikāṭu, ெப. (n.)

   1. எ ம் ைம ைவக் ங் ; ink-bottle, ink-pot.

     ' ன்னர ்ைமக் ட் ல் ைமைய ற் த் ெதாட்  எ ம் பழக்கம் பரவலாக இ ந்த ' (உ.வ.);.

   2. கண்ைமச ் ழ்; small casket for keeping black pigment.

     [ைம + . ண்  → ]

ைமக் ண்

ைமக் ண்  maikāṇṭu, ெப.(n.)

   1. ைமக்  பாரக்்க;see {}. 

   2. கண்ைம ைவக் ஞ் ழ்; little metallic receptacle for collyrium for the eyes.

     [ைம + ண் . ள் →  ெகாள் → ெகாள் தல் = தல். ள் → ள் → ண் ]

 ைமக் ண்  maikāṇṭu, ெப. (n.)

   1. ைமக்  பாரக்்க;see {}.

   2. கண்ைம ைவக் ஞ் ழ்; little metallic receptacle for collyrium for the eyes.

     [ைம + ண் . ள் →  ெகாள் → ெகாள் தல் = தல். ள் → ள் → ண் ]

ைமக் ர்

 
 ைமக் ர ்maikār, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ண்; a kind of boil (M.L.);.

     [ைம + ர]்

 ைமக் ர ்maikār, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ண்; a kind of boil (M.L.);.

     [ைம + ர]்
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ைமக்ெகா ேவ

 
 ைமக்ெகா ேவ  maikkoḍuvēli, ெப.(n.)

   க ங் ெகா ேவ ; black peunbago.

     [ைம + ெகா ேவ ]

 ைமக்ெகா ேவ  maikkoḍuvēli, ெப. (n.)

   க ங் ெகா ேவ ; black peunbago.

     [ைம + ெகா ேவ ]

ைமக்ெகான்ைற

ைமக்ெகான்ைற maikkoṉṟai, ெப.(n.)

   ம ற் ெகான்ைற (பதாரத்்த. 207);; peacock's crest.

ம. ம ல் ன்ன.

     [மள் → (மய்); → ைம = க ைம, க  (நீல); நிறத்ேதாைக ள்ள பறைவ. இேத அ ந்  ைம → 
ம ல் ( .தா.181); என்  இப்பறைவக்கான மற்ெறா  ெபய ம் உ வாக்கப் ெபற் ள்ள . ைம + 
ெகான்ைற]

 ைமக்ெகான்ைற maikkoṉṟai, ெப. (n.)

   ம ற் ெகான்ைற (பதாரத்்த. 207);; peacock's crest.

ம. ம ல் ன்ன.

     [மள் → (மய்); → ைம = க ைம, க  (நீல); நிறத்ேதாைக ள்ள பறைவ. இேத அ ந்  ைம → 
ம ல் ( .தா.181); என்  இப்பறைவக்கான மற்ெறா  ெபய ம் உ வாக்கப் ெபற் ள்ள . ைம + 
ெகான்ைற]

ைமக்ெகான்ைன

 
 ைமக்ெகான்ைன maikkoṉṉai, ெப.(n.)

   சரக்ெகான்ைன; a kind of tree.

     [ைம + ெகான்ைன]

 ைமக்ெகான்ைன maikkoṉṉai, ெப. (n.)

   சரக்ெகான்ைன; a kind of tree.

     [ைம + ெகான்ைன]

ைமகம்

 
 ைமகம் maigam, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ்ெசய்நஞ்  (வக் ராந்த பாஷாணம்); (யாழ்.அக.);; a mineral poison.

 ைமகம் maigam, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ்ெசய்நஞ்  (வக் ராந்த பாஷாணம்); (யாழ்.அக.);; a mineral poison.
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ைமகரம்

 
 ைமகரம் maigaram, ெப.(n.)

   மயக்கம் (யாழ்.அக.);; bewilderment, confusion.

     [ைம + கரம்]

 ைமகரம் maigaram, ெப. (n.)

   மயக்கம் (யாழ்.அக.);; bewilderment, confusion.

     [ைம + கரம்]

ைம ட் -தல்

ைம ட் -தல் maiāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   ைம உ வாக்கல்; to make ink, collyrium or paint.

     [ைம + ட் -,]

 ைம ட் -தல் maiāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ைம உ வாக்கல்; to make ink, collyrium or paint.

     [ைம + ட் -,]

ைமேகா

ைமேகா  maiāti, ெப.(n.)

   ப் ; comb. 

     " வரின்ேமல் ைமேகா ம் ஈரே்கா ேம டக் ன்றன" (எங்க . 127);.

     [ைம + ேகா . ேகா  → ேகா . 'இ' . த. ஈ .]

     [p]

 ைமேகா  maiāti, ெப. (n.)

   ப் ; comb.

     " வரின்ேமல் ைமேகா ம் ஈரே்கா ேம டக் ன்றன" (எங்க . 127);.

     [ைம + ேகா . ேகா  → ேகா . 'இ' . த. ஈ .]

ைமசச்ந்தன்

 
 ைமசச்ந்தன் maiccandaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  வைகச ்ெசய்நஞ்  (பாஷாணவைக); (யாழ். அக.);; a mineral poison.

 ைமசச்ந்தன் maiccandaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  வைகச ்ெசய்நஞ்  (பாஷாணவைக); (யாழ். அக.);; a mineral poison.

ைமசச்ம்பா

ைமசச்ம்பா maiccambā, ெப.(n.)

   க ங் ைவ (பதாரத்்த. 816);; a dark variety of paddy maturing in three months.

     [ைம + சம்பா]

 ைமசச்ம்பா maiccambā, ெப. (n.)

   க ங் ைவ (பதாரத்்த. 816);; a dark variety of paddy maturing in three months.

     [ைம + சம்பா]
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ைமசச்ம்

 
 ைமசச்ம்  maiccambi, ெப.(n.)

ைமத் னன் (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [ைமத் னன் → மசச்ான் → ைமசச்ான் → ைமசச்ம் ]

 ைமசச்ம்  maiccambi, ெப. (n.)

ைமத் னன் (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [ைமத் னன் → மசச்ான் → ைமசச்ான் → ைமசச்ம் ]

ைமசச்மனந்தன்

ைமசச்மனந்தன் maiccamaṉandaṉ, ெப.(n.)

   1. காய்ச் ம் ம ந் வைக; a kind of arsenic. 

   2. ஒ  வைக ம ந் ; a chemical.

 ைமசச்மனந்தன் maiccamaṉandaṉ, ெப. (n.)

   1. காய்ச் ம் ம ந் வைக; a kind of arsenic.

   2. ஒ  வைக ம ந் ; a chemical.

ைமசச்ா தம்

 
 ைமசச்ா தம் maiccāṭidam, ெப.(n.)

   ரகம்; cumin seeds.

 ைமசச்ா தம் maiccāṭidam, ெப. (n.)

   ரகம்; cumin seeds.

ைமசச்ாரி

 
 ைமசச்ாரி maiccāri, ெப.(n.)

   க ங் ைவ ெநல்; a kind of black paddy used in diet by Yogis.

     [ைம + சாரி. சா  → சாரி]

 ைமசச்ாரி maiccāri, ெப. (n.)

   க ங் ைவ ெநல்; a kind of black paddy used in diet by Yogis.

     [ைம + சாரி. சா  → சாரி]

ைமசச்ா

 
 ைமசச்ா  maiccāli, ெப.(n.)

ைமசச்ம்பா பாரக்்க (ைதலவ. ைதல.);;see {}.

     [ைம + சா ]

 ைமசச்ா  maiccāli, ெப. (n.)

ைமசச்ம்பா பாரக்்க (ைதலவ. ைதல.);;see {}.

     [ைம + சா ]
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ைமசச்ாள்

 
 ைமசச்ாள் maiccāḷ, ெப.(n.)

ைமத் னி (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ைமத் னன் → ைமத்தான் (ஆ.பா.); - ைமசச்ாள் (ெப.பா.);]

 ைமசச்ாள் maiccāḷ, ெப. (n.)

ைமத் னி (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ைமத் னன் → ைமத்தான் (ஆ.பா.); - ைமசச்ாள் (ெப.பா.);]

ைமசச்ான்

 
 ைமசச்ான் maiccāṉ, ெப.(n.)

ைமத் னன் பாரக்்க;see {}.

     [ைமத் னன் → ைமசச்ான்]

 ைமசச்ான் maiccāṉ, ெப. (n.)

ைமத் னன் பாரக்்க;see {}.

     [ைமத் னன் → ைமசச்ான்]

ைமச் னி

 
 ைமச் னி maiccuṉi, ெப.(n) 

ைமத் னி (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ைமத் னி → ைமச் னி]

 ைமச் னி maiccuṉi, ெப. (n.)

ைமத் னி (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ைமத் னி → ைமச் னி]

ைமச் ரகம்

 
 ைமச் ரகம் maiccīragam, ெப.(n.)

   க ஞ் ரகம்; black cumin-nigella sativa.

     [ைம + ரகம்]

 ைமச் ரகம் maiccīragam, ெப. (n.)

   க ஞ் ரகம்; black cumin-nigella sativa.

     [ைம + ரகம்]
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ைமச் ரிடம்

 
 ைமச் ரிடம் maiccīriḍam, ெப.(n.)

   ப ைரக் ெக க் ம் ஒ வைகப் பா ; a kind of moss affecting crops.

ம வ. ேவப்பம்பா .

     [ைம + ரிடம்]

 Skt. sirisa → த. ரிடம்.

 ைமச் ரிடம் maiccīriḍam, ெப. (n.)

   ப ைரக் ெக க் ம் ஒ வைகப் பா ; a kind of moss affecting crops.

ம வ. ேவப்பம்பா .

     [ைம + ரிடம்]

 Skt. sirisa → த. ரிடம்.

ைமச்

 
 ைமச்  maiccūki, ெப.(n.)

   க ப் க் ெகான்ைன; black cassia.

     [p]

 ைமச்  maiccūki, ெப. (n.)

   க ப் க் ெகான்ைன; black cassia.

ைமத்தான்

 
 ைமத்தான் maittāṉ, ெப.(n.)

   ேசாளப் ப க்  வ ம் ேநாய் வைக (இ.வ.);; smut, a disease affecting {}.

     [ைம → ைமத்தான்]

 ைமத்தான் maittāṉ, ெப. (n.)

   ேசாளப் ப க்  வ ம் ேநாய் வைக (இ.வ.);; smut, a disease affecting {}.

     [ைம → ைமத்தான்]

ைமத் னத்ேதாழ
ன்

ைமத் னத்ேதாழன் maittuṉattōḻṉ, ெப.(n.)

   ண்டல் ெசய்  ைளயா ம் ைறைம ைடய ேதாழன்; intimate friend, chum, boon companion. 

     "ைமந்தைன ம ழ்வ  ைமத் னத் ேதாழெனன்றான்" ( வக. 1264);.

     [ைமத் னன் + ேதாழன்]

 ைமத் னத்ேதாழன் maittuṉattōḻṉ, ெப. (n.)

   ண்டல் ெசய்  ைளயா ம் ைறைம ைடய ேதாழன்; intimate friend, chum, boon companion.

     "ைமந்தைன ம ழ்வ  ைமத் னத் ேதாழெனன்றான்" ( வக. 1264);.

     [ைமத் னன் + ேதாழன்]
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ைமத் னைம

ைமத் னைம maittuṉamai, ெப.(n.)

   ைமத் ன ைறைம; relationship of a brother-in-law or of a cognate-cousin. 

     "மாதவன் ைமத் னைம னான் ம ழ்ச்  ரந்்ேத" (பாரத. அ ச் னன் ர.் 56);.

     [ைமத் னன் → ைமத் னைம. 'ைம' ப.ெப.ஈ ]

 ைமத் னைம maittuṉamai, ெப. (n.)

   ைமத் ன ைறைம; relationship of a brother-in-law or of a cognate-cousin.

     "மாதவன் ைமத் னைம னான் ம ழ்ச்  ரந்்ேத" (பாரத. அ ச் னன் ர.் 56);.

     [ைமத் னன் → ைமத் னைம. 'ைம' ப.ெப.ஈ ]

ைமத் னன்

ைமத் னன் maittuṉaṉ, ெப.(n.)

   1. மைன  அல்ல  கணவ டன் றந்தவன்; brother of one's wife or husband. 

   2. மாமன் அல்ல  அத்ைத ன் மகன்; son of one's maternal uncle or paternal aunt. 

     "தன்ைமத் ைனக் ெகாைல ழ்ந்த" (உத்தரரா. க் . 107);. 

   3. உடன் றந்தாளின் கணவன்; sister's husband.

   ம. மசச்னன், மச் னன்;   க. மய் ன, மய்த, மய்தன;   ெத. ேமன;   ேகாத. ம ண்;   ட. ம ண்ப்;   ட. 
மச் ேன;   . ைம ென. ைம ென;   ெகாலா. மச ்(மாந்தன்);;   நா. மாச ்(மாந்தன்);;   . ேமத் 
(ஆண்);;பட. ைமத.

     [ைமத் னன் என்பதற்  ஒ கா. maithuna என் ம் வடெசால் லமாய் இ க்கலாம் என்  ெச. ப. 
அகர த  காட் ற . ஆ ன் அசெ்சாற்  வடெமா ல் இைண என் ம் ெபா ள் உள்ளேதயன்  
உற  நிைலையக் க் ம் ெபா ள் இல்ைல. ந்தா ர ட ெமா கள் உட்பட ர டக் ம்ப 
ெமா கள் பலவற் ல் இசெ்சால்வழக் ள்ளைம இ  ெதன் ெசால்ெலன்பைதத் ெதளி ப த் ற . 
ேம ம் இதற்ெகாத்த இனசெ்சால் ஆரியக் ம்ப ெமா களில் இல்ைல. ல் → ன் → ன்  = 
வ ைம. ல் → மல் = வ ைம. ள் → ெமாள் → ெமாய் = வ ைம. ெமாய் → ெமாய்ம்  = வ ைம 
( .தா.223);. ெமாய் → ெமாய்ந்  → மய்ந்  → ைமந்  = வ ைம. ைமந்  → ைமத்தன் = இைளஞன், 

ண்ணியன், மறவன். கணவன். ைமந்  → (ைமத் ); → ைமத் னன் = கணவன் ைற ள்ள மாமன் 
அல்ல  அத்ைத ன் மகன். உடன் றந்தாரின் கணவன், மைன  அல்ல  கணவ டன் றந்தவன்]

 ைமத் னன் maittuṉaṉ, ெப. (n.)

   1. மைன  அல்ல  கணவ டன் றந்தவன்; brother of one's wife or husband.

   2. மாமன் அல்ல  அத்ைத ன் மகன்; son of one's maternal uncle or paternal aunt.

     "தன்ைமத் ைனக் ெகாைல ழ்ந்த" (உத்தரரா. க் . 107);.
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ைமத் னி

ைமத் னி maittuṉi, ெப.(n.)

   1. மைன ன் உடன் றந்தாள்; wife's sister. 

   2. மாமன் அல்ல  அத்ைத ன் மகள்; daughter of one's maternal uncle or paternal aunt. 

     "ைமத் னி நடக்கமாட்ேட னிைளத்தன ெனன்ன" ( வாலவா. 62, 7);. 

   3. உடன் றந்தவன் மைன ; brother's wife.

   ம. மச் ரிச் ;   ெத. ேமன;   . ைம , ைமெத ;   ட. மச் னி, மச் ணி ;   ெகாலா. மாச 
(மைன );;   நா. மாசல் (ெபண்);;   ேகாண். ைம (ெபண், மைன );, மச்  (மைன );; . மல் (மகள்);.

     [ைமத் னன் (ஆ.பா.); - ைமத் னி (ெப.பா.);. 'இ' ெப.பா.ஈ .]

 ைமத் னி maittuṉi, ெப. (n.)

   1. மைன ன் உடன் றந்தாள்; wife's sister.

   2. மாமன் அல்ல  அத்ைத ன் மகள்; daughter of one's maternal uncle or paternal aunt.

     "ைமத் னி நடக்கமாட்ேட னிைளத்தன ெனன்ன" ( வாலவா. 62, 7);.

   3. உடன் றந்தவன் மைன ; brother's wife.

   ம. மச் ரிச் ;   ெத. ேமன;   . ைம , ைமெத ;   ட. மச் னி, மச் ணி ;   ெகாலா. மாச 
(மைன );;   நா. மாசல் (ெபண்);;   ேகாண். ைம (ெபண், மைன );, மச்  (மைன );; . மல் (மகள்);.

     [ைமத் னன் (ஆ.பா.); - ைமத் னி (ெப.பா.);. 'இ' ெப.பா.ஈ .]

ைமதா

 
 ைமதா maitā, ெப.(n.)

   கள்மயக்கம் (இ.வ.);; intoxication.

ெத. ைமத.

     [மய → மயல் = மயக்கம். மய → ைமயல் = காதல் மயக்கம். மய் → மயந்  → ைமந்  = காதல் 
மயக்கம். ைமந்  → ைம  → ைமதா = கள்மயக்கம்]

 ைமதா maitā, ெப. (n.)

   கள்மயக்கம் (இ.வ.);; intoxication.

ெத. ைமத.

     [மய → மயல் = மயக்கம். மய → ைமயல் = காதல் மயக்கம். மய் → மயந்  → ைமந்  = காதல் 
மயக்கம். ைமந்  → ைம  → ைமதா = கள்மயக்கம்]

ைம ட் -தல்

ைம ட் -தல் maidīṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

ைம -தல், 1 பாரக்்க;see {}, 1.

     [ைம + ட் -,]

 ைம ட் -தல் maidīṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

ைம -தல், 1 பாரக்்க;see {}, 1.

     [ைம + ட் -,]
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ைமந்தன்

ைமந்தன்1 maindaṉ, ெப.(n.)

   மகன் ( ங்.);; son.

     "' லக்ேகா ைமந்தர ்தமக் ம்" (கம்பரா. மந்தைர. 76);.

ம வ. எசச்ம், கான் ைள, சந்த , வன், ெசம்மல், ேசய், தனயன், ேதான்றல், றங்கைட, த் ரன், 
தல்வன், மதைல, ம மான், வ .

     [ைமந்  → ைமந்தன்]

 ைமந்தன்2 maindaṉ, ெப.(n.)

   1. இைளஞன் ( ங்.);; young man. 

     "ைமந்த..... நீ தற் ெகன்ைன ெவ ண்ட " (கம்பரா. நகரநீ்ங். 134);. 

   2. லங் , ஊரவ்னவற் ன் ட் ; young of an animal or reptile. 

     "அரவ த்த ைமந்தன்" (பரிபா. 19, 73);. 

   3. மாணாக்கன்; disciple, pupil. 

     "அள லா ைமந்தரக்் ட் " ( வாலவா. 35, 4);. 

   4. ஆண் மகன் ( ங்.);;  man. 

   5. ண்ணியன் ( டா.);; strong man, powerful man. 

   6. ரன்; warrior, hero. 

     "ெதா  கழன் ைமந்தர ்ெதா ல்" ( .ெவ.3, 6);. 

ைமந்

ைமந் 1 maindu, ெப.(n.)

   1. வ ைம; might, strength. 

     "ைமந்  ெபா ளாக வந்த ேவந்தைன"(ெதால். ெபா. 70);. 

   2. அழ ; beauty. 

     "ைமந்த ரேசாக மடல ழ" ( லப். 8, ெவண்பா, 1);. 

   3. ப்பம்; desire. 

     " ைற ேவண்  ைமந் ன்" (பரிபா. 6, 30);. 

   4. யாைன ன் மதம்; must of an elephant. 

     "களிேற.... ைமந்  பட்டன்ேற ( றநா. 13);".

     [ ல் → ன் → ன்  = வ ைம. ல் → மல் = வ ைம. ள் → ெமாள் → ெமாய் = வ ைம. ெமாய் → 
ெமாய்ம்  = வ ைம ( .தா. 223);. ெமாய் → ெமாய்ந்   மய்ந்  → ைமந் ]

 ைமந் 2 maindu, ெப.(n.)

   1. காமமயக்கம்; infatuation of love. 

     "மகளிைர ைமந் ற் றமர் ற்ற ைமந்தர"் (பரிபா. 20, 91);. 

   2. த்  ( வா.);; madness.

     [ யங்  → மயங்  → மசங் . மயங் ம் ெபா  = அந் ேவைள. ய → மய → மச → மச  = 
ைகப் . மயக்கம். மய → மயல் = மயக்கம். மயல் → ைமயல் = காதன் மயக்கம் ( .தா. 178);. மய் → 

மயந்  → ைமந்  = காதன் மயக்கம்]
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ைமந் ரட்

 
 ைமந் ரட்  mainduviraṭṭu, ெப.(n.)

   டெ்ட கைளக் ெகாட்  ழக் டன் ெவளி ல் த்  அவற்ைறத் த ப் க்கச ்
ெசய்தல்; bull taming, in which the competitors capture fierce bulls let loose on the occasion.

ம வ. ஏ த வல், ெகால்ேவ  ேகாடல், சல் க்கட் .

     [ைமந்  + ரட்  = வ ைம ெகாண்  அடக் வ . இன்  மஞ் ரட்  என்  ம  வழக்கம் 
ெபற் ள்ள .]

     [p]

 ைமந் ரட்  mainduviraṭṭu, ெப. (n.)

   டெ்ட கைளக் ெகாட்  ழக் டன் ெவளி ல் த்  அவற்ைறத் த ப் க்கச ்
ெசய்தல்; bull taming, in which the competitors capture fierce bulls let loose on the occasion.

ம வ. ஏ த வல், ெகால்ேவ  ேகாடல், சல் க்கட் .

     [ைமந்  + ரட்  = வ ைம ெகாண்  அடக் வ . இன்  மஞ் ரட்  என்  ம  வழக்கம் 
ெபற் ள்ள .]

ைமந்

ைமந்  mainnūṟu, ெப.(n.)

   ைமப்ெபா ; black powder for the eye. 

     "ைமந்  ேவற்கண் மடவார"் ( வக, 453);.

     [ைம + . ள் →  →  = ெபா .]

 ைமந்  mainnūṟu, ெப. (n.)

   ைமப்ெபா ; black powder for the eye.

     "ைமந்  ேவற்கண் மடவார"் ( வக, 453);.

     [ைம + . ள் →  →  = ெபா .]

ைமநகர்ப்

 
 ைமநகரப்்  mainagarppūmi, ெப.(n.)

   ற  நஞ்  வைக (வக்கராந்த பாடாணம்); (யாழ்.அக.);; a mineral poison.

 ைமநகரப்்  mainagarppūmi, ெப. (n.)

   ற  நஞ்  வைக (வக்கராந்த பாடாணம்); (யாழ்.அக.);; a mineral poison.

ைமநாகம்

ைமநாகம் mainākam, ெப.(n.)

   இந் யா க் ம் இலங்ைகக் ைட ள்ளதாகச ்ெசால்லப்ப ம் ஒ  மைல (கம்பரா.கடறா . 
40);; mount {}, said to be between the Indian peninsula and Ceylon.

     [ைம + நாகம்]

 ைமநாகம் mainākam, ெப. (n.)

   இந் யா க் ம் இலங்ைகக் ைட ள்ளதாகச ்ெசால்லப்ப ம் ஒ  மைல (கம்பரா.கடறா . 
40);; mount {}, said to be between the Indian peninsula and Ceylon.

     [ைம + நாகம்]
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ைமநாகன்

 
 ைமநாகன் mainākaṉ, ெப.(n.)

ைமநாகம் பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

     [ைம + நாகன். நாகம் → நாகன்]

 ைமநாகன் mainākaṉ, ெப. (n.)

ைமநாகம் பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

     [ைம + நாகன். நாகம் → நாகன்]

ைமப்பரணி

 
 ைமப்பரணி maipparaṇi, ெப. (n.)

   ைம ைவக் ஞ் ழ்; casket for collyrium.

     [ைம + பரணி]

 ைமப்பரணி maipparaṇi, ெப. (n.)

   ைம ைவக் ஞ் ழ்; casket for collyrium.

     [ைம + பரணி]

ைமப்

ைமப் 1 maippu, ெப.(n.)

   க ப் ; black, blackness. 

     "ைமப் த்தகண் ணரம்ைப மார"் (காஞ் ப் . அரிசாப.2);.

     [ம  → ம  → ைம. ைம → ைமஞ்  = க ல். ைம → ைமப்  (ேவ.க.4,51);]

 ைமப் 2 maippu, ெப.(n.)

   மரம் த யன உைரத் க்ைக; rottenness, as of wood.

     [ைம → ைமப் ]

 ைமப் 1 maippu, ெப. (n.)

   க ப் ; black, blackness.

     "ைமப் த்தகண் ணரம்ைப மார"் (காஞ் ப் . அரிசாப.2);.

     [ம  → ம  → ைம. ைம → ைமஞ்  = க ல். ைம → ைமப்  (ேவ.க.4,51);]

 ைமப் 2 maippu, ெப. (n.)

   மரம் த யன உைரத் க்ைக; rottenness, as of wood.

     [ைம → ைமப் ]
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ைமப் யல்

 
 ைமப் யல் maippuyal, ெப.(n.)

   இ ண்ட ேமகம் (அக.நி.);; dark cloud.

     [ைம + யல். ெபய் → ெபயல் → யல் = மைழ ெபய் ம் ல்]

 ைமப் யல் maippuyal, ெப. (n.)

   இ ண்ட ேமகம் (அக.நி.);; dark cloud.

     [ைம + யல். ெபய் → ெபயல் → யல் = மைழ ெபய் ம் ல்]

ைமப் ச்

 
 ைமப் ச்  maippūccu, ெப.(n.)

   ைமத் ட் தல்; applying collyrium.

     [ைம + ச் ]

 ைமப் ச்  maippūccu, ெப. (n.)

   ைமத் ட் தல்; applying collyrium.

     [ைம + ச் ]

ைமப்ேப -தல்

ைமப்ேப -தல் maippēṟudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   மரம் த யன உ த் ப்ேபாதல்; to become rotten, as wood.

     [ைம + ேப -,]

 ைமப்ேப -தல் maippēṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   மரம் த யன உ த் ப்ேபாதல்; to become rotten, as wood.

     [ைம + ேப -,]

ைமப்ேபா

ைமப்ேபா  maippōtu, ெப.(n.)

ைமம்மலர ்பாரக்்க;see {}. 

     "ைமப்ேபா தணி ெதாங்கல் வாணன்" (தஞ்ைசவா.116);.

     [ைம + ேபா ]

 ைமப்ேபா  maippōtu, ெப. (n.)

ைமம்மலர ்பாரக்்க;see {}.

     "ைமப்ேபா தணி ெதாங்கல் வாணன்" (தஞ்ைசவா.116);.

     [ைம + ேபா ]
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ைமப்ேபாளம்

 
 ைமப்ேபாளம் maippōḷam, ெப.(n.)

   கரியேபாளம்; black bole.

     [ைம + ேபாளம்]

 ைமப்ேபாளம் maippōḷam, ெப. (n.)

   கரியேபாளம்; black bole.

     [ைம + ேபாளம்]

ைமபற்றைவ-த்தல்

ைமபற்றைவ-த்தல் maibaṟṟavaittal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   1. ைம ெசய்வதற்  ேவண் ய ம ந் ன் ைக ேமல் ஏனத் ன் (பாத் ரத் ன்); உட்பக்கம் பற் ம்ப  
ெசய்தல்; to set the copper dish in such a way as to catch the smoke that comes from burning wick in the preparation of 
collyrium.

     [ைம + பற்ற + ைவ-,]

 ைமபற்றைவ-த்தல் maibaṟṟavaittal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ைம ெசய்வதற்  ேவண் ய ம ந் ன் ைக ேமல் ஏனத் ன் (பாத் ரத் ன்); உட்பக்கம் பற் ம்ப  
ெசய்தல்; to set the copper dish in such a way as to catch the smoke that comes from burning wick in the preparation of 
collyrium.

     [ைம + பற்ற + ைவ-,]

ைம -தல்

ைம -தல் maipūcudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

ைம -தல் 1 பாரக்்க;see {}, 1.

. ம பா னி.

     [ைம + -,]

 ைம -தல் maipūcudal,    5 ெச. . . (v.i.)

ைம -தல் 1 பாரக்்க;see {}, 1.

. ம பா னி.

     [ைம + -,]

ைமேபாட் ப்பார்-
த்தல்

ைமேபாட் ப்பார-்த்தல் maipōṭṭuppārttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைதயல் த யன கண் த்தற் ெபா ட்  ைம ட் ப் பாரத்்தல்; to discover hidden treasure, etc., by 
using magic pigment.

     [ைம + ேபாட்  + பார-், ேபா  → ேபாட் .]

 ைமேபாட் ப்பார-்த்தல் maipōṭṭuppārttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைதயல் த யன கண் த்தற் ெபா ட்  ைம ட் ப் பாரத்்தல்; to discover hidden treasure, etc., by 
using magic pigment.

     [ைம + ேபாட்  + பார-், ேபா  → ேபாட் .]
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ைமேபா -தல்

ைமேபா -தல் maipōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.) 

   1. வண் க்  மச  இ தல் (ெகா.வ.);; to grease, as a country cart. 

   2 ைம ட் - தல் 2 பாரக்்க;see {}, 2. 

   3. மயக் க் கவரத்ல்; to bewitch.

     [ைம + ேபா -,]

 ைமேபா -தல் maipōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. வண் க்  மச  இ தல் (ெகா.வ.);; to grease, as a country cart.

   2 ைம ட் - தல் 2 பாரக்்க;see {}, 2.

   3. மயக் க் கவரத்ல்; to bewitch.

     [ைம + ேபா -,]

ைமேபாலைர-த்தல்

ைமேபாலைர-த்தல் maipōlaraittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெந ழ ைவத்தல்; to pulverise, to grind till it becomes wax like.

     [ைம + ேபால் + அைர-, அர ்→ அைர. அைரத்தல் = அரா த் ளாக் தல் அல்ல  பைசயாக் தல்.]

 ைமேபாலைர-த்தல் maipōlaraittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெந ழ ைவத்தல்; to pulverise, to grind till it becomes wax like.

     [ைம + ேபால் + அைர-, அர ்→ அைர. அைரத்தல் = அரா த் ளாக் தல் அல்ல  பைசயாக் தல்.]

ைமம்மலர்

ைமம்மலர ்maimmalar, ெப.(n.)

   க ங் வைள; blue nelumbo. 

     "ைமம்மலரக்் ேகாைத" ( வக. 208);.

     [ைம + மலர]்

 ைமம்மலர ்maimmalar, ெப. (n.)

   க ங் வைள; blue nelumbo.

     "ைமம்மலரக்் ேகாைத" ( வக. 208);.

     [ைம + மலர]்

ைமம்மா

 
 ைமம்மா maimmā, ெப.(n.)

   பன்  ( ங்.);; pig, as black.

     [ைம + மா. க நிற லங் .]

     [p]

 ைமம்மா maimmā, ெப. (n.)

   பன்  ( ங்.);; pig, as black.

     [ைம + மா. க நிற லங் .]
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ைமம் ன்

ைமம் ன் maimmīṉ, ெப.(n.)

   காரிக்ேகாள் (சனி);; the planet saturn, as black in colour. 

     "ைமம் ன் ைக ம்" ( றநா.117);.

     [ைம + ன்]

 ைமம் ன் maimmīṉ, ெப. (n.)

   காரிக்ேகாள் (சனி);; the planet saturn, as black in colour.

     "ைமம் ன் ைக ம்" ( றநா.117);.

     [ைம + ன்]

ைமம் கன்

 
 ைமம் கன் maimmugaṉ, ெப.(n.)

   , க ப்  கத்ைத ைடய ஒ வைக ரங்  ( ங்.);; langur, as black-faced.

     [ைம + கன். கம் → கன். 'ன்' உைடைம த்த ஈ .]

     [p]

 ைமம் கன் maimmugaṉ, ெப. (n.)

   , க ப்  கத்ைத ைடய ஒ வைக ரங்  ( ங்.);; langur, as black-faced.

     [ைம + கன். கம் → கன். 'ன்' உைடைம த்த ஈ .]

ைமம்ைம

ைமம்ைம1 maimmai, ெப.(n.)

   1. க ைம; black. 

   2. இ ண்ைம; darkness.

     [ ள் → ய் → மய் → ைம = க ம் . இ ள். ைம → ைமம்ைம = க ைம. இ ண்ைம (ேவ.க.4, 59);]

 ைமம்ைம2 maimmai, ெப.(n.)

   1. ழந்ைத ெபற யலாத ெபண், மல  ( ங்.);; barren woman. 

   2. மலடெ்ட ைம ( வா.);; barren buffalo.

ம. ைமம: க. ைமெம.

     [ைம + ைம. 'ைம'. ப.ெப.ஈ ]

 ைமம்ைம1 maimmai, ெப. (n.)

   1. க ைம; black.

   2. இ ண்ைம; darkness.

     [ ள் → ய் → மய் → ைம = க ம் . இ ள். ைம → ைமம்ைம = க ைம. இ ண்ைம (ேவ.க.4, 59);]

 ைமம்ைம2 maimmai, ெப. (n.)

   1. ழந்ைத ெபற யலாத ெபண், மல  ( ங்.);; barren woman.
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ைமம்ைமப்

ைமம்ைமப்  maimmaippu, ெப.(n.)

   பாரை்வக் ைற; defective sight, dimness of vision. 

     'ைமம்ைமப்  னன்  ' (பழெமா. 298);.

     [ைமம்ைம → ைமம்ைமப்  = கண்ணி ளல், கண்மங்கல், பாரை்வக் ைற (ேவ.க.4, 60);]

 ைமம்ைமப்  maimmaippu, ெப. (n.)

   பாரை்வக் ைற; defective sight, dimness of vision.

     'ைமம்ைமப்  னன்  ' (பழெமா. 298);.

     [ைமம்ைம → ைமம்ைமப்  = கண்ணி ளல், கண்மங்கல், பாரை்வக் ைற (ேவ.க.4, 60);]

ைமமல்

ைமமல் maimal, ெப.(n.)

   மாைலேநரம் (யாழ்.அக.);; evening.

     [ைமம்ைம → ைமைம → ைமமல் (ேவ.க.4,60);]

 ைமமல் maimal, ெப. (n.)

   மாைலேநரம் (யாழ்.அக.);; evening.

     [ைமம்ைம → ைமைம → ைமமல் (ேவ.க.4,60);]

ைம கன்

 
 ைம கன் maimugaṉ, ெப.(n.)

ைமம் கன் பாரக்்க;see {}.

     [ைம + கன். கம் → கன். 'ன்' உைடைம த்த ஈ .]

 ைம கன் maimugaṉ, ெப. (n.)

ைமம் கன் பாரக்்க;see {}.

     [ைம + கன். கம் → கன். 'ன்' உைடைம த்த ஈ .]

ைமைம

ைமைம maimai, ெப.(n.)

   ைச; worship. 

     " க்கவர ்ைமைம ெதாடங் ன ரன்ேற" (ேம மந். 1285);.

க. ைமெம.

 ைமைம maimai, ெப. (n.)

   ைச; worship.

     " க்கவர ்ைமைம ெதாடங் ன ரன்ேற" (ேம மந். 1285);.

க. ைமெம.
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ைமயக்கட்ைட

 
 ைமயக்கடை்ட maiyakkaṭṭai, ெப.(n.)

   வண் ல் அச் ன் ேமற்ேபா ங் கடை்ட; piece of wood placed over the axle, supporting the frame-work of a 
country cart.

     [ைமயம் + கடை்ட]

     [p]

 ைமயக்கடை்ட maiyakkaṭṭai, ெப. (n.)

   வண் ல் அச் ன் ேமற்ேபா ங் கடை்ட; piece of wood placed over the axle, supporting the frame-work of a 
country cart.

     [ைமயம் + கடை்ட]

ைமயக்கவர்ச்

 
 ைமயக்கவரச்்  maiyakkavarcci, ெப.(n.)

   ஒ  ெபா ளின் ற்ெறல்ைலக் ட்பட்ட அ க்கள் அப்ெபா ளின் ைமயத்ைத ேநாக்  ெந ங் ம் 
ஆற்றல் (சக் );; centripetal force. (Mod.);.

     [ைமயம் + கவரச்் ]

 ைமயக்கவரச்்  maiyakkavarcci, ெப. (n.)

   ஒ  ெபா ளின் ற்ெறல்ைலக் ட்பட்ட அ க்கள் அப்ெபா ளின் ைமயத்ைத ேநாக்  ெந ங் ம் 
ஆற்றல் (சக் );; centripetal force. (Mod.);.

     [ைமயம் + கவரச்் ]

ைமயண்டம்

 
 ைமயண்டம் maiyaṇṭam, ெப.(n.)

   டை்ட (யாழ்.அக.);; egg.

     [ைமயம் + அண்டம்]

 Skt. {} → த. அண்டம்.

 ைமயண்டம் maiyaṇṭam, ெப. (n.)

   டை்ட (யாழ்.அக.);; egg.

     [ைமயம் + அண்டம்]

 Skt. {} → த. அண்டம்.

ைமயநாட்டம்

 
 ைமயநாட்டம் maiyanāṭṭam, ெப.(n.)

   ஒ  ெபா ைள மற்ெறா  ெபா ள் இ க் ம் ைமய ஈரப்் ; gravitation.

     [ைமயம் + நாட்டம். நா  → நாட்  → நாட்டம்]

 ைமயநாட்டம் maiyanāṭṭam, ெப. (n.)

   ஒ  ெபா ைள மற்ெறா  ெபா ள் இ க் ம் ைமய ஈரப்் ; gravitation.

     [ைமயம் + நாட்டம். நா  → நாட்  → நாட்டம்]
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ைமய க்கம்

 
 ைமய க்கம் maiyanūkkam, ெப.(n.)

   ஒ  ெபா ளின் ைமயத் ள்ள அ க்கள் அப்ெபா ளின் ற்ெறல்ைலைய ேநாக் ப் ேபா ம் 
ஆற்றல் (சக் );; centrifugal force (Mod.);.

     [ைமயம் + க்கம்]

 ைமய க்கம் maiyanūkkam, ெப. (n.)

   ஒ  ெபா ளின் ைமயத் ள்ள அ க்கள் அப்ெபா ளின் ற்ெறல்ைலைய ேநாக் ப் ேபா ம் 
ஆற்றல் (சக் );; centrifugal force (Mod.);.

     [ைமயம் + க்கம்]

ைமயம்

ைமயம்1 maiyam, ெப.(n.)

   1. ந  ( டா.);; centre, middle. 

   2. ந த்தரமான ; that which is mediocre. 

   3. வைளைவத் தாங் ம் ணின் ேம ப்  (இ.வ.);; impost; top portion of a pillar upon which an arch rests. 
(loc.);.

ம. மய்யம்.

     [ ள் →  → டங்  → மடங் .  →  → ம . ம தல் = மடங் தல். மடங்  → மடக்  = 
அலைக மடக்  ைவக் ம் கத்  ( .தா.230); ள் → மள் → மய் → மய்யம் → ைமயம் = மடக்கப்பட்ட . 
மடங் ய இடம், ந .

வடெமா  madhya என் ம் ெசால் னின்  ைமயம் வந்ததாக ெச.ப.அகர த  க் ற . madhya 
என் ம் ெசால் மத் யம் என த ழ் வழக் ல் உள்ள நிைல ல் ண் ம் ேவெறா  வைக ல் 
இன்ெனா  ெசால் (ைமயம்); உ வா ம் ேதைவ ைகயானேத. ேம ம் மத்ய மத் யம் என 
மா ேமயன்  மய்யம் அல்ல  ைமயம் என மா வதற்  வாய்ப்  ைற ]

 ைமயம்2 maiyam, ெப.(n.)

   ஐயமான ; that which is doubtful or vague.

     [மள் → மாள் → மாழ் → மாழ் . மாழ் தல் = மயங் தல். மாழ் → மாைழ = ம ட் , மயக்கம். ய → 
மய → மச → மச  = ைகப் , மயக்கம். மய → மயல் = மயக்கம், காதல். மயல் → ைமயல் = காதன் 
மயக்கம் ( .தா.178);. ைமயல் → ைமயம் = மயக்கம் த வ  ஐயமான .]

 ைமயம்3 maiyam, ெப.(n.)

   ைம; a black paint.

ைமயம்பாய்-தல்

ைமயம்பாய்-தல் maiyambāytal,    2 ெச. . . (v.i.) 

   இ பக்க ம் சாய்தலால் ஒவ்வாமல் நிற்றல் (யாழ்.அக.);; to oscillate about the middle point, as the index of a 
balance.

     [ைமயம் + பாய்-,]

 ைமயம்பாய்-தல் maiyambāytal,    2 ெச. . . (v.i.)

   இ பக்க ம் சாய்தலால் ஒவ்வாமல் நிற்றல் (யாழ்.அக.);; to oscillate about the middle point, as the index of a 
balance.

     [ைமயம் + பாய்-,]
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ைமயமண்டபம்

ைமயமண்டபம் maiyamaṇṭabam, ெப.(n.)

   1. ெதப்பக் ளத் ன் ந ல் அைமந்த மண்டபம் (இ.வ.);; building or hall in the middle of a temple tank. 

   2. யர த் தைலவர ்மாளிைக ன் ைமயமண்டபம்; central hall of the President's Chamber.

     [ைமயம் + மண்டபம்]

     [p]

 ைமயமண்டபம் maiyamaṇṭabam, ெப. (n.)

   1. ெதப்பக் ளத் ன் ந ல் அைமந்த மண்டபம் (இ.வ.);; building or hall in the middle of a temple tank.

   2. யர த் தைலவர ்மாளிைக ன் ைமயமண்டபம்; central hall of the President's Chamber.

     [ைமயம் + மண்டபம்]

ைமயல்

ைமயல் maiyal, ெப.(n.)

   1. காமமயக்கம்; infatuation of love. 

     "ைமயல் ெசய் ெதன்ைன மனங்கவரந்்தாேன ெயன் ம்" ( வ். வாய். 7, 2, 6);. 

   2. த் ; madness. 

     "ைமயெலா வன் களித்தற்றால்" ( றள், 838);. 

   3. ெசல்வம் த யவற்றால் வ ம் ெச க் ; overwhelming pride, due to rank, wealth etc. 

     "ைமயல் ....... ...... மன்னன்" ( வக. 589);. 

   4. யாைன ன் மதம்; must of an elephant. 

     "ேவழ ைமய த்த" (ெப ங். உஞ்ைசக். 37, 232);. 

   5. க மத்ைத (மைல.);. 

 datura.

     [மயல் → ைமயல் = மனத்ைதக் கலக் ம் ெப ங்காதல் ( . .39);]

 ைமயல் maiyal, ெப. (n.)

   1. காமமயக்கம்; infatuation of love.

     "ைமயல் ெசய் ெதன்ைன மனங்கவரந்்தாேன ெயன் ம்" ( வ். வாய். 7, 2, 6);.

   2. த் ; madness. 

ைமயல்த மகா

 
 ைமயல்த மகா  maiyaltarumakāmūli, ெப.(n.)

   வகரந்ைத; a plant Ceylon toolsy-sphoeranthes zeylanica,

     [ைமயல் + த  + மகா + . மா → மகா]

 ைமயல்த மகா  maiyaltarumakāmūli, ெப. (n.)

   வகரந்ைத; a plant Ceylon toolsy-sphoeranthes zeylanica.

     [ைமயல் + த  + மகா + . மா → மகா]
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ைமயல்த

 
 ைமயல்த  maiyaltarumūli, ெப.(n.)

   காம ணரை்வத் ண் ம் ைக; an agent stimulating the sexual passion.

     [ைமயல் + த ]

 ைமயல்த  maiyaltarumūli, ெப. (n.)

   காம ணரை்வத் ண் ம் ைக; an agent stimulating the sexual passion.

     [ைமயல் + த ]

ைமயலஞ்சந்ைத

 
 ைமயலஞ்சந்ைத maiyalañjandai, ெப.(n.)

   சந்ைத நடக் ம் இரண்டாம் நாள் ( ன்.);; the second day in the holding of a fair or market.

     [ைமயம் → ைமயலம் + சந்ைத]

 ைமயலஞ்சந்ைத maiyalañjandai, ெப. (n.)

   சந்ைத நடக் ம் இரண்டாம் நாள் ( ன்.);; the second day in the holding of a fair or market.

     [ைமயம் → ைமயலம் + சந்ைத]

ைமயலவர்

ைமயலவர ்maiyalavar, ெப.(n.)

   த்தர;் persons of deranged minds. 

     "ைமயலவர ்ேபால மனம் வைக ெசான்னார"் ( வக. 2013);.

     [மயல் → ைமயல் → ைமயலவர.் (ேவ.க.4, 58);.]

 ைமயலவர ்maiyalavar, ெப. (n.)

   த்தர;் persons of deranged minds.

     "ைமயலவர ்ேபால மனம் வைக ெசான்னார"் ( வக. 2013);.

     [மயல் → ைமயல் → ைமயலவர.் (ேவ.க.4, 58);.]

ைமயலார்

ைமயலார ்maiyalār, ெப.(n.)

   1. மாய ைனஞர ்( த்ைதக்காரர)்;; magicians. 

     "மண்மயக்  மயக் ைட ைமயலார"் (இர . யாகப். 35);. 

   2. ைமயலவர ்பாரக்்க;see maiyalavar.

     [மயல் → ைமயல் → ைமயலார.் (ேவ.க.4,58);]

 ைமயலார ்maiyalār, ெப. (n.)

   1. மாய ைனஞர ்( த்ைதக்காரர)்;; magicians.

     "மண்மயக்  மயக் ைட ைமயலார"் (இர . யாகப். 35);.

   2. ைமயலவர ்பாரக்்க;see maiyalavar.

     [மயல் → ைமயல் → ைமயலார.் (ேவ.க.4,58);]
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ைமய

 
 ைமய  maiyali, ெப.(n.)

   மாய ைனயாட்  ( த்ைதக்காரி); (யாழ்.அக.);; witch.

     [ைமயல் → ைமய . 'இ' ெப.பா.ஈ ]

 ைமய  maiyali, ெப. (n.)

   மாய ைனயாட்  ( த்ைதக்காரி); (யாழ்.அக.);; witch.

     [ைமயல் → ைமய . 'இ' ெப.பா.ஈ ]

ைமயவா

ைமயவா 1 maiyavāṭi, ெப.(n.)

   ள் ேவ ள்ள இடம் (யாழ். அக.);; place hedged around with thorns.

     [ைமயம் + வா ]

 ைமயவா 2 maiyavāṭi, ெப.(n.)

   நன்கா ; burial-ground.

     [ைமயம் + வா ]

 ைமயவா 1 maiyavāṭi, ெப. (n.)

   ள் ேவ ள்ள இடம் (யாழ். அக.);; place hedged around with thorns.

     [ைமயம் + வா ]

 ைமயவா 2 maiyavāṭi, ெப. (n.)

   நன்கா ; burial-ground.

     [ைமயம் + வா ]

ைமயன்மா

 
 ைமயன்மா maiyaṉmā, ெப.(n.)

   யாைன (இலக்.அக.);; elephant.

     [ைமயல் + மா]

 ைமயன்மா maiyaṉmā, ெப. (n.)

   யாைன (இலக்.அக.);; elephant.

     [ைமயல் + மா]
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ைமயன்ைம

ைமயன்ைம maiyaṉmai, ெப.(n.)

ைமயல் 1, 2 பாரக்்க;see maiyal  1, 2. 

     "ைமயன்ைம ெசய் " ( வ். ெபரியாழ். 2, 3, 3);.

     [ைமயல் →  ைமயன்ைம]

 ைமயன்ைம maiyaṉmai, ெப. (n.)

ைமயல் 1, 2 பாரக்்க;see maiyal  1, 2.

     "ைமயன்ைம ெசய் " ( வ். ெபரியாழ். 2, 3, 3);.

     [ைமயல் →  ைமயன்ைம]

ைமயேனாக்கம்

ைமயேனாக்கம் maiyaṉōkkam, ெப.(n.)

   யரப்பாரை்வ; mournful look. 

     "ைமய ேநாக்கம்பட வ ரக்கம்" (ெதால். ெபா. 260,  உைர);.

     [மயல்  → ைமயல்  + ேநாக்கம்]

 ைமயேனாக்கம் maiyaṉōkkam, ெப. (n.)

   யரப்பாரை்வ; mournful look.

     "ைமய ேநாக்கம்பட வ ரக்கம்" (ெதால். ெபா. 260,  உைர);.

     [மயல்  → ைமயல்  + ேநாக்கம்]

ைமயா

ைமயா1 maiyā, ெப.(n.)

   மலட்  ஆ (ப );; barren cow. 

     "ைமயாதாங் காத்ேதாம் " (அறெந . 38);.

     [ைம + ஆ. ைம = மல .]

ைம3 பாரக்்க.

 ைமயா2 maiyāttal,    12 ெச. . . (v.i.) 

   1. மயங் தல்; to be perplexed. 

     "மலர ்நாணின் ைமயாத்  ெநஞ்ேச" ( றள், 1112);.  

   2. ஒளி ம ங் தல்; to become dim. 

     " ண்ேம ெலாளி ெயல்லா ைமயாந் ெதா ங் " ( .ெவ. 9, 13);. 

   3. ெபா வ தல்;  to look wan, to look deserted. 

     "மாந்த ெரன்பவ ெரா வ ன்  ைமயாந்த வந்நகர"்(காஞ் ப் . நகேரற். 101);.

     [ ல் → ள் →  ள் . ள் தல் = யங் தல். யங்  → மயங்  → மயக்  → மயக்கம். யங்  → 
மயங் . ய → மய. மயத்தல் = மயங் தல். (வ.வ.2, 63);.  மய → ைமயா]

 ைமயா1 maiyā, ெப. (n.)

   மலட்  ஆ (ப );; barren cow.
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ைமயா -தல்

ைமயா -தல் maiyāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ைமேயாைல -த்தல் பாரக்்க;see {}, 

     "ஐயாண் ெடய்  ைமயா  ய ந்தார ்கைலகள்" ( வக. 2706);. 

   2. க ைமயாதல்; to be blackened, as with poison. (ேதவா. 303, 1);.

     [ைம + ஆ -,]

 ைமயா -தல் maiyāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ைமேயாைல -த்தல் பாரக்்க;see {},

     "ஐயாண் ெடய்  ைமயா  ய ந்தார ்கைலகள்" ( வக. 2706);.

   2. க ைமயாதல்; to be blackened, as with poison. (ேதவா. 303, 1);.

     [ைம + ஆ -,]

ைமயா சம்

 
 ைமயா சம் maiyāyisam, ெப.(n.)

   க க்காய்; gallnut.

 ைமயா சம் maiyāyisam, ெப. (n.)

   க க்காய்; gallnut.

ைமயாளி

 
 ைமயாளி maiyāḷi, ெப.(n.)

   க ந்தாளி; gaub.

ம வ. காட்டத் .

     [ைம + ஆளி]

 ைமயாளி maiyāḷi, ெப. (n.)

   க ந்தாளி; gaub.

ம வ. காட்டத் .

     [ைம + ஆளி]

ைமயான்

ைமயான் maiyāṉ, ெப.(n.)

   எ ைம; buffalo, as black. 

     "இ ணிற ைமயான்" ( ந். 279);.

     [ ள் → ய் → மய் → ைம = க ப் . இ ள் (ேவ.க.4, 59);. ைம + ஆன் – ைமயான் = க ப்  நிற மா  
( லங் );]

 ைமயான் maiyāṉ, ெப. (n.)

   எ ைம; buffalo, as black.

     "இ ணிற ைமயான்" ( ந். 279);.

     [ ள் → ய் → மய் → ைம = க ப் . இ ள் (ேவ.க.4, 59);. ைம + ஆன் – ைமயான் = க ப்  நிற மா  
( லங் );]
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ைம

 
 ைம  maiyi, ெப.(n.)

   ள , ள க் ெகா ; pepper creeper.

     [ ள் → ய் → மய் → ைம = க ப் . ைம → ைம  = க ைமயான ]

 ைம  maiyi, ெப. (n.)

   ள , ள க் ெகா ; pepper creeper.

     [ ள் → ய் → மய் → ைம = க ப் . ைம → ைம  = க ைமயான ]

ைம -தல்

ைம -தல் maiyiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.) 

   1. கண் க்  ைமெய  (அஞ்சன ெம ); தல்; to paint the eyes, with colyrium. 

     "வ ேவல் க்  ைம ட்டாள்" ( ற .);. 

   2. ைத ெபா ள் த ய வற்ைறக் கண் க்க உள்ளங் ைக ேல ம் கண்களிேல ம் மந் ர ைம 
ேபா தல்; to apply magic pigment to one's eyes or palm for obtaining a vision of stolen goods or hidden treasure.

     [ைம + இ -,]

 ைம -தல் maiyiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. கண் க்  ைமெய  (அஞ்சன ெம ); தல்; to paint the eyes, with colyrium.

     "வ ேவல் க்  ைம ட்டாள்" ( ற .);.

   2. ைத ெபா ள் த ய வற்ைறக் கண் க்க உள்ளங் ைக ேல ம் கண்களிேல ம் மந் ர ைம 
ேபா தல்; to apply magic pigment to one's eyes or palm for obtaining a vision of stolen goods or hidden treasure.

     [ைம + இ -,]

ைம ர

ைம ர  maiyiravi, ெப.(n.)

   1. ஊமத்ைதச ்சா ; juice of dhatura. 

   2. ம மத்ைத; black datura.

 ைம ர  maiyiravi, ெப. (n.)

   1. ஊமத்ைதச ்சா ; juice of dhatura.

   2. ம மத்ைத; black datura.

ைம ட்

 
 ைம ட்  maiyiruṭṭu, ெப.(n.)

   காரி ள் (ெகா.வ.);; pitch darkness.

ம வ. ம் ட் .

     [ைம + இ ட் . ைம = க ப் . இ  → இ ள் → இ ட் ]

 ைம ட்  maiyiruṭṭu, ெப. (n.)

   காரி ள் (ெகா.வ.);; pitch darkness.

ம வ. ம் ட் .

     [ைம + இ ட் . ைம = க ப் . இ  → இ ள் → இ ட் ]
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ைம ள்

ைம ள் maiyiruḷ, ெப.(n.)

ைம ட்  பாரக்்க;see {}. 

     "க  ைம ளின் கணம்" (ெபரிய . இைளயான்.15);.

     [ைம + இ ள். இ  → இ ள்]

 ைம ள் maiyiruḷ, ெப. (n.)

ைம ட்  பாரக்்க;see {}.

     "க  ைம ளின் கணம்" (ெபரிய . இைளயான்.15);.

     [ைம + இ ள். இ  → இ ள்]

ைம ைல

 
 ைம ைல maiyilai, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ; a plant.

     [ைம + இைல]

 ைம ைல maiyilai, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ; a plant.

     [ைம + இைல]

ைம

ைம  maiyiḻudu, ெப.(n.)

   1. ைம ; collyrium, eye-salve, 

     "ைம " ( றநா. 281);. 

   2. ஆட்  நிண ெநய் ( றநா. அ ம்.);; fat of sheep.

     [ைம + இ ]

 ைம  maiyiḻudu, ெப. (n.)

   1. ைம ; collyrium, eye-salve.

     "ைம " ( றநா. 281);.

   2. ஆட்  நிண ெநய் ( றநா. அ ம்.);; fat of sheep.

     [ைம + இ ]

ைம ைட

 
 ைம ைட maiyuḍai, ெப. (n.)

   க ேவல் (ைதலவ.ைதல);; black babul.

     [ைம + உைட]

 ைம ைட maiyuḍai, ெப. (n.)

   க ேவல் (ைதலவ.ைதல);; black babul.

     [ைம + உைட]
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ைம ஞ்

 
 ைம ஞ்  maiyuṟiñji, ெப. (n.)

   ைமெயாற் ; blotting paper.

     [ைம + உ ஞ் . உ ஞ்  → உ ஞ் . 'இ' ைன த ]

 ைம ஞ்  maiyuṟiñji, ெப. (n.)

   ைமெயாற் ; blotting paper.

     [ைம + உ ஞ் . உ ஞ்  → உ ஞ் . 'இ' ைன த ]

ைம ட் -தல்

ைம ட் -தல் maiyūṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   1. ைம -தல், 1 பாரக்்க;see {}, 1, 

   2. ஒைலக்  ைமதட தல்; to ink a

 written {}.

     [ைம + ஊட் -, உண் (த. .); → ஊட்  ( . .);]

 ைம ட் -தல் maiyūṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ைம -தல், 1 பாரக்்க;see {}, 1,

   2. ஒைலக்  ைமதட தல்; to ink a written {}.

     [ைம + ஊட் -, உண் (த. .); → ஊட்  ( . .);]

ைம மத்ைத

 
 ைம மத்ைத maiyūmattai, ெப.(n.)

   க மத்ைத; blue or black variety of datura.

 ைம மத்ைத maiyūmattai, ெப. (n.)

   க மத்ைத; blue or black variety of datura.

ைமெய த்

ைமெய த்  maiyeḻuttu, ெப.(n.)

   ைமயால் எ ம் எ த் ; writing in ink. 

     "ைம ெய த் ன் மாண்டேதார ்ேதாட் ைட ------------ கரந் ெத த் ட்டாள்" ( வக. 1767);.

     [ைம + எ த் ]

 ைமெய த்  maiyeḻuttu, ெப. (n.)

   ைமயால் எ ம் எ த் ; writing in ink.

     "ைம ெய த் ன் மாண்டேதார ்ேதாட் ைட ------------ கரந் ெத த் ட்டாள்" ( வக. 1767);.

     [ைம + எ த் ]
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ைமெய -தல்

ைமெய -தல் maiyeḻududal,    5 ெச. . . (v.i.) 

ைம -தல் 1 பாரக்்க;see {}, 1 

     "ைமெய ப் ெபாடெ்ட " ( ளப்ப. 132);.

     [ைம + எ -,]

 ைமெய -தல் maiyeḻududal,    5 ெச. . . (v.i.)

ைம -தல் 1 பாரக்்க;see {}, 1

     "ைமெய ப் ெபாடெ்ட " ( ளப்ப. 132);.

     [ைம + எ -,]

ைமெயாற்

 
 ைமெயாற்  maiyoṟṟi, ெப.(n.)

   எ  ைமைய ஒற் ம் தாள்; blotting papper. (Mod.);.

     [ைம + ஒற் ]

 ைமெயாற்  maiyoṟṟi, ெப. (n.)

   எ  ைமைய ஒற் ம் தாள்; blotting papper. (Mod.);.

     [ைம + ஒற் ]

ைமேயாைல -
த்தல்

ைமேயாைல -த்தல் maiyōlaibiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   கற்கத் ெதாடங் ம் ேபா  ைமதட ய எ த் ள்ள ஒைலையக் ைகக் ெகாள் தல்; to handle an {} written 
and inked, in commencing one's study. 

     "ஐயாடை்ட நாைள எண்ணாகப் ெபற்  ைமேயாைல த் க் கைலகள் கற்றார"் ( வக. 2706, உைர);. 

     "ைமேயாைல த்த இைளய லவர " (பரிபா. 11, 88, உைர);.

     [ைம + ஒைல + -,]

 ைமேயாைல -த்தல் maiyōlaibiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   கற்கத் ெதாடங் ம் ேபா  ைமதட ய எ த் ள்ள ஒைலையக் ைகக் ெகாள் தல்; to handle an {} written 
and inked, in commencing one's study.

     "ஐயாடை்ட நாைள எண்ணாகப் ெபற்  ைமேயாைல த் க் கைலகள் கற்றார"் ( வக. 2706, உைர);.

     "ைமேயாைல த்த இைளய லவர " (பரிபா. 11, 88, உைர);.

     [ைம + ஒைல + -,]

ைமேரயம்

 
 ைமேரயம் mairēyam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ெநய்மம் (ைதலம்);; a kind of medicated oil.

 ைமேரயம் mairēyam, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ெநய்மம் (ைதலம்);; a kind of medicated oil.
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ைமலார்

 
 ைமலார ்mailār, ெப.(n.)

   ெபாங்கற் பண் ைகைய ய த்  ஒ  ழைமக் (வார); காலம் வண்ணார ் த ேயார ்ைமலா  
ேத ைய வ பட் க் ெகாண்டா ம் ழா; festival in which washermen, artisans and others worship mailaru, their 
tutelary deity, for about a week after {}. (C.G.);

 ைமலார ்mailār, ெப. (n.)

   ெபாங்கற் பண் ைகைய ய த்  ஒ  ழைமக் (வார); காலம் வண்ணார ் த ேயார ்ைமலா  
ேத ைய வ பட் க் ெகாண்டா ம் ழா; festival in which washermen, artisans and others worship mailaru, their 
tutelary deity, for about a week after {}. (C.G.);

ைமலார் ைச

 
 ைமலார் ைச mailārpūcai, ெப.(n.)

ைமலார ்பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

     [ைமலார ்+ ைச]

 ைமலார் ைச mailārpūcai, ெப. (n.)

ைமலார ்பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

     [ைமலார ்+ ைச]

ைமலா

 
 ைமலா  mailāru, ெப.(n.)

    ேதவைத; a petty goddess.

ெத. ைமலா .

 ைமலா  mailāru, ெப. (n.)

    ேதவைத; a petty goddess.

ெத. ைமலா .

ைமலாலக்க

ைமலாலக்க  mailālakkaḍi, ெப.(n.)

   1. மரவைக ( ன்படை்ட);; common grey mango laurel. 

   2. ன்படை்ட மரத் ன் ேமற்ெரா ; bark of common grey mango laurel.

 ைமலாலக்க  mailālakkaḍi, ெப. (n.)

   1. மரவைக ( ன்படை்ட);; common grey mango laurel.

   2. ன்படை்ட மரத் ன் ேமற்ெரா ; bark of common grey mango laurel.
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ைமவாகனன்

ைமவாகனன் maivākaṉaṉ, ெப.(n.)

   1. ஆட்  ஊர் ைடேயான், (அக் னி ேதவன்); ( ங்.);; Agni, as riding a ram. 

     "நம்ைம கம் பாரான் ைமவாகனன் வந்ேத வ ற் னிற் பற் னேன" (தனிப்பா. i, 186, 14);.

     [ைம + வாகனன்]

 Skt. {} → த. வாகனம். வாகனம் → வாகனன்.

 ைமவாகனன் maivākaṉaṉ, ெப. (n.)

   1. ஆட்  ஊர் ைடேயான், (அக் னி ேதவன்); ( ங்.);; Agni, as riding a ram.

     "நம்ைம கம் பாரான் ைமவாகனன் வந்ேத வ ற் னிற் பற் னேன" (தனிப்பா. i, 186, 14);.

     [ைம + வாகனன்]

 Skt. {} → த. வாகனம். வாகனம் → வாகனன்.

ைமவா

 
 ைமவா  maivācigi, ெப.(n.)

   ண் ப்பைன; a kind of palm.

 ைமவா  maivācigi, ெப. (n.)

   ண் ப்பைன; a kind of palm.

ைம ைட

ைம ைட maiviḍai, ெப.(n.)

   ஆட் க் டாய்; ram. 

     "வா ன் மாடந்ேதா ம் ைமவைட ழ்ப்ப" ( றநா. 33);.

     [ைம + ைட]

 ைம ைட maiviḍai, ெப. (n.)

   ஆட் க் டாய்; ram.

     "வா ன் மாடந்ேதா ம் ைமவைட ழ்ப்ப" ( றநா. 33);.

     [ைம + ைட]

ைம யார்

 
 ைம யார ்maiviḻiyār, ெப.(n.)

   ைல மகள்; prostitute. 

     'ைம யார ்மைனயகல்' (பழ.);.

     [ைம  → ைம யார.் ைலமகட்  அழ  ேமனி க் தலாத ன் கண் க்  ைம ட் ம் 
வைக ல் ெகாள் ம் அழ ப த் தல் ப்பாக ைலமகட் ரியதா ற் .]

 ைம யார ்maiviḻiyār, ெப. (n.)

   ைல மகள்; prostitute.

     'ைம யார ்மைனயகல்' (பழ.);.

     [ைம  → ைம யார.் ைலமகட்  அழ  ேமனி க் தலாத ன் கண் க்  ைம ட் ம் 
வைக ல் ெகாள் ம் அழ ப த் தல் ப்பாக ைலமகட் ரியதா ற் .]
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ைம ளக்

ைம ளக்  maiviḷakku, ெப.(n.)

   எரி ளக் ; oil lamp. 

     "மாணிக்க ளக்ைக ைம ளக்ேகாேட எ த் " ( லப். 9, 1-4, உைர);.

     [ைம + ளக் ]

     [p]

 ைம ளக்  maiviḷakku, ெப. (n.)

   எரி ளக் ; oil lamp.

     "மாணிக்க ளக்ைக ைம ளக்ேகாேட எ த் " ( லப். 9, 1-4, உைர);.

     [ைம + ளக் ]

ைம

 
 ைம  maivīṭu, ெப.(n.)

   ெசங்கத்தாரி; a shrub with medicinal bark or root.

     [ைம + ]

 ைம  maivīṭu, ெப. (n.)

   ெசங்கத்தாரி; a shrub with medicinal bark or root.

     [ைம + ]

ைமைவ-த்தல்

ைமைவ-த்தல் maivaittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   1. ைம ட்  (அஞ்சன ட் ); மயக் தல்; to bewitch, to enchant by means of magic pigment. 

   2. கண் க்  அஞ்சனம் உ வாக்கல் (தயாரித்தல்); (இ.வ.);; to prepare collyrium for the eye. 

   3. ெவ  ண்டா ம்ப  கள் த்தல்; to drink to intoxication.

     [ைம + ைவ-,]

 ைமைவ-த்தல் maivaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ைம ட்  (அஞ்சன ட் ); மயக் தல்; to bewitch, to enchant by means of magic pigment.

   2. கண் க்  அஞ்சனம் உ வாக்கல் (தயாரித்தல்); (இ.வ.);; to prepare collyrium for the eye.

   3. ெவ  ண்டா ம்ப  கள் த்தல்; to drink to intoxication.

     [ைம + ைவ-,]

ைமனம்

 
 ைமனம் maiṉam, ெப.(n.)

   ன்; fish.

     [ ன் → னம் → ைமனம்]

 ைமனம் maiṉam, ெப. (n.)

   ன்; fish.

     [ ன் → னம் → ைமனம்]
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ைமனா

 
 ைமனா maiṉā, ெப.(n.)

   நாகணவாய்ப் ள்; a bird.

     [p]

 ைமனா maiṉā, ெப. (n.)

   நாகணவாய்ப் ள்; a bird.

ைமனிகன்

 
 ைமனிகன் maiṉigaṉ, ெப.(n.)

   கைறயான் (யாழ்.அக.);; white ant.

 ைமனிகன் maiṉigaṉ, ெப. (n.)

   கைறயான் (யாழ்.அக.);; white ant.

ெமா

ெமா1 mo, ெப.(n.)

   த ழ் ெந ங்கணக் ல் 'ம்' என்ற ெமய்ெய த் ம் 'ஒ' என்ற உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான 
உ ரெ்மய் (அைச); ெய த் ; the syllabic letter of 'm' and 'o'.

     [ம் + ஒ]

 ெமா2 mo, ெப.(n.)

   ேதாள்; shoulder.

 ெமா mo, ெமா1

 mo,

ெப. (n.);

   த ழ் ெந ங்கணக் ல் 'ம்' என்ற ெமய்ெய த் ம் 'ஒ' என்ற உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான 
உ ரெ்மய் (அைச); ெய த் ; the syllabic letter of 'm' and 'o'.

     [ம் + ஒ]

 ெமா2 mo, ெப. (n.)

   ேதாள்; shoulder.

ெமாக்கச்

 
 ெமாக்கச்  mokkacci, ெப.(n.)

ெமாக்ைகச்  பாரக்்க: see mokkaicci.

     [ெமாக்ைகச்  → ெமாக்கச் ]

 ெமாக்கச்  mokkacci, ெப. (n.)

ெமாக்ைகச்  பாரக்்க: see {}.

     [ெமாக்ைகச்  → ெமாக்கச் ]
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ெமாக்கட்ைட

ெமாக்கடை்ட1 mokkaṭṭai, ெப.(n.)

   தைல ல் ெநற்  தல் ேமாவாய் வைர ள்ள ன் ப  (யாழ்.அக.);; front of head from forehead to 
chin, face.

ம வ. கம்.

ெத. ெமாக்கட் , ெமாக .

     [ கக்கடை்ட = ேமாவாய்க்கடை்ட. கக் கடை்ட → ெமாக்கடை்ட]

 ெமாக்கடை்ட2 mokkaṭṭai, ெப.(n.)

   ம க்கமான  (இ.வ.);; that which is blunt.

ெத. ெமாக்க , ெமாக்க  ( ய ம ப் ள்ள யாைன);.

த. ெமாக்கடை்ட → Skt. matkuna (elephant without tusks);

     [ெமாக்ைக + கடை்ட. ெமா க்  → ெமாக்  → ெமாக்ைக.]

 ெமாக்கடை்ட1 mokkaṭṭai, ெப. (n.)

   தைல ல் ெநற்  தல் ேமாவாய் வைர ள்ள ன் ப  (யாழ்.அக.);; front of head from forehead to 
chin, face.

ம வ. கம்.

ெத. ெமாக்கட் , ெமாக .

     [ கக்கடை்ட = ேமாவாய்க்கடை்ட. கக் கடை்ட → ெமாக்கடை்ட]

ெமாக்கட்ைட த்
தான்

 
 ெமாக்கடை்ட த்தான் mokkaṭṭaimuṟittāṉ, ெப.(n.)

   ம்பன் (யாழ்.அக.);; mischievous person.

     [ெமாக்கடை்ட + த்தான். ெமாக்கடை்ட = கம்.]

 ெமாக்கடை்ட த்தான் mokkaṭṭaimuṟittāṉ, ெப. (n.)

   ம்பன் (யாழ்.அக.);; mischievous person.

     [ெமாக்கடை்ட + த்தான். ெமாக்கடை்ட = கம்.]

ெமாக்கட்ைட னம்

 
 ெமாக்கடை்ட னம் mokkaṭṭaiyīṉam, ெப.(n.)

   ம ப் க்ேக  (யாழ். அக.);; disrespect.

     [ கக்கடை்ட → ெமாக்கடை்ட + ஈனம். கத் ற்  அதாவ  ( கத்ைத உைடய); ஆ க்  ஏற்ப ம் 
ம ப் க் ைற .].

 Skt. {} → த. ஈனம்.

 ெமாக்கடை்ட னம் mokkaṭṭaiyīṉam, ெப. (n.)

   ம ப் க்ேக  (யாழ். அக.);; disrespect.

     [ கக்கடை்ட → ெமாக்கடை்ட + ஈனம். கத் ற்  அதாவ  ( கத்ைத உைடய); ஆ க்  ஏற்ப ம் 
ம ப் க் ைற .].

 Skt. {} → த. ஈனம்.
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ெமாக்கணி

ெமாக்கணி1 mokkaṇi, ெப.(n.)

   ைரக் க் ெகாள்  த யன உண  கட் ம் ைப; feed - bag, nose - bag. 

     "ெமாக்கணி ட்டக்கட் " ( வாலவா. 29, 6);.

க. பக்கணா.

     [ெமாக்  + அணி. ெமாக் தல் = ெமாக் த் ன் தல்.]

     [p]

 ெமாக்கணி2 mokkaṇi, ெப.(n.)

   ேகாேவ  க ைத த யவற் க் ங் க வாளம் ேபான்ற க  வைக (சப்.);; a kind of bridle for mules, 
etc.

     [ க்கணி → ெமாக்கணி]

 ெமாக்கணி1 mokkaṇi, ெப. (n.)

   ைரக் க் ெகாள்  த யன உண  கட் ம் ைப; feed - bag, nose - bag.

     "ெமாக்கணி ட்டக்கட் " ( வாலவா. 29, 6);.

க. பக்கணா.

     [ெமாக்  + அணி. ெமாக் தல் = ெமாக் த் ன் தல்.]

 ெமாக்கணி2 mokkaṇi, ெப. (n.)

ெமாக்களி

ெமாக்களி1 mokkaḷittal,    4 ெச ன்றா . (v.t.)

   ெசல ல் (பயணத் ல்); தைட ெசய்தல் ( ன்.);; to detain a person in his journey.

     [ெமாக்  + அளி-,]

 ெமாக்களி2 mokkaḷittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   பயணத் ல் தங் தல் (யாழ்.அக.);; to stop on a journey, to sojourn.

     [ெமாக்  + அளி-,]

 ெமாக்களி1 mokkaḷittal,    4 ெச ன்றா . (v.t.)

   ெசல ல் (பயணத் ல்); தைட ெசய்தல் ( ன்.);; to detain a person in his journey.

     [ெமாக்  + அளி-,]

 ெமாக்களி2 mokkaḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   பயணத் ல் தங் தல் (யாழ்.அக.);; to stop on a journey, to sojourn.

     [ெமாக்  + அளி-,]
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ெமாக்கன்

ெமாக்கன் mokkaṉ, ெப.(n.)

   த த்த-வன்-வள்-  (இ.வ.);; stout person or thing.

ெத. ெமாக்கா  (த த்தவன்);

     [ெமா  → ெமா  → ெமாக்  = மரக்க , ப மன். ெமாக்  → ெமாக்கன் (ேவ.க.4, 47);]

 ெமாக்கன் mokkaṉ, ெப. (n.)

   த த்த-வன்-வள்-  (இ.வ.);; stout person or thing.

ெத. ெமாக்கா  (த த்தவன்);

     [ெமா  → ெமா  → ெமாக்  = மரக்க , ப மன். ெமாக்  → ெமாக்கன் (ேவ.க.4, 47);]

ெமாக் த் ன்( )-
தல்

ெமாக் த் ன்( )-தல் mokkiddiṉṉudal,    14 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒ  ேசர ங் ண் தல் ( ன்.);; to eat greedily in large mouthfuIs.

     [ெமாக்  + ன்( );-, க்  → க் . க் தல் = ஒன்ைற வாய்நீ ள் க் த் ன் தல். க்  
→ ெமாக் . ( .தா. 291);. ல் → ன் → ற்  = உண . ற் தல் = உண் தல் ற்  → ற்  = உண . 

ன் → ன் → ன் .]

 ெமாக் த் ன்( )-தல் mokkiddiṉṉudal,    14 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒ  ேசர ங் ண் தல் ( ன்.);; to eat greedily in large mouthfuIs.

     [ெமாக்  + ன்( );-, க்  → க் . க் தல் = ஒன்ைற வாய்நீ ள் க் த் ன் தல். க்  
→ ெமாக் . ( .தா. 291);. ல் → ன் → ற்  = உண . ற் தல் = உண் தல் ற்  → ற்  = உண . 

ன் → ன் → ன் .]

ெமாக்

ெமாக் 1 mokkudal,    5ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ெமாக் த் ன் -தல் பாரக்்க;see {}. 

     " க்கனி சரக்்கைர ெமாக் ய" ( ப் . 263);. 

   2. அ த்தல் ( ங்.);; to beat.

   க., பட. க் ;ெத. ெமக் .

     [ ள் →  → ங்  → ங் . ங்  → ( க் ); → க்  = ஒ ைற ங் ம் நீர ்
அள . க்  → மடக் . க்  → க் . க் தல் = ஒன்ைற வாய்நீ ள் க் த் ன் தல். க்  
→ ெமாக் . ெமாக் தல் = வாய்நீ ள் நிரம்ப க் த் ன் தல் ( .தா. 290, 291); க் தல் அல்ல  
ெமாக் தல் வாய் நிைறய ஒன்ைற ட் த் ன் தல். (ெசா.க. 50);]

 ெமாக் 2 mokku, ெப.(n.)

   1. ெமாட் ; flower-but. 

   2. ேசைலகளில் ெமாட் ப் ேபாற் ெசய்யப்ப ம் ேவைலப்பா ; bud-like designs on sarees. 

   3. தைர ம் க்ேகாலம்; ornamental designs drawn on the floor with powder. 

   4. த்  ளக் ன் தக ( ன்.);; bowl of an oil lamp.

ம வ. ெமாட் .

   க., பட. ெமாக் ;ெத. ெமாக்க.

     [ ள் → ைள = ைளக் ம் ேவர,் தளிர ் த யன. மரக்கன் . ந்  = இளந்தளிர,் இளெவ ம் . 
ந்  → ந்தம் = ெகா ந் . ள் → ைக = அ ம்  ( .தா. 39, 40);. ைகதல் = அ ம் தல்.  → 

ெமா  → ெமாக்  (ேவ.க.4,3);]
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ெமாக் ேபா-தல்

ெமாக் ேபா-தல் mokkupōtal,    8 ெச. . . (v.i.) 

ெமாக்ைகேபா-தல், பாரக்்க (ெகா.வ.);;see {}.

     [ெமாக்  + ேபா-,]

 ெமாக் ேபா-தல் mokkupōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

ெமாக்ைகேபா-தல், பாரக்்க (ெகா.வ.);;see {}.

     [ெமாக்  + ேபா-,]

ெமாக் மா

ெமாக் மா mokkumā, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் ேகாலப் ெபா  (இ.வ.);; powder for drawing decorative designs on the floor.

     [ெமாக் 2 + மா6. ெமா  → ெமாக்  = ெமாட் , தைர ம் க்ேகாலம். ெமாக் மா = தைர ல் 
க்ேகாலம் ேபாடப் பயன்ப த் ம் மா ]

 ெமாக் மா mokkumā, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ேகாலப் ெபா  (இ.வ.);; powder for drawing decorative designs on the floor.

     [ெமாக் 2 + மா6. ெமா  → ெமாக்  = ெமாட் , தைர ம் க்ேகாலம். ெமாக் மா = தைர ல் 
க்ேகாலம் ேபாடப் பயன்ப த் ம் மா ]

ெமாக்

 
 ெமாக்  mokkuḻi, ெப.(n.)

   ற் ண்  வைக (இ.வ.);; a kind of confection.

     [ெமாக் ளித்தல் = ர தல். ெமாக் ளி → ெமாக் ]

 ெமாக்  mokkuḻi, ெப. (n.)

   ற் ண்  வைக (இ.வ.);; a kind of confection.

     [ெமாக் ளித்தல் = ர தல். ெமாக் ளி → ெமாக் ]
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ெமாக் ள்

ெமாக் ள்1 mokkuḷ, ெப.(n.)

   1. ெகாப் ழ்; navel. 

   2. மகளிர ்கந்  (ேயானி ங்கம்);; clitoris. 

   3. ற தழ்; calyx.

க. ள்.

     [ெமாக்  → ெமாக் ள் = மல ம் ப வத்  அ ம் , அ  ேபான் ள்ள உட ப் ]

 ெமாக் ள்2 mokkuḷ, ெப.(n.)

   1. மல ம் ப வத் ள்ள அ ம் ; flower-bird. 

     ' ைக ெமாக்  ள்ள  நாற்றம்ேபால்' ( றள், 1274);. 

   2. நீரக்் ; bubble. 

     "ப மைழ ெமாக் வரின்" (நால , 27);.

க. ல்.

     [ ள் → ழ் = அ ம் . ழ் → ழம். ைக = அ ம் .  → ெமாக்  = அ ம் . ெமாக்  
→ ெமாக் ள் (ேவ.க.4,3);]

 ெமாக் ள்1 mokkuḷ, ெப. (n.)

   1. ெகாப் ழ்; navel.

ெமாக் ளி-த்தல்

ெமாக் ளி-த்தல் mokkuḷittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   1. ண்டாதல் ( ன்.);; to bubble up. 

   2. ர தல் (யாழ்.அக.);; to gather up.

க. க் ளி .

     [ெமாக்  → ெமாக் ள் = மல ம் ப வத்  ேபர ம் . நீரக்் , ெமாக் ள் → ெமாக் ளி-, (ேவ.க.4,3);]

 ெமாக் ளி-த்தல் mokkuḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ண்டாதல் ( ன்.);; to bubble up.

   2. ர தல் (யாழ்.அக.);; to gather up.

க. க் ளி .

     [ெமாக்  → ெமாக் ள் = மல ம் ப வத்  ேபர ம் . நீரக்் , ெமாக் ள் → ெமாக் ளி-, (ேவ.க.4,3);]

1425

www.valluvarvallalarvattam.com 2984 of 19068.



ெமாக் ளிப்பான்

ெமாக் ளிப்பான் mokkuḷippāṉ, ெப.(n.)

   ன்னம்ைம; chicken-pox.

ம வ. அம்ைமக் ெகாப் ளம், ெகாப் ளிப்பான், ைளயாட்டம்ைம.

     [ெமாக் ளி → ெமாக் ளிப்பான். ெமாக் ளித்தல் = ண்டாதல். உடம் ல்  ேபால் 
ெகாப் ளம் ஏற்ப ம் கரணியம் பற்  இந்ேநாய் ெமாக் ளிப்பான் எனப்பட்ட . அக்ெகாப் ளத் ன் 
தன்ைமக்ேகற்ப தட்டம்ைம, மணல்வாரியம்ைம, பயற்றம்ைம என்றாற்ேபான்  ேவ ப த் க் 
காண்ப ம் உண்  ெகாப் ளத் ல் நீரே்காத் க் ம் தன்ைமயற்  நீரக்்ெகாள்வான் எனக் 

ப் வ ம் உண் .]

அம்ைமக் ெகாப் ளம் த் ப்ேபான்  இ த்தலால் அைத தெ்தன்  அைழப்பர.் அதனால் மாரிக்  
த் மாரியம்மன் என்ெறா  ெபயர ்வழக் ம் உண் . (ெசா.க.9.);.

 ெமாக் ளிப்பான் mokkuḷippāṉ, ெப. (n.)

   ன்னம்ைம; chicken-pox.

ம வ. அம்ைமக் ெகாப் ளம், ெகாப் ளிப்பான், ைளயாட்டம்ைம.

     [ெமாக் ளி → ெமாக் ளிப்பான். ெமாக் ளித்தல் = ண்டாதல். உடம் ல்  ேபால் 
ெகாப் ளம் ஏற்ப ம் கரணியம் பற்  இந்ேநாய் ெமாக் ளிப்பான் எனப்பட்ட . அக்ெகாப் ளத் ன் 
தன்ைமக்ேகற்ப தட்டம்ைம, மணல்வாரியம்ைம, பயற்றம்ைம என்றாற்ேபான்  ேவ ப த் க் 
காண்ப ம் உண்  ெகாப் ளத் ல் நீரே்காத் க் ம் தன்ைமயற்  நீரக்்ெகாள்வான் எனக் 

ப் வ ம் உண் .]

அம்ைமக் ெகாப் ளம் த் ப்ேபான்  இ த்தலால் அைத தெ்தன்  அைழப்பர.் அதனால் மாரிக்  
த் மாரியம்மன் என்ெறா  ெபயர ்வழக் ம் உண் . (ெசா.க.9.);.

ெமாக்ைக

ெமாக்ைக1 mokkai, ெப.(n.)

   1. ரின்ைம; bluntness as of an iron style. 

     'ேபனா ெமாக்ைகயாய் ட்ட ' (உ.வ.);. 

   2. ப மன்; bulkiness;

 stoutness. 

   3. மரத் ண்  (இ.வ.);; piece of wood, stump. 

   4. தாழ்  (இ.வ.);; low condition. 

   5. அவமானம் (யாழ்.அக.);; ignominy, shame, disgrace. 

   6. ம ப்  (யாழ்.அக.);; respect. 

   7. கம் (இ.வ.);; face. 

     'ெமாக்ைகக்காட்  ய த்தான்' (இ.வ.);. 

   8. ணரச்் ; copulation.

ெத. ெமாக்க ( ரின்ைம);.

     [ ள் → (ெமாள்); → ெமா க்  → ெமா க்கடை்ட → ெமாக்கடை்ட = ம க்கமான . ெமா க்  → 
ெமாக்  → ெமாக்ைக = ரின்ைம ( .தா.99);. ெமா  → ெமா  → ெமாக்  = மரக்க , ப மன். 
ெமாக்  → ெமாக்கன் = த த்தவன். ெமாக்  → ெமாக்ைக (ேவ.க.4.48);]

 ெமாக்ைக2 mokkai, ெப.(n.)
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ெமாக்ைக ைல-
தல்

ெமாக்ைக ைல-தல் moggaigulaidal,    2 ெச. . . (v.i.) 

   அவமானப்ப தல் ( ன்.);; to be disgraced.

     [ெமாக்ைக + ைல-, ல் → ைல. ைலதல் = ெக தல்.]

 ெமாக்ைக ைல-தல் moggaigulaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   அவமானப்ப தல் ( ன்.);; to be disgraced.

     [ெமாக்ைக + ைல-, ல் → ைல. ைலதல் = ெக தல்.]

ெமாக்ைகச்

ெமாக்ைகச்  mokkaicci, ெப.(n.)

   1. கப் ப த்தவள்; stout woman. 

   2. அ  ம ங் ன ெபண்; dullard woman.

     [ெமாக்ைக →  ெமாக்ைகச் ]

 ெமாக்ைகச்  mokkaicci, ெப. (n.)

   1. கப் ப த்தவள்; stout woman.

   2. அ  ம ங் ன ெபண்; dullard woman.

     [ெமாக்ைக →  ெமாக்ைகச் ]

ெமாக்ைகசே்சாளம்

ெமாக்ைகசே்சாளம் mokkaiccōḷam, ெப.(n.)

   ப த்த அெமரிக்கச ்ேசாளம் (மக்காசே்சாளம்); ( .அ.);; Indian corn.

     [ெமாக்ைக + ேசாளம். ெமாக்ைகச ்ேசாளம் → மக்ைகச ்ேசாளம் → மக்காசே்சாளம். (ேவ.க.4,48);]

     [p]

 ெமாக்ைகசே்சாளம் mokkaiccōḷam, ெப. (n.)

   ப த்த அெமரிக்கச ்ேசாளம் (மக்காசே்சாளம்); ( .அ.);; Indian corn.

     [ெமாக்ைக + ேசாளம். ெமாக்ைகச ்ேசாளம் → மக்ைகச ்ேசாளம் → மக்காசே்சாளம். (ேவ.க.4,48);]

ெமாக்ைகேபா-தல்

ெமாக்ைகேபா-தல் mokkaipōtal,    8 ெச. . . (v.i.) 

   1. அவமானப்ப தல்; to be disgraced. 

     "ெமாக்ைக ேபாகச ்ெச த் வார ்ெபா ள்" ( ப் . 603);. 

   2. ைன ம ங் தல் (யாழ்.அக.);; to become blunt, as a knife. 

     'அரிவாள் மைண ெமாக்ைக ேபாய் ட்ட ' (உ.வ.);.

     [ெமாக்ைக + ேபா-,]

 ெமாக்ைகேபா-தல் mokkaipōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   1. அவமானப்ப தல்; to be disgraced.

     "ெமாக்ைக ேபாகச ்ெச த் வார ்ெபா ள்" ( ப் . 603);.

   2. ைன ம ங் தல் (யாழ்.அக.);; to become blunt, as a knife.

     'அரிவாள் மைண ெமாக்ைக ேபாய் ட்ட ' (உ.வ.);.

     [ெமாக்ைக + ேபா-,]
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ெமாக்ைகேபா -
தல்

ெமாக்ைகேபா -தல் mokkaipōṭudal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ணரத்ல்; to cohabit, copulate.

     [ெமாக்  → ெமாக்ைக = ப மன், ணரச்் . ெமாக்ைக + ேபா -, (ேவ.க.4, 48);]

 ெமாக்ைகேபா -தல் mokkaipōṭudal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ணரத்ல்; to cohabit, copulate.

     [ெமாக்  → ெமாக்ைக = ப மன், ணரச்் . ெமாக்ைக + ேபா -, (ேவ.க.4, 48);]

ெமாக்ைகயன்

ெமாக்ைகயன் mokkaiyaṉ, ெப.(n.)

   1. கப் ப த்தவன், த யன்; stout man. 

   2. அ  ம ங் யவன்; dullard

     [ெமாக்ைக → ெமாக்ைகயன்]

 ெமாக்ைகயன் mokkaiyaṉ, ெப. (n.)

   1. கப் ப த்தவன், த யன்; stout man.

   2. அ  ம ங் யவன்; dullard.

     [ெமாக்ைக → ெமாக்ைகயன்]

ெமாக்ைகயா-தல்

ெமாக்ைகயா-தல் mokkaiyātal,    6 ெச. . . (v.i.) 

   ைன ம ங் தல்; to be blunt, as a knife. 

     'கத்  ெமாக்ைகயாய் ட்ட , சற்  ட் க் ெகா ' (உ.வ.);.

     [ெமாக்ைக + ஆ-,]

 ெமாக்ைகயா-தல் mokkaiyātal,    6 ெச. . . (v.i.)

   ைன ம ங் தல்; to be blunt, as a knife.

     'கத்  ெமாக்ைகயாய் ட்ட , சற்  ட் க் ெகா ' (உ.வ.);.

     [ெமாக்ைக + ஆ-,]

ெமாக்ைகயாளி

ெமாக்ைகயாளி mokkaiyāḷi, ெப.(n.)

   கப் ப த்தவன்; stout man.

     [ெமாக்ைக + ஆளி. ெமாக்ைகயாளி → மக்ைகயாளி → மக்காளி = கப் ப த்தவன். (உ.வ.); 
(ேவ.க.4.48);.]

 ெமாக்ைகயாளி mokkaiyāḷi, ெப. (n.)

   கப் ப த்தவன்; stout man.

     [ெமாக்ைக + ஆளி. ெமாக்ைகயாளி → மக்ைகயாளி → மக்காளி = கப் ப த்தவன். (உ.வ.); 
(ேவ.க.4.48);.]
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ெமாக்ைக னம்

 
 ெமாக்ைக னம் mokkaiyīṉam, ெப.(n.)

   ம ப் க் ைற  (யாழ்.அக.);; disrespect

     [ெமாக்ைக + ஈனம்]

 Skt. {} → த. ஈனம்.

 ெமாக்ைக னம் mokkaiyīṉam, ெப. (n.)

   ம ப் க் ைற  (யாழ்.அக.);; disrespect.

     [ெமாக்ைக + ஈனம்]

 Skt. {} → த. ஈனம்.

ெமாகடஞ்ெச

 
 ெமாகடஞ்ெச  mogaḍañjeḍi, ெப.(n.)

   ம ழஞ்ெச ; a tree with very fragrant flowers-munusops elengi.

     [ம ழம் + ெச . ம ழஞ்ெச  → ெமாகடஞ்ெச ]

 ெமாகடஞ்ெச  mogaḍañjeḍi, ெப. (n.)

   ம ழஞ்ெச ; a tree with very fragrant flowers-munusops elengi.

     [ம ழம் + ெச . ம ழஞ்ெச  → ெமாகடஞ்ெச ]

ெமாகடம்பட்ைட

 
 ெமாகடம்படை்ட mogaḍambaḍḍai, ெப.(n.)

   ம ழம்படை்ட; bark of the tree.

     [ம ழம் + படை்ட. ம ழம்படை்ட → ெமாகடம்படை்ட. பட்  → படை்ட = தடை்டயான ெபா ள்.]

 ெமாகடம்படை்ட mogaḍambaḍḍai, ெப. (n.)

   ம ழம்படை்ட; bark of the tree.

     [ம ழம் + படை்ட. ம ழம்படை்ட → ெமாகடம்படை்ட. பட்  → படை்ட = தடை்டயான ெபா ள்.]

ெமாகத்தா டம்

 
 ெமாகத்தா டம் mogattāruḍam, ெப.(n.)

   ெசங் ள ; red beetle.

 ெமாகத்தா டம் mogattāruḍam, ெப. (n.)

   ெசங் ள ; red beetle.
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ெமாகெமாெகனல்

ெமாகெமாெகனல் mogamogeṉal, ெப.(n.)

   1. நீரக்் ெகா ப் ன் ஒ க் ப் ; onom. expr. of boiling. 

   2. க த் க் ய ஏனத்  (பாத் ரத் );னின்  நீர ்ஊற் ங் கா ண்டா ம் ஈர க்ெகா  ப்  
( டர.்);; onom. expr, of gurgling sound, as of water poured from a narrow-necked vessel.

     [ெமாகெமாக + எனல்]

 ெமாகெமாெகனல் mogamogeṉal, ெப. (n.)

   1. நீரக்் ெகா ப் ன் ஒ க் ப் ; onom. expr. of boiling.

   2. க த் க் ய ஏனத்  (பாத் ரத் );னின்  நீர ்ஊற் ங் கா ண்டா ம் ஈர க்ெகா  ப்  
( டர.்);; onom. expr, of gurgling sound, as of water poured from a narrow-necked vessel.

     [ெமாகெமாக + எனல்]

ெமாகர்

ெமாகர ்mogar, ெப.(n.)

ேமார1் பாரக்்க;see {}.

ம. ேமார.்

     [ ள் → ளி. ளிதல் = ெபாங் தல் ( .தா.63);. ளி →  → யர ்→ சர ்= ேமார.் த ர.் சர ்→ 
ெமாசர ்→ ெமாகர.்]

 ெமாகர ்mogar, ெப. (n.)

ேமார1் பாரக்்க;see {}.

ம. ேமார.்

     [ ள் → ளி. ளிதல் = ெபாங் தல் ( .தா.63);. ளி →  → யர ்→ சர ்= ேமார.் த ர.் சர ்→ 
ெமாசர ்→ ெமாகர.்]

ெமாக ங்கம்

ெமாக ங்கம் mogaliṅgam, ெப.(n.)

   மக ங்கம் (M.M. 1022);; weaver's beam.

ெத. ெமாக ங்கம்.

 ெமாக ங்கம் mogaliṅgam, ெப. (n.)

   மக ங்கம் (M.M. 1022);; weaver's beam.

ெத. ெமாக ங்கம்.

ெமா

 
 ெமா  mogi, ெப.(n.)

   ெகாக் ; a kind of bird stork.

     [p]

 ெமா  mogi, ெப. (n.)

   ெகாக் ; a kind of bird stork.
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ெமா ெமா -த்தல்

ெமா ெமா -த்தல் mogumoguttal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   ஒ த்தல்; to resound. 

     "எ கடல்க  ெமா  ெமா தெ்தன" (பாரத. ப ன் ன். 86);.

     [ெமா  + ெமா -,]

 ெமா ெமா -த்தல் mogumoguttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஒ த்தல்; to resound.

     "எ கடல்க  ெமா  ெமா தெ்தன" (பாரத. ப ன் ன். 86);.

     [ெமா  + ெமா -,]

ெமா ெமா ெமன
ல்

 
 ெமா ெமா ெமனல் mogumogumeṉal, ெப.(n.)

ெமா ெமாெகனல் பாரக்்க ( வா.);;see {}.

     [ெமா  + ெமா  + எனல்]

 ெமா ெமா ெமனல் mogumogumeṉal, ெப. (n.)

ெமா ெமாெகனல் பாரக்்க ( வா.);;see {}.

     [ெமா  + ெமா  + எனல்]

ெமா ெமாெகனல்

ெமா ெமாெகனல் mogumogeṉal, ெப.(n.)

   1. ஒ க் ப் ; onom. Expr. of resounding. 

     "ெமா ெமாெகன் ெறா  ந்த ம கங்கள்" (க ங். 100);. 

   2. நீர ்ெப தற் ப் ; onom. expr. of gushing, as of water. 

     "ெமா ெமாெகன  நீர ் த் ைறப்ப" (தா . ெபா ள்வ. 4);.

     [ெமா ெமா  + எனல்]

 ெமா ெமாெகனல் mogumogeṉal, ெப. (n.)

   1. ஒ க் ப் ; onom. Expr. of resounding.

     "ெமா ெமாெகன் ெறா  ந்த ம கங்கள்" (க ங். 100);.

   2. நீர ்ெப தற் ப் ; onom. expr. of gushing, as of water.

     "ெமா ெமாெகன  நீர ் த் ைறப்ப" (தா . ெபா ள்வ. 4);.

     [ெமா ெமா  + எனல்]

ெமாங்கன்

ெமாங்கன் moṅgaṉ, ெப.(n.)

ெமாக்கன் பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

     [ெமாக்  → ெமாக்கன் = த த்த-வன்-வள்- . ெமாக்கன் → ெமாங்கன். (ேவ.க.4.47);]

 ெமாங்கன் moṅgaṉ, ெப. (n.)

ெமாக்கன் பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

     [ெமாக்  → ெமாக்கன் = த த்த-வன்-வள்- . ெமாக்கன் → ெமாங்கன். (ேவ.க.4.47);]
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ெமாங்கான்

ெமாங்கான் moṅgāṉ, ெப.(n.)

   1. இ கடை்ட ( ன்.);; rammer for roads. 

   2. ெப த் க் கனத்த ெபா ள் (ெகா.வ.);; anything large and heavy. 

   3. ெமாங்கான்தவைள பாரக்்க;see {}.

     [ ள் → மள் → மாளிைக = ெப மைன.  → ெமாக்  → ெமாக்ைக = ெபரிய . ெமாக்  → ெமாங்  
→ ெமாங்கான் = ெபரிய , ெப ந்தவைள ( .தா.216);]

     [p]

 ெமாங்கான் moṅgāṉ, ெப. (n.)

   1. இ கடை்ட ( ன்.);; rammer for roads.

   2. ெப த் க் கனத்த ெபா ள் (ெகா.வ.);; anything large and heavy.

   3. ெமாங்கான்தவைள பாரக்்க;see {}.

     [ ள் → மள் → மாளிைக = ெப மைன.  → ெமாக்  → ெமாக்ைக = ெபரிய . ெமாக்  → ெமாங்  
→ ெமாங்கான் = ெபரிய , ெப ந்தவைள ( .தா.216);]

ெமாங்கான்சாத் -
தல்

ெமாங்கான்சாத் -தல் moṅgāṉcāddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

ெமாங்கான்ைவ- த்தல், 2 பாரக்்க;see {}, 2.

     [ெமாங்கான் + சாத் -,]

 ெமாங்கான்சாத் -தல் moṅgāṉcāddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

ெமாங்கான்ைவ- த்தல், 2 பாரக்்க;see {}, 2.

     [ெமாங்கான் + சாத் -,]

ெமாங்கான்தவ
ைள

 
 ெமாங்கான்தவைள moṅgāṉtavaḷai, ெப.(n.)

   ப த்த பசை்சத் தவைள; a kind of frog which big and green in colour.

     [ெமாங்கான் + தவைள]

     [p]

 ெமாங்கான்தவைள moṅgāṉtavaḷai, ெப. (n.)

   ப த்த பசை்சத் தவைள; a kind of frog which big and green in colour.

     [ெமாங்கான் + தவைள]

ெமாங்கான்ைவ-
த்தல்

ெமாங்கான்ைவ-த்தல் moṅgāṉvaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. இ கடை்டயால் ெநா க் தல்; to ram. 

   2 ஏமாற் தல் (ெகா.வ.);; to deceive.

     [ெமாங்கான் + ைவ-,]

 ெமாங்கான்ைவ-த்தல் moṅgāṉvaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. இ கடை்டயால் ெநா க் தல்; to ram.

   2 ஏமாற் தல் (ெகா.வ.);; to deceive.

     [ெமாங்கான் + ைவ-,]
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ெமாங் ன்

 
 ெமாங் ன் moṅgiṉ, ெப.(n.)

   கப்ப ன் பாய்க்க  கட் ங் கடை்ட (கப்.வ.);; horizontal wooden block to which the fore-tack of a sail is 
fastened.

 ெமாங் ன் moṅgiṉ, ெப. (n.)

   கப்ப ன் பாய்க்க  கட் ங் கடை்ட (கப்.வ.);; horizontal wooden block to which the fore-tack of a sail is 
fastened.

ெமாசச்ட்டங்ெகாட்
-தல்

ெமாசச்ட்டங்ெகாட் -தல் moccaṭṭaṅgoṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   நாவாற் ெகாட்  ெயா த்தல் (இ.வ.);; to smack.

     [ெமாசச்ட்டம் + ெகாட் -,]

 ெமாசச்ட்டங்ெகாட் -தல் moccaṭṭaṅgoṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   நாவாற் ெகாட்  ெயா த்தல் (இ.வ.);; to smack.

     [ெமாசச்ட்டம் + ெகாட் -,]

ெமாசச்ட்டம்

 
 ெமாசச்ட்டம் moccaṭṭam, ெப.(n.)

   நாவாற் ெகாட் ெயா க்ைக; smacking.

     ['ெமாச் ' = ஒ க் ப் செ்சால். ெமாச்  → ெமாசச்ட்டம்.]

 ெமாசச்ட்டம் moccaṭṭam, ெப. (n.)

   நாவாற் ெகாட் ெயா க்ைக; smacking.

     ['ெமாச் ' = ஒ க் ப் செ்சால். ெமாச்  → ெமாசச்ட்டம்.]

ெமாசச் -த்தல்

ெமாசச் -த்தல் moccaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   ய ( ர)்; நாற்றம் தல் ( ன்.);; to emit a foul smell, as goats.

ெத. .

     [ெமாசை்ச + அ -, ெமாசை்சய  → ெமாசச் -,]

 ெமாசச் -த்தல் moccaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ய ( ர)்; நாற்றம் தல் ( ன்.);; to emit a foul smell, as goats.

ெத. .

     [ெமாசை்ச + அ -, ெமாசை்சய  → ெமாசச் -,]

ெமாசச்ம்

 
 ெமாசச்ம் moccam, ெப.(n.)

ெமாசகம் பாரக்்க;see {}.

 ெமாசச்ம் moccam, ெப. (n.)

ெமாசகம் பாரக்்க;see {}.
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ெமாச்

 
 ெமாச்  mocci, ெப.(n.)

   மைலெமாச் ; mountain lablab.

     [ெமாசை்ச → ெமாச் ]

 ெமாச்  mocci, ெப. (n.)

   மைலெமாச் ; mountain lablab.

     [ெமாசை்ச → ெமாச் ]

ெமாச்

 
 ெமாச்  moccu, ெப.(n.)

   ய ( ர)்; நாற்றம் ( ன்.);; foul smell, as of goats.

   ெத. ச் ;பட. ெமாச் .

     [ெமாசை்ச → ெமாச் ]

 ெமாச்  moccu, ெப. (n.)

   ய ( ர)்; நாற்றம் ( ன்.);; foul smell, as of goats.

   ெத. ச் ;பட. ெமாச் .

     [ெமாசை்ச → ெமாச் ]

ெமாச் ெமாசெ்சன
ல்

 
 ெமாச் ெமாசெ்சனல் moccumocceṉal, ெப.(n.)

   அைச ட்  உண் ம் ஒ க் ப் ; onom. expr. of munching.

     [ெமாச்  + ெமாச்  + எனல்]

 ெமாச் ெமாசெ்சனல் moccumocceṉal, ெப. (n.)

   அைச ட்  உண் ம் ஒ க் ப் ; onom. expr. of munching.

     [ெமாச்  + ெமாச்  + எனல்]

ெமாசே்சலயம்

 
 ெமாசே்சலயம் moccēlayam, ெப.(n.)

   காட்  ெமாசை்ச; wild dolichos.

 ெமாசே்சலயம் moccēlayam, ெப. (n.)

   காட்  ெமாசை்ச; wild dolichos.
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ெமாசை்ச

ெமாசை்ச1 moccai, ெப.(n.)

   ய ( ர)்; நாற்றம்; foul smell. 

     "ெமாசை்சய வமண ம்" (ேதவா. 579, 10);.

பட. ெமாச்  (சாக்கைட);.

     [ஊ தல் = அ தல், ைவெக தல். ஊ  → . தல் = ெக தல்.  → ச்  → ெமாச்  → 
ெமாசை்ச = ெகட்ட பண்டத் ந்  ேதான் ம் ய நாற்றம்.]

 ெமாசை்ச2 moccai, ெப.(n.)

   1. ெமல் ய ப ப்  நிறத்ேதால் ய அைர வட்ட வ க் ம் அவைரவைகப் பய , 
ெவண்ெமாசை்ச ( லப். 14, 211, உைர);; hyacinth bean, climber. 

   2. பயற் க் ெகா வைக; lablab, climber.

ம. ெமாசச்.

     [ெமாத்  → ெமாத்தம். ெமாத்  → ெமாத்ைத = ரைள. ெமாத்ைத → ெமாசை்ச = ரண்ட பய  
( .தா. 210);. த ழ்நாட் ப் பயற்  வைகக ள் க ெமாத்தமான ;

ட்டவைரக்  இனமான காட்டவைர (ேவ.க. 4,50);.]

 ெமாசை்ச1 moccai, ெப. (n.)

   ய ( ர)்; நாற்றம்; foul smell.

     "ெமாசை்சய வமண ம்" (ேதவா. 579, 10);.

ெமாசை்சக்ெகாட்
ைட

ெமாசை்சக்ெகாடை்ட moccaikkoṭṭai, ெப.(n.)

   ெமாசை்சக் கா ள் உட் ந்த அைரவட்ட வ க் ம் ைத (பதாரத்்த. 837);; hyacinth bean. 

     'இந்த ேசா  ெமாசை்சக் ெகாடை்ட மா ரி இ க் ற '.

     [ெமாசை்ச + ெகாடை்ட, ள் → ெகாள் → ெகாடை்ட = உ ண்  ரண்ட ைத]

 ெமாசை்சக்ெகாடை்ட moccaikkoṭṭai, ெப. (n.)

   ெமாசை்சக் கா ள் உட் ந்த அைரவட்ட வ க் ம் ைத (பதாரத்்த. 837);; hyacinth bean.

     'இந்த ேசா  ெமாசை்சக் ெகாடை்ட மா ரி இ க் ற '.

     [ெமாசை்ச + ெகாடை்ட, ள் → ெகாள் → ெகாடை்ட = உ ண்  ரண்ட ைத]

ெமாசை்சப்பய

 
 ெமாசை்சப்பய  moccaippayaṟu, ெப. (n.)

ெமாசை்சக் ெகாடை்ட பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

     [ெமாசை்ச + பய ]

 ெமாசை்சப்பய  moccaippayaṟu, ெப. (n.)

ெமாசை்சக் ெகாடை்ட பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

     [ெமாசை்ச + பய ]
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ெமாசை்சய -த்தல்

ெமாசை்சய -த்தல் moccaiyaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   த ர ் த யன ய ( ர)்; நாற்றம் தல் (இ.வ.);; to emit a bad odour, as rencid curd, etc.

     [ெமாசை்ச + அ -,]

 ெமாசை்சய -த்தல் moccaiyaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   த ர ் த யன ய ( ர)்; நாற்றம் தல் (இ.வ.);; to emit a bad odour, as rencid curd, etc.

     [ெமாசை்ச + அ -,]

ெமாசை்சயவைர

ெமாசை்சயவைர moccaiyavarai, ெப.(n.)

ெமாசை்ச2, 1 பாரக்்க (இ.வ.);;see moccai2, 1.

     [ெமாசை்ச + அவைர. அவல் → அவைல → அவைர]

 ெமாசை்சயவைர moccaiyavarai, ெப. (n.)

ெமாசை்ச2, 1 பாரக்்க (இ.வ.);;see moccai2, 1.

     [ெமாசை்ச + அவைர. அவல் → அவைல → அவைர]

ெமாசகம்

 
 ெமாசகம் mosagam, ெப. (n.)

   வாைழ; plantain tree.

 ெமாசகம் mosagam, ெப. (n.)

   வாைழ; plantain tree.

ெமாச

ெமாச  mosaḍi, ெப. (n.)

   நீலங்கலந்த ெசந்நிற ள்ள ம் 16 ரலம் வைர வளரவ் மான கடல் ன்வைக; a sea-fish, purplish-red, 
attaining 16 in. in length.

     [p]

 ெமாச  mosaḍi, ெப. (n.)

   நீலங்கலந்த ெசந்நிற ள்ள ம் 16 ரலம் வைர வளரவ் மான கடல் ன்வைக; a sea-fish, purplish-red, 
attaining 16 in. in length.

ெமாசம்

 
 ெமாசம் mosam, ெப.(n.)

   இலவம் ன்; the gum of silk cotton tree.

 ெமாசம் mosam, ெப. (n.)

   இலவம் ன்; the gum of silk cotton tree.
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ெமா

ெமா 1 mosidal,    2 ெச. . . (v.i.) 

   ெமாய்த்தல்; to swarm. 

     'க ந்ேத ைள ெமா ந்தன ஞ் ம்" (ப ற் ப். 71, 6);.

     [ெமாய் → ெமா -,]

 ெமா 2 mosittal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ன் தல்; to eat. 

     "ைம ன் ெமா த்த ெவாக்க ெலா " ( றநா.96);.

     [ ள் →  → ம . ம த்தல் = வா டல், உண் தல். ம  → மைட = உண , ேசா , ள் → ( ); 
→ ெமா ( .தா.289);. ெமா த்தல் = பலர ்  உண் தல் (த .வ.106);]

 ெமா 1 mosidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ெமாய்த்தல்; to swarm.

     "க ந்ேத ைள ெமா ந்தன ஞ் ம்" (ப ற் ப். 71, 6);.

     [ெமாய் → ெமா -,]

 ெமா 2 mosittal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ன் தல்; to eat.

     "ைம ன் ெமா த்த ெவாக்க ெலா " ( றநா.96);.

ெமா ங் ப்பாைற

ெமா ங் ப்பாைற mosiṅgippāṟai, ெப.(n.)

   ெவண்ைம கலந்த நீலநிற ள்ள ம் 13 ரலம் வைர வளரக் ய மான கடல் ன் வைக; horse 
mackerel, silvery blue, attaining 13 inch in length.

     [ெமா ங்  + பாைற]

     [p]

 ெமா ங் ப்பாைற mosiṅgippāṟai, ெப. (n.)

   ெவண்ைம கலந்த நீலநிற ள்ள ம் 13 ரலம் வைர வளரக் ய மான கடல் ன் வைக; horse 
mackerel, silvery blue, attaining 13 inch in length.

     [ெமா ங்  + பாைற]

ெமா க் -தல்

ெமா க் -தல் mosukkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

ெமாக் த் ன்( );-தல் பாரக்்க (ெகா.வ.);;see {}.

     [ெமாக்  → ெமா க் -,]

 ெமா க் -தல் mosukkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

ெமாக் த் ன்( );-தல் பாரக்்க (ெகா.வ.);;see {}.

     [ெமாக்  → ெமா க் -,]
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ெமா க்ைக

 
 ெமா க்ைக mosukkai, ெப.(n.)

 க்ைக பாரக்்க ( .அ.);;see {}.

     [ க்ைக → ெமா க்ைக]

 ெமா க்ைக mosukkai, ெப. (n.)

 க்ைக பாரக்்க ( .அ.);;see {}.

     [ க்ைக → ெமா க்ைக]

ெமா ப்

ெமா ப்  mosuppu, ெப.(n.)

   ெச க் ; pride. 

     " ம் ேல ைகவள ம்ப  வளரத்்த ெமா ப் ெபல்லாம்" ( வ். மாைல, 18, வ்யா. பக். 69);.

     [ெமாய் → ெமா  → ெமா ப் ]

 ெமா ப்  mosuppu, ெப. (n.)

   ெச க் ; pride.

     " ம் ேல ைகவள ம்ப  வளரத்்த ெமா ப் ெபல்லாம்" ( வ். மாைல, 18, வ்யா. பக். 69);.

     [ெமாய் → ெமா  → ெமா ப் ]

ெமா ெமா

ெமா ெமா 1 mosumosuttal,    11 ெச. . . (v.i.) 

   னெவ த்தல் ( ன்.);; to feel an itching sensation.

ெத. ச சலா

     [ெமா  + ெமா ]

 ெமா ெமா 2 mosumosuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ க்க  ெதால்ைல ெசய்தல்; to worry, annoy.

     [ெமா  + ெமா -,]

 ெமா ெமா 1 mosumosuttal,    11 ெச. . . (v.i.)

   னெவ த்தல் ( ன்.);; to feel an itching sensation.

ெத. ச சலா

     [ெமா  + ெமா ]

 ெமா ெமா 2 mosumosuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ க்க  ெதால்ைல ெசய்தல்; to worry, annoy.

     [ெமா  + ெமா -,]
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ெமா ெமா க்ைக

 
 ெமா ெமா க்ைக mosumosukkai, ெப.(n.)

   க்ைக ( ன்.);; bristly bryony.

     [ க்ைக → ெமா ெமா க்ைக]

 ெமா ெமா க்ைக mosumosukkai, ெப. (n.)

   க்ைக ( ன்.);; bristly bryony.

     [ க்ைக → ெமா ெமா க்ைக]

ெமா ெமாெசனல்

ெமா ெமாெசனல் mosumoseṉal, ெப.(n.)

   1. வண்  த யன ெமாய்த்தற் ப் ; onom. expr. of swarming, as of bees. 

   2. நீர ்உள்ளிறங் தற் ப் ; onom. expr. of gurgling sound, as in drinking. 

   3. ம ர ்நன்  வளரத்ற் ப் ; onom. expr. of signifying Juxuriant growth of hair.

     [ெமா  + ெமா  + எனல்]

 ெமா ெமாெசனல் mosumoseṉal, ெப. (n.)

   1. வண்  த யன ெமாய்த்தற் ப் ; onom. expr. of swarming, as of bees.

   2. நீர ்உள்ளிறங் தற் ப் ; onom. expr. of gurgling sound, as in drinking.

   3. ம ர ்நன்  வளரத்ற் ப் ; onom. expr. of signifying Juxuriant growth of hair.

     [ெமா  + ெமா  + எனல்]

ெமாஞ்சகம்

ெமாஞ்சகம் moñjagam, ெப.(n.)

   ; whisk made of peacock feathers. 

     "ெமாஞ்சகக் ைகயர"் ( வாலவா. 26, 6);.

 ெமாஞ்சகம் moñjagam, ெப. (n.)

   ; whisk made of peacock feathers.

     "ெமாஞ்சகக் ைகயர"் ( வாலவா. 26, 6);.

ெமாஞ்

ெமாஞ்  moñji, ெப.(n.)

   ைல; breasts. 

     "ெமாஞ்  ெமாஞ் ெயன் ற ங் ழந்ைத" ( ப் . 71);.

. ஞ்ஞ, ஞ்ெஞ.

     [ெமாள் → ெமாண் → ெமாண்ைன = ம க்கம். ெமாண்ைண → ெமாண்ணி = வ க்ைகயாக இ க் ம் 
ைல. ெமாள் → ெமாய் → ெமாய்  → ெமாஞ் .]

 ெமாஞ்  moñji, ெப. (n.)

   ைல; breasts.

     "ெமாஞ்  ெமாஞ் ெயன் ற ங் ழந்ைத" ( ப் . 71);.

. ஞ்ஞ, ஞ்ெஞ.

     [ெமாள் → ெமாண் → ெமாண்ைன = ம க்கம். ெமாண்ைண → ெமாண்ணி = வ க்ைகயாக இ க் ம் 
ைல. ெமாள் → ெமாய் → ெமாய்  → ெமாஞ் .]
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ெமாஞ் நாற்றம்

 
 ெமாஞ் நாற்றம் moñjināṟṟam, ெப.(n.)

   ைலப்பால் மணம் ( ன்.);; smell of breast- milk.

     [ெமாஞ்  + நாற்றம். நா  → நாற்றம்]

 ெமாஞ் நாற்றம் moñjināṟṟam, ெப. (n.)

   ைலப்பால் மணம் ( ன்.);; smell of breast- milk.

     [ெமாஞ்  + நாற்றம். நா  → நாற்றம்]

ெமாட்டந்தைல

 
 ெமாட்டந்தைல moṭṭandalai, ெப.(n.)

ெமாடை்டத்தைல பாரக்்க ( ன்.); see {}. 

     'ெமாட்டந்தைல ற் பட்டங்கட்  யாள வந்தாேனா'.

     [ெமாடை்டத்தைல → ெமாட்டந்தைல]

 ெமாட்டந்தைல moṭṭandalai, ெப. (n.)

ெமாடை்டத்தைல பாரக்்க ( ன்.); see {}.

     'ெமாட்டந்தைல ற் பட்டங்கட்  யாள வந்தாேனா'.

     [ெமாடை்டத்தைல → ெமாட்டந்தைல]

ெமாட்டம்

 
 ெமாட்டம்  moṭṭambu, ெப.(n.)

   ரற்ற அம்  ( ங்.);; blunt arrow.

     [ெமாடை்ட + அம்  - ெமாடை்டயம்  → ெமாட்டம் . அம் → அம் .]

 ெமாட்டம்  moṭṭambu, ெப. (n.)

   ரற்ற அம்  ( ங்.);; blunt arrow.

     [ெமாடை்ட + அம்  - ெமாடை்டயம்  → ெமாட்டம் . அம் → அம் .]

ெமாட்டாக் -தல்

ெமாட்டாக் -தல் moḍḍākkiḍudal,    17 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கத்ைத தல்; to cover the face as a veil.

     [ ட்டாக் தல் → ெமாட்டாக் தல்]

 ெமாட்டாக் -தல் moḍḍākkiḍudal,    17 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கத்ைத தல்; to cover the face as a veil.

     [ ட்டாக் தல் → ெமாட்டாக் தல்]

1440

www.valluvarvallalarvattam.com 2999 of 19068.



ெமாட்டாக்

 
 ெமாட்டாக்  moṭṭākku, ெப.(n.)

   க்கா ; a cloth covering the head.

     [ ட்டாக்  = கத்ைத தல். ட்டாக்  → ெமாட்டாக் ]

 ெமாட்டாக்  moṭṭākku, ெப. (n.)

   க்கா ; a cloth covering the head.

     [ ட்டாக்  = கத்ைத தல். ட்டாக்  → ெமாட்டாக் ]

ெமாட்

ெமாட் 1 moṭṭittal,    11 ெச. . . (v.i.) 

   1. தல்; to close in like a bud. 

     "கரமலர ்ெமாட் த் தய மலர" ( வாச. 4, 84);. 

   2. அ ம் தல் (சங்.அக.);; to bud, to shoot forth buds.

     [ெமாட்  → ெமாட் -,]

 ெமாட் 2 moṭṭi, ெப.(n.)

   பலா ளி; a kind of tree.

 ெமாட் 1 moṭṭittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1. தல்; to close in like a bud.

     "கரமலர ்ெமாட் த் தய மலர" ( வாச. 4, 84);.

   2. அ ம் தல் (சங்.அக.);; to bud, to shoot forth buds.

     [ெமாட்  → ெமாட் -,]

 ெமாட் 2 moṭṭi, ெப. (n.)

   பலா ளி; a kind of tree.
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ெமாட்

ெமாட் 1 moṭṭu, ெப.(n) 

   1. ன் இதழ் ரியாம க் ம் நிைல, அ ம் ; tender flower-bud. 

     "ெமாட்ட றாமலர"் ( வாச. 29.8);. 

     'மல் ைக ெமாட்  ல்ைல ெமாடை்ட ட ெபரிய ' (உ.வ.); 

   2. ேதரின் ம் ; rounded top of a car. 

     "மாெமாடெ்டா ந்  மான்ேறர ் ைதய" (பாரத. நான்காநாள். 24);. 

   3. ஆண் ன் னி ( ன்.);; glans penis.

ம வ. அ ம் , ேபா ல், ெமாக் , ெமாக் ள்.

   ம. ெமாட் ; ய். ெமாேடா.

     [ ள் → ைள = ைளக் ம் ேவரத்ளிர ் த யன, மரக்கன் . ள் → ளம் = அ ம் . ள் → 
ள் → ளம் = அ ம் . ள் → ழ் = அ ம் . ழ் → ழம். ைக = அ ம் . ட்  = 

ஞ் . ட் க்காய் = ஞ் க்காய். ட் க் ம்ைம = ம்ைம. ட்  → ெமாட்  = அ ம் . 
தன் = அ ம்  ( .தா. 39, 40);]

 ெமாட் 2 moṭṭu, ெப.(n.)

   தைல ல் வாங் ம் ட் ; blow with the knuckles or the fist on the head, cuff.

     [ ட் தல் = தைலயா ம் கத்தா ம் தாக் தல். ட்  → ெமாட் . ெமாட்  ெமாடெ்டன்  
தைல ற் ட் னான் என்ப  வழக் . ெகாங்  நாட்டார ் டை்ட ெமாட் க்காய் என்பர ்( .தா. 88);]

 ெமாட் 1 moṭṭu, ெப. (n.)

ெமாட் க்காய்

ெமாட் க்காய் moṭṭukkāy, ெப. (n.)

ெமாட் 1 பாரக்்க;see {}.

     [ெமாட்  → ெமாட் க்காய்]

 ெமாட் க்காய் moṭṭukkāy, ெப. (n.)

ெமாட் 1 பாரக்்க;see {}.

     [ெமாட்  → ெமாட் க்காய்]

ெமாட் ெவளித்த
ள் தல்

 
 ெமாட் ெவளித்தள் தல் moṭṭuveḷiddaḷḷudal, ெப.(n.)

   ஆண் ன் ேமற்ேறால் ெமாடை்ட டாமல் உள்வாங் ள்ள நிைல; condition in which the foreskin is 
drawn back from the end of the penis and cannot be returned (M.L.);.

     [ெமாட்  + ெவளி + தள் தல். தள்  → தள் தல். 'தல்' ெதா.ெப.ஈ .]

 ெமாட் ெவளித்தள் தல் moṭṭuveḷiddaḷḷudal, ெப. (n.)

   ஆண் ன் ேமற்ேறால் ெமாடை்ட டாமல் உள்வாங் ள்ள நிைல; condition in which the foreskin is 
drawn back from the end of the penis and cannot be returned (M.L.);.

     [ெமாட்  + ெவளி + தள் தல். தள்  → தள் தல். 'தல்' ெதா.ெப.ஈ .]
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ெமாட்

 
 ெமாட்  moṭṭūci, ெப.(n.)

   ேமல் ைன ல் ெமாட்  ேபான்ற ெகாண் ைடய ஊ , ண்  (இ.வ..);; pin.

     [ெமாட்  + ஊ . உள் → உளி → உ  = ரை்ம. உ  → ஊ  = ரை்ம, ரை்மயான க .]

 ெமாட்  moṭṭūci, ெப. (n.)

   ேமல் ைன ல் ெமாட்  ேபான்ற ெகாண் ைடய ஊ , ண்  (இ.வ..);; pin.

     [ெமாட்  + ஊ . உள் → உளி → உ  = ரை்ம. உ  → ஊ  = ரை்ம, ரை்மயான க .]

ெமாட்ைட

ெமாடை்ட1 moṭṭai, ெப.(n.)

   1.  நீங் ய நிைல; bald head, shaven head. 

     "ெமாடை்டய மணாதர"் (ேதவா. 325, 10);. 

     ' ழந்ைதக்  ெமாடை்டய க்க ேவண் ம்'. 

   2. இயற்ைகயாக இ க்க ேவண் ய  இல்லாத நிைல; barrenness, in completion, baldness. 

     'மைழ ல்லாமல் மரங்கள் ெமாடை்டயாக நிற் ன்றன'. 

   3. ரின்ைம; bluntness, as of a knife. 

   4. அ ன்ைம; stupidity, ignoranace, dulness. 

     'ெமாடை்டப் த் ' (ெகா.வ.);. 

   5. ெவ ைம; complete barenness. 

     'ெமாடை்ட மரம்'. 

   6. நிைற ன்ைம, ேதைவயான ளக்கம் இல்லாத தன்ைம; imperfection, incompleteness want of necessary 
details. ;

இப்ப  ெமாடை்டயாக ைட ெசான்னால் எப்ப ப் ரிந்  ெகாள்ள ம்' (உ.வ.);. 

   7. ெமாடை்ட ைற  பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

ம வ. ளி.

   ம. ேமாழ (ெகாம் ல்லா லங் );;   க. ெமாண்ட, ெமாண் , ெமாண்ெட (ம ங் ய நிைல, ைற);, 
ேமாட, ேமா  ( ைறநிைல);;   ெத. ெமாண்  ( ைறக்கப்பட்ட, ெவட்டப்பட்ட மர அ த்தாள்);;   . 

ெமாட்ைடக்கட்ைட

 
 ெமாடை்டக்கடை்ட moṭṭaikkaṭṭai, ெப.(n.)

   ஆைட ல்லா டம்  (அம்மணம்);; nakedness, rudity (Tp);.

ம வ. ண்டக்கடை்ட.

     [ெமாடை்ட + கடை்ட. ள் → ட்  → ெமாடை்ட = ெவ ைம, இயல்பாக இ க்க ேவண் ய  இல்லாத 
நிைல, ஆைட உ த்தாத டம் . கள் → கட்  → கடை்ட = ரண்ட , ரண்ட டம் .]

 ெமாடை்டக்கடை்ட moṭṭaikkaṭṭai, ெப. (n.)

   ஆைட ல்லா டம்  (அம்மணம்);; nakedness, rudity (Tp);.

ம வ. ண்டக்கடை்ட.

     [ெமாடை்ட + கடை்ட. ள் → ட்  → ெமாடை்ட = ெவ ைம, இயல்பாக இ க்க ேவண் ய  இல்லாத 
நிைல, ஆைட உ த்தாத டம் . கள் → கட்  → கடை்ட = ரண்ட , ரண்ட டம் .]
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ெமாட்ைடக்க தம்

 
 ெமாடை்டக்க தம் moḍḍaikkaḍidam, ெப.(n.)

   ைகெய த் டாத ைற  (ம );, ைகெய த் டாத க தம்; anonymous petition, anonymous letter. ;

ேமல காரி ைக ட்  (லஞ்சம்); வாங் வதாக ெமாடை்டக் க தம் வந் ள்ள ' (உ.வ.);.

     [ெமாடை்ட + க தம்]

 ெமாடை்டக்க தம் moḍḍaikkaḍidam, ெப. (n.)

   ைகெய த் டாத ைற  (ம );, ைகெய த் டாத க தம்; anonymous petition, anonymous letter.

     'ேமல காரி ைக ட்  (லஞ்சம்); வாங் வதாக ெமாடை்டக் க தம் வந் ள்ள ' (உ.வ.);.

     [ெமாடை்ட + க தம்]

ெமாட்ைடக்க ப்ப
ன்

ெமாடை்டக்க ப்பன் moṭṭaikkaṟuppaṉ, ெப.(n.)

   1. க ப்  ெநல்வைக ( ன்.);; a kind of black paddy. 

   2. காலன் (எம தன்);; messenger of Yama.

     [ெமாடை்ட + க ப்பன். க  → க ப்பன்.]

 ெமாடை்டக்க ப்பன் moṭṭaikkaṟuppaṉ, ெப. (n.)

   1. க ப்  ெநல்வைக ( ன்.);; a kind of black paddy.

   2. காலன் (எம தன்);; messenger of Yama.

     [ெமாடை்ட + க ப்பன். க  → க ப்பன்.]

ெமாட்ைடக்கா த
ம்

ெமாடை்டக்கா தம் moṭṭaikkākidam, ெப.(n.)

   1. ைகெயாப்ப ல்லாத க தம் (இக்.வ.);; anonymous letter. 

   2. ெமாடை்ட ைற  பாரக்்க;see {}.

     [ெமாடை்ட + கா தம்]

 U. {} → த. கா தம்.

 ெமாடை்டக்கா தம் moṭṭaikkākidam, ெப. (n.)

   1. ைகெயாப்ப ல்லாத க தம் (இக்.வ.);; anonymous letter.

   2. ெமாடை்ட ைற  பாரக்்க;see {}.

     [ெமாடை்ட + கா தம்]

 U. {} → த. கா தம்.
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ெமாட்ைடக் ல்லா

 
 ெமாடை்டக் ல்லா moṭṭaikkullā, ெப.(n.)

   தடை்ட வ வான தைலப்பாைக வைக ( ன்.);; a kind of flat cap.

     [ெமாடை்ட + ல்லா]

 U. {} → த. ல்லா.

     [p]

 ெமாடை்டக் ல்லா moṭṭaikkullā, ெப. (n.)

   தடை்ட வ வான தைலப்பாைக வைக ( ன்.);; a kind of flat cap.

     [ெமாடை்ட + ல்லா]

 U. {} → த. ல்லா.

ெமாட்ைடக்
ைவ

 
 ெமாடை்டக் ைவ moṭṭaikkuṟuvai, ெப. (n.)

   இரண்  மாதத் ற் ப ராகக் ய ம் டை்டயாய்க் ழ்ேநாக்  வைளவ மான ெநல்வைக; a 
species of paddy, short and bent down, maturing in two months, dist. fr. {}.

     [ெமாடை்ட + ைவ.  → ைவ = ய காலத் ல் ைளசச்ல் த ம் ெநற்ப ர.்]

 ெமாடை்டக் ைவ moṭṭaikkuṟuvai, ெப. (n.)

   இரண்  மாதத் ற் ப ராகக் ய ம் டை்டயாய்க் ழ்ேநாக்  வைளவ மான ெநல்வைக; a 
species of paddy, short and bent down, maturing in two months, dist. fr. {}.

     [ெமாடை்ட + ைவ.  → ைவ = ய காலத் ல் ைளசச்ல் த ம் ெநற்ப ர.்]

ெமாட்ைடக்ேகா
ைம

 
 ெமாடை்டக்ேகா ைம moṭṭaikātumai, ெப.(n.)

   ேகா ைம வைக; a kind of wheat.

     [ெமாடை்ட + ேகா ைம]

 Skt. {} → த. ேகா ைம.

 ெமாடை்டக்ேகா ைம moṭṭaikātumai, ெப. (n.)

   ேகா ைம வைக; a kind of wheat.

     [ெமாடை்ட + ேகா ைம]

 Skt. {} → த. ேகா ைம.
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ெமாட்ைடக்ேகா ர
ம்

ெமாடை்டக்ேகா ரம் moṭṭaikāpuram, ெப.(n.)

   1. அைர ைறயாய் ெசய்  நி த்  டப்பட்ட ேகா ரம்; unfinished tower of a temple. 

   2. உச் க் ம்  இல்லாத ேகா ரம்; pinnacle less tower.

     [ெமாடை்ட + ேகா ரம். ேகா = அரசன். ர ் ரம் = உயரந்்த மைன. ேகா ரம் = அரண்மைன ள்ள 
ரம்.]

     [p]

 ெமாடை்டக்ேகா ரம் moṭṭaikāpuram, ெப. (n.)

   1. அைர ைறயாய் ெசய்  நி த்  டப்பட்ட ேகா ரம்; unfinished tower of a temple.

   2. உச் க் ம்  இல்லாத ேகா ரம்; pinnacle less tower.

     [ெமாடை்ட + ேகா ரம். ேகா = அரசன். ர ் ரம் = உயரந்்த மைன. ேகா ரம் = அரண்மைன ள்ள 
ரம்.]

ெமாட்ைடச்

ெமாடை்டச்  moṭṭaicci, ெப.(n.)

   1. ம ரற்ற தைல ைடயவள்; bald-headed woman. 

   2. ைகம்ெபண்; widow, as having a shaven head. 

   3. ஒ வைக ம ந் ப் ெபா  (யாழ்.அக.);; a medicinal powder.

     [ெமாடை்டயன் (ஆ.பா.); – ெமாடை்டச்  (ெப.பா.);]

 ெமாடை்டச்  moṭṭaicci, ெப. (n.)

   1. ம ரற்ற தைல ைடயவள்; bald-headed woman.

   2. ைகம்ெபண்; widow, as having a shaven head.

   3. ஒ வைக ம ந் ப் ெபா  (யாழ்.அக.);; a medicinal powder.

     [ெமாடை்டயன் (ஆ.பா.); – ெமாடை்டச்  (ெப.பா.);]

ெமாட்ைடத்தைல

ெமாடை்டத்தைல moṭṭaittalai, ெப.(n.)

   1. ம ர ்நீங் ய தைல; bald or shaven head croped head. 

     "தடை்ட  ெமாடை்டத் தைல" (அறப். சத. 64);. 'ெமாடை்டத ்தைலக் ம் ழங்கா க் ம்  
ேபாட்ட  ேபால' (பழ.);. 

   2. ண்டா  (பாைக); த யன அணியாத தைல; bare, uncovered head.

     [ ட்  → ெமாடை்ட + தைல]

 ெமாடை்டத்தைல moṭṭaittalai, ெப. (n.)

   1. ம ர ்நீங் ய தைல; bald or shaven head croped head.

     "தடை்ட  ெமாடை்டத் தைல" (அறப். சத. 64);.

     'ெமாடை்டத ்தைலக் ம் ழங்கா க் ம்  ேபாட்ட  ேபால' (பழ.);.

   2. ண்டா  (பாைக); த யன அணியாத தைல; bare, uncovered head.

     [ ட்  → ெமாடை்ட + தைல]
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ெமாட்ைடத்தைலய
ன்

 
 ெமாடை்டத்தைலயன் moṭṭaittalaiyaṉ, ெப.(n.)

   தைல ம ைர நீக் யவன்; one who has shaven head. 

     'ெமாடை்டத ்தைலயன் ேபா க்  அஞ்சான்' (பழ.);

     [ெமாடை்ட + தைலயன். தைல → தைலயன்]

 ெமாடை்டத்தைலயன் moṭṭaittalaiyaṉ, ெப. (n.)

   தைல ம ைர நீக் யவன்; one who has shaven head.

     'ெமாடை்டத ்தைலயன் ேபா க்  அஞ்சான்' (பழ.);

     [ெமாடை்ட + தைலயன். தைல → தைலயன்]

ெமாட்ைடத்தனம்

ெமாடை்டத்தனம் moṭṭaittaṉam, ெப.(n.)

   1. ம ங்க த்தல் ( ைவ.);; shaven condition, as of head. 

   2. அசட் த் தனம் (இ.வ.);; foolishness.

     [ெமாடை்ட + தனம்]

 ெமாடை்டத்தனம் moṭṭaittaṉam, ெப. (n.)

   1. ம ங்க த்தல் ( ைவ.);; shaven condition, as of head.

   2. அசட் த் தனம் (இ.வ.);; foolishness.

     [ெமாடை்ட + தனம்]

ெமாட்ைடதட் -தல்

ெமாடை்டதட் -தல் moṭṭaidaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

ெமாடை்டய -த்தல், 2 பாரக்்க ( ன்.);;see {}, 2. 

     'மரத்ைதெயல்லாம் ெமாடை்டதட்  ட்டான்'.

     [ெமாடை்ட + தட் -,]

 ெமாடை்டதட் -தல் moṭṭaidaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

ெமாடை்டய -த்தல், 2 பாரக்்க ( ன்.);;see {}, 2.

     'மரத்ைதெயல்லாம் ெமாடை்டதட்  ட்டான்'.

     [ெமாடை்ட + தட் -,]

ெமாட்ைடப்பயல்

ெமாடை்டப்பயல் moṭṭaippayal, ெப.(n.)

   வன்; boy, lad.

     [ ள் → ைள = இளைம. ைளயன் = வன். ைளயான் =  ழந்ைத. ள் → ட்  → 
ெமாட்  → ெமாடை்ட. ெமாடை்டப்பயல் = பயல் ( .தா.41);. மணமாகாத இைளஞர ்(ேவ.க.4, 2);]

 ெமாடை்டப்பயல் moṭṭaippayal, ெப. (n.)

   வன்; boy, lad.

     [ ள் → ைள = இளைம. ைளயன் = வன். ைளயான் =  ழந்ைத. ள் → ட்  → 
ெமாட்  → ெமாடை்ட. ெமாடை்டப்பயல் = பயல் ( .தா.41);. மணமாகாத இைளஞர ்(ேவ.க.4, 2);]
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ெமாட்ைடப் ரா

 
 ெமாடை்டப் ரா  moṭṭaippirātu, ெப.(n.)

ெமாடை்ட ைற  பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

     [ெமாடை்ட + ரா ]

 U. {} → த. ரா .

 ெமாடை்டப் ரா  moṭṭaippirātu, ெப. (n.)

ெமாடை்ட ைற  பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

     [ெமாடை்ட + ரா ]

 U. {} → த. ரா .

ெமாட்ைடப் த்

 
 ெமாடை்டப் த்  moṭṭaipputti, ெப.(n.)

   ம ங் ன அ  ( ன்.);; stupidity, dulness of intellect.

     [ெமாடை்ட + த் ]

 ெமாடை்டப் த்  moṭṭaipputti, ெப. (n.)

   ம ங் ன அ  ( ன்.);; stupidity, dulness of intellect.

     [ெமாடை்ட + த் ]

ெமாட்ைடமச்

 
 ெமாடை்டமச்  moṭṭaimaccu, ெப.(n.)

ெமாடை்டமா  பாரக்்க;see {}.

     [ெமாடை்ட + மச் ]

 ெமாடை்டமச்  moṭṭaimaccu, ெப. (n.)

ெமாடை்டமா  பாரக்்க;see {}.

     [ெமாடை்ட + மச் ]

ெமாட்ைடமண்ைட

 
 ெமாடை்டமண்ைட moṭṭaimaṇṭai, ெப.(n.)

   ம த்த தைல; bald or shaven head.

     [ெமாடை்ட + மண்ைட. ள் → ெமாள் → ெமாண்ைட → மண்ைட = நீர ் கக் ங்கலம். இரப்ேபார ்
கலம், அ ேபான்ற தைலேயா , தைல ன் ேமற்ப ]

 ெமாடை்டமண்ைட moṭṭaimaṇṭai, ெப. (n.)

   ம த்த தைல; bald or shaven head.

     [ெமாடை்ட + மண்ைட. ள் → ெமாள் → ெமாண்ைட → மண்ைட = நீர ் கக் ங்கலம். இரப்ேபார ்
கலம், அ ேபான்ற தைலேயா , தைல ன் ேமற்ப ]
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ெமாட்ைடமரம்

ெமாடை்டமரம் moṭṭaimaram, ெப.(n.)

   1. பட் ப்ேபான மரம்; dead tree. 

   2. காயா மரம்; barren, unyielding tree. 

   3. இைல, பழம் த யன ற் ம் உ ரந்்த மரம்; tree stripped completely of its fruits, leaves, etc.

     [ெமாடை்ட + மரம்]

 ெமாடை்டமரம் moṭṭaimaram, ெப. (n.)

   1. பட் ப்ேபான மரம்; dead tree.

   2. காயா மரம்; barren, unyielding tree.

   3. இைல, பழம் த யன ற் ம் உ ரந்்த மரம்; tree stripped completely of its fruits, leaves, etc.

     [ெமாடை்ட + மரம்]

ெமாட்ைடம

 
 ெமாடை்டம  moṭṭaimaṉu, ெப.(n.)

ெமாடை்ட ைற  பாரக்்க;see {}.

     [ெமாடை்ட + ம ]

 ெமாடை்டம  moṭṭaimaṉu, ெப. (n.)

ெமாடை்ட ைற  பாரக்்க;see {}.

     [ெமாடை்ட + ம ]

ெமாட்ைடமா

 
 ெமாடை்டமா  moṭṭaimāṭi, ெப.(n.)

   ைர எ ம் இல்லாமல் ற் ச் வ டன் மட் ம் இ க் ம் (கட்டடத் ன்); ேமல்தளம்; the flat roof of a 
house open to the sky, open terrace. 

     'ேகாைட ல் ெமாடை்ட மா ல் நன்றாகக் காற்  வ ம்' (உ.வ.);.

     [ெமாடை்ட + மா ]

 ெமாடை்டமா  moṭṭaimāṭi, ெப. (n.)

   ைர எ ம் இல்லாமல் ற் ச் வ டன் மட் ம் இ க் ம் (கட்டடத் ன்); ேமல்தளம்; the flat roof of a 
house open to the sky, open terrace.

     'ேகாைட ல் ெமாடை்ட மா ல் நன்றாகக் காற்  வ ம்' (உ.வ.);.

     [ெமாடை்ட + மா ]
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ெமாட்ைடமா

 
 ெமாடை்டமா  moṭṭaimāṭu, ெப.(n.)

   ெகாம் ல்லா மா ; hornless or dehorned cattle.

     [ெமாடை்ட + மா . மா → மா ]

     [p]

 ெமாடை்டமா  moṭṭaimāṭu, ெப. (n.)

   ெகாம் ல்லா மா ; hornless or dehorned cattle.

     [ெமாடை்ட + மா . மா → மா ]

ெமாட்ைட ைற

 
 ெமாடை்ட ைற  moṭṭaimuṟaiyīṭu, ெப.(n.)

   ைகெய த் டப் ெபறாத ைற  ( ண்ணப்பம்);; anonymous petition.

     [ெமாடை்ட + ைற . ைற  → ைற ]

 ெமாடை்ட ைற  moṭṭaimuṟaiyīṭu, ெப. (n.)

   ைகெய த் டப் ெபறாத ைற  ( ண்ணப்பம்);; anonymous petition.

     [ெமாடை்ட + ைற . ைற  → ைற ]

ெமாட்ைடய -த்தல்

ெமாடை்டய -த்தல் moḍḍaiyaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   1. தைல ம் ம த்தல்; to shaven the head entirely. 

     'ஆண் க் ெகா ைற ெமாடை்டய ப்பைதச ் லர ்வழக்கமாகக் ெகாண் ள்ளனர'் (உ.வ.);. 

   2. ங் ெகாள்ைள ெகாள் தல்; to strip completely, as a man of his wealth, as a tree of its fruits. 

     'மரத்ைத ெமாடை்ட ய த்  ட்டாரக்ள்'.

     [ெமாடை்ட + அ -, 'அ ' . .]

 ெமாடை்டய -த்தல் moḍḍaiyaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. தைல ம் ம த்தல்; to shaven the head entirely.

     'ஆண் க் ெகா ைற ெமாடை்டய ப்பைதச ் லர ்வழக்கமாகக் ெகாண் ள்ளனர'் (உ.வ.);.

   2. ங் ெகாள்ைள ெகாள் தல்; to strip completely, as a man of his wealth, as a tree of its fruits.

     'மரத்ைத ெமாடை்ட ய த்  ட்டாரக்ள்'.

     [ெமாடை்ட + அ -, 'அ ' . .]
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ெமாட்ைடயன்

ெமாடை்டயன் moṭṭaiyaṉ, ெப.(n.)

   1. ெமாடை்டத ்தைலயன்; bald-headed man;

 man with fully shaven or cropped head. 

   2. ழந்தவன் (இ.வ.);; man completely stripped of his wealth.

     [ெமாடை்ட → ெமாடை்டயன். 'அன்'. ஆ.பா.ஈ .]

 ெமாடை்டயன் moṭṭaiyaṉ, ெப. (n.)

   1. ெமாடை்டத ்தைலயன்; bald-headed man, man with fully shaven or cropped head.

   2. ழந்தவன் (இ.வ.);; man completely stripped of his wealth.

     [ெமாடை்ட → ெமாடை்டயன். 'அன்'. ஆ.பா.ஈ .]

ெமாட்ைடயா-தல்

ெமாடை்டயா-தல் moṭṭaiyātal,    6 ெச. . . (v.i.) 

   1.  நீங் தல்; to become bald. 

   2. ர ்ம ங் தல்; to blunt.

     [ெமாடை்ட + ஆ-, ைனம ங் ய  ெமாடை்டயா ம். ெமாடை்டயாதல் உண்ைமயாய் 
ெமாடை்டயாத ம் அணிவைக ல் ெமாடை்ட யாத ம் என இ வைக. உடம் ற் த் தைல 

ன்ைம ம், தைலக் ப் பாைக ம ட ன்ைம ம், மண்ைடக்  ம ரின்ைம ம், உ ப் ற்  அணி 
ன்ைம ம், ேம க்  ஆைட ன்ைம ம், நிலத் ற் ப் ப ரின்ைம ம், டங்க க் க் 

ைகெய த் ன்ைம ம். மரத் ற் க் ைள ன்ைம ம், வா ள்ள உ ரிக்  வா ன்ைம ம், வா ற்  
அதன் னி ன்ைம ம் இைவ ேபால்வன ற ம் ெமாடை்டயாகக் க தப்ப ம் ( .தா. 100);.]

 ெமாடை்டயா-தல் moṭṭaiyātal,    6 ெச. . . (v.i.)

   1.  நீங் தல்; to become bald.

   2. ர ்ம ங் தல்; to blunt.

     [ெமாடை்ட + ஆ-, ைனம ங் ய  ெமாடை்டயா ம். ெமாடை்டயாதல் உண்ைமயாய் 
ெமாடை்டயாத ம் அணிவைக ல் ெமாடை்ட யாத ம் என இ வைக. உடம் ற் த் தைல 

ன்ைம ம், தைலக் ப் பாைக ம ட ன்ைம ம், மண்ைடக்  ம ரின்ைம ம், உ ப் ற்  அணி 
ன்ைம ம், ேம க்  ஆைட ன்ைம ம், நிலத் ற் ப் ப ரின்ைம ம், டங்க க் க் 

ைகெய த் ன்ைம ம். மரத் ற் க் ைள ன்ைம ம், வா ள்ள உ ரிக்  வா ன்ைம ம், வா ற்  
அதன் னி ன்ைம ம் இைவ ேபால்வன ற ம் ெமாடை்டயாகக் க தப்ப ம் ( .தா. 100);.]

ெமாட்ைடயாக் -
தல்

ெமாடை்டயாக் -தல் moṭṭaiyākkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

ெமாடை்டய -த்தல் 2 பாரக்்க (இ.வ.);;see {}, 2.

     [ெமாடை்ட + ஆக் -, ஆ  (த. .); - ஆக்  ( . .);]

 ெமாடை்டயாக் -தல் moṭṭaiyākkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

ெமாடை்டய -த்தல் 2 பாரக்்க (இ.வ.);;see {}, 2.

     [ெமாடை்ட + ஆக் -, ஆ  (த. .); - ஆக்  ( . .);]

ெமாட்ைட -தல்

ெமாடை்ட -தல் moḍḍaiyiḍudal,    17 ெச. ன்றா . (v.t.)

ெமாடை்டய -த்தல் பாரக்்க;see {}.

     [ெமாடை்ட + இ -,]

 ெமாடை்ட -தல் moḍḍaiyiḍudal,    17 ெச. ன்றா . (v.t.)

ெமாடை்டய -த்தல் பாரக்்க;see {}.

     [ெமாடை்ட + இ -,]
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ெமாட்ைடவசனம்

ெமாடை்டவசனம் moṭṭaivasaṉam, ெப.(n.)

   1. நிைற ெபறா ெசாற்ெறாடர ்(வாக் யம்);; incomplete sentence. 

   2. நி வப்படாத ெசய் ; uncoroborated statement.

     [ெமாடை்ட + வசனம்]

 Skt. vacana → த. வசனம்.

 ெமாடை்டவசனம் moṭṭaivasaṉam, ெப. (n.)

   1. நிைற ெபறா ெசாற்ெறாடர ்(வாக் யம்);; incomplete sentence.

   2. நி வப்படாத ெசய் ; uncoroborated statement.

     [ெமாடை்ட + வசனம்]

 Skt. vacana → த. வசனம்.

ெமாட்ைடவண்

 
 ெமாடை்டவண்  moṭṭaivaṇṭi, ெப.(n.)

   ேமற் ல்லா வண் ; open cart without roof or hood.

     [ெமாடை்ட + வண் ]

     [p]

 ெமாடை்டவண்  moṭṭaivaṇṭi, ெப. (n.)

   ேமற் ல்லா வண் ; open cart without roof or hood.

     [ெமாடை்ட + வண் ]

ெமாட்ைட ண்ண
ப்பம்

 
 ெமாடை்ட ண்ணப்பம் moṭṭaiviṇṇappam, ெப.(n.)

ெமாடை்ட ைற  பாரக்்க;see {}. 

     'அவர ்ெமாடை்ட ண்ணப்பம் ேபா வைத வழக்கமாக ெகாண் ள்ளார'்.

     [ெமாடை்ட + ண்ணப்பம்]

 Skt. {} → த. ண்ணப்பம்.

 ெமாடை்ட ண்ணப்பம் moṭṭaiviṇṇappam, ெப. (n.)

ெமாடை்ட ைற  பாரக்்க;see {}.

     'அவர ்ெமாடை்ட ண்ணப்பம் ேபா வைத வழக்கமாக ெகாண் ள்ளார'்.

     [ெமாடை்ட + ண்ணப்பம்]

 Skt. {} → த. ண்ணப்பம்.
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ெமாட்ைடெவள்ளா

ெமாடை்டெவள்ளா  moṭṭaiveḷḷāṭu, ெப.(n.)

   ெகாம் ல்லாத ஆ ; hornless goat.

     [ெமாடை்ட + ெவள்ளா . ெபா வாக ெவள்ளா க க்  1/2 தல் 3/4 அ  அள  ெகாம்  இ க் ம்]

 ெமாடை்டெவள்ளா  moṭṭaiveḷḷāṭu, ெப. (n.)

   ெகாம் ல்லாத ஆ ; hornless goat.

     [ெமாடை்ட + ெவள்ளா . ெபா வாக ெவள்ளா க க்  1/2 தல் 3/4 அ  அள  ெகாம்  இ க் ம்]

ெமாடெமாடப்

 
 ெமாடெமாடப்  moḍamoḍappu, ெப.(n.)

   ைறப் த்தன்ைம; stiftness. 

     'ெமாட ்ெமாடப்பான ணிகைள அணிவ ேலேய ல க்  நாட்டம் அ கம்'.

     [ ல் → மல் = வ ைம. ல் → ள் → ெமாள் → ெமாய் = வ ைம. ள் → ெமாள் → ெமாட → 
ெமாடெமாடப் .]

 ெமாடெமாடப்  moḍamoḍappu, ெப. (n.)

   ைறப் த்தன்ைம; stiftness.

     'ெமாட ்ெமாடப்பான ணிகைள அணிவ ேலேய ல க்  நாட்டம் அ கம்'.

     [ ல் → மல் = வ ைம. ல் → ள் → ெமாள் → ெமாய் = வ ைம. ள் → ெமாள் → ெமாட → 
ெமாடெமாடப் .]

ெமாடெமாெடனல்

 
 ெமாடெமாெடனல் moḍamoḍeṉal, ெப.(n.)

ெமா ெமாெடனல் பாரக்்க (ச .);;see {}.

     [ெமாடெமாட + எனல்]

 ெமாடெமாெடனல் moḍamoḍeṉal, ெப. (n.)

ெமா ெமாெடனல் பாரக்்க (ச .);;see {}.

     [ெமாடெமாட + எனல்]

ெமாட

 
 ெமாட  moḍavi, ெப.(n.)

   ப , கப்ப ; small pimple on the face (க நா.);.

   க. ெமாட , ெமாடெவ;   ெத. ெமா ம;   பட. ெமா ;ேகாத. ெமார் ரி (மசச்ம்);.

     [ெமா  → ெமாட ]

 ெமாட  moḍavi, ெப. (n.)

   ப , கப்ப ; small pimple on the face (க நா.);.

   க. ெமாட , ெமாடெவ;   ெத. ெமா ம;   பட. ெமா ;ேகாத. ெமார் ரி (மசச்ம்);.

     [ெமா  → ெமாட ]
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ெமா

ெமா  moḍu, ெப.(n.)

   1. ப ைம; bigness, bulkiness. 

   2.  (யாழ்ப்.);; plenty. 

   3. ைல த யவற் ன் நயம் ( ன்.);; clearness. 

     "ெப சச்ாளிைய த்த ந னார ்ெமா வாய்க் ெகாண்  ேபானார"் ( ற்றா. ற. 93, 2);

     [ க  → ேமா  ( .தா.68);. ேமா  → ெமா ]

 ெமா  moḍu, ெப. (n.)

   1. ப ைம; bigness, bulkiness.

   2.  (யாழ்ப்.);; plenty.

   3. ைல த யவற் ன் நயம் ( ன்.);; clearness.

     "ெப சச்ாளிைய த்த ந னார ்ெமா வாய்க் ெகாண்  ேபானார"் ( ற்றா. ற. 93, 2);

     [ க  → ேமா  ( .தா.68);. ேமா  → ெமா ]

ெமா க் ெமா க்
ெகனல்

 
 ெமா க் ெமா க்ெகனல் moḍukkumoḍukkeṉal, ெப.(n.)

   ஒ க் ப்  வைக ( ன்.);; onom. expr. of gulping. 

     'ெமா க்  ெமா க்ெகன்  க் றான்'.

     [ெமா க்  + ெமா க்  + எனல்]

 ெமா க் ெமா க்ெகனல் moḍukkumoḍukkeṉal, ெப. (n.)

   ஒ க் ப்  வைக ( ன்.);; onom. expr. of gulping.

     'ெமா க்  ெமா க்ெகன்  க் றான்'.

     [ெமா க்  + ெமா க்  + எனல்]

ெமா

 
 ெமா  moḍugu, ெப.(n) 

   ைகயணி வைக; a kind of bracelet.

ெத. .

     [ ள் →  →  → ெமா  = க் ச ்ெசய்யப்பட்ட அணி]

     [p]

 ெமா  moḍugu, ெப. (n.)

   ைகயணி வைக; a kind of bracelet.

ெத. .

     [ ள் →  →  → ெமா  = க் ச ்ெசய்யப்பட்ட அணி]
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ெமா ெமா -த்தல்

ெமா ெமா -த்தல் moḍumoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   1. பைச ள்ள ஆைட த யன ஒ த்தல் ( ன்.);; to rustle, as dried skin, starched cloth. 

   2. வ  இைரதல்; to rumble, as the bowels. 

   3. ைரதல்; to hasten.

     [ெமா  + ெமா -,]

 ெமா ெமா -த்தல் moḍumoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. பைச ள்ள ஆைட த யன ஒ த்தல் ( ன்.);; to rustle, as dried skin, starched cloth.

   2. வ  இைரதல்; to rumble, as the bowels.

   3. ைரதல்; to hasten.

     [ெமா  + ெமா -,]

ெமா ெமாெடனல்

ெமா ெமாெடனல் moḍumoḍeṉal, ெப.(n.)

   1. உலரந்்த ேதால் த யவற் ன் ஒ க் ப்  ( ங்.);; rustling sound as of dried skin, starched cloth. 

   2. வ  இைரதற் ப்  (ெகா.வ.);; rumbling in the stomach. 

   3. ைரதற் ரிப் ; hastening. 

     " ன்னேலார ்ெவள்ளிப் ெப மைலக்

ட்டன் ெமா ெமா  ைரந்ேதாட" ( வ். ெபரிய . 1, 7, 5);.

     [ெமா  + ெமா  + எனல்]

 ெமா ெமாெடனல் moḍumoḍeṉal, ெப. (n.)

   1. உலரந்்த ேதால் த யவற் ன் ஒ க் ப்  ( ங்.);; rustling sound as of dried skin, starched cloth.

   2. வ  இைரதற் ப்  (ெகா.வ.);; rumbling in the stomach.

   3. ைரதற் ரிப் ; hastening.

     " ன்னேலார ்ெவள்ளிப் ெப மைலக் ட்டன் ெமா ெமா  ைரந்ேதாட" ( வ். ெபரிய . 1, 7, 5);.

     [ெமா  + ெமா  + எனல்]

ெமா வார்நங்ைக

 
 ெமா வாரந்ங்ைக moḍuvārnaṅgai, ெப.(n.)

   பாம் க  ேவர;் a kind of root used аs ап antidote in snake poison.

 ெமா வாரந்ங்ைக moḍuvārnaṅgai, ெப. (n.)

   பாம் க  ேவர;் a kind of root used аs ап antidote in snake poison.

ெமாண்டணி

ெமாண்டணி moṇṭaṇi, ெப.(n.)

ெமாந்தணி, 1 பாரக்்க (சப்.);;see {}, 1.

     [ெமாந்தணி → ெமாண்டனி]

 ெமாண்டணி moṇṭaṇi, ெப. (n.)

ெமாந்தணி, 1 பாரக்்க (சப்.);;see {}, 1.

     [ெமாந்தணி → ெமாண்டனி]
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ெமாண்டல்

ெமாண்டல் moṇṭal, ெப.(n.)

   ெமாள் ைக (நாம ப. 757);; taking liquid, as in a vessel, scooping.

     [ெமாள் → ெமாண்  → ெமாண்டல், 'அல்'. ெதா.ெப.ஈ ]

 ெமாண்டல் moṇṭal, ெப. (n.)

   ெமாள் ைக (நாம ப. 757);; taking liquid, as in a vessel, scooping.

     [ெமாள் → ெமாண்  → ெமாண்டல், 'அல்'. ெதா.ெப.ஈ ]

ெமாண்டள-த்தல்

ெமாண்டள-த்தல் moṇṭaḷattal,    3 ெச. ன்றா  (v.t.)

   நீரம்ப் ெபா ள்கைள கந்  அள  ெசய்தல்; to measure by taking in vessel, as water.

     [ெமாண்  + அள-,]

 ெமாண்டள-த்தல் moṇṭaḷattal,    3 ெச. ன்றா  (v.t.)

   நீரம்ப் ெபா ள்கைள கந்  அள  ெசய்தல்; to measure by taking in vessel, as water.

     [ெமாண்  + அள-,]

ெமாண்டன்

 
 ெமாண்டன் moṇṭaṉ, ெப.(n.)

   சாைம வைக (யாழ்ப்.);; a species of {}.

 ெமாண்டன் moṇṭaṉ, ெப. (n.)

   சாைம வைக (யாழ்ப்.);; a species of {}.

ெமாண்டாவன்

 
 ெமாண்டாவன் moṇṭāvaṉ, ெப.(n.)

ெமாண்டான் பாரக்்க (சப்.);;see {}.

     [ெமாண்டான் → ெமாண்டாவன்]

 ெமாண்டாவன் moṇṭāvaṉ, ெப. (n.)

ெமாண்டான் பாரக்்க (சப்.);;see {}.

     [ெமாண்டான் → ெமாண்டாவன்]

ெமாண்டான்

ெமாண்டான் moṇṭāṉ, ெப.(n.)

   நீர ்ெமாள்ள உத ம் கலவைக (இ.வ.);; a vessel for taking water.

     [ ள் →  → ( ); → க. கத்தல் = ெமாள் தல், ெமாண்டளத்தல். ள் → ெமாள். ெமாள் → 
ெமாண்ைட → ெமாந்ைத = கள் கக் ங்கலம் ( .தா. 289);. ள் → ெமாள் → ெமாண்டான் (ேவ.க.4, 92);]

     [p]

 ெமாண்டான் moṇṭāṉ, ெப. (n.)

   நீர ்ெமாள்ள உத ம் கலவைக (இ.வ.);; a vessel for taking water.

     [ ள் →  → ( ); → க. கத்தல் = ெமாள் தல், ெமாண்டளத்தல். ள் → ெமாள். ெமாள் → 
ெமாண்ைட → ெமாந்ைத = கள்

கக் ங்கலம் ( .தா. 289);. ள் → ெமாள் → ெமாண்டான் (ேவ.க.4, 92);]
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ெமாண்

ெமாண் 1 moṇṭi, ெப.(n.)

   1. ெநாண்  ன்.);  lame person. 

   2. ஆட்டத் ல் தன் (இ.வ.);, ேதால் ைய ேயற் க் ெகாள்ளாமற் சா ப்பவன் (இ.வ.);; one who, refuses to 
admit defeat.

ெத. ெமாண் .

     [ ள் → ண்  → ண்டம் = ம த்தைல, ண்  → ெமாண்  = ெமாடை்டக்ைக, ைகக் ைற. 
ெமாண்  → ெமாண்  = ைக ைறந்தவன். ெமாண்  டம் என்ப  வழக் . டம் என்ப  வைள  
என் ம் ெமாண்  என்ப  ைற என் ம் ேவ பாட க. ( .தா.101);]

 ெமாண் 2 moṇṭi, ெப.(n.)

ெமாண்டன் பாரக்்க (யாழ்ப்.);;see {}.

     [ெமாண்டன் → ெமாண் ]

 ெமாண் 3 moṇṭi, ெப.(n.)

ெமாண் க் காரன் பாரக்்க;see {}.

   ெத. ெமாண் ;   க. ெமாண்ட; . ெமாண் .

     [ ரண்  → ெமாண்  → ெமாண் ]

 ெமாண் 4 moṇṭi, ெப.(n.)

   ஒ  சாைம; a millet, samai.

ெமாண் டம்

ெமாண் டம் moṇḍimuḍam, ெப.(n.)

ெமாண் 1  பாரக்்க; see {}1.

     [ெமாண்  + டம்]

 ெமாண் டம் moṇḍimuḍam, ெப. (n.)

ெமாண் 1  பாரக்்க; see {}1.

     [ெமாண்  + டம்]

ெமாண்

ெமாண்  moṇṭu, ெப.(n.)

   1. ரண்  ( ன்.);; refractoriness, unruliness. 

   2. ெதாந்தர  (யாழ்.அக.);; annoyance worry.

   க. ெமார , ;ெத. ெமாண்

     [ ரண்  → ண்  → ெமாண் .  ர  → ரடன்  →  க. ெமாட்ட]

 ெமாண்  moṇṭu, ெப. (n.)

   1. ரண்  ( ன்.);; refractoriness, unruliness.

   2. ெதாந்தர  (யாழ்.அக.);; annoyance worry.

   க. ெமார , ;ெத. ெமாண்

     [ ரண்  → ண்  → ெமாண் .  ர  → ரடன்  →  க. ெமாட்ட]
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ெமாண் க்காரன்

ெமாண் க்காரன் moṇṭukkāraṉ, ெப.(n.)

   1. ரண்  ெசய்ேவான் (யாழ்.அக.);; refractory man. 

   2. ெதாந்தர  ெசய்பவன்; trouble some person.

   க. ெமாட்ட, மட்ட;பட. ெமாட்ட.

     [ ரண் க்காரன்  → ெமாண் க்காரன் = ரணாகச ்ெசயல்ப ேவான்.  ரள் → ரண் → ரண்  
→  ெமாண் .]

 ெமாண் க்காரன் moṇṭukkāraṉ, ெப. (n.)

   1. ரண்  ெசய்ேவான் (யாழ்.அக.);; refractory man.

   2. ெதாந்தர  ெசய்பவன்; trouble some person.

   க. ெமாட்ட, மட்ட;பட. ெமாட்ட.

     [ ரண் க்காரன்  → ெமாண் க்காரன் = ரணாகச ்ெசயல்ப ேவான்.  ரள் → ரண் → ரண்  
→  ெமாண் .]

ெமாண்ைட

ெமாண்ைட moṇṭai, ெப. (n.)

ெமாந்ைத பாரக்்க;see {}.

     [ ள் → ெமாள்  → ெமாண்ைட.  ெமாண்ைட → மண்ைட  = நீர ் கக் ங்கலம் ( .தா.289);]

 ெமாண்ைட moṇṭai, ெப. (n.)

ெமாந்ைத பாரக்்க;see {}.

     [ ள் → ெமாள்  → ெமாண்ைட.  ெமாண்ைட → மண்ைட  = நீர ் கக் ங்கலம் ( .தா.289);]

ெமாண்ணன்

ெமாண்ணன் moṇṇaṉ, ெப.(n.)

   வ க்ைகத் தைலயன்; bald-headed person. 

     "வன்கண்ணர ்ெமாண்ணைர" (ேதவா.705, 4);.

     [ெமாண்ைண → ெமாண்ணன்]

 ெமாண்ணன் moṇṇaṉ, ெப. (n.)

   வ க்ைகத் தைலயன்; bald-headed person.

     "வன்கண்ணர ்ெமாண்ணைர" (ேதவா.705, 4);.

     [ெமாண்ைண → ெமாண்ணன்]

ெமாண்ணி

 
 ெமாண்ணி moṇṇi, ெப.(n.)

   ைல (யாழ்ப்.);; breast.

ம வ. அம்மம், யம், க்கண், ெகாங்ைக.

     [(ெமாள்); → ெமாண்  → ெமாண்ைண = ம க்கம். ெமாண்ைண → ெமாண்ணி = வ க்ைகயாக 
இ ப்ப ]

 ெமாண்ணி moṇṇi, ெப. (n.)

   ைல (யாழ்ப்.);; breast.

ம வ. அம்மம், யம், க்கண், ெகாங்ைக.

     [(ெமாள்); → ெமாண்  → ெமாண்ைண = ம க்கம். ெமாண்ைண → ெமாண்ணி = வ க்ைகயாக 
இ ப்ப ]
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ெமாண்ைண

ெமாண்ைண moṇṇai, ெப.(n.)

   1. வ க்ைக; baldness. 

   2. ரை்ம ன்ைம; bluntness.

     [ ள் → (ெமாள்); → ெமா க்  → ெமாக்  → ெமாக்ைக = ரின்ைம. (ெமாள்); → ெமாண் → 
ெமாண்ைண = ம க்கம், ரின்ைம ( .தா.99);]

 ெமாண்ைண moṇṇai, ெப. (n.)

   1. வ க்ைக; baldness.

   2. ரை்ம ன்ைம; bluntness.

     [ ள் → (ெமாள்); → ெமா க்  → ெமாக்  → ெமாக்ைக = ரின்ைம. (ெமாள்); → ெமாண் → 
ெமாண்ைண = ம க்கம், ரின்ைம ( .தா.99);]

ெமாண்ைணயன்

 
 ெமாண்ைணயன் moṇṇaiyaṉ, ெப.(n.)

   அ  ம ங் னவன் (ெநல்ைல.);; dullard, idiot.

     [ெமாண்ைண = ரின்ைம. ெமாண்ைண → ெமாண்ைணயன். 'அன்' ஆ.பா.ஈ ]

 ெமாண்ைணயன் moṇṇaiyaṉ, ெப. (n.)

   அ  ம ங் னவன் (ெநல்ைல.);; dullard, idiot.

     [ெமாண்ைண = ரின்ைம. ெமாண்ைண → ெமாண்ைணயன். 'அன்' ஆ.பா.ஈ ]

ெமாணரி

 
 ெமாணரி moṇari, ெப.(n.)

   ெமா ெமா ப்பவ-ன்-ள் (இ.வ.);; one who grumbles.

     [  → ெமாணெமாண. ெமாண → ெமாணரி.]

 ெமாணரி moṇari, ெப. (n.)

   ெமா ெமா ப்பவ-ன்-ள் (இ.வ.);; one who grumbles.

     [  → ெமாணெமாண. ெமாண → ெமாணரி.]

ெமாத்தப்பட்டா

 
 ெமாத்தப்பட்டா mottappaṭṭā, ெப.(n.)

   ற் ர ்அல்ல  மாவட்டத்ைத ெமாத்தமாக ங் த்தைக ( ன்.);; lease of a whole village or district.

     [ெமாத்தம் + பட்டா]

 U. {} → த. பட்டா.

 ெமாத்தப்பட்டா mottappaṭṭā, ெப. (n.)

   ற் ர ்அல்ல  மாவட்டத்ைத ெமாத்தமாக ங் த்தைக ( ன்.);; lease of a whole village or district.

     [ெமாத்தம் + பட்டா]

 U. {} → த. பட்டா.
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ெமாத்தப்ைபசல்

ெமாத்தப்ைபசல் mottappaisal, ெப.(n.)

   1. ற் ர ் வ க் ம் ெமாத்தத் ரை்வைய உ ப்ப த்தப் ன்  அத் ரை்வைய உரிமம் 
வாரியாக ரித்தல்;   2. ம் ரந்்  ைக; outright settlement, as of a business.

     [ெமாத்தம் + ைபசல்]

 U. faisal → த. ைபசல்.

 ெமாத்தப்ைபசல் mottappaisal, ெப. (n.)

   1. ற் ர ் வ க் ம் ெமாத்தத் ரை்வைய உ ப்ப த்தப் ன்  அத் ரை்வைய உரிமம் 
வாரியாக ரித்தல்;   2. ம் ரந்்  ைக; outright settlement, as of a business.

     [ெமாத்தம் + ைபசல்]

 U. faisal → த. ைபசல்.

ெமாத்தம்

ெமாத்தம்1 mottam, ெப.(n.)

   1. ட் த் ெதாைக; sum, total, aggregate. 

     'ேதர்  எ னவர ்எல்லா ம் ெமாத்தம் எத்தைன

   ேபர?்' (உ.வ.);. 2. ைம; whole. 

     "பரிக் ப் பரிமா ெமாத்தம்" ( வாலவா. 28, 72);. 'எல்லாக் காய்கைள ம் ெமாத்தமாய் ைலேப  
வாங் க்ெகாள் (உ.வ.);. 

     'வர  ெசல க் கணக் ப் பாரத்்தால் ெமாத்தத் ல் இழப் ரா '. 

   3. ெபா  (அக.நி.);; universality, generality. 

     'எல்லாைர ம் ெமாத்தமாய் ைவதான்'. 

   4. ெப ம்பான்ைம; majority. 

     'ெமாத்த ைல வணிகர'் (உ.வ.);.

   ம. ெமாத்தம்;   க., பட. ெமாத்த;   ெத. ெமாத்த ; . ெமாதெ்தா.

     [ ள் →  →  = ைம.  → வ .  → வல் → வன்.  → ( ); → 
தல் = உடம் . ல் → ற்  = .  → ெமா  → ெமாத்  → ெமாத்தம். ( .தா.214);]

 ெமாத்தம்2 mottam, ெப.(n.)

   ப மன் ( ன்.); ண்ணம்; bulkiness. 

     'கட் ற்கால் ெமாத்தமா க்க ேவண் ம்' (உ.வ.);. 

ெமாத்தம்ைபசல்

ெமாத்தம்ைபசல் mottambaisal, ெப.(n.)

ெமாத்தப்ைபசல் பாரக்்க (G.Tj.D.I.182);;see {}.

     [ெமாத்தம் + ைபசல்]

 U. {} → த. ைபசல்.

 ெமாத்தம்ைபசல் mottambaisal, ெப. (n.)

ெமாத்தப்ைபசல் பாரக்்க (G.Tj.D.I.182);;see {}.

     [ெமாத்தம் + ைபசல்]

 U. {} → த. ைபசல்.
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ெமாத்த தல்

 
 ெமாத்த தல் moddamudal, ெப.(n.)

   தலாவ , ெதாடக்கமாவ ; the very beginning, at the very first, in the first place.

க. ெமாத்த ெமாதல்.

     [ெமாத்தம் + தல்]

 ெமாத்த தல் moddamudal, ெப. (n.)

   தலாவ , ெதாடக்கமாவ ; the very beginning, at the very first, in the first place.

க. ெமாத்த ெமாதல்.

     [ெமாத்தம் + தல்]

ெமாத்தளம்

ெமாத்தளம் mottaḷam, ெப.(n.)

   1. ட்டம் (யாழ்.அக.);; crowd. 

   2. ெமாத்தம் 1 பாரக்்க;see mottam 1.

     [  → ெமா  → ெமாத்  → ெமாத்தம் ( .தா. 214); = ட் தெ்தாைக. ெமாத்  → ெமாத்தளம். 
(ேவ.க.4,49);.]

 ெமாத்தளம் mottaḷam, ெப. (n.)

   1. ட்டம் (யாழ்.அக.);; crowd.

   2. ெமாத்தம் 1 பாரக்்க;see mottam 1.

     [  → ெமா  → ெமாத்  → ெமாத்தம் ( .தா. 214); = ட் தெ்தாைக. ெமாத்  → ெமாத்தளம். 
(ேவ.க.4,49);.]

ெமாத்தன்

ெமாத்தன் mottaṉ, ெப.(n.)

   1. த த்தவன்; stout man. 

   2. ேசாம்ேப ; lazy person. 

   3. டன்; dullard, idiot.

     [ெமா  → ெமாத்  → ெமாத்தன். (ேவ.க.4, 49);]

 ெமாத்தன் mottaṉ, ெப. (n.)

   1. த த்தவன்; stout man.

   2. ேசாம்ேப ; lazy person.

   3. டன்; dullard, idiot.

     [ெமா  → ெமாத்  → ெமாத்தன். (ேவ.க.4, 49);]
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ெமாத்

ெமாத் 1 motti, ெப.(n.)

   ைடப்  (யாழ்ப்.);; excrescence, protuberance, swelling.

     [ெமாத்  → ெமாத் ]

 ெமாத் 2 motti, ெப.(n.)

   1. த த்தவள்; stout woman. 

   2. ேசாம்ேப ; lazy woman. 

   3. டத்தன ள்ளவன்; dullard woman.

க. ெமாத் .

     [ெமாத்தன் (ஆ.பா.); - ெமாத்  (ெப.பா.);]

 ெமாத் 1 motti, ெப. (n.)

   ைடப்  (யாழ்ப்.);; excrescence, protuberance, swelling.

     [ெமாத்  → ெமாத் ]

 ெமாத் 2 motti, ெப. (n.)

   1. த த்தவள்; stout woman.

   2. ேசாம்ேப ; lazy woman.

ெமாத் க்கால்

 
 ெமாத் க்கால் mottikkāl, ெப.(n.)

   ஆைனக்கால்; elephantiasis bilarial leg.

     [ெமாத்  + கால்]

 ெமாத் க்கால் mottikkāl, ெப. (n.)

   ஆைனக்கால்; elephantiasis bilarial leg.

     [ெமாத்  + கால்]

ெமாத் னி

 
 ெமாத் னி mottiṉi, ெப.(n.)

   ைர (சங்.அக.);; foam.

     [ெமாத்  → ெமாத்  → ெமாத் னி]

 ெமாத் னி mottiṉi, ெப. (n.)

   ைர (சங்.அக.);; foam.

     [ெமாத்  → ெமாத்  → ெமாத் னி]
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ெமாத்

ெமாத் 1 moddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உரக்க அல்ல  வ க்க அ த்தல்; to strike, beat. 

     "எ ரெ்மாத்  நின் " (கம்பரா. தற்ேபா. 66);. 'எல்லா ஞ் ேசரந்்  நன்றாய் ெமாத்  ட்டாரக்ள்' 
(உ.வ.);

   ம. ெமாத் க;   க. ேமா ;   ெத. ெமாத் ; . தெ்த.

     [ ல் →  → த் . த் தல் = ேசரத்ல். ஒன்ைறெயான்  ெகா தல்,  → ெமா  → ெமாத் -,]

 ெமாத் 2 moddudal,    5. ெச. . . (v.i.) 

   ங் தல்; to swell. 

     'அவ க்  கம் ெமாத் க் ற ' (உ.வ);.

     [ெமா  → ெமா . ெமா ெமா ெவனல் = ர தற் ப் . ெமா  → ெமாத் -, (ேவ.க.4,49);]

 ெமாத் 3 mottu, ெப.(n.)

   வ த்த அ ; stroke, blow. 

     "ேமா ைரயான் ெமாத் ண் " ( லப். 7, பாடல் 7);.

     [  → ெமா  → ெமாத் ]

 ெமாத் 4 mottu, ெப.(n.)

   1. த த்த-வன்-வள்- ; stout fellow. 

ெமாத் ப் ண்டம்

ெமாத் ப் ண்டம் mottuppiṇṭam, ெப.(n.)

ெமாத் 3 பாரக்்க;see mottu3.

     [ெமாத்  + ண்டம். ள் → ண் → ண்  → ண்டம்.]

 ெமாத் ப் ண்டம் mottuppiṇṭam, ெப. (n.)

ெமாத் 3 பாரக்்க;see {}3.

     [ெமாத்  + ண்டம். ள் → ண் → ண்  → ண்டம்.]

ெமாத் லவங்கப்ப
ட்ைட

 
 ெமாத் லவங்கப்படை்ட mottulavaṅgappaṭṭai, ெப.(n.)

   ெபரிய க வா (லவங்க);ப் படை்ட; thick variety of cinnamon bark.

     [ெமாத்  + லவங்கம் + படை்ட]

 Skt. {} → த. லவங்கம்.

 ெமாத் லவங்கப்படை்ட mottulavaṅgappaṭṭai, ெப. (n.)

   ெபரிய க வா (லவங்க);ப் படை்ட; thick variety of cinnamon bark.

     [ெமாத்  + லவங்கம் + படை்ட]

 Skt. {} → த. லவங்கம்.
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ெமாத்ைத

ெமாத்ைத1 mottai, ெப.(n.)

   1. உ ண்ைட ( ன்.);; ball, round lump. 

     'ெமாத்ைதச ்ேசாற் க்  ேமளம் அ க் றான்' (பழ.);. 

   2. ப மன் (யாழ். அக.);; bulkiness, stoutness.

   க., பட. தெ்த;ெத. த்த.

     [ெமாள் → ெமாத்  = ரட் , ரண்ட . ெமாத்  → ெமாத்தம். ெமாத்  → ெமாத்ைத = ரைள ( .தா. 
210);]

 ெமாத்ைத2 mottai, ெப. (n.)

   டப்ெபண் ( ன்.);; ignorant woman.

க. ெமாத் .

     [ெமாத்  → ெமாத்ைத]

 ெமாத்ைத3 mottai, ெப.(n.)

   ஆ ; goat.

     [ெமாள் → ெமாத்  = ரட் , ரண்ட . ெமாத்  → ெமாத்ைத = ரண்ட லங் ]

 ெமாத்ைத1 mottai, ெப. (n.)

   1. உ ண்ைட ( ன்.);; ball, round lump.

ெமாத்ைதப் ண்ட
ம்

 
 ெமாத்ைதப் ண்டம் mottaippiṇṭam, ெப.(n.)

   உ த் ரிந்  தைசத் ரட் யாகத் ேதாலால் க் காணப்ப ம் க ; foetus reduced to a shapeless mass of 
flesh covered with skin.

     [ெமாத்ைத + ண்டம். ள் →  ( ள்); → ண்  → ண்டம்.]

 ெமாத்ைதப் ண்டம் mottaippiṇṭam, ெப. (n.)

   உ த் ரிந்  தைசத் ரட் யாகத் ேதாலால் க் காணப்ப ம் க ; foetus reduced to a shapeless mass of 
flesh covered with skin.

     [ெமாத்ைத + ண்டம். ள் →  ( ள்); → ண்

→ ண்டம்.]

ெமாத்ைத

 
 ெமாத்ைத  mottaiyuru, ெப.(n.)

   ெநட்  (இ.வ.);; learning by rote. 

     'ெமாத்ைத ப் ேபாட் த் ேத ட்டான்' (உ.வ.);.

     [ெமாத்ைத + உ ]

 ெமாத்ைத  mottaiyuru, ெப. (n.)

   ெநட்  (இ.வ.);; learning by rote.

     'ெமாத்ைத ப் ேபாட் த் ேத ட்டான்' (உ.வ.);.

     [ெமாத்ைத + உ ]
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ெமா ரகண்ணி

 
 ெமா ரகண்ணி modiragaṇṇi, ெப.(n.)

   ேமா ரக்கண்ணி (இலத.்);; climbing flax.

     [ேமா ரக்கண்ணி → ெமா ரகண்ணி]

 ெமா ரகண்ணி modiragaṇṇi, ெப. (n.)

   ேமா ரக்கண்ணி (இலத.்);; climbing flax.

     [ேமா ரக்கண்ணி → ெமா ரகண்ணி]

ெமா ெமா ெவன
ல்

ெமா ெமா ெவனல் modumoduveṉal, ெப.(n.)

   ர தற் ப் ; onom. expr. signifying crowding together. 

     'ெமா  ெமா ெவன்  மக்கள் ந்தாரக்ள்' (உ.வ.);. 

   2. ெகா த்  வளரத்ற் ப் ; onom. expr. signifying luxuriance in growth.

     [ெமா  → ெமா . ெமா  + ெமா  + எனல்.]

 ெமா ெமா ெவனல் modumoduveṉal, ெப. (n.)

   ர தற் ப் ; onom. expr. signifying crowding together.

     'ெமா  ெமா ெவன்  மக்கள் ந்தாரக்ள்' (உ.வ.);.

   2. ெகா த்  வளரத்ற் ப் ; onom. expr. signifying luxuriance in growth.

     [ெமா  → ெமா . ெமா  + ெமா  + எனல்.]

ெமா ெமாெதனல்

ெமா ெமாெதனல் modumodeṉal, ெப.(n.)

   1. ங்கல் அல்ல  உ ஞ்சல் ஒ க் ப்  ( ன்.);; onom. expr. signifying sound of swallowing or sucking in 
liquid. 

   2. ர தற் ப் ; onom. expr. signifying crowding together. 

     'ெமா ெமாெதன்  சனங்கள் ந்தாரக்ள்'. 

   3. ெகா த்  வளரத்ற் ப் ; onom. expr, signifying luxuriance in growth.

     [ெமா ெமா ெவனல் → ெபா ெமாெதனல் (ேவ.க.4,49);]

 ெமா ெமாெதனல் modumodeṉal, ெப. (n.)

   1. ங்கல் அல்ல  உ ஞ்சல் ஒ க் ப்  ( ன்.);; onom. expr. signifying sound of swallowing or sucking in 
liquid.

   2. ர தற் ப் ; onom. expr. signifying crowding together.

     'ெமா ெமாெதன்  சனங்கள் ந்தாரக்ள்'.

   3. ெகா த்  வளரத்ற் ப் ; onom. expr, signifying luxuriance in growth.

     [ெமா ெமா ெவனல் → ெபா ெமாெதனல் (ேவ.க.4,49);]
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ெமாந்தணி

ெமாந்தணி mondaṇi, ெப.(n.)

   1. மரத் ன் க  (யாழ்ப்.);; protuberance or knot in a tree. 

   2. ெமாத்ைத1 பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {}.

     [ெமாத்  → ெமாந்  → ெமாந்தணி]

 ெமாந்தணி mondaṇi, ெப. (n.)

   மரத் ன் க  (யாழ்ப்.);; protuberance or knot in a tree.

   2. ெமாத்ைத1 பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {}.

     [ெமாத்  → ெமாந்  → ெமாந்தணி]

ெமாந்தணியன்

ெமாந்தணியன் mondaṇiyaṉ, ெப.(n.)

   1. உ ண்ைடயான ; anything in round lump ball. 

   2. ப த்த ; anything bulky.

     [ெமாந்தணி → ெமாந்தணியன்]

 ெமாந்தணியன் mondaṇiyaṉ, ெப. (n.)

   1. உ ண்ைடயான ; anything in round lump ball.

   2. ப த்த ; anything bulky.

     [ெமாந்தணி → ெமாந்தணியன்]

ெமாந்தன்

ெமாந்தன் mondaṉ, ெப.(n.)

   1. த த்த ேதாைல ைடய ஒ வைக வாைழப்பழம் (பதாரத்்த. 728);; thick-skinned plantain fruit, abyssinian 
banana. 

   2. ஒ வைக ( த் );க் க க்காய்; a variety of gallnut.

ெத. ெபாந்த.

     [  → ெமாக்  → ெமாக்ைக = ெபரிய .  → ெமா  → ெமாத்  → ெமாந்  → ெமாந்தன் = 
ெப வாைழ ( .தா.216);. கத க்  எ ரான  (ேவ.க.4, 50);]

 ெமாந்தன் mondaṉ, ெப. (n.)

   1. த த்த ேதாைல ைடய ஒ வைக வாைழப்பழம் (பதாரத்்த. 728);; thick-skinned plantain fruit, abyssinian 
banana.

   2. ஒ வைக ( த் );க் க க்காய்; a variety of gallnut.

ெத. ெபாந்த.

     [  → ெமாக்  → ெமாக்ைக = ெபரிய .  → ெமா  → ெமாத்  → ெமாந்  → ெமாந்தன் = 
ெப வாைழ ( .தா.216);. கத க்  எ ரான  (ேவ.க.4, 50);]

ெமாந்தன்பழம்

ெமாந்தன்பழம் mondaṉpaḻm, ெப.(n.)

ெமாந்தன் 1 பாரக்்க;see {}1.

     [ெமாந்தன் + பழம்]

 ெமாந்தன்பழம் mondaṉpaḻm, ெப. (n.)

ெமாந்தன் 1 பாரக்்க;see {}1.

     [ெமாந்தன் + பழம்]
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ெமாந் ன்க க்கா
ய்

ெமாந் ன்க க்காய் mondiṉkaḍukkāy, ெப.(n.)

ெமாந்தன் 2 பாரக்்க;see {} 2.

     [ெமாந் ன் + க க்காய்]

 ெமாந் ன்க க்காய் mondiṉkaḍukkāy, ெப. (n.)

ெமாந்தன் 2 பாரக்்க;see {} 2.

     [ெமாந் ன் + க க்காய்]

ெமாந்ைத

ெமாந்ைத1 mondai, ெப.(n.)

   1.  பாைன ேபான்ற மண்பாண்டம்; a small earthern vessel used mostly in tapping palmyra sap etc. 

     "நீர ்ெமாள்ள ெமாந்ைதக் ம் வ ல்ைல" (அ ட்பா. v.கந்தரச்ரண. தனிப்பா.2);. 'ேமா க் ப் ேபாய் 
ெமாந்ைதைய ஒளிப்பான் ஏன்?' (பழ.);. 

   2.  மரப்பாண்ட வைக; a small wooden vessel. 

   3.  ஏனம் (இ.வ.);; a small vessel. 

   4. ஒ  கட்பைற வைக ( ங்.);; a drum with one face.

   ம. ெமாந்த;   க. ந்ெத;ெத. ந்த.

     [ ள் →  → ( ); → க. கத்தல் = ெமாள் தல், ெமாண்டளத்தல். க → கைவ. ல் → 
( ைழ); → ைழ = அகப்ைப. ெமாள் → ெமாண்ைட → மண்ைட = நீர் கக் ங்கலம், இரப்ேபாரக்லம், 
அ  ேபான்ற தைலேயா , தைல ன் ேமற்ப , மண்ைட ேபான்ற ேதாற்க . ெமாள் → ெமாண்ைட 
→ ெமாந்ைத = கள் கக் ங்கலம், ெமாந்ைத ேபான்ற ேதாற்க  (இைச.); ( .தா.289);]

 ெமாந்ைத2 mondai, ெப.(n.)

   1. ப த்த ; that which is stout or big. 

   2. ரண்ட ; that which is round, lump.

     [ெமாள் → ெமாத்  = ரட்  , ரண்ட . ெமாத்  → ெமாத்தம். ெமாத்  → ெமாத்ைத = ரைள. 
ெமாத்ைத → ெமாந்ைத ( .தா.210);]

 ெமாந்ைத1 mondai, ெப. (n.)

ெமாந்ைத

ெமாந்ைத  mondaiyuru, ெப.(n.)

ெமாத்ைத  பாரக்்க (ெகா.வ.);;see mottai-y-uru.

     [ெமாத்ைத  → ெமாந்ைத  (ேவ.க.4, 50);]

 ெமாந்ைத  mondaiyuru, ெப. (n.)

ெமாத்ைத  பாரக்்க (ெகா.வ.);;see mottai-y-uru.

     [ெமாத்ைத  → ெமாந்ைத  (ேவ.க.4, 50);]

ெமாப்ப -த்தல்

ெமாப்ப -த்தல் moppaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   ெவ நாற்றம் தல் ( ன்.);; to emit a rancid smell.

     [ெமாப்  + அ ]

 ெமாப்ப -த்தல் moppaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெவ நாற்றம் தல் ( ன்.);; to emit a rancid smell.

     [ெமாப்  + அ ]
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ெமாப்

ெமாப்  moppu, ெப.(n.)

   1. ெவ நாற்றம் ( ன்.);; rancid smell, as of sour milk or putrid meat. 

   2. ட்  பாைலக் யாதப  ஆட் ன் ம ல் ற் ைவக் ந் ணி (சங்.அக.);; piece of cloth tied over the 
she- goat's udder to prevent its kid from sucking the milk.

     [ேமா → ேமாப்  → ெமாப் ]

 ெமாப்  moppu, ெப. (n.)

   1. ெவ நாற்றம் ( ன்.);; rancid smell, as of sour milk or putrid meat.

   2. ட்  பாைலக் யாதப  ஆட் ன் ம ல் ற் ைவக் ந் ணி (சங்.அக.);; piece of cloth tied over the 
she- goat's udder to prevent its kid from sucking the milk.

     [ேமா → ேமாப்  → ெமாப் ]

ெமாய்

ெமாய்1 moyttal,    11.ெச. . .(v.i.)

   1. ற் ச் ழ்தல்அல்ல ழ்ந் த்தல்,ெந ங் தல்; to crowd, press, throng, swarm, as flies, bees, ants. 

     "வாேளார ்ெமாய்ப்ப" ( றநா. 13);. 

     'ஈக்கள் ெமாய்த்த பண்டங்கைள வாங்கா ரக்ள்' (உ.வ.);. 

   2. ேமற்பர தல் ( ன்.);; to spread, as an eruption. 

     'கரப்பான் ெமாய்க் ற '. 

   3. இ த்தல் (அக.நி.);; to abide in.

க. க .

     [ ழ் →  → .  → டம் → ேமாடம்.  = அ . டம் → டன். ழ் → ய். ய்தல் = 
தல், வாய்  எச் ல் உ ழ்தல். ய் → ெமாய். ெமாய்த்தல் = தல் ( .தா. 190);]

 ெமாய்2 moyttal,    1. ெந ங் ச ் ற் தல்; to crowd round, swarm round. 

   2. ெதால்ைலப் ப த் தல்; to annoy, tease. 

   3. தல்; to cover, to enclose.

     [ ய் → ெமாய். ெமாய்த்தல் = தல். ( .தா.190);]

 ெமாய்3 moyttal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   இ தல்; to harden, as and dried by the sun.

ெமாய்க்கணக்

 
 ெமாய்க்கணக்  moykkaṇakku, ெப.(n.)

   மணம் த யவற் ல் வழங் ம் நன்ெகாைடகளின் ப் ; list of presents made as marriage or other 
special occasions.

     [ெமாய் + கணக் ]

 ெமாய்க்கணக்  moykkaṇakku, ெப. (n.)

   மணம் த யவற் ல் வழங் ம் நன்ெகாைடகளின் ப் ; list of presents made as marriage or other 
special occasions.

     [ெமாய் + கணக் ]
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ெமாய்க ர்

ெமாய்க ர ்moykadir, ெப.(n.)

   1. ைலக் காய் (நிகண் .);; nipple of woman's breast, teat of animal. 

   2. ைல (ச .);; breast, udder.

     [ெமாய் + க ர]்

 ெமாய்க ர ்moykadir, ெப. (n.)

   1. ைலக் காய் (நிகண் .);; nipple of woman's breast, teat of animal.

   2. ைல (ச .);; breast, udder.

     [ெமாய் + க ர]்

ெமாய்த்தாய்

 
 ெமாய்த்தாய் moyttāy, ெப. (n.)

   தாய் (யாழ்.அக.);; mother.

     [ெமாய் = அம்மா. ெமாய் + தாய் - ெமாய்த்தாய் = அம்மாவா ய தாய்]

 ெமாய்த்தாய் moyttāy, ெப. (n.)

   தாய் (யாழ்.அக.);; mother.

     [ெமாய் = அம்மா. ெமாய் + தாய் - ெமாய்த்தாய் = அம்மாவா ய தாய்]

ெமாய்தாய்

 
 ெமாய்தாய் moytāy, ெப.(n.)

ெமாய்த்தாய் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {}.

     [ெமாய் = அம்மா. தாய் = அம்மா. ெமாய்தாய் ைசச ்ெசால்]

 ெமாய்தாய் moytāy, ெப. (n.)

ெமாய்த்தாய் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {}.

     [ெமாய் = அம்மா. தாய் = அம்மா. ெமாய்தாய் ைசச ்ெசால்]

ெமாய்ப்பணம்

ெமாய்ப்பணம் moyppaṇam, ெப.(n.)

ெமாய்8 பாரக்்க;see moy8.

     [ெமாய் + பணம். படம் → பணம்]

 ெமாய்ப்பணம் moyppaṇam, ெப. (n.)

ெமாய்8 பாரக்்க;see moy8.

     [ெமாய் + பணம். படம் → பணம்]
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ெமாய்ம்பன்

ெமாய்ம்பன் moymbaṉ, ெப.(n.)

   ரன்; warrior. 

     "வாளி......... ெமாய்ம்ப ரகங்கைளக் த் " (கம்பரா. தற்ேபா. 145);.

     [ெமாய்ம்  → ெமாய்ம்பன்]

 ெமாய்ம்பன் moymbaṉ, ெப. (n.)

   ரன்; warrior.

     "வாளி......... ெமாய்ம்ப ரகங்கைளக் த் " (கம்பரா. தற்ேபா. 145);.

     [ெமாய்ம்  → ெமாய்ம்பன்]

ெமாய்ம்

ெமாய்ம்  moymbu, ெப.(n.)

   1. வ ைம; strength, valour, prowess. 

     " ரண் ேசரந்்த ெமாய்ம்  னவரக்் ம்" ( றள், 492);. 

   2. ேதாள்; shoulder. 

     " ந்தா  ெமாய்ம் ன வாக" (க த். 88);.

   ம. ப் ;   க. ய், , . ;   ெத. ;   .  (ேதாள்ெபா த் );;   பட. ; . ேமா .

     [ ள் →  →  → கல். ள் → (ெமாள்); → ெமாய். ெமாய்த்தல் = இ தல். ெமாய் = 
இ தல், வ ைம. ெமாய் → ெமாய்ம்  - வ ைம, வ ைமையக் காட் ம் ேதாள்.]

 ெமாய்ம்  moymbu, ெப. (n.)

   1. வ ைம; strength, valour, prowess.

     " ரண் ேசரந்்த ெமாய்ம்  னவரக்் ம்" ( றள், 492);.

   2. ேதாள்; shoulder.

     " ந்தா  ெமாய்ம் ன வாக" (க த். 88);.

   ம. ப் ;   க. ய், , . ;   ெத. ;   .  (ேதாள்ெபா த் );;   பட. ; . ேமா .

     [ ள் →  →  → கல். ள் → (ெமாள்); → ெமாய். ெமாய்த்தல் = இ தல். ெமாய் = 
இ தல், வ ைம. ெமாய் → ெமாய்ம்  - வ ைம, வ ைமையக் காட் ம் ேதாள்.]

ெமாய்யற்சன்னி

 
 ெமாய்யற்சன்னி moyyaṟcaṉṉi, ெப.(n.)

    இ  (சன்னி); ேநாய்வைக (யாழ்.அக.);; catalepsy.

     [ெமாய் → ெமாய்ம் . ெமாய் → ெமாய்யல் + சன்னி]

 ெமாய்யற்சன்னி moyyaṟcaṉṉi, ெப. (n.)

    இ  (சன்னி); ேநாய்வைக (யாழ்.அக.);; catalepsy.

     [ெமாய் → ெமாய்ம் . ெமாய் → ெமாய்யல் + சன்னி]
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ெமாய்ெய த்

 
 ெமாய்ெய த்  moyyeḻuttu, ெப.(n.)

   அற ஆவணம் (யாழ்.அக.);; deed of endowment for a charitable purpose.

     [ெமாய் + எ த் . பரிசாகக் ெகா க்கப்பட்ட ெமாய் ைனக் க் ம் ஆவணம்]

 ெமாய்ெய த்  moyyeḻuttu, ெப. (n.)

   அற ஆவணம் (யாழ்.அக.);; deed of endowment for a charitable purpose.

     [ெமாய் + எ த் . பரிசாகக் ெகா க்கப்பட்ட ெமாய் ைனக் க் ம் ஆவணம்]

ெமாய்ெய

ெமாய்ெய 1 moyyeḻududal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. மணம் த யவற் ல் நன்ெகாைடயளித்தல்; to give presents on marriage or other special occasions. 

   2. அற (த ம);த் ற் ச ்  ெதாைக உத தல் ( ன்.);; to subscribe small sums to a charity. 

   3. ெகா த் த் ம்பக் ைடயாதனவற்ைறச ்ெசலவாக எ தல்; to write off as irrecoverable.

     [ெமாய் + எ -,]

 ெமாய்ெய 2 moyyeḻududal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   மணம் த யவற் ல் அளிக் ம் நன்ெகாைடகைளப் ப  ெசய்தல்; to make a list of presents given 
on marriage or other special occasions.

     [ெமாய் + எ -,]

 ெமாய்ெய 1 moyyeḻududal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. மணம் த யவற் ல் நன்ெகாைடயளித்தல்; to give presents on marriage or other special occasions.

   2. அற (த ம);த் ற் ச ்  ெதாைக உத தல் ( ன்.);; to subscribe small sums to a charity.

   3. ெகா த் த் ம்பக் ைடயாதனவற்ைறச ்ெசலவாக எ தல்; to write off as irrecoverable.

     [ெமாய் + எ -,]

 ெமாய்ெய 2 moyyeḻududal,    5 ெச. . . (v.i.)

   மணம் த யவற் ல் அளிக் ம் நன்ெகாைடகைளப் ப  ெசய்தல்; to make a list of presents given 

ெமாய்ெயனல்

ெமாய்ெயனல் moyyeṉal, ெப. (n.)

   1. ேசாம்பற் ப்  ( டா.);; slowness. 

   2. ளித்தற் ப்  (ெகா.வ.);; sourness.

     [ெமாய் + எனல்]

 ெமாய்ெயனல் moyyeṉal, ெப. (n.)

   1. ேசாம்பற் ப்  ( டா.);; slowness.

   2. ளித்தற் ப்  (ெகா.வ.);; sourness.

     [ெமாய் + எனல்]
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ெமா ன்

 
 ெமா ன் moyiṉ, ெப.(n.)

   ேகா க் க் ெகா க் ம் பணம் அல்ல  ெபா ள்; a payment or contribution, as to a temple (R.T);.

     [ெமாய் = அன்பளிப் . ெமாய் → ெமா ன்]

 ெமா ன் moyiṉ, ெப. (n.)

   ேகா க் க் ெகா க் ம் பணம் அல்ல  ெபா ள்; a payment or contribution, as to a temple (R.T);.

     [ெமாய் = அன்பளிப் . ெமாய் → ெமா ன்]

ெமா னி

 
 ெமா னி moyiṉi, ெப.(n.)

ெமா ன் பாரக்்க;see {} (R.T);.

     [ெமாய் → ெமா ன் → ெமா னி]

 ெமா னி moyiṉi, ெப. (n.)

ெமா ன் பாரக்்க;see {} (R.T);.

     [ெமாய் → ெமா ன் → ெமா னி]

ெமார பைறயன்

ெமார பைறயன் morasubaṟaiyaṉ, ெப.(n.)

   கன்னட நாட் ந்  த ழ்நா  ந்த பைறயர ்வ ப் னர;் a division of the {} caste. said to have migrated 
from Karnataka to the Tamil Country.(E.T.V. 80);.

     [ெமார  + பைறயன்]

 ெமார பைறயன் morasubaṟaiyaṉ, ெப. (n.)

   கன்னட நாட் ந்  த ழ்நா  ந்த பைறயர ்வ ப் னர;் a division of the {} caste. said to have migrated 
from Karnataka to the Tamil Country (E.T.V. 80);.

     [ெமார  + பைறயன்]

ெமாரப் ர்

ெமாரப் ர ்morappūr, ெப.(n.)

   தரம் ரி மாவட்டத் ல் அைமந்த ஊர;் a village in Dharmapuri dt.

     [ ரம்  = கன்னிலம் அல்ல  சரள் நிலம் (ெசா.க.66);. ரம்  → ெமாரம்  + ஊர ்= ெமாரம் ர ்→ 
ெமாரப் ர.் ரம்  என்  ற டங்களி ம் ஊரப்்ெபயர ்அைமந் ள்ளைதக் காண்க]

 ெமாரப் ர ்morappūr, ெப. (n.)

   தரம் ரி மாவட்டத் ல் அைமந்த ஊர;் a village in Dharmapuri dt.

     [ ரம்  = கன்னிலம் அல்ல  சரள் நிலம் (ெசா.க.66);. ரம்  → ெமாரம்  + ஊர ்= ெமாரம் ர ்→ 
ெமாரப் ர.் ரம்  என்  ற டங்களி ம் ஊரப்்ெபயர ்அைமந் ள்ளைதக் காண்க]
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ெமாரெமார-த்தல்

ெமாரெமார-த்தல் moramorattal,    11. ெச. . . (v.i.) 

   1. க்கா ெயா த்தல்; to rustle. 

   2. ற ற-த்தல் 1 பாரக்்க;see {}, 1. 3. ற ற-த்தல் 2 பாரக்்க;see {}, 2.

     [ெமார + ெமார-, ]

 ெமாரெமார-த்தல் moramorattal,    11. ெச. . . (v.i.)

   1. க்கா ெயா த்தல்; to rustle.

   2. ற ற-த்தல் 1 பாரக்்க;see {}, 1.

   3. ற ற-த்தல் 2 பாரக்்க;see {}, 2.

     [ெமார + ெமார-, ]

ெமாரெமாரப்

ெமாரெமாரப்  moramorappu, ெப.(n.)

   1. க்காெயா க்ைக; rustling. 

   2. ற றப்  1 பாரக்்க;see {}, 1. 

   3. ற றப்  2 பாரக்்க;see {}, 2.

     [ெமாரெமார → ெமாரெமாரப் . ' ' ெதா.ெப.ஈ ]

 ெமாரெமாரப்  moramorappu, ெப. (n.)

   1. க்காெயா க்ைக; rustling.

   2. ற றப்  1 பாரக்்க;see {}, 1.

   3. ற றப்  2 பாரக்்க;see {}, 2.

     [ெமாரெமார → ெமாரெமாரப் . ' ' ெதா.ெப.ஈ ]

ெமாரெமாெரனல்

ெமாரெமாெரனல் moramoreṉal, ெப.(n.)

   1. க்காய் ஒ த்தற் ப் ; rustling. 

   2. ர ெரனல் பாரக்்க (சங்.அக.); ;see {}.

     [ெமார + ெமாெரனல்-, ]

 ெமாரெமாெரனல் moramoreṉal, ெப. (n.)

   1. க்காய் ஒ த்தற் ப் ; rustling.

   2. ர ெரனல் பாரக்்க (சங்.அக.); ;see {}.

     [ெமார + ெமாெரனல்-, ]

ெமா ெமா -த்தல்

ெமா ெமா -த்தல் morumoruttal,    11. ெச. . . (v.i.) 

   1. த்தல்; to murmur, to grumble. 

   2. ெமாரெமார-த்தல் பாரக்்க; seе mora-mora-.

     [ெமா  + ெமா -]

 ெமா ெமா -த்தல் morumoruttal,    11. ெச. . . (v.i.)

   1. த்தல்; to murmur, to grumble.

   2. ெமாரெமார-த்தல் பாரக்்க; seе mora-mora-.

     [ெமா  + ெமா -]
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ெமா ெமாெரனல்

ெமா ெமாெரனல் morumoreṉal, ெப.(n.)

   1. ெமாரெமாெரனல் பாரக்்க (சங்.அக.);;see {}. 

   2. த்தற் ப் ; onom. expr. of grumbling.

     [ெமா ெமா  + எனல்]

 ெமா ெமாெரனல் morumoreṉal, ெப. (n.)

   1. ெமாரெமாெரனல் பாரக்்க (சங்.அக.);;see {}.

   2. த்தற் ப் ; onom. expr. of grumbling.

     [ெமா ெமா  + எனல்]

ெமால்லமா

ெமால்லமா  mollamāṟi, ெப.(n.)

   1. ச ்ச ழ்க் ; pickpocket. 

   2. ரட்டன் dishonest person, deceiver.

ெத. ல்ைல மாரி.

     [ ல்ைல + மா . இல் த்தல் ல்ைல (தனிப்பா.); ல்ைல கற்ெபா க்கத் ன் அைடயாளம். 
ல்ைல = கற்  ெந , ஒ க்கம் ல்ைலமா  → ெமால்லமா . மா  → மா . 'இ' ைன த . 

ஓ.ேநா. ேகட் மா ]

 ெமால்லமா  mollamāṟi, ெப. (n.)

   1. ச ்ச ழ்க் ; pickpocket.

   2. ரட்டன்; dishonest person, deceiver.

ெத. ல்ைல மாரி.

     [ ல்ைல + மா . இல் த்தல் ல்ைல (தனிப்பா.); ல்ைல கற்ெபா க்கத் ன் அைடயாளம். 
ல்ைல = கற்  ெந , ஒ க்கம் ல்ைலமா  → ெமால்லமா . மா  → மா . 'இ' ைன த . 

ஓ.ேநா. ேகட் மா ]

ெமால்

 
 ெமால்  mollu, ெப.(n.)

   சண்ைடக்  ன் ைககால்கைளத் தட் ச ்ெசய் ம் ஆரவாரம் ( ன்.);; noise made with hands and feet, 
preparatory to a fight.

     [ெமால் → ெமால் ]

 ெமால்  mollu, ெப. (n.)

   சண்ைடக்  ன் ைககால்கைளத் தட் ச ்ெசய் ம் ஆரவாரம் ( ன்.);; noise made with hands and feet, 
preparatory to a fight.

     [ெமால் → ெமால் ]
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ெமால் ெமால்ெல
னல்

 
 ெமால் ெமால்ெலனல் mollumolleṉal, ெப.(n.)

   இைரசச்ற் ப்  (சங்.அக.);; onom. expr. signifying noisy clamour.

     [ெமால்  + ெமால்ெலனல்]

 ெமால் ெமால்ெலனல் mollumolleṉal, ெப. (n.)

   இைரசச்ற் ப்  (சங்.அக.);; onom. expr. signifying noisy clamour.

     [ெமால்  + ெமால்ெலனல்]

ெமால்ைல

ெமால்ைல mollai, ெப.(n.)

   ஒைரக் ட்டத் ல் தலாவ  ேமழம் (ேமடம்); ( டா. உள். 9);; aries of the zodiac.

     [ ல் → ல்ைல = த்தைக. ல்ைலக்காரன் = த்தைகக்காரன். ல்ைல → ெமால்ைல = ேமழம் 
(ப த்த ெசம்ம யாட் க் கடா);, ேமழேவாைர (ேவ.க. 4, 27);]

 ெமால்ைல mollai, ெப. (n.)

   ஒைரக் ட்டத் ல் தலாவ  ேமழம் (ேமடம்); ( டா. உள். 9);; aries of the zodiac.

     [ ல் → ல்ைல = த்தைக. ல்ைலக்காரன் = த்தைகக்காரன். ல்ைல → ெமால்ைல = ேமழம் 
(ப த்த ெசம்ம யாட் க் கடா);, ேமழேவாைர (ேவ.க. 4, 27);]

ெமால்ைல ற்ேபா
-தல்

ெமால்ைல ற்ேபா -தல் mollaiyiṟpōṭudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ம்பப் ெபா ச ்ெசல ற் க் ெகா த்தல்; to pledge a property for common expenditure of a family.

     [ ல் → ல்ைல = த்தைக. ெமால்ைல + இல் + ேபா -,]

 ெமால்ைல ற்ேபா -தல் mollaiyiṟpōṭudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ம்பப் ெபா ச ்ெசல ற் க் ெகா த்தல்; to pledge a property for common expenditure of a family.

     [ ல் → ல்ைல = த்தைக. ெமால்ைல + இல் + ேபா -,]

ெமா

 
 ெமா  molu, ெப.(n.)

ெமால்  பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see mollu.

     [ெமால்  → ெமா ]

 ெமா  molu, ெப. (n.)

ெமால்  பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see mollu.

     [ெமால்  → ெமா ]
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ெமா ெமா -
த்தல்

ெமா ெமா -த்தல் molumoluttal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   1. ெமா ெமா -த்தல் 1 பாரக்்க (சங்.அக.);;see morumoru-, 1. 

   2. டா  ேப தல்; to chatter. 

   3. இைரதல்; to clamour.

     [ ல் → ல்ைல = த்தைக, ல்ைல → ெமால்ைல = ப த்த ெசம்ம யாட் க்கடா. ெமால்

→ ெமா . ெமா  + ெமா -,]

 ெமா ெமா -த்தல் molumoluttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ெமா ெமா -த்தல் 1 பாரக்்க (சங்.அக.);;see morumoru-, 1.

   2. டா  ேப தல்; to chatter.

   3. இைரதல்; to clamour.

     [ ல் → ல்ைல = த்தைக, ல்ைல → ெமால்ைல = ப த்த ெசம்ம யாட் க்கடா. ெமால் → ெமா . 
ெமா  + ெமா -,]

ெமா ெமாெலனல்

ெமா ெமாெலனல் molumoleṉal, ெப.(n.)

   1. டா  ேபசற் ப் ; chattering. 

   2. இைரசச்ற் ப் ;  noisy clamour. 

   3. த்தற் ப் ; grumbling. 

   4. னெவ த்தற் ப் ; itching sensation. 

     ' ரங்  ெமா ெமாெலன்  அரிக் ற '. 

   5. ெசா தற் ப்  ( ன்.);; scratching.

     [ெமால் → ெமா . ெமா ெமா  + எனல்]

 ெமா ெமாெலனல் molumoleṉal, ெப. (n.)

   1. டா  ேபசற் ப் ; chattering.

   2. இைரசச்ற் ப் ; noisy clamour.

   3. த்தற் ப் ; grumbling.

   4. னெவ த்தற் ப் ; itching sensation.

     ' ரங்  ெமா ெமாெலன்  அரிக் ற '.

   5. ெசா தற் ப்  ( ன்.);; scratching.

     [ெமால் → ெமா . ெமா ெமா  + எனல்]

ெமா ெமா ெவ
னல்

 
 ெமா ெமா ெவனல் molumoluveṉal, ெப.(n.)

   ஈக்கள் ெமாய்த்தற் ப் ; onom. expr. signifying swamp of flies.

     [ெமா ெமா  + எனல்]

 ெமா ெமா ெவனல் molumoluveṉal, ெப. (n.)

   ஈக்கள் ெமாய்த்தற் ப் ; onom. expr. signifying swamp of flies.

     [ெமா ெமா  + எனல்]
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ெமாேலாெரனல்

 
 ெமாேலாெரனல் molōreṉal, ெப.(n.)

    ன் ட்டம் நீர ்மட்டத் ல் ள்ளிவ ம் ஒ க் ப் ; onom. expr. signifying noise produced by small 
fishes at upper part of tank, sea etc.

     [ெமாேலார ்+ எனல்]

 ெமாேலாெரனல் molōreṉal, ெப. (n.)

    ன் ட்டம் நீர ்மட்டத் ல் ள்ளிவ ம் ஒ க் ப் ; onom. expr. signifying noise produced by small 
fishes at upper part of tank, sea etc.

     [ெமாேலார ்+ எனல்]

ெமாழச் -தல்

ெமாழச் -தல் moḻccudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ம த்தல் (ெகாசை்ச);; to shave.

     [ெமா  → ெமாழச் ]

 ெமாழச் -தல் moḻccudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ம த்தல் (ெகாசை்ச);; to shave.

     [ெமா  → ெமாழச் ]

ெமா

ெமா 1 moḻidal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெசால் தல்; to say, speak. 

     "மனதெ்தா  வாய்ைம ெமா ன்" ( றள், 295);.

     [ ள் → ளி →  → ெமா  (ேவ.க.4,44);. ெமா தல் ெசாற் த்தமாகப் ேப தல். (ெசா.க.49);]

 ெமா 2 moḻi, ெப.(n.)

   1. மணிக்கட் , ழங்கால், கைணக்கால் த யவற் ன் ெபா த் ; joint, as of wrist, knee, ankle, etc. 

     'ெமா  ச  ட்ட ' (உ.வ.);. 

   2. மரஞ் ெச  ெகா களின் க ; joint where a twig branches off from the stem. 

     "ெமா  னி ர.்..... ம ரக் கைழகாள்" (அழகரக்ல. 67);.

     [ ல் → ள் → ள் . ள் தல் = யங் தல். ள் → ளி = உடல் ட் , மரக்க , க க்கால். 
 → ெமா . (ேவ.க. 4,44);]

 ெமா 3 moḻi, ெப.(n.)

   1. ெசால்; word. 

     "மைறெமா  தாேன மந் ரெமன்ப" (ெதால். ெபா. 481);. 

   2. கட் ைர; saying, maxim. 

     "பழெமா ". 
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ெமா க்கட்

 
 ெமா க்கட்  moḻikkaṭṭu, ெப.(n.)

   உடற் ெபா த் ற் கா ந் ர ்(ம த்);; stiftness of joints.

     [ெமா  + கட் ]

 ெமா க்கட்  moḻikkaṭṭu, ெப. (n.)

   உடற் ெபா த் ற் கா ந் ர ்(ம த்);; stiftness of joints.

     [ெமா  + கட் ]

ெமா சச்ாரிைய

ெமா சச்ாரிைய moḻiccāriyai, ெப.(n.)

   இரண்  அல்ல  இரண் க்  ேமற்பட்ட ெவ த் களால் ஆ ய சாரிைய (நன். 252, 
ம ைல.);;     [ெமா  + சாரிைய]

 ெமா சச்ாரிைய moḻiccāriyai, ெப. (n.)

   இரண்  அல்ல  இரண் க்  ேமற்பட்ட ெவ த் களால் ஆ ய சாரிைய (நன். 252, 
ம ைல.);;     [ெமா  + சாரிைய]

ெமா த மா  
–தல்

ெமா த மா  –தல் moḻidaḍumāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   1. க் ப் ேப தல் (யாழ்.அக);; to stammer. 

   2. வாய் ழ தல்; to err, hesitate or stumblein reading, reciting, etc.,

     [ெமா  + த மா -,]

ெமா தவ -தல்

ெமா தவ -தல் moḻidavaṟudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

ெமா  ச -தல் பாரக்்க;see {}. 

     'ெமா  தவறாதவன் வ  தவறாதவன்' (பழ.);.

     [ெமா  + தவ -,]

 ெமா தவ -தல் moḻidavaṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

ெமா  ச -தல் பாரக்்க;see {}.

     'ெமா  தவறாதவன் வ  தவறாதவன்' (பழ.);.

     [ெமா  + தவ -,]

ெமா ந்த ெமா

ெமா ந்த ெமா  moḻindadumoḻivu, ெப.(n.)

   ன்ெமா ந்ததைனேய பயனின் ப் ன் ம் ெமா வதா ய ற் ற்றம் (தண் . 102);; tautology, a 
defect in literary composition, one of ten {}.

ம வ. ய  றல்.

     [ெமா ந்த  + ெமா ]

 ெமா ந்த ெமா  moḻindadumoḻivu, ெப. (n.)

   ன்ெமா ந்ததைனேய பயனின் ப் ன் ம் ெமா வதா ய ற் ற்றம் (தண் . 102);; tautology, a 
defect in literary composition, one of ten {}.

ம வ. ய  றல்.

     [ெமா ந்த  + ெமா ]
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ெமா ல்

ெமா ல் moḻinūl, ெப.(n.)

   ெமா  வரலாற் க் ம் ல் ( .வ.);; philology. 

     'ெமா ைல உல ல் ேதாற் த்தவர ் மரி நாட் த் த லக்கண லாேர என்பார ்பாவாணர'்.

     [ெமா  + ல்]

ெமா ல்

ெமா லாவ  ெசாற்கள், ெசால்லாக்க ைறகள், இலக்கண அைம  த யனபற் ப் பல 
ெமா கட் ைட ள்ள ெதாடரை்ப ஆரா ங் கைல.

ெமா  ல் தலாவ  ேரக் . இலத் ன் என் ம் ெமா கைளக் கற் ங் கல் யாக, 18 ஆம் 
ற்றாண் ல் ேமனா களில் ேதான் ற் . ன் , ஆங் ேலய ம் ைட ய ம் (Missionaries); 

இந் யா ற்  வந் , சமற் தத் ற் ம் ேரக்க லத் ன் ெமா கட் ள்ள ெந க்கத்ைதக் 
கண் த்த ன், ஐேராப்பா ல் ஆரிய ெமா கைளப் பற் ச ் றப்பாராய்ச்  எ ந்த . ஆரிய 
ெமா கைள யாராய்ந்தவரக் ள் ரீம் (Grimm);, ெவரெ்ணர ்(Verner); என்ற இ வர ்தைல றந்தவர.் 
உலகத் ன் பல இடங்க க் ச ்ெசன்ற ைட ய ம் வ ப்ேபாக்க ம் அவ்வவ் டத்  
ெமா கைளக் கற் , ேமைல ெமா களில் அவற் ன் இலக்கணங்கைள வைரந்  ெவளி ட்ட மன் , 
இனெமா கைள ெயல்லாம் ஒப் ட் ப் பல ம்பங் களாக ம் வ த் க் காட் னர.் ஒப் யன் ெமா  

ல்கைலேய ைட யரா ம் வ ப்ேபாக்கரா ம் தான் உ வா ற்  என்  ம் 
ைகயாகா . ற கைல யாராய்ச் யாள ம் ெமா க்  உத க் ன்றனர.்

பல நாட்  ெமா கள் ேமனாட்  ெமா களில் வைரயப்பட்ட ன், மாக்க  ல்லர ்என்ற மாெப ம் 
லவர,் ெசன்ற ற்றாண் ல், தம் வாழ்நாைள ெயல்லாம் ெமா ற் கல் க்ேக ஒப் க்ெகா த் , 

உலக ெமா களிற் ெப ம்பாலானவற்ைற ஆராய்ந் , தம் ண்மாண் ைழ லத்தால் ஒப் யன் 
ெமா  ைல உ வாக் னார.்

மாக்க  ல்லர ் ரா ட ெமா கைளச ்சரியாய் ஆராயாததா ம், அவற்ைற வடெமா ன் ைளகள் 
என்  தவறாக எண்ணியதா ம், ரா டத் ன் உண்ைமயான இயல் கைளக் ற ய ல்ைல. 

ரா டம் வடெமா ச ்சாரப்ற்றெதன் ம், உலக தன்ெமா க்  க ெந ங் யெதன் ம், 
வடெசால்ெலன மயங் ம் பல

ெமா ப்பற்றாளர்

 
 ெமா ப்பற்றாளர ்moḻippaṟṟāḷar, ெப.(n.)

   தாய்ெமா ன் ேமல் அக்கைற ெகாண்டவர;் language zealists. 

     'த ன் ய்ைமக் த் த ழ் ெமா ப் பற்றாளரின் பங்  ெபரி ' (உ.வ.);.

     [ெமா  + பற்றாளர]்

 ெமா ப்பற்றாளர ்moḻippaṟṟāḷar, ெப. (n.)

   தாய்ெமா ன் ேமல் அக்கைற ெகாண்டவர;் language zealists.

     'த ன் ய்ைமக் த் த ழ் ெமா ப் பற்றாளரின் பங்  ெபரி ' (உ.வ.);.

     [ெமா  + பற்றாளர]்
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ெமா ப் ச

ெமா ப் ச 1 moḻippisagu, ெப.(n.)

   ெசால் மா ைக (வாக் த்தவ ைக);; failure to keep one's word.

     [ெமா  + ச ]

 ெமா ப் ச 2 moḻippisagu, ெப.(n.)

   உடற் ெபா த்  இடம் ட்  ல ைக; dislocation of joints.

     [ெமா ச  → ெமா ப் ச ]

 ெமா ப் ச 1 moḻippisagu, ெப. (n.)

   ெசால் மா ைக (வாக் த்தவ ைக);; failure to keep one's word.

     [ெமா  + ச ]

 ெமா ப் ச 2 moḻippisagu, ெப. (n.)

   உடற் ெபா த்  இடம் ட்  ல ைக; dislocation of joints.

     [ெமா ச  → ெமா ப் ச ]

ெமா ப்ெபா ள்

ெமா ப்ெபா ள் moḻipporuḷ, ெப.(n.)

   1. ெசாற்  ஏற்பட்ட ெபா ள்; significance or meaning of a word. 

     "ெமா ப் ெபா ட ்காரணம்" (ெதால். ெசால். 394);. 

   2. நி த்தச ்ெசால்; word or utterance foreboding good or ill. 

     "நி த்த ெமா ப்ெபா  ெடய்வம்" (ெதால். ெபா. 36);. 

   3. மைறெமா ; mantra. 

     "ெமா ப் ெபா ட ்ெடய்வம் வ த் ைண யாெகன" ( லப். 10, 100);.

     [ெமா  + ெபா ள்]

 ெமா ப்ெபா ள் moḻipporuḷ, ெப. (n.)

   1. ெசாற்  ஏற்பட்ட ெபா ள்; significance or meaning of a word.

     "ெமா ப் ெபா ட ்காரணம்" (ெதால். ெசால். 394);.

   2. நி த்தச ்ெசால்; word or utterance foreboding good or ill.

     "நி த்த ெமா ப்ெபா  ெடய்வம்" (ெதால். ெபா. 36);.

   3. மைறெமா ; mantra.

     "ெமா ப் ெபா ட ்ெடய்வம் வ த் ைண யாெகன" ( லப். 10, 100);.

     [ெமா  + ெபா ள்]
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ெமா ச

ெமா ச 1 moḻibisagudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   வாக் த் தவ தல்; to fail in keeping one's word.

     [ெமா  + ச -,]

 ெமா ச 2 moḻibisagudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   உடற்ெபா த்  இடம் ட்  ல தல்; to suffer dislocation in joints.

     [ெமா  + ச -,]

 ெமா ச 1 moḻibisagudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   வாக் த் தவ தல்; to fail in keeping one's word.

     [ெமா  + ச -,]

 ெமா ச 2 moḻibisagudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   உடற்ெபா த்  இடம் ட்  ல தல்; to suffer dislocation in joints.

     [ெமா  + ச -,]

ெமா றழ்

ெமா றழ்1 moḻibiṟaḻtal,    3 ெச. . . (v.i.) 

ெமா  ச 1-தல் பாரக்்க: see {}.

     [ெமா  + றழ்-,]

 ெமா றழ்2 moḻibiṟaḻtal,    3 ெச. . . (v.i.) 

ெமா ச 2-தல் பாரக்்க;see {}.

     [ெமா  + றழ்-,]

 ெமா றழ்1 moḻibiṟaḻtal,    3 ெச. . . (v.i.)

ெமா  ச 1-தல் பாரக்்க: see {}.

     [ெமா  + றழ்-,]

 ெமா றழ்2 moḻibiṟaḻtal,    3 ெச. . . (v.i.)

ெமா ச 2-தல் பாரக்்க;see {}.

     [ெமா  + றழ்-,]
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ெமா ணர்இயல்

 
 ெமா ணரஇ்யல்  moḻibuṇariyalbu, ெப. (n.)

   ெபா ள்ேகாள்; modes of construing verses.

     [ெமா ணர ்+ இயல் ]

ெசாற்ெறாடரில் ெபா ள் நிைலக்  ஏற்றப  ெசாற்கள் ேச ம் ைறைம ைனத் ெதால்காப் யம் 
ெமா  ணர ்இயல்  என்  ப் ற . இதைனேய ற்கால இலக்கணப் லவர ்யாற்  நீர,் 
ெமா  மாற் , நிரனிைற, ற் ட் , தாப் ைச, அைளம யாப் , ெகாண்  ட் , அ ம  மாற்  என 
எண் வைகயாகச ்ெசய் ட் ப் ெபா ள் ெகாள் ம் ைற ைனக் ப் ம் ெபா ள் ேகாள் என்  

க் ன்றனர.்

 ெமா ணரஇ்யல்  moḻibuṇariyalbu, ெப. (n.)

   ெபா ள்ேகாள்; modes of construing verses.

     [ெமா ணர ்+ இயல் ]

ெசாற்ெறாடரில் ெபா ள் நிைலக்  ஏற்றப  ெசாற்கள் ேச ம் ைறைம ைனத் ெதால்காப் யம் 
ெமா  ணர ்இயல்  என்  ப் ற . இதைனேய ற்கால இலக்கணப் லவர ்யாற்  நீர,் 
ெமா  மாற் , நிரனிைற, ற் ட் , தாப் ைச, அைளம யாப் , ெகாண்  ட் , அ ம  மாற்  என 
எண் வைகயாகச ்ெசய் ட் ப் ெபா ள் ெகாள் ம் ைற ைனக் ப் ம் ெபா ள் ேகாள் என்  

க் ன்றனர.்

ெமா ெபயர்-த்தல்

ெமா ெபயர-்த்தல் moḻibeyarttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ல் த யவற்ைற ேவ  ெமா ல் ெமா மாற்றம் ெசய்தல்; to interpret, translate. 

     "ெமா ெபயரத்் ததரப்்பட யாத்தல்" (ெதால். ெபா. 652);.

     [ெமா  + ெபயர-்,]

 ெமா ெபயர-்த்தல் moḻibeyarttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ல் த யவற்ைற ேவ  ெமா ல் ெமா மாற்றம் ெசய்தல்; to interpret, translate.

     "ெமா ெபயரத்் ததரப்்பட யாத்தல்" (ெதால். ெபா. 652);.

     [ெமா  + ெபயர-்,]

ெமா ெபயர்ேதச
ம்

 
 ெமா ெபயரே்தசம் moḻibeyartēcam, ெப.(n.)

ெமா ெபயரே்தம் பாரக்்க;see {}.

     [ெமா ெபயர ்+ ேதசம்]

 ெமா ெபயரே்தசம் moḻibeyartēcam, ெப. (n.)

ெமா ெபயரே்தம் பாரக்்க;see {}.

     [ெமா ெபயர ்+ ேதசம்]
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ெமா ெபயர்ேதம்

ெமா ெபயரே்தம் moḻibeyartēm, ெப.(n.)

   ேவற் ெமா  வழங் ம் நா ; foreign country, as the place where the language is different. 

     "ெமா ெபயரே்த எத்தரா ம்" ( ந். 11);.

     [ெமா  + ெபயர ்+ ேதம். ேதசம் → ேதம்]

 ெமா ெபயரே்தம் moḻibeyartēm, ெப. (n.)

   ேவற் ெமா  வழங் ம் நா ; foreign country, as the place where the language is different.

     "ெமா ெபயரே்த எத்தரா ம்" ( ந். 11);.

     [ெமா  + ெபயர ்+ ேதம். ேதசம் → ேதம்]

ெமா ெபயர்ேதய
ம்

 
 ெமா ெபயரே்தயம் moḻibeyartēyam, ெப.(n.)

ெமா ெபயரே்தம் பாரக்்க;see {}.

     [ெமா ெபயர ்+ ேதயம்]

 ெமா ெபயரே்தயம் moḻibeyartēyam, ெப. (n.)

ெமா ெபயரே்தம் பாரக்்க;see {}.

     [ெமா ெபயர ்+ ேதயம்]

ெமா ெபயர்ப்

ெமா ெபயரப்்  moḻibeyarbbu, ெப.(n.)

   ெமா மாற்றம் ெசய்தல் (நன். 50);; translation; interpretation in another language.

     [ெமா  + ெபயரப்் . ெபயர ்→ ெபயரப்் . ' ' ெதா.ெப.ஈ ]

ெதால்காப் யர ் ல்கைள தல் ல், வ ல் என இ வைகப்ப த்  வ ல் 1. ெதா த்தல், 2. 
ரித்தல், 3. ெதாைக ரி, 4. ெமா ெபயரப்்  என நான்  வைகப்ப ம் என்பர.் வ ல் ைற ைன 

நன் லார ்யாப்  என்ற ெசால்லால் ப்பார.் நன் லார ்ேகாட்பாட் ன்ப  ல்யாப்  நான்  
வைகப்ப ம். ெதால்காப் யர ் ய வ ல்வைக நான் ைன ம் நன் லார ் ல்யாப்  என்ற 
ெசால்லால் த் ள்ளார.்

 ெமா ெபயரப்்  moḻibeyarbbu, ெப. (n.)

   ெமா மாற்றம் ெசய்தல் (நன். 50);; translation;interpretation in another language.

     [ெமா  + ெபயரப்் . ெபயர ்→ ெபயரப்் . ' ' ெதா.ெப.ஈ ]

ெதால்காப் யர ் ல்கைள தல் ல், வ ல் என இ வைகப்ப த்  வ ல்

   1. ெதா த்தல்,

   2. ரித்தல்,

   3. ெதாைக ரி,

   4. ெமா ெபயரப்்  என நான்  வைகப்ப ம் என்பர.்

வ ல் ைற ைன நன் லார ்யாப்  என்ற ெசால்லால் ப்பார.்

நன் லார ்ேகாட்பாட் ன்ப  ல்யாப்  நான்  வைகப்ப ம்.
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ெமா மாற்

ெமா மாற்  moḻimāṟṟu, ெப.(n.)

   ெபா ள் ேகாெளட்ட ள் ஏற்ற ெபா க்  இைய மா  ெமா கைள மாற் ப் ெபா ள் ெகாள் ம் 
ைற (நன். 413);;     [ெமா  + மாற் . மா  → மாற் . ெசய் ளில் ெசாற்கைள மாற் ப் ெபா ள் ெசய்ய 

ேவண் ய நிைல ல் ெசாற்கள் ணரக்்கப்பட் ப்ப  ெமா மாற் . எ- . ைர யா  அம்  தப்ப.]

 ெமா மாற்  moḻimāṟṟu, ெப. (n.)

   ெபா ள் ேகாெளட்ட ள் ஏற்ற ெபா க்  இைய மா  ெமா கைள மாற் ப் ெபா ள் ெகாள் ம் 
ைற (நன். 413);;     [ெமா  + மாற் . மா  → மாற் . ெசய் ளில் ெசாற்கைள மாற் ப் ெபா ள் ெசய்ய 

ேவண் ய நிைல ல் ெசாற்கள் ணரக்்கப்பட் ப்ப  ெமா மாற் . எ- . ைர யா  அம்  தப்ப.]

ெமா மாற் ப்
ெபா ள்ேகால்

 
 ெமா மாற் ப்ெபா ள்ேகால் moḻimāṟṟupporuḷāl, ெப.(n.)

ெமா  மாற்  பாரக்்க;see {}.

     [ெமா மாற்  + ெபா ள்ேகாள்]

 ெமா மாற் ப்ெபா ள்ேகால் moḻimāṟṟupporuḷāl, ெப. (n.)

ெமா  மாற்  பாரக்்க;see {}.

     [ெமா மாற்  + ெபா ள்ேகாள்]

ெமா மாறாேவா
ைல

 
 ெமா மாறாேவாைல moḻimāṟāvōlai, ெப.(n.)

   மாற் ங் க த் ல்லாத கட் ப்பா  உைடய ஆவணம்;     [ெமா  + மா  + ஆ + ஒைல. 'ஆ' எ.ம. 
இைடநிைல]

 ெமா மாறாேவாைல moḻimāṟāvōlai, ெப. (n.)

   மாற் ங் க த் ல்லாத கட் ப்பா  உைடய ஆவணம்;     [ெமா  + மா  + ஆ + ஒைல. 'ஆ' எ.ம. 
இைடநிைல]

ெமா ரட்

 
 ெமா ரட்  moḻimiraṭṭi, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ; a herb.

     [ெமா  + ரட் ]

 ெமா ரட்  moḻimiraṭṭi, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ; a herb.

     [ெமா  + ரட் ]

1484

www.valluvarvallalarvattam.com 3043 of 19068.



ெமா தெல த்
கள்

 
 ெமா தெல த் கள் moḻimudaleḻuddugaḷ, ெப.(n.)

   ெசால் ன் த ல் வ ம் எ த் கள்; initial letters.

     [ெமா தல் + எ த் கள். ெமா  = ெசால்]

உ ெர த்  
பன்னிரண் ம்க,ச,த,ந,ப,ம,வ,ய,ஞஆ யஒன்ப ெமய்ெய த் க மா இ பத்ெதான் எ த் கள்
ெமா தல்எ த் கள்.நன் லாரஇ்ங்வனம்,எங்ஙனம் தலாயெசாற்கைளமனத் ற்ெகாண் ஙகர
ம்ெமா த ல்வ ம்என்பார.்

 ெமா தெல த் கள் moḻimudaleḻuddugaḷ, ெப. (n.)

   ெசால் ன் த ல் வ ம் எ த் கள்; initial letters.

     [ெமா தல் + எ த் கள். ெமா  = ெசால்]

உ ெர த்  பன்னிரண் ம் க,ச,த,ந,ப,ம,வ,ய,ஞ ஆ ய ஒன்ப  ெமய்ெய த் க மா  
இ பத்ெதான்  எ த் கள் ெமா  தல் எ த் கள்.

நன் லார ்இங்வனம், எங்ஙனம் தலாய ெசாற்கைள மனத் ற் ெகாண்  ஙகர ம்ெமா  த ல் 
வ ம் என்பார.்

ெமா த்தான்
காய்சச்ல்

 
 ெமா த்தான்காய்சச்ல் moḻimuṟittāṉkāyccal, ெப.(n.)

   டக் க் காய்சச்ல்; dengue.

     [ெமா  + த்தான் + காய்சச்ல். காய் → காய்சச்ல். 'சல்' ெதா.ெப.ஈ .]

 ெமா த்தான்காய்சச்ல் moḻimuṟittāṉkāyccal, ெப. (n.)

   டக் க் காய்சச்ல்; dengue.

     [ெமா  + த்தான் + காய்சச்ல். காய் → காய்சச்ல். 'சல்' ெதா.ெப.ஈ .]

ெமா ைம

 
 ெமா ைம moḻimai, ெப.(n.)

   உண்ைம, ஒ க்கம் ேபான்றன பற்  நன்  அ யப்பட்ட க்கமான ற்  ( ங்.);; proverb.

ம வ. பழெமா , ெசாலவைட, ெமா .

     [ெமா  → ெமா ைம. 'ைம' ப.ெப.ஈ ]

 ெமா ைம moḻimai, ெப. (n.)

   உண்ைம, ஒ க்கம் ேபான்றன பற்  நன்  அ யப்பட்ட க்கமான ற்  ( ங்.);; proverb.

ம வ. பழெமா , ெசாலவைட, ெமா .

     [ெமா  → ெமா ைம. 'ைம' ப.ெப.ஈ ]
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ெமா யன்

ெமா யன் moḻiyaṉ, ெப.(n.)

   ெபரிய ேபன் (யாழ்.அக.);; large louse.

     [  → ைம = ப ைம. ழா → ழா = ப த்த ஆண்மான். ழா → டா → டா = ெப  
மண்யாைன.  → ெமா  → ெமா க்  → ெமா க்கன் = த த்தவள். ெமா  → ெமா யன் = ெப ம் 
ேபன் (ேவ.க. 4, 46, 47);]

 ெமா யன் moḻiyaṉ, ெப. (n.)

   ெபரிய ேபன் (யாழ்.அக.);; large louse.

     [  → ைம = ப ைம. ழா → ழா = ப த்த ஆண்மான். ழா → டா → டா = ெப  
மண்யாைன.  → ெமா  → ெமா க்  → ெமா க்கன் = த த்தவள். ெமா  → ெமா யன் = ெப ம் 
ேபன் (ேவ.க. 4, 46, 47);]

ெமா யாக்கம்

ெமா யாக்கம் moḻiyākkam, ெப.(n.)

   1. ெமா ெபயரப்்  பாரக்்க;see {}. 

   2. ஒ  ெமா ல் உள்ள இலக் யம் த யவற்ைற இன்ெனா  ெமா ல் அதன் பண்பா  
நாகரிகத்ைத ெயாட்  மாற்  ஆக்கம் ெசய்தல்; transcreation.

     [ெமா  + ஆக்கம். ஆ  (த. .); - ஆக்  ( . .); → ஆக்கம்]

 ெமா யாக்கம் moḻiyākkam, ெப. (n.)

   1. ெமா ெபயரப்்  பாரக்்க;see {}.

   2. ஒ  ெமா ல் உள்ள இலக் யம் த யவற்ைற இன்ெனா  ெமா ல் அதன் பண்பா  
நாகரிகத்ைத ெயாட்  மாற்  ஆக்கம் ெசய்தல்; transcreation.

     [ெமா  + ஆக்கம். ஆ  (த. .); - ஆக்  ( . .); → ஆக்கம்]

ெமா ைடெய
த்

 
 ெமா ைடெய த்  moḻiyiḍaiyeḻuttu, ெப.(n.)

   ெசால் ன் ந ல் ேவற் நிைல ெமய்ம்மயக்காக ம் உடனிைல ெமய்ம் மயக்காக ம் வரக் ய 
எ த் கள் ( ன்.);;     [ெமா  + இைட + எ த் ]

 ெமா ைடெய த்  moḻiyiḍaiyeḻuttu, ெப. (n.)

   ெசால் ன் ந ல் ேவற் நிைல ெமய்ம்மயக்காக ம் உடனிைல ெமய்ம் மயக்காக ம் வரக் ய 
எ த் கள் ( ன்.);;     [ெமா  + இைட + எ த் ]
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ெமா யல்

 
 ெமா யல் moḻiyiyal, ெப.(n.)

   ெமா ைய ஆரா ம் அ யற் லம்; linguistics. 

     'ெசன்ற ற்றாண் ல் ெமா யல் யக்கத்தக்க வளரச்் ையக் கண்ட ' (உ.வ.);.

     [ெமா  + இயல்]

வண்ணைன ெமா யல், ஒப் ட்  ெமா யல், வரலாற்  ெமா யல் என்  ப த் க் ெகாண்  
ெமா யல் ெமா கைளப் பா ப த் ம் ஒப் ட் ம் ஆராய் ற . இத் ைற ற ைறக டன் 
ேசரந்்  ெகாண்  காய ெமா யல், உள யல் ெமா யல் என்றாற்ேபான்  நல்ல ஆய் ப் 
பரப் ைனக் ெகாண் ள்ள .

 ெமா யல் moḻiyiyal, ெப. (n.)

   ெமா ைய ஆரா ம் அ யற் லம்; linguistics.

     'ெசன்ற ற்றாண் ல் ெமா யல் யக்கத்தக்க வளரச்் ையக் கண்ட ' (உ.வ.);.

     [ெமா  + இயல்]

வண்ணைன ெமா யல், ஒப் ட்  ெமா யல், வரலாற்  ெமா யல் என்  ப த் க் ெகாண்  
ெமா யல் ெமா கைளப் பா ப த் ம் ஒப் ட் ம் ஆராய் ற . இத் ைற ற ைறக டன் 
ேசரந்்  ெகாண்  காய ெமா யல், உள யல் ெமா யல் என்றாற்ேபான்  நல்ல ஆய் ப் 
பரப் ைனக் ெகாண் ள்ள .

ெமா

 
 ெமா  moḻiyiṟudi, ெப.(n.)

ெமா ற்ெற த்  பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

     [ெமா  + இ ]

 ெமா  moḻiyiṟudi, ெப. (n.)

ெமா ற்ெற த்  பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

     [ெமா  + இ ]

ெமா ற்ெற த்

 
 ெமா ற்ெற த்  moḻiyīṟṟeḻuttu, ெப.(n.)

   ெசால் ன் ல் வ ம் எ த்  ( ன்.);;     [ெமா  + ஈற்  + எ த் . ஈ  → ஈற் . எ  → எ  → 
எ த் ]

அ, ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஒள ஆ ய ப ெனா  உ ெர த் க ம், ஞ், ண், ந், ம், ன், ய், ர,் ல், வ், ழ், 
ள் ஆ ய ப ெனா  ெமய்ெய த் க ம் ெமா ல் வ ம்.

 ெமா ற்ெற த்  moḻiyīṟṟeḻuttu, ெப. (n.)

   ெசால் ன் ல் வ ம் எ த்  ( ன்.);;     [ெமா  + ஈற்  + எ த் . ஈ  → ஈற் . எ  → எ  → 
எ த் ]

அ, ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஒள ஆ ய ப ெனா  உ ெர த் க ம், ஞ், ண், ந், ம், ன், ய், ர,் ல், வ், ழ், 
ள் ஆ ய ப ெனா  ெமய்ெய த் க ம் ெமா ல் வ ம்.
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ெமா

 
 ெமா  moḻiyīṟu, ெப.(n.)

ெமா  ற்ெற த்  பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

     [ெமா  + ஈ ]

 ெமா  moḻiyīṟu, ெப. (n.)

ெமா  ற்ெற த்  பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

     [ெமா  + ஈ ]

ெமா ெயா க்
ப்

 
 ெமா ெயா க் ப்  moḻiyolikkuṟippu, ெப.(n.)

   ெசால் ன் அ த்தமான ப க்கம் ( ன்.);; tone, emphasis.

     [ெமா  + ஒ  + ப் .  → ப் ]

 ெமா ெயா க் ப்  moḻiyolikkuṟippu, ெப. (n.)

   ெசால் ன் அ த்தமான ப க்கம் ( ன்.);; tone, emphasis.

     [ெமா  + ஒ  + ப் .  → ப் ]

ெமா ேயாைச

 
 ெமா ேயாைச moḻiyōcai, ெப.(n.)

   ப க்கல் (உசச்ரிப் ); ( ன்.);; pronunciation.

     [ெமா  + ஓைச]

 ெமா ேயாைச moḻiyōcai, ெப. (n.)

   ப க்கல் (உசச்ரிப் ); ( ன்.);; pronunciation.

     [ெமா  + ஓைச]
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ெமா வழக்

ெமா வழக்  moḻivaḻkku, ெப.(n.)

   ெமா ல் காணப்ப ம் வழக் கள்; dialects.

     [ெமா  + வழக் ]

ஒ  ெப  ெமா ல் பல வழக் கள் (Dialect); உண் . அவற்ைற ெமா வழக் ெகனலாம். அைவ, 
இடவழக்  (Local Dialect);, ைசவழக்  (Provincial Dialect);, லவழக் (Class Dialect);, ைணவழக்  
(Regional Dialect); என நால்வைகப்ப ம். ஒ  ெமா  நீ த்  வழங் மா ன், ற்கால (Old); வழக் , 
இைடக்கால (Middle); வழக் , இக்கால (Modern); வழக்  என ந்நிைலகைள யைடந் க் ம்.

ஒ  ெமா  உயரந்்த ம் தாழ்ந்த மான இ வழக் கைள ைடயதா ப் ன், அைவ ைறேய உயர ்
(High);, தாழ் (Low); என் ம் அைடகள் ெபற் , அம்ெமா ப் ெபயராற் க்கப்ப ம் (கா:உயரெ்ஜரம்ன் - 
High German, தாழ் ெஜரம்ன் - Low German);. த ல் இைவ ெசந்த ழ் ெகா ந்த ழ் என வழங் ம்.

ஒ  ெமா ல், எ த் ல் வழங் ம் வழக்  ல்வழக்  (Literary Dialect); என் ம், ேபச் ல் வழங் ம் 
வழக்  உலக வழக்  (Colloquial Dialect); என் ம் றப்ப ம். ( .தா.1:81);

 ெமா வழக்  moḻivaḻkku, ெப. (n.)

   ெமா ல் காணப்ப ம் வழக் கள்; dialects.

     [ெமா  + வழக் ]

ஒ  ெப  ெமா ல் பல வழக் கள் (Dialect); உண் . அவற்ைற ெமா வழக் ெகனலாம். அைவ, 
இடவழக்  (Local Dialect);, ைசவழக்  (Provincial Dialect);, லவழக் (Class Dialect);, ைணவழக்  
(Regional Dialect); என நால்வைகப்ப ம். ஒ  ெமா  நீ த்  வழங் மா ன், ற்கால (Old); வழக் , 
இைடக்கால (Middle); வழக் , இக்கால (Modern); வழக்  என ந்நிைலகைள யைடந் க் ம்.

ஒ  ெமா  உயரந்்த ம் தாழ்ந்த மான இ வழக் கைள ைடயதா ப் ன், அைவ ைறேய உயர ்
(High);, தாழ் (Low); என் ம் அைடகள் ெபற் , அம்ெமா ப் ெபயராற் க்கப்ப ம் (கா:உயரெ்ஜரம்ன் - 
High German, தாழ் ெஜரம்ன் - Low German);. த ல் இைவ ெசந்த ழ் ெகா ந்த ழ் என வழங் ம்.

ெமா க்கட்ைட

ெமா க்கடை்ட moḻukkaṭṭai, ெப.(n.)

   த த்த-வன்-வள்; stout man or woman.

     [  → ெமா  → ெமா க்  → ெமா க்கன்

= த த்தவன். ெமா க்  → ெமா க்கடை்ட. (ேவ.க.4, 47);]

 ெமா க்கடை்ட moḻukkaṭṭai, ெப. (n.)

   த த்த-வன்-வள்; stout man or woman.

     [  → ெமா  → ெமா க்  → ெமா க்கன்

= த த்தவன். ெமா க்  → ெமா க்கடை்ட. (ேவ.க.4, 47);]

ெமா க்கம்ைம

 
 ெமா க்கம்ைம moḻukkammai, ெப.(n.)

   ஒ வைக அம்ைம ேநாய்; a kind of disease.

     [ெகா க்  + அம்ைம]

 ெமா க்கம்ைம moḻukkammai, ெப. (n.)

   ஒ வைக அம்ைம ேநாய்; a kind of disease.

     [ெகா க்  + அம்ைம]
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ெமா க்கன்

ெமா க்கன்1 moḻukkaṉ, ெப.(n.)

   1. ேவைலப்பா ல்லாத அணிகலன் (இ.வ.);; plain jewel without elaborate or fine engraving of filigree work. 

   2. எளிய (இயல் ); ேவைல (யாழ்.அக.);; plain workmanship.

     [ ள் → (ெமாள்); → ெமா க்  → ெமா க்கன். ம ங்  → ம ங்கன் = ேவைலப்பா ல்லாத அணி 
( .தா.101);.]

 ெமா க்கன்2 moḻukkaṉ, ெப.(n.)

   த த்தவன்; stout man.

     [ ழா → டா → டா = ெப மண்பாைன, டாத்தவைள = ெப ந்தவைள.  →  ெமா  → 
ெமா க்  → ெமா க்கன். (ேவ.க.4,47);]

 ெமா க்கன்3 moḻukkaṉ, ெப.(n.)

   காய்சச்ல் கண்  உடம்  ங்  வ டன் வ ம் ஒ வைக அம்ைமேநாய்; a kind of pox attended with 
moderate fever and pain all over the body with swelling.

 ெமா க்கன்1 moḻukkaṉ, ெப. (n.)

   ேவைலப்பா ல்லாத அணிகலன் (இ.வ.);; plain jewel without elaborate or fine engraving of filigree work.

   2. எளிய (இயல் ); ேவைல (யாழ்.அக.);; plain workmanship.

     [ ள் → (ெமாள்); → ெமா க்  → ெமா க்கன். ம ங்  → ம ங்கன் = ேவைலப்பா ல்லாத அணி 
( .தா.101);.]

ெமா க்கன் ரண்
ைட

 
 ெமா க்கன் ரண்ைட moḻukkaṉpiraṇṭai, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ரண்ைட; a variety of vitis guadrangularis.

     [ெமா க்கன் + ரண்ைட]

 ெமா க்கன் ரண்ைட moḻukkaṉpiraṇṭai, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ரண்ைட; a variety of vitis guadrangularis.

     [ெமா க்கன் + ரண்ைட]

ெமா க்கன்ேமா
ரம்

 
 ெமா க்கன்ேமா ரம் moḻukkaṉmōtiram, ெப.(n.)

   ேவைல த யன ெசய்யப்படாத ரலணி ( ன்.);; plain ring.

     [ெமா க்கன் + ேமா ரம்]

 ெமா க்கன்ேமா ரம் moḻukkaṉmōtiram, ெப. (n.)

   ேவைல த யன ெசய்யப்படாத ரலணி ( ன்.);; plain ring.

     [ெமா க்கன் + ேமா ரம்]
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ெமா க்கேனாைல

 
 ெமா க்கேனாைல moḻukkaṉōlai, ெப.(n.)

   கல் ைவத்  இைழக்கா  தங்கத் ற் ெசய்த எளிய காேதாைலயணி ( ன்.);; woman's plain ear-ring made of 
gold and not set with gems.

     [ெமா க்கன் + ஒைல]

 ெமா க்கேனாைல moḻukkaṉōlai, ெப. (n.)

   கல் ைவத்  இைழக்கா  தங்கத் ற் ெசய்த எளிய காேதாைலயணி ( ன்.);; woman's plain ear-ring made of 
gold and not set with gems.

     [ெமா க்கன் + ஒைல]

ெமா க் -தல்

ெமா க் -தல் moḻukkudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெமா க் மரம -த்தல் பாரக்்க (நாஞ்.);;see {}, 

   2. ெம -தல் பாரக்்க;see {}, 

     'தைரையச ்சாண ட்  ெமா க் ' (இ.வ.);

     [ ள் → (ெமாள்); →  ெமா  → ெமா க் ]

 ெமா க் -தல் moḻukkudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெமா க் மரம -த்தல் பாரக்்க (நாஞ்.);;see {},

   2. ெம -தல் பாரக்்க;see {},

     'தைரையச ்சாண ட்  ெமா க் ' (இ.வ.);

     [ ள் → (ெமாள்); →  ெமா  → ெமா க் ]

ெமா க் மரம்

 
 ெமா க் மரம் moḻukkumaram, ெப.(n.)

   உ த கழனிையச ்சமப்ப த் ம் பலைக; board or roller for smoothing land newly ploughed, harrow, drag.

ம வ. பரம் .

     [ெமா க்  + மரம்]

     [p]

 ெமா க் மரம் moḻukkumaram, ெப. (n.)

   உ த கழனிையச ்சமப்ப த் ம் பலைக; board or roller for smoothing land newly ploughed, harrow, drag.

ம வ. பரம் .

     [ெமா க்  + மரம்]
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ெமா க் மரம -
த்தல்

ெமா க் மரம -த்தல் moḻukkumaramaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உ த ன் ைதத்தற்காகப் பரம் ப் பலைகயால் நிலத்ைதச ்சமன் ெசய்தல்; to level ploughed land by a 
board or drag, for sowing.

ம வ. பரம்ப த்தல்.

     [ெமா க்  + மரம -,]

 ெமா க் மரம -த்தல் moḻukkumaramaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உ த ன் ைதத்தற்காகப் பரம் ப் பலைகயால் நிலத்ைதச ்சமன் ெசய்தல்; to level ploughed land by a 
board or drag, for sowing.

ம வ. பரம்ப த்தல்.

     [ெமா க்  + மரம -,]

ெமா க்ெகனல்

ெமா க்ெகனல் moḻukkeṉal, ெப.(n.)

   1. சடக்ெகன ஒ ைகக் ப்  (சங்.அக.);; breaking suddenly, as a dry branch. 

   2. எண்ெணய்ப் பைசயா த்தற் ப் ; being greasy.

     [ெமா க்  + எனல்]

 ெமா க்ெகனல் moḻukkeṉal, ெப. (n.)

   1. சடக்ெகன ஒ ைகக் ப்  (சங்.அக.);; breaking suddenly, as a dry branch.

   2. எண்ெணய்ப் பைசயா த்தற் ப் ; being greasy.

     [ெமா க்  + எனல்]

ெமா க்ைக

ெமா க்ைக moḻukkai, ெப.(n.)

   ர ்ம ங் ய தன்ைம; boldness.

     [  → ெமா  → ெமா க்ைக ( .தா.105);]

 ெமா க்ைக moḻukkai, ெப. (n.)

   ர ்ம ங் ய தன்ைம; boldness.

     [  → ெமா  → ெமா க்ைக ( .தா.105);]

ெமா ங்கன்

 
 ெமா ங்கன் moḻuṅgaṉ, ெப.(n.)

ெமா க்கன் பாரக்்க (சங்.அக.);;see {}.

     [ ள் → (ெமாள்); → ெமா  → ெமா ங்  →  ெமா ங்கன்]

 ெமா ங்கன் moḻuṅgaṉ, ெப. (n.)

ெமா க்கன் பாரக்்க (சங்.அக.);;see {}.

     [ ள் → (ெமாள்); → ெமா  → ெமா ங்  →  ெமா ங்கன்]
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ெமா ப்

ெமா ப் 1 moḻuppudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   காரியத்ைத ம ப் தல் ( ன்.);; to protract, as a business;

 to delay, put off on frivolous pretences, to evade.

     [  → ெமா  → ெமா க்ைக = ெமாடை்டயான தன்ைம. ெமா  → ெமா ப்  = எதற் ம் ப் த் 
தராமல் வ க் தல், ம ப் தல். ம ப்  → ெமா ப்  என்ற மாம்.]

 ெமா ப் 2 moḻuppu, ெப.(n.)

   1. கட் ; tie, knot. 

     "சைடெமா ப் ப ழ்ந் " ( ைசப். க ர.் 8, 1);. 

   2. ேசாைல ெச ந்த ேதயம்; locality abounding in garden. 

     "ேசாைல ழ் ெமா ப் ல்" ( ைச. க ர.் 1, 5);.

க. ெபா .

     [  → ெமா  → ெமா க்  →  ெமா க்கன் = த த்தவன். ெமா க்  → ெமா க்கடை்ட = த த்த-
வன்-வள். ெமா  → ெமா ப்  = ேசாைல ெச ந்த ைப ரம் ( ரேதசம்); (ேவ.க.4,46);]

 ெமா ப் 1 moḻuppudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   காரியத்ைத ம ப் தல் ( ன்.);; to protract, as a business, to delay, put off on frivolous pretences, to evade.

     [  → ெமா  → ெமா க்ைக = ெமாடை்டயான தன்ைம. ெமா  → ெமா ப்  = எதற் ம் ப் த் 
தராமல் வ க் தல், ம ப் தல். ம ப்  → ெமா ப்  என்ற மாம்.]

ெமா ைம

 
 ெமா ைம moḻumai, ெப.(n.)

   ங் யம்; Indian dammerresin.

 ெமா ைம moḻumai, ெப. (n.)

   ங் யம்; Indian dammerresin.

ெமா ெமா -
த்தல்

ெமா ெமா -த்தல் moḻumoḻuttal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   ெகா ெகா ப்பா த்தல்; to be flabby.

     [ ள் –→ (ெமாள்); → ெமா  → ெமா ெமா . ெமா ெமா த்தல் = சைத தளரத்ல் ( .தா. 281);]

 ெமா ெமா -த்தல் moḻumoḻuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெகா ெகா ப்பா த்தல்; to be flabby.

     [ ள் –→ (ெமாள்); → ெமா  → ெமா ெமா . ெமா ெமா த்தல் = சைத தளரத்ல் ( .தா. 281);]

ெமா க்கம்

 
 ெமா க்கம் moḻuvīkkam, ெப.(n.)

   ஊைத ேநாய் (வாத); க்கம்; a rheumatic swelling.

     [ெமா  + க்கம்]

 ெமா க்கம் moḻuvīkkam, ெப. (n.)

   ஊைத ேநாய் (வாத); க்கம்; a rheumatic swelling.

     [ெமா  + க்கம்]
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ெமாள்ளமா

 
 ெமாள்ளமா  moḷḷamāṟi, ெப.(n.)

ெமால்லமா  பாரக்்க;see {}.

     [ ல்ைலமா  → ெமால்லமா  → ெமாள்ளமா ]

 ெமாள்ளமா  moḷḷamāṟi, ெப. (n.)

ெமால்லமா  பாரக்்க;see {}.

     [ ல்ைலமா  → ெமால்லமா  → ெமாள்ளமா ]

ெமாளி

 
 ெமாளி moḷi, ெப.(n.)

   எ ம் ன் அைச ; joints.

 ெமாளி moḷi, ெப. (n.)

   எ ம் ன் அைச ; joints.

 ெமாளி moḷi, ெப. (n.)

   கால் தாண்  ஆட்டத் ல் கா ன் ட் ப் ப ையப் த்  னிந் தல்; bowing down in children's play.

     [ - ளி-ெமாளி]

ெமாளிெபா த்தல்

 
 ெமாளிெபா த்தல் moḷiboruttal, ெதா.ெப. (vbl.n.) 

   ட்  ங்கல்; swellings of the joints.

     [ெமாளி + ெபா த்தல்]

 ெமாளிெபா த்தல் moḷiboruttal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   ட்  ங்கல்; swellings of the joints.

     [ெமாளி + ெபா த்தல்]

ெமாறெமாறப்

ெமாறெமாறப்  moṟamoṟappu, ெப.(n.)

   1. ய்ைம; cleanliness. 

   2. ச சச்ைர; roughness. 

   3. உலரச்் ; dryness.

     [ ள் →  →  → கல் = ட் னால் இ ய .  → ற → ற றப்  = றப்  
( .தா.222);. ற றப்  → ெமாறெமாறப் ]

 ெமாறெமாறப்  moṟamoṟappu, ெப. (n.)

   1. ய்ைம; cleanliness.

   2. ச சச்ைர; roughness.

   3. உலரச்் ; dryness.

     [ ள் →  →  → கல் = ட் னால் இ ய .  → ற → ற றப்  = றப்  
( .தா.222);. ற றப்  → ெமாறெமாறப் ]
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ெமாறெமாெறனல்

 
 ெமாறெமாெறனல் moṟamoṟeṉal, ெப.(n.)

ெமாரெமாெரனல் பாரக்்க;see {}.

     [ெமாரெமாெரனல் → ெமாறெமாெறனல்]

 ெமாறெமாெறனல் moṟamoṟeṉal, ெப. (n.)

ெமாரெமாெரனல் பாரக்்க;see {}.

     [ெமாரெமாெரனல் → ெமாறெமாெறனல்]

ெமா ெமா -த்தல்

ெமா ெமா -த்தல் moṟumoṟuttal,    11 ெச. . . (v.i.) 

   ெவ ப் க் ப் க் காட் தல்; to grumble. 

     " ரர ்ெமா ெமா ப்பப் ேபாகந் ய்த்தனன்" ( வாைனக். க த. 102);.

     [ெமா  + ெமா -,]

 ெமா ெமா -த்தல் moṟumoṟuttal,    11 ெச. . . (v.i.)

   ெவ ப் க் ப் க் காட் தல்; to grumble.

     " ரர ்ெமா ெமா ப்பப் ேபாகந் ய்த்தனன்" ( வாைனக். க த. 102);.

     [ெமா  + ெமா -,]

ெமா ெமாெறனல்

 
 ெமா ெமாெறனல் moṟumoṟeṉal, ெப.(n.)

ெமாரெமாெரனல் பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

     [ெமாரெமாெரனல் → ெமாறெமாெறனல் → ெமா ெமாெறனல்]

 ெமா ெமாெறனல் moṟumoṟeṉal, ெப. (n.)

ெமாரெமாெரனல் பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

     [ெமாரெமாெரனல் → ெமாறெமாெறனல் → ெமா ெமாெறனல்]

ேமா
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ேமா

ேமா1 mō, ெப.(n.)

   த ழ் ெந ங்கணக் ல் 'ம்' என்ற ெமய்ெய த் ம் 'ஒ' என்ற உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான 
உ ரெ்மய் (அைச); ெய த் ; the syllabic letter formed by adding the long vowel '{}' to the consonant 'm'

     [ம் + ஒ]

 ேமா2 mō, இைட. (part.) 

   ன்னிைலயைசச ்ெசாற்க ள் ஒன்  (ெதால். ெசால். 276);; a verbal suffix of second pers. as {}.

 ேமா3 mōttal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

   க்கால் கரத்ல்; to smell. 

     "ேமாப்பக் ைழ  மனிசச்ம்" ( றள், 90);. 

     'பைழய ேசாற்ைற நாய் ேமாந்  பாரத்்  ட் ச ்சாப் டாமல் ஓ ட்ட ' (உ.வ.);.

க., பட. .

     [ கம் → கர ்= கம், க் . கரத்ல் = மணம தல். கர ்→ ேமார ்→ ேமா. ேமாத்தல் = 
மணம தல் (ேவ.க.4, 4);]

 ேமா4 mōttal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெமாள் தல் (ைதலவ. ைதல.);; to take in a vessel, as water. 

   2. ேமற் ெகாள் தல்; to undertake. 

ேமாக்கட்ைட

 
 ேமாக்கடை்ட mōkkaṭṭai, ெப.(n) 

   வா ன் ழ்ப்ப ; part of face below mouth, chin.

ம வ. கைரக்கடை்ட, ேமாைரக்கடை்ட.

     [ கவாய் -.→ ேமாவாய். ேமாவாய்க்கடை்ட → ேமாக்கடை்ட].

 ேமாக்கடை்ட mōkkaṭṭai, ெப. (n.)

   வா ன் ழ்ப்ப ; part of face below mouth, chin.

ம வ. கைரக்கடை்ட, ேமாைரக்கடை்ட.

     [ கவாய் -.→ ேமாவாய். ேமாவாய்க்கடை்ட → ேமாக்கடை்ட].

ேமாக்களா

ேமாக்களா mōkkaḷā, ெப.(n.)

   1. ம ழ்ச்  ஆரவாரம்; joviality, conviviality. 

   2. கட் ப்பா ல்லாைம (இ.வ.);; freedom from restraint.

 ேமாக்களா mōkkaḷā, ெப. (n.)

   1. ம ழ்ச்  ஆரவாரம்; joviality, conviviality.

   2. கட் ப்பா ல்லாைம (இ.வ.);; freedom from restraint.
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ேமாகணத்

 
 ேமாகணத்  mōkaṇatti, ெப.(n.)

   ெமாந்தன் வாைழ; thick-skinned plantain fruit.

 ேமாகணத்  mōkaṇatti, ெப. (n.)

   ெமாந்தன் வாைழ; thick-skinned plantain fruit.

ேமாகந் ரிவாள்

 
 ேமாகந் ரிவாள் mōkandirivāḷ, ெப.(n.)

   சாரவ்ைள; a prostate plant.

 ேமாகந் ரிவாள் mōkandirivāḷ, ெப. (n.)

   சாரவ்ைள; a prostate plant.

ேமாகநட்சத் ரம்

ேமாகநடச்த் ரம் mōkanaṭcattiram, ெப.(n.)

ேமாக ன் ( தான. ணா ண. 41, உைர); பாரக்்க;see {}.

     [ேமாகம் + நடச்த் ரம்]

 Skt. naksatra → த. நடச்த் ரம்.

 ேமாகநடச்த் ரம் mōkanaṭcattiram, ெப. (n.)

ேமாக ன் ( தான. ணா ண. 41, உைர); பாரக்்க;see {}.

     [ேமாகம் + நடச்த் ரம்]

 Skt. naksatra → த. நடச்த் ரம்.

ேமாக ல்

ேமாக ல் mōkanūl, ெப. (n.)

   1. சமய எ ராளிகைள ெவளியாக் வதற்காகப் ெபாய்க் ெகாள்ைககைள ேமற்ெகாண்  ம் 
ல்; book of false doctrines written to confound heretics and lead them astray. 

   2. இன்ப ல் (காம ல்);; treatise on erotics. 

     " ற்ப வப் ெபண்கட்  ேமாக ல்" ( வண. உலா, 447);

     [ேமாகம் + ல்]

 ேமாக ல் mōkanūl, ெப. (n.)

   1. சமய எ ராளிகைள ெவளியாக் வதற்காகப் ெபாய்க் ெகாள்ைககைள ேமற்ெகாண்  ம் 
ல்; book of false doctrines written to confound heretics and lead them astray.

   2. இன்ப ல் (காம ல்);; treatise on erotics.

     " ற்ப வப் ெபண்கட்  ேமாக ல்" ( வண. உலா, 447);

     [ேமாகம் + ல்]
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ேமாகப்பைடக்கல
ம்

 
 ேமாகப்பைடக்கலம் mōkappaḍaikkalam, ெப.(n.)

   மயக்கத்ைத உண்டாக் ம் அம்  வைக ( ன்.);; a magic arrow that causes swooning.

     [ேமாகம் + பைடக்கலம்]

 ேமாகப்பைடக்கலம் mōkappaḍaikkalam, ெப. (n.)

   மயக்கத்ைத உண்டாக் ம் அம்  வைக ( ன்.);; a magic arrow that causes swooning.

     [ேமாகம் + பைடக்கலம்]

ேமாகம்

ேமாகம்1 mōkam, ெப.(n.)

   1. ங்ைக; horse-radish tree. 

   2. வாைழ; plantain.

     [p]

 ேமாகம்2 mōkam, ெப.(n.)

   1. ப்பம்; love, affection. 

   2. பா ணர்  ேவடை்க, காம மயக்கம்; fascination due to love. 

     'ேமாகம் ப்ப  நாள் ஆைச அ ப  நாள்' (பழ.);. 

   3. பட யாத ப்பம்; craze, infatuation. 

     'ேமல்நாட்  ேமாகம் ெகாண்  பலர ்ெவளிநா கள் ெசல் ன்றனர.் ைரப்பட ேமாகம் யாைர 
ட்ட ' (உ.வ.);. 

   4. மயக்கம் ( ரச்ை்ச); ( டா.);; loss of consciousness, fainting. 

   5. மாையயால்  நிக ம் மயக்க ணரச்்  ( .ேபா.பா. 2, 2);; delusion of mind which prevents one from discerning 
the truth. 

   6. ைகப் ; confusion, distraction. 

     "ேமாகெமங்  ளவாக" (கம்பரா. நாகபாச. 84);. 

   7. ேமாக ன் ( தான. ணா ண. 41, உைர); பாரக்்க;see {}.

ேமாக ன்

 
 ேமாக ன் mōkamīṉ, ெப.(n.)

   காரி (சனி); நிற் ம் ண் னிற்  ஆறாவ ம், பத்தாவ ம், ப ேனாராவ ம், இ பதாவ  மா ய 
ண் ன்கள்;     [ேமாகம் + ன்]

 ேமாக ன் mōkamīṉ, ெப. (n.)

   காரி (சனி); நிற் ம் ண் னிற்  ஆறாவ ம், பத்தாவ ம், ப ேனாராவ ம், இ பதாவ  மா ய 
ண் ன்கள்;     [ேமாகம் + ன்]
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ேமாகர்

ேமாகர ்mōkar, ெப.(n.)

   1. ேமாக ைடயவர ்(சங்.அக.);; infatuated persons. 

   2. த் ரக் காரர ்( டா.);; painters, as appealing to the aesthetic sense by their art.

     [ேமாகம் → ேமாகர.் 'ர'் 'ப.பா.ஈ .]

 ேமாகர ்mōkar, ெப. (n.)

   1. ேமாக ைடயவர ்(சங்.அக.);; infatuated persons.

   2. த் ரக் காரர ்( டா.);; painters, as appealing to the aesthetic sense by their art.

     [ேமாகம் → ேமாகர.் 'ர'் 'ப.பா.ஈ .]

ேமாகரம்

ேமாகரம் mōkaram, ெப.(n.)

   1. ேபராரவாரம்; roar. 

     "பன்  ெப  ேமாகரத்ேதா " (பாரத. அ ச் னன்றவ. 95);. 

   2. ெகா ைம (யாழ்.அக.);; vehemence, rage.

     [ேமாகனம் → ேமாகரம்]

 ேமாகரம் mōkaram, ெப. (n.)

   1. ேபராரவாரம்; roar.

     "பன்  ெப  ேமாகரத்ேதா " (பாரத. அ ச் னன்றவ. 95);.

   2. ெகா ைம (யாழ்.அக.);; vehemence, rage.

     [ேமாகனம் → ேமாகரம்]

 ேமாகரம் mōkaram, ெப. (n.)

   1. ேபராரவாரம்; roar.

     "பன்  ெப  ேமாகரத் ேதா " (பாரத.அ ச் னன்றவ. 95);

   2. உக் ரம் (யாழ். அக.);; vehemence;rage.

     [Skt. mukhar → த. ேமாகரம்.]

ேமாகரா

ேமாகரா mōkarā, ெப.(n.)

   பத்  அல்ல  ப ைனந்  பாய் ம ப் ள்ள கா  (நாணய);வைக; gold coin, varying in value from 10 to 15 
rupees.

 ேமாகரா mōkarā, ெப. (n.)

   பத்  அல்ல  ப ைனந்  பாய் ம ப் ள்ள கா  (நாணய);வைக; gold coin, varying in value from 10 to 15 
rupees.

 ேமாகரா mōkarā, ெப. (n.)

   பத்  அல்ல  ப ைனந்  பாய் ம ப் ள்ள ெபாற்கா  (நாணய); வைக; gold coin, varying in value from 
10 to 15 rupees.

     [Persn. mohar → த. ேமாகரா.]
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ேமாகரி

ேமாகரி1 mōkarittal,    11 ெச. . . (v.i.) 

   ஆரவாரித்தல்; to roar, to shout with excitement. 

     " ம  ேமாகரித ்த ணைரத் த ந் " (பாரத. ேவத் ர. 63);.

 ேமாகரி2 mōkarittal,    11 ெச. . . (v.i.) 

   மயங் தல் (யாழ்.அக.);; to be perplexed.

 ேமாகரி3 mōkari, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ம ந்  ைத (அசமதாகம்);; a medicinal seed of ornum variety.

 ேமாகரி1 mōkarittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   ஆரவாரித்தல்; to roar, to shout with excitement.

     " ம  ேமாகரித ்த ணைரத் த ந் " (பாரத. ேவத் ர. 63);.

 ேமாகரி2 mōkarittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   மயங் தல் (யாழ்.அக.);; to be perplexed.

 ேமாகரி3 mōkari, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ம ந்  ைத (அசமதாகம்);; a medicinal seed of ornum variety.

ேமாக ங்கம்

 
 ேமாக ங்கம் mōkaliṅgam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக மரம்; a kind of tree.

 ேமாக ங்கம் mōkaliṅgam, ெப. (n.)

   ஒ  வைக மரம்; a kind of tree.

ேமாக ைல

 
 ேமாக ைல mōkalīlai, ெப.(n.)

   காம ப்ப நடத்ைத ( ன்.);; lascivious behaviour.

     [ேமாகம் + ைல]

 Skt. {} → த. ைல.

 ேமாக ைல mōkalīlai, ெப. (n.)

   காம ப்ப நடத்ைத ( ன்.);; lascivious behaviour.

     [ேமாகம் + ைல]

 Skt. {} → த. ைல.
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ேமாக ைல

 
 ேமாக ைல mōkavilai, ெப. (n.)

   ப்பத் ன் ெபா ட்  ெகா க் ம் அ க ைல; fancy price.

     [ேமாகம் + ைல]

-

 ேமாக ைல mōkavilai, ெப. (n.)

   ப்பத் ன் ெபா ட்  ெகா க் ம் அ க ைல; fancy price.

     [ேமாகம் + ைல]

-

ேமாக வைம

ேமாக வைம mōkavuvamai, ெப.(n.)

   ெபா ண் ேம ள்ள ேவடை்கயால் உவமானம் உவேமயங்கைள மயங்கக் ம் உவைமயணி வைக 
(தண் . 30, உைர);;     [ேமாகம் + உவைம]

 ேமாக வைம mōkavuvamai, ெப. (n.)

   ெபா ண் ேம ள்ள ேவடை்கயால் உவமானம் உவேமயங்கைள மயங்கக் ம் உவைமயணி வைக 
(தண் . 30, உைர);;     [ேமாகம் + உவைம]

ேமாகன்

ேமாகன் mōkaṉ, ெப.(n.)

   காமன் ( ங்.);;{}, the god of love.

     [ேமாகம் = ப்பம், காதல், ெப ங்காதல். ேமாகன் = காதைல ண்டாக் ம் காமன் ( . .29,30);]

 ேமாகன் mōkaṉ, ெப. (n.)

   காமன் ( ங்.);;{}, the god of love.

     [ேமாகம் = ப்பம், காதல், ெப ங்காதல். ேமாகன் = காதைல ண்டாக் ம் காமன் ( . .29,30);]

ேமாகனக்கல்

ேமாகனக்கல் mōkaṉakkal, ெப.(n.)

   1. ைசப் ெபா ள்கைள ைவக் ம் சரக்  (அரத்்த); மண்டபத் ள்ள கல் ேமைட; stone platform in the 
artha {}, on which the necessary articles for worship are kept. 

   2. கைனக்கல்; carved stone -lintel projecting from a temple gate-way.

     [ேமாகனம் + கல்]

 ேமாகனக்கல் mōkaṉakkal, ெப. (n.)

   1. ைசப் ெபா ள்கைள ைவக் ம் சரக்  (அரத்்த); மண்டபத் ள்ள கல் ேமைட; stone platform in the 
artha {}, on which the necessary articles for worship are kept.

   2. கைனக்கல்; carved stone -lintel projecting from a temple gate-way.

     [ேமாகனம் + கல்]
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ேமாகனச் ண்ணம்

ேமாகனச் ண்ணம் mōkaṉaccuṇṇam, ெப.(n.)

   மயக்கப் ெபா ; magic powder used for fascinating a person. 

     " ைல ேவள் ட்ட ேமாகனச ் ண்ணம்" (பாரத. சம்பவ. 94);.

     [ேமாகனம் + ண்ணம். ள் → கண் → ண்ணம் = நீ , ண்ணாம் , ந மணப்ெபா , ெபா .]

 ேமாகனச் ண்ணம் mōkaṉaccuṇṇam, ெப. (n.)

   மயக்கப் ெபா ; magic powder used for fascinating a person.

     " ைல ேவள் ட்ட ேமாகனச ் ண்ணம்" (பாரத. சம்பவ. 94);.

     [ேமாகனம் + ண்ணம். ள் → கண் → ண்ணம் = நீ , ண்ணாம் , ந மணப்ெபா , ெபா .]

 ேமாகனச் ண்ணம் mōkaṉaccuṇṇam, ெப. (n.)

   மயக்கப்ெபா ; magic powder used for fascinating a person.

     " ைலேவள் ட்ட ேமாகனச் ண்ணம்" (பாரத. சம்பவ.94);.

     [Skt. {} → த. ேமாகனச் ண்ணம்.]

ேமாகனசாத் ரம்

 
 ேமாகனசாத் ரம் mōkaṉacāttiram, ெப.(n.)

ேமாக ல் பாரக்்க;see {}.

     [ேமாகனம் + சாத் ரம்]

 Skt. {} → த. சாத் ரம்.

 ேமாகனசாத் ரம் mōkaṉacāttiram, ெப. (n.)

ேமாக ல் பாரக்்க;see {}.

     [ேமாகனம் + சாத் ரம்]

 Skt. {} → த. சாத் ரம்.

ேமாகனநாட் யம்

 
 ேமாகனநாட் யம் mōkaṉanāṭṭiyam, ெப.(n.)

   மகளிர ் த்  (யாழ்.அக.);; dancing by women.

     [ேமாகனம் + நாட் யம்]

 ேமாகனநாட் யம் mōkaṉanāṭṭiyam, ெப. (n.)

   மகளிர ் த்  (யாழ்.அக.);; dancing by women.

     [ேமாகனம் + நாட் யம்]

 ேமாகனநாட் யம் mōkaṉanāṭṭiyam, ெப. (n.)

மகளிர ் த் ;(யாழ். அக.);

 dancing by women.

     [Skt. {} → த. ேமாகனம்+நாட் யம்.]
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ேமாகனப்பைட

 
 ேமாகனப்பைட mōkaṉappaḍai, ெப.(n.)

   மயக்கத்ைத உண்டாக் ம் அம்  வைக (சங்.அக.);; a magic arrow that causes swooning.

     [ேமாகனம் + பைட]

 ேமாகனப்பைட mōkaṉappaḍai, ெப. (n.)

   மயக்கத்ைத உண்டாக் ம் அம்  வைக (சங்.அக.);; a magic arrow that causes swooning.

     [ேமாகனம் + பைட]

ேமாகனம்

ேமாகனம் mōkaṉam, ெப.(n.)

   1. மயக்க ண்டாக் ைக; bewildering, confusing. 

   2. மனமயக்கம்; confusion of mind, mental perturbation, giddiness. 

     "ேமாகன ன் னி" (ேச . ேவதா. 11);. 

   3. எண்வைக ெசய ள் (அட்டக மத் ள்); ஒன் ம் அ பத்  நா  கைல ள் ஒன் மான றைர 
மயங்கச ்ெசய் ம் கைல; magic art of fascinating a person, one of {} - karumam, q.v, also one of arupattu- {} kalai. 

     " ட ள ேமாகனமாட" (தனிப்பா. i, 235, 1);. 

   4. காமன் ஐங்கைணக ள் ேமாக ண்டாக் ம் அம்  (யாழ்.அக.);; one of the five arrows of {} that makes a 
person infatuated. 

   5. ஐவைகயம்  (பஞ்சபாண);ச ்ெசயல்க ள் ஒன்றான ஆைச ைக ( ங்.);; infatuation as the effect of {}, 
one of {}. 

   6. ஓர ்அராகம்;   7. ஏமாற் ைக (யாழ்.அக.);; deceiving, cheating.

     [ேமாகம் → ேமா  + அனம் = ேமாகனம் - ெப ப்பம், காதல், வ யம், மயக் ைக. ( . .30); 'அனம்' 
ஓர ்ஈ .]

 ேமாகனம் mōkaṉam, ெப. (n.)

   1. மயக்க ண்டாக் ைக; bewildering, confusing.

   2. மனமயக்கம்; confusion of mind, mental perturbation, giddiness.

     "ேமாகன ன் னி" (ேச . ேவதா. 11);.

ேமாகனமாைல

ேமாகனமாைல mōkaṉamālai, ெப.(n.)

   ெபான் ம் பவள ம் ேகாத்த மாைல வைக; a necklace of gold beads and corals. 

     "ேமாகனமாைலக் ைசவாய் மல் ைகப் மாைல ட்ேட" (ெகாண்டல் . 501);.

     [ேமாகனம் + மாைல]

 ேமாகனமாைல mōkaṉamālai, ெப. (n.)

   ெபான் ம் பவள ம் ேகாத்த மாைல வைக; a necklace of gold beads and corals.

     "ேமாகனமாைலக் ைசவாய் மல் ைகப் மாைல ட்ேட" (ெகாண்டல் . 501);.

     [ேமாகனம் + மாைல]
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ேமாகனலா

 
 ேமாகனலா  mōkaṉalāṭu, ெப.(n.)

   பண்ணிகார வைக (இக்.வ.);; a kind of sweet meat.

     [ேமாகனம் + லா ]

 u. {} → த. லா .

 ேமாகனலா  mōkaṉalāṭu, ெப. (n.)

   பண்ணிகார வைக (இக்.வ.);; a kind of sweet meat.

     [ேமாகனம் + லா ]

 u. {} → த. லா .

ேமாகன த்ைத

 
 ேமாகன த்ைத mōkaṉavittai, ெப.(n.)

   றைர மயங்கச ்ெசய் ம் கைல ( ன்.);; the magic art of fascinating a person.

     [ேமாகனம் + த்ைத]

     [  →  → த். த. த் → Skt. {} → த. த்ைத.]

 ேமாகன த்ைத mōkaṉavittai, ெப. (n.)

   றைர மயங்கச ்ெசய் ம் கைல ( ன்.);; the magic art of fascinating a person.

     [ேமாகனம் + த்ைத]

 →  → த். த. த் → Skt. {} → த. த்ைத.

ேமாகனாங்கைன

 
 ேமாகனாங்கைன mōkaṉāṅgaṉai, ெப.(n.)

   அழ  த யவற்றால் கண்ேடாைர மயக் ம் ெபண் ( ன்.);; fascinating woman.

     [ேமாகனம் → ேமாகனாங்கைன]

 ேமாகனாங்கைன mōkaṉāṅgaṉai, ெப. (n.)

   அழ  த யவற்றால் கண்ேடாைர மயக் ம் ெபண் ( ன்.);; fascinating woman.

     [ேமாகனம் → ேமாகனாங்கைன]

ேமாகனீயம்

ேமாகனீயம் mōkaṉīyam, ெப.(n.)

   எண் ற்றத் ள் ஆத  (ஆன்மா );க்  மயக்கத்ைதச ்ெசய் ங் ற்றம் ( ங்.); ( லப். 10, 177, 
உைர);; the karma which bewilders all the faculties, one of {}, q.v.

 ேமாகனீயம் mōkaṉīyam, ெப. (n.)

   எண் ற்றத் ள் ஆத  (ஆன்மா );க்  மயக்கத்ைதச ்ெசய் ங் ற்றம் ( ங்.); ( லப். 10, 177, 
உைர);; the karma which bewilders all the faculties, one of {}, q.v.
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ேமாக ர்

 
 ேமாக ர ்mōkaṉūr, ெப.(n.)

   ேசலம் மாவட்டம் நாமக்கல் வட்டத் ள்ள ஊர;் a village in {} dt., {} taluk.

     [ேமாகனம் = ஒ வைகப்பண். ேமாகனம் →

ேமாக ர.் இப்பண்ணின் வல்ல கைலஞர ்இ ந்த இடம். இனி ேமாகம் = கண்டாைரக் கவரத்ல். ேமாகம் 
→ ேமாக ர ்என் மாம்.]

 ேமாக ர ்mōkaṉūr, ெப. (n.)

   ேசலம் மாவட்டம் நாமக்கல் வட்டத் ள்ள ஊர;் a village in {} dt., {} taluk.

     [ேமாகனம் = ஒ வைகப்பண். ேமாகனம் →ேமாக ர.் இப்பண்ணின் வல்ல கைலஞர ்இ ந்த இடம். 
இனி ேமாகம் = கண்டாைரக் கவரத்ல். ேமாகம் → ேமாக ர ்என் மாம்.]

ேமாகைன

ேமாகைன mōkaṉai, ெப.(n.)

ேமாகனம் 3 பாரக்்க;see {}, 

   3. "ேமாகைன ெயன்ப  ந்  யன்றாள்" (கம்பரா. அேயா . 59);.

     [ேமாகனம் → ேமாகைன]

 ேமாகைன mōkaṉai, ெப. (n.)

ேமாகனம் 3 பாரக்்க;see {}, 3.

     "ேமாகைன ெயன்ப  ந்  யன்றாள்" (கம்பரா. அேயா . 59);.

     [ேமாகனம் → ேமாகைன]

ேமாகா

 
 ேமாகா mōkā, ெப.(n.)

   பா ரி; a kind of tree.

 ேமாகா mōkā, ெப. (n.)

   பா ரி; a kind of tree.

ேமாகா

 
 ேமாகா  mōkāti, ெப.(n.)

   காமம், ெவ ளி, மயக்கம் என் ம் க் ற்றங்கள் (யாழ்.அக.);; the three defects or infirmities viz., {}.

     [ேமாகம் + ஆ ]

 ேமாகா  mōkāti, ெப. (n.)

   காமம், ெவ ளி, மயக்கம் என் ம் க் ற்றங்கள் (யாழ்.அக.);; the three defects or infirmities viz., {}.

     [ேமாகம் + ஆ ]

 ேமாகா  mōkāti, ெப. (n.)

   காமம், ெவ ளி, மயக்கம் என்ற க் ற்றங்கள்;     [Skt. {} → த. ேமாகா .]
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ேமாகாந்தகாரம்

 
 ேமாகாந்தகாரம் mōkāndakāram, ெப.(n.)

   ேமாகமா ய இ ள்; confusion of mind; mental darkness, as caused by sexual passion.

     [ேமாகம் + அந்தகாரம்]

 Skt. {} → த. அந்தகாரம்.

 ேமாகாந்தகாரம் mōkāndakāram, ெப. (n.)

   ேமாகமா ய இ ள்; confusion of mind, mental darkness, as caused by sexual passion.

     [ேமாகம் + அந்தகாரம்]

 Skt. {} → த. அந்தகாரம்.

ேமாகான்

 
 ேமாகான் mōkāṉ, ெப.(n.)

   ெவண்ணிற ைடய கடல் ன்வைக; white pomfret, deep neutral tint.

     [p]

 ேமாகான் mōkāṉ, ெப. (n.)

   ெவண்ணிற ைடய கடல் ன்வைக; white pomfret, deep neutral tint.

ேமா

ேமா 1 mōkittal,    11 ெச. . . (v.i.) 

   1. மனம் த மா தல் ( நாயக . 74, 218);; to be confused, bewildered. 

   2. காமத்தால் மயங் தல்; to be infatuated with love.

     [ேமாகம் → ேமா -,]

 ேமா 2 mōki, ெப.(n.)

   கஞ்சா (ைதலவ. ைதல);; ganja plant, bhang.

     [p]

 ேமா 3 mōki, ெப.(n.)

   கம் கம் (அ ன்); (நாம ப. 393);; opium.

 ேமா 1 mōkittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1. மனம் த மா தல் ( நாயக . 74, 218);; to be confused, bewildered.

   2. காமத்தால் மயங் தல்; to be infatuated with love.

     [ேமாகம் → ேமா -,]

 ேமா 2 mōki, ெப. (n.)

   கஞ்சா (ைதலவ. ைதல);; ganja plant, bhang.
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ேமா க்கப்பண்
-தல்

ேமா க்கப்பண் -தல் mōkikkappaṇṇudal,    12 ெச. ன்றா .(v.t.)

   காமங் ெகாள்ளச ்ெசய்தல் ( ன்.);; to infatuate.

     [ேமா  → ேமா க்க + பண் -,]

 ேமா க்கப்பண் -தல் mōkikkappaṇṇudal,    12 ெச. ன்றா .(v.t.)

   காமங் ெகாள்ளச ்ெசய்தல் ( ன்.);; to infatuate.

     [ேமா  → ேமா க்க + பண் -,]

ேமா தம்

ேமா தம் mōkidam, ெப.(n.)

   காமமயக்கம்; infatuation of love. 

     "ேமா தமான ெவங்கைள" ( நாயக . 82, 7);.

     [ேமா  → ேமா தம்]

 ேமா தம் mōkidam, ெப. (n.)

   காமமயக்கம்; infatuation of love.

     "ேமா தமான ெவங்கைள" ( நாயக . 82, 7);.

     [ேமா  → ேமா தம்]

ேமா தன்

 
 ேமா தன் mōkidaṉ, ெப.(n.)

   காம ப்பம் ெகாள்ேவான் ( ன்.);; love stricken man.

     [ேமா  → ேமா தம் → ேமா தன்]

 ேமா தன் mōkidaṉ, ெப. (n.)

   காம ப்பம் ெகாள்ேவான் ( ன்.);; love stricken man.

     [ேமா  → ேமா தம் → ேமா தன்]

ேமா ப் -த்தல்

ேமா ப் -த்தல் mōkippittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

ேமா க்கப்பண் -தல் பாரக்்க;see {}. 

     "எல்லாச ்சகத்ைத  ேமா ப் க்  மன்னவன்" ( நாயக . 74,218);.

     [ேமா  → ேமா ப் -,]

 ேமா ப் -த்தல் mōkippittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

ேமா க்கப்பண் -தல் பாரக்்க;see {}.

     "எல்லாச ்சகத்ைத  ேமா ப் க்  மன்னவன்" ( நாயக . 74,218);.

     [ேமா  → ேமா ப் -,]

ேமா ரம்

 
 ேமா ரம் mōkiram, ெப.(n.)

   மயக்கம்; mental delusrion.

 ேமா ரம் mōkiram, ெப. (n.)

   மயக்கம்; mental delusrion.
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ேமா னி

ேமா னி mōkiṉi, ெப.(n.)

   1. ேமாகனாங் கைன பாரக்்க;see {}. 

     "அைடய ேமா னி களா னரெ்கால் " (தக்கயாகப். 87);. 

   2. மா ன் கண்ேடாைர மயங்கச ்ெசய் ம் ெபண்வ வான ேதாற்றரவம்; incarnation of {} as a 
fascinating woman. 

     "ேமா னியா ய  நின்வ ைனக் கண் " (பரிபா. 3,33, உைர.); 

   3. யமாைய (அ த்தமாைய);;     " ரியா ேமா னிப் ெப ம் ேபாகத்ைத" (ஞானா. 1, 29);. 

   4. ெபண் ேபய்வைக; a class of demoness. 

     "ேமாகேமா னிகள் ேயாக ேயா னிகள்" (தக்கயாகப். 593);.

     [ேமாகம் → ேமா  + அனம் - ேமாகனம் = ெப  ப்பம், காதல், வ யம், மயக் ைக, ேமாகனம் 
ெசய் ம் ேபய் ேமா னி. ( . .30);]

 ேமா னி mōkiṉi, ெப. (n.)

   1. ேமாகனாங் கைன பாரக்்க;see {}.

     "அைடய ேமா னி களா னரெ்கால் " (தக்கயாகப். 87);.

   2. மா ன் கண்ேடாைர மயங்கச ்ெசய் ம் ெபண்வ வான ேதாற்றரவம்; incarnation of {} as a 
fascinating woman.

     "ேமா னியா ய  நின்வ ைனக் கண் " (பரிபா. 3,33, உைர.);

   3. யமாைய (அ த்தமாைய);;     " ரியா ேமா னிப் ெப ம் ேபாகத்ைத" (ஞானா. 1, 29);.

ேமா னிக் ள்மஞ்
னி

 
 ேமா னிக் ள்மஞ் னி mōkiṉikkuḷmañjiṉi, ெப. (n.)

   ளிகறைள; a hairy creeper.

 ேமா னிக் ள்மஞ் னி mōkiṉikkuḷmañjiṉi, ெப. (n.)

   ளிகறைள; a hairy creeper.

ேமா னிப்பணம்

 
 ேமா னிப்பணம் mōkiṉippaṇam, ெப.(n.)

   ழா ல் ெதய்வத் ற் ப் ெபண் ேகாலஞ் ெசய்  எ ந்த ளி க் ம் ேபா  ெகா க் ம் பணம் 
( ன்.);; money offered to a god, when he is dressed in female attire and taken out in procession.

     [ேமா னி + பணம். படம் → பணம்.]

 ேமா னிப்பணம் mōkiṉippaṇam, ெப. (n.)

   ழா ல் ெதய்வத் ற் ப் ெபண் ேகாலஞ் ெசய்  எ ந்த ளி க் ம் ேபா  ெகா க் ம் பணம் 
( ன்.);; money offered to a god, when he is dressed in female attire and taken out in procession.

     [ேமா னி + பணம். படம் → பணம்.]

1508

www.valluvarvallalarvattam.com 3067 of 19068.



ேமா னிப் சா

ேமா னிப் சா  mōkiṉippicācu, ெப.(n.)

ேமா னி1 4 பாரக்்க;see {}, 4.

     [ேமா னி + சா ]

 ேமா னிப் சா  mōkiṉippicācu, ெப. (n.)

ேமா னி1 4 பாரக்்க;see {}, 4.

     [ேமா னி + சா ]

ேமாைக

 
 ேமாைக mōkai, ெப.(n.)

   உ த்ேதான்றாதப் ப ப்ெபா ள் (இ.வ.);; lump or mass, without any distinctive shape.

 ேமாைக mōkai, ெப. (n.)

   உ த்ேதான்றாதப் ப ப்ெபா ள் (இ.வ.);; lump or mass, without any distinctive shape.

ேமாங் ல்

ேமாங் ல் mōṅgil, ெப.(n.)

   ங்கல வைக (தக்கயாகப். 384, உைர);; a kind of whale.

 ேமாங் ல் mōṅgil, ெப. (n.)

   ங்கல வைக (தக்கயாகப். 384, உைர);; a kind of whale.

ேமாசச்ரசம்

 
 ேமாசச்ரசம் mōssarasam, ெப.(n.)

ேமாைசசச்ா  பாரக்்க;see {}.

     [ேமாைசரசம் – ேமாசச்ரசம்]

 ேமாசச்ரசம் mōssarasam, ெப. (n.)

ேமாைசசச்ா  பாரக்்க;see {}.

     [ேமாைசரசம் – ேமாசச்ரசம்]

ேமாசக்காரன்

 
 ேமாசக்காரன் mōcakkāraṉ, ெப.(n.)

   ஏய்ப்ேபான் (வஞ்சகன்);; deceiver. a deceitful or treacherous man, a trickster.

க. ேமாசகார.

     [ேமாசம் + காரன்]

 ேமாசக்காரன் mōcakkāraṉ, ெப. (n.)

   ஏய்ப்ேபான் (வஞ்சகன்);; deceiver. a deceitful or treacherous man, a trickster.

க. ேமாசகார.

     [ேமாசம் + காரன்]
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ேமாசக்காரி

 
 ேமாசக்காரி mōcakkāri, ெப.(n.)

   ஏய்ப்பவள்; a deceiver, a deceitful or treacherous woman.

க. ேமாசகா

     [ேமாசம் + காரி]

 ேமாசக்காரி mōcakkāri, ெப. (n.)

   ஏய்ப்பவள்; a deceiver, a deceitful or treacherous woman.

க. ேமாசகா

     [ேமாசம் + காரி]

ேமாசகம்

ேமாசகம்1 mōcagam, ெப.(n.)

   1. ேமாசம்2 2 பாரக்்க ( .அ.);;see {} 2. 

   2. ற  (யாழ்.அக.);; asceticism.

 ேமாசகம்2 mōcagam, ெப. (n.)

   வாைழ; plantain.

 ேமாசகம்1 mōcagam, ெப. (n.)

   1. ேமாசம்2 2 பாரக்்க ( .அ.);;see {} 2.

   2. ற  (யாழ்.அக.);; asceticism.

 ேமாசகம்2 mōcagam, ெப. (n.)

   வாைழ; plantain.
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ேமாசகன்

ேமாசகன்1 mōcagaṉ, ெப.(n.)

   1.  ப்ேபான்; deliverer. 

   2. ெவளி ேவான்; one who passes or lets out. 

     "நந்தனவனத்  ேமாசகைன மலமதைன"

     ( வத . வரக்்கநரக. 175);. 

   3. ற  (யாழ்.அக.);; ascetic.

 ேமாசகன்2 mōcagaṉ, ெப.(n.)

   1. டன் (சங்.அக.);; thief. 

   2. தட்டான்; gold smith.

     [ேமாசம் → ேமாசகன். ேமாசம்ெசய்ேவான்]

 ேமாசகன்1 mōcagaṉ, ெப. (n.)

   1.  ப்ேபான்; deliverer.

   2. ெவளி ேவான்; one who passes or lets out.

     "நந்தனவனத்  ேமாசகைன மலமதைன" ( வத . வரக்்கநரக. 175);.

   3. ற  (யாழ்.அக.);; ascetic.

ேமாச

 
 ேமாச  mōcagi, ெப. (n.)

   ெச வைக ( ப்ைப); ( .அ.);; rattlewort.

     'இசெ்ச ன் ைதகள் ப்ைபையப் ேபாலா ம்'.

 ேமாச  mōcagi, ெப. (n.)

   ெச வைக ( ப்ைப); ( .அ.);; rattlewort.

     'இசெ்ச ன் ைதகள் ப்ைபையப் ேபாலா ம்'.

1511

www.valluvarvallalarvattam.com 3070 of 19068.



ேமாச

ேமாச  mōcaḍi, ெப. (n.)

   1. ெசாந்த ஊ ய(லாப);த் க்காகச ்ெசய் ம், சட்டத் ற் ப் றம்பான ஏமாற் ச ்ெசயல்; defrauding, 
cheating. 

     ' ட்  நி வனம் நடத்  ேமாச  ெசய்தவரக்ள் காவலரிடம் சரணைடந்தனர'். 

   2. ெபாய்யான , ெகட்ட எண்ணத்ேதா  ய ; deception, fraud. 

     ' வளர ம த் வம் ெசய்யப்ப ம் ளம்பரங்கள் யா ம் ேமாச யானைவ'.

     [ ள் → ய் →  → ேமாச → ேமாசம் = ஏய்ப் . ேமாசம் → ேமாச ]

 ேமாச  mōcaḍi, ெப. (n.)

   1. ெசாந்த ஊ ய(லாப);த் க்காகச ்ெசய் ம், சட்டத் ற் ப் றம்பான ஏமாற் ச ்ெசயல்; defrauding, 
cheating.

     ' ட்  நி வனம் நடத்  ேமாச  ெசய்தவரக்ள் காவலரிடம் சரணைடந்தனர'்.

   2. ெபாய்யான , ெகட்ட எண்ணத்ேதா  ய ; deception, fraud.

     ' வளர ம த் வம் ெசய்யப்ப ம் ளம்பரங்கள் யா ம் ேமாச யானைவ'.

     [ ள் → ய் →  → ேமாச → ேமாசம் = ஏய்ப் . ேமாசம் → ேமாச ]

ேமாசநாசம்

 
 ேமாசநாசம் mōcanācam, ெப.(n.)

   ஏமாற் ைக ம் ேக த் ைக ம்; cheating and damaging.

     [ேமாசம் + நாசம்]

 ேமாசநாசம் mōcanācam, ெப. (n.)

   ஏமாற் ைக ம் ேக த் ைக ம்; cheating and damaging.

     [ேமாசம் + நாசம்]
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ேமாசம்

ேமாசம்1 mōcam, ெப.(n.)

   1 ற க் த் ைம ைள ப்ப , ஏய்ப் , வஞ்சைன; treachery, deceit, fraud. 

     'உ ர ்ேபா ம் அள ற்  ஒ  ேமாசமான ெசயல் நிகழ்ந்  ட்ட '. 

   2. ேபரிடர ்(அபாயம்);; danger, risk, detriment, accident. 

     'இவ்வாண்  மைழ ேமாசமான பா ப்ைப ஏற்ப த்  ட்ட '(உ.வ.);. 

   3. ச  (சங்.அக.);; mistake, error. 

   4. தரம், ஒ க்கம் த யவற் ல் ைற , தாழ் ; bad in standard, ability, standard etc. 

     'ைபயன் இந்தத் ேதர் ல் க ேமாசமான ம ப்ெபண் எ த் ள்ளான்' (உ.வ.);.

ம., க., ெத., பட. ேமாச.

இசெ்சாற்  ஒ ேவைள வடெமா  {} லமா க்கலாம் என்  ெச.ப.க.அகர த  ப் ற . 
வடெமா ல் அசெ்சால் ற் த் ட் , ெகாள்ைள என்பன ேபான்ற ெபா ள்கள் உள்ளனேவ யன்  
த ல் உள்ள ேபால் வஞ்சைன, ேபரிடர,் ச  என் ம் ெபா ள்கள் இல்ைல. வடெமா  {} தல், 
ெகாள்ைளய த்தல் என் ம் ெபா ள்ள {} என் டம் ேவரினின்  றந்த  என்  மா. .அகர த  

ப் ற .

     [ ல் - ைளத்தற் க த் ேவர.்

ல் →  - ைழத்தல் = ைளத்தல்

ைழத்த வான் ைழ (பாரத. காண்டவ. 17);

ைழ - ைழ = 1. ந்த இடம், 2. உட் ந்த அகப்ைப. " ைழ ைவ ணராதாங் " ைழ - ைச = 
உட் டான மண் ைக, மாைழைய உ க் ம் மண்க . ெவளி ல் உ ேவா  இ ந்  உள்ேள 
ெவ ைமக் டாக இ க் ம் ெபா ைள ஏமாற் ப் ெபா ளாகக் க தல் இயல் . ஒ.ேநா. ெபாள் = 

ேமாசம்ெசய்-தல்

ேமாசம்ெசய்-தல் mōcamceytal,    1 ெச. . . (v.i.) 

   நம் க்ைகையப் ெபாய்யாக் ம் வைக ல் ஏமாற் தல், வஞ் த்தல்; to cheat, let (one); down. 

     'என் நண்பேன இப்ப  ேமாசம் ெசய்வான் என்  எ ரப்்பாரக்்க ல்ைல'.

க.ேமாசெகாளி .

     [ேமாசம் + ெசய்-,]

 ேமாசம்ெசய்-தல் mōcamceytal,    1 ெச. . . (v.i.)

   நம் க்ைகையப் ெபாய்யாக் ம் வைக ல் ஏமாற் தல், வஞ் த்தல்; to cheat, let (one); down.

     'என் நண்பேன இப்ப  ேமாசம் ெசய்வான் என்  எ ரப்்பாரக்்க ல்ைல'.

க.ேமாசெகாளி .

     [ேமாசம் + ெசய்-,]
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ேமாசம்ேபா-தல்

ேமாசம்ேபா-தல் mōcambōtal,    8 ெச. . . (v.i.) 

   1. ஏமாற்றப்ப தல்; to be decieved. 

     'அவனிடம் நம் க்ைக ைவத் ப் பணம் தந்ததால் ேமாசம் ேபாய் ட்ேடாம்' (உ.வ.);. 

   2. இடரப்்பாட் க் ள்ளாதல்; to fall into danger. 

   3. ச தல்; to go wrong, to be mistaken.

க. ேமாசெகாள் , ேமாசேகா .

     [ேமாசம் + ேபா-,]

 ேமாசம்ேபா-தல் mōcambōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   1. ஏமாற்றப்ப தல்; to be decieved.

     'அவனிடம் நம் க்ைக ைவத் ப் பணம் தந்ததால் ேமாசம் ேபாய் ட்ேடாம்' (உ.வ.);.

   2. இடரப்்பாட் க் ள்ளாதல்; to fall into danger.

   3. ச தல்; to go wrong, to be mistaken.

க. ேமாசெகாள் , ேமாசேகா .

     [ேமாசம் + ேபா-,]

ேமாசமான

ேமாசமான mōcamāṉa, ெப.எ. (adj.)

   1. வஞ் த்  ஒ ற, ழ ப்பான; deceitful, treacherous. 

     'அவன் க ம்

   ேமாசமானவன்' (உ.வ.);;   2. இடர ்நிைறந்த; dangerous. 

     'ேமாசமான காலம்' (உ.வ);.

     [ேமாசம் + ஆன]

 ேமாசமான mōcamāṉa, ெப.எ. (adj.)

   1. வஞ் த்  ஒ ற, ழ ப்பான; deceitful, treacherous.

     'அவன் க ம் ேமாசமானவன்' (உ.வ.);;

   2. இடர ்நிைறந்த; dangerous.

     'ேமாசமான காலம்' (உ.வ);.

     [ேமாசம் + ஆன]
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ேமாசனம்

ேமாசனம்1 mōcaṉam, ெப.(n.)

   ெநல்வைக (யாழ்.அக.);; a kind of paddy.

 ேமாசனம்2 mōcaṉam, ெப.(n.)

   ப ைக ( டா.);; liberation, deliverance. 

     "பாசேமாசனந்தான் பண் ம்ப " ( . . 8, 3);.

 ேமாசனம்3 mōcaṉam, ெப.(n.)

   ைர ன் ெந ட்டம்; purlin.

க. ெமாகசர.

     [ கசரம் → ெமாகசரம் → ேமாசரம் → ேமாசனம்]

 ேமாசனம்1 mōcaṉam, ெப. (n.)

   ெநல்வைக (யாழ்.அக.);; a kind of paddy.

 ேமாசனம்2 mōcaṉam, ெப. (n.)

   ப ைக ( டா.);; liberation, deliverance.

     "பாசேமாசனந்தான் பண் ம்ப " ( . . 8, 3);.

ேமாசனி

 
 ேமாசனி mōcaṉi, ெப.(n.)

   இல மரவைக (சங்.அக.);; red-flowered silk cotton tree.

     [ேமாைச → ேமாசனி]

 ேமாசனி mōcaṉi, ெப. (n.)

   இல மரவைக (சங்.அக.);; red-flowered silk cotton tree.

     [ேமாைச → ேமாசனி]

ேமாசா

ேமாசா mōcā, ெப.(n.)

   க ெநாச் ; a black variety of nochi. 

   2. இலவம் ன்; gum of silk cotton tree.

     [ேமாைச → ேமாசா]

 ேமாசா mōcā, ெப. (n.)

   க ெநாச் ; a black variety of nochi.

   2. இலவம் ன்; gum of silk cotton tree.

     [ேமாைச → ேமாசா]
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ேமாசாகம்

 
 ேமாசாகம் mōcākam, ெப.(n.)

   வாைழ; plantain.

 ேமாசாகம் mōcākam, ெப. (n.)

   வாைழ; plantain.

ேமாசா ரடீம்

 
 ேமாசா ரீடம் mōcākirīṭam, ெப.(n.)

   சந்தன மரம்; sandal wood tree.

 ேமாசா ரீடம் mōcākirīṭam, ெப. (n.)

   சந்தன மரம்; sandal wood tree.

ேமாசாசம்

 
 ேமாசாசம் mōcācam, ெப.(n.)

   ப த் ப் ன் (யாழ்.அக.);; resin gathered from the cotton-plant.

 ேமாசாசம் mōcācam, ெப. (n.)

   ப த் ப் ன் (யாழ்.அக.);; resin gathered from the cotton-plant.

ேமாசாசனி

 
 ேமாசாசனி mōcācaṉi, ெப.(n.)

   இல ; silk cotton tree.

     [p]

 ேமாசாசனி mōcācaṉi, ¬

,

ெப. (n.);

   இல ; silk cotton tree.

ேமாசா கம்

 
 ேமாசா கம் mōcācigam, ெப.(n.)

   ம  மத்ைத; a variety of {}.

 ேமாசா கம் mōcācigam, ெப. (n.)

   ம  மத்ைத; a variety of {}.
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ேமாசாடம்

ேமாசாடம் mōcāṭam, ெப.(n.)

   1. சந்தனம் (மைல.);; sandalwood. 

   2. வாைழப்பழம் (யாழ்.அக.);; plantain fruit.

 ேமாசாடம் mōcāṭam, ெப. (n.)

   1. சந்தனம் (மைல.);; sandalwood.

   2. வாைழப்பழம் (யாழ்.அக.);; plantain fruit.

ேமாசாபரணி

 
 ேமாசாபரணி mōcāparaṇi, ெப.(n.)

   ப த் ; cotton.

 ேமாசாபரணி mōcāparaṇi, ெப. (n.)

   ப த் ; cotton.

ேமா

ேமா 1 mōcittal,    11 ெச. . . (v.i.) 

   ச ப்ேபாதல் (சப்.);; to err, to be misled.

     [ேமாசம் → ேமா -,]

 ேமா 2 mōcittal,    11 ெச. . . (v.i.) 

   டெ்டா தல்; to give up. 

     "சங்ைக ேமா ப்பாேய" (ைகவல். சந். 21);.

     [ தல் = அ தல்.  →  → ேமா -,]

 ேமா 3 mōci, ெப.(n.)

   பைழய லவ ள் ஒ வர;் an ancient poet. 

     "ேமா  பா ய வா ம் " ( றநா. 158);.

 ேமா 1 mōcittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   ச ப்ேபாதல் (சப்.);; to err, to be misled.

     [ேமாசம் → ேமா -,]

 ேமா 2 mōcittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   டெ்டா தல்; to give up.
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ேமா ரனார்

 
 ேமா ரனார ்mōciāraṉār, ெப.(n.)

   கழகக் (சங்க); காலப் லவர;் a poet of sangam age.

     [ேமா  + ரனார.் ேமா  = ஓர ்ஊர.் இன்ைறய க ரப்் பக்கத் ள்ள ேமா ர ்ேமா ேர எனக் 
க த இட ண் .]

 ேமா ரனார ்mōciāraṉār, ெப. (n.)

   கழகக் (சங்க); காலப் லவர;் a poet of sangam age.

     [ேமா  + ரனார.் ேமா  = ஓர ்ஊர.் இன்ைறய க ரப்் பக்கத் ள்ள ேமா ர ்ேமா ேர எனக் 
க த இட ண் .]

ேமா ைக

 
 ேமா ைக mōcigai, ெப.(n.)

   உச்  (யாழ்.அக.);; tuft of hair on top of head.

 ேமா ைக mōcigai, ெப. (n.)

   உச்  (யாழ்.அக.);; tuft of hair on top of head.

ேமா மல் ைக

ேமா மல் ைக mōcimalligai, ெப.(n.)

   காட்  மல் ைக ( லப்.13, 156, உைர);; wild jasmine.

     [ேமா  + மல் ைக]

     [p]

 ேமா மல் ைக mōcimalligai, ெப. (n.)

   காட்  மல் ைக ( லப்.13, 156, உைர);; wild jasmine.

     [ேமா  + மல் ைக]

ேமா ரிேகாபம்

 
 ேமா ரிேகாபம் mōciriāpam, ெப.(n.)

   ெவ ப்படக் ; a plant, ballota disticha.

ம வ. எ டை்டப் நா , ேபய் ரட் .

 ேமா ரிேகாபம் mōciriāpam, ெப. (n.)

   ெவ ப்படக் ; a plant, ballota disticha.

ம வ. எ டை்டப் நா , ேபய் ரட் .
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ேமாைச

ேமாைச1 mōcai, ெப.(n.)

   1. ேமாைச லவம் ( .அ.); பாரக்்க;see {}. 

   2. நீ செ்ச , அ ரி ( .அ.);; Indian indigo. 

   3. வசம்  (சங்.அக.);; sweet flag. 

   4. வாைழ ( .அ.);; plantain.

 ேமாைச2 mōcai, ெப.(n.)

   ரலணிவைக; finger-ornament, probably of the shape of plantain flower. 

     "மகளிர.்.... ெமல் ரல் ேமாைச ேபால" (நற். 188);, 

     " ற் வைள ேமாைச தற்கங்காளன்" (காளத். உலா, 341);.

 ேமாைச1 mōcai, ெப. (n.)

   1. ேமாைச லவம் ( .அ.); பாரக்்க;see {}.

   2. நீ செ்ச , அ ரி ( .அ.);; Indian indigo.

   3. வசம்  (சங்.அக.);; sweet flag.

   4. வாைழ ( .அ.);; plantain.

 ேமாைச2 mōcai, ெப. (n.)

ேமாைசசச்ா

 
 ேமாைசசச்ா  mōcaiccāṟu, ெப.(n.)

   இலவம் ன்; resin of silk cotton.

     [ேமாைச + சா ]

 ேமாைசசச்ா  mōcaiccāṟu, ெப. (n.)

   இலவம் ன்; resin of silk cotton.

     [ேமாைச + சா ]

ேமாைச லவம்

 
 ேமாைச லவம் mōcaiyilavam, ெப.(n.)

   இல  (ைதலவ.ைதல.);; red flowered silk- cotton tree.

     [ேமாைச + இலவம்]

 ேமாைச லவம் mōcaiyilavam, ெப. (n.)

   இல  (ைதலவ.ைதல.);; red flowered silk- cotton tree.

     [ேமாைச + இலவம்]
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ேமாட்டைடப்பன்

 
 ேமாட்டைடப்பன் mōḍḍaḍaippaṉ, ெப.(n.)

   ைர கட் ன் இ  பக்கங்களி ம் ைவக்கப்ப ஞ் த் ர ேவைலப்பா ைடய பலைகயைடப்  
(நாஞ்.);; a decorated piece of plank, placed on both sides of the ridge of a roof.

     [ேமா  + அைடப்பன்]

 ேமாட்டைடப்பன் mōḍḍaḍaippaṉ, ெப. (n.)

   ைர கட் ன் இ  பக்கங்களி ம் ைவக்கப்ப ஞ் த் ர ேவைலப்பா ைடய பலைகயைடப்  
(நாஞ்.);; a decorated piece of plank, placed on both sides of the ridge of a roof.

     [ேமா  + அைடப்பன்]

ேமாட்டன்

ேமாட்டன் mōṭṭaṉ, ெப.(n.)

   ரடன் ( ரக்்கன்);; ruffian. 

     " ைதைய ேமாட்டன் வைளதெ்தா  ேதர் ைச ேயெகா " ( ப் . 266);.

     [ேமா  → ேமாட்டன்]

 ேமாட்டன் mōṭṭaṉ, ெப. (n.)

   ரடன் ( ரக்்கன்);; ruffian.

     " ைதைய ேமாட்டன் வைளதெ்தா  ேதர் ைச ேயெகா " ( ப் . 266);.

     [ேமா  → ேமாட்டன்]

ேமாட்டா

ேமாட்டா mōṭṭā, ெப.அ. (adj.)

   1. ெபரிய; large, great, big. 

   2. ழ்த்தரமான; shoddy, trashy. 

   3. த த்த, டான; coarse, rough, unrefined. 

     'ெவ ல் காலத் ல் இப்ப  ஒ  ேமாட்டாத் ணி ல் சடை்ட ைதத் ப் ேபாட் க் றாேய?' (உ.வ.);.

     [ேமா  → ேமாட்டா]

 ேமாட்டா mōṭṭā, ெப.அ. (adj.)

   1. ெபரிய; large, great, big.

   2. ழ்த்தரமான; shoddy, trashy.

   3. த த்த, டான; coarse, rough, unrefined.

     'ெவ ல் காலத் ல் இப்ப  ஒ  ேமாட்டாத் ணி ல் சடை்ட ைதத் ப் ேபாட் க் றாேய?' (உ.வ.);.

     [ேமா  → ேமாட்டா]

 ேமாட்டா mōṭṭā, ெப.அ. (adj.)

   1. ெபரிய; large, great, big.

   2. ழ்த்தரமான; shoddy, trashy.

   3. டான; coarse, rough, unrefined.
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ேமாட்டாக் ைவ

ேமாட்டாக் ைவ mōṭṭākkuṟuvai, ெப.(n.)

   ன்  மாதத் ல் ைளயக் ய ைவ ெநல்வைக (இ.வ.);; a coarse paddy which matures in 3 months.

     [ேமாட்டா + ைவ.  → ைவ = ய காலத் ல் ைளசச்ல் த ம் ெநற்ப ர.்]

 ேமாட்டாக் ைவ mōṭṭākkuṟuvai, ெப. (n.)

   ன்  மாதத் ல் ைளயக் ய ைவ ெநல்வைக (இ.வ.);; a coarse paddy which matures in 3 months.

     [ேமாட்டா + ைவ.  → ைவ = ய காலத் ல் ைளசச்ல் த ம் ெநற்ப ர.்]

 ேமாட்டாக் ைவ mōṭṭākkuṟuvai, ெப. (n.)

   ன்  மாதத் ல் ைளயக் ய ைவ ெநல்வைக;     [H. {} → த. ேமாட்டா+ ைவ.]

ேமாட் ல்

 
 ேமாட் ல் mōṭṭil, ெப.(n.)

   ; a thorny tree.

 ேமாட் ல் mōṭṭil, ெப. (n.)

   ; a thorny tree.

ேமாட் றால்

 
 ேமாட் றால் mōṭṭiṟāl, ெப.(n.)

   இறால் ன் வைக ( ன்.);; mantis-shrimp.

     [ேமா  + இறால்]

     [p]

 ேமாட் றால் mōṭṭiṟāl, ெப. (n.)

   இறால் ன் வைக ( ன்.);; mantis-shrimp.

     [ேமா  + இறால்]

ேமாட் த்தனம்

 
 ேமாட் த்தனம் mōṭṭuttaṉam, ெப.(n.)

   ட் த்தனம் (சங்.அக.);; obstinacy.

     [ேமா  + தனம்]

 ேமாட் த்தனம் mōṭṭuttaṉam, ெப. (n.)

   ட் த்தனம் (சங்.அக.);; obstinacy.

     [ேமா  + தனம்]
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ேமாட் ன்

ேமாட் ன் mōṭṭumīṉ, ெப.(n.)

   ண் ன்; star. 

     'ேமாட்  ன் ழாத் ன்" ( வக. 2325);.

     [ேமா 1 + ன்]

 ேமாட் ன் mōṭṭumīṉ, ெப. (n.)

   ண் ன்; star.

     'ேமாட்  ன் ழாத் ன்" ( வக. 2325);.

     [ேமா 1 + ன்]

ேமாட் வ ம்

 
 ேமாட் வ ம்  mōḍḍuvaḍimbu, ெப.(ո.) 

ேமாட் வைள பாரக்்க;see {} (C.G.);

     [ேமாட்  + வ ம் ]

 ேமாட் வ ம்  mōḍḍuvaḍimbu, ெப.(ո.) 

ேமாட் வைள பாரக்்க;see {} (C.G.);

     [ேமாட்  + வ ம் ]

ேமாட் வரி

 
 ேமாட் வரி mōṭṭuvari, ெப.(n.)

   ட் வரி (யாழ்ப்.);; house-tax.

     [ ட் வரி → ட் வரி → ேமாட் வரி]

 ேமாட் வரி mōṭṭuvari, ெப. (n.)

   ட் வரி (யாழ்ப்.);; house-tax.

     [ ட் வரி → ட் வரி → ேமாட் வரி]

ேமாட் வலயம்

ேமாட் வலயம் mōṭṭuvalayam, ெப.(n.)

   மாைலவைக; a kind of garland. 

     " ட் க் கத் ைக ம் ேமாட்  வலய ம் ற மாகப் ைனந் " (இைற.2, பக். 42);.

     [ேமாட்  + வலயம்]

 ேமாட் வலயம் mōṭṭuvalayam, ெப. (n.)

   மாைலவைக; a kind of garland.

     " ட் க் கத் ைக ம் ேமாட்  வலய ம் ற மாகப் ைனந் " (இைற.2, பக். 42);.

     [ேமாட்  + வலயம்]
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ேமாட் வைள

 
 ேமாட் வைள mōṭṭuvaḷai, ெப.(n.)

   உட் ைர ன் உச் ப் ப  (இ.வ.);; ridge of the inner roof. 

     ' ட் க்  உள்ேளேய உடக்ாரந்்  ேமாட் வைளையப் பாரத்்தால் எப்ப  ன்ேனற ம்' (உ.வ.);.

     [ க  → ேமா  → ேமாட்  + வைள]

 ேமாட் வைள mōṭṭuvaḷai, ெப. (n.)

   உட் ைர ன் உச் ப் ப  (இ.வ.);; ridge of the inner roof.

     ' ட் க்  உள்ேளேய உடக்ாரந்்  ேமாட் வைளையப் பாரத்்தால் எப்ப  ன்ேனற ம்' (உ.வ.);.

     [ க  → ேமா  → ேமாட்  + வைள]

ேமாட் வைளேயா

 
 ேமாட் வைளேயா  mōṭṭuvaḷaiyōṭu, ெப.(n.)

ேமாட்ேடா  பாரக்்க ( .வ.);;see {}.

     [ேமாட்  + வைளேயா ]

 ேமாட் வைளேயா  mōṭṭuvaḷaiyōṭu, ெப. (n.)

ேமாட்ேடா  பாரக்்க ( .வ.);;see {}.

     [ேமாட்  + வைளேயா ]

ேமாட்ைட

ேமாடை்ட mōṭṭai, ெப.(n.)

   நீர ்க ந்  ெவளிேய ம்ப  வயல் வரப் த் ைளப் பட் க்ைக; porosity of the ridge of a field. 

     'ேமாடை்ட ேபானால் ேகாடை்ட ேபா ம்' (ெநல்ைல);.

     [ ள் → ண் . ண் தல் = பன்  கத்தாற் இைளத்தல் ( .தா.257);. ள் → ட்  → (ெமாடை்ட); 
→ ேமாடை்ட = ைள. இனி ேமா  + ஒடை்ட (ேமாட் ல் அைமந்த ஒடை்ட); –ேமாடை்ட என் மாம்.]

 ேமாடை்ட mōṭṭai, ெப. (n.)

   நீர ்க ந்  ெவளிேய ம்ப  வயல் வரப் த் ைளப் பட் க்ைக; porosity of the ridge of a field.

     'ேமாடை்ட ேபானால் ேகாடை்ட ேபா ம்' (ெநல்ைல);.

     [ ள் → ண் . ண் தல் = பன்  கத்தாற் இைளத்தல் ( .தா.257);. ள் → ட்  → (ெமாடை்ட); 
→ ேமாடை்ட = ைள. இனி ேமா  + ஒடை்ட (ேமாட் ல் அைமந்த ஒடை்ட); –ேமாடை்ட என் மாம்.]

 ேமாடை்ட mōṭṭai, ெப. (n.)

வரப் ல் உள்ள ைள

 a small hole found in ridge of a field.

     [ேமா -ேமாடை்ட]
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ேமாட்ேடா

 
 ேமாட்ேடா  mōṭṭōṭu, ெப.(n.)

   ட்  கட் ம் வைளேவா  (ெகா.வ.);; ridge tile.

     [ க  → ேமா  + ஒ ]

 ேமாட்ேடா  mōṭṭōṭu, ெப. (n.)

   ட்  கட் ம் வைளேவா  (ெகா.வ.);; ridge tile.

     [ க  → ேமா  + ஒ ]

ேமாட்ேடாைல

 
 ேமாட்ேடாைல mōṭṭōlai, ெப.(n.)

   ைரேயா  ேவ ம் ஓைல (நாஞ்.);; palm-leaf used to cover the ridge of a roof.

     [ க  → ேமா  + ஓைல]

 ேமாட்ேடாைல mōṭṭōlai, ெப. (n.)

   ைரேயா  ேவ ம் ஓைல (நாஞ்.);; palm-leaf used to cover the ridge of a roof.

     [ க  → ேமா  + ஓைல]

ேமாட்சகன்

 
 ேமாடச்கன் mōṭcagaṉ, ெப.(n.)

   கள்வன் (யாழ்.அக.);; thief.

 ேமாடச்கன் mōṭcagaṉ, ெப. (n.)

   கள்வன் (யாழ்.அக.);; thief.
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ேமாடம்

ேமாடம்1 mōṭam, ெப.(n.) 

   மந்தாரம்; dark, clouded sky.

   ம. டம்;   க., ., பட. ேமாட;   ெத. ேமாட ; ட. ேமாட.

     [ ள் → ழ். ழ்த்தல் = தல். ழ் → ழல் = . ழ் →  → .  → ட்டம் → ேமாடம் 
= வானம் ய மந்தாரம். ( .தா.190);]

 ேமாடம்2 mōṭam, ெப.(n.)

   டத்தனம் ( ன்.);; stupidity.

. ேமாட.

     [ ள் → ழ். ழ்த்தல் = தல். ழ் →  → .  → டம் → ேமாடம் = வானம் ய 
மந்தாரம், மந்தாரம் ேபான்ற மடைம. ( .தா. 190);.]

 ேமாடம்1 mōṭam, ெப. (n.)

   மந்தாரம்; dark, clouded sky.

   ம. டம்;   க., ., பட. ேமாட;   ெத. ேமாட ; ட. ேமாட.

     [ ள் → ழ். ழ்த்தல் = தல். ழ் → ழல் = . ழ் →  → .  → ட்டம் → ேமாடம் 
= வானம் ய மந்தாரம். ( .தா.190);]

 ேமாடம்2 mōṭam, ெப. (n.)

   டத்தனம் ( ன்.);; stupidity.

ேமாடமரம்

ேமாடமரம் mōṭamaram, ெப.(n.)

ம ழ்3 பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

     [ம ழமரம் → ேமாடமரம்]

 ேமாடமரம் mōṭamaram, ெப. (n.)

ம ழ்3 பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

     [ம ழமரம் → ேமாடமரம்]

1525

www.valluvarvallalarvattam.com 3084 of 19068.



ேமாடன்

ேமாடன்1 mōṭaṉ, ெப.(n.)

   வளரந்்தவன்; tall man. 

     "ெந ந்தாளினான் ேமாடன்" (ைசவச. ஆசா. 13);.

     [ேமா  → ேமாடன்]

 ேமாடன்2 mōṭaṉ, ெப.(n.)

   டன்; foal, blockhead. 

     "ேமாடா  ேமாடைன" ( ப் . 557);.

     [ேமாடம் = மடைம. ேமாடம் → ேமாடன். 'ன்'. ஆ.பா.ஈ .]

 ேமாடன்1 mōṭaṉ, ெப. (n.)

   வளரந்்தவன்; tall man.

     "ெந ந்தாளினான் ேமாடன்" (ைசவச. ஆசா. 13);.

     [ேமா  → ேமாடன்]

 ேமாடன்2 mōṭaṉ, ெப. (n.)

   டன்; foal, blockhead.

     "ேமாடா  ேமாடைன" ( ப் . 557);.

ேமாடனம்

ேமாடனம் mōṭaṉam, ெப. (n.)

   1. காற்  (யாழ்.அக.);; wind. 

   2. அைரக்ைக (யாழ்.அக.);; rubbing, grinding. 

   3. அவமானம்; disgrace. 

     "க ழைன ேமாடனம் ைளத்தைமேபால்" ( ற்றா. தல. மண. 66);. 

   4. மாயக்கைல

 magic, enchantment, as a craft. 

   5. டத்தனம் ( ன்.);; folly.

 ேமாடனம் mōṭaṉam, ெப. (n.)

   1. காற்  (யாழ்.அக.);; wind.

   2. அைரக்ைக (யாழ்.அக.);; rubbing, grinding.

   3. அவமானம்; disgrace.

     "க ழைன ேமாடனம் ைளத்தைமேபால்" ( ற்றா. தல. மண. 66);.

   4. மாயக்கைல

 magic, enchantment, as a craft.

   5. டத்தனம் ( ன்.);; folly.
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ேமாடா

 
 ேமாடா mōṭā, ெப.(n.)

   ேமல் ற ம் ழ் ற ம் வட்டமாக ம் இைடப்ப  ம் இ க் ம் உடக்ார பயன்ப த் ம் 
ரம்பால் ன்னப்பட்ட இ க்ைக; a seat in the shape of an hour glass.

     [ேமா  → ேமாடா]

     [p]

 ேமாடா mōṭā, ெப. (n.)

   ேமல் ற ம் ழ் ற ம் வட்டமாக ம் இைடப்ப  ம் இ க் ம் உடக்ார பயன்ப த் ம் 
ரம்பால் ன்னப்பட்ட இ க்ைக; a seat in the shape of an hour glass.

     [ேமா  → ேமாடா]

ேமாடாசம்

 
 ேமாடாசம் mōṭācam, ெப.(n.)

   ெவண் சணி; ash pumpkin.

     [p]

 ேமாடாசம் mōṭācam, ெப. (n.)

   ெவண் சணி; ash pumpkin.

ேமாடாேமா

 
 ேமாடாேமா  mōṭāmōṭi, ெப.(n.)

   பகட்  (ஆடம்பரம்); ( ன்.);;  ostentation, pomp. 

     'ேமாடாேமா யாய்ச ்ெசல  ெசய் ற '.

க. ேமாடாேமா  (அழ , எ ல்);.

     [ேமா  + ேமா  - ேமா ேமா  → ேமாடாேமா ]

 ேமாடாேமா  mōṭāmōṭi, ெப. (n.)

பகட்  (ஆடம்பரம்); ( ன்.);,

 ostentation, pomp.

     'ேமாடாேமா யாய்ச ்ெசல  ெசய் ற '.

க. ேமாடாேமா  (அழ , எ ல்);.

     [ேமா  + ேமா  - ேமா ேமா  → ேமாடாேமா ]
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ேமா

ேமா 1 mōṭi, ெப.(n.)

   1. ெச க்  ( ன்.);; arrogance. 

   2. வைக ( தம்);; way, manner, style, air. 

     "அப்ேபா ெலா  ேமா மாய் ேவேற க மாய்" (பண . 195);. 

   3. பகட்  (ஆடம்பரம்);; grandeur, display. 

     ' மணம் ெவ ேமா ?'. 

   4. உயர ்ேதாற்றம் ( ன்.);; military bearing, as of a soldier, dignified bearing. 

   5. ேவ க்ைகக் காட் ; exhibition show. 

   6. ணக் ; dis agreement, discord. 

     'ஊடலாய்ப் ேபாவாைர ேமா  த் வார'் ( ற . 315);. 

   7. ஏய்ப் ; deceit, fraud. 

   8. ெமாத்தம் ( ன்.);; wholesale, entirety. 

     'அவற்ைற ேமா யாய் வாங் னாய்'.

ம., க., ெத. ேமா ,

     [ க  = உச் , ேம டம், ைர. க  → ேமா . ( .தா.68);. ேமா  → ேமா ]

 ேமா 2 mōṭi, ெப.(n.)

ேமா க்காரன்

ேமா க்காரன் mōṭikkāraṉ, ெப.(n.)

   1. ஒப்பைன ம்  (இ.வ.);; stylish man. 

   2. ணக்கங்காட் ே ான் ( ன்.);; unfriendly man, man with forbidding countenance. 

   3. ஏய்ப்ேபான் (இ.வ.);; deceitful person.

க. ேமா கார (ேமா க்கைல ெசய்பவன்);.

     [ேமா  + காரன்]

 ேமா க்காரன் mōṭikkāraṉ, ெப. (n.)

   1. ஒப்பைன ம்  (இ.வ.);; stylish man.

   2. ணக்கங்காட் ே ான் ( ன்.);; unfriendly man, man with forbidding countenance.

   3. ஏய்ப்ேபான் (இ.வ.);; deceitful person.

க. ேமா கார (ேமா க்கைல ெசய்பவன்);.

     [ேமா  + காரன்]
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ேமா -தல்

ேமா -தல் mōḍiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.) 

   1. ேசாரத் ற் க ப்பமாதல் (இ.வ.);; to become pregnant by illicit inter course. 

   2. ஆ  த யவற் ல் மணலால் ேம  உண்டாதல்; to form shoals, as in river.

     [ேமா  + இ -, 'இ ' . .]

 ேமா -தல் mōḍiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ேசாரத் ற் க ப்பமாதல் (இ.வ.);; to become pregnant by illicit inter course.

   2. ஆ  த யவற் ல் மணலால் ேம  உண்டாதல்; to form shoals, as in river.

     [ேமா  + இ -, 'இ ' . .]

ேமா நாணயம்

ேமா நாணயம் mōṭināṇayam, ெப.(n.)

   ெபாற்கா  (ெபான்னாணய); வைக; a gold coin introduced by the Maharattas. 

     "ேமா  நாணய ைலயாேல" ( ப் . 572);.

     [ேமா  + நாணயம்]

 Skt. {} → த. நாணயம்.

 ேமா நாணயம் mōṭināṇayam, ெப. (n.)

   ெபாற்கா  (ெபான்னாணய); வைக; a gold coin introduced by the Maharattas.

     "ேமா  நாணய ைலயாேல" ( ப் . 572);.

     [ேமா  + நாணயம்]

 Skt. {} → த. நாணயம்.

ேமா ப் டைவ

 
 ேமா ப் டைவ mōḍippuḍavai, ெப.(n.)

   ெவண்ணிற ள்ள ைடைவ வைக ( ன்.);; a kind of white-coloured saree.

     [ேமா  + டைவ]

 ேமா ப் டைவ mōḍippuḍavai, ெப. (n.)

   ெவண்ணிற ள்ள ைடைவ வைக ( ன்.);; a kind of white-coloured saree.

     [ேமா  + டைவ]

ேமா ேமா ரம்

 
 ேமா ேமா ரம் mōṭimōtiram, ெப.(n.)

   ெசா சான ேமா ரம் (இ.வ.);; finger-ring made of pinchbeck.

     [ேமா  + ேமா ரம். கத் ரம் → ேமா ரம்.]

 ேமா ேமா ரம் mōṭimōtiram, ெப. (n.)

   ெசா சான ேமா ரம் (இ.வ.);; finger-ring made of pinchbeck.

     [ேமா  + ேமா ரம். கத் ரம் → ேமா ரம்.]
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ேமா ெய -த்தல்

ேமா ெய -த்தல் mōḍiyeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   1. ஒ வ க் க் ேக  ைளப்பதற்காக அவன் நிலத் ற் ைதத்  ைவக்கப்பட்ட பாழ்ப் ( னிய); 
ெபா ைள எ த்  தல்; to discover and remove the articles of witchcraft buried "the ground belonging to a person, 
with a view to cause him harm. 2. மைறெமா க் கல் யால் ைதய டத்ைதக் கண்ட தல்;

 to search for hidden treasure by means of magic.

     [ேமா  + எ -,]

 ேமா ெய -த்தல் mōḍiyeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ வ க் க் ேக  ைளப்பதற்காக அவன் நிலத் ற் ைதத்  ைவக்கப்பட்ட பாழ்ப் ( னிய); 
ெபா ைள எ த்  தல்; to discover and remove the articles of witchcraft buried "the ground belonging to a person, 
with a view to cause him harm.

   2. மைறெமா க் கல் யால் ைதய டத்ைதக் கண்ட தல்; to search for hidden treasure by means of magic.

     [ேமா  + எ -,]

ேமா ெய த்

ேமா ெய த்  mōṭiyeḻuttu, ெப.(n.)

   1. மராத் ய எ த்  வைக; a Maharatta script. 

   2. ேசரந்்ெத  ெம த் ; a running hand.

     [ேமா  + எ த் . எ  → எ  → எ த் .]

 ேமா ெய த்  mōṭiyeḻuttu, ெப. (n.)

   1. மராத் ய எ த்  வைக; a Maharatta script.

   2. ேசரந்்ெத  ெம த் ; a running hand.

     [ேமா  + எ த் . எ  → எ  → எ த் .]

ேமா த்ைத

ேமா த்ைத mōṭivittai, ெப.(n.)

ேமா 2 பாரக்்க;see {}.

. ேமா தெ்ய.

     [ேமா  + த்ைத]

 ேமா த்ைத mōṭivittai, ெப. (n.)

ேமா 2 பாரக்்க;see {}.

. ேமா தெ்ய.

     [ேமா  + த்ைத]

ேமா ைவ-த்தல்

ேமா ைவ-த்தல் mōṭivaittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   ஒ வ க் க் ேக  ைளப்பதற்காக அவன் நிலத் ல் பாழ்ெபா ைளப் ைதத்  ைவத்தல்; to bury 
articles of witchcraft under the ground belonging to a person with a view to cause him harm.

     [ேமா  + ைவ-,]

 ேமா ைவ-த்தல் mōṭivaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஒ வ க் க் ேக  ைளப்பதற்காக அவன் நிலத் ல் பாழ்ெபா ைளப் ைதத்  ைவத்தல்; to bury 
articles of witchcraft under the ground belonging to a person with a view to cause him harm.

     [ேமா  + ைவ-,]
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ேமா

ேமா 1 mōṭu, ெப.(n.)

   1. உயரச்்  ( ங்.);; height. 

     "ேமா ைச ெவற்ெபன" (அஷ்டப். ேவங்கடத்தந். 44);. 

   2. ேம  ( டா.);; hill, eminence. 

   3. உட் ைர ன் உச் ப் ப , க ; top, as of a house. 

     'ம ெமா  (ப ல்); ெசால்லாமல் ேமாடை்டப் பாரத்் க் ெகாண்  ப த் ந்தால் என்ன ெபா ள் 
(அரத்்தம்);?' (உ.வ.);. 

   4. ைர ன் உச் ; ridge of roof. 

   5. ப ைம; largeness, stoutness. 

     "ேமாட் றா" ( வக. 95);, "ேமாடெ்ட ைம" (த ழ்நா.77);. 

   6. ெப ைம; greatness. 

     "ேமாடெ்ட  ளைம நீங்க" ( வக. 2799);. 

   7. உயரந்ிைல; high position. 

     "ேமாட் டத் ஞ் ெசய்யார ் மக்கள்" (நால . 358);. 

   8. வ  ( ங்.);; belly. stomach. 

     " ணர ்ேமாட் ......... ேபய்மகள்" ( . 50);. 

   9. க ப்ைப; womb. 

ேமா -தல்

ேமா -தல் mōṭuāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   மாரெ்ப ம்  த யன ெதரிதல்; to be bony in the chest. 

     'இந்தக் ழந்ைதக்  மார்  ேமா  க் ற '.

     [ேமா  + -, க  → ேமா .]

 ேமா -தல் mōṭuāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   மாரெ்ப ம்  த யன ெதரிதல்; to be bony in the chest.

     'இந்தக் ழந்ைதக்  மார்  ேமா  க் ற '.

     [ேமா  + -, க  → ேமா .]

ேமா ப -த்தல்

ேமா ப -த்தல் mōṭubaruttal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   டரி ற் சைத ரண் த்தல்; to be strong and sinewy in the nape of the neck. 

     "ஊன் மல்  ேமா  ப ப்பார"் ( வ். வாய். 3, 5, 7);.

     [ேமா  + ப -,]

 ேமா ப -த்தல் mōṭubaruttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   டரி ற் சைத ரண் த்தல்; to be strong and sinewy in the nape of the neck.

     "ஊன் மல்  ேமா  ப ப்பார"் ( வ். வாய். 3, 5, 7);.

     [ேமா  + ப -,]
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ேமா ரி-தல்

ேமா ரி-தல் mōṭubiridal,    3 ெச. . . (v.i.) 

   க ப்பமாதல் (இ.வ.);; to become pregnant.

     [ேமா  + ரி-,]

 ேமா ரி-தல் mōṭubiridal,    3 ெச. . . (v.i.)

   க ப்பமாதல் (இ.வ.);; to become pregnant.

     [ேமா  + ரி-,]

ேமாண் ெகாளி

ேமாண் ெகாளி mōṇṭugoḷi, ெப.(n.)

   உறக்கத் ல் ப க் ம் பா ம் உ க் ம் உைட ம் ேமாண்  ெகாள் ம் ைபயன் அல்ல  
ெபண் ள்ைள; one who (a boy or girl); soils bed or dress by urine.

     [ேமாண்  + ெகாளி, ெகாள்ளி → ெகாளி, ெமாள் → ேமாள். ேமா தல் = நீர ்பாய்ச் தல் அல்ல  
க த்தல். (ேவ.க.4,92, 93);]

 ேமாண் ெகாளி mōṇṭugoḷi, ெப. (n.)

   உறக்கத் ல் ப க் ம் பா ம் உ க் ம் உைட ம் ேமாண்  ெகாள் ம் ைபயன் அல்ல  
ெபண் ள்ைள; one who (a boy or girl); soils bed or dress by urine.

     [ேமாண்  + ெகாளி, ெகாள்ளி → ெகாளி, ெமாள் → ேமாள். ேமா தல் = நீர ்பாய்ச் தல் அல்ல  
க த்தல். (ேவ.க.4,92, 93);]

ேமாணம்

ேமாணம் mōṇam, ெப.(n.)

   1. பழத் ன் வற்றல்; dried fruit. 

   2. பாம் ப் ெபட் ; box for carrying snakes.

     [p]

 ேமாணம் mōṇam, ெப. (n.)

   1. பழத் ன் வற்றல்; dried fruit.

   2. பாம் ப் ெபட் ; box for carrying snakes.

ேமாத் ரம்

ேமாத் ரம் mōttiram, ெப.(n) 

   நீரகத் ல் உ வாவ ம் றப் ப் கள் வ யாக ெவளிேய வ மான நீரம்ம், த் ரம்; urine.

ம வ. நீர.்

     [ெமாள் → ேமாள். ேமா தல் = ைள னின்  நீர ்பாய்ச் தல் அல்ல  க த்தல். ேமாள் → 
ேமாட் ரம் → ேமாத் ரம் → த் ரம் (பாண்  நாட்  வழக் ); (ேவ.க.4, 92, 93);]

 ேமாத் ரம் mōttiram, ெப. ( n.)

   நீரகத் ல் உ வாவ ம் றப் ப் கள் வ யாக ெவளிேய வ மான நீரம்ம், த் ரம்; urine.

ம வ. நீர.்

     [ெமாள் → ேமாள். ேமா தல் = ைள னின்  நீர ்பாய்ச் தல் அல்ல  க த்தல். ேமாள் → 
ேமாட் ரம் → ேமாத் ரம் → த் ரம் (பாண்  நாட்  வழக் ); (ேவ.க.4, 92, 93);]

1532

www.valluvarvallalarvattam.com 3091 of 19068.



ேமாத்ைத

ேமாத்ைத1 mōttai, ெப.(n.)

   1. ெசம்ம யாட் க் கடா; ram. 

     "ேமாத்ைத ந் தக  த ம்" (ெதால். ெபா. 602);. 

   2. ெவள்ளாட் க்கடா ( டா.);; goat. 

   3. ேமழேவைர ( டா. உள். 9);; aries.

   க. ேமெக (ெபண்ணா );;ெத. ேமக (ஆட் க்கடா);.

     [ெமாத்  → ெமாத்ைத = ரைள. ெமாத்ைத → ேமாத்ைத = லங் களின் ஆண் ெபா வாகப் 
ெபண்ணி ம் ப த் ப்பதால், கடா, ேமாத்ைத, ேமழகம் (ேமாழகம்); த ய ெபயரக்ளாற் 

க்கப்ெப ம். ( .தா. 210);]

 ேமாத்ைத2 mōttai, ெப.(n.)

   1. வாைழ, தாைழ த யவற் ன் மடல் ரியாத ; spathe or unblown flower, as of plantain, fragrant screw-
pine, etc. 

     "ெநடைல வக்கா த யன....... தாழம்  ேமாத்ைத ேபா ப் ன" (நற். 211, உைர);. 

   2. ற்றாத ேதங்காய் (ேகாைவ);; half-ripe coconut.

     [ெமாத்  → ெமாத்ைத = ப மன், உ ண்ைட, ேசாற் ண்ைட. ெமாத்ைத → ேமாத்ைத (ேவ.க.4,50);]

 ேமாத்ைத1 mōttai, ெப. (n.)

   1. ெசம்ம யாட் க் கடா; ram.

ேமாத்ைதக்கடா

ேமாத்ைதக்கடா mōttaikkaṭā, ெப.(n.)

ேமாத்ைத1 1 பாரக்்க;see {}11.

     [ேமாத்ைத + கடா]

 ேமாத்ைதக்கடா mōttaikkaṭā, ெப. (n.)

ேமாத்ைத1 1 பாரக்்க;see {}11.

     [ேமாத்ைத + கடா]
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ேமாதகக்ெகண்ைட

 
 ேமாதகக்ெகண்ைட mōtagaggeṇṭai, ெப.(n.)

   நீல ம் ப ைம ங் கலந்தெகண்ைட ன்வைக; large-eyed carp, bluish green.

     [ேமாதகம் + ெகண்ைட]

     [p]

 ேமாதகக்ெகண்ைட mōtagaggeṇṭai, ெப.(n.)

   உ ண்ைடயாகக் கட் ம் உச் க் ெகாண்ைட; a kind of rounded braid of hair on the top of head.

     [ேமாதகம் + ெகாண்ைட]

     [p]

 ேமாதகக்ெகண்ைட mōtagaggeṇṭai, ெப. (n.)

   நீல ம் ப ைம ங் கலந்தெகண்ைட ன்வைக; large-eyed carp, bluish green.

     [ேமாதகம் + ெகண்ைட]

 ேமாதகக்ெகண்ைட mōtagaggeṇṭai, ெப. (n.)

   உ ண்ைடயாகக் கட் ம் உச் க் ெகாண்ைட; a kind of rounded braid of hair on the top of head.

     [ேமாதகம் + ெகாண்ைட]

ேமாதகத்ேதக்

ேமாதகத்ேதக்  mōtagattēggu, ெப.(n.)

   ெகா க்கடை்டத ்ேதக் ; a kind of tree.

     [ேமாதகம்1 + ேதக் ]

 ேமாதகத்ேதக்  mōtagattēggu, ெப. (n.)

   ெகா க்கடை்டத ்ேதக் ; a kind of tree.

     [ேமாதகம்1 + ேதக் ]

ேமாதகப் ரியன்

 
 ேமாதகப் ரியன் mōtagappiriyaṉ, ெப.(n.)

ள்ைளயார ்( நாயகன்);(யாழ்.அக.); {}.

     [ேமாதகம் + ரியன்]

 ேமாதகப் ரியன் mōtagappiriyaṉ, ெப. (n.)

ள்ைளயார ்( நாயகன்);(யாழ்.அக.); {}.

     [ேமாதகம் + ரியன்]
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ேமாதகம்

ேமாதகம்1 mōtagam, ெப.(n.)

   1. அப்பவ க்கம்; cake of rice-flour made into a ball and boiled or steamed.

     "வைகயைம ேமாதகம்" (ம ைரக். 626);. 

   2. ெகா க்கடை்ட (கந்த . கா ரி. 25);; a bolus-like preparation of rice-flour. 

   3. ட் ; a kind of pudding, made of flour. 

     "கா யர ்ேமாதகத்  ளக்க ம்" ( லப். 6, 137);. 

   4. ேதாைச ( ன்.);; a kind of flour-cake.

     [ ள் → ழ். ழ்த்தல் = தல். ழ் →   →  ( .தா.190);.  → டகம் = உள்ேள 
ெபா ள்கைள ைவத்  ய . டகம் → ேமாடகம் → ேமாதகம்]

 ேமாதகம்2 mōtagam, ெப.(n.)

   1. ம ழ்ச்  ( ன்.);; delight, mirth. 

   2. இணக்கம் (யாழ்.அக.);; agreement, suitability.

     [ேமாதம் → ேமாதகம்]

 ேமாதகம்3 mōtagam, ெப.(n.)

   1. ைரப் க்கன் மரம்; a tree. 

   2. ெகா க்கடை்டத ்ேதக் ; a tree.

ேமாதகமரம்

 
 ேமாதகமரம் mōtagamaram, ெப.(n.)

 fetid tree.

     [ேமாதகம் + மரம்]

 ேமாதகமரம் mōtagamaram, ெப. (n.)

 fetid tree.

     [ேமாதகம் + மரம்]

ேமாதகவல் மரம்

 
 ேமாதகவல் மரம் mōtagavallimaram, ெப.(n.)

   ெகா க்கடை்ட மரம்; a tree.

 ேமாதகவல் மரம் mōtagavallimaram, ெப. (n.)

   ெகா க்கடை்ட மரம்; a tree.
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ேமாதபர்

 
 ேமாதபர ்mōtabar, ெப.எ. (adj.)

   நம் க்ைகயான (ெசங்ைக);; reliable, respectable, trustworthy.

 ேமாதபர ்mōtabar, ெப.எ. (adj.)

   நம் க்ைகயான (ெசங்ைக);; reliable, respectable, trustworthy.

 ேமாதபர ்mōtabar, ெப.அ. (adj.)

   நம் க்ைக யான;     (C.G.); respectable, trustworthy.

     [Ar. Mutabar → த. ேமாதபர]்

ேமாதபர்

 
 ேமாதபர்  mōtabarkuḍi, ெப.(n.)

   நம் க்ைக ன் த்தனக்காரன் (ெசங்ைக.);; respectable tenant of substantial means.

     [ேமாதபர ்+ ]

 ேமாதபர்  mōtabarkuḍi, ெப. (n.)

   நம் க்ைக ன் த்தனக்காரன் (ெசங்ைக.);; respectable tenant of substantial means.

     [ேமாதபர ்+ ]

ேமாதம்

ேமாதம் mōtam, ெப.(n.)

   1. ம ழ்ச் ; joy, rejoicing, gladness. 

     " ன் ற்ற  கண்ெட  ேமாத றா" (ேவதாரணி. ரேமாப. 16);. 

   2. களிப் ; intoxication. 

   3. ந மணம்; smell, scent, perfume. 

   4. ஓமம் (மைல.);; Bishop's weed.

 ேமாதம் mōtam, ெப. (n.)

   1. ம ழ்ச் ; joy, rejoicing, gladness.

     " ன் ற்ற  கண்ெட  ேமாத றா" (ேவதாரணி. ரேமாப. 16);.

   2. களிப் ; intoxication.

   3. ந மணம்; smell, scent, perfume.

   4. ஓமம் (மைல.);; Bishop's weed.

 ேமாதம் mōtam, ெப. (n.)

   1. ம ழ்ச் ; jay, rejoicing, gladness.

     " ன் ற்ற  கண்ெட  ேமாத றா (ேவதாரணி. ரேமாப.16);.

   2. களிப் ; intoxication.
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ேமாதமம்

 
 ேமாதமம் mōtamam, ெப.(n.)

   ெவள் மத்ைத; dhatura berring white flowers.

 ேமாதமம் mōtamam, ெப. (n.)

   ெவள் மத்ைத; dhatura berring white flowers.

ேமாதமரம்

 
 ேமாதமரம் mōtamaram, ெப.(n.)

   ைர க்கன் மரம்; a tree.

 ேமாதமரம் mōtamaram, ெப. (n.)

   ைர க்கன் மரம்; a tree.

ேமாதயந்

 
 ேமாதயந்  mōtayandi, ெப.(n.)

   காட் மல் ைக ( .அ.);; wild jasmine.

 ேமாதயந்  mōtayandi, ெப. (n.)

   காட் மல் ைக ( .அ.);; wild jasmine.

ேமாதல்

 
 ேமாதல் mōtal, ெப.(n.)

   ைககலப் , சண்ைட, தகரா ; clash. 

     'மாணவர ்மன்றத் ேதரத்ல் ெதாடரப்ாக மாணவரக் க் ைடேய ேமாதல் ஏற்பட்ட ' (உ.வ.);.

     [ேமா  → ேமாதல். 'அல்' ெதா.ெப.ஈ ]

 ேமாதல் mōtal, ெப. (n.)

   ைககலப் , சண்ைட, தகரா ; clash. 

     'மாணவர ்மன்றத் ேதரத்ல் ெதாடரப்ாக மாணவரக் க் ைடேய ேமாதல் ஏற்பட்ட ' (உ.வ.);.

     [ேமா  → ேமாதல். 'அல்' ெதா.ெப.ஈ ]
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ேமாதைல

ேமாதைல1 mōtalai, ெப.(n.)

   1. கதைல; front piece or part of a cloth. 

     "ேமாதைல ண்  பாரை்வப் றமாதலால் ெகட் யாய் ெநய்யப்பட் க் ம்" (நாஞ்.);. 

   2. ேபார் ைன (இ.வ.);; battle-front.

     [ கதைல → ேமாதைல]

 ேமாதைல2 mōtalai, ெப.(n.)

   ைகம்மாற் க் கடன் (இ.வ.);; temporary loan.

     [ கதைல → ேமாதைல]

 ேமாதைல1 mōtalai, ெப. (n.)

   1. கதைல; front piece or part of a cloth.

     "ேமாதைல ண்  பாரை்வப் றமாதலால் ெகட் யாய் ெநய்யப்பட் க் ம்" (நாஞ்.);.

   2. ேபார் ைன (இ.வ.);; battle-front.

     [ கதைல → ேமாதைல]

 ேமாதைல2 mōtalai, ெப. (n.)

   ைகம்மாற் க் கடன் (இ.வ.);; temporary loan.

ேமாதவம்

 
 ேமாதவம் mōtavam, ெப.(n.)

   ந மணம்; perfume, scent, smell.

     [ேமாதம் → ேமாதவம்]

 ேமாதவம் mōtavam, ெப. (n.)

   ந மணம்; perfume, scent, smell.

     [ேமாதம் → ேமாதவம்]

ேமாதனங்க

 
 ேமாதனங்க  mōtaṉaṅgamūli, ெப.(n.)

   த்தாமணக் ; castor plant.

 ேமாதனங்க  mōtaṉaṅgamūli, ெப. (n.)

   த்தாமணக் ; castor plant.

ேமாதானி

 
 ேமாதானி mōtāṉi, ெப.(n.)

   மல் ைக; jasmine.

     [p]

 ேமாதானி mōtāṉi, ெப. (n.)

   மல் ைக; jasmine.
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ேமாதானிகம்

 
 ேமாதானிகம் mōtāṉigam, ெப.(n.)

   ட மல் ைக; jasmine bearing flowers with many whorls.

 ேமாதானிகம் mōtāṉigam, ெப. (n.)

   ட மல் ைக; jasmine bearing flowers with many whorls.

ேமா ரக்கள்ளி

 
 ேமா ரக்கள்ளி mōtirakkaḷḷi, ெப.(n.)

   ெகா வைக ( .அ.);; a creeper.

     [ேமா ரம் + கள்ளி]

 ேமா ரக்கள்ளி mōtirakkaḷḷi, ெப. (n.)

   ெகா வைக ( .அ.);; a creeper.

     [ேமா ரம் + கள்ளி]

ேமா ரக்கன்னி

 
 ேமா ரக்கன்னி mōtirakkaṉṉi, ெப.(n.)

   நீண்ட ெச வைக ( ன்.);; climbing flax.

   ம. ேமா ரக்கண்ணி;க. ேமா ரக்கண்ணீ.

     [ேமா ரக்கண்ணி → ேமா ரக்கன்னி]

 ேமா ரக்கன்னி mōtirakkaṉṉi, ெப. (n.)

   நீண்ட ெச வைக ( ன்.);; climbing flax.

   ம. ேமா ரக்கண்ணி;க. ேமா ரக்கண்ணீ.

     [ேமா ரக்கண்ணி → ேமா ரக்கன்னி]

ேமா ரப்பாட்

ேமா ரப்பாட்  mōtirappāṭṭu, ெப.(n.)

   நாடக ல்வைக; a dramatic poem. 

     "நாடகச ்ெசய் ளா ய ேமா ரப் பாட் ங் ----------- கடகண் ம்" (ெதால். ெபா. 492, உைர);.

     [ேமா ரம் + பாட் ]

 ேமா ரப்பாட்  mōtirappāṭṭu, ெப. (n.)

   நாடக ல்வைக; a dramatic poem.

     "நாடகச ்ெசய் ளா ய ேமா ரப் பாட் ங் ----------- கடகண் ம்" (ெதால். ெபா. 492, உைர);.

     [ேமா ரம் + பாட் ]
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ேமா ரம்

ேமா ரம் mōtiram, ெப.(n.)

   தங்கம், ெவள்ளி ேபான்ற மாைழகளால் ெசய்யப்ப வ ம் ர ல் அணிந்  ெகாள்வ மான 
வைளயமான ரல்அணி, கைணயா ; finger-ring. 

     " றாேவ ெற ய ேமா ரந் ெதாட்டாள்" (க த். 84, 23);, 

     ' ட் ப்பட்டா ம் ேமா ர ரலால் ட் ப் பட ேவண் ம்' (பழ.);.

ம வ. ரற்ெச , கைணயா .

   ம. ேமா ரம்;க. ேமா ர.

     [ கம் → கர ்= அரசன  கம் அல்ல  தைல வம் ெபா த்த த் ைர. க + ரம் - கத் ரம் 
→ ேமா ரம் = த் ைர ட்ட ரலணி. த் ைர ேமா ரம் என் ம் வழக்ைக ேநாக் க. (வ.வ.2,72);]

த ல் ேமா ரம் த் ைர ைடயதாக இ ந்த . ன்னர ் த் ைர ல்லாத ேமா ரம் அணி ம் 
பழக்கம் உண்டாக அ ந்  ேவ ப த் க் காட்ட த் ைர அைட ேசரத்்  த் ைர ேமா ரம் என 
வழங் ம் வழக்கம் ஏற்பட்ட .

     [p]

 ேமா ரம் mōtiram, ெப. (n.)

   தங்கம், ெவள்ளி ேபான்ற மாைழகளால் ெசய்யப்ப வ ம் ர ல் அணிந்  ெகாள்வ மான 
வைளயமான ரல்அணி, கைணயா ; finger-ring.

     " றாேவ ெற ய ேமா ரந் ெதாட்டாள்" (க த். 84, 23);, 

     ' ட் ப்பட்டா ம் ேமா ர ரலால் ட் ப் பட ேவண் ம்' (பழ.);.

ம வ. ரற்ெச , கைணயா .

ேமா ரமா தல்

 
 ேமா ரமா தல் mōdiramāṟudal, ெப.(n.)

   த்தவ மதத்தார ்மணஞ் ெசய் ம் ேபா  மணமக ம் மணமக ம் கைணயா ைய மாற் க் 
ெகாள் ைக ( த்.);; exchange of rings between bride and bridegroom at their marriage.

     [ேமா ரம் + மா தல். மா  → மா தல். 'தல்'. ெதா.ெப.ஈ .]

 ேமா ரமா தல் mōdiramāṟudal, ெப. (n.)

   த்தவ மதத்தார ்மணஞ் ெசய் ம் ேபா  மணமக ம் மணமக ம் கைணயா ைய மாற் க் 
ெகாள் ைக ( த்.);; exchange of rings between bride and bridegroom at their marriage.

     [ேமா ரம் + மா தல். மா  → மா தல். 'தல்'. ெதா.ெப.ஈ .]

ேமா ர ந்

 
 ேமா ர ந்  mōtiramurundu, ெப.(n.)

   ரல் வைள ல் காணப்ப ம் ேமா ரத்ைதப் ேபான்ற வட்டமான இள எ ம் ; cricoid cartilage.

     [ேமா ர + ந் ]

 ேமா ர ந்  mōtiramurundu, ெப. (n.)

   ரல் வைள ல் காணப்ப ம் ேமா ரத்ைதப் ேபான்ற வட்டமான இள எ ம் ; cricoid cartilage.

     [ேமா ர + ந் ]
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ேமா ர ரல்

 
 ேமா ர ரல் mōtiraviral, ெப.(n.)

   கண்  ர க்  அ த்த ரல்; ring-finger.

ம. ேமா ர ரல்.

     [ேமா ரம் + ரல். ேமா ரம் அணி ம் ரல். ரி → ரல்.]

     [p]

 ேமா ர ரல் mōtiraviral, ெப. (n.)

   கண்  ர க்  அ த்த ரல்; ring-finger.

ம. ேமா ர ரல்.

     [ேமா ரம் + ரல். ேமா ரம் அணி ம் ரல். ரி → ரல்.]

ேமா ர ைளயாட்

ேமா ர ைளயாட்  mōtiraviḷaiyāṭṭu, ெப.(n.)

   1. மணத் ல் டத்  நீரில் ேமா ர ட்  மணமக்கள் எ த்  ஆ ம் ைளயாட்  ( ன்.);; an item 
in the marriage festivites in which the bride and bridegoom pick out a ring dropped into a pot of water. 

   2. ேமா ரத்ைத ஒளித்  எ க் ம் ள்ைள ைளயாட்  வைக (இ.வ.);; a children's game of hiding a ring and 
finding it.

     [ேமா ரம் + ைளயாட் ]

 ேமா ர ைளயாட்  mōtiraviḷaiyāṭṭu, ெப. (n.)

   1. மணத் ல் டத்  நீரில் ேமா ர ட்  மணமக்கள் எ த்  ஆ ம் ைளயாட்  ( ன்.);; an item 
in the marriage festivites in which the bride and bridegoom pick out a ring dropped into a pot of water.

   2. ேமா ரத்ைத ஒளித்  எ க் ம் ள்ைள ைளயாட்  வைக (இ.வ.);; a children's game of hiding a ring and 
finding it.

     [ேமா ரம் + ைளயாட் ]
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ேமா ரம்ைவத்தல்

ேமா ரம்ைவத்தல் mōtiramvaittal, ெப.(n.)

   ேமா ரத்ைத ஒளித்  எ க் ம் ள்ைள ைளயாட்  வைக (இ.வ.);; a children's game of hiding a ring and 
finding it.

     [ேமா ரம் + ைவத்தல். 'தல்' ெதா.ெப.ஈ .]

   ஆ வாெரல்லாம் இ கட் யாகப் ரிந்  ெகாண் , கட் க் ெகா வராக இ வெரா ய 
ஏைனயெரல்லாம், கட்  வாரியாய் இ  வரிைசயாக எ ெர ர ்உடக்ாரந்்  ெகாள்வர.் உடக்ாராத 
இ வ ம் தத்தம் கட்  வரிைச ன் ன்னால் நின்  ெகாண் ப்பர.் அவ ள் ஒ வர ்ஒ  
ேமா ரத்ைதக் ைக ல் ைவத் க் ெகாண்  னிந்  தம் வரிைச ல் ஒவ்ெவா வர ் ன்னா ம் அைத 
ைவப்பதாக ந த் , யாேர ம் ஒ வர ் ன்னால் ைவத்  ட்  வரிைச ெந ம் ெசன்ற ன் 
நி ரந்்  நிற்பர.் எ ர ்வரிைசக் ப் ன்னால் நிற்பவர,் ேமா ரம் ைவக்கப்பட்ட இடத்ைத 
இன்னா க் ப் ன் என்  ட் க் ற ேவண் ம். சரியாய்ச ்ெசால் ன், அ த்த ைற எ ர ்
வரிைச ன் ேமா ரம் ைவத்தல் ேவண் ம்;இல்லா ன் ன் ைவத்தவேர ைவத்தல் ேவண் ம். 
இங்ஙனம் ெதாடரந்்  ஆடப்ெப ம். ேழ ப்பவர ்ஆட்  ெந க ம் உடக்ாரந்் ெகாண்ேட ப்பர ்
(த. .129);.

 ேமா ரம்ைவத்தல் mōtiramvaittal, ெப. (n.)

   ேமா ரத்ைத ஒளித்  எ க் ம் ள்ைள ைளயாட்  வைக (இ.வ.);; a children's game of hiding a ring and 
finding it.

     [ேமா ரம் + ைவத்தல். 'தல்' ெதா.ெப.ஈ .]

   ஆ வாெரல்லாம் இ கட் யாகப் ரிந்  ெகாண் , கட் க் ெகா வராக இ வெரா ய 
ஏைனயெரல்லாம், கட்  வாரியாய் இ  வரிைசயாக எ ெர ர ்உடக்ாரந்்  ெகாள்வர.் உடக்ாராத 
இ வ ம் தத்தம் கட்  வரிைச ன் ன்னால் நின்  ெகாண் ப்பர.் அவ ள் ஒ வர ்ஒ  
ேமா ரத்ைதக் ைக ல் ைவத் க் ெகாண்  னிந்  தம் வரிைச ல் ஒவ்ெவா வர ் ன்னா ம் அைத 
ைவப்பதாக ந த் , யாேர ம் ஒ வர ் ன்னால் ைவத்  ட்  வரிைச ெந ம் ெசன்ற ன் 
நி ரந்்  நிற்பர.் எ ர ்வரிைசக் ப் ன்னால் நிற்பவர,் ேமா ரம் ைவக்கப்பட்ட இடத்ைத 
இன்னா க் ப் ன் என்  ட் க் ற ேவண் ம். சரியாய்ச ்ெசால் ன், அ த்த ைற எ ர ்

ேமா ைரெகங்ைக

 
 ேமா ைரெகங்ைக mōtiraigeṅgai, ெப.(n.)

   ந் ற்ெகா ; moon creeper.

 ேமா ைரெகங்ைக mōtiraigeṅgai, ெப. (n.)

   ந் ற்ெகா ; moon creeper.

ேமா னி

ேமா னி mōtiṉi, ெப.(n.)

   1. மான்மணத்  (கஸ் ரி); ( .அ.);; musk. 

   2. மல் ைக; jasmine.

 ேமா னி mōtiṉi, ெப. (n.)

   1. மான்மணத்  (கஸ் ரி); ( .அ.);; musk.

   2. மல் ைக; jasmine.
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ேமா

ேமா 1 mōdudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஒ  பரப் ல் ேவகமாக இ த்தல், ைடத்தல் ( ங்.);; to hit, strike, smite, butt.

     "கனகநிற ேவத னபய ட ேமா  கரகமல" ( ப் . 543);, 

     'ேவகமாக வந்த ேப ந்  மரத் ன் ேமல் ேமா ய ' (உ.வ.);. 

   2. தாக் தல்; to blow against, dash against, push against with force. 

     "ேமா   ைரயால் ெமாத் ண் " ( லப். 7, கட் ைர. 7);. 

   3. அப் தல் ( ன்.);; to plaster, put as, as earth to a mud wall. 

     " வரக்்  மண் ேமா ற ". 

   4. சண்ைட ேபா தல்; to fight, clash, as of nations. 

     'ேபாரில் இரண்  நா க ம் க ைமயாக ேமா க்ெகாண்டன' (உ.வ.);. 

   5. ைள யாட் , ேதரத்ல் ேபான்றவற் ல் ேபாட் தல்; to clash, meet in games, in election etc. 

     'இ ப் ேபாட் ல் த ழ் நாட்டணி ம் க நாடக அணி ம் ேமா க்ெகாண்டன' (உ.வ.);. 

     'நண்பரக்ளா ந்த இ வ ம் வ ம் ேதரத் ல் ேமா க்ெகாள்ள இ க் ன்றனர'் (உ.வ.);.

   ம. ேமா க;க., ெத., பட. ேமா .

     [ ள் → ட்  → ெமாட்  = தைல ல் வாங் ம் ட் . ள் த்  ெமாத் . ெமாத் தல் = உடம் ற் 
ைகயா ம் க யா ம் அ த்தல். த்  → ெமாத்  → ெமா  → ேமா . ேமா தல் = ட் வ ம் 
சற்  ெம தாய்த் தாக் தல்]

ேமா க க்காய்

 
 ேமா க க்காய் mōtugaḍuggāy, ெப.(n.)

   க க்காய்த் ேதால்; outer skin of the gall nut.

 ேமா க க்காய் mōtugaḍuggāy, ெப. (n.)

   க க்காய்த் ேதால்; outer skin of the gall nut.

ேமாைத

 
 ேமாைத mōtai, ெப.(n.)

   வசம்  (சங்.அக.);; sweet flag.

 ேமாைத mōtai, ெப. (n.)

   வசம்  (சங்.அக.);; sweet flag.

1543

www.valluvarvallalarvattam.com 3102 of 19068.



ேமாந்ைத

ேமாந்ைத1 mōndai, ெப.(n.)

   கம்; the face (ேசரநா.);.

   ம. ேமாந்த;   க. ேமா ;   ெத. ேமா ;பட. ேமாந்ெத.

     [ கம் → கந்ைத → ேமாந்ைத]

 ேமாந்ைத2 mōndai, ெப.(n.)

   ேதாற்க  வைக; a kind of drum. 

     "ேமாந்ைத ழாக் ழ றாள ெமார ் ைண" (ேதவா.349, 5);.

ம. ெமாந்தா.

     [ ள் → ெமாள் → ெமாண்ைட → ெமாந்ைத கள் கக் ங்கலம், ெமாந்ைத ேபான்ற ேதாற்க . 
( .தா.289);. ெமாந்ைத → ேமாந்ைத.]

     [p]

 ேமாந்ைத1 mōndai, ெப. (n.)

   கம்; the face (ேசரநா.);.

   ம. ேமாந்த;   க. ேமா ;   ெத. ேமா ;பட. ேமாந்ெத.

     [ கம் → கந்ைத → ேமாந்ைத]

 ேமாந்ைத2 mōndai, ெப. (n.)

ேமாப்பநாய்

 
 ேமாப்பநாய் mōppanāy, ெப.(n.)

   ெப ம்பா ம் கள்ளத்தனமான அல்ல  இடரப்்பா ைடய ெபா ள்கைள கரந்்  கண்ட ம் 
வைக ல் காவல் ைறயால் பழக்கப்ப த்தப்பட்ட நாய்; sniffer dog. 

     'ைவப்பகத் ல் நடந்த ெகாள்ைளைய ப் த் லக் வதற்  ேமாப்ப நாய்கள் வரவைழக்கப்பட்டன' 
(உ.வ.);.

     [ேமாப்பம் + நாய்]

 ேமாப்பநாய் mōppanāy, ெப. (n.)

   ெப ம்பா ம் கள்ளத்தனமான அல்ல  இடரப்்பா ைடய ெபா ள்கைள கரந்்  கண்ட ம் 
வைக ல் காவல் ைறயால் பழக்கப்ப த்தப்பட்ட நாய்; sniffer dog.

     'ைவப்பகத் ல் நடந்த ெகாள்ைளைய ப் த் லக் வதற்  ேமாப்ப நாய்கள் வரவைழக்கப்பட்டன' 
(உ.வ.);.

     [ேமாப்பம் + நாய்]
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ேமாப்பம்

ேமாப்பம் mōppam, ெப.(n.)

   1. மணத்ைத க்கால் உணரவ் ; scent, smell. 

     'காட் ள்ள லங் கள் தம் ேமாப்பத் றனால் மனித நடமாட்டத்ைத அ ந்  ன்றன' 
(உ.வ.);. 

   2. க்  (யாழ்.அக.);; nose.

     [ கம் → கர ்= கம். க் . கரத்ல் = மணம தல். கர ்→ ேமார ்→ ேமா, ேமாத்தல் = 
மணம தல். ேமா → ேமாப்  → ேமாப்பம் = மண கர்  (ேவ.க.4, 4);]

 ேமாப்பம் mōppam, ெப. (n.)

   1. மணத்ைத க்கால் உணரவ் ; scent, smell.

     'காட் ள்ள லங் கள் தம் ேமாப்பத் றனால் மனித நடமாட்டத்ைத அ ந்  ன்றன' (உ.வ.);.

   2. க்  (யாழ்.அக.);; nose.

     [ கம் → கர ்= கம். க் . கரத்ல் = மணம தல். கர ்→ ேமார ்→ ேமா, ேமாத்தல் = 
மணம தல். ேமா → ேமாப்  → ேமாப்பம் = மண கர்  (ேவ.க.4, 4);]

ேமாப்பம் -த்தல்

ேமாப்பம் -த்தல் mōppambiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மணத்தால் உணரந்்  கண்ட தல்; to scent, to discern by smell, as hounds on a track. 

     'ெகாைல நடந்த இடத் ந்  ேமாப்பம் த் க் ெகாண்  ஒ ய நாய் அ ள்ள சாைல ல் 
ேபாய் நின்ற ' (உ.வ.);. 

   2. காம ப்பத் டன் ( சை்ச டன்); ஒ த் ையத் ெதாடரத்ல்; to follow a woman with improper desire.

     [ேமாப்பம் + -,]

 ேமாப்பம் -த்தல் mōppambiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மணத்தால் உணரந்்  கண்ட தல்; to scent, to discern by smell, as hounds on a track.

     'ெகாைல நடந்த இடத் ந்  ேமாப்பம் த் க் ெகாண்  ஒ ய நாய் அ ள்ள சாைல ல் 
ேபாய் நின்ற ' (உ.வ.);.

   2. காம ப்பத் டன் ( சை்ச டன்); ஒ த் ையத் ெதாடரத்ல்; to follow a woman with improper desire.

     [ேமாப்பம் + -,]
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ேமாப்

ேமாப் 1 mōppi, ெப.(n.)

ேமாப்பம் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {}.

     [ேமாப்பம் → ேமாப் ]

 ேமாப் 2 mōppi, ெப.(n.)

   ைகம்ெபண் (இ.வ.);; widow, used disrespectfully.

   ெத. ேமா ;க. ேமா .

 ேமாப் 1 mōppi, ெப. (n.)

ேமாப்பம் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {}.

     [ேமாப்பம் → ேமாப் ]

 ேமாப் 2 mōppi, ெப. (n.)

   ைகம்ெபண் (இ.வ.);; widow, used disrespectfully.

   ெத. ேமா ;க. ேமா .

ேமாப்

ேமாப்  mōppu, ெப.(n.)

   அன் ; desire, amouг. 

     " ஷ் வாங் ப் பயேலா ேமாப்பாச் " ( ற . 772);.

 ேமாப்  mōppu, ெப. (n.)

   அன் ; desire, amouг.

     " ஷ் வாங் ப் பயேலா ேமாப்பாச் " ( ற . 772);.

ேமாப் க்க

 
 ேமாப் க்க  mōppukkayiṟu, ெப.(n.)

   க் க் க ; twisted rope.

     [ க்  + க  - க் க் க  → ெமாறப் க் க  → ேமாப் க்க ]

 ேமாப் க்க  mōppukkayiṟu, ெப. (n.)

   க் க் க ; twisted rope.

     [ க்  + க  - க் க் க  → ெமாறப் க் க  → ேமாப் க்க ]

ேமாம்

 
 ேமாம் mōm, ெப.(n.)

   உைரகல் ல் ஒற் ம் க ப்  ெம ; a black coloured wax with which the rubbed gold or silver on the touch stone 
is pressed against.

 ேமாம் mōm, ெப. (n.)

   உைரகல் ல் ஒற் ம் க ப்  ெம ; a black coloured wax with which the rubbed gold or silver on the touch stone 
is pressed against.
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ேமாம்பழம்

ேமாம்பழம் mōmbaḻm, ெப.(n.)

   நன்மண ள்ள கனி; delicious, fragrant fruit. 

     "ேமாம்பழம் ெபற்றாற் ேபாேல" (ஈ . 3, 5, 3);.

 ேமாம்பழம் mōmbaḻm, ெப. (n.)

   நன்மண ள்ள கனி; delicious, fragrant fruit.

     "ேமாம்பழம் ெபற்றாற் ேபாேல" (ஈ . 3, 5, 3);.

ேமாய்

ேமாய் mōy, ெப.(n.)

   ெபண்பால் ெபற்ேறார;் a female parent, mother. 

     "உன் ேமா ன் வ த்த ம்" ( வ். ெப மாள். 9, 9);.

ம வ. அம்மைன, அவ்ைவ, அன்ைன, ஆய், ஈன்றாள், தாய், பயந்தாள், யாய்.

     [தம் + ஆய் → தமாய் → ேமாய். இனி அம்மாய் → அம்ேமாய் → ேமாய் ளி ெபா ட்டைமந்த 
வ வ மாம்]

 ேமாய் mōy, ெப. (n.)

   ெபண்பால் ெபற்ேறார;் a female parent, mother.

     "உன் ேமா ன் வ த்த ம்" ( வ். ெப மாள். 9, 9);.

ம வ. அம்மைன, அவ்ைவ, அன்ைன, ஆய், ஈன்றாள், தாய், பயந்தாள், யாய்.

     [தம் + ஆய் → தமாய் → ேமாய். இனி அம்மாய் → அம்ேமாய் → ேமாய் ளி ெபா ட்டைமந்த 
வ வ மாம்]

 ேமாய் mōy, ெப. (n.)

   தாய்; mother,

     "உன் ேமா ன் வ ந்த ம்" ( வ். ெப மாள் 9.9.);

     [H. mal → த. ேமாய்]

ேமாயன்

ேமாயன் mōyaṉ, ெப.(n.)

   1. பணியாடக்ள் ( ன்.);; establishment. 

   2. ேகா ற் ப த்தரக்காரர ்(இ.வ.);; members of a temple establishment.

 ேமாயன் mōyaṉ, ெப. (n.)

   1. பணியாடக்ள் ( ன்.);; establishment.

   2. ேகா ற் ப த்தரக்காரர ்(இ.வ.);; members of a temple establishment.

 ேமாயன் mōyaṉ, ெப. (n.)

   1. பணியாளர ்(W);

 establishment.

   2. ேகா ற் ப த்தரக்காரர;் loc. members of a temple establishment.

     [U. {} → த. ேமாயன்]
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ேமார்

ேமார2் mōr, ெப.(n.)

   ேதன்; honey.

 ேமார3் mōr, ெப.(n.)

கர ்பாரக்்க;see mugar.

     [ கர ்→ ேமார]்

 ேமார2் mōr, ெப. (n.)

   ேதன்; honey.

 ேமார3் mōr, ெப. (n.)

கர ்பாரக்்க;see mugar.

     [ கர ்→ ேமார]்

ேமார்க்களி

 
 ேமாரக்்களி mōrkkaḷi, ெப.(n.)

   ேமாேரா  அரி மாச ்ேசரத்் ச ்ெசய்த களி ண ; a kind of repast made of buttermilk and rice flour.

     [ேமார ்+ களி]

 ேமாரக்்களி mōrkkaḷi, ெப. (n.)

   ேமாேரா  அரி மாச ்ேசரத்் ச ்ெசய்த களி ண ; a kind of repast made of buttermilk and rice flour.

     [ேமார ்+ களி]

ேமார்க்க

 
 ேமாரக்்க  mōrkkaṟi, ெப.(n.)

ேமாரக்் ழம்  பாரக்்க;see {}.

     [ேமார ்+ க ]

 ேமாரக்்க  mōrkkaṟi, ெப. (n.)

ேமாரக்் ழம்  பாரக்்க;see {}.

     [ேமார ்+ க ]

ேமார்க் ழம்

ேமாரக்் ழம்  mōrkkuḻmbu, ெப.(n.)

   ேமார ்ேசரத்் ச ்ெசய் ங் ழம்  வைக (இந் பாக. 11);; a kind of sauce made in buttermilk. 

     'ெபரியவ க்  ேமாரக்் ழம்  க ம் க் ம்' (உ.வ.);.

     [ேமார ்+ ழம் ]

 ேமாரக்் ழம்  mōrkkuḻmbu, ெப. (n.)

   ேமார ்ேசரத்் ச ்ெசய் ங் ழம்  வைக (இந் பாக. 11);; a kind of sauce made in buttermilk.

     'ெபரியவ க்  ேமாரக்் ழம்  க ம் க் ம்' (உ.வ.);.

     [ேமார ்+ ழம் ]
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ேமார்க் ழ்

 
 ேமாரக்் ழ் mōrkāḻ, ெப.(n.)

ேமாரக்்களி (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமார ்+ ழ்]

 ேமாரக்் ழ் mōrkāḻ, ெப. (n.)

ேமாரக்்களி (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [ேமார ்+ ழ்]

ேமார்சச்ாற்ற

 
 ேமாரச்ச்ாற்ற  mōrccāṟṟamudu, ெப.(n.)

ேமாரச்ச்ா  பாரக்்க;see {}.

     [ேமார ்+ சாற்  + அ ]

 ேமாரச்ச்ாற்ற  mōrccāṟṟamudu, ெப. (n.)

ேமாரச்ச்ா  பாரக்்க;see {}.

     [ேமார ்+ சாற்  + அ ]

ேமார்சச்ா

 
 ேமாரச்ச்ா  mōrccāṟu, ெப.(n.)

   ேமார ்ேசரத்் ச ்ெசய்த சா ; a kind of sauce prepared with butter milk.

     [ேமார ்+ சா ]

 ேமாரச்ச்ா  mōrccāṟu, ெப. (n.)

   ேமார ்ேசரத்் ச ்ெசய்த சா ; a kind of sauce prepared with butter milk.

     [ேமார ்+ சா ]

ேமார் ளகாய்

 
 ேமார் ளகாய் mōrmiḷakāy, ெப.(n.)

   ேமாரி ட் ப் பக் வப த் ய ளகாய்; chillies  cured with buttermilk.  

     'பைழய ேசாற் க்  ேமார் ளகாய் இ ந்தால் நன்றாக இ க் ம்' (உ.வ.);.

     [ேமார ்+ ளகாய்.  ள  + காய் – ளகாய்.]

 ேமார் ளகாய் mōrmiḷakāy, ெப. (n.)

   ேமாரி ட் ப் பக் வப த் ய ளகாய்; chillies  cured with buttermilk.

     'பைழய ேசாற் க்  ேமார் ளகாய் இ ந்தால் நன்றாக இ க் ம்' (உ.வ.);.

     [ேமார ்+ ளகாய்.  ள  + காய் – ளகாய்.]
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ேமார் ள

 
 ேமார் ள  mōrmiḷagu, ெப.(n.)

ேமார ் ளகாய் பாரக்்க;see {}.

     [ேமார ்+  ள ]

 ேமார் ள  mōrmiḷagu, ெப. (n.)

ேமார ் ளகாய் பாரக்்க;see {}.

     [ேமார ்+  ள ]

ேமாரடகம்

ேமாரடகம் mōraḍagam, ெப.(n.)

ேமாரடம்1 பாரக்்க;see  {}.

     [ேமாரடம் → ேமாரடகம்]

 ேமாரடகம் mōraḍagam, ெப. (n.)

ேமாரடம்1 பாரக்்க;see  {}.

     [ேமாரடம் → ேமாரடகம்]

ேமாரடம்

ேமாரடம்1 mōraḍam, ெப.(n.)

   1. க ம் ேவர ்( .அ.);; root  of  sugar-cane. 

   2. ப்  (ைதலவ.ைதல.);; a straggling shrup with simple oblong leaves and greenish flowers.

     [  → ர  = கரட் த்தன்ைம. ர  → ெமார   → ேமார  → ேமாரடம்  =  கர  ரடாகக் 
காணப்ப வ ]

 ேமாரடம்2 mōraḍam, ெப.(n.)

   ெப ங் ம்ைப (மைல.);; bowstring hemp.

 ேமாரடம்1 mōraḍam, ெப. (n.)

   1. க ம் ேவர ்( .அ.);; root  of  sugar-cane.

   2. ப்  (ைதலவ.ைதல.);; a straggling shrup with simple oblong leaves and greenish flowers.

     [  → ர  = கரட் த்தன்ைம. ர  → ெமார   → ேமார  → ேமாரடம்  =  கர  ரடாகக் 
காணப்ப வ ]

 ேமாரடம்2 mōraḍam, ெப. (n.)

   ெப ங் ம்ைப (மைல.);; bowstring hemp.

ேமார

 
 ேமார  mōraḍi, ெப.(n.)

   க ம் த்தடை்ட; a top portion of sugarcane with leaves.

 ேமார  mōraḍi, ெப. (n.)

   க ம் த்தடை்ட; a top portion of sugarcane with leaves.
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ேமாரம்

ேமாரம் mōram, ெப.(n.)

   பைழயவரிவைக; an ancient tax. 

     "ேமார ம் இைலவாணியப் பாட்ட ம் ங்கட ்கா ம்" (TA.S.i, 165);.

 ேமாரம் mōram, ெப. (n.)

   பைழயவரிவைக; an ancient tax.

     "ேமார ம் இைலவாணியப் பாட்ட ம் ங்கட ்கா ம்" (TA.S.i, 165);.

ேமாரி

 
 ேமாரி mōri, ெப.(n.)

   வ கால்; small water course, channel, gutter. 

     'தன் வய க்  ேமாரி ஒன்  ெவட் னான்" (இ.வ.);.

 ேமாரி mōri, ெப. (n.)

   வ கால்; small water course, channel, gutter.

     'தன் வய க்  ேமாரி ஒன்  ெவட் னான்" (இ.வ.);.

 ேமாரி mōri, ெப.(n.)

   வ கால்; small water course, channel gutter.

     "தன் வய க்  ேமாரி ஒன்  ெவட் னான்." Loc.

     [U. {} → த. ேமாரி]

ேமாரீ வாைழ

 
 ேமாரீ வாைழ mōrīcuvāḻai, ெப.(n.)

   ஆைன வாைழ; a kind of plantain.

 ேமாரீ வாைழ mōrīcuvāḻai, ெப. (n.)

   ஆைன வாைழ; a kind of plantain.

ேமா -தல்

ேமா -தல் mōrudal,    3 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கரத்ல்; to smell.

     [ கர ்→ ேமார ்→ ேமா  (ெகா.வ.);]

 ேமா -தல் mōrudal,    3 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கரத்ல்; to smell.

     [ கர ்→ ேமார ்→ ேமா  (ெகா.வ.);]
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ேமாெரண்ெணய்

 
 ேமாெரண்ெணய் mōreṇīey, ெப.(n.)

   ேமார ்ேசரத்் ச ்ெசய் ம் ம ந்ெதண்ெணய் (நாஞ் .);; a medicinal oil prepared with buttermilk.

     [ேமார ்+ எண்ெணய்]

 ேமாெரண்ெணய் mōreṇīey, ெப. (n.)

   ேமார ்ேசரத்் ச ்ெசய் ம் ம ந்ெதண்ெணய் (நாஞ் .);; a medicinal oil prepared with buttermilk.

     [ேமார ்+ எண்ெணய்]

ேமாைர

ேமாைர mōrai, ெப.(n.)

   1. கம் (இ க் ப் ); (ெகா.வ.);; face, a word of contempt. 

     'அவன் கைரையப் பார ்எப்ப  க் றெதன் ' (உ.வ.); 

   2. கவாய்க் கடை்ட; chin. 

   3. கப் ப்பக்கம்; front portion.

   ம. ேமார;்   க., பட. ேமாெர;   ெத. ேமார; . ேமாென, ேமாென.

ம வ கவாய், ேமாவாய், ெமாகைர.

     [ கம் → கர ்= கம், க் . கர ்→ கைர = ப க்கப்ப ம் கம். கைர → ேமாைர = 
ப க்கப்ப ம் கம், கவாய்க் கடை்ட (ேவ.க.4,4);]

 ேமாைர mōrai, ெப. (n.)

   1. கம் (இ க் ப் ); (ெகா.வ.);; face, a word of contempt.

     'அவன் கைரையப் பார ்எப்ப  க் றெதன் ' (உ.வ.);

   2. கவாய்க் கடை்ட; chin.

   3. கப் ப்பக்கம்; front portion.

   ம. ேமார;்   க., பட. ேமாெர;   ெத. ேமார; . ேமாென, ேமாென.

ம வ கவாய், ேமாவாய், ெமாகைர.

     [ கம் → கர ்= கம், க் . கர ்→ கைர = ப க்கப்ப ம் கம். கைர → ேமாைர = 

ேமாைரக்கட்ைட

 
 ேமாைரக்கடை்ட mōraikkaṭṭai, ெப.(n.)

ேமாைர பாரக்்க;see {}.

ெத. ேமாரெகாட் .

     [ கைர → ேமாைர + கடை்ட]

 ேமாைரக்கடை்ட mōraikkaṭṭai, ெப. (n.)

ேமாைர பாரக்்க;see {}.

ெத. ேமாரெகாட் .

     [ கைர → ேமாைர + கடை்ட]
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ேமாைரக்க

 
 ேமாைரக்க  mōraikkayiṟu, ெப.(n.)

   மாட் ன் வாையச ் ற் க் கட் ங் க  (நாஞ் .);; rope tied round the mouth of bulls.

     [ கைரக்க  → ேமாைரக்க ]

ெப ம்பா ம் 'ஆ' ைவப் த் க் கட் வதற்  ஏற்றதாக அைமவ  ேமாைரக் க , க்கனாங் க  
(எ க் );, ெகாம்  ஆ யவற்ைற ம் த் க் கட் வதற் ப் பயன் ப த் வ ண் .

 ேமாைரக்க  mōraikkayiṟu, ெப. (n.)

   மாட் ன் வாையச ் ற் க் கட் ங் க  (நாஞ் .);; rope tied round the mouth of bulls.

     [ கைரக்க  → ேமாைரக்க ]

ெப ம்பா ம் 'ஆ' ைவப் த் க் கட் வதற்  ஏற்றதாக அைமவ  ேமாைரக் க , க்கனாங் க  
(எ க் );, ெகாம்  ஆ யவற்ைற ம் த் க் கட் வதற் ப் பயன் ப த் வ ண் .

ேமாேராடம்

ேமாேராடம் mōrōṭam, ெப.(n.)

   ெசங் க ங்கா ; red catechu. 

     "பா ரி......... மாமலர ்ந ேமாேராடெமா " (நற். 337);.

 ேமாேராடம் mōrōṭam, ெப. (n.)

   ெசங் க ங்கா ; red catechu.

     "பா ரி......... மாமலர ்ந ேமாேராடெமா " (நற். 337);.

ேமாவம்

ேமாவம் mōvam, ெப.(n.)

ேமாகனீயம் பாரக்்க;see {}. 

     "ேமாைழ ேமாவத் க் ம்" (ேம மந். 103);.

 ேமாவம் mōvam, ெப. (n.)

ேமாகனீயம் பாரக்்க;see {}.

     "ேமாைழ ேமாவத் க் ம்" (ேம மந். 103);.
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ேமாவாய்

ேமாவாய் mōvāy, ெப.(n.)

   1. கத் ல் வாய்க் க் ள்ள இடம் ( ன்.);; chin. 

     " ச்  னிைரத்த உ ம ர ்ேமாவாய்" ( றநா. 257);. 

   2. தா  ( ன்.);; beard.

ம வ. கைர, ேமாைர.

   ெத. ேமா  (உத );; ட. ெமாய் (தா );.

     [ கவாய் → ேமாவாய் (ேவ.க.4,5);]

 ேமாவாய் mōvāy, ெப. (n.)

   1. கத் ல் வாய்க் க் ள்ள இடம் ( ன்.);; chin.

     " ச்  னிைரத்த உ ம ர ்ேமாவாய்" ( றநா. 257);.

   2. தா  ( ன்.);; beard.

ம வ. கைர, ேமாைர.

   ெத. ேமா  (உத );; ட. ெமாய் (தா );.

     [ கவாய் → ேமாவாய் (ேவ.க.4,5);]

ேமாவாய்க்கட்ைட

ேமாவாய்க்கடை்ட mōvāykkaṭṭai, ெப.(n.)

ேமாவாய் 1 பாரக்்க (ெகா.வ.);;see {}1.

     [ேமாவாய் + கடை்ட]

 ேமாவாய்க்கடை்ட mōvāykkaṭṭai, ெப. (n.)

ேமாவாய் 1 பாரக்்க (ெகா.வ.);;see {}1.

     [ேமாவாய் + கடை்ட]

ேமாவாய்க்கட்ைட
-த்தல்

ேமாவாய்க்கடை்ட -த்தல் mōvāykkaḍḍaibiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

ேமாவாய்தாங் -தல் பாரக்்க (ெகா.வ.);;see {}.

     [ேமாவாய் + கடை்ட + -,]

 ேமாவாய்க்கடை்ட -த்தல் mōvāykkaḍḍaibiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

ேமாவாய்தாங் -தல் பாரக்்க (ெகா.வ.);;see {}.

     [ேமாவாய் + கடை்ட + -,]

ேமாவாய்தாங் -
தல்

 
 ேமாவாய்தாங் -தல் mōvāydāṅgudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெகஞ் தல்; to beg, make entreaties, as by touching another's chin.

     [ேமாவாய் + தாங் -,]

 ேமாவாய்தாங் -தல் mōvāydāṅgudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெகஞ் தல்; to beg, make entreaties, as by touching another's chin.

     [ேமாவாய் + தாங் -,]
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ேமாவாய் -த்தல்

ேமாவாய் -த்தல் mōvāypiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

ேமாவாய்தாங் -தல் பாரக்்க;see {}.

     [ேமாவாய் + -,]

 ேமாவாய் -த்தல் mōvāypiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

ேமாவாய்தாங் -தல் பாரக்்க;see {}.

     [ேமாவாய் + -,]

ேமாவாெய ம்

 
 ேமாவாெய ம்  mōvāyelumbu, ெப.(n.)

   கைரெய ம் ; lower jaw-bone.

     [ேமாவாய் + எ ம் ]

 ேமாவாெய ம்  mōvāyelumbu, ெப. (n.)

   கைரெய ம் ; lower jaw-bone.

     [ேமாவாய் + எ ம் ]

ேமாழல்

ேமாழல் mōḻl, ெப.(n.)

   பன்  ( ங்.);; swine.

     [(ெமா ); → ேமாைழ → ேமாழல் = ெமாடை்ட க ள்ள பன்  ( .தா. 101);]

 ேமாழல் mōḻl, ெப. (n.)

   பன்  ( ங்.);; swine.

     [(ெமா ); → ேமாைழ → ேமாழல் = ெமாடை்ட க ள்ள பன்  ( .தா. 101);]

ேமாழலம்பன்

ேமாழலம்பன்  mōḻlambaṉṟi, ெப.(n.)

   ஆண்பன் ; boar. 

     "ேமாழலம் பன் ேயா  ள மா" ( வக. 1233);.

     [ேமாழலம் + பன் . ெமா  → ேமாைழ → ேமாழல் → ேமாழலம்]

 ேமாழலம்பன்  mōḻlambaṉṟi, ெப. (n.)

   ஆண்பன் ; boar.

     "ேமாழலம் பன் ேயா  ள மா" ( வக. 1233);.

     [ேமாழலம் + பன் . ெமா  → ேமாைழ → ேமாழல் → ேமாழலம்]

ேமாழைன

 
 ேமாழைன mōḻṉai, ெப.(n.)

   காட் மல் ைக (சங்.அக.);; wild jasmine.

 ேமாழைன mōḻṉai, ெப. (n.)

   காட் மல் ைக (சங்.அக.);; wild jasmine.
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ேமா

 
 ேமா  mōḻi, ெப.(n.)

ேமா க் ழம்  பாரக்்க;see {}.

 ேமா  mōḻi, ெப. (n.)

ேமா க் ழம்  பாரக்்க;see {}.

 ேமா  mōḻi, ெப. (n.)

   அ க் த் ணிகளின் டை்ட; a bundle of dirty clothes.

     [ ைழ-ேமா ]

ேமா க் ழம்

 
 ேமா க் ழம்  mōḻikkuḻmbu, ெப.(n.)

   ளிக்ேகா  ேபான்ற ழம்  வைக; a mild sauce in imitation of a Malay curry.

     [ேமா  + ழம் ]

 ேமா க் ழம்  mōḻikkuḻmbu, ெப. (n.)

   ளிக்ேகா  ேபான்ற ழம்  வைக; a mild sauce in imitation of a Malay curry.

     [ேமா  + ழம் ]

ேமாைழ

ேமாைழ1 mōḻai, ெப.(n.)

   1. ெகாம் ல்லாத லங் ; hornless or dehorned cattle. 

     'ஏைழையக் கண்டால் ேமாைழ ம் பா ம்'. 2. ெமாடை்ட (யாழ்.அக.);;

 anything defective. 

   3. மரத் ன் அ ண்டம் ( ன்.);; stump, block. 

   4. மடைம; stupidity. 

     "ேமாைழ ேமாவத் க் ம்" (ேம மந்.103);. 

   5. ; bubble. 

அண்ட ேமைழ ெயழ" ( வ். வாய். 7, 4, 1);. 

   6. ம ; pool. 

     "ஆ யா ெனன்  மாழ ேமாைழ ற் பாய்ச் " ( வ். ெபரியாழ். 3, 7, 4);. 

   7. கஞ்  ( ங்.);; gruel. 

   8. கா ; vinegar. 

   9. ெவ ப் ; nitre.

   ம. ேமால;க. ேமாெள.

     [(ெமா ); → ேமாைழ = ெமாடை்ட, ெகாம் ல்லா மா , மர அ  ண்டம். ( .தா.101);]
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ேமாைழக்க ப்

 
 ேமாைழக்க ப்  mōḻaikkaṟuppu, ெப.(n.)

   ெநல்வைக (இ.வ.);; a kind of paddy.

     [ேமாைழ + க ப் ]

 ேமாைழக்க ப்  mōḻaikkaṟuppu, ெப. (n.)

   ெநல்வைக (இ.வ.);; a kind of paddy.

     [ேமாைழ + க ப் ]

ேமாைழக்ெகாம்ப
ன்

 
 ேமாைழக்ெகாம்பன் mōḻaikkombaṉ, ெப.(n.)

   ெகாம்  வளரச்் ய ம்ப  டப்ெபற்ற ெகாம் ள்ள மா ; ox with horns hindered in their growth, dehorned 
cattle.

     [ேமாைழ + ெகாம்பன். ெகாம்  → ெகாம்பன். 'ன்' உைடைம த்த ஈ ]

 ேமாைழக்ெகாம்பன் mōḻaikkombaṉ, ெப. (n.)

   ெகாம்  வளரச்் ய ம்ப  டப்ெபற்ற ெகாம் ள்ள மா ; ox with horns hindered in their growth, dehorned 
cattle.

     [ேமாைழ + ெகாம்பன். ெகாம்  → ெகாம்பன். 'ன்' உைடைம த்த ஈ ]

ேமாைழக்ெகாம்

 
 ேமாைழக்ெகாம்  mōḻaikkombu, ெப.(n.)

   வளரச்் ய ம்ப  டப்பட்ட ெகாம்  ( ன்.);; horn hindered from growing by being burnt.

     [ேமாைழ + ெகாம் . ெகாள் → ெகாம்→ ெகாம்  = வைளந்த ேகா , வைளந்த லங் ன் தைலேமல் 
அைம ம் உ ப் ]

 ேமாைழக்ெகாம்  mōḻaikkombu, ெப. (n.)

   வளரச்் ய ம்ப  டப்பட்ட ெகாம்  ( ன்.);; horn hindered from growing by being burnt.

     [ேமாைழ + ெகாம் . ெகாள் → ெகாம்→ ெகாம்  = வைளந்த ேகா , வைளந்த லங் ன் தைலேமல் 
அைம ம் உ ப் ]

ேமாைழ றப்ப -
தல்

ேமாைழ றப்ப -தல் mōḻaibuṟabbaḍudal,    2௦ ெச. . . (v.i.) 

   ழா  ெவளிேய ேதான் ப் பாய்தல் ( ன்.);; to gush out, as water from a subterranean.

     [ேமாைழ + றப்ப -,]

 ேமாைழ றப்ப -தல் mōḻaibuṟabbaḍudal,    2௦ ெச. . . (v.i.)

   ழா  ெவளிேய ேதான் ப் பாய்தல் ( ன்.);; to gush out, as water from a subterranean.

     [ேமாைழ + றப்ப -,]
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ேமாைழேபா

 
 ேமாைழேபா  mōḻaipōtu, ெப.(n.)

   ேமாைழ உ வாதல்; forming hole in the field, by crabs.

ம வ. ழா  ேபா தல், ம  ேபா தல், ேப  ேபாதல்.

     [ேமாைழ + ேபா ]

 ேமாைழேபா  mōḻaipōtu, ெப. (n.)

   ேமாைழ உ வாதல்; forming hole in the field, by crabs.

ம வ. ழா  ேபா தல், ம  ேபா தல், ேப  ேபாதல்.

     [ேமாைழ + ேபா ]

ேமாைழ

 
 ேமாைழ  mōḻaimidi, ெப.(n.)

   வய ல் நண்டால் உண்டாக்கப்பட்ட ஒடை்ட (ேமாைழ); ைய ப்ப ; treading the hole in the field.

     [ேமாைழ + ]

 ேமாைழ  mōḻaimidi, ெப. (n.)

   வய ல் நண்டால் உண்டாக்கப்பட்ட ஒடை்ட (ேமாைழ); ைய ப்ப ; treading the hole in the field.

     [ேமாைழ + ]

ேமாைழ கம்

ேமாைழ கம் mōḻaimugam, ெப.(n.)

   பன்  (நிகண் .);; swine.

     [ெமா  → ேமாைழ + கம். ெமாடை்ட க ள்ள பன் . ேமாழல் = பன் . ( .தா. 101);]

 ேமாைழ கம் mōḻaimugam, ெப. (n.)

   பன்  (நிகண் .);; swine.

     [ெமா  → ேமாைழ + கம். ெமாடை்ட க ள்ள பன் . ேமாழல் = பன் . ( .தா. 101);]
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ேமாைழைம

ேமாைழைம mōḻaimai, ெப.(n.)

   1. மடைம; stupidity. 

     " ன்  ெசான்ன ேமாைழைமயால் டை்ட மனத் ேர" (ேதவா. 188, 8);. 

   2.  ேக ப் ேபச் ; word of ridicule. 

     " ன் ெபலாஞ் ல ேமாைழைம ேப வர"் (ேதவா. 359, 4);.

     [(ெமா ); → ேமாைழ = ெமாடை்ட ( .தா.101);, ேமாைழ → ேமாைழைம = அ  ம ங் ய நிைல, 
மடைம]

 ேமாைழைம mōḻaimai, ெப. (n.)

   1. மடைம; stupidity.

     " ன்  ெசான்ன ேமாைழைமயால் டை்ட மனத் ேர" (ேதவா. 188, 8);.

   2.  ேக ப் ேபச் ; word of ridicule.

     " ன் ெபலாஞ் ல ேமாைழைம ேப வர"் (ேதவா. 359, 4);.

     [(ெமா ); → ேமாைழ = ெமாடை்ட ( .தா.101);, ேமாைழ → ேமாைழைம = அ  ம ங் ய நிைல, 
மடைம]

ேமாைழவ

 
 ேமாைழவ  mōḻaivaḻi, ெப.(n.)

   ைழவ  ( க்காளத். . அ ம்.);; narrow gate or opening.

     [ேமாைழ + வ ]

 ேமாைழவ  mōḻaivaḻi, ெப. (n.)

   ைழவ  ( க்காளத். . அ ம்.);; narrow gate or opening.

     [ேமாைழ + வ ]

ேமா -தல்

ேமா -தல் mōḷudal,    12 ெச. . . (v.i.) 

   நீர ்க த்தல்; to pass urine, to urinate. 

     ' ள்ைள ப க்ைக ல் ேமாண்  ற ' (உ.வ.);.

     [ ள் → ெமாள் → ெமாண்டான் = நீரெ்மாள் ங் கலவைக. ெமாள் → ெமாண்ைட → ெமாந்ைத = 
ெமாள்கலம். ெமாள் → ேமாள். ேமா தல் = நீர ்பாய்ச் தல் அல்ல  க த்தல் (ேவ.க.4, 92);. ேமாள் → 
ேமாட் ரம் → ேமாத் ரம் → த் ரம். வடெமா ல் ேமாள் என் ம் ப  அல்ல  ைன இல்ைல. 

த் ரம் என் ம் ைனப்ெபயேர உள்ள . ைனப் ப னின்  ைனப்ெபயர ்அைம ேமயன் , 
ைனப் ெபயரினின்  ைனப் ப  அைமயா  ( .தா. 276);]

 ேமா -தல் mōḷudal,    12 ெச. . . (v.i.)

   நீர ்க த்தல்; to pass urine, to urinate.

     ' ள்ைள ப க்ைக ல் ேமாண்  ற ' (உ.வ.);.

     [ ள் → ெமாள் → ெமாண்டான் = நீரெ்மாள் ங் கலவைக. ெமாள் → ெமாண்ைட → ெமாந்ைத = 
ெமாள்கலம். ெமாள் → ேமாள். ேமா தல் = நீர ்பாய்ச் தல் அல்ல  க த்தல் (ேவ.க.4, 92);. ேமாள் → 
ேமாட் ரம் → ேமாத் ரம் → த் ரம். வடெமா ல் ேமாள் என் ம் ப  அல்ல  ைன இல்ைல. 

த் ரம் என் ம் ைனப்ெபயேர உள்ள . ைனப் ப னின்  ைனப்ெபயர ்அைம ேமயன் , 
ைனப் ெபயரினின்  ைனப் ப  அைமயா  ( .தா. 276);]
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ேமாறா

ேமாறா1 mōṟāttal,    7 ெச. . . (v.i.) 

   1. அங்காத்தல்; to gape. 

     ''நர ம்மத் ைடய ேமாறாந்த கத்ைத ம்" (ஈ , 4, 8, 7);. 

   2. ேசாம் த்தல்; to be lazy. 

     "ேமாறாந் ெதாெரா  கானிைனயா ந்தா ம்" (ேகவா. 1051, 3);.

   ெத. ேமாராத் ;க. ேமாரா .

 ேமாறா1 mōṟāttal,    7 ெச. . . (v.i.)

   1. அங்காத்தல்; to gape.

     ''நர ம்மத் ைடய ேமாறாந்த கத்ைத ம்" (ஈ , 4, 8, 7);.

   2. ேசாம் த்தல்; to be lazy.

     "ேமாறாந் ெதாெரா  கானிைனயா ந்தா ம்" (ேகவா. 1051, 3);.

   ெத. ேமாராத் ;க. ேமாரா .

ேமாைற

ேமாைற1 mōṟai, ெப.(n.)

   ட் த்தனம்; wildness, savageness. 

     "ேமாைற ேவ வர ் வாழ்" (ேதவா. 919, 4);.

     [ கைர → ேமாைர = ப க்கப்ப ம் கம். ேமாைர → ேமாைற = (இயல்பாய் இல்லாமல்); ரட்  
கத்ேதாற்றம், ரட் த்தனம்]

 ேமாைற2 mōṟai, ெப.(n.)

   1. ேமாவாய்; chin, used in contempt. 

     'நான் உன் ேமாைறையப் ெபயரப்்ேபன்'. 

   2. ேமாைறக் கடை்ட பாரக்்க;see {}.

   ெத. ேமாறா; . ேமாரீ.

     [ கைர → ேமாைர → ேமாைற]

 ேமாைற1 mōṟai, ெப. (n.)

   ட் த்தனம்; wildness, savageness. "ேமாைற ேவ வர ் வாழ்" (ேதவா. 919, 4);.

     [ கைர → ேமாைர = ப க்கப்ப ம் கம். ேமாைர → ேமாைற = (இயல்பாய் இல்லாமல்); ரட்  
கத்ேதாற்றம், ரட் த்தனம்]

 ேமாைற2 mōṟai, ெப. (n.)

ேமாைறக்கட்ைட

 
 ேமாைறக்கடை்ட mōṟaikkaṭṭai, ெப.(n.)

   கம் (ெகா.வ.);; face, used in contempt.

     [ கைரக்கடை்ட → ேமாைரக்கடை்ட → ேமாைறக்கடை்ட]

 ேமாைறக்கடை்ட mōṟaikkaṭṭai, ெப. (n.)

   கம் (ெகா.வ.);; face, used in contempt.

     [ கைரக்கடை்ட → ேமாைரக்கடை்ட → ேமாைறக்கடை்ட]
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ேமானகந்தாள்

 
 ேமானகந்தாள் mōṉagandāḷ, ெப.(n.)

   உ ம் ; guana.

     [p]

 ேமானகந்தாள் mōṉagandāḷ, ெப. (n.)

   உ ம் ; guana.

ேமாைன

ேமாைன1 mōṉai, ெப. (n.)

   1. ேமாைனத் ெதாைட பாரக்்க (ெதால். ெபா. 404);;see {}. 

   2. தன்ைம; first. 

     "ேமாைன மங்கலத் யற் வ" (உபேதசகா. வ ண். 63);. 

     "ேமாைனயா ெமன ைரத்த சவணத் ற் " (ேவதா. . 131);.

     [ கம் → கப்  = ள் மண்டபம், ைனப் ப . கம் → கன் → கைன → ேமாைன = ரக்ளின் 
த டம், அவற் ன் தெல த் கள் ஒன்  வரவல், கப்  ( .தா.36);]

 ேமாைன2 mōṉai, ெப.(n.)

   மகன் (யாழ்ப்.);; sonny, used as a term of endearment in addressing a child.

ம. ேமான் (மகன்);.

     [மகன் → ெமா(க);ன் → ேமான். ேமான் → ேமாைன]

 ேமாைன1 mōṉai, ெப. (n.)

   1. ேமாைனத் ெதாைட பாரக்்க (ெதால். ெபா. 404);;see {}.

   2. தன்ைம; first.

     "ேமாைன மங்கலத் யற் வ" (உபேதசகா. வ ண். 63);.

     "ேமாைனயா ெமன ைரத்த சவணத் ற் " (ேவதா. . 131);.

1561

www.valluvarvallalarvattam.com 3120 of 19068.



ேமாைனத்ெதாைட

ேமாைனதெ்தாைட mōṉaittoḍai, ெப..(n.)

   ெசய் டெ்டாைட ஐந்த ள் ரக்ளின் தெல த்  ஒன்  வரத ்ெதா ப்ப  (இலக். . 723, உைர);; a 
versification in which the first letters of all or some feet of a line alliterate, one of five {}, q. v.

     [ேமாைன + ெதாைட. ெதா  → ெதாைட]

ஒ ப்  ைறயால் தெல த்  ஒன்  வ வ  ேமாைன.

     'அகர தல எ தெ்தல்லாம் ஆ

பகவன் தற்ேற உல '

இங்  தல ல் தல் ரில் வ ம் அகரம் நான்காம் ரில் வ ம் ஆகாரத் ற்  ேமாைன அ, ஆ, ஐ, 
ஒள நான் ம் தமக் ள் ஒன்ற க்ெகான்  ேமாைனயாக ம், இ, ஈ, எ, ஏ நான் ம் தமக் ள் 
ஒன்ற க்ெகான்  ேமாைனயாக ம், சகர ம் தகர ம் தமக் ள் ேமாைனயாக ம், ஞகர ம் நகர ம் 
தமக் ள் ேமாைனயாக ம் வ ம். யகர ம் ஞகர ம் ேமாைனயாக வ த ம் ஏற்கத்தக்கேத. 
ெமய்ெய த் கள் உ ரெ்மய்யாக வ ம் ெபா  ன்னர ் ப் ட்ட உ ெர த் க் த் தக்கப  
அைம ம். அதாவ  ச,சா,ைச,ெசள தமக் ள்

ேமாைனயாக ம் த,தா,ைத,ெதள தமக் ள் ேமாைனயாக வ ம். , ,ெச,ேச தமக் ள் ம், , ,ெத,ேத 
தமக் ள் ம் ேமாைனகளாக அைம ம். இவ்வாேற ற ம் அைம ம்.

 ேமாைனதெ்தாைட mōṉaittoḍai, ெப. (n.)

   ெசய் டெ்டாைட ஐந்த ள் ரக்ளின் தெல த்  ஒன்  வரத ்ெதா ப்ப  (இலக். . 723, உைர);; a 
versification in which the first letters of all or some feet of a line alliterate, one of five {}, q. v.

     [ேமாைன + ெதாைட. ெதா  → ெதாைட]

ஒ ப்  ைறயால் தெல த்  ஒன்  வ வ  ேமாைன.

ெமள

 
 ெமள meḷa, ெப.(n.)

   த ழ் ெந ங்கணக் ல் 'ம்' என்ற ெமய்ெய த் ம் 'ஒள' என்ற உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான 
உ ரெ்மய் (அைச); எ த் ; the syllabic letter formed by adding the vowel (diphthong); 'au' to the consonant 'm'.

     [ம் + ஒள + ெமள]

 ெமள meḷa, ெப. (n.)

   த ழ் ெந ங்கணக் ல் 'ம்' என்ற ெமய்ெய த் ம் 'ஒள' என்ற உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான 
உ ரெ்மய் (அைச); எ த் ; the syllabic letter formed by adding the vowel (diphthong); 'au' to the consonant 'm'.

     [ம் + ஒள + ெமள]
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ெமளவல்

ெமளவல் meḷaval, ெப.(n.)

   1. காட்  மல் ைக; wild jasmine. 

     "ஞாழன் ெமௗவல்" ( ஞ் ப். 81);. 

   2. ல்ைல ( டா.);; Arabian jasmine. 

   3. தாமைர; lotus. 

     "ெமௗவ னீண்மலர ்ேம ைற வாெனா " (ேதவா. 1213, 13);.

 ெமளவல் meḷaval, ெப. (n.)

   1. காட்  மல் ைக; wild jasmine.

     "ஞாழன் ெமௗவல்" ( ஞ் ப். 81);.

   2. ல்ைல ( டா.);; Arabian jasmine.

   3. தாமைர; lotus.

     "ெமௗவ னீண்மலர ்ேம ைற வாெனா " (ேதவா. 1213, 13);.

 ெமளவல் meḷaval, ெப. (n.)

   1. காட்  மல் ைக; wild jasmine.

ஞாழன் ெமளவல் ( ஞ் ப்.81);.

   2. ல்ைல ( டா.);; Arabian jasmine.

ெமளவ

 
 ெமளவ  meḷavaṟi, ெப.(n.)

   காட்  மல் ைக; wild jasmine.

 ெமளவ  meḷavaṟi, ெப. (n.)

   காட்  மல் ைக; wild jasmine.

ெமளவா

 
 ெமளவா  meḷavāli, ெப.(n.)

   ைரவா ; a plant.

     [p]

 ெமளவா  meḷavāli, ெப. (n.)

   ைரவா ; a plant.

அஃகாக்காைல,

அஃகாக்காைல, aḵkākkālai, ெப.அ. (adj.)

   அள  ைறயாதா ன்; if not diminished.

     "ஆய்தம் அஃகாக்காைலயான" (ெதால். 2:7);.

     [அஃ →அஃகா+காைல]

அஃகாைம,

அஃகாைம, aḵkāmai, ெப.(n.)

   ைறயாைம; undiminished.

     "அஃகாைம ெசல்வத் ற்  யாெதனின்" ( றள்.178);.

     [அஃ +ஆ+ைம]
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அஃ

அஃ 1 aḵki, .எச.்,

   அ ; seldom

     " த்  எ ரெ்மா தல் அஃ த் ேதான் ம்" (ெதால். 22:42);.

     [அல் →.அஃ →அஃ ]

 அஃ 2 aḵki, ெப.(n.)

ஊற் நீர,்

 spring water.

     "ேம டாஅஃ  ஊ ம் ைபம் னல்" (நி.க. .5:27);.

     [அல் -அஃ +அஃ ]

     [அஃகம் - நீ ற் . அஃ →அஃகம்→அஃ .அல் -அஃ -அஃ . ஊற் நீர:் பாரக்்க]

அஃ ய ட்பம்,

அஃ ய ட்பம், aḵkiyanuṭpam,    ெப.(n.) ைற அ ; shallow knowledge,

     "உயரந்்த கட்  ம் ல் ற்றத்  அகன்ற தாயத்  அஃ ய ட்பத்  (மைல,550-1);.

     [அஃ + ட்பம்]

அஃ ேயான்,

அஃ ேயான், aḵkiyōṉ, ெப.(n.)

   ைற ற்ேறான்; not well

     "ெசால்ல ம் ஆகா  அஃ ேயாேன" ( .346:8);.

     [அஃ →அஃ ேயான்]

அஃ -தல்,

 
 அஃ -தல், aḵku-, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெமல் தல், உண் தல்; to chew eat. க.அ .

     [அல் -அஃ ]

அஃைத,

 
 அஃைத, aḵai, ெப. (n.)

   ேசாழ மன்னன் மகளின் ெபயர;் name of the daughter of a chola king.

.அக் .

     [அஃ -அஃைத]

     [அஃ தல்= தாதல், அஃைதஇைளயவள், யவள். மகளிரக்்  இளைமப்ெபயர ்இயற்ெபயராதல் 
உண் ]

அஃ ைணஇயற்
ெபயர்

அஃ ைணஇயற்ெபயர ்aḵṟiṇaiiyaṟpeyar, ெப.(n.)

   ஆன்ேறாரால் இடப்பட்  இயல்பாக வழங் ம் ெபயர;் neuter noun;

ெதரிநிைல உைடய அஃ ைண இயற்ெபயர"் (ெதால்.14 :17);.

     [அல் ைண+ அஃ ைண+ இயற்ெபயர]்

அஃ ைணக் ள

அஃ ைணக் ள  aḵṟiṇaikkiḷavi, ெப.(n.)

   அஃ ைணப் ெபா ைளக் க் ம் ெசால்; word denoting neuter gender,

     "அஃ ைணக் ள  என்  எண் வ  ம ங் ன் ர தல் வைரயார"் (ெதால்.10:43);.

     [அல்+ ைண→அஃ ைண+ ள ]
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அஃ ைணப்ெபயர்

அஃ ைணப்ெபயர ்aḵṟiṇaippeyar, ெப.(n.) 

   அஃ ைணப் ெபா ைளக் க் ம் ெபயரச் ்ெசால்; noun denoting neuter gender,

     "உயர் ைணப் ெபயேர அஃ ைணப் ெபயர ்என் "(ெதால்,4:15);.

     [அஃ ைண+ெபயர]்

அஃ ைன ர ப்
ெபயர்

அஃ ைன ர ப்ெபயர ்aḵṟiṉaiviravuppeyar, ெப.(n.)

   உயர் ைண ம் அஃ ைண ம் கலத்தைல ைடய ெபா ப் ெபயரச் ்ெசால்; common noun.

     "அஃ ைண ர ப் ெபயர ்இயல் மார ்உளேவ" (ெதால்.5:13);.

     [அஃ ைண + ர + ெபயர]்

அக்கசாைலப்ெப
ம்பள்ளி,

அக்கசாைலப்ெப ம்பள்ளி, akkacālaipperumpaḷḷi, ெப. (n.)

ஆழ்வார ்ேபரில்

   உண்டாக்கப்பட்ட த்த மதப்பள்ளி;     "அக்க சாைலப்ெப ம்பள்ளி ஆழ்வார ்ேகா க் த் 
த்சவம்"(4VNM3. P47);

     [அக்கசாைல+ெப ம்+பள்ளி]

அக்கட்டா என

 
 அக்கட்டா என akkaṭṭāeṉa, இைட(int.)

ம்மா இ த்தல்

 to keep quiet. Expression of repose (ெகா.வ.வ.ெசா.);.

     [அக்கடா(ஒ க் ப் );+என]

அக்கடை்ட

 
 அக்கடை்ட akkaṭṭai, ெப. (n.) 

அந்தப்பக்கம் (ெகா.வ.வ.);

 that side.

     [அ+கைட-அக்கைட-அக்காடை்ட]

அக்கடா

 
 அக்கடா akkaṭā, ெப.(n.)

   மண்ெணண்ெணய்த் ரிய ப்ைபப் பற்ற ைவக்க உத ம் னி ல் தக்ைக ெபா த் ய கம் ; a wire 
device to lit the kerosene stove. (வ.ெசா.அக.);

அக்கதம்

 
 அக்கதம் akkadam, ெப.(n.)

   மங்கல அரி ; unbroken grains of rice mixed with turmeric or saffron used in benediction or worship.

     "அ  ெவள்ளரி  கட்  அக்கதம் என்றா ம்"

     [அக்க(ம்);+நீர]்

அக்கப்படம்

அக்கப்படம் akkappaṭam,  a cloth piece of a saint.

     "அக்கப்படம் ேகாவணம் ெநய் " (நம். 3:80);.

     [அக்கம்+படம். அக்கம்-ெசம்ைம, படம் = அணி ம் ைல]

அக்கரக்காலம்

 
 அக்கரக்காலம் akkarakkālam,  time measure for an alphabet.

     [அக்கரம்+காலம்]
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அக்கரப்பாைளயம்

 
 அக்கரப்பாைளயம் akkarappāḷaiyam, ெப. (n.)

   ேவ ரம்ாவட்டம்ஆரணிக் அ ல்உள்ளஓரஉ்ர;் Name of the village in the Vellore district near the Aarani.

     [அக்காரம்-அக்ரம்+பாைளயம்]

அக்கைரேத கள்

அக்கைரேத கள் akkaraitēcikaḷ, ெப.(n.)

   ஓர ்இனப் ரி ; a kind of race.

     "மைலமண்டலத்  அக்கைர ேத களில் ட் ணன் நாறணநம் " (KANNOT. 19681134);. (கல்.அக.);.

     [அக்கைர+ேத கன்]

அக்க த்தல்

அக்க த்தல் akkaḻittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேவ டன் அ த்தல்; ruin.

     [அக் +அ -த்தல்]

அக்க

 
 அக்க  akkaḻi, ெப.(n.)

   தாழ்ப்பாள்; latch.

ம வ. அகக்க

     [அகம்+க ]

அக்காமக்காஞ்
ைம

 
 அக்காமக்காஞ் ைம akkāmakkāñcīmai, ெப.(n.)

   ேசய்ைம ல் இ க் ம் ஊர,் இடம்; a distant place.(இ.வ.);

     [அக்கா+அக்காம்+ ைம]

அக்காரக் கனி

அக்காரக் கனி akkārakkaṉi, ெப.(n.)

இனிய ைவ பழம் ெபா ள்; க ைகத்தடங் ன் ன் ைச இ ந்த அக்காரக் கனிைய (மங்.9:9:4);.

     [அக்காரம்+கனி]

அக்கார ல்

அக்கார ல் akkāraṭicil, ெப.(n.)

   ச க்கைரப் ெபாங்கல்; rice boiled in milk with ghee and sugar.

     "  தடா நிைற அக்கா ல்". ( வ், ப்ப.9:6);

     [அக்காரம்-ச க்கைர. அ தல்→அ ல் அக்காரம்+அ ல்]

அக்கால்

அக்கால் akkāl, இைட. (int.)

அப்ேபா ,

 then

     "அக்கால் வ வார ்எங்காதேலாேர" ( ந். 277:8.);

     [அ+கால்]

அக் த்தாப்பாேப
-தல்

 
 அக் த்தாப்பாேப -தல் akkuttāppāpēcutal, ெச. . . (v.i)

   ைறேகடாகப் ேப தல்; to speak indecently. (வ.ெசா.அக.);

     [எக் த்தப்பாகப்ேப →அக் த்தப்பாகப் ேப ]
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அக் த்ெதாக்  
இல்லாதவன்

 
 அக் தெ்தாக்  இல்லாதவன் akkuttokkuillātavaṉ, ெப.(n.)

 orphan.

     "பாசத்ைதப் ெபறேவா ெச த்தேவா யா ம் இல்லாதவன்";

 One who has none to be affectionate

     "அவ க் அக் ெதாக் இல்ைல" (வ.ெசா.அக.);

அக் ரன்

 akkuran

ெப. (n.);

   கைடெய வள்ளல்க ள்ஒ வன்; one of the seven beneficient chieftains in ancient Tamil nadu.

     "அக் ரன் அைனைய". (ப ற் ப்);.

ம வ. அக் மாரன்.

ெத.அக் ட(ஆற்றல் சான்றமறவன்);

த.அக்கா - க்  ெகாண் வா.

     [அக் -பணியசெ்சய், அடக் யாள்]

அகச் ழா

அகச் ழா akacciṟumuḻā, ெப.(n.)

   ஒ கண் பைற; a drum has one centre heade where it is tapped. 35.3

     [அகம்+ + ழா]

அகஞ்ேசரல்

 
 அகஞ்ேசரல் akañcēral, ெப.(n.)

 ெசன் ேசரத்ல்

 to reach house. (ெகா.வ.வ.ெசா.);

     [அகம்+ேசரல்]

அகட்

 
 அகட் ெப. (n.)  akaṭṭu,

   நன்றாக ரித்தல்; to wide open. (ெகா.வ.வ.ெசா.);.

     [அகற் -அகட் (ெகா.வ.);]

அக றல்

அக றல் Agapural .எ. (adv)

   ந நிைலைமஅைடதல்; neutral position impartiality.

     "அக றயாரம்ாட் ம்நில்லா ெசல்வம்." (நால :2);. 

     [அக  + உறல்]

அகணிநா

 
 அகணிநா  akaṇināṭu, ெப.(n.)

   ம தநா ; agriculatural tract of land.

     "அசற அப் லத்  அகணி நா  ஒரீஇ"

     [அகணி+நா ]
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அகணிநார்

 
 அகணிநார ்agkaṇinār, ெப.(n.)

   மரப்படை்ட ன் உட்பத்  நார;் fibre in the inner side of the bark.

     [அகணி+நார]்

அகணி றம்

 
 அகணி றம் akaṇimuṟam, ெப.(n.)

   ெதன்ைன பைனகளின் மடை்ட நாரிைனக் ெகாண்  இரண்டைடப் ன்னக்க டன் அழகாக 
உ யாக ைடயப்பட்ட, அழகாகஉ யாக ைடயப்பட்ட, ைல ம் அ க ள்ள றம். 
(இ.வ.);; winnow plaited with upper rind of the stem of the stem of the coconut and palmayra frond.

     [அகணி+ றம்.]

அகத்தைரயர்

அகத்தைரயர ்agkattaraiyar, ெப.(n.)

   வன்;மாெதா பாகன்; god sive.

     "இமவான் ெபற்ற ெபண்ணகத் தைரயர"் (நா  :1646);.

     [அகத் -அகத் +அைரயர]்

அகத் யல்

 
 அகத் யல் agattiyal, ெப.(n.)

   மனநிைல; disposition of the mind.

     "அகத்  இயல் கத் க் காட்ட".

     [அகம்+அகத் +இயல்]

அகத் ள்

அகத் ள் agattiruḷ, ெப. (n.)

   அ யாைம; ignorance said to be the darkness of mind

     "அகத் ம் நிைறகங் ல் றத் ம்" (ெபரிய. 1338);.

     [அகம்+அத் +இன்+அள்]

அகத் னள்

அகத் னள் agattiṉaḷ, ெப.(n.)

   மனத் ல் உள்ளவள்; one who is seated in mind.

     "அரிமலரக்் கண்ணி நின் அகத் னள் ஆக". (ெப ங். 74:45);.

அகத் க் ன்

அகத் க் ன் Agattu-kuy, ெப.(n.)

   உவளக (அந்தப் ரத் );க் னி; disabled servant maid in the royal quarters of the queen.

     " றத்  அைமச் ன் நன்றகத் க் ன்" (பழ. 295);.

     [அகம்+ ன்]

அகத் ண்டம்

அகத் ண்டம் agattuṇṭam, ெப.(n.)

   ைறப்ப ம் ெதாைக; deficit amount.

     " மகன் ஊெணாபா  பட டந்த ைக அகத் ண்டம் காட்டாெதா ய" (SII, viii.25.);

     [அகம்+ ண்டம்.]

அகத் ண்

அகத் ண் agattūṇ, ெப.(n.)

   வண் ன் ஒ ப் ; part of cart.

     "அகத் ண் அைம ". (ெப ங் 53: 54);

     [P]
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அகத்ெத  
வளி ைச

 
 அகதெ்த  வளி ைச Agatteluvaliyisai, ெப.(n.)

   அ வ ற் ந்  உந்தப்ப ன்றகாற் னால் எ ம் ஓைச; the distinct sound produced by rising air from 
the navel.

     [அகம்+அத் +எ +வளி+ஓைச]

அகத்ெத வளி

அகதெ்த வளி agatteḻuvaṉi, ெப. (n.)

   அ வ ற் ல் ( லாதாரத் ல்); எ ன்ற காற் ; the air rising from the navel.

     "அகத்  எ  வளி இைச அரில்தப நா " (ெதால்.3:20);.

     [அகம்+அத் +எ +வளி]

அகத்ேதான் 
ெசல்வம்

அகத்ேதான் ெசல்வம் akattōṉcelvam, ெப. (n.)

   ம ன் உள்ளிடத் ல் உள்ளவன  ெசல்வ ; wealth in the fort of a king.

     "அகத்ேதான் ெசல்வ ம்…….. றத்ேதான் அணங் ய பக்க ம்." (ெதால்.20:10);.

     [அகம்+அத் +(ஆன்); ஒன்+ெசல்வம்]

அகநகர்ச் ற்றம்

அகநகரச்் ற்றம் akanakarccuṟṟam, ெப. (n.)

   அரசனின் உடன் ற்றம் (பரிசனங்கள்);; official staff of the king.

     "அர ம் உரிைம ம் அகநகரச் ் ற்ற ம் ஒ  ம ல் எல்ைலக்காத்தல் நின் கடன்" (மணி.25:122:23);.

     [அகம்+நகர+் ற்றம்]

அகநிைலக் 
ேகாைவ

அகநிைலக் ேகாைவ akanilaikāvai, ெப. (n.)

   அக ஒ க்கம் பற் ய ெதா ப் ; a collection of works on love themes.

     "ஐந் ைண த ய அகநிைலக்ேகாைவ" (ப.பா.341.);

     [அகம்+நிைல+ேகாைவ]

அகேமனி

அகேமனி akamēṉi, ெப. (n.)

   உள்நிைல; intention.

     " கேமனி ெம  எய்  ேமகைல ம் ஈ  அ ந்  என் அகேமனி ஒ யாேம" (சட. 9; 7:10);

     [அகம்+ேமனி]

அகர தலான்

அகர தலான் akaramutalāṉ, ெப. (n.)

   வெப மான்; sivan.

     "அகர தலாைன அணி ஆப்ப ராைன" (ேதவா.சம். 1:88-5);.

     [அகம்+ தலான்]

அகரத்தன்

அகரத்தன் akarattaṉ, ெப. (n.)

அகரமா ய மால்:

 God Thirumal.

     "எடெ்ட த் ள் ஓ  அ ரத்தைன" (அட. 7:9:95);.

     [அகரம்+அத் +அன்]

அக

அக  akaru, ெப. (n.)

   அ ல் பாரக்்க; see agil.

     "அக  வாைழ எைம ஆரம் இைணய" (பரி.12:5);

     [அ ல்+அக ]
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அகப்பா

 
 அகப்பா  akappākuṭi, ெப. (n.)

   ேசர நாட்  உம்பரக்்காட் ப்ப ல் மைல ைட ந்த நாட் ப் ப ; a region in umbarkadu area 
in the western range forest of Kerala.

ம வட அகப்பா.க.பா .

     [அகழ்ப்  (அக );- அகழ்ப்பா- அக ழ்ந்த ேகாடை்ட(அகழ்ப்பா- - அக ப்பா  (அகழ்ப்பா நகர ்
ப் ); அகழ்ப்பா என் ம் ெசால்ேல ந்  ெவளி ல் அரப்பா எனத் ரிந் க்கக் ம்.]

அகப் ைர

 
 அகப் ைர akappurai, ெப. (n.)

தாழ்வாரம்:

 verandah.

     [அகம்+ ைர]

 அகப் ைர akappurai, ெப. (n.)

   ைழ வா ைலத்தாண் ப் பக்கவாட் ல் அைமந்த அைற; front room adjacent to the entrance.

     [அக்க(ம்);+சாைல]

அகப்ைபேநாய்

 
 அகப்ைபேநாய் akappainōy, ெப. (.n)

   உண  இல்லாமல் ெம ந்  ேநாயாளிையப் ேபால் காணப்ப தல்; the unfed and underfed looking like a 
patient, due to the scarcity of food, (வ.ெசா.அக.);.

     [அகப்ைப+ேநாய்]

அகம்ப மற த

அகம்ப மற த  akampaṭimaṟamutali, ெப. (n.)

   அகம்ப  மறவர ்என்ற ரரக் க் த் தைலவன்; Captiain of the soldiers known an agambadi maravar

     " ேலாத் ங்க ேசாழக் கடம்பராயந் அகம்ப  மற த களில்" (IPS, 181.);

     [அகம்ப +மறம்+ த ]

அகம்பரன்

அகம்பரன் akamparaṉ, ெப. (n.)

   நாேன கட ள் எ ம் ேகாட்பா ; a doctrine imagining self as god.

     "அகம்பரன் என்னா .அரங்கைன நா ல்" (அட் 3:88);.

     [அகம்+பரன்]

அகம்பன்

அகம்பன் akampaṉ, ெப. (n.)

   அைச  இல்லாதவன்;     "அவ் ைர ேகட்  வந்தான் அகம்பன் என்  அைமந்த கல் ச ்ெசல் யான் 
ஒ வன்". (ஆர. 77:68);

     [அகம் +அன்]

அகம்பால்

அகம்பால் akampāl, ெப. (n.)

உள்ேள, in,

 innermost part;

     "யா ம் யாவ ம் இன்  நின் அகம்பால் ஒ ங் ". (சட. 1:4);.

     [அகம்+பால் அகம் = உள்ேள. இடம். அகம்பால் = உள்ளிடம் உள்ேள.]
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அகம் ரமம்

அகம் ரமம் akampiramam, ெப. (n.)

யாேன தற் ெபா ள்

 the doctrine imagining self as god;

     "அல் றந்  பக றந்  அகம் ரமம் இறந்  ேபாய்" ( வ 200);.

     [அகம்+ ரமம்]

 அகம் ரமம் agambiramam, ெப. (n.)

   1. ெச க் ; self-importance.

   2. ர;் pride.

     [Skt. aham+bhirama → த. அகம் ரமம்.]

அகம்வ ேயான்

அகம்வ ேயான் akamvaṟiyōṉ, ெப. (n.)

   மகன் (அ );; fool.

     "அகம் வ ேயான் நண்ணல் நல் ரந்்தன் ". ( . 9:8);.

     [அகம்+வ ேயான்]

அகம்ப  ேவளான்

அகம்ப  ேவளான் akampaṭivēḷāṉ, ெப. (n.)

ரபாண் யனின் நான்காம் ஆட் யாண் ல் . .1301 இல் இ ந்த அரண்ைம உவளகக் (அந்தப் ர);க் 
காவலர.்

 Name of the the palace guard during the period of Veerapandiyan during 1012 A.D.

     [அகம்ப +ேவள்+ஆன்]

அகம ழ்

அகம ழ்  akamakiḻvu, ெப. (n.)

   அகம ழ்ச்  பாரக்்க; see agamagilcci

     "அழ  தன் அக ம ழ் ற". ( ளா. 437.);.

     [அகம்+ம ழ் ]

அகமண்டலம்

அகமண்டலம் akamaṇṭalam, ெப. (n.)

   உள்வட்டம்; inner cirecle.

     "மைல ஆ ம் ஏ  கட ம் பாதமலர ் ழ் ளம் ன் அக மண்டலத் ன் ஒ  பால் ஒ ங்க". (மங்.11:4-3);.

     [அகம்+மண்டலம்]

அகம டணம்

அகம டணம் akamaruṭaṇam, ெப. (n.)

   மைற மந் ரச ் றப் ; speciality of sacred hymns;

     "அன் ம் ேசட க்க அகம ண்டணங்களாவன" ( . .48:10);

     [அகம்+ம டணம்]

 அகம டணம் agamaruḍaṇam, ெப. (n.)

   1. மைற மந் ரத் ன் வைக; name of particular vedic hymn, as sin-effacing.

   2. அகம டண மந் ரம் ச ்ெசய் ம் நீராடல்; ablution holding the right hand containing water up to the nose 
while repeating the above vedic hymn.

     [Skt. aghamarsana → த. அகம டணம்.]
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அகமலர்

அகமலர ்akamalar, ெப. (n.)

ெநஞ்சக் கமலம்

 heart respresented as lotus;

     "அக மலர ்ேமல் மன் ம்" ( லப் 12:3:3);.

     [அகம்+மலர]்

அகமைல

 
 அகமைல agamalai, ெப. (n.)

   ெபரிய ளம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village inPeriyakulam Taluk.

     [அகம்+மைல]

அகமைண

அகமைண Agamaṇai, ெப. (n.)

   ஓடத் ன் உடக்டை்ட; wooden piece on a boat;

     " ைற ப  அம்  அகமைண ஈ ம்". (ஐங்.17:8);.

     [அகம்+மைண]

அகமைன

அகமைன akamaṉai, ெப. (n.)

உள்

 inner apartment;

     "அைனய ேவைல அகமைன எய் னன்" (அேயா. 4:223);.

     [அகம்+மைன]

அகமார்க்கம்

அகமாரக்்கம்1 akamārkkam, ெப. (n.)

அ ளியல் .

 Kind approach

     "வாதைனையச ்ெசால் ம் அக மாரக்்கத் தால் அவரக்ள் மாற் னரக்ாண்" (ைச:சா:2:50);.

     [அகம்+மாரக்்கம்]

 அகமாரக்்கம்2 akamārkkam, ெப. (n.)

   1. ெமய்க் த் ;  நாட் யவைக; a kind of dance. (ெத.ேகா.சா.3:2);.

     [அகம்+மாரக்்கம்]

 அகமாரக்்கம் agamārggam, ெப. (n.)

   1. அ ைம ற்பாடல் ( ங்.);; a high style of singing, difficult to attain.

   2. க் ணம் பற் வ ம் ெமய்க் த்  ( லப். 3, 12, உைர);; exposition, by gesture and dancing, of three gunas, 
viz. sattva, rajas, tamas.

     [Skt. agha + marga → த. அகமாரக்்கம்.]

அக ட

அக ட  akamiṭaṟu, ெப. (n.) க

   ரல்வைள; larynx.

     "ஐந்தானத்  அக ட ற் " (நா . 6:93-2);.

     [அகம்+இட ]
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அகயா

அகயா  agayāṟu, ெப. (n.)

   ஆற்ேறாரத் ன் உள் நிலப்ப ; protruding bank towards the stream.

     "நிலத் ம் அகயாற் ப் ப ைக ம்" (SII. Xvii.604.);.

     [அகம்+ஆ ]

அகரக் ள

 
 அகரக் ள  akarakkiḷavi, ெப. (n.)

   அகரஎ த் ; the letter a.

     [அகரம்+ ள ]

அகரந்ெதன்

 
 அகரந்ெதன் akaranteṉ, ெப. (n.)

   ைசதாப்ேபடை்ட வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Saidapet Taluk.

     [ஒ கா.ெதன் அகரம்→அகரந்ெதன்.]

அகரப்ப ற்

 
 அகரப்ப ற்  akarappayiṟci, ெப. (n.)

   அகரத்ைத அளெபைடயாக நீள ஒ த் ம், ரத்தானங்களில் ஒ த் ம் பழ ம் ைற; a musical practice 
of signing allowing extra vowellength.

     [அகரம்+ப ற் ]

அகரம் ளி

 
 அகரம் ளி agaramtūḷi, ெப. (n.)

ெசங்கற்பட்  மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர.்

 Name of the village in chengalpattu taluk.

     [அகரம்+ ளி]

அகரா  
த்தவன்

 
 அகரா  த்தவன் akarātipiṭittavaṉ,    எதற் ம் ஒத் வராதவன்; unadjustable person.

     [அகரா + த்தவன்]

அகவனசம்

அகவனசம் akavaṉacam, ெப. (n.)

   மனமா ய தாமைர; as mind compared to lotus.

     "அகவனசம் கவனசம் அைவ மலர"் (ஒட்.5:92);.

அகத்தாமைர பாரக்்க.

 see agattamarai.

     [அகம்+வனசம்]

அகைவயாள்

அகைவயாள் akavaiyāḷ, ெப. (n.)

   உடல் வளர ்நிைற க்  உட்பட்ட ப வத்தாள்; age bound prescribed.

     "ஈர ்ஆ  ஆண்  அகைவயாள்" ( லப். 11:24);

     [அகைவ+ஆள்]
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அகழ் எ

அகழ் எ  akaḻeli, ெப. (n.)

   ஒ  வைக எ ; a kind of a rat.

     "இ ம்பல் அகழ் எ " (நிக. 8:224);.

     [அகழ்+எ ]

அகம்பன்மாலாத
னார்

 
 அகம்பன்மாலாதனார ்akampaṉmālātaṉār, ெப. (n.)

   கைடக்கழகப் லவரின் ெபயர;் name of a sangam poet.

     [அகம்பன் (சமணரின் இயற்ெபயர)்;+மால் (அ கன்);+ஆதன்.]

பாண் ய நாட்  அகமைல ஊரினரா ய ேசரர ் னர.்

அக ைர,

அக ைர, agavirai ெப. (n.)

   உள்ளிடத் க் ம் (கேபாதகத்தைல என் ம்); ட் ன் உ ப் ; a small plank on the inner pillar.

     "நல் இல் அக ைர உைற ம் வண்ணப் ற ன்" (நற்.71:7-8.);.

     [அக  அைற.இைற-இைர.(ெகா.வ.);]

அகலக்கைர

அகலக்கைர akalakkarai, ெப. (n.)

   அகல ள்ள ெபரிய சரிைகக் கைர (ம.வ.ெகா. 67);; broad border of a cloth.

     [அகலம்+ கைர]

 அகலக்கைர agalaggarai, ெப.(n.)

   ஆைட ன் அகன்ற பகட் க்கைர (இ.வ.); (டப்பாக்கைர);; thick border of the cloth.

     [அகலம்+கைர]

அகலக்க

அகலக்க  akalakkavi, ெப. (n.)

ரித் ைரக் ம் பாடல்;  ( த்தாரக் க );

 descriptive poem.

     "இவ்வைகேய காட் ம் அகலக் க க்  "(ெவ. பா.22);

     [அகலம்+க ]

அகலேகாட்டா

 
 அகலேகாட்டா akalaāṭṭā, ெப. (n.)

   ஒ ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Husur Taluk.

     [ஒ கா. அக +ேகாடை்ட]

அகலத்தவன்

அகலத்தவன் akalattavaṉ, ெப. (n.)

   ெப ைம ைடேயான்; honourable person

     "ஆளிையசே்சரந்்த அகலத்தவ க் ைளய" (Sll, vi, 167.);.

     [அகலம்+அத் +அவன்]

அகலந்ேதான்

அகலந்ேதான் akalantōṉ, ெப. (n.)

   அகலமான மாரை்ப உைடயவன்; a man of broad chest.

     "மான்மதச ்சாந்  ஆர ்அகலந்ேதான் வைரேபா ம் ேதாற்றம்" (பரி 16:44-6);

     [அகலம்(மார் );+அத் +அவன்]
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அகலநீக் -தல்

அகலநீக் -தல் akalanīkkutal, ெச. . (v.i)

   அ த் தல்; to destroy.

     "அ ராஜைர அகலநீக் " (E1, xvii,16.);.

     [அகல+நீக் ]

அகலமணி

அகலமணி agalamaṇi, ெப. (n.)

   ஒ வைக அணிகலன்; a kind of ornament.

     "ஆணி 49 அகலமணி.101ம்"(Sll, wi,329.);.

     [அகலம்+மணி]

அகலாப் ணி

அகலாப் ணி agalāppiṇi, ெப. (n.)

ராத ேநாய்.

 Prolonging desease;

     "அகலாப் ணி இல்ேலார"்(ெவ.பா. 78.);

     [அகலாத+ ணி]

அக டத்தவர்

அக டத்தவர ்agalidattavar, ெப. (n.)

உலகத்தவர.்

 people,

     "அன் வந்ெதைன அக டத்தவர ் ன்ேன ஆளதாக என்  ஆவணங்காட் ,"(வன். 7:62-5);

     [அக டம்(உலகம்);+அத் +அவர]்

அக டப்பாரம்

அக டப்பாரம் akaliṭappāram, ெப. (n.)

நாடா ம் ெபரிய ெபா ப்  நிலத்ைதத் தாங் ம் ைம.

 the responsibility on the person who is ruling the country, withstand the weight of the land.;

     "அக டப்பாரம் அகலநீக் " ( லம்.30:180);

     [அக டம்+பாரம்]

அக யா

அக யா agaliyā, ெப.எ., (adj.)

   ெப காத; not increasing:

     "உக ஆழ்கடல் ஓங் பாரஉ்ளிர ்அக யா ைன அல்லல் ேபாய் அ ம்." (சம் 2:25: 1);.

     [அகல்+இஆ]

அக யான்

அக யான் akaliyāṉ, ெப. (n.)

   கட ள்;   அகன்றவன்; god:

     "ஆழாேத ஆழ்ந்தான் அகலா  அக யான்." (ேசர. 3:3);.

     [அக +ஆன்]

அகேலாகம்

அகேலாகம் akalōkam, ெப. (n.)

டம்.

 surrounding

     "அகேலாகம் எல்லாம் அ யவரக்ள் தற் ழ" ( ந்:2:6);

     [அகல்-உலகம்]

அகவ த்தட் -தல்

அகவ த்தட் -தல் akavaṭittaṭṭutal, ெச. ன்றா  (v.t)

   நடனம் ஆ ைக ல் கா ன் பாதத்தால் தைரையத் தட் வ ; tap the floor with soul of the feet (35:11);.

     [அகம்+அ +தட் ]
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அகவயம்

அகவயம் akavayam, ெப. (n.)

மனவயம் (சங்கற்பம்);.

 intension;

     "தன் அக வசத்  வ தங்க" ( த், 36:3);.

     [அகம்+வயம்]

அகவயல்

அகவயல் akavayal, ெப. (n.)

ம தநிலம்

 wet land;

     "அகவயல் இளெநல் லரிகால் " (பரி. 7:27);

     [அகம் + வயல்]

அகவல் த்தம்

அகவல் த்தம் agavalviruttam, ெப. (n.)

   ஆ ரிய த்தம்; a metre in prosody

     "அகவல் த்தம் கட்டைள ெயா ம் க ன் த்த ம் க ன் ெப  பாேவ".(ப.பா.:189);

     [அக -அகவல்+ த்தம்]

அகவலம்

 
 அகவலம் akavalam, ெப. (n.)

   அரக்ேகாணம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in arakkonam Taluk.

     [அகம்+வலம்.]

அகவைல

அகவைல akavalai, ெப. (n.)

ெந வைல.

 long net;

     "தடம் கண் களின் அகவைலப் ப ப்பான்." (சட.6:2:9);.

     [அகம்(உள்ளாழ்ந்த-நீண்ட);+வைல]

அகவான்

அகவான் akavāṉ,    அகழ்வான்பாரக்்க அகழ்வான்; see {agalvan}

 அகவான் agavāṉ, ெப. (n.)

   தலாளிக்  நிகராகச ்ெசயல்ப பவன்; a agency.

     "ேநரி ந்  ைமயகவா னிகழ்த்த" (பஞ்ச. . 2164);.

     [H. agawani → த. அகவான்.]

அக ைன

அக ைன akaviṉai, ெப. (n.)

   1. இைட  ழ ப் :

 disturb. (ெத.ேகா.சா.3:2);.

     [அகம்+ ைன]

அக நர்

 
 அக நர ்akavunar,    ைணப்பைறைய ழக் க் ெகாண்  பா பவர;் bards who sings with beating kinai-p-
parai

     [அக +அக நர]்
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அகழ்ந்ேதார்

 
 அகழ்ந்ேதார ்akaḻntōr,    ேதாண் னவர;் sdiggers.

     "ஆரக்  அகழ்ந்ேதார ்கங்ைக அவனி ல் ெகாணரந்்ேதார.்"

     [அகழ்வான்-அகவான்]

அகழ்வான்

 
 அகழ்வான் akaḻvāṉ, ெப. (n.)

   வயல் வரம் களி ம் நிலத் ம் நிைறய வைளகைளத்ேதாண் ய ன் பா காப் ற்காக 
வைளகளின் கப் களில் மண் தள்ளி அைடத்  ட்  ஏதாவ  ஒ  வைள ல் மட் ம் பா காப்பாக 
இ க் ம் ஒ வைக ெய . (இ.வ.);; a rat which lives in a particular hole after digging many holes and sealing them.

     [அகழ்-அகழ்வான் அகவான் நிலத்ைத அகழ்ந்  வைள ேதாண் வ ]

வரப் களி ம் நிலத் ம் நிைறய வைளகைளத் ேதாண் ட்  ேதாண் ய வைளகளின் 
கப் களில் மண்ைணத் தள்ளி அைடத்  ட்  ஏதாவ  ஒ  வைள ன் உள்ேள இ க் ம் எ  வைக.

அகழ் ைனயாளர்

அகழ் ைனயாளர ்akaḻviṉaiyāḷar, ெப. (n.)

   ேதாண் ம் ெதா ைலச ்ெசய்பவர;் diggers.

     "அகழ் ைணயாளைர அவ்வ ன் தரீஇ" (ெப ங். 90:78);

     [அகழ்+ ைன+ஆளர]்

அகழ்ேவான்

அகழ்ேவான் akaḻvōṉ, ெப. (n.)

   ேதாண் பவன்; diggers.

     "நீர் கழ் லம் ன் நன் ெபான் அகழ்ேவான்" (அக.282:4);.

     [அகழ்+(ஆன்);ஓன்]

அக நன்

அக நன் akaḻunaṉ, ெப. (n.)

   அகழ்ேவான் பாரக்்க; see {agalvon.}

     "ெபா ள் ெகாள்வான் அக நன் ேபான்  இைலேயா" (நீல. 5:32.);.

     [அகழ்+உ+நன்]

அகளங்க ர்த்

அகளங்க ரத்்  akaḷaṅkamūrtti, ெப. (n.)

   த்தன்; Buddha.

     " தன் அகளங்க ரத்் …… ைச நடந்ேதான் த்தன்" (நிக.1:26.); இைலேயா" (நீல. 5:32);

     [அல்+களங்கம்+ ரத்் ]

அகளசகளத்தார்

அகளசகளத்தார ்akaḷacakaḷattār, ெப. (n.)

   அ வர;் visible and non-visible god. (சகளவ னர)்;

     "ஆன நடம் ஐந்  அகள சகளத்தர"் ( ல.2727);.

     [அகளம்+சகளம்+அத் +ஆர]்

அகளத்

 
 அகளத்  akaḷatti, ெப. (n.)

   ஆளத்  என்பதன் தல் வ வம்; correct form of the word alatti

     [அகல்-ஆல்-கள்+அத் ]
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அகன் ைன

அகன் ைன akaṉāṉai, ெப. (n.)

   க ப்பஞ் சா  காய்ச் ம் ெகாப்பைர; abroad vessel.

     "எந் ரத்  ஒ  சா  அகன் ைன ன் ஊழ் ைற "( ட ்15:48);.

     [P]

அகன்ப

அகன்ப  akaṉpati, ெப. (n.)

   ேப ர;் a big town.

     "பங் யப் பாசைடத் தடம் ழ்

பழனநாட்  அகன் ப கள் பல ம் நண்ணி." (ெபரிய.2357.);.

     [அகல்+ப ]

அகன்மணி

அகன்மணி akaṉmaṇi, ெப. (n.) 

   மாணிக்கம்; diamond.

     "அரதனம் சலாைக அகன்மணி." (நிக. .6-7);.

     [அகல்+மணி]

அகன்றார்

அகன்றார ்akaṉṟār, ெப. (n.)

   ெசல்வெச ப்  உைடயவர;் well to do people.

     "அ க்கற்  அகன்றா ம் இல்ைல" ( றள். 17:10.);.

     [அகல்+அகன்றார]்

அகன்றான்

அகன்றான் akaṉṟāṉ, ெப. (n.)

   நீங் னவன்; sage.

     " ப் ன் கண்நன்ைமக்  அகன்றா ம்" ( ரி.17:1);

     [அகன் -அகன்றான்]

அகன் ேனார்

அகன் ேனார ்akaṉṟiciṉōr, ெப. (n.)

   அன் ைடயவர;் beloved people.

     "கள்வர ்ேபால்வர ்நீ அகன் ேனாரக்்ேக" ( .127:6);.

     [அகன் +இ ன்+(ஆர)்;ஓர]்

அகன் டல்

அகன் டல் akaṉṟiṭal, ெதா.ெப. (vbi.n.)

   நீங் தல்; relief.

     "வ  உற்ற அ  ைல மறப் ணி தான் அந்நின்ற நிைலக்கண் அகன் ட ம்" (ெபரிய.1341.);.

     [அகன் +இடல்]

அகன் லர்

அகன் லர ்akaṉṟilar, ெப. (n.)

   ெந ங் னர;் close friendly people

     "அ த் னர ்அ ந் லர ்அகன் லர ்அகன்றார.்" ( த்.12:16.);

     [அகன் +இல்+ஆர]்

அக ம் ற ம்

அக ம் ற ம் akaṉumpuṟaṉum, ெப. (n.)

   உள் ம் ற ம்; in and out

     "இ க்கா யாப் ன் அக ம் ற ம்" ( ல.8);.

     [அகம்-அகன்+உம்+ றன்+உம்]
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அகாலகாலன்

அகாலகாலன் akālakālaṉ, ெப. (n.)

   எமன் ேபான்றவன்; one who is like yama

     "அகங்க்ய க்ரமந் அகாலகாலன்" (SII, iii, 2066.);.

     [அகாலம்+காலன்]

அ யம்

அ யம் akiyam, ெப. (n.)

   இ ம் ; Iron.

     "க ங்ெகால் அ யம் க ந்தா  அ ம் இ ம் ன் ெபயேர" (நிக. . 6:141.);.

     [எஃ -அஃ -அ யம்]

அ ல் டம்

அ ல் டம் akilkuṭam, ெப. (n.)

   ந ம் ைகக் டம்; fragrant smoke pot.

     "தாழ நாற் ன் தாமங்கள் அ ல் டம் பரப் " ( வ. 12:12.);.

     [அ ல்+ டம்]

அ ல் ட்

அ ல் ட்  akilāṭṭu, ெப. (n.)

   ஒ  வைக மண (வாசைனக்); கலைவ; fragrant paste of sandal wood.

     "வந்  சந்தனம் கரப்் ரம் உடன்னரிகா  ெசந்ேதன் அந்த ஏலங்கள் என்ப அ ல் ட்  ஓர ்ஐந் ம் 
தாேம" (நிக.12:37.);.

     [அ ல்+ ட் ]

அ லகலாவல்

அ லகலாவல்  akilakalāvalli, ெப. (n.)

   கைலமகள்; Godess of learning

     "என்  ெசால்  அ லா கலா வல்  இைறஞ்  இ த்த ேம" (ஒட். 5:220);.

     [அ லம்+கைல+வல் ]

 அ லகலாவல்  agilagalāvalli, ெப. (n.)

   கைலமகள் (தக்கயாகப். 220);; Kalaimagal.

     [அ லகலா+வல் .]

     [Skt. akhila+kala → த. அ லகலா.]

கைல → Skt. kala.

     [P]

அ ளி,

 
 அ ளி,ெப. (n.)    ம ராந்தகம்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Madurantakam Taluk

     [ஒ கா.அ ள்-அ னி-அ ளி]

அ னி

அ னி akiṉi, ெப. (n.)

   பைன மடை்ட ந்  உஉரிதெ்த க்கப்பட்ட நார;் palmyra fibre.

     [அகணி-அ னி); (ெகா.வ.);]

ைட ன்ன ல் பயன்ப ம் அ த்தமான படை்ட. (ம.வ.ெசா.67);

அ ற் ைற,

அ ற் ைற, akiṟkuṟai, ெப. (n.)

   அ ல் மரக்கடை்ட; agil wood piece.

     "பரிய அ ற் ைற ளந்  ைகப்பாரக்ள் பாங்  எல்லாம்" (ெபரிய.2235.);

     [அ ல்+ ைற]
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அேகா

அேகா aā, இைட (part.)

   இகழ்ச் க் ப்  இைடசெ்சால்; onomo. Expression.

     "அரசனின் அகத்  மாட்  அேகா ெபரி " (யேசா. 1:64.);

     [அஃேதா+அேத+அேகா]

அங்கக்களரி

அங்கக்களரி aṅkakkaḷari, ெப. (n.)

   ஒ  ம ப் ர ச ் ன்னம்; an honorary symbol offered by a king.

     "நமக்  உண்டான வரிைச: பாவாைட, ேசம ர ்அடக்கம், நாடகசாைல, பகல் ளக் , ஏறசச்ங் , 
இறங்  சங் , அங்கக்களரி, த்தண்ைட" (IPS.715.);.

     [அங்கம்+களரி]

 அங்கக்களரி aṅgakkaḷari, ெப. (n.)

   ேகா ல் காணிக்ைக யளித்ேதாரக்் ச ்ெசய் ம் ம ப் ர  (இ.வ.);; honours to liberal donors, in a temple.

     [அங்கம் + களரி.]

     [Skt. anga → த. அங்கம்.]

அங் காரியம்

அங் காரியம் aṅkikāriyam, ெப. (n.)

   ல்ெசய்யப்ப ம்ேவள் த யன; sacrificial ceremonies.

     "அரத்்தயாமத் க் செசந்ெநலரி ணி நா ம்அங் காயத் க் ம் ழா ம்." (Sil.xx322);.

     [அங் +காரியம்]

அங்கக் ரிைய

அங்கக் ரிைய aṅkakkiriyai, ெப. (n.)

   தாளம் ேபா ம் ேபா  ைகயாற் ெசய் ம் ைனகள்; poses of body and movements while dancing.

     [அங்கம்+skt. ரிைய]

 அங்கக் ரிைய aṅgakkiriyai, ெப. (n.)

   ெமய்யாற் ெசய் ம் த் த் ெதா ல் ( லப். 3, 12. உைர.);;     [Skt. anga + kriya → த. அங்கக் ரிைக.]

அங்கணநீர்

அங்கணநீர ்aṅkaṇanīr, ெப. (n.)

   சாய்க்கைட நீர;் drainage water.

     "ஊர ்அங்கணநீர ்உர  நீரச் ்ேசரந்்தக்கால்" (நால. 18:5.);.

     [அங்கணம்+நீர]்

அங்கணரத்ம்பா
ணி

 
 அங்கணரத்ம்பாணி aṅkaṇartampāṇi, ெப. (n.)

   ஆ  நரம் கைள ைடய பண்; tune from six stringed musical instrument.

     [அங்கணி+தம்+பாணி]

அங்கணாரிட்

அங்கணாரிட்  aṅkaṇāriṭṭu, .எ. (adv.)

   வெந த் ; shrinking the borw.

     "ெசாக்க ம் அங்கணாரிட் த் ைட தட் ச ் ரித்த ளி" ( . . 52::8.);.

     [அம்+கண்+(ஏ ட் );ஆரிட்  (ெசா.வ.]

அங்கணாளர்,

அங்கணாளர,்ெப. (n.)    வன்; Siva

     "அங்கனாளரத்ம்அ கத் னில்அ உைறப்ேபால்" (ெபரிய2986);

     [அம்+கண்+(அ ட் ); ஆரிட் ); (ெசா.வ.);]
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அங்கத்தன்

அங்கத்தன் aṅkattaṉ, ெப. (n.)

   அகன்ற மாரை்ப உைடயவன்; a person who is having broad chest.

     "அப்பேன அலரே்மல் மங்கைள அங்கத்தேன" (அட. 6:30.);

     [அங்கம்+அத் +அன்]

அங்கத்தார்

அங்கத்தார ்aṅkattār, ெப. (n.)

   அங்க நாட்  மக்கள்; people belonging to Anga land.

     "அந்த ல் ர ்அங்கத்தார"் (ெப.பா. 3:183.);.

     [அங்கம்+அத் +ஆர]்

அங் த்த

 
 அங் த்த  anguitary ெப. (n.)

ங் ன்உத யால்சரிைகவ வங்கைளமாற்

   அைமத்தற் ரியத வைக; the loom that change its designs.

 அங் த்த  aṅkuttaṟi, ெப. (n.)

   ங் ன் உத யால் சரிைக வ வங்கைள மாற்  அைமத்தற் ரிய த  வைக; the loom that change its 
designs.

     [அங் +த ]

அங்கத்தாளம்

 
 அங்கத்தாளம் aṅkattāḷam, ெப. (n.)

தாளத் ன் உ ப் களின் வ யாக அைமந்த எண்ணிக்ைகத் தாளம்.

     [அங்கம்+தாளம்]

அங்கம்ஐந்

அங்கம்ஐந்  aṅkamaintu, ெப. (n.)

   ஐந் யம், பஞ்சாங்கம்; Astrlogical calendar.

     " ேய வாரம் நாள் ேயாகம் கரணம் எனப் பக ம் ேசா ப் பஞ்சாங்கம் ஆ ம்.

     " (நிக. . 12:63.);.

     [அங்கம்+ஐந் ]

அங்கம்நான்

அங்கம்நான்  aṅkamnāṉku, ெப. (n.)

   நாற்பைட, ச ரங்கம்; four frontier in the military.

     "ச ரங்கம் யாைன, ேதர,் ைர, காலாள்." (நிக. . 12:38.);.

     [அங்கம்+நான் ]

அங்கம்பத்

அங்கம்பத்  aṅkampattu, ெப. (n.)

   பத்  உ ப் , தசாங்கம்; a country consisting of ten parts.

     "ஆ ம் மைல ம் யாைன ம் ைர ம் நா ம் ஊ ம் ெகா ம் ர ம் தா ம் ேத ம் தசாங்க 
எனப்ப ம்.". (நிக. . 12:154.);.

     [அங்கம்+பத் ]
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அங்கமாைல

அங்கமாைல aṅkamālai, ெப. (n.)

   நா க்கரசர ்இயற் ய ப கங்க ள் ஒன் ; One of the poetic composition of Appar.

     "ெசல்க  காட் டப் ேபாற் ம்  அங்க மாைல ம்" (ெபரிய. 1660.);.

     [அங்கம்+மாைல]

 அங்கமாைல aṅgamālai, ெப. (n.)

   ற் லக் ய வைக (இலக். . 835.);; members of bones worn by Sivan.

     [அங்கம் + மாைல.]

     [Skt. anga → த. அங்கம்.]

அங்கராக்

 
 அங்கராக்  aṅkarākku,    சடை்ட (ெகா.வ.வ.ெசா.); shirt.

     [அங்னம்+அரக் .]

அங் அட்ைட

அங் அடை்ட aṅkuaṭṭai, ெப. (n.)

   சரிைக ேபாடப் பயன்ப ம் ங் ற்  இைணயாகப் பயன்ப த்தப்ெப ம் சாகா  த க் ரிய 
ைளகள் உைடய அடை்ட; A plate containing holes used in parity with a border of cloth. (ெந.ெதா.ெசா.51.);.

     [அங் +அடை்ட]

அங் றளி

 
 அங் றளி aṅkuṟaḷi, ெப. (n.)

   ேகாள் ட் பவர;் backbiter

     [அம்+ றளி]

அங் வள்ளி

 
 அங் வள்ளி aṅkuvaḷḷi, ெப. (n.)

   ெபரிய ளம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Periyakulam Taluk.

     [அங் +(பள்ளி); வள்ளி]

அசச்ஞ்

அசச்ஞ்  accañcu, ெப. (n.)

   ஐந்ைதந்  தம்; each of five.

     "இந்நிலக் கடைம ல் அசச்ஞ்  பழங்கா  ெவவ்ெவற்  வைக இரட் " (SII, xiv.41.);.

     [(ஐந் ); அஞ் +ஆஞ் ]
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அசச்ானியம்

அசச்ானியம் accāṉiyam, ெப. (n.)

   க் ; bad omen.

     "எப்ேபா ம் அசச்ானியம் ேபசாேத?" (வ.ெசா.அக);.

     [அ சச்ல்-அ சச்ா யம்-அ சச்ானியம் (ெகா.வ.);]

 அசச்ானியம் accāṉiyam, ெப. (n.)

   1. க்  த யவற்றால் ேந ம் மனேவ பா ; unhappiness, painful state of mind, as from a bad omen.

அங்ேகேபாக மன க்  அசச்ானியமா க் ற  (இ.வ.);.

   2. மங்கல ன்ைம; inauspiciousness.

ஏன் அசச்ானியமாய்ப் ேப றாய்? (இ.வ.);.

த.வ. த் றம்.

     [Skt. a-jnana → த. அசச்ானியம்.]

அசச்ாரம்

 
 அசச்ாரம் accāram, ெப. (n.)

   ஒ  ெபா ைள வாங் வதற்  அைடயாளமாக ன்பணம் தந்  உ ப்ப த் க் ெகாள் தல்; a token 
advance to purchase a thing.

     "அசச்ாரம் ேபாட்ட ன்ேன என்னடா ேபச்  மாத்தற?" (வ.ெசா.அக.);

     [அச் +ஆரம்]

 அசச்ாரம் accāram, ெப. (n.)

   ன்பணம் (இ.வ.);; earnest money, advance given to ratify a bargain.

     'அசச்ாரம் ெகா த்தால்தான், டை்ட ேவ யா க் ம் டமாட்டாரக்ள்' (இ.வ.);.

த.வ. ன்கா .

     [Skt. satyankara → த. அசச்ாரம்.]

அசச்ாளத்

அசச்ாளத்  accāḷatti, ெப. (n.)

   ஆளத்  பா த ல் ஒ  வைக; a type of song in tamil. 35:21

     [அச் +ஆளத் ]

அச் ச் லாம்

 
 அச் ச் லாம் accupiccilām, ெப. (n.)

   உடல் டல் எல்லாம்; that means all the parts of the body.

     [அச் + ச் +எல்லாம்]

அச்  மரக்க

 
 அச்  மரக்க  accimarakkayiṟu, ெப. (n.)

   மாட் க்க ; a rope.

     [அச் +மரம்+க ]
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அச் மரக் ண்

 
 அச் மரக் ண்  accimarakkuṇṭu, ெப. (n.)

   அச் மரக் ; a mould.

     [அச் +மரம்+ ண் ( );]

அச் ட்

 
 அச் ட்  accimuṭṭi, ெப. (n.)

அச்  ம் ணி ம் ேச ம் இடம்

 a device in loom.

     [அச் (அச் );+ ட் ]

அச் க்ேகால்

அச் க்ேகால்1 accukāl, ெப. (n.)

ைல இ த் க் கட் ம் நீண்ட வ வ ச் . (ெந.ெதா.க. (5.1.);.

 a length stick used in loom.

     [அச் +ேகால்]

 அச் க்ேகால்2 accukāl, ெப. (n.)

   வ  ன் ேம ம் மாக உள்ள ய நீள உ ைளக் ச் . (ெந.ெதா. க. 51);; a stick used in loom.

     [அச் +ேகால்]

அச் சச்ட்

அச் சச்ட்  accuccaṭṭi, ெப. (n.)

   த் ைர டப்பட்ட சட்  (ம.வ.ெசா.67.);.; sealed pot.

     [அச் +சட் ]

அச் த்ெதா ல்

 
 அச் தெ்தா ல் accuttoḻil, ெப. (n.)

   ல் ெசய் த்தாள் ேபான்றன அச் ம் பணி; the profession of printing.

     [அச் +ெதா ல்]

அச் ப்பாைன,
அச் ப்பாைன,ெப. (n.)    அச் சச்ட் பாரக்்க: (ம.வ.ெசா.67.); see accu-c-Catti

     [அச் +பாைன]

அச் ைண-த்தல்

அச் ைண-த்தல் accupiṇaittal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைணத்தல், பா ைணப் பண்ைன ள்ள இைழக டன் த க்  ெவளிேய பண்ைணையக் 
ெகாண்  இைணத்தல். (ெந.ெசா.க.52.);; connecting device in loom.

     [அச் + ைண]

அச் ெவல்லம்

 
 அச் ெவல்லம் accuvellam, ெப. (n.)

   க ப்பஞ்சாற் க்கட் ; jaggery moulded in the shape of a cone with the top flattened.

     [அச் +ெவல்லம் அச் ல் (கட்டைள ல்); வாரத்ெ்த த்த ெவல்லம்]

      [P]

அசெ்ச த்தல்

அசெ்ச த்தல் acceṭuttal, ெச. . . (v.t.)

   ரிைக ல் ைவத்  ேவண் ய வ வம் ெசய்தல். (ம.வ.ெச. 67.);; the control pin of a potter"s wheel.

     [அச் +எ ]
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அசைட

 
 அசைட acaṭai, ெப. (n.)

   கச ் ய ன்வைக; a kind small fish. (இ.வ);.

     [அசைர-அசைட]

அசமணிப்பலைக

 
 அசமணிப்பலைக acamaṇippalakai, ெப. (n.)

   மண ழா ல் மங்கலப் ெபா ள்கள் ைவக் ம் பலைகத ்தட் ; a wooden plate used to keep auspicious things 
in marriage ceremony.

     [அசமணி+பலைக]

கசவர ்பழங் களின் ெசால்லாட் .

அசமந்தம்

அசமந்தம் acamantam, ெப. (n.)

   அ  ம ங்கல், ேசாம்பல்; stupidity laziness.

     "அவன் ெராம்ப அசமந்தம்ேவ." (வ.ெசா.அ.க);.

     [அயர→்அசர→்அச+மந்தம்]

 அசமந்தம்1 asamandam, ெப. (n.)

   மந்தம்; sloth, indolence.

த.வ. நீரம்ந்தம்.

     [Skt. aja+manda → த. அசமந்தம்.]

 அசமந்தம்2 asamandam, ெப. (n.)

   1. மைலயத் ; downy climbing cluster fig, Ficus macro carpa.

   2. ம ைமக் ணம்; lethargy (சா.அக.);.
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அ

அ  asi, ெப. (n.)

   அரசமரம்; papal tree.

ம வ. அசாகம்

     [அர -அ -அ ]

 அ 1 asittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நைகத்தல்; to laugh.

     " ள்ெளலா ம ப்ப ேபான் " ( வக. 659);.

     [Skt. has → த. அ -,]

 அ 2 asittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உண் தல் (ேதவா. 867, 3.);; to eat, consume.

     [Skt. as → த. அ -,]

 அ 3 asi, ெப. (n.)

   உ ர ்( ன்.);; soul.

     [Skt. asi → த. அ .]

 அ 4 asi, ெப. (n.)

அ க்கா

அ க்கா  acikkāṭu, ெப. (n.)

ம லா ைற ந்  15 . . ெதாைல ள்ள ஓர ்ஊர.்

 Name of avilage 15km. from mayiladutrurai.

     [அ  (அரசமரம்); +கா ]

அ

 
 அ  acukucu, ெப. (n.)

க ம் அ வ ப்பான "

 most disgust. Loathing. (இ.வ.);

     [அ + ]

அ ரதா
அ ரதா  acuratāru, ெப. (n.)

   மரச் ற்பங்கைளச ்ெசய்ய த ம் மரவைககள்; kind of woods used to make wooden icon statues. 5:21.

அேசகம்

 
 அேசகம் acēkam, ெப. (n.)

வ ம் அவ்வள ம்

 whole, entire.

அந்த ழா க்  ஊ  அேசக ம் வந்  ட்ட ."

     [ஒ கா.அச் -அேசகம்]
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அைச ழ்

 
 அைச ழ் acaicimiḻ, ெப. (n.)

மாட் ன் அைச ம் ல் ைற ைடய  என் ம் ம்பத் ற்  ஆகா என் ம் க தப்ப வ :

 moving hump on a bullock"s back; it is considered as a bad omen. (வ.ெசா.அக.);.

     [அைல-அைய-அைச+ ழ்]

அைசயாப் டாரி

 
 அைசயாப் டாரி acaiyāppiṭāri, ெப. (n.)

அடங்காதவள்:

 uncontrollable woman. (ெகாங் .வ.);.

ம வ. அடங்காப் டாரி

     [அைசயாத+ டாரி]

அைசெய த்

 
 அைசெய த்  acaiyeḻuttu, ெப. (n.)

   ெமய் உ ெரா டன் ப்பைத அைடயாளப்ப த் ம் எ த் ; syllabic letter.

     [அைச+எ த் ]

த ல் க.கா. . , என்பன ேபான்  வ ம் உ ரெ்மய் எ த் கள் அைசெய த் களாம்.

அ யம்

 
 அ யம் aṟiviyam, ெப. (n.)

   இயல்உல , இயற்ைக ெந கள் ஆ யவற்ைறக் த்த ஆய் ம் அ ம்; science.

ம வ.அ யல்.

     [அ +இயம்]

அஞ்சல ஞ்சம்

 
 அஞ்சல ஞ்சம் añcalakuñcam, ெப. (n.)

   ேகா ண் ; play ball of glass.

     "அஞ்சல ஞ்சம்".

அஞ்ச த்தட்

அஞ்ச த்தட்  añcalittaṭṭu, ெப. (n.)

   ம்  நடனத் ல் ைககைளத் தட் ம் ைற. (2:107);; method of clapping in the kummi dance.

     [அஞ்ச +தட் ]

அஞ்ச அத்தம்

 
 அஞ்ச அத்தம் añcaliattam, ெப. (n.)

   ற்பங்களில் காணப்ெப ம் ஒ  வைகயான க்கரம்; a type of hand seen in the icon statues.

     [அஞ்ச +அத்தம்]

அஞ்சாங்கல்

 
 அஞ்சாங்கல் añcāṅkal, ெப. (n.)

   வர ் ைளயா ம் ஒ  வைக ைளயாட் ; a type of game played by children. (ெகா.வ.வ.ெசா.);.

     [ஐந் -அஞ் +அம்+கல்]
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அஞ்சா தல்

அஞ்சா தல் añcāṭutal, ெப. (n.)

   க ற்ற ெபண் க்  5ஆவ  மாத் ல் நைடெப ம் ர;் presentation given to pregnant lady in the fifth month 
of her pregnancy.

     (ெகா.வ.வ.ெசா.3.);

     [ஐந் -அஞ் +ஆ ]

அஞ்சாமைட

 
 அஞ்சாமைட añcāmaṭai, ெப. (n.)

   பரமக்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Paramagudi Taluk.

     [ஐந்தாம்-அஞ்சாம்+மைட]

அஞ் யத்ைதமகள்
நாைகயார்,

 
 அஞ் யத்ைதமகள்நாைகயார,் añciyattaimakaḷnākaiyār, ெப. (n.)

   ெபண்பாலார ் லவர;் woman poet.

     [அஞ் +அத்ைத+மகள்+நாைகயார]்

நாைக என்ப  இவ ைடய ெபயர.் தக ரஅ் கமான்அரசரக்ளில் அஞ்  என் ம்அரசன் ஒ வனின் 
அத்ைத மகள்.

அஞ் ளம்பாய்

அஞ் ளம்பாய் añcukuḷampāy, ெப. (n.)

வ வம் ெபா த்த பாய்; (ம.வ.ெதா. 67);.

 a mat with design.

     [அஞ் ளம்+பாய்]

அஞ் அஃைதமகள்
 நாைகயார்

 
 அஞ் அஃைதமகள் நாைகயாரெ்ப. (n.)    ெபண்பாற் லவரின் ெபயர;் name of a Tamil poetess.

ம.அஞ் . க.அன் . (அஞ் ); பங்  ரி .

     [அஞ்  ( நிலத் தைலவன்);அஃைத+மகள்+நாைக+ஆர]்

அஞ்  எ ம் ெசால் பங்  எனப் ெபா ள்ப தலால் தனக் த் தரப்பட்ட பங்கா ய நிலப்ப ன் 
நிலமன்னன் எனப்ெபா ள் ப ற .

அஞ் தம்

 
 அஞ் தம் añcitam, ெப. (n.)

   ெத க் த் ல் கைத மாந்தரக்ளாய் ரிந்  ஒ ங்  நிற் ம் நிைல; allotted position of characters in street 
drama.

     [அஞ்  – அஞ் தம்]

அஞ் கட் ப்

அஞ் கட் ப்  añcukaṭṭippū, ெப. (n.)

   ஒ  வைக அணிகலன்; a kind of ornament.

     "அஞ் கட் ப் ப்பன்னிரண் ல்" (SII, ii, 51.);.

     [அந்த+கட் + ]

அஞ் ல்

 
 அஞ் ல் añcupul, ெப. (n.)

   பழங்  மக்கள் ைர ேவயப்பயன்ப த் ம் ல்; a grass variety used by tribes for thatching roof.

     [அஞ் + ல்]
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அஞ் வண்ணப்ேப

அஞ் வண்ணப்ேப  añcuvaṇṇappēṟu, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ம ப் ர ; an hounour.

     "ஈஸ்ளப்ீ  இ ப்பா க்  அஞ்  வண்ண ெப யா ம் வாயனத்தா ம் பா ட ம் அஞ் வண்ணப் 
ேப ம் பகல் ளக் ம்" (EI, iii.11.);.

     [ஐந் +வண்ணம்+ேப ]

அஞ்ெசட்

 
 அஞ்ெசட்  añceṭṭi, ெப. (n.)

   ஒ ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Hosur Taluk.

     [அஞ்சன்+ெசட் ]

அட்டணக்கால்

அட்டணக்கால் aṭṭaṇakkāl, ெப. (n.)

ஒ  கால் ேமல் மற்ெறா  காைலப் ேபா தல். (ெகா.வ.வ.ெசா.36);.

   அட்டைணக்கால் பாரக்்க; see attanam-kkal,

     [அட்டைன-அட்டணம்+கால்]

      [P]

அட்டலங்காய் ட்ட
லங்காய்,

அட்டலங்காய் ட்டலங்காய், aṭṭalaṅkāypuṭṭalaṅkāy, ெப. (n.)

ழந்ைதகள் கா ைன நீட்  ஆ ம் ைளயாட் . (14-7);.

 a play of childrens leg.

     [அட்டலம்+காய்+ ட்டலம்+காய்]

அட்டமாணியம்

 
 அட்டமாணியம் aṭṭamāṇiyam, ெப. (n.)

ஊ யம் வாங்காமல் ெசய் ம் அ காரம்

 non salaried people"s prerogative.

     "ஏேல, என்ன ெராம்பத்தான் அட்டமணியம் பண்ணிக் ட்  அைல ேத?" (வ.ெசா.அக.);.

     [அட்டம்( க் );+மணியம்]

அட்டைளக்கல்

 
 அட்டைளக்கல் aṭṭaḷaikkal, ெப. (n.)

   தைர ல் அ க் ம் ெநல் டை்டக க் க் ேழ ேபாடப்ப ம்கல்; a stand like stones applied in the bottom 
of rice bags, to prevent mosture.

     " டை்டக் க் ேழ அட்டைளக்கல் ேபா ேத, இல்லாட்  ஈரம் ப க் ம்."

     [அட்டாைல→அட்டைள+கல்]

அட்டா ட்

அட்டா ட்  aṭṭātuṭṭi, ெப. (n.)

   தா மா ; disorder, improper, rough behaviour.

     [அட்டம்+( ட்டம்); ட் ]

 அட்டா ட்  aṭṭātuṭṭi, ெப. (n.)

   அடாவ ; perversity, abusive language.

     "அட்டா ட் கள் ேப " (இராமநா.ஆரணி. 9.); (இ.வ.);.

ெத. அட்டா ட் .

த.வ. ைறேக , வக்கரிப் .
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அட்டாளப்பலைக

 
 அட்டாளப்பலைக aṭṭāḷappalakai, ெப. (n.)

   வரில் ெபா த்தப்பட் க் ம் ெபா ள்கள் ைவக் ம் பலைக; a wooden loft. (வ.ெசா.அக.);.

த.வ. அட்டாளம்.

     [அட்டாைல→அட்டாைள+பலைக]

அட்டாளி

 
 அட்டாளி aṭṭāḷi, ெப. (n.) 

   அட்டாளப்பலைக பாரக்்க; see attala-p-palagai.

     [அட்டா →அட்டாளி]

அட்டான்

அட்டான் aṭṭāṉ, ெப. (n.)

   ெகான்றவன்; a killer

     "கடந்  அட்டான் ேகழ் இ ங் ன் " (பரி 2476);.

     [அ -அட்டான்]

அட் ட்டல்

அட் ட்டல் aṭṭiṭṭal, ெப. (n.)

   சைமத் ப் பைடத்தல்; to cook and serve.

     "அட் ட்டல் காணா  ேபா ேயா ம் பாவாய்" (சம். 22:47:6.);.

அட் யல் ேபா தல்

 
 அட் யல் ேபா தல் aṭṭiyalpōṭutal, ெச. . . (v.i.)

   டை்டகைள ஒன் ன் ேமல் ஒன்றாகச ்ேசரத்்  அ க் தல்; an arrangement of bags in order, to hold each 
other.

     " டை்டகைள அட் யல் ேபா ." (வ.ெசா.அக.);. 

   பைடத்தல்;(மாேக வர ைச);; offering.

     [கட் ல்+ேபா ]

அட் ல்பள்ளியார்

அட் ல்பள்ளியார ்aṭṭilpaḷḷiyār, ெப. (n.)

   மைடப்பள்ளி ல் உள்ளவர;் cusinary staff.

     "ஆராட் ம்பைணயமாகக் ெகாள்வ  அட் ல் பள்ளியாரப்ணிக் ரியார"்(El.xxxi,33);

     [அட் யல்+பள்ளி+ஆர]்

அட் ற்

அட் ற்  aṭṭiṟṟu, ெப. (n.)

சைமயல் அைற ள்ள உண

 feast.

     "அட் ற் த் ன்பவரஆ் ரவர ்ஆபேவ" (ப 532);

     [அட் +இட் ]

அட் க் ஞ்

அட் க் ஞ் ெப. (n.)  aṭṭukkuñcu,

றந்  ஓரி நாள்கேள ஆன பறைவக் ஞ்  (ெகா.வ.வ.ெசா.3);.

 a newly born bird.

     [அ (அைட);-அட் + ஞ் ]

     [P]
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அட் க் ட்

அட் க் ட் ெப. (n.)  aṭṭukkuṭṭi,

றந்  ஓரி  நாள்கேள ஆன ட்  (ெகா.வ.வ.ெசா.3);.

     [அ .(அைட);-அட் + ட் ]

      [P]

அட் -தல்,

அட் -தல், aṭṭutal, ெச. ன்றா. . (v.i.)

   ெச த் தல்; to remit.

     "இப்ப  வ வாேமய் அட் க."(SII, Xiii, 44.);.

     [அ -அட் ]

அட் ப்பால்

அட் ப்பால்ெப. (n.)  aṭṭuppāl,

தா ைன இழந்த ட் க க்  வள ம் வைர ட் ல் பால் ெகா த்தல்

 to feed with feeding bottle. (ெகா.வ.வ.ெசா.3);.

     [அ +பால்]

அட் வார்.

அட் வார.் aṭṭuvār, ெப. (n.)

   ேகா ல்களில் சைமப்பவர;் temple cook.

     " மைடப்பள்ளி அட் வாரஇ் வற் ம் (El,xxviii,47.);.

     [அ -அட் +ஆர]்

அட் -த்தல்

அட் -த்தல் aṭṭuvittal, ெச. ன்றா . (v.i.)

   அைமப் த்தல்; to construct.

     "கைரயட் ச்  கா ம் ெவட் ச் " (SII. V.727.);.

     [அட் -அட் ]

அட் ண்

அட் ண் aṭṭūṇ, ெப.. (n.)

   சைமத்த உண ; cooked food.

     " ட்டா  நடா அம் அட்  ஊண் கம்ப ம்". (ெப ங்.60:87);.

     [அட் +ஊண்]

அட்ைட எ த்

 
 அடை்ட எ த்  aṭṭaieḻuttu, ெப. (n.)

அ தல் னகரம் வைர ள்ள எ த் கள் அடங் ய அரிச் வ ப் ெபாத்தகம்.

     [அடை்ட+எ த் ]

அடக்கற்பா -தல்

அடக்கற்பா -தல் aṭakkaṟpālutal, ெப.. (n.)

   ஈமக் கடைனச ்ெசய்ய இய தல்; capability of burrying the deceased.

     "ந க்கம் இல் நா ம் ன் நின்  அடக்கற் பாலம் என் ". (ெப ங்.105:187-8);.

     [அ க்கல்-( ைதத்தல்);+பா ]

அ க் னார்ெகாள
ல்

அ க் னாரெ்காளல் aṭikkiṉārkoḷal, ெப. (n.)

   அடக் க் ெகாள்ளல்.; to control himself.

     "அத்த  மர ன் அடக் னர ்ெகாளேல" (ப.பா.58);.

     [அடக் -அடக் னார+்ெகாளல்]

அ க் தல்

அ க் தல் aṭikkutal, ெப.. (n.)

   அ யசெ்சய்தல்; to reduce stiffness.

     "ெகாண்ட  மகளிைரப் பான்ைம ன் ணித் ப் ப ற் ைர அடக் தல்" (மணி. 18:109-10.);.

     [அடங் -அடக் ]
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அடக் -த்தால்
அடக் -த்தால் aṭakkuvittāl,    அைமந் க்கச ்ெசய்த; to subdue.

     "அடக் த்தால் ஆர ்ஒ வர ்அடங்காதாேர." (நா .6:95-3.);

அடக் -த்தல்

அடக் -த்தல் aṭakkuvittal, ெசயப்.  (caus.v)

   ஈமக்கடன்கைளச ்ெசய் த்தல்; to perform last rites.

     "அமரர ் கழத்தமனின் அடக் த்  ஈமம் ஏற் ". (ெப ங்.105 : 189-90.);.

     [அடக் + ]

அடங்காஒ க்கம்

அடங்காஒ க்கம் aṭaṅkāoḻukkam, ெப.. (n.)

   ஐம்ெபா க ள் அடங்காமல் பரத்ைதயரிடம் ெசல் ம் றத்  ஒ க்கம்; immoral sexual contact as a result 
of incapability of controlling senses.;

     "அடங்கா ஒ கத்  அவன்வ ன் அ ந்ேதாைள" (ெதால்.22:9);.

     [அடங்கா+ஒ க்கம்]

அடங்காக் 
கம்பைல

அடங்காக் கம்பைல aṭaṅkākkampalai, ெப.. (n.)

கட் ப்பாடற்றேபேராைச; uproar.

     "நால்வைக வ ணத்  அடங்காக் கம்பைல உடங்  இையத்  ஒ ப்ப." ( லப்.6:164-5);.

     [அடங்காத+கம்பைல]

அடங்காக்கால்

அடங்காக்கால் aṭaṅkākkāl,    அடங்கா ல்; if not suibmissive.

     "ஏற்பா ம் தா ம் அடங்காக்கால்." (அற.84.);.

     [அடங்காத+கால்]

அடங்காேதார்

அடங்காேதார ்aṭaṅkātōr, ெப.. (n.) ப

   பைகவர;் enemies.

     "அ  றந்த வர ்அடங்காேதாேர" ( ற.35:34.);.

     [அடங் +ஆ-(தவர)்;ேதார]்

அடங்கானாய்

அடங்கானாய் aṭaṅkāṉāy,    தணியானா ; crossing the limit of self control.

     "இடங்க  காமெமா  அடங்கானாய்" (மணி.10:22.);.

     [அடங்கான்+ஆய்]

அடங் யகற்

அடங் யகற்  aṭaṅkiyakaṟpu, ெப.. (n.)

   கற் ; chastity of compassionate attitude.

     "அடங் ய கற் ன் நலங்ேகழ் அரிைவ."( ற.339:1:8.);

     [அடங் +அ+கற் ]

அடங் யசாயல்

அடங் யசாயல் aṭaṅkiyacāyal, ெப.. (n.)

   ெமன்ைமத ்தன்ைம; soft behavoiour.

     "ஆ ய கற் ன் அடங் ய சாயல்" (ப .16:10.);

     [அடங் +அ+சாயல்]

அடங் யான்

அடங் யான் aṭaṅkiyāṉ, ெப.. (n.)

   மனம் ெமா  ெமய்கள் யவ ல் ெசல்லப் ெபறாதவன்; a man of self control. 

     "நிைல ன் ரியா .அடங் யான் ேதாற்றம்." ( றள் 13:4);.

     [அடங் பவன்-அடங் யான்]
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அடங் னர்

அடங் னர ்aṭaṅkiṉar, ெப.. (n.)

   1. பணி  உைடயவர;் one who is submissive.

     "நல் தவ னிவ ம் கற்  அடங் ன ம்" (மணி.26:74);.

   2. உற னர;் relations.

     "ெசால் அ ந்  இனி  அடங் னேரமாக்கள்"( . 6 12);.

     [அடங் -அடங் னர]்

அடங் னார்
அடங் னார ்aṭaṅkiṉār, ெப.. (n.)

   த்தன ெசய்  லக் ய ஒ வார;்அடங்கா  அடங் னாரக்்  ஈதல் இைடேய" (அற.84);.

அடங்

அடங்  aṭaṅkuḻi,      ( .எ.) (adv.)

உறங் ம் ெபா :

 while sleeping.

     " த்  த் ம் அடங்  அடங் ம்" (கல் 7:3);.

     [அடங் +உ ]

அடசல்

அடசல் aṭacal, ெப.. (n.)

   ண் வனம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tindivanam Taluk.

     [அைடசல்-அடசல்]

 அடசல் aṭacal, ெப.. (n.)

   இட் ைய ேவக ைவத்  எ க் ம் அள ; number of set while cooking of steamed cake (iddly); at steamed point 
(ெகா.வ.வ.ெசா..3);.

     [அைடசல்-அடசல்]

அடற ைன

 
 அடற ைன aṭaṟaviṉai, ெப.. (n.)

   அகத் வரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Agastheeswaram Taluk.

     [அட + ைள- ைள- ைன]

அட வயல்

 
 அட வயல் aṭacuvayal, ெப.. (n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruvandanai Taluk.

     [அைட-அைட -அட +வயல்]

அடப்

அடப் ெப. (n.)  aṭappu,

   1. ; lid.

   2. ைவ: mug. (ெகா.வ.வ.ெசா.37);,

     [அைடப் -அடப் ]
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அடர்த்தல்

அடரத்்தல் aṭarttal,    உைதத்தல்; kicking

     "அல்லாத காலைன ன் அடரத்்தல் ேதான் ம்" (நா  6:18:3);.

     [அ -அடர]்

 அடரத்்தல் aṭarttal,    ெம த்தல்; to weaken

     "எ ப்பன் என்  இலங்ைகக் ேகான் வந்  எ த்த ம் இ ப  ேதாள் அடரத்்தேன ஆலவா ல் 
அப்பேன." (நா  4:62.10);

     [அடர-்அடரத்்தல்]

அடர்த்த ளி

அடரத்்த ளி aṭarttaruḷi, .எ. (adv.)

   ளந் ; to cut into two.

     "அன்  இ றாய் அடரத்்த ளி" (ஒட்.பா.1);.

     [அ -அடரத்் அ ள்]

அடர்த்தவர்

அடரத்்தவர ்aṭarttavar, ெப.. (n.)

   அ த் யவர;்     "இலங்ைகக் ரி ைலக் லவைரக் ழ் உற அடரத்்தவர"்(சம் 393-8);.

     [அ -அடரத்்ததவர]்

அடர்த்ேதான்க

அடரத்்ேதான்க aṭarttōṉka, ெப.. (n.) த

   த னவன்; one who subdued the bull.

     "வனம் தைல ஏ  அடரத்்ேதான்" (நம்2:56);

     [அ -அடர]்

அடர்ந்தவர்

அடரந்்தவர ்aṭarntavar, ெப.. (n.)

   ேபார ்ெசய்தவர;் fighters. 

     "அங்  அடரந்்தவர ்தம்ைம அடரந்் " ( .  14:10);

     [அ -அவர]்

அடர்வான்

அடரவ்ான் aṭarvāṉ, ெப.. (n.)

   ேபார ்ெசய்பவன்; warrior.

     "வாளால் ம த்  வ த்  அடரவ்ான்" ( த் 20:32);

     [அடர-்அடரவ்ான்]

அடர் த்தல்

அடர் த்தல் aṭarvittal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   வ ந்தச ்ெசய்தல்; to annoy.

     "ெச கழல் ேசர ் வ ன் ரலால் அடர் த்தான் இடம் ரி நீர் ய ேர." (சம் 1:13:8);. [அடர-்
அடர் ]

அடர்

அடர்  aṭarvu, ெப.. (n.)

   ெந க்கம்; very close.

     "உரம் ெநரிதர வைர அடர்  ெசய்தவன்." (சம் 11:125:8);

     [அடர+்அடர் ]

அடரப்பட்டான்

அடரப்பட்டான் aṭarappaṭṭāṉ, ெப.. (n.)

   அடக்கப்பட்டவன்; one subdued.

     "அரக்கன் ஆண்ைம அடரப்பட்டான் இைற" (சம்.1:57:9);.

     [அடர+பட்டான்]
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அடேலார்

அடேலார ்aṭalōr, ெப.. (n.)

   வ ைம உள்ேளார;் strong warrior

     "அடேலார ்ப ற் ம் நின் டர ்ெமா  ஆண்ைம ம்" (இலா 15:2);

     [அடல்+(ஆர)்;ஓர]்

அட ப் ட

அட ப் ட  aṭavippuṭavi, ெப.. (n.)

   காடை்ட அ த் ள்ள நிலம்; proximity of forest area.

     " ந்தாட ப் ட ேபாய்" (ஒட்.4:13);.

     [அட + ட ]

அட ளாகம்

 
 அட ளாகம் aṭaviḷākam, ெப.. (n.)

   ெசங்கற்பட்  மாவட்டத் ல்உள்ள ஓர ்ஊர;் name of the village in Chengalpattu.

     [அடர+் ளாகம்]

அடாஅ

அடாஅ  aṭāatu, .எ. (adv)

   சைமக்காமல்; without cooking.

     "அடா அ  அட்ட அ தம் வாய்ம த்  "(ேசர.2:28);.

     [அ -அடா ]

அடாக்களியவர்

அடாக்களியவர ்aṭākkaḷiyavar, ெப.. (n.)

   ஒ க்கக்ேக  பண்ணாத களிப்ைப ைடயவர;் merry men with decency.

     " வகன் அடாக்களியவர ்ெதா ல் காண ஏ னான்." ( வ. 4:66);.

     [அடாத+களி+அவர]்

அடாதான்

அடாதான் aṭātāṉ, ெப.. (n.)

   ெபா ந்தாதவன்; enemy.

     "அடாதான்பால், ஈர யான் ல ம் ெகாண்டாைன" (ஒட்.1:215:16.);.

     [அடாதவன்-அடாதான்]

அ அற்

அ அற்  aṭiaṟṟu,    கட் க் ைலந் ; to disunite.

     "ேயாசைன ஐ இரண் ன் அள  அ  அற்  உக" ( ட.்11:36.);.

     [அ +(அ );அற் ]

அ க்க

அ க்க aṭikka,      ( .எ.) (adv.)

   ச; to below as wind.

     "மாரிய  ந்தல் ம த்  அ க்க" (ெப.ெபா.9:519.);.

     [அ -அ க்க]

அ க்க த்

 
 அ க்க த்  aṭikkaruttu, ெப.. (n.)

   ஓர ்உைர, ஒ  கட் ைர அல்ல  கைலப் பைடப் ன் உடெ்பா ள்; theme.

     [அ +க த் ]

அ க்கள்

அ க்கள் aṭikkaḷ, ெப.. (n.)

   பாதங்கள்; feet.

     "காட் ர ்ஆணீர ் ம்தம் அ க்கள்" (மங்.4:9:7.);

     [அ +கள்-அ கள்(அ க்கள்-வ வைம );]
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அ க்காைற

 
 அ க்காைற aṭikkāṟai, ெப.. (n.)

   கா ல் அணி ம் ஒ வைகயணிகலன்; a kind of ornament which is worn an anklet.

     [அ -காைற]

அ க் ண் த
ல்

அ க் ண் தல் aṭikkiṇṭiviṭutal, ெச. ன்றா  (v.t.)

ள்ள ைவக்ேகாைல ேமேல உத தல். (வ.வ.ேவ.க.10.);.

 to take and spread the hay from beneath.

     [அ + ண் + ]

அ க் ல்

அ க் ல் aṭikkil,      ( .எ.) (adv.)

   னால்; if blown.

     "மா தம் சண்டம் அ க் ல் என்" ( ல.2850);.

     [அ -அ க் ல்]

அ க்

அ க்  aṭikkuruku, ெப.. (n.)

   அ க் த் ; sprout at the base.

     "ெசம்ெபா ப் ரத் க் கயங்கைளக் ெகாம்  ஒ த்  அ க்  ற் ேய" (ஒட்.5:496.);

     [அ + ]

அ கள்மார்

அ கள்மார ்aṭikaḷmār, ெப. (n.)

   ேகா ல் நடனத்ைதப் ேபணிய மகளிர.் 8:71); dancers in temple.

     [அ +கள்+மார]்

அ களார்

அ களார ்aṭikaḷār, ெப.. (n.)

   இைறவயன் அ யவர;்     "பரமர ்எம் அ களார"் (சம்.1:75:2);.

     [அ கள்+கள்+ஆர]்

அ கேளம்

அ கேளம் aṭikaḷēm, ெப.. (n.)

   அ ேயங்கள்; respected persons.

     "இந்த அ கேளம் பணி நடத்த ைரெவா  வ வான் ஏக ேவண் ம்." (ேகா. .5:108.);.

     [அ கள்+(யாம்);ஏம்]

அ ட்

அ ட்  aṭikiṭṭi, ெப. (n.)

ட் ப் ள் ச் ையப் பலவா  அ த்  ைளயாடல். (ம. .41.);

 the way of playing kittipul game.

     [அ + ட் ]

அ ைம.

அ ைம. aṭikuṭimai, ெப.. (n.)

   ஊ யம் ெசய் ம் கள்; labourers working place or land.

     "மக்கள் ம மக்கைள ய ைம வடக் லைறய ந்நாரான ேமைலக்ேகாடை்ட ெப ம் ர"் 
(IPS.683);.

     [அ + ைம]

அ ேகள்

அ ேகள் aṭiāḷ, ெப.. (n.)

   அ கள் என்பதன் ளி; elongation of vocative form.

     "மால் ைட ேமல் வ ர ்அ ேகள் ெசா ர.்" (சம் 2:1:8);.

     [அ கள்-அ ேகள்]
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அ ச் தளி

அ ச் தளி aṭiccutaḷi, ெப. (n.)

   ெப க்  நீரெ்தளித் த் ய்ைம ெசய்தல்; cleaning.

     "மாமண்டப ம் மடப்பள்ளி ம் அ ச் தளி ம்" (TAS.iv.148-50);

     [அ த் +அ ச் );+(ெதளி);தளி]

அ சே்சடம்

அ சே்சடம் aṭiccēṭam, ெப.. (n.)

அ ைய அ ச் த்த மலர்

     " வ ச ்ேசட ம் கழச ் னான்." ( ளா.217.);.

     [அ +ேசடம்]

அ சே்சா

அ சே்சா  aṭiccōṟu, ெப.. (n.)

பாத் ர அ ல் ஒட் ள்ள ேசா  (ெகா.வ.வ.ெசா.4);.

 rice sticken at the bottom of the vessel.

     [அ +ேசா ]

அ ல்கலம்

அ ல்கலம் aṭicilkalam, ெப.. (n.)

   அ ல் ஆக் ம் கலம் (ேசா  சைமக் ம் பாத் ரம்);; cooking vessel.

     "அ ல் கலம் க இக் க ைண ஆரந்்த இளவாைள" ( வ.13:3.);.

     [அ ல்+கலம்]

அ ல்

அ ல்  aṭicilkuḻici, ெப.. (n.)

   ேசாற் ப் பாைன; cooking vessel.

     " ன்றா அ ல் காணி ம்" (ெப ங். 37:253.);.

     [அ ல்+ ]

அ ல் ல்

அ ல் ல் aṭicilnūl, ெப.. (n.)

   சைமக் ம் ைற பற் க் ம் ல்; a treatise on cookery.

     "ஐவ ள் ஒ வன் அன்ன அ ல் ல் மைடயன்" ( வ 13:137);,

     [அ ல்+ ல்]

அ -தல்

அ -தல் aṭicūṭutal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   வணங் தல்; to pay obeyance.

     "எ ந்  ள்ளினான் ழ்ந்  இைண அ னான்." ( .பா.27:77.);.

     [அ + ]

அ ேசர்-தல்

அ ேசர-்தல் aṭicērtal, ெச ன்றா . (v.t.)

   ழ்ந்  வணங் தல்; to prostrate.

     "தப் ேனன் என்  அ  ேசரத் ம் உண் ." (க .89:15.);.

     [அ +ேசர]்

அ த்த

அ த்த  aṭittaṭi, ெப.. (n.)

   அ க் ம் த ; attacking stick.

     "அடல் நாக எ ம் எ த்  நரம் ல் கட்  அ த்த ம் த் " (க ங் 7:4);.

     [அ +த ]

அ த்தைம

அ த்தைம aṭittamai, ெப.. (n.)

   அ த்த ெசயல்;     "ெபான் ைர ம் ேமனி ல் அ த்தைம ெபாறா " ( பா 12:109);

     [அ த்தல்-அ த்தைம]

1597

www.valluvarvallalarvattam.com 3156 of 19068.



அ த்தைள

அ த்தைள aṭittaḷai, ெப.. (n.)

   கா ல் உள்ள லங் ; chain placed around a prisoner"s ankles.

     " டா மன்னர ்அ த்தைள நீக்க அ ள் றந்  ஒ  பால்" ( ல 5:182:3.);.

     [அ +தைள]

அ த் ைச

அ த் ைச aṭitticai, ெப.. (n.)

   அ க் ம் ைச; direction of the feet.

     "தடக்ைக ப்  நின் அ த் ைசக்  இைறஞ்ச" (ெப ங்.47:96.);.

     [அ + ைச]

அ த்ெதாண்டன்

அ தெ்தாண்டன் aṭittoṇṭaṉ, ெப.. (n.)

   ெமய் ணர்  ெசய் ம் பணி னன்; an ardent devotee.

     "ஆ ர ்ந மலர ்நாதன் அ தெ்தாண்டன்" (நாவ. 4:102:3);.

     [அ +ெதாண்டன்]

அ த்ெதா லாட்

அ தெ்தா லாட்  aṭittoḻilāṭṭi, ெப.. (n.)

   ற்றேவல் ெசய்பவள்; a maid servant.

     "ஐைய காணீர ்அ தெ்தா லாட் " ( ல. 16:12.);.

     [அ +ெதா ல+ஆட் ]

அ த்ெதா ம்பன்

அ தெ்தா ம்பன் aṭittoḻumpaṉ, ெப.. (n.)

   வ த் ெதாண்  ெசய்பவன்; a sincere servant.

     "உம் அ த் ெதா ம்பேனைனப் பயங்ெக த் " (ெபரிய.3516.);.

     [அ +ெதா ம் +அன்+ஏன்]

அ தாள்

 
 அ தாள் aṭitāḷ, ெப. (n.)

அ வைட ல் தண்  ட்  அ க்கப்பட்ட ெநல்தாள்.

 paddy stalk cut leaving the stem.

     [அ +தாள்]

அ த் க்கட் ய ெநற்ப ர ்அரிதாள் என ம் அ த்தப் ன் எஞ் நின்ற அ க் கடை்டத் தாள் அ த்தாள் 
என ம் வழங்கப் ெப ம். இத்தாளி ந்  வளரந்்த ெநற்ப ர ்தாள ப் ப ர ்எனப்ப ம்.

அ

அ ெப. (n.)    சண்ைட;  quarrel. (ெகா.வ.வ.ெசா.4.).

     [அ +த -அ த -அ ]

     [ெகா.வ.]

அ ெதாடல்

அ ெதாடல் aṭitoṭal, ெப.. (n.)

   அ ையத் ெதாட்  ஆைண தல்; to take oath touching the feel.

     "தன் பரங் ன்றத்  அ ெதாட்ேடன் என்பாய்" (பரி.8:62.);.

     [அ +ெதா +அல்]

அ ெதாடர்

அ ெதாடர ்aṭitoṭar, ெப.. (n.)

   அ ேயா  ெதாடர்  பட் ; connected with

     "அ  ெதாடரந்்  ஈரந்்  நிலம் ேதா ம் இ ம் த்தடக்ைக ன்" ( . 18:9.);.

     [அ +ெதாடர]்
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அ ெதா  கடன்

அ ெதா  கடன் aṭitoṭukaṭaṉ, ெப.. (n.)

   ளற்ற கடன்; ceremony regarding oath taken.

     "நின் அ  ெதா  கடன் இ  ட  உ " ( லப்.12:17.);.

     [அ +ெதா +கடன்]

அ ெதா  ன்

அ ெதா  ன்  aṭitoṭukuṉṟu, ெப.. (n.)

   வணங்கப்ப ம் ன் ; the hill worshiped

     "ஐய ளின் அ  ெதா  ன் " (பரி.8:70.);.

     [அ +ெதா + ன் ]

அ ேதாய்-தல்

அ ேதாய்-தல் aṭitōytal,    காலால் ண்டல்; to touch with leg.

     "ைக ைவக்க ம் அ  ேதாய ம் உடன் நின்  க க் ம் ெதாய்வக்க ெகா  ைச ைதவர நிற் ர"் 
(ஒட்.5:11.);.

     [அ +ேதாய்]

அ  நடத் -தல்

 
 அ  நடத் -தல் aṭinaṭattutal, ெச. . . (v.i.)

யவனின் கால் தடத்ைத ைவத்

   டை்டக் கண்  த்தல்; to find out the theft by tracing the foot print of the thief.

     [அ +நடத் ]

அ நி ர் ள

அ நி ர் ள  aṭinimirkiḷavi, ெப.. (n.)

   ெப  வ ம் பண்ணத் ; extending line of a stanza.

     "அ  நி ர ் ள  ஈர ்ஆ  ஆ ம்." (ெதால். 26:175.);.

     [அ +நி ர+் ள ]

அ நி ர்

அ நி ர்  aṭinimirvu, ெப.. (n.)

   அ கள் க்  வ தல்; lines increasing.

     "அம்ைம தாேன அ  நி ர்  இன்ேற" (ெதால்.26:227.);.

     [அ +நி ர் ]

அ நிழல்

அ நிழல் aṭiniḻl, ெப.. (n.)

   அ ள்; compassion.

     "அ  நிழல்வட்டம் அைடயத் த உம்" (ெப ங். 47:78.);.

     [அ +நிழல்]

அ நீர்

அ நீர ்aṭinīr, ெப.. (n.)

   கால் க  நீர;் water treatment for washing the feet.

     "காதலன் அ நீர,் மண் மண்ைட ல் ெதா தனள் மாற் " ( ல. 16:38-9.);.

     [அ +நீர]்

அ ப்பார்

அ ப்பார ்aṭippār, ெப.. (n.)

   உழவர;் farmer

     "ஏர ்அ ப்பார ்ேகால் எ ப்ப" (ந.ெவ. 3:41.);.

     [அ +ப்+ப்+ஆர]்
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அ ப்ப

அ ப்ப  aṭippatu, ெப.. (n.)

   வ ; that which blows.

     "ெகாம் க் ம் அப்பால் அ ப்ப  ஓர ்காற்  உண் " ( ல.2928);.

     [அ+அ ப்ப ]

அ ப்பாணர்

அ ப்பாணர ்aṭippāṇar, ெப.. (n.)

   அ ைமயா ய பாணர;் slave panar

     "அ ப்பாணர ்எனப் ைழத்தார ்அேநகர ்ஆங்ேக" (க ங்.11:158.);.

     [அ+பாணர]்

அ ப்பலைக

அ ப்பலைக aṭippalakai, ெப.. (n.)

ைவ ல் மண்ைண உ ட்  ைவக் ம் பலைக. (ம.வ.ெதா.68);"

 a wooden plank used by the potters.

     [அ +பலைக]

அ ப்பான்

 
 அ ப்பான் aṭippāṉ, ெப.. (n.)

   ைளயா பவன் ைவத் க் ம் ண் , எ ண் , ெதல் ; rural play or strike stone ball. 
[அ +ப்+ப்.+ஆன்]

அ ப்பான்காய்

 
 அ ப்பான்காய் aṭippāṉkāy, ெப.. (n.)

   எ ர ்கட் க்காரர ் ப் ட் ச ்ெசான்ன கா ைன அ த்தல். (எ காய் ைளயாட் );; to hit the aimed 
one.

     [அ ப்பான்+காய்]

அ ப் றம்

அ ப் றம் aṭippuṟam, ெப.. (n.)

   க்கால்; hind leg.

     "ஓர ்காலைனக் க த்  அ ப் றத் னால் நிறத்  உைதத்த" (சம்2: 98:2);

     [அ + றம்]

அ ப்ெபா

அ ப்ெபா 1 aṭippoṭi, ெப.. (n.)

   பாதத் க்  நிகரானஅ யார;் devotee.

     "ெதாண்டர ்அ ப்ெபா  ஆழ்வார"் (ேத  12:16);.

     [அ +ெபா ]

 அ ப்ெபா 2 aṭippoṭi, ெப.. (n.)

கால் ,

 dust on the foot.

     "அ ப்ெபா  என் தைலேம ம்" (SII.xii.54);.

     [அ +ெபா ]

அ ப்ேபா தல்

அ ப்ேபா தல் aṭippōṭutal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ைட ன் வதற்  தல் த ல் அ ப்ேபா தல்; knitting the base for basket.

     [அ +ேபா ]
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அ படாதவர்

அ படாதவர ்aṭipaṭātavar, ெப.. (n.)

   அ க்கப்படாதவர;் not beaten

     " ண்ணில் உைற வானவரில் யார ்அ படாதவர ் ரிஞ்சன் அரிேய த ேனார.்" ( .பா. 12:107.);.

     [அ +படாதவர]்

அ பந்

 
 அ பந்  aṭipantu, ெப.. (n.)

   எ ம் பந் ; playball.

     [அ +பந் ]

அ ப -த்தல்

 
 அ ப -த்தல் aṭipaṟittal, ெச. . . (v.t.)

   ழ்ச்  ெசய்தல்; to plot, conspire.

     [அ +ப ]

அ தாங்

 
 அ தாங்  aṭipiṭitāṅki, ெப.. (n.)

   ளத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Mudukulattur Taluk.

     [அ + +தாங் ]

அ ைதெதா
ேதால்

அ ைதெதா ேதால் aṭiputaitoṭutōl, ெப.). (n.)

   ெச ப ; sandal, shoe.

     "நிைர றத்  அ ைத ெதா  ேதால் பைறய ஏ ." (அக.101:9.);.

     [அ + ைத+ெதா +ேதால்]

அ ெபயர்த்தா -
தல்

 
 அ ெபயரத்்தா -தல் aṭipeyarttāṭutal,    அைட கள் இட ஆ தல்; to step and dance.

     [அ +ெபயரத்் +ஆ ]

அ ெபயர்த் வா
ன்

அ ெபயரத்் வான் aṭipeyarttiṭuvāṉ, ெப.. (n.)

   நடந்  ெசல்பவன்; one who walks.

     "ெவள்ளிைட ெவ ல் ள்ளி ெவயரெ்பா ப்ப அ  ெபயரத்் வான் ஒ வன். "(ப. .3:16:42.);

     [அ +ெபயரத்் +இ வான்]

அ மாட் ைல,

 
 அ மாட் ைல, aṭimāṭṭuvilai, ெப. (n.)

   ைறவான ைல; lowest rate fathing.

     [அ மா + ைல]

அ மா =க சைமக்கக் ெகால்வதற் ரிய மா . இதன் ைல ேவ  பணிக க்காக வாங் ம் மாட் ன் 
ைலையக் காட் ம் ைறவாகேவ இ க் ம்.

அ த்தல் : ெகால் தல்.

ஒ.ேநா. ேகா ய த்தல்.

அ ைற

அ ைற aṭimuṟai,    தற்காப் ைளயாட் களில்ஒன் அட  (14-8); One of the methods of self protection.

     [அ + ைற]
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அ ைமத்தனம்

 
 அ ைமத்தனம் aṭimaittaṉam, ெப. (n.)

   ற க் க்கட்டாயதெ்தாண்  ெசய் ம் நிைலைம; compulsory slavery system.

     [அ ைம+தனம்]

அ ைமத்ெதா ல்

அ ைமதெ்தா ல் aṭimaittoḻil, ெப. (n.)

   ப்பணி; voluntary service.

     "மால் றள் ஆன அந்தணரக்்  அ ைமத் ெதா ல் ண்டாேய." (மங். 2:1-1.);.

     [அ ைம+பணி]

அ ைம -தல்

அ ைம -தல் aṭimaipukutal, ெப. (n.)

   ஆட்ப வ ; entrusting one self for voluntary service.

     "ஆ  ள் ெகா  ஆ  ரத்் க்  அ ைம வ ேவ" (சட4:10-7);.

     [அ ைம+ ]

அ ெமா

அ ெமா  aṭimoḻi, ெப. (n.)

   அ ெமா  மாற்  என் ம் ெபா ள்ேகாள்; a constructing method of a poem.

     "அ ெமா  ண்ணம்…..ெபா ெளா  ஒன்பான்." (ேந .ெச.67.);.

     [அ ைம+ெமா ]

அ யகம்

அ யகம் aṭiyakam, ெப. (n.)

   பாதச ் வட் ன் இடம்; the place of footprint.

     "ெப ங்களி  த்தஅ யகத் ."(அக 155:11.);.

     [அ +அகம்]

அ யவள்

அ யவள் aṭiyavaḷ, ெப. (n.)

   பத் ைம ெகாண்டவள் (பக்ைத);; devotee.

     "ஆங்  அ  தன்னில் அ யவட்  ஆகம் பாங்காய் மண் மந்  அ ளிய பரி ம்." (வாச.2:46);.

     [அ +skt.antaram]

அ யன்தரம்

அ யன்தரம் aṭiyaṉtaram, ெப. (n.)

   இைட ; disturbance.

     "இப்  பாட்டமாண் . ட் ரட் ம் அ யன்தர ம் ரத்் " (TAS. iii. 169-71.);.

     [அ +அன்தரம்]

அ ைச

அ ைச aṭiyicai, ெப. (n.)

   அ  ஓைச; sound of step.

     "அ ைச ேகட் ம் எல்ைல அகன் " (ெப ங் 47:36-7);.

     [அ +இைச]

அ டல்

அ டல் aṭiyiṭal, ெப. (n.)

   1.அ  ைவத்தல்; to step.

     "தச்  த்த ம் தாம் அ ட ம்" (வாச. 296.);.

   2.ெதாடக்கம் ெசய்தல்; to inaugurate.

     " றர ்ெகாள் ம் ஆரவ்த் க்  அன்ேற அ ட்டாள்." (ஒட்6:133.);

     [அ +இடல்]

1602

www.valluvarvallalarvattam.com 3161 of 19068.



அ ைன

அ ைன aṭiyiṉai, ெப. (n.)

   இரண்  பாதங்கள்; feet.

ஐவைர ெவன்ேறான் அ ைணஅல்ல ." ( ல 10:198);

     [அ +இைண]

அ ல்

அ ல் aṭiyil, ெப. (n.)

ழ்ப்ப ல்

 below, bottom.

     "பல்ேலார ்கா ம் ப உத் ரள் அ ல்". (ெப ங் 60:119);

     [அ +இல்]

அ ல்ெதா வன

அ ல்ெதா வன aṭiyiltoṭuvaṉa, ெப. (n.)

   ய ; shoe.

     "அ ல் ெதா வன பா ைக, ய " (நிக. . 7:247.);.

     [அ ல்+ெதாவன்]

அ ைற மகளிர்

அ ைற மகளிர ்aṭiyuṟaimakaḷir, ெப. (n.)

   இைறவன் ேகா ல் உைறந்  த்தா ம் மகளிர;் dancers in the temple.

     "அ ைற மகளிர ்ஆ ம்ேதாேள" (பரி. 14:5);.

     [அ +உைற+மகளிர]்

அ ண்டவன்

அ ண்டவன் aṭiyuṇṭavaṉ, ெப. (n.)

   அ ப்பட்டவன்; wounded person.

     "அ ண்டவன் ஆ  ைலந்  அயரார"் ( த்.20:90);.

     [அ +உண்டவன்]

அ வட்டைண

அ வட்டைண aṭivaṭṭaṇai, ெப. (n.)

   பாதங்களால் இயற் ம் நாட் ய வைக; step-dance.

     "அ வட்டைணகள் கட்ட நடம் அ " (சம். 3:75-4.);.

     [அ +வட்டைண]

அ வம்

அ வம்  aṭivampu, ெப. (n.)

   அ ன் ளிம் ; the brim of the foot.

     "சற்  அ  வம்  அைசந் ச ்சைட  இலங் ம்  மற் ம் ஓர ்கங்ைக என்ன வ பவன்" 
( .28:9.);.

     [அ +(வ ம் );வம் ]

அ வலம்ெகாள்ள
ல்

அ வலம்ெகாள்ளல் aṭivalamkoḷḷal, ெப. (n.)

   ைடெப தல்; taking leave of.

     "ஏதம் இல் க னால் யான் அ வலம் ெகாள்ளல் என்னா" ( ளா.570.);.

     [அ +வலம்+ெகாள்ளல்]

அ வ

அ வ  aṭivaḻi, ெப. (n.)

   அ ன  வ ; track of the step.

     "அ வ ப் ப உம் உரிைம ள் கம் யன்" (ெப ங்.47:31);.

     [அ +வ ]
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அ வாளி

அ வாளி aṭivāḷi, ெப. (n.)

   காமனின் தல் அம்பா ய தாமைர; lotus the first arrowof the god, Kaman.

     " அ வாளி ள் ம் பகற்காலம்" (ஒட். 3:275.);.

     [அ +வாளி]

அ ைனக்காரன்

அ ைனக்காரன் aṭiviṉaikkāraṉ, ெப. (n.)

க ம் ெகா யவன், ழ ப்பவன்,

 cut throat.

   2.காட் க் ெகா ப்பவன்; traitor. ( னவ););

     [அ + ைன+காரன்]

அ க்கம்பாைற

 
 அ க்கம்பாைற aṭukkampāṟai, ெப. (n.)

   ேவ ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in vellore Taluk.

     [அ க்கம்+பாைற]

அ க்கைளக்கா
ணி

அ க்கைளக்காணி aṭukkaḷaikkāṇi, ெப. (n.)

   ேகா ல் மைடப்பள்ளிச ்ெசல க்  டப்ப ம் நிலம்; the land donated to meet the expenses cookery.

     "சந் ரப் ரேவசேம அ க்களக் காணியா ல்யம் சாரத்் ப் பட்டயம் ெகா க்ைக ல்" (TAS.viii.P:7-
8);.

     [அ க்கைள+காணி]

அ க் ய ேகா

அ க் ய ேகா  aṭukkiyaāṭi, ெப. (n.)

   பல்ேகா ; multi crore.

     "அ க் ய ேகா  ெப ம் ப் றந்தார ் ன் வ ெசய்தல் இலர ்" ( றள் 96:4);. [அ க் ய+ேகா ]

அ க் ந

அ க் ந aṭukkuna, ெப. (n.)

   லவாகத் ெதாடரந்்  வ வன; that which continues in multiples

     " ைன எஞ்  ள  ெசால் ைற யா  அ க் ந வரி ம்"  (ெதால் 15:36);.

     [அ க் +ந]

அ கா

அ கா  aṭukāṭu, ெப. (n.)

   டைல ( கா );; burial ground.

     "அ கா  ேசர அறமனார"் (பர.90.);

ம வ இ கா

     [அ +கா ]

அ ற்பார்

அ ற்பார ்aṭukiṟpār, ெப. (n.)

   ெகால்ல வல்லார;் the killers,

     "ெவன்  அ ற்பாைர ேவரப்் த் " (ப  65:1);.

     [அ க் +பார]்

அ ரல்

அ ரல் aṭukural, ெப. (n.)

ெகால் ம் ரல் ஓைச

 roar of a lion.

     "அ ரல் அரச யம் அதைன" ( ளா.1143);.

     [அ + ரல்]
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அ ைக

அ ைக aṭukai, ெப. (n.)

   சைமத்தல்; cooking.

     "ேசா  அ ைக கற்ைகக் " (ஒட் 6:119);.

அ ெக.

     [அ +ைக+]

அ ங்கைர

அ ங்கைர aṭuṅkarai, ெப. (n.)

   இ கைர; eroded bank,

     "உர த் ைர அ ங்கைர வாைழ ன் ந ங்க" ( .178-79);

     [அ ம்+கைர]

அ ங்கால்

அ ங்கால் aṭuṅkāl, ெப.எ. (adj.)

   ன்பம் ேந ம் ெபா ; at the time of difficulty.

     "இன்பம் கடல் மற்  காமம், அஃ  அ ங்கால் ன்பம்அதனின் ெபரி ." ( றள் 117-6.);. [அ ம்+கால்]

அ த்த

அ த்த  aṭuttatu, ெப. (n.)

   அ ல் உள்ள ெபா ள்; thing adjaceut.

     "அ த்த  காட் ம் பளிங்  ேபால்" ( றள் 71-6);

     [அ +த்+த்த+ ]

அ த்தல்ெசல்

அ த்தல்ெசல் aṭuttalcel, ெச. ன்றா  (v.t.)

ேசரப்் த்தல்:

 to entrust

     "உைடத்த ன்ைற அல்ல  நங்ைகைய அ த்தல் ெசல்லான் அரசன்" (ெப ங் 95:86-7);.

     [அ த்தல்+ெசல்லான்]

அ த்தவர்

அ த்தவர ்aṭuttavar, ெப. (n.)

   அைடக்கலம் அைடந்தவர;் refugee

     "அடாத மன்னைர அடரந்்  அ த்தவைர அஞ்சல் என் " ( .பா. 10:50);.

     [அ த்த+அவர]்

அ த்ததாட்

அ த்ததாட்  aṭuttatāṭṭi, அ த்த ைற:

 again next time. (ெகா.வ.வ.ெசா.4.);.

     [அ த்த+(தடைவ);தாட் ]

அ த் ள்ேளார்

அ த் ள்ேளார ்aṭuttuḷḷōr, ெப. (n.)

   ற்றத்தார;் relation.

     "அத்தைல தம் மா ம் தாய ம் அ த் ேளா ம்" ( த் 26:16);.

     [அ த் +உள்ேளார]்

அ ெதா ம்

அ ெதா ம் aṭutoṟum, ெப. (n.)

   ேபார் ரி ம் ேபாெதல்லாம், ெபா ந்ேதா ம்; through out the war period.

     "அட்  ஆனாேன ட் வன் அ ெதா ம் ெபற்  ஆனாேர பரி லர ்களிேற" (ப  41:1-2);.

     [அ +ெதா ம்]

அ ப்பாம் ைல

அ ப்பாம் ைல aṭuppāmmūlai, ெப. (n.)

ெதன் ழக்  ைல (அக் னி ைல);;(ெகா.வ.வ.ெசா.4.);.

 southeast corner of the house.

     [அ ப் +ஆம்+ ைல]
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அ ப் க் ட்

அ ப் க் ட்  aṭuppukkuṭṭu,    அ ப் ன் ஒரத் ல் இ க் ம் உ ண்ைட வ வத ் ட் . 
(ெகா.வ.வ.ெசா.4.); earthen oven with three protruding knobs.

     [அ ப் + ட் ]

     [P]

அ பவர,்

அ பவர,் aṭupavar, ெப. (n.)

   வ ந் பவர;் those who suffer.

     "ப  ெபா ள் இன்  ெநல் ற்பத ேபால் உள்ளிலரெ்மய்அ பவர"் (ெபரிய.2717.);

     [அ +ப்+அவர]்

அ பாக்

அ பாக்  aṭupākku, .எ. (adv.)

   ெக ப்பதற் ; to destroy.

     "ந ந்  ஒ வர ்நாறம் அ பாக் ப் க்கால்." (பழ. 354);

     [அ +பாக் ]

அ பால்

அ பால் aṭupāl, ெப. (n.)

   ெகா க் ம் பால்; boiling milk.

     "அ  பால் அன்ன என் பசைல ெமய்ேய" (நற். 175:9);.

     [அ +பால்]

அ ணம்

அ ணம் aṭupiṇam, ெப. (n.)

ெகாைல ண்ட ணம்

 body killed.

     "ெகான் ஆற் த் றந்த மாக்களின் அ ணம்." (நற் 329:2.);.

     [அ + ணம்)

அ ைக

__,

ெப. (n.);

   ஊர ்  ைக; blazing fire and smoke coming from settlements during war.

     "அடா அ அ  ைக அட்  மலர ்மாரப்ன்." (ப  20:1);

     [அ + ைக]

அ மகள்

அ மகள் aṭumakaḷ, ெப. (n.)

   சைமப்பவள்; cooking woman.

     "அ மகள் கந்த அளவா ெவண்ெணல். " ற, 399: 1).

     [அ +மகள்]

அ மடா

அ மடா aṭumaṭā, ெப. (n.)

   சைமக் ம் பாைன; cooking pot.

     "எ  மடா நமக்  என்  ெசன்  க்  அ  மடா எலாம் அற அ ந் ேய"(ஒட் 5:508.);

     [அ +( டா);மடா]

அ வ

அ வ  aṭuvatu, ெப. (n.)

   காய்சச்ப்ப வ ; to be boiled.

உைலப்ெபய்  அ வ ேபா ம் யர"் (நால் 12:4);.

     [அ +வ்+அ ]
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அ வல்ேபா -தல்

 
 அ வல்ேபா -தல் aṭuvalpōṭutal, ெச. . . (vi.)

   மா, ெவள்ளரி, வாைழ ேபான்றவற் ன் காய்கைளக் ேதாண் ப் ைதத் ப்ப க்க ைவத்தல்; to ripe 
the unripened fruits by putting in a pit.

     [அ வல்+ேபா தல்]

அ வான்

அ வான் aṭuvāṉ, ெப. (n.)

   சைமயற்காரன்; temple cook

     "நந்தவனக் கள் வர ்சாைலக்  அ வான் ஒ த்தன்" (SlI.v.625);.

     [அ +வ்+ஆன்]

அ

அ  aṭuvi, ெப. (n.)

   ெபா ந் பவள்; one who fits in.

உவரநீ்ங்  கற் ன் எம் உ ர ்உடம்  அ " (அக. 136:19);

     [அ +இ]

அைடக்கல்

அைடக்கல் aṭaikkal, ெப. (n.)

   ரத்்தல்;  அைடத்தல்; to stop curb,

     " ரங் கள் மைலைய க்கக் களித் த் தாம் ரண் ட்  ஒ த்தரங்க நீர ்அைடக்கல் உற்ற கலம் 
இலா அணி ம் ேபாேலன்." (ெதாண்:27);.

     [அைட-அைடக்கல் (அைடத்தல்);]

அைடக்கல அத்தம்

அைடக்கல அத்தம் aṭaikkalaattam, ெப. (n.)

ற்பங்களில் காணப்ெப ம் க்கரத் ன் வைக.5:55.25.

 an hand pose in sculpture.

     [அைடக்கலம்+அத்தம்]

அைடக்கலக்ைக

 
 அைடக்கலக்ைக aṭaikkalakkai, ெப. (n.)

   இ  ைககைள ம் ெநஞ் ற ேநாக்  ெந ழ்ந்  நிற்ப ; state of worshiping by folding palms towards bosom.

     [அைடக்கலம்+ைக]

அைடக்கலக்காைத

அைடக்கலக்காைத aṭaikkalakkātai, ெப. (n.)

   லப்ப காரக்காைத ன் உட் ரி க ள் ஒன் ; one of the cantos in clappathigaram.

     "அைடக்கலக் காைத ம் ெகானலக்களக் காைத ம்." ( ல:ப:76);.

     [அைடக்கலம்+காைத]

அைடக்கலப்பத்

அைடக்கலப்பத்  aṭaikkalappattu, ெப. (n.)

   வாசகத் ல் உள்ள ஒ  ப கம்; a chapter in Thiruvacagam.

     "அங்கணன்தைன நிைனத் அங்  அைடக்கலப்பத் ன்னாத் ங்க வாசகங்கள் ஒதத் 
ெதாடங் னார ்வடக்  ேநாக் ". (  28:24);.

     [அைடக்கலம்+ பத் ]

அைடக்காய

அைடக்காய  aṭaikkāyamutu, ெப. (n.)

   பாக் ; betel nut/areca-nut.

     "ெநல்  உ ம் அைடக்காய பாக்  பத் க் ம்". (ெதேகா. சா.3:2);.

     [அைடகாய்+அ ]
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அைடக்

 
 அைடக்  aṭaikkuḻi, ெப. (n.)

பல்லாங் ல் நிரப்ப இயலாத ெவற் க்  (ெந.வ.);.empty pitin play board.

     [அைட+ ]

அைட ல்லார்

அைட ல்லார ்aṭaikillār, ெப. (n.)

   ெபறாதவர;் non-receivers.

     "ஒப்  அைட ல்லார ்எல்லாம் உலந்தனர"் ( ற் 1:16);.

     [அைட+அைட ]

அைட ளிர்

அைட ளிர ்aṭaikuḷir, ெப. (n.)

   ெப ம் பனி; severe cold.

     "ஆரப்ெபா ம்பனி அைட ளிர ்சாரல்," (கல். 84:29.);.

     [அைட+ ளிர]்

அைடெகாடாதான்

அைடெகாடாதான் aṭaikoṭātāṉ, ெப. (n.)

   நிைறத்  ைவயாதவன்; one who has not stored.

     "அ ளிைன ெநஞ்சத்  அைட ெகாடாதா ம்" ( ரி.89.);,

     [அைட+ெகாடா+ஆன்]

அைடசச்ல்

அைடசச்ல் aṭaiccal, ெப. (n.)

   ெச தல்; insert

     "அைடசச்ல் ச தல் ஆம் ெச தற்ேக" (நிக. .9:14);.

     [அைட+அைடத்தல்]

அைடத்தட்

 
 அைடத்தட்  aṭaittaṭṭi, ெப. (n.)

கடை்ட வண் ல் ஏற்றப்ப ம் எ , மண் ேபான்ற ெபா ள்கள் ன் ப ல் ந்தாதவா  
ெபா த்தப்ப ம் ங் ல் படை்டகளினால் ( ளாச் ); ஆன தட் , படல் த யன (இ.வ.);.

 side screw used to support in a loaded cart.

     [அைட+தட் ]

     [P]

அைடத்தான்

அைடத்தான் aṭaittāṉ, ெப. (n.)

   தாங்  நின்றான்; one who buttressed.

     " அைடத் தானாம் லம் ம " (நா  6:15:5);.

     [அைட+த்+த்+ஆன்]

அைடத் ட்டவன்

அைடத் ட்டவன் aṭaittiṭṭavaṉ, .எ. (adv.)

   அைடந்தவன்; one who reached

கடைல அைடத் ட்டவன்காண் ன்" (மங்.10:6-7.);.

     [அைடத் +இட்டவன்]

அைடத ம் 
ேதா ம்

அைடத ம் ேதா ம் aṭaitarumtōṟum, .எ. (adv.)

   வ ம் ெபா  எல்லாம்; when ever he comes.

     " ைளெயா  ம ம் ன்றநாடன் அைடத ம் ேதா ம் அ ைம தனக்  உைரப்ப" (நற். 165:5-6.);.

     [அைட+த ம்+ேதா ம்]
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அைடதட்

 
 அைடதட்  aṭaitaṭṭi, ெப. (n.)

   அைடத்தட்  பாரக்்க; see adarttaffi

     [அைட+ தட் ]

அைடநீர்

அைடநீர ்aṭainīr, ெப. (n.)

   ேசரந்்த தண்ணீர;் stored water.

     " ைட அைட நீரின் மைட னள் எ த்த" (அக.275:2.);.

     [அைட+நீர]்

அைடப்ப

அைடப்ப  aṭaippatu, ெப. (n.)

த ப்ப :

 stopping.

     "நைரத் தைல ேயாள் இ த்  அ   ெகாண்  அைடப்ப  ேபால உைடப்ப  ேநாக் " (கல் 
49:24-5);

     [அைட-அைடப்ப ]

அைடபலைக

 
 அைடபலைக aṭaipalakai, ெப. (n.)

   கடை்ட வண் ல் ேமல்பாகத் ல் ெந க்  வாட்டத் ல் ெபா த்தப்ப ம் இ  நீளமான 
பலைககள்; two planks fixed in a cart.

      [அைட+பலைக]

     [P]

அைட க்

அைட க்  aṭaimūkku, ெப. (n.)

   க் ல் சளி அைடப்  (ெகா.வ.ெசா..5.);; severe cold.

     [அைட+ க் ]

அைட ட் ப் 
பலைக

 
 அைட ட் ப் பலைக aṭaimuṭṭuppalakai, ெப. (n.)

   பைன, ெதன்ைன ேபான்ற மரேம பவரக்ளின் கத்  தலான ெபா ள்கைள ைவத்  இ ப் ல் 
கட் க் ெகாள் ம் ெபட் ப் பலைக; basket made of spathe of palm, used by the people who climb palmtrees.

     [அைட+ ட் +பலைக]

     [P]

அைடயாமல்

அைடயாமல் aṭaiyāmal, .எ. (adv)

   டாமல்; not closed.

     "அைடேவாம் நாம் ேபாய்ச ் வ ரத்  உள்அணியாரக்த அைடயாேம" (வாச. 607);

     [அைட-அைடயாமல்]

அைடயாைம

அைடயாைம aṭaiyāmai, ெப. (n.)

   அைடயா வண்ணம்; not touched

     "அவலம் வந்  அைடயாைம" (சம் 118:8);

     [அைட+ஆ+ைம]
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அைடயார் ந்

 
 அைடயார் ந்  aṭaiyārmunti, ெப. (n.)

   ேசைல ன் தைலப்  ந்  அல்ல  ேமல் ந்  வைக; a kind of outer end of a saree or cloth.

     [அைடயார+் ந் . ந்தாைன → ந் .]

அைடயா

அைடயா  aṭaiyāṟu, ெப. (n.)

   1.ெசங்கற் பட் ள்ள ெசம்பரம்பாக்கத்  ஏரி னின்  றப்பட் ச ்ெசன்ைன வ யாகக் கடேலா  
கலக் ம் ஓர ்யா ; a river in Chennai.

   2.அைடயா கட ல் கலக் ம்ப (பாக்கம்);; the place where the river adayar joins Bay of Bengal Sea.

     [அைட+ஆ ]

அைடயாவண்ணம்

அைடயாவண்ணம் aṭaiyāvaṇṇam, ெப. (n.)

காதவா

     "காப்பார ்காலன் அைடயா வண்ணம்." (சம் 1:12:6);

     [அைட+ஆ+வண்ணம்]

அைடயாள அட்ைட

 
 அைடயாள அடை்ட aṭaiyāḷaaṭṭai, ெப. (n.)

   ஒ வ ைடய அைடயாளத்ைத உ ப் ப த் ம் வைக ல் அவரத்ம் நிழற்படம்ெபயர,் கவரி 
த ய ப்படங் ய அடை்ட; identity card.

     [அைடயாளம்+அடை்ட]

அைடயாளக் ப்

 
 அைடயாளக் ப்  aṭaiyāḷakkuṟippu, ெப. (n.)

தளவான ஒன்றன் அைடயாளம்,

 a small sign.

ம வ. அ

     [அைடயாளம்+ ப் ]

அைட ழ

அைட ழ  aṭaiyuḻvu, ெப. (n.)  

   த்தைக ழ ; lease cultivation.

     "ெபா ள் கவ ம் அைட ழ ம் பாட்டமாள ம் க்க ம்" (SII. v. 772.);.

     [அைட+உழ ]

அைடேயா

 
 அைடேயா  aṭaiyōṭu, ெப. (n.)

அைடகாக்க மணல், பரப்  டை்டகைள ைவக் ம் ைடேபான்ற ஓ .

 shells used to keep sand for hatching.

     [அைட+ ஒ ]
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அைடைவத்தெபட்
ைட

 
 அைடைவத்தெபடை்ட aṭaivaittapeṭṭai, ெப. (n.) 

அைடகாத் க் ெகாண் க் ம் ேகா ,

 brooding hen.

     "அைடைவத்த ெபடை்டயாட்டம் எதற்  ட் ேலேய அைடந்  டக் றாய்?" (இ.வ.);.

     [அைட+ைவத்த+ெபட் ]

அண்டக் டாரம்

 
 அண்டக் டாரம் aṭaikkiṭāram, ெப. (n.)

   அள ல்லாத ; that which is immeasurable.

     "அவ க் ச ் னம் அண்ட டாரம் ட் ப் ேபா ற் " (வ.ெசா.அக.);.

     [அண்டம்+ டாரம்]

அண்டங்கரி

 
 அண்டங்கரி aṇṭaṅkari, ெப. (n.)

   அண்டங் காக்ைக ன் நிறம் ேபான்ற அடரத்் யான நிறம்; utter black, that which is compared with jungle 
crow. (வ.ெசா.அக.);.

     [அண்டம்+கரி]

அண்டப் கன்

 
 அண்டப் கன் aṇṭappuḷukaṉ, ெப. (n.)

   கப்ெபரிய ெபாய் ேப றவன்; monstrous liar.

அவன் அண்டப் கனா ற்ேற? (வ.ெசா.அக.);.

     [அண்டம்+ +அன்]

 அண்டப் கன் aṇṭappuḷugaṉ, ெப.(n.)

   ெப ம் ெபாய்யன், கசப் கன்; big liar.

     [அண்டம்+ கன்]

 அண்டப் கன் aṇṭappuḷugaṉ, ெப. (n.)

   ெப ம் ெபாய்யன்; monstrous rogue.

     [அண்டம் + கன்.]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

ள் →  → கன்.

அண்டப்

 
 அண்டப்  aṇṭappuḷuku, ெப. (n.)

கப்ெபரிய ெபாய்

 monstrous lie.

     "அவன் அண்டப்  ஆகாசப்  ேப ன்ற ஆள்"(வ.ெசா.அக.);

     [அண்ட+ ]
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அண்டரி

 
 அண்டரி aṇṭari, ெப. (n.)

   ன்றம் ( த்தாசலம்); வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Vriddhachalam Taluk.

     [அண்டர-்அண்டரி]

அண்டல்

 
 அண்டல் aṇṭal, ெத.ெப. (vbl.n.)

   ஈ  ெசய்தல்; satisfy, by way of compensating something else,

     "அ  அதற்  ஒ  மா ரியா அண்டல் பண்ணி ைவத் க் ற ." (வ.ெசா.அக.);.

     [அண் +அல்]

அண்ட 

 
 அண்ட  aṇṭali, ெப. (n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ல் ேகா ரக்்  அ ேக உள்ள ஓர ்ஊர;் name of the village in Kanchipuram neargthe 
kovilur.

     [அண்டல்-அண்ட ]

அண்டைல

அண்டைல aṇṭalai, ெப. (n.)

   ெந ங் தல்; coming in close contact.

     "கண்  உணராைம க  மாப்  ஒன்  அண்டைல த யகண் ம் அ யாைம" (மணி.27:69-70);.

     [அண்டல்+ஐ]

அண்டாபாைன

 
 அண்டாபாைன aṇṭāpāṉai, ெப. (n.)

   ெநல் அ க்க ம், ழாக்காலங்களில் ேசா  சைமக்க ம் பயன்ப த் ம் த்தைளயால் ஆன ெபரிய 
ஏனம். (இ.வ.);; a large vessel for cooking.

     [அண்டா+பாைன]

     [P]

அண் ப்ப ப்

 
 அண் ப்ப ப்  aṇṭipparuppu, ெப. (n.)

   அண் க்ெகாடை்டபாரக்்க; see and k-kotta (வ.ெசா.அக.);.

     [அண் +ப ப் ]

அண் ப்ப வம்

 
 அண் ப்ப வம் aṇṭipparuvam, ெப. (n.)

றாக் ஞ் ன் இறக்ைக ைளக்காத இளம் ப வம்,

 early stage of dove. (வ.ெசா.அக.);.

     [அண் +ப வம்]

அண்ண

அண்ண aṇṇa, .எ. (adv.)

   இையய; according to.

     "சார் ன் ேதான் த் தத்த ல் ட் ம் இலக்  அண்ணத ்ெதாடரத் ன்." (மணி 30:17-8);.

     [அண்+அ]

1612

www.valluvarvallalarvattam.com 3171 of 19068.



அண்ண ண்

 
 அண்ண ண்  aṇṇamuṇṭi, ெப. (n.)

   அண்ணன் மைன , அண்ணி; wife of one"s elder brother (வ.ெசா.அக.);.

     [அண்ணன்+(ெபண் ); ண் (ெகா.வ);]

அண்ணாத் -தல்

 
 அண்ணாத் -தல் aṇṇāttutal, ெச. . . (v.i.)

ஏனத் ல் உள்ள ழ் ேபான்றவற்ைற ேமேல க்  ஒேர ச் ல் த்தல்:

 to drink at a stretch.

     [அண்ணா-அண்ணாத் ]

     [P]

அண்ணியர்

அண்ணியர ்aṇṇiyar, ெப. (n.)

   அ த்  உள்ளவர;் close friends.

     "அண்ணியர ்அகன்றவர ் றத் ம் ஆைணயான்" ( ளா. 52.);

     [அண் +இ+அர]்

அண் க் த் உ
ழ

 
 அண் க் த் உழ  aṇṇukkuttiuḻvu, ெப. (n.)

   நன்  சரிவர உழப்படாத நிலப்பதம்;   ெப ம்பா ம் அன்ேற உ  ைதக் ம் ப யான நிலப்பதம் 
(இ.வ.);; make shift cultivation.

     [அண்ணா+ த் +உழ ]

அணக்கம்

 
 அணக்கம் aṇakkam, ெப. (n.)

   அ ; indication, symptom.

     "அவர ் ட் ல்தான் இ க் றாரா? அணக்கேம இல்ைலேய. (வ.ெசா.அக.);.

     [அணங் -அணக் +அம்]

அனக்

 
 அனக்  aṉakkuṭi, ெப. (n.)

   ம்பேகாணம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Kumbakkaaaam Taluk.

     [அைண+ ]

அண-த்தல்

அண-த்தல் aṇattal, ெச. ன்றா.  (v.t.)

   தைல க் ப் பாரத்்தல்; to raise head and see.

     "மைல உைற பைகத்  வான் உைறக்  அணக் ம்." (கல் 253:20);.

     [அண்-அண]

அணங்  
ஆட் ேயாள்

அணங்  ஆட் ேயாள் aṇaṅkuāṭṭumutiyōḷ, ெப. (n.)

   ெசால்பவள்; foreteller woman.

     "அணங்  ஆட்  ேயாள் றம் ெகாள் ெநல் எ க்க" (கல் 17:24);.

     [அணங் +ஆட் + ேயார]்
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அணங் ற்ேறார்

அணங் ற்ேறார ்aṇaṅkuṟṟōr, ெப. (n.)

   ேநாய் உற்ேறார;் those afflicted.

     " ன்னி ங் ந்தல்அணங் ற்ேறாேர..." (ஜங். 173:4);

     [அணங் +உற்ேறார]்

அணங்ெகா

அணங்ெகா  aṇaṅkoṭi, ெப. (n.)

   அ  ன்ற அழ ய ெகா ; visible flag.

     "அணங்ெகா  மாட  ஆ ர ்எம் அ களாேர." (நா . 4 53-8.);.

     [அணங் +ெகா ]

அணந்தல்

 
 அணந்தல் aṉantal, ெப. (n.)

   வண்ணாமைல வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Thiruvannamalai Taluk.

     [ஒ கா.அண்ணன்+ஏந்தல்]

அணிஅள

அணிஅள  aṇiaḷaku, ெப. (n.)

   ணிக் ேகா டன் உள்ள ைணயல் அள  (ெந.ேகா.க.52.);; a measure in handloom work.

     [அணி+அல ]

அணிக்கட

 
 அணிக்கட  aṇikkaṭavu, ெப. (n.)

   உ மைலப் ேபடை்ட வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Udumalipet Taluk.

     [அணி+கட ]

அணிகள்

அணிகள் aṇikaḷ, ெப. (n.)

   பைட வ ப் கள்; cadre of army.

     "அணிகள் ஒ  கமாக உந் ன." (க ங். 11:134);.

     [அணி+கள்]

அணி லாதவர்

அணி லாதவர ்aṇikilātavar, ெப. (n.)

   சாதவர;் one who has not smeared vibuti on the forehead.

     "ெவண்ணீ  அணி லாதவைரக் கண்டால் அம்ம நாம் அஞ் மாேற." (வாச. 518);.

     [அணிக் +இயலாதவர]்

அணி ற்பார்

அணி ற்பார ்aṇikiṟpār, ெப. (n.)

   க் ெகாள்ேவார;் one who wears.

     "இத்தலத் னில் இம் மலரப்்பரிமளம் இல்ைல

என்  அணி ற்பார"் ( .பா. 42:69.);.

     [அணி+அணி ற்பார]்

அணிேகால்

அணிேகால் aṇiāl, ெப. (n.)

   அணி ெதரி வதற்காக இைழகள் அணி மா  வ ம் இடங்களில் பயன்ப த் ம் ேகால். (ெந.ெகா.க. 
52);; an implement in loom.

     [அணி+ேகால்]
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அணித்தக

அணித்தக aṇittaka, .எ. (adv.)

அழ  ெபா ந்த

 fitting

     "அணித்தகப்பல் ங்கானல் அல் லம் வ தல்" (அக. 20:9-10);.

     [அணி+த ]

அணித்த

அணித்த  aṇittaku, ெப.எ. (adj.) 

அணிெபற வ க்கத்தக்க

 appropriate.

     "அணித்த  ரி ழல் ஆ ைழ தன்ெனா ம்" ( ல. 15:99);.

     [அணி+தக]

அணித்தைக

அணித்தைக aṇittakai, ெப. (n.)

   ேபரழகன்; a smart person.

     "பணித்த மாற்றம் அணித் தைகக்  உைரப்ப" (ெப ங் 36:354.);.

     [அணி+தைக]

அணிதா

அணிதா aṇitā, ெச. . . (v.t.)

   அழ  ெசய்; adding smartness.

     "ஆ ம் ஆைட ம் அணித  கலன்க ம்" ( ல. 28:63);

     [அணி+த ]

அணிைதவரல்

அணிைதவரல் aṇitaivaral, ெதா.ெப. (abln.n.)

அணிவைகைளச ்ெச த்த ம் த்த ம்,

 adjust ornaments and reset dress.

     "ஊழ் அணிைதவரல் உைட ெபயரத்்  உ த்தெலா "  (ெதால். 24:14);.

     [அணி+ைதவரல்]

அணிந்த ளி

அணிந்த ளி aṇintaruḷi, .எ. (adv.)

   அணிந்  ெகாண் ; clad with jwellery.

     "அழ ன் ேமல் அழ ற அணி அைனத் ம் அணிந்த ளி (க ங். 10-49);.

     [அணிந் +அ ளி]

அைணப் சச்க்ைக

 
 அைணப் சச்க்ைக aṇaippuccakkai, ெப. (n.)

வாசற்கா ன் ேமற் றத் ல் ெவளிப் றமாக

ஒ ய ேவைலப்பா கைளக் ெகாண்ட பலைகைய அைணத் ப் க் மா  பக்கவாட் ல் 
ெபா த்தப்ப ம் அகலமான சட்டம்.

 broad wooden plank fixed to the side frames of the door to hold sculptured figurines.

     [அைணப் +சக்ைக]

 அைணப் சச்க்ைக aṇaippuccakkai, ெப. (n.)

வாசற்கா ன் ேமற் றத் ல் ெவளிப் றமாக
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அைண தல்

அைண தல் aṇaimutal, ெப. (n.) "

பைன நிைலப் ர ன் அைண தல் ணி க் ம் க ழ்படப்ைப "(பட ்312);.

     [அைண+ தல்]

அைணயாத அன்

அைணயாத அன்  aṇaiyātaaṉpu, ெப. (n.)

   நிைலயான அன் ; standard love,

     "அைணயாத அன்ேப உைடய அனலா .." ( ல 2576.);

     [அைணயாத+அன் ]

அைண க்ைக

 
 அைண க்ைக aṇaivukkai, ெப. (n.)

   ைணய ன் ஒ  ரி ; a hand pose in dance.

     [அைன +ைக]

அத்தக்

அத்தக்  attakāli, ெப. (n.)

ேவைல இ ந்தால் மட் ேம  வாங் ம் ெதா லாளி. (ெகா.வ.வ.ெசா.5);.

 labourer who gets daily wage.

     [அற்ைற-அத்ைத-அத்த+ ]

அத்தளி த்தளி

அத்தளி த்தளி attaḷiputtaḷi, ெப. (n.)

    ழந்ைதகள் ைக ைனத் தைர ல் ஊன்  ைளயாடல்(14-9);; children play.

     [அத்தளி+ த்தளி(ஒ க் ப் );]

அத்தாசே்சா

அத்தாசே்சா  attāccōṭu, ெப. (n.)

   அவ்வள  ெபரிய ; thing such a big. (ெகா.வ.வ.ெசா.5.);.

     [அத்தைன+( வ ); ேசா ]

அத்தாணி

அத்தாணி attāṇi, ெப. (n.)

   பவானி வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Bhavani Taluk.

     [ஒ கா.ஆற் +அணி-ஆற்றணி-அத்தாணி]

 அத்தாணி1 attāṇi, ெப. (n.)

   ஒலக்கமண்டபம்; hall of audience durbar hall, presence chamber.

     "அண்டத ்தமரரக்ள் ழ வத்தாணி ள்ளங் ந்தாய்" ( வ். ெபரியாழ். 2,7,9.);.

     [Pkt. attain → Skt. asthana → த. அத்தாணி.]

 அத்தாணி2 attāṇi, ெப. (n.)

   1. அண்ைம; nearness.

   2. க க்கம்; intimacy.

     [Pkt. Attain → Skt. a-sthana → த. அத்தாணி.]

அத்தாளத் வ

அத்தாளத் வ  attāḷattiruvamutu, ெப. (n.)

   இராச ்சாப்பா ; dinner.

     "இராஅத்தாளத் அ ரத்த் ன்  அரி அஞ்ஞா ம் ேட" (TAS. v P63-83.);.

     [அத்தாளம்+ +அ ]
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அத்தாழம்

அத்தாழம் attāḻm, ெப. (n.)

   மாைலக்காலம்; evening time.

     "அத்தாழத் வ ர் ம் அந் ன் ன்ைன அரி அளக்கக் கட ர"் (TAS.iii. 8, 189-91.);.

     [எல்(க ரவன்);-அல் (தாழ்); தாழம்]

அத் ந்தல்

 
 அத் ந்தல் attintal, ெப. (n.)

ப் ரத் ற்  அ ல் உள்ள ஓர ்ஊர.்

 Name of the village near Viluppuram.

     [ஒ கா.அத்தன்+ஏந்தல்]

அத் ப்பற்

 
 அத் ப்பற்  attippaṟṟu, ெப. (n.)

ெசய்யா  வட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர.்

 Name of the village in Syarue.

     [அத் +பற் .]

ேவாத் ரக்ல்ெவட் ம்வல்லம் கல்ெவட் ம் அத் பற்  என் ம் ெபயர ்காணப்ப ற .

அத் மல்லன்

 
 அத் மல்லன் attimallaṉ, ெப. (n.)

   ஒர ்இயரெ்பயர;் a proper name.

     [அத் +மல்லன்]

ெசய்யா  ப்ேபாத் ர ்இைறவ க்  சந்தனப் ச் க் ம் கற் ரத் ற் ம் றவற் ற் மாக

அத் யாண்டான்

அத் யாண்டான்1 attiyāṇṭāṉ, ெப. (n.)

   ஓர ்இயரெ்பயர;் a proper name.

     [அத் +ஆண்டான்]

இரண்டாம் இராசராச ைடய ஆட்  யாண் ல் ேவாத் ர ்ேகா ல் ளக்  ைவக்க ேவண்  30 
ப கைள தானமாக வழங் னான். இவ ைடய காலம் 1167 ேகாப்ெப ஞ் ங்கன் பாடல் கல்ெவட்  
கைளக் ெகாண்ட அத் ைய இவன் ஆண்டவன்.

அத் ேகாசத்தார்

அத் ேகாசத்தார ்attiācattār, ெப. (n.)

   வணிகச ்சாத் க்ச த் ைணயாகச ்ெசன்ற யாைனப் பைட மறவர;் escorting soldiers for elephant wing of 
the army.

     [அத் +ேகாசத்தார]்

 அத் ேகாசத்தார ்attiācattār, ெப. (n.)

   ஒ  ன் ெபயர ்(ெதால். ெசால். 167. உைர.);; name of an ancient clan.

த.வ. யாைனக் வார.்

அத் ர்

 
 அத் ர ்attimūr, ெப. (n.)

   ேபா ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Polur Taluk.

ஒ கா

     [அத் மரம்+ஊர]்
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அத் யந்தல்

 
 அத் யந்தல் attiyantal, ெப. (n.)

   வண்ணாமைல வடத் ள்ள ற் ார;் a village in Thiruvannamalai Taluk.

     [அத் +ஏந்தல் (ஏரி);]

அத் னா ரம்

அத் னா ரம் attiṉāpuram, ெப. (n.)

   அத்  என்பவனால் வடநாட் ல் பாரத காலத் ல் நி வப்பட்ட நகரம்; capital city of pandavas named by the 
king atti being the master mind of the construction of the city. (பாரத. :68);

     [அத் ன்+ ரம்-அத் னா ரம்]

வடெமா ல் இ  Hastinapuri எனத் ரிந்த .

அத் ப

அத் ப  attupaṭi, ெப. (n.)

   ைமயான அ  (ெகா.வ.வ.ெசா.6.);; thoroughly well known.

     [அற் +ப ]

அத் ேபா-தல்

அத் ேபா-தல் attupōtal, ெச. . . (v.i.)

   வரம்  கடத்தல்; to be cut off. (ெகா.வ.வ.ெசா.6);.

     [அற் +ேபா]

அத் -தல்

 
 அத் -தல் attumīṟutal, ெச. . . (v.i.)

   வரம் கடத்தல்; to cross the limit, trespass.

     [அத் + ]

அதக்

அதக்  atakku, ெப. (n.)

   வா ல் ஏதாவ  ஒன்ைறப் ேபாட் ெமல் தல் (ெகா.வ.வ.ெசா.6);; chewing something.

     [அைத=அைதக் ]

அதகப்பா

 
 அதகப்பா  atakappāṭi, ெப. (n.)

   தரம் ரி வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Dharmapuri Taluk.

     [அ கன்+பா ]

அதப் த்தாள்

 
 அதப் த்தாள் atappittāḷ, ெப. (n.)

   நிழல் ப ல் க ர ்வளரச்் யைடந்  காணப்ப ம் ெநற்ப ர;் fertile paddy growth in the shaddy area.

     [அைதப் +தாள்]

அதமன்ேகாட்ைட

அதமன்ேகாடை்ட atamaṉāṭṭai, ெப. (n.)

அ யமான் ேகாடை்ட, தக ர ்நாட்  வள்ளல் அ யமான் வாழ்ந்த ம் த ம ரிக்  அ ல் 5 கல் 
ெதாைல ல் உள்ள ம் ஆ ய ஊர.்

 Name of the village 5 k.m. from Dharmapuri.

     [அ யமான்→அதமன்+ேகாடை்ட]

அத ண்டாதல்

அத ண்டாதல் ataruṇṭātal, ெப. (n.)

   1 க  உண்டாைக; formation of a deposit or sediment.

   2. ட்டம் ஏற்ப ைக; formation of dross on iron or steel. (சா.அக.);

     [அதர+்உண்டாதல்.]
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அதலபாதாளம்

 
 அதலபாதாளம் atalapātāḷam, ெப. (n.)

அள ட யாத ஆழம் அல்ல பள்ளம்,

 immeasurable depths, chasm.

மணல் கட்  ேம ந்  அதலபாதாளத் ல் தள்ளி வ  ேபான்ற காட்  ெமய் ரக்்க ைவத்த . 
(வ.ெசா.அக.);.

     [அவல்-அதல்-அதலம்+பாதாளம்]

 அதலபாதாளம் adalapādāḷam, ெப. (n.)

   அள ட யாத ஆழம் அல்ல  பள்ளம்; immeasurable depths, chasm.

     'மைல ேம ந்  அதல பாதாளத் ல் வ  ேபான்  ஒ  கன ' ( ரியா.);.

த.வ. ஆழ்நிரயம்.

     [Skt. atala + patala → த. அதலபாதாளம்.]

அதைளவயல்

 
 அதைளவயல் ataḷaivayal, ெப. (n.)

   ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruppathur Taluk.

     [அதைள(ெச );+வயல்]

அதாட் யம்

 
 அதாட் யம் atāṭṭiyam, ெப. (n.)

வல்லைம:

 strength. (வ.ெசா.அக.);.

     [அத் -அத்தட் -அதாட் +அம்]

அ க் ரா

அ க் ரா  atikkirāvi, ெப. (n.)

   ெநல்வைக ள் ஒன் ; a kind of paddy,

     "மணவாரி ம் சம்பா ம் அ க் ரா ம் ைரச்

க்ேகாளா ப் ேபாக " (TAS. v.P208.);.

     [அ + ரா ]

அ கப் பா

 
 அ கப் பா  atikappāṭi, ெப. (n.)

ேசலம் மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர.்

 Name of the village in salem.

     [அ கன்+பா ]

அ கமான் 
ெந மான் அஞ்

 
 அ கமான் ெந மான் அஞ்  atikamāṉneṭumāṉañci, ெப. (n.)

அ கமான் பாரக்்க

 See adiga-mân

     [அ கன்-அ கமான்]
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அ கரணந்தண்ட
ம்

அ கரணந்தண்டம் atikaraṇantaṇṭam, ெப. (n.)

   ேமல் நீ  மன்றத் ல் ெச த் ம் ஒ ப் க் கட்டணம்; a fine paid in the high court.

     "கரணத் தண்ட ம் அ கரணத் தண்ட ம்" (SIl.ii,73);.

     [அ கரணம்+தண்டம்]

அ காரச் யார்

அ காரச் யார ்atikāracciyār, ெப. (n.)

   ெபண்அ காரி; lady officer

     "அ காரிச் யார ்ஐயாரன் ேத யார ் ன் ெசய் ன்ற நிபந்தத் ற்  தலாக" (SIl.vii,1017);.

     [அ காரம்+(அத் );அச் +ஆர]்

அ ட்டானமானம்

அ ட்டானமானம் atiṭṭāṉamāṉam, ெப. (n.)

   ற்பங்களின் உயரத் ைன  ெசய் ம் மர  5:20; deciding the height of Statue.

     [அ ட்டாளம்+மானம்]

அ பங்கத்ேதாற்ற
ம்

அ பங்கத்ேதாற்றம் atipaṅkattōṟṟam, ெப. (n.)

   தல் அ வைர ஒ ங் ன்  அைமந்த அைமந்த ற்பவ கம்(5-38);; irregular shape of the Statue.

     [அ +பங்கம்+ேதாற்றம்]

அ பங்கம்

அ பங்கம் atipaṅkam, ெப. (n.)

   ற்பநிைலகளிற் ஒன் (1:120);; a posture of statue.

     [அ +பங்கம்]

அ யமான் 
நல் ர்

 
 அ யமான் நல் ர ்atiyamāṉnallūr, ெப. (n.)

   ெசங்கற்பட்  மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் name of the village in chengalpattu,

     [அ யமான்+நல் ர.்]

அ யமான்ெப வ

 
 அ யமான்ெப வ  atiyamāṉperuvaḻi, ெப. (n.)

   அ யமான் ெபயரிலைமந்த ெந ஞ்சாைல; highway named after adiyamānthe chieftain of tagadūr

     [அ யமான்+ெப வ ]

அ யமான்ெப வ
க்கல்

அ யமான்ெப வ க்கல் atiyamāṉperuvaḻikkal, ெப. (n.)

   அ யமான் ெபயரி லைமந்த ெந ஞ்சாைல ல் நடப்பட்ட காவதக்கல்; milestone erected each at a distance 
of 5 miles (kåvatam); in the highway named afterådyaman, king of cēraclan –

அ யன் ண்ணத்
தனார்

 
 அ யன் ண்ணத்தனார ்atiyaṉviṇṇattaṉār, ெப. (n.)

   ஒ  லவரின் ெபயர;் name of a poet.

     [அ யமான்+ ண்ணத்தன்+ஆர.்]

அ ரசக்கட்ைட

 
 அ ரசக்கடை்ட atiracakkaṭṭai, ெப. (n.)

   அ ரசத் ல் உள்ள எண்ெணைய அ த்  வ க் மா  ெசய்யப்பட்ட இ ப கைளக் ெகாண்ட 
மரக்க ; a twin wooden plank need to squeeze extract oil in fried rie Cake.

      [அ ரசம்+கடை்ட]

     [P]

1620

www.valluvarvallalarvattam.com 3179 of 19068.



அ ர ப்பைட

 
 அ ர ப்பைட atiraṭippaṭai, , ெப. (n.)

   ெமன தாக் தல் நடத்தத ்ேதரந்் ெத க்கப்பட்ட மறவர ் ; commando Squad.

     [அ ர +பைட]

அ ர ங்ைக

அ ர ங்ைக atiravīcuṅkai, ெப. (n.)

ற் ெயட்

   ஆட யக்கங்களில் ஒன் ; one of 108 dance movements.

     [அ ர+ ம்+ைக]

அ ராம்பட் னம்

 
 அ ராம்பட் னம் atirāmpaṭṭiṉam, ெப. (n.)

தஞ்ைச மாவட்டத் ல் உள்ள ஒ  கடற்கைர நகரம்.

 Name of the village in Tanjavur

     [எ ரான்(இளவரசர-்அ ரான்+பட் னம்]

அ த்ர ம்

 
 அ த்ர ம்  atirutrakummi, ெப. (n.)

   ம் ப்பாட ன் ஒ வைக, ைர க் ம் ; a play of laddies.

     [அ +உ த் ரம்+ ம் ]

அந்தக் க ைத 
இந்தக் க ைத

 
 அந்தக் க ைத இந்தக் க ைத antakkaḻutaiintakkaḻutai, ெப. (n.)

கண்ணா ச்  ைளயாட் ைனப் ேபான்ற ைளயாட்

 a children"s game similiar to hide and seek.

     [அந்த+க ைத+இந்த+க ைத]

அந்தப்பம்

 
 அந்தப்பம் antappam, ெப. (n.)

   ெகாங்  நாட் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் name of the village kongunadu.

     [ஒ கா.ஏந்தல்+ ப்பம்]

அந்தர காந்தாரம்

 
 அந்தர காந்தாரம் antarakāntāram, ெப. (n.)

   வன் ரங்களில் ஒன் ; a musical note.

     [அந்தரம்+காந்தாரம்]

அந்தரத்தா

 
 அந்தரத்தா  antarattāci, ெப. (n.)

   அந்  ேநரத் ல் உல ம் ைலமகள்; prostitute wandering in the evening. ( கைவ);

     [அந் ேநரம்-அந்தரம்+தா ]

அந்தரத்தா  என்ப  நிரந்தரத்தா  என்பதன் எ ரச்ெ்சால்.

1621

www.valluvarvallalarvattam.com 3180 of 19068.



அந்தரா யாக

 
 அந்தரா யாக antarattācieṉpatunirantarattācieṉpataṉetirccolantarāciyāka, ெப. (n.)

   எந்தெவா  மான ம் இல்லாமல் ஏ யாக; vagabond.

     [அந்தரம்+வா யாக]

அந்தரா ைழப்

 
 அந்தரா ைழப்  antarācipiḻaippu, ெப. (n.)

   உ யற்ற ேவைல ைழப்  (இ.வ.);; indefinite work, unstable lively hood.

     [அந்தரம்+வா + ைழப் ]

அந்தராயேவணிம
யம்

அந்தராயேவணிமயம் antarāyavēṇimayam, ெப. (n.)

   ஒ  வைக வரி; a kind of tax.

     " நந்தவனக் கள் ஒன்ப ன்மாரக்்  அந்தராய ேவனிமயம் நீக் " (SII, iv, 1285.);.

     [அந்தராயம்+ேவள்+நியமம்]

அந்தரி ழ

 
 அந்தரி ழ ெப. (n.)    ெகாற்றைவயா ய அந்தரிைய வ ப ம் ழா ல் ழக்கப்ப ம் ழ ; a 
musical drum.

     [அந்தரி+ ழ ]

அந்தளகத்தார்

அந்தளகத்தார ்antaḷakattār, ெப. (n.)

   பல்லக்  ரர;் palanquin beare.

     "அைடத்த நியாயம் உத்தம ேசாழத ்ெதரிந்த அந்தளகத்தார"் (Sll.ii,12);.

     [அந்தளகம்+அத் +ஆர]்

அந் க்கைள

 
 அந் க்கைள antikkaḷai, ெப. (n.)

   கைளெவட்  அ கமாக இ க் ம் ேபா , ம ய இைளப் பாற க் ப் ன் நிகழ்த் ம் 
கைளெவட் ; evening part-time work in the field.

     [அந் +கைள+ெவட் ]

     (இதற் க் காைலகைளெவட் ம் க ைய டக் ைறவாக இ க் ம்.); (இ.வ.);

 itaṟkukkālaikaḷaiveṭṭumkaliyaiviṭakkuṟaivākairukkumiva,

அந் நட

அந் நட  antinaṭavu, ெப. (n.)

   காைல 10 மணி தல் மாைல வைர ந ம் நட  ெசய்தல்; implanting work done till evening.

     [அந் +நட ]

அந் ப் ட்

 
 அந் ப் ட்  antippūṭṭu, ெப. (n.)

   வயல் களில் மாைல ேநரங்களில் உழ  ெசய்வ ; tilling the landin the evening.

     [அந் + ட் ]

ஏர ்ஓட் தல், கமைல ஓட் தல், எ  வ த்தல் ேபான்ற ேவைலகளில் உச் ப் ெபா ல் ம ய உண  
மற் ம் ஒய் ற் ப் ன் ெதாடரந்்  ெசய் ம் ேவைல; (இ.வ.);

     [P]
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அந் யம்

அந் யம் antiyam, ெப. (n.)

   பத்தா ரம் ( வைள); ேகா  த்த ேபெரண். (1000000 000000);; thousandbillion.

     [அந் -அந் யம்]

 அந் யம்1 andiyam, ெப. (n.)

   1. இறப் ; death.

   2. இறக் ங் காலம்; the last period preceding death, the moment of death.

   3. ; a plant cyperus (genus); Hexastachyus communis (சா.அக.);.

     [Skt. antya → த. அந் யம்.]

 அந் யம்2 andiyam, ெப. (n.)

   ஒ ேபெரண் ( ங்.);; the number 1000 billions.

     [Skt. antya → த. அந் யம்.]

அந் ழ

அந் ழ  antiyiḻvu, ெப. (n.)

   இறந்ேதாரின் ட் ல் ப ெனட்  நாள் வைர ம் மாைல ல் ஒப்பாரி ைவத்  அ ம் 
நிகழ்ச் ; lamenting song sung for 18 days in the house of the deceased.

     [அந் +இழ ]

ஒ  வைக இனத்தாரில் இறந்ேதார ் ட் ல் ப ெனட்டாம் நாள் சடங்  வைர ல் நாள்ேதா ம் 
மாைல ல் உற ன் ைறயா ம் ெத  மக்க ம் ஒப்பாரி ைவத்  அ  லம் ம் நிகழ்ச் ல் 
மகளிர ்மட் ம் இடம்ெப வர.்

அந் வயல்

 
 அந் வயல் antivayal, ெப. (n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [அந் +வயல்]

அந் கம்

அந் கம் antukam, ெப. (n.)

   1. ரக்கழல்; anklet

   2. யாைன கட் ம் இ ம் த் ெதாடரி (சங் );; chain used to fasten the leg of elephant.

     [அத் (ெதா , ேசர)்;-அந் -அந் கம்]

 அந் கம் andugam, ெப. (n.)

   யாைனத் ெதாடரி (R);; chain for an elephant's leg.

     [Skt anduka → த. அந் கம்.]

அந் வஞ்ெசள்ைள

 
 அந் வஞ்ெசள்ைள antuvañceḷḷai, ெப. (n.)

   தக ர ்எ ந்த ெப ஞ்ேசரல் இ ம்ெபாைற ன் மைன ; name of chera queen and wife of the chera king. 
tagadurerindaperuncérall frumpora.

     [அந் வன்+ெசள்ைள]

ைம ர ்(ைம ர)்; ழான் மகளா ய அந் வஞ்ெசள்ைள அந் வன் மரைபச ்சாரந்்தவள்.
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அந் வன்

அந் வன் antuvaṉ, ெப. (n.)

   அண்ணன், த்தவன்; elder person,

   2.அழ யவன்; smart person, beloved person.

   3.ெந ங் யவன்; a close friendly person.

அந் வற்ெகா  தந்ைத ஈன்ற மகன்(ப ற்.);

தஅந் (ேசரத்ல்);  அந்தப்ப, அந்தய்ய,

ம.அந் க்க-(அ ல்);அந்  தமக்ைக.

     [அண்(ேமல்);+ -அந் +அன்-அந் வன்(ேமேலான்,உயரந்்தவன்);]

அந்ேதாமா

 
 அந்ேதாமா antōmā, . .எ. (ap.adv.)

   அந்தப் பக்கமாக. (இ.வ.);; that side.

     [அந்த+ஒரமாக]

அந்ேதாளகம்

அந்ேதாளகம் antōḷakam, ெப. (n.)

   பல்லக் ; palanquin.

     "பகல் ளக் ம் பாவாைட ம் அந்ேதாளக ம் ைட ம்" (El.iii,11.);.

     [அந்ேதாள்+அகம்]

அநங்க ந்

 
 அநங்க ந்  naṅkatuntumi, ெப. (n.)

   ந்  இைசக்க ன் ேவ ெபயர;் name of a musical drum.

     [அணங் (காளி);+ ந் ]

அநா ெவ ல்

 
 அநா ெவ ல் anātiveyil, ெப. (n.)

   நின்  கைளப்பாற நிழல் எ மற்ற ெவட்டெவளி ல் கா ம் உச்  ெவ ல் (இ.வ.);; midday hot sun 
unbearable on the plains.

     [அநா +ெவ ல்]

அப்பணங்கட் -
தல்

 
 அப்பணங்கட் -தல் appaṉaṅkaṭṭutal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   ஒ வரின் ெசல ற்  றர ்உத  ரிதல்; expense met with by others;

ஒ வரின் பயணம் த யவற் ற் த் ேதைவயான உத கைளச ்ெசய்  ஆயத்தப்ப த்தல்; (இ.வ.);

 to extend monetary help for travelling purpose.

     [அறப்பணம்+கட் ]
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அப்பைண

அப்பைண appaṇai, ெப. (n.)

கட்டைள:

 order.

     "இ கண நாயக்கற்  ஸ க அப்பைண ம் பண்ணி தரம் சாரன ங் த் " (SII. xviii. 751.);.

     [அப் -அப்பைன]

 அப்பைண1 appaṇai, ெப. (n.)

   1. ைண; security, bail.

   2. பற் க்ேகா ; prop., support.

த.வ. பற் .

     [Skt. ajnapana → த. அப்பைண.]

 அப்பைண2 appaṇai, ெப. (n.)

   கட்டைள; command, mandate.

     "ராஜா ம் …. அப்பைண ட் ட" ( பரம்ஆறா.160);.

     [Skt. ajnapana → த. அப்பைண.]

அப்பளாவரம்

 
 அப்பளாவரம் appaḷāvaram, ெப. (n.)

   ெபான்ேனரி வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in ponneri Taluk.

     [ஒ கா.அப்பைண+ ரம்]

அப்பா

 
 அப்பா  appāṭī, ெப. (n.)

   ன்னால் வரப் ேபா ம் ங் ைனச ் ட் ம் ெசால்; a word denoting bad symptom or omen.

     "அப்ப ! நான் மாட்ேடனப்பா (வ.ெசா.அக.);.

     [அப்பன்+அ ]

அப் ச்

அப் ச் 1 appicci, ெப. (n.)

   அப்பா ன் தம் , த்தப்பா; father"s younger brother.

     [அப் -(அத்ம );இத் ]

 அப் ச் 2 appicci, ெப. (n.)

அம்மா ன் அப்பா,

 maternal grand father.

     [அப் +(அத் );இத் ]

அப் க்கட்ைட

 
 அப் க்கடை்ட appukkaṭṭai, ெப. (n.)

   ஏ ழ  றழாமல் இ ப்பதற்காக ஏரின் ேமக்கா க்  ேமல் ைவத்  அ க் ம் கடை்ட; a wooden piece 
fixed in the yoke.

     [அப் +கடை்ட]

1625

www.valluvarvallalarvattam.com 3184 of 19068.



அப்

 
 அப்  appūṭu, ெப. (n.)

அப்ெபா ம்:

 then.

     [அப்+ ]

அம்

 
 அம்  amci, ெப. (n.)

   ளவங்ேகா  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Vilavancode Taluk.

ஒ கா

     [அம் த் -அம் ]

அம்பணப்பராைர
க்கட்பைற

 
 அம்பணப்பராைரக்கட்பைற ampaṉapparāraikkaṭpaṟai, ெப. (n.)

   அம்பணமரக்கால் வ ல் ெசய்யப்பட்ட பைற; a shape of measure ment type of musical drum.

     [அம்பணம்+பராைர+கண்+பைற]

அம்பர் அ வந்ைத

 
 அம்பர ்அ வந்ைத ampararuvantai, ெப. (n.)

அம்பரஅ் வந்ைத ம லா ைற வட்டத் ல் அைமந் ள்ள ஓர ்ஊர.்

 name of a village in Mayiladutura, Taluk

     [அம்பர+்அ வந்ைத]

அம்பர் மாகாள
ம்

 
 அம்பர் மாகாளம் ampartirumākāḷam, ெப. (n.)

ம லா ைற வட்டத் ல் அைமந் ள்ள ஓர ்ஊர.்

 name of the village in Mayiladuturai taluk.

     [அம்பர+் +மா+காளம்]

அம்பர் றத் ார்

அம்பர் றத் ார ்amparpuṟatr, ெப. (n.)

ேபரரளத் ந்  8 ஆ ரமாத் ரி ( . ); ெதாைல ல் அைமந் ள்ள ஓர ்ஊர.்

 Name of the village 8 k.m away from peralam.

     [அம்பர+் றம்+அத் +ஊர]்

அம்பலக் த்தர் 
பட்டர்

அம்பலக் த்தர ்பட்டர ்ampalakāttarpaṭṭar, ெப. (n.)

   க் ரம ேசாழன் காலத் ல் ேவாத் ர ் ண்ணா ைக அைவ (சைப); ல் இ ந்தவர.் (காலம் 
1124);; a member tiruvunna/Iga assembly of Vikkirama Cholan (1124);.

     [அம்பம்+ த்தர+்பட்டர.்]

அம் த்ெதாட்  
ெப. (n.)

 
 அம் தெ்தாட்  ெப. (n.)   நாய்க்  உண  இ ம்  சட் ; a small earthen vessel meant for 
dog.      [அம் ளி+அம் +ெதா(ச)ட் ]

1626

www.valluvarvallalarvattam.com 3185 of 19068.



அம் ளிக்ைக

 
 அம் ளிக்ைக ampiḷikkai, ெப. (n.)

   பழனி வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Palani Taluk.

     [அம் ளிசை்ச-அம் ளிக்ைக]

அம்  நடனம்

 
 அம்  நடனம் ampunaṭaṉam, ெப. (n.)

   இலங்ைக ல் ேவடரக்ள் ஆ ன்ற ஒ வைக நடனம்; a dance performed by hunting tribe in celon.

     [அம் +நடனம்]

அம்மன்எ ப்

 
 அம்மன்எ ப்  ammaṉeṭuppu, ெப. (n.)

   ஊ க்  ெவளிேய ள்ள அம்மைன வ பட்  ெகாண்டா வ ; celebration of rural deity.

     [அம்மன்+எ ப் ]

அம்மன்ெகாண்டா
 ammankordadl

 
 அம்மன்ெகாண்டா  ammankordadl ammaṉkoṇṭāṭi, ெப. (n.)

   ெதய்வேம  ஆட ல் அம்மன் அ ள் ஏற்  ஆ பவன்; a possessed priest in a temple.

     [அம்மன்+ெகாண்டா )

அம்மன் 
ேகா ல்பட்

 
 அம்மன் ேகா ல்பட்  ammaṉāyilpaṭṭi, ெப. (n.)

   ேசலம் மாவட்டத் ல் காைர ரக்் த் ெதன் ழக் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் name of a village in salem south east to 
kārayūr.

     [அம்மன்+ேகா ல்+பட் ]

அம்மாப்பாைளயம்

 
 அம்மாப்பாைளயம் ammāppāḷaiyam, ெப. (n.)

   ப் ரம்மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் name of the village in Viluppuram.

     [அம்மன்+பாைளயம்]

அம்மாம்ெபாட்

 
 அம்மாம்ெபாட்  ammāmpoṭṭu, ெப. (n.)

   ஒ வைக ேமளக் ெகாட் ப் ேபாலப் ெபாட் ப் ெபாட்டாக ம் சற்ேற ெபரிய மைழத் றல்கள்; light 
rain falling in big drops.

மானம் இப்பதான் காரத்் ய மாசம் மா ரி அம்மாம் ெபாட்  ேபாட் க் ட்  நிக் " (இ.வ);.

     [அம்+அம்+ெபாட் ]

அம்மைனக்காய்

 
 அம்மைனக்காய் ammaṉaikkāy, ெப. (n.)

   அம்மாைன ைளயாட் ல் பயன்ப ம் காய்; balls used in the ammama (girls" game of keeping a number of balls 
in the air, some rising while others are following.);

     [அம்மைன+காய்]
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அம்மான்கால்

 
 அம்மான்கால் ammāṉkāl, ெப. (n.)

   தாய் மாமன் உற ; அம்மாவ  உற(இ.வ.);; matemal relationship.

     [அம்மான்+கால்]

அம்மான்வரிைச

 
 அம்மான்வரிைச ammāṉvaricai, ெப. (n.)

   ம்பத் ல் இறப்ேபா, றப்ேபா மற் ள்ள நிகழ் கேளா அைனத் ம் சடங்  ெசய் ம் 
உற னரக்் த் தாய்மாமனால் ெகா க்கப் ப ம் ணிமணி, ெபான்நைக த ய ரவ்ரிைச; gifts 
offered by maternal uncle.

     [அம்மான்+வரிைச]

அம்மானியாக

 
 அம்மானியாக ammāṉiyāka, .எ. (adv.)

   ெப ம்பட் னியாக(க் டத்தல்);; hunger stricken.

     [அம்மாணி+ஆக]

அம்மாைன ஆட்டம்

 
 அம்மாைன ஆட்டம் ammāṉaiāṭṭam, ெப. (n.)

   தட்டாங்கல் ைளயாட் ைனக் க் ம் ெசால்; a children game.

     [அம்மாைன+ஆட்டம்]

அம் ச்

 
 அம் ச்  ammicci, ெப. (n.)

   அம்மா ன் அம்மா; maternal grandmother.

     [அம்ைம+(அத் ); இத் ]

அம்ைம 
நாயக்க ர்

 
 அம்ைம நாயக்க ர ்ammaināyakkaṉūr, ெப. (n.)

   ெகாைடக்கானல் வ ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் name of the village on the way to kodakkana.

     [அம்மன்+நாயக்க ர]்

அம் ண்

 
 அம் ண்  ammuṇṭi, ெப. (n.)

   அரக்ேகாணம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Aarkkonam Taluk.

     [ஒ கா, அமர+்அன்]

அமஞ்சாக்

 
 அமஞ்சாக்  amañcākki, ெப. (n.)

   அறந்தாங்  தா க்கா ள்ள ற் ார;் a village in Arantagi Taluk.

     [ஒ கா.அமண+சாக் )
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அமணி

அமணி amaṇi, ெப. (n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [ஒ கா அம்+மணி]

 அமணி amaṇi, ெப. (n.)

   ெத  ( ந்தா.நி.204);; street.

     [Skt. amani → த. அமனி.]

அமர்அடக்

 
 அமரஅ்டக்  amaraṭakki, ெப. (n.)

தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர.்

 name of the village in Tanjavur district.

     [அமர+்அடக் ]

உள்நாட் க் கலகத்ைத ஒ கக் ய ஒ  ரன் "அமரஅ்டக் " என் அைழக்கப்பட்டான். அவ ைடய 
ெபயராேலேய இவ் ர ்வழங்கப்பட்ட .

அமர ந்

 
 அமர ந்  amarakunti, ெப. (n.)

   ஓம ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Omalur Taluk.

     [அமரன்+ ந் ]

அமரேகான்

அமரேகான் amaraāṉ, ெப. (n.)

மாறவரம்ன் ந்தரபாண் யன் காலத்  (1314); வாய்ப் பா  நாட்டவர.்

 Tiruvāyappăg man who lived during māravărma sundarapandian period (1314);.

     [அமர+்ேகான்=அமரேகான்]

அமரடக்

 
 அமரடக்  amaraṭakki, ெப. (n.)

   நிலக் ேகாடை்ட வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Nilakottai Taluk.

     [அமர+்அடக் ]

அமரபயங்கரன்

 
 அமரபயங்கரன் amarapayaṅkaraṉ, ெப. (n.)

   ெகாங்  நாட்  அரசரக்ளில் ஒ வன்; a king of kongu country.

     [அமா+அ+பயங்கரன்]

அமரன்வயல்

 
 அமரன்வயல் amaraṉvayal, ெப. (n.)

    வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [அமர(்ேபார் ரன்);+வயல்]
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அமானம்

 
 அமானம் amāṉam, ெப. (n.)

    ெதரியாத ; that which is infinitive.

     "இப்ப ேய அமானமா ேப க்ெகாண்  இ ந்தால் எப்ப ?.." (வ.ெசா.அக.);.

     [அல்+மானம்]

 அமானம் amāṉam, ெப. (n.)

   அள ன்ைம ( டா.);; boundlessness.

த.வ. வரம் ன்ைம, கட் ப்பா ன்ைம.

     [Skt. a-måna → த. அமானம்.]

அமானிெவ ல்

 
 அமானிெவ ல் amāṉiveyil, ெப. (n.)

   ந்த ெவ ல் பாரக்க; excessive head of the sun.

     [அல்+(மானம்);-அமானி(அள கடந்த );+ெவ ல்]

அ க் ராெபா

 
 அ க் ராெபா  amukkirāpoṭi, ெப.) (n.)

அ க் ராக் ழங் டன், ரிக , ஏலம், ராம் ,  நாவற்  த வற்ைறக் கலந்  ெசய்த 
ம ந் ப் ெபா

 a mixture of the powdered drugs such as horse-root dry ginger, pepper, long pepper, cardamum, cloe, Cassia buds.

     [அ க் ரா+ெபா ]

அ -அ க் -அ த் தல். க்கத்ைத அ க் தல். ைறக் ம் ம த் வ இயல்  ெகாண்ட . 
அ க்கலாங் ைர எனப் ெபயர ்ெபற்  ேபச்  வழக் ல் அ க்கலாங் ைர - அ க்கராக் ைர எனத் 

ரிந்த .

அ தகண்ட

 
 அ தகண்ட  amutakaṇṭali, ெப. (n.)

   பழம்ெப ம் இைசக்க ; a musical instrument.

     [அ தம்+கண்டம்+அளி]

அ த ண்ட

 
 அ த ண்ட  amutakuṇṭali, ெப. (n.)

ேதாற்க ள் ஒன் ,

 a parcussion instrument.

     [அ + ண்ட ]

அ தவல்லபன்

அ தவல்லபன் amutavallapaṉ, ெப. (n.)

   1314ல் வாழ்ந்த வாய்ப்பா  நாட்டவர.்

 tiruvaypadd man who lived during 1314.

     [அ தன்+வல்லபன்]
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அ ார்

 
 அ ார ்amur, ெப. (n.)

   வந்தவா  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Wandiwash Taluk.

     [அ +ஊர]்

அைமசச்கம்

 
 அைமசச்கம் amaiccakam, ெப. (n.)

   ஓர ்அைமசச்ரின் ெபா ப் க் ம் அர  ஆ வத் ைற; ministry.

     [அைமச் +அகம்]

அைமசச்ரைவ

 
 அைமசச்ரைவ amaiccaravai, ெப. (n.)

   அர த் ைறகைள ஆ வம் ெசய் ம் (நி வ க் ம்); அைமசச்ரக்ள் அடங் ய ; council of minister, 
cabinet.

     [அைமசச்ர+்அைவ]

அைம  
உ வங்கள்

அைம  உ வங்கள் amaitiuruvaṅkaḷ, ெப. (n.)

   அடக்கமான ேதாற்றம் ெகாண்ட ற்பங்கள் (11 : 43);; sculpture of calmpose.

     [அைம +உ வம்+கள்]

அைம வாரி

 
 அைம வாரி amaitivāri, ெப. (n.)

ஆ யா க் ம் அெமரிக்கா க் ம் இைடப் பட் க் ம் ப க் கடல்,

 pacific ocean.

     [அைம +வாரி]

அைமப்பாளன்

 
 அைமப்பாளன் amaippāḷaṉ, எதாவ  ஒ  ேநாக்கத் ன் ெபா ட்  ெசயற்பட ள்ள மக்கள் ைவ 
ஏற்ப த் பவர.்

 organizer.

     [அைமப் +ஆளன்.]

அய்

 
 அய் ay, ெப. (n.)

   லங் னங்கள் ட் கைள ஈன்ற ட் களின் ேமல் இ க் ம் வ வ ப்பான ஈரப்பைச; moisture on 
the skin of the new born animal.

     "ஈன் , அய் உலர ல்ைல அதற் ள் என்ன தைலப் றட்  பண் ற  பார ்அந்தக் கன் க் ட் ";

     [அள்+அய்]

அய்யன்ெகாம்

 
 அய்யன்ெகாம்  ayyaṉkompu, ெப. (n.)

   தா ன் கால்கடை்ட ர ல் ழந்ைதகள் ைக ைவத்  ைளயா தல்; child"s play.

     [ஐய்யன்-அய்யன்+ெகாம் ]
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அய்யனார்

 
 அய்யனார ்ayyaṉār, ெப. (n.)

   நாட் ப் ற மர ல் மைழக்கட ளாகக்க தப்ெப ம் ெதய்வம்; folk deity of rain.

     [ஐயன்+ஆர]்

அய்யேனரி

 
 அய்யேனரி ayyaṉēri, ெப. (n.)

   த்தணி வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruthani Taluk.

     [ஜயன்+ஏரி]

அய் ம் ெபாய் ம்

 
 அய் ம் ெபாய் ம் ayyumpoyyum, ெப. (n.)

   உண்ைம ம் ைன ம்; truth and false.

     [ஜ ம்+ெபாய் ம்]

அயன்

அயன் ayaṉ, ெப. (n.)

தர யரந்்த சரக்

 a fine product.

     "இ  நல்ல அயனான சரக் "

     [ஜ+ன்-அய்ன், ஐ-அழ , உயர் ]

 அயன்1 ayaṉ, ெப. (n.)

   1. றப் ல்லாதவ ெனனக் க தப்ப ம் நான் கன்; Brahman, as not born.

   2. தயரதனின் தந்ைத; name of the father of Dayarathan.

     "அயன் தல்வன் தசரதைன" (கம்பரா. ல ைற. 13);.

     [Skt. Aja → த. அயன்.]

 அயன்2 ayaṉ, ெப. (n.)

   அர  நிலம்; government lands.

     [U. ain → த. அயன்.]

அயன்ெமா

 
 அயன்ெமா  ayaṉmoḻi, ெப. (n.)

   ஒ  ெமா  ேப ம் இடத் ற்  அப்பால் ேபசப்ப ம் ேவற் ெமா ; foreign language.

     [(அயல்+ெமா ]

அ க்கா மங்கலம்

 
 அ க்கா மங்கலம் ayikkāmaṅkalam, ெப. (n.)

   நாகப்பட் னம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் name of the village in Nagapattinam taluk.

     [ஐ+அக்கா+மங்கலம்]
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அரசச்.அேலக் ய 
ஏேலலக் ம்

 
 அரசச்.அேலக் ய ஏேலலக் ம்  araccaalēkkiyaēlēlakkummi, ெப. (n.)

   ஒ  வைகயான ம் ப்பாடல்; a kind of kummi play.

     [ஏேலலம்+ ம் ]

அரி ப்ெபாரி

 
 அரி ப்ெபாரி aricippori, ெப. (n.)

   ெபாரிந்த அரி ; parched rice.

     [அரி +ெபாரி]

அ ஞ்ெசயல்

 
 அ ஞ்ெசயல் aruñceyal, ெப. (n.)

   அ ைன பாரக்்க; See aruvinal.

     [அ (ம்);+ெசயல்]

அ ைன

 
 அ ைன aruviṉai, ெப. (n.)

   ஏதாவ  ஒ  ைற ல் இ வைர ெசய்ய ந்ததற் ம் ேமலாகச ்ெசய்வ ; record, achievement.

     "இ ேவம் ஆய்ந்த ஏமஞ்சால் அ ைன ( ஞ் );

ம வ.அ ஞ்ெசயல், சாதைன.

     [அ + ைன]

அைரமண்

 
 அைரமண்  araimaṇṭi, ெப. (n.)

   த ழ் ஆடற்கைலக்  அ ப்பைடக் ேகாட்பாட் ைன வழங் ம் உடலைம ; fundamental first pose in dance 
of the Tamils.

     [அைர+மண் ]

     [P]

அைர அத்தம்

 
 அைர அத்தம் araiattam, ெப. (n.)

   ற் கள் ெச க் ம் இைறவ ன் க்கரம்; hand pose of god.

     [அைர+அத்தம்]

     [P]

அரக்கப்பரக்க

 
 அரக்கப்பரக்க arakkapparakka, .எ. (adv.)

படப்படப்பான ேவகத் டன்,

 hasty.

அவன் எந்த ேவைலகைள ம் கைட  ேநரத் ல் அரக்கப் பரக்கத்தான் ெசய்வான்"(வ.ெசா.அக);.

     [அரக்க+பரக்க]
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அரக்கம்

 
 அரக்கம்  arakkampi, ெப. (n.)

   பலகணி ல் க் ச ்சட்டத் ல் ெபா த்தப்பட்ட கம் ; iron rod fixed in window.

     [அரம்+கம் ]

     [P]

அரக் க்ெகா -
த்தல்,

 
 அரக் க்ெகா -த்தல், arakkikkoṭuttal, ெச. . . (v.i.)

க்கல்கைளப் ெபரி  ப த்தாமல் மனம் ெபா த் ப் ேபாதல், சாக் ேபாக்  ெசால்  நாைளக் 
கடத் தல்;(இ.வ.);.

 to adjust to the situation.

     [அரக் +ெகா ]

அரக் க் ண்

 
 அரக் க் ண்  arakkukāṇṭu, ெப. (n.)

அரக்  ேபான்ற ெபா ளினால் கட்டப்ெபற்ற ள க் ,

 wasp-hive.

     [அரக் + ண் ]

அரகண்டநல் ர்

 
 அரகண்டநல் ர ்arakaṇṭanallūr, ெப. (n.)

   அைரயணி நல் ர ்பாரக்்க; see arayani mullur

     [அைரயணி நல் ர→்அரகண்ட நல் ர]்

அரங்கநாதர ்
ேசைவப்பாடல்

 
 அரங்கநாதர ்ேசைவப்பாடல்ெப. (n.)  araṅkanātarcēvaippāṭal,

   அரங்கநாதர ்எ ம் இைறபற் ய ேசைவப் பாடல்; Prayer song of Arunganather.

     [அரங்கம்+நாதன்+ேசைவ+பாடல்]

அரசங்கட்

 
 அரசங்கட்  aracaṅkaṭṭu, ெப. (n.)

   பல்லாங் ல் கட்டாட்ட வைக ல் ஒன் ; an indoor games.

     [அரசன்+கட் ]

அரசம் ர்

 
 அரசம் ர ்aracampūr, ெப. (n.)

   ேசலம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Salam Taluk.

     [அரசன்+ ரம்]
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அரச 
மரத் மணம்

 
 அரச மரத் மணம் aracamarattirumaṇam, ெப. (n.)

   ழந்ைதஇல்லாதவன் ள்ைளப் ேபறைட ம் ெபா ட்  அரசமரத்ைத நட்  மகனாக் க  வளரத்் ப் 
ன் அவ்வரச மரத் ற்  ேவப்ப மரத்ைத மைன யாக் ச ்ெசய் ம் மணச ்சடங்  (உ.வ.);; rites of 

marriage performed with a pipal tree as bridegroom and margosa as bride the pipal having beenplanted by a sonless person 
with a view to a begetting a son and havingbeen reared by him as his first son.

     [அரசமரம்+ மணம்]

அரசல் ரசலாக

அரசல் ரசலாக aracalpuracalāka, .எ. (adv.)

அைர ைறயாக (ெகா.வ.வ.ெசா.8.);.

 defective, imperfect.

     [அைரசல்+ ைரசல்+ஆக]

அர த்

அர த்  aracitti, ெப. (n.)

ஆகமங்கள் இயம் ன்ற காளி ற்பத் ன் ேவ  வ வம் (11:48.);.

     [அரன்+ த் ]

அர தழ்

 
 அர தழ் aracitaḻ, ெப. (n.)

 gazette.

     [அர +இதழ்]

 அர தழ் arasidaḻ, ெப.(n.)

   அர  ெசய் த் ரட் த்தாள் (ெகசட் );; gazette.

     [அர +இதழ்]

அர  மாணிக்கம்

அர  மாணிக்கம் aracimāṇikkam, ெப. (n.)

   றந்தமாணிக்கம்; best rubi.

     " ப்பட் ைக நா ம் அர  மாணிக்க ம் ப கண் ம் கள்ளிப் ம்" (Sll.ii.93);,

     [அர +மாணிக்ககம்]

அர றாமணி

 
 அர றாமணி araciṟāmaṇi, ெப. (n.)

   செ்சங்ேகா  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruchengode Taluk.

     [ஒ கா-அர +இைற+மானியம்]

அர  ஊ யர்

 
 அர  ஊ யர ்aracuūḻiyar, ெப. (n.)

   மாநில, ந வண் அர  அ வலகங்களில் பணி ரிபவர;் government servant, either state government or central 
government.

     [அர +ஊ யர]்
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அர ற் -தல்

 
 அர ற் -தல் aracucuṟṟutal, ெச. . . (v.i.)

   மணமக்கள் க்ேகா ல்களில் உள்ள அர ம் ேவம் ம் ேசரந்்  இ க் ம் மரத்ைதச ் ற் வ ம் 
சடங்  (இ.வ.);; a ceremony of coming round arasuvembu trees in the marriage.

     [அர + ற் ]

அர  ற் யப் றேக கணவன் மைன  உற  உ யா ம்.

அர ைடைமயாக்
-தல்

 
 அர ைடைமயாக் -தல்ெச. . . (v.t.)    தனிெயா வரால் அல்ல  தனியாரால் ெதாடங்கப்பட்ட ஒ  
ெதா ைல அல்ல  நி வனத்ைத அர  தன் உரிைமயாக் தல்; nationalisation.

     [அர +உைடைம+ஆக் ]

அர வயல்

 
 அர வயல் aracuvayal, ெப. (n.)

   ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ள்ள ற் ர;் a village in Tiruppattur.Taluk.

     [அர +வயல்]

அர ர்

 
 அர ர ்aracūr, ெப. (n.)

ெசய்யா  வந்தவா  சாைல ல் உள்ள ஓர ்ஊர.்

 name of the village way on seyāruvandavaasi road.

     [அர +ஊர]்

அர ர ்என்ப  அைர ர ்என ம் வழங்கப்பட்ட .

அரைச ரசம்

 
 அரைச ரசம் aracaimuracam, ெப. (n.)

   ம ரக்்கண் ர ன் மற்ெறா  ெபயர;் a name of a royal drum.

     [அர + ரசம்]

அரட்டாம் ெபரட்

 
 அரட்டாம் ெபரட்  araṭṭāmperaṭṭu, ெப. (n.)

ேபா மானதாக இல்லாத , உ ல்லாத ;(இ.வ.);

 insufficiency.

     [அைர-அரட் +ஆர-்( ைர); ரட் ]

அரண்மைனச ்
வயல்

 
 அரண்மைனச ் வயல் araṇmaṉaicciṟuvayal, ெப. (n.)

வகங்ைக மாவட்டத் ல் காைரக்  வகங்ைகப் பாைத ல் அைமந் ள்ள ஊர.்

 name of the village in Sivagangai.

     [அரண்மைன+ வயல்]
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அரண்மைனக்காப்

 
 அரண்மைனக்காப்  araṇmaṉaikkāppu, ெப. (n.)

ேகா யம்மன் ேகா ல் ழாைவ ன்னிட்  ற ெதய்வங்க க் க் கட்டப்ப ம் காப் :

 a ritual observed in temple festival.

     [அரண்மைன+காப் ]

அரைணப் த்

 
 அரைணப் த்  araṇaipputti, ெப. (n.)

 failure in memory.

     [அரைண+ த் ]

அரைதப்ெப ம்பா

 
 அரைதப்ெப ம்பா  arataipperumpāḻi, ெப. (n.)

அரித் வார மங்கலம் என்  அைழக்கப் ப ம் கட ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர.்

 name of the village in cuddalore.

     [ஒ கா-அ கதன்+ெப ம்+பா ]

அரப்

அரப்  arappu, ெப. (n.)

தைலக் த் ேதய்த் க் ளிக்கப் பயன்ப ம் ரிஞ் ல் மர இைலப் ெபா . (ெகா.வ.வ.ெசா.8.);

 powder of Turinjil tree leaves used while taking oil bath.

     [அைரப் +அரப் ]

அரம்

 
 அரம்  arampuli, ெப. (n.)

   ெபண் ழந்ைத களின் ைய க் மா  அைரநாண் ெகா ல் ேகாத் க் கட்டப்ப ம் 
அர ைல வ லான ெவள்ளி அல்ல  ெபான்னணி கலன்; papal leaf shaped metal piece to hide nudity worn on 
the waist of femal children.

     [அர +இைல+ெபா ]

அரப்ேப

அரப்ேப  arappēṭu, ெப. (n.)

   1 ம ராந்தகம் வட்டத் ள்ள ற் ர்

 a village in Madurantakam Taluk.

   2 தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர.்

 a village name in Tarjavür.

     [அரப் +ேப ]

அரவக்க ல்

 
 அரவக்க ல் aravakkaṭil, ெப.  (n.)

ற்பங்கைள அணி ெசய் ம் ஓர ்அணிகலன்

 ornament figuration in sculpture.

     [அரவம்+க ல்]
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அரவாட்டம்

 
 அரவாட்டம் aravāṭṭam, ெப.  (n.)

   பாம்  ஊரவ்  ேபான்  ெதாடரந்்  எ ம் ெமல் ய ஒ ; a mild sound compared with snake"s movement. 
(வ.ெசா.அக.);.

     [அரவம்+ஆட்டம்]

அரளக்கல்

 
 அரளக்கல் araḷakkal, ெப.  (n.)

   க ங்கற் பாைற ல் உைடதெ்த க்கப் ெபற் , ட் ச ் வர ்ைவப்பதற்ேகற்ற கல்; boulder piece used in 
contructing wall.

     [அரள்+கல்]

அரளவா

 
 அரளவா  araḷavāṭi, ெப.  (n.)

   க்ேகா ர ்தா க்கா ள்ள ற் ர;் a village in TirukkoyilurTaluk.

     [அரைள+வா ]

அரேனரி

 
 அரேனரி araṉēri, ெப.  (n.)

   ப்ெப ம் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Sriperumpudur Taluk.

     [அரன்+ஏரி]

அரிஓம்

 
 அரிஓம் ariōm, ெப.  (n.)

   தன் தலாக ஒன்ைறத் ெதாடக் தல்; to start as a first venture.

     " தன் தலாக அரிஒம் என்  இப்ெபா தான் கட்ட ஆரம் த் க் றார;் இந்த ேநரத் ல் 
மகள் ெசல  வந் ட்ட "(இ.வ.);.

     [அரி (அரிச் வ );+ஓம்]

அரிக்கன்சட்

 
 அரிக்கன்சட்  arikkaṉcaṭṭi, ெப.  (n.)

   அரி  கைளவதற் ப் பயன்ப ம் உேலாகம் மற் ம் மண்ணாலான சட் ;   அரிக்கண்சட்  
பாரக்்க; See arikkancasti

     [அரி+கண்-அரிக்கண்-அரிக்கன் (ெகாவ);]

அரிக் ஞ்

 
 அரிக் ஞ்  arikkuñcu,    கச ் ய ன் ஞ் ; tinyfish.

     [அரி+ ஞ் ]

அரிக் ரல் 
தடை்டப்பைற

 
 அரிக் ரல் தடை்டப்பைற arikkuraltaṭṭaippaṟai,    ஒ  வைகயான பைற; a drum which produces shrill sound.

     [அரி+ ரல்]
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அரிக்

 
 அரிக்  arikkuruvi, ெப. (n.)

   வயல்களில் ைளந் க் ம் ெநல்மணிகைளக் ட்டம் ட்டமாக வந்  ன் ம் ட் க்  
வைக;(இ.வ.);; a kind of sparrow group.

     [அரி+ ]

     [P]

அரிக்  
இன்னியம்

அரிக்  இன்னியம் arikāṭuiṉṉiyam, ெப. (n.)
   க ண்ணிய ஓைசகைள எ ப் ம் பைற வைக; a drum producing minute musical sound. (35:60.).

     [அரிக் ரல்( ம்); +இன்னியம்]

அரிக்ெகாடா

 
 அரிக்ெகாடா arikkoṭā, ெப. (n.)

அ த்  வரிைசயாகப்ேபாட் க் ம் அரி ைடகளி ம் அ வைடக்  ைளந்  சாய்ந்  டக் ம் 
ப ரக்ளி ம் வந்  உடக்ாரந்்  ெநல் மணிகைளக் ெகா த்  ேவகமாக நடந்  ஒடக் ய பறைவ 
வைக (இ.வ.);.

 a bird.

     [அரி+கடா-அரிக்ெகடா(ெகா.வ.);]

அரிக் ைடயாக

 
 அரிக் ைடயாக arikkiṭaiyāka, ெப. (n.)

   ஒட் ெமாத்தமாக; all in one group.

     " ட் ல்  ஒ  வய  ள்ைளையத்தனிேய ட் ட்  எல்லா ம் அரி ைடயாக த் ப் பாரக்்கப் 
ேபாய் ட்டால் என்ன ெபா ள்?"

     [அரி+ ைட+ஆக]

அரிகரண்

 
 அரிகரண் ெப. (n.)    வாண ல் வ த்தைத  எண்ெண ந்  எ க்க உத ம் கரண் ; Ladies 
made of metal.

     [அரி+கரண் ]

     [P]

அரி லவா

 
 அரி லவா  arikilavāṭi, ெப. (n.)

   அரக்ேகாணம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Arkkonam Taluk.

ஒ கா.

     [அரி+ ளம்+வா )

அரி ைட

அரி ைட arikiṭai, ெப. (n.)

ெநல் வய ல் அ வைடத் தாைளக் கட்டாமல் யலாகப் ேபாட் ைவக் ம். டப் . 
(ெகா.வ.வ.ெசா.9.);.

 heap of harvested paddy stalk.

     [அரி+ ைட]
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அரிசச்ந் ரன் டக்

 
 அரிசச்ந் ரன் டக்  ariccantiraṉmuṭakku, ெப. (n.)

     "அரிசச்ந் ரனா ய ெவட் யா க் ச ்ேசரேவண் ய கால் பணத்ைதச ்ெச த் ம் காட் ன் 
ைழவா ல்";

 entrance area to burial ground.

     "அரிசச்ந் ரன் டக் ல் ணம் வந்த ம் அ வைர டை்ட ேநாக்  வந்த ணத் ன் கத்ைதச ்
காடை்ட ேநாக்  இ க் மா  பாைடைய மாற்  எ த் ச ்ெசல்வர.்"

ம வ ந க்கட்

     [அரிசச்ந் ரன்+ டக் ]

அரி க்க க்காய்

 
 அரி க்க க்காய் aricikkarukkāy, ெப. (n.)

ராத ெநல் ந க்கட்  எனப்ப ந் த ழ் மர

 unripped paddy.

     [அரி +க க்காய்]

அரி க்காளான்

 
 அரி க்காளான் aricikkāḷāṉ, ெப. (n.)

பட்டமரங்கள், ற் களில் காணப்ப ம் கச்

   வைகக் காளான்; small size mushroom.

     [அரி +காளான்]

அரி க் ைழ

 
 அரி க் ைழ aricikkuḻai, ெப. (n.)

   ெநற்ப ரில் ைளத்  வள ம் ஒ வைகக் கைள; a kind of weed in rice field. (வ.ெசா.அக.);.

     [அரி + ைழ]

அரி ப்

 
 அரி ப்  aricippūṭu, ெப. (n.)

    இைலகைள உைடய ஒ வைகப் ண் ; a plant of small leaves.

     [அரி + ]

அரி ற்கைரப் த்
ர்

 
 அரி ற்கைரப் த் ர ்ariciṟkaraipputtur, ெப. (n.)

தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர.்

 name of the village in Tanjavur

     [அரி ல்+கைர+ த் ர]்
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அரிதப்ேபா ைக

 
 அரிதப்ேபா ைக aritappōtikai, ெப. (n.)

யாைன ன் ன்னங்கால் ெதாடரி:

 the hind leg chain of elephant.

     [அரிதம்+ேபா ைக]

     [P]

அரிப்பாள்

அரிப்பாள் arippāḷ, ெப. (n.)

   அரி ந்  கல்ைல நீக் ம் ெபண்; woman who sifts rice with seive.

     "அரி  அரிப்பா க் ம் உத்தமாக் ரம் உண்ண" (SIl.viii.679.);.

     [அரி+அரிப்பாள்]

அரிமளம்

அரிமளம் arimaḷam, ெப. (n.)

க்ேகாடை்ட ந்  18 அ ரமாத் ரி ( . .); ெதாைல ள்ள ஓர ்ஊர.்

 name of a village18 k.m. from pudukkottai.

     [ஒ கா. அரி+வளம்]

அரிமாகர்ண 
அத்தம்

 
 அரிமாகரண் அத்தம் arimākarṇaattam, ெப. (n.)

ற்ப வல் நர ்வ வைமக் ம் க்கரம்,

 hand pose chiseled by the sculptor.

     [அரிமா+கரண்ம்+வளம்]

அரியறா

 
 அரியறா  ariyaṟāvi, ெப. (n.)

   த்தாசலம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Virddhachalam Taluk.

     [ஒ கா.அரியல்+(தா );தா ]

அரியக்

 
 அரியக்  ariyakkuṭi, ெப. (n.)

க்ேகாடை்ட மாவட்டத் ல் காைரக் க்  அ ல் உள்ள ஓர ்ஊர.்

 name of a village from pudukottai.

     [அரியல்+ ]

அரியநாயக ரம்

 
 அரியநாயக ரம் ariyanāyakapuram, ெப. (n.)

   ெநல்ைல நக க் த் ெதன் ேமற்ேக பத்  கல் (ைமல்); ரத் ல் உள்ள ஊர;் name of the town situated in 
south west in Tirunlveli;

     [அரியநாத த யார-்அரியநாயகம் + ரம்]

நாயக்கரக்ள் ம ைர ல் அர  ரிந்த ேபா  ெப ந் ைண ரிந்தவர ்அரியநாத த யார ்என்பர.்

1641

www.valluvarvallalarvattam.com 3200 of 19068.



அரிய ர்

 
 அரிய ர ்ariyalūr, ெப. (n.)

   அரியாற் ார;் பாரக்்க; see ariyārror

     [அரியாற் ர→்.அரிய ர]்

அரியாற் ார்

 
 அரியாற் ார ்ariyāṟr, ெப. (n.)

மன்னார்  வட்டத் ல் அைமந் ள்ள ஊர.்

 name of the village in mannarkudi.

     [அரியா +ஊர-்அரியாற் ர]்

அரி ர்

 
 அரி ர ்ariyūr, ெப. (n.)

   ேவ ர ்மாவட்டம் ேவ ரக்்  அ ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் name of the village in vellore

     [அரி+ஊர]்

கற்கால மக்கள் அ கமாக வாழ்ந்ததன் சான் களாகப் பல ன்னங்கள் இங் ள்ள கா களில் 
ைடத் ள்ளளன.

அரிவைடேயா -
தல்

 
 அரிவைடேயா -தல் arivaṭaiyōṭutal, ெச. . . (v.i.)

   களிமண்ைணக் ைழத் ப் பசை்சச ்ெசங்கற்களாக அ த் க் காயைவத்தல்; raw wet brick laid to dry in 
the sun.

     [அரிவைட+ேபா ]

அரிவரிப்

 
 அரிவரிப்  arivarippu, ெப. (n.)

அ வ ப் :

 disgust,

     [அ வ ப் -அரிவரிப் .(ெகா.வ.);]

அரி த்

 
 அரி த்  arivitti, ெப. (n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvādānai Taluk.

     [அரி த் ]

அரிெவட்

 
 அரிெவட்  ariveṭṭi, ெப. (n.)

   அ கமாக உண்பவன்; one who eats more and more.

     "சரியான அரிெவட் யா இ க்காேன உன்மகன்?"

     [அரி(அரி -ேசா ); +ெவட் ]
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அரிேவதைன

 
 அரிேவதைன arivētaṉai, ெப. (n.)

   பசபசெவன அரிப்ெப த் த் ன்பம் த ம் ஒ வைகச ்ெசா ரங் ; scabies.(வ.ெசா.அக.);.

     [அரி+ேவதைன]

அரிச் எ த்தல்

 
 அரிச் எ த்தல் ariccueṭuttal, ெப. (n.)

   த் க் ேகட்டல்; to enquire deeply.

     [அரித் (அரிச் );+எ த்தல்]

அரிகா ர்

 
 அரிகா ர ்arikāvūr, ெப. (n.)

ெசய்யா  ஆரணி சாைல ல் உள்ள ஓர ்ஊர.்

 name of the village in Cey-yaru way to arani salai

     [அரி+கா+ஊர]்

அ யல்பண்

 
 அ யல்பண் arukiyalpaṇ, ெப. (n.)

   பண் வைக ள் நாற்ெப ம்பண் வைக; a class of primary melody type.

     [அ யல்+பண்]

அ ப்

அ ப்  arukiḷuppu, ெப. (n.)

   1. சச்ம்; shyness.

   2.மனவ த்தம், ன்பம்,

 distress.

     "அவன் கத் ல் க்க எனக்  அ ப்பாஇ க் " (இ.வ.);.

     [அ கல்-அ க ப் -அ ப்  (ெகா.வ.);]

அ ேகரி

 
 அ ேகரி aruāri, ெப. (n.)

   த்தாசலம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Virddhachalam Taluk.

     [அ +ஏரி]

அ ேகாைட

 
 அ ேகாைட aruāṭai, ெப. (n.)

   இராமநாத ரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Ramanathapuram Taluk.

     [அ +ஒைட]

அ ங் க்ைக

 
 அ ங் க்ைக aruṅkurukkai, ெப. (n.)

   க்ேகா ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in TirukkoyilurTaluk.

     [அ ம்+ க்ைக]
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அ ங் ணம்

 
 அ ங் ணம் aruṅkuṇam, ெப.) (n.)

   வந்தவா  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in wandiwash Taluk.

     [அ ம் +( ளம்); ணம்]

அ ேணான்மாைல

 
 அ ேணான்மாைல aruṇōṉmālai, ெப. (n.)

   ற்ப வ லான க பந்தனத் ல் இ ந்  ெதாங் ம் அணிகலன்; a jewellary design seen in sculpture.

     [அ ணன்+மாைல]

அ ந்ெதாைல

 
 அ ந்ெதாைல  aruntolaivu, ெப. (n.)

   ணற் ன் அ கப்ப யான ஆழம்; the maximum depth in a well.

     "அ ந்ெதாைல ல் டக் ம் தண்ணிைர இைறப்பதனால் ேவகமாகப் ேபாய் பாயமாட்ேடன் ." 
(இ.வ.);.

     [அ ம்+ெதாைல ]

அ ம்ெபாட்

அ ம்ெபாட்  arumpoṭṭi, ெப. (n.)

ற்பங்களின் க த்தணி வைக ள் ஒன் (5:76);:

 a design in jewellary.

     [P]

     [அ ம்  + ஒட் ]

அ மந்ைத

 
 அ மந்ைத arumantai, ெப. (n.)

காஞ்  மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர.்

 name of the villagein kanji

     [அ வன்+அந்ைத]

அ மன்

அ மன் arumaṉ, ெப. (n.)

   1.அ ைம (அன் );க்  உரியவன்; beloved person.

   2.அழகன்; smart person,

   3. றந்தவன்; gentleman, man of excellance.

   4. ேமேலான்; a person of high position.

ெத.அரி  (அன் );.க.அ ைம (அன் );. ம.அ வ (அழ , ெபண்); ரா ,அரவ்த ்(மைன );

     [அ ைம+அன்-அ ைமயன்-அ மன்]
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அ மாத்

அ மாத்  arumāttu, ெப. (n.)

   1. ஒப் க்  அைமவ ; eye wash.

     "அ மாத் க் ப் ள்ைளையப் ெபற் ட்  இப்ப யா ெத ல் அைலய வ ?." (இவ); 2.கடைம;

 duty.

   3.அரிப் ; irritation.

     [அ +மாத் ]

அ ேதவன்

 
 அ ேதவன் arumuḻitēvaṉ, ெப. (n.)

   தம்பரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Chidambaram Taluk.

     [அ ண்ெமா +ேதவன்]

அ ைள

 
 அ ைள arumuḷai, ெப. (n.)

   க்ேகா ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tirukkoyilur Taluk.

     [அ + ைள]

அ ைமக்காரர்

அ ைமக்காரர1் arumaikkārar, ெப. (n.)

   ெகாங்  ேவளாளர ்இனத் ல் மணத்ைத நடத் பவர;் Tamil priest authorised to conduct marriage 
ceremonies for kongu Vellālars.

     [அ ைம+காரர]்

அ ைமப்ெபரியவ
ர்

 
 அ ைமப்ெபரியவர ்arumaipperiyavar, ெப. (n.)

   அ ைமக்காரைரச ் ட் ம் ேவ  ெபயர;் a name of arumai-k-karar.

     [அ ைம+ெபரியவர]்

அ ெவட் ப்ப

 
 அ ெவட் ப்ப  aruveṭṭippaṭi, ெப. (n.)

   மரத்தலான ப ; a measure made of wood.

ஒ கா

     [அரி+அட் +ப ]

அ ேவா யங்கள்

 
 அ ேவா யங்கள் aruvōviyaṅkaḷ,    ஒ  நாட் ப் றக் ைக ைனக் கைல; an handicraft.

     [அ +ஒ யங்கள்]

அ ள் ேகட்

 
 அ ள் ேகட்  aruḷāṭṭu, ெப. (n.)

ேவ ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர.்

 name of the village in vellore

     [அ ள்+ேகட் ]
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அ ள்ெமா ேதவச்
 

ச ர்ேவ மங்கலம்

 
 அ ள்ெமா ேதவச ்ச ரே்வ மங்கலம் aruḷmoḻitēvaccaturvētimaṅkalam, ெப. (n.)

மன்னார்  வட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர ்.

 name of the village in mannarkudi

     [அ ள்ெமா +ேதவன்+ச ரே்வ + மங்கலம்]

அ ளவா

 
 அ ளவா  aruḷavāṭi, ெப. (n.)

   ேகா  ெசட் பாைளயம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Gopichetti Palayam Taluk.

     [அ ளன்+வா ]

அ க் ளா

 
 அ க் ளா arukkuḷā, ெப. (n.)

   ெநய் ன்; a kind of fish that smells as ghee.

     [அ +( ள ); ளாl]

அ ெக ப்

 
 அ ெக ப்  arukeṭuppu, ெப. (n.)

   யான வனின் நிலவ மானத் ல் கணிச மாகச ்ெசல  ஏற்ப த் ம் ; remarkable portion of the 
expenditure of farmer crop.

     [அ +எ ப் ]

அ தல்

 
 அ தல் aruvutal, ெச. . . (v.i.)

   ரந்்  ேபாதல்; to become empty.

அ வா ப்ேபாச் "

     [அ -அ ]

அ ர்

 
 அ ர ்arūr, ெப. (n.)

த ம ரி மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர.்

 name of the village in Dharumapuri

     [ஒ கா. ஆர(்ஆத் );+ஊர]்

அைரக்கல்

 
 அைரக்கல் araikkal, ெப. (n.)

   ேகா  ைள யாட் ல் அ த்த ண்  ேகாட் ல் ேபாய்ச ் க்  நின்  தல்; striker ball got stopped in 
the marker line.

     [அைர-கல்]
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அைரக்கைள

அைரக்கைள1 araikkaḷai, ெப. (n.)

   கைள வைக ள் ஒன் ; a weed.

     [அைர+கைள]

 அைரக்கைள2 araikkaḷai, ெப. (n.)

   ஒெரண்ணிக்ைகக் ள் இரண்  ல்கள் அைடந்  ஒ க் ம் ேநரம்; pronouncing double short vowels at a 
time.

     [அைர-கைள]

அைரக்ெகாட்

 
 அைரக்ெகாட்  araikkoṭṭu, ெப. (n.)

   பா யாகத் ேதய்ந்த மண்ெவட் ; a blunt showel.

     [அைர+ெகாட் ]

அைர ர்

 
 அைர ர ்araicīr, ெப. (n.)

அஞ் மாசச ் ர ்பாரக்்க; (இ.வ.);

 gift given on the fifth month of pregnancy.

     [அைர+ ர]்

அைர ைலசாமான
◌க்ள்

 
 அைர ைலசாமான்கள் araicīlaicāmāṉkaḷ, ெப. (n.)

   சடங் களில் பயன்ப த்தப்ப ம் சைமயற்ெபா ள்கள்; provisions for cooking used for rituals.

     [அைரசல்-அைர ைல+ சாமான்கள்]

அைர ைடயான்

அைர ைடயான் araicūruṭaiyāṉ, ெப. (n.)

   தலாம் ேலாத் ங்கன் ஆட் ன் ேபா  (1081); பார ர ்நாட்  இ ங்கைல ல் வாழ்ந்தவன்; a 
person lived during the reign of the chola king Kulottungan -l.

     [அைர (அர );+ஊர+்உைடயாள்]

அைரத் ரிதம்

 
 அைரத் ரிதம் araitturitam, ெப. (n.)

   தாளக்  வைகக ள் ஒன் ; a time measure in music.

     [அைர+ ரிதம்]

அைரமன ம்தைல
வ மாக

 
 அைரமன ம்தைலவ மாக araimaṉacumtalaivaliyumāka, ெப.எ. (adj)

    மன நிைற டன் இல்லாமல்; un satisfactarily.

     [அைர+மன + ம்+தைலவ + உம்+ ஆக(மர த் ெதாடர)்;]

அைரமைன

அைரமைன araimaṉai, ெப. (n.)

அரண்மைன,

 palace.

     "அைரமைன ல் கணக் ம் எ த்த ட்டஅள க் " (SII.xxii.194);.

     [அரண்மைன-அைரமைன(ெகா.வ.);]
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அைரயர்ேசைவ

 
 அைரயரே்சைவ araiyarcēvai, ெப. (n.)

   அைரயர ்இனத் னர ்ைவணவக் ேகா ல் களில் நிகழ்த் ம் இைசச ்சார் க் கைல; chanting of holy 
devotional hymns by the vaishnava priests.

     [அைரயர+்ேசைவ]

அல்பத் வ ரம்

 
 அல்பத் வ ரம் alpattuvakaram, ெப. (n.)

   ஒர ்இராகத்ைதப் பா ம் ேபா  கக் ைறவாக ஒ க்கப்ெப ம் ரம்; a melody type in a low voice.

     [அல் -(அல்பம்);-அல்பத் வம்+ ரம்]

அல்லாண்ைட

 
 அல்லாண்ைட allāṇṭai, ெப. (n.)

   இவன் மாறவரம்ன் ந்தர பாண் யன் காலத் ய ேகாபாலராயன் என்பவரின் மகன்; a courtlord who 
lived during the period of maravarman sundara pandian

     [அல்+ஆண்ைட]

ஆக்கைள ம், எ கைள ம் ெபற் க் ெகாண்  பா ம், ெநய் ம் ேவாத் ர ்ேகா க்  வழங்க 
உடன் பட்ட இைடயர ் லத்தவன்.

அல்  
அரசாணியாைன

 
 அல்  அரசாணியாைன alliaracāṇiyāṉai, ெப. (n.)

   மண நிகழ்ச் ல் ைவக் ம் மண்பாைன; decorated pottery set at the marriage dias;

அரசாணிப்பாைனப் பாரக்்க Seearasans-p-pana.

     [அல் +அரசாணி+பாைன]

     [P]

அல் க் ,

 
 அல் க் , allikkuḻi, ெப. (n.)

   வள் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village inTiruvallur Taluk.

     [அல் + ]

அல் க்ேகால்

 
 அல் க்ேகால் allikāl, ெப. (n.)

பாைவ ன் ச் ல் க  கட் ச ்சரி ெசய்தல்:

 tie rope and adjust the hair of a woman.

அல் டதல்

அல் டதல் alluṭatal, ெசய் ன்றா , (v.t.)

கலப்ைபைய கத்த ன் ந ல் இைணத் க் கட் தல் (வ.வ.ேவ.க.11);.

 to fasten, plough to the yoke.

     [அல்+அல் ]

அல் க்க

அல் க்க  allukkayiṟu, ெப. (n.)

அல் ப் ேபாட்  கட் ம் க  (ம.வ.ெதா. 68);

 to tie up with rope.

     [அல் +க ]
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அல் த்தல்

 
 அல் த்தல் allupiṭittal, ெப. (n.)

   பாைவ யைனக் கஞ்  ேபாட்  காய ைவத்தல்; an operation of making dry in handloom.

     [அல் + த்தல்]

அல்ேலரி

 
 அல்ேலரி allēri, ெப. (n.)

   ேவ ர ் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in vellore Taluk.

     [அல் +ஏரி]

அலக்

__,

ெப. (n.);

   னி ல் வைளந்த கத்  ெபா த்தப்பட்ட ங் ற்க ; A bamboo pole fixed with a bent knife.( னவ.);.

     [அல-அலக் ]

     [P]

அல க் க

அல க் க  alakukkarutu, ெப. (n.)

   அல க ர;் decorative ear of corn.

     [அல +க ர]்

ெகாங்  நாட் ல் அ வைட ம் த வா ல் ெநற்க ரக்ைள கட்  , ேகா ல்களில் ெதாங்க 
வர.் (ெகா.வ.வ.ெசா.10.);

     [P]

அல காவ

 
 அல காவ  alakukāvaṭi, ெப. (n.)

   சற்ேற கர ரடாக நடந்தால் த் ம்ப யான அல களின் வரிைசயணியாகச ்ெசய்யப்ெபற்ற  
காவ ; a ritual in temple festival.

     [அல +காவ ]

     [P]

அலங்கமலங்கஅ -
த்தல்

 
 அலங்கமலங்கஅ -த்தல் alaṅkamalaṅkaaṭittal, ெச. . . (v.i.)

   அரண்  அஞ்  ஒ ம்ப யாக அலங்ேகாலப்ப த்  ரட் தல்; chasing rudely so as to flee bewilderly.

     [அலங்க+மலங்க+அ ]

அலங்காரதா கள்

 
 அலங்காரதா கள் alaṅkāratācikaḷ, ெப. (n.)

ழா நிகழ்ச் களில் பரதம் ஆ ம்

   ேதவர யார;் dancing women on festival occasions.

     [அலங்காரம்+தா +கள்]
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அலங் யம்

 
 அலங் யம் alaṅkiyam, ெப. (n.)

   தாரா ரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Dharapuram Taluk.

     [அலங் -அலங் யம்]

அலங் ரி

 
 அலங் ரி alaṅkiri, ெப. (n.)

   க்ேகா ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tirukkoyilur.Taluk.

     [அலங் + ரி]

அலங்

 
 அலங்  alaṅku, ெப. (n.)

   எ ம்  ன்னி; ant eater.

ம வ, ந ங் .

     [அல்-அல-அலங் ]

     [P]

அலண்ட ஈரம்

 
 அலண்ட ஈரம் alaṇṭaīram, ெப. (n.)

   நிலத் ல் ஈரம் வறண்ட தன்ைம; dry land,

     "அலண்ட ஈரத் ல் ைதத்த எள் ைளக்க ல்ைல."

     [அல-அலண்ட+ஈரம்]

அலண் ேபா -
தல்

அலண் ேபா -தல் alaṇṭupōṭutal, ெச. . . (v.i.)

   1.அஞ் ப் பத தல்; to get bewildered.

     " ள்ைள இ ட் ல் எைதேயா பாரத்்  அலண்  ேபா க் றான்"

   2.ஈரம் வறண்  ேபாதல்; to get dried.

     "ெகால்ைல ல் ஈரம் அலண்  ேபாய் ட்ட "

     [அல-அலண் +ேபா]

அலபத் ரம்

 
 அலபத் ரம் alapattiram, ,ெப. (n.)

   ஒற்ைற த் ைர நிைல ல் ஒன் ; single hand pose in dance.

     [அலம்+பத் ரம்]

அலம் பைன

 
 அலம் பைன alampupaṉai, ெப. (n.)

   ஆண் பைன; male palmyra.

     [அலம் +பைன]
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அலர்ெமா ப்பாட
ல்கள்

 
 அலரெ்மா ப்பாடல்கள்ெப. (n.)  alarmoḻippāṭalkaḷ,

   நாட் ப் றக் காைதப் பாடல்களின் ஒ  ரி ; a reaction of folk songs.

     [அலர+்ெமா +பாடல்கள்]

அலர

 
 அலர alara, ெப. (n.)

   ெகாஞ்சம் ட ஈர ல்லாமல் காயப்ேபா தல்; to make dry in the sun.

     " ைதெநல்ைல அலரக் காயப்ேபாடேவண் ம்" (வ.ெசா.அக.);.

     [அலர-்அலர]

அலவைர

 
 அலவைர alavarai, ெப. (n.)

   பனங்க ர;் flower of palmira. (வ.ெசா.அக.);.

     [அல-அலவைர]

அலவலா

 
 அலவலா  alavalādi, ெப. (n.)

வம்  ெமா ,

 idle talk, gossip.

ம வ. வம் ப்ேபச் , ண்ேபச் .

     [அலவல்+ஆ ]

அல சட்

 
 அல சட் ெப. (n.)  alavucaṭṭi,

   தப்பாட்டத் ல் பயன் ப த்தப்ப ம் ஓர ்இைசக்க ; a musical instrument.

     [அல-அல +சட் ]

     [P]

அல ப்ேபா -தல்

 
 அல ப்ேபா -தல் alaṟippōkutal, ெச. . . (v.i.)

   நில அ ர் னால் அல்ல  ெவ  அ ர் னால் கவர,் மரம் ேபான்றவற் ல் ரிசல் தல்; toget split 
wall, tree etc. due to earthquake orexplosive sound.

     [அல +ேபாதல்]

அலாக் த்தா

 
 அலாக் த்தா alākkuttā, .எ. (adv.)

   ெதாய் ல்லாமல் ஒேர யற் ல் த்தல்; to complete the work at a stretch.

     "அப்ப ேய அவைன அலாக் த்தா த் த் ரக்  ெவளிேய ேபாட்டான் ரன்" (இ.வ.);.

     [அலக் + த் +ஆக]
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அலாதகம்

அலாதகம் alātagam, ெப. (n.)

   ெத க் த் ல் கடை்டக் கட் யா ம் பாத் ரங்கள் ன்பற் ம் அ  வரிைச (14:272);; stepping styles in 
Street drama.

     [அைல-அலாதகம்]

அலார்

 
 அலார ்alār, ெப. (n.)

   ண்ப , ரளி; slander.

     [அலர-்அலார]்

அ க்

அ க்  alikki, ெப.(n.)

   ேமளத் ற் ப்பயன்ப ம் பாைன. (ம.வ.ெதா.69.);; pot used for musical purposes.

     [அலக் -அ க் ]

அ க்கம்

 
 அ க்கம் alukkam, ெப. (n.)

   ெமல் ய நடமாட்டம்;   சந்த . (வ.ெசா.அக.);; a low sounds of slow movement.

     [அ க் -அ க்கம்]

அ க்

 
 அ க்  alukki, ெப. (n.)

   உ ட் ம் ேபா  உர ச ்ெசல் ம் ண் ; a rolling ball.

     [அ க் -அ க் ]

அ க் ளி

 
 அ க் ளி alukkuḷi, ெப. (n.)

   ேகா  ெசட் பாைளயம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Gobichettipalayam Taluk.

     [ஒ கா.அல் + ]

அ ப்பஞ் ப்பா
மா

 
 அ ப்பஞ் ப்பாமா aluppañcuḷuppāmā, ெப.எ. (adj.)

   க ம் இ வாக ம் ஏளனமாக ம்; derisively.

     "உன்னிடம்  ேவைலக்  வந்  ட்டதால் அ ப்பஞ் க ப்பமா எைட ேபாடாேத எங்க 
உடம் ேல ம் இரத்தந்தான் ஒ " (இ.வ.);.

     [அ ப்பம்+ ப்பம்+ஆக]

அ வலகஉத யா
ளர்

 
 அ வலகஉத யாளர ்aluvalakautaviyāḷar, ெப. (n.)

   அ வலகத் க்  உத யாக இ ப்பவர;் office assistant.

     [அ வலகம்+உத யாளர]்

அ வலகப்பணி

 
 அ வலகப்பணி aluvalakappaṇi, ெப.(n.)

   ஒர ்அ வலகத் ெதாடரப்ாக அ வலகத்ைத ட்  ெவளிேய ஆற் ம் பணி; official duty.

     [அ வலகம்+பணி.]
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அ வலகம்

 
 அ வலகம் aluvalagam, ெப. (n.)

   பணி அல்ல  ெதா ல் ெசய் ம் இடம்; a place of work, office.

     [அ வல்+அகம்.]

அ ன்ைம

 
 அ ன்ைம aṟiviṉmai, ெப. (n.)

   மடைம; ignorance.

     [அ +இன்ைம.]

அ வலர்

அ வலர ்aluvalar, ெப. (n.)

   1.உைழப் ல் அல்ல  ேவைல ல் ஈ பட்டவர.்

 a worker,

   2.அ காரி,

 officer.

     [அ வல்+அர]்

அைல ெகாம்

 
 அைல ெகாம்  alaikombu, ெப. (n.)

   ற்ற ைடயெதனக் றப்ப ம் மாட் க் ெகாம் ல் ஒ வைக; a defective type horn of a COW.

     [அர-்அைல+ெகாம் ]

அைலவாரி

 
 அைலவாரி alaivāri, ெப. (n.)

   ஏரி மற் ம் அைணப் ப ன் அ ல் அைல ன் காரணமாக மண்ணரிக்காமல் இ க்கக் 
க ங்கல் அல்ல  ெசங்கல் ெகாண்  வாட்டச ்சாய் ற் க் கட்டப்ப ம் வர;் a supporting wall erected to 
stop erosion in a lake or dam.

     [அைல+வாரி]

அவக்காச்

 
 அவக்காச்  avakkācci, ெப. (n.)

   கர் களின்  ெகாள் ம் ெவ ; craving for enjoyments.

     [அவா+காய்ச் ]

அவஞ்

 
 அவஞ்  avañci, ெப. (n.)

   ஒ  வைகயான ேதாற்க ; a kind of drum.

     [அைவ-அவஞ் ]

அவடை்ட

 
 அவடை்ட avaṭṭai, ெப. (n.)

இறந்ேதாரின் ஆ ,

 spirit of dead person.( னவ.);

     [ஒ கா, அவ -அவடை்ட]
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அவடை்டெசாவட்
ைட

 
 அவடை்டெசாவடை்ட avaṭṭaisovaṭṭai, ெப. (n.)

   அயரச்்  மற் ம் ேசார் னால் வ ம் மயக்கம்; giddiness, due to tiredness.

     "ெவ ல் ந் ரிக் காட் ல் அைலந்த  அவட்ட ெசாவட்ட கண்  ேபாச் "(இ.வ.);.

     [அவல்-அவடை்ட-ெசாவடை்ட]

அவத்தாண்ைட

 
 அவத்தாண்ைட avattāṇṭai, ெப. (n.)

   ளத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Mudukulattur Taluk.

     [அவம்+தண்டலம்]

அவதாளம்

 
 அவதாளம்ெப. (n.)  avatāḷam,

   றந்த நிகழ்ச் களின் மங்கலத்ைதக் ெக த்  ைமையக் ெகா க் ம் தாளவைக; inauspicious time 
measure in music performance.

     [அவம்+தாளம்]

அவரவயல்

 
 அவரவயல் avaravayal, ெப. (n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Arantangi Taluk.

     [அவைர+வயல்]

அவரி ைள

 
 அவரி ைள avariviḷai,    அகத் வரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Agastheeswaram Taluk.

     [அவரி+ ைள( ைள- ைள);]

அவல்பதம்

 
 அவல்பதம் avalpatam, ெப. (n.)

   ெநல் அரி யாவதற் ரிய பக் வம்; proper stage paddy to be pounded.

காய்ந்  ெகாண் க் ம் ெநல் ன் அரி ைய பல் ல் ைவத் க் க க் ம் ேபா  ெநா ங்காமல் 
ந ங் ற பக் வம்

அவ வனல் ர்

 
 அவ வனல் ர ்avalivaṉallūr, ெப. (n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் name of the village in Thanjavur.

     [ஒ கா.அவல்-அவ +வன+நல் ர]்

அவனி மன்

அவனி மன் avanivīman, ெப. (n.)

   க் ரம ேசாழன் ஆட் க் காலத் ல் (1123); அரிய ர ்ஊரைவ ல் இ ந்த உ ப் னன்; a member of 
ariyavur sabai of (1125 AD); Vekkiranacholan period.

     [அவனி+ மன்]
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அ ந்  ேபா-தல்

 
 அ ந்  ேபா-தல் avintupōtal, ெச. .  (v.t)

   ேசா  ைழந்  ேபாதல்; rice over boiled.

     [அ -அ ந் +ேபா]

அவளிவணல் ர்

 
 அவளிவணல் ர ்avaḷivaṇallūr, ெப. (n.)

   இவ் ர ்தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் name of the village in Thanjavur.

அவள்=காளான்; அவணம். ெகாடை்டப் பாக் ன் .

     [அவள்+அவணம்+நல் ர]்

அ நயன்

அ நயன் avinayaṉ, ெப. (n.)

   1.ெமய்ப்பா  ளப்ப த் க் த் க் (நாட் யம்); கைல ல் எ ய தல் லா ரி ன்ெபயர:்

 The first exponant and author of (Bharatnatya); Avinnayam dance treatise in ancient Tamil.

அ நயக் த் ( லப்.312);.

   2. த்தன்,

 dancer.

     [அ +நயன்]

 அ நயன் avinayaṉ, ெப. (n.)

   ெதால்காப் யர ்காலத் ல் த ழ் நாட் யக் கைல வல் நன்; the author of original Natya sastra - AVINAYAM 
a treatise on Tamil dance, a contemporary of the ancient Tamil gammeriar Tolkappiyar.

அ ண

 
 அ ண  aviyuṇavu, ெப. (n.)

   ேவள் த் ல் இடப்ப ம் ெபா ள்கள்; edibles thrown in the sacred fire.

     [அ +உண ]

அ ழ்த் -தல்

 
 அ ழ்த் -தல் aviḻttuviṭutal, ெச. .  (v.t.)

   ெபாய் ேப தல்; to lie to speak falsehood.

     [அ ழ்த் + ]

அ சாரி

 
 அ சாரி avusāri, ெப. (n.)

   ஒ க்கங்ெகட்டவள்; an an adulterated woman.

     "அவள் ஊர ்ேமய் ற அ சாரியா ற்ேற" (வெசாஅக.);.

     [அ +சாரி]
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அ ட்

 
 அ ட்  avuṭṭu, ெப. (n.)

   ைளயாடை்ட ட்  ெவளிேய தல்; to set out from the game.

     [E.out→அத.அ ட் ]

அ ட் -தல்

 
 அ ட் -தல் avuṭṭuvidutal, ெப. (n.)

   ெபாய் ேப தல்; to speak lie.

     " ட்டால் ேபா ம் அவன் ெநய்ேவ  இ க் ற இடேம எங்கள் இடந்தான்  ெபரிய அ ட்டா 
வான்" (இ.வ.);.

     [அ ழ்த் + ]

அ

 
 அ  avudu, ெப. (n.)

ெதாைட க்

 in between thighs.

     "அ ட் க் ள்ள பாய் றான்".

     [அ -அ ]

அைவயக்கத்

 
 அைவயக்கத்  avaiyakkattu, ெப. (n.)

   மடை்ட ட்ட ேகா  அைடகாக்க அணியமாக இ ப்பைதக் காட்டக் ெகாக், ெகாக் என்  றைக 
ரித் ப் ேபாரத்் யப எ ப் ம் ரல், (இ.வ.);; the cakling sound of a brooding hen.

     [அைவயம்+(கத்தல்);கத் ]

அைவயத்தாப்ெபா
ட்ைட

 
 அைவயத்தாப்ெபாடை்ட avaiyattāppoṭṭai, ெப.(n.)

அைட காக் ம் ேகா

 brooding hen.

     [அைவ+அத் +ெபடை்ட]

அழகானந்தல்

 
 அழகானந்தல் aḻkāṉantal, ெப. (n.)

   வண்ணாமைல வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Thiruvannamalli Taluk.

     [அழகன்+ஏந்தல் (ஏரி);]

அழ ய யன்

 
 அழ ய யன் aḻkiyacīyaṉ, ெப. (n)

   ன்றாம் இராச இராசன் காலத் ல் வாட் ைட வடகழனி என்ற ஊரில் வாழ்ந்தவன்; a devotee of 
vätkugawadakalānī village

     [அழ ய+ யன்.]

வாட் ைட வடகழனி என்ற ஊரில் நந்தவனத்ைதப் பா காத் க் ெகாண்  ேவாத் ர ்இைறவ க்  
நாள்ேதா ம் ணிப்  அளித்  வந்தவன் இவன்.
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அழ ய 
ேசாழநல் ர்

 
 அழ ய ேசாழநல் ர ்aḻkiyacōḻnallūr, ெப. (n.)

கன்னியா மரி மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர.்

 a village in kanniyakumari district.

     [அழ ய+ேசாழ நல் ர]்

ேத ர ்ஊரம்மன் ெபயர ்அழ ய ேசாழ நங்ைக. இயல்பாகேவ அழ ய ேசாழ நல் ர ்என்ப  ேசாழர ்
ேமலாண்ைமையக் ட் ணரத்் ம் றப்  ெபயரா ற் .

அழ ய 
பாண் யன்

 
 அழ ய பாண் யன் aḻkiyapāṇṭiyaṉ, ெப. (n.)

ெபா யமைல ள்ள ஓர ்ஊர.்

 A village in podiyamalai

     [அழ ய + பாண் யன்]

ெபா ய மைலச ் ற்றரசனா ஆய் என்பவைன ெவன்  ேமம்பட்ட அப்பாண் யன் தன் ெவற் ச ்
றப்  ளக் தற்ெபா ட்  அம்மைலய  வாரத் ள்ள ஓர ்ஊ க்  அழ ய பாண் ய ரம் என்  

ெபயரிட்டான் என்பர.்

அழ சச்ம்பா

 
 அழ சச்ம்பாெப. (n.)    ெநல்வைக; a variety of paddy.

     [அழ +சம்பா]

அழண் ேபா-தல்

 
 அழண் ேபா-தல் aḻṇṭupōtal, ெச. . . (v.i.)

   பதன தல்; to get rotten.

     [அழன் -அழண் +ேபா]

அழல்உ ர்ப்

அழல்உ ரப்்  aḻluyirppu, ெப. (n.)

   1 க் ன் வ யாக வ ம் உ ரப்் ; breath coming from the nostrils.

   2. ப்ேபால் ெவப்பமான ச் ,

 breath hot as fire.

     [அழல் + உ ரப்் ]

அழல்கரப்பான்

 
 அழல்கரப்பான் aḻlkarappāṉ, ெப. (n.)

   கரப்பான் வைக; a variety of cockcroch.

     [அழல்+கரப்பான்]

அழல்க ப்ைப

 
 அழல்க ப்ைப aḻlkaruppai, ெப. (n.)

   சாைமப் ப ர;் a kind of millet.

     [அழல்+க ப்ைப]
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அழல் ணப்பா

 
 அழல் ணப்பா  aḻlkuṇappāṭu, ெப. (n.)

   ெந ப்  அல்ல  ேவ வைக ெவப்பத் னால் உடம் ள்ள ேநாையக் ணப்ப த் தல்; treatment of 
diseases in the system by the application of heat thermotherapy.

     [அழல்+ ணப்பா ]

அழல் ணம்

 
 அழல் ணம் aḻlkuṇam, ெப.(n.)

   உடம் ள்ள டை்ட எ ப் ங் ணம்; the quality of producing heat, thermogenic property.

     [அழல்+ ணம்]

அழல் மரம்

 
 அழல் மரம் aḻlkumaram, ெப. (n.)

   ஒ  ட்  ம ந் ; a compound medicine.

     [அழல்+ மரம்]

அழல் மரன்

 
 அழல் மரன் aḻlkumaraṉ, ெப.(n.)

   கக் கட ள்; Lord Murugan as off spring of agni.

     [அழல்+ மரன்]

அழல்சமன்ைம

அழல்சமன்ைம aḻlcamaṉmai, ெப. (n.)

   1. ெசரிமான ஆற்றைல ஒ ங் ப த் தல்; regulation of digestion.

   2. ெசரிமான ஆற்றைலத் ண் தல்; stimulation of digestion.

     [அழல்+ சமன்+ைம]

அழல் ைச

 
 அழல் ைச aḻlticai, ெப. (n.)

   அழல் ைல பாரக்்க; see {alal-mülai.}

     [அழல்+ ைச]

அழல்நிகழ்ச்

அழல்நிகழ்ச்  aḻlnikaḻcci, ெப. (n.)

   1.ெந ப் னால் ஏற்பட்ட நிகழ்ச் ; that which happened from the action of fire or in resulting from fire.

   2. ெந ப் ன் ேதாற்றம்; production of fire.

     [அழல்+நிகழ்ச் ]

அழல் ைல

 
 அழல் ைல aḻlmūlai, ெப. (n.)

   ெதன் ழ்த் ைச; the south east quarter, as under the guardianship of Agni.

     [அழல் + ைல]

அழலசச்ம்

 
 அழலசச்ம் aḻlaccam, ெப. (n.)

   ெந ப்ைபக் காண ேநரந்்த டத் ண்டா ம் அசச்ம்; morbid dread of fire a heat, Thirmophobia.

     [அழல்+அசச்ம்]
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அழல

 
 அழல  aḻlaḻivu, ெப. (n.)

   னா ண்ட்டா ம் உலக ; destruction of the world of fire.

     [அழல்+அ ]

அழலன்

 
 அழலன் aḻlaṉ, ெப. (n.)

ெசவ்வாய்,

 mars.

     [அழல்+அன்]

அழலாற்றல்

அழலாற்றல் aḻlāṟṟal, ெப. (n.)

   1. ெசரிமான ஆற்றல்; the power of digestion.

   2. ெந ப் ன் வல்லைம; the power of fire.

     [அழல்+ஆற்றல்]

அழ ப்

 
 அழ ப்  aḻluppu, ெப. (n.)

ெவ ப் :

 a kind of salt.

     [அழல்+உப் ]

அழற்கண்டம்

 
 அழற்கண்டம் aḻṟkaṇṭam, ெப. (n.)

   வ ற் த் ; abdominal or gastric fire.

     [அழல் + கண்டம்]

அழற்கம்பம்

அழற்கம்பம் aḻṟkampam, ெப. (n.)

   1. ெந ப் த் ண்; piller of fire,

   2 ெந ப்  தலானவற்ைறச ் டா க்கச ்ெசய் ம் மாயக்கைல; suspending the action of fire - a kind of 
magic.

     [அழல்+கம்பம்]

அழற்கம்பன்

 
 அழற்கம்பன் aḻṟkampaṉ, ெப. (n.)

   வன்; Sivan in the form on a column of fire.

     [அழல்+கம்பன்]

அழற்கல்

 
 அழற்கல் aḻṟkal, ெப. (n.)

சக் க் க் கல்:

 flint, pyrites.

     [அழல்+கல்]
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அழற்ெகாப் ளம்

 
 அழற்ெகாப் ளம் aḻṟkoppuḷam, ெப. (n.)

   ெந ப் க்ெகாப் ளம்; a collection of watery fluid beneath the superficial layer of the skin-bilister.

     [அழல்+ெகாப் ளம்]

அழற்சட்

 
 அழற்சட்  aḻṟcaṭṭi, ெப. (n.)

   ெந ப்  கலம்; fire-pan, censer.

     [அழல்+சட் ]

     [P]

அழல் ழம்

 
 அழல் ழம்  aḻlpiḻmbu, ெப. (n.)

    நாக் ; flame of fire.

     [அழல்+ ழம் ]

அழற்ேபாக்

 
 அழற்ேபாக்  aḻṟpōkku, ெப. (n.)

   உடம் ல் ெவப்பம் பர க் ம் நிைலைம; the distributions of heat in the system.

     [அழல்+ேபாக் ]

அழற்சான்

 
 அழற்சான்  aḻṟcāṉṟu, ெப. (n.)

   மணச ்சடங் ல்  வளரத்்  அதைன ன்னிைலப் ப த் டல்; confirming the marriage in the presence of 
sacred fire.

     [அழல்+சான் ]

அ க்கால் ைற

 
 அ க்கால் ைற aḻikkāltuṟai, ெப. (n.)

   அகத் வரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Agatheeswaram Taluk.

     [அ கால்+ ைற]

அ கா

அ கா  aḻikāṭu, ெப. (n.)

   ேவளாண்ைம ந்த ன் ம் உழ  ெசய்வதற்  ன் ம் மா கைள ேமய ம் நிலப்ப . 
(ெகா.வ.வ.ெசா.12);; harvested area left for grazing.

     [அ +கா ]
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அ

அ 1 aḻisi, ெப. (n.)

   1 பழங்காலப் லவர ்ெபயர;் name of a poet.

   2.ஆற் க் க கப் ப ையச ்சாரந்்தவன்; a man from an area of confluence of a river.

     [அ (ஆற் க்க கம்);-அ ]

 அ 2 aḻisi, ெப.(n.)

   ேசாழர ்கால மன்னனான "ெபாலம் ண்" என்ற அரசன் காலத்தவன், ஆதன் என்ற கைடக்கழகக் 
காலப் லவரின் தந்ைத; father of the sangam period poet, adan who lived during the period of cholaking Polampsin"

     [அ +அ ]

அ

 
 அ  aḻicikuṭi, ெப. (n.)

   தம்பரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Chidambaram Taluk.

     [அ + ]

அ ஞ் க் ச்

 
 அ ஞ் க் ச்  aḻiñcikkucci, ெப. (n.)

   தட்  ன்ன பயன்ப ம் ச் , (ம.வ.ெதா.);; a stick used to spin basket.

     [அ ஞ் + ச் ]

அ யாநிைல

 
 அ யாநிைல aḻiyānilai, ெப. (n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Arantangi Taluk.

     [அ யாத+நிைல]

அ னி ஆட்டம்

அ னி ஆட்டம் aḻukuṉiāṭṭam, ெப. (n.)

   ட் த் ெதா ல். (ெகா.வ.வ.ெசா.12.);; activities of theft.

     [அ னி+ஆட்டம்]

அ வ -த்தல்

அ வ -த்தல் aḻutuvaṭittal,    2.ெச.  (vi.)

   ெபா ன்  இ த்தல்; to be dull, dispirited.

     [அ ம்→அ +வ -]

அ ம் ல்நா

 
 அ ம் ல்நா  aḻumpilnāṭu, ெப. (n.)

   க்ேகாடை்டப் ப ல் உள்ள அம்  நா ; a countryof Paudukötta regionat present it is called ambunādu.

     [அ ம் ல்+நா ]
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ேமகம்

ேமகம்1 mēkam, ெப.(n.)

   1. வானெவளி ல் ரண் க் ம் நீரா த் ரள், ல்; cloud. 

     "நன்னிற ேமக நின்ற  ேபால" ( லப். 11, 46);. 

   2. நீர ்( ங்.);; water.

ம வ. ஆய், இைள, எ , கணம், கந்தரம், கள், கார,் காளம், ன், ெகாண்டல், ெகாண் . தம், 
ெசல், ெபயல், மங் ல், மஞ் , மைழ, மால், ல், ைம, வான், ம் , ண், ண் .

   ம. ேமகம்;   க. ேமக;   ெத. ேமக ; . ேம .

நீர ்க த்தல், நீராக் தல், ெவண்ணீர ்( ந் ); ெவளிப்ப தல், ஆ ய ெபா ைடய mih 
என்ப னின்  ேமகம் என் ம் ெசால் றந்ததாக மா. . அகர த  காட் ற . நீர ்ெபா வ  
என் ம் க த்ைதப் லப்ப த்த நீரே்மகம், மைழேமகம் என்றாற் ேபான்  நீரப்்ெபா ள் அைட 
ெகா த்  வழங் வைத ேநாக் ம் ேபா  ேமகத் ற்  மைழ ெபா வ  அ ப்பைட ெபா ளன்  
என்ப  ெவளிப்பைட. அேதேபால் க த்தேமகம் காரே்மகம் என் ம் ெவளி ய ேமகம் ெவண்ேமகம் 
என் ம் அைழக்கப்ப வைதப் பாரக்் ம் ேபா ம் ேமகம் என்ப  நீர ்ெபய்தல் என்  ெபா ள்ப ம் 
அ ந்  றந் க்க வாய்ப் ல்ைல என்ப  உ ப ற . அதாவ  ேமகத் ற் ரிய 
வண்ணங்கள் இரண் . ஒன்  ெவண்ைம, மற்ெறான்  க ப் . இவ்  தன்ைம (வண்ணங்.); கைளக் 

க்க ெவண், கார ்என் ம் அைடகள் ெகா த்  வழங் வ  ேமகம் என்பதற்  நீரெ்பா ம் 
தன்ைமையக் காட் ம் க ைம வண்ணம் அ ப்பைட ல் அைமய ல்ைல என்பைதக் காட் ற . 
அதனால்தான் நீர,் மைழ ேபான்ற அைடகள் ெகா த்  ேமகத் ன் நீர ்ெபா ம் ெபா ள் 
உணரத்்தப்ப ற .

ேமகம் என் ம் ெசால் ேமேல இ ப்ப  என் ம் ெபா ைடய  என் ம் அ ந்  வளரந்் ள்ள .

 → ேம (ேமல்); → ேமெக (க. ேமெக, ேம  = ேமல்); → ேமக → ேமகம்.

ேமகத்ைதக் க் ம் மற்ெறா  ெசால்லான ட்டம் (ேமேல); வ  என் ம் ெபா ளில் அைமந்த  
இசெ்சால் டன் ஒப் ட் ப் பாரக்்கத் தக்க .
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அ ம்

 
 அ ம்  aḻumbu, ெப. (n.)

   ணான ெசயல் களில் ஈ ப தல். (ெகா.வ.வ.ெசா.);; vain activities.

     [அ -அ ம் -அ ம் ]

அ ெதா

 
 அ ெதா  aḻuvutoḻuvu, ெப.(n.)

   ம்பம் நில லம் ெதாடரப்ான ேவைலகள், க்கல்கள்; family responsibilities.

     "அ  ெதா  எந்த ேவைல ம் அவ க்  இல்ைல.அ தான் ஊைரச் ற் த் ரி றான்." (இ.வ.);.

     [அ -ெதா ]

அள்ளிக் டா -தல்

 
 அள்ளிக் டா -தல் aḷḷikkiṭācutal, ெச. . . (v.i.)

   ெபாய்செ்சய்  பரப் தல்; (இ.வ.);; to gossip false propoganda.

     [அள்ளி+ டா ]

அள்ளிேகால்

 
 அள்ளிேகால் aḷḷiāl, ெப. (n.)

   த ல் பாைவ ஞ்சம் ரிக் ம் ேகால்; an implement used in loom.

     [அள்ளி+ேகால்]

அள்ளிப்ேபா -தல்

 
 அள்ளிப்ேபா -தல் aḷḷippōṭutal, ெச. .  (vi.)

   ெபாய்ையச ்ெசால் த் ண் தல்; to rouse calamity by false propoganda.

     "எவேளா அள்ளிப்ேபாட்  இந்தக் ம்பத்ைதக் ெக த் ட்டாள்." (இவ);.

     [அள்ளி+ேபா ]

அள் க்கம்

 
 அள் க்கம்  aḷḷukkampi, ெப. (n.)

   வண் யச் ; cart axle

     [அள் +கம் ]

     [P]

அள் க் த் ப் ட்
-தல்

 
 அள் க் த் ப் ட் -தல் aḷḷukkuttippūṭṭutal, ெச. .ன்றா . (v.t.)

   கத்த ப் ட் க் க ற் ன் நீளத்ைதக் ைறக்க, ச்  உள்ள ைன ல் க ற்ைற இ  
வைளயமாக வைளத் ப் ேபாட் ப் ட் தல்; (இ.வ.);; to make a type knot.

     [அள் க் த் + ட் ]
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அள் க

 

 அள் க  aḷḷukayiṟu, ெப.(n.)
   பண்ைண ல் ேகால்கைள ேம ம் ம் இ  பக்கத் ம் இ த் ப் க் ம் க . (ெந.ெதா.க.).

     [அள் +க ]

அளக்ைக

அளக்ைக aḷakkai, ெப.(n.)

   1. அளத்தல்; measuring;

   நில அள டல்; land survey.

   2. ரை்வ நிலஅளக்ைக; landcess.

ம வ. அளப் .

     [அள-அளக்ைக]

அள் த்த

அள் த்த  aḷḷuttaṟi, ெப. (n.)

க  ேபான்ற வற்றால் இ த் க் கட்டப்பட் க் ம் த  வைக. (ெந.ெதா.க.53.);.

 tightly fastened loom.

     [அள் +த ]

அள் த்தல்

அள் த்தல் aḷḷupiṭittal, ெப. (n.)

பா  அ வாக்கல், பா கட் தல் (ெந.ெதா.க. 53);:

 arrangement in loom.

     [அள் + ]

அள் ைரப்ப -
தல்

 
 அள் ைரப்ப -தல் aḷḷuviraippaṭutal, ெச. . . (v.i.)

   காைளக க் க் காய த்தல்; castrating.

     [அள் + ைத( ைர);+ப ]

ேதக்கநிைல

 
 ேதக்கநிைல tēkkanilai, ெப.(n.)

   ேதங் ய நீர;் stagnant water.

     [ேதக்கம்+நிைல]

 ேதக்கநிைல tēkkanilai, ெப.(n.)

   ேதங் ய நீர;் stagnant water. [ேதக்கம்+நிைல]

ேதக் த் தள் -தல்

ேதக் த் தள் -தல் tēkkittaḷḷutal,    6 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ண் ைனக் ைகைய அல்ல  கா ைன மடக் க்ெகாண் . தள் தல்; to push away a ball with the knee or 
elbow.

     [ேதக் +தள் -]

 ேதக் த் தள் -தல் dēkkiddaḷḷudal,    6 ெச. ன்றா .(w.t.) ண் ைனக் ைகைய அல்ல  கா ைன 
மடக் க்ெகாண்  தள் தல்; to push away a ball with the knee or elbow.

     [ேதக் +தள் -]
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ேதக் -தல்

ேதக் -தல் tēkkutal,    6 ெச. . .(v.i)

   நகரத்ல்; to move with a little pause.

     [ க் -ெதக் -ேதக் ]

 ேதக் -தல் dēkkudal,    6 ெச. . .(v.i.) நகரத்ல்; to move with a little pause.

     [ க் -ெதக் -ேதக் ]

ேதங்காத்ெதாட்

 
 ேதங்காதெ்தாட்  tēṅkāttoṭṭi, ெப.(n.)

   ேதங்காய் ; one part of the coconut shell.

     [ேதங்காய்+ெதாட் ]

 ேதங்காதெ்தாட்  tēṅgāttoṭṭi, ெப.(n.)

   ேதங்காய் ; one part of the coconut shell.

     [ேதங்காய்+ெதாட் ]

ேதங்காய் 
உைடத்தல்

 
 ேதங்காய் உைடத்தல் tēṅkāyuṭaittal, ெப. (vbl.n.)

   கரகாட்டக் கைலஞர ்நிகழ்த் ம் ஒ  றம்சார ் ைளயாட் ; a skillful play of the folklorists in karagam play.

     [ேதங்காய்+உைடத்தல்]

 ேதங்காய் உைடத்தல் tēṅgāyuḍaittal,    ெதா.ெப. (v.bl.n.) கரகாட்டக் கைலஞர ்நிகழ்த் ம் ஒ  றம்சார ்
ைளயாட் ; a skill ful play of the folklorists in karagam play.

     [ேதங்காய்+உைடத்தல்]

ேதங்காய்நார் ல்

 
 ேதங்காய்நார் ல் tēṅkāynārpul, ெப.(n.)

   ல் வைக; a kind of grass.

     [ேதங்காய்+நார் ல்]

 ேதங்காய்நார் ல் tēṅgāynārpul, ெப.(n.)

   ல் வைக; a kind of grass. [ேதங்காய்+நார+் ல்]

ேதங்காய்ப்ேபார்

 
 ேதங்காய்ப்ேபார ்tēṅkāyppōr, ெப.(n.)

   இரண்  ேதங்காய்கைள உ ட்  ஒன் டெனான்  ேமாத தல்; making coconuts to dash with each other 
with force.

     [ேதங்காய்+ேபார]்

 ேதங்காய்ப்ேபார ்tēṅgāyppōr, ெப.(n.)

   இரண்  ேதங்காய்கைள உ ட்  ஒன் டெனான்  ேமாத தல்; making coconuts to dash with each other 
with force.

     [ேதங்காய்+ேபார]்
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ேதடாக்

 
 ேதடாக்  tēṭākki, ெப.(n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Arantangi Taluk.

     [ேதா -ேத +ஆக் ]

 ேதடாக்  tēṭākki, ெப.(n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Arantangi Taluk.

     [ேதா -ேத +ஆக் ]

ேதய் ரிபழங்க ற்
றனார்

 
 ேதய் ரிபழங்க ற்றனார ்tēypuripaḻṅkayiṟṟaṉār, ெப.(n.)

   கைடக்கழகப் லவர;் a poet of sangam age.

ேதரச் ் ற்பாசாரிகள்

ெப.(n.);

   கம்மாளர ்இனத் ள்ள ஒ  ரி னர;் a Sub caste of Kammālar.

     [ேதர+் ற்பம்+ஆசாரிகள்]

 ேதய் ரிபழங்க ற்றனார ்tēyburibaḻṅgayiṟṟaṉār, ெப.(n.)

கைடக்கழகப் லவர ்a poet of sangam age.

ேதர் ல்

ேதர் ல் tērnūl, ெப.(n.)

   ேதர ்ெசய் ம் ைறகைளக் ம் ல்; a treatise on chariot making.

நீளியல் ெந ந்ேதர ்(அகம்.234); லைம றப் ன் வாமான் ண்ேதர.் . (அகம்400);

     [ேதர+் ல்]

 ேதர் ல் tērnūl, ெப.(n.)

   ேதர ்ெசய் ம் ைறகைளக் ம் ர;் a treatise on chariot making. நீளியல் ெந ந்ேதர ்(அகம்:234); 
லைம றப் ன் வாமான் ண்ேதர.் - (அகம்400);

     [ேதர+் ல்]

ேதரவ்கச் ட்

 
 ேதரவ்கச் ட்  tērvagaccīṭṭu, ெப. (n.)

ேதர்  எ ம் மாணவரக்்  வழங் ம் க ச் ட் :

 hall ticket.

ம வ. ைழ ச் ட்

     [ேதர் +அகம்+ ட் ]

 ேதரவ்கச் ட்  tērvagaccīṭṭu, ெப.(n.)

ேதர்  எ ம் மாணவரக்்  வழங் ம் க ச் ட் : hall ticket. ம வ, ைழ ச் ட்  [ேதர் +அகம்+ ட் ]
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ேதர்ப் ைர

 
 ேதரப்் ைர tērppurai, ெப.(n.)

ெகாம்   ைளயாட் ல் இ  சாரா ம் உ வாக்  ன்ற ேதரக்ைள ைவக் ம் டம்:

 a common place station to place temple cars of two groups.

     [ேதர+் ைர]

 ேதரப்் ைர tērppurai, ெப.(n.)

   ெகாம்   ைளயாட் ல் இ  சாரா ம் உ வாக்  ன்றேதரக்ைள ைவக் ம் டம்; a common place 
station to place temple cars of two groups.

     [ேதர+் ைர]

ேதர்பா க் ச்

 
 ேதரப்ா க் ச்  tērpāvukkucci, ெப. (n.)

   ல் இைழத்த ன் பயன்ப த்தப்ப ம் க ; a device in weaving.

     [ேதர+்பா + ச் ]

 ேதரப்ா க் ச்  tērpāvukkucci, ெப.(n.)

ல் இைழத்த ன் பயன்ப த்தப்ப ம் க , a device in weaving.

     [ேதர+்பா + ச் ]

ேதர்ேபா

 
 ேதரே்பா  tērpōki, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Ramanathapuram Taluk.

     [ேதர+்ேபா ]

 ேதரே்பா  tērpōki, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Ramanathapuram Taluk.

     [ேதர+்ேபா ]

ேதரவ்ளி

 
 ேதரவ்ளி tērvaḷi, ெப.(n.)

   ெபான்ேனரி வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Ponneri Taluk.

     [ேதர+்வ ]

 ேதரவ்ளி tērvaḷi, ெப.(n.)

   ெபான்ேனரி வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Ponneri Taluk.

     [ேதர+்வ ]
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ேதரவ்ாய்

 
 ேதரவ்ாய் tērvāy, ெப.(n.)

   ெபான்ேனரி வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Ponneri Taluk.

     [ேதர+்வாய்]

 ேதரவ்ாய் tērvāy, ெப.(n.)

   ெபான்ேனரி வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Ponneri Taluk.

     [ேதர+்வாய்]

ேதரம்

 
 ேதரம் tēram, ெப.(n.)

ேநரம்

 time. (ெந.வ. வ.ெசா.);.

     [ேநரம்-ேதரம் (ெகா.வ.); ]

 ேதரம் tēram, ெப.(n.)

ேநரம் time. (ெந.வ. வ.ெசா.);.

     [ேநரம்-ேதரம்(ெகா.வ.);]

ேதரிக்காட்டான்

 
 ேதரிக்காட்டான் tērikkāṭṭāṉ, ெப. (n.)

   பாைலவனப்ப ல் வாழ்பவன்; one who dwells in desert like place.

     [ேதரி+கா +ஆன்]

 ேதரிக்காட்டான் tērikkāṭṭāṉ, ெப.(n.)

   பாைலவனப்ப ல் வாழ்பவன்; one who dwells in desert like place.

     [ேதரி+கா +ஆன்]

ேதரி ைள

 
 ேதரி ைள tēriviḷai, ெப.(n.)

   அகத் வரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Agastheeswaram Taluk.

     [ேதரி+ ைள( ைள);]

 ேதரி ைள tēriviḷai, ெப.(n.)

   அகத் வரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Agastheeswaram Taluk.

     [ேதரி+ ைள( ைள);]

ேதவேகாட்ட 
ேதாரணங்கள்

 
 ேதவேகாட்ட ேதாரணங்கள் tēvaāṭṭatōraṇaṅkaḷ, ெப.(n.)

   ேசாழர ்காலக் ேகா ல்களில் ற்பங்கள் உள்ள இடம்; a place where the Chola period sculptures are preserved.

     [ேதவர+்ேகாட்டம்+ேதாரணங்கள்]
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ேதவதா கள்

 
 ேதவதா கள் tēvatācikaḷ, ெப.(n.)

   ேகா ல் ெதய்வத் ன் ன் பரதம் ஆ பவர;் dancing women in temples.

ம வ. ேதவர யார்

     [ேதவ+தா கள்]

 ேதவதா கள் tēvatācigaḷ, ெப.(n.)

   ேகா ல் ெதய்வத் ன் ன் பரதம் ஆ பவர;் dancing women in temples. ம வ. ேதவர யார ்
[ேதவ+தா கள்]

ேதவதா

ேதவதா 1 tēvatāru, ெப.(n.)

   மரத்தாலான ற் பங்கள் ெசய்யப் பயன்ப ம் மர வைக; wood variety used to make chariots.

     [ ைவ+தா ]

 ேதவதா 2 tēvatāru, ெப.(n.)

   ம ந் க் ப் பயன்ப ம் மரம்; a tree of medical use.

     [ேதைவ+தா ]

 ேதவதா  tēvatāru, ெப.(n.)

மரத்தாலான ற் பங்கள் ெசய்யப் பயன்ப ம் மர வைக, wood variety used to make chariots. [ ைவ+தா ]

 ேதவதா  tēvatāru, ெப.(n.)

   ம ந் க் ப் பயன்ப ம் மரம்; a tree of medical use,

     [ேதைவ+தா ]

 ேதவதா  tēvatāru, ெப. (n.)

   1. வண் ெகால் ; deodar cedar.

   2. மரவைக; red cedar.

   3. ெநட் ங்கம்

ேதவ ந்

 
 ேதவ ந்  tēvatuntumi, ெப.(n.)

   ேதவராட்டத் ல் இடம் ெப ம் "உ " எ ம் இைசக் க ; urumi, a musical instrument.

     [ேதவன்+ ந் ]

     [P]

 ேதவ ந்  dēvadundumi, ெப.(n.)

   ேதவராட்டத் ல் இடம் ெப ம் "உ " எ ம் இைசக் க ; a musical instrument.

     [ேதவன்+ ந் ]

     [P]
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ேதவர யார்

ேதவர யார ்tēvaraṭiyār, ெப.(n.)

   ேகா ல் களில் பரதம் ஆ ம் ெபண்கள்; temple dancers.

     [ேதவர+்அ யார]்

 ேதவர யார ்tēvaraḍiyār, ெப.(n.)

   ேகா ல் களில் பரதம் ஆ ம் ெபண்கள்; temple dancers.

     [ேதவர+்அ யார]்

 ேதவர யார ்tēvaraḍiyār, ெப. (n.)

   தளிப் ெபண் ர;் temple dancing girls.

     "ேதவர யாரக்் ம் உவசச்ரக்் ம் (ெதகெதா3::47);.

ம. ேதவ ச்

     [ேதவர ்+ அ யார]்

ேதவராட்டம்

 
 ேதவராட்டம் tēvarāṭṭam, ெப.(n.)

   கம்பளத்  நாயக்கர ்ஆ ம் ஆட்டம்; a folk dance.

     [ேதவர+்ஆட்டம்]

 ேதவராட்டம் tēvarāṭṭam, ெப.(n.)

   கம்பளத்  நாயக்கர ்ஆ ம் ஆட்டம்; afolk dance.

     [ேதவர+்ஆட்டம்]

ேதவராட்

ேதவராட்  tēvarāṭṭi, ெப.(n.)

   ரைவக் த்தா ம் ெபண் ர;் dancer of kuravai dance.

     [ேதவர+்ஆட் ]

 ேதவராட்  tēvarāṭṭi, ெப.(n.)

   ரைவக் த்தா ம் ெபண் ர;் dancer of kuravai dance.

     [ேதவர+்ஆட் ]

 ேதவராட்  tēvarāṭṭi, ெப. (n.)

   ெதய்வம் ஏ  அ ள் ெகாண்   ெசால்பவள்; a woman divinely inspired and possessed of oracular powers.

     "தைலமர ன் வ வந்த ேதவராட்  தைனயைழ ன்" (ெபரிய . கண்ண. 47);.

     [ேதவர ்+ ஆட் ]
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ேதவராளன்

ேதவராளன் tēvarāḷaṉ, ெப.(n.)

   ரைவக் த்தா ம் ஆடவர;் male dancer of kuravai. (6:120);.

     [ேதவர+்ஆளன்]

 ேதவராளன் tēvarāḷaṉ, ெப.(n.)

   ரைவக் த்தா ம் ஆடவர;் male dancer of kuravai. (6:120);.

     [ேதவர+்.ஆளன்]

 ேதவராளன் tēvarāḷaṉ, ெப. (n.)

   ெதய்வம ள் ெகாண்   ெசால்பவன்; a man divinely inspired and possessed of oracular powers.

     "களித்தனன் ேறவராளன்" ( கரனத் , கண்ணப் 57);.

     [ேதவர ்+ ஆனன்]

ேதவாசனம்

ேதவாசனம் tēvācaṉam, ெப.(n.)

   ேதரச் ் ற்பத் ற்  ைறயாகப் ைச ரிேவாரக்் ரிய பங் ; a traditional share for the priests who perform 
ritual to a temple car

 sculptures.

     [ேதவர+்அசனம்]

 ேதவாசனம் tēvācaṉam, ெப.(n.)

   ேதரச் ் ற்பத் ற்  ைறயாகப் ைச ரிேவாரக்் ரிய பங் ; a traditional share for the priests who perform 
ritual to a temple car sculptures.

     [ேதவர+்அசனம்]

 ேதவாசனம்1 tēvācaṉam, ெப. (n.)

   ஒ க்ைக வைக (யாழ்அக);; a kind of yogic posture

 ேதவாசனம்2 tēvācaṉam, ெப. (n.)

   ேகாள் ஒன்பான் நிைலகள்; nine statues of the satelites.

ேதவானந்தல்

 
 ேதவானந்தல் tēvāṉantal, ெப.(n.)

   வண் ணாமைல வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Thiruvannamalai Taluk.

     [ேதவன்+ஏந்தல்]

 ேதவானந்தல் tēvāṉandal, ெப.(n.)

   வண்ணாமைல வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Thiruvannamalai Taluk.

     [ேதவன்+ஏந்தல்]
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ேதளி

ேதளி1 tēḷi, ெப. (n)

   அ ப் க்ேகாடை்ட வட்டத் ள்ள ற் ர ்; a village in Aruppukkottai Taluk.

     [ெதள்-ெதள்ளி-ேதளி]

 ேதளி2 tēḷi, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ன்; a kind of fish.

     [ேதள்-ேதளி]

 ேதளி1 tēḷi, ெப.(n.)

   அ ப் க்ேகாடை்ட வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Aruppukkottai Taluk.

     [ெதள்-ெதள்ளி-ேதளி]

 ேதளி2 tēḷi, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ன்; a kind of fish.

     [ேதள்-ேதளி]

 ேதளி1 tēḷi, ெப. (n.)

   ேதள் ேபான்  கவ்  ப் க் ெகாண்ட ம் ஒர ்அ க் ேமல் வளரவ் ம் ஈயெவண்ைம 
நிற ைடய மான நச்  ன் வைக; scorpion fish, leaden, attaining more than one ft. in length, poisonous and having 
rippers like a scorpion.

ேதற்றான்ெகாட்
ைட

 
 ேதற்றான்ெகாடை்ட tēṟṟāṉkoṭṭai, ெப.(n.)

   உடல் ேநாய்க க்  ம ந்தாகப் பயன்ப ம் மரம்; a tree of medical use,

     [ேதற் -ேதற்றான்+ெகாடை்ட]

 ேதற்றான்ெகாடை்ட tēṟṟāṉkoṭṭai, ெப.(n.)

   உடல் ேநாய்க க்  ம ந்தாகப் பயன்ப ம் மரம்; a tree of medical use.

     [ேதற் -ேதற்றான்+ெகாடை்ட]

ேதன்ெம  
ைற

 
 ேதன்ெம  ைற tēṉmeḻukumuṟai, ெப.(n.)

   ெசப் ப் ப மங்கள் ெசய் ம் ைறகளில் ஒன் ; a method of making bronze statues.

     [ேதன்+ெம + ைற]

 ேதன்ெம  ைற tēṉmeḻugumuṟai, ெப.(n.)

ெசப் ப் ப மங்கள் ெசய் ம் ைற

   களில் ஒன் ; a method of making bronze statues.

     [ேதன்+ெம + ைற]
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ைத ேநாம்

 
 ைத ேநாம்  tainōmpi, ெப. (n.)

ெபாங்கல் பண் ைக (ெகா.வ.வ.ெசா.);.

     [ைத+ேநான் -ேநாம்  (ெகா.வ.);]

     [P]

 ைத ேநாம்  tainōmbi, ெப.(n.)

ெபாங்கல் பண் ைக, (ெகா.வ.வ.ெசா.);.

     [ைத+ேநான் -ேதாம்  (ெகா.வ.);]

     [P]

ைதயல்

 
 ைதயல்  taiyalkuruvi, ெப.(n)

   ஒ வைக  இனம்; a kind of sparrow.

     [ைதயல்+ ]

ைதலக்காப்

 
 ைதலக்காப்  tailakkāppu, ெப.(n.)

க  வைற ல் அைமந் ள்ள ைதச ் ற்பங்க க் ச ்ெசய்யப்ப ம் காப் :

 embalming ointment for the conservation of wooden or concrete statues,

     [ைதலம்+காப் ]

 ைதலக்காப்  tailakkāppu, ெப.(n.)

க  வைற ல் அைமந் ள்ள கைதச ் ற்பங் க க் ச ்ெசய்யப்ப ம் காப் : embalming ointment for the 
conservation of wooden or Concrete statues.

     [ைதலம்+காப் ]

ைதவரல்

ைதவரல் taivaral, ெப.(n)

   பண்ணின் ரங்கைள ஆ டன் அழ றப் பா தல்; singing perfectly.

     [ைத+வா]

 ைதவரல் taivaral, ெப.(n.)

   பண்ணின் ரங்கைள ஆ டன் அழ றப் பா தல்; singing perfectly

     [ைத+வா]

 ைதவரல்1 taivaral, ெப. (n.)

   வ ைக; a shampoing softly pressing and stroking the limbs with hands.

 ைதவரல்2 taivaral, ெப. (n.)

   கைலதெ்தா ல் எட்ட ள் ரேலாைசேயற் ைக; harmonising with the key-note, one of eight {}

     [ைத3 + வரல்]
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ைதவரல் எழால்

 
 ைதவரல் எழால் taivaraleḻāl, ெப.(n.)

   ஒ  இைசவைகக் ரிய எழால்; a musical note.

     [ைதவரல்+எழால்]

 ைதவரல் எழால் taivaraleḻāl, ெப.(n.)

   ஒ  இைச வைகக் ரிய எழால்; a musical note.

     [ைதவரல்+சாழால்]

ெதாக்கம்

ெதாக்கம் tokkam, ெப.(n.)

   பல்லாங் ல் ேதைவயான கற்கைளப் ெபறா ன் ம் ைன எ த் ப்ேபா தல்; a playing 
method in palankuli game.

     [ெதாக் -ெதாக்கம்]

 ெதாக்கம் tokkam, ெப.(n.)

   பல்லாங் ல் ேதைவயான கற்கைளப் ெபறா ன் ம் ைன எ த் ப்ேபா தல்; a playing 
method in palankuligame.

     [ெதாக் -ெதாக்கம்]

 ெதாக்கம்1 tokkam, ெப. (n.)

ெசரிக்காமல் வ ற் ற் க் க் ெகாள் ம் ெபா ள் ( ன்);:

 undigested matter adhering to the bowls,

     [ெதாங்  → ெதாக்  → ெதாக்கம்]

 ெதாக்கம் tokkam, ெப. (n.)

   1. வ ற் ச ் க்கல்:

 any hindrance to the passage of the contents of the stomach.

   2. ழந்ைதகள் மண் சாம்பல் த யவற்ைற உடெ்காள்வதால் உண்டா ம் டற் க்கல், 
வ ற் ப் சம், வ ற் ப் ேபாக்  த யவற்ைற ண்டாக் ம் ஒ  வைக ேநாய்; a disease in children 

ெதாக்கட

 
 ெதாக்கட  tokkaṭavu, ெப.(n.)

   அட ைறகளில் ஒன் ; a stepping method in dance.

     [ெதாக் +அைட ]

 ெதாக்கட  tokkaḍavu, ெப.(n.)

   அட ைறகளில் ஒன் ; a stepping method in dance.

     [ெதாக் +அைட ]

 ெதாக்கட  tokkaḍavu, ெப. (n.)

க் வ  (யாழ்அக);:

 shortcut

     [ெதாக்கைட – ெதாக்கட ]

12

www.valluvarvallalarvattam.com 3233 of 19068.



ெதாக்

ெதாக்  tokku, ெப.(n.)

   1. காரணம், சாக்  ; excuse, pretex.

   2. இளக்காரம்; laxity state.

நான் என்றால் எல்லா க் ம் ெதாக்காப் ேபாச் .(ேப.வ.);

     [ெதாள் -ெதாக் ]

 ெதாக்  tokku, ெப.(n.)

   1 காரணம், சாக்  : excuse, pretex. 2. இளக்காரம்; laxity state. நான் என்றால் எல்லா க் ம் ெதாக்காப் 
ேபாச் .(ேப.வ.); [ெதாள் -ெதாக் ]

 ெதாக் 1 tokku, ெப. (n.)

   1. ெபா ட் ன்ைம (அற்பம்);; small matter, trifle.

அ  ெதாக்காய்ப் ேபாகா  ( ன்.);

   2. எளிைம; case.

ெசாத் கைளத் ெதாக் ேல அ த் க் ெகாண்  ேபானான்.

   3. இளப்பமானவன்; but to ridicule.

அவன்தான் எல்லாரக்் ந் ெதாக்  (இ.வ.);.

   4. ேநரை்ம; attractiveness, neatness.

ெதாங்கல்

ெதாங்கல் toṅkal, ெப.(n.)

   பாட ல் அைம ம் தனிச் ர,் ெசாற் ர ்ேபான்றவற்ைறக் க் ம் ெசால்; metric gradation in prosody.

     [ெதாங் +கல்]

 ெதாங்கல் toṅkal, ெப.(n.)

   அ ந் ; border.

     [ெதாங் -ெதாங்கல்]

 ெதாங்கல் toṅgal, ெப.(n.)

   பாட ல் அைம ம் தனிச் ர,் ெசாற் ர ்ேபான்றவற்ைறக் க் ஞ் ெசால்; metric gradation in prosody. 
[ெதாங் +கல்]

 ெதாங்கல் toṅgal, ெப.(n.)

   அ ந் ; border.

     [ெதாங் -ெதாங்கல்]

 ெதாங்கல் toṅgal, ெப. (n.)

   1. ெதாங் ைக; hanging

     "ெதாங்கல்வார ் ழல்' ( வக. 661);
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ெதாங்க ல் -
தல்

ெதாங்க ல் -தல் toṅkalilviṭutal,    8 ெச. . . (v.i.)

   1. ஏமாற்றத் ல் தல்; to deceive.

   2. இைணந் ந்  இைட ேலேய ட் தல்; to omit in the middle.

     [ெதாங்க ல்+ ]

 ெதாங்க ல் -தல் doṅgalilviḍudal,    8 ெச. . . (v.i) 1. ஏமாற்றத் ல் தல்; to deceive. 2. 
இைணந் ந்  இைட ேலேய ட் தல்;

 to omit in the middle.

     [ெதாங்க ல்+ ]

ெதாங்கன்

 
 ெதாங்கன் toṅkaṉ, ெப.(n)

   ெதாங்க ம் ெகாக் ; hanger.

     [ெதாங் -ெதாங்கன்]

 ெதாங்கன் toṅgaṉ, ெப.(n.)

   ெதாங்க ம் ெகாக் ; hanger.

     [ெதாங் -ெதாங்கன்]

 ெதாங்கன் toṅgaṉ, ெப. (n.)

 robber, thief.

ம. ெதாங்கன், ெத. ெதாங்க, ெடாங்க; நா. ெகாலா. ெடாங்க பர.் ெடாங்கல: ேகாண். ெதாங்க, ெகாண். 
ெடாஙரி; . ெதாங்க

     [ெதாங்  → ெதாங்  → ெதாங்கன்]

ெதாங் க் கம்

 
 ெதாங் க் கம்  toṅkukkampi, ெப.(n.)

   ேபட்  அடை்ட ல் அ ல் உள்ள ஒ  சாண் கம் ; a string in loom.

     [ெதாங் +கம் ]

 ெதாங் க் கம்  toṅgukkambi, ெப.(n.)

   ேபட்  அடை்ட ல் அ ல் உள்ள ஒ  சாண் கம் ; a string in loom.

     [ெதாங் +கம் ]

ெதாங் ம

 
 ெதாங் ம  toṅkumati, ெப.(n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [ ங் +ம ]

 ெதாங் ம  doṅgumadi, ெப.(n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [ ங் +ம ]
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ெதாட் த் 
ெதாட்டாட்டம்

 
 ெதாட் த் ெதாட்டாட்டம் toṭṭuttoṭṭāṭṭam, ெப.(n)

   ெதா பவன் தான் ெதாட்ட பாகத்ைதப் த் க்ெகாண்  ஓ தல்; a sport.

     [ெதாட் +ெதாட் +ஆட்டம்]

 ெதாட் த் ெதாட்டாட்டம் toṭṭuttoṭṭāṭṭam, ெப.(n.)

   ெதா பவன் தான் ெதாட்டபாகத்ைதப் த் க்ெகாண்  ஓ தல்; a sport. [ெதாட் +ெதாட் +ஆட்டம்]

ெதாட்டாணி

 
 ெதாட்டாணி toṭṭāṇi, ெப.(n.)

   ஈேரா  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Erode Taluk.

     [ேதா +அணி]

 ெதாட்டாணி toṭṭāṇi, ெப.(n.)

   ஈேரா  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Erode Taluk.

     [ேதா +அணி]

ெதாட் ல் பாடல்

 
 ெதாட் ல் பாடல் toṭṭilpāṭal, ெப.(n.)

தாலாட் ப் பாட ல் ஒ  ரி ,

 variety of lullaby.

     [ெதாட் ல்+பாடல்]

 ெதாட் ல் பாடல் toṭṭilpāṭal, ெப.(n.)

தாலாட் ப் பாட ல் ஒ  ரி , variety of lullaby.

     [ெதாட் ல்+பாடல்]

ெதாட் ய 
நாயக்கர்

 
 ெதாட் ய நாயக்கர ்toṭṭiyanāyakkar, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம், ண் க்கல் மாவட்டங்களில் வா ம் கம்பளத்  நாயக்கைரச ் ட் ம் ெபயர;் a 
community name in Ramnad Tindukkal districts.

     [ெதாட் யம்+நாயக்கர]்

 ெதாட் ய நாயக்கர ்toṭṭiyanāyakkar, ெப.(n.)

இராமநாத ரம், ண் க்கல் மாவட்டங்களில் வா ம் கம்பளத் நாயக்கைரச ் ட் ம் ெபயர ்a 
community name in Ramnad Tindukkal districts.

     [ெதாட் யம்+நாயக்கர]்
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ெதாட்  
ைளயாட்

 
 ெதாட்  ைளயாட்  toṭṭuviḷaiyāṭṭu, ெப.(n.)

   பட்டவைர (ேதாற்றவைர); பாடல் லம் ேதரந்்ெத ப்ப ; pointing the defeat through Song.

     [ெதாட் + ைளயாட் ]

 ெதாட்  ைளயாட்  toṭṭuviḷaiyāṭṭu, ெப.(n.)

   பட்டவைர (ேதாற்றவைர); பாடல் லம் ேதரந்்ெத ப்ப ; pointing the defeat through Song. 
[ெதாட் + ைளயாட் ]

ெதாட்

 
 ெதாட்  toṭṭu, ெப.(n.)

   காய்க களின் ேமற் றத் ல் காம்ைப ஒட் ள்ள ப ; a stalk portion of vegetable. (ெகா.வ.வ.ெசா.);.

ம வ ேதா

     [ேதா -ெதாட் ]

 ெதாட்  toṭṭu, ெப.(n.)

காய்க களின் ேமற் றத் ல் காம்ைப ஒட் ள்ள ப : a stalk portion of vegetable. (ெகா.வ.வ.ெசா.);.

ம வ ேதா

     [ேதா -ெதாட் ]

ெதாடக் -தல்

ெதாடக் -தல் toṭakkutal,    3 ெச. . .(v.t.)

   இயந் ரம் ேபான்றவற்ைற த ல் இயக்கச ்ெசய்தல்; to start machine or engine.

     [ெதா -ெதாடக் ]

 ெதாடக் -தல் doḍakkudal,    3 ெச. . .(v.t.) இயந் ரம் ேபான்றவற்ைற த ல் இயக்கச ்Gloiloš, ; to start 
machine or engine.

     [ெதா -ெதாடக் ]
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ெதாடக்

ெதாடக்  toṭakku, ெப.(n.)

   இயந் ரம் ேபான்றவற் ல் ெதாடக்க இயக்கம்; starting as of an engine.

இந்தப் ேப ந்  ெதாடக்  ஆக ல்ைல.

     [ெதா -ெதாடக் ]

 ெதாடக்  toḍakku, ெப.(n.)

   இயந் ரம் ேபான்றவற் ல் ெதாடக்க இயக்கம்; starting as of an engine. இந்தப் ேப ந்  ெதாடக்  
ஆக ல்ைல.

     [ெதா -ெதாடக் ]

 ெதாடக் 1 doḍakkudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t)

   1. கட் தல்; to tie.

     'நிைனத் ன்பத்தாற் ெறாடக் ேனன்" ( வக.579);. 

   2.அகப்ப த் தல்; to catch hold of ensnare,

     " ைள ெபா ள் மங்ைகயர ் கத் ம் ெசால் ந் ெதாடக் ம்" (கல்லா. 62 28);.

   3. அணிதல்; to wear, put on.

     'பா ைக வ  ெதாடக் "( நாயக . 80,278);.

   4. ெபா த் தல்; to make to agree.

ெதாடந்த ர்

 
 ெதாடந்த ர ்toṭantaṉur, ெப.(n.)

   ப் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Villupuram Taluk.

     [ெதாடந்தன்+ஊர]்

 ெதாடந்த ர ்toḍandaṉur, ெப.(n.)

   ப் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Villupuram Taluk.

     [ெதாடந்தன்+ஊர]்

ெதாடர் உ  
ற் ைகயாட்டம்

ெதாடர ்உ  ற் ைகயாட்டம் toṭaruṟucuṟṟukaiyāṭṭam, ெப. (n.)

பாட க்  ஆ  த்த ன், மாற்றத் ற்காக ஆ ம் ஆட்டம்:

 dance for a change after advance for a song. (35:244);.

     [ெதாடர+்உ + ற் ைக+ஆட்டம்]

 ெதாடர ்உ  ற் ைகயாட்டம் toḍaruṟusuṟṟugaiyāḍḍam, ெப.(n.)

த்த ன், மாற்றத் ற்காக ஆ ம் ஆட்டம் : dance for a change after advance for a song. (35:244);.

     [ெதாடர+்உ + ற் ைக+ஆட்டம்]
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ெதாடர் தா -தல்

ெதாடர ்தா -தல் toṭartāvutal,    3 ெச. . . (vi.)

   ைளயாட் ல் னிந்தவைரதெ்தாடரந்்  தா தல்; to climb on the bending person in play. (த.நா. .);.

     [ெதாடர+்தா ]

 ெதாடர ்தா -தல் doḍardāvudal,    3 ெச. . . (v.i.) ைளயாட் ல் னிந்தவைரத் ெதாடரந்்  தா தல்; to 
climb on the bending person in play. (த.நா. .).

     [ெதாடர+்தா ]

ெதாட  
ற் ைக

 
 ெதாட  ற் ைக toṭaruṟucuṟṟukai, ெப.(n.)

நடனத் ற் ரிய ைனகளில் ஒன் :

 one of the action in dance.

     [ெதாடர+்உ + ற் ைக]

 ெதாட  ற் ைக toḍaruṟusuṟṟugai, ெப.(n.)

   நடனத் ற் ரிய ைனகளில் ஒன் ; one of the action in dance.

     [ெதாடர+்உ + ற் ைக]

ெதாடைலவயல்

 
 ெதாடைலவயல் toṭalaivayal, ெப.(n.)

   அறந் தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Arantangi Taluk.

     [ெதாடைல+வயல்]

 ெதாடைலவயல் toḍalaivayal, ெப.(n.)

   அறந் தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Arantangi Taluk.

     [ெதாடைல+வயல்]

ெதா ேதாட் 
ெசம் யன்

 
 ெதா ேதாட் ெசம் யன்ெப.(n) ேசாழ அரசனின் ெபயர:்

 toṭitōṭcempiyaṉpecōḻaracaṉiṉpeyar,

     [ெதா +ேதாள்+ெசம் யன்]

 ெதா ேதாட் ெசம் யன் toḍitōḍcembiyaṉ, ெப.(n.)

   ேசாழ அரசனின் ெபயர;் name of a Chola king.

     [ெதா +ேதாள்+ெசம் யன்]
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ெதா க்ைக

 
 ெதா க்ைக toṭukkai, ெப.(n.)

   ைவக்ேகால் ைவக் ம் த ப் ப் ப ; a stopper in straw heар.

     [ெதா -ெதா க்ைக]

 ெதா க்ைக toḍukkai, ெப.(n.)

   ைவக்ேகால் ைவக் ம் த ப் ப் ப ; a stopper in straw heар.

     [ெதா -ெதா க்ைக]

ெதா ப்

ெதா ப்  toṭuppu, ெப.(n.)

   கள்ள உற ; ilicit contact liaison. (ெகா.வ.வ.ெசா);.

     [ெதா -ெதா ப் ]

 ெதா ப்  toḍuppu, ெப.(n.)

கள்ள உற  illicit contact liaison. (ெகா.வ.வ.ெசா.);. [ெதா -ெதா ப் ]

 ெதா ப் 1 toḍuppu, ெப. (n.)

   ெபா த் ; joint(சாஅக.);.

     [ெதா   → ெதா ப் ]

 ெதா ப்  toḍuppu, ெப. (n.)

   1. ெதாடர் ; sexual relation, intercourse.

   2. கள்ளக் கணவன்; paramour(சாஅக.);.

     [ெதா   → ெதா ப் ]

     [ெதா ப்பாவ  இ ெபா ட் ண்டான ெதாடர் . அ  ஒன்ைறெயான்  ெதாட்ட ன் நிகழ்வ  ( தா. 
86);]

 ெதா ப்  toḍuppu, ெப. (n.)

ெதா  பந்

 
 ெதா  பந்  toṭupantu, ெப.(n.)

   வட்டக் ேகாட் ன்  நின் ப்பவரக்ள் பந் ைன மா  மா ப் ேபாட்  ைளயா ம்ேபா  
ெதா பவன் பந்ைதப் க்க ய தல்; ball tag.

     [ெதா +பந் ]

 ெதா  பந்  toḍubandu, ெப.(n.)

   வட்டக் ேகாட் ன்  நின் ப்பவரக்ள் பந் ைன மா  மா ப் ேபாட்  ைளயா ம்ேபா  
ெதா பவன் பந்ைதப் க்க ய தல்; ball tag.

     [ெதா +பந் ]
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ெதா ர்

 
 ெதா ர ்toṭur, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Kanchipuram Taluk.

     [ெதா +ஊர]்

 ெதா ர ்toḍur, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Kanchipuram Taluk.

     [ெதா +ஊர]்

ெதாைடயல்

ெதாைடயல் toṭaiyal, ெப.(n.)

   யா ன் ஒ  உ ப் ; a part of harp.

     [ெதா -ெதாைடயல்]

 ெதாைடயல் toḍaiyal, ெப.(n.)

   யா ன் ஒ  உ ப் ; a part of harp.

     [ெதா -ெதாைடயல்]

 ெதாைடயல் toḍaiyal, ெப. (n.)

   1. ெதாடரச்் ; succession, continuation.

     "நீள் த் ெதாைடயல்" (ெபா ந. 18);.

   2. கட் ைக; fastening, tying, weaving.

     "ெதாைடயலங் ேகாைத" ( வக.464);.

   3. ேதாளாணி மாைல ( ங்.);; flower garland worn over shoulders.

   4. வா ைக ( வா.); பாரக்்க;see {}

   5. ேதன் ; honey comb.

     "ெநய்ம் ர ்ெதாைடயல் " ( வக. 1198);.

     [ெதா   → ெதா   → ெதாைட  → ெதாைடயல்]

ெதாண்டகப்பைற

 
 ெதாண்டகப்பைற toṇṭakappaṟai, ெப.(n.)

   பழம் ெப ம் பைற வைக; a drum belong to ancient period.

     [ெதாண்டகம்+பைற]

 ெதாண்டகப்பைற toṇṭagappaṟai, ெப.(n.)

   பழம் ெப ம் பைற வைக; a drum belong to ancient period.

     [ெதாண்டகம்+பைற]
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ெதாண்டகம்

ெதாண்டகம் toṇṭakam, ெப.(n.)

   ஒ  வைகயான பைற; a drum.

     [ெதாண் ( ைள);+அகம்]

 ெதாண்டகம் toṇṭagam, ெப.(n.)

   ஒ  வைகயான பைற; a drum. [ெதாண்  ( ைள);+அகம்]

 ெதாண்டகம் toṇṭagam, ெப. (n.)

   1. ஞ்  நிலப்பைற ( வா.);; a small drum used in __,

     "ெதாண்டகச ் பைறப் பாணி" (நற் 104);.

   2. ஆேகாட்பைற; drum beaten while capturing the enemy's cows.

     "ெதாண்ட கப்பைற ெயா டாரத்ெ்தழ" ( வக. 418);.

ெதாண்டன்

ெதாண்டன் toṇṭaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  வைக  கடல் ன்; rainbow Sardine.

     [ெதாண் +அன்]

 ெதாண்டன் toṇṭaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  வைக  கடல் ன்; rainbow sardine.

     [ெதாண் +அன்]

 ெதாண்டன்1 toṇṭaṉ, ெப. (n.)

 a kind of fish.

 ெதாண்டன் toṇṭaṉ, ெப. (n.)

ெதாண்டர2் பாரக்்க;see {}

ெதாண்டான்

 
 ெதாண்டான் toṇṭāṉ, ெப.(n.)

   வய க்  நீர ்இைறக்கப் பயன்ப ம் ேதாலால் ஆ ய சால்; a leather bag like basket used for the irrigation 
purpose.

     [ெதாண் -ெதாண் ( ைள, பள்ளம்); ெதாண்டான்]

 ெதாண்டான் toṇṭāṉ, ெப.(n.)

   வய க்  நீர ்இைறக்கப்பயன்ப ம் ேதாலால் ஆ ய சால்; a leather bag like basket used for the irrigation 
purpose.

     [ெதாண் -ெதாண் ( ைள, பள்ளம்);ெதாண்டான்]

 ெதாண்டான் toṇṭāṉ, ெப. (n.)

   ேதாலால் ெசய்யப்பட்  கமைலச ்சா ன் ழ்ப் றம் நீர ்ெவளிேய ம் ப ல் கட்டப் 
பட் ப்ப ; trunk of leather container which used for drawing water from well.
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ெதாண்டான் 
ெதா த் 
ெதாண்டான்

 
 ெதாண்டான் ெதா த் ெதாண்டான் toṇṭāṉtoṭupiṭittoṇṭāṉ, ெப.(n.)

   ெநல் க் காய் ைளயாட் ன் ேவ  ெபயர ்(ம ைர வட்டாரம்);; a kind of playing.

     [ெதாண்டான்+ெதா +ெதாண்டான்]

 ெதாண்டான் ெதா த் ெதாண்டான் toṇḍāṉtoḍubiḍittoṇḍāṉ, ெப.(n.)

ெநல் க் காய் ைளயாட் ன் ேவ  ெபயர்

     [ம ைர வட்டாரம்);

 a kind of playing, [ெதாண்டான்+ெதா +ெதாண்டான்]

ெதாண் க்கட்ைட

ெதாண் க்கடை்ட toṇṭikkaṭṭai, ெப.(n.)

   மா க க் க் க த் ல் ெதாங்க ம் கட் க் கடை்ட; small wooden block which is tied in the neck of cattles. 
(ம.வ.ெசா.);.

     [ெதாண் +கடை்ட]

     [P]

 ெதாண் க்கடை்ட toṇṭikkaṭṭai, ெப.(n.)

   மா க க் க் க த் ல் ெதாங்க ம் கட் க் கடை்ட; Small wooden block which is tied in the neck of cattles. 
(ம.வ.ெசா.);.

     [ெதாண் +கடை்ட]

     [P]

 ெதாண் க்கடை்ட toṇṭikkaṭṭai, ெப. (n.)

   ேவ கைளத் தாண்டா க்க மாட் ன் க த் ல் கட் த் ெதாங்க டப்பட் க் ங் கடை்ட; block of 
wood  suspended from theneck of an animal to prevent it from passing through hedges.

     [ெதாண் 2 + கடை்ட]
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ெதாண்

ெதாண்  toṇṭi, ெப.(n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [ெதாள்-ெதாண் ]

 ெதாண்  toṇṭi, ெப.(n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruvâdanai Taluk.

     [ெதாள்-ெதாண் ]

 ெதாண் 1 toṇṭi, ெப. (n.)

   1. இராமநாத ரம் மாவட்டத் ள்ள ம் ன்  ேசாழரக்் ரிய தா ந்த மானெதா  ைற கப் 
பட் னம்; an ancient sea-port of the Cholas in Ramanatha puram district.

     "ெதாண் ெயன் ம் ப ள்ள அரசரால்" ( லப். 14:107, உைர);.

   2. மைல நாட் ல் ேசரரக்் ரிய பைழயெதா  ைற கப்பட் னம்; an ancient sea-port of the Cherasin 
Malabar.

கட் வன் ெறாண் யன்ன (ஜங் . 178);.

   3. ெதாண் க்கள் ( டா); பாரக்்க;see {}

 ெதாண் 2 toṇṭi, ெப. (n.)

   1. ைள (இவ.);; hole.

ெதாண் ப்பட்

ெதாண் ப்பட்  toṇṭuppaṭṭi, ெப.(n.)

    (பள்ளமான ப ); ெபா ள்கள் ைவக் ம் ைச ேபான்ற அைமப்  (ெகா.வ.வ.ெசா.93);; a hut for 
stock little things.

     [ெதாள்-ெதாண் +பட் ]

 ெதாண் ப்பட்  toṇṭuppaṭṭi, ெப.(n.)

    (பள்ளமான ப ); ெபா ள்கள் ைவக் ம் ைசேபான்ற அைமப்  (ெகா.வ.வ.ெசா.93);; a hut for 
stock little things.

     [ெதாள்-ெதாண் +பட் ]

 ெதாண் ப்பட்  toṇṭuppaṭṭi, ெப. (n.)

   மாடை்ட அைடக் ங் ெகாண்  (எங்க ர,் 20);; cattle pound.

     [ெதாண்  + பட் ]

ெதாண் ட்

 
 ெதாண் ட்  toṇṭumuṭṭi, ெப.(ո.)

   எ ைமேயா, மாந்தேனா தப்  ஓடா க்க ன்னங்கால் க க் ைடேய கட்டப்ப ம் ட் . 
(ெகா.வ.வ.ெசா.);; a wooden piece tied between fasten the knees with rope to prevent them from escaping.

     [ெதாண் + ட் ]

 ெதாண் ட்  toṇṭumuṭṭi, ெப.(n.)

   எ ைமேயா, மாந்தேனா தப்  ஓடா க்க ன்னங்கால் க க் ைடேய கட்டப்ப ம் ட் . 
(ெகா.வ.வ.ெசா.);; a wooden piece tied between fasten the knees with rope to prevent them from escaping.

     [ெதாண் + ட் ]
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ெதாண் ர்

 
 ெதாண் ர ்toṇṭur, ெப.(n.)

   ெசஞ்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Senji Taluk.

     [ெதாண் +ஊர-்ெதாண் ர]்

 ெதாண் ர ்toṇṭur, ெப.(n.)

   ெசஞ்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Senji Taluk.

     [ெதாண் +ஊர-்ெதாண் ர]்

ெதாத்தள

 
 ெதாத்தள  tottaḷavu, ெப.(n.)

   பா ல் ஒட்  நீக் வதற் ம் ெதளி  எளி ல் உண்டாக்க ம் பயன்ப த்தப்ப ம் ேகால்கள்; a pole used 
by the weavers to remove the tangle in the lengthwise thread in a loom.

     [ெத -ெதா த் -ெதாத் +அள ]

 ெதாத்தள  tottaḷavu, ெப.(n.)

   பா ல் ஒட்  நீக் வதற் ம்ெதளி  எளி ல் உண்டாக்க ம் பயன்ப த் ம் ேகால்கள்; apole used by the 
weavers to remove the tangle in the lengthwise thread in a loom. [ெத -ெதா த் -ெதாத் +அள ]

ெதாப் ச ்சம்பா

 
 ெதாப் ச ்சம்பா toppiccampā, ெப.(n.)

   ெநல்வைக (வ.வ.ேவ.க.);; a kind of paddy.

     [ெதாப் +சம்பா]

 ெதாப் ச ்சம்பா toppiccambā, ெப.(n.)

   ெநல் வைக. (வ.வ.ேவ.க.);; a kind of paddy.

     [ெதாப் +சம்பா]

ெதாப் த் 
தைல ல்

 
 ெதாப் த் தைல ல் toppittalaikuyil, ெப.(n.)

   ஒ  வைக பறைவ; black cap.

     [ெதாப் +தைல+ ல்]

 ெதாப் த் தைல ல் toppittalaiguyil, ெப.(n.)

   ஒ வைக பறைவ; black cap. [ெதாப் +தைல+ ல்]
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ெதாப்  மத்தளம்

 
 ெதாப்  மத்தளம் toppimattaḷam, ெப.(n.)

   ேகரளக்ேகா ல் இைசக்கப்ப ம் இைசக் க ; an instrument which is used in temples of Kérala state.

     [ெதாப் +மத்தளம்]

 ெதாப்  மத்தளம் toppimattaḷam, ெப.(n.)

   ேகரளக்ேகா ல் இைசக்கப்ப ம் இைசக் க ; an instrument which is used in temples of Kérala state.

     [ெதாப் +மத்தளம்]

ெதாப் ள் கட்ைட

 
 ெதாப் ள் கடை்ட toppuḷkaṭṭai, ெப.(n.)

   பட மரத்ைத இ ற ம் சமமாகத் தாங் க் ெகாண் க் ம் க ; a wooden supporter.

     [ெதாப் ள்+கடை்ட]

 ெதாப் ள் கடை்ட toppuḷkaṭṭai, ெப.(n.)

   பட மரத்ைத இ ற ம், சமமாகத் தாங் க் ெகாண் க் ம் க ; a wooden supporter. 
[ெதாப் ள்+கடை்ட]

ெதாப்ைபக் 
த்தா

ெதாப்ைபக் த்தா  toppaikāttāṭi, ெப.(n.)

கம்பளத்தார ்ேசைவயாட்டத் ல், பங்  ெப ம் நைகச் ைவ கைலஞர.் (4:26);. [ெதாப்ைப+ த்தா ]

 ெதாப்ைபக் த்தா  toppaikāttāṭi, ெப.(n.)

கம்பளத்தார ்ேசைவயாட்டத் ல், பங்  ெப ம் நைகச் ைவ கைலஞர.் (4:26);.

     [ெதாப்ைப+ த்தா ]

ெதாம்  ெவ

 
 ெதாம்  ெவ  tompuveṟu, ெப.(n.)

   ெபாரப் பா ம், பட் ப் பா ம் ைச ன் ழ் ேநாக்  அ த் ப் த்  ெநச  அ த்தமா 
க்கப் பயன்ப த் ம் அைமப்  ைற; a device in loom.

     [ெதாம் +ெவ ]

 ெதாம்  ெவ  tombuveṟu, ெப.(n.)

ெபாரப் பா ம், பட் ப் பா ம் ைச ன் ழ் ேநாக்  அ த் ப் த்  ெநச  அ த்தமா 
க்கப் பயன்ப த் ம் அைமப்  ைற a device in loom.

     [ெதாம் +ெவ ]
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ெதாம்ைப

ெதாம்ைப1 tompai, ெப.(n.)

   ேதைவயற்ற ெபா ள்கைள ைவக்க ங் லால் ன்னப்பட்ட ெபரிய ைட; dust bin which is made from 
bamboo.

     [ ம்  – ெதாம்ைப]

 ெதாம்ைப2 tompai, ெப.(n.)

   தவசங்கைளக் ெகாட்  ைவக் ம் இடம்; a container of the grain. (ம.வ.ெதா);.

     [ ம் -ெதாம் -ெதாம்ைப]

 ெதாம்ைப1 tombai, ெப.(n.)

   ேதைவயற்ற ெபா ள்கைளைவக்க ங் லால் ன்னப்பட்ட ெபரிய ைட; dustbin which is made from 
bamboo.

     [ ம் - ெதாம்ைப]

 ெதாம்ைப tombai, ெப.(n.)

   தவசங்கைளக் ெகாட்  ைவக் ம் இடம்; a container of the grain. (ம.வ.ெதா.);.

     [ ம் -ெதாம் -ெதாம்ைப]

 ெதாம்ைப1 tombai, ெப. (n.)

   1. ங் லாலான ெநற் ர;் grain bin, high wicker-basket used as a receptacle for grain.

ெதாய்யகம்

ெதாய்யகம் toyyakam, ெப.(n.)

   அம்மன் ற்பத் ள்ள தைலயணி; a head ornament in sculpture.

     [ைத+ெதாய்+அகம்]

 ெதாய்யகம் toyyagam, ெப.(n.)

   அம்மன் ற்பத் ள்ள தைலயணி; a head ornament in sculpture.

     [ைத+ெதாய்+அகம்]

 ெதாய்யகம் toyyagam, ெப. (n.)

   தைலக் ேகாலத் ன் ஒர ்உ ப் ; a part of a head ornament..

     "ெதாய்யகத் தாழ்ந்த க ப் " (க த்.28);. ( லப். 6.107);.

     [ெதாய் → ெதாய்யகம்]

 ெதாய்யகம்2 toyyagam, ெப. (n.)

   தைலப் பாைள; the first flower sheath or spathe of palmyra, coconut or areca nut (சா.அக.);.
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ெதாய்வம்

 
 ெதாய்வம் toyvam, ெப.(n.)

   ேதய்ைவ; Rubber.

     [ெதாய்-ெதாய்வம்]

 ெதாய்வம் toyvam, ெப.(n.)

   ேதய்ைவ; rubber,

     [ெதாய்-ெதாய்வம்]

ெதாய் றல்

 
 ெதாய் றல் toyvuṟal, ெப.(n.)ப

   ன்வாங்கல், தளரத்ல்; sagging

     [ெதாய் +உறல்]

 ெதாய் றல் toyvuṟal, ெப.(n.)

   ன்வாங்கல், தளரத்ல்; sagging [ெதாய் +உறல்]

ெதா ல் ைர

ெதா ல் ைர toyilārai, ெப.(n)

   காட் ல் ைளக் ம் ைர வைக; an edible green which is grown in forest. (ெந.வ.வ.ெசா.192);.

ம வ. ெதாய்யாக்கைர

     [ெதாய் ல்-ெதா ல்+ ைர]

 ெதா ல் ைர toyilārai, ெப.(n.)

   காட் ல் ைளக் ம் ைர வைக; an edible green which is grown in forest. (ெந.வ.வ.ெசா.192);.

ம வ. ெதாய்யாக்கைர

     [ெதாய் ல்-ெதா ல்+ ைர]

ெதாரக்

 
 ெதாரக்  torakkuḻi, ெப.(n.)

   தம்பரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Chidambaram Taluk.

     [ வர+ ]

 ெதாரக்  torakkuḻi, ெப.(n.)

   தம்பரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Chidambaram Taluk.

     [ வர+ ]
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ெதாரட்

ெதாரட்  toraṭṭi, ெப.(n.)

   அரிவாள் ன் ; sickle fish.

     [ ரட் -ெதாட் ]

 ெதாரட்  toraṭṭi, ெப.(n.)

அரிவாள் ன் : sickle fish.

     [ ரட் -ெதாட் ]

 ெதாரட் 1 toraṭṭi, ெப. (n.)

   இ ம்  ள்; iron crook.

 ெதாரட் 2 toraṭṭi, ெப. (n.)

   ெதாரட்  டெ்ச ; Ceylon caper (சா.அக.);.

     [ ரட்  → ெதாரட் ]

 ெதாரட் 3 toraṭṭi, ெப. (n.)

ஒ  ன்:

 kind of fish.

ெதாரைல

 
 ெதாரைல toralai, ெப.(n.)

   காய் க களின் ேம க் ம் ேதால்; a peal of the vegetable. (ெகா.வ.வ.ெசா.);.

     [ ரைல-ெதாரைலாமணி+ ைண]

 ெதாரைல toralai, ெப.(n.)

   காய் க களின் ேம க் ம் ேதால்; a peal of the vegetable. (ெகா.வ.வ.ெசா.);.

     [ ரைல-ெதாரைலாமணி+ ைண]

ெதார

 
 ெதார  toravi, ெப.(n.)

   ப் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Villupuram Taluk.

     [ ரைவ-ெதாரைவ-ெதார ]

 ெதார  toravi, ெப.(n.)

   ப் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Villupuram Taluk.

     [ ரைவ-ெதாரைவ-ெதார ]
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ெதால்கணியாதன்

 
 ெதால்கணியாதன் tolkaṇiyātaṉ, ெப. (n.)

   யத்ைதக் கண் த்த பழந்த ழ்க் கணித வல் நர;் an ancient mathematical genius who invented zero 
for arithmatical and astronomical calculations.

     [ெதால்+கணி+ஆதன்]

 ெதால்கணியாதன் tolkaṇiyātaṉ, ெப.(n.)

யத்ைதக் கண் த்த பழந்த ழ்க் கணித sufi sysbi: an ancient mathematical genius

 who invented zero for arithmatical and astronomical calculations.

     [ெதால்கணி+ஆதன்]

ெதால் 
ெப ங் ன் ார் 

ழார்

 
 ெதால் ெப ங் ன் ார ் ழார ்tolperuṅkuṉrkiḻār, ெப.(n.)

   கைடக்கழகம் ெப  மகன் ெபயர;் name of a land owner of sangam age.

     [ெதால்+ெப ம்+ ன் ார+் ழார]்

 ெதால் ெப ங் ன் ார ் ழார ்tolperuṅguṉrkiḻār, ெப.(n.)

கைடக்கழகம் ெப

   மகன் ெபயர;் name of a land owner of Sangamage.

     [ெதால்+ெப ம்+ ன் ார+் ழார]்

ெதாலா

ெதாலா  tolākuḻi, ெப.(n.)

   ஏற்றம் இைறக்கத் ேதாண் ம் . (வ.வ.ேவ.க.29);; a pit digged for lift irrigation.

     [ ைல+ ]

 ெதாலா  tolākuḻi, ெப.(n.)

   ஏற்றம் இைறக் கத் ேதாண் ம் . (வ.வ.ேவ.க.29);; a pit digged for lift irrigation.

     [ ைல+ ]

ெதா ம்

 
 ெதா ம்  tolimpu, ெப.(n.)

   நிலக்கடைலப் ேபான்றவற் ன் ேமல் உள்ள ேதால் ; the outer shell like ground nut.

     [ேதால்-ெதா -ெதா ம் ]

 ெதா ம்  tolimbu, ெப.(n.)

   நிலக்கடைலப் ேபான்றவற் ன் ேமல் உள்ள ேதால் ; the outer shell like ground nut.

     [ேதால்-ெதா -ெதா ம் ]
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ெதாைல

ெதாைல tolai, ெப.(n.)

   ஏற்றம் உள்ள ணற் ப் ப ; provided with well sweep. (ெகா.வ.வ.ெசா.94);.

     [ ைல-ெதாைல]

 ெதாைல tolai, ெப.(n.)

   ஏற்றம் உள்ள ணற் ப் ப ; provided with well sweep. (ெகா.வ.வ.ெசா.94);.

     [ ைல-ெதாைல]

 ெதாைல1 dolaidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. அ தல்; to become extinct, perish, die.

     "ெதாைலயாக் கற்ப" (ப ற் ப். 43, 31);.

   2 தல்; to be exhausted, terminated, expended, expiated, liquidated.

   3.வ  த யன க தல்; to end, as a way or distance;

 to expire, as time.

     "ெதாைலயாத கானங் கடந்த வந்நாள்" (அஷ்டப் வரங்கக். 16);.

   4. ற் தல்; to be over, finished.

     "எ த்த ைன எப்ேபா  ெதாைல ம்?

   5. ேசாரத்ல்; to be weary.

ெதா ற்ைக

ெதா ற்ைக toḻiṟkai, ெப.(n.)

   நடனத் ல் ெமய் ப் ற்காகப் க்கப்ப ம் ைககள்; a hand pose in dance.

     [ெதா ல்+ைக]

 ெதா ற்ைக toḻiṟkai, ெப.(n.)

   நடனத் ல் ெமய் ப் ற்காகப் க்கப்ப ம் ைககள்; a hand pose in dance.

     [ெதா ல்+ைக]

 ெதா ற்ைக toḻiṟkai, ெப. (n.)

   ைகயால் ெமய்ப்பா  காட் ைக ( லப். 3, 18, உைர);; hand-pose (ெச.அக.);.

     [ெதா ல் + ைக]

ெதாைலக்கடல்

 
 ெதாைலக்கடல் tolaikkaṭal, ெப.(n.)

   ெதாைல டத் ல் இ க் ம் கடேலாரம்; offshore.

     [ெதாைல+கடல்]

 ெதாைலக்கடல் tolaikkaḍal, ெப.(n.)

ெதாைல டத் ல் இ க் ம் கடேலாரம்: offshore.

     [ெதாைல+கடல்]
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ெதாைலவரி

 
 ெதாைலவரி tolaivari, ெப.(n.)

   கம்  வ ம், கம் ல்லா வ ம் அ ப்பப்ப ம் ெசய் ; telegram.

     [ெதாைல+வரி]

 ெதாைலவரி tolaivari, ெப.(n.)

கம்  வ ம், கம் ல்லா வ ம் அ ப்பப்ப ம் ெசய் : telegram.

     [ெதாைல+வரி]

 ெதாைலவரி tolai-vari, ெப. (n.)

   ன்கம்  வ ேயய ப் ஞ் ெசய் ; telegram.

     [ெதாைல + வரி]

 ெதாைலவரி tolaivari, ெப. (n.)

ன்கம்  வ ய ப் ம் ெசய்

 telegram (தந் );.

     [ெதாைல+வரி]

ெதா ல் அ பர்

 
 ெதா ல் அ பர ்toḻilatipar, ெப.(n.)

   ெதா ல் நடத் பவர,் ெதா ல பர ்; entrepreneur, tycoon.

     [ெதா ல்+அ பர]்

 ெதா ல் அ பர ்doḻiladibar, ெப.(n.)

   ெதா ல் நடத் பவர,் ெதா ல பர;் entrepreneur, tycoon.

     [ெதா ல்+அ பர]்

ெதா ைகப்பாய்

 
 ெதா ைகப்பாய் toḻukaippāy, ெப.(n.)

   கம யரக்ள் ெதா ைகக் ப் பயன்ப த் ம் பாய்; a mat which is used for Mohammadan worship in mosque, 
prayer mat.

     [ெதா ைக+பாய்]

 ெதா ைகப்பாய் toḻugaippāy, ெப.(n.)

   கம யரக்ள் ெதா ைகக் ப்பயன்ப த் ம் பாய்; a mat which is used for Mohammadan worship in mosque, 
prayer mat.

     [ெதா ைக+யாய்]
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ெதா ைகப் ச்

 
 ெதா ைகப் ச்  toḻukaippūcci, ெப.(n.)

   வண் ன் ஒ  வைக; a beetle, praying mantis insect that hold its fore legs like hands folded in prayer.

     [ெதா ைக+ ச் ]

 ெதா ைகப் ச்  toḻugaippūcci, ெப.(n.)

   வண் ன் ஒ  வைக; a beetle, praying mantis insect that hold its fore legs like hands folded in prayer. 
[ெதா ைக+ ச் ]

ெதா ெத ப்

 
 ெதா ெத ப்  toḻuteṭuppu, ெப.(n.)

   ேபாரக்் கைலப் ப ற் ம் களரிப் ப ற் க்  இைள ஞைரத் ெதரிந்ெத க் ம் ைறகளில் 
தலாவ ; a method of selecting youngsters for martial fight.

     [ெதா +எ ப் ]

 ெதா ெத ப்  doḻudeḍuppu, ெப.(n.)

   ேபாரக்் கைலப் ப ற் ம் களரிப் ப ற் க்  இைள ஞைரத் ெதரிந்ெத க் ம் ைறகளில் 
தலாவ ; a method of selecting youngsters for martial fight.

     [ெதா +எ ப் ]

ெதா ைநயா

 
 ெதா ைநயா  toḻunaiyāṟu, ெப. (n.)

   ய ைன ஆ ; river Jamuna.

ம.ெதா க்க(அ ,தாக் );- ட் ,ேசர.்

     [ெதா -ெதா ைந+யா ]

 ெதா ைநயா  toḻunaiyāṟu, ெப.(n.)

   ய ைன ஆ ; river Jamuna. ம.ெதா க்க(அ ,தாக் );- ட் ,ேசர.்

     [ெதா -ெதா ைந+யா ]

ெதாள்ளவாய்

 
 ெதாள்ளவாய் toḷḷavāy, ெப.(n.)

   ெபரிய வாய்; big mouth.

     [ெதாள்-ெதாள்ைள+வாய்]

 ெதாள்ளவாய் toḷḷavāy, ெப.(n.)

ெபரிய வாய், big mouth.

     [ெதாள்-ெதாள்ைள+வாய்]
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ெதாள்ளாளி

ெதாள்ளாளி toḷḷāḷi, ெப.(n.)

   ற் ாரப்் றங்களில் வண்ணக்ேகால ட் ப் ேபைய ரட்  பவர;் driving out the goast by drawing a "kolam"

ெதா லாளி என்பதன் ம  வழக் .

 ெதாள்ளாளி toḷḷāḷi, ெப.(n.)

ற் ாரப்் றங்களில் வண்ணக்ேகால ட் ப்ேபைய ரட் பவர ்driving out the goast by drawing a 'kolam'

ெதா லாளி என்பதன் ம  வழக் .

 ெதாள்ளாளி1 toḷḷāḷi, ெப. (n.)

ெதா லாளி பாரக்்க;see {}.

     [ெதா லாளி → ெதாள்ளாளி]

 ெதாள்ளாளி2 toḷḷāḷi, ெப. (n.)

   மந் ரவா ; witch man.

ன்பா  ைறந்தால் இவனிடம் தாயத்  வாங் ச ்சடங்  ெசய்வர ்( னவ.);.

ெதாளேவ

 
 ெதாளேவ  toḷavēṭu, ெப.(n.)

   வள் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruvallur Taluk.

     [ ள +ேப ]

 ெதாளேவ  toḷavēṭu, ெப.(n.)

   வள் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruvallur Taluk.

     [ ள +ேப ]

ெதாளிசச்ல்

 
 ெதாளிசச்ல் toḷiccal, ெப.(n.)

   கல் ளம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Kalkulam Taluk.

     [ெதாளி-ெதாளிசச்ல்]

 ெதாளிசச்ல் toḷiccal, ெப.(n.)

   கல் ளம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Kalkulam Taluk.

     [ெதாளி-ெதாளிசச்ல்]
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ெதாற் ைள

 
 ெதாற் ைள toṟṟiḷai, ெப.(n.)

   ைகத்த  ெநச ப் பா ல் உடன் ேசரந்்த ேவண்டாத ைழ; unwanted thread included by mistake in the 
process by weaving.

     [ெதாற் +இைழ]

 ெதாற் ைள toṟṟiḷai, ெப.(n.)

   ைகத்த  ெநச ப் பா ல் உடன் ேசரந்்த ேவண்டாத ைழ; unwanted thread included by mistake in the 
process by weaving.

     [ெதாற் +இைழ]

ெதாறக்ேகால்

 
 ெதாறக்ேகால் toṟakāl, ெப.(n.)

   ற க் ேகால் பாரக்்க; see tiravu-köl.

     [ ற க்ேகால்-ெதாறக்ேகால் (ெகா.வ.);]

 ெதாறக்ேகால் toṟakāl, ெப.(n.)

ற க் ேகால் பாரக்்க;see tiravu-köl. [ ற க்ேகால்-ெதாறக்ேகால் (ெகா.வ.);]

ெதான்ைமக் த்

 
 ெதான்ைமக் த்  toṉmaikāttu, ெப.(n.)

ம்பர ்இனத்தவர ்ஆ ன்ற த் ,

 kutu, which is adorned by kurumbar.

     [ெதான்ைம+ த் ]

 ெதான்ைமக் த்  toṉmaikāttu, ெப.(n.)

ம்பர ்இனத்தவர ்ஆ ன்ற த் , kuttu. whichis adorned by kurumbar.

     [ெதான்ைம+ த் ]

ெதானத் -தல்

ெதானத் -தல் toṉattutal,    15 ெச. . .(v.i.)

   ெதாடரந்்  ேப க் ெகாண் த்தல், பயனில் ெசால் ( ண் ேபச் ); ேப தல் ; blabbering indulging in useless 
talk.

     [ ைன- ைனத்தல்-ெதானத் ]

 ெதானத் -தல் doṉaddudal,    15 ெச. . .(v.i.) ெதாடரந்்  ேப க் ெகாண் த்தல், பயனில் ெசால் ( ண் 
ேபச் ) ேப தல்; blabbering indulging in useless talk.

     [ ைண- ைணத்தல்-ெதானத் ]
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ேதாக் யம்

 
 ேதாக் யம் tōkkiyam, ெப.(n.)

   ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Thiruppattur Taluk.

     [ க் -ேதாக் -ேதாக் யம்]

 ேதாக் யம் tōkkiyam, ெப.(n.)

   ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Thiruppattur Taluk.

     [ க் -ேதாக் -ேதாக் யம்]

 ேதாக் யம் tōkkiyam, ெப. (n.)

ேதாக் மம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

ேதாகாைர

 
 ேதாகாைர tōkārai, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ன்; Indian thread finned thevally.

     [ வாைல- காைர-ேதாகாைர.]

 ேதாகாைர tōkārai, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ன்; Indian threadfinned thewally. [ வாைல- காைர-ேதாகாைர.]

 ேதாகாைர tōkārai, ெப. (n.)

   காரல் ன் ( னவ.);; alactis indica.

ேதாைக

ேதாைக tōkai, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ன்; band fish.

     [ெதா -ேதாைக]

 ேதாைக tōkai, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ன்; band fish.

     [ெதா -ேதாைக]

 ேதாைக tōkai, ெப. (n.)

   1. ம ற்  ( ங்.);; tail of a pea-cock.

   2. ம ல்; pea-cock.

     "அன்ன ந் ேதாைக ம்" ( வக. 346);.

   3. ெபண்; woman.

     "ேதாைக பாகற் " (கம்பரா. வவ.1௦);.

ேதாைக அழைகத் ெதாட் ப் ெபாட் ட் க் ெகாள்ளலாம். (பழ.);.

   4. ற  ( ங்.);; feather, plumage.

   5. லங் ன் வால் ( வா.);; tail of an animal.

     "ேதாைகமண் ைடக் ங் காய்  (கல்லா.6);.
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ேதா

 
 ேதா  tōci, ெப.(n.)

   நாட் ப் றக் கைதப் பாடல்களில், மலட் த்தன்ைம உைடய ெபண் ைரக் க் ஞ்ெசால்; word 
referring to a barren woman in folklore.

     [ சச்ம்-ேதாக்கம்-ேதாச் -ேதா ]

 ேதா  tōci, ெப.(n.)

   நாட் ப் றக் கைதப் பாடல்களில், மலட் த்தன்ைம உைடய ெபண் ைரக் க் ஞ்ெசால்; word 
referring to a barren woman in folklore.

     [ சச்ம்-ேதாக்கம்-ேதாச் -ேதா ]

 ேதா  tōci, ெப. (n.)

   நற்ேப  இல்லாதவன்-ள்; unclucky person.

ேதா ப் ெபண் க்ேகற்ற  ெசா யாங் ெகாள்ளி மாப் ள்ைள (பழ.);.

ேதாட்டாளம்

 
 ேதாட்டாளம் tōṭṭāḷam, ெப.(n.)

   ேவ ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Vellore Taluk.

     [ேதா +ஆளம்]

 ேதாட்டாளம் tōṭṭāḷam, ெப.(n.)

   ேவ ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Vellore Taluk.

     [ேதா +ஆளம்]

ேதாட் காரிக் 
கைதப்பாடல்

 
 ேதாட் காரிக் கைதப்பாடல் tōṭṭukārikkataippāṭal, ெப.(n.)

   வாய்ெமா  இலக் யத் ன் ஒ  வைக; a folk ballad.

     [ேதா +காரி+கைத]

 ேதாட் காரிக் கைதப்பாடல் dōṭṭukārikkadaippāṭal, ெப.(n.)

   வாய்ெமா  இலக் யத் ன் ஒ  வைக; a folk ballad.

     [ேதா +காரி+கைத]
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ேதாண்

ேதாண்  tōṇṭi, ெப.(n.)

   மண், மாைழயால் ெசய்த டம்; a pot designed by clay, or metal. (ெகா.வ.வ.ெசா.95);.

     [ேதாண் +இ]

     [P]

 ேதாண்  tōṇṭi, ெப.(n.)

   மண், மாைழயால் ெசய்த டம்; a pot designed by clay, or metal. (ெகா.வ.வ.ெசா.95);.

     [ேதாண் +இ]

     [P]

 ேதாண் 1 tōṇṭi, ெப. (n.)

   நீர ்ேசந் ம் கல வைக; pot of earth or metal, used for drawing water (ெச.அக.);.

   2. டம்; small pot

ம. ேதாண்

     [ ல் → ள் → ேதாள் → ேதாண்  → ேதாண் .]

 ேதாண் 2 tōṇṭi, ெப. (n.)

   1. ண்  வைக; a species of sensitive plant.

ேதாணி

ேதாணி tōṇi, ெப.(n.)

ப் களால் இயக்கப்ப ம்  பட ,

 canoe.

     [ ைள-ெதாைள-ேதாணி]

     [P]

 ேதாணி tōṇi, ெப.(n.)

   ப் களால் இயக்கப் ப ம்  பட  ; canoe. [ ைள-ெதாைள-ேதாணி]

     [P]

 ேதாணி1 tōṇi, ெப. (n.)

   1. ஓடம்; boat, dhoney.

     " ைனகலம் ெபய்த ேதாணி" ( வக. 967);. ேதாணிேபா ம், ைற டக் ம் (பழ.);.

   2. கப்பல்; ship.

     "கடன்மண்  ேதாணி ல்" ( றநா. 299 : 3);.

   3. தைவ ( ங்.);; float, raft, canoe.

   4. நீரத் ்ெதாட் ; water trough.

     "தா கேடாணி கடாரங்கள்" (அரிச.் . வாக. 293);.
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ேதாணித் ைற

 
 ேதாணித் ைற tōṇittuṟai, ெப.(n.)

   ஆற்ைறக் கடக் ம் பட  இ க் ம் இடம்; ferry.

     [ேதாணி+ ைற]

 ேதாணித் ைற tōṇittuṟai, ெப.(n.)

   ஆற்ைறக் கடக் ம் பட  இ க் ம் இடம்; ferry.

     [ேதாணி+ ைற]

 ேதாணித் ைற tōṇittuṟai, ெப. (n.)

   ைற கம் (இவ.);; port, harbour (ெச.அக.);.

     [ேதாணி + ைற]

ேதாத்தாங்

 
 ேதாத்தாங்  tōttāṅkuḻi, ெப.(n.)

   ேதாற்ற ெவற் க் ; empty square in a play board.

     [ேதாற்ற+ஆம்+ ]

 ேதாத்தாங்  tōttāṅguḻi, ெப.(n.)

   ேதாற்ற ெவற் க் ; empty square in a play board.

     [ேதாற்ற+ஆம்+ ]

ேதாத்தாணி 
ேதால் ங்

 
 ேதாத்தாணி ேதால் ங்  tōttāṇitōlpiṭuṅki, ெப.(n.)

   ேதாற்றவர ்ெபயர ்( மரி);; a failure person.

     [ேதாற்றவன்+ேதால் ங் ]

 ேதாத்தாணி ேதால் ங்  tōttāṇitōlpiḍuṅgi, ெப.(n.)

ேதாற்றவர ்ெபயர ்( மரி);: a failure person.

     [ேதாற்றவன்+ேதால் ங் ]
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ேதா

ேதா  tōtu, ெப.(n.)

   ெசப்பம், ெபா த்தம்;ргорег. (ெகா.வ.வ.ெசா.);.

     [ த் -ேதா ]

 ேதா  tōtu, ெப.(n.)

   ெசப்பம், ெபா த்தம்; proper, (ெகா.வ.வ.ெசா.);. [ த் -ேதா ]

 ேதா  tōtu, ெப. (n.)

   1. ெதாடர் ; connection.

நீ ெசால்வதற் தற் ம் என்ன ேதா ?

   2. ெபா ந்தம்; affinity, suitability.

ெபண் க் ம் மாப் ள்ைளக் ம் ேதா ல்ைல.

   3. ஒப் ; equality, similitude, paralled.

அவ க் த் ேதா  ஒ வ ல்ைல

   4. ேபாட் ; rivalry, dispute.

அவேனா  உனக்ெகன்ன ேதா ?

   5. நலம் வாய்ப் ; convenience.

அவைரச ்சந் க்க எப்ெபா  ேதா ப ம்.

ேதாப்பா ன்

 
 ேதாப்பா ன் tōppāmīṉ, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ன்; one kind of fish.

     [ேதாப்ைப+ ன்]

 ேதாப்பா ன் tōppāmīṉ, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ன்; one kind of fish. [ேதாப்ைப+ ன்]

 ேதாப்பா ன் tōppāmīṉ, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் கடல் ன்; a sea fish (catta calta);.

ேதாம்  ல்

 
 ேதாம்  ல் tōmpunūl, ெப.(n.)

   ஊைட ம், பா ம் ஒேர நிற ைடய சாரம் ( ங் );; chequerred cloth of men.

     [ேதாம் + ல்]

 ேதாம்  ல் tōmbunūl, ெப.(n.)

   ஊைட ம், பா ம் ஒேர நிற ைடய சாரம் ( ங் );; chequerred cloth of men.

     [ேதாம் + ல்]
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ேதாரம்

ேதாரம் tōram, ெப.(n.)

   ஒ  வைகயான இரடை்டக் ைக த் ைர; double hand pose in dance.

     [ ரம்-ேதாரம்]

 ேதாரம் tōram, ெப.(n.)

ஒ  வைகயான

   இரடை்டக் ைக த் ைர; double hand pose in dance,

     [ ரம்-ேதாரம்]

 ேதாரம் tōram, ெப. (n.)

   இரண்  ைக ம் பதாைகயாக்  அகம் றெமான்  ன் தாழ்ந்  நிற் ம் இைணக்ைக வைக ( லப்.3: 
18, உைர);; a gesture with both hands in their {} pose, in which they are stretched out and lowered a little in the front 
(ெச.அக.);.

ேதாரி

 
 ேதாரி tōri, ெப.(n.)

   ஆட் ைடயளின் தைலவன்; head of the sheperds.

     [ - ரி-ேதாரி, -ெசம்ம யா ]

 ேதாரி tōri, ெப.(n.)

   ஆட் ைடயளின் தைலவன்; head of the sheperds.

     [ - ரி-ேதாரி -ெசம்ம யா ]

 ேதாரி tōri, ெப. (n.)

   ேசா  (அகநி.);; boiled rice.

ேதால் கன் க் ட்

 
 ேதால் கன் க் ட்  tōlkaṉṟukkuṭṭi, ெப. (n)

   இறந்த கன் க் ட் ந்  ேதாைல உரித ்ெத த்  ைவக்ேகால் ணித்  ெசய்யப்பட்ட 
கன் க் ட்  ெபாம்ைம; duplicate calf made by using its skin after death.

     [ேதால்+கன் + ட் ]

 ேதால் கன் க் ட்  tōlkaṉṟukkuṭṭi, ெப.(n.)

   இறந்த கன் க் ட் ந்  ேதாைல உரித ்ெத த்  ைவக்ேகால் ணித்  ெசய்யப்பட்ட 
கன் க் ட்  ெபாம்ைம; duplicate calf made by using its skin after death. [ேதால்+கன் + ட் ]
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ேதால்பாைர

 
 ேதால்பாைர tōlpārai, ெப.(n.)

   ேதாலால் டப் பட்ட ஒ  ேமலங் ; leather jacket.

     [ேதால்+பாைர]

 ேதால்பாைர tōlpārai, ெப.(n.)

   ேதாலால் டப்பட்ட ஒ  ேமலங் ; leather jacket.

     [ேதால்+பாைர]

 ேதால்பாைர tōlpārai, ெப.(n.)

   ன் வைக; butter fish.

     [ேதால் + பாைர]

ேதால் ட்ைட

 
 ேதால் டை்ட tōlmuṭṭai, ெப.(n.)

   கண்ணாம்  பற்றாக் ைற னால் ேமல் ஒ  இல்லாமல் ேகா  ைவக் ம் டை்ட; the egg without white 
shell by deficiency of calcium. (ெகா.வ.வ.ெசா.);.

     [ேதால்+ டை்ட]

 ேதால் டை்ட tōlmuṭṭai, ெப.(n.)

   கண்ணாம்  பற்றாக் ைற னால் ேமல் ஒ  இல்லாமல் ேகா  ைவக் ம் டை்ட; the egg without white 
shell by deficiency of calcium. (ெகா.வ.வ.ெசா.);.

     [ேதால்+ டை்ட]

ேதாலன்

 
 ேதாலன் tōlaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ன்; kind of fish.

     [ேதால்-ேதாலன்]

 ேதாலன் tōlaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ன்; a kind of fish.

     [ேதால்-ேதாலன்]

 ேதாலன் tōlaṉ, ெப. (n.)

   எளியவன் ( ன்.);; mean, insignificant man (ெச.அக);.

     [ேதால் → ேதாலன். ேதால் = ேமற்ேறால், ெம , எளி , எளியவன்]

41

www.valluvarvallalarvattam.com 3262 of 19068.



ேதாவாளம்

 
 ேதாவாளம் tōvāḷam, ெப.(n.)

   ணற் க் ைகப் ச ் வர;் support wall around the well.

     [ +வாளம்]

ேதாள்

__,

ெப.(n.);

   க வைற ற்பத் ன் ஓர ்உ ப் ; a feature in sculpture.

ேதாள்கத்தைள

__,

ெப.(n.);

   ஒ வைக ன்; leather spined jew fish,

ேதாற் த்  ஒ யங்கள்

__,

ெப.(n.);

   ஒ  வைகயான ைக ைனக் க ன் கைல; leather puppet art.

     [ேதால்+ த் +ஒ யங்கள்]

ேதாற்பாைவக் 
த்

 
 ேதாற்பாைவக் த்  tōṟpāvaikāttu, ெப. (n.)

   ேதாலால் ெசய்யப்பட்ட பாைவகைளத் ைரக் ப் ன்னி ந்  ஆட் யைசத்  கைதகைளச ்
ெசால் ம் கைல; puppet show.

     [ேதால்+பாைவ+ ற் ]

 ேதாற்பாைவக் த்  tōṟpāvaikāttu, ெப.(n.)

ேதாலால் ெசய்யப்பட்ட பாைவகைளத்

   ைரக் ப் ன்னி ந்  ஆட் யைசத்  கைதகைளச ்ெசால் ம் கைல; puppet show.

     [ேதால்+பாைவ+ ற் ]
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ேதாற்றான்

 
 ேதாற்றான் tōṟṟāṉ, ெப. (n.)

   ல ைளயாட்  களில் இ ல் யாேர ம் ேதாற்க ேநரந்்தால், அவ க்காக இ ல் ெதாட ம் 
ஆட்டத் ன் ெபயர.் (எ.கா.); பல்லாங் , உ ட்டான், அச் ப் ட் ; continuing game for a defeated person.

     [ேதால்-ேதாற்றான்]

 ேதாற்றான் tōṟṟāṉ, ெப.(n.)

   ல ைளயாட்  களில் இ ல் யாேர ம் ேதாற்கேநரந்்தால், அவ க்காக இ ல் ெதாட ம் 
ஆட்டத் ன் ெபயர.் (எ.கா.); பல்லாங் , உ ட்டான், அச் ப் ட் ; continuing game for a defeated person. 
[ேதால்-ேதாற்றான்]

 ேதாற்றான் tōṟṟāṉ, ெப. (n.)

   ம ல் த்தம்; blue vitriol (ெச.அக.);.

ேதானி

 
 ேதானி tōṉi, ெப. (n.)

   இ ைரக க் ைட ல் நீர ்ஓ மா  தகட்டால் ஆன அைமப் ; rain water drainer.

     [ேதாணி-ேதானி]

 ேதானி tōṉi, ெப.(n.)

இ ைரக க் ைட ல் நீர ்ஓ மா  தகட்டால் ஆன அைமப் : rain water drainer.

     [ேதாணி-ேதானி]

ேதாைன

 
 ேதாைன tōṉai, ெப. (n.)

   பா  ல் ற் ம் க ; a device in loom.

     [ ரல்- ைன-ேதாைன]

     [P]

 ேதாைன tōṉai, ெப.(n.)

   பா  ல் ற் ம் ; a device in loom.

     [ ரல்- ைண-ேதாைன]

     [P]
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ேதாைனக்கம்

 
 ேதாைனக்கம்  tōṉaikkampi, ெப. (n.)

   ேசைல னிைய ம் சன்னமான கம்  (ம.வ.ெசா.);; thin wire used to make knot at - border of a saree.

     [ ைன- ைன-ேதாைன+கம் ]

 ேதாைனக்கம்  tōṉaikkambi, ெப.(n.)

   ேசைல னிைய ம் சன்னமான கம்  (ம.வ.ெசா.);; thin wire used to make knot at - border of a saree.

     [ ைண- ைண-ேதாைன+கம் ]

ேதாைனக் ச்

 
 ேதாைனக் ச்  tōṉaikkucci, ெப. (n.)

   ேதாைனையத் வதற் ப் பயன்ப ம் ச் ; a stick used as a screw driver.

     [ேதாைன+ ச் ]

 ேதாைனக் ச்  tōṉaikkucci, ெப.(n.)

   ேதாைனையத் வதற் ப் பயன்ப ம் ச் ; a stick used as a screw driver.

     [ேதாைன+ ச் ]

நக்கண்ைணயார்

நக்கண்ைணயார ்nakkaṇṇaiyār, ெப. (n.)

   ெப ங்ேகா  நாய்கன் மகளா ய லைமப் ெப மாட் ; poetess of sangam age and daughter of 
Perunkölinăygan,

     [நல்+(கண்);கண்ைண+ஆர]்

 நக்கண்ைணயார ்nakkaṇṇaiyār, ெப. (n.)

   கழ்ெபற்ற சங்கப் லவர;் an eminent Sangam poetess

     [நல் + கண்ைணயார]்

ஒ  கா. நற் + கண்ைணயார ்→ நக்கண்ைணயார,்

நக்கண்ைணயார ்- அழ ய கண்கள் வாய்க்கப் ெபற்ற கழகக்காலப் ெபண்பாற் லவர;் இவைரப் 
ெப ங்ேகா  நாய்கன் மகள் நக்கண்ைண, என்பர.் இவர ்பாடல்கள் அகநா ற் ம் (அகம்:252);, 

றநா ற் ம், ( றம், 83, 84, 85); நற் ைண ம். (நற். 19, 87); காணப்ப ன்றன. ற ற் ல் 
இவர ்பா ய பாடல்களில், ேசாழமன்னன் தத்தன் மகனான, ேபாரை்வக் ேகாப்ெப நற் ள்ளிையப் 
பற் ய ப் கள் காணப்ப ன்றன. ேகாப்ெப நற் ள்ளிபால், காதற்காமம் ெகாண்  ெதா  
ெந ழ்ந் , பசப்ெபய் ய பான்ைம ைனப் றநா  83-வ  பாட ல் பா றார.் இவரத்ம் 
பாடல்கள், ெப நற் ள்ளி தன் தந்ைதெயா  மா பட் , நா ழந் . ல்லரி க் ண்  வ ந் ய 
நிைல ைன ம், ஆ ரம்ல்லைனப் ேபாரில் ெவன்ற றத் ைன ம் யந்  ம், கா ற்ற 
காரிைக ன் ற் ப்ேபால். அைமந் ள்ளன. இவர ்பா ய றநா ற் ப்

பாடல்களில் ( றம்.83.84,85);, ேசாழன் ேபாரை்வக் ேகாப்ெப நற் ள்ளிபால், இவர ்ெகாண்ட 
ைகக் ைளக் காமக்காதல், றம்படச ் த்தரிக்கப்ப ன்றன எனில், ைகயன் .

     ''அ ைன ெதா கழன் ைமயணற் காைளக்ெகன் ெதா க த் தல்யான் பாயஞ் வேல 
அ ேதாண் யங்க லைவநா வேல என்ேபாற் ெப ப் க என் ம் ஒ பாற் படாஅ தா  
இ பாற் பட்ட ம் ைமய ேர." ( றம்-83);.
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நக்கம்பா

நக்கம்பா  nakkampāṭi, ெப. (n.)

   ம லா  ைற ந்  10 அ ரமாத் ரி ( . .); ெதாைல ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் name of a village 10 k.m. 
from Mayiladudurai.

     [நக்கன்+பா ]

 நக்கம்பா  nakkambāṭi, ெப.(n.)

   ம லா  ைற ந்  10 அ ரமாத் ரி ( . . ெதாைல ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் name of : village 10 k.m. 
from Mayiladudurai.

     [நக்கன்+பா ]

நகர்ப்ப ைக

 
 நகரப்்ப ைக nakarppaṭukai, ெப. (n.)

   மன்னார்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Mannarkudi Taluk.

     [நகர+்ப ைக]

 நகரப்்ப ைக nagarppaḍugai, ெப.(n.)

   மன்னார்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Mannarkudi Taluk.

     [நகர+்ப ைக]

நகரம்

நகரம் nakaram, ெப. (n.)

   ேவ ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் name of the village in Vellore.

     [நகர+்அம்]

 நகரம்1 nagaram, ெப. (n.)

   1. ேப ர ்( டா);; city, town, capital metropolis.

   2. அரண்மைன (யாழ்.அக.);; palace.

   3. ேகா ல்; temple.

     "ேம வல யரத்்த ெவள்ைள நகர ம்" ( லப். 14, 9);.

   4. வா டம்; residence, place.

     "நகர மர ள் ரிந்  நான் கற் ப் ேமல்" ( வ். இயற். தற் 33);

   5. வளமைன, மாடமாளிைக, அைனத் ம் நிைறந்  ளங் த் ேதான் வ ; fabulous palace, elaborate 
wealhty houses and the unique historical temples are found In a prosperous city as town.

த. நகரம் → skt nagara

     [ந  → நகல் → நகர ்→ நகரம்.)

     "அம்" → ெப ைமப்ெபா ள் ன்ெனாட் .

நகர ்என் ம் ெசால் 'அம்' என் ம் ெப ைமப்ெபா ட ் ன்ெனாட் ப் ெபற்  நகரம் என்றா ம். 
ளங் த் ேதான் ம் ெவண்ைம என்பேத இதன் ேவரப்் ெபா ள்.  "ஒய்மா நாட்  நகரம் உேலாக 

மாேத  ரத்  யாபாரி ஆரவ்லங் ழான்" (S.I.IVol V1000);.
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நகெவ ம்பல்

 
 நகெவ ம்பல் nakavetumpal, ெப. (n.)

   இளஞ் ; gentle heat, luke warmness.

     [நகம்+ெவ ம்பல்]

 நகெவ ம்பல் nagavedumbal, ெப.(n.)

   இளஞ் ; gentle heat, lukewarmness. [நகம்+ெவ ம்பல்]

நகார்

நகார ்nakār, ெப. (n.)

   பண்ைடய நாட் ப் ற இைசக்க ள் ஒன் ; an ancient musical instrument.

நைகயாண்

__,

ெப. (n.);

   நைகச ் ைவ ட் பவன்; jester.

     [நைக+ஆண்  நைகச் ைவைய ஆள்பவன்]

     [P]

 நகார ்nakār, ெப. (n.)

   1. த்ைதெயாத்த ெவண்பல்; tooth like pearls.

     "மகாஅர ்அன்ன மந்  நகாஅர ்அன்ன நளிநீர ் த்தம் மடேவா" ( பாண். 57);.

     [ந  → நகார.்]

த் ப்பற்கள். ஒளி  தற் க த் ேவர.் நைகெயன் ஞ் ெசால், தற்கண் ஒளி தைலக் த் . 
அ த்த நிைல ல் ஒளி ம் பற்கைள ம், ரிப் ைன ம் க்கலா ற் .

 நகார ்nakār, ெப.(n.)

   பண்ைடய நாட் ப் ற இைசக்க ள் ஒன் ; an ancien musical instrument.

நங்கவள்ளி

 
 நங்கவள்ளி naṅkavaḷḷi, ெப.(n.)

   ஓம ர ்வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Omalur Taluk.

     [நங்கன்+வள்ளி(பள்ளி);]

 நங்கவள்ளி naṅgavaḷḷi, ெப.(n.)

   ஓம ர ்வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Omalur Taluk.

     [நங்கன்+வள்ளி(பள்ளி);]
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நங்

 
 நங்  naṅkuṭi,    தம்பரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Chidambaram Taluk.

     [நன்+ ]

 நங்  naṅguḍi, ெப.(n.)

   தம்பரம் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Chidambaram Taluk.

     [நன்+ ]

நங் ர -தல்

நங் ர -தல் naṅāramiṭutal,    18 ெச. ன்றா  (v.i)

   மரக்கலம் (அ); கப்பல் நகராமல் ஓரிடத் ல் நிற்பதற்காக நீ க் ள் நங் ரத்ைத இறக் தல்; to cast 
anchor.

     [நங் ரம்+இ -,]

 நங் ர -தல் naṅāramiḍudal,    18 ெச. ன்றா  (vi) மரக்கலம் (அ) கப்பல் நகராமல் ஓரிடத் ல் 
நிற்பதற்காக நீ க் ள் நங் ரத்ைத இறக் தல்; to cast anchor.

     [நங் ரம்+இ -]

நச்

 
 நச்  naccīṭu, ,ெப.(n.)

ெதாந்தர

 trouble, hindrance.

ம வ. நசச்ர

     [நச் +ஈ ]

 நச்  naccīṭu, ெப.(n.)

ெதாந்தர  trouble, hindrance.

ம வ, நசச்ர

     [நச் +ஈ ]

நச் த் னி

நச் த் னி naccuttīṉi, ெப.(n.)

   அ க்க  ன் ம் ன்பண்டம். (ெகா.வ.வ.ெசா.95);; snacks taken frequently.

ம வ. ெநா க் த் னி, ேமல் னி

     [ைந-நச் + னி]

 நச் த் னி naccuttīṉi, ெப.(n.)

   அ க்க  ன் ம் ன்பண்டம். (ெகா.வ.வ.ெசா.95);; snacks taken frequently.

ம வ, ெநா க் த் னி, ேமல் னி

     [ைந-நச் + னி]
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நச்

 
 நச்  naccuḻi, ெப.(n.)

   நற்  பாரக்்க; see narculi

     [(நல்); →நற்  →நச் ]

 நச்  naccuḻi, ெப.(n.)

நற்  பாரக்்க see narculi

     [நல்)→ நற்  →நச் ]

நசெ்ச

நசெ்ச  nacceli, ெப.(n.)

ஞ்

 a muskrat. (ெநவ.வ.ெசா.194);.

     [நச் +எ ]

 நசெ்ச 1 nacceli, ெப. (n.)

   1. ண்ெட  (யாழ்.அக.);; mouse.

   2. ஞ் ; shrew-mouse.

     [ந  → நச்  + எ .]

 நசெ்ச 2 nacceli, ெப. (n.)

   பல் ல் நஞ் ள்ள ம், லசமயங்களில் சா  ைள க்கக் ய மான எ வைக. ( ன்);; a kind of rat 
whose bite is poisonous and Sometimes fatal.

ம வ. ெமாரசன் எ .

     [நச்  + எ .]

நஞ் த்தன்ைமையக் ெகாண்ட எ வைக.

 நசெ்ச  nacceli, ெப.(n.)

   ஞ் ; a muskrat.(ெந.வ.வ.ெசா.194);.
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நசெ்சள்ைளயார்

நசெ்சள்ைளயார ்nacceḷḷaiyār, ெப.(n.)

   காக்ைகப்பா னியார ்நற்ெசள்ைளயார ்எனப் ெபயர ்ெபற்ற கைடக்கழகக் காலப் ெபண்பாற் 
லவர;் a sangam poetess known as a {"kākkaipāçiŋinaccellaiyar"}.

     [நல்+ெசள்ைள+ஆர]்

 நசெ்சள்ைளயார ்nacceḷḷaiyār, ெப. (n.)

   ப ற் ப்பத் ள், ஆறாம்பத் ப் பா ய ெபண்பாற் லவர;் இவர  ப்ெபயர ்காக்ைகப் 
பா னியார ்நசெ்சள்ைளயார;் an ancient Tamil poetess, author of the 6th decad of Patirru-p-pattu.

     [நற்ெசள்ைள → நசெ்சள்ைள + ஆர]்

ஆ ேகாட்பாட் ச ்ேசரலாதன் என் ம் ஆறாம் பத்ைதப் பா ள்ள இவர,் ற கழக இலக் யச ்
ெசய் டக்ைள ம் இயற் ள்ளார.் ந்ெதாைக 210 - ஆம் பாட் ல், காக்ைக கைரந்தைமையச ்

றப்பாகப் பா யதால், காக்ைகப்பா னியார ்என்ற றப் ப்ெபயைரப் ெபற்றார.் றப் ப்ெபயர ்
ெப தற் க் கரணியமாய் அைமந்த ந்ெதாைகப் பாடல் வ மா :

     " ண்ேதர ்நள்ள கானத் தண்டர்

பல்லா பயந்த ெநய் ற் ெறாண்

டன் ைளந்தெவண்ெணல் ெவண்ேசா

எ கலத் ேதந் ஞ் ெதன்ேதா

ெப ந்ேதாள் ெந ழ்ந்த ெசல்லற்

ந் வரக் கைரந்த காக்ைகய  ப ேய."

நசெ்சள்ைளயார ்ப ற் ப்பத் ல் 51- தல் 60-வைர-10-பாடல்கைளப் பா ள்ளார.் இப் பாடல்கள், 

ந ய ர்

 
 ந ய ர ்naciyaṉur, ெப.(n.)

   ஈேரா  வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Erode Taluk.

     [நைசயன்-ந யன்+உைரஊர]்

ந ம்

 
 ந ம்  nakampu, ெப.(n.)

   ன் வைகக ள் கச் ய வைக; a kind of tiny fish.

     [அ ம் -ந ம் ]

 ந ம்  nasumbu, ெப.(n.)

   ன் வைகக ள் கச ் ய வைக; a kind of tiny fish.

     [அகம் -நகம்]

நட்டந்

 
 நட்டந்  naṭṭanti, ெப.(n.)

   வகங்ைக வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Sivagangai Taluk.

     [ந +அந் ]

 நட்டந்  naṭṭandi, ெப.(n.)

   வகங்ைக வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Sivagangai Taluk.

     [ந -அந் ]
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நட்டபாைட

 
 நட்டபாைட naṭṭapāṭai, ெப.(n.)

   பகற்ெபா ல் இைசக்கப்ப ம் பண் வைக; a kind of melody tune sung in the day time.

     [நண்-நட் +(பா );பாைட]

 நட்டபாைட naṭṭapāṭai, ெப.(n.)

   பகற்ெபா ல் இைசக்கப்ப ம் பண் வைக; a kind of melody tune sung in the daytime.

     [நண்-நட் +(பா );பாைட]

 நட்டபாைட naṭṭapāṭai, ெப. (n.)

   ஞ் ப் பண்வைக ( ங்.);; a melody-type of the kuriñji class.

     [நடம் → நட்டம் + ski பாைஷ → பாைட]

நட்டம்

நட்டம் naṭṭam, ெப.(n.)

பாடல் இன் த் தாளத் ற்  மட் ம் ஆ ம் ஆட்டம்

 dance without song.

     [நள்-நளி-ந -நட்டம்]

 நட்டம் naṭṭam, ெப.(n.)

பாடல் இன் த் தாளத் ற்  மட் ம் ஆ ம் ஆட்டம் dance without song.

     [நள்-நளி-ந -நட்டம்]

 நட்டம்1 naṭṭam, ெப. (n.)

   1. ேநரந்ிைல; erectness, uprightness, perpendicularity.

     " ைண நட்டமாய் நி த் " ( ன்.);.

   2. (ேகாவண); நீரச்் ைல மட் ம்கட் க் ெகாண் , ஆைட ன்  இ க்ைக; seminakedness.

   3. அம்மணம்; nakedness.

   4. ெவந்நீர;் hot-water.

     [ந  → நட்  + அம்.]

 நட்டம்2 naṭṭam, ெப.  (n.)

நட் க்கால்

 
 நட் க்கால் naṭṭukkāl, ெப.(n.)

   ந ல் உள்ள கால்வாய்; channel in the middle part.

     [ந +கால்-நட் க்கால்]

 நட் க்கால் naṭṭukkāl, ெப.(n.)

   ந ல் உள்ள கால்வாய்; channel in the middle part.

     [ந +கால்-நட் க்கால்]
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நட் வதாளம்

 
 நட் வதாளம் naṭṭuvatāḷam, ெப.(n.)

   நட் வனார ்ைகயால் ஒ க்கச ்ெசய் ன்ற தாள வைக; cymbal.

     [நட் வம்+தாளம்]

 நட் வதாளம் naṭṭuvatāḷam, ெப.(n.)

   நட் வனார ்ைகயால் ஒ க்கச ்ெசய் ன்ற தாள வைக; cymbal.

     [நட் வம்+தாளம்]

நட் வாய்க்

 
 நட் வாய்க்  naṭṭuvāykkuṭi, ெப.(n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Tanjavoor district.

     [ந -நட் +வாய்+ ]

 நட் வாய்க்  naḍḍuvāykkuḍi, ெப.(n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Tanjavoor district.

     [ந -நட் +வாய்+ ]

நட் க்ைக

நட் க்ைக naṭpukkai, ெப. (n.)

   ஒ வைகயான இரடை்டக்ைக; a kind of dance posture. (35:201);.

     [நட் +ைக]

     [P]

 நட் க்ைக naṭpukkai, ெப.(n.)

   ஒ வைகயான இரடை்டக்ைக; a kind of dance posture. (35:201);.

     [நட் +ைக]

     [P]
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நட்

நட்  naṭpu, ெப. (n.)

   ஏ ைசத் ெதா ல் நான்காம் இைச; fourth sound of the seven sounds of the diatonic Scale.

     [நள்→நட் ]

 நட்  naṭpu, ெப.(n.)

   ஏ ைசத் ெதா ல் நான்காம் இைச; fourth sound of the seven sounds of the diatonic scale.

     [நள்→நட் ]

 நட் 1 naṭpu, ெப. (n.)

   1. ேதாழைம; friends family.

     "நட் ைடக் ய்யம் ைவத்தான்" ( வக. 253);.

   2. உயரந்்த அரச க் ரிய இன் யைமயாத ஆ  க ள் ஒன் :

 allies, one of six important aspects to king or Government.

     "பைட  ழைமச்  நட்பர ணா ம்" ( றள், 381);.

   3. நண்பன்; friend.

     'எனக்கவன் நட் ' (உ.வ.);.

   4. ஐவைகக் ேகாள் நிைல ள், நடை்பக் க் ந் தன்ைம:

 friendly aspect of a planet, one of five kölnilai

நடக்கத

 
 நடக்கத  naṭakkatavu, ெப. (n.)

   எ  ெர ராக அைமந்த க க் ப் ெபா வாக அைமந்  இ க் ம் வ ; a common path of the two 
opposite side houses.

     [நைட+கட );-நைடக்கத -நடக்கத  (ெகா.வ); - கட -பாைத]

 நடக்கத  naḍakkadavu, ெப.(n.)

   எ  ெர ராக அைமந்த க க் ப் ெபா வாக அைமந்  இ க் ம் வ ; a common path of the two 
opposite side houses.

     [(நைட கட -நைடக்கத -நடக்கத  (ெகா.வ); - கட -பாைத] 

நடந்ைத

 
 நடந்ைத naṭantai, ெப. (n.)

   நாமக்கல் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Namakkal Taluk.

     [நாள்+அந் -நாடந் -நடந்ைத]

 நடந்ைத naḍandai, ெப.(n.)

   நாமக்கல் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Namakkal Taluk.

     [நாள்+அந் -நாடந் -நடந்ைத]
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நடவா  ழா

 
 நடவா  ழா naṭavāviviḻā, ெப. (n.)

   காஞ் ரத் ல் ேமழ ெவள் வா ( த் ைரப் ெபளரண் );யன்  நைடெப ம் ழா; a festival in 
Kanchipuram, on the full moon day of the month Chittirai.

     [நைட+வா + ழா]

 நடவா  ழா naḍavāviviḻā, ெப.(n.)

   காஞ்  ரத் ல் ேமழ ெவள் வா ( த் ைரப் ெபளரண் );யன்  நைடெப ம் ழா; a festival in 
Kanchipuram, on the full moon day of the month Chittirai.

     [நைட+வா + ழா]

நடம்

நடம் naṭam, ெப. (n.)

   நாட் யம்; another name for dance.

     [நள்-ந -நட்டம்-நடம் (இைடக் ைற);]

 நடம் naḍam, ெப.(n.)

   நாட் யம்; another name for dance.

     [நள்-ந -நட்டம்-நடம் இைடக் ைற]

 நடம் naḍam, ெப. (n.)

   நடனம், த் ; dance.

_இரத ைடய நடமாட் ைடயவர'் க்ேகா. 57).

நள் → நளி → நளிதல் =ஒத்தல்.

நளி → ந .

ஒேநா. களி  → க .

ந த்தல் = ஒத்  நடத்தல்.

ந  → ஆட்டம்.

     "ந ெகாணன் ம ல் ேசர்  நாைர ர"் (ேதவா.216:5);.

த. நடம் → ski நட்ட.

நடராசர் சைட

 
 நடராசர ்சைட naṭarācarcaṭai, ெப. (n.)

   ற்ப வல் நர ்ெச க் ம் ம டம்; engraving as hair in Nataraja sculpture by sculpter.

     [நடராசர+்சைட]

 நடராசர ்சைட naḍarācarcaḍai, ெப.(n.)

ற்  வல் நர ்ெச க் ம் ம டம், engraving a hair in Nataraja sculpture by sculpter.

     [நடராசர+்சைட]

53

www.valluvarvallalarvattam.com 3274 of 19068.



நடவாள்

 
 நடவாள் naṭavāḷ, ெப. (n.)

   நட தெ்தா ல் ெசய்ேவார;் workers for transplanting in the paddy field.

     [நட +(ப ரி தல்);ஆள்-நடவாள்]

     [P]

 நடவாள் naḍavāḷ, ெப.(n.)

நட தெ்தா ல் ெசய்ேவார ்workers for transplanting in th paddy field.

     [நட +(ப ரி தல்);ஆள்-நடவாள்]

     [P]

நட ப் பள்ளத்

 
 நட ப் பள்ளத்  naṭavuppaḷḷatti, ெப. (n.)

   நட  ந ம் பள்ளரினப் ெபண்கள்; women engaged in transplanting.

     [நட +பள்ளத் ]

 நட ப் பள்ளத்  naḍavuppaḷḷatti, ெப.(n.)

   நட  ந ம் பள்ளரினப் ெபண்கள்; wome engaged intransplanting.

     [நட +பள்ளத் ]

நடனபாணி

 
 நடனபாணி naṭaṉapāṇi, ெப. (n.)

   பரதம் ஆ ம் ைறகளில்; one of dancing methods, a way of dancing Bharatam.

     [நடனம்+பாணி]

 நடனபாணி naḍaṉapāṇi, ெப.(n.)

   பரதம் ஆ ம் ைறகளில் ஒன் ; one of dancin: methods, a way of dancing Bharatam.

     [நடனம்+பாணி]

ந க்காத்தான்

 
 ந க்காத்தான் naṭukkāttāṉ, ெப. (n.)

   இயற்ெபயர;் a proper noun.

     [ஒ கா நா +காத்தான்]

 ந க்காத்தான் naḍukkāttāṉ, ெப.(n.)

   இயற்ெபயர;்а proper noun.

     [ஒ கா நா +காத்தான்]
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ந கட்  
மணிவைல

 
 ந கட்  மணிவைல naṭukaṭṭimaṇivalai, ெப. (n.)

   ந த்தரமான மணி வைல; a medium Size net.

     [ந +கட் + மணி+வைல]

 ந கட்  மணிவைல naḍugaḍḍimaṇivalai, ெப.(n.)

   ந த்தரமான மணிவைல; a medium size net.

     [ந +கட் +மணி+வைல]

ந ப்பட்டம்

ந ப்பட்டம் naṭuppaṭṭam, ெப. (n.)

   கன்னி ( ரட்டா ); மாத 10 தல் 20 வைர லான ேவளாண் பட்டம்; in between season, from 10th to 20th 
Purattasi

     [ந +பட்டம்]

 ந ப்பட்டம் naḍuppaḍḍam, ெப.(n.)

   கன்னி ( ரட்டா ); மாத 10 தல் 20 வைர லான ேவளாண் பட்டம்; in between season, from 10th to 20th 
Purattási

     [ந +பட்டம்]

ந த்

 
 ந த்  naṭutti, ெப. (n.)

   நடன அரங்கத் ல் ந ேவ ள்ள ப ; central part of the dance dias.

     [ந -ந த் ]

 ந த்  naḍutti, ெப.(n.)

   நடன அரங்கத் ல் ந ேவ ள்ள ப ; central part of the dance dias.

     [ந -ந த் ]

நைடயன்

நைடயன் naṭaiyaṉ, ெப. (n.)

   1. க ைத,

 donkey.

   2. ெச ப் , ம ய ; shoe.

     [நைட +அன்]

 நைடயன் naḍaiyaṉ, ெப.(n.)

   1. க ைத, donkey. 2. ெச ப் , ய ; shoe. [நைட+அன்]

 நைடயன் naḍaiyaṉ, ெப. (n.)

   1. நடக் றவன் ( ன்.);; walker, pedestrian.

   2. உழ மா , ைர த யைவ; ploughing ox, riding horse, etc.,

   3. ெச ப் ; shoes, slippers.

ம. நடயன்.

     [நைட→ நைடயன்.]
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நைடயாட்

 
 நைடயாட்  naṭaiyāṭṭi, ெப. (n.)

   ேகா ல் வ பாட் ற்  நீர ்எ க்கப்ப ம் ளம்; a pond used for temple purpose.

ேமத  நைடயாட்  ளத் ல் சால நீர ்ேகா க் ம்.

     [நைட+(அட் );ஆட்  நைட-ப க்கட் ]

 நைடயாட்  naḍaiyāḍḍi, ெப.(n.)

ேகா ல் வ பாட் ற்  நீர ்எ க்கப்ப ம் ளம்: a pond used for temple purpose. ேமத  நைடயாட்  
ளத் ல் சால நீரே்கா க் ம்.

     [நைட+(அட் );ஆட்  நைட-ப க்கட் ]

நைடவாசல்

 
 நைடவாசல் naṭaivācal, ெப. (n.)

ன்வாசல்:

 gateway, portal, entrance.

     [நைட+வாசல், வா ல் →வாசல்]

 நைடவாசல் naḍaivācal, ெப.(n.)

ன்வாசல், gateway, portal, entrance. [நைட+வாசல், வா ல்→வாசல்]

நண்டன்

 
 நண்டன் naṇṭaṉ, ெப. (n.)

   வளரச்்  ன் யவன்; one who is of undergrowth.

     [நள்-நண் +அன்]

 நண்டன் naṇṭaṉ, ெப.(n.)

   வளரச்்  ன் யவன்; one who is of undergrowth. [நள்-நண் +அன்]

நண் க்ைக

 
 நண் க்ைக naṇṭukkai, ெப. (n.)

   ஆடற் கைல ன் ஒ  வைகயான இரடை்டக்ைக; gesture with both the hands.

     [நண் +ைக]

     [P]

 நண் க்ைக naṇṭukkai, ெப.(n.)

   ஆடற் கைல ன் ஒ  வைகயான இரடை்டக்ைக; gesture with both the hands.

     [நண் +ைக]

     [P]
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நண் காச்

 
 நண் காச்  naṇṭukācci, ெப. (n.)

   அ ப் க் ேகாடை்ட வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Aruppukkottai Taluk.

     [ஒ கா. நண் +(கயம்-கயத் -காய்ச் );

 நண் காச்  naṇṭukācci, ெப.(n.)

   அ ப் க் ேகாடை்ட வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Aruppukkottai Taluk.

     [ஒ கா. நண் +(கயம்-கயத் -காய்ச் ]

நத்த ரக்

 
 நத்த ரக்  nattapurakki, ெப. (n.)

   மானாம ைர வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Sivaganga Taluk.

     [நத்தம்+( றத் );- றக் - ரக் (ெகா.வ.);]

 நத்த ரக்  nattaburakki, ெப.(n.)

   மானாம ைர வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Sivaganga Taluk.

     [நத்தம்+( றத் - றக் - ரக் (ெகா.வ.);]

நத்தமைல

 
 நத்தமைல nattamalai, ெப. (n.)

   தம்பரம் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Chidambaram Taluk.

     [நத்தம்+மைல]

 நத்தமைல nattamalai, ெப.(n.)

   தம்பரம் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Chidambaram Taluk.

     [நத்தம்+மைல]

நந்தர்

நந்தர ்nantar, ெப. (n.)

. .472 தல் . .372 வைர மகத நாடாண்ட அரச மர னர:்

 Nanda kings who ruled Magada from 472 B.C. to 372 B.C.

     [நந் →நந்தர]்

 நந்தர ்nandar, ெப.(n.)

   . .472 தல் . .372 வைர மகத நாடாண்ட அரச மர னர;் Nanda kings who ruled Magada from 472 B.C to 
372 B.C. [நந் →நந்தர]்
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நத்

நத்  nattu, ெப. (n.)

   1. ஓரிைசக் ழல்; a kind of flute.(1:138);.

   2. ஏக்கம் ெகாள் தல்; disappointed aspiring, yearning.

     [நன்-நத் ]

 நத்  nattu, ெப.(n.)

   1. ஓரிைசக் ழல; a kind of flute.(1:138);. 2. ஏக்கம் ெகாள் தல்;

 disappointed aspiring, yearning.

     [நன்-நத் ]

 நத் 1 naddudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   ம் தல்; to desire, long for hanker after, love.

     "நாரியார ்தாம வர ்நாமவைர நத்தாைம" (த ழ்நா.74);.

ெத, ம,. நத்த, நத் .

     [நச்  → நத் -.]

 நத் 2 nattu, ெப. (n.)

   1. நத்தம்2 பாரக்்க;see natam.

நந் ண்

 
 நந் ண்  nantikuṇṭu, ெப. (n.)

அ ப் க் ேகாடை்ட வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார.்

 a village in Aruppukkottai Taluk.

     [நந் + ண் ]

 நந் ண்  nandiguṇṭu, ெப.(n.)

   அ ப் க் ேகாடை்ட வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Aruppukkottai Taluk.

     [நந் + ண் ]
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நந் ரம்

நந் ரம்1 nantipuram, ெப. (n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் ம்பேகாணத் ற்  அ ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் name of the village in Tanjavur nearby 
Kumbakonam.

     [நந் + ரம்]

இவ் ர ்நந் வ மன் காலத் ல் கழ்ெபற்  இ ந்த .தற்ேபா  இவ் ர ்நாதன் ேகா ல் என்  
வழங்கப்ப ற .

 நந் ரம்2 nantipuram, ெப. (n.)

   ெசஞ்  வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Senji Taluk.

     [நந் + ரம்]

 நந் ரம்1 nandiburam, ெப.(n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் ம்பேகாணத் ற்  அ ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் name of the village in Tanjavur nearby 
Kumbakonam.

     [நந் + ரம்]

இவ் ர ்நந் வ மன் காலத் ல் கழ்ெபற்  இ ந்த . தற்ேபா  இவ் ர ்நாதன் ேகா ல் என்  
வழங்கப்ப ற .

 நந் ரம் nandiburam, ெப.(n.)

   ெசஞ்  வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Senji Taluk.

நந் மார்

 
 நந் மார ்nantimār, ெப. (n.)

   கடேலார உவரக்்கரம்  நிலத் ல் (தரி ல்); தராக வளரந்் க் ம் த் ச ்ெச கள்; Sea-side shrubs.

     [நந் -நந் +(வளார)்;-மளார ்– மார]்

 நந் மார ்nandimār, ெப.(n.)

   கடேலார உவரக்்கரம்  நிலத் ல் (தரி ல்); தராக வளரந்் க் ம் த் ச ்ெச கள்; sea-side shrubs.

     [நந் -நந் /வளர-்மளார ்– மார]்

நந் ணி

 
 நந் ணி nantuṇi, ெப. (n.)

   ேகரளத் ன் பண்ைடய இைசக்க ; an ancient musical instrument in Kerala.

     [நந் -நந் ணி]

 நந் ணி nanduṇi, ெப.(n.)

   ேகரளத் ன் பண்ைடய இைசக்க ; an ancient musical instrument in Kerala.

     [நந் -நந் ணி]
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நப்பசைலயார்

நப்பசைலயார ்nappacalaiyār, ெப. (n.)

   கைடக் கழகப் ெபண்பாற் லவர;் a poetess of sangam period.

     [நல்+பசைல]

 நப்பசைலயார ்nappasalaiyār, ெப.(n.)

   கைடக் கழகப் ெபண்பாற் லவர;் a poetess of sangam period.

     [நல்+பசைல]

 நப்பசைலயார ்nappasalaiyār, ெப. (n.)

   கழகக் காலப் லவ ள் ஒ வர;் an eminent Sangam poet.

     [நல் + பசைலயார.்]

இவர ்நற் ைண ல் 243-வ  பாடைலப் பா ள்ளார.் ரி ைட ெம ந்த தைலமகள் ற்றாக வ ம் 
பாடல் வ மா :

     "ேதம்ப  லம் ற் ெறள்ளறல் த இய க லயல மண லைடகைர அலங் ைன ெபா ளிய 
ந வ  மாஅத் ப் ெபா ம் ேதாறல் ம் ங்கண் இ ங் ல் கவ ெபயரத்் தன்ன நில்லா 
வாழ்க்ைக ட்  அகற ேலாம் ன் அ ைட ெரனக் ைகயறத் றப்ேபாரக்் கழ வ ேபால 
நப்பண்ண்னார ்16.

ெமய் ற ந்  ேமவர வல இன்னா தா ய காைலப் ெபா ள்வ ற் ரித லாடவரக்் யல்ெபனின் 
அரி மன் றம்ம அறத் ம் ெபா ேள'.(நற்.243);

நப்பாலத்தனார்

நப்பாலத்தனார ்nappālattaṉār, ெப. (n.)

   கைடக்கழகக் காலப் லவர;் a poet of Sangam period.

 நப்பாலத்தனார ்nappālattaṉār, ெப.(n.)

   கைடக்கழகக் காலப் லவர;் a poet of sangam period.

 நப்பாலத்தனார1் nappālattaṉār, ெப. (n.)

   கழகக்காலப் லவர;் a poet of Šangam period,

     [நல் + பாலத்தன் + ஆர.்]

     'ஆர'் ம ப்ெபா ைம . [ஒ.ேநா.] ந + ெசள்ைள + ஆர.் 'ந' றப் ப் ெபா ணரத்் ம், 
இைடசெ்சால்.

நச் னாரக்் னியரின், வக ந்தாமணி 482-ஆம் பாட ைரயால், இப் லவரின் இயற்ெபயர ்
நப்பாலத்தன் என்  அ ய ற . இவர,் நற் ைண ல் (52.240);. இரண்  பாடல்கைளப் 
பா ள்ளார.் ல ஆய்வாளர,் நச் னாரக்் னியர ்உைரக் ப் ல் காணப்ப ம் நப்பாலத்தன், 
நற் ைண பா ய நப்பாலத்தனா க்  ேவறானவர ்என்பர.் இவ்  பாடல்களி ம் ெசால்லாட் , 
ெபா ளைம  ஒத் க்காணப்ப வதால், இ வ ம் ஒ வேர என் ம் ணியலாம். (எ- );

   1. தைலமகன் ெசலவ ங் ய :-

     "ஐேத கம்ம ையந்  ெசய்ெபா ேள" (நற்.52);.

   2. ரி ைடெம ந்த தைலமகள் ற் :"ஐேத கம்ம இவ் ல  பைடத்ேதாேன" ேம ம் ேமேல 
த் ள்ள நற் ைண52-ஆம் பாட ல், மாவள் ஒரி ன் ெகாைடச ் றப் ைன, பா ய பாங்  

எஞ்ஞான் ம் ெநஞ்ைச ட்  நீங்கா வண்ணம் அைமந் ள்ள .
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நம் ட் வன்

 
 நம் ட் வன் nampikuṭṭuvaṉ, ெப. (n.)

   கைடக்கழகக் காலத் ய நிலத் தைலவன்; Chieftain of sangam period.

 நம் ட் வன் nambiguṭṭuvaṉ, ெப.(n.)

   கைடக்கழகக் காலத் ய நிலத் தைலவன்; Chieftain of sangam period.

நப் தனார்

நப் தனார ்nappūtaṉār, ெப. (n.)

   கைடக்கழகப் லவர;் a poet of sangam period.

     [நல்+ தன்+ஆர]்

 நப் தனார ்nappūtaṉār, ெப.(n.)

   கைடக் கழகப் லவர;் a poet of sangam period. [நல்+ தன்+ஆர]்

 நப் தனார ்nappūtaṉār, ெப. (n.)

   ல்ைலப்பாட்  என்ற ைல இயற் ய லவர;் a poet who wrote mullai-p-pâttu.

     [ந+ தனார]்

     [ஒ.ேநா.] ந.+ பண்ணனார.்

     "ெச ைல காயா அஞ்சனம் மலர னரக்் ெகான்ைற நன்ெபான் காலக் ேகாடற் ைக 
அங்ைக அ ழத் ேதாடார ்ேதான்   ப்பக் கான நந் ய ெசந்நிலப் ெப வ  வானம் வாய்த்த 
வாங் க ர ்வர ற் ரிம ப் ரைலெயா  மடமா கள எ ரெ்சல் ெவண்மைழ ெபா ம் 

ங்களின்" ரக்ாய் வள்ளியங் கா றக் ெகா யத் ைணபரி ரக் ஞ் ெசல னர ் ைன ளங்  
ெந ந்ேதர ் ண்ட மாேவ!" ல்ைலப்.93-103).

நப்

 
 நப்  nappi, ெப. (n.)

   யா க் ம் ஒன் ம் ெகாடாதவன் (கஞ்சன்);; miser.

     [ைந-ைநப் ]

 நப்  nappi, ெப.(n.)

   யா க் ம் ஒன் ம் ெகாடாதவன் (கஞ்சன்);; miser. (ைந-ைநப் );

நம் ேகான்

நம் ேகான் nampiāṉ, ெப. (n.)

   மாறவ மன் ந்தரபாண் யன் ஆட் ன்ேபா ( . .1314); வாய்ப்பா  அைவ ல் 
இ ந்தவன்; member of the royal assembly of the king Maravarman Sundara Pandiyan (1314 AD);.

     [நம் +ேகான்]

 நம் ேகான் nambiāṉ, ெப.(n.)

   மாறவ மன் ந்தரபாண் யன் ஆட் ன்ேபா ( . .1314); வாய்ப்பா  அைவ ல் 
இ ந்தவன்; member of the royal assembly of the king Maravarman Sundara Pandiyan (1314 AD);.

     [நம் +ேகான்]
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நம் தைள

 
 நம் தைள namputaḷai, ெப. (n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [ஒ கா.நாம் +உதைள]

 நம் தைள nambudaḷai, ெப.(n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [ஒ கா நாம் +உதைள]

நமேதா

 
 நமேதா  namatōṭu, ெப. (n.)

   வந்தவா  வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Wandawashi Taluk.

     [நைம+ேதா ]

 நமேதா  namatōṭu, ெப.(n.)

   வந்தவா  வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Wandawashi Taluk.

     [நைம+ேதா ]

நயக்ேக

 
 நயக்ேக  nayakāṭu, ெப. (n.)

அட் யம்,

 atrocity.

     [நயன்+ேக ]

 நயக்ேக  nayakāṭu, ெப.(n.)

அட் யம், atrocity.

     [நயன்+ேக ]

நரங் யான்

 
 நரங் யான் naraṅkiyāṉ, ெப. (n.)

   வகங்ைக வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Sivagangai Taluk.

     [ஒ கா நரங் +அன்-நரங் யன்-நரங் யான்]

 நரங் யான் naraṅgiyāṉ, ெப.(n.)

   வகங்ைக வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a willage in Sivagangai Taluk.

     [ஒ கா நரங் +அன்-நரங் ன்-நாங் யான்]
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நரதா

நரதா  naratāru, ெப. (n.)

   மரத்தாலான ற்பங் கைளச ்ெசய்ய உத ம் மர வைககள்; a kind of trees which are used for making wooden 
sculpture. (5:21);.

     [நரல்+தா ]

 நரதா  naratāru, ெப.(n.)

   மரத்தாலான ற்பங் கைளச ்ெசய்ய உத ம் மர வைககள்; a kind of trees which are used for making wooden 
sculpture. (5:21);.

     [நால்+தா ]

நரம்

நரம்  narampu, ெப. (n.)

யா ன் ஓர ்உ ப் :

 a part of lute.

     [ ல்- ம் -நரம் ]

 நரம்  narambu, ெப.(n.)

யா ன் ஓர ்உ ப் . a parto flute.

     [ ல்- ம் -நரம் ]

 நரம்  narambu, ெப. (n.)

   1. ைள ந்  உட ன் பல பாகங்க க் ம் உணர் கைளக் ெகாண்  ெசல் ம் ெமல் ய 
இைழ; nerve, tendon.

     "நரம்ெப ந்  நல் ரந்்தாரா ம்" (நால ,153);.

   2. அரத்தக் ழாய்; vein bloodvessel.

இ க் ப் த்  ஊ  ேபா வதற்  ஒ  நரம் ம் ைடக்க ல்ைல (இக்.வ);.

   3. யாழ்நரம் ; catgut, chord, string of a lute.

     'வ நரம் ைசப்பேபால்" (க த்.36.);

   4. இைலநரம்  இைல ன் அ ப்பரப் ல் காணப்ப ம் நீைரக் ெகாண் ெசல் ம் ெமல் ய இைழ 
ேபான்ற ப ; fibre, as of leaves, tendril of a vine.

நரமாகாணி

 
 நரமாகாணி naramākāṇi, ெப. (n.)

   ண்  வனம் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Tindivanam Taluk.

     [நைரயன்+மாகாணி]

 நரமாகாணி naramākāṇi, ெப.(n.)

   ண் வனம் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Tindivanam Taluk.

     [நைரயன்+மாகாணி]
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நரயன் ைள

 
 நரயன் ைள narayaṉviḷai, ெப. (n.)

   அகத்  வரம் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Agastheeswaram Taluk.

     [நாைரயன்+ ைள-நைரயன்-நரயன் (ெகாவ);]

 நரயன் ைள narayaṉviḷai, ெப.(n.)

   அகத் வரம் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Agastheeswaram Taluk.

     [நாைரயன்+ ைள-நைரயன் நரயன் (ெகாவ);]

நரிக்கல்

 
 நரிக்கல்  narikkallu, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் கல்; stone useful in making the gypsum.

     [நரி+கல்]

 நரிக்கல்  narikkallu, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் கல்; stone useful in making the gypsum.

     [நரி+கல்]

நரியேனரி

 
 நரியேனரி nariyaṉēri, ெப. (n.)

   ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Thiruppattur Taluk.

     [நரியன்+ஏரி]

 நரியேனரி nariyaṉēri, ெப.(n.)

   ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Thiruppattur Taluk.

     [நரியன்+ஏரி]

நரிவால்

 
 நரிவால் narivāl, ெப. (n.)

   மாட் வால்வைக ல் ஒன் ; name of a tail type of the cow.

     [நரி+வால்]

 நரிவால் narivāl, ெப.(n.)

   மாட்  வால் வைக ல் ஒன் ; name of a tail type of the cow.

     [நரி+வால்]
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நரிெவ உத் 
தைலயார்

 
 நரிெவ உத் தைலயார ்nariverūuttalaiyār, ெப. (n.)

   நரிெவ உத்தைல என் ம் ஊரில் வாழ்ந்த லவர;் a poet who lived in the village Nariveruu-t-talai.

     [நரி+ெவ +உ+தைல]

ெகாங்  நாட் ப்ப ல் நரிெவ ப் பாைளயம் என் ம் ஊர ்இ த்தல் ஒப்  ேநாக்கத் தக்க .

 நரிெவ உத் தைலயார ்nariverūuttalaiyār, ெப.(n.)

   நரிெவ உத்தைல என் ம் ஊரில் வாழ்ந்த லவர;் a poet who lived in the village Nariveruu-t-talai. 
[நரி+ெவ உ+தைல]

ெகாங்  நாட் ப்ப ல் நரிெவ ப் பாைளயம் என் ம் ஊர ்இ த்தல் ஒப்  ேநாக்கத் தக்க .

நரிெவ ப்பா
ைளயம்

 
 நரிெவ ப்பாைளயம் nariveruvippāḷaiyam, ெப. (n.)

   ெகாங்  நாட் ல் உள்ள ஒ  ஊர;் name of the village in Kongunāợu.

ம வ நரிப்பாைளயம்

     [நரி+ெவ +பாைளயம்]

 நரிெவ ப்பாைளயம் nariveruvippāḷaiyam, ெப.(n.)

   ெகாங்  நாட் ல் உள்ள ஒ  assif; name of the village in Kongunādu.

ம வ நரிப்பாைளயம்

     [நரி+ெவ +பாைளயம்]

நைர ர்

 
 நைர ர ்naraiyūr, ெப. (n.)

   வண்ணாமைல வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Thiruvannamalai Taluk.

     [நாைர+ ஊர]்

 நைர ர ்naraiyūr, ெப.(n.)

   வண்ணாமைல வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Thiruvannamalai Taluk.

     [நாைர+ஊர]்

நல் க்கல்

 
 நல் க்கல் nalmukkal, ெப. (n.)

   ண் வனம் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Tindivanam Taluk.

     [நல்+ க்கல்( ள பட்ட பாைற]

 நல் க்கல் nalmukkal, ெப.(n.)

   ண் வனம் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Tindivanam Taluk.

     [நல்+ க்கல்( ள பட்ட பாைற]
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நல்லதைர

 
 நல்லதைர nallatarai, ெப. (n.)

   அ ப் க் ேகாடை்ட வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Aruppukkottai Taluk.

     [நல்ல+தைல]

 நல்லதைர nalladarai, ெப.(n.)

   அ ப் க் ேகாடை்ட வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Aruppukkottai Taluk.

     [நல்ல+தைல]

நல்லந் வன்

 
 நல்லந் வன் nallantuvaṉ, ெப. (n.)

   கைடக் கழகக் காலத் ய லவர;் a poet of Sangam period.

     [நல்+அந் வன்]

நல் எ ம் அைடெமா ப் ெபற்ற லவரக்ள்: நல்ெவள்ளியர,் நல்ேவட்டனார,் நல்லா ர் ழார,் நல்வ , 
நல்லச் தன், நத்தத்தனார,் நல்ெல னி, நல்ல , நல்லாதன், நல் ைறயார.்

 நல்லந் வன் nallanduvaṉ, ெப.(n.)

   கைடக் கழகக் காலத் ய லவர;் a poet of sangam period.

     [நல்+அந் வன்]

நல் எ ம் அைடெமா ப் ெபற்ற லவரக்ள்: நல்ெவள்ளியர,் நல்ேவட்டனார.் நல்லா ர் ழார,் நல்வ , 
நல்லச் தன், நத்தத்தனார,் நல்ெல னி, நல்ல , நல்லாதன், நல் ைறயார.் 

நல்லம்பர்

நல்லம்பர ்nallampar, ெப. (n.)

நள்ளாற் க்  வடேமற்ேக 14 அ ரமாத் ரி ( . .); ெதாைல ல் உள்ள ஒ  ஊர்

 name of the village 14k.m. from Thirunallar.

     [நல்+(ஆம்பல்);-அம்பல்-அம்பர(்ெகா.வ.);]

இக்காலத் ல் இவ் ர ்நல்லாம்பல் என் ம் ெபய டன் உள்ள .

 நல்லம்பர ்nallambar, ெப.(n.)

நள்ளாற் க்  வடேமற்ேக 14 அ ரமாத் ரி ( . .); ெதாைல ல் உள்ள ஒ  ஊர ்name of the village 
14k.m. from Thirunallar.

     [நல்+(ஆம்பல்-அம்பல்-அம்பர(்ெகா.வ.);]

இக்காலத் ல் இவ் ர ்நல்லாம்பல் என் ம் ெபய டன் உள்ள .
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நல்லாைட

நல்லாைட nallāṭai, ெப. (n.)

   ம லா ைற வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Mailadudurai Taluk.

     [நல்+(ஒைட);-ஆைட(ெகா.வ.);]

 நல்லாைட nallāṭai, ெப.(n.)

ம லா ைற

   வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Mailadudurai Taluk.

     [நல்+(ஓைட);-ஆைட(ெகா.வ.);]

 நல்லாைட nallāṭai, ெப. (n.)

   றந்த ல்;( வா.);; fine, superior cloth.

     "ெகாம் த் ேதால் நல்லாைட" ( வாச.12:3);.

     [நல் + ஆைட]

நல்லாலம்

 
 நல்லாலம் nallālam, ெப. (n.)

   அரக்ேகாணம் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Arkkonam Taluk.

     [நல்+ஆலம்]

 நல்லாலம் nallālam, ெப.(n.)

   அரக்ேகாணம் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Arkkonam Taluk.

     [நல்+ஆலம்]

நல்லாற் ார்

நல்லாற் ார ்nallāṟr, ெப. (n.)

   நள்ளாற் க்  வடக்ேக 10 அ ரமாத் ரி ( . .); ெதாைல ல் உள்ள ஒ  ற் ார;் name of the 
village 10 k.m. from north Thirunallär.

     [நல+ஆற் ார]்

 நல்லாற் ார ்nallāṟr, ெப.(n.)

   நள்ளாற் க்  வடக்ேக 10 அ ரமாத் ரி ( . .); ெதாைல ல் உள்ள ஒ  ற் ர;் name of the village 
10 k.m. from north Thirunallär.

     [நல+ஆற் ார]்

நல் ர்க்கா நா

 
 நல் ரக்்கா நா  nallūrkkānāṭu, ெப. (n.)

   ெபாள்ளாச்  வட்டத் ல் அைமந் ள்ள ஒ  ற் ர;் name of the village in Pollachi.

     [நல்+ஊரக்்கால்+நா  ஊரக்்கால்-ஊர ்அ ல் உள்ள ஓைட]

 நல் ரக்்கா நா  nallūrkkānāṭu, ெப.(n.)

   ெபாள்ளாச்  வட்டத் ல் அைமந் ள்ள ஒ  ற் ர;் name of the village in Pollachi. 

     [நல்+ஊரக்்கால்+நா , ஊரக்்கால்-ஊர ்அ ல் உள்ள ஓைட] 

67

www.valluvarvallalarvattam.com 3288 of 19068.



நவ்வத்தா

 
 நவ்வத்தா  navvattāvu, ெப. (n.)

   வகங்ைக வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Sivagangai Taluk.

     [நவ் +தர ]

 நவ்வத்தா  navvattāvu, ெப.(n.)

   வகங்ைக வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Sivagangai Taluk.

     [நவ் +தர ]

நவ் ங் ளி

 
 நவ் ங் ளி navvuṅkuḷi, ெப. (n.)

   வகங்ைக வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Sivagangai Taluk.

     [நவ் + ளம்]

 நவ் ங் ளி navvuṅguḷi, ெப.(n.)

   வகங்ைக வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Sivagangai Taluk.

     [நவ் + ளம்]

நவக்கா

 
 நவக்கா  navakkāṭu, ெப. (n.)

   ஈேரா  வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Erode Taluk.

     [நா(வல்+கா );]

 நவக்கா  navakkāṭu, ெப.(n.)

   ஈேரா  வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Erode Taluk.

     [நாவல்+கா ]

நவக்காணி

 
 நவக்காணி navakkāṇi, ெப. (n.)

   பழனி வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Palani Taluk.

     [நாவல்+காணி]

 நவக்காணி navakkāṇi, ெப.(n.)

   பழனிவட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Palani Taluk.

     [நாவல்+காணி]
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நவம்பட்

 
 நவம்பட்  navampaṭṭu, ெப. (n.)

   வண்ணாமைல வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Thiruvannamalai Taluk.

     [நாவல்+பற் ]

 நவம்பட்  navambaṭṭu, ெப.(n.)

   வண்ணாமைல வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Thiruvannamalai Taluk.

     [நாவல்+பற் ]

நவைரப்பட்டம்

 
 நவைரப்பட்டம் navaraippaṭṭam, ெப. (n.)

   கறவ(ைத); மாத நவைர ெநல் ப ரி ம் ப வம்; paddy cultivation period during thai month,

     [நவைர+பாட்டம்]

 நவைரப்பட்டம் navaraippaṭṭam, ெப.(n.)

றவ(ைத); மாத நவைர ெநல் ப ரி ம் ப வம், paddy cultivation period during thai month.

     [நவைர+பாட்டம்]

நவகண்

 
 நவகண்  navakaṇṭi, ெப. (n.)

   ற்பங்களில் காணலா ம் ஒ  வைகயான காதணி; ear rings which are adorned in sculptures.

     [நாவல்+கண் ]

 நவகண்  navagaṇṭi, ெப.(n.)

ற்பங்களில் காணலா ம் ஒ  வைகயான காதணி, ear rings which are adorned in sculptures. [நாவல்+கண் ]

நவைல

 
 நவைல navalai, ெப. (n.)

க ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர:்

 a village in Karur Taluk.

     [நாவல்-நவைல]

 நவைல navalai, ெப.(n.)

   க ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Karur Taluk.

     [நாவல்-நவைல]
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நவனாரி

 
 நவனாரி navaṉāri, ெப. (n.)

   தாரா ரம் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Dharapuram Taluk.

     [ஒ கா நாவல்-நவல்+ஏரி-நாவேலரி - நவனாரி (ெகா.வ.);]

 நவனாரி navaṉāri, ெப.(n.)

   தாரா ரம் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Dharapuram Taluk.

     [ஒ கா. நாவல்-நவல்+எரி-நாவேலரி - நவனாரி (ெகா.வ.);] 

நவணி

 
 நவணி navaṇi, ெப. (n.)

   நாமக்கல் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Namakkal Taluk.

     [ஒ கா நாவல்-நவல்-நவனி]

 நவணி navaṇi, ெப.(n.)

   நாமக்கல் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Namakkal Taluk.

     [ஒ கா நாவல்-நவல்-நவனி]

ந ர்

ந ர ்navir, ெப. (n.)

   ம த நிலத் ற் ரிய பண் வைக; a tune for marudam agricultural tract.

     [ந ல்-ந ர ்ந லல்-ெசால் தல், ெசப் தல். ஒ கா ெசப்பேலாைச த ய பாடல் ஆகலாம்.]

 ந ர ்navir, ெப.(n.)

   ம த நிலத் ற் ரிய பண் வைக; a tune for marudam agricultural tract.

     [ந ல்-ந ர ்ந லல்-ெசால் தல், ெசப் தல். ஒ கா ெசப்பேலாைச த ய பாடல் ஆகலாம்]

 ந ர ்navir,    2ெச. . . (v.i)

   தல்; to be torn.

ண்ண ர ைவ" ( வக.2010);.

     [ந  → ந ர-்.]

 ந ர ்navir, ெப. (n.)

   1. ஆண்ம ர ்( வா.);: 

 mans hair.

   2. ம தயாழ்த் றம் நான்க ள் ஒன்றா ய தக்ேக ப்பண் ( ங்);.

 a melodytype of the marudam class, one of four marudayattiram. (q.v.);
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நள்ளி அண்ணன் 
பாைளயம்

 
 நள்ளி அண்ணன் பாைளயம் naḷḷiaṇṇaṉpāḷaiyam, ெப. (n.)

   ேகா ச ்ெசட் ப்பாைளயத் ற்  அ ல் உள்ள ஒ  ற் ர;் name of the village near Gopichettipalayam.

     [நள்ளி+அண்ணன்+பாைளயம்]

 நள்ளி அண்ணன் பாைளயம் naḷḷiaṇṇaṉpāḷaiyam, ெப.(n.)

   ேகா செ்சட் ப்பாைளயத் ற்  அ ல் உள்ள ஒ  ற் ார;் name of the village near Gopichettipalayam. 
[நள்ளி+அண்ணன்+பாைளயம்]

நள்ளி

நள்ளி1 naḷḷi, ெப. (n.)

   1. நாணல்; weed.

   2. ெமன்ைம,

 softness.

   3. அழ ; beauty.

   4.ஒளி; light.

     [நள்+நள்ளி]

 நள்ளி2 naḷḷi, ெப. (n.)

   கைடேய  வள்ளல்களில் ேதாட்  மைல ன் தைலவன்; a beneficient chieftain who ruled over the area of 
Thottimalai.

     "வல் ல் இைளயர ்ெப மகன் நள்ளி".( றம்-150);.

     [நள்-(நட் ,அன் );நள்ளி]

 நள்ளி1 naḷḷi, ெப.(n.)

   1. நாணல்; weed. 2. ெமன்ைம;

 softness. 3. அழ ;

 beauty. 4.ஒளி;

ஆலசச்ட்

 
 ஆலசச்ட் ālaccaṭṭi, ெப. (n.)

   மா , லங்கள் ேபான்றவற்ைற பயன்ப த்  வந்த ெபரிய மண்பாண்டம்; receptacle pot

     [ஆல(ம்);+சட் ]

ஆலத் ர்

ஆலத் ரā்latturka, ெப. (n.)

நள்ளாற் க் த் ெதற்ேக 6 . . ெதாைல ள்ள ஓர ்ஊர.்

 a village south to Tirunilaar.

     [ஆலம்+அத் +ஊர]்

ஆலத் ார் ழார்

 
 ஆலத் ார ் ழாரā்latrkiḻār, ெப. (n.)

   ள்ளிவளவைனப் பா ய கழகக்காலப் லவர;் a poet of kaazham (sangam); a period.

     [ஆலத் ர+் ழார]்
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ஆலயத்தாளம்

 
 ஆலயத்தாளம்ālayattāṉam, ெப. (n.)

   பைற வா ப் ன் ஒ  வைக; a kind of temple drum.

     [ஆலயம்+தாளம்]

ஆலமரம்

ஆலமரம்ālamaram, ெப. (n.)

யாக் யாக்  ைளயாட் ல் பயன்ப ம் ெசால்;(த.நா. );

 a word used in child"s play.

     [ஆலம்+மரம்]

 ஆலமரம்ālamaram, ெப. (n.)

அகன்  பர ம் இயல் ைடய ெபரிய மரம். இதன்  நிலத் ல் ஊன் ப் ப த் த் ண்கைளப் 
ேபால் மரத் ன் ற் ம் காணப்ப ம். த்  ம ந் க் ப் பயன்ப ம். பா ம் படை்ட ம் 

வரப்்பானைவயா த்தலால் பல்வ க் ம் பல் லக்க ம் பயன்ப ம். ெவ த்த கா க் ப் 
பால ப்பர ்ெதா  ேநாய்க் ம் நீரி க் ம் ஊைத (வாத);

   ேநாய்க் ம் இதன் படை்ட ம ந் ல் ேசரக்்கப்ப ம். கட் க க்  இைலைய வதக் க் கட் வர.் இதன் 
னில் எண்ெணய் கலந்  கா ப் ண்க க் ப் பயன்ப த் வர;் banyan tree it is an immense tree with 

branches spreading far and wide. It is common everywhere and it is remarkable for the singular property of letting a gummy 
kind of rootlet fall from its branches. These grow gradually down to the ground and from natural supports to the larger 
branches of the parent tree, forming a vast assemblage of pillar-like stems covering a considerable distance all around the 
original trunk. In old specimens it will be found that this is grown by the side of the peepul tree, when they will be regarded 
with great reverence by the people. It is the Hindu emblem of immortality.

 The seed of the fruit is medicinally cooling and a tonic. The white glutinous juice from the stems is applied in tooth ache and 
also to the soles of the feet when cracked and inflamed. The bark given in infusion is a tonic used in diabetes. A bath using 
the bark of the root and the stem, is efficacious in leprosy Rnd in mitigating pains in the limbs. Heated leaves from good 
poultices to abscesses, rootlets from the branches are used as tooth-brushes. The gum of this tree mixed with oil is used for 
lesion in the ear and for deafness.

 The following are the different varieties:-

   1. கல்லால் - stone banyan (title from the hardness of the wood);,

ஆல ண்

 
 ஆல ண் ālamuṇṭi, ெப. (n.)

காஞ் ரம் மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர.்

 a village in Kancheepuram.

     [ஆலம்+உண்  (உண்டவன்);]

ஆலேவ

 
 ஆலேவ ālavēli, ெப. (n.)

   ம லா ைற வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Mayiladuturai Taluk.

     [ஆலம்+ேவ ]

ஆலன் ைள

 
 ஆலன் ைளālaṉviḷai, ெப. (n.)

   அகத் வரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Agastheesuvaram Taluk.

     [ஆலம்+ ைள]
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ஆலா

 
 ஆலா ālāṭu, ெப. (n.)

   ெபான்ேனரி வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Ponneri Taluk.

ஆலாத்

ஆலாத் ālāttikuruvi, ெப. (n.)

வயல் ெவளிகளில் நண்ைடத் ன் ம் ஒ  வைகக் , (ெகா.வ.வ.ெசா.16);.

 a kind of sparrow.

      [ஆலாத் + ]

     [P]

ஆலாம்பா

 
 ஆலாம்பா ālāmpāṭi, ெப. (n.)

   ஒ  வைக மா ; a cow variety.

     [ஆலம்+பா ]

ஆ

ஆ āli, ெப. (n.)

   ஆ யாட்டத் ற்காகச ்ெசய்யப்ப ம் கப்ெபரிய மாந்த வப் ெபாம்ைம; a doll in the shape of a man.

     [ஆல்-ஆ ]

 ஆ 1ālittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ த்தல்;   10 make a noise, roar.

     "ெவங் ற்றா ப்ப" ( .ெவ.4.4);. 

   2. நீர் தல்; to splay water.

     "ஆ த்ேத வாளி கண் ண்ேட காைல" (கந்த . ர.401);. 

   3. களித்தல்; to rejoice.

     "ஆ க்  மந்தணர ்வாழ் ன்ற" ( ப்பல்.9:8); 

   4. ெச க் தல்; to be proud.

     "பகலவேனா கல் ெசயக்க  ரண் டா தெ்த ந்தன" (அரிச.் வாககா.11); (த.ெசா.அக.);.

   ம. ஆ க் க;   க. ஆ ;ெத. ஆ ன் .

     [ஆல் → ஆ .]

 ஆ  2āli, ெப. (n.)

   1. மைழத் ளி ( டா.);; rain-drops. 

ஆ டம்

 
 ஆ டம்āliṭam, ெப. (n.)

   நடனத் ல் இடம் ெப ம் ஒ வைகக் கால் நிைல; a step or a leg posture in play.

     [அகல் + இடம்]

 ஆ டம்āliḍam, ெப. (n.)

   ெத ச் ற  ( வா.);; street row.

     [ஒ கா. அகல் + இடம் – அக டம் → ஆ டம்.]
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ஆ யாட்டம்

 
 ஆ யாட்டம்āliyāṭṭam, ெப. (n.)

   அசச் ட் ம் ேபய் த வங்கைளத் தாங் யா ம் ஆட்டம்; a dance with devil posture.

     [ஆ +ஆட்டம்]

ஆேலந்தல்

 
 ஆேலந்தல்ālēntal, ெப. (n.)

   ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruppattur.Taluk.

     [ஆல்+ஏந்தல் (ஏரி);]

ஆைல

ஆைலālai, ெப. (n.)

   ைகத்த  ெநச ல் ைலப்பா  ஆக் வதற்  உத ம் உ ைள, ஒ வைகக் கால் நிைல; a device in 
handloom weaving.

     [ஆல்(கற் தல், ழற் தல்-ஆைல]

 ஆைல1ālai, ெப. (n.)

   1. க ம்பாைல; sugar - cane press.

     "ஆைல நீள் க ம்பன்னவன்றாேலா" ( வ். ெப மாள். 7,1);. 

   2. க ம் ; sugar-cane.

     "ஆைல யஞ் ைலேவள்" (கந்த . காமதக.90);. 

   3. க ப்பஞ்சா ; juice of sugar-cane.

   க. ஆெல. ம. ஆல; ட. ஆெல

     [ஆல் → ஆைல. ஆல் = ற் , ழற் . ஆைல = க ம்பாட் தற்காகச ் ற் ம் ெபா . அதன் 
வாய்ப்பட்ட க ம் , அதன் சா .]

 ஆைல2ālai, ெப. (n.)

   கள் ( ங்.);; toddy, spirituous liquor, fermented liquor.

 Skt. hala

     [ஆல் → ஆைல. ஆல் = ளிரந்்த நீர,் ளிரந்்  ளித்த கள்.]
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ஆவஞ்

 
 ஆவஞ் āvañci, ெப. (n.)

மாட் ன் அ வ ற் த் ேதாலாற் டப்பட்ட இடக்ைகயா ய பைற,

 a kind of drum.

     [ஆ+வஞ் (இளந்ேதால்);]

 ஆவஞ் āvañji, ெப. (n.)

ம வ: இடக்ைக, ஆமந் ரிைக.

     [ஆ + வஞ் . ஆ ன் (ப ); வஞ் த் ேதாைலப் ேபாரத்்தலால் இந்த இைசக்க  ஆவஞ்  எனப் 
ெபயரெ்பற்ற . வஞ்  = வ . ப வெமய் கன்  ன் இறந்த இளம் ஆ ன் வ ற் த்ேதால் இதற் 

ரியதா ற் .]

 ஆவஞ் āvañji, ெப. (n.)

ம வ: இடக்ைக, ஆமந் ரிைக.

     [ஆ + வஞ் . ஆ ன் (ப ); வஞ் த் ேதாைலப் ேபாரத்்தலால் இந்த இைசக்க  ஆவஞ்  எனப் ெபயர ்
ெபற்ற . வஞ்  = வ . ப வெமய் கன்  ன் இறந்த இளம் ஆ ன் வ ற் த்ேதால் 
இதற் ரியதா ற் .]

ஆழ்வார்

ஆழ்வாரā்ḻvār, ெப. (n.)

அைரயர ்இன மக்கள் தாளத்ைதக் க்க வழங் ஞ் ெசால் (4:24);

 a term used for symbol by "Aryar" people.

   2.ேசைவப்பலைகையக் க்க அைரயரக்ள் வழங் ம் ெசால்;     [ஆள்-ஆழ்+வார]்

 ஆழ்வார1்āḻvār, ெப. (n.)

   1. ெதய்வப் பண் களி ம் வ பாட் ம் ஆழ்ந்  ஈ ப ன்ற இைறய யார;் one who is deep in 
meditation on the attributes of the

 Supreme Being. ( வ். இயற். நான் . 14);. 

   2. ஆழ்வாரக்ள், மால் அ யார ்vaisnava canonised saints whose hymns in praise of Visnu are regarded as 
sacred scriptures. 

   3. சமண ெபௗத்த ற க க் ரிய அைடெமா ; title of Jain and Buddhist, saints.

   ம., க. ஆழ்வார;்ெத. ஆள்வா .

     [ஆழ் - ஆழ்வார.் 'ஆர'் உப. ஈ .]

இைறவன் நிைன ேலேய ஆழ்ந்த மால யாரக்ைள 'ஆழ்வாரக்ள்' என்ப  மர . தம் 
இயற்ெபயேரா  ஆழ்வார ்என் ம் றப் ப் ெபயைர ம் அைடெமா யாகப் ெபற்ற ெபாய்ைக 
யாழ்வார,் தத்தாழ்வார,் ேபயாழ்வார,் ம ைச யாழ்வார,் நம்மாழ்வார,் லேசகர ஆழ்வார,் 
ெபரியாழ்வார,் ெதாண்டர ப் ெபா யாழ்வார.் ப்பாணாழ்வார,் மங்ைக யாழ்வார ்என் ம் 
ப ன்ம ம் ஆண்டா ம் ம ரக ம் ஆக பன்னி  வ ம் ஆழ்வார ்எனச ் றப் த்தற் ரியர.் சமண 
ெபளத்த ற க ம் அ ேரா யாழ்வார.் ைமத் ரியாழ்வார ்என ஆழ்வார ்அைடெமா ெயா  
அ யப்பட்டனர,் சமய ேவ பா ன் த் தவநிைல ம் ெதாண் ம் க  இசெ்சால் ம ப் ர  
அைடெமா யா ற் .

ஆ ர்

 
 ஆ ரā்vūr, ெப. (n.)

   இப்ேபா  ஆ ர ்என்  அைழக்கப்ப ற ெகாங் நாட் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Kongunadu.

     [ஆ+ ஊர]்
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ஆள்கட்

 
 ஆள்கட் āḷkaṭṭu, ெப. (n.)

   ஆள்பலம்; man power.

     [ஆள்+கட் ]

 ஆள்கட் āḷkaṭṭu, ெப. (n.)

   ஆள் வ ைம; man power.

     [ஆள்+கட் ]

ஆழளைவ

 
 ஆழளைவāḻḷavai, ெப. (n.)

   கட ன் அழத்ைத .அள ம் க ; sonar equiment.

     [ஆழ்+அளைவ]

ஆள்

 
 ஆள் āḷkuṭi, ெப. (n.)

   ஒேர ம்பத்ைதச ்ேசரந்்த ஆட் யாளர ்ெதாடர ்வரிைச, அரசரக்ளின் வ வ மர ; dynasty.

     [ஆள்+ ]

ஆள் றன்

 
 ஆள் றன்āḷtiṟaṉ, ெப. (n.)

   றனாளன்; capable person.

     [ஆள்+ றன்]

ஆள்நிலம்

 
 ஆள்நிலம்āḷnilam, ெப. (n.)

   ஒ  நாட் ற் ச ்ெசாந்தமான நிலப்ப , நாட்டாட் ப் பரப்  நாட் ரிைம எல்ைல; territory.

     [ஆள்+நிலம்]

 ஆள்நிலம்āḷnilam, ெப.(n.)

   அ க்க ஒ வர ்ைக ந்  மற்ெறா வர ்ைகக்  மா  ய்த்தாளப்ப ம் ஊர ்நிலங்கள்; tenure in 
which village or lands of a community are held individually under periodical distribution.

     [ஆள்+நிலம்]

ஆள்வார்

ஆள்வாரā்ḷvār, ெப. (n.)

படப் க் ப் பக்கத் ல் இ ற ம் இ க் ம் இடம்

 side places adjacent to a hay rick.

     [ஆள்+இ+ஆர]்

 ஆள்வாரā்ḷvār, ெப. (n.)

   கட ள்; deity as supreme rule. ' த் க்கா  ஆள்வார ் த்தப்ெப மான் அ க க் ' (s.l.l. iii, 103);.

     [ஆள் → ஆள்வார ்= எல்லா உ ரக்ைள ம் ஆ ம் கட ள்.]
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ஆள்ப

 
 ஆள்ப āḷpaṭi, ெப. (n.)

,

 wage,

     [ஆள்+ப ]

ஆள ட்

 
 ஆள ட் āḷamuṭṭu, ெப. (n.)

   ஆள் உயர நீராழம்; fathom depth.

     [ஆள்+அம்மட் ]

ஆளார்ப்பசச்ா

 
 ஆளாரப்்பசச்ா āḷārppaccāli, ெப. (n.)

   அகலமாகச ்ேசரத்்  ஒ க்கப்ப வ ; group singing.

ஆளிக் ட்

 
 ஆளிக் ட் āḷikkuṭṭi, ெப. (n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Thiruvādāņai Taluk.

     [யாளி-ஆளி+ ]

ஆளித் டல்

 
 ஆளித் டல்āḷittiṭal, ெப. (n.)

   ப் ன் ப ைக; oyster bed. [ஆளி+ டல்]

ஆ ம்கட்

 
 ஆ ம்கட் āḷumkaṭci, ெப. (n.)

மக்களாட்  அைமப் ல் ெப ம்பான்ைம ேநரி (வாக் ); கைளப் ெபற்  ஆட் ப் ெபா ப் ல் இ க் ம் 
கட் ,

 ruling party.

     [ஆ ம்+கட் ]

ஆ ைம

 
 ஆ ைமāḷumai, ெப. (n.)

மாந்தெனா வனின் தனிப்பட்ட ணத் ெதா ப் :

 personality, individuality.

     [ஆள்→ஆ ைம]

ஆ நர்

 
 ஆ நரā்ḷunar, ெப. (n.)

ந வண் அரசால் பரிந் ைரக்கப்பட் க் யர த் தைலவரால் அமரத்்தம் ெப ம் மாநில ஆ வ 
(நி வாக);ப் ெபா ப் ைடய தைலவர,்

 a person appointed by the president to govern a state, governer.

     [ஆள்→ஆ நர]்
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ஆ வர்

ஆ வரā்ḷuvar, ெப. (n.)

   1.  நாட்  மன்னரெ்பயர;் name of the chieftains of Thulu madu.

   2.அ வலகப்பணிக க்காகக் ஆன  ப் ட்ட நி பவனத்ைத ேமற் பாரக்் ம் ஆ வ(நி வாக); 
அ காரி,

 administrative officer, executive officer.

     [ஆள்-ஆ வர]்

ஆேள ம் லா

 
 ஆேள ம் லாāḷēṟumtilā, ெப. (n.)

   ஒ  வைகயான ஏற்றப்பாடல்; a kind of "erram" Song.

     [ஆேள+ஏ ம்+ லா]

ஆற்றமாட்டாதவன்

 
 ஆற்றமாட்டாதவன்āṟṟamāṭṭātavaṉ, ெப. (n.)

   இயலாதவன் ; one who is incapable.

     "ஆற்றமாட்டாதவைன இங் ந்  ேபாகச ்ெசால்"(இ.வ.);

     [அற் -ஆற்ற+மாட்டாதவன்]

ஆற் க் ைக

ஆற் க் ைகāṟṟukkukai, ெப. (n.)

ஆற் ன் கைர

 riverbank. (ெதா.ேகா. சா.32);

     [ஆ →ஆற் + ைக]

ஆற் க் ைலத்த
ைலவாய்

ஆற் க் ைலத்தைலவாய்āṟṟukkulaittalaivāy, ெப. (n.)

   ஆற்றங்கைர ல் உள்ள ெத ; river bank street.

     " ழ்க் ேகா ய வாய்க்கா க் ம் ஆற் க் ைலத் தைலவா ன் நிலத் க் ம்" (SIIi,xix.p. 321.);

     [ஆற் க் +உைல+தைலவாய்]

ஆற் வண்டல்

 
 ஆற் வண்டல்āṟṟuvaṇṭal, ெப. (n.)

   ஆற்ேறார ்இ க் ம் வண்டல்ப ; haugh.

     [ஆற் +வண்டல்]

ஆற

 
 ஆற āṟaṟivu, ெப. (n.)

   ப த்த ம் றன்; rational faculty, sixth sense.

     "ஐந்த ள்ள லங் கைள ஆற ள்ள மனிதனால் ெவல்ல யாதா என்ன?"

     [ஆ +அ ]

ஆற் வரம்

 
 ஆற் வரம் āṟṟuvarampu, ெப. (n.)

   கல் ளம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Kalkulam Taluk.

     [ஆ +வரம் ]
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ஆ சல்ைலக்க

 
 ஆ சல்ைலக்க āṟucallaikkayiṟu, ெப. (n.)

 rope which has six big strands.

     [ஆ -சால்ைவ+க ]

 ஆ சல்ைலக்க āṟucallaikkayiṟu, ெப. (n.)

 rope which has six big Strands.

     [ஆ +சால்ைவ+க ]

ஆ பா

 
 ஆ பா āṟupāti, ெப. (n.)

   ம லா ைற வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Mayilāợuturai Taluk.

     [ஆ +பா ]

ஆனந்தக்களிப்

ஆனந்தக்களிப் āṉantakkaḷippu, ெப. (n.)

   த்தரக்ள் ேதாற் த்த ஒ வைக இைசப்  பாடல்; a rythm designed by Siddhas.

     [ஆனந்தம் + களிப் ]

 ஆனந்தக்களிப் āṉandakkaḷippu, ெப, (n.)

   1. க  ேப வைக, ெப ம ழ்ச் ; ecstatic joy. ( வாச.8, வம்மாைனக் க த் );. 

   2. ம ழ்ச் ப் ெப க்கால் பா ம் இைசப்பாடல்; poem expressive of ecstatic delight. (தா .); (ெச.அக.); 

   3. வஞான னிவர ்இயற் ய ல் ( ேவகம்பர ்ஆனந்தக் களிப் );; literary work by Sivagnana munivar.

     [ஆனந்தம் + களிப் . (ஒ ெபா ட ்பன்ெமா ); களிப் க் ம் தாளதெ்தா ம் ெபா ந் ய பாடல் 
வைகயாத ன் ஆனந்தக் களிப்  எனப்பட்ட .]

ஆனந்ைத

ஆனந்ைதāṉantai, ெப. (n.)

   ஞ் க் ரிய ப்பத் ரண்  பண்களில் ஒன் ; one of thirty two "kurinjipan"

     [ஆனந்தம் +ஐ]

 ஆனந்ைத1āṉandai, ெப, (n.)

   ேபரின்பத் ன் வ வான உமாேத ; Goddess Parvati as Supreme Bliss. 

   2. ஞ்  யாழ்த் றத் ன் ஒன் ; secondary melody-type of Kurinji' class. ( ங்.);. 

   3. ெகாடை்டக்கரந்ைத; Indian globe-thistle.

     "அ ற் ெபய்ெநற் யானந்ைத ரதம்" (ைதலவ. ைதல.39);.

     [ஆல் + நந்தம் – ஆனந்தம் → ஆனந்ைத.]

ஆனந்தம்1 பாரக்்க;see anandam1
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ஆனமானத் ரி

ஆனமானத் ரிāṉamāṉattiri, ெப. (n.)

   ணியால் க் ச ்ெசய்த ரி ெகாண்  ைளயாடல்; a play with twisted of cloth.

 ஆனமானத் ரிāṉamāṉattiri, ெப. (n.)

   1. வர ் ைளயாட் வைக; a kind of children's play. 

   2. க்கப்பட்ட  ணி னாலாய ரி; tightly twined cloth wick.

     [ஆனமானம் = ெபரிய . ஆனமானத் ரி = ணிைய க் ப் ப மனான க ேபால் ெசய்  
ைளயா ம் ைளயாட் .]

ஆ

ஆ āyi, ெப. (n.)

தாலாட் ச ்ெசால்

 a term used while singing lullaby to make a child to sleep.

     "இசெ்சால்ைலேய ம்பத் ம்பச ்ெசால் ப் பா வ  வழக்கம்"

     [ஆ+இ]

 ஆ 1āyi, ெப. (n.)

   1. தாய்; mother.

   2. ஒ  மறத் ெதய்வம் (சத் , காளி.);; goddess.

     "க ரி ண்ட  யா  பண்ண  தன ளினாேல" (தா . த்தர ்கண.4);.

   3. மாரியம்மன் ெதய்வம்; Goddess Mariyamman. 'ஆ மகமா ' (உ.வ.);.

   4. மகளிைரக் க் ம் ம ப் ர ச ்ெசால் ; a term of respect, affixed to a woman's name. ன்னா , 
ெபான்னா  (உ.வ.);.

ம. க. ஆ .

     [ஆய் → ஆ . 'இ' ெப.பா.ஈ .]

 ஆ 2āyi, ெப. (n.)

ஆயா1 பாரக்்க;see aya1

இங்கட்

இங்கட்  iṅkaṭku, ெப. (n.)

   எங்க க் ; to us.

     " ந்ைத னா ய ங்கட்  நன்ெறன" (Sll, xiv, p.44.);

     [எங்கள்+ ]

இசலானி

 
 இசலானி icalāṉi, ெப. (n.)

   அரக்ேகாணம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Аrokkönam Taluk.(இ.வ.);

     [இசல்+அணி]

இச மைட

 
 இச மைட icalimaṭai, ெப. (n.)

   அ ப் க் ேகாடை்ட வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Aruppukkottai Taluk. (இ.வ.);

     [இக +இச +மைட]
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இச் லாத்

 
 இச் லாத்  iccilātti, ெப. (n.)

   மன எரிசச்ல், அைம  ெகாள்ள யாைம; irritational mood.

ம வ:அசச்லாத் .

     [அசச்லாத் -இசச்லாத் ]

இ வல்

 
 இ வல் ikaval, ெப. (n.)

   இைட ெதால்ைல; hinderange.

     "இ வல் இல்லாமல் இ க்க ேவண் ம்"  ம வ இ க்காட்டம்.

     [இ வல்+இ வல்]

இைசமணி.

 
 இைசமணி. icaimaṇi, ெப. (n.)

   தாளத் ற் ப் பயன்ப ம்  சதங்ைககள்; small silver bells for steps in dance.

     [இைச+மணி]

     [P]

இைசைம

இைசைம icaimai, ெப. (n.)

ெதா ல் ைறபாணி,

 professional method.

     [இைச+ைம]

 இைசைம isaimai, ெப. (n.)

   1. கழ்; honour, esteem the desire for abstention, at all costs, from blameworthy actions.

     "கல்  த க ணிைசைமெகாைட" (ெதால்.ெபா ள்.257);.

   2. ஒ  (பரிபா.13:14);; sound (ெச.அக.);.

     [இைச → இைசைம.]

இைசேவளாளர்

 
 இைசேவளாளர ்icaivēḷāḷar, ெப. (n.)

   ேகா ல் ேமளக் ல் த ல் வா க் ம் இைசக்கைலஞர;் drummers in temple.

     [இைச+ேவளாளர]்

இட்டகேவ

 
 இட்டகேவ  iṭṭakavēli, ெப. (n.)

   கல் ளம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Kalkulam Taluk. (இ.வ.);

     [இட்டகம்+ேவ ]

இட் ைகப்பைட

இட் ைகப்பைட iṭṭikaippaṭai, ெப. (n.)

   ெசங்கல் கட்டடம்; house built by bricks.

     "இத்ேதவரக்்  ன்னிட் ைகப் பைடயா ள்ள ரிேகா ைல" (Sll,xix, p.292);

     [இட் ைக+(ப );பைட);]
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இடங்கன்சாைல

 
 இடங்கன்சாைல iṭaṅkaṉcālai, ெப. (n.)

   செ்சங்ேகா  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruchengode Taluk. (இ.வ.);

     [இடங்கன்+சாைல]

இடம்பா கள்

 
 இடம்பா கள் iṭampāṭikaḷ, ெப. (n.)

   ல் ப்பாட்  பா ேவாரில் ஒ  ரி னர;் a sect of singers of bow song.

     [இடம்+பா ]

இட ைற

 
 இட ைற iṭamuṟai, ெப. (n.)

   வட்டப் பாைல ல் ஏ பாைலகள் றக் ன்ற ைற; a feature in musical note.

     [இடம்+ ைற]

இ ல

 
 இ ல  iṭivilaki, ெப. (n.)

   ளத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Mudukulattur Taluk. (இ.வ.);

     [இ + ல ]

இ க்ைக

 
 இ க்ைக iṭukkai, ெப. (n.)

   உ க்ைக ன் பண்ைடய ெபயர;் a name of "udukkai"

இ கட்

 
 இ கட்  iṭukaṭṭi, ெப. (n.)

   றவன் றத் யாட்டத் ல் பயன்ப த்தப்ப ம் ஓர ்இைசக்க ; a musical instrument, used in kuravan 
kurattiyattam.

     [இ +(ெகாட் ); கட் ]

இ பைற

 
 இ பைற iṭukupaṟai, ெப. (n.)

   ஒ  வைகயான பைற; a kind of drum.

     [இ +பைற]
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இனவன்

 
 இனவன் iṉavaṉ, ெப. (n.)

   தன் இனத்தான்; man of same group.

இவன் எங்கள் இனவன் (இ.வ.);

     [இனம்+அவன்]

 இனவன் iṉavaṉ, ெப. (n.)

   தன் இனத்தான்; man of same group.

     [இனம்+அவன்]

இைடசெ்ச

இைடசெ்ச  iṭaicceṟi, ெப. (n.)

   ஒ வைகயான ைகயணி; a kind of hand ornament.

     [இைட+ெச ]

     [P]

 இைடசெ்ச  iḍaicceṟi, ெப. (n.)

   1. றங் ெச  பாரக்்க; ancient thigh ornament

     "இைடசெ்ச  றங்  ெகள " ( வக.2445);.

   2. ைண ேமா ரம் (ஈ .6.1,1);; second ring on a finger worn to keep another  ring in place (ெச.அக.);.

     [இைட + ெச .]

இைட ங் ப்ப
ைற

 
 இைட ங் ப்பைற iṭaicuruṅkippaṟai, ெப. (n.)

   ைல ன் ேவெறா ெபயர;் an another name of Timilai.

     [இைட+ ங் +பைற]

இைடத்தரகர்

 
 இைடத்தரகர ்iṭaittarakar, ெப. (n.)

   ெப ம்பா ம் வணிகெவாப்பந்தம் ேபான்ற ெப ம் ேபரத்ைத த்  ைவப்பவர;் middle man,

     [இைட+தரகர]்

இைடநா ைக

இைடநா ைக iṭaināḻikai, ெப. (n.)

   ற்பக் கைல ல் அரத்்த மண்டபச ் வைரக் க் ஞ்ெசால்; a name for the wall of ard hamandapa in 
architecture.

     [இைட+நா ைக]

 இைடநா ைக iḍaināḻigai, ெப. (n.)

   1. ேகா ல் உள் மண்டபத் க் ம் ெவளிமண்டபங்கட் ம் இைடப்பட்ட இடம்; middle corridor, a passage 
between the ardha-mandapa and the mahamandapa of a temple.

   2. இரண்  கட்டடத் க்ேகா, அைறகட்ேகா ந ேவ உள்ள வ ; a corridor.

ம. இடநா க.

     [இைட + நா ைக.]
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இைடப வ யர்

 
 இைடப வ யர ்iṭaipaṉuvaliyar, ெப. (n.)

   வாய்ெமா  இலக் யத் ல், தாேம ய ய அ கைளக் ேகாப்பவர;் introduction in a oral Song.

     [இைட+ப வல்+இயர]்

இைடெப த்தப
ைற

 
 இைடெப த்தபைற iṭaiperuttapaṟai, ெப. (n.)

   பைற வைக ள் ஒன் ; a kind of drum.

     [இைட+ப த்த+பைற]

இண்டா

 
 இண்டா  iṇṭāvi, ெப. (n.)

   றன், ஆற்றல்; energy to do work.

     "அங்ேக ேபாய்ச ்ேசரவ்தற் ள் நம்ம இண்டா  அற் ப் ேபாய் ம் ேபா ள்ளேத (இ.வ.);

     [ஈண்  ஆ ]

இண்ைட

இண்ைட iṇṭai, ெப. (n.)

வனின் ற்பத் ல் காணப்ெப ம் மாைல வைக (5:74);

 a flower decoration in sculpture of siva.

     [இண் -இண்ைட]

 இண்ைட1 iṇṭai, ெப. (n.)

   தாமைர ( வா.);; lotus.

   2. மாைல வைக; circlet of flowers, variety of garland

     "இண்ைடச ்சைட யா ெயன்ேறனாேன" (ேதவா. 297.5);. (ெச.அக.);.

   ம. இண்ட;   க. இண்ெட;ெத. இண்ெட.

     [இண்  → இண்ைட.]

 இண்ைட2 iṇṭai, ெப. (n.)

   1. இண்  ( ங்.);; eight-pinnate soap-pod.

   2. ல்ைல (L);; trichotomous – flowering smooth jasmine.

   3.  ெதாடக்  (மைல.);; tiger-stopper.

   4. இண் 2 பாரக்்க; species of sensitive tree.

   5. ஆெதாண்ைட (ட);; thorny caper. (ெச.அக.);.
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இைண

இைண iṇai, ெப. (n.)

   ஏ ைசத் ெதா ல் இரண்டா ைசைய ம், ஏழா ைசைய ம் க் ஞ்ெசால்; a name of musical 
note.

     [இள்-இண்-இைண]

 இைண1 iṇaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ேசரத்ல்; to jion, unite,

     "இைணந் டன் வ வ ைணக்ைக" ( லப்.3.18. உைர);. 

   2. இைசதல்; to agree, acquiesce, to be suited.

   3. ஒத்தல் (தணிைகப் .நாட் .53);; to be like, to resemble. (ெச.அக.);.

   4. தல்; to couple.

   ம. இண க;   க. எெண. எண;   ெத. என ன்க;   ட. எெண; . இென. இெண.

     [இைய – இைச - இைண – இைணதல். இள் – இள - இண - இைண.]

 இைண2 iṇaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கட் தல்; to fasten together, entwine, as a garland.

     "இைணத்த ேகாைத" ( .200);. (ெச.அக.);.

   2. ேசரத்்தல்; to link, inter-connect, unite.

இைணப்பற

 
 இைணப்பற  iṇaippaṟaṭu, ெப. (n.)

சமமான நகங்கைளக் ெகாண்டதாகக் கால்கைள ைவத்  ைககைளக் ெகா ேபாலத் ெதாங் ட்  
உடைல இயல்பாக ைவத்தாடல்:

 a dance pose.

     [இைண+பற ]

இைண கப்பைற

 
 இைண கப்பைற iṇaimukappaṟai, ெப. (n.)

   இரண்  பக்க ம் ஒைசெய ப் ம் ழ களின் ெபா ப் ெபயர;் double side drum.

இைண+ கம்+பைற)

இைண ைழச் த்
தன்ைம

 
 இைண ைழச் த்தன்ைம iṇaiviḻaiccuttaṉmai, ெப. (n.)

   நாட் றக் காதற் பாடல்களில் உள்ள ஒ  ; a feature in folk dance.

     [இைண ைழச் +தன்ைம]

இைண ைழச் ப்
ெபா ண்ைம

 
 இைண ைழச் ப்ெபா ண்ைம iṇaiviḻaiccupporuṇmai, ெப. (n.)

நாட் ப் றக் காதல் பாடல்களில் உள்ள ஒ  

 theme of love in folk dance.

     [இைண+ ைழச் +ெபா ண்ைம]
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இதம்பாடல்

 
 இதம்பாடல் itampāṭal, ெப. (n.)

   ளத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Mudukalattur Taluk. (இ.வ.);

     [இைத-இதம் + பாடல்]

இதழ் ைன

 
 இதழ் ைன itaḻmuṉai, ெப. (n.)

   ற்பச ் றப்ைப ணரத்்த இைசத் ண்களின் உச் ல் அைமக்கப்ெப ம் ைன; top decordation in 
pillars of temple.

     [இதழ்+ ைன]

இந்தளம்

இந்தளம் intaḷam, ெப. (n.)

   பகற்ெபா க் ரிய பண்வைக; music for daytime.

     [ஒ கா இன்+தாளம்]

 இந்தளம்1 indaḷam, ெப. (n.)

   ப ட்  ( வக.558, உைர);; Incensory, censer.

இந்தளம் → Skt indhana.

     [இன் → இந்  → இந்தளம்.]

 இந்தளம்2 indaḷam, ெப. (n.)

   ம தயாழ்த் ற வைக ( ங்.);;இந்தளம் → Skt hindða.

     [இன் →  இந்  → இந்தளம்.]

 இந்தளம்3 indaḷam, ெப. (n.)

   இந்தனம், ம்மட் ச ்சட் ; chasing dish, used for warming

     "இந்தளத் ேல தாமைர க்ைக ேல" ( வ். க் ந்.5.வ்யா); (ெச.அக.);.

     [இ ந்ைத + அ ப் க்கரி. இ ந்ைத → இந்ைத → இந்தனம் → இந்தளம்.]

இந் ரகாளியம்

இந் ரகாளியம் intirakāḷiyam, ெப. (n.)

   இைச ல்களில் ஒன் ; a treatise of music. (1:16);.

     [இந் ரகாளியன்-இந் ரகாளியம்]

 இந் ரகாளியம் indirakāḷiyam, ெப. (n.)

   ஓர ்இைசத் த ழ் ல் ( லப்.உைரப்பா );; name of an ancient Tamil treatise dealing with isai-t-tamil written by 
Yāmalēndirar (ெச.அக);.

     [இந் ரம்1 + காளியம்.]
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இந் ரம்

இந் ரம் intiram, ெப. (n.)

   தாள ழக் ல் ேந ம் தவறான இைடெவளி; a fallacy in time measure.

     [இல் ( ைள, ச , பா ); + -இந் -இந் ரம்]

 இந் ரம்1 indiram, ெப. (n.)

   1. ேவந் யல் ; regal attitude.

   2. உயர் , தைலைம; superiority, leadership.

     [ேவந்  → ேவந் ரம் → ந் ரம் → இந் ரம். ேவத் யல், ெபா யல் என நாடகம் இ வைகத் ;

உயரந்்த இலக் ய, கைலப் பாங் ைடய  ேவத் யல். வடெமா யாளர ்ேவந்தன் என்ற ெசால்ைல 
இந் ரன் எனத் ரித்  ஒ த்தைம ன் உயர் ப் ெபா ள் தந்த ேவந் ர ம், இந் ரமா ற் .]

 இந் ரம்2 indiram, ெப. (n.)

   அழகான ; that which is beautiful.

     "அச் தற் காெம  ந் ரத் மா " (கந்த .பட்டா .6); (ெச.அக.);.

     [ஐந் ரம் → இந் ரம். ஐ = அழ , உயர் , ேமன்ைம, றப் . ஐ → ஐந்  → ஐந் ரம். ஒ.ேநா. மன் → 
மந்தரன் → மாந்தரன். ஐந் ரம் - இந் ரம் → Sk Indra.]

 இந் ரம்3 indiram, ெப. (n.)

   ஐந் ரம் என் ம் பைழய இலக்கண ல்; ancient Tamil grammar.

இந் ரம

 
 இந் ரம  intiramaṭi, ெப. (n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvādānai Taluk.

     [இந் ரம்+ம (வயல்);]

இந் ர ழாப்பாட
ல்கள்

 
 இந் ர ழாப்பாடல்கள் intiraviḻāppāṭalkaḷ, ெப. (n.)

   ெகாங்  நாட் ல் பாடப்ெப ம் உழத் யரின் பள் ப்பாடல்களின் இன்ெனா  வ வம்; an another form 
of palluppädalin "koňguNāợū".

     [இந் ர ழா+பாடல்கள்]

இப்பரி

 
 இப்பரி ippari, ெப. (n.)

   இந்த வைக; this kind,

     "உல க் ச ்சந் ர ம் உள்ளள ம் அஞ்  வண்ணம் ஸந்த  ர்   இப்பரி அ ெவன."

     [இ+பரி ]

இம்மா ளம்

 
 இம்மா ளம் immākuḷam, ெப. (n.)

   ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruppattur Taluk.

     [ஒ கா.இம்மான்+ ளம்]
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இ ைல

இ ைல imilai, ெப. (n.)

   ஒர ்இைசக்க ; a kind of music instrument.

     [இம்-(இ ழ்);இ ைல]

 இ ைல imilai, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் பைற; a kind of drum.

     "த ல்கணம் பைறகாள ேமா ைல" ( ப் .220); (ெச.அக.);.

     [இ ல் → இ ைல.]

     [P]

இயக்

இயக்  iyakku, ெப. (n.)

     "மண் லம்" என்பைதக் ( க் ம் ேவ  ெபயர;்

 an another name of mandilam.

     [இய-இயக் ]

 இயக் 1 iyakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெச த் தல்; to drive, cause to go.

     "ேதாணி யக் வான்" (நால .136);.

   2. ெதா ற்ப த் தல்; to activate and influence the movements of, as God prompts, all living beings.

   3. பழக் தல்; to train or break in, as a bull or a horse. 

     'காைளைய இயக் ற ' ( ன்.);

   4. ஒ ப் த்தல்; to cause, to sound.

     "ேகா வாய் ைவத் க் ெகா மணி யக் " ( .246);.

   5. நடத் தல்; to conduct

     "இயக்கக் கடவனாக ம்" (S.I.I.I.79); (ெச.அக.);.

ம. இயக் க.

     [இய → இயங்  → இயக் .]

இயங்கன்

 
 இயங்கன் iyaṅkaṉ, ெப. (n.)

   அைனத்  வைக ஆட்டத் ற் ம் அ ப்பைட நிைலயாக அைமவ ; common base for all games.

     [இயங் -இயங்கன்]
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இயம்

இயம் iyam, ெப. (n.)

   பழம்ெப ம் இைசக்க ; an ancient music instrument.

     [இய-இயம்]

 இயம்1 iyam, ெப. (n.)

   ைழஞ் ைன ைடய மைல; high hill, mountain.

     " டரியங் கண்ணிப் ெபா வைனச ்சா " (க த்.101-22);.

     [இய → இயம். உடெ்ச ம் பாங் ைடய ைழஞ் .]

 இயம்2 iyam, ெப. (n.)

   1. ெசால் ( வா.);; word.

   2. ஒ  ( டா.);; sound.

   3. இைசக்க  ( ங்.);; musical instrument (ெச.அக.);.

     [இய → இயம்.]

 இயம்3 iyam, ெப. (n.)

   ஈ; fly. (ெச.அக);.

     [ஒ கா. ஈ + அம் = ஈயம் → இயம். ஒ.ேநா. ட + அம் = டம். தட = வைள , தட + அம் = தடம் = 
வைளந்த பாைத.]

இய

இய  iyavu, ெப. (n.)

   இைசக்க ன் ேவ  ெபயர;் a name of music instrument.

   2.தாளத் ன் ெசல ; step measure.

     [இய-இய ]

 இய  iyavu, ெப. (n.)

   வ ; way.

     "இய ைட வ ேவான்" (மணி.13.16);.

   2. ெசல ; leading, proceeding.

     "இைடெந க் டந்த ய க் ெகாண் ம ங் ல்" ( லப்.11.168); (ெச.அக.);.

   3. கழ் (ஆ.அக.);; renown, fame, celebrity.

     [இய → இய .]

இரக்காேபாகம்

இரக்காேபாகம் irakkāpōkam, ெப. (n.)

காவ க்காகச ்ெச த் ம் வரி; "இரக்கா ேபாகம் ஆட்  கற்கடக ஞா ற்  மகத் னான்" (TAS, iii, p. 159-
69);,

 a kind of tax for watching.

     [இரா+காவல்+ேபாகம்]

இரங் ைச ரசம்

 
 இரங் ைச ரசம் iraṅkicaimuracam, ெப. (n.)

   இரக்கத்ைத ணரத்் ம் வண்ணம் ெகாட்டப்ப ம் ரசம்; a drum sound of lamentation.

     [இரங் +இைச+ ரசம்]
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இரட்டல்

இரட்டல் iraṭṭal, ெப. (n.)

   இைசமா  ஒ த்தல்; anti note.

     [இரட் -இரட்டல்]

 இரட்டல் iraṭṭal, ெப. (n.)

   1. இரட் க்ைக (நன்.136);; doubling.

   2. ஒ க்ைக ( ங்.);; sounding, roaring.

   3. யாழ்நரம்ேபாைச ( ங்.);; sound of the strings of a yal. (ெச.அக.);.

ம. இரட் .

     [இரட்  → இரட்டல்.]

இரட்

இரட்  iraṭṭi, ெப. (n.)

   ஒ  தாளக்  இரண்டாகப் ெப தல்; a step measure.

     [இரட் -இரட் ]

 இரட் 1 iraṭṭittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   இகழ்தல்; to slight despise.

     "இைத நாம் இரட் க்கப் ேபாகா ." (த ழ .43); (ெச.அக.);.

     [இரட் தல் = ஒ த்தல், ழக் தல், ப  த் ரிதல்.]

 இரட் 2 iraṭṭittal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. இ  மடங்காக் தல்; to double.

   2. ம்பச ்ெசய்தல்; to repeat to continue crosswise, as ploughing.

     "அ ரட் த்

ட்டா

மாட் " ( .ெவ.2.8);.

   4. ெச. .  (v.i.);

   1. ஒன்  இரண்டாதல்; to be doubled. மகரம் இரட் த்த .

   2. ளவ தல்; to return, relapse.

இரட் த்ெதாத்தல்

 
 இரட் தெ்தாத்தல் iraṭṭittottal, ெப. (n.)

ஒெரண்ணிக்ைகக்  இ  தட் கள் தட் த் தாளம் ேபா தல்,

 two claps for one unit.

     [இரட் த் +ஒத் தல்]

இரட்ைடக்ைக

இரடை்டக்ைக iraṭṭaikkai, ெப. (n.)

   அ யாரக்்  நல்லார ் றாத இரடை்டக் ைகவைக; double hand pose.

 இரடை்டக்ைக iraṭṭaikkai, ெப. (n.)

   இைணக்ைக ( லப்.3.18.5, உைர); பாரக்்க; gesture with both the hands.

     [இரடை்ட + ைக.]
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இரட்ைடச் ரப் ற
ழ்ச் ப்பண்

 
 இரடை்டச் ரப் றழ்ச் ப்பண் iraṭṭaiccurappiṟaḻccippaṇ, ெப. (n.)

   ஒ  வைகயான றழ்ச் ப்பண்; varying musical note.

     [இரடை்ட+ ரம்+ றழ்ச் +பண்]

இரட்ைடவால்கட்
தல்

 
 இரடை்டவால்கட் தல் iraṭṭaivālkaṭṭutal, ெப. (n.)

    ஒப்பைன ல் ப் டத்தக்க ஒ  ; a fashion made in tiger dance,

     [இரட் +இரடை்ட+வால்-ஒப்பைன]

இரண் கைள

 
 இரண் கைள iraṇṭukaḷai, ெப. (n.)

கைள வைக ள் ஒன்றான ஒெரண்ணிக்ைகக் ள் எட் க் ல்கள் அைடந்  ஒ க் ம் ேநரம்:

 a time duration of eight short vowels.

தக ன தக ன.

     [இரண் +கைள]

இரண்ெடாத் ைட
த்தாளம்

 
 இரண்ெடாத் ைடத்தாளம்   இரண்  தட் தல்கைள ஒ  ெதா யாகக் ெகாண்ட 
தாளம்; iraṇṭottuṭaittāḷamiraṇṭutaṭṭutalkaḷaiorutokutiyākakkoṇṭatāḷam,      [இரண் +ஒத் +தாளம்]

இரவேசரி

 
 இரவேசரி iravacēri, ெப. (n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvādānai Taluk. (இ.வ.);

     [இர +ேசரி]
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இர

இர  iravu, ெப. (n.)

   இரவல்; hand loan.

     "இர  ெகா த்த நாச் யா, இ ந்  அழ டமாட்டா?"(பழ);

     [இர-இர ]

 இர 1 iravu, ெப. (n.)

   1. இ ளடரந்்த ேநரம்; night time from sunset to sunrise.

     "எல்ைல  ர  ெமண்ணாய்" ( றநா.7.7);.

   2. மஞ்சள் (ைதலவ.ைதல.103);; c.f. Skt nišåkvå, turmeric.

   3. இ ள் மரம் (ெப ங்.உஞ்ைசக் 52.40); பாரக்்க; a kind of tree (ெச.அக.);.

   ம. இர ;   க. எெர. இ ள். இர. ெத. ேர. இ , ேர ;   ேகாத. இரல்்;   ட. இள்;   ட. இரி;   . 
இரக்்;பட. இ .

     [இல் – இ  - இர .]

 இர 2 iravu, ெப. (n.)

   இரக்கம் (அக.நி.);; mercy compassion (ெச.அக.);.

     [இர - இர .]

 இர 3 iravu, ெப. (n.)

இரைவ

இரைவ iravai, ெப. (n.)

இராப்ேபா ,

 night,

     "இரைவக் ம் ணி ம்" (Sii, iii 51-);

     [இர -இரைவ]

இரனி ர்

 
 இரனி ர ்iraṉiyūr, ெப. (n.)

   ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a willage in Tiruppattur.Taluk,

     [இரணியல்+ஊர]்

இராக்காட்

 
 இராக்காட்  irākkāṭṭi, ெப. (n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in TiruvädänaiTaluk. (இ.வ.);

     [இர +காட் ]

இராக ட ைற

 
 இராக ட ைற irākapuṭamuṟai, ெப. (n.)

   இைசப்பாடல்கைள ( ரத்்தனங்கைள); எ வதற்காக அ ப்பைடயான ைறயாக ஆ ரகாம் 
பண் தரால் அ கப்ப த்தப்பட்ட ைற; a method adapted for music.

     [இராகம்+ டம்+ ைற]
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இராசதா கள்

 
 இராசதா கள் irācatācikaḷ, ெப. (n.)

   ய ெகா க்கம்பத் ன் ன் பரதம் ஆ பவரக்ள்; dancers in front of flag post.

     [இராச+தா கள்]

இரா

இரா  irāci, ெப. (n.)

   நாணய வைக; a kind of coin.

     "ஆண்  ஒன் க்  வாடாக் கடைமயாக இரா  இ பத்  அஞ்  பணம் கடைம ெகாள்ள ம்" (IPS, 424);

     [இராசன்+இரா ]

இராம ட் ன 
நா

 
 இராம ட் ன நா  irāmakiruṭṭiṉanāyuṭu, ெப. (n.)

   ெபாய்க்கால் ைர யாட்டத்ைத தன் த ல் கண் த்தவர;் one who introduced poykkal dance.

     [இராம ட் ண+நா ]

இராமாயணச ்
ேசைவப்பாட்

 
 இராமாயணச ்ேசைவப்பாட்  irāmāyaṇaccēvaippāṭṭu, ெப. (n.)

   ேசைவப் பாடல்களிற் ஒ வைக; folk song,

     [இராமாயணம்+ேசைவ+பாட் ]

இராய ரம் ம்

 
 இராய ரம் ம்  irāyapuramkummi, ெப. (n.)

   ஒ வைகயான கைடக்கால் ம் ப்பாடல்; a kind of kummi.

     [இராய ரம்+ ம் ]

இ லா

 
 இ லா irukupilā, ெப. (n.)

   ளவங்ேகா  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Vilavancode Taluk. (இ.வ.);

     [ஒ கா.இ ங் +பலா]

இ ங்கல்

 
 இ ங்கல் iruṅkal, ெப. (n.)

   அரக்ேகாணம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Arkkonam Taluk. (இ.வ.);

     [இ ம்+கல்]
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இ

இ  irucu, ெப. (n.)

   ேதரப்்பாகத் ல் ஒன் ; a part of temple car.

     [இ -இ ]

 இ 1 irusu, ெப. (n.)

   1. ேநரை்ம ( வா.);; straightness, directness.

   2. வண் யச்  ( ங்.);; axletree.

   3. ங் ல் (மைல.);; bamboo.

   க. இர ;ெத. இ .

     [இ  + ெபரி . ேநரி . இ  → இ .]

 இ 2 irusu, ெப. (n.)

   நாமப்பாைல; wild sarasaparilla (சா.அக.);.

     [இ  (வ ைம); → இ .]

இ ட்ட ப்

 
 இ ட்ட ப்  iruṭṭaṭippu, ெப. (n.)

   ஒ  ெசய்  அல்ல  நிகழ்ச்  ெவளிேய ெதரியாதவா  அல்ல  பரவாதவா  மைறத்தல்; blackout.

     [இ ட்  + அ ப் ]

இ ள் ங் வ
வாய்

 
 இ ள் ங் வ வாய் iruḷtuṅkuvaṟuvāy, ெப. (n.)

யா ன் பத்தரின் உட்ப :

 a part in the hārp.

     [இ ள்+ ங் +வ வாய்]

இ தல்வாரிபட்டா

 
 இ தல்வாரிபட்டா irutalvāripaṭṭā, ெப. (n.)

   த்தணி வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruthani Taluk.(இ.வ.);

     [இ +தைல+வரி+பட்டா]

இ ப் ப்ப ேவ

 
 இ ப் ப்ப ேவ  iruppuppativēṭu, ெப. (n.)

ைக ப் ள்ள ெபா ள்களின் ப ேவ ,

 stock register.

     [இ ப் +ப  + ஏ ]

இ ப் ளி

 
 இ ப் ளி iruppuḷi, ெப. (n.)

   செ்சங்ேகா  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruchengode Taluk.(இ.வ.);

     [இ ம்+ ளி]
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இ ம்

இ ம்  irumpili, ெப. (n.)

   1. கல் ளம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Kalkulam Taluk. (இ.வ.);.

   2.ெசங்கற்பட்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Chengelput Taluk. (இ.வ.);.

   3.ெசஞ்  வட்டத் ள்ள  ற் ர;் a village in Senji Taluk. (இ.வ.);.

     [இ ம்+ ளி]

 இ ம்  irumbili, ெப. (n.)

   1. ெச வைக;   2. ஓர ்ஊரப்்ெபயர;் name of a village.

   3. ஒ  வைகப்பாம் ; a kind of snake. (ெச.அக.);.

     [இ ம்  + இ .]

இ ம்ைப

இ ம்ைப irumpai, ெப. (n.)

   1. ண் வனம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tindivanam Taluk. (இ.வ.);.

   2. ப் ரம் மாவட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Villupuram District.

     [இ ம்+ ளி-இ ம் ளி-இ ம்ைப]

 இ ம்ைப1 irumbai, ெப. (n.)

   இ ப்ைப ( ப் .105);; South Indian mahua. (ெச.அக.);.

     [இ ம் + இ ம்ைப.]

 இ ம்ைப2 irumbai, ெப. (n.)

   1. டம் ( ங்.);; water-pot.

   2. பாம்  (உரி.நி.);; snake. (ெச.அக.);.

     [இ ம் + ைப.]

இ ம

 
 இ ம  irumati, ெப. (n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruvādānai Taluk.

     [இ +ம ]

இ ேமனி

 
 இ ேமனி irumēṉi, ெப. (n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Ramanathapuram District.

     [இ +ேமனி]

இ வணிவயல்

 
 இ வணிவயல் iruvaṇivayal, ெப. (n.)

   ப்பத் ார ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruppattur Taluk.

     [இ +அணி+வயல்]
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இ ள்நீக்

 
 இ ள்நீக்  iruḷnīkki, ெப. (n.)

   மன்னார்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in MannārgudiTaluk.

     [இ ள்+நீக் ]

இைர ர்

 
 இைர ர ்iraiyūr, ெப. (n.)

   ண் வனம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tindivanam Taluk. (இ.வ.);.

     [ஒ கா இைற-இைர+ஊர]்

இல்லத்தர

இல்லத்தர  illattaraci, ெப. (n.)

   1. மைன ; wife.

   2. ம்பத்தைல ; housewife.

     [இல்லம் + அத் +அர ]

அத்  - சாரிையயாக வ ம் இைணப்  இைடசெ்சால். இல் ப்

இல் ப்

இல் ப்  illippūṭu, ெப. (n.)

   ெசஞ் ைக ண் ; a kind of herb,

     "அ  இல் ப் ம் இராவணன் ேமாவா ம் எ ந்  மணல் ன்றாம் நில ம்" (SII.v.990);.

     [இல் + ண் ]

இல்ேலா

 
 இல்ேலா  illōṭu, ெப. (n.)

   ெசஞ்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Senji Taluk. (இ.வ.);.

     [இல்+ஒ ]

இலக்கணிவயல்

 
 இலக்கணிவயல் ilakkaṇivayal, ெப. (n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruvadānai Taluk. (இ.வ.);.

     [இலக் +அணி+வயல்]

இலஞ்சனி

 
 இலஞ்சனி ilañcaṉi, ெப. (n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvādānai Taluk. (இ.வ.);.

     [இலஞ் +அணி]

இலத்தாளம்

இலத்தாளம் ilattāḷam, ெப. (n.)

ஒ  வைகயான ேசரநாட்  (ேகரள); இைசக்க ; (1.53);

 a kind of music instrument in Kerala

     [இைல+தாளம்]

இலந்ைதய

 
 இலந்ைதய  ilantaiyaṭi, ெப. (n.)

   அகத் வரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Agastheeswaram Taluk. (இ.வ.);.

     [இலந்ைத+அ ]
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இலம்ப ர் ஆசனம்

 
 இலம்ப ர ்ஆசனம் ilampaār, ெப. (n.)

   நான் கனின் ற்பம் அைமந்  உள்ள இ க்ைக நிைல; a yogic posture of Bramma in architecture.

இ ப்ப ணம்

 
 இ ப்ப ணம் iluppakuṇam, ெப. (n.)

   ேபா ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Polur Taluk. (இ.வ.);

     [ஒ கா.இ ப்ைப+ ளம்]

இேலகனீ

 
 இேலகனீ ilēkaṉī, ெப. (n.)

   ரிைகையப்பற் க் ப் ன்ற றப்  ல்; a special type of brush.

     [இலக் + ல்]

இைலவாங்

 
 இைலவாங்  ilaivāṅki, ெப. (n.)

   இைல ைதக் ம் ஊ ; needle meant for knitting leaves.

     [இைல+வாங் ]

இளமங்ைக

 
 இளமங்ைக iḷamaṅkai, ெப. (n.)

   இளம் ெபண்; young lady.

     [இளம்+மங்ைக]

இ ண்டகாலம்

 
 இ ண்டகாலம் iruṇṭakālam, ெப. (n.)

   வரலா களில் ெதளி  ைடக்காத காலம்; a dark period in history.

     [இ ள்-இ ண்ட+காலம்]

இைறயாண்ைம

 
 இைறயாண்ைம iṟaiyāṇmai, ெப. (n.)

   ஆட் ; reign.

     [இைற(அரசன்);+ஆண்ைம]

இழைவத் 
ெதம்மாங்

இழைவத ்ெதம்மாங்  iḻvaittemmāṅku, ெப. (n.)

   ெதாைகயறாத தன்ைம ல் இைழந்  இைசத் ப் பா ம் ெதம்மாங் ப் பாடல்;(57:22);; a type of 
temmangu song.

ம வ. ெநட் தெ்தம்மாங்

     [இைழைவ+ெதம்மாங் ]

இள்ளி ள்ளி

 
 இள்ளி ள்ளி iḷḷimuḷḷi, ெப. (n.)

   பரமக்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Paramagudi Taluk. (இ.வ.);.

     [இள்ளி+ ள்ளி]
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இளமணி.

 
 இளமணி. iḷamaṇi, ெப. (n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk. (இ.வ.);.

     [இள+மணி]

இளம யம்

 
 இளம யம் iḷamatiyam, ெப. (n.)

   ற்பகல்ேநரம்; forenoon.

     [இள+ம யம்]

இளிசச்ாக்ெகாம்

 
 இளிசச்ாக்ெகாம்  iḷiccākkompu, ெப. (n.)

மாட் க் ெகாம் ன் ஒ வைகயைமப்

 a kind of horn in cow.

     [இளிசச்ா+ெகாம் ]

இைளப்பா தல்

 
 இைளப்பா தல் iḷaippāṟutal, ெப. (n.)

   பசை்சக்காளி பவளக்காளி அம்மன்கள் அ ள் வழங் ய ன் நைடெப ம் சடங் ; a ceremany in the 
village temple.

     [இைளப் +ஆ தல்]

 இைளப்பா தல் iḷaippāṟudal, ெப. (n.)

   ஞ் தல்; eternal rest

     "ேமரியம்மாள் க த்த ைடய இைளப்பா த க் ட ் ரேவ த்தாள்" (Chr);.

     [இைளப்  + ஆ தல்.]

இைளயாைன

 
 இைளயாைன iḷaiyāṉai, ெப. (n.)

ளத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார.்

 a village in Mudukulattur Taluk. (இ.வ.);

     [ஒ கா. இைளயன்+ஐ]

இைழ வண்ணம்

 
 இைழ வண்ணம் iḻaipuvaṇṇam, ெப. (n.)

   ஒ  சந்தப் பாடல்; a rhythamic song.

     [இைழ +வண்ணம்]

இறந்தகைத

 
 இறந்தகைத iṟantakatai, ெப. (n.)

   கைதயாட ல் ஒ  ரி ; a section in folk lore of lamentation.

     [இறந்த+கைத]
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இறந் பட்ட 
வாைதகள்

 
 இறந் பட்ட வாைதகள் iṟantupaṭṭavātaikaḷ, ெப. (n.)

   ல் ப்பாட் ல் இறப் ப்பற் ய கைதயாடல்க க் ரியவர;் one who narrates- the lamentation feature in 
villuppāțțu.

     [இறந் பட்ட+வாைதகள்]

இ க்கான்

 
 இ க்கான் iṟukkāṉ, ெப. (n.)

   ப ரில் க ர ்ெவளிேய தள்ள யாமல் நின் ம் ஒ ேநாய்; a kind of disease in crops.

     [இ க் +ஆன்]

இ ஊரவ்லம்

 
 இ ஊரவ்லம் iṟutiūrvalam, ெப. (n.)

   சவ டம்ைப இ காட் ற் த் தக்க மரியாைத டன் ஊரவ்லமாக எ த் ச ்ெசல் தல்; funeral procession.

     [இ +ஊரவ்லம்]

இ சச்டங்

 
 இ சச்டங்  iṟuticcaṭaṅku, ெப. (n.)

   இறந்தாைர நல்லடக்கம் ெசய் ம் வைர ெதான் ெதாட்  ன்பற்றப்ப ம் ைறைமகள்; funeral rites.

     [இ +சடங் ]

இ மான்

 
 இ மான் iṟumāṉ, ெப. (n.)

   ெப சச்ாளி ல் ஒ வைக; a kind of Bandikoot.

     [இ க் +ஆன்]

ஈக்

 
 ஈக் īkki, ெப. (n.)

   தடை்ட ல் உரித்த அல்ல  உரிந்த ேதா ன் ப ; a peeling. –

     [ஈக் -ஈக் ]

ஈகைர

 
 ஈகைரīkarai, ெப. (n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvādānai Taluk. (இ.வ.);.

     [இ +கைர]

ஈசச்ங்காரைன

 
 ஈசச்ங்காரைனīccaṅkāraṉai, ெப. (n.)

   ெசங்கற்பட்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Chengelput Taluk. (இ.வ.);

     [ஈசச்ம்+காரைண]
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இ வாய் 
றந்த ழல்

 
 இ வாய் றந்த ழல் iṟuvāytiṟantakuḻl, ெப. (n.)

ழல்வைக ள் ஒன்

 a kind of flute.

     [இ +வாய்+ றந்த ழல்]

     [P]

இனக்கேனரி

 
 இனக்கேனரி iṉakkaṉēri, ெப. (n.)

ஊரப்்ெபயர்

 name of a village

     [இணக்கன்-இனக்கன்+ஏரி]

ஈசனி

 
 ஈசனிīcaṉi, ெப. (n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvādānai Taluk. (இ.வ.);

     [ஒ கா, ஈயல்-ஈசனி]

ஈசத் வம்

 
 ஈசத் வம்īcattuvam, ெப. (n.)

   அட்டமா த் களின் ற்பம்; sculptures of eight achievements,

     [ஈசச்ம்+காரைன]

ஈசானம்

 
 ஈசானம்īcāṉam, ெப. (n.)

   வனின் ற்ப வ ல் உச்  ேநாக் ய கம்; up ward face in sculpture.

     [ஈசன்-ஈசானியம்]

ஈசான கம்

 
 ஈசான கம்īcāṉamukam, ெப. (n.)

   வப் ரம்மனின் ற்பத் ள்ள க வைக; face type of viswa Brahma in sculpture.

     [ஈசானம்+ கம்]

ஈ தல்

 
 ஈ தல்īcutal, ெச. . . (v.i.)

   உர க்ெகாண் ெசல் தல்; to go slightly dashing.

     [ஈ +ஈ தல்]
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ஈ வக்கன்

 
 ஈ வக்கன்īcuvakkaṉ, ெப. (n.)

   அணிகலன் கைள வ வைமக் ம் ற் யர;் sculptors who design ornament in sculpture.

     [இைச கன்-ஈ வக்கன்]

      [P]

ஈத்ைத

 
 ஈத்ைதīttai, ெப. (n.)

   ராத க ர;் tender crop.

     "க ர ்ஈத்ைதயாப் ேபா ற் "

     [ஈன்-ஈத்ைத]

ஈமத்தா

ஈமத்தா īmattāḻi, ெப. (n.)

உடைல எரித்த சாம்பல், எ ம்  த யனவடங் ய பாைன,

 an earthen vessel containing the bones and ashes of the dead.

ம வ: ஈமப்பாைன

     [ஈமம்+பாைன]

 ஈமத்தா īmattāḻi, ெப. (n.)

   மக்கள்தா  ( றநா. 256);; burial urn for the dead in ancient times (ெச.அக.);.

ம. ஈமத்தா .

     [ஈமம் + தா .]

ஈமப்பார்ப்பான்

 
 ஈமப்பாரப்்பான்īmappārppāṉ, ெப. (n.)

   சவத்ைத எரி ட் ம் சடங் ைன நடத்  க் ம் பாரப்்பனன்; brahmin who conducts the funeral rights of the 
dead cremated.

     [ஈமம்+பாரப்்பான்]

ஈயாப்ெபாத்

 
 ஈயாப்ெபாத் īyāppotti, ெப. (n.)

   எைத ம் எவ க் ம் ஈயாத இவறன்(க );; miser,

     [சயான்+ெபாத் ]

ஈர ேமல்ைவப்

 
 ஈர ேமல்ைவப் īraṭimēlvaippu, ெப. (n.)

   பாட க் ரிய ஈர க க்  ேமல் ஒன்  அல்ல  ஈர கைள ைவப்ப ; adding additional lines to a poem.

     [ஈர+்அ +ேமல்+ைவப் ]

ஈரநிலம்

 
 ஈரநிலம்īranilam, ெப. (n.)

   பாடைலப் பா ம் வைக ள் ஒன் ; a method of singing.

     [ஈரம்+நிலம்]
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ஈ

 
 ஈ īrucu, ெப. (n.),

   மானம்; self respect.

     "ெகாஞ்சமாவ  ஈ  ேவண்டாமா?" (இவ);

     [ஈர-்ஈ த் -ஈ ]

ஈ ரி

 
 ஈ ரிīrucuri, ெப. (n.)

 pregnant woman.

நீ ஈ ரி, ெம வாக நடக்க ேவண் ம். (ெகாங்.வ.);

     [இ -ஈர+்(உ ரி); உ ரி]

ஈெரட்

 
 ஈெரட் īreṭṭu, ெப. (n.)

   உ ல்லாத, உ ன்ைம; uncertainity.

     [இ →இரட் -ஈெரட்  (இ வைக);→ஈெரட் ]

ஈேராப்

 
 ஈேராப் īrōppi, ெப. (n.)

   உயரம், ஈ , எ ப்   ேதாற்றம் ெகாண்டவன்; a tall and sturdy person like European.

     [Europe-ஈேராப்  ]

உலகவாழ்க்ைக

 
 உலகவாழ்க்ைக ulakavāḻkkai, ெப. (n.)

உல ல் வா ம் வாழ்

 mundane existence,

     [உலகம் + வாழ்க்ைக]

உகரக் ள

 
 உகரக் ள  ukarakkiḷavi, ெப. (n.)

     "உ"எ ம் எ த் ;

 the vowel "u"

     [உகரம் + ள ]

உங்கன்

 
 உங்கன் uṅkaṉ, ெப. (n.)

   ஆண்பாற்ெபயர;் name of a male person.

ம. உங்கன், ெத. உங் ம்ப் , (உங் வ -பரி , காணிக்ைக);

     [உங் -ெப தம், எ ச் , உங் -உங்கன்]
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உங்

உங்  uṅku, ெப. (n.)

   சங் ல் ட்  ஊற்றப்ப ம் பால்; milk in conch.

     "உங்  சாப் கண்ணா:உங் ."

     [இங்கா-உங்கா-உங் ]

 உங் 1 uṅgu,    . எ. (adv.) உவ் டம் (கந்த . உைமவ . 31); yonder, where the person spoken to is

     [உ → உங்  ( ன்ைமச ் ட் );.]

 உங் 2 uṅgu, ெப. (n.)

   ன்னிைல ல்;   ன் ; in the presence of, in front of.

     [ஊங்   → உங்  ஒ.ேநா. ஊ  → உ .]

உசச்நீ மன்றம்

 
 உசச்நீ மன்றம் uccanītimaṉṟam, ெப. (n.)

   நா  ைமக் மான தைலைம நீ மன்றம்; supreme Court.

     [உசச்ம்+நீ +மன்றம்]

உசச்காரம்

 
 உசச்காரம் uccakāram, ெப. (n.)

     " " எ ம் எ த் ;

 the letter "cu"

     [உ+ச- ]

 உசச்காரம் uccakāram, ெப. (n.)

   உகர ரந்்த சகர எ த் , ' '; letter 'cu' being a vowel consonant of the combination 'u' and 'c' (பாண் .அக.);.

     [உ + சகாரம்.]

உசச்ாடம்

 
 உசச்ாடம் uccāṭam, ெப. (n.)

   க ஞ் னம் ெபாங் ம் மனநிைல; furious mentality.

அவன் உசச்ாடமாக இ க் றான். ேபச்  ெகா க்காேத.( னவ);

     [உச் -உசச்ாளம்-உசச்ாடம்]

உச் செ்ச ந் ல்

 
 உச் செ்ச ந் ல் uccicceluntil, ெப. (n.)

   ஒ வைக மரம்; a kind of tree.

     [உசச்ல்+இலந்ைத]
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உச் மைல

உச் மைல uccimalai, ெப. (n.)

ப் ரம் மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர.்

 name of the village in viluppuram.

     [உச் +மைல]

 உச் மைல uccimalai, ெப. (n.)

   1. மைல ச் ; hill top.

   2. ெசங் த்தான ன்  sleep hill (ெச.அக.);.

     [உச்  + மைல.] E

உச் வா

 
 உச் வா uccuvā, ெப. (n.)

ைற:

 holiday,

     "நாைளக்  நமக்  உச் வாவா?"

     [ஒ கா. உற்சவ+உவாl]

உஞ்ைச மாகாளம்

 
 உஞ்ைச மாகாளம் uñcaimākāḷam, ெப. (n.)

   உசச் னி நகரி ள்ள வன் ேகா ல்; siva temple at ujjaini (M.P.);.

     [உஞ்ைச( ரிஞ் ல்மரம்);+மாகாளம்-மாகாளனா ய வன் ேகா ல்]

மாகாளம்-மாகாணம் எனத் ரிந்  ேகா ைலக் ப்ப  உண் .

உட்பாய்தல்

__,

ெப. (n.);

   உட் தல்; influx.

     [உள்+பாய்தல். பாய்+தல்→அபாய்தல், "தல்" ெதா.ெப.ஈ ]

உடம்ப

 
 உடம்ப  uṭampaḻivu, ெப. (n.)

   உடல் ந ; i health.

     [உடம் +அ ]

உடம்  இறங் -தல்

 
 உடம்  இறங் -தல் uṭampuiṟaṅkutal, ெச. . . (v.t.)

   க க்கைலதல்; abortion.

அவ க்  நான்காம் மாதத் ேலேய உடம்  இறங்  ட்ட . (இ.வ.);

     [உடம் +இறங் தல்]
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உடல் ல்

 
 உடல் ல் uṭalnūl, ெப. (n.)

   உ ரினங்கள் இயங் ம் ைற, இயற்ைகயான ெசயற்பா  ஆ யன த்த அ யல் ைறயான 
ஆய் ; physiology.

ம வ உட ங் யல்

     [உடல்+ ல்]

உடல்ெவக்ைக

 
 உடல்ெவக்ைக uṭalvekkaiya, ெப. (n.)

   மாட் ற்  ெவ ல் காலத் ல் வ ம் ேநாய்; a disease of cow.

     [உடல்+ெவ ர]்

உடல் இயங் யல்

 
 உடல் இயங் யல் uṭaliyaṅkiyal, ெப. (n.)

   உ ரப்்ெபா ள்களில் இயங் ைற அல்ல  இயற்ைகயான ெசயற்பா கைளக் த்த 
அ யல்; physiology.

     [உடல்+இயங் யல்]

உடற்கல்

 
 உடற்கல்  uṭaṟkalvi, ெப. (n.)

   பலவைகப் ப ற்  லம் அளிக் ம் உடல்வளத் ற்கான கல் ; physical education.

     [உடல்+கல் ]

உடற்ப ற்

 
 உடற்ப ற்  uṭaṟpayiṟci, ெப. (n.)

   உடம்ைப வளமாக ம் வ ைமயாக ம் ைவத் க் ெகாள்வதற்காக ேமற்ெகாள் ம் உடல் இயக் ம் 
ெசயல்கள்; physical exercise.

     [உடல்+ப ற் ]

     [P]

உடற்

 
 உடற்  uṭaṟkuṟi, ெப. (n.)

   உட ப் களால் காட் ம் அைடயாளம்; bodily sign, mark.

     [உடல்+ ]
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உடன்பங்காளி

 
 உடன்பங்காளி uṭaṉpaṅkāḷi, ெப. (n.)

   தந்ைத வ வந்த ஆண் உற னர;் relative by father"s side,

     "ெந ங் யபங்காளி"

     [உடன்+பங் +ஆளி]

 உடன்பங்காளி uḍaṉpaṅgāḷi, ெப. (n.)

   ட் க்காரன் (ஆ.அக);; co-partner.

     [உடன் + பங்காளி.]

உ மைலப்ேபட்
ைட

 
 உ மைலப்ேபடை்ட uṭumalaippēṭṭai, ெப. (n.)

   ப் ர ்மாவடத்் ல் உள்ள நகரம்; a town in Tiruppur district.

     [உ +மைல+ேபடை்ட]

உ -உ ம் , உ ம்  யாக இ ந்த மைல உ மைல,

உ ன்

__,

ெப. (n.);

   ஐங்ேகாண வ வத் ள்ள கடல் ன்வைக(நடச்த் ர ன்);; starfish.

     [உ ( ண் ன்);+ ன்]

     [P]

உைடப்ெபயர்

 
 உைடப்ெபயர ்uṭaippeyar, ெப. (n.)

   உயர் ைணப் ெபயரக்ளில் உைடைம கரணியம் ெபற்  ைவக்கப்பட் ள்ள ெபயர;் put up name, that 
name about any of his belonging.

ட் வன்- ட்டநாட் த் தைலவன்.

     [உைட+ெபயர]்

உண்ணாடகம்

 
 உண்ணாடகம் uṇṇāṭakam, ெப. (n.)

   நாடகத் ள்ேளேய நடக் ம் ைண நாடகம்; a plat within a play.

     [உள்+நாடகம்]

உண்ணீர்ைம

உண்ணீரை்ம uṇṇirmai, ெப. (n.)

   மனத் ய்ைம; purity of mind.

     "த மேம சாரப்ாக உள்நீரை்ம ம் உயரந்் " (ஒள.நல்:32);.

     [உள்+நீரை்ம]
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உணர்ந்த -தல்

 
 உணரந்்த -தல் uṇarntaṟital, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒன்ைற ைமயாகப் ரிந்  ெகாள் தல்; to comprehend, to under strand completely.

     [உணரந்் +அ -]

உத்தம ப்

 
 உத்தம ப்  uttamavuṟuppu, ெப. (n.)

   தைல; head.

     [உத்தம(ம்);+உ ப் ]

உத்தமாங்கம்

உத்தமாங்கம் uttamāṅkam, ெப. (n.)

உத்தம ப்  பாரக்்க:

 see utama-vuruppu.

     " த்தன் உத்தமாங்கம்உ ண்  ழ்க எனப்ெபறாஉைர ன் ட்டார ்" (ெபரிய .2811);

     [உத்தம(ம்);+அங்கம்]

உத்தர 

உத்தர  uttarakuru, ெப. (n.)

இன்ப கரச்்  இடங்கள் (ேபாக ); ஆற ள் ஒன்

 one of the blissful regions where the fruits of good karma are enjoyed six in number.

     "ஆத்த  ன் அ ந்தவம் ந்ேதார.் உத்தர ன் ஒப்பத்ேதான் ய" ( லப்.2:9:10);

     [உத்தர(ம்);+ ]

உத்தர வம்

உத்தர வம் uttarakuruvam, ெப. (n.)

அ ந்தவம் ெகா க் ம்

     " ங்காச ்ெசல்வத்  உத்தர வம் ஒத்த அம்ைம" (ெப ங். இலாவண.7.141); உத்தர பாரக்்க:

 see uttarakuru.

     "உத்தர வெமாத்த கம்ைம" (ெப ங். இலாவண.7,141);

     [உத்தரம்+ வம்]

உத்தரப்பலைக

உத்தரப்பலைக uttarappalakai, ெப. (n.)

   ணின்  ைவக் ம் பலைக; the plank fixed on a pillar.

     "உத்தரம் பலைகேயா  அரங் ன் பலைக ைவத்த இைடநிலம்." ( லப்.3:103.4);

     [உத்தரம்+பலைக]

உத்தரேவ

உத்தரேவ  uttaravēti, ெப. (n.)

   ேவள் த் ள்ள இடம்; altar of sacrifice fire.

     "உத்தர ேவ ல் நின்ற ஒ வைன"(ெபரிய .1:9:6);.

     [உத்தர(ம்);+ேவ ]

     [P]

உத் ராபதம்

உத் ராபதம் uttirāpatam, ெப. (n.)

வடநா :

 North India.

     "உத்தராபதத் ம் ஒப் ைம இல்லாப் பத் ராப " (ெப ங். 38:289-9);.

     [உத்தர(ம்);+பதம்-உத்தராபதம்→உத்தரபதம்]
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உத்தரன்

 
 உத்தரன் uttaraṉ, ெப. (n.)

   தாங் ம் ற ைடயவன்; one who bears anything.

     [உத் +உத்தரன்]

உத்தராயணம்

 
 உத்தராயணம் uttarāyaṇam, ெப. (n.)

   வடக்  கமாகச ்ெசல் ம் றவம் (ைத); தல் ஆ மாத காலம்; a period of six months from January.

     [உத்தர(ம்);+அயணம்]

உத்தரி

உத்தரி uttari, ெப. (n.)

ைர,

 horse:

     "வயங்  ெகாய் ைள த்தரிசச்ல ம்" (இர . க் .133);.

     [உத் -உத்தரி]

உத்தரியம்

உத்தரியம் uttariyam, ெப. (n.)

   ேமலாைட; cloth worn loosely over the shoulders, upper garment.

     "அ ைவ த்தரியந் தனி ம் ெல ந்தாரக்் ந் தன்ைமயாேல" - (ெபரிய : ஞான.95);.

     [உத்தரி→உத்தரியம்]

உத் ைச

 
 உத் ைச utticaipa, ெப. (n.)

   அப்பக்கம்.(அப் றமான இடம்);; the other side,

     "உத் ைச ஞ்ைச மாதர ்உைற ைள ைற ன் உற்றான்"

     [உ+ ைச]

உத் ட்டம்

உத் ட்டம் uttiṭṭam, ெப. (n.)

   வண்ணக் ப் களின் (சந்தங்களின்); அ வைகத ்ெதளி க ள் ஒன் ; one of six clarity note of musical 
flow.

     "ஒப்பார ்உறழ்ச் ம் ேக ம் உத் ட்ட ம் ஒன்  இரண்  என" ( ரேசா.133);.

     [உத் + ட்டம்]

உத் ட்டன்

உத் ட்டன் uttiṭṭaṉ, ெப. (n.)

   ேநாற் ைன கைளேவான்; a man who practices religious austerities to discard

     "karma".

     "மைன றந்  மாதவர ்தாள் அைடந் ேநாற்  ைன ய ப்பான் உத் ட்டன்ஆம்" (அ ங்.172);.

     [உத் -உத் ட்டன்]

உத் ரளித்தல்

உத் ரளித்தல் utturaḷittal,    ெச. ன்றா.  (v.t.) நீரில் ைழக்காமல் வரி ன் ப் தல்; to smear sacred ash 
etc, without mixing water,

     " நீற்ைற உத் ளித்  ஒளி ளி ம் ெவண்ைமயாேலா" (வாச.126);.

     [உத்தம்+ ரளி]
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உதகவன்

 
 உதகவன் utakavaṉ, ெப. (n.)

ெந ப் :

 fire.

     "அழல் உதாசனன் சங்  ேத தழல் வ  உதகவன்".

     [ஊற் →ஊத் →ஊத்தகம்→உதகம்→உதகவன் நீரால் அ க்கப்ப பவன்]

உதவாக்கைர

உதவாக்கைர utavākkarai, ெப. (n.)

   ளம் ஏரி ஆ  ஆ யவற் ன் உ ல்லாத ம் இ ந்  அல்ல  அரிக்கப்பட் க் கைரந்  
ேபாவ மான மண்கைர; நீரின் உைதப் தாக் ம் கைரக் கட் மானம் இல்லாத நீரந்ிைல, 
கைரப்ப ; erosive banks of river, well, tank, reservoir etc.

   2.பயன்படாதவன்; useless fellow.

ம வஇ கைர,

     [உதவாத+கைர உதவாதகைர, (நீரின் பா காப் க்  உதவாத கைர);]

 உதவாக்கைர udavākkarai, ெப. (n.)

   பயனற்றவன்; unhelpful person as useless as a crumbling bank (ெச.அக.);.

     [உதவாத  + கடை்ட → உதவாக்கடை்ட →  உதவாக்கைட → உதவாக்கைர (ெகா.வ.);.]

உதயஞா

உதயஞா  utayañāyiṟu, ெப.  (n.)

   இளங்க ரவன்; morning sun.

     "உதய ஞா ற் த் ைச கம்ேநாக்  "(ெப ங் 79– 130);.

     [உதய(ம்);+ஞா ]

உதய மண் லம்

உதய மண் லம் utayamaṇṭilam, ெப.  (n.)

   க ரவன் உலகம் ( ரிய மண்டலம்);; regions of the sun.

     ""அற்றவன் தைல அ ைற எ ந்  எ ந்  அண்டத்  ஒற்ற வானகம் உதய மண் லம் என ஒளிர"" 
( க்.32-8);.

     [உதயம்)+மண் லம்]

உதயரா

உதயரா  utayarāci, ெப.  (n.)

   ைவகைற; early morning,

     "உதயரா ற் ணரந்்தாகம் ம் நர ையப் வன்" (அ.ெவ.2.329);

     [உதய(ம்);+ரா ]

 உதயரா  udayarāci, ெப. (n.)

உதயேவாைர பாரக்்க See Udaya-v-elu-dral

     [உதய + இலக் னம்.]

உத த்ெதாைக

 
 உத தெ்தாைக utavittokai, ெப.  (n.)

   ஒ வர ்கல்  கற்பதற்  உத ம் வைக ல் அளிக் ம் ெதாைக; scholarship.

     [உத +ெதாைக]
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உைதப்

உைதப்  utaippu, ெப.  (n.)

   ைறதல்; dificiency

     "கணக் ல் ஆ ரம் பாய் உைதப்  ஏற்ப ற " (உ.வ.);

     [உைத-உைதப் ]

 உைதப்  udaippu, ெப. (n.)

   1. தாக் ைக; dashing against.

   2. அசச்ம்; fright, alarm. (ெச.அக.);.

     [உைத → உைதப் .]

உப்பகாரம்

 
 உப்பகாரம் uppakāram, ெப.  (n.)

   உகரம் ேசரந்்த பகரம், " " எ ம் எ த் ; to letter "pu"

     [உ+பகாரம் -(ப்+உ- ]

உப்பல்

 
 உப்பல் uppal, ெப.  (n.)

ெபாறாைம, அ க்கா :

 envy.

அவன் உப்பல் எ த்தவன். (த.வ.);

     [உப் (தல்);-(மனம்ெவ ம்  ெப ச்  தல்);- உப்பல்]

 உப்பல் uppal, ெப. (n.)

   ஊ ப் ப த்தல்; distension, flatulence,

க., ெத. ., பட. உப் .

     [உ → உப்  (உப் தல்); → உப்பல்.]

உப் க்க ெக த்

 
 உப் க்க ெக த்  uppukkalikeḷutti, ெப. (n.)

   உப் ல் ஊற ைவத்த ன் வைககள்; aricus faloarius.

     [உப் +கல்+ெக த் ]

உம்பர்நாள்

உம்பரந்ாள் umparnāḷ, ெப. (n.)

   ேமனாள்; former day.

     "உம்பர ்நாள் கள்வார ்ந ங்ேகாைத காரணமாகக் ெகாள்வான் ம ங்  எண்ணிவந்தார"் ( .ெவ.94);

     [உம்பர+்நாள்]

உம்ைம ைன

உம்ைம ைன ummaiviṉai,    ெப. (n.); karma of previous birth.

     "உம்ைம ைன வந்  உ த்தல் ஒ யா  எ ம் ெமய்ைமக் ள  ளம் ய ன் ம்" (மணிேம.2632-
3);

     [உம்ைம+ ைன]
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உமண்சாத்

உமண்சாத்  umaṇcāttu, ெப. (n.)

   உப் :வணிகர ் ட்டம்; group of salt sellers.

     "உமண்சாத்  இறந்த ஒ கல் அ ப் ன்" (அக.119-8);

     [உமண்+சாத் ]

சாரத்்  - சாத்  ேசரந்்  ெசல் ம் வணிகக் ட்டம்

உைமய

 
 உைமய umai ெப. (n.)

   அம்மா; mother.

     [அம்மா→அமா→உைம]

உய்வ

 
 உய்வ  uyvaḻi, ெப. (n.)

தப் ம் வ :

 escaping route

     "ெநஞ் ல் ஒன் ம் உய்வ கானான்"

     [உய்+வ ]

உயர்நீ மன்றம்

 
 உயரநீ் மன்றம் uyarnītimaṉṟam, ெப. (n.)

   அவ்வம் மாநிலத் ற்கான தைலைம ைற மன்றம்; high court.

     [உயர+்நீ +மன்றம்]

உயர்ந்ேதா லகம்

உயரந்்ேதா லகம் uyarntōrulakam, ெப. (n.)

   ேதவ லகம்; celestial world, paradise,

     "ஈண் செ்சய் நல் ைன யாண் செ்சன் ணீ இயர ்உயரந்்ேதா  லகத் ப் ெபயரந்்தன னாக ன்" 
( றநா 174-19-20);.

     [உயரந்்ேதார+்உலகம்]

உ ர்க்கைல

உ ரக்்கைல uyirkkalai, ெப. (n.)

உ ெர த்

 vowel.

     "ஒ ம் எ த்ேதா  உ ரக்்கைல  அஞ் கம்" ( ல.963);

     [உ ர+்கைல]

உ ர்க்ெகாைட

உ ரக்்ெகாைட uyirkkoṭaiya, ெப. (n.)

   உண  த ம் அறம்; virtue of offering food.

     "உ ரக்் ெகாைட ண்ட உரேவாய் ஆ க் கயக்  அ  நல் அறம் கண்டைன என்ற ம்" (மணிேம.11: 
O78);

     [உ ர+்ெகாைட]

உ ர்சே்சதம்

 
 உ ரச்ே்சதம் uyirccētam, ெப. (n.)

   உ ரி ( ராணி);களின் அ ;(ேகா.வ.);; loss of life.

     [உ ர+்ேசதம்]
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உ ர்த்தானம்

உ ரத்்தானம் uyirttāṉam, ெப.  (n.)

   உ ரந்ிைல; seat of life, any vital part of the body.

     [உ ர+்தானம்]

 உ ரத்்தானம்2 uyirttī,    ெப.  (n.);   உ ைரயளிக்ைக; gift of life, saving one"s life.

     [உ ர+்தானம்]

உ ர்த்

 
 உ ரத்்  uyirttiya, ெப.  (n.)

   உ க்  லாதார மான ன்  வைகத் ( டா);; the three vital fires which sustain life.

     [உ ர+் ]

உ ர்த் ய்ைம

உ ரத்் ய்ைம uyirttuymai, ெப.  (n.)

   லம்பன் ெதளி  (ஆன்ம த் );; purity of soul.

     "பழ ைன ம் ஒ ங்காக உ ரத்்தக்கால் உ ரத்் ய்ைம ெடன்றாள்" (நீல:4:47);

     [உ ர+் ய்ைம]

உ ர்த்ெதாடர்

உ ரத்ெ்தாடர ்uyirttoṭar, ெப.  (n.)

   ற் ய கரம் ஆற ள் ஒன் ; one of the six kuriyalugaram

     "ஈர ்எ த்  ஒ ெமா  உ ரத்ெ்தாடர ்ஆ  ன்ேற உகரம் டன்" (ெதால்.9-1);

     [உ ர+்ெதாடர]்

உ ர்நா

 
 உ ரந்ா  uyirnāṭi, ெப.  (n.)

   ஒன்  நிைலப்பதற்  தன்ைமயான ; vital,

     "க ைதக்  உ ர ்நா  உணரச்் ேய".

     [உ ர+்நா ]

உ ர்நா செ்சால்

 
 உ ரந்ா செ்சால் uyirnāṭiccol, ெப.  (n.)

   அகத் யமான அ ப்பைடச ்ெசய் ; very very important message.

     [உ ர+்நா ெசால்]

உ ர்ப்பைட

உ ரப்்பைட uyirppaṭai, ெப.  (n.)

   ெமய்க்காவல்; guarding.

     "மண் உ ரப்்பைட ன் ெதாடரந்்  மயான வாழ் த் ." (ேகா.5.5-90);

     [உ ர+்பைட]

உ ர்ப் ராணி

 
 உ ரப்் ராணி uyirppirāṇi, ெப.  (n.)

   உ ரி, ப்பாக லங்  ( வ.ெசந் ); (ெகா.வ.);; term used for living creature, usu. restricted to inferior animals.

     [உ ர+் ராணி]
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உ ர் ச்

உ ர் ச்  uyirmūccu, ெப.  (n.)

   1. உ ரவ்ளி; oxigen.

   2. உ ரே்பான்  வாழ்வதற்  இன் யைமயாத் ; the breath of life.

     "உரிைம ெப வெதான்ேற எம் உ ர ் ச் ".

     [உ ர+் ச் ]

உ ர்வளர்-த்தல்

 
 உ ரவ்ளர-்த்தல் uyirvaḷarttal, ெப.  (n.)

   வாழ்தல்; living.

     [உ ர+்வளர]்

உ ர்வளி

 
 உ ரவ்ளி uyirvaḷi, ெப.  (n.)

உ ரக்்காற்

 Oxygen.

     [உ ர+்வளி]

உ ர்ேவதைன

உ ரே்வதைன uyirvētaṉai, ெப.  (n.)

   உ ரக்் த் ன்பம் ைளப்பைவ. ( வா.);; source of pain or distress, of which 12 kinds are mentioned.

     [உ ர+்ேவதைன]

உ ரசச்ம்

உ ரசச்ம் uyiraccam, ெப.  (n.)

   உ க்  ங்  ேந ம் என் ம் அசச்ம்; dread of death.

     "அறம்ெபா  ளின்ப ரசச்ம் நான் ன் றந்ெதரிந்  ேதறப்ப ம்" ( றள்:500);

     [உ ர+்அசச்ம்]

உ ரிைச மாற்ற
ம்

 
 உ ரிைச மாற்றம் uyiricaivumāṟṟam, ெப.  (n.)

   ஒ  ெசால் ல் இடம் ெபற்ற ஓர ்உ ெரா ன் தாக்கத்தால் அசெ்சால் ல் உள்ளெதா  உ ெரா  
மா தல்; harmonic sequence of vowels.

     [உ ரிைச +மாற்றம்]

எ. . வட >வ . இ கரம் அதற்  ன் ள்ள டகரத் ல் அகரத்ைத உகரமாக மாற் ள்ள .

உ ரின்பம்

உ ரின்பம் uyiriṉpam, ெப.  (n.)

   இன்பம், ட் ன்பம்; blissful state.

     "உ ரக்ட்  யர் ரத்்  உ ர ்இன்பம் ஆக் ம் ெசால்லான்" (நீலா.க.வா.1);.

     [உ ர+்இன்பம்]

உ ரசீன்

உ ரீசன் uyirīcaṉ, ெப.  (n.)

ெப ைடயார ்(மேகசன்);.

 Sivas, the supreme lord.

     "உணரில் ஆ  ேதவைத ம் உ ர ்ஈசன் ஆேம" (ைச.சா.4:2:5:3);.

     [உ ர+்ஈசன்]
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உரப் -தல்

 
 உரப் -தல் urapputal, ெச. . . (v.i.)

   அ க்காக் தல்; to make dirty.

     "சடை்டைய இப்ப  உரப் க் ெகாண்  வந்தால் யார ் ைவப்ப ?"

     [உர-உரப் ]

உரற்பாணி

உரற்பாணி uraṟpāṇi, ெப.  (n.)

   தவசத்ைத உர ட் க் த் ம் ேபா  பா ம் வள்ைளப்பாட் ; song in praise of a hero,

 sung by women when husking or hulling grains.

     "ெதா மால் உலக்ைகத் ண்  உரல் பாணி ெந மால் வைரய ைஞேயா  இரட் ம்" (அக.9:11-3);.

     [உரல்+பாணி]

உரிசெ்சாற் ள

 
 உரிசெ்சாற் ள  uriccoṟkiḷavi, ெப.  (n.)

 classified term for uriccal.

     [உரி+ெசால்+ ள ]

உரித் ரம்

உரித் ரம் urittiram, ெப.  (n.)

   1 மஞ்சள் (மைல);,

 turmeric

   2. மரமஞ்சள் (மைல);

 tree turmeric

உ த் ரம் பாரக்்க,

 see urittiram

 உரித் ரம் urittiram, ெப. (n.)

   1. மஞ்சள் (மைல.);; turmeric.

   2. மரமஞ்சள் (மைல);; tree turmeric. (ெச.அக.);.

உரித் க்கன்

 
 உரித் க்கன் urittulukkaṉ, ெப.  (n.)

   ஒ வைகப்பைழய ெகாள்ைளக் ட்டத்தான்; Thug. (M.M.);.

     [உரி+ க்கன்]

உ க் த் ாள்

 
 உ க் த் ாள் urukkutḷ, ெப.  (n.)

   உ க்  இ ம் ப்ெபா ; steel powder.

     [உ க் + ள்]
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உ க் ைல

 
 உ க் ைல  urukkulaivu, ெப.  (n.)

   ன் வம் அ ந் ேபாதல்; injury to the surface or beauty of the body - Defacement or disfigurement.

     [உ + ைல . ைல→ ைல .]

உ ட்

 
 உ ட்  uruṭṭi, ெப.  (n.)

   ன் வைக ள் ஒன் ; sucker fish.

     [உ ள்+உ ட் ]

     [P]

உ த்

 
 உ த்  uruttu, ெப.  (n.)

   ெசாந்தபந்தத் ன் ேமல் ஏற்ப ம் அக்கைற; affection towards on kith and kin.

     [உ -உ த் ]

உ ப் ைன-தல்

உ ப் ைன-தல் uruppuṉaital, ெச ன்றா. . (v.t.)

   உைட த யவற்றால் மா  ேவடம் ெகாள் தல்; to disguise.

     "யா ம் எவ ம் உ ப் ைனந்  இ வர ்ேமவக் கண்டான்"

     ( . . 33.10);

     [உ + ைன-,]

உ வம் காட்

உ வம் காட்  uruvamkāṭṭi, ெப.  (n.)

   கண்ணா ; mirror. ( .நி.152-3);

     [உ வம்+காட் ]

காண் (த. .); காட்  ( . .); – காட்

உ வைர

 
 உ வைர uruvarai, ெப.  (n.)

   எண்ண்ம், ப் , ட்டம்; design.

     [உ +வைர]

 உ வைர uruvarai, ெப. (n.)

   ெச ப் ள்ளநிலம் ( டா.);; fertile soil, productive land. (ெச.அக.);.

     [உ  → வைர. வைர → வைரப்  = ப . நிலம்.)

உ வ ப்

 
 உ வ ப்  uruvalippu, ெப.  (n.)

   மனத் ல் உ க்காட் கைளத் ேதாற் க் ம் அல்ல  க் க த் கைள உ வாக் ம் 
ஆற்றல்; imagination.

     [உ வ(ம்);+வ ப் ]
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உ வாஞ் க்

 
 உ வாஞ் க்  uruvāñcurukku, ெப.  (n.)

   எளிதாக அ ழ்க்கப்ப ம் ைற ல்ேபா ம் ச் ; a knot to be released easily.

     [உ ம்+ க் ]

உ வாரச ்சம்மட்

 
 உ வாரச ்சம்மட்  uruvāraccammaṭṭi, செ்ச  (மைல).

 a straggling shrub with simple oblong leaves and greenish flowers.

     [உ வாரம்+சம்மட் ]

உ ள்தண்டம்

 உ ள்தண்டம் uruḷtaṇṭam, ெப.(n.)

ேகா ற் ச் ற் ைன உடலாற் ரண்  வலம் வ ைக (அங்கப் ரதடச்ணம்);

 rolling the body to the right, around a sacred place like temple, generally infulfilment of a vow.

     [உ ள்+தண்டம்]

     [P]

உ ைளக்காந்தம்

 
 உ ைளக்காந்தம் uruḷaikkāntam, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் காந்தக்கல் ( .அ.);; variety of odestone.

     [உ ைள + காந்தம்]

உல்லாவைல

 
 உல்லாவைல ullāvalai, ெப.(n.)

   உல்லம் எ ம் ன்கைளப் ப்பதற் ரிய வைல; fishing-net used to catch hilsa fish.

     [உல்லம்-உல்லா+வைல]

உரிமம்

 
 உரிமம் urimam, ெப.(n.)

   ஓர ்இடத்ைதப் பயன்ப த் தல், ஒ  ெதா ைல ேமற் ெகாள் தல் ேபான்றவற் க்  உரிய 
அ வலரிட ந்  ெபறப்ப ம் இைசவாைண உரிமம்; Licence

     [உல்-உரி-உரிமம்]

உரிைம மகளிர்

 
 உரிைம மகளிர ்urimaimakaḷir, ெப.(n.)

   அரசனின் அல்ல  தனிமாந்தனின் மைன யர;் wives of king or ordinary men.

     [உரிைம+மகளிர]்

உ த் ரக் 
கணிைக

உ த் ரக் கணிைக uruttirakkaṇikai, ெப.(n.)

வன் ேகா ல் ஆடல் மகள் (தா );;dancing girl of a Siva temple 

     "உ த் ர கணிைகயர ்கவரி ச" (பரத.ஒ .29உைர);

     [உ த் ரன்+கணிைக]

ள் > ண் > ணி, ணித்தல் அளத்தல், அள தல்- ணிப்  அள . ணி>கணி, கணித்தல்= 
அள தல், கணக் தல். கணி = கணிப்பவன். கணி>கணியன். கண் > கணி

> கணிைக தாளத்ைத அளந்  ஆ பவள்.)

116

www.valluvarvallalarvattam.com 3337 of 19068.



உ த் ரக் 
கணிைகமார்

உ த் ரக் கணிைகமார ்uruttirakkaṇikaimār, ெப.(n.)

   வன் ேகா ல் ெபா மகளிர ்(தா யர)்;; courtesan of Sivan temple.

     "உ த் ர கணிைகமாராம்ப லார ் லத் ள்"(ெபரிய :278);

     [உ த் ர(ன்);+ கணிைகமார]்

உ த் ரக்கலன்

உ த் ரக்கலன் uruttirakkalaṉ, ெப.(n.)

   வமணி, அக்கமணி; rudrak bead,

     "உ த் ரக்கல ம் நில  உ ழ் ண்ணியம் பால் நிறச ்சாந்த ம்"(கல். 57-21);

     [உ த் ரன் + கலன்]

உ த் ரக்கன்னிய
ர்

உ த் ரக்கன்னியர ்uruttirakkaṉṉiyar, ெப.(n.)

உ த் ர கணத்ைதச ்ேசரந்்த மகளிர,்

 damsels who are among Siva"s attendants

     "சாமைர த் ர கன்னியரிரட்ட" (காஞ் ப்  சாரந்்தாசயப்36);

கன் > கன்னி > கணி-பழம். இ  கன்னி என் ம் ெசால் ன் ெதா த்தல். கன்>கன்னி ப்பைடந்த 
ெபண், சைமந்தவள், பக் வமானவள். கன்னி >Skt, Kanya

உ த் ரசைட

 
 உ த் ரசைட uruttiracaṭai, ெப. (n.)

    நீற் ப்பசை்ச, (ெச  வைக); ( .அ);; sweet basil

     [உ த் ரன் + சைட]

சள் தல் க் தல். சள் > ச  > சைட கற்ைற, இயற்ைகயான ம ரக்்கற்ைற. கற்ைறயான அல்ல  
ெகாத்தான ெபா ள்கைள ம் சைட ணரத்் ம், அ ம் ல் த யவற் ல் கற்ைறயாக இ ப்பைதக் 

ப்ப  இயல்ேப.

உ த் ர சாதனம்

உ த் ர சாதனம் uruttiracātaṉam, ெப. (n.)

   வச் ன்னங்கள்; insignia of Sivan, beads of Siva emblem. 

     "  அணிவ …" 

கண் ைக ஒ யவரக்் ம் உ த் ர சாதனம்" ( ல:1662);

ம வ.உ த் ராக்கம்

     [உ த் ர(ன்);+ சாதனம்]

உ த் ர த்தம்

 
 உ த் ர த்தம் uruttiracūttam, ெப. (n.)

   உ த் ரைனப் கழ்ந்  ம் ஒ  மைற (ேவத); மந் ரம்; a - Rg - vedic, hymn addressed to Rudra.

     [உ த் ர(ன்);+ த்தம்]

உ த் ரபஞ்சமம்

உ த் ரபஞ்சமம் uruttirapañcamam, ெப. (n.)

ஒ வைக அராகம்:

 a melodytype

     "காந்தார பஞ்சமம் உ த் ரபஞ்சமம் (நக.10.168);

     [உ த் ர(ன்);+ பஞ்சமம்]

உ த் ர பட்டம்

உ த் ர பட்டம் uruttirapaṭṭam, ெப. (n.)

   ேதாட் பட் ைக; shoulder - strap 

     " த்த வடத்  இளநாகம் உ த் ர பட்டம் ேவண் ம்" (நா  4:2:3);

     [உ த் ர(ன்);+ பட்டம்]
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உ த் ர

 
 உ த் ர  uruttirapūmi, ெப.(n.)

கா ; burning ground, where Siva is said to dance.

     [உ த் ரம்+ ]

 உ த் ர  uruttirapūmi, ெப. (n.)

   கா ; burning-ground.

     [Skt. rudra-bhumi → த. உ த் ர .]

உ த் ர ச்

 
 உ த் ர ச்  uruttiramuṭiccu, ெப.(n)

   ல் ச் வைக; spiral knot of the sacred thread esp. as tied by Saivas

     [உத் ர(ன்);+ ச் ]

உத் ர ேராகம்

 
 உத் ர ேராகம் uttirarōkam, ெப.(n)

மாரைடப் ( ன்...);

 angina pectoris breast pang being a disease in the anakatam or rudra-centre one of the dynamic nerve - plexuses in the 
body.

     [உ த் ரம்+ேராகம்]

உ த் ர தயம்

 
 உ த் ர தயம் uruttiravirutayam, ெப.(n.)

ற் ெறட்  உபநிடதங்க ள் ஒன் :

 name of a upanisad

     [உ த் ரம் + இ தயம்]

உ த் ர ைண

 
 உ த் ர ைண uruttiravīṇai, ெப.(n.)

யாழ்வைக( வரக உ த் ர ைண);:

 Rudras vina, somewhat resembling the aeolian harp in action.

     [உ த் ர+ ைண]

     [P]

உ த் ர ப்

 
 உ த் ர ப்  uruttiravuppu, ெப.(n.)

ெவ ப் ,

 salt petre

     [உ த் ர + உப் ]

உப் தல் ெபாங் ெய தல். உப்  : உவரத்் ப் ெபாங் ெய ம் சத் ; உவரப்் க்கல்
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உ த் ராக்கப்
ைன

உ த் ராக்கப் ைன uruttirākkappūṉai, ெப.(n.)

   அ யார ்ேவடம் ண்ட கயவன் (வஞ்சகன்);; cat which puts on a rosary of rudraksa beads, said of one who 
assumes the garb of a devotee with an unworthy object in view; profound

 dissembler.

     "இராப்ேபா ேல த் ராடச்ப் ைன தாேன" (தண்டைல29);

     [உ த் ராக்கம் + ைன]

உ த் ராக்கம்

உ த் ராக்கம் uruttirākkam, ெப.(n.)

   உ த் ராக்க மரத் ன் மணி; rudraksa nuts worn as sacred beads and used in rosaries by Saivas, so called 
because these beads represent the eyes of Siva

     "உ த் ராக்கம் யவணி" வாைனக் ேகாசெ்சால்.49)

   2. மரவைக ( .ஆ.); rudraksa tree. 

   3. உலங்காைர; wild olive 

   4. மரவைக; downy - nerved olive linden. 

   5. ப்பாக்  மரம்; musket tree.

     [உ த் ரம்+அக்கம்]

ம வ அக்கமணி, கட ள் மணி, வமணி, ெதய்வமணி, நாயக மணி, கண்மணி, கண்டம்

கண் , கண் ைக, ன்மணி ர் ைன கைளக் ெகாண்ட  எனப் ெபா ள்ப வ .

கள்மணி, கள்மணி என்ப  கண்மணி என்  ண ம். ள் > கள் ள். கள் > கள்ளி ள் ள்ள ெச . 
கள் > கண்

கண்டங்கத்தரி கண் >கண் - ைனகள்ள

உத் ராக்கம். கண்  > கண் ைக = உ த் ராக்கமாைல. ேவத காலத் த் ெதய்வமான உ த் ரைன 
( த்ர); வெனா  இைணத் க் ெகாண்டேபா  கண்மணி என் ம் ட் ச ்ெசால்ைலக் கண்+மணி 
என்  தவறாகப் ரித் க் ெகாண்டனர.் அ ேபாலேவ அக்கம் என் ம் ெதன் ெசால்ைல அr என்  

ரித்  அதற் க் கண் என்  வடெமா  வ ப்ெபா ட்  ட்டனர.்

 உ த் ராக்கம் uruttirākkam, ெப. (n.)

உ த் ராக்க 
கம்

 
 உ த் ராக்க கம் uruttirākkamukam, ெப.(n.)

உ த் ராக்கமணி ன் ேமற்பக்கத் ன் ரி

 parts between lines on rudraksa nuts.

     [உ த் ராக்கம்+ கம்]

உ த் ராகாரம்

 
 உ த் ராகாரம் uruttirākāram, ெப.(n.)

   க ஞ் ற்றத ்ேதாற்றம்; ferocious visage, fierce countenance.

     "அவன் உ த் ரா காரமா க் றான்."

     [உ த் ர(ன்);+ஆகாரம்]
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உ த் ராக்கக க்
கன்

 
 உ த் ராக்கக க்கன் uruttirākkakaṭukkaṉ, ெப.(n.)

க க்கன் வைக,

 ear-ring of rudraksa nuts.

     [உ த் ராக்கம்+க க்கன்]

உ த் ராக்கக்க
ைர

 
 உ த் ராக்கக்கைர uruttirākkakkarai, ெப.(n.)

   ஆைடகளின் கைர வைக; border of cloth with rudraksa design.

     [உ த்தராக்கம்+கைர]

உ த் ராக்கக்க
ண்

 
 உ த் ராக்கக்கண்  uruttirākkakkaṇṭi, ெப.(n.)

உ த் ராக்கக்கண் ைக பாரக்்க,

 see uruttirakkak kandigai

     [உ த் ராக்கம்+கண் ]

உ த் ராக்கக் 
கண் ைக

 
 உ த் ராக்கக் கண் ைக uruttirākkakkaṇṭikai, ெப.(n.)

அக்கமணி (உ த் ராக்க);

மாைல. necklace of rudraksa beads worn with or without gold.

     [உ த் ராக்கம்+கண் ைக]

உ த் ராட்சக் 
கைர

 
 உ த் ராடச்க் கைர uruttirāṭcakkarai, ெப.(n.)

   உ த் ராக்கக் கைர பாரக்்க; uruttirakka-k-karai

     [உ த் ராடச்ம்+கைர]

த. உ த் ராக்கம் > skt rudraksa> த. உ த் ராடச்ம்

உ த் ராட்சப் 
ைன

 
 உ த் ராடச்ப் ைன uruttirāṭcappūṉai, ெப.(n.)

உ த் ராக்கப் ைன பாரக்்க

 see uruttirakka-p-punai.

     [உ த் ராடச்ம்+ ைன]

த.உ த் ராக்கம் > skt.rudraksa > த. உ த் ராடச்ம்

உ த் ராட்சம்

 
 உ த் ராடச்ம் uruttirāṭcam, ெப.(n.)

   உ த் ராக்கம் பாரக்்க; see uruttirakkam
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உ த் ராணி

உ த் ராணி uruttirāṇi, ெப.(n.)

   ஏ 1 (சத்த); கன்னிய ெளா த் ; Rudrani, energy of Rudra, one of catta madar, 

   2.உ த் ைர பாரக்்க; see uruttirai

     "  ச வாணி சரசே்சா த் ராணி" ( ரம்  க்க . 22);

     [உ த் ரம்+ராணி]

உ த் ைர

உ த் ைர uruttirai, ெப.(n.)

   மைலமகள் (உைம);; Parvati

     "ஆ ரிைய காமக்ேகாட்  அம் ைக. உ த் ைர உைம அம்ைம நாமம் என்ப" (நிக. .2:14);

     [உ த் ரன் (ஆபா); உ த் ைர (ெப.பா.);]

உ மகாலம்

 
 உ மகாலம் urumakālam, ெப.(n.)

   ேகாைடக்காலம்; Hot weather.

ம வ, உச் உ மம்

     [உ ம(ம்); + காலம்]

உ த் வசன்

உ த் வசன் urumuttuvacaṉ, ெப.(n.)

ன்னைலத் தன்ெகா ல் உைடயவன இந் ரன்,

 Indra, who has on his banner the symbol of lightning.

     "உ த் வசன் ைமந்தன்" (பாரத, டய்ாய,178);

     [உ + வசன்]

உ வ -த்தல்

உ வ -த்தல் uruvakittal,    11 ெச. ன்றா .(v.t)

   உ வகப்ப த் தல்; to speak metaphorically.

     [உ வர-்உ வ ]

உ வசச்ாதகம்

உ வசச்ாதகம் uruvaccātakam, ெப.(n.)

   உ வசாத் ரம் பாரக்்க; see uruvacattiram.

     "உ வசச்ாதகத் க்ேகற்பப் ெபண்ணலங் டந்த ேபைத"( வக (1571);

     [த.உ வம்+சாதகம்]

உ வசாத் ரம்

 
 உ வசாத் ரம் uruvacāttiram, ெப.(n.)

   உ ப்பைம யால் ஏற்ப ம் உயர ் கைளக் ம் ல்; science of the shape, features and marks of the 
human body, including palmistry and physiognomy and of the characterstic qualities betokened, by them, one of arupattunalu 
kalai,

     [உ வம்+சாத் ரம்]

உைரயன்

உைரயன் uraiyaṉ, ெப.(n.)

   க ைடயவன்; renouned person.

     "மறவர ்ைகயகத்  உய்ந்த கன் ைடப் பல் ஆதன் நிைரெயா  வந்த உைரயன் ஆ " ( றநா:260:17-9);

     [உைர – உைரயன்]

121

www.valluvarvallalarvattam.com 3342 of 19068.



உைரயாட்

உைரயாட்  uraiyāṭṭu, ெப.(n.)

   ைட, ம ெமா ; answer

     "உைரயாட்  இல்ைல; உ தவத் ர"்( லப்10-3);

     [உைர + ஆட் . ஆ -ஆட் ]

உைரயாடல்

 
 உைரயாடல் uraiyāṭal, ெதா.ெப. (vbI.n.)

   க த் கைள ஒ வ க்ெகா வர ்ப ரந்்  ெகாள் ம்வைக ல்ேப தல், கலந் ேப தல்; Conversation

     [உைர+ஆடல். ஆ -ஆடல்]

உைர வந் ம் 
பதம்

உைர வந் ம் பதம் uraivantuṟumpatam, ெப.(n.)

   மழைலப் ப வம்; childhood

     "உைர வந் ம் பதத்ேத உைர ன்கள்" (க ..2:16);

     [உைரவந் ம் + பதம்]

உைரவர

உைரவர  uraivaravu, ெப.(n.)

   வ செ்சால்; report of an embassy.

     "ெதன் ெகாற்ைகச ்ேசரமான் உைரவர

பாரத்் க் ம் ெநஞ் " ( தெ்தாள்.1556);

     [உைர+ வர ]

உைரவாணர்

உைரவாணர ்uraivāṇar, ெப.(n.)

   லவர;் poet learned person.

     "உைரவாணர ்தங்கள் நைவ காணின் மாற் ம் மார ேலாத் ங்கன்" (நட3்:363);

     [உைர + வானர]்

உைரவா

உைரவா  uraivāti, ெப.(n.)

   உலகம் நான் கன் ( ரமன்); பைடப்  என உைரப்பவன். ( த்தப் ரமவா );; one who holds the tenet that 
the universe is an egg or Brahma 

     " ைரயா  உண ம் அ   எனேவ வைரயா  உைரவா வ த்தனேன"(ைச.சா.4:1197);

     [உைர + வா ]

உைர கற்பம்

உைர கற்பம் uraivikaṟpam, ெப.(n.)

   மாறான ற் ; different view of a commentary etc.

     "ேவற்  உைர கற்ப ம் உண்ைமப் ெபா ம் உேலாகாய்தன் உணரே்வ" (மணிேம.27:272);

     [உைர + கற்பம்]

உைர த்தகம்

உைர த்தகம் uraivittakam, ெப.(n.)

   ெசால்வன்ைம; eloquence, command of language

     "உைர த்தகம் எ வார ்காண்பேவ, ைக ள் கைர த் ப் ேபா ம் தம் பல்"(நால்.325);

ம வ, ெசாற் றம்.

     [உைர + த்தகம்]

உல்லாகன்

உல்லாகன் ullākaṉ, ெப.(n.)

   ேநாய் ங்  உடல் நலம் ேத ேயான்; getting healthy after sickness.

     "உல  ேநாய் உற்  ஒ ந்ேதான் உல்லாகன் பதா "(நிக .2-40);

     [உல்லாகம் – உல்லாகன்]
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உலககரத்்தா

 
 உலககரத்்தா ulakakarttā, ெப.(n.)

கட ள்,

 god, the maker of the world.

     [உலகம் + கரத்்தா]

உலகங்காத்தாள்

 
 உலகங்காத்தாள் ulakaṅkāttāḷ, ெப.(n.)

   அ ரி (மைல);; Indian Indigo

     [உலகம்+காத்தாள்]

உலக சஞ்சாரம்

 
 உலக சஞ்சாரம் ulakacañcāram,    ெப.(n.); journey around the world.

     [உலகம் + சஞ்சாரம்]

உலகத்தவர்

உலகத்தவர ்ulakattavar, ெப.(n.)

   உலகத்  மக்கள்; people of the world.

     "உயரந்ிைல உலகத்தவ ம் ற ம்" (ெப ங்.13173-4);

     [உலக(ம்); + அத்  + அவர]்

உலக நயன்

உலக நயன் ulakanayaṉ, ெப.(n.)

   உலக ெந , உலகநைட ; customs and usages of the world.

     "ெசம் ண் உ த்தவைர ன்பர ்அறத்ேதா  நின்  உலகநயன் இயலா மாந்தர"்(அற98);

     [உலக(ம்); + நயன்]

உலகநாதன்

 
 உலகநாதன் ulakanātaṉ, ெப.(n.)

கட ள்,

 god, lord of the world.

     [உலகம் + நாதன்]

உலகப் ர த்

 
 உலகப் ர த்  ulakappiracitti, ெப.(n.)

   கட ள்; universal renown.

     [உலகம் + ர த் ]

உலகபத்த

 
 உலகபத்த  ulakapattati, ெப.(n.)

   உலகத்தாெரா ம் வ ; way of the world.

     [உலக(ம்);+ பத்த ]
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உலக மயக்

 
 உலக மயக்  ulakamayakku, ெப.(n.)

   உலக டம் பாரக்்க; see ulaga mūợam

     [உலக(ம்); + மயக் ]

உலக மன்னன்

உலக மன்னன் ulakamaṉṉaṉ, ெப.(n.)

   மன்னர ்மன்னன் (சக்கரவரத்் );; emperor

     "உலக மன்னவர் நாள் ஒளி  அணிந்  நின்றவரே்பால்"( வ.7-2); 

ம வ. ேபரரசன்

     [உலக(ம்); + மன்னன்]

உலகமாதா

உலகமாதா1 ulakamātā, ெப.(n.)

   உலக வன்ைன பாரக்்க; see ulaga vannai

     "பார  வாணி. உலக மாதா. வாக் ன் ெசல் ேய ேநாக் ய ெபயேர"(நிக. .119);

     [உலக(ம்);+மாதா]

 உலகமாதா2 ulakamātā, ெப.(n.)

   1. கைலமகள் ( வா);; Saraswati, Lit, mother

 of world. 

   2. உைம (Siva); Parvati, the mother of the Universe. 

   3. ெசம்மணித் தக்காளி (ைதலவ-ைதல.19); பாரக்்க; see Semmani-t-takkali.

     [உலகம்+சமாதா]

உலக டம்

உலக டம் ulakamūṭam, ெப.(n.)

   உலக மயக் ; mental delusion, stupor, bewilderment, sberration of mind, as from ignorance, fascination, etc.

     "மாமாங்கம் ஆடல் மணல் த்தல். ஆெடா  எ ைம அ த்தல் இைவ உலக டம் என 
உணரற்பாற் "(அற15);

     [உலக(ம்); + டம்]

உலக ளக்

 
 உலக ளக்  ulakaviḷakku, ெப.(n.)

   உலக ைமக் ம் இன் யைமயாத ஒளிைய ம் ெவப்பத்ைத ம் த வ மான நாண் ன்; the sun.

     [உலகம்+ ளக் ]

உலகயாத் ைர

 
 உலகயாத் ைர ulakayāttirai, ெப.(n.)

   உலக நைட; mundane matters business of the world, worldly affairs.

     [உலக(ம்); + யாத் ைர]
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உைலயாணிக்ேகா
ல்

உைலயாணிக்ேகால் ulaiyāṇikāl, ெப.(n.)

உைல ல் ைவத்த இ ம் ப் ெபா ைளப் ரட் வதற் ம் கரிையக் ள  வதற் ம் 
பயன்ப ம்உ ண்ைடயான ம் நீளமான மான ெகால் க்க

 blacksmith"s instrument.

ம வ உலவாணிக்ேகால்.

 உைலயாணிக்ேகால் ulaiyāṇikāl, ெப.(n.)

மா  த யவற் ற் ச ்  இ தற் ரிய கம் ; branding iron, instrument for cauterising

     " ட் க்ேகால் உைலயாணிக் ேகால் எனச ்ெசால்ப (நிக  7:167);

ம வ. ட் க்ேகால்

     [உைலயாணி + ேகால்]

உலகரீ

 
 உலகரீ  ulakarīti, ெப.(n.)

   உலக ைற; order of the world.

     [உலக(ம்); + ரீ ]

உலகவன்ைன

 
 உலகவன்ைன ulakavaṉṉai, ெப.(n.)

நாமகள்,

 goddess of learning, saraswati

     [உலக(ம்); + அன்ைன]

உலக வாஞ்ைச

 
 உலக வாஞ்ைச ulakavāñcai, ெப.(n.)

   உலகச ்ெசய் களி ள்ள பற் ; ardent desire for wordly enjoyments,

     [உலக(ம்); + வாஞ்ைச]

உலக வாதம்

 
 உலக வாதம் ulakavātam, ெப.(n.)

 tradition.

     [உலக(ம்); + வாதம்]

உலக வார்த்ைத

உலக வாரத்்ைத ulakavārttai, ெப.(n.)

ெபாய்ப்பரப்  (வதந் );,

 common talk, Popular report, rumour,

     "அன்னேத உலக வாரத்்ைத ஆவ " (ஆள.518);

     [உலக(ம்); + வாரத்்ைத]

 sktwartta > த.வாரத்்ைத
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உலக வாழ்

 
 உலக வாழ்  ulakavāḻvu, ெப.(n.)

இக வாழ் ,

 worldly prosperity.

     [உலகம் + வாழ் ]

உலக ைடக

உலக ைடக  ulakaviṭaikaḻi, ெப.(n.)

   ஊர ்வா ல்; entrance of a village.

     "உலக ைடக  ஒ ங் டன் நீங் "( ல.10.27);

     [உலக(ம்); + இைடக ]

உலக யாபாரம்

உலக யாபாரம் ulakaviyāpāram, ெப.(n.)

   உலகளா ய வாணிகம்; worldly affairs, business of the world.

     "உலக யாபார வழக் ல் வைளத்தைலக்க" (அ ட்பா 6, தற்ேபா  9);

     [உலக(ம்); + யாபாரம்]

உலக த்தம்

உலக த்தம் ulakaviruttam, ெப.(n.)

உலக வழக்ெகா  மா பட்ட ; contrariety to common usage. "உலக த்தம் உல ன் மாறாத உைர இல  
ம  சந் ரன் அல்ல என்றல்"(மணிேம.29:162-3);

     [உலக(ம்);+ த்தம்);sktviruddha → 5. த்தம்);

உலக ேவடைண

 
 உலக ேவடைண ulakavēṭaṇai, ெப.(n.)

   ஏடணாத் ரயதெ்தான்  ( வாலகட)்;; attachment to the world, one of etana-ttirayam.

உலகாயதம்

 
 உலகாயதம் ulakāyatam, ெப.(n.)

உேலாகாயதம் ( ங்); பாரக்்க,

 see ulokayatam.

     (skt. lokayata > த.உலகாயதம்);

உல கம்

உல கம் ulakikam, ெப.(n.)

உலகம்,

 worldliness.

     "உல க மன் ைடைம" (அ ங்கலச.்41);

     [உலகம்+இகம்]
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உல

உல  ulaku, ெப.(n.)

உலகம் பாரக்்க,

 see ulagam

ம. உல

     [உல-உல ]

 உல  ulagu, ெப. (n.)

   1. உலகம்; world

   2. மக்கள் people.

   ம. உல ;   க. ேலாக;ெத. ேலாக . H. log skt loka L vulgus the people. E Vulgar, used by the common people.

     [உல் → உல  → உல .]

உலெகா க்

உலெகா க்  ulakoḻukku, ெப.(n.)

   உலகநயன் பாரக்்க; ulaganayan.

     "உலெகா க்  இறவா  உயர ் கழ் காந்தம்"(தண்.த.23);

     [உலக(ம்); + ஒ க் -ஒ -ஒ -ஒ க் ]

உலர்த் ைல

 
 உலரத்் ைல ularttucūlai, ெப.(n.)

   ைல ேநாய் வைக (கவரட)்;; anarthritic disease.

     [உலரத்்  + ைல]

உலர்ந்தம்

 
 உலரந்்தம் ularntam, ெப.(n.)

   தண்  ( .அ);; stalk

     [உலர ்+ உலரந்்தம்]

உலர் ன்கலம்

 
 உலர் ன்கலம் ularmiṉkalam, ெப.(n.)

   உலர ் ன்கலம்; dry battery.

     [உலர-் ன்சகலம்]

உலர்ெவ ப்பகம்

 
 உலரெ்வ ப்பகம் ularveḷuppakam, ெப.(n.)

ேவ ப்ெபா ள் பயன்ப த் த் ணி ெவ த் ச ்சலைவ ெசய்  த ம் பணி டம்,

 dry-clean shop.

     [உலர+்ெவ ப்பகம்]

உலவாக்கலம்

 
 உலவாக்கலம் ulavākkalam, ெப.(n.)

   அ த ர ; a vessel supplying inexhaustible food.

     [உலவாத + கலம்]
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உல

 
 உல  ulavu, ெப.(n.)

   மரவைக ள் ஒன் ; a kind of tree.

     [உல்-உலா]

உலாப் றம்

உலாப் றம் ulāppuṟam, ெப.(n.)

ற் லக் ய ( ரபந்த); வைகக ள் ஒன் .

 one of the poetic composition of 96 vareities.

     "உைன அன்பால்  உலாப் றம் பா ேனன்." (ெபரிய  4280);

     [உலா + றம்]

உலாப்ேபாக்

உலாப்ேபாக்  ulāppōkku, ெப.(n.)

   வலம் வ தல்; procession.

     " றப்  இன்  உலாப்ேபாக்  அறத்தைக அண்ணல்"(ெப ங் 17-22);2. காற்றாடச் ற் வரல்;

 strolling.

     [உலா + ேபாக் . ேபா - ேபா  – ேபாக் ]

உைலக்கல்

உைலக்கல் ulaikkal, ெப.(n.)

   உைலக் ட்ட பயன்ப ம் கல்; stone used to form oven.

     "க ங்ைகக் ெகால்லன் ைசதெ்த  டெமா  ெபா உம் உைலக்கல் லன்ன

வல்லாளன்ேன" ( ற.170.15-17);

பட ஒெலகல்

     [உைல + கல்]

உைலக்

உைலக்  ulaikkuruku, ெப.(n.)

   ெகால் ைல ள்ள ெந ப் ந் த் ; smith"s below,

     "ெகால்லன் ஊ ைலக் ன் உள் ரத்்  அக ம்"(நற்.125.3.4);

ம வ. உைலத் த்

     [உைல + ]

     [P]

உைலய

 
 உைலய  ulaiyamutu, ெப.(n.)

உைலத் தண்ணீர ்பாரக்்க,

 see ulai-t-tannir

     [skt. ulai + amudu → உைலய ]

உைல ற் ணந்
ன்னி

 
 உைல ற் ணந் ன்னி ulaiyiṟpiṇantiṉṉi, ெப.(n.)

ஒ  வைகமாைழ லப்ெபா ள் (தா ); மா ச ேவ ( ன்); kind of ore.

     [உைல ல் + னம் + ன்னி]
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உேலாகம்

உேலாகம் ulōkam, ெப.(n.)

   உலகம் ( வா.);; the world.

     [உலகம் – உேலாகம்]

ேலாக என் ம் வடெகாற்  ன் உகரம் ேசரத்்  உலகத்ைத உேலாகம் என்ப  ெபா ந்தா வழக்  
த ரத்்தல் ேவண் ம்.

 உேலாகம் ulōkam, ெப. (n.)

   1. ெபான் த ய தா ப்ெபா ள் ( ங்.);; metal in general.

   2. இ ம் ; a term peculiar to iron.

   3. நில லகம்; earth.

   4. ; blood.

   5. அ லமரம்; a fragrant tree.

   6. மனிதர;் human being.

     [Skt. loha → த. உேலாகம்.]

வப்பாதல் எனப் ெபா ள்ப ம் rudh என் ம்

ேவரி ந்  வப் , ெசம்  வண்ணம், ெசம்பால் ஆன , இ ம்பாலான , வப்  மாைழ (உேலாகம்);, 
ெசம்  என்றவா  ெபா ள் வளரச்்  ெகாண்ட loha என் ம் வடெசால் உ வா ள்ள . ன்னர ்
இசெ்சால் இ ம்  உ க் , ெபான் அல்ல  மாைழப்ெபா  என் ன்ன வைக ல் ரிந்த ெபா ள் 
வளரச்் ெகாண் ள்ள  (மா. .); த ல் இசெ்சால் மாைழப் ெபா  என் ம் ெபா ளிேலேய 
ெப வழக்ெகய் ள்ள .

உேலாக யாத் ைர

உேலாக யாத் ைர ulōkayāttirai, ெப.(n.)

   உலக நைட; way of the world; worldly affairs.

     "உேலாக யாத் ைரகள கரியா நரக்் " (ேவதா. .164);

     [உலகம் - உேலாகம் + யாத் ைர]

உேலாக வாதம்

உேலாக வாதம் ulōkavātam, ெப.(n.)

   மர  (ஐ கம்); ( . . அளைவ 1, ஞானப்);; Popular report, tradition

     [உலகம் + வாதம்]

உவைக த்

 
 உவைக த்  uvakaimuttu,    ெப.(n.); large drops of tears of joy.opp.to

லம் த் .

     [உவைக + த் ]

உவட் ற் ர்ைம

 
 உவட் ற் ரை்ம uvaṭṭiṟārmai, ெப.(n.)

   ஒ வைகமாைழ லப்ெபா ள் (தா ); (மா ச ேப );( ன்);; Kind of ore.

     [உவ  + இல் + ரை்ம]
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உவண ர்

உவண ர்  uvaṇavūrti, ெப.(n.)

மால்,

 Lord Vishnu.

     "மாதவன் ெகா ேயான் உவண ர்  என்  இைவ நாராயணன் நாமம்ஆ ம்"(நிக .2-38);

     [உவணம் + ஊர் ]

 உவண ர்  uvaṇavūrti, ெப. (n.)

உவணக் ெகா  ேயான் பாரக்்க. (தணிைகப் . அகத். 370);;see uvana-k-kodiyon. (ெச.அக.);.

     [உவணம் + ஊர் .]

உவமக் ள

உவமக் ள  uvamakkiḷavi, ெப.(n.)

 a உவம ;

 sign of comparision.

     " ைன எஞ்  ள ம்"(ெதால்7-2);

     [உவம(ம்); + ள ]

உவமாநிலம்

 
 உவமாநிலம்  uvamānilam, ெப.(n.) 

வர.்( ங்.);  

 wall.

     [உவம+ நிலம்]

உவமான 
சங் ரகம்

உவமான சங் ரகம் uvamāṉacaṅkirakam, ெப.(n.)

   மகளிர ்உ ப் க க்  உவைம ம் ஒ  ல்; name of short treatise on the various objects of comparison for 
the several items of feminine beauty and grace by Tiruvenkata Aiyer, 14th C.

     [உவைம + சங் ரகம்]

உவ ம

உவ ம  uvavumati, ெப.(n.)

ெவள் வா, த் ங்கள்:

 full moon

     "உவ ம  உ ன் ஓங்கல் ெவண் ைட"( றநா:3-1);

     [உவ +ம ]

உவர்மண்காரம்

 
 உவரம்ண்காரம் uvarmaṇkāram, ெப.(n.)

   உைழ மண்; fuller"s earth.

உவரசெ்சால்

உவரசெ்சால் uvaraccol, ெப.(n.)

க ஞ் ெசால்

 harshword..

     "உவரசெ்சால் ேவ ைடய கா  உகந்  ஆ ய ஏகம்பரனார"்(ப. .4-75);
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உவரி

உவரி uvari, ெப.(n.)

   ைழக் கட ல் உள்ள பாண் யரின் ைற கப்பட் னம்; a pandiya sea port on the eastern coast of pandya 
kingdom.

ம வ உப்பரி. (உவர-்உவரி);

சாலமன் மன்னனின் கப்பல் உவரித் ைறக்  வந்த  என்பதால் இதன் காலம் . .1000 எனக் 
க தப்ப ற .

 உவரி1 uvari, ெப. (n.)

   1. உப் நீர;் brackish water

     "மைலசாரந்்  ப் ண் வரி றத்தலால்" (நால . 245);.

   2. நீர ்( ங்.);; urine.

   3. கடல்; Sea.

     "உல வரி" (கம்பரா. ஊரே்த. 15);.

ம. உவரி.

     [உவர ்→ உவரி.]

 உவரி2 uvari, ெப. (n.)

   மகளிர ் ைளயாட் ; women's game. (ெச.அக.);.

     [உவர ்→ உவரி = கடற்கைர மண ல் ைளயா ம் ைளயாட டாகலாம்.]

உவாய்

 
 உவாய் uvāy, ெப.(n.)

உவாத்ேதக்  பாரக்்க, See uva-t-tekku.

     [உைவ-உவாய்]

உைவசச்ன்

உைவசச்ன் uvaiccaṉ, ெப.(n.)

உவசச்ன் (ெத.க.ெதா.1275);.

பாரக்்க,

 see uvaccan.

உழனி

 
 உழனி uḻṉi, ெப.(n.)

வய ல் நீைரத் ேதங்க ைவக்க அல்ல  ெவளிேயற்றப் பயன்ப த் ம் ேதாணி வ வக் க ; boat-shaped 
wooden trough for bailing water from fields.

     [உழன்-உழனி]

உழப்பாம்

 
 உழப்பாம்  uḻppāmpu, ெப.(n.)

மண் ளிப் பாம்

 a kind of Snake.
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உழ த்த

 
 உழ த்த  uḻvuttaṭi, ெப.(n.)

கலப்ைப கத்த

 yoke.

     [உழ +த ]

உழைலமரம்

உழைலமரம் uḻlaimaram, ெப.(n.)

வா ன் க்ேக தைடயாகக் ேகாக் ம்மரம்

 block of wood kept across an entrance to prevent goingin.

     "உழைலமரத்ைதப்ேபால ெதாட்டன ஏ "(க த்.106-21-2);

     [உழைல+மரம்]

 உழைலமரம் uḻlaimaram, ெப. (n.)

   மாட் ன் க த் க் கடை்ட; block of wood suspended from the neck of a cow to prevent it from straying.

     [உழைல + மரம்.]

உ ஞ் ல்

உ ஞ் ல் uḻiñcil, ெப.(n.)

உ ைல மரம்

 a tree

ெநற்  உைடயதா ம் காற் ல் ஒ ப்பதா ம் வாைகெயா  உ ஞ் ல் மயங் ன் (அ யாரக்்  
நல்லார ்176.207);

     [உ -உ ஞ் ல்]

 உ ஞ் ல் uḻiñjil, ெப. (n.)

   1. வாைக; sirissa.

     "ெபாரி யைர ஞ் ம்" ( லப். 11.76);.

   2. உன்னம் ( வாt.);; short tree with golden flowers and small leaves, the withering of which was considered a bad omen 
as it was believed to foreshadow trouble. (ெச.அக.);.

     [உ  → உ ஞ் ல்.]

உ ந்ேதாதனம்

உ ந்ேதாதனம் uḻuntōtaṉam, ெப.(n.)

உ த்தம் ப ற்ேறா  கலந் ட்ட ேசா  (பதாரத்்த 1408);,

 a preparation of food made of rice mixed with bruised black-gram and boiled together.

     [உ ந் +ஒதனம்]

உ த்தகர்

உ த்தகர ்uḻuttakar, ெப.(n.)

   உ ந் ன் ேமல் ேதால்; rind of black gram

     "ப த் ேவ ச்

ரம்ன்னன் உ த்தகர ்உண்ட ஒய் நைடப் ர "( றநா:2991-2);

     [உ ந் - உ  + தகர]்
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உள் ைற

 
 உள் ைற uḷtuṟai, ெப.(n.)

   ஒ  நாட் ன் அல்ல  ஒ  மாநிலத் ன் சட்டம் ஒ ங்  த ய வற் க் ப் ெபா ப்பாக 
அைமந் ள்ள அர த் ைற; internal affairs; home ministry.

     [உள்+ ைற]

உள்ெந ப்

உள்ெந ப்  uḷneruppu, ெப.(n.)

   மனக் ெகா ப் ; excitement in mind, as from sorrow.

     "உள்ெந ப்  எழத்தன  உடல் ெந ப்  எ ம்"( யா:21-43);

     [உள்+ெந ப் ]

உள்ேநாக்கம்

 
 உள்ேநாக்கம் uḷnōkkam, ெப.(n.)

 hidden intention.

     [உள் + ேநாக்கம்]

உள்ேநாக்கல்

 
 உள்ேநாக்கல் uḷnōkkal, ெப.(n.)

   ஊழ்கம் அகேநாக்கம்; meditation.

     [உள் + ேநாக்கல், ேநாக் →ேநாக்கல்]

உண்ேணாக்கல் பாரக்்க

உள்ளாட்

 
 உள்ளாட்  uḷḷāṭci, ெப.(n.)

ற் ார ்(ம);நகரம் ேபான்ற ேப ரக்ளில் வாழ்ேவார ்தத்தம் வா டங்க க்கான நி வாகத்ைத ப  
நிகராளி ( ர நி );கள் லம் நடத் ம் ைற local self-government.

     [உள்+ஆட் ]

உள்வாய்

உள்வாய் uḷvāy, ெப.(n.)

சக்கரம் உ ம்ேபா  டத் ள் அச்  உரா டம்

 inner part of axis.

     [உள் + வாய்]

 உள்வாய் uḷvāy, ெப. (n.)

   1. வா ட் றம்; inner-part of the mouth.

     " ள்ைள ள்வாய்ச ்ெசரீஇய" ( ந். 92);.

   2. ஏரி ட்பக்கம்; inside of a lake. (ெச.அக.);.

     [உள் + வாய்.]

உள்வரிக்ேகாலம்

உள்வரிக்ேகாலம் uḷvarikālam, ெப.(n.)

ெபாய்

 disguise

     "உள்வரிக் ேகாலத்  உ ைணேத "( லப்.5:215-6);

     [உள்வரி + ேகாலம்]
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உள்வரிப்பாணி

உள்வரிப்பாணி uḷvarippāṇi, ெப.(n.)

ெதா  உ வம் ெகாண் ம் ெகாள்ளா ம் பா  வாழ்த் ம் பாட் ,

 song of benediction sung by person in disguise or otherwise.

     " ள் ஊர ்கட ைளப் ேபாற் ம் ேபாற் ம் உள்வரிப்பாணி ஒன்  உற் "( ல:17-28:6-7);

     [உள்வரி + பாணி]

உள்வளி

உள்வளி uḷvaḷi, ெப.(n.)

மாரை்ப இடமாகக் ெகாண்  க் , கண்டம், ெதாப் ள் ஆ ய இடங்களில் உலா ப் ேபச் க்  தற் 
காரணமா ம் உடம் ற்  நிறம், ஒளி, நிைனப்  ஆ ய ணங்கைள ண்டாக் ம் பத்  வளி 
(தசவா ); களில் ஒன் . (பதானன்);

 One of the ten vital airs (nerve-current); originating in the naval region and having its seatin the parts of the body, 

     " நிைற உ ர ் யற் ன் உள்வளி ரப்ப எ ம் அ த் ரள்" (நன்.74);

     [உள் + வளி]

உள் ச் சச்ன்னி

 
 உள் ச் சச்ன்னி uḷvīccuccaṉṉi, ெப.(n.)

   ஒ  வைக இ  (சன்னி); ேநாய் ( ன்);; internal convulsions.

     [உள்+ ச் +சன்னி]

உள்ெவக்ைக

 
 உள்ெவக்ைக uḷvekkai, ெப.(n.)

மாட் ற்  வ ம் ஒ த ேநாய்,

 a disease affecting cow.

     [உள்_ெவக்ைக]

உள்ளக் டக்ைக

 
 உள்ளக் டக்ைக uḷḷakkiṭakkai, ெப.(n.)

   மன ப்பம்; one"s desire.

அவன் ேப ய ைறையக் ெகாண்  அவன் உள்ளக் டக்ைகைய அ ய ந்த .

     [உள்ளம் + டக்ைக]

உள்ளடக்கம்

உள்ளடக்கம் uḷḷaṭakkam, ெப.(n.)

கட் ைர ேபான்றவற் ல் அடங் ள்ளவற் ன் தைலப் கைளக் க் ம் ன்ப ,

 content.

     [உள்+அடக்கம்]

 உள்ளடக்கம் uḷḷaḍakkam, ெப. (n.)

   1. எண்ணங்கைள ெவளி டாைம; reservedness, reticence, uncommunicativeness.

   2. அடக்  ைவத்த ெபா ள்; hidden resources, content. (ெச.அக.);

உள்ளத்தான்

உள்ளத்தான் uḷḷattāṉ, ெப.(n.)

   மனம் உைடயவன்; a man who has inclination towards something.

     "என் ேமல் ைவத்த உள்ளத்தான் என வயந்தமாைல மாத க்  ஒ  நாள் ளந்த மாற்றம் ேகட்ேடன்". 
(மணிேம.4:80-2);

     [உள்ளம்+அத் +ஆன்]
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உள்ளப்பான்ைம

 
 உள்ளப்பான்ைம uḷḷappāṉmai, ெப.(n.)

   மனநிைல; state of mind

     "பர ய மன்னன் – உள்ளப்பான்ைம பகர வல்லார"்

     [உள்ள(ம்);+பான்ைம]

உள்ள

உள்ள  uḷḷamutu, ெப.(n.)

   அ ல் ெவளிப்ப ம் ேபரின்பம்; bliss attained by wisdom

     "ெதள் அ  உைறச் வாய என்  உள்.அ  உறஒ கால் உைரத் ம்"( ல. 2704);

     [உள் + அ ]

உள் க் சச்ாப்
-தல்

 
 உள் க் சச்ாப் -தல் uḷḷukkuccāppiṭutal, ெச. ன்றா (v.t).

   ம ந் ண் தல்; to take internally as medicine.

     [உள் + உள் க்  + சாப் -]

உள் ணர்

உள் ணர்  uḷḷuṇarvu, ெப.(n.)

   அக ப்  நிைல, அ ; inner consciousness awakering of the mind, knowledge.

     "ஓங்  எ ங்கைலக்  உள் உணர்  ஆனவன்"( ல. 1386);

     [உள் + உணர் ]

உள் றவர்

உள் றவர ்uḷḷuṟavar, ெப.(n.)

   ஓர ்ஊரின் கண் வாழ்ேவார;் residents of a village or town.

உள் றவரால் உணரந்்தால் தல் எனி ம் எல்லாைம ேவண் ம் (பழ.108);

     [உள் + உரவர]்

உள் ைற 
பைகஞர்

உள் ைற பைகஞர ்uḷḷuṟaipakaiñar, ெப.(n.)

   உட்பைகவர;் internal enemy, man of rancour at heart without inward passion off friendship.

     "கள்ளரின் கரந்  உைரகாமம் ஆ வம் உள் ைற பைகஞ க்  ஒ ங்  
வாழ்ெவேனா"(கம்ப.அேயா:1:7);

     [உள் + உைற + பைகஞர.் பைக பைகஞர]்

உளநாள்

உளநாள் uḷanāḷ, ெப.(n.)

வைரய க்கப்பட்ட வாழ்நாள்,

 pre-determined or prescribedlife time.

     "உளநாள் வைரயா  ஒல் வ  ஒ யா "( லப்.30-200);

     [உள+ நாள்]

உள ல்

 
 உள ல் uḷanūl, ெப.(n.)

   மனம்மற் ம்மாந்தான் நடத்ைத ைற த்த அ யல்; psychology.

     [உள்ள(ம்);-உள(ம்);+ ல்]
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உளப்பாங்

 
 உளப்பாங்  uḷappāṅku, ெப.(n.)

   மனநிைல; state of mind.

     [உள(ம்); + பாங் ]

உளம் நர்

உளம் நர ்uḷampunar, ெப.(n.)

   அைலப்பவர;் those who drive out the animals from thicket in hunting.

     "இங்  ஒளி ம ப் ன் ைகம்மா உளம் நர ்(க த்.231);

     [உளம் +நர]்

உள யல்

 
 உள யல் uḷaviyal, ெப.(n.)

உள ல் பாரக்்க

 see ulanú.

     [உள்ள(ம்);-உள(ம்); + இயல்]

உள யலாளர்

 
 உள யலாளர ்uḷaviyalāḷar, ெப.(n.)

   உள யல் அ ஞர;் psychologist.

     [உள யல்+ஆளம்]

உள ேகால்

உள ேகால் uḷavuāl, ெப.(n.)

ைரச ்ச க்

 horse - whip

     "மசச் நாடன் மாமதைல. அசச்ம் அற்  இ ந்  உள ேகால் அ ணனின் ெகாள்ள"( ல் யா.22-64);

     [உள  + ேகால்]

     [P]

உள த் ைற

 
 உள த் ைற uḷavuttuṟai,    ெப.(n.);   உள்ளாரா ம் ப் த் ைற; the department which deals in spying.

     [உள + ைற]

உளிக்க

உளிக்க  uḷikkaruvi, ெப.(n.)

   கணிச் ; battle-axe

     "உளிக்க  தளிைகக் க  என்  இைசப்ப கணிச் ப் ெபயரின் வழங் ம் க "(நிக .7-26);

     [உளி+க ]

உளில்

உளில்  uḷil, ெப.(n.)

   ஒ  நீரவ்ாழ் பறைவ, உள்ளான்; common snipe

     "உன்னம் நாைர மகன் ல் தா உளில்"( த்.2-149);

     [உள்+இல்]

     [P]
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உற்கம்

உற்கம் uṟkam, ெப.(n.)

   ண் ழ்ெகாள்ளி ( றம்.4);; meteor.

     [உல்-உற்  –உற்கம்]

 உற்கம் uṟkam, ெப. (n.)

   1. கைடக்ெகாள்ளி; fire brand.

   2. அனற் ரள் ( வா.);; a body of fire, flame.

   3. ண் ழ்ெகாள்ளி; meteor, shooting star.

     "வான் த்த ற்கம்" (கா க. கணப கா. 13);.

     [Skt. ulka → த. உற்கம்.]

உற் -தல்

உற் -தல் uṟkutal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ண்ணினின் ம் எரிெகாள்ளி தல்; to shoot through the sky, as a meteor 
" ைச நான் ற்க ற்க ம்"( றம் 41,4);

     [உல் + -உல் →உற் -]

உற்ைக

உற்ைக uṟkai, ெப.(n.)

   1. கைடக்ெகாள்ளி,

 fre brand, 

     "உற்ைகெயன்ெற ம்" (ைநடத. நகர. 2); 

   2. ண் ழ் ெகாள்ளி,

 meteor.

     "இ ந்தவா ற் ைகெயன்ன" (பாரத. இரண்டா.9);. 

   3. ண் ன் ( டா);. star

     [உல்-  - உற் -உற்ைக]

 உற்ைக uṟkai, ெப. (n.)

   ண் ழ் ெகாள்ளி;   எரி ன்; meteor

     "இ ந்தவா ற்ைக ெயன்ன" (பாரத இரண்டா.

     [உன் + ைக – உற்ைக. உல் = எரிதல்.]

உற்றகாைல

உற்றகாைல uṟṟakālai, ெப.(n.)

ெதாடங் ம் ேபா ,

 whenstarting.

     "ஒ மகன்.ஆன்நிைர ெகாள்ள உற்ற காைல"( லப்.12-12);

     [உ →உற்ற+காைல]
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உறங் -தல்

உறங் -தல் uṟaṅkutal, ெச. . .(v.i.)

   ெசயலற்  இ த்தல்; being without work.

     "ஆற் வ ெசய்யா  நா ம் உறங் தல் காரணம் என்ைன" (அற.168);

     [உற→உறங் ]

 உறங் -தல் uṟaṅgudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   1. ங் தல் ( றள், 339);; to sleep sumber

   2. க்க மயக்க  359; to feel drowsy, as on account of a tedious journey, disease, or want of food

   3. ஓ க்கநிைலயைடதல்; go to become closed to droop, as flowers or leaves by the absence of the sun.

     "தண்டைலக் கா றங் ன" (த ழ்நா. 132);.

   4. ேசாரத்ல்; to be weary. 

   5.தங் தல்; to dwell, abide, reside

     "தாமைல றங் ஞ் ெசய்யாள்" (கம்பரா நாட் ப். 6);.

   . ஒரங் . ஒர னி;   ெத. ஒா ;   ேகாண். ரன் ;   பர.் ஒரக்்: ம. உறங்ங்க: எர. பட, ஓர : க ஒர . 
ஓரங் ;   ட ெவாரக்;   ேகாத, ஒரக்்;   ம். ெவா ென; ட. வர , ஒர.்

     [உற → உறங் .]

உறம்

உறம் uṟam, ெப.(n.)

   உற ; entering upon.

     " ைள  அ வார ்பண்ைட ெமய் உறம் ெசய்வார"் ( ல.1325);

     [உ →உறம்]

உறவா

 
 உறவா  uṟavāṭi, ெப.(n.)

   மாப் ள்ைள ெபண்கைளக் ெகாண்  ெகா த்  உற  ெகாண்ட ெபற்ேறார ்(சம்பந் );; parent of one"s 
son-in-law or daughter-in-law.

     [உற -உறவா ]

உறவாைர

 
 உறவாைர uṟavārai, ெப.(n.)

   ெவல்லப் பாைக உலரத்்த உத ம் படை்டயான ைன ெகாண்ட ேகால்; iron rod used in drying molases.

     [உ -உற+ வாைர]

உறழ்ந்ேதான்

உறழ்ந்ேதான் uṟaḻntōṉ, ெப.(n.)

மா பட்டவன்

 a man of discordant.

     "ஒய்யப்ேபா வாைள உறழ்ந்ேதான் இவ்வா தல் (பரி20-41);

     [உறழ்ந்தவன் → உறழ்ந்ேதான்]

உறழ்நிைல

உறழ்நிைல uṟaḻnilai, ெப.(n.)

   ஒத்த தன்ைம; state of equality.

     "பாணர ்  ேநாக்  உறழ்நிைல கண்ட க ெக  ம் ர ்ஆரப்் ம்ெபரிேத"( .3286-8);

     [உறழ்+நிைல]
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உறழ்

உறழ்  uṟaḻvu, ெப.(n.)

   ேவ பா ; admission of an option in the combination of words in regard to a letter undergoing a change or remaining 
unchanged.

     "இயல்பா ந ம்

உறழா நவெமன்  ஆ ரியல வல்ெல த்  வரிேன"(ெதால். 5-9);

     [உறழ் → உறழ் ]

 உறழ்  uṟaḻvu, ெப. (n.)

   1. உறழ்ச் 3 பாரக்்க: see ப்racci-,

     "அல்வ  யவற்ேறா றழ் ம்" (நன். 227);.

   2. பைக ( வா.);: 

 enmity, hostility.

   3. ேபார ்( வா.);; battle.

   4. இைட  ( வா.);: 

 obstacle, impediment,

   5. ஒப் ; resemblance, likeness.

     "ஐந் வாளிேய றழ்ெவன" (பாரத . 77);.

   6. ெச . ( வா.);: 

உ க்காவாளர்

உ க்காவாளர ்uṟikkāvāḷar, ெப..(n.)

உளிதெ்தாங் ம் காவ ையச ் மப்ேபார,் இைடயர,்

 those who bear balancing pole for carrying, burdens,

     "ம த்ேதாண் ந யத்  உ க்கா வாளெரா " ( லப். 15205);

     [உ க்கா + ஆளர]்

உ க்கல்

உ க்கல் uṟukkal, ெப..(n.)

   பாய்தல்; jumping.

     " ப் ற உக தல் த்தல் பாய்தல் உ க்க ம் ம த்த ம் உைரப்பா அகற்ேக (நிக. .9:57-58);

     [உ →உ க் →உ க்கல்]
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உ த் -தல்

உ த் -தல் uṟuttutal,    5 ெச. ன்றா .(v.t)

   ெச த் தல்; to send"

கத்  உ ப்  ஒத்த வைகயால் ரல் உ த்  வாய் சல்" (ஆ.ேகா.27);

     [உ →உ த் ]

 உ த் -தல் uṟuddudal,    5. ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. உண்டாக் தல்; to cause to be to originate,

     "அறவேர ேதா ரிவரக்  த்தல்" (தணிைகப் . அகத். 234);.

   2. அைமத்தல்; to put up, as the saddle on a horse, to it up.

     " ர  பண் த் வார"் (ைநடத. யம். 58);.

   3. அைட த்தல்; to arrange to get, cause to obtain.

     "ெகா ச் ைய ைலேவல் இளவற் ம்….. கானத் தம்ம ந் க் த் வன்" (தணிைகப்  நா. 
காப்.);

   4. ஒற் தல்  ( வா.); to bring in contact, clap together.

   5. ப த்தல்: to insert, encase.

   6. மனத்த ந்தச ்ெசய்தல்; to strongly impress upon the mind. 

அசெ்சய் ைய உ த் ப் ேப னான் (இ.வ.);.

   7. அ த் தல்; to cause smarting, as a thorn in the flesh;

உ ப்பாண்ைம

 
 உ ப்பாண்ைம uṟuppāṇmai, ெப..(n.)

   உ ப் னர ்த ; membership.

     [உ ப் +ஆள்+ைம]

உ ப் ல் ண்டம்

உ ப் ல் ண்டம் uṟuppilpiṇṭam, ெப..(n.)

க ல் வ ன் ைதந்த தைசப் ண்டம்,

 aborted embryo.

     " றப் ல் த  ப் ல் ண்ட ம்"( றநா.28);

     [உ ப்  + இல் + ண்டம்]

உ ெபயர்

உ ெபயர ்uṟupeyar, ெப..(n.)

ெப ம் கழ்,

 great fame,

ஒப் வ  உவத்தல் உ ெபயர ்ேகட்டல் (ெதால்.24-22);

     [உ + ெபயர]்

உ ப்

 
 உ ப்  uṟumippu, ெப..(n.)

   ேவக்கா , க்கம்; sultry.

     [உ ம்-உ ம்-உ ப் ]
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உ ேவான்

உ ேவான் uṟuvōṉ,    ெதாடங் ேவான்; a man who commences.

     "அப்ெபா ள் நிகழ் ம் கட் ம் ம் ெமய்ப்பட ளம்  என ளம்பல் உ ேவான்"(மணிேம.27-169-
70);

     [உ -உ ேவான்]

உைற

உைற uṟai, ெப..(n.)

   தவசம் ெகாட்  ைவக்க உத ம் ெபரிய மண் தா ; a barrel like earthen vessel used to store foodgrains,

     [உ -உைற]

 உைற1 uṟai,    1. ெப ைம ( ங்); greatness, excellence

   2. உயரம் ( ங்.); height

   3. நீளம் ( வா.);; length

   4. ெபா ள் ( ங்.); wealth

   5. ெவண்கலம் ( ங்.);: be metal

   6. ேபரள க்  அைடயாளமாக (சங்ேகத மாக); ஞ் ற்றள க் ; units used as symbols for hundreds or 
thousands,

     "உைற ட ம் ேபாதார"் (கம்பரா உ க்காட ்117);.

   7. கக் ைறவான ; that which is exceedingly low, as price.

     "உைற ற் லா தலாள் ைல" ( க்ேகா. 266);.

   8. 60 மரக்கால் ெகாண்ட ஒரள ; measure of grain.

   9. ன்பம் ( ங்);; affliction, distress (ெச.அக.);.

     [உ  → உைற.]

உைறக்காலம்

 
 உைறக்காலம் uṟaikkālam, ெப..(n.)

ெவண்கலக் காலம்

 bronze age.

     [உைற + காலம்]

உைறகாரன்

உைறகாரன் uṟaikāraṉ, ெப..(n.)

காேராடன் ( லப். 5,32, உைர);,

 sheath maker.

     [உைற+காரன்]

 உைறகாரன் uṟaikāraṉ, ெப. (n.)

பைடக்கல உைற ெசய்பவன், காேராடன் ( லப். 5.32. உைர);: 

 sheath maker. (ெச.அக.);.

 |உைற_காரன்.)
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உைறேகா -தல்

உைறேகா -தல் uṟaiāṭutal, ெச. . . (vi)

ப வமைழ ெபய்யாெதா தல் ( றள் 559);,

 to fail, as rain in its season

     [உைற + ேகா ]

 உைறேகா -தல் uṟaiāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

ப வ மைழ ெபய்யா ெதா தல். 

 to fall, as rain, in its season.

     'உைற ேகா  ஒல்லா  வானம் ெபயல்" ( றள். 559); (ெச.அக.);. \

     [உ  → உைற + ேகா .]

உைறப்ெபட்

 
 உைறப்ெபட்  uṟaippeṭṭi, ெப..(n.)

ெநல் த் ம்ேபா  தறாதவா  உரைலச ் ற் ப் ெபா த் க் ம் நாரக்் ைட

 a circular framework offibreto keep around mostar in pounding.

     [உைற + ெபட் ]

உன்னம்

உன்னம் uṉṉam, ெப..(n.)

பட

 boat

     [P]

 உன்னம்6 uṉṉam, ெப. (n.)

   1. க த்  ( வா.);; though object, intention.

   2. ஊழ்கம்; contemplation.

     "அகத் யான் பள்ளிைய ன்னஞ் ெசய்த" (ேதவா. 847.2);

   3. மனம் ( வா.);; mind.

   4. யாகக் ெகாள் ம் ஒ  மரம் (ெதால். ெபா ள். 60. உைர);. 

 a small tree with golden flowers and small leaves which, in ancier times, was invoked for omens before warriors proceede to 
battle.

   5. கற்பைன; imagination.

   ம. உன்னம்: க. உன்னி  (நிைனத்தல்);;   ேகாத உன்ப, உனி ( .);;   ட உன்ய (நிைனத்.);;ெத உங் க 
(பார,் ஏற்  ெகாள்.);: . ஒன் ைன (நிைன.); ரா. கன்னிங் (பார.்);

     [உல் → உன் → உன்  → உன்னம்]

 உன்னம்2 uṉṉam, ெப. (n.)

ஊக்கைற

 
 ஊக்கைறūkkaṟai, ெப. (n.)

   ஒ ங்கான ெகாம் , நிறம், உ ப் கள் இல்லாத ேதாற்றத் ல் அ வ க்கத் தக்க மா கள்; ugly cattle.

     [ஊக் -ஊக்கைற]
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ஊக் நர்

ஊக் நரū்kkunar, ெப. (n.)

   யல்பவர;் one who motivates, prompts.

     "உள்ளம் அ ய, ஊக் நர ் டல்த ந்  (ப ற்.13-18);

     [ஊக்  + நர]்

ஊகா ள்

 
 ஊகா ள்ūkāmuḷ, ெப. (n.)

   ஊகம் ல் ன் ள்; spring them of broomstick-grass

     [ஊகம் + ள்]

 ஊகா ள்ūkāmuḷ, ெப. (n.)

   ஊகம் ல் ன் ள்; spiny thorn of broomstick grass (ெச.அக.);.

க. ஊ .

     [ஊைக → ஊகா + ள்.]

ஊகாரம்

ஊகாரம்ūkāram, ெப. (n.)

   உ ரெ்நடெ்ட த்   ஊ; the long vowel u"

ஊகாரம் நவெவா  ந லா" (ெதால்.2-42);

     [ஊ + காரம் - காரம் எ த் ச ்சாரிைய]

ஊங்காரம்

 
 ஊங்காரம்ūṅkāram, ெப. (n.)

   ெபரிதாக ஒைச  எ ப் தல்; to make loud noise.

     "உன் ஊங்காரம் என்னிடம் ெக க்கா "

     [ஊ-ஊங்காரம்]

ஊச்

 
 ஊச் ūcci, ெப. (n.)

நத்ைத

 snail.

     [ஊ-ஊச் ]

     [P]
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ஊசாட்டம்

ஊசாட்டம்ūcāṭṭam, ெப. (n.)

ஒற்  அ தல், ேநாட்டம் பாரத்்தல்:

 to spy.

அவன் ெமல்ல வந்  ஊசாட்டம் பாரக்் றான்"

     [ஊ -ஊசாட்டம்]

 ஊசாட்டம்ūcāṭṭam, ெப. (n.)

   1. ஊசலாட்டம் பாரக்்க: see Jéalátam 

   2 கள ; theft

   3. ைர ; speed

     [|ஊசல் + ஆட்டம்.]

ஊ ைழப்

 
 ஊ ைழப் ūṇuḻaippu, ெப. (n.)

   உண க் காக உைழத்தல்; to toil for bread.

     [ஊண் + உைழப் ]

ஊ க்காந்தம்

 
 ஊ க்காந்தம்ūcikkāntam, ெப. (n.)

   இ ம்ைப இ க் ங் காந்தக்கல்; loadstone magnet.

     [ஊ +காந்தம்]

ஊ ேவர்

ஊ ேவரū்civēr, ெப. (n.)

   ேவர;் tiny root, thin as a needle,

     "ஊ ேவேரா ம் பக்க ேவேரா ம் மாய்த் " (ஈ ,1,2,3, );

     [ஊ  + ேவர]்

ஊஞ் ல்

 
 ஊஞ் ல்ūñcil, ெப. (n.)

   உ ல்; black sirissa.

     [ஊஞ்  + இல்]

ஊட் ெகா -த்தல்

 
 ஊட் ெகா -த்தல்ūṭṭukoṭuttal, ெப. (n.)

   கா  ெகா த்தல்; to offer for slaughtering.

ம வ கா

     [உண்-ஊட் +ெகா ]

ஊடகங்கள்

 
 ஊடகங்கள்ūṭakaṅkaḷ, ெப. (n.)

அன்றாட நடவ க்ைககைள ெவளிப்ப த்த உத ம் சாதனம்; medium.

     [ஊடகம் + கள்]
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ஊடகத் ரளி

 
 ஊடகத் ரளிūṭakattiraḷi, ெப. (n.)

   ன் வைக ( ன்);; a kind of fish

     [ஊடகம் + ரளி]

ஊ ப ர்

 
 ஊ ப ரū்ṭupayir, ெப. (n.)

ளகாய், கத்தரி, மற் ம் றகாய்க ச ்ெச களின் வரப் ல்

ஊ ப ராக ேவெறா  ப ைர ைள த் ப் பயன்ெபறல், a side crop, or by crop.

ம வ ஊ  சா ப .

     [ஊ +ப ர]்

ஊட் நள்

ஊட் நள்ūṭṭunaḷ, ெப.(n.)

   உண் ப்பவள்; woman who feeds.

ப  கைளய ஓ ைகக் ெகாண்  நின்  ஊட் நள் ேபால் (மணிேம. 18:115–6);

     [ஊட்  + நள்]

ஊத்தம்

ஊத்தம்ūttam, ெப.(n.)

   ர;் arrogance

     [ஊ -ஊத்தம்]

 ஊத்தம்ūttam, ெப. (n.)

   1. க்கம்; swelling, puffing up of the limbs or body. அவன் உட்ம்  ஊத்தமா க் ற . (இ.வ.);.

   2. காய்கைளப் ப க்கைவக் ம் ைதப் ; burying of green unripe fruits to ripen (ெச.அக.);.

     [ஊ  → வனத்  → ஊத்தம்.]

ஊத்ைத யன்

 
 ஊத்ைத யன்ūttaikuṭiyaṉ, ெப.(n.)

ஒ  ேபய் ( சாசம்); (யாழ். அக);; a goblin

     [ஊத்ைத + யன்]

ஊதா மத்ைத

 
 ஊதா மத்ைதūtāvumattai, ெப.(n.)

   ஊமத்ைத வைக; purple datura.

     [ஊதா + ஊமத்ைத]

ஊ கைண

 
 ஊ கைணūtukaṇai, ெப.(n.)

கைண ேநாய்  வைக,

 a wasting disease of childhood

     [ஊ  + கைண]
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ஊ கரப்பான்

 
 ஊ கரப்பான்ūtukarappāṉ, ெப.(n.)

   ழந்ைதக க்  வ ம் கரப்பான்ேநாய் வைக ( .அ);; an eruptive disease of children, resulting from bad 
humours in the system and attended with swelling of the body.

     [ஊ  + கரப்பான்]

ஊ ரளி

ஊ ரளிūtupuraḷi, ெப.(n.)

   1 வ  ஊ ப் ேபா ம் ேநாய் வைக; a disease.

   2. ெபாய்; lie.

ஊ மாந்தம்

ஊ மாந்தம்ūtumāntam, ெப.(n.)

   ழந்ைதக க்  மாந்தத்தால் வ  ம் ம் ேநாய் வைக; abdominal swelling brought

 on by indigestion, a disease of children.

     "ஊ மாந்தம் ட ்ேடா வ ண்ைமேய" (பாலவா.218); [ஊ +மாந்தம்]

ஊ வழைல

 
 ஊ வழைலūtuvaḻlai, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் பாம் ; a kind of brown snake.

ம வ. ஊ  சரடை்ட

     [P]

ஊைமக்காரி

 
 ஊைமக்காரிūmaikkāri, ெப.(n.)

   மணி க்காத ெவற் க் க ர;் empty corn.

ம வ. ஊைமக்க ர்

     [ஊைம+காரி]

ஊைமக் ம்

 
 ஊைமக் ம் ūmaikkuṟumpu, ெப.(n.)

   அைம யான ம் த் தனம்; mischief.

ஊரக்்கட்

 
 ஊரக்்கட் ūrkkaṭṭu, ெப.(n.)

   ஊர ்ஒ ங் ைற; ஒற் ைம; integrity.

     [ஊர+்கட் ]

ஊரக்்கா பா

 
 ஊரக்்கா பா ūrkkāṟupāṟu, ெப.(n.)

   ஊர ்ேநரே்கட்  ( சாரைண);, உசாவல்; managment of the public affairs of a village or town.

     [ஊர+்கா பா ]
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ஊரக்்ேகாட்டம்

ஊரக்்ேகாட்டம்ūrkāṭṭam, ெப.(n.)

க லாயம்,

 place in Himalayas supposed to be the abode of Lord Sivan "உச் க் ழான்

ேகாட்டம் ஊரக்்ேகாட்டம்ேவற்ேகாட்டம்" ( ல. 9:11);

     [ஊர ்+ ேகாட்டம் - ேகா  → ேகாட்டம்]

ஊரக்ாப்பாளர்

ஊரக்ாப்பாளரū்rkāppāḷar, ெப.(n.)

   ஊரக்் காவலர;் village guard.

     " ல் வ ப் ைழயா ணங்  ேதரச்்  ஊர ்காப்பாளர"் (ம ைரக் 646-7);

     [ஊர ்+ காப்பாளர ்கா-காப்  + ஆளர]்

ஊரச்் ற்

 
 ஊரச்் ற் ūrccuṟṟu, ெப.(n.)

நகச ் ற் :

 whition.

ஊரச்் ற் ன் ேமேல உரல் ந்த ேபால். (பழ.);

ம வ.உ ரச்் ற் . நகச் ற்

     [உ ர+் ற் -உ ரச்் ற் +ஊரச்் ற்  ெகா.வ.]

ஊர் றம்

 
 ஊர் றம்ūrtiṟam, ெப.(n.)

   ெசம்மணி, ெகம்  வைக; inferior ruby which improves in lustre when placed overa thin coloured plate of gold

     [ஊர+் றம்]

ஊர்ப் ைகசச்ல்

ஊரப்் ைகசச்ல்ūrppukaiccal, ெப.(n.)

   1. ஊரில் ய நி த்தமாகத் ேதான் ம் ைக நிறம்( ன்);; appearence of smoke at a distance, regarded as an 
inauspicious omen. 

   2.ெபாய்ப் ரளி (ஊரவ்தந் );; rumour

     [ஊர ்+ ைகசச்ல், ைக → ைகசச்ல்]

ஊரிழ

 
 ஊரிழ ūriḻvu, ெப.(n.)

ஊரில் உற னர்

   அல்லாதார ் ட்  இறப்  நிகழ் ; a death of non-relatives,

     [ஊர+்இழ ]

ஊரடங் -தல்

 
 ஊரடங் -தல்ūraṭaṅkutal, ெச. . . (v.i.)

   ஊரார ் தல்; sleeping time of the people.

     [ஊர+்அடங் ]
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ஊரடங் உத்தர

 
 ஊரடங் உத்தர ūraṭaṅkuuttaravu, ெப.(n.)

மக்கள் ெவளிேய நடமாடக் டா  என்  சட்டப்ப யாகப் றப் க்கப்பட்ட ஆைண; curfew.

     [ஊரடங்  உத்தர ]

ஊரர்

ஊரரū்rar, ெப.(n.)

   ஊரில் வாழ்பவர;் in habitants of a village or town.

     "மைல இைட ட்ட நாட்ட ம் அல்லர,் மரந்தைல ேதான்றாஊர ம் அல்லர"்( ந்:203:1-2);

     [ஊர+்அர]்

ஊராங்

 
 ஊராங் ūrāṅki, ெப.(n.)

ஊரவ்லம் க யான ஊரவ்லம்,

 procession.

     [ஊர-்ஊராங் ]

ஊரார்

 
 ஊரார் ūrārvīṭu, ெப.(n.)

   அயலார ் ; house of others.

     [ஊர+்ஆர+் ]

ஊ டன்

 
 ஊ டன் ūruṭaṉmūli, ெப.(n.)

   ங்ைக (சங்.அக.);; horse-radish tree.

     [ஊர ்+ உடல் + ]

ஊ வாரக்ெகா

 
 ஊ வாரக்ெகா ūruvārakkoṭi, ெப.(n.)

ெவள்ளரி  ( த்.அக.);

 mottled melon

     [உ வாரம் + ெகா ]

     [P]

 ஊ வாரக்ெகா ūruvārakkoḍi, ெப. (n.)

ெவள்ளரி, mottled melan, ( த்.அக.);. (ெச.அக.);.

     [உ வாரம் + ெகா  → உ வாரக்ெகா  → ஊ வாக்ெகா .]
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ஊெரட்

ஊெரட் ūreṭṭu, ெப.(n.)

   வரி வைக (ெத.இ.க.ெதா.2.பக். 521);; a kind of tax

     [ஊர+் (அட் ); எட் ]

 ஊெரட்  orukāuravāḷvāḷūravāḷūruvāḷūreṭṭu, ெப. (n.)

   வரி வைக; a tax (S.l.l.ii.52); (ெச. அக.); 

     [ஊர ்+ அட்  – ஊரட்  → ஊெரட் . அட் தல் = ெகா த்தல்.)

ஊைர

 
 ஊைரūrai, ெப.(n.)

   மைலெநல் (நாம ப);; mountain paddy.

ம வ வைர. ெநல் (ஊர-் ஊைர);

 ஊைரūrai, ெப. (n.)

   மைல ெநல் (நாம ப.);; mountain paddy. (ெச.அக.);

     [ேதாைர → ைர → ஊைர.]

ஊழ்கனி

ஊழ்கனிūḻkaṉi, ெப.(n.)

பதன ந்த பழம்,

 rotten or decayed fruit.

     "உடம்ெபா  கங்கள் ஒவ்வார ்ஊழ்கனிமாந் வாழ்வர"்( வ13-24);

     [ஊழ் + கனி]

ஊழ்

 
 ஊழ் ūḻviti, ெப.(n.)

   பழ ைனப் பயன் ( ன்);; inevitable result of deeds done in former births.

ம வ.ஊழ் ைன

ஊழக்காதன்

 
 ஊழக்காதன்ūḻkkātaṉ, ெப.(n.)

   ழ் வ ம் கா கைள உைடயவன்; one who has ear with pus.

     [ஊைழ+காதன்]

ஊழப்பா

 
 ஊழப்பா ūḻppāṭi, ெப.(n.)

   ழப்பம்; turmoil.

     [உழப் +அ ]

ஊழலாற்

ஊழலாற் ūḻlāṟṟi, ெப.(n.)

   மரவைக (ைதலவ. ைதல. 124);; a medicinal tree

     [ஊழல் + ஆற் ]
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ஊ நாயகன்

ஊ நாயகன்ūḻināyakaṉ, ெப.(n.)

   ஊ தல்வன் பாரக்்க; see Oilli-mudalvan.

     "அ யா ஆ நாயகன்" (கந்த : ெதய்வ194);

     [ஊ  + நாயகன்]

ஊ நீர்

 
 ஊ நீரū்ḻinīr, ெப.(n.)

   உலக ண்டா ம் கடல் ேகாள் ( ன்);; water which prevails at

 the last deluge which submerges the world.

     [ஊ  + நீர]்

ஊைளநண்

 
 ஊைளநண் ūḷainaṇṭu, ெப. (n.)

க ெமன்ைமயான ஒ கைளக் ெகாண்ட, உண ற்காகாத ெவள்ைள நிற நண் கள்; white crabs which are 
not edible.

ம வ. பால் நண்

     [ஊழ்-ஊள்-ஊைள+நண் ]

     [P]

ஊறாப்

 
 ஊறாப் ūṟāppu, ெப. (n.)

   ன (இலக்);; itching Sensation.

     [உ -ஊ -ஊறாப் ]

ஊன்கண்

ஊன்கண்ūṉkaṇ,    ெப. (n.);   றக்கண்; physical eye, oppaga-k-kan.

     "ஊன் கணினார ்கட்  உற்றைத உைரக் ம்"(மணிேம.21-128);

     [ஊன் + கண்]

ஊ தட்

 
 ஊ தட் ūṭutaṭṭu, ெப. (n.)

ைககலப் :

 clash.

     [ஊ +தட் ]

 ஊ தட் ūṭudaṭṭu, ெப. (n.)

   இ வர ்காரியத் ன் இைட ற் ந்  ெபற்ற வ வாய்; snatching away something as gain, often illegally, as 
by interfering while two people are quarrelling amongst themselves.

     [ஊ  + தட் , தட்  = தட் செ்சல் தல், ப த் செ்சல் தல்.]

ஊ

 
 ஊ ūṟi, ெப. (n.)

   ெபரிய உடம் ம் ெபரிய வ ம் உைடயவன்; a big bellied fat

     [இனம்-எனம் (ெகா.வ.);]

150

www.valluvarvallalarvattam.com 3371 of 19068.



எக்கட்டான்

 
 எக்கட்டான் ekkaṭṭāṉ, ெப. (n.)

ஞ்  நிலக்கடைல, எள் க்காய் ேபான்றவற் ன் ேமல் அமரந்்  அவற் ள்ேள இ க் ம் பாைல 
ைரவாக உ ஞ் ச ்சக்ைகயாக் ம் ஒ  வைகப் ச் ; an insect எள் க்கா ல் ம ந்  

ேபாடப்பா:இல்ைலயானால் எக்கட்டான் உ ஞ் ம்."

     [இக் -எக் -எக்கட்டான்]

எக்கண்டம்

எக்கண்டம் ekkaṇṭam, ெப. (n.)

   ேக , ண்டல், ஏக யம்; redicule.

க. சக்கந்த

     [எக் -எக்கண்டம்]

 எக்கண்டம் ekkaṇṭam, ெப. (n.)

   1. க் ; whole, not made up of parts or pieces, as a monolith.

உடல் எக்கண்டமாய் ங்  ட்ட  (இ.வ.);.

   2. கண்ேணாட்ட ன்ைம; unmindfulness, absence of courtesy, roughness, lack of consideration.

அவன் எக்கண்டம் பண்  றான். (இ.வ.);. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + கண்டம் – ஒ க்கண்டம் → ஒக்கண்டம் → எக்கண்டம் ( ைமயாள ஒேர ெதா .);]

எக்காளம்

எக்காளம் ekkāḷam, ெப. (n.)

   ம்மாளம்; over enjoyment.

எக்காளம் ேபாடாமல் ம்மா இ ங்கப்பா"

     [எக் -எக்காளம்]

 எக்காளம்1 ekkāḷam, ெப. (n.)

   1. ஒர ்இைசக் ழலா ய ஊ க ; trumpet, a kind of clarinet.

   2. தாளக்க ; a kind of cymbal.

   ம. எக்காளம்;   க. ெகக்காெள;ெத. ெகக்காள.

     [ஏ + காளம் - எக்காளம் → எக்காளம். ஏ = உயர் , நீட் . எக்காளம் = நீண்டகாளம் என் ம் 
இைசக் ழல் 2. தாளம் = காய்ச்  உ க் ச ்ெசய்த தாளம்.]

 எக்காளம்2 ekkāḷam, ெப. (n.)

   1. ெச க் ; pride.

   2. இகழ்ச் ; mockery.

     [எக்களிப்  → எக்காளம்.]

எகத்தா

 
 எகத்தா  ekattāru, ெப. (n.)

   ஏராளம், நிைனத்தைத ட க அ கம்; abundance.

     [எகம் + )தரல்)தா ]
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எசச்ப் ற

 
 எசச்ப் ற  eccappiṟavi, ெப. (n.)

ஊன ற்ற ற ,

 defect by birth

     [எசச்ம் + ற ]

எசச் ைன

 
 எசச் ைன eccaviṉai, ெப. (n.)

   ைனெயசச்ம்; adverb.

     [எசச்ம்+ ைன]

எச் இைளச்

 
 எச் இைளச்  ecciiḷaicci, ெப. (n.)

ெம :

 feeble,

     "ஆள் எச்  இைளத் ப் ேபானான்].

 slimness.

     [எய்த் :இைளத் ]

எச ப்

 
 எச ப்  ecalippu, ெப. (n.)

நண்பரக் க் ள் ேபாட் ,

 competition among friends

     [எகல்-எ ல்-எச ப் ]

எணல்

 
 எணல் eṇal, ெப. (n.)

   நிழல்; shadow.

     [இள்-எள்-எண்-எனல்]

எதரம்

 
 எதரம் etaram, ெப. (n.)

ெகாைலெவ :

 roguish fury.

     [எ ர-்எ ரம்]

எ ர்நீசச்ல்

 
 எ ரநீ்சச்ல் etirnīccal, ெப. (n.)

   எ ரத்்  வாழ்தல்; to meet the challenges

     [எ ர+்நீசச்ல்]
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எ ர்செ்சால்

 
 எ ரச்ெ்சால் etirccol, ெப. (n.)

   ஒ  ெசால் ன் ெபா க்  ேநெர ரான ெபா ைடய ெசால்; antonyml, opposite."

     [எ ர+் ெசால்]

எ ர்பார்ப்

 
 எ ரப்ாரப்்  etirpārppu, ெப. (n.)

   ன் ட் ேய எண்ணிப்பாரப்்ப ; hope, expectation.

     [எ ர ்+ பாரப்் ]

எ ர்மைறப்ெபய
ெரசச்ம்

 
 எ ரம்ைறப்ெபயெரசச்ம் etirmaṟaippeyareccam, ெப. (n.)

   எ ரம்ைறப்ெபா ள் த ம் எசச்செ்சால்; negative (adjective.);

     [எ ரம்ைற+ெபயர+்எசச்ம்]

எ ர்மைற ைன
ெயசச்ம்

 
 எ ரம்ைற ைனெயசச்ம் etirmaṟaiviṉaiyeccam, ெப. (n.)

   எ ரம்ைறப் ெபா ள் த ம் எசச் ைன; negative adverb.

     [எ ரம்ைற+ ைன+எசச்ம்]

எரசல்

 
 எரசல் eracal, ெப. (n.)

   வானம்; drisling.

     [இைறசச்ல்-எரசல் (ெகா.வ.);]

எரிநீரம்

 
 எரிநீரம் erinīram, ெப. (n.)

   பட்ட இடத் ல் அல்ல  ெபா ள்கைள எரித்  ம் தன்ைம ள்ள நீரம்ம்; acid which corrode or burn the 
parts of which they are applied.

     [எரி+நீரம்]

எ ைமநாக்

 
 எ ைமநாக்  erumainākku, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ல்; a kind of grass.

     [எ ைம+நாக் ]

எ த் ளக்

எ த் ளக்  eḻuttuviḷakku, ெப. (n.)

   த ழ் ெமா ள்ள ப்ப  எ த் கைளக் க்  கத்தான் ேகா ேலற்றப் ெப ம் ப்ப  
ளக் ; row of 30 lights set in temples, as representing the 30 letters

     [எ த் + ளக் ]

ஏங்கல் தாங்கல்

 
 ஏங்கல் தாங்கல்ēṅkaltāṅkal, ெப. (n.)

   தக்க த ணம், இன் யைமயாத ேநரம்; come in time.

     [ஏங்கல்+தாங்கல்]
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ஏத்த

 
 ஏத்த ēttakuṭi, ெப. (n.)

ெபண் எ த்த ,

 bride"s house.

     [ஏற்ற(ஏத்த);+  (ெகா.வ.);]

ஏடா

 
 ஏடா ēṭāci, ெப. (n.)

   ேவ க்ைகப் ேபச் ; reduculing remarks.

     [ஏளனம்-ஏடம்]

எளந்தமனக

 
 எளந்தமனக eḷantamaṉaka, ெப. (n.)

   இள ய, இரக்கம் நிைறந்த மனம்; compassion pity.

     [இள-எளந்த+மன ]

எளந்தரம்

 
 எளந்தரம் eḷantaram, ெப. (n.)

ஆண்  இ க் டம்

 male organ.

எளந்தரத் ேல த் ட்டான்"

     [இளம்+தரம்]

எளவாங்

 
 எளவாங்  eḷavāṅki, ெப. (n.)

   ைதக் ம் ஊ ; needle.

     [இைல – எள+வாங் ]

எைறக்கான்

 
 எைறக்கான் eṟaikkāṉ, ெப. (n.)

   எ  வைள ல் உள்ள கள்ள வ ; secret hole in rafter.

     [இைற-இைறக்கன்]

 எைறக்கான் eṟaikkāṉ, ெப. (n.)

   ன்பம் ேந ம் ெபா  தப்  ஓட ஏ வாக இ க் ம் எ வைள ள்ள கள்ளவ ; escape place in a rat-
hole.

     [இைற-எைற கால்-எைறக்கால்_ எைறக்கான் (ெகா.வ.);

இைற = தங் தற்கான ெபாத் .]
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எனம்

 
 எனம் eṉam, ெப. (n.)

   வச ; well to do.

     "நல்ல எனமான ஆ "(இவ);

     [இன்- எனம்]

ஏராங்கேட

 
 ஏராங்கேட ērāṅkaṭēci, ெப. (n.)

   ஆகக் கைட ; at last.

     [ஈறாம்-ஏராம்+கைட ]

ஏழ்ைம

ஏழ்ைமēḻmai, ெப. (n.)

   1. வ ைம; poverty.

   2. ெபா ள்வச ன்ைம

 want of means.

     [இல்-இம்-ஏழ்-ஏழ்ைம]

இரண்  ஒகாரங்கள் ேசரந்்  ெந ல் ஒகாரம் ஆ ம் என்ப  ந் ெவளி நாகரிகக் காலத்த ழர ்எ த்  
ைற  மகர ெமய் த்த .இைவ ஒன்  ேசரந்்  ஓங்காரவ வம் ெகாண்ட .

 ஏழ்ைமēḻmai, ெப. (n.)

   ஏ ; seven,

     "ஏழ்ைமப் றப் க் ஞ் ேசமம்." ( ல். வாய்.4.69);.

     [ஏ  → ஏழ் + ைம.]

ஏழைரசே்சவல்

ஏழைரசே்சவல்ēḻraiccēval, ெப. (n.)

   ன்னிர  3 மணிக் க் ம் ேசவல்; cock crowing at 3A.M.

ம வ, ஏழைரக்ேகா

     [ஏழ+அைர+ேசவல்]

யாமக்ேகா  வைதப் பற் க் ேகள் ப்பட் க் ேறாம். ய க்  ன்  இர  3 மணிக் க் 
ேகா  ைத மைலயாள நாட் ல் ஏழைரக்ேகா  ற  என்பர.் பழங்காலக் கணக் ப்ப  
இரண்டைர நா ைக ெகாண்ட கால அள  இக்காலத் ல் ஒ  மணிேநரத்ைதக் க் ம். ஏழைர 
நா ைக ன்  மணிையக் ப்பதால் இர  பன்னிரண்  மணிக் ப் ற  ன்னிர  3 
மணியள ல் ம் ேகா ைய ஏழைரக் ேகா  என்றனர.் இ ந்  ெவள்ைளக்காரரக் க்  

ன்ேப ஒ  நாைள இர  பன்னிரண்  மணி ந்  ெதாடங் ம் வழக்கம் த ழ்நாட் ல் நில ய  
என்பைத உய்த் ணரால், கணியம் ( ாதகம்); கணிக் ம் லர ்காைல 6 மணி தல் ம நாள் காைல 6 
மணி வைர ஒ  நாள் என்  கணிப்ப ம், கம யர ்ஒ  நாள் மாைல 6 மணி தல் ம நாள் மாைல 6 
மணி வைர ஒ  நாள் என்  கணிப்ப ம் நாளைட ல் ஆங்காங்  ேதான் ய வழக்கங்களா ம்.

ேசவல் வைதக் ேகா  ற  எ ம் மக்கள் வழக்  மர வ வைம .

ஏழாம்ெபா த்தம்

 
 ஏழாம்ெபா த்தம்ēḻāmporuttam, ெப. (n.)

   ஒ வர ்மற்ெறா வேரா  ஒத் ப் ேபாக யாத நிைல, இ வரிைடேய காணப்ப ம் இணக்கமற்ற 
நிைல; incompatibility.

     [ஏழாம்+ெபா த்தம்]
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ஏளா

 
 ஏளாēḷā, ெப. (n.)

   கணவன் மைன ைய அைழக் ம் ெசால்; a word of endearment used by husband to address wife.

ம வ ஏட் , அ ேய, ஏய், ஏ ளா

     [யாழ்-ஏழ-ஏளl]

ஏற்ற

 
 ஏற்ற ēṟṟakuṭi, ெப. (n.)

ெபண் எ த்த ,

 brides house.

     [ஏற்றா+ ]

ஐந்தாம்பைட

 
 ஐந்தாம்பைட aintāmpaṭai, ெப. (n.)

 fifth column.

     [ஐந்தாம்+பைட]

ஐயர

 
 ஐயர  aiyaravu, ெப. (n.)

   மனக் சச்ம்;மனத் ல் ேதான் ம் ஒ த அ வ ப் :

 a slid/at feeling/detachment.

     [ஐ+அர ]

ஐயா

 
 ஐயா  aiyāvu, ெப. (n.)

    ழந்ைதகைளச ்ெசல்லமாக அைழக் ம் ெசால்; a word of endearment while referring to children.

     [ஐயா-ஐயா ]

     [ஒற்ைற-ஒத்த+ெபயரி-ேபரி]

ஒக்க ம்மக்க ம்

 
 ஒக்க ம்மக்க ம் okkalummakkaḷum, ெப. (n.)

   உற னரக்ள் அைனவ ம்; all relatives.

     [ஒக்கல்+உம்+மக்கள்+உம்]
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ஒசச்ம்

ஒசச்ம் occam, ெப. (n.)

   1. ைறபா ; defect.

   2. மாட் ச ்சந்ைதச ்ெசால்லாட் ; a term used in cattle market.

     [உத் -ஒத் -ஒசச்ம் உழவர ்தரகரவ்ழக்  ம ைர]

 ஒசச்ம் occam, ெப. (n.)

   ஓைச, ஒ ; sound.

மணிேயாசச்ம் ேகட் ற :

     [ஓைச-ஒசச்ம் (ெகா.வ.);]

 ஒசச்ம்1 occam, ெப. (n.)

   நாணம் ( ன்.);; bashfulness;

 shyness. (ெச.அக.);;

   ம. ஒசச்ம்;   க. ஒசச்ய;ெத. ஒசெ்ச .

     [உஞ்  → ஒஞ்  → ஒச்  →  ஒசச்ம்.]

 ஒசச்ம்2 occam, ெப. (n.)

   ற்றம், ைற ; delect, deficiency. 

ஒசச்ா

 
 ஒசச்ா  occāyi, ெப. (n.)

   க் லத்ேதாரால் வ படப்ப ம் ெபண் ெதய்வம்; female deity worshipped by certain sections of Mukkulattor.

     [உத்தம்-உசச்ம்-ஒசச்ம்+ஆ  (உயரந்்த ெதய்வம்);] க் லத்ேதாரிைடேய ஒசச்னன், ஒசச்ாண்  
ஒச் த்ேதவர ்எ ம் இயற்ெபயரக்ள் வழங்  வ வ  ப் டத்தக்க .

ஒட் ப்பைட

 
 ஒட் ப்பைட oṭṭuppaṭai, ெப. (n.)

   ஒட் ச் வர;் supporting wall.

     [ஒட் +பைட]

ஒத்தப்ேபரன்

 
 ஒத்தப்ேபரன் ottappēraṉ, ெப. (n.)

தணியாள்,

 lonely person.

     [ஒற்ைற-ெபயரன்]

ஒத்தப்ேபரி

 
 ஒத்தப்ேபரி ottappēri, ெப. (n.)

   தனியாளாக இ க் ம் ெபண்; lonely woman.

     "ஒத்தப்ேபரி நான் என்ன ெசய்ேவன்" [ஒற்ைற-ஒத்த+ேபரி]
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ஒப் ேநாக் தல்

 
 ஒப் ேநாக் தல் oppunōkkutal, ெப. (n.)

   ஒன்ைற மற்ெறான்ேறா  ஒப் ேநாக் தல் இைணத் க் கா தல்; comperision, contrast.

     [ஒப் +ேநாக் ]

ஒப்

 
 ஒப்  oppili, ெப. (n.)

   ஒப் ல்லாதவள்; who is incomparable.

     [ஒப்  + இல் ]

ஒப்ேபறாத

 
 ஒப்ேபறாத  oppēṟātatu, ெப. (n.)

   ைகேசராத , ைழக்காத ; that not regainable.

     [ஒப் -ஏறாத ]

ஒ லாட்டம்

 
 ஒ லாட்டம் oyilāṭṭam, ெப. (n.)

   ைக ல் வண்ணத் ணிகைள ைவத் க் ெகாண்  ம்  அ ப்ப ேபால் ற் வந்  ஆ ம் ஒ  
நாட் ப் ற நடனம்; a kind of folk dance by a

 group in a circle waving colourful handkerchief.

த.வ. ஒ ல் ம்

     (ஒ ல்+ஆட்டம்);

 ஒ லாட்டம் oyilāṭṭam, ெப.(n.)

ழாக்காலத் ல் ைக ள்ள  ணிகைள அைசத் க்

     [P]

ஒ ஆளம்பைன

ஒ ஆளம்பைன oruāḷampaṉai, ெப. (n.)

   80 பைன மரங்கள் ெகாண்ட  என்ற கணக் ட் ச ்ெசால்; a group of 80 trees.

     [ஒ +ஆள்+அம்பைன]

ஒ ங் ைண-த்தல்

ஒ ங் ைண-த்தல் oruṅkiṇaittal, ன்றா  (v.t.)

   ஒன்றாக இைணத்தல் அல்ல  ேசரத்்தல்; linkup, integrate.

   2.ஒன் ன் ழ்க் ெகாண்  வ தல்; bring under, compile.

ஒ ம்

 
 ஒ ம்  orumpu, ெப. (n.)

   வறட் , பற்றாக் ைற, க்கம்; draught.

     "இந்த ஆண்  ஒ ம்பா  ட்ட மைழேய ைடயா . [உ ம் -ஒ ம் ]

ஒ மனதாக

 
 ஒ மனதாக orumaṉatāka, .எ. (adv.)

   க த் ேவற் ைம இல்லாமல்; unamimously,

     [ஒ +மன +ஆக]
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ஒ வ ப்பாைத

 
 ஒ வ ப்பாைத oruvaḻippātai, ெப. (n.)

வாகனங்கள் ஒ  ைச ல் மட் ேம ேபாவதற்  அ ம க்கப்பட்ட வ :

 One-way

     [ஒ வ +பாைத]

ஒ ஒ காய்

 
 ஒ ஒ காய் oḻukuoḻukāy, ெப. (n.)

   வரிைச வரிைசயாய்; line or row one by one,

     [ஒ +ஒ +ஆய்]

ஒன்றைரவாடம்

 
 ஒன்றைரவாடம் oṉṟaraivāṭam, ெப. (n.)

   ஒ நாள் ட்  ஒ நாள்; alternative day.

     [ஒன் +ஒ +வாடம்]

ஒன் ைண-தல்

 
 ஒன் ைண-தல் oṉṟiṇaital, ெப. (n.)

   ஒன்றாகசே்சரத்ல்; to get united.

     [ஒன் +இைணத்தல்]

ஒ க் ைற

 
 ஒ க் ைற oṭukkumuṟai, ெப. (n.)

   கண் தெ்தா க் ைக; repressive measure.

     [ஒ க் + ைற]

ஓேர ழவர்

 
 ஓேர ழவரō்rēruḻvar, ெப. (n.)

   ஒேர ஏரக்்காரர;் a man of single of plough.

     [ஒர+்ஏர+்உழவன்]
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ஓங்காரம்

ஓங்காரம்ōṅkāram, ெப. (n.)

வ க் எனப்ப ம் வலச் ற்றான மங்கலக் ; auspicious symbol swastik.

     [ஒம்+காரம்-ஒங்காரம்]

     [P]

 ஓங்காரம்ōṅgāram, ெப. (n.)

   1. ெநட்ேடாைச; long sound.

   2. லமந் ரம் ( ரணவம்);; om, the mystic  syllable.

     "ஓங்காரத் டெ்பா ளாய் நின்றான்" (ேதவா.320,10);.

   3. ழந்ைத ன் அ ைக; crying sound of the child. 

இந்தக் ழந்ைதஎப்ெபா ம் ஓங்காரம் ைவத் க் ெகாண் க் ற . (உ.வ.);.

     [ஓம் + காரம்.]

     'ஓம்' ஒ ப் க் ரிய இைறவன் அண்டேபரண்டங்களாக ரிந்த வானப்ெப வளி இயங் ம் 
ஓைச ன் வ வம் என ம், ஊழ்கத் ல் ( யானம்); ழ் ேவார ்மனதெ்த ம் ஓைச ன் வ வம் 
என ம் ளக்கம் வர.் ஆகாரம் ஏகாரம் என எ த் ன் சாரிையயாக வ ம் காரசச்ாரிைய, ஒ (ஒம்); 

லமந் ர எ தெ்தனக் ெகாண்டதால் இதற் ம் சாரிையயா ற் . 'ஓம்' என்பதன் உடெ்பா ைளத் 
த ழ்க் கட ள் கன் வரித் ைரத்ததாகத் ெதான்மம் ம். 'ஓம்' வடெமா ல் ரணவமந் ரம் 
எனப்ப ம். ஓம் வரிவ வ எ த்தளவான் இரண்டா ம் ஓைச வ ல் ஈற்  மகரம் ெம ந்ெதா த்  
ஒேர ெநட்ேடாைச ைளத்தலால் ஓெர த்  மந் ரமாகேவ க தப்ப ற .

எ த் க க்  தலான அகர ம் ெசால் ன் ேவரக் க்  லமான உகர ம் இைணந்  உலகப் 
ெபா ள்களின் ேதாற் றத் ற் க் காரணமா  உயரத்ல் ஓங் தல் எ ம் ெபா ள்க க்  த்தான (அ + 

ஓங்காளம்

 
 ஓங்காளம்ōṅkāḷam, ெப. (n.)

அ வ ப் :

 dislike.

அவன் நடந்  ெகாள்வைத நிைனத்தால் ஓங்காளமாஇ க் ற .

     [ஒக்காளம்-ஒக்களிப் :ஓங்காளம்]

 ஓங்காளம்ōṅgāḷam, ெப. (n.)

ஓக்காளம் பாரக்்க (யாழ்ப்.);;see {}.

ஒட் நர்

 
 ஒட் நர ்oṭṭunar, ெப. (n.)

   ேப ந்  ம ந்  த யைவகைள ஒட் ம் பணி ரிபவர;் driver.

     [ஒட் -ஒட் நர]்

 ஒட் நர ்oṭṭunar, ெப. (n.)

   நண்பர ்( வா.);; friends, adherents. (ெச.அக.);.

ஒம ப்

 
 ஒம ப்  omalippu, ெப. (n.)

   ஒவைல; hatred,

     [ஓமல்-ஒம ப் ]
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ஒமாங் ளி

 
 ஒமாங் ளி omāṅkuḷi, ெப. (n.)

   ம்ைப ல் ( ம்ப ல்); ப த்த கச ் ய பனம்பழம்; a small palm fruit.

     [ஒமம்+ ளி]

ஓய் யம்

 
 ஓய் யம்ōyvūtiyam, ெப. (n.)

அர  பணி ந்  ஓய்  ெப பவ க்  ஒவ்ெவா  மாத ம் அரசாங்கத்தால் வழங்கப் ப ன்ற 
ஊ யம் pension,

     [ஒய் +ஊ யம்]

ஒயாக்கண்

 
 ஒயாக்கண்  oyākkaṇṇu, ெப. (n.)

மா கண், ஒன்றைரக் கண்,

 squinteye.

     [ஒய்-ஒயா+கண் ]

ஒரச்ல்

 
 ஒரச்ல் orcal, ெப. (n.)

   கணக் த் ரத்்தல்; to settle in account.

     [ஒர-்ஒரிசல்-ஒரச்ல்]

ஒரை்ம

 
 ஒரை்ம ormai, ெப. (n.)

நிைன , நிைனப் :

 memory.

ம. ஒரம்.

     [ஒர-்ஒரை்ம]

ஓரங்கட்

 
 ஓரங்கட் ōraṅkaṭṭu, ெப. (n.)

   றக்கணித்தல்; neglecting.

     [ஒரம்+கட் ]

ஒரேணர்

ஒரேணர ்oraṇēr, ெப. (n.)

   சற்ெறாப்ப 20 க்ைக (ஏக்கர)்; நிலம் ெகாண்ட ேவளாண் ஆ வம்; a farm of an individual management.

     [ஒர+்ஆள்+ ஏர]்

161

www.valluvarvallalarvattam.com 3382 of 19068.



ஒைர

ஒைர orai, ெப. (n.)

ஒ  தடைவ

 once.

     "ஒ  ஒைர ெசான்னால் ேபா ம் ரிந் ெகாள்ேவாம்"

     [ஒர-்ஒைர]

 ஒைர4 orai,    இைட. (part.) ஓர ்இைடசெ்சால் ( ங்.); connective particle.

     [ஒர ்→ ஓைர. ஓ.ேநா. ஒ ம்.]

ஒலமைடதல்

 
 ஒலமைடதல் olamaṭaital, ெச. . . (v.i.)

   எ ரப்ாராத க்கம்; unexpected grief.

     [அவலம்-ஒலம்+அைடதல்]

ஒவணியம்

 
 ஒவணியம் ovaṇiyam, ெப. (n.)

   ம த் வம் தலான கவனிப் ; complete care including medical treatment.

     [உவணி-ஒவணியம்]

கக்கதாசம்

 
 கக்கதாசம் kakkatācam, ெப.(n.)

   ஒ ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Hosur Taluk.

     [கக்கன்+(தாசன்); தாசம்]

 கக்கதாசம் kakkatācam, ெப.(n.)

   த ம ரி உள்ள ஊர;் a village in Dharmapuri district.

     [கக்கன் + தாசன் - கக்கதாசன் → கக்கதாசம் (மகர ெமய் ஈற் த் ரி  கக்கதாசன் என்பவனின் 
ெபயரில் அைமந்த ஊராகலாம்.]

கக்கண்

 
 கக்கண்  kakkaṇṭu, ெப.(n.)

   கண் இைம னி ல் வ ம்ப , கண்கட் ; styonthe eye lid.

     [கண்+கண் -கக்கண் ]

கக் ட்

கக் ட்  kakkiṭṭi, ெப.(n.)

   கண் க்  அ ல் வ ம் க்கம்; a swelling near the eye. (ெகா.வ.வ.ெசா.39.);

     [கண்+கட் -கண்கட் -கக்கட் →அகக் ட் .]
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கக்

கக்  kakku, ெப.(n.)

ஒ  ேவட்  ெநய்  ந்த டன் எ க் ம் இைடெவளி: thegap leftaftera dhoti in weaving. (ெந.ெதா.க.55);.

     [கங் -கக் ]

 கக் 1 kakkudal,    5 ெச. ன் .(v.t.)

   1. வாயாெல த்தல்; to vomit, spew from the stomach.

   2. ெவளிப்ப த் தல்; to eject, as a snake its poison.

     " னல்ப வா ற் கக்க" (கம்பரா. த்த.இரணி..89);.

   ம. கக் க; . கக்  க. கக்  கழ்க்  ேகாத. கக் ட. கக் ட கக்க, . கக் னி ெத. கக்  க்ரா , 
க்ரக்  ேகாண். கக்கானா ரா. கழழ்ங்க் பட கக் .

     [கள் +  = கக்  நீக் .]

 கக் 2 kakkudal,    5 ெச. . .(v.i)

   1. ஆணி த யன ப யாமல் எ ெர தல் ( ன்);; to skip with a rebound, fly back, recoil, as a nail, suusly

ேம ய மரத் ல் அ க் ம் ஆணி கக் ற  (உ.வ.);.

   2. ஆ  த யன ெப க்ெக த்தல்; to overflow, as a river.

ஆற் ல் ெவள்ளம் கக் ப்பாய் ற  (உ.வ.);.

   3. க ரீ தல் ( ன்);; to shoot out as ears of corn.

கக் வான் க

 
 கக் வான் க  kakkuvāṉkayiṟu, ெப.(n.)

ழந்ைதகளின் க த் ல் மந் ரித் க் கட்டப்ப ம் க ; amulet tied around children"s neck.

கக் வான் க  ஒண்  கட்  ள்ைளக் ச ்சரியாகப் ம். (உவ);.

     [கக்  → கக் வான்+க ]

க பம்

க பம் kakupam, ெப.(n.)

   ைச; direction.

     "மா ரம், ஆைச, வம்பல், ைசப்ெபயர,்க பம் காடை்ட ம்.ஆம்".(நிக 5:5-6);.

     [க  – க ம்]

கங்கணம் கட் -
தல்

கங்கணம் கட் -தல் kaṅkaṇamkaṭṭutal, ெச. ன்றா .(v.t)

   1. மஞ்சட் ழங்  கட் ய மஞ்சள் க ற்ைறமணிக்கட் ல் கட் ம்.உ

 souel fig; a ceremony of oathtaking by way of tieing a yellow thread on the wrist.

   2. ன்ேனாக்கம் ெகாள்; to preconceive notion.

நீ என்ன, கங்கணம் கட் க்ெகாண்  சண்ைடக்  வ றாயா. (உவ);.

     [ைக+அங்கணம்-கங்கணம்]

கங்கணி

 
 கங்கணி kaṅkaṇi, ெப.(n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [கண்+காணி]
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கங்கள 
ேவடக் ம்

 
 கங்கள ேவடக் ம்  kaṅkaḷavēṭakkumpi, ெப.(n.)

ம் ப்பாட் ன் ஒர ்ஆய் : 

கங்கனான 
அழ ய 

கந்தரக்ேகான்

கங்கனான அழ ய கந்தரக்ேகான் kaṅkaṉāṉaaḻkiyakantarakāṉ, ெப.(n.)

   மாறவரம்ன் ந்தர பாண் யன் காலத் ல் . .1314ஆம் ஆண்  ேவாத் ர ்ேகா க்  பால் 
இயவன்; one who are milk and ghee to the temple.

கங்காணி

கங்காணி kaṅkāṇi, ெப.(n.)

கால் காணி:

   1/4 measure.

     [கால்+காணி]

 கங்காணி1 kaṅgāṇi, ெப.(n.)

   1 ற் ர ்ஆட்  அ வரின் பணியாளர;் the menial of the village administrator.

   2. ஊரி ள்ள ைளநிலங்களின் எல்ைலய ந்தவன்; one who knows the topography of a village.

     [கங்  + காணி, கங்  = எல்ைல, ஒரம், ளிம்  காணி = ேமற்பாரப்்பவன்.]

 கங்காணி2 kaṅgāṇi, ெப.(n.)

கண்காணி பாரக்்க; see kankani.

மாேக வரக் கங்காணி' (S.I.I.iii.43);.

ம. கங்காணி

     [கண் + காணி - கண்காணி → கங்காணி]

கங்காளம்

கங்காளம் kaṅkāḷam, ெப.(n.)

   ற்பங்களில் உள்ள ேதாளணி; armlet of statue.

     [கங் +ஆளம்]

 கங்காளம்1 kaṅgāḷam, ெப.(n.)

   த்தைள அல்ல  ெவண்கலத்தாலான ஏனம்; large metalvessel generally of brass or bronze for holding water etc.

   ம. கங்ஙானம் (சைமக்கப் பயன்ப த் ம் ஏனம்);;க. கங்காள ெத. கங்காள .

     [ெகாங்  → கங்  → கங்காளம் = வட்டமான ெபரிய ஏனம்]

 கங்காளம்2 kaṅgāḷam, ெப.(n.)

   1. தைச ந்த உட ன் எ ம் க்  ( வா);; skeleton,

   2. ணம்; dead body.

ம. கங்காளம்

     [கங்காளம் → கங்காளம் கங்காளம் = ெபரிய ஏனம் உடம்ைப ஒ  மட்பாண்டத் ற்  ஒப் த ன் 
உடைல ம் எ ம்ைப ம் த்த . த.கங்காளம்→ Skt. kaskåla (skeleton);]
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கங்

கங்  kaṅku, ெப.(n.)

க ரினின்  தவசமணிகள் நீக்கப்பட்ட ப ,

 ear of corn without grains.

     [கல்-கங் (க ப்  நிற ைடய );]

 கங் 1 kangu, ெப.(n.)

   1. எல்ைல (ஈ ,5.4:7);; limit, border.

     "எம்ேமாராக்கக் கங் ண்ேட" றநா:39625).

   2 வயல்வரம் ; ridge to retain water in paddy fields.

     "கங் ப ல் வயல்" (ேச  நாட6்6);,

   3. வரப் ன் Lööln (filout);; side of a bank or ridge.

நீைரத ்த க்கக் கங்  மண்ைண ெவட் ப்ேபா  (உவ);.

   4. அைண; dam,

     "கங் ங் கைர மறப் ெப ற" ( வ். ப்பா.8 யா, 108);.

   5. வரிைச; row, regular order.

     "கங் கங்கய் ைனதரப் ெபாங் " (இராமநா. ஆரணி.14);,

   6. பைனமடை்ட ன் அ ப் றம் (யாழ்ப்.);; base of palmyra stem.

கங் கட் -தல்

 
 கங் கட் -தல் kaṅkukaṭṭutal, ெச ன்றா . (v.t.)

   பாய் ெநச  ெசய்த ன்னர ்அதன் ஆரங்கைளச ்  ம த் க் கட் வ ; to stitch the edge of a mat after 
plaiting.

     [கங் +கட் ]

கங் நீர்

 
 கங் நீர ்kaṅkunīr, ெப.(n.)

   ன்றாம் நாள் நாற்றங்கா க் ப்பாய்ச் ம் நீர;் irrigating to afield on third day of transplantation.

     [கங் +நீர]்

ம வ. எ ப்  நீர்

கங் பத் ரம்

 
 கங் பத் ரம் kaṅkupattiram, ெப.(n.)

   அம் ; arrow.

     [கங் +பத் ரம்]

கங் ரட் ய -
த்தல்

 
 கங் ரட் ய -த்தல் kaṅkupuraṭṭiyaṭittal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   ெநற்க ைர சாய்த்  அ த்தல்; to thrash paddy on stalk on the ground.

     [கங் + ரட் +அ ]
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கங்ைக

 
 கங்ைக kaṅkai, ெப.(n.)

   ளித்தட்  ைளயாட் ல் உடக்ா வதற்கான இடத்ைத அைடயாளப்ப த்த ேபாடப்ப ம் வட்டம்; to 
identifyone"s round-place in a game coco.

     [ெகாங் -கங் -கங்ைக]

கங்ைக ெமாள் -
தல்

 
 கங்ைக ெமாள் -தல் kaṅkaimoḷḷutal, ெச. . . (v.i.)

   ஏரித் தண்ணிைரக் டத் ல் நிரப்  அ ளா  (சா யா ); வ தல்; the lake water in a pot and dance with a 
divines grace.

     [கங்ைக (நீர)்; + ெமாள்]

கசச்டா

கசச்டா kaccaṭā, ெப.(n.)

எண்ெணய்க் கசச்ல், (ெகா.வ.வ.ெசா.39);

 sediment.

     [க சச்ல் – கசச்டா]

 கசச்டா kaccaṭā, ெப. (n.)

   1. இ ; baseness,

 meanness, uselessness.

   2. ேபாக் ரித்தன்ைம; knavery.

அவெனா  கசச்டாப் ேபரவ்  (உவ);.

   ம.,ெத,.க., . கசச்ட;   பட, கச;   இந், கசச்ரா; Skt.

 kaccara;Mar. kacară;Nep. kacar.

     [க சைட →  கசச்டர ்(ெகா.வ);]

 கசச்டா kaccaṭā, ெப. (n.)

எண்ெணய்க் கசச்ல்,

 setimend.
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கசச்ல்

கசச்ல் kaccal, ெப.(n.)

   ெநய் ம் ேபா  பயன்பா  இல்லா ல்; waste (thread); accumulated while leaving.

     [க சச்ல் – கசச்ல்]

 கசச்ல் kaccal, ெப .(n.)

   கசப் ; bitterness.

வாய் கசச்லா க் ற  (உவ);.

ம. கசச்

     [கயப்ப → கசப்  → கசச்ல்]

 கசச்ல் kaccal, ெப, (n.)

   1 இளம் ஞ் ; very tender, unripe orgreen fruit.

   2. ஒல் ; leanness.

அவன் கசச்லாள் (உ,வ);,

   3. ய :

 that which is small.

   4. ெமன்ைம, இளைம; tenderness.

   5. வாைழப் ஞ்  (ைவ, );; tender plantain fruit.

கச் க் வாசச்ான்

 
 கச் க் வாசச்ான் kaccikkuvāccāṉ, ெப.(n.)

   க்ேகா ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in TirukkoyilurTaluk.

     [கச் க் +வாய்த்தான்]

கச் ரம்

 
 கச் ரம் kacciram, ெப.(n.)

   த் ைறப் ண்  வட்டத் ல் அைமந் ள்ள ஒ  ஊர;் a village in Thiruthuraipundi. 

இவ் ர ்தற்ேபா  "கச் னம் என்  அைழக்கப்ப ற .

     [கச் ல் – கச் ரம்]

கச் ர்

கச் ர ்kaccūr, ெப.(n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஒ  ஊர;் a village in Thanjavur.

கல்ெவட் ப்ெபயர ்"நித் ய ேனாத நல் ர"் என ஆ ற் . [கச் ல்+ஊர]்

 கச் ர ்kaccūr, ெப. (n.)

   ெசங்கல்பட்  வட்டத்ைதச ்ேசரந்்த க்கச் ர;் Thirukkachur of Chengalput taluk

     "களத் ரக்் ேகாட்டத் ச ்ெசங் ன்ற நாட் க் கச் ர"் (ெத.இ.கல்.ெதா.26 கல்.284);

     [கச்  + ஊர ்- கச் ர ்→ கச் ர]்
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கசை்சக்கட்

 
 கசை்சக்கட்  kaccaikkaṭṭi, ெப. (n.)

   நிலக்ேகாடை்ட வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Nilakottai Taluk.

     [கசை்ச (ேபாட் );+கட் ]

கசை்ச

கசை்ச kaccai, ெப. (n.)

ய நீேராைட,

 a narrow stream.

     [கச் -கசை்ச]

 கசை்ச1 kaccai, ெப. (n.)

   1. க  ( ங்);; rope.

   2. யாைன ன் ழ்வ ற் ற் கட் ம் க ; elephant's girth.

     "கசை்ச யாைன" ([ லப்,.5:142);

   3. கட்ட உத ம் நாடாப்படை்ட; broad tape .

   4. நாடாவாற் கட்டப்பட்ட பயணத் ளி  (kodai.);

 canvas chair for hill travel.

   5. அைரக்கச் ; girdle.

     "மா ணக் கசை்ச பா " ( வாக9:19);

   6. பா ரியார ்அணி ம் இைடவார;் cincture.

   7. கசச்ம் பாரக்்க;see kaccam'.

   8. ைமயான த் ணி; whole piece of a new cloth.
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கசங்

கசங்  kacaṅku, ெப. (n.)

   ைட ன்னப் பயன்ப ம் ஈசச்மரத் ன் நார;் fiber of ccam tree formaking basket.

     [கசம்-கசங் ]

 கசங் 1 kasaṅgudal,    5 ெச, , , (v.i.)

   1. ைழதல்; to be squeezed, crumpled, rubbed, as a leaf.

   2. ெதா வதால் ெமல் ய ெபா ள் தன் நிைல ெக தல்; to lose freshness, as a flower that has been much 
handled.

மலரக்ள் கசங் ட்டன (உவ);.

   3. ேவைல னால் இைளத்தல் ( ன்);; to be exhausted, worn out by labour;

 to become wearied, as by walking too much.

பணிச் ைமயால் கசங் ட்டான் (உ.வ.);.

   4. மனம் ேநாதல்; to be displeased, hurt in mind.

அவ ைடய மனம் கசங் ப் ேபா ற்  (உவ);.

ம. கசங்க: . கசன்ா.

     [ ைழ → ழ → கழ → கச → கசங் .]

 கசங் 2 kasaṅgu, ெப. (n.)

கசம்

கசம் kacam, ெப. (n.)

அ க்

 filth.

     [கயம் – கசம்]

 கசம்1 kasam, ெப. (n.)

   1. காரி ள்; dense darkness.

   2. ற்றம்; fault.

   3. ன்பம்; distress.

     [கள் [க ைம] → கய → கயம் → கசம் கள் =இ ள் ேவக125]

     'இ ட் க் கசம்' என்ப  ெநல்ைல வழக் .

 கசம்2 kasam, ெப. (n.)

   ஆழ்கடல்; deep sea.

     [கள் → கயம் → கசம். கயம் = ஆழம்]

 கசம்3 kasam, ெப. (n.)

   தாமைர .அ); lotus.

கச சா

கச சா kacamucā, ெப. (n.)

   ெவளிப்பைடயாகச ்ெசால்லாமல் த்தல்; to murmur as a secret it (ெகா.வ.வ.ெசா.40.);

     [கச ச (ஒ க் ப் );]
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கச -தல்

 
 கச -தல் kacaṟutal, ெச. . . (v.i.)

நசச்ரித்தல், ேம ம் ேம ம் ைல ைறத் க் ேகட்டல், haggle fora trifling gain to gains.

     [கய-கச-கச ]

கசாங்

 
 கசாங்  kacāṅku, ெப. (n.)

   ஒைலகளால் ஆன க ; rope made of palm leaves.

     [கசல் – கசாங் ]

கைசக் ச்

கைசக் ச்  kacaikkucci, ெப. (n.)

கலசங்கைளத் தாங்  நிற் ம் ச் . (ம.வ.ெதா.75);

 supporting sticks.

     [கைச+ ச் ]

கஞ்சம்

கஞ்சம் kañcam, ெப. (n.)

   ேதாற்க  ெசய்யப்பயன்ப ம் ஒ  மாைழ (உேலாகம்);; a metal used to make one of the leather musical 
instrument.

     [கஞ்  (ெவண்கலம்);-கஞ்சம்]

 கஞ்சம் kañjam, ெப. (n.)

   ஒ வைக அப்பம் ( வா);; a kind of pastry.

     [காய்ச்  → கச்  → கஞ்  → கஞ்சம்]

 கஞ்சம் kañjam, ெப. (n.)

   கஞ்சா; Indian hemp.

ம. கஞ்சா

     [கள் = க ப் , ைமயான . கள் → களஞ்சம் → கஞ்சம்]

 கஞ்சம் kañjam, ெப. (n.)

   ள  ( ,அக,);; sacred basil.

     [கள் = ரட் , மண ைடய . கள் → கஞ்சா → கஞ்சம்]

 கஞ்சம் kañjam, ெப. (n.)

கஞ்ச ர்

 
 கஞ்ச ர ்kañcaṉūr, ெப.(n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் ேவலங்கா  ம்பேகாணம் வ சச்ாைல ல் அைமந்த ஒ  ஊர;் a village in 
Thanjavur on way to Thiruvalangadu Kumbakkonam salai.

     [கஞ்சன்+ஊர]்
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கஞ் காய்ச்

 
 கஞ் காய்ச்  kañcikāyccu, ெச. . . (v.i.)

பல்லாங் ல் ன்ேப ரித்  ஆடத் ெதாடங் தல்; to start the game played with cowries on a pasānguli.

     [கஞ் +காய்சச்ல்]

கஞ் ைக எ னி

கஞ் ைக எ னி kañcikaieḻiṉi, ெப.(n.)

   உ  ைர; curtain.

     "கஞ் ைக எ னி ற் கரந்  நிற்ேபா ம்" (ெப ங்44.5);. [கஞ் ைக+எ னி]

கஞ வார்

கஞ வார ்kañaluvār, ெப.(n.)

   பத் யால் வ பட்  நிற்ேபார;் praying the tutelary deity. "கான நா த் ன் ல் க னக வார"் 
(ஒட்5:80);.

     [கஞல்+க வார]்

கட்ெகாண்

கடெ்காண்  kaṭkoṇṭi, ெப.(n.)

கள்ளா ய

 a soutsp toddy as a food.

     "கடெ்காண் க் ப்பாக்கத் " (ம .137);,

     [கள்+ெகாண் ]

கட் - ரி

 
 கட் - ரி kaṭcipiri, ெச ன்றா (vi)

 ைளயாட் ல் இ  அணியாக ரிக் ம் ைற. "உத்  ரிக் ம் ைற":

 form two teams in group events.

     [கட்  + ரி]

கட்டக் த்

 
 கட்டக் த்  kaṭṭakkuruttu, ெப.(n.)

   அ வைடெசய்த ன் எஞ் க் ம் ப ரின் அ ப்ப  ண் ம் தைழத்தல்; after cutting the top part of 
the stalk the stem let to grow up as sprout.

     [கடை்ட+ த் ]

கட்ட கழனி

 
 கட்ட கழனி kaṭṭakaḻṉi, ெப.(n.)

   ெசங்கற்பட்  மாவட்டத் ல் உள்ள ஒ  ஊர;் a village in Chengalpattu.

     [கடை்ட+கழனி]

கட்டெகாட்

கட்டெகாட்  kaṭṭakoṭṭu, ெப.(n.)

ேதய்ந் ேபான மண்ெவட்  (வவ.ேவ.க.16);

 wornout shovel.

     [கடை்ட+ெகாட் ]
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கட்ெபாம் இைச

 
 கடெ்பாம் இைச kaṭpommuicai, ெப.(n.)

   கரகாட்டத் ற் ரிய, ைநயாண் ைச ல் இடம்ெப ம் கட்டெபாம்  த் , நாடகம் இவற் ன் 
இைச; musich of tolk dance.

     [கட்டெபாம் +இைச]

கட்டம்

கட்டம் kaṭṭam, ெப.(n.)

   ஆடவர ் ைளயாட்  வைக (ம ைர);; a game played by men.

     [கட் -கட்டம்]

 கட்டம் kaṭṭam, ெப. (n.)

   1 நிகழ் ன் ஒ  ப் ட்ட நிைல,

 a stage, phase of a programme.

நிகழ் ன் ஒவ்ெவா  கட்டத் ம் ளாய்  ெசய்தல் ேவண் ம் (உ,வ);.

   2. ப் ட்ட ேநரம்.

 particular time..

அந்த நாடகத் ன் உசச் கட்டம் க ப்பாக இ ந்த  (உ,வ);.

   3. கைத நிகழ்நிைல; particular stage in the narration or recital of a story.

இந்த நாடகத் ல், வள்ளித் மணக் கட்டம் றப்பாக இ க் ம் (உ.வ);.

     [கள் → கட்  + அம் – கட்டம்]

 கட்டம் kaṭṭam, ெப. (n.)

   1. க ைம, வ த்தம்,

 hardship, difficulty, body pain.

கட்ட ைளயாட்

கட்ட ைளயாட்  kaṭṭaviḷaiyāṭṭu, ெப.(n.)

   1 கட்டங்கள் வைரயப்பட்  காய்கைள நகரத்்  ைளயா ம் ஆட்டம்; a game played with cowries in a 
chess.

     [கட்டம்+ ைளயாட் ]

ல ன்  ேகா கள், நான்  ேகா கள், ைலக்ேகா கள் எனப் பல வைககள் உள்ளன.

 கட்ட ைளயாட் 2 kaṭṭaviḷaiyāṭṭu, ெப.(n.)

ஆ  ேபான்ற ைளயாட் ,

 one of the country game using dice.

     [கட்டம்+ ைளயாட் ]
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கட்டாஞ்

கட்டாஞ்  kaṭṭāñci, ெப.(n.)

   கைவகளின் நாற் ற ம் டக்ைளக்ெகாண்  ண்ைமயாக வள ம் டெ்ச ; a thorn plant.

     [காட் +ஆஞ் ]

 கட்டாஞ்  kaṭṭāñji, ெப. (n.)

   1 ள்ேவலமரம் ( ன்.);; entireleaved staff-tree.

   2. ள்ேவல வைக; thorny staff-tree.

   3. வா ைவ; climbing staff plant.(சா.அக.);

     [கள் → கட்  → கட்டாஞ்  கள் ள்]

கட்டாய்இைணதல்

 
 கட்டாய்இைணதல் kaṭṭāyiṇaital, ெப.(n.)

இ ப்ைபக் ைகயால் வைளத் க் ெகாண்  மற்றவரக்ைளத் ெதா ம் ைளயாட்

 a kind of play.

     [கட் +ஆய்+இைணதல்]

கட்டால்

கட்டால் kaṭṭāl, ெதா.ெப.(vbl.n.)

   அ த்தல்; destruction.

     "உம் ைடய ைகக்  அைடந்தான் உ ரக்ாக்கக் கட ர,் எங்கைளக் கட்டால்"( த்.16:349);.

     [க  (ெவட் );- கட் +ஆல்]

கட்டாலகன்

 
 கட்டாலகன் kaṭṭālakaṉ, ெப.(n.)

   ஓர ்இயற்ெபயர;் proper name.

     [கட்டல்+(அவன்); அகன்]

கட்டாளம்

 
 கட்டாளம் kaṭṭāḷam, ெப.(n.)

   ஒ  ெசாற்கட் டன் ஓர ்ஒற்  எ த்ைதக் ட்  அகலமாக் தல்; add and joint lettter in sentences to increase 
the size.

     [கட்  + ஆளம்]

கட் க்க

கட் க்க  kaṭṭikkayiṟu, ெப.(n.)

   3 ரிகைளக் ெகாண்ட ,

 rope made of trible twist.

     [கட் +க ]
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கட் ப்ெபான்

 
 கட் ப்ெபான் kaṭṭippoṉ, ெப.(n.)

   கா , நாணயம் ஆ யைவ வாரக்்கப்ப வதற்  ன்  எைடயள ல் வாரக்்கப்பட்ட 
ெபாற்கட் கள்; gold bar.

     [கட் +ஆளம்]

ம வ. பனங்கட் ப்ெபான், ெபான் க ப்

     [கட் +ெபான்]

ேதங்காய்ச் ரடை்ட அைர ைள மட்பாண்டம் ஆ யவற் ல் பைனெவல்லம் ேபால் ைவக்கப் 
பட் ந்த ெபாற்கட் கள் ேகரள வனந்த ரம் சாரந்்த சா யார ்மடம் கரங்கப்பாைத ேதாண் ய

ேபா  ெவளிப்பட்டதாகக் வர.்

கட் நா

 
 கட் நா  kaṭṭināṭu, ெப.(n.)

ெகாங்  நாட் ன்

   வடக்ேக அைமந்த ஊர;் name of a village from Coimbatore in North side.

     [கடை்ட+நா →கட் நா ]

இந்நாடை்ட அரசாண்ட பரம்பைரயார ்கட் யர ்"கட்  என்  ெபயர ்ெபற் ந்தனர.்

கட்

கட்  kaṭṭi, ெப.(n.)

   தாராமங்கலப் ப ைய ஆண்  வந்தகட் மர னர;் katti name of petty ruler clan in the area around river 
Bavani and Tara mangalam.

     [கட் +கட் ]

 கட்  kaṭṭi, ெப.,(n.)

   1. இ ன ெபா ள் உைறந்த ெபா ள்; cold, lump, concretion;

 anything hardened;

 coagulated.

மண்ணாங்கட் ,பனிக்கட்  .

   2. க ப் க்ட் ; jaggery, coarse palm-sugar.

     "கட் ன் அரி ம் க் ம் காண ம் ட் ல் வாய்ச ்ெச த்தனர"் ( வக. 1938);.

   3. கற்கண்  ( ங்.);; sugar candy.

     "சாற  கட்  எள் ச ்சாைம ெகாள் இ ங்  ேதாைர" ( ைள. நாட்  29);.

   4. லந் ப் ண்; boil, abscess, tumour.

     ' க்கத்ைதச ்ெசால்  ஆற்ற ேவண் ம் கட் ையக் ஆற்ற ேவண் ம் (பழ);.

   5. ரக்கட் ; enlarged spleen.

   6. க ப் ண்டம் ( ன்);,

கட் யாம் பந்தல்

 
 கட் யாம் பந்தல் kaṭṭiyāmpantal, ெப.(n.)

   ெசங்கற்பட்  மாவட்டத் ல் உள்ள ஒ  ஊர;் name of the village in Chengalpattu District.

     [கட் யான+பந்தல்]
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கட் ல்ைக

 
 கட் ல்ைக kaṭṭilkai, ெப.(n.)

கட் ன் ைகப் :

 side frame of cot.

     [கட் ல்+ைக]

கட் வளத்தானிய
ம்

 
 கட் வளத்தானியம் kaṭṭivaḷattāṉiyam, ெப.(n.)

இறந்தவரக்ைளப் ைதத்த ன் இ காட் ல் ஏைழக க் க் ெகா க்கப்ப ம் தவசம் (தானியம்);; grains 
offered at burial ground after burying the dead.

     [கட் +வளம்+தானியம்]

கட் -தல்

 
 கட் -தல் kaṭṭutal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ளித்தட்  ைளயாட் ல் இறங் ம் கட் யாைரத் த த்தல் (ம ைர);; to stop the aponent team in the 
game kifffattu".

     [கள்-கட் ]

கட் க்கட் -தல்

 
 கட் க்கட் -தல் kaṭṭukkaṭṭutal, ெச. . . (v.i.)

   பல்லாங் ல் ைலக் ல் ேபாடாமல் ைவத்தல்; to see that do not drop the cowries in the corner 
packet in "pa/angulf.

     [கட் +கட் தல்.]

கட் க்கைர

 
 கட் க்கைர kaṭṭukkarai, ெப. (n.)

   அறர ்தாங் ள்ள ற் ார;் a village ir Arantangi Taluk.

     [கட் +கைர]

கட் க்கா

 
 கட் க்கா  kaṭṭukkācu, ெப. (n.)

ைவப் ட ்பணம்,

 deposit. (யாழ்ப்);.

ம வ. ெச த் பணம்

     [கட் +காக]

கட் ளிைக

 
 கட் ளிைக kaṭṭukuḷikai, ெப. (n.)

   ணரச்் ன் ேபா  உ ரப்் ச ்சத் ச ் ட ம், ணாக ந்  ஒ வைதத் த க்க ம் ங் மப்  
அ னி, அரத் ப்பழம் ைத ஆ யவற் டன் சா க்காையச ்ேசரத்் த் ேதன் ட்  அைரத்  மாைல 
ஆ மணிக் த் ன் ம் கடைலயள  மாத் ைர, (தம்பனக் ளிைக);; a benga gram size pill made of saffron, 
opium seed of apple, nutmeg.

     [கட் + ளிைக]
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கட்  சட்

 
 கட்  சட்  kaṭṭucaṭṭu, ெப. (n.)

க்கனம்

 thrifty.

ம வ. கட் செ்சட்

     [கட் :சட் ]

கட் ங்ைக

 
 கட் ங்ைக kaṭṭuṅkai, ெப. (n.)

மத்தளத்ைத இைசக் ம் ைறகளில் ஒன்

 a method playing mattalam.

     [கட் ம்+ைக]

கட்

 
 கட்  kaṭṭu, ெப. (n.)

   ளித் தட்  ஆட்டத் ல் பயன்ப ம் ெசால்; a word used in one o" the country game.

     [கள்-கட் ]

கட் த் ைறவாதம்
கட் த் ைறவாதம் kaṭṭuttuṟaivātam, ெப. (n.)

   மாட் ற்  ஏற்ப ம் ஊைத (வாத); ேநாய் (வ.வ.ேவ.க16.);; a disease of cow.

கட் பாண்

 
 கட் பாண்  kaṭṭupāṇṭi, ெப.(n.)

பல்லாங் ள்ள கற்கள் தனக்  உரிைமப்ப த் தல்; winning points. paläfgus"

     [கட்  + பாண் ]

கட் ப்ேபா -தல்

கட் ப்ேபா -தல் kaṭṭuppōṭutal, ெச. ன்றா  (vi)

   நாடா ல் ஊ , ல், ம்  ஆ யைவ ட் ப்ேபானால் ஒட்டைவத் சரி ெசய்தல்; to make knotto 
connect the threa while it torn institching.

     [கட் +ேபா ]

 கட் ப்ேபா -தல் kattu.p-popu,    19 ெச ன்றா  (v.t.)

   வண் ச ்சக்கரத் ற்  இ ம் ப்படை்ட மாட் தல்; to fix iron plate around wooden wheel of cart.

     [கட்  + ேபா .]

கட்  நிட்

 
 கட்  நிட்  kaṭṭuniṭṭu, ெப.(n.)

   கட் ப்பா ; control

     [கட் +நிட்  – மர னசெ்சால்]

கட்  மணல்

 
 கட்  மணல் kaṭṭumaṇal, ெப.(n.)

   கல் ப கள் நிரம் ய ப களில் ஆழ் ைளக் ண  - ேதாண் ம்ேபா  ைடக் ம் ெகட்  
மணல்; hard sad got while installing borewell.

     [காட் +மணல்]
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கட் மாவ

 
 கட் மாவ  kaṭṭumāvaṭi, ெப.(n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Arantãňgi Taluk.

     [கட் +மா+அ ]

கட் மான்

 
 கட் மான் kaṭṭumāṉ, ெப.(n.)

   கட் பாண்  பாரக்்க; see kaitu pandi.

கட் ட்ைட

 
 கட் டை்ட kaṭṭumūṭṭai, ெப.(n.)

சாக் ட்  ைவக்ேகாலால் கட் ய ெநல் டை்ட.

 stitched gunny bag of paddy

     [கட் + டை்ட]

கட் ைர-த்தல்

கட் ைர-த்தல் kaṭṭuraittal, ெச. ன்றா  (v.t)

   வழக் ைரத்தல்; one who carry on a dispute.

     "காவலன் ன்னர ்யான் கட் ைரத்ேதன்" ( ல9:50);.

     [கட் +உைர]

கட் வாங்கம்

கட் வாங்கம் kaṭṭuvāṅkam, ெப.(n.)

   ற்பங்களில் காணப்ெப ம் ெபா ள்களில் ஒன் ; a feature in sculpture.

     [கட் +வாங்கம்]

 கட் வாங்கம்1 kattuvāngam, ெப.(n.)

   1.ம ; battle axe.

     "கட் வாங்கங் கபாலங் ைகக்ெகாண் லர"் (ேதவா.1210:7);.

   2. த  (யாழ்.அக.);; mace, club.

   3. ஒ கள் ைவத் க் ம் தண்  (த.ெசா.அக.);; arm stand for yogis.

   4. த க் ம் ேபாரக்்க ; resisting  weapon.

ம வ. கட்டங்கம், கட்டங்

     [க  → கட்  + வாங்கம் க  = ெவட் . வாங்கம் : வைள க் க .]

 கட் வாங்கம்2 Kalluvargam, ெப.(n.)

   ஒ வைக எண்ெணய் (ைதலவ, ைதல.51);; a kind of medicinaloil.

     [கட் வம் + அங்கம் கட் வம் = பலவற்ேறா  ேசரக் காய்ச் ய , ரட்டாக் ய . அங்கம் = வைக 
வைகக ள் ஒன் . ஒ. ேநா:நட் வம் → நட் வாங்கம்.]

கட் னவாய்

 
 கட் னவாய் kaṭṭuṉavāy, ெப.(n.)

   ெபாட்டலம், ெபா ந்த ெபா  வாய்; opening of a small bag.

     [கட் ன+வாய்]
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கட்ைடச ் ைள

 
 கடை்டச ் ைள kaṭṭaiccūḷai, ெப.(n.)

   ெபரிய மரக்கடை்டையக் ெகாண்  எரித்  தரமான ெசங்கற்கைள உ வாக் ம் ைள; kiln designed to 
get standard bricks.

     [கடை்ட+ ைள]

கட்ைடத்தாளம்

 
 கடை்டத்தாளம் kaṭṭaittāḷam, ெப.(n.)

   பண்ைடய தாள ைசக் க ; an ancient musical instrument.

     [கடை்ட+தாளம்]

கட்ேடரி

 
 கட்ேடரி kaṭṭēri, ெப.(n.)

   ப்பத் ார ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Thiruppatturtaluk.

     [கட் +ஏரி]

கட ஒ

கட ஒ  kaṭaoli, ெப.(n.)

   மத யாைன ன் ளிெறா ; roar as an elephant.

     "உடன் பயந்த கடஒ  ஏற் ம்" (கல்13:9);.

     [கட+ஒ ]

கடக்கம்

கடக்கம் kaṭakkam, ெப.(n.)

   ம லா ைற வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Mayuram Taluk.

     [கடம் (பாைல நீலம்); – கடக்கம்]

 கடக்கம்1 kadakkam, ெப.(n.)

ேபரரசன் இராேசந் ரன் ெவன்ற இடங்களில் ஒன்

 a place conquered by Rajendran - I.

     "நண்ணற் க ரண் மண்ைண கடக்க ம்" (ெமய்க் ரத்் );.

 கடக்கம்2 Kadakkam, ெப.(n.)

   நாகப்பட் னம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Nagappattinam district.

     [கடகம் → கடக்கம். கடகம் – வைளயம், வட்டம், வட்டாரம், எல்ைல வ க்கப்பட்ட தனி ர.்]

க நாடகத் ல் கடக்கம் என்ற ஊர ்கடக் என்  ள்ள . ேபச் வழக் ல் கதக் என் ம் 
அைழக்கப்ப ற .

கடக் ட்

 
 கடக் ட்  kaṭakkuṭṭi, ெப.(n.)

   கைட யாக றக் ம் ழந்ைத; youngest child in a family.

     [கைடக் ட் +கடக் ட் ]
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கடகஅத்தம்

 
 கடகஅத்தம் kaṭakaattam, ெப.(n.)

   இைறவ வ ற்பத் ன் க்கரப் ெபயர;் the hand of deity in sculpture.

     [கடக(ம்); + அத்தம்]

கடக ேநான்

 
 கடக ேநான்  kaṭakanōṉpu, ெப.(n.)

   கடக (ஆ );த் ங்களில் ெகாண்டாடப்ப ம் பண் ைக; a festival in the month of Ādi. 

     [கடக(ம்);+ேநான் ]

கடகரி

கடகரி kaṭakari, ெப.(n.)

   ஆண் யாைன; male elephant.

     " ண்டகடகரிேமகெமா  அ ர" (பரி 1:57);.

     [கடம்+கரி]

கடகம்

கடகம்1 kaṭakam, ெப.(n.)

பரதத் ல் உள்ள ஒற்ைற த் ைர நிைலகளில் ஒன்  a hand posture in baratham.

     [கட் +கடகம்]

 கடகம்2 kaṭakam, ெப.(n.)

   நன்னிலம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Nannilam Taluk.

     [கடாகம்+கடகம்]

 கடகம்3 kaṭakam, ெப.(n.)

   கா ல் அணி ம் ஒ  வைக அணிகலன்; a leg ornament.

     [கட  – கடகம்]

 கடகம்1 kadagam, ெப.(n.)

   1. பைனமரத் ன் அகணியால் ைடயப்பட்ட ெபரிய ெபட்  ( றநா.33 உைர);; large tray made of upperrind 
of the palmyra frond.

   2. ெகண்  ( ன்.);; vessel with a kind of spout.

   3. பாய்; straw-mat.

ம. கடவம்

     [ ள் → ண் → ணம் → டம் = வைள , உ ண்ட கலம், சக்கரக் ற . டந்தம் = வைள , 

கடகா கம்

 
 கடகா கம் kaṭakāmukam, ெப.(n.)

   ற்ப ல்கள் இயம் ம் த் ைர வைக; a posture found in treetise.

     [கடகம் + கம்]
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கடசல்

 
 கடசல்  kaṭacalpuṭi, ெப.(n.)

கைளக்ெகாட் , மண்ெவட்  ேபான்றவற் ற் க் கைடசல் இயந் ரத்தால் கைடயப்பட்ட ,

 handle made by lathe.

     [கைடசல்+ ]

கடஞ் ைள

கடஞ் ைள kaṭañcūḷai, ெப.(n.)

யக் கலயங்கள் ம் காலவாய்; "கடம் ைள ஒன் ற் டந் " ( வ.189);

 kiln for making pottery.

     [கடம்+ ைள]

கடம்பம்

கடம்பம் kaṭampam, ெப.(n.)

   டக் வாதம், ட் வ , இ ப்  வ க்  ம ந்தாகப் பயன்ப ம் மரம்; a tree of medical use [கடம் -
கடம்பம்]

 கடம்பம்1 kadambam, ெப.(n.)

   1. மரவைக ( .அ);; common cadamba.

     " ணிநிைலக் கடம் ன் ரளைர வைளஇய" ( ஞ் ப்.176);.

   2. ெவண்கடம் ;see-side Indian oak.

ம வ. கடம்

   ம. கடம் ;   க. கடம்ப;ெத. கடா , க .

     [கடம்  → கடம்பம் (வன்ைமயான மரம்);.]

த. கடம்பம் →  Skt. kadamba.

அம்  ெபற்ற வ ேவ ஈ ெகட்  வடெமா ள்ள . அேதா , கடம்பம் என் ம் மரப் ெபய ம் 
கதம்பம் என் ம் கலைவப் ெபய ம் ஒன்றாக மயக்கப்பட் ள்ளன.(வ.ெமா.வ. 10);.

வைககள் : கடம் , நீரக்்கடம் , ெவண்கடம் , மஞ்சடக்டம் .

 கடம்பம்2 kagambam, ெப.(n.)

   1. அம் ; arrow.

   2. ைரத்தண் ; stalk ofgreens.

கடம்பாளம்

கடம்பாளம் kaṭampāḷam, ெப.(n.)

தைவ நங் ரத் ற் ப் பயன்ப ம் க :

 buoy anchor rope.

     [கடம் -கடம்பாளம்]

இவ் ரில் நடந்த ேபாரில் களங்காய்க்கண்ணி நார் சே்சரல் நன்னைன ெவன்றான்."உ ள் ங் 
கடம் ன் ெப வா ல் நன்னைன (ப ற்-4ஆம் பத் );.

 கடம்பாளம் kadampalam, ெப.(n.)

   தைவ ேபான்ற அைடயாளக் க ைய நிைலநி த் ம் நங் ரக் க ; buoy anchor rope. (க.ப. அக.);

     [க  → கட → கடம்  + ஆளம். கடம்  = நீட் . ஆளம் – ெசா.ஆ.ஈ .]
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கடம் ர்

கடம் ர ்kaṭampūr, ெப.(n.)

   பாபநாசம் வட்டத் ல் உள்ள ஒ  ஊர;் a village in papanasam,

     [கடம்  + ஊர]்

 கடம் ர ்kagambப் ெப.(n.)

   ேசாழ நாட் ல் ேதவாரப் பாடல் ெபற்ற ஊர;் name of a village of Cöla country having been sung in Thévaram.

     "கா ரி ெகான்ைற கலந்த கண் தலான் கடம் ர"் (ேதவா. 204:5);.

     [கடம்   +  ஊர ் க க்  ப்பமான  எனக் க தப்ப ம் கடம்ப மரங்கள் நிைறந்த தன்ைமயால் 
ெபற்ற ெபயர.் அப்பரா ம், சம்பந்தரா ம் பாடல் ெபற்ற தஞ்ைச மாவட்ட ஊர.் இன்  ேமைலக் 
கடம் ர ்என வழங்கப்ப ற .]

கடமான்

கடமான் kaṭamāṉ, ெப.(n.)

   இந் யா ல் காணப்ப ம் ஒ  வைக மான்; sambar

     [கடம்+மான்]

 கடமான் kada-man. ெப.(n.)

   1. நீண்  ைளத்த ெகாம் கைள ைடய கடைம என் ம் மான்வைக; elk.

   2.  காட்ட  (காட் ப்ப );; bison, wild cow.

     "அடற்கடமான். பா ம்" (தஞ்ைசவா.320);.

     "ேதேனா  கடமான் பா ம்" (கந்த , வள்ளிய. 76);.

ம வ. கடைம

   ம. கடமான் க. கடெவ. கடவ, கடப, கடெப. கட , கடக;   ட. கடெம;   . கடம;   ெத. க , கட , 
கண ;ெகாலா.

   கடக;   . காடச்ா;   ரா. கசம்;ேகால: கடக.

     [கடம் + மான். கடம் = வன்கரம் , காட் நிலம்.]

 கடமான் kadami ெப.(n.)

   ெசங்கடம் ; small Indian oak (சா.அக.);.

     [கடம்  → கடம்  → அகட .]

கட ைல ச்

கட ைல ச்  kaṭamulaikucci, ெப.(n.)

மாட் ன் க த் ப்ப  ெவளிவராமல் இ க்க கத்த ன் னிப்ப ல் ெச ம் ச் . 
(வவ.ேவ.க.16);

     [கட ைல+ ச் ]
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கடயல்

 
 கடயல் kaṭayal, ெப.(n.)

   ளவங்ேகா  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Vilavancode Taluk.

     [கடல் + அயல்]

 கடயல் kapaya. ெப.(n.)

   மரி மாவட்டத் ச ் ளவங்ேகா  வட்டத் ச ் ற் ார;் a willage in Vilavangode Talukin Kanyakumaridt.

     [கடல் + அயல் – கடலயல் → கடயல் = கடல த்த ற் ார.்]

 கடயல் kaḍayal, ெப. (n.)

   ளவங்ேகா  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Vilavancodu Taluk.

     [கைட-கைடயல்-கடயல்]

கடல் ஏற்றம்

 
 கடல் ஏற்றம் kaṭalēṟṟam, ெப.(n.)

கடல் ப ல் ஏற்ற ம் வற் த ம்,

 up surge of the sea.

     [கடல்+ஏற்றம்]

கடல் ரட்

 
 கடல் ரட்  kaṭaltiraṭṭu, ெப.(n.)

   ைனத் ட் ; head land.

     [கடல்+ ரட் ]

கடல்நீர ப்பாைற

 
 கடல்நீர ப்பாைற kaṭalnīraṭippāṟai, ெப.(n.)

   நீரின் அ ல் உள்ள கற்பாைற; reaf.

     [கடல்+நீர+்அ+பாைற]

கடல் ரேசான்

 
 கடல் ரேசான் kaṭalmuracōṉ, ெப.(n.)

   காமன்; cupid.

     "மால் மகன் கடல் ரேசான். காமன் ெபயேர"

     [கடல்+ ரேசான்]

கடல்வ  ைமல்

 
 கடல்வ  ைமல் kaṭalvaḻimail, ெப.(n.)

   கடற்ெசல  ெதாடரப்ான எல்ைலக் கணக் ; naritical mile.

     [கடல்+வ +ைமல்]

ம வ. கடல் வ க்கல்
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கடல்வாய்

 
 கடல்வாய் kaṭalvāy, ெப.(n.)

   வரம் ; ேமல் உச் ; ridge.

     [கடல்+வாய்]

கடலாழமானி

 
 கடலாழமானி kaṭalāḻmāṉi, ெப.(n.)

   கட ன் ஆழத்ைத அளக்க பயன்ப ம் க ; fathometer.

     [கடலாழம்+மானி]

கடேல -தல்

கடேல -தல் kaṭalēṟutal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   மரக்கலேம க் கட ற் ெசல் தல்;   0voyage.

     [கடல்+ஏ ]

கடலைல

 
 கடலைல kaṭalalai, ெப.(n.)

   ஒற்ைறக்ைக த் ைர ல். தலாவதான ெகா லம் உைரக்கப்ப ம் ஒ  த் ைர; a hand posture 
in dance.

     [கடல்+அைல]

 கடலைல kaḍalalai, ெப. (n.)

ஒற்ைறக்ைக த்  ைர ல் ெகா லம் உைரக்கப்ப ம் த் ைர,

 an hand posture.

     [கடல்+அைல]

கட

 
 கட  kaṭali, ெப.(n.)

   ெசஞ்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Senji Taluk.

     [கடல்+கட ]

 கட  kaḍali, ெப. (n.)

   ெசஞ்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Senji Taluk.

     [கடல்-கட ]

கடல த்

 
 கடல த்  kaṭalamuttu, ெப.(n.)

   நிலக்கடைல ைத; ground nut

     [கடைல+ த் ]
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கடவம்

 
 கடவம் kaṭavam, ெப.(n.)

பைனமரத்  ஒைலையக் ெகாண்  ைடயப்பட்ட ெபட் :

 basket.

     [கடகம் → கடவம் (ெகா.வ.);]

கடவா நில்-தல்

கடவா நில்-தல் kaṭavāniltal, ெச. . .(v.i.)

   ெசல் தல்; pasing the way,

     "கல் அதர ்அத்தம் கடவா நின் "(மணி.13:39);.

     [கடவா+ நில்]

கட ள் 

கட ள்  kaṭavuḷvīti, ெப.(n.)

றக்க (ெசாரக்்க); உலக ,

 Indra"s heaven.

     "கட ள் ல் ம் ைட படக் க ேயா" (ஒட570-7);.

     [கட ள்+ ]

கடாசச்ண்ைட

 
 கடாசச்ண்ைட kaṭāccaṇṭai, ெப.(n.)

   ஆட் க்கடாக்கைள ஒன் டெனான்  ேமாத தல்; ram-tight.

     [கடா+சண்ைட]

க ச் ன்னம்

 
 க ச் ன்னம் kaṭicciṉṉam, ெப.(n.)

   அைரமண் ல் வல கால் அதன் இடத் ேலேய ஊன் க்க இட கா ன் ைய மட் ம் 
நிலத் ல் ஊன் க் ைககள் இரண்ைட ம் ேதாளள க்  ேமல் உயரத்்  அதனதன் பக்கங்களிேலேய 
நீட் த் ெதாங்க டப்பட் ள்ள நிைல; a posture in dance.

     [க + ன்னம்]

க த் ரம்

க த் ரம் kaṭicūttiram, ெப.(n.)

   ேதவாரத் ல் றப்ெபற்ற ற்ப அணிகலன்; an ornament mentioned in devatram.

     [க + த் ரம்]

 க த் ரம் kadi-Sutram, ெப.(n.)

க ஞாண்1 பாரக்்க;see kadian'.

     "மணிக்க த் ரம் க் " (கம்பரா. த்த.இராவணன் ேதேர .5);.

க. கறதாேப (ந ப்பட் );, க பந்ேத, ம. க பந்தம்.

     [க  + த் ரம் Skt. Sutr → த. த் ரம் க  = இைட இ ப் . த் ரம் = க .]
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க ப் ைன

க ப் ைன kaṭippiṉai, ெப.(n.)

   ற்பங்களின் காதணியாக ற்ப லார ் வ ; an ornament in sculpture.

     [க + ைண]

 க ப் ைன kadi-p-pinai, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் காதணி ( வக.488, உைர);; a kind of a pair of earrings.

     [க ப்  + இைண. க ப்  = ெச  ெச ந்த காதணி இைண = இரண் .]

இக்காலத் ப் பாண்  நாட் ப் பழ நாகரிக மகளிரே்பால், அக்காலத் ல் எல்லாத் த ழப் ெபண் ம் 
கா  வளரத்் ந்தனர.் கா  வளரக்் ம் ேபா  அணிவ  தம்ைப ம், வளரத்்த ன் அணிவ  

ைழ ம் க ப் ைண மா ம். தம்ைப இன்  க்  என வழங் ன்ற  (பண்.நா.ப.54);.

க க்

க க்  kaṭukku, ெப.(n.)

ஆண்கள் கா ல்

அணி ம் அணிகலன் (ெகா.வ.வ.ெசா. 41);

 ear ring for man.

     [க -க க் ]

 க க் 2 kadukku-    5 ெச. . .(v.i.)

   னக்   காட் தல்; to show signs of indignation.

     "ராம த னாெனன்  க க் " இராமநா.உ த்.62).

     [க  → க க் .]

 க க் 3 kaqukku-,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. நச் ரிகளின் க னா ம் ள்ளின் த்த னா ம் க வாய் வ த்தல்; to throb with pain due to 
venomous insect bite or pricking of thorn,

   2. நரம் த்தளரவ்ா ம், க ங் ளிரா ம் இ  ஏற்ப தல்; to ache due to severe cold and weakness of nerves 
(சா.அக.);.

     [க  → க க் .]

க சந்ைத

 
 க சந்ைத kaṭukucantai, ெப.(n.)

   ளத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Mudukulattur Taluk.

     [க +சந்ைத]
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க க்

க க்  kaṭumuṭukku, ெப.(n.)

   ந்த ைர  (  அவசரம்);; utmost urgency.

க க் ச ்ேசவகமாம் கம்பரி ச ்சம்பள மாம் (பழ.);

     [க + க் ]

 க க்  kadu-mudukku, ெப.(n.)

   1. ைரந்  நடக்ைக; hastening, speeding.

   2 க்கான அ காரம்.; oppression, rigour, as by petty arrogant officers dressed in brief authority

     'க க் ச ்ேசவகமாம் கம்பரி ச ்சம்பளமாம் (பழ.);

     [க  + க் .]

க வாக்களி

 
 க வாக்களி kaṭuvākkaḷi, ெப.(n.)

   ேகரளத் ல் யாட்டத் ற் ரிய ெபயர;் dance with tiger margnerade.

     [க வாய் ( ); + களி]

ம வ. க்களி

க ர்

 
 க ர ்kaṭur, ெப.(n.)

   ண் வனம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tindivanam Taluk.

     [க  + ஊர]்

 க ர ்kaḍur, ெப. (n.)

   ண் வனம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tindivanam Taluk.

     [க +ஊர]்

கேடனி

 
 கேடனி kaṭēṉi, ெப.(n.)

   கல் ளம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Kalkulam Taluk.

     [ஒ கா. சடல்+அணி]

கைடசச்ா

 
 கைடசச்ா  kaṭaiccāvi, ெப.(n.)

அச் ன் இ ற ம் ேபாடப்ப ம் இ ம்  ஆணி. (வ.வ.ேவ.க.);

 axill bolt.

     [கைட+சா ]

கைட க்கல்

 
 கைட க்கல் kaṭaicikkal, ெப.(n.)

   கல்ெல த்தல் ைளயாட் ச ்ெசால்; a term used in children"s.

     [கைட +கல்]
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கைடமைட

கைடமைட kaṭaimaṭai, ெப.(n.)

   த ம ரி வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in DharmapuriTaluk.

     [கைட+மைட]

 கைடமைட kadai-maga. ெப.(n.)

   1. கைட  மத  ( வக.1614,உைர);; the last sluice of a tank, opp. to talaimadai.

   2. கைட யாக ள்ள வய ற் பா ங் கால்வாய் (இ.வ.);; the opening of a channel into the last field irrigated by it.

     'கைலமைடயாேல நீரப்ாய ம் கைடமைடயாேல ழ ம்' (ெத.கல்.ெதா.23 கல்.490);.

   3. வாய்கா ல் நீர ்கைட யாகப் பா ம் நிலம் (இ.வ.);; land at the far end of an irrigation channel.

     [கைட + மைட.]

கைடயம்

கைடயம் kaṭaiyam, ெப.(n.)

   ப் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Villupuram Taluk.

     [கைட+அம்]

 கைடயம்1 kadaiyam, ெப.(n.)

   ப ேனாராடல்க ள் ஒன்றான, இந் ைர (இந் ராணி); உழத் யர ்வ ெகாண்  ஆ ய த் ; a 
drama acted by Indrani in the garb of a female farm-hand.

     "அ ராணி மடந்ைத யா ய கைடய ம்"( லம்6:63);.

     [கைட + கைடயம் (அ த்தைலக் க் ம் ஆடல் வைக);.]

 கைடயம்2 kadaiyam, ெப.(n.)

   ெநல்ைல மாவட்டம் ெதன்கா  வட்டத் ல் அைமந்த ஒர ்ஊர;் a village in Thirunelveli district.

     [கைட + கைடயம்.]

கைடயேனந்தல்

 
 கைடயேனந்தல் kaṭaiyaṉēntal, ெப.(n.)

அ ப் க்ேகாடை்ட வட்டத் ள்ள ற் ர்

 a village in Aruppukkottai Taluk.

     [கைடயன்+ஏந்தல் (ஏரி);]
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கைடயாட்டம்

கைடயாட்டம் kaṭaiyāṭṭam, ெப.(n.)

   கைட  ைளயாட் ; final game.

     [கைட+ஆட்டம் ஆ -ஆட்டம்]

 கைடயாட்டம்1 kadai-y-attam, ெப.(n.)

   1. வ த்தம்; lingering in disease, acute pain.

   2. உைல ; vexation, teasing trouble, annoyance, as mean work.

     [கைட + ஆட்டம்.]

 கைடயாட்டம்2 kadai-y-allam, ெப.(n.)

   கைட  ைளயாட் ; last play in a game.

கைடயாட்டத் லாவ  ெவற்  ெபற யல்க (உ,வ.);.

     [கைட + ஆட்டம்.]

 கைடயாட்டம்3 kaday-allam, ெப.(n.)

   இறக் ம் ேநரத் ல் அைட ம் ன்பம்; the agony as the time of death (சா.அக.);.

     [கைட + ஆட்டம்.]

கண்டத் ச ் ற்பம்

 
 கண்டத் ச ் ற்பம் kaṇṭatticciṟpam, ெப.(n.)

ெபண் ெதய்வத் ன் தைல மட் ம் ற்பமாக உள்ள நிைல; bust-relief goddess in sculpture.

     [கண்டத் + ற்பம்]

கண்கட் ைளயா
-தல்

 
 கண்கட் ைளயா -தல் kaṇkaṭṭiviḷaiyāṭutal, ெப.(n.)

   வட்டத் ற் ள் கண்ைணக் கட் க் ெகாண்  ைளயாடல்; a children"s play.

     [கண்கட் + ைளயா தல்]

கண்டசாய்ப்

 
 கண்டசாய்ப்  kaṇṭacāyppu, ெப.(n.)

   த ைச ன் ஒ  ; a feature in Tamil music.

     [கண்டம்+சாய்ப் ]

கண்டப்பாடல்

 
 கண்டப்பாடல் kaṇṭappāṭal, ெப.(n.)

   டற்  ரைலச ் ட் ம் ெசால்; a term demoting vocal music.

கண்டகேசாதைன

 
 கண்டகேசாதைன kaṇṭakacōtaṉai, ெப.(n.)

   ற்றவாளிையத் தண் த்தல்; punishing Culsrit.

     [கண்டகம்+ேசாதைன]
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கண்டர்

கண்டர ்kaṇṭar, ெப.(n.)

   ரர;் warriar.

     "அமர  சங்கள் ப் ளியரிைட கண்ட ள் கண்டப் பல்லவைரயன்" (Sil,XIX, 163);

     [கண்  ( ரட் , வ ைம);-கண்டா]

 கண்டர ்kangar, ெப.(n.)

   1. ரி  ( .அ.);; blue vitriol.

   2. வ ைம; strength

   3. ேசாழர ் ப்ெபயர;் a clan name of the Chola dynasty.

     [கண்  → கண்டர.் கண்  = கட் யான கனிமம், ண்ைம, வ ைம.]

கண்டரியம்

 
 கண்டரியம் kaṇṭariyam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக வரி; a kind of tax.

     [கண்டர+்இயம்]

கண்டவரட்

 
 கண்டவரட்  kaṇṭavaraṭṭi, ெப.(n.)

   வந்தவா  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Wandiwash Taluk.

     [இ கா கண்டர+் ரட் →வரட் ]

கண்

கண்  kaṇṭi, ெப.(n.)

ேதவாரம் ன்ற ற்பத் ன் மாரப்ணி,

 a chest ornament mentioned in devaram.

     [கண் -கண் ]

 கண் 1 kaadi,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ற்றஞ் ெசய்தவன் ந் மா  க ந்  தல்; to reprove, censure.

ழந்ைதையத ்தண் ப்பைத டக் கண் ப்பேத ேமல்.

   2. ண் த்தல் ( .வா.);; to chop mince, slash out into pieces.

க ம்ைபக் கண் த் க் ெகா  (உ.வ.);

   3. ப ரத்ல் ( ன்.);; to divide

காணி நிலத்ைதக் கண் ப்பெதப்ப  (உ.வ.);

   4. ப த்தல்; to grow fat.

ஆள் நன்றாய்க் கண் த் க் றான் (இ.வ.);

   5. வைரயைறப் ப த் தல்; to prescribe

ேப ம் ேபாேத கண் த் ப் ேப

   6. கட் ப் ேப தல் ( ன்.);; to have a precoeived talk.
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கண் ைக

கண் ைக kaṇṭikai, ெப.(n.)

ற்பங்களில் உள்ள ஒ  மாரப்ணி,

 a chest ornament found in sculpture.

     [கண் -கண் ைக]

 கண் ைக1 Kanaga, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் பைற ( ங்.);; a kind of drum.

     [கண்  → கண் ைக (ேவ.க.158,174.);.]

 கண் ைக2 kandigai, ெப.(n.)

   1. ண் ; piece

   2. பாகம்; division (க நா.);.

க. கண் ெக

     [கண்  – கண் ைக.]

 கண் ைக3 kanadigai. ெப.(n)

   1. க த்தணி ( ங்.);:

 necklace.

கண் நடனம்

 
 கண் நடனம் kaṇṭinaṭaṉam, ெப.(n.)

இலங்ைக ன் நாட் ப் ற நடனம்

 dance of Ceylon.

     [கண் +நடனம்]

கண் யமைட

 
 கண் யமைட kaṇṭiyamaṭai, ெப.(n.)

   ப் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Villupuram Taluk.

     [கண் யன்+மைட]

கண் யர்பைற

 
 கண் யரப்ைற kaṇṭiyarpaṟai, ெப.(n.)

பைறவைக ள் ஒன் ,

 a kind of drum.

     [கண் யர+்பைற]

கண் னிவயல்

 
 கண் னிவயல் kaṇṭiṉivayal, ெப.(n.)

   அறந்தாங் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Arantangi Taluk.

     [கண்டன்-கண் னி+வயல்]
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கண்ைட

கண்ைட kaṇṭai, ெப.(n.)

   மங்கலம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tirumangalam Taluk.

     [கண் -கண்ைட]

 கண்ைட1 Kandai, இைட. (part.)

   ஓர ்அைசநிைல (ெதால்.ெசால்.426);; an expletive.

     [காண் → கண்டாய் → கண்ைட.]

 கண்ைட2 Kandai, ெப.(n.)

   ெநச த்தா ; reel of weaver's Shuttle.

     [கண்  → கண்ைட.]

 கண்ைட3 kandai, ெப.(n.)

   1. ல் ( ங்);; small cloth for wear. Poirs flamp gold or silverlace.

ெத. கண் வா; ெகாலா. கண்டவ்ா( ணி);: நா.கண்ட

கண்டவ்ா( ணி);;பர.் கண்ட; கட. கரண்்ட; . கந்தா.

 Ori. khandna(shawI);

     [கண்  → கண்ைட.]

கண்ண யம்மன்
ர்த்

 
 கண்ண யம்மன் ரத்்  kaṇṇakiyammaṉkuṟirtti, ெப.(n.)

   ெகாம்  ைளயாட் ல், ேதரக்ளின் ஊரவ்லத் ற்  ம நாள் நைடெப ம் ழாசச்டங் ; ritual of a 
temple festival.

     [கண்ண +அம்மன்+ ளித் ]

கண்ணடக்கம்

 
 கண்ணடக்கம் kaṇṇaṭakkam, ெப.(n.)

ப்பாய்ந்தம்மனால், கண்பாரை்வ ணமாேனார ்அவ்வம்ம க் ச ்ெசய் ம் காணிக்ைக,

 eye ornament presented to the deity.

     [கண்+ அடக்கம்)

கண்ணந்தல்

 
 கண்ணந்தல் kaṇṇantal, ெப.(n.)

   ப் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Villupuram Taluk. Emple festival.

     [கண்ணன்+ஏந்தல்]

கண்ணா க்

 
 கண்ணா க்  kaṇṇāṭikāṭu, ெப.(n.)

   க் க் கண்ணா  ைவத் க்ெகாள் ம் ; Spectacles Cover.

     [கண்ணா + ]
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கண்ணா

 
 கண்ணா  kaṇṇāmuḻi, ெப.(n.)

   கண்; eye.

     [கண்ணின்+ ]

கண்ணா ச்

 
 கண்ணா ச்  kaṇṇāmūcci, ெப.(n.)

   ஓம ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Omalur Taluk.

     [ஒ கா.கன்னா + ச் ]

கண் றத்தல்

 
 கண் றத்தல் kaṇtiṟattal, ெத.ெப. (vbi.n.)

ேதாற்பாைவ நிழற் த் க்கானப்ெபாம்ைமகள் உ வாக் ம் இ ப்ப :

 the treatment part of the work in making doll.

     [கன்+ றத்தல்]

கண்பழத்தார்

 
 கண்பழத்தார ்kaṇpaḻttār, ெப.(n.)

ேசைவ

   யாட்டம் ஆ ம் கம்பளத்தாைரக் க் ஞ் ெசால்; a term mentiong the kanbalattar.

     [கண்பழத் +ஆர]்

கண்மாக் ைன

 
 கண்மாக் ைன kaṇmākkiṉai, ெப.(n.)

   ஒ  வைகயான இைசக்க ; a musical instrument.

     [கண் (ஒ  கண்);+மா+ ைணப்பைற]

கண் தல்

 
 கண் தல் kaṇviṭutal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

ஒ ய உ வாக்கத் ன் ஒ  

 drawing eye as a last feature drawing sculpture

     [கண் + ]

கணக்காந்ைத

 
 கணக்காந்ைத kaṇakkāntai, ெப.(n.)

   பரமக்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Paramakudi Taluk.

     [கண்+காந்ைத(காணல்);]

கணக்

 
 கணக்  kaṇakki, ெப.(n.)

   அ ப் க்ேகாடை்ட வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Aruppukkottai Taluk.

     [கணக்கன்-கணக் ]
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கனக் செ்சால் -
தல்

 
 கனக் செ்சால் -தல் kaṉakkuccollutal, ெச. . .(v.i)

   அ ள்வாக் ச ்ெசால் தல்; to foretell future.

     [கணக் +ெசால்]

கணக்

கணக்  kaṇakku, ெப.(n.)

   1.ஊழ் ( );

 fate;

   2. வாழ்நாள்; life time.

     [கள்-கண்-கணக் ]

 கணக் 1 kanakku, ெப.(n.)

   1. எண்; number.

     "எண்ெண த் கேழல்" (ஆத் );.

   2. ட்டல், க த்தல், ெப க்கல், வ த்தல் ஆ ய கணித ைறகள்; the four simple rules of arithmetic viz. 
adding, deducting, multiplying and subtracting.

   3.அள ; limit, count.

     "கணக் லாத்  க்ேகாலம்" ( வாச.30,4);.

   3. வர  –ெசல க் ப் ; account book, ledger.

     "காவலர ் கணக்காய்  வைக ன் வ ந் " ( ந்.261);

   5. கணக் யல்; mathmatics.

   6. ட்டம்; plan proposal.

அவன் ேபாட்ட கணக் ெகான் , இவன் ேபாட்ட கணக்ெகான் , இரண் ேம தவறானைவ (உ.வ.);.

கணங் ர்,

 
 கணங் ர,் kaṇaṅār, ெப.(n.)

   கள்ளக் ச்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Kallakkuricci Taluk.

     [கணக்  + ஊர]்
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கணிச்

கணிச்  kaṇicci, ெப.(n.)

   ட் ண ரி வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in KrishnagiriTaluk.

     [கணி-கணிச் ]

 கணிச் 1 kanicci, ெப.(n.)

   1. ம ; battle-axe.

     "மாற்ற ங் கணிச்  மணி டற்ேறான்"( றநா.56,2);.

   2. ந்தா ; a kind of pick-axe.

     "கணிச் களிற் கயம்பட நன் த் " ( வக.592);.

   3. யாைனத் ேதாட் ( ங்.);; goad for urging the elephant.

   4. உளி ( வ.);; chisel.

   5. ேகாடரி.( ங்.);; axe, hotchet.

   6. இைல க்கரி கத்  ( ங்.);; knife for cutting the stalk of the betel.

ம.கணிச்

 Swed; kniv. Guj; hanjar; E.knife; OE.chif.

     [ ள் → ணி → ணிச்  → கணிச் . த் வ . ெவட் வ .]

 கணிச் 2 kamicci, ெப.(n.)

கணியா ர்

 
 கணியா ர ் kaṇiyāmūr, ெப. (n.) 

   கள்ளக் ச்  வட்டத் ள்ள ற் ார;்  a village in Kallakurici Taluk.

     [கணியன்+ஆ ர]்

 கணியா ர ்kamiyamur, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Viluppuram district.

     [கணியன் + ஆ ர ்= கணியனா ர ்→ கணியா ர.் ஆ ர ்→ ஆ ர.்]

கணியான் ஆட்டம்

 
 கணியான் ஆட்டம்  kaṇiyāṉāṭṭam, ெப. (n.) 

   டைலமாடன் இசக் யம்மன் ெசங் டாக்காரன் ஆ ய ேகா ல் ழாக்களில் நைடெப ம் ஆட்டம்; 
 a dance in suddalaimadan Isakki sengidikkaran festival. 

     [கணியன்+ஆட்டம்]

கத்தரிைக

 
 கத்தரிைக  kattarikai, ெப. (n.) 

   பரதத் ல் ன்பற்றப்ப ம் ஒ  வைகயான ஒற்ைற த் ைர நிைல;  a posture in Baradan. 

     [கத்தரி-கத்தரிைக]

கத்தாழ ட்

கத்தாழ ட்   kattāḻmuṭṭi, ெப. (n.) 

கற்றாைழ ெச ன் அ பாகம். (ெகா.வ.வ.ெசா. 42); 

 bottom part of aloe.

     [கத்தாழ+ ட் ]
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கத்தாைழ

கத்தாைழ  kattāḻai, ெப. (n.)

    தம்பரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;்  a village in Chidambaram Taluk.

     [கல்+தாைழ]

 கத்தாைழ1 kattalai, ெப.(n)

   கட ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kadalur district.

     [கற்றாைழ + கத்தாைழ.]

 கத்தாைழ kattalai, ெப.(n.)

கற்றாைழ பாரக்்க;see karrasas (சா.அக);.

க. கத்தாெள; பட. கத்தாெள.

     [கல் + தாைழ – கற்றாைழ. கல் = ண்ைம.]

கத் கட் சே்சவல்

 
 கத் கட் சே்சவல்  kattikaṭṭiccēval, ெப. (n.) 

   கால்களின் கத் கட்  சண்ைடக்  டப்ப ம் ேசவல்;  the cock which is tied with a razar on its leg in a cock 
fight.

     [கத் க்கட் +ேசவல்]

 கத் கட் சே்சவல் kattikati-c-ceval, ெப.(n.)

   கால்களிற் கத் கட் ச ்சண்ைடக்  டப்ப ஞ் ேசவல்; fighting cock, having knives with sharp blades fastened 
to its spurs.

     [கத்  + கட்  + ேசவல்.]

கத் ரக்ைக

 
 கத் ரக்ைக  kattirakkai, ெப. (n.) 

   மத்தளத்ைத இைசக் ம் ஒ  ைற;  a mode of playing mattalam.

     [கத் ரம்+ைக]

கத்ேதரி

 
 கத்ேதரி  kattēri, ெப. (n.) 

   செ்சங்ேகா  வட்டத் ள்ள ற் ார;்  a village in Tiruchengode Taluk.

     [கல்லத்தம்+ஏரி]

கதயன்

 
 கதயன்  katayaṉ, ெப. (n.) 

   ளத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;்  a village in MudukulatturTaluk.

கதவனி

 
 கதவனி  katavaṉi, ெப. (n.) 

   ட் ண ரி வட்டத் ள்ள ற் ார;்  a village in KrishnagiriTaluk.

     [கதவம்+அணி]
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கதவாளம்

 
 கதவாளம்  katavāḷam, ெப. (n.) 

   யாத்தம் வட்டத் ள்ள ற் ார;்  a village in Gudiyattam Taluk.

     [கதம் (ெவப்பம்);+ஆளம்]

கதைன

கதைன  kataṉai, ெப. (n.) 

ெவ  (ெகா.வ.வ.ெசா. 42.); 

 explosive.

     [காய்தல்-கதல்-கதைன]

க ர்

க ர ் katir, ெப. (n.) 

   ல் எ ம் இைசக்க ல் ெபா த்தப்ப ம் ெவண்கலக் ப் ;  a brass cap found in the musical instrument 
"vii"

     [க -க ர]்

 க ர1் kadir,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ஒளிரத்ல்; to shine glow.

     "க ரத்்த நைகமன் ம்" ( க்ேகா, 396);.

   2. ெவளிப்ப தல்; to become manifest.

வாய்ைம க ரப்்பச ்ெசன்ற (கம்பரந்: 1);

   3. தல்; to abound, increase.

க ரத்்த கற் னார.்

   4. இ மாத்தல் (யாழ்.அக);..9ị5.);; to be conceited, puffed up.

ம.க ரக்் க; க. க ; ெத. க .

     [க  → க ர.் → க ரத்்தல்.]

 க ர2் kadir-,    4 ெச. . .(v.i.)

   ரத்்தல் (யாழ்.அக.);; to be sharp (ெச.அக.);.

கந்தேனரி

 
 கந்தேனரி  kantaṉēri, ெப. (n.) 

   ேவ ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;்  a village in Vellore Taluk.

     [கந்தன்+ஏரி]

கந்தா

 
 கந்தா   kantāṭu, ெப. (n.) 

   ண் வனம் வட்டத் ள்ள ற் ார;்  a village in Tindivanam Taluk.

     [கந் +ஆ ]
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கந்

 
 கந்   kantili, ெப. (n.) 

   ப்பத் ார ்வட்டத் ள்ள ற் ார;்  a village in Thiruppattur Taluk.

     [கந் -கந் ல் - கந் -கந் -ெதய்வம் உைற ம் மரக் ற் ]

 கந்  kandili, ெப.(n.)

ேவ ர ்மாவட்டம் ப்பத் ர்

   வட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Tirupattur taluk in Vellur dt.

     [கந்  + இ  – கந் . கந்த  என்ப .ேபான் .கந்த  கட ைளக் த்த ெபயர.்]

கந் கவரி

கந் கவரி  kantukavari, ெப. (n.) 

   நாட் ப் றச் றார,் யர ்பா ம் பந்த க் ம் பாடல்;  children"s play song.

     [கந் கம்+வரி]

 கந் கவரி kanduga-vari, ெப.(n.)

   மகளிர ்பந்தா ம் ேபா  பா ம் பாடல் ( லப். 29);; song sung by girl: while playing with balls.

     [கந் கம் + வரி. கந் கம் = பந் . வரி = காமங்கண்ணி, இைசப்பாட் .]

கப்பைற

கப்பைற  kappaṟai, ெப. (n.) 

   தாய ைளயாட் ல் ஒ  கணக் ;  a score in tayam"

     [கப்  – கம்பைற]

 கப்பைற1 kapparai, ெப.(n.)

   தாய ைளயாட் ல் ஒ  கணக்  ( ன்.);; blank in the play of dice.

     [கப்  + அைற. கப்  = க ங்ேகா .]

 கப்பைற2 kapparai, ெப.(n.)

கப்பைர பாரக்்க;see kapparai.

     [கப்பைர → கப்பைற.]

கப்பாணிக

கப்பாணிக   kappāṇikayiṟu, ெப. (n.) 

ைரக்கட் த க் ப் பயன்ப ம் க . (ம.வ.ெதா.77); 

 rope used to the hay etc. kepta root.

     [கப்  + ஆணி+க ]

கப் ர்

 
 கப் ர ் kappūr, ெப. (n.) 

   ப் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;்  a village in Viluppuram Taluk.

     [ஒ கா. க ப் +ஊர]்

 கப் ர ்kappur, ெப.(n.)

   நாகப்பட் னம் ப் ரம் மாவட்டங்களில் உள்ள ற் ார;் a village ir Nagapattinam dt.

     [க ப்  → கப்  +  ஊர ்– கப் ர.்]
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கபால உரிைம

 
 கபால உரிைம  kapālaurimai, ெப. (n.) 

   ேகா யம்மன் ழா ல் அம்மன்கைள வ  நடத் செ்சல் ம் உரிைம;  a right in temple worship.

     [கபாலம்+உரிைம]

கபாலம்

கபாலம்  kapālam, ெப. (n.) 

   இைற வம்ெகாண்ட ெவண்கலத்தாலான ன்னம்;  a emblem.

     [கணக்  + ஊர]்

 கபாலம்1 kabalam, ெப.(n.)

கப்பாளம் பாரக்்க;see kappālam.

     [கட்பாளம் + கபாலம்.]

 கபாலம்2 kabalam, ெப.(n.)

கபாலக்கரப்பான் பாரக்்க;see kabala-k-karappän.

 கபாலம்3 kabalam, ெப.(n.)

கபாலக் த்  பாரக்்க;see kabála-k-kuttu.

     [கப்பாளம் → கபாலம்.]

கபாலவடம்

 
 கபாலவடம்  kapālavaṭam, ெப. (n.) 

   ற்ப அணிகலன்களில் ஒன் ;  in ornament in Sculpture.

     [கபாலம்+வடம்]

கபா

கபா   kapāli, ெப. (n.) 

   வனியப் ரி களில் ஒன் ;  a doctrine of Sivam.

     [கயாலம் – கபா ]

 கபா  kabāli, ெப.(n.)

   1. வன்; Lord Siva.

   2. ப  ேனா  உ த் ர ள் ஒ வர.் ( வா.);; name of the rudra, one of ékata caruttirar.

   3. ைவரவன் ( ங்.);; Bhairava.

   4. உைம (யாழ்.அக.);; parvadi.

     [கன்னப் லம் → கப்பாளம் → கபாலம். காபலம் → கபா . மண்ைடேயாடை்ட மாைலயாக 
உைடயவன்.]

 கபா  kabal, ெப.(n.)

   காபா க ேநான் னான ைசவ சமயத்தான்; name of a certain sava sect of the left hand order, members of which 
carry about their person human skulls in the form of garlands and also eat and drink from them.

     "கம்பக் கபா காண்" ( வ். ெபரியாழ். 2,8,9);,

     [கபாலம் → கபா . கபாலம்1 பாரக்்க.]
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க த்தம்

க த்தம்  kapittam, ெப. (n.) 

   பரத நடனக் கைலஞர ்ெவளிப்ப த் ம் ஒற்ைற த் ைர நிைல;  an hand posture. 

 க த்தம்1 kabitam, ெப.(n.)

   ட் ரல் னி ம் ெப ரல் னி ம் உ ர் ைன கவ்வ ஒ ந்த ன்  ர ம் ெமல்ெலனப் 
க் ம் இைணயா ைனக்ைக ( லப். 3, 182 உைர.);;     [கேபாதம் → க த்தம்.]

 க த்தம்2 kabitam, ெப.(n.)

   1. ெகாட் க் ழங்  (ைதலவ);; a plant that yields an odoriferous medicinal oil.

   2. ளாமரம்; wood apple tree.

     [  → க  → க த்தம் → க த்தம்.]

க லக் ச்

 
 க லக் ச்  kapilakkuṟicci, ெப. (n.) 

   நாமக்கல் வட்டத் ள்ள ற் ார;்  a village in Namakkal Taluk.

     [க லம் + ச் ]

கேபாதம்

 
 கேபாதம்  kapōtam, ெப. (n.) 

   ஒற்ைற த் ைர நிைல;  single hand pose in dance an hand posture.

     [கேபாதம் – றாநிைல]

கம்மங்கா

 
 கம்மங்கா   kammaṅkāṭu, ெப. (n.) 

   அறந்தாங் வட்டத் ள்ள ற் ார;்  a village in Arantâbgi Taluk.

     [கம்  அம்+கா ]

கம்மஞ்ேசா

கம்மஞ்ேசா   kammañcōṟu, ெப. (n.) 

கம்பால் ெசய்யப்பட்ட ேசா  (ெகா.வ.வ.ெசா.43.);

     [கம்  + அம்: ேசா ]

கம்மந்தட்

 
 கம்மந்தட்   kammantaṭṭu, ெப. (n.) 

   காய்ந்த கம் ப்ப ர;்  dried stalk of the bulrish millet.

     [கம்  +தட் -கம் தட் -கம்மந்தட் ]

தட் >தடை்ட>தட்

கம்மம்மா

 
 கம்மம்மா   kammammāvu, ெப. (n.) 

   கம்ைப அைரத்  ெவல்லம் ேசரத்்  ெசய்யப்ப ம் மா ;  the bulrnsh millet flour mixrf with jaggery.

     [கம்மம்+மா ]
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கம் -தல்

 
 கம் -தல்  kammutal, ெச. ன்றா , (v.t.) 

இ ட் தல், 

 to start darkening.

     [கம்-கம் ]

கம்பங் த்தா

 
 கம்பங் த்தா   kampaṅāttāṭi, ெப. (n.) 

   கம் ன் ைணேயா  த்தா பவர;்  pole dancer.

     [கம்  + அம் த்  + ஆ ]

கம்பரக்கத்

கம்பரக்கத்   kamparakkatti, ெப. (n.) 

ேகப்ைப (ரா );. ேசாளம் ேபான்றவற்ைற அ க்க உத ம் ைற வ லான கத் . (ெகா.வ.வ.ெசா. 43.); 

 cresent knife of harvest, ragijowaretc.

     [கம் +அ +கத் ]

கம்பளிக் ப்பம்

 
 கம்பளிக் ப்பம்  kampaḷikkuppam, ெப. (n.) 

   ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;்  a village in Thiruppattur Taluk.

     [கம்பளி+ ப்பம்]

கம்பனி

கம்பனி1 kampaṉi, ெப. (n.) 

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;்  a village in Tiruvadanai Taluk.

     [ ம்பல் - ம்ப -கம்பனி]

 கம்பனி2 kampaṉi, ெப. (n.) 

   பரமக்  வட்டத் ள்ள ற் ார;்  a village in Paramakudi Taluk.

     [ ம்பல் - ம்ப -கம்பனி]

கம்பா

 
 கம்பா   kampāli, ெப. (n.) 

   அ ப் க்ேகாடை்ட வட்டத் ள்ள ற் ார;்  a village in Aruppukkottai Taluk.

     [ஒ கா கம்மம்+பள்ளி]

கம் க்

 
 கம் க்   kampikkuṭi, ெப. (n.) 

   அ ப் க் ேகாடை்ட வட்டத் ள்ள ற் ார;்  a village in Aruppukkottai Taluk.

      [கம் + ]

கம் உ

 
 கம் உ   kampuumi, ெப. (n.) 

   கம் த்தவசத் ன்  க் ம் உ ;  cob of the bulrush millet after the grain has been removed.

     [கம் +உ ]
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கம்ைப

கம்ைப  kampai, ெப. (n.) 

றவன் றத் யாட்டத் ல் இடம் ெப ம் ஒ  வைக இைசக்க , 

 a musical instrument used in kurattiattam.

 கம்ைப1 kambai, ெப.(n.)

   1. கத  த யவற் ன் சட்டம் (இ.வ.);; ledge, frame of a door, etc.

   2. ஏட் ச் வ ச ்சட்டம்; slips of wood forming the binding of a book made up of palm leaves.

     " வ ங்க ங் கம்ைப ம்" ( ரேபாத.11,8);.

   3. அ காரவரம் ; jurisdiction ( ன்.);.

ம. கம்ப

     [கம்  → கம்ைப = மரக்ெகாம்ைபப் ளந்  ெசய்த மரசச்ட்டம், ஒ ங் , வரம் .]

 கம்ைப2 kambai, ெப.(n.)

   1. கம்ைபமரம் பாரக்்க;setkambaimaram.

   2. ைர; pig's green.

   3. ஒ  வைக மல் ; cape jasmine.

     [கம் → கம்ைப.]

கமலக்

 
 கமலக்   kamalakkuṭi, ெப. (n.) 

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ர;்  a village in Arantangi Taluk.

     [கமலம்+ ]

க தக்

 
 க தக்   kamutakkuṭi, ெப. (n.) 

   பரமக்  வட்டத் ள்ள ற் ார;்  a village in Paramakudi Taluk.

     [க தம்+ ]

கயத்தம்

 
 கயத்தம்  kayattam,    ெப. (n.) இைறவ ன் க்ைகப் ெபயர;்  hand of deity.

     [கயம்+அத்தம்]

கயமா

கயமா  kayamā,    ெப. (n.);    யாைன;  elephant. 

     "கயமாய் ேபணி கலவா  ஊர ம்" (பரி20:19);.

     [கயம் + மா]

201

www.valluvarvallalarvattam.com 3422 of 19068.



கய னி

கய னி  kayamuṉi, ெப. (n.) 

யாைனக் ட் , 

 young of elephant. 

     "ெபாய்ெபா  கய னி யங்  ைக க ப்ப" (மைல.107);. 

     [கயம் (யாைக);+ னி (கன் );]

 கய னி kayamuni, ெப.(n.)

   யாைனக்கன் ; young elephant.

     "ெபாய்ெபா  கய னி யங்  ைக க ப்ப" (மைலப .107.);.

     [கயம் + னி – கய னி. கயம் = கரிய யாைன. னி = கன் .]

கயலாைண

 
 கயலாைண  kayalāṇai, ெப. (n.) 

   கயல் ன்னம் ெபற்ற பாண் ய ஆட் ;  the rule of "pandiya" kind. 

ைரக் கடேலய் எல்ைலயாகப் பார ் ந் கயலாைண.

     [கயல்+ஆைண]

கயன்மரம்

கயன்மரம்  kayaṉmaram, ெப. (n.) 

பயன்படாத மரம், 

 useless tree. 

     "பயன் மரம் அல்ல  கயன் மரம் இல்லா" (ெப ங்.7:28);. 

     [கய+கயன்+மரம்]

க ற் க்ேகாலாட்
டம்

 
 க ற் க்ேகாலாட்டம்  kayiṟṟukālāṭṭam, ெப. (n.) 

   ேகாலாட்ட ைளயாட் ;  a kolatta" game

     [க +ேகாலாட்டம்]

 க ற் க்ேகாலாட்டம் kayiru-k-kalatam, ெப.(n.)

   ன்னற்ேகாலாட்ட ைளயாட்  ( ன்.);; playing with strings and sticks so that a weft of lace is formed there by.

     [க  + ேகால் + ஆட்டம்.]

க -தல்

க -தல்  kayiṟuruviviṭutal, ெச. . .(v.i.) 

   எ  த யவற்ைற ெவளிேய ம்ப  அ ழ்த்  தல்;  to let loose bull etc.

     [க +உ + -]

 க -தல் kayiruvi-vidu,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. எ  த யவற்ைற ேமாத க்காக ெவளி ற் ெசல் மா  அ ழ்த்  தல்; to untether, as a bull in 
jalli-k-kattu.

   2. ண்  தல்; to unleash and urge, as a hound.

     "மற் வைளக் காவார ்க ரீஇ ட்டார"் ( ைண மாைல.47.);.

     [க  + உ  + .]

202

www.valluvarvallalarvattam.com 3423 of 19068.



கரண்ைக த்

 
 கரண்ைக த்   karṇakaiāttu, ெப. (n.) 

இ க்  மாவட்டத்ைதச ்சாரந்்த மன்னான் இனப்பழங் னர ்ஆ ம் த்  

 a dance played by "Mannantribe"

     [கண்ண + த் ]

கர்ப் ர ைல

 
 கரப்் ர ைல karppūravilai, ெப.(n.)

ப ரிட்ட ேகா ல் நிலங்க க்கான வரி:

 tax collected for the temples arable hand.

     [க ப் ரம்+ ைல]

கரகரவண்

 
 கரகரவண்  karakaravaṇṭi, ெப.(n.)

   ற்  ைளயா ம் யர ்ஆட்ட வைக; a children"s game.

     [கரகர (ஒ க் ப் );+வண் ]

கர ராமம்

கர ராமம் karakirāmam, ெப.(n.)

   அர க்  வரி ெச த் ம் தனிச் ற் ார;் hamlet which pay tax to Government,

   2.தன்ைனத்தாேன ற்  ைளயா ம் ைளயாட்  வைக; a game,

     [கரம்+ ராமம்]

கரேசா

கரேசா  karacōṟu, ெப.(n.)

நீைர ம் த ைரச ்ேசரத்் கைரத்த ேசா  (ெகா.வ.வ.ெசா.43);

 cooked riced mixed with butter milk.

     [கைர+ேசா -கைரேசா -கரேசா ]
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கர

கர  karaṭi, ெப.(n.)

   க்ேகா ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tirukkoyilur.Taluk.

     [கர  ( ன் ); – கர ]

 கர  karadi, ெப.(n.)

   1. உடல் வ ம் அடரத்் யான க நிற ம ைர ைடய ம் கால்களில் ரிய நகத்ைத 
ைடய மான லங் வைக; indian black-bear, sloth-bear.

     "ெகா நாகேமா  கர " (ேதவா. 1172, 6.);.

   2. கர  கத் வ  ேபா ம் ஒைச ைடய பைற; drum emutting sound similar to a bear to the growing.

     "கர  சயம் வளரப்டகம் பாவ நாசம்" ( ற்றா. தல. வ ைச. 49);.

ம வ, உளியம், எண்  பல்லம், டாவ , பல் கம், ளி , எ .

ம, .கர ; ய்-கர ( , த்ைத);; ெத.கர (யாைன);; ேகாத. கர் ; க., ட.,பட. கர ; ெகாலா. 
ெக யக் ( );; நா. கைரயக் ( த்ைத);; . க்ரணி ( );; Skt, karain (el. ephant);; Pkt. karaçla (tiger);.

     [க  → க ள் → கரள் → கர  (கரிய நிறத்த .]

 karadi a bear, from karadu, rough, knotty, uneven, the ultimate base of which must be kara or kar. The Tuda word for a bear 
is karsh (kar);. Comp, the Persian chars, kurd, harj, and even the Latin urs-us. Comp. also the

 samoiede korao, and the Tungusian kuti. (C.G.D.F.L. p. 591); என்  கர,் கர  அ ப்பைட ல் கால் ெவல் 
க ப்பாரத்் ள்ளார.்

 கர 2 karadi, ெப.(n.)

கர க்கல்

 
 கர க்கல் karaṭikkal, ெப.(n.)

   மங்கலம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tirumangalam Taluk.

     [கா +கல்]

கர க்

 
 கர க்  karaṭikkuṭi, ெப.(n.)

   ேவ ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Vellore Taluk.

     [கர + ]

கர த் ர்

 
 கர த் ர ்karaṭicittūr, ெப.(n.)

   கள்ளக் ச்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Kallakuricci Taluk.

     [கர + ற் ர]்

கர ர்

 
 கர ர ்karaṭiyūr, ெப.(n.)

   ேசலம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Salem Taluk.

     [கர +ஊர]்

204

www.valluvarvallalarvattam.com 3425 of 19068.



கரண்ட டம்

கரண்ட டம் karaṇṭamukuṭam, ெப.(n.)

பாைனய க்  ேபான்ற ம டம்.

 crown resembling pottery layer.

     "ெபாற் பண்டாரத் க்  தலாக ஒ க் ன. ரத்நங் கட் ன கரண்ட டம்" (Si, IV, 499);.

     [கரணியம்+ டம்]

கரண்ைட

கரண்ைட karaṇṭai, ெப.(n.)

கால் தாண்  ைளயாட் ல் கரண்ைடக் கா ைனப் த் க் னிந்  நிற் ம் நிைல (ம ைர 
மாவட்டம்);,

 a bending pose in children"s game.

     [கரண் -கரண்ைட]

 கரண்ைட1 karandai, ெப.(n.)

   1. கற்பா  ( வா.);; rocky cave cavern.

     "கல்ெபா ந்தன்ன ட் வாய்க் கரண்ைட" (ம ைரக் 482);.

   2. னிவர ்வா டம் ( வா.);; the abode of sages, as mountain cave.

     [கரள் → கரண்  → கரண்ைட. கரண்  = கரண் தல், தல், வைளதல்.]

 கரண்ைட2 karandai, ெப.(n.)

   கமண்டலம்; water-vessel, used by ascetics.

     " க் கரண்ைடயன்" (மணிேம.3: 86);.

ம வ. கரண்டம்

     [கரம் + மண்ைட – கரமண்ைட → கரண்ைட. மண்ைட =

மடக்லம்)

கரணப்பந்

 
 கரணப்பந்  karaṇappantu, ெப.(n.)

   ண் . சடை்டத ் ணிைய க் செ்சய்த ரிையக் ெகாண்  ைளயாடல்; a children"s play.

     [கரணம்+பந் ]
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கரணம்

கரணம் karaṇam, ெப.(n.)

   தைல ழாகப் பாய்ைக (ம ைர மாவட்டம்);; somarsamlt.

     [க -கரணம்]

 கரணம்1 kararam, ெப.(n.)

   1. அ க்க  (அகக் க );, உ ப் க் க  ( லன );; intellect, cognition.

   2. மனம்; mind.

     "ெபா ெயா  கரணத் தப் றம்"(கம்பரா.ைதல.27);.

     [க  → கரணம் (ெசய்ைக.]

 கரணம்2 karanam, ெப.(n.)

   1. ைகயாற் ெசய் ந்ெதா ல்; work by one's hand.

     " த் ரக் கரணஞ் ைத ன்  ெச த் ம்" ( லப் 3: 54);.

   2. ெபா கள்; organ of sense,

     "கரணங்க ெளல்லாங் கடந் " ( வாச. 10, 9);.

   3. வ ைவசச்டங் ; marriage ceremony.

     "ஐயர ்யாத்தனர ்கரண ெமன்ப" (ெதால், ெபா ள். 145);.

   4. கல  ( டா);; coition.

கரணிக்கேசா

 
 கரணிக்கேசா  karaṇikkacōṭi, ெப.(n.)

   கணக்கர ்வரி; tax for village accountant.

     [கரணம்-கரணிக்கம் + ேசா ]
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கரைண

கரைண karaṇai, ெப.(n.)

ண் களாக ெவட்டப்பட்ட க ம் ,

 sugarcane pieces.

     [கரள-கரைண]

 கரைண1 karanai, ெப.(n.)

   1. கரைணக் ழங் ; elephant yam;

   2. ேசைனக் ழங் ; tuberous rooted herb.

     [கரள் → கரைண. கரைண = ேமற்பாகம் சமனற் க் கர  ரடாக அைமந் ள்ளைம காண்க.]

 கரைண2 karanai, ெப.(n.)

   1. ெகாத் க்கரண்  ( ன்.);; Small trowel.

     [கரள் → கரண் → கரைண. கரள் = ரட் , கட் , உ ண்ைட.]

 கரைண3 karanai, ெப.(n.)

   1. க ம்  த யவற் ன் ண் ; piece cut off, as sugarcane cut crosswise.

   2. ைணத்தண்  ( ன்.);; main body of vina.

   3. ண்வ ; scar of wound ( ன்.);.

கரவம்

கரவம் karavam, ெப.(n.)

வஞ்சம்,

 vengence.

     "ஞாலம் இ சை்சதம் கரவம் ஆக உ தந் " (சம்3:83:7);.

     [கா -கரவம்]

 கரவம் karavam, ெப.(n.)

   காட் ந் ; wild date-palm.

     [க  → கர → கர  + அம்.]

கரிக்கண்டானி

 
 கரிக்கண்டானி karikkaṇṭāṉi, ெப.(n.)

   வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Sivaganga Taluk.

     [கரி+கண்டன் ஆனி]

கரிக்கல்

 
 கரிக்கல் karikkal, ெப.(n.)

   அரக்ேகாணம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Arakkonam Taluk.

     [க -கரி+கல்]

 கரிக்கல் kari-k-kal, ெப.(n.)

   கரிசல் மண்; black soil.

     [கரி → கரிக்கல்.]
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கரிக்கா

 
 கரிக்கா  karikkāli, ெப.(n.)

   ண் க்கல் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Dindukkal Taluk.

     [க -கரி+(கல் ); கா ]

 கரிக்கா  karikkai, ெப.(n.)

   ண் க்கல் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dindiguldt.

     [கரிக்கல் → கரிக்க  → கரிக்கா .கரிக்கல் = கரிசல் மண்.]

கரிக்

 
 கரிக்  karikkili, ெப.(n.)

   ம ராந்தகம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Madurandagam Taluk.

     [க -கரி+(கல் ); ]

 கரிக்  karikkli, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanchipuram  dt.

     [கரிக்கல் + கரிக் ல் – கரிக்கா . கரிக்கல் = கரிசல் மண்.]

கரிகந்தாங்கல்

 
 கரிகந்தாங்கல் karikantāṅkal, ெப.(n.)

   வாலாசா வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Wallajah Taluk.

     [கரிகன்+சதாங்கல்(ஏரி);]

க க்கைட

 
 க க்கைட karukkaṭai, ெப.(n.)

உற்ற தல், ெபா ப் .

 As observation, attending with care.

     [க க் -க க்கைட]

க க்காத்

 
 க க்காத்  karukkātti, ெப.(n.)

   வாடைண வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [க க்கல்+ஆத் ]

 க க்காத்  karukkātti, ெப.(n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [க க்கல்+ஆத் ]

க க்காமாைல

 
 க க்காமாைல karukkāmālai, ெப.(n.)

   ம ராந்தகம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Madurandagam Taluk.

     [க க்கல் + மாைல]
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க க்ைக

 
 க க்ைக karukkai, ெப.(n.)

   கட ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Cuddalore Taluk.

     [க -க க்ைக]

 க க்ைக karukkai, ெப.(n.)

   கட ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kadalur taluk.

     [க க்கன் + ஊர ்– க க்க ர ்– க க்ைக(ம உ);.]

க ங்காத்

க ங்காத்  karuṅkāttu, ெப.(n.)

அ க ஈரப்பதத் டன் ம் காற்  (ெகா.வ.வ.ெசா. 44);

     [க ம்+காற் ]

க ங் ைவ

க ங் ைவ karuṅkuruvai, ெப.(n.)

ெநல் வைக. (வ.வ.ேவ.க.17);

 a variety of paddy

     [க ம்+ ைவ]

க ஞ் த்

 
 க ஞ் த்  karuñcutti, ெப.(n.)

   பரமக்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Paramakudi Taluk.

     [க ம்+க த் ]

க ஞ்ெசவைல

 
 க ஞ்ெசவைல karuñcevalai, ெப.(n.)

மாட் ன்

 spin; brownish colour.

     [க ம்+ெசவைல]

க

 
 க  karuṭi, ெப.(n.)

   லம்பம்; the play dilambam.

     [கா -க ]

க ணாவயல்

 
 க ணாவயல் karuṇāvayal, ெப.(n.)

   பரமக்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Paramakudi Taluk.

     [க ணன்+வயல்]

க

க  karutūci, ெப.(n.)

இரடை்ட ல் தா க் ச் ைய ெசா  ற்றப் பயன்ப ம் க . (ெந.ெதா.க.55);

 a device in loom.

     [க + ]
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க நிலம்

க நிலம் karunilam, ெப.(n.)

   ெசங்கல்பட்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Chingleput Taluk.

     [க +நிலம்]

 க நிலம் karu-nilam, ெப.(n.)

   1. பயன்படாத நிலம் ( வா);; barren soil, useless, waste land.

   2. க மண் வயல்; paddy field with black soil.

   ம. கரிநிலம்;க. கரிெநல.

     [க  + நிலம்.]

க ப்ப த் ண்

 
 க ப்ப த் ண்  karuppaṭittuṇṭu, ெப.(n.)

   கட ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Cuddalore Taluk.

     [க ம் +அ+ ண் ]

 க ப்ப த் ண்  karuppadi-t-tundu, ெப.(n.)

   கட ர ்மவாட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kadalūr dt.

     [க ம்   + அ   +  ண்    - க ம்ப த் ண்  →க ம்ப த் ண்  (க ம்  வயைலச ்சாரந்்த 
ழ்ப்ப த் ண்  நிலம், அந்நிலத் லைமந்த ற் ார.்]

க ப்ப ர்,

 
 க ப்ப ர,் karuppaṉūr, ெப.(n.)

   ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Thiruppattur Taluk.

     [க ம்பன்+ஊர]்

க ம்பா

 
 க ம்பா  karumpāṭu, ெப.(n.)

   அகத் வரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Agastheeswaram Taluk.

     [க ம்+பா ]

 க ம்பா  karu-m-badu, ெப.(n.)

   ஏரி ன் நீரப்்  வைர ள்ள நிலம்; margin of a tank between the bund and the water limit, usually clayey.

     [க  → க ம் + பா  – க ம்பா . க  = ேம . நீரப்்பரப்ைபத் ெதா ம் நிலப்பரப்  க ம்பா  
எனப்பட்ட . ப  → பா  = ெதா தல்.]

க ப் சச்ட்

 
 க ப் சச்ட்  karuppuccaṭṭi, ெப.(n.)

கன்னடக்காரரக்ளால் ெசய்யப்ப ம் சட் ,

 black pottery.

     [க ப்  + சட் ]
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க ப் ர், உக்கைட

 
 க ப் ர,் உக்கைட karuppūrukkaṭai, ெப.(n.)

   அறந்தாங் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Arantangi Taluk.

     [க ப் ர-்உக்கைட]

க ம் ர்

 
 க ம் ர ்karumpūr, ெப.(n.)

   யாத்தம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Gudiyattam Taluk.

     [க ம்  + ஊர]்

க மள்

 
 க மள் karumaḷ, ெப.(n.)

   ளத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in MudukulatturTaluk.

     [க +மால்]

க மாண்டப

 
 க மாண்டப  karumāṇṭapati, ெப.(n.)

   ட் ண ரி வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Krishnagiri Taluk.

     [க மாண்டன்+ப ]

 க மாண்டப  karumangapadi, ெப.(n.)

   த ம ரி l மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dharamapuri dt.

     [க மன் + ஆண்ட + ப  –க மாண்டப .]

க மாயம்

க மாயம் karumāyam, ெப.(n.)

   1. ெதாந்தர

 trouble,

   2.க ைன; black magic.

     [க +மாயம்]

 க மாயம் karu-mayam, ெப.(n.)

   1. அ க ைல; ex-orbitant price.

கத் ரிக்காய் க மாயமாய் ற் ற  (ெகா.வ.);

   2. அ ைமயான  ( ன்.);; that which is scarce.

   3. ஏவல் ைன; black magic.

     [க  + மாயம். க  = ெப ைம, அ ைம, றப் , , ைம. மயம் → மாயம் (தன்ைம);.]

க வ ப்பங்

 
 க வ ப்பங்  karuvaṭippaṅku, ெப.(n.)

மண் க ப்பாக இ க் ம் ப ,

 blacksol

     [க வ +பங் ]
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க வ மரம்

க வ மரம் karuvamaram, ெப.(n.)

நாட்  மர வைக. (ம.வ.ெதா.77); a tree.

     [க ேவல்+மரம்]

கைர உ ைள

கைர உ ைள karaiuruḷai, ெப.(n.)

கைரப்பா  ற் வதற்  உத ம் கைர உ ைள. (ம.வ.ெதா.77); a device in loom.

     [கைர+உ ைள]

கைரக்கன்னி

கைரக்கன்னி karaikkaṉṉi, ெப.(n.)

   கைர ல்; thread used for border in weaving. (ெந.ெதா.க.56);

     [கைர+கன்னி, கண்ணி→ கன்னி]

கைரயர்

 
 கைரயர ்karaiyar, ெப.(n.)

   ண்  நடனம் ஆ ன்ற பழங் மக்கள்; atribe.

     [க +கைரயர]்

கல்பா

 
 கல்பா  kalpāvi, ெப.(n.)

   பவாணிவட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Bavani Taluk.

     [கல்+சபா ]

கல் த்தல்

 
 கல் த்தல் kalpiṭittal, ெப.(n.)

   அம்மாைன ைளயாட்  வைக; a variety of "ammanai" game.

     [கல்+ த்தல்]

கல்மாரி

கல்மாரி kalmāri, ெப.(n.)

மைழ வ ம்ேபா  ம் பனிக்கட் த் கள், (ெகா.வ.வ.ெசா. 45);

 hail.

     [கல்+மாரி]

 கல்மாரி1 kamari, ெப.(n.)

கன்மைழ பாரக்்க;See kapmalai.

     [கல் + மாரி.]

 கல்மாரி1 kamari, ெப.(n.)

கன்மாரி பாரக்்க;See kaqmări2

     [கல் + மாரி.]

கல்யாணக்ெகாட்

 
 கல்யாணக்ெகாட்  kalyāṇakkoṭṭu, ெப.(n.)

   தப்ப த்தல் வைககளில் ஒன் ; a mode of beating drum.

     [க யாணம்+ெகாட் ]
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கல்யாண ேம
னி

 
 கல்யாண ேமனி kalyāṇatirumēṉi, ெப.(n.)

   ேநாயற்ற உடல்; healthy body.

     [க யாணம்+ ேமனி]

கல்யாணம்

கல்யாணம் kalyāṇam, ெப.(n.)

   ைரக் கல்  ைளயாட் ல் பயன்ப த் தல்; a term used at "kudiraikkal" game.

     [க யானம்-கல்யாணம்]

 கல்யாணம் kaiyaram, ெப.(n.)

க யாணம் பாரக்்க;See kaiyaram,

     "கல்யாணஞ் ெசய்  க க் " (நால . றரம்ன.9.);.

எ :கல்யாணம்

 vedic. kalyan

     [க யாணம் → கல்யாணம்.]

கல்யாணி

 
 கல்யாணி kalyāṇi, ெப.(n.)

   கள்ளக் ச்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Kallakkuricci Taluk.

     [க யாணி-கல்யாணி]

கல்லடம்

 
 கல்லடம் kallaṭam, ெப.(n.)

ேகா யம்மன் ழா ல் காளிேவடம் பவர ்அணி ம்

 a sol ; dressworn by the devotee.

     [சல்லடம் – கல்லடம்]

கல்லடர்

கல்லடர ்kallaṭar, ெப.(n.)

   மைலக் ைக;  mountain cavern. 

     "கான ெமா  கல்லட ள் இல இட ம் நீங் "(நீல 1:9);.

     [கல் + டர]்
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கல்லல்

கல்லல் kallal, ெப.(n.)

   வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Sivaganga Taluk.

     [கல்-கல்லல்]

 கல்லல்1 kallal-, ெதா.ெப.(vbl.n.)

   1. அரித்தல்; siting,

     "கைரகல் த் ைர" (ேதவா.10.);.

   2. வல்; scooping.

   3. ேதாண்டல்; boring.

     "ேயாசைனய கலங்கல் " (  ைள-11); (த.ெமா.அ.);.

     [கல் + அல். 'அல்' ெதா.ெப.ஈ .]

 கல்லல்2 kallal, ெதா.ெப.(vbl.n.)

   கல்லைடப்ைப நீக் தல்; removing the obstruction of stone in the bladder.

     [கல் + அல். 'அல்' ெதா.ெப.ஈ .]

 கல்லல்3 kallal, ெப.(n.)

   ழப்பம்; disturbance,chaos, confusion, tumult.

கல்லாங்கா

கல்லாங்கா  kallāṅkāṭu, ெப.(n.)

கல் நிைறந்த நிலம், (ெகா.வ.வ.ெசா. 45.);

 agrand or stone.

     [கல் + அம்+கா ]

கல்லாைட

கல்லாைட kallāṭai, ெப.(n.)

   ற் யர ்வ வைமக் ம் ஒர ்அணிகலன்; an ornament in sculpture.

     [கல் – ஆைட]

 கல்லாைட kal-l-ädai, ெப.(n.)

   கா ைட; cloth dyed in red ochre, worn by those who have renounced the world.

     "ேகாத்த கல்லாைட ம்" (ேதவா. 590.2.);.

ம. கல்லாட

     [கல் + ஆைட. கா க்கல் ன் நிறம் ஊட்டப்பட்ட ணி. கல் = கா க்கல்.]

கல்லாம் ரம்

 
 கல்லாம் ரம்  kallāmpirampu, ெப.(n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [கல்+அம்+ ரம் ]

கல்லாமண்ணா

 
 கல்லாமண்ணா kallāmaṇṇā, ெப.(n.)

   ெதாட்  ைளயாடல்; a game of children.

     [கல்லா+மண்ணா]
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கல் மைடயான்

கல் மைடயான் kallimaṭaiyāṉ, ெப.(n.)

ஒ  வைக ெநல் (ெகா.வ.வ.ெசா. 45);

 A variety of paddy.

     [கல் +மைட+ஆன்]

கல் க் ச்

 
 கல் க் ச்  kallukkucci, ெப.(n.)

   ச் ைன ம் கல் ைன ம் ெதாட் ைளயா தல்; a game with pebbles and sticks.

     [கல் + ச் ]

கல் சே்சாளம்

கல் சே்சாளம் kalluccōḷam, ெப.(n.)

ேசாள வைக. (வ.வ.ேவ.க.17.);

 a variety of fowar.

     [கல்+ேசாளம்]

கல் ைவத்தல்

 
 கல் ைவத்தல் kalluvaittal, ெப.(n.)

   ெநற் ல் கல்ைல ைவத்  தண் த்தல்; punishing in laping pebbles on forehead.

     [கல் +ைவத்தல்]

கல்ெல த்தல்

கல்ெல த்தல்2 kalleṭuttal, ெப.(n.)

   பல கற்கைள ஓர ்இடத் ற்  ெகாண் வ ம் ைளயாட்  வைக (ம ைர மாவட்டம்);; a game of children.

     [கல்+எ த்தல்]

 கல்ெல த்தல் kalleṭuttal, ெப.(n.)

 கற்கைள வரிைசயாக ைவத்  எ த்  ைளயா தல்; playing with pebbles a children game.

     [கல்+எ த்தல்]

கல்ேலரி

 
 கல்ேலரி kallēri, ெப.(n.)

   வண்ணாமைல வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvannamalai Taluk.

     [கல்+ஏரி]

கலங்காணி

 
 கலங்காணி kalaṅkāṇi, ெப.(n.)

   நாமக்கல் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Namakkal Taluk.

     [ஒ கா.க ங் +காணி]

கலசங்

 
 கலசங்  kalacaṅkuṭi, ெப.(n.)

   வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Sivagangai Taluk.

     [கலசம்+ ]
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கலஞ்ெசாரிகளி

 
 கலஞ்ெசாரிகளி  kalañcorikaḷiṟu, ெப.(n.)

மரக்கலங்களில் கடல் வ யாகக் ெகாண்

வரப்பட்ட யாைனகள்.

 elephants brought from foreign country by ship.

     "  வாந்தரத்  பாலர ் ைற த்த கலஞ்ெசாரிகளி ைற ைற நிற்ப"( தல். 
ேலாத் ங்கண்.ெமய் ரத்் );.

     [கலம்+ெசாரி+களி ]

கலப்பக்கா

 
 கலப்பக்கா  kalappakkāṭu, ெப.(n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Arantangi Taluk.

     [கலப்ைப+கா ]

கலவாங்கட்

 
 கலவாங்கட்  kalavāṅkaṭṭi, ெப.(n.)

   உைடந்த ஒ  (ம ைர மாவட்டம்);; broken tiles.

     [கலவாய்+கட் ]

 கலவாங்கட்  kalavāṅgaṭṭi, ெப. (n.)

   உைடந்த ஒ  (யாழ்ப்.);;     [கலயம் → கலவம் + சட்  - கலவஞ்சட்  → கலவங்கட்  (ெகா.வ);.]

கலன்

கலன் kalaṉ, ெப.(n.)

கடன், உரிைமத் ெதாடர் .

 dept. or right.

     "இந்நிலத் க்  எப்ேபற்பட்ட கல ம் இல்ைல. கல ளவாய்த் ெதாற் ங் கால் நாங்கேள த்  
க்கக் கடேவாம்" (ெத.கல்.ெதா.12ப .1கல்.190);.

     [கள்-களன்-கலன்]

 கலன்1 kalaṉ, ெப. (n.)

   தைட ல்லங்கம்; encumbrance.

     "மைனக் … எப்ேபரப்்பட்ட கல ல்ைல" (S.I.I.i.104);.

     [கல் + அன் - கலன். கல் = க ைம, ற்றம்.]

 கலன்2 kalaṉ, ெப. (n.)

   1. ண்; jewel.

   2. நாவாய்; ship.

   3. யாழ்; lute.

     "கலனிைடத் த வ ம்" (கந்த . நாட்  48.);.

     [ ல் → கல் → கலன். (உட் வான . உள்ளீ  ெகாண்ட .]
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க

க  kali, ெப.(n.)

   வடவர ்  ைளயாட் ல் ேதால் ைனக் க் ம் ெசால் (ம ைர மாவட்டம்);; a term used to refer to 
depatin game by northewers.

     [கல்-க ]

 க 1 kalittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ த்தல்; to sound, clamour, roar.

     "கட ட ்பரா  நமரக் ப்ப" ( க்ேகா.279.);.

   2. யாெழா த்தல் ( வா.);; to sound as Yal.

   3. ெச த்தல்; to grow luxuriantly.

     "ஆரெ்பயற்க த்த… ெநல் ன்" (ெந தல்.21);.

ெத.க  க ன்  (உ வாக் );.

     [ ல் → கல் → க .]

 க 2 kalittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ைளத்தல், றத்தல்; to sprout, come into being.

     "களி ைடக் க த்த ெதன்ப" (ஞானா.11);.

மைழ ெபய்தால் ன் க க் ம் (ெநல்ைல);.

க கடந்தான்.

 
 க கடந்தான். kalikaṭantāṉ, ெப.(n.)

   தம்பரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Chidambaram Taluk.

     [க +கடந்தான்]

க ங்கேலரி

 
 க ங்கேலரி kaliṅkalēri, ெப.(n.)

    வண்ணாமைல வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruvannamalai Taluk.

     [க ங் +க ங்கல்+ஏரி]

க ங் யம்

 
 க ங் யம் kaliṅkiyam, ெப.(n.)

   ேகா  ெசட் ப்பாைளயம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Gopichettipalayam Taluk.

     [க ங்  - க ங்கல் + ஏரி]

க ர்த்தான்

 
 க ரத்்தான் kalitīrttāṉ, ெப.(n.)

   வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Sivaganga Taluk.

     [க + ரத்்தான்]
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க ேதரி

 
 க ேதரி kalitēri, ெப.(n.)

   வண்ணாமைல வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvannamalai Taluk.

     [க யன்-க தன்+ஏரி]

க வாப்பங்

க வாப்பங்  kalivāppaṅku, ெப.(n.)

களிமண் நிலப்ப  (வ.வ..ேவ.க.17);

 clay ground.

     [களி-களிைவ+பங் ]

கைல-த்தல்

 
 கைல-த்தல் kalaittal, ெச. . .(v.i.)

   ஒ  க்காைய எ த்தல் ( ச் .வ);; to take from one pit.

     [கைல-கைலத்தல்]

கவட்ைட

கவடை்ட kavaṭṭai, ெப.(n.)

   ளிக  க  (ம ைர மாவட்டம்);; a device to frighten and device parrots.

     [கவ -கவடை்ட]

 கவடை்ட1 kavaṭṭai, ெப. (n.)

   1. மரக் ைள ன் கவர;் fork of a branch, branching root.

   2. இ  ெதாைடக க்  இைடேய உள்ள இைடெவளி; fork of the legs, crotch.

கவடை்ட ல் ைகையக் ெகா த் த் ங் க் ெகாண் ந்தான் (உ.வ.);.

   ம. கவட்ட;   க. கவெத, கவ , கெவ, கவல்;   ேகாத. கவ்ட;்   ட. கவ;   . கெப, கபர;்ெத. கவட.

     [கவ  → கவடை்ட ( .தா.14);.]

 கவடை்ட2 kavaṭṭai, ெப. (n.)

   1. கைவ, ரி ; cleavage.

   2. ண் ரல்; the bow for shooting pellets.

     [கைவ → கவ  → கவடை்ட.]

கவட்ைடக்கம்

 
 கவடை்டக்கம்  kavaṭṭaikkampu, ெப.(n.)

   இரண்டாகப் ளந் ள்ள கம்  வண்  ட் தல் ைளயாட் ல் பயன்ப வ ; forked pole.

     [கவடை்ட+கம் ]
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கவைண

கவைண kavaṇai, ெப.(n.)

   த்தாசலம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Viruddhachalam Taluk. (ெகா.வ.வ.ெசா. 43);

     [கவண் – கவைண]

 கவைண2 kavaṇai, ெப.(n.)

வாய்க்கால் நீேராட்டத்ைதத் த க்கப் ேபா ம் த ப் :

 an obstantion made at flowing water cannel.

     [க ண் – கவைண]

 கவைண1 kavaṇai, ெப. (n.)

கவண் பாரக்்க;See kavan.

     "இலங்ெகாளி ம ப் ற் ைகம்மா உளம் நர ் லங்க  கவைண ல் ஞ் ைன ரக்் ம்" (க த்.23);.

   க. கவெண;   . கவெண;   ம. கவண;ேகாத. வ்ண் தல்.

     [கவள் → கவண் = கவடை்ட ேபான்ற க ற் க்க . கவண் → கவைண ( .தா.13);.]

 கவைண2 kavaṇai, ெப. (n.)

   1. ெதா வத் ல் மாட் ற்  ைவக்ேகால் ல் த யன ேபா ம் த ப் ; a wickered ring for feeding cattle.

கவைண ல் ைவக்ேகால் ேபாட்  ட் ேரா (உ.வ.);.

க ண்

 
 க ண் kavuṇ, ெப.(n.)

க ற் ல் கட்டப்பட்ட படை்டயான ேதா ல் கல்ைல ைவத் ச ் ழற்

    எ ம்  க ; sling, made up of for branch. 

     [கவண்-க ண்]

க வாய்க்கால்

க வாய்க்கால் kavuṟuvāykkāl, ெப.(n.)

 வாய்க்கால் (ெகா.வ.வ.ெசா. 47);

 a small canee.

     [கைவ+உ +வாய்க்கால்]

கழநிேகால்

கழநிேகால் kaḻniāl, ெப.(n.)

   ஒ  நில அள  ேகால்; a linear measurement pole.

     "இந்நிலம் கழநி ேகாலால் ஆ ரத்  நா  ". (Si,Ill,156);.

     [கழநி+ேகால்]

க தட்

 
 க தட்  kaḻitaṭṭu, ெப.(n.)

மா கள் ன்னாமல் க க் ம் வனத்தடை்ட; left over stalk etc of toddes.

     [க +தட் ]
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க மைட

க மைட kaḻimaṭai, ெப.(n.)

நீர ்கைட யாகச ்ெசன்  ேச ம் மைட (ெகா.வ.வ.ெசா. 47);

 to lastend channel oftant.

     [க +மைட]

ம வ. கைட மைட

க ேகர்கைட

 
 க ேகரக்ைட kaḻuārkaṭai, ெப.(n.)

   வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Sivagangai Taluk.

     [க  + ஏர ்+ கைட]

க ஞ் க்கல்

 
 க ஞ் க்கல் kaḻuñcikkal, ெப.(n.)

வரக்ளின் ஒ  வைக ைளயாட் ,

 a chileren"s game

     [கழஞ்  + கல்]

க த் க்கட்

க த் க்கட்  kaḻuttukkaṭṭi, ெப.(n.)

வண் ல் மாடை்டக் கட் வதற்காகக் க த் ல் ைணக்கப்பட் க் ம் க : (ெகா.வ.வ.ெசா. 47);

     [க த் +கட் ]

க ார்

 
 க ார ்kaḻur, ெப.(n.)

த்தாசலம்

   வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Viruddhachalam Taluk.

     [க  + ஊர]்
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க மலம்

க மலம் kaḻumalam, ெப.(n.)

   க்ேகா ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Thirukkoyilur Taluk.

     [ெக மல்-க மல்+அம்]

 க மலம் kaḻumalam, ெப. (n.)

   1. ஞான சம்பந்தர ் றந்த ஊர;் the birth place of Thirugnana sambandar.

     "க மல ப க் க ணியன் கட் ைர" (ேதவா. 127-12);.

   2. ரக்ா ன் பன்னி  ெபயரக் ள் ஒன் ; one of the twelve names for Sirgali, a Saiva shrine in Tanjore district.

   க ங் வைள க ெநய்தல் கண்காட் ம் நாட் ள்ள ஊர;் name of an ancient town in the cera country

     "நற்ேறரக்் ட் வன் க மலத் தன்ன" (அகநா.270-9);.

ம வ. ரக்ா , ப் ரம ரம், ப் க , ச் ர ரம், சச்ண்ைப நகர,் ப் றவம், 
ப் ந்தராய், ேவ ரம், இ ேதாணி ரம், க்ெகாசை்சவயம், ெவங்  (ெபரிய . 
ஞான.14);

     [க மலம் → க மலம்.]

 க மலம் kaḻumalam, ெப. (n.)

   1. ஞான சம்பந்தர ் றந்த ஊர;் the birth place of Thirugnana sambandar.

     "க மல ப க் க ணியன் கட் ைர" (ேதவா. 127-12);.

   2. ரக்ா ன் பன்னி  ெபயரக் ள் ஒன் ; one of the twelve names for Sirgali, a Saiva shrine in Tanjore district.

கள்ளக்காத்தான்

 
 கள்ளக்காத்தான் kaḷḷakkāttāṉ, ெப.(n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Arantangi Taluk.

     [கள்ளர+்காத்தன்]

கள்ளக்காரி

 
 கள்ளக்காரி kaḷḷakkāri, ெப.(n.)

   அ ப் க் ேகாடை்ட வட்டத் ள்ள ற் ார;் A village in Aruppukkottai Taluk.

     [கள்ளன்+காரி]

கள்ளக்காய்

கள்ளக்காய் kaḷḷakkāy, ெப.(n.)

நிலக்கடைல, (ெகா.வ.வ.ெசா 47);

 groundnut.

     [கடைலக்காய்-கள்ளக்காய்]

 கள்ளக்காய் kaḷḷakkāy, ெப. (n.)

   ப க்காமற் ப க் ம் காய்; unripe fruit even when simulated for ripening (சா.அக.);.

     [கள்ளம் + காய்.]

கள்ளத்

 
 கள்ளத்  kaḷḷatti, ெப.(n.)

   வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Sivagangai Taluk.

     [கள்ளன்+அத் ]
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கள்ளந் ரி

கள்ளந் ரி kaḷḷantiri, ெப.(n.)

   ம ைர வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Madurai Taluk. (ெகா.வ.வ.ெசா. 47);

     [கள்ளன்+ ரி]

கள்ள த்

 
 கள்ள த்  kaḷḷamuttu, ெப.(n.)

கட்டாட்டத் ல் ட் த்தனமாக த் ேபா தல்; deceiving play.

     [கள்ளம்+ த் ]

கள்ளிக்

 
 கள்ளிக்  kaḷḷikkuṭi, ெப.(n.)

   பாண் ய நாட் ச ் ற் ர;் a village in Pandiya territory.

     [கள்ளி+ ]

கள்ளி

கள்ளி kaḷḷi, ெப.(n.)

   ஒ  வைக மாட்  ேநாய்; a kind of cattle disease. 

     "ெப மான க க்  த்தப  கள்ளிெகாள்ள காக்கமாட்டா ". (Sii, XIX, 151);.

     [கள் – கள்ளி[

 கள்ளி1 kaḷḷi, ெப. (n.)

   1. டெ்ச வைக; spurge.

     "கள்ளியங் கடத் ைட ேகழல் பாரக்் ம்" (ஐங் . 323);.

   2. கள்ளி,

 milk-hedge.

   3. இைலக்கள்ளி; five - tubercled spurge.

   4. ச ரக்கள்ளி; square spurge.

     'கள்ளிக் ெகாம் க்  ெவள்ளிப் ண் கட் னாற் ேபால்' (பழ);.

   5. மண்டங்கள்ளி; cement

 plant.

   6. சப்பாத் க்கள்ளி; common prickly pear.

   7. சா க்காய் மரம்; deal-tree.

கள் க்கலயம்

கள் க்கலயம் kaḷḷukkalayam, ெப.(n.)

பதனிெய க்கப்பயன்ப ம் கலயம் (ம.வ.ெதா. 78);

 earthern pot used to tap palm juice.

     [கள் +கலயம்]

கள் த்தண்ணி

கள் த்தண்ணி kaḷḷuttaṇṇi, ெப.(n.)

கள்; (ெகா.வ.வ.ெசா. 47);

 toddy.

     [கள் +தண்ணி]
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களக்

களக்  kaḷakkuṭi, ெப.(n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Arantangi Taluk.

     [களக்காய்-களம்+ ]

 களக் 1 kaḷakkuḍi, ெப. (n.)

   ம்பேகாணம் வட்டம் க்ேகா காவல் அ ல் உள்ள ஒ ர;் a place near Thirukkodikaval in Kumbakonam 
taluk.

     "களக்  வாய்க்காலா  பாய ம்" (ெத.இ.கல்.ெதா. 19 கல் 114);.

     [களம் +  - களக்  = களத் ன் ஒரக் ப் .]

 களக் 2 kaḷakkuḍi, ெப. (n.)

   கல் ைடக் ச் ன் பைழய ெபயர;் old name of Kalliợaikkurucci of Ambasamudram taluk.

     "களக் ல் எ ந்த ளி க்க" (ெத.இ.கல்.ெதா.23 கல் 91 .  லேசகரன் காலம்);.

     [களா +  - களாக்  = களக் .]

கள்ங்கண்ணி

கள்ங்கண்ணி kaḷṅkaṇṇi, ெப.(n.)

களத் ன் அ ல் தங் ம் மண்ேணா  ய ெநல். (வ.வ.ேவ.க.18);

 left out paddy on the thre shing floor.

     [களம்+தண்ணி]

களகண்மாய்

 
 களகண்மாய் kaḷakaṇmāy, ெப.(n.)

   வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Sivagangai Taluk.

     [களம் + கண்மாய்]

கள(த்) ரம்

கள(த்) ரம் kaḷattiram, ெப.(n.)

   மைன ; wife,

லக் மவன் தந்ைதையக் ெகான்  தள்ைளையக் களத் ரம்" (TAS ii, p, 173207);.

கனதம்

கனதம் kaṉatam, ெப.(n.)

   ெப சச்ாளி; bandicoot. " கம், களதம், உந் , ெப சச்ாளி" (நிக .8:22);.

     [கள்ளதம்-களதம்]

களபங்

 
 களபங்  kaḷapaṅkuṭi, ெப.(n.)

வாடாைன

   வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [களபம்+ ]

களமணிசம்

களமணிசம் kaḷamaṇicam, ெப.(n.)

வள க்க ெநற்க ர.்

 fine paddy corn.

     "ெபாற்றாமைர மலர் ைச ைள  களமணிசெமன ளிரந்்  லங் " (PNDCPP95-115);.

     [கள்-கள+மணியம்]
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களி

களி kaḷi, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Ramanadhapuram Taluk.

     [களம் – களரி]

 களி1 kaḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ம ழ்ச் ல் ைளத்தல்; to exult, rejoice, glow with delight.

     "க ைண ட்டப் ப க்களித் " ( வாச. 6,33);.

   2. கள்ைளப்ப  ெவ  ெகாள் தல்; to be intoxicated to revel, as bees feeding on toddy.

     "களிப்பவர ்தமக்  ேமாரக்  ண்டா ேமா" (கந்த . நாட.் 12.);.

   3. மத ைடயதாதல்; to be in rut, as an elephant.

     "கண்ணயற் களிப்பன வண்ணல் யாைன" ( வக.. 566.);.

   4. ெச க் தல்; to be proud, vain, conceited.

     " வ உங் கற்றனெமன்  களியற்க" (நீ ெந . 14.);.

   ம. களி, களிக் க;   க.கள்;   ெத. கல் ;   . க ; Afric. ge luk.

     [கள் → களி.]

இசெ்சால் த ல் கள் ண்  களித் தைலேய த்த . கள் ண்  களித் ப் ேபாைனக் "களி" 
என்றைழத்தனர ்(நன்-39);. ன்னர ்இசெ்சால் நால்வைக ம ழ்ச் கைளக் க் ம் ெபா ச ்
ெசால்லா ற் . வள் வர ்காலத் ேலேய இவ் யர ்மாற்றத்ைத இசெ்சால் ெபற் ள்ள . உள்ளக் 
களித்த ம் ( றள்.1201); என்பைத ேநாக் க.

களரிப்பணம்

களரிப்பணம் kaḷarippaṇam, ெப.(n.)

மணம் ந்த ற  பணிெசய் க க்  ெகா க்கப்ப ம் அன்பளிப் : (ெகா.வ.வ.ெசா.47);

     [களி+பணம்]

களவா

 
 களவா kaḷavā, ெப.(n.)

   ெசஞ்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Señji Taluk.

     [ ள+ வாய்]

களவாணி

களவாணி kaḷavāṇi, ெப.(n.)

டன்; (ெகா.வ.வ.ெசா. 47);

 thief.

     [கள  + ஆளி]

 களவாணி kaḷavāṇi, ெப. (n.)

களவாளி பாரக்்க;See kaļavali.

     [களவாளி → களவாணி (த.வ.74);.]
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களிப்பாக்

களிப்பாக்  kaḷippākku, ெப.(n.)

பல்லாங் க் காயாகத் தஞ்ைச ல் பயன்ப த் ம் பாக்  are canut used for playing indoor-game.

     [களி+பாக் ]

 களிப்பாக்  kaḷippākku, ெப. (n.)

   1. ேவகைவத் ச ்சாய ட் ய பாக்  (பதாரத்்த. 1441);; boiled areca nut covered with thick paste; areca-nut 
boiled and dried.

   2. ெதங்கம்பாக் ; another kind of areca nut (சா.அக.);.

ம. களப்பாக்

     [களி + பாக் .]

களியல்

 
 களியல் kaḷiyal, ெப.(n.)

   ளவங்ேகா  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Vilavangodu Taluk.

     [க யல்-களியல்]

க கா

 
 க கா  kaḷukāṭi, ெப.(n.)

   வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Sivagangai Taluk.

     [க  + ஆ]

கைள ர்

 
 கைள ர ்kaḷaiyūr, ெப.(n.)

   கட ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Cuddalore Taluk.

     [கைள+ஊர]்

கற்கடகம்

கற்கடகம் kaṟkaṭakam, ெப.(n.)

கடக (ஆ ); மாதம். 

     "இவ்வாடை்ட கற்கடக ஞா ற்  ெவள்ளிக் ழைம" (SI, II,106);.

     [கல்+கடகம்]

 கற்கடகம் kaṟkaṭakam, ெப.(n.)

   இரடை்டக்ைக த் ைர ன் ஒ  வைக; double hand pose in dance.

     [கல் + கடகம்]

கற்கைட

கற்கைட kaṟkaṭai, ெப.(n.)

   கற் யல்; mound of stones,

     "ெதன்வடமான ெப வ க் ம் கற்கைடக் ம் ேமற் ". (IPS.559);.

     [கல்+( ைட); கைட]

கற்பகம்

 
 கற்பகம் kaṟpakam, ெப.(n.)

   ேசலம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Selam Taluk.

     [கல் + (பாங்கம்); பகம்]
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கற் ரக் க்ைக

 
 கற் ரக் க்ைக kaṟpūrakkuṭukkai, ெப.(n.)

   பரமக்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Paramakudi Taluk.

     [கற் ரம்+ெகா க்ைக]

கற்றாைழசச்ர

 
 கற்றாைழசச்ர  kaṟṟāḻaiccaraṭu, ெப.(n.)

   கற்றாைழ நாைர எ த் ச ்சர  சரடாக பாய் ன்ன லாக் தல்; aleofiber.

     [கல்+தாைழ+சர ]

கறம்

கறம் kaṟam, ெப.(n.)

   க ைம; black colour.

     "கறம் ப மனத் ன் ஓங் ம் கார ்அமண் ண்டர.் ( . .37:51);.

     [க -கறம்]

 கறம் kaṟam, ெப.(n.)

   1. ெகா ைம; severity, harshness.

     "கறம்ப  மனத் ன்" ( வாலவா. 37 51);

   2. ப வாங் ம் னம்; respite,

   ம. கறம் க. கறெம;த. கறம்  →Skt, khara,

     [க  →கறம்]

கைறயான்

 
 கைறயான்  kaṟaiyāṉkuḻi, ெப.(n.)

   அகத் வரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Agastheeswaram Taluk.

     [கைறயான்+ ]

கன் ர்

 
 கன் ர ்kaṉḷūr, ெப.(n.)

   ெபான்ேனரி வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Ponneri Taluk.

     [கன்னல் (க ம் );+ஊர]்

கன்னங் ச்

 
 கன்னங் ச்  kaṉṉaṅkuṟicci, ெப.(n.)

   ேசலம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Selam Taluk.

     [கள்ளான்+ ச் ]
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கன்

கன்  kaṉṟu, ெப.(n.)

   ைகயணி வைக ள் ஒன் ); an hand ornament.

     [கல்+ -கன -கன் ]

 கன் 2 kaṉṟu, ெப.(n.)

   1. க ைத, கடைம, ஆன், எ ைம, யாைன, ைர, மைர, கவரிமா, கராம், ஒட்டகம் த ய 
லங் களின் இளைமப் ெபயர;் calf, colt, young of the animal.

     " ள்ைள ழ  கன்ேற ேபாதெ்தனக் ெகாள்ள ம் அைம ம் ஒர ரக்்ேக" (ெதால், ெபா ள். 570);;

     "கன்   களம் அ த்தால் ைவக்ேகா ம் ஆகா  ெசத்ைத ம் ஆகா ." - (பழ.);.

   2. மா, ளி, வாைழ த யவற் ன் இளநிைல.; sapling, young tree.

     "க ப் ரக்கன் " ( வக. 1267);.

   3. ைம ( வா.);; anything insignificant, trifle, particle.

   4. ைகவைள; bracelet,

     "கன்றணிகரதெ்தம் மன்ைன" ( காளத். :கன்னி.147);

   ம. கன் : க.கந் , க  க , க :ெத.கந் , கந்  ( ழந்ைத);;   . கஞ் கந்  டெகாரப்ட 
க பர.்கரந்ாற் );;   கடகர ்(ஈ தல்);;   ேகாண். ேகாண்ட (எ );;   .ேகா  . கந்  மா. கெட(மகன்);. 

ரா. கணங்க (ெப தல்); ெகார. கஞ் ெக;கசபா. கய்ந் :

கன்-ெத.க , ள்ைளெப  (to bring forth young); ஆ ரகா  ஈசாக்  கென  ஆ ரகாம் ஈசாக்ைகப் 
ெபற்றான்.

கன்னித் ம்

கன்னித் ம்  kaṉṉittumpu, ெப.(n.)

கன்  ட் க க்  ேபா ம் ய ம் ; (ெகா.வ.வ.ெசா. 48); asmallrope

     [ ன்னி-கன்னி+ ம் ]

கன்னி ைட

கன்னி ைட kaṉṉiviṭai, ெப.(n.)

தன் தலாக டை்ட இ ம் ேகா  (ெகா.வ.வ.ெசா. 48); hen laying egg for the first time

     [கன்னி+ ைட]

கனக் லம்

கனக் லம் kaṉakkulam, ெப.(n.)

ேமகக் ட்டம்.

 cloud.

     "கனக் லம் ஏ ம் ேசரக் கல்மைழ ெபா ந்த  என்ன". ( .பா.46:39);.

     [கணம்-கனம்+ லம்]

கனக ரி

 
 கனக ரி kaṉakakiri, ெப.(n.)

   செ்சங்ேகா  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruchengode Taluk.

     [கனகம்+ ரி]

ம வ ெபாற்ேகா  
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கனம்

கனம் kaṉam, ெப.(n.)

   இைசபா ம் ைறைமகளிற் ஒன் ; a method of singing.

 கனம்1 kaṉam, ெப.(n.)

   1. ைம( வா);; heaviness, weight.

   2. ப மன்; thickness;

 size.

   3. ெப ைம; honour, dignity, respectability, moral worth.

   4. ெச  ( வா);; density, closeness, hardness, solidity..

   5. ரட் ( வா);; roundness.

   6. உ ; firmness.

     "கனேம ெசால் ேனன்" ( வ். வாய். 93.5);.

   7. ; abundance, copiousness, excessiveness, plenty, much.

   8. ஒெரண்ைண அதனாேலேய இ ைற ெப க்க வ ம் இலக்கம். (olá.);;   9கனவ ; cube, as a solid.

   10. ட்டம் ( ன்.);; multitude, assemblage, crowd.

   11. வட்டம் ( வா.);; circle.

   12. அகலம்; width, breadth.

காக்கட்டான் ைத

 
 காக்கட்டான் ைத kākkaṭṭāṉvitai, ெப.(n.)

ெகா க்காக்கட்டான் ைத,

 kaladana seeds or seeds of the plant.

கசப்பான இவ் ைத ெப வ ,

ெதாண்ைடக் கம்மல், ேதால் ேநாய் இவற் ற் ம் சளிையப் மல வ யாய் ெவளிப்ப த்த ம் பயன்ப ம் 
(சா.அக.);.

காக்கட்டான்ேவர்

 
 காக்கட்டான்ேவர ்kākkaṭṭāṉvēr, ெப.(n.)

   காக்கணங் ெகா ன் ேவர;் mussell-shell TOOt.

     [காக்கட்டான்+ேவர]்

நீைரப் ரித் , மலத்ைத இளக் ம், காக்கணங்ெகா ன் ேவர ் த் ரப்ைப, த் ரத் தாைர 
ஆ யவற் ல் ஏற்ப ம் அழற் ையப் ேபாக்  ெவள்ைள, ெவடை்ட ேநாய்கைள ம் ணமாக் ம். 
இவ்ேவரின் ெபா  ழந்ைதகளின் மாந்தம், காய்சச்ல், இ மைலப் ேபாக் ம் (சா.அக.);.

காக்கணங்ெகா

 
 காக்கணங்ெகா  kākkaṇaṅkoṭi, ெப.(n.)

   ெகா க்காக்கட்டான்; sky-blue blind weed, smaller morning glory - Ipomaea hederacea (சா.அக.);.

     [காக்கணம்+ெகா ]

228

www.valluvarvallalarvattam.com 3449 of 19068.



காக்கைல

 
 காக்கைல kākkalai, ெப.(n.)

றடை்ட,

 bitter-gourd - Trichosanthes palmata (சா.அக.);.

காக்களி

 
 காக்களி kākkaḷi, ெப.(n.)

   ேதடெ்கா க் ; Indian turnsole or Indian heliotrope - Heliotropium indicum (சா.அக.);.

     [கா+களி]

     [P]

 காக்களி kākkaḷi, ெப.(n.)

   ேதடெ்கா க்  என் ம் ைக; Indian heliotrope (சா.அக.);.

     [கா + ெகாளி-காக்ெகாளி → காக்களி.]

காக்கனம்

 
 காக்கனம் kākkaṉam, ெப.(n.)

   காகனம் பாரக்்க; see kagaram (சா.அக.);.

காக்காய்க்க

 
 காக்காய்க்க  kākkāykkaṭi, ெப.(n.)

   ெப ம்பா ம் வரக்ள் ன்பண்டம் ேபான்றவற்ைற எச் ல் படாமல் ணியால் க் க க் ம் 
ைற; practice of splitting sweet meats, etc., in which the object is not directly bitten but through a cloth prevalent among 

children.

அந்த ட்டா ல் எனக் க் காக்காய்க் க  க த் க் ெகா  "காக்காய் க  க ச்  ெகா த்த கம கட்  
ட்டா  ேசாக்கா வாங்  ேபாட் க் ட்  ட்டானப்யா ெகாட்டா  (நா.பா.);"

     [காக்காய்+க ]

 காக்காய்க்க  kākkāykkaḍi, ெப.(n.)

   ெப ம் பா ம் வரிைடேய காணப்ப ம் ன்பண்டம் ேபான்ற வற்ைற எச் ல் படாமல் ணியால் 
க் க க் ம் ைற; practice of splitting sweets nuts etc; in which the object is not directly bitten but through a cloth 

(prevalent among children);.

அந்த ெவல்லக்கட் ல் எனக் க் காக்காய்க்க  க த் த்தா (உவா);.

     [காக்காய் + க ]

காக்காய்க் ளியல்

 
 காக்காய்க் ளியல் kākkāykkuḷiyal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

    உடம்ைப ம் நைனக்காமல் தண்ணிைர அள்ளித் ெதளித் க் ளிக்ைக; wash head in a hurry.

காக்காய்க் ளியல் ேபாட்  ட்  ஐந் நிைமயத் ல் வந்  ேறன்.

     [காக்காய் + ளியல்.]
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காக்காய்க்ெகாள்

 
 காக்காய்க்ெகாள் kākkāykkoḷ, ெப.(n.)

   காக்காய்க்ெகால்  எ ம் ெச வைக; a plant - Coeculus indicus.

     [காக்காய்+ெகாள்.]

காக்காய்க்ெகால்
ைத

 
 காக்காய்க்ெகால் ைத kākkāykkollivitai, ெப.(n.)

   ம ந்தாகப் பயன்ப ம் காக்ைகக் ெகால் க்ெகா ன் ைத; berries of crow-creeper or bitter creeper-
Fructus cocculi of chemists (சா.அக.);.

     [காக்ைகக்ெகால் → அகாக்காய்க்ெகால் + ைத.]

காக் னி

 
 காக் னி kākkiṉi, ெப.(n.)

ஞ்  மரம்,

 toon tree - Cedrela toons (சா.அக.);.

ம வ. அகச்

காக் ளம்

 
 காக் ளம் kākkumiḷam, ெப.(n.)

   நீரக்் ளிரி அல்ல  நீரச்ே்சம் ; waterarcher - Saggitaria obtusifolia (சா.அக.);.

     [காக் + ளம்]

காக் றட்ைட

காக் றடை்ட kākkuṟaṭṭai, ெப.(n.)

   1. காக்கணங் ெகாவ்ைவ; mussell-shell creeper.

   2. க ங் காக்கணத் ; palmated gourd; blue mussell-shell creeper - Clitoria ternatea (சா.அக.);.

     [கா+ றடை்ட]

 காக் றடை்ட kākkuṟaṭṭai, ெப.(n.)

   காக்கண வைக (மைல);; mussell-shell creeper.

ம வ. க ங்காக்கணம்

     [காக்கரடை்ட →காக் றடை்ட]

காக்ைகக்கண்ண
ன்

 
 காக்ைகக்கண்ணன் kākkaikkaṇṇaṉ, ெப.(n.)

ஒற்ைறப்பாரை்வ உைடய கண்ணன்,

 squiant-eyed man (சா.அக.);.

     [காக்ைக+கண்ணன்.]
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காக்ைகப்பாைல

காக்ைகப்பாைல1 kākkaippālai, ெப.(n.)

   பாைல மரவைக; cluster-flowered Croton - Gelonium lanceolatum (சா.அக.);.

     [காக்ைக+பாைல]

 காக்ைகப்பாைல2 kākkaippālai, ெப.(n.)

   க ப் ேவப் ைல மரம்; false wampeetree - Micromelum Pubescens (சாஅக.);.

     [காக்ைக+பாைல.]

காக்ைகப் த்

 
 காக்ைகப் த்  kākkaippittu, ெப.(n.)

   காக்ைக ன் த்தம்; the bile of crow"s bladder (சா.அக.);.

     [காக்ைக+ த் ]

காக்ைகப் ைல

 
 காக்ைகப் ைல kākkaippilai, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் ; false kamela - Casearia esculenta (சா.அக.);.

     [கால்+ைகப் +இைல.]

காக்ைகவ ச் ழற்

 
 காக்ைகவ ச் ழற்  kākkaivaliccuḻṟci, ெப.(n.)

கால்ைக வ யால் ஏற்ப ம் தைலச்

   ழற் ; vertigo which attends orfellows an epileptic attack - Epileptic vertigo (சா.அக.);.

     [கால்+ைகவ + ழற் ]

காக்ைகேவர்

 
 காக்ைகேவர ்kākkaivēr, ெப.(n.)

   காக்கட்டான் ேவர ்பாரக்்க; see kākkațão-věr (சா.அக.);

     [காக்ைக+ேவர]்

காக்ைகேவ

 
 காக்ைகேவ  kākkaivēli, ெப.(n.)

   ெகா வைக; stinking swallow wort - Damia extensa (சாஅக.);.

     [காக்ைக+ேவ ]

 காக்ைகேவ  kākkaivēli, ெப.(n.)

   ேவ ப்ப த் ; headge-Cotton.

     [காக்ைக + ேவ ]

காக்ெகாரட்ைட

 
 காக்ெகாரடை்ட kākkoraṭṭai, ெப.(n.)

   க ப் க் காக்கட்டான்; blue flowered mussell-shell creeper-clitorea ternatea (typica); (சா.அக.);.

     [கா+ றடை்ட]
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காகக்கரிப்பான்

 
 காகக்கரிப்பான் kākakkarippāṉ, ெப.(n.)

   க ப் க் கரிசலாங்கண்ணி; a black variety of eclipse plant- Eclipta prostata (சா.அக.);.

     [காகம்+கரிப்பான்.]

காககங்

 
 காககங்  kākakaṅku, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் ல்; a kind of panic grass - Panicum milliaceum (சா.அக.);.

     [காகம்+கங் .]

காக டம்

 
 காக டம் kākakuṭam, ெப.(n.)

எள்; sessamum seed (சா.அக.);.

     [காகம்+ டம்]

காகச் லந்

 
 காகச் லந்  kākaccilanti, ெப.(n.)

   ஒ  வைகச ் லந் ப் ச் ; a species of spider. 

     [காகம் + லந் ]

இ  உடம் ல் பட்ட இடத் ல் ெவ த் ம், வந் ம் ெகாப் ளெம ப் ம். அதனால் க்கல், இைரப் , 
அ க தாகம், ரச்ை்ச, உறக்கம் ெக தல், மார் ேநாய் த ய ன்பங்கள் ஏற்ப ம் (சா.அக.);.

     [P]

காகச் ரம்

 
 காகச் ரம் kākaccuram, ெப.(n.)

க ம் ள்ளிகைள எ ப் ம் ஒ  வைகக் காய்சச்ல்,

 a kind of developing black or dark eruptions or spots in the body (சா.அக.);.

     [காகம்+சகரம்.]

காகசம்

காகசம்  kākacampu, ெப.(n.)

   1. க ப்  நாவற்பழம்; black jaumoon - Ardisia humilis.

   2. சம்  நாவல்; malacca jaumoon (சா.அக.);.

     [காகம்+சம் ]

காக 

 
 காக  kākaci, ெப.(n.)

மணித்தக்காளி:

 black-berried solanum - Solanum nigrum (சா.அக.);.

     [கா+க ]
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காகண்டகம்

காகண்டகம் kākaṇṭakam, ெப.(n.)

   1.ம க்காைர; common emetic nut - Randia dumetorum.

   2. பறைவக் ெகால்  அல்ல  ப ந் ; destroyer of birds or hawk; falcon (சா.அக.);.

     [கா+கண்டகம்]

காகண்டம்

 
 காகண்டம் kākaṇṭam, ெப.(n.)

   ரண்ைட; adamant creeper-Vitex quadrangularis (சா.அக.);.

     [கா + கண்டம்]

கா.கண்ணான்

 
 கா.கண்ணான் kākaṇṇāṉ, ெப.(n.)

சா க்காய்:

 a kind of nutmeg - Goniothaiamus wyanadensis (சா.அக.);.

     [கா + கண்ணான்.]

காக ணந்

 
 காக ணந்  kākaṇanti, ெப.(n.)

   காகணந் ைர; see Kagana-n-tirai (சா.அக.);.

காக ணந் ைர

 
 காக ணந் ைர kākaṇantirai, ெப.(n.)

   ன் க்ெகா ; country liquorice - Abrus precatorius (சா.அக.);.

     [காகனம் + ைர.]

காகணம்

 
 காகணம் kākaṇam, ெப.(n.)

ஒ  வைகக் ட்ட ேநாய்:

 a kind of leprosy.

     [கா + கணம்]

இ  க ஞ் வப்  ெகாப் ளங்கைள எ ப் ம் ச் களின் ற்றத் னால் உண்டாவ  (சா.அக.);.

காகத் ப்

 
 காகத் ப்  kākattiruppi, ெப.(n.)

   ப் ; long pepper - piper longum (சா.அக.);.

     [காக்கம்+ ப் ]

காகத் கம்

 
 காகத் கம் kākattīrukam, ெப.(n.)

   காட் ப் ைக ைல; wild tobacco - Lobelia nicotianaefolia (சா.அக.);.

     [காகம்+ கம்]
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காக தாளி

 
 காக தாளி kākatāḷi, ெப.(n.)

   மரவைக; Ceylon ebony (ெச.அக.);.

     [காகம்+தாளி]

காக க்தம்

 
 காக க்தம் kākatiktam, ெப.(n.)

ன் ,

 crab"s eye - Abruos precatorious (சா.அக.);.

     [காகம்+ க்தம்]

காக ண்

 
 காக ண்  kākatiṇṭu, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் க ங்கா ; a kind of ebony - Diospyros tomentosa (சா.அக.);.

     [காகம்+ ண் .]

காக த்தம்

 
 காக த்தம் kākatittam, ெப.(n.)

   ஞ்  மரவைக; toon tree - Cedrela toona (சா.அக.);.

     [காகம்+ த்தம்]

காகநிந் கம்

காகநிந் கம் kākanintukam, ெப.(n.)

   1.க ந் ம்ைப; black tumbai flower of the leucas genus.

   2. ெப ந் ம்ைப; large black toombay - Aniso meles malabarica.

   3. எட் ; nux vomica - Strychnos nux vomica (சா.அக.);.

     [காகம்+ ந் கம்]

காக றம்

 
 காக றம் kākatiṟam, ெப.(n.)

   ஞ்சா; Indian or country ipecacuanha - Asclepias asthmatica (சா.அக.);.

     [காகம்+ றம்]

காக ண்டகம்

 
 காக ண்டகம் kākatuṇṭakam, ெப.(n.)

   ஒ  நீரக்்ேகா ; a kind of water-fowl (சா.அக.);.

     [காகம்+ ண்டகம்]

காக ண்

 
 காக ண்  kākatuṇṭi, ெப.(n.)

   காக்ைகப் ெபான்; tinsel of brass leaf (சா.அக.);.

     [காகம்+ ண் ]
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காக ம்

காக ம்  kākatumpi, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைகக் க ப் த் ம்  ன், கடல் ன்; a brownish black sea fish called black toombyGymna-Pistusniger.

   2. ன் றம் க ப்பா ள்ள ம்  ன்; another variety of toomby - Pterois volitans.

   3. மற்ெறா  வைகத் ம்  ன்; another variety - Pterois miles.

   4. ங்கா ; Mysore coromandal ebony - Diospyros tupru.

   5. க ப்  மரம்; black ebony -

 Diospyros melan-oxylon.

   6. ஒ  ந ம்  மரம்; south Indiam pine-Podo carpus latifolia.

     [காகம்+ ம் ]

காக ண்

 
 காக ண்  kākatūṇṭi, ெப.(n.)

காக ண்

   பாரக்்க; see kaga-tundi(சா.அக.);.

காகந்தகம்

 
 காகந்தகம் kākantakam, ெப.(n.)

ஆற்

   ள்ளங் ; wall radish - Blumea arita

     [கா+(கந்தம்); கந்தகம்.]

காகந்தம்

காகந்தம் kākantam, ெப.(n.)

   1. க வக்கைள மரம்; a kind of ebony - Diospyros tementosa.

   2. ஒ  லந் ப் ச் ; a kind of spider (சா.அக.);.

     [கா+கந்தம்]

காகந் ரத்

காகந் ரத்  kākanturatti, ெப.(n.)

   1. ஆெதாண்ைட; thorny caper-Capparis horrida.

   2. காதெ்தாட் ; Ceylon caperCapparis zeylanica (சா.அக.);.

     [காகம்+ ரத் ]

காகநகம்

 
 காகநகம் kākanakam, ெப.(n.)

   க ப் ம், வப் மானத் த ம் கைள உடம் ல் உண்டாக் ம் ஒ  ேதால் ேநாய்; a skin disease 
characterised by dark-red or black-coloured patches with burning pain in the affected parts (சா.அக.);.

     [காகம்+நகம்]

காகநாசத் வம்

காகநாசத் வம் kākanācattuvam, ெப.(n.)

   1. நாக மல் ைக, snake jasmineRhinacanthus communis.

   2. ேபய்சே்சம் ; a bitter plant (சா.அக.);.

     [காகம்+நாசத் வம்]
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காகநா கம்

 
 காகநா கம் kākanācikam, ெப.(n.)

   ஒ  ; a plant - Leca hirta (சா.அக.);.

     [காக்ைக+பாைல]

காகநா

 
 காகநா  kākanāpi, ெப.(n.)

   க நா க் ழங் ; black aconite root - Glorisa superba (சா.அக.);.

     [காகம்+நா ]

காக நாமன்

காக நாமன் kākanāmaṉ, ெப.(n.)

   1. உட் ; internal heat.

   2. உடம் ன் ,

 bodily heat.

   3. உடம் ள் இ க் ம் ெந ப் ; internal or gastric fire.

   4. ப ; hunger.

   5. மனக்ெகா ப் ; anger.

   6. உள்ள ,

 internal knowledge.

     [காகம்+நாமன்]

உட் டாவன : ெவடை்டச் , த்தச் , கணச் , க ப்பச் , லச் , காமச்  த யன 
(சா.அக.);.

காகேந

 
 காகேந  kākanēmi, ெப.(n.)

ஒ  பளபளப்பான க ப் ப் ன்; black dammer; resin.

இ  ேமற் க் கைர கா களில் ைள ம் ஒ  மரத் ன் அ  ப ையக்  எ க்கப்ப ம் உைறந்த 
பால். இ  க ப் ரத் ைதலத்ைத ட அ கமாகப் ைக ம் (சா.அக.);.

     [காகம்+ேந ]

காகபரி

 
 காகபரி kākapari, ெப.(n.)

   காக்ைகப் ெபான்; brass tinsel (சா.அக.);.

     [காகம்+ப ]

காக சச்ம்

 
 காக சச்ம் kākapuccam, ெப.(n.)

   ல்; Indian cuckoo - Cuculus orientalis (சா.அக.);.

     [காகம்+ சச்ம்]

காக ட்டம்

 
 காக ட்டம் kākapuṭṭam, ெப.(n.)

காக சச்ம் பாரக்்க; see kaga-puccam.
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காகப் கம்

காகப் கம் kākappīrukam, ெப.(n.)

   1. க ப் த் ம்ைப; black toombay indica.

   2. க ம்ைப, ேபய் ம ட் ; Malabar catmint - Anisomeles malabarica.

   3. க ங்கா ; coromandal ebony.

   4. க ப்  மரம்; black

 ebony - Diospyros melanoxylon (சா.அக.);.

     [காகம்+ கம்]

காகமல

 
 காகமல  kākamalaṭu, ெப.(n.)

   த ல் இரண்  ள்ைளகைளப் ெபற் ப் ன்  இல்லா க்ைக; a woman who has begot two children 
(சா.அக.);.

     [காகம்+மல .]

காகமா த்ைதலம்

 
 காகமா த்ைதலம் kākamācittailam, ெப.(n.)

   ெசம் மணித்தக்காளிச ்சாற் டன் ல கைடச ்சரக் கைளச ்ேசரத்்  வ த்த எண்ெணய்; a medicated oil 
in which the red-berried nightshade forms the chief ingredient along with other drugs (சா.அக.);.

     [காகமா  + Skt. ைதலம்.]

காக ண் ங்காச
ம்

 
 காக ண் ங்காசம் kākamuṇṇuṅkācam, ெப.(n.)

   காக்ைககள் ப்பப்பட்  உண் ம் ேகாைழைய ம், சளிைய ம் ெவளிப்ப த் ம் ஈைள ேநாய்; a 
kind of asthma attended with a discharge of phlegm or mucous fondly picked up by Crows (சா.அக.);.

     [காகம்+உண் ம்+Skt. காசம்]

காகயா

 
 காகயா kākayā, ெப.(n.)

   காதெ்தாட் க் ெகா ; a thornycreeper - Ceylon caper (சா.அக.);.

     [கா+கயா]

டெ்ச யா ய இதற்  ஆதண்டன், ஆெதாண்டன், காதெ்தாட்  என்  பல ெபயர ்க ண் . இதன் 
இைலகள் அழற் ையப் ேபாக் , ப ைய உண்டாக் ம். ேவரப்்படை்ட வ ைய ம், ேவடை்க ம் 
ேபாக் ம். கக்கைல ம் ேபாக் ம் (சா.அக.);.

காக

காக  kākaruṭi, ெப.(n.)

   1. ல்; Indian cuckoo.

   2. பன் ; hog (சா.அக,.);.

     [காகம்+ . .]

 காக  kākaruḍi, ெப(n.)

   1. பன் ; pig.

   2. ல்; Indian cuckoo (சா.அக.);.

     [க  + க ளி → காக்க ளி → காக ]
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காக ரவம்

 
 காக ரவம் kākalīravam, ெப.(n.)

   காக  பாரக்்க; see ka-karupi(ெச.அக.);.

 காக ரவம் kākalīravam, ெப.(n.)

   ல்; Indian cuckoo (சா.அக);

     [காகல் → ஈரவம்(நில );.]

காகவ கம்

 
 காகவ கம் kākavacukam, ெப.(n.)

   ஆலமரம்; banyan tree (சா.அக.);.

     [காகம்+வ கம்]

காக ட்சம்

 
 காக டச்ம் kākaviruṭcam, ெப.(n.)

   ல் ரி; parasite or mistle-toe (சா.அக.);.

     [காகம்+ டச்ம்]

காகேவப் ைல

 
 காகேவப் ைல kākavēppilai, ெப.(n.)

   க ப்  ேவப் ைல; false wampee tree - Micromelum pubescens (சா.அக.);.

     [காகம்+ேவப் ைல.]

 காகேவப் ைல kākavēppilai, ெப.(n.)

   க ப்  ேவப் ைல; false wampee tree (சா.அக.);.

     [காக்ைக → காகம்+ேவப் ைல]

காகளகம்

 
 காகளகம் kākaḷakam, ெப.(n.)

ரல்வைள,

 larynx (சா.அக.);.

     [கா+களகம்.]

காகனாசனி

காகனாசனி kākaṉācaṉi, ெப.(n.)

   1. ேசவகனார ் ழங் ; plough root - Methonica superba.

   2. ற்றாமல் ; shorttubed Arabian jasmine - Jasminum sambuc (typica); (சா.அக.);.

     [காகம்+நா னி]

காகனார்

 
 காகனார ்kākaṉār, ெப.(n.)

   நான்மணிக் க ைக இயற் ய லவர;் the versor of nānmani-k-kagigai (அ . ந்.);.

     [காகன்+ஆர]்

238

www.valluvarvallalarvattam.com 3459 of 19068.



காகாட் ேகாள 
நியாயம்

 
 காகாட் ேகாள நியாயம் kākāṭciāḷaniyāyam, ெப.(n.)

   காகத் ன் இ  கண்க க் ம் ஒன்ேற மணியானாற் ேபால ஒேர ெசால் அல்ல  ெதாடர ்ஈரிடத்  
இையந்  ெபா ள் ளக் ம் ெந ; illustration of the single eye-ball of the crow functioning through both the eyes, to 
explain the same word or phrase being construed twice (ெச.அக.);.

     [காகாட் +ேகாளம்+Skt:நியாயம்]

காகாபாைல

 
 காகாபாைல kākāpālai, ெப.(n.)

   காக்ைகப் பாைல பாரக்்க; see kākkai-p-pălaj (சா.அக.);.

காகா சா

 
 காகா சா  kākāpicācu, ெப.(n.)

   அரத்த ண் ம் ெவளவாற் பறைவ; a kind of vampire-bat of black colour and bristling hair (ெச.அக.);. 
[காகம்+ சாக]

காகாரண்ட

 
 காகாரண்ட  kākāraṇṭaki, ெப.(n.)

   காகண்டம் பாரக்்க; see kakandam (சா.அக.);.

காகாவல்

 
 காகாவல்  kākāvalli, ெப.(n.)

   காக த்தம் பாரக்்க; see kāga-tittam (சா.அக.);.

கா த்தம்

 
 கா த்தம் kākittam, ெப.(n.)

   கா த் ரம் பாரக்்க; see kagittiram (ெச.அக.);.

கா த் ரம்

 
 கா த் ரம் kākittiram, ெப.(n.)

   ஞ்சா; lindian ipecacuanha - Tylophora asthmatica (சா.அக.);.

     [காகம்+அத் ரம்]

கா மசாரி

 
 கா மசாரி kākimacāri, ெப.(n.)

   கா த் ரம் பாரக்்க; see kāgittiram (சா.அக.);.

கா மம்

 
 கா மம் kākimam, ெப.(n.)

   கா  பாரக்்க; see kagi (சா.அக.);.

கா ைர

 
 கா ைர kākuārai, ெப.(n.)

   இனிப்பான ஒ  வைகச ் ைர; a kind of small sweet greens - Amaranthus genus (சா.அக.);.

     [கா + ைர.]
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கா தம்

 
 கா தம் kākutam, ெப.(n.)

   அண்ணம்; palate (சா.அக.);:

     [கா - கா தம்]

கா ரா

கா ரா  kākurāci, ெப.(n.)

   1. ெகா வைக; snake-gourd - Trichosanthes anguina.

   2. ேபய்ப் டல்; wild snake-gourd (ெச.அக.);.

     [கா +ரா ]

காெகந்

 
 காெகந்  kākentu, ெப.(n.)

   காகப் கம் பாரக்்க; see kaga-p-pirugam (சா.அக.);.

காேகடளி

 
 காேகடளி kāāṭaḷi, ெப.(n.)

   ஒ  கைடசச்ரக்  (க ஞ் ரகம்);; black cumin

     [கா +ஏடளி]

காேகந்

 
 காேகந்  kāāntu, ெப.(n.)

   காெகந்  பாரக்்க; see ka-kendu.

காேகாட்

காேகாட்  kāāṭci, ெப.(n.)

   1. பாகற்ெகா ,

 spiked bitter cucumber - Momordica charantia .

   2 ஒ  வைகக் கசப் ப்பாகல்; an unknown bitter variety of pagal plant (சா.அக.);.

     [கா+ேகாட் ]

காேகாடகம்

 
 காேகாடகம் kāāṭakam, ெப.(n.)

   காட் ங்ைக; jungle moringa; senna-leaved French honey suckle - Ormocarpum sennoides (சா.அக.);.

     [கா + ேகாடகம்]

காேகாடரி

 
 காேகாடரி  kāāṭarici, ெப.(n.)

   வா ைவ; spindle tree - Celastrus paniculata (சா.அக.);.

     [கா + ேகாடரி ]

காேகா ம்பரிைக

 
 காேகா ம்பரிைக kāātumparikai, ெப.(n.)

ேபயத்  மரம்,

 wild fig tree; devil"s fig tree - Ficus hispida alias F daemonum (சா.அக.);.

     [கா+ேகா ம்பரி+ைக]
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காேகார்ப்பலம்

 
 காேகாரப்்பலம் kāārppalam, ெப.(n.)

   ெசவ்வாம்பல்; red water-lilly - Nymphae rubra (சா.அக.);.

     [காக+உற்பலம்]

காேகா

 
 காேகா  kāāli, ெப.(n.)

தண்ணீர ் ட்டான் ழங் ன் இயல்ைப ைடய ஒ  

 a plant having qualities a kin to that of the water-root - Asparagus racemosus

     [கா+ேகால.]

காேகாளிகா

 
 காேகாளிகா kāāḷikā, ெப.(n.)

   ேதடெ்கா க் ; Indian turnsole or Indian heliotrope - Heliotropiumindicum (சா.அக.);.

     [கா+ேகாளிகம்]

காேகாளிச்

 
 காேகாளிச்  kāāḷicciṟumi, ெப.(n.)

   ரகாேகாளி; caper shrub - Capparissphylla (சா.அக.);.

     [கா+ேகாளி+ ]

காேகா னி

 
 காேகா னி kāāṟiṉi, ெப.(n.)

அேசா ,

 Asoka tree-Saracaindica (சா.அக.);.

     [கா+ேகா னி]

காேகானியம்

 
 காேகானியம் kāāṉiyam, ெப.(n.)

   காேகடளிபாரக்்க; seeka-kedal(சா.அக.);.

காங்ேக கம்

 
 காங்ேக கம் kāṅārukam, ெப.(n.)

   நாகபைல; sweet smelling hare footUrarialagopoides (சா.அக.);.

     [காங் +ஏ கம்]

காங்ேக

காங்ேக  kāṅāruki, ெப.(n.)

   1. ஒ மரம், a tree.

   2. ரக்் ; gourd plant - Luffa acutangula (சா.அக);.

     [காங் +ஏ ]
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காங்ைகதணிக் ம
ந்

காங்ைகதணிக் ம ந்  kāṅkaitaṇikkumaruntu, ெப.(n.)

   1. உடம் ல்ஏற்ப ம்காய்சச்ல், ெவள்ைளேநாய், கபாலச் , 
த யேநாய்களால்ஏற்ப ம்ெவப்பத்ைதஆற் ம்ம ந் ;  the medicine which abates or allays the heat in the 

system due to diseases such as fever, venereal heat, brain-heat etc., and tends to cool the system, Refrigerant. 

   2. அழற் ையத்தணிக் ம்ம ந் ;  any medicine counter acting the inflammation or irritation caused by fever, etc., 
Antiphlogestics (சா.அக.);.

     [காங்ைக+தணிக் +ம ந் ]

காங்ைக

 
 காங்ைக  kāṅkaipūmi, ெப.(n.)

   ெவப்பநிலம்; hot place (சா.அக.);.

     [காங்ைக+ ]

காசச்க் ைர

 
 காசச்க் ைர kāccakārai, ெப.(n.)

   ளிசை்சக் ைர; Indian brown hemp - Hibiscus cannabinus (சா.அக.);.

     [காசச்ல்+ ைர.]

 காசச்க் ைர kāccakārai, ெப.(n.)

   ளிசை்சக் ைர ( ன்);; Indian brown hemp.

ெத.கா

     [கசச்ல் → காசச்ல் + ைர    காசச்க் ைர. கசச்ல் = இளைம.]

காசச்ப்பட்டா

 
 காசச்ப்பட்டா kāccappaṭṭā, ெப.(n.)

   நா மரம்; umbelled yellow-flowered resin seed (ெச.அக.);.

     [காசச்ல்+பட் ]

காசச்ப்பட்ைட

 
 காசச்ப்படை்ட kāccappaṭṭai, ெப.(n.)

ஒ மரப்படை்ட,

 resin-seed shrub - Pittosporum tetraspermum (சா.அக.);.

     [காசச்ல்+படை்ட]

காசச்ம்

 
 காசச்ம் kāccam, ெப.(n.)

   காசச்க் ைரபாரக்்க; seekäcca-k-kira (சா.அக);.
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காசச்ரக்

 
 காசச்ரக்  kāccarakku, ெப.(n.)

   காசச்க் ைரபாரக்்க; seekacca-k-kirai (சா.அக.);.

 காசச்ரக்  kāccarakku, ெப.(n.)

   காசச்க் ைர பாரக்்க; see _. (சா.அக.);.

     [காசச்க் ைர → காசச்ரக் ]

காசச்ரக் நார்

 
 காசச்ரக் நார ்kāccarakkunār, ெப.(n.)

   ளிசை்சக் ைர; Indian brown hemp (ெச.அக.);.

     [காசச்ரக் +நார]்

காசச்ல்

 
 காசச்ல் kāccal, ெப.(n.)

   ெவப் ேநாய்; fever (சா.அக.);.

ம வ. காய்சச்ல்

 காசச்ல் kāccal, ெப.(n.)

   காய்சச்ல் பாரக்்க; see _.

     [காய்சச்ல் → காசச்ல்]

காசச்ற்கட்

காசச்ற்கட்  kāccaṟkaṭṭi, ெப.(n.)

   1. ெவப் ேநாயால்வ ற் ள்கா ங்ஈரற்கட் :

 enlargement of the spleen from fever.

   2. காய்ச் ெய த்தக்கட் ; lump of any substance derived from boiling (சா.அக.);.

     [காய்சச்ல் + கட் ]

காசச்ாத் ரம்

 
 காசச்ாத் ரம் kāccāttiram, ெப.(n.)

   காட்டாத் ; yellow mountain ebony - Bauhinia tomentose (சா.அக.);.

     [காச+சாத் ரம்]

காச் ரக்

 
 காச் ரக்  kāccirakku, ெப.(n.)

   ளிசை்சக் ைர; Indian brown hemp - Hibiscus Cannabinus (ெச.அக.);.

     [T Kaci →த. காச் ]

காச் ப்

 
 காச் ப்  kāccuppu, ெப.(n.)

   காய்ச் ப்  பாரக்்க; see kay-c-cபppu (சா.அக.);.
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காச் ரக்ைக

 
 காச் ரக்ைக kāccurakkai, ெப.(n.)

   உலரந்்த கரக் க்ைக; dried bottle-gourd (சா.அக.);.

     [காய் (காய்ந் );+ ரக்ைக]

 காச் ரக்ைக kāccurakkai, ெப.(n.)

   உலரந்்த ைரக் க்ைக; dried bottle-gourd (சா.அக.);.

     [காய்ச் ரக்ைக → காச் ரக்ைக.]

காச் ரக்ைகநார்

 
 காச் ரக்ைகநார ்kāccurakkainār, ெப.(n.)

   ளிசை்சக் ைர; Indian brown hemp-Hibiscus Cannabinus (சா.அக.);.

     [காய்+ ரக்ைக+நார]்

காச் ரம்

 
 காச் ரம் kāccuram, ெப.(n.)

   காசச்க் ைர பாரக்்க; see käcca-k-kira (சா.அக.);.

காச் லவனம்

காச் லவனம் kācculavaṉam, ெப.(n.)

   1.சவட் ப் ; salt produced from the earth impregnated with soda.

   2.  வா ; a salt capable of converting copper sulphate or copper acetate into a quintessence salt 
having.alchemical virtues (சா.அக.);.

     [காய்ச் +இலவணம்]

காசக்லவண ப்

 
 காசக்லவண ப்  kāckalavaṇavuppu, ெப.(n.)

   காச் லவனம் பாரக்்க; see kAccயlavaṇam (சா.அக);.

காச் வா

 
 காச் வா kāccuvā, ெப.(n.)

ற்றாமல் ,

 short-tubed Arabian jasmine-Jasminus sambac (சா.அக.);.

     [காய்+ வல்]

 காச் வா kāccuvā, ெப.(n.)

   ற்றா மல் ; shorttubed Arabian jasmine (சா.அக.);.

காச் வாதம்

 
 காச் வாதம் kāccuvātam, ெப.(n.)

   ள்ைளப் ேபற் க் காய்சச்ல்; puerperal fever (சா.அக.);.

     [காய்சச்ல்+வாதம்]
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காச் க் க் ைர

 
 காச் க் க் ைர kāccuṟukkukārai, ெப.(n.)

   காசச்க் ைர பாரக்்க; see kaccak-kia(சா.அக.);.

 காச் க் க் ைர kāccuṟukkukārai, ெப.(n.)

   ளிசச்க் ைர; Indian brown hemp (சா.அக.);.

     [காய்ச் ைர - காச் க்  + ைர.]

காசை்ச

காசை்ச kāccai, ெப.(n.)

காயாசெ்ச

 a plant.

     [கய- காயா-காசை்ச]

இதற் க் காயாம் செ்ச  அல்ல  காசா என் ம் ெபயர.் 10-12 அ  உயரம் வள ம் இசெ்ச  
டை்டயாக ம், இதன் இைலகள்  காம் களாக ம், க்கள் நீல நிறமா ம் இ க் ம். இதன் 

இைலகைளக் ெகாண்  வண்ண ட்டலாம். இதன் வைககள் :

   1. காசா — small ironwood tree, Meme - Cylon edule;    2. ெப ங்காசா – big variety;    3. காைகக் காசா - wild 
ironwood tree;    4. ெவள்ைளக் காசா - narrowmall ironwood tree, Meme - Cylon edule;    5. ங்காசா; manyflowered 
iron wood - Memecylon edule (சா.அக.);.

காசெ்சா க் ைர

 
 காசெ்சா க் ைர kāccoṟikārai, ெப.(n.)

   காசச்க் ைர பாரக்்க; see kacca-k-kirai (சா.அக.);.

 காசெ்சா க் ைர kāccoṟikārai, ெப.(n.)

   ளிசச்க் ைர; Indian brown hemp (சா.அக.);.

     [காய்ச் ைர → காசெ்சா  + ைர]

காசக் னி

 
 காசக் னி kācakkiṉi, ெப.(n.)

 ேதக்

 bettle-killer - CIeodendron serratum (சா.அக.);.

     [கய- காய – காச+ெநக் னி]

காசக்

 
 காசக்  kācakāṟu, ெப.(n.)

   ஈைழ ேநா ன் வைக; various kinds of asthma (சா.அக.);.

     [காசம்+ ]

காசகந்தம்

 
 காசகந்தம் kācakantam, ெப.(n.)

   ஒ ேவர;் a species of root (சா.அக.);.
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காசகாமலம்

 
 காசகாமலம் kācakāmalam, ெப.(n.)

ஒ  கண் ேநாய்,

 a disease of the eye(சா.அக.);.

     [காசம்+காமலம்]

காசப் ல்

 
 காசப் ல் kācappul, ெப.(n.)

   ஒ  ெபான்னிறமான ல் வைக; a yellow or

 gold-coloured grass (சா.அக.);.

     [காசம்+ ல்]

 காசப் ல் kācappul, ெப.(n.)

   ெபான்னிறமான ஒ  ல்வைக; a yellow or gold - coloured grass (சா.அக.);.

     [காசம் + ல்]

காசபத் ரம்

 
 காசபத் ரம் kācapattiram, ெப.(n.)

   ச பத் ரி; an unidentified drug (சா.அக.);.

     [காசம்+பத் ரம்.]

காசமலம்

 
 காசமலம் kācamalam, ெப.(n.)

   கண் ேநா னால் உண்டா ம் கண்ண க் ; morbid fluid or other impurities secreted by the eye in cataract etc. 
(சா.அக.);.

     [காசம்+மலம்]

காசமாதாரி

 
 காசமாதாரி kācamātāri, ெப.(n.)

   ெபா ம் ; a species of horse gram plant (சா.அக.);.

     [காசம்+மாதாரி]

காச க்

 
 காச க்  kācamuṟukki, ெப.(n.)

   க ப்  ல் நரம்  வந் , ெவள்ைள ல் தைச வளரந்் , ைமைய உ த்  நீர ்வ ந் , 
ந்த வ ேயா , பல் வ ைய ம், தைல வ ைய ம் உண்டாக் ம் ஒ  கண்ேணாய் 

(அகநய. .);; a disease of the eye marked by inflammation of the optic-nerve, morbid growths on the white of the eye, 
irritation of the lower lid, watery discharge, distressing pain, tooth-ache, headache etc. (சா.அக.);.

     [காசம்+உ க் ]
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காசாக் ழங்

 
 காசாக் ழங்  kācākkiḻṅku, ெப.(n.)

மஞ்சள் கலந்த வப்  நிறமான ள்ளங்  இனத்ைதச ்ேசரந்்த ஒ  வைகக் ழங் .

 a kind of yellowish red root resembling horse radish (சா.அக.);.

     [காசம்+ ழங் .]

காசல் ைத

 
 காசல் ைத kācalvitai, ெப.(n.)

   காசல் ைர ன் ைத; seed of kāsal-kirai(சா.அக.);.

     [காசச்ல் + ைத.]

காசலவணம்

காசலவணம் kācalavaṇam, ெப.(n.)

   ஐந்  வைக உப் களில் (பஞ்சலவணத் ள்); ஒன் ; one of pañca-lavanam, salt of potash or soda in crystalline 
state (ெச.அக.);.

     [காச Skt. இலவணம்.]

 காசலவணம் kācalavaṇam, ெப.(n.)

   ஐவைக உப் க ள் ஒன் ; salt of potash or soda in crystalline state, one of {}-lavanam.

     [Skt.{}+lavana → த.காசலவணம்.]

ஐவைக ப் கள்:

   1.காசலவணம்,

   2. டாலவணம்,

   3. ச ந்த வலவணம்,

   4. சவ்வரச்ச்லலவணம்,

   5. ச த் ரலவணம்.

காசாக் -தல்

காசாக் -தல் kācākkutal, ெச. . .(v.i.)

   தன்னலத்ைதேய யாகக் ெகாண்  எைத ம் ற் ப் பணம் ேசரத்்தல்; cash in on something.

ந ைக ன்தந்ைத மகளின் கைழக் காசாக் வ ல் யாக இ க் றார.் அவன் மண்ைணக் டக் 
காசாக்  வான்.

     [கா +ஆக் -தல்.]

 காசாக் -தல் kācākkudal,    5 ெச. . . (v.i)

   1. தன் வ வாையேய யாகக் ெகாண்  எைத ம் ற் ப் பணம் ேசரத்்தல்; cashing on something.

ந ைக ன் தந்ைத மகளின் கைழக் காசாக் வ ல் யாக இ க் றார ்(உ.வ.);.

     [கா  + ஆக் ]

காசா தம்

 
 காசா தம் kācākitam, ெப.(n.)

   அைரக் ைர; round-headed amaranth - Amarantus gangeticus (சா.அக.);.

247

www.valluvarvallalarvattam.com 3468 of 19068.



காசா வா

காசா வா  kācākuvāku, ெப.(n.)

   1. க ப் த் தக்காளிச ்ெச . இ  தத்ைதக் கட் ம்; a black takkasi plant; it is supposed to consolidate mercury,

   2. ள த் தக்காளி, mad apple-Solanum melongena (சா.அக.);.

     [காசா+ஆ +வா .]

காசாநிறம்

காசாநிறம் kācāniṟam, ெப.(n.)

   1. ப்  லம்; root of piper longum.

   2. ஒ  கப்  லம்,

 a sort of deep red colour (சா.அக.);.

     [காசம்+நிறம்]

காசாப்பற்

 
 காசாப்பற்  kācāppaṟṟu, ெப.(n.)

   தன  பற் ; dues, as to a shop, bank, etc. (ெச.அக.);.

     [U. Khåså → + த.காசா.]

     [கா +பற் .]

 காசாப்பற்  kācāppaṟṟu, ெப.(n.)

   தன பற் ; dues, as to a shop, bank, etc.

     [கசா + பற் .]

     [U.{} → த.கசா + பற் .]

காசாம்

 
 காசாம்  kācāmpū, ெப.(n.)

காயா ன் 

 flower of the kaya tree (சா.அக.);.

     [காயாம் – காசாம்+ ]

காசாம் வர்ணத்
தான்

காசாம் வரண்த்தான் kācāmpūvarṇattāṉ, ெப.(n.)

   1. ரி ; blue vitriol.

   2. காய்சச்ற் பாடாணம்; a mineral poison (சா.அக.);.

     [காயாம் +வண்ணத்தான்.]

காசா னி

 
 காசா னி kācāliṉi, ெப.(n.)

ப  பாகல்,

 buffalo carolah - Momordica hispida (சா.அக.);.

காசா ட்சம்

 
 காசா டச்ம் kācāviruṭcam, ெப.(n.)

   டசபாைல; milk plant - Dregea volubilis (சா.அக.);.
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காசா ல்ைல

 
 காசா ல்ைல kācāvillai, ெப.(n.)

   றப் ச ்சந்தனக் ட்  (யாழ்.அக.);; sandal paste with special fragrant ingredients (ெச.அக.);.

     [காசா+ ல்ைல]

 காசா ல்ைல kācāvillai, ெப.(n.)

   சந்தனத் டன் பல ந மணப் ெபா ள்கள் ேசரந்்த றப் ச ்சந்தனக் ட்  (யாழ்.அக.);; sandal paste 
with special fragrant ingredients.

     [காசா + ல்ைல.]

     [Ar.{} → த.காசா.]

காசாளர்

 
 காசாளர ்kācāḷar, ெப.(n.)

   வங்க, அ வலகம் த யவற் ல் பணம் த தல், ெப தல் ஆ யவற்ைற ம் அைவ ெதாடரப்ான 
ற பணிகைள ம் கவனிக் ம் பத  வ ப்பவர;் Cashier.

     [கா + ஆளர]்

 காசாளர ்kācāḷar, ெப.(n.)

   வங் , அ வலகம் த யவற் ல் பணம் த தல், ெப தல் ஆ யவற்ைற ம் அைவ ெதாடரப்ான 
ற பணிகைள ம் ெசய்பவர;் cashier.

     [கா  + ஆளர]்

காசானிஇைல

 
 காசானிஇைல kācāṉiilai, ெப.(n.)

காயாச ்ெச ன் இைல,

 leaves of ironwood tree - Memicylon tinctoria (சா.அக.);.

     [காயா – காசானி+இைல.]

கா க்கட்

 
 கா க்கட்  kācikkaṭṭi, ெப.(n.)

   கா கட்  பாரக்்க; see kāsu-kaffi(சா.அக.);.

கா க் ட்

 
 கா க் ட்  kācikkiruṭṭi, ெப.(n.)

   பறைவ வைக (யாழ்.அக.);; a bird.

கா க் ட் ணன்

கா க் ட் ணன் kācikkiruṭṭiṇaṉ, ெப.(n.)

   1. ரகம்; cummin seed - Cuminum cyminum.

   2. சா பத் ரி; mace; nut-meg (சா.அக.);.

ம வ. சா க்காய்

     [கா  + ட் ணன்.]
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கா க் டப

 
 கா க் டப  kācikkuṭapati, ெப.(n.)

க ைத, ass(சா.அக.);.

     [கா  + டப ]

கா கம்

 
 கா கம் kācikam, ெப.(n.)

   க்ெகால் ப் ; worm killer-Aristolochia bracteata (சா.அக.);.

     [கா -கா கம்]

கா காவகத்

 
 கா காவகத்  kācikāvakatti, ெப.(n.)

   அகத்  மரவைக; west Indian pea-treeSesbania grandiflora (சா.அக.);.

     [கா கம் + அகத் ]

கா ைட

 
 கா ைட kāciṭai, ெப.(n.)

கா னிைற அள :

 the weight of a pie (an old Indian copper coin); (சா.அக.);.

     [கா +எைட+காெசைட →அகா ைட]

கா ைட கட்டல்

 
 கா ைட கட்டல் kāciṭaipukaṭṭal, ெப.(n.)

கா ைள  உள் க் ச ்ெச த் ைக; to administer internally anything weighing a pie as medicinal oil (சா.அக.);.

     [கா +எைட+ கட்டல்.]

கா த்

 
 கா த்  kācittu, ெப.(n.)

உடைல நைர ைர ன்  ெந நாள் இ க்கச ்ெசய் ம் ேப , rejuvenation (சா.அக.);.

     [கா + த் .]

கா ப்ப கம்

 
 கா ப்ப கம் kācippalikam, ெப.(n.)

ேகந் ர வல் ; an unidentified creeper (சா.அக.);.

     [கா  + ப கம்]

கா பன்

கா பன் kācipaṉ, ெப.(n.)

   அத் டம் ேதவரக்ைள ம், ரி டம் அ ரரக்ைள ம் ெபற்ற ஒ  னிவன்; sir; a rsi, said to be the father 
of Devas by aditi, and of asuras

 by diti.

     "கா பனார ்தந்த " (வள் வமா.14);(ெச.அக.);.

     [காயன்-கா பன் - கா பன்.]
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கா ேரார்த்தம்

 
 கா ேராரத்்தம் kācirōrttam, ெப.(n.)

   ெதாட்டாற் ங் ஞ் ெச வைக; sensitive plant called touch-me-not - Mimosa pudica (ெச.அக.);.

     [கா+ ரம்+ஊரத்்தம்]

கா வாசனி

 
 கா வாசனி kācivācaṉi, ெப.(n.)

   ம் னி; a kind of pumpkin (சா.அக.);.

     [கா +வாசனி]

கா க்கட் ப் ல்
ைல

 
 கா க்கட் ப் ல்ைல kācukkaṭṭippillai, ெப.(n.)

   காய்ச் க் கட் ைய ம ந் ச ்சரக் கேளா  கலந்  சக்கைர இட் த் ரட் ய ல்ைலகள்; tablets 
prepared by mixing catechu and other medicinal drugs with sugar, Catechu lozenges (சா.அக.);.

     [கா கட் + ல்ைல.]

கா க்க

கா க்க  kācukkaruti, ெப.(n.)

   ெபாற் கா களில் தல் தரமான , நற்காெசன் ம் ெபயர ்ெப ம்; superior quality gold coins.

     "கா க் க த் ைள ம் உைர ம் நிைறய ம் வ வாத  ப்ேபாக் ச ்
ெசம்ெபான்"(ெதஇல்.கல்.ெதா.க கல்.199);. (கல்அக);.

     [கா +க ]

கா க்கட்டல்
கா க்கட்டல் kācukkaṭṭal, ெப.(n.)

   கா ேபாடல் பாரக்்க; see kasu-p0pal (சா.அக.);.

கா கடைம

 
 கா கடைம kācukaṭamai, ெப.(n.)

காசாகப் ெப ம் வரி,

 tax payable in money (ெச.அக.);.

     [கா +கடைம.]

கா கரப்பன்

 
 கா கரப்பன் kācukarappaṉ, ெப.(n.)

உடம் ல் நைமசச்ல் ஏற்பட் , ெசா ந்த

   இடத் ல் வந் , கா  மா ரி த த் க் க்கள் ளம் ம் ஒ  கரப்பன்; eruption of small round patches of 
the size of a pie resembling the effects of nettlestings (சா.அக.);.

     [கா +கரப்பன்.]

கா கல்

 
 கா கல் kācukal, ெப.(n.)

   நிைறகல்; standard weight for weighing jewels (ெச.அக);.

     [கா +கல்.]
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கா ன்னம்

கா ன்னம் kācuciṉṉam, ெப.(n.)

   ேசாழ பாண் யர ்ஆட் ல் உயரந்்த தல் ம ப் க் கா ; first made coin of the pomdya and chola perif.

ஒ  கா  தைலயாக ஒ  ன்னங் கைடயாக ம்" (ெத.கல்.ெதா.8 கல்.148);.

     [கா + ன்னம்]

கைட யாக ெகாள்ளப்பட்ட ன்ன ம ப்  ன்ன கா - ன்னம் என்பதா ம். உ பா-ைபசா 
ேபான்றதா ம். இ  ேசாழ நாட் ல் நைட ைற ல் இ ந்த காக ம ப் ட்  ைற.

கா ேபாடல்

 
 கா ேபாடல் kācupōṭal, ெப.(n.)

   கா  எைட ம ந்  ட்டல் அல்ல  ேசரத்்தல்; adding or mixing a pie-weight of medicine (சா.அக.);.

     [கா +எைட]

கா ரண்டம்

 
 கா ரண்டம் kācuraṇṭam, ெப.(n.)

   நா ; Indian burr - Achyrantnes aspera (சா.அக.);.

கா லவணம்

 
 கா லவணம் kāculavaṇam, ெப.(n.)

   வைளய ப் ; salt used in the manufacture of bangles known as glass gall (சா.அக.);.

     [காய்ச்  – கா +லவணம்]

கா லவம்

 
 கா லவம் kāculavam,    ெப.(n.) காகலவனம் பாரக்்க; see kasu-avanam (சா.அக.).

காஞ்சதம்

 
 காஞ்சதம் kāñcatam, ெப.(n.)

ங்க மரம்,

 puñgu tree - Dalbergia arborea (சா.அக.);.

     [காஞ்சனம்+நதம்]

காஞ்சநாகரம்

 
 காஞ்சநாகரம் kāñcanākaram, ெப.(n.)

   ஒ  கைடசச்ரக் ; a bazzaar drug (சா.அக.);,

காஞ்சன ட்

 
 காஞ்சன ட்  kāñcaṉapuṭpi, ெப.(n.)

   மஞ்சள் ள்ள ஒ  ; a plant akin to premna spinosa with yellow flowers (சா.அக.);.

     [காஞ்சனம்+ ட் ]

காஞ்சன்மா தம்

 
 காஞ்சன்மா தம் kāñcaṉmālitam, ெப.(n.)

   ெகாத்தவைர; cluster bean - Cysmopsis psoralioides (சா.அக.);.
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காஞ்சனமாைல

காஞ்சனமாைல kāñcaṉamālai, ெப.(n.)

   1. கண்ணன் (கரண்ன்); மைன ; wife of karna

   2. மைலயத் வச பாண் யன் மைன ; wife of Malaya-t-tuvasa Pandya.

   3. பாண் யன் மகள்களில் ஒ த் ; one of the daughter of Pāngīyā king,

   4. ெப ங்கைத ன் தைல  வாசவ தத்ைத ன் உ ரத்் ேதா ; the close friend of väsava-tatta (அ . ந்.);.

     [காஞ்சனம்+மாைல]

காஞ்சனமாைல
ேகா ல்

 
 காஞ்சனமாைலேகா ல் kāñcaṉamālaiāyil, ெப.(n.)

   ஏ  கடல்க ம் தம் ள் அடங் ய தடாகத் ன் ெதன் ேமற் ல் உள்ள பழைமயான ேகா ல்; an ancient 
temple in South West direction of a tank seven Sea.

     [காஞ்சனமாைல+ேகா ல்]

இ ல் சலகண்ேட வரெரன்ற ெபய ைடய வெப மா ம், அவைரக் கண்  வணங் ய நிைல ல் 
காஞ்சனமாைல ன் வ வ ம் அைமக்கப்பட் ள்ள  (அ . ந்);.

காஞ்சனா வயம்

 
 காஞ்சனா வயம் kāñcaṉākuvayam, ெப.(n.)

   சண்பகம்; champak, Michelia сһатраса (சா.அக.);.

காஞ்சனாவயம்

 
 காஞ்சனாவயம் kāñcaṉāvayam, ெப.(n.)

   ஊமத்ைதச ்ெச வைக; thorm apple - Datura (சா.அக.);.

காஞ் கவடகம்

காஞ் கவடகம் kāñcikavaṭakam, ெப.(n.)

   1. உ ைல (மசலா); இட்ட ழ் வடகம்; rice gruel seasoned with condiments.

   2. ளித்த ம், ைவய ம் ேசரந்்த உண ப் ெபா ள்; a dish consisting of sourgruel meal and paste ground 
with several condiments (சா.அக.);.

காஞ்

 
 காஞ்  kāñciki, ெப.(n.)

ெகா சை்ச,

 citron; bitter orange - Citrus aurantium (சா.அக.);.

காஞ் தம்

காஞ் தம் kāñcitam, ெப.(n.)

   த் க் ரிய அைச க(பாதங்க); ள் ஒன்  ( லப்.);; a kind of pose.

 காஞ் தம் kāñjidam, ெப.(n.)

   த் க் ரிய நைட வைக ள் ெளான்  ( லப்.ப.81);; a kind of pase.

     [காஞ்  + காஞ் தம்]

காஞ் ந

 
 காஞ் ந  kāñcinati, ெப.(n.)

ேமைலச ் தம்பரம் அல்ல  ேப ரி ள்ள ஆ ,

 a river in west Chidambaram or a river in Perur (அ . ந்);. 
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காஞ் ப் லவனார்

 
 காஞ் ப் லவனார ்kāñcippulavaṉār, ெப.(n.)

   ம ைரக்காஞ்  பா ய மாங்  ம தனார;் the vers or of madurai-k-käsji

     [காஞ் + லவனார]்

தைலயாலங்கானத் ச ்ெச ெவன்ற பாண் ய ெந ஞ்ெச யைன நிைலயாைம அ த்த ேவண்  
ம ைரக்காஞ்  பா யதனால் ம ைரக் காஞ்  லவெரன் ம், காஞ் ப் லவெரன் ம் 

றப்ெப வாரா னர.் மாங் க் ழார ்என்பவ ம் இவேர. ேவளாண் னரான இவர ்
பாண் யன  அைவக்களப் லவராக ம் ளங் னார ்(அ . ந்);.

காஞ் ரம் 
சபாப  

த யார்

 
 காஞ் ரம் சபாப  த யார ்kāñcipuramcapāpatimutaliyār, ெப.(n.)

   ெசன்ைன பசை்சயப்பன் கல் ரி ல் பணி ரிந்த த ழ்ப் லைம உைடய லவர;் a Tamil scholar who 
stuited at Pacciappan

 college.

ெபரிய ராணம், ைளயாடல் மற் ம் ல தல ராணங்க க்  உைர இயற்  உைரயா ரியர ்
எனப் ெபயர ்ெபற்றவர.் எ ப  வ டங்க க்  ன் வாழ்ந்தவர.் த ல் அ ணாசல சதகம் 

த யன இயற் யவர ்(அ . ந்:);. 

காஞ் ரங்களம்

காஞ் ரங்களம்  kāñciraṅkaḷam, ெப.(n.) 

   1. இனிகம்; sweetness. 

   2. எட்  மரம்; strychnine tree - Strychncs nux vomica (சா.அக.);.

காஞ் ரம்பழம்

 
 காஞ் ரம்பழம் kāñcirampaḻm, ெப.(n.)

எட் ப்பழம்; fruit of the strychnine tree (சா.அக.);.

காஞ் ைரேமற் ல்

 
 காஞ் ைரேமற் ல்  kāñciraimēṟpulluruvi, ெப.(n.)

   எட்  மரத் ன் ேமல் ைளக் ம் ல் ; a parasite on the strychnine tree (சா.அக.);. –

காஞ் ரம்

 
 காஞ் ரம் kāñcipuram, ெப.(n.)

பழங்காலத் ல் இ ந்த றந்த ஏ  நகரங்க ள் ஒன் ; Kässjipuram, one among the sacred city of Tamil Nadu 
(சா.அக.);.

 காஞ் ரம் kāñjiburam, ெப. (n.)

   காஞ்  பாரக்்க; see _.

     [காஞ்  + ரம் - காஞ் ரம். காஞ்  + ஆற் ப் வர  மரம், அம்மரம் ந்த ஊர]்

காஞ் ரகம்

 
 காஞ் ரகம் kāñcīrakam, ெப.(n.)

   ெசந்ெதாட் ; scorpion leaf - Tragia involucrata (சா.அக.);.

காஞ் ைர

காஞ் ைர kāñcurai, ெப.(n.)

   1. உலரந்்த சைரக்காய்; dried bottle-gourd.

   2. ைரக் க்ைக; fruit of bottle-gourd which when dried and emptied of its contents is used by beggars as a feeder-
bottle - Fakeer"s bottle.

   3. எட் ; strychnine tree - Srychncs nux vomica (சா.அக.);.
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காஞ் ைர

 
 காஞ் ைர kāñcūrai,    ெப.(n.) காஞ் ைர பாரக்்க; see kaiyurai(சா.அக.).

காஞ்ெசா ெயாற்
றல்

 
 காஞ்ெசா ெயாற்றல் kāñcoṟiyoṟṟal, ெதா.ெப.(vbl.n.)

காஞ்ெசா ப் ைட உடம் ற்ப ம்ப ச ்ெசய்  னைவ

   உண்டாக்கல்; touching one with a nettle plant to cause itching sensation (சா.அக.);.

காஞ்ெசா +ஒற்றல்.]

காட் ப் ரமாணம்

 
 காட் ப் ரமாணம் kāṭcippiramāṇam, ெப.(n.)

ஆ வைக அளைவக ள் ஒன் :

 perception, means of perception (ெச.அக.);.

     [காட் +Skt, ரமாணம்]

காட் யளி-த்தல்

காட் யளி-த்தல் kāṭciyaḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1 ஒ வர ்அல்ல  ஒர ்இடம் ெதாடரப்ாக ஏேத ம் ஒ  ேதாற்றம் த தல்; appear, present oneself in a 
particular manner.

   அந்த ம த் வர ்எப்ேபா ம் ரித்த கத் டன் காட் யளிப்பார.் ழாக் ேகாலத் ல் நகரேம 
ஒளிமயமாகக் காட் யளித்த . 2. இைறவன், ெபரிேயார ்காட்  த தல்; appear of God, devotees, holy 
person.

     [காட் +அளி-த்தல்.]

காட் யா-தல்

காட் யா-தல் kāṭciyātal,    6 ெச. . .(v.i.)

   க்கத் ல் ேதான்றல், கன ல் ேதான்றல்; appearance in a vision (சா.அக.);.

     [காட் +ஆ-தல்.]

காட்ட ட்டம்

 
 காட்ட ட்டம் kāṭṭakuṭṭam, ெப.(n.)

   ஒ  பறைவ; an unidentified bird (சா.அக.);.

காட்டஞ்சம்

 
 காட்டஞ்சம் kāṭṭañcam, ெப.(n.)

ெசவ் ற

 red fuel or firewood. It is said to be used in alchemy, because of its fumes having extraordinary virtues (சா.அக.);.

காட்ட ர்தம்

 
 காட்ட ரத்ம் kāṭṭamirtam, ெப.(n.)

   ல்ைலப்பால்; tiger"s milk - Excoecaria agallocha.

     [காட் +அ ரத்ம்]

இைதக் காட் ள்ள த்தரக்ள் அ ந்  வதால் இப்ெபயர ்ெபற்ற . (சா.அக.);.
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காட்ட ர்

 
 காட்ட ர்  kāṭṭamirtu, ெப.(n.)

   காட் ல் ைள ம் ெபா டக்ள்; forest produce.

     [காட் +அ ர் .]

அைவயாவன : அரக் , க ந் ைன, ேதன், நா , ம ற் , ேதன்  த யன (சா.அக.);.

காட்டர

 
 காட்டர  kāṭṭarali,    ெப.(n.); jungle mango - Gerbera odollam (சா.அக.).

காட்டரளி

காட்டரளி1 kāṭṭaraḷi, ெப.(n.)

   காட்  அரளி மரம்; wild nerium or jungle mango - Cerebra odallam alias C. lactaria (சா.அக.);.

     [காட் +அரளி]

 காட்டரளி2 kāṭṭaraḷi, ெப.(n.)

   1. காட்டரளி,

 wild gannair; willow leaved water croton - Homonoia riparia.

     [காட்  + அல ]

காட்டல

 
 காட்டல  kāṭṭalaku, ெப.(n.)

   காட்  அல  மரம்; an unidentified tree; but believed to be referring to kättaras, which see (சா.அக.);.

     [காட் +அரளி]

காட்டல க் ழல்

 
 காட்டல க் ழல் kāṭṭalakukkuḻl, ெப.(n.)

   ம ந்ைத ைவத்  அ ப்பதற்காகப் பயன்ப த் ம் காட்டல  மரத் னாற் ெசய்த ழாய்; a wooden 
tube made out of the alagu tree used for roasting medicine (சா.அக.);.

     [காட் +அல + ழல்]

காட்டலா ரி

 
 காட்டலா ரி kāṭṭalākiri, ெப.(n.)

   ெகா  மா ைள; creeping emanaur- Punicum genus (சா.அக.);.

காட்டாசான்

 
 காட்டாசான் kāṭṭācāṉ, ெப.(n.)

   ெநல்ேவ  மாவட்டம் த ய இடங்களில் வா ம் ந்ெதா ற் ரி னர;் a sect ot people who live 
in tirunelveli; district.

     [காட் +ஆசான்.]

இவரக்ள் ைடகட் வர ் ளிஞ்சல் வர ்(அ . ந்:);.
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காட்டால்

 
 காட்டால் kāṭṭāl, ெப.(n.)

   ேபய் ஆல் அல்ல  கல் ஆல்; forest banyan tree or demon fig. - Ficus citrifolia.

     [காட் +ஆல்.]

இதன் படை்ட ம ந் ற் ப் பயன்ப ம் (சா.அக.);.

காட்டாவங்கம்

 
 காட்டாவங்கம் kāṭṭāvaṅkam, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் கழற் ெகா ; a white species of bonducella (சா.அக.);.

காட் க்ெகாள்( )-
தல்

காட் க்ெகாள்( )-தல் kāṭṭikkoḷḷutal,    13 ெச. . .(v.i.)

   ஒன்ைறப் ேபால் ேபா யாக (பாவைன); ெசய்தல்; try to pass for someone; put on airs.

அவன் தன்ைன அ வாளி ேபால் காட் க் ெகாண்டான்.

     [காட் + ெகாள்( );-தல்.]

காட் சே்சனா

 
 காட் சே்சனா kāṭṭuccēṉā, ெப.(n.)

   நிலவா ைர ல் ஒ வைக; a species of senna growing wild.

     [கா +ேசனா]

காட் ஞ் லம்

 
 காட் ஞ் லம் kāṭṭiñcimūlam, ெப.(n.)

   ெவள்ைளச ்சாரண ேவர;் one styled trianthema - Trianthema Obcordata (சா.அக.);.

காட் ேதாசணா

 
 காட் ேதாசணா kāṭṭitōcaṇā, ெப.(n.)

   ப் ; long pepper- Piper longum (சா.அக.);.

காட் ராட்

 
 காட் ராட்  kāṭṭirāṭci, ெப.(n.)

   அரத்ைத; galangal-Alpinia galanga (சா.அக.);.

காட் ப்பவல்

 
 காட் ப்பவல் kāṭṭiruppaval, ெப.(n.)

   ஒ  ெகா ; a kind of creeper - Indian cudweed, Gnaphalium indicum (சா.அக.);.

     [காட் +இ ப் +அவல்.]

இதற் ப் த்தரை்கச ்சம்மட் , காய த் , உப் நீக் , காரீய ெசந் ரி, கானல் கள்ளி த ய பல 
ெபயரக்ள் உண்  (சா.அக.);.

காட் னாமணத்

காட் னாமணத்  kāṭṭiṉāmaṇatti, ெப.(n.)

   1. ேபய் ஆமணக்

 wild castor - Baliospermum axillare.

   2. ைம ஆமணக் ; bronze-leaved physic nut Jatropha gossy-pifolia (சா.அக.);.
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காட் ைக

 
 காட் ைக kāṭṭīkai, ெப.(n.)

இண்ட ள்

 fine-leaved acacia - Acacia pennata (சா.அக.);.

காட் க்கத்ேதா க
ம்

 
 காட் க்கத்ேதா கம் kāṭṭukkattōtikam,    ெப.(n.);   சாைம; little millet - Panicum miliare (சா.அக.).

காட் க்கரைண

 
 காட் க்கரைண kāṭṭukkaraṇai, ெப.(n.)

   பாவடை்ட; Indian pavatta - Pavetta indica (சா.அக.);.

காட் க்

காட் க்  kāṭṭukkuṟi, ெப.(n.)

   மா யப் (ைவணவ); பாரப்்பன ள் ஒ  சாரா க் ரிய ெபயர;் a sect of vaishnava parpar".

     "இவ் ர ்பண் தவத்ஸலசே்சரி காட் க்  பஞ் ரம த்தன்"(ெத.கல் ெத.19 கல்.58); 
" ஷ்ணபட்ட ம் காட் க்  ெவண்ணய ரம த்த ம்"(ெத.கல்.ெதா.IV கல்-133); (கல்,அகர.);.

காட் க்க ஞ் ரக
ம்

 
 காட் க்க ஞ் ரகம் kāṭṭukkaruñcīrakam, ெப.(n.)

   ஒ  கைடச ்சரக் ; black cumin, Nigellasativa (சா.அக.);.

     [காட் +க ம்+ ரகம்]

காட் க்கர்ப் ர ச்
க் ழங்

 
 காட் க்கரப்் ர ச் க் ழங்  kāṭṭukkarppūrakiccilikkiḻṅku, ெப.(n.)

   காட்  லாங் ழங் ; forest orange root of - Curcuma genus (சா.அக.);.

     [காட் +கரப்் ர+ ச் + ழங் .]

காட் க்கேராசயம்

 
 காட் க்கேராசயம் kāṭṭukkarōcayam, ெப.(n.)

   சாரப் ப ப் ; pulp of cuddapah almond (சா.அக.);.

     [காட் +கேராசயம்]

காட் க்கள்ளி

 
 காட் க்கள்ளி kāṭṭukkaḷḷi, ெப.(n.)

   மைலக்கள்ளி; hill kalli; leper"s plant.

     [காட் + கள்ளி]

இதன்  மஞ்சள் நிறம். இைலகைள வதக் க் காயம், ண் த யைவக க்  ைவத் க் கட்ட, அழற்  
அல்ல  எரிசச்ல் ேபாம். (சா.அக.);.

 காட் க்கள்ளி kāṭṭukkaḷḷi, ெப.(n.)

   மைலக்கள்ளி; hill _. (சா. அக.);

     [கா  + கள்ளி]

இதன் இைலகைள வதக் க் காயம், ண் த யவற் ல் ைவத் க் கட்ட எரிசச்ல் நீங் ம்.
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காட் க்க ேவப்
ைல

 
 காட் க்க ேவப் ைல kāṭṭukkaṟivēppilai, ெப.(n.)

   காட் க்க ேவப் ைல பாரக்்க; see kaffu-k-karu-véppilai; (சா.அக.);.

     [காட் + க ேவப் ைல.]

காட் க்க ேவப்
ைல

 
 காட் க்க ேவப் ைல kāṭṭukkaruvēppilai, ெப.(n.)

ஆனாந்தைள,

 axil flowered shrubby Indian warmpee - Clansena wildenovi (சா.அக.);.

     [காட் + க + ேவப் ைல.]

 காட் க்க ேவப் ைல kāṭṭukkaruvēppilai, ெப.(n.)

   க ேவப் ைல வைக(L.);; axil flowered shrubby Indian warmpee.

ம வ. ஆனாந்தைன.

     [கா  + க ேவப் ைல.]

காட் க் ச் க்
ழங்

 
 காட் க் ச் க் ழங்  kāṭṭukkiccilikkiḻṅku, ெப.(n.)

ஒ  மண ள்ள ழங்

 jungle zedoary of the hedychium genus (சா.அக.);.

     [காட் + ச் + ழங் .]

காட் க் ழங்

காட் க் ழங்  kāṭṭukkiḻṅku, ெப.(n.)

   1.  வள்ளிக் ழங் ; small sweet yam or chinese yam - Dioscorea aculeata.

   2. காட் ல் ைள ங் ழங்  bulbous roots found grown in forests; forest esculent roots so called from its growth in 
the forest (சா.அக.);.

     [காட் + ழங் .]

காட் க் ளிப் ள்
ைள

 
 காட் க் ளிப் ள்ைள kāṭṭukkiḷippiḷḷai, ெப.(n.)

   காட் ல் வ க் ம் ளிப் ள்ைள; jungle parrot - Taccocua leschenaultii alias zandostomers sirkeer(சா.அக.);.

     [காட் + ளிப் ள்ைள]

காட் க் ளஞ்

 
 காட் க் ளஞ்  kāṭṭukkuḷañci, ெப.(n.)

காட் க் ளாஞ்  பாரக்்க; see kattu-k. kulari(சா.அக.);.

     [காட் + ளாஞ் ]

காட் க்ெகாங்ைக

 
 காட் க்ெகாங்ைக kāṭṭukkoṅkai, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் ேகாங் ; prussic acid tree - Pygerum wightiana (சா.அக.);.

     [காட் +ெகாங்ைக]

259

www.valluvarvallalarvattam.com 3480 of 19068.



காட் க்ெகாக

 
 காட் க்ெகாக kāṭṭukkoka, ெப.(n.)

காட் ல் உலா ம் ெகா

 wild mosquitoes (சா.அக.);.

     [காட் +ெகா .]

காட் க்ெகாட்

 
 காட் க்ெகாட்  kāṭṭukkoṭṭi, ெப.(n.)

   ெகாட் க் ழங் ; a variety of Indian water-lily root (சா.அக.);.

     [காட் +ெகாட் ]

காட் க்ெகாத்தமல்

 
 காட் க்ெகாத்தமல்  kāṭṭukkottamalli, ெப.(n.)

காட் ல் ைள ம் ெகாத்தமல் ,

 wild coriander (சா.அக.);.

     [காட் +ெகாத்தமல் ]

காட் ெகா ச்
ைச

காட் ெகா சை்ச kāṭṭukoḻumiccai, ெப.(n.)

   1. கசப்  எ சை்ச; bitter lime,

   2. கசப்  நாரத்ைத; bitter orange(சா.அக.);.

     [காட் +ெகா சை்ச]

காட் க்ெகாள்ளி

 
 காட் க்ெகாள்ளி kāṭṭukkoḷḷi, ெப.(n.)

   ன் டந் ய்ஞ்சான்; a plant c.f. மல்ைலப்  (சா.அக.);.

     [காட் +ெகாள்ளி]

காட் க்ெகான்ைன

 
 காட் க்ெகான்ைன kāṭṭukkoṉṉai, ெப.(n.)

   காட் க் ெகான்ைற; wild condray, wight"s inga - Mimosa bigemina.

     [காட் +ெகான்ைற]

இதன் இைலைய இட்  காய்ச் ய நீரினாற் ட்டம் ேபாம், தைலம ர ்வள ம் (சா.அக.);.

காட் கஞ்சா

 
 காட் கஞ்சா kāṭṭukañcā, ெப.(n.)

இமயமைல, கா ரம் இக்கா களில் தானாகேவ ப ரா ம் மதமதக்கச ்ெச ,

 wild hemp found growing wild in western Himalayas and Kasmere - Cannabis sativa (சா.அக);.

     [காட் +கஞ்சா]

காட் ைக

 
 காட் ைக kāṭṭukai, ெப.(n.)

   ைக காட் தல்; the act of applying smoke - Fumigation (சா.அக.);.
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காட் சச் ரகள்ளி

 
 காட் சச் ரகள்ளி kāṭṭuccaturakaḷḷi, ெப.(n.)

   ைக காட் தல்; square spurge - Euphorbia antiquorum (சா.அக.);.

     [காட் +ச ரக்கள்ளி]

காட் சச்ம்பங்

காட் சச்ம்பங்  kāṭṭuccampaṅki, ெப.(n.)

   1. நீல ரிச ்சண்பகப் 

 white stalked tulip tree of Nilgiris; white champak - Michelia nilgrica.

   2. உேராம வாசனி; forest champak - Plumeria aculifolia (சா.அக.);.

     [காட் + சம்பங் ]

காட் சச்ா பத்
ரி

காட் சச்ா பத் ரி kāṭṭuccātipattiri, ெப.(n.)

   1. ெபா வாகக் காட் ல் ைள ம் மரங்கள்; forest trees in general.

   2. கான் (வன); சா ப் பத் ரி

 forest mace - Myristica horsfieldii (சா.அக.);.

     [காட் +சா பத் ரி]

இதற்  வாசைன ரா .

காட் சச்ார்வைள

 
 காட் சச்ாரவ்ைள kāṭṭuccārvaḷai, ெப.(n.)

க்கரைனச ்சாரைண,

 white trianthema - Trianthema decandra (சா.அக.);.

 காட் சச்ாரவ்ைள kāṭṭuccārvaḷai, ெப.(n.)

   காட் ச ்சாரைண பாரக்்க; see _.

     [கா  + சாவைள]

காட் ச் சாைம

 
 காட் ச் சாைம kāṭṭucciṟucāmai, ெப.(n.)

   காட் ல் ைள ம் சாைம; wild small millet - Panicum antipodum (சா.அக.);.

     [காட் + சாைம]

காட் ச் ன்னி

 
 காட் ச் ன்னி kāṭṭucciṉṉi, ெப.(n.)

   கான் (வன);ச் ன்னி; a wild species of Indian shrubby copper leaf-Acalypha fruticosa (சா.அக.);.

     [காட் + ன்னி]

காட் ச் யக்காய்

காட் ச் யக்காய் kāṭṭuccīyakkāy, ெப.(n.)

   1. காட் ச் ைக,

 sensitive tree - Mimosarubicaulis.

   2. ேபய்ச் யக்காய்; rusty mimosa; narrow-leaved soap pod - Аcaciapennata (சா.அக.);.

     [காட் + யக்காய்]
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காட் ச் ண்ெட

 
 காட் ச் ண்ெட  kāṭṭuccuṇṭeli, ெப.(n.)

காட் ல் வா ம் கண்ெட ,

 forest mouse Mus rodentia.

     [காட் +கண்ெட )

இ  உனாணி ம த் வத் ல் யாக ம ந் ற் ப் பயன்ப ம் (சா.அக.);.

காட் ச் ரம்

 
 காட் ச் ரம் kāṭṭuccuram, ெப.(n.)

   மைலச் ரம்; malarial fever(சா.அக.);.

     [காட் +கரம்]

காட் சே்சப்பன்

 
 காட் சே்சப்பன் kāṭṭuccēppaṉ, ெப.(n.)

காட் ல் ைள ம் ேசப்பங் ழங் :

 Egyptiam yam - Colocasia antiquorum (சா.அக.);.

     [கா  + ேசப்பன் ேசம் →அேசப்பன்.]

காட் சே்சவல்

 
 காட் சே்சவல் kāṭṭuccēval, ெப.(n.)

காட் ல் இ க் ம் ேசவற் ேகா ,

 woodcock.

     [காட் + ேசவல்.]

இதன் இைறச்  அ க , தா  ஊட்டத்ைதத் த ம். அழற் ையப் ேபாக் ம். யரை்வைய 
உண்டாக் ம்; ேம ம் வ ைமையத ்த ம் (சா.அக.);.

காட் சே்சா

 
 காட் சே்சா  kāṭṭuccōti, ெப.(n.)

   ேசா  மரம்; an unidentified tree supposed to be luminous in the dark (சா.அக.);.

காட் சா க்காய்,

காட் சா க்காய், kāṭṭucātikkāy, ெப.(n.)

   1. ெபா வாகக் காட் ல் ைள ம் மரங்கள்; forest trees in general.

   2. காட் சச்ா  பத் ரி; wild mae - Myristica malabarica.

   3. ெபரிய காட்  சா க்காய்; malabar nutmeg - Myristica malabarica.

     [காட் + சா க்காய்]

இதன் உள்சைதப் பற்ைற எ த்  இ த்  ெகா க்க ைவத்  மஞ்சள் நிறமான ஓர ்எண்ெணய் 
எ ப்பாரக்ள். இ  வ ல்லா ண்க க் ப் வதற்  உத ம். இைத நல்ல எண்ெணேயா  கலந்  
காற் ப் ப் க் ப் சலாம். எண்ெணய் ளக் ம் எரிக்கலாம் (சா.அக.);.

காட் ெசட் ப்

 
 காட் ெசட் ப்  kāṭṭuceṭṭippū, ெப.(n.)

   மா  பத் ரி; Indian absinth - Artimeslavulgaris (சா.அக.);.
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காட் ண்ணி

 
 காட் ண்ணி kāṭṭuṇṇi, ெப.(n.)

   காட் ல் காணப்ப ம் ஒ  வைக நஞ் ண்ணி; a poisonous, tick or blood sucker found in forests.

     [காட் +உண்ணி]

இ  க த்தால் க்கம், த ப்  இைவகள் கா ம் (சா.அக.);. 

காட் த்தர்ப்ைப

 
 காட் த்தரப்்ைப kāṭṭuttarppai, ெப.(n.)

    தல் ( ரம); தரப்்ைபப் ல்; cock"s skin grass - Panicum crusgalli (சா.அக);.

     [காட் +தரப்்ைப]

காட் த்தர்பார்

 
 காட் த்தரப்ார ்kāṭṭuttarpār, ெப.(n.)

வைர ைற இல்லாமல் தன்னிசை்சயாகச ்ெசயல்ப ம் ேபாக்  (நிரவ்ாகம்);,

 anarchy.

     [காட் +தரப்ார]்

 காட் த்தரப்ார ்kāṭṭuttarpār, ெப.(n.)

   ஒ  ைற ம் இன் த் தன்னிசை்சயாக நைடெப ம் ஆட் ; anarchy.

ற்றவாளிைய ட் க் ற்றம் மத் யவைனத ்தண் க் ம் காட் த்தரப்ார ்(உ.வ.);.

     [கா  + தரப்ார ்+ காட்டாட் ]

காட் த் ப் க்
ெகா

 
 காட் த் ப் க்ெகா  kāṭṭuttippilikkoṭi, ெப.(n.)

    லம்; long pepper -

 Piper longum (சா.அக.);.

     [காட் + ப் +ெகா .]

காட் த் க்கம்

 
 காட் த் க்கம் kāṭṭutturukkam, ெப.(n.)

   காட் க் ந் க்கம்; forest dammer (சா.அக.);.

     [காட் +ச க்கம்]

காட் த் ழாய்

காட் த் ழாய் kāṭṭuttuḻāy, ெப.(n.)

   1. இலட் த் ள ; wild basil or black basil - Ocimum adscendens.

   2. க ந் ள ; a black variety of holy basil found in forests.

   3. நாய்த் ள ; white basil or dog basil - Ocimum canum (சா.அக.);.

     [காட் + ழாய்]

காட் த்ெதானி

காட் தெ்தானி kāṭṭuttoṉi, ெப.(n.)

   1. ண் ; tree - Saraca indica.

   2. ெநட் ங்கம்; Indian mast-tree (சா.அக.);.

     [காட் +ெதானி]
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காட் நா

காட் நா  kāṭṭunāṭu, ெப.(n.)

   களேவள்  நா ; the kasavé/vi city (அ . ந்);.

     [காட் +நா ]

 காட் நா  kāṭṭunāṭu, ெப.(n.)

   காட் ள்ளா ய வாழ்ப ; in habited region in a forest.

     "காட் நாட ்ேடெமன"( றநா.150 19);.

     [கா  +நா ]

காட் நாயகம்

 
 காட் நாயகம் kāṭṭunāyakam, ெப.(n.)

   ரந்  நாயகம்; a lant supposed to cure syphitic sores, and glandular swellings. it is so called from its great usefulness 
in medicine as a forest plant (சா.அக.);.

     [காட் +நாயகம்]

காட் நீர த்

 
 காட் நீர த்  kāṭṭunīraṭimuttu, ெப.(n.)

   காட்  நீர ்ெவட் ; forest tamana oil tree - Hydnocarpus venenata (சா.அக.);.

     [காட் +நீர + த் .]

காட் ப்ப தம்

காட் ப்ப தம் kāṭṭuppalitam, ெப.(n.)

   க வாப் படை்ட; bark of small cinnamon

- Cinnamomum verum (&m. 9,5.);.

     [காட் +ப தம்]

காட் ப்ப பாகல்

 
 காட் ப்ப பாகல் kāṭṭuppaḻupākal, ெப.(n.)

   ப பாகல்; buffalo carolah; prickly carolah - Momordica hispida (சா.அக);.

     [காட் +ப பாகல்]

காட் ப்பனச்

 
 காட் ப்பனச்  kāṭṭuppaṉacci, ெப.(n.)

   காட் க்க ேவப் ைல பாரக்்க; see kattu-k-kari-Véppilas (சா.அக);.

காட் ப்பா கம்

 
 காட் ப்பா கம் kāṭṭuppākikam, ெப.(n.)

   றண் ; corandy - Lepidagathis Scariosa (சாஅக);.

காட் ப்பால் 
வள்ளி

 
 காட் ப்பால் வள்ளி kāṭṭuppālvaḷḷi, ெப.(n.)

   ஒ  காட்  ; a forest milk creeper - Cryptolepis bucbanania (சா.அக.);. "

     [காட் +பால்வள்ளி]
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காட் ப் ர னம்

 
 காட் ப் ர னம் kāṭṭuppiraciṉam, ெப.(n.)

   ணங்கைள எரித்தற் ரிய (அபரக் ரிையக் ரிய); மந் ரமடங் ய மைறப்ப  
(ேவதப்ப );; section of the vèdaconsisting mostly of mantras used in funeral rites (ெச.அக.);.

     [காட் +Skt, ர னம்]

காட் ப் ரா

 
 காட் ப் ரா kāṭṭuppirā, ெப.(n.)

   காட் ப் ராய் பாரக்்க; see kattu-p-piray (சா.அக.);.

காட் ப் ராயம்

 
 காட் ப் ராயம் kāṭṭuppirāyam, ெப.(n.)

   காட் ல் வள ம் ராய் மரம்; cododepas Calycinum (சா.அக.);.

காட் ப்பலா

காட் ப்பலா kāṭṭuppalā, ெப.(n.)

   1. பலா,

 jungle jack tree - Artocarpus hirsuta.

   2. மைலப்பலா; mountain jack - Nauclea purpures (சா.அக.);.

     [காட் +பலா]

 காட் ப்பலா kāṭṭuppalā, ெப.(n.)

   பலாவைக; jungle jack.

ம வ. கானற்பலா

     [கா  +பலா-காட் ப்பலா]

காட் ப் ன்ைன

காட் ப் ன்ைன kāṭṭuppiṉṉai, ெப.(n.)

   1. ேகரள (மைலயாள);த் ல் வள ம் ன்ைன

   மரம்; Malabar poon - Calophyllum tomentosum,

   2. காட் ப் ன்ைன மரம்; forest poon tree - Rhizophora mucronata (சா.அக.);.

     [காட் + ன்ைன.]

காட் ப் ங் கம்

 
 காட் ப் ங் கம் kāṭṭuppuṅkikam, ெப.(n.)

   ரளங் ெகா ; an unidentified Creeper (சா.அக.);.

     [காட் + ங் கம்.]

காட் ப் ளிசை்சம
ரம்

 
 காட் ப் ளிசை்சமரம் kāṭṭuppuḷiccaimaram, ெப.(n.)

ஒ  வைகப் ளிசை்ச மரம்,

 a tree - Aatidesma acida (சா.அக.);.

     [காட் + ளிசை்ச+மரம்.]
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காட் ப் வன்

 
 காட் ப் வன் kāṭṭuppūvaṉ, ெப.(n.)

வம்,

 eye-ball tree - Nephelium longasa (சா.அக.);.

     [காட் + வன்.]

காட் மசகம்

 
 காட் மசகம் kāṭṭumacakam, ெப.(n.)

   காட் க்ெகா ; a species of mosquito.

இ  க த்த இடத் ல் நைமசச் ம், க்க ம், எரிசச் ம் உண்டா ம்(சா.அக.);.

     [காட் +மசகம்.]

காட் ம ைல

காட் ம ைல kāṭṭumayilai, ெப.(n.)

   1. ெநாச்  மரவைக; tall chaste tree - Vitex altissima.

   2.மரவைக; water peacock"s foot tree - Vitex leucoxylon (ெச.அக.);.

     [காட் +ம ைல]

காட் மராட்

 
 காட் மராட்  kāṭṭumarāṭṭi, ெப.(n.)

க்காரன்; kuravan.

காட் ம

காட் ம  kāṭṭumarutu,    ெப.(n.);   1. க ப்  ம த மரம்; black marutham or negroe"s olive - Terminalia tomentosa.

   2. இ ம் ; black satinwood - Maba buxifolia (சா.அக.);.

     [காட் +ம ]

காட் மனிதன்

காட் மனிதன் kāṭṭumaṉitaṉ, ெப.(n.)

   1. நாகரிகமற்றவன்; wild, uncivilized man.

   2.வா ல்லாக் ரங் ; man of the woods, chimpanzee, orangoutang (ெச.அக.);.

     [காட் +மனிதன். ம ஷன் →அம டன்→ அமனிடன்→ அமனிதன்.)

 காட் மனிதன் kāṭṭumaṉidaṉ, ெப.(n.)

   காட்  மாந்தன் பாரக்்க; see _.

ம. காட் ம ழ்யன்

     [கா  + மனிதன்]

காட் மேனாரஞ்
தம்

 
 காட் மேனாரஞ் தம் kāṭṭumaṉōrañcitam, ெப.(n.)

   மர மேனாரஞ் தம்; forest cananga tree - Cycas circinalis (சா.அக.);.

     [காட் +மேனாரஞ் தம்]

காட் மாங்காய்

காட் மாங்காய் kāṭṭumāṅkāy, ெப.(n.)

   1. காட் ல் காணப்ப ம் மாமரம்; jungle mango tree - Mangifera indica.

   2. ளி மாங்காய்; sour mango; buchananis mango - Buchanania angustifolia (சா.அக.);.

     [காட் +மாங்காங்]
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காட் மாம்பழம்

காட் மாம்பழம் kāṭṭumāmpaḻm, ெப.(n.)

   1. காட்  மா மரம்; jungle mango-Spondias mangifera.

   2. ஊதைன; odallum called also jungle mango from the resemblance of the fruit - Cerbera Odallum alias Cerbera 
ոmaոցհաs.

   3. காட்  மாமரம்; jungle mango or Cuddappa almond-Buchanania latifolia alias Spondias mangifera (சா.அக.);,

     [காட் +மாம்பழம்]

காட் மா ைத

 
 காட் மா ைத kāṭṭumāvitai, ெப.(n.)

சாரப் ப ப் ,

 the seed of jungle mango or cuddappa almond seed (சா.அக.);.

காட் காண்

 
 காட் காண்  kāṭṭumirukāṇṭi, ெப.(n.)

   காட் றாண்  (யாழ்.அக.);; rude fellow, savage (ெச.அக.);.

     [காட் + கம்+ ஆண் , Skt. Mrga →த. கம்]

காட் றாண்

 
 காட் றாண்  kāṭṭumiṟāṇṭi, ெப.(n.)

   நாகரிக ல்லா மாந்தன்; rustic, rude, ill-bred-person, savage (சா.அக.);.

ம வ. லங்காண்

     [காட் + கம்+அண் , Skt. Mrga→ த. கம்] 

காட் ட்ைட

காட் டை்ட kāṭṭumuṭṭai, ெப.(n.)

   1. காட்  எ டை்ட

 dung of cattle naturally found dried in forests.

   2. ஆ ன் உலரந்்த சாணம் (காட்  ரட் );; dried cow dung, dried dung of cattle in general (சா.அக.);.

     [காட் + டை்ட]

காட் ட்ைடெந
ப்

 
 காட் டை்டெந ப்  kāṭṭumuṭṭaineruppu, ெப.(n.)

   காட்  டை்டைய எரித்த ெந ப் ; fire obtained from kattu-mutta (சா.அக.);.

     [காட் + டை்ட+ெந ப் ]

காட் ந் ரிைக

காட் ந் ரிைக kāṭṭumuntirikai, ெப.(n.)

   1. காட் க் ெகா  ந் ரிைக,

 jungle grape vine - Vitis latifolia.

   2. காட் க் ெகாடை்ட ந் ரிசெ்ச ,

 wild cashew nut - Anacardium occidentale (சா.அக.);,

     [காட் + ந் ரிைக]
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காட் லவங்கம்

 
 காட் லவங்கம் kāṭṭulavaṅkam, ெப.(n.)

காட்  இலவங்கப் படை்ட,

 wild cinnamon tree or country cinnamon,Cinnamomum iners alias c.eucalyptoidus.

     [காட் +இலவங்கம் இலவங்கம்-க வாப் படை்ட இைணப் ).]

   இ  ஒ  ய மரம். இதன் இைலையக் கசக்க மணமா க் ம்; உள் படை்டையச ்சாதாரணமாகக் 
க வாப்படை்டக் ப் ப லாய் ற்  ஏமாற் வாரக்ள். இ  க்க ப ைமயாக ம், ெபரிதா ம் 
இ க் ம் வைளவா க் ேம அல்ல  மற்ெறான்ைறப் ேபால் க டை்டயாய் இரா ;மண ம், 

ைவ ம் ேவ பட்  இ க் ம். இதன் காய்ந்த ெமாக்  க வாப் படை்டையப் ேபால் காற்ைறப் 
ேபாக் ப் ப ைய உண்டாக் ம் தன்ைம ெகாண்ட . இதன் ைதகைள இ த் த் ேதன் அல்ல  
சரக்்கைர ல் கலந்  தேப , இ மல் இைவக க் க் ெகா க்கலாம்; மற்ற கைடச ்சரக் கேளா  
ேசரத்்  காய்சச் க் ப் பயன்ப த்தலாம். இதன் படை்ட க க் ட்டா (மசாலா);க ம் வழங்கலாம் 
(சா.அக.);.

காட் வா

காட் வா kāṭṭuvā, ெப.(n.)

   1. ேபயத் ,

 devil fig - Diospyros embryopteris.

   2. காட் ல் ைள ம் அத் ; wild fig - Ficus hispida (சா.அக.);.

காட் வாழ் ங்கம்

 
 காட் வாழ் ங்கம் kāṭṭuvāḻpuṅkam,    ெப.(n.) ;   ெசந்நாய்; a red variety of ferocious dog; hound (சா.அக.).

     [காட் + வாழ்+ ங்கம்.]

 காட் வாழ் ங்கம் kāṭṭuvāḻpuṅgam, ெப.(n.)

   ெசந்நாய்; a red variety of ferocious dogs; hound (சா.அக.);.

     [கா  +வாழ் + ங்கம்]

காட் வாளவைர

 
 காட் வாளவைர kāṭṭuvāḷavarai, ெப.(n.)

காட் ல் வள ம் வாள் ேபான்ற அைமப் ைடய அவைர; wild a word bean, Canavalia ensiformis (சா.அக.);.

     [காட் +வாள்+அவைர.]

காட் ரட்

 
 காட் ரட்  kāṭṭuviraṭṭi, ெப.(n.)

   காட்  டை்ட பாரக்்க; see kattu-multa இ  டத் ற் ச் றந்த (சா.அக.);.

     [காட் + ரட் ]

காட்ைட டம்

 
 காடை்ட டம் kāṭṭaiviṭam, ெப.(n.)

காட் ல் உள்ள நஞ் ப் ,

 deadly poison plant Haemodicty on suberectum (சா.அக.);.

     [காட் + டம்]
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காட் ெவண்சா
ைம

 
 காட் ெவண்சாைம kāṭṭuveṇcāmai, ெப.(n.)

   காட் ெவள்ைளசச்ாைம பாரக்்க; see kattu-vellai-c-cămaj(சா.அக.);.

     [காட் +ெவண்சாைம]

காட் ெவள்ைளச்
சாைம

 
 காட் ெவள்ைளசச்ாைம kāṭṭuveḷḷaiccāmai, ெப.(n.)

   காட் ல் ைள ம் சாைம; wild white millet, Panicum prostatum (சா.அக.);.

     [காட் +ெவள்ைள+சாைம]

காட் ள்ளிக் ழங்

 
 காட் ள்ளிக் ழங்  kāṭṭuḷḷikkiḻṅku, ெப.(n.)

   காட் ல் ைள ம் ெவங்காயக் ழங் ; the bulbous root of the jungle onions (சா.அக.);.

     [காட் +உள்ளி+ ழங் .]

காட் ந்

 
 காட் ந்  kāṭṭuḷuntu, ெப.(n.)

   காட் ல் ைள ம் உ ந் ; forest black gram (சா.அக.);.

     [காட் +உ ந் ]

காட் ர் ழார் 
மகனார் 

கண்ணனார்

 
 காட் ர் ழார ்மகனார ்கண்ணனார ்kāṭṭurkiḻārmakaṉārkaṇṇaṉār, ெப.(n.)

   கைடசச்ங்கம் ம ய லவர;் the poet who belonged to the last ancient Šangam (அ . ந்);.

காட்ெடரி

காடெ்டரி kāṭṭeri, ெப.(n.)

   1. ஒ வைக மண ள்ள மரம்; eagle wood - Aquilaria agallocha.

   2.கள்ளி ; spurge (சா.அக.);.

காட்ெட ட்ைட

காடெ்ட டை்ட kāṭṭerumuṭṭai, ெப.(n.)

   1. காட் டை்ட பாரக்்க; see kattu-muttai,

   2. வய ல் இ ந்  எ த்த ஆ ன  சாணம் (வயெல  டை்ட);; cow dung of cattle dung found dry on pasture 
lands (சா.அக.);.

காட்ெட ைம ட்
சம்

காடெ்ட ைம டச்ம் kāṭṭerumaiviruṭcam, ெப.(n.)

   எ ைம மரம்; unknowned tree (சா.அக.);.

     [காட் +எ ைம+ டச்ம்]

இ  ல்ைல மரத்ைதப் ேபால் பா ள்ள மரம். இ  உடல் இளைமக் ப் பயன்ப ம். இ  ேவப்பந் ள்ள 
இடங்களில் ைளக் ம். 

இதன ல் ேபாய் எ ைமக் கன்ைறப் ேபால்

கைனனக்க ஓரிைல உ ம். ஆகேவ இதற்

இப்ெபயர ்வந்த . அ மரத்ைதக் ெகாத் னால் பால் வ ம். அ  க ம் காரமான . ல்ைலப் 
பாைலக் காட் ம் ெகா ய . பட்ட டெமல்லாம் ெவந்  ண்ணா ம். இதனால் 64 த நஞ் ம் 

த் யா ம். அைதக் ெகாண்  ெம , நீற் னம் த யைவகள் ெசய்யலாம் (சா.அக.);.
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காட்ெட சச்ந்
ள

 
 காடெ்ட சச்ந் ள  kāṭṭelumiccantuḷaci, ெப.(n.)

   காட் ல் ைள ம் எ சச்ந் ள ; a forest variety of elumicca-ntulaši (சா.அக.);.

     [காட் + எ சை்ச+ ள ]

காெட கரம்

காெட கரம்  kāṭeḻukarampu, ெப.(n.)

ெச ெகா கள் மண் க்காடாக எ ந்  நிற் ம் சமனில்லாத நிலப்பரப்  place tract of land, 

     "ஏரிக்  ேமற்  காெட  கரம் " (ெத.கல்.ெதா.17 கல்.304);, (கல்.அக);.

     [கா +எ கரம் ]

 காெட கரம்  gāṭeḻugarambu, ெப.(n.)

   ெச  ெகா கள் மண் க் காடாக எ ந் நிற் ம் சமனில்லாத நிலப்பரப்  ;பn cultivable land,

     "ஏரிக்  ேமற்  காெட  கரம் " (ெத.கல் ெதா.17,கல்.304);.

     [கா  + எ  + கரம் ]

காட்ேடணி

 
 காட்ேடணி kāṭṭēṇi, ெப.(n.)

காட் மா  அதாவ  காட்  ஆ அல்ல  காடெ்ட :

 wild cow or wild ox, bison - Gaveous ganrus (சா.அக.);.

     [கா +ஏணி]

 காட்ேடணி kāṭṭēṇi, ெப.(n.)

   காட் ல் வா ம் எ ; bison.

     [கா  + ஏணி-காட்ேடணி. ஏண் = உயரம் உயர்  ெசம்ைம, ரட் , அழ . ஏண் → ஏணி [நல்ல 
ேதாற்ற ைடய ). நாட்  எ கைள டக் காடெ்ட  ந்த வ ம் ேதாற்றப் 
ெபா ைடயதாக ன் இப்ெபயரெ்பற்ற . இசெ்சால் இக்காலத் ல் காட்டாணி எனத் ரி ற்ற ]

காட்ேடரி

 
 காட்ேடரி  kāṭṭērimūli, ெப.(n.)

   க மத்ைத; black dhatura or stramonium (சா.அக.);.

     [காட்ேட → அகாட்ேடரி+ ]

காட்ைடப் டம்

காடை்டப் டம் kāṭṭaippuṭam, ெப.(n.)

   1. காைட உயரமள  அதாவ  ன்  எ ல் ேபா ம் டம்; a small fire with three cow dung cackes used for 
calcining oxidising metals and metallic compounds.

   2. ஓெர ப் டம்; calcination with a single dried cow-dung cake (சா.அக.);.

     [காைட+ டம்]
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காட்ேடாங்கம்

காட்ேடாங்கம் kāṭṭōṅkam, ெப.(n.)

   1. காட் ல் வா ம் எ ைம; wild buffalo -

 Bubulusanni.

   2. கடைக நீ ; a farinaceous substance procured from the Indian arrow root - Curcuma angustifolia.

   3. ச ரக்கள்ளி; square spurge - Euphorbia antiquorum.

   4. எ க் ; madar plant - Caltropis gigantea.

   5. காட்  ெவள்ைள ெவங்காயம்; gungle white onion - Urginia indica.

   6. கள்ளிப்ெபா ; milk spurge-Euphorbia genus.

   7.  கள்ளி; twist-spurge - Euphorbia tirucalli (சா.அக.);.

     [கா +ஓங் +ஒங்கம்]

காட்ேடாமவல்

காட்ேடாமவல்  kāṭṭōmavalli, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைக ம ந் ச ்ெச ,

 thick-leaved lavender-Anisochilus carnosum.

   2.ஒ  வைக ந மணச ்ெச ; country borage - Coleus aromaticus (சா.அக.);.

     [காட் +ஓமவல் ]

காடசச்ரம்

 
 காடசச்ரம் kāṭaccaram, ெப.(n.)

   ஒ  நீர ்ேநாய்; a urinary disease (சா.அக.);.

     [காடம்+ சரம்]

காடம்

 
 காடம்  kāṭampū, ெப.(n.)

   மஞ்சள்  க் ம் ஒ  ெச ; hairy yello-flowered laurustinus - Viburnum hebanthum (சா.அக.);.

     [காடம்+ ]

காடவர்ேகான்

 
 காடவரே்கான் kāṭavarāṉ, ெப.(n.)

   காஞ் ைய ஆண்ட அரசமரைபச ்சாரந்்தவர;் a king who ruled kāsīji.

     [காடவர+் ேகான்.]

இவர ்காஞ் ல் வாலயம் கட்  அதற்  ட க்  ெசய்ய நாள் த்தார.் வன் இவ க் க் 
காட் யளித் , சலார ்நாயனார ்ெசய் ம் ட க் ற் ப் ேபாவதால் நாள் மாற்  ைவக் மா  
ேவண் னார.் இவர ்நாைள மாற்  ைவத் , சலாைரத் ேத க்கண்  களித்  இன்பமைடந்தார ்
(அ . ந்);.

காடாற் ன்ென
ம்

 
 காடாற் ன்ென ம்  kāṭāṟṟumuṉṉelumpu, ெப.(n.)

   காட் ல் ணம் ட்ட எ ம் ; unburnt bones left after the cremation of a dead body (சா.அக.);.

     [கா +ஆற் + ன்+எ ம் ]
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கா க்காரத்த ம்

 
 கா க்காரத்த ம்  kāṭikkārattaḻumpu, ெப.(n.)

   கா க்காரத்ைத அ க்க  பயன் ப த் வதனால் சைத க த்  ஏற்ப ம் த ம் ; discoloration of the skin 
caused by prolonged or frequent application of nitrate of silver-Argyria

     [கா +காரம்+த ம் ]

கா கட் ண்ட
வாள்

 
 கா கட் ண்ட வாள் kāṭikaṭṭuṇṭaḻuvāḷ,    ெப.(n.);மா லங்கம்,

 garlic near-Crataeva religiosa (சா.அக.);.

     [கா +கட் ண் +அ வான்]

கா கானா

 
 கா கானா kāṭikāṉā, ெப.(n.)

   வண் ைய நி த்தப் பயன்ப ம் கட்டடம்; cart-stand, carriage-house, shed for keeping carts (ெச.அக.);.

     [U-gadi-khawa→த. கா கானா]

 கா கானா kāṭikāṉā, ெப.(n.)

   வண் ைய நி த் ம் இடம் (கட் டம்);; cart-stand carriage-house, shed far keeping carts.

     [U.{}+{} → த.கா கானா.]

கா செ்சயநீர்

 
 கா செ்சயநீர ்kāṭicceyanīr, ெப.(n.)

இளநீைர ம், இள வ க்ைகைய ம் ேசரத்் க் கைரத் த் ெதளி த் , அத் டன் கண்ணாம்  நீர ்
ட் க் கலக் , ரிய ஒளி ல் ைவத் ப் ற  ெதளி த்  வ த்த கா . இ  ந் ாரம் ெசய்ய 

உத ம்:

 a strong pungentfermented liquid filtered after exposing to the sun"s rays a solution of lime water and the Cocoanut extract 
obtained from a mixture of tender cocoanut and its water. This is used for preparing red oxides (சா.அக.);.

     [கா +ெசயநீர]்

கா ைல

 
 கா ைல kāṭilai, ெப.(n.)

   கல் மா; kidney plum - Pygeum gardneri (சா.அக.);.

     [கா + இைல])

கா வைக

 
 கா வைக kāṭivakai, ெப.(n.)

   பல வைகக்கா ; the different varieties of vinegar - Aceta (சா.அக.);.

     [கா +வைக]

கா ைவப்

 
 கா ைவப்  kāṭivaippu, ெப.(n.)

   கா  ெசய் ம் ைற; the process in the manufacture or preparation of vinegar (சா.அக.);.

     [கா +ைவப் ]
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கா னம்

 
 கா னம் kāṭiṉam, ெப.(n.)

   ைள ன் ன்பக்கத்  ரிய ைன ( ச் ); என் ம் உ ண்ைட வ வம்; oval prominences at the sides 
of the anterior pyramids of the oblongata – Olivery body (சா.அக.);.

     [கா +இனம்.]

கா ப வளன்

 
 கா ப வளன் kāṭupaṭuvaḷaṉ, ெப.(n.)

அரக் , ைன, ேதன், க ந் ைன, நா , ம ற்  த யன; forest products.

     [கா +ப +வளம்]

கா வசா

 
 கா வசா  kāṭuvacāti, ெப.(n.)

   கா களில் வாழக் ய ஒ வைகக் லம்; one of the caste who living in forest (ெச.அக.);.

     [கா +வாழ்+சா ]

கா ெவட் யேசா
ழன்

 
 கா ெவட் யேசாழன் kāṭuveṭṭiyacōḻṉ, ெப.(n.)

   காஞ்  நாடாண்ட ேசாழரக்ளில் ஒ வன்; a king who ruled kāfji

     [கா +ெவட் ய+ேசாழன்.]

ல டண பாண் யன் ம ைரைய ஆண்ட காலத் ல் இவன் ம ைரக்  வந்  வணங்க எண்ணினான். 
பாண் ய க்  அஞ்  வராமல் இ ந்த ேசாழைன, வன் த்தர ்உ  ெகாண்  வ த் ைணயாய் 
வந்  ம ைரைய வணங்க உத னார.் ேகா ல் இ ந்த ன் த் ைரைய,  த் ைரயாக வன் 
மாற் னார.் இதைனப்

பாண் ய க்  உணரத்் , ேசாழ டன் நட்  ெகாள்ளச ்ெசய்தார ்(அ . ந்);.

காைடசச்ா

 
 காைடசச்ா  kāṭaiccāṟu, ெப.(n.)

காைட இைறச் னின்  இறங் ய சா

 essence of the flesh of quail boiled with various other ingredients.

     [காைட+சா ]

இதனால் இைளத்த உடல் ப க் ம். ப க்ைகயாய்க் டப்பவரக்ள் ேத வர ்(சா.அக.);.

காைடத்தனம்

 
 காைடத்தனம் kāṭaittaṉam, ெப.(n.)

   ரட் த்தனம் (ெரள த்தனம்); (இலங்.);; rowdyism.

அவரக்ளின் காைடத்தனத்தால் பல உ ரக்ள் இைர(ப யா ன(க்ரியா);.

     [கா  – காைட+தனம்]

 காைடத்தனம் kāṭaittaṉam, ெப.(n.)

   ரட் க் ணம் ; rowdyism.

அவன் ெசய் ம் காைடத்தனத் தால் பல உ ரக்ள் அ ந்தன (இலங்.வழ);.

     [க  →கா  →காைட + தனம்]
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காண்டம்

காண்டம் kāṇṭam, ெப.(n.)

   1.மைலேவம்

 hill margosa - Melia azadirach alias M.Composita.

   2. கானற்பலா; jungle jack - Artocarpus hirsuta (சா.அக.);.

     [கா+அண்டம்]

 காண்டம்1 kāṇṭam, ெப.(n.)

   1. கா  [(◌ிவா.);; jungle. desert, wilderness.

   2.மைல ( ங்);; mountain, hill.

   3. மைல ேவம் ; hill margose.

   4. நிலேவம் ; ground neegn.

   5. ந் ல்; moon-creeper.

   6.வஞ் மரம்; South Indian willow

     [காள் → காண் → காண்  → காண்டம் . காள் = க ைம இ ள் இ ளடரந்்த கா  காடடரந்்தமைல]

 காண்டம்2 kāṇṭam, ெப.(n.)

   1.நீர;் water, sacred water.

     " த் வா ய க் ய ங் மக் காண்ட ம்" (கல்லா49:16);.

காண்டம்பைன

 
 காண்டம்பைன kāṇṭampaṉai,    ெப.(n.);   மைலக்க ; hill areca-nut palm of Travancore - Bentinckis Coddapana 
(சா.அக.).

     [கா_அண்டம்+பைன.]

 காண்டம்பைன kāṇṭambaṉai, ெப.(n.)

   மைலக் க ; hilareca-nutpalm of Travancore (சா.அக.);.

     [காண்டம் + பைன]

காண்டரிக்கன்

 
 காண்டரிக்கன் kāṇṭarikkaṉ, ெப.(n.)

   காண்டரிசாரைண பாரக்்க; see kandar. Säranai (சா.அக.);.

காண்டரிசாரைண

 

 காண்டரிசாரைண kāṇṭaricāraṇai, ெப.(n.)

   சத்  சாரைண அல்ல  க் ரடை்ட;  spreading hogweed - Boerhaavia repens(சா.அக.). 
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காண்டவ ரணம்

காண்டவ ரணம் kāṇṭavacūraṇam, ெப.(n.)

   1. தாளிசபத் ரி, கக் , ள , ப் , ரகம், இலவங்கப் படை்ட, ஏலம் த ய தணிைக 
ம ந் கைளச ்ேசரத்்  இ த்  ஈைள ேநாய்க் க் ெகா க் ம் ஒ  ெபா  ம ந் ; a sedative medicine 
consisting of a mixture of several powdered drugs such as dried giner, pepper, long pepper, cumin seed;

 cardamom and other sedative agents,

   2. காற்ைற (வா ைவ);;   கண் க்கக் ெகா க் ம் ம ந் ; a drug formerly used against futulence-zeodoti 
(சா.அக.);;

     [காண்டவம்+ ரணம்]

காண்டா க் த
ம்

 
 காண்டா க் தம் kāṇṭātikkirutam, ெப.(n.)

   நில ேவம் டன் ேவ  கைடச ்சரக் கைளச ்ேசரத்்  ெநய் ட் க் காய்ச்  வ த்த ம ந்  ெநய்; a 
medicinal ghee prepared with ground neem as a chief ingredient along with other bazaar drugs (சா.அக.);.

     [காண்டம்+ஆ + தம்]

காண் ைக ைர

 
 காண் ைக ைர kāṇṭikaiyurai, ெப.(n.)

காண் ைக பாரக்்க; see kandigai,

காண் யயம்

 
 காண் யயம் kāṇṭiyayam, ெப.(n.)

   ெவக்ைக; intensity of heat (சா.அக.);.

     [காண் +அயம்]

காண ட்டம்

 
 காண ட்டம் kāṇarūṭṭam, ெப.(n.)

   இ  ஒ  கைடச ்சரக் ; black hellebore - Helleborumniger (சா.அக.);.

     [கானார+்ஊட்டம்]

காணாக்க ெசா

 
 காணாக்க ெசா  kāṇākkaṭicoṟi, ெப.(n.)

ச் க் க னால் உண்டா ம் ெசா ,

 itching due to poisonous bites (சா.அக.);.

     [கானா+க ெசா ]

காணாக்க நஞ்

காணாக்க நஞ்  kāṇākkaṭinañcu, ெப.(n.)

   1. ல் நஞ் ; the poisonous effects of an unknown insect or creature.

   2.  பாம்  நஞ் ; small snake poison (சா.அக.);.

     [காணா+க +நஞ் ]

காணாக் ரந்

காணாக் ரந்  kāṇākkiranti, ெப.(n.)

   1. உடம் ல் உண்டா ம் ரந் ப் ண்; internal ulcers orvenereal sore.

   2. ஆண் அல்ல  ெபண் ற் கா ம் ரந் ப் ண்,

 a syphilitic sore forming on the genital of a male or female-Chancre(சா.அக.);.
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காணாத் த்

 
 காணாத் த்  kāṇāttirutti, ெப.(n.)

   றர ்பாரக்்கக் டாத இடம் அதாவ  ஆண், ெபண் ; the genitals which are the private parts in a male or a 
female (சா.அக.);.

காணா கடல் -
தல்

 
 காணா கடல் -தல் kāṇātukaṭalpukutal, ெச. . .(v.i.)

   ேநாய் ண் ம் வாரா  இ த்தல்; total sappearance without relapse, said of disease (சா.அக.);.

     [காணா +கடல்+ ]

காணாப்பத் யம்

 
 காணாப்பத் யம் kāṇāppattiyam, ெப.(n.)

   அவ ம ந் ண ; deviation from the observance of the prescribed diet (சா.அக.);.

     [காணா+பத் யம்]

காணாப் ள்ேதாட
ம்

 
 காணாப் ள்ேதாடம் kāṇāppuḷtōṭam, ெப.(n.)

   ழந்ைதக க் க் கா ம் பறைவக் ற்றம் (ேதாஷம்);; a morbific diathesis in children said to be due to the 
evil influence reflected on them while birds are retiring to their nest.

இதனால் உச் , கண் த ய இடங்களில்  ழல், ைல ண்ணாைம, பசை்ச நிறமாய்க் க தல், 
பறைவையப் ேபால்  அ தல் த ய ணங்கள் கா ம் (சா.அக.);. 

காணாம்ப ேவாம்

காணாம்ப ேவாம் kāṇāmpaṭuvōm, ெப.(n.)

   காணப்ெபான் தண்டப்ப ேவாம் (காணாம்ெபாற்காக);; a kind of tax.

நிைலப் ெபா ட்டாகத் ங்கேடா மாக ம்ேபாமாேனாம் ட்  வதா ற்

தரம்ாஸ்தத்  நிச  நாேலகால் காணம் ப ேவாமாேனாம்" (ெத.கல்.ெதா.12 கல்.70);,

     [காணம்-ெபாற்காக. காணம்+ப ேவாம்]

காணாேமகம்

 
 காணாேமகம் kāṇāmēkam, ெப.(n.)

   ஆண் அல்ல  ெபண் களில் வ ம் ெவள்ைள (ேமக);ப் ண்; a venereal sore found on the genitals - 
Chancroid (சா.அக.);.

     [கானா+ேமகம்]

காணாவஞ்சனி

 
 காணாவஞ்சனி kāṇāvañcaṉi, ெப.(n.)

மைறப்  ைம, அதாவ  த்தரக்ள் தங்கைள மைறத் க் ெகாள்வதற்காகப் பயன்ப த் ம்

 soup; a blackd paint prepared by siddhars and used by them to become invisible to others (சா.அக.);.

     [கானா+ (அஞ்சனம்); அஞ்சனி]
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காணா யா

காணா யா  kāṇāviyāti, ெப.(n.)

   1. கரணியம் இன்னெதனத் ெதரியாத ேநாய்,

 a disease which could not be diagonised.

   2. உள் ேநாய்; internal disease which could not be ascertained without operation.

   3. பாரக்்கக் டாத இடங்கள் அதாவ  ஆண் அல்ல  ெபண் களில் கா ம் ேநாய்; a disease of the 
genitals either in males or females.

   4. உள் ப் களில் கா ம் ேநாய்; disease of internal organs (சா.அக.);.

காணிெகாண்டா
ம் 

அைடெகாண்டா
ம்

காணிெகாண்டா ம் அைடெகாண்டா ம் kāṇikoṇṭārumaṭaikoṇṭārum, .அ.(adv.)

நிலத்ைதப் பரம்பைரயாக உரிைம டன் க ம் உரிைமயாள ம், ப ரி ம் ப  உரிைம 
ெகாண்டா ம் (உரிைமயாளர ்- த்தைகயாளர ்ப  உரிைம-உள் த்தைக);; contractor, lessee, to let out 
farm lease out as land.

     "இக்ேகா ல் காணி ெகாண்டா ம் அைட ெகாண்டா ம் இக்ேகா ல் றந்  ைற ெசய்தாேர 
இவ் ளக்  எரிக்கக் கடேவா

மாேனாம்" ( தற் ேலாத் ங்கன், . .105 ெத.இ.கல்.ெதா.5 கல்...1001);, (கல்அக.);

     [காணிெகாண்டா ம்+அைடெகாண்டா ம்]

காணிமா

காணிமா  kāṇimāṭu, ெப.(n.)

   த்தைக காணிையப் ேபான்  இைடயர ்உரிைம டன் ெபற் ள்ள பயன்த ம் மா ; to let out and lease 
out as a cow.

     "மைலயம் பாக்கத்  மன்றா  ெப மாள் மகன் ேகரக் ேகாேனன் இவ்ெவ ைம பத் ம் காணி மாடா 
கக்ைகக் ெகாண்  அ ண்ெமா  ேதவன் உழக்கால்"(ெத.கல்.ெதா.7 கல்.539);. (கல்அக);.

     [காணி+மா ]

தவச ைள னால் பயன்த ம் நிலங்கைளக் காணியாட் யாகப் ெப தைலப் ேபான் , பால்வளம் 
த தல் மாெட ம் ெசல்வத்தாலாதனான். மா  காணி மாெடன்  க த் டன் றப்பட் ள்ள . 
காணியாட்  ேபான்ற உரிைம டன் இைடயர ்ெப ம் மா .

காணிமா ன.நில
ம்

காணிமா ன.நிலம் kāṇimāṟiṉanilam, ெப.(n.)

   காணியாட்  நிலத் ைண. அப்பணி ெசவ்வேன நிகழாத ற்றத்தால், காணியாட்  உரிைம ைன 
மாற்  மற்ெறா  பணியாள க்  உரிைம ெசய் ம் நிலம்; to obtain a contract of lease.

     "இந்நாட்  ேலாத் ங்க ேசாழன் க ப் ரில் ேராகஞ் ெசய் நாைர காணி மா ன நில ம்" 
(ெத.கல்.ெதா.5 கல்.708);, (கல்,அக.);

     [காணி+மா ன.நிலம்]
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காத்தவராயன்

காத்தவராயன் kāttavarāyaṉ, ெப.(n.)

   1.வரலாற் ல் மைற ண்ட மக்கைளளத் ன்பத் னின்  காப்பாற் ய மறவனின் ெபயர;் name of a 
hero who protected people from great danger or calamity.

   2. மைலமகள் அைமத்த ங்காைவக் (நந்தவனத் ற் க்); காவல் ெசய்தவன்; a village deity.

     [காத்த+அைரயன்.]

இரண்டாம் ெபா ள் ன்வ ம் ெதான்மக் கைத த ய . வன் உலக உ ரக்ள் எல்லாவற்ைற ம் 
காப்பவர ்என் ம் க த் ல் மா பட்ட மைலமகள் ஒ  எ ம்ைபப் த் ப் பரணி ல் அைடத்  
ைவத்தார.் ம நாள் அைதத ் றந்  பாரக்்க, அவ்ெவ ம் ன் வா ல் ஒ   அரி  இ ந்த . தான் 
ெசய்த ெசயைலச ் வனிடம் ெதரி த்தார.் வன் மைலமகைள ேநாக்  அந்த எ ம்ைபத் ன்பஞ் 
ெசய்ததற்  நீ ஒ  ங்காைவ ஏற்ப த்  அந்தக் க வாைய (பாவம்); ேபாக் க என்றார.் மைலமக ம் 
அவ்வாேற ங்காைவ ஏற்ப த்  அதன் காவ க் ச ் வனிடேம ஒ வைனப் ெபற்  அவ க்  
காத்தான் என்  ெபயரிட்டார.் அவேன காத்தவராயன் ஆவான். இவன் ஆரியமாைல த ய பல 
ெபண்கைள மணந்தவன் (அ . ந்);.

 காத்தவராயன் kāttavarāyaṉ, ெப.(n.)

   1. ஊரில் காணப்ப ம்  ெதய்வங்க ள் ஒன்

 a village deity.

   2.காவல் ரிபவன் (W.G.);; watchman, guard.

     [காத்தான் + அைரயன்]

காத்தாைல

 
 காத்தாைல kāttālai, ெப.(n.)

   யற்காலம்; early morning (ெச. அக.);.

காலங்காத்தாைல எ ந் கழனி ேவைலக் ப் ேபாக ேவண் ம் (வ.வரி);.

     [காைல+அத் ல் காலத் ல் - காத்தாைல (க ங்ெகாசை்ச);.] 

காத்ேதனி

 
 காத்ேதனி kāttēṉi, ெப.(n.)

மணித்தக்காளி,

 black-berried solanum - Solanum nigrum (சா.அக.);.

காதட்

 
 காதட்  kātaṭṭi, ெப.(n.)

ஆெதாண்ைட:

 thony caper-Capparis horrida alias Czeylanica (சா.அக.);.

     [கால்+(ெதா ); ெதாட் ]

காத

 
 காத  kātaṭi, ெப.(n.)

ெச ய ,

 that portion behind the lobe of the ear(சா.அக);.

     [கா +அ ]
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காதவ

 
 காதவ  kātavaṭi, ெப.(n.)

   காத பாரக்்க; see kadadi (சா.அக.);.

காதழற்

 
 காதழற்  kātaḻṟci, ெப.(n.)

ெவப்பத் னால் கா ற் ள் ஏற்ப ம் எரிசச்ல்,

 inflammation of the ear-Otitis (சா.அக.);.

     [கா +அழற்  அழற்  ெகா ப் , எரி ]

காத க்

 
 காத க்  kātaḻukku, ெப.(n.)

   ம் ; earwax - Cerumen (சா.அக.);.

     [கா +அ க் ]

காதார

காதார kātāra, .எ.(adv.)

   1. தன் கா களில் பட; with one"s own ears.

   அவள் ெசான்ன ெசால்ைல என் காதாரக் ேகட்ேடன்(வடவ்ழ);. 2.நிரம்ப; to the full satisfaction of the ears 
(ெச.அக.);.

     [கா +ஆர.]

கா ல் ழ்வ -தல்

கா ல் ழ்வ -தல் kātilcīḻvaṭital,    4 ெச. . . (v.i.)

   கா ல் ண்கட்  ஏற்பட்  அதனால் ழ் ெவளிப்ப தல்; a purulent discharge from the ear - Otorrhoea 
(சா.அக.);.

     [கா ல் ழ்+வ -தல்.]

கா ல்ேபாட் க்
ெகாள்( )-தல்

கா ல்ேபாட் க்ெகாள்( )-தல் kātilpōṭṭukkoḷḷutal,    16 ெச. . .(v.i.)

   றர ்ெசால்வைதக் ேகட்  உரிய கவனம் ெச த் தல்; pay head to; listen to,

நான்  மாற்ற ேவண் ம் என்  ெசால்வைத நீங்கள் கா ல் ேபாட் க் ெகாள்வேத இல்ைல. ைகத்த  
ெநசவாளரக்ளின் ேகாரிக்ைககைளக் கா ல் ேபாட் க் ெகாள்ளாமல் ெசயல்ப றாரக்ள்.

     [கா ல்+ேபாட் +ெகாள்-தல்.]

கா ல்ேபாட் ைவ
-த்தல்

கா ல்ேபாட் ைவ-த்தல் kātilpōṭṭuvaittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   கவனத் ல் ெகாள் ம்ப  ஒன்ைறத் ெதரி த்தல்; putin a word; mention.

என் ைபயன் ேவைல பற் ய ெசய் ைய உங்கள் கா ல் ேபாட்  ைவக் ேறன்.

     [கா ல்+ேபாட் +ைவ-த்தல்.]

கா ல்வாங் -தல்

கா ல்வாங் -தல் kātilvāṅkutal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ வர ்ெசால்வைதக் கவனமாகக் ேகட்டல்; pay head to; lend one"s ear 

அவர ் வைதக் கா ல் வாங்காமல் நீ ேப க்ெகாண்ேட ேபானால் என்ன அரத்்தம்?

   2. கா ல்ேபாட் க் ெகாள்-தல் பாரக்்க; see kadil-pottu-k-kol,

     [கா ல்+வாங் -தல்.]
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கா ன் ன்ெபா
ட்

 
 கா ன் ன்ெபா ட்  kātiṉpiṉpokuṭṭu, ெப.(n.)

   கா ற் ப் ன் றத் ள்ள ைலக்காம்ெபாத்த ய ெபா ட் ; the tiny bony prominence of the skull 
just behind the ear - Mastoid process (சா.அக.);.

     [கா + ன்+ெபா ட் ]

கா ன் றம்

 
 கா ன் றம் kātiṉpuṟam, ெப.(n.)

   ெவளிக்கா ; the outer ear - Concha (சா.அக.);.

     [கா + றம் – கா றம்→அகா ன் றம்]

கா ன

கா ன  kātiṉaruku, ெப.(n.)

   1. கா ன் ெவளிப் றம்; the external portion of the ear, Concha.

   2. கா ன் இதழ்; lob of the ear.

   3.கதமஙன ந் ; gristle of the ear (சா.அக.);.

     [கா +இன்+அ ]

கா க்க

 
 கா க்க  kātukkaruvi, ெப.(n.)

கா  ேகட்ப ல் ைறபா  உள்ளவரக்ளின் ேகட் ம் றைன ப்ப த்த கா ல் ெபா த் க் 
ெகாள் ம்  ன் க ,

 hearing aid.

     [கா +க ]

கா க் ைடவான்

 
 கா க் ைடவான் kātukkuṭaivāṉ, ெப.(n.)

காைதக் ைடந்  ய்ைம ெசய்ய பயன்ப த் ம் க  an instrument sorceaning the ear-Ear-pick (சா.அக.);.

     [கா + ைடவான்]

கா க்ெகாப் ளம்

 
 கா க்ெகாப் ளம் kātukkoppuḷam, ெப.(n.)

   ெவளிக்கா ல் கா ம் ெகாப் ளம்; boilin the external ear.

இ  உடம் ன் வ ைம ைற னாற்கா ம் இதனால் த்தல், வ  யா ம் (சா.அக.);.

கா ற் -தல்

 
 கா ற் -தல் kātukuṟṟutal, ெச. . . (v.i.)

கா ல் ஊ  அல்ல  ேவ  க ட்  ைள தல், boring a hole in the lobe of the ear with a needle or other 
sharp instrument; to bore or pierce the ear, as a ceremony (சா.அக.);.

     [கா + ற் .]

கா ெகா த் க்
ேகள்-தல்

கா ெகா த் க்ேகள்-தல் kātukoṭuttukāḷtal,    16 ெச. . . (v.i.)

   உன்னிப்பாகக் ேகட்டல்; give one"s ear to: listen attentively.

அவன் ெசால்வைதச ்  ேநரம் கா  ெகா த் க் ேகள்.

     [கா +ெகா த் +ேகள்.]
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கா டெனட்

 
 கா டெனட்  kātuṭaṉeṭṭi, ெப.(n.)

   ெந ஞ் ; caltrops - Tribulus terrestris (சா.அக.);.

     [கால்+ெதா வன்+எட் .]

கா த்தண்

கா த்தண்  kātuttaṇṭu, ெப.(n.)

   1. ழ்க்கா  ேசரைண,

 ear-flap.

   2. கா ன ; lobes of the ear (சா.அக.);.

 கா த்தண்  kātuttaṇṭu, ெப.(n.)

   கா  மட ன் ப  (உ. .);; lobe of the ear.

     [கா  + தண் ]

கா த் வாரம்

 
 கா த் வாரம் kātuttuvāram, ெப.(n.)

   கா ன் வ ; ear-hole; external passage of the ear-Aurium meatus (சா.அக.);.

கா ந

 
 கா ந  kātunaṭu, ெப.(n.)

ெச ப்பைற,

 middle ear or ear-drum-Tympanum (சா.அக.);.

கா ேநாய்

கா ேநாய் kātunōy, ெப.(n.)

   1. கா ல் உண்டா ம் ேநாய்கள்; disease of the ear in general.

   2. கா வ ; ear-ache - Otalgia (சா.அக.);.

     [கா +ேநாய்]

கா ேநா

 
 கா ேநா  kātunōvu, ெப.(n.)

   கா ேநாய் பாரக்்க; see kadu-noy.(சா.அக.);.

கா ப்பைற

 
 கா ப்பைற kātuppaṟai, ெப.(n.)

   கா ன் ஒ ச ்சவ் ; ear-drum (சா.அக.);.

     [கா +பைற]

கா ப் க்கம்

 
 கா ப் க்கம் kātuppitukkam, ெப.(n.)

ெவளிக்கா  உள்ளடங்காமல் ரிவாய்க் காணல்,

 marked protrusion of the ears (சா.அக.);.

     [கா + க்கம்]
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கா ப் ண்

 
 கா ப் ண் kātuppuṇ, ெப.(n.)

கா ல் ண், ைர த யவற்றால் ஏற்ப ம் கட் :

 sores or ulcers from abscesses etc., ulceration of the ear (சா.அக.);.

     [கா + ண்.]

கா ப்

 
 கா ப்  kātuppuḻu, ெப.(n.)

   கா ல் ஈ ந்  டை்ட ைவப்பதனா ம், அல்ல  ேநாய் ண்கட்  த ய கரணியங்களா ம் 
கா ற் ள் உண்டா ம்  அல்ல  ச் கள்; worms orgerms formed in the ear due to a fly depositing its egg 
therein or through other causes such as diseases, wounds, injuries etc (சா.அக.);.

     [கா + ]

கா ப் ற்

 
 கா ப் ற்  kātuppuṟṟu, ெப.(n.)

   கா  நரம் களில் சளி நீர ்நிைறயப் ெபற்  அதனால் ெக  சைத வளரந்்  ப க் ம் ஒ  ண்; herpes 
zoster of the ear, due to herpetic inflammation of the facial nerve arising from accumulation of bad fluidZoster oticus.

இ  அக் ையப் ேபால் இ க் ம்(சா.அக.);.

     [கா + ற் .]

கா பட

 
 கா பட kātupaṭa, ெப.(n.)

   ெசய்  ேகட் ம் அள க் த் ெதரி ம்ப யாக; in one"s hearing.

உன்ைனப் பற்  ேமாசமாக அவன் கா படப் ேப னாள்.

     [கா +பட]

கா மத் மம்

 
 கா மத் மம் kātumattimam, ெப.(n.)

   ைறவான ேகட் ம் றன்; dulness of hearing-Amblyacusia (சா.அக.);.

     [கா +மத் மம்.]

ம வ, கா  மந்தம்

கா மந்தன்

 
 கா மந்தன் kātumantaṉ, ெப.(n.)

   கா  ேகளாதவன்; a deafman; one who is thick of hearing (சா.அக.);.

     [கா +மந்தன்]

கா மலம்

 
 கா மலம் kātumalam, ெப.(n.)

கா க் ம் ,

 ear_wax (சா.அக.);.

     [கா +மலம்]
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கா ர்சை்ச

 
 கா ரச்ை்ச kātumūrccai, ெப.(n.)

கா  ேநா னால் ஏற்ப ம் கைளப் :

 a swoon or fainting observed in patients suffering from aural diseases - Ear-faint (சா.அக.);.

     [கா + ரச்ை்ச]

கா ளி

கா ளி kātumūḷi, ெப.(n.)

   1 அ ந்த கா ; tom ear.

   2. அந்தக் ேகடா (அவலடச்ணமா);ன கா  ; deformed ear(சா.அக.);.

     [கா + ளி]

கா வாைத

கா வாைத kātuvātai, ெப.(n.)

   1. உடக்ா ன் த்தல் வ ; acute boring pain in the ear, Otalgia.

   2. கா ன் ெதாந்தர ,

 trouble or sufferings from pain in the ear-Otalgia (சா.அக.);.

     [கா +வாைத.]

கா ைறப்

 
 கா ைறப்  kātuviṟaippu, ெப.(n.)

   கா ைறப் ; stiffness of the outer ear (சா.அக.);.

     [கா + ைறப் ]

கா க்கம்

 
 கா க்கம் kātuvīkkam, ெப.(n.)

   கா ற் ள் ஏற்ப ம் ேநாய் அல்ல  ண்ணினால் உண்டா ம் க்கம்; swelling of the ear through 
inflammatory diseases (சா.அக.);,

     [கா + க்கம்]

கா ெவளியா-தல்

கா ெவளியா-தல் kātuveḷiyātal, ெப.(n.)

   1. காதைடப்  நீங் தல்; to be free from dullness of hearing.

   2. ெச

   ணப்ப தல்; the curing of deafness (சா.அக.);.

காெத ம்

 
 காெத ம்  kātelumpu, ெப.(n.)

   கன்னப்ெபா  எ ம் ; temporalbone (சா.அக.);.

     [கா +எ ம் ]

காைதக்க -த்தல்

 
 காைதக்க -த்தல் kātaikkaṭittal, ெச. . . (v.i.)

   காைதக் க ப்ப ேபால் ெந ங்  வந்  ெசய் ைய ெம வாகச ்ெசால் தல்; த்தல்; whisper, 

ெவளிப்பைடயாகச ்ெசால் காைதக் க க்காேத.

     [காைத+க -த்தல்.]
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காைதப்ெபாத் -
தல்

 
 காைதப்ெபாத் -தல் kātaippottutal, ெச. . . (v.i.)

   ஓைச ேகடக்ாதப க் காைத தல்; to shut the ears to prevent hearing (சா.அக.);.

     [காைத+ெபாத் .]

காெதாட்

காெதாட்  kātoṭṭi, ெப.(n.)

   1. அ ந்  ேபான காைத ஒட்டச ்ெசய் ம் ம ந்

 a medicine or drug capable of re-uniting the two edges of a torn ear of a female.

   2. ற்றா ட் ; fragrant sticky mallow - Pavonia odorata (சா.அக.);.

     [கா +ஒட் .]

காெதா

காெதா  kātoli, ெப.(n.)

   1. கா ன் ஒ ,

 sound of the ear.

   2. உள்ெளா க்க (ேயாகாப் யாசத்);த் ல் கா ல் ேகட் ம் லம்ெபா , சங்  ஒ  த யன; the 
different kinds of melodius sounds heard at a certain stage in yoga practice, such as, the creeking of anklet, the blowing of 
conch etc. (சா.அக.);.

     [கா +ஒ ]

காெதா க்

 
 காெதா க்   kātoḻukku, ெப.(n.) 

   கா ல் ழ் வ ைக;  discharge of pus from the ear (சா.அக.);.

காேதாடம்

 
 காேதாடம்  kātōṭam, ெப.(n.)  

ெவண்கடம்  

 white cadamba-Anthocephalus cadumba (சா.அக.);.

காேதா காதாக

 
 காேதா காதாக kātōṭukātāka, .அ. (adv.)

   க ம் ெம வான ர ல் க க்கமாக; in a hushed voice; in a whisper,

காதலர ்இ வ ம் கட் ல் அமரந்்  காேதா  காதாகப் ேப க் ெகாண் ந்தைதக் கண்ேடன்.

     [கா +ஒ +கா +ஆக]

காந்தஅய

 
 காந்தஅய  kāntaayacu, ெப.(n.)

   அயச் ைல; iron ore (சா.அக.);.

காந்தக்கவர்ச்

 
 காந்தக்கவரச்்  kāntakkavarcci, ெப.(n.)

   காந்தத் ற்  இயல் ேலேய இ ம்  த யைவகளிடத்  உண்டான இ க் ந் தன்ைம; the influence of 
a magnet upon certain metallic substances cheifly iron - Magnetic attraction (சா.அக.);.

     [காந்தம்+கவரச்் ]

284

www.valluvarvallalarvattam.com 3505 of 19068.



காந்தக்களிமண்

காந்தக்களிமண் kāntakkaḷimaṇ, ெப.(n.)

   மண் அல்ல  மால் அன்பரக்ள் அணியக் ய ெவண்ைம கலந்த மஞ்சள் நிற ைடய 
மண் (ேகா ச ்சந்தனம்);; common magnesian clay used by a class of the Hindus for putting on naman the 

sectarian mark on the forehead.

   2. நாமெவள்ைள; white earth used by Vaishnavites for namam obtained from duwaraka,

   3. மஞ்சள் ச் ண்ணம்; aluminous yellow earth obtained from the Ganges at Haridwar used by Madhwas 
(சா.அக.);.

     [காந்தம்+களிமண்]

காந்தக் ண்ணம்

 
 காந்தக் ண்ணம் kāntakkiṇṇam, ெப.(n.)

   காந்தத் னால் ெசய்த ஒ  வாயகன்ற ஏணம்; a baism made out of magnetic mettalic compound.

     [காந்தம்+ ண்ணம்]

இ ல் பாைல ட்டால் ெபாங் னா ம்

வ யாெதன் ம், இச ரிய (பாதரச);த்ைத ட்டால்

இதளியங் கட் , ெவள்ளிையப் ேபால் ஆ ெமன் ம் றப்ப ற . இைதச ் த்தரக்ள் உடல் நைர 
ைர ன்  ெவ  நாள் இ க்க ேவண்  உண்பதற்  ன் கற்பத்ைத இ ல் இட்  கா காப்பாரக்ள். 

இக் ண்ணம் ெசய் ம் ைற க ம் க க்க (இரக ய);மான  (சா.அக.);.

     [காந்தம்+ ண்ணம்]

காந்தக் ண்ணி

 
 காந்தக் ண்ணி kāntakkiṇṇi, ெப.(n.)

   காந்த உண்கலம்;  magnetic eating dish.

     [காந்தம்+ ண்ணி]

இைதச ்ெசய் ம் ைற : காந்தத்ைதக் கல் ப் , ெம  இைவக டன் கலந்  உ க்  ந் னால் 
க் க் ெகா க்க கண் ட்டா ம். அப்ேபா  வாரப்் ல் ஊற் க் ண்ணியாக அ த் க் ெகாள்வ  

(சா.அக.);.

காந்தச் ண்ணம்

 
 காந்தச் ண்ணம் kāntaccuṇṇam, ெப.(n.)

   காந்தத்ைதப் ட ட்  ண்ணச ்சத்தாக மாற் ய ம ந் ;  an alkaline compound of magnet obtained by 
calcination. 

     [காந்தம்+கண்ணம்]

இைதப் பா டன் ேசரத்்  நாற்ப  நாடக்ள் உண்ண உடம் ன் காந்தல், ெவக்ைக, ெவ ப் , ைல, 
பாண் , வ ற் ப்ேபாக்  ( ராணி); த ய ேநாய்கள் ேபாம் (சா.அக.);.

காந்தசச்த்

 
 காந்தசச்த்  kāntaccatti, ெப.(n.) 

    காந்தத் ற்  உள்ள இ க் ம் ஆற்றல்; magnetic power 

     [காந்தம்+சத் ]

காந்தசச்த் ,

காந்தசச்த் , kāntaccattu, ெப.(n.)

   1. காந்தத் ன் வ ைம; magnesium, essence of magnesia.

   2. காந்தசாரம்; (GIT. 985.);.

     [காந்தம்+சத் ]
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காந்தசச்த் க் ண
◌ண்ி

காந்தசச்த் க் ண்ணி kāntaccattukkiṇṇi, ெப.(n.)

காந்தக் ண்ணம் பாரக்்க:

 See kända-k-kinnam (&m.95.);.

காந்தசச்த் ச் ண்
ணம்

 
 காந்தசச்த் ச் ண்ணம் kāntaccattuccuṇṇam, ெப.(n.)

   காந்தத் ல் இ ந்  வ ைமைய (சத் ); எ த்  அைத மற்ற ெபா ள்கேளா  ேசரத்்  டத் ட்  
எ த்த கண்ணம்; an alchemical compound obtained by the calcination of a mixture of several alkaline compounds in 
which the essence of magnet forms the cheif ingredient.

இ  வாதத் ற்  உத ம் (சா.அக.);.

     [காந்தம்+சத் + ண்ணம்]

காந்தசச்த் வம்

 
 காந்தசச்த் வம் kāntaccattuvam, ெப.(n.)

   காந்தத் ன் இயல்பான வ ைம; natural magnetic power (சா.அக.);.

     [காந்தம்+சத் வம்]

காந்தசச்ாரம்

காந்தசச்ாரம் kāntaccāram, ெப.(n.)

   காந்தத் ன் வ ைம; a pecular property or power possessed by bodies or animals whereby they naturally attract or 
repel one another, Magnetism (சா.அக.);.

     [காந்தம்+சாரம்]

காந்தச் சை்ச

   1. காந்தம் கலந்த ம ந்ைதக்ெகாண் ெசய் ம் ம த் வம்; a treatment effected through medicine prepared 
from magnetmixed with otheringredients - Magneto-theraphy.

   2. மந் ர உசச்ரிப் னால் அல்ல  மேனா சத் னால்ேநாய்கைளக் ணப்ப த் ைக; magnetic 
treatment effected by chanting of mantrams or a cure effected through animal magnetism - Hypnotic cure (சா.அக.);.

     [காந்தம்+ சை்ச]

காந்தச் ங்

 
 காந்தச் ங்  kāntacciṅki, ெப.(n.)

   காந்தம் ேசரந்்த ஒ  நஞ்  ம ந் ; a

 poisonous compound containing magnet as one of the ingredients (சா.அக.);.

     [காந்தம்+ ங் ]

காந்தச்

 
 காந்தச்  kāntaccūci, ெப.(n.)

   காந்த ஊ ; magnetic needle (சா.அக.);.

காந்தசெ்சந் ாரம்

 
 காந்தசெ்சந் ாரம் kāntaccenram, ெப.(n.)

   காந்தத்ைதப் ட ட்ட வப் த் ள்; a redoxide obtained by calcination of magnet - Magnetic oxide of iron 
(சா.அக.);.

     [காந்தம்+ெசந் ரம்]
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காந்தண்மலரான்

 
 காந்தண்மலரான் kāntaṇmalarāṉ, ெப.(n.)

   சவரக்்காரம்; fuller"s earth; bleaching powder (சா.அக.);.

     [காந்தம்+மலரான்.]

காந்தத் வம்

 
 காந்தத் வம் kāntatturuvam, ெப.(n.)

காந்தத் ன் வ ைன,

 susly smoor; magnetic pole (சா.அக.);.

     [காந்தம்+ வம்]

காந்தப்பட்

 
 காந்தப்பட்  kāntappaṭci, ெப.(n.)

   ம ல்; pea-cock - Pavo cristatus (சா.அக.);.

காந்தப்பலம்

 
 காந்தப்பலம் kāntappalam, ெப.(n.)

   காந்த ஆற்றல்; magnetic power (சா.அக.);.

காந்தப்பன்னிகம்

 
 காந்தப்பன்னிகம் kāntappaṉṉikam, ெப.(n.)

   சன்னி நாயகம்; a plant prescribed as a specific for apoplexy or in cases of delirium (சா.அக.);.

     [காந்தம்+பன்னிகம்]

காந்தப்பாத் ரம்

 
 காந்தப்பாத் ரம் kāntappāttiram, ெப.(n.)

   காந்தக் ண்ணம் பாரக்்க; see kånda-k-kinnam (சா.அக.);.

காந்தப்பாடாணம்

 
 காந்தப்பாடாணம் kāntappāṭāṇam, ெப.(n.)

   ற  நஞ்  வைக; a mineral" poison (ெச.அக.);.

     [காந்தம் + Skt. பாடாணம்]

காந்தப் டம்

 
 காந்தப் டம் kāntappuṭam, ெப.(n.)

   மந்தாைர; mountain ebony (சா.அக.);.

காந்தம் த்த
ெபா

 
 காந்தம் த்தெபா  kāntampiṭittapoṭi, ெப.(n.)

   காந்தத் ல் ஒட் ள்ள ெபா ; a mass of soft iron at the extremity of a magnet-Armature (சா.அக.);.

     [காந்தம்+ த்த+ெபா ]
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காந்தமண்சத்

 
 காந்தமண்சத்  kāntamaṇcattu, ெப.(n.)

   காந்த மண்ைணப்ேபா மான அள  எரித்  எ க் ம் ஒ  ெவண்ணிறமான ஊட்டம் (சத் );; magnesia 
or oxide of magnesia extracted from magnesium carbonate by application of heat (சா.அக.);.

     [காந்தம்+மண்+சத் .]

காந்தமண்பற்பம்

 
 காந்தமண்பற்பம் kāntamaṇpaṟpam, ெப.(n.)

   காந்த மண்ணினின்  அணியம் (தயாரிக் ம்); ெசய் ம் பற்பம்; magnesium carbonate obtained from 
magnesite - Magnisial carbonas.

     [காந்தம்+மண்+பற்பம்]

இ  காந்தமண் கலந்த கண்ணாம் க் கல் க் ள் இயற்ைகயாகேவ இ க் ம். இ  ெவண்ணிறமான 
ெபா , ம ந் ற் ப் பயன்ப ம் (சா.அக.);.

காந்தம ர்த்தம்

 
 காந்தம ரத்்தம் kāntamatīrttam, ெப.(n.)

   ெதன் கடற்கைர ள்ள நீரந்ிைல; dool near southern seashore.

     [காந்தமன்+ ரத்்தம்]

காந்தமயம்

காந்தமயம் kāntamayam, ெப.(n.)

   1. கவரச்் யான அல்ல  ேமன்ைமயான காந்த ஆற்றல்; influence or predominence of magnetic power.

   2. காந்த ம், இ ம் ம் ேசரந்்த

 an alloy of magnet and iron(சா.அக.);.

     [காந்தம்+மயம்]

காந்தமாட் -தல்

காந்தமாட் -தல் kāntamāṭṭutal, ெச. . . (v.i.)

   1. காந்த ட் தல்; to induce-mag

 netic properties, that is to render a piece of iron magnetic. 

   2, காந்தத்ைத அைறத்தல்; to grind loadstone into a powder (சா.அக.);.

     [காந்தம்+ஆட் தல்.]

காந்த ன்சாரம்

 
 காந்த ன்சாரம் kāntamiṉcāram, ெப.(n.)

காந்தத்ைதக் ெகாண்  ட் ம் ன்சாரம்:

 electricity induced by means of a magnet - Magneto electricity (சா.அக.);.

     [காந்தம் + ன்சாரம்]

காந்த ன்னிராய
ம்

 
 காந்த ன்னிராயம் kāntamiṉṉirāyam, ெப.(n.)

காந்த ன்சார ஓட்டம்,

 magneto electric current (சா.அக.);.

     [காந்தம்+ ன்+இைரயம்]
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காந்த ன் பகார
ம்

 
 காந்த ன் பகாரம்  kāntamiṉṉupakāram, ெப.(n.) 

   காந்த ன்சாரக் க கள்;  magneto-electric current (சா.அக.);.

காந்த ைச

 
 காந்த ைச kāntamūcai, ெப.(n.)

   காந்தத் னால் ெசய்த ைக; a crucible made of magnet (சா.அக.);.

     [காந்தம்+ ைச]

காந்தயசச்ாரி

 
 காந்தயசச்ாரி kāntayaccāri, ெப.(n.)

   காய்ப் வர  அல்ல  காட் ப் வர ; false fern tree - Fillicium decipiens (சா.அக.);.

     [காந்தம்+அயசச்ாரி]

காந்தரச ட்சம்

 
 காந்தரச டச்ம் kāntaracaviruṭcam,    ெப.(n.);   ஒளிமரம்; a tree luminous in the dark.

இ ல் காந்தம், பாதரசம் இைலகளின் ஆற்றல் உள்ளதாகக் க  இப்ெபயர ்அைமந்த  ேபா ம், இதன் 
ெவளிசச்த் னால் இர , பகல் ேதான்றா . இம்மரம் வாதத் ற் ப் பயன்ப ம் என்  க தப்ப ம் 
(சா.அக.);.

காந்தலாய்ப்ேபா-
தல்

காந்தலாய்ப்ேபா-தல் kāntalāyppōtal,    8 ெச. . .(v.i.)

   ய்ந்  ேபாதல்; to become

 scorched (சா.அக.);.

     [காந்தல்+ஆய்+ேபாதல்.]

காந்தேலாகம்

காந்தேலாகம் kāntalōkam, ெப.(n.)

   1. காந்தம்; magnet

   2. வாரத்்த இ ம் ; cast-iron.

   3. காந்த ம் இ ம் ம்; magnet and iron.

   4. நில உலகம்; earth which in itself is a magnet (சா.அக.);.

     [காந்தம்+உேலாகம். கந் →காந் →காந்தம். கந் தல் பற் தல், கந்  பற் க்ேகா ]

காந்தவய

காந்தவய 1 kāntavayacu, ெப.(n.)

   அயமண்; iron ore.

     [காந்தம்+அய ]

காந்தவயக

காந்தவயக2 kāntavayaka, ெப.(n.)

காந்த ம ந் கைளச ்சாப் ட்  அதனால் அைடந்த அகைவ ர்

 life pralonged by the use of the calcined preparations of magnet (சா.அக.);.

     [காந்தம்+Skt. வய ]

காந்தவ

 
 காந்தவ  kāntavali, ெப.(n.)

   காந்தத் ற் ள்ள இ க் ம் ஆற்றல்; the attractive power of magnet (சா.அக.);.

     [காந்தம்+வ ]
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காந்த

 
 காந்த  kāntavi, ெப.(n.)

   வ தைல; prickly night shade - Solanum indicum (சா.அக.);.

     [காந்தம்- காந்த ]

காந்த

 
 காந்த  kāntavirucu, ெப.(n.)

   காந்தத் னால் ெசய்த அச்  (இ க);; magnetic axis (சா.அக.);.

     [காந்தம்+இ க]

காந்தாமற்க காம
ெல - த்தல்

 
 காந்தாமற்க காமெல - த்தல் kāntāmaṟkarukāmaleṭuttal, ெச. .  (v.i.)

   பக் வ நிைலய யாதப ம், யாம ம் ெபாங்  எ க் ம் நிைல; a stage at which boiled substances are 
taken out without being over-boiled or scorched (சா.அக.);.

     [காந்தாமல்+க காமல்+எ ]

காந்தாயசம்

 
 காந்தாயசம் kāntāyacam, ெப.(n.)

   அயக்காந்தம்; iron mixed with magnet or the containing magnetic power (சா.அக.);.

     [காந்தம்+ஆயசம்]

காந்தாரகம்

 
 காந்தாரகம் kāntārakam, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் க ம் ; a kind of sugarcane (சா.அக.);.

     [காந்தம்+ராகம்]

காந்தாளி

 
 காந்தாளி kāntāḷi, ெப.(n.)

ன்னி மரம்,

 birch-leaved acalypha - Acalypha fruiticosa (சா.அக.);.

     [காந்  + ஆளி]

காந் கம்

 
 காந் கம் kāntikam, ெப.(n.)

   காந்த ஆற்றல்; magnetism.

     [காந் +இகம்]

இவ்வாற்ற னால் ேநாய்கைளக் ணப் ப த்தலாம். இ  ஆங் ேலய க் ம், ெச மானி ய க் ம் 
ெதரி ம் ன்னேம ெவ  காலமாய் நம  நாட் ல் பயன்ப த்தப்பட்  வந்த  (சா.அக.);.

காந் காட் -தல்

 
 காந் காட் -தல் kāntikāṭṭutal, ெப.(n.)

   ெவப்பம் தாக் ைக; imparting heat (சா.அக.);.

     [காந் +காட்டல்.]

290

www.valluvarvallalarvattam.com 3511 of 19068.



காந் தாயகம்

 
 காந் தாயகம் kāntitāyakam, ெப.(n.)

   ஒ  மரம்; an unknown tree (சா.அக);.

காந் ம

 
 காந் ம  kāntimati, ெப.(n.)

   ஒளி ைடயவன்; woman having bright features (ெச.அக.);.

     [காந் +ம  Skt. மத→் த.ம ]

கர்ந்தமான்

 
 கரந்்தமான் karntamāṉ, ெப.(n.)

   ஒளி ைடயவன்; man having bright features(சா.அக);.

ம வ, காந்தமன்

     [காந்தம்+மான்-காந்தமான்]

இசெ்சால் காந்தமன் எ ம் ரி

காந் யானம ந்

 
 காந் யானம ந்  kāntiyāṉamaruntu, ெப.(n.)

   டை்ட உண்டாக் ம் ம ந் ; warmth producing medicine (சா.அக.);.

காந் ய கேமனி

 
 காந் ய கேமனி kāntiyatikamēṉi, ெப.(n.)

கா  நிற ைடய கல்; reddle (ெச.அக.);.

     [காந் +அ கேமனி]

காந் -த்தல்

 
 காந் -த்தல் kāntiyiruttal, ெச. . . (vi.)

   அ கச ் ட் னால் க த்தல்; blackened by being over-burnt or scorched (சா.அக.);.

     [காந் +இ ]

காந் ட

காந் ட  kāntiyuṭamūli, ெப.(n.)

   1. ஒளிமரம்; a plant luminous in the dark.

   2. நீல ஒளி; bright blue leaved plant (சா.அக.);.

     [காந் +உடல்+ ]

காந்ேதாரகம்

 
 காந்ேதாரகம் kāntōrakam, ெப.(n.)

ெசங்க ம் :

 red-coloured sugarcane (சா.அக.);.
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காப்பகம்

 
 காப்பகம் kāppakam, ெப.(n.)

ெபா ப்ேபற் க் கவனிக் ம் இல்லம்:

 home for orphans, the aged, etc.

ழந்ைதகள் காப்பகம், மனநலக் காப்பகம், ேயார ்காப்பகம், ஊன ற்ேறார ்காப்பகம்.

     [காப் +அகம்]

காப்பாளர்

காப்பாளர ்kāppāḷar, ெப.(n.)

   1.  ேபான்றவற் ல் தங் ப்ேபாைரக் கவனித் க் ெகாள் ம் ெபா ப்  ஏற்றவர;் warden. 

க் காப்பாளர,் எ யர ்இல்லக் காப்பாளர.்

   2. பா காப்பாளர;் guardian.

     [காப் +ஆளர]்

காப் டம்

 
 காப் டம் kāppiṭam, ெப.(n.)

   ஒற் டம்; fomentation (சா.அக.);.

     [கப்படம்-காப்படம்-காப் டம் (ெகா.வ.);]

காப் யக்

காப் யக்  kāppiyakkuṭi, ெப.(n.)

   ஒ  ப்ெபயர;் a family name (அ . ந்.);.

     [காப் யன் (உழவன்);+ ]

 காப் யக்  kāppiyakkuḍi, ெப. (n.)

   1. பைழய த ழ்க் ன்; paḻaiyadamiḻkkuḍiyiṉ,

   ெபயர;் name of an ancient Tamil clan_2

   ரக்ா க்  அ ள்ள ஓர ்ஊர.் ( லப். 30.83. ழ்க் ப் ]; an ancient village near {}

ெத. காப்

     [காப்  + காவல், காப் யம் + உழ த் ெதா ல். காப் யன் + உழவன். காப் யம் +  - காப் யக்  
: உவ ]

காப் யஞ்ேசந்த
னார்

 
 காப் யஞ்ேசந்தனார ்kāppiyañcēntaṉār, ெப.(n.)

பாைலத் ைணையச ் றப் த்  நற் ைணப் பாடல் பா ய கழகப் லவர்

 a šangam poet.

     [காப் யம்+ேசந்தனார.்]

ேசந்தன் என்ப  
இவரின் 

இயற்ெபயர். 
உழவன் என் ம் 

காப் யக் ல் 
றந்ததால் ெபற்ற 

ெபயர் 
காப் யாற் க்கா

ப் யனார்

 
 ேசந்தன் என்ப  இவரின் இயற்ெபயர.் உழவன் என் ம் காப் யக் ல் றந்ததால் ெபற்ற ெபயர ்
காப் யாற் க்காப் யனார ்cēntaṉeṉpatuivariṉiyaṟpeyaruḻvaṉeṉṉumkāppiyakkuṭiyilpiṟantatālpeṟṟapeyarkāppiyāṟṟukkā
ppiyaṉār, ெப.(n.)

   களங்காய்க் கண்ணி நார் ச ்ேசரைலப் பா ப் பரி ல் ெபற்ற லவர;் A poet who received award from 
ka/arikāy-k-kansai-nārmudi-céral (அ . ந்);. [காப் +ஆ +காப் யன்+ஆர.்]
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காப் ரிசல்லாத்

 
 காப் ரிசல்லாத்  kāppiricallāttu, ெப.(n.)

ண்  டக் ம் காட்  சல்லாத்

 curied endive - Chichorium endiva.

     [காப் ரி+சல்லாத் .]

இ  டை்ட ள்ள சல்லாத் க் ைரச ்ெச . இ  உடம் ன் டை்ட அ த் க் ளிரச்் ையத் த ம் 
(சா.அக.);.

காப் ரிெய ச்
ைச

 
 காப் ரிெய சை்ச kāppiriyelumiccai,    ெப.(n.);   காட்  எ சை்ச; Indian wild lime - Atlantia monophylla 
(சா.அக.).

     [காப் ரி+எ சை்ச]

காப் ல்

காப் ல் kāppil, ெப.(n.)

   1. னவரக்ள் ன் க்க பயன்ப த்தக் ய ரிய ஈட்  ேபான்ற க ; barbed fishing-spear.

   2. கப்ப ன் பாைய ன்பாகேவா, ன்பாகேவா நீட் வதற்  உத ம் க  ேபான்ற ேதாணி ன் 
உ ப் : a spar used in ships to extend the heads of fore-and aft sails (ெச.அக.);.

     [காப் +இல்]

     [E, gaff → த.காப் ல்.]

காப் க் ரியகட
ள்

 
 காப் க் ரியகட ள் kāppukkuriyakaṭavuḷ, ெப.(n.)

   காப்பாக ன் கத்  உைரக்கப்ப ம் ெதய்வம்; a derty which protects.

     [காப் க் +உரிய+கட ள்.]

காப் க்கட்டல்

 
 காப் க்கட்டல் kāppukkaṭṭal, ெப.(n.)

   ேபய், தம் அல்ல  ெக தல் ெசய்ைக, யம் ( னியம்); ைவத்தல் இைவகள் அ காதப  
பா காப் க்காகக் கட ைள ேவண்  மாைழ (உேலாகம்);யால் ஆன தக  அல்ல  மஞ்சள் க ற்ைற 
ேநாயாளிகளின் ைக ல் கட் ைக; tying an amulet or a yellow string after praying to God, as a protective against the 
influence of evil spirits and other acts of malevolence (சா.அக.);.

     [காப் +கட்டல்.]

காப் காவரி

 
 காப் காவரி  kāppukāvarici, ெப.(n.)

   காரே்பாகவரி  பாரக்்க; see karbogav arisi(சா.அக.);.

காப் நீக் -தல்

காப் நீக் -தல் kāppunīkkutal,    5 ெச. . . (v.i.)

   கட்  ைவத் ள்ள ஓைலச் வ ைய அதன் கடை்ட அ ழ்த் த் றத்தல்; to unloose and open, as a book of 
palmyra leaves.

     "பரந்த ல் காப்  நீக் " (தணிைகப் :அகத்.167);, (ெச.அக.);

     [காப் +நீக்கம்.]

காப் ரிைம

காப் ரிைம kāppurimai, ெப. (n.)

   1. கண் த்த ஒ  ெபா க்  அல்ல  அதற் ச ் ட் ய ெபய க் க் ப் ட்ட காலம் வைர 
அைதத் தான் மட் ேம ெசய்  ற்பைன ெசய்ய அர ல் ப  ெசய்  ெப ம் உரிைம; patent. 
இன் யைமயாத ய ம ந்  வைகக க் க் டப் ெபரிய நி வனங்கள் காப் ரிைம ெப ன்றன.

     [காப் +உரிைம]
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காப்

 
 காப்  kāppuṟuti, ெப.(n.)

   காப்  ெசய்தல்; insurance (க்ரியா.);.

     [காப் +உ ]

காப் ைற

 
 காப் ைற kāppuṟai, ெப.(n.)

ேநாய்கள் வராதப க் க் காக் ம் ம ந் கள்:

 medicines which act as preventives in diseases.

     [காப் +உைற.]

இ  த ழ் ம த் வ ைறப்ப  காப் . நீக்கம், நிைறப்  ஆ ய வைக ம ந் க ள் ஒன்  (சா.அக.);.

காம்ப

 
 காம்ப  kāmpaci, ெப.(n.)

   ெசந்ெந ஞ் ல்; a red variety of oastrops - Tribulus terrestris (சா.அக.);.

காம்பம்

 
 காம்பம் kāmpam, ெப.(n.)

காம்ப  பாரக்்க:

 see kâmbass(சா.அக.);.

காம்பாய்-தல்

காம்பாய்-தல் kāmpāytal,    1 ெச. . .(v.i.) 

   இைலக் காம் கைளக் ள் தல் அல்ல  நீக் தல்; removing the foot stalk of leaves; separating the foot stalk 
from leaves (சா.அக.);.

     [காம்+ஆய்.]
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காம்

காம்  kāmpu, ெப.(n.)

   1. ைலக்காம் ; nipple.

   2. ம ரக்்காம் ; hair-follicle,

   3. இைவக்காம் ; foot stalk.

 காம்  kāmbu, ெப. (n.)

   1. இைல,  த யவற் ன் தாள் ( டா.);; flower-stalk, peduncle, pedicel, leafstalk.

   2. மலரக்்ெகாம்  ( டா.);; flowering branch.

   3. க களின் ைகப் ; straight handle.

   காம்ேபா ; shaft, haft.

     "கரிய காம் ைன ைடய ேவல்" (மைலப . 490,உைர.);.

   4. ங் ல்; bamboo.

     "காம் ேபரே்தாட்ேபைதக் " ( றள் 1272.);

   5. ஆைடக்கைர; coloured borders of a cloth.

     "காம்  லைவ " ( வ்.ெபரியாழ். 2.7:3); ( வா.);.

   6. ஒ வைகப் பட்டாைட.; a kind of silk cloth.

     "ெபாற்கரிைக காம்  சனவைள" ( வ்.ெபரியாழ்.13.8);.

காம் க்கழைல

 
 காம் க்கழைல kāmpukkaḻlai, ெப.(n.)

   காம்ைபப் ேபான்ற கட் ; a long projecting tumour growing from a more or less marked pedicle or stem in the ear, 
nose, lower gut, female genital and sometimes in the throat-Polypus or polypoid tumour (சா.அக.);.

     [காம் +கழைல.]

காம்

 
 காம்  kāmpuki, ெப.(n.)

   நாகப் ரண்ைட; a speicies of adamant creeper so called probably of its shape like the cobra

சா.அக.).

     [காம் +அ ]

காம் ரி

 
 காம் ரி kāmpuri, ெப. (n.)

ங் ல்; bamboo (சா.அக.);.

     [காம் +உரி]

காம்ேபா யார்

 
 காம்ேபா யார ்kāmpōtiyār, ெப. (n.)

   கழகம் ம ய லவரக்ளில் ஒ வர;் the poetwho belonged to last Sarsgåage (அ . .ந்.);. 
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காமக்கணிப்பச
ைலயார்

 
 காமக்கணிப்பசைலயார ்kāmakkaṇippacalaiyār, ெப. (n.)

   கழகக் காலப் ெபண்பாற் லவர;் poetess of sangama age.

இவர ்பா யனவாக நற் ைண ல் இரண்  பாடல்கள் ைடத் ள்ளன. மகளிரக்் ண்டா ம் 
பசைலையப் பாராட் ப் பா னைம ன் இவர ்பசைலயாெரனப்பட்டார ்ேபா ம் (அ . ந்);.

காமக்கைள

 
 காமக்கைள kāmakkaḷai, ெப. (n.)

   ெபண்ணின் காமத் ன் அளவாக கல ல்  வ யாய் ெவளிவ ம் காமநீர;் a fluid discharge in a 
woman from orgasm in sexual intercourse. This is unknown in western science (சா.அக.);.

     [காமம்+கைள]

காமக் ழத் யர்

 
 காமக் ழத் யர ்kāmakkiḻttiyar, ெப. (n.)

   பல க் ம் உரியவர ்அன்  ஒ வ க்ேக உரிைம ண்  வ ம் லப்பரத்ைதயர;் female the patren 
comeray from a proskitute family.

     [காமம்+ ழத் +ஆர.்]

காமக் னி

 
 காமக் னி kāmakkiṉi, ெப. (n.)

   காமத்  பாரக்்க; see kāmatti(ெச.அக.);.

     [காமம்+அக் னி Skt Agni→த. அக் னி]

காமக் ரைீட

 
 காமக் ரீைட kāmakkirīṭai, ெப. (n.)

   காம ைளயாட் ; amorous sport (சா.அக.);.

     [காமம்+ ரீைட Skt, kridai→த. ரீைட]

காமக்ெகா ேயா
ன்

 
 காமக்ெகா ேயான் kāmakkoṭiyōṉ, ெப. (n.)

ஒ வைகச ்ெசய் நஞ் :

 a kind of arsenic (சா.அக.);.

     [காமம்+ெகா ேயான்.]

காமக்ெகா ைம

 
 காமக்ெகா ைம kāmakkoṭumai, ெப. (n.)

   கரம்க்ேகட்டால் ெகா ய ெசயைலச ்ெசய்ைக; cruelty with sexual perversion Tyrannism (சா.அக.);.

     [காமம்+ெகா ைம]

காமகக்ேகா

 
 காமகக்ேகா  kāmakakāpi, ெப. (n.)

   ெச வைக; tuscan jasmine - Jasminum sambacfloremanoraepleno (சா.அக.);.

     [காமம்+கக்ேகா ]
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காமகட்கதலம்

 
 காமகடக்தலம் kāmakaṭkatalam, ெப. (n.)

   தாைழ; common screw-pine of India Pandanus odoratissimus (சா.அக.);.

காமகரம்

 
 காமகரம் kāmakaram, ெப. (n.)

கா கம் அதாவ  காமத்ைத உண்டாக் ம் ம ந் ,

 any medicine that promotes sexual desire - Aphrodisiac (சா.அக.);.

     [காமம்+கரம்]

காமக க்கல்

 
 காமக க்கல் kāmakarukkal, ெப. (n.)

   ன்  மாதத் ய க  ( ண்டம்);; foetus three month"s old (சா.அக.);.

     [காமம்+க க்கல்.]

காமகைல

 
 காமகைல kāmakalai, ெப. (n.)

   ஒ  ைலமகளின் ெபயர;் name of a prostitute.

     [காம+கைல.]

இவள் கா க் ச ்ெசன்  கங்ைக ல் ளித்  தம் நாட்  அரசன் ரேசன க் க் கா ன் 
ெப ைமையக்  த் யைடந்தவள் (அ . ந்:);.

காமகத் ரி

 
 காமகத் ரி kāmakatturi, ெப. (n.)

   நீற் ப்பசை்ச; love-musk - Ocimum basilicum (சா.அக.);.

காமகாந்தம்

 
 காமகாந்தம் kāmakāntam, ெப. (n.)

   கா கம் பாரக்்க; see kämugam(சா.அக.);.

காமகா ன்

 
 காமகா ன் kāmakāmiṉ, ெப. (n.)

   காமத் னால் ஏற்ப ம் பல வைக ப்பங்கள்; various

 desires or wishes following lust; the dictates of sexual passion (சா.அக.);.

காமகாரம்

 
 காமகாரம் kāmakāram, ெப. (n.)

   ெபா ைம; envy, jealousy impelled by selfishness (ெச.அக.);.

     [காமம்+காரம்]
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காம ணம்

 
 காம ணம் kāmakuṇam, ெப. (n.)

காமெவ ,

 passion (சா.அக.);.

     [காமம்+ ணம்]

காமேகசரி

 
 காமேகசரி kāmaācari, ெப. (n.)

   யான காமம்; excess of sexual desire (சா.அக.);.

     [காம+ேகசரி]

காமேகளி

காமேகளி kāmaāḷi, ெப. (n.)

   1. காம ைளயாட் ; sexual perversion.

   2. ணரச்் ; coition; copulation (சா.அக.);.

     [காமம்+ேகளி]

காமச் ரம்

 
 காமச் ரம் kāmaccuram, ெப. (n.)

   ணரச்் ன் ெபா ட்  க்க ப்பத் னால் ஏற்ப ம் காய்சச்ல்; amative fever or fever-lust. 
[காமம்+கரம்]

இதனால் மனக்கவைல, மயக்கம், உண  ெவ ப் , ெநஞ்  வ , இைளப்  த ய ணங்க ண்டாம். 
ேம ம் ஆண் , ெபண் , ெதாப் ள், ைல த ய இடங்களில் ஓர ்உணரச்் ைய ம் ல 
ெபா களில் உடம் ல் எரிசச்ைல ம் உண்டாக் ம் (சா.அக.);.

காமசரம்

 
 காமசரம் kāmacaram, ெப. (n.)

   மாமரம்; mango tree - Mangifera indica (சா.அக.);.

காமசனனி

 
 காமசனனி kāmacaṉaṉi, ெப. (n.)

   ெவற் ைல; betel-pepper - Piper betle (சா.அக.);.

     [காமம்+சனனி]

காமசா

 
 காமசா  kāmacāti, ெப. (n.)

   ெகாக்ேகாக ன்ப வ க்கப்பட்ட நான்  வைக ெபண் இனங்கள்; the four classes of women as stated 
above divided according to their Iust and enumerated in the Tamil erotic

 science of Kokkogamuni (சா.அக.);.

     [காமம்+சா ]

காமசாரம்

காமசாரம் kāmacāram, ெப. (n.)

   1. கசகசாச ்ெச ன் பால்; opium, inspissated juice of Papaver somniferum.

   2. மாமரம்; mango tree

     [காமம்+சாரம்]
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காம த்தங்கம்

 
 காம த்தங்கம் kāmacīttaṅkam, ெப. (n.)

   காமக்கவைல ம், காமத் ன ம் உள்ளவன்; one whose mind and body is overcome with sexual passion 
(சா.அக.);.

     [காமம்+ த்தங்கம்]

காம ந்தரம்

 
 காம ந்தரம் kāmacuntaram, ெப. (n.)

ஆ  (ப );,

 cow(சா.அக.);.

     [காமம்+ ந்தரம்]

காமஞ் க்

 
 காமஞ் க்  kāmañcurukki, ெப. (n.)

   காம ப்பத்ைதத ்தணிக் ம் ம ந் ; an agent that lessens the sexual impulse - Antaphrodisiac (சா.அக.);.

     [காமம்+ க் ]

காமஞ்ேசர் ளத்தா
ர்

 
 காமஞ்ேசர் ளத்தார ்kāmañcērkuḷattār, ெப. (n.)

   கைட கழகக் காலத் ப் ெபண்பாற் லவர;் the women poet who belonged to the last ancient Šangam 
(அ . ந்.);.

காமஞாலத்

காமஞாலத்  kāmañālatti, ெப. (n.)

   1. ன்மர வைக; jujube-tree - Zizyphus jujuba.

   2. நீரந்ிைல; water tank (சா.அக.);.

     [காமம்+ஞாலத் ]

காமனம்

காமனம் kāmaṉam, ெப. (n.)

   1 லம்; small root.

   2. ப் ; long-pepper (சா.அக.);.

     [கா+மணம்]

 காமனம் kāmaṉam, ெப.  (n.)

   ப் ; long pepper  (சா.அக.);.

     [காமன் + அம்]
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காமணி

காமணி1 kāmaṇi, ெப. (n.)

நவசச்ாரம் (யாழ். அக.);,

 nitre (ெச.அக.);.

     [கா+மணி]

 காமணி2 kāmaṇi, ெப. (n.)

   1. எரி ப்  (ெவண்காரம்);; ammonium chloride.

   2. ைகயாந்தகைர; eclipse plant - Eclypta prostrata (சா.அக.);.

     [கா+மணி]

காமத்தானம்

 
 காமத்தானம் kāmattāṉam, ெப. (n.)

   ெகாக்ேகாக ற் கண்டப  ெபண்கள் உடம் ல் காமம் தங்  நிற்பதாகக் க தப்ப ம் ல 
இடங்கள்; certain parts of the female body the excitation of which caused by a male through impress of nails etc.

     [காமம்+தானம்]

இைவ நகக்  த யைவகளினால் சச்ம் ஏற்ப த் க் காமப் ெப க்ைக உண்டாக்கக் ய 
இடங்கள் (சா.அக.);. 

காமத் ராச லம்

காமத் ராச லம் kāmattirācamūlam, ெப. (n.)

   1. க ப் த் தக்காளிச ்ெச ,

 a black Takkali plant (un identified);.

   2. ள த் தக்காளி; mad apple - Solanum melongena (சா.அக.);.

     [காமத் ராச+ லம்]

காமத்ேதகம்

 
 காமத்ேதகம் kāmattēkam, ெப. (n.)

   காம ப்பத்ைத யாகக் ெகாண்ட உடல்; the body of a amorous person; the body of a person easily 
susceptitible to sexual passion (சா.அக.);.

     [காமம்+ேதகம்.]

காமத்ேத

 
 காமத்ேத  kāmattēki, ெப. (n.)

   காம காரி பாரக்்க; see kāma-Vigári (சா.அக.);.

காமத்ைதக்கைளய
ப்பண்ணி

 
 காமத்ைதக்கைளயப்பண்ணி kāmattaikkaḷaiyappaṇṇi, ெப. (n.)

   ைனக்கா ; cowhage - Mucana pruriens (சா.அக.);.

     [காமத்ைத+கைளயம்+பண்ணி]

காமதகன ர்த்

 
 காமதகன ரத்்  kāmatakaṉamūrtti, ெப. (n.)

மன்மதைன எரித்த 

 God siva.
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காமதம்

காமதம் kāmatam, ெப. (n.)

   நிலத் ல் ந்த ன் எ த் க் ெகாள்ளப்ப ம் ஆ ன் (பக ன்); சாணம் (ைசவச.ெபா .169, 
உைர);; cow dung secured after it has fallen on the ground (ெச.அக);. [கா+மதம்]

காமதனம்

 
 காமதனம் kāmataṉam, ெப. (n.)

ஊமத்ைத

 datura plant (சா.அக.);.

காம ரம்

காம ரம் kāmaturam, ெப. (n.)

   1. சாராயம்,

 arrack, liquor.

   2. கள் ; toddy.

   3. ஓர ்இனிைம (ம ரம்);யான ப கம்; a sweet drink (சா.அக.);.

     [கா+ம ரம்]

காம

காம  kāmatūti, ெப. (n.)

   1.ெபண் ல்; the female of an Indian cuckoo.

   2. பா ரி; trumpet flower tree - Bignonia suaveolens (சா.அக.);.

     [காமம்+ ]

காம கம்

 
 காம கம் kāmatūtikam, ெப. (n.)

   ஒ  ; a plant- Tiaridium indicum (சா.அக..);.

     [காமம்+ கம்]

காமநாயகம்

 
 காமநாயகம் kāmanāyakam, ெப. (n.)

   காமத்ைத ைள க் ம் ஒ  வைக ஒட் ந் தன்ைம ெகாண்ட ன்; a resin supposed to promote sexual 
desire.

     [காமம்+நாயகம்.]

இ  பார க நாட் ல் இ ந்  வ ம் ஒ  னானிச ்சரக்  (சா.அக.);.

காமப்ப த் யம்

 
 காமப்ப த் யம் kāmappayittiyam, ெப. (n.)

காமெவ  பாரக்்க:

 see kama-veri (சா.அக.);.
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காமப்பற்

காமப்பற்  kāmappaṟṟu, ெப. (n.)

   1. காம ப்பம்; sexual desire.

   2. மன ன் க் ணங்க ள் ஒன் ; libidinous propensities.

   3. உலகப்பற் ; wordly desire (சா.அக.);.

     [காமம்+பற் .]

 காமப்பற்  kāmappaṟṟu, ெப. (n.)

   காம ப் ; sexual desire.

     "பாரிைட ங் காமப் பற் ட ் ந்த தன்ேற" (கந்த .ேம .17);.

     [காமம் + பற் ]

காமப் த்தன்

 
 காமப் த்தன் kāmappittaṉ, ெப. (n.)

   ணரச்் ன் ேத நிைன ள்ளவன்; one who is affected with erotomania - Erotomaniac (சா.அக.);.

     [காமம்+ த்தன்.]

காமப் ராந்

காமப் ராந்  kāmappirānti, ெப. (n.)

   1. காமப் த் ; emotional insanity characterised by exhibitions of extravagant affection for persons of the opposite sex or 
of excessive sexual desire - Erotomania. 

   2. காமமயக்கம்; delusion in love (சா.அக.);.

     [காமம்+ ராந் ]

காமப் ரியகாரி

 
 காமப் ரியகாரி kāmappiriyakāri, ெப. (n.)

   அ க் றா; burr wood - Physalis flexyosa (சா.அக.);.

     [காமம்+ ரியகாரி]

காமப் ரட்

 
 காமப் ரட்  kāmappuraṭṭu, ெப. (n.)

   காம கரச்் ன் மா பா ; disorder of the sexual impulse - Erotopathy (சா.அக.);.

     [காமம்+ ரட் ]

காமபலம்

காமபலம் kāmapalam, ெப. (n.)

   1. காம ப்பம்,

 sexual desire.

   2. காமத்ைத ைள க் ம் ஒ  வைக மாம்பழம்; a species of mango-fruit promoting sexual passion.

   3. காமத்ைத உண்டாக் ம் பழம்; any fruit tending to increase sexual passion (சா.அக.);.

     [காமம் + பலம். Skt. palam → த.பலம்)

காமபைல

 
 காமபைல kāmapalai, ெப. (n.)

   மாம்பழம்; mango known as love-fruit - Mangifera indica (சா.அக.);.

     [காமம்+பைல.]
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காம டம்

காம டம் kāmapīṭam, ெப. (n.)

   மனிதரக்ள் அைடய ம் ம் ேபற் ைன அளிக்கக் ய வல்லைம ள்ள காஞ் ர நகரம்; the

 place where one"s desires are all fulfilled, conjeevaram. 

     " த் ேபாகம்….ெகா த் ந் தன்ைமயற் காம டெமன் " (கந்த . நகரப்.70);(ெச.அக.);.

     [Skt. kåma + டம்]

காம தம்

 
 காம தம் kāmapīṭitam, ெப. (n.)

   காம ேவதைன; torment of plant (சா.அக.);.

     [காமம்+ தம்]

காம தம்

காம தம் kāmapūtam, ெப. (n.)

   1. மக்க க் க் கன ல் யாகக் காம ப்பத்ைத ட் ம் அரமகள் (ேமா னி); என் ம் ஒ  
ெபண் தம்; a female demon known as mohini exciting excessive sexual desire in dreams of men or women.

   2. தான் க த்  ைவத்த தைலவன் அல்ல  தைல ைய நிைன ற் காணல்; the appearance of her lover in a 
woman"s dream or of his love in a man"s dream; the vision of a lover in dream.

   3. காமத்தால் ஏற்ப ம் ஒ  ேநாய்; lovesickness (சா.அக.);.

     [காமம்+ தம்]

காமேபாகம்

 
 காமேபாகம் kāmapōkam, ெப. (n.)

   காம கரச்் ; gratification of lust of sexual desire (சா.அக.);.

     [காமம்+ேபாகம்]

காமேபாசம்

காமேபாசம் kāmapōcam, ெப. (n.)

   1. கேமலா மா  மரம்; kamela tree - Rottleria tinctoria.

   2. ஓ ர;் Cambodia (சா.அக.);.

     [காமம்+ேபாசம்]

காமேபா

 
 காமேபா  kāmapōki, ெப. (n.)

   ன்  (யாழ்.அக.);; crab"s eye (ெச.அக.);.

காமமயக்கம்

 
 காமமயக்கம் kāmamayakkam, ெப. (n.)

   காமெவ ; delusion in love; infatuation (சா.அக.);.

     [காமம்+மயக்கம்]

காம ள்ளான்

 
 காம ள்ளான் kāmamuḷḷāṉ, ெப.(n.)

   காம ப்பங்ெகாண்டவன்; an amorous man; a lascivious person (சா.அக.);.

     [காமம்+உள்ளான்.]
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காம ற்றவள்

 
 காம ற்றவள் kāmamuṟṟavaḷ, ெப.(n.)

   ப்பம் ெகாண்டவள்; an amorous woman (சா.அக.);.

     [காமம்+உற்றவள்.]

காம டன்

 
 காம டன் kāmamūṭaṉ, ெப.(n.)

   காமப் ரட்டன் பாரக்்க; see kama-ppurattan (சா.அக.);.

காமேமாகம்

 
 காமேமாகம் kāmamōkam, ெப.(n.)

காமத் னால் உண்டா ம் மயக்கம் ( ரைம);; infatuation through lust (சா.அக.);.

     [காமம்+ேமாகம்]

காமர்

காமர ்kāmar, ெப.(n.)

   கா கர;் lascivious persons.

     "க ங்கைடக் கண்ண ல் காமரெ்நஞ் ைன ங் வ" (கம்பரா. நகரம்.46);(ெச.அக.);.

 காமர1் kāmar, ெப. (n.)

   1. ப்பம்; desire.

     "காமர ்க ம் னல்" (க த்,39);.

   2. அழ ;  beauty.

     "காமர ்வண்ண மார் ற் றா ங் ெகான்ைற" ( றநா.1:1);

     [காமம் → காமர]்

காமரத்்தகா ரண
ம்ேபாக்

 
 காமரத்்தகா ரணம்ேபாக்  kāmarttakāviraṇampōkki, ெப.(n.)

   காமரிகம் பாரக்்க; see kâmarigam (சா.அக.);.

காமரசம்

காமரசம் kāmaracam, ெப.(n.)

   1. அகத் யர ்ம த் வ ல் ெசால் ள்ள ஒ  ம ந் , an aphrodisiac preparation described in Agastiyar"s 
treatise on medicine.

   2. மாமரம்,

 mango tree.

   3. காம இன்பம்; sexual enjoyment (சா.அக.);.

     [காமம்+ரசம்]

காமரசா கம்

 
 காமரசா கம் kāmaracākikam, ெப.(n.)

   ேபரீந் ; wild date fruit - Phoenix dactylifera (சா.அக.);,

     [காமம்+ரசா கம்.]
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காமரேச கம்

 
 காமரேச கம் kāmaracēpikam, ெப.(n.)

   நத்ைதச ் ரி; button-weed - Spermacoci hispida (சா.அக.);.

     [காமம்+ரேச கம்.]

காமர ேனாதம்

காமர ேனாதம் kāmarativiṉōtam, ெப.(n.)

   1. த் னி இனப் ெபண்; one of the 4 classes of women divided according to lust, Furoruterimus.

   2. அழ  ( லாவ );; a femal affected with an insane sexual desire - Nymphomaniac.

   3. மகளிர ்கல  ைளயாட் ; wanton sport of women (சா.அக.);.

     [காமன்+ர + ேனாதம்]

காமரி

 
 காமரி  kāmarici, ெப.(n.)

   ெந ஞ் ல்; caltrops- Tribulus terrestris (சா.அக.);.

காமரகீம்

 
 காமரீகம் kāmarīkam, ெப.(n.)

ல் ,

 Indian mistletoe – Loranthus elasticus alias L. Pentandrus (சா.அக.);.

     [காமம்-காமரிகம்]

காமலைத

காமலைத kāmalatai, ெப.(n.)

   1 ஆண் :

 penis.

   2. காமவல் ; love-creeper - lротаеaquатосlit (சா.அக.);.

காம ன்

 
 காம ன் kāmaliṉ, ெப.(n.)

   காமாைல னால் தாக்கப்பட்டவன்; one suffering from jaundice (சா.அக.);.

காமவ

 
 காமவ  kāmavati, ெப.(n.)

   மரமஞ்சள்; tree turmeric - Coscinium fenestratum (சா.அக.);.

     [காமம் – காமவ ]

காமவல்லபம்

 
 காமவல்லபம் kāmavallapam, ெப.(n.)

மாமரம்:

 mango tree (சா.அக.);.

     [காமம்+வல்லபம்.]
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காமவைல

 
 காமவைல kāmavalai, ெப.(n.)

   காமம் ெகாள் ம்ப ச ்ெசய் ம் ழ்ச் ; a device by which one is entangled or ensnared in lust(சா.அக.);.

     [காமம்+வைல.]

காமவைல சல்

 
 காமவைல சல் kāmavalaivīcal, ெப.(n.)

காமத் ற்  உட்ப த் ைக அதாவ  காம

   ப்பத்ைத உண்டாக் ைக; inducing of sexual passion by a woman through cunning devices; ensnaring a man to 
sexual delights of women (சா.அக.);.

     [காமம்+வைல+ சல்]

காமவைள

 
 காமவைள kāmavaḷai, ெப.(n.)

ெபண் :

 orifice of the vagina (சா.அக.);.

     [காமம்+வைள.]

காம காரம்

காம காரம் kāmavikāram, ெப.(n.)

   காமத் னால் உண்டாகக் ய ேவ பா ; the physical and mental changes brought about by intense love. 

     "ெவம்ைமக் காம காரம் ெப யால்" (உபேதசகா.அய :72); (ெச.அக.);.

     [Skt. káma + காரம்]

காம காரி

 
 காம காரி kāmavikāri, ெப.(n.)

காமக் ம் ைடேயான்; a person with disordered sexual impulse - Erotopath (சா.அக.);.

     [காமம்+ காரி]

காம சை்ச

 
 காம சை்ச kāmaviccai, ெப.(n.)

   காம ப்பம்; sexual desire; venereal oestrum (சா.அக.);.

     [காமம்+இசை்ச]

காம சை்ச ள்ள

 
 காம சை்ச ள்ள kāmaviccaiyuḷḷa, ெப.(n.)

காமத்தன ள்ள,

 salacious, lecherous (சா.அக.);.

     [காமம்+இசை்ச ள்ள]
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காம த்

 
 காம த்  kāmavirutti, ெப.(n.)

   காம ; increase of sexual passion (சா.அக.);.

     [காமம்+ த் ]

காம ந்தம்

 
 காம ந்தம் kāmaviruntam, ெப.(n.)

   பா ரிப் ; trumpet flower - Bignonia suaveolens (சா.அக.);.

     [காமம்+ ந்தம்]

காமெவ ப்

 
 காமெவ ப்  kāmaveṟuppu, ெப.(n.)

   காம ப்ப ன்ைம; morbid dislike for sexual love - Erotophobia (சா.அக.);.

     [காமம்+ெவ ப் ]

காமன்ேகாட்டம்

 
 காமன்ேகாட்டம் kāmaṉāṭṭam, ெப.(n.)

   காமன் ேகா ல்; the temple of kāman (சா.அக.);.

     [காமன்+ேகாட்டம்]

இராச ரியத் ன் றநகரில் உள்ள ேசாைல ல் இக்ேகா ல் இ ந்த . இ ல் தைலவன், தைல  
இ த்தற் ரிய மணவைற ம் ேதாட்ட ம் இ ந்தன. ஏ  நாடக்ள் இங்  ழா நடந்த . ெப ங்கைத 
உதயணன் ப மாவ ைய த ல் கண்  களித்த  இக்ேகாட்டத் ன் வா ேலதான் (அ . ந்);

காமாக் னி

 
 காமாக் னி kāmākkiṉi, ெப.(n.)

   காமமா ய ெந ப் ; venereal principle manifesting itself in the form of sexual desire, one of three uyir-t-ti (சா.அக.);.

     [காம+skt. அக் னி→காமக் ணி→காமாக் னி]

காமாகமனம்

 
 காமாகமனம் kāmākamaṉam, ெப.(n.)

   காமத் ன் வ ேய நடக்காமல் அவ் ப்பத்ைத ேவ  வ யாக மாற் ைக; the process of deviating sexual 
motive powers from their sexual aims or objects to new aims other than sexualSublimation (சா.அக.);.

     [காமம்+ஆகமனம்]

காமாங்கம்

 
 காமாங்கம் kāmāṅkam, ெப.(n.)

   மாமரம்; mango tree (சா.அக.);.

     [காம+அங்கம்]
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காமாச்

காமாச்  kāmācci, ெப.(n.)

   காவட்டம் ல்; cit. ronella grass - Andropogon nardus.

இ  3-6 அ  உயரம் இ க் ம். மண ள்ள ;  கசப் த் தன்ைம ெகாண்ட

     "அறத்ைதப் ேபாதகஞ்ெசய் ைம  ன்பம ள்பவேன..... கா ய " (ேதவா. .16);, (ெச.அக.);. 
[கா யம்+ .]

கா கம்

 
 கா கம் kāmirukam, ெப.(n.)

மான்மதம்:

 musk - Moschus moschiferus (சா.அக.);.

     [கா+ கம்]

கா லம்

 
 கா லம் kāmilam, ெப.(n.)

   ஒ  ேநாய்; an unknown disease (சா.அக);.

கா னம்

 
 கா னம் kāmiṉam, ெப.(n.)

   ணரச்்  ெசய்ைக; having sexual intercourse (சா.அக.);.

கா னிேபாகம்

 
 கா னிேபாகம் kāmiṉipōkam, ெப.(n.)

த் னி சா ப் ெபண்ேணா  ரி ம் கல :

 sexual enjoyment with a voluptuous woman (சா.அக.);. [கா னி+ேபாகம்]

கா னிேபாகேராக
ணி

 
 கா னிேபாகேராகணி kāmiṉipōkarōkaṇi, ெப.(n.)

   ல் ; mistletoe - Loranthuselasticus (சா.அக.);.

     [கா னி+ேபாகம்+ேராகணி]

கா கக்கள்ளன்

 
 கா கக்கள்ளன் kāmukakkaḷḷaṉ, ெப.(n.)

எ ைம

 Buffalo (சா.அக.);.

     [கா கம்+கள்ளன்.]

கா கக்காசம்

 
 கா கக்காசம் kāmukakkācam, ெப.(n.)

   அ கப் ணரச்் னால் உண்டா ம் ேகாைழ (காசம்);; sexual asthma (சா.அக.);.

     [கா கம்+காசம்]
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கா கம்

கா கம் kāmukam, ெப.(n.)

   1. ங்ெகான்ைற:

 cassia flower-Cassia fistula.

   2. அேசாக மரம்; asoka tree - Jonesia Asoka.

   3. ஞ்சா; spring creeper - Gaerthera racemosa.

   4, ெபடை்டைய ட் ப் ரியாத றா,

 a male pigeon inseparable from its mate (சா.அக.);.

     [காமம் – கா கம்]

கா கன்

கா கன் kāmukaṉ, ெப.(n.)

   காமெவ  ெகாண்டவன்; lustful man.

     [காமம்-கா கன்.]

 கா கன்1 gāmugaṉ, ெப. (n.)

   1. பல ெபண்கேளா  உட ற  ெகாள்ள ந்த ப்பம் உள்ளவன்; lustul person.

     "கா கரப்் ப வ மாதர ்கண்க ம்"  (கம்பரா.நாட.் 5);.

   2. நாகரிகன் ( ங்.);; polite, polished {}.

   ம. கா கன் க. கா க ;கா ெக

 Skt. {}

     [காமம் → கா கன்]

 கா கன்2 gāmugaṉ, ெப. (n.)

   1. மால்; {}.

   2. காமேதவன் பாரக்்க ;see {},

 Skt. {}

     [காமம் → கா கன்]

கா

 
 கா  kāmuki, ெப.(n.)

   காம ைடயவள்; a lustful woman (சா.அக.);.

கா றல்

 
 கா றல் kāmuṟal, ெப.(n.)

   ேமாகமைடைக; lustfulness (சா.அக.);.

     [காமம்+உறல்]

கா னி

 
 கா னி kāmuṉi, ெப.(n.)

   கண்ண க் ப் ால் அணி த்தவன்; initiatory ceremony intended to God kanna (அ . ந்);.

கா ரி

கா ரி kāmūri, ெப.(n.)

   1. காம ப்பம்; sexual desiillre.

   2. ற் ன்பம்; sexual pleasure (சா.அக.);.
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காேமதகம்

 
 காேமதகம் kāmētakam, ெப.(n.)

   இந் ர ேகாபப் ச் ; a scarlet insect of velvetty appearance.

     [காமம்-காேமதகம்]

இதற் ப் பட் ப் ச்  என் ம் ெபயர.் இ  ஆண் ல் தல் மைழ ெபய்த டன் றந்த ெவளிகளில் 
காணப்ப ம் (சா.அக.);.

காேமாத் பகம்

 
 காேமாத் பகம் kāmōttīpakam, ெப.(n.)

   காமத்ைதத் ண் ம் ெபா ள்கள் (பண்டங்கள்);; substances promoting sexual desire; any drug that aroses 
sexual instinct - Aphrodisiac (சா.அக.);.

     [காமம் - உத் பகம்.]

காேமாதகம்

காேமாதகம் kāmōtakam, ெப.(n.)

   1. காமநீர;் seminal discharge in a male.

   2. காமக்கைள பாரக்்க; see kama-k-kalai (சா.அக.);.

     [காமம்-உதகம்]

காேமாபாைத

 
 காேமாபாைத kāmōpātai, ெப.(n.)

   காமேநாய்; lovesickness (சா.அக.);.

     [காமம் + Skt உபாைத]

காய்-த்தல்

காய்-த்தல் kāyttal, ெச. . .(v.i.)

   1. மரத் ல் காய் டல்; bearing fruit.

   2: ரத்ல்; nmaturing as in kadir-Vidal as corn.

   3. ப  அல்ல  கழைல உண்டாதல்; appearance or formation of warts, tumours or other hard eruptions on the body 
as in cases of small-pox or syphilis (சா.அக.);.
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காய்-தல்

காய்-தல் kāytal, ெச. . .(v.i.)

   1. ண்ணாதல்; healing as of a wound.

   2. ெம தல்; becomingemaciated.

   3. காய்சச்ல் காய்தல்; raging with fever; being feverish.

   4, உலரத்ல்; drying.

   5. பட் னியாய்; starving.

   6. ேடறல்; getting heated.

   7. ப க்கக் காய்தல்; getting red-hot.

   8, உடம்  தல்; growing warm. as of body in temperature.

   9. பைசயறல்; as in udadukayda, parching as of lips or the mouth.

   10.கைளப் றல்; getting exhausted.

   11. அ த்தல்; killing.

   12. ெவட் தல்; cutting.

   13. காய்சச் றல்; getting feverish.

   14. வாடல்; withering (சா.அக.);.

 காய்-தல்2 kāytal,    2.ெச. ன்றா . (v.i.)

காய்க் மரம்

 
 காய்க் மரம் kāykkumaram, ெப.(n.)

   காய் காய்க் ம் மரம்; tree bearing fruit as opposed to kāyā-maram (சா.அக.);.

     [காய்க் ம்+மரம்]

காய்க் ள்பாடாண
ங்கட்

 
 காய்க் ள்பாடாணங்கட்  kāykkuḷpāṭāṇaṅkaṭṭi, ெப.(n.)

   ேபய்க் மட் ; bitter apple - Cucumis colocynthis (சா.அக.);.

     [காய்க் ள்+பாடாணம்+கட் ]

காய்சச்கட்

காய்சச்கட்  kāyccakaṭṭi, ெப.(n.)

   1. கா க் கட் ; Indian catechu.

   2. காய்சச்லால் வ ற் ள் கா ங் ஈரற் கட் ; enlargement of the spleen from fever,

   3. காய்ச்  எ த்தக் கட் ; lump of any substance

 derived from boiling (சா.அக.);.

     [காய்ச் +கட் ]
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காய்சச்ல்

காய்சச்ல் kāyccal, ெப.(n.)

   1 ப ; hungeras in vayirru-k-kāyccal

   2. வறட் க் காற் ; dry weather. 

   3.காய்ச் தல்; boiling; heating (சா.அக.);.

     [காய்.→அகாய்சச்ல்]

 காய்சச்ல் kāyccal, ெப. (n.)

   1. உலரச்் , heating drying.

ெநல்ைல இரண்  காய்சச்ல் ேபாட்  த்தேவண் ம் (உவ.);.

   2. ெவப்பம்; heat, warmi dryness.

   3. காய்சச்ல் ேநாய்; fever, inflammatory state of the system.

   4. மனெவரிசச்ல்; hatresancourd.

ம. காய்சச்ல் க. காக .

     [காய்  + காய்சச்ல்]

காய்சச்ற்காரி

 
 காய்சச்ற்காரி kāyccaṟkāri, ெப.(n.)

   காய்சச்லால் தாக் ண்ட ெபண்; a woman who is suffering from fever (சா.அக.);.

     [காய்சச்ல் – காய்சச்ற்காரி. காரி உைடைமப் ெபா ள் ெபண்பா ]

காய்சச்ற்பாடானம்

 
 காய்சச்ற்பாடானம் kāyccaṟpāṭāṉam, ெப.(n.)

   ற  நஞ்  (பாஷாண); வைகக ள் ஒன் ; a mineral poison (ெச.அக.);.

     [காய்சச்ல் + பாடாணம்]

காய்சச்ற்பட்ைட

காய்சச்ற்படை்ட kāyccaṟpaṭṭai, ெப.(n.)

   1. நா ப்படை்ட; yellow-flowered resin seed - Pittosporum tetraspermum.

   2.உலரந்்த படை்ட,

 dried bark.

   3. ரப்படை்ட,

 chincona bark (சா.அக.);.

     [காய்சச்ல்+படை்ட]

காய்சச்ாற்றல்

 
 காய்சச்ாற்றல் kāyccāṟṟal, ெப.(n.)

   ெகா க்க ைவத் ப் ற  ஆற் ைக; to cool after boiling (சா.அக.);.

     [காய்+ஆற்றல்].

காய்சச்ாற் யநீர்

 
 காய்சச்ாற் யநீர ்kāyccāṟṟiyanīr, ெப.(n.)

   ெகா க்க ைவத் ப் ற  ஆற ைவத்த நீர;் water boiled and cooled (சா.அக.);.

     [காய்ச் +ஆற் ய+நீர]்
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காயச் ப்பந்

 
 காயச் ப்பந்  kāyaccippanti, ெப.(n.)

   நிைலயான பத ல் இ ப்பவர;் permanent establishment; holder of permenant post(ெச.அக);.

     [u.qaim→ <த.காயம்]

காய்ச் றக்கல்

காய்ச் றக்கல் kāycciṟakkal, ெப.(n.)

   1. வாைல ல் இட்  இறக் ைக; distilling.

   2. ெந ப் ல் ெகா க்க ைவத்  வ வட் ைக; filtering after boiling (சா.அக.);.

     [காய்ச் +இறக்கல்.]

காய்ச் ைக

காய்ச் ைக kāyccukai, ெப.(n.)

   1. க ைக; the operation of heating - Calefaction.

   2. ெகா க்க ைவக்ைக; the process of vapouraisation by bubble formation (சா.அக.);.

     [காய்-காய்ச் ைக]

காய த் ச்

காய த் ச்  kāyacitticci, ெப.(n.)

   1.  ைர; pig"s greens - Amaranthus campestris.

   2. ெபான்னாங்காணி; mari-gold vebesina- Illecebrum sessile.

   3. ெப  மலரக்்ெகான்ைற

 a species of cassia with large flowers (unidentified); (சா.அக.);.

     [காயம்+ த் ச் ]

காய த் ச் ண்
ணம்

 
 காய த் ச் ண்ணம் kāyacitticcuṇṇam, ெப.(n.)

   க ப் ர லாசத் ; crystallized or foliated gypsum used as a medicine (ெச.அக.);.

     [காயம்+ த் +கண்ணம்]

காய த் யாேனா
ன்

காய த் யாேனான் kāyacittiyāṉōṉ, ெப.(n.)

   1. நீண்ட காலம் உடல் நீ த் க்கக் யவன்; one who has attained the power of kaya-citti

   2. ைவப் ப் பாடாண வைக; a prepared arsenic (ெச.அக.);.

     [காயம்+ த் +ஆேனான்.]

காய்ச் ண்ைட

 
 காய்ச் ண்ைட kāyccuṇṭai, ெப.(n.)

   கா க்கட்  பாரக்்க; see kasu-k-kutti (ெச.அக.);.

காய்ச் ப்பால்

 
 காய்ச் ப்பால் kāyccuppāl, ெப.(n.)

ப்பால்க ள் ஒன்றான, காய்ச் ய பால்

 boiled milk, one of mu-p-pâl (ெச.அக.);.

     [காய்ச் +பால்.]
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காய்ச் பால்

 
 காய்ச் பால் kāyccupāl, ெப.(n.)

   ெகா க்க ைவத்த பால்; boiled milk (சா.அக.);.

     [காய்ச் +பால்.]

காய்ச் ைற

 
 காய்ச் ைற kāyccumuṟai, ெப.(n.)

   காய்ச்  வ க் ம் ைற; the process of boiling down decoctions, medicated oils, syrups etc.

     [காய்ச் ம்+ ைற]

எண்ெணய் த யைவகைள எட் ெலான் . ஆ ல் ஒன்  அல்ல  நான் ல் ஒன்றாக த ழ் ல் 
ைற ற் ெசால் யப  காய்ச் ம் ைற (சா.அக.);.

காய்ச் வச் ரம்

 
 காய்ச் வச் ரம் kāyccuvacciram, ெப.(n.)

காய்ச் த் தயாரித்த ன் (வச் ரம்);; glue obtained by boiling from certain parts of animals Gelatine (சா.அக.);.

     [காய்ச் +வச் ரம், வ ரம்→அவ ரம்→அவச் ரம்]

காயம்ேபரஜ்ீ

 
 காயம்ேபரீஜ் kāyampērīj, ெப.(n.)

   காயந் ரை்வ பாரக்்க; see kāyantirvai (ெச.அக.);.

     [U. qāim-beriz-த.காயம்].

காய்ஞ் ப்ேபா-தல்

 
 காய்ஞ் ப்ேபா-தல் kāyñcippōtal, ெச. . . (vi)

   உலால்; growing dry, getting dried (சா.அக.);.

     [காய்ஞ் +ேபா-]

காய்ஞ்ெசா

 
 காய்ஞ்ெசா  kāyñcoṟi, ெப.(n.)

   ெசந்ெதாட் ; scorpion leaf - Tragia involucrata (சா.அக.);.

     [காய்+ெசா ]

இ  ஒ  க்ேக ய ெகா . இதன் இைலகள் கப்பா க் ம். இதன் கைன உடம் ல் பட்டால் 
க க் ம். க்கள்  பசை்ச

நிறக்ெகாத் களாக இ க் ம். லேவைள ஒேர காம் ல் நிைறய உண் . ேமல்  ஆண், அ ப்  ெபண். 
ஆண் ேதா ம் க் ம். இதன் ேவ க்  எவ் த மண ம், ைவ ம் இரா .

இதன் ேவர ்ேமகத் ற்  நல்ல . இைதக் காய்ச் க் க்க த் ரக் கடை்ட உைடத்  நீைரப் ரிக் ம். 
இதன் சாற்ைற ஆ ன் பா ல் சரக்்கைர இட் க் ெகாள்ள காய்சச்ல், ெசா , றங்  இைலகள் ேபாம். 
இதன் காைய ந க் க் கட் க க்  ைவத் க் கட்ட ப த்  உைட ம் (சா.அக.);.
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காய்ந்த ராட்ைச

காய்ந்த ராடை்ச kāyntatirāṭcai, ெப.(n.)

   1. உலரந்்த ெகா  ந் ரி,

 dried grape.

   2. பா ல் இட்ட ெகா  ந் ரி; raisin (சா.அக.);.

     [காய்ந்த+ ராடை்ச]

காய்ந்தேபரிந்

 
 காய்ந்தேபரிந்  kāyntapērintu, ெப.(n.)

   கச் ரம்; dried date-fruit (சா.அக.);.

     [காய்ந்த+ேபரிந் ]

காய்நீர்க்கயம்

 
 காய்நீரக்்கயம் kāynīrkkayam, ெப.(n.)

   ெவந்நீர ்ஊற் ; hot water spring (சா.அக.);.

     [காய் + நீர+்கயம்]

 காய்நீரக்்கயம் kāynīrkkayam, ெப. (n.)

காய்நீ ற்  பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

     [காய் + நீர ்+ கயம் (நீரந்ிைல);.]

காய்நீர் ரணம்

 
 காய்நீர் ரணம் kāynīrviraṇam, ெப.(n.)

   ெவந்நீரினால் ஏற்பட்ட ் ட் ப் ண் ( ரணம்);; a burn or injury caused by bot water or other hot liquid, Scald 
(சா.அக.);.

     [காய்+நீர+்Skt. ரணம்]

காய்ப்படாைம

 
 காய்ப்படாைம kāyppaṭāmai, ெப.(n.)

   காய்க்காைம; not yielding fruit; unproductiveness (சா.அக.);.

     [காய்+படாைம]

காய்ப்ப

காய்ப்ப  kāypparu, ெப.(n.)

   1. ப க்காத கட் ; unripe boil.

   2. க னப் ப ; anyhorny growth such as a wart, Keratosis.

   3.காய்ப் ; callosity (சா.அக.);.

     [காய் + ப .]

காய்பலம்

காய்பலம் kāypalam, ெப.(n.)

   1. தான் ; a tree, devil"s abode - Terminalia belerica.

   2. ேதக் ; teak - Tectona grandis (சா.அக.);.

     [காய்+பலம்]
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காய் ட் ெயண்
ெணய்

 
 காய் ட் ெயண்ெணய் kāypuṭṭiyeṇīey, ெப.(n.)

   ைகயாப் ைட இைல னின்  ெசய் ம் எண்ெணய்; medicated and distilled oil extracted from leaves - Cajuputi 
oleum oil (சா.அக.);.

     [ைகயா+ ைட+ைதலம்.]

இ  கத் ெதளிவாக ம், லக்க ள்ளதாக ம், பசை்ச நிறமாக ம் உள்ள . எளி ல் ஆ யாய்ப் 
ேபாகக் ய .கற் ரத்ைதப்ேபால்மணமா க் ம். இைத ம ந்தாக உள் க் க் 
ெகா க்கச் ப்ைப உண்டாக் ம். யரை்வையப் றப் க் ம்.  ம ந்தாகப் பயன்ப த்தத் 
ேதால் வக் ம் காய்சச்ல், பாரிசவா , நரம் , வாதவ  ணமா ம். வாந்  ேப க் ச ் றந்த 
ம ந்தா ம். வ ற் வ , வ ற் , தக சன்னி த யைவ ேபாம் (சா.அக.);.

காய் -தல்

 
 காய் -தல் kāyviṭutal, ெப.(n.)

   வரக்ள் ஒ வேராெடா வர ்ேபசாத வைக ல் நடை்ப த்தல்; of children break friendship.

ட்டாய் தரா ட்டால் உேனா  காய் ட்  ேவன் என்றான்(க்ரியா);

     [காய்+ -தல்.]

காய்ெவட்

 
 காய்ெவட்  kāyveṭṭi, ெப.(n.)

கழைல, ப  த ய சைத வளரத்் ைய அ க்கப் பயன்ப த் ம் கத் ,

 a knife or instrument for removing tumours, warts etc. (சா.அக.);.

     [காய்+ெவட் .]

காயக்காரம்

காயக்காரம் kāyakkāram, ெப.(n.)

   1. உடம்ைபச ் ட் க் ெகாப் ளிக்கச ்ெசய் ம் காரம ந் ; blistering agent.

   2. சைதையச ்கட் ப் ண்ணாக் ம் ஒ  கார ம ந்

 a substance which burns or corrodes the

 skin such as lunar caustic.

   3. காயம ந் ; any corrosive substance, as an acid (சா.அக.);.

     [காயம்+காரம்]

காயக் த்தைக

 
 காயக் த்தைக kāyakkuttakai, ெப.(n.)

நிைலயான த்தைக ஏற்பா :

 permanent lease (ெச.அக.);.

     [U.qãim → த.காயம்.]

காயங்கைர

 
 காயங்கைர kāyaṅkarai, ெப.(n.)

ஓர ்ஆ .

 a river.

     [காயம்+கைர.]

இதன் கைர ல் ரமத மன் எ ம் த்த னிவன் தவம் ெசய்  ெகாண் ந்தான்.
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காயங்கள் 
க ர்ேபாலாக்

காயங்கள் க ரே்பாலாக்  kāyaṅkaḷkatirpōlākki, ெப.(n.)

   1. ளிச்  ைர; sour-sorrel - Oxalis coniculata.

   2. உடம்ைப இைளக்கச ்ெசய் ம் ம ந் ; any medicine or agent reducing the corpulency or the bulk of the human 
body (சா.அக.);.

     [காயங்கள்+க ர+்ேபாலாக் ]

காயச் ரம்

 
 காயச் ரம் kāyaccuram, ெப.(n.)

காயம், ட் ப் ண் ( ரணம்); இைவகளினால் ஏற்ப ம் காய்சச்ல்; a fever which follows a wound or injury - 
Traumatic fever (சா.அக.);.

     [காயம்+ ரம்]

காய்சண் ைக

 
 காய்சண் ைக kāycaṇṭikai, ெப.(n.)

   ேதவர ்உலகப் ெபண்; a celestial woman.

இவள் தன் கணவ டன் ெபா யமைல ன் வளம் காணச ்ெசன்றாள். அங்  ச் கர ்என் ம் 
னிவர ்ெபா ட்  பன்னிரண்  ஆண் க க்  ஒ  ைற ப த்  அவர ்ப ையப் பன்னிரண்  

ஆண்  வைர ேபாக்கவல்ல நாவற்கனிையக் காலால் ைதத் ட்டாள்.

எனேவ அம் னிவர ்ெகா த்த சா ப்பால் (சாபம்);

யாைனத்  என் ம் ெகா ய ப  ேநாயால் வ ந் ய இவள் மணிேமகைல தந்த உணவால் ப  
நீங் னாள். ன் தன் உலகம் ெசல்ைக ல் ந்தமைல காக் ம் ந்தாக ைகயால் இ க்கப்பட்  
அவள் வ ற் ல் அடங் னாள் (அ . ந்:);.

காயசலம்

காயசலம் kāyacalam, ெப.(n.)

   1. நீர;் urine.

   2. உடம் னின்  க ம் யரை்வ நீர;் perspired water (சா.அக.);.

     [காயம்+சலம்]

காய சை்ச

காய சை்ச kāyacikiccai, ெப.(n.)

   1. ம ந் கைள ைவத் ச ்ெசய் ம்

 unogloth; practice of physic by pure medicine.

   2. உடம்ைபய த்த காய்சச்ல், நீர , ஈைழ ேநாய் த யைவக க்  ம ந்  ெகா ப்ப ; treatment 
of bodily diseases such as fever, diabets, consumption, diarrhoea etc. with the aid of medicine.

   3. உடம்ைபப் பற்  உண்டா ம் காற்  (வாதம்); த்தம், ஈைழ ேநாய்கைள ம், அவற் ற்  உண்டான 
ம த் வ ைறகைள ம் பற் க் ம் ல்; a medical treatise bearing on all diseases caused by the three 
humours of the system and the treatment relating to each of them (சா.அக.);.

     [காயம் + Skt. சை்ச]

காய ட்ைச

 
 காய டை்ச kāyaciṭcai, ெப.(n.)

   காய சை்ச பாரக்்க; see kāya-sigiccai (சா.அக.);.

     [காயம்+Skt. டை்ச]
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காய த் கனத்
லாக்

காய த் கனத் லாக்  kāyacittikaṉattilākki, ெப.(n.)

   1. ச கமரம்; an unknown tree said to be useful in rejuvenation.

   2. உடம்ைப ஒ , ெநா ப்ெபா ல் ெகட் ப்ப த் ம் ம ந் ,

 any medicine or agent tending to

 rejuvenate the human system instantaneously (சா.அக.);.

     [காயம்+ த் +கணத் ல்+ஆக் .]

காய த் நிறத்

 
 காய த் நிறத்  kāyacittiniṟatti, ெப.(n.)

   உடைல இளைமயாக் ம் ஒ  ைக (ஆத் மல் ைக);; a herb used in rojuvenation (சா.அக.);.

     [காயம்+ த் +நிறத் ]

காய த் ைக

 
 காய த் ைக kāyacittimūlikai, ெப.(n.)

   உடம்ைப வ வைடயச ்ெசய் ம் பச் ைல ம ந் ; a rejuvenating herb (சா.அக.);.

     [காயம்+ த் + ைக]

காய த் யைட-
தல்

 
 காய த் யைட-தல் kāyacittiyaṭaital, ெச. . .(v.i.)

   உடம்ைப நிைலக்கச ்ெசய்தல்; getting the body firmly established (சா.அக.);.

     [காயம்+ த் +அைட]

காய த் யாக்

காய த் யாக்  kāyacittiyākki, ெப.(n.)

   1. ேசங்ெகாடை்ட; dhoby"s nut Semecarpus anacardium.

   2. உடைல நீண்டகாலம் இளைமயாக ைவக் ம் ம ந் ; any medicine or agent promoting longevity (சா.அக.);.

     [காயம்+ த் +ஆக் ]

காய ட்கம்

 
 காய டக்ம் kāyacuṭkam, ெப.(n.)

   நிழ ல் உலரத்்தல்; drying anything in the shade without exposing it to sunlight (சா.அக.);.

     [காயம்+கடக்ம்.]

காயத்த ம்

 
 காயத்த ம்  kāyattaḻumpu, ெப.(n.)

அ பட்ட காயத் னால் ஏற்பட்ட த ம்

 scar, cicatrix (சா.அக.);.

     [காயம்+த ம் ]
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காயகல்பம்

 
 காயகல்பம் kāyakalpam, ெப.(n.)

நீண்ட நாள் இளைமயாக வாழ எண்ணி உடெ்காள் ம் ம ந் :

 elixir; more often

 in a semi solid form to keep oneself young (க்ரியா.);.

     [காயம்+கல்பம்]

காயத்ைதக்கல்லா
க்

 
 காயத்ைதக்கல்லாக்  kāyattaikkallākki, ெப.(n.)

   உடம்ைபக் கல்ைலப் ேபால் ெகட் யாக் ம் ம ந் ; any medicine tending to strengthen the body making it as 
hard as a stone (சா.அக.);.

     [காயத்ைத+கல்லாக் ]

காயைதக்கற் ா
ணாக்

காயைதக்கற் ாணாக்  kāyataikkaṟṇākki, ெப.(n.)

   1. காயத்ைதக் கல்லாக்  பாரக்்க; seekāyattai-k-kaslakki

   2. உடம்ைபக் கல் ைணப் ேபால் ெகட் யாகச ்ெசய் ம் ம ந்

 a medicine rendering the body as strong as a stone pillar (சா.அக.);.

     [காயத்ைத+கல்+ ணாக் ]

காயத்ைதசெ்சம்
பாக்

 
 காயத்ைதசெ்சம்பாக்  kāyattaiccempākki, ெப.(n.)

   காயத்ைதப் பவளமாக்  பாரக்்க; see kayattaipPavaamäkki (சா.அக.);.

     [காயத்ைத+ெசம் +ஆக் ]

காயத்ைதப்பவள
மாக்

காயத்ைதப்பவளமாக்  kāyattaippavaḷamākki, ெப.(n.)

   1 ெசந் ராய்; a red Speicies of tiray.

   2. உடம்ைபச ்ெசந்நிறமைடயச ்ெசய் ம் ம ந் ; any medicine lending a red colour to the body (சா.அக.);.

     [காயத்ைத+பவளமாக் ]

காயத்ைதலம்

காயத்ைதலம் kāyattailam, ெப.(n.)

   1. க , ஓமம், ெவந்தயம், உள்ளி, ெப ந்த ம் த ய ஐந் ட் ப் ெபா டக்ள் (ஐங்காயத் 
ைதலம்);; the five vegetablestimulants.

   2.உடம் ற் ப் ம் எண்ெணய்; any medicated oil used for anointing the body with.

   3. ெப ங்காயம் ேசரந்்த ைதலம்; any oil prepared with

 asafoetida as the chief ingredient (சா.அக.);.

     [காயம் Skt. ைதலம். லம்→ அைதலம்.]

காயத்ைதேவ ச்

காயத்ைதேவ ச்  kāyattaivēticci, ெப.(n.)

   1. க ப்  ெநாச் ச ்ெச ,

 willow leaved justicia, Justicia gendarussa alias J.vulgaris.

   2. உடம்ைபப் ெபான்னிறமைடயச ்ெசய் ம் ம ந் ; any medicine tending to develop a golden lustre inthe body 
(சா.அக.);.

     [காயத்ைத+ேவ ச் ]
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காயந் ர்ைவ

 
 காயந் ரை்வ kāyantīrvai, ெப.(n.)

   அ ட்  க்கப்ெபற்ற நிலவரி; permanent assessment (ெச.அக.);.

     [ப.gaim→ த. காயம்+ ரை்வ]

காயநிைல

காயநிைல kāyanilai, ெப.(n.)

   1. உடம் ன் நிைலைம; condition of the body,

   2. காயத் ன் நிைலைம; state of the wound or injury (சா.அக.);.

     [காயம்+நிைல.]

காயேநாய்

காயேநாய் kāyanōy, ெப.(n.)

   1. உடம் ன் ேநாய்; bodily disease.

   2. காயத் னால் ஏற்பட்ட ேநாய்; any disease due to wound or injury-Traumatopathy(சா.அக.);.

     [காயம்+ேநாய்]

காயப்படல்

 
 காயப்படல் kāyappaṭal, ெப.(n.)

   காயமைடதல்; being wounded (சா.அக.);.

     [காயம்+படல்.]

காயப்ப -த்தல்

 
 காயப்ப -த்தல் kāyappaṭuttal, ெச. . . (v.i.)

   காயம் உண்டாக்கல்; causing or inflicting an injury or wound (சா.அக.);.

     [காயம்+ப -.]

காயப் ண்

காயப் ண்  kāyappūṇṭu, ெப.(n.)

   1. அரிவாள்மைணப் ; sickle leaf- Sida acuta.

   2. காயத் ற்  ைவத் க் கட் ம்

   ண் ; a plant bruised and applied to wounds as a curve (சா.அக.);.

     [காயம்+ ண் ]

காயபலம்

காயபலம் kāyapalam, ெப.(n.)

   1. ஒ  ய மரம்; the name of a small tree found in the North West of Hindustan. 

இதன் மன ள்ள படை்ட ம், ைதக ம் ம ந் ற் ப் பயன்ப ம். பழம் ன்பதற்  உத ம்.

   2. உடம் ன் வ ைம; bodily strength (சா.அக.);.

     [காயம்+பலம்]

காயேப

காயேப  kāyapēti, ெப.(n.)

   1. ைலக் ந் ; a species of kurundu (unidenified); conspicuous by its three leaves.

   2. காயத்ைதேவ ச்  பாரக்்க; see käyattai-védicci (சா.அக.);.

     [காயம்+Skt.ேப ]

காயம்ப -த்தல்

 
 காயம்ப -த்தல் kāyampaṭuttal, ெச. . . (v.i.)

   காயம் உண்டாக்கல்; inflicting wound (சா.அக.);.

     [காயம்+ப -]
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காயம்பண்ணல்

காயம்பண்ணல் kāyampaṇṇal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1. ள்ைளப்ேபற்  ம ந்  ட்டல்:

 preparing medicine for lying in women.

   2. ண் உண்டாக்கல்; causing wound (சா.அக.);.

     [காயம்+பண்ணல்.]

காயம்ேபாடல்

 
 காயம்ேபாடல் kāyampōṭal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   ள்ைளப் ேபற் க் காலத் ல் ெப ங்காயம் ேசரத்்  ம ந்  ெசய்தல்; preparing medicine with asafoetida as 
a chief ingredient for the use of lying-in women (சா.அக.);.

     [காயம்+ேபாடல்.]

காயம்ெபளனாக
ல்

 
 காயம்ெபளனாக ல் kāyampeḷaṉākavul, ெப.(n.)

ஏற்பட்ட நிலத் ரை்வ ல்,

   க்கால்வா  நிைலயாகச ்ெச த் ம் த்தைக உடன்ப க்ைக; a cowle, according to the terms of which 
threequarters of the original assessment is permanently payable (ெச.அக.);.

     [Arab. qaim + Hind. pauna → த.காயம்+ெபளனா+க ல்.]

காயம்சமாபந்

 
 காயம்சமாபந்  kāyamcamāpanti, ெப.(n.)

   நிைலயான நிலவரித ் ட்டம்; permanent settlement (ெச.அக.);.

 காயம்சமாபந்  kāyamcamāpandi, ெப.(n.)

   நிைலத்த நிலவரித் ட்டம் (P.T.L.);; permanent settlement.

த.வ.வரித்தணிக்ைக.

     [Ar.{} + jema → த.காயம்சமா + பந் .]

ற் ரக்் கணக் கைளச ்சரிபாரக்்க ம், நிலத் ரை்வக் த்த ணக் கைளத் ரக்்க ம் மாவட்ட 
வ வாய் அ வலரக்ளால் நடத்தப்ப ம் ட்டம் - (ஜமாபந் );

காயம்ேசா

 
 காயம்ேசா  kāyamcōṭi, ெப.(n.)

   ெகாைடயாக வழங்கப்பட்ட ரை்வ அ டப்பட்ட நிலம்; land on a fixed quit-rent not subject to variation 
with reference to cultivation or produce (ெச.அக.);.

     [Skt. Kåyam+ேஜா  த.ேசா]

காயமைட-தல்

காயமைட-தல் kāyamaṭaital, ெச. . .(v.i.)

   1. கத்  த ய க களினால் உடம் ல் த ம்பைடதல்; sustaining injury or wound in the body with a knife or 
other sharp weapons.

   2. உடல் இளைமயைடதல்; securing eternal youth; attaining success in rejuvenation (சா.அக.);.

     [காயம்+அைட-]
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காயமா -தல்

 
 காயமா -தல் kāyamākutal, ெச. . .(v.i.)

   பணி நிரந்தரமாதல்; of job become permament.

உனக்  ேவைல காயமா ற்றா?

     [காயம்+ஆ -தல்.]

காயமாயம்

 
 காயமாயம் kāyamāyam, ெப.(n.)

   உடல் நிைலயாைம; the vanishing away of the human body (சா.அக.);.

     [காயம்+மாயம்]

காயமாற்றம்

காயமாற்றம் kāyamāṟṟam, ெப.(n.)

   1. காயத் ற் ச ்ெசய் ம் ம த் வம்; treatment of a wound.

   2.உட ன் மாற்றம்; change of body, as from old to young.

   3. ப ைம ( லத் );னின்  ண்ைம ( க் மத் ற்);க்  மா ைக; changing or transformation of the human 
body from the physical into the astral state

     [காயம்+மாற்றம்]

காயமாற் -தல்

காயமாற் -தல்  kāyamāṟṟutal, ெச. . .

   1. காமமாற் -தல் பாரக்்க; see kamamarru-

   2. உடல் இளைமயாதல்; rejuvenating the body.

   3. உ மாறல்; assuming a different body (சா.அக.);.

     [காயம்+ஆற்றல்]

 காயமாற் -தல் kāyamāṟṟutal, ெச. . .

   1. உடம் ல் ஏற்பட்ட ண்கைள ஆற் தல்

 curing or healing the external injuries, Vulneration.

   2. உடம்ைப ஏமாற்றதல்; transformation of the human body as from the physical into the subtle state (சா.அக.);.

     [காயம்+ஆற் - காயம்+மாற் -]

காயமாற் ம ந்

காயமாற் ம ந்  kāyamāṟṟumaruntu, ெப.(n.)

   1. உடம் ல் பட்ட ண்கைள ஆற் ம் ம ந் :

 a medicine or any plant, drug or preparation useful in the cure of wounds -Vulnerary (சா.அக.);.

     [காயம்+ஆற் ம்+ம ந் ]

காயமா ங்காலம்

காயமா ங்காலம் kāyamāṟuṅkālam, ெப.(n.)

   1 இறப்  ட் ய ேவைள,

 the moments of death.

   2. உட ல் ஏற்பட்ட காயம் ணமாக ம் காலம்; the period of healing, as of a wound or an injury.

   3. உடல் மாற்றமைட ங் காலம்; the period of visible change in the human body.

   4. ழத்தனமைட ங் காலம்; the period of attaining old age (சா.அக.);.

     [காயம்+ஆ ம்+காலம்]
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காய த்

காய த்  kāyamirutti, ெப.(n.)

   1. சவரக்்காரம்; dhoby"s earth.

   2. சரக்்கைர ேவம்

 sweet neem.

   3. உடைல நீண்ட காலம் நிைல நி த் ம் ம ந் ; any medicine or agent promoting longevity (சா.அக.);.

     [காயம்+இ த் ]

காய கல்

காய கல் kāyamiṟukal, ெப.(n.)

   1. உடம்  இ ைக; body getting heardened.

   2. உடம்  ெகட் ப்ப ைக; invigoration of the system (சா.அக.);.

     [காயம்+இ கல்]

காய ைக

 
 காய ைக kāyamūlikai, ெப.(n.)

   காய கற்ப ைக பாரக்்க; see keyakarpa. moligai (சா.அக.);.

காய ண்ேடான்

 
 காய ண்ேடான் kāyamuṇṭōṉ, ெப.(n.)

   காயம்பட்டவன்; wounded person (சா.அக.);.

     [காயம்+உண்ேடான்.]

காய க்

காய க்  kāyamurukki, ெப.(n.)

   1. உடைல இைளக்கச ்ெசய் ம் ேநாய்; a disease causing emaciation of the body as consumption.

   2. உடம்ைப இைளக்கச ்ெசய் ம் ம ந் ; any drug or medicine capable of reducing the bulk or causing emaciation 
of the human body (சா.அக.);.

     [காயம்+உ க் ]

காயல்மரம்

 
 காயல்மரம் kāyalmaram, ெப.(n.)

   பணிசை்ச மரம்; back-water tree - Diospyros embryopteris (சா.அக.);.

     [காயல்+மரம்]

காயவான்

காயவான் kāyavāṉ, ெப.(n.)

   1. காயத்ைத இ த் யவன் ( ற );; one who rejuvenated the system.

   2. காயம் அைடந்தவன்; a wounded man (சா.அக.);.

     [காயம்+அவன்]

காய யல்

காய யல் kāyaviyal, ெப.(n.)

   1 அ யல் காய்,

 the baking of vegetable curry in steam.

   2. காய்க  சைமயல்; the preparation of vegetable curry (சா.அக.);.

     [காய்+அ யல்.]
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காயல்

 
 காயல் kāyal, ெப.(n.)

   காய்சச்ல்; fever

     [காய் - காயல் (ேவதல், ெவப்பம்);]

காயலா

 
 காயலா kāyalā, ெப.(n.)

   காய்சச்ல்; fever (ெச.அக.);,

காயல் பாரக்்க; see kayal.

     [காயல்→காயலா. ப.kahi→த. காயலா]

காயவள்ளி

காயவள்ளி kāyavaḷḷi, ெப.(n.)

   1. சரக்்கைர வள்ளிக் ழங் ; sweet potato - Ipomaea batatas.

   2. ெவற் ைல வள்ளிக் ழங்

 betel yam - Dioscorea opositifolia.

   3. ரக வள்ளி; Malacca yam - Dioscorea bulbifera.

   4.காட் க்காய் வள்ளி; granada yam - Dioscorea sativa (சா.அக.);.

     [காய+வள்ளி]

காய ைல

காய ைல kāyavilai, ெப.(n.)

   1. காயத் ற்  ைவத் க் கட் ம் இைல; leaf applied to wounds as a curative.

   2. காக்கட்டான் இைல; leaf of crow creeper - clitorea ternatea (சா.அக.);.

     [காய்+இைல.]

காயாங் ைலசெ்ச

 
 காயாங் ைலசெ்ச  kāyāṅkulaicceṭi, ெப.(n.)

காயா மரம்

 a barrentree(சா.அக.);.

     [காயாங் ைல+ெச ]

காயா வாதம்

 
 காயா வாதம் kāyācuvātam, ெப.(n.)

   ள்ைளப்ேபற் க் காய்சச்ல்; puerperal fever (சா.அக);.

     [காயா+ வாதம்]

காயா கற்பம்

காயா கற்பம் kāyātikaṟpam, ெப.(n.)

   1. அ தம்:

 nectar.

   2. உடைல ெந நாள் இளைமயாக ைவத் க்க உடெ்காள் ேமார ்ம ந்ெதண்ெணய்,

 a medicated oil used for rejuvenation (சா.அக.);.

     [காயா +கற்பம்]
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காயத்தம்

காயத்தம் kāyattam, ெப. (n.)

   1. க க்காய்; galnut.

   2. ெநல் க்காய்; Indian gooseberry - Emblica offioinalis.

   3. ள ; holy basil - Ocimum sanctum.

   4. அேசா ; Asoka tree - Saraca indica.

   5. ேதட் ெகா க் ; Indian turnsole or Indian heliotrope - Heliotroium indicum.

   6. க சை்ச; false kamela - Casearia tomentosa.

   7. ஒ  ; a plant-Tizyphus пареса.

   8. ெகா ய ேநாய்;а vігulent tуpe of poison.

   9. ெகா யர ; wild peepul creeper - Ficus arnottiana.

   10. ஏலம்; cardamons (சா.அக.);.

     [காய+Skt. அஸ்தம்]

காயா கற்ப

காயா கற்ப  kāyātikaṟpamūli, ெப. (n.)

   1. த்தரக்ள் கற்ப ன்ப  ெந நாள் உடைல இளைமயாக ைவக்க ேவண்  சாப் ம் ைககள்,

 drugs taken by siddhars for retaining the body for a long period and thus promoting longevity.

   2. த்தரக்ள் ற்ப  கற்ப ைற ல் க க்காைய ஆ யாகச ்ெசால்  வ ம் ைககள்; rejuvenating 
drugs commencing with galnut, as enumerated in the siddhars science (சா.அக.);.

     [காயா +கற்ப ]

காயாப்ேபரஞ்ீ

காயாப்ேபரீஞ்  kāyāppērīñcu, ெப. (n.)

   1. காட்  ேபரீசை்ச மரம்; barren date treePhoenix genus.

   2. ைம சச்ம்; English fern-palm - Cycus circinalis (சா.அக.);.

     [காயா+ேபரிஞ் ]

காயாேராகணம்

 
 காயாேராகணம் kāyārōkaṇam, ெப. (n.)

   காேராணம் பாரக்்க; see karonam, (ெச.அக.);.

     [skt, kaya-rohana→த. காயாேராகணம், காயாேராசனம்→காேராணம், காயம் ஆேராகணம் உட ல் 
ஏ த்தல்.]

கா ல்

கா ல் kāyil, ெப. (n.)

   1. கடல் நீர ்ெப  நிற் ம் க க ள்ள கைர காயல்; backwater.

   2. ஒத நீரக்்கைர,

 seashore.

   3. காயல் பட் னம்; a village in Tirunelvelly District once a famous port the mouth of the Tamaraparani, where marco 
polo landed (கல்.அக.);.

     [காயல்→அகா ல்.]

கார்-த்தல்

 
 கார-்த்தல் kārttal, ெச. . .(v.i.)

   உப் க் கரித்தல்; to be saltish; having saline tase (சா.அக.);.

     [கரித்தல்-காரத்்தல்.]
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கார்க்கவன்

 
 காரக்்கவன் kārkkavaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  மா ய வணிகன்; a vaishnavite merchant.

     [கார→்அகாரக்்கவன்.]

இவன் வ ணவன் என் ம் ஒ வ டன் ப் பல வணிகைரக் ெகான் , ஒ  ேகா ல் ஏற் ய 
ளக்ைகக் காண வ ணவ டன் த்  ெபற்றான் (அ . ந்);.

கார்க்கன்

 
 காரக்்கன் kārkkaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  னிவன்; a saint,

ெதாண்ைட நாட் ல் க்காரகத் ல் மால் அ ள் ெபற்றவன் (அ ந்);.

     [கார→்காரக்்கன்]

கார்க்ேகால்

 
 காரக்்ேகால் kārkāl, ெப. (n.)

   காரே்பாகவரி ; hazel-leaved psorales - Psoraleacoriflora (சா.அக.);.

     [கார+்ேகால்.]

கார்க்ேகாளி

காரக்்ேகாளி kārkāḷi, ெப. (n.)

   1. க ப் ெகாள்; black horse gram -

 Cassia absus.

   2. க ஞ் ரகம்; nigellaseeds.

   3. ேதடெ்கா க் ; Indian turnsole

- Pandamus Odoratissimus alias Heliotropium indicum.

   4. நிலப்பைன; ground palm - Curculigo drehioides.

   5. த்தக்காக; koray root - Cyperus rotundus(சா.அக.);.

     [கார+்ேகாளி]

கார்கரைன

காரக்ரைன kārkaraṉai, ெப. (n.)

   க ைணக் ழங்  (பதாரத்்த:415);; elephantyam - Typhonium orixense (ெச.அக.);.

     [கா க ைண→அகாறாக்க ைண=ேசைனக்

ழங்  கா >அகா >கார)்

     [P]

கார்க ைன

 
 காரக் ைன kārkaruṉai, ெப. (n.)

   கா கரைண பாரக்்க; see kārukaranai (சா.அக.);.
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கார்காஞ் ரம்

 
 காரக்ாஞ் ரம் kārkāñciram, ெப. (n.)

   க ப்  எட் ப் ; bitter luffa-Peristrophe bicalyculata.

     [கார+்காஞ் ரம்]

இதன் அ த்தண்  அ ேகாண வ வா ம். ைளகள் உைடய ; ெவளி ய வப்  நிற க்கைளக் 
ெகாண்ட . இதன் ச லத்ைத அரி  கைளந்த நீரில் இ த் ப் ேபாட்  காய்ச் ய நீைரக் ெகா க்க 
பாம் க்க  ணமா ம் (சா.அக.);.

கார்காத்தார்

 
 காரக்ாத்தார ்kārkāttār, ெப. (n.)

   கார ்காத்தேவளாளர ்பாரக்்க; see karkatta vělalar(ெச.அக.);.

     [காரக்ாத்தார ்= மைழ ன் வ ைகைய எ ரப்ாரத்் க் காத் ப்பவர]்

கார்காலம்

 
 காரக்ாலம் kārkālam, ெப. (n.)

   காரப்்ப வம் பாரக்்க; see kār-p-paruvam (ெச.அக.);.

     [T.kârukâlamu→M.kârkkâlam → த.காரக்ாலம்]

கார் வைள

 
 கார் வைள kārkuvaḷai, ெப. (n.)

மைழ காலத் ல் க் ம் வைளப் 

 water-lily flowering in rainy season (சா.அக.);.

     [கார+் வைள]

கார்ைக

 
 காரை்க kārkai, ெப. (n.)

   வைர; red gram - Cajanus indicus (சா.அக.);.

     [கார+்காரை்க]

கார்ேகாணி

காரே்காணி kārāṇi, ெப. (n.)

   ெச வைக (பதாரத்்த.263);; turnsole - Heliotropium indicum (ெச.அக.);.

     [கார+்சேகாணி]

கார்ேகா

காரே்கா  kārāḻi, ெப. (n.)

   1 காட் க் ெகாள்; black horse -gram - Cassiaabsus.

   2. ரகவைக (பதாரத்்த 1034);,

 black cumiNigella sativa(ெச.அக.);.

     [கார+்ேகா ]

கார்ப்பவம்

 
 காரப்்பவம் kārppavam, ெப. (n.)

உண க் ரிய ஒ வைகக் ழங்  க ைணக் ழங்

 an esculent root knownas elephant-footyam or purple-stalked a dragon - Dracontium Polyphyllum alias Typhonium trilobatum 
(சா.அக.);.

     [கார-்காரப்்பவம்]
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கார்ப்பான

காரப்்பான kārppāṉa, ெப. (n.)

   1உைறப்பான

 acid pungent.

   2 உவரப்்பான; saltish(சா.அக.);.

     [காரப்் +ஆன.]

கார் ல்வன்னம்

 
 கார் ல்வன்னம் kārmukilvaṉṉam, ெப. (n.)

   கல் நஞ் ; a dark grey coloured arsenic (சாஅக);.

     [கார+் ல்+வன்னம்]

கார் ற்பாடாண
ம்

 
 கார் ற்பாடாணம் kārmukiṟpāṭāṇam, ெப. (n.)

ஒ  வைக ைவப்  நஞ் :

 a prepared arsenic so called from its colour of the clouds (சா.அக.);.

     [கார+் ல்+பாடாணம்]

கார்ேமகசாரம்

 
 காரே்மகசாரம் kārmēkacāram, ெப. (n.)

   கா ப்  (யாழ்.அக.);; a mineral salt (ெச.அக.);.

     [கார-்ேமக+சாரம்]

கார்வங்கம்

 
 காரவ்ங்கம் kārvaṅkam, ெப. (n.)

க வங்கம்,

 black-lead (சா.அக.);.

     [கார+்வங்கம்.]

கார்வளங்ெகாண்ட
மண்டலம்

 
 காரவ்ளங்ெகாண்டமண்டலம் kārvaḷaṅkoṇṭamaṇṭalam, ெப. (n.)

பாண் நாட் ல் உள்ள மண்டலங்க ள் ஒன்

 one of the part where in Pāngīya-nādu (அ . ந்.);.

     [கார+்வளம்+ெகாண்ட+மண்டலம்]

காரக் ழம்

 
 காரக் ழம்  kārakkuḻmpu, ெப. (n.)

   உைறப்பான ளிக் ழம் ; a kind of hot sauce with a tamarind base.

     [காரம்+ ழம் ]
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காரகக்ெகாம்

 
 காரகக்ெகாம்  kārakakkompu, ெப. (n.)

க ப்  மாட் க் ெகாம்

 horn of a black ox(சா.அக.);.

     [காரகம்+ெகாம் ]

காரகத்

 
 காரகத்  kārakatti, ெப. (n.)

க ப்பகத் ,

 black sesbane (சா.அக.);.

     [கார+்அகத் ]

காரகப்பட்ைட

காரகப்படை்ட kārakappaṭṭai, ெப. (n.)

   1. ெவடை்டச ்  அல்ல  ெவப்பத் னால் உடம் ன் ேமற்கா ம் பைட ேநாய்; a disease like eczema 
found on the surface of theskininany partofthe body due to venereal causes.

   2 ெவள்ைளேநாய்ப்பைட :

 ring-wom.

   3. உள்ளங்ைக, உள்ளங்கா ற் கா ம்பைட,

 red spots on the palms and

 soles - Acrodynic erythema (சா.அக.);.

     [காரகம்+படை்ட]

காரகம்

காரகம் kārakam, ெப. (n.)

   1. தைல; crocodile,

   2. காரகப்பைட பாரக்்க; see kāraga-p-padaf (சா.அக.);.

 காரகம் gāragam, ெப.(n.)

   ைறசச்ாைல; jail, prison, dungeon.

     "காரகத் வைனயாக் " (உபேதசகா. வ ண்.338);.

     [Skt.{} → த.காரகம்.]

காரசச்ம்

 
 காரசச்ம் kāraccam, ெப. (n.)

   அம்மான் பசச்ரி ச ்ெச வைக; an annual with erect or procumbent branches - Euphorbia hirta (சா.அக.);.

     [கார+்அசச்ம்]
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காரசச்ரக்

காரசச்ரக்  kāraccarakku, ெப. (n.)

   1. சாம்ப ப் , நீ  த ய க ங்கார உப்  வைககள்; caustic substances, such as, caustic potash, caustic 
soda, fuller"s earth etc. 

   2. க ங்கல் அ வதால் அம்மண்ணின்  எ க் ம் காரமான சரக்  ெதன்னிந் யா ல் இக்கார மண் 
அ கம்; alkaline drug found in Southern India which is particulary rich in alkaline and earthly minerals, one source of which 
is decaying granites.

   3. த ழ் ம த் வத் ல் ெசால் ள்ள உைறப்பான சரக் கள்; strong and pungent drugs enumerated in Tamil 
medicine.

     [காரம்+சரக் .]

உப்  வைககள் :-

   1. அண்டெவண்க

 albumen.

   2. அப் ரகம்; mica.

   3. இ ம் ; iron.

   4.கடல் ைர; sea froth.

   5. கல் ப் ; sea-salt.

   6. காரீயம்; black lead and so on.

   7. ளிஞ் ேலா ; bivalve-shell,

   8. ெக ரி; yellow arsenic.

காரச் வப்

 
 காரச் வப்  kāraccivappu, ெப. (n.)

   ண், ைர, ளைவ த யைவக க் ப் பயன்ப த் ம் ஒ  வைக கப் க் க ங்காரத் தண்ணீர;் a 
red strong and pungent lotion contemplated in Agastya"s work used in surgery for washing or cleaning sores, wounds, 
cancers, carbuncles etc., (சா.அக.);.

     [காரம்+ வப் ]

காரச் ண்ணம்

காரச் ண்ணம் kāraccuṇṇam, ெப. (n.)

   1. ப் ச ் ண்ணம்; an old name for universal solvent and for a medicine curative of all congestions - Alcahest.

   2. உடன் ட்ட ண்ணாம் ; unslaked lime.

   3.காரமான ண்ணம்; powerful alkaline compound (சா.அக.);.

     [காரம்+கண்ணம்.]

காரச்

 
 காரச்  kāraccūṭu, ெப. (n.)

   காரத் னால் ேதா ைனச ் டல்; caustic application; burning or corroding the skin with a caustic substance.

     [காரம்+ ]

காரசே்ச

 
 காரசே்ச  kāraccēvu, ெப. (n.)

   காராச ்ேச  பாரக்்க; see kara-c-cevu
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காரசே்சாடம்

 
 காரசே்சாடம் kāraccōṭam, ெப. (n.)

   காரசே்சாடா உப் ; caustic soda (சா.அக.);.

     [காரம்+ேசாடம்]

காரசே்சாடா

 
 காரசே்சாடா kāraccōṭā, ெப. (n.)

   காரசே்சாடம் பாரக்்க; see kara-c-codam (சா.அக.);.

     [காரம்+ேசாடா.]

காரசகரம்

காரசகரம் kāracakaram, ெப. (n.)

   ஒ  வைக நஞ்  ம ந் ப் ; an unknown poisonous medical plant (சா.அக.);.

     [காரம்+சகரம்.]

காரசத்

 karasattu,

ெப.(n);

   1. நீர ்ஆற்றல்

 sodium.

   2. சாம்பல் ஆற்றல்; potash.

   3. ஒ  தா ; potassium (சா.அக.);.

     [காரம்+சத் ]

காரசாரசச்ரக்

காரசாரசச்ரக்  kāracāraccarakku, ெப. (n.)

   1. உைறப்பான சரக்  pungent drug.

   2. உப் ச ்சரக் ; alkali and acid drugs (சா.அக.);.

     [காரம்+சாரம்+சரக் .]

காரசாரநீர்

 
 காரசாரநீர ்kāracāranīr, ெப. (n.)

   பனிக் டத்  நீர;் fluid of amniotic sac-Liquor ammi(சா.அக.);.

     [காரம்சாரம்+நீர]்

காரசாரநீ

 
 காரசாரநீ  kāracāranīṟu, ெப. (n.)

நீ , fuller"s earth (சா.அக.);.

     [காரசாரம்+நீ .]
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காரசாரப்பஞ்ச த
ம்

காரசாரப்பஞ்ச தம் kāracārappañcapūtam, ெப. (n.)

   ஐந்  வைகக் றான உப் ப் ளிவைகச ்சரக் கள்; the five kinds of salt and acid drugs divided according to 
the first principles of the five elements.

     [காரம்+சாரம்+பஞ்ச+ தம்]

காரப் பஞ்ச தம் :

   1. ெவ ப் :

 earth, nitre.

   2. கல் ப் ; water, common salt,

   3. வைளய ப் ; fire, glass gall.

   4. னம்; air, alum.

   5. நீ :

 sky, fuller"s earth (சா.அக.);,

காரசார ன்ைம

காரசார ன்ைம kāracāramiṉmai, ெப. (n.)

   1. ைவ ல்லாைம; tastelessness insipid.

   2. உப் , ளிப் , காரம் இல்லாைம,

 devoid of the taste of salt, acid and alkali.

   3. உைறப் ல்லாைம; devoid of pungency (சா.அக.);.

     [காரம்+சாரம்+இன்ைம]

காரசார ப்

காரசார ப்  kāracāravuppu, ெப. (n.)

   1. கல் ப் :

 sea-salt

   2. காரம், சாரம், உப்  ன் ம் ய ெபா ள்; any substance

 consisting of atleast all the three kinds, that is alkali, acid and salt. 

   3.காரம், ளி, உப் ச ்சரக்  வைககள்; the three kinds of drugs that is alkali, acid, and salt. 

   4. இ ப்பத்ைதந்  சரக் களான உைறப்பான உப்  வைககள்; alkaline salts consisting of 25 drugs.

     [காரம்+சாரம்+உப் ]

உைறப்பான உப்  வைகயாவன : 

   1.அ ரி, urine salt.

    2. இணங்கள்; nitre or salt-petre. 

   3. இந் ப் ; rock-salt. 

   4. எவடச்ாரம்; another variety of prepared salt. 

   5. ஏம்பசச்ாரம்; an alchemical salt. 

   6. கடல் ைர; sea froth, 

   7. கல் ப் ; sea-salt. 

   8. கற் ரம்; medicinal camphor. 
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காரசாரா

காரசாரா   kāracārāti, ெப.  (n.) 

   1. கார ம் சார ம் உள்ள ெபா ள்; any substance containing the properties of both alkali and acid.

   2.உைறப் ள்ள ெபா ள்; pungent substance. 

   3. ரசாரம் த யைவகள்; acid, alkali etc. (சா.அக.);.

     [காரம்+ சாரம்-சாரா ]

கார ரம்

 
 கார ரம்  kāracīram, ெப.  (n.) 

க ஞ் ரகம்,

  black cumin - Nigellasativa (சா.அக.);.

     [காரம்+ ரம்]

கார ரம்

 
 கார ரம்  kāracuram, ெப.  (n.) 

காட்  மல் ைக; wild jasmine (சா.அக.);. 

காரணக்காரி

 
 காரணக்காரி  kāraṇakkāri, ெப.  (n.) 

   வட்டசச்ாரைண;  purslance leaved trianthema - Trianthema pentandra (சா.அக.);.

     [காரணம்+காரி]

காரணகாரியம்

 
 காரணகாரியம்  kāraṇakāriyam, ெப.  (n.) 

   ஒ  ெசய ன் அ ப்பைடக் காரணங்க ம் அதன் ைள க ம்;  cause and effect object and reason. 

இ  ஏன் இப்ப  நடந்த  என்பதற்கான காரண காரியங்கைள அல ப் பாரக்்க ேவண் ம்.

     [காரணம்+காரியம்]

காரணேகவலம்

காரணேகவலம்  kāraṇaāvalam, ெப.  (n.) 

   காரணாவத்ைத ன்ற ள் ஆதன்கள் உலகம் அ யக் ய காலம் வைர ஆனவ மலத்தாேல 
மைறப் ண்  டப்ப  ன்ப நிைல ( வப்.கட.்15);;  the major condition of the soul in which it remains inert and 
united to Anavam, awaiting the period of creation, one of three kāraṇāvattai (சா.அக.);.

     [காரணம்+Skt. ேகவலம்]

காரணசகலம்

காரணசகலம்  kāraṇacakalam, ெப.  (n.) 

   ன்  வைகயான காரணாவத்ைதக ள், ஆதன் உடல் லமாக றப்  இறப் க க்  உட்ப ம் 
ன்பநிைல ( வப்.கட.்15);;  the major condition of the soul in which it is invested with bodies and subjected to births 

and deaths, one of three kāraṇāvattai (ெச.அக.);.

     [காரணம்+Skt.சகலம்]

காரணசத்

காரணசத்   kāraṇacatti, ெப. (n.)

   1. ெவ ப் ;  saltpetre, Nitrate of Potash. 

   2. த ழ் ன்ப  ெவ ப் , ேசாற் ப் ,

   கல் ப் ,  நீர ்இைவகைள அ ரி  ( நீரி);ல் இட் க் காய்ச்  எ க் ம் ஒ  வைகச ்ெசய் ப் ; a 
salt prepared by dissolving a mixture of saltpetre, common salt, rock salt and fuller's earth in a sufficient quantity of urine and 
the boiling the solution till the water is completely evaporated (சா.அக.);.

     [காரணம்+சத் ]
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காரணசரரீம்

 
 காரணசரீரம் kāraṇacarīram, ெப.(n.)

   ஐந்  வைக வளராக்கமான (பரிணாமமான); ல உடம் ற் க் காரணமா ள்ள ட்பமான 
உடம் ; the subtlest and innermost rudiment of the body, causal frame (சா.அக.);.

காரண வதத் வ
ம்

காரண வதத் வம் kāraṇacivatattuvam, ெப.(n.)

   வ ெமய்ம்ைம (தத் வங்);க ள் ஒன் ; one of the šiva-tattuvam ( . 1, 66, ஞானப்.); (ெச.அக.);.

     [காரணம்+ வம்+தத் வம்]

காரண த்தம்

காரண த்தம் kāraṇacuttam, ெப.(n.)

   காரணாவத்ைத ன்ற ள் மல நீக்கம் ெபற்ற ஆதன் (ஆன்மா); கட ளின் வ களில் ஒன்  
ேச ம் அவத்ைத ( வப்.கட.்15);; the major condition of the soul in which it becomes united to the feet of the Lord, freed 
(ெச.அக.);.

     [காரணம்+Skt. த்தம்]

காரணத் ன் 
காரணம்

 
 காரணத் ன் காரணம் kāraṇattiṉkāraṇam, ெப.(n.)

   கரணியத் ன் ம  ( ர ); கரணியம்; cause against cause - Causa causati (சா.அக.);. 
[காரணத் ன்+காரணம்]

காரணேநாய்

 
 காரணேநாய் kāraṇanōy, ெப.(n.)

   இன்ன வைக ல் உண்டான  என்  அ ந் ெகாள்ளக் ய ேநாய்; disease in which the causes can be 
determined through diagnosis (சா.அக.);.

     [காரணம்+ேநாய்.]

காரணம்

 
 காரணம் kāraṇam, ெப.(n.)

   ெதான்றற் காகாமல் எப்ெபா ம் (நியதமாய்); காரியத் ற்  ன் நிற்ப ; reason which stands as a 
cause for doing a thing.

காரணமாைய

காரணமாைய kāraṇamāyai, ெப.(n.)

   உடல் கரணிய இன்ப கரச்்  ேபாகங்க க்  தற் கரணியமா ள்ள மாைய ( . .2, 50, 
நிரம்ப);; maya, as the primordial, original principle from which all manifestations of matter are evolved, and into which they 
are finally resolved (ெச.அக.);.

     [காரணம்+Skt. மாைய]

காரணமாைலய
ணி

 
 காரணமாைலயணி kāraṇamālaiyaṇi, ெப. (n.)

   ன் ன்னாக வ வனவற் ற் , ன் ன்னாக வ வனவற்ைறக் காரணங் களாகேவ ங் 
காரியங்களாக ேவ ம் ெசல் தல்; figure of speech in which a chain of causes and corresponding effects occur.

காரணிக்கம்

காரணிக்கம் kāraṇikkam, ெப..(n.)

   1. வரலா ; history.

   2. ெசபமாைல; rosary (ெச.அக.);.

காரணியம்

 
 காரணியம் kāraṇiyam, ெப.(n.)

   ைரச ்ெச ; horse-ear or spogel - Plantago ovata (சா.அக.);.
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காரத் ராட்சரசம்

 
 காரத் ராடச்ரசம் kārattirāṭcaracam, ெப.(n.)

   ெகா  ந் ரிச ்சாற் ல் இ ந்  ெசய் ம் காரமான ப கம்; an ardent drink prepared from vine or fruit juices, 
Brandy (சா.அக.);.

     [காரம்+Skt. ராடச்ரசம்]

காரத் ணி

காரத் ணி kārattuṇi, ெப. (n.)

   1. ண்க க்  இ ம் காரமான ரி;   2. corrosive plaster inserted into wounds.

   2. ெகாப் ளத்ைத எ ப் ம் ைல; plaster producing a vesication - Blistering plaster.

   3. ெகட்ட ஊண், ண், ைர, ளைவ இைவக க் ம் அல்ல  சலாைக ெகாண்  ெச த் ம் கார 
ம ந் ச ் ைல; a plaster or lint steeped with or soaked in pungent or acrimonious drugs and applied externally or inserted 
by a probe into an ulcer with proud flesh, into phaged enous ulcers, sores with sinuses carbuncle etc., Rubefacient plaster.

   4. ள , ளகாய், க , சா க்காய், இலவங்கம் த ய காரமான ெபா டக்ள் ேசரந்்த 
காரச் ைல; a plaster containing pungent substances such as pepper, capsicum or chilly, mustard, nutmeg, cloves etc., - 
Spice plaster (சா.அக.);.

     [காரம்+ ணி]

காரத் ைம

 
 காரத் ைம kārattūmai, ெப.(n.)

   காரமான மாத டாய்; menstrual blood with alkaline properties (சா.அக.);.

     [காரம் + ைம]

காரேதாசம்

 
 காரேதாசம் kāratōcam, ெப.(n.)

   கார ம ந் களால் ஏற்பட்ட நஞ் க் ற்றம்; slow chemical poisoning (சா.அக.);.

     [காரம்+ேதாசம்]

காரப்பசை்ச

காரப்பசை்ச kārappaccai, ெப.(n.)

   1. ண் ைரக க் ப் ேபா ம் காரமான பைச; a caustic plaster used for wounds.

   2. கம்மாளரக்ள் பயன்ப த் ம் ன் மணிப் பைச; jeweller's cement or solder prepared by goldsmiths out of 
crab's eye seed and alum; (&m.98.);.

     [காரம்+பசை்ச]

காரப்பற்

 
 காரப்பற்  kārappaṟṟu, ெப.(n.)

   ண் க்  இ ம் காரமான பற் ; an external application of pungent drugs for wounds (சா.அக.);.

     [காரம்+பற் .]

காரப் ைக ைல

 
 காரப் ைக ைல kārappukaiyilai, ெப.(n.)

   ட் ற் ப் பயன்ப த் ம் காரமான ைக ைல; tobacco with a strong and pungent smell used chiefly for 
smoking (சா.அக.);.

     [காரம் + ைக ைல.]
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காரப் டல்

 
 காரப் டல் kārappuṭal, ெப.(n.)

ேபய்ப் டல்,

 devil's snake gourd or bitter snakegourd - Trichosnthus cucumarika (சா.அக.);.

     [காரம்+ டல்.]

     [P]

காரப் ண்

 
 காரப் ண்  kārappūṇṭu, ெப.(n.)

   காரப் ெபா டக்ள் அடங் ய சாம்பைல எ ப் பதற்காக எரிக் ம் ண் ; plants from which ashes are 
obtained for extracting alkaline substances such as potash, soda etc. (சா.அக.);.

     [காரம்+ ண் ]

காரபத் ரகம்

 
 காரபத் ரகம் kārapattirakam, ெப.(n.)

காரபத் ரம் பாரக்்க; see kārapattiram (சா.அக.);.

     [காரம் + பத் ரகம்]

கார

 
 கார  kārapūmi, ெப.(n.)

   உவரம்ண் நிலம்; soil of fuller's earth (சா.அக.);.

     [காரம்+ ]

காரேப

 
 காரேப  kārapēti, ெப.(n.)

   ழந்ைத க க் க் ெகா க் ம் கார ம ந் ; pungent drugs given to children (சா.அக.);.

     [காரம் + ேப ]

காரம்

 
 காரம்  kārampū, ெப..(n.)

   நீ ; fuller's earth (சா.அக.);.

     [காரம் + ]

காரம்ேபாடல்

காரம்ேபாடல் kārampōṭal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1. காரமான ெபா டக்ைள இைழத் ப் ண்க க்  இடல்; application of caustic to the wound.

   2. உண க் க க் க் காரம் ட்டல்; adding pungent stuffs to curry,

   3. மாைழகைள உ க்கக் காரம் ேசரத்்தல்; adding flux for melting purposes (சா.அக.);.

     [காரம்+ேபாடல்.]
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காரமசாைல

காரமசாைல kāramacālai, ெப.(n.)

   1. கார ள்ள ெபா ; any pungent powder.

   2. ைக ைலப் ெபா ; tobacco smuff powder.

   3. க் ற் ள் இ த்  ேநாையக் கட் ப்ப த்தப் பயன்ப த் ம் ம ந் ப் ெபா ; a medicinal powder 
used for sniffing to alleviate pain in diseases such as smelling salt. 

   4. கார ம ந்  ேசரந்்த ெபா ; caustic powder. 

   5. ழம்  க க் ட் ப்ெபா ; powder of hot-stuffs used in kitchen, such as condiments, or pungent spices. 

   6.கசச்க் க வாட் ப் ெபா ; small dried fish (சா.அக.);.

     [காரம்+மசாைல]

காரமாத் ைர

காரமாத் ைர  kāramāttirai, ெப,.(n.) 

   1. கட் , க்கம் இைவக க் ப் ம் ம ந் ; a caustic pill macerated and used as an external application.

   2. ழந்ைதக க் க் ேகாைழையப் ேபாக் வதற்காகக் ெகா க் ம் மான் மணத்  (கத் ரி); அல்ல  
ஆமணத்  மாத் ைர; a strong pill containing musk or cow's bezoar as chief ingredients, given, internally for children to 
bring out phlegm (சா.அக.);. [காரம்+மாத் ைர.]

காரமான

காரமான kāramāṉa, ெப.எ. (adj.)

   1. காரப்்பான; brackish; caustic; corrosive.

   2. உைறப்பான; racypiquant (சா.அக.);.

     [காரம்+ஆன.]

கார த்

 
 கார த்  kāramitturu, ெப.(n.)

   கார ம ந் க க்  உத யாக இ க் ம் ம ந் ; drugs friendly to alkaline drugs (சா.அக.);.

     [காரம்+Skt. த் ]

கார ள்ள

 
 கார ள்ள kāramuḷḷa, ெப.எ. (adj.)

   காரத் னால் சைதைய அரிக் ந் தன்ைம ள்ள; corrosive; alkaloidal (சா.அக.);.

     [காரம்+உள்ள.]

காரரி

 
 காரரி  kārarici, ெப.(n.)

   மடை்டயரி ; a red course rice (சா.அக.);.

     [கார+்அரி ]

காரல்

 
 காரல்  kāralli, ெப.(n.)

க ப்  அல் ,

 memecylon - Carallia integerrima (சா.அக.);.

     [கார+்அல் ]
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காரலவனம்

 
 காரலவனம் kāralavaṉam, ெப.(n.)

   கார உப் ; corrosive salt (சா.அக.);.

     [காரம்+லவணம்]

காரவரக்்கம்

காரவரக்்கம் kāravarkkam, ெப.(n.)1.

   கார வைக; alkalies.

   2. காரமான ெபா ள்; pungent substances (சா.அக.);.

     [காரம்+வரக்்கம்]

காரவ

காரவ  kāravali, ெப.(n.)

   1.  பாகற்காய்; small spiked bitter cucumber - Momordica humilis.

   2. பாகற்ெகா ; small snake-gourd - Momordica charantia.

   3. ெவற் ைலக் ெகா

 betel wine - Piper betle (சா.அக.);.

     [காரம்+வல் ]

காரவன்னம்

 
 காரவன்னம் kāravaṉṉam, ெப.(n)

   ழம் ச ்ேசா ; boiled rice mixed with sauce (சா.அக.);.

     [காரம்+அன்னம்]

கார ப்

கார ப்  kāravuppu, ெப.(n.)

   1. கார ள்ள உப் :

 pungent salt

   2. க ங்கார உப் :

 corrosive salt

   3. நாக் க்  உைறப்பான உப் ,

 acrimonious or acrid salt (சா.அக.);.

     [காரம்+உப் ]

கார ண்ைட

 
 கார ண்ைட kāravuruṇṭai, ெப.(n.)

ழந்ைதக க்  உண்டா ம் ேநாய்கைளத் த க்க ம், ப  உண்டாக்க ம், ெபா வாகத் 
தைல க்காட் ய டன் இைழத் க் ெகா க் ம் ஒ  காரமான மாத் ைர,

 it is used in every household for treating children as a preventive or as a rule especially when they are given a bath, to 
prevent coled and promote hunger.

     [காரம்+உ ண்ைட]

இ  ரகம், க ேவப் ைல, உப் , ள , ஓமம் இைவகைளச ்சம அளவாக எ த்  அைரத் த் ரட் ய 
உ ண்ைட (சா.அக.);. 
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காரெவல்லம்

காரெவல்லம் kāravellam, ெப.(n.)

   1. காரவ  பாரக்்க; see kāravali

   2. பலாமரம்; jackfruit tree - Atrocarpus hirstua.

   3. காரஞ் ேசரந்்த ெவல்லம்; jaggery mixed with some acrid substance (சா.அக.);.

     [காரம் + ெவல்லம்]

காரெவள்ைள

காரெவள்ைள kāraveḷḷai, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைகச ் ைர; a kind of gourd - Mimordica charantia.

   2. காரசக்ண்ணம் பாரக்்க; see kara-с-силпат(சா.அக);.

காரளவம்

 
 காரளவம் kāraḷavam, ெப.(n.)

   க ப் க் கடைல; black bengal gram (சா.அக.);.

     [கார+்அளவம்]

காரளன்

 
 காரளன் kāraḷaṉ, ெப.(n.)

   ரபத்மன் பைடத ்தைலவரில் ஒ வன்; a army chief in Surapatman's army.

இவன் காடெ்ட ைம உ க்ெகாண்ட கார டன் , தான் காட் ப் பன்  உ வம் ெகாண்  
நாயகரிடம் வந்  இறந்தவன் (அ . ந்:);.

காரளிகம்

 
 காரளிகம் kāraḷikam, ெப.(n.)

ஒ  ள்ெச ,

 a thorny plant, yellow-berried night shade - Solanum jacquini alias S.Xanthocarpum (சா.அக.);.

     [கார+்அளிகம்]

காராக் னி

 
 காராக் னி kārākkiṉi, ெப.(n.)

   ேநாய் அல்ல  நஞ்ைசக் கண் த்தல்; removing poison or the disease (சா.அக.);.

     [கார+்அக் னி]

காராசே்ச

 
 காராசே்ச  kārāccēvu, ெப.(n.)

   கடைல மா டன் ளகாய்ப் ெபா  கலந்  ைசந்  அச் ன் லம்  ச் யாகப் ந்  
எண்ெணய் ல் இட் ச ்ெசய் ம் ன் பண்டம்; a kind of snack made from a paste of chickpea flour mixed with 
chilli powder and fried in oil in the shape of small sticks.

     [காரம்+ேச .]

காராட் ப்பால்

 
 காராட் ப்பால் kārāṭṭuppāl, ெப.(n.)

   ெவள்ளாட் ப் பால்; goat's milk.

இ  ேநாய்க க்  உத ம் (சா.அக);.

     [காராட் +பால்.]
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காராடம்

 
 காராடம் kārāṭam, ெப.(n.)

ம க்காைர,

 common emitic nut - Randia dumetorum (சா.அக.);.

     [கார+்ஆடம்]

காராம்பகம்பால்

 
 காராம்பகம்பால் kārāmpakampāl, ெப.(n.)

   காரா ன் பால்; the milk of the cow with black tongue and udder.

     [கார ்+ ஆ Skt, ப  + பால்.]

இதனால் ப் ணி, கயம் ணம் ஆ ம் (சா.அக.);.

காராமணிக் ைர

காராமணிக் ைர kārāmaṇikārai, ெப.(n.)

   காராமணிச ்ெச ன் இைல; edible leaves of cow-gram plant (சா.அக.);.

     [காராமணி+ ைர.]

காட்  + ஆமணக்  - காட்டாமணக் . காட்டாமணக்  9 காட்டாமணி-→ காடாமணி அகாறாமணி-
அகாராமணி.

காராைமேயா

 
 காராைமேயா  kārāmaiyōṭu, ெப.(n.)

   க ப்  ஆைம ஓ ; black tortoise-shell (சா.அக.);.

     [கார+்ஆைம+ஒ ]

காரா

 
 காரா  kārāyi, ெப.(n.)

   அ  ஈரல் அல்ல  மண்ணிரல்; spleen (சா.அக.);.

     [கார+்ஆ ]

காரா

 
 காரா  kārāvu, ெப.(n.)

நாக் , ம , ைலக் காம்  இைவகள் க த்த ஆ

 a sacred cow, the tongue, the under and nipple which are black (சா.அக.);.

     [கார+்ஆ-காரா-காரா .]

காராெவண்ெணய்

 
 காராெவண்ெணய் kārāveṇīey, ெப.(n)

   ஆ ெவண்ெணய்; butter from cow's milk (சா.அக.);.

     [கார+்ஆ+ெவண்ெணய்.]

காரான்

காரான் kārāṉ, ெப.(n.)

   1. எ ைம; buffalo.

   2. காரா  பாரக்்க; see karavu(சா.அக.);.

     [கார+்ஆன்.]
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காராைன

காராைன kārāṉai, ெப.(n.)

   1. ல்; cloud.

   2. க த்த யாைன; black elephant.

   3. காட் ப் பலா; wild duriam - Cullenia excelsa (சா.அக.);.

     [(கார+்ஆைன.]

காரிக்கண்ணனார்

 
 காரிக்கண்ணனார ்kārikkaṇṇaṉār, ெப.(n.)

   கைடசச்ங்கம் ம ய லவரக்ளில் ஒ வர;் the poet who belonged to the last ancient §afigam (சா.அக.);.

கா ரி ம்பட் ணத் க் காரிக்கண்ணனார ்என்பவ ம் இவேர. வணிகர ் லத்தவர.் இவர ்பா ய 
பாடல்கள் நற் ைண, ந்ெதாைக, அகநா , றநா  மற் ம் வள் வர ்மாைல ல் இடம் 
ெபற் ள்ளன.

காரிக்கம்

 
 காரிக்கம் kārikkam, ெப.(n.)

   காரிக்கன் பாரக்்க; see karikkaa(ெச.அக.);.

காரிக மைல

 
 காரிக மைல kārikaṭumalai, ெப..(n.)

   காரீயமைல பாரக்்க; see kāriyamalai (சா.அக.);.

     [காரி+க +மைல.]

காரிக

காரிக  kārikamūli, ெப.(n.)

   1. காட்  ங்ைக; wild Indian horse radish - Moringa concanensis.

   2. னல் ங்ைக; oval-leaved Indigo - Indigofera trita.

   3. ஆடாேதாைட; a kind of planteaten only by goats - Justicia adhatoda.

   4.  மா லங்ைக; forest small lingam tree - Crataeva religiosa.

   5. ைன ங்ைக; jungle moringa - Ormocarpum sennoides.

   6. பவளப் லா; wild moringa or coral berry tree - Bryonia rhamnoides.

   7. கசப்  ங்ைக; bitter moringa.

   8. காரிகத்ைதப் ேபாக் ம் epsolsons; any green herb curing eczema (சா.அக.);.

     [காரிகம்+ ]

காரிகல்

 
 காரிகல் kārikal, ெப.(n.)

   நத்ைதச் ரி; bristly button-weed - Spermacoce hispida (சா.அக.);.

     [காரி+கல்.]

காரிகா

 
 காரிகா kārikā, ெப.(n.)

   வறட் ண் , ஆ  ன்னாப் பாைள; worm-killer, woody - Aristolochia bracteata (சா.அக.);.
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காரிகாலம்

 
 காரிகாலம் kārikālam, ெப.(n.)

பாகற்ெகா ,

 small bitter-gourd - Momordica charantia (சா.அக.);.

     [காரி+காலம்]

காரியாற் த் ஞ்
யெந ங் ள்ளி

 
 காரியாற் த் ஞ் யெந ங் ள்ளி kāriyāṟṟuttuñciyaneṭuṅkiḷḷi, ெப.(n.)

   ேசாழ பரம்பைரையச ்சாரந்்தவன்; a king who belonged to Chölä dynasty.

     [காரி+ஆ + ஞ் ய+ெந ங் ள்ளி]

உைற ரில் இ ந்த இவன் ேகா ர் ழாரால் பாடப்ெபற்றவன். ேசாழன் நலங் ள்ளிக் ப் பைகவன். 
இவைன ெந ங் ள்ளி என் ம் வர ்(அ . ந்:);.

     [காரி+ஆ + ஞ் ய+ெந ம்+ ள்ளி]

காரியா

 
 காரியா  kāriyāṟu, ெப.(n.)

ஒ  ஆ .

 a river.

     [காரி+ஆ ]

ெந ங் ள்ளி என் ம் ேசாழன் இறந்த இடம் (அ . ந்);.

காரிரத்தம்

காரிரத்தம் kārirattam, ெப.(n.)

   1. க ப்  அரத்தம்; venous blood.

   2. ஆ ன்னாப் பாைள; worm killer, woody - Aristolochia bracteata(சா.அக.);.

     [காரி+ரத்தம்]

காரிரத்னக ராய
ர்

காரிரத்னக ராயர ்kāriratṉakavirāyar, ெப..(n.)

   ஒ  மா யர;் the person who belonged to the vainava caste.

இவர ் ெநல்ேவ  மாவட்டம் ஆழ்வார ் நகரிைய அ த்த ேபைற ரில் சற்ேறறக் ைறய 300 
ஆண் க க்  ன் ந்தவர.் மாறனலங்கார ைர, பரிேமலழகர ் ண் ெபா ண்மாைல த யன 
இயற் யவர ்(அ . ந்);.

காரிைழநாதம்

 
 காரிைழநாதம் kāriḻainātam, ெப.(n.)

கந்தகம்,

 sulphur (ெச.அக.);.

     [கார+்கைழ+நாதம்]

காரி காரி

 
 காரி காரி kārivikāri, ெப.(n.)

   ைர; horse (சா.அக.);.

     [காரி+ காரி]

342

www.valluvarvallalarvattam.com 3563 of 19068.



காரி ைத

 
 காரி ைத kārivitai, ெப.(n)

   கண்டங்கத் ரி ைத; seeds of Indian prickly night shade (சா.அக.);.

     [காரி+ ைத.]

காரஉீ  டம்

 
 காரீஉ  டம் kārīuṭam, ெப.(n.)

   எ  டை்டக் யல்; heap of cow-dung cakes (சா.அக.);.

     [கார+்இடம்]

காரைீம

 
 காரீைம kārīmai, ெப. (n.)

ெகா ேவ ,

 Ceylon leadwort - Plumbago zeylanica (சா.அக.);.

     [கார ்– காரீைம]

காரயீசெ்சம்

 
 காரீயசெ்சம்  kārīyaccempi, ெப.(n.)

ெசந் ராய்,

 a red plant of Mollugo (chickweed); genus (சா.அக.);.

     [காரீயம்+ெசம் ]

காரயீசெ்சம்

 
 காரீயசெ்சம்  kārīyaccempu, ெப.(n.)

காரீயத்ேதா  மற்றச ்சரக் கைளச ்ேசரத்்  உ க்  எ க் ம் ெசம்

 pure copper extracted from black lead by melting it with other ingredients (சா.அக.);.

     [காரீயம்+ெசம் ]
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காரியசத்

காரியசத்  kāriyacatturu, ெப.(n.)

   க ப்  ஈயத் ன் பைகச ்சரக் கள்; emimical drugs of black lead. [காரியம்+Skt. சத் .]

காரீயத் ன் பைகச ்சரக் கள்

   1. அண்டம்; fowl's egg or human skull.

   2. தகட் த்தாள்; mica.

   3. அயக் காந்தம்; calcined

 oxide of magnetic iron,

   4. இராசவரத்்தகம்,

 lapis lazuli.

   5. கல் ப் ; sea-salt.

   6. கல்நார;் asbestos.

   7. ெகந் ; sulphur.

   8. ளிஞ் ல்; bi-valve shell.

   9. ெக ரி; yellow arsenic.

   10. சாத் ர ேவ ; a mineral dissolvent.

   11. நண் ; river-crab.

   12. நத்ைத; snail.

காரியமைல

 
 காரியமைல kāriyamalai, ெப.(n.)

   காரீயம் ெவட்  எ க் ம் மைல; mountain wherefrom black lead ore is dug out - Black lead mine (சா.அக.);.

     [கார+்ஈயம்+மைல.]

காரிய த்

காரிய த்  kāriyamitturu, ெப.(n.)

   காரீயத் ற்  ேவண் ய நட்பான (அ லமான); சரக் கள்; friendly drugs to black lead.

   1. கல் மதம்:

 blitumen.

   2. இதளியம் ( தம்);; mercury.

   3. ெசம் ; copper.

   4.தவைள; frog.

   5. நாகம்:

 zinc.

   6.  நாகம்; earth-worm.

   7. ம ல் (ம ரச)்; ெசம் ,

 copper from peacock's feather.

   8. வங்கம்; lead.

   9. ெவள்ளி; silver (சா.அக.);.
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காரரீம்

 
 காரீரம் kārīram, ெப.(n.)

ழலா ெதாண்ைட,

 common caper-Capparis aphylla alias C. Sodada.

     [கார-்காரீரம்]

இ  ஒ  டெ்ச . இதன் பழத்ைத உண்ணலாம். ெகா ந்ைதப் ெபா  ெசய்  ெகாப் ளிக் ம் 
ம ந்தாகப் பயன்ப த்தலாம். இப் ைட பசை்சயாகேவ ெகா த் னால் ெகா ந்  ட்  எரி ம் 
(சா.அக.);.

கா க் ளம்

 
 கா க் ளம்  kārukkuḷampu, ெப.(n.)

   ராம் ; clove(சா.அக.);.

     [கார+் ளம் ]

கா ம்பா

 
 கா ம்பா  kārumpāti, ெப.(n.)

க வண் ; black beetle (சா.அக.);.

     [கார ்(க நிறம்);→கா ம்பா ]

கா ரா

 
 கா ரா  kārurāci, ெப.(n.)

   ெகா வைக (மைல.);; snake-gourd (ெச.அக);.

கா கச்

 
 கா கச்  kārukacci, ெப.(n.)

   கக்கரிக்காய்; field - cucumber - Cucumis melo (சா.அக.);.

     [கார-்கச் ]

     [P]

கா ட கம்

கா ட கம் kāruṭayūkam, ெப.(n.)

க டன் வ ல் அைமக்கப்ப ம் ஒ  பைடவ ப் ,

 garuda-shaped array of an army.

     " ம ம் வ த்தான் க ங்கா ட கம்"(பாரத ன்றாம்ேபா2);(ெசஅக);. 
[க ழன்→அக டன்→அகா டன்+Skt. கம்]

 கா ட கம் kāruḍayūkam, ெப.(n.)

   க ழன் உ வாக (க ட வாக); அைமக் ம் ஒ  பைடவ ப் ; garuda-shaped array of an army.

     " ம ம் வ த்தான் க ங்கா ட கம்" (பாரத. ன்றாம் ேபா.2.);.

     [{} + {} → த.கா ட கம்.]
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கா ட ஞ்ைச

கா ட ஞ்ைச kāruṭaviñcai, ெப..(n.)

   கா ட சை்ச1 பாரக்்க; see karuda-viccai.

     "கா ட ஞ்ைச த்தகர"் (ெபரிய . ஞான.1062); (ெசஅக);.

     [க ன்→க டன்→கா டன்+ ஞ்ைச.]

 கா ட ஞ்ைச kāruḍaviñjai, ெப.(n.)

கா ட த்ைத பாரக்்க;see {}.

     "கா ட ஞ்ைச த்தகர"் (ெபரிய . ஞான.1062);.

     [கா ட த்ைத → கா ட ஞ்ைச.]

கா ட சை்ச

கா ட சை்ச1 kāruṭaviccai, ெப.(n.)

   நஞ்  ம த் வம்; art of counteracting poison by charms, incantations, etc. (ெச.அக.);.

     [க ழன்→க டன்→கா டன்+ சை்ச]

     [ த்ைத- சை்ச]

 கா ட சை்ச2 kāruṭaviccai, ெப.(n.)

   ஏமாற்  சை்ச, ஏமாற் க்கைல; legerdemain, jugglery (ெச.அக.);.

     [ெத.காரட →காரடம்+அகா டம்+ சை்ச]

     [ த்ைத – சை்ச]

கா டன்

 
 கா டன் kāruṭaṉ, ெப.(n.)

   ஏமாற் க்காரன்; jugglar.

     [காரடன்→ அகா டன்]

கா கத் ரி

 
 கா கத் ரி kārukattiri, ெப.(n.)

   ெதாண்ைட ல் ப்ைப உண்டாக் ம் காரற் கத் ரி; a kind of brinjal the taste of which lends irritation to 
the throat; brinjal with an acrid taste (சா.அக.);.

     [கா +கத் ரி]

கா கத்ெதா ல்

கா கதெ்தா ல் kārukattoḻil, ெப.(n.)

   ெநய்தற்ெதா ல் ( லப்.5, 17, உைர);; spinning, weaving (ெச.அக.);.

     [கா கம் + ெதா ல்.]
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கா கம்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

கா கம்

கா கம்2 kārukam, ெப.(n.)

   இல்லறம்; life of a householder.

     "கா க மடந்ைத" (மணிேம.23, 105); (ெச.அக);.

 கா கம்3 kārukam, ெப.(n.)

   ேராசாணி ேயாமம்; khorassan ajwaus-Hyoscyamus niger(சா.அக.);.

 கா கம் gārugam, ெப.(n.)

   இல்லறம்; life of a householder.

     "கா க மடந்ைத" (மணிேம 23:105.);

     [Skt.{} → த.கா கம்.]

கா கரைண

 
 கா கரைண kārukaraṇai, ெப.(n.)

   காரற் க ைண; caustic potato; itching yam - Amorphophallus campanullatus.

     [காரல் –கா +கரைண]

சாப் ட்டால் ெதாண்ைட ல் ப்ைப உண்டாக் ம் ஒ  வைகக் கரைணக் ழங் . இதன் ேவர ்
ெகா ய காரமான . ண்டாக்க ெவளிப் சக் ம ந்தாகப் பயன்ப ம். இைதத் ண் த் , ளி ட்  
ஊ காய் ேபாடலாம். பா ட் ச ்சைமத்  நாட்பட ைவத் ப் பயன்ப த்தலாம். இதன் நச் த் 
தன்ைமையப் ேபாக்க இரண்  ன்  ைற ட ேவக ைவக்க ேவண்  வ ம் (சா.அக.);.

கா கவ

கா கவ  kārukavaṭi, ெப.(n.)

   ேகாள்களின் ( ரக); நிைல; position of a planet, "கா கவ ப்ப ன் "( லப்.26:25); (ெசஅக);.

     [skt, graha →த. கா கம் கா கம்+அ ]

 கா கவ  gārugavaḍi, ெப.(n.)

   ேகாள் நிைல; position of a planet.

     "கா கவ ப் ப ன் " ( லப்.26:25.);.

     [கா கம் + அ .]

     [Skt.graha → த.கா கம்.]
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கா க

 
 கா க  kārukavi, ெப.(n.)

   டத்தைல; ashy babool; sore-eye plant- Dichrostachys cinera (சா.அக.);.

கா கன்

கா கன்1 kārukaṉ, ெப.(n.)

   1. ெநச த் ெதா ல் ெசய்ேவான்; weaver.

     "கட்  ண் ைனக் கா கரி க்ைக ம்" ( லம் 5:17);.

   2. ணி ெவ ப்பவன் (வண்ணான்);; washerman.

   3. ஓ யன் (யாழ்.அக..);; painter (ெச.அக.);.

     [கா கம்-கா கன்]

 கா கன்2 kārukaṉ, ெப.(n.)

   ெகாைல ெசய்பவன் ( டா);; murderer(ெச.அக.);.

 கா கன் gārugaṉ, ெப.(n.)

   ெகாைலயாளன் ( டா.);; murderer.

     [Skt.{} → த.கா கன்.]

கா டதந் ரம்

 
 கா டதந் ரம் kāruṭatantiram, ெப.(n.)

   நஞ்  நீக் ம் மந் ரங்கள் த யவற்ைறக் ம் ல்; a work dealing with the art of removing poison with 
charms, etc. (ெச.அக.);.

     [Skt. Gāruga+tantra த.கா டதந் ரம்]

 கா டதந் ரம் kāruḍadandiram, ெப.(n.)

   டம் ரக்் ம் மந் ரங்கள் த யவற்ைறக் ம் ல்; a work dealing with the art of removing poison with 
charms, etc.

     [Skt.{}+{} → த.கா டதந் ரம்.]

கா ட ராணம்

 
 கா ட ராணம் kāruṭapurāṇam, ெப.(n.)

   ஒ  ெதான்ம ல்; a kind of mythology book (அ . ந்.);.
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கா டம்

கா டம்1 kāruṭam, ெப.(n)

   1. க ட காயம்,

 a flock of kites.

     "கா டங் கண்ட பாந்தட ்கணெமன"

     [கந்த . தாரகன்வ.54].

   2. கைலகள் அ பத்  நான்க ள் நஞ்  நீக் ம் கைல; art of removing poison with charms, mantras, etc., 
invoking Garuda, one of arupattu-nāńgu kalai.

   3. ற் ெயட்  அ ப் ப க ள் (உபநிடதங்க ள்);; name of an Upanisad.

   4.ப ெனண் ெதான்மங்க ள் ஒன்றான க ட ராணம் (கந்த .பா .55);; a chief purana.

   5. பசை்சக் கல்; green stone, igneous rock, composed chiefly of felspar and horn blend, 

     " த்தந் ப் க் கா டம்" ( ைளமாணிக்48);(ெசஅக);.

     [கார-்கா டம்]

 கா டம்2 kāruṭam, ெப.(n.)

   1. ம க்காைர; emetic-nut.

   2. ெகா வைக; snake-gourd - Trichosanthes anguina (ெச.அக.);.

 கா டம் kāruḍam, ெப.(n.)

கா வன்

 
 கா வன் kāruvaṉ, ெப.(n.)

   கா வாகன் பாரக்்க; see kāruvagan (ெச.அக.);.

 கா வன் kāruvaṉ, ெப.(n.)

கா வாகன் பாரக்்க;see {}.

கா வாகன்

கா வாகன் kāruvākaṉ, ெப.(n.)

ணிகைளத் ைவப்ேபான் (வண்ணான்);; washer man. "சாணகம் உவரக்ார த யவற்றால் 
கா வாகன். நின்மாக்கா நிற்பன்"( 2 52 மைற); (ெசஅக.);

     [கார+்வாகன்.]

 கா வாகன் kāruvākaṉ, ெப.(n.)

   வண்ணான்; washerman.

     "சாணாகம் உவர ்கார த யவற்றால் கா வாகன்... நின் மலமாக்காநிற்பன்" ( . .2:52, மைற.);

     [Skt.{}+{} → த.கா வாகன்.]

     [P]

கா ளநாங்

 
 கா ளநாங்  kāruḷanāṅki, ெப.(n.)

   ெகாத்தான்; air-plant, air creeper Cassytha filliformis (சா.அக.);.

     [கா ளம்+நாங் ]
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கா ன்னி

 
 கா ன்னி kāruṉṉi, ெப.(n.)

   ஆ ன்னாப் பாைள; worm killer; woody - Aristolochia bracteata (சா.அக.);.

     [P]

கா ட டன்

 
 கா ட டன் kāruṭaāṭaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  வ ட்டத ்தைலவன்; one of the head of celestial host to Śiva (அ . ந்.);.

காைரக்கட்

காைரக்கட்  kāraikkaṭṭi, ெப.(n.)

   1. காய்ச் க் கட்  அல்ல  பற்கா க்கட் ,

 catechu or black catachu - Catechu nigrum of chemists.

   2. ஒ  பல் ேநாய்,

 a disease of the teeth - Calcareous deposit.

     [காைர+கட் ]

இதனால் ஊத்ைதக் கட்  பல் ன் ேமல் இ க் ம் பளிங்  ந்  அக ம் (சா.அக.);.

காைரக்கட்

 
 காைரக்கட்  kāraikkaṭṭu, ெப.(n.)

பல் ன் அ ல் ஊத்ைத படரை்க,

 formation of hard crust or concretion in the teeth (சா.அக.);.

     [காைர+கட் ]

காைரக்கரிக்கான்

 
 காைரக்கரிக்கான் kāraikkarikkāṉ, ெப.(n.)

   உ ந் ; black-gram - Phaseolus mungoglaber(சா.அக.);.

     [காைர+கரிக்கான்.]

காைரத்ேத கம்

 
 காைரத்ேத கம் kāraittēkikam, ெப.(n.)

   த் ; Indian marshmallow - Sida mauritiana(சா.அக.);.

காைரப்பழம்

 
 காைரப்பழம் kāraippaḻm, ெப.(n.)

   காைரசெ்ச ன் பழம்; honey thorn fruit

     [காைர+பழம்]

காைரப்ெபா

 
 காைரப்ெபா  kāraippoṭi, ெப.(n.)

   காய்ந்த ஒ  ன்; asmall bride-fish - Equuala genus (சா.அக.);.

     [காைர+ெபா ]
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காைரெய ம்

 
 காைரெய ம்  kāraiyelumpu, ெப.(n.)

   க த் ன் ழ் இ  பக்க ம் ேதாள் ட் வைர அைமந் ள்ள எ ம் ; collar bone.

     [காைர+எ ம் ]

காைரேவர்

காைரேவர ்kāraivēr, ெப.(n.)

   1. காைரச ்ெச ன் ேவர;் root of karai plant.

   2.பல் ன ; the bottom or root of the teeth at the cemented portions (சா.அக.);.

     [காைர+ேவர]்

கால்கட்

 
 கால்கட்  kālkaṭṭu, ெப.(n.)

   ஆ க் த் -- மணம் லமாக ஏற்ப த் ம் கட் ப்பா ; fetters of marriage as a check on wayward sons.

ைபயன் ந்த ேவண் ம் என்றால் அவ க் க் கால்கட்  ேபாட ேவண் ம்.

     [கால் + கட் ]

கால்க தா

 
 கால்க தா  kālkaṭutāci, ெப.(n.)

   ர ்பத  லகல் க தம்; letter of resignation, especially one written huffly off sirs' 

ட் யதால் கால்க தா ைய நீட் டக் டா .

     [கால்+க தா ]

கால்க ப்

கால்க ப்  kālkaṭuppu, ெப.(n.)

   1. கால் ைடசச்ல்; boring pain in the leg.

   2. கா ன் அ ப்பாகம் க த்தல்; acute pain in the foot (சா.அக.);.

     [கால்+க ப் ]

கால்க வன்

 
 கால்க வன் kālkaṭuvaṉ, ெப.(n.)

ழந்ைதகட்  ழங்கா ன் ள்ள கைணக்கா ல் க ப் ப் ள்ளிகள் ஏற்பட் , க்களாகத் 
ரண்  ன் த் ம்

   பைடையப் ேபான்ற ஒ  ேநாய்; a very rare disease of the shin in children, characterised by dark spots about the 
size of pin's head evidently vascular, developed in the dilated vessels of the shin.

     [கால்+க வன்.]

இந்ேநாய் ெபண்க க் ம் வ ம் (சா.அக.);.

கால்கரப்பன்

 
 கால்கரப்பன் kālkarappaṉ, ெப.(n.)

   ழங்கா க் க் ேழ கா ம் கரப்பன்; an assemblage of papules surrounding each leg like a shin-guard 
(சா.அக.);.

     [கால்+கரப்பன்.]
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கால்கரமச

 
 கால்கரமச  kālkaramacati, ெப.(n.)

   ைககால்களில் உண்டா ம் கைளப் ; exhaustion of the limbs (சா.அக.);.

     [கால்+Skt. கரம்+அச ]

கால் ைடசச்ல்

கால் ைடசச்ல் kālkuṭaiccal, ெப.(n.)

   1. கா ல் ஏற்ப ம் த்தல் வ ; boring pain in the leg.

   2. ஊைத (வாதம்); வ ,

 rheumatic pain in the leg (சா.அக.);.

     [கால் + ைடசச்ல்]

கால்ைக றண்டல்

 
 கால்ைக றண்டல் kālkaikuṟaṇṭal, ெப.(n.)

   ைக கால் ட்  இ த்தல்; painful spasmodic contractions of the limbs; spasms of the leg and the arm-Cramps 
(சா.அக.);.

     [கால்+ைக+ றண்டல்.]

கால்ைகேபாட் க்
ட-த்தல்

கால்ைகேபாட் க் ட-த்தல் kālkaipōṭṭukkiṭattal,    4 ெச. . . (v.i)

   கால் ைகநீட் யப  மல்லாந்  டத்தல்; stretching the body and limbs carelessly in a horizontal position; lying with 
the limbs stretched - Sprawl (சா.அக.);.

     [கால்+ைக+ேபாட் + ட-]

கால்ைக டக்

 
 கால்ைக டக்  kālkaimuṭakku, ெப.(n.)

கால் ைக எழாமற் ெசய் ம் ஒ  காைல ேநாய்,

 a painful disease as rheumatism affecting the joints; atrophy of the limbs as from paralysis (சா.அக.);.

     [கால்+ைக+ டக் .]

கால்ைகேயாசச்ல்

 
 கால்ைகேயாசச்ல் kālkaiyōccal, ெப.(n.)

   வ ைம இன்ைமயால் கால் ைக ேசாரவ்ைடதல்; exhaustion of the limbs through bodily weakness (சா.அக.);.

     [கால்+ைக+ஒய்சச்ல்-ஒசச்ல்]

கால்ைக ட் ேபா-
தல்

கால்ைக ட் ேபா-தல் kālkaiviṭṭupōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   கால் ைக ேசாரவ்ைடதல்; exhaustion of the limbs (சா.அக.);.

     [கால்+ைக+ ட் +ேபா-தல்.]

கால்ைக -தல்

கால்ைக -தல் kālkaiviḻutal,    2 ெச. . . (n.)

பக்க வ ப்  (பாரிசவா );னால் கால் ைக ேசாரவ்ைடதல்; loss of sensation of the limbs through paralysis 
(சா.அக.);.

     [கால்+ைக+ -]
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கால்சட்ைட

 
 கால்சடை்ட kālcaṭṭai, ெப.(n.)

ஆண்கள் அணியக் ய, இ  ப களாகப் ரித் த் ைதத்த ங்கால் வைர உள்ள உைட

 close fitting knee length shorts, Bermudas.

     [கால்+சடை்ட]

கால் ரகம்

 
 கால் ரகம் kālcīrakam, ெப.(n.)

   க ஞ் ரகம்; black cumin - Nigella sativa (சா.அக.);.

     [கால்+ ரகம். கால்+க ப் )

கால்தட்டல்

 
 கால்தட்டல் kāltaṭṭal, ெப.(n.)

   ட் க்கால் தட்டல்; the condition in which the knees come together while the ankles are far apart knock knee - Genu 
valgum (சா.அக.);.

     [கால்+தட்டல்.]

கால்த க்கல்

 
 கால்த க்கல் kāltaṭukkal, ெதா.ெப.(n.)

   கால் இட ைக; tripping in walking or running, stumble.

     [கால்+த க்கல்.]

கால்தாபரி

 
 கால்தாபரி kāltāpari, ெப.(n.)

   ெதாடரிப் ; small jujube tree - Scutia indica (சா.அக.);.

     [கால்+தாபரி]

கால் ரத்

 
 கால் ரத்  kālturatti, ெப. (n.)

   ஆெதாண்ைட; thorny caper - Саррагis horrida alias C. zeylanica (சா.அக.);.

கால்ேதாற்றம்

 
 கால்ேதாற்றம் kāltōṟṟam, ெப.(n.)

   ள்ைளப் ேபற் ன் ேபா  ழந்ைத ன் கால் ெவளிக் காணல்; version which causes the feet to present - 
Podalic version (சா.அக.);.

     [கால்+ேதாற்றம்]

கால்ந க்கம்

 
 கால்ந க்கம் kālnaṭukkam, ெப.(n.)

   ழத் தன்ைமயா ம், வ ைம இன்ைமயா ம் கா ற் கா ம் ந க்கம்; trembling of the leg due to old age 
or weakness (சா.அக.);.

     [கால்+ந க்கம்.]
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கால்ந க் வாதம்

 
 கால்ந க் வாதம் kālnaṭukkuvātam, ெப.(n.)

   கால் ைக எப்ெபா ம் உத ம்ப ச ்ெசய் , நடக்க யாமல் தள்ளாடச ்ெசய் ம் நரம்ைபப் பற் ய 
ஊைத (வாத); ேநாய்; a nervous disease marked by a continuous trembling of the limbs, rigidity of the muscles and 
difficulty in maintaining one's balance while walking; shaking palsy - Paralysis agitans (சா.அக.);.

     [கால்+ந க் + Skt. வாதம்]

கால்நைடயாக

 
 கால்நைடயாக kālnaṭaiyāka, .அ. (adv.)

கால்களால் நடந்

 on foot.

நாட் ப் ற மக்கள் எவ்வள  ெதாைலவானா ம் கால்நைடயாகேவ ெசல்வாரக்ள்.

     [கால்+நைட+ஆக]

கால்நி -த்தல்

கால்நி -த்தல் kālniṟuttal,    5 ெச. . .(v.i.)

   காற் ைற உண்டாக் ம் உண  வைககைள நி த்  பத ணா (பத் யம்); உண்ணல்; observance and 
regulation of diet by avoiding flatulent substances (சா.அக.);.

     [கால்+நி -த்தல்.]

கால்பாதசன்னிவா
தம்

 
 கால்பாதசன்னிவாதம் kālpātacaṉṉivātam, ெப.(n.)

   ழங்கா ன் ழ் ெந ப்ைபப் ேபால் ண்டா , த்த ம், வ ம் ஏற்பட்  நடக்க யாமல் 
ெசய் ம் ஒ  இ ப்  (வாத); ேநாய்; a kind of rheumatism affecting the lower limb with inflammation and acute pain 
and rendering the patient unable to walk (சா.அக.);.

     [கால்+பாதம்+ Skt. சன்னிவாதம்]

கால்பானம்

 
 கால்பானம் kālpāṉam, ெப.(n.)

   ம ந் ற் ப் பயன்ப த் ம் ன்; resin or gum used in medicine - Galbanum (சா.அக.);.

     [கால்+பானம்]

கால் ப்

 
 கால் ப்  kālpiṭippu, ெப.(n.)

   இ ப்  ேநாயால் கால் இ த் ப் க்ைக; stiffening or contraction of the muscles of the leg due to rheumatism or 
other nervous affections (சா.அக.);.

     [கால்+ ப் ]

கால் ள

 
 கால் ள  kālpiḷavu, ெப.(n.)

   கால் ெவ ப் ; a crack or fissure in the heel (சா.அக.);.

     [கால்+ ள .]

இ  ல ேவைள நடக்க யாமற் ெசய் ம் ேநாய் (சா.அக.);.
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கால் ன்னல்

கால் ன்னல் kālpiṉṉal, ெப.(n.)

   1. வ ைம இன்ைமயாேலா அசச்த்தாேலா கால் க் க் ெகாள்ளல்; becoming cross legged through 
weakness, nervous

 debility or fear. 2. ட் க்கால் தட்டல்; to be knock-kneed (சா.அக.);.

     [கால்+ ன்னல்.]

கால் ள்ளி

 
 கால் ள்ளி kālpuḷḷi, ெப.(n.)

ெபா ள் ரி ம்ப  நி த் ப் ப க்க ெசாற்ெறாடரின் இைட ல் அல்ல  பல இலக்க எண்களில் 
ண்ணின் இடத்ைத அ ய இடப்ப ம் : .

 Comma.

     [கால்+ ள்ளி]

கால்ேபனம்

 
 கால்ேபனம் kālpēṉam, ெப.(n.)

   கால்பானம் பாரக்்க; see kalparam (சா.அக.);.

கால்மண்டலம்

கால்மண்டலம் kālmaṇṭalam, ெப.(n.)

   நாற்ப  அல்ல  நாற்பத்  எட்  நாளின் கால் பாகம் அதாவ  பத்  அல்ல  பன்னிரண்  நாள்; a 
period of 10 or 12 days (சா.அக.);.

     [கால்+மண்டலம்]

கால்மாட் ைவத்
யன்

 
 கால்மாட் ைவத் யன் kālmāṭṭuvaittiyaṉ, ெப.(n.)

   ேபா  ம த் வன்; a pretender to medical skill - Quack (சா.அக.);.

     [கால்மாட் + Skt. ைவத் யன்.]

கால்மா தைலமா
டாக்கல்

கால்மா தைலமாடாக்கல் kālmāṭutalaimāṭākkal, ெதா.ெப. (vbn.)

   1. ப க்ைக ல் கால் பக்கத்ைதத ்தைலப்பக்கமாக மாற்றல்; taking an inverted position while lying on thebed.

   2. ெபா டக்ள் ஒ ங்கற்ற நிைல ல் இ க்ைக; disordered, disarrange (சா.அக.);.

     [கால் + மா  தைல+மா +ஆக்கல்.]

கால்மா தைலமா

 
 கால்மா தைலமா  kālmāṭutalaimāṭu, ெப.(n.)

 plouply unsoph; upside downTopsy-turvy (சா.அக.);.

     [கால்+மா +தைலமா ]

கால் டக் வாதம்

 
 கால் டக் வாதம் kālmuṭakkuvātam, ெப.(n.)

காைல டக்  ெநாண் யாக அல்ல  ப த்தப யாகக் டக்கச ்ெசய் ம்

   ஓர ்ஊைத ேநாய்; a kind of rheumatism causing stiffening of the joints or prostration of the limbs thereby rendering the 
patient unable to get up from his bed (சா.அக.);.

     [கால்+ டக் + Skt. வாதம்]
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கால் டங் வாதம்

 
 கால் டங் வாதம் kālmuṭaṅkuvātam, ெப.(n.)

   நரம்ைப இ த்  ேமேல ட்  ைவப்பதனால் கால் ைடசச்ல் கண்  நடக்க யாமற் ெசய் ம் ஓர ்
ஊைத ேநாய்; a kind of nervous contraction of the legs with acute pain rendering the patient unable to walk (சா.அக.);.

     [கால்+ டங் + Skt. வாதம்]

கால் டம்

 
 கால் டம் kālmuṭam, ெப.(n.)

கால் ெநாண் ,

 lameness - Talipes (சா.அக.);.

     [கால்+ டம்]

கால் ளி

 
 கால் ளி kālmuḷi, ெப.(n.)

காற்பா ; ankle (சா.அக.);.

     [கால்+ ளி]

கால் -தல்

கால் -தல் kālmuṟital,    4 ெச. . .(vi)

   கால் ; fracture of the leg (சா.அக.);.

     [கால்+ -]

கால்ேம

 
 கால்ேம  kālmēcu, ெப.(n.)

கா ல் அணி ம் உைறவைக, socks or stockings (சா.அக.);.

     [கால்+ேமக]

கால்வ

 
 கால்வ  kālvali, ெப.(n.)

   கா ல் உண்டா ம் வ ; pain in the leg (சா.அக.);.

     [கால்+வ ]

கால்வாங் -தல்

கால்வாங் -தல் kālvāṅkutal, ெச. . . (v.i.)

   1. இறத்தல்; to die.

   2. காற்  வாங்கல்; enjoy to the breeze (சா.அக.);.

     [கால்+வாங் -தல்]

கால்வாய்க் ப்ேபா
-தல்

கால்வாய்க் ப்ேபா-தல் kālvāykkuppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   மலங்க த்தல்; easing, stool. ing(சா.அக.);.

     [கால்வாய்க் +ேபாதல்.]

கால் த்

 
 கால் த்  kālvirutti, ெப.(n.)

   ெபா ம்  (ஒ  பயற்றஞ் ெச );; a cereal plant(சா.அக.);.
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கால் க்கம்

கால் க்கம் kālvikkam, ெப.(n.)

ெபா வாகச ் ட் னால் ஏற்ப ம் க்கம்

 swelling of the leg generally due to inflamation of wound or injury.

     [கால்+ க்கம்]

ேவ வைகக் கரணியங்களா ம் கா ல் க்கம் ஏற்ப ம். அைவ :

   1. ெவள்ைள ேநாய் நீரால் கா ல் உண்டா ம் நீங்காத க்கம்.

   2. இ ப்  ேநாயால் கா ற் கா ம் க்கம்

   3. பாண்  ேநா னால் கா ல் த்தநீர ்இறங் க் கா ம் க்கம்.

   4. ெபண்கள் க ற்ற காலத் ல் கா ம் க்கம்.

   5. ெபண்க க்  மாத டாய் ஒ ம் காலத் ல் கா ம் க்கம்.

   6. ெபண்க க்  மாத டாய் சரியாகக் காணாமல் தைடப்ப ங் காலத் ற் கா ம் க்கம்.

   7. ெசா , காப்பானால் கா ம் க்கம்.

   8. நச் க் காய்சச் னால் வ ற் ல் காய்சச்ல் கட்  ஏற்ப வ னால் கா ம் க்கம்.

   9. வ ைம ன்ைம, ேசாைக, நச் க் காய்சச்ல் த ய கரணங்கைள ன்னிட் க் கா ம் க்கம் 
(சா.அக.);.

காலக் ரமேநாய்

 
 காலக் ரமேநாய் kālakkiramanōy, ெப. (n.)

   நாளைட ல் வ ம் ேநாய்கள்; diseases occurring in course of time, age, etc. (சா.அக.);.

     [காலம்+ ரமம்+ேநாய்]

காலகம்

 
 காலகம் kālakam, ெப.(n.)

   மரவைக (மைல);; marking-nut tree - Semecarpus anacardium (சா.அக.);.

காலக

 
 காலக  kālakavi, ெப.(n.)

   ரகலாதனின் மரன் ேராசநன் மகன்; son ofvirosana,

     [கால+க ]

ளாமரமாக இ ந்  கண்ணன், பலராமனால் இறந்தவன் (அ . ந்);.

காலகார் கன்

 
 காலகார் கன் kālakārmukaṉ, ெப.(n.)

   அரக்கன் மா ன் மகன்; son of a giant Šumali (அ . ந்);.

     [கால+கார+் கன்.]

காலகாலேசாழன்

 
 காலகாலேசாழன் kālakālacōḻṉ, ெப.(n.)

   ந்தரசே்சாழன் மகன்; the son of Šundara-c-colan.

     [காலகால+ேசாழன்.]
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காலகாலன்

காலகாலன் kālakālaṉ, ெப.(n.)

   வன்; Siva, as one who subdued yama.

     "காலைனக் கம்பெனம்மாைன"(ேதவா.1048, 1); (ெசஅக);.

     [காலன் + காலன்.]

காலேக

 
 காலேக  kālaātu, ெப.(n.)

   பாதாளத் ல் உள்ள அரக்கன்; giant who live in abyss hell.

     [காலன்+ேக .]

காலெசௗ கன்

 
 காலெசௗ கன் kālacaucikaṉ, ெப.(n.)

   கா ல் இ ந்த ஒ  மைறேயான்; the Brahmin who lived in kāši.

இவன் வா த் ரனால் ஏவப்பட் ச ்சந் ரம ைய ைலக்  வாங் யவன். இவ க் க் 
காளகண்டன் என்ற ெபய ம் உண்  (அ . ந்);.

காலங்காட் ம்

 
 காலங்காட் ம் kālaṅkāṭṭilum, .எ. (adv.)

   யற்காைல ல்; early in the morning (ெச.அக.);.

     [காலம்+காட் ம்]

காலங்காரத்்தல்

 
 காலங்காரத்்தல் kālaṅkārttal, ெப.(n.)

   யற்ெபா ; the break of day as the first appearance of light in the morning (சா.அக.);.

     [காலம்+காரத்்தல் ( லரத்ல்);]

காலசங்க

 
 காலசங்க  kālacaṅkati, ெப.(n)

   நடப் ச ்ெசய் ; current news, events of the day (ெச.அக.);.

     [காலம்+Skt. சங்க ]

காலசங்ைக

காலசங்ைக kālacaṅkai, ெப. (n.)

   1. ம ப் டப்பட்ட (உத்ேதச); கால அள :

 approximate time, as guessed.

   2. காலக்,

   கணக் ; reckoning of time.

   3. த்த கால அள  கடந்  ேபாதல் (காலாவ );; specified period, time-limit (ெச.அக.);.

     [காலம்+Skt. சங்ைக]

காலசாகம்

காலசாகம் kālacākam, ெப.(n.)

   1. க ேவப் ைல; curry leaf - Murraya koenigii.

   2. ள ; holy basil (சா.அக.);.
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காலசா

 
 காலசா  kālacāli, ெப.(n.)

   க ப்பரி ; black rice (சா.அக.);.

     [கால்→ கால+ சா  கால் க ப் ]

கால க் வம்

 
 கால க் வம் kālacikkuvam, ெப.(n.)

   க ப்  நாக் ; black tongue (சா.அக.);.

     [கால்+ க் வம் கால்+க நிறம்]

கால ங்

 
 கால ங்  kālaciṅki, ெப.(n.)

   தவைள ெநய்ைய ம ற் த்தத் ல் தட  அதனின்  இறக் ய எண்ெண டன் ெகந் , காரம், நா , 
சாரம் த ய சரக் க ம் ேசரத்் க் ழம் ய ம ந் ; an ointment prepared by mixing sulphur, borax, aconite, 
sal ammoniac etc. with the medicated oil extracted by steeping blue vitriol in frog's ghee (சா.அக.);.

     [கால+ ங் ]

கால த்தன்

 
 கால த்தன் kālacittaṉ, ெப. (n.)

   ர ப மனின் அைமசச்ன்; minister of Šūrapadman(அ . ந்.);.

     [கால+ த்தன்.]

கால த் ரம்

கால த் ரம் kālacūttiram, ெப.(n.)

   ஒ  நரகம்; a hell.

     "கால த் ர நர ைட ழ்த் னார"் ( ற்றாதல.க. ற்சன.68); (ெச.அக.);

காலெசயமதம்

 
 காலெசயமதம் kālaceyamatam, ெப.(n.)

   த ர;் curd(சா.அக.);.

காலேசயம்

 
 காலேசயம் kālacēyam, ெப.(n.)

ேமார ்( ங்.);; buttermilk (சா.அக.);.

 காலேசயம் kālacēyam, ெப.(n.)

   ேமார ்( ங்.);; buttermilk.

     [Skt.{} → த.காலேசயம்.]

காலஞானம்

 
 காலஞானம் kālañāṉam, ெப.(n.)

வெப மான் மைலமக க்  அ ளிய தாகக் கைதகளில் றப்ப ம் ம த் வ

   ைறகளடங் ய ஒ  ல்; a treatise on medicine, said to have been preached by Śiva to Malai-magal (சா.அக.);.

     [கால+ஞானம்]
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கால மண்

 
 கால மண் kālaṭimaṇ, ெப.(n.)

   பாதத் ன் அ னால் ப ந்த மண்; the mud impressed or trampled by human feet.

     [கால +மண்.]

இ  மந் ர ைனக் ப் பயன்ப ம் (சா.அக.);. 

காலத் ரத்

 
 காலத் ரத்  kālatturatti, ெப.(n.)

   ஆெதாண்ைட; thorny caper - Сарparis horrida alias C. Zeylanica (சா.அக.);.

     [காலம்+ ரத் ]

காலதத் வம்

காலதத் வம் kālatattuvam, ெப.(n.)

   தன் இன்பங்கைள (ேபாகம்); அளக் ம் காலம் என் ம் ய உண்ைம ( த்தா த்த தத் வம்); 
( .ேபா.பா.2, 2, பக்.144);; Categeory of time, which determines the duration of soul's experiences, one of seven Šutta-
Šutta-tattuvam (ெச.அக.);.

காலத மம்

 
 காலத மம் kālatarumam, ெப.(n.)

   கால யல் ; spirit of the age (ெச.அக.);.

     [காலம்+Skt. த மம்]

காலதானம்

காலதானம் kālatāṉam, ெப.(n.)

   இறப் ந்  மா  (உய் மா ); கால க்  அன் டன் ெசய் ம் ெகாைட ( வ்.நான் .52, வ்யா, 
அ ம்.);; gifts to propitiate yama to avert death (சா.அக.);.

     [Skt. kala + dāga → த.காலதானம்]

கால ண் கம்

 
 கால ண் கம் kālatiṇṭukam, ெப.(n.)

   க ங்கா ; a black variety of ebony - Diospyros ebenum (சா.அக.);.

     [காலம்+ ண் கம்]

காலேதசவரத்்தமா
னம்

 
 காலேதசவரத்்தமானம் kālatēcavarttamāṉam, ெப. (n.)

   கால இடங்களின் நிைலைம; time, place and circumstance,

 milieu, environment, surrounding circumstances (ெச.அக.);.

     [காலம்+Skt. ேதசம்+வரத்்தமானம்]

காலேதவன்

 
 காலேதவன் kālatēvaṉ, ெப.(n.)

   ற் வன் (யமன்);; god of death.

     [காலம்+ேதவன்.]

காலப் ரசவம்

காலப் ரசவம் kālappiracavam, ெப. (n.)

   1. கால ைறப்ப  உண்டா ம் ள்ைளப்ேப ; child-birth taking place after full time pregnancy, as opposed to 
agala-ppirasavam.

   2. ன்பமான ள்ைளப்ேப ; protracted or tedious labour(சா.அக.);.

     [காலம்+Skt, ரசவம்]
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காலப் ரமம்

 
 காலப் ரமம் kālappiramam, ெப.(n.)

   காலமா ய பரம்ெபா ள்; time, as the Supreme Being (ெச.அக.);.

     [காலம்+ Skt, ரமம்.]

காலப்ேபாக் ல்

 
 காலப்ேபாக் ல் kālappōkkil, .அ.(adv.)

   காலம் ெசல்லச ்ெசல்ல; in the course of time. 

ல நகரங்கள் காலப்ேபாக் ல் ைத ண்டன. இந்தக் ேகா ைலப் பற் ப்பல கட் க்கைதகள் 
காலப்ேபாக் ல் வளரந்்  ட்டன.

     [காலம்+ேபாக் ல்.]

காலபரிசே்சதம்

காலபரிசே்சதம் kālapariccētam, ெப.(n.)

   1. காலத்தால் ஒ  ெபா ைள அள ைக; determination or ascertainment of anything from time.

     "ஒ  காலத் ண் ன்ெறா காலத் ெத ங் காலபரிசே்சதம்" (ேவதா. .36);.

   2. கால வைரயைற; time-limitation (ெச.அக.);.

     [காலம்+ Skt. பரிசே்சதம்]

கால பரிபாகம்

 
 கால பரிபாகம் kālaparipākam, ெப.(n.)

   காலத் ன் ரச்்  நிைல; fulness of time (ெச.அக.);.

     [காலம்+Skt. பரிபாகம்]

காலபலம்

 
 காலபலம் kālapalam, ெப.(n.)

   க ற்ற காலத்ைத ம், றந்த ேநரத்ைத ம், ப வ காலத்ைத ம் ன்னிட்  ேகாள்களின் 
நிைலப்ப  ஒ வ க்ேகற்ப ம் நன்ைம ைமகள்; one's fortune, health or otherwise as determined according to 
the disposition of the planets during the time of conception, or at the time of one's birth or at the approach of the different 
stages of life during one's lifetime (சா.அக.);.

     [காலம்+பலம்.]

கால ட்பம்

 
 கால ட்பம் kālapuṭpam, ெப.(n.)

   நன்னாரி; Indian sarsaparilla - Hemidesmns indicus(சா.அக.);.

     [காலம்+Skt, ட்பம்]

காலேபத ேரசன
ம்

 
 காலேபத ேரசனம் kālapētavirēcaṉam, ெப. (n.)

ேகாைட, மைழ, பனி த ய காலங்க க் த் தக்கவா  வ ற் ப் ேபாக் ற் க் ெகா க் ம் 
ைறயான ம ந் கள்; purgatives prescribed upon due consideration to the weather conditions such as summer, rainy 

or dew season prevailing at the time (சா.அக.);.

     [காலம்+Skt. ேபத ேரசனம்]
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காலேப

காலேப  kālapēti, ெப. (n.)

   1.காலத்ைத ஒட்  உண்டா ம் வ ற் ப்ேபாக் ; purgation or diarrhoea occuring to climatic condition.

   2. உமட்ட ம் வ ற் ப்ேபாக் ம்; Cholera (சா.அக.);.

     [காலம்+ேப ]

காலைபரவரசம்

 
 காலைபரவரசம் kālapairavaracam, ெப. (n.)

   யம ம் கண்  அஞ் ம்ப யான ம ந் ; an all healing drug at the efficacy of which even yama, the god of death 
is overawed (சா.அக.);.

     [காலம்+Skt. ைபரவரசம்]

காலேபாசனம்

 
 காலேபாசனம் kālapōcaṉam, ெப.(n.)

அந்தந்த காலத் ல் தவறாமல் எ த் க் ெகாள் ம் உண  timely meal (ெச.அக.);.

     [காலம் + Skt. ேபாசனம்]

காலம்கடத் -தல்

காலம்கடத் -தல் kālamkaṭattutal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேவண் ெமன்ேற ணக்கம் (தாமதம்); ெசய்தல்; delay; protract. Jair

ேதர் க் ப் பணம் கட்டாமல் காலம் கடத் றாய்?

     [காலம்+கடத் -தல்.]

காலம்காலமாக

 
 காலம்காலமாக kālamkālamāka, .அ. (adv.)

   நீண்ட ெந ங்காலமாக; for ages, alons

காலம் காலமாகக் கா ரி ஒ க் ெகாண் தான் இ க் ற .

     [காலம்+காலம்+ஆக]

காலம்ெசல்-தல்

காலம்ெசல்-தல் kālamceltal,    13 ெச. . . (v.i.)

இறப்ைப மங்கல வழக்காகக் ம் ைற,

 euphemistically way of telling a death; pass away,

அவர ்எந்த ஆண்  காலம் ெசன்றார?்

     [காலம்+ெசல்-தல்.]

காலம்தள் -தல்

காலம்தள் -தல் kālamtaḷḷutal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஏேத ம் ஒ  வச க் ைற டன் ம ழ்ச்  இல்லாமல் வாழ்க்ைக நடத் தல்; lead a difficult life as a result 
of deprivation; get on.

வட இந் யா ல் இ க் ம்வைர ஈரட்  (ெராட் ையச)்; சாப் ட்ேட காலம் தள்ள ேவண் யதா ற் . 
இனிேம ம் உன்ேனா  காலம் தள்ள யா .

     [காலம்+தள் -தல்.]

காலம்தாழ்த் -தல்

காலம்தாழ்த் -தல்  kālamtāḻttutal,    5 ெச. . . (v.i.) 

காலம்கடத் -தல் பாரக்்க; See kālam-kadattu

     [காலம்+தாழ்த் -தல்.]

காலம்ெந ங்கல்

காலம்ெந ங்கல் kālamneruṅkal, ெப.(n.)

   1. சா  ஏற்ப தல்; approach of death.

   2. வாழ்நாள் தல்; reaching the end of one's life time (சா.அக.);.

     [காலம்+ெந ங்கல்.]
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காலம் -தல்

காலம் -தல் kālammuṭital,    4 ெச. . . - (vi)

   வாணாள் (ஆ ள்); தல்; completion of one's life-time (சா.அக.);.

     [காலம்+ -தல்.]

காலமரணம்

காலமரணம் kālamaraṇam, ெப.(n.)

   1. கால ஒ ங் ன்ப  ஏற்ப ம் இயல்பான சா ; natural death.

   2. ெகா ய சா

 cruel death (சா.அக.);.

     [காலம்+மரணம்]

காலமாய் டல்

 
 காலமாய் டல் kālamāyviṭal, ெப.(n.)

   சா ; dying; reaching the end of one's lifetime (சா.அக.);.

     [காலமாய்+ டல்.]

கால த்

 
 கால த்  kālamiruttu, ெப.(n.)

   த்த ( த்த); காலத் ல் இறக்ைக; death atthe destined moment, dist, tr. akala-mirutu (ெச.அக.);.

     [காலம்+இ த் ]

கால ழ்தண்ணீர்

கால ழ்தண்ணீர ்kālamiḻtaṇṇīr, ெப.(n.)

   1. க க்கால் மைற ம் அள ள்ள தண்ணிர;் water sufficient to cover the ankle portions.

   2. க க்கால் வைர உள்ள தண்ணீர;் water ankle-deep (சா.அக.);.

ம வ ழங்கால்தண்ணீர்

     [கால்+அ ழ்+தண்ணிர]்

கால ரம்

 
 கால ரம் kālamīram, ெப.(n.)

பளிங்

 crys. tal glass (சா.அக.);.

கால ட்

 
 கால ட்  kālamuṭṭi, ெப.(n.)

   ஒ  ேநாய்; an unknown disease (சா.அக.);.

     [கால+ ட் ]

கால னி

 
 கால னி kālamuṉi, ெப.(n.)

   ஒ  னிவர;் a saint (அ . ந்.);.

     [காலம்+ னி]
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கால் ன்

கால் ன்  kālmūṉṟu, ெப. (n.)

   1. காைல, பகல், மாைல எ ம் க்காலம்; past, present and future.

   2. இறப்  நிகழ் , எ ர்  எ ம் ப்ெபா

 morning, noon and evening.

   3. ெவ ல், மைழ, பனிக் காலங்கள்; the three seasons of the year as summer, rainy and winter. (சா.அக.);.

     [காலம்+ ன் .]

காலேம

 
 காலேம kālamē, .எ.(adv.)

   யற் காைல ல்; in the morning, early, bedtimes (ெச.அக.);.

     [காைல→காலேம]

காலேமகம்

காலேமகம் kālamēkam, ெப. (n.)

   காளேமகம்; black cloud appearing at the end of a yaga.

     "காலேமக ெமன்னேவ த்த ரந்் " ( வாலவா.36:19); (ெச.அக.);.

     [கால்=க ப் . கால்+ேமகம்]

காலேமகாட் ம்

 
 காலேமகாட் ம் kālamēkāṭṭiyum, .எ. (adv.)

   அ காைல ல்; very early in the morning dawn. (ெச.அக.);.

     [காைல→காலேம+காட் ம் (ெகா.வ);]

காலேம

 
 காலேம  kālamēci, ெப.(n.)

   ஒ  ெகா ; an unknown creерег (சா.அக.);.

     [காலம்+ேம ]

காலேமசம்

 
 காலேமசம் kālamēcam, ெப. (n.)

   சாய ட் ம் ேவர ்(சாய ேவர)்;; madder of Bengal; chay root-Olden landia umbellata (சா.அக.);.

     [காலம்+ேமசம் ( லம் - சம் - ேமசம்);]

காலயந் ரம்

காலயந் ரம் kālayantiram, ெப. (n.)

   1. காலத்ைதக் க் ம் இயந் ரம்; a machine or other instrument for measuring or showing the progress of time; 
clock or watch, time-piece.

   2. காலக் ய  இயந் ரம்; an apparatus for registering atmospheric phenomena - Meteorograph.

   3. காலசச்க்கரம்; cycle of time (சா.அக.);.

     [காலம்+யந் ரம்]

காலராத் ரி

காலராத் ரி kālarāttiri, ெப.(n.)

   1. உலக (கற்ப); ள்ள நீண்ட இர ; the long night that envelopes the whole world at its final destruction.

   2. ன்பம் ைளக் ம் இர ; night of distress, as seemingly long.

   3. ரக்்கா சத் ன் ஒ  ேவ பா  (ேபதம்);; one of the manifestations of Durga (ெச.அக.);.

     [காலம்+இராத் ரி]
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காலலவனம்

 
 காலலவனம் kālalavaṉam, ெப.(n.)

   க ப்  உப் ; black facitions and purgation salt (சா.அக.);.

     [கால்+இலவணம்]

காலேலாகம்

காலேலாகம் kālalōkam, ெப.(n.)

   1. இ ம் ; iron.

   2. க ப்  மாைழ; any black metal (சா.அக.);.

     [கால்+க ப் . கால்+Skt. உேலாகம்]

காலவரத்்தமானம்

 
 காலவரத்்தமானம் kālavarttamāṉam, ெப..(n.)

   நடப் ச ்ெசய் ; events of the time (ெச.அக.);.

     [காலம்+Skt. வரத்்தமானம்]

காலவைர

 
 காலவைர kālavarai, ெப.(n.)

   கால வைரயைற பாரக்்க; see kāsa-varaiyaraj (ெச.அக.);.

     [காலம்+வைர.]

காலவன்

காலவன் kālavaṉ, ெப. (n)

   1 வா த் ரனின் டரக்ளில் ஒ வன்; student of Višuvāmitrā.

   2. ேகமதரி ன் தந்ைத ன் அைமசச்ன்; minister of Kematarisi's father,

   3. ஒ  னிவர;் asaint.

   4. ஒ  பாரப்்பனச ் வன்; brahmin boy (அ . ந்);.

காலவா மதம்

 
 காலவா மதம் kālavātimatam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக மதம்; a kind of religion.

     [காலவா +சமதம்]

உல ல் உள்ள எல்லா உ ரக் ம் காலத் ல் இறந்  ண் ம் றந் வரச ்ெசய்தலா ம், இத்தைன 
அகைவ ெசன்றெதன்  வாழ்நாைளக் (ஆண் கைளக்); தலா ம், காலத் ற்  ப்  இளைம 
இல்லாைமயா ம், எல்லாம் தன்னால் அ யத் தான் அ யா த்தலா ம் காலேம கட ள் என்பர.் 
இம்மதத்தவர ்ேநாக் ல் த்  என்ப  காலங்கடந்த கட ைள அைடவ  என்பதா ம் (அ . ந்:);.

     [காலம்+வா +மதம்]

காலேவகன்

 
 காலேவகன் kālavēkaṉ, ெப. (n.)

   வன் ட்டத்தவரில் ஒ வன்; the person who one of the Siva's celestial hosts (அ . ந்);. 
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காலனி

 
 காலனி kālaṉi, ெப.(n.)

   ஒ  நகரத் ன் ய ப் ப் ப ; in a town cluster of houses forming a new settlement; colony. 

வங்  அ காரிகள் காலனி; பஞ்சாைலத் ெதா லாளர ்காலனி.

     [E. colony-As. த.காலனி.]

காலனியாட்

 
 காலனியாட்  kālaṉiyāṭci, ெப.(n.)

   காலனியா க்கம் பாரக்்க; see kalani-y-adikkam.

     [காலனி+ஆட் ]

காலனியா க்கம்

 
 காலனியா க்கம் kālaṉiyātikkam, ெப. (n.)

   ஒ  நாடை்டத்தன் ஆ ைமக்  உட்ப த் ய வல்லர  நா  நடத் ற ஆட் ; colonial rule.

   அடக் ைற ஆட்  பாரக்்க; see adakkumuraiāțci

     [காலனி+ஆ க்கம்]

கால சாரம்

 
 கால சாரம் kālaṉucāram, ெப.(n.)

   மஞ்சள் நிறமான சந்தனம்; yellowsandal(சா.அக.);.

     [கால்+அ +சாரம்]

காலாக் னி த்
ரன்

 
 காலாக் னி த் ரன் kālākkiṉiruttiraṉ, ெப.(n.)

   அ க் ந் ெதா ைலச ்ெசய் ம் வன்; Rudra, the god of destruction, one of the presiding deities in the lower 
regions (ெச.அக.);.

     [காலன்+Skt. அக் னி+உ த் ரன்.]

காலாகாலத் ல்

காலாகாலத் ல் kālākālattil, .எ.(adv.)

   1. உரிய ேவைள ல்; at the proper time.

     "காலாகாலத் ல் உண்ண ேவண் ம்"

   2. ற் ல ேவைள ல்; occasionally, not frequently.

     "அ  காலாகாலத் ல் ைடக் ம்"(ெசஅக);.

     [காலம்→காலா+காலத் ல்.]

காலா ரம்

காலா ரம் kālācuram, ெப.(n.)

   1. ஒ  ெகா ய ெவப்ப ேநாய்; blackfever,

   2 நச் க் காய்சச்ல்; a chronic malarial fever - Kala azar (சா.அக.);.

     [கால+ ரம்]

காலாஞ்சரம்

 
 காலாஞ்சரம் kālāñcaram, ெப. (n.)

   ய்ைமயான நீரத்் ைற ( ரத்்தம்);; sacred bathing ghat (அ . ந்);.

ம வ. ப த் ைற
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காலாட்பைட

 
 காலாட்பைட kālāṭpaṭai, ெப.(n.)

தைரப்பைட,

 infantry.

     [கால்+ஆள்+பைட]

காலாண்

 
 காலாண்  kālāṇṭu, ெப.(n.)

   ன்  மாதங்க க்  ஒ  ைற; quarter quarterly. 

ஒவ்ெவா  காலாண் ம் ேதர்  நடக் ம். [கால்+ஆண் ]

காலா தப்படல்

 
 காலா தப்படல் kālātītappaṭal, ெதா. ெப.(vbl.n.)

   கால ைற தவ தல்; time barred; barred by limitation of time; exceeding in time (சா.அக.);. 
[காலம்+அ தம்+படல்.]

காலா ந்தர்

 
 காலா ந்தர ்kālāmīntar, ெப.(n.)

   கரிக்கடை்ட மரம்; black tree - Diospyros hirsuta (சா.அக.);.

காலாயம்

 
 காலாயம் kālāyam, ெப.(n.)

   நீர;் water (சா.அக.);.

     [கால்வாய் + அம்]

கா க ப்

கா க ப்  kālikavippuruti, ெப.(n.)

   நாள்பட்ட ண்கட்  (இங்.ைவ.298);; chronic abscess (ெச.அக.);.

     [காலம்→ கா கம்+ ப் .]

 கா க ப்  gāligavippurudi, ெப.(n.)

   நாட்பட்ட ண் கட் ; chronic abscess (இங்.ைவ.298);.

த.வ. ற் க்கட் .

     [Skt.{}+vidradhi → த.கா க ப் .]

கா ெசய்-தல்

கா ெசய்-தல் kāliceytal,    1 ெச. . .(v.i.)

   1. க் ம் , அைற த யவற்ைற ட்  ெவளிேய ைக; இ க் ம் இடத்ைத அல்ல  
இ க்ைகைய ட்  நீங் ப்ேபாதல்; vacate house, room, etc. clear off; clear out.

வாடைக ெகா க்க ல்ைல என்  டை்டக் கா  ெசய்யச ்ெசான்னார.் ேப க்ெகாண்ேட நிற்காேத, 
இடத்ைதக் கா  ெசய்.

   2. பாைன, வைள த யவற் ல் உள்ள ெபா ள்கைள இல்லாமல் ெசய்தல், இல்லாமல் 
ஆக் தல்; empty a container etc., of its contents.

கலயத் ல் இ ந்த கள் வைத ம் கா  ெசய் ட்டான்.

   3. ஒன்ைறத் ரத்்தல்; ெசலவ த்தல்; spend; finish.

ஒேரநாளில் பணத்ைதெயல்லாம் கா  ெசய் ட்டான். [கா +ெசய்-தல்.]

367

www.valluvarvallalarvattam.com 3588 of 19068.



கா தம்

 
 கா தம் kālitam, ெப.(n.)

   ப காரம்; alum (சா.அக.);.

கா யா-தல்

கா யா-தல் kāliyātal,    6 ெச. . .(v.i.)

, பத  த யன ஒ வ ம் இன்  ஒ ந் க்ைக; to become vacant, as a situation, a house (ெச.அக.);.

     [U. Khali→த. கா ]

கா ப் ண்டம்

 
 கா ப் ண்டம் kālilippiṇṭam, ெப.(n.)

   கால் அல்ல  பாதம் இல்லாம ம் உ ப் கள் ேகடான மான க ப் ண்டம்; a monster foetus without the 
lower limbs or feet Apeduous fetus; Apus(சா.அக.);.

     [கால்+இ + ண்டம்]

கா றங் -தல்

கா றங் -தல் kāliṟaṅkutal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. வா  இறங் தல்; descent of wind causing inflammation as in scrotum.

   2. யாைனக்கால் உண்டாதல்; development of elephantiasis of the leg.

   3. கா ல் இ ந்  ெகட்ட நீர ்இறங் தல்; accumulation of morbid fluid in the tissues of the leg; edema of the leg 
(சா.அக.);.

     [கால்+இறங் -தல்.]

கா

 
 கா  kāliṟuti, ெப.(n.)

ைளயாட் ப் ேபாட் ல் அைர இ  ஆட்டத் ற் த் த  ெபற ைளயா ம் ஆட்டம், quarter final.

     [கால்+இ ]

கா யகம்

 
 கா யகம் kālīyakam, ெப.(n.)

   மரமஞ்சள்; tree turmeric - Coscinium fenestratum (சா.அக.);.

கா த வாதம்

 
 கா த வாதம் kālutaṟuvātam, ெப.(n.)

   கா ன் வாதம் பாரக்்க; see kalooruvādam (சா.அக.);.

     [கால்+உத +வாதம்]

கா ைற

 
 கா ைற kāluṟai, ெப.(n.)

பாதத் ந்  ழங்கா க் ச ்சற் க் ழ்வைர இ க்க மாக அணியப்ப ம், லால் ன்னப்பட்ட 
இரடை்ட உைற; pair of socks; stockings.

     [கால்+உைற]
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கா றல்

கா றல் kālūṟal, ெப.(n.)

   1. ெவள்ைள ேநா னால் உள்ளங் கா ல் ஏற்ப ம் ன , itching of the sole from venereal causes.

   2. பயணச ்ெசலைவ ( ரயாணம்); ன்னிட்  உள்ளங் கா ல் ஏற்ப ம் அரிப் :

 an itching causally felt in the sole as a sign of impending journey (சா.அக.);.

     [கால்+ஊறல்.]

கா -தல்

கா -தல் kālūṟutal, ெச. . . (v.i.)

   1. பயணக் யாகக் கா ல் ன ண்டாதல்; to feel an itching sensation in feet, as foreboding an impending 
journey.

   2. ஓ யாடப் ள்ைளகள் ப்பப்படல்; to be impatient, restless to walk, run or move about, as a child (ெச.அக.);.

ம வ. கால்மரப்

     [கால் + ஊ -தல்.]

கா ன்றல்

 
 கா ன்றல் kālūṉṟal, ெதா.ெப.(vbl.n.)

காைலப் ப ய ைவத்தல்,

 setting one's foot firmly on the ground (சா.அக.);.

     [கால்+ஊன்றல்.]

காெலரிசச்ல்

 
 காெலரிசச்ல் kālericcal, ெப.(n.)

   காெலரி  பாரக்்க; see kalerivu, (சா.அக.);.

     [கால்+எரிசச்ல்]

காெலரி

 
 காெலரி  kālerivu, ெப.(n.)

காய்சச்லா ம் த்த யா ம் ஏற்ப ம் பாத எரிசச்ல், burning sensation of the sole arising from biliousness 
or excessive secretion of bile or due to excessive fever (சா.அக.);.

     [கால்+எரி ]

காெல ம்

காெல ம்  kālelumpu, ெப.(n.)

   ெதாைட ல் இ ந்  பாதம் வைர உள்ள பல எ ம் கள்; the bones in each of the limbs from the thigh to the foot.

     [கால்+எ ம் ]

பல எ ம் களாவன:-

   1, சரெவன் ; the outer and lesser bone of the leg - Fibula.

   2. ெதாைட எ ம் ; thigh-bone_Femur,

   3. நளகம்; shin-bone-Tibia.

   4. பாதஎ ம் ; bones of the feet.

   5. ழந்தாட ் ல்; knee-cap - Patella (சா.அக.);.
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காேலயநாளம்

 
 காேலயநாளம் kālēyanāḷam, ெப.(n.)

   ஈரல் இ க் ம் நா ; the vein in the liver - Hepaticvein(சா.அக.);.

     [காேலய+நாளம்]

காைலக்கல

 
 காைலக்கல  kālaikkalavi, ெப.(n.)

காைல ேநரத் ல் ெசய் ம் ணரச்் ,

 sexual intercourse indulged early in the morning (சா.அக.);. [காைல+கல ]

காைலக்க

 
 காைலக்க  kālaikkaṟi, ெப.(n.)

   காைல ல் ெகாள் ம் உண க் க  வைககள்; vegetables prescribed to be taken as diet in the mornings as 
distinguished from ira-k-kasi (சா.அக);.

     [காைல+க ]

காைலக் யன்

 
 காைலக் யன் kālaikkuṭiyaṉ, ெப.(n.)

   யற்காைல ல் ெவ ம் வ ற் ல் கள், சாராயம் இைவகைளக் ப்பவன்; one who addicted to drink 
toddy, liquor etc. early in the morning in empty stomach (சா.அக.);.

     [காைல+ யன்.]

காைலக்ேகாட்
காரம்

காைலக்ேகாட் காரம் kālaikāṭṭivikāram, ெப. (n.)

நரம் மண் லம் ஆற ள் ஒன்  (ஆறாதாரத் ல் ஒன் );,

 one of the six nerve-centres in the human body.

இ  அ ற்  எட்டாத இடம். இ  வ ற் க்  ேம ள்ள ெநஞ்சகத் ல் க்ேகாண வ வாய் 12 
இதழ்க ைடயனவாய்த் ேதான் ம் (சா.அக.);.

காைலப் -த்தல்

காைலப் -த்தல் kālaippiṭittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   உத ைய எப்ப ம் ெபற் ட ேவண் ம் என்ற ேநாக்கத் டன் மனைத இளகச ்ெசய் ம் 
அள க் க் ெகஞ் தல்; க ம் பணிந்  ேவண் தல்; go down on one's knees for favour; cringe.

உத  ேவண் மானால் காைலப் க்க ம் தயாராக இ ப்பான்.

     [காைல+ -த்தல்]

காைலப் ப்

காைலப் ப்  kālaippucippu, ெப.(n.)

   1. காைல உண ; morning food; break

 fast

   2. காைல ற் ெகாள் ம் பத ணா:

 morning diet taken by patients (சா.அக.);.

     [காைல.+ ப் ]

காைலப்ேபாசனம்

 
 காைலப்ேபாசனம் kālaippōcaṉam, ெப. (n.)

   காைலப் ப்  பாரக்்க; see kalai-p-pusippu,/(சா.அக.);.

     [காைல+ேபாசனம்]
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காைல த் ரம்

 
 காைல த் ரம் kālaimūttiram, ெப.(n.)

   உண னால் ேவ படாமல், ங்  எ ந்த டன் ெவளிப்ப ம் நீர;் urine passed after a night's rest and 
so not influenced by food or drink - Urinasanguinis (சா.அக.);.

     [காைல+ த் ரம்]

காைலவா -தல்

காைலவா -தல் kālaivārutal,    5 ெச. . . (v.i.)

   தனக் ச ்சாரப்ா (சாதகமா);க இ க் ம் என்  நிைனத் க்ைக ல் ஏமாற் ம் ைற ல் அைமந்  
தல்; ைக தல்; let down; pull the rug from under one's feet.

பல இலக்கம் ெசல ல் ெதாடங் ய ெதா ல் அவைரக் காைல வாரி ட்ட .

     [காைல+வா -தல்.]

காெலாட்டல்

காெலாட்டல் kāloṭṭal, ெப.(n.)

   1. ெபாய்க்கால்; false leg.

   2. ெபாய்க்கால் ேசரத்்தல்; attaching a false leg.

   3.கால் தல்; burning of the feet (சா.அக.);.

     [கால்+ஒட்டல்.]

காேலா தம்

 
 காேலா தம் kālōcitam, ெப.(n.)

   காலத் ற்  ஏற்ற ; that which is suited to time as clothing, food etc. (சா.அக.);.

     [கால்+ஒ தம்]

காேலாட் -தல்

காேலாட் -தல் kālōṭṭutal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ச்  வ ம்ப  ெசய்தல்; inducing artificial respiration (சா.அக.);.

     [கால்+ஒட் -தல்.]

காேலாட் வாதம்

 
 காேலாட் வாதம் kālōṭṭuvātam, ெப.(n.)

ச்  ன ம்ப  ெசய் ம் இ ப்  ேநாய்,

 rheumatism marked by difficulty of respiration (சா.அக.);.

     [கால்+ஒட் + skt. வாதம்]

காேலா க -தல்

காேலா க -தல் kālōṭukaḻital,    4 ெச. . . (v.i.)

   அடக்க யாமல் கா ல் ப ம்ப  நின்றப ேய மலங்க த்தல்; purging even before one has time to squat 
being urged wih troublesome pertina city (சா.அக.);.

     [காேலா +க -தல்.]

காேலாத் ரம்

 
 காேலாத் ரம் kālōttiram, ெப.(n.)

   உேலாத் ர மரப் படை்ட; lodhra bark (சா.அக.);.

காவ ெய -த்தல்

காவ ெய -த்தல் kāvaṭiyeṭuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   உயர ்நிைல ல் உள்ள ஒ வைரப் பாரப்்பதற்காகப் பல ைற ேபாக ேநரி தல்; make repeated calls at 
someons's place.

அைமசச்ைரப் பாரக்்க எத்தைன ைற காவ ெய க்க ேவண்  க் ற .

     [காவ +எ -த்தல்.]
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காவல் ைற

 
 காவல் ைற kāvaltuṟai, ெப.(n.)

சட்டம் ஒ ங்ைக நிைல நாட் வதற்காக அர  ஏற்ப த் ள்ள அைமப் :

 the police department

     [காவல் + ைற]

காவல்ெதய்வம்

 
 காவல்ெதய்வம் kāvalteyvam, ெப.(n.)

எல்ைலப் றத் ந்  ஊைரக் காத் வ ம் ெதய்வம்; deity guarding the village.

     [காவல் + ெதய்வம்]

காவல்நிைலயம்

 
 காவல்நிைலயம் kāvalnilaiyam, ெப.(n.)

சட்டம் ஒ ங்ைக நிைலநாட் வதற்காக ஒ  ஊரில் அல்ல  நகரத் ன் பல ரி களில் இ க் ம் 
காவலரக்ள் பணி ரி ம்

   அ வலகம்; police station.

     [காவல்+நிைலயம்]

காவலர்

காவலர ்kāvalar, ெப.(n.)

   1. சட்டம் ஒ ங்ைக

   நிைல நி த் ம் அர ப் பணியாளர;் policeman.

   2. காவலாளி; security guard.

வனத் ைற ல் காவலர ்ேவைலக்  ஆள் எ க் றாரக்ள்.

     [காவல்→அகாவலர]்

காவ ல்ைவ-த்தல்

காவ ல்ைவ-த்தல் kāvalilvaittal,    4 ெச. . .

 keep under detention; keep in gool.

ற்றம் சாட்டப்பட்டவைரப் ப ைனந் நாள் காவ ல் ைவக்க அறமன்றத் தைலவர ்ஆைண ட்டார.்

     [காவ ல்+ைவ-த்தல்.]

காவைள

காவைள kāvaḷai, ெப.(n.)

   1ேபய்த் ம்ைப,

 Devil  leuces-Leucaslinifolia.

   2 ைதேவைள; five leaved cleome-Cleomepentaphylla alias Galaga maxima.

   3. ண் ன் இ ப்ெபயர;் plant's second term.

   4.காவைளச ் க்கான்; see kavalai-c-cukkan, (சா.அக.);.

     [காவாைள-காவைள]

     [P]

காவைளச் க்கான்

 
 காவைளச் க்கான் kāvaḷaiccukkāṉ, ெப.(n.)

   க ஞ் க்கான்; black lime stone (சா.அக.);.

     [காவைள+ க்கான்.]
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காவற்கட்

காவற்கட்  kāvaṟkaṭṭu, ெப.(n.)

   1. காவல் ெசய்வதற் ரிய கட் ப்பா ; custom regulating village-watch.

   2.காவலாளரக்்  ஊ யமாகப் பணத் ற் ப் ப லாகக் க ைரக்கட்டாகக் ெகா க் ம் ற் ட்  
(மானியம்);; bundle of paddy sheaves given to watchmen as dues (ெச.அக.);.

     [காவல்+கட் ]

காவற்கட்ைட

காவற்கடை்ட kāvaṟkaṭṭai, ெப.(n.)

   1. மக  ஈன்ற ெபண் ரக்் க் காவலாக எரிக்கப்ப ம் ற க் கடை்ட; a log of wood kept burning to ward off 
the female demon korri from a woman in child birth.

   2. காவ க்காகக் ைச ன் பக்கத்  ைவத்  எரிக் ம் ற ; clump of wood kept burning throughout the 
night near a patrol-hut (ெச.அக.);.

     [காவல்+கடை்ட]

காவற்கட ள்

 
 காவற்கட ள் kāvaṟkaṭavuḷ, ெப.(n.)

   மால்; Višņu, as preserver of the world (ெச.அக.);.

     [காவல்+கட ள்.]

காவற்கணிைக

காவற்கணிைக kāvaṟkaṇikai, ெப.(n.)

   பழங்காலத் ல் இ ந்த ஆடற் லப் ெபண் (களத்தா ங் த் ); ( லப்.5:50);; a class of dancing-girls 
(ெச.அக.);.

     [காவற்-கணிைக]

காவற்கப்பல்

 
 காவற்கப்பல் kāvaṟkappal, ெப.(n.)

   காவல் ேவைல ெசய் ங் கப்பல்; guard-ship, reconnoitering vessel (ெச.அக.);.

     [காவல்+கப்பல்.]

காவற்க

 
 காவற்க  kāvaṟkali, ெப.(n.)

   வாைழ (மைல);; plantain (ெச.அக.);.

காவற்கா

காவற்கா  kāvaṟkāṭu, ெப. (n.)

   1. பழங்காலத் ல் ேகாடை்டையச ் ற் ம் பா காப் ன் ெபா ட்  வளரக்்கப்ப ம் கா

 jungle or forest serving as defence.

   2.அரசங்காத் னரால் பா காக்கப்ப ங் கா ; reserved forest (ெச.அக.);.

     [காவல்+கா ]

காவற் கம்

காவற் கம் kāvaṟkulikam, ெப.(n.)

   1. ப் ; long-pepper- Piper longum.

   2. நாவல்மரம்,

 jaumoon tree - Eugenia jambolana (சா.அக..);.

     [காவல்+ கம்]
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காவற் டம்

 
 காவற் டம் kāvaṟāṭam, ெப.(n.)

   ைறசச்ாைல; prison house (ெச.அக.);.

     [காவல் + டம்]

 காவற் டம் kāvaṟāṭam, ெப.(n.)

   காத்  நிற் ம் அைற; watch house.

     [காவல்+ டம்]

காவற்

 
 காவற்  kāvaṟāṭu, ெப.(n.)

காவலாளர ்தங் ம் இடம்

 sentry box(ெச.அக.);.

     [காவல்+ ]

காவற்சாைல

காவற்சாைல kāvaṟcālai, ெப. (n.)

   காவற் டம் பாரக்்க; see kavar-kudam.

     "வ ற் காவற் சாைல லாக் னாரக்ள்" ( வாத : ப்ெப ந்19);(ெசஅக);.

     [காவல்+சாைல]

காவற்ேசாைல

காவற்ேசாைல kāvaṟcōlai, ெப.(n.)

   அரசர ் த ேயார ் ைளயா வதற் ரிய ஞ் ேசாைல ( லப்.14:127, உைர);; royal park or grove, as 
guarded (ெச.அக.);.

     [காவல் + ேசாைல.]

காவற்பைட

 
 காவற்பைட kāvaṟpaṭai, ெப. (n.)

   ெமய் காவல்பைட (யாழ்.அக.);; body-guard,

     [காவல்+பைட]

காவற் ரி

காவற் ரி  kāvaṟpirivu, ெப.(n)

   தைலவன் நா  காவற்ெபா ட் த் தைல ையப் ரி ம் ரி  ( க்ேகா.312, தைலப் );; major theme 
which describes the husband's parting from his wife to defend his country (ெச.அக.);.

     [காவல்+ ரி ]

காவற் ரி

காவற் ரி kāvaṟpuri, ெப.(n.)

   1. வய ல் ப ரக் க் க் காவலாக ைவக்ேகாலால் ெசய்  ைவக்கப்ப ம் பாைவ; scare-crow made of 
twisted or plaited straw.

   2. அ வைடக் ப் ன், ெநற் ய ன் ேமல் ேபய், தம் ேபான்றவைவ அ காமல் த க்க இ ம் 
ைவக்ேகாற் ப ைத

 straw rope thrown over a heap of grain in a field to protect it from demons (ெச.அக.);.

ம வ ேசாளக்காட் ப் ெபாம்ைம

     [காவல்+ ரி]

374

www.valluvarvallalarvattam.com 3595 of 19068.



காவற்ெபண்

 
 காவற்ெபண் kāvaṟpeṇ, ெப.(n.)

வளரப்் த் தாய் அல்ல  ெச ; nurse (சா.அக.);.

     [காவல்+ெபண்]

காவற்ெபண்

காவற்ெபண்  kāvaṟpeṇṭu, ெப.(n.)

   1. கைடக்கழகக்காலத் தைல ையச ் வய  தல் வளரக்் ம் மாற்றாந்தாய் (ெச த் தாய்); 
( லப்.29, காவற்ெபண்  ெசால்.);, nurse

   2. கழகக் காலத் ல் வாழ்ந்த ெபண்பாற் லவ ள் ஒ வர ்( றநா.86);,

 an ancient poetess, author of a poem in purananüru (ெச.அக);.

     [காவல் + ெபண் ]

காவற்ேப

காவற்ேப  kāvaṟpēṟu, ெப.(n.)

   ஊரக்் காவ க்காகக் ெகா க் ம் வரி (M.E.R. 262 of 1925);; cess collected for paying the village-watchmen 
(ெச.அக.);.

     [காவல்+ேப .]

காவற்றண்டைன

 
 காவற்றண்டைன kāvaṟṟaṇṭaṉai, ெப.(n.)

   ைற ந் தண்டைன; sentence of imprisonment (ெச.அக.);.

     [காவல்+தண்டைன.]

காவற்றலம்

 
 காவற்றலம் kāvaṟṟalam, ெப.(n.)

ைறசச்ாைல,

 prison, gaol (ெச.அக.);.

     [காவல்+தலம்.]

காவற்ெறய்வதம்

காவற்ெறய்வதம் kāvaṟṟeyvatam, ெப.(n.)

   காக் ந் ெதய்வம்; tutelary deity.

     "காவற்ெறய்வதங் கண் வந் ெதய் " (மணிேம.25:159); (ெச.அக);.

     [காவல்+ெதய்வதம்]

காவன் ல்ைலப்
தனார்

 
 காவன் ல்ைலப் தனார ்kāvaṉmullaippūtaṉār, ெப.(n)

   கழகக் காலப் லவரக்ளில் ஒ வர;் the poet who belonged to the ancient safgam period.

     [காவல்+ ல்ைல+ தன்+ஆர]்

இவர  இயற்ெபயர ் தன். காவன் ல்ைல, றத் ைணக் ட்பட்ட ஒ  ைற. அத் ைறையப் 
பா னைமயால் காவன் ல்ைலப் தனார ்என்  அைழக்கப்பட்டார.்

காவைன

 
 காவைன kāvaṉai, ெப.(n.)

   காட்  மல் ைக; wild jasmine - Jasminum angustifolium (சா.அக.);.
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காவாங்கைர

 
 காவாங்கைர kāvāṅkarai, ெப.(n.)

   வாய்க்காற்கைர; bank of a channel (ெச.அக.);.

     [கால்+வாய் + கைர.]

காவா ல்

 
 காவா ல் kāvāṭupul, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் ல்; a kind of unknown grass (சா.அக.);.

     [கவ  – காவா + ல்]

காவாய்

 
 காவாய் kāvāy, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ல்; a kind of grass (ெச.அக.);.

     [கைவ-காவாய்]

காவாளி

 
 காவாளி kāvāḷi, ெப.(n.)

   காவாைள (மைல.); பாரக்்க; see kāvāsa (ெச.அக.);.

கா கா

 
 கா கா kāvikā, ெப.(n.)

க ப் த் ைன,

 black millet ortalian millet - Panicum indicum (சா.அக.);.

கா ேடால்

 
 கா ேடால் kāviṭōl, ெப.(n.)

   கா ப் ப வான் பாரக்்க; see kävi p-paruvām (ெச.அக.);.

கா ப்ப வான்

 
 கா ப்ப வான் kāvipparuvāṉ, ெப.(n.)

   கப்ப ன் தைலப் பாய்மரம்; topsail-yard (ெச.அக.);.

     [கா +ப வான்.]

கா ப்பல்

கா ப்பல் kāvippal, ெப.(n.)

   1. கா  நிறம் அைடந்த பற்கள்; red soiled teeth.

   2. ஊத்ைத ப ந்த பல்; filthy teeth (சா.அக.);.

     [கா +பல்.]

கா மாைல

 
 கா மாைல kāvimālai, ெப.(n.)

   கல ைய ம் ய தைலவன் தைல க்  அ ப் ம் மாைல (யாழ்.அக.);; garland sent by a lover to his 
beloved, soliciting her favour (ெச.அக.);.

     [கா +மாைல.]
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கா ய ணம்

 
 கா ய ணம் kāviyakuṇam, ெப.(n.)

   ெசய் ட ் ணம் (தண் );; merits of poetic composition.

ெசய் ட ் ணங்களாவன: ெச , ெதளி , சமநிைல, இன்பம், ஒ ைச, உதாரம், உய்த்த ல் 
ெபா ண்ைம, காந்தம், வ , சமா  (ெச.அக.);.

கா யா

 
 கா யா  kāviyā, ெப.(n.)

   கா யாக்கடை்ட பாரக்்க; see kāvīyā-k-kattai(ெச.அக.);.

கா யாக்கட்ைட

 
 கா யாக்கடை்ட kāviyākkaṭṭai, ெப.(n.)

   நங் ரக் கடை்ட; wooden beam of an anchor (ெச.அக.);.

     [கா →அகா யா+கடை்ட]

     [P]

கா ரிக்கைரகண்
டேசாழன்

 
 கா ரிக்கைரகண்டேசாழன் kāvirikkaraikaṇṭacōḻṉ, ெப.(n.)

   கா ரி ஆற் க் க் கைர கட் ய ேசாழன்; a king who built the dam river käviri

இம்மன்னன் தன் ற்றரசரக் க் க் கா ரிக்கைரையப் ப த்தளித்  கைர கட் ம்ப . பணித்தான். 
அ ல் ரதாப த் ரன் என் ம் ன்  கண்கைள உைடயவன் மட் ம் தன் பங்ைகக் கட்டா  
இ ந்தான். அைதக் கண்ட ேசாழன் அவன் உ வத்ைதப் படத் ல் கண்  வைனப் ேபால் இவ க் ம் 

ன்  கண்களா என ஒ  கண்ைணக் த்த, அவனின் கண் மைறந்த . ரதாப த் ர ம் தன் 
பங்ைகக் கட்  த்தான் (அ . ந்);.

     [கா ரி-கைர+கண்ட+ேசாழன்]

கா ரிப் ம்பட்
னத் க்கண்ணன்

 
 கா ரிப் ம்பட் னத் க்கண்ணன் kāvirippūmpaṭṭiṉattukkaṇṇaṉ, ெப.(n.)

கைடக் கழகம் ம ய லவன்:

 the poet who belonged to last ancient Šañgam (அ . ந்);.

     [கா ரி+ ம்பட் னத் +கண்ணன்.] 

கா ரிப் ம்பட்
னத் க்கந்தாத்த

னார்

 
 கா ரிப் ம்பட் னத் க்கந்தாத்தனார ்kāvirippūmpaṭṭiṉattukkantāttaṉār, ெப.(n.)

   கைடக் கழகம் ம ய லவரக்ளில் ஒ வர;் one of the poet who belonged to the lastancient Šañgam 
(அ . ந்.);. 

கா ரிப் ம்பட்
னத் செ்சங்கண்

ணனார்

 
 கா ரிப் ம்பட் னத் செ்சங்கண்ணனார ்kāvirippūmpaṭṭiṉattucceṅkaṇṇaṉār, ெப.(n.)

   கழகக் காலப் லவர;் the poet who belonged to the ancient Šargam period (அ . ந்.);.
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கா ரிப் ம்பட்ட
ணத் சே்சந்தன்க

ண்ணனார்

 
 கா ரிப் ம்பட்டணத் சே்சந்தன்கண்ணனார ்kāvirippūmpaṭṭaṇattuccēntaṉkaṇṇaṉār, ெப.(n.)

   கைடக்கழகம் ம ய லவரக்ளில் ஒ வர;் one of the poet who belonged to the ancient Šangam period.

இவர  ஊர ்ேசாழ நாட் க் கா ரிப் ம்பட் னம். கண்ணன் ெபய ைடயார ்ேவ த்த ன் இவர ்
ேசந்தன் கண்ணன் எனப்பட்டனர ்ேபா ம் (அ . ந்);.

     [கா ரி+ ம்பட் னத் +ெசம்ைம+கண்ணனார.்]

கா கம்

 
 கா கம் kāvīkam, ெப.(n.)

ேசங்ெகாடை்ட, dhoby's nut - Semecarpus anacordium (சா.அக.);.

கா யகம்

 
 கா யகம் kāvīyakam, ெப.(n.)

   மரமஞ்சள்; tree-turmeric - Coscinium fenestratum (சா.அக.);.

     [கா +அகம்]

கா

கா  kāvu, ெப.(n.)

   1.ஒ  மந் ர ைம; a black magic paint; colllyrium.

   2. தேராகணி; Himalayan plant used for diseases of the eye (சா.அக.);.

     [க -கா-கா ]

கா ெகா -த்தல்

கா ெகா -த்தல் kāvukoṭuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   காளி த ய ெதய்வங்க க்  உ ைரக் காணிக்ைகயாகக் ெகா த்தல்; offer animal, human sacrifice.

காளிக்  ஆ  ெவட் க் கா  ெகா த்தாரக்ள். எத்தைனேயா உ ரக்ள் இந்தப் ேபாராட ்டத் ல் கா  
ெகா க்கப்பட் க் ம்!

     [கா +ெகா -த்தல்.]

கா ெகாள்-தல்

கா ெகாள்-தல் kāvukoḷtal,    4 ெச. . . (v.i.)

   உ ைரக் காணிக்ைகயாக ஏற்றல்; accept or take animal, human sacrifice. 

ழந்ைத ன் உ க்காகத்தா ன் உ ைர ெதய்வம் கா  ேகட்பதா? 

     [கா  + ெகாள்-தல்.]

கா

 
 கா  kāvūmi, ெப.(n.)

கா  பாரக்்க

 see kāvu (சா.அக.);.

     [கா + ஊ ]

காெவட்

 
 காெவட்  kāveṭṭu, ெப.(n.)

   ப க்கத் ெதாடங் க் ம் காய்; the state before

 becoming fruit; unripe. surswypúupuh காெவட்டாகப் பாரத்்  வாங்  வா. (காய்சவாட் ); ம வ. ெசங்காய்
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காேவைள

காேவைள kāvēḷai, ெப.(n.)

   1. ைதேவைள,

 five-leaved cleome, cleome pentaphylla alias Galaga maxima.

   2. ண் ன் இ ப் ெபயர;் plant's second term (சா.அக.);.

     [கா+ேவைள.]

காழ்ெகாள் -தல்

காழ்ெகாள் -தல் kāḻkoḷḷutal,    16 ெச. . . (v.i.)

   1. ரச்்  அைடதல்; maturing.

   2. வ ரம் பாய்தல்; formation of core inside a tree (சா.அக.);.

     [காழ்+ெகாள்ளல்.]

கா யன்

கா யன்1 kāḻiyaṉ, ெப.(n.)

   வண்ணான்; washerman, dhoby.

     "கா யர ்கவ்ைவப் பரப் ன் ெவவ் வரப்்ெபா ய"(அகநா.89, 7); (ெச.அக.);

     [காழ்-கா யன்.]

 கா யன்2 kāḻiyaṉ, ெப.(n.)

   1. ட்  ற் ம் வாணிகன் (மணிேம.28, 32);; dealer in the rice preparation pittu.

   2. உப்  வாணிகன் ( டா);; salt vendor.

     [காழ்-கா யன்.]

கா ன் க ைக

கா ன் க ைக kāḻuṉṟukaṭikai, ெப.(n.)

   1. த் க்ேகால்; military machine fitted with spears.

     "கானப்பட ங் கா ன்  க ைக ம்" ( லப்.14, 173);. 

   2. டாரம் ( லப்.14, 173, அ ம்.);; tent (ெச.அக.);.

     [காழ்+ஊன் +க ைக]

காளகண்ட

 
 காளகண்ட  kāḷakaṇṭaki, ெப.(n.)

   நீ ப் ; dog-bite shrub; dyers indigo - Indigofera tinctoria alias Lemarginate (சா.அக.);.

     [காளம்+கண்ட ]

காளகண்ட ரம்

காளகண்ட ரம் kāḷakaṇṭacuram, ெப.(n.)

   1. க த்ைதக் க ைமயாகச ்ெசய் ம் ஒ  காய்சச்ல்; a fever marked by dark colouration of the neck.

   2. மண்ணீரல் ங் யதால், வ ம் காய்சச்ல்; fever marked by enlargement of the spleen (சா.அக.);.

     [காளம்+கண்டம்+ ரம்]

காளகரண்ி த்
ைர

காளகரண்ி த் ைர kāḷakarṇimuttirai, ெப.(n.)

   நாட் ய த் ைர வைக (ைசவ. .19);; a hand-pose in worship (ெச.அக.);.

காளக்கட ள்

 
 காளக்கட ள் kāḷakkaṭavuḷ, ெப.(n.)

   வன்; God of Śiva ( .ெபய.);.

     [காளம்+கட ள்.]
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காளங்கன்

 
 காளங்கன்  kāḷaṅkaṉṟu, ெப.(n)

   காைளக் கன் ; bull-calf, very young steer (ெச.அக.);.

     [காைள+கன் .]

காளச் ைல

 
 காளச் ைல kāḷaccīlai, ெப.(n.)

   டரியம் (ைவ ரியம்);; a variety of chalcedony, cat's eye (சா.அக.);.

     [காளம்+ ைல.]

காள கம்

 
 காள கம் kāḷacīkam, ெப.(n.)

   மரவைக; strychnine tree-Strychnos nux-vomica (சா.அக.);.

காளபதம்

 
 காளபதம் kāḷapatam, ெப.(n)

   றாவைக ( வா.);; blue rock-pigeon (ெச.அக.);.

     [காளம்+பதம்]

காள ட்டம்

 
 காள ட்டம் kāḷapiruṭṭam, ெப.(n)

   கன்னன் (கரன்ன்); ல்; bow of karman(அ . ந்);.

காளேமகநாராய
ண ந் ாரம்

 
 காளேமகநாராயண ந் ாரம் kāḷamēkanārāyaṇacinram, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ்ெசந் ரம்; a dark reddish metallic oxide (சா.அக.);.

     [காளேமகம்+Skt. நாராயண ந் ரம்]

காளேம ைக

காளேம ைக kāḷamēṭikai, ெப.(n.)

   1. மஞ் டை்ட

 manjeet

   2. க ஞ் வைத

 a kind of Indian jalap (ெச.அக.);.

காளவனம்

காளவனம்1 kāḷavaṉam, ெப.(n)

   கா  ( டா.);; burning-ground (ெச.அக.);,

     [காளம்+வனம்]

 காளவனம்2 kāḷavaṉam, ெப.(n.)

   1. உஞ்ைச நகரின் றத்ேத உள்ள கா ; the forest in out of city.

   2. உதயணன் ேமல் க்க அன் ைடய இலாமயன் என்பவன் இ ந்த கா ; a forest (அ . ந்);.

380

www.valluvarvallalarvattam.com 3601 of 19068.



காளவாசல்

 
 காளவாசல் kāḷavācal, ெப.(n.)

   ண்ணாம் க் காளவாய்; lime kin (சா.அக.);.

     [காள+வாசல்]

காளன்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

காளன்

காளன்2 kāḷaṉ, ெப.(n.)

   1. ரபத் ரரின் ெபயரக் ள் ஒன் ; one of the name to Virapatra.

   2. வன் அணிந் ந்த பாம் களில் ஒன் ; Siva's snake which he were as a ornament.

காள ைல

 
 காள ைல kāḷavulai, ெப.(n.)

   மாைழகைள உ க் ம் உைலக்களம், சர ைல; a fireplace where double bellows are used; a contrivance for a 
vehement fire for purposes of melting, Furnace (சா.அக.);.

காளா கம்

 
 காளா கம் kāḷākikam, ெப.(n.)

வாத் ,

 holy mountain ebony - Bauhima komentosa (சா.அக.);.

காளாஞ்சகம்

 
 காளாஞ்சகம் kāḷāñcakam, ெப.(n.)

எண்ப  வைக ஊைத (வாதம்); ேநாய்க ள் ஒன் :

 one of the eighty kinds of rheumatism.

     [காளா+அஞ்சகம்]

இந்ேநாய் ைக கால் ைடசச்ல் கண்  நடக்க யாமல் கா  கட்  டமாக் , உடம்  ெவ த்  
மயக்கத்ைத உண்டாக் ம் (சா.அக.);.

காளாம்ப

 
 காளாம்ப  kāḷāmpaki, ெப.(n.)

   பறைவப் பாம்  (நாம ப.);; a winged serpent (ெச.அக.);.
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காளாத் ரி

 
 காளாத் ரி kāḷāttiri, ெப.(n.)

   பாம் ன் ழ்வரிைச நச் ப் பற்களில் ஒன் ; the second of the four fangs in the lower row of the teeth in a cobra 
(சா.அக.);.

     [காள+ ரி]

காளாராத் ரி

 
 காளாராத் ரி kāḷārāttiri, ெப. (n.)

   காளாத் ரி பாரக்்க; see kālāttiri

காளா

 
 காளா  kāḷāmuki, ெப.(n.)

ெகா ைமயான அசச்த்ைத ஊட் ம் கம்

 a form of monster-face(சா.அக.);.

     [காளா+ ]

காளிக்காரம்

 
 காளிக்காரம் kāḷikkāram, ெப.(n.)

   ஒ  நச் க் காரம்; a poisonous caustic (சா.அக.);.

     [காளி+காரம்]

காளிங்கமரத்்தன
ன்

 
 காளிங்கமரத்்தனன் kāḷiṅkamarttaṉaṉ, ெப.(n.)

   கா ங்கெனன் ம் பாம் ன்  பாதங்கைள ைவத்  ஆ த் ைகத்த கண்ண ரான்; Krišna as dancing 
on the hood of the serpent Kaliyan (ெச.அக.);.

     [காளிங்கன்+மரத்்தனன்.]

காளிங்கர்

 
 காளிங்கர ்kāḷiṅkar, ெப.(n.)

க் ற க்  உைர எ ய ஆ ரியரக்ளில் ஒ வர;் Kälifigar commentary on Thiru-k-kural.

காளிேதவர்

 
 காளிேதவர ்kāḷitēvar, ெப.(n.)

   ர வனிய அ யவர;் devotee of Švā.

     [காளி+ேதவர]்

இவரிடம் ல மைறேயாரக்ள் வந்  தாம் றப்பால் உயரந்்ேதார.் மைற ஒத எமக்ேக அ காரம் 
உண்ெடன்றனர.் இைதக் ேகட்ட இவர ்தம் டம் இ ந்த நாைய மைற ஒ க்க மைறேயார ்ெவட் ச ்
ெசன்றனர ்(அ . ந்:);.

காளிந்தம்

காளிந்தம்1 kāḷintam, ெப.(n.)

   ஒ  ந மணப் பண்டம் ( வா.);; cardamom (ெச.அக.);.

 காளிந்தம்2 kāḷintam, ெப.(n.)

   பாம்  (அகநி);; snake (ெச.அக.);.
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காளிந்தா தம்

 
 காளிந்தா தம் kāḷintākitam, ெப.(n.)

   ல்ைல மரம்; tiger's milk spurge - Excoecaria agallocha (சா.அக.);.

காளிந் மர்த்தன
ன்

 
 காளிந் மரத்்தனன் kāḷintimarttaṉaṉ, ெப.(n.)

   தன  கலப்ைபக் க யால் ய ைன ன் ஆணவத்ைத அடக் ய பலராமன்; Balarama, as having 
tormented the river Jumna by turning her course with his plough (ெச.அக.);.

     [காளிந் +அமரத்்தனன்.]

காளிம்பன்

 
 காளிம்பன் kāḷimpaṉ, ெப.(n.)

   ெதாண்ைட நாட் ல் ேவங்கடத் க்  அ ல் இ ந்த ஒ  ெப ந்தைக ( ர .);; a patron who lived near 
Tiru-véñgadam (அ . ந்);. 

காளியண்ணப் ல
வர்

 
 காளியண்ணப் லவர ்kāḷiyaṇṇappulavar, ெப. (n.)

   செ்சங்ேகாெட ம் வதலத் ற்  அ ல் உள்ள மண்டகப்பாளி என் ம் ஊரில் இ ந்தவ ம் 
ப் ந் ைற ராணம் பா யவ மான லவர;் a poet authorTiruppünduraipuranam (அ . ந்.);.

     [காளி + அண்ணன்+ லவர]்

இவர ் லத்தால் க ணிகர.் செ்சங்ேகாட் ச ் ற்றம்பலக் க ராயரின் மாணவர.்

காளிரம்

 
 காளிரம் kāḷiram, ெப.(n.)

மணித்தக்காளி,

 fox-grape - Solanum nigrum (சா.அக.);.

காளிராத் ரி

 
 காளிராத் ரி kāḷirāttiri, ெப.(n.)

   காளா ராத் ரி பாரக்்க; see kaliniyam (சா.அக.);.

காளினி

 
 காளினி kāḷiṉi, ெப.(n.)

   காளினியம் பாரக்்க; see kasiniyam (ெச.அக.);.

காளினியம்

 
 காளினியம் kāḷiṉiyam, ெப.(n.)

   கத்தரிச ்ெச வைக (மைல.); (பதாரத்்த.);; brinjal, egg-plant- Solanum melongena(ெச.அக.);.

காற்க ைண

 
 காற்க ைண kāṟkaruṇai, ெப.(n.)

   க ைணக் ழங் ; elephant yam - Typhonium orixense (சா.அக.);.

     [காரல்+க ைண.]
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காற்கவசம்

காற்கவசம் kāṟkavacam, ெப.(n.)

   ய , ெச ப்  (பதாரத்்த:1457, தைலப் );; sandals (ெச.அக.);.

     [கால்+கவசம்]

காற்கவச -தல்,

காற்கவச -தல், kāṟkavacamiṭutal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. கா க்  ேமற்ேசா  ேபாடல்; wearing stockings as a protection against cold.

   2. ெச ப் ப் ேபா தல்; wearing shoes (ச.அக);.

     [கால்+கவசம் + இ -தல்.]

காற்காய்ப்

 
 காற்காய்ப்  kāṟkāyppu, ெப.(n.)

   உள்ளங் கால் அல்ல  பாதத் ன் ேவ  இடங்களில் ேதால் உராய்த னால் ஏற்ப ம் காய்த் 
த ப் ; callousness of the skin of the sole or the skin of other part of the foot (சா.அக.);.

     [கால்+காய்ப் ]

காற் ள

காற் ள  kāṟkuḷacu, ெப.(n.)

   1. பாதத் ன் உள்ேள அைச ம் எ ம் களின் ட்டம்; the inward juncture of the moveable bones in the feet.

   2.கைணக்காற் ெபா த் ; the in-step proper with its 7 bones - Tarsus (சா.அக.);.

     [கால்+ ள ]

காற் ளெச ம்

 
 காற் ளெச ம்  kāṟkuḷacelumpu, ெப.(n.)

   பாதத் ன் உட்பக்க ள்ள அைச ம் எ ம் கள் அதாவ  றங்காெல ம் ; bones of the in-step; the 
middle of the foot or part between the toes and the ankle - Meta tarsus (சா.அக.);.

     [கால்+ ள +எ ம் ]

காற்ேகாட

 
 காற்ேகாட  kāṟāṭaki, ெப.(n.)

கக்கரிக்காய்,

 cucumber (சா.அக.);,

     [காற் + ேகாட ]

காற்ேகாடல்

 
 காற்ேகாடல் kāṟāṭal, ெப.(n.)

   ப கக்கல் அல்ல  கடல் வண்ணக் கல்; beryl - Aquamarina.

     [கால்+ேகாடல்.]

பசை்சயாக இ க் ம் இக்கல் பாம் க் க யால் ஏற்பட்ட நஞ் ைனத் ரக்் ம். இ  வண்ணத் ம், 
ணத் ம், அைமப் ம் ைபம்மணி (மரகதம்);ைய ஒத்ததாய் இ ந்தா ம் அதன் அள ற்  

வண்ணமாய் இரா  (சா.அக.);.

காற்சப்ைபந -
தல்

காற்சப்ைபந -தல் kāṟcappainaḻukutal,    5 ெச. . .(v.i.)

   காற்சப்ைப எ ம்  இடத்ைத ட் ப் ெபயரத்ல்; dislocation of the hipbone(சா.அக.);.

     [கால்+சப்ைப+ந -தல்]

காற் கம்

 
 காற் கம் kāṟcikam, ெப.(n.)

   நா ; Indian burr - Achyranthes aspera (சா.அக.);.
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காற் ராய்

 
 காற் ராய் kāṟcirāy, ெப.(n.)

காற்சடை்ட,

 trousers.

     [கால்+ ராய்]

காற் லந்

 
 காற் லந்  kāṟcilanti, ெப.(n.)

   கா ல் வ ம் லந் ப் ண்; ulceration of the leg (சா.அக.);.

     [கால்+ லந் ]

காற் ப்

 
 காற் ப்  kāṟcīppu, ெப.(n.)

இ ப் ச ்சந்ெத ம்

 hip bone (ெச.அக.);.

     [கால்+ ப் ]

காற்பாசம்

 
 காற்பாசம் kāṟpācam, ெப.(n.)

ப த் :

 Indian cotton plant (ெச.அக.);.

காற் ற்

 
 காற் ற்  kāṟpuṟṟu, ெப.(n.)

   பாதம் ங் ப் ற  ெவ த் ப் ைர ண்டாக் ம் ஒ  ற்  ேநாய்; a peculiar swelling of the foot in which 
the tubercles beneath the skin burst and leave sinuses (சா.அக.);.

     [கால்+ ற் .]

காற்றட்

 
 காற்றட்  kāṟṟaṭṭi, ெப.(n.)

ட் க்கால் தட் :

 a knock-kneed person (சா.அக.);.

     [கால்+தட் ]

காற்ற க் ம்க

 
 காற்ற க் ம்க  kāṟṟaṟivikkumkaruvi, ெப. (n.)

   காற்  அ க் ன்ற ைசைய அ க் ம் க ; an instrument.

     [காற் +அ க் ம்+க ]

385

www.valluvarvallalarvattam.com 3606 of 19068.



காற்றாட

 
 காற்றாட kāṟṟāṭa, .அ. (adv.)

   காற் ப்ப ம் ப ; காற்ைற க ம்ப ; for an airing.

கடற்கைரப் பக்கம் காற்றாடப் ேபாய் வர ய ல்ைல (உ.வ.);. ெமாடை்ட மா ல் 
காற்றாடப்ப த் க் டந்ேதன் (உ.வ.);.

     [காற் +ஆட]

காற்றாடப்ேபா -
தல்

 
 காற்றாடப்ேபா -தல் kāṟṟāṭappōṭutal, ெச. . .(v.i.)

   நிழ ல் உலரத்்தல்; drying in the shade by exposing to the breeze (சா.அக.);.

     [காற் +ஆட+ேபா -]

காற்றாட ைல

 
 காற்றாட ைல kāṟṟāṭamūlai, ெப.(n.)

   காற்  படாத ஒ க் டம்; an ill-ventilated secluded place (சா.அக.);.

     [காற் +ஆடா+ ைல.]

காற்றா

காற்றா  kāṟṟāṭi, ெப.(n.)

   1. ஒ  சட்டத் ன்  ணி அல்ல  கா தம் ஒட்டப்பட்  வால் ேபான்ற நீளமான ப  
ேசரக்்கப்பட்  ன் லமாகக் காற் ல் பறக்க டப்ப ம் ஒ  ைளயாட் ப் ெபா ள்; பட்டம்; kite.

   2. ந க் ய இ  ஒைலத ் ண் கைள ஒன்றன்  ஒன்றாக ைவத்  அதன் ந ப்ப ல் ள் 
ேபான்றவற்றால் த்  ஒ  ச் டன் இைணத் க் காற் ல் ழல ம் வர ் ைளயாட் ப் 
ெபா ள், ! a kind of pinwheel.

   3. ன் ; electric fan.

     [காற் +ஆ.]

காற்றாைல

 
 காற்றாைல kāṟṟālai, ெப.(n.)

காற் ன் இயக்கத்ைதக் ெகாண்  ன்சாரம் உ வாக்கம் ெசய்யேவா, இயந் ரங்கள் இயக்கேவா 
பயன்ப ம் அைமப்  windmill.

     [P]

காற் ர்

காற் ர ்kāṟṟimir, ெப.(n)

   1. கா ன் ர;் numbness of the leg.

   2. மரத் ப்ேபான கால ; numbness of the feet (சா.அக.);.

     [கால்+ ர]்

காற் -த்தல்

காற் -த்தல் kāṟṟiruttal,    3 ெச. . .(v.i.)

   கா ன் எ ம்  ந கைல அல்ல  நரம் ப் சைகச ்சரி ெசய்தல்; setting right the dislocated bone or the 
sprain (சா.அக.);.

     [கால்+ த் ]
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காற் க ப்

 
 காற் க ப்  kāṟṟukaṟuppu, ெப.(n.)

   ேபய், சா  த யைவ; evil spirits.

ஏேதா காற் க ப்  அ த்  ட்டதாக ேவப் ைல அ த்  மந் ரித்தாரக்ள்.

     [காற் +க ப் ]

காற் ச் சை்ச

 
 காற் ச் சை்ச kāṟṟuccikiccai, ெப.(n.)

   காற்ைறக் ெகாண்  ேநாய்கைளக் சரி ெசய்தல்; the therapeutic employment of air-Air-cure (சா.அக.);.

     [காற் + சை்ச]

காற் சே்சட்ைட

 
 காற் சே்சடை்ட kāṟṟuccēṭṭai, ெப.(n.)

ேபய் சா களினால் ஏற்ப ம் ங் ,

 mischief of evil spirits (சா.அக.);.

     [காற் +ேசடை்ட]

காற் ப் கா

 
 காற் ப் கா kāṟṟuppukā, ெப.எ.(adj.)

   காற் ட ் காத; impermeable to air; airtight(சா.அக.);.

     [காற் + கா]

காற் ப் கா ட்

 
 காற் ப் கா ட்  kāṟṟuppukāpuṭṭi, ெப. (n.)

   காற்  ைழயாதப  தைட ட்ட ப் ; air-tight corked bottle (சா.அக.);.

     [காற் + கா+ ட் ]

காற் ப் -த்தல்

காற் ப் -த்தல் kāṟṟuppucittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   காற்ைற உணவாக உடெ்காள் தல்; living on air, eat to air.

இைத ஒ  (ேயா );கள் ெசய்வாரக்ள் (சா.அக.);.

     [காற் + -]

காற் வாக் ல்

 
 காற் வாக் ல் kāṟṟuvākkil, .அ.(adv.)

   ேநர யாகக் ேகள் ப்படாமல் றர ்ெசால்  அ தல்; ெச வ ச ்ெசய் யாக அ தல்; by word of mouth 
hearsay,

அவ க்  ேவைல ேபாய் ட்ட  என்பைத காற் வாக் ல் ேகள் ப்பட்ேடன் (உ.வ.);.

     [காற் +வாக் ல்.]
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காற் வாக்

காற் வாக்  kāṟṟuvākku, ெப.(n.)

   1. காற்ற க் ம் ைச; direction of the wind.

     "காற் வாக் ேல நின் "( வக. 1568 உைர);. 2. காற் த் ேதான் ம் பக்கம்;

 leeward, used when a Current Of offensive effluvia is conveyed by the wind, as from a passing fisherwoman.

   3. அசடை்ட; neglect of duty.

   4. தற்ெசயல்; mere chance (ெச.அக.);.

     [காற் +வாக் .]

காற் வாங்

 
 காற் வாங்  kāṟṟuvāṅki, ெப.(n.)

காற்ைற

ெவளிப்ப த் ம் இயந் ரம்

 a machine of pumping the air out-Air-pump (சா.அக.);.

     [காற் +வாங் ]

காற் ள்ள

 
 காற் ள்ள kāṟṟuḷḷa, ெப.எ.(adj.)

காற்றடங் ய, air(சா.அக.);.

     [காற் +உள்ள.]

காறற்க ைண

 
 காறற்க ைண kāṟaṟkaruṇai, ெப..(n.)

   க ைணக் ழங் ; elephant yam with a rancid taste - Typhonium orixense (சா.அக.);.

     [காறல்+க ைண.]

காறற் றட்ைட

 
 காறற் றடை்ட kāṟaṟkuṟaṭṭai, ெப..(n.)

   சவரிக்ெகா ; bitter-ground, round snake gourd - Trichosanthes palmate,

     [காறல்+ றடை்ட]

இதன் இைலகள் அ ம் ள்ளன. க்கள் ெபரி , ெவண்ைம நிற ம் நாற்ற ம் உள்ளைவ. கப்பாக 
உ ண்ைட வ ல் அரத் ன் (ஆப் ள்); ப மனில் இ க் ம். உலரந்்த  ச் ப்பழம் 
நிற ைடய . இத ள் சைதப்பற்  ஆ ம் ெகா  கசக்கா . இதன் ேவ க்  நஞ் த் தன்ைம உண் . 
இ  ஆ ேநாய்க க் ப் பய ள்ள  (சா.அக.);.

காறன்ைதலம்

 
 காறன்ைதலம் kāṟaṉtailam, ெப.(n.)

   ஆளி ைத எண்ெணய் ம், ண்ணாம்  நீ ம் ேசரந்்த எண்ெணய்; a liniment composed of linseed oil and 
lime-water - Carronoil(சா.அக.);.

     [காறல்+ைதலம்]
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காறாெவண்ெணய்

 
 காறாெவண்ெணய் kāṟāveṇīey, ெப.(n.)

   க ைமயான ைலக்காம் ைடய ஆ ன் ெவண்ெணய்; butter from the milk of black-nippled cow (சா.அக.);.

     [கார ்+ ஆ ெவண்ெணய். காரான்-காறான் (ெகா.வ.);]

கா த் ப் -தல்

கா த் ப் -தல் kāṟittupputal,    5 ெச. . . (v.i.)

ெவ ப்ைப ெவளிப்ப த் ம் வைக ல்

   வா ல் உள்ள எச் ைலத் ப் தல்; spit out of rancour. 

அவெனல்லாம் ஒ  மனிதனா? என்  ட் க் கா த் ப் னார.்

     [கா + ப் -தல்.]

கா பாறா -
த்தல்

கா பாறா -த்தல் kāṟupāṟāyiruttal,    2ெச. . . (v.i.)

   ப்பா த்தல்; to keep a strict eye, as upon a person (ெச.அக.);.

     [கா +பாறா+இ த்தல்.]

கா பா ப -த்தல்

கா பா ப -த்தல் kāṟupāṟupaṭittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஒ  ெசயைலச ்ெசய்வதற் ரிய ஆ ைமப்பண்ைபப் பழ தல்; to learn how to manage business (ெச.அக.);.

     [கா -மா +ப -.]

கான்

 
 கான்  kāṉpuli, ெப.(n.)

   காட் ப் ைன ( ங்.);; wild cat(ெச.அக.);.

     [கான்+ ைன]

கான் கம்

கான் கம் kāṉmikam, ெப.(n.)

   கான் யம் பாரக்்க; see kanmiyam (ெச.அக.);.

 கான் கம் gāṉmigam, ெப.(n.)

கான் யம் பாரக்்க ( . .2:39, வாக்.);;see {}.

     [Skt.{} → த.கான் கம்.]

கான் யம்

கான் யம் kāṉmiyam, ெப.(n)

ம்மலத் ள் ஒன்றாய் ஏ யாய் (அநாைத); உள்ள கன்மலம் ( 2, 39, ஞானப்);; (sava);

 one of the three eternal obstructive principles which creates bondage for the soul as a result of good and evil deeds 
(ெச.அக.);.

     [க மம்-கன்மம்-கான் யம்]

 கான் யம் kāṉmiyam, ெப.(n.)

   ம்மலத் ள் ஒன்றாய் க க்ெகாண்டேபாேத ள்ள கன்மமலம் ( . .3, 39, ஞானப்.);; one of the three 
eternal obstructive principles which creates bondage for the soul as a result of good and evil deeds.

     [Skt.{} → த.கான் யம்.]

கான் ரம்

கான் ரம் kāṉmiram, ெப.(n.)

   கா ரம் பாரக்்க; see kāšumiram.

     "தணிகான்  நாட் ல் "( ைளகல்லாைன:7);(ெசஅக);. [கான்  – கான் ரம்]
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கானக்கல்

 
 கானக்கல் kāṉakkal, ெப.(n.)

   கானகக்கல் (சங்.அக.); பாரக்்க; see kānaga-k-kal (ெச.அக.);.

     [கானகம்+கல்]

கானக் பரம்

 
 கானக் பரம் kāṉakāparam, ெப.(n.)

   பசை்சக்கல் வைக (யாழ்.அக.);; a variety of

 green stone (ெச.அக.);.

     [கான+ பரம்]

கானக் ைரேமல்
ேதால்

 
 கானக் ைரேமல்ேதால் kāṉakkutiraimēltōl, ெப.(n.)

   மாம்படை்ட; the bark of a mango tree (சா.அக.);.

     [கானம்+ ைர+ேமல்+ேதால்.]

கானக் ைர
ைத

 
 கானக் ைர ைத kāṉakkutiraivitai, ெப..(n.)

   கடம்பமர ைத; the seed of cadamba tree (சா.அக.);.

     [கானம்+ ைர+ ைத]

கானகக் பரம்

கானகக் பரம் kāṉakakāparam, ெப. (n.)

   நாகப் பசை்ச; a kind of emerald; a peculiar green stone forming one of the 120 kinds of natural substances.

     [கானகம்+ பரம்]

கானகக்ேகா

 
 கானகக்ேகா  kāṉakakāḻi, ெப.(n.)

   காட் க்ேகா ; jungle fowl - Gallus sonneraii (சா.அக.);.

     [கானகம்+ேகா ]

     [P]

கானக தம்

 
 கானக தம் kāṉakaātam, ெப.(n.)

   க வண்  (யாழ்.அக.);; black beetle (ெச.அக.);.

     [கானகம்+ தம்]

கானகசச்த்

 
 கானகசச்த்  kāṉakaccatturu, ெப..(n.)

ெவள்ளிய மணல்:

 tin-ore (சா.அக.);.

     [கானகம்+சத் .]
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கான கசச்ாரி

 
 கான கசச்ாரி kāṉakaccāri, ெப.(n.)

   ேகாங் ; golden silk cotten Cochlospermum gossypium (சா.அக.);.

கானகச் தம்

கானகச் தம் kāṉakaccūtam, ெப.(n.)

   1. மாமரம்; the mango-tree - Mangifera indica.

   2. ளிய மரம்; the tamarind tree - Tamarindus indica.

   3. ளிப் ; Sourness (சா.அக.);.

கானகத் ல் ந்
ட்டாணம்

 
 கானகத் ல் ந் ட்டாணம் kāṉakattilcintumuṭṭāṇam, ெப.(n.)

   பன்  ள்; porcupine's spine found scattered in the forest (சா.அக.);.

     [கானகத் ல்+ ந் + ள்+தாணம்]

கானகத் தம்

கானகத் தம் kāṉakattītam, ெப.(n.)

   1. க வண் ; black beetle.

   2. காட் ன் ளிரச்் ; chillness in the forest (சா.அக.);.

     [கானகம்+ தம்]

கானகத் க்க ப

கானகத் க்க ப  kāṉakattukkatipati, ெப.(n.)

   1. வைள; three-lobed nightshade - Solanum trilobatum.

   2. அரிமா; lion (சா.அக.);.

     [கானகம்+அத் +அ ப ]

கானகப் ல்

 
 கானகப் ல் kāṉakappul, ெப.(n.)

   காமாட் ப் ல்; காவட்டம் ல்; citronella . Andropogon citratis (சா.அக);.

     [கானகம்+ ல்.]

கானகம க்ெகா
ந்

 
 கானகம க்ெகா ந்  kāṉakamarukkoḻuntu, ெப.(n.)

   மண ல்லாத காட்  ம க்ெகா ந் ; forest maid's love without fragrance; southern wood (சா.அக.);.

     [கானகம்+ம க்ெகா ந் ]

கானகவாட்

 
 கானகவாட்  kāṉakavāṭci, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் ெப மல் ைக; tuscan jasmine; double-flowered jasmine - Jasminum sambuc (சா.அக.);.

     [கானகம்+வாட் ]

கானகன்

 
 கானகன் kāṉakaṉ, ெப.(n.)

க ைத,

 ass (சா.அக.);.
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கானசரம்

 
 கானசரம் kāṉacaram, ெப.(n.)

   ல்வைக; kaus, a large and coarse grass - Saccharum sontaneum (ெச.அக.);.

     [கான்+சரம்]

கானப்பத் ரம்

 
 கானப்பத் ரம் kāṉappattiram, ெப.(n.)

   ல்வம்; Indiam bael - Aegle marmelos (சா.அக.);.

கானப்ேபெர ல்க
டந்தஉக் ரப்ெப

வ

 
 கானப்ேபெர ல்கடந்தஉக் ரப்ெப வ  kāṉappēreyilkaṭantaukkirapperuvaḻuti, ெப.(n.)

   பாண் ய மன்னன்; Pândia king.

     [கானம்+ெப +எ ல்+கடந்த (உக்கரம்); உக் ரம்+ெப வ ] 
கைடக்கழக த் யபாண் யரக் ள் ஒ வன். இவன் ன்பாகத் க் றள் அரங்ேகற்றப்பட்ட . 
அகநா  ெதா ப் த்ேதான் இவேன. இவைனப் பாண் யன் உக் ரப்ெப வ  என் ம் கானப்ேபர ்
எ ல் கடந்த உக் ரப் ெப வ  என் ம் வர ்(அ . ந்);.

கானம ல்

 
 கானம ல் kāṉamayil, ெப.(n.)

   காட்  ம ல்; wild pea-cock (சா.அக.);.

     [கானம்+ம ல்.]

கானமல்

கானமல்  kāṉamalli, ெப.(n)

   1.  மல் ைக; narrow leaved jasmine - Jasminum triflorum.

   2.காட்  மல் ைக; wild jasmine - Jasminum angustifolium alias J.acuriculatum (சா.அக.);.

     [கானகம்+மல் ]

கானமவ்வல்

 
 கானமவ்வல் kāṉamavval, ெப.(n.)

கானமல் பாரக்்க

 see kana-malli(சா.அக.);.

     [கானம்+மவ்வல்.]

கானமைழ

 
 கானமைழ kāṉamaḻai, ெப.(n.)

   ேதன்; honey (சா.அக.);.

     [கான+மைழ]

கான ல்ைல

 
 கான ல்ைல kāṉamullai, ெப. (n.)

   கானமல்  பாரக்்க; see kana-mall (சா.அக.);.

     [கானம்+ ல்ைல.]
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கானயம்

 
 கானயம் kāṉayam, ெப.(n.)

   காட்  ெவக்கா  மரம்; partidge pea tree - Anacolosa densiflora (சா.அக.);.

கானரசம்

 
 கானரசம் kāṉaracam, ெப.(n.)

   இைசச ்கானரசம்; sweet charm of music (ெச.அக.);.

     [கானம்+Skt. இரசம்]

கானல்நீர்

 
 கானல்நீர ்kāṉalnīr, ெப.(n.)

   ெவப்பப் ப களில் அனல் காற்றால் நீேராைட ஒன்  அ ல் ஒ வ  ேபால இ க் ம் மாயத் 
ேதாற்றம்; ெபாய்த் ேதாற்றம்; sight resembling presence of water in a desert; mirage.

ட்டங்கள் நிைறேவ னால் வ ைம ஒ ப்  ெவ ம் கானல்நீர ்ஆகா .

     [கானல்+நீர]்

கானல்பலா

 
 கானல்பலா kāṉalpalā, ெப.(n.)

   காட் ப் பலா; jungle jack - Artocarpus hirsuta (சா.அக.);.

     [கானல்+பலா-கானல்- கா ]

கானல்பால்

கானல்பால் kāṉalpāl, ெப.(n.)

   1. எ க்கம் பால்; milky juice drawn from madar plant.

   2. கள்ளிப்பால்; milky juice of euphorbia genus.

   3. ைகநீ ; flour of Indian arrow-root- Curcuma anguostifolia.

   4.காட்  எ ைம ன் பால்; milk of wild buffalo (சா.அக.);.

கானல்மா

 
 கானல்மா kāṉalmā, ெப.(n.) 

   காட்  மாம்பழம்; see kāttu-māmbalam (சா.அக.);.

     [கானல்+மா]

கானல் கம்

கானல் கம்1 kāṉalmirukam, ெப.(n.)

   1. காட் ப்பன் ; wild boar.

   2. மான்; deer (சா.அக.);.

     [கானல்+Skt. கம்.]

 கானல் கம்2 kāṉalmirukam, ெப.(n.)

   ெகாக்  மந்தாைர; taper pointed mountain ebony - Bautinia acuminata.

     [கானல்+Skt. கம்.]
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கானல் ங்ைக

கானல் ங்ைக kāṉalmuruṅkai, ெப.(n.)

   1. காட்  ங்ைக; wild Indian horse radish - Moringa concanensis.

   2. னல் ங்ைக; oval-leaved Indigo-Indigofera trita.

   3. ஆடாேதாைட; Malabar winter cherry or Malabar nut shrub - Adhatoda vesica alias A.pubescens.

   4. மா லங்ைக; forest small lingam tree - Crataeva religiosa.

   5. ைன ங்ைக; jungle moringa - Ormocarpum sennoides.

   6. பவளப் லா; wild moringa or coral berry tree-Bryonia rhamnoides.

   7.கசப்  ங்ைக; bitter moringa (சா.அக.);.

     [கானல்+ ங்ைக]

கானல்வா யம்

 
 கானல்வா யம் kāṉalvākiyam, ெப..(n.)

   ரகம்; cumin seed - Cuminum cyminum (சா.அக.);.

கானலக் னி

கானலக் னி kāṉalakkiṉi, ெப.(n.)

   1. த்தரக்ள் உண் ம் ைகக ள் ஒன்றான வப் ச ்ச ரக் கள்ளி; red square-spurge- Euphorbia 
antiquorum. It is one of the drugs generally taken by Siddhars.

   2. காட் த் ; wild-fire.

   3. ம ந்  ெசய்வதற்காக இரண்  ரற் கன ள்ள 4 அல்ல  5 றகால் எரிக் ம் ெந ப் :

 a big fire used for preparing medicines and got up with 4 or 5 pieces of fuel, each of 2 fingers width - Conflagration 
(சா.அக.);.

     [கானல்+அக் னி]

கானலா னி

 
 கானலா னி kāṉalākiṉi, ெப.(n.)

கானலக் னி பாரக்்க; s

 ee kapalakkii (சா.அக.);.

கானலாவணி

கானலாவணி kāṉalāvaṇi, ெப.(n.)

   1. சங்கங் ப் ; a small-leaved glory tree - Cleodendron inerme.

   2. சங்கஞ் ெச ; four - spined monetia - Azima tetracantha (சா.அக.);.

     [கானல்+அவனி]

கானவல்ைல

கானவல்ைல kāṉavallai, ெப.(n.)

   1. ரங்

 monkey,

   2. கானல் ங்ைக பாரக்்க; see kānak-murungai (சா.அக.);.

     [கான+வல்ைல.]

கான ந்

 
 கான ந்  kāṉavintu, ெப.(n.)

மானேசாத்ர மைல ல் உள்ள ைக owl which lived mānaśćtra hill.
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கானற்கன்னி

 
 கானற்கன்னி kāṉaṟkaṉṉi, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் ெகா  (இ ப்பவல்);; a kind of creeper - Indian cudweed, Gnaphalium indicum (சா.அக.);. 

     [கானல் + கன்னி]

கானற்சலம்

 
 கானற்சலம் kāṉaṟcalam, ெப.(n)

   கானனீர ்பாரக்்க; see kananir (ெச.அக.);.

     [கானல்+சலம்]

கானற்பால்

 
 கானற்பால் kāṉaṟpāl, ெப.(n.)

   கானல்பால் பாரக்்க; see kanal-pal(ெச.அக.);.

     [கானல்+பால்.]

கானற் தம்

 
 கானற் தம் kāṉaṟpīlitam, ெப.(n.)

   ம்ைப; leucas flower (சா.அக.);.

     [கானல்+ தம்]

கான ேச

 
 கான ேச  kāṉaṉucēti, ெப.(n.)

   நவ்வல் அதாவ  நாவல்; jaumoon or black plum - Eugenia jambolina (சா.அக.);.

     [கான்+அ ேசா ]

கானான்.வாைழ

 
 கானான்.வாைழ kāṉāṉvāḻai, ெப.(n)

   நீர ்வாைழ; traveller's palm - Ravenala madagascariensis (சா.அக.);.

     [கானான்+வாைழ.]

கானான்ேவைள

 
 கானான்ேவைள kāṉāṉvēḷai, ெப.(n.)

   ைதேவைள; a black variety of velai orfive leved cleome - Gynand (சா.அக.);.

     [கானான் + ேவைள.]

கானிற் ன்

 
 கானிற் ன்  kāṉiṟkuṉṟu, ெப.(n.)

ைவக் ராந்த நஞ் :

 a mineral poison (சா.அக.);.

     [கானில்+ ன் .]
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கானனீன்

கானீனன் kāṉīṉaṉ, ெப.(n).

   மணமாகாத ெபண் (கன்னி); ெபற்ற மகன் ( வா.);; son of an unmarried woman, as Vyāsa, one of 
12puttiran.

   2. கன்னன்( ங்.);; Karņā, son of Šurya by Kunti, born during her maidenhood (ெச.அக.);.

     [Skt. kănina→ த.கானீனன்.]

ங் சாலம்

 
 ங் சாலம் kiṅkicālam, ெப.(n.)

   ேவல மரம்; bobool tree - Acacia indica (சா.அக.);.

     [ ங் +சாலம்]

ங் ரா

 
 ங் ரா kiṅkirā, ெப.(n.)

   நந் யா வட்டம்; common wax -flower — Tabernae montana coronaria alias Marium coronariuт (சா.அக.);.

     [ ங் + ங் ரா]

ச் க்கசாயம்

 
 ச் க்கசாயம் kiccilikkacāyam, ெப.(n)

   ச் க் நீர ்பாரக்்க; see kiccil. k-kud-nir.

     [ ச் +Skt. கசாயம்]

ச் க்கா

ச் க்கா  kiccilikkāṭi, ெப.(n.)

   1. ச் ப் ளிப் ; fermented orange juice.

   2. ளி நாரத்ைதச ்சாற்ைறப் ளிக்க ைவத்த கா ; acetic acid from bitter orange by the acetous fermentation 
(சா.அக.);.

     [ ச் +கா ]

ச் க் நீர்

 
 ச் க் நீர ்kiccilikkuṭinīr, ெப.(n.)

   நாரத்ைதத ்ேதா னின்  வ த்த நீர;் tincture of orange peel- Tinctura auranti (சா.அக.);.

     [ ச் + +நீர]்

ச் சச்ாறாயம்

 
 ச் சச்ாறாயம் kicciliccāṟāyam, ெப.(n.)

   சச்  ம ; orange wine (சா.அக.);.

     [ ச் +சாறாயம்]

ச் த்ேதால்

 
 ச் த்ேதால் kiccilittōl, ெப.(n.)

   ச் ப் பழத் ன் ேதால்; orange peel (சா.அக.);.

     [ ச் +ேதால்]
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ச் த்ேதாெல
ண்ெணய்

 
 ச் த்ேதாெலண்ெணய் kiccilittōleṇīey, ெப.(n)

   ச் த் ேதா னின்  வ க் ம் எண்ெணய்; oil from the rind of orange - Zest (சா.அக.);. 

     [ ச் +ேதால்+எண்ெணய்]

ச் ப்பழம்

 
 ச் ப்பழம் kiccilippaḻm, ெப.(n.)

   ெகா ஞ் ப் பழம்; orange fruit - Citrus aurantium (சா.அக.);.

     [ ச் +பழம்]

ச் ப்பா

 
 ச் ப்பா  kiccilippāku, ெப.(n.)

   சரக்்கைரப் பா ல் இட்ட ளிப் ம் கசப் ள்ள ச்  எ சை்ச த ய ஊ காய்; preserves made 
from bitter and acid fruits such as orange, lemon etc. - Marmalade (சா.அக.);.

     [ ச் +பா .]

ச் ப்பாணி

 
 ச் ப்பாணி kiccilippāṇi, ெப.(n.)

ச் ச ்சாற் டன் சரக்்கைர இட் ப் பயன்ப த் ம் நீர;் orange sweet drink; a solution of orange-juice and 
sugar (சா.அக.);.

     [ ச் +பாணி]

ச் ப்பாணித
ம்

 
 ச் ப்பாணிதம் kiccilippāṇitam, ெப.(n)

   ச் ப்பாணி பாரக்்க; see kiccil. р-pani(சா.அக.);.

ச் ப் ல்

 
 ச் ப் ல் kiccilippul, ெப.(n.)

ஒ

   ந மணப் ல்; orange grass - Andropogonnardus (சா.அக.);.

     [ ச் + ல்]

ச் ப் க் நீ
ர்

 
 ச் ப் க் நீர ்kiccilippūkkuṭinīr, ெப.(n)

   ச் ப் த்  நீரில் சரக்்கைர இட்  பாகாகக் காய்ச் ப் பயன்ப த் ம் நீர;் syrup of orange flower - 
Syrupus aurantifloris (சா.அக.);.

     [ ச் + + +நீர]்

ச் ப் த்தண்
ணிர்

 
 ச் ப் த்தண்ணிர ்kiccilippūttaṇṇir, ெப.(n.)

   ச் ப் ைவ ஊறைவத்  எ த்த ந மண நீர;் a fragrant liquid obtained by soaking orange flowers in water 
(சா.அக.);.

     [ ச் + +தண்ணி]
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ச் ப் த் நீர்

 
 ச் ப் த் நீர ்kiccilippūttīnīr, ெப.(n.)

   ச் ப் சச்ாற் ல் இ ந்  வாைல றக் ய நீர;் water distilled from the juice of orange flowers.

     [ ச் + + +நீர]்

இ  மாத லக் , நரம் வ , இ ப்  இவற்ைறக் ணமாக் ம் (சா.அக.);.

ச் ப் ப்பா
ணிதம்

 
 ச் ப் ப்பாணிதம் kiccilippūppāṇitam, ெப.(n)

   ச் ப் க் நீர ்பாரக்்க; see kiccil-p-pükkudinir(சா.அக.);.

     [ ச் + +பாணிதம்]

ச் ரசம்

 
 ச் ரசம் kicciliracam, ெப.(n.)

   ச் சச்ா  பாரக்்க; see kiccic-aru [ ச்  + Skt. ரசம்]

ச் சச்ா

 
 ச் சச்ா  kicciliccāṟu, ெப.(n.)

ச் ப் பழத்ைதப் ந்த சா

 orange juice (சா.அக.);.

     [ ச் +சா ]

ச் வாைழ

 
 ச் வாைழ kiccilivāḻai, ெப.(n.)

   வாைழ மரவைக (ரசதாளி);; a species of plantain (சா.அக.);.

     [ ச் +வாைழ,]

ச் காய்

 
 ச் காய் kiccilivūṟukāy, ெப. (n.)

   ச் க்காய் அல்ல  ச் ப் பழத் ேதாைல க க் ட் டன் ேசரத்்  எண்ெண ல் ஊறப்ேபாட்ட 
ஊ காய்; a seasoned pickled of orange raw fruit or rind of orange ripe fruit prepared by mixing it with condiments and 
keeping it soaked in gingelly oil (சா.அக.);.

     [ ச் +ஊ காய்]

ச் ேவர்

ச் ேவர ்kiccilivēr, ெப.(n.)

   1. ைமக் ச் க் ழங்

 orange root or camphor zedoary - Hedychium spicatum.

   2. க ப் ரக் ச் க் ழங்

 orange root or camphor root-Curcuma zedoaria (சா.அக.);. [ ச் +ேவர]்

ச் க் ச் க்காட்
-தல்

ச் க் ச் க்காட் -தல் kiccukkiccukkāṭṭutal,    5 ெச. . .(v.i.)

ஒ வ ைடய அக் ள், லாப் றம் த ய இடங்களில் ைகயால் வ ச ் ரிப்  வ ம்ப க் சச்ம் 
உண்டாக் தல்; tickle so as to make one laugh.

     [ ச் + ச் +காட் -தல்.]
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1 kicukicuttal,    4 ெச. . .(v.i.)

றர ்ேகடக்ாதவா  ஒ வ ைடய கா ல் ெம வாக ஒன்ைறச ்ெசால் தல்; க க்கமாகப் (இரக யம்); 
ேப தல்; something into the ears tell a secret in whispering voice.

     [ + -த்தல்.]

 2 kicukicu, ெப.(n)

ப் ,

   1 பாரக்்க; see kisu-kişuppu, 1.

ப்

ப்   kicukicuppu, ெப. (n.)

   1. ஒ வ ைடய ெசாந்த வாழ்க்ைகையப் பற்  மைறவாகப் ேப க் ெகாள் ம் ேபச் ; juicy talk about a 
person's private life.

 ந ைகையப் பற் ப் பல ப் கள் வரத்

ெதாடங் ட்டன.

   2. றர ்ேகடக்ாதப யான ெமல் ய ஓைச; whisper; soft voice,

ப்பான ர ல் ேகட்டாள் [ + ப் ]

ேசாரம்

 
 ேசாரம் kicōram, ெப.(n.)

   ஒ  ெச ; an unknown plant (சா.அக.);.

ட்டல்

 
 ட்டல் kiṭṭal, ெப.(n.)

   ெந ங் ைக, பல் ட் ைக; close setting of the teeth (சா.அக.);.

     [ ட் - ட்டல்]

ட் ேபா -தல்

ட் ேபா -தல் kiṭṭipōṭutal,    8 ெச. . . (v.i.)

   1. ட் ல் மாட் ைக; ெந க் ப் த்தல்; put in a clasp so as to prevent moving.

   2. மற்றவர ்தனக் த் தர ேவண் ய வாடைக, வட்  த யவற்ைறத் ப் த் த மா  டா  
ெந க் தல்; urge in a forcible manner; put the squeeze on.

ஆைளக் ட்  ேபாட் க் ெகா த்த கடைன வாங் ட்டார.்

     [ ட் +ேபா -தல்.]

ட் லம்

 
 ட் லம் kiṭṭilam, ெப.(n.)

   ெசவ்வாம்பல்; அரக்காம்பல்; red variety water-lily (சா.அக.);.

ட் ன ற

 
 ட் ன ற  kiṭṭiṉavuṟavu, ெப.(n.)

   ெந ங் ய உற னர;் near relation, close relationship (ெச.அக.);.

     [ ட் → ட் ன+உற .]

ட் மானம்

 
 ட் மானம் kiṭṭumāṉam, ெப.(n.)

   அ காைம; nearness, proximity, vicinity (ெச.அக.);.

     [ ட் +மானம்]
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ட்ேட

ட்ேட kiṭṭē, .அ.(adv.)

   1. அ ல்; பக்கத் ல்; near closer.

ட்ேட வந்  ெம வாகப் ேப  (உவ);, ஊரவ்லம் க ம் ட்ேட வந் ட்ட  (உ.வ.);.

   2. வய , ேநரம் ேபான்றைவ ப் ட்ட எண்ணிக்ைகைய

   ஒட்  வ தல் அல்ல  ெந ங் தல்; of time, age around; about 

     [ ட் → ட்ட→ ட்ேட]

டக்ைக

டக்ைக kiṭakkai, ெப.(n.)

   1. ப த்தப  டக்ைக; recumbent posture,

   2. கட் ல்; cot; couch.

   3. நிலம்; earth.

   4. இடம்; place (சா.அக.);.

     [ ட- டக்ைக]

ட

ட  kiṭaku, ெப.(n.)

   இ பத்  நான்  ரலள  ெகாண்ட ழம் (சரவ்ா. ற்.27);; cubit of 24 finger breaths (ெச.அக.);.

     [ ட - ட .]

டங்கல் 
கா ரங்கண்

ணனார்

 
 டங்கல் கா ரங்கண்ணனார ்kiṭaṅkalkāvitikiraṅkaṇṇaṉār, ெப.(n.)

ஒ  லவர;் a poet.

     [ டங் ல்+கா + ரன்+கண்ணன்+ஆர]்

இவர  
இயற்ெபயர் 

கண்ணனார். 
ரன் என்ப  

தந்ைத ன் 
ெபயர். கா  

இவர ்ெபற்ற 
பட்டம். (அ . ந்). 

டங்கன்ெப மா
ள் த யார்

 
 இவர  இயற்ெபயர ்கண்ணனார.் ரன் என்ப  தந்ைத ன் ெபயர.் கா  இவர ்ெபற்ற பட்டம். 
(அ . ந்). 

டங்கன்ெப மாள் த யார ்ivaratuiyaṟpeyarkaṇṇaṉārāraṉeṉpatutantaiyiṉpeyarkāvitiivarpeṟṟapaṭṭamapicinkiṭaṅkaṉp
erumāḷmutaliyār, ெப.(n.)

   ஒ  த ழ்ப் லவர;் a Tamil poet.

     [ டங்கன்+ெப மாள்+ த யார]்

ஒ ைற அரசன் இவைர அறம் வளரப்்பவர ்யாவர ்எனக் ேகடக் இவர ்ேவளாளேர என்றார.் அரசரக்ள் 
இல்ைலயா எனக் ேகட்டதற்  இவர ்ப ல் ெசால்லாம க்க அரசன் இவைரக் ெகாைல ெசய்தான். ன் 
ஒ ைற இவ்வரசன  மகைனப் பைகவர ் ரத் வர அவன் டங்கன் ெப மாளின் ட் ல் 
அைடக்கலம் ந்தான். டங்கன் ெப மாளின் மகன் தன் மகைன இளவரசன் எனக் காட்  
அரச மாரைனக் காத்தான். தந்ைதையக் ெகான்றைத ம் க தாமல் தன் மகைனக் காத்தைத எண்ணி 
ேவளாளேர அறம் வளரப்்பவர ்எனக்  மன்னன் றப்  ெசய்தான் (அ . ந்);.

டங் ல்கா
ெப ங்ெகாற்றனா

ர்

டங் ல்கா ெப ங்ெகாற்றனார ்kiṭaṅkilkāvitiperuṅkoṟṟaṉār, ெப.(n.)

   கழகக் காலப் லவர;் a poet in Šangam age.

     [ டங் ல்+கா +ெப ம்+ெகாற்றனார.்]

நற் ைண 364-ஆம் பாடைலப் பா யவர.் ெகாற்றன் எனப் பலர ்இ த்த ன் அவரக்ளில் இ ந்  
தனித் த் ெதரிய ெப ங்ெகாற்றனார ்எனப்பட்டார.் இவர ் ல்ைலத் ைணையப் பா வ ல் வல்லவர ்
(அ . ந்);.

டங்  ற்  லப  
ந க் கண் ண னார்

டங்  ற்  லப  ந க் கண் ண னார ்kiṭaṅkiṟkulapatinakkaṇṇaṉār, ெப.(n.)

   கழகம் (சங்கம்); ம ய காலப் லவர;் the poet who belonged to last ancient Šañgam. 

     [ டங் ல்+ லப +நக்கண்ணனார.்]

இவர ்ெபயர ்கண்ணனாராக இ க்கலாம். மற்ைறய அைடெமா கள் இவர  ஊைரக் ப்பதாக 
இ க்கலாம். இவர ் ந்ெதாைக 252-ஆம் பாடைலப் பா யவர ்(அ . ந்);.
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டந்

 
 டந்  kiṭantu, .அ.(adv.)

   ப் ட்ட நிைல ல் க் ; மாட் க் ெகாண் ; பட யாமல்; having got caught in a specified state 
with no way out.

வ ைம ல் டந்  உழல் ேறாம் (உ.வ.);. மகைனக் காேணாம் என்  நான் டந்  த க் ேறன் 
(உவ);.

     [ ட - டந் .]

டந் -தல்

டந் -தல் kiṭanturuḷutal,    16 ெச. . . (v.i.)

   ப க்ைக ல் ப த்  உ தல்; rolling in bed; restlessness in bed (சா.அக.);.

     [ டந் +உ -தல்.]

டப் ல்இ -த்தல்

டப் ல்இ -த்தல் kiṭappiliruttal,    3 ெச. . . (v.i.)

   ட்டம், ரம்ானம் ேபான்றவற்ைற ெசயற்ப த்தாமல் காலம் ெசல்ல ட் த்தல்; 
நி த் த்தல்; allow a plan, etc., to be in cold storage.

     "இந்தத் ட்டம் ன்  ஆண் களாகக் டப் ல் இ ந்  வ ற .

     [ டப் ல்+இ -த்தல்.]

டப் ல்ேபா -தல்

டப் ல்ேபா -தல் kiṭappilpōṭutal,    20 ெச. . .(v.i.)

ட்டம், ரம்ானம் ேபான்றவற்ைறச ்ெசயற்ப த்தாமல் காலம் ெசல்ல தல், ட்  ைவத்தல், 
நி த்  ைவத்தல்; put a plan, etc., incold storage; put on ice.

ஆ கைள இைணப்ப  பற் ய  ெந  நாடக்ளாகேவ டப் ல் ேபாடப்பட் ள்ள .

     [ டப் ல்+ேபா -தல்.]

டாம் ந னார்

 
 டாம் ந னார ்kiṭāmpinayiṉār, ெப.(n.)

மணவாள மா னிக்  ஆ ரியர்

 teacher of manavala-mă-mudi (அ . ந்.);.

     [ டாம் +ந னார.்]

டாரங்காய்

 
 டாரங்காய் kiṭāraṅkāy, ெப.(n.)

   கடாரங்காய்; citron (சா.அக.);.

     [ டாரம்+காய்]

டார க்

 
 டார க்  kiṭāramukki, ெப.(n.)

ஒ  ,

 an unknown plant (சா.அக.);.

     [ டாரம்+அ க் ]
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ப ட்டம்

 
 ப ட்டம் kiṭipakuṭṭam, ெப.(n.)

   பன் த் ேதால் ேபால் கனத் க் கா ம் ஒ  வைகக் ட்ட ேநாய்; a kind of leprosy characterised by the 
thickening of the skin like hog's skin, which is often the first manifestation of the diseases.

     [ ய+ ட்டம்]

இதனால் உடம்  பசை்ச நிறம் அைடந் , நைமசச்ல் உண்டா , சைத வ ண் , ெகாப் ளங்கள் 
எ ம்  ஊன் வ ந்  நாற்றம் வ ம் (சா.அக.);.

க் ப்

 
 க் ப்  kiṭukkippiṭi, ெப.(n.)

பட யாதப  ைகயாேலா, காலாேலா த் க் ெகாள் ற அல்ல  ன்னிக் ெகாள் ற ஒ

 lily; vice-like grip; wrenching hold.

அவ ைடய க் ப் ல் இ ந்  யா ம் ர யா .

     [ க் + ]

 
  kiṭukiṭu, ெப.அ.(adj.)

தைலச ் ற்றல் ஏற்படக் ய அள க்  ஆழ ைடய, deep, enogh to cause dizziness.

 பள்ளம்  பாதாளம்.

     [ + ]

ெவன்

ெவன்  kiṭukiṭuveṉṟu, .அ. (adv.)

   1. ஒ  ெசயைலச ்ெசய்ைக ல் தடங்கல் எ ம் இல்லாமல்; in doing quickly; quickly.

ேநராமா ற , ெவன்  றப்ப  (உ.வ.);.  ெவன்  ேவகமாக நடந்தான் (உ.வ.);. ேதர் க் ப் 
ேபாவதற்  ன் ஒ  ைற பாடத்ைதக் ெவன்  பாரத்் க் ெகாள்! (உ.வ.);.

   2. க ைரவாக; indicating price rapidly.

ெநல் ைல ெவன்  இறங் ட்ட .

     [ +என் .]

ைடதைல

 
 ைடதைல kiṭaitalai, ெப.(n.)

   சா ம் காலம் (யாழ்.அக.);; moment of death.

     [ ைட+தைல.]

ைடெபா ந்தா
ைம

 
 ைடெபா ந்தாைம kiṭaiporuntāmai, ெப.(n.)

   ப க்ைக ற் ெபா ந்தாைம; restlessness in bed as of sick persons (சா.அக.);. 

     [ ைட+ெபா ந்தாைம]

ண் ண்ணி ம
ல்

 
 ண் ண்ணி மல் kiṇkiṇṇirumal, ெப.(n.)

   ண்ெணன்  ஒைசெய ப் ம் இ மல்; cough with a metallic sound (சா.அக.);.

     [ ண் ண்+இ மல்.]
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ண்ணிக்க ப் ர
ம்

 
 ண்ணிக்க ப் ரம் kiṇṇikkaruppūram, ெப.(n.)

   க ப் ரத்ைதக் ண்ணி வ ல் ஊற் ைக; refind camphor cast in a mould of cup - Cup-camphor.

     [ ண்ணி+க ப் ரம். ண்ணி-  வட் ல்.] 

ண்ணிக்கால்

 
 ண்ணிக்கால் kiṇṇikkāl, ெப.(n.)

   நா ன் மா பட்ட கால்; a deformed leg of a dog (சா.அக.);.

     [ ண்ணி+கால்.]

ண்ணித்ைதலம்

 
 ண்ணித்ைதலம் kiṇṇittailam, ெப.(n.)

ண்ணி ன் உட்பக்கம் பதங்கம் ஏ ம்ப  ெசய்த எண்ெணய்; medicated oil which is prepared by process of 
sublimation in which the vapour is made to condense again as a deposit on the inner side of a cup or receiver (சா.அக.);.

     [ ண்ணி+Skt. ைதலம்.]

ணற் சச்த்தம்

 
 ணற் சச்த்தம் kiṇaṟṟuccattam, ெப.(n.)

   ணற்ெறா  பாரக்்க; see kinarrol (சா.அக.);.

     [ ணற் +Skt. சத்தம்]

ணற்ெறா

 
 ணற்ெறா  kiṇaṟṟoli, ெப.(n.)

   ெம வான ஓைச; weak or dull sound (சா.அக.);.

     [ ணற் +ஒ ]

ணெீலனல்

 
 ணீெலனல் kiṇīleṉal, ெப.(n.)

   ஒர ்ஒ க் ப் ; signifying ringing, tinkling, clinking sound (ெச.அக.);.

     [ னில்+எனல்]

னி

 
 னி kiṇukiṉi, ெப.(n.)

   உ ரக்் ( க்); ெகால் ; a remedy which expels worms from animal bodies-Vermifuge (சா.அக.);.

     [ + னி]

ப்

 
 ப்  kiṇukiṇuppu, ெப.(n.)

   கா ல் எ ம் ஒ  வைக ஒ ; Pool; a peculiar tinkling sound of the ear - Tinnitus aurium (சா.அக.);.

     [ + ப் ]
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ராய்த்தல்

ராய்த்தல் kirāyttal,    11 ெச. . .(v.i.)

   வர ் த யவற்ைறத் ேதய்த் த் லக் தல்; to make level and smooth by rubbing, polishing (ெச.அக.);.

     [ ராய் - ராய்.]

ராய்

ராய் kirāy, ெப.(n.)

   1. ற்கா ; turf.

   2. க ஞ்ேசற்  நிலம்; a kind of soil in

 agricultural track, black and marshy (ெச.அக.);.

     [ - றாய் - ராய்.]

ராய -த்தல்

ராய -த்தல் kirāyaṭittal,    4 ெச. . .(w.i.)

   ற்பற்ைற ேபா தல்; to turf(ெச.அக.);.

     [ ராய்+அ த்தல்.]

ராய

 
 ராய  kirāyatu, ெப.(n.)

   ெச வைக; chiretta - Swertia chirata (ெச.அக.);.

தம்

தம்3 kirutam, ெப.(n.)

மரவைக,

 red Indian laburnum - Cassia marginata (ெச.அக.);.

     [  (மாம்); – தம்]

 தம்1 kirudam, ெப.(n.)

   1. ெசய்யப்பட்ட ; that which is done, made.

   2. த கம் பாரக்்க;see kiruda-yugam.

     [Skt.krta → த. தம்.]

 தம்2 kirudam, ெப.(n.)

   1. ெநய் ( வா.);; gree.

   2. ெநய் கலந்த ழம்  வ வான ம ந் ; a medicinal preparation having ghee as the vehicle.

த.வ. ெநய்ம ம ந் .

     [Skt.gr ta → த. தம்.]

மாசம்

 
 மாசம் kirutimācam, ெப.(n.)

ஆைனத் ப்  ெகா வைக

 elephant pepper climber- Scindapsus officinalis (சா.அக.);.

     [ +மாசம்]

மநிசத் னி

 
 மநிசத் னி kirumanicattiṉi, ெப.(n.)

   ப் ; long-pepper - Piper longum (சா.அக.);.

     [ ம+நிசத் னி]
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ந்

ந்  kirunti, ெப.(n.)

   கஞ்சாங்ேகாைரச ்ெச ; a kind of plant - Ocimum album.

     [ ரந்  – ந் ]

இ  1-2 அ  உயர க் ம். ட் ப் றக் கைடகளி ம் ப்ைபகளி ம் இ  ைளத் க் ம். இதன் 
சாற்ைறப் ந்  ழந்ைதக க்  வ ம் ெசரியாைம, காய்சச்ல், இ மல் இைவக க் க் 
ெகா ப்பாரக்ள். இ  டல்க க் ம் இைரப்ைபக் ம் வ ைவக் ெகா த்  ெசரிக் ம் தன்ைமையக் 

ட் ம் (சா.அக.);.

யரி

 
 யரி kirumiyari, ெப.(n.)

   வா  ளங்கத்  (ெகா வைக );ன் அரி ேபான்ற மணி; wind-berry pepper-corn (ெச.அக.);.

     [Skt. krmi + hari→த. யரி.]

தேவதனா

 
 தேவதனா kirutavētaṉā, ெப.(n.)

   ேபய்ப் ரக்் ; wild bitter gourd (சா.அக.);.

     [ த+ேவதனா]

தமா ைக

 
 தமா ைக kirutamālikai, ெப.(n.)

   ெகான்ைற; cassia - Cassia fistula (சா.அக.);.

     [ த+மா ைக]

தமண்டா

 
 தமண்டா  kirutamaṇṭātu, ெப.(n.)

    ள்ள ; unifoliate trefoil-Hedysarum gangeticum (சா.அக.);.

     [ த+மண்டா .]

தாளி

 
 தாளி kirutāḷi, ெப.(n.)

   தாளிப்பைன; talipot tree - Corypha umbraculifera (சா.அக.);.

     [ +தாளி]

ல் தாண்

 
 ல் தாண்  killitāṇṭu, ெப.(n)

   ட் ப் ள்; tip-cat

     [ ல் +தாண் ]

ங்கா தம்

 
 ங்கா தம் kiluṅkākitam, ெப.(n.)

   நாங் ல் மரம்; Ceylon iron-wood - Mesua ferrea (சா.அக.);.
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ழக்

ழக்  kiḻkki, ெப.(n.)

ஒன்றைர அ  நீள ள்ள கடல் ன் வைக (பதாரத்்த941);; whiting sea-fish-Olive-green, attaining 1 ft. in length- 
Sillago sihama (ெச.அக.);.

     [ ழக்  – ழக் ]

     [P]

ழக்ேகாட்டான்

 
 ழக்ேகாட்டான் kiḻkāṭṭāṉ, ெப.(n.)

ட் ல் நடக் ம் எல்லாச ்ெசயல்கைள ம் கவனித் க் ெகாண் க் ம் வயதானவைர இகழ்ச் யாகக் 
ைக; said contemp

-tuously old hag; old geezer.

அந்தக் ழக்ேகாட்டான் தான் எப்ேபா ம் ேப க் ெகாண்  வாச ேலேய உடக்ாரந்் க் ம்.

     [ ழம்+ேகாட்டான்.]

ழங் க்ெகா

ழங் க்ெகா  kiḻṅkukkoṭi, ெப.(n.)

   1. வள்ளிக்ெகா ; creeper of sweetpotato.

   2. ரண்ைடக் ெகா ; a adamantine creeper (சா.அக.);.

     [ ழங் +ெகா .]

ழங ப் ரண்ைட

 
 ழங ப் ரண்ைட kiḻṅakuppiraṇṭai, ெப.(n.)

   மணிப் ரண்ைட; bulbous root creeper-Cissus bifida (சா.அக.);.

     [ ழங் + ரண்ைட]

ழங் மணி

 
 ழங் மணி kiḻṅkumaṇi, ெப.(n.)

   ழங் ப் ரண்ைட பாரக்்க; see kilargup-piranda (சா.அக.);.

ழ தட் -தல்

ழ தட் -தல் kiḻṭutaṭṭutal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெவளிப்பைடயாகத் ெதரி ம் வைக ல் ைமத் ேதாற்றம் ஏற்ப தல்; age in a visible way,

பைழய ந கர ்தற்ேபா  ழ தட் ப் ேபாய் பாரக்்கேவ அ வ ப்பாக இ க் றார.்

     [ ழ +தட் -தல்.]

ழத்

 
 ழத்  kiḻttu, ெப.(n)

   ஒ  வைக ன்; a kind of fish (சா.அக.);.

     [ ழ்த் - ழத் .]

ழமரம்

ழமரம் kiḻmaram, ெப.(n)

   1 ரந்்த மரம்,

 old tree.

   2. நாடெ்சன்ற மரம்; long-standing tree (சா.அக.);.

     [ ழம்+மரம்]
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ழார்க் ரென ற்
யார்

 
 ழாரக்் ரென ற் யார ்kiḻārkkiraṉeyiṟṟiyār, ெப.(n.)

   கைடக் கழகம் ம ய காலப் லவர;் the poet who belonged to the last Sangam age (அ . ந்);.

     [ ழார+் ரன்+எ ற் யார]்

கைட

 
 கைட kiḻikaṭai, ெப.(n.)

   க இளப்பம் (யாழ்.அக.);; extreme lowness, as of a person or thing (ெச.அக.);.

     [ +கைட]

சல்

சல் kiḻical, ெப.(n.)

   1. :

 tear, rent in cloth.

   2. ந்த ; that which is torn, tattered garment (ெச.அக.);.

     [  - சல்.]

யஞ்சட்

 
 யஞ்சட்  kiḻiyañcaṭṭi, ெப.(n.)

மண்ணால் ெசய்த அகல்,

 earthen bowl (ெச.அக.);.

ம வ. காரத்் ைக சட்

     [ யல் + சட் .]

ள்ளவ

 
 ள்ளவ  kiḷḷavaṭu, ெப.(n.)

   கரண்டகம் (இலங்.);; small metal box for keeping quicklime.

     [ ள்ள+வ ]

ள றம்

 
 ள றம் kiḷapuṟam, ெப.(n.)

   காற் ப் படாத பக்கம்; leeward (ெச.அக.);.

ள்ளாக்ைக

 
 ள்ளாக்ைக kiḷḷākkai, ெப.(n.)

   உண் யற் ட்  (யாழ்.அக.);; bill of exchange, hundi (ெச.அக.);.

     [ ள்- ள்ளாக்ைக]

ள்ளிமங்கலம்
ழார்

 
 ள்ளிமங்கலம் ழார ்kiḷḷimaṅkalamkiḻār, ெப. (n.)

   கைடச ்சங்கம் ம ய லவர;் the poet who belonged to the last Šañgam (அ . ந்.);. 

     [ ள்ளி+மங்கலம்+ ழார]்
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ள்ளிெய -தல்

ள்ளிெய -தல் kiḷḷiyeṟital,    3 ெச. . . (vi.)

   எண்ணம், நிைன  ேபான்றவற்ைற நீக் தல்; nip off one's thoughts, memories, etc.

கடந்தகால நிகழ்ச் கள் அைனத்ைத ம் ள்ளிெய ந் ட யன்றான்.

     [ ள்ளி+எ -தல்.]

ள்ளிவளவன்

 
 ள்ளிவளவன் kiḷḷivaḷavaṉ, ெப.(n.)

   காைர ஆண்ட ேசாழ மன்னரக்ளில் ஒ வர;் one of

 the Cölä king who ruled Pugar. glassir 

கரிகாற்ேசாழனின் மகனாக இ க்கலாம் (அ ந்);.

     [ ள்ளி+வளவன்.]

ளட்டன்

 
 ளட்டன் kiḷaṭṭaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் ரிப் ள்ைள இனம்; common Indian mungoose - Indian ichneumon.

இ  தான் க் ம் உ ரக்ைள ங் ம் தன்ைமய  (அ ந்);.

     [ ள - ளத்தன்.]

ளா

ளா kiḷā, ெப.(n.)

   1. களா வைக; a low

 spreading spiny evergreen shrub - Carissa spinarum.

     ' ம் ளிக் களாெவா  டரி ைன ன்"

   2.மரவைக,

 largebengal current - Carissa carandas.

   3. களா வைக; small lance-crenate-acute-leaved whortle berry - Vaccinium nilgherrense.

   4. ெச வைக; whortle berry - Vaccinium (ெச.அக.);.

     [களா- ளா]

ளாச்

 
 ளாச்  kiḷācci, ெப.(n.)

   ல்வைக; a kind of

 grass (ெச.அக.);.

ளா க்காரன்

ளா க்காரன் kiḷācukkāraṉ, ெப.(n.)

   1. கப்பல் ேவைலயாள்; lascar.

   2. டை்டகைளத் ைதத்  ஒ ங்  ப த் பவன்; one who attends to packing of things by stitching, etc. 
(ெச.அக.);.

     [ப.khatசsi→த. ளா க்காரன்.]

ளிச் ைறப்ெபா
ன்

 
 ளிச் ைறப்ெபான் kiḷicciṟaippoṉ, ெப.(n.)

ளி ன் றைகப் ேபான்ற வண்ண ைடய மாற் யரந்்த ெபான்; one of the four varieties of refined gold 
resembling the colour of a parrot's wing (சா.அக.);.

     [ ளி+ ைற+ெபான்.]
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ளிசமாரகீம்

 
 ளிசமாரீகம் kiḷicamārīkam, ெப.(n.)

   மாம்பழ வைக; a kind of mango - Mangifera indica (சா.அக.);.

ளிஞ்சல்

 
 ளிஞ்சல் kiḷiñcal, ெப.(n.)

இ  சம ஓ களால் டப்பட் க் ற உடல் அைமப்ைப உைடய கட ல் வா ம் உ ரினம்.அந்த 
உ ரினத் ன் ஓ ; oyster or its shell, ளிஞ்சைலச ் லர ்உண் றாரக்ள்(உவ);. கடற்கைர ல் ளிஞ்சல் 
ெபா க்கலாம்(உவ);.

     [  - ளி – ளிஞ்சல்]

     [P]

ளிஞ்சல்கண்ணா
ம்

 
 ளிஞ்சல்கண்ணாம்  kiḷiñcalkaṇṇāmpu, ெப.(n.)

ளிஞ்சைல நீற் ெய க் ம் ண்ணாம் ,

 shell lime.

     [ ளிஞ்சல் + ண்ணாம் ]

ளி க் மாங்கா
ய்

 
 ளி க் மாங்காய் kiḷimūkkumāṅkāy, ெப.(n.)

   ஒ  மாமரம்; a mango tree,

     [ ளி+ க் +மாங்காய்.]

இ ல் ளி க்ைகப் ேபான்ற காய் அரிதாகக் காய்க் ம். இைல அர ைல ேபால் இ க் ம். ப் த்த 
பத்தாம் நாள் காய் காய்க் ம். இப்பழத்ைத உண்  ேவகமாக ஓடலாம். த்தரக்ள் உடல் இளைமக்காக 
ெவ நாள் காத் ந்  இைத உண்பாரக்ள் (சா.அக.);.

ளி க் ன்

 
 ளி க் ன் kiḷimūkkumiṉ, ெப.(n.)

   ளி க்ைகப் ேபால் வைளந்த ன்; parrot-fish - Dourada (சா.அக.);.

     [ ளி+ க் + ன்.]

     [P]

ளிவன்னம்

 
 ளிவன்னம் kiḷivaṉṉam, ெப.(n.)

   ெச  வைக; a kind of plant (ெச.அக.);.

ளிவாய்க்கால்

 
 ளிவாய்க்கால் kiḷivāykkāl, ெப. (n.)

   அைண ல் ேதங் ம் அ க நீைரப் ரித்  ண் ம் ஆற் ல் ேபாக் வதற்காக அைமந்த 
வாய்க்கால்; surplus channel above the head sluice (ெச.அக.);.

     [ ளி+வாய்க்கால்.]
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ளி த்தம்

 
 ளி த்தம் kiḷiviruttam, ெப.(n.)

 ஞானசம்பந்தர ்காலத் ல் வழங்  வந்த த்த ல்; Buddis't book (அ . ந்.);.

     [ ளி+ த்தம்]

ளிெவட் ப்பாக்

 
 ளிெவட் ப்பாக்  kiḷiveṭṭuppākku, ெப.(n.)

   பாக்  வைக (யாழ்.அக.);; a kind of are canut (ெச.அக.);.

     [ ளி+ெவட் +பாக் .]

ளிேசா யம்

 
 ளிேசா யம் kiḷicōciyam, ெப.(n.)

   பரப்  ைவக்கப்பட் க் ம் ட் களில் ஒன்ைறக் ளிைய ட்  எ க்கச ்ெசய்  ஒ வ க் ச ்
ெசால்லப்ப ற கணியம்; a kind of fortunetelling where trained parrots pick out cards containing readings regarding 
the fortunes of individuals.

     [ ளி+Skt. ேசா யம்]

ப்

 
 ப்  kiḷukiḷuppu, ெப.(n.)

ஆண்,ெபண் இைடேய ஏற்ப ம் ரப்்பான உணர்

 sexual excitement

அவ ைடய அைசேவ அவ ள் ப்ைப ஏற்ப த் ய .

     [  – ப் ]

ைளந கள்

 
 ைளந கள் kiḷainatikaḷ, ெப.(n.)

   ைளயா கள் பாரக்்க; see kiay-aruga!

     [ ைள+சந் கள்]

ைளயா கள்

 
 ைளயா கள் kiḷaiyāṟukaḷ, ெப.(n.)

   ெபரிய ஆற் ல் இ ந் ரி ம் ற்றா கள்; tributary rivers (அ . ந்);.

     [ ைள+ஆ கள்.]

ைளெமா

 
 ைளெமா  kiḷaimoḻi, ெப.(n.)

   இலக்கண அைமப் , ெசாற்கள், உசச்ரிப்  ஆ ய வற்றால் ெபா  ெமா ந்  அல்ல  
தரப்ப த்தப்பட்ட ெமா ந்  ல மா பா க டன் ஒ  வட்டாரத் ல் அல்ல  ஒ  ரி னரால் 
ேபசப்ப ம் ெமா  வைக; dialect

     [ ைள+ெமா ]
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ைளவாய்க்கால்

 
 ைளவாய்க்கால் kiḷaivāykkāl, ெப.(n.)

தாய் வாய்க்கா ல் இ ந்  ரி ம்  வாய்க்கால்; channel branching from the main channel (ெச.அக.);.

     [ ைள+வாய்க்கால்.]

றக்கம்

 
 றக்கம் kiṟakkam, ெப.(n.)

   ந்த க்கம், ேபாைத த யவற்றால் கண்கள் உள்ளி த் க் ெகாள் ம் மயக்க நிைல; stupor; 
drowsiness; languor.

க்கக் றக்கம்.

றக் -தல்

றக் -தல் kiṟakkutal,    5 ெச. . .(v.i.)

ஒ வைரத ் க்கம், காமம் த யன நிைலத மாறசெ்சய்தல், மயக் தல்

 induce languor, stupor, etc.,

க்கக் றக் ற .

றங் -தல்

றங் -தல் kiṟaṅkutal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ஒ வர ் க்கம், ேபாைத த ய வற்றால் நிைல த மா தல்; மயங் தல்; be in languor, stupor, etc.,

ேபாைதப் ெபா ள்கள் நரம்ைபத் ரண் க் றங்க ைவக் ம். ேகட்பவைரக் றங்க ைவக் ம்

கனிெரன்ற ரல்

   2. ேசாரவ்ைடதல்; get jaded.

ெவ ல் நடந்  வந்ததால் ழந்ைத றங்  ேபாய் ட்டா,

சச்னம்

 
 சச்னம் kiṟiccaṉam, ெப.(n.)

   ேநாய் வைக (ெச.அக.);; a disease (ெச.அக.);.

தா கம்

 
 தா கம் kiṟutācikam, ெப.(n.)

   நீர ் ள்ளி; water thistle - Barleria longifolia (சா.அக.);.

ேவதன்

 
 ேவதன் kiṟutuvētaṉ, ெப.(n.)

   ெகா வைக; சைமய க் ப் பயன்ப ம் காய் காய்க் ம் ெகா வைக ( வா.);; sponge gourd, strainer-vine 
- Luffa acutangula (ெச.அக.);.

ன்னரப்பறைவ

 
 ன்னரப்பறைவ kiṉṉarappaṟavai, ெப.(n.)

   இனிய இைசபா ம் பறைவ; a bird singing with a sweet voice - Canary bird (சா.அக.);. 

ன்னரப் ரைமய
ர்

 
 ன்னரப் ரைமயர ்kiṉṉarappiramaiyar, ெப.(n.)

   ஒ  வன யார;் a pious of Švā.
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ன்னர னம்

ன்னர னம் kiṉṉaramituṉam, ெப. (n.)

   1. ஆண், ெபண்ணாக இைணந்  இரடை்டயாகக் காணப்ப ம் ன்னரப் பறைவகள் ( வக.657, 
உைர);; a species of bird that goes in pairs.

   2. வா ல ல் வா ம் ஒ  வைகக் கட ளரி(ேதவரக்ளி);ன் ஆண், ெபண்ணிைன; celestial choristers that 
go in pairs.

     " ன்னர னங்க ந் தந்தங் ன்னரந் ெதா ேலா ெமன்றனேர" ( வ்.ெபரியாழ்.3 6, 5); (ெசஅக);.

     [Skt. kionara + னம்)

ன்னரிக்கன்னி

 
 ன்னரிக்கன்னி kiṉṉarikkaṉṉi, ெப.(n.)

   ஆளி ைத; linseed(சா.அக.);.

ன்னரிச் ைர

 
 ன்னரிச் ைர kiṉṉariccurai, ெப.(n.)

   உ ண்ைடயான ைரக்காய்; lute-gourd ог calabash climber - Lagenaric vulgaris.

     [ ன்னரி+கைர]

இதன் ஒ  ன்னரி, ைண த ய தந் யாலான இைசக்க க க் ப் பயன்ப ம் (சா.அக.);.

ன்னாரப்ெபட்

 
 ன்னாரப்ெபட்  kiṉṉārappeṭṭi, ெப.(n.)

   ஆரே்மானியம் த ய வாத் யப் ெபட் ; musical instrument, as harmonium, piano (ெச.அக.);.

     [Skt. Kippåra+ெபட் .]

     [P]

சம்

சம்ācam, ெப.(n.)

   1. ரங் ; monkey.

   2. ; chirping bird.

   3. நி வாணம்; nakedness (சா.அக);.

     [ ச் - சம்]

டகம்

டகம்āṭakam, ெப.(n.)

   1. ; worm.

   2. ச் ; insect (சா.அக.);.

     [ ள் – டகம்]

டரி

 
 டரிāṭari, ெப.(n.)

   கந்தகம்; sulphur (சா.அக.);.

த் ணி

 
 த் ணிātturuṇi, ெப.(n.)

ேகந் ப்

 a flower (சா.அக.);.

     [ த் +உ ணி]
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தவம்

 
 தவம்ātavam, ெப.(n.)

   கற் ம் ள்ளாலான காய் காய்க்கக் ய ெச வைக ( வா.);; thorn-apple - Datura (ெச.அக.);.

     [ ள்+(ேதாைவ); தவம்]

 தவம்ātavam, ெப.(n.)

   ஊமத்தஞ் ெச ; thorn apple tree

த.வ. உம்மத்தஞ்ெச

     [P]

ரம்

 
 ரம்āram, ெப.(n.)

   ளக்  (அகநி);; lamp (ெச.அக.);.

     [ ள் – ரம்]

ைரக்காய்

 
 ைரக்காய்āraikkāy, ெப.(n.)

   ள்ெவள்ளி ( டா.);; kakri-melon - Cucumis meloutilissimus (ெச.அக.);.

     [ ைர+காய்]

ைரக் ம்மட்

 
 ைரக் ம்மட் āraikkummaṭṭi, ெப.(n.)

   மட் க் ைர; a variety of greens - Celosia nodiflora (சா.அக.);.

     [ ைர+ ம்மட் ]

ல்

 
 ல்āl, ெப.(n.)

   க ைம நிறங் ெகாண்ட ங் ெலண்ெணய்; pitch, tar - pix liquida (ெச.அக.);.

     [U.gir த. ல். M. ki→த. ல்.]

ல் -தல்

ல் -தல்ālpūcutal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ெலண்ெணய் தல்; to tar (ெச.அக.);.

     [ ல்+ -]

ல்வத்

 
 ல்வத் ālvatti, ெப.(n.)

   ெலண்ெணய் சப்பட்ட ரி; tarred wick (ெச.அக.);.

     [ ல்+வத் ]

ல்வா

 
 ல்வா ālvāyu, ெப.(n.)

   உடற்சந் களில் உண்டா ம் ஊைழ ேநாய்; rhematism, as in the joints (ெச.அக.);.

     [ ல்+வா .]
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ழ்கண்ட

 
 ழ்கண்டāḻkaṇṭa, ெப.அ.(ad.)

   ழ்கா ம் பாரக்்க; see kil-kānum

     [ ழ்+கண்ட].

ழ்க்கா ம்

 
 ழ்க்கா ம்āḻkkāṇum, ெப.அ.(adi)

ேழ ெகா க்கப்பட் ள்ள அ ல் ப் டப்பட்ட,

 the following.

     'அந்த ேவைலக்  ண்ணப்பம் ேவண் பவரக்ள் ழ்கண்ட கவரிக்  எ த ம்'

     [ ழ்+கா ம்.]

ழ்க்கண்பார்ைவ

 
 ழ்க்கண்பாரை்வāḻkkaṇpārvai, ெப.(n.)

   ழ்ப்பாரை்வ; down look; a squint or awry look; looking askance (சா.அக.);.

     [ ழ்+கண்+பாரை்வ]

-

ழ்சச்ா
ழ்சச்ா āḻccāti, ெப.(n.)

   இ  லம் (நன்.226, உைர);; low caste (ெச.அக.);.

ழ்த்தாைடெய ம்

ழ்த்தாைடெய ம் āḻttāṭaiyelumpu, ெப.(n.)

   1. ழ் வரிைசப் பற்கள் நிைறந்த ழ்வாய் எ ம் ; the lower jaw in which the lower teeth are fixed.

   2. ல் ேபால் வைளந்த ேமாவாய்க்கடை்ட எ ம் ; bone o the chin bent like arrow (சா.அக.);.

     [ ழ்+தாைட+எ ம் ]

ழ்ப்பக்கம்

ழ்ப்பக்கம்āḻppakkam, ெப.(n.)

   1. ழாக உள்ள பாகம்; the lower part.

   2. உள் பாகம்

 the under or inner side of a thing

   3. அ ப்பாகம்; the bottom portion; the under surface (சா.அக.);.

     [ ழ்+பாகம்.]

ழ்ப்பல்

 
 ழ்ப்பல்āḻppal, ெப.(n.)

ழ் வரிைசப் பல்

 the lower set of teeth (சா.அக.);.

     [ ழ்+பல்.]

ழ்வைண

ழ்வைணāḻvaṇai, ெப.(n.)

   ற்  ஆ வத் ன் ழ் காயப் பணி ெசய் ம் ெதா லாளரக்ள்; service of a village department of labour.

     "இந்த ணேம நைக ரத்  ஏ ன யாபாரிக ம் ெவள்ளாள ம், சங்கரப்பா ய ம் பட்டனவ ம் 
உள்ளிட்ட க ம், தசச்ர ்ெகால்லர,் தட்டார.் ேகா யர ்உள்ளிட்ட . வைனக ம்"(ெத.கல்.ெதா.4 
கல்,233);.

     [ ழ  + அைண.]
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ழ் க்கன்

 
 ழ் க்கன்āḻmūkkaṉ, ெப.(n.)

கற்றாைழ

 aloe genus (சா.அக.);.

     [ ழ்+ க்கன்.]

ழ்வ ற் பாகம்

ழ்வ ற் பாகம்āḻvayiṟṟupākam, ெப.(n.)

   1. வ ற் ன் அ ப்பாகம்; the lowe abdomen - Abdominal region.

   2. அ  வ ; the lower part of the belly Abdomen (சா.அக.);.

     [ ழ்+வ ற் +பாகம்]

ழங்கெவ ம்

 
 ழங்கெவ ம் āḻṅkavelumpu, ெப.(n.)

உடம் ன் ழ்ப்ப உ ப் களின் எ ம் கள்

 bones of the organs in the lower region of the body(சா.அக.);.

     [ ழ்+அங்க+எ ம் ]

ழாைட

 
 ழாைடāḻāṭai, ெப. (n.)

   த்  த ய வற் ல் ஆண்கள் இ ப் க் க் ழ் அணி ம் ஆைட; outer garments worn below the hip by 
male folk artistes.

     [ ழ்+ஆைட]

ேழ

ேழ1āḻē, .எ.(adv)

   தைர ல், நிலத் ல்; below; on the ground or floor.

மா ந்  பாரத்்தால் ேழ ெசல்பவர ்  ள்ளிகளாகத் ெதரிவர.்

 ேழ2āḻē, இ.ெசா. (part.)

   அ ல்; ன்பக்கத் ல்; below under.

க  இைமக் க் ழ் ெச ற்  தைலயைண ன் ழ் பணம் ைவத் க் ேறன்.

     [ ழ்+ ேழ,]

 ேழāḻē, .எ.(adv.) 

   தாழ; down, below.

ம. ேழ. க. ெழ, ெகளெக பட ெய

     [ ழ் → ேழ.]

ழைரக்கால்

ழைரக்கால்āḻraikkāl, ெப.(n.)

   ஒ  ன்னெவண் 1/2560; atraction (ெச.அக.);.

     [ ழ்+அைர+கால்.]
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ைழ

 
 ைழāḻai, ெப.அ.(adj.)

ழக்கத் ய,

 eastern; oriental.

ைழ நா கள். ைழெமா கள்.

     [ ழ்+ ைழ,]

ைழயகத்தாழ்வா
ன்

 
 ைழயகத்தாழ்வான்āḻaiyakattāḻvāṉ, ெப.(n.)

   நாத னிகளிடம் ப வைல இைச டன் ேகட்ட மா யர;் a vainava sage (அ . ந்);.

ைழ ர் 
சடேகாபாதாசர்

 
 ைழ ர ்சடேகாபாதாசரā்ḻaiyūrcaṭaāpātācar, ெப.(n.)

   அரிசமய பம் என் ம் ன் ஆ ரியர;் author of arišamaya-tipam (அ . ந்.);.

     [ ைழ ர+்சடேகாபா+தாசர]்

ப்

ப் āḻuṟuppu, ெப.(n.

   1உடம் ன் ழ்ப் ப ல் உள்ள உ ப் ; the organs of the lower region of the body.

   2 ஆண் அல்ல  ெபண் ; the genital of the male orfemale.

   3. மல வா ல்; the anus (சா.அக.);.

     [ ழ்+உ ப் ]

ற்கட்

 
 ற்கட் āṟkaṭṭi, ெப.(n.)

ெலண்ெணய் டன் கலக் ம், மரத் ந்  வ ந்  உைறந்த பால் ( ன்);; pitch (ெச.அக.);.

     [ ல்+கட் ]

ற்பாய்

 
 ற்பாய்āṟpāy,    ெலண்ெணய் ன ணி; tarpaulin, tarred canvas (ெச.அக.).

     [ ல்+பாய்.]

 
 āṉu, ெப.(n.)

   ைம காண்டா க அரத்தம்; kino (சா.அக.);.

க்கம்

 
 க்கம் kukkam, ெப.(n.)

   இந் ரேகாபம்; தம்பலப் ச் ; cochineal insect - Coccus cacti (சா.அக.);.

க் டமண்டபம்

 
 க் டமண்டபம் kukkiṭamaṇṭapam, ெப. (n.)

கா ல் உள்ள த்  மண்டபம்:

 muttimandapam in kaśi (அ . ந்.);.

     [ க் ட+மண்டபம்]
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க்கலா

 
 க்கலா  kukkalāti, ெப.(n.)

   வா ைவ; spindle tree - Celastrus paniculata (சா.அக.);.

     [ க்கல்+ஆ ]

க்

 
 க்  kukkili, ெப.(n.)

ெசம்ேபாத்  (யாழ்.அக.);

 crow pheasant (ெசஅக.);.

     [ க் ல்- க் ]

 க்  kukkili, ெப.(n.)

   ெசம்ேபாத்  (கழ.த . ைக.);; crow-pheasant.

     [ க் ல்→ க் .]

க் ல் ைக

 
 க் ல் ைக kukkilpukai, ெப.(n.)

   ங் யப் ைக; fumes or incense of Indian dammer (சா.அக.);.

     [ க் ல்+ ைக]

க் ற் ரணம்

 
 க் ற் ரணம் kukkiṟcūraṇam, ெப.(n.)

   ளாக உள்ள ஒ வைக ம ந் ; a kind of medicinal powder prepared by stuffing a fowl with dammer-resin, 
calcinating and pulverising it (ெச.அக.);.

     [ க் ல்+ ரணம்]

க் டத்தவைர

 
 க் டத்தவைர kukkuṭattavarai, ெப.(n.)

   ேகா யவைர; west Indian sea-side beanCanavelia obtusifolia (சா.அக.);.

     [ க் டத் +அவைர]

கம்

கம் kukam, ெப.(n.)

   1. மைலக் ைக,

 cave, cavern.

     "மைலக் கரத் " (அரிசமய. பக் சார.37);.

   2. ரங்கம்; cavity, hollow, subterranean passage.

     ' கர நீெண " (பாரத.ேவத்.2); (ெச.அக.);.

     [Skt. guha → த. கம்]

கன்ேவர்

 
 கன்ேவர ்kukaṉvēr, ெப.(n.)

   ேவல மரத்  ேவர;் root of acacia tree (சா.அக.);.

     [ கன்+ேவர]்

417

www.valluvarvallalarvattam.com 3638 of 19068.



கா ட்சம்

 
 கா டச்ம் kukāviruṭcam, ெப.(n.)

   மைல மா; hill balsam - Balsmodendron caudatum(சா.அக.);.

     [ கா+Skt. டச்ம்]

தன்

 
 தன் kukutaṉ, ெப.(n.)

   பத்  (தச); வைக நா ெளான் ; a principal tubular vessel of the human body, one of taša-nadi (ெச.அக.);.

     [ ங்  -  - தன்.]

லா

லா1 kukulā, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ண்  (மைல);; christmas rose, herb-Helleforus niger.

     [  – லா]

 லா2 kukulā, ெப.(n.)

   ேதனீ; honey bee (ெச.அக.);.

     [ ங் ல் – லா]

ைகநமச் வாய
ர்த் கள்

 

 ைகநமச் வாய ரத்் கள் kukainamaccivāyamūrttikaḷ, ெப.(n.)

   வண்ணாமைல ல் ஒ  ைக ல் உள் ெளா க்  (நிடை்ட); ல் இ ந்த த்தர;்Šiddhar(அ . ந்.);.

     [ ைக+நமச் வாயம்+ ரத்் ] 

ைகமைறஞானச
ம்பந்தநாயனார்

 

 ைகமைறஞானசம்பந்தநாயனார ்kukainamaccivāyammūrttikukaimaṟaiñāṉacampantanāyaṉār, ெப.(n)

   தம்பரத் ல் இ ந்த வ ஆசாரியர;் the Šava teacher in Chidambaram.

இவர ்த ல் அ ண ரி ராணம் பா ள்ளார ்(அ ந்);.

ைகேமனாதத்

 
 ைகேமனாதத்  kukaimēṉātattī, ெப.(n.)

   தங்கத்ைத ( வரண் ேப ); இளக்கச ்ெசய் ம் நீரம்ம் ( .அ);; a drug which dissolves gold (ெச.அக.);.

     [ ைக+ேமல்+ஆதவ ]

ைக சம்

 
 ைக சம் kukaivīcam, ெப.(n.)

   கல்நார;் asbestos (சா.அக.);.

     [ ைக+ சம்]

ங் யாஇ ங்

ங் யாஇ ங்  kuṅkiyāicutīṅki, ெப.(n.)

   கப்பற் ச ரப்பாய்களின் ழ் ைலகைள ேம ப்பதற் க் கட் க் ங் க : (M.Navi.86);; clew 
lines (ெச.அக.);.
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ங் யக்கைலய
ர்

ங் யக்கைலயர ்kuṅkiliyakkalaiyar, ெப. (n.)

   வன யார ்அ பத்  ன்  நாயன்மாரக் ள் ஒ வர ்(ெபரிய );; name of a canonized Šva saint, one of 
63 Nayanmars (ெச.அக.);.

     [ ங் யம்+கைலயர]்

ங் யன்

 
 ங் யன் kuṅkiliyaṉ, ெப.(ո.)

   கள்ளரினத்தாரக்்  வழங்கப்ப ம் பட்டம்; tittle of kallar's (அ . ந்.);.

ங் மக்ேகாைவ

 
 ங் மக்ேகாைவ kuṅkumakāvai, ெப.(n.)

   ெசங்ேகாைவ; red bitter melon - Соссіпеa indica (சா.அக.);.

     [ ங் ம+ேகாைவ]

ங் மப்பய

 
 ங் மப்பய  kuṅkumappayaṟu, ெப.(n.)

   பா ப்பய  இனத்ைதச ்ேசரந்்த ஒ வைக கப் ப் பய ; a red variety of the species of green-gram 
(சா.அக.);.

     [ ங் ம+பய ]

 ங் மப்பய  kuṅgumappayaṟu, ெப.(n.)

   பா ப் பய  இனத்ைதச ்ேசரந்்த ஒ  வப் ப்பய ; a red variety of the species of green gram (சா.அக.);.

ம. ங் மப்பய

     [ ங் மம்+ . பய .]

ங் மபாண் ய
ன்

 
 ங் மபாண் யன் kuṅkumapāṇṭiyaṉ, ெப.(n.)

   ம ைரைய ஆண்ட வா வலய பாண் யனின் மகன்; son of vāguwalayapandiyan (அ . ந்.);.

     [ ங் ம+பாண் யன்.]

ங் மவண்ணக்க
ல்

 
 ங் மவண்ணக்கல் kuṅkumavaṇṇakkal, ெப.(n.)

   மஞ்சள் கல்; yellow stone; saffron stone (சா.அக.);.

     [ ங் மம்+வண்ணம்+கல்.]

 ங் மவண்ணக்கல் kuṅgumavaṇṇakkal, ெப.(n.)

   மஞ்சடக்ல்; yellow stone, saffron stone (சா.அக.);.

     [ ங் மம் + வண்ணம் + கல்.]

சச்கம்

சச்கம் kuccakam, ெப.(n.)

   1. சைடெயாட் ப் ல்; a kind of grass.

   2. பற்பாடகம்; fever plant (சா.அக.);.

     [ ச்  - சச்கம்.]
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சச்கர்

 
 சச்கர ்kuccakar, ெப.(n.)

   கடகம் என் ம் பட்டணத் ந்த னிவர;் a saint who lived in kataga city.

சச்ம்

சச்ம் kuccam, ெப.(n.)

ெபா க்

 flake (ெச.அக.);.

     [ெகாச்  – ச் ]

 சச்ம்1 kuccam, ெப.(n.)

   1.ெகாத்  ( டா.);; bunch of flowers, cluster, tuff.

   2. அழ க் ஞ்சம்; tassel of thred, hung as an omament.

   3. பற்படகம்(மைல.);; fever plant.

     [ ல் = தல் க த் ேவர.் ல் → ( ல ); சச்ம்.]

 சச்ம்2 kuccam, ெப.(n.)

   ன் மணி (மைல.); பாரக்்க; crab's eye.

     [ ன்  → ற்  → ச்  → சச்ம். (ெகா.வ.);.]

 சச்ம்3 kuccam, ெப.(n.)

   நாணல் (மைல.); பாரக்்க; kaus, a large and coarse grass.

     [கசச்ம் + சச்ம்.]

சச்கா தம்

 
 சச்கா தம் kuccakātitam, ெப.(n.)

   சத்  சாரைண; spreading hogweed - Boerhaevia repens(சா.அக.);.

சச்தந் கம்

 
 சச்தந் கம் kuccatantikam, ெப.(n.)

   வாைழ; plantain tree - Musa sapientum (சா.அக.);.

சச்பலம்

சச்பலம் kuccapalam, ெப.(n.)

   1. ேதத்தான்; water-clearing nut - Strichnos potatorum.

   2. க ப்பாைவ; Indian mimusops-Mimusops hexandra.

   3. ெகா  ந் ரி; the vine,

   4. ள்ளி:

 Indian night shade - Solanum indicum.

   5. கண்டங்கத் ரி; yellow-berried night shade - Solanum jacquini (சா.அக.);.

     [ சச்ம்+பலம்]
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சச் ட்பம்

 
 சச் ட்பம் kuccapuṭpam, ெப.(n.)

   ஏ ைலப் பாைல; seven-leafed milk plant-Alstonia scholaris(சா.அக.);.

     [P]

சச் ர்

 
 சச் ர ்kuccalir, ெப.(n.)

   ஒ வைக மரம்; கல்ல ; honey-sweet tree - Meliosma simplicifolia (சா.அக.);.

சச்வகந்தம்

 
 சச்வகந்தம் kuccavakantam, ெப.(n.)

   ஒ  ன் ழங் ; an esculent root (சா.அக.);.

     [ சச்வம்+கந்தம்]

சச்ா

 
 சச்ா kuccā, ெப.(n.)

   ம ல் ைகப் ; peacock's crest plant - Actiniopteris dichotoma (சா.அக.);.

     [ சச்ம் – சச்ா]

சச்ாகரம்

 
 சச்ாகரம் kuccākaram, ெப.(n.)

   ெசந் வைர; red dholl (சா.அக.);.

ச் க்க ம்

 
 ச் க்க ம்  kuccikkarumpu, ெப.(n.)

தடை்டக் க ம் , க ம் ன் னிப்ப ,

 the top portion of a sugar-cane without juice (சா.அக.);.

     [ ச் +க ம் ]

ச் க்

 
 ச் க்  kucciṭukki, ெப.(n.)

   சங்  ; cork-screw (சா.அக.);.

     [ ச் +இ க் ]

ச் ப்பட்ைட

 
 ச் ப்படை்ட kuccippaṭṭai, ெப.(n.)

ச் ல் அைமத்த ஒ வைகக் ஞ்சம்

 a stick composed of bristles and used for cleaning and brushing (சா.அக.);.

     [ ச் +படை்ட]
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ச் மஞ்சள்

 
 ச் மஞ்சள் kuccimañcaḷ, ெப.(n.)

   மர மஞ்சள்; tree-turmeric - Coscinium fenestratum (சா.அக.);.

     [ ச் +மஞ்சள்.]

ச் கம்

 
 ச் கம் kuccimūlikam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ைகப் ல்; a kind of club grass Scirpus kysoor (சா.அக);.

     [ ச் + கம்]

ச் ரா தம்

 
 ச் ரா தம் kuccirākitam, ெப.(n.)

சந் ரகாந் ச ்ெச ,

 moon plant(சா.அக.);.

ச் த் க்கட்ட
ல்

 
 ச் த் க்கட்டல் kuccupiṭittukkaṭṭal, ெதா.ெப.(vbl.n.)

ம த்த ணி ல்

   கட் தல்; tying in a folded cloth (சா.அக.);.

     [ ச் + த் +கட்டல்.]

ச் வாசம்

 
 ச் வாசம் kuccuvācam, ெப.(n.)

ேமல் ச்

 dyspnoea (சா.அக.);.

சே்சா

 
 சே்சா kuccō, ெப.(n.)

   ங்க மரம்; Indian beech - Dalbergia arborea (சா.அக.);.

சக் ரம்

 
 சக் ரம் kucakkiram, ெப.(n.)

   நாண ன் (த ப்ைப); னி; the top portion of a sacrificial grass (சா.அக.);.

சடதசச்ன்

 
 சடதசச்ன் kucaṭataccaṉ, ெப.(n,)

எட் ,

 nux vomica (சா.அக.);.

     [ சடன்+தசச்ன்.]
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சடம்

 
 சடம் kucaṭam, ெப. (n.)

ெவட்பாைல அரி ,

 tellicherry bark-Hollarbhna antidysentericum alias Nerium antidysentericum (சா.அக.);

     [ டசம்+ சடம்]

சத் வசன்

சத் வசன் kucattuvacaṉ, ெப.(n.)

   1. ைத ன் தந்ைதயான சனகனின் தம் ; brother of Janagan.

   2. ேவதவ ன் தந்ைத; father of védavadi

சத் ன்பா

சத் ன்பா  kucattiṉpāti, ெப.(n.)

   1.  ள்ள ; unifoliate trefoil, Hedysarum gangeticum.

   2. பற்பாடகம்; sparrow leg; fever plant - Mollugo cerviana (சா.அக.);.

     [ சம்+அத் +இன்+பா ]

சப் த்

 
 சப் த்  kucapputti, ெப.(n.)

   மடைம, அ ன்ைம; stupidity, dullness, as a term of contempt (ெச.அக.);.

சப் ல்

 
 சப் ல் kucappul, ெப.(n.)

   நாணல் (த ப்ைபப்); ல்; sacrificial grass.

இந்தப் ல்ைலப் சைன ல் இ க்ைகயாகப் பயன்ப த் வ  உண்  (சா.அக.);.

ச ட்பம்

 
 ச ட்பம் kucayuṭpam, ெப.(n.)

இறப்ைப உண்டாக் ம் நச் க் ழங்

 a poisonous root causing death (சா.அக.);.

     [ சம்+ ட்பம்.]

சமரம்

 
 சமரம் kucamaram, ெப.(n)

   சப் ல் பாரக்்க; see kusa-p-pul (சா.அக.);.

ச கம்

 
 ச கம் kucamukam, ெப.(n.)

ைலக் காம் .

 nipple (சா.அக.);.

     [ யம் – சம்+ கம்]

சர்

 
 சர ்kucar, ெப.(n.)

 anything extra obtained from shop keeper as a bargain (ெச.அக.);.
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சலவ

 
 சலவ  kucalavati, ெப.(n.)

   கங்ைக யாற்றங்கைர ல் உள்ள ம் ேகாசலத் ல் உள்ள மான ஒ  பட்டணம்; a city in Kõšalam 
(அ . ந்..);.

     [ சலம்+ப ]

சவர்

சவர ்kucavar, ெப.(n.)

   1. மண்ணால் ஏனங்கள் ெசய்  ைள ேபாட் ப் ைழப்பவர;் potter.

   2. யவர ்பாரக்்க; see kuyavar.

     [ ய் ( தல்); - யவர-் சவர]்

ேசலர்

 
 ேசலர ்kucēlar, ெப.(n.)

   கண்ண டன் ப த்த பாரப்்பன நண்பர;் friend of kannan.

இவர ்வ ைம ற் ந்த ேபா  இவர ்மைன யார,் கண்ணனிடம் ெசன்  நிைல ைமையக் 
ப்ெபா ள் ெபற்  வ மா  னர.் இவ ம் அவ ல் ன்பண்டம் ெசய்  ெகாண்  கண்ணைனக் 

காணச ்ெசன்றார.் கண்ண ம் இவரிடம் நலம் பாராட்  அவர ்ெகாண்  வந்த அவ ல் ஒ   
உண்டார.் மற்ெறா   எ க்ைக ல் கண்ணனின் மைன  அவைரத ்த க்கேவ, கண்ண ம் 
உண்ணா  ேசல க் ம் ஒன் ம் ெகா க்காமல் அ ப்  ைவத்தார.் வ த்தத் டன்  வந்த 

ேசலர ்அங் ந்த ெப ஞ்ெசல்வத்ைதக் கண்  யந்  ம ழ்ந்தார ்(அ . ந்);.

ஞ்சகம்

 
 ஞ்சகம் kuñcakam, ெப.(n.)

   ன் மணி; the berry of abrus precatorius (சா.அக.);.

     [ ஞ்சம் – ஞ்சகம்]

ஞ்சகாரம்

 
 ஞ்சகாரம் kuñcakāram, ெப.(n.)

   ளி நரைளக் ழங் ; for-grape - Cissus carnosа (சா.அக.);.

     [ ஞ்ச + காரம்]

ஞ்சணம்

 
 ஞ்சணம் kuñcaṇam, ெப.(n.)

வைத,

 Indian jalap - Ipomaea turpethum (சா.அக.);.

ஞ்சப் ல்

 
 ஞ்சப் ல் kuñcappul, ெப.(n.)

   காட் க் ேகழ்வர ; cluster grass; wild raggy - Eleusine indica.

     [ ஞ்சம்+ ல்]

     (இதன் அ த்தண்  ேநராக இ க் ம். தவசம் உண்பதற் ப் பயன்படா ); (சா.அக.);.
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ஞ்சரக்ேகா

 
 ஞ்சரக்ேகா  kuñcarakāṭu, ெப.(n.)

   யாைனக் ெகாம் ; elephant's tusk (சா.அக.);.

     [ ஞ்சரம்+ேகா ]

ஞ்சரகரணம்

ஞ்சரகரணம் kuñcarakaraṇam, ெப.(n.)

   கரைச என் ங் காலக்கரணம்; karasai, a division of time.

     ' ஞ்சரகரண ெமன்னார'் [பறாைளபள் 24); (ெசஅக);.

     [ ஞ்சரம்+ கரணம்]

ஞ்சர ர

 
 ஞ்சர ர  kuñcaracurapi, ெப.(n.)

   ெசவ்வந் ; chamomile – Chrysanthe  mum Сагопаrium (சா.அக.);.

ஞ்சர ப்

 
 ஞ்சர ப்  kuñcarapippili, ெப.(n.)

   யாைனத் ப் ; elephant - pepper (சா.அக.);.

ஞ்சர ட்

 
 ஞ்சர ட்  kuñcarapuṭpi, ெப.(n.)

   க ங்ெகா ; common delight of the woods - Hiptage madablota (சா.அக.);.

ஞ்சரேமற் ல்

 
 ஞ்சரேமற் ல்  kuñcaramēṟpulluruvi, ெப.(n.)

   அத் ேமற் ல் ; a parasite grown on the fig tree (சா.அக.);.

     [ ஞ்சரம்+ேமல்+ ல் ]

ஞ்சரத்தானம்

ஞ்சரத்தானம் kuñcarattāṉam, ெப.(n.)

யாைனகைளப் பழக் ம் றந்த ெவளி (யாைனசெ்சண்  ெவளி);

 open space for training elephants,

     ' ஞ்சரத்தானத்  நின்ேறார ்  (ெப ங்.வத்தவ,4,48); (ெசஅக);.

     [ ஞ்சரம்+தானம்]

ஞ்சரன்

ஞ்சரன் kuñcaraṉ, ெப.(n.) 

   1. அ மான் என் ம் ரங் ன் பாட்ட ம், அஞ்சனா ேத ன் தந்ைத மான ஒ  வானரன்; a monkey 
grandfather of Hanumān.

   2. கா ய னிவர,் கத் ன் மரன்; son of saint Kāšipāand katru (அ . ந்.);.

ஞ்சரா தம்

 
 ஞ்சரா தம் kuñcarākitam, ெப.(n.)

   சங்கங் ப் ; smooth volkamerica - Cleodendron inerme (சா.அக.);.

ஞ்சலகக்கம்

 
 ஞ்சலகக்கம் kuñcalakakkam, ெப.(n.)

   தாமைரத ்தா ; pollen of lotus (சா.அக.);.

     [ ஞ்சலம்+கக்கம்]
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ஞ்சலம்

 
 ஞ்சலம் kuñcalam, ெப.(n.)

   ெப ம்பா ம் ெபண்கள் சைட ல் இைணத் த் ெதாங்க ம் க ற் ல் இைணக்கப்பட்ட ல் 
ெகாத்  அல்ல  ணிப்பந்  ேபான்ற ஒப்பைனப் ெபா ள்; tassel mostly tied to the end of a woman's plaited 
leeuy.

ம வ. ஞ்சம்.

 ஞ்சலம் kuñjalam, ெப.(n.)

   ேமல்மத கடை்ட; upper log of a sluice.

     [ ஞ்  → ஞ்சல் → ஞ்சாலம்.]

ஞ்சா

 
 ஞ்சா kuñcā, ெப.(n.)

ன் மணி,

 crab's eye (சா.அக.);.

ம வ, ஞ்

     [ ஞ்  – ஞ்சா]

ஞ் க்காய்

 
 ஞ் க்காய் kuñcikkāy, ெப.(n.)

   ரகம்; cumin seed - Cuminum cyminus (சா.அக.);.

     [ ஞ் +காய்]

ஞ் கம்

ஞ் கம் kuñcikam, ெப.(n.)

   1. ந்த மரம்,

 Indian wild lime - Atlantia monophylla.

   2, ன் ; crab's eye-Abrus precatorius (சா.அக.);.

     [ ஞ்  – ஞ் கம்]

ஞ் -த்தல்
ஞ் -த்தல் kuñcittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ஒற்ைறக் கா ல் நிற்றல்; standing on one foot or tip-toe (சா.அக.);.

ஞ் தம்

ஞ் தம் kuñcitam, ெப.(n.)

   1. ெசண்பகம்,

 champauk - Michelia Champaca.

   2. வைளந்த ; that which is curved or crooked.

   3. ஒற்ைறக் கா ல் நிற்ைக; standing on one foot.

   4. வைள ; crooked or contracted.

   5. வ  ெதரியா  நாளத்ைத அ க்ைக; an unskinful way of

 opening the vein (சா.அக.);.

     [ெகாஞ்  – ஞ் தம்]
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ஞ் தா யம்

 
 ஞ் தா யம் kuñcitāmiyam, ெப.(n.)

   சங்கமஞ் ெச ; four-spined monetia - Monetia tetracantha (சா.அக.);.

ஞ் ப்

 
 ஞ் ப்  kuñcippū, ெப.(n.)

ங் மப் :

 English saffron flower- Crocus sativus (சா.அக.);.

     [ ஞ் + ]

ஞ் ப் ரம்

 
 ஞ் ப் ரம் kuñcippūram, ெப.(n.)

   ஆமணத்  (ேகாேராசைன);; bezoar especially the concretion found in a cow (சா.அக.);.

ஞ் ழந்ைத

 
 ஞ் ழந்ைத kuñcukuḻntai, ெப.(n.)

   ைகக் ழந்ைத; ெபரிய ழந்ைத; baby and child (சா.அக.);.

     [ ஞ் + ழந்ைத]

ஞ் மன்

 
 ஞ் மன் kuñcukuḻumaṉ, ெப.(n.)

   பலவைக அகைவ ல் உள்ள ழந்ைதகளின் ட்டம்; a number of children of different ages (சா.அக.);.

     [ ஞ்  + மன்]

ஞ் வான்

 
 ஞ் வான் kuñcukuḷuvāṉ, ெப.(n.)

   ெவவ்ேவ  அகைவ ல் உள்ள ழந்ைதகள்; a group of children of different ages; a gathering of kids. 

கல்யாண மண்டபம் ஞ்  வான்களின் சத்தத்தால் அ ரந்்த .

     [ ஞ் + வான்.]

ஞ் ங் மா ம்

ஞ் ங் மா ம் kuñcuṅkuḻumāṉum, ெப.(n.)

   1. ச் த் ரள்; swarm of insects.

   2. பல அகைவ ள்ள ழந்ைதகளின் ட்டம்; a group of children of different ages.

     " ஞ் ங் மா மாக  கலகலெவன் க் ன்ற "(ெசஅக);.

     [ ஞ் + மான்+உம்]

ஞ் ங் ம்

 
 ஞ் ங் ம் kuñcuṅkuḻuvum, ெப.(n.)

   ஞ் ங் மா ம் பாரக்்க; see kunjun-kulumanum, (ெச.அக.);.
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ட்கரம்

 
 டக்ரம் kuṭkaram, ெப.(n.)

ேவ ப்ப த் ,

 hedge-cotton - Daemia extensa (சா.அக.);.

     [ டக்ரம்+ெவண்ைம]

     [P]

ட் ரகாண்டம்

 
 ட் ரகாண்டம்  kuṭcurakāṇṭam, ெப..(n.) 

ெவள்ைளக் க ம் ; white-coloured sugarcane (சா.அக.);.

ட்டகண்

 
 ட்டகண்   kuṭṭakaṇṭu, ெப.(n.) 

ேபயத் , devil fig - Ficus hispida (சா.அக.);.

ட்டகந்தம்

 
 ட்டகந்தம்  kuṭṭakantam, ெப..(n.)

ெகாம் ப்பாகல்; palgal bitter gourd - Trichosanthes dioeca (சா.அக.);.

ட்டகந்

 
 ட்டகந்   kuṭṭakanti, ெப. (n.) 

ெவள்ளி ேலாத் ரப் படை்ட; the fragrant bark of woodapple tree-Feronia elephantum; Lodhra bark (சா.அக.);.

     [ ட்டம்+கந் ]

ட்டக்கனிபலா

ட்டக்கனிபலா  kuṭṭakkaṉipalā, ெப.(n.) 

   1. க ப் த் தக்காளிசெ்ச ; a black tomatio plant. 

   2. ள த் தக்காளி; mad apple - Solanum melongena (சா.அக.);.

     [ ட்டம்+கனி+பலா]

ட்டக் னம்

ட்டக் னம்  kuṭṭakkiṉam, ெப.(n.) 

   1. ட்டத்ைதத ் ரக்் ம் ; plant curing leprosy.

   2. ட்டத்ைதத ் ரக்் ம் ம ந்  a remedy for leprosy. 

   3. ேபயத் ; wild fig - Ficus oppositifolia. 

   4. காட் ச் ரகம்; wild cumin - Vernonia anthelmintica (சா.அக.);.

ட்டக் னி

ட்டக் னி  kuṭṭakkiṉi, ெப.(n.)

   1. க ங்கா , black sundra tree - Acacia catechu typica alias Diospyros melanoxylon. 

   2.தான் க்காய்; belleric myrobalan (சா.அக.);.

ட்டங்ெகாள் -
தல்

ட்டங்ெகாள் -தல்  kuṭṭaṅkoḷḷutal,    16 ெச. . .(v.i.) 

ட்ட ேநாயால் தாக்கப்படல்; to be attacked with leprosy (சா.அக.);.

     [ ட்டம்+ெகாள் -தல்.]

ட்ட தனம்

ட்ட தனம்  kuṭṭacūtaṉam, ெப.(n.) 

   1. ட்டம் ெதளிதல்; subduing leprosy. 

   2. ெகான்ைற மரம்; cassia tree - Cathartocarpus fistula (சா.அக.);.
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ட்டணம்

 
 ட்டணம்  kuṭṭaṇam, ெப.(n.) 

க ஞ் ரகம், black cumin - Nigella sativa (சா.அக.);.

ட்டத்தக்காளி

 
 ட்டத்தக்காளி  kuṭṭattakkāḷi, ெப.(n) 

 தக்காளி; black-berried solanum - Solanum nigrum (சா.அக.);.

     [ ட்டம்+தக்காளி]

ட்டநாசனம்

 
 ட்டநாசனம்  kuṭṭanācaṉam, ெப.(n.) 

க  வைக ( ங்.);; white mustard. 

ட்டநாசனி

ட்டநாசனி  kuṭṭanācaṉi, ெப.(n.)

   1. க ப்  அகரம் என் ம் ம ந் வைக; a kind of drug. 

   2. ெவள்ைளக் ப்ைப white flowered Crotolaria - Cratolaria verrucosa. 

   3. தகைர; ring worm plantCassia tora. 

   4. காட் ச ் ரகம்; wild cumin - Vernonia authlmintica. 

   5. ட்டத்ைத அ க் ம் ம ந் : any medicine curing leprosy (சா.அக.);.

     [ ட்டம்+நாசனி]

ட்டேநாய்க யகா
ரா

 
 ட்டேநாய்க யகாரா  kuṭṭanōykaṭiyakārā, ெப. (n.) 

ட்ட ேநாையத் ரக்் ம் க ப்பரி ; a kind of black rice said to cure leprosy (சா.அக.);. 

     [ ட்டேநாய்+க யகாரா.]

ட்டப்பாண் நாச
னி

 
 ட்டப்பாண் நாசனி  kuṭṭappāṇṭunācaṉi, ெப.(n.) 

க ம  இ ம் ; black satinwood - Maba buxifolia (சா.அக.);.

     [ டை்ட+பாண் +நாசனி]

ட்டம்ேபாக்

ட்டம்ேபாக்   kuṭṭampōkki, ெப.(n.) 

   1 ெவண்க ; white mustard, 

   2 ட்டத்ைதப்ேபாக் ம் ம ந் ; that which cures leprosy. 

   3 பாற்ேசாற் ; caoutchouc plant - Euphorbia cattimandu. 

   4. கர ன்ைன; soora poon - Ochrocarpus longifolius(சா.அக.);

ட்ட -தல்

ட்ட -தல்  kuṭṭamiṭutal,    20 ெச. . . (vi.)

பள்ளந் ேதாண் தல்; to dig out. " ட்ட ட் டந்தான்கா ம்"(ஈ  10.64);.

     [ ட்டம்+இ -தல்]

ட்ட சரத்்

 
 ட்ட சரத்்   kuṭṭavicartti, ெப..(n.) 

ெவட் ேவர;் khus khus root-Andropogon aromaticus (சா.அக.);.
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ட்ட ரணம்ேபாக்

 
 ட்ட ரணம்ேபாக்   kuṭṭaviraṇampōkki, ெப.(n.) 

ெசங்ேகாடை்ட; marking nut - Semecarpus anacardium (சா.அக.);.

ட்டாம்

 
 ட்டாம்  kuṭṭām, ெப.(n.) 

ெப ங்காயம்; asafoetida (சா.அக.);.

ட்டாரி

 
 ட்டாரி  kuṭṭāri, ெப.(n.) 

கந்தகம், sulphur (சா.அக.);.

     [ ட் - ட்டாரி]

ட் க்க ைத

 
 ட் க்க ைத  kuṭṭikkaḻutai, ெப.(n.) 

க ைதக் ட் ; the young of an ass (சா.அக.);.

     [ ட் +க ைத]

ட் க்கானாங்ெக
ளி

 
 ட் க்கானாங்ெகளி   kuṭṭikkāṉāṅkeḷiṟu, ெப.(n.) 

ெகளிற்  ன் ஞ் , the young of a cat-fish (சா.அக.);.

     [ ட் +கானாம்+களி ]

ட் கம்

 
 ட் கம்  kuṭṭikam, ெப.(n.) 

ஒரிைலத் தாமைர, single leaf lotus. 

ட் காதக்காளி

 
 ட் காதக்காளி  kuṭṭikātakkāḷi, ெப.(n.) 

ட் த்தக்காளி பாரக்்க; see kuft-takkal (சாஅக.);.

     [ ட் க்காய் +தக்காளி]

ட் சச்ாத்

 
 ட் சச்ாத்   kuṭṭiccātti, ெப.(.n) 

ஒ  ெபண் ெதய்வம்; a female spirt(சா.அக.);.

ட் த்ேத

 
 ட் த்ேத   kuṭṭittēvi, ெப.(n.) 

ளாமரம், wood apple tree(சா.அக.);. [ ட் +ேத ]

ட்  நைர

 
 ட்  நைர  kuṭṭinarai, ெப.(n.) 

இளைம ல் ஏற்ப ம் நைர; premature gray hair(சா.அக.);.
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ட் ப்பைன

 
 ட் ப்பைன  kuṭṭippaṉai, ெப. (n.) 

பைனையச ் ற் ம் ைளக் ம்  பைன, small stunted palmyra young ones growing at the bottom of a main 
tree

     [ ட் +பைன.]

ட் ப்பா த்

 
 ட் ப்பா த்   kuṭṭippāṭitti, ெப.(n.) 

ற்றரத்ைத; lesser galangal - Alpinia galanga (சா.அக.);.

     [ ட் +பா த் ]

ட் ப் லா

ட் ப் லா  kuṭṭippilā, ெப.(n.) 

   1. ட் ப் பலா; small jack tree - Artocarpus integrifolius. 

   2. ேபய் ன்ைன; charcoal tree - Sponia wight. 

   3. ராய் மரம்; paper tree - Streblus asper. 

   4. ற் ப் பலா; stunted jack - Epicarpurus orientalis (சா.அக.);.

     [ ட் +பலா]

ட் ப்ைப

 
 ட் ப்ைப  kuṭṭippai, ெப.(n.) 

லங் ன் வ ற் ல் ட் ன் ேமல் க் ெகாண்  இ க் ம் ண்டப் ைப; foetal membranes in animals 
filled with liquor amni which dilates the mouth of the womb (சா.அக.);.

     [ ட் +ைப]

ட் யசச்ம்

 
 ட் யசச்ம்  kuṭṭiyaccam, ெப.(n.) 

இளம் அகத் ச ்ெச ; young sesbane plant - Sesbania grandiflora (சா.அக.);.

ட் ய

 
 ட் ய   kuṭṭiyaḻivu, ெப.(n.) 

க ற்  ஏற்ப ம் ேக ; abortion (சா.அக.);.

     [ ட் +அ ]

ட் மரம்

 
 ட் மரம்  kuṭṭimaram, ெப.(n.) 

சணல், Indian hemp-Crotolaria juncea(சா.அக.);. 

ட் வா

 
 ட் வா   kuṭṭivācuki, ெப.(n.) சப்பாத் க் கள்ளி; prickly pear - Opuntia топоcantha (சா.அக.).

ட் லாங்

 
 ட் லாங்   kuṭṭivilāṅku, ெப. (n.) 

கட ல் ெபாரிக்கப்பட்  டை்ட னின்  ெவளிவந்த டன் ஆ க க்  வந்  ேச ம் ஒ  வைக 
லாங்  ன்; a kind of riverfish or Ee|fish - Elve.

     [ ட் + லாங் ]
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இ  பாம்ைபப் 
ேபால் நீளமாக ம், 

ப ப்  
நிறமாக ம் 

உள்ள . 
உண க் ப் 

பயன்ப வ  
(சா.அக.). 

ட் ளா தம்

 
 இ  பாம்ைபப் ேபால் நீளமாக ம், ப ப்  நிறமாக ம் உள்ள . உண க் ப் பயன்ப வ  (சா.அக.). 

ட் ளா தம் 
 itupāmpaippōlnīḷamākavumpaḻuppuniṟamākavumuḷḷatuuṇavukkuppayaṉpaṭuvatucāakakuṭṭiviḷātitam, ெப.(n.) 

ச  மஞ்சள், dried turmeric (சா.அக.);.

ட் வன்கண்ண
ன்

 
 ட் வன்கண்ணன்  kuṭṭuvaṉkaṇṇaṉ, ெப. (n.) 

கைடக்கழகக் காலத் ப் லவரக்ளில் ஒ வர;் one of the poets who belonged to the last Šargam.

     [ ட் வன் + கண்ணன்.]

இவர ்ெபயர ்கண்ணனாக இ க்கலாம். இவர ்ேசரர ் னராத ன் ட் வன் கண்ணன் எனப்பட்டார ்
(அ . ந்);.

ட் வன் ரனார்

 
 ட் வன் ரனார ் kuṭṭuvaṉāraṉār, ெப.(n.) 

ஆய் என் ம் வள்ளைலப் பா ய லவர;் the poet who celebrated to ay (அ . ந்);.

     [ ட் வன் + ரன்+ஆர.்]

ட் வன்ேசரல்

 
 ட் வன்ேசரல்  kuṭṭuvaṉcēral, ெப.(n.) 

ேசர மன்னன்; cërà king.

     [ ட் வன் + ேசரல்.]

ட்ைடக்கால்

டை்டக்கால்  kuṭṭaikkāl, ெப. (n.) 

   1. ள்ளமான கால் short leg. 

   2. உ ப் க் ேகடான கால் deformed leg (சா.அக.);.

     [ டை்ட+கால்]

ட்ைடக்ைக

டை்டக்ைக  kuṭṭaikkai, ெப.(n.) 

   1. ைறந்த ைக; short arm. 

   2. உ ப் க் ேகடான ைக; deformed arm (சா.அக);.

     [ டை்ட+ைக]

ட்ைடச் ட்ைட

 
 டை்டச் டை்ட  kuṭṭaiccuruṭṭai, ெப.(n.) 

ஒ வைகப் பாம் ; a kind of coiled snakeOligodon subgriseus (சா.அக.);.

     [P]

ட்ைட க்

டை்ட க்   kuṭṭaiyiṭukki, ெப.(n.) 

   1. ற்றரத்ைத; lesser galangal - Alpinia galanga. 

   2. ேகாட்டம் (ேகா.ஷ்டம்);; Arabian costus - Costus speciosus, 

   3. ப ரின் கைள; corn weed. 

   4. கற்றாைழ; aloe genus (சா.அக.);.

     [ டை்ட+இ க் ]
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ட்ைடையக் ழப்
-தல்

டை்டையக் ழப் -தல்  kuṭṭaiyaikkuḻpputal,    5 ெச. . .(v.i.) 

ெதளி  ஏற்ப த் வதற் ப் ப லாகக் ள ப  ெசய்தல்; add to the confusion; muddle up. ஏற்கனேவ 
இங்ேக எல்லாம் ழப்பமாக இ க் ற , ேம ம் டை்டையக் ழப்பாேத

     [ டை்டைய+ ழப் -தல்.]

டக்ேகாஇளஞ்ேசர
ம்ெபாைற

 
 டக்ேகாஇளஞ்ேசர ம்ெபாைற  kuṭakāiḷañcēralirumpoṟai, ெப. (n.) 

ெப ங் ன் ாரக்் ழாரால் பாடப்ெபற்ற ேசர மன்னன்; a Cēraking.

     [ டக்ேகா+இளம்+ேசரம்+இ ம்ெபாைற]

டகபாைல

டகபாைல kuṭakapālai, ெப.(n.) 

   1. ெவட்பாைல; conession tellicherry bark - Nerium nti-dysentericum. 

   2.ெகா ப் பாைல; cotton milk plant - Dregea volubilis; twining swallow-wort -

 Asclepias volubilis. 3. ஊ ப்பாைல; needle-leaved swallow-wort - Oxystelma esculentum (சா.அக.);.

     [ டகம்+பாைல]

ட ச்

 
 ட ச்   kuṭakukiccili, ெப.(n.) 

ட  நாட் ல் ைள ம் ச் ; coorge orange - Citrus aurantium nobilis (சா.அக.);.

     [ ட + ச் ]

ட ெவட்பாைல

 
 ட ெவட்பாைல  kuṭakuveṭpālai, ெப. (n.) 

தைலசே்சரி ல் ைள ம் ெவட்பாைல; tellicherry bark (சா.அக.);.

     [ ட +ெவட்பாைல]

டசை்சலம்

 
 டசை்சலம்  kuṭaccailam, ெப.(n.) 

மைலப் ர ; hill palaus - Butea frondosa (சா.அக.);.

டேசா

 
 டேசா  kuṭacō, ெப.(n.) 

டசபாைல பாரக்்க; see kugasa-pāla (சா.அக.);.

டநாசனி

 
 டநாசனி  kuṭanācaṉi, ெப.(n.) 

ெவண்க ; white mustard - Brassica alba alias Sinapis alba (சா.அக.);.
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டபைல

டபைல  kuṭapalai, ெப.(n.)

   1 மணித் தக்காளி, black-berried nigrum.

   2.கடம்  மரவைக; oak - Carcua arborea. 

   3. இலந்ைத; jujube. 

   4. களரவ்ா; tooth-brush tree - Salvadora persica (சா.அக.);. 

 டபைல kuḍabalai, ெப.(n.)

   1. மணித்தக்காளி (ைதலவ.பா .57);; black night shade.

   2. இலந்ைத; jujube.

   3. களரவ்ா; toothbrush tree (சா.அக.);.

     [ ள்→ ட + (பலம்);பைல.]

ட ல யனார்

 

 ட ல யனார ் kuṭapulaviyaṉār, ெப.(n.) 

பாண் யன் ெந ஞ்ெச யைனப் பா ய த ழ்ப் லவர;் Tamil poet, who celebrated Păngiyap-
neguñjesiyap(அ . ந்.);.

     [ ட+ ல யன்+ஆர]்

டம

டம   kuṭamatu, ெப.(n) 

   1. டத் ல் ைவத்த கள்; toddy secured in pots. 

   2. டத் ல் ளிக்க ைவத்த கள் அல்ல  சாராயம்; toddy, arrack or anyother liquor fermented in a water-pot 
(சா.அக.);.

     [ டம்+ம ]

ட க்

 
 ட க்   kuṭamuḻukku, ெப.(n.) 

தாகக் கட் க்கப்பட்ட ேகா ல், ப் க்கப்பட்ட ேகா ல் இைவகளின் ேகா ரக் கலசத் க் ம், 
லவ க் ம் ெசய் ம் நீராட்  ழா; pouring the sanctified water over the temple structure at the time of installation.

     [ டம்+ க் ]

டராசன்

 
 டராசன்  kuṭarācaṉ, ெப.(n.) 

ஒ  வைகப் ரான்; a kind of centipede (சா.அக.);.

டல்காய்-தல்
டல்காய்-தல்  kuṭalkāytal,    1ெச. . .(v.i.) பட் னியாய் இ த்தல்; starving (சா.அக.).

     [ டல் + காய்-தல்.]

டல்ெகா -த்தல்

டல்ெகா -த்தல்  kuṭalkoḻuttal,    4 ெச. . . (vi.) 

ட ல் ெகா ப்  பற் தல்; bowels growing fat(சா.அக.);.

     [ டல்+ெகா -த்தல்]

டல்பற்

 
 டல்பற்   kuṭalpaṟṟu, ெப.(n.) 

டல் ெதாடர்  connection, with the bowels (சா.அக.);.
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டல் ங் -தல்

டல் ங் -தல் kuṭalpiṭuṅkutal,    5 ெச. . . (v.i.) 

டைலக் கைளதல்; disembowelling (சா.அக);.

     [ டல்+ ங் -தல்]

டல்ம ப்

 
 டல்ம ப்   kuṭalmaṭippu, ெப.(n.) 

வ ற் க் ள் இ க் ம் ட ன் ம ப் கள்; intestinal folds (சா.அக.);.

     [ டல்+ம ப் ]

டல்வாங் -தல்

டல்வாங் -தல்  kuṭalvāṅkutal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   1. டைலப் ங்  ெவளி த்தல்; removing the entrails from the body - Exenterate. 

   2. டல்தட் தல்; tapping the bowels by massage. 

   3. டல் ங்கல்; removing the entrails or the viscera; eviscerating (சா.அக.);. 

     [ டல்+வாங் -தல்.]

டல்வா

டல்வா   kuṭalvāyu, ெப.(n.) 

   1. ட றக்கம்; rupture, scrotal hernia. 

   2. ைர ஊைத ( ைரவாதம்);; inflammation of the testis - Orchitis.

டலற்ற

 
 டலற்ற  kuṭalaṟṟa, ெப.எ.(adj.) 

உள்ேள சைதப் பற் ல்லாத pithless (சா.அக.);.

     [ டல்+அற்ற]

ட

 
 ட   kuṭalicivu, ெப.(n.) 

டைல இ த் ப் ப்ப  ேபால் உண்டா ம் வ , cramps or the spasm of the bowels (சா.அக.);. 

     [ டல்+இ ]

ட யக்கம்

 
 ட யக்கம்  kuṭaliyakkam, ெப.(n.) 

டல் அைச  டல் க்கள் ேபால் ெநளி ம் தன்ைம; the worm like movement of the

 intestines for carrying the contents from one section of the colon to the other

 Intestinal peristalsis (சா.அக.);.

     [ டல்+இயக்கம்]

ட க் ரிய

 
 ட க் ரிய  kuṭalukkuriya, ெப.எ. (adj.) 

டல் ெதாடரப்ான; relating to bowels (சா.அக.);.

     [ ட க் +உரிய]

ட ப் சம்

ட ப் சம்  kuṭaluppicam, ெப.(n.)

   1. டல் ப த் க் காணல்; enlargement of the bowels. 

   2. வ ற் ப் சம்; distension of the abdomen (சா.அக.);. [ டல்+உப் சம்]
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ட ள்வாங் -தல்

ட ள்வாங் -தல்  kuṭaluḷvāṅkutal,    5 ெச. . .(v.i.) 

ட ன் ஒ  ப  மற்ெறா  ப ல் அடங்கல்; the invagination of a portion of the intestines into the adjacent 
part - Intussusception (சா.அக.);.

     [ டல்+உள்+வாங் -தல்.]

ட ப்

 
 ட ப்   kuṭaluṟuppu, ெப.(n.) 

வ ற் ள் இ க் ம் டைலச ்சாரந்்த உ ப் கள்; abdominal viscera or entrails (சா.அக.);.

     [ டல்+உ ப் ]

டெல த் டல்

டெல த் டல்  kuṭaleṭuttuviṭal, ெதா.ெப.(vbl.n.) 

   1. டைலப் ங்  ெவளிேய எ த்தல்; pulling and drawing out the entrails or viscera- Embowelling. 

   2. டல் தட் தல்; tapping the bowels by massage (சா.அக);.

     [ டல்+எ த் + டல்.]

டேலற்றம்

டேலற்றம்  kuṭalēṟṟam, ெப.(n.) 

   1. ழந்ைதக க் க் டல் ச  இடத்ைத ட்  மா வதால் ஏற்ப ம் ேநாய்; spasm or derangement of 
the intestines especially in children. 

   2. வ ற் ைரசச்ல்; the gurgling noise of the belly (சா.அக.);.

     [ டல்+ஏற்றம்]

 டேலற்றம் kuḍalēṟṟam, ெப.(n.)

   டல் இடம் மா  ேமேல தலால் உண்டா ம் ேநாய்; twisting or derangement of the intestines, especially in 
children.

     [ டல் + ஏற்றம்.]

டைலப்பற் ய
ேநாய்

டைலப்பற் யேநாய்  kuṭalaippaṟṟiyanōy, ெப.(n.) 

   1. ெபா வாகக் ட க்  ஏற்ப ம் ேநாய்கள்; disease in general of the intestines. 

   2. வ ற் வ ; intestinal colic (சா.அக.);.

ம வ. டல்ேநாய்

     [ டைல+பற் ய+ேநாய்]

டைலப்பற் -தல்

டைலப்பற் -தல்  kuṭalaippaṟṟutal,    5 ெச. . .(v.i.) 

டைலத் தாக் தல்; affecting or attacking the bowels (சா.அக.);.

     [ டைல+பற் -தல்.]

டைலப் ரட் -
தல்

டைலப் ரட் -தல்  kuṭalaippuraṭṭutal,    5 ெச. . .(v.i.) 

கக் ம்ப க் டைலப் ரட் தல்; affection of the bowels as to feel a vomiting sensation (சா.அக.);.

     [ டைல+ ரட் -தல்.]

டைல க் -
தல்

டைல க் -தல்  kuṭalaimuṟukkutal,    5 ெச. . .(v.i.) 

டைலப் ரட் தல்; a twisting sensation of the bowels from various causes so as to feel nauseous(சா.அக.);.

     [ டைல+ க் -தல்.]

டைல யசவ்

 
 டைல யசவ்   kuṭalaimūṭiyacavvu, ெப.(n.) 

டற்சவ் ; a membrane enveloping the intestines (சா.அக.);.

     [ டைல+ ய+சவ் .]
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டேலாடல்

 
 டேலாடல்  kuṭalōṭal, ெப.(n.) 

வ ற் ப் ேபாக் ; having a loose motion of the bowels (சா.அக);.

     [ டல்+ஒடல்.]

டவயம்

 
 டவயம்  kuṭavayam, ெப.(n.) 

ெப ந்தக்காளி; edible winter cherry - Pysalis peruviana(சா.அக.);.

டவைரக்ேகா ல்

 
 டவைரக்ேகா ல்  kuṭavaraikāyil, ெப.(n.) 

மைலச ்சரிைவ அல்ல  பாைறையக் ைடந்  ற்பங்கள் ெச க் ய மண்டபம் ேபான்ற அைமப் ; 
rock-cut temple

     [ டவைர+ேகா ல்.]

     [P]

டவன்ப வதம்

 
 டவன்ப வதம்  kuṭavaṉparuvatam, ெப.(n.) 

த்தைள மைல; mountain containing brass (சா.அக.);.

     [ டவன்+Skt. ப வதம்]

டவா ல் 
நல்லாதனார்

 
 டவா ல் நல்லாதனார ் kuṭavāyilnallātaṉār, ெப.(n.) 

ெப ஞ்சாத்தைனப் பா ய த ழ்ப் லவர;் the Tamil poet who celebrated peruñjättan (அ . ந்.);.

     [ டவா ல்+நல்+ஆதன்.]

டற்ெகா ப்

 
 டற்ெகா ப்   kuṭaṟkoḻuppu, ெப.(n.) 

வ ற்ைறக் டத்ைதப் ேபால் ப க்கச ்ெசய் ம் ட ன் ேமற் சவ் ல் காணப்ப ம் அ கக் ெகா ப் ; 
excess of fat of the omentum which gives rotundity to the abdomen (சா.அக.);,

     [ டல்+ெகா ப் ]

டற்ேகாளா

 
 டற்ேகாளா   kuṭaṟāḷāṟu, ெப.(n.) 

ட க்  ஏற்ப ம் பலவைகக் ற்றங்கள்; intestinal disorders arising form various causes (சா.அக.);. 

     [ டல்+ேகாளா ]

டற்சல்

 
 டற்சல்   kuṭaṟcalli, ெப.(n.) 

டல் ைற ( வாரம்);; holes or perforation occurring in the intestines (சா.அக.);.

     [ டல்+சல் ]
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டற்கண்ணம்

 
 டற்கண்ணம்  kuṭaṟkaṇṇam, ெப.(n.) 

நஞ் க் ெகா னின்  ெசய் ம் ஒ  வைகச ் ண்ண ம ந் : an alkaline compound prepared or extracted from 
the naval-cord of children (சா.அக.);.

     [ டல்+கண்ணம்]

டற் ள்

 
 டற் ள்  kuṭaṟcuruḷ, ெப.(n.) 

டல் ம ப்  intestinal fold (சா.அக.);. [ டல்+ ள்.]

டற் ண்

டற் ண்  kuṭaṟpuṇ, ெப.(n.) 

   1. பல கரணியங்களினால் ட ல் ஏற்ப ம் ண்; ulceration of the bowels due to various

 causes, as tuberculosis, typhoid, syphilis etc. 

   2. ட க்  ஏற்ப ம் ண், duodenal ulcer(சா.அக.);.

     [ டல்+ ண்.]

டற் ளிப்

 
 டற் ளிப்   kuṭaṟpuḷippu, ெப.(n.) 

வ ற் ப் ளிப் ; acidity of the stomach (சா.அக.);.

     [ டல்+ ளிப் ]

டற்ெப க்

டற்ெப க்   kuṭaṟperukku, ெப.(n.) 

   1. ட ல் அ கமாகக் ெகா ப்  ப்பதால் டல் ப த்தல்; enlargement of the intestines due to undue 
formation offat. 2. ட ல் காற்  தங் வதால் உப் க் கா தல்; distension of bowels with gas or air in the testines 
- Flatulence (சா.அக.);.

     [ டல்+ெப க் .]

டற் ர்

டற் ர ் kuṭaṟṟimir, ெப.(n.) 

   1. டல் இயக்கம் வ ைம இழக்ைக; மலக்கட் ; constipation. 

   2. டல் உணரச்் யற்  இ க்ைக; numbness or inactivity of the bowels – Torpor intestinum (சா.அக.);. 

     [ டல்+ ர]்

டற்ெறாடர்

 
 டற்ெறாடர ் kuṭaṟṟoṭar, ெப.(n) 

ட ன் ெதாடரச்் ; that portion of the alimentary canal either above or below the region of the intestines (சா.அக.);.

     [ டல்+ெதாடர]்

டாகரன்

 
 டாகரன்  kuṭākaraṉ, ெப.(n.) 

ஒ  அரக்கன்; a giant.

     [ ட+அ ரன்.]
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டாநா

 
 டாநா   kuṭānāṭu, ெப.(n.) 

ன்  பக்க ம் நீர ் ழ்ந்த நிலம் ( ப கற்பம்); (இலங்.);; peninsula. யாழ்ப்பாணக் டாநா : ம வ. 
வக் ைற ( பகற்பம்);

     [ ட - டா+நா ]

ெக த்த வர்க்
காரம்

 
 ெக த்த வரக்்காரம்  kuṭikeṭuttavuvarkkāram, ெப. (n.) 

கல் ப் : sea-salt (சா.அக.);.

சன்னாகம்

 
 சன்னாகம்  kuṭicaṉṉākam, ெப.(n.) 

கரிசலாங்கண்ணி; bee plant or eclipse plant- Eclipta alba alias E.prostata alias verbesina alba (சா.அக.);.

     [P]

ைசத்ெதா ல்

 
 ைசதெ்தா ல்  kuṭicaittoḻil, ெப.(n.) 

ன்சாரத் ன் ேதைவ ம், இயந் ரங்களின் உத ம் இல்லாமல் ட் ல் இ ப்பவரக்ள் உத டன் 
ட் ேலேய ெசய்யப்ப ம்  ெதா ல; cottage industry

     [ ைச+ெதா ல்.]

த்தனக்காரர்

 
 த்தனக்காரர ் kuṭittaṉakkārar, ெப.(n.) 

ட் ல் வாடைகக் க் ப்பவர;் tenant.

த்ெதாைக

 
 தெ்தாைக  kuṭittokai, ெப.(n.) 

மக்கள் ெதாைக (இலங்.);; population [ +ெதாைக]

தாங் த
யார்

 
 தாங் த யார ் kuṭitāṅkimutaliyār, ெப. (n.) 

ஒ வள்ளல்; a patron. (அ . ந்);

     [ +தாங் + த யார]்

த்ைதலம்

த்ைதலம்  kuṭittailam, ெப.(n.) 

   1. உள் க் க் க்கக் ெகா க் ம் எண்ெணய்; a medicated oil taken or adoministered internally, 

   2. ஆமணக்  எண்ெணய்; caster oil (சா.அக.);.

     [ +Skt. ைதலம்.]

நீரத்் ர யம்

 
 நீரத்் ர யம்  kuṭinīrttiraviyam, ெப.(n.) 

காய்ச் ய ம ந் க் நீர ்(கஷாயச ்சரக் கள்); (ைபஷஜ.);; ingredients of a tincture (ெச.அக.);. 

     [ நீர+்Skt. ர யம்]
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ெபயர்-தல்

ெபயர-்தல்  kuṭipeyartal,    4 ெச. . . (v.i.) 

ஓர ்இடத்ைத ட்  ேவேறார ்இடத் க்  வாழச ்ெசல் தல்; migrate. நிலத்ைத இழந்த உழவரக்ள் 
நகரப்் றத் ற் க் ெபயரந்்  வ றாரக்ள்.

     [ +ெபயர-்தல்.]

மகன்

 
 மகன்  kuṭimakaṉ, ெப.(n.) 

 த்தாளன்; barber (அ . ந்);.

மம்

 
 மம்  kuṭimam, ெப.(n.) 

த்தம்; blue vitriol (சா.அக.);.

க் யவன்

 
 க் யவன்  kuṭimikkuyavaṉ, ெப.(n.) 

நான் கனின் தைல ல் றந்தவன்; the person who born in nanmuga's hair (அ . ந்);. 

ரா

 
 ரா   kuṭimirāci, ெப.(n.) 

தைல ைற, தைல ைறயாக வ ம் நில ரிைம: right or privilege of a hereditary occupant (ெச.அக.);. 

-தல்

-தல்  kuṭimuḻukutal,    5 ெச. . . (v.i.) 

ேக  ைளதல்; அ  ஏற்ப தல்; be lost; be desperate. ஒ  ேவைள சாப் டா ட்டால்  டா !

     [ + -தல்.]

ைமப்ெபா ள்

 
 ைமப்ெபா ள்  kuṭimaipporuḷ, ெப.(n.) 

அன்றாட வாழ்க்ைகக் த் ேதைவயான அரி , எண்ெணய் ேபான்ற ெபா ள்கள்; civil supplies. ைமப் 
ெபா ள் வாணிபக் கழகம்

     [ ைம+ெபா ள்.]

யமர்த் -தல்

யமரத்் -தல்  kuṭiyamarttutal,    5 ெச. . . (v.i.) 

யதாக ஓர ்இடத் ல் தங்

வாழச ்ெசய்தல்; ேயற் தல்; settle in a place or country. யலால்  இழந்தவரக்ள் ஏ யர ் கா ல் 
இப்ேபா  யமரத்்தப்பட் ள்ளனர.்

     [ +அமரத்் -தல்.]

யர த்தைலவர்

 
 யர த்தைலவர ் kuṭiyaracuttalaivar, ெப.(n.) 

யர  அர யல் அைமப் ல் மக்களால் ேநர யாகத் ேதரந்்ெத க்கப்பட்ட ஆ ம் தைலவர ்அல்ல  
மக்களால் ேதரந்்ெத க்கப்பட்ட உ ப் னரக்ளால் ேதரந்்ெத க்கப்பட்ட ஆ வ (நி வாக);த் தைலவர;் 
President of a republic.

     [ யர +தைலவர]்
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ரிைம

ரிைம  kuṭiyurimai, ெப.(n.) 

   1. ஒ  நாட் ல் தங் வதற்கான அர  த ம் உரிைம (அங் காரம்);; citizenship. ல நா களில் றந்  
ல ஆண் கள் வாழ்ந் ந்தாேல ரிைம ைடத்  ற . 

   2. ஒ  நாட் க் மக க்  உள்ள உரிைம rights of a citizen, மக்களின் ரிைமைய ம க்க 
ேவண் ய கடைம அர க்  உண் . 

   3. ஒ  ட் ல் ப்பதற்கான த : rights of tenancy. வாடைக ட் க்  ன்பணம் ெச த் ய 
நாளி ந்ேத ஒ வர ்அந்த ட் க் க் ரிைம ெப வார.்

     [ +உரிைம]

ெய ப் -தல்
ெய ப் -தல்  kuṭiyeḻupputal,    5 ெச. . .

     [ +எ ப் -தல்]

ராக

 
 ராக   kuṭirākati, ெப.(n.) 

ேகா யவைர, cock-bean - Canavaiia obtusifolia (சா.அக.);.

லகண்டகம்

லகண்டகம்  kuṭilakaṇṭakam, ெப.(n.) 

க ங்கா  மரம்; black sundra tree -

 Acacia catechu typica alias Diospyra: melanoxylon.

ம வ. உ க்ைக மரம்

இம்மரம் 20-30 அ  உயரம் இ க் ம் ைளகள் ள் ள்ளைவ. இதன் இைலகள் ைணயா ம் பால் 
ஒதைன மரத் ன் பாைல ேபான் ம் இ க் ம். இம்மரம் லசமயம் ள் இல்லாம ம் இ க் ம். ய 
மஞ்சள் நிற ள்ள  உைடய இம்மரத் ல் இ ந்  ன் எ க்கலாம் (சா.அக.);.

லகா தம்

 
 லகா தம்  kuṭilakāvitam, ெப.(n.) 

சைடக் றண் ; a thorny shrub Lepidagathis scariosa (சா.அக.);.

  kuṭili, ெப.(n) 

   1. ெசம்பல் ப் ; ar unknown lizard plant used by the Siddhars for rejuvenation. 

   2. நீலஞ்ேசா ; another unknown plant used by the Siddhars for rejuvenation (சா.அக.);.

     [ ல் – ]

ரம்

ரம்  kuṭīram, ெப.(n.) 

   1. ைச; hut cottage. 

   2. இைல ேவய்ந்த ல் (பரண்சாைல);; hermitage(ெச.அக.);.

     [P]

 ரம் kuṭīram, ெப.(n.)

   1. ைச; hut, cottage.

     "பட பாவம்" (த.நி.ேபா.115);.

   2. இைலக் ல் (பரண்சாைல);; hermitage.

     [Skt.{} → த. ரம்.]
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  kuṭuku, ெப.(n.) 

   1. ேதங்காய் த யவற்றாலான ைவ; coconut o other hard shell used as a vessel 

   2.கரகம்(கமண்டலம்);; earthen orwooder pitcher of an ascetic. 

   3. இடக்ைக ெயன் ம் ேதாற்க  ( லப்.3,27, உைர);; hand drum. 

   4. ைண ன் உ ப் ; belly of a lute (ெச.அக.);.

     [  – ]

  ெவன் 

 
   ெவன்   kuṭukuṭuveṉṟu, .அ.(adv) 

ய எட்  ைவத் ேவகமாக உ ண்  வ வ  ேபால; with short quick steps as if rolling down. க யாண 
ட் ல் அவர ் ெவன்  ஒ  ஏற்பா கைளக் கவனித் க் ெகாண் ந்தார.்

     [ +என் .]

ழம்

 
 ழம் kuṭukuṭukiḻm, ெப.(n.) 

நடப்பதற்ேக தட் த்த மாற ேவண் ய தள்ளாத நிைல ல் இ க் ம் ஆள்; tottering old man or woman. 
ஏதத்ைத ( பத்ைத); ேவ க்ைக பாரக்்கப் ெபா யனி ந்  ழம் வைர எல்ேலா ம் 
வந் ட்டாரக்ள்.

     [ + ழம்]

ம்ப அட்ைட

 
 ம்ப அடை்ட  kuṭumpaaṭṭai, ெப.(n.) 

உண ப் ெபா ள்கள், மண்ெணண்ெணய் த யவற்ைற ைறயான ைலக் ப் ெபற அரசால் 
ம்பத் ற்  ஒன்  என்ற தத் ல் வழங்கப்ப ம், உ ப் னரக்ளின் எண்ணிக்ைக, வ மானம் 

த யைவ ப  ெசய்யப்பட்ட பங் ட்  அடை்ட ration card

     [ ம்பம்+அடை்ட]

ம்பக்கட் ப்பா

 
 ம்பக்கட் ப்பா   kuṭumpakkaṭṭuppāṭu, ெப.(n.) 

க த்தைட, அ ைவ ம த் வம் த யவற் ன் லம் ழந்ைதகைளக் ைறவாகப் ெபற் க் 
ெகாள் ம் ம்பத் ட்டம்; planned family; family planning

     [ ம்பம்+கட் ப்பா ]

ம்பத் யாச்
யம்

 
 ம்பத் யாச் யம்  kuṭumpattiyācciyam, ெப.(n.) 

இல்லற வாழ்ைவ ற் ம் றந்  வாழ்க்ைக; renunciationoffamily ties, as an ascetic (ெச.அக.);.

ம்பப் ர ட்
ைட

 
 ம்பப் ர டை்ட  kuṭumpappiratiṭṭai, ெப.(n.) 

நிைலய ந்த ம்பத்ைத நிைல நி த்தல்; maintaining or stabilising a family by rescuing it from distress 
(ெச.அக.);.

     [ ம்பம்+Skt, ர டை்ட]

ப்பாளம்

 
 ப்பாளம்  kuṭuvitippāḷam, ெப.(n.) 

இ ப்ைப மரம்; south Indian mahua - Bassia longifolia (சா.அக.);.
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ேட

 
 ேட   kuṭēci, ெப.(n.) 

கற்றாைழ; Indian aloe - Allooe officinalis (சா.அக.);.

ேடரசம்

 
 ேடரசம்  kuṭēracam, ெப.(n.) 

ெவண் ள , white basil (சா.அக.);. 

ைடக்காவலன்

ைடக்காவலன்  kuṭaikkāvalaṉ, ெப.(n.) 

   1. ற்றரத்ைத; lesser galangal - Alpinia galanga. 

   2. ேசைனக் ழங் ; elephant-foot yam - Amorphophallus campanulatus (சா.அக.);.

     [ ைட+காவலன்.]

ைடச்

 
 ைடச்   kuṭaicci, ெப.(n.) 

ைர; piggreens - Amaranthus campestris (சா.அக.);.

     [ ைட – ைடச் ]

ைடச் ங்

 
 ைடச் ங்   kuṭaicciṇuṅki, ெப.(n.) 

ெகா ச ் ங் ; a sensitive creeper of the mimosa genus (சா.அக.);.

ைடசாய்-தல்

ைடசாய்-தல்  kuṭaicāytal,    1ெச. . .(v.i.) 

மாட்  வண்  ேபான்ற வண் கள் ஒ  பக்கமாகேவா, தைல ழாகேவா தல்; of bullock cart, vehicles 
overturn. காைளகள் ரண்டதால் வண் க் ைட சாய்ந்  உ ண்ட . ராகப் ேபாய்க் ெகாண் ந்த 
வாழ்க்ைக ைட சாய்ந்  ட்ட

     [ ைட+சாய்-தல்.]

ைடசெ்சா

 
 ைடசெ்சா   kuṭaiccoruki, ெப.(n.)

ெசந்நா ; red aconite (சா.அக.);.

     [ ைட+ெசா .]

ைடப்பா

 
 ைடப்பா   kuṭaippāli, ெப.(n.) 

மைடயன் சாம் ராணி; false copaiba - Hardwickia pinnata (சா.அக.);.

ைடப்பறைவ

 
 ைடப்பறைவ  kuṭaippaṟavai, ெப.(n.) 

காக்ைக ேபான்ற உ வம் ெகாண்ட பறைவ; the bird which look like a crow.

     [ ைட+பறைவ.]

இ  ெதன் அெமரிக்கா ல் அேமசான் ஆற்றங்கைர ல் உள்ள . இதன் தைல  வளரந்் ள்ள 
ெகாண்ைட ற  ைட ேபான்  ரிக்கக் யதாய் இ க் ற . இதன் க த் ல் அைலதா  ேபான்  
இற கள் அ க்  ைவக்கப்பட்ட  ேபால் வளரந்் க் ம். ச் , க்கைளத் ன்  உ ர ்வாழ் ற  
(அ . ந்);.
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ைடமரம்

 
 ைடமரம்  kuṭaimaram, ெப.(n.) 

ேவலமரம்; ைடேவல்; umbrella thorn-babool - Acacia planifrous alias A.Latronum (சா.அக.);.

ைடமல் ைக

ைடமல் ைக  kuṭaimallikai, ெப.(n.) 

   1. ெசண்  மல் ைக; Arabian jasmine - Jasminum sambac. 

   2. டல் மல் ைக; shining trifoliata jasmine - Jasminum calophyllum (சா.அக.);.

     [ ைட+மல் ைக]

ைட ப்

 
 ைட ப்   kuṭaiyippi, ெப.(n.) 

கட ல் பாைறகைளத் ைளக் ம் ப் ; a genus of marine mollusc which pierces rocks, woods etc. - Pholas 
(சா.அக);.

     [ ைட+இப் ]

ைட ன்ப வதம்

 
 ைட ன்ப வதம்  kuṭaiyiṉparuvatam, ெப.(n.) 

த்தைள brass (சா.அக.);. 

ைட ைத

 
 ைட ைத kuṭaiyūtai, ெப.(n.) 

ைடசச்ைல உண்டாக் ம் வளி வைக neuralgic pain (சா.அக.);.

     [ ைட+ஊைத]

ைடராட் னம்

 
 ைடராட் னம்  kuṭairāṭṭiṉam, ெப.(n.) 

ெபா டக்ாட் , ழா நடக் ம் இடங்களில் ெபரிய ைட ேபான்ற அைமப் ன் 
ழ்தெ்தாங்க டப்பட்ட பல வ வ இ க்ைககளில் வர ்ஏ ச ் ற்  வ ம் ைளயாட் க் க ; 

meerrry-go-round. 

     [ ைட+ராட் னம்.]

ைடவாய்

 
 ைடவாய்   kuṭaivāyvu, ெப.(n.) 

ைட ைத பாரக்்க; see Kudal-y-sidas (சா.அக.);.

ைட த்

 
 ைட த்   kuṭaivirutti, ெப.(n.) 

ழாக் காலங்களில் இைறவ க் க் ைட ப்பதற்காக ஏற்ப த்தப்பட்ட மானியம்; grant of land for 
holding the ornamental umbrella over the village deity during festivals (ெச.அக.);.

     [ ைட+Skt. த் ]

 ைட த்  kuḍaivirutti, ெப.(n.)

   ழாக் காலங்களில் ெதய்வங்கட் க் ைட ப்பதற்காக ஏற்பட்ட ற் ட் ; grant of land for 
holding the ornamental umbrella over the village deity during festivals.

ம. ட த்

     [ ைட + த் .]

444

www.valluvarvallalarvattam.com 3665 of 19068.



ேடாசச்ம்

 
 ேடாசச்ம்  kuṭōccam, ெப.(n.) 

கஞ்சாங்ேகாைர; white-basil - Ocimum album.

ேடார ட்

 
 ேடார ட்   kuṭōramuṭci, ெப.(n.) 

ெவள்ைளக் கழற்ெகா ; a white variety of kalar-kodi (சா.அக.);.

ேடாரிமண்

 
 ேடாரிமண்  kuṭōrimaṇ, ெப.(n.) 

ய்ைமயான மண்; pure alkaline earth (சா.அக.);.

     [ ேடாரி+மண்]

ண்டசச்ம்பா

 
 ண்டசச்ம்பா  kuṇṭaccampā, ெப.(n.) 

உ ண்ைடச ்சம்பா ெநல்; a species of round paddy (சா.அக.);.

     [ ண் +சம்பா]

ண்டசன்

 
 ண்டசன்  kuṇṭacaṉ, ெப.(n.) 

தராட் ரன் மரன்; son of Tirudarāttiran(அ . ந்.);.

ண்டேப

 
 ண்டேப   kuṇṭapēti, ெப.(n.) 

ரிதராட் ரன்; son of Tiridarāțțiran (அ . ந்);.

     [ ண்டம்+ேப ]

ண்டர்

ண்டர ் kuṇṭar, ெப.(n.) 

   1. ெபா ச ்ெசாத் க்க க் க் ேக  ைள த்தல்; ஆடக்ைள அ த் ப்பய த் தல் கலவரம் 
ெசய்ைக ேபான்ற மக்க க் த் ங்  ைள க் ம் ெசயல்கைளச ்ெசய் ம் ஆள்; hooligan; in India 
"goonda'. ண்டர ்த ப் க் காவல் சட்டம்.

ண்டலம்பாைல

ண்டலம்பாைல  kuṇṭalampālai, ெப.(n.) 

ஒ  (கற்ப); ைக; a rejuvenating drug.

     [ ண்டம்+பாைல]

இ  23 ெபரிய ைககளில் ஒன்  (சா.அக.);.

ண்டலேபா

 
 ண்டலேபா   kuṇṭalapōki, ெப.(n.) 

ரிேயாதனன் தம் ; brother of Duri-y-ötanan (அ . ந்.);.

ண்டலேபாசன்

 
 ண்டலேபாசன்  kuṇṭalapōcaṉ, ெப.(n.) 

ண்டலேபா ; see kwndala-pogi- (அ . ந்);.
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ண்ட கா

 
 ண்ட கா  kuṇṭalikā, ெப.(n.) 

சம்பங்ேகாைர; a kind of sedge-grass (சா.அக.);.

     [ ண்ட கம்- ண்ட கா]

ண்ட ங்கம்

 
 ண்ட ங்கம்  kuṇṭaliṅkam, ெப.(n.) 

மலாக்கா ந ம் ைகத் ; malacca benzoin - Styrax benzoin (சா.அக.);.

ண்ட த்தாய்

ண்ட த்தாய்  kuṇṭalittāy, ெப.(n.) 

   1. சத் ; the universal. 

   2. ரக்்ைக; the goddess Durga (சா.அக.);.

     [ ண்ட +தாய்.]

ண்ட யா

 
 ண்ட யா  kuṇṭaliyā, ெப.(n.) 

ந் ல்; moon creeper - Menispermum Cordi; Folium (சா.அக.);.

     [ ண்ட +ஆள்.]

ண்டற்கச்
ண்டற்கச்   kuṇṭaṟkacci, ெப.(n.) 

ெதன்ைன வைகக ள் ஒன்  (பதாரத்்த71); a kind of coconut (ெச.அக.);.

ண்டன்

ண்டன்  kuṇṭaṉ, ெப.(n.)

   1. கா ய னிவர ்மைன  கத் ன் மரன்; son of katru and saint kāšipā. 

   2. தராட் ரன் மகன்; son of Tirudarāțțiran. 

   3. ஒ  வ கணத்தவன்; a celestial host of Śiva (அ . ந்);.

     [ ண் +அன்.]

 ண்டன்1 kuṇṭaṉ, ெப.(n.)

   1. ைலமக க் ப் றந்த மகன்; son born in adulery.

   2. ப த்  வ த்தவன்; strong, stout person.

   3. இ ந்ேதான்; man low in caste or character.

     "சமண் ண்டர"் ( வ்.ெபரிய .2:6.6);.

   ம. ண்டன்;   க. ண்ட;ெத. ண்ட .

     [ ள் → ண்  → ண்டன்.]

 ண்டன்2 kuṇṭaṉ, ெப.(n.)

   1. அ ைம; slave.

   2. வைளந்த ; that which is bent.

   3. ண்டனி, 

ண்டா

 
 ண்டா   kuṇṭāti, ெப.(n.) 

 நா ச ்சங்  smooth volkameria - Cleodendron inerте (சா.அக.);.
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ண்டானி

 
 ண்டானி  kuṇṭāṉi, ெப.(n.) 

ெகாம்மட் க் ெகா ; mortar-flower bindweed - Ipomaca bracteata (சா.அக.);.

     [ ண்ட  – ண்டானி]

ண் ல்

ண் ல்  kuṇṭil, ெப.(n.) 

; backside, the region of the spine. 

 ண் ல்1 kuṇṭil, ெப.(n.)

   1. ெசய் ( வா.);; small field or plot.

   2. ; back.

     [ ண்  + ண் ல்.]

 ண் ல் kuṇṭil, ெப.(n.)

   ெச வைக (யாழ்.அக.);; a shrub.

     [ ண்  + இல்.]

ண் ன ரம்

 
 ண் ன ரம்  kuṇṭiṉapuram, ெப.(n.) 

தரப்்ப நாட் த் தைலநகரம் ; an ancient capital of Vidarpa (அ . ந்.);.

     [ ண் னம்+ ரம்]

ண் க்கட்டாக

 
 ண் க்கட்டாக kuṇṭukkaṭṭāka, .அ. (adv.) 

க த்ைத ம், காைல ம் ஒன்  ேசரத்் ப் பந்  ேபால் ட் ; bundling someone up. அவைனக் 
ண் க்கட்டாகத் ரக் க் ெகாண்  ேபாய் ட்டாரக்ள்.

     [ ண் +கட்டாக]

ண் கட்பா யா
தனார்

ண் கட்பா யாதனார ் kuṇṭukaṭpāliyātaṉār, ெப.(n.) 

கழகக் காலப் லவர;் a Šangam poet. –

     [ ண் கண்+பா +ஆதனார]்

இவர ்இயற்ெபயர ்ஆதன். ஊர ்பா . ஆழ்ந்த கண் உைடயவராதலால் ண் கெனன்  அைடெமா  
ெகா க்கப்பட்டார ்ேபா ம். இவர்

ேசரமான் ெசல்வக் க ங்ேகா வா யாதைனப் பா ப் பரி ல் ெபற்றவர.் இவர ்பா யதாக 
றநா ற் ல் (387); ஒ  பாட ம், நற் ைண ல் (220); ஒ  பாட ம் காணப்ப ன்றன (அ . ந்);.

ண் க்க ைத

 
 ண் க்க ைத  kuṇṭukkaḻutai, ெப.(n.) 

ஆண் க ைத, he-ass (சா.அக.);. 

 ண் க்க ைத kuṇṭukkaḻudai, ெப.(n.)

   ஆண் க ைத (பஞ்சதந்.);; he-ass.

     [ ண்  + க ைத.]
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ண் க்காயம்

 
 ண் க்காயம்  kuṇṭukkāyam, ெப.(n.) 

ெவ  ண்  பட்டதனால் உண்டான ண், gun-shot wound (சா.அக.);.

     [ ண் +காயம்]

 ண் க்காயம் kuṇṭukkāyam, ெப.(n.)

   ப்பாக் க் ண்  பட்டதனால் உண்டான ண்; gunshot wound.

     [ ண்  + காயம்.]

ண் சச்ட்

 
 ண் சச்ட்   kuṇṭuccaṭṭi, ெப.(n.) 

உ ண்ைட வ வச ்சட்  வைக (பாத் ரம்);; a small round bottomed vessel. ண் சச்ட் க் ள் ைர 
ஒட் வ  ேபால!

     [ ண் +சட் .]

ண் ப் க்ெகான்
ைற

ண் ப் க்ெகான்ைற  kuṇṭuppūkkoṉṟai, ெப.(n.) 

ெகான்ைற வைக; sulphur flowered senna - Cassia glauca (ெச.அக.);.

     [ ண் + +ெகான்ைற]

 ண் ப் க்ெகான்ைற1 kuṇṭuppūkkoṉṟai, ெப.(n.)

   ெவள்ைளத் தகைர; sulphure flowered senna (சா.அக.);.

     [ ண்  +  + ெகான்ைற.]

 ண் ப் க்ெகான்ைற2 kuṇṭuppūkkoṉṟai, ெப.(n.)

   ெகான்ைறவைக; sulphur-flowered senna.

     [ ண்  +  + ெகான்ைற.]

ண் ம் ம்

 
 ண் ம் ம்  kuṇṭumkuḻiyum, ெப.(n.) 

 பள்ளங்கள்; potholes, சாைல ண் ம் மாக இ க் ற . ண் ம் மான பாைத.

     [ ண் ம்+ ம்.]

ண் மல்

 
 ண் மல்   kuṇṭumalli, ெப.(n.) 

அ க இதழ்கைளக் ெகாண்ட, ெபரிய அள ைடய மல் ைக வைக; arabian jasmine.

     [ ண் +மல் ]

ண் மாணிக்கம்

 
 ண் மாணிக்கம்  kuṇṭumāṇikkam, ெப.(n.) 

ம் ர வா ; safflower-Carthamus tinctorius (சா.அக.);.

     [ ண் +மாணிக்கம்.]
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ண் ளகாய்

 
 ண் ளகாய்  kuṇṭumiḷakāy, ெப.(n.) 

ட ளகாய்; bell-pepper - Capsicum grosum (சா.அக.);.

     [ ண் + ளகாய்.]

ண் ேராசைன

 
 ண் ேராசைன  kuṇṭurōcaṉai, ெப.(n.) 

ந மண ம், உ ண்ைட வ ள்ள ஒ வைக ம ந் க் ழங்  (மைல.);; an odoriferous root growing in 
circular masses (ெச.அக.);. 

ண் ர்க் ற்றம்

 
 ண் ரக்் ற்றம்  kuṇṭurkāṟṟam, ெப.(n.) 

ேசரநாட் ன் ஒ  ப : one of the parts of Šēra-nādu (அ . ந்.);.

     [ ண் ர+் ற்றம்]

ண்ெட தல்

 
 ண்ெட தல்  kuṇṭeṟital, ெதா.ெப.(vbl.n.) 

மாைழ லான ண்ைட எ ம் ைளயாட் ப் ேபாட் : shotput.

     [ ண் +எ தல்.]

ண்ேடந்

 
 ண்ேடந்   kuṇṭēnti, ெப.(n.) 

மைலதாங் ; wound plant-Sida carpinifolia (ெச.அக.);.

     [ ண் +ஏந் ]

ண்ேடாசைன

 
 ண்ேடாசைன  kuṇṭōcaṉai, ெப.(n.) 

ண் ேராசைன பாரக்்க; see kundu-rõšanai (ெச.அக.);.

ண்ேடா னி

 
 ண்ேடா னி  kuṇṭōtiṉi, ெப.(n.) 

நிைறந்த ம ள்ள மா ; a cow with a full udder (சா.அக.);.

ண்ணம்

 
 ண்ணம்  kuṇṇam, ெப.(n.) 

ெப ம : Indian birth wort - Aristolochia indica (சா.அக.);.

     [ ண் – ண்ணம்]

ண்ணிசெ்ச ச்

 
 ண்ணிசெ்ச ச்   kuṇṇicceṭicci, ெப.(n.) 

ெதா  கண்ணி; a medicinal plant - Hedysarum gyrans (சா.அக.);.

     [ ண்ணி+ெச ச் ]
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ண்ைடத் க் ப்
ேபா -தல்

ண்ைடத் க் ப்ேபா -தல்  kuṇṭaittukkippōṭutal,    20 ெச. . .(v.i.) 

அ ரச்்  த ம் ெசய் ையக் தல்; disclose a shocking news; drop a bombshell. ேவைலைய ட்  ட்ேடன் 
என்  ஒ  ண்ைடத் க் ப் ேபாட்டான்.

     [ ண்ைட+ க் +ேபா -தல்.]

ண் வர்

 
 ண் வர ் kuṇṇuvar, ெப.(n.) 

தாரா ரம், காங்ேகயம், பழனிமைல த ய இடங்களில் ப ரி ம் மக்கள்; the peasents who cultivate 
in Tarapuram, Kangeyam, Palani-malai

     [ ண் – ண் வா.]

இவரக்ள் தங்கைள ேவளாளர ்என்பர.் ேகாயம் த் ார ்மாவட்டத் ல் உள்ள ண் ரி ந்  வந்ததால் 
இப்ெபயர ்ெபற்றனர.் ெபரிய ண் வர,் ய ண் வர ்என இ வைக உண்  (அ . ந்);.

ணக்கம்

 
 ணக்கம்  kuṇakkam, ெப.(n.) 

ந்த மரம், a species of wild lime - Atlantia racemosa (சா.அக.);.

ணக்காரி

 
 ணக்காரி  kuṇakkāri, ெப.(n.) 

ன் மணி, jeweller's bead (சா.அக.);. 

ணக் மணல்

 
 ணக் மணல்  kuṇakkumaṇal, ெப.(n.) 

ெவள்ளி மணல்; silver.ore (சா.அக.);. [ ணக் +மணல்]

ண்டகன்

 
 ண்டகன்  kuṇṭakaṉ, ெப.(n.) 

வ கணத்தவரில் ஒ வர;் one of the celestial host of Śiva (அ . ந்.);.

     [ ண் - ண்டகன்.]

 ண்டகன் guṇṭagaṉ, ெப.(n.)

   கள்ளக் கணவ க் ப் றந்தவன் ( வா.);; son born in adultery, bastard of an adulteress.

     [ ண்  + ண்டகன்.]

ண்டக் ரியா
ண்டக் ரியா kuṇṭakkiriyā, ெப.(n.) 

இைசப்பண்ணில் ஒ  வைக (பரத.இராக.56);; a specific melody-type (ெச.அக.);.

ணச் த் ரம்

ணச் த் ரம்  kuṇaccittiram, ெப.(n.) 

   1. கைத, நாடகம் த யவற் ன் மாந்தர;் portrayal of a character in a story, etc. இந்தச ் கைத ல் வ ம் 
ணச் த் ரங்கைள வாழ்க்ைக ல் சந் த்த உணர்  ஏற்ப ற . 

   2. கைத மாந்தரக்்  உரியதாகக் காட்டப்ப ம் ண ளக்கம் characterization. கைத மாந்தரக்ளின் 
ணச் த் ரம் றப்பாக அைமந் க் ற .

     [ ணம்+ த் ரம்]
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ணச

 
 ணச   kuṇacali, ெப.(n.) 

வல்லாைர; Indian penny-wort - Hydrocotyle asiatica (சா.அக.);.

     [P]

ணசா னி

 
 ணசா னி  kuṇacāliṉi, ெப.(n.) 

தனப  என் ம் வணிகரின் மைன ; wife of merchant Tanapadi (அ . ந்.);.

ண பாவம்

 
 ண பாவம்  kuṇacupāvam, ெப.(n.) 

தனப  என் ம் வணிகரின் மைன ; natural disposition (சா.அக.);.

     [ ணம்+Skt. பாவம்]

ணத்

ணத்   kuṇatti, ெப.(n.)

   1. வல்லாைர; Indian pennywort - Hydrocotyle asiatica. 

   2. வகரந்ைத; fever toolsy-Sphoeranthus amaranthoides(சா.அக);.

     [ ணம் – ணத் ]

ணத் த்த

 
 ணத் த்த   kuṇattittaru, ெப.(n.) 

ேவ ப்ப த் ; hedge-twiner (சா.அக.);. 

ணந் ல் யம்

 
 ணந் ல் யம்  kuṇantulliyam, ெப.(n.) 

ெவண்பா ரப்் ; white coloured fragrant trumpet flower - Stereospermum chelonoides (சா.அக.);.

     [ ணம்+ ல் யம்]

ணநலன்

 
 ணநலன்  kuṇanalaṉ, ெப.(n.) 

ஒ வரின் நல்ல இயல் ; of a person positive qualities. யக்கத்தக்க ணநலன்கள் ெகாண்டவர.்

     [ ணம்+நலன்.]

ணநிவர்த்

 
 ணநிவரத்்   kuṇanivartti, ெப.(n.) 

நாரத்ைத bitter orange - Citrus aurantium (சா.அக.);,

ணபரன்

 
 ணபரன்  kuṇaparaṉ, ெப.(n.) 

பல்லவரக்ளில் ஒ வன்; a king who belonged to Pallavas. ேசாழநாடை்ட ஆண் ச் ராப்பள்ளி மைல 
ேமல் உள்ள வன் ேகா ைலப் ப் த்தவன். இவ க் ப் ேடாத்தமன், சத் மல்லன், சத் ய 
சந்தன் என ம் ெபயர ்உண்  (அ ந்);.

ணமா -த்தல்

ணமா -த்தல்  kuṇamāyiruttal,    3 ெச. . . (v.t.) 

நலமாய் இ த்தல்; being in sound health; to be well - conditioned (சா.அக.);. 

     [ ணமாய்+இ -த்தல்.]
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ணமாைல

 
 ணமாைல  kuṇamālai, ெப.(n.) 

வக ந்தாமணி நாயகன் வகனின் மைன யரில் ஒ த் ; one of the wive's of Šivagan in Šivaga-Šintāmaņi 
(சா.அக);.

ணரஞ் தம்

 
 ணரஞ் தம்  kuṇarañcitam, ெப.(n.) 

மேனாரஞ் தம்; cupid's plant-Artabotrys odoratissimus (சா.அக.);.

ன த் ரர்

ன த் ரர ் kuṉaruttirar, ெப.(n.) 

ணதத் வ நிைலயராய் ெவட்டெவளி ல், அ க் ந் ெதா ைலச ்ெசய் ம் வன் (உத் ரர)்; 
(சதா வ.77);; the Lord of relative destruction who functions in the region of Kuna-tattuva (ெச.அக.);.

     [ ணம்+Skt, உ த் ரர]்

ணலா தம்

 
 ணலா தம்  kuṇalākitam, ெப.(n.) 

சம்பங் ப் ; Champauk - Michelia Champaka(சா.அக.);.

ண ய
ண ய   kuṇaviyatu, ெப.(n.) 

ேமன்ைமயான ; that which is superior. ' ண ய  ஒன்  உட்பட நிைற"(ெதஇக ll, 431); (ெச.அக);.

ணைன ல்லாக்
ேனான்

 
 ணைன ல்லாக் ேனான்  kuṇaṉaivillākkiṉōṉ, ெப.(n.) 

ரி ; blue vitriol - Сорpersulppһate (சா.அக.);.

ணா சயம்

 
 ணா சயம்  kuṇāticayam, ெப.(n.) 

ணாம்சம் பாரக்்க; see kunām šam. 

     [ ணம்+அ சயம்]

 ணா சயம் kuṇātisayam, ெப.(n.)

   பண் ச ் றப் ;  excellence of character, qualities, predominent characteristics.

     [ ணம் + அ சயம்.]

னா தம்

 
 னா தம்  kuṉātītam, ெப.(n.) 

ஒ க்கங் கடந்த ; that which is absolute above all attributes, as referring to god (ெச.அக.);.

     [ ணம்+Skt. அ தம்]

ணாநி பாண்
யன்

 
 ணாநி பாண் யன்  kuṇānitipāṇṭiyaṉ, ெப. (n.) 

ஒ  பாண் ய மன்னன்; a Pandiya king.

ம வ, கந்தரபாண் யன்
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ணாம்சம்

ணாம்சம்  kuṇāmcam, ெப.(n.) 

   1. ணச ் றப் ; predominant characteristics. அவ ைடய இந்தக் ணா சயத்ைத எல்ேலா ம் 
அ ந் ப்பாரக்ள். தாத்தா ைடய ணா சயங்கைள யாரால் மாற்ற ம்? 

   2. ஒன் ற்ேக உரித்தான பண் ; characteristic feature. ெவளிநாட்  வங்  என்பதற்கான எல்லா 
ணா சயங்க ம் இ ந்தன.

     [ ணம்+Skt. அம்சம்]

ணாலங் தன்

 
 ணாலங் தன்  kuṇālaṅkirutaṉ, ெப.(n.) 

நற் ணங்கைளத் தன்னிடத்ேத ெகாண்டவன்; one adorned with good qualities (ெச.அக.);.

ணிகார்க் யர்

 
 ணிகாரக்் யர ் kuṇikārkkiyar, ெப.(n.) 

காரக்் ய லத் ல் ேதான் யவர;் one who came from Karkkiya line age (.அ . ந்.);.

த்தைகதார்

 
 த்தைகதார ் kuttakaitār, ெப.(n.) 

நிலக் த்தைக (க ல்); வாங் பவன்; contractor, leasee (ெச.அக.);.

த்தைகதாரர்

 
 த்தைகதாரர ் kuttakaitārar, ெப..(n.) 

த்தைகக்  எ ப்பவர;் leasee.

     [ த்தைக+தாரர]்

த்தன்

த்தன்  kuttaṉ, ெப.(n) 

எமனிடம் உள்ள கணக்கனான த் ர த்தன்; accountant of Lord yama (அ . ந்.);.

 த்தன் kuttaṉ, ெப.(n.)

   1. காப்பவன்; protector.

     " வ த்தன " (ேச .ேச யாத்.13);.

   2. ைவ யர ்பட்டப்ெபயர;் a {Vaisya} title.

     "அரதனதத்த ெனன் ம்… ெப ங்  வணிகன்" (ெசவ்வந் ப் .தாயான. 8);.

   3. ப்த ல அரசன் க ங்.319, தப்); king of the Gupta family.

     [காப்பன் → ப்பன் → -Skt Gupta→ → த்தன்.]

த் ட்

த் ட்   kuttiṭṭu, .எ. (adv) 

   1. உடக்ா ம் ேபா  த் க்கா ட் ; squat while sitting. கணப் க்  அ ல் த் ட்  உடக்ாந்  
ெகாண்டான். 

   2. ெநட் க் த்தாக வைளயாமல் நீட் க் ெகாண் ; erect; straight. தா  ள் ள்ளாகக் த் ட்  நின்ற .

     [ த் +இ ]

த் -தல்

 
 த் -தல்  kuttiṭutal, ெச. . . (v.i.) 

பாரை்வ, கவனம் த யன ஒ வரின் ேமல், ஒன் ல் நிைலத்தல்; ெவ த்தல்; attention etc., get fixed on. 
உ ர ் ரி ம் ேநரத் ல் கண் த் ட்ட . கவனம் பாட் ன் ேமல் த் ட் நிைலத்த .

     [ த் +இ -தல்.]
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த் க்ேகால்

த் க்ேகால்  kuttukāl, ெப.(n.) 

தாக் ம் ஆ தமாகப் பயன்ப த் ம் ரை்மயான ைன உைடய கம் ; pointed pole used as a weapon. 
ைக ல் த் க்ேகால், அரிவாள் ஆ தங்க டன் பத்  ேபர ் றப்பட்டாரக்ள்.

     [ த் +ேகால்.]

 த் க்ேகால் kuttukāl, ெப.(n.)

   1. தாற் க் ேகால்; goad.

   2. பரிக்ேகால் ( க்ேகா.111, உைர);; elephant hook.

   3. ைன ற் ரிய இ ம் ள்ள ேகால் ( லப்.16:142. அ ம்.);; pike-staff.

ம. த் க்ேகால்

     [ த்  + ேகால்.]

த் ம ப்

 
 த் ம ப்   kuttumatippu, ெப.(n.) 

ைறயாகக் கணக் டாத ம ப் ; ேதாராயம்; rough estimate; approximate value. அ ப  கலம் ெநல் 
என்  எப்ப ச ்ெசால் றாய்? எல்லாம் ஒ  த்  ம ப் தான். த் ம ப்பாகச ்ெசான்னால் இந்த  

ப்பதா ரம் ெப ம்.

     [ த் +ம ப் ]

 த் ம ப்  kuddumadippu, ெப.(n.)

   ேதாராயமாகக் ப் ம்அள ; an estimate by guess.

ம. த் ம ப்

     [ த்  + ம ப் .]

த் யரம்

 
 த் யரம்  kuttuyaram, ெப.(n.) 

க்ேகாணத் ல் அ ப்பக்கத்ைத ம் ேமல் ைனைய ம் இைணக் ம் ெசங் த் க் ேகா ; attitude in a 
triangle.

     [ த் +உயரம்]

தப் -தல்

தப் -தல்  kutapputal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   1. உள்ளாக ெமல்லாமேல வாைய அைசத்தல்; eating with the lips close - Mumble. 

   2. ெமல் தல்; masticating. 

   3. உதப் தல்; chewing food to increase the saliva and prepare for swallowing and digestion; stuffing the mouth with food 
(சா.அக.);.

     [  – தப் ]

 தப் -தல் kudappudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெமல் தல்; to turn about food in the mouth, munch.

     [உதப்  → தப் .]
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தப் ய ண

 
 தப் ய ண   kutappiyavuṇavu, ெப.(n.) 

ங் வதற்  ன் உள்ள ெமன் உண ; the food after mastication and just before deglutition - Alimentary bolus 
(சா.அக.);.

     [ தப் ய+உண .]

தம்ேபய்ச் த்தர்

 
 தம்ேபய்ச் த்தர ் kutampēyccittar, ெப.(n.) 

ப ெனண் த்தரக்ளில் ஒ வர;் one of eighteen Šiddas.

     [ தம்ைப+ேபய்+ த்தர]்

தமகாயம்

 
 தமகாயம்  kutamakāyam, ெப.(n.) 

ெவங்காயம்; onion (சா.அக.);.

தனம்

தனம்  kutaṉam, ெப.(n.) 

   1. அசடை்ட, negligence, carelessness, slovenliness. 

   2. ப் ர ன்ைம; filthiness. 

   3. றைம ன்ைம; want of dexterity, clumsiness, awkwardness (ெச.அக.);.

     [ - தனம்]

தனாசனம்

 
 தனாசனம்  kutaṉācaṉam, ெப.(n.) 

ெப ங்காய்ம்; asafoetida - Ferula aSafoetida (சா.அக.);.

கள்ளம்

 
 கள்ளம்  kutikaḷḷam, ெப.(n.) 

ப் ளைவ; boilor abscess on the heel (ெச.அக.);.

     [ +கள்ளம்]

கால்

கால்  kutikāl, ெப.(n.)

   1 உள்ளங்கா ன் ன்பக்கம்; the hind most part of the foot. 

   2. காற் ; heel of the foot (சா.அக.);.

     [ +கால்.]

கால்வ

கால்வ   kutikālvali, ெப.(n.) 

   1. கால் ேநா ; pain in the heel - Talalgia. 

   2. காைல அ ந்த ைவக் ம் ேபா  ேதான் ம் வ ; pain caused by pressure on the heel - Painful heel 
(சா.அக.);.

     [ கால்+வ ]

கால்வாதம்

கால்வாதம்  kutikālvātam, ெப.(n.) 

   1. கால் ஊன் வதற்  யாமல் இ க் ம் ஒ  நரம்  ெதாடரப்ான ஒ  ேநாய்; a disease of the heel 
rendering one unable to rest on the heel owing to excessive neuralgic pain - Pododynia. 

   2. ன்னங்கா ல் நின்  ற  காைல ஊன்ற யாமல் வ  ெகாள் ம் நரம்  ேநாய்; pain 
experienced in raising the toes and suddenly bringing the heels to this ground - Heel jar(சா.அக.);.

     [ +கால்+வாதம்]
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கால்ெவ ப்

 
 கால்ெவ ப்   kutikālveṭippu, ெப.(n.) 

கா ல் ஏற்ப ம் த்தம் அல்ல  பணி னாற் கா ம் ெவ ப் ; crack or fissure of thbeel arising from the 
bilious condition of the system or frost-bite (சா.அக.);.

     [ கால்+ெவ ப் ]

காெல ம்

 
 காெல ம்   kutikālelumpu, ெப.(n.) 

கால் உள்ளாக இ க் ம் எ ம் ; heel bone - Calcaneum; Oscalcis (சா.அக.);.

     [ கால்+எ ம் ]

ங்கால்ெவட்

 
 ங்கால்ெவட்  kutiṅkālveṭṭi, ெப.(n.) 

ஏமாற் க்காரன்; cheet, deceiver (ெச.அக.);.

     [ கால்+ெவட் ]

ேயா -தல்

ேயா -தல்  kutiyōṭutal,    20 ெச. . . (v.i.) 

ம ழ்ச் ையக் காட் ம் வைக ல் ள்ளிக் த்தல்; jumb about; frolic.

உன்ைன ம் ட் க்ெகாண்  ேபா ேறன்

என்ற ம் ழந்ைத  ேபாட்ட . அவள்

இ க் ம் இடத் ல் ம் ம் ம்மாள ம்

ேபா ம்.

     [ +ேபா -தல்.]

ையப்பா

 
 ையப்பா   kutiyaippāti, ெப.(n.) 

ெவட்  ேவர;் khus khus root-Andropogon muricatus (சா.அக.);.

ைரெகால்

ைரெகால்   kutiraikolli, ெப.(n.) 

   1. ஒ வைகப் ன்ெசய்ப் ப ர;் poor man's horse-tail millet - Panicum verticillatum. 

   2. ெகா  வைக; purple wreath - Petracea volubilis (ெச.அக.);.

ம வ. ைரவா

     [ ைர+ெகால் ]

ைரெகா த்தல்

 
 ைரெகா த்தல்  kutiraikoṭuttal, ெப.(n.) 

வர ் ைளயாட் ல் ெவன்ேறாைரத் ேதாற்றார ் ற் மக்ைக (யாழ்.அக.);; the penalty of the defeated 
person carrying the victor on his back, in children's play (ெச.அக.);.

     [ ைர+ெகா த்தல்.]

 ைரெகா த்தல் gudiraigoḍuddal, ெப.(n.)

   வர ் ைளயாட் ல் ெவன்ேறாைரத் ேதாற்ேறார ் ற் மக்ைக; the penalty of the defeated person 
carrying the victor on his back, in children's play (யாழ்.அக.);.

     [ ைர + ெகா த்தல்.]
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ைரசத்

 
 ைரசத்   kutiraicatti, ெப.(n.) 

ஓர ்இயந் ரத் ன் இயங் ம் ஆற்றைல அள டப் பயன்ப த் ம் அல , a measurement used to estimate the 
power, called one horsepower, two horse power and so on (க்ரியா.);. [ ைர+சத் ]

ைரசைத

 
 ைரசைத  kutiraicatai, ெப.(n.) 

ஆ  சைத;ெதாங் ம் சைத; calf muscle.

     [ ைர+சைத.]

ைரசச்ாரி

 
 ைரசச்ாரி  kutiraiccāri, ெப.(n.) 

ைர ன் ற் ேயா ம் க ; circuitous course of a horse (ெச.அக.);.

ைரத்த யனா
ர்

 
 ைரத்த யனார ்kutiraittaṟiyaṉār, ெப.(n.) 

ஒ  கைடக்கழகப் லவர;் a poet,

 belonged to sangam era.

     [ ைர+த யனார.்]

இவர ்பாைலத ் ைணையப் பாராட் ப் பா ள்ளார.்

ைரத் றன்

 
 ைரத் றன்  kutiraittiṟaṉ, ெப.(n.) 

ைரசத்  பாரக்க்; see kutira-satti

     [ ைர+ றன்]

ைர நிைல

ைர நிைல  kutirainilai, ெப.(n.) 

ைரகைளக் கட்  ைவக் ம் இடம் (இலாயம்); ( ேனந்.174);; place where horses are kept, stable (ெச.அக.);.

ம வ. ைரக்ெகாட் ல்

     [ ைர+நிைல.]

ைரப்ப ரி

 
 ைரப்ப ரி  kutiraippayiri, ெப.(n.) 

 (சாரைண); வைக; dog milk-grass - Trianthema crystallina (ெச.அக.);.

     [ ைர+ப ரி]

ைரப்பற்பாடா
னம்

ைரப்பற்பாடானம்  kutiraippaṟpāṭāṉam, ெப.(n.) 

ற  நஞ்  வைக ( .அ.);; a mineral poison, one of 32 (ெச.அக.);.

ைரப்பால்

 
 ைரப்பால்  kutiraippāl, ெப.(n.) 

ைர ன் பால்; horse's milk.

     [ ைர+பால்.]

இ  உடம் ற்  வ ைமைய உண்டாக் ம். எளி ல் ெசரிக்கக் ய . உடம் ற்  ெவப்பமான . 
ைவக்கத் வரப்்பாய் இ க் ம் (சா.அக.);.
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ைரப் க்

ைரப் க்   kutiraippiṭukku, ெப.(n.) 

ைரப் க்கன் என் ம் ெச , horse almond-Sterculia foetida.

     [ ைர+ க் .]

இதன் காய்கள் நீள நீளமாய்த் ெதாங் வதால் பாரை்வக்  அழகாக இ க் ம். ஆகேவ இ  ேதாட்டம், 
அரண்மைன, ேசாைலகளில் ைவத்  வளரக்்கப்ப ம். இம்மரத் ன் இைல வ ைமைய ம், 

யரை்வைய ம் உண்டாக் ம். இதன் ைதகள் க ப்பா ம், நீளமா ம் இ க் ம்.

இதன்  ெகட்ட நாற்றம் மாதலால் இதற் ப் ' நா  என்  ஒ  ெபய ம் உண் . இதற் ச ் நீைர 
வ க் ம் ண ம் உண் . ஆகேவ நீர ்ெதாடரப்ான ேநாய்க க் ப் ெபரி ம் பயன்ப ம் (சா.அக.);.

ைரப் சன் 

ெப.(n.); 

   1. உயரமாய் வளரந்்த மரம்; any tree rising to great height; any tall majestic tree. 

   2.ஒ  ள் மரம்; camel tree; camel thistle - Echinops echinatus (சா.அக);.

     [ ைர+ சன்.]

ைரமைல

 
 ைரமைல  kutiraimalai, ெப.(n.) 

ெதன் கன்னடத் ல் உள்ள ைர க்  மைல; hill in south-kappada (அ . ந்.);.

ைரேயா -தல்

ைரேயா -தல்  kutiraiyōṭutal,    5 ெச. . .(v.i.) 

ஒ வர ்தனக் ப் பகரமாக மற்ெறா வைரத ்ேதர்  எ த ைவத்  ஆள் மாறாட்டம் ெசய்தல் (இலங்.);; 
write an examination by praxy. அவன் ைரேயா த்தான் ேதர் ல் ெவற்  யைடந்தான். [ ைர+ஒ -தல்.]

ைரவா கம் 

ெப.(n.); 

ேகாைரப் ல்; koray grass (சா.அக.);. 

     [ ைர+வா கம்]

ைரவாற் ல்

 
 ைரவாற் ல்  kutiraivāṟpul, ெப.(n.) 

ைரவா ப் ல்; ஒட் ப் ல்; horse tail grass, panicum brizoides (சா.அக.);.

     [ ைர+வாற்+ ல்]

ப்

ப்   kutukulippu, ெப.(n.) 

   1.  ம ழ்ச ; ecstasy; rapture. 

   2. ம ரச் ் ரப்் ; hair standing on ends - Horripillation (சா.அக.);. 

     [ + ப் ]

த்தல் ைடசச்ல்

த்தல் ைடசச்ல்  kuttalkuṭaiccal, ெப.(n.) 

   1. காற் னால் ஏற்ப ம் நரம்  வ ; piercing and boring pain in the course of the

 nerves due to aggravated condition of air. 

   2. ட்  வ ; pain experienced in rheumatism (சா.அக.);.

     [ த்தல்+ ைடசச்ல்]
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த்தாலகம்

த்தாலகம்  kuttālakam, ெப.(n.)

   1 ப த் , cotton - Gossypium herbaceum. 

   2. காட்டாத் ; வாத் ச ்ெச , holy mountain ebony - Bauhinia tomentosa. 

   3. க  ேரா ணி; black hellebore -

 Helleborus niger(சா.அக.);.

த்தா கம்

 
 த்தா கம்  kuttālikam, ெப.(n.) 

ட ளகாய்; bell pepper - Capsicum grosum (சா.அக.);.

த் க் த்
தல்

 
 த் க் த் தல்  kuttikkuttiyirumutal, ெதா.ெப.(v.bl.n.) 

ைகந்  இ ைக; caughing often due to irritation (சா.அக.);.

     [ த் க் த் +இ தல்.]

த் -தல்

த் -தல்  kuttutal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ளித் ளியாய் தல்; pouring in drops as into the ear or eye. 

   2. எண்ெணய்க் த்தல்; letting oil in drops. 

   3. கத் யால் த்தல்; stabbing with a knife. 

   4. ைழத்தல்; the act of thrusting. 

   5. ைகயாற் த்தல்; giving a blow with the fist. 

   6. ைள ெசய்தல்; pricking; boring as ear. 

   7. இ த்தல்; pounding as of rice. 

   8.அல  த்தல்; hook swinging. 

   9. ப த்தல்; plucking(சா.அக.);.

த் க்காரன்சம்ம
ட்

 
 த் க்காரன்சம்மட்   kuttukkāraṉcammaṭṭi, ெப.(n.) 

ெச வைக; a herbaceous plant (சா.அக.);.

     [ த் க்காரன்+சம்மட் ]

த் ச் ந் ல்

 
 த் ச் ந் ல்  kuttuccīntil, ெப.(n.) 

ந் ற் ெச ; a species of moon-creeper (சா.அக.);.

     [ த் + ந் ல்.]

த் செ்ச கண்ட
ங்கத் ரி

 
 த் செ்ச கண்டங்கத் ரி  kuttucceṭikaṇṭaṅkattiri, ெப.(n.) 

த்தாக ைளக் ம் பாப்பார ள்ளிச ்ெச , Brahmin mully growing in clusters - Solanum indicum (சா.அக.);.

     [ த் செ்ச +கண்டங்கத் ரி]
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த் சாதம்

த் சாதம்  kuttucātam, ெப.(n.) 

   1.  ேசா ; a grasp-ful of boiled rice. 

   2. ைக னால் எ க் ம் அள  ெகாண்ட ேசா ; handful of boiled rice (சா.அக.);.

     [ த் +சாதம்]

த் நாம்பழம்

 
 த் நாம்பழம்  kuttunāmpaḻm, ெப.(n.) 

ேபரீசச்ம் பழம்; wild date fruit - Phoenix acaulis (சா.அக.);.

     [ த் நாம்+பழம்]

த் ப்பாகல்

 
 த் ப்பாகல்  kuttuppākal, ெப.(n.) 

நிலப்பாகல்; ground pagal - Momordica humilis (சா.அக.);.

     [ த்  + பாகல்.]

த் ப் டாரி

 
 த் ப் டாரி  kuttuppiṭāri, ெப.(n.) 

வனேத ச ்ெச ; an unknown plant (சா.அக.);.

     [ த் + டாரி]

த் வல்லாைர

 
 த் வல்லாைர  kuttuvallārai, ெப.(n.) 

மைல வல்லாைர; a species of Indian pennywort - Hydrocotyle asiatica (சா.அக.);.

     [ த் +வல்லாைர.]

ந்தரம்

 
 ந்தரம்  kuntaram, ெப.(n.) 

ஒ  ல்; a kind of grass (ஒ  ல்.);.

ந்த க்கம்

 
 ந்த க்கம்  kuntalikkam, ெப.(n.) 

ெவள்ைளப்ேபாள மரத் ன் ன் (யாழ்.அக);; myrrh-resin - Gummi resina myrrha (ெச.அக.);. 

ந்த ங்கம்

 
 ந்த ங்கம்  kuntaliṅkam, ெப.(n.) 

மரவைக; benzoin tree - Styrax benzoin (ெச.அக.);.

ந்த ளக்கம்

 
 ந்த ளக்கம்  kuntaviḷakkam, ெப.(n.) 

ெவள்ைளப் ேபாளம்: white myrrh or

 women's bole - Balsomdendra myrrh (சா.அக.);.

     [ ந்தம்+ ளக்கம்.]
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ந்த கம்

 
 ந்த கம்  kuntalīkam, ெப.(n.) 

ண் னி மரம்; an unknown tree said to possess occult virtues (சா.அக.);.

ந்தா

ந்தா  kuntā, ெப.(n.) 

   1. க் ன் அ : stock of a gun. 

   2. கப்ப ன் ன்பக்கம்; stern of a vessel (ெச.அக.);.

     [ ந்தல் (மரம்); – ந்தா]

ந் கைறயான்

 
 ந் கைறயான்  kuntikaṟaiyāṉ, ெப.(n.) 

பசே்சாந் ; green-lizard - Chameleon (சா.அக.);.

     [P]

ந் தல்வன்

 
 ந் தல்வன்  kuntiputalvaṉ, ெப.(n.) 

பாண்டவரக் ள் த்தவனான த மன் ( ந் ன் தல்வன்); ( டா);; son ofkundi, daruma (ெச.அக.);.

     [ ந் + தல்வன்.]

ந் ரி

 
 ந் ரி  kuntipuri, ெப.(n.) 

தற்ேபா ள்ள வா யர ்நகரம்; recent kuwaliyar city (அ . ந்);.

     [ ந் ல் – ந் + ரி]

ந் ேபாசன்

 
 ந் ேபாசன்  kuntipōcaṉ, ெப.(n.) 

இைடய (யாதவ); மன்னன்; yatava king.

பாரதப் ேபாரில் தல் நாளில் அ வத்தாம டன் ேபார ் ரிந்தான். இவேன ந் ைய வளரத்்தவன் 
(அ . ந்);.

ந் ரிகம்

ந் ரிகம்  kuntirikam, ெப.(n.) 

   1. ெபரிய மரவைக; salai tree - Indian olibanum - Boswellia serrata typica. 

   2. மர வைகக ள் ஒன் ; konkani resin - Boswellia serrataglabra (ெச.அக.);.

ந்ேத கம்

 
 ந்ேத கம்  kuntēcikam, ெப.(n.) 

ேகா ரக் கள்ளி; a kind of spurge tree; tower spurge(சா.அக.);.

 ந்ேத கம் gundēcigam, ெப.(n.)

   ேகா ரக்கள்ளி; a kind of spurge tree (சா.அக.);.

     [ ந்  + ஊ  – த்  → ந்ேத  – ந்ேத கம்.]

நகம்

 
 நகம்  kunakam, ெப.(n.) 

நகத் ற் கா ம் ேநாய்; a disease of the nails (சா.அக.);.
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ப்பஅஞ்சனா

 
 ப்பஅஞ்சனா  kuppaañcaṉā, ெப.(n.) 

ெநற்ெபா ன் ம ப் ; estimate of the

 produce of a field after the crop is gathered in, but before it is measure

     [ ப்பல்+அஞ்சனா]

ப் ற

 
 ப் ற  kuppuṟa, .அ.(adv.) கம், வ ற் ப் ப , மார்  ஆ யைவ தைரையப் பாரத்்தப , க ழ்ந் ; 
ெபட் , ைட த யைவ தைல ழாக; of a person face downwards; on one's belly, of objects upside down. 

ப் ற ப த் த் ரங் க் ெகாண் ந்தான். பழக் ைட ப் றச ்சரிந்  டந்த

     [ ப் +உ .]

ப் றத்தள் -தல்

ப் றத்தள் -தல்  kuppuṟattaḷḷutal,    5 ெச. . .(v.i.) 

கம் ழ் ேநாக் த் 5iro56);; throwing down upon the face (சா.அக.);. 

     [ ப் ற+தள் ]

ப்ெபன்

ப்ெபன்   kuppeṉṟu, .அ.(adv.)

தன் ேமல் ட் க் ற்றம் சாட்டப் பட்டைதக் ேகட்  அவ க் க் ப்ெபன்  யரத்்த . ெவடக்த்தால் 
கம் ப்ெபன்  வந்த . 2. ஒேர யாகத் ரண்  வ வ  ேபால்; of smell, smoke in a sudden whiff, 

சாக்கைட ல் ந்  நாற்றம் ப்ெபன்  அ த்த . சைமயல்கட் ந்  ஏேதா தாளிக் ம் மனம் 
ப்ெபன்  க்ைகத் ைளத்த .

     [ ப் +என் ]

ேபரகம்

 
 ேபரகம்  kupērakam, ெப.(n.) 

ன்னிமரம், Indian shrubby copper leaf. 

 ேபரகம்  kupērakam, ெப.(n.) 

ஒ  வைகச ்ெச  ( .அ.);; Indian shrubby copper leaf - Acalypha fruticosa (ெச.அக.);.

ைபயம்

ைபயம்  kupaiyam, ெப.(n.) 

ள்ள : a species of ticktrefoil. 

 ைபயம்  kupaiyam, ெப.(n.) 

ெச வைக (பதாரத்்த.366);; scabrous ovate unifoliate tick-trefoil - Desmodium latifolium (ெச.அக.);.

ப்ைபக் ைட

 
 ப்ைபக் ைட  kuppaikāṭai, ெப.(n.) 

ப்ைப ேபா வதற்கான ைட வ வப் ெபா ள்; waste paper basket; dustbin

     [ ப்ைப+ ைட]

 ப்ைபக் ைட kuppaikāṭai, ெப.(n.)

   ப்ைப கைளப் ேபாடப் பயன்ப த் ம் ைட; dustbin made up of wicter basket.

     [ ப்ைப + ைட.]
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ப்ைபக் ளம்

 
 ப்ைபக் ளம்  kuppaikāḷam, ெப.(n.) 

ேதைவயற்றைவ, ெசத்ைத த யன; sweepings, rubbish (ெச.அக.);.

 ப்ைபக் ளம் kuppaikāḷam, ெப.(n.)

   ெசத்ைத த யன; sweepings, rubbish.

     [ ப்ைப + ளம். மர ைணெமா .]

ப்ைபக்ேகா யா
ர்

 
 ப்ைபக்ேகா யார ் kuppaikāḻiyār, ெப.(n.) 

ஒ  லவர;் a poet, lived in the Šañgam age.

     [ ப்ைப+ேகா +ஆர]்

இவர ்தாம் பா ய ந்ெதாைக ல் ப்ைபக் ேகா ன் தனிப்ேபாரிைனத் தைல  ேநாய்க்  
உவ த்த றப்பால் இப்ெபயர ்ெபற்றார ்எனக் க வர.் இவர ்ெபண்பாலராக இ க்கலாம் (அ . ந்:);.

ப்ைபெகாட் -
தல்

ப்ைபெகாட் -தல்  kuppaikoṭṭutal,    5 ெச. . .(v.i.) 

ெசால்பவர ்ேநாக் ம், ேக யாக ம் பயனற்ற ேவைல ல் பங்  ெப தல்; பயனற்ற ஒேர 
ேவைலையச ்ெசய்தல்; jocularly take part in an unproductive work; do the same . Suseless job again and again. நீ ம் 
அந்த

அ வலகத் ல் தான் ப்ைப ெகாட் னாய் இவ்வள  நாள் கைத எ க் ப்ைபக் ெகாட் ய  
ேபா ம்!

     [ ப்ைப+ெகாட் -தல்.]

ப்ைபத்ெதாட்

ப்ைபதெ்தாட்   kuppaittoṭṭi, ெப.(n.) 

   1. ப்ைப ேபா வதற்காக ட் க்  ெவளிேய அல்ல  ெத ல் ைவத் க் ம் கற்காைரயால் 
( ெமண்ட)்; ெசய்த ெதாட்  ேபான்ற அைமப் ; dustbin, garbase can. 

   2. ப்ைபக் ைட; waste paper basket [ ப்ைப+ெதாட் ]

 ப்ைபதெ்தாட்  kuppaittoṭṭi, ெப.(n.)

   ப்ைபகைளப் ேபாட பயன்ப த் ம் ெதாட் ; dus bin.

     [ ப்ைப + ெதாட் .]

ப்ைபேமனி

 
 ப்ைபேமனி  kuppaimēṉi, ெப.(n.) 

இைல தண்ேடா  ேச ம் இடத் ல்  காய்கள் காய்க் ம் ஒ  வைகச ்ெச , Indian acalypha. 
[ ப்ைப+ேமனி]

     [P]

 ப்ைபேமனி kuppaimēṉi, ெப.(n.)

   ப்ைப ல் வள ம் ஒ  வைகக் ைர; indian acalypha.

   ம. ப்பேமனி;   க. ப்ைப, ப்ெப ட;ெத. ப் , ப்ெபண்டெச .

     [ ப்ைப + (மன்னி); ேமனி.]
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ப்ைபேமனிக்
ைர

 
 ப்ைபேமனிக் ைர  kuppaimēṉikārai, ெப.(n.) 

ப்ைப ல் வள ம் ஒ  வைகக் ைர; rubbish plant - Acalypha indica (சா.அக.);.

     [ ப்ைப+ேமனி+ ைர.]

ப்ைபயைண-தல்

 
 ப்ைபயைண-தல்  kuppaiyaṇaital, ெச. . .(v.i.) 

ப்ைபையச ்ேசரத்்தல்; resorting to a dung-hill gather the clutters (சா.அக.);.

     [ ப்ைப+அைண-]

யக் னம்

 
 யக் னம்  kuyakkiṉam, ெப.(n.) 

தகைர, ring worm plant - Cassia tora (சா.அக.);.

ப பா

 
 ப பா  kupacupā, ெப.(n.) 

எட் ; nuxvomica - Strychnos nux-vomica (சா.அக.);.

     [ ப+கபா]

பம்

பம்  kupam, ெப.(n.) 

   1.ேகாட்டம்; Arabian coatus - Costus speciosus. 

   2. த ம் : scar, cicatrix (சா.அக.);.

பயம்

 
 பயம்  kupayam, ெப.(n.) 

ள்ள : unifoliate tick-trefoiI - Desmonium latifolium (சா.அக.);.

பலம்

பலம்1 kupalam, ெப.(n.) 

வ ைம இன்ைம; weakness (ெச.அக.);. 

 பலம்2 kupalam, ெப.(n.) 

இழப் : loss, detriment (ெச.அக.);. -

     [Skt. ku-phala → த. பலம்]

ர்

 
 ர ் kupīr, ெப.அ.(adj.) 

ட்  வ ம்; எ ரப்ாராத; a fit of ; burst of; sudden. ரச் ் ரிப்  ரப்்பாய்சச்ல்,

ரி -தல்

ரி -தல்  kupīriṭutal,    20 ெச. . .(v.i.) 

அரத்தம் ேவகமாகப் பாய்தல்; flowing forcible or gushing out in streams; spurting as of blood (சா.அக.);. 

     [ ர+்இ -தல்.]

ேபரசம்பத்

 
 ேபரசம்பத்   kupēracampattu, ெப.(n.) 

ெசல்வத் ன் அரசனான ேபர க் ரிய  ேபான்ற ெப ஞ்ெசல்வம் immense wealth, as that of kubéra 
(ெச.அக.);.

     [ ேபரன்+சம்பத் .]
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ேபரம்

 
 ேபரம் kupēram, ெப.(n.) 

ேகாட்டம்; Arabian costus - Costus speciosus alias Carabicus (சா.அக.);.

ேபராட்

ேபராட்   kupērāṭci, ெப.(n.) 

   1. ெகா ப் ன் ; hog-creeper - Derris scandens. 

   2. பா ரி; trumpet flower tree - Bignonia Chelonoides (சா.அக.);.

ெரன்

 
 ெரன்   kupīreṉṟu, .அ. (adv.) 

ெரன் ; like a flash or shot; suddenly. ரங் க் ெகாண் ந்தவன் யாேரா ெதாட்ட டன் ெரன்  
எ ந்  உடக்ாரந்்தான் ெரன்  கண்களில் நீர ்த ம் ய

     [ ர ்என் .)

ெவன்

 
 ெவன்   kupukupuveṉṟu, ெப.(n.) 

ெரன்  ெப க்ெக த்தாற் ேபால்; ேவகமாக ம், யாக ம், ெதாடரச்் யாக ம்; of water etc., 
gushing out; of smoke vigorously puffing out. ேதாண் ய இடத் ல் ெவன்  தண்ணிர ்ெப ய . 
அ ப் ந்  ைக ெவன்  வந்த .

ம்பகர்ணன்

 
 ம்பகரண்ன்  kumpakarṇaṉ, ெப.(n.) 

அ க ேநரம் ஆழ்ந்  ங் பவன்; one who sleeps soundly for long hours.  அவன் சரியான ம்பகரண்ன், இ  
இ த்தா ம் ேகடக்ா

ம வ, டக்ேகா

ம்பகம்

ம்பகம்  kumpakam, ெப.(n.) 

கற்றாைழ, aloes. 2. ெதாட் ப்பாடாணம்; a prepared arsenic.

     [ ம் + ம்பகம்]

 ம்பகம்1 kumpakam, ெப.(n.) 

ரித்த காற்ைற உள்ேள நி த் ம் இ க்ைக ( ராணாயாம); வைக; retention, holding in of breath, suspension 
of breath, a part of pirāņāyānam. "ஆ தல் ம்பகம்'' ( மந்:568); (ெசஅக);.

     [ ம்  – ம்பகம்]

     [Skt. kumbhaka → த. ம்பகம்)

 ம்பகம்2 kumpakam, ெப.(n) 

   1. கற்றாைழ, aloe genus. 

   2. சாலாங்க பாடாணம்; a kind of native arsenic. 

   3. ெதாட்  பாடாணம்; another kind of native arsenic. 

   4. பா ரிப் ; trumpet flower - Bignonia suovalens. 

   5. ம தம்; box myrtle- Myrica sapida. 

   6. இரப்ைபையப் பற் ய ஒ  கண்ேணாய்; a disease of the eye lids (சா.அக.);.
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ம்பக் தம்

ம்பக் தம்  kumpakkirutam, ெப.(n.) 

ற்  பத்  ஆண்  ெசன்ற ெநய், clarified

 butter 110 years old (சா.அக.);.

     [ ம்பம் (பாைன); + Skt. தம்]

ம்பகலசம்

 
 ம்பகலசம்  kumpakalacam, ெப.(n.) 

சடங்  நாடக்ளில், ல் ற்  மந் ரத்தால் ய்ைம ெசய்  தவசக் ய ன்  ைவக் ம் மந் ரக் 
டம்; pot of water used on ceremonial occasions, usually wound round with thread, placed on a heap of grain and purified 

by mantras (ெச.அக.);.

     [ ம்பம்+கலசம்]

ம்பக ம்பம்

 
 ம்பக ம்பம்  kumpakavimpam, ெப.(n.) 

ெதாட் ப்பாடாணம் (யாழ்.அக.);; a prepared arsenic (ெச.அக.);.

ம்பகாம்ேபா

 
 ம்பகாம்ேபா   kumpakāmpōti, ெப.(n.) 

பண் வைகக ள் ஒன்  a musical mode (ெச.அக.);.

     [ ம்பம்+Skt. காம்ேபா ]

ம்பகாரன்

 
 ம்பகாரன்  kumpakāraṉ, ெப.(n.) 

   மட்பாண்டங்கள் ெசய்ேவான் ( யவன்); ( வா.);;  potter (ெச.அக.);.

     [P]

ம்பேகாணம்

 
 ம்பேகாணம்  kumpaāṇam, ெப.(n.) 

   பழங்காலத் ல் க் டந்ைத என வழங்கப்பட் , தற்ேபா  த ழகத் ன் தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் 
அைமந் ள்ள ஒர ்ஊர;்  kumbakonam, a place of pilgrimage in Thanjavur district in Tamilnadu (ெச.அக.);.

ம வ, டவா ல்

ம்பங்ெகாட் -தல்

ம்பங்ெகாட் -தல்  kumpaṅkoṭṭutal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   1. ரக்்ைகக்  ேவண் தல் ெச த் ைக;  to perform a ceremoney to Durgaon recovery from small-pox or in 
fulfilment of a vow. 

   2. ெப ந் னி ெகா த்தல்;  to feed a glutton (ெச.அக.);.

     [ ம்பம்+ெகாட் -தல்.]

ம்பச் ைர

 
 ம்பச் ைர  kumpaccurai, ெப.(n.) 

ெகா ல் காய்க் ம் கைரக்காய் வைகக ள் ஒன்  

 a round gourd (ெச.அக.);.

     [ ம்பம்+ ைர.]
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ம்பசம்பவன்

ம்பசம்பவன்  kumpacampavaṉ, ெப.(n.) 

   1. அகத் யன் என் ம் ற  ( டத் னின்  றந்தவன்);;  Agattyan, one who ancient priest in the country. 

     " ம்பசம்பவ க் பேதச நிகழ்த் னானால்"

   2. ேராணன்;  Drona (ெச.அக.);. 

     [ ம்பம்+சம்பவன்.]

ம்பசலம்

 
 ம்பசலம் kumpacalam, ெப.(n.) 

   மந் ரித்த டத்  (கலச); நீர;்  water in the sacred pot, sprinkled on people or sipped by them, believed to possess 
mystic virtues (ெச.அக.);.

     [ ம்பம்+சலம்]

ம்பசன்

 
 ம்பசன்  kumpacaṉ, ெப.(n.) 

ம்பசம்பவன் பாரக்்க; see kumba-Sambavan (ெச.அக.);.

ம்பஞ்சரி-தல்

ம்பஞ்சரி-தல்  kumpañcarital,    3 ெச. . . (V.i.) 

ம்பஞ்சாய் பாரக்்க; see kumbajãy (ெச.அக.);.

     [ ம்பம்+சரி-தல்.]

ம்பஞ்சாய்-தல்

 
 ம்பஞ்சாய்-தல்  kumpañcāytal, ெச. . . (v.i.)

    இறப் ன் ேபா  தைல சாய்ந்  தல்;   to droop, as the head just at the point of death (ெச.அக.);.

     [ ம்பம்+சாய்-தல்.]

ம்பஞ்சான்

 
 ம்பஞ்சான் kumpañcāṉ, ெப.(n.) 

   ெகா  வைக;  Indian jalap - Ipomaea turpethum (ெச.அக.);.

ம்பஞ்ெசய்-தல்

ம்பஞ்ெசய்-தல்  kumpañceytal,    1 ெச. . .(v.i.)

   1 இறந்ேதாைரப் ைதக் ம் இடத் ன் ேமல் மண்ைணக் த்  smsuāsmå;  to make a mound over a grave. 

   2. ணத்ைதப் ைதத்தல்;  to inter the dead, especially such as have died of cholera (ெச.அக.);.

     [ ம்பம்+ெசய்-]

ம்பதட் ைன

 
 ம்பதட் ைன kumpataṭciṉai,  ெப.(n.) 

 மந் ர டத் ல் இ ம் கா , 

  coin put into the sacred pot of water (ெச.அக.);.

     [ ம்பம்+Skt. தட் ைன.]

ம்ப பம்

ம்ப பம்  kumpatīpam, ெப.(n.) 

   டவ வான வ பாட்  ளக்  (பரத. ஒ  42);;  pot shaped temple lamp used in worship (ெச.அக.);.

     [ ம்பம்+Skt. பம்]
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ம்பந்தம்

 
 ம்பந்தம் kumpantam, ெப.(n.) 

   ெவண் க ங்கா ;  whitist black wood - Dуospyrosoocarpa (சா.அக.);.

 ம்பந்தம் kumbandam, ெப.(n.)

   ெவண் க ங்கா ; whitish black wood (சா.அக.);.

     [ ம்பம் → ம்பன்→ ம்பந்தம். ம்பல் = சாம்பல் நிறம்.]

ம்ப நி த் -தல்

ம்ப நி த் -தல்  kumpaniṟuttutal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   மந் ரக் டம் நி ைக;  to set up, with mantras, a pot of water, on ceremonial occasions (ெச.அக.);.

     [ ம்பம்+நி த் -தல்.]

ம்பாண்டன்

ம்பாண்டன் kumpāṇṭaṉ, ெப.(n.) 

   1. பாணாகரன் அைமசச்ரக்ளில் ஒ வன்;  minister of pânăşuran. 

   2. யேசாைத ன் தம் ;  brother of yašödai

ம்பப் ளைவ _

 
 ம்பப் ளைவ _ kumpappiḷavai, ெப.(n.) 

ேமல் ல் ேதான் ம் ளைவ 

 carbuncle on the upper part of the back (ெச.அக.);. [

ம்பம்+ ளைவ]

ம்பம்ேபா -தல்

 
 ம்பம்ேபா -தல்  kumpampōṭutal, ெச. . .(v.i.) 

ம்பங்ெகாட்  பாரக்்க; see kumban-kottu (ெச.அக.);.

     [ ம்பம்+ேபா -]

ம்ப னி

ம்ப னி  kumpamuṉi, ெப.(n.) 

அகத் ய னிவர;் sage agaštiya, as pitcher-born. 

     " ம்ப னி ம் ந் தம் ராேன" ( ப் :57); (ெசஅக.);.

     [ ம்பம்+ னி]

ம்பெம -த்தல்

ம்பெம -த்தல்  kumpameṭuttal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   ற் ார ்ேதவைதக்காக நீரப்் ங் டம் (கரகம்); எ க்ைக;  to carry in procession sacred water pot for a village 
deity (ெச.அக.);.

     [ ம்பம்+எ -த்தல்.]

ம்பேயானி

ம்பேயானி kumpayōṉi,  ெப.(n.) 

 ம்பசம்பவன் பாரக்்க; see kumbasambavar. 

      " ம்பேயானி வ ள் ரந்் "(உபேதசகா.  145);(ெசஅக);.

     [ ம்பம்+Skt. ேயானி]

ம்பவத் ரம்

 
 ம்பவத் ரம்  kumpavattiram, ெப.(n.) 

மந் ரக் டத் ற் க் கட் ம் ய ஆைட 

 the new cloth tied round the sacred pot of water (ெச.அக.);. 

     [ ம்பம்+வத் ரம். Skt.வஸ்த் ரம்→த. வஸ்த் ரம்]
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ம்ப ம்பம்

 
 ம்ப ம்பம்  kumpavimpam, ெப.(n.) 

   ெதாட்  பாடாணம்;  a kind of prepared arsenic (சா.அக.);.

     [ ம்பம்+ ம்பம்]

ம்பளம்

ம்பளம்  kumpaḷam, ெப.(n.) 

   1. சாம்பற் சணி;  ash pumpkin - Cucurbita indica. 

   2. இைலப்பா ; species of duckweed - Lemna obedraata. 

   3. ழ்;  kandahar tree. 

   4. நீரெ்வட் ;  shining melon feather foil - Glochidion zeylanicum (சா.அக.);.

     [ ம்பம்+ ம்பளம்]

ம்பளேமாக

 
 ம்பளேமாக kumpaḷamōka,  ெப.(n.) 

    ஒ  வைகக் க வா ;   tunny fish cut and dried, brought from the maldives (ெச.அக.);.

ம்பளிக்காய்

 
 ம்பளிக்காய்  kumpaḷikkāy, ெப.(n.) 

   வக் ைற ல் ( பகற்பத் ல்); ைள ம் ப த்த ேதங்காய்;  a round big cocoanut imported to india from the 
islands of Maldives and Nicobars (சா.அக.);.

     [ ம்பளி+காய்]

ம்பத்தாபனம்

 
 ம்பத்தாபனம்  kumpattāpaṉam, ெப.(n.) 

   மந் ரக் டம் நி ைக;  setting up a pot of water for worship (ெச.அக.);.

     [ ம்பம்+Skt. தாபனம்]

ம்பா ேடகம்

 
 ம்பா ேடகம் kumpāpiṭēkam,  ெப.(n.) 

    ேகா ல்களில் நிைலேகாள் ( ர ஷ்ைட);ெசய்வதற் ம், ப் ர  ( த் ); ெசய்வதற் ம் உரிய நடப் ; 
  ceremony of consecration or purification in a temple (ெச.அக.);.

ம வ, ட க்

     [ ம்பம்+Skt.அ ேஷகம்]

 ம்பா ேடகம் kumbāpiṭēkam, ெப. (n.)

   ேகா ல் நி வதற் ம், ய்ைம ெசய்வதற் ரிய ட க் ச ்சடங் ; ceremony of consecration or 
purification in a temple.

த.வ. ட க்

     [Skt.kumbha+abhi-{} → த. ம்பா ேடகம்.]
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ம்பாலத்

ம்பாலத்   kumpālatti, ெப.(n.) 

இைறவ க்  ன் எ க் ம் ட ளக்  

 light placed on a pot used in temple worship. 

     " ம்பாலத் க் த் ரி பரிமா " (ேகா ெலா.66); (ெச.அக);. 

     [ ம்பம்+ஆலத் ]

ம் ட் க்கட் -
தல்

ம் ட் க்கட் -தல்  kumpiṭṭukkaṭṭutal,    5 ெச. . .(v.i.) 

   த க் ெகாள் தல் (யாழ்.அக.);;  to enfold in a close embrace (ெச.அக.);.

     [ ம் +இ -+கட் -தல்.]

 ம் ட் க்கட் -தல் kumbiṭṭukkaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   த க்ெகாள் தல் (யாழ்.அக.);; to enfold in a close embrace.

     [ ம்  + இ  → ம்  + கட் .]

ம் ப்

 
 ம் ப்  kumpiṭucippi,  ெப.(n.) 

    ஒ  வைகக் கடற் ப் ;   a well known bi-valve shellfish or mollusc living in the sea.

     [ ம் + ப் ]

ம் நசம்

 
 ம் நசம் kumpinacam, ெப.(n.) 

   பாம்  ( ங்.);;  snake (ெச.அக.);.

ம் னி

 
 ம் னி kumpiṉi,  ெப.(n.) 

 ம் னியார ்பாரக்்க; see kumbiliyar (ெச.அக.);.

     [Е.Сотрапу→ த. ம் னி]

ம்

 
 ம்   kumpīṭu, ெப.(n.) 

   ம ப் ர ன் (மரியாைத ெச த் ம்); ெபா ட்  ைக த்  வணங் தல்;  to join hands in worship; to 
make obeisance with the hands joined and raised (ெச.அக.);.

ம்ேபாதரன்

 
 ம்ேபாதரன்  kumpōtaraṉ, ெப.(n.) 

   வகணத்தவன்;  celestial host of Śiva (அ . ந்);.

ம்ேபாவசச்ம்

 
 ம்ேபாவசச்ம் kumpōvaccam,  ெப.(n.) 

 டசபாைல பாரக்்க; see kugasa-pālai (சா.அக.);.

ம் சட் ேவளா
ளர்

 
 ம் சட் ேவளாளர ் kummiṭicaṭṭivēḷāḷar, ெப.(n.) 

   ேவளாளரின் இறப் ன் ேபா  ெந ப் ச ்சட்  ெகாண்  உடன் ெசல்ேவார;்  people of vellalar who carries 
the fire pot, and accompany with the corpse in the funeral procession.
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மட்டல்

 
 மட்டல்  kumaṭṭal, ெப.(n.) 

   வாந் ெய க் ம் உணரவ்ாக வ ற்ைறப் ரட்டல்;  nausea, retching. 

சாப்பாடை்டப் பாரத்்தாேல மட் ற . மட்டைல ஏற்ப த் ம் நாற்றம்

     [ மட் +அல்.]

ம

ம 1 kumati, ெப.(n.) 

   அ  ெகட்டவன், அ ல்லாதவன்;  a perverse intellect, evil-minded person. 

     " ம யா ம் ேபர் ம ெயன்பரால்" (ேச ,க சம் .18); (ெசஅக.);

 ம 2 kumati, ெப.(n.) 

   இந் ரனால் ெகால்லப்பட்ட ஓர ்அரக் ;  a giant, who was killed by Indira (அ . ந்);.

மர்ப் ள்ைள

 
 மரப்் ள்ைள  kumarppiḷḷai, ெப.(n.) 

மரி, 

 Virgin (சா.அக.);.

மரகம்

 
 மரகம்  kumarakam, ெப.(n.) 

   மா லங்ைக வைக;  a species of garlic-pear - Crafaeva religiosa-nurvala (ெச.அக.);.

மர தாச வா
கள்

 
 மர தாச வா கள்  kumarakurutācacuvāmikaḷ, ெப.(n.) 

   யாழ்ப்பாணத்ைதச ்சாரந்்த ஒ  ற ;  a hermit who belonged to yalppanam.

இவைரப் பாம்பன் வா கள் என்பர.் வனியத் ல் வல்லவர.் நாலா ரப் ரபந்த சாரம், 
ைசவசமய சரபம் எ ம் ல் இயற் யவர ்(அ . ந்:);.

மரன்மா கம்

 
 மரன்மா கம்  kumaraṉmālikam, ெப.(n.) 

   ராய் ட் ;  rose-coloured sticky mallow - Pavonia zeylanica (சா.அக.);.

மரேனா கம்

 
 மரேனா கம்  kumaraṉōcikam, ெப.(n.) 

   ள்ைள ம ;  flowering murdah - Terminalia paniculata (சா.அக.);.

மரிக்கா கம்

 
 மரிக்கா கம்  kumarikkāvikam, ெப.(n.) 

   வப் க் கற்றாைழ;  red aloe (சா.அக.);.

     [ மரி+கா கம்]
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மரி ட்

 
 மரி ட்   kumariruṭṭu, ெப.(n.) 

   ைவகைறக்  ன் ேதான் ம் இ ள்;  darkness before dawn (ெச.அக.);.

ம வ யல்

     [ மரி+இ ட் ]

மரா -தல்

 
 மரா -தல்  kumarākutal,    ெபண் ப வமைடதல்;  of girls come of age; attain puberty, 

மகள் மரா  ட்டாள்.

ம வ. சைமதல்

     [ மர+்ஆ -தல்.]

மாரசர வ

 
 மாரசர வ   kumāracaracuvati, ெப.(n.) 

   ஒ  லவர;்  a poet(சா.அக.);.

இவர ் சயநகரத்  அரசர ் ட் ணேதவராயர ்காலத்தவராக இ க்கலாம். அவைரப் கழ்ந்  
இப் லவர ்பா ள்ளார ்(அ . ந்);.

மாரதாரிைக

 
 மாரதாரிைக  kumāratārikai, ெப.(n.) 

   ேவங்கடத் ல் உள்ள ய நீரத்் ைற ( ரத்்தம்);;  sacred bath-ghate in tiruvéhgadam(அ . ந்.);. 

மாரேதவர்

 
 மாரேதவர ் kumāratēvar, ெப.(n.) 

   கன்னட நாட்  மன்னன்;  king who ruled kannadanãợu.

     [ மார+ேதவர]்

மார ரமசாரி

 
 மார ரமசாரி  kumārapiramacāri, ெப.(n.) 

மரக் கட ள் னத் டன் தங் ய ர ஞ்ச( ரி); மைல; kiravuriagiri

 mountain, which God Kumaranstayed with anger.

மாரவனம்

 
 மாரவனம்  kumāravaṉam, ெப.(n.) 

   மைலமக க்ெகன்  உள்ள கா ;  the district forest of Malai-magal.

ம

 
 ம   kumaru, ெப.(n.) 

இளம்ெபண் மரி, 

 unmarried young girl. 

ம களாகச ்ேசரந்்  ணற் ல் தண்ணிர ்எ க்கச ்ெசல் றாரக்ள்

     [ மரி- ம .]
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மார்க்கம்

 
 மாரக்்கம்  kumārkkam, ெப.(n.) 

    ெந ;  wrong course, evil ways (ெச.அக.);.

மாரேபாசனம்

 
 மாரேபாசனம்  kumārapōcaṉam, ெப.(n.) 

ரல் அணி க் ம் சடங் ல் காயத் ரி நல் ைர (உபேதசம்); ெசய்வதற்  ன் அசச்டங்  ெப ம் 
மாணவ க் , உடெனாத்த ல மணமாகாதவர ்( ரம்மசாரி);கேளா  அளிக் ம் உண , 

 feast given to a Brahman boy along with some bachelors just before his initiation to Brahmanhood (ெச.அக.);.

மாரராசா

 
 மாரராசா  kumārarācā, ெப.(n.) 

   ேகாமகன், இளவரசன், அரச மாரன் (இராச த் ரன்);;  prince (ெச.அக.);.

மாரவர்க்கம்

 
 மாரவரக்்கம்  kumāravarkkam, ெப.(n.) 

   லம்;  lineage, progeny (ெச.அக.);.

ட் க்காளான்

 
  ட் க்காளான்  kumiṭṭikkāḷāṉ,  ெப.(n.) 

    மரக்காளான்;   mushrooms growing on trees (சா.அக.);.

     [ ட் +காளான்.]

ட் க் ைர

 
 ட் க் ைர kumiṭṭikārai,  ெப.(n) 

    ஒ  வைகக் க க் ைர;   a kind of vegetable green - Celosia nodiflora (சா.அக.);.

     [ ட் + ைர.]

கம்

 
 கம்  kumitikam, ெப.(n.) 

மரவைக, 

 teak - Tectona grandis (ெச.அக.);.

ஞாலார்நப்ப
சைலயார்

 
 ஞாலாரந்ப்பசைலயார ் kumiḻiñālārnappacalaiyār, ெப.(n.) 

   கைடச ்சங்கப் ெபண்பால் லவர;்  a poetess who belonged to the last sangam era.

     [ +ஞாழல்+ஆர+்நட்பசைல+ஆர]்

-தல்

-தல்  kumiḻiyiṭutal,    18 ெச. . . (v.i.) 

   1. நீரில்  ேதான் தல்;  bubble, 

 பாைறக க்  இைட ல் நீர ் ட் ச ் ழன்  ெகாண் ந்த . 

    2. ஒ வரிடத் ல் ம ழ்ச் , உற்சாகம் த யன ெப தல்;   happiness, enthusiasm, etc., bubble up. 

 எனக் ம் ெசாற்களில் ட்ட .

     [ ழ் + இ -தல்]
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யார்

 
 யார ் kumuciyār, ெப.(n.) 

   ெரஞ்  ஆட் ன் காவல் ைறத் தைலவர;்  french commissioner of police (ெச.அக.);.

தசகாயன்

 
 தசகாயன்  kumutacakāyaṉ, ெப.(n.) 

தநாதன் பாரக்்க ( ங்.); see kumuda-nadar (ெச.அக.);.

தநாதன்

தநாதன்  kumutanātaṉ, ெப.(n.) 

   அல் ப் க் த் தைலவனாகக் க தப்ப ம் நில ;  moon, Lord of the water-lily. 

     "காமக்க த்தாக் தநாதன் கங் ல் வரக்கண் ம்" (தனிப்பா. 334, 40); (ெசஅக);.

     [ தம்+நாதன்.]

தப் ரியா

 
 தப் ரியா  kumutappiriyā, ெப.(n.) 

   பண் வைகக ள் ஒன் ;  a musical mode (ெச.அக.);.

     [ தம்+ ரியா]

தபாந்தவம்

 
 தபாந்தவம்  kumutapāntavam, ெப.(n.) 

   கற் ரம்;  camphor (சா.அக.);. 

தர்

 
 தர ் kumutar, ெப.(n.) 

   ம ர க யாழ் வாராகப் றந்தவர ்(அவதரித்தவர)்;;  one who incarnation to Madurakavi (அ . ந்.);.

தவ

தவ   kumutavati,    1. மரிசன் எ ம் ேவட் வ அரசனின் மைன ;  wife of a hunter's king vimarišan. 

   2. இராம ரானின் மகனான சைன மணந்த நாக கன்னிைக;  wife of a Rāma's son kušan. 

   3. ந் யமைல ல் ேதான்  ஓ ம் ஆ . 

 a river, origin from vindiya-malai,

தவல்

 
 தவல்   kumutavalli, ெப.(n.)

    மங்ைகயாழ்வாரின் மைன ;   wite of Tirumanga-y-ālvār (அ . ந்.);.

ணன்

 
 ணன்  kumuṇaṉ, ெப.(n.) க

◌ மணன் என் ம் மன்னன் 

 king kumaņaŋ. 

ெதாண்ைட நாடை்டச ்ேசரந்்த இம்மன்னன் ெபரிய ெகாைடயாளி. இவன் தன் தம்  அமண க்  
நாடை்ட ஆளக் ெகா த்  ட்  காட் ல் ேவ வைனப் ேபால் வாழ்ந்  வந்தான். அப்ெபா  
ஒப் ல்லாமணி எ ம் லவர ் மணைனப் பா ப் பரி ல் ெபறச ்ெசன்  அவனில்லாைமயால் 
வ ந் னார.் இவன் தம்  தன் தமயனின் தைல ெகாணரே்வாரக்்  ஆ ரம்ெபான் த வதாக 
அ த் ந்தான். இப் லவர ்காட் ல் மணைனக் கண்  தன் நிைல ற, மண ம் தன் 
தைலையத் தர ன் வந்தான். லவர ்த த்  அமணனிடம் ேப  ண் ம் அரச பத ையக் 

மண க்ேக அளித்தார ்(அ . ந்);.
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றெவ -த்தல்
றெவ -த்தல்  kumuṟaveṭittal,    4 ெச. . .(v.i.) 

   அ ம்ப  இ த்தல்;  pounding forcibly in a mortar (சா.அக);.

ைமசச்ல்

 
 ைமசச்ல் kumaiccal,  ெப.(n.) 

    மனப் க்கம்;   of emotions state of being pent-up. 

      [ ைம – ைமசச்ல்]

ைமந் ேபா-தல்

ைமந் ேபா-தல்  kumaintupōtal,    8 ெச. . .(v.i.)

   1. க்கமாய் இ த்தல்;  to be close as the air; sultry. 

   2. ைழ ம்ப  ேவ தல்; being over;  boiled as to become slimy. 

   3. ேசாரவ்ைடதல்; getting fainted (சா.அக.);.

     [ ைமந் +ேபாதல்.]

ய்ய சம்

 
 ய்ய சம் kuyyapīcam, ெப.(n.)

   கற் ரப் ல்; lemon grass - Andropogon schoenanthes (சா.அக.);.

ய சகம்

 
 ய சகம் kuyapicakam, ெப.(n)

எட் மரம், nux-vomica tree (சா.அக.);.

ய்ேயா ைறேயா
ெவன்

 
 ய்ேயா ைறேயாெவன்  kuyyōmuṟaiyōveṉṟu, .எ.(adv.)

   தன்னள ல் அந்நயம் (அநியாயம்); என்  நிைனப்பைத அல்ல  ஏதத்ைத (ஆபத்ைத); அ ந்  உரத்த 
ர ல் ைற தல்; complaining loudly about what one thinks is unjust;aising alarm in danger.

உள்ளைதச ்ெசால் றாயா இல்ைலயா? என்  ேகட் க் கம்ைப ஓங் ய ம் ைபயன் ய்ேயா 
ைறேயாெவன்  கத்ததெ்தாடங்  ட்டான்.

     [ ய்ேயா+ ைறேயா+என் .]

லா வம்

 
 லா வம் kuyilāluvam, ெப.(n.)

   இமயமைலக்  அ ல் உள்ள வத்தலம்; sacred place near by Himalaya (அ . ந்);.

     [ ல்+ஆ வம்]

யவன் 
ைகவ த்தமண்

 
 யவன் ைகவ த்தமண் kuyavaṉkaivaḻittamaṇ, ெப.(n.)

   க ம் ெமல் ய களிமண்; a very fine clay sticking to the hand of a potter at work (சா.அக.);.

     [ யவன்+ைக+வ த்த+மண்.]

யவன் ட் மண்

 
 யவன் ட் மண் kuyavaṉviṭṭumaṇ, ெப.(n.)

   யவன் களிமண்; potter's clay (சா.அக.);.

     [ யவன்+ ட் +மண்]
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ல் க்ெக ம்

 
 ல் க்ெக ம்  kuyilmūkkelumpu, ெப.(n.)

   ன் அ ப்ப  எ ம் ; coxcyx bone, which is situated in the lower extremity of the backbone. it is so called 
from its resemblance to koel's back (சா.அக.);.

     [ ல்+ க் +எ ம் ]

ன் க்ைகப் 
ேபான் ள்ளதால் 

இப்ெபயர ்
ெபற்ற . 

ெலனமரம்

 
 ன் க்ைகப் ேபான் ள்ளதால் இப்ெபயர ்ெபற்ற . 

ெலனமரம் kuyiliṉmūkkaippōṉṟuḷḷatālippeyarpeṟṟatukuyileṉamaram, ெப.(n.)

   கடம்ப மரம்; common cadamba tree.

     [ ல்+என+மரம்]

இம்மரம் நிழ க்காகப் ப ரிடப்ப ம். இதன் படை்டையக் காய்சச் க் ம், வ ைமக் ம் 
பயன்ப த் வ ண் . னத் ல் இைதக் ளிரக்் காய்சச்ல், காற் ப் ப் , ண் க்காய் வ  

த ய ேநாய்க க் ப் பயன்ப த் வாரக்ள் (சா.அக.);.

ற்கண் ைக

 
 ற்கண் ைக kuyiṟkaṇṭikai, ெப.(n.)

   பாற் றண் ; milk corandy-Lepidagathis pungens (சா.அக.);.

ரக்

ரக்  kurakku, ெப.எ.(adj.)

   1. ரங் ; monkey.

   2. ரங் ைடய; of or belonging to a monkey (சா.அக.);.

ரக் ைக

ரக் ைக kurakkukai, ெப.(n.)

   ரக்  ேநாய் (வாதம்); த்த ைக; arms affected by cramps due to weakness, cold, etc.

     ' ரக் க் ைகெகா  ழ் ழா " (ஈ  9, 2 4); (ெசஅக.);

 ரக் ைக guraggugai, ெப.(n.)

   ரக் வ  (வாதம்); த்த ைக; arms affected by cramps due to weakness, cold, etc.,

     " ரக் க் ைகெகா  ழ்  ழா " (ஈ .9:2,4);.

     [ ரக்  + ைக.]

ரக் -த்தல்

ரக் -த்தல் kurakkupiṭittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ைக, கால் த யவற் ல் எ ரப்ாராமல் த்  இ ப்ப  ேபான்ற தைச வ  உண்டா தல்; suffer 
muscle pull or sprain;suffer cramps.

கா ல் ரக்  த்  ட்ட .

     [ ரக் + -த்தல்.]

ரக் கம்

 
 ரக் கம் kurakkumukam, ெப.(n.)

   ரங்  கம்; monkey-face (சா.அக.);.

     [ ரக் + கம்]

ரகச் ன்னம்

 
 ரகச் ன்னம் kurakacciṉṉam, ெப.(n.)

   லக மரம்; country cinnamon - Cinnamomum iners (சா.அக.);.
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ரங் ரத்தம்

ரங் ரத்தம் kuraṅkirattam, ெப.(n.)

   1. ரங் ைடய அரத்தம்; monkey's blood.

   2. வந்  மரம்; soapnut tree - Sapindus emarginata (சா.அக.);.

     [( ரங் +அரத்தம் – ரக்கரத்தம்→ ரக் ரத்தம்]

ரங் க யன்

 
 ரங் க யன் kuraṅkukaṭiyaṉ, ெப.(n.)

   ரங்  அல்ல  அணிலால் ைன ல் ண்டப்பட் ப் ப ற்ற ேதங்காய்; a coconut injured at the top, as 
by a monkey or squirrel (ெச.அக.);.

     [ ரங் +க யன்.]

 ரங் க யன் guraṅgugaḍiyaṉ, ெப.(n.)

   ரங்காேல ம், அணிலாேல ம் ைன ற் ண்டப்பட்  ப ற்ற ேதங்காய்; a coconut injured atthe 
top, as by monkey or squirrel (யாழ்ப்.);.

     [ ரங்  + க யன்.]

ரங் கா

 
 ரங் கா kuraṅkukā, ெப.(n.)

   க க்ைக இைல; leaf of bristle - Mukia scabrella alias Bryonia scabra (சா.அக.);.

     [ ரங் +உகா]

=

ரங் ைக

__,

ெப.(n.);

   ெம ந்த ைக; the wasting of the muscles of the hand-Ape-hand (சா.அக.);.

     [ ரங் +ைக]

ரங் டாப்

 
 ரங் டாப்  kuraṅkuṭāppu, ெப.(n.)

   கத , பலகணி ேமல் மைழ, ெவ ல்கைளத் த க்க அைமக் ம் மைறப் ; projection over a window or door 
for protection from sun and rain (ெச.அக.);.

     [ ரங் +E. Top. டாப் ]

ரங் மஞ்சணாத்

 
 ரங் மஞ்சணாத்  kuraṅkumañcaṇātti, ெப.(n.)

ஒ  வைக ணா,

 a kind of dyeing mulberry (சா.அக.);.

     [ ரங் +மஞ்சணாத் ]

     [P]
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ரங் மஞ்சள் 
ைத

 
 ரங் மஞ்சள் ைத kuraṅkumañcaḷvitai, ெப.(n.)

   சாப் ர ைத; butter seed;

 monkey turmeric tree-seed.

     [ ரங் +மஞ்சள்+ ைத.]

இ ல் இ ந்  சாயம் இறக்கப்ப ம். இவ் ைத ெவள்ைள ேநாய்க் ச ் றந்த ம ந் . காய்சச் க் ம் 
ம ந்தாகக் ெகா க்கலாம் (சா.அக.);.

ரங் மார்க்கம்

ரங் மாரக்்கம் kuraṅkumārkkam, ெப.(n.)

   ைர நைட ள் ஒன்றான வானரக ; a particular pace of the horse.

     " ற  மல்லமாரக்்கம ன்மாரக்்கங் ரங் மாரக்்கம்" ( வாலவா.28, 58); (ெசஅக.);.

     [ ரங் +மாரக்்கம்.]

ரங்

 
 ரங்  kuraṅkumucu, ெப.(n.)

   க்ைக; leaf of bristle bryony - Mukia scabrella alias (சா.அக.);.

     [ ரங் + க]

ரண்டநா னி

 
 ரண்டநா னி kuraṇṭanāciṉi, ெப.(n.)

   ப த் ச ்ெச ; country cotton plant - Gossypium herbaceum (சா.அக.);.

ரந் கம்

 
 ரந் கம் kurantikam, ெப.(n.)

   ெசந்நா ; red Indian burr - Achyranthes aspera (சா.அக.);.

 ரந் கம் gurandigam, ெப.(n.)

   ெசந்நா ; red Indian purr (சா.அக.);.

     [ ல் →  = ெசந்நிறம்.  → ர→ ரந்  → ரந் கம்.]

ரநாசம்

 
 ரநாசம் kuranācam, ெப.(n.)

   ெவங்காயம்; onion (சா.அக.);.

ரபகம்

 
 ரபகம் kurapakam, ெப.(n.)

   கப்  வாடா மல் ைக; red amaranth (சா.அக.);.

ரபம்

ரபம் kurapam, ெப.(n.)

   1. எள்; seasamum.

   2.ஒ  ; a kind of barleria (சா.அக.);.
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ரம்

ரம்  kurampu, ெப.(n.)

   1. நீைரத ்ேதக்  ைவக் ம் அைணக்கட் ; artificial bank, dam, causeway, bund.

   2. ஆற் ந்  பாசனக் கால்வாய்க க்  நீைரத் ப் ம் அைண; dam of sand, brushwood, loose stones, 
etc., running out from the banks of a river diagonally for a distance upstream, to turn the water into an irrigation channel.

   3. வரப் ; ridge in a rice field or garden.

     "மாநீரக்் ரம்ெபலாம் ெசம்ெபான்"(கம்பரா.நாட் ப்.2);,

   4. எல்ைல; boundary, limit.

     " ரம்ெப ந்  ற்றங்ெகாண்ேடறார"் (நால .153);  (ெச.அக);.

     [ ைர – ரம் ]

ரேமனிகம்

 
 ரேமனிகம்  kuramēṉikam, ெப.(n.)

   ேகா க்காற் ; fowl's leg plant(சா.அக.);.

ரல்காட் -தல்

ரல்காட் -தல் kuralkāṭṭutal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அைழத்தற் ெபா ட் க் ப்ெபா  காட் தல்; to call a person by hemming and hawking.

   2. பறைவெயா த்தல்; to Crow, as a cock;to Screech, as an owl.

   3. ெப ஞ்சத்த தல்; to cry aloud, whoop, roar, bellow.

   4. ப ல் த ம் ைற ல் ரல் எ ப் தல்; ப் தல்; respond to a call;call.

க் ரம் வந்  ேறன் என்  ரல் ெகா த் க் ெகாண்ேட ஓ னார.் நீங்கள் ஒ  ரல் ெகா த்தால் 
ேபா ம்  நான் வந்  ேறன்.

   5. எ ரத்் க் க த்  ெதரி த்தல்; raise one's voice against something: voice one's protest.

அந்நயத் (நியாயத்);ைத எ ரத்் க் ரல்ெகா க்க ஒ  லேர ன்வ வாரக்ள்.

   6. ைரப்படத் ல் தம் ெசாந்தக் ர ல் ேபசாத ந கரக் க் ப் றர ்தம் ரல் தந்  ேப தல்; in films 
dub in voice.

பல க் ம் இவேர ரல் ெகா க் றார.்

     [ ரல்+ெகா -த்தல்.]

 ரல்காட் -தல் kuralkāṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. அைழத்தற்ெபா ட்  ப்ெபா  காட் தல்; to call a person byhemming and hawking.  

   2.பறைவ ெயா த்தல்; to crow, as a cock, to screech, as an owl.

   3. ெப ங் சச் தல்; to cry aloud, whoop, roar, bellow.

ரல்வளம்

 
 ரல்வளம் kuralvaḷam, ெப.(n.)

   பலவைக ஏற்ற இறக்கங்கைள எளிதாக ம், இனிைமயாக ம் காட்டக் ய ர ன் ெச ைம range of 
voice; voice culture.

அவ ைடய ரல்வளம் யக்கத்தக்க .

     [ ரல்+வளம்]
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ரல்வாக்

 
 ரல்வாக்  kuralvākku, ெப.(n.)

   மன்றத் ல் எ ராடல் ( வாதம்); ந்த ம் ரம்ானிக்கப்பட ேவண் யைத ஆதரித்  அல்ல  
எ ரத்்  உ ப் னரக்ள் வாய்ெமா யாகத் ெதரி க் ம் வாக் ; voting by saying 'yes' or 'no';voice vote.

     [ ரல்+வாக் .]

ரல்வைளத்தாப
னம்

ரல்வைளத்தாபனம் kuralvaḷaittāpaṉam, ெப.(n.)

   ரல் வைள  (கண்டத் );ல் உண்டா ம் ஒ  வைக ேநாய் (இங்.ைவ.231);; laryngitis (ெச.அக.);.

     [ ரள்வைள+Sktதாபனம்]

ரெல ப் -தல்

ரெல ப் -தல் kuraleḻupputal,    5 ெச. . . (v.i.)

   எ ரத்் க் க த் த் ெதரி த்தல்; raise one's voice against something;voice one's protest. oftopus offégé

ரல் ெகா க்க ஒ  லேர ன்வந்தாரக்ள்.

     [ ரல்+எ ப் -தல்.]

ரேலாைச

 
 ரேலாைச kuralōcai, ெப.(n.)

   ர ன் ஓைச; vocal sound;voice (சா.அக.);.

     [ ரல்+ஓைச]

ரவரம்

 
 ரவரம் kuravaram, ெப.(n.)

   நசச் ப்பான் ெகா ; Indian ipecacuanha - Tylophora asthmatica (ெச.அக.);.

ரவைள

ரவைள kuravaḷai, ெப.(n)

   1. ஒைச றப்பதற்காக ச் க் ழ ன் ேமல் அந்தத்ேதா  ெதாடங் , க த் ன் ன் ேமற்ப ல் 
ச் க் ழ க் ம், அ  நா க் ம் இைட ல் ைடத் க் ம் ழாய் ெபட் ையப் ேபான்ற உ ப் ; a 

short tubular box, opening above idnto the pharynx and below into the top of the trachea, with vocal chords for production of 
Sound - Larynx.

   2. ட ; trachea (சா.அக.);.

ம வ. ரல்வைள

     [ ரல்+வைள.]

ர க்ேகாணிகம்

 
 ர க்ேகாணிகம் kuravikāṇikam, ெப.(n.)

   ளித்தகைர; a sour ringworm plant - Cassia tora (சா.அக.);.

     [ ர +ேகாணிகம்]

ராசானி

ராசானி kurācāṉi, ெப.(n.)

ராசானிேயாமம் பாரக்்க ( .அ.);;see kuråsä0-Yôgam (ெச.அக.);.

 ராசானி kurācāṉi, ெப.(n.)

   ேராசானி ேயாமம் ( .அ.); என் ம் ஓமம் ைள ம் ஒ வைக ைகச ்ெச ; black henbane.

ராசானிேயாமப்
பத் ரி

 
 ராசானிேயாமப்பத் ரி kurācāṉiyōmappattiri, ெப.(n.)

   ராசானி இைல; the leaf of the khorassan omum plant (ெச.அக.);.
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ராசானிேயாமம்

 
 ராசானிேயாமம் kurācāṉiyōmam, ெப.(n.)

   ராசானி என் ம் ஒம ண்டா ம் ஒ வைகப் ; black henbane - Hyoscyamus niger(ெச.அக.);.

 ராசானிேயாமம் kurācāṉiyōmam, ெப.(n.)

   ராசானி என் ம் ஓமம் உண்டா ம் ஒ வைக ைகச ்ெச ; black henbane.

ராமசனம்

 
 ராமசனம் kurāmacaṉam, ெப.(n.)

   நில ேவம் ; ground neem - Justicia Paniculata (சா.அக.);.

ரிச்

 
 ரிச்  kuricci, ெப.(n.)

   நாற்கா ; chair (ெச.அக.);.

ரி

__,

ெப.(n.);

க பாரக்்க;see Kurusu (ெச.அக.);.

கன்ெவட்

கன்ெவட்  kurukaṉveṭṭu, ெப.(n.)

   பைழய கா  வைக (பண .135);; anancient coin (ெச.அக.);.

 கன்ெவட்  gurugaṉveṭṭu, ெப.(n.)

   பைழய நாணயவைக (பண .135);; an ancient coin.

     [ கன் + ெவட் .]

க் னாதம்

 
 க் னாதம் kurukkiṉātam, ெப.(n.)

   சங் ைல; four-spined monetia – Azima tetracantha (சா.அக.);.

ங் மபாடாணம்

ங் மபாடாணம் kuṅkumapāṭāṇam, ெப.(n.)

   ற  நஞ்  வைக ( .அ.);; a prepared arsenic, one of 32 (ெச.அக.);.

     [ ங் மம்+பாடாணம்]

சத்த

 
 சத்த  kucattali, ெப.(n.)

   இேரவதன் என் ம் ஞா  ( ரிய); ல மன்னன் ஆண்ட நா ; the city where ruled by king lrevåtan 
(ெச.அக.);.

ேச யம்

 
 ேச யம் kucēciyam, ெப.(n.)

ெசந் ம்ைப, red leucas flower(சா.அக.);.
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ஞ் காரர்

 
 ஞ் காரர ்kuñcikārar, ெப.(n.)

   ேசலம் மாவட்டத் ள்ள ேவளாண் னர ்(உ  ப ரி ம் இனத்தவர)்;; the peasants in Śēlam  district 
(அ . ந்.);.

ட்டவ்ைவ

 
 ட்டவ்ைவ kuṭṭavvai, ெப.(n.)

   ஒ  ெபண் வப்பற்றாளர;் a Siva Diety.

டக்கா

 
 டக்கா kuṭakkā, ெப.(n.)

   ேகா ரப் ; tower plant (சா.அக.);.

டலண்ட த்

 
 டலண்ட த்  kuṭalaṇṭavirutti, ெப.(n.)

டல்வா  பாரக்்க (ைபஷஜ);;see kudal-wayu (ெச.அக.);.

டவா கம்

 
 டவா கம் kuṭavāṭikam, ெப.(n.)

   சடாமாஞ் ல்; valerian root - Valeriana jatamansi (சா.அக.);.

     [ ட+வா கம்]

டாக்

டாக்  kuṭākku, ெப.(n.)

   1. ைகப்பதற் ப் பயன்ப ம் ழாய்,

 hookah,

   2. ைக ைல, பா , பழம், சந்தனம் இவற்ைறச ்ேசரத்் த் ரட் ய ழாய் ம ந் ; ball made of tobacco, 
treacle, plantain and sandal, used in a hookah (ெச.அக.);.

     [P]

     [Mhr. gwgåkù → த. டாக் . U.gurākù → த. டாக் ]

சகம்

சகம் kuṭicakam, ெப.(n.)

   நான்  வைகயான ற க ள் க எளிதான ம், தன் தல்வர ்அல்ல  ற்றத்தாரால் உண்  
த யன ெபற்  இைல ேவய்ந்த ல் வ த்தற் ரிய மான ற  (சன்னியாசம்);; a kind of 

asceticism, the lowest of four orders of Šanniyasam, which permits the ascetic to get his meals through his sons or relations, 
though living separately in a hermitage.

     "பட்ட யர ்ெக ங் சகம்"(ைகவல்.சந்ேத.158); (ெச.அக);.

     [skt.kuticaloa –த. சகம்.]

சகன்

 
 சகன் kuṭicakaṉ, ெப.(n.)

   நான்  வைகயானத ் ற க ள் கைட  யானவனாய்த் தன் தல்வர ்அல்ல  ற்றத்தாரால் உண்  
த யன ெபற்  இைல ேவய்ந்த ல் வ க் ந் ற ; an ascetic who lives in a hermitage and is fed by his 

sons or relations, the lowest of four kinds of Šanniyasi (ெச.அக.);.

ண்டாலேராகம்

 
 ண்டாலேராகம் kuṇṭālarōkam, ெப.(n.)

   தைல ண்டா ம் ெசவ்வாப் க் கட்  (ைபஷஜ.);; tumour in the head (ெச.அக.);.

     [ ண் → ண்டாலம்+Skt. ேராகம்]
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தாேதாசம்

 
 தாேதாசம் kutātōcam, ெப.(n.)

   த்தா மல் ; short-tubed arabian jasmine - Jasminum sambuc (சா.அக.);.

தானத் கம்

 
 தானத் கம் kutāṉattikam, ெப.(n.)

   சம்பங் ; champauk - Michelia Сһатраса (சா.அக.);.

நரச்ச்கம்

 
 நரச்ச்கம் kunarccakam, ெப.(n.)

    கஞ்ெசா ; small leaved climbing nettlemercury-Tragia involucrata (சா.அக.);.

ைபயா தம்

 
 ைபயா தம் kupaiyātītam, ெப.(n.)

   ேகாைரப் ல்; sedge grass (சா.அக.);.

ேபாதகம்

 
 ேபாதகம் kupōtakam, ெப.(n.)

   மஞ்சள் ெசவ்வந் ; chinese flower or Indian Chamomile - Chrysanthenum Coronarium (சா.அக.);.

ேபாத

 
 ேபாத  kupōtaki, ெப.(n.)

   பசைல; Malabar nightshade-Baselia Cordifolia (சா.அக.);.

ம்பளா

ம்பளா kumpaḷā, ெப.(n.)

   ன் வைக; black rock-cod, silvery-grey, attaining 30 in. in length - Sparus berda (ெச.அக.);.

     [P]

ம்பளிெமௗ

 
 ம்பளிெமௗ  kumpaḷimauli, ெப.(n.)

   மைலச ் ; a kind of cedar tree - Cedrela toona (சா.அக.);.

த

 
 த  kumutaki, ெப.(n.)

   ெவள்ளாம்பல்; white Indian water lily - Nymphaea Pubescens (சா.அக.);.

     [ தம் – த ]

ர்னாப்பட்ைட

ரன்ாப்படை்ட kurṉāppaṭṭai, ெப.(n.)

   ஒளி ள்ள ஒ  வைக ெமல் ய வண்ணத்தக  ( ற .530);; foliated tinsel (ெச.அக.);. 
[ ைண+படை்ட]

க்ேகத் ரம்

க்ேகத் ரம் kurukāttiram, ெப.(n.)

   1. ேசத் ரம் பாரக்்க;see kuru settiam,

     " ளி ளங் க்ேகத் ரம் தா ரி மரி"(ேதவா.1154, 6);.

   2. காற்  மண்டலத் ள்ள ய்யதராட்டக வனத் ல் ஒன்  ( .ேபா.பா.2, 3);; a world in the aerial regions, 
one of kuyyada-rátfagabuwanam (ெச.அக.);.
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கந்தகம்

 
 கந்தகம் kurukantakam, ெப.(n.)

   ம ல்; pea-cock, Pavo cristatus (சா.அக.);.

 
  kurukuti, ெப.(n.)

   ப  ங்ைக; tender drum-stick or moring (சா.அக.);.

லக்கல்

 
 லக்கல்  kurukulakkalvi, ெப.(n.)

   ன் இல்லத்ைதக் கல் க் டமாக ம், வாழ் டமாக ம் ெகாண்  ெப ம் கல் ; formerly learning 
by living with the teacher.

இன் ம் ல இடங்களில் லக் கல் ைற வழக்கத் ல் இ க் ற

     [ லம்+கல் ]

ங்க யாள்

 
 ங்க யாள் kuruṅkaṭiyāḷ, ெப.(n.)

   தாளகம்; orpiment (சா.அக.);.

 ங்க யாள் kuruṅgaḍiyāḷ, ெப.(n.)

   தாளகம்; orpiment (சா.அக.);.

     [  → ம + க யாள்.]

ச் கம்

 
 ச் கம் kuruccikam, ெப.(n.)

   உைறக் ற் ய; coagulated milk (சா.அக.);.

சந் ரேயாகம்

 
 சந் ரேயாகம் kurucantirayōkam, ெப.(n.)

   யாழ ம், நில ம் (சந் ர ம்); ஒர ்ஒைர ல் (இரா ற்); வ  (சங்.அக.);;çonjunction of jupiter and 
moon (ெசஅக்);.

     [ +சந் ரேயாகம்]

சம்பாவைன

 
 சம்பாவைன kurucampāvaṉai, ெப.(n.)

   ஆ ரிய க்  மாணவரக்ள் ெசய் ம் மரியாைத; honour or present offered to the preceptor (ெச.அக.);.

     [ +சம்பாவைன.]

சாங்கலம்

 
 சாங்கலம் kurucāṅkalam, ெப.(n.)

   பாஞ்சால நாட் ற் த் ெதற் ல் உள்ள நா ; the city in South Päijälä

ேசடம்

 
 ேசடம் kurucēṭam, ெப.(n.)

   ஆ ரியர ் த்த ன் கலத் ல் எஞ் ய ேத ணா ( ரசாதம்);; leavings of a guru's food (ெச.அக.);.
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ேசத் ரம்

 
 ேசத் ரம் kurucēttiram, ெப.(n.)

   பாண்டவரக் க் ம், ெகளரவரக் க்  ைடேய ேபார ்நடந்த ல்  நகரின் அ ள்ள நிலம்; a 
plain near Delhi, scene of the great battle between the Kauravāş and Pandavāśmentioned in the Mahābārada (ெச.அக.);

     [ +ேசத் ரம்]

ஞ்ேசபகம்

 
 ஞ்ேசபகம் kuruñcēpakam, ெப.(n.)

   மைல எ க் ; mountain madar plant (சா.அக.);.

ட்ட் யாக

 
 ட்ட் யாக kuruṭṭṭiyāka, .எ.(adv.)

ட்டாம்ேபாக்காக பாரக்்க;see kuruffām-bdkkaga

ட்ட் யாய்

 
 ட்ட் யாய் kuruṭṭṭiyāy,    .அ.(adv.) தற்ெசயலாய்; by chance (சா.அக.).

     [ ட் +அ யாய்]

ட்டாம்ேபாக்கா
க

 
 ட்டாம்ேபாக்காக kuruṭṭāmpōkkāka, .அ.(adv.)

ட்டாம்ேபாக்கான பாரக்்க;see kuruţţāmpõkkāpa.

     " ட்டாம் ேபாக்காகச ்ெசான்ன ப ல் சரியாக இ ந்த "

ட்டாம்ேபாக்கா
ன

 
 ட்டாம்ேபாக்கான kuruṭṭāmpōkkāṉa, ெப.அ.(adj.)

ன் எண்ணம் (ேயாசைன); இல்லாமல், ன் எண்ணம் இல்லாத

 blindly, blind.

ட்டாம் ேபாக்கான .

     [ ட்டாம்+ேபாக்கான]

ட்டாம்ேபாக்
ல்

 
 ட்டாம்ேபாக் ல் kuruṭṭāmpōkkil, ெப.(n.)

ட்டாம்ேபாக்கான பாரக்்க;see kuruţţām-põkkāpa.

     ' ட்டாம்ேபாக் ல் நான் எ த்த ட் க் ப் பரி  ந்த '

ட்டாம்ேபாக்

 
 ட்டாம்ேபாக்  kuruṭṭāmpōkku, ெப.அ. (adv.ladi.)

ட்டாம் ேபாக்கான பாரக்்க;see kuruffāmpõkkāna

ட் வாக் ல்

 
 ட் வாக் ல் kuruṭṭuvākkil, .  (adv.)

   தற்ெசயலாய்; by chance (ெச.அக.);.

     [ ட் +வாக் ல்.]
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பற் -தல்

பற் -தல் kuruṭupaṟṟutal,    5 ெச. . . (v.i.)

   எண்ெணய் இல்லாமல் ளக் த் ரி க  ஒளி ைறைக (இலங்.);; of lamps become dim due to the burning 
of the wick for want of oil,

ளக்   பற்  மங் ய .

     [ +பற் -தல்.]

த் ஞா

 
 த் ஞா  kuruttuñāyiṟu, ெப.(n.)

   த்ேதாைலக டன் இேய ன் கழ் பா க் ெகாண்டாடப்ப ம் ழா;ஈஸ்டர ் ழா க்  
ந் ய ஞா ற் க் ழைம; palm Sunday

ம வ. த்ேதாைலஞா

     [ த் +ஞா ]

த் ேராகம்

 
 த் ேராகம் kurutturōkam, ெப.(n.)

   ஆ ரிய க்  இரண்டகம் ெசய்ைக; treachery towards one's Guru (ெச.அக.);.

     [ +Skt, ேராகம்.]

த்ெத ம்

 
 தெ்த ம்  kuruttelumpu, ெப.(n.)

   கா மடல், க் ன் ன்ப  த ய வற் ல் இ ப்ப  ேபான் , மடங்கக் ய ெமன்ைமயான 
எ ம் ; cartilage.

ஒவ்ெவா  ட் ம் தெ்த ம்  இ க் ம்

     [ த் +எ ம் ]

 தெ்த ம்  kuruttelumbu, ெப.(n.)

   இளெவ ம் ; cartilage.

     [ த்  + எ ம் .]

நீர்

 
 நீர ்kurutinīr, ெப.(n.)

   அரத்த நீர;் blood-plasma - Liquro sanguinia (சா.அக.);.

     [ +நீர]்

நா

 
 நா  kurunāṭu, ெப.(n.)

   அத் னா ரத் ல் அடங் ய ஒ  நா ; a city in Attiņā-puram.

 நா  kurunāṭu, ெப.(n.)

   ன் ெகா  வ னர ்ஆண்ட நா ; the country of the Kurus.

     [  + நா .]
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பத் ரகம்

 
 பத் ரகம் kurupattirakam, ெப.(n.)

ெவள்ளியம்:tin (சா.அக.);.

     [ +பத் ரகம்]

பதா சம்

 
 பதா சம் kurupatārucam, ெப.(n.)

   ெசவ் ற ; red wood used as fuel in calcination of metals (சா.அக.);.

பற்பமாங் ங்
ணத்

 
 பற்பமாங் ங் ணத்  kurupaṟpamāṅkuṅkuṇatti, ெப.(n.)

   ெவள்ைள நீர ் ள்ளி; white flowered water thistle plant - Hygrophila spinosa (சா.அக.);.

ைச

 
 ைச kurupūcai, ெப.(n.)

   வம் ( டை்ச); தந்த ற்  அவர ் த்  அைடந்த நாளில் மாணாக்கரக்ளால் நடத்தப்ப ம் 
சைன; worship offered by the disciples to their Guru, who initiated them into a religious order, on his death anniversary

     [ + ைச]

 ைச kurupūcai, ெப.(n.)

   மைறந்த ன் இறந்தநாளில் ஆண் ேதா ம் ைசவ மடங்கல், வன யாரக்் ச ்ெசய் ம் 
உணவளிப் டன், அக் ற் ச ்ெசய் ம்  வ பா ; annual worship of deceased guru on the day of his 
death, often accompanied with feeding of devotees, chiefly in {Šaiva} mutts.

     [  + ைச.]

ம்பாைல

 
 ம்பாைல kurumpālai, ெப.(n.)

நிலப்பைன,

 ground palm - Curculigo Orchioides (சா.அக.);.

ம்ைப த் -தல்

ம்ைப த் -தல் kurumpaikuttutal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ெதன்னங் ம்ைபையப் ப த்தல்; to pluck young coconuts (ெச.அக.);.

     [ ம்ைப+ த் -தல்.]

மடம்

 
 மடம் kurumaṭam, ெப.(n.)

   ஆவதற்  உரிய ப ற்  ெப ம் இடம்; seminary.

     [ +மடம்]
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மபட்

மபட்  kurumapaṭṭi, ெப.(n.)

   1. கா ன் உள்ேள ேச ம் அ க் ; a thick viscous substance secrated by the glands of the ear, Ear-wax.

   2. ெதன்ைன, பைன இைவகளின் இளங்காய்; immature fruit of coconut palmyra etc.

   3. இளநீர;் tender coconut with only water inside.

   4. ெப ங் ம்ைப,

   5. ற்றாஞ்ேசா ; the comb of white ant's nest.

   6. ெசாரி ம்ைப அல்ல  ள  சம்பா; a kind of chamba paddy (சா.அக.);.

ம யம்

 
 ம யம் kurumaliyam, ெப.(n.)

   அேசாக மரம்; wing leaved Asoka tree - Saraca Indica alias Jonesia asoka (சா.அக.);.

மாணவன்

 
 மாணவன் kurumāṇavaṉ, ெப.(n.)

    ஆவதற் ரிய ப ற்  ெப பவன்; seminarian.

     [ +மாணவன்.]

மார்

 
 மார ்kurumār, ெப.(n.)

   க் ய மதத் ன் தன்ைமக்  அல்ல  தைலவர;் head priest or leader of Sikh religious institutions.

     [ +மார]்

கம்

கம் kurumukam, ெப.(n.)

   1. அம்ைம வாரத்்த கம்; pox-pitted face.

   2. க்கள் எ ம் ய கம்; face full of pimples.

   3. ய கம்; small face (சா.அக.);.

     [ + கம்]

ைற

ைற kurumuṟai, ெப.(n.)

   1. சவரக்்காரம்; soap.

   2. ேகாடாெசாரி (ைவப் ப் பாடான வைக);; a prepared arsenic (ெச.அக.);.

     [ + ைற]

ேம னம்

 
 ேம னம் kurumēcīṉam, ெப.(n.)

இ ரக் ழங் , காட் க் க ைணக் ழங்

 the wild yam root - Dracontium Polyphillum alias Arun lyratum (சா.அக.);.

ராட்சம்

 
 ராடச்ம் kururāṭcam, ெப.(n.)

   ஆந்ைத; Owl (சா.அக.);.
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ங்கசங்கம்ம்

 
 ங்கசங்கம்ம் kuruliṅkacaṅkamm, ெப.(n.)

   ஆசாரிய ம், வ ம் க் ட்ட ம்; aggregate of the spiritual guru, Śiva's emblem and the devotees of Śiva 
(ெச.அக.);.

வானவர்

 
 வானவர ்kuruvāṉavar, ெப.(n.)

   ஆயர ்த ம் பணிகைள நிைறேவற்ற நிய க்கப்பட்டவர;் priest (க்ரியா.);.

     [ +ஆனவர]்

க்கா

 
 க்கா  kuruvikkāti, ெப.(n.)

பசை்சக் க ப் ரம், crude camphor (சா.அக.);.

     [ +கா ]

த்தைலப்ைப
த் யக்காரன்

 
 த்தைலப்ைபத் யக்காரன் kuruvittalaippaittiyakkāraṉ, ெப.(n.)

   டன்; idiot, weak-headed or hare-brained person (ெச.அக.);.

த்தாலா

 
 த்தாலா kuruvittālā, ெப.(n.)

   ெமாசை்ச; Indian bean - Dolichosguens (சா.அக.);.

     [ +தைல.]

ட்சம்

டச்ம் kuruviruṭcam, ெப.(n.)

   1. அரச மரம், peepul tree.

   2. மண ள்ள மரம்; any fragrant tree (சா.அக.);.

ந்த ைற

 
 ந்த ைற kuruviruntatuṟai, ெப.(n.)

   ம ைரக்  அ ல் உள்ள ஊர;் the town near by Madurai.

த் ைறெயன இக்காலத் ல் வழங்கப்ப ற  (அ ந்);.

வாலான்

 
 வாலான் kuruvivālāṉ, ெப.(n.)

   ெப ெநல் வைக; a large kind of bearded paddy (ெச.அக.);.

ம வ. ைர வா , ைர வாலான்.

ைவநம்

 
 ைவநம்  kuruvainampi, ெப.(n.)

   ஒ  யவர;் a potter.

டகம்

டகம் kurūṭakam, ெப.(n.)

   1. கல் ப் பைன, மைலப்பைன, ெதாட் ப்பைன; palmyra growing on hills;

 hill palmyra - Borassus flabellifer.

   2. ஆண்பைன; male palmyra - Borrasus flabelliformis (சா.அக.);.
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ப் ைக

 
 ப் ைக kurūppukai, ெப.(n.)

   ந மணப் ைக; a very fragrant smoke (சா.அக);.

பேதசம்

 
 பேதசம் kurūpatēcam, ெப.(n.)

மாணாக்க க்  ஆ ரியர ் ம் அ ைர,

 religious instructions to a disciple by his guru (ெச.அக.);.

     [ →அ  Skt. உபேதசம்]

ரமா

 
 ரமா  kurūramāvu, ெப.(n.)

   ெகால்ல மா ; penni-nerved cinnamon - Machilus тасrantһа (சா.அக.);.

     [ ர+மா ]

 ரமா  kurūramāvu, ெப.(n.)

   ெகால்ல மா ; penni-nerved cinnamon-machilus maerantha.

     [ ர + மா .]

     [Skt.{} → த. ர.]

மா → மா .

ைரக்கல்

 
 ைரக்கல் kuraikkal, ெப.(n.)

இதைள,

 Indian wild olive - Olea dioica (சா.அக.);.

ேராட் பலம்

ேராட் பலம் kurōṭṭupalam, ெப.(n.)

   1. நாட்  வா ைம; Indian almond - Terminalia catappa,

   2, அக்ேராட்  மரம்; walnut tree - Juglams regia alias Jovis glans (சா.அக.);.

 ேராட் பலம் kurōṭṭubalam, ெப.(n.)

   1. நாட்  வா ைம; Indian almond teminalia catappa.

   2. ஒ  ெபரியமரம்; relnut tree.

   11. ெச ன்றா . (vt);

ேராதபரணி

 
 ேராதபரணி kurōtaparaṇi, ெப.(n.)

   கண்டங் கத் ரி; prickly night shade - Solanum jacquini (சா.அக.);.

 ேராதபரணி kurōtabaraṇi, ெப.(n.)

   கண்டங் கத்தரி; prickly night shade solanum jacquini.

     [P]
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ேராதவல்லம்

 
 ேராதவல்லம் kurōtavallam, ெப.(n.)

   ஒ  ேகாைர; a variety of cyperus (சா.அக.);.

ல்ம லம்

ல்ம லம் kulmamūlam, ெப.(n.)

   1 இஞ் ; ginger, zingiber offinale.

   2. ன்மத் னால் எ ந்த லம்; piles as a result of dyspeptic trouble (சா.அக.);.

ல்மால்பண் -
தல்

ல்மால்பண் -தல் kulmālpaṇṇutal, ெச. . .(v.i.)

   1. ரட்  ெசய்தல்; to cheat.

   2. ழப்பஞ் ெசய்தல்; to create a hubbub (ெச.அக.);.

     [ேகால்மால்- பண் -தல்→ ல்மால் பண் -தல்.]

 ல்மால்பண் -தல் kulmālpaṇṇudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ரட் ச ்ெசய்தல் (இ.வ.);; to cheat.

   2. ழப்பஞ் ெசய்தல்; to create a hubbub.

த.வ. த தத்தம் ெசய்தல், தக்க  ெசய்தல்.

     [ ல்மால் + பண் -]

     [U.{} → த. ல்மால்.]

ல்ல

 
 ல்ல  kullaki, ெப.(n.)

   லாசெ்ச ; black money shrub - Phyllanthus multiflorus (சா.அக.);.

 ல்ல  gullagi, ெப.(n.)

   லாசெ்ச ; black money shrub.

ல்லரிசே்சா

 
 ல்லரிசே்சா  kullariccōṟu, ெப.(n.)

   கற்றாைழசே்சா ; aloe pulp (சா.அக.);.

     [ ல்லரி+ேசா ]

 ல்லரிசே்சா  kullariccōṟu, ெப.(n.)

   கற்றாைழசே்சா ; also pulp.

ல்ைலயம்

 
 ல்ைலயம் kullaiyam, ெப.(n.)

க ங் வைள,

 black water lily;blue lotus or blue nelumbo - Monochoria vaginalis alias Ponteb deria vaginalis (சா.அக.);.

     [ ல்ைல+அம்]
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ல்ேலா தம்

 
 ல்ேலா தம் kullōcitam, ெப.(n.)

   ைனக்காஞ்ெசா ; cowhage - Tragia cannabina (சா.அக.);.

 ல்ேலா தம் kullōcidam, ெப.(n.)

   ைனக் காஞ்ெசா ; cowhage-tragia cannabira.

     [P]

லசச்ங்

 
 லசச்ங்  kulaccaṅku, ெப.(n.)

டச்ங்  a speicies of conch with thorn, like lotus (சா.அக.);.

     [ ல் - ல்ல ல+சங் .]

     [P]

லச் மார்

லச் மார ்kulaccumār, ெப.(n.)

லச் மால் பாரக்்க;see kulaccum3/ (ெச.அக.);.

     [ லம் + Skt. மார]்

லச் மால்

 
 லச் மால் kulaccumāl, ெப.(n.)

   களத் ற் ற் ந் தவசம்; grain sold on the threshing floor(ெச.அக.);.

     [ லம்+Skt. மால்.]

ல ேரட்டன்

 
 ல ேரட்டன் kulacirēṭṭaṉ, ெப.(n.)

   ற் றந்தவ ள் கழ் க்கவன்; illustrious son of a family (ெச.அக.);.

     [ லம்+Skt. ேரட்டன்]

லேசகரபாண் ய
ன்

லேசகரபாண் யன் kulacēkarapāṇṭiyaṉ, ெப.(n.)

   1. ம ைரைய ஆட் ச ்ெசய்த பாண் ய ள் ஒ வன்; a Pandiya king who ruled Madurai.

   2. பால்வண்ண நாதர ்என் ம் மற்ேறார ்ெபய ைடய பாண் யன்; another name of Pälvannam.

   3. மண ராண்ட பாண் யன்; a king who ruled Mana-v-Qr.

   4. வங் ய லேசகர பாண் யன் மரன்; son of Vangiya-kulacégara-pândiyan. [

லேசகரன்+பாண் யன்.]

லேசகர வர 
ங்கராமபாண்

யன்

 
 லேசகர வர ங்கராமபாண் யன் kulacēkaravaratuṅkarāmapāṇṭiyaṉ, ெப.(n.)

   வா  சம் ைதையத் த ல் ெசய்த பாண் யன்; author of Vāyu-šammidai (அ . ந்);.
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ல ேவதகன்

 
 ல ேவதகன் kulacuvētakaṉ, ெப.(n.)

   றடை்டப்பழம்; pulp of the bitter snakegourd, a powerful purgative (ெச.அக.);.

 ல ேவதகன் gulasuvētagaṉ, ெப.(n.)

   றடை்டக் ழங் ; the pulp of mussel shell creeper.

லஞ்சம்

 
 லஞ்சம் kulañcam, ெப.(n.)

   அரத்ைத; galangal-Alpinia galanga (சா.அக.);.

 லஞ்சம் kulañjam, ெப.(n.)

   அரத்ைத; galangal-alpinia galanga.

லடன்

 
 லடன் kulaṭaṉ, ெப.(n.)

   ததெ்த த்  வளரக்் ம் மகன்; adopted son (ெச.அக.);.

 லடன் kulaḍaṉ, ெப.(n.)

   ஏற்பாரான் ள்ைள ( கார த் ரன் ( ன்.);; adopted son.

த.வ. ஏற் ப் ள்ைள.

ல ராட்ைச

 
 ல ராடை்ச kulatīvitirāṭcai, ெப.(n.)

   நல்ல இனமான உயரந்்த ெகா  ந் ரி; vine of superior quality (சா.அக.);.

லேதவைத

லேதவைத kulatēvatai, ெப.(n.)

   ஒ  லத்தார ்தைல ைற, தைல ைறயாக வ பட்  வ ங் கட ள்; family deity.

     'நிைனயாந் ெதாழத்தக்க ல ேதவைதயாய் வ பட் " ( வப். ரபந். ன். ற் ற்.6); (ெசஅக);.

     [ லம்+ேதவைத]

லநாசகம்

 
 லநாசகம் kulanācakam, ெப.(n.)

ஒட்டகம்,

 camel (சா.அக.);.

லப்ப மா

 
 லப்ப மா  kulappacimātu, ெப.(n.)

ந் ற் ெகா ,

 moon-creeper - Meniapermum cordifolium (சா.அக.);.

     [P]

 லப்ப மா  kulappasimātu, ெப.(n.)

   ந் ற் ெகா ; moon - creeper - meniapermum cordifollum.
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லப நாயனார்

 
 லப நாயனார ்kulapatināyaṉār, ெப.(n.)

   கைடசச்ங்கப் லவ ள் ஒ வர ்( வள் வ மாைல);; a Sangam poet.

லப வதம்

 
 லப வதம் kulaparuvatam, ெப.(n.)

   எண் வைக மைலகள்; chief mountain-ranges in jambudvipa, eight in number.

     [ லம்+ Skt.ப வதம்]

அைவ : இமயம், மந்தரம், ைகலாசம், ந் யம், நிடதம், ஏம டம், நீலம், கந்தமாதனம் ( ங்.); (ெச.அக.);.

லபாகலகம்

 
 லபாகலகம் kulapākalakam, ெப.(n.)

   ரத்  நிலாவாைர; tinnelvelly senna - Cassia angustifolia (சா.அக.);.

ல த் ரன்

 
 ல த் ரன் kulaputtiraṉ, ெப.(n.)

   மா  பத் ரி; Indian absinth-Artemesia indica alias A. vulgaris (சா.அக.);.

ல டண 
பாண் யன்

 
 ல டண பாண் யன் kulapūṭaṇapāṇṭiyaṉ, ெப.(n.)

   பாண் ய மன்னரக் ள் ஒ வன்; a Pandiya king.

லமரச்ச்ம்

 
 லமரச்ச்ம் kulamarccam, ெப.(n.)

   ெவள் ள்ளி; gartic (சா.அக.);.

லவஞ்சனா

 
 லவஞ்சனா  kulavañcaṉāti, ெப.(n.)

   ெவட்  ேவர;் khus khus root (சா.அக.);.

ல த் ைய

 
 ல த் ைய kulaviruttiyai, ெப.(n.)

   ம த் வச்  (யாழ்.அக.);; mid wite(ெச.அக.);.

     [ லம்+Skt. த் ைய]

ல க்கர

 
 ல க்கர  kulavukkaraci, ெப.(n.)

   ழ்ப் ராய்; demontree-Streblus asper (சா.அக.);.

ல ரி

ல ரி kulavuri, ெப.(n.)

   1. சந்தன மரம்,

 sandal wood tree - Santalum albus.

   2. ெசஞ்சந்தனம் ( ங்.);; red sandal - Pterocarpus santalinus (ெச.அக.);.

     [ லம்+உரி]
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லத்தன்

 
 லத்தன் kulattaṉ, ெப.(n.)

   நற் லத்ேதான்; man of good family or birth (ெச.அக.);.

     [ லம்+Skt. அத்தன்.]

 லத்தன் kulattaṉ, ெப.(n.)

   நற் லத்ேதாள்; man of good family or birth.

த.வ. லமகன்.

     [ ல் → லம் → Skt.kulasta → த. லத்தன்.]

லாசலம்

 
 லாசலம் kulācalam, ெப.(n.)

லப வதம் பாரக்்க;see kula-paruvadam (ெச.அக.);.

     [ லம்+ Skt.அசலம் → லசலம் → லாசலம்]

 லாசலம் kulācalam, ெப.(n.)

   பனிமைல (அட்டகலபரவ்தம்);; chief mountain ranges of Jambu-dvipa.

 Skt.kula+a-cala → த. லாசலம்.]

லாசாரம்

லாசாரம் kulācāram, ெப.(n.)

   லெவா க்கம்; established or timehonoured custom or usage of a family or caste (ெச.அக.);.

     [ லம்+ Skt. அசாரம் – லசாரம்→ லாசாரம்]

 லாசாரம் kulācāram, ெப.(n.)

   ஒ  ம்பம் அல்ல  ஒ  ரி னரக்்கான ஒ க்க நைட ைற, லெவா க்கம்; established or time 
honoured custom or usage of a family or caste.

த.வ. ப்பண் .

     [Skt.{} → த. லாசாரம்.]

ல் → ல → ல . ல தல் = தல்.

ல் → லம் = ட்டம், ம்பம், வ ப் , லப் ரி , இனம். த. லம் → Skt.kula. (வ.வ.1: 127);.

லம் + Skt. {} - லாசாரம் வடெமா ப் ணரப்் .
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லாசாரியன்

 
 லாசாரியன் kulācāriyaṉ, ெப.(n)

   ல ஆசாரியன் ( );; family preceptor or priest (ெச.அக.);.

     [ லம்+ஆசாரியன் - லாசாரியன்.]

 லாசாரியன் kulācāriyaṉ, ெப.(n.)

   ல ; family preceptor or priest.

த.வ. ஆசான்.

     [த. லம் → Skt.kula.]

     [Skt.{} → த.ஆ ரியன். 'ன்' ஆ.பா.ஈ ]

லாசாரியன் வடெமா ப் ணரப்் .

லாட்

லாட்  kulāṭṭu, ெப.(n.)

   1. ம ழ்ச் ,

 joy.

   2. உற்சாகம்; enthusiasm (ெச.அக.);.

     [ ல  + ஆட் ]

 லாட்  kulāṭṭu, ெப.(n.)

   1. ம ழ்ச் ; joy.

   2. ளரச்்  (உற்சாகம்);; enthusiasm.

லாதனி

 
 லாதனி kulātaṉi, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ண்  (மைல);; christmas rose, herb - Helleforus niger(ெச.அக.);.

 லாதனி kulātaṉi, ெப.(n.)

   க ேரா னி (மைல);; christmas rose.

லா க்கன்

 
 லா க்கன் kulātikkaṉ, ெப.(n.)

   லத் ன் தன்ைமயானவன்; cheif man of the family (ெச.அக.);.

     [ லம்+ஆ க்கன் – ல க்கன்→ லா க்கன்.]

 லா க்கன் kulātikkaṉ, ெப.(n.)

   ம்பத் ல் உயரந்்தவன், றந்தவன் ( ல ேரஷ்டன்); ( ன்.);; chief man of the family.

த.வ. த்தைலவன்.

     [த. லம் → Skt. kula.]

     [Skt.kula=adhika → த. லா க்கன்.]
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கா

 
 கா kulikā, ெப.(n.)

   சணிக் ெகா க் ெகா ; pumpkin creeper (சா.அக.);.

காயம்

 
 காயம் kulikāyam, ெப.(n.)

   நீர ்வாழ்உ ரி; an aquatic animal(சா.அக.);.

 காயம் kulikāyam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக நீர ்வாழ் லங் ; an aquatic animal.

சத் மம்

 
 சத் மம் kulicatturumam, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் கள்ளி; a kind of opuntia tree (சா.அக.);.

     [ சம்+ மம்]

 சத் மம் kulisatturumam, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் கள்ளி; opuntia tree.

ேலசம்

 
 ேலசம் kulilēcam, ெப.(n.)

   க ங்ெகாள்; black gram - Rynchosia genus (சா.அக.);.

ங்கன்

 
 ங்கன் kuliṅkaṉ, ெப(n.)

   ரிேயாதனனின் அைமசச்ன்; minister of turi-y-ötanan (அ . ந்);.

னன்

 
 னன் kulīṉaṉ, ெப.(n.)

   உயர ் லத் ல் றந்தவன் ( வா.);; man of noble birth (ெச.அக.);.

 னன் kulīṉaṉ, ெப.(n.)

   உயர் லத்ேதான் ( வா.);; man of noble birth.

த.வ. ப் றப்பாளன்.

     [Skt.kulina → த. னன்.]
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க்கல்

க்கல்1 kulukkal, ெப.(n.)

   1. வண்  ேம  பள்ளத் ல் ஏ  இறங் வதால் அல்ல  ஏேத ம் தைடயால் க் ப் ேபா ைக, 
ஆட்டம்; of vehicles jolt, jerking.

மாட்  வண் ல் உடக்ார யாத அள க் க் க்கல்! ேப ந்  ஒ  க்க டன் நின்ற .

   2. அ வ ப்பான உடல் அைச :

 flirtatious body gesture.

அவ ைடய க்க ம் த க்  நைட ம்.

     [ ங்கல் – க்கல்]

 க்கல்2 kulukkal, ெப.(n.)

   எண்கள் அசச் க்கப்பட்ட ட் கைள ற் ச ் லவற்ைறப் பரி க்  உரியதாகத் 
ேதரந்்ெத க்ைக; draw of lottery tickets.

ஒவ்ெவார ெவள்ளிக் ழைம ம் க்கல் நைடெப ம்

     [ ங்கல் – க்கல்]

ேலசபாண் யன்

 
 ேலசபாண் யன் kulēcapāṇṭiyaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  பாண் ய மன்னன்; a Pandiya king.

ேலநீேலாபர்

 
 ேலநீேலாபர ்kulēnīlōpar, ெப.(n.)

ெவண்தாமைரப் :

 white lotus flower - Nelumbium speciosum (சா.அக.);.

ைல-த்தல்

ைல-த்தல் kulaittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. நாய் க த்ததால் ெவ  ஏ  நாய் ேபால் ைரத்தல்; barking like a dog as in hydrophobia.

   2. ழ ப் ேபசல்; talking in a confused manner (சா.அக.);.

     [ ைரத்தல்- ைலத்தல் (ேப.வ.);]

ைலக் சம்

 
 ைலக் சம் kulaikācam, ெப.(n.)

ஆட் லா மரவைக,

 akind of tree(சா.அக.);.

ைலவ

 
 ைலவ  kulaivayiṟu, ெப.(n.)

ஈரல ,

 the bottom portion of the liver adjoining the stomach (சா.அக.);.

     [ ைல+வ ]

 ைலவ  kulaivayiṟu, ெப.(n.)

   ஈரல ; the bottom portion of the liver, adjoining the stomach (சா.அக.);.

     [ ைல + வ .]
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ேலாத் ங்கபா
ண் யன்

 
 ேலாத் ங்கபாண் யன் kulōttuṅkapāṇṭiyaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  பாண் ய மன்னன்; a Pandiya king (அ . ந்.);.

     [ லம்+அத் + ங்கன்+பாண் யன்.]

ேலாத் ங்கன்

ேலாத் ங்கன்1 kulōttuṅkaṉ, ெப.(n.)

   இராேசந் ரச ்ேசாழனின் ெபயரன்; grandson of Rajëndira-c-colad.

     [ லம்+அத் + ங்கன்]

இவன் தாய் வ ல் ேசாழன். தந்ைத வ ல் சா க் யன். அநபாயன், அபயன்,

கரிகாலன், ஜயதரன் எ ம் ெபயரக் ம் இவ க் ண் . ெபரிய ராணம், தண் யலங்காரம், 
க ங்கத் ப் பரணி, த ய ற் லக் யங்களில் இவைனக் த் க் றப்பட் ள்ள . அம்மங்ைக 
என் ம் ெபண் ம், ந்தைவ என் ம் தமக்ைக ம் இ ந்தனர.் தன  தளப  க ணாகரத் 
ெதாண்ைடமானின் உத டன் க ங்க நாடை்ட ெவன்றான். ரி வன சக்கரவரத்் , கங்கம் த ரத்்த 
ேசாழன், ேபரம்பலம் ெபான் ேவய்ந்த ேசாழன் த ய பட்டங்கள் உைடயவன். ஒட்டக் த்தரிடம் கல்  
ப ன்ற இவன் றந்த வபத்தன். பாடல் இயற் வ ல் வல்லவன். நீற் ச ்ேசாழன் எ ம் இவன் 
ெபயரில் ெதன்னாட் ல் ஓர ்ஊர ்உள்ள  (அ . ந்:);.

 ேலாத் ங்கன் kulōttuṅgaṉ, ெப.(n.)

   1. லத் ற் றந்தவன்; eminent person of a family

   2. ேசாழவரசரக்ள் லர ் ண்ட ெபயர;் name ofsome Chola kings (Ins.);

     [ லம் + உத் ங்கன்.]

ேலா ைச

 
 ேலா ைச kulōmicai, ெப.(n.)

   ம ந் ற் ப் பயன்ப ம் ெபா டக்ைளத் த ம் ெச வைக; sweet flag - Acorus Calamus (ெச.அக.);.

 ேலா ைச kulōmisai, ெப.(n.)

   வசம் ; sweet-flag-calamus indicus.

வ மரம்

 
 வ மரம் kuvacimaram, ெப.n.)

ஒ  ஐேராப் ய நாட்  மரம்

 jamaica quassia Qussia excelsa (சா.அக.);.

 வ மரம் kuvasimaram, ெப.(n.)

   ஐேராப் ய நாட்  மரவைக; jamaica quassia - quassic excelga, a native of Europe.

வ ேவம்

 
 வ ேவம்  kuvacivēmpu, ெப.(n.)

இமய மைல ல் உள்ள ஒ  வைக ேவம்

 a kind of Himalayan quassia - Brucea quassioides (சா.அக.);.
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வட் ற்ப த்த
ர்ைம

 
 வட் ற்ப த்த ரை்ம kuvaṭṭiluṟpavittaārmai, ெப.(n.)

ெதாட் பாடாணம்,

 a mineral poison probably red arsenic (சா.அக.);.

வலயம்

வலயம்1 kuvalayam, ெப.(n,)

   உலகம்; the earth, world.

     ' வலய ைசக் ப் ற் " (கந்த :தாரக51); (ெச.அக.);.

 வலயம்2 kuvalayam, ெப.(n.)

   1. ெவள்ளாம்பல் ( வா.);; white Indian water lily - Nymphaea lotus alba.

   2. நீேலாற்பலம், வைள வைக; blue nelumbo - Ponfederia monochoria vaginalis,

     ' வலயத் மலர"் ( டா.);.

   3. ெகா  வைககளில் ஒன்றான

   ெசங் வைள; purple Indian water-lilyNymphacu odorata (ெச.அக.);.

     [ வளம் – வலயம்]

 வலயம் kuvalayam, ெப.(n.)

   நில லகம்; the earth, world.

     " வலய ைசக் ப் ற் " (கந்த .தாரக.51);.

த.வ. உலகம்.

     [ +வலயம்.]

     [Skt.ku- → த. .]

வலயாநந்தம்

 
 வலயாநந்தம் kuvalayānantam, ெப.(n.)

   ஒப்பைன கைல பற் ய இலக்கணம்; a rhetorical grammer.

     [ வைளயன்+நந்தம்]

வானாேகா

 
 வானாேகா kuvāṉāā, ெப.(n.)

கடம்ைப இனத்ைதச ்ேசரந்்த லங் ,

 a animal which belonged to kadambai lineage.

இ  ட்டமாக வா ம். நான்  அ  உயரம் ெகாண்ட இ  அெமரிக்கா ல் உள்ள . இைவ தங்களில் 
ஏதாவெதான்  இறந்தால் ஒன்  ம் என்பர ்(அ . ந்);.

கம்

 
 கம் kuvikam, ெப.(n.)

   இ ப்ைப மரம்; South Indian mahua - Bassia longifolia (சா.அக.);.

ஞ்

 
 ஞ்  kuviñcu, ெப.(n.)

   ைம மா ைள; the fruit of a tree allied to the pearand apple - Qince (சா.அக.);.
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ப்

 
 ப்  kuvippu, ெப.(n.)

   ேசரந்்  ஒன்றா க் கா ம் நிைல; ping up.

எல்ைலப்ப ல் பைடக் ப் . ஆ களால் அ த்  வரப்பட்ட வண்டல் மண் ப்ேப இந்தச ்  

     [ - ப் .]

ைன

 
 ைன kuvimuṉai, ெப.(n.)

ைமயம் பாரக்்க;see kuvimaiyam,

ைமயம்

 
 ைமயம் kuvimaiyam, ெப.(n.)

   ஒளிக் க ரக்ள் ஊடகத் ன் வ யாகச ்ெசன்  ம றத் ல் அல்ல  எ ரப்் றத் ல் ஒ   
ள்ளியாகக் ம் இடம்; principal focus;

 focal point

     [ +ைமயம்]

ைவனா

 
 ைவனா kuvaiṉā, ெப.(n.)

   ெகாய்னா; quinine (சா.அக.);.

 ைவனா kuvaiṉā, ெப.(n.)

   ெகாய்னா; quinine.

ழ ழப்

 
 ழ ழப்  kuḻkuḻppu, ெப.(n.)

 ப்ேபா  ைழவாக இ க் ம் தன்ைம

 sticky and slimy nature.

ர ல் பைச ன் ழ ழப் , ழ ழப்பான நீரம்ம்.

     [ ழ+ ழப் ]

ழந்ைதக்காரி

 
 ழந்ைதக்காரி kuḻntaikkāri, ெப.(n.)

   தாய்ப்பால் ெகா க் ம் ைகக் ழந்ைத உைடயவள்; a mother who has a nursing baby.

ழந்ைதக்காரி பட் னி டக்கக் டா .

ம வ. ைகப் ள்ைளக்காரி. பசை்ச உடம் க்காரி.

     [P]
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ழந்ைத த யா
ர்

 
 ழந்ைத த யாரெ்ப.(n.)    க் ற்றாலத் ல் வாழ்ந்த த ழ்க்க ; Tamil poet who lived in Tiruk-kurräsam.

     [ ழந்ைத+ த +ஆர]்

இவர ் ரராகவர ் ள்ைளத் த ைழ இயற் யவர ்(அ . ந்);.

ழம்பாய்ப்ேபா-
தல்

ழம்பாய்ப்ேபா-தல் kuḻmpāyppōtal,    8 ெச. . .(v.i.)

   மலம் இள  நீராய்க் க தல்; semf-solid or watery fecal discharge (சா.அக.);.

ம வ வ ேறாட்டம்

     [ ழம்பாய்+ேபா-தல்.]

ழம் பதம்

 
 ழம் பதம் kuḻmpupatam, ெப.(n.)

   ம ந்ெதண்ெணய்ப் பதங்க ள் ஒன் ; a stage in the preparation of medicinal oil, one of marundemney-p-patam 
(ெச.அக.);.

 ழம் பதம் kuḻmbubadam, ெப.(n.)

   ம ந்ெதண்ெணய்ப் பதங்க ெளான் ; a stage in the preparation of medicinal oil, one of {manuntessley-p-padam.}

     [ ழம்  + பதம்.]

ழம் ப்பா

 
 ழம் ப்பா  kuḻmpuppāku, ெப.(n.)

   த த்த பா ; thick syrup (சா.அக.);.

     [ ழம் +பா .]

 ழம் ப்பா  kuḻmbuppāku, ெப.(n.)

   த த்த பா ; thick syrub (சா.அக.);.

     [ ழம்  + பா .]

ழல் ட்

 
 ழல் ட்  kuḻlpuṭṭu, ெப.(n.)

ழாய்ப் ட்  பாரக்்க;see kulay-p-puttu (க்ரியா.);.

ழல் ளக்

 
 ழல் ளக்  kuḻlviḷakku, ெப.(n.)

   உட் றம் ஒளி ம் ேவ யற் ெபா ள் சப்பட்ட நீண்ட ழாய் அைமப் ைடய ெவண்ணிற ஒளி த ம் 
ன் ளக் ; neon (tube); light.

ெப ம்பாலான களில் ழல் ளக் கைளேய ைவத் க் றாரக்ள்.

     [ ழல்+ ளக் .]
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ழற்றத்தனார்

 
 ழற்றத்தனார ்kuḻṟṟattaṉār, ெப.(n.)

   கைடக்கழகக் காலப் வரக்ளில் ஒ வர;் the poet who belonged to the last Šargam.

     [ ழல்+தத்தனார.்]

இவர ்ெபயர ்தத்தன். ழல் என்ப  ல்லாங் ழைலக் க் ஞ் ெசால்லாக இ த்தல் ம். 
தைலவன் தைல டன் இல்லறம் ரிதைலச ்ெச ன் ற் ல் இவர ்அைமத் ப்ப  ப த்  
இன் றற் பால .

     "கானங் ேகா க் கவர் ரற் ேசவல்

ஒண்ெபா  ெய த் ற் றண் தர ்உைறப்பப்

தனி வா ம் நா  ற ற்

ேராேள மடந்ைத ேவ ரர்

ேவந்  ெதா ெலா  ெச ம்

ேசந் வரல் அ யா  ெசம்மல் ேதேர"

ழ

ழ  kuḻlūci, ெப.(n.)

   சச்ாங் ழ ன் ைன  (கல். .66);; injecting needle at the end of a syringe (ெச.அக.);.

     [ ழல்+ஊ ]

ழவல்லம்

 
 ழவல்லம் kuḻvallam, ெப.(n.)

   ங்ைக; drumstick-tree - Moringa pterogos permum (சா.அக.);.

     [ ைழ+வல்லம்.]

 ழவல்லம் kuḻvallam, ெப.(n.)

   ங்ைக; drum stick tree (சா.அக.);.

     [ ழ + வல்லம்.]

ழாய்த்தண்ணிர்

 
 ழாய்த்தண்ணிர ்kuḻāyttaṇṇir, ெப.(n.)

   ழா னின்  வ ம் த் தண்ணிர;் drinking water (சா.அக.);.

     [ ழாய்+தண்ணிர]்

ழாய்ப் ட்

 
 ழாய்ப் ட்  kuḻāyppuṭṭu, ெப.(n.)

   ழாய் ேபான்ற நீண்ட க த் ைடய ஏணத் ல் அரி  மாைவ அைடத்  ஆ ல் ேவகைவத் ச ்
ெசய் ம் ட் ; dish prepared by filling a long-tube like structure with rice flour and steaming it

     [ ழாய்+ ட் ]

ைக

 
 ைக kuḻikai, ெப.(n.)

உள்ளங்ைக,

 palm of the hand சா.அக.).

     [ +ைக]
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த்த

 
 த்த  kuḻittaṟi, ெப.(n.)

   ல் கால் கைளக் ெகாண்ட த ; loom having treadles in a pit.

     [ +த ]

ப்பறங்

 
 ப்பறங்  kuḻippaṟaṅki, ெப.(n.)

   ேகாைடப் சணி; a species of pumpkin cultivated in summer (சா.அக.);.

     [ +பறங் ]

யா

 
 யா  kuḻiyāṭi, ெப.(n.)

   உட் றம் வான அைரக்ேகாள வ வத் ல் எ ெராளிக் ம்பரப்ைபப் ெகாண்ட ஆ ; concave mirror or 
lens

     [ +ஆ.]

ரல்

ரல் kuḻiyural, ெப.(n.)

   உரல் வைக; a kind of mortar (ெச.அக.);.

     [ +உரல்]

     [P]

 ரல் kuḻiyural, ெப.(n.)

   1. தைர ல் ப க்கப்பட்ட உரல்; a mortar which is fixed in the ground.

ம. ரல்

     [  + உரல்.]
 
  kuḻuāli, ெப.(n.)

   கள  ேபானைத ட் க் ெகா ப்பதற்காகப் ெபா ட் ரியவர ்ெகா க் ம் ெபா ளில் இைடநின்  
அக்காரியத் க்  உத ய ற் ார ்காவற் கார க் ரிய பங் ; share of money paid to the village watchman 
for acting as intermediary and restoring the stolen property to the owner (ெச.அக.);.

ம வ. ப் க்

     [ + ]

 
  kuḻuti, ெப.(n.)

   ரகப் ச் ; a kind of insect (சா.அக.);.

  kuḻudi, ெப.(n.)

   ரகப்பச் ; a kind of insect (சா.அக.);.  [  → .]
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மம்

மம் kuḻumam, ெப.(n.)

   1. ஒ  ேநாக் கத்ைதக் ப் ட்  அைத நிைறேவற்றச ் ல அைமப் கள் ஒன்  ேசரந்்  தனி 
ெந ைறகைள அைமத்  உ வாக்கம் ஓர ்அைமப் ; corporation.

   2. ஒ வேர கைள ேமற்ெகாள்ளாமல் ெதாடர் ைடய வரக்ள் ஒ  வாகச ்ேசரந்்  
கலந்தாய்ந்  கைள ேமற்ெகாள்ள அைமக்கப்ப ம் 

 council.

   3. ப் ட்ட ேநாக்கத் க்காக அைமக்கப்ப ம் ஒேர ைறையச ்ேசரந்்தவரக்ளின் ; a body of 
professionals, etc.

ைழக்கா

ைழக்கா  kuḻaikkāṭu, ெப.(n.)

   1. நாட் ப் றம்; country, as distinct from city.

   2. காட் ப் றம்; jungle, as distinct from cultivated tract (ெச.அக.);.

     [ ைழ+கா ]

ைழசாந்

 
 ைழசாந்  kuḻaicāntu, ெப.(n.)

   கட்டடம் தற்  உத ம் கலைவச ்சாந் ; softened mortar, as used in rough plastering (ெச.அக.);.

     [ ைழ+சாந் ]

ள்ளக் க்கம்

 
 ள்ளக் க்கம் kuḷḷakkuṟukkam, ெப.(n.)

   க ம் டை்ட; verys short in stature (சா.அக.);.

     [ ள்ளம் + க்கம்]

ளக்கைர ல்வ
த்தசத்

 
 ளக்கைர ல்வ த்தசத்  kuḷakkaraiyilvacittacatti, ெப.(n.)

   சத்  சாரைண; spreading hogweed - Boerhavia repens (சா.அக.);.

ளக்ேகாடன்

ளக்ேகாடன் kuḷakāṭaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  மன்னன்; a king.

இவன் க்ேகாைண மைல ல் பல ப்பணிகள் ெசய்தான். இவன் மாரன் ளங்ேகாட்டன் 
(அ . ந்);.

     [ ளம்+ேகா +அன்.]

 ளக்ேகாடன் kuḷakāṭaṉ, ெப.(n.)

   ஈழத் த் க்ேகாணமைல ல்ேகா ல் கட் ய வனாக ம் ஈழம் தனித் வாகப் ரிவதற்  ன்  
வாழ்ந்தவனாக ம் றப்ப ம் த ழ் மன்னன்; A Tamil king considered to have built a temple at Thirukonamalai in 
Srilanka and lived before the deluge which separated Srilanka from Tamilnadu.

     " ன்ேன ளக்ேகாடன் ட்  ப் பணிைய"(கல்ெவட் ெவண்பா);.

     [ ளம்+ேகாடன்]

இவன் காலம் க யாண்  512 ( . .2590); எனக் டந்ைத ந. ேச ராமன் ப் ன்றார.் (1994);.

ளகசெ்சய் ள்

ளகசெ்சய் ள் kuḷakacceyyuḷ, ெப.(n.)

   பல பாட்டாய் ஒ  ைன ெகாண்  வ  (தண் .3);; combination of three or more stanzas having a single 
finite verb, dist. fr. muttakam.

     [ ளகம்+ெசய் ள்]
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ளங்கந்தம்

 
 ளங்கந்தம் kuḷaṅkantam, ெப.(n.)

   நஞ் ப் பாைல; a kind of milky plant (சா.அக.);.

     [ ளம்+கந்தம்]

ளத்  நண்

 
 ளத்  நண்  kuḷattunaṇṭu, ெப.(n.)

   ளத் ல் வா ம் நண் ; pond-crab - Potamon (சா.அக.);.

     [ ளத் +நண் .]

     [P]

ளத்தட்

 
 ளத்தட்  kuḷattaṭṭi, ெப.(n.)

   ன் க்க இ ம் ற்றைண; small dam across a channel, with a row of split bamboos in it, put up in fishing 
(ெச.அக.);.

     [ ளம்+தட் ]

ளத் ப்பா

 
 ளத் ப்பா  kuḷattuppāci, ெப.(n.)

   ளத் ல் பட ம் பா ; moss or weed in tank water (சா.அக.);.

     [ ளத் +பா ]

ளத் ப் ட்பம்

 
 ளத் ப் ட்பம் kuḷattuppuṭpam, ெப.(n.)

   ளத் ல் வள ம் தாமைர, அல்  த யன; lotus, nymphae etc., growing in tanks (சா.அக.);.

     [ ளத் + ட்பம்]

ளப்பாய்

ளப்பாய்  kuḷappāyvu, ெப.(n.)

   ஏரிப்பாசனம் (பண .24);; tank irrigation (ெச.அக.);.

     [ ளம்+பாய் .]
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ளம்பனார்

ளம்பனார ்kuḷampaṉār, ெப.(n.)

   கழகக்காலப் லவர;்Šangampoet.

ளம்  என் ம் ஊரினராத ன் ளம்பனார ்எனப்பட்டார.் இ  ஊர ்பற்  வந்த ெபயர.் இவர ்
ஞ் த் ைன த் ப் பா ள்ளார.் நற் ைண ல் 288ஆம் பாடல் இவ ைடயேத (அ . ந்.);

     'அ  யாரக்் ம் அணங் ைட ெந ங்ேகாட்

ஞாங்கர ்இளெவ ல் உணஇய ஓங் ைனப்

 மஞ்ைஞ ெபைடேயா டா ங்

ன்ற நாடன் ரி ற் ெசன்

நன் தல் பரந்த பசைலகண்  அன்ைன

ெசம்  ெபண் ெரா  ெநல் ன் நி இக்

கட் ற் ேகட் ம் ஆ ன் ெவற் ல்

ஏனற் ெசந் ைனப் பாலார ்ெகா ங் ரல்

ளி க கஞ் ெசன் ம்இந்

ெந ேவள் அணங் ற் ெற ங்ெகால்

அ ேவ" (நற்.288);.

ளம்பாதாயனார்

ளம்பாதாயனார ்kuḷampātāyaṉār, ெப.(n.)

   கழகக் காலப் லவர;் a Šañgampoet.

     [ ளம்+பாதாயன்+ஆர]்

றநா  253ம் பாடைலப் பா யவர.் இவர ்பா ய றப்பாட ல் வைளயல் கைளந்த மகளிர ்
ைகக க் ப்படை்ட நீங் ய ங் ைல உவைமயாகக் ள்ளார.் இவர ் ளம்பாதயானார ்என் ம் 

க்கப்ப றார.்

     "என் றத ்தவலங் ெகாள்ளல் இனிேய

வவ்வார ்கண்ணி இைளயர ் ைளப்ப

நகாஅெலன வந்த மாேற ெயழாெநற்

ைபங்கைழ ெபா கைளந் தன்ன ளப் ன்

வைள ல் வ ங்ைக ஒச் க்

ைள  ெளாய்வேலா நின் ைரேய"

ளப்பாைல ைல

 
 ளப்பாைல ைல kuḷappālaiyilai, ெப.(n.)

கசப்  ெவட்பாைல இைல

 leaves of bitter oleander - Holarrhena anti-dysenterica (சா.அக.);. [ ளப்பாைல+இைல.]

ளப்பாைல ைத

 
 ளப்பாைல ைத kuḷappālaivitai, ெப.(n.)

   கசப்  ெவட்பாைல ைத; seeds of bitter oleander (சா.அக.);.

     [ ளப்பாைல+ ைத.]
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ளவன்

ளவன் kuḷavaṉ, ெப.(n.)

   கக் கட ள்; God Murugan.

     " ளவன் ற் ந்த வளர் கழ்க் ன்ற ம்" ( ரவனப் . நாட2்3);. (ெசஅக);.

     [ ழவன் - ளவன்.]

 ளவன் kuḷavaṉ, ெப.(n.)

   கன் கட ள்; god Murukan.

     ' ளவன் ற் ந்த வளர் கழ்க் ன்ற ம்' ( ரவனப் . நாட் .23);.

ளவாம்பல்

 
 ளவாம்பல் kuḷavāmpal, ெப.(n.)

   ளத் ல் ைளக் ம் ஆம்பல்; white Indian water-lily found in tanks - Nymphaea lotus (சா.அக.);. 
[ ளம்+ஆம்பல்.]

ளவார்

 
 ளவார ்kuḷavār, ெப.(n.)

   யானவரக்ேளா  தனித்தனியாகச ்ெசய்  ெகாள் ம் நிலவரித் ( ரை்வ); ட்டம்; settlement made 
with ryots individually (ெச.அக.);.

ளாஞ்

 
 ளாஞ்  kuḷāñci, ெப.(n.)

   மரவைக (யாழ்.அக.);; a kind of tree (ெச.அக.);.

ளிக்காம -
த்தல்

ளிக்காம -த்தல் kuḷikkāmaliruttal,    2 ெச. . .(v.i.)

   க தல்;   க ப்பம் தரித்தல்; be in the family way.

   2.  உன் மகள் ளிக்காம க் றாளா? எத்தைன மாதம்?

ம வ காம த்தல்

     [ ளிக்காமல்+இ -த்தல்.]

ளிகா த்

ளிகா த்  kuḷikācitti, ெப.(n.)

   ளிைக (இரச மாத் ைர); த யவற்றால் ெபறக் யதாகக் க ம் வானத் ல் பறக் ம் மன 
ஆற்றல்; the power of flying through the air at an enormous speed believed to be acquired by means of mercurial or other 
pills (ெச.அக.);.

     [ ளிைக+ த் ]

 ளிகா த்  kuḷikācitti, ெப.(n.)

   இதளியம் (இரச); ளிைக த யவற்றாற் ெபறக் யதாகக் க ம் வான்ெவளி ல் பறக் ம்  
ஆற்றல் (ஆகாசகமன சக் ); ( ன்.);; the power of flying through the air at an enormous speed believed to be acquired 
by means of mercurial or other pills.

த.வ. ளிைகப்ேப .

     [ ளிகா + த் .]

ளம் → ளிைக = உ ண்ைட மாத் ைர.

     [த. ளிைக → Skt.{} → த. ளிகா.]

த்  → த்தன் = அ வன், க்கால அ ள்ள னிவன். த்தன் ஆற்றைலத் த ற் த்  என்பேத 
மர  (வ.வ.1:148);.

த்  → த் . த. த்  → Skt.siddhi.
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ளிேகாமணம்

 
 ளிேகாமணம் kuḷiāmaṇam, ெப.(n.)

   நீரச்் ைல (லங்ேகா );; a kind of loin-cloth (ெச.அக.);.

     [ ளி+ேகாமணம். ேகாவணம்→ேகாமணம்]

 ளிேகாமணம் kuḷiāmaṇam, ெப.(n.)

   நீரச்் ைல; a kind of loin-cloth.

     [ ளி + (ேகாவணம்); ேகாமணம்.]

ளிசேதாசம்

ளிசேதாசம் kuḷicatōcam, ெப.(n.)

   க ப்பமாதைல ேவண் ம் ெபண்கள் நீ ட ் ளிதெ்த த்த சங் ைனக் கட் க் ெகாள் ம் ெபா  
எ ரப்்பட்ட ழந்ைத க க்  வ ம் ஒ  ேநாய் ( வரட.்221);; a child's ailment believed to be the result of 
encountering a woman when an amulet is fastened on her for favouring pregnancy (ெச.அக.);.

     [ ள்→ச ளி→ ளிசம்+Skt. ேதாசம்]

 ளிசேதாசம் kuḷisatōsam, ெப.(n.)

   க ப்பமாதைல ேவண் ம் மகளிர ் ளிசங்கட் க் ெகாள் ம் ெபா  எ ரப்்பட்ட ழந்ைதக க்  
வ ம் ஒ  வைக ேநாய் ( வரட.்221);; a child's ailment believed to be the result of encountering a woman when an 
amulet is fastened on her for favouring pregnancy.

த.வ. ளிசேநாய்.

     [ ளிசம் + ேதாசம்.]

ளம் → ளிைக = உ ண்ைட மாத் ைர.

     [ ளிைக → Skt.{} → த. ளிசம்.]

     [Skt.{} → த.ேதாசம்.]

ளிைச

 
 ளிைச kuḷicai, ெப.(n.)

மாத் ைர (இலங்.);:

 tablet, pill.

ஒ  ளிைச ங்  தைலவ  உடேன ணமா ம்.

     [ ள் – ளிைச]

ளிேதவதாரி

 
 ளிேதவதாரி kuḷitēvatāri, ெப.(n)

   ைன உள்ள ேதவதாரி மரம்; a kind of bristly deodar - Erythroxylon genus (சா.அக.);.

ளிேதாசம்

ளிேதாசம் kuḷitōcam, ெப.(n.)

   மாத லக்கான ெபண் ளித்த ன் ெவ ம் வ ற்ேறா  பாரத்்தலால் ழந்ைதக்  உண்டாவதாகக் 
க தப்ப ம் ட்  (ேதாசம்); (பாலவா.117, தைலப் .);; malignant influence on an infant of being looked at by a 
woman wtih an empty stomach on her bath after menstruation (ெச.அக.);.

     [ ள்→ ளி+ Skt.ேதாசம்]
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ளிந்தம்

 
 ளிந்தம் kuḷintam, ெப.(n.)

சர வ  ஆற்றங்கைர ல் உள்ள நா ,

 a city on the bank of river Šarašvati (அ . ந்.);.

ளிந்தன்

 
 ளிந்தன் kuḷintaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  மன்னன்; a king (அ . ந்);.

ளியல் அைற

 
 ளியல் அைற kuḷiyalaṟai, ெப.(n.)

   ளிப்பதற் ப் பயன்ப த் ம் அைற; room for taking bath (க்ரியா);.

     [ ளியல்+அைற]

ளிர் றாகம்

 
 ளிர் றாகம் kuḷirkiṟākam, ெப.(n.)

   லக மரம்; peacock flower fence - Adenanthera pavonia (சா.அக.);.

ளிர்ெகாள் -தல்

ளிரெ்காள் -தல் kuḷirkoḷḷutal,    16 ெச. . .(v.i.)

   1. ளிரச்்  அைடதல்; becoming chill.

   2. ளிரால் வ ந்தல்; suffering from cold (சா.அக.);.

     [ ளிர+்ெகாள் -தல்.]

ளிர்சாதனம்

 
 ளிரச்ாதனம் kuḷircātaṉam, ெப.(n.)

, ேப ந்  த யவற் ன் உட ்ப ையக்

   ளிரச்் யாக இ க்கச ்ெசய்வதற்  உரிய க ; air-conditioner.

     [ ளிர ்+ Skt.சாதனம்]

ளிர்சாதனவச

 
 ளிரச்ாதனவச  kuḷircātaṉavacati, ெப.(n.)

   , ேப ந்  த யவற் ன் உட்ப ையக் ளிரச்் யாக இ க்கச ்ெசய் ம் க  
ெபா த்தப்பட்ட ஏற்பா ; facility of air-conditioning.

த ப்  ஏந்  உைடய ெபட் கள் ேகாைடக் காலத் ல் இர ல் இைணக்கப்ப ம்.

     [ ளிர ்Skt.சாதனம்+Skt வச ]

ளிர்பதனப்ெபட்

 
 ளிரப்தனப்ெபட்  kuḷirpataṉappeṭṭi, ெப.(n.)

   கக் ைறந்த ெவப்ப நிைல ல் உண , காய்க கைள ைவத் ப் பா காக்க உத ம் ெபட்  ேபான்ற 
க ; refrigerator deep freeze;freezer.

     [ ளிர+்பதனம்+ெபட் ]
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ளிர்ந்தபரிமளம்

ளிரந்்தபரிமளம் kuḷirntaparimaḷam, ெப.(n.)

   1. இனிய ந மணம்; cool pleasant scent.

   2: தாங்கபாடாணம் என் ம் ற ப் பாடாண வைக; animal poison (ெச.அக.);.

     [ ளிரந்்த+பரிமளம்]

ளிர்பானம்

 
 ளிரப்ானம் kuḷirpāṉam, ெப.(n)

   ளிர ைவக்கப்பட்ட ப கம் (பானம்);; cool drink(s);;bottled soft drink kept in cold storage.

     [ ளிர+்பானம்]

ளிர்ந்த

 
 ளிரந்்த  kuḷirntapūmi, ெப.(n.)

   ளிரச்்  ந்த நா ; cold country (ெச.அக.);.

     [ ளிரந்்த+Skt. ]

ளிர்ந் ெகால்

 
 ளிரந்் ெகால்  kuḷirntukolli, ெப.(n.)

   நயவஞ்சகன்; honey tongued villan, person with a fair exterior but a foul interior (ெச.அக.);.

     [ ளிரந்் +ெகால் ]

ளிர்நீர்

ளிரநீ்ர ்kuḷirnīr, ெப.(n)

   1. ளிரந்்த நீர;் chil water;cold water.

   2. ளிர ைவத்த நீர;் boiled and cooled water.

   3. இள ெவந்நீர;் luke warm water.

   4. பனிக்கட்  நீர;்   பனி நீர;் ice water.

     [ ளிர ்+ நீர]்

ளிர்ந்தகாற்

 
 ளிரந்்தகாற்  kuḷirntakāṟṟu, ெப.(n.)

   தண்ெணன்  அ க் ம் காற் ; cold blast chill breeze (சா.அக.);.

     [ ளிரந்்த+காற் .]

ளிர்ந்தெகால்

 
 ளிரந்்தெகால்  kuḷirntakolli, ெப.(n.)

   ங்  நஞ் ; a kind of killing poison (சா.அக.);.

ளிர்ந்தரத்தம்

 
 ளிரந்்தரத்தம் kuḷirntarattam, ெப.(n.)

   உைறந்த அரத்தம்; clotted blood (சா.அக.);.

     [ ளிர→் ளிரந்்த+அரத்தம்]
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ளிர்ெபா க்கா
ைம

 
 ளிரெ்பா க்காைம kuḷirpoṟukkāmai, ெப.(n.)

   ளிர ்தாங்காைம; extreme sensitiveness to cold;

 intolerance of cold (சா.அக.);.

     [ ளிர ்+ ெபா க்காைம]

ளிர்மா

 
 ளிரம்ா  kuḷirmāti, ெப.(n.)

ெகாத்தமல் ,

 coriander (சா.அக.);.

ளிர்ைமயான

 
 ளிரை்மயான kuḷirmaiyāṉa, ெப.எ..(adj.)

ளிரச்் யான

 chilly (சா.அக.);.

ளிரகீம்

 
 ளிரீகம் kuḷirīkam, ெப.(n.)

வர ,

 portia tree - Thespesia pepulnae (சா.அக.);.

ளி ட் ம்நிைல
யம்

 
 ளி ட் ம்நிைலயம் kuḷirūṭṭumnilaiyam, ெப.(n.)

   பால், இைறச்  த யவற்ைறப் பக் வப்ப த்  ளிரச்் யைடயச ்ெசய் ம் நிைலயம்; cold storage 
station where milk, meat, etc., are kept

     [ ளிர+்ஊட் ம்+நிைலயம்]

ெவன்

 
 ெவன்  kuḷukuḷuveṉṟu, .அ. (adv.)

   ளிரச்் யாக; pleasantly cool.

     "காற் ெவன்  ற ".

     [ +என் ]

த் ப் ச்

 
 த் ப் ச்  kuḷuttippūcci, ெப.(n.)

   ள்ைளயார ்எ ம்  (இலங்);; a kind of black ant with a painless sting.

     [ த் + ச் ]

வான்

 
 வான் kuḷuvāṉ, ெப.(n.)

ஞ்  என்பேதா  இைணந்  வ ம் ெசால்

 a word which occurs in combination with kuñju.
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த்

த்  kuḷutti, ெப.(n)

   1. ளிரச்்  ( தளம்);; coolness, cold, coldness.

   2. ைமப் ப த்தல் (ைசத்  ேயாபகாரம்); ( வக.1810, உைர);; the act of cooling, refreshing with cordials, 
fans, etc.

   3. இனிைமயான ; that which is sweet, gratifying or pleasing.

   4. மரத் ப்ேபாய் ல் ைக; numbness, frigidity, as in death.

     "உட ல் ளிரச்்  கண் ட்ட "(ெசஅக);.

     [ ளிரச்் → த் ]

 த்  kuḷutti, ெப.(n.)

வளரப்்  லங் கள் நீர ்ப வதற்காக மண்ணால் ெசய்யப்பட்ட வாய் ரிந்த வட்டத்தா :

 round earthen pot - made for the cattle to drinkwater.

ம வ. த்

     [ - த் - த் ]

த் ம ந்

 
 த் ம ந்  kuḷuttimaruntu, ெப.(n.)

   டை்டக் ளிர் க்கச ்ெசய் ம் ம ந் ; cooling medicine (ெச.அக.);.

     [ த் +ம ந் ]

ற்

ற்  kuṟkulu, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் ெப  மரம்; konkani resin - Boswellia Serrata glabra.

     " ற் த்தாவ ற்ெற ந்த ய்" (ேச . கந்தமா.67); (ெசஅக.);

ற் தம்

 
 ற் தம் kuṟcitam, ெப.(n.)

   அ வ ப்பான  ( வா.);; that which is deformed, disgusting, loathing (ெச.அக.);.

ற்ைச

ற்ைச kuṟcai, ெப.(n.78)1.

அ வ ப் :

 abhorrence, loathing, disgust.

   2. ஒன்ப  வைகச ் ைவக ள் ஒன்றா ய இளிவாெலன் ம் அ வ ப் ச ் ைவ ( வா.);; sentiment of 
disgust, one of nava-raśam (ெச.அக.);.

ற்றஉணர்

 
 ற்றஉணர்  kuṟṟauṇarvu, ெப.(n.)

   ற்றம் ெசய்தைத உணரத்் ம் மனநிைல; feeling of guilt.

ற்ற உணர்  மனத் ல் ள்ளாகத் ைதத்த .

     [ ற்றம்+உணர் .]

ற்றக் ப்பா
ைண

 
 ற்றக் ப்பாைண kuṟṟakkuṟippāṇai, ெப.(n.)

   ஒ  பணியாளர ்ெசய்ததாகக் றப்ப ம் ற்றங்கைளப் பட் ய ட்  அவர ்தன  ம ப்ைபத ்
ெதரி க்க வாய்ப்  அளிக் ம் ேநாக் ல் அ வலகத்தால் அ ப்பப்ப ம் க தம்; charge memo.

     [ ற்றம்+ ப்பாைண.]
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ற்றப் ரி

 
 ற்றப் ரி  kuṟṟappirivu, ெப.(n.)

ற்றங்கைளப் லனாய்  ெசய்வதற்  என்  தனியாக அைமக்கப்பட் க் ம் காவல் ைற ன் 
ரி

 crime branch of the police force.

     [ ற்றம்+ ரி ]

ற்றம்சாட் -தல்

ற்றம்சாட் -தல் kuṟṟamcāṭṭutal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ற்றமாகக் க ம் ெசயல், சட்டம் ரிந்தைத (நடவ க்ைக எ ப்பதற்காக); அ த்தல்; charge some 
one with an offence;accuse.

ைக வண் ையக் க ழ்க்க யன்றதாகச ் லர ் ற்றம் சாட்டப்பட் க் ைக  ெசய்யப் பட் ள்ளனர.்

   2. வைர ைறக க் ப் றம்பாக நடந்  ெகாண்ட தவற்ைற ஒ வர ்ேமல் ேபா தல்; find fault with;blame 
something on some one.

நடந்த தவற் க்  என்ைனக் ற்றம் சாட் வ  ேபாலப் ேப னாரக்ள். நான் க ம் ட் க் ெகா த்  
ட்டதாகக் ற்றம் சாட்டாேத!.

     [ ற்றம்+சாட் -தல்.]

ற்றசச்ாத்

 
 ற்றசச்ாத்  kuṟṟaccāttu, ெப.(n.)

ற்றப்பத் ரிைக பாரக்்க;see kurra-p-pattirigai. (ெச.அக.);.

     [ ற்றம்+சாத் .]

ற்றம் மத் -தல்
ற்றம் மத் -தல் kuṟṟamcumattutal,    5 ெச. . . (v.i.)

ற்றம்சாட் - பாரக்்க:see kurram-Saffu.

ற்றம்ெசால்-தல்

ற்றம்ெசால்-தல் kuṟṟamcoltal,    13 ெச. . . (v.i.)

   ம்பத்தகாத  நடந்ததற்  ஒ வைரப் ெபா ப்பாக் தல்; ைற தல்; blame some one.

நீேய சரி பாரத்்  ட்  ற  என்ைனக் ற்றம் ெசால்வ  ஏன்?

     [ ற்றம்+ெசால்-தல்.]

ற்றப்பத் ரிைக

 
 ற்றப்பத் ரிைக kuṟṟappattirikai, ெப. (n.)

   ைற மன்றத் ல் ஒ வன்  ற்றத் ன் ளத்( வரத்);ைதக் காட் ப் ப க்கப்ப ம் 
ஆவணம்; charge sheet (ெசஅக.);

ேமனாள்( ன்னாள்); அைமசச்ரக்ள்  ெசாத்  ப்  வழக் ல் ைற மன்றத் ல் இன்  
ற்றப்பத் ரிைக நகல் வழங்கப்பட்ட .

     [ ற்றம்+பத் ரிைக]

ற்றமற்றபற்பம்

 
 ற்றமற்றபற்பம் kuṟṟamaṟṟapaṟpam, ெப. (n.)

   ய்ைமயான கள்; pure metallic oxide (சா.அக.);

     [ ற்றம்+அற்ற+பற்பம்]
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ற்ற யல்

 
 ற்ற யல் kuṟṟaviyal, ெப.(n.)

   ற்றங்கைளப் பற் ய அ யல் அ ப்பைட லான ளக்கம்; criminology,

     [ ற்றம்+இயல்.]

ற் ராய்க் ட-
த்தல்

ற் ராய்க் ட-த்தல் kuṟṟuyirāykkiṭattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   க ம் இக்கட்டான (ஆபத்தான); நிைல ல் டத்தல்; lying half dead or nearly dead, critical stage (சா.அக.);.

     [ ற் ராய்+ ட-த்தல்.]

ற் ம் ைற
மாக

 
 ற் ம் ைற மாக kuṟṟuyirumkuṟaiyuyirumāka, .அ. (adv.)

   உடைல ட்  உ ர ்ேபா ற நிைல; of one griev. ously hurt trembling on the verge of death.

கத் யால் ெவட் ப்பட்டவன் ற் ம் ைற மாகக் டக் றான்.

     [ ற் ம்+ ைற+உ மாக]

ற் ைடவாள்

ற் ைடவாள் kuṟṟuṭaivāḷ, ெப.(n.)

   ேமனிகளின் இைடப்பட் ைக ல் ெச  ஒப்பைன ெசய்வதற் ரியதாகப் ெபான்னால் 
ெசய்யப்ெப ம் உைடய வாள்; short scimitar.

     ' ற் ைடவாள் ஆ ம் கண்ட ம் ெபான்கட் ற்  ஒன் "(ெத.இ.கல்.ெதா.22 கல்.46);.

     [  ற் )+உைடவாள்.]

     [P]

 ற் ைடவாள் kuṟṟuḍaivāḷ, ெப.(n.)

   கரிைக; small Ponard.

     " ற் ைட வாள் ஆகங்கண்ட ம் ெபான் கட் ற் " (S.l.l.II,185);.

     [  + உைட + வாள்.]

ற் ேவலம்

 
 ற் ேவலம் kuṟṟuvēlam, ெப.(n)

   க ேவல்; black babool-Acaciaarabica(சா.அக.);.

     [ ற்  + ேவலம்]

றக்கம்

 
 றக்கம் kuṟakkam, ெப.(n.)

   நாணல்; reed, bulrush - Saccharum spontaneum (சா.அக.);.

     [ றக்  – றக்கம்]

 றக்கம் kuṟakkam, ெப.(n.)

   நாணல்; bulrush. (சா.அக.);.

     [ ற → றக்கம்.]
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ற ளம்

 
 ற ளம் kuṟakuḷam, ெப.(n.)

   ஒ வைக மரம் (ெவள்ளிேலாத் ரம்);; the iodh tree - Symplocos racemosa (சா.அக.);.

     [ ற ள்_அம்]

 ற ளம் guṟaguḷam, ெப.(n.)

   ெவள்ளிேலாத் ரம்; the lodh tree (சா.அக.);.

     [ ற  → ற ளம்.]

றங்ெகான்றகம்

 
 றங்ெகான்றகம் kuṟaṅkoṉṟakam, ெப.(n.)

   ெப த்தக் கா , அதாவ  ெப ங்ேகாைரக் ழங் ; the root ofa big variety of koray grass - Cyperus rotundus 
(சா.அக.);.

     [ ம் – ெகான்றகம்]

 றங்ெகான்றகம் guṟaṅgoṉṟagam, ெப.(n.)

   ெப ங்ேகாைரக் ழங் ; the root of a big variety of {köray} grass (சா.அக.);.

ம வ. ெப த்தக்காக

     [ ம் + ெகான்றகம்.]

றஞ்சனம்

 
 றஞ்சனம் kuṟañcaṉam, ெப.(n)

   ெவண்காரம் என் ம் ம ந் ச ்சரக்  வைக ( .அ.);; bo-rax.

     [ +அஞ்சனம்]

றட்ைடக் ழங்

 
 றடை்டக் ழங்  kuṟaṭṭaikkiḻṅku, ெப. (n.)

   சவரிக் ழங் ; bulbous root of kuralia (சா.அக.);.

     [ றடை்ட+ ழங் ]

றட்ைடப்பழம்

 
 றடை்டப்பழம் kuṟaṭṭaippaḻm, ெப.(n.)

   சவரிப்பழம்; shavari fruit (சா.அக.);.

     [ றடை்ட+பழம்]

 றடை்டப்பழம் kuṟaṭṭaippaḻm, ெப.(n.)

ேவ களில் பட ம்ெகா ல் ப க் ம் வந்த நிற உண்ண யாத பழ வைக,

 unedible creeperfruit.

     [ றடை்ட+பழம்]
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றத் சன்னி

றத் சன்னி kuṟatticaṉṉi, ெப.(n.)

   1. க ப் க் ண்  மணி; a black bead of the plant of rhynchosia genus.

   2.க ப் க் ன்  மணி; crab's eye plant - Abrus precatorius melanospermus (சா.அக.);.

     [ றத் +சன்னி]

றல்

 
 றல் kuṟal, ெப.(n.)

பா ரி மரம்,

 trumpet flower tree-Stercospermum chelonides (சா.அக.);.

     [ - றல்]

றவரக்ள்

 
 றவரக்ள் kuṟavarkaḷ, ெப.(n.)

   இந் யா வ ம் வா ம் பரந்  ெசல் இனத்தவர;் a sect of gypsy caste who live in India.

     [ றம் ( ன் ); – றவர+்கள்]

றவன் ைடந்தக
◌ா

 
 றவன் ைடந்தகா  kuṟavaṉkuṭaintakātu, ெப.(n.)

   ைள டப்பட்ட கா ; lobe of the ear perforated with a punch (சா.அக.);.

     [ றவன்+ ைடந்த+கா .]

றாசம்

 
 றாசம் kuṟācam, ெப.(n.)

   ெப ங்காயம்; asafoetida - Ferula asafoetida (சா.அக.);.

     [  – அசம்]

கக்காய்சச்ல்

கக்காய்சச்ல் kuṟikakkāyccal, ெதா.ெப. (vbl.n)

   1. ழம்பாய்க் காய்ச் தல்; boiling anything into a thick consistence.

   2. கண்டக் காய்ச் தல்; boiling down a liquid as decoction (சா.அக.);.

     [ +காய்சச்ல்]

கந க்கல்

 
 கந க்கல் kuṟikanaṟukkal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

    ண் களாய் (ெபா யாய்); ந க் தல்; Cutinto small pieces (சா.அக.);.

     [ க+ந க்கல்]

கவரிதல்

 
 கவரிதல் kuṟikavarital, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   ெபா யாய்க்கத்  ெகாண்  அரிதல்; cutting into very small or minute pieces (சா.அக.);.

     [ +அரிதல்.]
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க த்தல்

 
 க த்தல் kuṟikaviṭittal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   ளா ம்ப ச ்ெசய்தல்; reducing to fine powder, pulverising (சா.அக.);.

     [ க+இத்தல்]

கன்னி

 
 கன்னி kuṟikaṉṉi, ெப.(n.)

 வைர,

 a small kind of dholl - Dolichos genus (சா.அக.);.

     [ -கன்னி]

 kuṟiku, ெப.(n.)

   1 ஞ்சா; clustered gaetnera - Hiptage madablota.

   2. க்கத் ; glossy long leaved, fig – Ficus tjakela.

   3.கல்ஆல்

 stone banyan tree - Ficus infextoria (சா.அக.);.

     [ ஞ் - ]

ெகாள் -தல்

ெகாள் -தல் kuṟikoḷḷutal,    16 ெச. . . (v.i.)

   1. அைடயாளத்ைதப் ெபற் த்தல்; posessing symptoms as in diseases (சா.அக.);.

   2. மன ல் இ த் தல்; to have in mind, to take in the consideration.

     [ +ெகாள் -தல்.]

-தல்

-தல் kuṟicuṭutal,    20 ெச. .  (v.i.)

   1.  தவறாமல் க் யால் தல்; to shoot without missing the mark.

   2. மாட் க் ச ்  ைவத்தல்; to brand marks upon cattle (ெச.அக.);.

     [  + க -]

ற் ாரக்ளில் ஊர ்மா கைள மந்ைதயாக ஒட் ச ்ெசன்  ேமய வதற்  ஊர ்ெபா  ஆள் ஒ வர ்
அமரத்்தப்ப வார.் தத்தம் மா கைள இனங் காண்பதற்  மாட் ன்   ைவத்  அைட 
யாளப்ப த் வர.்

ஞ் கா

 
 ஞ் கா kuṟiñcikā, ெப. (n.)

வந் க் ெகாடை்ட,

 soap-nut(சா.அக.);.

ம வ. ந் க்ெகாடை்ட
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ஞ் க்க ப்
ெபா ள்

 
 ஞ் க்க ப்ெபா ள் kuṟiñcikkarupporuḷ, ெப. (n.)

   ஞ்  நிலத் ன் தன்ைம ம் மைலப  ெபா ள்க ம்; nature and properties peculiar to a hilly tract and its 
soil (சா.அக.);.

     [ ஞ் +க +ெபா ள்]

ஞ்  நிலத் ன் க ப்ெபா ள்கள்:

ெதய்வம் - கக் கட ள்

உயரந்்ேதார ்-ெபா ப்பன்,

றவன், றத்

தாழ்ந்ேதார ்- கானவர்

ள் - ளி, ம ல்

லங்  –அரிமா, 

ஊர ்- 

நீர ்- அ , ைன

 - காந்தள், ேவங்ைக

மரம் - சந்தனம், ேதக்

உண  - ங் லரி , ைண

பைற - ெதாண்டகம்

ஞ் க்கல்நார்

 
 ஞ் க்கல்நார ்kuṟiñcikkalnār, ெப.(n.)

   மைல ல் ைள ம் கல்நார;் mountain fbrous asbestos-Mountain flax (சா.அக.);.

     [ ஞ் +கல்+நார]்

ஞ் த்ேதன்

ஞ் த்ேதன் kuṟiñcittēṉ, ெப.(n.)

   12 ஆண் க க்  ஒ  ைறப் க் ம் ஞ்  மலரி ந்  ேதனிக்கள் ரட் ம் கத் த் ப்பான 
ேதன் (கா ப  ேதறல்; sweet); wild or mountain honey (சா.அக.);.

ம வ மைலத்ேதன்

     [ ஞ் +ேதன்.]

ஞ் நிலம்

 
 ஞ் நிலம் kuṟiñcinilam, ெப.(n.)

   மைல ம் மைல சாரந்்த நில ம்; hilly tract (அ . ந்);.

     [ ஞ் +நிலம்]

த்த

 
 த்த kuṟitta, ெப.அ.(adj.)

பற் ய,

 concerning;regarding.

ஆ ரியரக் க்  ஊ ய உயர்  த்த அ ப்  இன் ம் ல நாடக்ளில் ெவளி டப்ப ம். 
ற் ப் றச ் ழ்நிைலப் பா காப்  த்த க த்தரங்  இன்  வங் ற .

     [  – த்த]
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தளரச்்

 
 தளரச்்  kuṟitaḷarcci, ெப.(n.)

   ஆண்  எ ச் ன்ைம; inability to have an erection of the penis - Impotentia erigendi(சா.அக.);.

     [ +தளரச்் ]

ப்பாக

 
 ப்பாக kuṟippāka, .அ.(adv.)

   தன்ைமயாக, றப்பாக; particularly;more specifically;especially.

நாட்  மக்களின் ப்பாக ராம மக்களின் உடல்நலத்ைதக் க த் ல் ெகாண்  இத் ட்டம் வங்கப் 
பட் க் ற .

     [ ப் +ஆக]

ப் ட்ட

ப் ட்ட kuṟippiṭṭa, ெப.அ.(adj.)

   1. ேதரந்்ெத த்த; selected;specified.

ப் ட்ட ல ைறக க்  மட் ேம இந்தச ்சட்டம் ெபா ந் ம். ப் ட்ட ஆடக்ள் மட் ேம 
தைலவைரச ்சந் க்க அ ம க்கப் ப வாரக்ள்.

   2. ன்ேப ரம்ானிக்கப்பட்ட ேநரம், காலம் த யைவ; of time, period appointed.

ப் ட்ட ேநரத் ல் தான் ம த் வைர நீங்கள் பாரக்்க ம். ப் ட்ட ேத ல் ண்ணப்பம் 
வந்  ேசர ேவண் ம்.

ப் -தல்

ப் -தல் kuṟippiṭutal,    20 ெச. . .(v.i.)

   ஏேத ம் ஒ  காரணம் க ச ் ட் க் காட் தல்; make a specific mention of indicate.

தற்கால எ த்தாளரக்ளில் யார ் றந்தவர ்என்  நீங்கள் ப் ரக்ள்?

   2. ெதரி த்தல்; mention;point out.

நீங்கள் ெவளி ர ்ெசல்ல இ ப்பைத ஏன் உங்கள் க தத் ல் ப் ட ல்ைல? த ழ் வளரச்் க்  
அைனவ ம்பா பட ேவண் ம் என்  அவர ்தன் ேபச் ன் ேபா  ப் ட்டார்

     [ ப்  + இ -தல்.]

ப் ெமா கள்

 
 ப் ெமா கள் kuṟippumoḻikaḷ, ெப.(n.)

ப்பாகப் ெபா ைர நிற் ம் ெமா கள்,

 a word indicating a meaning by implication.

அைவயாவன: ஒன்ெறா  ெபா ச ்ெசால், காரம், த  ஆ ெபயர,் அன்ெமா த் ெதாைக, 
தற் ப் , ெதாைகக் ப் , ைனக் ப் , ற மாம் (அ ந்);.

ப்ெப -த்தல்

ப்ெப -த்தல் kuṟippeṭuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ேபச் , பாடம், எ ராட்  ( வாதம்); த யவற் ல் காணப்ப ம் தன்ைமயான ெசய் கைளச ்
க்கமாக எ தல்; take notes;take down;note down.

பத் ரிைக நி பர ் தலைமசச்ரின் ேபசை்சக் ப் ெப த் க் ெகாண் ந்தார.் கட் ைரக் காகப் 
பல்ேவ  த்தகங்கைளப் ப த் க் ப்ெப த் க் ேறன்.

     [ ப் +எ -த்தல்.]

யாக இ -த்தல்

யாக இ -த்தல் kuṟiyākairuttal,    3 ெச. . .(v.i.)

   ந்த க த் டன் ரமாக இ த்தல்; ைனப்பாக இ த்தல்; be intent on;be keen on.

பணம் ேசரத்்  டேவண் ம் என்ப ேலேய யாக இ ந்தான். ன்ேன வ ல் யாக இ !

     [ யாக+இ -த்தல்.]
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ைறயார்

ைறயார ்kuṟiyiṟaiyār, ெப.(n.)

   கைடக்கழக காலத்  வாழ்ந்த ெபண்பாற் லவர;் a poetess who belonged to the last Sangam. இவரத்ாம் 
பா ய ந்ெதாைகப் பாட ல் ைறப் தல்வர ்எனக் த்தலால் இவ க்  இப்ெபயர ்
வந்த  (அ ந்);.

ழந்தாள் இ ம் க் கயந்தைலக் ழ

நற ம  பாக்கத் க் றமகள் ஈன்ற

ைறப் தல்வெரா  ம வந் ேதா

ன்னாள் இனிய தா ப் ன்னால்

அவர் ைன ேமய்தந் தாங் ப்

பைகயா ன்றவர ்நைக ைளயாட்ேட    ( ந் 394);

ட்ெடண்

 
 டெ்டண் kuṟiyīṭṭeṇ, ெப.(n.)

   ெபா ள்களின் ைல, வாழ்க்ைகத் தரம் த யவற்ைறக் கடந்த கால நிைலேயா  ஒப் ட் ப் 
பாரப்்பதற்காகப் பயன்ப த்தப் ப ம் க்கா  (சத த); அ ப்பைட லான எண் ைற; price index.

     [ +எண்.]

க் ம்ெந க்
மாக

 
 க் ம்ெந க் மாக kuṟukkumneṭukkumāka, ஒேர ைச ல் இல்லாமல் மா  மா , இங் மங் மாக,

 up and down;here and there.

அவர ் ட்டத் ல் க் ம் ெந க் மாக நடந்  ெகாண் ந்தார.்

     [ க் ம்+ெந க் மாக]

ய

ய kuṟukiya, ெப.அ. (adj)

   1. பரப்பள ல் அல்ல  காலத் ல் ைறந்த

 marrow short.

ய சாைல, ய சந் , ய காலப்ப ர.்

   2. தனக் த் ெதரிந்தைத மட் ம் அள ேகாலாகக் ெகாண்ட; parochial;marrow,

ய ேநாக்கம், ய

கண்ேணாட்டம் 
த்தாளி

 
 கண்ேணாட்டம் த்தாளி kaṇṇōṭṭamkuṟukuttāḷi, ெப.(n.)

தாளி வைகக ள் ஒன்  (மைல);,

 hairy leaved creamy white bindweed - Ipomaea gemella (ெச.அக.);.

     [ +தாளி]

ங்கால்

 
 ங்கால் kuṟuṅkāl, ெப.(n.)

   ள்ளங்கால்; short leg (சா.அக.);.

     [ +கால். ங்கால்-நீளங் ைறந்த கால்]
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ங் ரனார்

ங் ரனார ்kuṟuṅāraṉār, ெப.(n.)

   கைடக் கழகப் லவரக்ளில் ஒ வர;் one of the poets who belonged to the last Tamil academy.

உட ன் ைம பற் , னி, வ  என்பவற்ைறப் ேபால இவர ்ெபற்றார ்ேபா ம். இவர ்
பா யதாகக் ந்ெதாைக 382ஆம் பாடல் காணப்ப ற .

     'தண் ளிக் ேகற்ற ைபங்ெகா  ல்ைல

ைகதைலத் றந்த நாற்றம் தல் ைச

ம  தளவெமா  ேதங்கமழ்  கஞல

வம் ப் ெபய் மால் மைழேய வம்பன்

காளி  ப வம் ஆ ன் வாரா ேராநம் காத ேலாேர" ( ந் 382);.

ங் ம தனா
ர்

ங் ம தனார ்kuṟuṅkuṭimarutaṉār, ெப. (n.)

   கைடக் கழகக் கால லவர;் the poet who belonged to the last Sangam age.

     [ ங் +ம தனார.்]

இவர  இயற்ெபயர ்ம தனார.் ங் யா ய பாண் நாட்  மா ய ( ஷ் ); தலம் இவ ைடய 
ஊர.் இவர ்அகநா ற் ல் ஒ  பாட ம் (4);, ந்ெதாைக ல் ஒ  பாட ம் (344);

பா ள்ளார.் இவ் பாட ம் ல்ைலத் ைணையப் பற் ேய பா ள்ளார.் ந்ெதாைக ல் இவர ்
பா ய பாட ல் இ ந்  "மாைல காலத் ல்  ம் ம் தாய்ப்பக ன் வண்ணைன" ப த்  
ம ழத்தக்க .

     "ேநாற்ேறார ்மன்ற ேதா  ண்ெணனத்

ற் ந் வைலப் பனிக்க ந் ங்கட்

லம்ப ர ்அ ந்த அண்ணல் ஏற்ெறா

நிலந் ங் கனல ங் ைலச ்ெச த்தல்

பால்வார்  ழ  உள்ளி நிைர றந்

ற்வ ற் ெபய ம் ன்கண் மாைல

அ ம்ெபறற் ெபா ட் ணிப் ேபா ப்

ரிந் ைற காதலர ்வரக்கான் ேபாேர

ங்ைக

ங்ைக kuṟuṅkai, ெப.(n.)

   1. வைக; conehead, shrub - Strobilanthes.

   2. ஞ் ச ்ெச  வைக; square-branched Conehead - Strobilanthes Kunthianus (ெச.அக.);.
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ங்ேகா ர்க்
ழார்

ங்ேகா ரக்் ழார ்kuṟuṅāḻiyūrkkiḻār, ெப.(n.)

   கழகக்காலத் த ழ்ப் லவர;் Tamil poet, lived in the Śangam era.

     [ ங்ேகா +ஊர+் ழார]்

இவர ்யாைனக்கட்ேசய் மாந்தரஞ் ேசரல் இ ம்ெபாைறையப் பா ள்ளார.் இவர ்ஊர ் ங்ேகா . 
இவர ்ேவளாண் னர.் இவர ்பா யதாக றநா ற் ல் ன்  பாடல்கள் (17, 20, 22); 
காணப்ப ன்றன.

     "இ ந்நீரக்் ட்ட ம்

யன்ஞாலத் தகல ம்

வளிவழங்  ைச ம்

வ நிைலஇய காய ம், என்றாங்

கைவயளந் த  மளத்தற் கரிைய

அ  ர ம் ெப ங்க ேனாட்ட ம்

ேசா  ப க் ந் ெயா

ெசஞ்ஞா ற் த் ெதறலல்ல

ெதற ல யார் ன் னிழல்வாழ் ேவாேர

லல்ல  ெகாைல ல் ல யார்

நாஞ்  லல்ல  பைட  ம யார்

றன  வயவெரா  ெதவ்வர ்ேதயவப்

ந்தாளி

 
 ந்தாளி kuṟuntāḷi, ெப.(n.)

   தாளி; hairy-leaved creamy white bindweed – Ipomaea oscura alias Convolvulus gemellus (சா.அக.);.

     [ ம்+தாளி]

 ந்தாளி kuṟundāḷi, ெப.(n.)

   தாளி ; hairy leaved creamy-white bind weed.

     [ ம் + தாளி.]

நாவல்

 
 நாவல் kuṟunāval, ெப.(n.)

   ெபா வாக, அள ல் கைதைய டப் ெபரிய ம் னத்ைத டச ் ய மான இலக் ய 
susps; short novel.

     [ +நாவல்.]

ம்பா

 
 ம்பா kuṟumpā, ெப.(n.)

   ஐந்  அ ல் நைகச் ைவத் தன்ைம ெகாண்ட ெசய் ள் வ வம் (இலங்.);; humourous five line verse with a 
rhyme-scheme - limerick.

     [ +பா.]
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ம்பர்

ம்பர ்kuṟumpar, ெப.(n.)

   மைலயாளத்தார;் Malayalees, People of Kerala (சா.அக.);.

     [ ம்  (மைல);+ஆர.்]

 ம்பர ்kuṟumbar, ெப.(n.)

   1. நிலமன்னர;் petty chieftains.

     " ம்ப ங் இய" (ெப ங். உஞ்ைசக்.43: 55);.  

   2.ஒ  பழைமயான னர;் an aboriginal tribe.

   3. ேவடர;் hunters, those wholive bychase.

     "ேகாண்ட  ம்பர ்ெவம்ேபார"் ( வக.. 1079);.

   4. இைடய ள் ரட் க் கம்பளி ெநய் ம் ஒ  ரி னர;் a caste of shepherds who weave coarse blankets.

   5. பள்ள ள் ஒ  ரி னர ்(G.J.D.i.90);; a subdivision of the {Pasā} caste.

   ம. ம்பன்;   க. ப;   ெத. ப; . .

     [ ம்  → ம்பர.் ம்  = ன்றம், கா , வ ய ேகாடை்ட.]

ம்பர்நா

 
 ம்பரந்ா  kuṟumparnāṭu, ெப.(n.)

   ேகரளநா ;மைலயாள நா ; the modern Malabar (சா.அக.);.

     [ ம்பர+்நா ]

ம் ள்

 
 ம் ள் kuṟumpuḷ, ெப.(n.)

காைட quail (சா.அக.);.

     [ + ள்]

     [P]

 ம் ள் kuṟumbuḷ, ெப.(n.)

   காைட; quail (சா.அக.);.

     [ ம் + ள்.]

வ யார்

 
 வ யார ்kuṟuvaḻutiyār, ெப.(n.)

   கைடசச்ங்கம்ம ய லவர;் the poet who belonged to the last Sañgam (அ . ந்.);. [ +வ ]

 வ யார ்kuṟuvaḻutiyār, ெப.(n.)

   ேதைவ ல்லாமல் யாகக் கவைல ெகாள் ைக; gloomy state of mind, melancholy (ெச.அக.);.

     [ + Skt. சனம்]
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சாரம்

 
 சாரம் kuṟuvicāram, ெப.(n.)

சனம் பாரக்்க;see kuru-višanam (ெச.அக.);.

     [ +Skt. சாரம்]

யரை்வ

 
 யரை்வ kuṟuviyarvai, ெப.(n.)

 அளவாக உண்டா ம் யரை்வ

 slight or moderate perspiration (சா.அக.);.

     [ + யரை்வ]

 
  kuṟuviḻi, ெப.(n.)

அைரக் கண்,

 partially closed eyes (சா.அக.);.

     [ + ]

ைவேநாய்

 
 ைவேநாய் kuṟuvainōy, ெப.(n.)

ஆ , மா க க்  உண்டா ம் ெதாண்ைட ேநாய் அல்ல  ெதாண்ைட அைடப்பன்,

 malignant sore-throatin cattle (சா.அக.);.

     [ ைவ+ேநாய்]

ைறக்கண் றங்
-தல்

ைறக்கண் றங் -தல் kuṟaikkaṇṇuṟaṅkutal,    9 ெச. . . (v.i.)

   1. கண் ெசா கல்; sleeping lightly.

   2. அைரக்கண் க்கம் ெகாள்ளல்; being half sleep;sleeping with eyes partially closed somnolescent (சா.அக.);.

ம வ. அைரத் க்கம்

     [ ைற+கண்+உறங் .]

ைற -தல்

ைற -தல் kuṟaiāṟutal,    9 ெச. . . (v.i.)

   ற்றம் சாட் தல்; ற்றம் ெசால் தல்; find fault with;criticize;blame.

எல்லாவற் க் ம் ஏன் ஆ ரியரக்ைளேய ைற ற ேவண் ம்? ஒ வர ் ம் நான் ைற ற 
ம்ப ல்ைல.

     [ ைற+ -தல்]

ைறந்த

 
 ைறந்த kuṟainta, ெப.அ.(adj.)

   அ கம் இல்லாத, ேபா மானதாக இல்லாத, யள ; not high;low;insufficient.

ைறந்த வாடைக ேமட் ர ்அைணக்  ைறந்த அள  நீர ்வ ன்ற .
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ைறந்தஅள

 
 ைறந்தஅள  kuṟaintaaḷavu, ெப.(n.)

ேம ம் ைறக்க யாத அள ,

 minimum.

ைறந்த அள  ஆ ரம் ேபரக்ளாவ  கல்யாணத் ற்  வ வாரக்ள். ைறந்தபடச்ம்

ைறந்தபட்சம்

 
 ைறந்தபடச்ம் kuṟaintapaṭcam, ெப.(n.)

ைறந்த அள  பாரக்்க;seekuraindaalavu

     [ ைறந்த+Skt. படச்ம் த. அள ]

ைறந்த

 
 ைறந்த  kuṟaintatu, ெப.(n.)

   ைறந்த அள ; minimum.

இந்த ேவைலக் க் ைறந்த நான்  ஆண் ப ற்  உள்ளவர ்ேதைவ. ைறந்த  ஆ  மணி 
ேநரமாவ  ரங்க ேவண் ம்.

ைறப் ரசவம்

 
 ைறப் ரசவம் kuṟaippiracavam, ெப.(n.)

   ெதாடக்க மாதங்கள் க ந்த ன் க ப் ைப ல் இ க் ம் க  ழந்ைதயாக  
வளரச்் யைடவதற்  ன்  ெவளிப்ப ைக, பத்  மாதத் ல் ழந்ைத வளரச்்  யைடவதற்  

ன்ேப ைறவான மாதத் ல் க  ெவளிேய ைக; miscarriage after the initial months of pregnancy.

     [ ைற+ Skt, ரசவம்.]

ைறப் ராணன்

 
 ைறப் ராணன் kuṟaippirāṇaṉ, ெப.(n.)

   எப்ெபா ேத ம் உ ர ் ரி ம் என் க் ம் நிைல ( ற் ர)்;; life almost extinct (ெச.அக.);.

ம வ. ெதாண்ைடக் ம் ெநஞ் க் ம் இ த் க் டத்தல்.

     [ ைற + Skt, ராணன்.]

ைறப்

 
 ைறப்  kuṟaippu, ெப.(n.)

எண்ணிக்ைக ல் ைறைக

 reduction.

பைடக் ைறப்  ெசய் மா  வல்லர கைள உலக நா கள் ேகட் க் ெகாண்டன.

ைறவய

 
 ைறவய  kuṟaivayatu, ெப.(n.)

   ய வய ; short life as opposed to long life (சா.அக.);.

     [ ைற+வய ]
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ைறவ

ைறவ  kuṟaivali, ெப. (n.)

   1. ள்ைளப் ேபற் ன் ேபா  கா ம் ைறந்த வ ; weak pain in labour.

   2. ேநா ன் ேபா  கா ம் ைறந்த வ ; slight pain felt in diseases (சா.அக.);.

     [ ைற+வ ]

ைற ப -தல்

ைற ப -தல் kuṟaivupaṭutal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ைறவாக இ த்தல்; falling short, shortage (சா.அக.);.

     [ ைற +ப -தல்.]

 ைற ப -தல் kuṟaivubaḍudal,    20 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைறவாக த்தல்; falling short (சா.அக.);.

     [ ைற → ைற .]

ன்றத் ர்

 
 ன்றத் ர ்kuṉṟattūr, ெப.(n.)

   ெபரிய ராணம் இயற் ய ேசக் ழார ் றந்த ஊர;் birth place of Sekkilar.

இவ் ர ்ெதாண்ைட நாட் ள்ள  (அ ந்);.

     [ ன்றம் + அத் + ஊர]்

ன்றத் ர் த
யார்

 
 ன்றத் ர் த யார ்kuṉṟattūrmutaliyār, ெப. (n.)

   ேசக் ழாரின் தந்ைத; father of Šēkkilār(அ . ந்);.

ன்றம் தனார்

 
 ன்றம் தனார ்kuṉṟampūtaṉār, ெப.(n.)

   கைடக் கழக காலத் ப் லவர;் the poetwho belonged to the last Šangam.

இவர ்பரிபாட ல் பாண்  நாட்  கனின் தலமா ய ப்பரங் ன்றத்ைத க 
வ ணித் த்த ன் இவரக்்  இப்ெபயர ்வந் க்கலாம் (அ ந்);.

     [ ன்றம்+ தன்+ஆர]்

ேறாகணத்

ேறாகணத்  kuṟōkaṇatti, ெப.(n.)

   1. காக்கணம்; mussell-shell creeper - Clitoria ternatea.

   2. ெகா க் காட்டான்; sky blue blind weed;smaller morning glory - Ipoтaea hederacea (சா.அக.);.

     [  + உகணம் + அத் ]

 ேறாகணத்  kuṟōkaṇatti, ெப.(n.)

காக்கணத்  பாரக்்க;see{}.

ன்ம ைல

 
 ன்ம ைல kuṉmacūlai, ெப. (n.)

   ெசரியாைம யால் உண்டா ம் வ ற்  வ  த ய ேநாய் வைககள் (இங்.ைவ.);; chronic 
dyspepsia;glandularenlargement in the abdomen, as of the mesenteric gland, causing indigestion, colic and emaciation 
(ெச.அக.);.

     [ ன்மம்+ ைல.]
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ன்மநித் ரிஞ்சம்

 
 ன்மநித் ரிஞ்சம் kuṉmanittiriñcam, ெப.(n.)

   இைலக்கள்ளி;   மான் ெச க்கள்ளி; leafy tree, spurge - Euphorbia nereifolia (சா.அக.);.

     [P]

ன்மப் ரட்

 
 ன்மப் ரட்  kuṉmappuraṭṭu, ெப.(n.)

   ெசரியாைமயால் வாந் ண்டா ம் வ ற்  ேநாய் வைக; chronic dypepsia, acute pain attending the kunmam 
disease causing vomiting (ெச.அக.);.

     [ ன்மம்+ ரட் ]

ன்மவல்

 
 ன்மவல்  kuṉmavalli, ெப.(n.)

ெகா க்கள்ளி: moon-creeper - Sarcostemma viminale (சா.அக);.

     [ ன்ம+வல் ]

ன்மவ

 
 ன்மவ  kuṉmavali, ெப.(n.)

   ெசரியாைம காரணமாக வ ற் ல் உண்டா ம் உைளசச்ல்; colic pains or gripes consequent on chronic 
dyspepsia (ெச.அக.);.

     [ ன்மம்+ வ ]

ன்மவா

 
 ன்மவா  kuṉmavāyu, ெப. (n.)

   ெசரியா ைம டன் இைணந்  வ ம் காற்  (வா ); ேநாய்த் ன்பம்; flatulency connected with chronic 
dyspepsia (ெச.அக.);.

     [ ன்மம்+Skt. வா ]

ன்றத் ல்நயந்த
சத்

 
 ன்றத் ல்நயந்தசத்  kuṉṟattilnayantacatti, ெப.(n.)

   தாலம்ப பாடாணம்; a kind of native arsenic (சா.அக.);.

ன்றத் ச் த்

 
 ன்றத் ச் த்  kuṉṟattuccitti, ெப.(n.)

   தாலம்ப பாடாணம் என் ம் ற  நஞ்  வைக; a mineral poison (ெச.அக.);.

ன் -தல்

ன் -தல் kuṉṟutal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ேமனி ன்றல்; being diminished in lustre or beauty.

   2. ைறதல்; decreasing or diminishing.

   3. ெம தல்; being reduced or emaciated.

   4. மனம் வா தல்; being dispirited in mind.

   5.வளரச்் யைடயாைம; being stunted in growth.

   6. ன்பத்தால் ெம றல்; growing weak with pain, grief, anguish etc. (சா.அக.);.
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ன் யனார்

 
 ன் யனார ்kuṉṟiyaṉār, ெப.(n.)

   ஒ  லவர;் a poet, of sangam age whose pen name couldnot be comprehend by any.

     [ ன் யன்+ஆர]்

இவர  ெபயரக்் காரணம் ளங்க ல்ைல. ந்ெதாைக ல் ேமைலக் கடற்கைரத ்ெதாண் ையச ்
றப் த்  பா யைமயால் இவர ்ேசர நாட்டவர ்எனக் ெகாள்ளலாம். இவர ்பா யனவாக நற் ைண ல் 

இரண்  (ககள், உங்சா);, ந்ெதாைக ல் ஆ , அகத் ல் இரண்ெடனப் பத் ப் பாடல்கள் 
ைடத் ள்ளன (அ . ந்:);.

ன் ார்க் ழார்ம
கனார்கண்ணத்த

னார்

 
 ன் ாரக்் ழாரம்கனாரக்ண்ணத்தனார ்kuṉrkkiḻārmakaṉārkaṇṇattaṉār, ெப.(n.)

   ஒ  லவர;் a poet of Šañgam age belonging to Vellala Community.

     [ ன் ர+் ழார+் மகனார+் கண்ணத்தன் + ஆர]்

இவர ்நற் ைண ங்ங்உ_ஆம் பாட் ல் ஞ் த் ைணையப் பா ள்ளார ்(அ ந்);.

னா

 
 னா kuṉā, ெப.(n.)

   ற்றம்; fault, crime (ெச.அக.);.

     [u.ցսոah → த. னா.]

 னா kuṉā, ெப.(n.)

   ற்றம் ( ன்.);; fault, crime.

     [U.{} → த. னா.]

னாசகம்

னாசகம் kuṉācakam, ெப.(n.)

   உட ல் பட்டால் ன ண்டாகக் ய இைலையக் ெகாண்ட ஒ  ெச  வைக (மைல.);; small climbing 
nettle, which cause itching in the body - Tragia involucrata-Cannabina

 னாசகம் guṉācagam, ெப.(n.)

   1. கஞ்ெசா  (மைல);; small climbing nettle.

     [Skt.{} → த. னாசகம்.]

னாசம்

 
 னாசம் kuṉācam, ெப.(n.)

   ன்  என் ம் ெச வைக (மைல);; a plant called crab's eye-Abrus precatorius (சா.அக.);.

 னாசம் kuṉācam, ெப.(n.)

   ன்  (மைல);; crab's eye.

     [Skt.{} → த. னாசம்.]

னிந்த

 
 னிந்த kuṉinta, ெப.எ.(adj.)

   தைல ன் பக்கம் க ழ்ந்த; with the head bent downward and forward (சா.அக.);.

     [ னி- னிந்த]
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னிந்ததைல

னிந்ததைல kuṉintatalai, ெப.(n.)

   1. க ழ்ந்த தைல; bent head.

   2. ழ்ப் பாரை்வ; downward look

     'இந்தப் ெபண் னிந்த தைல நி ராமல் நடந்  ெசல் ம் இயல் ைடயவள்.

     [ னிந்த+தைல]

னிந்தபார்ைவ

 
 னிந்தபாரை்வ kuṉintapārvai, ெப.(n.)

   ழ்ப் பாரை்வ; downward look (சா.அக.);.

     [ னிந்த+பாரை்வ]

னிந்த

 
 னிந்த  kuṉintamutuku, ெப.(n.)

   ன்; hunch-back (சா.அக.);.

     [ னிந்த+ ]

னிப்பம்

னிப்பம் kuṉippam, ெப.(n.)

ஆடல், dance. ெகாம்பைனய மாதர ் னிப்ப ட (ெசாக்கஉலா.73);,

     [ னி + னிப்பம்]

 னிப்பம் kuṉippam, ெப.(n.)

   ஆடல்; dance.

     "ெகாம்பைனய மாதர ் னிப்ப ட" (ெசாக்க. உலா.73);.

     [ னி → னிப்பம்.]

னிப்

னிப்  kuṉippu, ெப.(n.)

   ெசய் ள் சந்த வைக; a peculiar rhythem in verse.

     "அணி டன்றபரி பரி டன்றகரிகரி டன்றெகா "(ெசஅக);

     [ ப் → ளிப் → னிப் ]

 னிப்  kuṉippu, ெப.(n.)

   வைளைக; bending.

     [ னி → னிப் .]

 னிப் 2 kuṉippu, ெப.(n.)

   1. ஆடல்; dance.

     "ஆனந்தத் ேதன் ெசாரி ம் னிப் ைடயா க்ேக" ( வாச. 10:3);;

   2. த் வைக ( ங்.);; a kind of dance.

     [ ல் → னி → னிப் .]
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  kuṉu, ெப.(n.)

   கடம்ைப(கடமான்);ேபான்ற காட்  லங் ; a wild animal which look like a kadampai

     [ ன்- ]

இதன் ெகாம் கள் நீண்  வைளந்  ேமெல ந் க் ம். க த் ல் டரி ம ண் . நான்  அ  
உயரம் ெகாண்ட . ஆப் ரிக்கக் கா களில் அ கம் காணப்ப ற  (அ . ந்);.

ைன ல்ேமய்-தல்

ைன ல்ேமய்-தல் kuṉaipulmēytal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ஆழமாகக் க த் ன்  ப க்காமல், ேமெல ந்தவா  ப த்தல்; to have a cursory or superficial study 
(ெச.அக.);.

ம வ. னிப் ல் ேமய்-தல்

     [ ைன+ ல்+ேமய்தல்.]

ைனவண்

 
 ைனவண்  kuṉaivaṇṭu, ெப.(n.)

   ப த் ல் ம் ச்  வைக; a cotton pest (ெச.அக.);. [ ைன+வண் ]

க் ரலாய்ெசய்-
தல்

க் ரலாய்ெசய்-தல்ākkuralāyceytal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ெவளிப்பைடயாக அல்ல  எல்ேலா ம் அ ம்ப ச ்ெசய்தல்; making no secret of one's doing (சா.அக.);. 
[ க் ரலாய்+ெசய்-தல்.]

ச் ரிடம்

 
 ச் ரிடம்āccīriṭam, ெப.(n.)

   நாமப்பாைல; hill lotus, smilax macrophylla (சா.அக.);.

     [ சச்+ ரிடம்]

ட்டணி

 
 ட்டணிāṭṭaṇi, ெப.(n.)

   தனித்தனியான அணிகள் ஒ  ட்டத்ைத அல்ல  ல ெகாள்ைககைள ேமற்ெகாண்  இைணந்  
ெசயற்பட வ க்கப்பட்ட அைமப் ; front of individual units or parties to work with a programme

உயர் க்கான ஆ ரியர ் ட்டணி ன் ேவைல நி த்தம் இன் ம் ெதாடர் ற . ேவந்தர ் ட்டணி 
ைவத் ந்தனர ்எனக் காரேவலனின் அத் ம்பா கல்ெவட்  ற .

     [ ட்  + அணி]

ட்டத்ெதாடர்

 
 ட்டதெ்தாடரā்ṭṭattoṭar, ெப.(n.)

   ஒ  நாட் ன் சட்டசைப, மக்களைவ(பாரா மன்றம்); த யவற் ல் ப் ட்ட காலம் வைர 
உ ப் னரக்ள் நாள்ேதா ம் ம் ட்டம்; session of parliment, etc.

நாடா மன்றத் ன் மைழக்காலக் ட்டத ்ெதாடர ்ெதாடங் ய .

     [ ட்டம்+ ெதாடர]்

ட்டைமப்

 
 ட்டைமப் āṭṭamaippu, ெப.(n.)

   ஒன் க்  ேமற்பட்ட கழகங்(சங்கங்);களின் இைணப் ; association of more than one union, etc.;federation.

ெதா ற்சங்க்க் ட்டைமப்  இன்  ஒ  நாள் அைடயாள ேவைலநி த்தம் ேமற்ெகாண்ட .

     [ ட் +அைமப் ]
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ட்ட க்ைக

 
 ட்ட க்ைகāṭṭaṟikkai, ெப.(n.)

   நா கள் அல்ல  அைமப் கள் ஒன்றாகச ்ேசரந்்  க் ம் அ க்ைக; joint communique.

ரவாதத்ைத ஒ க்க இந் யா ம், அெமரிக்கா ம் இைணந்  ட்ட க்ைக ஒன்  
ெவளி டப்பட் ள்ள .

     [ ட் +அ க்ைக]

ட்

ட் āṭṭi, ெப.(n.)

   1. ேசவல்; cock fowl.

   2. ன்ைன ெமாக் ; the bud of common poon tree - Calophyllum inophyllum.

   3. ம ளி; an unknown plant.

   4. ட் க் ெகா ப்ேபான்; bawd;pander(சா.அக.);.

     [ ட் - ட் ]

ட் க்ெகாண்
ெசல்-தல்

ட் க்ெகாண் ெசல்-தல்āṭṭikkoṇṭuceltal,  Sel,3.ெச. . . (vi.)

   இ க் ற இடத் ந்  ேவ  இடத் ற்  அைழத் க் ெகாண்  ெசல் தல்; take along;bring along.

கடற்கைரக் க் ழந்ைதகைளக் ட் க் ெகாண்  ெசன்ேறன்.

     [ ட் + ெகாண் + ெசல்-தல்]

ட் யைர-த்தல்

ட் யைர-த்தல்āṭṭiyaraittal,    4ெச  (vi.)

   1. ம ந் கள் சரியாகக் கலக் ம்ப  அைரத்தல்; grinding medicine so that the ingredients are properly mixed up.

   2. ேசரக்்க ேவண் யைதச ்ேசரத்்  அைரத்தல்; grinding with the required or necessary ingredients (சா.அக.);.

     [ ட் +அைர-த்தல்.]

ட் சே்சராக்ெகா
ள்ைக

 
 ட் சே்சராக்ெகாள்ைகāṭṭuccērākkoḷkai, ெப.(n.)

   வல்லர  நா க டன் ேசராமல் தனித் ச ்ெசயற்ப வைதக் கைட க் ம் ெகாள்ைக; principle of 
nonalignment

     [ ட் +ேசரா+ெகாள்ைக]

ட் சே்சரா நா

 
 ட் சே்சரா நா āṭṭuccērānāṭu, ெப.(n.)

வல்லர  நா க டன் ேசராமல் ந நிைலக் ெகாள்ைக ேமற்ெகாள் ம் நா

 non-aligned country.

ம வ. அணிேசரா நா

     [ ட் + ேசரா+ நா ]

ட் செ்சால்

 
 ட் செ்சால்āṭṭuccol, ெப.(n.)

தனிப் ெபா ைளத் த ம் இரண்  அல்ல  இரண் க்  ேமற்பட்ட ெசாற்களின் ட் ,

 compound word.

     [ ட்  + ெசால்.]
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ட் வா -த்தல்

ட் வா -த்தல்āṭṭivācittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   எ த் க் ட் ப் ப த்தல்; to read letter by letter, to spell out words (ெச.அக.);.

 M. lūțțivāyikka → த. ட் வா

     [ ட் + Skt. வா -]

ட் ப்பனா

 
 ட் ப்பனா āṭṭivippaṉāti, ெப.(n.)

   ெமாசை்சக்காய்; Country bean - Dolichos (சா.அக.);.

ட் ப்பண்ைண

 
 ட் ப்பண்ைணāṭṭuppaṇṇai, ெப.(n.)

பலர ்ஒன்  ேசரந்்  ட் ற  ைற ல் ஆ வ (நிரவ்ாக);ம் ெசய்   ஊ ய (லாப);த்ைதத் 
தக்கவா  ரித் க் ெகாள்ள அைமத்த ேவளாண்பண்ைண,

 co-operative farm.

நம் நாட் ற் த் ேதைவ ட் . பண்ைண ேவளாண்ைம.

     [ ட் +பண்ைண.]

ட் ப்ெப ங்கா
யம்

 
 ட் ப்ெப ங்காயம்āṭṭupperuṅkāyam, ெப. (n.)

   ற ெபா ள்கைளக் கலந்  ெசய்த ெப ங்காயம் ; compound asafetida manufactured for cooking purpose.

     [ ட் +ெப ங்காயம்]

ட் மார்

 
 ட் மார் āṭṭumārpu, ெப.(n.)

   ேமல் எ ம் ய மார் ; a prominent medium ridge in the brest bone known as pigeon or chicken breast;keeled-breast – 
Pectus carinatum (சா.அக.);.

     [ ட் +மார்  - ட் மார்  - ேபால் அைமந்த மார் ]

ட் ெம

 
 ட் ெம āṭṭumeḻuku, ெப.(n.)

   ப்பான பல ெபா டக்ைளக் ட் ச ்ெசய்த ெம ; a wax prepared by mix| ing several sticky, tenacious 
or resinous substances (சா.அக.);.

     [ ட் +ெம .]

ட் வணிகம்

 
 ட் வணிகம்āṭṭuvaṇikam, ெப.(n.)

   பலர ் ச ்ெசய் ம் வணிகம்; joint concern partnership in trade.

     [ ட் +வணிகம்]

ட் வர்த்தகம்

 
 ட் வரத்்தகம்āṭṭuvarttakam, ெப.(n.)

ட் யாபாரம் பாரக்்க;see Kittuviyäbáram (ெச.அக.);.

     [ ட் + Skt. வரத்்தகம்]
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ட் வாணிகம்

 
 ட் வாணிகம்āṭṭuvāṇikam, ெப.(n.)

ட் வணிகம் பாரக்்க;see Kittu. vanigam.

     [ ட் +வாணிகம்]

 ட் வாணிகம்āṭṭuvāṇigam, ெப.(n.)

   பலர ் ச ்ெசய் ம் வணிகம்; joint concern, partnership in trade.

     [ ட்  + வாணிகம்.]

ட் யாபாரம்

 
 ட் யாபாரம்āṭṭuviyāpāram, ெப.(n.)

ட் வணிகம் பாரக்்க;see kittu- vanigam.

     [ ட்  + Skt. யாபாரம்]

ட் ற சச்ங்கம்

 
 ட் ற சச்ங்கம்āṭṭuṟavuccaṅkam, ெப.(n.)

   பலர ்ஒன் ைணந்  உ வாக் ய ம்ம்; co-operative society (ெச.அக.);.

     [ ட் ற + Skt. சங்கம்]

டக் ைறய

டக் ைறயāṭakkuṟaiya, .அ.(adv.)

   1. எ த் க் ெகாண்ட அள ந்  அல்ல  எண்ணிக்ைக ந்  அ கமாக ேவ படாமல் 
இ த்தல்; a little more or a little less;settle for more or less.

   2. ேபச் ல் சற்  எல்ைல தல்; transgressing a little.

ெபரியவர ் டக் ைறய ேப ட்டா ம் ெபா த் க் ெகாள்ள ேவண் ய தான்.

டகண்

 
 டகண் āṭakaṇmi, ெப. (n.)

   ெவண்தகைர; white ringworm plant - Cassia tora (சா.அக.);.

டேகா ரம்

 
 டேகா ரம்āṭaāpuram, ெப.(n.)

   பல நிைலகைள உைடய ேகா ரம்; temple tower with many tiers,

மாடமாளிைக டேகா ரம் எல்லாம் வரலாற் ச் ன்னங்கள்.

     [ ட் +ேகா ரம்]

டச ர்த்தம்

டச ரத்்தம்āṭacaturttam, ெப.(n.)

   ெசய் ளின் நான்காம் அ ள்ள எ த் கள் யா ம் ஏைனய ன்ற க ள் ம் மைறந்  
நிற் மா  பாடப்ெப ஞ் த் ரக  (தண் .95);; stanza of four lines in which the letters constituting the last line 
are all found among those of the first three lines (ெச.அக.);.

     [ டம்+ Skt. ச ரத்்தம்]

ட த் ரி

 
 ட த் ரிāṭacittiri, ெப.(n.)

   ச ரக்கள்ளி; square-spurge- Euphorbia antiquorum alias E. Quadrangularis (சா.அக.);.

     [ டம்+ த் ரி]
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டைண

 
 டைணāṭaṇai, ெப.(n.)

   ம ல்ேதாைகக் கண்; eye of the pea-cock's feather (சா.அக.);.

     [ +அைண.)

 டைணāṭaṇai, ெப.(n.)

   ம ற் ( ); கண் (யாழ்.அக.);; eye of peacock.

டப் றந்த

டப் றந்தāṭappiṟanta, ெப.அ. (adj.)

   1. ஒேர ெபற்ேறா க் ப் றந்த உடன் றந்த, born of the same parents; related by blood, siblings, consanquity,

இவர ்உன் ெபரியப்பா ைபயனா? இல்ைல, என் உடன் றந்த சேகாதரன். நான் உன்ைன உடன் றந்த 
சேகாதரனாகேவ க ேறன்.

   2. றந்த ந்ேத உள்ள, இயல்பாகேவ அைமந்த in born. ஏைழக்  உத வ  என்ப  அவ க்  
டப் றந்த ணம்

     [ ட+ றந்த]

டபதம்

 
 டபதம்āṭapatam, ெப.(n.)

   பாம் ; snake (சா.அக.);.

     [ ட+பதம்]

     [P]

 டபதம்āṭabadam, ெப.(n.)

   பாம்  ( ன்);; snake.

     [P]

டபலம்

டபலம்āṭapalam, ெப.(n.)

   1. இலந்ைத; jujube tree - Zizyphus jujuba.

   2. நீரந்ிைல; water tank (சா.அக.);.

     [ ட+ பலம்]

ட ட்பம்

ட ட்பம்āṭapuṭpam, ெப.(n.)

   1 இ ப்ைப; South Indian mahua - Bassia longifolia.

   2.ம ழ மரம்; ape flower tree - Mimusoo elengi (சா.அக.);. [ டம்+ ட்பம்]

ட சன்

ட சன்āṭapurucaṉ, ெப. (n.)

   1 ஒற்றன்

 spy.

   2. கள்ள நாயகன்; clandestine lover (ெசஅக);.

     [  – ட+ சன்.]

டைம னம்

 
 டைம னம்āṭamaituṉam, ெப(n.)

காகம்,

 Crow (சா.அக.);.
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டயந் ரம்

டயந் ரம்āṭayantiram, ெப.(n.)

   1. மைறவாக அைமத்த ெபா ; secret trap.

   2. வைல; net(ெச.அக.);.

டரணம்

டரணம்āṭaraṇam, ெப.(n.)

   ெபான், ெவள்ளி, இ ம் களால் ெசய்யப்பட்டன ம், வனால் எரிக்கப்பட்டன ம் ண்ணில் 
ரிந்தன மான ன்  நகரங்கள்; the three aerial cities of gold, silver and iron burntby Sva.

     "அழ ணச ் ய டரணம்" ( .ெவ.5, 1); (ெச.அக.);

     [ டம்+ Skt. அரணம்]

டல்சங்கமம்

டல்சங்கமம்āṭalcaṅkamam, ெப .(n.)

   ங்கபத் ைர ஆ ம் ட் ணா ஆ ம் ம் இடம், சா க் ய நாட் ன் ெதன்ப , 
சயராேசந் ர ேசாழ ம் சா க் ய மன்னன் ஆகவ மல்ல ம் ேபாரிட்ட இடங்க ள் 

ஒன் ; confluence or junction of the Tuñgabadra and the Krisha.

     " டல் சங்கமத்  ஆகவமல்லன் மகனா ய க்கலன் ங்களன் என் வர ்தம்ேமா  எண்ணில் 
சாமந்தைரெவன் " (ெத.கல்.ெதா.3, 1 பக்33);.

     [ டல்+Skt. சங்கமம்]

ட ர்ப்பல்கண்
ணனார்

ட ரப்்பல்கண்ணனாரā்ṭalūrppalkaṇṇaṉār, ெப.(n.)

கழகக் காலப் லவர ்a Šangam poet.

     [ ட ர+்பல்கண்ணனார]்

இவர ்நீர ்நாட் ன் க ள்ள ட ரினராக இ த்தல் ேவண் ம். ம தத் ைண ல் பாணைன 
ம த் க் ம் ைறையச ் றப் த் ப் பா ள்ளார.் நற் ைன 200, 380 பாடல்கைளப் பா ள்ளார ்
(அ . ந்);.

கண்ணி கட் ய க ர அன்னன்

ஒண் ரல் ெநாச் த் ெதரியல் 

யா டந்தன்ன அகென ந் ெத ல்

சாெறன வ ம் வாய்க் யவ

இ ம் ஆங்கண் வன் ன் மாேதா

ஆம்பல் அமன்ற ம்ெப ம் பழனத் ப்

ெபாய்ைக ஊரக்் ப் ேபாேவாய் ஆ க்

ைககவர ்நரம் ற் ப வற் பாணன்

ெசய்த அல்லல் பல் வ ைவெய ற்

ஐதகல் அல் ல் மகளிர ்இவன்

ெபாய்ெபா  ெகா ஞ்ெசால் ஒம் ன் எனேவ (நற்.200);.

டவர்த்தா

 
 டவரத்்தா āṭavarttāki, ெப.(n.)

ெப வ தைல

 a big variety of brinjalplant - Solanum indicum (சா.அக.);.

     [ ட+வரத்்தா ]
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டவற்ைச

 
 டவற்ைசāṭavaṟcai, ெப.(n.)

தவைள,

 frog (சா.அக.);.

 டவற்ைசāṭavaṟcai, ெப.(n.)

   தவைள; frog.

டேவ

 
 டேவāṭavē,    இ.ெசா.(part.) ேம ம்;   அதேனா ; along with besides.

வ ைமைய அகற் வதற்  ேவைலவாய்ப்  அளிக்க ேவண் ம், டேவ கல் ப் ெப க்கத்ைத ம் 
உண்டாக்க ேவண் ம்.

     [ ட +வ் + ஏ.]

டற் ழார்

 
 டற் ழாரā்ṭaṟkiḻār, ெப.(n.)

   ன்றத் ரில் இ ந்த ேவளாண் லத்தவர;் a farmer who lived in kunrattúr(அ . ந்.);.

     [ டல்+ ழார]்

டற்சங்கமம்

டற்சங்கமம்āṭaṟcaṅkamam, ெப.(n.)

   ங்கபத் ைர ஆ , ட் ணா ஆற் டன் ம் இடம்; confluence orjunction of the Tungabatra and Krițțiņa.

     " ந்தளைரக் டற்சங்கமத்  ெவன்ேற"(க ங். ப்193);

     [ டல்+ Skt. சங்கமம்]

டா-தல்

டா-தல்āṭātal,    6 ெச. . .(v.i)

   1. உ ர ்நீங் ய ெவற் டம்பாதல்; becoming a life less body.

   2. இறத்தல்; dying (சா.அக.);.

     [ +ஆதல்]

 டா-தல்āṭātal,    6 ெச. . .(v.i.)

   1. உ ர ்நீங் ய ெவற் டம்பாதல்; becoming a lifeless body.

   2. இறத்தல்; dying.

     " டலான் டா னான்" ( லப். 20:2 ெவண்.);.

     [  + ஆதல்]

டாகயம்

 
 டாகயம்āṭākayam, ெப.(n.)

   ெவண் ளகாய்; white chilli - Capsicum

 frutescesns(சா.அக.);.

     [ +ஆகயம்]
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டா

டா āṭātu, . .எ. (adv.)

   1. ஒ  ெசயைலச ்ெசய்யத் தைட க் ம் ெசால்; a prohibitive; not allowed to do something; order one not to do 
something.

ேதர்  ம் வைர நீ ைளயாடப் ேபாகக் டா . இந்த மாத் ைரையத் ெதாடரந்்  சாப் டக் 
டா .

   2. ெசய்த ெசயைலச ்ெசய் க்க ேவண் ய ல்ைல என்பைதத் ெதரி க் ம் ெசால்; a form of 
disapproval; shout not door have done

நீ அம்மா டம் அப்ப ச ்சண்ைட ேபாட் க்கக் டா .

     [ +ஆ+ ]

ய

 
 யāṭiya, இைட.(part.) ஒன்ேறா  இைணந் க் ற ேசரந்்த,

 having in addition; with.

கணவேனா  ய மைன

     [ +இ+அ]

ய ைர ல்

 
 ய ைர ல்āṭiyaviraivil, .அ. (adv.)

   கக் ய காலத் ல்; at the earliest, in the immediate future.

ய ைர ல் ேதரத்ல் நடக் ம்.

     [ ய+ ைர ல்.]

 
 āṭili, ெப.(n.)

   லால் ன்ேபான் ( ங்.);; flesh eater (ெச.அக.);.

     [ +இ ]

 āṭili, ெப.(n.)

   லால் ன்ேபான்; flesh eater.

த.வ. லால்உண்ணி.

பரிைல

 
 பரிைலāṭuparilai, ெப.(n.)

ஒ ன்மரம்,

 west India copal - Hymenaea Courbaril (சா.அக.);.

     [ +பளி+இைல.]

ம்

 
 ம்āṭum, . .(adv)

   ற்ைற ஏற் க் ெகாள்வதற்கான வாய்ப்  ஓரள க்காவ  இ க் ற  என்பைதத் ெதரி க்கப் 
பயன்ப த் ம் ஒ  ைன ற் ; a predicate form expressing the idea of likelihood or a possibility; may; might; could. 
அவன் ெசால்வ  உண்ைமயாக இ க்கக் ம்.
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மானவைர ல்

 
 மானவைர ல்āṭumāṉavaraiyil, .அ.(adv.)

ஒன்ைறச ்ெசய்வ ல் எந்த அள  ேமா அந்த அள

 as far as possible; to the extent possible. gyam

எனக் க் மானவைர உத  ெசய்தார.் மானவைர ல் எல்ேலாேரா ம் ஒத் ப் ேபாக ேவண் ம். 
[ ம்+ஆன+வைக ல்.]

ைடசச்ாதம்

 
 ைடசச்ாதம்āṭaiccātam, ெப.(n.)

   மண நடப் ல் மாப் ள்ைள ட்டார ்தம் ெசல் ம்ெபா  அவரக் க் ப் ெபண் ட்டார ்
அ ப் ம் ேசா  த ய ன்பண்டம்; basketfuls of food and dainties presented by the bride's people to the 
bridegroom's party when the latter depart homeward (ெச.அக.);.

     [ ைட+சாதம்]

ைடகட்

 
 ைடகட் āṭaikaṭṭi, ெப.(n.)

   வன்னியர ்அல்ல  பள்ளி ன மக்களில் ஒ  வைக னர;் one the divisions of vanniyar or palli

     [ ைட+கட் ]

ைடதட் ப் றம்

 
 ைடதட் ப் றம் āṭaitaṭṭippuṟampu, ெப.(n.)

ம ைர ள்ள ஓர ்ஊர;் a town, in Madurai.

     [ ைட+ தட் + பறம் ]

இ  ப்பரங் ன்றத் ற்  வடக்ேக தங்கண்ட ளத் ற் த் ெதன் ழக்ேக உள்ள . ைட ம் 
தட் க ம் ெசய்த இடமாகலாம்.

ைடநாற்கா

 
 ைடநாற்கா āṭaināṟkāli, ெப.(n.)

   ைட ேபான்ற அைமப் ல் ெசய்த ஒ  வைக நாற்கா ; chair with a basket-like seat

     [P]

     [ ைட+நாற்கா ]

ைடப்பந்

 
 ைடப்பந் āṭaippantu, ெப.(n.)

   இ அணி னராகப் ரிந்  ஆ களத் ன் இ  ற ம் அைமக்கப்பட் க் ம் கம்பத் ல் உள்ள 
ைட ேபான்ற வைளயத் ள் பந்ைத ேபா ம் ைளயாட் ; basketball.

     [ ைட+பந் ]

     [P]
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ண் ல் ஏற் -தல்

 
 ண் ல் ஏற் -தல்āṇṭilēṟṟutal, ெச. . .(v.i.)

   உசாவ ( சாரைணக்காக ைறமன்றத் ல் நி த் தல்; putsomeone in the dock; bring one to the witness box 
for trial.

ஒ ங்காக வாடைகப் பாக் ையத் தரா ட்டால் ண் ல் ஏற் ேவன்.

     [ ண் ல்+ஏற் -தல்.]

ண்ேடா

 
 ண்ேடா āṇṭōṭu, .அ. (adv.)

   இனம் உற  அைனத்ேதா ம்; ண்ேடா ; in entirety; root and branch,

இனச ்சண்ைட ல் ண்ேடா  அ ந்த ம்பங்கள் உண் .

     [ ண் +ஒ ]

த்த -த்தல்

த்த -த்தல்āttaṭittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ம்பத்தகாத ைற ல் ஆரப்்பாட்டமாக நடந்  ெகாள் தல்; create a noisy scene; behave in an unruly 
way,

த் ட்  வந்  த்த க் றான். [ த் +அ -த்தல்.]

த்தன் தம்ைப

த்தன் தம்ைபāttaṉkutampai, ெப (n.)

   1.காட் ச ்ெசவ்வந் ; Indian wild chamomile -Pyrethrumindicum.

   2. ேதராத் தாைழ:

 akind ofscrew-pine,

   3. க் த் க் ெகா :

 pointed or blunt leaved hogweed - Boerhaavia rependa alias B. Verticillata (சா.அக.);.

     [ த்தன்+ தம்ைப]

த் யாள்

 
 த் யாள்āttiyāḷ, ெப.(n.)

ைவப்பாட் :

 derogatorily mistress; concubine.

காலம் வ ம் த் யாள் ைவத் ந்தார.்

     [ த்  + ஆள்.]

த்த ரப்பன்

 
 த்த ரப்பன்āttaṉūrappaṉ, ெப.(n.)

   ட் ணேதவராயர ்காலத்  இ ந்த த ழ்க்க ; the poet who belonged to the kiruttina-têvarayå period 
(அ . ந்.);.

     [ த்த ர+்அப்பன்.]
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தனம்

 
 தனம்ātaṉam, ெப.(n.)

   இடக்கரச் ்ெசால் ( வா.);; indecent, obscene, terms (ெச.அக.);.

 தனம்ātaṉam, ெப.(n.)

   இடக்கரச் ்ெசால் ( வா.);; indecent, obscene tems.

த.வ.இடக்கர.்

ேதகம்

 
 ேதகம்ātēkam, ெப.(n.)

ேவரப்்பலா

 trunk jack fruit - Atrocarpus integrifolia (சா.அக.);.

ந்தல்வர்த்தனம்

 
 ந்தல்வரத்்தனம்āntalvarttaṉam, ெப.(n.)

   கரிசாைல; eclipse plant - Eclipta prostata (சா.அக.);.

     [ ந்தல்+வரத்்தனம்]

ந்தல்வா

ந்தல்வா āntalvāli, ெப. (n.)

   1. ைரவா ச ்சம்பா; horse tail paddy.

   2. ைரவா ச ்சாைம; horse tail milletPanicum verticillatum alias Pcrusgalli.

   3. ைர வா ப் ல்; horse tail grass - Panicum brizoides.

   4. ைர வாைலப் ேபான்ற  வைக; equisetacae family of plants - Horse-tails (சா.அக.);.

     [ ந்தல்+வா +வால்→வா ]

ந்தல் ரிகம்

 
 ந்தல் ரிகம்āntalvīrikam, ெப.(n.)

ெகண்ைடக்காரி பாரக்்க; see Kendai-kkāri (சா.அக.);.

     [ ந்தல்+ ரிகம்]

ந்தற்ைதலம்

 
 ந்தற்ைதலம்āntaṟtailam, ெப.(n.)

தைல ம ைர வளரக்் ம் எண்ெணய்,

 hair oil - Pomatum (சா.அக.);.

     [ ந்தல்+Skt. ைதலம்.]

ப்பரம்

 
 ப்பரம்āpparam, ெப.(n.)

ழங்ைக; elbow (சா.அக.);.
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பக்கண்ணன்

 
 பக்கண்ணன்āpakkaṇṇaṉ, ெப.(n.)

   மாவ ச ்சக்கரவரத்் ன் வ  வந்த வாணனின் நண்பன்; vanana's friend who came from Māpāli-c-
cakkaravatti's dynasty (அ . ந்.);.

     [ பம்+கண்ணன்]

ம்பரிட்டம்

ம்பரிட்டம்āmpariṭṭam, ெப.(n.)

   1. ஆைம ஓ ; the shell of a tortoise.

   2. ஆமணக் ; castor plant (சா.அக.);.

 ம்பரிட்டம்āmbariṭṭam, ெப.(n.)

   1. ஆைமேயா ; the shell of a tortoise.

   2. ஆமணக் ; castor plant.

ம்பா ரி

ம்பா ரிāmpātiri, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைகப் பா ரிப்  மரம்; a kind of trumpet-flower.

   2. வத்  அல்ல  ெகா ம்  மரம்:

 Ceylon oak - Sehleichera trijuga (சா.அக.);.

     [ ம் +பா ரி]

மா யம்

 
 மா யம்āmākiyam, ெப.(n.)

   ேதற்றாங்ெகாடை்ட; water clearing nut - Strychnos Potatorum (சா.அக.);.

ர்கண்

 
 ரக்ண்ārkaṇ, ெப.(n.)

   பாரை்வ ரை்மயாக உள்ள கண்; sharp eyes (சா.அக.);.

     [ ர+்கண்.]

ர் ட்

 
 ர் ட் ārcīṭṭu, ெப.(n.)

ச் ட்  பாரக்்க; see kuru-cittu (ெச.அக.);.

ர்சை்ச

 
 ரச்ை்சārccai, ெப.(n.)

   த ப்ைபப் ல்; sacrifical grass (சா.அக.);.

ர்சே்சகரம்

 
 ரச்ே்சகரம்ārccēkaram, ெப.(n.)

   ெதன்ைன ( ங்);; coconut palm - Cocos nucifera (ெச.அக.);.

 ரச்ே்சகரம்ārccēkaram, ெப.(n.)

   ெதன்ைன (மைல);; coconut palm.
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ர்த்த

 
 ரத்்தārtta, ெப.அ.(adj.)

ரந்்த பாரக்்க: see kinda,

ரத்்த ம  உைடயவர.்

     [ ர-் ரத்்த]

ர்ந்

 
 ரந்் ārntu, .அ.(adv.)

க் கவனத்ைத ம் ெச த்  உற்

 keenly, intently, with rapt attention,

நாட் ற்  எ ரான ெசயல்கைள அர  ரந்்  கவனித்  வ ற .

     [ ர-் ரந்் ]

கவனி, பார,் ேநாக் , ேகள் ேபான்ற ைனக டன் வ ம் ெசால்.

ர்மக்ெக ட

 
 ரம்க்ெக ட ārmakkeruṭamūli, ெப.(n.)

   ெவள்ைள நா ; a Indian burrAchyranthes aspera (ெச.அக.);.

ர்மசம்மார ர்த்

 
 ரம்சம்மார ரத்் ārmacammāramūrtti, ெப.(n.)

   வனின் ; figure of Šiva.

     [ ரம்+சம்மாரம்+ ரத்் ]

ஆைம ( ரம்ம்); ேதாற்றள (அவதாரம்);ெகாண்ட மா ன் ெப தம் அடக் , ஆைம ன் 
ஒட் ைனப் ெபயரத்்  மாரப்ணியாகக் ெகாண்ட வன   (அ . ந்);.

ர்மதாசர்

 
 ரம்தாசரā்rmatācar, ெப.(n.)

ஒ  மால் பக்தர;் a devotee of Tirumal (அ . ந்);.

     [ ரம்ம் + தாசர]்

ர்மத் வாத

ரம்த் வாத ārmattuvātaci, ெப.(n.)

ஆனி மாதத் த் வாத ல் கைட க் ம்

   ஒ  ேநான் ; a fast on the 12th lunar day of the Tamil month Ani(ெச.அக.);.

     [ ரம்+ Skt, வாத ]

 ரம்த் வாத ārmattuvātasi, ெப.(n.)

   ஆடைவ (ஆனி); மாதத்  12 ஆம் நாள் ேமற்ெகாண்ட ( வாத ல்); ஒ  ேநாம்  ( ரதம்);; a fast on the 
12th lunar day of the month of {}.

த.வ. ஆடைவப் பன்னீரி.
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ர்ம ராணம்

ரம் ராணம்ārmapurāṇam, ெப.(n.)

   ப ெனண் ெதான்ம ( ராண);ங்க ள், மால் ஆைமத ்ேதாற்றம் ெகாண்ட ெபா  ய 
ெதான்மம் ( ராணம்);; a chief topma, narrated by tirumal, in his incarnation as tortoise, one of patinen-tonmam.

   2. வடெ்மா ந்  அ ரராம பாண் யன் ெசய் ள் வ ல் த யற் ய ர;் a metrical 
translation of the above in Tamil by Adwirarama Pāņợiyan (ெச.அக.);.

     [ ரம்+ Skt. ராணம்]

ர்மேயாகம்

 
 ரம்ேயாகம்ārmayōkam, ெப.(n.)

   ஒ வன் றக் ங் காலத் ல், அவ க்  உயரந்்த நிைலையக் ெகா க் மா  ேகாள்கள் 
ேசரந்் க் ம் ஒ  ஒகம் (ேயாகம்); (சங்.அக.);; a peculiar conjunction of planets at the time of one's birth indicative 
of great success in life (ெச.அக.);.

     [ ரம் + Skt. ேயாகம்]

 ரம்ேயாகம்ārmayōkam, ெப.(n.)

   ஒ வன் றக் ங் காலத்  அவ க்  உயரந்்த நிைலையக் ெகா க் மா  ேகாள்கள் நிைல ேசரந்்த 
ஒ  நல் ழ் (ேயாகம்); (சங்.அக.);; a peculiar conjunction of planets at the time of one's birth indicative of great 
success in life.

த.வ. நற்ேகாள்நிைல.

ர்மன்

 
 ரம்ன்ārmaṉ, ெப.(n.)

   பத்  வைகயான காற் க ள் இைமத்தல், த்தல்கைளச ்ெசய் ம் காற்  ( ங்.);; the vital air of the 
body which causes closing and opening of eyelids, one often type of airs (ெச.அக.);.

     [ ர ்- ரம்ன்.]

 ரம்ன்ārmaṉ, ெப.(n.)

   பத்  (தச); காற் க ள் இைமத்தல், த்தல்கைளச ்ெசய் ம் காற்  ( ங்.);; the vital air of the body 
which causes closing and opening of eyelids, one of tasa-vayu.

த.வ. ப் வளி.

ர்மாண்டர்

ரம்ாண்டரā்rmāṇṭar, ெப.(n.)

   நிரய' (நரக); உலகங்க க் த் தைலவர;் Lord of hells.

     "பாரிடப்பைட ைடக் ரம்ாண்டர"் ( ைள, மணம்.82);.

     [ ர+்மாண்டர]்
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ர்மாதனம்

ரம்ாதனம்ārmātaṉam, ெப.(n.)

   1. கால் ம த்  உடக்ா ைக; squating on the floor with the legs crossed.

   2. உள் ெளா க்கத் ன்ேபா  (அ ஷ்டானா  க க் ); பயன்ப த் வ ம், ஆைம ன் வ வமாக 
அைமந்த மான இ க்ைக வைக; wooden seat in the form of a tortoise or with the figure of tortoise on it, used for

 meditation. " ல்வா னாற் ெசய்க..... ரம்ாதனம்"(ைசவச.ெபா ,57); (ெச.அக);.

     [ ரம்ம்+ஆதனம்]

 ரம்ாதனம்ārmātaṉam, ெப.(n.)

   1. கால்ம த்  உடக்ா ைக; squatting on the floor with the legs crossed.

   2. (ஊழ்கத் ன் ேபா  அமரவ்தற் ப் பயன்ப த் ம்); ஆைம ன் வ வைமந்த இ க்ைக (ஆசன); 
வைக; wooden seat in forms of a tortoise or with figure of tortoise on it, used for meditation.

     " ல் வா னாற் ெசய்க........ ரம்தானம் (ைசவச.ெபா .57);.

த.வ. பாதம ப்  இ க்ைக.

     [Skt.{}+{} → த. ரம்ாதனம்.]

ர்மாநந்தர்

 
 ரம்ாநந்தரā்rmānantar, ெப.(n.)

   ஒக ப ற் ைடயவன்; follower of the yoga system of philosophy; adept in yogic practices (அ . ந்);.

ர்ம ர்த்

 
 ரம் ரத்் ārmamūrtti, ெப.(n.)

   மா ன் ேதாற்றர  (அவதாரம்);; incarmation of Tirumāl (அ . ந்.);.

     [ ரம்+ ரத்் ]

ரத்தாண்டாள்

 
 ரத்தாண்டாள்ārattāṇṭāḷ, ெப.(n.)

   ரத்தாழ்வார ்மைன ; wife of Kurattālvār (அ . ந்.);.

     [ ரத் +ஆண்டாள்.]

ரத்தாழ்வார்

 
 ரத்தாழ்வாரā்rattāḻvār, ெப.(n.)

   ஆழ்வாரக்ளில் ஒ வர;் one of the devotees of Tirumal.

     [ ரத் +ஆழ்வார)்

ம ெபயர ்: வசச் ன்ன சர்ர,் நைடயா  பதஞ்ச , ய ந் ர சரணன்.

இவர ்ேசாழனால் கண்ணிழந்  வரங்கத் ல் இ ந்  ெப மாைள வ பட்  உைடயவர ்கால் நீர ்
ெபற்  நாட் க்  எ ந்த ளினார ்(அ . ந்);.

ர்ைமயாளன்

 
 ரை்மயாளன்ārmaiyāḷaṉ, ெப.(n.)

சவரக்்காரம்; soap (சா.அக.);.

     [ ரை்ம+ஆளன்.]
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ரண்டம்

ரண்டம்āraṇṭam, ெப.(n.)

   1. ரை்மயான டை்ட

 oval shaped egg.

   2. ப த்த க் ; enlarged scrotum (சா.அக.);.

     [ ர+்அண்டம்]

ரன் ல்

 
 ரன் ல்āraṉpul, ெப.(n.)

வர ,

 little millet (சா.அக.);.

     [ ரன்+ ல்.]

ராசா கம்

 
 ராசா கம்ārācākikam, ெப.(n.)

ேத ைல; tea (சா.அக.);.

 ராசா கம்ārācāgigam, ெப.(n.)

   ேத ைல; tea.

ராம்பாய்ச்

 
 ராம்பாய்ச் ārāmpāycci, ெப.(n.)

   மண் ெகாத் வதற் ப் பயன்ப த் ம் மரக்க ; a kind of pointed wooden shovel for grubbing up the earth 
(ெச.அக.);.

     [ ர+்ஆம்+பாய்ச் ]

ரான்

ரான்ārāṉ, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் ; an unknown plant (சா.அக.);. [ ர ்– ரான்]

 ரான்ārāṉ, ெப.(n.)

   1. ல்லான் (யாழ்.அக.);; sharp pointed stake for digging.

   2. வைக; a shrub.

     [ ல் → ல் → ர ்→ ரான். ல் = த் தல்.]

ரிய ர

ரிய ர āriyaciracu, ெப.(n.)

   1. ரை்மயான தைல; cone head; tower head.

   2. உள்ளங்கால், உள்ளங்ைக ன் ேமற்பாகம்; the upper part of the palm of the hand and the sole of the feet 
(சா.அக.);.

     [ ரிய+Skt. ர ]

ரியேசகரம்

 
 ரியேசகரம்āriyacēkaram, ெப.(n.)

   ெதன்ைன; coconuttree (சா.அக.);.

ைரக்கணக்காய
னார்

 
 ைரக்கணக்காயனாரā்raikkaṇakkāyaṉār, ெப.(n.)

   கைடக்கழகம் ம ய லவர;் the poet who belonged to the last Sangam (அ . ந்.);.
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ல ந்

 
 ல ந் ālapintu, ெப.(n.)

   மரவைக (சங்.அக.);; strychnine-tree - Strychnos nux-vomica (ெச.அக.);.

 ல ந் ālabindu, ெப.(n.)

   எட்  (சங்.அக.);; strychnine-tree.

ல ங்

 
 ல ங் ālaciṅki, ெப.(n.)

   வ தைல; Indian night shade - Solanum indicum (சா.அக.);.

     [ + ங் ]

ப்பட்டாளம்

 
 ப்பட்டாளம்ālippaṭṭāḷam, ெப.(n.)

ப்பைட பாரக்்க; see ktilip-padai [ +பட்டாளம்]

ப்பைட

ப்பைடālippaṭai, ெப.(n.)

   பணத் ற் காக அ த , ெகாைல த யன ெசய் ேமார ் ட்டத் னர;் mercenary force.

     [ +பைட]

 ப்பைடālippaḍai, ெப.(n.)

   1. க்  அமரத்் ம் ேசைன ( றள்,762,உைர.);; mercenary.

   2. க்காக அமரத்்தப்ப ம் அ யாள்கள்; men employed to attack the enemy.

     [  + பைட.]

வகம்

 
 வகம்āvakam, ெப.(n.)

ேநர ்வாளம்,

 true Croton oil plant-Croton tigilium (சா.அக.);.

வ ைர

 
 வ ைரāvatirai, ெப.(n)

க ேரா ணி,

 black heelebore - Helleborus niger (சா.அக.);.

     [ வ+ ைர.]

வ ரிகம்

 
 வ ரிகம்āvamūrikam, ெப.(n.)

   நாங் ல்; a plant of mesuagenus (சா.அக.);.

     [ வ+ ரிகம்.]

வலம்

வலம்āvalam, ெப.(n.)

   1. பல நிற ைடய ஆம்பற் ; Indian water-lily of varied colours.

   2. வைர; dholl - Dolichos (சா.அக.);. [ வல் – வலம்]
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வத் நாரணன்

 
 வத் நாரணன்āvattunāraṇaṉ, ெப. (n.)

   வத் ல் லவரக்் ம், மற்ேறாரக்் ம் வாரி வாரி ெகா த்  வந்த ெப ஞ் ெசல்வந்தன்; a wealthy 
person, who patronized the poets, and the poors near village of koovam.

     [ வத் +நாரணன்.]

வ ஞ்சல்

 
 வ ஞ்சல்āvaḻiñcal, ெப.(n.)

   ெகா ய ஞ்சல்; alangium creeper as distinguished from its tree (சா.அக.);.

     [ வ+அ ஞ் ல்]

வளம்

 
 வளம்āvaḷam, ெப.(n.)

க ங் வைள,

 blue nelambo (சா.அக.);. [ வளம் – வளம்]

வைன

 
 வைனāvaṉai, ெப.(n.)

நல்ல பாம் ; Cobra (சா.அக.);.

வன்ைமந்தன்

 
 வன்ைமந்தன்āvaṉmaintaṉ, ெப.(n.)

   கைடக் கழகம் ம ய லவ ள் ஒ வர;் the poet who belonged to the last Šangam.

     [ வல்+ைமந்தன்.]

இவர ்ெபயர ்ைமந்தன் என் க்கக் ம். ந்ெதாைக ல் இவர ்பா ய ' வற் ரலான்' எ ம் 
வரியால் இப்ெபயர ்வந்த  எனக் க தலாம் (அ . ந்.);.

வா

வா1āvā, ெப.(n.)

   1. ைக பாரக்்க; see kugai

   2. ஆந்ைத; owlet,

   3. ஒ  வைகப் ப ந் ; a species of kite.

   4. ேகாட்டான்; a large owl - Bubo bengalensis.

     [ ைக - வா (ெகா.வ.);]
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வா'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

வாக்கட்

 
 வாக்கட் āvākkaṭṭu, ெப.(n.)

   அம்ைமக் கட் , ெபான் க் ங்  (இலங்.);; mumps (க்ரியா.);.

     [ வா+கட் ]

வாசச்ாவல்

 
 வாசச்ாவல்āvāccāval, ெப.(n.)

   இளஞ் ேசவல்; young cock (சா.அக.);. [ வா+சாவல்]

கணங்கன்

 
 கணங்கன்āvukaṇaṅkaṉ, ெப.(n.)

   நாய்க் ட்  மரம்; an unknown tree (சா.அக.);.

     [ + ணங்கன்.]

ழ்ப்பாண்டம்

ழ்ப்பாண்டம்āḻppāṇṭam, ெப.(n.)

   1. சாம்பற் சணி; ash-coloured pumpkin or summer squash - Cucurbita alba.

   2. ெப ங்காயம்; asafoetida,

   3. ழ்ப் பாைன; porridge pot; pap-pot (சா.அக.);.

     [ ழ்+பாண்டம்]

ழ்வற்றல்

 
 ழ்வற்றல்āḻvaṟṟal, ெப.(n.)

   உப் ம், உைறப் ம் ேசரத்்த அரி  மா க் ைழத் ணி ல்  தாக ஊற்  அல்ல  அசச்ால் 
ந்  காயைவத்  எ த்  ேவண் ம் ேபா  ெபாரித் ப் பயன்ப த் ம் ைண உண  வைக; slightly 

salted and spiced rice flour paste distributed on a cloth in thick drops or squeezed through a press, left to dry and collected to 
be fried

     [ ழ்+வற்றல்.]
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ழங்ைகத்தம் ர
◌ான்

 
 ழங்ைகத்தம் ரான்āḻṅkaittampirāṉ, ெப. (n.)

   ெதாண்ைட மண்டலத் க் காஞ் ல் இ ந்த ேவளாளர;் the peasent who live in Kärji

இவர ்இலக் ய, இலக்கணங்களில் வல்லவர.் ல தனிப் பாடல்க ம், த்  நாயகர ்இரடை்ட 
மணிமாைல ம் இயற் ள்ளார ்(அ . ந்);.

ழன்கல்

 
 ழன்கல்āḻṉkal, ெப.(n.)

   வழவழப்பான  கல்; pudding stone; loose pebbles especially those on the sea-shore; shingle (சா.அக.);.

ம வ. ழாங்கல்

     [ ழன்+கல்.]

க்ெகாற்றன்

 
 க்ெகாற்றன்āḻikkoṟṟaṉ, ெப.(n.)

   கைடக் கழகம் ம ய லவரக்ளில் ஒ வர;் one of the poets who belonged to the last Šañgam (அ . ந்.);.

ைழக் ம்

 
 ைழக் ம் āḻaikkumpiṭu, ெப.(n.)

   காரியம் நிைறேவற் வதற்காக உடைல ெநளித் க்ெகாண்  ேபா ம் ம் ; bowing serviely.

ைழக் ம்  ேபாட்ேட ேவைல வாங்  ட்டான்.

     [ ைழ+ ம் ]

ளிவாச

 
 ளிவாச āḷivācamūli, ெப.(n.)

   க மத்ைத; black dhatura (சா.அக.);. [ ளிவாச(ம்); + ]

 ளிவாச āḷivācamūli, ெப.(n.)

   க மத்ைத; purple stramony.

     [ ளிவாச + .]

ைளக்கல்

 
 ைளக்கல்āḷaikkal, ெப.(n.)

   ெசங்கல்; brick (சா.அக.);.

     [ ைள+கல்.]
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ற்ேக

 
 ற்ேக āṟāvu, ெப.(n.)

க ,

 mustard (சா.அக.);.

     [ ற்+ேக ]

 ற்ேக āṟāvu, ெப.(n.)

   க ; mustard (சா.அக.);.

     [ ழ் → ல் +  + அ . (அ  = தாளிப்பதற்  உத ம் க );. ற்க  → ற்ேக  (ெகா.வ.);.]

றம்

றம்1āṟam, ெப.(n.)

   1.பாகல்; balsam pear - Momordica Charantia.

   2. நவாசச்ாரம்; chloride of ammonia.

   3. ைர; bottle gourd - Cucurbita lagenaria.

   4. ெகா ப்பாைல; cotton milk plant - Dregea volubilis; twiningswallow wort - Ascepias volubilis.

   5. ஊ ப் பாைல; needleleaved swallow wort - Oxystelina esculentum.

   6.ெவட்பாைல; conessi or tellicherry bark - Nerium anti - dysentericum (சா.அக.);.

 றம்2āṟam, ெப.(n.)

   ஆைம; tortoise; turtle (சா.அக.);.

     [  – றம்]

றல்

றல்1āṟal, ெப.(n.)

   1. நாகபாடானம்; a kind of prepared arsenic,

   2. இற ; feather (சா.அக.);.

     [  - றல் – றல்]

 றல்2āṟal,    ெப.(n.) ஆைம; tortoise; turtle (சா.அக.).

     [ + றல்]

றா ேவம்

 
 றா ேவம் āṟākivēmpu, ெப.(n.)

நில ேவம்

 ground neem - Justiela Paniculata (சா.அக.);.

     [ றா +ேவம் ]

ற்றங் மரனார்

ற்றங் மரனாரā்ṟṟaṅkumaraṉār, ெப.(n.)

   சங்கப் லவரக் ள் ஒ வர;் a poet, belong to Šangamage.

கம்  ள  பா யவரில் ஒ வர.் நற் ைண 244ஆம் பாட ல் ஞ் த் ைணையப் பா ள்ளார ்
(அ . ந்);.
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கம்

கம்āṟukam, ெப..(n.)

 srsit; a kind of gingelly seed (சா.அக.);.

 கம்āṟugam, ெப.(n.)

   எள்; sesame.

     [ 3 → கம்.]

ச் ட்

 
 ச் ட் āṟuccīṭṭu, ெப.(n.)

   பங்  ஆவணம் (பாகப் ரி ைனப்பத் ரம்);; deed of partition (ெச.அக);.

     [ + ட் ]

னத்ைத

 
 னத்ைதāṉattai, ெப.(n.)

ஏலம்; cardamon (சா.அக.);.

னம்

 
 னம்āṉam, ெப.(n.)

ஏலரி ; seeds of Cardamon (சா.அக.);.

ன க் ைடயாள்

ன க் ைடயாள்āṉayikkuṭaiyāḷ, ெப.(n.)

   1. இைலக்கள்ளி, கள்ளி வைக; fivetubercled spurge - Euphorbia nerifolia.

   2. கானாங்கள்ளி; spiral five-tubercled spurge - Euphorbianivulia (சா.அக.);.

னலன்

னலன்1āṉalaṉ, ெப.(n.)

   1. நத்ைத,

 snail.

   2. நாைர; carmorant, stork (சா.அக.);.

 னலன்2āṉalaṉ, ெப.(n.)

   னில்லாதவன்; one free from crookedness (சா.அக.);.

னலா -த்தல்

னலா -த்தல்āṉalāyiruttal,    3 ெச. . . (v.i.)

    வைளந்  இ த்தல்; being crooked; being hunch, baeked (சா.அக.);.

     [ னலாய்+இ -த்தல்.]

னற் ழ

 
 னற் ழ āṉaṟkiḻvi, ெப.(n.)

    வைளந்த ள ; an old woman with a crooked back (சா.அக.);.

ம வ, னி

     [ னல்+ ழ ]

னிக் -தல்

னிக் -தல்āṉikkuṟukutal,    3 ெச. . . (v.i.)

     [  வைளந்  உடம்  த்தல்;

 becoming hunched - backed and short in stature (சா.அக.);.

     [ னி+ -தல்.]
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னிக்ெகண்ைட

 
 னிக்ெகண்ைடāṉikkeṇṭai, ெப.(n.)

    ெகண்ைட ன்; small crap fish - Cyprinus fimbriakus (சா.அக.);.

னிதாரன்

 
 னிதாரன்āṉitāraṉ, ெப.(n.)

   ெகாைலயாளி; killer, murderer (ெச.அக.);.

னிப்பார்-த்தல் 
__,

னிப்பார-்த்தல் __,   4 ெச. . . (v.i.)    னிந்  பாரத்்தல்; looking at a thing stooping (சா.அக.).

     [ னி+பார-்த்தல்.]

னி ர்-த்தல்

னி ர-்த்தல்āṉimirttal,    3 ெச. . .(v.i.)

   ன் வைளைவ நி ரத்்தல்; to correct the hunch on the back (சா.அக.);.

     [ ன்+நி ர-்த்தல்.]

ெகக்கரசீம்

 
 ெகக்கரீசம் kekkarīcam, ெப.(n.)

   ெசங்க நீர ்( த்.அக.);; red Indian water-lily (ெச.அக.);.

 ெகக்கரீசம் kekkarīcam, ெப.(n.)

   ெசங்க நீர;் red indian water lilly; American sweet-scented water lilly.

ெகங் பட்டர்

 
 ெகங் பட்டர ்keṅkupaṭṭar, ெப.(n.)

   த மன் காட் ல் கரந் ைறந்த ேபா  ைவத் க் ெகாண்ட ெபயர;் name which Taruman christened himself, 
when he dwelt in the forest (அ . ந்.);.

ெகசம்

ெகசம் kecam, ெப.(n.)

   யாைன; elephant.

     "ெகச ரக தலான ச ரங்கம்" (தா . த்தர.்6); (ெச.அக.);

     [Skt. gaja → த.ெகசம்]

 ெகசம்1 kesam, ெப.(n.)

   யாைன; elephant.

     "ெகச ரக தலான ச ரங்கம்" (தா . த்தர.்6);.

     [Skt.gaja → த.ெகசம்.]

 ெகசம்2 kesam, ெப.(n.)

   இரண்  ழம் ெகாண்ட அள ; yard-measure.

     [U.gaz → த.ெகசம்.]
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ெகசகன்னம்

ெகசகன்னம் kecakaṉṉam, ெப.(n.)

   1. காதாட் ம் கல்  ( த்ைத);; elephant's ear, term used to denote the art of moving or waving one's in imitation of 
the elephant.

   2. ெப  யற் யால் ஆக ேவண் ய ெசயல்; a task involving stupendous effort, Herculeam task.

 ெகசகன்னம் gesagaṉṉam, ெப.(n.)

கசகரண்ம் பாரக்்க;see kaca-karnam. (யாழ்.அக.);.

     [Skt.gaja+karna → த.ெகசகன்னம்.]

ெகசகன்னிவாைழ

 
 ெகசகன்னிவாைழ kecakaṉṉivāḻai, ெப.(n.)

   ெமாந்தன் வாைழ ( த்.அக.);; abyssinian banana (ெச.அக.);.

ெகசேகாழகன்

 
 ெகசேகாழகன் kecaāḻkaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  sum surff son sir; monkey soldier (அ . ந்.);.

ெகச கம்

 
 ெகச கம் kecapūkam, ெப.(n.)

வைர ( த்.அக.);; dholl (ெச.அக.);.

 ெகச கம் kesapūkam, ெப.(n.)

   வைர ( த்.அக.);; dholl.

ெகசமா ட்

 
 ெகசமா ட்  kecamāmuṭṭi, ெப.(n.)

   மரவைக (மைல);; strychnine tree-Strychnos nux-vomica (ெச.அக.);.

ெகசரா னி

 
 ெகசரா னி kecarāciṉi, ெப.(n.)

   லா ( த்.அக.);; black-berried feather foil (ெச.அக.);.

 ெகசரா னி kesarāsiṉi, ெப.(n.)

   லா ( த்.அக.);; black-berried feather foil.

ெகசாைசநா

 
 ெகசாைசநா kecācainā, ெப.(n.)

கரிசலாங்கண்ணி,

 shifls sumsijäsuors of ( ங்.);; a plant growing in wet places - Eclipta alba (ெச.அக.);.

 ெகசாைசநா kecācainā, ெப.(n.)

   ைகயாந்தகைர (மைல);; a plant found in moist places.

554

www.valluvarvallalarvattam.com 3775 of 19068.



ெகசாசைன

 
 ெகசாசைன kecācaṉai, ெப.(n.)

   அர  (யாழ்.அக.);; pipal tree (ெச.அக.);.

 ெகசாசைன kecācaṉai, ெப.(n.)

   அரசமரம் (யாழ்.அக.);; pipal tree.

ெகட்டேகட் க்

 
 ெகட்டேகட் க்  keṭṭaāṭṭukku, .அ. (adv.)

   இகழ்ச் யாக இ க் ம் ேமாசமான நிைல; a term used derisively to contrast what one desires with what one 
deserves.

இந்த ஊர ்ெகட்டேகட் க்  ைளயாட்  அரங்கம் ேவறா?.

ெகட்டான்

 
 ெகட்டான் keṭṭāṉ, . .(adv.)

   றந்த எ த் க்காடை்ட ம் ஞ் ம் வைக ல் ஒன்  இ ப்பதாகக் ம்ேபா  றந்த 
எ த் க்காட்ேட தன்ைம ல் ன் ட்ட  என்பைதத் ெதரி க்கப் பயன்ப த் வ ; when the thing 
compared excels the best example it is used to indicate that the original is devalued; go one better than the best; outdo.

உன் டன் ஒப்பைன (ேவஷம்); நன்றாக உள்ள . உண்ைமத் டன் ெகட்டான்!.

     [ெக  + ஆன்.]

ெகட் யாக

 
 ெகட் யாக keṭṭiyāka, .அ.(adv)

   ந  வந்  டாதப ; இ க் : உ யாக; tightly firmly,

சை்சக் ெகட் யாகப் ேபா , ழந்ைத பயந் ேபாய் என் ைகையக் ெகட் யாகப் த் க் 
ெகாண்ட .

ெகட் -தல்

ெகட் -தல் keṭṭuviṭutal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ைள தல்; to sent out branches; to ramify, branch out (ெச.அக.);.

     [ெகட் + -தல்.]
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ெக

ெக  keṭi, ெப.(n.)

   பயணத் ன் ேபா  எ , ைரகைள மாற் ம் இடம்; a location in a journey, where the horses or bulls of 
carriages are changed (ெச.அக.);.

 ெக 1 keḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

ெவ தல், அசச்ங்ெகாள் தல் (யாழ்.அக.);: to be afraid.

     [க  → ெக .]

 ெக 2 keḍi, ெப.(n.)

   ஊர;் village.

     [க  எல்ைல. க . (எல்ைல வ த்த ஊர)்;.]

 ெக 3 keḍi, ெப.(n.)

   நிைறேவ வ ம்ெசயல்; business accomplished.

     "ெக யா ன ங்ெக ேம" ( ேனந். 451);.

     [க  → ெக .]

 ெக 4 keḍi, ெப.(n.)

   1. மைலக்ேகாடை்ட, க்கம்; hil fort.

ெக ேதா

ெக ேதா  keṭutōci, ெப.(n.)

    ைனேயான் (ப பா );; heinous sinner, a term of reproach.

     'மாண்டா ரளிக்  மாம ந்ைத ேவேரா  ண்ெட  வாரிந்தக் ெக ேதா க ெளன்பார'் 
(இரஷ.சரி.322); (ெச.அக);.

ெகண்டகாரணி

ெகண்டகாரணி keṇṭakāraṇi, ெப.(n.)

   1 வக ; moon-creeperMenispermum Cordifolium.

   2. வைத; turpeth root - Lpomasea turpethum (சா.அக.);.

 ெகண்டகாரணி keṇṭakāraṇi, ெப.(n.)

   1. வக :

 Moon creeper.

   2. வைத; turpeth root.

     [கண்ைட → ெகண்ைட + காரணி → ெகண்டகாரணி.]

ெகண்டேபரண்டப
ட்

 
 ெகண்டேபரண்டபட்  keṇṭapēraṇṭapaṭci, ெப.(n.)

   இ தைலப் பறைவ; a monstrous and mythical two headed bird represented as holding an elephant or a serpent in its 
beak and in its claws (சா.அக.);.

     [கண்டம்→ெகண்டம்+ேபரண்டம்+ Skt. பட் ]

ெகண்ைடக்காரி

 
 ெகண்ைடக்காரி keṇṭaikkāri, ெப.(n.)

   உேராம ேவங்ைக; East Indian Kino alias Indian dragon's blood - Pterocarpus marsupium (சா.அக.);.
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ெகைண

ெகைண keṇai, ெப.(n.)

   1 க ம் ; sugarcane - Saccharum officinarum.

   2. கணேநாய்; a kind of a trophy in children due to rickets ortabes mesenterica.

   3. ப் க்கடை்ட; the root of long-pepper, piper longum.

   4. ரண்ட வ ; cylinderical shape,

   5. கால்நைடக க்  ஏற்ப ம் ேநாய்,

 a disease attacking cattle (சா.அக.);.

     [க +ெகைன.]

ெகத்தமார்

 
 ெகத்தமார ்kettamār, ெப.(n.)

   ளிப் த் தன்ைம ெகாண்ட கப் ெபரிய காய்கைள ைடய மரவைக; a mango tree that bears very big fruits 
sour in taste (ெச.அக.);.

     [ெகத் +மார]்

ெகந்தகக்ேகா

 
 ெகந்தகக்ேகா  kentakakāli, ெப.(n.)

   ம் ரவா ; an unknown plant(சா.அக.);.

ெகந்தக்கற்பம்

 
 ெகந்தக்கற்பம் kentakkaṟpam, ெப.(n.)

   ல்வம்; bael tree - Crataeva religiosa (சா.அக.);.

     [கந்தக+கற்பம்]

ெகந்தகத்ைதத்ைத
லமாக்

ெகந்தகத்ைதத்ைதலமாக்  kentakattaittailamākki, ெப.(n.)

   1. காட் க் ைண; a species of forest elephant-yam referred to in the siddhars science.

   2. இ ம் ; box leaved satin ebony- Maba buxifolia.

   3.ஒடெ்டாட் ; a kind of grass with prickly seeds which stick to the clothes - Desmochacta attopurpurea.

   4. சங்கங் ப் ; smooth volkameri - Cleodendron inerme.

   5. ேபய்க் கடைல; bitter bengal gram (சா.அக.);.

     [கந்தகத்ைத – ெகந்தகத்ைத+Skt. ைதலம் + ஆக் ]

ெகந்தகநரணி

 
 ெகந்தகநரணி kentakanaraṇi, ெப.(n.)

   ேபரரத்ைத; greater galangal - Alpinia galangal (சா.அக.);.

ெகந்தகமாஞ் ல்

 
 ெகந்தகமாஞ் ல் kentakamāñcil, ெப.(n.)

   ெகந்தகமாஞ்  பாரக்்க; seekendaga. Masjili (சா.அக.);.
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ெகந்தக ஞ் தம்

 
 ெகந்தக ஞ் தம் kentakamīñcitam, ெப.(n.)

   நாகதாளிக் கள்ளி; many sined prickly pear - Opuntia spinosissima (சா.அக.);.

 ெகந்தக ஞ் தம் gendagamīñjidam, ெப.(n.)

   நாகத்தாளி கள்ளி; manyspined prickly pear.

ெகந்தசாரஞ்சம்

 
 ெகந்தசாரஞ்சம் kentacārañcam, ெப.(n.)

சந்தனம் sandal(சா.அக);.

 ெகந்தசாரஞ்சம் kendacārañjam, ெப.(n.)

   சந்தனம்; sandal.

ெகந்த ட்பபத் ரி

 
 ெகந்த ட்பபத் ரி kentapuṭpapattiri, ெப.(n.)

   ள ; holy basil - Ocimum sanctum (சா.அக.);.

 ெகந்த ட்பபத் ரி kendabuṭbabattiri, ெப.(n.)

   ள ; holy basil.

ெகந்தெபா

ெகந்தெபா  kentapoṭi, ெப.(n.)

   ளிய க் ப் பயன்ப த் ம் ஒ வைக ந மணப் ெபா ; aromatic powder used in bath.

     "மடவா ன்ற க் க் ெகந்த ெபா ேயன்"(தனிப்பா.188.173); (ெச.அக.);

     [கந்தம்→ெகந்தம்+ெபா ]

ெகந்தரசம்

 
 ெகந்தரசம் kentaracam, ெப.(n.)

   ந ம் ன்; fragrant resin (சா.அக.);.

     [ெகந்தம்+Skt. ரசம்]

 ெகந்தரசம் kendarasam, ெப.(n.)

   ந ம் ன்; fragrant resin.

ெகந்தரத் யா

 
 ெகந்தரத் யா  kentarattiyāti, ெப.(n.)

   வப் ச ்ெசவ்வந்  அல்ல  வப் ச ்சாமந் ; red chamomile - Chrysanthemum indicum (சா.அக.);.
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ெகந்தனம்

 
 ெகந்தனம் kentaṉam, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப்  (மைல);; coromandal gendarussa - Justicia procumbens (ெச.அக.);.

     [கந் -கந்தனம் – ெகந்தனம்]

 ெகந்தனம் kendaṉam, ெப.(n.)

   ேகாடக சாைல; a very small plant known as coromandal gendarussa.

ெசந்தனா யம்

 
 ெசந்தனா யம் centaṉākuliyam, ெப.(n.)

   க ப்  ள ச ்ெச ன் ேவர ்(ெசவ் யம்);; root of black pepper plant Piper nigrum (சா.அக.);.

     [கந்தனம்+ யம்]

ெசந்தேனா தம்

 
 ெசந்தேனா தம் centaṉōpitam, ெப.(n.)

   பரம்ைப; Indian mesquit or Arjuna's penance tree - Prosopis spicigera (சா.அக.);.

ெகந்தாளியாட்

 
 ெகந்தாளியாட்  kentāḷiyāṭci, ெப.(n.)

   பா ள் ெச ; a kind of plant (சா.அக.);.

ெகந்தாளிேராகம்

 
 ெகந்தாளிேராகம் kentāḷirōkam, ெப.(n.)

   ெசரியாைமயால் ஏற்படக் ய வ ற்  வ  த ய வ  த்த ேநாய் ( ன்மேநாய்);; gastritis 
(ெச.அக.);.

     [ ந் +ெகந்  ெகந்தாளி +Skt. ேராகம்]

 ெகந்தாளிேராகம் kendāḷirōkam, ெப.(n.)

   ன்ம ேநாய்; gastritis (M.L.);.

ெகந் கபாைள

 
 ெகந் கபாைள kentikapāḷai, ெப.(n.)

   ஆ ன்னாப் பாைள ( த்.அக.);; worm killer (ெச.அக.);.

ெகந் யைத த்
யாக்

 
 ெகந் யைத த் யாக்  kentiyataicuttiyākki, ெப.(n.)

ஆற்  ள்ளங் ; வற்  ள்ளங்

 wild country radish, wall radish - Blumea aurita (சா.அக.);.
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ெகந் ர சம்

 
 ெகந் ர சம் kentiratūticam, ெப.(n.)

   ெப  வ தைல; brinjal of a larger species - Solanum indicum (சா.அக.);.

 ெகந் ர சம் kendiratūtisam, ெப.(n.)

   ெப  வ தைல; brinjal of a larger specis.

ெகந் ட்சம்

 
 ெகந் டச்ம் kentiviruṭcam, ெப.(n.)

   ன்ைன; spinous fire brand teak - Premna integrifolia (சா.அக.);.

     [கந் + டச்ம்]

 ெகந் டச்ம் kendiviruṭcam, ெப.(n.)

ெகந் ட்ேசாகம் பாரக்்க;see {}.

ெகந் ட்ேசாக
ம்

 
 ெகந் ட்ேசாகம் kentiviruṭcōkam, ெப.(n.)

   ன்ைன மரப்ெபா  (சங்.அக.);; fire brand teak- Premna (சா.அக.);.

 ெகந் ட்ேசாகம் kendiviruṭcōkam, ெப.(n.)

   ன்ைன; spino fire-brand teak.

ெக ரமயம்

 
 ெக ரமயம் kepūramayam, ெப.(n.)

   ெகா  மா ைள; lemon citron - Limonimedica (சா.அக.);.

 ெக ரமயம் kepūramayam, ெப.(n.)

   ெகா  மா ைள; lemon citron.

ெகரா

 
 ெகரா  kerāci, ெப.(n.)

   லா; a tall plant of the phyllanthus genus (சா.அக.);.

 ெகரா  kerāci, ெப.(n.)

   லா; a tall plant of the phyllanthus genus.

560

www.valluvarvallalarvattam.com 3781 of 19068.



ெக டக்காந்தகம்

 
 ெக டக்காந்தகம் keruṭakkāntakam, ெப.(n.)

   ெசம்ப ந் ; red kite - Haliastur indus (சா.அக.);.

     [க ட+காந்தகம்]

 ெக டக்காந்தகம் geruḍaggāndagam, ெப.(n.)

   ெசம்ப ந் ; red kit-hallastur indus.

     [P]

ெக டக் ழங்

 
 ெக டக் ழங்  keruṭakkiḻṅku, ெப.(n.)

   ெகால்லன் ேகாைவக் ழங்  ஆகாச க டன் ழங் ; demon root; sky-rootCorallocarpus epigea (சா.அக.);.

     [க டன்+ ழங் .]

ெக டவாகனப்

 
 ெக டவாகனப்  keruṭavākaṉappūṭu, ெப. (n.).

   ேகா ரந் தாங்  ; coromandel chiretta - Andrographis echioides (சா.அக.);.

ெக டாப

 
 ெக டாப  keruṭāpati, ெப.(n.)

   ஷ்  காந் ; Vishnu basil; Vishnu plant - Evolvulus alsinoides (சா.அக.);.

     [க ன்→ க டன்→ ெக டன்+ப ]

 ெக டாப  keruṭāpadi, ெப.(n.)

   ஷ்  காந் ; Vishnu basil; Vishnu plant ersolvulus alsimoides.

ெக -த்தல்

 
 ெக -த்தல் kelipiṭittal, ெச. (v.i.)

   பயம் உண்டாதல்; getting afraid or shocked (சா.அக.);.

     [  – ெக + ]

ம வ. த்தல்.

ெக தவாரனி

 
 ெக தவாரனி kevutavāraṉi, ெப.(n.)

ெவள்ைளக் காக்காணம்,

 white mussell shell creeper, Clitorea ternatea (சா.அக.);.

     [க த+வாரனி]
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ெக ம்பா

ெக ம்பா kevutumpā, ெப.(n.)

   1. u, க ழ்ந் ள்ள ஒ  வைகத் ம்ைபச ்ெச ,

 stooping toombay flower, Leucas Procumbens alias Nepata Indica.

   2. மைலத் ம்ைப; his toombay, Phlomis biflora (சா.அக.);.

     [க ழ்+ ம்ைப]

ெக ரா கம்

ெக ரா கம் kevurācikam, ெப.(n.)

   1. ள ; holy basil, Ocimum sanctum.

   2. க ; mustard (சா.அக.);.

     [கா  + ரா கம்.]

ெக னகம்

 
 ெக னகம் kevuṉakam, ெப.(n.)

   கணங்கன் மரம்; an unknown tree supposed to possess high virtues (சா.அக.);.

 ெக னகம் gevuṉagam, ெப.(n.)

   கணங்கன் மரம் ( டச்ம்);; an unknown tree supposed to posses high virtues.

ெகளிற் ன்

 
 ெகளிற் ன் keḷiṟṟumīṉ, ெப.(n.)

ெகளி ,

 a kind of tumy or cat fish (சா.அக.);.

     [ெகளி + ன்.]

ற் ாரக்ளில் ஏரி, ளம், டை்ட கண்மாய்

ேபான்ற நீரந்ிைலகளில் இவ்வைக ெகளிற்  ன்கள் காணப்ப ற .

     [P]

ெகளிற் ள்ளி

 
 ெகளிற் ள்ளி keḷiṟṟumuḷḷi, ெப.(n.)

   ெகளிற்  ைனப் த்தற் ரிய ண் ல்; tackle used in catching kesirru-mia (ெச.அக.);.

 ெகளிற் ள்ளி keḷiṟṟumuḷḷi, ெப.(n.)

   ெகளிற்  ைனப் த்தற் ரிய ண் ல்(இ.வ.);; tackle used in catching kelirru-min.

     [ெகளி  + ள்ளி.]

ேகக் ைர

ேகக் ைரākkuvirai, ெப.(n.)

ைமச ்ேசாம்  ெச வைக; caraway (ெச.அக.);.

 ேகக் ைரākkuvirai, ெப.(n.)

   ைமச ்ேசாம் ; caraway (M.M.128);.

     [ேகக்  + ைர.]

     [E.cake → த.ேகக் .]
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ேகக்ைக

 
 ேகக்ைக ākkaici, ெப.(n.)

தாைழ,

 screwpine tree, Pandanus odoratissimus (சா.அக.);.

ேகசநா

ேகசநா ācanākuli, ெப.(n.)

   1. இ வர ்சற்பாட்  எ ம் ைக; a plant said to be used in complaints arising from germs.

   2. ஒ  வைக நாணற் ல்; a kind of plant (சா.அக.);.

     [ேகசம்+நா ]

ேகசரமாகயம்

 
 ேகசரமாகயம்ācaramākayam, ெப.(n.)

   ம ழ மரம்; ape-flower tree, Mimusops elengi (சா.அக.);.

ேகசராசம்

ேகசராசம்ācarācam, ெப.(n.)

   1. கடார நாரத்ைத; bigarada orange or seville orange, Citrus aurantium.

   2. ெபாற்றைல; Ceylon verbesina.

   3. ைகயாந்தகைர; eclipse plant, Eclypta Prostrata

     [ேகசம்+ராசம்]

 ேகசராசம்ācarācam, ெப.(n.)

   1. கடாரநாரத்ைத; seville orange.

   2. ெபாற்றைல; Ceylon verbesina.

ேகசரா லம்

 
 ேகசரா லம்ācarāmilam, ெப.(n.)

ளி

   மா ைள; sour pomegranate, Punica granatum (சா.அக.);.

     [ேகசரம்+அ லம்]

 ேகசரா லம்ācarāmilam, ெப.(n.)

   ளி மா ைள; sour pomegranate.

ேகச காசம்

 
 ேகச காசம்ācarukācam, ெப..(n.)

   நீ ; a small species of indigo plant, Indigofera tinctoria (சா.அக.);.

 ேகச காசம்ācarukācam, ெப.(n.)

   நீ ; a small species of indigo plant.
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ேகசேராமம்

 
 ேகசேராமம்ācarōmam, ெப.(n.)

   ைனக்கா ; velvet bean, Mucana pruriens (சா.அக.);.

     [ேகசம்+ேராமம்.]

 ேகசேராமம்ācarōmam, ெப.(n.)

   ைனக்கா ; velvet been.

ேகசவரிட்டம்

 
 ேகசவரிட்டம்ācavariṭṭam, ெப.(n.)

   வா மரம்; a tree bearing no flowers (சா.அக.);.

 ேகசவரிட்டம்ācavariṭṭam, ெப.(n.)

   வா மரம்; a tree bearing no flowers.

ேகசாகம்

 
 ேகசாகம்ācākam, ெப.(n.)

ம ழம் , ape.

 flower; West Indian medlar, Mimusps elengi (சா.அக.);.

 ேகசாகம்ācākam, ெப.(n.)

   ம ழம் ; ape flower, West Indian medlar.

ேகசாம்

 
 ேகசாம் ācāmpu, ெப.(n.)

   ெவட்  ேவர;் khus khus root, Andropogon aromatcus (சா.அக.);.

 ேகசாம் ācāmbu, ெப.(n.)

   ெவட்  ேவர;் khus khus root.

ேக.சாரங்கம்

 
 ேக.சாரங்கம்ācāraṅkam, ெப.(n.)

   ெசவ்வந் ; Indian Chamcmile, Authemis nobilis(சா.அக.);.

ேகசாரிசம்

 
 ேகசாரிசம்ācāricam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக நாரத்ைத; bitter orange, Citrus aurantium (சா.அக.);.

 ேகசாரிசம்āsārisam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக நாரத்ைத; a kind of bitter orange.
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ேகட் த்த

 
 ேகட் த்த āṭṭittaṭi, ெப.(n.)

   தாற் க் ேகால்; staff or rod for driving oxen, oxgoad (ெச.அக.);.

     [ ட் +த .]

ேகடாய்-த்தல்

ேகடாய்-த்தல்āṭāyttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   பங்  ரித்தல்; to separate, effect a partition, divide (ெச.அக.);.

     [ ன்- ள் - டாய் – ேகடாய்]

 ேகடாய்-த்தல்āṭāyttal,    1 ெச. ன்றா  (v.t.)

   பங்  ரித்தல் (இ.வ.);; to seperate, effect a partition, divide.

     [ேகடா + ஆய்-,]

     [U.{} → த.ேகடா.]

ேகட்பாரில்லாமல்

 
 ேகட்பாரில்லாமல்āṭpārillāmal, .அ. (adv.)

   ேகட்பாரற்  பாரக்்க; see ketparu ெத ல் ேகட்பார ்இல்லாமல் ஒ  ைப டந்த . –

     [ேகட்பார+்இல்லாமல்.]

ேகட்பாரற்

 
 ேகட்பாரற் āṭpāraṟṟu, .அ.(adv.)

   கவனிப்பதற்ேகா கண்காணிப்பதற்ேகா உரிைம ெகாண்டா வதற்ேகா யா ம் இல்லாத நிைல; without 
anyone to care for or claim or oversee.

ேகட்பாரற்  ஊர ் ற் த் ரி றாேய.

     [(ேகட்பார+்அற் .]
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ேகடயம்

ேகடயம்āṭayam, ெப.(n.)

ெபற்ற ெவற் , ரிந்த அ ைன (சாதைன); த ய ெசய்

   ெபா த்த தட்  வ வ ஒப்பைனப் பரி ; a memento in the form of a shield awarded to a winner or one who has 
done something meritorious.

ேபாட் ல் ெவற்  ெபற்றவரக் க் க் ேகடயம் வழங்கப்பட்ட . –

     [  - டயம் – ேகடயம்]

 ேகடயம்āṭayam, ெப.(n.)

ேபாரி ம்ேபா  றர ்அம் படாதவா  த க் ம் வட்டமான தட் : shield, buckler used in person to person 
combat.

     [P]

ேகடயம்

     [ேகா (வைள ); → ேகாடகம் → ேகடயம்.]

 ேகடயம்2āṭayam, ெப.(n.)

   1. ெபற்ற ெவற் , ரிந்த சாதைன த ய ெசய்  ெபா த்த, தட்  வ வ அழ ய பரி ; a memanto in 
the form of shield, awarded to a winner or one who has done something meritorious.

   2. வா ேயா  யதாய்க் ேகா ல் ெதய்வத ் ைவ எ ந்த ளப் பண் தற்  உத ம் 
ேதா க் னியான் என் ம் சட்டகம்:light rectangular frame with a solid aureole, used for carrying idols.

 Skt. khetaka.

ேக யப்ப ள்
ைள

 
 ேக யப்ப ள்ைளāṭiliyappapiḷḷai, ெப.(n.)

   தா மானவரின் தந்ைத; father of tāyumānavar (அ . ந்.);.

     [ேக + இ + அப்பன்+ ள்ைள.]

ேகத் ரம்

ேகத் ரம்āttiram, ெப.(n.)

   1. நற்ேப  ெபற்ற இடம்; sacred place, shrine, any place of pilgrimage.

     "ஞான க்களிக் ங் ேகத் ரத் ன்" ( வாைனக். ரத்்.4);.

   2. ைளநிலம்; land, field (ெச.அக.);.

     [ேகந் ரம்-ேகத் ரம்]

 ேகத் ரம்āttiram, ெப.(n.)

   1. ப்ப , டம் ( ண்ணிய ஸ்தலம்);; sacred place, shrine, any place of pilgrimage.

     'ஞான க்களிக் ங் ேகத் ரத் ன்' ( வாைனக். ரத்்.4);.

   2. ைளநிலம்; cultivated land.

     [Skl.{} → த.ேகத் ரம்.]
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ேகத்

 
 ேகத் āttu, ெப.(n.)

   வயல்; field (ெச.அக.);.

     [ெசய் (வயல்); ெசய்த  – ேகத் ]

 ேகத் āttu, ெப.(n.)

   வயல் (இ.வ.);; field.

     [Skt.{} → U.khet → த.ேகத் .]

ேகத் வாரி

ேகத் வாரிāttuvāri, ெப.(n.)

   ன்ெசய் ைள ல் யானவ ம், அர ம் அவரவரக்் ரிய ப ையப் ரித் க் ெகாள் ம் ன் 
ேகா ல்க க் க் ெகா க் ம் பாகம்; portion taken as temple-revenue from the gross produce of drylands, before a 
division of the yield is effected between the ryot and Government (ெச.அக.);.

     [ேகத் +வாரி]

 ேகத் வாரிāttuvāri, ெப.(n.)

   ன்ெசய் ைள ல் யானவ ம் அர ம் பாகஞ்ெசய்  ெகாள் ன் ேகா ல்க க் க் 
ெகா க் ம் பங்  (G.Tn.D.i.313);; portion taken as temple-revenue from the gross produce of dry lands, before a 
division of the yield is effected between the ryot and government.

     [U.{} → த.ேகத் வாரி.]

ேகதம் சாரி-த்தல்

 
 ேகதம் சாரி-த்தல்ātamvicārittal, ெச. . .(v.i.)

   நடந்த யரத்ைதக் த்  ன ைக; to condole with mourners (ெச.அக.);.

ம வ க்கம் சாரித்தல்

     [ரதம்→ ேகதம் + Skt. சாரி-த்தல்.]

ேக ட்பம்

 
 ேக ட்பம்ātupuṭpam, ெப.(n.)

   சாைவ உண்டாக் ம் ஒ  நச் க் ழங் ; a poisonous root causing death (சா.அக.);.

 ேக ட்பம்ātubuṭbam, ெப.(n.)

   இறப்ைப (மரணத்ைத); ைள க்கக் ய ஒ  வைக. நச் க் ழங் ; a poisonous root causing death.
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ேக வசம்

ேக வசம்ātuvacam, ெப.(n.)

   இ ப்  ேநாய்கைளக் கட் ப்ப த் , உடற் டை்டத் தணிக் ம் ஒ  வைகக் ெகா ; a creeper found 
everywhere which is useful for urinary diseases and rheumatism, It is used as a Laxative and audorific.

     [ேக + வசம்]

இ ல் ன்  வைக உண் . அைவ:

   1. கட் க் ெகா

   2. ெப ங்கட் க் ெகா

   3. க ங்கட் க்ெகா

     (Cocculus Villosus);.

 ேக வசம்ātuvasam, ெப.(n.)

   கட் க்ெகா ; coagulating creeper.

ேகந்தகம்

 
 ேகந்தகம்āntakam, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப்  (மைல);; coromandel gendarussa (ெச.அக.);.

 ேகந்தகம்āndagam, ெப.(n.)

   ஒ வைகப்  (மைல);; a very small plant.

ேகந் வா கம்

 
 ேகந் வா கம்āntuvālikam, ெப.(n.)

   ைக ைல; tobacco (சா.அக.);.

     [P]

 ேகந் வா கம்ānduvāligam, ெப.(n.)

   ைக ைல ( த்.அக.);; tobaco.

     [P]

ேகமசரி

 
 ேகமசரிāmacari, ெப.(n.)

   வகன் மைன ய ள் ஒ த் ; one of his wifes of Šivakān (அ . ந்.);.

ேகமா கம்

 
 ேகமா கம்āmācikam, ெப.(n.)

   ரப்பங் ழங் ; water-rattan root, Calamus rotang (சா.அக.);.

 ேகமா கம்āmācigam, ெப.(n.)

   ரப்பங் ழங் ; water-rattan root.
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ேக ட்சம்

 
 ேக டச்ம்āliviruṭcam, ெப.(n.)

கடம்

 kadambu tree, Eugenia racemosa (சா.அக.);.

 ேக டச்ம்āliviruṭcam, ெப.(n.)

   கடம்ப மரம்; kadambu tree.

ேகவலக த்

 
 ேகவலக த் āvalakaḻutti, ெப.(n.)

   த்  (ேகவல); நிைலக் ச ்ெசல் ம் ெபா ம் அதன் கணின்  ம் ெபா ம் ஆதன் நிற் ம் 
நிைலக ள் ஒன்றா ய ெபா கள் ெசயலற்  உறங் ம் ( த் ); நிைல; the Šulutticondition of the 
embodied soul on its way to, and from kévalakkidai (ெச.அக.);.

     [ேகவைல+ க த் ]

ேகவலைசதந்யம்

ேகவலைசதந்யம்āvalacaitanyam, ெப.(n.)

   ஆதன் அ  வ வமாக உள்ள நிைல; condition of soul when it becomes one with the supreme knowledge.

     "ேகவல ைசதந்யமா ய ஆத்மா னிடம்" ( த். .கா.197, 2 உைர); (ெச.அக);.

     [ேகவலம்+ Skt, ைசதந்யம்]

ேக -தல்

ேக -தல்āvutal, ெச. . .(v.i.)

   1. ச் த் ணறல்; breathing with difficulty as in whooping cough.

   2. ெச  அ தல்; crying, as a child seeking breath.

   3. ச்  க் க்காடல்; gasping for breath or go groaning as a dying person (சா.அக.);.

     [ஏ +ேக .]

ேகழ்த்த

ேகழ்த்தāḻtta, ெப.எ.(adj.)

   1. நிறங்ெகாண்ட,

 bright hued.

     "ேகழ்த்த வ த்தாமைர." ( வ்.இயற்.3, 96);.

   2. ந்த; abundant.

     "ேகழ்த்த ரான்" ( வ். வாய்.3, 1, 7); (ெசஅக.);

     [ேகழ்-ேகழ்த்த.]

ேகழ்

 
 ேகழ் āḻvu, ெப.(n.)

ேதாணிக் , freight (ெச.அக.);.

     [ேகழ்-ேகழ் .]

 ேகழ் āḻvu, ெப.(n.)

   ேதாணிக்  (இ.வ.);; freight.

     [U.{} → த.ேகழ் .]
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ேகள் க்

ேகள் க் āḷvikkuṟi, ெப.(n.)

   1. ேகள் த் ெதாடர ்(வாக் யம்); என்பைத உணரத்்த இடப்ப ம் ெகாக்  வ வக் , ேகள் ைய 
உள்ளடக் ய கக் (பாவைன);; in punctuation question mark gesture expressive of the desire to know the cause 
or possible reasons for something.

    நின்ற ட்டத்ைதப் பாரத்்  ட்  ஒ  ேகள் க் ேயா  என்ைன ேநாக் னார.் 2. மனத் ல் 
ெதாக்  நிற் ம் ேகள்  அல்ல  ஐயம் (சந்ேதகம்);; question in one's mind; question mark over something.

இந்தத் ட்டம் த்த காலத் ற் ள் வைட மா என்ப  ேகள் க் யாகத்தான் இ க் ற

     [ேகள் + ]

 ேகள் க் āḷvikkuṟi, ெப.(n.)

   1. ேகள் ச ்ெசாற்ெறாடர ்என்பைதக் காட்ட இடப்ப ம் ெகாக்  வ வக் ; question mark.

   2.ேகள் ைய உள்ளடக் ய கக் ); gesture expressive of the desire to know.

   நானி ந்த ழைலப்பாரத்் ட் க் ேகள் க் ேயா  என்ைன ேநாக் னார ்(உ.வ.);. 3.ெதாக்  
நிற் ம் ஐயம்; question in one's mind.

த்த காலத் ல் ட்டம் வைட மா? என்ப  ேகள் க் யாக இ க் ற  (உ.வ.);.

     [ேகள்  + .]

ேகள் ஞானம்

 
 ேகள் ஞானம்āḷviñāṉam, ெப.(n.)

   ஒ  ைற ல் ைறயாகப் ப ற்  ெபறாமல், ேகட்பதால் ெப ம் அ ; knowledge gained through 
observation and hearing (க்ரியா.);.

     [ேகள் +Skt. ஞானம் ஞானம் த. அ ]

 ேகள் ஞானம்āḷviñāṉam, ெப.(n.)

   ெச  வ யாய்ெப ம் அ ; knowledge gained through observation by hearing.

     [ேகள்  + ஞானம்]

ேகள் .நரம்

 
 ேகள் .நரம் āḷvinarampu, ெப.(n.)

   கா  ேகட்பதற் க் காரணமான நரம் ; nerve responsible for hearing (சா.அக.);.

     [ேகள் +நரம் ]

ேகள் ேமற்ெகா

 
 ேகள் ேமற்ெகா āḷvimēṟkoṭi, ெப.(n.)

க ங் ன்  மணி

 crab's-eye plant-Abrus precatorius melanospermus (சா.அக.);.
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ேகள்

ேகள் 1āḷvu, ெப.(n.)

   சச்த் ண ைக; to breathe heavily; to gasp for breath, as a dying person.

     [ேகள்-ேகள் .]

 ேகள் āḷvu, ெப.(n.)

   1. க  வைக ( ங்.);; white mustard.

   2. ேதாணி த யவற் ல் ஏற் தற் ரிய ; charge fortransporting goods by sea; freight (ெச.அக.);.

ெத., ம. . ேக .

 ேகள் āḷvu, ெப.(n.)

ேக  பாரக்்க;see {}.

     [U.{} → த.ேகள் .]

ேகள பந்தம்

 
 ேகள பந்தம்āḷavipantam, ெப.(n.)

   கடலாத் ; falcate trumpet flower, Dolichandrone faicata (சா.அக.);.

     [ேகள +பந்தம்]

ேகளாஒ

 
 ேகளாஒ āḷāoli, ெப.(n)

கா னால் உணர யாத ம் க் க களால் ப  ெசய்யக் ய மான ஒ ,

 ultrasound. [ேகள்→ேகளா+ஒ ]

ேகளி ள்ரத் னம்

 
 ேகளி ள்ரத் னம்āḷiruḷrattiṉam, ெப.(n.)

   மாணிக்கம்; a kind of superior ruby (சா.அக.);.

     [ேகள்+ இ ள்+ Skt.ரத் னம்.]

 ேகளி ள்ரத் னம்āḷiruḷrattiṉam, ெப.(n.)

   மாணிக்கம்; a kind of superior ruby.

ேகளி லாசம்

 
 ேகளி லாசம்āḷivilācam, ெப.(n.)

ேவ க்ைகயான காலப்ேபாக்

 pastime, amusement (ெச.அக.);.

     [ேக →ேகளி+ Skt. லாசம்]

 ேகளி லாசம்āḷivilācam, ெப.(n.)

   காலப்ேபாக்  (இ.வ.);; pastime.
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ேகற்

 
 ேகற் āṟṟu, ெப.(n.)

    நங் ரம்; light anchor used in warping (ெச.அக.);.

     [  - ற்  - ேகற் .]

 ேகற் āṟṟu, ெப.(n.)

   நங் ரம்; light anchor used in warping.

     [E.kedge → த.ேகற் .]

ேகனங்ெகாண்டவ
ன்

 
 ேகனங்ெகாண்டவன்āṉaṅkoṇṭavaṉ, ெப. (n.)

   க்கன்; a lunatic (சா.அக.);. ம வ ேகாட் .

     [ேகனம்+ ெகாண்டவன்.]

 ேகனங்ெகாண்டவன்āṉaṅgoṇṭavaṉ, ெப.(n.)

   மனநிைலக் ேகடன்; a lunatic.

     [ேகனம் + ெகாண்டவன்.]

ைகக்கட் க்ெகாண
◌்

 
 ைகக்கட் க்ெகாண்  kaikkaṭṭikkoṇṭu, .அ.(adv.)

   த க்கேவா, எ ரக்்கேவா ெசய்யாமல் கம்மா இ த்தல்; ேபசாமல்; doing nothing at the time when one could 
intervene.

கலவரம் நடந்த ேபா  காவலரக்ள் ைககட் க் ெகாண்  பாரத்் க் ெகாண் ந்தாரக்ளா? அவன் 
என்ைன அ த்த ேபா  நீைககட் க் ெகாண் தாேன இ ந்தாய்?

     [ைக+ கட் + ெகாண் .]
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ைகக்கட்

ைகக்கட்  kaikkaṭṭu, ெப. (n.)

   1. ைககைளக் கட் க் ெகாள்ைக,

 folding the hands.

   2. ைககளில் அ பட்டாேலா,  ஏற்பட்டாேலா ம த் வரால் கட்டப்ப ம் கட் ; bandage.

     [Ma. Kaikettu → த.ைகக்கட் ]]

     [ைக கட் , ம, ைகெகட் → த. ைகக்கட் ]

 ைகக்கட்  kaikkaṭṭu, ெப.(n.)

   மகளிர ்ைக ல் அணி ம் அணி வைக; ornament for the arm or waist of a women (ெச.அக.);.

     [Tu. Kaikattu → த.ைகக்கட் ]

     [ைக+கட் ]

 ைகக்கட்  kaikkaṭṭu, ெப.(n.)

ண், எ ம்  , காயம் த யவற்ைறக் க க் ைகக் ம் கட் :

 bandage for the arm in cases of wounds, fractures or other injuries (சா.அக.);.

   2. ைக ல் அணி ம் அணிகலன்:

 an ornament for the arms.

ம.கய்க்ெகட் : க. ெகய்கட் : . ைககட் .

ைகக்க காரம்

 
 ைகக்க காரம் kaikkaṭikāram, ெப.(n.)

   மணிக்கட் ல் கட் க் ெகாள் ம் ெபா  ெபா  (ேநரம்); காட் ம் க ; wrist watch.

     [ைக+ க காரம்]

ைகக் ள்ேபா -
தல்

ைகக் ள்ேபா -தல் kaikkuḷpōṭutal,    20 ெச. . .(v.i.)

   தன் ப்பப்ப  நடந்  ெகாள்வதற்காக, கண்காணிக் ம் அ காரம் உைடய நபைரேயா 
அைமப்ைபேயா தன் வயப்ப த் தல்; have someone in one's pocket,

ேமல காரிையக் ைகக் ள் ேபாட் க் ெகாண்  தன் ப்பப்ப  ஆ றான். தன் பணத்தால் 
ஊைரேய ைகக் ள் ேபாட் க் ெகாண்டான்

     [ைகக் ள்+ேபா -தல்.]

 ைகக் ள்ேபா -தல் kaikkuḷpōṭudal, ெப.(n.)

   19 ெச. ன்றா . (v.t.);

   தன்வயப்ப த் தல்; to gain one to his side(சா.அக.);.

     [ைகக் ள் + ேபா -.]

ைகக் ல்

 
 ைகக் ல் kaikkuṟinūl, ெப.(n.)

   ைகவைர பாரக்் ம் ல்; palmistry; chiromancy (சா.அக);.

     [ைக + + ல்.]
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ைகக்ேகாடா

 
 ைகக்ேகாடா  kaikāṭāli, ெப.(n.)

 ேகாடா ; hatchet(ெச.அக.);.

     [ைக +ேகாடா ]

     [P]

ைககட்

 
 ைககட்  kaikaṭṭi,    .அ.(adv) க ம் பணிந்  ேபாைக; most humbly; cap in hand.

மன்னர ் லர ்ஆங் ேலயரக் க் க் ைககட்  ேவைல ெசய்தனர்

     [ைக+கட் ]

ைககட் க் ட-
த்தல்

ைககட் க் ட-த்தல் kaikaṭṭikkiṭattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   ேநாயாளி ன் இரண்  ைககைள ம் கட்  ப க்ைக ற் ேசரத்்தல்; letting the patient lie on a cot witt the 
hands tied together or sometimes to a

 Cot (சா.அக.);.

     [ைக+ கட் + ட]

ைககட் க்ெகாள்
-தல்

ைககட் க்ெகாள் -தல் kaikaṭṭikkoḷḷutal,    16 ெச. . .(v.i.)

   1. ைககைளக் க்ேக கட் க் ெகாள்ளல்; joining the arms across, a sign of respect (சா.அக.);.

     [ைககட் + ெகாள் -தல்]

ைககட் -தல்

ைககட் -தல் kaikaṭṭutal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. இரண்  ைககைளக் க்காக ம த்தல்; putting or folding the hands across.

   2. ந்த ைகக் க் கட் ப் ேபாடல்:

 bandaging the fractured hand or arm.

   3. ேநாயாளி ன் இரண்  ைககைள ம் ேசரத்் க் கட்டல்; tying the hands together (சா.அக.);.

     [ைக+கட் -தல்.]

ைககண்டகைல

 
 ைககண்டகைல kaikaṇṭakalai,  alchemy (சா.அக.).

ம வ. ெபான்னாக்கல்

     [ைககண்ட+கைல.]

ைககண்ட த்ைத

 
 ைககண்ட த்ைத kaikaṇṭavittai, ெப.(n.)

   ைககண்டகைல பாரக்்க; see kai-kandaKalai(சா.அக.);.

     [ைககண்ட+Skt. த்ைத]

ைககலப்

 
 ைககலப்  kaikalappu, ெப.(n.)

   ைகயால் ஒ வைர ஒ வர ்அ த் க் ெகாள் ம்சண்ைட ; hand-to-hand fight; scuffle.

ட்டத் ல் ைககலப்  ஏற்பட்ட .

     [ைக+கலப் ]
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ைககாட் -தல்

ைககாட் -தல் kaikāṭṭutal,    5. ெச. . .(v.i.)

   1. ேநாையக் கண்ட ய ேவண்  நா  பாரப்்பதற்காகக் ைகையக் காட்டல்:

 stretching out the arm for the pulse to be felt.

   2. சாைட காட் தல்; making gestures as in love.

   3. ைகவைரையப் பாரத்்  கணியம் ெசால் ம்ப  ைகையக் காட்டல்; showing the hand for revealing one's 
events in life in accordance with palmistry,

   4. ேபா ம் ைசைய த்தல்; to pointout the direction (சா.அக.);.

     [ைக + கட் -தல்.]

ைககால் த நட-
த்தல்

ைககால் த நட-த்தல் kaikāllutaṟinaṭattal,    3 ெச. . .(v.i.)

   ைக கால் தடங்கல் இல்லாமல் அைசத்  நடத்தல்; walking by moving the hands and legs freely (சா.அக.);.

     [ைககால்+உத நட-த்தல்.]

ைககால்வாதம்

 
 ைககால்வாதம் kaikālvātam, ெப.(n.)

   ைக, கா க்  ஏற்ப ம் ஊைத வ ; rheumatism of the limbs (சா.அக.);.

     [ைககால்+Skt. வாதம்]

ைககாலைச-த்தல்

ைககாலைச-த்தல் kaikālacaittal,    4 ெச. . .(vi.)

ைக கால் ஆட்டல்,

 moving the limbs (சா.அக.);.

     [ைககால்+அைச-த்தல்.]

ைககா ைதத் க்
ெகாள் -தல்

ைககா ைதத் க்ெகாள் -தல் kaikālutaittukkoḷḷutal,    16 ெச. . .(v.i.)

   வ ப்  ேநாயால் ைகைய ம், காைல ம் உைதத் க் ெகாள் தல்; moving the hands and feet alternatively 
or in quick succession due to tonic or clonic convulsions as in epilepsy (சா.அக.);.

     [ைககால்+உைதத் +ெகாள் -தல்.]

ைகெகாட் ச் ரி-
த்தல்

ைகெகாட் ச் ரி-த்தல் kaikoṭṭiccirittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   இகழ்ச் ைய ெவளிப்ப த் தல்; laugh at; mock at; deride.

ஊேர ைகெகாட் ச ் ரிக் ம் அள க்  நடந்  ெகாண்டாய்

     [ைக+ெகாட் + ரி-த்தல்.]

 ைகெகாட் ச் ரி-த்தல் gaigoṭṭiccirittal,    4 ெச. . . (v.i)

   ஏளனமாய்ச ் ரித்தல்; to laugh derisively.

ம.ைகெகாட் ச ் ரிக் க.

     [ைக + ெகாட்  + ரி-.]

ைகேகாத் க்ெகா
ண்

 
 ைகேகாத் க்ெகாண்  kaiāttukkoṇṭu,    .எ.(adv.) ேவ பா  இல்லாமல் இைணந் ; hand in hand; hand in 
glove,

கடத்தல்காரரக்ள் கள்ளச ்சந்ைதக் காரரக் டன் ைகேகாத் க் ெகாண்  ஆதாயம் ேத றாரக்ள்.

     [ைக+ ேகாத் +ெகாண் .]
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ைகசச்ந் ராய்

 
 ைகசச்ந் ராய் kaiccantirāy, ெப.(n.)

   கசப் த் தன்ைம ைடய ெச  வைக; a species of bitter edible plant; Indian chickweed, Moilugo Parviflora 
(சா.அக.);.

ைகச் கம்

 
 ைகச் கம் kaiccikam, ெப.(n.)

   பாக்  மரம்; areca-nutpalm (சா.அக.);.

ைகச் பம்

 
 ைகச் பம் kaiccipam, ெப.(n.)

 கட் க்ெகா

а сreeper capable of binding water (சா.அக.);.

     [ைகச் +அம்-]

ைகச் ட்

 
 ைகச் ட்  kaiccimiṭṭi, ெப.(n.)

   ஏமாற் க் கைல; sleight of hand trick (சா.அக.);.

     [ைக+ ட் ]

ைகசரம்

 
 ைகசரம் kaicaram, ெப.(n.)

ம ழம் 

 ape face flower, Mimusops elengi (சா.அக.);.

ைகசாைடகாட் -
தல்

ைகசாைடகாட் -தல் kaicāṭaikāṭṭutal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ைசைக காட்டல்; moving the hand expressive of thought or feeling, as patients do with the cure in attendance 
(சா.அக.);.

     [(ைக+காைட+காட் -தல்.]

ைக சை்ச

 
 ைக சை்ச kaicikiccai, ெப.(n.)

   ைகபாகமாகச ்ெசய் ம் ம த் வம்; நாட்  ம த் வம்; by experience; palliative treatment (சா.அக.);.

     [ைக+Skt. சை்ச]

ைககழற் -தல்

ைககழற் -தல் kaikaḻṟṟutal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ைகைய மாற்  மாற் ச ் ற் தல்; whirling the hand alternatively in quick succession as in exercises for exciting 
circulation of blood (சா.அக.);.

     [ைக+ ழற் -தல்.]

ைக ம்
ைக ம் 1 kaikumputal,    5ெச. (vi)

   ழந்ைதகள் வா ல் ரைல ைவத்  ம் தல்; sip, suck, mumble, masticate. [ைக+ ம் -தல்.]

ைக ம்

ைக ம் 2 kaicūmputal, ெப.(n.)

   ைக த்தல்; diminution in the size of the hand.

     [ைக+ ம் தல்]
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ைகைசைக

 
 ைகைசைக kaicaikai, ெப.(n.)

ைகசாைட,

 gestures of the hand (சா.அக.);.

     [ைக+ைசைக]

ைகடவன்

ைகடவன் kaiṭavaṉ, ெப.(n.)

   மாலால் ெகால்லப்பட்ட ஓர ்அரக்கன்; an asura slain by Visnu.

     "ம ைகடவ ம் வ  மாண்டார"்( வ்.இயற்.3 66); (ெச.அக);.

 ைகடவன் kaiḍavaṉ, ெப.(n.)

   மாலால் ெகால்லப்பட்ட ஓர ்அரக்கன் (அ ரன்);; an {} slain by {}.

     "ம ைகடவ ம் வ  மாண்டார"் ( வ்.இயற்.3:66);.

     [Skt.kitaidi → த.ைக .]

ைக கம்

ைக கம் kaiṭikam, ெப.(n.)

   1. மைல எ சை்ச; hill lime, Atlantic monophylla.

   2. கசப்  நாரத்ைத; mountain lime, Citrus medicalimonum (சா.அக.);.

ைக கா

 
 ைக கா kaiṭikā, ெப.(n.)

   ட்டரி ; a kind of kangoon rice (சா.அக.);.

ைகத்த

 
 ைகத்த  kaittaṟi, ெப.(n.)

ைகயால் இயக்கப்ப ம் த ,

 handloom,

ைகத்த  ஆைடகள் ைகத்த  ெநசவாளரக்ள்.

     [P]

     [ைக+த ]

ைகத்தாங்கலாக

 
 ைகத்தாங்கலாக kaittāṅkalāka, .அ. (adv.)

   நடக்க யாத நிைல ல் இ ப்பவைரக் ேழ ழாத வைக ல் உத  ெசய் ம் ெபா ட்  
(ஆதரவாக);த் தாங் ப் த்தல்; throwing the hand around a person in a supporting manner,

மயங்  ந்தவைரக் ைகத்தாங்கலாக அைழத் ப் ேபாய் வண் ல் ஏற் னாரக்ள்

     [ைக+தாங்கலாக.]
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ைகத் த்தம்

 
 ைகத் த்தம் kaittiruttam, ெப.(n.)

ைகயால் ெசய்வ ல் ேநரத்் யான ஒ ங்

 deftness in doing something with the hand,

ைதயல் ேவைலயானா ம் சைமயல் ேவைலயானா ம் பாட் ன் ைகத் த்தம் யா க் ம் வரா

     [ைக+ த்தம்]

ைகத்ேதக்

 
 ைகத்ேதக்  kaittēkku, ெப.(n.)

 ேதக்

 five creeper, Cleodendron serratum alias C.Javanicum (சா.அக.);.

     [ைக+ேதக் .]

 ைகத்ேதக்  kaittēkku, ெப.(n.)

   ேதக் ; firecreeper(சா.அக.);.

     [ைக + ேதக் .]

ைகதட்டல்

 
 ைகதட்டல் kaitaṭṭal, ெப.(n.)

   யப்  ெவ ப்  நைகப்  த யவற் ன் யாகக் ைகதட் ைக; to clap or strike hands together in token 
of defiance, triumph, derision, admiration, etc..

     [ைக+தட்டல்.]

ைகதரியம்

ைகதரியம் kaitariyam, ெப.(n.)

   1. ேவம் ; margosa tree, Melia bukayan.

   2. ஒ  ; a plant, Myrica sapida (சா.அக.);.

ைகதா -தல்

ைகதா -தல் kaitākutal,    6 ெச. . .(vi.)

   ற்றம் ரிந்ததாகக் க தப்ப வர ்காவலரால் க்கப்ப தல்; get arrested, get imprisoned.

தந் ரப் ேபாராட்டக் காலத் ல் எங்கள் ஊரில் பலர ்ைகதானாரக்ள்

     [ைக +ஆ -தல்]

ைகதாரம்

 
 ைகதாரம் kaitāram, ெப.(n.)

ெசந்ெநல்; red J paddy (சா.அக);.

ைகேதர்ந்த

 
 ைகேதரந்்த kaitērnta, ெப.அ. (adj.)

   கைல ல், ெதா ல் றைமயான; adeptin craft, a profession etc.

சைமயற்கைல ல் ைகேதரந்்த ஐந்  ேபரால் இந்த ண் ன் உணவகம் நடத்தப்ப ற . பட  
ஒட் வ ல் ைக ேதரந்்தவன்.

     [ைக+ேதரந்்த]
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ைகந்தபழம்

 
 ைகந்தபழம் kaintapaḻm, ெப.(n.)

   ேசாற் க் கற்றாைழ ன் பால்; the juice ofaloe-pulp (சா.அக.);.

     [ைகந்ைத+பழம்]

ைகந் ப்ேபா-தல்

ைகந் ப்ேபா-தல் kaintuppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   களிப்ேபறல்; forming verdigris (சா.அக.);.

     [ைகந் +ேபா-தல்.]

ைகந்நீ

 
 ைகந்நீ  kainnīru, ெப.(n.)

   மரகதம்; emerald (சா.அக.);.

     [ைக+நீ .]

ைகநிைறய

ைகநிைறய1 kainiṟaiya, .அ.(adv.)

ைக ெகாண்டள :

 handful(சா.அக.);. [ைக+நிைறய]

 ைகநிைறய2 kainiṟaiya, .அ. (adv.)

   ேதைவக் ம் அ கமான; of income, remuneration substantially; more than enough.

ைகநிைறயச ்சம்பளம் வாங் ம் மாப் ள்ைள நிைறயசச்ம்பா க் ம்ேபா

உனக்  என்ன ைற?

     [ைக+நிைறய]

ைகநீள்-தல்

 
 ைகநீள்-தல் kainīḷtal, ெச. . . (v.i.)

   கட் ப்பாடை்ட  ேதைவ இல்லாமல் ைகயால் அ த்தல்; behave intemperately where restraint is needed.

ேபச்  நடந்  ெகாண் ந்த ேபாேத அவன் ைகநீண்  ட்ட .

     [ைக+ நீள்-தல்.]

ைகெநா -த்தல்

ைகெநா -த்தல் kainoṭittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ெசல்வ நிைலைம ெக ைக; to be reduced in circumstances, reduced to poverty.

     "ெசட் யார ்ைகெநா த் ப் ேபானார"் (ெசஅக.);.

     [ைக+ெநா -த்தல்.]

 ைகெநா -த்தல் kainoḍittal,    4ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ெப ரல் ந ரல் இரண் ம் ெகாண்  (ைக ரலால்); ஒ ண்டாக் தல்; to snap the fingers.

   2.ெசல்வநிைலைம ெக தல்; to be reduced in circumstances, to become poor, destitute.

ெசட் யார ்ைகெநா த் ப்ேபானார ்(இ.வ.);.

ம. ைகெநா க் க.ைகெஞா க் க.

     [ைக + ெநா -.]
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ைகப்பக் வம்

 
 ைகப்பக் வம் kaippakkuvam, ெப.(n.)

   உண , ம ந்  த யவற்ைறப்பதமாக் ம் றைம; hand skill of a person, to estimate the compounding of 
ingredients in correct form in cooking and in medicine with good aroma. –

     [ைக+பக் வம்]

ைகப்பந்

ைகப்பந்  kaippantu, ெப.(n.)

   ந ல் வைல கட் ப்பந்ைத ஓர ்அணி னர ்ைகயால் அ க்க அைத எ ர ்அணி னர ் ம் ச ்
ெசல் மா  அ த்  ைளயா ம் ெதாய்ைவயால் (ரப்பர)்; ெசய்த ைளயாட் க் க ; valley-ball

     [ைக+பந் ]

     [P]

 ைகப்பந்  kaippantu, ெப.(n.)

   ஐந்  ஐந்  வைகக் கசப் ச ் ைவ; five kinds of bitter.

     [ைகப் +ஐந் ]

அைவயாவன :

   1. க ெநாச் ; blacknotchy, Gendarussa vulgaris.

   2. ேவம் ; neemtree, Melia azadirachta.

   3. கண்டங்கத் ரி; prickly brinjal, Solanum xanthocarpum.

   4. ந் ல்; moon creeperr, Tinosora coodifoolia.

   5. ேபய்ப் டல்; wild snake gourd, Trichosanthes cucumerina (சா.அக.);.

 ைகப்பந்  kaippandu, ெப.(n.)

   எ ந்  க் ம் பந்  ைளயாட் ; hand ball.

ைகப்பரட்ீைச

 
 ைகப்பரீடை்ச kaipparīṭcai, ெப.(n.)

   நா  பாரக்்ைக; feeling or examining the pulse (சா.அக.);.

     [ைக+Skt. பரீடை்ச]

ைகப்பாைவ

 
 ைகப்பாைவ kaippāvai, ெப.(n.)

   பாைவக் டத் ல் இ ப்ப  ேபால் றர ்இயக்க இயங் ம் நிைல; puppet figuratively.

ரவா கள் றநா களின் ைகப்பாைவயாக ஆ டக் டா . எத்தைனக் காலம் இந்த நா  
ெகா ங்ேகாலரின் (சரவ்ா காரி); ைகப்பாைவயாக இ க் ம்

     [ைக+பாைவ.]

ைக த் த் க்
தல்

ைக த் த் க் தல் kaipiṭittuttūkkutal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஒ வர ்ைகையப் த்  எ ம்பச ்ெசய்தல்; lifting one by the hand (சா.அக.);.

     [ைக+ த் + க் -தல்.]
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ைகப் த் ப்பார்-
த்தல்

ைகப் த் ப்பார-்த்தல் kaippiṭittuppārttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. நா  நைடைய அ தல்; feeling the pulse of a patient.

   2. உள்ளங் ைக ன் ைகவைரையச ்ேசா த்தல்; reading the lines of the palm; telling fortunes by examining the 
palm of the hand.

   3. றைமையச ்ேசா த்தல்; trying one's ability (சா.அக.);.

     [ைக+ த் +பார-்]

ைகப் ைழபா

ைகப் ைழபா  kaippiḻaipāṭu, ெப.(n.)

   1. ைகத்தவறான ற்றம், கவனக் ைறவால் நிகழ்ந்த ற்றச ்ெசய்ைக; accidental mistake, slip of the pen.

     "நாட்டார ்ேவடை்டக் ப் ேபான இடத் ேல பள்ளி உ க்ைக நாடாழ்வான் பசை்சப் பள்ளிையக் 
ைகப் ைழ பாேடெயய்ய" (ெத.கல்.ெதா.XVI கல்,200);. "சம் ரத் ற் ம் பள்ளிெசல்வன் இவ் ஆரி க் ம் 
பள்ளி ேவணாட்டைரயைன ைகப் ைழயாெலய்  ெசத்தைம ல் ைகப் ைழ ந்த  இ க்  

ரணாண்டார ்ேகா ேல அைர ளக்  ைவக்கச ்ெசால்ல" (ெத.கல்.ெதா.7 கல்.68);

     [கல்,அகர.]

ைகப் ர

ைகப் ர  kaippirati, ெப.(n.)

   1. ஒைலச ்சாவ ல் உள்ளைதப் பாரத்்  தாளில் எ  ைவத்த ப  (நகல்);; handwritten copy of a palm leaf 
manuscript.

   2 ைகெய த் ப் ப ( ர );; hand written manuscript

     [ைக+ ர ]

ைகப்ெபாம்ைம

 
 ைகப்ெபாம்ைம kaippommai, ெப.(n.)

ைகப்பாைவ பாரக்்க; see ka-p-pavai

ைகேபாட் -த்தல்

ைகேபாட் -த்தல் kaipōṭṭiḻuttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ைகைய உள்ேள ட்  இ த்  ெவளிப்ப த் தல்; puling out by inserting one's hand as a child from the womb 
(சா.அக.);.

     [ைக+ேபாட் +இ -த்தல்.]

 ைகேபாட் -த்தல் kaipōṭṭiḻuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைகையஉள்ேள ட் இ த் ெவளிப்ப த்தல்; pulling out by inserting one's hand as a child from the 
womb(சா.அக.);.

     [ைக + ேபாட்  + இ -.]

ைகப்பரசன்

 
 ைகப்பரசன் kaipparacaṉ, ெப.(n.)

   க்கக் கசப் ள்ள நீல ேவம் ; ground neem orking ofbitter, Justicia Paniculata (சா.அக);.

     [ைகப் +அரசன்.]

ைக சகாக

 
 ைக சகாக kaipicakāka, .அ. (adv.)

தவ தலாக;  absentmindedly,inadvertenly,

எ ேகாைலக் ைக சகாக எங்ேகாைவத் ட்ேடன்(க்ரியா);.

ம வ. கவனக் ைறவாக

     [ைக+ சகாக]
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ைக த் -த்தல்

ைக த் -த்தல் kaipiṭittiḻuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வ யப் ணரத்ல்; seducing or ravishing a woman (சா.அக.);.

     [ைக+ த் +இ -த்தல்.]

ைக பத் ரம்

ைக பத் ரம் kaipiṭipattiram, ெப.(n.)

   1. ெந ங் ய நட் ; intimate friendship, close friendship, mutual confidence.

   2. க க்கமான (அந்தரங்கமா);ன ஆள்:

 confidential servant; secret agent (ெச.அக.);.

     [ைக+ +Skt. பத் ரம்]

 ைக பத் ரம்1 kaibiḍibattiram, ெப.(n.)

ைக யாவணம் பாரக்்க;see kai-pidi-y-avanam.

     [ைக  + பத் ரம்.]

ைக -தல்

ைக -தல் kaimīṟutal,    5. ெச. . (v.i.)

   கரணியம், க்கல் த யைவ கட் ப் பாட் க்  உட்படாத அல்ல  சமாளிக்க யாத நிைலைய 
அைடதல்; problems that exceed beyond a limit to solve,

ட் ச ் க்கல் ைக ப் ேபாய் ேமா என்  பயப்ப ேறன்

     [ைக+ -தல்.]

ைக த்தம்

ைக த்தம் kaimuḻuttam, ெப. (n.)

கைட ல் தல் ற்பைன (ேபணி); (இலங்.);:

 first sale of the day for cash payment as soon as the shop opens. 45sol-āommis

இன்ைறக்  நீங்கள் தான் ைக த்தம் என்றார்

     [ைக+ த்தம்]

ைக -த்தல்

ைக -த்தல் kaimuṟittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1.ைகைய ஒ த்தல்; breaking or causing fracture of the arm.

   2. ெநட்  த்தல்; wringing the hands.

   3. வ த்தத்தால் ைகையப் ைசந்  ெகாள்ளல்; manifesting grief by convulsive clasping of the hands (சா.அக.);.

     [ைக+ -த்தல்.]

ைக -தல்

ைக -தல் kaimuṟital,    3 ெச. . .(v.i.)

   ைக தற்ெசயலாய் ஒ தல்; fracture of arm or hand occuring accident ally (சா.அக.);.

     [ைக+ -தல்.]

 ைக -தல் kaimuṟidal,    2 ெச. ன்றா , (v.t.)

   ைக தற்ெசயலாய் ஒ தல்; to fracture of arm or hand occurring accidentally (சா.அக.);.

     [ைக + -.]

ைகயங்கண்ணனா
ர்

 
 ைகயங்கண்ணனார ்kaiyaṅkaṇṇaṉār, ெப.(n.)

   கைடக் கழகம் ம ய லவர;் the poet who belonged to the last Šangam (அ . ந்);.

     [ைக+அம்+கண்ணன்+ஆர]்
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ைகயனார்

 
 ைகயனார ்kaiyaṉār, ெப.(n.)

   யாப் லக்கண ஆ ரியரக்ளில் ஒ வர;் a Tamil scholar who wrote a treatise on prosody. [ைகயன்+ஆர]்

இவர ்யாப் லக்கண லா ரியர.் அ தசாகரர ்ெசய்த காண் ைக ைர ல் இவர ்ெசய்த யாப் யற் 
த் ரம் ஆங்காங்  எ த் க் - காட்டப்பட் ள்ள  (அ . ந்.);.

ைகயாலாகத்தனம்

 
 ைகயாலாகத்தனம் kaiyālākattaṉam, ெப.(n.)

   எ ரத்் ச ்ெசயற்பட யாத வ ைம ைறவான நிைல; இயலாைம; impotence.

தன்ைனத் ட் னவைனக் ட்டாமல் இ ந்த தன் ைகயாலாகாத ்தனத்ைத நிைனத் க் ைமந்தான்

     [ைகயால்+ஆகாத்தனம்]

ைகயாலாகாத

 
 ைகயாலாகாத kaiyālākāta, ெப.அ.(adj.)

ேதைவயான வைக ல் ெசயல்பட இயலாத,

 impotent; helpless.

எ ரக்்காமல் அடங் ப் ேபாவதால் என்ைனக் ைகயாலாகாத ஆள் என்  நிைனத்  ட்டான்.

     [ைகயால்+ஆகாத]

ைகயாற் ைச-தல்

ைகயாற் ைச-தல் kaiyāṟpicaital,    3 ெச. . .(v.i.)

   1. ைக னால் சைத அ ந்த அ க்  டல்; shampooing; massaging.

   2. மா  த யவற்ைறக் ைகயால் ைசதல்; to mingle; mix with the hand.

     [ைகயால்+ ைச-தல்.]

ைக ல் த் க்
ெகா -த்தல்

ைக ல் த் க்ெகா -த்தல் kaiyilpiṭittukkoṭuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெபண்ைண ஒ வ க் த் மணம் ெசய்  ெகா த்தல்; give a girl in marriage to some one; marry of a girl.

தங்ைகைய யாராவ  ஒ வன் ைக ல் த் க் ெகா த்த ன் தான்நான் என  மணத்ைதப் 
பற்  ந் க்க ம்

ம வ, மணம் த் க் ெகா த்தல்.

     [ைக ல்+ த் +ெகா -த்தல்.]

ைக லாதம்

ைக லாதம் kaiyilātam, ெப.(n.)

   எண் வைக மைலக ள் ஒன் ம், வன் வா ம் இட மான மைல (அஷ்டப். வரங்கத்தந்: 23);; mount 
kailas, the abode of Śwa, one of asta-kula-parvatam (ெச.அக.);.

ைக ம்கள மாக

 
 ைக ம்கள மாக kaiyumkaḷavumāka, .அ.(adv.)

   ற்றம் அல்ல  தவ  ெசய் ம் அேத ேநரத் ல்; red-handed.

ேதங்காய் யவன் ைக ம் கள மாக மாட் க் ெகாண்டான்.

     [ைக ம்+கள மாக]
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ைக ம்ெமய் மாக

 
 ைக ம்ெமய் மாக kaiyummeyyumāka, .அ.(adv.)

ைக ம்கள மாக பாரக்்க; see kayum-kalavumaga

     [ைக ம்+ெமய் மாக]

ைக ள்

ைக ள் kaiyuḷ, ெப.(n.)

   1. ைக ன் உட்பக்கம்:

 inner side of arm or hand.

   2.உள்ளங்ைக; the palm (சா.அக.);.

     [ைக+உள்.]

ைகெய த்தா -
தல்

ைகெய த்தா -தல் kaiyeḻuttākutal,    7 ெச. . .(v.i.)

   ஒப்பந்தம் த யைவ ஒப்பளிக்கப்பட்டதற்  அைடயாளமாக அவற் ல் ைகெய த் டப்ப தல்; of 
deeds, agreement get signed or executed.

ஒப்பந்தம் ைகெய த்தா  நாற்பதெ்தட்  மணி ேநரத் ல் ேபார ்நி த்தப்பட்ட .

     [ைக+எ த் +ஆ -தல்.]

ைகெய த்  
இயக்கம்

 
 ைகெய த்  இயக்கம் kaiyeḻuttuiyakkam, ெப.(n.)

   ேகாரிக்ைக அல்ல  ேவண் ேகாள் ேபான்றவற் க்காக ஆதரவாளர ்பலரிட ந் ம் ைகெய த்  
வாங் ம் இயக்கம்; a campaign canvassing for subscription to a petition, etc.

     [ைக+எ த் +இயக்கம்.]

ைகெய ண்

 
 ைகெய ண்  kaiyeṟikuṇṭu, ெப.(n.)

   ைகயால்  ெவ க்கச ்ெசய் ம் ண் ; handgrenade

     [ைக+எ + ண் .]

 ைகெய ண்  gaiyeṟiguṇṭu, ெப.(n.)

   ைகயால்  ெவ க்கச ்ெசய் ம் ண் ; hand grenade.

     [ைக + எ  + ண் .]

ைகையப் ைச-தல்

ைகையப் ைச-தல் kaiyaippicaital,    2 ெச. . .(v.i.)

   1. இக்கட்டான ழ ல் ெசய்வத யா  கலங் தல் அல்ல  ைகத்தல்; be in a fix; be in a quandary.

மகளின் மணத் ற் ப் பணம் ைடக் காமல் ைகையப் ைசந்  ெகாண் ந்தார.்

   2. தயக்கம், ழப்பம் த யவற்ைறக் காட் ம் ப்பாகக் ைகைய ெநரித்தல்; wring one's hands as an 
indication of helplessness, confusion, etc.

ைகையப் ைசந்  ெகாண் ந்தால் எப்ப க் காரியம் நடக் மா?

     [ைகைய+ ைச-தல்.]
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ைகைய ட்

 
 ைகைய ட்  kaiyaiviṭṭu, .அ. (adv.)

ேதைவ (அவ யம்); இல்ைலெயன்றா ம் ைரைவ (அவசரத்ைத); ன்னிட் ,

 though not necessary from one's own pocket.

     [ைகைய+ ட் ]

ைகரதம்

ைகரதம் kairatam, ெப.(n.)

   1. ஒ  பாம்

 a serpent.

   2. ஒ  வைகச ்சந்தன மரம்

 a kind of sandalwood.

   3. ஒ  வைகப் ; a plant, Agathotes Chirayata (சா.அக.);.

     [ைகரம்- ைகரதம்]

ைகரம்

 
 ைகரம் kairam, ெப.(n.)

காத் ைகக் ழங்

 November flower, Methonica superba (சா.அக.);.

     [கய் - ைக – ைகரம்]

ம வ. கலப்ைபக் ழங்

ைகரலம்

 
 ைகரலம் kairalam, ெப.(n.)

ைகர  பாரக்்க: see kairavi (சா.அக.);.

ைகர

 
 ைகர  kairali, ெப.(n.)

   வா  ளங்கம்; wind-berry climber, Embelia ribes (சா.அக.);.

ைகரவம்

 
 ைகரவம் kairavam, ெப.(n.)

   அல்  மலர ்( வா.);; Indian water-lily, Nymphaea lotus (ெச.அக.);.

 ைகரவம் kairavam, ெப.(n.)

   ஆம்பல் ( வா.);; Indian water-lilly.

     [Skt.kairava → த.ைகரவம்.]

ைகரவா

 
 ைகரவா  kairavāli, ெப.(n.)

   ளிசை்சக் ைர; sour greens, Hibiscus Cannabinus (சா.அக.);.

     [ைகரம்+வா ]
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ைகரவா கம்

 
 ைகரவா கம் kairavāvikam, ெப.(n.)

ளிசை்சக் ைர ( த்.அக.);; fax(ெச.அக.);.

ைகர

ைகர  kairavi, ெப.(n.)

   1. ெவந்தயம்; fenugreek, Trigonella fenugraceum.

   2. சந் ரகாந் ப் 

 moon-flower (சா.அக.);.

ைகராட் னம்

 
 ைகராட் னம் kairāṭṭiṉam, ெப.(n.)

ைகராடை்ட பாரக்்க; see ka-ralta(க்ரியா.);.

ைகராட்ைட

 
 ைகராடை்ட kairāṭṭai, ெப.(n.)

   ைகயால் ற்  இயக்  ல் ற் ம் க ; a handoperated spinning wheel

     [ைக+ராடை்ட]

     [P]

ைகராத்தாசா

ைகராத்தாசா  kairāttācāmi, ெப.(n.)

   1. சை்சக்காரன்; begger.

   2. ஒன் க் ம் உதவாதவன்; a good for nothing person (ெச.அக.);. ம வ, ைகயாலாகாதவன்

 ைகராத்தாசா  kairāttācāmi, ெப.(n.)

   1. இரவலன்; begger,

   2. ஒன் க் ம் உதவாதவன்; a good-for-nothing person.

     [U.{}+{} → த.ைகராத்தஆசா .]

ைகராத் னாம்

 
 ைகராத் னாம் kairāttiṉām, ெப.(n.)

   அறக்ெகாைட; charitable endowment (ெச.அக.);.

     [ைக+ராத் னாம்.]

 ைகராத் னாம் kairāttiṉām, ெப.(n.)

   அறக்ெகாைட (இ.வ.);; charitable endowment.

     [U.{}+{} → த.ைகராத் +இனாம்.]

ைகராதம்

 
 ைகராதம் kairātam, ெப.(n.)

   நில ேவம் ; ground neem, Justica paniculata (சா.அக.);.
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ைகரிகம்

ைகரிகம்1 kairikam, ெப.(n.)

   ெபான் மத்ைத ( த்.அக.);; purple stramony (ெச.அக.);.

 ைகரிகம்2 kairikam, ெப.(n.)

   1. கா  வண்ணம் ஊட்டப்பட்ட கல் ( ங்.);; redochre.

   2. ெபான் (ச .);; gold(ெச.அக.);.

 ைகரிகம் gairigam, ெப.(n.)

   1. கா க்கல் ( ங்.);; red ochre.

   2. ெபான் (ச .);; gold.

     [Skt.gairika → த.ைகரிகம்.]

ைகரியம்

ைகரியம் kairiyam, ெப.(n.)

   1. நரி; jackal.

   2. ெபான்; gold.

   3. கல்மதம்; bitumen (சா.அக.);.

ைகேராகம்

 
 ைகேராகம் kairōkam, ெப.(n.)

   ைக ல் ஏற்ப ம் ேநாய்கள்; diseases of the hands (சா.அக.);.

     [ைக+Skt. ேராகம்]

ைகலாசசட்ைடநாத
ர்

 
 ைகலாசசடை்டநாதர ்kailācacaṭṭainātar, ெப.(n.)

   த ல் ம த் வ ல் லவற்ைற இயற் ய சடை்ட னி என் ம் த்தர;்Šiddar author of some medical 
treatises in Tamil (சா.அக.);.

     [ைகலாசம்+சடை்ட+நாதர]்

ைகேலஞ்

 
 ைகேலஞ்  kailēñci, ெப.(n.)

ைகக் டை்ட (இலங்.); 

 handkerchief 

ைகவசப்ப த் -
தல்

ைகவசப்ப த் -தல்  kaivacappaṭuttutal,    5 ெச. . . (v.i.) 

   தன் க் க் ழ் ெகாண்  வ தல்; தன் வயப்ப த் தல்; take control of seize.

டை்ட அ த்த றம்ேபாக்  நிலத்ைதக் ைகவசப்ப த் க் ெகாண்டார.்

     [ைக+வசம்+ப த் -தல் வயம்→வசம்]

ைக ேசடம்

ைக ேசடம் kaivicēṭam, ெப.(n.)

   1. ைக ப வதனால் உண்டாவதாகக் க ம் நன்ைம; luckiness associated with one's hand,

     "ம த் வரக்்ேகா சயங் ைக ேசடந் தன்னிேல"(அறப்.சத.33);.

   2. பரி  present (ெச.அக.);.

     [ைக+Skt. ேசடம்]
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ைக ட் ப்ேபா-
தல்

ைக ட் ப்ேபா-தல் kaiviṭṭuppōtal,    8 ெச. . .(v.i.)

   தன் வயமாக ேவண் ய  நீங் தல், தப் ப் ேபாதல், ந தல்; slip out of one's hands.

அந்த ேவைல ைக ட்  ேபாய் ட்ட . இந்த வாய்ப் ம் ைக ட் ப் ேபாகாமல் இ க்க ேவண் ம்.

     [ைக+ ட் +ேபா-தல்.]

ைக -தல்

ைக -தல் kaiviṭutal,    20 ெச. . . (v.i.)

   தன்னிடம் ஒன்ைற எ ரப்ாரப்்பவைர ஏமாற்றம் அைடயச ்ெசய்தல்; ட்  நீங் தல்; let some one down; 
desert; forsake.

உங்கைளத்தான் நம் க் ேறன். என்ைனக் ைக ட்  டா ரக்ள். இந்த ைற ம் மைழ நம்ைமக் 
ைக ட்  ேமா? [ைக+ -தல்.]

ைக யரை்வ

 
 ைக யரை்வ kaiviyarvai, ெப.(n.)

ைக ல் அ க்க  உண்டா ம் யரை்வ

 frequent perspiration of the hands (சா.அக.);.

     [ைக+ யரை்வ.]

ைக யளம்

 
 ைக யளம் kaiviyaḷam, ெப.(n.)

ைக ேசடம் பாரக்்க; see kai-Visédam (ெச.அக.);.

ைக ளங்கம்

 
 ைக ளங்கம் kaiviḷaṅkam, ெப.(n.)

   வாய் ளங்கம்; wild berry, Embelia ribes (சா.அக.);.

     [ைக+ ளங்கம்]

ைக த்தாரம்

 
 ைக த்தாரம் kaivittāram, ெப.(n.)

   ஒப்பைன; decoration (ெச.அக.);.

     [ைக+Skt. த்தாரம்]

ைக நட-த்தல்

ைக நட-த்தல் kaivīcinaṭattal,    3 ெச. . .(v.i.)

   ைககைள தாராளமாய் ஆட்  நடத்தல்; swimming the arms freely while walking (சா.அக.);.

     [ைக+ +நட-த்தல்.]

ைகைவத் யம்

 
 ைகைவத் யம் kaivaittiyam, ெப.(n.)

 ேநாய்த் ன்பங்கள் நீங்க ம த் வர ்உத  இல்லாமல் ட் ேலேய ெசய்  ெகாள் ம் மர வ  
வந்த ம த் வ ைற:

 home remedy. ம வ, ைகம த் வம்

     [ைக+skt. ைவத் யம். ைவத் யம் : ம த் வம்]

 ைகைவத் யம் kaivaittiyam, ெப.(n.)

ைகம த்தவம் பாரக்்க;see kai-maruttuvam.

     [ைக + ைவத் யம்.]
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ெகாக்கரக்ேகா

ெகாக்கரக்ேகா kokkarakā, ெப.(n.)

   1. ேசவல் எ ப் ம் உரத்த சத்தம்; cock-adoodle-doo.

   2. கக் கட ள்; Murugan.

     [ெகாக்கர ்+ ேகா ஒ க் ப் ]

ெகாக்கைற

 
 ெகாக்கைற kokkaṟai, ெப.(n.)

   பைன, ெதங்  த யவற் ன் வற் லரந்்த இளமடல்; dried integument of the palmyra flower (ெச.அக.);.

     [ ங்  - க்  - ெகாக்  – ெகாக்கைற]

ெகாக் ேதவர்

 
 ெகாக் ேதவர ்kokkitēvar, ெப.(n.)

   வனிய ( ரைசவ); அ யவரக்ளில் ஒ வர;் a devotee of Lingayat sect of saivaism.

     [ெகாக் +ேதவர]்

இவர ்நந்தவனம் ைவத் ந்தார.் அல்லமர ்இவரிடம் வந்  நந்தவனத் ன் ஒ றம் ேதாண்டக் 
கட்டைள ட்  அ ல் ஒ  மனேநான் (ேயா ); இ ப்ப காட் னார.் அவரிடம் இவர ் வம் ( டை்ச); 
ெபற்றார ்(அ . ந்);.

ெகாக் ற ப்

 
 ெகாக் ற ப்  kokkiṟakuppū, ெப.(n.)

   ெவள்ைள மந்தாைர; shrub by white mountain ebony; crane's feather, Bauhinia acuminata (சா.அக.);.

     [ெகாக் +இற + ]

ெகாக் ம்பதரி

 
 ெகாக் ம்பதரி kokkumpatari, ெப.(n.)

   இலந்ைத மரம்; a small thorny tree known as the common jujube, Zizyphus jujuba (சா.அக.);.

ெகாக் மரம்

 
 ெகாக் மரம் kokkumaram, ெப.(n.)

   மாமரம்; mango tree (சா.அக.);.

     [ெகாக் +மரம்]

ெகாக் மாநிறம்

 
 ெகாக் மாநிறம் kokkumāniṟam, ெப.(n.)

   ைலமான் கல்; a kind of stone, Agate (சா.அக.);.

     [ெகாக் +மா+நிறம்]

ெகாங்கண பம்

 
 ெகாங்கண பம் koṅkaṇatupam, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் ங் யம்; white dammer; cocony resin (சா.அக.);.
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ெகாங்கணிவர்மன்

 
 ெகாங்கணிவரம்ன் koṅkaṇivarmaṉ, ெப.(n.)

ெகாங்  நாட்டவைர ெவற்

   ெகாண்  அந்நாட் ற் க் ெகாங்  நாெடனப் ெபயரிட்டவன்; Oen who has christened the name Końgu, after 
conquering it.

     [ெகாங்கணி+வ மன்.]

ெகாங்காணியர்

 
 ெகாங்காணியர ்koṅkāṇiyar, ெப.(n.)

   ெகாண்காணத் ல் இ ந்  வந்  ேய யவரக்ள்; the migrated people who came from konganam.

     [ெகாண்கானம் – ெகாங்காணம்+இயர]்

இவரக்ளில் பாரப்்பனரக்ள் கைட ைவத்  ைழப்பர.் ெகாங்காணி கைடமக்கள் ( த் ரர)்; 
க்காரர ்எனப்ப வர ்(அ . ந்);.

ெகாங்கார

 
 ெகாங்கார  koṅkāraki, ெப.(n.)

   டங்  நா ; fire-brandteak, Premnatomentosa (சா.அக.);.

ெகாங்காரமம்

 
 ெகாங்காரமம் koṅkāramam, ெப.(n.)

   ங் ம மரம்; a tree called arnoto, Bixa orellana (சா.அக);.

     [ெகாங் +ஆரமம்.]

ெகாங்காரமாக

 
 ெகாங்காரமாக koṅkāramāka, ெப.(n.)

   ண்ணாக் க் ைர; lew's malilow, Corchorus capuslous alias C. Clitorus (சா.அக.);.

ெகாங் ேவளிர்

 
 ெகாங் ேவளிர ்koṅkuvēḷir, ெப.(n.)

ற்றரசரக்ளில் ஒ வரான ெகாங் நாட்  ேவளாளன்

 one of the petty king in Końgu-véllar.

     [ெகாங் +ேவளிர]்

ெப ங் ெகாைடயாளியா ய இவர  ஊர ்ெகாங்  நாட்  சயமங்கலம். அ யாரக்்  நல்லார ்இவர  
ெகாங்  ேவண்மாக்கைதையப் பாராட்  ள்ளார.் ேபரா ரிய ம் இவர  ைல எ த் 
தாண் ள்ளாராத ன் இவர ்காலத்தால் ற்பட்ட வராவார.் இவர ்சமண சமயத்தவராக இ க்கலாம் 
(அ . ந்.);.
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ெகாங்ைகக்கட்

 
 ெகாங்ைகக்கட்  koṅkaikkaṭṭi, ெப.(n.)

ைலக் கட்

 mammary abscess (சா.அக.);.

     [ெகாங்ைக+கட் ]

 ெகாங்ைகக்கட்  koṅgaikkaṭṭi, ெப.(n.)

ைலக்கட் :

 mammary abscess

     [ெகாங்ைக + கட் .]

ெகாச் க்கால்

 
 ெகாச் க்கால் koccikkāl, ெப.(n.)

   யாைனக் கால்; elephantiasis of the leg cochin leg (சா.அக.);.

     [ெகாச் +கால்.]

ெகாச் லச்

 
 ெகாச் லச்  koccilacci, ெப.(n.)

   ஒ  வைகச ் ற் ைலப் ல்; ring worm killer, Xyris indica.

     [ெகாச் +இைலச் ]

இ  ஒ  அ  உயர ம் மஞ்சள் நிறப் ம் உைடய . மைலயாளத் ல் இ  ஒ  றந்த 
ைகெயன்  க வாரக்ள். இதன் சாற்ைறக் கா ல் கலந்  ரங் , ேமகப்பைட த யைவ 

க க் த் தடவலாம். இைலைய ம் ேவைர ம் எண்ெண ட் க் காய்ச்  ட்டத் ற் த் தடவலாம் 
(சா.அக.);.

ெகாசை்சப்ப த் -
தல்

ெகாசை்சப்ப த் -தல் koccaippaṭuttutal, ெச. . .(v.i.)

   இ ப த் தல்; vulgaize.

த ைழ என் ம் ெகாசை்சப்ப த் ப் ேபச ேவண்டாம்.

     [ெகாசை்ச+ப த் -தல்.]

 ெகாசை்சப்ப த் -தல் koccaippaḍuddudal,    5 ெச. . .(v.t.)

   இ ப த் தல்; vulgarize.

     [ெகாசை்ச + ப த் -.]

ெகாசை்சவார்த்
ைத

 
 ெகாசை்சவாரத்்ைத koccaivārttai, ெப.(n.)

   ரி ற் த் ெதளி ல்லாத ெசாற்கள்; vulgar words (சா.அக.);.

     [ெகாசை்ச+Skt. வாரத்்ைத.]

ெகாசை்ச சச்ம்

ெகாசை்ச சச்ம் koccaivīccam, ெப.(n.)

   1. ஆட் ப் பால் நாற்றம்; smell of sheep's milk.

   2. பால் த யவற் ன் ைட நாற்றம்; stink smell of milk, mother's milk, etc (ெச.அக.);.

     [ெகாசை்ச+ சச்ம்]
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ெகா வத்

 
 ெகா வத்  kocuvatti, ெப.(n.)

   பற்ற ைவத்தால் ைக எ ப் க் ெகா க்கைள ரட் ம் ேவ யல் ள்; mosquito coil made of 
chemicals that produces smoke to keep off mosquitoes.

     [ெகா +வத்  பத் →வத் ]

 ெகா வத்  kosuvatti, ெப.(n.)

   ெகா க்கைள ரட் ம் ேவ ப்ெபா ள்களால் ெசய்யப்பட்ட ள்; mosquito coil; a coil that produces smoke 
to keep off mosquitoes.

     [ெகா  + வத் .]

ெகாஞ் நட-த்தல்

ெகாஞ் நட-த்தல் koñcinaṭattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   களிப் டன் நடத்தல்; walking at easy расе (சா.அக.);.

     [ெகாஞ் +நட-த்தல்.]

ெகாஞ் ப்ேபசல்

 
 ெகாஞ் ப்ேபசல் koñcippēcal, ெப.(n.)

   ழந்ைதையப் ேபால் ேப ைக; talking like a child; prattling; talking from lust as woman (சா.அக.);.

     [ெகாஞ் +ேபசல்]

ெகாஞ் வஞ்

 
 ெகாஞ் வஞ்  koñcivañci, ெப.(n.)

ம்பா ரி ெபரிய மரவைக,

 lac tree, Schleichera trijuga (ெச.அக.);.

     [ெகா ஞ் +வஞ் ]

ெகாட்டைணக்காய்

 
 ெகாட்டைணக்காய் koṭṭaṇaikkāy, ெப.(n.)

உப்ெப க் ம் ஒ  கடற்கைரப் ,

 a sea shore plant of the species of cranberry from which salt is extracted (சா.அக.);.

     [ெகாட்டைண+காய்]

ெகாட்டம்பலவனா
ர்

 
 ெகாட்டம்பலவனார ்koṭṭampalavaṉār, ெப.(n.)

   ஒ  லவர;் a poet, of the Šangam age (சா.அக.);.

     [ெகாட் +அம்பலவன்+ஆர]்

ெகாட்டரி

 
 ெகாட்டரி koṭṭari, ெப.(n.)

   வானா ரனின் தாய்; mother of Panasuran.

     [ ட்டாளி – ெகாட்டரி]

கண்ண டன் வாணாகரன் ேபார ்ெசய்த ெபா , வாணாகரன் இறக் ம் ெபா ல் ஆைட கைளந்  
மத் ல் இ ந்  ேபாைரத ்த த்தாள் (அ . ந்.);.
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ெகாட்டாங்கச் த்
ைதலம்

 
 ெகாட்டாங்கச் த்ைதலம் koṭṭāṅkaccittailam, ெப.(n.)

ேதங்காய் ஒடை்ட எரிப்பதனால் அ ல் இ ந்  எ க் ம் க ஞ் வப்  நிறமான எண்ெணய்,

 a black or brown paint obtained by burning the cocoanut shell (சா.அக.);.

     [ெகாட்டாம்+கச் +ைதலம்.]

ெகாட்டாம் ளி

 
 ெகாட்டாம் ளி koṭṭāmpiḷi, ெப.(n.)

   உளி ேமல் அ க் ம் ஆய்தம்; beatet, wooden mallet (ெச.அக.);

ெகாட்டாப் ளி பாரக்்க; see kuffappufi

     [ெகாட்  - ெகாட்டாப் +உளி]

ெகாட்டா ெகாள்
-தல்

ெகாட்டா ெகாள் -தல் koṭṭāvikoḷḷutal,    16 ெச. . .(v.i.)

ெகாட்டா  -தல் பாரக்்க; see kottāni-vigu(சா.அக.);.

     [ேகாட் +ஆ +ெகாள்.]

ெகாட்டா -
தல்

ெகாட்டா -தல் koṭṭāviviṭutal,    20 ெச. . .(v.i.)

   1 வாயால் ெநட் ரத்்தல்; the act of yawning, Osceoto.

   2, கைளத்தல்; being exhausted or wearied.

   3. இறத்தல்; dying (சா.அக.);.

     [ேகாட்டா + -தல்.]

ெகாட்டான்கரந்ைத

ெகாட்டான்கரந்ைத koṭṭāṉkarantai, ெப.(n.)

   நா  கரந்ைத; Indian globe thistle, Sphoeranthus indicus (&m. 918.);.

     [ெகாட்டானி (ெகாடை்ட);+கரந்ைத.]

ெகாட்டான் ைல

 
 ெகாட்டான் ைல koṭṭāṉcilai, ெப.(n.)

   வாைக மரம்; common sirissa, Albizzia lebbek (சா.அக.);.

     [ெகாட்டான் (ெகாடை்ட);+ ைல.]

ெகாட் -தல்

ெகாட் -தல் koṭṭutal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ெகா க் னால் ெகாட் தல்; stinging as by a scorpion.

   2.வாரத்்தல்; pouring as water or any liquid.

   3. பல்  ப க் தல்; chirpingas ofa lizard.

   4. பல் ெகாட் தல்; falling or dropping as of tooth (சா.அக.);.

     [ெகா - ெகாட் .]

ெகாட் க்ெகாட்ெட
ன்

ெகாட் க்ெகாடெ்டன்  koṭṭukkoṭṭeṉṟu, .எ.(adv.)

   ம் கண்ணயராமல்; க்கத் ன் அ  ம் இல்லாமல்; wide awake.

இர  க்கக் ெகாட் க் ெகாடெ்டன்  த் க் கைத ப த் க் ெகாண் ந்தான்.

   2. ஒேர இடத் ல் ஒ  ேவைல ம் ெசய்யாமல் ச ப் டன் இ த்தல்; remaining unoccupied suggestive of 
boredom.

ட் ல் எவ்வள  ேநரம் நான் ெகாட் க் ெகாடெ்டன்  உடக்ாரந்் ப்ப ?

     [ெகாட் +ெகாட் +என் .]
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ெகாட் ச் க்

 
 ெகாட் ச் க்  koṭṭucciṟukki, ெப.(n.)

   ள்ைள ெபறா மல ; a barren woman (சா.அக.);.

ெகாட் மரம்

 
 ெகாட் மரம் koṭṭumaram, ெப.(n.)

   ஆைடைய வண்ணக் கலைவ (சாயத் );ல் ேதாய்த்  அ க் ங் கடை்ட; dyer's block for beating cloth and 
fixing colours (ெச.அக.);.

     [ெகாட் +மரம்.]

ெகாட் வாய்க்க
ப் :

 
 ெகாட் வாய்க்க ப் : koṭṭuvāykkaṭuppu, ெப. (n.)

   நச்  உ ரிகள் க த்த இடத் ல் ஏற்ப ம் க ேநாய் அல்ல , எரி ; intense irritation or burning pain at the 
spot bitten by poisonous insects or reptiles (சா.அக.);.

     [ெகாட் +வாய்+க ப் ]

ெகாட்ைடகட் -தல்

ெகாடை்டகட் -தல் koṭṭaikaṭṭutal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. இ ப்ைபக்காய் ைவத் ச ் தா தல்; to gamble with mahua seeds.

   2. நாய்ப்  என் ம் ஒ  வைக ஆட்டத் ல் ையக் கட் ைக; to checkmate the tiger in the game of nay-p-
puli (ெச.அக.);.

     [ெகாடை்ட+கட் -தல்.]

ெகாட்ைடப்பா ர
ம்

 
 ெகாடை்டப்பா ரம் koṭṭaippāmiram, ெப.(n.)

   ெகாடை்டக் கரந்ைத; Indian globe thistle, Sphoeranthus indicus (சா.அக.);.

     [ெகாடை்ட+பா ரம்]

ெகாட்ைடயவைர

 
 ெகாடை்டயவைர koṭṭaiyavarai, ெப.(n.)

   ெகாடை்ட த் ன அவைர; a species of bean with matured seed or in which the seed portion alone is edible 
(சா.அக.);.

     [ெகாடை்ட+அவைர.]

 ெகாடை்டயவைர koṭṭaiyavarai, ெப.(n.)

   ரந்்த அவைர; matured bean in which the seed portion alone is edible (சா.அக.);.

     [ெகாடை்ட + அவைர.]

ெகாட்ைடயாகா

 
 ெகாடை்டயாகா  koṭṭaiyākāci, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் ; round-leaved moonseed, Cocculus macrocarpus (சா.அக.);.

     [ெகாடை்ட+(ஆகாயம்); ஆகா ]
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ெகாட்ைடயாசா

 
 ெகாடை்டயாசா  koṭṭaiyācāci, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் ெகா ; a kind of creeper; glaucous-backed round leaved moonseed, Cocculus macrocarpus (ெச.அக.);.

     [ெகாடை்ட+ஆ +ஆ ]

ெகாடசபாைல

ெகாடசபாைல koṭacapālai, ெப.(n.)

   1. ெவட்பாைல; conession tellicherrybark, Nerium anti-dysentericum.

   2. ெகா ப்பாைல; cotton milk plant, Dregea volubilis; twining swallor wort, Asclepias volubilis.

   3. ஊ ப்பாைல; needle-leaved swallow-wort, Oxystelma esculentum (சா.அக.);.

     [ டச்ம்+பாைல]

ெகாடசாலம்

 
 ெகாடசாலம் koṭacālam, ெப.(n.)

   ெவந்ேதான் ; November flower plant, Gloriosa superba (சா.அக.);.

     [ டச்ம்+ஆலம்]

ெகாடரி

 
 ெகாடரி koṭari, ெப.(n.)

   எ த்தாணிப்  ( த்.அக.);; style plant (ெச.அக.);.

     [  - டரி-ெகாடரி]

ெகாடாலகம்

 
 ெகாடாலகம் koṭālakam, ெப.(n.)

ெவண்காந்தள் ெச வைக (மைல.);,

 white species of Malabar glory lily, Gloriosa superba (ெச.அக.);.

     [ +ஆலகம்]
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ெகா

ெகா 1 koṭi, ெப.(n.)

   க ப்ைப க் ம் ழந்ைதக்  உண  ெசன்றைட ம் ெகாப் ழ்க் ெகா ; umbilical cord. ம வ, 
நஞ் க்ெகா

     [ெகா  (வைள ); – ெகா ]

 ெகா  koṭi, ெப.(n.)

   1. ஒ  நாட் ன், ஒ  ன் ன்னம் ப த் க் கம்பத் ல் பறக்க வச யாக ெவட் ய ணி; சடை்ட 
த யவற் ல் த் க் ெகாள்ள வச யாக ெவட்டப்பட்ட  ண் த்தாள்; flag; standard.

   2. நிறங்களின் வ யாக ஒன்ைறத் ெதரி ப்பதற்  அளவாக ெவட் ய ணி,

 flag to signify something through its colour.

பசை்சக் ெகா . ெவள்ைளக் ெகா

     [ெகா -ெகா ]

 ெகா 1 koḍi, ெப.(n.)

   1.படரெ்கா ; creeper, climber,

     " டங் ெகா  ம ங் ன்"(ெப ங், உஞ்ைசக். 41;80);.

   2. த் ர லம் ( .அக.); பாரக்்க;see cittitamülam.

   3. ஆைட உலரத்் ங் ெகா ; clothes-line, clothes post.

   4. ெகாப் ழ்க் ெகா ; umbilical cord.

ெகா க்கடைம

ெகா க்கடைம koṭikkaṭamai, ெப.(n.)

வரி வைக (ெத.கல்.ெதா.330);; atax(ெச.அக.);.

     [ெகா +கடைம.]

ெகா க்காய்வைக

ெகா க்காய்வைக koṭikkāyvakai, ெப.(n.)

   ெகா ல் காய்க் ம் காய் வைககள்; creeper vegetables.

அைவயாவன :

   1. க யாணப் னிக் காய்,

 ash pumpkin, Cucurbita pepo.

   2. பறங் க் காய்; sweet gourd, Cucurbitea maxima.

   3. ம்மட் க்காய்; bitter apple; Citrullus colocynthis.

   4. ைரக்காய்; bottle gourd, Lagenaria vulgaris.

   5. ெவள்ளரிக்காய்; cucumber, Cucumis satives.

   6. ெகாடை்டயவைரக்காய்; China bean, Dolichor genus.

   7. ெமாசை்சக்காய்; country bean; Lablab.

   8. ரக்்கங்காய்; luffa gourd, Luffa acutangula.

   9. டலங்காய்; snake, Mochosanthes anguina.

   10. பாகற்காய்; balsam gourd, Momordica charantia.

   11.அதளக்காய்; sourgourd, Cucurbita genus.

   12. ளங்காய்; prickly shoonday, Solanum trilobatum.

   13. ெகா  வ ைணக்காய்; Indian night, shade, Solanum indicum.
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ெகா க்

ெகா க்  koṭukki, ெப.(n) .

   கதைவ யைடக்க இ ம் இ ம் ப் படை்ட; hooked bar for fastening doors.

   2. அணிகலனின் ட் ; clasp of an ornament.

   3. ேதடெ்கா க் ெய ம்  ெச வைக (யாழ்.அக.);; turnsole, Heliotropium indicum.

   4. ெச  வைக; tiger's claw, Martynia diandra (ெச.அக.);.

     [ெகா  – ெகா க் ]

 ெகா க்  koḍukki, ெப.(n.)

   1. ெபா ைள உய ரத் ல் இ ந்  இ க்க உத ம் க ; hooked knife attached to the bamboo.

   2. ெகா ைமக்காரி:

 shrew.

     [ெகா -ெகா க்க]

ெகா க் ம

 
 ெகா க் ம  koṭukkumati, ெப.(n.)

ெகா க்க ேவண் ய

 debt, what is due (ெச.அக.);.

     [ெகா  – ெகா க் +ம ]

ெகா க்ெகாற்றா
ன்

ெகா க்ெகாற்றான் koṭikkoṟṟāṉ, ெப.(n.)

   1. க்ெகாத்தான்; palsy curer, Cardiospermum hadlicacabum.

   2.ெகாத்தான்; green thread creeper, Cassytha filiformis (சா.அக,.);.

     [ெகா +ெகாற்றான்.]

ெகா கட் ப்பற-
த்தல்

ெகா கட் ப்பற-த்தல் koṭikaṭṭippaṟattal,    3 ெச. . .(v.i.)

   ந்த ெசல்வாக்ேகா  இ த்தல்; live in great prosperity; fourish.

இந்தக் ம்பம் அந்த காலத் ல் ெகா கட் ப்பறந்த .

     [ெகா +கட் +பற-த்தல்.]

 ெகா கட் ப்பற-த்தல் goḍigaḍḍippaṟattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   ந்த ெசல்வாக்ேகா  வாழ்தல்; to live in great prosperity, flourish.

     [ெகா  + கட்  + பற-.]

ெகா ஞாழன்மா
ணி தனார்

 
 ெகா ஞாழன்மாணி தனார ்koṭiñāḻṉmāṇipūtaṉār, ெப.(n.)

   கைடக் கழகத் ப் லவ ள் ஒ வர;் a poet who belongs to the last Tamil academy (அ . ந்);.

     [ெகா +ஞாழன்+மாணி+ தன்+ஆர]்

ெகா ப் -தல்

ெகா ப் -தல் koṭitirupputal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ெபண் ெகாண்ட ம்பத் ல் ெபண் ெகா த்தல்; to give a girl in marriage to a member of a family from which a 
girl has been taken in marriage (ெச.அக.);.

     [ெகா + ப் -தல்.]
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ெகா ந

 
 ெகா ந  koṭinaṭu, ெப.(n.)

   தண் வடத் ன் ந ேவ ஓ வதாகச ்ெசால்லப்பட்ட ஒ  காணாப் பாைத; a subtle passage supposed to be 
running in the centre of the spinal cord (சா.அக.);.

     [ெகா +ந ]

 ெகா ந  koḍinaḍu, ெப.(n.)

   ெகா க்க ற் ன் ந ேவ ஓ வதாகச ்ெசால்லப்பட்ட ஒர ்காணா பாைத; a subtte passage supposed to be 
running in the centre of the spinal cord (சா.அக.);,

     [ெகா  + ந .]

ெகா நவ்வல்

 
 ெகா நவ்வல் koṭinavval, ெப.(n.)

   படர ்நாவல்; a species of jaumoon creeper, Jambolana(சா.அக.);.

     [ெகா +நவ்வல்.]

ெகா நாக்

 
 ெகா நாக்  koṭinākki, ெப.(n.)

படரெ்நல் ,

 a rare plant(சா.அக.);.

     [ெகா +நாக் ]

ெகா ப்பால்

ெகா ப்பால் koṭippāl, ெப.(n.)

   1.  ெபண்ணின் ைலப்பால்; the breast milk of a girl or young woman.

   2. ெகா ன் பால்; the milky juice of creeper.

   3. ெகா  ஆட் ன் பால்; goats milk(சா.அக.);.

     [ெகா  + பால்.]

ெகா ப் ண்

 
 ெகா ப் ண்  koṭippūṇṭu, ெப.(n.)

   ெகா ; any creeping plant; creeper (சா.அக.);.

     [ெகா + ண் ]

ெகா பட தல்

 
 ெகா பட தல் koṭipaṭarutal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   ெகா  ழ்தல்; spreading of creeper (சா.அக.);.

     [ெகா +பட -தல்.]

ெகா மங்கலத்
வா ளிநற்ேசந்த

னார்

 
 ெகா மங்கலத் வா ளிநற்ேசந்தனார ்koṭimaṅkalattuvātuḷinaṟcēntaṉār, ெப.(n.)

   கைடக் கழகம் ம ய லவர;் the poet who belonged to the last Sangam era (அ . ந்);.

     [ெகா மங்கலம்+அத் +வா னி+நல்+ேசந்தன்+ஆர]்

இவர ்ஊர ்ெகா மங்கலமாக இ க்க ேவண் ம்.
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ெகா மா தம்

 
 ெகா மா தம் koṭimākitam, ெப. (n.)

   ெநஞ் ல்; caltropes, Tribulus terrestrisa (சா.அக.);.

     [ெகா +மா தம்]

ெகா காக் னி

 
 ெகா காக் னி koṭimukākkiṉi, ெப.(n.)

   ெநல் ; gooseberry tree, Phyllanthus emblica (சா.அக.);.

     [ெகா + கம்+அக் னி]

ெகா பர்வதம்

 
 ெகா பரவ்தம் koṭimuṭiparvatam, ெப.(n.)

   ெவள்ளி மைல; mountain containing silver ore (சா.அக.);.

     [ெகா +Skt. பரவ்தம்]

ெகா க்கம்

 
 ெகா க்கம் koṭimuṟukkam, ெப.(n.)

   ெகா ப் பலாசம்; a species of palaus climber, Butea superba (சா.அக.);.

     [ெகா + க்கம்]

ெகா ய

ெகா ய koṭiya, ெப.அ.(adj)

   1. உ க்  ஊ  ைள க்கக் ய

 likely to cause danger to life; cruel,

இந்தக் காட் ல்

ங்கம்,  ேபான்ற ெகா ய கங்கள் இ க் ன்றன. ெகா ய ெகாைலயாளிகள் இ வர ்ைக  
ெசய்யப்பட்டனர.்

   2. ெபா த் க் ெகாள்ள யாத அள க்  வ ந் ைக க ைமயான, ந்த

 causing unbearable strain; terrible; severe.

ெகா ய ளிரக்ாற்  ய . ெகா ய வற்கடகம் (பஞ்சம்); தைல ரித்தா ய .

     [ெகா - ெகா ய]

 ெகா ய koḍiya, ெப.எ.(adj.)

   க ைமயான, ெகா ைமயான; terrible, cruel, severe, intense.

ம. ெகா ய.

     [ெகா  → ெகா ய.]

ெகா யநற் ணி

 
 ெகா யநற் ணி koṭiyanaṟkuṇi, ெப.(n.)

   க ெநாச் ; black notchy, Vitex trifolia (சா.அக.);.

     [ெகா ய+நல்+ ணி]
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ெகா ய டகாரி

 
 ெகா ய டகாரி koṭiyaviṭakāri, ெப.(n.)

   ந் ல்; moon creeper, Menispermum cordifolium (சா.அக.);.

     [ெகா ய+ டத்தாரி]

ெகா ய டத்

 
 ெகா ய டத்  koṭiyaviṭatti, ெப.(n.)

   ம தாணி; fragrant naildye, Lawsonia alba alias Lawsonia spinosa (சா.அக.);.

     [ெகா ய+ டத் ]

ெகா ய டம்

ெகா ய டம் koṭiyaviṭam, ெப.(n.)

   1. தங்க பாடாணம்; a mineral poison.

   2. ெபால்லாத நஞ் ; virulent poison (சா.அக.);.

     [ெகா ய+ டம்]

ெகா ைலவைக

ெகா ைலவைக koṭiyilaivakai, ெப.(n.)

   பல வைகயான ெச களின் இைல; a variety of creeper leaves.

   1. ைற ைல; leaf of three-lobed night shade, Solanum trilobatum.

   2. பறங் ைல; leaf of sweet gourd, Cucurbita maxima.

   3. கைற ைல; leaf of bottle-gourd, Lagenaria vulgaris.

   4. ேபய்ச் ைர ைல; leaf of wild bottleground, Pepo lagenarius.

   5.பாக ைல; leaf of country bean creeper, Dolichos albus.

   6. அவைர ைல; leaf of country bean creeper, Dolichos albus.

   7. காராமணி ைல; leaf of crow gram, Wigma catang,

   8. ெகா க் ஞ்சா ைல; leaf of small Indian ipecacuanna, Gymnema sylvestre.

   9. க ப்ைல ைல; leaf of edible paulay, Mimusops Kanki.

   10. ஊ ப்பாைல ைல; leaf of needle paulay, Periploca esculentum.

   11. ேகாைவ ைல; leaf of India coccinia, Cephandra indica.

   12. க க்ைக ைல; leaf of rough bryony, Mukia scabresla.

   13. ேகா யவைர ைல; leaf of fowl's bean, Canavalia cusiformis,

   14. யற்கா ைல; rabbit's ear leaf.

   15. கழற் ைல; leaf of bonduc nut creeper, Caesalpinia bonducella.

ெகா சச்ன்

 
 ெகா சச்ன் koṭiyiccaṉ, ெப.(n.)

   ைம ஈசச்ன்; common Indian fern, Cycas circinalis (சா.அக);.

     [ெகா +ஈசச்ன்.]
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ெகா ர் ழார்ம
கனார்ெநய்தற்றத்

தனார்

ெகா ர் ழாரம்கனாரெ்நய்தற்றத்தனார ்koṭiyūrkiḻārmakaṉārneytaṟṟattaṉār, ெப. (n.)

   கைடக்கழகப் லவரில் ஒ வர;் one of the poet who belonged to the last Šaňgam.

     [ெகா ர+் ழார+்மகனார+்ெநய்தல்+தத்தன்+ஆர]்

இவர ்இயற்ெபயர ்தத்தர.் ெநய்தல் நிலத்ைதச ்சாரந்்தவர.் தந்ைத ன் ெபயர ்ெகா ரக்் ழார.்

இவர ்ேவளாளர ்(அ . ந்.);. அகநா  243ம்

பாடைலப் பா ள்ளார.்

ெகா ட்சம்

 
 ெகா டச்ம் koṭiviruṭcam, ெப.(n.)

   ெகா க்கள்ளி; creeping milk hedge or moon creeper, Sacrastemmal brevistigma alias Asclepias acids(சா.அக.);.

     [ெகா +Skt. டச்ம்]

     [P]

ெகா ேவரவ்ைக

ெகா ேவரவ்ைக koṭivērvakai, ெப.(n.)

   க் யமான ெகா ன் ேவர;் important roots of creeper's.

     [ெகா +ேவர+்வைக]

   1. நாகமல்  ேவர;் snake jasmine root, Rhinacanthus communis.

   2. காட்  மல் ைக; wild jasmine root, Jasminum angustifolium.

   3. ஞ்சா ேவர;் small Indian ipecacuanha root, Gymnema sylvestre.

   4. ேபய்ச் ைர; wild bottle gourd root.

   5. க க்ைக ேவர;் bristly bryony root, Mukia scabrella.

   6. ெவண்காக்கட்டான்; black or blue mussell -shell creeper root, Clitorea ternatea.

   7.க ங்காக்கட்டான்; black or blue mussell -shell creeper root, Clitorea ternatea.

   8. ெகா ேவ  ேவர;் hedge-creeper root, Plumbago zeylanica.

   9. ெப ம ந்  ேவர;் Indian birth wort-root, Aristolochia indica,

   10. ெப ங்காஞ்ெசா ; climbing nettle root, Tragia involucrate,

   11 காஞ்ெசா ேவர;் small climbing nettle root, Tragia involucrata.

   12. க ங்காஞ்ெசா ; black climbing nettle root, Tragia involucrata.

   13. பசை்சத ் ப்  ேவர;் green long pepper plant root, Piper longum.

   14. இன் றா ேவர ்அல்ல  சாய ேவர;் chay root or dye root, Piper longum.
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ெகா ப்பன

ெகா ப்பன  koṭuppaṉavu, ெப.(п.)

   ெகா க்க ேவண் ய ெதாைக (இலங்.);; amount to be paid to some one.

அவ க் க் ெகா ப்பன  எவ்வள  என்  பாரத்் ச ்ெசால்.

ம வ, நி ைவ (பாக் );

     [ெகா - ெகா ப்பன+உ]

 ெகா ப்பன  koḍuppaṉavu, ெப.(n.)

   1.ெகா க் ந்தன்ைம;   2. ெபண்ைணத் மணம் ெசய்  ெகா த்தல்; giving a girl in marriage.

   3. ெகா க்க ேவண் ய ெதாைக; amount to be paid.

     [ெகா  + பன .]

ெகா ப் ைன

ெகா ப் ைன koṭuppiṉai, ெப.(n.)

ெகா த்  ைவத்த ; ஆ ழ், நற்ேப  (அ ரஷ்்டம்); destiny. எங்க க் ப் ள்ைள இல்ைல. 
எங்க ைடய ெகா ப் ைன அவ்வள தான்.

     [ெகா →ெகா ப் ைன.]

 ெகா ப் ைன koḍuppiṉai, ெப.(n.)

   1. நற்ேப , ெகா த்  ைவத்த ; luck.

எங்க ைடய ெகா ப் ைன அவ்வள தான்.

   2. ெகாள் ைன ெகா ப் ைன; giving and taking girl in marriage.

     [ெகா ப்  → ெகா ப் ைன.)

ெகா ம்

 
 ெகா ம் koṭum, ெப.அ.(adj.)

ெகா ய, க ைமயான

 terrible.

ெகா ம் பாைலவனம்; ெகா  ேநாய்.

     [ெகா +ம்.]

ெகா வாட்கத்

 
 ெகா வாடக்த்  koṭuvāṭkatti, ெப.(n.)

அ க்க பயன்ப த் ம் ஒ  வைளந்த கத் ,

 a curved knife used in surgery (சா.அக.);.

     [ெகா வாள்+கத் ]

ெகா டத்

 
 ெகா டத்  koṭuviṭatti, ெப.(n.)

   ம தாணி; prickly lawsonia, Lawsonia Spinosa (சா.அக.);.

     [ெகா + டத் ]
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ெகா டம்

ெகா டம் koṭuviṭam, ெப. (n.)

   1. ெகால் ந் தன்ைம ெகாண்ட நஞ்

 fatal poison, Venom.

   2. ெவள்ைளப் பாடாணம்; a mineral poison (ெச.அக.);.

     [ெகா  + Skt. டம்]

ெகாைடெய ம்

 
 ெகாைடெய ம்  koṭaiyelumpu, ெப.(n.)

   ைடெய ம்  அதாவ  உள் வைளந்த எ ம் ; bone with an inward curvature; incurved bone (சா.அக.);.

     [ெகாைட+எ ம் ]

ெகாண்கானாங்
ழான்

 
 ெகாண்கானாங் ழான் koṇkāṉāṅkiḻāṉ, ெப.(n.)

   ெகாண்கான நாட்  மன்னன்; king of konkånå-nadu.

ேமா ரனாரால் பாடப்பட்ட கைடக் கழக மன்னன் (அ ந்);.

     [ெகாண்கானம்+ ழான்.]

ெகாண்டக்காரண்

 
 ெகாண்டக்காரண் koṇṭakkāraṇ, ெப.(n.)

   ன் க் ம் வைலஞரில் ஒ  வ ப் னன் (யாழ்.அக.);; a sub-caste of fishermen community (ெச.அக.);.

     [ெகாண்ைட+காரன்.]

ெகாண்டங்கட் ப்
பாய்ச் -தல்

ெகாண்டங்கட் ப்பாய்ச் -தல் koṇṭaṅkaṭṭippāyccutal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அைண கட்  ேமட்  நிலத் ல் நீர ்பாய்ச் தல்; to irrigate a field on a high level by damming a river or channel 
and forming a small reservoir (ெச.அக.);.

     [ ண்டம்-ெகாண்டம்+கட் +பாய்ச் -தல்.]

ெகாண்டசச்ாணி

 
 ெகாண்டசச்ாணி koṇṭaccāṇi, ெப.(n.)

   ப வங் ைர (யாழ்.அக.);; a kind of herb (ெச.அக.);.

     [ெகாண்ைட+சாணி]

ெகாண்டல்ேமகம்

 
 ெகாண்டல்ேமகம் koṇṭalmēkam, ெப.(n.)

   ெகாண்டற் ைல; a species of black Stone.

     [ெகாண்டல்+ேமகம்]

இதனால் கற் ரம் ெசம்பா ம் (சா.அக.);.

ெகாண் த்ெதா

 
 ெகாண் தெ்தா  koṇṭittoḻu, ெப.(n.)

   பட் மாடை்ட அைடக் ந் ெதா வம்; cattlepound (ெச.அக.);.

     [ெகாண் +ெதா ]
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ெகாண் -த்தல்

ெகாண் -த்தல் koṇṭiruttal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேதாற்றம், நடத்ைத த யவற் ல் ஒ வைரப் ேபா த்தல் ஒத் த்தல்; look like; take after.

ழந்ைத யாைரக் ெகாண் க் ற ? அப்பாைவயா? அம்மாைவயா? (இ.வ.);.

     [ெகாண் +இ -த்தல்.]

 ெகாண் -த்தல் koṇṭiruttal,    2 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ஒத் த்தல்; look like.

ழந்ைத யாைரக் ெகாண் க் ற  அம்மாைவயா? அப்பாைவயா? (உ.வ.);.

     [ெகாண்  + இ -.]

ெகாண் கட்
யாபாரம்

 
 ெகாண் கட் யாபாரம் koṇṭukaṭṭuviyāpāram, ெப.(n.)

   ெபா டக்ளின் ைல ைறவான ேபா  ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக் வாங்  ைலேய ன காலத் ல் 
ற்ைக; trading a articles bought cheap in retail and stored up awaiting a favourable market (ெச.அக.);.

     [ெகாண் +கட்  Skt. யாபாரம்]

ெகாண் கட் ப்
ெபா ள்ேகாள்

ெகாண் கட் ப்ெபா ள்ேகாள் koṇṭukaṭṭupporuḷāḷ, ெப.(n.)

ெசய் ளில் பலவ ம் ெதா க்கப்பட்டச ்ெசாற்கைளப் ெபா க் த் தக்கப  ட் ப் ெபா ள்

 Glasm sirs so; mode of constructing a stanza in which words are appropriatly transposed to arrive at the proper meaning, 
one of eight.

ேகாப்  ெமா கைள ஏற் ைசப்ப  ெகாண்  ட்ேட (நன்.418);.

     [ெகாண் + ட் +ெபா ள்ேகாள்.]

ெகாண் ெசல்( )-
தல்

ெகாண் ெசல்( )-தல் koṇṭucellutal,    13 ெச. . .(v.i.)

   ஆ ைம ெசய்தல் (நிரவ் த்தல்);; to be able to manage.

எனக்  இனிேமற் ெகாண்  ெசல்லா  (ெசஅக);.

     [ெகாண் +ெசல் )-தல்.]

ெகாண் வா-தல்

ெகாண் வா-தல் koṇṭuvātal,    18 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ வைர அைழத்  வ தல்; ஒன்ைற எ த்  வ தல்; வரவைழத்தல்; bring some one or something.

ேநாயாளிைய ன்னேர என்னிடம் ெகாண்  வந் க்கலாம் என்றார ்ம த் வர.் நான ெசான்ன 
த்தகங்கைளக் ெகாண்  வந்தாயா?

   2. க்கல், ரம்ானம் த யவற்ைற ன்ைவத்தல்; சட்டத்ைத ஏற்ப த் தல்; bringing a problem to one's 
attention; move motion; enact law,

ன்னச ் ன்னச ் க்கல்கைளெயல்லாம் என்னிடம் ெகாண்  வரா ரக்ள் என்  ட்டார ்அ காரி 
எ ரக்்கட் னர ்ெகாண்  வந்த நம் க்ைக ல்லாத் ரம்ானம் ேதாற் ப் ேபா ற் . ம லக் ச ்
சட்டம் ெகாண்  வரக் ேகாரிப் ெபண்கள் மன்றம் ஆரப்்பாட்டம் நடத் ய .

     [ெகாண் +வா-தல்.]

ெகாண் -தல்

ெகாண் -தல் koṇṭuviṭutal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ஒ வைர ஓர ்இடத் ற்  அைழத் ச ்ெசல் தல்; ஒ வைர இட் ச ்ெசன்  ஒன் ல் தல்; take some 
one to a place; lead some one into something.

ேழ ந்  டந்தவைர அவர  ட் ல் ெகாண்  ேபாய் ட ஏற்பா  ெசய்ேதாம். ஆராயாமல் 
எ க் ம்  உன்ைனச ் க்க ல் மாட்  ம்.

     [ெகாண் + -தல்.]
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ெகாண்ைடஊ

 
 ெகாண்ைடஊ  koṇṭaiūci, ெப.(n.)

   ெபண்கள் ேபாட் க் ம் ெகாண்ைட அல்ல  ன்னல் அ ழாதப  ெச ம் இ  ப யாக 
வைளக்கப்பட்ட ெமல் ய கம் ; u-shaped hairpin to keep the hair-do intact.

     [ெகாண்ைட+ஊ ]

ெகாண்ைடக்கட
ைல

 
 ெகாண்ைடக்கடைல koṇṭaikkaṭalai, ெப.(n.)

   வ த்ேதா, அ த்ேதா பயன்ப த் ம் உ ண்ைட வ வத் ல் இ க் ம் ப ப்  நிறப் ப ப் ; cluster-
seed, bengal gram; chick реа.

     [ெகாண்ைட+கடைல]

 ெகாண்ைடக்கடைல koṇḍaikkaḍalai, ெப.(n.)

   கடைல; Bengal gram (சா.அக.);.

     [ெகாண்ைட + கடைல.]

ெகாண்ைடகட்

 
 ெகாண்ைடகட்  koṇṭaikaṭṭi, ெப.(n.)

   மணத் ன் ேபா  தைலம ைரக் ெகாண்ைடயாக க் ம் ேவளாள வைக னர;் a sub-sect of 
vélālās who dress their hair in large coil on the head during marriage (ெச.அக.);.

     [ெகாண்ைட+கட் ]

இவரக்ள் க் ப் ப லாக ைகையக் ெகாண்ைடேபால் கட் ந்தால் இப்ெபயர ்ெபற்றனர.் 
ம்பரசனிடம் இ ந்த பழக்கத்தால் ெகாண்ைட ெபற் ந்தனர ்என்பர.் த்தாமல் தங்கள் 

ைகையத் ெதாடா  ெகாண்ைட கட் க் ெகாண் ந்தவராத ன் இப்ெபயர ்ெபற்றனர ்என்பர ்
(அ . ந்);.

ெகாண்ைட ட்

 
 ெகாண்ைட ட்  koṇṭaikiruṭṭi, ெப.(n.)

   ெகாண்டலாத்  (யாழ்.அக.);; hoopoe, a crested bird (சா.அக.);.

     [ெகாண்ைட+ ட் ]

ெகாண்ைடசச்ாணி
க் ழங்

 
 ெகாண்ைடசச்ாணிக் ழங்  koṇṭaiccāṇikkiḻṅku, ெப.(n.)

   நஞ்ச ப்பான் ழங் ; a creeper used an antidote for poison, Asclepias prolifera (சா.அக.);.

     [ெகாண்ைட+சாணி+ ழங் .]

ெகாண்ைடச்

ெகாண்ைடச்  koṇṭaicci, ெப.(n.)

   1. ெகாண்ைடைய அைசக் ம் ஒர ் ; mountain bulbul with crust erected at will-Ixos monticolons alias 
pycnonotus haemorhous.

   2. வப் க் ெகாண்டலாத் ; red-whiskered bulbul, Otocompsa jocosa.

   3. ெகாண்ைடக் ; crested bird-Lxos caper.

   4. ெப ங் ெகாண்டலாத்  அல்ல  க்ெகாத் ; a large kind of crested bird; houp-upupa epops (சா.அக.);.

     [ெகாண்ைட+ஆச் ]
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ெகாண்ைடச் னிக்
ழங்

ெகாண்ைடச் னிக் ழங்  koṇṭaiccīṉikkiḻṅku, ெப.(n.)

   1. நஞ்ச ப்பான்; a creeper used as an antidote for poison. Asclepias prolifera.

   2. நாய்பாைல; Indian ipecacuanha, Asclepias asthmatica.

   3. க ைதப் பாைல; common Indian ipeca cuanha, Tylophora asthmatica (சா.அக.);.

     [ெகாண்ைட+ னி+ ழங் .]

ெகாண்ைடச் த்
யல்

 
 ெகாண்ைடச் த் யல் koṇṭaiccuttiyal, ெப.(n.)

   தட்டார ்க க ள் ஒன் ; goldsmith's or brazier's hammer (ெச.அக.);.

     [ெகாண்ைட+ த் யல்.]

 ெகாண்ைடச் த் யல் koṇṭaiccuttiyal, ெப.(n.)

   தட்டார ்க க ள் ஒன் ; goldsmith's or braziers hammer.

     [ெகாண்ைட + த் யல்.]

ெகாண்ைட

 
 ெகாண்ைட  koṇṭaitiruki, ெப.(n.)

கத க்  ெச ம் ைள,

 hole in the sill into which the corner-pin of a door is fitted (ெச.அக.);.

     [ெகாண்ைட+ச .]

ெகாண்ைட ற்ைக
ேயா -தல்

ெகாண்ைட ற்ைகேயா -தல் koṇṭaiyiṟkaiyōṭutal,    20 ெச. . .(v.i.)

   ெபண்ணின் ம ர ் த்  இ த்  அவம த்தல்; outraging a woman by handling the lock or tuft of hair on her 
head; pulling a woman by her hair (சா.அக.);.

     [ெகாண்ைட ல்+ைக+ேபா -தல்.]

ெகாண்டலாத் க்

 
 ெகாண்டலாத் க்  koṇṭalāttikkuruvi, ெப. (n.)

   ன் த் ப் பறைவ னத்ைதச ்ஒ  பறைவ; a bird, which main pray is fish.

     [P]

     [ெகாண்ைட+ஆலாத் + ]

இதன் தைல ல் அழ ய ெகாண்ைட ஒன்  உண் . அந்தக் ெகாண்ைடைய அ  களிப் 
பைடந் க்ைக ல் ரித் ம், த் ம் ைளயா ம். இ  ெசம்ைம கலந்த மஞ்சள் நிற ள்ள . 
இதன் ேதாைக ம், இறக்ைக ம் ெவண்ைமயான வரிக ைடய . மரங்களி ம், நிலத் ம் 

ச் ப் க்கைளத் ேதாண் ண் மா  இதன் க்  நீண் க் ம். இ  ேகாைட காலத் ல் 
நீண்ட ரம் பயணம் ெசய்  மைழக் காலத் ல் ம் ம் தன்ைமய  (அ . ந்);.
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ெகாண்ேடாசனக்
ழங்

 
 ெகாண்ேடாசனக் ழங்  koṇṭōcaṉakkiḻṅku, ெப.(n.)

   ப்  லம்; root of long pepper.

     [ெகாண்ேடாசனம்+ ழங் .]

இ  மணமாக ம் வப்பாக ம் இ க் ம் (சாஅக.);.

 ெகாண்ேடாசனக் ழங்  koṇṭōcaṉakkiḻṅgu, ெப.(n.)

   ப்  லம்; root of long-pepper (சா.அக.);.

     [ ன்  + உசச்ல் → ன் சச்ல் → ண்டசச்ல் → ெகாண்ேடாசன் + ழங் ..]

இ  ந மணமாக ம், வப்பாக ம் இ க் ம்.

ெகாண்ைண

ெகாண்ைண koṇṇai, ெப.(n)

ெகான்ைற:

 common cassia Indiam laburnam, Cassia fistula alias C.rhombifolia.

     [ெகான்ைற - ெகாண்ைன - ெகாண்ைண (ெகா.வ.);.]

வைககள்:

   1. இராகத் க் ெகான்ைற

 red Indian laburnam, Cassia margiuafa,

   2. ஈசன்தாரக்் ெகான்ைற; gold flower tree.

   3. எ ைமக் ெகான்ைற; sumatra senna, Cassia siamea.

   4. க ங்ெகான்ைற; sumatra senna, Cassia siamea.

   5. காக்ெகான்ைற; black senna.

   6. காட் க்ெகான்ைற; wild kondray; venezula soap bark tree, Pithecolobium bigeminum.

   7. ண்  க் ெகான்ைற; globe-flowered cassia, Cassia glaயca.

   8. ேளாப் க் ெகான்ைற

 globe-flowered cassia, Cassia glauca.

   9. சரக்ெகான்ைற:

 common cassia.

ெகாணர்-தல்

ெகாணர-்தல் koṇartal,    13 ெச. . . (v.i.)

   ெகாண்  வ தல்; bring.

சான் தழ்கைளக் ெகாண ம்ப  தைலைமயா ரியர ்மாணவ னிடம் னார.் ெவளி மாநிலத ்
ந்  ெசன்ைன நக க்  நீர ்ெகாண ம் ட்டம் நிைறேவ ய .

     [ெகாள் - ெகாணர.்]

ெகாணிசல்

 
 ெகாணிசல் koṇical, ெப.(n.)

ேகாணல்:

 bend,curve (ெச.அக.);.

     [ெகாணிசல் - ேபச் வழக் .]
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ெகாத்தப் யர்

 
 ெகாத்தப் யர ்kottappiyar, ெப.(n.)

   இந் யாைவ ஆட் ரிந்த பழம்ெப ம் அரசக் ம்பத் னர;் the dynasty who ruled India (அ . ந்.);.

ெகாத்தமல் செ்ச

 
 ெகாத்தமல் செ்ச  kottamallicceṭi, ெப.(n.)

மணத் ற்காக ழம் ல் ேசரத்் க் ெகாள்ளப்ப ம் ெகாத்த மல்  ெச ,

 coriander, Coriandrum sativum (சா.அக.);.

     [ெகாத்தமல் +ெச ]

ெகாத்தமல் த் ள்

 
 ெகாத்தமல் த் ள் kottamallittuḷ, ெப.(n.)

   க க் ப் ேபா வதற்காக இ த்த ெகாத்தமல் த் ள்; powder of dried Coriander seeds used in curries and 
confectionaries (சா.அக.);.

     [ெகாத்த+மல் + ள்.]

ெகாத்தமல் வ
ரி

 
 ெகாத்தமல் வ ரி kottamallivacūri, ெப.(n.)

   ெகாப் ளிப்பான் என் ம் அம்ைம வைக; chicken - pox or measles (ெச.அக.);.

     [ெகாத்தமல் +Skt. வ ரி]

ெகாத்தவால்

 
 ெகாத்தவால் kottavāl, ெப.(n)

   நகரங்கள், ற் ாரக்ள் த யவற் ன் காவல் தைலவன்; chief police officer for a city or town, superintendent 
of markets (ெச.அக.);.

     [ேகாடை்ட+வாள்.]

 ெகாத்தவால் kottavāl, ெப.(n.)

   நகர த யற் ன் காவற்றைலவன்; chief police officer for a city or town, superintendent of markets.

     [U.{} → த.ெகாத்தவால்.]

கம்ம ய ஆட் ல் நகரம், ேப ர ்ஆ யவற் ற் ப் ெபா ப்பாளியாக இ ந்த காவல் தைலவன் 
'ெகாத்தவால்' என்  அைழக்கப்ெபற்றான்.

ெகாத்தவரங்காய்

 
 ெகாத்தவரங்காய் kottavaraṅkāy, ெப.(n.)

   சற்  நீளமாக ம், தடை்டயாக ம், ெவளிரப்்பசை்ச நிறமாக ம் இ க் ம் காய்க ; cluster beans.

ெகாத்தவரங்காய் வற்றல். ெகாத்தவரங்காய் ேபால் இ க் றான்

     [ெகாத் +அவரங்காய்.அவைரக்காய் → அவரங்காய்]

 ெகாத்தவரங்காய் kottavaraṅgāy, ெப.(n.)

   ெகாத்தாய்க் காய்க் ம் அவைரவைககளி ெலான் ; a kind of cluster bean.

     [ெகாத்  + அவைர + காய்.]
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ெகாத்தவாற்ேசவக
ன்

 
 ெகாத்தவாற்ேசவகன் kottavāṟcēvakaṉ, ெப. (n.)

   ெகாத்தவாெல ங் காவற் தைலவனின் ழ் ேவைல பாரக்் ம் காவலாள்; police constable under a kottavāl 
(ெச.அக.);.

     [ேகாடை்ட+அள்+ேசவகன்,]

ெகாத்தான்ெகா

 
 ெகாத்தான்ெகா  kottāṉkoṭi, ெப.(n.)

   ஆகாசவல் க் ெகா ; air plant or air creeper, leafless creeper or thread creeper, Cassytha filiformis (சா.அக.);.

     [ெகாத்தான்+ெகா ]

ெகாத் ப்ேபாடல்

 
 ெகாத் ப்ேபாடல் kottippōṭal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   பறைவகள் அல களால் ெகாத் தல்; picking up with the beak (சா.அக.);.

     [ெகாத் +ேபாடல்.]

ெகாத் -தல்

ெகாத் -தல் kottutal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. பாம்  க த்தல்; biting as by a snake.

   2. க  ெகாந் தல்; chopping as of meat.

   3. பறைவ க் னால் ேமாதல்; striking with the beak as by birds.

   4. இைர ெகாத்  எ த்தல்; picking up grains as by birds (சா.அக.);.

     [ெகால்-ெகாத் .]

ெகாத் க்

ெகாத் க்  kottukāli, ெப.(n.)

   1. ேவளாண் ெதா ல்களின் ெபா ட் க் ெகா க் ங் ; wage for the various forms of agricultural work.

   2. ெகாத்தரக்் க் ெகா க் ங் ; wage for masonry work (ெச.அக.);.

ம வ, ெகாத்தனார்

     [ெகாத் + ]

 ெகாத் க்  kottukāli, ெப.(n.)

   1. உழ த் ெதா ன்ெபா ட் க் ெகா க் ங் ; wages for various forms of agricultural work.

   2. ெகாத்தரக்் க் ெகா க் ங் , 

 wage for masonry work.

     [ெகாத்  + .]
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ெகாத் க்ேகாைர

 
 ெகாத் க்ேகாைர kottukārai, ெப.(n.)

   ேகாைர வைகக ள் ஒன் ; wet-land sedge, Cyperus compressus (ெச.அக.);.

     [ெகாத் +ேகாைர.]

 ெகாத் க்ேகாைர kottukārai, ெப.(n.)

   ேகாைர வைக; wet-land sedge.

     [ெகாத்  (ெதா ); + ேகாைர.]

ெகாத் ம

 
 ெகாத் ம  kottumali, ெப.(n.)

   ஒ  வைகச ்ெச  ( வா);; coriander, Coriandrum sativum (ெச.அக.);.

     [ெகாத் +ம ]

ெகா -த்தல்

ெகா -த்தல் kotittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. காய்சச்ல் காய்தல்; to be suffering from fever; being attacked wih fever,

   2. ெவப்பங் ெகாள்ளல்; getting heated in the system.

   3. தண்ணீர ் த யன

   காய்ந்  ெபாங் தல்; over-flowing of water etc. by its being boiled.

   4. வ  வ க் தல் அல்ல  வ தல்; fluxing or flowing from the bowls as in dysentery or diarrhoea.

   5. கச ் னத்தல்; growing extremely angry.

   6.மகைவ இழத்த னால் தாய்க்  வ ற் ல் ஏற்ப ம் ழப்பம்; a peculiar stirring sensation felt or 
experienced by the mother in the stomach on the loss of her child.

   7.நீர ்ஆ யாகக் ளம்பல்; turning of a liquid into a gaseous state (சா.அக.);.

     [ ய் - ெகாய் – ெகா ]

ெகா த்ைதலம்

ெகா த்ைதலம் kotittailam, ெப.(n.)

   த் க்ெகாடை்ட த யவற்ைற இ த்  நீரிற் ெகா க்க ைவத்  இறக் ம் எண்ெணய் 
(ைபஷஜ.3);; medicinal oil prepared by boiling pounded castorbeans, etc., in water (ெச.அக.);.

     [ெகா +Skt, ைதலம்.]

ெகா ப்ெப -த்தல்

ெகா ப்ெப -த்தல் kotippeṭuttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. உடம்  டாதல்; getting heated in constitution.

   2. னத்தால் ெவப் க் ெகாள்ளல்; getting hot or violent through anger (சா.அக.);.

     [ெகா ப் +எ -த்தல்.]

ெகா க் 
ெகா க்ெகன்

ேபா-தல்

ெகா க் ெகா க்ெகன் ேபா-தல் kotukkotukkeṉṟupōtal,    8 ெச. . .(vi)

   ெசரியாைம னால் அ க்க   அளவாக மலங் க தல்; going to stool often in small quantities or having 
looseness of bowels, due to indigestion (சா.அக.);.

     [ெகா +ெகா +என் +ேபா-தல்.]
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ெகாந்தராத்

 

 ெகாந்தராத்  kontarāttu, ெப.(n.)

   ஒப்பந்தம் (இலங்.);; contract.

ஊைரேய ெகாந்தராத்  எ த்த  ேபால் ேப றார.் (ெகா.வ.);

     [E. contract –த.ெகாந்தராத் ]

ெகாந்த வாள்

 
 ெகாந்த வாள் kondaṟivāḷ, ெப.(n)

   சைத ற் த்  அ க் ம் கத் ; a surgical knife or instrument with a handle used for puncturing before cutting 
through the skin(சா.அக.);;

     [ெகாந் +அரிவாள்.]

ெகாந் னஇைறச்

 
 ெகாந் னஇைறச்  kontiṉaiṟaicci, ெப.(n.)

   நன்  ெபா ப்ெபா  ண்டாக ெவட் ன இைறச் ; meat chopped into minute pieces, Mince-meat; Hash 
(சா.அக);.

ம வ, ெகாத் க்க

     [ெகாந் ன+இைறச் ]

ெகாப்பரேகசரிவ
ன்மர்

 
 ெகாப்பரேகசரிவன்மர ்kopparaācarivaṉmar, ெப.(n.)

   ஒ  ேசாழ மன்னன்; a Cõlãking.

ம வ. பராந்தகன், ரநாராயணன்.

     [ேகா+பரேகசர+்வ மன்.]

இவர ்ம ைர, ஈழம் த ய நா கைள ெவன்றார.் ஆ த்தச ்ேசாழரின் மகன். இவரின் மைன  ேகரள 
நாட்  மன்னனின் மகள் ேகாக் ழார ்என்பவள். இவ க்  இராசா த்தன் 
கண்டரா த்தன்_அரிஞ்சயன் என ன்  ள்ைளகள் இ ந்தனர ்(அ . ந்);.

     [P]

ெகாப்பறா

 
 ெகாப்பறா koppaṟā, ெப.(n.)

   நீர ்வற்  உலரந்்த ேதங்காய்; dried coconut-kernel, сорга (ெச.அக.);.

     [கப்  –ெகாப் +அைற-அறா(ெகா.வ.);]

ெகாப் ளத்தாள்

 
 ெகாப் ளத்தாள் koppuḷattāḷ, ெப.(n.)

சைதையக் ெகாப் ளிக்கச ்ெசய் ம் ம ந் ட் ய தாள்:

 blistering papper (சா.அக.);.

     [ெகாப் ளம்+தாள்.]
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ெகாப் ளிக் ம ந்

ெகாப் ளிக் ம ந்  koppuḷikkumaruntu, ெப. (n.)

   1. உடம் ல் ெகாப் ளத்ைத உண்டாக் ம் ம ந் ; blistering agent or drug,sicant.

   2. வாய் ெகாப்பளிப்பதற்காகப் பயன்ப த் ம் ம ந்  நீர;் medicated gargles; a preparation for rinsing the 
throat with (சா.அக.);.

     [ெகாப் ளிக் ம்+ம ந் ]

ெகாப்ெபன

ெகாப்ெபன koppeṉa, .எ. (adv.)

   1. ெபாடெ்டன; quickly.

   2. ெரன; suddenly (சா.அக.);.

     [ெகாப் +என..]

ெகாம்பைசப்ப
ன்பால்

 
 ெகாம்பைசப்ப ன்பால் kompacaippacuviṉpāl, ெப. (n.)

அைச ன்ற ெகாம்ைப ைடய ஆ ன  பால்

 milk of the cow having losse horns (சா.அக.);.

     [ெகாம் +அைச+Skt, ப ன் + பால்.]

ெகாம்பால் -
த்தல்

ெகாம்பால் -த்தல் kompālkiḻittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   லங் கள் ெகாம் னால் ட்  சைதையக் த்தல்; tearing the skin by goring with horns as by bull etc. 
(சா.அக.);.

     [ெகாம்பல்+ த்தல்]

ெகாம் ல்கைலமா
ன்

 
 ெகாம் ல்கைலமான் kompilkalaimāṉ, ெப.(n.)

ெகாம்  ந்த கைலமான்,

 pollard (சா.அக.);.

     [ெகாம் +இல்+கைல+மான்.]

ெகாம் ெகாண்டப
றைவ

 
 ெகாம் ெகாண்டபறைவ kompukoṇṭapaṟavai, ெப.(n.)

   ேர ல், கயானா த ய இடங்களில் வா ம் பறைவ; a bird where living in Brěziland kayanā.

     [ெகாம் +ெகாண்ட+பறைவ.]

மாைலப் ேபான்  காணப்ப ம் இதன் க த் ல் ற களில்ைல. ைன வைளந்த நீண்ட அல  
ெகாண்ட இவற் ன் ற கள் ெபான்னிற ைடயைவ. ஆண் பறைவக க்  மட் ம் ெநற் ல் 
ெகாம்  ைளத் க் ம். ச ப்  நிலங்களில் வ க் ம். இைவ ச் , தவசங்கைள உணவாகக் 
ெகாள் ம். ேகாைட காலத் ல் தரக்ளில் ெமதெ்தன்ற சா  ேசரத்்  ஆண் ற் ெகா  ைற 

டை்ட ட்  அைட காத்  ஞ்  ெபாரிக் ம் (அ . ந்:);.

ெகாம் -தல்

ெகாம் -தல் kompucīvutal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ஒ வைரச ்சண்ைட ேபா மா  ண் தல், சண்ைட ட் தல்; incite some one to fight. ெகாம்  
ம் ேவைலைய

அவனிடம் ைவத் க் ெகாள்ளாேத.

     [ெகாம் + -தல்.]
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ெகாம் ள்ளேதைர

 
 ெகாம் ள்ளேதைர kompuḷḷatērai, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ேதைர; a toad with horns, found in South America.

     [ெகாம் +உள்ள+ேதைர.]

இ  ஆ  அங் ல நீள ம் ெபரிய வா ம், கண்ணிற்  ேநராகப் ெபரிய ெகாம்  ேபான்ற உ ப் ம் 
உைடய . தவைளையப் த் த் ன் ம். இ  ெதன் அெமரிக்கா ல் காணப் ப ற  (அ . ந்);.

ெகாம் ள்ளபறைவ

 
 ெகாம் ள்ளபறைவ kompuḷḷapaṟavai, ெப.(n.)

ஒ  வைகப் பறைவ

 a kind of bird.

     [ெகாம் +உள்ள+பறைவ.]

இ  ெபரிய வாத்  ேபான்ற உ வ ைடய . தைல ல் ெகாம்  ேபான்ற உ ப்  ெகாண்ட . க ப் ம், 
ெவண்ைம ம் கலந்த இற கைள உைடய இப்பறைவ ெதன் அெமரிக்கா ல் உள்ள  (அ . ந்:);.

ெகாம் ள்ள 
க் ப்பறைவ

ெகாம் ள்ள க் ப்பறைவ kompuḷḷamūkkuppaṟavai, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் பறைவ; a kind of a bird.

     [ெகாம் + உள்ள+ க் +பறைவ..]

இ  ெசன்ைன மாவட்டத்ைதச ்சாரந்்த ேமற் த் ெதாடரச்் மைலக் கா களில் உள்ள .

ெபரிய இறக்ைககைளக் ெகாண்ட இவற் ன் க்

   10 அங் ல நீள ைடய . இந்த க் ல் க்ைகப் ேபான்ற ஓர ்உ ப்  ேமல் ேநாக்  
வளரந்் க் ற . வந்த நிற ைடய இவ் னத் ல் ஒற்ைறக் ெகாம் ைடய ம், இரடை்டக் 
ெகாம் ைடய ம் உண் . இதன் கால் நகங்கள் வைளந்தைவ. இ  உரக்கக் கத் ம் ஒ  1 ைமல் ரம் 
ேகட் ம். மரப்ெபாந் ல்  கட்  அைட காக் ம். ெபடை்ட அைட காக் ம் டை்ட மண்ணால் 
அைடத்  ைள ெசய்  அதன் வ  இைர ெகா க் ம் (அ . ந்);.

ெகாம் ள்ள ரிய
ன்பாம்

ெகாம் ள்ள ரியன்பாம்  kompuḷḷaviriyaṉpāmpu, ெப.(n.)

ஒ  வைகப்பாம்

 a kind of a snake.

     [ெகாம் +உள்ள+ ரியன்+பாம் ]

இ  வட அெமரிக்கா ல் மண ள்ள இடங்களில் வா ம். தன் உடல் ம் மண ல் மைறத் , 
கண்கைள ெவளி ல் காட் க் ெகாண் க் ம். அ க நச் த் தன்ைம ெகாண்ட இ  30 அங் ல நீளம் 
உைடய  (அ . ந்);.

ெகாம் ளகரம்

 
 ெகாம் ளகரம் kompuḷakaram, ெப.(n.)

   த ழ்ெமா ல்'ள என் ம் எ த்  ெபா  ளகரம் (இலங்);; the letter sir' in Tamil as distinguished from 
Širappulagaram.

ம வ. ள்ளிக்கால் ளகரம் ெகாம் ள

     [ெகாம் +ளகரம்]
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ெகாம் ள

 
 ெகாம் ள  kompuḷavu, ெப.(n.)

ெகாம்ைப த ற் ெகாண்ட எ த்தா ய ளகரம்

 the letter 'sir' as beginning with the symbol (ெச.அக.);.

     [ெகாம் +உள ]

ெகாம்மட் மரகீம்

 
 ெகாம்மட் மரீகம் kommaṭṭimarīkam, ெப..(n.)

   நில ேவம் ; ground neem, Celastrus Paniculata alias Justicia peniculata (சா.அக.);.

     [ெகாம்மட் +மரீகம்.]

ெகாம்மட் ைத

 
 ெகாம்மட் ைத kommaṭṭivitai, ெப.(n.)

   ெகாம்மட் க்காய் ைத; seeds of water

 melon (சா.அக.);.

     [ெகாம்மட் + ைத.]

ெகாமட் ைத

 
 ெகாமட் ைத komaṭṭivitai, ெப.(n.)

   க்கங்காய் ைத; seeds of bryonia Callosa (சா.அக.);.

     [ெகாமட் + ைத]

ெகாய் ன் ைர

 
 ெகாய் ன் ைர koyyiṉārai, ெப.(n.)

   அ ைர; அைறக் ைர; a kind of vegetable greens (சா.அக.);.

     [ெகாய் ன்+ ைர.]

 ெகாய் ன் ைர koyyiṉārai, ெப.(n.)

   அ ைர (ெகா.வ.);. அைறக் ைர; a pot herb, a kind of edible green.

ம வ. ெகாய் ைர.

     [ெகாய்யல் → ெகாய் ன் + ைர.]

ெகாய்னா

ெகாய்னா koyṉā, ெப.(n.)

   1. ரப்படை்ட மரம்; red cinchona bark, a tree, Cinchona succirubra.

   2. காய்சச்ல் ம ந் :

 guinine, product of cinchona alkaloids (ெச.அக.);.

 ெகாய்னா koyṉā, ெப.(n.)

   1. ரப்படை்ட மரம்; red cinchona bark, a tree, Cinchona succirubral.

   2. காய்சச்ல் ம ந் ; quinine, product of cinchona alkaloids.

     [E.quinine → த.ெகாய்னா.]
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ெகாரட்

 
 ெகாரட்  koraṭci, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ைகச ்ெச ; an unknown drug said to be remedy for asthma (சா.அக.);.

ெகாரநா

 
 ெகாரநா  koranāṭu, ெப.(n.)

   ைறநா , ம லா  ைறக்க ல் ேசைலகள் யாக ெநய்யப்ப ம் ஓர ்ஊர;் a village, near 
Mayiladuturai noted for the manufacture of sarees (ெச.அக.);.

     [ ைற+நா ]

ெகாராசானி

 
 ெகாராசானி korācāṉi, ெப.(n.)

   ரரசானி ேயாமம்; khorassan ajwaun; common henbane, Hyoscyamus niger (சா.அக.);.

ெகாரிக்கம்

 
 ெகாரிக்கம் korikkam, ெப.(n.)

எ த்தாணி ேபான்ற ள்ள ஒ வைகப் ண்  (மைல.);

 style plant, having a style-like flower, Launcea pinnatifida (ெச.அக.);.

     [ேகா  - ேகா க்கம்.]

ெகாரிகாமரம்

 
 ெகாரிகாமரம் korikāmaram, ெப.(n.)

ெகா க்காப் ளி ( த்.அக.);:

 manilla tamarind (ெச.அக.);.

     [ெகாரிகா+மரம்]

615

www.valluvarvallalarvattam.com 3836 of 19068.



ெகால்

ெகால் 1 kol, ெப.(n.)

   1. வ த்தம்; trouble.

   2. ெகாைலத் ெதா ல்; the act of murder (சா.அக.);.

     [ ல் - ெகால்.]

 ெகால்2 kol, ெப.(n.)

   மாைழ (உேலாகம்);; metal (சா.அக.);.

 ெகால்1 kolludal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. அலட்டல்; to tease, importune, annoy, perplex.

   2. அ த்தல்; to destroy, exterminate, annihilate (இ . .);.

     [ ல் → ெகால் → ெகால்( );-தல்.]

 ெகால்2 kolludal,    8 ெச. ன்றா .

   1. உ ைரப் ப த்தல்; to kill, slay, murder.

     "ெகான்றன்ன ன்னா ெச ம்" ( றள். 109);.

   2. அ த்தல்; to destroy, ruin.

     "ெகான்றான்காண்  ர ன் ம்" ( வாச. 12:16);.

ெகால்லன்கம்மா
ைல

 
 ெகால்லன்கம்மாைல kollaṉkammālai, ெப.(n.)

   ெகால்லன் உைலக் டம்; blacksmith's workshop, smithy (ெச.அக.);.

     [ெகால்லன்+கம்மாைல, கம்மாைல ச த்தைள ேவைல ெசய் ம் இடம்]

ெகால்லன்ேகா க
ம்

 
 ெகால்லன்ேகா கம் kollaṉāvikam, ெப.(n.)

   ன் டரிப் ; sand binder (சா.அக.);.

     [ெகால்லன்+ேகா கம்.]

ெகால்லன்பாகல்

 
 ெகால்லன்பாகல் kollaṉpākal, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் பாகல்; a kind of bitter gourd (சா.அக.);.

ெகால்லன

 
 ெகால்லன  kollaṉaḻici, ெப.(n.)

   கைடக்கழகப் லவரக்ளில் ஒ வர;் a poet who belong to the last Tamil Šangam.

     [ெகால்லன்+அ ]

ேசாழர ் னரான அ னின்  ேவ ப த்த இவர  இனப் ெபய ைடய இவர  ெபய க்  ன் 
இட்டனர ்(அ . ந்);.
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ெகால்லா ரதம்

ெகால்லா ரதம் kollāviratam, ெப.(n.)

உ ரக்ைளக் ெகால்லாைமயா ய ேநான்

 vow of abstaining from killing.

     "ெகால்லா ரதங் வலயெமல்லா ேமாங்க" (தா .பராபர.54); (ெச.அக.);

     [ெகால்லா+Skt. ரதம்]

ெகால்லா ர யர்

ெகால்லா ர யர ்kollāviratiyar, ெப.(n.)

   1. ெகால்லாைமைய ேநான்பாக உைடயவர;் those who have vowed to abstain from

 killing. "ெகால்லா ர யர ்ேநரந்ின்ற க்கட்

மணிேய"(தா பாயப் 22);.

   2. ைசனர;் Jains (ெச.அக);. [ெகால்லா+Skt. ர யர]்

ெகால்ெலன்

 
 ெகால்ெலன்  kolleṉṟu, .அ.(adv.)

   உடன யாக ம், உரக்க ம் ரித்தல்; bursting tears, laughter, etc.

ேகாமாளி வந்த ம் வரக்ள் ெகால்ெலன்  ரித்தாரக்ள்.

ெகால்ைலநிலம்

ெகால்ைலநிலம் kollainilam, ெப.(n.)

   தரைடந்  டக் ம் ேமட் நிலம்; இதைன நஞ்ைசயாக ம் த் வர;் sod, which can be reformed for 
cultivation.

     "ெகால்ைல நிலங்ெகாண்  த் ய ' ( ெவாற் ர ்கல்ெவட் );

     "ெகால்ைலத் ைற கா  ெவட்  கடை்டப் ப த்  ேம ம் பள்ள ம் த்  நீர ்நிலமாக" (ெத.கல், 
ெதா.7 கல்.97); (கல்அக);.

ெகால்ைலப் றம்

ெகால்ைலப் றம் kollaippuṟam, ெப.(n.)

   ட் க் ப் ன்னால் உள்ள இடம்; றங்கைட; backyard of a house.

ம வ. ெபாறவாசல், றக்கைட, ழக்கைட, கைடவாசல்.

     [ெகால்ைல+ றம்]

 ெகால்ைலப் றம் kollaippuṟam, ெப.(n.)

ெகால்ைல1 பாரக்்க;see kollai.

     [ெகால்ைல + றம்.]

ெகால்ைலப் றவ

 
 ெகால்ைலப் றவ  kollaippuṟavaḻi, ெப.(n.)

   ேநரை்மயற்ற ைற; unfair means; back door. ேநரை்மயான அர யல் நடத் பவரக்்  ெகால்ைலப் ற 
வ  எதற் ? (ெகால்ைல றம் வ );

 ெகால்ைலப் றவ  kollaippuṟavaḻi, ெப.(n.)

   ேநரை்மயற்ற வ ; unfair means; back door.

     [ெகால்ைல + றம் + வ .]
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ெகா ெகா -த்தல்

ெகா ெகா -த்தல் kolukoluttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. கலகலக்கல்; to become loose, disjointed, rickety, deranged in parts.

   2. மட் ப் ேபாைக; to moulder, crumble into dust, as a dead body.

   3. உைரயாட  (வாதத் );ல் ேதாற்ைக; to be defeated or discomfited in argument.

   4. ஓயாமல் வாய் ேப ைக; to chatter incessantly (ெச.அக.);.

     [ெகா +ெகா -த்தல்.]

ெகா ெகா ப்

ெகா ெகா ப்  kolukoluppu, ெப.(n.)

   1. ஆடம்பரம்; affectation, osteritation, vanity.

   2. ஓயாமல் வாய் ேப ைக

 sumum

   வாயா ைக; incessant chattering.

   3. கலகலத் ப் ேப ைக; becoming loose or rickety (ெச.அக.);.

     [ெகா +ெகா ப் ]

ெகா ெச த்

 
 ெகா ெச த்  koluceḻuttu, ெப.(n.)

   டெ்ட த் ; running hand (ெச.அக.);.

     [ெகா +எ த் .]

எ த் க்கைள ஒன்ேறாெடான்  ைணத்  எ ம் ைற.

ெகா -த்தல்

ெகா -த்தல் koluviruttal,    3 ெச. . .

 presence of a king in his royal court in a sitting state (சா.அக.);.

     [(ெகா +இ -த்தல்.]

ெகாைலப்ப

 
 ெகாைலப்ப  kolaippaci, ெப.(n.)

   எைத ம் சாப் டாமல் ந்த ப டன் இ க் ன்ற நிைல; state of being famished.

காைல ந்  சாப் ட ல்ைல, ெகாைலப் ப  எ க் ற .

     [ெகாைல+ப ]

 ெகாைலப்ப  kolaippasi, ெப.(n.)

   க ம்ப ; state of being famished. 

காைல ந்  ெகாைலப் ப ேயா  இ க் ேறன் (உ.வ.);

     [ெகாைல + ப .]
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ெகாைலப்பட் னி

 
 ெகாைலப்பட் னி kolaippaṭṭiṉi, ெப.(n.)

   எைத ம் சாப் டாமல் ந்த ப டன் இ க் ன்ற நிைல; utter starvation; extreme hunger.

நான்  நாடக்ளாக நான் ெகாைலப்பட் னி

     [ெகாைல+பட் னி]

 ெகாைலப்பட் னி kolaippaṭṭiṉi, ெப.(n.)

   க ைமயான ப ன்ேபா  எ ம் சாப் டக் ைடக்காத நிைல; state of utter starvation during extreme 
hunger. 

பல நாள்களாகக் ெகாைலப்பட் னி ல் இ க் ேறன் (உ.வ.);.

     [ெகாைல + பட் னி.]

ெகாைல -தல்

ெகாைல -தல் kolaiviḻutal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ெகாைல நடத்தல்; result in murder.

நீ ம ப ம் தகரா  ெசய்தால் இங்  ஒ  ெகாைல ம் என்  அச் த் னார.்

     [ெகாைல+ -தல்.]

 ெகாைல -தல் kolaiviḻudal,    3 ெச. ன்றா . (v.i.)

   ெகால் தல்; to result in murder.

     [ெகாைல + -.]

ெகாவ்ைவப்பழம்

 
 ெகாவ்ைவப்பழம் kovvaippaḻm, ெப.(n.)

   ேகாைவப் பழம்; red fruits of a common creeper found on the hedges.

     [ெகாவ்ைவ+பழம்]

 ெகாவ்ைவப்பழம் kovvaippaḻm, ெப.(n.)

   கனிந்த வப் க் ெகாவ்ைவப் பழம்; red riped caped fruit (சா.அக.);.

     [ெகாவ்ைவ + பழம்.]

ெகா ஞ் னி

 
 ெகா ஞ் னி koḻiñciṉi, ெப.(n.)

நாய் ேவைள,

 dog mustard plant, Cleome viscosa (சா.அக.);.

ம வ. இைத நாய்க்க  என் ம் அைழப்பர.்

ெகா ப்பாயாசம்

 
 ெகா ப்பாயாசம் koḻippāyācam, ெப.(n.)

   ெசந்ெதாட் ; scorpion leaf, Tragia involucrata (சா.அக.);.
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ெகா -த்தல்

ெகா -த்தல் koḻuttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. உடம்  ெதளிந்  ப த்தல்; becomming fattened.

   2. ழம்பாய் இ த்தல்; being of thick consistency.

   3. மதத்தல்; becoming sexually excited (சா.அக.);.

     [ெகாள் – ெகா ]

ெகா க்

 
 ெகா க்  koḻukku, ெப.(n.)

   ைகப்  உள்ள ேகாப்ைப (இலங்.);; cup to drink coffee or tea,

ெகா க்  நிைறய ேதனிர ்ெகா த்தாரக்ள்.

 ெகா க்  koḻukku, ெப.(n.)

   ைகப் ள்ள ேகாப்ைப; cup with handle. 

ெகா க்  நிைறயத் ேதநீர ்ெகா த்தாரக்ள் ( ரி.);.

     [ ள் →  → ெகா  → ெகா க் .]

ெகா ெகாெழன்

 
 ெகா ெகாெழன்  koḻukoḻeṉṟu, .அ. (adv.)

   ந்த சைதப்பற் டன்; chubby.

ழந்ைத ெகா ெகா ெவன்  இ க் ற .

     [ெகா +ெகா +என் ]

ெகா ச்

ெகா ச்  koḻucci, ெப.(n.)

   1. நாய்ேவைள,

 dog mustard, Cleome viscosa.

   2. ெகா ஞ் ச ்ெச ; zanzibar indigo, Tephrosia Purpurea alias Tgalegioides (சா.அக.);
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ெகா த்த

ெகா த்த koḻutta, ெப.அ.(adj.)

வ மானம் த யவற் ல் ந்த ெப த்த

 huge:big.

ெகா த்த ஊ யம், ெகா த்த ேவடை்ட

     [ெகா  – ெகா த்த]

 ெகா த்த1 koḻutta, ெப.(n.)

   ப த்த; fatty (சா.அக.);.

     [ெகா  → ெகா த்த.]

 ெகா த்த2 koḻutta, ெப.(n.)

   1. ந்த; huge;

இன்  ெகா த்த ேவடை்ட ைடத்த  (உ.வ.);.

   2. ெப த்த; big. 

வணிகம் ெசய்  ெகா த்த இலாபம் சம்பா த்தான் (உ.வ.);.

     [ெகா  → ெகா த்த.]

ெகா த்தாைட

 
 ெகா த்தாைட koḻuttāṭai, ெப.(n.)

   க ம் ன் னிப் ப ; head of a sugarcan stalk (ெச.அக.);.

     [ெகா ந் +ஆைட.]

ெகா ந்தனார்

 
 ெகா ந்தனார ்koḻuntaṉār, ெப.(n.)

   ெபா வாகக் கணவனின் உடன் றந்தான்; ப்பாகக் கணவனின் உடன் றந்தா ள் 
இைளயவர;் generally husband's brother, especially husband's younger brother.

     [ெகா ந்தன்+ஆர]்

 ெகா ந்தனார ்koḻundaṉār, ெப.(n.)

   கணவ டன் றந்தவன்; husband's brother. 

     [ெகா ந்  → ெகா ந்தன் + ஆர.் ெகா ந்  இளைம. ெகா ந்தன் = கணவ க்  இைளயவன்.]

ெகா ப் ள்ள

 
 ெகா ப் ள்ள koḻuppuḷḷa, ெப.எ.(adj.)

ெச ைமயான

 corpulent(சா.அக.);.

     [ெகா ப் +உள்ள.]

ெகா ப்ெப -த்தல்

ெகா ப்ெப -த்தல் koḻuppeṭuttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   உடம் ன் ெகா ப்ைப நீக்கல்; removing the fat from body (சா.அக.);.

     [ெகா ப் +எ -த்தல்.]
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ெகா ப்ேப -தல்

ெகா ப்ேப -தல் koḻuppēṟutal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. உடம் ல் ெகா ப்  உண்டாதல்; becoming corpulent or growing excesively fat.

   2. ர ்ெகாள்ளல்; exhibiting the power of procreation.

   3. மதரத்்தல்

; becoming sexually excited.

   4. உடம் ல் ெகா ப்  அ கமாதல்; increase of bodily fat (சா.அக);.

     [ெகா ப் +ஏ -தல்.]

ெகா ம் நாதல்

 
 ெகா ம் நாதல் koḻumpunātal, ெப.(n.)

ெவண்ணாவல்

 whie jaumon, Eugenia zeylanica (சா.அக.);.

     [ெகா ம் +நாவல்.]

ெகா ம் மரம்

 
 ெகா ம் மரம் koḻumpumaram, ெப.(n.)

    மரம்; Ceylon oak, hill trumpet flower or flowering fig, Schlelchera trijuga alias S.Pubescens.

ம வ. ம்பா ரி, ெகாஞ்  அல்ல  வத்  (சா.அக.);. .

     [ெகா ம் +மரம்]

ெகா -தல்

ெகா -தல் koḻuvutal,    5 ெச. . .(v.i.)

மாட் தல்; ெதாங்க தல் (இலங்.);

 hang something on something. Amusoug

ேதாளில் ெகா க் ெகாண்  றப்பட்டான்

     [ெகா →ெகா →ெகா -தல்.]

ெகாள்கலன்

 
 ெகாள்கலன் koḷkalaṉ, ெப.(n.)

   ேச த்  ைவக்கப்பயன்ப த் ம் ஏனம்; மாைழ னால் ெசய்த ெதாட் ; container for storing.

ெகாள்ைளேநாயா
ற் ட-த்தல்

ெகாள்ைளேநாயாற் ட-த்தல் koḷḷainōyāṟkiṭattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   வ ற் ப் ேபாக் , ஒவ்வாைம, அம்ைம, காய்சச்ல் த ய ேநாயால் தாக்கப்பட்  வ ந்தல்; being 
attacked and afflicted with a pestilential disease as by cholera, small

 pox, influenza etc. (சா.அக.);.

     [ெகாள்ைள+ேநாயால்+ ட-த்தல்.]

ெகாள் தல்நிைல

 
 ெகாள் தல்நிைல koḷmutalnilai, ெப.(n.)

   ெபா ைள ற்பைன ெசய்வதற்காக வாங் ம்ேபா  அதற் க் ெகா க்கப்ப ம் ைல; வாங் ய 
ைல; procurement price.

     [ெகாள்+ தல்+ ைல.]
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ெகாள்வரி

ெகாள்வரி koḷvari, ெப.(n.)

   ெநல்லாய வைக (ெத.கல்.ெதா.4:195);; a tax in kind (ெச.அக.);.

     [ெகாள்+வரி]

 ெகாள்வரி koḷvari, ெப.(n.)

   ெநல்லாய வைக, தவசமாகப் ெப ம் வரி வைக; a tax in kind (S.I.I.IV,195);.

     [ெகாள் + வரி.]

ெகாள்ளம்பக்கனா
ர்

ெகாள்ளம்பக்கனார ்koḷḷampakkaṉār, ெப.(n.)

   கழகக் காலப் லவர;் a poet, who belongs to the Šargam age.

     [ெகாள்ளம்பாக்கன்+ஆர]்

ெகாள்ளம் என்ப  ஒ  ஊர.் நற் ைன 147ஆம் பாட ல் பாக்கம் ஞ் த் ைணையப் பா ள்ளார ்
(அ . ந்);.

ெகாள்ளாதேநாய்
ெகாள்ளல்

ெகாள்ளாதேநாய்ெகாள்ளல் koḷḷātanōykoḷḷal,    16 ெச. . .(v.i.)

   1. ணப்ப த்த யாத ேநாயால் பா க்கப்படல்; being seized with an incurable disease.

   2. ட்டங் ெகாள்ளல்; being attacked wiih leprosy (சா.அக.);.

     [ெகாள்ளாத+ேநாய்+ெகாள் -தல்.]

ெகாள்ளிசச்ட்

 
 ெகாள்ளிசச்ட்  koḷḷiccaṭṭi, ெப.(n.)

   இறந்தவரின் உட ற் த்  ைவக்க எ த் ச ்ெசல் ம் கங்  அல்ல  எரி ம் கள்ளி ைவத்த 
மண்சட் ; pot containing live coal or burning sticks carried to the cremation ground for lighting the funeral pyre.

ம வ. சச்ட்

     [ெகாள்ளி+சட் ]

 ெகாள்ளிசச்ட்  koḷḷiccaṭṭi, ெப.(n.)

   இறந்தவரின் உடலத் ற் த்  ைவக்க எ த் ச ்ெசல் ம் மண் சட் ; pot containing live coal and burning 
sticks carried to the cremation ground for lighting the funeral pyre.

     [ெகாள்ளி + சட் .]

ெகாள்ளிப்

 
 ெகாள்ளிப்  koḷḷippūṭu, ெப.(n.)

   ; civet (சா.அக.);.

ெகாள்ளிேபா -தல்

ெகாள்ளிேபா -தல் koḷḷipōṭutal,    20 ெச. . .(v.i.)

   இறந்தவரின் உட ற் த்  ட் தல்; light a funeral pyre.

தாய்க் த் தைலமகன்தான் ெகாள்ளி ேபாட ேவண் ம் (ேப.வ.);.

     [ெகாள்ளி+ேபா -தல்.]

 ெகாள்ளிேபா -தல் koḷḷipōṭudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

ெகாள்ளிைவ-த்தல் பாரக்்க;see kolil-vai.

     [ெகாள்ளி + ேபா -.]
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ெகாள் பானிதம்

 
 ெகாள் பானிதம் koḷḷupāṉitam, ெப.(n.)

   ரிய காந் ; sun flower, Helianthus indicus(சா.அக.);.

     [ெகாள் +பாணிதம்]

     [P]

ெகாள்ெபான்

ெகாள்ெபான்  koḷpoṉṟi, ெப.(n.)

   ெதய்வத் ேமனிக்ட் க் காதணியாகச ்சாத் ம் ெகாள் ெபாற் ல்; golden ear ornament worn for the 
metal idols.

     " க்கா ல் சாத் ம் ெகாள் ெபாற் ல்"(ெத.கல்.ெதா.5 கல்.644);

     [ெகாள்+ெபான் ]

ெகாள் ச ்ெச ல் க் ம் ப் ேபான்ற வ ல் ெசய்யப் ெப ம் காதணிப் ெபாற் ,

ெகாளெகாெளன்

 
 ெகாளெகாெளன்  koḷakoḷeṉṟu, ெப.அ. (adj.)

   ெகட் த் தன்ைம ைறந்  ெந ழ்ந்த நிைல; of fruits too soft or nearly rotten.

ெவ ல் பழங்கள் ெகாளெகாள ெவன்  ஆ ட்டன.

     [ெகாள+ெகாள+என் .]

ெகாளிஞ்

 
 ெகாளிஞ்  koḷiñci, ெப.(n.)

ெகா ஞ் ச ்ெச ,

 zanzibar indigo, Tephrosia Purpurea alias Tigalegioides (சா.அக.);.

ெகா க்கட்ைடத்
ேதக்

 
 ெகா க்கடை்டத்ேதக்  koḷukkaṭṭaittēkku, ெப.(n.)

   ேபாதக நா  மரம்; firebrand teak, Premna tomentosa (சா.அக.);.

     [ெகா க்கடை்ட+ேதக் .]

ெகா ங்

ெகா ங்  koḷuṅkuvi, ெப.(n.)

   1. ேவ ப் ப த் ; hedge cotton, Dacmia extensa.

   2. பன்  ெமாத்ைத; pig root, Trapa bisipinosa (சா.அக.);.

ெகா ஞ் நாரத்
ைத

 
 ெகா ஞ் நாரத்ைத koḷuñcinārattai, ெப.(n.)

   ெகா ஞ்  நாரத்ைத அதாவ  த் ப்  நாரத்ைத; sweet bigarade orange, Citrus aurantium bigaradia 
(சா.அக.);.

     [ெகா ஞ் +நாரத்ைத]

ெகா த் ெவ ல்

 
 ெகா த் ெவ ல் koḷuttuveyil, ெப.(n.)

   ப் பற் ம் ெவ ல்; burning or scorching Sun (சா.அக.);.

     [ெகா த் +ெவ ல்]
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ெகாற்றங்ெகாற்ற
னார்

ெகாற்றங்ெகாற்றனார ்koṟṟaṅkoṟṟaṉār, ெப. (n.)

   கழகக் காலப் லவர;் a Šañgam poet.

     [ெகாற்றன்+ெகாற்றன்+ஆர]்

ேவளாண் மர னர ்நற் ைண 54-வ  பாடைலப் பா ள்ளார ்(அ . ந்);.

ெகாற்றனார்

ெகாற்றனார ்koṟṟaṉār, ெப.(n.)

கழகக்காலப் லவர:்

 a poet who belongs to the Šangamage.

     [ெகால் ( ைம, றப் ); - ெகாற்றன்.]

ெப ம் தனார ்என்பவரின் மகனான இவர ்உனகர ் லத்தவர.் நற் ைண 30-ம் பாட ம், 
ந்ெதாைக ல் ஒன் ம், அகத் ல் ஒன் ம் என ன்  பாடல்கள் இவர ்பா யைவகளாகக் 

ைடத் ள்ளன (அ . ந்);.

ெகாறகர்

 
 ெகாறகர ்koṟakar, ெப.(n.)

   தாழ்ந்த வ ப் னர;் the lower caste people, base people.

     [ றவர ்– ெகாறகர]்

இவரக்ள் ெதன்கன்னடத் ல் வாழ்பவரக்ள். கா களில் ைசகளில் வா ம் இவரக்ள் ைட றம் 
த யன கட் ப் ைழக் ன்றனர.் இவரக்ளில் லர ்உழவரக் க்  அ ைம ெசய்  வாழ்வர ்

(அ . ந்);.

ெகாறட்ைட

 
 ெகாறடை்ட koṟaṭṭai, ெப.(n.)

   ஒ  ெச ; a plant.

     [ றடை்ட – ெகாறடை்ட]

ெகாறடா

ெகாறடா koṟaṭā, ெப.(n.)

   ைரச ்ச க் ; horsewhip, whip, scourge (ெச.அக.);.

 Port. Corda, 1. Koraợă, K. Koradē, M.Korață, Tu. Korợe→ த.ெகாறடா

 ெகாறடா koṟaṭā, ெப.(n.)

   ைரச ்சாடை்ட; horsewhip, whip, scourge.

 T.{}; K.{}; M.{}; Tu.korde.

     [Port.corda → த.ெகாறடா.]
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ெகா

ெகா  koṟi, ெப.(n.)

   1. ஆ ; Sheep.

   2. ெசம்ம யா ; a short woolly sheep with twisted horns (சா.அக.);.

     [  – ெகா ]

 ெகா 1 koṟittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1.பல்லா ம் அலகா ம் தவசத்ைதப் ரித் த் ன் தல்; to nip off the husks of grains.

     " ைனகள் ெகா ப்ப ன் " (காஞ் ப் . இ பத். 95);.

   2.  தாகப் ெபா க்  உண் தல் (இ.வ.);; to graze, to pick up food here and there, as cattle, to eat 
scantily.

     "உ த் ரள் ெபாரி ற் ெகா ப்ப" (கல்லா. கன் .);.

   3. ட் ட்  ஒ த்தல் (யாழ்ப்.);; to make a ticking or clucking sound.

   4. அ ப் தல் (யாழ்ப்.);; to Chatter.

   ெத. ெகா ;   க. ெகா ;ம. ெகா .

     [ெகா  → ெகா .]

 ெகா  koṟi, ெப.(n.)

   1. ஆ ; sheep.

ெகா க்ைகச்

 
 ெகா க்ைகச்  koṟukkaicci, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் ல்; a kind of grass.

     [ க்கத் +ெகாறன்கச் ]

ெகா க்ைகத்தாரி

 
 ெகா க்ைகத்தாரி koṟukkaittāri, ெப.(n.)

   ெசங்கத்தாரி; false peacock foot tree, Nicbuhria linearis(சா.அக.);

     [ெகா க்ைக+தாரி]

 ெகா க்ைகத்தாரி koṟukkaittāri, ெப.(n.)

   ெசங்கத்தாரி; false peacock foot tree (சா.அக.);.

     [ெகா க்ைக + (தா ); தாரி.]

ெகான்ைறக்ெகா
ந்

 
 ெகான்ைறக்ெகா ந்  koṉṟaikkoḻuntu, ெப.(n.)

   கைட ல் ற் ம் ெகான்ைனத ்தளிர;் cassia buds sold in the bazaar (சா.அக.);.

     [ெகான்ைற+ெகா ந் .]
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ெகான்ைற ைல

 
 ெகான்ைற ைல koṉṟaiyilai, ெப.(n.)

   ெகான்ைற மரத் ன் இைல; cassia flowers.

     [ெகான்ைற+இைல.]

இைத ைரயாகச ்சைமத்  சாப் வ  உண் . இைலைய அைரத்  வண்  க க் ப் - சலாம் 
(சா.அக.);.

ெகான்ைறேவய்ந்த
ன்

 
 ெகான்ைறேவய்ந்தன் koṉṟaivēyntaṉ, ெப.(n.)

ஒளைவயார ்இயற் ய 'ெகான்ைற ேவய்ந்த என்  ெதாடங் ம் ஒ  நீ  ல்,

 a short moral code in Tamil by Avvaiyar, commencing with Konraivéynda

     [ெகான்ைற+ேவந்தன்.]

ெகான்ைறேவர்ப்ப
ட்ைட

 
 ெகான்ைறேவரப்்படை்ட koṉṟaivērppaṭṭai, ெப.(n.)

ெகான்ைற ேவரில் ேமல்

 Ullool root bark of cassia (சா.அக.);.

     [ெகான்ைற+ேவர+்படை்ட]

ேகாக்கம்

 
 ேகாக்கம்ākkam, ெப.(n.)

ெநல் ,

 Indian gooseberry, Phyllanthus emblica (சா.அக.);.

ேகாகநகம்

ேகாகநகம்ākanakam, ெப.(n.)

   1. ெசந்தாமைர,

 red lotus.

   2. ெசவ்வாம்பல்; red Indian water-lily,

   3.ெசந் ம்ைப; a red variety of leucas (சா.அக.);.

ேகாகபந்தகம்

 
 ேகாகபந்தகம்ākapantakam, ெப.(n.)

ரிய காந் :

 sun-flower (சா.அக.);.

ேகாகம்பளன்.

 
 ேகாகம்பளன்.ākampaḷaṉ, ெப.(n.)

   நரி வ ற் ல் றந்த ஒ  னிவன்; asaintwho born in jackal's stomach (அ . ந்.);.

ேகாக ைண

ேகாக ைணākaruṇai, ெப.(n.)

   1. ெப ங் ம்ைப; the unripe fruit of palmyra.

   2. எ க் ; bow-string hemp, Calotropis gigantea (சா.அக.);.
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ேகா லபட்சம்

ேகா லபடச்ம்ākilapaṭcam, ெப.(n.)

   1. ெகாம்மட்  மா ைள; melon lime, citrus medica-medica.

   2. ெகா  மா ைள அல்ல  ரிஞ் ; lemon citron, Citrus medica.

   3. நீர் ள்ளி; water thistle, Hygrophila spinosa (சா.அக.);.

     [ேகா ல+படச்ம்]

ேகா லாட்சம்

ேகா லாடச்ம்ākilāṭcam, ெப.(n.)

   1 நீர் ள்ளி  வைக; white long-flowered nail dye, Hygrophila spinosa.

   2. மரவைக ( லப்ப.16, 25, உைர);;; citron, a tree, Citrus medicamedica (ெச.அக.);.

 ேகா லாடச்ம்ākilāṭcam, ெப.(n.)

   1. நீர் ள்ளி; white long flowered naildye.

   2. ெகாம்மட் ; citron.

     [Cf.{} → த.ேகா லாடச்ம்.]

ேகா லாமட்சம்

 
 ேகா லாமடச்ம்ākilāmaṭcam, ெப.(n.)

   ெவள்ைள நீர ் ள்ளி; white flowered water thistle, Hygrophila spinosa (சா.அக.);.

ேகா ேலாற்சவம்

 
 ேகா ேலாற்சவம்ākilōṟcavam, ெப.(n.)

   மாமரம் (மைல.); ( க்  ம ச் ைய ைளப்ப );; mango tree (lit., that which causes festivity to the 
koels (ெச.அக);.

 ேகா ேலாற்சவம்ākilōṟcavam, ெப.(n.)

   மாமரம் (மைல);; lit., that which causes festivity to the koels. Mango tree.

த.வ. ேகா லவாசம்.

     [Skt.{}+{} → ேகா ேலாற்சம்.]

ேகா னி

 
 ேகா னிākiṉi, ெப.(n.)

   ெவட்பாைல; bitter oleander, wrightia anti-dysenterica (சா.அக.);.

ேகா லம்பால்

 
 ேகா லம்பால்ākulampāl, ெப.(n.).

   ஆ ன் பால்; cow's milk (சா.அக.);.

     [ேகா லம்+பால்.]
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ேகா லாட்ட

 
 ேகா லாட்ட ākulāṭṭami, ெப.(n.)

   கண்ணன் ேதான் ய ஆவணி மாதத்  எட்டாம் ( ஷ்ணாஷ்ட ); நாள்; birthday of Šrikršņā (ெச.அக.);.

 ேகா லாட்ட ākulāṭṭami, ெப.(n.)

   கண்ணன் றந்ததாகக் றப்ப ம் மடங்கல் (ஆவணி); மாதத்  எட்டாம் நாள்; birthday of {}.

     [Skt.{}+{} → த.ேகா லாட்ட .]

ேகாேகா

 
 ேகாேகாāā, ெப.(n.)

ேகாேகா ைத மரம்,

 chocolate tree, Theobroma cacao.

     [ேகா+ேகா]

இவ் ைத அண்ட வ வா ம், க ப்பா ம், ேதால் உள்ளதா ம் இ க் ம். இ  ேத ைல அல்ல  
ளம்  (காப் );க் ெகாடை்டையப் ேபால் ணத்ைத உைடய  (சா.அக.);.

ேகாங்கன்

 
 ேகாங்கன்āṅkaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  மன்னன்; a king.

இவன் ேகாயம் த் ர ்க ைர ஆண்டவன். இசே்சர ம், ேகாங்க ம் ேசரன் மரரக்ள். தங்கள் நாடை்ட 
இ  வைகயாகப் ரித் க் ெகாண்டனர ்(அ . ந்);.

ேகாங் ேவளாளர்

 
 ேகாங் ேவளாளரā்ṅkuvēḷāḷar, ெப.(n.)

   ேவளாளரக்ள்; a kind of peasent's, whose origin is Kofigu.

இவரக்ள் ேகாங்  நாட் ந்  வந்  ெதன்னாட் ல் பர யவரக்ள். ேவளாளர ்என்  
ெசால்லப்பட்டா ம் ேவளாண் தன்ைம ம் இல்லாதவரக்ள். இவரக்ள  பழக்க வழக்கங்கள் 
ெபரி ம் மா பட்டைவ. கணவ க்  வய  வ மள ம், மணப்ெபண் மாம டன் இ ப்ப  ேபான்ற 
ச கத் ற்  எ ரான நைட ைறகள் - இவரக்ளிடம் உண்  (அ . ந்);.

ேகாச் ங்கப்பல்ல
வன்

 
 ேகாச் ங்கப்பல்லவன்ācciṅkappallavaṉ, ெப.(n.)

   ந்தரர ்காலத் ல் ஆட்  ரிந்த பல்லவ மன்னன்; a Pallava king who is the contemporary of Sundarar a J 
canonized Siva devotee (அ . ந்.);.

ேகாசெ்சங்கட்ேசா
ழநாயனார்

ேகாசெ்சங்கட்ேசாழநாயனாரā்cceṅkaṭcōḻnāyaṉār, ெப.(n.)

   அ பத்  ன்  நாயன்மாரக் ள் ஒ வரான ேசாழ ல அரசன்; the Chola king and canonized Šaiva saint, 
one of 63 (ெச.அக.);.

     [ேகா+ெசங்கண்+ேசாழ+நாயனார.்]
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ேகாசெ்சங்கணான்

ேகாசெ்சங்கணான்ācceṅkaṇāṉ, ெப.(n.)

ேகாசெ்சங்கட்ேசாழநாயனார ்பாரக்்க; see köccergafeö/a-nayanar.

     "ெசம் யன் ேகாசெ்சங்கணான் ேசரந்்த ேகா ல்" ( வ்.ெபரிய .6, 6, 1); (ெச.அக);.

     [ேகா+ெசங்கண்+ஆன்.]

 ேகாசெ்சங்கணான்ācceṅgaṇāṉ, ெப.(n.)

ேகாசெ்சங்கட ்ேசாழ நாயனார ்பாரக்்க;see kõccengat-cõla-nāyanār.

     "ெசம் யன் ேகாசெ்சங்கணான் ேசரந்்த ேகா ல்" ( வ். ெபரிய . 6. 6:1);.

     [ேகா + (ெசங்கண்ணன்); ெசங்கணான்.]

ேகாசெ்சங் ட் வ
ன்

 
 ேகாசெ்சங் ட் வன்ācceṅkuṭṭuvaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  ேசர மன்னன்; a ceraking.

இவைனப் பரணர ்பா  உம்பற்

காட் வாரிைய ம்
, அவன் மகன் 

ட் வன் v/ 
ேசாைல ம் பா ப் 
பரி ல் ெபற்றார் 

(அ . ந்). 
ேகாசே்சரமான்யா
ைனக்கட்ேசய்மாந்

தரஞ் 
ேசர ம்ெபாைற

 
 காட் வாரிைய ம், அவன் மகன் ட் வன் v/ ேசாைல ம் பா ப் பரி ல் ெபற்றார ்(அ . ந்). 
ேகாசே்சரமான்யாைனக்கட்ேசய்மாந்தரஞ் 
ேசர ம்ெபாைற kāṭṭuvāriyaiyumavaṉmakaṉkuṭṭuvaṉcōlaiyumpāṭipparicilpeṟṟārapicināccēramāṉyāṉaikkaṭcēymāntarañc
ēralirumpoṟai, ெப. (n)

   ஒ  ேசர மன்னன்; a cera king,

     [ேகா+ேசரமான்+யாைன+கண்+ேசய் – மாந்தரன்+ேசரல்+ இ ம்ெபாைற]

ெகால்  மைலக் த் தைலவன். ேசாழன் இராச யம்ேவட்ட ெப நற் ள்ளி டன் ேபார ்ெசய்தவன். 
ட ர் ழாரால் பாடப்ெபற்றவன். ஐங் ற்ைறத் ெதா ப் த்தான் (அ . ந்);.

ேகாசஞ்சார

 
 ேகாசஞ்சார ācañcārapūmi, ெப.(n.)

   ஆ னங்களின் ேமய்சச் க்ெகன டப்பட்ட நிலம்; land allotted for pasturage of cows, land left for granzing 
(ெச.அக.);.

     [ேகா+Skt. சஞ்சார ]

 ேகாசஞ்சார ācañjārapūmi, ெப.(n.)

   மா கள் ேமய்வதற்ெகன்  டப்பட்ட நிலம்; land allotted for pasturage of cows.

     [Skt.{} → த.ேகாசஞ்சார .]
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ேகாசைண

 
 ேகாசைணācaṇai, ெப.(n.) ேபெரா  ( ங்.):

 roar, loud noise, tumult(ெச.அக.);.

 ேகாசைணācaṇai, ெப.(n.)

ேகாைச பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{} → த.ேகாசைண.]

 ேகாசைணācaṇai, ெப. (n.)

   ேபெரா  ( ங்.);; loud noise, tumult, roar.

     [Skt. {} → த. ேகாசைண.]

ேகாசமம்

 
 ேகாசமம்ācamam, ெப.(n.)

   சைமய க் கந்த காய் காய்க் ம் ரக்்  எ ம் ெகா  வைக; sponge gourd, strainer-Vine, Luffa 
acutangula(ெச.அக.);.

ேகாசமா கம்

 
 ேகாசமா கம்ācamākikam, ெப.(n.)

   கா  (வன); ரட் ; forest frightener, a kind of unknown creeper (சா.அக.);.

     [ேகாச+மா கம்]

ேகாசர்ப்பம்

 
 ேகாசரப்்பம்ācarppam, ெப.(n.)

ரக்்

 sponge gourd; Iuffa, Cucumber acutangularis (சா.அக.);.

     [ேகா+சரப்்பம்]

ேகாசரங்கம்

 
 ேகாசரங்கம்ācaraṅkam, ெப.(n.)

நாணல்,

 reed(சா.அக.);.

 ேகாசரங்கம்ācaraṅgam, ெப.(n.)

   நாணல்; reed.

ேகாசரத த்தா

 
 ேகாசரத த்தாācaratacittā, ெப.(n.)

   ேதவதாளி; a kind of suffa, Luffa eschinata (சா.அக.);.
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ேகாசலத்தரசன்

 
 ேகாசலத்தரசன்ācalattaracaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  மன்னன்; a king.

     [ேகாசலம்+அத் +அரசன்.]

இவன  இயற்ெபயர ்ெதரிய ல்ைல. பாஞ்சால மன்னன் இவன்  பைடெய த்  வந்  இவைன 
ெவன்றான். இவனின் மகள் வாசவதத்ைதைய ம், ற ஆயத்தாைர ம் தன் மைன க க் ப் 
பணிப்ெபண்ணாக் னான். உதயணன் என்பவன் பாஞ்சாலத் ன் ேமல் பைடெய த்  ெவன்  
வாசவதத்ைதைய மணந் , மற்றவரக்ைளத் தன் மைன க க் ப் பங் ட் க் ெகா த்தான் (அ . ந்);.

ேகாசலவளநா

 
 ேகாசலவளநா ācalavaḷanāṭu, ெப.(n.)

   ஒ  நா ; a city.

இந்நா  ெசல்வத் ம், க ம் றந்த . இந்நாட் ள்ளவரக்ள் ந நிைலைம ம், 
பாத் ரம ந்  ெகா த்த ம் றந்தவர.் இந்நாட்  த் ர ேவைலக்காரரக்ள் க ம் கழ் 
ெபற்றவரக்ள் (அ . ந்);.

ேகாசவதம்

 
 ேகாசவதம்ācavatam, ெப.(n.)

   ஒ  ; a plant, Cucumis utilissimus (சா.அக);.

     [ேகாச+வதம்]

ேகாசவம்

 
 ேகாசவம்ācavam, ெப.(n.)

ேகாேமதம்

 a precious stone, Onyx (சா.அக.);.

ேகாசன்

 
 ேகாசன்ācaṉ, ெப.(n.)

   ரப்ந்த பாடாணம் எ ம் ற  நஞ்  வைக; a mineral poison (ெச.அக.);.

 ேகாசன்ācaṉ, ெப.(n.)

ஞா  லத்  ய்ைமயைடந்தான் (அ . ந்);.

-

 upsitorsit; king of sun dynasty.

இவன் ரல்களில் ச ்ெசாரிந்  ெகாண்  இ ந்த . ஒ நாள் அேயாத் க்  அ ல் உள்ள

ஞா  நீரத்் ைற ல் நீரா   நீங் த் ய்ைமயைடந்தான். (அ . ந்.);

 ேகாசன்ācaṉ, ெப.(n.)

   ைவப்  நஞ் ; a mineral poison.

     [Skt.{} → த.ேகாசன்.]
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ேகாசாைல

ேகாசாைலācālai, ெப.(n.)

   இைறவன் வ பாட் ற் ரிய பால் ெப தற் ரிய ேகா ல்களில் வளரக்்கப் ெப ம் ஆக்க க் 
கைமந்த ெகாட் . இதைனச ் ர ச ்சாைல, ஆ(ப ); மடம் என்  வர;் cow stall maintained for the supply 
of milk to a temple.

     [ேகா+சாைல.]

     '' க்காமக் ேகாட்ட ைடய ெபரிய நாச் யார ்ேகா க் ம் பால் அ  ெசய்த ம் பாற் 
ேபானகப் பா க் ம் ேலாத் ங்க ேசாழன் க்ேகாசாைல ைடயற்  ட்ட ப  
நா ற்ெறா ப னால்"(ெத.கல்.ெதா.8 கல்54);

 ேகாசாைல1ācālai, ெப.(n.)

   ஆன்ெகாட் ல்; cow-shed.

     "ஒ  கல்தசச்ன் ன்  ேகாசாைல கட் ற ேபா " (ேகா ெலா.100);.

     [ேகா + சாைல.]

இைறவன் வ  ெசய்தற் ப் பால்ெப தற் ரியதாகக் ேகா ல்களில் வளரக்்கப் ெப ம் 
ஆக்களைமந்தெகாட் ல் (கல்.அக.);.

     " காமக் ேகாட்ட ைடய ெபரிய நாச் யார ்ேகா க் ம் பால் அ  ெசய்த ள ம் 
பாற்ேபானகப் பா க் ம் ேலாத் ங்க ேசாழன் க்ேகா சாைல ைடயற்  ட்ட ப  நானாற் 
ெறா ப னால்" (ெத.கல். ெதா.8.கல.54);.

 ேகாசாைலācālai, ெப.(n.)

ெகாய்சகம் பாரக்்க;see köysagām.

ேகாசா

 
 ேகாசா ācāti, ெப.(n.)

   க் ; dry ginger (சா.அக.);.

ேகா

 
 ேகா āci, ெப.(n.)

   லா சை்ச ேவர;் the root of a fragrant grass (சா.அக.);.

ேகா வா

 
 ேகா வாācikuvā, ெப.(n.)

   க  ன்ைன; curry nelli, Premna esculenta (சா.அக.);.

     [ேகா  + வா.]

 ேகா வாāciguvā, ெப.(n.)

   க ன்ைன; curry nellipramna esculenta (சா.அக.);.

ேகா ேலவா-தல் 
(ேகா ேலவ தல்)

ேகா ேலவா-தல் (ேகா ேலவ தல்)ācilēvātalācilēvarutal,    18 ெச. . .(v.i.)

   காற் ன் ேபாக் ேல ெசல் ம்ப  கப்பற் க்காைனத் ப் தல்; to manage the rudder so as to sail close to 
the wind (ெச.அக.);.

ேகா னி

 
 ேகா னிāciṉi, ெப.(n.)

மாமரம்; mango tree (சா.அக.);.
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ேகா க் ைர

 
 ேகா க் ைரācukārai, ெப.(n.)

   ெச வைக ( டை்டக்ேகா );; cabbage, Brassica oleracea capitata (ெச.அக.);.

     [P]

 ேகா க் ைரācukārai, ெப.(n.)

ேகா  பாரக்்க;see {}.

ேகா ம

 
 ேகா ம ācumali, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் பசச் ; a relish made of pulse and other ingredients (ெச.அக.);.

 ேகா ம ācumali, ெப.(n.)

ேகா ம்பரி பாரக்்க;see {}.

     [Mhr.{} → த.ேகா ம .]

ேகாகமாக

 
 ேகாகமாகākamāka, ெப.(n.)

   ஏமாற் ; juggling, deception, hoax (ெச.அக);.

     [U.ghoimal→த. ேகாகமாக]

ேகாட் சச்வ்ைவ

 
 ேகாட் சச்வ்ைவāṭāccavvai, ெப.(n.)

   ஒ  வபக்ைத; a devotee of Siva.

இவளின் தந்ைத வேதவசரணர.் ேகா ல் ப்பணி ெபா ட்  ெவளி ர ்ெசல்ல ேநரிட்டதால் 
இைறவ க் ப் பால் உண  அளிக் ம் பணி இவ க்  வந்த . இவர  பத் ைய ெமச்  இைறவன் 
உணைவ உண்  அ ளினார.் ஊர ் ம் ய தந்ைத மகள் ெவ ம் கலத் டன் வ வ  கண்  
சந்ேத க்க, ஒளைவ இைறவைன உண்ண ேவண் னாள். தாமதமாவ  கண்  தந்ைத ஒளைவேய 

ற்றம் ெசய்தாெலன அ க்க வர வன் ஒளைவைய மார் ல்

அைணத்தார.் இதனால் வ க் க் ெகாப் ங்கெமனப் ெபயர ்உண்டா ற்  (அ . ந்:);.

ேகாட்டசே்சா

 
 ேகாட்டசே்சா āṭṭaccōti, ெப.(n.)

   ஒளி மரம் (ேசா  டச்ம்);; a tree luminous in - the dark, found in thick forest (சா.அக.);.

ேகாட்டம்பலத் த் 
ஞ் யேசரமான்

 
 ேகாட்டம்பலத் த் ஞ் யேசரமான்āṭṭampalattuttuñciyacēramāṉ, ெப.(n.)

   கைடக் கழகப் லவர;் the poetwho belonged to the last Sangam age (அ . ந்);.

ேகாட் ர்நல்லந்
ைதயார்

ேகாட் ரந்ல்லந்ைதயாரā்ṭṭiyūrnallantaiyār, ெப.(n.)

   கைடக் கழகக்காலப் லவர;் a poet, belonged to last Sangam еrа.

     [ேகாட் ர+்நல்+அந்ைத+ஆர]்

இவர ்நற் ைண 211-ஆம் பாட ல் ெநய்தற் ைணையச ் றப் த் ப் பா ள்ளார ்(அ . ந்:);.

634

www.valluvarvallalarvattam.com 3855 of 19068.



ேகாட் ட்பம்

 
 ேகாட் ட்பம்āṭṭupuṭpam, ெப.(n.)

   கல் தாமைர; dry lotus generally found grow in the crevices of rocks and mountains (சா.அக.);.

     [ேகாட் +Skt, ட்பம்]

ேகாட் வாத் யம்

 
 ேகாட் வாத் யம்āṭṭuvāttiyam, ெப.(n.)

   தந் ள்ள இைசக் க ; a kind of stringed musical instrument (ெச.அக.);.

     [P]

ேகாட்ைட -தல்

ேகாடை்ட -தல்āṭṭaiviṭutal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ஏமாந்  தவற தல்; miss or lose something in a silly way.

பணத்ைத இப்ப க் ேகாடை்ட ட்  ட்  வந் நிற் றாேய? [ேகாடை்ட+ -தல்.]

 ேகாடை்ட -தல்āḍḍaiviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   தவற தல்; to let slip away.

பணத்ைத இப்ப க் ேகாடை்ட ட்  ட்டாேய (உ.வ.);.

     [ேகாடை்ட + .]

ேகாட் யார்

 
 ேகாட் யாரā்ṭpuliyār, ெப.(n.)

   ஒ  வன யார;் a devotee of Švā.

     [ேகாள்+ +ஆர]்

ங்க வனப்பைக என் ம் தன் இரண்  ெபண்கைளச ் ந்தர க்  அ ைமயாகக் ெகா த்தவர.் இவர ்
ேகாட்  நாயனரி ம் ேவ பட்டவர.் ஏெனனில் இவர  வரலாற் ல் கந்தரைரக் த் ச ்
ெசால்லப்பட ல்ைல (அ . ந்);.

ேகாடகா ரன்

 
 ேகாடகா ரன்āṭakācuraṉ, ெப.(n.)

   ஒ  அரக்கன்; a giant.

ேதவைர வ த் க் ெகாண் ந்த இவைன வன் லத்தால் ெகான்றார ்(அ ந்);.

ேகாடர்

ேகாடரā்ṭar, ெப.(n.)

   இ ளர;் Irular community who are the inhabitants of hill.

     [ேகா  (மைல);+அர]்

ேதாடரக் ம் இவரக்ள் வ ப்ைபச ்சாரந்்தவரக்ேள. தற்ெபா  நீல ரி மைல ல் வா ம் இவரக்ள் 
த ல் ைம க்க த்த ெகால்  மைல ல் வாழ்ந்தனர.் ஆ ைன (ப ைவ);க் ெகாைல 

ெசய்பவரக்ளாதலால் இப்ெபயர ்வந்தெதன்பர.் ேகாட ரி, ெதாடநா  த ய இடங்களி ள்ள 
ைசகளில் வாழ் ன்றனர.் த ம், கன்னட ம் கலந்  ேப ம் இவரக்ள் அ ய 

இைறச் யா ம் உண்பர ்(அ . ந்);.

 ேகாடரā்ṭar, ெப.(n.)

   மைல உச்  ( கரம்);; peak.

     "ேகாடரி னீண்ம ற் ேகாட்டா '" (இைற.23, உதா.199);.

     [ேகா  + அர.்]
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ேகாடற் ழங்

 
 ேகாடற் ழங் āṭaṟkiḻṅku, ெப.(n.)

   ெவண் காந்தற் ழங் ; a bulbous root grown in the summer season (சா.அக.);.

     [ேகாடல்+ ழங் .]

ேகாடா ழங்

 
 ேகாடா ழங் āṭākiḻṅku, ெப.(n.)

   ேகாைரக் ழங் ; fragrant tuber of Cyperus rotundus (ெச.அக.);.

ேகாடாசலக் ளி
ைக

ேகாடாசலக் ளிைகāṭācalakkuḷikai, ெப.(n.)

   வ ற் ப்ேபாக்ைகக் கட் ம் ம ந்  (பதாரத்்த.1215);; a medicinal pill for arresting diarrhoea (ெச.அக.);.

ேகாடாசாைல

ேகாடாசாைலāṭācālai, ெப.(n.)

   1. கற் ர வல் ; country borage, Coleus aromaticus alias C.amboynicus.

   2. ஒ  ; a very small plant, Juatica procumbens.

   3.ஒ ; a drug, Rungia repens. 4. ஆவாைர; tanner's senna, Cassia auriculata.

   5. சைதக்கரண் ; a plant that corrodes the skin (சா.அக.);.

ேகா

ேகா āṭi, ெப.(n.)

இறந்தவரின் உடல் ேமல் இ ம் அல்ல  ைகம்ெபண்ணிற் த் த ம்

 goof; cloth spread over the dead body or given to the widow (க்ரியா.);.

ெபண்ணிற்  றந்த ட் க் ேகா  ேபாட ேவண் ம்.

     [ேகா - ேகா ]

 ேகா 1āṭi, ெப.(n.)

   1. ஆைட; cloth ( ங்.);.

   2. ய ஆைட; newly purchased cloth.

     "மந் ரக் ேகா த் " ( வ். நாய்ச.் 6:3);.

   3. ைம ( டா.);; newness.

ம. ேகா . . ேகா  (சாயம் ெவ க்காத ணி);.

     [ேகா  → ேகா . ளிம் ல் கைர (ேகா ); கட் ய த்தாைட.]

 ேகா 2āṭi, ெப.(n.)

   இளைம; youthful. 

அவைளக் ேகா ல் பாரத்்ேதன் க அழகாக இ ந்தாள் (ெகாங்.வ);.

     [ ழ → ட →  → ெகா  → ேகா  → ேகா .]

ேகா க்காட் -தல்

ேகா க்காட் -தல்āṭikkāṭṭutal,    5 ெச. . . (v.i.)

   வ த் ச ் ட் க் காட் தல்; underline, underscore.

இந்த உடன்ப க்ைகைய எங்கள் கட்  ஏற்க ல்ைல என்பைதக் ேகா ட் க் காட் ேனாம்.

     [ேகா  + இட்  + காட் -தல்.]
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ேகா கா யன்

 
 ேகா கா யன்āṭikāciyaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  அரச மரன்; a prince.

பாண்டவரக்ள் காட் ல் வாழ்ந்த ேபா  தனித் ந்த பாஞ்சா ையக் கண்  ஆைச ெகாண்டவன் 
(அ ந்);.

ேகா ஞ் கா

 
 ேகா ஞ் காāṭiñcikā, ெப.(n.)

   ேகா ப் ண் ; cock's comb, Celosia cristata (சா.அக.);.

ேகா மங்கலத்
வா ளிநற்ேசந்த

னார்

ேகா மங்கலத் வா ளிநற்ேசந்தனாரā்ṭimaṅkalattuvātuḷinaṟcēntaṉār, ெப.(n.)

   கைடக்கழகப் லவரக்ளில் ஒ வர;் the poet who belonged to the last Šañgamera.

     [ேகா மங்கலம்+ வா ளி+நல்+ேசந்தன்.]

இவர ்ஒ  பாரப்்பனர.் ேகா மங்கலம் எ ம் ஊைரச ்ேசரந்்த இவர  ெபயர ்நற்ேசந்தனார ்(அ . ந்.);. 
அகநா  179, 232 ஆ ய பாடல்கைளப் பா ள்ளார.்

ேகா வரன்

 
 ேகா வரன்āṭīcuvaraṉ, ெப.(n.)

   ெசாத் ன் ம ப்  ேகா க் கணக் ல் உள்ளன. கப் ெப ம் பணக்காரன்; one who is fabulously rich 
billionaire.

     [ேகா +ஈ வரன்.]

 ேகா வரன்āṭīcuvaraṉ, ெப.(n.)

ேகா ச ்ெசல்வன் பாரக்்க;see ködi-c-celvan.

     [ேகா  + ஈ வரன்.]

ேகா வரி

 
 ேகா வரிāṭīcuvari, ெப.(n.)

   ேகா வரன் என்பதன் ெபண்பால்; feminine of Kodišuvaran.

     [ேகா +ஈ வரி]

 ேகா வரிāṭīcuvari, ெப.(n.)

ேகா செ்சல்  பாரக்்க;see kбd|-с-сеlvi.

     [ேகா  + ஈகவரி.]
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ேகா

ேகா 1āṭu, ெப.(n.)

   ஒ  பரப் ல் ஒற்ைற அள ல் நீளவாக் ல் இ க் ம் ப ; line; stripe.

   தைர ல் ச் யால் ேகா  த்  ைளயாட ஆரம் த்தாரக்ள். ேகா ேபாட்ட சடை்ட, அணி ன் 
ல் ன்  ேகா கள் இ க் ம். 2. ேதா ல் ஏற்ப ம் க்கம்; wrinkle.

ெநற் ல் ேகா  உள்ள .

     [ெகா  – ேகா ]

 ேகா 1āṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. வைளதல்; to bend, to be crooked.

     "ெசங்ேகால் ேகா ேயா

     " (மணிேம.28:188);.

   2. ெந தவ தல்; to go astray, deviate.

     "ேகாடா ங் ேகா க் க ைனயரா யாரச் ்சாரந்் " (நால , 124);.

   3. ந நிைலைம தவ தல்; to be partial, biassed.

     "ேகாடாைம சான்ேறாரக்் கணி" ( றள்,118);.

   4. ெவ ப் தல் ( ன்.);; to be displeased, aversion.

   5. ேகா தல்; to bend, curve.

     "கற் ளாரே்கா ம் வா னரீவாரக்்க ம் ப ைரப்பவர"் (தணிைகப் . அகத்.346);.

ேகாைடவாசத்தலம்

 
 ேகாைடவாசத்தலம்āṭaivācattalam, ெப.(n.)

   ேகாைட காலத் ம் ளிரச்் ையத் த ம்ப யான ழைலக் ெகாண்டதாக அைமந் க் ம் 
இடம்; summer resort mostly a hill station.

     [ேகாைட+வாசத்தலம்.]

ெப ம்பா ம் 
மைலப்ப ல் 
அைமந் க் ம் 

இடம். 
ேகாைடவாசனி

 
 ெப ம்பா ம் மைலப்ப ல் அைமந் க் ம் இடம். 
ேகாைடவாசனி perumpālummalaippakutiyilamaintirukkumiṭamāṭaivācaṉi, ெப.(n.)

    ெச ப்பைட; a kind of plants.

அ வைட ெசய்த வய ம், ளக் கைர ம் பட ம் ண் . இதனால் ெசா , ரங் , பைட த ய 
ேநாய்கள் ேபா ம் (சா.அக.);.

ேகாண்டகா யம்

 
 ேகாண்டகா யம்āṇṭakāmiyam, ெப.(n.)

   ம  மயக் ப் ; a plant supposed to cause perplexity of mind when trampled upon (சா.அக.);.
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ேகாணக்க த்

ேகாணக்க த் āṇakkaḻuttu, ெப.(n.)

   1. ற ல் அல்ல  வ ப் னால் வைளந்த க த் ; distorted neck either congenital or acquired from fits.

   2. சாய்ந்த க த் ; wry neck (சா.அக.);.

     [ேகாணல்+க த் .]

 ேகாணக்க த் āṇakkaḻuttu, ெப.(n.)

   1. ற ல் அல்ல  வ ப் னால் வைளந்த க த் ; distorted neck either congenital or acquired from fits.

   2. சாய்ந்த க த் ; wry neck (சா.அக.);.

     [ேகாணல் + க த் .]

ேகாணத் ைச

 
 ேகாணத் ைசāṇatticai, ெப.(n.)

இரண்  ைசக க்  இைடப்பட்ட ைச

 the point of the compass between the perpendicular directions.

     [ேகாணம்+ ைச]

 ேகாணத் ைசāṇattisai, ெப.(n.)

   இ ைசக க் ைடப்பட்ட ைச; intermediate directions between two perpendicular directions.

ம வ. லத் ைச.

     [ேகாணல் + ைச-ேகாணத் ைச.]

ேகாண ைச

 
 ேகாண ைசāṇaticai, ெப.(n.)

   ைலத் ைச; intermediate directions between the cardinal points (ெச.அக.);.
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ேகாணம்

ேகாணம்āṇam, ெப.(n.)

இ  ேகா கள் அல்ல  இ  பரப் கள் ஒன்ைறெயான்  சந் க் ம் இடத் ல் உள்ள இைடெவளி ன் 
ேகாண அள :

 angle.

இந்தக் கட்டடத் ல் எத்தைனக் ேகாணங்கள் உள்ளன.

 ேகாணம்1āṇam, ெப.(n.)

   1. வைள  ( ங்.);; curve curvature.

   2. வைளந்தவாள் ( ங்.);; curved sword scimitar.

   3. யாைனத்ேதாட் ; elephant hook.

     "ேகாணந் ன்ற வ வாழ் கத்த" (ம ைரக். 592);

   4. ந்ெத ; narrow short lane.

     "ேகாண  ம  ெமல்லாம்" ( வக. 615);.

   5. மாப் லாசை்ச ன் (M.M.803.);;seer-fish, bluish attaining 4 ft. in length.

   வ.ேகாண; Skt.kona Gk. Gonia (angle);;

 E. gon.

     [ேகாண் → ேகாணம்.]

ேகாணல் ணங்க
ல்

ேகாணல் ணங்கல்āṇalkuṇaṅkal, ெப.(n.)

   1. வைள  ( ங்);; wryness, obliquity, deflection.

   2. ன் ( வா.);; hump, deformity.

   3. மா பா  ( டா);; crookedness, as of mind.

   4. மன ைளசச்ல்; uneasiness of mind (ெச.அக.);.

ேகானாகவன்

 
 ேகானாகவன்āṉākavaṉ, ெப.(n.)

யமன்,

 God of death (சா.அக.);.

ேகாணா த் யன்

 
 ேகாணா த் யன்āṇātittiyaṉ, ெப.(n.)

   க ரவன்; sun (அ . ந்);.
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ேகாத் ரகம்

ேகாத் ரகம்āttirakam, ெப.(n.)

   1. ெதாட்  பாடாணம்; a prepared arsenic.

   2. ெகா  ந் ரிைக,

 commongrape.

   3.ெநட் ப் ல்,

 sola pith grass, Aeschynomens aspera.

   4.  வர ; kora milleti paspalum scrobiculatum.

   5. ம  றப் க் க் காரணமான க மம்; karma determining re-birth.

   6. மைல; hill, mountain (சா.அக.);.

     [ேகாணம்+ ரகம்]

ேகாத் ரலா கம்

 
 ேகாத் ரலா கம்āttiralākikam, ெப.(n.)

   டை்ட; clove-scented creeper, Rivea hypocrateriformis(சா.அக.);.

ேகாத் ரவம்

 
 ேகாத் ரவம்āttiravam, ெப.(n.)

   ஒ வைகத ்தவசம் (தானியம்);; common millet, Paspalum scrobiculatum (ெச.அக.);.

     [ேகா+ ரவம்]

ேகாத் ர ட்சம்

 
 ேகாத் ர டச்ம்āttiraviruṭcam, ெப.(n.)

   ண்டக மரம்; an unknown tree (சா.அக.);.

ேகாத்

 
 ேகாத் āttu, ெப.(n.)

   பைடத் ைற தங் டம்; cantonment (ெச.அக.);.

ேகாத

 
 ேகாத ātaki, ெப.(n.)

ஒ  ஆ

 a river (அ . ந்);.

ேகாதன்னம்

 
 ேகாதன்னம்ātaṉṉam, ெப.(n.)

   ஆ ன் கன்  ( ங்.);; calf(ெச.அக.);.

ேகா ைமமால்ட்

 
 ேகா ைமமால்டā்tumaimālṭ, ெப.(n.)

   ேகா ைமையத ்தண்ணிரில் ஊறப் ேபாட்  ைளக் ம்ப ைவத்  ற  எ த் லரத்் ய 
தவசம்; wheat-steeped in water tillitgerminates and then dried (சா.அக.);.

ம வ ைளக்ேகா ைம

     [ேகா ைம+மால்ட் E மால்ட் →த. ழ்]
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ேகா ைமமா

 
 ேகா ைமமா ātumaimāvu, ெப.(n.)

   ேகா ைமைய அைரத்த மா ; flour obtained by grinding wheat in mills (சா.அக.);.

     [ேகா ைம+மா ]

ேகாைதமைல

 
 ேகாைதமைலātaimalai, ெப.(n.)

   ேசரன் மைல; a hill of the céra king.

     [ேகாைத+மைல]

ேகாப்

ேகாப் āppi, ெப.(n.)

   1. மாைல வ படக் ய ஒ சாரார ்ெநற் லணிவ ம், ெவண்ைம கலந்த மஞ்சள் 
நிற ள்ள மா ய ஒ வைகத ் மண்; yellowish earth used by certain devotees of visnu for upright sectarian 
marks.

   2. மால் பக்தரக்ளள் ஒ  வைக னர ்ேகா  சந்தனத்தால் அணி ம் ெநற் க் ; single solid mark 
with Köpi-šandanam worn by certain devotees of Tirumāl (ெச.அக.);.

 ேகாப் 1āppi, ெப.(n.)

காப்  (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see {}.

     [E.coffee → த.ேகாப் .]

 ேகாப் āppi, ெப.(n.)

   காப் த் ைளக் ெகா க் ம் நீரில் ேபாட் த் ெதளியைவத் ப் பால் கலந்  ேதைவயான அள  
இனிப்  ேசரத்் ச ்ெசய் ம் ப கம்; coffee (usually with milk and sugar);.

த.வ. காணீர ்(காழ் + நீர)்;, ளம்

     [E.coffee → த.காப்  → இலங்.வ.ேகாப் .]

ேகாபங்ெகாண்டா
ர்

ேகாபங்ெகாண்டாரā்paṅkoṇṭār, ெப.(n.)

   1. உயரமாய் வளரந்்த மரம்; any tree rising to a great height; any tall majestic tree,

   2.ஒ  ள் மரம்; camel tree; camel thistle, Echinops echinatus.

ேகாபத் ரம்

 
 ேகாபத் ரம்āpattiram, ெப.(n)

   தாமைர ல் ( .அ.);; fibre obtained from lotus stalk (ெச.அக.);.

ேகாபத் ைர

 
 ேகாபத் ைரāpattirai, ெப.(n.)

   வாைக; sirissa, Albizzialebbek (சா.அக;.);.

ேகாபால்

 
 ேகாபால்āpāl, ெப.(n.).

ஆ ன் பால்

 cows milk(சா.அக.);.

     [ேகா (மா );+பால்.]
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ேகாபால ட்
ணதாசன்

 
 ேகாபால ட் ணதாசன்āpālakiruṭṭiṇatācaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  லவன்; a poet.

இைடயரான இவர ்எம் ரான் சதகம் பா ள்ளார ்(அ . ந்);.

ேகாபாலதா னி

 
 ேகாபாலதா னிāpālatāpiṉi, ெப.(n.)

   ேகாபாலதாபனம் பாரக்்க; see köbásadābassam (ெச.அக.);.

 ேகாபாலதா னிāpālatāpiṉi, ெப.(n.)

ேகாபாலதாபனம் பாரக்்க;see {}-{}.

ேகாபாலதானம்
ேகாபாலதானம்āpālatāṉam, ெப.(n.)

   ற் ெயட்  ைண ல்க(உபநிடதங்க); ள் ஒன் ; an upanišād one of 108 (ெச.அக.);.

ேகா கா தம்

 
 ேகா கா தம்āpikākitam, ெப.(n.)

   ன்ைன; common poon of alexandiran laured, Calophyllum inophyllum (சா.அக.);.

ேகா தாகம்

 
 ேகா தாகம்āpitākam, ெப.(n.)

   ல்ைல மரம்; tiger's milk spurge, Excoecaria agallocha (சா.அக.);.

ேகா நாதன்

 
 ேகா நாதன்āpinātaṉ, ெப.(n.)

கண்ணன் (இைடச் யர ்நாயகன்);

 Kanna, asthe Lord of herdwomen (ெச.அக.);.

     [ேகா +நாதன்.]

ேகா நாமம்

 
 ேகா நாமம்āpināmam, ெப.(n.)

   மால் பக்தரக்ளில் ஒ  வைக னர,் ெவண்ைம கலந்த மஞ்சள் நிற ள்ள மண்ணால் அணி ம் 
ெநற் க் ; yellowish earth used by certain devotees of Tirumal for upright sectarian marks (ெச.அக.);.

ேகா பாைலவனம்

ேகா பாைலவனம்āpipālaivaṉam, ெப.(n)

   மத் ய ஆ யா ல் உள்ள ெபரிய பாைலவனம்; big desert in central.

இதன் ந ல் சா  என் ம் மணல்ெவளி உண் . இைத மணற்கடல் என்பர.் இதன் நீளம் 1200 ைமல், 
அகலம் 50 ைமல் (அ . ந்);.

ேகா த்தம்

 
 ேகா த்தம்āputtam, ெப.(n.)

   ச த் ராப் பழம்; white Indian oak, Barringtonia гасетоза (சா.அக.);.
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ேகா ரப் ண்

 
 ேகா ரப் ண் āpurappūṇṭu, ெப.(n.)

   அ க் ப் ; a kind of plant (சா.அக.);.

     [ேகா ரம்+ ண் ]

ேகாமரிேமாதம்

 
 ேகாமரிேமாதம்āmarimōtam, ெப.(n.)

   ஓமம்; Omum plant, Carum copticum or Sison ammi (சா.அக.);.

ேகாமாட் கம்

 
 ேகாமாட் கம்āmāṭcikam, ெப.(n.)

   மாட்  ஈ; gad fly; cattle fiy, Musca domestica (சா.அக.);.

     [ேகா+மாட் கம்]

ேகாமா சப்பட்ச
ணி

 
 ேகாமா சப்படச்ணிāmāmicappaṭcaṇi, ெப.(n.)

   மாட் ன் இைறச் ையத் Élsårgumor; one who eats beef (சா.அக.);.

     [ேகா+மா ச+படச்ணி]

ேகா யம்

 
 ேகா யம்āmiyam, ெப.(n.)

   ஒன்ப  (நவ); வைக மணிக ள் ஒன்  (சங்.அக.);; sardonyx from the Himalayas and the Hindus, one of nava-
mani(ெச.அக.);.

ேகா யவண்ணம்

 
 ேகா யவண்ணம்āmiyavaṇṇam, ெப.(n.)

   ஆ ன் நீைர நிறத்ைத ஒத்த கல் அதாவ  ேகாேமதகம்; one of the gems resembling the colour of cow's 
urine, Cinnamon stone (சா.அக.);.

     [ேகா யம்+வண்ணம்]

ேகா காசனம்

 
 ேகா காசனம்āmukācaṉam, ெப.(n.)

   க க்கால்கைள இ ப் ச ்சந் ல் ேசரக்் ம் இ க்ைக (ஆசன); வைக (ஆ ன் கம் ேபான்ற 
இ க்ைக);; a yogic posture which consists in crossing the ankles and placing them on the hip joints (ெச.அக.);.

ேகா ல்ெகாள்( )-
தல்

ேகா ல்ெகாள்( )-தல்āyilkoḷḷutal,    16 ெச. . .(v.i.)

   வா ம் இடமாகக் ெகாள் தல்; totake up abode in, inhabit.

     " க்க த் தானத்ைதக் , ேகா ல் ெகாண்டான்" ( வ். வாய்க, 6, 5);. (ெசஅக.);

     [ேகா ல்+ெகாள்.]

ேகா ல்பட்

ேகா ல்பட் āyilpaṭci, ெப.(n.)

   1. றா, pigeon.

   2. ம ல்; pea-cock (சா.அக.);.

     [P]

     [ேகா ல்+Skt. பட் ]
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ேகா ல்ெப சச்ா
ளி

 
 ேகா ல்ெப சச்ாளிāyilperuccāḷi, ெப. (n.)

   றர ்ெசாத்ைத உடனி ந்   தாகக் கவரப்வர;் an insider who is a swindler,

அவன் ெபா தெ்தாண்  என்ற ேபாரை்வ ல் ரி ம் ேகா ல் ெப சச்ாளி

     [ேகா ல்+ெப சச்ாளி]

ேகா ற் ர ட்ைட

ேகா ற் ர டை்டāyiṟpiratiṭṭai, ெப.(n.)

   1. ேகா ல்களில் நிைலேகாள் ( ர ஷ்ைட); மற் ம் ய்ைம ( த் ); ெசய்வதற் ம் உரிய நடப்  
ட க் ; consecration of a temple causing the deity to take up its abode in the idol.

   2. த் வக் ேகா ன் நி வனம் (தாபனம்);; establishment of a church (ெச.அக.);.

     [ேகா ல்+Skt, ர டை்ட]

ேகார்த்த

 
 ேகாரத்்தārtta, ெப.அ.(adj.)

   ைளையச ்ேசரந்்த; pertaining to the large part of the brain, cerebral (சா.அக.);.

ேகாரக்கர்மரம்

 
 ேகாரக்கரம்ரம்ārakkarmaram, ெப.(n.)

   ஆைனப் ளிய மரம், பப்பரப் ளியமரம், ரி மரம், பப்பாரப் ளி, ெப க்க மரம்; elephant tamarind tree 
(சா.அக.);.

ேகாரங்கா கம்

 
 ேகாரங்கா கம்āraṅkāmikam, ெப.(n.)

   ெநல் ; Indian gooseberry, Phyllanthus emblica (சா.அக.);.

ேகாரத் டம்

 
 ேகாரத் டம்ārattūṭam, ெப.(n.)

வர ,

 Indian millet, Panicum milianceum (சா.அக.);.

ேகாரல்

 
 ேகாரல்āral, ெப.(n.)

   ஆட் ற் ம், மானிற் ம் ஒப்பான லங் ; an animal, similar to goat and deer.

     [ றள் - ரல் – ேகாரல்]

இ  ஆடை்டப் ேபால் ய ெகாம்ைப உைடய . இரண்ட  உயர ள்ள இைவ இமய - மைல ல் 
வாழ் ன்றன. (அ . ந்);.

ேகாரா ம்பார்

 
 ேகாரா ம்பாரā்rākumpār, ெப.(n.)

   மால் அ யவர;் devotee of Lord Vishnu.

ேதாடா ெயன் ம் ஊரில் மைன , ழந்ைத டன் வாழ்ந்  வந்தார.் இைட டா  ெப மாைள 
எண்ணிக் ெகாண் க் ம் இவர ்ஒர ்நாள் அ யா  தன் ழந்ைதைய மண்ணில் த் க் ெகான்றார.் 
இதனால் நடந்த சண்ைட ல் மைன  தன்ைனத ் ண்ட ேவண்டா ெமன்றாள். மக்கட்ேப க்காகத் தன் 
தங்ைகைய மணம் ெசய்  ைவக்க அவைள ம் இவர ் ண்ட ல்ைல. ஒ  நாள் இவர ்அ யா  இ  
மைன ய ம் அ ல் ல, க்கத் ல் மைன யர ்ேமல்பட்ட கரங்கைள ெவட்  எ ந்தார.் ன் 
பண்டரிக் ச ்ெசன்  இறந்த ழந்ைத ைய ம், ைககைள ம் ம்பப் ெபற் , ெப மாளின் 
ஆைணயால் மைன ய டன் களிப் ற் ந்தார ்(அ . ந்);.
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ேகாரா ரன்

ேகாரா ரன்1ārācuraṉ, ெப.(n.)

ஒ  அரக்கன்; a giant. ெகாக்  வ வம் ெகாண்  ள்ைளயாைர ங்க வந் , அவரால் இறந்தவன் 
(அ . ந்);.

 ேகாரா ரன்2ārācuraṉ, ெப. (n.)

   1. வெப மானால் ெகால்லப்பட்ட அகரன்; an asuran killed by Lord Śiva who was torturing Devas.

   2. ேதவரக் க் த் ன்பம் ெசய்  வனால் ெகால்லப்பட்டவன்; (அ . ந்);.

ேகாராள்

 
 ேகாராள்ārāḷ, ெப.(n.)

   ேதவ இனத்தவன்; belonging to celestial abode (அ . ந்.);.

ேகாரான்

 
 ேகாரான்ārāṉ, ெப.(n.)

   ந்  மரவைக; torch tree, Ixora Parviflora (ெச.அக.);.

 ேகாரான்ārāṉ, ெப.(n.)

   ந் க் கடை்டமரம்; torch tree (சா.அக.);.

ம வ. ேகாரான்கடை்ட, ேகாரான் க்க, ேகாரான் ள்.

     [ேகார ்→ உயரம். ேகார ்→ ேகாராப் .]

வ ப்ேபாக்கரக்ள் இா ல் வட் யாகப் பயன்ப த் வர)்; (சா. அக.);.

ேகாைரப்படாத

 
 ேகாைரப்படாதāraippaṭāta, ெப.எ. (adj.)

   ம ர ் ைளயாத; of hair not grown as on head; without hair generally said of the head of the fetus (சா.அக.);.

     [ேகாைர+படாத]

ேகாைரப்பல்

 
 ேகாைரப்பல்āraippal, ெப.(n.)

   க த் த் ண்டாக் வதற்  ஏ வாக ேமல் தாைட ம், ழ் தாைட ம் உள்ள ரிய ைனைய 
உைடய பல்; canine tooth

     [ேகாைர+பல்.]

ேகாைரப்பா

 
 ேகாைரப்பா āraippāci, ெப.(n.)

   பா  வைக; a species of moss, Sida humilis (ெச.அக.);.

ேகாேராசனம்

ேகாேராசனம்ārōcaṉam, ெப.(n.)

   ஆ ன் வ ற் ந்  எ க்கப்ப ம் மஞ்சள் நிற ள்ள ந மணப் ெபா ள் (பதாரத்்த. 
1085);; bezoartaken from the stomach of cows (ெச.அக.);.

ம வ, ஆன்மணத்

ேகாலக் தம்
ேகாலக் தம்1ālakkirutam, ெப.(n.)

   நில ேவம் ; ground neem, Justicia Paniculata (சா.அக.);.
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ேகாலக னி

 
 ேகாலக னிālakaciṉi, ெப.(n.)

   ஆைனத் ப் ; elephant pepper, Scindapsis officinalis.

ேகாலகேச கம்

 
 ேகாலகேச கம்ālakacēpikam, ெப.(n.)

   மா ப் பசை்ச; green black oak (சா.அக.);.

ேகால லம்

 
 ேகால லம்ālamūlam, ெப.(n.)

   ப்  ேவர;் root of long pepper, Piper longum (சா.அக.);.

ேகாலாகலம்

ேகாலாகலம்ālākalam, ெப. (n.)

   1. ேச  நாட்  மைல; hill in cēdi-nādu.

   2. மத் ய இந் யா ல் பண் ல்கண் ந்  மால்வாைவப் ரிக் ம் மைல; a hill separating in Malva 
from Pandelkandi (அ . ந்);.

 ேகாலாகலம்ālākalam, ெப.(n.)

   1. ஆரவாரம், ஆடம்பரம்; pomposity.

     " ரா ம் ேவல் யார ்ேகாலா கலங்க ெளல்லாம்" ( ரேமாத.27:14);.

   2. சால்; gaiety. style.

   3. ேபெரா ; big sound.

   4. லங் ன ெம ப் ெமா ; sound produced by animals

   5. க் ரல்; loud and confused noise.

     [ேகாலம் + ஆ லம்.]

ேகாலா ரன்

 
 ேகாலா ரன்ālācuraṉ, ெப.(n.)

   மைல மகளால் ெகால்லப்பட்ட ஒ  அரக்கன்; a giant who killed by Malai-magal the goddess of mountain 
(அ . ந்.);.

ேகாலாவ தம்

 
 ேகாலாவ தம்ālāvatītam, ெப.(n.)

   ழ்க்காய் ெநல் ; Indian Phyllanthus; niruri, Phyllanthus niruri (சா.அக.);.

ேகா கப்பைறய
ன்

 
 ேகா கப்பைறயன்ālikappaṟaiyaṉ, ெப.(n.)

   ரட் த் ணி ெநய் ம் ெதா லாளர ் லத் னன்; a division of the Pariah caste who weave coarse cloths 
(ெச.அக.);.

ேகா ம்

 
 ேகா ம்ālim, ெப.(n.)

   கட் க் ெகா ; a kind of creeper (சா.அக.);.
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ேகா யப்பைற

 
 ேகா யப்பைறāliyappaṟai, ெப.(n.)

ேகா கப்பைறயன் பாரக்்க; see kalgapparalyan (ெச.அக.);.

 ேகா யப்பைறāliyappaṟai, ெப.(n.)

   ேகா கப் பைறயன் (W.);; a division of the pariah caste who weave coarse cloth, as woven by koligar.

     [ேகா யன் + பைற.]

ேகாவத்தன்

ேகாவத்தன்āvattaṉ, ெப.(n.)

   கைடக் கழகப் லவரக்ளில் ஒ வர;் one of the Šargam poet (அ . ந்.);.

இவர ் ந்ெதாைக ல் 46, 194 ஆ ய எண் ள்ள பாடல்கைளப் பா யவர.்

ேகாவரக்

 
 ேகாவரக் āvarakki, ெப.(n.)

   ெவண்வாைக; doon sirrissa tree, Albezzia procera (சா.அக.);.

     [ேகா+அரக் ]

ேகாவரங்கப்ப ம
ராகம்

 
 ேகாவரங்கப்ப மராகம்āvaraṅkappatumarākam, ெப.(n.)

   ப மபண் வைக (யாழ்.அக.);; a kind of Padumaragam (ெச.அக.);.

ேகாவரம்

ேகாவரம்āvaram, ெப.(n.)

   1. சந்தனம்; sandalwood, Santanum album.

   2. ன்ன த் ; small pustules or measles (சா.அக.);.

ேகாவரித

ேகாவரித āvaritaki, ெப.(n.)

   1. ல்வம்:

 bael tree, Aegle marmelos.

   2. ரக்் ; gourd plant, Luffa foetida (சா.அக.);.

ேகாவனார்

 
 ேகாவனாரā்vaṉār, ெப.(n.)

   கைடக்கழகப் லவர;்Šangam poet (அ . ந்.);.

     [ேகாவன்+ஆர.்]

ேகாவா

 
 ேகாவாāvā, ெப.(n.)

   ஒட்  மாம்பழ வைக; a grafted mango (ெச.அக.);.

ேகாவாக் ழங்

 
 ேகாவாக் ழங் āvākkiḻṅku, ெப.(n.)

ேகாவா நாட்  உ ைளக் ழங் ,

 Goa potato or Goa yam (சா.அக.);.

     [ேகாவா+ ழங் .]
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ேகாவாேதவதா

 
 ேகாவாேதவதா āvātēvatāru, ெப.(n.)

ேகாவா நாட் ல் ைள ம் ேதவதா  மரம்,

 Goa cedar tree; Goa cypress, Cypresaus glauca (சா.அக.);.

     [ேகாவா+ேதவதா .]

ேகாவாவவைர

 
 ேகாவாவவைரāvāvavarai, ெப.(n.)

ேகாவா ன்  அல்ல  க்கவைர

 square or goa bean, Psophocarpus teragonolobus(சா.அக.);.

ம வ ங்ைக ன்ஸ்

     [ேகாவா+அவைர.]

ேகா சயநி ப
ங்கவர்மன்

 
 ேகா சயநி ப ங்கவரம்ன்āvicayanirupatuṅkavarmaṉ, ெப.(n.)

   காஞ் ரத்ைத ஆட்  ரிந்த பல்லவரக்ளில் ஒ வன்; one of the Pallava king who ruled Kañji-puram 
(அ . ந்.);.

ேகா

 
 ேகா āvicu, ெப.(n.)

டை்டக்ேகா ,

 cab. bage, Brassica aleracea capitata (ெச.அக.);.

ேகா ைர

 
 ேகா ைரāvicuārai, ெப.(n.)

   ேகா டை்ட; cabbage-domestic colewort, Brassica oleracea (சா.அக.);.

     [ேகா  + ைர.]

ேகா ந்ைத

 
 ேகா ந்ைதāvintai, ெப. (n.) வக

   ந்தாமணி ப கன் மைன ; wife of Padumuga in Švaga-Šindamani (அ . ந்);.

ேகா ரதம்

 
 ேகா ரதம்āviratam, ெப.(n.)

   டத்ேதர;் mint, Mentha crispa (சா.அக.);.

ேகா டபம்

 
 ேகா டபம்āviruṭapam, ெப.(n.)

எ  bull (சா.அக.);.
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ேகா லார்

 
 ேகா லாரā்vilār, ெப.(n.)

   ேகா ல் ேவைல ெசய்ேவார;் one who serve's temple.

     [ேகா ல்+ஆர]்

இவரக்ள் ல் அணிந்  தாங்கள் அைமத்த ேகா ல் தாங்கேள சகராக இ ப்பாரக்ள். ேகா ல் 
அ யார ்என ம் றப்ப வர.் ெபண்கள் ேகா ல் அம்மாமார ்எனப்ப வர ்(அ . ந்);.

ேகாெவன்

 
 ேகாெவன் āveṉṟu, .எ. (adv.)

   வாய் ட் ப் பலத்த சத்தத் டன் அ தல் த யன; bevailing.

கணவன் இறந்த ெசய் ையக் ேகட்ட ம் ேகாெவன்  அ தாள்.

     [ேகா+என் .]

ேகாைவயவைர

 
 ேகாைவயவைரāvaiyavarai, ெப.(n.)

   க் ப் ன் ; goa bean (சா.அக.);.

ம வ. ங்ைக ன்

     [ேகாைவ+அவைர]

ேகா க்க

 
 ேகா க்க āḻikkaṟi, ெப.(n.)

   ேகா  இைறச் ; fowl curry (சா.அக.);.

     [ேகா  + க ]

ேகா க் ட் ப்பழ
ம்

 
 ேகா க் ட் ப்பழம்āḻikāṭṭuppaḻm, ெப.(n.)

   வாைழப் பழ வைக; a kind of bean so called from its resemblance to fowl's foot (ெச.அக.);.

     [ேகா க்கால்+அவைர]

 ேகா க் ட் ப்பழம்āḻikāṭṭuppaḻm, ெப. (n.)

   வாைழப் பழ வைக; a species of plantain, as from calicut (ெச.அக.);.

     [ேகா + ட் +பழம்]

ேகா க்

 
 ேகா க் āḻikkuṭi, ெப.(n.)

   ெநட்  லங் ; Indian mast tree, Polyathia longifolla (சா.அக.);.

     [ேகா + ]

 ேகா க் āḻikkuḍi, ெப.(n.)

   அேசா மரம்; Indian mast tree.

     [ேகா  + .]
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ேகா ச்

 
 ேகா ச் āḻiccūṭu, ெப.(n.)

   க  ெநல் ; black-berried featherfoil, Phyllanthus reticulatus (சா.அக.);.

     [ேகா + ]

ேகா த் க்கம்

 
 ேகா த் க்கம்āḻittukkam, ெப.(n.)

   ைறந்த ேநரேம ங் ம் க்கம்; sleepfor a very short time; nap, snooze catnap (க்ரியா.);.

     [ேகா + க்கம்.]

ேகா ப் த்

 
 ேகா ப் த் āḻippittu, ெப.(n.)

   ேகா ன் த்தப் ைப; the gall bladder of a fowl (சா.அக.);.

     [ேகா + த் .]

ேகா ப் ராணன்

 
 ேகா ப் ராணன்āḻippirāṇaṉ, ெப.(n.)

   வ ைமயற்றவ-ன்-ள்-  (ேகா  ேபான்  உ ர ்வன்ைமயற்ற உ ரி);; weakling, as a cock (ெச.அக.);.

ேகா ப் ைர

 
 ேகா ப் ைரāḻippurai, ெப.(п.)

   ேகா கைள அைடத்  ைவக் ம் ண் ; enclosure for domestic fowls, esp. chicken; pen

ம வ. ேகா மடம்

     [ேகா + ைர.]

 ேகா ப் ைரāḻippurai, ெப.(n.)

   ேகா கைள அைடத் ைவக் ம் ண் ; enclosure for domestic fowls as of chicken pen.

     [ேகா  + ைர.]

ேகா ட்ைடக்கர
ண்

 
 ேகா டை்டக்கரண் āḻimuṭṭaikkaraṇṭi, ெப.(n.)

   ேகா  டை்ட ப ம் அள  யாகச ்ெசய்த கரண் ; a spoon made hollow so as to hold an egg in it, Egg-
spoon (சா.அக.);.

     [ேகா + டை்ட+கரண் ]

ேகா ட்ைடக்க

 
 ேகா டை்டக்க āḻimuṭṭaikkaru, ெப.(n.)

   ேகா  டை்ட ன் ெவள்ைள அல்ல  மஞ்சள் க ; the white or the yellow part of the fowl's egg (சா.அக.);.

     [ேகா + டை்ட+க .]
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ேகா ட்ைடயகப்
ைப

 
 ேகா டை்டயகப்ைபāḻimuṭṭaiyakappai, ெப.(n.)

   ேகா  டை்ட ப ம் ப க் ப் பள்ளமாகச ்ெசய்த ஒர ்அகப்ைப; a ladele so shaped as to hild an egg in it 
(சா.அக.);.

     [ேகா + டை்ட+அகப்ைப]

ேகா யண்டம்

 
 ேகா யண்டம்āḻiyaṇṭam, ெப.(n.)

   ேகா  டை்ட; fowls egg (சா.அக.);.

     [ேகா +அண்டம்]

ேகா ரத்தமரப்
ெபா

 
 ேகா ரத்தமரப்ெபா āḻiyirattamarappoṭi, ெப.(n.)

ெசம்மரத் ள்,

 red saw. dust of red wood (சா.அக.);.

     [ேகா +அரத்தம்+மரம்+ெபா ]

ேகா றக்கம்

 
 ேகா றக்கம்āḻiyuṟakkam, ெப.(n.)

   ேகா ையப் ேபால் அ க்க  உறக்கம் ெகாண்ெட ம் க்கம்; light sleep enabling one to wake up frequently 
like a cock even on slight disturbances (சா.அக.);. –

     [ேகா +உறக்கம்]

ேகா ெயசச்ம்

 
 ேகா ெயசச்ம்āḻiyeccam, ெப.(n.)

   ேகா ப் ; fowl's dudng (சா.அக.);.

     [ேகா +எசச்ம்]

ேகா ெயன்ற

ேகா ெயன்ற āḻiyeṉṟamūli, ெப.(n.)

   1. வாளவைர; sword bean, Canavalia ensiformis.

   2. ெப ங்ேகா  யவைர; West Indian sea-side bean, Canavalia obtusifolia (சா.அக.);.

ேகா ரசம்

 
 ேகா ரசம்āḻiracam, ெப.(n.)

   ேகா  ெவஞ்சா ; fowl's soup; cock or hen Soup (சா.அக.);.

ேகா ெவண்காரம்

 
 ேகா ெவண்காரம்āḻiveṇkāram, ெப.(n.)

   ேகா ன் ெவண்ணிறமான ; fowl's dung of a white colour (சா.அக.);.

     [ேகா +ெவண்+காரம்]

ேகாைழக்கட்
-தல்

ேகாைழக்கட் -தல்āḻaikkaṭṭuviḻutal,    2 ெச. . .(v.i.)

   ெநஞ் ல் கட் ய கபம் ெவளிப்ப தல்; discharge of phlegm ocłlected in the chest (சா.அக.);.

     [ேகாைழ+கட் + -தல்.]
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ேகாைழக் த்

 
 ேகாைழக் த் āḻaikkuttu, ெப.(n.)

   ேகாைழயால் ஏற்ப ம் த்தல் ேநாய்; acute pain due to accumulation of phlegm in the chest (சா.அக.);.

     [ேகாைழ+ த் .]

ேகாைழகாசம்

 
 ேகாைழகாசம்āḻaikācam, ெப.(n.)

ஈைள,

 humid asthma (சா.அக);.

     [ேகாைழ+Skt. காசம்]

ேகாைழேகாைழ
யாய் -தல்

 
 ேகாைழேகாைழயாய் -தல்āḻaiāḻaiyāyviḻutal, ெச. . . (v.i.)

   மார் னின்  கபம் ெவளிவரல்; issuing of thick phlegm in lumps(சா.அக.);.

     [ேகாைழ+ேகாைழயாய்+ -தல்.]

ேகாைழநீர்

 
 ேகாைழநீரā்ḻainīr, ெப.(n.)

   கப நீர;் sputum (சா.அக.);.

     [ேகாைழ+நீர]்

ேகாைழெநஞ்

ேகாைழெநஞ் āḻaineñcu, ெப.(n.)

   1. ேகாைழ கட் ய ெநஞ் ,

 phlegm in the chest; chest accumulated with phlegm.

   2. வ ைமயற்ற மனம்; timid mind chicked hearted.

   3.இள ய மனம்; sympathetic mind (சா.அக.);.

     [ேகாைழ+ெநஞ் ]

ேகாைழேநாய்

ேகாைழேநாய்āḻainōy, ெப.(n.)

   1. ேகாைழயால் ஏற்ப ம் ேநாய்கள்; phlegmatic diseases.

   2. ஈைள; asthma (சா.அக.);.

     [ேகாைழ+ேநாய்.]

ேகாைழெமா ர்
க்கன்

 
 ேகாைழெமா ரக்்கன்āḻaimoḻimūrkkaṉ, ெப.(n.)

தவைள; frog (சா.அக.);.

     [ேகாைழ+ெமா + ரக்்கன்.]

ேகாைழயகற் தல்

 
 ேகாைழயகற் தல்āḻaiyakaṟṟutal, ெதா.ெப.(vbl.n.)

   ேகாைழையப் ேபாக்கல்; dephlegmating; removing phlegm (சா.அக.);.

     [ேகாைழ+அகற் -தல்.]
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ேகாைழயைடப்

 
 ேகாைழயைடப் āḻaiyaṭaippu, ெப.(n.)

   ெநஞ் க் ேகாைழ ரண்  ச்  டக் டாதப த் ெதாண்ைடைய அைடத்தல்; obstruction of respiration 
due to collections of mucus and phlegm in the passage of throat (சா.அக.);.

     [ேகாைழ+அைடப் ]

ேகாைழ ளக்

 
 ேகாைழ ளக் āḻaiyiḷakki, ெப.(n.)

   ெநஞ் ல் தங்  நிற் ம் ேகாைழைய இளக் ம் ம ந் ; any drug or medicine rendering the phlegm loose and 
watery (சா.அக.);.

     [ேகாைழ+இளக் ]

மல ளக்  என்ற 
ம ந் ப் 

ெபா ைளப் 
ேபான்  

ேகாைழைய 
இளக் வதால் 

இப்ெபயர ்
ெபற்ெறன 

ேபா ம். 
ேகாள் வசம்

 
 மல ளக்  என்ற ம ந் ப் ெபா ைளப் ேபான்  ேகாைழைய இளக் வதால் இப்ெபயர ்ெபற்ெறன 
ேபா ம். ேகாள் வசம் malamiḷakkieṉṟamaruntupporuḷaippōṉṟuāḻaiyaiiḷakkuvatālippeyarpeṟṟeṉapōlumāḷtivacam, ெப.(n.)

   ஒன்ப  நாள்; nine days (சா.அக.);.

ேகாள் ரா

 
 ேகாள் ரா āḷpirātu, ெப.(n.)

   றைள ைக; tale bearing (ெச.அக.);.

ம வ. ேகாடெ்சால் ைக

ேகாள் ட் -தல்

ேகாள் ட் -தல்āḷmūṭṭutal, ெச. . . (v.i.)

   ஒ வைரப் பற் த் தவறாக மற்றவரிடம் தல்; இ வரிைடய மனத்தாங்கல் ஏற்ப ம்ப ச ்
ெசய்தல்; tell tale against some one.

நீ என்ைனப் பற்  அவனிடம் ேகாள் ட் னாய்?.

     [ேகாள்+ ட் -தல்.]

 ேகாள் ட் -தல்āḷmūṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

ேகாள் -த்தல் பாரக்்க;see kol-mudi-.

     [ேகாள் + ட் -.]

ேகாளக ரிடம்

 
 ேகாளக ரிடம்āḷakacīriṭam, ெப.(n.)

   மா  பத் ரி; Indian worm-wood, Artemesia vulgaris (சா.அக.);.

ேகாளகாயம்

 
 ேகாளகாயம்āḷakāyam, ெப.(n.)

   எ த்தாணிையப் ேபால் க்கைள உைடய ஒ  வைகச ்ெச ; style plant, Launea pinnatifida alias Lactuca 
sarmentosa alias Microhynchus sarmentosus alias Prenanthes sarmentosa (சா.அக.);.
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ேகாளசாத் ரம்

 
 ேகாளசாத் ரம்āḷacāttiram, ெப.(n.)

   உடம் ல் உள்ள ேகாளங்கைளப் பற் ய ல்; a treatise on the glandular swelling on any part of the body 
(சா.அக.);.

     [ேகாளம்+சாத் ரம்]

ேகாளத் ற் ரிய

 
 ேகாளத் ற் ரியāḷattiṟkuriya, ெப.எ. (adj.)

   ேகாளத் ெதாடர் ைடய; relatingto a gland, Adenic (சா.அக.);.

     [ேகாளத் ற் +உரிய]

ேகாளத்ைதப்ேபா
ன்ற

 
 ேகாளத்ைதப்ேபான்றāḷattaippōṉṟa, ெப.அ.(adj.)

   ேகாள வ வ ள்ள; of the shape of a gland; gland like, Adeniform (சா.அக.);.

ேகாளரங்கம்

ேகாளரங்கம்āḷaraṅkam, ெப.(n.)

   ேகாள்கள், ண் ன்கள் த யன எவ்வா  வானில் அைமந் ள்ளன என்பைத ளக் ம் வைக ல் 
உ வாக்கப்பட்ட காட் யகம்; planetarium.

     [ேகாள் + அரங்கம்]

 ேகாளரங்கம்1āḷaraṅgam, ெப.(n.)

   வான் ேகாள்கள் எவ்வா  அைமந் ள்ளன என்பைத ளக் ம் வைக ல் ஒளிப்படம் காட் ம் ஏந்  
உள்ள ஒர ்அரங்கம்; ேகாளப்பா  வ வக் ைர ல் இப்படம் காட்டப்ப ம்; planetarium.

     [ேகாள் + அரங்கம்.]

 ேகாளரங்கம்2āḷaraṅgam, ெப.(n.)

   ஓைர மண்டலங்களின் ண் ன்கள், ேகாள்கள் ஆ யவற் ன் வ வங்கைளப் ெபா த் க்காட் ம் 
ேகாளவ வான ண்ேதாற்றக் காட் க் டம்; planetarium, domed building in which images of stars, planets, 
constellations etc. are projected.

     [ேகாள் + அரங்கம்.]

ேகாள க்கம்

 
 ேகாள க்கம்āḷavikkam, ெப.(n.)

   ேகாளத் ற் க் கா ம் க்கம்; glandular swelling or enlargement of the gland (சா.அக.);.

     [ேகாளம் + க்கம்]

ேகாளாங்கட்

 
 ேகாளாங்கட் āḷāṅkaṭṭi, ெப.(n.)

   ஒ  வைக மண் கட் ; a mineral compound of silicate found in a lump (சா.அக.);.

     [ேகாளாம்+கட் ]

ேகாளிகம்

ேகாளிகம்āḷikam, ெப.(n.)

   1. ப் ; long pepper.

   2. அத் மரம்,

 fig tree (சா.அக.);.
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ேகாளிப்பாசம்

 
 ேகாளிப்பாசம்āḷippācam, ெப.(n.)

   ெப ங் ஞ்சா; scammony swallow Wort, Secатопеетеlica (சா.அக.);.

     [ேகாளி+பாசம்]

ேகாளியால்

ேகாளியால்āḷiyāl, ெப.(n.)

,

   0ஒ  வைக ஆல்; large-leaved yellow fig, Ficus callosa (சா.அக.);.

     [ேகாளி+ஆல்.]

ேகாளி ர் ழார்ம
கனார்ெச யனார்

ேகாளி ர் ழாரம்கனாரெ்ச யனாரā்ḷiyūrkiḻārmakaṉārceḻiyaṉār, ‘ெப.(n.)

   லவர;் a poet who belongs to Sangam era.

இவர ்ேவளாண் னர.் நற் ைண 383ஆம் பாடைலப் பா ள்ளார ்(அ . ந்);.

ேகாற் ச்

 
 ேகாற் ச் āṟpūcci, ெப.(n.)

   உடம் ள்ேள வா ம் அங்கக்ேகாற் ச் ; a round worm found inside the body (சா.அக.);.

     [ேகால்+ ச் ]

ேகாறடம்

ேகாறடம்āṟaṭam, ெப.(n.)

எட் மரம்,

 drug bane; Indian oison tree, Strychnos пихуотiса.

     [ேகா  – ேகாறடம்]

இ  சம உயரம் உள்ள . இைலகள் ெமன்ைமயா ம், பளபளப்பா ம் இ க் ம். 3 தல் 5 நரம் கள் 
மத் ல் ஓ ம். க்கள் யைவ, ெவளிர ்பசை்ச. வனந்த ரம், ெகாாநா  த ய இடங்களில் 
வள ம் கா களில் அ கம் காணப்ப ம். அ மரம் டை்டயாக ம்,  வைளந் ம் இ க் ம். 

ைளகளில் படை்ட சாம்பல் நிறமா ம், கடை்ட கசப்பா ம் இ க் ம் (சா.அக.);.

     [P]

ேகா த்தல்

 
 ேகா த்தல்āṟittal, ெப.(n.)

நில ேவம்

 ground neem tree, Andrographis paniculata (சா.அக.);.

ேகாைறப்ப -த்தல்

ேகாைறப்ப -த்தல்āṟaippaṭuttal,    4 ெச. . . (vi.)

   1. வ ண்ணல்; sustaining an abrasion or scratch.

   2.  உண்டாதல்; becoming hollow; forming a cavity (சா.அக.);.

     [ேகாைர + ப -த்தல்.]

ேகானாட் எ சச்
ர்மாடலன்ம

ைரக்

 
 ேகானாட் எ சச் ரம்ாடலன்ம ைரக்āṉāṭṭueṟiccalūrmāṭalaṉmaturaik, ெப.(n.)

   கைடக் கழகப் லவர;் a poet of sangam age.

ேசரமன் ட் வன்ேகாைத த ேயாைரப் பா ள்ளார ்(அ . ந்);.
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ேகானார் கர .

 
 ேகானார ்கர .āṉārkaracu, ெப.(n.)

   இைடயரில் ஒ  வைகயர;் sect of people in herdimen community.

ம வ. ேகாவலர.்

     [ேகா-ேகான் + ஆர.்]

ேகானி

 
 ேகானிāṉi, ெப.(n.)

   வா  காய்க் ம் மரம்; a tree bearing fruit without showing flowers (சா.அக.);.

     [ேகா - ேகானி]

ேகானியக்கனி

 
 ேகானியக்கனிāṉiyakkaṉi, ெப.(n.)

   ேகானிப் ண் யன்; hemlock fruit (சா.அக.);.

     [ேகானி+அம்+கனி]

ேகானிற்ெகா

 
 ேகானிற்ெகா āṉiṟkoṭi, ெப.(n.)

   ெகா ப் ள் ; hog - creeper, Derris scandens (சா.அக.);.

     [ேகானில்+ெகா ]

ேகாைனேவல்

 
 ேகாைனேவல்āṉaivēl, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ேவல்; Crooked acacia (சா.அக.);.

     [ேகாைன + ேவல்.]
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ேகாட்டம்

ேகாட்டம்āṭṭam, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைக ந மணச ்ெச ; Costus shrub, Saussurea lappa,

   2. ஒ  வைகச ்ெச :

 arabian costum, Costus speciosus.

   3. ந மணப் ெபா ளின் ஒ  வைக; putchock(ெச.அக.);.

 ேகாட்டம்1āṭṭam, ெப.(n.)

   1. வைள ; bend, curve, warp, as in timber.

     "மரத் ன் கனக்ேகாட்டந் ரக்் ல்" (நன்.25);.

   2. வணக்கம்; bowing in worship, adoration.

     " ன்ேனான் கழற்ேக ேகாட்டந் த நங்  ெவற்பன்." ( க்ேகா. 156);.

   3. ந நிைல றம் ைக; partiality, as swerving from uprightness.

     "ேகா க் க ங்கலங் ேகாட்ட ல்ல "(ேதவா. 1182:2);.

   4. மனக்ேகாணல்; crookedness, as of mind.

     "உட்ேகாட்ட ன்ைம ெப ன்" ( றள், 119);.

   5.பைகைம; hatred.

     "ேகாட்ட ற் றமரெ்சய" ( நாயக .37:3);.

ெகளச் கர்

 
 ெகளச் கர ்keḷaccikar, ெப.(n.)

   ஒ  னிவர;் a Saint.

இவர ் மாைல எண்ணி தவம் ெசய்தார.் த்ைத என்பவைள மணந்  கண் ைவப் ெபற்றனர ்
(அ . ந்);.

ெகளசல்யன்

 
 ெகளசல்யன் keḷacalyaṉ, ெப.(n.)

   தட் ண ேகாசலத் ன் மன்னன்; king of tatcina-kõšalam(அ . ந்.);.

ெகளசலன்

 
 ெகளசலன் keḷacalaṉ, ெப.(n.)

   மன்னன் அம்சத் வசன் மரன்; son of a king amšattuvašavaŋ.

இவன் கன்னிகாரக்காட் ற்  ேவடை்டக் ச ்ெசன்  அங்  ஒ  ெபான்மாைனக் கண்  ன்ெதாடர, 
அம்மான் மைறந்த . அவ் டம் றப்பான இடெமன்  எண்ணிச ் வ சைன ெசய்தான் (அ . ந்);.

ெகளசைல

ெகளசைல keḷacalai, ெப.(n.)

   1. யயா ன் மகனான ன் மைன ; wite of Puru.

   2. மராசன் மகள்; daughter of Vima-rasan.

   3.மன்னன் ளி ன் மைன ; wife of a king mili(அ . ந்.);.
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ெகள கதாரி

 
 ெகள கதாரி keḷacikatāri, ெப.(n.)

   ங் யம்; Indian dammer, Shorea robusta (சா.அக.);.

     [ெகள க +தாரி]

ெகள ைக

 
 ெகள ைக keḷacikai, ெப.(n.)

   வா த் ரரின் தமக்ைக; sister of Višuvamitirar.

ெகள யல்

 
 ெகள யல் keḷaciyal, ெப.(n.)

ெதன்ைன மரம்,

 coconuttree (சா.அக.);. [ெகள  + பல்]

ெகளஞ் கன்

 
 ெகளஞ் கன் keḷañcikaṉ, ெப.(n.)

   ெபான் ைனஞன் (யாழ்.அக);; goldsmith(ெச.அக.);.

ெகளடதம்

ெகளடதம் keḷaṭatam, ெப. (ո.)

   1. ெவள் ள்ளி; garlic.

   2. ெவட்பாைல; tellicherry bark, Nerium antidysentericum (சாஅக.);.

ெகளதமநா

 
 ெகளதமநா  keḷatamanāṭi, ெப. (n.)

   ெகளதமரால் த ல் ெசய்யப்பட்ட ஒ  கணிய ல்; a work an astrology written by sage kowtama(சா.அக);.

     [ெகளதம+ நா.]

ெகளரியசச்ம்

 
 ெகளரியசச்ம் keḷariyaccam, ெப.(n.)

   ஒ  ; an unknown plant (சா.அக.);.

     [ெகளரி +அசச்ம்]

அணி நைக

அணி நைக aṇinakai, ெப. (n.)

   ஒளி ெபா ந் ய அணிகள்; glittering jewellery.

     "அணிநைக இைட இட்ட ஈைகயம் கண்ணிேபால்." (க  32:4);.

     [அண்+நைக]

அணிமா

அணிமா aṇimā, ெப. (n.)

அட்டமா த் களின் ற்பவ வங்களில் ஒன்  (5:117);; a feature in sculpture,

     [அண்-அணிசமா]

அணிமாவ

 
 அணிமாவ  aṇimāvali, ெப. (n.)

   வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Sivagangai Taluk.

     [அணி+மாவ ]
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அணிமா தல்

அணிமா தல் aṇimāṟutal, ெப. (n.)

இைழ தன் அணி ல் ெசல்லாமல் ேவெறா  அணி டன் ேசரந்் த்தல். (ெந.ெகா.க. 52);.

 changing of thread line in handloom operation.

     [அணி+மா தல்]

அணியாேதார்

அணியாேதார ்aṇiyātōr, ெப. (n.)

   அணிகலன் ணாதவர;் those who are not wearing ornaments.

     "இைற ெகாண்ேடா ள் அணியாேதாைர ஆராய்ந்  வ  த ம்." (ெப ங். 40:42-3);.

     [அணி+ஆ+ +த்+(ஆர)்;ஒர]்

அணியாவயல்

 
 அணியாவயல் aṇiyāvayal, ெப. (n.)

   வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Sivagangai Taluk.

     [அணியா+வயல்]

அணில் வால் 
ண்

அணில் வால் ண்  aṇilvālpūṇṭu, ெப. (n.)

   வயல்களில் வள ம் கைளசெ்ச . (வ.வ.ேவ.க.10);; a weed.

     [அணில்+வால்+ ண் ]

அணிலா

 
 அணிலா  aṇilāṭi, ெப. (n.)

   ெசஞ்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Senji Taluk.

     [அணில்+ஆ ]

அணி -த்தல்

அணி -த்தல் aṇivittal, ெசயப். . (v.caus.)

   எ தச ்ெசய்தல்; to make to write. "orio

“அங்  அதன் பாதத்  ஈரத்  அ கலாம் அணி த் ட்டான்." ள930),

     [அணி-அணி ]

அணி

அணி  aṇivīti, ெப. (n.)

   மடவளகாம்; mut complex"

அண்ணலவன் கண் எ ேர அணி ம  ைட ேமல்."(ெபரிய 130);

     [அணி+ ]

அணிற்காலன்

 
 அணிற்காலன் aṇiṟkālaṉ, ெப. (n.)

   மா  வைக; species of Cow. 

     [அணில்+காலன்]

அணிந்தைவ

அணிந்தைவ aṇintavai, ெப. (n.)

ஒப்பைன ெசய்யப்பட்டைவ,

 decorated.

“ேகால யாைன நால் இரண்  ைகயாஆ ரம்அணிந்தைவ." (ெப ங் 60:203-4);.

     [அணி-அணிந்தைவ]
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அணிந் -தல்

அணிந் -தல் aṇintiṭutal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

நி த்  தல்:to stop.

     "அப்ெப ஞ் ேசைன ல் அவைன உள்ளறத் ப்  உற அணிந் ன் ன்னல் ஆ ேமா. "( .பா.41. 
187);

     [அணிந் +இ ]

அ ஆர் அணி

அ ஆர ்அணி aṇuāraṇi, ெப. (n.)

   உ ரக்்  உ ரா ய வ ள்; blessing that thrills the innermost soul.

     "ஆ ம் அளி ம் கடந்  அ  ஆரஅ்ணி " ல 239)

     [அ +ஆர+்அணி]

அ கஒட் -தல்

அ கஒட் -தல் aṇukaoṭṭutal, ெச ன்றா. . (v.t.)

   ேசர டல்; allow to join.

     "அவ டன் அ க ஒட்ேடன்."( .பா.27:156);

     [அ க+ஒட் ]

அ க்க ேசவகம்

அ க்க ேசவகம் aṇukkacēvakam, ெப. (n.)

   அ ல் இ ந்  ெசய் ம் ெதாண் ; to be near and serve always.

     "ஓவா அ க்கச ்ேசவகத் ல் உள்ேளார.்"(ெபரிய 13491);. 

     [அ க்கம்+ேசவகம்]

அ க்கர்

அ க்கர ்aṇukkar, ெப. (n.)

   அகத் ெதாண்டர;் close devotees.

     "அ க்க க்  அணிய ெசம்ெபான்அம்பலத்தா "(மாளி 4: 4);.

     [அண்+அ க்கர]்

அ க்கள்

அ க்கள் aṇukkaḷ, ெப. (n.)

ஐம் தங்க க் க் காரணமான லப் ெபா ள்கள்; source particles to the five elements of the nature.

     "நிைறந்த இவ்வ க்கள்ள தமாய்நிக ன்."(மணி27 : 138);

     [அ +கள்]

அ க் மார்

அ க் மார ்aṇukkimār, ெப. (n.)

   அ ந்  ஏவல் ெசய் ம் ெபண் ர;் close maid servents.

     "அரம்ைபயார ்ஒத் ள அ க் மா ம் அேநகர ்இ க்கேவ." (க ங்.11:10);

     [அ க்கம்+ அ க் +மார]்

அ கா அணிைம

அ கா அணிைம aṇukāaṇimai, ெப. (n.)

   உடனாந்தன்ைம; inseparable union.

அவ் ைனப் பயன் நீ அ கா

அணிைம" (ப.  5:5-6);.

     [அ கா+அணிைம]

அ கா ன்னம்

அ கா ன்னம் aṇukāmuṉṉam, ெப. (n.)

   ேசரவ்தற்  ன்னம்; before reaching

     "அற்றவன் தைல  ஓங்  அண்டம் உற்  அ கா ன்னம் " த் 28:53,

     [அ காத+ ன்னம்]
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அ யான்

அ யான் aṇukiyāṉ, ெப. (n.)

   ெந ங் ய வன்; close person.

     "யா ம்அ கா  அ யான்"(ேச3-4);.

     [அ யவன்-அ யான்]

அ ற்றல்

அ ற்றல் aṇukiṟṟal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   ட் ேவன்; meeting.

     "யான் உன்ைன எங்  வந்  அ ற்றேன."(சட32-5);

     [அ +நிற்றல்-அ ற்றல்]

அ

அ  aṇukupu, .எ.(adv)

அண்ணிதாக

 closely

தாள் நிழல் ம ங் ன் அ   "(ெபா  149);.

     [அ + ]

அ -தல்

அ -தல் aṇukuṟutal, ெச. ன்றா  (v.t)

   ெந ங் தல்; nearing.

     "அண்டர ்தானவர ்அரக்க ம் அ றாவனத் ல்."( பா 14: 25);.

     [அ +தல்]

அ ல்அ

அ ல்அ  aṇuvilaṇu, ெப. (n.)

   உ ரக்்  உ ர;் innermost soul.

     "அ ல் அ ன் ெப ைம ல் ேநரை்ம"( ல 668);, 

     [அ +இல்+அ ]

அைணக்கா

அைணக்கா  aṇaikkāṭu, ெப. (n.)

   1. அைண நீரப்்பாசனவயல்; fertile landofdam irrigation,

   2. க அ க ைளசச்ல்,

 excessive production of food grains.

இந்தத் தடைவ அைணக்காடாக ைளசச்ல் கண் க் ற .(இ.வ.);.

     [அைன+கா ]

அைண லார்

அைண லார ்aṇaikilār, ெப. (n.)

   ேசராதவர;் those who not approached.

     "ஆைனக்

கா ல் அம்மாைன அைண லார"்(நா  15 37: 1);

     [அ +இல்+ஆரி]

அைண -தல்

அைண -தல் aṇaikutal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   ேச தல்; joining.

     "அ வர ்மா அணின அரங் ன்  ரங்  மலரத்் தாம வாசங் ெகாண்  அைண ேர."(கலம் 70);

     [அைன+ ]
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அைன-த்தல்

அைன-த்தல் aṉaittal,    2.ெச. . . (v.i.)

   உைதெகா த்தல்; to give a good thrash.

     "அவைன இரண்  அைண அைணத்தால் தான் கம்மா இ ப்பான். (வ.ெசா.அக.);.

     [அண்-அைண]

அைண ப்பலைக

 
 அைண ப்பலைக  aṇaicuppalakai, ெப. (n.)

 ேவைலப்பா கள்அைமந்த கத களின் ன் றம் வ ைமக்காக ம் காப் ற்காக ம் 
இைணக்கப்ப ம் பலைக; the plank which supports the engraved front side of a door.

ம வ.தாங்  பலைக

     [அைண +பலைக]

அைணகவர்

 
 அைணகவர ்aṇaikavar, ெப. (n.)

   வ க்  ட்டாகக் கட் ம் வர;் supporting wall.

ம வ.உைத வர,் ட் ச் வர்

அைனத்தவன்

அைனத்தவன் aṉaittavaṉ, ெப. (n.)

   த த்தவன்; one who checked

     "ெவள்ளம் அைனத்தவன் ல்ைல எ த் "(பால, 13: 30);.

     [அண்-அைன]

அைனந்தவன்

அைனந்தவன் aṉaintavaṉ, ெப. (n.)

   ெசய்பவன்; performer.

     "மேயந் ரப் பள்ளி ள்ேளா  அைனந்தவன் கழல் உணரந்்  உய்ம் ேன."(சம் 3:31-9);.

     [அைன-அைனத்தவன்]

அைனந் ள்ேளார்.

அைனந் ள்ேளார.் aṉaintuḷḷōr, ெப. (n.)

   உடன்இ ந்ேதார;் those who accompanied.

     " ர ்ெப  நில நக்கர ்-மற்  எைனேயார ்அைணந் ள்ேளார.்" (ெபரிய.3153.);

     [அைனத் +உள்ேளார]்

அைணப்பார்

அைணப்பார ்aṇaippār, ெப. (n.)

   நிைனப்பவர;் those who remember,

     "ஆகத்  அைணப்பார ்அைனவேத ஆ ர வாய்நாகத்  அைணயாள் நகர"்(ெபா.32);

     [அைண-அைணப்பார]்

அைணப் -த்தல்

அைணப் -த்தல் aṇaippiṭittal,    2.ெச. . . (v.i)

   ெவ ல் அைலதல், ெதாடரந்்  அன ல் இ த்தல் ேபான்றவற்றால் நீர ்வ டன் ெசாட் ச ்
ெசாட்டாக ெவளிேய தல் (இ.வ.);; urinary trouble.

     [அைன(தைட);+ ]

நி

நி1 ni,      'ந்' என்ற ெமய்ெய த் ம்  'இ' என்ற உ ெர த் ங் ய டெ்ட த் ;

 the syllable formed by adding the short vowel  'i' of to the consonant  'n'.

     [ந் + இ.]
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காந் கம்

 காந் கம் gāndugam, ெப. (n.)

   ெவண்காந்தள் ( டா);; white kanda/flower.

     [காந்  → காந்தகம்]

நிகைட

 
 நிகைட nigaḍai, ெப. (n.)

   மாைழைய உ க்க உத ம் மண் ழ்; a melting pot used by goldsmiths, chemists and others for melting metals 
etc.

நிகண்டகம்

 
 நிகண்டகம் nigaṇṭagam, ெப. (n.)

   கடைலச ்ெச ; bengal gram plant-cicer anetinum.

நிகம்

 
 நிகம் nigam, ெப. (n.)

   ஒளி (அக.நி.);; brightness, brilliance.

நிகமம்

நிகமம் nigamam, ெப. (n.)

   1. ; conclusion.

     'நிகமத் ல் இத்  வாய்ெமா , (ஈ .1,811);.

   2. ேவதம்; vedam,

     'நிகமாகமம் த்தநீ ' ( வஞா.27,7.);.

   3. நகரம் ( டா.);; town, city.

   4. ெந ந்ெத , ெபா ச ்ெசல்வ ; street thoroughtare.

     'நீண்டவந் நிகமம் க்க நிமலன்' (கந்த . த த்.83.);.

   5. கைட  (யாழ்.அக.);; bazaar

   6. வணிகம் (யாழ்.அக.);; trade

   7. வணிகக் ட்டம் (யாழ்.அக.);; group of traders.

 நிகமம் nigamam, ெப.(n.)

   ஒர ்வடெமா  ல், இ  4 ேவதங்களின் ெதா ையக் க் ம். ேவதாந்தத்ைதப் ேபாலேவ 
த்தாந்தம் என்ப  ைசவெந கைளக் ம்; vedictext PIt is a Collective name for the four vedas and is of 

opposed to Agamam referring shaving regligous rites. (சா.அக.);

நிகமனம்

 
 நிகமனம் nigamaṉam, ெப. (n.)

   அ மான ப்  ஐந்த ள் இ யான  (த க்க. சங்.);; conclusion, being the fifth member of the Indian 
Syllogism.

நிக -த்தல்
நிக -த்தல் nigamittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   த்தல் (ஈ .1, 6, ர. .பக். 262.);; to Conclude.
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நிகர்

நிகர1் nigartal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

நிகர2்-,

பாரக்்க; see nigar-

     "மஞ்ைச நிக ந் த்யாக வள்ளேல" ( ற .902.);.

 நிகர2் nigarttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒத்தல்; to be similar, alike.

     'கண்ெணா  நிகரக்் ங் க ப் ங் வைள' (ெதால். ெபா ள். 290.);.

 நிகர3் nigarttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. மா ப தல்; to rival.

     "தன்ெனா  நிகரா ெவன்ெனா  நிகரி" (ஐங் .67.);

   2. ளங் தல்; to shine; to be visible.

     "தஞ்ேசணிக கா ன்" ( க்ேகா. 183.);.

நிகர-்

நிகர-்4 nigar, ெப. (n.)

   1. ஒப் ைம; comparison. likeness, simile.

     "தனக்  நிக ேம ன்றா ேய" (கந்த . த த். 150.);.

   2. ஒப் ; equal, parallel, match.

     "ேநரத்்  நிகரல்லார ்நீரல்ல ெசால் யக்கால்" (நால , 64.);.

   3. ஒளி; lustre, brightness, splendour.

     "நீரவ்ார ்நிகரம்லர ்(அக.நா.11.);.

     "காம ெசங்ைக ற் கண்ணீ மாற் த் நீர ்மாைல த்தைக இழந்த  நிகரம்லர ்நீேய 
ெகாணரவ்ாெயன்ற ம்" (மணிேம.5:13-15.);.

   4. ேபார்

 battle.fight

   5. ட்டம்; crowd.

. நிசா , ெத. நிகநிக, நிகாரிஞ் .

நிகரத்்த

 
 நிகரத்்த nigartta, ெப.அ. (adj.)

   ஒத்த; similar.

     [நிகர ்→ நிகரத்்த.]

நிகரத்்தல்

 
 நிகரத்்தல் nigarttal, ெப. (n.)

   ேபார ்( டா.);; battle, War.

நிகரத்் -தல்

நிகரத்் -தல் nigarddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நன்றாகப் ைடத்தல்; to tharsh, give a good drubbing.

     [நகரத்் -நிகரத்் -.]
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நிகர்ப்

நிகரப்்  nigarppu, ெப. (n.)

   1. ஒப் :

 resemblance, likeness.

   2. ேபார ்( வா.);; battle, fight.

     [நிகர-்நிகரப்் .]

நிகர்பக்கம்

 
 நிகரப்க்கம் nigarpaggam, ெப. (n.)

உவைமப் ெபா ளி க் டம்:

 comparing thing's place.

     [நிகர ்+ பக்கம்.]

நிக[ர்மலர்

நிக[ரம்லர ்nigarmalar, ெப. (n.)

   1. ப் ; fresh flower.

     "ஆய்கைன நிகரம்லர ்ேபான்ெமன நைசஇ ேதர ்பறைவ ைழ ம் ேபாதார ் ந்தனங் காத  
கண்ேண." (அகநா. 371.);.

   2. ஒளி ைடய ; flower with brightness.

     "கா  ேசர ்நிகரம்லர ்ெகாய் ம் ஆயம் எல்லாம் உடன் கண்டன்ேற" ( ந். 311.);.

     "அகனக ெரல்லாம் ம ம்ப ழ் ல்ைல நிகரம்லர ்ெநல்ேலா  உய்க்". ( லப்.9:1.);.

     [நிகர ்+ மலர.்]

நிகர்

 
 நிகர்  nigarvu, ெப. (n.)

   ஒப்  (வழக்.);; comparison.

     [நிகர ்→ நிகர் .]

நிகர

நிகர1 nigara, இைட.

   ஒர ்உவம உ  (நன்.367.);; a term of comparison.

     [நிகர ்→ நிகர.]

 நிகர2 nigara, இைட.

   ஒளி; light;lustre.

     [நி  → நிகர.]

நிகரணாள

 
 நிகரணாள  nigaraṇāḷagi, ெப. (n.)

   கா ற் ள் ந வைர ந்  டற் க் ச ்ெசல் ம் ழல்; the tube which forms a communication between 
the internal ear and the back of the mouth-Eustachiartube
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நிகரம்

நிகரம்1 nigaram, ெப. (n.)

   1. ட்டம்; company, assemblage, flock, multitude.

     "உடனடப்பன கர் கக் கரிநிகரேம" (பாரத.அணி.6.);.

   2. யல்; heap.

     'ப த்த நிகரமா ய க ப் ரம்' (மைலப . 516, உைர.);.

   3. ெமாத்தம் ( ன்.);; total

   4. அ ம்ெபா ட் ைவ (யாழ். அக.);; treasure.

   5. ெகாைட (யாழ்.அக.);; gift.

     [நிகர ்→ நிகரம்.]

 நிகரம்2 nigaram, ெப. (n.)

   ங் ைக; swallowing,

     "நிகரம்ப  ல ண் " (பாரத. அ ச் னன்றவ. 154.);.

நிகரவா

 
 நிகரவா nigaravā, ெப. (n.)

ர ப் ண் ; பாரக்்க; see {pirami-p-pundu}

நிகரா

நிகரா nigarā, .எ. (adv.)

   பைகயாத; without having enmity.

     "தன்ெனா  நிகரா ெவன்ெனா நிகரி" (ஐங் .67.);.

     [நிகர+்ஆ.]

நிகரார்

நிகரார ்nigarār, ெப. (n.)

   பைகவர ்( வா.);; enemies.

     "நிகரா ரக்்  நஞ்சாய ேவற்ைகக் ேலாத் ங்க ேசாழன்" ( ேலாத். ேகா. 384.);.

     [நிகர ்→ நிகரார.்]

நிகரி

 
 நிகரி nigari, .எ. (adv.)

   பைகத் ; with enmity.

     [நிகர ்+ இ.]

நிகரி -தல்

நிகரி -தல் nigariḍudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒப் தல்; to compare.

     "தன்ெனா  நிகரா என்ெனா  நிகரிப் ெப நலம் த க்கம் என்ப ரிமலரத்"் (ஐங் . 67.);.

     [நிகர+்இ .]

நிகரில்பக்கம்

நிகரில்பக்கம் nigarilpaggam, ெப. (n.)

   1. எ ரக்்கட் ; opposite side or party.

   2. எ ரிைடயான ெகாள்ைக; opposite view.

     "பக்க நிகரப்க்க நிகரில்பக்கெமன" ( . .அளைவ.9);.

     [நிகர+்இல்+பக்கம்.]
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நிகரில்லகைற

 
 நிகரில்லகைற nigarillagaṟai, ெப. (n.)

   கரிசலாங் கண்ணி; eclipse plant- Echypta prostata. (சா. அக.);.

     [P]

நிகரில்லாவாசான்

 
 நிகரில்லாவாசான் nigarillāvācāṉ, ெப. (n.)

 eye of wisdom.

 நிகரில்லாவாசான் nigarillāvācāṉ, ெப.(n.)

   ஞானக்கண்; eye of wisdom. (சா.அக.);

நிகரி ேசாழமண்
டலம்

 
 நிகரி ேசாழமண்டலம் nigarilicōḻmaṇṭalam, ெப. (n.)

   ேசாழராட் க் ள்ளடங் ந்த எ ைம  (ைம ); ரிெலா  ப ; a division in Mysore when it formed part 
of the {Côa} dominion.

     [நிகரி ேசாழன் + மண்டலம்.]

மண் லம் → மண்டலம்

நிகரி ேசாழன்

நிகரி ேசாழன் nigarilicōḻṉ, ெப. (n.)

   தலாம் இராசராசன் பட்டப்ெபயரக் ெளான்  (I.M.P.Tn. 109.);; one of the titles of {Rāja Rāja} the first

     [நிகரி + ேசாழன்.]

நிகேராதயம்

 
 நிகேராதயம் nigarōtayam, ெப. (n.)

   ற்றரத்ைத; lesser galangal. Alpinia galanga (minor.); (சா.அக.);.

 நிகேராதயம் nigarōtayam, ெப.(n.)

   ற்றரத்ைத; lesser glangal – Alpinio galanga (minor);. (சா.அக.);

நிகலம்

நிகலம் nigalam, ெப. (n.)

   1. ேதாள்ேமல். ( ன்.);; the upper part of the shoulder

   2. டர ்( ன்.);; nape.

நிகவா

நிகவா nigavā, ெப. (n.)

   1. ர ப் ; hysso;plant-zoofa-hyssopus officinalis

   2. நீரப்் ர ; Indian brahmi-Gratiola monicri
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நிகழ்

நிகழ்1 nigaḻtal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ேந தல்; to happen, occur.

     "ெதாண்டனாரக்் கங்  நிகழ்ந்தன" (ெபரிய . நா. 380.);.

   2. நடந் வ தல்; to be current; cassing as time,

     "நிக ங் காலத் ச ்ெசட்ட ெபன் ங் ள ெயா " (ெதால். ெசால்.229.);.

   3. ெசல் தல்; to enter; pass.

     "ெச ரக்்க ணிகழா " ( .ெவ.8,17.);.

   4. தங் தல்; to abide, continue.

     "ெதான்ைம ேமன்ைம  னிகழ் ெப ந் ெதாண்ைடநன்னா " (ெபரிய . க் ப் . 2.);.

   5. நிைறேவ தல்; to be performed, transacted, carried on.

 நிகழ்2 nigaḻtal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ளங் தல்; to shine

     "வளனற நிகழ்ந்  வா நர ்பலரப்ட" (ப ற் ப்.49, 15. உைர.);.

   2. ஒளி ெசய்தல்; to emit light, to be respiendent.

நிகழ்களன்

 
 நிகழ்களன் nigaḻgaḷaṉ, ெப. (n.)

   கைத நாடகம் த யன நிகழ்வதாகக் காட்டப்ப ம் இடம்; scene; setting for a play, etc.,

ேபாரக்்களத்ைத நிகழ்களனாகக் ெகாண்ட நாடகம். (உ.வ.);.

     [நிகழ் + களன்.]

நிகழ்காலம்

நிகழ்காலம் nigaḻgālam, ெப. (n.)

   ைன நைடெப ற காலம் (ெதால்.ெசால். 240, இளம் .);; ெதா ல் ெதாடங்கப் ெபற்  ற் ப் 
ெபறாத நிைலைம (ெதால். ெசால்.200, ேசனா.);; present tense.

     [நிகழ் + காலம்.]

ெதா லாவ  ெபா ளின  ைடப் ெபயரச்் யாக ன் அஃெதா கணம் நிற்பதல்ல  இரண் கணம் 
நில்லாைம ல் நிகழ்ச்  ெயன்பெதான்  அதற் ல்ைல.

நிகழ்கால லக்

நிகழ்கால லக்  nigaḻgālavilaggu, ெப. (n.)

   நிகழ்காலம் பற் வ ம் ன்ன லக்ெகன் ம் அணி (தண் .42, உைர.); ; a kind of rhetoric signifying the 
present.

     [நிகழ்காலம் + லக் .]
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நிகழ்கால ைன
ெயசச்ம்

 
 நிகழ்கால ைனெயசச்ம் nigaḻgālaviṉaiyeccam, ெப. (n.)

   அகர ஈ ெபற்  இைடநிைல ேயா  டா  தாேன நிகழ்காலம் காட்  நிற் ஞ்ெசால் 
(த.ெசா.அக.);; present verbal participle.

     [நிகழ்காலம் + ைனெயசச்ம்,]

எ- .

வந் க் றான் - நிகழ்கால நிைற .

வந் ப்பான் - எ ரக்ால நிைற .

வந் ந்தான் - இறந்தகால நிைற .

வந்  ெகாண் க் றான் - நிகழ்கால நிைற த் ெதாடரச்் .

வந்  ெகாண் ந்தான் - இறந்தகால நிைற த் ெதாடரச்் .

வந்  ெகாண் ப்பான் - எ ரக்ால நிைற த் ெதாடரச்் .

நிகழ்ச்

நிகழ்ச் 1 nigaḻcci, ெப. (n.)

   1. ேநரச்் ; occurrence, incident. Event.

     ' ன்  கால நிகழ்ச் ைய ம் அ மவன்' ( .ெவ. 8, 13, உைர.);.

   2. நிைலைம; situation.

     "ஒ  ெய தற்கஞ்  நின்ற நிகழ்ச் ம் ேபான்ம்" (பரிபா.10;62.);.

   3. ெசயல்; business.

     "நினக்  யான் ரிய நிகழ்ச்  யா " (காஞ் ப் . த வக்.10.);.

   4. இக்காலம்; present moment.

     [நிகழ் → நிகழ்  → நிகழ்ச் .]

 நிகழ்ச் 2 nigaḻcci, ெப. (n.)

   ஒளி; light.

     [நிகர ்→ நிகழ்.] [நிகர ்= ஒளி.]

 நிகழ்ச் 3 nigaḻcci, ெப. (n.)

   வர , ெப க்கம்; income, increasing the quantity.

     "ெக ன்ைம ேகட்டால க ெபா ளின் நிகழ்ச்  யானாக்கம் அ க" (நான்மணி.64.);.

நிகழ்ச் நிரல்

 
 நிகழ்ச் நிரல் nigaḻcciniral, ெப. (n.)

   நைடெபறப்ேபா ம் நிகழ்ச் களின் ஒ ங்  ப த்தப்பட்ட ெதா ப் ; agenda;list of programmes.

கைலமாமணி  வழங் ம் நிகழ்ச்  நிரைலச ்சரியாக அைமத்  வழங் ந்தனர ்(உ.வ.);. 
தலைமசச்ரின் ற் ப் பயண நிகழ்ச்  நிரைலப் ெபற் க் ெகாண்  அதற்ேகற்ப ெசயற்பட 

ேவண் ம் (உ.வ.);. இன்ைறயக் ட்டத் ற்கான நிகழ்ச்  நிரைல அணியப் ப த் ட்ேடன் (உ.வ.);.

     [நிகழ்ச்  → நிரல்.]
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நிகழ்சா

 
 நிகழ்சா  nigaḻcāti, ெப. (n.)

   ஆண்சா  நான்  வைககளில் ஒன் ; one of the four classes of men. (சா.அக.);.

நிகழ்த்

நிகழ்த் 1 nigaḻddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அ ஞ்ெசயல் ரிதல்; to create a record.

அகர த த் ைற ல் அ ஞ்ெசயல் நிகழ்த் ேயார ்பலர ்(உ.வ.);.

   2. ந்ைத ஏற்ப த் தல்; to work a miracle.

இைறவன் நிகழ்த்  யதாகக் றப்ப ம் ந்ைதகளின் ெதா ப்ேப ைளயாடற் ராணெம ம் 
ெதான்ம லா ம் (உ.வ.);.

   3. நாடகம், நாட் யம் த ய வற்ைற ந த் , நடத் தல்; to perform.

நாடகம் என்ப  நிகழ்த் க் காட்டப் ப வ தான். (உ.வ.);. ெத க் த்ைதச ் றப்பாக நிகழ்த் க் 
காட் னாரக்ள். (உ.வ.);.

   4. உைர வழங் தல்; to deliver a speech etc.,

யர த் தைலவர ்நாடா மன்றத் ன் ட் க் ட்டத் ல் உைர நிகழ்த் வார.் (உ.வ.);.

   5. ெசாற் ெபா வாற் தல். கலந் ைரயாடல்; to conduct a discussion

ம ைர ல் நடந்த ஐந்தாம் உலகத்த ழ் மாநாட் க் க த்தரங் ல் ேதவேநயப் பாவாணர ்நிகழ்த் ய 
உைரைய லாக ெவளி ட் ள்ளனர.் (உ.வ.);.

 நிகழ்த் 2 nigaḻddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நடப் த்தல்; to effect, perform, transact, set on foot, bring to pass.,

     "ஐந்ெதா  னிகழ்த்தலா ம்" ( வாத. . ெவம்.6.);.

   2. ெசால் தல்; to speak, say, mention, narrate, declare.

நிகழ்

நிகழ்  nigaḻpu, ெப. (n.)

நிகழ்ச் , 1.2 பாரக்்க; see {nigalcci}

     " க்கால  நிகழ்ப பவன்" ( .ெவ.8.13, ெகா .);.

     [நிகழ்-நிகழ் .]

நிகழ் ைற

 
 நிகழ் ைற nigaḻmuṟai, ெப. (n.)

நிகழ்ச்  நிரல் பாரக்்க; see {ngasco-niral}

     [நிகழ்+ ைற.]

நிகழ்வாக்கம்

நிகழ்வாக்கம் nigaḻvāggam, ெப. (n.)

   ப நிைல மாற்றம், ப நிைல வளரச்் ; transformation.

     "ஒத்த ெபா ள்க ணிகழ்வாக்க ைரத்

நின்ேறன்" நீலேக , 421.).

     [நிகழ்  + ஆக்கம்.]
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நிகழ் ைன லக்

 
 நிகழ் ைன லக்  nigaḻviṉaivilaggu, ெப. (n.)

   நிகழ் ைனையக் காட்  லக் வதா ய ஓர ்அணி; a figure of speech.

     [நிகழ் ைன + லக் .]

   எ- ;மாதர ் ைழம ங்  ேநாவ மணிக் ைழேசர ்கா ன் ைச நீலங்க ன் ைன ர-் ல  
நீனில  வாடக்ண் நி ரக்ைடேய ெசய்யாேவா நானிலஞ் ெசய்  நலம்.

நிகழ்

நிகழ் 1 nigaḻvu, ெப. (n.)

நிகழ்ச் 1, 1,4 பாரக்்க; see {nigalcci.}

     "இறப்  னிகழ்  ென ர்  ெனன்றா" (ெதால். ெசால். 202.);.

     [நிகழ் → நிகழ் .]

 நிகழ் 2 nigaḻvu, ெப. (n.)

   1. வாழ்க்ைக ல் இயற்ைகயாக நிகழ்வ , நைடெப வ ; happening, occurrence.

றப் , இறப்  என்ற இ  நிகழ் க க்  இைடேய நைடெப வ  தான் வாழ்க்ைக. (உ.வ.);.

   2. நிகழ்ச் ; incident.

   3. நடப் ; event.

உண்ைம நிகழ் கைள அ த்தளமாய் ெகாண்டைமக்கப்பட்ட  இந்நாடகம். (உ.வ.);.

நிகழாசம்

 
 நிகழாசம் nigaḻācam, ெப. (n.)

   உ ரப்் ைன (இேரசகம்); த்தல்; exhabation of vital air in scientific breathing, It is opposed to

உ ரப்் ைன உள்ளி த்தல் ( ரகம்); (சா.அக.);.

நிக ம்

நிக ம் nigaḻum, .எ. (adv.)

   நைடெபற் க் ெகாண் க் ற; current. in force.

நிக ம் வள் வராண்  2034 ைலத் ங்கள் பத்தாம் பக்கல் எம் மக க் த் மணம் 
நடக்க ள்ள . (உ.வ.);.

   2. ெசல் ன்ற, ஒ ம்; on going, adapt.

     "நா  நிக ம் யா  கண்ட ந்  ேவ ப  னெலன ைர மண் க் க ைழப் லம் ரி யந்தணர ்
கலங் னர ்ம ண் " (பரிபா.6;

   43.).
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நிகளம்

நிகளம்1 nigaḷam, ெப. (n.)

   1. நீரக்்கடம் ; water cadambam tree-Nauclia parviflora.

   2. மலம்; filth. (சா.அக.);.

 நிகளம்2 nigaḷam, ெப. (n.)

   நீளம் (உ.வ.);; length

வ ள பரிமள நிகள க மாைல வ ம் ( வ ப் ,);. நீட் க் க த்  ெந ழ்ச் க் க த் ன் 
வ நிைலக் க த்ேத. நிற்றற் க த் ம் நடத்தற் க த் ம் நீட் க் க த் னின்  ேதான் ம். ல் → ெநல் 
→ ெநள் → ெந  → ெந ழ் (ெந ள்); → நீள். ெந ள் (ெந ழ்); → நிகள் → நீள் → நீளம் → நிகளம். எ ைக 

கைன என்பைத எகைன கைன ெயன்ப ேபால், அகலம் நீளம் என்பைத அகலம் நிகளம் என் ம் 
ெபா மக்கள் வழங் க்கலாம். ஈய ம் ெம ம் ேபால்வன உ ம், களி ம் களிமண் ம் 
ேபால்வன நீரக்லந் ம் ெந ம் ேபா  நீ தல் காண்க. (ேவ.க.3;37);.

 நிகளம்3 nigaḷam, ெப. (n.)

   1. யாைனக் காற் சங் ; chain for an elephant's feet.

     "அ ராவதத்  னிகளங்கால் ட்ட நிைன " (த ழ்நா. 123.);.

   2. லங் ; chain, fetters.

     "மற ன நிகளஞ் த் " (தணிைகப் . அகத் .170.);.

   3. ைண (பந்தம்.);; bondage.

     "யாரக்்  நிகளமரம் த்  ேதான்ற" ( ைள. ரத்்.3);.

நிகற் தம்

 
 நிகற் தம் nigaṟpudam, ெப. (n.)

   யப்  (அற் தம்); ( ங்.);; wonder

     (க .அக.);.

நிகன்னம்

 
 நிகன்னம் nigaṉṉam, ெப. (n.)

   ெகாைல; murder

 நிகன்னம் nigaṉṉam, ெப.(n.)

   ெகாைல; murder. (சா.அக.);

நிகாசகம்
நிகாசகம்2 nigācagam, ெப. (n.)

   ம ழமரம்; morning face flower-mimusops alingi-

நிகாநயம்

 
 நிகாநயம் nikānayam, ெப. (n.)

   நில மலர ்(சந் ரகாந் );; moon flower Ipomaea grandi flora.
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நிகாயம்

நிகாயம் nikāyam, ெப. (n.)

   க் ல் எ ம் ெச ; Indian dammar regin-shorea robusta

 நிகாயம் nikāyam, ெப.(n.)

   1. ட்டம் ( டா.);; assembly, multitude, company.

   2. இடம் ( ங்.);; place, site.

   3. ; habitation, dwelling.

   4. நகரம் ( ங்.);; town, city.

     [Skt. {} → த. நிகாயம்]

நிகாரணன்

 
 நிகாரணன் nikāraṇaṉ, ெப. (n.)

   ெகாைலஞன் (யாழ்.அக.);; murderer.

 நிகாரணன் nikāraṇaṉ, ெப.(n.)

   ெகாைலஞன் (யாழ்.அக.);; murderer.

     [Skt. {} → த. நிகாரணன்]

நிகாரம்

நிகாரம் nikāram, ெப. (n.)

   1. பனி; dew.

   2. உைறந்த பனித் ள்; white particles of frozen dew, hoar frost (

சா.அக.).

     [நில் + காரம்.]

நில் - நி எனக்  ன்ெனாட்டான . காரச் ைல, காரசே்ச . காரத் ளி( ந் ); காரப்பைக, 
காரப்ெபா , காரம் ந்  த யன ேவகத்ைத ம் உைறப்ைப ைடய ெபா ள்கள். கரி என் ம் 

ைனய யால் றந்த ெதா ற்ெபயர.் கரி + அம்-காரம்; தனிைலத் ரிந்   ெபற்ற ெதா ற் 
ெபயர.் ஒ.ேநா. ப  + அம் = பாடம், த +அம்=தாவம். கரித்தல் - தல், காரம் . காரம் என் ம் 
ெசால் தலாவ  ைய உணரத்் ப் ன்  உைறப்  ைய உணரத்் ம். உைறப்  உைறந்த 
பணிைய ம் உணரத்் ம்.

காரம் பாரக்்க; see {karam}

 நிகாரம் nikāram, ெப.(n.)

   1. பனி; dew.

   2. உைறந்த பனித் ள்; white particles of frozen dew, hear frest. (சா.அக.);

 நிகாரம்1 nikāram, ெப.(n.)

   பனி ( ன்.);; dew.

     [Skt. nihara → த. நிகாரம்]

நிகாலம்

 
 நிகாலம் nikālam, ெப. (n.)

   க த் ; neck. (சா.அக.);.
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நிகாவப் ட

 
 நிகாவப் ட  nikāvappuḍavi, ெப. (n.)

   நிகவா பாரக்்க; see {nigavச}்

நிகாவரி

 
 நிகாவரி nikāvari, ெப. (n.)

நிகவா பாரக்்க; see {nigavá} (சா.அக.);.

நிகாவா

 
 நிகாவா nikāvā, ெப. (n.)

   நிகவா பாரக்்க; see {ngavā}

நி ெயனல்

 
 நி ெயனல் niāyeṉal, ெப. (n.)

   ைர ன் கைனப் க் ப் ; onom. Expr. of the neighing of a horse.

நி

நி 1 nigu, ெப. (n.)

   அ ங் க  (யாழ்.அக.);; instrument of knowledge.

 நி 2 nigu, ெப. (n.)

   மஞ்சள்; turmeric-curcuma longa.

நி ஞ்சகம்

 
 நி ஞ்சகம் niguñjagam, ெப. (n.)

   ஒ  மரம்; a kind of a tree.

நி ஞ்சரம்

 
 நி ஞ்சரம் niguñjaram, ெப. (n.)

   க் நா ப் ல்; ginger grass-andropogon hardus. (

சா.அக.).

நி நி ெவனல்

 
 நி நி ெவனல் niguniguveṉal, ெப. (n.)

   த்தற் ப் ; expr. signifying the glittering of an object.

ெநய் ய கத்  நி நி  ெவன் க் ற . (உ.வ.);.

க. நி நி

     [நி  + நி  + எனல்.]

நி ம்பசாரி

 
 நி ம்பசாரி nigumbacāri, ெப. (n.)

   காட்டாமணக் ; parging nut-jhatropha Curcas.

     [P]
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நி ம்பம்

நி ம்பம் nigumbam, ெப. (n.)

   1. ேநரவ்ாளம்; croton oil plant-croton tigilium.

   2. ேநரவ்ாளக் ெகாடை்ட; croton seed.

   3. காட்  ேநரவ்ாளம்; small wild aumanac-Jatropha

 multifida.

   4. எ யாமணக் ; rat aumanac, adul oil plant-Jatropha glandulifera.

   5. வைத; Indian rhubarb-lpomaea turpethem

     (சா..அக.);.

 நி ம்பம் nigumbam, ெப.(n.)

   ேநரவ்ாளம் (மைல.);; purging croton.

     [Skt. nikumbha → த. நி ம்பம்]

நி மம்

 
 நி மம் nigumam, ெப. (n.)

நி ம்பம் பாரக்்க; see {nigumbam} (சா.அக.);.

     [நி ம்பம் → நி மம்.]

நி ரம்

நி ரம் niguram, ெப. (n.)

   1. னத்தல் நளிர;் delirium.

   2. ஒ வைக ெவ ; frenzy-phrenitis

நிேகசரம்

நிேகசரம்1 niācaram, ெப. (n.)

   1.சம்பங் மரம்; champauk tree michelia champaca.

   2. சம்பங் ப் ல்; a kind of grass with fragrance of champak. (சா.அக.);.

நிேகரம்

நிேகரம்2 niāram, ெப. (n.)

   மரவைக;     (சங்.அக.);;

 a kind of tree.

நிேகாடா

 
 நிேகாடா niāṭā, ெப. (n.)

   வந்  எ ம் மரவைக; four leaved soap nut.

நிங்கசம்

 
 நிங்கசம் niṅgasam, ெப. (n.)

   சங் த் ராவகம் பாரக்்க; see {sangu-t-tiravagam.}

நிசச்டம்

நிசச்டம் niccaḍam, ெப. (n.)

   1. தாளிக்ெகா ; hedge bind weed-lpomaca sepiaria alias-convolvulus marginatus.

   2. காட் த்தாளி; kaldanah-convolvulus muri-Catus.

நிசச்தம்

 
 நிசச்தம் niccadam, ெப. (n.)

   ெச க் காசைரக் ைர. ப்ைபக் ைர; dung hill green Amurunthus virdis.
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நிசச்நிரப்

நிசச்நிரப்  niccanirappu, ெப. (n.)

   நாேடா ம் இரவான் வ ந் த்தன் வ  நிைறத்தல்; living on daily begging.

     "ெபாசச்ாப் க் ெகால் ம் கைழ அ ைன நிசச் நிரப் க்ெகான் றாங் " ( றள், 532.);.

     [நித்தம் → நிசச்ம் + நிரப்  எப்ேபா ம் வ ைம ப்ப .]

நிசச்ம்

நிசச்ம்1 niccam, .எ. (adv.)

   1. எப்ெபா ம்; always, perpetually.

   2. நிைலத்த; constantly,

     "நிசச் ம் ெபண்பாற் ரிய ெவன்ப" (ெதால்.

ெபா ள். 99.).

   2. என் ம்; daily. pkt. niccam skt. nitya

நில் → நிற்றம் = நிைலப்

   ஒ.ேநா;ெவல் → ெவற்றம்

ெகால் → ெகாற்றம்.

நிற்றம் → நிசச்ம்

   ஒ.ேநா; றம் → ற் ல் → ச் ல்.

 நிசச்ம்2 niccam, ெப. (n.)

நிசச்யம் பாரக்்க; see niccayam,

     "நிசச் நிைன ங்காற் ேகாக் ெகாைலயாம்" (நால .81.);.

{Skt.niš-caya}

     [நில் → நிற்றம் → நிசச்ம் = நிைலப் .]

நிசச்யதாம் லம்

 
 நிசச்யதாம் லம் niccayatāmbūlam, ெப. (n.)

   மணத்ைத உ ப்ப த்த மணமகனின் தகப்பன் மணமகளின் தகப்ப க் த் தாம் லம் 
த யன அளிக்ைக; presentation of betel, plantains, turmeric, new cloths etc. by the father of the bride in confirmation 

of a marriage, betrothal.

     [நில் → நிற்றம் → நிசச்ம் → நிசச்யம்

   ஒ.ேநா; ற் ல் → ச் ல்.

     [நிசச்யம் + தாம் லம்.]

நிசச்யப்பத் ரி
ைக

 
 நிசச்யப்பத் ரிைக niccayappattirigai, ெப. (n.)

   உ ச ் ட்  ( ைவ.);; certificate.

     [நில் → நித்தம் → நிசச்ம் → நிசச்யம் + பத் ரிைக.]

 Skt. பத் கா
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நிசச்யம்

நிசச்யம் niccayam, ெப. (n.)

   1. உ ; certainty, assurance.

   2. ெமய் ( வா.);; truth, veracity.

   3. ணி ; decision, resolution, determination,

     "நிசச்யெம ங் கவசத்தான் நிைலநிற்பதன் " (கம்பரா. ரன்வைத.142.);.

     [நிசச்ம் + அயம்.]

நிசச்யாந்தம்
நிசச்யாந்தம் niccayāndam, ெப. (n.)

   அணிவைக (பாப்பா.132.);;

நிசச்யார்த்தம்

நிசச்யாரத்்தம் niccayārttam, ெப. (n.)

   1. ெமய்ப்ெபா ள் ( ன்.);; certainty, truth.

   2. நிசச்யதாம் லம் பாரக்்க (இ.வ.);;see niccaya – {tāmbulam}

நிசச் -த்தல்

நிசச் -த்தல் niccayittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உ ப்ப த் தல் ( ன்);; to ascertain, confirm.

   2. உ ெசய்தல்; to resolve, determine, decide,

     "அ ஞர ்நிசச் த்தனர"் (கந்த . ரனைமச.்137.);.

     [நில் → நிசச்ம் → நிசச் .]

நிசச்ல்

நிசச்ல் niccal, .எ. (adv.)

   1.நிசச்ம்1 பாரக்்க; see niccam,

     "நிசச் ேலத்  ெநல்வா லார ்ெதாழ" (ேதவா.213.);.

ெத. நிசச் , க. நிசச்ல்

நில் → நிற்றம்-நிைலப் .

   ஒ. ேநா;ெவல் → ெவற்றம்

ெகால் → ெகாற்றம்.

நிற்றம் → நிற்றல் → நிசச்ல்.

நிசச்ல்கா

நிசச்ல்கா  niccalkāvi, ெப. (n.)

   கா பா ன் ழ்ப் ப  (M.Navi. 83);; lower top-sail.

     [நிசச்ல் + கா .]

நிசச்ல்சவர்

 
 நிசச்ல்சவர ்niccalcavar, ெப. (n.)

   சவர ்பா ன் ழ்ப் ப ;     [நிசச்ல் + சவர.்]

நிசச் ம்

நிசச் ம் niccalum, .எ.(adv.)

நிசச்ல் பாரக்்க; see niccal

     "நிசச் ம் ண்ணப்பஞ் ெசய்ய"( வ். வாய்,1,9,11.);.

     [நிசச்ல் → நிசச் ம்.]

நிசச்ள்

 
 நிசச்ள் niccaḷ, ெப. (n.)

   ெகா  வைக (மைல.);; hedge bind-weed.

678

www.valluvarvallalarvattam.com 3899 of 19068.



நிசச்னதாரி

 
 நிசச்னதாரி niccaṉatāri, ெப. (n.)

   மாமரம்; mango tree-mangifera indica

நிசச்ாணம்

 
 நிசச்ாணம் niccāṇam, ெப. (n.)

   இதளியம்; mercury-hydargyrum.

நிச் -த்தல்

நிச் -த்தல் niccittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

நிசச் - பாரக்்க; see niccayi-

     "நிச் த் ந் ேதெனன் ெனஞ்சங் க யாைம" ( வ். வாய்.10.45.);.

     [நில் → நிசச்ல் → நிச் .]

நிச் தம்

நிச் தம் niccidam, ெப. (n.)

   உ ; cer tainty.

     'இப்பரி  ஒத்  ஒவ்வாைமப்படப் பைடத்தான் நிச் தமாக' ( றநா. 194, உைர.);.

     [நில் → நிசச்ம் → நிச் தம்.]

நிச் தாரத்்தம்

 
 நிச் தாரத்்தம் niccitārttam, ெப. (n.)

நிசச்யதாம் லம் (உ.வ.);

பாரக்்க; see niccaya {tāmbŪlam}

     [நிசச்யதாம் லம் - நிச் தாரத்்த (ெகா.வ.);.]

நிச் யம்

 
 நிச் யம் nicciyam, ெப. (n.)

   ெவள்ைள ண் ; garlic - alliumsativum.

     [P]

நிச் ரம்

 
 நிச் ரம் nicciram, ெப. (n.)

நிச் யம் பாரக்்க; see nicciyam.

நிசக்கல்

 
 நிசக்கல்  nisakkallu, ெப. (n.)

   நஞ் (ைவத் ய பரிபா.);; a kind of prepared po son.

     (க .அக.);.

நிசமம்

 
 நிசமம் nisamam, ெப. (n.)

நியமம் பாரக்் (யாழ்.அக.);;see niyamam.

     [நியமம் → நிசமம்.]

நிசாகசம்

நிசாகசம் nisākasam, ெப. (n.)

   1. இர  மல ம் ெவள்ளாம்பல்; white Indian water lily nymphaea pubescense.

   2. ம ழமரம்; morn ing face flower-mimusops alingi.
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நிசாக

 
 நிசாக  nisākasi, ெப. (n.)

   தாமைரக் ெகா ; lotus creeper-nelumbium speciosur

நிசாகம்

 
 நிசாகம் nicākam, ெப. (n.)

   மஞ்சள்; turmeric-curcuma longa.

 நிசாகம் nicākam, ெப.(n.)

   ஒ வைகயான ர ழ ; a percussion instrument.

     [நிசாளம்-நிசாகம்]

நிசாகரம்

 
 நிசாகரம் nicākaram, ெப. (n.)

ேகா க் ைர

 cocks green-portulaca oleracea

நிசா

 
 நிசா  nicāṭu, ெப. (n.)

   மஞ்சள்; turmeric (சா.அக.);.

 நிசா  nicāṭu, ெப.(n.)

   மஞ்சள் (மைல.);; turmeric.

     [Skt. {} → த. நிசா ]

நிசா கம்

 
 நிசா கம் nicāṭugam, ெப. (n.)

நிசா  பாரக்்க see {nišādu}

நிசாதைம

 
 நிசாதைம nicātamai, ெப. (n.)

   பழ ள்ளிட் பாைல; edible palay mimusops kank

நிசாதல்

 
 நிசாதல் nicātal, ெப. (n.)

   நவசச்ாரம்; ammonia chloride.

நிசாதனம்

 
 நிசாதனம் nicātaṉam, ெப. (n.)

   பழ ள்ளிட்பாைல; edible palay, mimusops kank

நிசா கம்

 
 நிசா கம் nicāpigam, ெப. (n.)

   மரமஞ்சள்; tree turmeric-coscinum fenestratum
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நிசா காரி

 
 நிசா காரி nicāpikāri, ெப. (n.)

   ற்றாமைரப் ; small lotus flower.

நிசா சா

 
 நிசா சா nicāpicā, ெப. (n.)

   நிசா கம் பாரக்்க; see {nišābigam}

நிசாரம்

நிசாரம் nicāram, ெப. (n.)

   1. மஞ்சள்; turmericcurcumalonga.

   2. வாைழ; plantain.

 நிசாரம் nicāram, ெப.(n.)

   1. சாரமற்ற  (யாழ்.அக.);; that which is insipid, dry or uninteresting.

   2. வ த்தம் ( ன்.);; trouble, vexation.

     [Skt. nis-{} → த. நிசாரம்]

 நிசாரம் nicāram, ெப.(n.)

   1. மஞ்சள்; turmeric- circumalonga.

   2. பயனற்ற ; that which is worthless.

   3. ஒ  வைகக் க சச்ல்; a kind of diarrhoea.

   4. வாைழ; plantain.

   5. சாறமற்ற ; that which sapless. (சா.அக.);

நிசாவர்த்

 
 நிசாவரத்்  nicāvartti, ெப. (n.)

   மஞ்சள், இந் ப் , க , ங் யம் இவற்ைறத் ேதனில் அைரத் த் ணிக் த் தட  வரத்் யாகச ்
ெசய்  நா ரணம், ப த் ரம் த யைவக க்  இ ம் ஒ  ம ந் ; a medicinal gauze or wick used for 
introducing into simus ulcer of fistula, the gauze or wick is smeared with the paste prepared with turmeric mustard, Conkany 
resin, rock salt and honey.

 நிசாவரத்்  nicāvartti, ெப.(n.)

   மஞ்சள், இந் ப் , க , ங் யம் இைவகைளத் ேதனில் அைரத் த் ணிக் த் தட  வத் யாகச ்
ெசய்  நா  ரணம், ப த் ரம் த யைவக க்  இ ேமார ்ம ந் ; a medicinal gauze or wick used for 
introducing into a simusulcer or fistula : the gauze or wick is smeared with the paste prepared with turmeric mustard, conkany 
resin, rocksalt and honey. (சா.அக.);
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நி

நி  nisi, ெப. (n.)

   1. மஞ்சள்; turmeric.

   2. மான்மணத் ; musk.

 நி 1 nisi, ெப.(n.)

   1. ந  இராத் ரி; midnight.

   2. ெபான்; gold.

   3. மஞ்சள்; turmeric.

   4. கத் ரி; musk. (சா.அக.);

 நி 2 nisi, ெப.(n.)

   1. இர  ( ங்.);; night.

     "நி ேவைள நித் ைர" ( வாச. 4, 28);.

   2. நள்ளிர ; midnight.

     "நி ல் கதைவத் தட் னான்".

   3. இ ள் ( வா.);; darkness.

   4. மஞ்சள் ( ங்.);; turmeric.

     [Skt. {} → த.நி ]

நி கம்

 
 நி கம் nisigam, ெப. (n.)

   மஞ்சள்; turmeric

நி தா

 
 நி தா  nisitāvi, ெப. (n.)

   ெசங்ெகான்ைற; red cassia-cassia marginata.

 நி தா  nisitāvi, ெப.(n.)

   ெசங்ெகான்ைன; red cassia - Cassia marginata. (சா.அக.);

நி லம்

 
 நி லம் nisulam, ெப. (n.)

   அலரி; oleanderNerium odorum.

நி ளம்

 
 நி ளம் nisuḷam, ெப. (n.)

   நீரக்்கடம் ; water cadamba-stephegyne parviflora alias s.purpurea.

 நி ளம் nisuḷam, ெப.(n.)

   நீரக்்கடம் ; water cadamba.

     [Skt. nicula → த. நி ளம்]
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நி னம்

 
 நி னம் nisuṉam, ெப. (n.)

   நீரக்்கடம்  எ ம் ெச ; a plant called {nir-k-kaçlambu.

நிேசாதகம்

 
 நிேசாதகம் nicōtagam, ெப. (n.)

   ெசஞ் வைத; a red variety of turbith rootIpomaea turpithum.

நிட்களக்கல்

 
 நிடக்ளக்கல் niṭkaḷakkal, ெப. (n.)

   ஒ வைக நஞ்  ( தங்க பாடாணம்);; a mineral poison.

 நிடக்ளக்கல் niṭkaḷakkal, ெப.(n.)

   தாங்க பாடாணம்; a mineral poison. (சா.அக.);

நிட்

 
 நிட்  niḍkuḍi, ெப. (n.)

   ஏலம்; cardomumElleteria cardamomum.

     (சா. அக.);.

 நிட்  niḍkuḍi, ெப.(n.)

   மணகம் (ஏலம்);; cardomum - Elleteria cardamomum. (சா.அக);.

     [Skt. {} → த. நிட் ]

நிட்ைசமா தம்

 
 நிடை்சமா தம் niṭcaimāduṟudam, ெப. (n.)

   ற்றரத்ைத; lesser galangal-alpinia galanga. (minor);

 நிடை்சமா தம் niṭcaimāduṟudam, ெப.(n.)

   ற்றரத்ைத; lesser glangal - Alpinia galanga. (சா.அக.);

நிட்பலம்

நிட்பலம் niṭpalam, ெப. (n.)

   1. அவைர; bean

   2. ெமாசை்சப்ப  (1,2 ைவத் ய. பரிபா.);; hyacinth bean

நிட்பவம்

நிட்பவம் niṭpavam, ெப. (n.)

   1. அவைர; bean

   2. ெமாசை்ச; country bean.

நிட்பாவம்

 
 நிட்பாவம் niṭpāvam, ெப. (n.)

   ெமாசை்சக் ெகாடை்ட; dry bean.

 நிட்பாவம் niṭpāvam, ெப.(n.)

 vigna catjany. (சா.அக.);
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நிடலம்

 
 நிடலம் niḍalam, ெப. (n.)

   ெநற்  ( டா.);; forehead

     [ தல் → தலம் → நிதலம் → நிடலம்.]

 நிடலம் niḍalam, ெப.(n.)

   ெநற் ; fore head. (சா.அக.);

     [Skt. nitala → த. நிடலம்]

நிடலாட்சன்

 
 நிடலாடச்ன் niḍalāḍcaṉ, ெப. (n.)

   கண்ைண ைடயவனான) வன்; sivan, as having an eye in his forehead.

     [ தல் → நிதல் → நிடல் + அடச்ன்.]

 Skt. அ ய → அடச் → அடச்ன்

 நிடலாடச்ன் niḍalāḍcaṉ, ெப. (n.)

வா;{},

 as having an eye in his forehead.

     "ெநற் க் கண்ைண ைடயவன்".

     [Skt. {} → த. நிடலாடச்ன்]

நிடாடம்

 
 நிடாடம் niṭāṭam, ெப. (n.)

   ஆந்ைத (ைவத் யக ப்ெபா.);; owl.

 நிடாடம் niṭāṭam, ெப.(n.)

   ஆந்ைத; owl. (சா.அக.);

நிடாலம்

 
 நிடாலம் niṭālam, ெப. (n.)

   ெநற்  (ைவத் ய. (க ப்ெபா.);; forehead.

     (க .அக.);.

     [ தல் → நிதல் → நிடல் → நிடலம் → நிடாலம்.]

நிண்ணயம்

நிண்ணயம் niṇṇayam, ெப. (n.)

   1. உ  (யாழ்.அக.);; determination, resolution.

   2. ஆராய்  (சங்.அக.);; ascertaining

     "நிண்ணயந் ெதரி ேவகம்" (ைகவல்.தத்.8);.

     [நில் = உ , உ ப்பா . நில் + நயம்.]

நிண்ண -த்தல்

நிண்ண -த்தல் niṇṇayittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ப த் தல் (உ.வ.);; to determine, resolve

     [நிண்ணயம் → நிண்ண -,]
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நிண்ணி-த்தல்

நிண்ணி-த்தல் niṇṇittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

நிண்ண -த்தல் பாரக்்க (உ.வ.);;see {ninnayl-,}

     [நி ண் ண ய ம் → நி ண் ண  → நிண்ணி-,]

நிண

நிண1 niṇattal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெகா த்தல்; to grow fat.

     [நிணம் → நிண-,]

 நிண2 niṇattal,    3ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கட் தல்; to tie up, fasten.

     "கட் னிணக்  னன்" ( றநா.82.);.

   2. ைடதல் ( டா.);; to braid

     [நிணர ்→ நிண-,]

நிணக்கழைல

 
 நிணக்கழைல niṇakkaḻlai, ெப. (n.)

   ெகா ப் க்கட்  (M.L.);; fatty tumour.

     [நிணம் + கழைல.]

நிணக் ம்

நிணக் ம் niṇakkum, . .எ. (adv.)

   கட் ம்; binding

     "சா தைலக் ெகாண்ெடனப் ெபண்ணீற் ற்ெறனப் பட்ட மாரிஞான்ற ஞா ற் க் கட் னிணக்  
னன் ைகய " ( றநா.82.);.

நிணங் ப்ப

நிணங் ப்ப niṇaṅgiḻippa, . .எ. (adv.)

   தைச ன் உள்சவ்  பட; trint out fies tissue

     "ஈங்ைக மறந்தெவனி ம்ேப ெராக்கள் ரந்்த ெவவ்வம் டக்ெகா  நிணங் ப்பக் ேகாைடப் 
ப த்   நிைற ெபய்த" ( றநா.393;10);

     [நிணம் + ழப்ப.]

நிணங்ெகாள் லா
ல்

நிணங்ெகாள் லால் niṇaṅgoḷpulāl, ெப. (n.)

   ெகா ப்  நிைற இைறச் ; fatted flesh.

     "நிணங்ெகாள் லா ணங்கனின்

ள்ேளாப் றைலக் டாகக் கணங்ெகாள் வண்டாரத்் லாங் கன்னி ந ஞாழல் ைக ேலந்த ( லப்.7;9.);.

     [நிணம் + ெகாள் + லால்]

நிணசெ்ச க்

 
 நிணசெ்ச க்  niṇaccerukku, ெப. (n.)

   உடற்ெகா ப்பாலா ய ெச க் ; priden one s own muscular strength,

நிணசெ்ச க்  அவைன ஆட் ற .

நிணசே்சா

நிணசே்சா  niṇaccōṟu, ெப. (n.)

   லால் ர ன ேசா  ( லப். 5;68. உைர.);; meal rice.

     [நிணம் + ேசா .]
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நிணஞ் ைக

நிணஞ் ைக niṇañjuḍubugai, ெப. (n.)

   ெகா ப்ைபத ் வதால் ஏற்ப ம் ைக; smoke arising out of burning fats

     "நிணஞ்  ைகெயா  கனல் னந் த ரா  நிரம்பகல் ப ய ேவறா ேவணி" (நற்.43;32.);.

     [நிணம் +  + ைக.]

நிணத்

 
 நிணத்  niṇattisu, ெப. (n.)

   சச்வ் ; adipose tissue.

     [நிணம் + .]

நிணந்தைவ

நிணந்தைவ niṇandavai, ெப. (n.)

   ெதற் ன மாைல; garland.

     "நிணந்தைவ ேகாத்தைவ ெநய்தைவ க்க மணந்தைவ ேபால வைரமைல ெயல்லாம்" (பரிபா.19;80.);.

நிணந்

நிணந்  niṇandu, .எ. (adv.)

   ணித் ; bond.

     "நிணந்ெத ெனஞ்ச நிைற ெகாண்ட கள்வைன" ( வக.ப ைம 144.);.

நிணநரம் கள்

 
 நிணநரம் கள் niṇanarambugaḷ, ெப. (n.)

   ஊன் நரம் கள் (M.L.);; lymphatic vessels;absorbents.

     [நிணம் + நரம் கள்.]

நிணநீர்

 
 நிணநீர ்niṇanīr, ெப. (n.)

   ல் ெசன்  ேச ம் ெவள்ைளய க்கைளக் ெகாண்ட நிறமற்ற நீரம்ம்; lymph.

     [நிணம் + நீர.்]

நிணெநய்

 
 நிணெநய் niṇaney, ெப. (n.)

மணிக்கட்

   களி ண்டா ம் பைச (M.L.);; synovia.

     [நிணம் +ெநய்.]

நிணப்

 
 நிணப்  niṇappu, ெப. (n.)

   ெகா ப் ; fat

     [நிணம் + நிணப் .]
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நிணம்

நிணம் niṇam, ெப. (n.)

   1. ெகா ப் ; fat

     "நிணங் டர ்ெநய்த்ேதா நிைறத் " ( .ெவ.3,5.);.

   2.ஊன்; flesh.

     "ைமந்நிண ைலஞர"் (மணிேம.28;33.);.

   3. ஊனிர ்( ன்.);; serum.

   க. நிெண ம., கநிணம்;   க.நிெண;   . நிணம்;   ேகாத. நினிக்;

நிணம்ப

நிணம்ப  niṇambaḍugurudi, ெப. (n.)

    கலந்த ெகா ப் ; fat stained with blood,

     " ணஞ்சமந் ெதா ய நிணம்ப  ற் கணங் ெகாள் ேபய்மகள் க ப் த் தாட" 
( லப்.26;209.);.

     [நிணம்ப  + ]

நிண க்

நிண க்  niṇamurukku, ெப. (n.)

   உடம் ள்ள ெகா ப்ைபக் கைர ம்ப  ெசய் ம் ஒ  ேநாய்; a disease lending to decrease fat in the system, 
a wasting disease as tuberculosis etc.

   2. உடம் ன் ெகா ப்ைபக் கைரயசெ்சய் ம் ம ந் ; any medicine prescribed for reducing the fat in the body.

     [நிணம் + உ க் .}

நிண ரி

நிண ரி niṇamūri, ெப. (n.)

   நிணத் ன் ண்டம்; a piece of fat.

     " ைடப் பண்ட ைட நிைறந்தன்ன ெவண்ணின ரி ய ள" ( றநா.393.);.

     [நிணம் + ரி.]

நிணர்

நிணர1் niṇartal,    2 ெச. . . (v.i.)

   கட் தல்; to tie, fasten

     "பட்  நிணரக்ட் ல்" ( வக. 2030.);.

   . நிேண, நிெண, நிென; ட. நின்,

 நிணர2் niṇartal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ெச தல்; to crowd, gather thick.

     "எங்க  நிணரந்்த ங் ளிர ்நிழல்" ( வாைனக். நாட.்109.);.

நிணல்

 
 நிணல் niṇal, ெப. (n.)

   சாைய; shade.

     [நில் → நில → நிழல் → நிணல்.]

நிண

 
 நிண  niṇavudi, ெப. (n.)

   நிணத்  (இ.வ.); பாரக்்க; see {nina-t-tisu.}
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நிணைவ

நிணைவ niṇavai, ெப. (n.)

   1. ணிப்  (ெப ங்.உஞ்ைசக். 34, 144.);; tying, bondage.

   2. ன்னிச ்ெசய்யப்பட்ட ; that which is plaited. அம்பைண ங் ற் ைபம்ேபாழ் நிணைவ ம் (ெப ங், 
உஞ்ைசக்.42,28.);.

     [நிணர ்→ நிண → நிணைவ.]

நிண

நிண  niṇaṟu, ெப. (n.)

   1. உ க்கம்; affection, love

     "அவன் ெநஞ்சம் நிண  ெகாண்  ேப னான்" ( ன்.);.

   2. நலம்; benefit, good.

     " ண  ெவட்ட ேவ ம் நிண  ெசான்ேனன்" (இராமநா. உ த்.23.);.

ெத. ெநன

     [நில் → நிணம் → நிணர ்→ நிண .]

நிணர ்= கட் , இ க்கம். ெச , நட் .

நிண

நிண  niṇaṉugugurudi, ெப. (n.)

   நிணத்ேதா  கலந்  உகா நின்ற ப் ப ; sacrifer with fat stained blood.

     "நிண  ெகா ணிகர  ைலேய" ( லப்.12;19);.

நித்தக்கட்டைள

 
 நித்தக்கட்டைள nittakkaṭṭaḷai, ெப. (n.)

   நாள்ேதா மாய ஏற்பா  ( ன்.);; daily allotment, whether of allowance or expense.

     [நித்தம் + கட்டைள.]

நில் → நிற்றல் → நித்தல் → நித்தம்.

   கள் → கட்  → கட்டைள = ைறைம; ைறயான ெசல .

நித்தக்கத்தரி

நித்தக்கத்தரி nittakkattari, ெப. (n.)

   ெபரிய கத்தரி; long brinjal.

   நித்தக்க மம் 1. அற ல்களில் க்கப்பட்ட ம், ெசய்யாமற்ேபாவ  கரிெசனக் 
க தப்ப வ மான ெசயல்; a constant act or duty enjoined by {sastras,} non-performance of which is considered a sin,

   2. நாள்ேதா ம் ெசய்வதான ெசயல்; daily duties enjoined by {sastrås.}

     [நித்தம் + க மம்.]

நில் → நிற்றம் → நித்தம்.

ஒ.ேநா. ெவல் → ெவற்றம்

ெகால் → ெகாற்றம்

ற்  → த்

ற்றகம → த்தகம்

ற்றல் → த்தல்.

ல் →  → க  → க மம்.

க  → க த்தல் - ெசய்தல்.
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நித்தக்காய்சச்ல்

 
 நித்தக்காய்சச்ல் nittakkāyccal, ெப. (n.)

   நா ம் அ க் ம் காய்சச்ல் ( ன்.);; quotidian fewer.

     [நித்தம் + காய்சச்ல்.]

நில் → நிற்றல் → நித்தல் → (நித்தன்);→நித்தம்.

நித்தத் வம்

நித்தத் வம் nittattuvam, ெப. (n.)

   என் ளதாந் தன்ைம; eternity.

     "நிராமய மான நித்தத் வம்" (உத்தரரா. க் .248.);.

     [நித்தம் + தத் வம்.]

நில் → நிற்றல் → நித்தல் → (நித்தன்);→நித்தம்.

 நித்தத் வம் nittattuvam, ெப.(n.)

   என்  ளதாந்தன்ைம; eternity.

     "நிராமயமான நித்தத் வம்" (உத்தாரா. க் . 248);.

     [Skt. nitya-tva → த. நித்தத் வம்]

     [த.நித்த(ம்); + (tva); → த. நித்தத் வம்]

நித்தநிமந்தம்

நித்தநிமந்தம் nittanimandam, ெப. (n.)

   நித் யக் கட்டைள; daily offerings in a temple.

     "மகாேதவரக்்  நித்த நிமந்தஞ் ெச த் ைகக் " (S.I.II;392);.

     [நித்தம் + நிமந்தம்.]

நில் → நிற்றல் → நித்தல் → (நித்தன்);→நித்தம்.

 நித்தநிமந்தம் nittanimandam, ெப.(n.)

   ேகா ல் நித் யக் கட்டைள; daily offerings in a temple.

     "மஹாேதவரக்்  நித்த நிமந்தஞ் ெச த் ைகக் " (S.I.I.ii, 392);.

     [Skt. nitya → த. நித்தநிமந்தம்]

நித்தப்ப காரன்

 
 நித்தப்ப காரன் nittappaḍikāraṉ, ெப. (n.)

   நாட் க்காரன்; one who works on daily wages.

     [நித்தப்ப  + காரன்.]
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நித்தம்

நித்தம்1 nittam, ெப. (n.)

   1. என் ம் அ யா ள்ள நிைல; eternity.

     "ேநரினித்த  ெமாட் ன னா ேம" (ேம மந்.592.);.

   2. ஒம ண்டம் ( ங்.);; sacrificial pit

   3. நித் ய க மம் பாரக்்க; see nittiya karumam.

     "க மநித்த ைந த்தங் கா யங்கள்" ( ரேபாத.39,13.);.

   4. நீர் ள்ளி (மைல.); பாரக்்க; see {nirmulli.}

     [நில் → நிற்றம் → நித்தம்.]

நித்தம் → நித்தல்.

ஒ.ேநா. ெவல் → ெவற்றம்

ெகால் → ெகாற்றம்

ற்  → த்

ற்றகம் → த்தகம்

ற்றல் → த்தல்.

இடம் (ெவளி);, காலம், இைறவன் ன் ம் ேவ  ஒன் னின் ம் ேதான்றா  என் ம் ஒேர தன்ைமயாய் 
நிற் ம் நித்தப் ெபா ளாம். காலம் க த் ப் ெபா ேள. (த.ம.85.);.

நிற்றம், நிசச்ம், நித்தம் என் ம் வ க ட ்கைடப்பட்ட நித்தம் என் ம் வ னின்  நித்ய என் ம் 
வடெசால்ைலத ் ரித் க் ெகாண் , அைதேய தெ்தன்ெசால் வ ற் ம் லமாகக்  ஏமாற்  

நித்த

 
 நித்த  nittaru, ெப. (n.)

   கற் ரம்; camphorcamphora officinarum.

நித்தல்

நித்தல்1 nittal, .எ. (adv.)

   நித்த ம் பாரக்்க; see nittalum.

     'நித்தல் ப  ற்றப்பட் ந் '' (இைற.கள.1,14.);.

     [நில் → நிற்றல் → நித்தல்.]

 நித்தல்2 nittal, ெப. (n.)

நித்தம் பாரக்்க; see nittam

     [நில் → நிற்றல் → நித்தல்.]

நித்தல் ழா

நித்தல் ழா nittalviḻā, ெப. (n.)

   ேகா ல் நடக் ம் நாள் ைச (நித் ேயாற்சவம்);; daily procession of the {cipaliidol}

     "நித்தல் ழாவணி நிகழ் த்ேதாேன" ( லப்.உைரெப கட.்4.);.

     [நில் → நிற்றல் → நித்தல் + ழா.]
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நித்தலம்

நித்தலம்1 nittalam, ெப. (n.)

   த் ; pearlmargarita sinensis.

 நித்தலம்2 nittalam, ெப. (n.)

   நித் லம் பாரக்்க; see nitti/am.

     " நத்தளித்த ெவண் ய வனித்தலத ்தண்வயல்" (ம ரந்.37.);.

     [ ல் → ெநல் → நில் → நில = ஒளி தல். நில + லம் = நிலத் லம் = ஒளி ம் த்  நிலத் லம் → 
நித் லம்(ேவ.க.3;21.);.]

நித்தல

நித்தல  nittalaḻivu, ெப. (n.)

   நாட்ப ச ்ெசல ; daily expenses. (ெத.க.ெதா. 3;298.);.

     [நில் → நிற்றல் → நித்தல் + அ . அ  = ெசல .]

நித்த ம்

நித்த ம் nittalum, .எ. (adv.)

   எந்நா ம்; always, continually, perpetually.

     "உைம நித்த ங் ைகெதா ேவன்" (ேதவா. 25,1.);.

     [நில் → நிற்றல் → நித்தல் → நித்த ம்.]

நித்தவஞ்

 
 நித்தவஞ்  nittavañji, ெப. (n.)

   வந் ; soap nut tree-sapindas trifoliatus.

நித்த ேனாதம்

 
 நித்த ேனாதம் nittaviṉōtam, ெப. (n.)

   அ கனின் க் ைடக ெளான்  ( டா.);; an umbrella of Arhat, one of mukkudai.

     [நித்தல் + ( skt.); ேனாதம்.]

நித்த ேனாதவள
நா

நித்த ேனாதவளநா  nittaviṉōtavaḷanāṭu, ெப. (n.)

   ேசாழமண்டலத் ன் பைழய நா களில் ஒன் ; an ancient division in {Cõla maņdalam,}

     "நித்த ேனாத வளநாட் க் ழாரக்் ற்றத் ப் ரமேதயம்" (ெத.க.ெதா.2;76;95.);.

     [நில் → நிற்றல் → நித்தல் → நித்தம். நித்தம் (skt.); ேனாதம் + வளநா .]

நித்தற்கத்

 
 நித்தற்கத்  nittaṟkatti, ெப. (n.)

நித்தக்கத்தரி பாரக்்க; see nitta-k-kattari

     [நித்தல் + கத் ரி.]

நித்தன்

நித்தன் nittaṉ, ெப. (n.)

   1. கட ள்; the supreme being as eternal.

   2. வன் ( ங்.);; Lord Sivan.

   3. அ கன் ( ங்.);; Arhat.

     [நில் → நிற்றல் = நிற்ைக, நிைல. நிற்றல் → நித்தல் = என் ம். நித்தல் → நித்த ம் = நிைலயான, 
என் ள்ள. நித்தல் → நித்தன் = நிைலயானவன், என் ள்ளவன்.]

நித்தாசம்

 
 நித்தாசம் nittācam, ெப. (n.)

   நிலேவம் ; ground neem. french chiretta-Justicia paniclata.
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நித்தா ல்

 
 நித்தா ல்  nittācilli, ெப. (n.)

   ெபா த் ள் ெபா ம் நீரம்ம்; an ankaline fluid contained in a joint cavity-synovia—a secretion like the white of a 
egg moisteniny the joints.

நித்தாநித்தம்

நித்தாநித்தம் nittānittam, ெப. (n.)

நிைல

   ேப ம், நிைலயாைம ம்; being eternal and temporal,

     "நித்தநித்த நிக நல்ேல " (மணிேம. 29;121.);.

     [நித்தம் + அநித்தம்.]

நித்தாரம்

நித்தாரம் nittāram, ெப. (n.)

   உ ப்பா  நிைலப்ேப ; determination;ascertainment.

     "நித்தார  ெதன்ற ம்" (ஞானவா. த்.134.);.

 Skt. {nir-dhåra}

     [நித்தம் + ஆரம்.]

நித் கம்

நித் கம்1 nittigam, ெப. (n.)

   கண்டங்கத்தரி; a prickly plant with diffuse branches.

   2. ைவைள; climbing brinjal.

 நித் கம்2 nittigam, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ; a kind of shurb.

     (த.ெசா.அ.);.

நித் ட்டம்

 
 நித் ட்டம் nittiṭṭam, ெப. (n.)

   ெசஞ்சந்தனம்; red sandal-pterocarpus santalinus.

நித் டம்

 
 நித் டம் nittiḍam, ெப. (n.)

   ெகா க்கத்தரி; climbing brinjal - Solanum trilobatum.

நித் தம்

 
 நித் தம் niddidam, ெப. (n.)

நித் கம் (மைல,);

   பாரக்்க; see nittigam.

நித் யக்கட்டைள

 
 நித் யக்கட்டைள nittiyakkaṭṭaḷai, ெப. (n.)

   நாள்ெதா மாய ஏற்பா ( ன்.);; daily allotment, whether of allowance or expense.

     [நில் → நிற்றல் → நித்தம் → நித் யம் + கட்டைள.)]

இதைன நிதக்கட்டைள என்பர.்
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நித் யகண்டம்

 
 நித் யகண்டம் nittiyagaṇṭam, ெப. (n.)

   நாள்ேதா ம் வ ம் ஏதம் ; daily peri

     'நித் ய கண்டம் ரணா ள்' (உ.வ.);.

     [நித் யம் + கண்டம். நில் → நிற்றல் → நித்தல் → நித்தம் → நித் யம்.]

நித் யக

 
 நித் யக  niddiyagadi, ெப. (n.)

   காற் ; wind, as ever moving.

     [நித் யம் + க .]

நித் யகம்பைல

 
 நித் யகம்பைல nittiyagambalai, ெப. (n.)

   ஒயாசச்ண்ைட (யாழ்ப்.);; constant quarrelling.

     [நித் யம் + கம்பைல.]

நில் → நிற்றல் → நித்தம் → நித் யம். ம் → கம் → கம்பல் → கம்பைல = ரண்ெட ம் ேபேராைச, 
சண்ைட.

நித் யகம்

 
 நித் யகம்  nittiyagambulu, ெப. (n.)

நித் ய கம்பைல (யாழ்ப்.); பாரக்்க; see nittiya kambalai.

     [நித் யம் கம் .]

நித்தம் → நித் யம்

கம்பைல → கம்ப  → கம் .
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நித் யக மம்

நித் யக மம் nittiyagarumam, ெப. (n.)

   1.சாத் ரங்களில் க்கப்பட்ட ம் ெசய்யாைம ெதன்  க தப்ப வ மான ெசயல்; a Constant act 
Or duty enjoined by Sastra, non-performance of which is considered a sin.

   2. சாத் ரங்களில் அ டப்பட்ட அன்றாட ெசயல்கள்; daily duties enjoyed by Sastras.

     [நித்தம் → நித் யம் + க மம்.]

நில் → நிற்றம் → நித்தம் → நித் யம்

ல் →  → க  → க மம் → கம்மம் (ேப.வ.); karma- Pali and Prak.

எ- ; (க மான்);-க மாளன்-கம்மாளன். க  என் ம் தனிைல இன்  வழக்கற்ற . க த்தல்-ெசய்தல்.

க மம் → கம்மம் → கம். கம்மம் = தற்

ெறா லா ய ப ரத்ெ்தா ல்.

கம்மவர ்→ கம்மவா  = ப த் ெதா ல் ெசய் ம் ெத ங்கர.் கம் = பல்ேவ  கனிம (உேலாக);த் ெதா ல்.

     "ஈ ம் கம் ம்" (ெதால், 328.);.

கம்மாளன் = ெபாற்ெகால்லன், ஐங்ெகால்ல ள் ஒ வன். கம் யன் = கற்றசச்ன் ( ற் .); க  +  = 
க . க  + அணம் = கரணம் = ெசய்ைக, மணச ்சடங் , க , அகக்க .

     'கற்ெபனப்ப வ  கரணெமா  ணர' (ெதால். 1088.);.

இ ற்கரணம் என்ப  மண ைனயா ய சடங்ைகக் த்த . வடவர்

     'க ' என் ம் தனிைலையக்

     'க் ' எனத் ரித் ள்ளனர.் இங்ஙனம் ெசான் தல் உ ரெ்மய் ல், உ ைர நீக் வ  ஆரிய மர .

நித் யக யாண
ம்

 
 நித் யக யாணம் nittiyagaliyāṇam, ெப. (n.)

   ெதாைலயா ம ழ்ச்  (நிரந்தர கம்); ( ன்.);; everlasting, perpetual happiness.

     [நித் யம் + க யாணம்.]

நித் யக யாணி

நித் யக யாணி nittiyagaliyāṇi, ெப. (n.)

   ெச வைக ெளான் ; old-maid, a garden plant.

     [நித் யம் + க யாணி.]

நில் → நிற்றல் = நிற்ைக, நிைல.

நிற்றல் → நித்தல் = என் ம்.

நித்தல் → நித்தம் = என் ம்.

நித்தம் → நித் யம் = நிைலயான, என் ம்.

க  + யாணம் = க யாணம்.

க  = தைழத்தல்.

யாணம் = ைம, வ வாய்.

க யாணம் → க யாணி (ெதன்.கட.்12.);.

நித் யசகலம்

 
 நித் யசகலம் nittiyasagalam, ெப. (n.)

   இ  வைகச ்சகலாவத்ைத ெளான் .; one among two types of {sagālavattai.}

     (க .அக.);.
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நித் ய ந்தேர வ
ரர்

 
 நித் ய ந்தேர வரர ்nittiyasundarēsuvarar, ெப. (n.)

   ெந ங்களத் க்ேகா ல் ேகா ல் ெகாண் க் ம் இைறவன்; the deity at {Thirunedungalam. }

நித் ய மங்க

 
 நித் ய மங்க  nittiyasumaṅgali, ெப. (n.)

   கணிைகயர;் dancing-girl.

     [நித் யம் + மங்க .]

நில் → நிற்றல் = நிைலயான, என் ம்.

நிற்றல் → நித்தல் = என் ம்.

நித்தல் → நித் யல் = என் ம்.

நித்தம் → நித் யம் = என் ம்.

நன்கலம் (நங்கலம்); = மங்கலம்.

நன்கலம் = தா , றந்த அணி.

நன்கலம்=அணியத்தக்கநிைல, மங்கலம்.

நன்கலம்=மங்கலம். ந=ம,ேபா

மாட் ப் ெபண் = நாட் ப்ெபண்

னி = னி

மங்கலம் = மங்க ..

     ' ' வடெசால் ன்ெனாட்  தமக்ெகன வைரந்த கணவரின்  நாெடா ெமா வைரக் கணவராய்க் 
ெகாள் த ன் கணிைகயர ்நித் ய மங்க  எனப்பட்டனர.்

நித் யேசவகம்

 
 நித் யேசவகம் nittiyacēvagam, ெப. (n.)

   நாேடா ம் ெசய் ஞ் ெதாண் ; daily service.

     [நித் யம் + Skt. ேசவகம்.]

நித் யேசவைன

 
 நித் யேசவைன nittiyacēvaṉai, ெப. (n.)

   நித் ய ேசவகம் ; see nittiya-sevagam

     [நித் யேசவகம் → நித் யேசவைன.]

நித் யதாநம்

 
 நித் யதாநம் nittiyatānam, ெப. (n.)

நித் யதானம் பாரக்்க; see {nittiya-dānam}

நித் யதானம்

 
 நித் யதானம் nittiyatāṉam, ெப. (n.)

   நாெடா மளிக் ங் ெகாைட ( ன்.);; daily alms, gifts, or presents.

     [நித் யம் + தானம்.]
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நித் யநட்சத் ரம்

 
 நித் யநடச்த் ரம் nittiyanaṭcattiram, ெப. (n.)

நித் ய ண் ன் பாரக்்க; see {mittiyavinmin}

     [நித் ய + skt. நடச்த் ரம்]

நித் யைந த் க
ம்

நித் யைந த் கம் nittiyanaimittigam, ெப. (n.)

   1. நாடச்டங் ம் றப் சச்டங் ம்; daily and occasional or special ceremonies.

   2. பழம் ல்களால் உ வாக்கப்பட்ட ம், ேகாள்நிைல கண்  இன் யைமயா  ெசய்ய 
ேவண் ய மான ெசயல்; any regularlyrecurring, occasional duty enjoined by SaStras.

     [நித் யம் + skt.ைந த் கம்.]

நித் யப்ப வசன
ம்

நித் யப்ப வசனம் nittiyappaguvasaṉam, ெப. (n.)

   1. பன்ைமயாகேவ வழங் ஞ் ெசால்; words used always in the plural as makkal.

   2. வச  (உ.வ.);; abusive language.

     [நித் யம் + ப வசனம்.]

நித் யப்ப

நித் யப்ப 1 nittiyappaḍi, .எ. (adv.)

   நாேடா ம்; daily.

     'நித் யப்ப க் த் தனித் ப்ப த் ' (தனிப்பா. ii, 49,118.);.

     [நித் யம் + ப .]

ப  = ேபால.

 நித் யப்ப 2 nittiyappaḍi, ெப. (n.)

நித் யக்

கட்டைள பாரக்்க; see {nittiya-k-kattalai.}

நித் யம் + ப .

ப  = ப யளந்  ெசய் ம் கட்டைள.

நித் யப்ப ேமா
னி

 
 நித் யப்ப ேமா னி nittiyappaḍimōkiṉi, ெப. (n.)

   ஆலயத் ற்  நாள்ெதா ம் நிகழ் ம் ைச ன் ெபா ட்  அரசால் ெகா க்கப்ப ம் ப தெ்தாைக 
(ெராக்கம்); (W.G.);; allowance in money for daily services in a temple, made by the government.

     [நித் யப்ப  + skt. ேமா னி]

நித் யப் ரளயம்

நித் யப் ரளயம்1 nittiyappiraḷayam, ெப. (n.)

   1. உ ரக்ளின் உறக்க ( த் ); நிைல (சங்.அக.);; lit. daily dissolution; sound sleep.

   2. இறப்  ( ன்.);; death.

     [நித் யம் + skt. ரளயம்.]

 நித் யப் ரளயம்2 nittiyappiraḷayam, ெப. (n.)

   இைட டாத சா ; continuous death. (த.ெசா.அக.);.
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நித் யப் ைச

 
 நித் யப் ைச nittiyappūcai, ெப. (n.)

   அன்றா  நிகழ் ம் ைச; daily worship, as in a temple.

     [நித் யம் + ெசய் → ைச.]

நித் யம்

நித் யம்1 nittiyam, ெப. (n.)

 eternity, permanence.

நித் யமாய் நிரம்லமாய் (தா . ெபா ள்வ. 1);.

   2. த்  (யாழ். அக.);; everlasting bliss.

   3. நித் ய ைச பாரக்்க; see nittiya {pūšai.}

   4. நித் ய , 1 பாரக்்க. உைடயவர ்நித் யம்.

   5. கடல் (யாழ்.அக.);; sea, ocean.

     [நில் → நித்தம் → நித் யம்.]

 நித் யம்2 nittiyam, .எ. (adv.)

   நாேடா ம்; daily.

 நித் யம்3 nittiyam, ெப. (n.)

நித் கம் பாரக்்க; see {nittigagam}

நித் யமல்

நித் யமல்  nittiyamalli, ெப. (n.)

   1. வப்பப் க்கைள ைடெதா  ; jasmine bendyhisbiccus hirtus.

   2. ஒ வைக மல் ைக;

நித் யமல் ைக

நித் யமல் ைக nittiyamalligai, ெப. (n.)

   மல் ைக வைக; a Kind Of {jã5mine.}

     [நித்தம் → நித் யம் + மல் ைக.]

நித் ய த்தன்
நித் ய த்தன் nittiyamuttaṉ, ெப. (n.)

   1. கட ள் ( ன்.);; God, as the being of eternal bliss.

நித் ய த்

 
 நித் ய த்  nittiyamutti, ெப. (n.)

   ளா நற்க  (யாழ்.அக.);; eternal bliss.

     [நித் யம் + த் .]

நித் யேமாட்சம்

 
 நித் யேமாடச்ம் nittiyamōṭcam, ெப. (n.)

நித் ய த்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see nittiya mutti.

     [நித் யம் + ேமாடச்ம்.]

நித் யேயாகம்

நித் யேயாகம் nittiyayōkam, ெப. (n.)

   1. ைறயா(த); ெசல்வம்( ன்.);; everlasting wealth.

   2. என் ம் டாேசரக்்ைக; perpetual, inseparable union.
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நித் யல்

நித் யல்1 nittiyal, ெப.அ. (adj.)

   நாள்ேதா ம்; daily.

     "நித் யல் ப்ெப க்  அ  ெகா க் ற" (T.A.S.v.117.);.

     [நித்தம் → நித்தயம் → நித் யல்.]

 நித் யல்2 nittiyal, ெப. (n.)

   1. நித் ய ைச பாரக்்க; see {nittiya-pusai.}

   2. நித் யக்கட்டைள பாரக்்க; see {nittiya-k-kattalai}

நித் யவஞ்

 
 நித் யவஞ்  nittiyavañji, ெப. (n.)

   ெகாஞ் வஞ் ; gum lac tree-schleichera trijuga. (சா.அக.);.

நித் யவநித் யம்

நித் யவநித் யம் nittiyavanittiyam, ெப. (n.)

நித்தாநித் ம் பாரக்்க; see {nitta-nittam..}

     "நித் யவ நித் யங் கணிண்ணயம்" (ைகவல். தத்.8.);

     [நித் யம் + அ(ல்);நித் யம்.]

நித் யவாசம்

 
 நித் யவாசம் nittiyavācam, ெப. (n.)

   நிைலயான இ ப் ; permanent habitation.

     [நித் யம் + வாசம்.]

நித் யவா

 
 நித் யவா  nittiyavāci, ெப. (n.)

   இைறவன்( த்.);; God, as the eternal being.

     [நித் யம் + வா  நித்தல் → நித்தம் → நித் யம் வ  → வ  → வா ..]

நித் ய ண் ன்

 
 நித் ய ண் ன் nittiyaviṇmīṉ, ெப. (n.)

   அன்றன்  நில டன் ேச ம் நாண் ன்; lunar asterism pertaining to each day.

     [நித் யம் + ண் ன்.]

நித் ய

நித் ய  niddiyavidi, ெப. (n.)

   1. அன்றாடக் கடைம ணரத்் ம் ல்; book of rules on daily duties.

   2. இறந்தவர ்ெபா ட்  பத்  நா ஞ் ெசய் ம் சடங்  (உ.வ.);; daily offering to the deceased during the ten 
days following death.

   3. ஒமக் டங்  (யாழ்.அக.);; sacrificial pit.

   4. கா  ெகா க் டம் (யாழ்.அக.);; sacrificial altar.

     [நித் யம் + .]

 Skt. 

த. ெந .

நித் ய
நித் ய  nittiyavipūti, ெப. (n.)

   மா ன் இ ப் டம் (அஷ்டாதச. வசன.4. ர. 381, யா.);; the abode of Tirumal.
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நித் யன்

 
 நித் யன் nittiyaṉ, ெப. (n.)

   கட ள்( ன்.);; God, as eternal.

     [நித்தம் → நித் யம் → நித் யன்.]

நித் யாசாரம்

 
 நித் யாசாரம் nittiyācāram, ெப. (n.)

   நாெடா ம் கைடப் க்க ேவண் வன (C.G.);; daily observance.

     [நித் யம் + Skt. ஆசாரம்.]

நித் யாேதவா

 
 நித் யாேதவா nittiyātēvā, ெப. (n.)

   த தாைழ; wind killer-cleodendron phlomoides.

நித் யாநித் யம்

 
 நித் யாநித் யம் nittiyānittiyam, ெப. (n.)

நித்தாநித்தம் பாரக்்க; see nitta-nittam.

     [நித் யம் + அல் + நித் யம்.]

நித் யானந்தம்

நித் யானந்தம் nittiyāṉandam, ெப. (n.)

   நிைலயான ம ழ்ச்  ( ன்.);; eternal bliss.

   2. ேப  (யாழ்.அக.);; Salvation.

     [நித் யம் + Skt. ஆனந்தம்.]

நித் யானந்தன்

 
 நித் யானந்தன் nittiyāṉandaṉ, ெப. (n.)

   கட ள் (சங்.அக.);; God.

     [நித் யம் + Skt. ஆனந்தன்.]

 நித் யானந்தன் nittiyāṉandaṉ, ெப. (n.)

   நீ ம ழ்நன்; an happy person for ever.

     [Skt. nity-{}-nanda → த. நித் யானந்தன்]

நித் யானம்

 
 நித் யானம் nittiyāṉam, ெப. (n.)

பாரக்்ைக (யாழ்.அக.);;seeing, sight.

 நித் யானம் nittiyāṉam, ெப.(n.)

பாரக்்ைக (யாழ்.அக.);;seeing, sight.

     [Skt. {} → த. நித் யானம்]

நித் ரகாசம்

 
 நித் ரகாசம் nittirakācam, ெப. (n.)

   ெநாச் ; notchi-vitex negundo.
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நித் ரம்

 
 நித் ரம் nittiram, ெப. (n.)

நி த் கம் பாரக்்க; see nidittigam.

நித் ரவரி

 
 நித் ரவரி nittiravari, ெப. (n.)

நி த் கம் பாரக்்க; see nidittigam

நித் ரா

 
 நித் ரா  nittirāvi, ெப. (n.)

   ஊமத்ைத; dhatura-datura stramonium.

நித் ல்

நித் ல்1 nittil, ெப. (n.)

   ெநாச் ; five leaved chaste tree-Vitex negundo.

     (சா. அக.);.

 நித் ல்2 nittil, ெப. (n.)

   ன் னி (நாம ப. 253.);; firefly.

     [நிலத் ல் → நித் ல்.]

நித் லக்ேகாைவ

நித் லக்ேகாைவ nittilakāvai, ெப. (n.)

   அகநா ற் ன் ன்றாவ  ப ; the third section of {Agananuru.}

     [நித் லம் + ேகாைவ.]

நிலத் லம் என்ப  இைடக் ைறயாய் நித் லம் என்றா ற்  என்ப  பாவாணர ்க த் .

சங்கப் ப வ ள் அகநா ெறன் ம், ன் ன்  ப க ள் இ ப் ப  நித் லக்ேகாைவ 
என்பதா ம். அகம் பற் ய நா  பாக்களின் ெதா  அகநா ெறன்  ெகாள்ேவாமா ன், 
அப்ெபா ள்பற் ய நா  பாக்கைளக் ெகாண்ட ந்ெதாைகக் ம், நற் ைணக் ம் இப்ெபயர ்
ெபா ந் தல் ேவண் ம். அங்ஙன ன்ைமைய அ ேவார ்ஒரந்் ணரக். அகநா ற் க்  
ெந ந்ெதாைகெயன்ெறா  ெபய ண் . இஃ  அ  நி ரந்்ேதா  அகப்ெபா ட ்ப வ க் யன்ற 

தல் க  உரி என் ம் ப்ெபா ைள ம் அப்ெபா ட்ேக ரிய உள் ைற வைமகைள ம் 
இைறச் ப்ெபா ைள ம் ரித்ேதா ம் றப் ைடத்தாதலால் அகநா  என் ம் ெபயர ்இதற்  
மாத் ரேம ெபா ந் வதா ற் ெறன்ப  கற்ற ந்தார ் ணி .

இதன்கண்ணைமந் ள்ள நா  பாக்கைள வரிைசப்ப த் யைமத்த அைமப்  யத்தற் ரிய ம் 
தனிச் றப்  வாய்ந்த மா ம். 1, 3, 5, 7, 9 என ஒற்ைறப்பைட எண் பற்  வ ம் பாக்களைனத் ம் 
பாைலத் ைணக் ம், 2, 8, 12, 18, 22, 28 என் ம் ைற பற்  வ ம் பாக்களைனத் ம் ஞ் த் 

ைணக் ம் 4, 14, 24, 34 என் ம் ைறபற்  வ ம் பாக்களைனத் ம் ல்ைலத் ைணக் ம், 6, 16, 26, 
36 என் ம் ைறபற்  வ ம் பாக்களைனத் ம் ம தத் ைணக் ம், 10, 20, 30, 40 என் ம் ைற பற்  
வ ம் பாக்களைனத் ம் ெநய்தற் ைணக் ரிய வாயைமந்  பாைலக்  இ ம், ஞ் க்  
எண்ப ம், ல்ைல, ம தம் ெநய்த க்  நாற்ப  நாற்ப மாக நா  பாக்களடங் ய 
ப வலாயைமந் லங் ன்ற .

த ள்ள 120 பாக்க க் க் களிற் யாைன நிைர என ம், 121 தல் 300 பாக்க க்  
மணி ைடபவளம் என ம், 301 தல் 400

ய ள்ள பாக்க க்  நித் லக் ேகாைவ என ம் ெபயர ்ெகா த்  இந் ைல ன்  ப களாகப் 
ப த் ப்ப ம் ேபாற்றற் ரியேத. இவ்வா  ெபயரிட இந் ற் ேபாந் ள்ள அழ ய 
ெசாற்ெறாடரக்ைளேய ஆய்ந்ெத த் ப் ெபயராக அைமத்தல் ேவண்  ெமன்  இப்ெபயரக்ைளச ்

ட் யவர ் யன் ள்ளன ெரன்  ஊ த்தற் ட ள . மணி ைடபவளம் என் ந் ெதாடர ்

நித் லத்தாமம்

நித் லத்தாமம் nittilattāmam, ெப. (n.)

   த் மாைல; pear garland.

     "மத்தக ம ங் ன் மாைலெயா  டந்த நித் லத ்தாம 
நிைல ன்வாழாைம".(ெப ங்.உஞ்ைஞக்.48;62.);.

     [நித் லம் + தாமம்.]
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நித் லப் ண்

நித் லப் ண் nittilappūṇ, ெப. (n.)

   த்தாலான ண்; pear ring.

     "நித் லப் ைபம்  ணிலாத் க ழ ெராளித் தண்க ர ்ம யத் தன்ன ேமனியன்." ( லப்.22;17.);.

     [நித் லம் + ண்.]

நித் லப் ம்பந்தர்

நித் லப் ம்பந்தர ்nittilappūmbandar, ெப. (n.)

   த் ப் பந்தல்; roof with pearis.

     "நீல தானத்  நித் லப் ம்பந்தரக்் ழ்". ( லப்.1;49.);.

     [நித் லம் +  + பந்தல் → பந்தர.் ல  → ர ேபா ]

நித் லம்

நித் லம் nittilam, ெப. (n.)

   த் ; pearl.

     "உைரெப  நித் லத்  மாைல" ( லப்.3;112-3.);.

     "எக்கர ்இ மணல்ேமல் ஓதம் தரவந்த நித் லம் நின் ைமக் ம் நீள்க த் தண்ேசரப்்ப" (ஐந்.ஐம்.48.);.

ல் → ெநல் → நில் → நில.

நில = ஒளி தல்.

நில + லம் = நிலத் லம்.

நிலத் லம் = ஒளி ம் த் .

நிலத் லம் → நித் லம். (ேவ.க.3;21.);

இனி,

நிழற் தல் = ஒளி தல்.

நிழற்  = ஒளிஉ ழ்வ .

நிழற்  → நிழத்  → நித்  → நித் லம்

என் மாம்.

நித் லமதாணி

நித் லமதாணி nittilamatāṇi, ெப. (n.)

   ஒ வைக அணிகலன், த் மாைல; an ornament made up of pearl.

த்தாலாய  நித் லமதாணி அத்த  ம ம , (பரிபா.2;30.);.

     [நித் லம் + அ  + அணி.]

நித் லமாைல

நித் லமாைல nittilamālai, ெப. (n.)

த்

   மாைல; pearl garland.

     "உைரெப  நித் லத்  மாைலத ்தாமம்" ( லப்.3;11.);.

     [நித் லம் + மாைல.]

நித் லவட்டம்

நித் லவட்டம் nittilavaṭṭam, ெப. (n.)

   த்  மாைல; garland of pearls.

     "நித் ல வட்டேமார ்ெபான்ெசய் நாண்" ( வக.1323.);.

     [நித் லம் + வட்டம். வள் → வைள → வட்டம்.]

நித் ல தானம்

நித் ல தானம் nittilavitāṉam, ெப. (n.)

   த் ப்பந்தர;் pearl ceiling.

     " கெழாளி நித் லச ் த் ர தானத்  ளங்ெகாளி பரந்த பளிங்  ெசய் மண்டபத் " (மணிேம. 
18;46–47.);.
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நித் ல ர்

நித் ல ர்  nittilavūrti, ெப. (n.)

   த் ப் பல்லக் ; a planquin decorated with pearls.

     "நீந்  நித் ல ர் " ( வக. 858.);.

     [நித் லம் + ஊர் .]

நித் றம்

 
 நித் றம் nittiṟam, ெப. (n.)

   கண்டங்கத்தரி;   என் ஞ் ெச ; a plant called {kandan-kattar}

நித்ைத

நித்ைத1 nittai, ெப. (n.)

   உைம; Parvadi, as eternal,

     "நித்ைத ய ப் ரேவ " ( ரம் . க்.21.);.

     [நில் → நிற்றல் = நிைலயான .]

நிற்றல் → நித்தல் = நிைலயான , அ வற்ற . நித்தல் → நித்தன் = அ வற்றவன்.

நித்தன் → நித்ைத = அ வற்றவள், நிைலத் ப்பவள்.]

 நித்ைத2 nittai, ெப. (n.)

   உறக்கம்; sleep.

     "நித்ைதநீள் பசைலப் ேபேரார ் ராெக ம் ேவ ன் ழ" ( வக.3080.);.

க. நிதெ்த.

நிதகம்

 
 நிதகம் nidagam, ெப. (n.)

   நீர் ள்ளி (மைல.);; water {thistle-nygrophila spinosa} allas barleria longiflora.

நிதகாரி

 
 நிதகாரி nidakāri, ெப. (n.)

நிதகம் பாரக்்க; see nidagam (சா.அக.);.

நிதத்

 
 நிதத்  nidadduru, ெப. (n.)

   ேசாைனப் ல்; guinea grass-panicum maximum. (சா.அக.);.

நிதந் ய்-த்தல்

நிதந் ய்-த்தல் nidanduyddal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.).

   நாள்ேதா ம் உண்ணல்; to eat all the day.

     [நிதம் + ய்-.]

நிதம்

நிதம்1 nidam, ெப. (n.)

   நஞ் ; poison (சா.அக.);.

 நிதம்2 nidam, .எ. (adv.)

   நா ம்; daily,

     "நித ந்தப் ப ந் " ( ப் .788.);.

     [நித்தம் → நிதம்.]
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நிதம்ப ைல

 
 நிதம்ப ைல nidambacūlai, ெப. (n.)

   ள்ைளப் ேபற் ன் ( ரசவத் ன்); ைறக் ேகட்டால் உண்டாம் ேநாய்வைக ( ன்.);; an arthritic disease, 
due to derangement in the process of childbirth.

     [நிதம்பம் + ைல.]

நிதம்பம்

நிதம்பம் nidambam, ெப. (n.)

   1. ெபண்ணின் ந் றம் ( ண் ); ( ஷ்டம்);; buttocks or hind quarters; posteriors, especially of a woman.

   2. அல் ல் ( ங்.);; pubic region.

     "இன் ங் ள  நிதம்ப  ெமான் " (ஞானா. 60,6.);.

   3. மைலப்பக்கம் ( ங்.);; side or swell of a mountain

   4. ஆற் ன் கைர (யாழ். அக.);; bank or shore as of a river.

   5. நடனக் ைக வைக ( லப்.பக்.81.);;{(natya);} a hand-pose.

   6. கற்பரி நஞ் ; a mineral poison.

   7. ேதாள் (யாழ்.அக.);; shoulder. Skt.-nitamba.

நிதற்பம்

 
 நிதற்பம் nidaṟpam, ெப. (n.)

   ேவம் ; margosaazadiracta indica.

     ( சா.அக.);.

நிதானகாண்டம்

 
 நிதானகாண்டம் nitāṉakāṇṭam, ெப. (n.)

   வளி தலா எண்ணிய க் ற் ன் அள  ேவ பாட் னால் உடம் ண்டா ம் ேநாய் பற் க் ம் 
ம த் வ ல்; the branch of medicine in ayurveda which treats of the essential nature of diseases. their structural and 
functional changes. their causes and symptoms. etc.

     [நிதான + காண்டம்.]

 நிதானகாண்டம் nitāṉakāṇṭam, ெப.(n.)

   பல த ேநாய்கைளக் த் ச ்ெசால் ம் ஒ  ஆ ள் ேவத ல்; the branch of medicine in ayurveda which 
treats of the essential nature of diseases - their structural and functional changes, their causes and sysmptoms. (சா.அக.);

     [நிதான + கண்டம்]

நிதான ல்

 
 நிதான ல் nitāṉanūl, ெப. (n.)

   மாதவ நிதானம் என் ம் ம த் வ ல்; an ayurvedic book called mãdava midānam.

 நிதான ல் nitāṉanūl, ெப.(n.)

   மாதவ நிதானம் என் ம் ஆ ள் ேவத ல்; an ayurvedic book called {}. (சா.அக.);
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நி ேகாமல்

 
 நி ேகாமல் nidiāmal, ெப. (n.)

   ங்ைக; moringa tree-Hyperinthera moringo.

     ((சா.அக.);.

நி சம்

 
 நி சம் nidisam, ெப. (n.)

   ெப வ தைல; long brinjal- Solanum melongina.

நி த் கம்

நி த் கம் nididdigam, ெப. (n.)

   1. கண்டங் கத் ரி; prickly night shade, yellow berried night shade-Solanum jacquini.

   2. ஏலம்; cardomum.

     (சா. அக.);.

ம வ, நி த் கா.

நி த் ஞ்

 
 நி த் ஞ்  nididduruñju, ெப. (n.)

   ெவண் க ங்கா ; egg fruited ebony-diosphyros vocarpa.

நி ந்தம்

 
 நி ந்தம் nidindam, ெப. (n.)

நி த் கம் பாரக்்க; see nidittigam

நி நாயகன்

 
 நி நாயகன் nidināyagaṉ, ெப. (n.)

   ெவட்  ேவர;் cuscus root-andropogon muricatus.

நி ல்

 
 நி ல் nidinūl, ெப. (n.)

   ைதயைலக் கண்ட ம் ெசய் பற் க் ம் ல்; a system of metallurgy burried treasures.

 நி ல் nidinūl, ெப.(n.)

   ைதயைலக் கண்ட ம் ெசய்  பற் க் ம் ல்; a system of metallurgy burried treasures. (சா.அக.);
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நி யம்

நி யம் nidiyam, ெப. (n.)

   ள ; pepper-piper nigrum

 நி யம்1 nidiyam, ெப.(n.)

   நி ; a celestial.

     "நிலந் னக் டந்த நி யெமா " (மைலப . 575);.

     "நி ய மைல ைசத் தவனெநடெ்ட  ெறான் ைன த் ...... எ த" (ேச . அகத். 1);.

     [Skt. nidi -→ த. நி யம்]

 நி யம்2 nidiyam, ெப.(n.)

   ெப ம் ெதாைகைய நி வ க் ம் அைமப் ; financial consortium.

நி யவம்

 
 நி யவம் nidiyavam, ெப. (n.)

   ேதக் ; bettle killer-cleodendron serrata.

நி ேயாபம்

 
 நி ேயாபம் nidiyōpam, ெப. (n.)

   ங் யம்; bedellium-shorea robusta.

நிைத

 
 நிைத  nidairunūṟu, ெப. (n.)

   ந் ல்; moon creeper -menispermum condifolium alias tinosphora cordifolium,

நிந் ரம்

 
 நிந் ரம் nindiram, ெப. (n.)

   கண்டங்கத்தரி (மைல.);; a thorny plant.

நிப்பாட்டம்

 
 நிப்பாட்டம் nippāṭṭam, ெப. (n.)

நிற்பாட்டம் பாரக்்க; see nir-pâttam.

     [நிற்பாட்டம் → நிப்பாட்டம்.]

நிப்பாட் யம்

 
 நிப்பாட் யம் nippāṭṭiyam, ெப. (n.)

நிற்பாட்டம் (இ..வ..); பாரக்்க; see nirpattam.

     [நிற்  + ஆட்டம் → நிற்பாட்டம் → நிற்பாட் யம் → நிப்பாட் யம்]

நிப்பாட்

நிப்பாட் 1 nippāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

நிற்பாட் 1-தல் பாரக்்க; see nir-pattu.

 நிப்பாட் 2 nippāṭṭu, ெப. (n.)

நிற்பாட் 2 பாரக்்க; see nirpāttu
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நிபம்

நிபம் nibam, ெப. (n.)

   1. கடம் ; cadamba treenauclea cadamba.

   2. ேவம் ; margasaazadiracta indica.

   3. நீரச்ச்ா ; water jar.

 நிபம்1 nibam, ெப.(n.)

   1. உவைம ( ன்.);; comparison, likeness, resemblance.

   2. காரணம்; cause, reason, pretext.

     "ெவய்யன் வரநிபெமன்ைன ெகாெலன" (கம்பரா. பர . 15);.

   3. வஞ்சகன், கரவடம், ஏய்ப்  ( ன்.);; fraud.

   4. ேகாள் ( ன்.);; accusation, slander, calumny.

     " வல் க்ேகணி பஞ்ெசால் த் கண் த்தங்கள் ந் ங் கண்டாய்" (தனிப்பா. Ii. 183. 447);.

     [Skt. nibho → த. நிபம்]

நிபலம்

 
 நிபலம் nibalam, ெப. (n.)

   டக்ெகாத்தான்; palsy creepe-cardiospermum halicacabum

நிம்ேதசன்

 
 நிம்ேதசன் nimtēcaṉ, ெப. (n.)

ெகாத்தான்

 air creeper-cassytha filiformis.

நிம்பக்காய்

நிம்பக்காய் nimbakkāy, ெப. (n.)

   1. ேவப்பங்காய்; margosa fruit.

   2. எ சச்ங்காய்; lime fruit.

நிம்பகம்

 
 நிம்பகம் nimbagam, ெப. (n.)

   ேவம் ; margosa tree-azadiracta indica.

நிம்பசச்ா

 
 நிம்பசச்ா  nimbaccāṟu, ெப. (n.)

   எ சச்ம் பழசச்ா ; juice of lime fruit or margosa fruit.

நிம்பேசதம்

 
 நிம்பேசதம் nimbacētam, ெப. (n.)

   டக் ெகாற்றான் (மைல.);; ballon vine.
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நிம்பத்தாேரான்

 
 நிம்பத்தாேரான் nimbattārōṉ, ெப. (n.)

   பாண் ய ல அரசர;் the pândiya-kings.

     [நிம்பம் +தாேரான்.]

த ழக ேவந்தரக்ள் தமக் ரிய க ெளான்றாகப் ைவ ம், மாைலைய ம் ெகாள்வ  பண்ைட 
மர . அந்த வைக ல் ேவம்  மாைலைய அைடயாளமாகக் ெகாண்ட  பாண் ய .

நிம்பத் ன்சளி

 
 நிம்பத் ன்சளி nimbattiṉcaḷi, ெப. (n.)

   ேவப்பம் ன் (ைதலவ.ைதல.);; margosa resin.

     [நிம்பம் + சளி.]

நிம்பத

நிம்பத  nimbadaru, ெப. (n.)

   1. ேவப்பமரம்; margosa tree.

   2. எ சை்ச மரம்; lime tree citrusmedica (acida);.

நிம்பேத

 
 நிம்பேத  nimbatēci, ெப. (n.)

   டக்ெகாத்தான்; palsy curer-cardio spermum halicacabum

நிம்பைதலம்

நிம்பைதலம் nimbadailam, ெப. (n.)

   1. ேவப்ெபண்ெணய்; margosa oil.

   2. ேவப்ெபண்ெணய்த் ைதலம்; a medicated oil prepered with the margosa oil as the chief ingredient along with other 
drugs.

நிம்பப்பத் ரி

 
 நிம்பப்பத் ரி nimbappattiri, ெப. (n.)

   ேவப் ைல; margosa leaf.

நிம்பப்பழம்

நிம்பப்பழம் nimbappaḻm, ெப. (n.)

   1. ேவப்பம்பழம்; margosa ripe fruit.

   2. எ சச்ம் பழம்; lime fruit.

நிம்பப்பா

 
 நிம்பப்பா  nimbappāci, ெப. (n.)

   ேவப்பம் பா ; an acquatic plant-moschara corallina.

நிம்பப்பா கம்

 
 நிம்பப்பா கம் nimbappācigam, ெப. (n.)

   எ சச்ம் பழசச்ா ; juice of lime fruit.

நிம்பம்

நிம்பம் nimbam, ெப. (n.)

   ேவம் ; margosa, neem.

     "நிம்பம் ைளத்  நிகழ்தல் நித் யம்" (மணிேம.27;173.);.

நிம்பமாைல

 
 நிம்பமாைல nimbamālai, ெப. (n.)

நிம்பளம் பாரக்்க (நாஞ்.);;see{ nimbalam.}
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நிம்பேமா

 
 நிம்பேமா  nimbamōli, ெப. (n.)

   ேவப்பம் படை்ட; bark of margosa tree.

நிம்ப ைல

நிம்ப ைல nimbayilai, ெப. (n.)

   1. ேவப் ைல; margosa leaf.

   2. க ேவப் ைல; curry leaf used in preparation of food - murraya koenigi.

நிம்பழசச்ா

 
 நிம்பழசச்ா  nimbaḻccāṟu, ெப. (n.)

   ேவப்பம் பழசச்ா  அல்ல  எ சச்ம் பழசச்ா  அல்ல  எ சச்ம் பழசச்ா ; juice of margosa fruit or 
lime fruit.

நிம்பளம்

 
 நிம்பளம் nimbaḷam, ெப. (n.)

நிம்ம  (இ.வ.); பாரக்்க; see nimmadi.

நிம்பன்

 
 நிம்பன் nimbaṉ, ெப. (n.)

   ேவப்பமாைல ைடய பாண் யன்(பழ.);; the pandya king, as wearing a garland of morgosa flowers.

     [நிம்பம் → நிம்பன்.]

நிம்பாணி

 
 நிம்பாணி nimbāṇi, ெப. (n.)

   இைணக் ம்ப  இ பக்க ம் ள்ள ஆணி; coupling nail.

     [ெநம்  + ஆணி → ெநம்பாணி → நிம்பாணி.]

     [P]

நிம் ச்

 
 நிம் ச்  nimbicci, ெப. (n.)

   சரக்்கைர ேவம் ; sweet margosa so called from its bark being sweet after some years.

நிம் யம்

 
 நிம் யம் nimbiyam, ெப. (n.)

   வாைழ; plantain tree-musa paradisiaca.

நிம் ரி

நிம் ரி nimbiri, ெப. (n.)

   ெபாறாைம; jealousy.

     " னேன ேபைதைம நிம் ரி நல் ர " (ெதால். ெபா ள்.245.);.

நிம் -தல்

நிம் -தல் nimbudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெநம் தல்; to lift with a lever.

     [ெநம் -. → நிம் -.]

நிம் கம்

 
 நிம் கம் nimbugam, ெப. (n.)

   எ சை்ச; lime-citrus medica.
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நிம்ெபாளம்

நிம்ெபாளம் nimboḷam, ெப. (n.)

   த் வைக; a kind of pearl,

     "ஒப் த் ங் த் ம் நிம்ெபாள ம்" (ெத.க.ெதா.2;143.);.

நிமம்

 
 நிமம் nimam, ெப. (n.)

   டரத்்தைல ( ங்.);; nape of the neck.

     [நிவ → நிம → நிமம், நிவ = உயர, ேமேல.]

நிமயம்

நிமயம் nimayam, ெப. (n.)

   1. கண்ணிைமப் ெபா ; twinkling of the eye, moment, instant;

   2. அ ப  ெநா  ெகாண்ட காலஅள ; minute of time =1/60 hour.

     [நிைமயம் → நிமயம்]

நிமரம்பாம்

 
 நிமரம்பாம்  nimarambāmbu, ெப. (n.)

     'இைரெய த்  அைசய யாமற் டக் ம் பாம் ' (நாஞ்.);;

 snake unable to move after taking its prey.

     [நி ர ்→ நிமர ்+ அம் + பாம் .]

நி '-தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

நி

நி 2 nimi, ெப. (n.)

   க ரவன் லத்  ேவந்த  ெளா வன்; a king of the solar race.

     "நி த் மர ளான்" (கம்பரா. வவதா.9.);.

நி ச் ற

 
 நி ச் ற nimiccuṟa, .எ. (adv.)

   நிைறய; full. to the brim.

நி ட்டாம்பழம்

 
 நி ட்டாம்பழம் nimiṭṭāmbaḻm, ெப. (n.)

   ள் ; pinch, humorously expressed as a fruit which a child may expect.

     [நி ட்  + ஆம் + பழம்.]
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நி ட்

நி ட் 1 nimiṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ள் தல் ( ன்.);; to pinch, as in punishment.

   2. ெந த் ண் தல்; to trim, as a wick.

   3. கசக் தல் ( ன்.);; to rub or crush between the hands, as grain.

     [நி  → நி ட் -,]

 நி ட் 2 nimiṭṭu, ெப. (n.)

   ள் ைக; pinch.

நி டன்

 
 நி டன் nimiḍaṉ, ெப. (n.)

   கத் றைமயானவன்; extremely clever person.

     [நி  → நி  → நி டன்.]

நி

நி 1 nimiḍi, ெப. (n.)

   ெந ; a hand signal.

     "அ னா றங்ைக வப்ப நல்ேலார ் ன் ெவண் த் ய்க்கைட நி  உள்ள இய 
ெவாள்ளடரப்் பாண் " (ெப ங். உஞ்ைச.33;91.);.

 நி 2 nimiḍi, ெப. (n.)

   ப் ள்ளவன்; clever, active person.

அவன் ேவைல ல் நி .. (உ.வ.);.

     [நி  → நி .]

நி பாதம்

நி பாதம் nimiḍipātam, ெப. (n.)

   1. கண் ப் ; strictness.

   2. தன் ரண் ; obstinancy.

நி

நி 1 nimiḍu, ெப. (n.)

   றன்  ேவைல (இ.வ.);; clever workmanship.

     [நிைமயம் → நி .]

ஒ  ேவைலைய ைரவாய்ச ்ெசய்தைல ஒ  ெநா ல்  என் ம் ஒ  நிைமயத் ல்  என் ம் 
வழங் ம் வழக் ல் இசெ்சால் உ வா க்கலாம்.

 நி 2 nimiḍudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெந ங் தல்; to feel between fingers.

     " ன் ெவண் த் ய்க்கைட நி " (ெப ங். உஞ்ைச.33,92.);.

நி ண்

நி ண்  nimiṇṭi, ெப. (n.)

   1.  டன் ( ன்.);; sly thief.

   2. எ ம்  வைக (யாழ்.அக.);; a kind of ant.

     [நி ண்  → நி ண் .]

710

www.valluvarvallalarvattam.com 3931 of 19068.



நி ண்

நி ண் 1 nimiṇṭudal, ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. கசக் தல்); to crush, squeeze between the hands, as grain,

     "ெகால்ைலக்கம்ைப  நி ண்  ந் ன்ன வல்ேலார"் (தனிப்பா.i,142,38.);.

   2. ள் தல்; to pinch, nip off, with the fingers.

   3. றர ்அ யாமல் தாகக் கவரத்ல் (யாழ்ப்.);; to pilter little by little.

     [நி  → நி ண் -.]

 நி ண் 2 nimiṇṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கடை்ட ர க் ம் ட் ர க் ம் இைடேய த்  அ த்  ன் ன் அைசத்தல்; to pinch, to trim as a 
wick. etc.

ழந்ைத ன் கன்னத்ைத நி ண்டக் ைக த்த  (உ.வ..);. ளக் த் ரிைய நி ண் னாள். 
(உ.வ..);

     [நி  → நி ண் -.]

நி த்த டாமணி

 
 நி த்த டாமணி nimittacūṭāmaṇi, ெப. (n.)

   நி த்த (ச ண); ல் (யாழ்.அக.);; a treatise on omens.

     [நி த்தம் + டாமணி.]

நி த்தத் வம்

 
 நி த்தத் வம் nimittattuvam, ெப. (n.)

ஏ த் தன்ைம (சங்.அக.);

 causality.

 நி த்தத் வம் nimittattuvam, ெப.(n.)

   ஏ த்தன்ைம(சங்.அக.);; causality.

     [Skt nimitta + த. தத் வம் → த. நி த்தத் வம்]

நி ம்வாய்

 
 நி ம்வாய் nimiyumvāy, ெப. (n.)

   ெநளிந்த வாய்; dented mouth, out of shape as the lips of a child in crying.

     [நி ம் + வாய்.]
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நி ர்

நி ர1் nimirrudal,    4 ெச. . .). (v.i.)

   1. உயரத்ல் ( டா,);; to become erect;

 to be straightened;

 to stand upright;

 to raise or hold the head erect.

   2. நீ தல்; to be outstretched, as the arm,

     " ைரெய  நி ரை்கயால்" (கம்பரா.கங்ைக. 62.);.

   3. வளரத்ல்; to grow tall, as a youth;

 to increase in height;

 to shoot up;

     "ஓங் யழலாய் நி ரந்்தாய் ேபாற் " (ேதவா. 1160, 5.);.

   4. ஏ தல்; to exceed the limit, as a foot in verse.

     "அம்ைம தாேன அ நி ர ் ன்ேற " (ெதால். ெபா ள்.547.);.

   5. பரத்தல்; to extend, expand, spread out

     "உைர க நி ர ் ரத்் " (கம்பரா. ல ைற.4.);.

   6. டங் தல்; to bend, shake.

     " ன்  நி ரந்் தைனயரா " (ம ைரக். 679.);.

நி ர்க சே்சர்ப்ப
ன்

 
 நி ரக் சே்சரப்்பன் nimirkaḻiccērppaṉ, ெப. (n.)

   நீண்ட க ையக் ைக ல் ைவத் க் ம் கடற்கைரத் தைலவன்; chief of maritime tract who holding strick.

     "எ றா நீள்கடல் ஓதம் உலாவ ெந றாக் ெகாட் ம் நி ரக் ச ்ேசரப்்பன்" ( ைண. ெமா .);

     [நி ரக்  + ேசரப்்பன்.]

நி ர்ச்

நி ரச்் 1 nimircci, ெப. (n.)

   1. இ மாப் ; proud.

   2. உ ; confidence.

   3. நி ர்  பாரக்்க; see nimirvu

   4. ேமட் ைம; vanity haughtiness.

 நி ரச்் 2 nimircci, ெப. (n.)

   1. உயரச்் ; hight

   2. நி ர் ; erect.

   3. நீட் ; length.

     (க .அக.);.

நி ர் டர்

நி ர் டர ்nimircuḍar, ெப. (n.)

   நி ரந்்ெதரி ம் ெந ப் ; a straight flame.

     "ைமயால் தளிரக்் ம் மலரக்்கண்கள் மா ள் ெநய்யால் தளிரக்் ம் நி ர் டர"் (நன்மணி.38.);.
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நி ர்த் ப் -
த்தல்

நி ரத்் ப் -த்தல் nimirttippiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேநரந்ிற்கச ்ெசய்தல்; to hold erect.

   2.வ க்கட்டாய ( வாத);மாக வற் த் தல்; to persist in; to be obstinate in.

   3. உயரத்் தல்; to hold aloft, lift up.

     [நி ரத்்  + -,]

நி ர்த் -தல்

நி ரத்் -தல் nimirddiviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நி ரச ்ெசய்தல்; to straighten,

   2. நன்றாய்ப் ைடத்தல் ( ன்.);; to   give a good drubbing.

     [நி ரத்்  + -,]

நி ர்த்

நி ரத்் 1 nimirddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேநரந்ிற்கச ்ெசய்தல்; to straighten up, set upright, as a pot.

நீரக்் டத்ைத நி ரத்் . (உ.வ.);.

   2. வைள  நீக் தல்; to unfold. Uncoil. as an ola.

     "மண்  ேதாட் ன் டங்க னி ரத்் " (கம்பரா. பள்ளி.6.);.

   3. ரப் த் தல் ( ன்.);; to improve. as one's circumstances.

உன்ைன வளரத்்  நி ரத்் னவன் நானல்லேவா? (உ.வ..);.

   4. நன்றாய்ப் ைடத்தல்; to thrash, beat severely.

அவைன நன்றாய் நி ரத்்  ெவளிேய அ ப் . (உ.வ.);

க. நி ர் .

     [நி ர ்→ நி ரத்் -,]

 நி ரத்் 2 nimirddudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. இ க் ம் நிைல ந்  உயரத்் தல்; raise.

னிந்  எ க் ெகாண் ந்தவன் தைலைய நி ரத்் ப் பாரத்்தான் (உ.வ.); னிக் காமல் 
ெநஞ்ைச நி ரத்்  நில். (உ.வ.);.

   2. ேநாக் தல்; straighten.

கம் ைய நி ரத்்தப் ேபாடக்் ைகையக் த் க் ெகாண்டாயா (உ.வ.); தவைலைய நி ரத்்  ைவக்கக் 

நி ர்ந்தைநைட

 
 நி ரந்்தைநைட nimirndanaiḍai, ெப. (n.)

   ேமட் ைமயான நைட; haughtiness style.

நி ர்ப்

 
 நி ரப்்  nimirppu, ெப. (n.)

நி ரச்்  பாரக்்க; see nimircci.

     [நி ர ்→ நி ரப்் .]

நி ர்

 
 நி ர்  nimirvu, ெப. (n.)

நி ரச்்  பாரக்்க; see nimircci.

     [நி ரச்்  → நி ர் .]
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நி ரல்

நி ரல் nimiral, ெப. (n.)

   1. நி ரை்க; straightening out, becoming erect.

   2. ேசா  ( ங்.);; boiled rice,

     "மகளிர ் றங்கைட த்த ெகாக் ர ்நி ரல் (நற்.258.);.

     [நி ர ்→ நி ரல்.]

வைள  நீ வேத நி ரல். அரி  ேசாறா ம் ேபா  சற்  நீ ற . அந்த நீள ம் நி ர ன் 
பாற்பட்டதாய்க் ெகாள்ளப்ப ம்.

நி ரி

நி ரி nimiri, ெப. (n.)

   1. மஞ்சனிறம் (G.Tj.D.i.120.);; yellow colour.

   2. ைர வ ப்  ேநாய் (M.Cm.d.249.);; a disease of cattle.

நி ளன்

நி ளன் nimiḷaṉ, ெப. (n.)

   1. றைமயாளன் (ெகட் க்காரன்); (ெநல்ைல);; clever, tactful person.

   2. ப்பானவன்.; agile, active person.

     [நி டன் → நி ளன்.]

நி ைள

நி ைள1 nimiḷai, ெப. (n.)

   ெசவ் ெவண்ைமயான கல்வைக (பதாரத்்த. 1133.);; bismuth pyrites.

 நி ைள2 nimiḷai, ெப. (n.)

   1. அம்பைர; bismuth.

   2. ட் க்கலைவ; compound Stone.

 நி ைள nimiḷai, ெப.(n.)

   இ  ஓர ்வைகத் தா ; It is a kind of metal.

     "த ழ் ைவத் ய ல் இைத ஒ  உபரசசச்ரக்காக எ க்கப் பட் ள்ள ". (சா.அக.);

நி ட் -தல்

நி ட் -தல் nimuṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

நி ண் -தல் பாரக்்க; see nimindu.

     [நி ண்  → நி ட்  → நி ட் .]

நிேமசகம்

 
 நிேமசகம் nimēcagam, ெப. (n.)

   ன் னிப் ச் ; firely glow worm. (சா.அக.);.

 நிேமசகம் nimēcagam, ெப.(n.)

   ன் னிப் ச் ; firefly, glow-worm. (சா.அக.);
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நிைம

நிைம1 nimai, ெப. (n.)

   இைம; eyelid.

     'நீ க்  கண்ணீர ்நிைம ேல' (பழ.);.

     [இைம → நிைம.]

உம் தல் = ெபா ந் தல், தல்.

உம் → அம். அம் தல் = ெபா ந் தல்.

அம்- அைம. அைமத்தல் = ெபா ந் தல்.

அைம → இைம. இைமத்தல் = கண் தல் இைம - நிைம.

 நிைம2 nimaittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   இைமத்தல்; to wink.

     " வநி ர  கண வாள் நிைமக்க" ( ப் .497.);.

     [இைம → நிைம.]

நிைமக்கழைல

 
 நிைமக்கழைல nimaikkaḻlai, ெப. (n.)

   கண் இைம ல் வ ம் கட் ; a tumour in the eyelid-Blepharoneus.

     [நிைம + கழைல.]

நிைமெகாட்-தல்

நிைமெகாட-்தல் nimaigoṭtal,    5 ெச. . . (v.i.)

   கண் இைம மா  மா  ேவகமாக ட ம் றக்க ம் ெசய்தல்; to close and open the eye lids alternatively and 
also repeatedly-nictating.

   2. சாைட காட் தல்; to have a hint or intimation by the motion of eyelids.

     (சா. அக.);.

     [நிைம + ெகாட் -,]

நிைமத்த ப்

 
 நிைமத்த ப்  nimaittaḍippu, ெப. (n.)

   இைமத் த ப் ; the morbid thickening of an eyelid.

     [நிைம + த ப் .]

நிைமெதாங் -தல்
நிைமெதாங் -தல் nimaidoṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   கண்ணிைம ெசயலற் த் ெதாங் தல்; droping of the upper eyelid from paralysis

நிைம -தல்

நிைம -தல் nimaimūṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கண் இைம தல்; to shutting or closing of the eyelids.

     [நிைம + -.]

நிைமயம்

நிைமயம் nimaiyam, ெப. (n.)

   1. கண்ணிைமப் ெபா ; twinkling of the eye, moment. instant

   2. அ ப  ெநா  ெகாண்ட கால அள ; minute of time = 1/60 hour.

     [இைம → நிைம → நிைமயம்.]
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நிைமயழற்

 
 நிைமயழற்  nimaiyaḻṟci, ெப. (n.)

   கண் இைம ண்டா ம் அழற் ; inflammation of the eyelid.

     [நிைம + அழற் .]

நிைமயாட்டம்

 
 நிைமயாட்டம் nimaiyāṭṭam, ெப. (n.)

கண்

   இைம ன் ஆட்டம்; consistant movement of the muscles of the eyelid.

     [நிைம + ஆட்டம்.]

நிைமெயாட் -தல்

நிைமெயாட் -தல் nimaiyoṭṭudal,    5 ெச ன்றா , (v.t.) கண் இைமகைளச ்ேசரத ்ைதத்தல்; to stich the upper 
and lower lids together-the plastic surgery of the eye lids.

     [நிைம + ஒட் -,]

நிைம ழ்ச்

 
 நிைம ழ்ச்  nimaivīḻcci, ெப. (n.)

   கண் இைம ன் ெசய ழப் ; paralysis of an eyelid.

     [நிைம + ழ்ச் .]

நியக் யம்

 
 நியக் யம் niyakkiyam, ெப. (n.)

   நரி ங்ைக; tranduebar genderussa-Justicia tranque barensis.

நியக்

 
 நியக்  niyakku, ெப. (n.)

   நாளவம்; elder wood tree wine-Leea sambucena.

நியக் ேராதம்

 
 நியக் ேராதம் niyakkurōtam, ெப. (n.)

   ஆலமரம்; banyan tree.

 நியக் ேராதம் niyakkurōtam, ெப.(n.)

   ஆலமரம் (மைல.);; banyan tree.

     [Skt. nya-{} → த. நியக் ேராதம்]

நிய சம்

 
 நிய சம் niyatīcam, ெப. (n.)

   ைனப் ன் ; rusty Soap nut erioglossum adule.

 நிய சம் niyatīcam, ெப.(n.)

   ைனப் ன் ; rusty soap nut Eriogpssum adule. (சா.அக.);
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நியமனம்

நியமனம் niyamaṉam, ெப. (n.)

   ேவம் (ைவத் ய பரிபா.);; margosa

 நியமனம்1 niyamaṉam, ெப.(n.)

   1. கட்டைள; precept, rule, order.

     "நியமன ந்த ப ேய...... அவ் க்ரஹத்ைத த் க் ெகா க்க" ( பரம். 173);.

   2. அமரத்்தம்; appointment to an office.

   3. உத்தர ; permission, {}.

   4. வைகப்ப க்ைக; classification.

     "உணர் னிய மனஞ் ெசய்வெனவன்" ( ரம் . ர .2);.

     [Skt. ni-yamana → த. நியமனம்]

 நியமனம்2 niyamaṉam, ெப.(n.)

   1. அ கார நிைல ல் ஏற்ப த் ம் பணி அமரத்்தம்; appointment.

     "சத் ண த் ட்ட அைமப் பாளரக்ளாக இ  ேபர ்நியமனம் ெசய்யப்பட் ள்ளனர"்.

     " ன் வாரியத் தைலவராக நியமனம் ெபற் ள்ளவர ்யார?் ேவைலக்கான நியமனக் க தம் 
வந் ள்ள ".

   2. ேநர யாக ஒ  ெபா ப் க்  ஒ வைர அல்ல  தனக்  மாற்றாக ெசயற்பட ஒ வைர அமரத்் ம் 
ைற; nomination.

நியர்

நியர ்niyar, ெப. (n.)

   ஒளி; light, brilliance.

     "நியரவ்ைள ன்ைகயாள்" (ேதவா.134,4.);

     [நிகர ்→ நியர.்]

நியர்ப் தம்

 
 நியரப்் தம் niyarppudam, ெப. (n.)

   ப னா ரங்ேகா  ( ங்.);; a hundred thousand millions.

 நியரப்் தம் niyarppudam,    ெப.(n);   ப னா ரங்ேகா  ( ங்.); a hundred thousand millions.

த.வ. பத்தா ரம் வைள

     [Skt. nyarbuda → த. நியரப்்பதம்]

நியரசம்

 
 நியரசம் niyarasam, ெப. (n.)

நியரதம் பாரக்்க; see niyaradam

நியரதம்

 
 நியரதம் niyaradam, ெப. (n.)

   ேவம் ; margosa tree.

நியா

 
 நியா niyā, ெப. (n.)

   வ ள ;{sivas} basilbesilicumalba.
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நியாச

 
 நியாச  niyācadi, ெப. (n.)

   அனிசச்ம்; snake jasmine-Rhinecanthas communis.

 நியாச  niyācadi, ெப.(n.)

   அனிசை்ச; snake jasmine. (சா.அக.);.

நியா ற்

 
 நியா ற்  niyātuṟṟi, ெப. (n.)

   கடம் ; cadamba tree-nancles cadamba alias n.purpurea.

நிரக்் ண்

நிரக்் ண் 1 nirkkuṇṭi, ெப. (n.)

   ெநாச்  ( வா.);; a species of chaste tree.

 நிரக்் ண் 2 nirkkuṇṭi, ெப. (n.)

   தாமைரக் ழங் ; lotus root.

 நிரக்் ண் 1 nirkkuṇṭi, ெப. (n.)

ெநாச்  ( வா.);, 

 a species of chaste tree.

     [Skt. ni rgundi → த. நிரக்் ண் ]

 நிரக்் ண் 2 nirkkuṇṭi, ெப. (n.)

   1. ெவண் ெணாச் ; white notchi.

   2. தாமைரக் ழங் ; lotus root.

   3. க ெநாச் ; black variety of five leaved chaste tree. (சா.அக.);.

நிரத்்தகனம்

நிரத்்தகனம் nirttagaṉam, ெப. (n.)

   ேசரான் ெகாடை்ட; marking nut - semi carpasanacardium alias sansviera roxburghiana.

 நிரத்்தகனம் nirttagaṉam, ெப.(n.)

   1. ேசரான் ெகாடை்ட; marking nut.

   2. ைதத்தல்; burying, not burning (சா.அக.);.

நிரத்் த்தம்

 
 நிரத்் த்தம் nirttittam, ெப. (n.)

   கண்டங்கத்தரி; yellow berried night shade-solanum xanthocarpum.

 நிரத்் த்தம் nirttittam, ெப.(n.)

   கண்டங்கத் ரி என் ம் டெ்ச  வைக; yellow berried night shade (சா.அக);.
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நிர்

 
 நிர்  nirmūli, ெப. (n.)

   ஒ  ; aglaia minutiflora.

 நிர்  nirmūli, ெப. (n.)

   ஒ  ; agaia minutiflora. (சா.அக);

நிர

நிர nira, ெப. (n.)

   1. நிைறவைடதல்; to be full

ப  நிரக்க அளந்  ஊற் னாள் (உ.வ.);.

   2. பங் தல்; to share.

எல்ேலா க் ம் நிரந்  ெகா  (உ.வ.);

நிரக்க

 
 நிரக்க nirakka, .எ. (adv.)

 to be full.

மணத் க்  வந் ந்தவரக் க்  நிரக்கப் பரிமா னாரக்ள் (உ.வ.);

     [நிர → நிரக்க.]

நிர ள்ளி

 
 நிர ள்ளி niraguḷḷi, ெப. (n.)

   ெநாச் ; five leaved chaste tree-vitex negundo.

 நிர ள்ளி niraguḷḷi, ெப.(n.)

   ெநாச் ; five leaved chaste tree (சா.அக.);.

நிரஞ்சத்

 
 நிரஞ்சத்  nirañjattimūli, ெப. (n.)

   நிலத் ள ; ground basil- ocimum prostatum.

 நிரஞ்சத்  nirañjattimūli, ெப.(n.)

   நிலத் ள ; ground basil (சா.அக.);.
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நிரஞ்சனம்

நிரஞ்சனம் nirañjaṉam, ெப. (n.)

   1. அ  (ஞான);க்  கண்; eye of wisdom.

   2. உண  ெகாள்ளாைம; abstaing from food.

 நிரஞ்சனம்1 nirañjaṉam, ெப.(n.)

   1. ற்ற ல்லாத ; that which is spotless, pure.

     "நிரஞ்சன நிராம த்ைத" (தா . வ ள் . 3);.

   2. ெவளி ( ங்.);; open space.

   3. நிைற  ( ங்.);; fulness.

   4. ேப  ( ங்.);; final bliss.

   5. இரசக ப் ரம் (சங்.அக.);; calomel.

     [Skt. nir-{} → த. நிரஞ்சனம்.]

 நிரஞ்சனம்2 nirañjaṉam, ெப.(n.)

   1. அ க் கண்; eye of wisdom.

   2. உண  ெகாள்ளாைம; abstaining from food (சா.அக.);.

நிரட் கா

 
 நிரட் கா niraṭṭikā, ெப. (n.)

   கண்டங்கத் ரி; yellow barried night shade-solanum jacquini.

 நிரட் கா niraṭṭikā, ெப.(n.)

   கண்டங்கத்தரி; yellow berried night shade (சா.அக.);.

நிரந்தவர்

நிரந்தவர1் nirandavar, ெப. (n.)

   பைகயரசர;்
 நிரந்தவர2் nirandavar, ெப. (n.)

 to attacher.

     " ரிடங் காணின் எ தற் ப் பட்டைட ேநரா நிரந்தவர ்நட் " ( றள், 821.);.

நிரந்

நிரந்  nirandu, ெப. (n.)

   1. நிரல்படக் ேகாத் ; to join correctly.

     " ைரந்  ெதா ல்ேகட் ம்

ஞாலம் நிரந் னி  ெசால் தல் வல்லாரப்் ெப ன்" ( றள், 648.);.

   2. வரிைச ற் ; to roll.

     ''நரந்த நா ங் ைவ ங் ந்தல் நிரந் லங்  ெவண்பல் மடந்ைத" ( ந். 52..);

     [நிர → நிரந் ]

நிரப்ப ைண

நிரப்ப ைண nirabbaḍubuṇai, ெப. (n.)

   வ ைமையக் கடத்தற் ரிய ெதப்பம்; a device to manage the poverty.

     "இரப்ப ந் ேய னிரப்ப  ைண ன் உளத் னளக்  ளிரந்்த தைகேயன்" ( றநா. 376.);.

     [நிரப்  = வ ைம, ஏழ்ைம. நிரப்  + ப  + ைண.]
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நிரப்பம்

நிரப்பம் nirappam, ெப. (n.)

   1. ைம

 fullness, repletion, perfection.

     'நிரப்ப ெமய் ய ேநர் ம் ெபாங்கைண' (ெப ங். மகத. 14,62.);.

   2. றப் ; superiority, excellence.

   3. ஒப் ைம; Symmetry.

     'நிரப்ப ல் யாக்ைக' (க த். 94.);.

   4. சமம்; uniformity.

     " டக் ந் ெதற் ங் ேகாண யர ்நிரப்பங் ெகாளஇீ" (ெப ங். இலாவாண. 4,59-60.);.

   5. கற் ; chastity.

     [நிரம்  → நிரப்  → நிரப்பம்.]

நிரப்பலா

 
 நிரப்பலா nirappalā, ெப. (n.)

ஆ னிப்பலா

 the bread fruit tree- artocarpus. incisa.

 நிரப்பலா nirappalā, ெப.(n.)

   ஆ னிப்பாலா; the bread fruit tree (சா.அக.);.

நிரப் -தல்

நிரப் -தல் nirappiviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நிைற  ெசய்தல்; to complete, fulfil.

   2. லைடயச ்ெசய்தல்; to impregnate. (Loc.);

   3. நிைற டத்த ல் ெநற்பரப் தல்;( ன்.);.

 to strew paddy round a niraikudam.
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நிரப்

நிரப் 1 nirappudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நிைறத்தல்; to fill, replenish; to cause to abound.

     'அல்லன் மாக்கட ் ல்ல  நிரப் னர'் (மணிேம. 23,133, .ம்.);. நீர ்வந்தால் ெதாட் ைய நிரப் . (உ.வ.); 
மண்ைணக் ெகாட் ப் ேபாட் ப் பள்ளத்ைத நிரப் . (உ.வ.);

   2. நிைறத்தல்; to load a gun etc.

க் ல் ண் கைளப் ேபாட்  நிரப்  ைவ. (உ.வ.);

   3. நிைற  ெசய்தல்; to complete, to perform satistactorily.

     'ேவள்  நிரப் ' (கம்பரா. ராட் களங்.20.);. இந்த ண்ணப்பத்ைத நிரப் க்ெகா ங்கள். (உ.வ.); 
னாத்தாளில் ேகா ட்ட இடங்கைளத் தக்க ெசாற்கைளக் ெகாண்  நிரப் க. (உ.வ.);

   4. அமரத்் தல்; to fill a vocancy, post.

அகர த த் ைற ல் ெவ ைமயா ள்ள இடங்கைளத் தக்கவரக்ைளக் ெகாண்  நிரப் னால் பணி 
ைரவாய் நிைற ம். (உ.வ.);

   5. ெபாந் ைகயாக் தல் (யாழ்.அக.);; to satisty.

   6. ைடயளித்தல்; to tell, reply, respond, answer.

     'உ ர ்நீக் னரியார  நிரப் ர'் (கம்பரா. சம்பா . 29.);.

   5. பரப் தல்; to spread.

     [நிரம்  → நிரப் .]

 நிரப் 3 nirappu, ெப. (n.)

நிரப் நர்

நிரப் நர ்nirappunar, ெப. (n.)

   ெகா ப்ேபார;் donars givers/.

     "அல்லன் மாக்கட ் ல்ல  நிரப் நர"் (மணிேம.23;133.);.

நிரப்  → நிரப் நர்

நிரப் தல் - நிைறத்தல்,

நிைற  ெசய்தல், ெகா த்தல்.

நிரப்ேபார்

நிரப்ேபார ்nirappōr, ெப. (n.)

   1. இரப்பவர;் beggars.

   2. வ் யவர;் the destitute.

     [நிரப்  → நிரப்ேபார.்]

நிரம்ப

நிரம்ப niramba, .எ. (adv.)

   1. நிைறய; fully.

   2. யாக; abundantly, highly,

     "நிரம்ப ெவ ந்ததங் ரை்ம ம்" (நால ,28.);.

     [நிரம்  → நிரம்ப.]
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நிரம்பவழ யர்

நிரம்பவழ யர1் nirambavaḻkiyar, ெப. (n.)

   ேபரழ ள்ளவர;் exquisitely

     "நித்தமாணாளர ்நிரம்ப வழ யர"் ( வாச.173.);.

     [நிரம்ப + அழ யர]்

 நிரம்பவழ யர2் nirambavaḻkiyar, ெப. (n.)

   ேச ராணம், ப்பரங் ன்றப் ராணம் த ய ல்களினா ரிய ம். 16-ஆம் ற்றாண் ல் 
வாழ்ந்தவ மான லவர;் the author of {sedupuranam Trupparañkunra-ppurănam} and other works, 16th century.

நிரம்பாசெ்சால்

 
 நிரம்பாசெ்சால் nirambāccol, ெப. (n.)

நிரம்பா ெமன்ெசால் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see nirambāmencol.

     [நிரம்  + ஆ + ெசால்.

     'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல.]

நிரம்பாத் ல்

 
 நிரம்பாத் ல் nirambāttuyil, ெப. (n.)

நிரம்பாத் க்கம் ( ங்.); பாரக்்க; see niramba-t-tukkam.

     [நிரம்  + ஆ + ல்.

ஆ-எ ரம்ைற இைடநிைல.]

நிரம்பாத் க்கம்

 
 நிரம்பாத் க்கம் nirambāttūkkam, ெப. (n.)

   அைரத் க்கம் ( வா.);; unsound. sleep; broken sleep.

     [நிரம்  + ஆ + க்கம்.

ஆ-எ ரம்ைற இைடநிைல.]

நிரம்பாெந

நிரம்பாெந  nirambāneṟi, ெப. (n.)

   கைடேபாய் நிரம்பாத ைறவ ; not filed fully,

     "அரம்ேபா ழவ்வைள மகளிர ்மனத் ன் நிரம்பா ெந னவா  ய ம் ெபா ள் கல்லா மாந்த ள்ளம் 
ேபால" (ெப ங். உஞ்ைச.50;10-13.);.

நிரம்பாேநாக்

நிரம்பாேநாக்  nirambānōkku, ெப. (n.)

   இ க் ப் பாரக்் ம் பாரை்வ; look with eyes contracted,

     "நிரம்பா ேநாக் னிைரயங் ெகாண்மார"் (அகநா.67.);.

     [நிரம்  + ஆ + ேநாக் . ஆ-எ ரம்ைற இைடநிைல.]

நிரம்பாெமன்ெசா
ல்

 
 நிரம்பாெமன்ெசால் nirambāmeṉcol, ெப. (n.)

   மழைலச ்ெசால் ( வா.);; lisping indistinct prattle.

     [நிரம்  + ஆ + ெமன்ெசால். ஆ-எ ரம்ைற இைடநிைல.]

நிரம்பாேமனி

நிரம்பாேமனி nirambāmēṉi, ெப. (n.)

   ற்ற வளராத உடல்; not growth full body

     "இரந் ணி ரம்பா ேமனி ெயா  ந் ம் ெப ஞ் மலேன" ( ந்.33.);.
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நிரம்பாெமா

 
 நிரம்பாெமா  nirambāmoḻi, ெப. (n.)

நிரம்பா ெமன்ெசால் பாரக்்க யாழ்.அக.);see niramba-men-sol.

     [நிரம்  + ஆ + ெமா . ஆ-எ ரம்ைற இைடநிைல.]

நிரம் ப்பாய்-தல்
நிரம் ப்பாய்-தல் nirambippāytal,    2 ெச. . . (v.i.) த ம்  வ தல் ( ன்.); to over flow.

     [நிரம்  + பாய்-,]

நிரம் ய ட்பம்

 
 நிரம் ய ட்பம் nirambiyabuṭbam, ெப. (n.)

நிரம் ய  பாரக்்க; see nirambiya-pu.

     [நிரம் ய + ட்பம்.]

 Skt. ஷ்பம்.

நிரம் ய

 
 நிரம் ய  nirambiyapū, ெப. (n.)

   வாைழ (மைல.);; plantain

     [நிரம் ய + .]

நிரம் யம்

 
 நிரம் யம் nirambiyam, ெப. (n.)

நிரம் ய  பாரக்்க (சங்.அக.);;see nirambiya- pū.

நிரம் யமரம்

நிரம் யமரம் nirambiyamaram, ெப. (n.)

   1. வாைழ மரம்; plantain tree- musa paradisiaca.

   2. ெதன்ைன மரம்; coconut tree-cocos nuciyerd

   3. ஆலமரம்; banyan tree-ficus bengalansis.

     [நிரம் ய + மரம்.]

 நிரம் யமரம் nirambiyamaram, ெப.(n.)

   1. வாைழ மரம்; platain tree.

   2. ெதன்ைன மரம்; cocoanut tree.

   3. ஆலமரம்; banyan tree (சா.அக.);.

நிரம் வ -தல் _

நிரம் வ -தல் _ nirambivaḻidal,    2ெச. . . (v.i.)

   அள க்க கமாக நிைறந்  கா தல்; over flow spill over.

மண்டபத் ல் உடக்ார இட ல்லாமல் ட்டம் நிரம்  வ ந்த . (உ.வ.); ெபட்  ஏற்கனேவ நிரம்  
வ ற . இ ல் இந்த த்தகத்ைத எப்ப  ணிப்ப ? (உ.வ.);

நிரம் னெபண்

 
 நிரம் னெபண் nirambiṉabeṇ, ெப. (n.)

   ப்ெபய் ய ெபண் (யாழ்.);; girl who has attained puperty.

     [நிரம்  → நிரம் ன+ ெபண்.]
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நிரம்

நிரம் 1 nirambudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. நிைறதல்; to become full, complete, replete

     "ப வ நிரம்பாேம" ( வ்.ெபரியாழ். 1,2,17.);.

   2. தல்; to abound, be abundant, copious,

     "ெநற்ெபா  நிரம் ன" (கம்பரா. காரக்ால.74.);.

   3. தல்; to be over, to

 end, terminate.

     "ெந மயக் ற்ற நிரம்பா நீடத்தஞ் நனி நீ ஞ்  ேயற்  மஞ்சம்"  (க த்.12.);.

   4. ப்பைடதல்; to attain puperty as a girl.

அவள் நிரம் ன ெபண் (யாழ்ப்.);.

   5. ரத்ல் ( ன்.);; to mature, as grain.

க. ெநர.

 நிரம் 2 nirambudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ைமயாதல், நிைறதல்; to be filled with, become full,

ளத் ல் நீர ்நிரம் க் ற . (உ.வ.);. ைப நிரம்பக் காய்க கள் வாங்  வந்தார.் (உ.வ);.

   2. ைம யைடதல்; finish or complete (certain years in one's age);.

நிரம்ைபயரக்ாவல
ன்

 
 நிரம்ைபயரக்ாவலன் nirambaiyarkāvalaṉ, ெப. (n.)

   ெகாங் நாட் ள்ள நிரம்ைப என்ற ஊரத்்தைலவரான அ யாரக்் நல்லார;்{Adiyarkku nallár,} the chief of 
Nirambai, a village in kongu country.

     "கா ந் த  மைனயா னிரம்ைபயர ்காவலேன" ( லப். உைரச் றப் ப்பா ரம்.);.

     [நிரம்ைபயர ்+ காவலன்.]

நிரயத்தாைன

நிரயத்தாைன nirayattāṉai, ெப. (n.)

   மாற்றா க் ப் ெப ந் ன்பந்த ம் பைட; to oppose, confront.

     "இர டங் ெகா த்த

   நிைரமணி ளக் ன் ர க் ெகா  ய க்கத்  நிரயத்தாைனேயா ைடம்ெப ங் ழ  
ெமண்ேபராய ம்" ( லப்.26;37.);;     [நிரயம் + தாைன.]

நிரயம் = அள .

அள ைடப் பட்டா வெதாப்பத் ன்பத்ைதத ்த ம் பைட ெயன்க.

நிரயத் ன்பம்

நிரயத் ன்பம் nirayattuṉpam, ெப. (n.)

   அள  (நரக);த் ன்பம்; consigned to hell.

     "இனிப்ேபரின்பத்ைதத் த ம் தவத் ல் நின்ேறார ்அதைன ட்  இ த ன் ைளவா ய 
நிரயத் ன்பத்ைத த மாம்" ( லப்.14-2. உைர.);.

     [நிரயம் + ன்பம். நிரயம் = அள .]
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நிரயப்பாலர்

நிரயப்பாலர ்nirayappālar, ெப. (n.)

நிரயபாலர ்பாரக்்க; see niraya-palar.

     [நிரயம் + பாலர.்]

 நிரயப்பாலர ்nirayappālar, ெப.(n.)

நிரய பாலர ்பாரக்்க;see niraya-{}.

     "அணங்ெகன்பன ேப ம்... நிரயப்பால ம்" (ெதால்ெபா.256, உைர.);

     [Skt. niraya + {} → த. நிரயப்பாலர.்]

நிரயபாலர்

நிரயபாலர ்nirayapālar, ெப. (n.)

   நிரயத் ன் தைலவர;் chief of the infernal regions.

     'நிரயபாலர ்பல ம்' ( வக. 2771. உைர.);.

     [நிரயம் + பாலர.்]

நிரயம் = அள .

 நிரயபாலர ்nirayapālar, ெப.(n.)

   நரகத் ள்ள தைலவர;் chiefs of the internal

 Regions.

     "நிரயபாலர ்பல ம்" ( வக.2771, உைர);.

     [Skt. niraya + {} → த. நிரயபாலர.்]

நிரயம்

நிரயம் nirayam, ெப. (n.)

   அள ; hell,

     "நீங்கா நிரயங் ெகாள்பவேரா ெடான்றா " ( றநா.5.);.

மாந்தப் றப் ற்  வா ங் காலத்  நன்ைமையச ்ெசய் , நன்ென  ெசல்ேவார ்இறப் க் ப் ன் 
றக்கம் ெசல்வர ்என்ப ம், அல்லவர ்நிரயம் ெசல்வர ்என்ப ம் நம் க்ைக.

 நிரயம் nirayam, ெப.(n.)

   நரகம்; hell.

     "நிரயங் ெகாள்பவெரா ெடான்றா " ( றநா. 5);.

     [Skt. nir-aya → த. நிரயம்.]

நிரயவட்டம்

 
 நிரயவட்டம் nirayavaṭṭam, ெப. (n.)

ெப களற் வட்டம், மணல்வட்டம், எரிபரல் வட்டம், அரிபைடவட்டம், ைகவட்டம், இ ள்வட்டம், 
ெப ங் ழ்வட்டமா ய ஏ

   நிரயங்கள் ( ங்.);; the seven internal regions, viz., peru {kalarru vattam, manalvattam, eriparal wattam, aripadai vattam, 
pugaivattam, irulvattam, perunki vattam}

     [நிரயம் + வட்டம்.]

 நிரயவட்டம் nirayavaṭṭam, ெப.(n.)

   ெப  களற்  வட்டம், மணல் வட்டம், எரிபரல் வட்டம், அரிபைட வட்டம், ைக வட்டம், இ ள் வட்டம், 
ெப ங் ழ் வட்டமா ய ஏ  நரகங்கள் ( ங்.);; the seven internal regions, viz., {}.

     [Skt. nir-aya → த. நிரயவட்டம்.]
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நிரயனம்

நிரயனம் nirayaṉam, ெப. (n.)

   ேமழரா ன் ெதாடக்கத் ந்  கணிக்கப்ப ம் வான் ெசல ன் ெதாைல  (ெசந்.viii. 67.);; celestial 
longitudinal difference measured from the zero point of the fixed Hindu zodiac.

 நிரயனம் nirayaṉam, ெப.(n.)

   ேமட ரா ன் ெதாடக்க இடத் ந்  கணிக்கப்ப ம் வான்க  ெதாைல  (ெசற்.viii, 67);; celestial 
longitudinal difference measured from the zero point of the fixed Hindu zodiac.

     [Skt. {} → த. நிரயனம்.]

நிரல்

நிரல்1 niral, ெப. (n.)

   1. வரிைச; row. order arrangement.

     "ேநரின மணிைய நிரல்பட ைவத்தாங் " (ெதால். ெபா ள்.482.);.

   2. ஒப் ; equality, similarity.

     "நிரலல்ேலாரக்் த் தரேலா ல்ெலன" ( றநா.345.);.

ம. நிர.

க. . நி ெக. ேகாத. ெநரவ்் (வரிைச ல் நிற்றல்); ெநரட்் (வரிைச ல் நிற்கைவ); ட. ெநர ்(வரிைச ல் 
ெசல்தல்);

     [நில் → நில → நிர → நிரல்.]

 நிரல்2 niralludal,    11 ெச. . . (v.i.)

   ஒ ங் ப தல்; to be placed in a row. arranged in order.

     'ேநரின மணிைய நிரலைவத் தாற் ேபால'. (ெதால்.ெபா ள். 482.உைர.);.

     "ெந ங்காழ்க் கண்ட நிரல்பட நிைரத்த ெகா ம்பட ெந ம ற் ெகா த்ேதர ் ள் ய  
ெந ய ங் ன்  கண்டன்ன" ( லப்.27;151.);.

நிரல்பட

 
 நிரல்பட niralpaḍa, .எ. (adv.)

   வரிைசப்ப ; in proper order.

நடந்த நிகழ்ச் கள் நிரல்படத் தரப்பட் ள்ளன.

     [நிரல் + பட.]

நிரலள

 
 நிரலள  niralaḷavu, ெப. (n.)

   ெபா ப்பைட யான ம ப் ட்டள ; average.

ைடத்த ெதாைகைய நிரலளவாய்ப் ப ரந்்  ெகாண்டனர.் (உ.வ.);

     [நிரல் + அள .]
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நிரவல்

நிரவல்1 niraval, ெப. (n.)

நிர -, பாரக்்க; see niravu-,

எல்ேலா க் ம் ஒேர நிரவலாகப் பங்  ெசய். (உ.வ);.

     [நிர  → நிரவல்.

     'அல்' ெதா ற்ெபயரீ .]

 நிரவல்2 niraval, ெப. (n.)

   ஒ  பாட் ன் வரிைய அதற்கான பண்ணின் அழைகக் காட் ம் வைக ல் பயன்ப த் ம் 
ைற; rendering a line of musical composition elaboratley so as to bring the nuances of ragam.

 நிரவல்3 niraval, ெப. (n.)

   சராசரி (இ.வ.);; average.

     [நிர → நிரவல்]

 நிரவல் niraval, ெப.(n.)

   காட்டாளத்  பண் வைக ள் ஒன் ; a tune type.

     [நிர -நிரவல்]

நிரவல -த்தல்

நிரவல -த்தல் niravalaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.) உ த நிலத்ைதச ்சமனாக் தல் (யாழ்ப்.); to cover, fill up, level, 
as furrows.

     [நிர  → நிரவல் + அ -.]

நிரவற்ப ர்

 
 நிரவற்ப ர ்niravaṟpayir, ெப. (n.)

   ெப மைழ ல் மண்ணால் டப்பட்ட ப ர ்( ன்.);; growing corn covered with earth during heavy rain.

     [நிர  → நிரவல் + ப ர.்]

நிரவனிலம்

 
 நிரவனிலம் niravaṉilam, ெப. (n.)

   நீரவ்ார த்த நிலம்; influx of water over the land, flooded land.

     [நிரவல் + நிலம்.]

நிர ப் -த்தல்

நிர ப் -த்தல் niravippiḍittal,    4 .ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நிரப் தல்; to fill up, make full.

   2. கச ் கக் கடைனத ் ரத்்தல்; to discharge by small instalments as a debit

   3. ள த யவற்ைறத் ரத்்  நிலமாக்  அடாவ யாய்த் தனதாக் க் ெகாள்ளல்; to fill up a tank and 
appropriate the land to one self, generally unjustly.

     [நிர + .]
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நிர

நிர 1 niravudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. சமனாக் தல்; to level, fill up, as a hole or well,

     "உழாஅ ண்ெடாளி ர ய ைனஞர ்" (ெப ம்பாண்.211.);. அந்தப் பள்ளத்ைத நிர . (உ.வ.);.

   2. ைற ரத்்தல் ( ன்.);; to make up a deficiency.

அவரின் அ ளினால் என் ன்பெமல்லாம் நிர ப் ேபா ற் . (உ.வ.);.

   3. ெபா ப்பைடயான ம ப்  பாரத்்தல்; to average.

எல்ேலா க் ம் நிர க் ெகா . (உ.வ.);.

   4. சரிப த் தல்; to equalise, as threads for weaving; to proportion, as income and expenditure. to adjust.

இைழகைள நிர  ெநய்தால் ணி நயமா க் ம். (உ.வ.);. வ வாையக் க த் ற் ெகாண்  நிர  
ெசல . (உ.வ.);.

   5. அ த்தல்; to demolish, as a fort; to level down.

     "அடங்கார ் ர ன் ம் நிரவ வல்லார"் (ேதவா. 77,2.);. ேதவேநயப் பாவணர ்தம் ஆய்வாற்றலால் 
ெமா ன் டக் க த் களைனத்ைத ம் நிர ட்டார.் (உ.வ.);

     [நிர → நிர -]

 நிர 2 niravudal,    7 ெச. . . (v.i.)

   1. சமனாதல்; to be filled, become level. Full. covered as a well. a furrow or a sore.

ெப  ெவள்ளத் னால் வயல் நிர  ட்ட . (உ.வ.);. பயன்பாடற்ற பா ங் ண  எப்ேபா  நிரவேமா. 
(உ.வ.);.

நிர

 
 நிர  niravuvīṭu, ெப. (n.)

   கவ க் ப் பகரமாய் மரப்பலைககைள ைவத் க் கட் ய  (நாஞ்.);; house in which wooden planks are 
used for walls

     [நிர  + .]

நிரளியசாைர

 
 நிரளியசாைர niraḷiyacārai, ெப. (n.)

   ஒ  வைக மாைழக் க  (கானகக் கல்); (யாழ்.அக.);; a kind of metallic ore.

நிரனி -த்தல்

நிரனி -த்தல் niraṉiṟuttal,    10 ெச. . . (v.i.) நி த்த ைறயால் வரிைசயாக அைமத்தல்; to arrange words or 
phrases in different sets so that each term of one set may qualify or govern the corresponding term in another set

     "நிரனி த் க் ய ஒ க்கம்" (ெதால். ெபா ள்.12,உைர.);.

     [நிரல் + நி -,]
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நிரனிைற

நிரனிைற niraṉiṟai, ெப. (n.)

   ெபா ள்ேகாள் வைக ள் நி த்த ைறேய ெசாற்கைள வரிைசப்பட அைமத் ப் ெபா ள் 
ெகாள் தல் (ெதால்.ெசால்.405.);; mode of construing a verse in which words are so arranged in groups that each term 
of one group is made to govern or qualify the corresponding term in another group,0ne of porul-köl.

     [நிரல் + நிைற.]

   ெபா ள்ேகாள் வைககள்;   1. யாற்  நீர.்

   2. ெமா  மாற் .

   3.  நிரனிைற.

   4. ற் ட் .

   5. தாப் ைச,

   6. அைளம பாப் .

   7. ெகாண்  ட் .

   8. அ ம மாற் .

   நிரனிைற;ெசால்ைல ம் ெபா ைள ம் வரிைசபட அைமத்  ைறேய என்ப ேபால நிரேல ெபா ள் 
ெகாள்ளப்ப வதா ம். இ  ெபயர ்நிரனிைற ம் ைன நிரனிைற ம் என இ வைகப்ப ம்.

     [நிரல் + நிைற]

நிரனிைறத்ெதா
ைட

நிரனிைறதெ்தாைட niraṉiṟaittoḍai, ெப. (n.)

   ெபா ைளச ்ேசர நி த் ப் பயைனச ்ேசர நி த்தல் (இளம். ெதால். ெசய். 87.);; meaningful of words which is 
similar in meaning.

     [நிரனிைற + ெதாைட.]

நிரனிைறயணி

 
 நிரனிைறயணி niraṉiṟaiyaṇi, ெப. (n.)

   ெசால்ைல ம் ெபா ைள ம் நிரேல நி த்  ேநேர ெபா ள் ெகாள் ம் அணிவைக; rhetoric mode of 
construing a verse in which words are so arranged in groups that each term of one group is made to govern or qualify the 
corresponding term in another group.

   எ- ;   நிரேல நி த்  ேநேர ெபா ள் ெகாள்வ ;காரிைக ெமன்ெமா யா ேனாக்காற் க ர் ைலயால் 
வார் வத் தா ைடயால் வாய்த்தளிரால் ேநர்

ெதாைலந்த

ெகால்  வ ெந ேவற் ேகாங்க ம்  ற்க ம்  வல்

க ர ்ெமன்மலர.்

   நிரேல நி த்  ெமா  மாற் ப் ெபா ள் ெகாள்வ ;ஆடவரக் ெளவ்வா றகன்ெறா வார ்ெவஃகா ம் 
பாடக  ரக ம் பஞ்சரமா- நீ யமால் நின்றா னி ந்தான் டந்தா னி வன்ேறா மன்றார ்ம ற்கச்  
மாண் .

     [நிரனிைற + அணி]

நிரனிைறவ

நிரனிைறவ  niraṉiṟaivaḻu, ெப. (n.)

 a defect in composition which consists in following one order at one place and the reverse order later on. (இலக். .697.);.

     [நிரனிைற + வ .]
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நிரா

 
 நிரா nirā, ெப. (n.)

   பழம் த யவற் ன் கன் ன நிைல (யாழ்.அக.);; hardness in fruit through blight or injury.

     [நரா → நிரா.]

 நிரா nirā, ெப.(n.)

   பழம் த யவற் ன் கன் ன நிைல (யாழ்.அக.);; hardness in fruit through blight or injury.

     [Skt. {} → த. நிரா.]

நிராங் -தல்

நிராங் -தல் nirāṅgudal,    9 ெச. . . (v.i.)

   நரங் தல் (யாழ்ப்.);; to be thin, stunded, as a person, a beast, vegetable.

     [நரங்  → ந ங்  → நி ங்  → நிராங் -,]

நிராமலம்

 
 நிராமலம் nirāmalam, ெப. (n.)

   ளா; wood apple tree.- feronium elephantum.

     (சா. அக.);.

 நிராமலம் nirāmalam, ெப.(n.)

   ளா; wood apple tree (சா.அக.);.

நிராமா

 
 நிராமா  nirāmālu, ெப. (n.)

நிராமலம் பாரக்்க; see {nirāmalam.}

 நிராமா  nirāmālu, ெப.(n.)

   ளாமரம்;{}- maram (சா.அக.);.

நிரியசம்

 
 நிரியசம் niriyasam, ெப. (n.)

   ேவம் ; margosa or neem tree-azadirachta indica

 நிரியசம் niriyasam, ெப.(n.)

   ேவம் ; margosa or neem tree (சா.அக.);.

நிரியம்

 
 நிரியம் niriyam, ெப. (n.)

   ைன; italian-millet-panicum italicum.

     (சா. அக.);.

 நிரியம் niriyam, ெப.(n.)

   ைன; Italian millet (சா.அக.);.
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நி ங்

நி ங் 1 niruṅgudal,    9 ெச. . . (v.i.)

   1. ெநா ங் தல்; to be mashed, crushed to pieces.

   2. ேதய்கைடயாதல்; to be deficient in growth; to decay; to grow lean, as a child; to fail, as a business, a harvest.

     [ந  → ந ங்  → ந ங்  → நி ங் .]

 நி ங் 2 niruṅgu, ெப. (n.)

   வளரச்் க் ைற ; stunted growth.

     [ந  → ந ங்  → நி ங் .]

நி த்

 
 நி த்  nirutti, ெப. (n.)

   ஒ  த க்க ல்; an astorict book.

 நி த்  nirutti, ெப.(n.)

   ெசாற்  உ ப் ப் ெபா ள் ைக; etymological interpret-tation of a word.

     [Skt. nir-ukti → த. நி த் .]

நி தா

 
 நி தா nirudidā, ெப. (n.)

   ேகாடா ரி; a virulent mineral poison.

     (சா. அக.);.

 நி தா nirudidā, ெப.(n.)

   ேகாடா ரி என் ம் ெசய்ந்நஞ் ; a virulent mineral poision (சா.அக.);.

நி வா

 
 நி வா  niruvāli, ெப. (n.)

   காட் ப் வர ; false fern tree-folicium decipiens.

732

www.valluvarvallalarvattam.com 3953 of 19068.



நிைர

நிைர1 niraidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. வரிைசயாதல்; to be in a row; to form a column.

   2. ைறப்ப தல்; to be regular, orderly.

   3. ரளாதல்; to crowd, swarm.

     "நிைர ரி சைட " (ேதவா. 994.9.);.

     [நிர → நிைர.]

 நிைர2 niraittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஒ ங்காய் நி த் தல்; to arrange in order, classify,

     " ட்ட நித் ல நிைரத்த பந்தரில்" (பாரத. ட் ண.103.);.

   2. நிரப் தல்; to crowd, cluster

     "நிைர ல் ேவட் வா (ம ைரக்.116.);.

   3. பரப் தல்; to spread over.

     "ெந ங்கைழக் ந் ணி நி  ேமனிைரத் " (கம்பரா. த் ர.46.);.

   4. ேகாத்தல்; to string together,

     "நிணநிைர ேவலார"் ( .ெவ.1,9.);.

   5. நிைறேவற் தல்; to fulfil, accomplish, perform.

நிைரக்கடை்ட

 
 நிைரக்கடை்ட niraikkaṭṭai, ெப. (n.)

உல்லைடப்  ( ைவ);,

 damming a river with stockade.

     [நிைர → கடை்ட.]

நிைரக்க

நிைரக்க  niraikkaḻu, ெப. (n.)

   எ ற்கத க் க் காவலாக ைவக்கப்ப ம் ஒ வைக டக்  ( லப்.15.213.உைர.);; splkes set up to protect 
gates and walls; palisade.

     [நிைர → க .]

நிைரகவர்தல்

 
 நிைரகவரத்ல் niraigavartal, ெப. (n.)

நிைரேகாடல் பாரக்்க; see nirai-kõdal.

     [நிைர + கவரத்ல்.]

நிைர ளம்

 
 நிைர ளம்  niraigiḷambi, ெப. (n.)

   ைனயா  (சங்.அக.);; a pregnant sheep.

     [நிைர+ ளம் .]

நிைரேகாட்பைற

நிைரேகாட்பைற niraiāṭpaṟai, ெப. (n.)

   நிைரகவ ம்ேபா  அ க் ம் பாைலப் பைறவைக (இைற.கள.1.18.);; drum for capturing cows, peculiar to 
{palai tract.}

     [நிைரேகாள் + பைற.]
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நிைரேகாடல்

 
 நிைரேகாடல் niraiāṭal, ெப. (n.)

   ேபாரத்் ெதாடக்கமாகப் பைகவர ்ஆன்மந்ைதையக் கவரை்க; seizing the cattle of one's enemy. considered as 
the chief mode of declaring war in ancient times.

     [நிைர + ேகாடல்.நிர → நிைர, ெகாள் + தல் = ெகாள்தல் → ெகாள்ளல் → (ெகாள் தல்); → ேகாள் + தல் 
→ ேகாடல்.]

நிைரேகாள்

நிைரேகாள் niraiāḷ, ெப. (n.)

நிைரேகாடல் பாரக்்க; see nirai-kodal.

     "ெகா ங்காற் ைலயர ்நிைரேகா ழவர"் ( வ். இயற். த்.37.);.

     [நிைர + ேகாள்.]

நிைரசச்ம்

நிைரசச்ம் niraiccam, ெப. (n.)

நிைரசச்ல், 1,2 (இ.வ.); பாரக்்க; see niraiccal 1,2.

     [நிைரசச்ல் → நிைரசச்ம்.]

நிைரசச்ல்

நிைரசச்ல் niraiccal, ெப. (n.)

   1. ஓைல த யவற்றா ம் அைடப்

 screen, hedge with stakes covered with plam leaves in regular order.

   2. இரவல் ( ன்.);; loan of articles to be returned.

   3. ைளயாட்  வைக (யாழ்.அக.);; a game with squares marked on the ground.

   4. பைட ன் ன்னணி (யாழ்.அக.);; vanguard,

   5. பைடவ ப்  (யாழ்.அக.);; disposition or array of an army.

க. ெநரேக.

     [நிைர → நிைரசச்ல், நிைர = ெகா ப்பைட, ட்டம். ைளயாட் .]

நிைரசல்

நிைரசல் niraisal, ெப. (n.)

நிைரசச்ல், 1 ( ன்.); பாரக்்க; see nirajccal.

     [நிைரசச்ல் → நிைரசல்.]

நிைரத்தா

நிைரத்தா  niraittāli, ெப. (n.)

   ஒ  வைகத்தா  ( லப்.121;28உைர.);; a kind of {tai.}

     [நிைர + தா . நிைர-வரிைச.]

நிைரதல்

 
 நிைரதல் niraidal, ெப. (n.)

   மைறப் ; keep out of sight, hide.

நிைரந் காட் -
தல்

நிைரந் காட் -தல் niraindukāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ளக் க் தல் ( ன்.);; to explain seriatim in detail.

     [நிைர = நிரப் தல், வரிைசயாதல், ைறப்ப தல். நிைர → நிைரந்  + காட் -,]

நிைரநிைற

 
 நிைரநிைற nirainiṟai, ெப. (n.)

நிரனிைற ( ன்.); பாரக்்க; see niranirai.

     [நிரல் + நிைற.]
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நிைரப்

 
 நிைரப்  niraippu, ெப. (n.)

   ஒ ங்  (பாண் .);; Order.

     [நிரல் → நிைர → நிைரப் .]

நிைரபைச

 
 நிைரபைச niraibasai, ெப. (n.)

   ற் ய  கரத்தாேல ம் ற் ய கரத்தாேல ம் ெதாடரப்ப ம் நிைரயைச; a {nirai-y-ašai} followed by 
'u' or shortened 'u'.

     [நிைர → நிைர . நிைர  + அைச.]

ைன ம் ென ம் ஒற்ற த் ம் ஒற்றடா ம் இைணந் ெதா ப்ப  நிைரயைச.

நிைர

நிைர  niraibu, ெப. (n.)

நிைரபைச (ெதால். ெபா ள்.327. உைர.);பாரக்்க; see niraibasai.

     [நிைர. → நிைர .]

நிைர ப்பற்றா

நிைர ப்பற்றா  niraibulibbaṟṟāli, ெப. (n.)

   வ ய ன் பற்கைளக் ெகாண்  அைமக்கப்பட்ட தா  ( லப்.12;28.உைர.);;{tāli} with tiger's teeth.

     [நிைர + ப்பல் + தா .]

வ ைம வாய்ந்த ன் வாையப் ளந்  உ ரத்்த பற்கைள வரிைசயா யைமத் ச ்ெசய்யப்பட்ட 
தா .

நிைர த்

 
 நிைர த்  niraipūtti, ெப. (n.)

   ேகாடகசாைல எ ம் ஒ  வைகப் ; a very small plant called ködagašālai.

     [நிைர + த் .]

நிைரெபயர-்த்தல்

நிைரெபயர-்த்தல் niraibeyarttal,    4ெச. . . (v.i.)

   பைகவர ்ைகக்ெகாண்ட ஆனிைரகைளத் ம்பக் ைகப்பற்றல்; to recover cattle seized by one's enemy.

     "தைலக்ெகாண்ட நிைரெபயரத்் தன் " ( .ெவ.2.1.ெகா .);.

     [நிைர + ெபயர-்,]

நிைரமணி

 
 நிைரமணி niraimaṇi, ெப. (n.)

   அ ரி; indigo-feratinctoria

நிைர ட்

 
 நிைர ட்  niraimīṭci, ெப. (n.)

   பைகவர ்கவரந்்த ஆனிைர டை்க; recovering the cattle seized by one's enemy.

     [நிைர + ட் .]

நிைர = ட்டம், ஆன்மந்ைத.

ள் → ட் .
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நிைர ட்டல்

நிைர ட்டல் niraimīṭṭal, ெப. (n.)

நிைர ட்  ( .ெவ.2.1.ெகா .உைர.); பாரக்்க; see nirai-miţci.

     [நிைர + ட்டல். நிைர = ட்டம், ஆன்மந்ைத (ஆநிைர); ள் + தல் – ள்தல் → ட்டல்.]

நிைரயைச

நிைரயைச1 niraiyasai, ெப. (n.)

   இைணக் லாேல ம் ஒற்ற த்த இைணக் லாேல ம் ல்ெந லாேல ம் ஒற்ற த்த ல் 
ெந லாேல ம் ஆ ய ெசய் ளைச; metrical syllable made up either of two short vowels as veri or of two short 
vowels followed by a consonant as {niram.} or of a short and a long vowel as {cură,} or of a short and a long vowel followed 
by a consonant as villiâm.

     " ைண ென ற்றனித்  ெமாற்ற த்  ெந வ  நிைரயைச நான் மா ம்" 
(இலக்கண .714.);.

     [நிைர + அைச.]

இைணக் ல்-ெவ .

ஒற்ற த்த இைணக் ல்-நிறம். ல் ெந ல்- றா. ஒற்ற த்த ல்ெந ல்- ளாம்.

நிைரயணி

 
 நிைரயணி niraiyaṇi, ெப. (n.)

   அ ரி (ைவத் யபரிபா.);; indigo plant.

     (க .அக.);.

நிைரயநிலம்

நிைரயநிலம் niraiyanilam, ெப. (n.)

   நிைரயம் (நீலேக , 75.உைர.);; hell.

     [நிைரயம் + நிலம்.]

நிைரயம்

நிைரயம் niraiyam, ெப. (n.)

   மாந்தப் ற ல் ைன ெசய்ேவார ்இறப் க் ப் ன் ெசன்ற ைடவதாகக் க தப்ப வ ; hell.

     "நிைரகளி ெறா ய நிைரய ெவள்ளம்" (ப ற் ப்.15.);.

நிைரயாடல்

 
 நிைரயாடல் niraiyāṭal, ெப. (n.)

   தைர ற் ச ரக்ேகா  க் கற்கைள ைவத்  ஆ ம் ைளயாட் வைக (யாழ்ப்.);; playing with stones 
an squares drawn on the ground.

     [நிைர + ஆடல்.]

நிைர = ட்டம், யா ம் ைளயாட் , ைளயாட்  வைக.

நிைர ஆடல். ஆ தல் → ஆடல்.

     [P]

நிைரெயான்றா
ரியத்தைள

நிைரெயான்றா ரியத்தைள niraiyoṉṟāciriyattaḷai, ெப. (n.)

   ஆ ரியப்பா ல் நிைர ற் யற் ர் ன் நிைர த யற் ர ்வந்  ஒன் ந் தைள 
(காளிைக.உ ப்.10.);; metrical connection in {așiriyappa} between any two adjoining {cir} where the last syllable the 
preceding and the first syllable of the preceding and the first syllable of the succeeding {cir} are nirai.

     [நிைர + ஒன்றா ரியத்தைள.]

     " மைழ தைலஇய இ ணிற ம் ன் ண்ண ர ்இ ைச க ப்பப் பண்ணைமந் தவரே்தர ்
ெசன்ற வாேற."

இ  நிைரெயான்றா ரியத் தைலயால் வந்த ெசய் ளா ம்.
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நில்

நில்1 niltalniṟṟal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. கால்கள் ஊன்ற உடம்  வ ம் ெந தாக நி ரந்் த்தல்; to stand.

     "நின்றா னி ந்தான் டந்தான்றன் ேகளலறச ்ெசன்றான்" (நால , 29.);.

   2. உ யா த்தல்; to be steadfast; to persevere, persist in a course of conduct

     " ெபற நில்" (ஆத் .);

   3. ேமற்ெசல்லா த்தல்; to stop. Halt. Tarry.

     "நில்லடா,  நில்லடா" (கம்பரா.நாகபாச.73);.

   4. இடங்ெகாண் த்தல்; to stay, abide. continue

     " ற் ய கர நிற்றல் ேவண் ம்" (ெதால். எ த் .34);.

   5. ஒ தல்; to cease; to be discontinued. stopped or suspended.

ேவைல நின்  ட்ட  (உ.வ.);.

   6. அடங் யைமதல்; to be subdued

     ''சாயெவன் ள ேபாற் ெசவ்வ  யா ைசநிற்ப" (க த்.143.38.);.

   7. எஞ் த்தல்; to remain; to be left, as matter in a boil, as disease in the system; to be due. as a debt

     "நின்ற ற் ப ைனயாண் " ( வ். மாைல.3);.

   8. காலந்தாழ்த் தல்; to watit, delay.

     'அரசன் அன்  ேகட் ம், ெதய்வம் நின்  ேகட் ம்'

நில்லாதநிைல

 
 நில்லாதநிைல nillātanilai, ெப. (n.)

   நிைலயாத நிைல; state of uncertainty

நில்லாத நிைல  (ேச .கட ள்வா.);.

     [நில்லாத + நிைல.]

நில்லாைம

நில்லாைம nillāmai, ெப. (n.)

   1) உ ப்பா ன்ைம; uncertainty.

   2 தவ ைக; slipping.

     [நில் → நில்லா → நில்லாைம.]

நில் கா

நில் கா nillikā, ெப. (n.)

   நி த் க; stop

     "நில் கா ெவன்பான்ேபா ெனய்தற்

ெறா த்தாேள மல் கா மாைல வளாய்" (பரிபா;11;104.);.

நில் → நில் கா, நில் + இக = நில் க → நில் கா

     'இக' என் ம் ன்னிைலயைச இகா என்றான .

நில அ ர்

 
 நில அ ர்  nilaadirvu, ெப. (n.)

   ேபர ைவ ண்டாக் ய நிலந க்கத்ைதத் ெதாடரந்்  ஏற்ப ம் ெமல் ய நில அ ர் ; after shock.

     [நிலம் + அ ர் .]
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நிலஅ ரி

 
 நிலஅ ரி nilaavuri, ெப. (n.)

   ேபரா ரி; a large variety of indigo plant-Indigofera tinctoria.

     (சா .அக.);.

நிலஅளவர்

 
 நிலஅளவர ்nilaaḷavar, ெப. (n.)

நிலங்கைள

   அளந்  ப ெசய்  ஆவண மாக் ம் அ வலர;் surveyor (of land);.

     [நிலம் + அளவர.்]

நிலஆ ைர

 
 நிலஆ ைர nilaāvirai, ெப. (n.)

   நிலவாைக பாரக்்க; see nila-Vågai.

     [நிலம் + ஆ ைர.]

நிலஇயல்

 
 நிலஇயல் nilaiyal, ெப. (n.)

நில யல் பாரக்்க; see nila-v-iyal.

     [நிலம் + இயல்.]

நிலஇலந்ைத

 
 நிலஇலந்ைத nilailandai, ெப. (n.)

நில லந்ைத பாரக்்க; see nila-v-ilandai.

     [நிலம் + இலந்ைத.]

நிலஉடைம

 
 நிலஉடைம nilauḍamai, ெப. (n.)

நிலஉைடைம பாரக்்க; see nila-udaimai

     [நிலம் + உடைம. உைடைம → உடைம.]

நிலஉைடைம

 
 நிலஉைடைம nilauḍaimai, ெப. (n.)

   தனிப்பட்ட ைற ல் நிலம் ெசாத்தாக இ ப்ப ; landed property,

நில உைடைமக் காயம்.

     [நிலம் + உைடைம.]

நிலக்கடம்

நிலக்கடம் 1 nilakkaḍambu, ெப. (n.)

   ெச வைக (A);; a plant.

     [நிலம் + கடம் .]

 நிலக்கடம் 2 nilakkaḍambu, ெப. (n.)

   ைரக் ளம் ; horse hoof plant.
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நிலக்கடைல

 
 நிலக்கடைல nilakkaḍalai, ெப. (n.)

 peanut (the nut and the crop);; ground nut.

     [நிலம் + கடைல.]

   இ  ேவரிற் காய்ப்பதால் ேவரக்்கடைல;   நிலத்த ப்பதால் நிலக்கடைல;   அயலகப் 
ப ரா னைமயால் மணிலாக் ெகாடை்ட அல்ல  மல்லாக் ெகாடை்ட;கப்ப ல் வந்தைம ன் 
கப்பற்கடைல என்றைழக்கப்ப ம்.

     [P]

நிலக்கடைலசெ்ச

 
 நிலக்கடைலசெ்ச  nilakkaḍalaicceḍi, ெப. (n.)

 groundnut plant. groundnut crop.

     [நிலக்கடைல + ெச .]

     [P]

நிலக்கடைலப்பய

 
 நிலக்கடைலப்பய  nilakkaḍalaippayaṟu, ெப. (n.)

நிலக்கடைல பாரக்்க; see nila-k-kadalai.

     [நிலக்கடைல + பய .]

நிலக்கடைலப்ப
ர்

 
 நிலக்கடைலப்ப ர ்nilakkaḍalaippayir, ெப. (n.)

   ேவளாண்ைம ல் இட் க் ம் நிலக்கடைலச ்ெச ; crop of ground nut.

     [நிலக்கடைல + ப ர.்]

நிலக்கடைலமணி

 
 நிலக்கடைலமணி nilakkaḍalaimaṇi, ெப. (n.)

நிலக்கடைல பாரக்்க; see nila-k-kadalai.

     [நிலக்கடைல + மணி.]

   ஒ.ேநா;ெநல்மணி.

நிலக்கடற்ெச

 
 நிலக்கடற்ெச  nilakkaḍaṟceḍi, ெப. (n.)

   கடலாைர; Sea Sorrel-marsiles genus.

நிலக்க ம்

 
 நிலக்க ம்  nilakkaḍimbu, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ண் ; a kind of shurb.

     [நிலம்+க ம் .]
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நிலக்கண்ணிெவ

 
 நிலக்கண்ணிெவ  nilakkaṇṇiveḍi, ெப. (n.)

   நிலத் ல் மைறத்  ைவத்  ெவ க்கச ்ெசய் ம் ெவ ; land mine.

     [நிலம் + கண்ணிெவ ..]

நிலக்கணம்

நிலக்கணம் nilakkaṇam, ெப. (n.)

 metrical foot of three niral as karu-Vilani-kani, considered auspicious at the commencement of a poem.

     "நிைலக்கணந்தாேன மலரத்் ளங் ம்" (இலக். .800.உைர.);.

     [நிலம் + கணம்.]

நிலக்கரி

 
 நிலக்கரி nilakkari, ெப. (n.)

   நிலத்த ல் ப களாக இ ப்ப ம் ெவட் ெய த்  எரிெபா ளாகப் பயன்ப த் வ மான க ப்  
நிறக்கனிமம்; coal,pitcoal.

     [நிலம் + கரி.]

நிலக்கரிச் ரங்கம்

 
 நிலக்கரிச் ரங்கம் nilakkariccuraṅgam, ெப. (n.)

   நிலத்த ல் ப ந்தைமந்த கரிைய ெவட் தற்கான ரங்கம்; coal mine.

     [நிலக்கரி + ரங்கம்

ல் - த்தற் க த் ேவர ் ல் → ர ்→ ரங்  → ரங்கம்.]

     [P]

நிலக்க

 
 நிலக்க  nilakkali, ெப. (n.)

   ெப ங்கட் க்ெகா ; big broom creeper.

நிலக்கள்ளி

 
 நிலக்கள்ளி nilakkaḷḷi, ெப. (n.)

   கள்ளிவைக; green-tubed reddish backed white sepalled torch thistle.

     [நில் → நிலம் = நீரே்பால் நீண்ேடாடா  ஒேர டத் ல் நிற் ம் தவைக. கள் → கள்ளி = பா ம் 
நிைலத் ைண. நிலம் + கள்ளி.]

     [P]

நிலக்கைறயான்

 
 நிலக்கைறயான் nilakkaṟaiyāṉ, ெப. (n.)

   கைறயான் வைக (சங்.அக.);; the common white ant.

     [நில் → நிலம் = நீரே்பால் நீண்ேடாடா

ஒேர டத் ல் நிற் ம் தவைக. கல் → கர ்→ கைர → கைற. கைறயான் =

அரிப்ப , அரித் க் கைரப்ப , ைறப்ப , நிலம் + கைறயான்.]
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நிலக்கன்

 
 நிலக்கன்  nilakkaṉṟu, ெப. (n.)

   ப ர ்(யாழ்.அக.);; tender-crop.

     [நில் → நி லம் = நீைரப் ேபால்

நீண்ேடாடா  ஒரிடத்  நிற்ப . கல் → கன் → கன்  = மா, ளி,வாைழ

   த யவற் ன் இளநிைலப்ெபயர;்யாைன, ைர, க ைத, ஆன், எ ைம த யவற் ன் 
இளைமப் ெபயர.்]

     [நிலம் + கன் .]

நிலக்கன்னி

நிலக்கன்னி nilakkaṉṉi, ெப. (n.)

   1. நிலம் ; american bindweed.

   2. தாளி; impomea.

     [நிலம் + கன்னி.]

நிலக்காணிக்ைக

நிலக்காணிக்ைக nilakkāṇikkai, ெப. (n.)

   வரிவைக (ெத.க.ெதா.4.:39);; a kind of tax.

     [நிலம் + காணிக்ைக.]

நிலக்காைர

 
 நிலக்காைர nilakkārai, ெப. (n.)

   டெ்ச வைக ( ன்.);; a low thorny shrub.

     [நிலம் + காைர.]

நில் → நிலம். ல் - த்தற்க த் ேவர.் ல் → கல் → கார ்→ காைர = டெ்ச .

     [P]

நிலக்கா

 
 நிலக்கா  nilakkāli, ெப. (n.)

   அவரி; indigo plant-Indigofera tinctoria

நிலக்காளான்

 
 நிலக்காளான் nilakkāḷāṉ, ெப. (n.)

   காளான் வைக; toadstool, a fungus.

     [நிலம் + காளான் நில் → நிலம் கல் → கள் → காள் → காளான்.]

     [P]

நிலக் ழங் ,

 
 நிலக் ழங் , nilakkiḻṅgu, ெப. (n.)

   நிலப்பைனக் ழங்  (சங்.அக);; tuber of nila-p-panai.

     [நிலம் + ழங் .]

நிலக் ழ

 
 நிலக் ழ  nilakkiḻvi, ெப. (n.)

   ைலக் த் ; thin leaved wild lime-Trichillia spinosa.
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நிலக் ழார்

 
 நிலக் ழார ்nilakkiḻār, ெப. (n.)

   ேபரள லான ைள நிலத்ைதச ்ெசாத்தாக ைவத் ப்பவர;் ெப ம் நில உைடைமயாளர;் landowner. 
land lord.

நிலம்+ ழார.்

நில் → நிலம். ல் → ல் ( ரட் ,உ ண்ைட); ழ → ழான் → ழார.்  நீரிைறக் ம் சால், நன்ெசட் 
ேவளாண்ைம ெசய் ம் உழவர,் உரிைமயாளர.்

நிலக் ல்

 
 நிலக் ல் nilakāl, ெப. (n.)

   ல்; bitumen, asphalt.

நிலக் ண்

 
 நிலக் ண்  nilakkuṇṭi, ெப. (n.)

   ன் மணி; Jeweller's bead.

நிலக் தம்

 
 நிலக் தம் nilakkudam, ெப. (n.)

   ேசைனக் ழங் ; elephant ham - typhonium trilobatum alias Dracontium maxima.

நிலக் ழ்

நிலக் ழ் nilakkumiḻ, ெப. (n.)

   நீண்டெச வைக (பதாரத்்த.274.);; small Cashmere tree.-Gmelina Asiatica,

க சச்ல், ெசா கல், ெகாட்டா , மந்தம் ஆ யவற்ைறப் ேபாக் ம் ம த் வக் ண ைடய . 
(சா.அக.);.

நிலக் ரா

 
 நிலக் ரா nilakkurā, ெப. (n.)

   நிலக் ேரா ைன; an unknown drug.

இ  த்தைள ன் களிம்ைப அகற் ம்; ெவ ப்ைபச ்ெசந் ரம் ெசய் ம். (சா.அக.);.

     [நிலக் ேரா ைன → நிலக் ரா.]

நிலக் ேரா ைன

 
 நிலக் ேரா ைன nilakkurōciṉai, ெப. (n.)

   ெபயர யா ம ந் ச ்ெச ; an unknown drug.

இ  த்தைள ன் களிம்ைப அகற் ம்; ெவ ப்ைபச ்ெசந் ரம் ெசய் ம். (சா.அக.);.

     [நிலக் ேரா ைன → நிலக் ரா.]

நிலக்

நிலக்  nilakkuḻi, ெப. (n.)

   1. உரல் ; pit in the ground in which a mortar is fixed

   2. எ த் க்  (அடச்ரக் );; the figure of a letter marked in sand for a child to trace over.

     [நிலம் + .]

     [P]
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நிலக் ற்றம்

நிலக் ற்றம் nilakkuṟṟam, ெப. (n.)

   அரங்கக் ற்றம்; defect in theatre, stage.

     "எண்ணப்பட்ட நாடக லா ரியர,் வ த்த இயல் களின் வ வாதவைக அரங்  ெசய்யத் வர ்வரி 
வைள ெபா த்தல் த ய நிலக் ற்றங்கள் நீங் ன டத் "  ( லப்.3;95.உைர.]

     [நிலம் + ற்றம்.]

நிலக்

 
 நிலக்  nilakkuṟi, ெப. (n.)

   நிலத் ன்ேமல் ல சாற்ைறப் ய அதன் ள்ள ெபா ட் ைவையக் கண்ட மா  ேதான் ம் 
அைடயாளம் ( ன்.);; sign said to appear on the ground when certain juices are poured on it. showing the presence of 
treasure underground and its quality.

     [நிலம் + .]

நிலக் ந்தல்

 
 நிலக் ந்தல் nilakāndal, ெப. (n.)

   ெகா யாள் ந்தல் என் ம் ெச ; pea-fruited dodder.

     [நிலம் + ந்தல்.]

நிலக்

நிலக்  nilakāli, ெப. (n.)

   நிலவாடைக; rent for land.

     "நிலக்  தண் ப் ேபாந்த ப க் ம்" (ெத.க.ெதா. 6;385.);.

     [நிலம் + .]

நிலக்ெகாட்ைட

நிலக்ெகாடை்ட1 nilakkoṭṭai, ெப. (n.)

நிலக்கடைல பாரக்்க; see nila-k-kadalai.

     [நிலம் + ெகாடை்ட.]

 நிலக்ெகாடை்ட2 nilakkoṭṭai, ெப. (n.)

   வைக ( ன்.);; a kind of plant.

நிலக்ெகா

நிலக்ெகா  nilakkoḍi, ெப. (n.)

நிலமகள் பாரக்்க; see nila-magal.

     "நிலக்ெகா ந் யர ்நீத்தனள்" (கம்பரா. வவ.122.);.

     [நிலம் + ெகா .]

நிலக்ெகா ேவ

 
 நிலக்ெகா ேவ  nilakkoḍivēli, ெப. (n.)

நீலக்ெகா ேவ  பாரக்்க; see nila-k-kodiveli.

நிலக்ெகா

 
 நிலக்ெகா  nilakkodi, ெப. (n.)

நிலக்ெகா ப்  பாரக்்க ( ன்.);;see nila-k-kodippu.

     [நிலம் + ெகா .]
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நிலக்ெகா ப்

 
 நிலக்ெகா ப்  nilakkodippu, ெப. (n.)

   ெவய்ேயானின் ெவப்பத்தால் நிலத் ெல ம் ெவக்ைக; heat of the ground, due to hot sun.

     [நிலம் + ெகா ப் .]

நிலக்ெகா க்ைக

 
 நிலக்ெகா க்ைக nilakkoṟukkai, ெப. (n.)

   மஞ்சணிறமான ம் இரண்ட  நீளம் வளரவ் மான கடல் ன் வைக; sea-fish. canary-yellow, attaining two 
feet in length.

     [நிலம் + ெகா க்ைக.]

     [P]

நிலக்ேகாட்ைட

 
 நிலக்ேகாடை்ட nilakāṭṭai, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ண் ; a kind of shrub.

நிலகடகம்

 
 நிலகடகம் nilagaḍagam, ெப. (n.)

வ ள

 shiva's basil-Basili cum alba.

நிலகந் கம்

 
 நிலகந் கம் nilagandigam, ெப. (n.)

ெநாச்

 notchy-vitex negundo

நில

 
 நில  nilagi, ெப. (n.)

   கள்ளிக்ெகா ; creeping milk hedge-sarcostemma intermedium

நில க்ெகாத்தவ
ைர

 
 நில க்ெகாத்தவைர nilagiggottavarai, ெப. (n.)

   இனிப் க்ெகாத்தவைர; sweet clus. ter bean-cyamopsis psoralioides.

நிலங்கடந்தநீனிற
வண்ணன்

நிலங்கடந்தநீனிறவண்ணன் nilaṅgaḍandanīṉiṟavaṇṇaṉ, ெப. (n.)

   மால்; tirumal.

     "காமன் மகன் அநி த்தைனத் தன்மகள் உைழ காரணமாக வாணன் ைற ைவத்த ன், 
அவ ைடய ேசாெவன் ம் நகர ற் ெசன்  நிலங்கடந்த நீனிற வண்ணன் டங்ெகாண்டா ய 

டக் த் ம்" ( ல்ப்6.55;உைர.);.

     [நிலம் + கடந்த + நீலம் + நிறம் + வண்ணன்.]

நிலங்கடந்தெந
யண்ணல்

நிலங்கடந்தெந யண்ணல் nilaṅgaḍandaneḍumuḍiyaṇṇal, ெப. (n.)
   மால்; tirumal.

     "நீணிலங்கடந்த ெந யண்ணல் தாெடா தைகேயன் ேபா வல் யாெனன" ( லப்.11;147.);.

     [நிலம் + கடந்த + ெந  + அண்ணல்.]
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நிலங் -தல்

நிலங் -தல் nilaṅāṟudal,    7 ெச. . . (v.i.)

   ெபா  ல தல் (ெநல்ைல);; to dawn.

     [நிலம் + -,]

காைலக் க ரவன் நிலத்ைதக்  ெவளி வ வ  ேபான்  ேதான் தலால் 
இவ்வாறைழக்கப்பட் க்கலாம்.

நிலங்

 
 நிலங்  nilaṅgu, ெப. (n.)

   ெபரியகாைட ( ங்.);; quail.

நிலங்ெகாள்பாம்

நிலங்ெகாள்பாம்  nilaṅgoḷpāmbu, ெப. (n.)

   நிலத் க் ம் பாம் ; snakes.

     "நிலங்ெகாள் பாம் ன் இ த ம் லங்  மைல நாடெனா  கலந்த நட்ேப" ( ந்.134.);.

     [நிலம் + ெகாள் + பாம் .]

நிலசச்ம்பங்

 
 நிலசச்ம்பங்  nilaccambaṅgi, ெப. (n.)

   ெச வைக; tuberose.

     [நிலம் + சம்பங் .]

நிலசச்ரி

 
 நிலசச்ரி  nilaccarivu, ெப. (n.)

   ேமடான இடத் ந்  மண், மைல ந்  பாைற, கல் த யைவ ெமனப் ெபயரந்்  
தல்; landslide.

ெப மைழ ெபய்ததால் நீலமைல ல் நிலசச்ரி  ஏற்பட் ப் ேபாக் வரத் த் தைடபட்ட . (உ.வ.);.

     [நிலம் + சரி .]

நிலசச் க்கைர

 
 நிலசச் க்கைர nilaccarukkarai, ெப. (n.)

   நிலசச் க்கைரக் ழங் ; wild. ground potato merma arenaria.

நிலசச்ல் யம்

 
 நிலசச்ல் யம் nilaccalliyam, ெப. (n.)

   ண  ெவட் தற் ரிய த ைய ய க் ம் நிலக் ; the sign on a plot of land indicating whether it is 
suitable for digging a well.

     [நிலம் + சல் யம்.

ல் - த்தற் க த்  ேவர.் ல் → சல் → சல் யம்.]

நிலசச்ாைட

 
 நிலசச்ாைட nilaccāṭai, ெப. (n.)

நிலசச்ார்  பாரக்்க; see {nila-c-cărbu.}

     [நிலம் + சாைட.]
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நிலசச்ாந்

நிலசச்ாந்  nilaccāndu, ெப. (n.)

   1. ண்ணாம் க்காைர; lime, mortar.

   2. மண்ைணக்ெகாண்  ழந்ைத ெநற் ம் ெபாட் ; mark on the forehead of child, made with earth.

     [நிலம் + சாந் .]

நிலசச்ாய்

 
 நிலசச்ாய்  nilaccāyvu, ெப. (n.)

நிலசச்ார்  பாரக்்க; see nila-c-cărbu.

     [நிலம் + சாய் . சார்  → சாய் .]

நிலசச்ார்

 
 நிலசச்ார ்nilaccār, ெப. (n.)

நிலசச்ார்  (யாழ்ப்.); பாரக்்க; see nila-c-cărbu.

     [நிலம் + சார.் நில் → நிலம், சால் → சார.்]

நிலசச்ார்

நிலசச்ார்  nilaccārpu, ெப. (n.)

   1. நிலத் ன் தன்ைம; nature of the soil.

   2. நிலவளம்; fertility of the soil.

     [நிலம் + சார் . நில் → நிலம்.சால் → சால்  → சார் .]

நிலச் ங்

நிலச் ங் 1 nilaccuruṅgi, ெப. (n.)

   ெதாட்டாற் ங் ; sensitive plantmimosa indica olias oxalis Sensitive.

     [நிலம் + ங் .]

நிலச் வான்தார்

 
 நிலச் வான்தார ்nilaccuvāṉtār, ெப. (n.)

நிலக் ழார ்பாரக்்க; see nila-k-kiļār.

நிலச்

 
 நிலச்  nilaccūṭu, ெப. (n.)

நிலக்ெகா ப்  ( ன்.); பாரக்்க; see nila-k-kodipрu.

     [நிலம் + .]

நிலசே்சைம

 
 நிலசே்சைம nilaccēmai, ெப. (n.)

   ேசம்ைப னச ்ெச வைக (A);; a kind of arum.

     [நிலம் + ேசைம.]

நிலசம்

 
 நிலசம் nilasam, ெப. (n.)

   ; blue vitrol-copper acetate.
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நிலத்த நீர்

 
 நிலத்த நீர ்nilattaḍinīr, ெப. (n.)

   நிலத் ன் அ ல் இ க் ம் நீர;் ground water.

ஆழ்த் ைளக் ணற் ன் லம் நிலத்த  நீைர எ த்  ேவளாண்ைமக் ப் பயன்ப த் வர.் (உ.வ);.

     [நிலத்த  + நீர.்]

நிலத்த நீர்மட்டம்

 
 நிலத்த நீரம்ட்டம் nilattaḍinīrmaḍḍam, ெப. (n.)

   மண் ள்ளி க் ம் நீரின் அள ; ground water level.

     [நிலத்த  + நீரம்ட்டம்.]

நிலத்தண்

நிலத்தண்  nilattaṇṭu, ெப. (n.)

   1. ேவரத்்தண் ; a stem resembling a rootrhizome

   2. ைரத்தண் ; garden green Amaranthus blitum.

     (சா. அக.);.

     [நிலம் + தண் .]

நிலத்தர

 
 நிலத்தர  nilattarasu, ெப. (n.)

நிலத்தர காரர ்பாரக்்க; see nilattarasu-kārar.

     [நிலம் + அத்  + அர .]

நிலத்தர காரர்

 
 நிலத்தர காரர ்nilattarasukārar, ெப. (n.)

   நில ைடயாளர ்(யாழ்ப்.);; proprietors of the land.

     [நிலம் + அத்  + அர காரர.்]

நிலத்தழல்

நிலத்தழல் nilattaḻl, ெப. (n.)

நிலச்  (தக்கயாகப்.52, உைர.); பாரக்்க; see nila-c-cudu.

     [நிலம் + தழல்.]

நிலத்தளம்

 
 நிலத்தளம் nilattaḷam, ெப. (n.)

   தைர; ground, earth.

     [நிலம் + தளம்.]

நிலத்தாமைர

 
 நிலத்தாமைர nilattāmarai, ெப. (n.)

   ளரி; rose-Rosa centifolia.

     [நிலம் + தாமைர.]

நீரி ைற ம் தாமைரையெயாத் க் ம் அயலகப் ஞ்ெச .

     [P]
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நிலத்

 
 நிலத்  nilatti, ெப. (n.)

   ன் னி, ளம்  ( டா.);; firefly.

     [நித் ல் → நிலத் .]

நிலத் ைண

 
 நிலத் ைண nilattiṇai, ெப. (n.)

நிைலத் ைண பாரக்்க; see nila-t-tinai.

நில் → நிைல + ைண.

நிைல → நில (ெகா.வ.);

நிலத் லம்

 
 நிலத் லம் nilattilam, ெப. (n.)

   த் ; pearl.

     [நிலத்  - ஒளிர்

நிலத்  → நிலத் லம்.]

நிலத் இன்ைம
ம த்தல்

 
 நிலத் இன்ைம ம த்தல் nilattuiṉmaiāṟimaṟuttal, ெப. (n.)

   அகப் ெபா ட் ைற ள் ஒன் ; one of agapporulturai.

     [நிைலத்  + .இன்ைம  + ம த்தல்.]

க்ேகாைவயாளில் வ ம் அகப்ெபா ட ் ைறக ெளான் , இதன் ெபா ள் சந்தனத ்தைழ ன்  
ேவ தைழ ெகாண்  ெசல்ல, இ  எங்கள் நிலத் ல் இல்லாத , உற னர ்ஐ வர ்என்   
ம ப்ப  என்பதாம்.

நிலத் த்

நிலத் த் 1 nilattutti, ெப. (n.)

   அரிவாள் ைனப் ண் ; a shruby plant-sida cordifolia.

 நிலத் த் 2 nilattutti, ெப. (n.)

   த் வைக (யாழ்ப்.);; downy heart leved morning mallow.

     [நிலம் + த் .]

நிலத் ளக்

நிலத் ளக்  nilattuḷakku, ெப. (n.)

   நிலந க்கம்; earthquake. '

     "நிலத் ளக்  ண்ண ரப்் " (ஆசாரக்.48.);.

     [நிலம் + ளக் . ளங்  → ளக்  = அைச , அ ர் .]

நிலத் ள

நிலத் ள  nilattuḷasi, ெப. (n.)

   ள வைக, (பதாரத்்த.305.);; a kind of basilGeniospermum gracile.

     [நிலம் + ள .]

     [P]

நிலத்

நிலத்  nilattūḻi, ெப. (n.)

   நிலத் த் ேதான் ய ஐந்தாம் ஊ ; the fifth deluge.

     "உள்ளடீா ய இ நிலத் ம் ெநய்த ங் வைள ம் ஆம்ப ம் சங்க ம்" (பரிபா.2;12.);.

     [நிலம் + அத்  + ஊ ]
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நிலத்ெதய்வம்

நிலதெ்தய்வம் nilatteyvam, ெப. (n.)

   1. நிலத்ேத  ( ேத ); (தக்கயாகப் 671, உைர.);; earthas goddess.

   2. ஐந் ைணக் ரிய ெதய்வங்கள்; deities presiding over the five-foldi tinai.

     "நிலதெ்தய்வம் யப்ெபய்த நீணிலத்ேதார ்மனம ழக் கலதெ்தா  ணரந்் ைமந்த கண்டத்தாற் 
பாடத ்ெதாடங்  மன்" ( லப்.7;24.);.

     [நிலம் + ெதய்வம்.]

நிலத்ேதவர்

நிலத்ேதவர ்nilattēvar, ெப. (n.)

   ஆரியப் பாரப்்பனர;் brahmins. ேமலாத்ேதவரக் ம் நிலத்ேதவ ம் ேம தெ்தா ம். ( வ். 
வாய்.5.1.8.);

     [நிலம் + ேதவர.்]

ஆரியப் பாரப்்பனரக்ளா ய ராமணரக்ள் மண் லகத் ேதவரக்ளாகக் க தப் பட்டைமயானால் 
ரர ்எனப்பட்டனர.் ரர ்என்ப ன் த ழ் வ வேம நிலத்ேதவர ்என்ப .

நிலத்ேதவர்

 
 நிலத்ேதவர்  nilattēvarkuḻu, ெப. (n.)

   ராமணர் ; group of bramins.

     [நிலத்ேதவர ்+ .]

நிலத்ேதார்

நிலத்ேதார ்nilattōr, ெப. (n.)

   மாந்தர;் human being.

இ நிலத்ேதா ம் இையெகன ஈத்தநின் தண்பரங் ன்றத் யலணி. (பரிபா.19;4);

நிலந்தட்

நிலந்தட் 1 nilandaṭṭi, ெப. (n.)

நிலஞ்சமனாக் ம் பலைக (யாழ்ப்.);,

 an instrument for levelling or smoothing a floor or road.

     [நிலம் + தட் .]

     [P]

 நிலந்தட் 2 nilandaṭṭi, ெப. (n.)

   கடல் ன் வைக; a kind of Sea-fish.

நிலந்த

நிலந்த  nilandaḍi, ெப. (n.)

நிலந்தட் 1 (நாஞ் ல்.); பாரக்்க; see nilan-tatti.

     [நிலந்தட்  → நிலந்த .]

நிலந்தரஞ்ெசய்-
தல்

நிலந்தரஞ்ெசய்-தல் nilandarañjeytal,    1ெச. ன்றா . (v.t.)

   ற் ம் அ த்தல்; to destroy utterly, as razing to the ground

     " யரா னெவல்லா நிலந்தரஞ் ெசய் ம்"

நிலம் + தரம்ெசய்-,]

நிலந்த ற்
பாண் யன்

 
 நிலந்த ற்பாண் யன் nilandarudiruviṟpāṇṭiyaṉ, ெப. (n.)

   ெதால்காப் யம் அரங்ேக ய அைவக் ேயா ம் இைடசச்ங்க காலத்தவ மான பாண் யன் 
(ெதால்.பா .);; Pandiyan of the second sangam in whose court Tolkāppiyam was first approved and Published.
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நிலந்த ன்
நிழல்

நிலந்த ன்நிழல் nilandarudiruviṉniḻl, ெப. (n.)

   நிலத் ற் ப் பல ெசல்வத் ைன ம் த ன்ற அ ள்; benidiction.

நிலந்த ன் நிழல்வாய் ேந  ( லப்.15;1.);.

     [நிலம்+த ம்+நிழல்.]

மன்னன் களிடத்  அ ைடயான் ஆயவ  நிலத் ப் பல்வள ம் ெப மாக ன் நிலந்த ன் 
நிழலா ற் . நிழல்=அ ள்.

மாற்றார  நிலத்ைதத்த ம் ெவற் யா ய ெசல்வம் என் ம், ஒளிெபா ந் ய ஆைணசச்க்கரம் 
என் மாம்.

நிலந்த
ென ேயான்

நிலந்த ென ேயான் nilandarudiruviṉeḍiyōṉ, ெப. (n.)

நிலந்த ற் பாண் யன் பாரக்்க; see nilan-taru-tiruvir-pandiyan.

     " கழ்சால் றப் னிலந்த  ென ேயான் ேபால்" (ம ைரக். 763.);.

     [நிலம்த ன் + ெந ேயான்.]

நிலந் ைரத்தா
ைன

நிலந் ைரத்தாைன nilandiraittāṉai, ெப. (n.)

   நிலஅகலத்ைதத் தன் ள்ேள அடக் ய தாைன; battalian of army.

     "கலந்த ேகண்ைம ற் கனக சயர ்நிலந் ைரத ்தாைனெயா  நிகரத்் ேமல்வர" ( லப்.26;186.);.

     "நிலந் ைரக் ம் கடற்றாைன" ( றநா.96.);.

     [நிலம் + ைரத்த + தாைன]

ைரத்தல் = ங் தல், நிலவகலத்ைதத்தன் ள்ேள யடக் தல்.

நிலந்ெதளிதல்

 
 நிலந்ெதளிதல் nilandeḷidal, ெப. (n.)

   ெபா  லரல்; day-breaking.

     [நிலம் + ெதளிதல்.]

இ ளாற் கவ்வப் பட் ந்த நிலத்ைதத் தன் க ெராளியால் லப்ப த் த் ெதளி க் ன்றைமயால் 
ெபா  லரைல நிலந்ெதளிதல் என்றனர.்

நிலநட்டம்

 
 நிலநட்டம் nilanaṭṭam, ெப. (n.)

   ேவளாண்ைம ெசய்யாைமயால் உண்டா ம் இழப்  (இ.வ.);; loss on land by allowing it to lie fallow.

     [நிலம் + நட்டம்.]

த. நட்டம். வ. நஷ்டம்.

நிலந க்கம்

 
 நிலந க்கம் nilanaḍukkam, ெப. (n.)

 earth tremor, earthquake.

ேநற்  ெசன்ைன ல் ஏற்பட்ட நிலந க்கம் பத்  ெநா கள் நீ த்த .

     [நிலம் + ந க்கம்.]
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நிலந க்ேகா

 
 நிலந க்ேகா  nilanaḍukāḍu, ெப. (n.)

   இ  ைனயங்களி ந் ம் நிலப்பந்ைதச ்சமஅள ல் ரிக்கக் க்  வாட் ல் இ ப்பதாகக் 
ெகாள் ம் கற்பைனக்ேகா ; equator.

     [நிலம் + ந  + ேகா .]

நிலநயம்

 
 நிலநயம் nilanayam, ெப. (n.)

நிலநலம் பாரக்்க; see nila-nalam.

     [நிலம் + நயம் நலம் → நயம்.]

நிலநலம்

நிலநலம் nilanalam, ெப. (n.)

   நிலத் ன  நன்ைம; profit on land.

தண்ணீர ்நிலநலத்தால் தக்ேகார ் ணம் ெகாைடயால் கண்ணீரை்ம மாறாக் க ைணயால்-
ெபண்ணீரை்ம கற்ப யா ஆற்றல் கடல் ழ்ந்த ைவயகத் ள் அற் தமாம் என்ேற அ . (நல்வ .16.);.

நிலெநல்

 
 நிலெநல்  nilanelli, ெப. (n.)

   ெநல் வைக; a common herb-phyllanthus maɖeras patensis.

க., . ெநலெநல் .

     [நிலம் + ெநல் .]

நிலப்ப ைக

 
 நிலப்ப ைக nilappaḍugai, ெப. (n.)

   ஆற்ேறாரத்தைமந் ள்ள நீரவ்ளம் க்க நிலம்; land on the banks of a river fit for cultivation.

     [நிலம் + ப ைக.]

நிலப்பைட

நிலப்பைட nilappaḍai, ெப. (n.)

 military one among the four divisions; of armed force in olden days.

     [நிலம் + பைட.]

நிலத் ல் ஊரந்்  ெசன்  பைகவைரத்தாக் ம் பைடவைக. இப்பைடவைகப் பழங் காலத் ந்  
இன் வைர ள்ளெதன்ப  ப் டத்தக்க .

   நால்வைகப்பைடகளாவன;இக்காலம் ற்காலம்

   1. நிலப்பைட. 1. நிலப்பைட.

   2. நீரப்்பைட.  2. ைரப்பைட.

   3. வான்பைட. 3. யாைனப்பைட.

   4. ேதரப்்பைட.

நாட் மக்கைள ம் தன்ைன ம் காத் க் ெகாள்வதற் ம், தம் பைகவைரத் ெத ட் தற் ம், ஆ ம் 
நிலப்பரப்ைப ரிவாக் க் ெகாள்வதற் ம், பயன்ப ம் வைக ல் அைமத் க்ெகாள்வ  பைடயா ம்.

அ  மன்னராட் க் காலத் ல், ேதர,் கரி, பரி, காலாள் என நான்வைகயாய் அைமந் ந்த . இன்ைறய 
மக்களாட் ல் நிலம், நீர ்வான் என வைகயாய்ப் பா பா  ெகாண்ட . அஃெதவ்வாறா ம் 
காலட ்பைடயாம் நிலப்பைட இன் வைர ெதாடரந்்  வ ன்ற .
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நிலப்பயன்

 
 நிலப்பயன் nilappayaṉ, ெப. (n.)

நில ைள  ( ன்.);,

 produce of the soil, profi on the land.

     [நிலம் + பயன்.]

நிலப்ப ர்

 
 நிலப்ப ர ்nilappayir, ெப. (n.)

ெபண் (ைவத் யபரி.க ப்ெபா);,

 female,

நிலப்பரணி

 
 நிலப்பரணி nilapparaṇi, ெப. (n.)

ற் ஞ்

 small date fruit-phoenix farnifera.

நிலப்பரப்

நிலப்பரப்  nilapparappu, ெப. (n.)

   1. நிலத் ன் பரப்பள  ( ன்.);; a measure o land.

   2. நிலத் ன் பரப்பள ; spread of extent of the earth.

     [நிலம் + பரப் .]

நிலப்பலா

 
 நிலப்பலா nilappalā, ெப. (n.)

   ேவரப்்பலா (சங்.அக.);; common jack fruit.

     [நிலம் + பலா.]

நிலத்த ல் காய்க் ம் கடைல நிலக்கடைல என்றாற் ேபால், நிலத்ைதெயாட் ள்ள ேவரில் ப க் ம் 
ேவரப்்பலா நிலப்பலா எனப்பட்ட .

நிலப்பைன

நிலப்பைன nilappaṉai, ெப. (n.)

   ெச வைக (பதாரத்்த.403.);; moosly or weevil root curculigo orchioides.

     [நிலம் + பைன.]

நிலப்பைனக் ழங்

 
 நிலப்பைனக் ழங்  nilappaṉaikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   நிலப்பைன ன் ழங் ; ground palm-curculigo orchioides.

     [நிலப்பைன + ழங் .]

பைனமரத் ன் ெகாடை்டகைள மண்ணில் ைதத்  ைவத் , ப் ட்ட காலம் வைர தண்ணீர ்ஊற்  
வந்தால் ைள ட்  ழங்காக வள ம். இ ேவ பைனக் ழங் . இக் ழங்  ம த் வக் 

ணங்கைளக் ெகாண்ட . (சா.அக.);.
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நிலப்பாகல்

 
 நிலப்பாகல் nilappākal, ெப. (n.)

   பாகல் வைக (மைல.);; balsam-apple, climbermormordica humilis.

     [நிலம் + பாகல்.]

பாகல் ெகா ப்பாகல், நிலப்பாகல் என இ  வைக ைடத் . ெகா ப்பாகல் என்ப  மரம்,ெச  ேவ  
ேபான்றவற் ல் படரந்்  காய்க் ம். நிலப்பாகல் என்ப  நிலத் ல் ெகா  ேபால் படரந்்  காய்க் ம் 
தன்ைம ைடய .

நிலப்பாைக

 
 நிலப்பாைக nilappākai, ெப. (n.)

நிலப் பாகல் (சங்.அக.); பாரக்்க; see nila-p-pagal.

     [நிலம் + பாைக. பாகல் → பாைக.]

நிலப்பாசம்

 
 நிலப்பாசம் nilappācam, ெப. (n.)

   நாகப்பாம் ;

நிலப்பாைல

நிலப்பாைல1 nilappālai, ெப. (n.)

   மரவைக (L);; round leaved discous feather foil.

     [நிலம் + பாைல.]

 நிலப்பாைல2 nilappālai, ெப. (n.)

   1. ம்பம் பாைல; blue dyeing roseberry wrightia tinetoria

   2. ஒ ; ground paulay, round leaved discous feather foilcleistanthus collinus alias amanoa Collina.

   3. நிலத்ைதெயாட் ப் பட ம் ஒ  ெச  வைக; an annual with procumbent branches Euphorbiahirta.

     [நிலம் + பாைல.]

நிலப்பாவாைட

 
 நிலப்பாவாைட nilappāvāṭai, ெப. (n.)

   நைடபாவாைட ( ன்.);; cloth spread on the ground to walk on, as in a procession.

     [நிலம் + பாவாைட.]

நில் → நிலம் பா= பர தல், பா தல் பா + ஆைட = பர ம் ஆைட.

நிலப்பாைள

நிலப்பாைள1 nilappāḷai, ெப. (n.)

அம்மான்பசச்ரி  (சங்.அக.); பாரக்்க; see ammān- paccariši,

     [நிலம் + பாைள.]

     [P]

 நிலப்பாைள2 nilappāḷai, ெப. (n.)

   பங்கம்பாைள; Indian Worm killer-aristolochia bracteata.

     (சா. அக.);.
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நிலப் ப்

 
 நிலப் ப்  nilappippili, ெப. (n.)

   ஒ  ; lippia nodiflora.

     [நிலம் + ப் .]

நிலப் ரண்ைட

 
 நிலப் ரண்ைட nilappiraṇṭai, ெப. (n.)

   ஓரிைலத்தாமைர; one leaf lotus-Londium sufsruticosum

     [நிலம் + ரண்ைட.]

நிலப் ர

 
 நிலப் ர  nilabbirabu, ெப. (n.)

நிலக் ழார ்பாரக்்க; see nila-k-kilär,

     [நிலம் + ர .]

நிலப் ர த் வம்

 
 நிலப் ர த் வம் nilabbirabuttuvam, ெப. (n.)

   தனியாள் ெப மள  நிலத்ைதச ்ெசாந்தமாகக் ெகாண் க் ம் ைற; feudalism.

நிலப் ர த் வக் காயத் ல் ெகா த்த ைம ைற ம் இ ந்த . (உ.வ.);.

     [நிலம் + ர த் வம்.]

நிலப் ரேயாசனம்

 
 நிலப் ரேயாசனம் nilappirayōcaṉam, ெப. (n.)

நிலப்பயன் பாரக்்க; see nila-p-payan.

     [நிலம் + ரேயாசனம்.]

நிலப் ளப்

 
 நிலப் ளப்  nilappiḷappu, ெப. (n.)

நிலம்

   பலகாலாகப் ரிதல்; ெவ த்தல் (சங்.அக.);; crack in the earth.

     [நிலம் + ளப் . நில் → நிலம், ள் → ள → ளப் .]

நிலப் ர்க்

 
 நிலப் ரக்்  nilappīrkku, ெப. (n.)

   ரக்்  வைக; species of luffa.

     [நிலம் + ரக்் . நில் → நிலம், ள் → ர ்→ ரக்் .]
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நிலப் ரண்

 
 நிலப் ரண்  nilappuraṇṭi, ெப. (n.)

நிலத் ல் ரண்  டக் ம் ண்  ( ன்.);

 a therb which takes fast hold of the ground.

     [நிலம் + ரண் ]

     [ ரள் – ரண்  – ரண் .]

நிலப்

 
 நிலப்  nilappuḻu, ெப. (n.)

நிலப் ச்  ( ன்.); பாரக்்க; see {nila-p-pūcci}

     [நிலம் + க்கம்.]

நிலப்

நிலப் 1 nilappū, ெப. (n.)

   ற் தர ்களி ண்டா ம் ; flowers of grasses and herbs.

     "நீரப்்  நிலப்  மரத் ெலாண் " ( வ்.இயற். த்;55.);.

     [நிலம் + .]

 நிலப் 2 nilappū, ெப. (n.)

   தாளி; convolulus

நிலப் ச்

 
 நிலப் ச்  nilappūcci, ெப. (n.)

   ல்வண் ப் ச் வைக ( ன்.);; mob-cricke gryllotalpa forealis.

     [நிலம்+ ச் ]

நிலப் சணி

நிலப் சணி nilappūcaṇi, ெப. (n.)

   ெச வைக (1);; panicled bindweed.

     [நிலம் + சனி.]

நிலப் தம்

நிலப் தம் nilappūtam, ெப. (n.)

   ஐவைகப் தங்க ெளான் ; the earth, one among the five elements of the nature.

     [நிலம் + தம்.]

   ஐவைகப் தங்களாவன;   1. நிலம்.

   2. நீர,்

   3. வான்.

   4. வளி,

   5. .

நிலப்ெபயர்

நிலப்ெபயர ்nilappeyar, ெப. (n.)

   வா ம் நாட் ன் அ ப்பைட ல் ஒ வ க் ம் ெபயர;் names of persons derived from their countries, as 
{aruvalan, cóliyan,}

     "நிலப்ெபயர ் ப்ெபயர"் (ெதால். ெசால். 167.);.

     [நிலம் + ெபயர]்
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நிலப்ெபயரச்்

 
 நிலப்ெபயரச்்  nilappeyarcci, ெப. (n.)

   இடமா ைக (யாழ்.அக.);; change of place.

     [நிலம் + ெபயரச்் .]

நிலப்ெபயர்

 
 நிலப்ெபயர்  nilappeyarvu, ெப. (n.)

நிலப்ெபயரச்்  பாரக்்க; see nila-p-peyarcci

     [நிலப்ெபயரச்்  → நிலப்ெபயர் .]

நிலப்ெபாட்

நிலப்ெபாட் 1 nilappoṭṭu, ெப. (n.)

   மண்ைணக்ெகாண்  ழந்ைத ெநற் ல் இ ம் ெபாட் ; mark on the forehead of child, made on earth.

ரபாண்  கட்டப்ெபாம்மன் றந்த ஊரா ய பாஞ்சாலங் ச் ல் இன் ம் அவ் ரில் றந்த 
ழந்ைதக க்  மண்ைண எ த்  ெநற் ல் ெபாட்  ைவக் ம் வழக்கம் உண்ெடன்பத க.

     [நிலம் + ெபாட் .]

 நிலப்ெபாட் 2 nilappoṭṭu, ெப. (n.)

   காளான்வைக ( ன்.);; a kind of medicinal fungus.

     [நிலம் + ெபாட் .]

நிலமா ய தைர ல் ெபாட்  ேபான் ப்ப .

நிலப்ேபாக்

 
 நிலப்ேபாக்  nilappōkku, ெப. (n.)

   மண்ணின் தன்ைம; quality of soil.

     [நிலம் + ேபாக் .]

நிலப்ேபாங்

 
 நிலப்ேபாங்  nilappōṅgu, ெப. (n.)

நிலத் னியல்  அல்ல  தன்ைம ( ன்.);,

 quality of soil.

     [நிலம் + ேபாங் .]

நில் → நிலம்

ேபாக்  → ேபாங் .

நில லம்

 
 நில லம் nilabulam, ெப. (n.)

   ன்ெசய், நன்ெசய், நிலம்;அவ க்  நிைறய நில லங்கள் இ க் ன்றன. (உ.வ.);

     [நிலம் + லம்.]

நி ல் → நி ல ம் = நீ ர ்ேபா ல் ஒடா  நிைலத்  நிற் ம் தம்.

ல் → லம் = ெபா ந் க் ம் நிலம்.
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நில லன்

 
 நில லன் nilabulaṉ, ெப. (n.)

நில லம் பாரக்்க; see nila-bulam.

     [நில லம் → நில லன்.]

நிலம்

நிலம் nilam, ெப. (n.)

   1. நீர ்ேபால் இயங்கா  ஒேர டத் ல் நிைலயாக நிற் ம் தவைக; the earth.

     "நிலந்  நீரவ்ளி ம்ேபா ைடந் ம்"

   2. மண்; ground, land.

     "நிலத் யல்பா னீர் ரிந் தற்றா  மாந்தரக்் னத் யல்ப தா ம் அ ' ( றள்,452.);.

     'நிலத் ல் எ ந்த ண்  நிலத் ல் ம ய ேவண் ம்' (பழ.);.

   3. நிலத் ன் றணி; soil.

     'நிலந் னக் டந்தன நி ' ( வக.1471.);.

   4. தைர; ground;

நிலத் ற் டந்  வணங் னான். (உ.வ);.

   5. நன்ெசய் அல்ல  ன்ெசய் ஆ ய வயல்; ைள நிலப் பரப் ; field.

நிலத் ற் த்த ந்த கனி ம் லத் ற் த் த ந்த ண ம். (பழ.);.

   6. நீ ம் நில ஞ் ேசரந்்த ஞாலம்; the world.

     'நிலந் றம் ெபய ங்காைல ம்' (ப ற் ப்.63;6.);;

     "நிலம் ெபயரி ம் நின் ெசால் ெபயரல்" ( றநா.3.);.

   7. இடம்; place.

     "நிலப்ெபயர"் (ெதால்.ெசால்.167.);.

நிலம்நீச்

 
 நிலம்நீச்  nilamnīccu, ெப. (n.)

நில லம் பாரக்்க; see nila-pulam

     [நில் → நிலம் - வயல், ேவளாண் நிலம்.

நீர ்→ நீந்  → நீச் . நிலம் + நீச்  -

நீரவ்ளம் ழ்ந்த நிலப்ப . எனி ம் நில லம் என்பேத வழக் .]

நிலம்பாைல

 
 நிலம்பாைல nilambālai, ெப. (n.)

   ம்பம் பாைல; blue dyeing rose {bery-wrightia tinctona}

நிலம்

 
 நிலம்  nilambi, ெப. (n.)

   ெகா  ( ங்.);; gnat.

     [ ளம்  → ளம்  → நிலம் .]
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நிலம் ராண்

 
 நிலம் ராண்  nilambirāṇṭi, ெப. (n.)

நிலப்

ரண்  பாரக்்க; see {nila-p-puraņợi}

     [நிலம் + ராண் ]

நில் → நிலம். ரள் → ரண்  → ரண்  → ராண்  → ராண் .]

நிலம் றாண் -
தல்

நிலம் றாண் -தல் nilambiṟāṇṭudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   நிலத்ைதச ் ரண் தல்; to scratch the land.

     [நிலம் + றாண் -,]

     [நில் → நிலம்]

 ல் →  ர ்→  ர ள் →  ற ழ் → றண்  → றாண் -,]

நிலம்

 
 நிலம்  nilambu, ெப. (n.)

   தாளி (மைல.);; american bindweed-ipomaca.

நிலம் ரண்

 
 நிலம் ரண்  nilamburaṇṭi, ெப. (n.)

   மைழக்காலங்களில் ல் ல் ைர ேபால் ேதான்  அதற் ள்ளி க் ம் பசை்சப் ச் ; a green insect 
found in a middle of frothy substance that appears on grass during rainy seasens.

     [நிலம் + ரண் .]

நிலம் லம்

 
 நிலம் லம் nilambulam, ெப. (n.)

   பல்வைக நிலம் ( ன்.);; different kinds of lands.

     [நிலம் + லம்.]

நிலம் றண்

நிலம் றண்  nilambuṟaṇṭi, ெப. (n.)

நிலம் ரண்  (யதாரத்்த.247.); பாரக்்க; see nilam-purandi.

     [நிலம் + றண் , ரண்  → றண் .]

நிலம்

நிலம் 2 nilambū, ெப. (n.)

   1. நிலப்  பாரக்்க; see {nila-p-pu}

   2. கள்ளி; milk spurgeephorbia genus.

   3. ெகா ; mosquito.

   4. தாப்பழம்; custard apple-anona squamosa

   5. தாளி; a running plant of convolvulous genus.

     [ ளம்  → லம்  → நிலம் .]
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நிலம்ெபயரை்க

நிலம்ெபயரை்க nilambeyarkai, ெப. (n.)

   ேவற்  நாட் ற் ச ்ெசல் தல்; to go abroad.

     "நிலம் ெபயரந்்  உைரத்தல் வைரநிைல உைரத்தல் த்தரக்் ம் பாணரக்் ம் யாத்தைவ உரிய" 
(ெதால்.ெபா ள்.கற்.28.);.

     [நிலம் + ெபயரை்க.]

ெபயர=்இடம்மா தல். ெபயர ்→ ெபயரை்க. ைக -ெதா ற்ெபயரீ .]

நிலமக்கள்

 
 நிலமக்கள் nilamakkaḷ, ெப. (n.)

   மண்ணின் ைமந்தரக்ள்; son of the soil.

     [நிலம் + மக்கள்.]

பழங்காலத் த ழரக்ள் தம் நிலங்கைள அதன் தன்ைமக்ேகற்ப நால்வைகயாகப் ரித் க் ஞ் . 
ல்ைல. ம தம். ெநய்தல் எனப் பா ப த்  அவற் ள் ல்ைல ங் ஞ் ம் ைறைம ற் 
ரிந்தைதப் பாைலெயன்ேறார ்ப வமாக்  அவ்வந்நிலத் ல் வாழ்ேவாைர அவ்வந் நிலமக்கள் 

என்றைழத்தனர.்அந்நிலத் ற்ேகற்ப ஒ க்கத்ைத ம் ணரத்ல், ரிதல், ஊடல், இ த்தல், இரங்கல் 
என்ற வைகயாக வைரய த் க்ெகாண்  வாழ்க்ைக நடத் னர.் இன் ம் அவ்வழக்கந் ெதாடரந்்த 
ேபா ம் பண் ந்த பண்பாடை்டத் ெதாைலத் ட்  பண்பாடற் , வா ம் மாநிலத் ற் ேகற்ப 
ெமா வ ப் பா பா  ெகாண்  பைகேம ட வாழ் ன்றனர.்

நிலமகள்

நிலமகள்1 nilamagaḷ, ெப. (n.)

தா ெசங்க நீர ்பாரக்்க; see sida -cenaalunir.

 நிலமகள்2 nilamagaḷ, ெப. (n.)

   நிலமா ய ெபண்; Goddess of earth.

     "நிலமகள த காஞ் ம்"( றநா.365.);.

     [நிலம் + மகள்.]

நிலமகன்

 
 நிலமகன் nilamagaṉ, ெப. (n.)

 the planet mars, as the son of the earth.

     [நிலம் + மகன்.]

நிலமங்ைக

நிலமங்ைக nilamaṅgai, ெப. (n.)

நிலமகள்2 ( வ்.ெபரிய .8.4.9.); பாரக்்க; see nila-magal.

     [நிலம் + மங்ைக]

நிலமங்ைகநாச்
யார்

நிலமங்ைகநாச் யார ்nilamaṅgainācciyār, ெப. (n.)

நிலமகள் பாரக்்க; see nila-magal.

     "ெப மா க் ம் நிலமங்ைகநாச் யாரக்் ம்" (ெத.க.ெதா.1;126.);.

     [நிலமங்ைக + நாச் யார ்நாய்கன் - தைலவன் நாய்ச்  - தைல  நாய்ச்  → 
நாய்ச் யார→்நாச் யார.்]

நிலமட்டம்

நிலமட்டம் nilamaṭṭam, ெப. (n.)

   1. தைரமட்டம்; ground level.

   2. நீரம்ட்டம் ( ன்.);; water-level.

     [நிலம் + மட்டம்.]
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நிலமடக் -தல்

நிலமடக் -தல் nilamaḍakkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

நிலத் க் த் தரம் ஏற்ப த் தல்

 to classify arable lands according to quality.

     [நிலம் + அடக் .]

நிலமடந்ைத

நிலமடந்ைத nilamaḍandai, ெப. (n.)

நிலமகள்2 பாரக்்க ( வ்.ெபரிய .4.4.8.);;see nila-magal.

     [நிலம் + மடந்ைத.]

நிலமண்

 
 நிலமண் nilamaṇ, ெப. (n.)

   மைனத்தளத்ைத நிரப் மண் (யாழ்ப்.);; earth forming the floo of the house.

     [நிலம் + மண்.]

நிலமண் ல் 
ஆ ரியப்பா

 
 நிலமண் ல் ஆ ரியப்பா nilamaṇṭilāciriyappā, ெப. (n.)

நிைலமண் ல வா ரியப்பா பாரக்்க; see nilaimangila-v-ašriyappӑ.

     [நிைலமண் ல வா ரியப்பா → நிலமண்  ஆ ரியப்பா.]

நிலமண் லவா
ரியப்பா

 
 நிலமண் லவா ரியப்பா nilamaṇṭilavāciriyappā, ெப. (n.)

நிைலமண்  வா ரியப்பா பாரக்்க; see nilai-mangila-v-aširiyappӑ.

     [நிைலமண் ல வா ரியப்பா → நிலமண்

வா ரியப்பா.]

நிலம ப்

 
 நிலம ப்  nilamadippu, ெப. (n.)

   தைர ம ப் ; ground value.

     [நிலம் + ம ப் .]

நிலமயக்கம்

நிலமயக்கம்1 nilamayakkam, ெப. (n.)

   ஒ  நிலத் க் ரிய காலம் உரிப்ெபா ள் க  ெபா ள்கள் மற்ற நிலத் க் ரிய அப்ெபா டன் 
கலந் வரப் பாடலைமக்ைகயா ய ைணமயக்கம் ( வக.48.உைர.);; harmon ous blending of the features of 
one {tint} with those of another.

     [நிலம் + மயக்கம்.]

பழந்த ழர ்தம் வாழ் ைறைய ம் நிலத் ன் தன்ைமக்ேகற்பேவ ப த் ந்தனர.் ஐவைக 
நிலப்பா பாடை்ட ஐவைக ஒ க்கலாறாகேவ க னர.் அவற்ைறச ்ெசய் ளிலைமத்

பா ங்கால் ஒ  ைணக் ரிய ஒ க்கம் மற்ெறா  ைண ல் மயங்  வ த ண் . அைதேய நில 
மயக்கம் என்றனர.்

 நிலமயக்கம்2 nilamayakkam, ெப. (n.)

   மண்கலப் ; mixing of soils.

     [நிலம் + மயக்கம்.]
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நிலமளந்ேதான்

நிலமளந்ேதான் nilamaḷandōṉ, ெப. (n.)

   மால்; Tirumal as having measured the earth

     "நீணில மளந்ேதா னா ய ட ம்" ( லப்.6;55.);.

     [நிலம் + அளந்ேதான்.]

மாவ ப் ேபரரசனின் ெச க்கடக்க, றளனாய்த ்ேதாற்றர  ெசய்  மாவ டம் ன்ற  மண்ேகடக், 
அவ ம் அதற் ைசய, ெந மாலாந் மால் வா யரப்்ேப  ெகாண்  ஒர யால் மண் லைக ம், 
அ த்தவ யால் ண் லைக ம் அளந்  ன் ன்றாம  ைவக்க இட ன்ைமயால் மாவ ன் 
தைல  கா ன்  அவைன ங்ெகாண்டாெரன்ப  ெதான்மக்கைத.

நிலம -தல்

நிலம -தல் nilamaṟidal,    2 ெச. . . (v.i.) தாட்டத் ல் ெவற் யைட க் ம் இடன் அ தல் ( ன்.); to 
know the lucky side in gambling.

     [நிலம் + அ -,]

நிலமாந்தர்

 
 நிலமாந்தர ்nilamāndar, ெப. (n.)

நிலமக்கள் பாரக்்க; see nila-makkal.

     [நிலம் + மாந்தர.்]

மாந்தெரனி ம் மக்கெளனி  ெமாக் ம்.

நிலமாளிைக

 
 நிலமாளிைக nilamāḷigai, ெப. (n.)

   நிலவைற (இ.வ.);; cellar.

ெத. ேநலமா கா.

     [நிலம் + மாளிைக.]

நிலமானியம்

 
 நிலமானியம் nilamāṉiyam, ெப. (n.)

   ெகாைடயாய் வழங் ய இைற  நிலம்; emolument given as land.

     [நிலம் + மானியம்.]

வ. மானியம் த. இைற .

நில

நில  nilamidi, ெப. (n.)

   1. ஒ  நாடை்ட அைடைக; entering a region, as treading on it

     "நில  தாேன அ ைவ ண்டாக் ம்" (ஈ. .);.

   2. இடத் ன் தன்ைம; peculiarity of a place. as affecting health or disposition.

   3. நைடவா  (யாழ். அக.);; accessibility.

     [நிலம் + .]

நில தல்

 
 நில தல் nilamudal, ெப. (n.)

   நிலஅடங்கற் ப் ; land register.

     [நிலம் + தல்.]
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நிலெம -த்தல்

நிலெம -த்தல் nilameḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   கட் தற்ேகா, ேகா லைமப்பதற்ேகா, ண  ேதாண் தற்ேகா அன்  ற வற் ற்ேகா உரிய 
இடத்ைதக் கணியம் லம் கணித்த ந்  ேதர்  ெசய்தல் ( ன்.);; to select by astrological calculations an 
auspicious site for a house, temple or well.

     [நிலம் + எ .]

நிலைம

 
 நிலைம nilamai, ெப. (n.)

   நிலஉைடைம;     (யாழ்ப்.);;

 landed property.

நிலயம்

 
 நிலயம் nilayam, ெப. (n.)

நிைலயம் பாரக்்க; see nilaiyam.

     [நிைலயம் - நிலயம்.]

நிலயம் -த்தல்

நிலயம் -த்தல் nilayambiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

நிைலயம் -த்தல் பாரக்்க; see nilaiyam-pidi-,

     [நிைலயம் → நிலயம் + -.]

நிலயனம்

நிலயனம் nilayaṉam, ெப. (n.)

நிைலயம் 1,2,3,4,5 (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see nilaiyam.

     [நில் → நிைல → நிைலயனம் → நிலயனம்.]

நிலேலாசபற்பாந்த
ம்,

நிலேலாசபற்பாந்தம், nilalōcabaṟbāndam, ெப. (n.)

   1. ந ம் ன்; a fragrant resin or gum.

   2. ந் ரிக்கம் பாரக்்க; see kundirikkam.

நிலவட

 
 நிலவட  nilavaḍali, ெப. (n.)

   பைன (சங்.அக.);; young palmyra tree.

     [நிலம் + வட .]

நிலவ

நிலவ  nilavaḍi, ெப. (n.)

   ைக னால க் ம் க ர ப் ; threshing grain with the hand

   2. களத் ற் ைகயால த்த லமணி; grain threshed by the hand on the threshing-floor.

     [நிலம் + அ .]

     [P]

நிலவ ப்

 
 நிலவ ப்  nilavaḍuppu, ெப. (n.)

   நிலத் ல் அைமக் ம் அ ப் வைக ( ன்.);; a pit or hole dug in the ground. used as the fire-place.

     [நிலம் + அ ப் .]

நில் → நிலம் = ஓடா  நிைலத்  நிற்ப . அ தல் = தல், சைமத்தல். அ  → அ ப் . நிலவ ப்  = 
நிலத் லைமக் ம் அ ப் .

     [P]
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நிலவம்மான்பசச்ரி

 
 நிலவம்மான்பசச்ரி  nilavammāṉpassarisi, ெப. (n.)

   வைக (a.);; kind of plant-euphorbia indica.

     [நிலம் + அம்மான்பசச்ரி .]

நிலவர்

நிலவர ்nilavar, ெப. (n.)

   1. நீரின் நிைலைய ய பவர;் persons employed in sound. ing the depths of water. as in river,

     'ச த் ரத்ேத நிலவரா க் மவரக்ள்  மண்ெகாள் மாேபாேல' ( வ். ெந ந். 18;143.);.

   2. நிலத் ள்ளவர;் human-beings.

     "நிலவைரயாற்  (பரிபா.15.6.);.

     [நிலம் → நிலவர.்]

நீரந்ிைல ல் நிலம்வைர ழ் பவ ம் நில ைச வாழ்பவ ம் நிலவர ்எனப்பட்டனர.்

நிலவரண்

நிலவரண் nilavaraṇ, ெப. (n.)

   1. நீ ம் நிழ ல்லாத ம நிலமா ய அரண்வைக ( றள்,742.உைர.);; natural defences consisting of arid 
expanse of earth etc.,

     [நிலம்+அரண்.]

   அரண்கள் நான் ;   1. எஞ்ஞான் ம் வற்றாத மணிநீரரண்.

   2. நீ நில ல்லா ம லரண்.

   3. ெச ந்த காட்டரண்.

   4. நிைலத்த மைலயரண்.

நிலவரம்

நிலவரம்1 nilavaram, ெப. (n.)

   1. நிைலவரம், 1 பாரக்்க; see nilaivaram.

     "பாக் யங்க ணிலவரெமன் ன் ன்ற ெநஞ்சன்" ( வரக. வதன்ம.4.);.

   2. நிைலவரம், பாரக்்க; see nilaivaram.

     " நில வரத்ைதத் ேதரந்்  ெகாள்வாய்" ( ற்றா. ற.64;3.);.

   3. அன்றாட ைல (இ.வ.);; current price.

ெத. நிலவர .

     [நிைலவரம் → நிலவரம்.]

 நிலவரம்2 nilavaram, ெப. (n.)

   1. (நா , 

   த யவற் ன்); நடப் நிைல, ழ்நிைல; condition (of the country, home, etc.);.

நாட்  நிலவரம் ெதரியாத ணற் த் தவைளயாக இ க் றாேய. (உ.வ.);. ட்  நிலவரம் நன்றாக 
இ ந் ந்தால் மகைள ேமல்ப ப் க்  அ ப் ப்ேபன். (உ.வ.);. கலவரம் நடந்த இடத் ன் 
நிலவரத்ைத அ ந்  ெகாள்ள அைமசச்ர ்வந் ந்தார.் (உ.வ.);

   2. ( ற்பைன, அள  த யவற் ன்); நிைலைம; report.

ேநற்ைறய நிலவரப்ப  ஆறக ர ்அைண ன் நீரம்ட்டம் 18 அ யாக இ ந்த . (உ.வ.);.

763

www.valluvarvallalarvattam.com 3984 of 19068.



நிலவரி

 
 நிலவரி nilavari, ெப. (n.)

   ைளசச்ல் பாசன வச  அ ப்பைட ல் ைள நிலத் க்காக அ  தண் ம் ஆண்  வரி; land revenue.

இந்த ஆண்  நிலவரித் தண்ட ல் ேசலம் மாவட்டம் த டத்ைதப் த்த . (உ.வ.);.

     [நிலம் + வரி.]

நிலவ ந்

நிலவ ந்  nilavarundi, ெப. (n.)

   நிலா ப் ள்; greek partvidege.

     " நிலவ ந் ம்" ( ப் .843.);.

     [நில  + அ ந்  → நிலவ ந்  → நிலவ ந்  → நிலவ ந் .]

நிலவலயம்

 
 நிலவலயம் nilavalayam, ெப. (n.)

நிலவைலயம் பாரக்்க; see nila-Valaiyam.

நிலவலயந் தாங்  நளன் (நளெவண்.காப் .);.

     [நிலம் + வலயம். வைலயம் → வலயம்.]

நிலவைலயம்

 
 நிலவைலயம் nilavalaiyam, ெப. (n.)

   நில மண் லம்; terrestrial globe, the earth.

     [நில் → நிலம், வல் → வள் → வைள → வைளயம் → வைலயம். நிலம் + வைலயம்.]

நிலவ

 
 நிலவ  nilavaḻi, ெப. (n.)

   வாகனங்கள் ெசல்ல ம், மக்கள் நடக்க ம் ஏற்றதாகத் தைர ல் அைமக்கப்ப ம் வ ; சாைல; road 
intended for vehicles and public.

     [நிலம் = தைர. வ  = பாைத நிலம் + வ .]

நிலவ ப்ேபாக் வ
ரத்

 
 நிலவ ப்ேபாக் வரத்  nilavaḻippōkkuvarattu, ெப. (n.)

   தைரவ யாய் அைம ம் ேபாக் வரத் , சாைலப் ேபாக் வரத் ; system of conveying people, goods etc 
from place to place by road; road transport, road ways.

     [நிலம் = தைர. வ  = பாைத. நிலவ  + ேபாக் வரத் .]

நிலவளம்

 
 நிலவளம் nilavaḷam, ெப. (n.)

   மண்ணின் வளம்; fertility of the land.

     [நிலம் + வளம்.]

ஒவ்ெவா  நிலத் ன் தன்ைம ைன ம் அத் தன்ைம ன் ைன ம் ப் வ  நிலவளம்.
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நிலவளவங்

 
 நிலவளவங்  nilavaḷavaṅgi, ெப. (n.)

   ேவளாண்ைமப் ரி ன க் த ம் வங்  (இக்.வழ.);; land development bank.

     [நிலவளம் + வங் .]

நிலவளம் என்ப  ஆ ெபயராய் நிலத்ைத வளப்ப த்  நாட் ன் வளஞ் ேசரக்் ம் ேவளாண் 
ரி னைரக் த்த . அப் ரி ரினரின் ேவளாண்ைம ேமம்பாட் க் க் கடன் உத  ெப வதற்காக 

அரசால் அைமக்கப்பட் க் கட த  வழங் ம் ைவப்பகம் நிலவள வங் . இதைன நிலவள ைவப்பகம் 
எனேல சரி.

நிலவளி

 
 நிலவளி nilavaḷi, ெப. (n.)

   இயற்ைக எரிவளி; natural gas used as fuel.

     [நிலம் + வளி.]

நிலவைற

நிலவைற nilavaṟai, ெப. (n.)

   1. நிலத் ள்ளைமந்தஅைற; cellar, subterranean hall.

     "நிலவைற ெசயச் லர ் ைரவார"் (ெசவ்வந் ப் .உைற ர த்.62.);.

   2. எரி எண்ெணையத் ேதக்  ைவக்க நிலத்த ல் அைமக்கப்ப ம் அைற; bunker.

     [நிலம் + அைற. நில் → நில → நிலம். அ  → அைற.]

நிலவாைக

நிலவாைக1 nilavākai, ெப. (n.)

   ெச வைக (மைல.);; tirunelveli Senna-cassia angustifolia

     [நிலம் + வாைக.]

 நிலவாைக2 nilavākai, ெப. (n.)

   நிலப்பாகல் எ ம் பாகல் வைக; balsam-apple.

     [நிலப்பாகல் → நிலப்பாைக → நிலவாைக.]

நிலவாைகச் ரண
ம்

 
 நிலவாைகச் ரணம் nilavākaiccūraṇam, ெப. (n.)

   நில ஆவாைரையப் ெபா யாக்  மல ளக்கக் ெகா க்கப்ப ம் ம ந் ; senna powder given as a purgative.

நிலவா

 
 நிலவா  nilavāci, ெப. (n.)

நிலத்தன்ைம

 quality of the soil.

     [நிலம் + வா . நில் → நிலம். வ  → வ  → வா .]

நிலவாடைக

 
 நிலவாடைக nilavāṭagai, ெப. (n.)

   ேமெல ப் ங் கட்டடத் க்கன்  நிலத் க்  மட் ேம ரிய வாடைக தைரவாடைக; ground rent.

     [நிலம் + வாடைக. நிலம் = தைர.]
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நிலவாைட

நிலவாைட1 nilavāṭai, ெப. (n.)

நிலவா  (இ.வ.); பாரக்்க; see nila-Vâși.

     [நிலம் + வா  - நிலவா  → நிலவாைச நிலவாைட.]

 நிலவாைட2 nilavāṭai, ெப. (n.)

   மண்ணின் மண்; fragrance of soil.

     [நிலம் + வாைட.]

நிலவா யம்

 
 நிலவா யம் nilavāmiyam, ெப. (n.)

   தா ெசங்க நீர;் purple Indian water lily-nymphae odorata.

நிலவாய்

 
 நிலவாய்  nilavāyvu, ெப. (n.)

நிலவளி பாரக்்க; see nila-vali.

     [நிலம் + வாய் . (ெகா.வ.);.]

த. வளி, வ. வா .

நிலவா

 
 நிலவா  nilavāyu, ெப. (n.)

நிலவளி பாரக்்க; see nila-vali.

     [நிலம் + வா .]

த. வளி,

வ. வா

நிலவாரம்

 
 நிலவாரம் nilavāram, ெப. (n.)

   ேமல்வாரம் ( ன்.);; owner's share of the produce of land.

நிலவா ைர

நிலவா ைர nilavāvirai, ெப. (n.)

நிலவாைக,1 (மைல.); பாரக்்க; see nila-vagai.

     [நில்ம் + ஆ ைர.]

நிலவாைழ

 
 நிலவாைழ nilavāḻai, ெப. (n.)

வைக ( ன்.);,

 a kind of plant.

     [நிலம் + வாைழ.]

நில ந்ைத

 
 நில ந்ைத nilavindai, ெப. (n.)

   வைக (சங்.அக);; a kind of plant.

     [நிலம் + ந்ைத.]

766

www.valluvarvallalarvattam.com 3987 of 19068.



நில ப்பைன

 
 நில ப்பைன nilavippaṉai, ெப. (n.)

நிலப்பைன பாரக்்க; see nila-p-panai.

நில யல்

 
 நில யல் nilaviyal, ெப. (n.)

   நிலத் ன் ேமற்பரப்பாக அைமந் க் ம் மண், பாைற ேபான்றவற்ைற ளக் ம் ஆய் த் ைற; soil 
science; geology.

     [நிலம் + இயல்.]

நில ரி

 
 நில ரி  nilavirisu, ெப. (n.)

   தைர ல் ைவத் க் ெகா த் ம் வாணெவ வைக (இ.வ.);; a kind of fire-work set on the ground.

     [நிலம் + ரி .]

ரி ல்  ட் ய ம் ைரந் ம் ரிந் ம் ெசல்வதால் வாணம் ரி  எனப்பட்ட .

     [P]

நில லந்ைத

 
 நில லந்ைத nilavilandai, ெப. (n.)

   இலந்ைத என் ம் ள்மரவைக ( .அ.);; jujube-tree.

     [நிலம் + இலந்ைத.]

நில

 
 நில  nilaviḻudu, ெப. (n.)

   நிலப்பைன எ ம் ெச  வைக; moosly or weavil root.

     [நிலம் + .]

நில ள

நில ள nilaviḷa, ெப. (n.)

   1. ளா; wood apple.

   2. நாய் ளா எ ம் நிைலத் ைண; must-deer plant.

     [நிலம் + ளா.]

நில ளாத்

 
 நில ளாத்  nilaviḷātti, ெப. (n.)

நில ளா, (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see {mia - / .}

     [நிலம் + ளாத் , நில் -→ நிலம். ள் → ள → ளா → ளாத் .]

நில

 
 நில  nilaviṟisu, ெப. (n.)

நில ரி , (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see nila - virisu.

     [நில ரி  → நில .]
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நில ைற

 
 நில ைற nilaviṟai, ெப. (n.)

   நிலவரி; land tax.

     [நிலம் + இைற.]

நில ரம்

நில ரம்1 nilavīram, ெப. (n.)

    நீ ; a kind of medicinal plant.

     [நிலம் + ரம், நில் → நிலம். ள் → ல் → ர ்→ ர ்→ ரம்.]

 நில ரம்2 nilavīram, ெப. (n.)

   1. நிலத் ன் ெகா ைம; the virulity of the soil.

   2. ட் ேவர;் சல் ேவர;் side roots under the earth.

 நில ரம்3 nilavīram, ெப. (n.)

   நிலத் ன் ஈரத்தன்ைம; wetly land.

     [நிலம் + ஈரம்.]

நிலம் + ஈரம் என்ப  உடன்ேமல் உ ரவ்ந்  ஒன் வ  இயல்ேப என் ம் ப்ப  நில ரம் என 
வழங் தல் ேவண் ம் எனி ம் மவ்  ஒற்ெறா ந்  உ ரீ  ஒப்ப ம் என் ம் ப்ப  வகர 
உடம்ப ெமய் ெபற்ற .

நில ரியம்

 
 நில ரியம் nilavīriyam, ெப. (n.)

நில ரம் பாரக்்க; see nilaviram.

     [நில ரம் + நில ரியம்.]

நில

நில 1 nilavudal,    5 ெச. . . (v.i)

   1. நிைலத் த்தல்; to be permanent, fixed;

     "யா  நிலவார ்நில ைச ேமல்" (நால , 22.);.

   2. நின்  றத்தல்; to stay

     "இ  ைட  ெமல்லா ம் ெந ப  ெபா ள்வ ன் நில தல் வைரயார"் (ெதால். ெசால். 103.);

   3. வழங் தல்; to exist, to be in use, in vogue or in circulation, as a word; to be extant in force or practice, as a religion.

     "நில  மர ைன ைடய " ( ன்.);.

   4. ஒளி தல்

 to emit rays; to shine.

   5. பர தல்;     [ ல் → நில் → நில → நில  (ேவ.க. 3;

   45.).]

 நில 2 nilavudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அ யக் ய வைக ல் காணப்ப தல்; to be (in existence.); prevail.

ப வ மைழ ெபய்யாமல் நாட் ல் வற்கடம் நில ற  (உ.வ.);. சட்டசைப ல் இன்  ஒ  மணி ேநரம் 
ழப்பம் நில ய . (உ.வ.);. ேதரத்ல் நடத் வ  பற்  நாட் ல் ரண்பட்ட க த் கள் நில ன்றன. 

(உ.வ.);.

   2. அைமதல், ஏற்ப தல்
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நில காய்

நில காய்1 nilavukāytal,    2 ெச. . . (v.i.)

   நில ன் ஒளி படரத்ல்; to spread of the moon light

     [நில  + காய்-, நில் → நில .

கனல் → கனய் → காய்.]

 நில காய்2 nilavukāy, ெப. (n.)

   1. எ க்கங்காய்; fruit of sun plant caltropis gigantia

   2. உகாய் மரம்; mahomadon tooth brush tree - Salvadora persica.

நில தயம்

 
 நில தயம் nilavudayam, ெப. (n.)

நிலெவ ைக ( ன்.); பாரக்்க; see nilavu-elugai.

     [நில  + (skt.); உதயம்.]

நில நா ைக

 
 நில நா ைக nilavunāḻigai, ெப. (n.)

   நில ன் நிழைலக் ெகாண்  கணிக் ம் நா ைக (யாழ்.அக.);; time, as measured by the moon's shadow.

     [நில  + நா ைக.]

நில ப்பயணம்

 
 நில ப்பயணம் nilavuppayaṇam, ெப. (n.)

   ற ேகாள்கைள ஆய்  ெசய்வதற்காகச ்ெசல் ம் பயணம்; ண்ெவளிப் பயணம்; space research 
voyage.

     [நில  + பயனம்.]

நில ப தல்

 
 நில ப தல் nilavubaḍudal, ெப. (n.)

   நில  அ வானில் மைறைக ( ன்);; setting of the moon.

     [நில  + ப தல்.]

ல் → நில் → நில → நில  + ப தல் ப தல் = மைறதல், அ தல்.

நில பார்-த்தல்

நில பார-்த்தல் nilavupārttal,    4 ெச ன்றா] . (v.t.)

   1. ன்றாம் ைற பாரத்்தல்; to see the crescent moon, appearing on the third day after new moon

   2. ல ேநான்  நாடக்ளில் பக ல் பட் னி ந்  இர ல் உண  ெகாள் ன் நிலைவப் 
பாரத்்தல்; to see the moon after a day long not taking anything, taking supper after seeing the moon.

     [ ல் → நில் → நில  + பார-்,]

நில ைற

நில ைற1 nilavubiṟai, ெப. (n.)

   ரை்மயான ைனகேளா  வைளந்த ற்றாகத் ேதாற்றமளிக் ம் நில ; crescent moon.

     [நில  + ைற.

ல் → நில் → நில-நில . ள் →  → ைற → ைற.]

     [P]
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நில ைற

நில ைற2 nilavibiṟai, ெப. (n.)

   இடப்பக்கத் ல் மகளிர ்அணிந்  ெகாள் ம் மணிப த்த ெபான்னணி வைக; ornament of gold set with 
precious stones, worn on the left side of the head by women.

ெநற் ச ் ட் ம் நில ைற ம். (இ.வ);.

     [நில  + ைற.]

     [P]

நில மரி

 
 நில மரி nilavumari, ெப. (n.)

   ேகா ப்பசைள என் ம் ைரவைக; sea-bite.

     [நிலம் + உமரி.]

நில லகம்

 
 நில லகம் nilavulagam, ெப. (n.)

   மண் லகம்; the earth.

     [நிலம் + உலகம்.]

நில மத்ைத

 
 நில மத்ைத nilavūmattai, ெப. (n.)

   நீல ஊமத்ைத; blue flower datura.

     [P]

நில றணி

 
 நில றணி nilavūṟaṇi, ெப. (n.)

நில றல் பாரக்்க; see nila-v-Ural.

     [நில றல் + நில றணி.]

நில றல்

 
 நில றல் nilavūṟal, ெப. (n.)

   மண்ணிேலற்ப ம் நீரக்்க  (யாழ்.அக.);; dampness of soil.

     [நிலம் + ஊறல்.]

நிலெவக்ைக

 
 நிலெவக்ைக nilavekkai, ெப. (n.)

   ெவ ல் காய்வதால் நிலத் ல் உண்டா ம் காங்ைக (ெவப்பம்);; earth's heat on account of hot sun.

     [நிலம் + ெவக்ைக.]

நிலெவ ப்

 
 நிலெவ ப்  nilaveḍippu, ெப. (n.)

   க ம் வறட் னால் ஏற்ப ம் தைரப் ளப் ; splitting of earth due to heavy drought.

     [நிலம் + ெவ ப் .]
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நிலெவ ப்

 
 நிலெவ ப்  nilaveḍuppu, ெப. (n.)

   த ழ  (யாழ்ப்.);; breaking new soil.

     [நிலம் + எ ப் . நில் → நிலம். எ  → எ ப் . எ ப்  = ெதாடங் தல், ெதாடங் ன ெசயல்.]

நிலெவரி-த்தல்

நிலெவரி-த்தல் nilaverittal,    4 ெச. . . (v.i.)

நில காய்-தல் பாரக்்க; see nilavu-kāi-,

     [நில  + எரி-,]

நிலெவரிக்ைக

 
 நிலெவரிக்ைக nilaverikkai, ெப. (n.)

   நில ன் ஒளி; moon light.

     [நில  + எரிக்ைக.]

நிலெவ ைக

 
 நிலெவ ைக nilaveḻugai, ெப. (n.)

   நில  ேதான் ைக; moon rise.

     [நில் → நில → நில  + எ ைக.]

நிலெவ த்

 
 நிலெவ த்  nilaveḻuttu, ெப. (n.)

   தைர ற் ள்ைளகெள ம் எ த்  ( ன்.);; letter written on the ground by school boys.

     [நிலம் + எ த் .]

ண்ைணப் பள்ளி நைட ைற ந்த காலத் ல் அரிவரிையத ்தைர ல் மணல் பரப்  அம்மண ல் 
ரலால் எ ப் பழ னர.்

நிலேவம்

நிலேவம்  nilavēmbu, ெப. (n.)

   1. ெச வைக; french chiratta-Andrographis paniculata.

   2.ெச வைக; chiretta - Swertia chirata

ெத. ேநலேவ. . க. ெநலேப . ம. நிலேவப் .

     [நிலம் + ேவம் .]

நிலேவர்

நிலேவர1் nilavēr, ெப. (n.)

   மரம் ண்  ஆ யைவ ைளக் ம் ேபாேத நீண்  நிலத் ள் ேநேர ஊ ச ்ெசல் ம் 
காைமயான லேவர ்அல்ல  ந ேவர;் central root of a tree or a plant which begins to penetrate right down into 

the earth from its growth, tap-root.

     [நிலம் + ேவர.்]

 நிலேவர2் nilavēr, ெப. (n.)

   1. நாங் ழ், நாக் ப் ச்  (நாம ப. 266.);; earth-worm.

   2. நாக் ல்லா ச் ; tongueless worm.

   3. ஆண்; male.

   4. ற்  ளா; a variety of wood apple. (சா.அக.);

     [நிலம் + ேவர.்]
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நிலன்

 
 நிலன் nilaṉ, ெப. (n.)

நிலம் பாரக்்க; see nilam.

     [நிலம் - நிலன் ம → ன ேபா , கைடப்ேபா .]

நிலா

நிலா nilā, ெப. (n.)

   1. ங்கள் (நில .);; moon.

     " ணிநிலா வணி னான்" ( வாச. 35. 5.);.

   2. நிலெவாளி; moon light.

     " ம்  னகனிலாப் பாரிக் ந் ங்க ஞ்" (நால .151.);.

   3. ஒளி; light, splendour.

     "நிலா ரித்  சச்க ற் ம் நிழல் ெசய" ( ற். 78.);.

ம. நிலா. ெத. ெநல.

     [நில  → நிலா.]

நிலாக்கல்

நிலாக்கல் nilākkal, ெப. (n.)

   நிலெவாளி ல் நீர ்கால்வதா ய கல்வைக; moonstone, a crystal, said to emit water when exposed to moon-light, 
as moon-beloved.

     "நின்ெறாளி கழ்வேதார ்நிலாக்கல் வட்ட ம்" ( ளா. இரத. 74.);.

     [நிலா + கல்.]

 நிலாக்கல் nilākkal, ெப. (n.)

   நில ெனாளி ல் நீரக்ால்வதா ய கல் வைக; moon stone, a crystal soil to emit water when exposed to moon 
light, as moon beloved.

     [நிலா+கல்]

நிலாக்ெகா ந்

 
 நிலாக்ெகா ந்  nilākkoḻundu, ெப. (n.)

   இளம் ைற ( ன்.);; the young moon, crescent moon.

     [நிலா + ெகா ந் .]

நிலாசச்ாப்பா

 
 நிலாசச்ாப்பா  nilāccāppāṭu, ெப. (n.)

நிலாசே்சா  பாரக்்க ; see nila-c-coru.

     [நிலா + சாப்பா . நில் → நிலா. சப்  → சப்  → சாப்  - சாப்பா .]

நிலாசே்சா

 
 நிலாசே்சா  nilāccōṟu, ெப. (n.)

   நிலெவாளி ல் உண் ம் உண் ; moonlight picnic.

     [நில  + ேசா . நில  → நிலா.]
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நிலாத் ரி

நிலாத் ரி nilāttiri, ெப. (n.)

   மத்தாப் ; light displayed in fire-works.

     "தடத்  நீர ்நிலாத் ரி" (ைகவல். சந்.41.);.

     [நிலா + ரி.]

நிலாப்ப

 
 நிலாப்ப  nilāppadivu, ெப. (n.)

   க ம் பக்கம் ( ட் ண பக்கம்); ( ன்.);; dark fortnight.

     [நிலா + ப .]

நிலாப் ச்

 
 நிலாப் ச்  nilāppūcci, ெப. (n.)

   நிலெவாளி ல் நிற் ம் ேபா  எ ரக்் கட் னரால் ெதாடப்ப ன் ேதால்  வதாகக் க தப்ப ம் 
வர ் ைள யாட் வைக; a game like 'prisoner's base' in which one party of children is considered to be defeated it, 

as they stand in moon light, they are touched by the opposing party.

     [நிலா + ச் .]

 நிலாப் ச்  nilāppūcci, ெப.(n.)

   நிலா ெவளிசச்த் ன் நிழைலக் ெகாண்  ேதாற்ற வைனத்ேதரந்்ெத க் ம் ைளயாட்  வைக; a 
children's game.

     [நிலா+ ச் ]

நிலாபார்-த்தல்

நிலாபார-்த்தல் nilāpārttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

நில  பார-்த்தல் பாரக்்க; see nilavu-par-,

     [நில  → நிலா. நிலா + பார-்,]

நிலாமண்டபம்

 
 நிலாமண்டபம் nilāmaṇṭabam, ெப. (n.)

நிலா ற்றம் பாரக்்க; see nila-murram.

     'மாட ைச ேயாங்க நிலா மண்டபத்ேத ம ழ்ந்ேதன்."

     [நிலா + மண்டபம்.]

நிலாமண்டலம்

 
 நிலாமண்டலம் nilāmaṇṭalam, ெப. (n.)

   நில  மண் லம் (யாழ்.அக.);; sphere of the moon.

     [நிலா + மண்டலம்.]

நிலாமணக்

 
 நிலாமணக்  nilāmaṇakku, ெப. (n.)

   வைக (சங். அக.);; a plant.

     [நிலம் + ஆமணக் .]

இசெ்ச  ஆமணக் ச ்ெச ையப் ேபான்ேற ேதாற்றமளிக் ம் ெவற் ச ்ெச .
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நிலாமணி

 
 நிலாமணி nilāmaṇi, ெப. (n.)

   நிலெவாளி ல் நீர ்கால்வதா ய கல்வைக; moonstone, a crystal and to emit water when exposed to moon light, 
as moon-beloved.

     [நிலா + மணி.]

நிலாமாடம்

நிலாமாடம் nilāmāṭam, ெப. (n.)

நிலா ற்றம் பாரக்்க; see {nilāmurram,}

     " நிலா மாடத்  த ற வ" (ெப ங். உஞ்ைசக். 54.13.);.

     [நிலா + மாடம்.]

நிலா க்

நிலா க்  nilāmukki, ெப. (n.)

நிலா  (நாம ப. 245.); பாரக்்க; see nilā-mugi.

     [நிலா + க்  → நிலா க்  → நிலா க் .]

நிலா

 
 நிலா  nilāmugi, ெப. (n.)

   நிலாெவாளிச ்( ரணங்கள்); தறைல உணவாகக் ெகாண்  வாழ்வதாகக் க தப்ப ம் ள்வைக 
( வா.);;{cakỐra,} the greek patridge, caccabis gracca, as feeding on as moon-beams.

     [நிலா + .]

நில் → நிலா. க்  → . க் தல் - உண் தல்.]

நிலா ற்றம்

நிலா ற்றம் nilāmuṟṟam, ெப. (n.)

   நில ன்பம் ய்க் ம் றந்த ேமன்மாடம் ( வா.);; terrace for enjoying the moonlight.

     "நீணிலா ற்றத்  நின் வள் ேநாக் னாள்" ( வ். ெபரிய . 8.2.2.);.

   2. நிலாக்காலத் லாவச ்ெசய் ம் ட் ன் ெவளி; court yard of a house for enjoying the moon light

     [நிலா + ற்றம்.]

நிலாவாைர

 
 நிலாவாைர nilāvārai, ெப. (n.)

   நிலவாைக; Indian senna.

நிலா ைர

நிலா ைர nilāvirai, ெப. (n.)

நிலவாைக (பதாரத்்த. 1059.); பாரக்்க; see nilavägai.

     [நிலம் + ஆ ைர.]

நிலா

 
 நிலா  nilāviḻudu, ெப. (n.)

நிலப்பைன பாரக்்க; seе nila-р-раnаi.

நிலா ைளயாட்

 
 நிலா ைளயாட்  nilāviḷaiyāṭṭu, ெப. (n.)

நிலாப் ச்  (இ.வ.); பாரக்்க; see {nia-p-pucci,}

     [நிலா + ைளயாட் .]
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நிலா

நிலா 1 nilāvudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. நில , 1 பாரக்்க; see nilavu.

நிலாவாப் லாற்றானம் (ேதவா. 1224. 2.);.

     [நில  → நிலா .]

 நிலா 2 nilāvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஒன் த்தல் ( யானித்தல்);; to meditate upon.

     "நானிலா ப்ப ெனன்னாதைன" (ேதவா. 4.5.);.

   2. ஒப்பாதல்; to resemble.

     "மானிலா ய ேநாக் யர"் ( ைச. 5.4.);.

     [நில  → நிலா -.]

நி ைவ

நி ைவ1 niluvai, ெப. (n.)

   1. தங் ைக; standing, staying,

     "ேநா  நி ைவ ெகாண்ட " ( ப் ;1111.);.

   2. சச்ம்; balance, as of dues;arrears.

ஏ  நி ைவ (பண .169.);.

   3. இ த்  ஞ் ன ெதாைக; excess amount left over.

ேபரிட க்காக ந வணர  வழங் ய ெதாைக ல் பத்தா ரம் நி ைவ இ க் ற . (உ.வ.);.

ெத. நி வ. ம. நில .

     [நில் → நி ைவ.]

 நி ைவ2 niluvai, ெப. (n.)

   தரப்படாமல் அல்ல  ேநாக் ன்  இ க் ம் டப்  நிைல; something pending

நி ைவ ள்ள வழக் கைள உடன யாகத் ரக்் மா  அறமன்றம் ஆைண ட்ட . (உ.வ.);.

     [நில் → நி ைவ.]

நி ைவ அஞ்சனா

 
 நி ைவ அஞ்சனா niluvaiañjaṉā, ெப. (n.)

நி ைவயஞ்சனா பாரக்்க; see niluvai-y-anja.

     [நி ைவ → அஞ்சனா.]

நி ைவக்காரன்

நி ைவக்காரன் niluvaikkāraṉ, ெப. (n.)

   1. கடன்காரன்; debtor

   நி ைவையத் தண் பவன்; debtor; one who collects arrears.

     [நி ைவ + காரன்.]

நி ைவயஞ்சனா

நி ைவயஞ்சனா4 niluvaiyañjaṉā, ெப. (n.)

   ைளசச்ல் ம ப்  (c.c.);; estimate of the probable out-turn of standing crops.

     [நி ைவ + அஞ்சனா.]

நி ைவய -
தல்

நி ைவய -தல் niluvaiyaṟuviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   நி ைவையத் தண் தல்; to recover arrears.

     [நி ைவ + அ -,]
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நிைல

நிைல1 nilaidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. நீண்ட காலத் ற்  நீ த்  அைமதல்; stay for long; last.

இந்த ஆட்  நிைலக் ம் என்ப ல் ஐய ல்ைல. (உ.வ.);.  ைறயற்றவைக ல் ேசரத்்த பணம் 
நிைலக்கா . (உ.வ.);. ஒ  ேவைல ம் அவன் நிைலக்க மாட்டான். (உ.வ.);.

   2. (பாரை்வ); ஓர ்இடத் ேலேய ப தல்;பா  றந் ந்த கண்கள் அ ல் நின்ற மகனின் ேமல் 
நிைலத்தன. (உ.வ.);.

   3. (ெபயர ்ெசால் த யைவ); உ ப்பட்  வழங் தல்; gain currency,

ேதவேநய க்  இயற்ெபயர ்மைறந்  பாவாணர ்என் ம் பட்டப்ெபயேர நிைலத் ட்ட . (உ.வ.);.

   4. ( ழந்ைதையக் ப் ம் ேபா ); உ ேரா தங் தல்;ஐந்  ழந்ைத ல் ஒன் ம் 
நிைலக்க ல்ைல; இந்த ழந்ைதயாவ  நிைலத்தேத. (உ.வ.);.

     [நீள் → நிள் → நில் → நிைல.]

 நிைல2 nilaidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நிைலத்  நிற்றல்; to remain permanent;to stay.

     "உம்ைம நிைல  யான" (ெதால்.எ த் .189.);.

     [நில் → நிைல.]

 நிைல3 nilaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. நிைல நிற்றல்; to obtain a footing; to be settled, lasting.

நிைலர

நிைலர4 nilaira,    1. நிற்ைக; standing, staying,

     "பைன நிைல ைனஇ" ( றநா.23.);.

   2. உ ; firmness, fixedness, stability, permanence, durability.

     "நீக்க  நிைல ம்" ( வாச.3.9.);

   3. தன்ைம ( ங்.);; character; quality; temper; nature.

     " ந் நிைலயாரத் " (ெப ம்பாண்.46.);.

   4. நிைலைம; condition, State, Situation.

     "நன்னிைலக்கட்டன்ைன நி ப்பா ம்" (நால ,248.);.

   5. ெதா ல் ( ன்.);; profession, vocation, calling.

   6. இடம்; place, seat, location.

     "நின்னிைலத ்ேதான் ம்" (பரிபா.2;27.);.

   7. தங் டம்; stopping place, station, stand, residence

     "ெந ந்ேதர ்நிைல க" ( .ெவ.6.2.);.

   8. நிலம் ( ங்.);; earth.

   9. நிைலத் ைண (நாம ப. 373.); பாரக்்க; see nilai-t-tinai.

   10. , ேதரக்ளின் தட் ; Storey, floor as of a building, sitting room in a car.

     "இ ந்  ழ்நிைல" ( வக.2673.);.

நிைலக்கட் -தல்

நிைலக்கட் -தல் nilaikkaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நிைலக்கசெ்சய்தல் (இ.வ.);; to establish, make permanent.

     [நிைல + கட்  நீள் → நிள் → நில் → நிைல. கள் → கட்  →  கட் -,]
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நிைலக்கடகம்

நிைலக்கடகம் nilaiggaḍagam, ெப. (n.)

   உ யான ெப ங் ைட (யாழ்ப்.);; a durable large basket.

     [நிைல + கடகம்.]

நில் → நிைல → உ . ள் → ண் →  ணம் →  ட ம் - வைள , உ ண்டகலம், சக்கரக் ற . 
டந்தம்-வைள , வணக்கம். டக்  → டக்  - வைளவான . ( டகம்); → கடகம் - வட்டமான 

ெப நாரப்்ெபட் . (வ.ெமா.வ.6.);.

நிைலக்கண்

 
 நிைலக்கண் nilaikkaṇ, ெப. (n.)

   இைமயாக்கண் ( ட்டாக்கண்);; fixed eyesno reflex action.

     [நில் → நிைல. கள் (க ைம); → கண் = க மணி ெகாண்ட பாரை்வ ப் . ஒ.ேநா;

உள் → உண். நள்- நண். ெபள் → ெபண்.]

நிைலக்கண்ணா

நிைலக்கண்ணா  nilaikkaṇṇāṭi, ெப. (n.)

   உடல் ம் பாரக்் ம்ப  ஒரிடத்  நாட்டப்பட்ட ெபரிய கண்ணா ; a large fixed mirror.

     "கட் ற் ற ெசா  நிைலக்கண்ணா " ( வக.558.);.

க. நி கண்ணா .

     [நிைல + கண்ணா . நில் → நிைல - நிற்ைக, உ . காண் + ஆ  – காணா  → கண்ணா .]

     [P]

நிைலக்கதவம்

நிைலக்கதவம் nilaikkadavam, ெப. (n.)

   நிைல லைமந்த கத ; door fixed on a frame.

     " நிைலக்கதவ மகற் ன்னின் " (ெப ங்.மகத.13,71.);.

     [நிைல + கதவம். நில் → நிைல, கட  - கத , கடந்  ெசல் ம் வ , வா ல், வா லைமந்த கத . 
கத  →

கதவம்.]

நிைலக்கல்

நிைலக்கல்1 nilaikkal, ெப. (n.)

   நிைலப்ப க் ள்ள கல் (இ.வ.);; stone base for door-frame.

     [நிைல + கல்.நில் → நிைல. கத நிைல, கத நிைல ன் ழைமந்த கல்.]

     [P]

 நிைலக்கல்2 nilaikkal, ெப. (n.)

   ஆட் க்கல்; அைரக் ம்கல்; grinding stone.

     [நிைல + கல்.]

     [P]

நிைலக்களப்ேபா

 
 நிைலக்களப்ேபா  nilaikkaḷappōli, ெப. (n.)

   ஒெர த்  நின்ற இடத் ல் அதற் ப் ேபா யாய்வ ம் மற்ெறா  எ த்  (யாழ்.அக.);; a letter substituted 
for another.

     [நிைலக்களம் + ேபா . ேபால வ வ  ேபா .]
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நிைலக்களம்

நிைலக்களம்1 nilaikkaḷam, ெப. (n.)

   தங் டம்; stand, standing place

     "ேபாரய்ாைன யாக்  நிைலக்களம்"

     [நிைல + களம்.]

நில் → நிைல = நிற்ைக, உ . உல் → உத்தல் = ெபா ந் தல், உத்  = ைளயாட் ல் இ வர ்ேசரந்்  
வ ம் ேசரக்்ைக. உல் → ல் → ல தல் - தல். கள் → களம் - ட்டம், ம் ஏரக்்களம், டம், 
இடம்.

 நிைலக்களம்2 nilaikkaḷam, ெப. (n.)

 source of seat (of something);.

அன் ன் நிைலக்களம் அம்மா. (உ.வ);. த ம் வடெமா ங் கலந்த மணிப்பவள நைட ேமேலாங் ய 
காலத் த் த ைழ ட்பதற் த் தனித்த யக்கந் ெதாடங்  அதற்  நிைலக்களமா ந்தவர ்
நிைறமைலயாம் மைறமைலய களார.் (உ.வ.);.

     [நிைல + களம்.]

 நிைலக்களம்3 nilaikkaḷam, ெப. (n.)

   அர ைற தண் ஞ் சாைல (ெத. க. ெதா. 2;353.);; office for collection of revenue.

     [நிைல + களம்.]

நிைலக்களன்

 
 நிைலக்களன் nilaikkaḷaṉ, ெப. (n.)

   இடம்; Place

     [நிைல + களன். களம் - களன்.]

நிைலக்கால்

நிைலக்கால்1 nilaikkāl, ெப. (n.)

   1. கட் ல் த யவற் ன் கால்; stand, as of a sofa.

     "நிைலக்காலைமந்த நிழ கழ் மணி க ற் ரல் வைளஇய க த் ற் கவ் ய பவழ ைகப் 
பத் க் கட்டத் ப் பட்  நிணர ் த்த கட்டைம கட் ள்" (ெப ங்.மகத.14.54.);.

   2. நிைல 11 ( ன்.); பாரக்்க; see nilai

     [நிைல + கால். நில் → நிைல = ளக்  த யவற் ன் தண் . ல் – ேதான்றற் க த் ேவர.் ல் → 
கல் → கால். ேதான்றல், வளரத்ல், நீட் ப்ெபா ள்.]

 நிைலக்கால்2 nilaikkāl, ெப. (n.)

ஆட் க்கால் பாரக்்க; see attu-k-kal.

நிைலக் டாரம்

 
 நிைலக் டாரம் nilaikkiṭāram, ெப. (n.)

   எளிதாய் இடம் ெபயரக்்க யலாத ெபரியேதார ்ஏனம்; a big vessel kept stationary.

     [நிைல + டாரம்.நில் → நிைல = இ ப் , இ ப் ன் ைற, இ க் ம் தன்ைம. டம் → கடம் →   
கடாரம் - டாரம் (வாயகன்ற ெபரிய ஏனம்,); ஆரம் ெசால்லாக்க ஈ . ஒ.ேநா;

 → டாரம்.]
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நிைலக் ைட

 
 நிைலக் ைட nilaikkiḍai, ெப. (n.)

 a sitting pose, in dancing.

     [நிைல + ைட. நில் → நிைல = தன்ைம, நிைலைம. ட → ைட.]

நிைலக்

நிைலக்  nilaikkuḍi, ெப. (n.)

   1. பழங்  (யாழ்.அக.);; settled or ancient inhabitants.

   2. நில ைடைமயாளரின் நிைலத்த கள் (இ.வ.);; permanent servants of a landlord engaged in agricultural 
operations.

     [நிைல + . நில் → நிைல = நிைலத்த, பைழய, த்த. ட ்→ . ட = வைளந்த. ற் ம் 
காப்பைமத் க் ெகாண்  வைள ல் இ ப்  அைமத் க்ெகாண் வாழ்ந்ேதாேர  எனப்பட்டனர.்]

நிைலக் த்

நிைலக் த் 1 nilaikkuddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   இறக் ந்த வா ல் த யன அைச ன்  நிற்றல்; to be fixed or regid, as the eye at the dying stage.

     [நிைல + த்  -. நில் → நிைல. ல் → த் .]

 நிைலக் த் 2 nilaikkuddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அைசயா  நிற்றல்; to stand firmly.

   2. ேய தல்; to immigrate.

   3. ப ரக்ள் நிைலத் ப் ேபாதல்; to withstand as a crop, after its blighted stage.

     [நிைல + த் -,. நில் → நிைல. ல் → த் .]

நிைலக்

 
 நிைலக்  nilaikkuḻu, ெப. (n.)

   க்கல்கள் எப்ேபா  எ ந்தா ம் அைதப் பற்  ஆய்  ெசய்ய அைமக்கப்ப ம் நிைலயான 
;நாடா மன்ற நிைலக்  நாைள ெசன்ைன வ வதாய்ச ்ெசான்னாரக்ள். (உ.வ.);

     [நிைல + . நில் → நிைல. ல் → ள் → .]

நிைலக் டம்

நிைலக் டம் nilaikāṭam, ெப. (n.)

   1. த்தைள; brass.

   2. ஒகநிைல க் ம் தனிேயார ்( ரத் ேயக); இடம்; a secluded hall intended or set apart for yoga practice.

     [நிைல + டம்.]

     [நில் → நிைல.  → டம் = இடம்.]

நிைலகலங் -தல்

நிைலகலங் -தல் nilaigalaṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

நிைல ைல-, 1, பாரக்்க; see nilai-kulai-,

     "ஐந் லனிைல கலங் டத் " (ெபரிய . ஞான.301.);.

     [நிைல + கலங் -. நில் → நிைல ல் → கல் → கல → கலங் .]
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நிைல ைல

நிைல ைல1 nilaigulaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. நிைலைம  தவ தல்; to be ruined in circumstances.

   2. ெந வ தல்; to swerve from the path of virtue.

   3. தயங் தல்; to be discouraged;

 to lose self-command;

 to be disconcerted, perplexed.

   4. நிைலைம தளரத்ல்; to lose hold;

 to be unstrung.

வச் ர ட் தன் னிைல ைலந்  த ன் (கம்பரா. தற்ேபார.் 55.);.

   5. த ண் தல்; to be routed, as an army.

     [நிைல + ைல-. நில் → நிைல. ல் → ைல → ைல-,]

 நிைல ைல2 nilaigulaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. கட் ப்பாட் டன் இ க் ம் சமநிைலைய இழத்தல்; lose balance, upset.

சாைல ன் க்ேக ழந்ைத ஓ வந்தைதக் கண்  வண் ையச ்சடெ்டன நி த் ய ல் 
நிைல ைலந்  ேபானான். (உ.வ.);.அம்மா ன் இறப் ச ்ெசய் ையக் ேகட்ட ஆல் ைர 
நைல ைலந்தார ்(உ.வ.);.

   2. ர ்ெக தல், ர ் ைலதல்; get disrupted.

நிைலேக

 
 நிைலேக  nilaiāṭu, ெப. (n.)

   ெகட் ப்ேபான நிைலைம; straitened circumstances, loss of position.

     [நிைல + ேக .]

நிைலெகாள்( )

நிைலெகாள்( )1 nilaigoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   1. உ யாதல்; to be permanent;

 to remain firm.

   2. தன்னிைலயைடதல்; to come into its natural state, as a diseased mind.

   3. நிற் மள  ஆழமாதல்; to be just deep enough to allow one to stand in.

க. நி ெகாளா.

     [நிைல + ெகாள்-,]

 நிைலெகாள்( )2 nilaigoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   1. ஓரிடத் ல் நிைலயாக இ த்தல், தங் தல்; come to stay, settle down.

ெசயற்ைகக்ேகாள் இன் ம் ஒ வாரத் ல் தனக் ரிய சரியான ற் ப்பாைத ல் நிைலெகாள் ம். 
(உ.வ.);

   2. (ெப ம்பா ம் எ ரம்ைற ல்); அைம யாக இ த்தல்;   ஒன் ல் கவனம் ெச த் தல்; to be peaceful 
or undisturbed.

இர  ெவ  ேநரமா ம் அ வலகம் ெசன்ற கணவன் வராததால் அவள் நிைலெகாள்ளாமல் 
த த்தாள். (உ.வ.);. தான் ஏமாற்றப்பட்  ட்டைத அ ந்த ற  கண்ண க்  நிைலெகாள்ள ல்ைல. 
(உ.வ.);.

     [நிைல + ெகாள்.]
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நிைலேகா -தல்

நிைலேகா -தல் nilaiāludal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அணிவ த்தல்; to array, as force.

   2. இடஞ்ேத தல்; to seek shelter.

     [நிைல + ேகா -,]

நிைலசெ்சண்

நிைலசெ்சண்  nilaicceṇṭu, ெப. (n.)

   நிலத் ல் நின்ெற ந்  ைளயா ம் பந் ; a kind of ball played standing on the ground.

     "நிைலச ்ெசண் ம் பரிசெ்சண் ம்  க ம ழ்ெவய் " (ெபரிய . ேசரமான்.126.);.

     [நிைல + ெசண் .]

நிைலசெ்ச

 
 நிைலசெ்ச  nilaicceru, ெப. (n.)

   இைடயறாப் ேபார;் continuous engagement in war operation.

     "நிைலச ்ெச னாற்றைலய த் " (ப ற் ப். ஐந்தாம். ப .);.

     [நிைல + ெச .]

நிைலெசல் ( ) -
தல்

நிைலெசல் ( ) -தல் nilaiselludal,    14 ெச. . . (v..i)

நிைலெகாள்-, பாரக்்க; see nilai-kol-,

     [நிைல + ெசல்-,]

நிைலத்தண்ணீர்

 
 நிைலத்தண்ணீர ்nilaittaṇṇīr, ெப. (n.)

   நிைலயா ள்ள நீர;் standing water. as in pools. tanks.

     [நிைல + தண்ணீர.்]

தண்ணீெரனி ம் நீெரனி ம் ஒக் ம். நீெரனேல த க் ச ்சா ம்.

நிைலத்தானம்

நிைலத்தானம் nilaittāṉam, ெப. (n.)

   ேகா ல்; shrine.

     "கா ம்பலப மந்நிைலத்தானங்கள்" (ெபரிய . ஞான. 340.);.

     [நிைல + தானம்.]

நிைலத் ைண

நிைலத் ைண nilaittiṇai, ெப. (n.)

   1. இயங்  ைணக்  எ ரிைடயான இயங்கா (அைசயா); ைண; the category of the immovables, as the 
vegetable kingdom. Opp. to iyañgu-tiņai.

     'இைறவன் இயங்  ைணக் கண் ம் நிைலத் ைணக் கண் ம் அவற் ன் தன்ைமயாய் 
நிற் மா ' (ெதால். எ த் . 46. உைர.);.

   2. ப ரிகள்; flora.

     [நிைல + ைண.]

நில் → நிைல - நிைலத்  நிற்ப , இயங்காத .

நிைலத் வ ர்

நிைலத் வ ர்  nilaittiruvamirtu, ெப. (n.)

   ேகா ல் நா ம் பைடய க்ெகன டப்ப ம் நிைலக்ெகாைட (ெதா.க.ெதா. 3.96.);; permanent 
endowment for daily offerings in a temple.

     [நிைல + வ ர் .]

நிைலத் த்

 
 நிைலத் த்  nilaittutti, ெப. (n.)

நிலத் த்  பாரக்்க; see nila-t-tutti.
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நிைலத் ைற

நிைலத் ைற nilaittuṟai, ெப. (n.)

   வழக்கமா றங் ம் நிைலயாழ ள்ள நீரத்் ைற; the usual bathing-ghat.

     "நிைலத் ைற வ  இய மதன  மாக்கள்" (மைலப . 280.);.

     [நிைல + ைற. நில் → நிைல.]

நிைலத்ேதர்

நிைலத்ேதர ்nilaittēr, ெப. (n.)

   ஒப்பைன ெசய்  நி த்தப்ப ம் ேதர ்( ைன. மணப். 62.);; standing decorated car.

     " ளக்  நிைலத்ேதர ்ெசய்தார"் ( ர ங். னிய. இ ந்த. 40.);.

     [நிைல + ேதர.்]

நிைலத்ேதர்

 
 நிைலத்ேதர்  nilaittērmūṭu, ெப. (n.)

   ேதைர வழக்கமாய் நி த் டம் (இ.வ.);; the place where a temple car ordinarily stands.

     [நிைல + ேதர் .]

நிைலத மா -தல்

நிைலத மா -தல் nilaidaḍumāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

நிைல ைல-, பாரக்்க; see nilai-kulai-,

     [நிைல + த மா -,]

நிைலதவ -தல்

நிைலதவ -தல் nilaidavaṟudal,    5 ெச. .  (v.i.)

நிைல ைல-, பாரக்்க; see nilai-kulai,

     [நிைல + தவ -,]

நிைலதளம் -தல்

நிைலதளம் -தல் nilaidaḷambudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   1. நிைலயற் த்தல்; to be unstable

   2. கலக்க ற் த்தல்; to be unsettled, as a family, a government.

   3. நிைல ைல-,1,2 பாரக்்க; see nilai-kulai-,

   4. ேபணா  டத்தல்

 to be neglected, as one's property or affairs

     [நிைல + தளம் -,]

நிைலதளர்-தல்

நிைலதளர-்தல் nilaidaḷardal,    2 ெச. . . (v.i.

நிைல ைல-, பாரக்்க; see {nilal-kulai-,}

     [நிைல + தளர-்,]

நிைல ரி-தல்

நிைல ரி-தல் nilaidiridal,    2 ெச. . . (v.i.

   ைறெக தல்; to swerve from principle

     "யா  நிைல ரியான்" (ஏலா , 3.);.

     [நிைல + ரி-,]

நிைலநாட் -தல்

நிைலநாட் -தல் nilaināṭṭudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   நிைலெகாள் ம்ப  ெசய்தல், நிைலக்கக் ெசய்தல், நி தல்; enforce (peace, law and order; establish rights, 
facts etc.);

கலவரம் நடக் ம் ப ல் அைம ைய நிைலநாட்ட பட்டாளம் அ ப்பப்பட் ள்ள . (உ.வ.);. இ  
அறத்ைத நிைலநாட்ட நடக் ம் ேபாராட்டம் (உ.வ.);. அவர ்தன் கட் ைர ல் பாவாணரின் 
க த் கைளத் றம்பட நிைலநாட் ள்ளார.் (உ.வ.);.

     [நிைல + நாட் -,]
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நிைலநில்-தல் 
(நிைலநிற்றல்)

நிைலநில்-தல் (நிைலநிற்றல்) nilainiltalnilainiṟṟal,    14 ெச. . . (v.i.)

   1. ெகாள்ைக த யவற் ல் உ யாய் நிற்றல்; to stand firm, as in one's principles;

 to maintain consistency.

   2. நிைல ெப -, பாரக்்க; see nilai peru-,

     [நிைல + நில்-,]

நிைலநி த் -தல்

நிைலநி த் -தல் nilainiṟuddudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நிைலநாட் ; to set up, establish.

     " ரத்்  நிைலநி த் க் ெகாண்ேடாம்" (தனிப்பா. 1. 216. 2.);.

   2. வாய் எண் த்தல்; to prove conclusively.

     [நிைல + நி த் -,]

நிைலநீச்

 
 நிைலநீச்  nilainīccu, ெப. (n)

   ஒ வைக நீச் ; a kind of swimming.

     [நிைல + நீச் .]

நிைலநீர்

நிைலநீர1் nilainīr, ெப. (n.)

   1. ஒட்ட ல்லா நீர;் still water, as in a tank.

     " வ நீணிைலநீரக் ம் பைசயறக் த்தான்" ( ைள. அன்னக்.7.);.

   2. கடல் (கல்லா. 21.

   1. ம ேல ம்.); ocean.

     [நிைல + நீர.்]

 நிைலநீர2் nilainīr, ெப. (n.)

   ட்டள ள்ள நீர;் knee-deep water.

     [நில் → நிைல = ஒரள , தாளள . நிைல + நீர.்]
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கா

கா1 kā,    ககரெமய் ன் ம் ஆகார உ ர ் ன் மா ய, ஒ ப்  வ ம் டெ்ட த்  வரி வ ம் 
ெகாண்ட, த ழ் ெந ங்கணக் ல் சார ்ெப த் க ள் ஒன்றா ய வல் ன அைச ெய த்  ; opened 
syllable of velar voiceless plosive and long vowel (k + a- ka, vowel consonant) grammatically grouped with carbu eluttu, a 
classification among Tamil alphabets.

 கா2 kāttal,    4.ெச. ன்றா  (v.t)

   1.காவல் ெசய்தல்; to guard, keep guard over, watch.

     " ைறகாக் ம் காப்  எவன் ெசய் ம்?" ( றள்,57);.

   2. ெகடா  ேப தல்; to keep safe from harm or loss.

ளிரப்்பதனத் ல் பழங்கைளப் பல நாள் காத்  ைவக்கலாம் (உவ);.

   3.அ யா  காத்தல்; to keep safe from danger or death.

இைடயன் ஆ கைளக் காத்  வளரக்் றான் (உ.வ.);.

   4. உ டன் ைவத் ப் ேப தல்; to keep alive.

டமான வைன அவன் தாய் காத்  வ றாள் (உவ);.

   5. நைட ைற ல் இ க் மா  ெசய்தல்; to keep in existence.

பாவாணர ்அறக்கட்டைளைய உலகத் த ழாராய்ச்  நி வனம் காத்  வ ற  (உவ);.

   6. பா காத்தல்; to preserve, shelter.

     "காக்கக் கட யநீ காவா ந்தக்கால்" ( .இ  8.);

   7. அரசா தல்; to govern, rule, reign.

காக்கசந்

 
 காக்கசந்  kākkasandi, ெப.(n.)

   உ ந் ; blackgram (சா.அக.);.

க.கா

     [காய் → கா → காக்கம் + (சத் ); சந் .]

காக்கட்டான்.

காக்கட்டான். kākkaṭṭāṉ, ெப.(n.)

   1. ெகா வைக; mussell-shell creeper.

   2. ெகா க்காக்கட்டான் (L.);; sky-blue bindweed.

ம வ. காக்கணம்,காக்கனங்ெகாவ்ைவ, காக்கணத்  க ைன, சங் ப் , காக்கணா, க ைள.

ம. காக்ணம், காக்காய் வல் ,

     [கா2 →காக்  →காக்கணம் → காக்கட்டான். காக்கட்டான்-இதைனக் காக்கரட்டான் என்ப  
லக்கத்தக்க ெகாசை்ச வழக் .]

வைககள்: 1.ெவண்காக்கணம்,

   2.நீலக்காக்கணம்,

   3.க ங்காக்கணம்

   4.இரடை்டக்காக்கணம்.

காக்கடா

 
 காக்கடா kākkaṭā, ெப.(n.)

   ப்பந்தம்; flambeau.

     [கா → காக்  →காக்கடம் → காக்கடா. காக்  = ெச , எரி , அனல்.]
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காக்கண்டம்

 
 காக்கண்டம் kākkaṇṭam, ெப.(n.)

   காவ ; pole or stave of wood used for carrying burdens (ேசரநா.);.

ம. காகண்டம்

     [கா + கண்டம்]

காக்கண்டல்

 
 காக்கண்டல் kākkaṇṭal, ெப.(n.)

   ச ப் நில மரவைக; calycine mangrove (சா.அக.);.

     [கா + கண்டல்]

காக்கணக் ரியம்

 
 காக்கணக் ரியம் kākkaṇakkiriyam, ெப.(n.)

   காட் ச் ைர; forest bottle-gourd (சா.அக.);.

     [காக்கணம் + ரியம்]

காக்கணங்ெகாவ்
ைவ

 
 காக்கணங்ெகாவ்ைவ kākkaṇaṅgovvai, ெப.(n.)

   காக்கட்டான் பாரக்்க; see _.

     [காக்கணம் + ெகாவ்ைவ]

காக்கணத்

 
 காக்கணத்  kākkaṇatti, ெப.(n.)

காக்கட்டான் பாரக்்க; see _.

     [காக்கணம் → காக்கணத் ]

காக்கணம்

காக்கணம் kākkaṇam, ெப.(n.)

   1. காக்கட்டான் பாரக்்க; see _.

   2. க ப் , வப்  ள்ளிகைளக் ெகாண்ட ஒ வைகத ்ெதா ேநாய்; a kind of leprosy with black and red spots.

ம வ. காக்கம்

ம. காக்கணம்

வைககள்:

   1.ெவண்காக்கணம்,

   2.நீலக்காக்கணம்,

   3.க ங்காக்கணம்

   4.இரடை்டக்காக்கணம்.

காக்கணா

 
 காக்கணா kākkaṇā, ெப.(n.)

காக்கட்டான் பாரக்்க: see _.

     [காக்கணம் → காக்கணா]
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காக்கத் வான்.

 
 காக்கத் வான். kākkattuvāṉ, ெப.(n.)

   ளிவைக; Cockatoo.

     [கா + கத் வான்.]

காக்கம்

காக்கம் kākkam, ெப.(n.)

   சவரிக் ெகா ; bitter snake-gourd.

   2. ெகாவ்ைவக் ெகா  ; a common creeper of the hedges,

     [கா2 →காக்  → காக்கம் (ெச ந் பட ம் ெகா );]

காக்கரட்டான்

 
 காக்கரட்டான் kākkaraṭṭāṉ, ெப.(n.)

காக்கட்டான் பாரக்்க; see _.

     [காக்கட்டான் → காக்கரட்டான் (ெகா.வ);.]

காக்கைர

 
 காக்கைர kākkarai, ெப.(n.)

   கரிசல் நிலம் (ம ைர);; black, stiff, clayey soil, cracking widely in dry weather, requiring a good soaking before being 
ploughed.

ெத. கக்கைர

     [கார ்+ கைர=காக்கைர.]

காக்கைற 
க்கைற

காக்கைற க்கைற kākkaṟaimūkkaṟai, ெப.(n.)

   1. அசடன் (இ.வ.);; nincompoop (Loc);

   2. அ வற்றவன்

 fool.

ம. காக்கரம் க்கரம் (ஒ ங்கற்ற நிைல);

     [காக்கைற + க்கைற]

காக்கைற க்கைற என வ ம் எ ைக த்த மர ைணச ்ெசால் 'எதைன ம் காக் ம் றனற்றவன்' 
(காப் ல் அைற ேபாயவன்);, ' கழ் ெபறத்தக்க ேதாற்றம் இழந்தவன்' எனப் ெபா ள் த வதா ம் 
( க்  அைற- க் ழந்தேதாற்றம்);.
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காக்கன்

காக்கன்1 kākkaṉ, ெப.(n.)

   1. கடல் ன் வைக (M.M);; a sea-fish, grey, attaining 1½  ft. in length.

   2. காக்ைக; a crow.

   3. க ப்பன்; a black man.

ம. காக்கள்

     [க  → காக்  → காக்கன்.]

 காக்கன்2 kākkaṉ, ெப.(n.)

   1. காப்பவன்,

 protector.

   2. தாய்மாமன்; maternal uncle.

   3. ம க்கத்தக்கவன்; respectable person.

ச.் காகா

     [கா → காக்கன்]

காக்கன்ேபாக்கன்

காக்கன்ேபாக்கன் kākkaṉpōkkaṉ, ெப.(n.)

   1. ஊர ்ேபர ்ெதரியாதவன்; stranger, unknown person.

     "காக்க க் ம் ேபாக்க க் ம் த்தாேயா ல்ைல "(நாட் ப்பா);.

   2. யவன்( ன்.);

 idle vagrant.

க. . காகேபாக

     [காக்கைறயன் = காக்கன். ேபாக்கைறயன் = ேபாக்கன். இவ் ைடக் ைறச ்ெசாற்கள் காக்கன் 
ேபாக்கன் என எ ைக த்த இைணெமா  வ ற்றைம காணலாம்]

காக்காச்

காக்காச் 1 kākkācci, ெப.(n.)

   1.கட ம் ஆற் ம் வாழ்வ ம், ஆ ரலம் நீள ைடய மன ெவளி ய ன் வைக; a sea and river 
fish, silvery, attaining 6 in. in length.

   2. 11 ¼  ரலம் வளரக் ய கடல் ன் வைக; a sea-fish, roseate, attaining 11 ¼  in. in length.

   3, ஒ  வைக ளிஞ் ல்; cockle.

     [கா2 → காக்  → காக்காச் ]

 காக்காச் 2 kākkācci, ெப.(n.)

   காக்ைக னத் ல் ெபண்பால் (ேபச்  வ .);; female crow.

     [காக்ைக + ஆச்  - காக்காச் .]

காக்காந்ேதால்

காக்காந்ேதால் kākkāndōl, ெப.(n.).

   கா ல் உண்டா ம் ெகாப் ளவைக (ெநல்ைல.);; abscessin the heel.

ம வ. காக்காய்க்ெகாப் ளம், காக்காய்த்ேதால், காக்காய்த்ேதா , காக்காய்ப் ண்.

     [கா2 → காக்  → காக்கன் + ேதால்-காக்கந்ேதால் → காக்காந்ேதால். காக்  = ரட்  (ெச );. 
இதைனக் காக்காய்த்ேதால் என்  ெச.அ.க. த் ப்ப  ெகாசை்ச வழக் );
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காக்காய்

 
 காக்காய் kākkāy, ெப.(n.)

காக்ைக பாரக்்க; see _

     'காக்காய் உடக்ாரப் பனம்பழம் ந்த ' (பழ);

     [கா+கா-காக்கா→ காக்ைக → காக்காய் (ஐகார ஈ ஆய் ஈறாகத் ரிவ  ெகாசை்சவழக் );.]

காக்காய்க்கால்

காக்காய்க்கால் kākkāykkāl, ெப.(n.)

   1. காய்ந்த வய ற் கா ம் ெவ ப்  (இ.வ);; splits or clefts in dried fields of wet cultivation.

   2. காக்ைக ன் கால்ேபாற் கா ம் வ ரக் ற்ற வைக (உவ);; flaw in a gem, esp. a diamond, so called from its 
resembling a crow's foot.

   3. ழந்ைதகள் வைரபடம் க்கலான ைகெய த் ; drawing made by children, ugly hand-writing.

   4.எ த்  வரிப் ளப்ைபக் க் ம் ள்ள (இ.வ.);; caret (loc.);.

   5. ள க் ெகா , ெவற் ைலக் ெகா  ேபான்றவற் ன் க க்களில் ேதான் ம் ய பற்  ேவர;் roots 
at the nodes of climbers like betelvine, peppervine etc.

   6.கற்ைற கட் வ ல் ஒ  வைக

 one of the nodes of binding the sheaves of corn.

ம. காக்கக்கால்

     [காக்ைக → காக்காய் + கால் (ேகாணலான ேகா );]

காக்காய்க்கால் 
ைதயல்

 
 காக்காய்க்கால் ைதயல் kākkāykkāltaiyal, ெப(n.)

ைதயல்ேவைலப்பா க ள் ஒன்

 feather setching.

     [காக்ைக → காக்காய்+கால்+ைதயல்.]

காக்காய்க்காய்க் 
ளியல்

 
 காக்காய்க்காய்க் ளியல் kākkāykkāykkuḷiyal, ெப.(n.)

    உடம்ைப ம் நைனக்காமல் தண்ணீைர அள்ளித் ளித்தல்; have wash in a hurry.

காக்காய்க் ளியல் ேபாட்  ட்  ஐந்  நி டத் ல் வந் ேறன் (உ.வ.);.

க. காகசந்ான

காக்காய்க் றவன்.

 
 காக்காய்க் றவன். kākkāykkuṟavaṉ, ெப.(n.)

   காக்ைக ன் ம் ஓர ்இனத்தார;் crow eating people

ம வ. காக்ைகக் றவன்

ம. காக்கக் றவன்

     [காக்ைக → காக்காய் + றவன்]

காக்காய்க்ெகாப்
ளம்

 
 காக்காய்க்ெகாப் ளம் kākkāykkoppuḷam, ெப.(n.)

காக்காந்ேதால் பாரக்்க; see _

     [காக்ைக → காக்காய் +ெகாப் ளம்]

788

www.valluvarvallalarvattam.com 4009 of 19068.



காக்காய்க்ெகால்

 
 காக்காய்க்ெகால்  kākkāykkolli, ெப.(n.)

காக்ைகக் ெகால்  பாரக்்க see _ ,

     [காக்ைக → காக்காய் + ெகால் ]

காக்காய்ச் ப்

 
 காக்காய்ச் ப்  kākkāyccippi, ெப.(n.)

   ஏரிகளி ம் ளங்களி ம் கா ம் நத்ைத வைக; cockles in lakes and tanks (சா.அக);.

ம வ. காக்ைகச் ப்

     [காக்ைக → காக்காய் + ப் . காக்ைக நிறம், க ப்  நிறச ் ப் .]

காக்காய்சே்சாளம்

 
 காக்காய்சே்சாளம் kākkāyccōḷam, ெப.(m.)

காக்ைகசே்சாளம் பாரக்்க; see _

ம வ. காக்ைகசே்சாளம்

ம. காக்கசே்சாளம் க. காெகேசாள.

     [காக்ைக → காக்காய் ேசாளம்-காக்காய்சே்சாளம். 'காக்ைக'க நிறம் த்த ]

காக்காய்த்தாளி

 
 காக்காய்த்தாளி kākkāyttāḷi, ெப(n.)

   க ங்கா  வைக (L);; Ceylon ebony.

ம வ. காக்ைகத்தாளி

     [காக்ைக →காக்காய் + தாளி]

காக்காய்த் ம்ைப

 
 காக்காய்த் ம்ைப kākkāyttumbai, ெப.(n.)

   காக்ைகத் ம்ைப பாரக்்க; see _ name of a plant, Malabar catmint(ேசரநா);.

ம வ. காக்ைகத் ம்ைப

ம. காகத் ம்ப; க.கரி ம்ெப.

     [காக்ைக → காக்காய்+ ம்ைப]

காக்காய்த்ேதால்

 
 காக்காய்த்ேதால் kākkāyttōl, ெப.(n.)

காக்காந் ேதால் பாரக்்க; see _

     [காக்  → காக்கன்-காக்காய் + ேதால். காக்  = ரட்  (ெகா.வ]

காக்காய்த்ேதா

 
 காக்காய்த்ேதா  kākkāyttōli, ெப.(n.)

காக்காந்ேதால் பாரக்்க; see _

     [காக்காய்த்ேதால் → காக்காய்த்ேதா ]
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காக்காய்நீர்

 
 காக்காய்நீர ்kākkāynīr, ெப.(n.)

   இளநீர ்ேபான்ற ெதளிவான தண்ணீர ்(இ.வ.);; clear limpid water (loc.);.

     [கால் + காய்-காக்காய் + நீர.் வ க்ைக ஒ ம் ரளாத இளநீர ்கால்காய் (ேதங்கா ன் 
காற்ப  வளரச்்  எனப்ப த ன் இ  இப்ெபயர ்ெபற்ற );

காக்காய்ப்பாைல

 
 காக்காய்ப்பாைல kākkāyppālai, ெப.(n.)

மரவைக(L.);,

 cluster-flowered croton.

ம வ. காக்ைகப்பாைல

     [காக்ைக → காக்காய் + பாைல]

காக்காய்ப் ன்

 
 காக்காய்ப் ன் kākkāyppisiṉ, ெப.(n.)

   க ேவலமரத் னின்  வ ம் ெகாற ெகாறப்பான கரிய ேபா ப் ன்; gum-like back extrusion.

ம வ. காக்ைகப் ன்

     [காக்ைக → காக்காய் + ன். 'காக்ைக' க நிறம் த்த ]

காக்காய்ப் ண்

காக்காய்ப் ண் kākkāyppuṇ, ெப.(n.)

காக்காந் ேதால் பாரக்்க ; see _.

     [கா2 →காக்  → காக்கன் → காக்காய் + ண். காக்  = ரட் ]

காக்காய்ப்

காக்காய்ப்  kākkāyppū, ெப.(n.)

   1. ெதாட் களில் ைவத்  வளரக்் ம் ஒ  ஞ்ெச  (M.M);.

 sispara creeper, herbaceous pot plant, which bears small purple flowers.

   2.அனிசச்ம்; the plant. hibiscus furcatus(ேசரநா.);.

ம. காக்கப்

     [காக்ைக → காக்காய் + , 'காக்ைக' க நிறம் த்த ]

காக்காய்ப்ெபான்.

 
 காக்காய்ப்ெபான். kākkāyppoṉ, ெப.(n.)

காக்ைகப்ெபான் பாரக்்க; see _.

     [காக்ைக = காக்காய் + ெபான்]

காக்காய் -த்தல்

காக்காய் -த்தல் kākkāypiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t)

கால்ைக -த்தல் பாரக்்க: see _.

ம. காக்க க் க: க. காக்காய் ; ெத. காக்கா பாட் .

காக்காய் 
மரங்ெகாத்

 
 காக்காய் மரங்ெகாத்  kākkāymaraṅgotti, ெப(n.)

   ஒ வைக மரங்ெகாத் ; the Malabar great black woodpecker (ேசரநா.);.

ம. காக்க மரங்ெகாத்

     [காக்ைக → காக்காய் + மரங்ெகாத் . 'காக்ைக' க நிறம் த்த .]
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காக்காய் ன்

காக்காய் ன்1 kākkāymīṉ, ெப. (n.)

   ெகா க்ைக என் ம் கடல் ன் வைக; a kind of sea-fish.

     [காக்ைக → காக்காய் + ன். 'காக்ைக' க நிறம் த்த .]

 காக்காய் ன்2 kākkāymīṉ, ெப. (n.)

   ெபான்னிறப் ன்; gold-coloured gum (சா.அக.);.

     [காக்காய் + ன் = காக்காய் ன். ெச ள்களின் பைச ேபான்ற தாகலாம்)

காக்காய் ள்

காக்காய் ள் kākkāymuḷ, ெப. (n.)

   1. கட்டக் காக்ைக பயன்ப த் ம் ள்; thorns used by crows in building their nests.

   2. ஆைன ெந ஞ்  (M.M.);

 crow thorn, elephant caltrop pedalium murex.

ம. காக்க ள்

     [காக்ைக → காக்காய் ள்]

காக்காய் க்கன்

 
 காக்காய் க்கன் kākkāymūkkaṉ, ெப.(n.)

   நீண்ட க் ள்ளவன் (இ.வ);; man with sharp long nose.

ம. காக்க க்கன்

     [காக்ைக → காக்காய் + க்கன்]

காக்காய் க்

 
 காக்காய் க்  kākkāymūkki, ெப.(n.)

   க ற் ெசய்நஞ் ( ன்.);; a prepared arsenic.

     [காக்ைக → காக்காய் + க் ]

காக்காய் க்

காக்காய் க் 1 kākkāymūkku, ெப.(n.)

   நட்ட ெதன்ைன ெநற் னின்  ேதான் ம் ைள; sprout from a coconut seedling just as it begins to grow, 
resembling a crow's beak.

     [காக்ைக → காக்காய் + க் ]

 காக்காய் க் 2 kākkāymūkku, ெப.(n.)

   க ற் ெசய்நஞ்  (யாழ். அக);; a prepared arsenic.

     [காக்ைக → காக்காய் + க் ]

காக்காய்வைட

_.

ெப.(n.);

நீத்தார ்நிைன நாளில் அல்ல  ஈம இ  நாளில் ெதன் லத்தாரக்் ப் பைடக் ம் வைட,

 cake offered to manes at the end of the last rites or annual ceremony of the deceased ancesstors.

     [காக்ைக → காக்காய் + வைட. காக்ைகக்  இ ம்வைட எனப் ெபா ள்ப ம்]
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காக்காய்வல்

 
 காக்காய்வல்  kākkāyvalli, ெப.(n.)

   காக்கணம் பாரக்்க; see _ (சா.அக.);.

காக்காய்வ ப்

 
 காக்காய்வ ப்  kākkāyvalippu, ெப(n.)

   கால்ைக வ ப்  பாரக்்க; see _.

ம. காக்கவ

     [கால்+ைக - காக்ைக+வ ப்  - காக்ைக வ ப்  = காக்காய் வ ப்  எனத் ரிந்த  க ங்ெகாசை்ச 
வழக் .]

காக்காய்ெவ ட்

 
 காக்காய்ெவ ட்  kākkāyveruṭci, ெப.(n.)

   காக்ைககட்  மன ெவ ட் ைய உண்டாக் ம் ெவௗவால் வைக (M.M.);; lit., crow-terror, vampire bat of which 
crows are scared.

     [காக்ைக = காக்காய்+ெவ ட் ]

காக்காரர்

 
 காக்காரர ்kākkārar, ெப.(n.)

   பல்லக் ன் காத்தண்  கைளச ் மப்ேபார ்( ன்.);; palanquinbearers; persons who carry loads suspended from 
a pole on their shoulders.

     [கா+காரர-்காக்காரர.்]

காக்காவல்

காக்காவல்  kākkāvalli, ெப.(n.)

   ெகா வைக ( வசா. ன் .7);; a kind of creeper.

     [கா2 → காக்  → காக்கன் → காக்கா + வல் )

காக்காெவனல்

 
 காக்காெவனல் kākkāveṉal, ெப.(n.)

   காக்ைக கைர ம் ஒ க் ப் ; onom. expression signifying the cawing of the crow.

 Skt. _

க.காகா

     [கா + கா + எனல். காக்ைக ன் 'காகா' என் ம் ெதாடேராைச. ெதால்ைலத ம் ெவற்ேறாைச என்ப  
ப் )

காக்

காக் 1 kākki, ெப.(n.)

   1. க நிறத் ப் ெபண்

 a woman of black colour.

   2. காக்ைக; crow.

     [கா க்  → காக் . ஒ.ேநா. க க்கன் (ஆ.பா); = க க்  (ெப.பா);.]

 காக் 2 kākki, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ப ப்  நிறத் ணி; light drabor chocolate-coloured cloth produced by boiling myrobalans and sulphate of 
iron together.

     [கால் →காக்  →காக் ]
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காக் த் வான்.

 
 காக் த் வான். kākkuttuvāṉ, ெப.(n.)

காக்கத் வான் பாரக்்க; see _.

காக்கத் வான் காக் த் வான் (ெகா.வ);.]

காக் நாயகன்

காக் நாயகன் gāggunāyagaṉ, ெப.(n.)

   1. ஒ  ; a  community in TamilNadu;

   2. ஒ  பைட தல்வர;் a main of the army.

     "இ ப்ைபபாக் ழான் தா  காக் நாயகன், ஏ  அ ளப் பண்ணின த யார ்காக்  நாயகரக்்  
காக்  நாயகன் ைசயன் ெசம் ய தைரயன் ைவத்த"(SIl.vi330-4 p.328);.

     [காக் +நாயகன்.]

காக்ைக

காக்ைக1 kākkai, ெப.(n.)

   1. க நிற ைடய ம் கா கா ெவன்  கத் வ மான இந் யப் பறைவ; country crow.

     'காக்ைக கரவா கைரந் ண் ம்" ( றள்,527);.

   2. 23 ஆம் நாண் ன், பறைவ (அ ட்டம்); ( வா.);; the 23rd nakšatra.

ம.காக்க; க.கா ,கா ,காெக:ெத.கா ; .காக்ெக காக; ேகாத. காக் காய்க்; ட. காக்; ட., பட., காெக; 
ெகாலா. காக; பர.்காகன்; கட. காகன்; ேகாண்.காகர;் . காக; . காவ்வ, காவ; . காகா; மா. 
க்வக்ெவ; ரா. காெகா.

 Skt.kāka, Nep.kāk Beng.kāk, Guj. kagto; H.U., howā; Punj.ka; Kash. käv, Sind, kāngum, Mar. kāvlā, Ass. Kāyuri Ori. 
kuwā,kāvu. Aust. koa.

 kāka, kāga, a male crow, kāki, a female crow Cf. D. kāge, etc. kā3, kāvu 3. As Samskrita, in the Amarakö sa alone, has nine 
other names for the Crow, it is certain that kāka, kāki, and kāga have been borrowed from D. wherein ige and its dialectical 
forms are the only names for the crow, that is so very common also in the South of India (K.K.E.D.XX);.

     [கா + கா →காக்கா→ காக்ைக. காகாெவனக் கத் தலால் காக்ைக எனப்ெபயரெ்பற்ற . காகா 
ெவ ம் அஃ ைண உ ர ்ஒ க் ப் னின்  ேதான் ய ெசால் ( தா.2);.]

வைககள்:

   1. காக்ைக,

   2. அண்டங் காக்ைக,

   3. ைமக் காக்ைக,

   4.நீரக்்காக்ைக,

   5. மணியங்காக்ைக.

காக்ைகக் கண்

காக்ைகக் கண் kākkaikkaṇ, ெப.(n.)

   1. ஒ க் கணிப்  கண்; squint-eye.

   2. ரந்்  ேநாக் தல்; fixing one's eyes or one spot, close attention.

ம. காக்கத் ம் ; க. காெககண் .

     [காக்ைக + கண்]

காக்ைகக்கண்ண
ன்.

காக்ைகக்கண்ணன். kākkaikkaṇṇaṉ, ெப.(n.)

   காக்ைக ேபால் ெச கட ்பாரை்வ ைடேயான், மா கண்ணன்; squint-eyed or cross-eyed person.

     "கற் ளார ்ெசயைல ெநாய்  கழ னன் காக்ைகக் கண்ணன்" ( வத . வரக்்கநரகேச. 31);.

     [காக்ைக + கண்ணன். காக்ைக ஒ  கண்ைணச ்சாயத்  ேநாக் ம் இயல் ைடயதாத ன் 
மா கண் ள்ள வைனக் காக்ைக கண்ணன் என்ப  உல யலா ற் .]
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காக்ைகக்கரிசச்ா
ன்

காக்ைகக்கரிசச்ான் kākkaikkariccāṉ, ெப.(n.)

   1. ஈயத்தண் செ்ச ; a plant with lead like stem.

   2. க ப் க் கரிசலாங்கண்ணி; black eclipse plant (ச_அக.);.

     [காக்ைக + கரிசச்ான்]

காக்ைகக் க ப்

காக்ைகக் க ப்  kākkaikkaruppi, ெப.(n.)

   1. கக் க ப்  நிறத்தவள்; a female of utter dark. complexion.

   2. அழகற்றவள்; an ugly woman.

ம. காக்கக் க்

     [காக்ைக + க ப்  + இ]

காக்ைகக் க ப்

 
 காக்ைகக் க ப்  kākkaikkaruppu, ெப.(n.)

   கக் க ப் ; utter dark complexion.

ம. அட்டக் க ப்

     [காக்ைக + க ப் ]

காக்ைகக் ணம்

காக்ைகக் ணம் kākkaikkuṇam, ெப.(n.)

காக்ைகக் ரிய ஐந்  தன்ைமகள் ( க்ேகா. 235; உைர);.

 characteristics of a crow being five.

     [காக்ைக+ ணம். காக்ைகக் ணங்கள் ;ம ன்ைம, கலங்காைம, ெந கக் காண்டல், ெபா றவா 
டம் தல், மைறந்த ணரச்் ]

காக்ைகக் ல்

 
 காக்ைகக் ல் kākkaikkuyil, ெப.(n.)

   க ங் ல்; the black Indian cukkoo bird.

ம.காக்க ல்; . காக் ல்:

 Skt. kākajāta.

     [காக்ைக+ ல்.]

காக்ைகக் ரல்

காக்ைகக் ரல் kākkaikkural, ெப.(n.)

   1. காக்ைக கைரத ன் ஒ ; the cry of a crow

   2. கரகரத்த ரல்; a harsh or coarse sound.

   3. வைச இைச (அபஸ்வரம்);; solecism.

ம. காகசவ்ரம்

     [காக்ைக + ரல்.]

காக்ைகக் றவன்

காக்ைகக் றவன் kākkaikkuṟavaṉ, ெப.(n.)

   1. காக்ைக ன் ங் றவன்; crow eating kurava.

   2. அழ ல்லாத க ப்  நிற ஆள்; a black ugly person.

   3.காக்காய்க் றவன் பாரக்்க; see _.

_

ம. காக்க றவன்

     [காக்ைக + றவன்]
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காக்ைகக்ெகா யா
ள்

 
 காக்ைகக்ெகா யாள் kākkaikkoḍiyāḷ, ெப.(n.)

   ேத , ேசாம்ப க் ரிய ெபண்ெதய்வம் ( வா.);; the goddess of ill-luck, who has a crow on her banner.

ம வ. க , தவ்ைவ

     [காக்ைக+ெகா +ஆள் = காக்ைகக்ெகா யாள். காக்ைக வ வம் ெபா த்த ெகா ைடயவள்.]

காக்ைகெகால்

 
 காக்ைகெகால்  gāggaigolli, ெப.(n.)

   ெகா வைக; Coculus -indicus.

ம வ. ேபன்ெகாடை்ட

     [காக்ைக +ெகால் . இதன் ைத ந்த நச் த்தன்ைம ைடய ; மயக்கந்தரவல்ல .]

காக்ைகச ் ரம்

 
 காக்ைகச ் ரம் kākkaiccuram, ெப.(n.)

   கால்ைக வ ப்  பாரக்்க; see kālkaivalippu.

ம. காகசவ்ரம்

     [கால்ைகச் ரம் → காக்ைகச் ரம்]

காக்ைகச ் ள்ளி

காக்ைகச ் ள்ளி kākkaiccuḷḷi, ெப.(n.)

   1. ய ளா கள்; small twigs.

   2. காகம்  கட்டப் பயன்ப த் வ  ேபான்ற  ச் கள்; small sticks collected by crows to build their 
nests.

ம. காக்கச ் ள்ளி

     [காக்ைக + ள்ளி = காக்ைக கட் தற் ப்பயன் ப த் ம் ள்ளி)

காக்ைகசே்சல்

_ ,

ெப.(n.);

   நல்ல தண்ணீரில் வா ம் ெகண்ைட ன்வைக; a fresh water coast-fish, yellowish, attaining 3 in. in ngth, very 
pugnacious.

     [கால்காய்+ேசல்-காற்காய்சே்சல் → காக்ைகச ்ேசல். கால்காய் →இளநீர ்(ெதளிவான நீர)்; காற்காய்ச ்
ேசல் ைன காக்ைகசே்சல் என்ப  ெகாசை்சவழக்க]

காக்ைகச ்ேசாளம்

 
 காக்ைகச ்ேசாளம் kākkaiccōḷam, ெப.(n.)

   க ஞ்ேசாளம்; bleak cholam.

ம. காக்கசே்சாளம்

     [காக்ைக + ேசாளம். நிறத்தால் ெபற்ற ெபயர.் அள ல் யேசாளம்.)
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காக்ைகத் தனம்

காக்ைகத் தனம் kākkaittaṉam, ெப.(n.)

   1. ெகட்ட இயல் ; bad notion.

   2. காக்ைக ன் இயல் ; the character of a crow.

க. கா தன

 Skt. kākatra

     [காக்ைக + தனம்]

காக்ைகத் ம்ைப

 
 காக்ைகத் ம்ைப kākkaittumbai, ெப.(n.)

   க ந் ம்ைப; name of a plant, Malabar catanint (ேசரநா.);.

ம. காக்கத் ம்ப; க.கனிந் ம்ைப

     [காக்ைக + ம்ைப]

காக்ைகநஞ்

 
 காக்ைகநஞ்  kākkainañju, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ்ெசய்நஞ் ; a prepared arsenic.

     [காக்ைக+நஞ் ]

காக்ைகப்பலா

காக்ைகப்பலா kākkaippalā, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் க ப்  பலா; a black variety of Jackfruit.

     [கா2 → காக்  → காக்கன் + பலா - காக்கன்பலா → காக்ைகப்பலா (ெகா.வ);. (ெந ங்கக்காய்க் ம் 
இயல்  பற் க் காக்கன் பலா எனப்பட்ட .);]

காக்ைகப்ப

காக்ைகப்ப  kākkaippali, ெப.(n.)

   ெதன் லத்தார ்(இறந்த ன்ேனார)்; ெபா ட் க் காக்ைகக்  இ ம் ேசாற் ண்ைட; ball of rice and 
other ingredients placed to crows for the soul of the dead persons by the relatives.

     "காக்ைகக் ப்ப  காட் ய வாேற" ( மந்.191);.

     [காக்ைக+ப )

காக்ைகப் பார்ைவ

 
 காக்ைகப் பாரை்வ kākkaippārvai, ெப.(n.)

   ஒற்ைறப்பாரை்வ; an oblique look (சா.அக.);.

     [காக்ைக + பாரை்வ.]

காக்ைகப் ள்ளி

 
 காக்ைகப் ள்ளி kākkaippuḷḷi, ெப.(n.)

   ய க த்த ள்ளி, மசச்ம்; a small black spot.

     [காக்ைக+ ள்ளி]

காக்ைகப் ேபச்

 
 காக்ைகப் ேபச்  kākkaippēccu, ெப.(n.)

   ெகட்ட ேபச் ; evil talk.

க. கா

     [காக்ைக + ேபச் ]
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காக்ைகப்ெபான்

காக்ைகப்ெபான் kākkaippoṉ, ெப.(n.)

   1. ெபான்னிறத் ல் இ க் ம் ஒ வைகப் த்தைள; kind of tinsel, resembling gold leaf, used for decoration at 
weddings and other festivals.

ஒ வன் ஒ , ழகைனப் பண்ணி அதன்க த் ேல காக்ைகப் ெபான்ைனத் ெதாற்  (ஈ ,3:1.10);.

   2. ெபான்னிறப் ன்; a gum having gold colour (த.ெசா.அக.);.

   3. ன்  (அப் ரக);த் தக ; mica in flakes (சா.அக.);.

ம. காக்கெபான் : க. கா பங்கார; ெத. கா பங்கா .

     [காக்ைக + ெபான். பளபளக் ம் எளிய மாைழத்தக , காக்ைக ன் கண்க க் க் கவரச்் யாகத் 
ேதான் மாத ன் காக்ைக ம் ம் ெபான் என் ம் ெபா ள் த்ததாகலாம்.]

காக்ைகபா னிய
ம்

காக்ைகபா னியம் kākkaipāṭiṉiyam, ெப.(n.)

   காக்ைகபா னியார ்இயற் ய யாப் லக்கண ல்; an ancient work on Tamil prosody by not extant, only a few 
sutras of which are found quoted in the old commentaries.

     [காக்ைக +பா னி +அம்-காக்ைகபா னியம்.]

வைககள்:

   1. ெப ங்காக்ைக பா னியம்

   2. காக்ைக பா னியம்.

காக்ைகபா னியா
ர்

காக்ைகபா னியார ்kākkaipāṭiṉiyār, ெப.(n.)

   காக்ைகபா னியம் என் ம் யாப் லக்கணஞ் ெசய்த பைழய ஆ ரியர ்(ெதால்.ெபா ள்.மர . 98, 
உைர);; author of _ Tamil prosodi.

     [காக்ைக + பா னி + ஆர-்காக்ைகபா னியார.் காக்ைகைய யந்  பா யதால் ெபற்ற 
றப் ப்ெபயர.் 'ஆர'் உயர் ப்பன்ைம .]

காக்ைகபா னியா
ர் நசெ்சள்ைளயார்

காக்ைகபா னியார ்நசெ்சள்ைளயார ்kākkaipāṭiṉiyārnacceḷḷaiyār, ெப.(n.)

   காக்ைக கைரதைலப் பாராட் ப்பா யைம பற் க் காக்ைக பா னி எனப் ெபயர ்ெபற்றவ ம் 
ப ற் ப் பத் ன் ஆறாம் பத் ைன இயற் யவ மான ெபண்பாற் லவர;் a famous poetess, author of the 
sixth decade of _-p-pattu, so named because she vividly described the cawing of a crow,

     [காக்ைக + பா னி + ஆர+் நல் + ெசள்ைள +ஆர.் 'ஆர'் உ.ப. ஈ . நசெ்சள்ைள என்ப  இயற்ெபயர.் 
ப ற் ப்பத் ல் ஆறாம்பத் ைனப் பா யவர.் ேம ம், ந்ெதாைக 210, றம் 278 ஆ யைவ ம் 
இவர ்பா யைவ. " ந்  வரக் கைரந்த காக்ைகய  ப ேய" என் ம் ந்ெதாைக வரிகளால், 
காக்ைக பா னியார ்என்  றப் ப் ெபயர ்ெபற்றார.்]

காக்ைகமரங்ெகாத்

 
 காக்ைகமரங்ெகாத்  kākkaimaraṅgotti, ெப(n.)

ஒ  வைக மரங்ெகாத் :

 the Malabar great black wood pecker.

ம. காக்கமரங்ெகாத்

     [காக்ைக + மரங்ெகாத் ]

காக்ைகமல்

 
 காக்ைகமல்  kākkaimalli, ெப.(n.)

   ணா; wild jasmine (சா. அக);.

ம. காக்கமல்

     [காக்ைக + மல் )
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காக்ைகமனம்

 
 காக்ைகமனம் kākkaimaṉam, ெப.(n.)

   ய மனம்; evil mind.

க. கா மன

     [காக்ைக + மனம்.]

காக்ைகமா

 
 காக்ைகமா  kākkaimāci, ெப.(n.)

   காகமா  பாரக்்க; see _

     [காக்ைக + மா ]

காக்ைக ன் ெகாத்

   _;ெப.(n.);

   ஒ  வைக ன் ெகாத் ; brown headed stork hilled king fisher.

ம. காக்க ன்ெகாத்

     [காக்ைக + ன்ெகாத் ]

காக்ைக கம்

 
 காக்ைக கம் gāggaimugam, ெப.(n.)

காக்ைக ேபான்ற கம்,

 crow-faced;

 Skt. kākamukha

     [காக்ைக + கம்]

காக்ைக க்கன்

 
 காக்ைக க்கன் kākkaimūkkaṉ, ெப.(n.)

   நீண்ட ரை்மயான க் ள்ளவன்; a person with long nose.

ம. காக்க க்கன்

     [காக்ைக + க்கன்]

காக்ைக க்

 
 காக்ைக க்  kākkaimūkku, ெப.(n.)

   ற , இ க் ப்ெபா ; pincers, tongs.

ம. காக்கவா; பட. காக்ெக க்

     [காக்ைக + க் ]

காக்ைக 
ெமய்ப்பா

 
 காக்ைக ெமய்ப்பா  kākkaimeyppāṭu, ெப.(n.)

காகசத் வம் பாரக்்க; see kāga-sattuvam.

     [காக்ைக + ெமய்ப்பா ]
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காக்ைகவ

 
 காக்ைகவ  kākkaivali, ெப.(n.)

கால்ைக வ ப்  பாரக்்க; see Kāl-ka-valippu.

ம. காக்கவ

     [கால் + ைக + வ  - கால்ைக வ  - காக்ைகவ  (ெகா.வ.);]

காக்ைகவைளயல்

 
 காக்ைகவைளயல் kākkaivaḷaiyal, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் க ப்  நிறக் கண்ணா  வைளயல்; a kind of black glass bangle.

ம. காக்கவைள

     [காக்ைக + வைளயல்]

காக ந்தம்

காக ந்தம் kākavirundam, ெப.(n.)

   ஒ வைக ைவரம்; a kind of Diamond.

     "ஒன் ற் கட் ன வ ரங்காக ந்த ம் உ ைள மாக ஐஞ் ம்" (SII.ii.79-143 p.396);.

     [காகம்+ ந்தம்]

 காக ந்தம் kākavirundam, ெப.(n.)

   வ ரமணி வைக; a variety of diamond.

     "வ ரம் காக ந்த ம் உ ைள மாக ஐந் ம்" (S.I.I.I. 79-143 பக்.396);.

     [காக்ைக → காகம் + ந்தம்]

காக்ைக ளக்

 
 காக்ைக ளக்  kākkaiviḷakku, ெப.(n.)

   ஒ வைக இ ம்  ளக் ; a kind of iron lamp.

ம. காக்க ளக்

     [காக்ைக + ளக் ]

காகக்கரிப்பன்

காகக்கரிப்பன் kākakkarippaṉ, ெப.(n.)

   க ங் ைகயாந்தகைர; a black-coloured eclipse plant.

     "க ர ் டக்கற்றான் காகக்கரிப்பனீர ்வல் " (ைதலவ.ைதல.94);.

     [காக்ைக + க ப்பன் - காக்ைகக்க ப்பன் →காக்ைகக்க ப்பான்- காகக்கரிப்பன் (ெகா.வ);.]

காகக்கல்

 
 காகக்கல் kākakkal, ெப.(n.)

   க ப் நிறக் காந்தக்கல்; black load stone (சா. அக.);

     [காக்ைக + கல் - காக்ைகக்கல் - காகக்கல்.]

காகக் டம்

 
 காகக் டம் kākakkuḍam, ெப.(n.)

   எள் (த.ெசா.அக.);; sesame.

     [காகம் + டம் = காகக் டம்.]
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காகச் ைல

காகச் ைல kākaccilai, ெப.(n.)

   காந்த ஆற்றல் உள்ள ஒ வைக இ ம் க்கட்  ( ன்);; black load stone, magnetic oxide of iron.

ம வ. க ற் ைல

     [கா2 → காக்  → காக்கன்+ ைல-காக்கஞ் ைல → காகச் ைல (ெகா.வ.);.]

காகச் க்கான்

 
 காகச் க்கான் kākaccukkāṉ, ெப.(n.)

   க ஞ் க்கான் ( ன்..);; black marble.

     [காக்ைக + க்கான் - காக்ைகச் க்கான் →காகச் க்கான் (ெகா.வ); 'காக்ைக' க நிறம் த்த .]

காகச ட்டம்

காகச ட்டம் gāgasaguṭṭam, ெப.(n.)

ெகாப் ளங்கள் வந்த நிறத் ட ண்டா ப் ன் க த் க் ராம்  வத்ைதப் ெபற்  
உைடந்  காயமா ம் ெதா ேநாய்வைக ( வரட1் 51.);,

 kind of leprosy, with reddish shinning spots followed by an eruption of dark nodules.

     [காக்ைக + ட்டம் - காக்ைகக் ட்டம் → காக்கசக் ட்டம் → காகச ட்டம் (ெகா.வ);. 'காக்ைக 
க நிறம் த்த . காக்ைக ன் றப்ைபப்ேபால் தற் வந்  ன்  க ப்பதால் இப் ெபயர ்ெபற்ற  
(த.ெசா.அக.);]

காகசத் வம்

காகசத் வம் kākasattuvam, ெப.(n.)

மகளிரின் பத்  ெமய்ப்பா க ள் ஒன்  (ெகாக்ேகா. 4.26);: (Erot.);

 the natural disposition of a women, classed under the crow type, one of the tencattuvams.

 Skt.satva → த. சத் வம்

     [காக்ைக- காகம் + சத் வம்]

காக ஞ்ைச

 
 காக ஞ்ைச kākasiñsai, ெப.(n.)

   ன் க்ெகா  (த.ெசா.அக);; climber of crab's eye.

     [காக்ைக → காகம்+(ெசஞ் ); ஞ்ைச.]

காக ரம்

 
 காக ரம் kākasuram, ெப.(n.)

     [காக்ைக → காகம்+ ரம் 'காக்ைக' க நிறம் த் க் ற்றப்ெபா ள் உணரத்் ற் .]

காகத் ரத்

 
 காகத் ரத்  kākatturatti, ெப.(n.)

   ஆெதாண்ைட (மைல);; thorny caper.

     [காக்ைக + ரத்  - காக்ைகத் ரத்  - காகத் ரத் .]

காகத் வசத்தாள்

 
 காகத் வசத்தாள் kākattuvasattāḷ, ெப.(n.)

   காக்ைகக்ெகா யாள் பாரக்்க; see _

 Skt. twaja < த. வசம்

     [காக்ைக → காகம் + வசத்தாள்]
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காகதா யம்

காகதா யம் kākatāliyam, ெப.(n.)

காகதா யம் பாரக்்க; see

     ' ளங் ேரா....காக தா ய ெமன்ப ேவ" (ெவங்ைகக்ேகா.10);.

     [காகம்+தாலம்-காகதாலம் → காகதா யம். தாலம் = பைனமரம்.]

காகதா யம்

காகதா யம் kākatālīyam, ெப.(n.)

   காக்ைக பைன ல் வந்  அமர, பனம்பழம் ழ்ந்த  ேபால எ ரப்ாராமல் இயல்பாக ஒத்  நிக ம் 
நிகழ்  ; lustration of the sitting of the crow on the palmtree followed by the fall of palm-fruit as an instance of post hoc ergo 
propter hoc.

     "காகதா யம்ேபால் வாதைன ன் வசத் ளங் கலந்  நிற் ேமக ற" (ஞானவா.உற்ப.66);

     [காகதா யம் → காகதா யம், காக்ைக உடக்ாரந்்ததால்தான் பனம்பழம் ேழ ழ்ந்த  என வ யப் 
ெபா த் ைரக் ம் ஏரணத்தாரின் வலக்காக் ற் ]

காக ண்டம்

காக ண்டம் kākaduṇṭam, ெப.(n.)

   அ ல்; eaglewood,

     "ஏந்ெத ற் காக ண்டம்" ( ளா. ய.105);

     [காக்ைக → காகம் + ண்டம். காக்ைக க நிறம் த்த . ண்டம் = அ ற்கடை்ட ன் ண் .]

காகேதரி

 
 காகேதரி kākatēri, ெப(n.)

   மணித்தக்காளி (மைல);; black night shade.

     [காக்ைக → காகம்+ேதரி. காக்ைக க நிறம் த்த .)

காகந்

காகந்  kākandi, ெப. (n.)

   கா ரிப் ம்பட் னம்; so named after one of its kings

     "ககந்தன் காத்த ற் காகந் ெயன்ேற" (மணிேம. 22:37);.

     [ககந்தன் - காகந் ]

காகந

_

ெப. (n.);

   கா ரியா  ; river Kaviri (த.ெசா.அக.);.

     [காகம் + ந . காக்ைகயால் உண்டாக்கப்பட்ட ஆ . நீர ்→ நீத்தம் → நத்தம் → நத்  → ந . 'நதா' 
எனில் ஒ ெய ப் தல்; அதனால் ஒ ெய ப்  ஒ ம் ஆ . ந  என்றா ற்  என்பர ்வட லார.் 
ஒ க் ப்  எல்லா ெமா க் ம் ெபா வானதாத ன் இ  ெபா ந்தா .)

காகநாசம்

காகநாசம் kākanācam, ெப. (n.)

   1. நரி ங்ைக; a short or stunted variety of coral tree.

   2. தவ  ங்ைக; Tranquebar gendarussa.

   3. காக்ைக ெகால்  , ஒ வைகக் ெகா ; crow-killer (சா.அக.);.

     [காக்ைக → காகம் + (நாற்  → நாத்  → நாச்  → (நாசச்ம்); → நாசம்.]

காகநாசனி

_.

ெப.(n.);

   ேசவகனார ் ழங் ; plough root (சா. அக.);

     [காக்ைக → காகம் → நாசனி.]
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காகநா

காகநா  kākanāci, ெப.(n.)

   1.பாற்ெசாற்  ( .அ);; Indian guttapercha.

   2. ெகாவ்ைவ (மைல);.);; crow's beak.

     [காக்ைக → காகம் + நா ]

த. நாளி → வ.நா .

காகநா ைக

 
 காகநா ைக gāganācigai, ெப.(n.)

   ேகாைவ; crow's beak (சா.அக.);.

     [காக்ைக → காகம் + நா ைக]

காகநி ைள

காகநி ைள kākanimiḷai, ெப.(n.)

   1. க நி ைள ( .அ);; antimony.

   2. ஈயக்கர ; an alloy of tin and antimony.

   3. காக்ைகப்ெபான்; brass tinsel or brass leaf glittering like gold (சா.அக.);.

     [காக்ைக → காகம்+நி ைள)

காகநீைல

 
 காகநீைல kākanīlai, ெப.(n.)

   நாவல்மரம்; a kind of jaumoon-plum tree.

     [காகம் + (நீலம்); நீைல.]

காகேநரி

காகேநரி kākanēri, ெப.(n.)

   மணித்தக்காளி (மைல);; black nightshade (த.ெசா.அக);.

     [காகம் + ேநரி]

காகப் ள்

_ ,

ெப.(n.);

   1. காக்ைக; crow.

   2.23ஆம் நாண் ன், பறைவ (அ ட்டம்); ( ங்);.; the 23rd star Avittam.

     [காக்ைக → காகம் + ள். ள் = பறைவ]

காகபதம்

காகபதம் kākabadam, ெப.(n.)

   1. அ பத்ைதயா ரத்  ஐந் ற்  ப்பத்தா  (65,536);. கணங்ெகாண்ட காலவைக (பரத.தாள.27);;   2. 
வ ரக் ற்றங் க ெளான் ; a kind of diamond fault.

காகபாதம் பார(்உவ);.

   3. எ த்  வரிப் ளப்ைபக் க் ம் ள்ள  (உ.வ.);; caret.

     [காக்ைக → காகம்+ (பாதம்); பதம்.]

காகபரணி

 
 காகபரணி kākabaraṇi, ெப.(n.)

   நரிப்பய ; a variety of greengram (த.ெசா.அக.);.

     [காக்ைக → காகம் + பரணி]
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காகபலம்

காகபலம் kākabalam, ெப.(n.)

   1. ேவம் ; neem.

   2. நாவல்வைக; a kind of jamboo.

   3. எ சை்ச; lime tree (சா.அக.);.

     [காக்ைக → காகம் + பலம்]

காகப

காகப  kākabali, ெப.(n.)

   1. பக ல் உண  ெகாள் தற்  ன்  காகத் க்  இ ம் உண ; ball of rice thrown to crows by Hindus just 
before their mid-day meal.

   2. இறந்தவர ்(ஆன்மா );க்காக காகத் க்  இ ம் உண ; ball of rice and other ingredients placed to crows for 
the soul of the dead person by the relatives.

ம வ. காக்ைகப்ப

     [காக்ைக → காகம்+ப ]

காகபாடாணம்

காகபாடாணம் kākapāṭāṇam, ெப.(n.)

   காக்ைக நஞ்  பாரக்்க; see _.

 Skt. _ → த. பாடாணம்.

     [காக்ைக → காகம் + பாடாணம்]

 காகபாடாணம் kākapāṭāṇam, ெப.(n.)

   ைவப்  நஞ்  வைக; a prepared arsenic, one of 32.

     [Skt.{}+{} → காகபாஷாணம் → த.காக பாடாணம்.]

காகபாதம்

காகபாதம்1 kākapātam, ெப.(n.)

   1. பன்னி வைக வ ரக் ற்றங்க ள் ஒன் ); a flaw in diamond, one of 12 vayira-k-{}.

     "காகபாத ம் களங்க ம் ந் ம்"( லப் 14:180);.

     [காக்ைக → காகம் + பாதம்]

 காகபாதம்2 kākapātam, ெப.(n.)

   எ த்  வரிப் ளப்ைபக் க் ம் ள்ள  (இ.வ.);; caret.

     [காக்ைக → காகம்+பாதம். பட் ப்ேபான எ த்  அல்ல  ெசால்ைல.இைடசெ்ச க இடப்ப ம் 
காக்ைக ன் கால் ேபான்ற அைடயாளக் .]

காக ந்

காக ந்  kākabindu, ெப.(n.)

   க ம் ள்ளி; black dot.

     "வ ரம் ரக்த ந் ம் காக ந் ம் உைடயன." (S.I.I.ii,78);.

ம வ. காக்ைகப் ள்ளி

 Skt. bindu → த. ந்

     [காக்ைக → காகம் + ந் ]

காக

 
 காக  kākapīli, ெப.(n.)

ன் க்ெகா ,

 crab's eye creeper(சா.அக.);.

     [காகம் + .  = தைழத்த ெகா .]
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காகம்

காகம் kākam, ெப.(n.)

   1. காக்ைக; crow

     "காகபந் தரிற் க ற் காளிமங்கஞ ம்"(கந்த .ஆற் ப். 13);.

   2. 23 ஆம் நாண் ன் பறைவ (அ ட்டம்);; the 23rd star (avitam);.

     " ைட  காகம் வ க்ைக நாள் பறைவ ள்  மாவணி  ேமய ட்டம்" (சாதக ந். காலநிகண். 20);.

   3. ரி; mongoose.

   4. கற்பகமரம்; kalpaga tree.

ம வ. கா கம்

     [காக்ைக → காக்கய் → காக்கம் → காகம்]

காகமஞ்

 
 காகமஞ்  kākamañji, ெப.(n.)

   காட் ச ்சா க்காய்; wild nut-meg (சா.அக.);.

     [காகம்  - மஞ் ]

காகமர்த்தம்

 
 காகமரத்்தம் kākamarttam, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் ெகாம்மட் ; a kind of colocynth (சா.அக.);.

     [காகம் → ம த்தம்]

காகமல் ைக

 
 காகமல் ைக gāgamalligai, ெப.(n.)

காட்  மல் ைக பாரக்்க; see _.

ம. காகமா க

     [காக்ைக + மல் ைக]

காகமல

காகமல  kākamalaḍi, ெப.(n.)

   ஐவைக மலட் ப் ெபண்க ள் ஒ த் ; one of the five classes of barren women (சா.அக.);.

     [காகம் + மல .]

இரண்  ள்ைளப் ெபற் ப் ற  ள்ைள ெபறாதவள். ஐவைக மல :

   1. ஆ  மல

   2. காகமல

   3. கத மல

   4. க ப்பமல

   5. ஆண்மல .
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காகமா

காகமா  kākamāci, ெப. (n.)

   1. க ந்தக்காளி; black _.

   2. ெசம்மணித்தக்காளி; a red variety of nightshade.

     "சத ட்  ஸ்பரிச ண்   சங்கரத்ைத வாரா  காகமா " (ைதல. ைதலவ.76);.

   3.மணித்தக்காளி; black nightshade.

     "காகமா ப் பா ைகேமாரட க் " (ைதலவ. ைதல:135); (த.ெசா.அக.);

     [காக்ைகமா  → காகமா ]

காகமா கம்

 
 காகமா கம் gāgamācigam, ெப. (n.)

   வ தைல; brinjal (சா.அக);.

     [காகம் → மா கம்]

காகயவம்

 
 காகயவம் kākayavam, ெப.(n.)

   பதர;் chaff.

     [காகம் + (அவம்); யவம்]

காகரி

 
 காகரி kākari, ெப.(n.)

   ப்ப  (மைல);; long pepper.

 Skt. krkara

     [ஒ கா. க ங்கைர → காகைர → காகரி]

காக கம்

காக கம் gāgarugam, ெப.(n.)

   1.எள் செ்ச ; sesame seed plant.

   2.எட் ; nux vomica.

   3.  சை்ச; a parasitic plant (சா.அக.);.

     [க  → க க்கல் → க க்கலகம் → காக கம்]

காக பலா

 
 காக பலா kākarubalā, ெப.(n.)

   சணிக்காய்; pumpkin (சா.அக.);.

     [காகல் → காக  + பலா (ெகா.வ);.]

காகல்

 
 காகல் kākal, ெப.(n.)

   க ைம; black.

     [க  → க கல் → காகல்]
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காக நிசாதம்

 
 காக நிசாதம் kākalinicātam, ெப.(n.)

   ஏழாம் இைச வைக ள் ஒன் ; highest variety of the seventh note of the gamut, one of the cotaccuram.

     [காகளி → காக  + நிசாதம்]

காக கம்

 
 காக கம் kākalūkam, ெப.(n.)

   ஆந்ைத; owl (சா.அக.);.

     [காகல் + ஊகம்]

காகேலாத் ரம்

 
 காகேலாத் ரம் kākalōttiram, ெப.(n.)

   அரக் காம்பல்; red Indian water-lily (சா.அக.);.

     [காகல் + ஒத் ரம்]

காகவல்லாரி

 
 காகவல்லாரி kākavallāri, ெப.(n.)

   ன் செ்ச ; creeper Indian Licorice (சா.அக.);.

     [காகம் + வல்லாரி]

காகவாகனன்

 
 காகவாகனன் kākavākaṉaṉ, ெப.(n.)

காக ர்  யான் பாரக்்க; see _.

     [காகம் + வாகனன்]

காக ர் யான்

 
 காக ர் யான் kākavūrtiyāṉ, ெப.(n.)

   காக்ைகைய ஊர் யாகக் ெகாண்ட சனி (காரி);க் கட ள்;_. as riding a crow.

     [காக்ைக → காகம் + ஊர் யான்]

காகேவாைச

காகேவாைச kākavōcai, ெப. (n.)

   காக்ைக கத் வ  ேபான்ற காட்ேடாைச; cawing note, adefect in singing.

     ' ைனப  காகேவாைச" ( வாலவா.57:26.);

     [காக்ைக → காகம்+ஒைச. காக்ைக க நிறம் த் க் ற்றப்ெபா ள் உணரத்் ற . 
இைசவாணரக்்  ஒவ்வாத ஓைசக் ற்றம். இதைன அவச் ரம் என்பர.்]
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காகளம்

காகளம்1 kākaḷam, ெப.(n.)

   1. எக்காளம்; trumpet.

     "கல்ெலன ரங்  கர  காகளம்" (கந்த . சரவண,9);.

   2. த்தைளயாலான நீண்ட ழ ைசக் க  (ேகா ல் ழாக்களி ம், ம ப் ர  வரேவற்  
நிகழ்ச் களி ம் இயக்கப்ெப ம்);; a kind of cornet (with a heavy sound, used in temple processions, and in welcome 
ceremonies);.

     "அக நா ைகச ்ெசன்னைடக்  அ த்தன தட்ட  மத்தளி, கர ைக, தாளம், காகளம் ஏற் " 
(பாரத்் ப ேசகர ரச ்ெசப்ேப கள் . .9 ஆம் ற்றாண் );

   3. ள்ேளாைச; bird's noise (த.ெசா.அக.);.

 Skt. kahala

     [காகாளம் → காகளம்]

 காகளம்2 kākaḷam, ெப.(n.)

   1. ெதாண்ைட ன் எ ம்  ந் ; the thyroid cartilage (சா.அக.);.

   2. ஒ வைகக் க த்தணி; a kind of necklace.

     [காகாளம் → காகளம்]

காகளி,

 
 காகளி, kākaḷi, ெப.(n.)

   இன்னிைச; a musical, melody, tune.

     [கா+களி. கா = ெபரிய. காகளி = ெப ங்களிப்  கப் பா வ .]

காகா

காகா kākā, ெப.(n.).

   1. காக்ைக ன் ஓைச; the cawing of crow.

   2. நாணல்; reeds (சா.அக.);..

     [கா + கா - காகா =  கால்காலாக ( ச் க் ச் யாக);இ க் ம் நாண ம் இப்ெபயர ்ெபற்ற ]

காகாங்

 
 காகாங்  kākāṅgi, ெப.(n.)

   ேகாைவ; a small variety of crow creeper of the clitcrea genus (சா.அக.);.

     [காகம் → காகாங் ]

காகா

 
 காகா  kākāci, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் கடல் ன்; a kind of sea-fish (சா.அக.);.

     [காக்காச்  → காகா .]

காகாண்டம்

 
 காகாண்டம் kākāṇṭam, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் க ம் ; white sugar-cane (சா.அக.);.

     [ஒ கா. ேகா + கண்டம் - ேகாகண்டம் + காகண்டம்]
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காகாரி

 
 காகாரி kākāri, ெப.(n.)

   ஆந்ைத; owl. (த.ெசா.அக.);.

     [காகல்(க ைம); → காகா  + காகாரி]

காகாலன்

 
 காகாலன் kākālaṉ, ெப. (n.)

   அண்டங்காக்ைக; raven.

     [க ங்காலன் → காகாலன்]

காகா ரிச்

 
 காகா ரிச்  kākāviricci, ெப. (n.)

   ண் ம் வாவல் பறைவ (யாழ்ப்.);; a kind of vampire-bat of black colour and bristling hair (J.);.

ம வ. காகா சாக

     [காக்ைக → காக்கா → காகா + (ெவ ட் ); ரிச்  (ெகா.வ);. காக்ைககைள அஞ் ேயாடச ்ெசய் ம் 
இயல் ைடய வாவல்பறைவ என்ப  க த் ]

காகாளம்

 
 காகாளம் kākāḷam, ெப.(n.)

   காளம் பாரக்்க; see _.

     [கா+காளம். கா = ெபரிய . காளம் - எக்காள இைசக்க ]

கா ெவல்லம்

கா ெவல்லம் kākivellam, ெப.(n.)

   ப ப் ெவல்லம் (ம .கள.ii.112);; crude jaggery.

     [காக்ைக → காக் (தரம் ைறந்த ); காக் +ெவல்லம் - காக் ெவல்லம் → கா ெவல்லம்]

கா

கா  kāku, ெப.(n.)

   றப்படாத அல்ல  ேவண்டாத ெபா ைளத் தரக் ய ெசால் ன் ஓைச ேவ பா . ( றள்.1318, 
உைர);; modulation of voice which indicates an implied meaning.

க.கா

     [கா  → கா  (களத் ல் க க் ம்ேபா  தவசங்களில் ேசரந்் ம் க ரெ்பா  ளங்கள் கா  
எனப்ப ம். இ கா  எனத் ரிந்த .);]

கா த்தன்

கா த்தன் kākuttaṉ, ெப.(n.)

   கா த்தக் லத் ல் ேதான் ய இராமன்; Rama, the hero of the _. as a Kakutstha.

     "உற்ற ஞாலத்ெதா  நகர ்கா த்தன், அற்ற ல் க யாற் றந்த " (ேச . ேச ச11); (த.ெசா.அக.);.
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கா ளி

கா ளி kākuḷi, ெப.(n.)

   1. ேபய் கத் னாற்ேபால் அஞ்சத்தக்க வல்ேலாைச ல் பா வ  (கல்லா. 21:40);; harsh demoniac sound 
produced while singing.

ெவள்ைள கா ளி ேழாைச ெவ ரனா " ( ைள. ற .30);.

   2. டற் ல் எ ம் தாழ்  ஓைச( ங்.);; guttural sound.

     [கள  → கா  → கா ளி]

கா  = தவசங்களில் கலந் ள்ள க ரெ்பா  ளங்கள், ப்ைபயாகக் க தப்ப ம் க ரின் 
ைடக் களான ெகாம்ைம. இைவ ேவண்டாதைவெயன உழவர ்களால் நீக்கப்ப த ன் 

ம்பத்தகாத ஓைச கா ளி எனப்பட்ட . இதேனா  ம்பத்தக்க காகளி இைசைய ஒப்பாகக் 
க ச ்ெச.அக. கா ளி என் ம் ெசால் க்  ன்றாம் ெபா ளாக 'இைச' எனப் ெபா ள் தந் ப்ப  
தவ .

 கா ளி2 kākuḷi, ெப. (n.)

   ெமத்ைத, இ க்ைக ( ங்.);; bed, seat.

     [கா  → கா  → கா ளி க ர ்ெபா வளங்களான கா  ெகாம்ைம உள்ளைடத்த ெமத்ைத.]

கா ெவனல்

 
 கா ெவனல் kāāveṉal, ெப.(n.)

   ஓர ்ஒ க் ப் ; onom. expr. as in wailing.

     [கா +  + எனல். 'கா' ' ' என்பன ெவற்ேறாைசக் ப் கள். கந்தர ல் " காெவன 
ெவன் ைள ய " என மாற் க் னைம காண்க.]

காெகா

 
 காெகா  kākoḍi, ெப.(n.)

   எட் மரம் (மைல.);; nux vomica tree (சா.அக);.

     [கா + ெகா  (ெகா ய );.]

காேகாட

 
 காேகாட  gāāṭagi, ெப.(n.)

   வா ைவ (மைல);; spindle tree.

     [ஒ கா. கார ்→ கா + ேகாட ]

காேகா

 
 காேகா  kāāṭi, ெப. (n.)

   காெகா  பாரக்்க; see _.

     [கா+ேகா .  ெகா  → ெகா  → ேகா  (ெகா ய );. கா. ெபரிய]

காேகா யன்

 
 காேகா யன் kāāṭiyaṉ, ெப.(n.)

   கைழக் த்தன் (அக.நி.);; strolling dancer.

     [கா + ேகா யன். கா + தண் , த , கைழ. ேகா யன் = த்தன்.]
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காேகாதம்

 
 காேகாதம் kāātam, ெப.(n.)

   காேகாதரம் பாரக்்க; see _.

     "கங் ைரேத ங் காேகாத ராச ம்" ( ப் );.

     [கால்ெகாள் உதரம் → காேகாதரம்  → காேகாதம்.]

காேகாதரம்

 
 காேகாதரம் kāātaram, ெப.(n.)

   பாம்  ( ங்.);; snake, that which moves on its belly in a zigzag way.

     [கால்ெகாள்+உதரம்(வ );-காேகாதரம் (ெகா.வ.); வ ற்ைறக் காலாகக் ெகாண்ட .]

காேகாலம்

 
 காேகாலம் kāālam, ெப. (n.)

   அண்டங்காக்ைக (உரி.நி.);; black jungle crow, raven.

     [கார ்+ ேகாலம் - காரக்்ேகாலம் → காேகாலம் (க நிறத்த );.]

காேகாளி

காேகாளி kāāḷi, ெப.(n.)

   1.அேசாக மரம் ( வா.);; tree _.

   2. ேதடெ்கா க்  (மைல.);; Indian tutnsole.

   3. ெகா யர  (மைல.);; wild pipal.

     [கா (ெபரிய); + ேகாளி ( வா  காய்க் ம் மரம்);.]

காங்கயநா

காங்கயநா  kāṅgayanāṭu, ெப. (n.)

   ெகாங்  நாட் ன் 24 நா க ள் ஒன் ; one of the 24 _. of kongu country.

     [காங்கயம் + நா .]

காங்கயம்

 
 காங்கயம் kāṅgayam, ெப.(n.)

   ஈேரா  மாவட்டத் ள்ள ஒ  மாவட்டத் ன் தைலநகரம்; capital of taluk in Erode dt.

     [கங்ைக → கங்ைகயர ்→ காங்ைகயர ்→ காங்ேகயம் → காங்கயம்.]

காங்கயம்காைள

 
 காங்கயம்காைள kāṅgayamkāḷai, ெப.(n.)

   ேவளாண் ேவைலக க்  உகந்த காைளகள்; bulls fit for agriculture.

     [காங்கயம் + காைள]
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காங்

காங்  kāṅgi, ெப.(n.)

   ேபராைசக்காரன்; avaricious person.

     "மற்றவன் ைகத் ணபான் காங்  ெயனப் ப வான்" (நான்மணிக். 6);

     [காங்  - காங் . காங் தல் =  ேபராைச ெகாள் தல்.]

 காங் 1 kāṅgi, ெப.(n.)

   பணியாளர ்ெதா ; company of workmen.

த.வ.களமர.்

     [E.Gang → த.காங் .]

 காங் 2 kāṅgi, ெப.(n.)

   ேபராைசக்காரன்; avaricious person.

     "மற்றவன் ைகத் ண்பான் காங்  ெயனப்ப வான்" (நான்மணி.61);.

     [Skt.{} → த.காங் .]

காங் ைச

காங் ைச kāṅgisai, ெப.(n.)

   ப்பம்; desire.

     "காங் ைச க்க மறக்ெகா  ெவற் ல்" ( ப் . 263);.

     [காங்  + இைச]

காங்

காங் 1 kāṅgu, ெப.(n.)

   1. க நீல நிறம்; dark blue colour.

     "காங் ட்ட கசை்ச மாய்க் கானவரக்ள் வந்  கண் " ( ளப்ப. 66);.

   2.க நீலப் ைடைவ; dark blue colour saree.

     [கங்  → காங் ]

 காங் 2 kāṅgu, ெப.(n.)

   ேகாங்  (L.);; common caung.

     [ேகாங்  → காங் ]

 காங் 3 kāṅgudal,    5 ெச. . .(v.i).

   ேபராைச ெகாள் தல்; to get arathicious.

     [கா = ெபரிதாதல். கா → காங் ]

 காங்  kāṅgu, ெப.(n.)

   ெப ம்பாைன; large earthen pot.

     [த. காங் → Chin, _.]

     [கா (ெபரிய ); → காங் .]

காங் ப் டைவ

காங் ப் டைவ kāṅguppuḍavai, ெப.(n.)

   நிற ட்டப்பட்ட டைவ (G.Sm.D.i.265);; a kind of Coloured saree.

ம. காங் ; க.காங்  கா ; . காங்

     [காங்  + டைவ]
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காங் லம்

காங் லம் kāṅālam, ெப.(n.)

   ஆடக்ாட் ரல், ெப ரல், ந ரல் ஆ யைவ ஒட் நிற்க ேமா ர ரல் டங் ச ் ண் ரல் 
நி ரந்்  நிற் ம் 33 இைணயா ைனக்ைக வைகக ள் ஒன்றான நாட் ய நளிநயக்ைக ( லப்.3:18, 
உைர);; a gesture with one hand in which the thumb, the forefinger and the middle finger are joined and bent forward while 
the ring-finger is folded and the little finger is held upright, one of 33 _..

     [ஒ கா. நாஞ் ல் →நாங் ல் → நாங் லம் → காங் லம் (ெகா.வ);. நாஞ் ல் = ஏர]்

வைக:

   1. காங் லம்,

   2. ழ்காங் லம்,

   3. ரிகாங் லம்.

காங்ெகயம்

காங்ெகயம் kāṅgeyam, ெப.(n.)

   ெபான்; gold.

     "காங்ெகயத் ெதா ற் கம் யர"்(இர . க் . 189);.

     [கங்கம் → காங்ெகயம் (கங்க நாட் ல் ைடத்த ெபான்);

காங்ெகயர்

காங்ெகயர ்kāṅgeyar, ெப.(n.)

   1. கங்கநாட் னர;் inhabitants of the country ruled by the Gangas.

     "ெபாப்பண காங்ெகயரே்கான்" ( லப்.பக்.11);.

   2. உரிசெ்சால் நிகண்  ெசய்த ஆ ரியர;் name of the author of the Uriccol -_..

     " ந் காங் ெகய ரிசெ்சால்" (ஆ.நி);

     [காங்கம் → கங்கயர ்→ கங்கெகயர ்(ெகா.வ);.]

காங்ேகயம்

 
 காங்ேகயம் kāṅāyam, ெப.(n.)

   ேகாைரக் ழங் ;_. (சா.அக.);.

     [கங்கம் → காங்ேகயம்.]

காங்ேகயர்

காங்ேகயர ்kāṅāyar, ெப.(n.)

   1. செ்சங் ேகாட் ற்  அ ல் ேமா ரில் வாழ்ந்த ெகாங்  ேவளாளர ்தைலவர;் a leader kongu _. who 
lived at Morur.

     [கங்கம் → கங்கயம் → காங்கயம் → காங்ேகயர]்

ெகாங்  நாட்  ேவளாளரக்ளில் காங்ேகயர ்  வள்ளண்ைம க்க . ேமா ைரத ்தைலநகராகக் 
ெகாண்  ஆட் ரிந்த நிலத்தைலவரக்ள். செ்சங்ேகா  நகரில் நிலத்தம் ரான் ேகா ம், 
மைலேமல் உள்ள உைமெயா  பாகர,் ேவலவர ்ேகா ம் பல ப்பணிகள் ெசய் ள்ளனர.் 

லப்ப காரத் ற்  உைரெய ய அ யாரக்்  நல்லாைர ஆதரித்தவரக்ள். "காங்ேகயர ்ேகானளித்த 
ேசாற் ச ்ெச க்கல்லேவா ன் ைர கண்ட ேவ" என்  அ யாரக்்  நல்லார ்உைர ேபாற் ம். 

செ்சங்ேகா  ப்பணி மாைல ம் பாம்பலங்காரர ்ேகாைவ ம் இவரக்ைளப் பற் ய தல் 
வரம் த ம் ல்கள்.

காங்ேகயன்

காங்ேகயன் kāṅāyaṉ, ெப.(n.)

   1. கன்; God Muruga.

     "ஈங்கனம் நம  கண்ணிெனய் ய மரன் கங்ைக தாங் னள் ெகாண்  ெசன்  சரவணத் 
தலாேல காங்ெகயெனனப் ெபயரெ்பற்றான்" (கந்த . ைள. 16);.

   2. ட் மன் ( டா.);; Bishma.

     "காங்ேகய ள்ளிட்ட காவலரக்ள்" (பாரத ெவண். வா ேதவன் 46.);.

     [கங்ைக → கங்ைகயன் → காங்ேகயன்.]
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காங்ைக

காங்ைக kāṅgai, ெப.(n.)

   ெவப்பம், ; heat, feverishness, pyrexia (radiation of heat);.

ச் ைய ட ம ைர காங்ைகயான இடம் (உவ.);

ம வ. ெவம்ைம, ெவக்ைக, , உ ப்பம், உ மம்.

க. பட காங்ெக; ெத.காக.

     [காய் → காய்ங்  → காங்  → காங்ைக (ேவ.க. 186);.]

காய் → வ. காச ்(_.);

ய.ச.ேபா  எ. . இைய → இைச, ெநய  → ெநச , ேநயம் → ேநசம், வா ல் → வாசல்.

இங்கனம் யகர சகரப் ேபா யால் ஒளி தைலக் க் ம் காய் என் ம் ெதன்ெசால் வடெமா ல் 
'காச'் என்  ரிந் ள்ள . வடெமா ல் இச ்ெசால் ற்  ேவரில்லாம ப்ப டன், இ ள்ள சகரம் 
த ழ்ச ்சகரமாய் இ ப்ப ம் கவனிக்கத் தக்க . ப்ர என் ம் ன்ெனாட் ப் ெபற்  இசெ்சால் ப்ரகாச ்
என்  ெபரி ம் வழங் ற  (ெசல்  78. ப்ரவரி,285);.

காங்ைகயன்

 
 காங்ைகயன் kāṅgaiyaṉ, ெப.(n.)

   நீலச ்ெசய்நஞ்  ( ன்);; a prepared arsenic.

     [காங்  = எரிதல், காய்தல். காங்  → காங்ைக → காங்ைகயன்.]

காசச்கம்

 
 காசச்கம் gāccagam, ெப.(n.)

   ேபய்ப் டல்; devil's gourd (சா.அக.);.

     [காய் - காய்சச்கம் - காசச்கம்]

காசச்கற் ைர

 
 காசச்கற் ைர gāccagaṟārai, ெப.(n.)

   ன்ைனக் ைர; leaves of the Indian headache tree (சா.அக.);.

     [காய் - காய்ச்  + அகல் + ைர]

காசச்ரக் ழங்

 
 காசச்ரக் ழங்  kāccarakkiḻṅgu, ெப.(n.)

   மஞ்சள் ள்ளங் ; carrot (சா.அக.);.

     [காய் - காய்சச்ல் - காசச்ல்  → காசச்லம் → காசச்ரம் + ழங் ]

காசச்லம்

 
 காசச்லம் kāccalam, ெப.(n.)

   ேதவதா ; red cedar (சா.அக.);.

     [கா (ெபரிய ); + காசச்லம்.]
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காச்

காச் 1 kācci, ெப.(n.)

   வைர (மைல.);; common dhal.

     [காய் → காய்ச்  → காச்  (அடரந்்  காப்ப்ப );.]

 காச் 2 kācci, ெப.(n.)

   காய்ச் ய உப்  என் ம் வைளய ப் ; glass-gall (சா.அக.);.

     [காய்ச்  → காச் .]

காச் க் ழங்

 
 காச் க் ழங்  kāccikkiḻṅgu, ெப.(n.)

   ெப  வள்ளிக் ழங் ; white yam (சா.அக.);.

     [காய் → காச்  + ழங் ]

காச் கம்

 
 காச் கம் gāccigam, ெப.(n.)

   வைர; common dhal (சா.அக.);.

     [காச்  → காச் கம்.]

காச் ரம்

 
 காச் ரம் kācciram, ெப.(n.)

   நிலப் பைனக் ழங் ; root of ground palm (சா.அக);.

     [காய் → காய்ச்  → காச்  → காச் ரம்.]

காச் ைல

 
 காச் ைல kāccilai, ெப.(n.)

   கஞ்சா இைல; Ganjah leaf (சா.அக.);.

     [காஞ்சம் → கசச்ம் → காசச்ம் + இைல.]

காச் ப் செ்சனல்

 
 காச் ப் செ்சனல் kāccuppīcceṉal, ெப.(n.)

   காச் செ்சனல் பாரக்்க; see _.

     [காச்  + ச்  + எனல். காக்க ச்  என்பன ஒ க் ப்  த்த எ ைக மர ைணச ்ெசால்.]

காச் செ்சனல்

 
 காச் செ்சனல் kāccumūcceṉal, ெப.(n.)

   ஓர ்ஒ க் ப் ; onom.expr. signifying noise or clamour. as in a family of children and women.

     [காச்  + ச்  + எனல். காச் ச்  என்பன ஒ க் ப் க் த்த எ ைக மர ைணசெ்சால்.]

காச் ைர

 
 காச் ைர kāccurai, ெப.(n.)

   ளிசை்சக் ைர( ன்.);; Indian brown hemp.

     [காய்சச்ற் ைர → காச் ரக்  → காச் ைர (ெகா.வ.);]
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காசகம்

காசகம் gācagam, ெப.(n.)

   1. கல்; stone.

   2.காரச ்சாம்பல்; alkaline ashes (சா.அக.);.

     [காய்ச்  → காச் கம் → காசகம்.]

காச ப்

 
 காச ப்  gācaguppi, ெப.(n.)

   காரச ்சாம்ப னாற் ெசய்த ப் ; a glass bottle made out of alkaline ashes (சா.அக.);.

     [காய்ச்  → காசச்ம் → காசம் + ப் ]

காசண்

காசண்  kācaṇṭi, ெப.(n.)

   வாயகன்ற ஏனம்; a kind of vessel with a wide mouth.

     "ெகண் ைக, காசண்  ெசப் க் ம்பம்"( ரேபாத.11:13);.

மரா. காசகண்

     [கா + ெகண்  - காெகண்  → காெசண்  → காசண்  (ெகா.வ); கா. ெபரிய .]

காசத்

 
 காசத்  kācatturu, ெப.(n.)

   பறைவக் ெகால் ப் ; a plant so called from being an enemy of bird (சா. அக.);

     [காசம் + சத் ]

காச லகம்

 
 காச லகம் gācadilagam, ெப.(n.)

க ப்  உப் :

 a black salt.

     [கா → காசம் + லகம்]

காசநீர்

 
 காசநீர ்kācanīr, ெப.(n.)

   தைல ல் ேசரந்்  காசேநாைய ைளக் ம் ஒ ெகட்டநீர ்( ன்.);; a morbid fluid collected in the head 
supposed to cause asthma.

     [காசம் + நீர.்]

காச ந்

காச ந்  kācabindu, ெப.(n.)

   1.க  ேலற்ப ம் ஒ வைகக் கண்ேணாய்; disease of the cornea of the eye.

   2. க ல் ள்ளிகைள உண்டாக் ம் ஒ வைகக் கண்ேணாய்; a disease causing spots on the black of 
the eye (சா.அக.);.

     [காசம் + ( ந் ); ந் .]
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காசம்

காசம்1 kācam, ெப.(n.)

   1.ெபான்; gold.

   2. கல்நஞ் ; a mineral poison.

   3. பளிங் ; crystal.

     [காய்ச்  → கா  → காசம் (ெகா.வ.);]

காய்ச்  வ வைமக்கப்பட்ட ெபான் ம் ெபாற் கா ம் கா -காசம் எனப்பட்ட . காய்ச்  வ க்கப்ப ம் 
கல்நஞ் க் ம் அ ேவ ெபயரா ற் .

 காசம்2 kācam, ெப.(n.)

   1. நாணல்; a large corse grass.

   2. வானம்; sky.

     "காச மா ன. ெவல்லாங் கரந் " (கம்பரா. த்த . ம த் .40);.

   3.ெவளி; space

   4. க ைம; blackness.

வ. ஆகாச

     [கா.= நீட் , உயரம். கா → காயம் → காசம் (நீண்ட நாணல்); (ேவ.க.5); இசெ்சால் பரந்த வானத்ைத ம் 
றந்த ெவளிைய ம் ப்பதா ற் . காயம் பாரக்்க; See _.]

 காசம்3 kācam, ெப.(n.)

காசமரத்்தகம்

காசமரத்்தகம் gācamarttagam, ெப.(n.)

   ெப ம் ல்; a kind of large grass.

     "களா  காசமரத்் தகம்" (ைதலவ. ைதல. 76);.

     [காசம் + ம த்தகம்]

காசமல் ைக

 
 காசமல் ைக gācamalligai, ெப.(n.)

   த்ைதச ் ரி;     [காசம் + மல் ைக]

காசரம்

காசரம் kācaram, ெப.(n.)

   1. எ ைம; buffalo.

   2. நாணல்; reed.

   3. காடெ்ட ைம; wild buffalo (சா.அக.);.

   4. இ ள்; darkness.

     [காசம் (நீட் ); +  காசரம்.]

காசரளி

 
 காசரளி kācaraḷi, ெப.(n.)

   ஆற்றரளி; a kind of oleander (சா.அக.);.

     [காசம் + அரளி]

காசரி த் ைர

காசரி த் ைர kācarimuttirai, ெப.(n.)

   ன்றங் லத ்ெதாைல ல் கண் க்  ேநராகப் பாரை்வைய நாட்  அைசவற் க் ம் நிைல 
(ேயாகஞானா.34);; a posture in which the gaze is fixed steadily on a spot in front about three inches from the eyes.

     [காசரம் (இ ள்); → காசரி + த் ைர.]
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காசைரக் ைர

 
 காசைரக் ைர kācaraikārai, ெப.(n.)

   ெகா க் காசைர; a kind of edible greens.

     [காசல் → காசைர + ைர.]

காசல் ைர

 
 காசல் ைர kācalārai, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் ைர; a kind of edible greens (சா.அக.);.

     [காசல் + ைர.]

காசெவளி

 
 காசெவளி kācaveḷi, ெப.(n.)

ஒ வைகக் கண் ேநாய்

 a kind of eye disease.

     [காசம்+ெவளி.  வ  → ெவளி. (ெகா.வ.);]

எ த்ைதப் பாரத்்த ன் மனிதைரப் பாரத்்தால் இ ள் ேபாலத் ேதாற்றமளிக் ம் ஒ வைக கண்ேநாய் 
(சா. அக.);.

காசைற

காசைற1 kācaṟai, ெப.(n.)

   1. மணத்  மான் (கத் ரி மான்);; musk deer

     "காசைறக் க ம்" ( லப். 25:52);.

   2.மான் மணத் :

 musk.

     "காசைறத் லகக் க ங்கைற" ( லப்.28:27);.

   3. ம ரச்ச்ாந் ; pomatum.

     " ழன்ேமல் வாசக்காசைற வ யப்ெபய் " ( ைள. மணப் 156);.

   4. ம க் ம் எண்ெணய்; hair-oil.

     [கா  +அைற.]

 காசைற2 kācaṟai, ெப.(n.)

   மணி (அக.நி.);; gem, precious stone.

     [கா  + அைற.]

காசைறக்க

காசைறக்க  kācaṟaikkaru, ெப.(n.)

   மான் மணத்  மானின் ட் ; fawn of the musk deer.

     "காசைறக் க  மாச  ந ல ம்" ( லப். 25.52);.

     [காசைற + க .கன்  → க  → க  (ெகா.வ.);.]
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காசா

காசா1 kācā, ெப.(n.)

   காயாமலர;் flower of _. tree.

     "காசா கடன்மைழ யைனயாைன " (கம்பரா. கங்ைக.53);.

ம. காயா

     [காயா → காசா (ெகா.வ);]

 காசா2 kācā, ெப.(n.)

   1. எ ைம ( ங்);; buffalo.

   2. நாணல் (மைல.); ; kaus a large and coarse grass.

     [காயா → காசா (ெகா.வ.);.]

 காசா3 kācā, ெப.(n.)

   ெபான்னாவாைர; occidental cassia (சா.அக.);.

     [காயா → காசா.]

 காசா1 kācā, ெப.எ.(adj.)

   தல் தரமான; excellent, pure, good.

     [U.{} → த.காசா.]

காசாைச

 
 காசாைச kācācai, ெப.(n.)

   பணத்தாைச; love of money.

     "காசாைச சற்  லாதவனாய்" (தனிப்பா.);

     [கா +ஆைச]

காசாண்

காசாண்  kācāṇṭi, ெப.(n.)

   1. ஒ வைகச ்ெசம்  (த.ெசா.அக.); ; a kind of copper.

   2. வாயகல ள்ள ஒ வைக ஏனம்; a kind of copper vessel with a wide mouth.

மரா. காசண்

     [காசண்  → காசாண் .]

காசாம்பாைர

 
 காசாம்பாைர kācāmbārai, ெப.(n.)

   ன் வைக; a kind of fish.

     [காசம் → காசாம் + பாைர. காசம் → காசாம் (க நிறம்);. பாைர = கடற்ப களில் நீண் க் ம் 
பாைறகளின் உட் றத் ல் இைரேத ம் ன் வைக. பார ்= நீட் ப்பாைற . பாைர → பார ்= பாைறகளின் 
அ ள்ள ன்.);

காசாம்பாைர
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காசாம் வண்ண
ன்

காசாம் வண்ணன்1 kācāmbūvaṇṇaṉ, ெப.(n.)

   காயாம் வண்ணன் பாரக்்க; see _.

     [(காயம்  → காசாம்  + வண்ணன் (ெகா.வ);.]

 காசாம் வண்ணன்2 kācāmbūvaṇṇaṉ, ெப.(n.)

   1. ரி  ( .அ);; vitriol.

   2. காய்சச்ல் நஞ்  ( .அ.);; a mineral poison.

     [காயாம்  → காசாம்  + வண்ணன்(ெகா.வ.);]

காசா ந் ரிைக

 
 காசா ந் ரிைக gācāmundirigai, ெப.(n.)

   ெகா  ந் ரி; common grape vine (சா.அக.);.

     [காசா + ந் ரிைக.]

காசாயக்

 
 காசாயக்  kācāyakkuḍi, ெப.(n.)

   ற் ரில் உள்ேளார ்இ ம்பணிகைள அவ்வப்ேபா  ெசய் ம் கட் ப்பாட்ேடா , ற் ரப்் 
ெபா டத் ல் கட் க்ெகாண்  வா ம் ெதா லாளிகள்; a kind of village labour.

     [கா  + ஆயம் + .]

காசாயம்

காசாயம் kācāyam, ெப.(n.)

   அர  காசாகப் ெப ம் ங்கவரி; வ நைடச ் ைமச ்சாரிைக வரி; revenue in money.

     "ெபான்வரி கா க் கடைம உள்ளிட்ட பல கா  ஆயங்க ம்" (ெத.கல்.ெதா.VII கல்.82);.

     [கா  + ஆயம்]

 காசாயம் kācāyam, ெப.(n.)

   ெசங்கா  வண்ணம் ஊட்டப் ெபற்ற ஆைட; brown-red cloth of a {}.

     [Skt. {} → த.காசாயம்.]

காசாேயலம்

 
 காசாேயலம் kācāyēlam, ெப (n.)

   வப்  ஏலக்காய்; a red variety of cardamom (சா.அக..);.

     [கா  → காசா + ஏலம்]
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கா

கா  kāci, ெப.(n.)

   வ நகரங்கள் ஏ ல் ஒன் : _.; the sacred city on the Ganges, one of catta-puri, an abode of Siva.

     [காழ் → கா  → காசாயம் (கா த் ணி); → காசா  → கா  ற );. ற கள் வா ம் ஊர.்]

கா  என்பதற்  வடெமா யாளர ்கா ய என் ம் னிவன் ெபயரால் அைமந்த ஊர ்என் ம் (கா  - 
கா ); எனத் ரிந்த ரிபால் ெபான் என் ம் ெபா ளில் அைமந்த ஊர ்என் ம் ெபயரக்்காரணம் 

வர.்

ெபான்ேபால் ஒளி ம் நகரம் என்ப ம் ெபா ந்த ல்ைல. உலக அ ன் ேபா  
அண்டெவளி ள்ள அண்டேபரண்டங்கள் அைனத் ம் தன் ள் ஒ ங் ம் வன், 

ெகாண் த்தலால் காய்தல் = எரிதல், காய் - கா  எனப் ெபயர ்வந்ததாகக் வா ம் உளர.்

காசாயம் என்ப  கா த் ணி. ரா த ெமா ல் கா த் ணி அணிந்த ெபண் ற ைய, காச  
என் ம் ஆண் ற ைய, காசவ என் ம் வழங் னர.் Pkt. காசா ய → கா த் ணி.

 Pkt. _. An ascetic telling long-drawn scriptural stories at the houses of house holders.

கா த் ணி உ த் தல் பழந்த ழ் னிவர ்மர . இல்லங்கள் ேதா ம் வா ல் நின்  
அறெந க ம் அறெந க்கைதக ம்  நற்பண் கள் வளர வ வ த்த காரணத்தால் 'கா ய' 
என்றைழக்கப்பட்ட னிவரக்ளின் ெபயராேல இந்நக க் க் கா  எனப் ெபயரைமந்த  என்பர.்

 கா 2 kāci, ெப.(n.)

   ரகம் (மைல);; cumin.

     [காய் → கா  → கா ]

 கா 3 kāci, ெப.(n.)

கா க்கம்

கா க்கம்  kācikkambu, ெப.(n.)

   ஆடைவ (ஆனி); ல் ைதத் க் கன்னி ( ரட்டா ); ல் அ வைட ெசய் ம் கம் ப்ப ர ்
(G.SM.D.i.219);; a variety of kambu, sown in Ani and harvested in _.

     [காய்சச்ல் → காய்ச்  (ேகாைடக்காலம்); → கா +கம் .]

எல்லாப் ப ரக் ம் ெபா வாகக் கடக (ஆ );த் ங்களில் ைதக்கப்ப ம் இக் கம்  ஒ  மாதம் 
ன்னதாகக் ைதக்கப்ப த ன் இப் ெபயர ்ெபற்றதாகலாம்.

கா க்கமலம்

 
 கா க்கமலம் kācikkamalam, ெப.(n.)

   படை்ட ட் ய வ ரக்கல் வைக; a variety of cut diamond.

     [கா  → கா  + கமலம்.]

கா  = ெபாற்கா . ெபான்ேபால் ஒளி ம் இயல்பால் ெபற்ற ெபயராகலாம்.

கா க்கல்

 
 கா க்கல் kācikkal, ெப.(n.)

காகச் ைல பாரக்்க; see _.

     [காய்ச்  → காச்  → கா  + கல்.]

கா க்கலம்பகம்

 
 கா க்கலம்பகம் gāciggalambagam, ெப.(n.)

   மர பரர ்இயற் ய ற் லக் ய ல்க ள் ஒன் ; a kalampagam poem on _. by _.

     [கா  + கலம்பகம்.]
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கா க் ப்

 
 கா க் ப்  kācikkuppi, ெப.(n.)

   உைழ மண்ணால் (உவர ்மண்);ெசய்யப்பட்  கங்ைக நீர ்அைடத்த ப்  ( ன்.);; a phial containing holy 
water taken from the Gangas at _. and other places.

     [கா  + ப் .]

இ  ட ட ம், ம ந்  அைடத்  ைவக்க ம் பயன்ப ம்.

கா கண்டம்

 
 கா கண்டம் gācigaṇṭam, ெப.(n.)

   அ ரராம பாண் யன் இயற் ய கா ன் ெப ைம ம் ெதான்ம ல்; as tasa-_. in Tamil by _. on _.

     [கா  + கண்டம்]

கா சச்ம்பா

 
 கா சச்ம்பா kāciccambā, ெப.(n.)

   ெநல்வைக (A);; a kind of paddy.

     [கா +சம்பா]

கா சச்ாரம்

 
 கா சச்ாரம் kāciccāram, ெப.(n.)

   ஒ வைகத ்தா ப் ; a mineral salt.

ம வ. அணங்கன்

     [காயம் → காசம் → கா  + சாரம்.]

கா ச் ரம்

கா ச் ரம் kāciccīram, ெப.(n.)

   1.  ரகம்; cumin seed as opposed to.

   2. ெப ஞ் ரகம்; sweet - fennel (சா.அக.);.

     [கா  + ரம். ரகம் → ரம்]

கா செ்சம்

 
 கா செ்சம்  kāciccembu, ெப.(n.)

   ஒ பா  ெசம் னா ம் ம பா  த்தைள னா ம் ெசய்யப்பட்ட (கங்ைகநீர ்ெகாணரத்ற் ரிய); 
ஏனம்;_. water-pot, made partly of copper and partly of brass.

     [கா  + ெசம் ]

கா -தல்

கா -தல் kāciḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   பணஞ்ெச த் தல்; to remit.

     "ெநல் க் த் தைல அகப்ப  கா  இட ம்" (ெத.இக.ெதா. VII.1039,18);.

     [கா  + இ ]

கா த் ம்ைப

கா த் ம்ைப kācittumbai, ெப.(n.)

   1. ெச வைக ( ன்.);; garden balsam.

   2. ேபய்த் ம்ைப; cucus.

     [காய் → காய்ச்  → கா  + ம்ைப (காய்க் ம் ம்ைப);.]
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கா தாக் யம்

 
 கா தாக் யம் kācitākkiyam, ெப.(n.)

   ெகாம் ப் டைல; common snake-gourd (சா.அக.);.

     [கா  (க ப் , க ங்ேகா ); + ( க் யம்); தாக் யம்]

கா ப்பட்

 
 கா ப்பட்  kācippaṭṭu, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் பட்டாைட; Benares silk.

     [கா  + பட் ]

கா மணிமாைல

 
 கா மணிமாைல kācimaṇimālai, ெப.(n.)

   கா மணி மாைல பாரக்்க; see _.

     [காகமணிமாைல → கா மணிமாைல (ெகா.வ.);.]

கா யரளி

 
 கா யரளி kāciyaraḷi, ெப.(n.)

   தங்க அரளி; a species of oleander with yellow flowers (சா.அக.);.

     [கா  + அரளி.]

கா யலரி

 
 கா யலரி kāciyalari, ெப.(n.)

   அலரிவைக (இ.வ.);; a kind of oleander.

     [கா  + சாரம்.]

கா யாத் ைர

கா யாத் ைர kāciyāttirai, ெப.(n.)

   1. கா ச ்ெசல ; pilgrimage to _.

   2. மணத் க் ன் ேநான் ல் மணமகன் நிகழ்த் ம் ஒ  சடங் ; mock pilgrimage before the 
beginning of a marriage ceremony. (wherein the bridegroom leaves the bride's house in the role of a pilgrim to Benares, when 
the girl's father meets him and begs him to accept the hands of his daughter);.

     [கா  + யாத் ைர]

மாப் ள்ைள கா க் ச ்ெசல்வ  என்ப  த ழ் மரபன் . இஃ  ஆரிய வரவால் கடன் ெபற்ற சடங் .

கா லவனம்

 
 கா லவனம் kācilavaṉam, ெப.(n.)

   கா சச்ாரம் பாரக்்க;_.

     [கா  + லவணம்]

கா க் ைர

கா க் ைர kācilikārai, ெப.(n.)

   ளிசச்க் ைர ( ைவ.ர.448);; Indian brown hemp.

     [காசல்( வப் ); + கா  + ைர]
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கா ன் வாய்

கா ன் வாய் kāciṉvāy, ெப.(n.)

   ஒ  கா க்  இவ்வள  (வட் ); என்ற ப ைற; rate as part a _.

     "ஆடை்ட வட்டம் கா ன் வாய் அைரக் காற்காக ெபா ைசக்காக" (Sll.ii:26-3 p.129);.

     [கா  + இன் + வாய்.]

கா னி

கா னி1 kāciṉi, ெப.(n.)

   நில லகம் ( .ெவ.9:42. உைர);; earth.

     "கா னி யளந் " (கந்த . இந் ரன ச.்9);.

     [கா + இன் + இ - கா னி - கா னி. (ப ைமயான ேசாைலகள் நிைறந்த நில லகம்);. கா - ேசாைல, 
இன் - சாரிைய, இ-ஒ ைம );

 கா னி2 kāciṉi, ெப.(n.)

   1. அைரக் ைர; a potherb.

   2. க்கரி, வந்த ள்ளங் ச ்ெச ; chicory wild endive (சா.அக.);.

     [காசல் → கா  → கா னி]

கா னிக் ப் 
பாண்டம்

 
 கா னிக் ப் பாண்டம் kāciṉikkuppāṇṭam, ெப.(n.)

   சணிக்காய்; pumpkin (சா.அக.);.

     [காசல் ( வப் ); + நிறக் ம் + பாண்டம் - கா னிக் ப்பாண்டம் (ெகா.வ.);.]

கா

கா 1 kācu, ெப.(n.)

   1. ற்றம்; defect, fault.

     "காச  ைரேய" ( லப்.2 : 74);.

   2. கவறா ங் க ( வா.);; dice.

     [கள் → காள் → காய் → கா . கா  = க நிற ைடய , ற்ற ைடய .]

ளியங்ெகாடை்ட ேபான்ற த் கைள, தாயக்கடை்டக் காய்களாகப் பயன்ப த் யதால் தா ம் 
க ைய ம் த்த .

 கா 2 kācu, ெப.(n.)

   1. ற்காலத் ல் ஓர ்உ பா ல் 320 பங் ல் ஒன்றான ைறந்த ம ப் ைடய ெசப் க்கா ; a copper coin 
of lowest value i.e., 1/320th of a rupee in olden days.

     "ெநஞ்ேச உைனேயார ்காசாம ேயனான் காண்" (தா .உடல் ெபாய்.72);.

   2.ஆங் ேலயர ்காலத் ல் ஒர ்உ பா ல் 192 பங் ல் ஒன்றான ெசப் க்கா ; a copper coin of the value of 
1/192th of a rupee in English period.

   3. இக்கால இந் ய உ பா ல் 100 பங் ல் ஒன்றாக பா ; one hundredth of a present rupee.

ம. கா ; ேகாத.் காச;் E. cash; L.z casca; OF. casse.

     [காய்ச்  → கா . காய்ச்  = காய்ச் செ்சய்யப்பட்ட ]

 கா 3 kācu, ெப.(n.)
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கா க்கட்டைள

 
 கா க்கட்டைள kācukkaṭṭaḷai, ெப.(n.)

   பண ைட (ஈழநா.);; money order.

ம வ. பண ைட

     [கா  + கட்டைள]

கா க்கட்

கா க்கட் 1 kācukkaṭṭi, ெப.(n.)

தங்கக்கட் ,

 mass of gold.

     [கா  + கட் .]

 கா க்கட் 2 kācukkaṭṭi, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் ட்  ம ந் ச ்சரக் ; a compound of a catechu formed with the juice of tender coconuts, arecanuts, 
and other spices.

     [காய்ச்  → கா  + கட் .]

 கா க்கட் 3 kācukkaṭṭi, ெப.(n.)

   மரவைக; downy foliaged cutch.

     [கா  + கட் .]

கா க்கடைம

கா க்கடைம kācukkaḍamai, ெப.(n.)

   பணமாகச ்ெச த் ம் வரி;(S.I.I.II. 114);; tax payable in money.

     "கடைம, ைம, கா க் கடைம ஒ க் ம்ப " (S.I.I.ii.22 பக் 114);.

     [கா  + கடைம. கா  = பணம். கடைம = ெச த்தக் கடைமப்பட் க் ம் வரி.]

கா க்கைட

கா க்கைட kācukkaḍai, ெப.(n.)

   1.பணம் மாற் ங் கைட ; money-changer's shop.

   2. ெபான் ெவள்ளி ற் ம் இடம்; shop dealing in gold and silver.

   3. வட் க்கைட; money lending shop.

   4 அட கைட; pawn broker's shop.

     [கா  + கைட - கா க்கைட. கா  - ெதாடக்கத் ல் ெபாற்காைச மட் ம் த்  நாளைட ல் 
ெபா வாகப் பணத்ைதக் ப்பதா ற் .]

கா க்கல்

கா க்கல் kācukkal, ெப.(n.)

   நிைறகல்; standard weight for weighing jewels.

     "கா  கல்லால் ைளநிைற ெசம்ெபான் க்கழஞ் "(S.I.I.III. 45);.

     [கா  + கல். கா ன் எைடக் ச ்சமமான நி த்தல் அள , எைடகல்.]

கா க்கள்ளன்

 
 கா க்கள்ளன் kācukkaḷḷaṉ, ெப.(n.)

   இவறன் (உேலா ); (இ.வ.);; miser.

     [கா  + கள்ளன்.]
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கா க்காரசெ்சட்

 
 கா க்காரசெ்சட்  kācukkāracceṭṭi, ெப.(n.)

   ெசட் க ள் ஒ  ரி னரா ய ெபான்வாணிகர;் a sub-division of the Tamil Chetti caste who are by profession 
money-changers, dealers in coins, gold, silver and gems.

     [கா  + காரன் + ெசட்  - கா க்காரசெ்சட் . கா  = பணம், ெசல்வம், ைகப்பணமாகேவ இ க் ம் 
ெபரிய த .]

கா க்காரன்

கா க்காரன் kācukkāraṉ, ெப.(n.)

   1. கா க் கைடக்காரன்; money-changer.

   2. பணக்காரன்; rich man.

     [கா  + காரன் - கா க்காரன்.]

கா கட் -தல்

கா கட் -தல் gācugaṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1 ெசப் க்காசால் ைளயா தல் ( ன்.);; to play with copper coins.

   2. பணம் ைவத் ச ் தா தல் (இ.வ..);; to bet, wager, as in gambling.

   3. வணிகம் ந்த ன் ற்பைனத் ெதாைகையக் கணக் ப் பாரத்்தல்; to count the total sale-amount.

   4.பணம் ெச த் தல்; to pay or deposit.

     [கா  + கட் ]

கா ெகாள்ள 
ைற

கா ெகாள்ள ைற  gācugoḷḷaviṟaiyili, ெப.(n.)

   ஒ வைக வரி ன்  அளிக்கப்பட்ட நிலம்; land granted free of tax.

     "கா  ெகாள்ளா ைற யக ட்ட நிலம்" (S.I.I.V. 989, 35-37);.

     [கா  + ெகாள்ள + இைற + இ ]

கா சங்கம்

 
 கா சங்கம் kāsusaṅgam, ெப.(n.)

   வைளய ப் ; salt used in the manufacture of bangles known as glass gall (சா.அக.);.

     [காய்ச்  → கா  + சங்கம்.]

கா மண்

 
 கா மண் kācumaṇ, ெப. (n.)

   கா க்கல்;     [கா  + மண். கா மண். கா  = ெசந்நிறம். கா நிறம் ெபான்னின் நிறம், கா  
நிறத் க் ம் ஆ வந்த .]

கா மணிமாைல

 
 கா மணிமாைல kācumaṇimālai, ெப.(n.)

   கா க ம், மணிக ம் ேகாரத்்த மாைல; necklace decorated with _. & gems.

     [கா  + மணி + மாைல]

கா மரி

கா மரி kācumari, ெப.(n.)

   1. ெப ங் ழ்; kāshmere tree.

   2. நன்னாரி; Indian sarsaparippa.

   3.ெகா ந் ரிைக; grap- vine (சா.அக.);.

     [கா  (ெசந்நிறம்); + மரி(ம ய  = ெபா ந் ய .]
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கா மாைல

 
 கா மாைல kācumālai, ெப.(n.)

   ெபண்கள் அணி ம், வட்ட வ வப் ெபாற்கா கைளக் ேகாத் ச ்ெசய்யப்பட்ட 
க த்தணிகலன்; necklace of gold coins worn by women.

     [கா  + மாைல. கா  = ெபாற்கா .]

காேசாைல

 
 காேசாைல kācōlai, ெப.(n.)

   ேச த்  ைவத் க் ம் பணத் ந்  ப் ட்ட ெதாைகையத ்தான் ப் பவ க்  வழங்  
மா  வங் க்  அ ப் ம் ஆைணத்தாள்; cheque.

     [கா  + ஓைல]

காஞ்சசச்ம்

 
 காஞ்சசச்ம் kāñjaccam, ெப.(n.)

   ங்கமரம் ;_.tree (சா.அக.);.

     [காய்ச்  → காஞ்  → காஞ்சசச்ம்]

காஞ்சம்

 
 காஞ்சம் kāñjam, ெப.(n.)

   ; blue vitriol (சா.அக.);.

     [காஞ்  → காஞ்சம்]

காஞ்சன்

 
 காஞ்சன் kāñjaṉ, ெப.(n.)

   சா ங்கம்; vermion (சா.அக.);.

     [காய்ச்  - காஞ்  ( வப் ); → காஞ்சன்]

காஞ்சனகம்

 
 காஞ்சனகம் gāñjaṉagam, ெப.(n.)

   மந்தாைர; mountain ebony (சா.அக.);.

     [காய்ச்  → காஞ்  → காஞ்சல் → காஞ்சலகம் → காஞ்சனகம்.]

காஞ்சன காரிணி

 
 காஞ்சன காரிணி kāñjaṉakāriṇi, ெப.(n.)

   தண்ணீர் ட்டான் ழங் ; water root (சா.அக.);.

     [காஞ்  - காஞ்சனம் + காரிணி.]

காஞ்சனத் ள்

காஞ்சனத் ள் kāñjaṉattūḷ, ெப.(n.)

   1. ெபான் மணல்; gold ore.

   2.ெபான் அரா ய ள்; gold filings (சா.அக.);.

     [காஞ்சனம் + ள்]
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காஞ்சனம்

காஞ்சனம் 1 kāñjaṉam, ெப.(n.)

   1.தாமைரக் ெகாத் ; bunch of lotus.

   2. ம ேதான் ; fragrant nail dye.

   3. ெசஞ்சந்தனம்; red sandal.

   4. ெபான் மத்ைத; yellow thorn - apple,

   5. நீர ் ளா; water feronia.

   6. காட்டாத் ,

 mountain ebony.

   7.சண்பகம்; champak.

   8. மஞ்சள்; turmeric.

   9. ெபான் ( வா.);; gold.

   10. ன்  ( ங்.);;_.

 tree

     [காய் → காய்ச்  → காஞ்  → காஞ்சனம். (காய்ச்  உ க் செ்சய்த ெபாற்கா  ேபான்ற 
ெசந்நிறப் க்கைளக் ெகாண்ட மரம்.);.]

 காஞ்சனம்2 kāñjaṉam, ெப.(n.).

   ெபான் ( வா.);; gold.

காஞ்சனி

காஞ்சனி kāñjaṉi, ெப.(n.)

   1. மஞ்சள் ( ங்.);; turmeric.

   2. ெபான்னிறம் ( ங்.);; colour of gold.

   3. ஊமத்ைத ; datura plant.

   4.காட்டாத் ; mountain ebony,

   5.ெகா ப் ன்  ; hog creeper.

   6.சண்பகம்; Indian magnolia (சா.அக.);.

     [காய் → காய்ச்  → காய்ஞ்  → காஞ்  → காஞ்சனி.]

ெபாற்காைசக் த்த ெசால் அந் நிற ள்ள றவற் க் ம் ஆ வந்த . இ  வடத ழ்த ் ரிபா ய 
ெகாசை்ச வழக் .

காஞ்சா

 
 காஞ்சா kāñjā, ெப.(n.)

   கஞ்சா எனப்ப ம் கஞ்சரங் ல்ைல; Indian hemp.

     [கஞ்சரம் ல்ைல → கஞ்சரம் → கஞ்சா → காஞ்சா (ெகா.வ.);.]

காஞ்சான்

காஞ்சான் kāñjāṉ, ெப.(n.)

   1. கண் ப் ள்ளவன் (நாஞ்);; strict man.

   2. இவறன் (உேலா ); (இ.வ.);; miser.

     [காய் - காஞ்சான்.]

காஞ்சான்கட் -தல்

காஞ்சான்கட் -தல் kāñjāṉkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i)

   உ த் ப்ேபாதல் (யாழ்);; to become rotten.

     [காஞ்சான் + கட் .]
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காஞ்

காஞ் 1 kāñji, ெப.(n.)

   1. ஆற் ப் வர ; river portia.

     " ங்காற் காஞ் க் ெகாம்பர"் ( பாண்.179);.

   2. காஞ் ப் மாைல; garland of _. flowers worn by soldiers while defending themsleves against the onslaught of the 
enemy.

     "காஞ்  நின்றனன்" ( வாலவா. 43:8);.

   3. காஞ் த் ைண பாரக்்க; see _.

     "கண்ணிய காஞ் த் ைறெயன ெமா ய" ( ெவ.4, தைலப்  ற்பா.);.

   4. ேவற் மன்னன் பைடெய த்  வ ம்ேபா  அரசன் காஞ் ெயன் ம் ைவச ் த் தன் 
காவ டத்ைதக் காக் ம் றத் ைற ( .ெவ.4:1);; theme describing the defence of a fortress on the approach of an 
enemy by a king decked with _. flower appropriated to the occastion.

   5. நிைலயாைம; instability, transiency.

     "காஞ்  சான்ற ெச " (ப ற் ப். 84:19);.

   6. ெசவ்வ ப்பண் வைக ( வா.);; an ancient secondary melody-type of the _. class,

   7. ேகாைவ மாவட்ட வ ேயா க் ெகா க்  அ ல் கா ரி டன் கலக் ம் ெநாய்யலா ; a tributary 
of the _.} flowing through Coimbatore district.

     "காஞ் வாய்ப் ேப ர"் (ெபரிய . ஏயரே்கான், 88);.

   8. ம தப்பண்; melodytype peculiar to agricultural tracts.

     "தண்காஞ்  ெமன் ைனப் ங் ெகாம்பர ்ஆடல் சாரந்்தைசய வதன் ம ங்  ம்  தாழ்ந்  

காஞ் கம்

காஞ் கம் gāñjigam, ெப.(n.)

   1. அரி , வாற் ேகா ைம த ய தவசங்களி ந்  வ த்த கா ; a sour liquid with a vinous smell produced 
from the acetus fermentation of powdered rice, barley or other grains.

   2.க நீர;் water of cleansed rice.

   3. ேதாட்டத் க் கைள; a destructive weed in garden.

   4. கா ; vinegar.

ம வ. ெகால்ைலப்பல்  (சா.அக.);.

     [கஞ்  → காஞ்  → காஞ் கம்.]

காஞ் கா

 
 காஞ் கா kāñjikā, ெப.(n.)

   காஞ் ரங்காய் பாரக்்க; see _.

க., . காசர.

     [காஞ் ரம் + காய் - காஞ் ரங்காய் → காஞ் கா (ெகாவ.);.]

காஞ் ைக

காஞ் ைக gāñjigai, ெப.(n.)

   1. பாைல; a kind of _.

   2. பலா ; Bengal kino (சா.அக.);.

     [காஞ்  →காஞ் ைக.]
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காஞ் த் ைண

காஞ் த் ைண kāñjittiṇai, ெப.(n.)

   1.அகத் ைண ஏழ ள் ெப ந் ைணக் ப் றனா  ேப  நி த்தமாகப் பல்ேவ  
நிைலயாைமகைளச ்சாற் ம் றத் ைண (ெதால்ெபா ள்.78);; major theme inculcating a belief in the instability 
of earthly things as a necessary preliminary to attain liberation.

   2. ரன் காஞ் மலர ்மாைல அணிந்  பைகவர் ன் எ ன்  நிற்றைலக் க் ம் 
றத் ைண; major theme describing a warrior defending his position wearing a garland of _. flowers.

     "வடக்ா ெர ன்றல் காஞ் " ( ங்.);.

     [காஞ்  + ைண.]

அகத் ைன ஏழ ள் ெப ந் ைணக் ப் றனா ய  காஞ் த் ைண. அஃ  ஒன்றற்ெகான் 
ரிைமயாதல், யாக்ைக ெசல்வம் இளைம த ய பலெந யா ம் நிைலயாத லக இயற்ைகக் ப் 

ெபா ந் ய ெந ைன ைடய  (இலக். .614. உைர);.

எண்வைக மணத் ம் நான்  மணம் ெபற்ற ெப ந் ைண ேபால இக்காஞ் ம் அற தலாய 
ம் தற்ெபா ம் அவற்ற . நிைல ன்ைம மா ய ஆற ள் ம், நிைல ன்ைம 
ன்றற் ரித்தா ெயல்லாத் ைணகட் ெமாத்த மர ற் றாகலா ம், " ன்னர ்நான் ம் 

ெப ந் ைணெப " ெமன்ற நான் ஞ் சான்ேறா ரிகழ்ந்தாற் ேபால அற த யவற்ற  நிைல ன்ைம 
ணரந்்  அவற்ைற அவரிகழ்தலா ம் ஏ ய மடற் ற த ய நான் ம் ெபா ந்தாக்காம 

மா னவா  ேபால உல யல் ேநாக்  நிைலயாைம நாற் ெபா ளன்றாகலா ம் உரிப் ெபா ளிடம் 
மயங்  வ தலன் த் தனக்  நில ல்லாத ெப ந் ைண ேபால அறம்ெபா ளின்பம் பற்  யன்  
ேவ  நிைலயாைம ெயன்ேறார ்ெபா ளின் றாதல் ஒப் ைமயா ம் காஞ் த் ைண ெப ந் ைனக் ப் 

றத் ைணெயனப் பட்ட  (த.ெசா.அக.);.

காஞ் ப் ராணம்

காஞ் ப் ராணம் kāñjippurāṇam, ெப.(n.)

   18ஆம் ற்றாண் ல் காஞ் ரத்ைதப்பற் ச ் வஞான னிவர,் கச் யப்ப னிவர ்ஆ ய 
இ வரா ம் இயற்றப்ெபற்ற ெதான்மம் ( ராணம்);; a Saiva _. about _. by Siva-_.-_. and Kacciyappa-munivar, 
18th c.

     [காஞ்  + ராணம்]

த.பைழய → Skt. purna → _. → த. ராணம்

காஞ் மாைல

காஞ் மாைல kāñjimālai, ெப.(n.)

   1. ெதாண் ற்றா  ற் லக் யங்க ள் ஒன் , அ  காஞ் மாைல ப் பைகவைரத ்த த்தற்  
எ ன்  நிற்றைலக் ம் இலக் யம். (ெதான். .283, உைர);; poem on the firm stand of warriors wearing the 
_. garland ready to face the assaing enemy.

   2. பைட ன் எ ரத்்  நிற் ம் ரர ் ம் மாைல; a kind of garland worn warrior (த.ெசா.அக.);.

     [காஞ்  + மாைல.]

காஞ் யம்

 
 காஞ் யம் kāñjiyam, ெப.(n.)

   ெவண்கலம்; bel metal.

     [கஞ்  → காஞ்  → காஞ் யம்.]

காஞ் ெய ர்

காஞ் ெய ர்  kāñjiyedirvu, ெப.(n.)

   எ ன் ஞ் ேசைனைய ேம டா  த க் ம் ர ைடய றைமையக் ம் றத் ைற 
( .ெவ.4:2.);; theme of a warrior defending himself against the onslaught of his enemies.

     [காஞ்  + எ ர் ]

காஞ் ரக்ெகாட்
ைட

 
 காஞ் ரக்ெகாடை்ட kāñjirakkoṭṭai, ெப.(n.)

   காஞ் ரமரத் ன் ெகாடை்ட; nut of _.

     [காஞ் ரம் + ெகாடை்ட. சாம்ப வம் ம த் வ அகர த  ேபான்றைவ எட் க்ெகாடை்ட என்  
த் ப்ப  தவ .]
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காஞ் ரங்காய்

காஞ் ரங்காய் kāñjiraṅgāy, ெப.(n.)

   க நாடக மாநிலத் ல் வள ம் நச்  மரத் ன் காய்; a poisonous nut of a tree known as _. in Karnataka, _. in 
Tamilnadu, and _. in Malayalam.

     "கற்பகத்ைதச ்ேசரந்்ேதாரக்் க் காஞ் ரங்கா ந்ேதல்"(வாக் ண்.2.);.

ம. காஞ் ரா; க. காசரக

     [காஞ்  → காஞ் ல் → காஞ் லம் → காஞ் ரம் + காய் காஞ் ரங்காய்.]

வரச மரத்ைதப்ேபால் ேதாற்றமளிக் ம் நச் மரத் ன் காய். இதைன எட் மரத் ன் காய் என 
உைரயா ரியரக்ள் த் ப்ப  தவ . இ  எட் ையப்ேபால் கசப் ைடயதன் . ன்றால் ஓரள  
இனிப்ப ம், உண்டாைரக் ெகால்வ மா ய பழங்கைளக் காய்க் ம் மரம். ேமைலமைலத ்
ெதாடரக்ளில் வள ம் பாங் ைடய . இதைனச ்ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழக 
அகர த ம்,சாம்ப வம் ம த் வ அகர த ம், ற அகர த க ம் எட் க் ெகாடை்ட எனக் 

த் ப்ப  தவ .

காஞ் ரம்

காஞ் ரம் kāñjiram, ெப.(n.)

   காஞ் ைர பாரக்்க; see _.

     "காஞ் ர மரத்  னல்ல ங்கனி ப ப்ப ம்" ( ைள.எல்லா.11);.

     [காஞ் ல் → காஞ் லம் → காஞ் ரம்.]

காஞ் ைர

 
 காஞ் ைர kāñjirai, ெப.(n.)

   காஞ் ரங்காய் பாரக்்க; see _.

     [காஞ் ல் - காஞ் லம் - காஞ் ரம் - காஞ் ைர.]

காஞ் ைரப் 
ல்

 
 காஞ் ைரப் ல்  kāñjiraippulluruvi, ெப.(n.)

   காஞ் ர மரத் ன்ேமல் ைளக் ம் ல் ; a parasite on the _. tree (சா.அக.);.

     [காஞ் ைர + ல் .]

காஞ் ல்

 
 காஞ் ல் kāñjil, ெப.(n.)

   வரசமாத் ன் வைக; a kind of pivaram tree.

     [காய்தல் (எரிதல், ெகால்லல்); → காஞ்  → காஞ் ல்.]

காஞ் னி

காஞ் னி kāñjiṉi, ெப.(n.)

   1. மஞ்சள்; turmeric.

   2. ெகாக் ச ் ற ; stork's feather.

   3. சண்பகம்; Indian magnolia champak.

   4. காட்டாத் ; mountain ebony.

   5. மஞ் ட்  (மைல.);; Indian madder (சா.அக.);.

     [காஞ்  → காஞ் னி.]
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காஞ் கம்

காஞ் கம்1 gāñjugam, ெப.(n.)

   சடை்ட ( ங்.);; jacket, shirt.

   ம. காஞ் கம்; Skt. _.

     [கஞ் கம் → காஞ் கம்.]

 காஞ் கம்2 gāñjugam, ெப.(n.)

   ங்ைக; drum stick (சா.அக.);.

     [காஞ்  → காஞ் கம் ேமற்சடை்டேபான்ற றப்படை்ட ெகாண்ட காய்]

காஞ் கன்

காஞ் கன் gāñjugaṉ, ெப.(n.)

   சடை்ட ட்ட ெமய்க் காப்பாளன்; lit., he who wears a jacket, king's attendant, body guard.

     "காஞ் கர ் ைனெசய்ய" ( ைள. மணப். 108);.

     [காஞ் கம் → காஞ் கன்.]

காஞ்

காஞ் 1 gāñjugi, ெப.(n.)

   காஞ் கன் பாரக்்க; see _.

     "காஞ் கன் அவன் ன்வ  காஞ்  வன்கண் மாக்கள்" ( ைள.கல்லா.4);.

     [காஞ் கன் → காஞ் ]

 காஞ் 2 gāñjugi, ெப.(n.)

   சடை்ட ( ங்.);; jacket.

     [காஞ் கம் → காஞ் ]

காஞ்ெசா

காஞ்ெசா  kāñjoṟi, ெப.(n.)

   ெசந்ெதாட் ; scorpion leaf.

ம வ. ெசந்தட் , காண்

வைககள் :

   1. எ ைமக் காஞ்ெசா .

   2. ைனக் காஞ்ெசா  .

   3. ெவள்ைளக் காஞ்ெசா .

   4.  காஞ்ெசா .

   5. ெப ங் காஞ்ெசா .

   6. க ப் க் காஞ்ெசா .

   7. எட் க் காஞ்ெசா .

காஞ்ேசான்

 
 காஞ்ேசான்  kāñjōṉṟi, ெப.(n.)

   காஞ்ெசா  பாரக்்க; see _.

     [காஞ்ெசா  → காஞ்ேசான் ]
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காட்

காட்  kāṭci, ெப.(n.)

   1.கண் றல்; sight, view.

     "த ம ரத்் ையக் காட் ேய னிக்கடன்" (கம்பரா. த்த. டண.18);.

   2.ேதாற்றம் ; form appearance.

     "ைகெயன லா ற்றன்ேற... மணி ன் காட் " (கம்பரா. கந்தர. வ .47);.

   3. ேதான்  ய ளல்; vision of a deity, sight of a great personage audience.

     "எ ேரநின்  காட்  தந்த ளி" (ெபரிய  ெமய்ப்ெபா.23);.

   4. கண்காட் ; exhibition.

   5. ைமயான நிகழ்ச் ; attractive object of sight.

அஃ  ஒ  கண்ெகாள்ளாக் காட்  யா ந்த . (உ.வ);.

   6. ேநரத்் ேதாற்றம்; perception.

     "ம ரந்்த ம ளில் காட்  ையவைக யா ம்" (மணிேம.27:14);.

   7. அ ; knowledge.

     "மாச  காட் " ( றள், 199);.

   8. தைலவன் தைல ைய தன் தற் கா தைலக் ம் ஒ  ைகக் ைளத் ைற ( .ெவ. 11:ஆண் 
பால்.);; theme describing the first sight of a maiden by a man who falls in love with her.

   9. ர க்ேகா, ரரின் கற் ல் றந்த மைன ய க்ேகா எ த்த ந கல்ைல ஆராய்ந்  கா ம் 
றத் ைற (ெதால்.ெபா ள்.60; உைர: லப்.25 அ ம்);;   10. ந கல்ைல ரர ்வணங் வைதக் ம் 

காட் ெகா -த்தல்

காட் ெகா -த்தல் gāḍcigoḍuttal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ேதாற்றமளித்தல்; to appear or manifest oneself, as God to worshippers, to give audience, as a king to his subjects.

     "ேபைத ந் தா மாங், காட் ன் ெகா த்தார"் (ெபரிய . அமரநீ் .46);.

     [காட்  + ெகா ]

காட் ப்ெபா ள்

காட் ப்ெபா ள் kāṭcipporuḷ, ெப.(n.)

   கட் லனாற் கா ம் ெபா ள் (ெதால். ெபா ள்.1. உைர.);; thing seen, object of sight opp. to karuttu-p-porul.

     [காட்  + ெபா ள்]

காட் மைறத்தல்

 
 காட் மைறத்தல் kāṭcimaṟaittal, ெப.(n.)

   ேதாற்ற மைறப்  (தரிசனாவரணீயம்); ( டா.);;     [காட்  + மைறத்தல்.]

காட் யணி

காட் யணி kāṭciyaṇi, ெப.(n.)

   அணி லக் கணங்க ள் ஒன்  (அணி :19.);;     [காட்  + அணி]

ஒ  ெபா ளின் ெசயல் த யன மற்ேறார ்ெபா க்  நன்ைமேயா ைமேயா லப்பட 
நிகழ்வதாகக் ம் அணிவைக (தண் .88);.

காட் யர்

 
 காட் யர ்kāṭciyar, ெப.(n.)

   காட் யவர ்பாரக்்க; see _.

     [காட் யவர ்→ காட் யர]்
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காட் யவர்

காட் யவர ்kāṭciyavar, ெப.(n.)

   அ ஞர;் the wise.

     " ன்ைம ல் காட் யவர"் றள்.174).

     [காட்  + அவர.் காட்  = அ )

காட் யளைவ

காட் யளைவ kāṭciyaḷavai, ெப.(n.)

   எ ம் ேதாற்றம் காண்டலளைவ ( .ேபா. ற்.1:1, ப.15);; perception, means of perception.

     [காட் +அளைவ. இதைன வடெமா யாளர ்காட் ப் ரமாணம் எணத் ரித் க்ெகாண்டனர.்]

காட் ய

 
 காட் ய  kāṭciyaṟivu, ெப.(n.)

   ெதளிவான அ ; perceptual cognition.

     [காட் +அ ]

காட் ணர்

 
 காட் ணர்  kāṭciyuṇarvu, ெப.(n.)

   காட்  ய  பாரக்்க; see _.

     [காட் +உணர் ]

காட் ெய க்கா

காட் ெய க்கா  kāṭciyerudukkācu, ெப.(n.)

   ஒ  பைழய வரி (S.I.I.II.,425);; an ancient tax probably on bulls kept for sale.

     "காட்  எ  கா ம் ஊரக்்கழஞ் க்கா ம் உட்பட இவ் ர ்இைறகட் ன காணிக்கடன்"(S.l.l.ii.92.- 
பக்425);.

     [காட்  +எ +கா .]

காட் ேயா

காட் ேயா  kāṭciyōku, ெப.(n.)

   ெமய் ணர்  ெப தற்கான நிைல; realisation of true insight thought and conduct.

     "கட்ப  ைமத் ைண காட்  ேயா ைன ட்பமனதாகேவ த க் காட் ேனான்"(கந்த : 
ேமானநீங்.33);.

     [காட்  + ஒ .]

காட் வரி

காட் வரி1 kāṭcivari, ெப.(n.)

   தன்வ த்தத்ைதப் பல ங் கா ம்ப  ந க் ங் த்  ( லப்.8: 106 உைர);;     [காட்  + வரி]

 காட் வரி2 kāṭcivari, ெப.(n.)

   ைரப்படக் காட் க க்காக வாங்கப்ப ம் வரி; entertainment tax.

     [காட் +வரி. வரி = வாங்கப்ப ம் வரிப்பணம்)

காட் வா

காட் வா  kāṭcivāti, ெப.(n.)

   உல யற் ெபா ண்ைமயன்  ேவ  ெபா ண்ைம ல்ைல ெயனக் ம் உல யலாளர ்
( .ேபா.பர.அைவ.ப. 40);; materialist, who holds that perception is the only means of acquiring knowledge.

     [காட்  + வா . வா தல் = ேப தல். வாள் → வாளி → வா (ேப பவன்);.]

கண்ணால் கண்  ெதளிவ தான் 'அ ' என் ம் ெகாள்ைகேயான் (சா.அக);.

காட்டகத்த ர்

காட்டகத்த ர்  gāṭṭagattamirtu, ெப.(n.).

   காட்டகத்த ழ்  பாரக்்க; see _.

     "காட்டகத்த ழ் ங் காண்வரக் வ " ( வக.2110);.

     [கா +அகத்  = காட்டகத்  + அ ழ் ]
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காட்டகத்த ழ்

 
 காட்டகத்த ழ்  gāṭṭagattamiḻtu, ெப.(n.)

   மக்கட் ப் பயன்ப ம் காட் ப்ெபா ள்கள்; forest produce.

     [கா  + அகத்  - காட்டகத் +அ ழ் ).]

அரக் , உலண் , ேதன், ம ற் , நா  ேபான்றைவ.

காட்டகத்

 
 காட்டகத்  gāṭṭagatti, ெப.(n.)

   செ்ச ப் தர ்(மைல.);; a straggling shrub.

     [கா  + அகத்  - காட்டகத் ]

காட்டகம்

 
 காட்டகம் gāṭṭagam, ெப.(n.)

   காழ ல்; aloe wood. (சா.அக.);.

     [கா  → அகம் - காட்டகம்)

காட்ட

 
 காட்ட  gāṭṭagi, ெப.(n.)

   காட் க்ெகான்ைற; wild kondra (சா.அக.);.

     [காட்டகம் → காட்ட ]

காட்டைச

காட்டைச kāṭṭasai, ெப.(n.)

   காட் ச் ரகம்; purple feabane.

     "நீர் த்தங் காட்டைச சத்  ெயல்ெலண்" (ைதலவ.ைதல.69);.

     [கா  + அைச-காட்டைச. அைச  =  ரகம்]

காட்டட்டம்

 
 காட்டட்டம் kāṭṭaṭṭam, ெப.(n.)

   ெவண்பா ரி; white flowered fragrant trumpet tree (சா.அக.);.

     [காட்  + அட்டம்]

காட்டணம்

 
 காட்டணம் kāṭṭaṇam, ெப.(n.)

ெப ங் ழ் (மைல.);

 coomb teak,

     [கா  + ஆணம். காட்டாணம்  → காட்டணம்)

காட்டத்

காட்டத்  kāṭṭatti, ெப.(n.)

   1. ேபயத்  (மைல.);; devil fig.

   2 மரவைக; gaub.

     [கா  + அத்  - காட்டத் ]
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காட்டதா

 
 காட்டதா  kāṭṭatāti, ெப.(n.)

   படர ் ன்ைன அல்ல  ெகா ன்ைன; spreading or creeper premna (சா.அக.);.

     [கா  + அைத -காட்டைத  → காட்டதா ]

காட்ட ம ரம்

 
 காட்ட ம ரம் kāṭṭadimaduram, ெப.(n.)

   காட் ல் ைள ம் அ ம ரம் என் ம் ேவர;் root of wild lndian liquorice as opposed to.

நாட்  அ ம ரம் (சா.அக.);.

     [கா  →காட் +அ ம ரம்]

காட்டப்ெப -தல்

காட்டப்ெப -தல் kāṭṭappeṟudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உரிைம ெகாண்டா தல்; to lay claim.

     "இந்நிலத் க்  ேவ க்கா ம் நீர் ைலக் காகம் ல் ைற ேசா  மாட் ள்ளிட் . எப்ேபரப்்பட்ட ங் 
காட்டப் ெபறாேதாமாக ம் "(S.I.I.III,68-5);.

     [காட்  →காட்ட( .எ.); + ெப .]

காட்டம்

காட்டம்1 kāṭṭam, ெப.(n.)

   1. ற  ( வா.);; fire wood.

   2. காய்ந்த ச் ; small stick, as of pipal tree, used in ritual.

     "தண்ேட ண் ைக ெவண் ைட காட்டம்"( லப்.23:77);.

த.கடை்ட Skt._. → த.காட்டம் (ெகா.வ.);.

 காட்டம்2 kāṭṭam, ெப.(n.)

   1. உைறப்  (இ.வ.);.

 pungency, anything hot to the taste.

   2. ளிப் ; Sourness.

   3.எரிேநா ; burning sensation.

சாராயம் கக் காட்டமாக இ க் ற  (உ.வ);.

க., ெத. காட்

     [க  →க ப்  →காட்  →காட்  →காட்டம். க ப்  உைறப் .]

 காட்டம்3 kāṭṭam, ெப.(n.)

   ெவண்கலம் ( ன்.);; bell-metal.

     [த. கண்  → ெத.கண்டெ்ட காடெ்ட→ த.காட்டம். ெவண்கலமணி ெசய்யப்பட்ட மாைழ ம் 

காட்டரண்

 
 காட்டரண் kāṭṭaraṇ, ெப.(n.)

   நால்வைக அரண்க ள் காடா ய அரண்( வா.);; forest, as a source of defence, one of four kinds of aran.

     [கா  + அரண்-காட்டரண்.]
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காட்டலரி

காட்டலரி kāṭṭalari, ெப.(n.)

   1. அலரிவைக (L.);,

 willow-leaved water croton.

   2. நச் ப்பா ள்ள ஒ  மரம்; jungle mango.

   3.பாைலவைக (L.);; mango-like cerbera.

     [கா  + அலரி-காட்டலரி.]

காட்டவைர

 
 காட்டவைர kāṭṭavarai, ெப.(n.)

   காட் ெமாசை்ச ( .அ.);; country-bean.

     [கா  + அவைர-காட்டவைர]

காட்ட ைண

 
 காட்ட ைண kāṭṭavīṇai, ெப.(n.)

   மரத்தால் ெசய்த ைண;_., made of wood.

     [கா  + ைண]

காட்ட ரி

காட்ட ரி kāṭṭavuri, ெப.(n.)

   1. அ ரி வைக; silveryleaved indigo.

   2. னல் ங்ைக; three-leaved indigo.

     [கா  + அ ரி-காட்ட ரி.]

காட்டழ யவாண
ன்

 
 காட்டழ யவாணன் kāṭṭaḻkiyavāṇaṉ, ெப.(n.)

   ஒ வைக ெநல் (இ.வ.);; a kind of coarse paddy.

     [கா  + அழ  + வாணன்]

காட்டழல்

 
 காட்டழல் kāṭṭaḻl, ெப.(n.)

   காட் த்  ( டா.);; forest confiagration.

     [கா  + அழல். அழல் = ; ெந ப் .]

காட்டா

காட்டா kāṭṭā, ெப.(n.)

   காட்டான்2 பாரக்்க; see _.

     [கா  + ஆ = ஆன் ஆ = மா  ெபற்றம்]

காட்டாக்

காட்டாக்  kāṭṭākki, ெப.(n.)

   கடை்டையக் கைடந் ண்டாக் ம் ெந ப்  ; fire produced from fuel by churning.

     "காட்டாக் ற் ேறான் ." ( .ேபா.9.3:2);.

     [கா +அக் -காட்டக்  → காட்டாக் (ெகா.வ.);.]

     [த. அழல் ( ); → அழனி Skt.→ agni→ ெத. அக் → த. அக்  → அக் .]
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காட்டா

 
 காட்டா  kāṭṭāku, ெப.(n.)

   ெகா ல்ைல; eared jasmine (சா. அக.);.

     [கா  + ஆ ]

காட்டாசாரி

 
 காட்டாசாரி kāṭṭācāri, ெப.(n.)

   தசச்ன் ( ன்.);; carpenter.

     [கா  + ஆசாரி-காட்டாசாரி]

 காட்டாசாரி kāṭṭācāri, ெப.(n.)

   தசச்ன்; carpenter.

     [Skt.{}+{} → காஷ்டாசாரி → த.காட்டாசாரி.]

     [P]

காட்டாஞ்

 
 காட்டாஞ்  kāṭṭāñji, ெப.(n.)

   மரவைக [L.]; entire-leaved staff tree.

ம. காட்டா

     [கா +ஆஞ் -காட்டாஞ் ]

காட்டா

 
 காட்டா  kāṭṭāṭu, ெப.(n.)

   காட் ல் வா ம் ஆடை்டப் ேபான்ற லங் ; jungle sheep, barking deer.

     [கா  + ஆ  – காட்டா ]

இ  ஆடை்டப்ேபால் தா ம், நரிையப்  ேபால் ஊைள ம்.

     [P]

காட்டாணி

 
 காட்டாணி kāṭṭāṇi, ெப.(n.)

   காட்ேடணி பாரக்்க; see _.

     [காட்ேடணி →  காட்டாணி]

காட்டாத்

காட்டாத்  kāṭṭātti, ெப.(n.)

   வாத் ; holy mountain ebony.

     "காட்டாத் ப் மாரச் ்சாலஞ் ச ைல ைர" (ைதலவ. ைதல. 5);.

ம. காட்டத் ; க. காடத் .

     [கா  + ஆத் -காட்டாத் .]
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காட்டாதைள

 
 காட்டாதைள kāṭṭātaḷai, ெப.(n.)

   காட்டாமணக்  பாரக்்க; see _. (சா. அக.);.

     [கா  + ஆதைள.]

காட்டாதாரிகம்

 
 காட்டாதாரிகம் gāṭṭātārigam, ெப.(n.)

   ெகா யத் ; creeper fig (சா. அக.);.

     [கா  + ஆதரிகம்]

காட்டாமணக்

காட்டாமணக்  kāṭṭāmaṇakku, ெப.(n.)

   1. ஆமணக்  வைக (பதாரத்்த. 541);; common physic nut.

   2. ேபயாமணக்  [L.]; red physicnut.

ம வ. காட்டாதைள, காட்டாமணத் ,

ம. காட்டாவணக்

     [கா  + ஆமணக்  - காட்டாமணக் ]

     [P]

காட்டாமணத்

 
 காட்டாமணத்  kāṭṭāmaṇatti, ெப.(n.)

   காட்டா மணக்  பாரக்்க;_.

     [கா  + ஆமணத் ]

காட்டாமணி

 
 காட்டாமணி kāṭṭāmaṇi, ெப.(n.)

   உத்தாமணி பாரக்்க; see _. (சா. அக.);.

     [கா  + ஆமணி]

காட்டாரியம்

 
 காட்டாரியம் kāṭṭāriyam, ெப.(n.)

   ேகழ்வர ன் வைக;     [கா  + ஆரியம் - காட்டாரியம்.]

காட்டாைர

 
 காட்டாைர kāṭṭārai, ெப.(n.)

   கல்லாைர பாரக்்க; see _. (சா. அக.);

     [கா  + ஆைர]

காட்டாலம்

 
 காட்டாலம் kāṭṭālam, ெப.(n.)

ேபயால மரம்,

 wild banyantree, demonfig (சா. அக.);

ம. காட்டால்

     [கா  + ஆலம்]
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காட்டாவைர

 
 காட்டாவைர kāṭṭāvarai, ெப.(n.)

   காட்டா ைர பாரக்்க; see _. mountain downy senna (சா.அக.);.

     [கா  + ஆவைர.]

காட்டா ைர

 
 காட்டா ைர kāṭṭāvirai, ெப.(n.)

   மைலயாவாைர; small-stipuled downy rachis glandular senna.

     [கா  + ஆ ைர - காட்டா ைர]

காட்டாள்

காட்டாள் kāṭṭāḷ, ெப.(n.)

   1. நாகரிகமற்ற ரட்டாள்; rustic, savage, uncivilised rude man.

   2. காட் ல் இ ப்பவன், ேவடன்; a forest-dweller, hunter.

ம. காட்டாள்; க. .காட

     [கா  +ஆள்-காட்டாள்]

காட்டாள் கா

காட்டாள் கா  kāṭṭāḷkācu, ெப.(n.)

   வரிக்  ெசய்பவரக் க்  நிலத்ைத அைடயாளம் காட் வதற்கான ; payment for identifying the land 
for the tax assessers.

     "வரிக்  ெசய்வாரக் க் ம் ெசால்ல காட்டாள் கா  25" (S.I.I.VIII, 263-9);.

     [காட்டாள் + கா .]

காட்டாளத்

காட்டாளத்  kāṭṭāḷatti, ெப.(n.)

   இைச ன் ரிேவாைச ( லப்.3:26,2, உைர);; systematic elaboration of a musical mode in all its variation.

     [கா  + ஆளத் -காட்டாளத் . ஆளத்  என் ம் த ழ்செ்சால் வடெமா ல் ஆலாபைன ஆ ற் ]

காட்டாைள

 
 காட்டாைள kāṭṭāḷai, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ் ழல் வண் ; a whirling beetle (சா. அக.);.

காட்டா

காட்டா  kāṭṭāṟu, ெப.(n.)

   1. காட் ல் ஒ ம் ஆ .

 a forest-river.

   2. மைழக் காலத் ல் மட் ம் ஒ ம் ஆ ; the river where water flows only in rainy season,

ம. காட்டா

     [கா +ஆ ]
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காட்டான்

காட்டான்1 kāṭṭāṉ, ெப.(n.)

   1. நாகரிகமாகப் பழ ம் இயல்  இல்லாதவன்; person of rough manners, rustic.

   2. அயலான் (யாழ்ப்.);; stranger.

ம. காட்டன், காடன் ;கா. . காட

     [கா  + ஆன்-காட்டான். 'ஆன்' ஆண்பா .]

 காட்டான்2 kāṭṭāṉ, ெப.(n.)

   காட்  மா ; wild cow.

     "ெவல்லரிய கர  காட்டான் ைன" (அறப். சத. 62);

ம. காட் , க. காட்டா

     [கா  + ஆன்-காட்டான். ஆன் =மா , ெபற்றம்]

கட்டான்கைரயான்

கட்டான்கைரயான்2 kaṭṭāṉkaraiyāṉ, ெப.(n.)

   பட் க்காட்டான் (ெநல்ைல.);; rustic.

     [காட்டான் +கைரயான்]

காட்டாைன

 
 காட்டாைன kāṭṭāṉai, ெப.(n.)

   காட் ல்வா ம் யாைன (பழக்கப்ப த்தப் படாதயாைன);; wild elephant.

ம. காட்டான

     [கா  + யாைன]

காட்

காட்  kāṭṭi, ெப.(n.)

 optative mood with final 'I'.

 காட் 2 kāṭṭi, ெப.(n.)

   பன் .(அக.நி.);; pig

காட் க்ெகா -
த்தல்

காட் க்ெகா -த்தல் kāḍḍikkoḍuttal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கற் க் ெகா த்தல்; to put one in the way, to teach or show the method of doing anything.

   2. தன்பக்கத்தாெனா வைன எ ரி ைகக்ெகாள் ம் நிைலைமைய உண்டாக் தல்; to play false, to 
accuse; to betray, as a person to his enemy,

   3. ேசாதைன ைறையக் ைகயாண்  ெவளிப்ப த் தல்; reveal.

ைப ல் ைவத் க் ம் ேபனாக் கத் ையக் ட இந்த ன்க  காட் க் ெகா த் ம் (உ.வ);.

     [காட்  = காட்  + ெகா ]

காட் க்ெகாள் -
தல்

காட் க்ெகாள் -தல் kāṭṭikkoḷḷudal,    16 ெச. ன்றா , (v.t.)

   இல்லாதைத உள்ள ேபாலக் காட் க் ெகாள் தல்; try to pass for; put on airs.

அவன் தன்ைன அ வாளி ேபாலக் காட் க் ெகாண்டான் (உ.வ.);.

     [காட்  = காட்  + ெகாள்.]

காட் ச்

 
 காட் ச்  kāṭṭicci, ெப.(n.)

   கல்லத் ; stone fig (சா.அக.);.

     [கா  + இச் ]
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காட் ஞ்

காட் ஞ்  kāṭṭiñji, ெப.(n.)

   1.இஞ் வைக (L);]; wild ginger.

   2. சரைண (மைல);; purslane - leaved trianthema.

ம. காட் ஞ்

     [கா  + இஞ் -காட் ஞ் ]

காட் ண்

 
 காட் ண்  kāṭṭiṇṭu, ெப.(n.)

 copious narrowleaved soap pod.

     [கா  + இண் -காட் ண் ]

காட் மைற-த்தல்

காட் மைற-த்தல் kāṭṭimaṟaittal,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

   எளி ல் ைடப்ப  ேபால் ேதாற் த்  ஏமாறச ்ெசய்தல்; to tantalise a person by presenting something 
desirable to his view and snatching it away just at the moment of his taking it.

     "க ைண ரத்்  காட்  மைறத்த ம்" ( ைளவாத .54);

     [காட்  → காட்  ( .எ); + மைற.]

காட் யாைன

 
 காட் யாைன kāṭṭiyāṉai, ெப.(n.)

   காட் ல் வா ம் யாைன ( வா.);; wild elephant.

     [கா  + யாைன - காட் யாைன. ஒ.ேநா. கற்  யாைன]

காட் ம்

காட் ம் kāṭṭiyum,    இைட(part) காட் ம்; a case-sign, the ablative of comparison.

     "என்ைனக் காட்  ண்ேடா"( ரப்். 96);.

     [காட் ம் = காட் ம் (ெகா.வ.); காட் ல்1 பாரக்்க; See _.– காட்டாஞ் ]

காட் ப்ைப

 
 காட் ப்ைப kāṭṭiruppai, ெப.(n.)

   காட் ப்ைப பாரக்்க; see _.

     [காட் ப்ைப → காட் ப்ைப]

காட் ள்

 
 காட் ள் kāṭṭiruḷ, ெப.(n.)

   கனத்த இ ள்; ேபரி ள்; pitch-darkness, thick darkness,

     [கா  + இ ள்]
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காட் ல்

காட் ல்1 kāṭṭil, இைட[conj]

உறழ்ச் ப் ெபா ள் காட் ம் இைடசெ்சால்

 than.

     "ஒ ந்த ெப த்த உ ப் களில் காட் ல் ெபரிய அழைக ைடய' ( வக.1461உைர);.

ம. காட் ல்

     [காண் → காட்  → காட் ல். ஒன்ைற ஒப் ைமயாகக் காட் ம்ேபா  எனப் ெபா ள்ப ம் 
இைடசெ்சால் 'அதைன ட' என் ம் உறழ்ச் ப்ெபா ள் தந்த .]

 காட் ல்2 kāṭṭil, .எ.(adv.)

   1. அள ல்; when.

     "தவெந  என் ங் காட் ல் பக் ையச ்ெசால் ற் றாேமா"(ஈ . 10.4:1);

   2.  உடன்; as soon as, at the very instant.

     "ஒ  ல் ஒ காற் ங்காட் ல் ந்தேதா" ( வ். ப்பா.18, யா.171);.

     [காட் ல்1 → காட் ல்2]

காட் லந்ைத

 
 காட் லந்ைத kāṭṭilandai, ெப.(n.)

   இலந்ைத மரவைக; a species of jujube.

ம. காட் லந்த

     [கா  + இலந்ைத]

காட் லம்

 
 காட் லம் kāṭṭilam, ெப.(n.)

   வாைழ வைக (மைல.);; a kind of plantain.

     [காட்ேடலம் → காட் லம். ஏலவாைழ ன் வைகக ள் ஒன் )

காட் ல ர்

காட் ல ர்  kāṭṭilamirtu, ெப.(n.)

   காட்டகத் த ழ்ந் ப் பாரக்்க; see _.

     [காட்டகத்த ழ்  → காட்டகத்த ந்  → காட் ல ர் . வக.2110 உைர ல் காட் ல ர்  என 
ஆண் ப்ப  ெகாசை்ச வழக் .]

காட் ல

காட் ல  kāṭṭilavu, ெப.(n.)

   1. ேகாங் ல ; false traganth.

   2. பாைற ல ; large flowered silk cotton (சா.அக.);.

ம வ. காட் ப்ப த்

     [கா  + இல  - காட் ல .]

     [P]

     [P]

காட் லா

காட் லா kāṭṭilā, ெப.(n.)

   1. ெவள்ெள க் ; white flowered giant swallow wort.

   2. வாைழ; plantain tree (சா.அக);.

     [கா  +ஈைல-காட் ைல = காட் லா]
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காட் ப்ைப

காட் ப்ைப kāṭṭiluppai, ெப.(n.)

   1. காட் ப்ைப மரம்; wild mowah

   2. கற்பாைல; East Indian star apple.

   3. பாற்ேசாற் ப் பாைல; oval mowah (சா.அக.);.

     [கா  + இ ப்ைப]

காட் ம்

காட் ம்1 kāṭṭilum, இைட. (conj.)

   உறழ்ச் ப் ெபா ள் க் ம் இைடசெ்சால்; than.

அைதக் காட் ம் இ  நல்ல  (உ.வ.);.

     [காண் →காட்  →காட் ல் → காட் ம். காட் ல் பாரக்்க ; see _.]

 காட் ம்2 kāṭṭilum, .எ. (adv.)

   உடன்; as soon as, at the very instant.

ங்காட் ம் வந்தான் (உ.வ.);.

     [காண் → காட்  → காட் ல் → காட் ம். காட் ல் பாரக்்க ,see _.]

காட்

 
 காட்  kāṭṭilumiḻi, ெப.(n.)

   நாகர வண்  ( ன்.);; a large kind of beetle.

     [காட் ல் + (உ. ); உ . உ  + ஒைசெய ப் வ ]

காட் ேலேபா-தல்

காட் ேலேபா-தல் kāṭṭilēpōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   ணாய்க்க தல் (யாழ்ப்.);; to be lost, wasted.

     [கா  + இல் +ஏ - காட் ேல + ேபா.]

கா  = இ கா . இச ்ெசால் மைறந்ெதா தல், க ந் ேபாதல், பயனற் ப்ேபாதல் என் ம் 
ெபா ள்களின் அ யாக ணாகப்ேபாதைலக் த்த .

காட் னாவாைட

 
 காட் னாவாைட kāṭṭiṉāvāṭai, ெப.(n.)

   நன்னாரி; Indian sarsaparilla (சா.அக.);.

காட் ஞ்

 
 காட் ஞ்  kāṭṭiñju, ெப.(n.)

காட் ந்  பாரக்்க:

 see _.

     [காட் ந்  → காட் ஞ் ]

காட் ந்

 
 காட் ந்  kāṭṭindu, ெப.(n.)

   ஈசச்ம்பைன; wild date palm.

ம வ. காட் சை்ச.

ம. காட் ந்தல்

     [கா  + ஈந் -காட் ந் ]
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காட் ரகம்

 
 காட் ரகம் gāṭṭīragam, ெப.(n.)

   ெகாடை்ட ந் ரி; cashew nut (சா.அக.);.

காட் ள்ளி

 
 காட் ள்ளி kāṭṭiruḷḷi, ெப.(n.)

   நரிெவங்காயம்; jungle onion or jackal onion.

க. கா ள்ளி.

ம வ. காட் ெவள்ைள ெவங்காயம்

     [கா  + ஈ ள்ளி - காட் ள்ளி.]

காட் ைல

காட் ைல kāṭṭīlai, ெப.(n.)

   1. வாைழ; plantain tree.

   2. க க்காய்; gallnut.

     [கா  + ஈைல.]

காட்

காட் 1 kāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. காண் த்தல்; to show, exhibit, display,

     "எம் லா காட் ம்"(நால ,293);

   2. அ த்தல்; to reveal, disclose, set forth.

     "காணாதாற் காட் வான்" ( றள்,849);.

   3. நி தல்; to prove.

     "நிைறெமா  மாந்தர.்... மைறெமா  காட் ம்" ( றள்,28);.

   4. நிைன ட் தல்; to remind.

     " வற் காட்  த்ேத லைக ப்பாேயா" (கம்பரா. கடல் காண்:8);.

   5. வ  பைடத்தல்; to offer to a deity.

     "ஆழ்வாரக்் க் காட் ன்ற வ ர் ம்" (S.I.I.I.49-3:102);.

   6.நிழ ச ்ெசய்தல்; to reflect, as a mirror or water.

     "அ த்த  காட் ம் பளிங்  ேபால்"( றள் 706);.

   7. உண்டாக் தல்; to create, bring to pass

     "கைளயாத ன்ப க் காரிைகக் க் காட் " ( லம் 19:17);.

   8. அ கஞ் ெசய் த்தல்; to introduce.

     "ெசவ்வ  ள்ளத் ேதாைனக் காட்  ெதரிய ெவன்றான்"(கம்பரா. ட் ந் அ மப்.23);.

காட் ஓமவல்

 
 காட் ஓமவல்  kāṭṭuōmavalli, ெப.(n.)

   ஓமவல்  வைக; a variety of Ömavalli (சா.அக.);.

     [கா  + ஓமவல் ]
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காட் க்கசகசா

 
 காட் க்கசகசா gāṭṭuggasagasā, ெப.(n.)

   கசகசா வைக; wild poppy.

     [கா  + கசகசா]

     [P]

காட் க்கஞ்சாங்
ேகாைர

 
 காட் க்கஞ்சாங்ேகாைர kāṭṭukkañjāṅārai, ெப.(n.)

   ெச வைக ( .அ.);; sage tea plant

     [கா  + கஞ்  + அம் + ேகாைர. காட் க்கஞ்சாங் ேகாைர. 'அம்' சாரிைய 'ஆம்' என நீண்ட ]

காட் க்கட்ைட

 
 காட் க்கடை்ட kāṭṭukkaṭṭai, ெப.(n.)

   பலவைக மரங்களின் ற ; firewood of various kinds.

     [கா  + கடை்ட]

காட் க்கட

 
 காட் க்கட  kāḍḍukkaḍali, ெப.(n.)

ைனப் க்கன் ெச வைக( ன்.);

 roughish roundleaved Indian linden.

     [கா  + கட ]

காட் க்கடைல

 
 காட் க்கடைல kāḍḍukkaḍalai, ெப.(n.)

   தரச் ்ெச வைக ( ன்.);; rough small-leaved spider flower shrub.

ம. காட் கடைல

     [கா  + கடைல - காட் க்கடைல]

காட் க்கடன்

 
 காட் க்கடன் kāḍḍukkaḍaṉ, ெப.(n.)

   ஈமக்கடன்; obsequies or funeral rites at the burning ghat.

ம வ. காட் க் ரிைய.

     [கா  + கடன்]

காட் க்க

காட் க்க  gāḍḍuggaḍugu, ெப.(n.)

   நாய் ேவைள (M.M.937);; a sticky plant that grows best in sandy places.

ம. காட் க .

     [கா  + க ]
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காட் க்கண்ணி

 
 காட் க்கண்ணி kāṭṭukkaṇṇi, ெப.(n.)

டை்ட நா .

 first claw-flowered laurel (சா. அக.);.

     [கா  + கண்ணி]

காட் க்கத்தரி

 
 காட் க்கத்தரி kāṭṭukkattari, ெப.(n.)

   ெச வைக; hedge caper.

     [கா +கத்தரி]

காட் க்கத் ரி

 
 காட் க்கத் ரி kāṭṭukkattūri, ெப.(n.)

   ெபட்டகத் த்  எ ம் ைகச ்ெச  (மைல.);; musk mallow, hairy shrub.

     [கா  + கத் ரி - காட் க்கத் ரி]

 Skt. _.→த. கத் ரி

காட் க்கத

 
 காட் க்கத  kāṭṭukkadali, ெப.(n.)

   காட்  வாைழ ( .அ.);; wild plantain,

     [கா  + கத ]

காட் க் 
கப்பற் ழங்

 
 காட் க் கப்பற் ழங்  kāṭṭukkappaṟkiḻṅgu, ெப.(n.)

   காட் க் ழங் ; a wild root (சா.அக);.

     [கா  + கப்பற் ழங் ]

காட் க்கம்பம் ல்

 
 காட் க்கம்பம் ல் kāṭṭukkambambul, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் கம்பம் ல்; a wild coraly (சா.அக.);.

     [கா  +கம்பம் + ல்]

காட் க்க

 
 காட் க்க  gāṭṭuggamugu, ெப.(n.)

   இலங்ைகக்க ; betel palm of srilanka (சா.அக.);.

ம. காட் க

     [கா  + க ]

காட் க் கரந்ைத

 
 காட் க் கரந்ைத kāṭṭukkarandai, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் கரந்ைத; wild sweet basil of the Sphoeranthes genus (சா.அக.);.

     [கா  + கரந்ைத]
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காட் க்க ைண

காட் க்க ைண kāṭṭukkaruṇai, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைகப் . (பதாரத்.் 417);; purple stalked dragon, s.sh., synantherias sylvatica.

   2. ேசைனக் ழங்  வைக ( ன்.);; tahiti arrow-root.

     [கா  + க ைண-காட் க்க ைண.]

காட் க்க ப் ரக்
ச் க் ழங்

 
 காட் க்க ப் ரக் ச் க் ழங்  kāṭṭukkaruppūrakkiccilikkiḻṅgu, ெப.(n.)

   காட் ப் லாங் ழங் ; forest orange root of Curcuma genus (சா. அக.);.

     [கா  + க ப் ரம் + ச்  + ழங் ]

காட் க்க ம்

 
 காட் க்க ம்  kāṭṭukkarumbu, ெப.(n.)

   ேபய்க்க ம் ; wild sugarcane (சா.அக.);.

ம. காட் கரிம் .

     [கா  + க ம் ]

காட் க்க ள

 
 காட் க்க ள  gāṭṭuggarumiḷagu, ெப.(n.)

   ள  வைக; kind of pepper.

ம. காட் கரி ள .

     [கா  + க ள ]

காட் க்க வா

காட் க்க வா kāṭṭukkaruvā, ெப.(n.)

   1. காட் ல வங்கம்; jungle cloves.

   2. ன ள ; China pepper.

ம. காட் க வா

     [கா  + க வா - காட் க்க வா. க ேவல்→க வா (ெகா.வ); ஒ  ய மரம்.]

காட் க்கைரயாம்

 
 காட் க்கைரயாம்  kāṭṭukkaraiyāmbū, ெப.(n.)

   மைலநாவல்; clove-like black plum (சா.அக.);.

     [கா  + கைரயாம் ]

காட் க்கல்

காட் க்கல் kāṭṭukkal, ெப.(n.)

   1. ஒ வைக ட் க்கல் ( ன்.);; a rough unshaped stone.

   2. ெவள்ைளக்கல்; white stone. (சா.அக.);.

     [கா  +கல் - காட் க்கல்]

காட் க்கல் ண்
ைட

 
 காட் க்கல் ண்ைட kāṭṭukkalluṇṭai, ெப.(n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy.

     [கா  + கல் ண்ைட]
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காட் க்க ைத

 
 காட் க்க ைத kāṭṭukkaḻudai, ெப.(n.)

   காட் ல் வா ம் (பழக்கப்ப த்தப்படாத); க ைத; a wid-ass.

ம. காட் க த.

     [கா  + க ைத]

காட் க்கற்றாைழ

 
 காட் க்கற்றாைழ kāṭṭukkaṟṟāḻai, ெப.(n.)

   ஆைனக் கற்றாைழ; wild aloe or hill aloe.

     [கா  + கற்றாைழ]

     [P]

காட் க்கனி

 
 காட் க்கனி kāṭṭukkaṉi, ெப.(n.)

   காடெ்ட சை்ச; Indian wild lime (சா.அக.);

     [கா  + கனி]

காட் க்கா னி

 
 காட் க்கா னி kāṭṭukkāciṉi, ெப.(n.)

   காட் ல் ைள ம் கா னி; wild endive (சா.அக.);.

     [கா  + கா னி]

காட் க் 
காட்டாமணி

 
 காட் க் காட்டாமணி kāṭṭukkāṭṭāmaṇi, ெப.(n.)

   காட்  உத்தாமணி; wild hedge twiner.

     [கா  + காட்டாமணி]

காட் க்காய்ச ்
சா ட்

 
 காட் க்காய்ச ்சா ட்  kāṭṭukkāyccāṟumuṭṭi, ெப.(n.)

   ஓர ்அ ரிப் ; curved podded fiveleaved indigo (சா.அக.);.

     [கா  + காய் + சா ட் ]

காட் ச் ைரக்காய்

காட் ச் ைரக்காய் kāṭṭuccuraikkāy, ெப.(n.)

   1. ைர வைக; a species of bottle gourd.

   2. ளிசச் வைக ( ன்);; deccan hemp.

   3. ட் ளிசை்ச (M.M.83);; thorny hemp bendy, herbaceous plant.

     [கா  + காய்ச் ைர.]

காட் க்காய்வள்ளி

காட் க்காய்வள்ளி kāṭṭukkāyvaḷḷi, ெப.(n.)

   1. வள்ளிக்காய் ( .அ.);; cultivated yam, dioscorea sativa.

   2. காய்ச் ரக வள்ளிவைக ( ன்.);; cummin yam.

     [கா  + காய்வள்ளி]
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காட் க்காைர

 
 காட் க்காைர kāṭṭukkārai, ெப.(n.)

   மைலக்காைர; gland petioled saw-leaved olive linden (சா.அக.);

ம. காட் கார.

     [கா  + காைர.]

காட் க்காைள

 
 காட் க்காைள kāṭṭukkāḷai, ெப.(n.)

   மாட்  வைகையச ்சாரந்்த ஒ  காட்  லங் ; a wild an mal of the cow family.

ம. கா காள.

     [கா  + காைள]

காட் க்கானாங்
ேகாைழ

 
 காட் க்கானாங்ேகாைழ kāṭṭukkāṉāṅāḻai, ெப.(n.)

   கானாவாைழ ( .அ.);; calfs grass.

     [கா  + கானாங்ேகாைழ.]

காட் க்கானாவா
ைழ

 
 காட் க்கானாவாைழ kāṭṭukkāṉāvāḻai, ெப (n.)

   கானா வாைழவைக (யாழ்.அக.);; a species of colf's grass,

     [கா  + கானாவாைழ]

காட் க் ச்

காட் க் ச்  kāṭṭukkiccili, ெப.(n.)

   1.காடெ்ட சை்ச (L.);; wild lime.

   2. காட் ல் ைள ம் ச் ப்பழம்; wild orange (சா.அக);.

     [கா + ச் ]

காட் க் ட்டம்

 
 காட் க் ட்டம் kāṭṭukkiṭṭam, ெப.(n.)

   மைல ட்டம்; iron crust; spongy stones such as prunic etc. found in mountains or mountainous tract (சா.அக);.

     [கா  + ட்டம்]

காட் க் ராம்

 
 காட் க் ராம்  kāṭṭukkirāmbu, ெப.(n.)

   நீர ் ராம்  ( .அ.);; primrose-willow.

     [கா + ராம் -காட் க் ராம்  (ெகா.வ); ம் → ம்  → ராம்  (ெகா.வ);]
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காட் க் ரிைய

 
 காட் க் ரிைய kāṭṭukkiriyai, ெப.(n.)

   காட்  கடன் பாரக்்க; see _.

ம வ. ஈமக்கடன்

 Skt. kriya→ த. ரிைய

     [கா  + ரிைய]

காட் க் ள்ைள

 
 காட் க் ள்ைள kāṭṭukkiḷḷai, ெப.(n.)

   ந தாளி ல்ைல; common cherry nutmeg (சா.அக.);.

     [கா  + ள்ைள]

காட் க் ைவ

 
 காட் க் ைவ kāṭṭukkiḷuvai, ெப.(n.)

   கற் ரக் ைவ; hill kiluvai or hill mango.

     [கா  + ைவ]

காட் க் ைர

 
 காட் க் ைர kāṭṭukārai, ெப.(n.)

   காட்  ண்டா ம் பலவைகக் ைர ( ன்);; wild greens of different kinds.

     [கா  + ைர.]

காட் க் ழாெநல்

 
 காட் க் ழாெநல்  kāṭṭukāḻānelli, ெப.(n.)

   லாவைக (L.);; black-honey shrub, large, often Scandent.

     [கா  + ழ் + ஆம் + ெநல் ]

காட் க் ணம்

 
 காட் க் ணம் kāṭṭukkuṇam, ெப.(n.)

   லங் யல்  (யாழ்.அக.);; rudeness; savagery.

     [கா  + ணம்]

காட் க் ைர

காட் க் ைர kāṭṭukkudirai, ெப.(n.)

   1. காட் ல் வா ம் ைர; a wild-horse.

   2. வரிக் ைர; a zebra.

ம. காட் ர.

     [கா  + ைர]

காட் க் ழ்

காட் க் ழ் kāṭṭukkumiḻ, ெப.(n.)

   1. மரவைக; French mulberry of the Western ghauts.

   2. பாமரக் ழ்; false white teak.

ம. காட்  ழ்

     [கா  + ழ்]

850

www.valluvarvallalarvattam.com 4071 of 19068.



காட் க் ன்

 
 காட் க் ன் kāṭṭukkuyiṉ, ெப.(n.)

மரவைக,

 a kind of tree.

ம. காட் ந்த

     [கா  + ன்.]

காட் க் க்

 
 காட் க் க்  kāṭṭukkurukku, ெப.(n.)

   காட் ெந ஞ் ல் ( ைவ); பாரக்்க; see _.

     [கா  + க் ]

காட் க் ந்

 
 காட் க் ந்  kāṭṭukkurundu, ெப.(n.)

   காடெ்ட சை்ச (மைல);; Indian wild lime.

ம வ. காட்  நாரத்ைத

ம. காட் ந்த

     [கா  + ந் ]

காட் க் ந்ேதாட்

 
 காட் க் ந்ேதாட்  kāṭṭukkurundōṭṭi, ெப.(n.)

   ஆைனக் ந்ேதாட் ; forest morning mellow (சா.அக);.

     [கா + ந்ேதாட் ]

காட் க் ஞ்

 
 காட் க் ஞ்  kāṭṭukkuṟiñji, ெப.(n.)

ஞ்சா; country ipecacuanha (சா.அக.);

     [கா + ஞ் ]

காட் க் ந்தல்

 
 காட் க் ந்தல் kāṭṭukāndal, ெப.(n.)

   ல்வைக (யாழ். அக.);; a kind of grass.

     [கா  + ந்தல்]

காட் க்ெகாஞ்

 
 காட் க்ெகாஞ்  kāṭṭukkoñji, ெப.(n.)

   ெகா ஞ் ச ்ெச வைக ( .அ.);; Opal Orange.

     [கா + ெகா ஞ்  = காட் க்ெகா ஞ்  (ெகா.வ);]
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காட் க்ெகாட்ைட

 
 காட் க்ெகாடை்ட kāṭṭukkoṭṭai, ெப.(n.)

   காட்டாமணக் ; physic nut.

     [கா  + ெகாடை்ட]

காட் க்ெகா

காட் க்ெகா  kāḍḍukkoḍi, ெப.(n.)

   1.கசப் ள்ள ஒ வைகக் ெகா ; broom-creeper.

   2. நன்னாரி வைக (L);; square branched sarsaparilla.

   3. வா  ளங்கம்; wind-berry climber.

     [கா  + ெகா .]

காட் க்ெகா ந்
ரிைக

 
 காட் க்ெகா ந் ரிைக gāḍḍuggoḍimundirigai, ெப.(n.)

   ந் ரி வைக (L.);; jungle grape-vine,

     [கா  + ெகா  + ந் ரிைக]

காட் க்ெகாய்யா

 
 காட் க்ெகாய்யா kāṭṭukkoyyā, ெப.(n.)

   மைலச ் ெகாய்யா; wild guava of Ceylon (சா. அக.);.

     [கா  + ெகாய்யா]

காட் க்ெகா

 
 காட் க்ெகா  gāṭṭuggoḻugi, ெப.(n.)

    ைர; pig-greens (சா.அக.);

     [கா  + ெகா ]

காட் க்ெகா ஞ்

காட் க்ெகா ஞ்  kāṭṭukkoḻuñji, ெப.(n.)

   1. ெகாள் க்காய் ேவைள; purple wild indigo.

   2. காடெ்ட சை்ச; a species of wild lime.

     [கா  + ெகா ஞ் ]

காட் க்ெகாள்

காட் க்ெகாள் kāṭṭukkoḷ, ெப.(n.)

   1. க ங் காணம் ( .அ.);; black horse-gram.

   2. கா யாந் வைர (L.);; black dhal, low twining weed.

     [கா  + ெகாள் – காட் க்ெகாள். ெகாள் = வைள  வைளந்த காய்.]

ைரக் ெகாள்ைளப்ேபால் இ க் ம், ம ந் க் ப் பயன்ப ம்.

காட் க்ெகான்ைற

காட் க்ெகான்ைற kāṭṭukkoṉṟai, ெப.(n.)

   1.க ங்ெகான்ைற; rox-bugh's cassia.

   2. மைலக்ெகான்ைற, hill cassia (சா.அக.);

ம வ. காட் க்ெகான்ைன.

     [கா  + ெகான்ைற]

852

www.valluvarvallalarvattam.com 4073 of 19068.



காட் க்ேகாங்

 
 காட் க்ேகாங்  kāṭṭukāṅgu, ெப.(n.)

   ேகாங்  மரவைக; prussic-acid tree.

     [கா  + ேகாங் ]

காட் க்ேகா கம்

 
 காட் க்ேகா கம் gāṭṭugātigam, ெப.(n.)

   ழ்; small Kashmir tree (சா.அக.);.

     [கா  + ேகா கம்]

காட் க்ேகா ைம

காட் க்ேகா ைம kāṭṭukātumai, ெப.(n.)

   1. வாற்ேகா ைம; barley or tail wheat.

   2.காட் ல் ைள ம் ேகா ைம; wild wheat.

     [கா  + ேகா ைம]

காட் க்ேகாைர

 
 காட் க்ேகாைர kāṭṭukārai, ெப.(n.)

   ெப ங்ேகாைர; large sedge grass (சா. அக.);.

     [கா  + ேகாைர.]

காட் க்ேகாைவ

காட் க்ேகாைவ kāṭṭukāvai, ெப.(n.)

   1. ெப ங் ேகாைவ; large flowered bryony.

   2.இராமேகாைவ அல்ல  க ங்ேகாைவ; Rama's caper or black caper.

     [கா  + ேகாைவ]

காட் க்ேகா

காட் க்ேகா  kāṭṭukāḻi, ெப.(n.)

   1.சம்பங் ேகா  ; jungle-fowl.

   2. கற்க தாரி (M.M.);; common sand-grouse.

   3. சாம்பற் காட் க்ேகா ; grey jungle fowl or Indian woodcock.

   4. வப்  காட் க் ேகா ; red jungle fowl.

   5. ற ேகா ; red spur fowl(சா.அக.);.

ம. காட் ேகா ; க. கா ேகா ; . கா ேகாரி.

     [கா  + ேகா ]

     [P]

காட் சச்ங்கம்

 
 காட் சச்ங்கம் kāṭṭuccaṅgam, ெப.(n.)

   நாகர வண் ; a kind of beetle (சா.அக.);.

     [கா  + சங்கம்]
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காட் சச்ண்பகம்

 
 காட் சச்ண்பகம் gāṭṭuccaṇpagam, ெப.(n.)

   நீல ரி சண்பகப் ; white-stalked fruited tulip tree of the Nilgiris.

ம வ. காட் சச்ம்பங்

     [கா  + சண்பகம் - காட் சச்ண்பகம். ெசம் → ெசம்பகம் → சம்பகம் → சண்பகம்]

காட் சச்த ப்ைப

 
 காட் சச்த ப்ைப gāṭṭuccadaguppai, ெப.(n.)

சத ப்ைப ேபாலேவ இ க் ம் கைடசச்ரக் .

 a plant akin to common dill (சா. அக.);.

     [கா  + சத ப்ைப.]

காட் ச ்சந்தனம்

 
 காட் ச ்சந்தனம் kāṭṭuccandaṉam, ெப.(n.)

   ேதவதா  என் ம் மரவைக; red cedar.

கா  + சந்தனம் - காட் சச்ந்தனம். சாந்  → சாந்தனம் → சந்தனம்.]

காட் சச்ம் நாவல்

 
 காட் சச்ம் நாவல் kāṭṭuccambunāval, ெப.(n.)

   காட் ப் ெப நாவல்; munro's wax rose apple (சா.அக.);.

     [கா  + சம் நாவல்.]

காட் சச் க்கைர

 
 காட் சச் க்கைர kāṭṭuccarukkarai, ெப.(n.)

   நிலச ்ச க்கைரக் ழங் ; ground sugar-root (சா.அக.);.

     [கா  + ச க்கைர]

காட் ச ்சல்லாத்

 
 காட் ச ்சல்லாத்  kāṭṭuccallāttu, ெப.(n.)

   சல்லாத் க் ைர; garden lettuce or cabbage lettuce (சா.அக.);.

     [கா +சல்லாத் . உனானி ம த் வத் ல் பயன்ப ம் இைல.]

காட் சச்ா

காட் சச்ா  kāṭṭuccāti, ெப.(n.)

   1. காட் ல் ைள ம் மரங்கள்; forest trees in general.

காட் சச்ா ல் ெசய்த ேமைச (உ.வ.);.

   2. காட் ச ்சா க்காய்; jungle nutmeg.

   3.காட் சச்ா  பத் ரி; wild mace.

ம. காட்  சா .

     [கா  + சா -காட் சச்ா . சா க்காய் மரம்) இ  பால் மர வைகையச ்சாரந்்ததாக ன் யா க்காய் 
→சா க்காய் எனத் ரிந்த . த. யா→Skt.→ sati  த.சா ]
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காட் சச்ாம்பல்

காட் சச்ாம்பல் kāṭṭuccāmbal, ெப.(n.)

   1. மர வைக (இலம் ); (L.);; munro's rose wax apple.

   2. காட் ச ்சம் நாவல் பாரக்்க; see _.

ம வ. இலம் .

     [கா  + சாம்பல். ெவண்ணிறத் ேதாற்றத்தால் ெபயரிடப்பட்ட மரம்.]

காட் சச்ாயேவர்

 
 காட் சச்ாயேவர ்kāṭṭuccāyavēr, ெப.(n.)

   காட்  இம் ற்ற ெச ; wild chay root (சா.அக.);.

ம வ. பாப்பன் ண் .

     [கா  + சாயேவர]்

காட் சச்ாரைண

 
 காட் சச்ாரைண kāṭṭuccāraṇai, ெப.(n.)

   க்கைரச ்சாரைண; white trianthema (சா.அக.);.

     [கா +சாரைண]

காட் ச ்சாைர

 
 காட் ச ்சாைர kāṭṭuccārai, ெப.(n.)

   ம  ; marjoram (சா.அக.);

     [கா  + சாைர. இதன் எண்ெணய் பல் வ க்  ம ந்தா ம்]

காட் ச் ைக

காட் ச் ைக gāṭṭuccigai, ெப.(n.)

   1. காட் ச ் யக்காய்; sensitive tree.

   2 ேபய்ச் யக்காய்; rusty mimosa (சா.அக.);.

     [கா  + ைக]

காட் ச் லந்

 
 காட் ச் லந்  kāṭṭuccilandi, ெப.(n.)

   காட் ச ்ெச ந் ; forest gold champak (சா.அக.);.

     [கா  + லந் ]

காட் ச் ைக

காட் ச் ைக gāṭṭuccivigai, ெப.(n.)

   பாைட ( மந்.153);; bier.

     "காட் ச் ைகெயான்ேற " ( மந்:197);.

     [கா + ைக]

காட் ச் ைர

 
 காட் ச் ைர kāṭṭucciṟuārai, ெப.(n.)

   காட் ல் ைள ம் ைர வைக; fine-leaved amarnath.

     [கா + ைர.]
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காட் ச் ள

 
 காட் ச் ள  kāṭṭussiṟuduḷasi, ெப.(n.)

   ய இைலகள் உள்ள ஒ வைகத ் ள ச ்ெச ; a variety of basic.

ம. காட் செ்ச  ள .

     [கா  +  + ள ]

காட் ச் ரகம்

 
 காட் ச் ரகம் gāṭṭuccīragam, ெப.(n.)

   ற் ைலச ் ரகம்; wild cumin (சா.அக.);.

ம. காட் ரகம்

ம வ. ெநய்ச் ட்

     [கா  + ரகம் + கசப் ச ் ைவ ைடய . பலவைக ம த் வக் ண ைடய ]

காட் ச் ரகவள்ளி

காட் ச் ரகவள்ளி gāṭṭuccīragavaḷḷi, ெப.(n.)

   1. காயா வள்ளி; humped yam (சா.அக.);.

   2. காட் க்காய் வள்ளி-1 பாரக்்க; see _. (சா.அக.);.

     [கா  + ரகவள்ளி]

காட் ச் ண்ைட

 
 காட் ச் ண்ைட kāṭṭuccuṇṭai, ெப.(n.)

   ஒ  வைக மரம்; Indian tree potato.

     [கா  + ண்ைட]

காய் ப த்  ரந்்த ம் தானாகேவ உள்ளரீம் ண் ச ் க்கம் ந்  ங் ப் ேபாவதால் 
ண்ைடக்காய் எனப் ெபயர ்ெபற்ற .

காட் ச் ைர

 
 காட் ச் ைர kāṭṭuccurai, ெப.(n.)

கசப் ச் ைர:

 false calabash (சா.அக.);.

     [கா  + ைர]

காட் ச் ள்ளி

காட் ச் ள்ளி kāṭṭuccuḷḷi, ெப.(n.)

   1. ஒ வைக ள்ளி; Mysore prickly nail-dye.

   2.  ற ; small tie wood.

     [கா + ள்ளி]

காட் ச் ட்

 
 காட் ச் ட்  kāṭṭuccūṭṭi, ெப.(n.)

   மந் ர சை்சக் ப் பயன்ப ம் வைக (M.M.);; mandrake.

     [கா + ட் ]
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காட் சே்சங்ெகாட்
ைட

 
 காட் சே்சங்ெகாடை்ட kāṭṭuccēṅgoṭṭai, ெப.(n.)

   ெபரியேசங்ேகாடை்ட; glabrous marking nut (சா.அக.);.

ம வ. ேதன்ேசரான்

     [கா  + ேசங்ெகாடை்ட]

காட் சே்சப்பங்
ைர

 
 காட் சே்சப்பங் ைர kāṭṭuccēppaṅārai, ெப.(n.)

   அ க்காம்  ெவண்ைமயாக ம், இைல நீள்வட்ட மாக ம் உள்ள சைமய க் த ம் ைர; a vegetable 
green with white pedicle at the bottom; leaves oval and edible (சா.அக.);.

     [கா  + ேசப்பங் ைர.]

காட் சே்சம்

 
 காட் சே்சம்  kāṭṭuccēmbu, ெப.(n.)

   காட் ல் ைள ம் ேசப்பங் ழங் ; Egyptian yam, jungle variety of colo casia (சா.அக.);.

ம. காட் சே்சம்

     [கா  + ேசம் ]

காட் சே்சரான்

 
 காட் சே்சரான் kāṭṭuccērāṉ, ெப.(n.)

   க ஞ் சாைர; jungle marking nut (சா.அக.);.

     [கா  +ேசரான்]

காட் சே்சைன

 
 காட் சே்சைன kāṭṭuccēṉai, ெப.(n.)

   நிலவா ைர ல் ஒ வைக ( ன்.);; a species of senna growing wild.

ம. காட் சே்சன

     [கா +ேசைன-காட் சே்சைன.]

காட் சே்சாளம்

 
 காட் சே்சாளம் kāṭṭuccōḷam, ெப.(n.)

   அட ச ்ேசாளம்; wild sage, wild cholum (சா.அக.);.

ம. காட் ேசாளம்

     [கா  + ேசாளம்]

காட்

 
 காட்  gāḍḍuḍugu, ெப.(n.)

   ஒ  மரம் (க ப்  ஆசச்ா);; twin-leaved false copaiba.

ம வ. காராசச்ா

     [கா  + உ ]
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காட் த்தகைர

 
 காட் த்தகைர gāṭṭuttagarai, ெப.(n.)

   நாற்றத் தகைர ( .அ.);; wild fetid cassia.

ம. காட் தகர.

     [கா  + தகைர]

காட் த்தம்பட்டன்

 
 காட் த்தம்பட்டன் kāṭṭuttambaṭṭaṉ, ெப.(n.)

   காட் வாளவைர; wild sword-bean.

     [கா +தம்பட்டன்]

காட் த்தமரத்ைத

 
 காட் த்தமரத்ைத kāṭṭuttamarattai, ெப.(n.)

   மைலத் தமரத்ைத; hill carambola (சா.அக.);.

     [கா +தமரத்ைத]

காட் த்தனம்

 
 காட் த்தனம் kāṭṭuttaṉam, ெப.(n.)

   ட் த் தன்ைம; recklessness, being rude and uncivilised rusticity.

காட் த்தனமாகக் காைர ஒட் வான் (உ.வ.);.

     [கா  + தனம்-காட் த்தனம். தன்ைம → தனம்]

காட் த்தாரா

 
 காட் த்தாரா kāṭṭuttārā, ெப.(n.)

   வாத் வைக (யாழ்ப்);; wild duck.

ம. காட் தாரா

     [கா  + தாரா]

     [P]

காட் த்தாளி

 
 காட் த்தாளி kāṭṭuttāḷi, ெப.(n.)

   ெகா வைக ( .அ.);; purple moon flower.

     [கா  + தாளி]

காட் த் ப்

 
 காட் த் ப்  kāṭṭuttippili, ெப.(n.)

   ப்  வைக (L.);; long pepper.

ம. காட் ப் .

     [கா  + ப் ]
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காட் த் ைன

 
 காட் த் ைன kāṭṭuttiṉai, ெப.(n.)

   ைனவைக ( .அ.);; forest millet.

     [கா + ைன]

காட் த்

 
 காட் த்  kāṭṭuttī, ெப.(n.)

   காட் ல் பற் ய ெப ந் ; forest conflagration.

ம. காட் த்  ; க. கா ச் , கா ரி.

     [கா  + ]

காட் த் த்

காட் த் த்  kāṭṭuttutti, ெப.(n.)

   த் வைக. (M.M.399);; bristly-leaved Jew's mallow.

ம. காட் த் .

     [கா  + த் ]

காட் த் ம்ைப

 
 காட் த் ம்ைப kāṭṭuttumbai, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ்ெச ; wild dead nettle.

ம. காட் ம்ப.

     [கா  + ம்ைப]

காட் த் ம்மட்

 
 காட் த் ம்மட்  kāṭṭuttummaṭṭi, ெப.(n.)

   ேபய்த் ம்மட் ; wild melon.

ம. காட் ம்மட்

     [கா  + ம்மட் ]

காட் த் ரிஞ் ல்

 
 காட் த் ரிஞ் ல் kāṭṭutturiñjil, ெப.(n.)

   கற் ரிஞ் ல்; stone sirissa (சா.அக.);.

     [கா + ரிஞ் ல்]

காட் த் வைர

காட் த் வைர kāṭṭuttuvarai, ெப.(n.)

   1. வைர வைக ( .வ.);; jungle dhal.

   2.இ ம் ; CochinChina eboney.

ம. காட் த் வர

     [கா  + வைர]
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காட் த் ள

 
 காட் த் ள  kāṭṭuttuḷasi, ெப.(n.)

   ள  வைக ( .வ.);; wild basil.

ம. காட் த் ள

     [கா + ம்மட் .]

     [P]

காட் த்ெதங்

 
 காட் தெ்தங்  kāṭṭutteṅgu, ெப.(n.)

   பைன வைகையச ்ேசரந்்த ஒ  வைக மரம்; single leaved sugar palam.

ம.காட் ெதங்

     [கா  +ெதங் ]

காட் த்ேதக்

 
 காட் த்ேதக்  kāṭṭuttēkku, ெப.(n.)

   ேதக் ; small kind of teak (சா. அக.);.

ம. காட் ேதக்

     [கா + ேதக் ]

காட் த்ேதற்றா

 
 காட் த்ேதற்றா kāṭṭuttēṟṟā, ெப.(n.)

   காட் த் ேதற்றான் ெகாடை்ட; forest water-cleaning nut (சா.அக);.

     [கா +ேதற்றா]

காட் த்ேதன்.

 
 காட் த்ேதன். kāṭṭuttēṉ, ெப.(n.)

   காட் ல் கட் ம் ேதன்; honey found collected in forests, wild honey or wood honey (சா. அக.);.

     [கா  + ேதன்.]

காட் த்ெதாட் ய
ன்

 
 காட் தெ்தாட் யன் kāṭṭuttoṭṭiyaṉ, ெப.(n.)

   நரி எ  த யவற்ைற உண் ம் ெதாட் யரினத்ைதச ்சாரந்்தவன் (ெநல்ைல);; a sub-division of the _. 
caste, who eat jackals and rats.

     [கா + ெதாட் யன்]

காட் நத்ைத

 
 காட் நத்ைத kāṭṭunattai, ெப.(n.)

   காட் ல் வா ம் நத்ைத; a kind of snail found in forests (சா. அக.);.

     [கா  + நத்ைத]
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காட் ந வள்ளி

 
 காட் ந வள்ளி kāṭṭunaṟuvaḷḷi, ெப.(n.)

   காட் க் காய்வள்ளி பாரக்்க; see _.(சா.அக);.

     [கா +ந வள்ளி]

காட் ந

 
 காட் ந  kāṭṭunaṟuvili, ெப.(n.)

   ெப  ந ; large or broad-leaved sebesten(சா. அக.);.

     [கா  + ந ]

காட் நா

 
 காட் நா  kāṭṭunāpi, ெப.(n.)

   காட் க் கலப்ைபக் ழங் ; forest plough root (சா. அக.);.

     [கா  + நா ]

காட் நாய்

 
 காட் நாய் kāṭṭunāy, ெப.(n.)

   காட் ல் வா ம் நாய்; a wild-dog.

ம. காட் நாய், காட் பட் .

     [கா  +நாய்]

காட் நாயகர்

 
 காட் நாயகர ்gāṭṭunāyagar, ெப.(n.)

   ேகரளத்  மலபார ்ப ல் வா ம் ஒ  இனத்தார;் name of a hill tribe of North Malabar.

ம. காட் நாயகன்

     [கா  +நாயகர]்

காட் நாரகம்

 
 காட் நாரகம் gāṭṭunāragam, ெப.(n.)

   காட் க் ெகா ஞ் ; raceme-floweredwild lime (சா. அக.);.

     [கா  + நாரகம்]

காட் நாரங்கம்

 
 காட் நாரங்கம் kāṭṭunāraṅgam, ெப.(n.)

   நாெய சை்ச; dog wood apple (சா.அக);.

     [கா  + நாரங்கம்]

காட் நாரஞ்

 
 காட் நாரஞ்  kāṭṭunārañji, ெப.(n.)

ந்

 obtuse-leaved wild lime (சா.அக);.

     [கா  + நாரஞ் ]
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காட் நாரத்ைத

 
 காட் நாரத்ைத kāṭṭunārattai, ெப.(n.)

   காட்  நாரத்ைத (மைல);; Indian wild lime.

ம. காட்  நாரத்ைத

     [கா  + நாரத்ைத]

காட் நிலா ைர

 
 காட் நிலா ைர kāṭṭunilāvirai, ெப.(n.)

   ெவள்ைளப் ெபான்னா ைர; Italian senna (சா.அக.);.

     [கா  +நிலம் + ஆ ைர]

காட்  நீர த்

 
 காட்  நீர த்  kāḍḍunīraḍimuttu, ெப.(n.)

   காட்  நீரெ்வட் ; forest tamana oil tree (சா.அக.);.

     [கா  + நீர  + த் ]

காட் நீ

 
 காட் நீ  kāṭṭunīrūṟi, ெப.(n.)

   மணிப் ல்லாஞ்  ; Indian snow berry (சா.அக.);.

     [கா  + நீ ]

காட் றன் ழங்

 
 காட் றன் ழங்  kāṭṭunūṟaṉkiḻṅgu, ெப.(n.)

   காட் க் ழங்  வைக; forest prickly yam (சா.அக.);.

     [கா  + றன் ழங் ]

காட் ெநரிஞ் ல்

 
 காட் ெநரிஞ் ல் kāṭṭuneriñjil, ெப.(n.)

   ஆைன ெநரிஞ் ல்; elephant _. (சா.அக.);.

ம வ. காட் க் க்  காட் ெந ஞ் .

ம. காட் ெநரிஞ்ஞில்

     [கா  + ெநரிஞ் ல்.]

காட் ெநல்

 
 காட் ெநல் kāṭṭunel, ெப.(n.)

   காட் ல் வள ம் ெநல்; wild paddy.

ம வ. காட் ெநல்

ம. காட் ெநல்

     [கா  + ெநல்]
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காட் ெநல்

 
 காட் ெநல்  kāṭṭunelli, ெப.(n.)

   ெநல் வைக ( .அ);; emblic myrobalan.

ம. காட் ெநல் .

     [கா  + ெநல் ]

காட் ேநரவ்ாளம்

 
 காட் ேநரவ்ாளம் kāṭṭunērvāḷam, ெப.(n.)

   மைலயாமணக் ; coral plant.

     [கா  + ேநரவ்ாளம் - காட்  ேநரவ்ாளம் நீரவ்ாளம் → ேநரவ்ாளம். மைலயாமணக் க் க் காட்  
நீரவ்ாளம் என் ம் ெபய ம் உண் .]

காட் ெநாச்

காட் ெநாச்  kāṭṭunocci, ெப.(n.)

   1.ெநாச்  மர வைக; tall chaste tree.

   2. நீரெ்நாச் :

 water peacock's foot tree.

ம. காட் ெநாச்

ம வ. ம ல  ெநாச்

     [கா  + ெநாச் ]

காட் ேநாய்

 
 காட் ேநாய் kāṭṭunōy, ெப.(n.)

   மாட் க்  ஆண் ன் தல் மைழ ல் ைளக் ம் ல் னால் ஏற்ப ம் க சச்ல் ேநாய்; dysentery 
amoung cattle due to eating the first-grown grass after the annual rain.

க. கா ேராக (ெகட்டேநாய்);

     [கா  + ேநாய்]

காட் ப்பச் ைல

 
 காட் ப்பச் ைல kāṭṭuppaccilai, ெப.(n.)

   காட்  ெவள்ளங்  என் ம் மரவைக; forest rose wood (சா.அக);.

     [கா  + பச் ைல]

காட் ப்பசை்சப்ப

 
 காட் ப்பசை்சப்ப  kāṭṭuppaccaippayiṟu, ெப.(n.)

   காட் ப்பா ப்ப  ; wild green gram (சா.அக.);.

     [கா  + பசை்சப்ப ]

காட் ப்ப

 
 காட் ப்ப  kāṭṭuppasu, ெப.(n.)

   காட்டா பாரக்்க; see _.

 Skt. pasu → த.ப .

     [கா  + பக]

     [P]
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காட் ப்பஞ்

 
 காட் ப்பஞ்  kāṭṭuppañju, ெப.(n.)

   காட் ல  (L.);; false tragacanth.

     [கா  + பஞ் ]

காட் ப்பைட

காட் ப்பைட kāḍḍuppaḍai, ெப.(n.)

   கா வாழ் மக்களினின்  ரட்டப்ெபற்ற பைட ( றள், 762, உைர]; forest-force, one of six kind of forces.

     [கா  + பைட]

காட் ப்பயற்றங்
ெகா

 
 காட் ப்பயற்றங்ெகா  kāḍḍuppayaṟṟaṅgoḍi, ெப.(n.)

   காட் த்தடை்டப் பயற் ன் ெகா ; kidney bean creeper (சா. அக.);.

     [கா +பயற்றங்ெகா ]

காட் ப்பய

 
 காட் ப்பய  kāṭṭuppayaṟu, ெப.(n.)

   பய வைக; wild green gram.

ம. காட் பய

     [கா  + பய ]

காட் ப்ப ர்

காட் ப்ப ர ்kāṭṭuppayir, ெப.(n.)

   1. தாேன ைள ம் ப ர ்( ன்.);; wild uncultivated crops, vegetables that grow of themselves.

   2. ன்ெசய்ப் ப ர ்(இ.வ.);; dry crop.

   3. ல்; grass.

க. காடஅச

     [கா  + ப ர]்

காட் ப்ப த்

காட் ப்ப த்  kāṭṭupparutti, ெப.(n.)

   1. காட் ல ; false tragacanth.

   2.கத் ரி ெவண்ைட (l.p.);; musk mallow.

   3. மைல ெவண்ைட; hill rose mallow (சா.அக.);.

   ம. காட் ப்ப த்  ;க. கா கத்

ம வ. காட் ப்பஞ் .

     [கா  + ப த் ]

காட் ப்பலம்

 
 காட் ப்பலம் kāṭṭuppalam, ெப.(n.)

   சவ்வரி ; sago (சா.அக.);.

     [கா  + பலம்]
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காட் ப்பன்

காட் ப்பன்  kāṭṭuppaṉṟi, ெப.(n.)

   வா ன் இ ற ம் ெவளிேய நீண் க் ம். இ  ேகாைரப்பற்கைளக் ெகாண்ட பன்  வைக 
(பதாரத்்த, 854);; wild boar.

ம வ. தா

ம. காட் பன்னி; க. காடகந்

     [கா  + பன் ]

     [P]

காட் ப்பாகல்

 
 காட் ப்பாகல் kāṭṭuppākal, ெப.(n.)

   ப பாகல் ( .அ.);; prickly carolah.

     [கா  + பாகல்]

காட் ப்பாைத

காட் ப்பாைத kāṭṭuppātai, ெப.(n.)

   1.காட் ற் ெசல் ம் வ ; path in jungles.

   2. நாட் ப் றத்  வ ; country track.

     [கா  + பாைத]

காட் ப்பாைல

 
 காட் ப்பாைல kāṭṭuppālai, ெப.(n.)

   ெவட்பாைல; downy oleander (சா. அக.);.

     [கா  + பாைல]

காட் ப்பாைல 
வள்ளி

 
 காட் ப்பாைல வள்ளி kāṭṭuppālaivaḷḷi, ெப.(n.)

   ஒ  வைக காட்  ைக; a forest milk creeper. (சா.அக.);

     [கா  + பாைலவள்ளி]

காட் ப் ரண்ைட

 
 காட் ப் ரண்ைட kāṭṭuppiraṇṭai, ெப.(n.)

   ரண்ைடவைக (L.);; pedate seven-leaved vine.

ம. காட் ப் ரண்ட

     [கா  + ரண்ைட]

     [P]

காட் ப் ராய்

காட் ப் ராய் kāṭṭuppirāy, ெப.(n.)

   மரவைக (பதாரத்்த. 117);; a species of mercury.

     [கா  + ராய்]

காட் ப் ள்ைள

 
 காட் ப் ள்ைள kāṭṭuppiḷḷai, ெப(n.)

   ஆதரவற்ற ழந்ைத ( ன்.);; a neglected orphan, foundling.

     [கா  + ள்ைள]
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காட் ப்

 
 காட் ப்  kāṭṭuppī, ெப.(n.)

   ழந்ைத றந்த டன் க க் ம் உடற்க  (மலம்); ( ன்.);; first black excrement of a new-born child or calf.

     [கா  + ]

காட் ப் ைக
ைல

 
 காட் ப் ைக ைல gāṭṭuppugaiyilai, ெப.(n.)

   ைக ைல வைக; wild tobacco.

ம. காட் ைக ல

     [கா  + ைக + இைல.]

காட் ப் ங்

 
 காட் ப் ங்  kāṭṭuppuṅgu, ெப.(n.)

   மணிப் ங் ; rusty soap-nut (சா. அக.);.

     [கா  + ங் ]

காட் ப் டல்

 
 காட் ப் டல் kāḍḍuppuḍal, ெப.(n.)

   ேபய்ப் டல்; devils gourd (சா. அக.);.

     [கா  + டல்]

காட் ப் த்

 
 காட் ப் த்  kāṭṭupputti, ெப.(n.)

   அ யாைம, டவ  ( ன்.);; stupidity, senselessness.

     [கா  + த் -காட் ப் த்  த. லம் ந்  → Skt. buddhi, ? த. த் ]

காட் ப் ர

 
 காட் ப் ர  kāṭṭuppurasu, ெப.(n.)

   ெவள்ைளப் ர ; bastard satin wood (சா. அக.);.

     [கா  + ர ]

காட் ப் ளி

 
 காட் ப் ளி kāṭṭuppuḷi, ெப.(n.)

   ெகா க்காய்ப் ளி; sweet babool (சா. அக.);.

     [கா  + ளி]

காட் ப் ளிசை்ச

காட் ப் ளிசை்ச kāṭṭuppuḷiccai, ெப.(n.)

   1. ளிசச்க் ைர ( .அ.);; Indian brown hemp.

   2. ட் ளிசை்ச; thorny hemp bendy.

     [கா  + ளிசை்ச]
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காட் ப் றா

காட் ப் றா kāṭṭuppuṟā, ெப.(n.)

   1. கேபாதம் என் ம் றாவைக ( .அ.);; wood-pigeon.

   2. காட் ல் வா ம் ஒ வைகப் றா; turtle-dove.

ம. காட் ப்ரா

     [கா + றா.]

     [P]

காட் ப் ன்ைன

 
 காட் ப் ன்ைன kāṭṭuppuṉṉai, ெப.(n.)

   ேசர நாட் ல் வள ம் நீண்ட மரவைக (L.);; Malabarpoon.

ம. காட் ன்ன

     [கா  + ன்ைன]

காட் ப் ணி

 
 காட் ப் ணி kāṭṭuppūcuṇi, ெப.(n.)

   காட் ப் பறங் க்ெகா ; jungle pumpkin creeper (சா. அக.);.

     [கா + ணி]

காட் ப் லாங் ழ
ங்

 
 காட் ப் லாங் ழங்  kāṭṭuppūlāṅgiḻṅgu, ெப.(n.)

   காட் க் க ப் ரக் ச் க் ழங் ; wild orangeroot.

     [கா + லாங் ழங் ]

காட் ப் கம்

 
 காட் ப் கம் gāṭṭuppūligam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக காட் ப் ல்; a variety of wild grass (சா.அக.);.

ம வ. னசப் ல்

     [கா  + கம்]

காட் ப் வம்

 
 காட் ப் வம் kāṭṭuppūvam, ெப.(n.)

   வம் மரவைக (L.);; longan.

     [கா  + வம்]

காட் வர

 
 காட் வர  kāṭṭupūvarasu, ெப.(n.)

   ஒ  வைக வர ; false fern tree.

ம. காட் வர :

   க. கா வர ;     [கா  + வர ]
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காட் ப் வாணன்

 
 காட் ப் வாணன் kāṭṭuppūvāṇaṉ, ெப(n.)

   ெநல் வைக (A);; a kind of paddy.

     [கா + வாணன்]

காட் ப் ைள

காட் ப் ைள kāṭṭuppūḷai, ெப.(n.)

   1.பாைற ல ; large-flowered and capsuled silk cotton.

   2. ைளக்ெகா ; forest wool plant (சா.அக.);.

ம. காட் ள

     [கா  + ைள]

காட் ப் ைன

 
 காட் ப் ைன kāṭṭuppūṉai, ெப.(n.)

   ேகா  கைளத் ெதரியாமல் க் ப்ேபா ம் ைன; wild cat.

   ம. காட் சச். காட் ேபாக்கன்;க. கா ெபக் : பட கா ெகாத் .

     [கா  + ைன]

     [P] காட் ப் ைன

காட் ப்ெபண்சா

 
 காட் ப்ெபண்சா  kāṭṭuppeṇcāti, ெப.(n.)

   ைவப்பாட் ; concubine.

ெபண்சா  ேவம் ம் காட் ப் ெபண்சா  க ம் ம் ( ன்.);.

     [கர்  +ெபண்சா .]

காட் ப்ேபய்ப் டல்

 
 காட் ப்ேபய்ப் டல் kāḍḍuppēyppuḍal, ெப.(n)

   காட் ப் டல் பாரக்்க; see _.

     [கா  + ேபய்+ டல்]

காட் ப்ேபரிைக

 
 காட் ப்ேபரிைக gāṭṭuppērigai, ெப.(n)

   ப்ைப; a species of rattle-wort (சா.அக.);.

     [கா  + ேபரிைக]

காட்  மஞ்சரி

 
 காட்  மஞ்சரி kāṭṭumañjari, ெப.(n.)

   காட் ல் வள ம் மரவைக (L.);; dichotomous flowered hill olive.

     [கா +மஞ்சரி]
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காட் மஞ்சள்

 
 காட் மஞ்சள் kāṭṭumañjaḷ, ெப.(n.)

   ஒ ைவ மஞ்சள்; wild turmeric.

ம. காட்  மஞ்ஞள்

     [கா  + மஞ்சள்]

காட்  மந்தாைர

 
 காட்  மந்தாைர kāṭṭumandārai, ெப.(n.)

   காட்டத்  பாரக்்க; see _.

     [கா  மந்தாைர.]

காட் ம ரங்காய்

 
 காட் ம ரங்காய் kāṭṭumayiraṅgāy, ெப.(n.)

   காட்  மாங்காய்; jungle mango (சா.அக.);

     [கா  +(ம லங்காய்); ம ரங்காய்]

காட் ம லம்

 
 காட் ம லம் kāṭṭumayilam, ெப.(n.)

   ெநாச்  மாவைக; tall chaste tree.

ம வ. காட் ம ைல

     [கா  + ம லம்]

காட் மரம்

காட் மரம் kāṭṭumaram, ெப.(n.)

   1.காட் ல் வள ம் மரவைக; forest trees in general.

   2. காட்  மா மரம்; wild mangotree (சா.அக.);.

     [கா  + மரம்]

காட் மரவள்ளிக்
ழங்

 
 காட் மரவள்ளிக் ழங்  kāṭṭumaravaḷḷikkiḻṅgu, ெப.(n.)

   மைல சக்கைரவள்ளி ; mountain sweet potato.

     [கா  + மரம்.வள்ளி + ழங் ]

காட் மரி

 
 காட் மரி kāṭṭumari, ெப.(n.)

   காட் ல் வள ம் உமரிசெ்ச ; marsh samphire.

     [கா  + உமரி]

காட் ம க்ெகா
ந்

 
 காட் ம க்ெகா ந்  kāṭṭumarukkoḻundu, ெப.(n.)

   மண ல்லா ம க்ெகா ந் ; southern Wood.

ம வ. பனிதாங்

     [கா  + ம க்ெகா ந் ]
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காட் மல்

 
 காட் மல்  kāṭṭumalli, ெப.(n.)

   நீண்ட மர மல் வைக; Indian cork.

ம வ. காட் மல் க

     [கா  + மல் ]

காட் மல் ைக

காட் மல் ைக gāṭṭumalligai, ெப.(n.)

   1. மல் ைக வைக(பதாரத்்த:478);; wid jasmine.

   2. மல் ைக; narrow-leaved jasmine and rivers (சா. அக.);.

ம. காட் மல் க

     [கா  + மல் ைக]

காட் மைழ

 
 காட் மைழ kāṭṭumaḻai, ெப.(n.)

   நாட் ல் ஆறாகப் ெப க்ெக க் ம் வைக ல் மைலக்காட் ற் ெபய் ம் மைழ; rain in mountain-forest 
flooding the streams and rivers.

     [கா +மைழ]

காட் மா

காட் மா kāṭṭumā, ெப.(n.)

   1. சாரப்ப ப் மரம் (L.); ; Cuddapah almond.

   2. மரவைக (K.R.);; buchanan's mango.

   3. ளிமா (L.);; Indian hogplum.

   4. உதைள; jungle mango.

ம. காட் மா

     [கா  + மா-காட் மாமா-மா மரத் ன் வைகையச ்சாரந்்ததாகப் ெபா மக்களால் க தப்பட்ட 
மரவைக. இதன்காய் ஊதாநிறமாக இ க் ம்.]

 காட் மா kāṭṭumā, ெப.(n.)

   1. காட் க் ைர; wild horse.

   2. காட் ல் வா ம் லங் ன் ெபா ப்ெபயர;் name refering to animals living in forest.

     [கா  + மா]

காட் மா கம்

 
 காட் மா கம் gāṭṭumācigam, ெப.(n.)

   ெபாத்ைதக்கள்ளி; stout spurge (சா.அக.);.

     [கா  + மா கம்]

காட் மாஞ்சரி

 
 காட் மாஞ்சரி kāṭṭumāñjari, ெப.(n.)

   பசைல; dichotomus flowered will olive (சா. அக.);.

     [கா  + மாஞ்சரி]
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காட் மா

 
 காட் மா  kāṭṭumāṭu, ெப.(n.)

   காட்டா (இ.வ.); பாரக்்க; see _.

ம. காட் மா

     [கா  + மா ]

காட் மாதைள

 
 காட் மாதைள kāṭṭumātaḷai, ெப.(n.)

   மைலத் தனக் ; wild anaur (சா.அக.);.

     [கா  + மாதைள]

காட் மாந்தன்

காட் மாந்தன் kāṭṭumāndaṉ, ெப.(n.)

   1. நாகரிக மற்றவன்; wild, uncivilized man.

   2. காட் ல் வள ம் ரங்  ேபான்ற மனிதன், வா ல்லாக் ரங் ; lit. man of the woods, chimpanzee, 
orangoutang.

     [கா  + மாந்தன்]

காட் மாம்ப ப்

 
 காட் மாம்ப ப்  kāṭṭumāmbaruppu, ெப.(n.)

சாரப்ப ப்

 the seed of Cuddapah almond (சா.அக.);.

     [கா  + மாம்ப ப் ]

காட் மா ைர

 
 காட் மா ைர kāṭṭumāvirai, ெப.(n.)

   சாரப்ப ப்  ( .அ.);; the seed of Cuddapah almond (சா.அக.);.

     [கா  + மா ைர]

காட் மா 
லங்ைக

 
 காட் மா லங்ைக kāṭṭumāvilaṅgai, ெப.(n.)

   ன்னமா லங்ைக (L.);; a species of garlic pear.

     [கா  + மா லங்ைக]

காட் ராண்

 
 காட் ராண்  kāṭṭumirāṇṭi, ெப.(n.)

   காட்  மாந்தன் பாரக்்க; see _.

   ராண்  வாழ்க்ைக; savage life.

 Skt mriga → த கம்+ ஆண் - ராண்

     [கா  + கம் - ஆண் ]
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காட் ள

காட் ள  gāṭṭumiḷagu, ெப.(n.)

   1. வால் ள ; wild pepper, flat branched pepper,

   2. ள்  கரைண அல்ல  ச் க்கரைண; forest pepper (சா.அக.);.

ம. காட் ள

     [கா  + ள ]

காட் க்ைக

 
 காட் க்ைக kāṭṭumusukkai, ெப.(n.)

   த்தத்ைதப் ேபாக் ம் ண ைடய ைர; bristly bryony (சா.அக.);.

     [கா  + கக்ைக]

காட் ட்ைட

 
 காட் டை்ட kāṭṭumusuṭṭai, ெப.(n.)

   மைலக் ெகாடை்ட ; mountain bindweed creeper (சா. அக.);.

     [கா  + கடை்ட]

காட் ந் ரி

காட் ந் ரி kāṭṭumundiri, ெப.(n.)

   1. காட் க் ெகா ந் ரிைக; jungle grape vine,

   2. காட் க் ெகாடை்ட ந் ரிசெ்ச ; wild cashew nut.

ம வ. காட்  ந் ரிைக

     [கா  + ந் ரி]

காட் யல்

 
 காட் யல் kāṭṭumuyal, ெப.(n.)

   காட் ல் வா ம் யல்; jungle hare (சா. அக.);.

ம வ. ள , ள மா

     [கா  + யல்.]

     [P]

காட் க்

காட் க்  kāṭṭumurukku, ெப.(n.)

   1.பலா ; dhak tree, gum lac tree.

   2. ைன க் ; bastard kino.

     [கா  + க் ]
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காட் ங்ைக

காட் ங்ைக kāṭṭumuruṅgai, ெப.(n.)

   1.பலா ; dhak tree.

   2. வன ங்ைக; wild Indian horse radish.

   3. ஆடாேதாைட (L);; Malabar-nut tree.

   4.மா லங்ைக [மைல.]; garlic pear.

   5. னல் ங்ைக; oval-leaved Indigo.

   6. ைன ங்ைக; jungle moringa.

   7. பவளப் லா; coral berry tree.

   8. கசப்  ங்ைக; bitter moringa.

     [கா  + ங்ைக]

காட் ல்ைல

 
 காட் ல்ைல kāṭṭumullai, ெப.(n.)

   காட்  மல் ைக ( த்.அக.);; wild jasmine.

     [கா + ல்ைல.]

காட் ள்ளங்

காட் ள்ளங்  kāṭṭumuḷḷaṅgi, ெப.(n.)

   ள்ளங்  வைக [MM.237]; forest country radish.

   2. நா  நாரத்ைத; a forest plant.

     [கா  + ள்ளங் ]

காட் ள்ளி

காட் ள்ளி kāṭṭumuḷḷi, ெப.(n.)

   ெப ள்ளி; large nail-dye (சா. அக.);.

   2. மரமல் ைக; Indian cork.

     [கா  + ள்ளி + ள் ைடய ]

காட் ன்ைன

 
 காட் ன்ைன kāṭṭumuṉṉai, ெப.(n.)

   ேபய் ன்ைன; oriental nettle (சா. அக.);.

     [கா  + ன்ைன]

காட் க் ரட்ைட

 
 காட் க் ரடை்ட kāṭṭumūkkiraṭṭai, ெப.(n.)

   க் ரடை்டக் ைர; spreading hog weed (சா.அக.);.

     [கா  + க் ரடை்ட]

காட் ங் ல்

 
 காட் ங் ல் kāṭṭumūṅgil, ெப.(n.)

   ங் ல் (L.);; swollen node-ringed semi-solid bamboo.

ம வ. கல் ங் ல்

     [கா  + ங் ல்]
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காட் ரி

 
 காட் ரி kāṭṭumūri, ெப.(n.)

   நாகர வண் (யாழ். ஆக);; a kind of beetle.

     [கா  + ரி]

காட் ைக

 
 காட் ைக gāṭṭumūligai, ெப.(n.)

   காட் ல் வள ம் ம ந் ற் ப் பயன்ப ம் ெச  ெகா கள்; syluan herbs (சா.அக.);.

     [கா  + ைக]

காட் ைமச் ரகம்

 
 காட் ைமச் ரகம் gāṭṭumaiccīragam, ெப.(n.)

   க ஞ் ரகம்; black cumin (சா.அக.);.

     [கா  + ைமச் ரகம்]

காட் ெமாசை்ச

 
 காட் ெமாசை்ச kāṭṭumoccai, ெப.(n.)

   காட்டவைர ( .அ.);; country bean

     [கா  ெமாசை்ச]

காட் யாைன

 
 காட் யாைன kāṭṭuyāṉai, ெப.(n.)

   காட் ல் வா ம் யாைன; wild elephant.

     [கா +யாைன]

காட் ேயணி

 
 காட் ேயணி kāṭṭuyēṇi, ெப.(n.)

   காட்  ஆன் அல்ல  காடெ்ட ; wild cowor wild ox (சா.அக.);.

     [கா  + ஏணி]

காட் ேராகம்

 
 காட் ேராகம் kāṭṭurōkam, ெப.(n.)

   காட் ேநாய் பாரக்்க; see _.

     [கா  + ேதாகம்]

காட் வக்

 
 காட் வக்  kāṭṭuvakku, ெப.(n.)

   மைல ரா ; fish poison cedar (சா.அக.);.

     [கா  + வக் ]

874

www.valluvarvallalarvattam.com 4095 of 19068.



காட் வர

 
 காட் வர  gāṭṭuvaragu, ெப.(n.)

   வர வைக ( த். அ .);; wild varagu.

ம. காட்  வர

     [கா  + வர ]

காட் வ சச்ம்

 
 காட் வ சச்ம் kāṭṭuvaruccam, ெப.(n.)

   கடலாத் ; falcate trumpet flower (சா.அக.);.

     [கா  + வ சச்ம்]

காட் வல்லாைர

 
 காட் வல்லாைர kāṭṭuvallārai, ெப.(n.)

   காட் ல் ைள ம் வல்லாைர; Indian penny wort (சா.அக.);.

     [கா  + வல்லாைர.]

காட் வல்

காட் வல்  kāṭṭuvalli, ெப.(n.)

   1. காட் ல் பட ம் ெகா ; any forest spreading creeper.

   2. ேபய்ச ் ந் ல்; moon-creeper.

   3. காட் க்காய் வள்ளி பாரக்்க; bulbous rooted yam.

     [கா  + வல் ]

காட் வள்ளி

காட் வள்ளி kāṭṭuvaḷḷi, ெப.(n.)

   1. ரகவள்ளி (L.);; cultivated yam, cuminyam.

   2. வள்ளிக்ெகா வைக, (A.);; five leaved yam.

   3. காய்வள்ளி; malacca yam.

   4. மைலவள்ளிக் ழங் ; otaheite potato.

   5. காட்  றன் ழங் ; mouse root.

     [கா +வள்ளி]

காட் வாகடத்தா
ன்

 
 காட் வாகடத்தான் kāḍḍuvākaḍattāṉ, ெப.(n.)

   கண்டங்கத் ரி; wild thorny brinjal (சா.அக.);.

     [கா +வாகடத்தான்]

காட் வாைக

 
 காட் வாைக kāṭṭuvākai, ெப.(n.)

   வாைக மரவைக; siris.

ம வ. அ க் வாைக

ம. காட் வாைக

     [கா  + வாைக]

     [P]
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காட் வா ைம

 
 காட் வா ைம kāṭṭuvātumai, ெப.(n.)

   கசப்  வா ைம; wild orbitter almond (சா. அக.);.

     [கா  + வா ைம]

காட் வாரி

 
 காட் வாரி kāṭṭuvāri, ெப.(n.)

   காட்டா ; jungle stream.

     [கா  +வாரி = வாரத்ல் நீ தல் வாரி ெந கப் பாய்ந்ேதா ம் ஆ ]

காட் வாைழ

 
 காட் வாைழ kāṭṭuvāḻai, ெப.(n.)

   வாைழவைக; wild plantain.

   ம. காட் வாழ;க. கா பெள.

     [கா + வாைழ.]

காட் லங்

காட் லங்  kāṭṭuvilaṅgu, ெப.(n.)

   காட் ல் வள ம் உ ரி; awild animal.

   2.நாகரிகமற்றவன்; an uncivilised man.

ம. காட் சந்  க. கான் க

     [கா  + லங் ]

காட் ளா

 
 காட் ளா kāṭṭuviḷā, ெப.(n.)

   நாய் ளா அல்ல  நாெய சை்ச; dog wood apple (சா.அக.);.

     [கா  + ளா]

காட் றட்

 
 காட் றட்  kāṭṭuviṟaṭṭi, ெப.(n.)

   ம ந் ப் டத் ற் ச ் றந்ததாகச ்ெசால்லப்ப ம் காட்  எ டை்ட ; dung of cattle, naturally found dried 
in forests (சா. அக.);.

     [கா  + றட் - வறட் → ரட் ]

காட் ெவக்கா

 
 காட் ெவக்கா  kāṭṭuvekkāli, ெப.(n.)

   கானமடக்  மரம்; patridge peatree (சா.அக.);.

     [கா  + ெவக்கா ]

காட் ெவங்காயம்

 
 காட் ெவங்காயம் kāṭṭuveṅgāyam, ெப.(n.)

   நரிெவங்காயம்; Jackal onion.

ம. காட் ெவங்காயம் க. கா ள்ளி.

     [கா  + ெவங்காயம்]
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காட் ெவங் கம்

 
 காட் ெவங் கம் gāṭṭuveṅgugam, ெப.(n.)

   மைலப்பசை்ச; long-leaved gamboge (சா.அக.);.

     [கா  +ெவங் கம்]

காட் ெவண்ைட

 
 காட் ெவண்ைட kāṭṭuveṇṭai, ெப.(n.)

   ேபய் ெவண்ைடச ்ெச ; white wild musk mallow.

     [கா  + ெவண்ைட]

காட்  
ெவள்ெவங்காயம்

 
 காட்  ெவள்ெவங்காயம் kāṭṭuveḷveṅgāyam, ெப.(n.)

   நரிெவங்காயம்; jungle onion.

     [கா  +ெவள்+ ெவங்காயம்]

காட் ெவள்ளரி

 
 காட் ெவள்ளரி kāṭṭuveḷḷari, ெப.(n.)

   ேபய்க் ெகாம்மட்  (மைல);; bitter cucumber.

ம. காட் ெவள்ளரி

     [கா  + ெவள்ளரி]

காட்  
ெவள்ளா கம்

 
 காட்  ெவள்ளா கம் gāṭṭuveḷḷāgigam, ெப.(n.)

   மைல ங்ைக; bitter moringa (சா.அக.);.

     [கா  + ெவள்ளா கம்]

காட் ெவற் ைல

காட் ெவற் ைல kāṭṭuveṟṟilai, ெப.(n.)

   ஞ் ; box-leaved ivory wood.

   2. மைல ெவற் ைல; hill betel.

ம. காட் ெவற் ல

     [கா  + ெவற் ைல]

காட் ெவ ப் 
ைக ைல

காட் ெவ ப் ைக ைல gāṭṭuveṟippugaiyilai, ெப.(n.)

   1. மைலப் ைக ைல; wild or mountain tobacco.

   2. காட் ப் ெபரிய ைக ைல; larger wukd tobacco (சா. அக.);.

     [கா  + ெவ ப் ைக ைல]

காட் ேவந்தன்

 
 காட் ேவந்தன் kāṭṭuvēndaṉ, ெப.(n.)

   கற்ெசய் நஞ் ; a kind of arsenic (சா. அக.);.

     [கா  + ேவந்தன்]
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காட் ேவப் ைல

காட் ேவப் ைல kāṭṭuvēppilai, ெப.(n.)

   க ேவம்  ; curry-leaf tree.

   2. ெச வைக; a species of wampee.

ம வ. க ேவப் ைல

     [கா  + ேவப் ைல-காட் ேவப் ைல]

காட் ேவம்

 
 காட் ேவம்  kāṭṭuvēmbu, ெப.(n.)

   ேவப்ப மரத்ைதெயாத்த ஒ  வைக மரம் ; a kind of tree.

ம. காட் ேவப்

     [கா  + ேவம் ]

காட் ழாய்

 
 காட் ழாய் kāṭṭuḻāy, ெப.(n.)

   நாய்த் ள ; white basil.

ம வ. கஞ்சாங்ேகாைர

     [கா  + ழாய்]

காட் ள்ளான்.

 
 காட் ள்ளான். kāṭṭuḷḷāṉ, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் ; wood snipe.

     [கா  + உள்ளான்]

     [P]

காட் ள்ளி

காட் ள்ளி kāṭṭuḷḷi, ெப.(n.)

   நரிெவங்காயம் ; jungle onion.

     "ஈ ளி காட் ள்ளி நிம்பத் ன் சளிகத் ரிைக" (ைதல.ைதலவ.135);.

ம வ. காட் ெவங்காயம்

க. கா ள்ளி

     [கா  + உள்ளி]

காட் னா

 
 காட் னா kāṭṭuṉā, ெப.(n.)

   ம ைலமரம்; peacock's foot tree (சா.அக.);.

     [கா  +உனா]

காட் மல்

 
 காட் மல்  kāṭṭūcimalli, ெப.(n.)

   காட் வள ம் ஊ  மல் ைக; cured jasminum growing in forest (சா.அக.);.

     [கா  + ஊ மல் ]
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காட்ெட

காடெ்ட  kāṭṭeru, ெப.(n.)

   காட் ல் உலரந்்  டக் ம் எ ; forest manure, esp. dried dung of cattle.

     "நிலந் த் க் காடெ்ட ம் ேபாட் " (அ ட்பா, vi, உ றல்.2:2);

     [கா  + எ ]

காட்ெட க்

 
 காடெ்ட க்  kāṭṭerukku, ெப.(n.)

   மைல ெய க் ; hillswellow-wort.

     [கா  + எ க் ]

காட்ெட ைம

காடெ்ட ைம kāṭṭerumai, ெப.(n.)

   1.எ ைம னம்; wild buffalo.

   2. எ க் ; madar.

   3.  கள்ளி; milk-hedge.

   4. ச ரக்கள்ளி (மைல);; spuare spurge.

   5. ைவக் ழங் ; East Indian arrowroot.

   6. காட் ெவள்ைள ெவங்காயம்; jungle white onion.

ம. காடெ்ட ம; க. காெடம்ெம, காெடரெ்ம; பட. காெடம்ெம.

     [கா +எ ைம-காடெ்ட ைம]

     [P]

காட்ெட ைமக்கள்
ளி

காடெ்ட ைமக்கள்ளி kāṭṭerumaikkaḷḷi, ெப.(n.)

   1. ச ரக்கள்ளி; square spurge.

   2. எ க் ; madar plant.

     [காடெ்ட ைம + கள்ளி]

     [P]

காட்ெட ைமத்
ெதாக்

 
 காடெ்ட ைமதெ்தாக்  kāṭṭerumaittokku, ெப.(n.)

   நச் ப் ல்; a poisonous grass (சா.அக.);.

     [கா + எ ைம + ெதாக் ]

காட்ெட ைமப்பா
ல்

காடெ்ட ைமப்பால் kāṭṭerumaippāl, ெப.(n.)

   1. எ க்கம்பால்; milky juice drawn from madar plant.

   2. க்கள்ளிப்பால்; milky juice of _.

   3.ச ரக்கள்ளிப் பால்; milky juice of square spurge.

   4. ைகநீ ; flour of Indian arrow root.

     [கா  + எ ைம + பால்]
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காட்ெட

காடெ்ட 1 kāṭṭeli, ெப.(n.)

   1. காட் ல் வா ம் எ ; jungle rat.

   2. மைலெய ; mountain rat (சா. அக.);.

ம. காடெ்ட

     [கா  + எ ]

 காடெ்ட 2 kāṭṭeli, ெப.(n.)

   க ஞ் ரகம்; black cumin seed.

     [கா  + எ ]

காட்ெட செ்ச

காடெ்ட செ்ச  kāṭṭeliccevi, ெப.(n.)

   1. உண்ணத்த ைடய வப்  எ செ்ச க் ைர; rat's ear plant.

   2. எ செ்ச க்கள்ளி; a kind of sedge (சா. அக.);.

     [காடெ்ட  + ெச ]

காட்ெட சை்ச

காடெ்ட சை்ச kāṭṭelumiccai, ெப.(n.)

   1. காட்  நாரத்ைத; Indian wild lime.

   2. காட் க்ெகா ஞ் ; wild lime organge.

   3. நாய் ளா; musk lime.

   4. மைல நாரத்ைத (M.NA.D.i:30);; trifoliate winged lime.

   5. கசப்  எ சை்ச; wild bitter lime

   6. மைல எ சை்ச; mountain lime.

க. கா ம்ெப, காட் நிம்ெப.

     [கா  + எ சை்ச]

காட்ெடள்

காடெ்டள் kāṭṭeḷ, ெப.(n.)

   1. காட் ல் தானாகேவ ைள ம் எள்; wild gingally.

   2. ேபய் எள்; kersem or niger seed.

   3. ஒ வைகப் ல் [M.M.310]; ram til.

ம. காடெ்டள்  க. காெடள்  காெடள்.

     [கா  + எள்]

காட்ெட

 
 காடெ்ட  kāṭṭeṟi, ெப.(n.)

   கள்ளி; spurge plant (சா.அக.);.

     [கா  + எ ]

காட்ெட ம்

 
 காடெ்ட ம்  kāṭṭeṟumbu, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ெபரிய எ ம் ; a kind of big ant.

ம. காட் ம்

     [கா  + எ ம் ]
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காட்ேடலம்

காட்ேடலம் kāṭṭēlam, ெப.(n.)

   ேபேரலம் (பதாரத்்த:1030);; greater cardamom.

     [கா  + ஏலம்]

காட்ேட

 
 காட்ேட  kāṭṭēṟi, ெப.(n.)

   ண் வ த் ம் ெபண்ணாகக் க தப்ப ம் அணங் , ேபய்; an evil spirit.

ம. காட்ேடரி

     [கா  + ஏ -காட்ேட  கா  ன்பம் ெகா ைம ெகா ைம ெசய் ம் இயல் ; தன் ள் ஏறப்ெபற்றவள் 
காட்ேட ]

காட்ைட

காடை்ட1 kāṭṭai, ெப.(n.)

   1. ைசகாட் ம் ச் ; direction, point of compass.

   2. ைச ( வா);; direction.

   3. எல்ைல ( டா);; limit, boundary.

   4. ெநா  கண்ட கால்அள ; a measure oftime-12 seconds.

   5. னி ( ன்);; point, extremity, top, tip, apex.

   6.ேமலான ; that which is great and beautiful.

   7. இடம்; place.

     [கா  + காடை்ட (காட் ள்ள ச் );.இதைனக் காட் த்த ம்  என ம் வர.் மைனக்  
அ மானம் (கைடகால்); _அள க்  இ ேவா ம், ேகா ல், அரண் மைன, நகரம் ஆ யவற்ைறச ்
சைமப்ேபா ம் சரியான ழக் த் ைச அ தற்காக அவ் ரில் க ரவன் ெசவ் ய உச் க்  வ ம் 
நாள் பாரக்்க நட் ைவக் ம் ச் ையக் காடை்ட (காட் த் ம் ); என்பர.் ச் ன் நிழைல அளந்த 
பகற்காலத் ல் நா ைக க் ம் பழங்கால இயல்  பற்  இசெ்சால் கச்  கால அளைவ ம் 

த்த .

இசெ்சால் வடெமா ல் _. எனத் ரிந்த ]

கணம் - இைமயள  (கண்ணிைமக் ம் ேநரம்);

   4 கணம் - 1 உ ர்

   4 உ ர ்- 1ெநா  (மாத் ைர - seconds);

   12 ெநா   (மாத் ைர); - காடை்ட

காட்ெடா வம்

காடெ்டா வம் kāṭṭolivam, ெப.(n.)

   ைமமர வைக ( .11,17]; wild olive.

     [கா  + ஒ வம்]

காட்ெடா

 
 காடெ்டா  kāṭṭoli, ெப.(n.)

   ஒளிப் ல்; grass, lumi nous in the dark (சா.அக.);,

     [கா  + ஒளி]

காட்ேடாமம்

 
 காட்ேடாமம் kāṭṭōmam, ெப.(n.)

   காட் ல் ைள ம் ஓமம்; jungle sison (சா.அக.);.

     [கா  + ஒமம்]
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காட்ேடாைல

 
 காட்ேடாைல kāṭṭōlai, ெப.(n.)

   பைனேயாைல; palmyra leaf (சா.அக.);.

     [காட்  + ஒைல]

காடம்பரம்

காடம்பரம் kāṭambaram,    மரவ ரம்; hardness, as of timber.

     "காட் ைடச ் ைல ன்" (கந்த . ங்க.194);.

     [காழ் →காழ்ப்  →காட்  (ெகா.வ.);]

 காடம்பரம் kāṭambaram, ெப.(n.)

   1. ைர த் ய பா ற் ேமற்பட ம் ஆைட ; the surface or skin of coagulated milk.

   2. கடப்பம் னின்  வாைலையக் ெகாண்  இறக் ய ஒ வைக ம

 a spiritu. ouslquor distilled from the flowers of Kadamba.

   3.கடப்பமரம் நன்றாகப் த் த் ேதன் ெபா ந் ய காலத் , அம்மரத் ன் களில் தங்  நிற் ம் 
மைழ தண்ணீர;் the rain water that collected in the hollow spots of the tree (Nauclea Kadamba); when the flowers are in 
full bloom and are found impregnated with honey

   4. ம ; a spirituous liquor in the general.

   5. யாைன மதம்; the fluid which issues from the temple of an elephant in rut.

   6. ல்; Indian cuckoo, preaching crow.

     [க  + கா  + அம்பரம்.]

காடகசச்க்கரம்

காடகசச்க்கரம் gāṭagaccaggaram, ெப.(n.)

   த் ரப்பாவைக (யாப். . 497);; a kind of metrical composition.

     [காடகம் + சக்கரம்]

காடகம்

காடகம்1 gāṭagam, ெப.(n.)

   ஆைட ( வா.);; cloth

     [காழகம் → காடகம் (ெகா.வ); காழகம் பாரக்்க; See _.]

 காடகம் gāṭagam, ெப.(n.)

   காட் ள்ளி; large nali dye (சா.அக.);.

     [கா  → காடகம்.]

காடசத் ரி

 
 காடசத் ரி kāṭasattiri, ெப.(n.)

   பழ ண்ணிப் பாைல; edible paulay (சா.அக.);.

     [க  → கா  → காட + சத் ரி.]

காடபந்தம்

 
 காடபந்தம் kāṭabandam, ெப.(n.)

   வட் ; large torch for festive occasions (சா.அக.);.

     [க  → கா  → காட + பந்தம்]
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காடம்

காடம் kāṭam, ெப.(n.)

   1/ உ ; strength.

   2. க னம்; hard.

   3. அடரத்் ; density.

   4. ; abundence (த.ெசா.அக.);.

     [க  → கா  + அம்.]

காடமரெ்சல்

காடமரெ்சல்  kāṭamarcelvi, ெப.(n.)

   ெகாற்றைவ; Korrava, as dwelling in the forest.

     "காடமரெ்சல்  க ெப ங்ேகாட்ட ம்"(மணிேம 6:53);.

     [கா  + அமர ்+ ெசல் ]

காடர்

காடர ்kāṭar, ெப.(n.)

   1. காட் ல் வா ம் கள்; hil tribes, dwellers in the forest.

     " ன்றகஞ் ேசரந்்  காடரில்" (இைற.23. உைர. பக்126);.

   2. ஆைன மைல ல் வா ம் ஓரினத்தார;் hill tribes occupying the Anaimalai hills, of strong build with woolly hair 
and African features.

     [கா  → காடர ்(காட் ல் வாழ்பவர)்;]

காடவர்

 
 காடவர ்kāṭavar, ெப.(n.)

   க லம் ஆற்றங்கைர லைமந்த ேசந்தமங்கலத்ைதத ்தைலநகராகக் ெகாண்  ஆட்  ரிந்த நில 
மன்னர ் ; local chieftien, who ruled from Sendamangalam on the banks of kadilam river in Villuppuram dt.

     "சகல வனச ்சக்கரவரத்் கள் காடவராயன் ேகாப்ெப ஞ் ங்கன்"

காடவன்

காடவன்1 kāṭavaṉ, ெப.(n.)

   பல்லவரக்ளின் றப் ப்ெபயர ்(ெபரிய .ஐய கள்,7);; title of the Pallava kings.

     [கா  + அவன் - காடவன். கா கைள அ த்  ைளநிலங்களாக மாற் ய ேவளாண் மர ன் 
பழங் ைள மர னன். வடத ழரா ம் ற  பல்லவரா ங் ட மறவாமல் ைனந்  ெகாண்ட 
மர ப்ெபயர.்]

 காடவன்2 kāṭavaṉ, ெப.(n.)

   கழற் ங்கனின் றப் ப் ெபயர ்(ெபரிய . ஐய கள்.7);; title of the KalarŠiñgan king.

     [கா  + அவன் - காடவன். கா கைள அ த்  ைளநிலங்களாக மாற் ய ேவளாண் மர ன் 
பழங் ைள மர னர ்வடத ழரா ம் ற  பல்லவரா ங்கட மறவாமல் ைனந்  ெகாண்ட 
மர ப்ெபயர.்]

காட ளக்

 
 காட ளக்  kāṭaviḷakku, ெப.(n.)

   ெப ளக்  ( ன்);; lamp formed by putting oil and wick in large vessels for illumination on great occasions.

     [அக + ளக் -அகட் ளக்  →அகட ளக்  → காட ளக்  (ெகா.வ.); அக ளக்  வ  
ெப த்த அல்ல  அகன்  ெபரிய வ ைடய ளக் ]

     [P] காட ளக்
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காடன்

 
 காடன் kāṭaṉ, ெப.(n.)

   ன்வைக ( ன்);; a species of fish (w.);.

     [க →கா →காட + அன்]

காடா

 
 காடா kāṭā, ெப.(n.)

   நன்றாக க் ய க னத் தன்ைம ள்ள த த்த இைழகளால் ெநய்யப்பட்ட ணி; fabric woven with 
coarse yarn.

ஒ  ட்டர ்காடா வாங் வா.

     [க  → கடா → காடா]

காடாக் னி

காடாக் னி kāṭākkiṉi, ெப.(n.)

   1.ெப ெந ப்  ( ன்);; great fire, conflagration.

   2.ம ந்  எரிப்பதற்காக இ ரல் கன ள்ள 4 அல்ல  5 றகால் எரிக் ம் ெப ெந ப் ; a strong fire 
produced in order to prepare medical powder, from four or five sticks each as thick as two fingers and encircling the melting 
pot containing herbs.

     [கா  + அக் னி]

காடாந்தகாரம்

காடாந்தகாரம் kāṭāndakāram, ெப.(n.)

   கனத்த இ ள், ேபரி ள் ( . .2:58, வாக்.);; pitch darknes, thick darkness.

     [கா  + அந்தகாரம்]

 skt. antakara.

த. அந்தகாரம்.

காட் ள் பாரக்்க

 see. _.

காடாய்ப்ேபா-தல்

காடாய்ப்ேபா-தல் kāṭāyppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   மரமடரந்் நிலம் பயனின்  ஒ தல்; to lie waste, grow woody as land.

ம வ. கா பற் தல், காடமண் தல்.

     [கா + (ஆ ); ஆய் +ேபா = காடாய்ப்ேபா]

காடாரம்பம்

காடாரம்பம் kāṭārambam, ெப.(n.)

   ன்ெசய் நிலப்ப  (G.TN.D. 1,293);; drytract, rain-fed land where only dry crop can be raised, opp. to _. 
(நீராரம்பம்);.

க. காடாரம்ப ெத. காடாரம்ப .

     [கா  + ஆரம்பம் → காடாரம்பம் ஏர ்→ஏரம்பம் - ஆரம்பம் (ெகா.வ.); ஏரம்பம் பாரக்்க;See _.]

காடாரம்பற்

 
 காடாரம்பற்  kāṭārambaṟṟu, ெப.(n.)

காட் ப் றம் (யாழ்.அக.);; forest region.

     [காடாரம்பம் + பற் -காடாரம்பற் ]

884

www.valluvarvallalarvattam.com 4105 of 19068.



காடா ளக்

 
 காடா ளக்  kāṭāviḷakku, ெப.(n.)

   காட ளக்  பாரக்்க; see kāda-Vilakku

     [காட ளக் → + காடா ளக் ]

காடாற் -தல்

காடாற் -தல் kāṭāṟṟudal,    8 ெச. . .(v.i.)

   இறந்தவைர எரி ட் ய ன்னர ்ெந ப்ைப நீர் ட்  ஆற் ய ன் ப்பாைன ல் அங்கம் (எ ம்  
த யன ேசரத்்தல்);; to perform the ceremony connected with quenching the fire when a corpse has been burnt, and 

collecting the bones in a new earthern pot.

     "இரண்  ன்  நா ங் காடாற்றா ன்"(மசச் : ண் .19);.

     [கா  + ஆற் -காடாற்  கா  கா , ஈமம் ஆற் ச ் தணிக் ம் கடன்]

கா

கா 1 kāṭi, ெப.(n.)

   1. ளித்த கஞ்  (பதாரத்்த:49);; fermented gruel or rice-water.

   2. ளித்தகள்; vinegar.

   3. கஞ் ; gruel.

     "கா  ெகாண்ட க  க ங்கத் " (ெந நல்.134);.

   4. ளித்த பழசச்ா  ; acetous fermentation of sweet fruits.

     " ப் ர ல்லார் வரத் றவாைம ப் ற் ங் கா க் ங் ற் " ( றள்.1050);.

   5. ஊ காய்; pickles.

     "க ணித் க் கா ைவத்த கல ைட க் ன்" (ெப ம்பாண்:57);.

   6. ேசா . (அகநி.);; rice food.

ம., ெத. கா

     [க  → க  → கா . க  → உைறப்  அல்ல  ளிப்  .]

கா  வைககள்:

   1. பழக்கா

   2. அரி க் கா

   3. கள் க் கா

   4. ச க்கைரக்கா

கா க்காரம்

 
 கா க்காரம் kāṭikkāram, ெப.(n.)

   ெந ப் க்கல் ( .அ.);; nitrate of silver, lunar, caustic.

ம வ. ஆயக்கல் (சா.அக.);.

     [க  → கா  → காரம்-கா க்காரம். கா  = உைறப் , எரிதல்]

கா க் ழ்

கா க் ழ் kāṭikāḻ, ெப.(n.)

   ளிக்கைவத்த ழ்; sour pap (சா.அக.);.

     [கா 1 + ழ்]
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கா கம்

 
 கா கம் gāṭigam, ெப.(n.)

   ைல ( டா);; cloth, stiffened with starch or gruel.

     [காழ் → காழகம். காழ் = த் . ஆைடக க் ச ்ெசந்நிறம் ஊட் தற் ப் பயன்பட்ட த் . ெசந்நிறம் 
ஊட்டப்பட்ட ணி காழகம் எனப்பட்ட ]

கா சச்த்

கா சச்த்  kāṭiccattu, ெப(n.)

   ளித்த கா ைய வாைல ட்  இறக் ய மயக்க ட் ம் ெபா ள் ; the intoxicating principle obtained from 
fermented liquors (சா.அக.);.

     [கா 4 + சத் ]

கா சச்ால்

கா சச்ால்1 kāṭiccāl, ெப(n.)

   கா  ைவக் ஞ் சால் மட்பாண்டம் ( ேனந்.172.);; broad-mouthed pot. keeping sour rice-water.

     [கா  + சால்]

 கா சச்ால் kāṭiccāl, ெப.(n.)

   மரேவைல ன் ெபாளிவாய்; groove in woodwork, rabbet.

     [கா  + சால்.]

கா சச்ால் ைல

கா சச்ால் ைல kāṭiccālmūlai, ெப.(n.)

   ேவள் சச்ாைல ல் கா  ைவக்கப்ப ம் வட ழக் த் ைச; north-eastern corner where waste water is 
emptied in a pot at sacrifice.

     "கா சச்ால் ைல ல் ேதவைதைய ஆ ர த் தாரா ல்"( வ் கண்ணி ண்.வ்யா. அவ பயக் 5);.

     [கா  + சால்+ ைல]

வட ழக் த் ைச ல் தன் தலாகப் ெபான்ேனர ்கட்டதெ்தாடங் தல், அ வைட ெதாடங் தல் 
ேபான்றன ெதான் ெதாட் ப் பழந்த ழர ்வழக்கமாத ன் வட லத்  ஆரிய ம் இதைன 
ேமற்ெகாண் க்கலாம்.

கா சே்சா

கா சே்சா  kāṭiccōṟu, ெப(n.)

   1. ளித்த கஞ் ; sour gruel.

   2 ளித்தகஞ் ன்  எ க்கப் பட்ட ேசா ; rice taken out of sour _.

   3. ெசான் சே்சா ; an intoxicating liquor extracted from the fermentation of boild-fice.

ம வ. சாண் சே்சா . ஊறைவத்த ேசா .

     [கா  + ேசா ]

கா த்தாய்

 
 கா த்தாய் kāṭittāy, ெப(n.)

   கா க்கா ; mother of vinegar (சா. அக.);.

     [கா  + தாய்]

கா த்ெதளிநீர்

 
 கா தெ்தளிநீர ்kāṭitteḷinīr, ெப.(n.)

   ெதளிய ைவத்த கா நீர ்; vinegar (சா. அக.);.

     [கா + ெதளிநீர]்

இ  ேநாய்க க் க் ெகா க்க ம், டம் ேபா வதற்  ம ந் கைள அைரக்க ம் பயன்ப ம். இ  
க ங் ைவ அரி ந்  ெசய்யப்ப ம்.
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கா த்ேதன்

 
 கா த்ேதன் kāṭittēṉ, ெப.(n.)

   ேதனி ந்  ெசய்யப்ப ம் கா ; vinegar prepared from honey (சா. அக.);.

     [கா  + ேதன்.]

கா நீர்

கா நீர ்kāṭinīr, ெப.(n.)

   1. கா ; vinegar.

   2. க நீைர ெவ ல் ைவத்  வ தெ்த க்கப்ப ம் ளித்த நீர;் rice-water fermented by exposing it to the 
Sun (சா. அக.);.

     [கா  + நீர]்

கா ப்பால்

 
 கா ப்பால் kāṭippāl, ெப.(n.)

   பனங்கள் ; palmyra toddy, (சா. அக.);.

     [கா  + பால்]

கா ளி

கா ளி kāṭiyuḷi, ெப.(n.)

   யரை்வ ள்ள ஒ வைகப் ளிப் ; the sour substance found in sweat (சா. அக.);.

     [கா  + ளி]

 கா ளி kāṭiyuḷi, ெப.(n.)

   இைழப் ளி வைக [C.E.M.]; rabbet-plane.

     [கா 10 + உளி]

கா

 
 கா  kāṭimūli, ெப.(n.)

   ப த் ; cotton (சா.அக.);.

     [கா  + ]

கா ய ப்

கா ய ப்  kāḍiyaḍuppu, ெப.(n.)

   ெப கச ்சைமப்பதற்காக ஆழமற்ற நீண்ட கால்வாய் ேபான்  ெவட்  அைமக்கப்பட்ட அ ப் , 
ேகாடை்டய ப் ; a fire place in the form of a long ditch used for cooking on a large scale.

ம வ. ேகாடை்டய ப்

     [கா  + அ ப் ]

     [கா 6 + அ ப் .]

கா யல

கா யல  gāṭiyalagu, ெப.(n.)

   ெபாளிவாய் ெச க் ங் க  [C.E.M.]; groove cutter.

     [கா 6 + அல . அல  = உளி ன் வாய்]

கா ைழப் ளி

கா ைழப் ளி kāṭiyiḻaippuḷi, ெப.(n.)

   தச் க் க  வைக (C.E.M.);; plough-plane.

     [கா 6+ இைழப்  +உளி]

     [P]கா ைழப் ளி

கா ெவட் -தல்

கா ெவட் -தல் kāṭiveṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   பள்ளந்ேதாண் தல், ெவட் தல், ைள ெசய்தல் ( ன்.);; to scoop, cut into hollowness.

     [கா 6 + ெவட் ]
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கா

கா 1 kāṭudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   அைலக்க த்தல், ன் த் தல்; to treat harsly give trouble.

க. கா , . காட் னி, கா னி.

 கா 2 kāṭu, ெப.(n.)

   1. மரங்கள் ெச ந்த நிலப்ப  ; forest jungle.

     "காேட கட ண் ேமன (ப ற் . 13:20);.

   2. ; excessiveness, abun dance.

எங் ம் ெவள்ளக்காடா க் ற  (உ.வ.);

   3.ெந க்கம்; density.

     "தாமைரக் கா  ேபான்றார ்"( வக. 2199);.

   4. ெசத்ைத ( ங்.);; chaft, straw etc.

   5. ேசாைல; park.

     "அரம்ைபயங் காட் க் " (ம ரரந். 22);.

   6. கடற்கைர; sea shore.

     "கட் மரத்ைத ேமற் ல் வ த் க்ெகாள் அேதா கா  ெதரி ற  ( னவ);.

ம. க., ெத., . கா .

கா கட் -தல்

கா கட் -தல் gāṭugaṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   லங் , பறைவகைளக் த்த டத் ல் வராமல் தைடெசய்தல்; to prevent, with incantations, wild beasts 
and birds of prey from frequenting a particular place,

     'காக ம காமெலங் ங்கா கட் ' ( ற்றா ற, 23].

     [கா  +கட் . கா = எல்ைல, அரண், பா காப் , ேவ  அைமப் ]

 கா கட் -தல் gāṭugaṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

ெச க ம் மரங்க ம் வளரந்்  அடரந்் த்தல்:

 to over grow of Vegetation.

ம. கா ெகட் க.

     [கா  கட்  கா  எல்ைல, அரண் பா காப்  ேவ  அைமப் ]

கா கைர

 
 கா கைர gāṭugarai, ெப.(n.)

   வய ம் அதைனச ்சாரந்்த ப ம்; cultivable land and adjacent area,

கா கைரெயல்லாஞ் ற்  வந்ேதன், கைளப்பா க் ற  (உவ);.

     [கா  + கைர]

கா கைல-த்தல்

கா கைல-த்தல் gāṭugalaittal,    4 ெச. . .(v.i)

   1. ேவடை்டக்காரரக்ள் லங்  பறைவகைளக் கைலதெ்த ப் தல்; to beat the bush for starting the game.

   2. ேவைலக்காரைர அச் த்தல்; to threaten subordinates or servants by calling them to a strict account.

     [கா  கைல.]
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கா காட்

கா காட் 1 kāṭukāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . [vt.]

   1. ஏமாற் தல் ( ன்);; to show the burning ghat, to deceive, disappoint.

   2. ெகால் தல் (யாழ்.அக);; to kill.

     [கா  + காட் ]

ைளநிலம் காட் வதாக அைழத் செ்சன்  ைளசச் க் தவாத தரக்்கா கைளக் காட்  
ஏமாற் தல் ெபா ளி ம், இ காடை்டக் காட் தல் எனக் ெகால் தல் ெபா ளி ம் ைடெபயரந்்த .

 கா காட் 2 kāṭukāṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i)

   ெவ செ்சன தல் (யாழ்.அக.);; to be desolate.

     [கா  + காட் ]

கா காள்

கா காள் kāṭukāḷ, ெப.(n.)

   கா ழாள் பாரக்்க; see _.

ேகா ல் ஊரஎ்ல்ைல ல் உள்ள  (ெநல்ைல);.

     "கா ேபாக் ல் அைரமா ம், கா காள் வாரத்  அைரமா ம்"(ெத.கல்.ெதா.19, கல்7);

 H. Gadakali

     [கா  + ழாள்-கா ழாள்-→ கா காள் /ெதா த்தல் ரி );. கா ழாள் என்ப  கா  காெளன 
ம ற் . வரலாற் ச ் றப்  க்க உசச் னி மாநகரக எல்ைல ள்ள மாகாளிேகா ல் இன்றள ம் 
கடகாளி காமந் ரீஇ கா காள் மந் ரம் (ேகா ல்); என வழங்  வ தல் ப் டத்தக்க ]

கா

 
 கா  gāṭugi, ெப.(n.)

   ற்ெற த்தாணிப் ண் ; a small variety of style plant (சா. அக.);.

     [கா  + கா .]

கா ழேவாள்

கா ழேவாள் gāṭugiḻvōḷ, ெப.(n.)

   1. கா ழாள் பாரக்்க ; see _.

     "கா  ழேவாட் கைரத் ந்த சாந்ைத" (யாம். .93);.

   2. (பரணி); நாண் ன் ( வா.);; the second star presided over by Durga.

     [கா  + ழேவாள்.]

கா ழாள்

கா ழாள் gāṭugiḻāḷ, ெப.(n.)

   ெகாற்றைவ ( . 256. உைர);;_., asgodess of the forest.

ம வ. கா ழேவாள், கா காள்.

     [கா  +( ழேவாள்); ழாள்-கா றாள்.]

பாைல நிலத் ன் ெதய்வமாக ம் ஊெரல்ைலத் ெதய்வமாக ம் வ படப்பட் வ ம் ெகாற்றைவ 
வ பா  இந் யப் ெப நிலம் வ ம் பர ய ஒன்றா ம். உதயணன் ஆண்ட உஞ்ைச (உசச் னி); 
மாநகரத் க் கா ழாள் இன் ம் அம்ெமா ல் கடகாள் எனப்ப தல் காண்க. ெநல்ைல 
மாவட்டத் க் ெகாற்றைவ ேகா ல்கள் கா காள் ேகா ல் என்ேற வழங்கப்ப ன்றன.

கா ழாள்ெவ
ல்

கா ழாள்ெவ ல் gāṭugiḻāḷveyil, ெப.(n.)

   ெபா சா ம்ேபா  ேதான் ம் மஞ்சள்ெவ ல் ( லப்.4:5,2-உைர);; refracted light at sunset.

     [கா  + ழாள்+ெவ ல்.ெகாற்றைவைய வ பட்டால் ெவம்ைம தணி ம் என் ம் நம் க்ைகயால் 
மாைல ேநரத்  ெவ ல் கா றாழ் ெவ ல் எனப் ெபயர ்ெபற்ற ]
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கா ெக -த்தல்

கா ெக -த்தல் gāḍugeḍuttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   காட த்தல்; to clear the forest.

     "கா ெக த்  நாடாக் '(ெதால். பா .உைர);

ம வ. காட த்தல், கா ெவட் தல், கா ெகால் தல்.

     [கா  + ெக ]

கா ெக ெசல்

கா ெக ெசல்  gāṭugeḻuselvi, ெப.(n.)

   ெகாற்றைவ;_. as dwelling in the forest.

     "கா ெக  ெசல் க் ப் பரணிநாட் ந் ணங்ைக ங் ெகா த்  (ெதால்ெபா ள்.461. உைர);.

     [கா  + ெக  + ெசல் ]

   கா ழாள் பாரக்்க; see _.

கா ெகால்( )-தல்

கா ெகால்( )-தல் gāṭugolludal,    13 ெச. .  (v.i)

   காடை்ட ெவட் ய த்தல்; to clear the forest.

     "கா ெகான்  நாடாக் " (பட் னம்.283);.

     [கா  + ெகால்]

கா ெகாள்( )-தல்

கா ெகாள்( )-தல் gāṭugoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   ேவளாண் நிலமாக இ ந்த ப  ப ரிடப் படாைமயால் ல் ண் கள் மரங்கள் ைளத்  காடாக 
மா தல்; covering arable land with jungle growth.

     [கா  + ெகாள்.]

கா ேகாள்

கா ேகாள் kāṭuāḷ, ெப.(n.)

   ேவளாண் நிலம் கா பற் ைக, காடாக மா ைக; arable land co vered with jungle growth.

     "ஏரி  உைடந்  கா ேகாளாய்ப் பாழ் டந் தைம ல்'(S.I.I.IV133-2 pg.9);.

     [கா ெகாள் → கா ேகாள்.ஒ.ேநா. கடல்ேகாள்]

கா தரி

கா தரி  kāṭudarisu, ெப.(n.)

   ெச கள் ைளத் த் தரிசாகக் டக் ம் நிலம்; waste land with bushy growth.

     "நஞ்ைச ஞ்ைச, நத்தம், ெசந்தைலக்ைக, கைரகா , கா தரி  மாவைட, மரவாைட, பா ைல, 
ஆயந்தற் " (SI.V410-10 pg. 137);.

     [கா  + தரி ]

கா பட்

கா பட்  kāṭubaṭṭi, ெப.(n.)

   கா ெவட் 2 பாரக்்க; see _.

     "கா பட் கள் நந் ப் ேபாத்தைரயர"் (S.1.1. III, 124-3Pg.261);.

     [கா  + (ெவட் ); பட் ]

கா ப -தல்

கா ப -தல் kāḍubaḍudal,    20 ெச. . . (v.i)

   1. நிரம் தல்; to abount, as wealth.

     "ஐ வரியம் அவ க் க் கா ப ம்ப ேற அவன் பாரத்்த " (ஈ 59.5);.

   2. ணாதல்; to go waste.

     'இப்பரப் ெபல்லாம். கா பட் க் டக் ேமா'(ஈ 1.1.1);.

     [கா  +ப . கா  = ெச , அடரத்் ]
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கா ப ட் -தல்

கா ப ட் -தல் kāṭubaliyūṭṭudal,    5.ெச. . . (v.i)

   ேவடர ் றவர ் த ேயார ்காட் ல் உள்ள ெதய்வங்க க் ப் ப தல்; to sacrifice cock, etc., to the 
forest deities before hunting to ensure a good game.

     "காட் ைற ெதய்வங்கள் ம் ண்ணக் கா ப ட ்ெடன்றான். கவைல ல்லான்" (ெபரிய  
கண்ணப்ப.50);

     [கா  + ப + ஊட் ]

கா ப ெபா ள்

 
 கா ப ெபா ள் kāḍubaḍuboruḷ, ெப.(n.)

   காட் ல் ைடக் ம் அரக்  இறால் ேதன், ம ற் , நா  ேபான்றைவ; forest produce, as arakku, _.

ம வ. கா பா ர யம்

     [கா  +ப + ெபா ள்]

கா பற் -தல்

கா பற் -தல் kāṭubaṟṟudal,    5 ெச. . .(v.i)

   காடாக மா தல்; to become forest.

     [கா  + பற் ]

கா பார்த்தெகாம்

கா பாரத்்தெகாம்  gāṭupārttagombu, ெப.(n.)

மா களின் ற்ற வைக ல் ஒன்  (ெபரியமாட்.16);:

 a defect in cattle.

     [கா  + பாரத்்த + ெகாம் ]

கா றாண்

 
 கா றாண்  kāṭubiṟāṇṭi, ெப.(n.)

   கா வாரி (யாழ்.அக.);; garden rake.

     [கா  + றாண் ]

கா மைற-தல்

கா மைற-தல் kāṭumaṟaidal,    4 ெச. . .(v.i.)

   இறத்தல்; to die.

ெகாண்ட கணவ ம் ேபாய்க் கா  மைறந்தார(்உ.வ.);..

     [கா  + மைற]

கா  ேம

 
 கா  ேம  kāṭumēṭu, ெப.(n.)

   ேமடா ள்ள கரம்  நிலம் (இவ.); ; rough, uneven waste land.

க. கா ேம

     [கா  + ேம ]

கா ேமய்-தல்

கா ேமய்-தல் kāṭumēytal,    2 ெச. . . (v.i)

   ணாய்த் ரிதல் (இ.வ.);; to wander uselessly, aimlessly.

     [கா  + ேமய்]

கா வசா யாய்த்
ரி-தல்

கா வசா யாய்த் ரி-தல் kāṭuvacādiyāyddiridal,    3 ெச. . . (v.i)

   மைலவாழ்நர ்ேகாலத்ேதா  ரிதல்; to be slovenly, negligent of one's dress.

   2. யா மற்ற ஏ யாய்த் ரிதல்; to bevagrant, as a neglected orphan.

     [கா வாழ்சா  →கா வசா  + ஆய் + ரி (ெகா.வ.);.]
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கா வாரி

கா வாரி kāṭuvāri, ெப.(n.)

   1. ெசத்ைதவா ங் க ; garden rake.

   2. கண்ட ெபா ெளல்லாஞ் ேசரப்்பவன்; one who scrapes up all he can.

   3. ைழப் க்ெகன்  எதெ்தா ைல ஞ் ெசய்பவன்; he who resorts to any kind of profession however low to 
maintain himself.

     [கா  + வாரி]

கா வாழ்சா

கா வாழ்சா  kāṭuvāḻcāti, ெப.(n. )

கா  வாழ்நர ்பாரக்்க:

 see _.

     "கா வாழ் சா  மாகப்ெபற்றான்"( வ் நாய்ச் .12.8.);.

 Skt. jati → த.சா .

     [கா  + வாழ் + சா ]

கா  வாழ்த்

கா  வாழ்த் 1 kāṭuvāḻttu, ெப.(n.)

   எல்ேலா ம் இறந் ேபாக ம் தான் இறப் ன்  நிைலெபற்ற றங்காடை்ட வாழ்த்  உலக யல்ைப 
ளக் ம் ஒ  றத் ைற (ெதால். ெபா ள். றத.்24);;     [கா  + வாழ்த் ]

றப்ெப த்த எல்லா உ ரக் ம் இறந் ப தலால் நிைலயாைமேய நிைலயா ட்ட உல யல்ைபச ்
ட் க்காட்  மக்கைள அறெந ப்பாற் ப த் ம் பாடல் வைகைமய .

கா வாழ்த்

கா வாழ்த் 2 kāṭuvāḻttu, ெப.(n.)

   காட் த் ெதய்வங்கைள ேவடரக்ள் வாழ்த் தல்; praising the forest dwelling gods, as the hunters.

     [கா  + வாழ்த் ]

 C: Pv15 KAA2-3. PM5 [C]

கா வாழ்நர்

 
 கா வாழ்நர ்kāṭuvāḻnar, ெப.(n.)

   காட் ல் வா ம் பழங் மக்கள்; savage tribe, as forest dwellers.

     [கா  + வாழ்நர]்

கா ெவட் '

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;
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கா ெவட்

 
 கா ெவட்  kāṭuveṭṭi, ெப.(n.)

   யமண் ெவட்  (யாழ்.அக.);; a kind of small hoe.

     [கா  + ெவட் ]

 கா ெவட்  kāṭuveṭṭi, ெப.(n.)

   பல்லவ அரசர ்க க் ரிய றப் ப்ெபயரக் ள் ஒன் ; a title of Pallava king.

     "வக்ரிமா த்த வாணதா ன் ண்ணயந்தா ம் கா ெவட் த் த ழ்ேபரயன் ஆணத் யா ம் 
(ெத.கல்.ெதா.);.

ம. கா ெவட்

     [கா  + ெவட் ]

கா ைறநிைல

கா ைறநிைல kāṭuṟainilai, ெப.(n.)

   வாழ்க்ைக ன் ன்றாவ  நிைல (வானப் ரத்தம்); [ க் ர, நீ .219]; the third stage of life, "living in the 
forest".

     [கா  +உைற + நிைல]

காேட -தல்

காேட -தல் kāṭēṟudal,    5.ெச. .  (v.i)

   1. காட் ற்  ஓ தல்; to flee away to aforest

     "காேடற் நாேட த் ரிவார ்கண் ர"் (த ழ்நா. 235);.

   2. சா ந்த  வா ல் ேநாய்தெ்தளி  உண்டாதல்; to seemingly disappear, as a disease, just before the death of a 
person who suffered from it.

க.கா வாய்

     [கா  + ஏ ]

காைட

காைட1 kāṭai, ெப.(n.)

த ட் நிற இற கைள ைடய ம் ழ்ப்பறைவ ( வா.);

 rain quail.

ம. காட; க., . காெட Skt. casa.

     [கா  →காைட (காட் ல் அண்  வாழ்வ );.].

வைககள் :

   1. ெபரியகாைட

   2. க ங்காைட

   3. நீல காைட

   4. மைலக்காைட

   5, வண்ணக்காைட

   6. சாைலக் காட் க் காட் ள் காைட

   7. ஞ்சான் காைட

   8. ங்காைட

 காைட2 kāṭai, ெப.(n.)

   ெகாங்  ேவளாளர ் க ள் ஒன் ; a clan of korguvelaar.
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காைடக்கண்ணி

காைடக்கண்ணி kāṭaikkaṇṇi, ெப.(n.)

   காைட ன் கண்ேபான்ற ைனவைக (பதாரத்்த.1400);; common millet, having the colour of quail's eyes.

ம வ. கவந்தைலக்கண்ணியரி

     [காைட + கண்ணி]

 C:\FiNALAKAA2-3.PM6 [C]

காைடக்க த்தன்

 
 காைடக்க த்தன் kāṭaikkaḻuttaṉ, ெப.(n.)

   ஐந்  ங்களில் ைளயக் ய ெநல்வைக ( ன்.);; quailneck paddy maturing in five months, raised in the 
southern Tamil districts (W);.

ம. காடக த்தன் (ஒ வைக ெநல்);

     [காைட + க த்தன். காைட ன் க த் ன் நிற ள்ள க ரக்ைள ைடய நீளமான ெநல்வைக]

காைடக்க த்

 
 காைடக்க த்  kāṭaikkaḻutti,    ெப.(n.) ன்ைனமரம் ; Indian head-ache tree.

     [காைட + க த் ]

காைடக்க ப்பன்

 
 காைடக்க ப்பன் kāṭaikkaṟuppaṉ, ெப.(n.)

   ெநல்வைக ; a kind of paddy,

     "ெபான்னாயகன் ெசாற்காைடக் க ப்பன்" (பறாைள, பள் );.

     [காைட + க ப்பன்]

காைடக்ெகாக்

 
 காைடக்ெகாக்  kāṭaikkokku, ெப.(n.)

   காைட இனத்ைதச ்சாரந்்த ஒ வைகப் பறைவ; the green sand piper.

ம. காடக்ெகாக்  காடக்ெகாற் .

     [காைட + ெகாக் ]

காைடக்ெகாம்பன்

 
 காைடக்ெகாம்பன் kāṭaikkombaṉ, ெப.(n.)

   ெநல்வைக (ெநல்ைல);; a kind of paddy.

     [காைட + ெகாம்பன்]

காைடசச்ம்பா

காைடசச்ம்பா kāṭaiccambā, ெப.(n.)

   சம்பா ெநல்வைக (பதாரத்்த.818);; a kind of camba paddy,

     [காைட + சம்பா = காைடசச்ம்பா]
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காைடப் டம்

 
 காைடப் டம் kāḍaippuḍam, ெப.(n.)

காைட யளவாக ஒேர எ ட்  எரிக் ம் ம ந் ப் டம் ( .அ.);

     [P]

     [P]

 a measure determining the strength of fire in the calcination or reduction of metals with a single dried dung cake.

     [காைட + டம்]

காைட ன்

 
 காைட ன் kāṭaimīṉ, ெப.(n.)

   ெவண்ைமயான  கடல் ன்; a small whitish or silvery sea-fish, (சா.அக);.

     [காைட + ன்.]

காைடயன்.

 
 காைடயன். kāṭaiyaṉ, ெப.(n.)

   வன் ைறையக் ைகயாள்பவன்; gangster, rowdy.

     [க  →கா  →காைட →காைடயன்.]

காைட ற

 
 காைட ற  gāṭaiyiṟagu, ெப.(n.)

   நாடகம் ந ப்ேபார ்தைல லணி ம் பலவண்ண இற  ( ன்.);; crest made of variegated feathers worn by 
stage players (W);.

     [காைட + இற ]

காேடா

காேடா  kāṭōṭi, ெப.(n.)

   1. காட் ல் ரிபவன்; one who roams about in forest, savage, rustic.

   2. ட் ல் தங்காமல் ெவளி ல் ரிபவன்; an ide wanderer, vagrant.

ம. காேடா

     [கா  + ஒ ]

காண்1 ( );-தல்

_

   16 ெச. ன்றா .(v.t.);

   1 பாரத்்தல்; to see, perceive, view,

     "காணிற் ப்ப யாம்' (நால ,84);.

   2. இைறவன் ெபரியமனிதர,் நில  ேபான்றவற்ைற கா தல்; to gain sight of, as a deity, a great person, 
the moon.

க்கண்ேடன் ெபான்ேமனி கண்ேடன்" ( வ்இயற்.31);.

   3.கண்ட தல்; to discover find out.

     "காணாதாற் காட் வான் தான்காணான்"( றள்,849);.

   4 உண்டாக் தல்; to make, create.

     " ைனவன் கண்ட " (ெதால், ெபா ள்.மர .95);.
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காண்'( )-தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

காண்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

காண்

காண் kāṇ, இைட[int]

   ன்னிைல ல் வ ம் ஓர ்உைரயைச; expletive of the 2nd pers, meaning behold.

     " வ்வாய் காண்" ( றள் 294);

     [காண்-1 → காண்-4.]

காண்கம்

காண்கம் kāṇkam, .  (v.fin.)

   காண்ேபாம்; letus see.

     "வா யர ்ெந மணேல  யான  காண்கம் வம்ேமா"(ஐங் .199);.

     [காண் →காண்கம்]

காண்ைக

காண்ைக kāṇkai, ெப.(n.)

   1.அ ; knowledge.

     "ெபாய்யா. காண்ைகயர"் ( ல்ைலப். 56);

   2. கா தல்; seeing.

அவரக்் த் ேதான் ய  ெபாய்யாகக் காண்ைக ேல ேதான்றாத"(ஒ  ேயாகக்.1);.

க. காண்ெக காணிெக.

     [காண் → காண்ைக]
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காண்ெகா -த்தல்

காண்ெகா -த்தல் kāṇkoḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பாரக்் ம்ப  ெசய்தல்; to enable to see.

     "கன ட ்காண்ெகாடாக் கண் ம்" ( றத் ரட் . 1524);.

     [காண் + ெகா ]

காண்டகம்

காண்டகம்1 gāṇṭagam, ெப.(n.)

   1. கா  ( ங்.);; jungle, desert, woods.

   2. ேநாய் ( .இ.);; sickness, malady, disease.

   3. நிலேவம் ; ground neem.

   4. கல்யாைனக் ெகாம் ; the tusk of reinoceros,

   5. நீர;் water.

   6. ந் ல்; moon-creeper (சா.அக.);.

     [காள் → காண்→ காண் →காண்டம் → காண்டகம் . காள் = க ைம, இ ள் இ ண்டகா  ன்பம், 
ேநாய்]

காண்டகாகம்

 
 காண்டகாகம் kāṇṭakākam, ெப.(n.)

   பாகல்; spiked bitter cucumber (சா.அக.);.

     [கண்  = ள் - கண்  →கண்டகம் →காண்டகம் + ஆகம்.]

கண்ட கம்

 
 கண்ட கம் gaṇṭagigam, ெப.(n.)

   நந் யா வட்டம்; Indian rose bay (சா. அக.);.

     [கண்  ( ரட் , வட்டம்); → கண்ட  →காண்ட கம் + (ெகா.வ.);.]

காண்ட ண்டம்

 
 காண்ட ண்டம் gāṇṭaguṇṭam, ெப.(n.)

   ஒ வைக ேகாைரப் ல்; a variety of sedge grass (சா.அக.);.

     [கண்  = ள்  - கண்  → கண்டகம் → காண்டகம் +உண்டம்]

காண்டைக

 
 காண்டைக gāṇṭagai, ெப.(n.)

   காட் க்க ைண; a species of forest elephantyam (சா.அக.);.

     [கண்  → காண்  →காண்டைக]

காண்டஞ் 

 
 காண்டஞ்  kāṇṭañjūli, ெப.(n.)

   கரிச் ள்ளி; Indian purple nail dye (சா.அக.);.

     [காண்டம் + ]
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காண்டம்பலா

 
 காண்டம்பலா kāṇṭambalā, ெப.(n.)

காட் ப்பலா

 wild-jackfruit (சா.அக.);.

     [கண்  → கண்டம் → காண்டம் + பலா.]

காண்டமந் ரம்

காண்டமந் ரம் kāṇṭamandiram, ெப.(n.)

   நள க் த் ெதரிந் ந்ததாகக் றப்ப வ ம், ைரைய ைரவாக வானில் ஓடசெ்சய்வ மான 
மந் ரம்; the art of making horse run faster with the aid of mantrams. It is said that Nala an expert in the art and was aware 
of this Mantram.

     [காண்டம்( ைர , க்கம்); சமந் ரம் ( வக.793 உைர);]

காண்டேமாசனம்

காண்டேமாசனம் kāṇṭamōcaṉam, ெப.(n.)

   மைற ன் ஒவ்ெவா  காண்டத்ைத ம் பா க் ங்காற் ெசய் ம் ெசயல்கள் ( வாைனக் 
ேகாசெ்சங்.14.); ; ceremony performed at the close of the study of a kånga of a Vēda.

     [காண்டம் + ேமாசனம்]

காண்டல்

காண்டல் kāṇṭal, ெப.(n.)

   காண்டலளைவ பாரக்்க; See _.

     "காண்டல் க த- வம மாகமம்" (மணிேம27:9);.

     [காண் → காண்டல்]

காண்டலளைவ

காண்டலளைவ kāṇṭalaḷavai, ெப.(n.)

   கண்ணால் பாரத்்தல், கண் டாகப் பாரத்்தல்; perception: means of perception.

     "oகாண்டவைன ேநாக்  ககத் ைறவன் ககத் ைறவன்" (ேச  கத் .77.);

     [காண்டல் + அளைவ]

காண்டவதகன்

 
 காண்டவதகன் gāṇṭavadagaṉ, ெப.(n.)

   பாண்டவரில் ந ப் றந்த அ ச் னன்; Arjuna, who burnt down the kåndava forest.

     [காண்டவம் + தகனன்.]

காண்டவம்

காண்டவம் kāṇṭavam, ெப.(n.)

   ேதவர ்தைலவ க்  ப்பமான ம் அ ச் னனால் ெந ப் ட்டப்பட்ட மான ஒ  கா ; a forest, 
sacred to Indra and burnt by Arjuna as an offering to Agni (சா.அக.);.

     'காண்டவத்ைதக் கனெலரிவாய் ெபய் த்தாைன'( வ்.ெபரிய 2-5-2]

     [கண்  →காண்  (ப );→ காண்டவம்]

 காண்டவம் kāṇṭavam, ெப.(n.)

   நிலேவம் ; ground neem (சா.அக.);.

     [கண் →காண்  → காண்டவம்]

காண்டா ெநய்

 
 காண்டா ெநய் kāṇṭātiney, ெப.(n.)

   நிலேவம்  த யவற்றால் ஆன ெநய்வ வா ள்ள ஒ  ட்  ம ந்  ( ன்);; medicinal preparation of 
chiretta, etc with ghee as vehicle.

     [காண்டா + ெநய்]
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காண்டா கம்

 
 காண்டா கம் gāṇṭāmirugam, ெப.(n.)

   கல்யாைன; rhinoceros.

ம வ. கால்யாைன

ம. காண்டா ரக்ம்

     [காண்  → காண்டம் + கம்]

காண்டா கரத்த
ம்

காண்டா கரத்தம் gāṇṭāmirugarattam, ெப.(n.)

   1. ேவங்ைக மரம்; Indian kino tree.

   2. ெப மரவைக (L);; dragon's-blood tree.

   3. ரம்  வைக(L.);; dragon's blood cane.

   4. ன் வைக ( ன்.);; resin from these trees.

     [காண்டா கம் + அரத்தம். ஒ  மரத் ன் னில் ெசய்த அரக் ]

காண்டாவனம்

காண்டாவனம் kāṇṭāvaṉam, ெப.(n.)

   காண்டவம் பாரக்்க; see _.

     "காண்டா வன ெமன்பேதார ்கா '( வ். ெபரிய .242.);

     [காண்டவம் → காண்டாவனம்]

காண்டாவணன்

 
 காண்டாவணன் kāṇṭāvaṇaṉ, ெப.(n.)

   இந் ரன்; Indra the lord of Kandava.

     [காண்டாவனம் →காண்டாவணன்]

காண் ைக

காண் ைக gāṇṭigai, ெப.(n.)

   ற்பாப்ெபா ைளச ் க்கமாக ளக் ம் உைரவைக; brefexposition of the salient points in a text.

     " த் ரம் ைரப டன்படக் காண் ைக ணரப்் ம்" (ெதால்/ ெபா ள்.மர .102);.

     [கண்  = ெதா ப் , ரி . கண்  → கண் . கண் ைக →காண் ைக]

காண் யகாலம்

 
 காண் யகாலம் kāṇṭiyakālam, ெப.(n.)

   ேவனிற்காலம்; mid summer (சா.அக.);.

     [காண் யம் (ெவப்பம்);→காலம்]

காண் யம்

 
 காண் யம் kāṇṭiyam, ெப.(n.)

   ெவக்ைக; intensity of heat; heat as felt in the hot season.

     [காள்→காண் →காண் யம் .]

காண் ர்

காண் ர ்kāṇṭir, ெப.(n.)

     " ன்னிைலப்பன்ைமயைச, ேவைளத்த வன் காண் ர"்(கந்த . காமதகன.13);

     [காண்→காண்  →காண் ர]்
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காண் ல்

 
 காண் ல் kāṇṭil, ெப.(n.)

ஒ வைகச ்ெசய்நஞ் :

 a kind of prepared arsenic [(சா.அக);.

     [காள்→காண்  (ெவப்பம்); →காண் ல்]

காண் வம்

காண் வம் kāṇṭivam, ெப.(n.)

   காண் வம் பாரக்்க ; see _.

     'காண் வங் கரத்ேதந் " (பாரத.காண்டவ.8);.

     [காண் வம் → காண் வம்]

காண் பன்

 
 காண் பன் kāṇṭīpaṉ, ெப.(n.)

   காண் வன் பாரக்்க ; see _.

     [காண் வர ்→ காண்பன்]

காண் ரம்

 
 காண் ரம் kāṇṭīram, ெப.(n.)

யாைனத் ப் :

 a bog variety of tippali (சா.அக.);.

     [கண் → கண் ரம்-→காண் ரம்]

காண் வம்

காண் வம் kāṇṭīvam, ெப.(n.)

   அ ச் னன் ல்; Arjuna's bow.

   2. ைலேயாைர (த  ரா ); ( ன்.);; sagittatius, a constellation of the zodiac.

ம வ. காண் வம். காண் யம், காண் பம்.

     [க → காண்  → காண் வம்]

காண் வன்

 
 காண் வன் kāṇṭīvaṉ, ெப.(n.)

காண் வம் என் ம் ல்ைல ைடய அ ச் னன் ( ங்.);

 Arjuna, as armed with kändwan.

ம வ. காண் பன்

     [கா→காண்  →கண் வன்.]
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காண்

காண் 1 kāṇṭu, ெப.(n.)

   ப்  ெதாைல  ( ன்);; earshot; hearing distance.

     [காண் → காண் ]

 காண்  2 kāṇṭu, ெப.(n.)

   1. னம்; anger.

   2. ன்பம்; difficulty,

உனக்  அைதச ்ெசய்ய என்ன காண் ? (உ.வ.);.

க. காண்  ெத. கா  [gadu]

     [காள் + காண் ]

காண் மதம்

 
 காண் மதம் kāṇṭumadam, ெப.(n.)

   ன்பம் (யாழ்.அக.);; suffering, palm,

     [காள் → காண்  + மதம்]

காண்ைட

காண்ைட1 kāṇṭai, ெப.(n.)

   1. கற் ைக, கற்பா  [ டா]; cave cavern.

   2.தவம் ெசய்ேவார ்இ ப் டம் ( ங்.);; dwelling of a sage, hermitage.

     [காள் → காண்ைட.]

 காண்ைட2 kāṇṭai, ெப.(n.)

   காண் என் ம் ஓர ்ஏவல் ைன; imperative.

     ' யங்  ைறநாள் க த றாைமக் காண்ைட "(க த்.12.);

     [காண் → காண்ைட]

காண்பவன்

காண்பவன் kāṇpavaṉ, ெப.(n.)

   அ பவன்; one who knows.

     "காண்பவன் த ய ற ம்" (கந்த :கட ள்வா.6);

     [காண் → காண்பவன்]

காண் -த்தல்

காண் -த்தல் kāṇpittal,    1. . .(v.caus]

   1.காட் தல்; to show, exhibit, display.

   2. ெமய்ப் த்தல், சரிெயன்  காட் தல்; to prove, demonstrate.

     [காண் + .( . .ஈ );]

காண்

காண்  kāṇpu, ெப.(n.)

   காட் ; seeing sight.

     "காரப்்ெபய றைலஇய காண் ன் காைல" ( றநா.119:1);.

     [கான் → காண் ]
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காண்ெபாங்கல்

 
 காண்ெபாங்கல் kāṇpoṅgal, ெப.(n.)

   கா ம் ெபாங்கல் பாரக்்க; see _.

ம வ. கா ம்ெபாங்கல், க நாள்.

     [காண் + ெபாங்கல்]

காண்ேபார் மாடம்

 
 காண்ேபார ்மாடம் kāṇpōrmāṭam, ெப.(n.)

   ெபா மக்கள் வச யாக இ ந்  நல்ல காட் கைளப் பாரக்்க ஒ க்கப்பட்ட இடம்; viewers gallery.

     [காண்ேபார ்+ மாடம்]

காண்வரி

காண்வரி kāṇvari, ெப.(n.)

றர ்கா ம்ப  அ க்க  வந்  ந க் ங் த்

 dances performed at frequent and repeated intervals by expert dancers on the stage.

     "க ெந ங் கண்ணி காண்வரிக் ேகால ம்'( லம் 8.83);

     [காண் + வரி]

காண்வா-தல் 
(காண்வ தல்)

காண்வா-தல் (காண்வ தல்) kāṇvādalkāṇvarudal,    18 ெச. . .(v.i.)

   காட்  வ தல்; to come into view, to be sighted,

     "காண்வர யன்ற க் க ன்ெப  பனித் ைற" (க த்.127:14);.

     [காண் + வா]

காண -த்தல்

காண -த்தல் kāṇaḍittal,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

   காணாமல் ெசய்தல், ேபாக்க த்தல் (இ.வ.);; to lose.

     [காண +அ ]

காணநா

காணநா  kāṇanāḻi, ெப.(n.)

   ஒ  ெபய்தல் அள ; a measure of capacity.

     "கான நா யால் நிச  அட்டக்கடவ ெநய் இ நா " (SII.XIV.10-19 pg.6);

     [கணம் → காணம்+நா .]

காணப்பத் யம்

காணப்பத் யம்1 kāṇappattiyam, ெப.(n.)

   ெகாள் க்கஞ்  பத் யம்; regimeninwhich horsegram conjee is prescribed as a diet for paetients (சா.அக.);

     [காணம் + பத் யம்]

 காணப்பத் யம்2 kāṇappattiyam, ெப.(n.)

   ள்ைளயாைர தற்கட ளாக வ ப ஞ்சமயம்; the religion of the Ganapati adoing him as the Supreme Being.

ம வ. காணாபத் யம்

     [கணம் ( ட்டம்); + ப  = கணப  → காணயத் யம்]
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கானம்

கானம்1 kāṉam, ெப.(n.)

வைளந்த கா ள்ள ெகாட்ப :

 horsegram,

     'ஆரமாடங் காணம் ெவந்தநீர ்ப ப  ெபய்'(ைதல.வைதல.72);.

   2. பைழய நி த்தலளைவ ள் ஒன்  (கல்);; an ancient weight.

   3. ெபான் ( வா.);; gold.

   4. தாண ெமாத்த வ ள்ள பைழய ெபாற்கா ; an ancient gold coin.

     "ஒன்ப காப் ெபான் ம் றா ரங் காண ங் ெகா த்  " (ப ற் ப். 60 ப );.

   5. ெபா ள்; wealth, riches.

     "ேமற்ேகாண ன்ைமயால் '(நால , 372);.

   6.பாகம்; share.

ம. காணம்

     [ேகாணம் → காணம்]

காணம்

காணம்2 kāṇam, ெப.(n.)

   1. வட்டமான ெசக் ( டா);; oil-press. கானக் கைட ல் வ ெமண்ெணெயன'(ைதலவ.கட  3);.

   2. ஒ  ெசக்கள ள்ள கத்தலளைவ ( ன்.);; a measure of capacity, as much as will fill an oil-press,

   3. நிலம்; land, (ெதால்,ெசால். ேசனா.20].

ம. காணம் க., . காண; ெத. கானக கான ,

கா க.

     [ேகாணம் → காணம்]

ெசக் கள் ெப ம்பா ம் மரத்ைதச ்ெச க் ச ்ெசய்யப்பட் க் ம்.க ங்கல்லால் ஆன ெசக் க ம் 
உண் . மாத்தால் ஆனைவ மரக்கானம் என் ம் கல்லால் ஆன  கல்காணம் என் ம் அைழக்கப்ப ம்.

கானம்ேபா -தல்

கானம்ேபா -தல் kāṉambōṭudal,    19 ெச ன்றா  (v.t.)

   1. ெசக்காட்  எண்ெணய் தல்; to extract oil by an oil-press, as from coconuts, etc.

காணம் ேபா வதற்காகக் கடைல உைடக் றாரக்ள் (உ.வ.);.

   2 ழந்ைதகைளப்ேபால் அ க்க  ஏேத ம் ன்  ெகாண்ேட த்தல் (இ.வ.);; to eat frequently, as 
chidren.

     [காணம் + ேபா ]

காணல்

காணல் kāṇal, ெப.(n.)

   1. காண்ைக; beholding.

     'கான ன்ேறன் ( வ்.இயற்.4:41.);.

   2. மனத்தால் க்ைக ( டா);; seeing with the mind's eye, thinking, considering.

   3.வணங் ைக (உரி);; reverencing, worshipping.

   4. ேதாற்றம்; appearance.

   5. ெபரிேயாைர ேநரக்ாணல்; visiting people.

     [காண் + காணல்]
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காணலன்

காணலன் kāṇalaṉ, ெப.(n.)

   பைகவன்; enemy, as one whose sight is unbearable.

     "காணலாற் ெசற்ற காைள" (பாரத.ேவத். 20);.

     [கான் + அல் + அன்]

காண ங்கம்

காண ங்கம் kāṇaliṅgam, ெப.(n.)

   வனின் ஏவலரக்ளா ய கணங்களால் உ வாக்கப்பட்ட வ ங்கம் (ைசவ . 203);; Siva-lingam 
established -the celestial hosts of Śiva.

     [கணம் → காணம் + ங்கம். கணம்- வகணங்கள்]

காணவட்டம்

 
 காணவட்டம் kāṇavaṭṭam, ெப.(n.)

   ஊர ்அ வலரக்் ம், பணியாளரக்் ம் நாள்ேதா ம் எண்ெணய் ஆட் ம் ெசக்கார ்ெகா க் ம் 
எண்ெணய் வரி (W.G.);; a small quantity of oil given daily, as a perquisite by the oil-mongers to the villaged officers and 
servants.

     [காணம் + வட்டம்]

காணன்

காணன் kāṇaṉ, ெப.(n.)

   ஒ கண் டன், ஒற்ைறக்கண்ணன்; one-eyed man.

     "கஞ்சன், ணி னன் காணனி  கண் ல்லான்" (ைசவச.ஆசாரி.10);.

   ம. காணன்; Skt. _.

     [காண் + அல் + அன்-காணலன் → காணன்]

காணா

 
 காணா kāṇā, ெப.(n.)

   பாம் ; small reptile of the snake species.

     [ ள் → ண் → ண்  → ண்ணா → காணா]

காணாக்க

காணாக்க  kāṇākkaḍi, ெப.(n.)

   இன்ன  க த்த  என்  அ ய யாத நஞ் க்க  ; bite or sting of a reptile in the dark.

   2. பாம் க்க ; bite of a reptile named _.

     [காண் + க . 'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல]

காணாக்கண்ணி
-தல்

காணாக்கண்ணி -தல் kāṇākkaṇṇiḍudal,    18 ெச. ன்றா  (v.t.)

   பாரத்்தா ம் பாராத ேபால் இ த்தல்; to overlook, connive.

     "இவன் ெசய்க ைறையத்தான் காணாக்கண்ணிட்  க்ைக யன் க்ேக" (ஈ  6.10.10);.

     [காண் + ஆ + கண்ணி ]

காணாக்காட்

 
 காணாக்காட்  kāṇākkāṭci, ெப.(n.)

   காண்பதற் ரிய அரிய காட் ; a rare spectacle, a wonderful sight, exhibition, as not seen before.

     [காண் + ஆ + காட் ]
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காணாக் ரகணம்

 
 காணாக் ரகணம் gāṇāggiragaṇam, ெப.(n.)

   லக ஒளிமைறப்  (பாதாளக் ரகணம்);( ன்.);;கானாக் ரகம்

கண்ணால் காண யாத ஒளிமைறப் :

 invisib eclipse.

     [காண் + ஆ + ரகணம்]

கானாக் ரகம்

 
 கானாக் ரகம் gāṉāggiragam, ெப.(n.)

காணாக்ேகாள்( ன்.); பாரக்்க:

 see _.

     [காண் + ஆ+ ரகம்]

காணாக்ேகால்

காணாக்ேகால் kāṇākāl, ெப.(n.)

   ெரன வந்  ைதக் ம் அம் ; arrow shot unseen _.

     "காணாக்ேகாலாகவந்  ைதக் றப " ( வ்.இய. த்.75. யா.);

ம. காணாக்ேகால்

     [காண் + ஆ+ ேகால்]

காணாக்ேகாள்

 
 காணாக்ேகாள் kāṇākāḷ, ெப.(n.)

   மைறவாக உண்ேகாள்; phenomena of the heavens, som times visible and sometimes not, opp, to _.

ம வ காணாக் ரகம்

     [காண் +ஆ+ ேகாள். கரந் ைறேகாள் பாரக்்க]

காணாத்தலம்

 
 காணாத்தலம் kāṇāttalam, ெப.(n.)

   ஆண்ெபண் ப்ெபா  ( ன்.);; private parts, genitals, askept concealed from view.

     [காண்+ஆ +தலம்]

காணாதகண்

காணாதகண் gāṇātagaṇ, ெப.(n.)

   அ க்கண் (ஞானக்கண்);; mind's eye.

     "காணாத கண் டன்" ( மந்:1610);

     [காண் +ஆ +கண் - காணாதகன். எ.இ. நி.]

காணார்

காணார ்kāṇār, ெப. (n.)

   1. பர;் blind me.

     "காணார ்ேகளார ்கான் டப் பட்ேடா" (மணிேம.13:111);.

   2. பைகவர;் enemies.

     [காண் +ஆ+ அர]்
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காணா ர்

காணா ர ்kāṇāvuyir, ெப.(n.)

   கண்ணால் ெதளிவாகக் காண்பதற்கரிய ண்ணிய உடம் ள்ள உ ரி; an insect too small to be seen.

     "காணா ரக்் ங் ைகயற் ேறங் " (மணிேம.3:89);

     [காண் + ஆ + உ ர]்

காணி

காணி1 kāṇittal, ெப.(n.)

   4 ெச ன்றா  (v.t);

   காட் தல் (நாஞ்);; to show.

ம. காணிக் ; க. காணி ; ெத. க ன் .

     [காண் → காணி]

 காணி2 kāṇi, ெப.(n.)

   1. காணியாட்  ( ன்.);; landed property, estate, possession.

   2. ெகா வ ரிைம; right of possess, hereditary rights.

     "ம ைறக் காணி ேவந்தைரக் ெகால்லக் க னாய்" (ேச  இராம :48);

ம.க., ெத., . காணி.

     [காண் + காணி]

 காணி3 kāṇi, ெப.(n.)

   1. நில அள ல் ஒ  ேவ ல் ஐந் ல் ஒ  ப  400 ப்பரப் ; an area of 400 kuzhi; one fifth of a veli in 
land measure.

   2. நகரப் பரப் ல் ஒ  ம் ல் 320இல் ஒ  பங் ; 4 ;   2 ெப ங்ேகால் ச ரம் (22x22அ );; ம்  
பாரக்்க; see _.

   3. நிலம்; land.

காணிக்கடன்

காணிக்கடன் kāṇikkaḍaṉ, ெப.(n.)

   நிலவரி; land tax.

     "இவ் ர ்இைற கட் ன காணிக்கடன்" (S.I.I.III,35);.

ம. காணிக்கடன்

     [காணி + கடன்]

 காணிக்கடன் kāṇikkaḍaṉ, ெப..(n.)

   நிலவரி; land tax.

இைற  நீங்  நிலம் க்காலாேல இரண்  மாகாணி அைரக்காணி ந் ரிைக ழக்காேல 
நான் மா அைரக்காணி ந் ரிைக ழ் நான்  மா னால் இைற கட் ன காணிக்கடன்.

     [1/5-2000 எ ம் ழ் வாய் இலக்க எண்]

இைற கட் ன காணிக்கடன்-கல்ெவட்

     [காணி+கடன்]

காளிக்கல்

காளிக்கல் kāḷikkal, ெப.(n.)

   எல்ைலக்கல்; boundary stone.

     "காணிக்கல் ன் ேழ இரண்  ெசப் த்தவைல அகப்பட்ட "(ம .கள.1:177);.

     [காணி + கல்]
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காணிக்காரன்

காணிக்காரன் kāṇikkāraṉ, ெப.(n.)

   1. ற் ர ்பங்காளி (இ.வ.);; hereditary proprietor of land, Coparcener in village lands held in common.

   2 ெதன்பாண்  நாட் ள்ள மைலவாழ் மக்களின் ஓரினம் [G.Tn.D.7.]; a hill tribe in Tirunelveli district and 
Thiruvidhangur, one belonging to that tribe.

ம. காணிக்காரன்; க. காணிகாற.

     [காணி+காரன்.]

காணிக்ைக

காணிக்ைக1 kāṇikkai, ெப.(n.)

   ெதய்வத் ற் ம் வ யாரக்் ம் பைடக் ம் அன்பளிப் ப் ெபா ள்; voluntary offering, commonly in 
money, gold, fruits, gifts to a temple or church or greatmen; present to a guru or other great person.

     "ேவதாள நாதன் ம ங் காணிக்ைக யா  "(ேச  ேவதாள 34);.

ம. காணிக்க க., காணிெக; ெத.கா க.

     [காணி → காணிக்ைக]

 காணிக்ைக2 kāṇikkai, ெப.(n.)

   கடன்; debt, loan.

     "காணிக்ைகயாேனன்... மாைலைய ைவத்  நான் காணிக்ைக ரந்்த ம  மாதம்"( ற . 296.);

     [காணி → காணிக்ைக]

காணிக்ைகசச்ாச
னம்

காணிக்ைகசச்ாசனம் kāṇikkaiccācaṉam, ெப.(n.)

   காணிக்ைக  பாரக்்க ; see _.

     "இம் க் காணிக்ைகசச்ாசனந் தந்தனேன." [ெப ந்ெதா.1338].

     [காணிக்ைக + சாசனம்]

காணிக்ைகத்தட்

 
 காணிக்ைகத்தட்  kāṇikkaittaṭṭu, ெப.(n.)

   காணிக்ைக வாங்  தட் ; salvar for receiving gifts.

     [காணிக்ைக + தட் ]

காணிக்ைக

 
 காணிக்ைக  kāṇikkaimuṟi, ெப.(n.)

   உரிைம  ; document conferring a right to properties.

ம வ. காணிக்ைகச ்சாசனம்

     [காணிக்ைக + ]

காணிக்ேகால்

காணிக்ேகால் kāṇikāl, ெப.(n.)

   11',-0" பண்ைடய நிலம் அளக் ம் ேகால்; an ancient linear measure to measure lands.

   6 ரல் = 1 சாண் (814 அங் லம்);

   2 சாண் = 1 ழம் (1612 அங் லம்);

   2 ழம் = 1 ேகால் ( ேகால்); (2'.9");

   4 ேகால் = 1காணிக்ேகால் (11'-0");

     [காணி + ேகால்]
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காணிசச்ா

காணிசச்ா  kāṇiccāṟu, ெப.(n.)

   1. ெபான்னாங்காணிசச்ா ; the juice of the leaves of the eclipse plant. (சா.அக.);

     [காணி + சா ]

காணித்தாய 
வழக்

 
 காணித்தாய வழக்  kāṇittāyavaḻkku, ெப.(n.)

பங்காளிகளின் நிலவழக்  (யாழ்ப்.);.

 dispute between coparceners about heriditary land.

ம வ காணித்தாயம்

     [காணி + தாயம் + வழக் ]

காணித் ண்

 
 காணித் ண்  kāṇittuṇṭu, ெப.(n.)

   நிலத் ன் ப  ( ன்);; piece or strip of land.

     [காணி+ ண் ]

காணிநிலம்

காணிநிலம்1 kāṇinilam, ெப.(n.)

உரிைமநிலம் ( ன்);,

 land in full ownership.

ம வ. காணிப்

     [காணி + நிலம்]

 காணிநிலம்2 kāṇinilam, ெப.(n.)

   ஒ  காணி நிலம் ; land measuring one käni

     "காணி நிலம் ேவண் ம்" (பார );

ம வ. காணிப்

     [காணி + நிலம்]

காணிப்பற்

 
 காணிப்பற்  kāṇippaṟṟu, ெப.(n.)

உரிைம ஊர்

 village in full ownership.

     " லராமன் காணிப்பற்  மண க்ைக" (கல்.);

     [காணி + பற் ]

காணிப் பா

காணிப் பா  kāṇippiḍipāḍu, ெப.(n.)

   நில ைள  ஒைல (பத் ரம்);[ (.E.R.66 of 1916, p.123);; deed of lease for cultivation.

     [காணி+ பா ]

காணிப்

 
 காணிப்  kāṇippūmi, ெப.(n.)

   காணிநிலம் பாரக்்க; see _.

     [காணி + ]
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காணிப்ேப

 
 காணிப்ேப  kāṇippēṟu, ெப.(n.)

   நிலச ்ெசாத்  பைடத் ப்பதால் உண்டா ம் ெப ைம(W.G.);; the dignity of a land-holder, a term used in 
conveyances of mirasi rights.

     [காணி + ேப ]

காணிமா -தல்

காணிமா -தல் kāṇimāṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   உரிைமநிலத்ைத இழக்கச ்ெசய்தல்; to disposses a person of his land.

     "க ப் ரில் ேராகம் ெசய்தாைரக் காணிமா ன நில ம்' (S.I.I.V, 708. 5, 298);.

     [காணி + மா ]

காணிமானியம்

காணிமானியம் kāṇimāṉiyam, ெப.(n.)

   1. வ  மானியம் (சரவ்மானியம்);; hereditary land exempt from all taxes.

   2. ஊரப்் பங்காளிக க் ப் ெபா வான மானியம்; inam land enjoyed in common by the whole community of 
mirasdars in a village.

     [காணி  +மானியம்]

காணிேமைர

 
 காணிேமைர kāṇimērai, ெப.(n.)

   நில உைடைமயாளர,் ைளைவப் ெபா த்  அ கப்ப யாகப் ெபற் க் ெகாள் ம் ைள ன் ப  
(W.G.);; a portion of the produce claimed extra by mirasdars as their customary perquisite.

     [காணி + ேமைர]

காணியாட்

காணியாட்  kāṇiyāṭci, ெப.(n.)

   உரிைம நிலம்; hereditary right to land, to offices, to fees, to an estate or to a kingdom; domain obtained by inheritance; 
that which is held as free and hereditary property, estate, one's own possession.

     "ேமைலத் ெத ல் ஒ  மட ம் காணியாட் ம் ெகா த்த அள க் "(S.I.i.i. 124);.

ம வ. காணா  (ெகா.ஆ);

க., ெத. காணயா .

     [காணி + ஆட் ]

காண்யாட் ரா

 
 காண்யாட் ரா  kāṇyāṭcimirācu, ெப.(n.)

   ஊரந்ில ரிைம (C.G.);; proprietary right in village lands.

     [காணி + ஆட்  + ராக]

காணியாட் ர்

 
 காணியாட் ர ்kāṇiyāṭciyūr, ெப.(n.)

ரிைம ள்ள ஊர்

 hereditary village.

     [காணி + ஆட்  + ஊர]்

கானியாண்ைம

கானியாண்ைம kāṉiyāṇmai, ெப.(n.)

   காணியாட்  ( . கல்ெவட் . 745);; hereditary right to land etc.

     [காணி ஆண்ைம]
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காளியாளன்

காளியாளன்1 kāḷiyāḷaṉ, ெப.(n.)

   1. காணியாட் ள்ளவன்; proprietor of land.

   2. உழ ன் ேமல் ஊக்க ள்ள  ( லப். 5:43,உைர);; hard working agriculturist,

   3. அந்தணரில் ஒ  வ ப்பாளர ்(GTj.D.78);.

 a sub-division of Smartha Brahmans.

   4.ேவளாள ள் ஒ  வ ப்பார ்(G.T.D.81);; a sub-division of _.

ப. காணியாளன்; க. காணியால.

     [காணி + ஆளன்.]

 காளியாளன்2 kāḷiyāḷaṉ, ெப.(n.)

ஒ வைக ன்; உள

 a kind of fish,

     "வய  க் ங் காணி யாள ம்" (பறாைள. பள் .16);

     [காணி + ஆளன்.]

காணிெவட்

 
 காணிெவட்  kāṇiveṭṭi, ெப.(n.)

 sவரிவைக;

 a kind of tax.

இவ் ரப்் டாைக ஒபா  இைற என் ம் நீர் ைல என் ம் தவைணக்கா  என் ம் ெநெல இத்தன் 
என் ம் ஆயம் அந்தராயெமன் ம் இைற க்கா  என் ம், மா ைறெயன் ம் உளசே்சவக ெமன் ம் 
காணிெவட்  என் ம்"

     [காணி + ெவட் ]

காணலீம்

 
 காணீலம் kāṇīlam, ெப.(n.)

   ெகா ேவ ; Ceylon leadwork (சா.அக.);.

     [காள் + நீலம்]

கா கம்

 
 கா கம் gāṇugam, ெப.(n.)

   காகம்; crow (த.ெசா.அக.);.

     [காள் → கானகம் (க ப் ); → கா கம்]

கா ங்ேகாள்

 
 கா ங்ேகாள் kāṇuṅāḷ, ெப.(n.)

   கண் க் ப் லனா ம் ேகாள் ( ன்);; visible planets, opp, to _.

     [கா ம் + ேகாள்]
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கா ம்

கா ம்1 kāṇum, இைட (part.)

   ன்னிைலப் பன்ைம ல்வ ம் ஓர ் அைச; expl. in the 2nd pers. pl. in compounds.

     "நீரே்பாங்கா ம்" (தஞ்ைச);.

     [காண் + கா ம்]

 கா ம்2 kāṇum, . .(v.fin)

   ேபா மான ; suffi cient.

இந்த அரி  இரண்  மாதத் க் க் கா ம் (உ.வ.);..

     [கா தல் = பாரை்வக்  ஒப்பா த்தல், நிைறவளித்தல்]

 chin. _. Gothic. kunnama .

கா ம்ெபாங்கல்

 
 கா ம்ெபாங்கல் kāṇumboṅgal, ெப.(n.)

   மாட் ப் ெபாங்கைல அ த்  ஒ வைர ஒ வர ்கண்  நலம் உசா ம் ெகாண்டாட்ட நாள்; the day of 
social visit, following the _.

ம வ. காண்ெபாங்கல்

     [காண்ெபாங்கல் → கா ம்ெபாங்கல்]

கா ம்ெபா

கா ம்ெபா  kāṇumboḻudu, ெப.(n.)

   க ரவன் ேதாற்றம்; sunrise.

     "ப த் ந்  கா ம்ெபா  ெல ந் " (ெதய்வச.் ற  44);

     [காண் + உம் + ெபா ]

கா ேமார்

கா ேமார ்kāṉumōr, ெப.(n.)

   காண்ேபார;் those who see.

     "ெசல  ெபரி னி  நிற்கா  ேமாரக்்ேக" (ப ற் ம். 83:5);.

     [காண் → கா ேமார]்

காத்தட்

 
 காத்தட்  kāttaṭṭi, ெப.(n.)

   ஆெதாண்ைட ( ன்);. என் ம் டெ்ச  வைக; thorny creeper.

ம வ.காற்ேறாட் க்ெகா ; காதெ்தாட்  ; காத்ேதாட் .

     [காற்ேறாட்  → காத்தட் ]

காத்த

 
 காத்த  kāttaḍi, ெப.(n.)

காவ த்தண்  ( ன்.);

 pole for carrying burdens.

     [கா + த ]
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காத்தண்

காத்தண் 1 kāttaṇṭu, ெப.(n.)

   காவ ன் தண்  ( றள்,1163, உைர);; pole for carrying on the shoulder weights balanced at both ends.

ம வ. ர்

     [கா + தண் ]

 காத்தண் 2 kāttaṇṭu, ெப.(n.)

   1. ேதாட்டத் ல் ைள ம் தண்டா ய ைரத்தண் ; a kind ofgar den green.

   2.வாைழத்தண் ; amaranthus blitum (சா.அக.);.

     [கா + தண் ]

காத்தய்யன்

காத்தய்யன் kāttayyaṉ, ெப.(n.)

ஓர ்ஊரத்் ெதய்வம்

 avillage deity.

     "பாரிய காத்தய்யா" (பஞ்ச க 655);.

     [காச + அய்யன்]

காத்தா

 
 காத்தா  kāttāyi, ெப.(n.)

   ற் ரில் காணப்ப ம்  ெபண் ெதய்வங்க ள் ஒன் ; a willage goddess.

     [காத்தாள் + ஆ ]

காத்தான்

 
 காத்தான் kāttāṉ, ெப.(n.)

காத்தவராயன் பாரக்்க:

 See _.

காத்தானம்

 
 காத்தானம் kāttāṉam, ெப.(n.)

   மரப்ெபாந் ; the hollow of a tree (சா.அக.);.

     [கா + தானம்]

காத்

காத்  kātti, ெப.(n.)

   காெவன் ம் அ யாற் றந்த  ஓர ்ஏவல் ைன ற் ; imperative finite verb.

     "நன்  காத்  ெயன்  ராம  ெம ர ்ெசல நடந்தான்" (இராமா. கரன். 48);

     [கா + காத் ]

காத் டல்

காத் டல் kāttiḍal, ெதா.ெப.(v.bl.n)

   காத்தல்; to guard.

     "ஒ சத் ... காத் டலால்" (கந்த . நகர.65);.

     [கா → காத்   → இடல்]
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காத் ரம்

காத் ரம் kāttiram, ெப.(n.)

னம் ( ங்.);

 anger.

     [ஆத் ரம் → காத் ம்]

 காத் ரம்1 kāttiram, ெப.(n.)

   1. உடல்; body.

     "காத் ரங் கரணஞ்ேசரத்் " (ைவராக். ப. 39);.

   2. உ ப்  ( வா.);; limb, member.

   3. யாைன ன் ன்னங்கால்; fore leg of an elephant.

     "காத் ரங்களாற் றலதெ்தா ந் ேதய்த்தெதார ்களி " (கம்பரா. வைரக். 6);.

   4. கனம், ெந க்கம், இ க்கம் ( டா.);; thickness, solidity.

   5. உட ன் ப மன்; corpulence.

   6. இன் யைமயாத ; importance.

     [Skt.{} → த.காத் ரம்.]

 காத் ரம்2 kāttiram, ெப.(n.)

காத் ரேவயம் பாரக்்க;see {}.

காத் ரன்

 
 காத் ரன் kāttiraṉ, ெப.(n.)

   வ ேயான் (யாழ்.அக.);; strong man.

     [கா + காத் ரன்]

காத் -த்தல்

காத் -த்தல் kāttiruttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. எ ரப்ாரத்் த்தல்; to wait, expect, watch for. look for.

   2. காவல் ண் த்தல்; to safeguard, as one's property.

     "ெபா ள் காத் ப்பேனல் அஆ இழந்தான்" (நால , 9.);

.காெதா நி

     [கா + இ ]

காத் ட் -தல்

காத் ட் -தல் kādduṭṭudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   தன் ெகாள்ைகைய அ க்க  பயன்ப த்  ம ழ் ட் தல்; to make frequent use of one's dogma in such a way 
as to make it pleasant.

     "அ  நிைலநிற்ைகக்காக ம் அத்ைதக் காத் ட்  ைகக்காக ம் ( வ். ப்பா. 29. யா);.

     [காத்  + ஊட் ]

காத் லம்

காத் லம்1 kāttūlam, ெப.(n.)

   பழங்காலத்  வழங் ய ல் வைக ( லப்.14:108,உைர);; a gar ment of ancient times.

     [கா = பாவல், அகலம். கா + லம்]

காத்த லம்

காத்த லம்2 kāttatūlam, ெப.(n.)

அ கமாய்க் கள்ைளக் ப்பதால் ஏற்ப ம் உடல் பா ப் :

 stout ness of the body through drinking too much of toddy (சா.அக.);.

     [கா + லம்]
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காத்ைத

காத்ைத kāttai, ெப.(n.)

இைட(part.);

   ஒர ்அைச நிைல (ெதால். ெசால். 426, உைர);; an expletive.

     [ஆத்தாள் → ஆத்ைத → காத்ைத]

காத்ெதாட்

 
 காதெ்தாட்  kāttoṭṭi, ெப.(n.)

   ஆெதாண்ைடச ்ெச  ; thorny creeper.

     [காற்ேறாட்  → காதெ்தாட் ]

காதகம்

காதகம் gātagam, ெப.(n.)

   1. ெகாைல; killing.

   2. ன் த் தல்; harassing.

     [ெகால் → ேகா  → சா  → சா  → சா கம் → சாதகம்]

காதகன்

காதகன் gātagaṉ, ெப.(n.)

   1. ெகா ந் றல் பைடத்தவன்; astute man.

   2. ெகாைலயாளி; murderer ( ங்.);.

     [கா  → கா வன் → காதகன்]

காதைட-த்தல்

காதைட-த்தல் kātaḍaittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ேநாய், ப  த யவற்றால் ெச  ேகளா  ேபாதல்; to experience a choking sensation in the ear owing to 
fatigue, hunger, disease etc.

ம. காதட க

     [கா  + அைட]

 காதைட-த்தல் kātaḍaittal, ெச. . . (v.i.)

   1உரத்த ஒ , சச்ல் ேபான்றவற்றால் ேகடக் இயலாதவா  ெசய்தல்; to deafen.

   2. ெந ம் ப யால் கா  பஞ்சைடத் ப்ேபாதல்,

 extreme hunger.

     [கா +அைட-,]

காதைடப்

 
 காதைடப்  kātaḍaippu, ெப.(n.)

   ப , ேநாய் த யவற்றால் கா  ேகளாைம; deafness occasioned by fatigue, disease, etc.,

     [கா  + அைடப் ]

காதணி

 
 காதணி kātaṇi, ெப.(n.)

   கா க் ம் அணிகலன் ( வா.);; ear ornament.

     [கா . அணி]
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காதம்

காதம்1 kātam, ெப.(n.)

   1. பண்ைடய நீட்டல் அள்

 a linear measure of ancient times.

     '"ஆைறங்காதம்" ( லப்.);

   2 ஏழைற நா ைக வ ; a distance of walk of three hours.

க. காவத, கா த; மகாதம்; .கா த.

     [கா (நீட் ); → கா  → காவதம்]

 காதம்2 kātam, ெப.(n.)

   1. கள்; toddy.

   2. நாற்ச ரமான ர  ( ண );; small, square well.

     [கள் → கதம் → காதம்]

 காதம்3 kātam, ெப.(n.)

   1. ெகாைல ( ன்.);; killing, slaughter, murder.

     [ெகால் → ேகா  → கா  → கா  → காதம்]

காதம்பம்

காதம்பம்1 kātambam, ெப.(n.)

   1.அன்னப் ள்வைக ( ன்.);; a kind of swan with dark grey wings.

   2. கானாங்ேகா  ( ங்.);; a kind of wood-fowl with long legs.

   3. த ேரா ; cream on curded milk.

     [க  ( ய ); → க ம்பம் → காதம்பம்]

 காதம்பம்2 kātambam, ெப.(n.)

   1. க ம் ; sugarcane.

   2. அம்  ; arrow (சா.அக.);.

     [காழ்  → கா  → கா  → காதம்பம்]

காதம்பரம்

காதம்பரம்3 kātambaram, ெப.(n.)

   1. த ேர ; cream deposited on curdled milk.

   2. க க்கைர; sugar (சா.அக.);.

     [காழ் → கா  ;கா  ; காதம்பரம்]

காதம்பரி

காதம்பரி kātambari, ெப.(n.)

   ஆ வராக க யால் வடெமா ந்  ெமா ெபயரக்்கப்பட்ட த ழ்க் கா யம் (ெசந்.5:492);; Tamil 
rendering of the Sanskrit Kādambari of Băna by Adi-varăgakavi

     [கடம்  (மரம்); → காதம்பரம் (கடம்  மலர)்; → காதம்பரி]

பாணபட்டர ்என்பவரால் வடெமா ல் இயற்றப்பட்ட ல்.
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காதரம்

காதரம் kātaram, ெப.(n.)

   1. அசச்ம்; timidity, want ofcourage.

     "காதரந் ரத்்த ம்" ( க்ேகா.17);.

   2. ைனத் ெதாடர் ; effect of evil deeds upon the soul.

     "காதரமைடந்தாள் ேபாலக் கவைல ஞ் ேதான்ற" ( ைள.வைல. 3);.

     [காத் ரம் → காதரம்]

காதர

காதர  kātaravu, ெப.(n.)

   பா காப் ; protection.

     "காதர  ெசய் நலங் கற் த் " (அ ட்பா, 1 ெநஞ்ச .170);.

     [காத்தல் → அர  → காத்தர  → காதர  (ஆதர );]

காதரன்

 
 காதரன் kātaraṉ, ெப.(n.)

   அசச் ைடயவன் ( ங்.);; timid person.

     [காதரம் → காதரன்.]

காதரி

 
 காதரி kātari, ெப.(n.)

   மரமஞ்சள்; tree-turmeric (சா.அக.);.

     [கா தல் ( னத்தல், எரிதல், மஞ்சள்நிறம்);→ காத்தரி →காதரி]

காதல்

காதல்1 kātal, ெப.(n.)

   1. அன் ைடைம; warm attachment, fondness, love, affection.

     "காதல் ேவண்  ெயற் றந்  ேபாதல் ெசல்லா ர"் (அகநா.55);

   2. காம சை்ச; lust.

   3.இைற ணர் :

 reverence, devotion.

     "காதலா ெநஞ்சமன்  கலந் ேலன்" ( வ். மாைல,26);

   4. ேவடை்க; desire, longing.

     "காதலாற் காம க் க ெராளி காதலான் யவ  ெமாத்தார'்( வக.169.5. ஆவல் ( ன்);;

 earnestness, intentness, eagerness.

   6.மகன்; son, as an object of love.

     "இராவணன் காதல்" (கம்பரா. ரமா. 164);.

   7. ற் லக் ய வைக; a kind of poem with amorous theme.

     " ளப்ப நாயக்கன் காதல"

ம. க. காதல்; ெத.கா : . கா .

 காதல்2 kātal, ெப.(n.)
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காதலம்

 
 காதலம் kātalam, ெப.(n.)

   ஒ வைக ன்; a kind of fish, (சா.அக.);

     [க  → கதலம் →காதலம்]

காதலவர்

காதலவர ்kātalavar, ெப.(n.)

   1. அன் க் ரிய மைன  மக்கள் த ேயார;் wife, children, etc., as objects of one's affection.

   2. ற்றத்தார;் relatives.

     "ைகம்மக ேவா ங் காதலவெரா ம்"(பரிபா.15:47);.

     [காதல் → காதலவர]்

காதலன்

காதலன் kātalaṉ, ெப.(n.)

   1. அன் ள்ளவன் ( ங்.);:

 lover, suitor.

   2.கணவன்; husband.

     "காதல ரிரறப் ற் கைனெயரி ெபாத் "(மணிேம.242);.

   3. நண்பன்; intimate friend, choice associate,

     " ன் காதலன் ைட ெகாண்ேட " (கந்த : வவ.10);

   4. மகன்; son.

     'அறத் ன் காதலன்"(பாகவ1.6:1);

ம. காதலன்; க. காதல்.

     [காதல் → காதலன்.]

காதலான்

காதலான் kātalāṉ, ெப.(n.)

   காதலன் பாரக்்க ; see _.

     "கைர காணாக் காதலான்" (கம்பரா. கம் 26);.

     "காதலான் காதல் ேபால" ( வக.1666);.

     [காதல்→ காதலன்.]
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காத

காத 1 kātalittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. அன் ரத்ல்; to love, delight in;to befondof; to be warmly attached to.

     "காத த் தா நா ெமன் மவா ைன" (நால . 1812);

   2. ம் தல்; to long for desire.

     "கந்தேவள் ராணந் தன்ைனக் காத த் ேதா வார"் (கந்த பா . ற்பய);.

     [காதல் → காத ]

 காத  kātali, ெப.(n.)

   1. அன்  ெகாண்டவள்; abeloved woman, sweet heart.

   2. மைன ; wife.

     "காத  தன்ெனா  ைகெதா  ெத த்  " (மணிேம.13:20);.

   3. மகள்; daughter,

     "காத தன் காதலைனக் கண் ற்றான்' (நள.க நீ.67);.

   4. ேதா ; lady's maid.

     "காத  மாெரா ம் - ெப ங் காதைலப் ேப ன் றார் லர"் (கந்த . க்கல்.21);.

     [காதல் → காத ]

காத த்தவன்

 
 காத த்தவன் kātalittavaṉ, ெப.(n.)

   காத த் ேதான் ( டா.); பாரக்்க; see _.

     [காத  → காத த்தவன்.]

காத த்ேதான்

 
 காத த்ேதான் kātalittōṉ, ெப.(n.)

அன்பன் ( ங்.);:

 friend, lover.

     [காத  → காத த்ேதான்.]

காதேலான்

காதேலான் kātalōṉ, ெப.(n.)

   1. அன்பன், கணவன்,தைலவன்; lover husband.

     "தாம்வந்த னரந்ங் காத ேலாேர"(ஐங் .270);.

   2 மகன் (ஐங் 501.);; Son.

     [காதலன் → காதேலான்]
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காதவம்

காதவம்1 kātavam, ெப.(n.)

   வான்ேகா  (யாழ்.அக.);; turkey fowl.

     [க  → க வம்→ காதவம்]

 காதவம்2 kātavam, ெப.(n.)

   1. ந் ல்; moon, treeper.

   2. நிலேவம் ; ground neem.

   3.ஆல்; banyan

     [கதம் (சா ); → கதவம் → காதவம்]

காதளிகம்

 
 காதளிகம் gātaḷigam, ெப.(n.)

   ன்னி; birch leaved acalypha (சா.அக.);.

     [காழ் → கா  → கா  → கா ளி → காதளிகம்]

காதற்பரத்ைத

காதற்பரத்ைத kātaṟparattai, ெப.(n.)

   ேசரிப் பரத்ைத ன் மகளாய்த் தைலவன  காதற் ரிைம ண்  அவைனேய சாரந்் ப்பவள் 
(ஐங் .90, உைர);;     "யாைர  நயவா யல் ற் றந்த ேசரிப்பரத்ைதயர ்மகளி ரா க் காத ற் 

ணரே்வார ்காதற் பரத்ைதயர"் (அகம். அகத்.14);.

     [காதல் + பரத்ைத]

காதற்பாங்கன்

காதற்பாங்கன் kātaṟpāṅgaṉ, ெப.(n.)

   தைலவ க்  உற்ற நண்பர;் intimate friend of the hero.

     "மன்னவன் றனக் க் காதற் பாங்க னாத ன்" (மணிேம.28.125);.

     [காதல் + பாங்கன்]

காதற் ள்ைள

காதற் ள்ைள kātaṟpiḷḷai, ெப.(n.)

   காத க் ப் ற வளரப்்  மகன்; foster child.

     "அரசர ்காதற் ள்ைளயாய்" (ெபரிய . த த்தாட.்6);.

     [காதல் + ள்ைள]

காதற்ற 

 
 காதற்ற  kātaṟṟamuṟi, ெப.(n.)

   ெச த்தற் ரியைத ெச த் த் ரத்் க் த் ட்ட ஓைலயாணம் ( ன்.);; cancelled bond written on a 
palmyra leaf.

     [கா → அ  +  - காதற்ற ]

காதற்ேறா

காதற்ேறா  kātaṟṟōḻi, ெப.(n.)

   தைல ன் அன் க் ரிய பாங்  ( ேகா.50.அவ);; confidant of a heroine.

     [காதல் + ேதா ]
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காத

காத 1 kādaṟudal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. கா ன் ைள அ தல்; to have the perforated lobe of the ear cut or torn.

   2.ஆவணம் ரக்்கப்ெபற்  ப தல்; to be cancelled, as a bond, by mut lation.

   3. ெச ப் ன் வார தல் (இ.வ.);; to smap, a the thong of a sandal.

   4. ஊ ைள தல்; to have the eye of a needle broken.

     "காதற்ற ஊ ம் வாரா கா ம்" (பட் னத் ப்பா. ெபா . 10);

   5. கவனிற் கல்ைவக் ம் இடம் அற் ப்ேபாதல்; tohaw that part of the sling snapped from which the stone is 
generally thrown.

     "காத  கவண ேதய்க் ம்" (ஜங்  பக்143 பாட் ,1);.

   6.பைக ெகாள் தல் (யாழ். அக.);; to become inimical,

     [கா  + அ ]

 காத 2 kātaṟuttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. கா ன் ைளைய அ த்தல்; to rend the ear, a: by tearing off the ear-rings.

     "காத த்த  ைகேமேல" ( ன்.);.

   2. ஆவணத்ைத அ யாகத் ரத்்  த்  தல்; to cancel a bond, as b. mutilating it.

     [கா  + அ ]

காத ப்பான்

 
 காத ப்பான் kātaṟuppāṉ, ெப.(n.)

   காைதச ் ற்  வ ம் ண் ( ன்.);; a sore that appears around the ear.

     [கா  + அ ப்பான்]

காதைற

காதைற1 kātaṟai, ெப.(n.)

   1. காத பட்ட ஆள்; one whose ear has been cut off or mutilated

   2. கா க் ; cavity of the ear.

   3. ெகட்ட ; that which is spoiled.

   4. ெச ; deaf.

 Fin. kūro:Karel.kūmeh Es, kurt:Livonian. kūrii:Q karu,

     [கா +அ -காத  → காதைற]

 காதைற2 kātaṟai, ெப.(n.)

   சம்பங் ப் ல்; fragran champak grass (சா.அக.);.

     [கா = பர தல், மணம் பர தல். கா → காதல் → காதைற]

காதைற தைற

 
 காதைற தைற kātaṟaiātaṟai, ெப.(n.)

   ஒ க்கங்ெகட்டவள் (இ.வ.);; a disreputable woman.

     [காதைற + தைற]
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காதைறச்

 
 காதைறச்  kātaṟaicci, ெப.(n.)

   சண்ைட ப்பவள். (யாழ்.அக.);; quarrel some woman, as one who rends the ear.

     [கா  → அ  → காத  → காதைறச் ]

காதன்

 
 காதன் kātaṉ, ெப.(n.)

   ெகாைல ெசய்பவன் ( ன்.);; murderer.

     [கா தல் = ெவட் தல். கா  → காதன்]

காதன்ைம

காதன்ைம kātaṉmai, ெப.(n.)

   1. அன் ; affection, attachment.

     "காதன்ைம கந்தாவ  வ யாரத்் ேத தல்" ( றள், 507);.

   2. ப்பம்,

 desire.

     "காதன்ைம ைகயல் லதன் கட ்ெசயல்"( றள் 832);

     [காதல் → காதன்ைம]

காதாங்

 
 காதாங்  kātāṅgi, ெப.(n.)

   பாற்ெசாற் ப்பாைல (மைல);; Indian guttapercha.

     [கதம் (சா  பால்); → காதம் → காதாங் ]

காதார்-தல்

காதார-்தல் kātārtal,    2 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. கா ல் அணிகலன் அணிதல் (ேதவா);:

 to wear on the ear as a jewel

     "காதார ் ைழயாட".

   2.தன் ெச ப் லவன் நிரம் தல்; to near to the full satisfaction of the ears.

     [கா 1-ஆர-்காதார ்=காதார]

கா த்தம்

கா த்தம் kātittam, ெப.(n.)

   1.கஞ்சா; ganjah.

   2. ஞ்சா; Indian ipecacuanha (சா.அக.);.

     [கா த்தல் + க த்தம் - கா த்தம்]

கா தம்

 
 கா தம் kādidam, ெப.(n.)

   ஓர ்எண்ைண அதனாேலேய ஒ ைறேய ம் பல ைறேய ம் ெப வந்த ெதாைக ( ன்.);; result 
arising from the multiplication of a number by itself.

     [கா  = ேமா தல், ெப க் தல். கா  → கா தம் (ெப க்கல்);]
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கா ைரசச்ல்

 
 கா ைரசச்ல் kātiraiccal, ெப.(n.)

   காதைடப் பால் உண்டா ம் றல் ( ன்.);; ringing in the ear.

     [கா  + இைரசச்ல்]

கா ல் -தல்

கா ல் -தல் kādilviḻudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   கா க் ச ்ெசய் ெயட் தல்; to reach one's ears, to be heard.

ம. கா ல் க

     [கா  → கா ல் + ]

கா ல ப -தல்

கா ல ப -தல் kādilaḍibaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   அ க்க  ெசய்  ேகடக்ப்ப தல்; to be heard frequently,as news.

     [கா  → கா ல் + அ  + ப ]

கா

 
 கா  kātili, ெப.(n.)

   ெச டன், ெச ; deat person.

     [கா  + இ ]

கா ேலா -தல்

கா ேலா -தல் kādilōdudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t)

   1. மந் ரம் ெசால் க்ெகா த்தல்; to initiate a disciple by whispering a mantra in his ear.

   2. மைறெபா ள் (இரக யம்); ெசால் தல்; to whisper in the ear, as secrets.

   3. ேகாட ்ெசால் தல் (உ.வ.);; to back-bite, to carry tales

     [கா ல் + ஒ ]

கா ற்சவ்

 
 கா ற்சவ்  kātiṟcavvu, ெப.(n.)

   கா ள்ள த் ; ear-rum, tympanum.

     [கா ல் + சவ் ]
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கா

கா 1 kātu, ெப.(n.)

   1. ஒ ையப்பற் ம் ெச ; ear .

     "வ ந் ழ் கா னள்" ( லப்.4:51);.

   2. ஊ  த யவற் ன் ைள; hole through which thread, rope. hook, pin or shaft is passed;

 as the eye of a needle,

     "காதற்ற ஊ ம்" (பட் னத். ப்பா.ெபா .10],

   3.கவண்கல் ைவக் டம்; the groove in a sling in which is placed the slinge

     "காத  கவனேதய்க் ம்" (ஐங்  பக்.143 பாட் 1.);

   4. ைக ைல ன் காம்  (இ.வ.);; part near the stem of a tabacco leaf.

   5. ஏனங்களின் ளிம் ப் ; ear of a jar; projection in the rim of a vessel serving as a handle.

   6. அ த்  இ க்கப்ப ம் ஆப்  ( ன்.);; small wedge to hold in its place a tenon, a handle, a peg.

ம.கா

 H., V., Guj., Ben., Ori. {}, Punj. kash, kan, Sind. kann: Ass. Kanu. Afri. Koraofanian. Ki-t kicu, Charian. kuwo. Hansa. ka-nne; 
Nigero-cameroonian. n-kki.

     [க  → கா  ( . தா. 210.);]

 கா 2 kādudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ெகால் தல்; to kill, slay, murder.

கா க்கரப்பான்

 
 கா க்கரப்பான் kātukkarappāṉ, ெப.(n.)

   கா ன் ெவளிப் றத் ற் கா ம் ேநாய் (M.L.);; inflammation of the external part of the ear.

     [கா  + கரப்பான்]

கா க்கற்சட்

 
 கா க்கற்சட்  kātukkaṟcaṭṭi, ெப.(n.)

   கா ள்ள மாக்கற் சட்  (உ.வ.);; eared vessel made of soapstone.

     [கா  + கல் + சட் ]

கா க் ண்ணம்

 
 கா க் ண்ணம் kātukkiṇṇam, ெப.(n.)

   ளிம் ேல ப் ள்ள ண்ணம்; vessel with projections in the rim for lifting.

     [கா  + ண்ணம்]

கா க் ைடசச்ல்

 
 கா க் ைடசச்ல் kātukkuḍaiccal, ெப.(n.)

கா  ேநாய் வைக (M.L.);,

 inflammation of the ear.

     [கா  + ைடசச்ல்]
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கா க் த்தல்

 
 கா க் த்தல் kātukkuttal, ெப.(n.)

   கா க் த்  பாரக்்க; see kadu-k-kutu.

     [கா  + த்தல்]

கா க் த்

 
 கா க் த்  kātukkuttu, ெப.(n.)

   உடக்ா ல் உண்டா ங் த்  ேநாய் (M.L.);; ear-ache.

ம வ. கா க் த்தல்

     [கா  + த் ]

கா க் ம்

கா க் ம்  kātukkuṟumbi, ெப.(n.)

   1. கா ப் ைள; ear-wax, cerumen.

   2. ம்  வாங் ; earcleaner.

     [கா  + ம் ]

கா க -த்தல்

கா க -த்தல் gātugaḍittal,    4 ெச. . .(v.i)

   1. மந்தணம் (ரக யம்);மாகச ்ெசால் தல்; to whisper in the ear.

ம. கா க க் க.

     [கா  + க .]

கா கன்

கா கன் gātugaṉ, ெப.(n.)

   1. ெகாைலகாரன்; murderer.

   2. ெகா ேயான் (சங்.அக.);; wicked person.

     [ெகால் → ேகா  → ேகா  →கா  → கா கன்]

கா -த்தல்

கா -த்தல் gātugiḻittal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1.ஆவணத்ைத அ யாக் க் த்தல் (இ.வ.);; lit. to tear the ear, to tear the top of a bond written on a palmyra-
leaf as faras the hole through which it is filed, to tear the stamped part of an indenture or bond, in token of its discharge.

     [கா  + ]

கா ள் -தல்

கா ள் -தல் gādugiḷḷudal,    5ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. கா . - (இ.வ.); பாரக்்க; see {}.

   2. கா க் த் -2 பாரக்்க; see {}

     [கா  +  ள் .]

கா ைட-தல்

கா ைட-தல் gāduguḍaidal,    4 ெச. . .(v..i)

   1. கா ற் ைடசச்ல்ேநாய் உண்டாதல்; to have itching or tingling pain in the ear.

   2. கா க் ம்  எ த்தல்; to clear the ear of wax.

   3. கா ல் ப்  ஏற்ப ம் ேபா  பறைவ இறகால் தட தல்; to rule with birds feather when he ear feels 
for it.

ம. கா த்

     [கா  + ைட]
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கா த்தல்

கா த்தல் gātuguttal, ெப.(n.)

   1. கா த் ந் ழா; ear-boring ceremony.

   2. கா ேநாய் வைக; a disease of the ear.

     [கா  + த்தல்]

கா த்

கா த் 1 gāduguddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கா ல் அணிகலன் அணிய ைள ேபா தல்; to bore the ear for wearing ear ornaments.

     "ேகசவ நம்  ன்ைனக் கா த்த' ( வ்.ெபரியாழ். 2,3:1);

   2.வஞ் த்தல்; to beguile, deceive, mislead.

ம. கா த் க.

     [கா  + த் ]

 கா த் 2 gāduguddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.i.)

   கா க் ள் ேநாெவ த்தல்; to feel pain in the inner part of the ear.

     [கா  + த் ]

கா த் றவர்

கா த் றவர ்gātuguttugiṟavar, ெப.(n.)

   1. கா த் ந் ெதா ைல ைடய தட்டாரி வைக னர;் a class of goldsmith whose profession is to perforate the 
ear-lobes.

     [கா  + த் றவர]்

கா ளிர்-தல்

கா ளிர-்தல் gātuguḷirtal,    2 ெச. . .(v.i.)

   ெச ப் ல க்  இன்பமாதல்; to experience a pleasant sensation in the ear, as in hearing sweet music; to hear 
good news.

     [கா  + ளிர]்

கா ைக

கா ைக gātugai, ெப.(n.)

ெகால் ைக

 killing.

     "மால்க ளிற் ைனக் கா ைக நீக் " (கந்த . மாரக்்கண். 283);

     [கா  + கா ைக]

கா ெகா -த்தல்

கா ெகா -த்தல் gātugoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   கவனித் க் ேகட்டல்; to give ear, hearken, listen, give atention to.

கா  ெகா த் க் ேகட்ேடன் வா வா சத்தம் (உ.வ.);..

ம. கா ெகா க் க

     [கா  + ெகா ]

கா ச் ல்லைற

 
 கா ச் ல்லைற kātuccillaṟai, ெப.(n.)

   காதணிவைக; ear-ornament.

     [கா + ல்லைற]

கா சே்சாைண

 
 கா சே்சாைண kātuccōṇai, ெப.(n.)

   கா த் தண்  பாரக்்க; see _.

     [கா  + ேசாைண]
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கா ெசய்-தல்

கா ெசய்-தல் kātuseytal, ெப.(n.)

   1 ெச. . . (v.i.);

   கா வளர-் பாரக்்க ; see _.

     "கா  ெசய்வான் ைதெசய் " ( வ் வாய்.1:9);

     [கா  + ெசய்]

கா டம்

 
 கா டம் kātuḍam, ெப.(n.)

   வாைலப்  நீ ; distilled liquid extracted from a solution of fuller's earth (சா.அக.);.

     [கா  → கா ளம் → கா டம்]

கா டனி க்கான்

 
 கா டனி க்கான் kātuḍaṉirukkāṉ, ெப.(n.)

   க்கணாங் ; Indian tailor-bird (சா. அக.);.

     [கா  + உடல்( ); இ க்கான்]

கா ண்

 
 கா ண்  kātuṇṭi, ெப.(n.)

   ஞ்  மரம் ; toon tree (சா. அக.);.

     [ேகா  → ேகா ண்  → ேகா ண் ]

கா ணம்

 
 கா ணம் kātuṇam, ெப.(n.)

   பாகல்; balsam pear (சா.அக.);.

     [கா தல் → ேகா ண்  → ேகா ண் ]

கா ர்-தல்

கா ர-்தல் kātutūrtal, ெப.(n.)

   2 ெச. . .(v.i.);

   கா  மட ன் ைள ரத்ல்; the hole made for the ear ring in the ear lobe getting closed.

     "வாமன் நம் ன் கா  ம்" ( வ்.ெபரியார.் 23.8);

     [கா  + தார]்

கா ந க் -தல்

கா ந க் -தல் kādunaṟukkudal, ெப.(n.)

   5 ெச. ன்றா . [vt.]

   கா   பாரக்்க; see _.

     [கா  + ந க் ]

கா ப்பாைன

 
 கா ப்பாைன kātuppāṉai, ெப.(n.)

   ளிம் ப் ள்ள பாைன; vessel with projections in the rim serving as handle.

     [கா  + பாைன]
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கா ப்

 
 கா ப்  kātuppi, ெப.(n.)

கா க் ம்  பாரக்்க

 See _.

கா ப்

 
 கா ப்  kātuppū, ெப.(n.)

   வ வான காதணி வைக ( ன்.);; flower-shaped ear-ornament of women.

     [கா  + ]

கா ப் ச்

 
 கா ப் ச்  kātuppūcci, ெப.(n.)

   ெச ப் பாம்  (யாழ்ப்.);; typhlope, as crawling into the ear.

     [கா  + ச் ]

கா ெப க் -தல்

கா ெப க் -தல் kāduberukkudal, ெப.(n.)

   5 ெச. . . (v.i.);

   கா வளர ்பாரக்்க; see kadu-vasar

     "கா ெப க் த் ரிய ங் காண் " ( வ். ெபரியாழ்.23:10);

     [கா  + ெப க் ]

கா மடல்

 
 கா மடல் kātumaḍal, ெப.(n.)

   றக்கா ; external ear, Conch.

     [கா  + மடல்]

கா மந்தம்

 
 கா மந்தம் kātumandam, ெப.(n.)

   ெச ப் லன் நன்றாகக் ேகளாைம; dullness of hearing.

     [கா  + மந்தம்]

கா வ

கா வ  kātuvali, ெப.(n.)

   கா க் த் 2 பாரக்்க; see kadu-k-kuttu2

     [கா  + வ ]

கா வளர்-த்தல்

கா வளர-்த்தல் kātuvaḷarttal, ெப.(n.)

   4 ெச. . .[vi.]

   கா ன் அ த்தண் ள்ள ைளையப் ெப க் தல்; to enlarge the perforation of the ear for wearing ear-rings.

     [கா  + வளர]்

கா டாய்

 
 கா டாய் kātuviṭāy, ெப.(n.)

   ப  த யவற்றால் உண்டா ஞ் ெச யைடப்  ; weakness,lassitude in hearing caused by hunger, sickness, 
etc.

     [கா  + டாய்]
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கா -தல்

 
 கா -தல் kāduviḍudal, ெப.(n.)

ெச. . .(v.i.);

   கா ெவட்  பாரக்்க; see kadu-vettu

     [கா  + ]

கா ெவட்

கா ெவட் 1 kāduveṭṭudal,    5 ெச. ன்றா  (vt.)

   கா  - பாரக்்க; see _.

     [கா  + ெவட் ]

 கா ெவட் 2 kāduveṭṭudal,    5.ெச. .  (vi.)

   ஏனத் ல் ைள தல்; to punch a hole, as ir an embossed stamp.

     [கா  + ெவட் ]

காெத ச்

 
 காெத ச்  kāteḻucci, ெப.(n.)

   ேதைவயற்ற சைத வளரந்்  காைதச ்ெச ப த் ம் ேநாய் வைக ; tumour visible in meatus causing loss of 
hearing.

     [கா  + எ ச் ]

காெதளி

 
 காெதளி  kāteḷivu, ெப.(n.)

   ெபாற்றைலக் ைகயாந்தகைர; verlisinia marigold (சா.அக.);.

     [க + ெதளி ]

காைத

காைத1 kātai, ெப.(n.)

   1. வரலா ; story narrative.

     "காைதகள் ெசப்ெபன" ( கா த்.4, நான் .155);.

   2. ெசால் ( வா.);; word term vocable.

   3. கைத; tale.

     "காைத கங்கண்டலராகம தாடகமா ெம ற் காரிைகயாள்" ( ரந்:22);

     'காைதகள் ெசாரிவன ெச கர ்கனிகள்" (இராமா.நாட் .51);.

     [கைத → காைத]

 காைத2 kātai, ெப.(n.)

   1. பாட்  (நீல.);; poem.

   2.கைதையக் ெகாண்ட ப  ( லப்ப .63 உைர);; division of a poem containing a narrative.

     [கைத → காைத.]

 காைத3 kātai, ெப.(n.)

   1. ெகாைல ( ன்.);; killing, murder.

   2. தாளத் ன் அ ப் ; beating time, as of the right palm on the left.

     [கா தல் = ேமாதல். கா  → காைத]
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காைதகரப்

காைதகரப்  gātaigarappu, ெப.(n.)

   ஒ  ெசய் ைள ய எ  அதன் ஈற்  ெமா ள் தெல த் ந் ெதாடங்  ஒேரார ்எ த்  
இைட ட் ப் ப க்கப் ெதா  ெசய் ள் வரப் பா ம் ைறக்க  (இலக். .690.உைர);; stanzaso 
composed, that, by begining with the first letter of the last word and reading backwards every alternate letter only, a new 
stanza is formed.

     [காைத + கரப் ]

காைதெந -த்தல்

காைதெந -த்தல் kātaineṟittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   உற் க்ேகட் ம்ப  ைர த ய லங் கள் காைத நி ரத்்தல் ( ன்.);; to cock the ear, as horses on 
hearing a frightful noise.

     [காைத + ெந ]

காேதா

 
 காேதா  kātōti, ெப.(n.)

   ய எண்ணத்ேதா  க க்கமாகப் ேப ேவான் ( ன்.);; malicious whisperer.

     [கா  + ஓ ]

காேதாைல

காேதாைல kātōlai, ெப.(n.)

   1.கா க் ம் பனங் த் ன் ஒைலச் ள்; small roll of a palmyra leaf often stained with magenta, used by 
women as an ornament inserted in the lobe of the ear.

   2. மகளிர ்காதணி வைக; ear ornament made of gold, gems, diamond, etc. worn by women.

ம. காேதால

     [கா  + ஒைல]

காேதாைல 
க மாரி

 
 காேதாைல க மாரி gātōlaigarumāri, ெப.(n.)

   த ழ் நாட் ல் ஏ கன்னிமார ்வணக்கத் ன்ேபா  பைடக்கப் ெப ம் ஓைல வைளய ம் க ப்  
வைளயல்க ம்; ring of palm leaf and black bangled placed for the worship of seven virgius.

     [கா  + ஓைல+  க மாரி]

காந்தஊ

 
 காந்தஊ  kāndaūci, ெப.(n.)

காந்த  பாரக்்க:

 see _.

     [காந்தம் → ஊ ]

காந்தக்கம்

காந்தக்கம்  kāndakkambi, ெப.(n.)

   1. இ  தாங் ; strio lightning rod.

   2. ன்கம் ; electric wire.

ம. காந்தக்கம்

     [காந்தம் + கம் ]

காந்தக்கல்

 
 காந்தக்கல் kāndakkal, ெப.(n.)

   அயக்காந்தம் ( ன்.);; magnet, loadstone.

ம. காந்தக்கல்

     [காத்தம் + கல்]
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காந்தக்க

காந்தக்க  kāndakkaḻi, ெப.(n.)

   1.க ையப்ேபாற் ெசய்த காந்தம்; bar-magnet.

   2.மாத் ைரக் ேகால்:

 magic wand, magnetic rod (சா.அக.);.

     [காந்தம் → க ]

காந்தகன்

 
 காந்தகன் gāndagaṉ, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ்ெசய்நஞ் ; a kind of arsenic (சா.அக.);.

     [காந்தம் → காந்தகன்]

காந்தசச்வைள

 
 காந்தசச்வைள kāndaccavaḷai, ெப.(n.)

   காந்த மணல்; magnetic iron ore (சா.அக.);.

     [காந்தம் → வைள]

காந்தசெ்சம்

 
 காந்தசெ்சம்  kāndaccembu, ெப.(n.)

   ஊைதசெ்சம் ; an alchemical copper prepared from magnetism (சா.அக.);.

     [காந்தம் → ெசம் ]

காந்தசத்

 
 காந்தசத்  kāndasatturu, ெப.(n.)

   காந்தத் க்  மாற் ச ்சரக்  ( ன்.);; that which counteracts the magnetic power, as blue vitriol, sal-ammoniac, 
saltpetre.

     [காந்தம் + சத் ]

காந்த ந் ரம்

காந்த ந் ரம் kāndasindūram, ெப.(n.)

   காந்தத் ைதப் ட ட் ச ்ெசய்யப்ப ம் ந் ாரம் [unomião.1205]; loadstone powder of redcolour prepared by 
chemical process [red-oxide].

     [காந்தம் + ந் ரம்]

காந்தப்பர்

 
 காந்தப்பர ்kāndappar, ெப.(n.)

   காந்த வர ்பாரக்்க; see _.

     [காந்த வர ்→ காந்தப்பர]்

காந்தப்ெபட்

 
 காந்தப்ெபட்  kāndappeṭṭi, ெப.(n.)

   ைசய  க  ( ன்.);; mariner's compass, engineers compass.

ம. காந்தப்ெபட்

     [காந்தம் + ெபட் ]
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காந்தபசாசம்

காந்தபசாசம் kāndabacācam, ெப.(n.)

   காந்தக்கல்; loadstone, magnet.

     "காந்தபசா சம்ேபா லவ் ைனையப் ேபராம ட் ம்" ( .ேபா. ற்.2.2:2);.

     [காந்தம் + பசாசம்]

காந்தபற்பம்

 
 காந்தபற்பம் kāndabaṟbam, ெப.(n.)

   காந்தத் னின்  ெசய்யப்ப ம் ெபா ; load stone powdel made by chemical process.

     [காந்தம் + பற்பம்]

காந்த ராணம்

காந்த ராணம் kāndaburāṇam, ெப.(n.)

   ப ெனண்ெதான்மத் ள் ஒன் ; a chief purana one of the 18 puranas.

ம வ. காந்தம்

     [கந்த ராணம் → காந்த ராணம்]

காந்தம்

காந்தம்1 kāndam, ெப.(n.)

   1. காந்தக்கல் பாரக்்க ; see _.

     "நாராசத் ரி ற் ெகாள்ளத் த வ  காந்தம்" (மணிேம.27:56);

   2. ஒ வைகப் பளிங் ; a class of crystals, as _.

   3. அழ  (உரி.நி);; beauty, love liness, attractiveness.

   4. உலக நைடைய தடவா  ெபா வாக யாவ ம் ம ம்ப  கழ் வதா ய ெசய் ட ் ணம் 
(தண் .22);; Rhet descriptior within conventional limits, satisfying the aesthetic sense, a merit of poetie composition.

   5. ன்சாரம்; electricity.

 Skt. kārta, [காந்  காந்தம்]

 காந்தம்2 kāndam, ெப.(n.)

   காந்த ராணம் ( வா.); பாரக்்க; see _.

காந்தம் -த்தல்

காந்தம் -த்தல் kāndambiḍittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   காந்தம்வ  பாரக்்க; see _.

     [காந்தம் + .]

காந்தம்வ -த்தல்

காந்தம்வ -த்தல் kāndamvalittal,    4ெச. .  (v.i.)

   காந்தம் இ ம்ைப இ த்தல்; to attractaniron piec with magnetic force.

     [காந்தம் + வ ]

காந்தமண்

 
 காந்தமண் kāndamaṇ, ெப.(n.)

   காந்தச ்சத் ள்ள ெசம்மண் ( ன்.);; magnesite where in is found carbonate of magnesia, red earth.

     [காந்தம் + மண்]

காந்தமண் ப்

 
 காந்தமண் ப்  kāndamaṇṇuppu, ெப.(n.)

   ேவ ப் ; epsom Salt (சா.அக.);.

     [காந்தமண் + உப் ]
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காந்தமணி

 
 காந்தமணி kāndamaṇi, ெப.(n.)

   காந்தக்கல் ( ன்.); பாரக்்க; see _.

     [காந்தம் + மணி]

காந்தமயமாைல

 
 காந்தமயமாைல kāndamayamālai, ெப.(n.)

   காந்த ம் இ ம் ம் கலந்  ைடக்கப்ெபற்ற மைல; mountain containing magnet mixed with iron ore 
(சா.அக.);.

     [காந்தம் + அயம் + மைல]

காந்தமைல

 
 காந்தமைல kāndamalai, ெப.(n.)

   நிலப்ப ன் வடேகா ற் காந்தமயமா ள்ளதாகக் க தப்ப ம் மைல ( ன்.);; mountainfarnorth 
regarded as the centre of attraction to the magnet; the magnetic pole.

     [காந்தம் + மைல]

காந்த ட் -தல்

காந்த ட் -தல் kāndamūṭṭudal,    5 ெச. .  (v.i)

   காந்த, சக்  ெகா த்தல்; inducing magnetism (சா.அக);.

     [காந்தம் + ஊட் ]

காந்தர்ப்பம்

காந்தரப்்பம் kāndarppam, ெப.(n.)

   காந்த வம் பாரக்்க; see kandaruvam,

     "காந்தரப்்ப ெமன்ய ண்டால்... மைறகேள வ த்த ட்டம்"(கம்பரா. ரப்்பண:54);.

     [காந்த வம் →காந்தரப்்பம்]

காந்த ப்பம்

காந்த ப்பம் kāndaruppam, ெப.(n.)

   காந்தரப்்பம் பாரக்்க; see _.

     "காந்த ம்பம் ெம ங் கட ண் மாப்பைட" (கம்பரா. லபல.182.);

     [காந்தரப்்பம்: காந்த ப்பம்]

காந்த வப் ணர்ச்

காந்த வப் ணரச்்  kāndaruvappuṇarcci, ெப.(n.)

   காந்த வம், 1 (சங்.அக.); பாரக்்க; see _.

     [காந்த வம் + ணரச்் ]

காந்த வம்

காந்த வம் kāndaruvam, ெப.(n.)

   1. காதலர ்தம் ள் மனெமாத் க் ங் ட்டம் (ெதால். ெபா ள்.92, உைர);; a form of marriage which 
results entirely from love and which has no ritual whatever, as common among Gandharvas.

   2. இைசப்பாட்  ( டா.);; music.

   3. காந்த வமைற; musical composition.

     " ல்ேவதமமல் காந்த வ ேவதம்" (காஞ் ப் : சனற். 4);.

   4. யாழ் ; harp.

     [காந்த வம் → காந்த வம்]

காந்த வர்

காந்த வர ்kāndaruvar, ெப.(n.)

   1.யா ைசப்ேபார ்கந்த வர ்( லப்.5:176,உைர);; Gandharvas.

   2.பா ேவார ்(கல்);; songsters, minstrels,

     [காந்த வம் (யாழ்); → கந்த வர ்→ காந்த வர ்→ யாேழார)்;]
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காந்த

காந்த  kāndaruvi, ெப.(n.)

   பா பவள்; songstress,

     "தளிசே்சரிப் ெபண் க க் ம் காந்த  க க் ம் நாயகஞ்ெசய்ய'(S.I.I.I.66-13pg:276);

     [காந்த வம் → காந்த ]

காந்தல்

காந்தல் kāndal, ெப.(n.)

   1.காந் ைக; burning.

   2உ , ஒைல த யவற் ன் எரிந்த க கல்; burnt takes of straw, palm leaves, paper, chaff etc.

   3. காய்ந்த ப ர ்( ன்.); ; growing crop scorched by =e sun.

   4. னம் ( ன்.);; anger.

ம. காந்தநள

     [காந்  → காந்தல்]

காந்தலாடம்

 
 காந்தலாடம் kāndalāṭam, ெப.(n.)

   ைர வடத்ைதப்ேபாற்ெசய்  வ ட் ய இ ம் ; horseshoe magnet (சா.அக.);.

     [கந்தம் + லாடம்]

காந்தவட்ைட

 
 காந்தவடை்ட kāndavaṭṭai, ெப.(n.)

   காந்த  ெபா த் ய வட்டத்தட் ; circular instrument fitted with magnetic needle.

     [காந்தம்+வடை்ட-காந்த வடை்ட]

கட்டடங்களின் நிைலையத் தைர ல் த் டப் ெபா யாளரக் ம், கட ல் பயணம் ெசய் ம்ேபா  
ைசய வதற்  மா க ம் பயன்ப த் ன்றனர.்

காந்தவண்

 
 காந்தவண்  kāndavaṇṭi, ெப.(n.)

   இ ப் ப் பாைத ற் ெசல் ம் ன்வண் ; electric train electric tramcar.

     [காந்தம்+வண் ]

காந்தவர்

காந்தவர ்kāndavar, ெப.(n.)

   காந்த வர,் ப ெனண்கணத் ள் ஒ  ெதா யார ்( வா.);; a celestical group of singers,

     "காந்தவர ்ேசைன ெயல்லாம்"(உத்தரரா.கந் வ.43);

     [காந்த வர ்→ காந்தவர]்

காந்த ளக்

 
 காந்த ளக்  kāndaviḷakku, ெப.(n.)

   ஊர ்வலங்களில் தைலேமல் க் ச ்ெசல் ம் எரிவளி ளக் ; gas light carried over persons.

     [காந்தம் + ளக் ]

காந்த

 
 காந்த  kāndavūci, ெப.(n.)

   காந்தம் ஏற் ய ைச காட் ம் ள்; magnetic needle, steelpointer of a compass.

     [காந்தம் + ஊ ]
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காந்தைவ-த்தல்

காந்தைவ-த்தல் kāndavaittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   யைவத்தல்; allowing to be scorched (சா.அக.);

     [காந்தல் + ைவ]

காந்தள்

காந்தள் kāndaḷ, ெப.(n.)

   1. ெசங்ேகாடல் காரத்் ைகப் ; Malabar glorylily,red orwhite spe: cies காந்தள் மலராக்கால்" (நால ,283);

   2.காந்தள் மலரணிந்  ேவலன் ெவ யா வைதக் ம் றத் ைற (ெதால்.ெபா ள். 80);; theme of 
describ. ing a dance of one possessed by the spirit of skanda and wearing the kändas flower.

   3. கக்கட க் ரிய காந்தைளச ் றப் த் ச ் ம் றத் ைற ( .ெவ.6:9);; theme of singing the 
praises.

   4.சவரக்்காரம் ( ன்.);; soap

ம. காந்தல்

     [காந்தல் → காந்தள் (ேவக 185);.]

காந்தள் வைககள்:

   1. ெசங்காந்தள்

   2. ெவண்காந்தள்

   3 காந்தள்

   4.க ங்காந்தள்

   5.நரிக்காந்தள்

   6 காய்க்காந்தள் (சா.அக.);

காந்தள் மலரான்

 
 காந்தள் மலரான் kāndaḷmalarāṉ, ெப.(n.)

   உழமண்; Fuller earth (சா.அக.);.

     [காந்தள் →மலரான்]

காந்தளம்

 
 காந்தளம் kāndaḷam, ெப.(n.)

   கலப்ைபக் ழங் ; plough root (சா.அக.);.

     [காந்தள்→ காந்தளம்]

காந்தளிகம்

 
 காந்தளிகம் gāndaḷigam, ெப.(n.)

   ன்னிமரம்; Iirch leaved acalypha (சா.அக.);.

     [காந்தள் → காந்தளிகம்]

காந்த ர்சச்ாைல

 
 காந்த ரச்ச்ாைல kāndaḷūrccālai, ெப.(n.)

   ேகரள நாடை்டச ்சாரந்்த ஞ்சம் அல்ல  ெநய்யாற் ன் கைரப் பக்கத் ல் இ ந்ததாகச ்
ெசால்லப்ப ம் ஒ  பைழய ஊர;் name of a ol place, said to be near vilifjam or Neyyarrinkar. of kerala.

     [காந்த ர ்+ சாைல]

வனந்த ரத் ள்ள வ ய சாைலேய காந்த ரச்ச்ாைல என்ற க த் ம் உண் .
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காந்தற்ேசா

 
 காந்தற்ேசா  kāndaṟcōṟu, ெப.(n.)

   கரிந்த ேசா  ; rice partly charred by over-heating.

     [காந்தல் + ேசா ]

காந்தன்

காந்தன் kāndaṉ, ெப.(n.)

   கணவன்; husband.

     " மடந்ைத காந்தன்" (கம்பரா.நகரநீ்ங். 95);.

     [காந்  → காந்தன்]

காந்தாரக் ராமம்

காந்தாரக் ராமம் kāndārakkirāmam, ெப.(n.)

   ேதவர ்உலகத்  வழங் வதாகக் க தப்ப ம் இைசப்பண்வைக (பரத இராக.80);; a musical note of the 
celestials.

     [காந்தாரம் + ராமம்]

காந்தாரபஞ்சமம்

காந்தாரபஞ்சமம் kāndārabañjamam, ெப.(n.)

   பாைலயாழ்த் றங்க ள் ஒன்  ( லப்.4,75, உைர.);; an ancient secondary melody type of the palai class.

     [காந்தாரம் + பஞ்சமம்]

காந்தாரம்

காந்தாரம்1 kāndāram, ெப.(n.)

   1. ஐம்பத்தா  நா க ள் ஒன் ; Kandahar, a country northeast of Peshawar, one of ancient 56 nadu.

     "காந்தார ெமன் ங் க ெப  நாட் "(மணிேம. 9:12);.

   2. ஏ ைசக ள் ஒன்  (பரத இராக,42);; third note of the gamut, one of Satta-suram.

   3. பாைல யாழ்த் றவைக ( லப்8,35, உைர);.

 an ancient secondary melody-type of the pāla class.

     [காந்த வம் → காந்தாரம்]

 காந்தாரம்2 kāndāram, ெப.(n.)

   1. கா  ( வா.);; jungle, forest, wood.

     [கான் → காந்  → காந்தாரம் → ஒ.ேநா.மன் → மந்  (அரசன்);]

காந்தாரி

காந்தாரி kāndāri, ெப.(n.)

   1. காந்தார நாட்  இளவர ; ரிேயாதனன் தாய்; name of a princess of Kandhar. mother of Duryodana.

     "காந்தாரி ைளேயா  ன்ேறெக ம்" (பாரத ேபார.்222.);.

   2. ெகா யவன் ( ன்.);; hard-hearted cruel woman.

   3. வனார ்ேவம் ; wiry indigo.

     "அரிக்காந்  காந்தாரி நவ ெமாவ்ெவான் க் கவ் " (ைதலவ. ைதல,135);.

   4. பத்  நா ெலான்  ( லப்.3:26, உைர);; a principal tubular vessel of the human body one of taca-nadi.

   5. ஒ வைகப் பண் (பாரத. இராக.56);; a specific melody-type.

   6. சத் சாரம் ( ன்.);; a kind of salt, of burning and acrid nature.

     [காந்தாரம் → காந்தாரி]
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காந்தாரி ெசம்மல்

 
 காந்தாரி ெசம்மல் kāndārisemmal, ெப.(n.)

   ரிேயாதனன் ( டா.);; Duriyodana, the son of Kandhari.

ம வ. காந்தாரிைமந்தன்

     [காந்தாரி + ெசம்மல்]

காந்தாரி ளகாய்

காந்தாரி ளகாய் kāndārimiḷakāy, ெப.(n.)

   ைம ளகாய் ( .ைவ.ைர. 509);; a kind of chilly.

ம. காந்தாரி ள

     [காந்  → காந்தாரி → ளகாய்]

காந்தாரி ப்

 
 காந்தாரி ப்  kāndāriyuppu, ெப.(n.)

   ஒ வைக உப் ; an acrid salt.

     [காந்தாரி + உப் ]

காந்தாள்

 
 காந்தாள் kāndāḷ, ெப.(n.)

   காந்தன் பாரக்்க; see _.

     [காந்  (ஒளி); + ஆள்.]

காந்தாளம்

 
 காந்தாளம் kāndāḷam, ெப.(n.)

   னம் ( ன்.);; anger.

     [காய் → காந் → காந்தாளம்]

காந்தாளிகம்

காந்தாளிகம் gāndāḷigam, ெப.(n.)

   ன்னி; Indian copper leaf, m.sh.,

     [காந்தாளம் → காந்தாளிகம் (ேவக186);]

காந்தானம்

காந்தானம் kāndāṉam, ெப.(n.)

   நாய்ேவைள; dog mustard (சா.அக.);.

     [காந்  → காந்தானம்]

காந் 1

ெப.(n.);

   1. ஒளி ( டா);,

 brightness, light, glare.

   2.அழ  ( ங்);; beauty.

   3.ஒளிக்க ர ்( ன்.);; ray.

   4. ெவப்பம் ( .அ.); ; heat.

   5. கா க்கல் ( ன்);; ochre.

   6. ைவ ரியம் ( ன்);; cat's-eye.

     [காந்  → காந் ]
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காந்

காந் 2 kāndi, ெப.(n.)

   ஒ  ெசால்லணி வைக (யாழ்.அக.);; a figure of speech.

     [காந்  → காந் ]

காந் ெகாள்( )-
தல்

காந் ெகாள்( )-தல் gāndigoḷḷudal,    16 ெச. . . (vi.)

   2. உடம்  ெவப்பமாதல் ( ன்.);; to become morbidly inflamed, as the bodily system from neglect of bathing, from 
taking hot medicine, etc.

     [காந்  + ெகாள்]

காந் ப்ேபா-தல்

காந் ப்ேபா-தல் kāndippōtal,    8 ெச. . .(v.i.)

   ேசா  த யைவ கரிந் ேபாதல்; to be charred, as rice or curry by over-heating.

     [காந்  + ேபா]

காந் ெயரி-தல்

காந் ெயரி-தல் kāndiyeridal,    4 ெச. . .(v.i.)

   தைல ம் உடம் ம் ெவப்பத்தால் எரிசச்ல் உண்டாதல்; to experience burning sensation, as the head or 
any other part of the body.

     [காந்  + எரி]

காந் ெய -த்தல்

காந் ெய -த்தல் kāndiyeṟittal,    4 ெச. . . (v.i)

   ெவப்பம் தாக் தல்; to strike hot, as rays of the Sun etc.

     [காந்  எ ]

காந்

காந் 1 kāndudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. எரி ெவ த்தல்; to burn, smart as a sore.

ைகப் ண் காந் ற .

   2. ெவப்பங்ெகாள் தல்; to feel burning sensation in the body.

   3. க தல்; to be scorched, charred, reduced to cinder.

ேசா  சாந் ப் ேபா ற் .

   4. மனங்ெகா த்தல்; to be not with indigation.

     " த் ேபாய்க் காந் ன்ற " (கம்பரா. சடா கா.37);.

   5. ஒளி தல்; to shine, give out lustre, emit rays.

     "பரம் ற் காந் " (கம்பரா. நாட் ம்.7);.

   6. ெபாறாைம ெகாள் தல்; to burn with envy.

அவைளக் கண்  காந் றான்.

   7. ணாய் எரிதல்; to burn without use, as oven.

ம. காந் க

     [காய் → காய்ந்  → காந்  → காந் தல் (ேவக. 185);.]

காந்  -  L. Candeo, to glow with heat, to shine, glitter, to be of a shining white.

இலத் ன் ைனச ்ெசாற்கைளத் தன்ைம ெயா ைம றா ய 'o' அல்ல  நிகழ்கால ைனெயசச் 

ெக

 ெக ke, ெப.(n.)

   ன்னண்ண ககர ெமய்;     'க்' மற் ம் ன் ர ்'எ' இரண் ம் இைணந்த அைச எ த் ;

 the syllabicletterrepresenting velarconsonant 'க்' with front vowel 'எ'.

     [க்+எ=ெக.]
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ெகக்கட்டம்

 
 ெகக்கட்டம் kekkaṭṭam, ெப.(n.)

ெகக்களம் பாரக்்க;see kekkalam.

ெகக்கட்ட ட் ச் ரிக் றான்(உ.வ.);.

   ெத. ெகக் , ெகக்க ; ட.ெகக்,

     [ெகக்க  → ெகக்களி → ெகக்க  → ெகக்கட்டம்.]

த.ெகட்டம் → Skt.gagghatta.

ெகக்கரி

ெகக்கரி1 kekkarittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   க க இனித்தல்; To taste very sweet.

     [ெகக்க  → ெகக்கரி.]

 ெகக்கரி2 kekkarittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ெகாக்கரித்தல்; To cackle, cluck, as a hen.

     [ெகாக்கரி → ெகக்கரி. (ஒ க் ப் செ்சால்);.]

 ெகக்கரி3 kekkarittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   னத்தல்; To get angry.

     [ெகாக்கரி → ெகக்கரி.]

ெகக்கரிக்காய்

 
 ெகக்கரிக்காய் kekkarikkāy, ெப.(n.)

ள் ெவள்ளரி:

 kakri-melon.

க. ெகக்கரிெக ( லாம்பழவைக);: . சக்கரெ்ப.

     [ெகக்கரி+காய்கள்+கரி-கக்கரி.கக்கரி → ெகக்கரி.]

     [P]

ெகக்கரிக்காய் [கக்கரிக்காய்]

ெகக்கல்

 
 ெகக்கல் kekkal, ெப. (n.)

   வாய் ட் ச ் ரிக் ம் ஒ ப் ; sound denoting loud laughter.

     [ெகக்-ஒ க் ப் . ெகக் → ெகக்கல்.]
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ெகக்க

ெகக்க 1 kekkalittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ஞ் கைளப் ப ந் ன் பாரை்வ னின் ம் காப்பதற்காகத் தாய்க்ேகா  ஒ  எ ப் தல்; Clucking of a 
hen to protect the chicken from the enemy.

   க.ெகக்க க;   ெத.ெகக்க ன் ; E.cackles.

     [ெகக்-ஒ க் ப் இைடசெ்சால்.ெகக் → ெகக்க .]

 ெகக்க 2 kekkalittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ங்கச ் ரித்தல்; To laugh violently, so that one's sides shake.

   2. ஏளனமாகச ் ரித்தல்; to laugh in a derisive manner.

ம வ. ேகக்க .

   ம.ெகக்க க் :க ெகக்களி ;ெத.ெகக்க ன் .

     [ெகக்கல் → ெகக்க .]

 ெகக்க 3 kekkali, ெப. (n.)

   இனிைம; sweetness.

   ம. க் ளி;ெத.ெகக்க .

     [கக்கம் → கக்க  → க்க  → ெகக்க  : கக்கத் ல் ரல் ைவத் ச ் ரிக்கசெ்சய்தல், ரித்தல் 
ரிப் னால் ெப ம் இன்ப ணரை்வ ம் த்த .]

ெகக்க  ெகாட் -
தல்

ெகக்க  ெகாட் -தல் geggaligoṭṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   ங்கக் ங்கச ் ரித்தல்; to laugh violently so that one's sides shake.

     "கண்டவ ெரவ ங் ெகக்க  ெகாட்டேவ" (இராமநா. ந்தா.4);.

     [ெகக்க  + ெகாட் -.]

ெகக்க ப்ப -தல்

   20 ெச. . . (v.i.);

ெகக்க பாரக்்க;see kekkali-.

     "அக்களிப்ேபா  ெகக்க ப்பட "(சரவ்ச, ரத்்.186);.

     [ெகக்க  + ப -.]

ெகக்க ட் -தல்

ெகக்க ட் -தல் kekkalimūṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ரிப் ட் தல், ரிக்கைவத்தல்; to make one laugh.

     [ க்க  → ெகக்க  - ட் -.]

ெகக்களம்

 
 ெகக்களம் kekkaḷam, ெப.(n.)

   வாய் ட் ச் ரிக்ைக; Loud or open laughter.

     [ெகக்க  → ெகக்களி → ெகக்களம் (ஒ க் ப் ச ்ெசால்);.]
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ெகக்களி-த்தல்

ெகக்களி-த்தல் kekkaḷittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ெநளிதல்,

 to bend, writhe;

 to be twisted, distorted.

   2. த் தல்; to be pushed out, to protrude.

   3. ேதாற் ப் ேபாதல்; to be defeated or vanquished.

     [ஒ கா, ெகக்க  → ெகக்களி.]

ெகக் -தல்

ெகக் -தல் kekkudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   கால்நைடகைள ேமய்க் ம்ேபா  ஒ எ ப் தல்; To shout intraining cattle.

க.ெகக் .

     [கக்  → ெகக்  (கக் தல் ேபான்  அ த் ெதாண்ைடயால் ஒ ெய ப் தல்);.]

ெகக்ைக

 
 ெகக்ைக kekkai, ெப.(n.)

   கன்னம்; cheek.

   க.ெகக்ெக;ெத.ெசக் ,ெசங்ெக.

     [ெச ப்படை்ட → ெசப்படை்ட → ெசக்ெக → ெகக்ெக → ெகக்ைக(ெகா.வ.);]

ெககரா

 
 ெககரா  gegarāci, ெப.(n.)

   ெச வைக, லா(மைல.);; Black berried feather foil.

     [ ைவ → ைவ → ைக+ரா - ைகரா →ெககரா  (ெகா.வ.);.]

ெகங்கபா

 
 ெகங்கபா  keṅgapāṭi, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Viluppuram Dt.

     [கங்கன் + பா  - கங்கபா  → ெகங்கபா  (ெகா.வ.);.]

ெகங்கைர

 
 ெகங்கைர keṅgarai, ெப.(n.)

   நீல ரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் A village in Nilagiri Dt,

{கங்கன் + கைர – கங்கங்கைர → ெகங்கைர(ெகா.வ);.]

ெகங்க  
கண் ைக

 
 ெகங்க  கண் ைக geṅgalugaṇṭigai, ெப.(n.)

   வள் ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Tiruvallür Dt.

     [கங்கல் → ெகங்க (ெகா.வ); +கண் ைக]

ெகங்கா ரம்

ெகங்கா ரம் keṅgātīram, ெப.(n.)

   கங்ைகக்கைர; bank of Ganges.

     "ெகங்கா ரத்் த் ேதசம்" (ெப ங்.உஞ்ைச.36:220);.

     [கங்ைக → ெகங்ைக + ரம் – ெகங்கா ரம்.]
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ெகங்ைக

 
 ெகங்ைக keṅgai, ெப.(n.)

   கங்ைகயா ; riverGanges.

     [கங்ைக → ெகங்ைக (ெகா.வ.);.]

ெகங்ைகயா க் 
ப்பம்

 
 ெகங்ைகயா க் ப்பம் keṅgaiyāṭikkuppam, ெப.(n.)

   வள் ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Tiruvallur Dt.

     [கங்ைக → ெகங்ைக + ஆ  – ெகங்ைகயா  + ப்பம்.]

ெகசச்க்காய்

ெகசச்க்காய் keccakkāy, ெப.(n.)

   1. கழற் க்காய்; molucca-bean-

   2. கழற்ெகா ; molucca-bean-recsalpinabonducelca

   க. ெகசச்காய்;ெத.கடச்ச்காய.

     [கழற் க்காய் → ெகசச்க்காய் (ெகா.வ.);.]

     [P]

ெகசச்க்காய்

ெகசச்க் யம்

 
 ெகசச்க் யம் keccakāyam, ெப.(n.)

   ேவைள; three-lobed night - shade.

     [கசச்ல் → ெகசச்ல் + யம் கசச்ல் : ெமன்ைம, இளைம.]

ெகசச்ங்ெகட்டவன்

 
 ெகசச்ங்ெகட்டவன் keccaṅgeṭṭavaṉ, ெப.(n.)

   நாண ல்லாதவன்; shameless man, person void of self-respect.

     [ெகசச்ம் + ெகட்டவன் (ெகசச்ம் : நாணம்);.]

ெகசச்ச் லந்

 
 ெகசச்ச் லந்  keccaccilandi, ெப.(n.)

ெகசை்சச ் லந்  பாரக்்க;see keccai-c-cilandi.

ம.ெகசச்ச் லந் .

     [ெகசச்ம் + லந் .]

ெகச் ரம்

 
 ெகச் ரம் keccīram, ெப.(n.)

   ல்ைல; jasmine.

     [ெகசச்ம் → ெகசச் ரம். ெகசச்ம்- ல்ைல.]

ெகசச்ட் ைக

 
 ெகசச்ட் ைக geccaṭṭigai, ெப.(n.)

   க த்தணி வைக; a kind of ornamentworn on the neck.

     [ெத. ெகசச்ம் + அட் ைக.]
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ெகசச்ம்

ெகசச்ம்1 keccam, ெப.(n.)

   நாணம்; shame, sensitiveness, dread of evil.

பட. க் :

 Skt.lalia.

     [ ங்  → க்  → க்கம் → ெகசச்ம்.]

 ெகசச்ம்2 keccam, ெப.(n.)

   1. ல்ைல (அக.நி.);; wild jasmine.

   2. அர  (சங்.அக.);; pipal.

     [ ச்  → சச்ம்(ஊ ைன ேபான்ற ); → ெகசச்ம்.]

 ெகசச்ம்3 keccam, ெப.(n.)

ெகசை்ச பாரக்்க;see keccai.

     "ெபண்க ளணிமணிக் ெகசச்மடா" ( ற்றா. ற, 123:12);.

   ம.ெகசச்;   க.,ெத.கசெ்ச;பட.கக்கெர.

     [கழஞ்  → கழஞ்சம் → கசச்ம் → ெகசச்ம்.]

 ெகசச்ம் keccam, ெப.(n.)

ெகசச்ல்நாயக்கன்
பட்

 
 ெகசச்ல்நாயக்கன்பட்  keccalnāyakkaṉpaṭṭi, ெப.(n.)

   ேசலம் மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Salem Dt.

     [ெகசச்ம் → ெகச் ல் → ெகசச்ல் + நாயக்கள் + பட் .]

ெகசச்னா

 
 ெகசச்னா keccaṉā, ெப.(n.)

   ைகயாந்தகைர; eclipse plant.

     [ெகசச்ம் → ெகசச்னா.]

 ெகசச்னா keccaṉā, ெப.(n.)

   ைகயாந்தகைர; a plant growing in wet places.

ெகசச்னித்தல்

ெகசச்னித்தல் keccaṉittal, ெதா.ெப.(vbl.n.)

   1. தல்; Joining.

   2.ேச தல்; uniting.

     [ ள் → ச்  → சச்னி → ெகசச்னி → ெகசச்னித்தல் (ெகா.வ.);.]
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ெகச்

 
 ெகச்  kecci, ெப.(n.)

ேபய்த் ம்மட்  வைக (சங்.அக.);:

 Bitterwater - melon.

 Skt. Gaváksi.

     [ ச்  → ெகச்  → ெகச் .]

ெகச் கா

 
 ெகச் கா keccikā, ெப.(n.)

   ம ற்றைலப் ; Peacock crest plant.

     [ ச்  → ச் ைக → ெகச் கா(ெகா.வ.);.]

ெகச் தம்

ெகச் தம் keccidam, ெப.(n.)

   1. ெப தம் (இ.வ.);:

 Majesticair.

   2. ணமைடந்  வ ைக:

 improvement in health.

உடம்  ெகச் தமாய் வ ற  (இ.வ.);

   3. ழக்கம்; Roaring noise.

     [கச் தம் → ெகச் தம்.]

ெகச் நைட

 
 ெகச் நைட keccinaḍai, ெப.(n.)

ெகசை்சநைட பாரக்்க:see keccar - nadai.

     [கச் தம் → ெகச் த(ம்); → ெகச்  – நைட.]

ெகச் லா ரம்

 
 ெகச் லா ரம் keccilāpuram, ெப.(n.)

   த் க்  மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Tūttukkudi Dt.

     [ெகசச்ம் → ெகச் ல் + ரம்.]

ெகச் க்ெகசெ்சன
ல்

ெகச் க்ெகசெ்சனல் keccukkecceṉal, ெப.(n.)

   1 ச் தற் ப் ; Onom. expr. signifying chirping, as of a lizard.

   2. ன் த் தற் ப் ; expr. signifying teasing, harassing.

     [ெகச்  + ெகச்  + எனல்.]

ெகச் ட்

 
 ெகச் ட்  keccuruṭṭi, ெப.(n.)

   ப் ; long pepper.

     [கசச்ல் → ெகசச்ல் → ெகச்  + உ ட் .]
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ெகசை்ச

ெகசை்ச keccai, ெப.(n.)

   சலங்ைக; tinkling bellsworn around the ankle.

     'அ டத்ேத சைமத் க்கட் ன…. ெகசை்ச ம்' (க த். 96. உைர);.

   ம. ெகசச்;   க. கசச்க, ெகசெ்ச: . ெகசச். ெகசெ்ச. கசெ்ச: ெத. கச் யா, கசெ்ச;   பட..கக்கெர;   ட.. 
ச;் ட.. ெகசெ்ச: ேகாத.ெகச.்

     [கழஞ்  → கழஞ்சம் → கசச்ம் → ெகசச்ம் → ெகசை்ச.]

ெகசை்சகட் -தல்

ெகசை்சகட் -தல் geccaigaṭṭudal,    5. ெச. ன்றா. .(v.t.)

   1. நாடகம் ஆ வதற்காகக் கா ல் கசை்ச கட் தல்; to adornanklet for dance.

   2. அணியமாதல்; To get ready.

ம. ெகசச்ெகட் க.

     [ெகசை்ச + கட் -.]

ெகசை்சக் ைர

 
 ெகசை்சக் ைர keccaikkudirai, ெப.(n.)

ஒ க் ம் ெகசை்ச அணிந்த ைர:

 horse with anklet of tinkling bells.

     [ெகசை்ச + ைர.]

ெகசை்சக்ெகா

 
 ெகசை்சக்ெகா  kessaikkolusu, ெப.(n.)

ஒ க் ம் த் கைள ைடய ெகா :

 anklet of tinkling silver bells.

     [ெகசை்ச + ெகா .]

ெகசை்சச் லந்

 
 ெகசை்சச் லந்  keccaiccilandi, ெப.(n.)

ெகசை்சமணி கட் ய ேபால் கா ல் உண்டா ம் ரங் :

 a kind of eruption on the foot (ேசரநா.);.

ம. ெகசச்ச் லந் .

     [ெகசை்ச + லந் ,]

ெகசை்சநைட

 
 ெகசை்சநைட keccainaḍai, ெப.(n.)

ெப த நைட ( ன்.);:

 Ponmpous or affected gait.

     [ெகசை்ச + நைட.]
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ெகசை்ச

ெகசை்ச  keccaimidi, ெப.(n.)

   1. த் ன் ைரந்த நைட:

 a quick or hurried step in dancing.

   2. ைர ைரந் ெசல் ம் நைடவைக:

 Rapid pace of

 a horse.

ெகசை்ச ேல ேபா.

   3. ெப த நைட:

 pompous or affected gait.

     [ெகசை்ச + .]

ெகசக்கன்னி

ெகசக்கன்னி kesakkaṉṉi, ெப.(n.)

   1. ெவ  (மைல.);; a tuberous-rooted herb.

   2. ெமாந்தன் வாைழ; stout banana (சா.அக.);.

     [கசச்ல் → ெகசல் + கன்னி.]

ெகசந்தா

 
 ெகசந்தா  kesandāti, ெப.(n.)

   அரசமரம்; Pipaltree

ம வ, ெகசாசைன.

     [ க்  → ெகச்  → ெகசச்ந்தல் → ெகசந்தா  ( ரிய இைல ைடய );.]

ெகசனிக் ைர

 
 ெகசனிக் ைர kesaṉikārai, ெப.(n.)

   ரிய இைல ைடய ைர; A kind of greens.

     [ ச்  → ெகச்  → ெகசச்னி → ெகசனி + ைர.]

ெகஞ்சம்பட்

 
 ெகஞ்சம்பட்  keñjambaṭṭi, ெப.(n.)

ம ைர மாவட்டத் ச் ற் ர:்

 a village in Madurai Dt.

     [ெகசச்ம் ( ல்ைலக்ெகா , அரசமரம்); → ெகஞ்சம் + பட் .]

ெகஞ்சல்

 
 ெகஞ்சல் keñjal, ெதா.ெப.

   இரக்கமான ேவண் ேகாள்; imploring, pleading, entreaty.

உன் ெகஞ்ச க்  அவன் ம யமாட்டான் (உவ.);.

ம. ெகஞ்சல்.

     [ெகஞ்  + அல். 'அல்' ெதா.ெபா .]
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ெகஞ்

 
 ெகஞ்  keñji, ெப.(n.)

ந் ல்:

 moon-creeper.

     [ெகா ஞ்  → ெகாஞ்  → ெகஞ் .]

ெகஞ் க்ேகள்-தல் 
(ெகஞ் க்ேகட்டல்)

ெகஞ் க்ேகள்-தல் (ெகஞ் க்ேகட்டல்) keñjikāḷtalkeñjikāṭṭal,    11 ெச. ன்றா , (v.t.)

   பணிவான ர டன் ேவண் தல்; to beg, entreat, beseech.

     [ெகஞ்  + இ + ேகள்.]

ெகஞ் -தல்

   5 ெச. ன்றா .(v.t.);

   1. இரந்  ைற தல்; to beg humbly, to entreat, crave, be seech with supplicating gestures.

     "ெகஞ்  மாதங்க கம் பாரத்் ரங் ம்"(தனிப்பா.1.339,50);.

   2. இரக்கமாக ேவண் தல்; to implore, to plead.

உங்கைளக்ெகஞ் க்ேகட் க்ெகாள் ன்ேறன். இந்த ைற மட் ம்.மன்னித் ங்கள் (உ.வ.);.

   ம. ெகஞ் க.., ஞ் க;   ேகாத. ெகன்ச;்   ேகாண். ேகன்சானா;பட, ெகஞ் : மா. க்ெவெக(ேகள்);.

 Skt, khan

     [இைறஞ்  → எஞ்  → ெகஞ்  (ெகா.வ.);.]

ெகஞ் தல்

 
 ெகஞ் தல் keñjudal, ெப.(n.)

ெதா.ெப. (vbl.n.);

ெகஞ்சல் பாரக்்க;see kerjal.

     [ெகஞ்  + தல். 'தல்' ெதா.ெப.ஈ .]
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ெகட்ட

ெகட்ட keṭṭa, ெப.எ. (adj.)

   1. அ ந்த; bad, ruined.

     'ெகட்ட ேயெக ம்' (பழ.);.

   2. ைம ைள க் ற; harmful.

ெகட்டபழக்கத் ற்  அ ைமயா டாேத.

   3. தவறான; mistaken.

உனக்  என்ன ெகட்ட ேநரேமா?

   4. ஒ க்க டல்லாத; evil;

 bad conduct.

உன  ெகட்ட நண்பேன இந்த நிைலக் க் காரணம்.

   5. ேமாசமான; obnoxious.

இந்தக் ெகட்ட நாற்றம் எங் ந்  வ ற .

   6. பதன ந்த; spoiled.

   7. அைணந்த( ளக் );; havingbecomeextinguished

   8. காணாமல் ேபான. இல்லாமலான; lost, absent.

ம. க.., ட., .,பட.ெகட்ட:ெத.ெசட்ட. ெச ,

 Gk. Kakos. Laos. hai-Ahom.khyā;

ெகட்ட கண்

ெகட்ட கண் geṭṭagaṇ, ெப.(n.)

   1. ெகாள்ளிக் கண்; evil eye.

   2. ட் க் கண்; Blind eye.

     [ெகட்ட + கண்.]

ெகட்ட காரியம்

 
 ெகட்ட காரியம் keṭṭakāriyam, ெப.(n.)

ெகட்ட ெசயல் பாரக்்க;see ketta-Seyal.

ம.ெகட்டகாரய்ம்.

     [ெகட்ட + காரியம்.]

ெகட்ட காலம்

 
 ெகட்ட காலம் keṭṭakālam, ெப.(n.)

ய ேநரம்:

 Inauspicious time, bad time.

ம.ெக காலம்.

     [ெகட்ட + காலம்.]

ெகட்ட

 
 ெகட்ட  geḍḍaguḍi, ெப.(n.)

   நன்  வாழ்ந் , ன் தாழ்ந்த ேபான ம்பம்; The famil yonce rich but now poor.

     'பட்டகா ேலப ம்ெகட்ட ேயெக ம்' (பழ.);.

     [ெகட்ட + .]
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ெகட்ட ம்பம்

 
 ெகட்ட ம்பம் geḍḍaguḍumbam, ெப.(n.)

ெகட்ட  பாரக்்க;see ketta-kudi.

     [ெகட்ட + ம்பம்.]

ெகட்ட ணம்

 
 ெகட்ட ணம் geṭṭaguṇam, ெப.(n.)

   யபண் ; bad character, evil nature.

   க. ெகட்ட ெகாண; . ெகட்ட ண.

     [ெகட்ட + ணம்.]

ெகட்டேக

ெகட்டேக  keṭṭaāṭu, ெப.(n.)

   1.தாழ்நிைலையக் க் ம் ஓர ்இ செ்சால்; A term of contempt implying utter degradation or destitution.

நீ ெகட்ட ேகட் க்  உனக்  எண்ெண ம் ேவண் மா?

   2. அ கக் ேக; High blemish.

     [ெகட்ட + ேக .]

ெகட்டேகாபம்

 
 ெகட்டேகாபம் keṭṭaāpam, ெப.(n.)

ெகட்ட னம் பாரக்்க;see keta-sinam.

அவ க் க்ெகட்டேகாபம் வ ம்.

     [ெகட்ட + ேகாபம்.]

ெகட்டசமயம்

 
 ெகட்டசமயம் keṭṭasamayam, ெப.(n.)

ெகட்டேநரம் பாரக்்க;see ketta-nēram.

     [ெகட்ட + சமயம்.]

ெகட்ட னம்

 
 ெகட்ட னம் keṭṭasiṉam, ெப.(n.)

கட் ப்ப த்த யாத னம்;seething rage.

     [ெகட்ட + னம்.]

ெகட்டெசயல்

ெகட்டெசயல் keṭṭaseyal, ெப.(n.)

   1. அ ைவத்த ம் அல்ல  இைழப்ைபத ்த ம் ெசயல்; activity leading to loss. guin.

   2. ய ெசயல்; bad deed,

ம. ெக காரியம்.

     [ெகட்ட + ெசயல்.]

ெகட்டைண

 
 ெகட்டைண keṭṭaṇai, ெப.(n.)

   இ ம்ப  ெகட் யாதல்; ramming, beating down.

     [கட்  → ெகட்  → ெகட்டைண.]
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ெகட்டதனம்

 
 ெகட்டதனம் keṭṭadaṉam, ெப.(n.)

ெகட்ட நடத்ைத பாரக்்க;see ketta-nadattai.

   க. ெகட்டதன. ெக தன;ெத. ெசட்டதன  . ெகட்டதன.

     [ெக  → ெகட்ட + தனம்.]

ெகட்டநகம்

 
 ெகட்டநகம் geṭṭanagam, ெப.(n.)

ெசாத்ைத உ ர ்(நகம்);:

 bad nail.

     [ெகட்ட + நகம்.]

ெகட்டநடத்ைத

ெகட்டநடத்ைத1 keḍḍanaḍattai, ெப.(n.)

இ மணப் ெபண் ர:்

 prostitution or loose morality especially in women.

     [ெகட்ட + நடத்ைத.]

 ெகட்டநடத்ைத2 keḍḍanaḍattai, ெப.(n.)

   ெயா க்கம்; bad, immoral conduct.

க., . ெகட்ட நடெத.

     [ெக  → ெகட்ட + நடத்ைத.]

ெகட்டநடவ க்ைக

 
 ெகட்டநடவ க்ைக keḍḍanaḍavaḍikkai, ெப.(n.)

   ய ெசயல்; wrong actions.

ம.ெக  நடவ க்ைக.

     [ெகட்ட + நடவ க்ைக.]

ெகட்டநைட

ெகட்டநைட keḍḍanaḍai, ெப.(n.)

ெகட்ட நடத்ைத2 பாரக்்க;see ketta-nagdattai

     [ெகட்ட + நைட.]

ெகட்டநாக்

 
 ெகட்டநாக்  keṭṭanākku, ெப.(n.)

   ய நாக் ; evil tongue.

ம வ, க நாக் .

     [ெகட்ட + நாக் .]
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ெகட்டநாற்றம்

 
 ெகட்டநாற்றம் keṭṭanāṟṟam, ெப.(n.)

   ய நாற்றம்;   ைட நாற்றம்; bad, offensive, stench obnoxious smell.

     [ெகட்ட + நாற்றம்.]

நா  → நாற்றம்..பழந்த ல்நாற்றம் ந மணத்ைதேய த்த . இக்காலத் ல் இ ெபா ைளக் 
ப்பதா ற் .

ெகட்ட நிைல

 
 ெகட்ட நிைல keṭṭanilai, ெப.(n.)

   சகான நிைல; malposition as of intestines, uterus

     [ெகட்ட + நிைல.]

ெகட்டேநரம்

 
 ெகட்டேநரம் keṭṭanēram, ெப.(n.)

   ய ேநரம்; bad time. inauspicious time.

     [ெகட்ட + ேநரம்.]

ெகட்டேநாய்

ெகட்டேநாய் keṭṭanōy, ெப.(n.)

   1. க்கலான ேநாய்; disease attended with complications.

   2. ெகா ய ேநாய்; amalignant disease.

   3. ேபரிடர ்(அபாயமான); ேநாய்; dangerous disease.

   4. றப் ப் களில் உண்டா ம்ேநாய் (ேமக ேநாய்);; Venereal disease.

   5. உ ர ்ப க் ம் ெகாள்ைள ேநாய்கள்:

 diseases such as cholera, small-pox, tuberculosis, consumption, plague, etc.

ம வ, ெகட்ட யா .

     [ெகட்ட + ேநாய்.]

ெகட்டபல்

ெகட்டபல் keṭṭabal, ெப.(n.)

   1. ெசாத்ைதப் பல்; disintegratedtooth.

   2. நச் ப்பல்; Teeth as a cause for uttering bad predictions which turn out to become true.

ெகட்ட + பல்.]

ெகட்டபழக்கம்

 
 ெகட்டபழக்கம் keṭṭabaḻkkam, ெப.(n.)

   யபழக்கம்; Bad habit.

.ெகட்டப்ேபச.,ெகட்டப்ேபெசா.

     [ெகட்ட + பழக்கம்.]
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ெகட்ட த்

 
 ெகட்ட த்  keṭṭabutti, ெப.(n.)

ெகட்டவ பாரக்்க:see ketta-v-arivu.

     [ெகட்ட + த் .]

ெகட்டெபயர்

ெப.(n.);

   கண் க்கத்தக்க நடத்ைத ல் ைடக் ம்.அவப்ெபயர;் badnamearlsing from reprehensible behaviour.

உன்னால் நம் ம்பத் க்ேக ெகட்டெபயர.்

     [ெகட்ட + ெபயர.்]

ெகட்டேபச்

 
 ெகட்டேபச்  keṭṭapēccu, ெப.(n.)

   ய ேபச் ; foul talk, insulting speech.

   க. ெகட்ட : .ெகட்டபாெதர;பட, ெகட்டமா .

     [ெக  → ெகட்ட + ேபச் .]

ெகட்டேபர்

 
 ெகட்டேபர ்keṭṭapēr, ெப.(n.)

ெகட்ட ெபயர ்பாரக்்க:see ketta-peyar.

     [ெகட்ட + ெபயர ்→ ேபர.்]

ெகட்டம்

 
 ெகட்டம் keṭṭam, ெப.(n.)

   தா ; Beard.

   க.,, .,பட.கட்ட;.ெத.கட்ட .

 Skt. ganda

     [கடை்ட : கவாய்க்கடை்ட → கடை்ட → கட்டம் → ெகட்டம்(ெகா.வ.);.]

ெகட்டமனம் ெகட்டமனம் keṭṭamaṉam,1313ெப.(n.)    ய மனம்; bad mind.

ெகட்ட க்

 
 ெகட்ட க்  keṭṭamūkku, ெப.(n.)

   ளி க் ; deformed nose.

     [ெகட்ட + க் .]

ெகட்டரத்தம்

 
 ெகட்டரத்தம் keṭṭarattam, ெப.(n.)

   ய்ைமயற்ற ; dark coloured blood, oozing out from a wound.

   க.ெகட்டரக்த;   .ேகடெ்நத்த ;பட.ெகட்டெநத்த .

     [ெகட்ட + அரத்தம்.]
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ெகட்டைல-தல்

ெகட்டைல-தல் keṭṭalaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   நிைலெகட் த் ரிதல்; To goastray, lead the life of a vagabond.

     [ெக  → ெகட்  + அைல-.]

ெகட்டவ

 
 ெகட்டவ  keṭṭavayiṟu, ெப.(n.)

   ெசரியாைம அல்ல  ேவ  காரணங்களால் ேகாளாறைடந்த வ ; disorder of stomach due to indigestion or 
other causes.

     [ெகட்ட + வ .]

ெகட்டவ

 
 ெகட்டவ  keṭṭavaḻi, ெப.(n.)

ய வ :

 Evil way.

க.ெக வடெ்ட,ெகட்டதாரி.

     [ெகட்ட + வ .]

ெகட்டவள்

ெகட்டவள் keṭṭavaḷ, ெப.(n.)

   1. ெயா க்க ள்ளவள்; a bad, immoral woman.

   2. ேக  அைடந்தவள்; a woman who is ruined.

   க.ெக : . ெகட்டபசாரி;பட.ெகட்டவ.

     [ெக  → ெகட்ட + அவள்.]

ெகட்டவ

 
 ெகட்டவ  keṭṭavaṟivu, ெப.(n.)

   ய வ ; crooked mindedness, wickedness.

ம.ெக ம .

     [ெகட்ட + அ .]

ெகட்டவன்

ெகட்டவன் keṭṭavaṉ, ெப.(n.)

   1. ெயா க்க ள்ளவன்; A mischiefmaker,a,bad,wicked, mean man.

   2. ன்  நன்னிைல ந்  ன்னரத்் தாழ்ந்தவன்; one degraded from higher position.

   க.ெக க;ெத.கட் வா :பட.ெகட்டம.

 Pkt. Kontha.

     [ெக  → ெகட்ட + அவன்.]

ெகட்டவா

 
 ெகட்டவா  keṭṭavāṭi, ெப.(n.)

   ஈேரா மாவட்டத் ச ் ற் ர;் A village in Erode Dt.

     [கட்  → ெகட்  + பா  – ெகட் பா  → ெகட்டவா  (ெகா.வ.);.]
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ெகட்டவார்த்ைத

 
 ெகட்டவாரத்்ைத keṭṭavārttai, ெப.(n.)

   ட் வதற்  மட் ம் பயன்ப த் ற இ ெசால்; dirty obscene language.

ெகட்ட வாரத்்ைத ெசால் யா ட்ட ேவண் ம்.

     [ெகட்ட + வாரத்்ைத.]

ம வ. ெகட்டெசால். இ ெசால்.

ெகட்டவாரி

ெகட்டவாரி keṭṭavāri, ெப.(n.)

   ெநல்வைக (ம .கள.I.6);; a kind of paddy.

     [ெக  → ெகட்ட → வாரி.]

ெகட்ட யல்

 
 ெகட்ட யல்  keṭṭaviyalpu, ெப.(n.)

   யபண் ; Immoral character.

     [ெகட்ட + இயல் .]

ெகட்ட யா

 
 ெகட்ட யா  keṭṭaviyāti, ெப.(n.)

ெகட்ட ேநாய் பாரக்்க;see ketta-noy

     [ெக  → ெகட்ட + யா . Skt.]

ெகட்ட ரல்

 
 ெகட்ட ரல் keṭṭaviral, ெப.(n.)

   ேயாட்டம் ைறந்  ெவண்ணிறமைடந்த ரல்; dead finger.

     [ெகட்ட + ரல்.]

ெகட்ட டம்

 
 ெகட்ட டம்  keḍḍavuḍambu, ெப.(n.)

   ெபண் ேநா னால் ர ந்த டம் ; System degenerated by venereal or syphilitic disease.

     [ெகட்ட + உடம் .]

ெகட்ட வம்

 
 ெகட்ட வம் keṭṭavuruvam, ெப.(n.)

   ற்ற ைடய உ வம்; a deformed figure, monstrous figurе.

க.ெகடெ்டாடல்.

     [ெகட்ட + உ வம்.]

ெகட்டெவண்ணம்

 
 ெகட்டெவண்ணம் keṭṭaveṇṇam, ெப.(n.)

   ய எண்ணம்; evil, bad thought.

     [ெகட்ட + எண்ணம்.]
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ெகட்டேவைல

 
 ெகட்டேவைல keṭṭavēlai, ெப.(n.)

   யபணி; an evil deed.

க. . ெகட்டெகலச.

     [ெகட்ட + ேவைல.]

ெகட்டேவைள

ெகட்டேவைள keṭṭavēḷai, ெப.(n.)

   1. ய காலம்; inauspicious time.

   2. ெபால்லாங்கான காலம்; adverse time or times.

   3. காலமல்லாக் காலம்; in opportune time.

     [ெகட்ட + ேவைள.]

ெகட்ட -தல்

ெகட்ட -தல் keṭṭaḻidal,    2. ெச. . . (v.i.)

   1. ஆண் ெபண்கள் பாத்தைமயால் ஒ க்கம் ெக தல்; to become loose in morals.

   2. ண் ெசல னால் நிைலைம ெக தல்; To be ruined by extravagant expenditure.

     [ெக  → ெகட்  + அ -.]

ெகட்டா ளம்

 
 ெகட்டா ளம் keṭṭākuḷam, ெப.(n.)

   ெநய்ேவ  வட்டத் ச ் ற் ர;் A village in Neyveli Tk.

     [கட்  → ெகட்  + ளம் - ெகட்  ளம் → ெகட்டா ளம்.]

ெகட்டாெகட்

 
 ெகட்டாெகட்  keṭṭākeṭṭi, ெப.(n.)

ெகட்டாரெகட்  பாரக்்க;see kettara-ketti.

     [ெகட்டாரெகட்  → ெகட்டாெகட் .]

ெகட்டாரெகட்

ெகட்டாரெகட்  geṭṭārageṭṭi, ெப.(n.)

   1. றன்; great ability, consummate skill.

   2. வ ைம ெபா ந் யவன்; person of great ability.or skill.

க. ெகட்டாரெகட் .

     [கட்டாரம் → ெகட்டாரம் + ெகட் .]
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ெகட்

ெகட் 1 keṭṭittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. நிலம் த யவற்ைறக் இ க்கப்ப த் தல்; to harden, strengthen, make firm.

   2. க்  ( ப்பாக் ); ல் ம ந் ட் க் ெகட் ப்ப த் தல்; Charge or load a fireагm.

     [கட்  → ெகட் .]

 ெகட் 2 keṭṭi, ெப.(n.)

   1. உ ; firmness, strength, hardness, durability.

   2. இ க்கம்; denseness, as of a liquid.

   3. றைம; cleverness, ability, skill.

   4. வ யவன்; man of ability or skill, clever person.

   5. உரத்த ரல்; loudness, as of tone.

ெகட் யாய்ப் ப க் றான்.

   6.அ த்தம்; profundity, soundness.

ெகட் ப்ப ப் .

   7. ண்ைம:

 thickness.

அைழப் தைழக் ெகட் த்தாளில் அசச் க்க ேவண் ம்.

ெகட் க்கட்டடம்

 
 ெகட் க்கட்டடம் keḍḍikkaḍḍaḍam, ெப.(n.)

   க ங்கல், அல்ல  ெசங்கற்களால் கட்டப்பட்ட கட்டடம்; building made of brick or stone.

     [ெகட்  + கட்டடம்.]

ெகட் க்காப்

 
 ெகட் க்காப்  keṭṭikkāppu, ெப.(n.)

   ெவள்ளி அல்ல  தங்கத்தாலான உட் ைள இல்லா .இ ய காப் ; Bracelet or anklet of solid gold or silver.

     [ெகட்  + காப் .]

     [P]

ெகட் க்காப்

கா = காப் . யன அ கா  காக் ம் என்ற நம் க்ைக ன் அ ப்பைட ல் அணியப்ப ம் அணிகலன் 
காப்  எனப்பட்ட . ட்  ற்றத் ல் காப் க்கட் வ  ேபான்றன ம் இந் நம் க்ைக ன் 
அ ப்பைடேய.
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ெகட் க்காரன்

ெகட் க்காரன் keṭṭikkāraṉ, ெப.(n.)

   1. றைமயானவன்; clever, active man.

ேவைல ல் க ம் ெகட் க்காரன் (உ.வ.);.

   2. ணிசச்ல் க்கவன்; a braveman.

     'ெகட் க்காரன்  எட்  நாளில்

ெதரி ம்' (பழ.);.

ெத. கட் வா , கட் வகா .

     [கட்  → ெகட்  + காரன்.]

ெகட் க்காரி

 
 ெகட் க்காரி keṭṭikkāri, ெப.(n.)

   றைம ள்ளவள்; capablewoman.

     [கட்  → ெகட்  + காரி.]

ெகட் க் டல்

 
 ெகட் க் டல் keḍḍikkuḍal, ெப.(n.)

   க சச்ல் எளிதல் ஆகாக் கல் டல்; hard bowels not easily movedby purgatives

     [ெகட்  + டல்.]

ெகட் க் ரல்

 
 ெகட் க் ரல் keṭṭikkural, ெப.(n.)

   உரத்தஒ ; loud cry

ெப.(n.);

     [ெகட்  + ரல்.]

ெகட் க்ெகா

தங்கத்தால் அல்ல  ெவள்ளியால் ஆன உட் ைள இல்லாத

     [P]

ெகட் க்ெகா

   ெகா ; chain, bracelet or anket of solid gold or silver.

     [ெகட்  + ெகா .]

ெகட் சச்ாயம்

 
 ெகட் சச்ாயம் keṭṭiccāyam, ெப.(n.)

   அ த்தமான எளி ல் மாறாத சாயம்(உ.வ.);; fastcolour.

     [ெகட்  + சாயம்.]

ெகட் சா

 
 ெகட் சா  keṭṭicāvi, ெப.(n.)

ெகட் த் ற ேகால் பாரக்்க;see ketti-t-tiravu-köl.

ம வ, ெகட் த் றப் .

     [ெகட்  + சா .]
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ெகட் ேச ர்

 
 ெகட் ேச ர ்keṭṭicēyūr, ெப.(n.)

   ஈேரா  மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Erode Dt.

     [கட்  → ெகட்  + ேசய் + ஊர.்]

ெகட் த்த ர்

 
 ெகட் த்த ர ்keṭṭittayir, ெப.(n.)

   உைறந்த த ர;் curdled milk.

ம வ. கட் த்த ர.்

     [ெகட்  + த ர.்]

ெகட் த்தன்ைம

 
 ெகட் த்தன்ைம keṭṭittaṉmai, ெப.(n.)

   இ கலான தன்ைம; toughness.

     [ெகட்  + தன்ைம.]

ெகட் த்தனம்

ெகட் த்தனம் keṭṭittaṉam, ெப.(n.)

   1. றைம; cleverness, dexterity, capability.

   2. ெசட் ; economy, thrift.

     [ெகட்  + தனம்.]

ெகட் த் ற ேகா
ல்

 
 ெகட் த் ற ேகால் keṭṭittiṟavuāl, ெப.(n.)

   உட் ைள ல்லாத ற ேகால்; solid key.

ம வ. ெகட் சச்ா .

     [ெகட்  + ற  + ேகால்.]

ெகட் த் ர்ைவ

 
 ெகட் த் ரை்வ keṭṭittīrvai, ெப.(n.)

ேசாளம் த ய தவசங்கள் ைள ம் நிலங்க க் ரிய வரி (R.I.);:

 assessment payable on lands cultivating certain superior kinds of dry grain, e.g., cholam, ragi, etc.

     [ெகட்  + ரை்வ,]

ெகட் த்ேதன்

 
 ெகட் த்ேதன் keṭṭittēṉ, ெப.(n.)

   இ ய ேதன்; Thick honey.

     [ெகட்  + ேதன்.]

ெகட் தளவாய்

 
 ெகட் தளவாய் keṭṭidaḷavāy, ெப.(n.)

   கட்டெபாம்  வ ைற ல் இ பத்  நான்காவ  அரசன்; twenty fourth chieftain of Kattabommu's lineage.

     [ெகட்  + தளவாய்.]
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ெகட் ப்ப -தல்

ெகட் ப்ப -தல் keḍḍippaḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   இ தல்; to become solid.

     [ெகட்  + ப -.]

ெகட் ப்ப த் -தல்

   5 ெச. ன்றா  (v.t.);

   1. டப்ெபா ளாக் தல்; bring to a solidstate.

   2. ெகட் பண் -தல்பாரக்்க;see ketti-p-pannu-.

ெத. கட் ேச .

     [ெகட்  + ப த் -.]

ெகட் ப்பணம்

 
 ெகட் ப்பணம் keṭṭippaṇam, ெப.(n.)

   நாணயவைக; a kind of fanam, a coin.

     [ெகட்  + பணம்.]

ெகட் ப்பல்

 
 ெகட் ப்பல் keṭṭippal, ெப.(n.)

   இ ய பல்; Hard or firm tooth.

     [ெகட்  + பல்.]

ெகட் ப்பா

ெகட் ப்பா  keṭṭippāku, ெப.(n.)

   1.த த்தெவல்லம்; a thick treacle made out of jaggery.

   2.ச க்கைரப் பா ; Liquid form of sugar.

     [ெகட்  + பா .]

ெகட் ப் ள்ைள

 
 ெகட் ப் ள்ைள keṭṭippiḷḷai, ெப.(n.)

   றைமயான இைளஞன்; talented youngster.

ெசட் ப் ள்ைள ெகட் ப் ள்ைள (பழ.);.

     [ெகட்  + ள்ைள.]

ெகட் பண் -தல்

ெகட் பண் -தல் keṭṭibaṇṇudal, ெப.(n.)

   5.ெச. ன்றா . (v.t.);

   1. நிலம் த யவற்ைற உ யாக் தல்; to make firm. harden.

   2.ம ந் த யவற்ைறஇ கச ்ெசய்தல்; To solidity, as liquid medicines.

     [ெகட்  + பண் -.]

ெகட் பத் ரம்

 
 ெகட் பத் ரம் keṭṭibattiram, ெப.(n.)

   ப்பான ேகட்பா (சாக் ரைதயான சாரைண);; delicateenquiry.

     [ெகட்  + பத் ரம்.]
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ெகட் ெபாம்

 
 ெகட் ெபாம்  keṭṭibommu, ெப.(n.)

   கட்டெபாம் ைடய நான்காவ  வ ைற னன்; the fourth chieftain of Kattabommu's family.

     [ெகட்  + ெபாம் .]

ெகட் ள

 
 ெகட் ள  geṭṭimiḷagu, ெப.(n.)

   அ த்த ள்ள ள ; solid pepper.

     [ெகட்  + ள .]

ெகட் ைல

ெகட் ைல keṭṭimulai, ெப.(n.)

   1. இ ய ைல; hard breast.

   2. தளராத ைல; firm breast.

     [ெகட்  + ைல.]

ெகட் ங் ல்

 
 ெகட் ங் ல் keṭṭimūṅgil, ெப.(n.)

   கல் ங் ல்; a variety of bamboo.

     [ெகட்  + ங் ல்.]

ெகட் ேம கம்

 
 ெகட் ேம கம் geṭṭimētigam, ெப.(n.)

   ர ; Palaus tree.

     [ெகட்  + ேம கம்.]

ெகட் ேமளம்

 
 ெகட் ேமளம் keṭṭimēḷam, ெப.(n.)

   தா  கட் ைக த ய றப் கள் நிக ம்ேபா  ழக் ம் இைச ழக்கம்; simultaneous and rapid play of 
musical instruments at special moments, as when the tâsı is tied at a marriage.

     [ெகாட்  → ெகாட்  → ெகட்  + ேமளம்.]

ெகட் ேமார்

 
 ெகட் ேமார ்keṭṭimōr, ெப.(n.)

   தண்ணிர ்கலக்காத ேமார;் unadulterated butter-milk.

     [ெகட்  + ேமார.்]

ெகட் யாக் -தல்

ெகட் யாக் -தல் keṭṭiyākkudal,    5 ெச. ன்றா. .(v.t.)

   இ கச ்ெசய்தல்; To bring firm tight.

     [ெகட்  ஆக் -.]

ெகட் யா-தல்

ெகட் யா-தல் keṭṭiyātal,    6 ெச. . .(v.i)

   இ தல்; to become firm.

சை்சக் ெகட் யாகப் ேபா  (உ.வ.);.

     [ெகட்  + ஆ-.]
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ெகட் டம்

ெகட் டம்  keḍḍiyuḍambu, ெப.(n.)

   1. வ வான உடம் ; robustbody.

   2. உைழப் னால்இ யஉடம் ; body hardened through labour.

   3. இயல்பாகேவ வ ள்ள உடம் ; body naturally strong.

   4. கற்ப உடம் :

 body invigorated by process of rejuvenation.

     [ெகட்  + உடம் .]

ெகட் வஞ்

ெகட் வஞ்  keṭṭivañji, ெப.(n.)

   1. ைவரவஞ் ; iron wood tree.

   2. சா க் ; casuarina.

     [ெகட்  + வஞ் .]

ெகட் வராகன்

 
 ெகட் வராகன் keṭṭivarākaṉ, ெப.(n.)

   கட்  வராகன்; a coin.

     [ெகட்  + வராகன்.]

ெகட் வாத் யம்

 
 ெகட் வாத் யம் keṭṭivāttiyam, ெப.(n.)

ெகட்  ேமளம் பாரக்்க;see ketti-mělam.

     [ெகட்  + வாத் யம்.]

 Skt. Vadya→

த. வாத் யம்.
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ெகட்

ெகட்  keṭṭu, ெப.(n.)

   பக்கக் ைள (யாழ்ப்.);; branch ofatree or bough.

   ெத. ெசட் ;பட ல் .

     [ ைள → ைள → ள்  → ெத.ெசட்  → த.ெகட் .]

ெகட் ப்ேபா-தல் 8 ெச. . .(v.i.);

   1. அ தல்; to perish;

 to be ruined.

   2.ைநந் ேபாதல்; to wear out

   3.பதன தல்; to be spoiled.

   4.அ ப்ேபாதல்; To berotten, to decay.

   5.ஒ க்கங்ெக தல்; to become bad, immoral.

   6.வ ைம தல்; to fall on evil days;

 to be reduced to straitened circumstances.

அந்தக் ம்பம் ெகட் ப் ேபா ற் (உ.வ.);.

   7. காணாமற்ேபாதல்; to be lost, as goods (உ.வ.);.

க.ெகட் ேகா .

     [ெக  → ெகட்  + ேபா-.]

ெகட் ப்ேபானவள்

ெகட் ப்ேபானவள் keṭṭuppōṉavaḷ, ெப.(n.)

   1.கற்ப ந்ததனால் இனத் னின் லக்கப்பட்டவள்; fallen, unchaste woman.

   பா யல் ெதா ல் ெசய்பவள்; a woman practicing of prostitution,

     [ெகட்  + ேபான + அவள்.]

ெகட் -தல் 20 ெச. . .(v.i.);

ெகட் ப்ேபா-1,2பாரக்்க;see kettu-p-po.

     [ெகட்  + -.]

ெகட் ைவ-த்தல் 4 ெச. . .(v.i.);

   ைள தல் (யாழ்ப்.);; to send out branches, to ramify, branch out

     [ெகட்  + ைவ-. ெகட் , ைள.]

ெகட்ெடண்ணம்

 
 ெகடெ்டண்ணம் keṭṭeṇṇam, ெப.(n.)

ெக நிைன  பாரக்்க;see kedu-ninaivu.

     [ெகட்ட + எண்ணம்.]

961

www.valluvarvallalarvattam.com 4182 of 19068.



ெகட்ேடன்

ெகட்ேடன் keṭṭēṉ, இைட.(int)

இரக்கக் ப் :

 expr. meaning woe is me!

     "அ ளிய  வா ற் ெகட்ேடன் ைழப்பேரா வரக்கராேயார"்  (கம்பரா. டண.127);.

     [ெக  → ெகட்ேடன்.]

யாவ ம் நலம்ெபற்  வாழ ேவண் ம் என் ம் என் க த் த் ேதாற்ற . நான் ேதாற்ேறன் எ ம் 
ெபா ளில் ெகட்ேடன் என்ப  யப் க் த்த இைடசெ்சால்லா ற் .

ெகட்ேடா -தல் 5 ெச. . .(vi.);

   ேதாற்ேறா தல்; to turn away (toguest);.

க.ெகட்ேடா .

     [ெகட்  + ஒ -.]

ெகட்டனமல்

 
 ெகட்டனமல்  keṭṭaṉamalli, ெப.(n.)

   வள் ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் A village in Tiruvallūr Dt.

     [ ட்  → ெகட்  (ேம ); → ெகட்டன + (பள்ளி);மல்  (ெகா.வ.);.]

ெகடகம்

 
 ெகடகம் geḍagam, ெப.(n.)

   றா ட் ; Parakeet burr.

     [ டகம் → ெகடகம்.]

ெகடகார ர்

 
 ெகடகார ர ்keḍakāraṉūr, ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் A village in Dharmapuri Dt.

     [ ைட(ஆட் ப்பட் ); + காரன் - ைடகாரன் → ெகடகாரன் + ஊர.்]

ெகடசெ்சய்-தல்

ெகடசெ்சய்-தல் keḍacceytal,    1ெச ன்றா . (v.t.)

   1. அ த்தல்; to destroy, ruin.

   2. யதாக் தல், ெக த் தல்); to make bad, to spoil.

   3. அழ  நலங்ெக த்தல்:

 todeflower.

   4. ேநாய் த யவற்ைற நீக் தல்; to remove, as a disease.

   5. ளக் ப் ேபான்றவற்ைற அைணத்தல்; toextinguishasalamp.

   க. ெக க;பட. ெகடக.

     [ெகட + ெசய். ெசய்- . .)

ெகடசாரம்

 
 ெகடசாரம் keḍacāram, ெப.(n.)

   இடர,் இைட , இன்னல், க்கல்; Danger,misfortune,entanglement.

ம.ெகடசாரம்.

     [ெகட + சாரம்.]

962

www.valluvarvallalarvattam.com 4183 of 19068.



ெகடமால்கட்ைட

 
 ெகடமால்கடை்ட keḍamālkaḍḍai, ெப.(n.)

   ன் வைல ன்ேமற் றம்கட்டப்பட்ட தப் ; A foattied with the fishing net.

ம வ.தைலவைலக்கடை்ட, ெதாங்  வைலக்கடை்ட, ேமாம் க்கடை்ட, கைடவால்கடை்ட.

     [கைடவால் → ெகடமால் (ெகா.வ.); + கடை்ட.]

ெகடலணங்

 
 ெகடலணங்  keḍalaṇaṅgu, ெப.(n.)

   தவ்ைவ, ேத  ( ங்.);; the goddess of misfortune.

     [ெக  → ெகடல் + அணங் ]

ெகட ழ்

ெகட ழ் keḍalūḻ, ெப.(n.)

   ைன; evil fate.

     "ெகட  ழாத ன் ேகட்ட ெபா ேத ... ஆ ணி ெதளிந் " (ெப ங். மகத. 25:168);.

     [ெக  → ெகடல் + ஊழ்.]

ெகடவரல்

ெகடவரல் keḍavaral, ெப.(n.)

   1. மகளிர் ைளயாட் ; a woman's game.

     "ெகடவர லாய ெமா " (ெதால்,ெசால்.319);.

   2. மகளிர ் ட்டம் ( டா);; Gathering of women.

   3.ஒளிந்தாட்டம்; Hide and seek play.

 Punj.keda

     [ெக  : மைறதல், ஒளிதல், ெக  + வரல் - ெக வரல் ஒளிந் ெவளிவ தல், ஒளிந்தாட்டம்.]

ெகடைவ-த்தல்

ெகடைவ-த்தல் keḍavaittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. அ த்தல்; To destroy, ruin.

   2. யதாக் தல்; To make bad.

   3. ெசய ழக்கச ்ெசய்தல்; To do cease as a function.

   4 ந வைடயச ்ெசய்தல்; to make weak.

   க.ெக ;பட ெக .

     [ெகட + ைவ-.]

ெகடாரம்

 
 ெகடாரம் keṭāram, ெப.(n.)

   க காரம் (யாழ்.அக.);; clock.

     [க காரம் → ெகடாரம்.]

ெகடா ளக்

 
 ெகடா ளக்  keṭāviḷakku, ெப.(n.)

   ெதாடரந்்  எரி ம் அல்ல .ஒ ப் ட்டகாலத் க் எரி மா  வ வைமக்கப்பட்ட 
ளக் ; Alampkeptburning perpetually or for a fixed period of time.

ம வ. அைணயா ளக் , அ யா ளக் , நந்தா ளக் . ம. ெகடா ளக் .

     [ெக  + ஆ + ளக் . 'ஆ'-எ ரம்ைற இைடநிைல.]
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ெக மண் -தல்

ெக மண் -தல் keḍimaṇḍudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   அசச்ம் தல்; To be frightened out of one's swits;

 to

 be terrified, overwhelmed with fear.

     [ெக  + மண் -.]

ெக மா

 
 ெக மா  keḍimāḍu, ெப.(n.)

   நீண்ட பயணத் ன் இைட ைடேய வண் ல் மாற் ப் ட் ம் எ ; bullocks stationed as relays in a 
journey.

     [ெக  + மா )

ெக யன்

 
 ெக யன் keḍiyaṉ, ெப.(n.)

   அசச்ம் உண்டாக் பவன்; cruel, hard-hearted person.

     [க யன் → ெக யன்.]

ெக யாம ைத

 
 ெக யாம ைத keḍiyāmavidai, ெப.(n.)

   ேதற்றான்ெகாடை்ட; Water clearing nut.

     [க  = வட்டமானகலம்.க  → க யாம + ைத-க யாம ைத → ெக யாம ைத.]

மண்பாண்டங்கைளச ் ன்னரச் ் தளேவ ளக்ெகண்ெணய் ேசரத்்த ெசம்மண் , அதன்  
ேதற்றாங் ெகாடை்டயால்ேதய்க்கத்ேதய்க்கமண்எணத் ல் ெம  ஏ ம். இ  மண் ஏனத்ைதத் 

ற் வதற் ப்பயண்பட்ட .

ெக யாரம்

ெக யாரம் keḍiyāram, ெப.(n.)

   1.ெவண்கலம்; bel. metal.

   2. ெவண்கலத்தட் ; bell-metal vessel.

     [க  = வட்டம், க  க யாரம்→  ெக யாரம்.]

ெக ேராகம்

 
 ெக ேராகம் keḍirōkam, ெப.(n.)

   அசச்த்தால் ஏற்ப ம் ேநாய்; a sudden prostration or perturbation of body and mind through fear.

     [க  → ெக  + ேராகம்.]
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ெக லம்

ெக லம்1 keḍilam, ெப.(n.)

   1. கட ைரய த் ச ்ெசல் ம் ஓரா ; a river near Cuddalore.

நிரம்  ெக லப் ன  ைடயார"் (ேதவா. 949:1);

   2. ஆழமான ஓைட; deep stream.

     [க  → க லம் → ெக லம் ( ைரந்  ஒ ம் ற்றா );.]

 ெக லம்2 keḍilam, ெப.(n.)

   1. ைக

 den.

   2. ஒ ங் ய பாைத ( ன்.);:

 Narrow passage.

     [க  → க லம்.]

ெக ெவட் ர்நாயக்
கர்

 
 ெக ெவட் ரந்ாயக்கர ்keḍiveḍḍūrnāyakkar, ெப.(n.)

நாயக்க அரசரக் ெளா வர:்

 a Palayagar Chieftain,

     [ெக  + ெவட் ர ்+ நாயக்கர.்]

ரபாண் ய கட்ட ெபாம்ம ைடய தாய்மாமன். ெவள்ைளயர ்இவைர அைழத் க் கட்ட ெபாம்  டம் 

ெசல்லப் பயன்ப த் னர.்

ெக

ெக  keḍiṟu, ெப.(n.)

   ள் ள்ள ன்வைக; a kind of fish.

     "பாண்ம களின்ெக  ெசாரிந்தவகன்ெப  வட் "(ஐங் . 47);.

     [ெகளி  → ெக .]

     [P]

ெக

ெக 1-தல்

   20ெச. . .(v.i.);

   1.அ தல்:

 toperish, to be destroyed, annihilated.

     "தான்ெக ந்தக்காரே்க ெடண்ணற்க" (நால . 80);.

   2. ப தாதல்; to decay, rot;

 to become tarnished, damaged, spoiled, to be marred, blighted, worn out.

   3. வ ைம தல்; to fall on evil days, to be in straitened circumstances.

     'ெகட்டாரக்்  உற்றார ் ைள ல்ைல' (பழ.);.

   4.ஒ க்கங்ெக தல்:

 todegenerate, deteriorate, change for the worse morally.
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ெக

ெக 2 keḍuttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. அ த்தல்; to destroy, annihilate;

 to squander, as wealth;

 to extinguish.

     " ங்கள் ளங்ெகாளி ெக த்  ெவய்யவன்… ேதான் னான்"  (ைநடத, இந் ர.1);.

     'ெக ப்ப ம் வாயால், ப ப்ப ம் வாயால்' (பழ.);.

   2. ப தாக் தல்; to damage, spoil, tarnish, blast, injure.

     "ெக தெ்தா ந்தாைன…. தல்வைன" (கம்பரா.மந்தைர. 76);.

   3.ஒ க்கங்ெக த்தல்; to corrupt,demoralize,seduce,violate.

   4. ற்றமாக் தல்; to render nugatory, as religious rites, austerities.

ரதங்கைளெயல்லாம் செ்சயலால் ெக த் க் ெகாண்டான்.

   5. ெசயல் தைட ெசய்தல்; to frustrate.

என் ேவைலையக் ெக க்காேத. 'ெக ப்பாைரத் ெதய்வம் ெக க் ம்' (பழ.);.

   6. நீக் தல்; to remove.

     "அரந்ைத ெக த்  வரந்த  வெளன" ( லப் உைரெப .);.

   7.ஆற்றல் ைறயசெ்சய்தல்; toweaken, make inactive.

   8. நஞ்  த யவற்ைற யச ்ெசய்தல்; to neutralize, to counteract as poison in the system.

ெக காலம்

 
 ெக காலம் keḍukālam, ெப.(n.)

   அ காலம்; bad times, time of ruin, drought.

ம. ெக காலம்.

     [ெக +காலம்.]

ெக -தல்

ெக -தல் geḍugiḍudal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ெகடெ்டா தல்; to be utterly ruined, to perish.

     "ெவந் யர ்ெக ட" (ேதவா. 1077:11);.

     [ெக  + இ  - ெக .]

ெக

 
 ெக  geḍugu, ெப.(n.)

   ெக , ைம; evil.

க.ெக .

     [ெக  +  - ெக , ' ' ெபயரீ ,]

ெக

 
 ெக  geḍuguṟi, ெப.(n.)

   யநி த்தம்(உ.வ.);; bad sign, evil omen, portents.

     [ெக  + .]
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ெக ெசால்

 
 ெக ெசால் keḍusol, ெப.(n.)

   யேபச் ; evilword.

க. ெக ெசால்.

     [ெக  + ெசால்.]

ெக த்தம்

ெக த்தம் keḍuttam, ெப.(n.)

ெக 3பாரக்்க;see kedu.

     [ெக  → ெக த்தம்.]

ெக த் -தல்

ெக த் -தல் keḍudduviḍudal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.).

   அ த் தல்; to ruin, destroy.

     [ெக  → ெக த்  + -. - . .]

ெக த்ைத

 
 ெக த்ைத keḍuttai, ெப.(n.)

   நச் த்தன்ைம ள்ள ள் டன் ய கடல் ன் வைக; a kind of sea fish.

     [ெக  → ெக த்ைத.]

ெக த்ைத ைவ

 
 ெக த்ைத ைவ keḍuttaiyuḷuvai, ெப.(n.)

   கடல் ன் வைக; a kind of sea fish.

     [ெக த்ைத + உ ைவ]

     [P]

ெக த்ைத ைவ

ெக தப்பல்

 
 ெக தப்பல் keḍudappal, ெப.(n.)

   மாத லக்  த யைவ காலெவா ங்  தவ தல்; outlasting the limited time as mensus in woman.

     [க  → ெக  → ெக  + தப்பல்.]

ெக தல்

ெக தல் keḍudal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1. அ ; run, destruction.

   2. ப ; damage, injury.

   3. ேபர ; calamity, danger.

     'ெக தைல ைடய மாக்கள்' (ெப ம்பாண். 432,உைர);.

   4. ங் ; Degeneracy, vileness, evil.

   5. இலக்கணத் ல் எ த்  அல்ல  அைசெக தல்; elision, omission

     "ேதான்ற ரிதல் ெக தல் "(நன். 154);.

     [ெக  → ெக தல்.]
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ெக தல் ரி

 
 ெக தல் ரி  keḍudaldiribu, ெப.(n.)

   எ த் க் ெக ம் ரி  ( காரம்);; Elision of letter.

     [ெக தல் + ரி .]

ெக தலம்

 
 ெக தலம் keḍudalam, ெப.(n.)

ெக டம்பாரக்்க;see kedu-v-idam.

     [ெக  + தலம்.]

ெக தைல

 
 ெக தைல keḍudalai, ெப.(n.)

   அ ; ruin, destruction.

ெக தைல பண்ணாேத.

     [ெக  → ெக தைல.]

ெக

ெக  keḍudi, ெப.(n.)

   அ ; ruin, destruction.

     " ரிைய  லைரமலங் ெக  ற் ம்"(வள்ள. ப ப பாச.பாச.ஆணவ. .2);.

   2. இழப்  ; loss,waste, damage.

     "காணாத ேபாழ் ற் ெக க ங் காணா ' ( ேனந்.157);.

   3.இழந்தெபா ள்; property or thing lost.

ெக னாதல் (தஞ்ைசவா. 72, தைலப் );.

   4. ேபரிழப் : danger, peril.

     "ேவடராற் ெக வந் வனகாணா" (உபேதசகா. வ ரத. 256);.

   5. ன்பம்; affliction, suffering.

   6. ைம; evil, mischief.

     "என்னிைடேயெக ந்த ெதனி ம்" (அ ட்பா III இரங்கன்மா. 28);.

   ம.ெக ;   க.ெக க,ெக , ெகட ;   ெத.ெச ;   ேகாத,ெகட;்   ட.. ெகா ல்; ட..ெக ..

     [ெக  +  + ெக .]

ெக நிைன

 
 ெக நிைன  keḍuniṉaivu, ெப.(n.)

   ய எண்ணம்; evil intention, malice.

     [ெக  + நிைன .]

ெக ப்பவள்

 
 ெக ப்பவள் keḍuppavaḷ, ெப.(n.)

   அ ப்பவள்; a woman who destroys.

க. ெகட .ெக ெக,ெக .

     [ெக  → ெக ப்பவள்.]
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ெக ப்பார்

 
 ெக ப்பார ்keḍuppār, ெப.(n.)

அ ப்பவர,் யவர:்

 those who do evil.

ெக ப்பாைரத் ெதய்வம் ெக க் ம் (பழ.);.

     [ெக  + ப் + பார.்]

ெக ப் ைன

 
 ெக ப் ைன keḍuppiṉai, ெப.(n.)

   ஈயக் கனிமம், வங்கமணல்; lead Ore.

     [ெக  → ெக ப்  → ெக ப் ைன.]

ெக ப -தல்

ெக ப -தல் keḍubaḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   ேபர க்  உள்ளாதல்; to be caught in danger, to be overtaken by calamity.

     'ெக பட் ப் ேபாவார.்.. ைரந்  ேபாதைலக் க வர'் (ெப ம்பாண். 432, உைர);.

     (ெக  + ப -.]

ெக பாைத

ெக பாைத keḍupātai, ெப.(n.)

   ேக ைடய வ ; dangerous path.

   2. கள்வரால் ங் ேந ம்

   வ க்காவ க்  அர  ெப ம் வரி; cess levied for protection from thieves (S.I.I.VIII, 214);.

     [ெக  + பாைத.]

ெக

ெக  keḍubiḍi, ெப.(n.)

   தட டல்(உ.வ.);; bustle, tumult hubbub.

   2. ைறகள், கட்டைளகள் ஆ யவற்ைற நிைறேவற் வ ல் காட்டப்ப ம் க ைம; severity in 
enforcement of order, regulations.

ெக யான நடவ க்ைகயால் கடத்தல் ைறந் ள்ள  (உ.வ.);.

   3. தானாகச ்ெசயல்பட யாத கட் ப்பா ; restriction, constraint, check.

அப்பா ன் ெக யால் ைரப்படத் ற் ப் ேபாக ய ல்ைல (உ.வ.);.

   4. ெந க் தல்; compulsion.

வரிதண்ட ல் (வ ல்); இப்ப க் ெக  ெசய்தால்

மக்கள் என்ன ெசய்வ ? (உ.வ.);.

ம வ, க .

   ெத.,க.க ; Mar.gadabadi, U.garbar.

     [ெக  + .]

ெக த்

 
 ெக த்  keḍubutti, ெப.(n.)

ெக நிைன பாரக்்க;see kedu-ninaivu.

     [ெக  + த் .]
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ெக ம்பன்

ெக ம்பன் keḍumbaṉ, ெப.(n.)

   1. யவன்; wicked man.

   2. ெபாறாைமக்காரன் (ேசரநா.);; jealous man.

ம. ெக ம்பன்: க.ெக க. .ேகடெக, க ங்ெக.

     [ெக ம்  + அன்.]

ெக ம்

ெக ம் 1 keḍumbu, ெப.(n.)

   1.ேக  (சங்..அக.);; ruin, evil.

   2. ெபாறாைம; jealousy.

   3. ய எண்ணம்; evilintention.

   4.ெகட்டமணம்,அ யதால்ஏற்ப ம்மணம்; rottenness, foul smell.

   ம. ெக ம் ;   க. ெக ;ெத. ெச , ெச  . ெக , ெகட .

     [ெக  → ெக ம் .]

 ெக ம் 2 keḍumbu, ெப. (n.)

   சற்  ரடான ன்ெசய்நிலத்  அரி ; a rough type of dry land rice.

 Jap. (katumbu → kempu);kome.

     [க -க ம்  – ெக ம் .]

 ெக ம்  keḍumbu, ெப.(n.)

   சா  ெநல் ன் அரி ; a variety of rice.

     [ெக -ெக -ெக ம் ]

ெக ம

ெக ம  keḍumadi, ெப. (n.)

   1. ெக நிைன  பாரக்்க;see kegu-ninavu.

   2. யஅ ைர; evilcounsel.

     "அ ம்ெபா ள் கவரவ் தாகக் ெக ம  ைரப்பார"் ( வாத. . ப்ெப ந். 90);.

     [ெக  + ம .]

ெக வளம்

 
 ெக வளம் keḍuvaḷam, ெப.(n.)

   வளம் ன் ய நிலம் (ேசரா.);; Unfertile soil.

ம. ெக வளம்.

     [(ெக  + வளம்.]

ெக வாய்

ெக வாய் keḍuvāy, ெப.(n.)

   இகழ்ச் யாகச ்ெசால் ம் ெசால்; a term of reproach.

     'ெக வாய் வ த்த ஷயத் லன்ேறா நாங்கள் ெநஞ் ழந்த  (ஈ  2.1:7);.

     [ெக  + ெக வாய்.]
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ெக வான்

 
 ெக வான் keḍuvāṉ, ெப.(n.)

   ஓர ்இகழ்ச் ெமா ; a term of reproach.

ெக வான் ெசால்வெதல்லாம் ெபாய்.. ெக வான் ேக  நிைனப்பான்.

     [ெக  → ெக வான்.]

ெக

ெக  keḍuvi, ெப.(n.)

   ஓர ்இகழ்ச் ெமா ; A term of reproach.

     'ெக காள்! நானன்ேறா இவ் ஷயத் க்  ேயாக்யனாய் உங்க க்  உபேத க் ம்ப யாேனன்' 
( வ்.ெபரிய .1.1:8 யா.ப.44);.

     [ெக (ெக வான்); → ெக .]

ெக டம்

ெக டம் keḍuviḍam, ெப.(n.)

   1. அ காரத் ற்  உட்பட்ட இடம்; jurisdiction, region under authority.

   2. கள்ளர ் த யெகா ேயார ் ம் இடம்; notorius place, as a haunt or rendezvous of robbers.

     [ெக  + இடம்.]

ெக

 
 ெக  keḍuvu, ெப.(n.)

   தவைண; fixedtime, instalment.

   ம.க., .க ;ெத.க .

     [க  → க  → ெக .]

ெக ைவ-த்தல்

ெக ைவ-த்தல் keḍuvaittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   நாள் த்தல்; To fix a date.

     [ெக  + ைவ-.]

ெகைட

 
 ெகைட keḍai, ெப.(n.)

   ங் ல் (இ.வ.);; bamboo.

   க. ெகெட;ெத.கட.

     [கைழ → ெகைழ → ெகைட (ெகா.வ.);.]

ெகைடக்கட்

 
 ெகைடக்கட்  keḍaikkaḍḍu, ெப.(n.)

   எ ம்  க் , ங் ற்பத்ைதையைவத் க்கட் ம்கட் ; application of a bamboo splint in a case of 
fracture of bones.

     [கைழ → ெகைட + கட் .]

ெகைடகட் யா த-
ல்

ெகைடகட் யா த-ல் geḍaigaḍḍiyāḍudal,    5 ெச. . .(v.i)

   கைழக் த்தா தல்(இ.வ.);; toperform acrobatic feats on a bamboo pole.

     [ெகைட + கட் யா -.]
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ெகண்டம்

 
 ெகண்டம் keṇṭam, ெப.(n.)

   இக்கட்டான நிைல (ஆபத் );, ெக வாய்ப் ; critical period.

 Skt. Ganda.

   க.கண்ட;ெத.கண்ட .

     [கண்டம் → ெகண்டம்.]

ெகண்டன்

ெகண்டன் keṇṭaṉ, ெப.(n.)

   1. ண்டன்; robust, stout man.

   2. ரடன்; One who is rough and tough.

   ம. ெகண்டன்;க. கண்ட (வ யவன்);, ெத. கண்  (வ ைம);.

     [ ண்டன் → ெகண்டன்.]

ெகண்டாநகரம்

 
 ெகண்டாநகரம் geṇṭānagaram, ெப.(n.)

   ேவ ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் A village in Vēlur Dt.

     [கண்டன் ( ண்டன்); → ெகண்டன் + நகரம் - ெகண்டநகரம் → ெகண்டாநகரம்(ெகா.வ.);.]

ெகண்

ெகண் 1 keṇṭittal, ெச. ன்றா (v.t.)

   1.க ந்  தல்; to reprove, chide.

   2.  கட் ப் ேப தல் ( ன்.);; to speak with decision, precision.

   3. ண் த்தல் ( வா.);; to chop, mince, slash, cut into pieces.

   4. ப ரத்ல் ( ன்.);; to divide, parcel.

   5. ப த்தல்; to grow fat.

ஆள் நன்றாய்க் ெகண் த் க் றான் (உ.வ.);.

     [கண்  → ெகண் .]

 ெகண் 2 keṇṭi, ெப.(n.)

ெகண் ைக பாரக்்க;see kendigai.

நாள னாேல ெகா த்த ெபான்னின் ெகண்  ஒன்  (S.I.I.II.3);.

பட. ண் .

     [ெகண் ைக → ெகண் .]

 ெகண் 3 keṇṭi, ெப.(n.)

   ெவட்டப்பட்ட ண்  (யாழ்.அக.);; Portion which is cut.

     [கண்  → ெகண் .]

ெகண் கா ர்

 
 ெகண் கா ர ்keṇṭikāṉūr, ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in  Dharmapuri Dt.

     [கண்டன்  → ெகண்டன் → ெகண்டகன் → ெகண் கான் + ஊர.்]
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ெகண் ைக

 
 ெகண் ைக geṇṭigai, ெப.(n.)

   கமண்டலம்( வா.);; pot with a spout, pitcher.

   பட. ண் ; Skt..kundika.

     [ ண் ைக → கண் ைக → ெகண் ைக.]

ெகண் செ்சம்

 
 ெகண் செ்சம்  keṇṭiccembu, ெப.(n.)

   க் ள்ள ெசம் வைக; A pot with a spout.

     [ெகண்  ெசம் .]

     [P]

ெகண் ச ்ெசம்

ெகண் ரசே்சரி

 
 ெகண் ரசே்சரி keṇṭiraccēri, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanjipuram Dt.

     [கண் ரன் → ெகண் ரன் + ேசரி - ெகண் ரசே்சரி (ெகா.வ.);.]

ெகண் வாய்

ெகண் வாய்1 keṇṭivāy, ெப.(n.)

   ஏனத் ல் நீண் ள்ள வாய்; the projecting mouth of a vessel.

   2. ெகண்  க் ; spout of a pot.

     [ெகண்  + வாய்.]

 ெகண் வாய்2 keṇṭivāy, ெப.(n.)

   ேகாடரிெவட் ; incision or gash in which the axe works in cutting a tree.

     [ெகண்  + வாய்.]
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ெகண்

ெகண் 1 keṇṭudal,    5 ெச. ன்றா (v.t.)

   1. ேதாண் தல்; to dig.

     "கவைல ெகண் ய கல்வாய்" ( ந் 233);.

   2. அ த் த் ன் தல்: to cut and eat.

     "'மன்றத் மத ைடெகண் " (ெப ம்பாண்.143);.

   3. ண் தல்; to work in, as a bee gathering honey in flowers.

     "வண்  ெகண்  ம ம் ெபா ல்" - (ேதவா.626:10);.

   4. வ ந் தல்; to feel sad.

     [ ண்  → ெகண் .]

 ெகண் 2 keṇṭudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   வ ந் தல்; to be distressed.

     "ெகண் க் ெக தைகைம ல்ேலன் டந் ட" (யாப். . பக்.351);.

     [ெகண்ைட → ெகண் .]

 ெகண் 3 keṇṭu, ெப.(n.)

   ெகண்ைடச ்சைத; calf muscle.

     [ெகள் → ெகண் .]

ெகண் ரம்

ெகண் ரம் keṇṭūram, ெப.(n.)

   1. ஒ  வ ற் ப் ேபாக்  ம ந் ; a purgative.

   2. பாம் ெகால்  ( த்.அக.);; rue.

     [கண் ரம் → ெகண் ரம்.]

ெகண்ைட

ெகண்ைட1 keṇṭai, ெப.(n.)

   1. நன்னீரில் வா ம் ேசல். ன்; a fresh-waterfish,

     "ெகண்ைடேபானயனத் "

     [P]

ெகண்ைட ண்

     'ெகண்ைடையப் ேபாட்  றாைல இ க் ற ' (பழ.);.

   2.ெகண்ைட ன் ேபான்ற கைணக்கால் (சைத);; that portion of the leg from the ankle to the knee.

   ம.ெகண்ட;   க.ெகண்ெட ன்;ெத.கண்ெட.ெகண்ெட.

     [கண்  ( ரட் );  → கண்ைட → ெகண்ைட.]

வைககள் :

   1. ப த் க்ெகண்ைட,

   2. ேமாரான் ெகண்ைட,

   3.பாற்ெகண்ைட,,

   4.ேபராண் ெகண்ைட.

 ெகண்ைட2 keṇṭai, ெப.(n.)

   1. ேதாள்படை்ட ன் ன்பக்கத் ச ்சைத; biceps.
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ெகண்ைடக்கட்

ெகண்ைடக்கட்  keṇṭaikkaṭṭi, ெப.(n.)

வ ற் க் கட்  ( வரட.்120);: enlargement of spleen.

     [ெகண்ைட + கட் .]

ெகண்ைடக்காரல்

ெகண்ைடக்காரல் keṇṭaikkāral, ெப.(n.)

ன் வைக: a kind of fish.

     "உ க்க ைடய ெகண்ைடக் காரல்" (பறாைள. பள் .16);.

     [ெகண்ைட காரல்.]

ெகண்ைடக்கால்

 
 ெகண்ைடக்கால் keṇṭaikkāl, ெப.(n.)

கைணக்கால்:

 Leg from ankle to foot(calf of the leg);.

     [ெகண்ைட + கால்.]

 ெகண்ைடக்கால் keṇṭaikkāl,    ெப.(n. ழங்கா க் ம் பாதத் க் ம் இைட ள்ள ப ; the portion 
between knee and foot.

     [ெகண்ைட+கால்]

ெகண்ைடக்கால் 
ஊைத

 
 ெகண்ைடக்கால் ஊைத keṇṭaikkālūtai, ெப.(n.)

   ெகண்ைடக்கால் ங் க் க த்  வ ைய உண்டாக் ம் ஓர ்ஊைதேநாய்; rheumatic pain or

 nervous complaint affecting the muscle of the calf (சா.அக.);.

     [ெகண்ைட + கால் + ஊைத.]

ெகண்ைடக்கால்
வாதம்

 
 ெகண்ைடக்கால்வாதம் keṇṭaikkālvātam, ெப.(n.)

ெகண்ைடக்கால் ஊைதபாரக்்க;see kendai-k-kāl-udai.

     [ெகண்ைடக்கால் + (Skt.); வாதம்.);]

ெகண்ைடக் ஞ்

ெகண்ைடக் ஞ்  keṇṭaikkuñju, ெப.(n.)

   ய ன்; small carp.

     [ெகண்ைட1 + ஞ் .]

ெகண்ைடக்ெக த்

 
 ெகண்ைடக்ெக த்  keṇṭaikkeḷutti, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ன்; a kind of fish.

     [ெகண்ைட + ெக த் .]

ெகண்ைடக்ைக

 
 ெகண்ைடக்ைக keṇṭaikkai, ெப.(n.)

   ேதாளின் ன் பக்கத் ச ்சைத; muscle of the arm just in front of the shoulder - biceps.

     [ெகண்ைட + ைக.]
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ெகண்ைடசச்ைத

 
 ெகண்ைடசச்ைத keṇṭaiccadai, ெப.(n.)

   கைணக் கா ன் ன் றத் ள்ள சைத; thick fleshy part of the leg behind and below the knee.

     [ெகண்ைட + சைத.]

ெகண்ைடசச்ைதக்
கட்

 
 ெகண்ைடசச்ைதக்கட்  keṇṭaiccadaikkaṭṭi, ெப.(n.)

   ெகண்ைடச ்சைத ற் கா ம் கட் ; abscess of the calf.

     [ெகண்ைட + சைத + கட் .]

ெகண்ைடேநாய்

 
 ெகண்ைடேநாய் keṇṭainōy, ெப.(n.)

   வ ற் க் கட் யால் வ ம்ேநாய்வைக (இராட.்);; hypochondria, as caused by enlarged spleen.

     [ெகண்ைட + ேநாய்.]

ெகண்ைடப்

 
 ெகண்ைடப்  keṇṭaippīli, ெப.(n.)

   கப் ல் ெகண்ைட வ வைமந்ததாய்க் கால் ர ல் இ ம் அணிவைக; women's toe ring with face 
designed like carp.

     [ெகண்ைட + .]

ெகண்ைடப்ெபா

 
 ெகண்ைடப்ெபா  keṇḍaippoḍi, ெப.(n.)

ெகண்ைடக் ஞ்  பாரக்்க;see kendai-k-kunju.

     [ெகண்ைட + ெபா .]

ெகண்ைட ரட் -
தல்

ெகண்ைட ரட் -தல் keṇṭaiburaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ப , நாவறட்  த யவற்றால் ைககால்கள் வ த் த்தல்; to have convulsions due to extreme hunger, 
thirst, etc.

     " ண்ைண ங் ெகண்ைட ரட் ங் கல்யாணத் ற் ெசன்றவரக்்ேக" (த ழ்நா.190);.

     [ெகண்ைட + ரட் -.]

ெகண்ைடேயறல்

 
 ெகண்ைடேயறல் keṇṭaiyēṟal, ெப.(n.)

   ைககால் ரக்  வ த்தல்; spasm or cramps of the limbs.

     [ெகண்ைட + ஏறல்.]

ெகண்ைடவைல

 
 ெகண்ைடவைல keṇṭaivalai, ெப.(n.)

    ன் கைளப் க்கப்பயன்ப ம்வைல; a small fishing net used in catching small fishes.

     [ெகண்ைட + வைல.]

ெகண்ைடவாங் -
தல்

ெகண்ைடவாங் -தல் keṇṭaivāṅgudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   ைககால் ரக்  வ த்தல்; spasm

     [ெகண்ைட + வாங் -.]
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ெகண்ைடவாதம்

 
 ெகண்ைடவாதம் keṇṭaivātam, ெப.(n.)

   வ ப்  ேநாய் வைக; rheumatic pain or spasm in the limbs.

     [ெகண்ைட + skt.வாதம்.]

ெகண்ைட யா

 
 ெகண்ைட யா  keṇṭaiviyāti, ெப.(n.)

ெகண்ைடேநாய்பாரக்்க;see kendai-noy.

     [ெகண்ைட + யா .]

ெகண்ைட

 
 ெகண்ைட  keṇṭaiviḻi, ெப.(n.)

   அழகான கண்; beautiful eyes.

     [ெகண்ைட + .]

ெகண்ைட ந்த
ேநாய்

 
 ெகண்ைட ந்தேநாய் keṇṭaiviḻundanōy, ெப.(n.)

   அசச்த்தால் ஏற்ப ம் கட் ையப் ேபான்ற ஒ  ேநாய்; an affection in the hypochondriac regionattended with 
exaggerated ideas as regards one's health-hypochondriasis.

     [ெகண்ைட + ந்த + ேநாய்.]

ெகண்ைட ைத

 
 ெகண்ைட ைத keṇṭaivūtai, ெப.(n.)

   வ ப்  ேநாய் வைக; rheumatic pain or spasm in the limbs.

     [ெகண்ைட + ஊைத.]

ெகண்ைண

ெகண்ைண keṇṇai, ெப.(n.)

   எண்ணிக்ைக; computation, reckoning.

     "அத் வா ேசாதைன பண்  டத் க் ெகண்ைண ல் அடங்காதாைகயால்" ( த்.மர கண்.11);

     [கணி → ெகணி → ெகண்ைண (ெகா.வ.);.]

ெகணக் -தல்

ெகணக் -தல் keṇakkudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

ேநாண் தல்.எரிசச்ல்ப த் தல்: to iritate. Prove by words or deeds.

   க.ெகன ;   ெத. ெசன , ெச ; . ெகன னி, ெகண் ணி, ெகன னி.

     [ ண் → ண்  → ெகண்  → ெகணக் .]

ெகணிகாயம்

 
 ெகணிகாயம் keṇikāyam, ெப.(n.)

   க யான ங்ைக; thorny coral tree.

     [ ளி → . ணி → ெகணி + காயம்.]

ெகணிதம்

ெகணிதம் keṇidam, ெப.(n.)

   1. எரியணம் ( டம்);; camphor.

   2. ெவற் ைல; betel leaf.

     [ ளிதம் → ெகணிதம்.]
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ெகத் -தல்

ெகத் -தல் keddiḍudal,    19 ெச. ன்றா ..(v.t.)

   ல் ெபால்லாய்ெவட் தல்; to chop.

     [ெகத்  + இ -. ெசத்  → ெகத் .]

ெகத் யகன்

 
 ெகத் யகன் gettiyagaṉ, ெப.(n.)

   க்கறா; a medicinal root.

     [ெகத் +அகன்.]

ெகத்

ெகத் 1 keddudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ப் ளத்தல்; to split asunder by driving in and turning the hatchet.

   2. ந க் தல்; to chop, mince, cut off.

   3. ெச க் தல்; to chisel.

   4. ன் த யைவ அ த்தல்; to make an incision as in fish.

   க., ,,பட.,ெகத் ;ெத.ெசக் .

     [ெசத்  → ெகத் .]

 ெகத் 2 keddudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   டை்ட ட்ட ேகா  அைடகாக்கக்கத் தல்(யாழ்ப்.);; to cackle, as a hen which has laid egg and seeks to sit on 
it for hatching.

     [கத்  + ெகத் .]

     [ெச.ப.க அகர த  க் ம் "ேகா  த யன ெகாக்கரித்தல்"என் ம் ெபா ள் 
வ வா ம்(ெச.ப.க. .19.]

 ெகத் 3 keddudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ட் ப் ள்ைள எற் தல்; to strike the stick in the game of tip-cat.

   2. ஏமாற் தல்; to deceive, cheat.

   3.பாதத் ன் ன்ப ைய மட் ம் தைர ல் ஊன்  எம் தல்; hop, skip.

ெகத் க்ெகத்ெதன
ல்

ெகத் க்ெகதெ்தனல் kettukketteṉal, ெப.(n.)

   1. ேகா  த யன எ ப் ம் ஒ க் ப் ; onom.expr. signifying chirping, cackling sound as of a hen.

   2. அசச்க் ப் ; onom.expr. signifying pit-a-pat, palpitation of heart through fright.

க.ெகத் (ந ங் தல்);.

     [ெகத்  + ெகத்  + எனல்.]

ெகத்ைத

 
 ெகத்ைத kettai, ெப.(n.)

   ம ர ்(சங்.அக.);; hair.

     [கற்ைற → கத்ைத → ெகத்ைத.]

ெகதங்ெகதெமனல்

 
 ெகதங்ெகதெமனல் kedaṅgedameṉal, ெப.(n.)

   அசச்க் ப் ; onom.expr.signifying palpitation of heart through fright.

     [ெகதம்+ெகதம்+எனல்.]
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ெகதம்

ெகதம் kedam, ெப.(n.)

   1. அைடைக; reaching.

   2.ஓட்டம்; movement, flow.

   3.ெசன்ற ; that which is past.

     [கதம் → ெகதம்.]

ெக

ெக  kedi, ெப.(n.)

   1. நைட; motion, movement.

   2.வ ; way, path.

   3. ைர ; Swiftness, rapidity.

   4. க டம்; refuge..

   5. றக்கம்; heaven.

   6. ைர நைட; pace of a horse.

   7.உ ெர க் ம் றப் ; stages of existence, through which the soul may pass, of which there are four.

   8.நிைல; state, condition. அவன் ெக  என்னவா ற் ?

   9.ஆற்றல்; ability, means. ெகா க்கக் ெக ல்ைல.

   10.இயல் ; nature, quality, character.

   11. ஆ ழ் (அ ட்டம்);; luck, fortune.

   12. படலம்; section, chapter.

க.,ெத.க .

     [க  → ெக .]

ெக ெகட்டேநாய்

 
 ெக ெகட்டேநாய் gedigeṭṭanōy, ெப.(n.)

   ரா ேநாய்; chronic or incurable disease.

     [க  → ெக  + ெகட்ட + ேநாய்.]

ெக ெகட்ேடாடல்

 
 ெக ெகட்ேடாடல் gedigeṭṭōṭal, ெப.(n.)

   ேநாய்கள் ஆதர  அற்  உடம்ைப ட்டகலல்; getting away completely as diseases from the body.

     [க  → ெக +ெகட் +ஒடல்.]

ெக நா

 
 ெக நா  kedināṭi, ெப.(n.)

   ரநா ; accelerated pulse.

     [ெக  + நா .]

ெகைத

 
 ெகைத kedai, ெப.(n.)

   உப் த்த ; a stickmade of consolidated salt which is melted and cast in a mould.

     [கைத → ெகைத.]
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ெகைதப்பஞ்சவண்
ணம்

ெகைதப்பஞ்சவண்ணம் kedaippañjavaṇṇam, ெப.(n.)

   1. ஐந் வைக நிறம் கலந்த மாத் ைரக் ேகால்; a magicwand made of consolidated salt exhibiting five colours by 
reflection.

   2. ஊைத ேநாய்க் ப் பயன்ப ம் ஒ  வைகக் கட் ப் ; consolidated saltreflecting of five colours used for 
transmutation of metals in to gold.

     [கைத → ெகைத → பஞ்ச + வண்ணம்.]

ெகந்தகக்கட்

 
 ெகந்தகக்கட்  gendagaggaṭṭu, ெப.(n.)

   ெகந்தகம் ெந ப் க் ப் ைகந்  ஓடாதப  ஊைத ைறயால் கந்தகத்ைத ெந ப் ற்காட் ச ்ெசய்த 
கட் ம ந் ; a lamp of sulphur consolidated by alchemical method.

     "தாெனன்ற கந்தகேமா கட் ற் றானால் தட் தல் தாவர ம் ெபான்ேன யா ம்' 
(ெகாங்.வாத.கா யம்.);

     [ெகந்தகம் + கட் ]

இ  எல்லா மாைழகைள ம் ெபான்னாக் ம்.

ெகந்தகக்களங்

 
 ெகந்தகக்களங்  gendagaggaḷaṅgu, ெப.(n.)

   ேபாகர ்எ ம் த்தர ்கந்தகம், தங்கம் இைவ இரண்ைட ம் ேசரத்் செ்சய்த ம ந் ; an alchemical 
compound of sulphur and gold prepared by Bogar, a Siddha.

     [ெகந்தகம் + களங் .]

ெகந்தகநீர்

ெகந்தகநீர ்gendaganīr, ெப.(n.)

   ெகந்தகம் கைரந்த நீர;் a mineral water containing sulphur in solution, sulphur water.

   2. பனிக் டத்  நீர;் amniotic fluid.

     [கந்தகம் → ெகந்தகம் + நீர.்]

ெகந்தகபற்பம்

 
 ெகந்தகபற்பம் gendagabaṟbam, ெப.(n.)

   நலம் நல் ம் கந்தகப் ெபா ; calcined oxide of sulphur, which gives good health.

     [கந்தகம் → ெகந்தகம் + பற்பம்.]

ெகந்தக

 
 ெகந்தக  gendagapūmi, ெப.(n.)

   காங்ைகயான நிலம்; Soil containing sulphur;

 hot climate, the heat being ascribed to sulphur in the soil.

     [கந்தகம் → ெகந்தகம் → .]
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ெகந்தகம்

ெகந்தகம்1 gendagam, ெப.(n.)

   1. கந்தகம்; sulphur.

   2. அப் ரகம்; mica.

     [காந்  → காந்தகம் → கந்தகம் → ெகந்தகம்.]

 ெகந்தகம்2 gendagam, ெப.(n.)

   நாய்ேவைள (மைல); ; a sticky plant that generally grows in.sandy places.

     [காந்  → காந்தகம் → ெகந்தகம்.]

 ெகந்தகம்3 gendagam, ெப.(n.)

ெகண் ரம் பாரக்்க;see kendūram ( .அக.);.

     [ெகண் ரம் → ெகந்தகம்.]

ெகந்தகவண்டல்

 
 ெகந்தகவண்டல் gendagavaṇṭal, ெப.(n.)

   நீ ற்  மணற்கந்தகம்; sulphur combined with silica found in certain springs.

     [கந்தகம் → ெகந்தகம் + வண்டல்.]

ெகந்தக ப்

 
 ெகந்தக ப்  gendagavuppu, ெப.(n.)

   க ப் ப் ; sodium chloride with little sulphate of iron.

     [கந்தகம் → ெகந்தகம் + உப் .]

ெகந்தகெவ

 
 ெகந்தகெவ  gendagaveḍi, ெப.(n.)

   பட்டா (இ.வ.);; fire crackers.

     [ெகந்தகம் → கந்தகம் + ெவ .]

ெகந்தகெவள்ைள

 
 ெகந்தகெவள்ைள gendagaveḷḷai, ெப.(n.)

   ெவண் ண்ணக் கந்தகம்; milk sulphu robtained from the solution of calcium sulphide.

     [கந்தகம் → ெகந்தகம் + ெவள்ைள.]

ெகந்தகற்பம்

 
 ெகந்தகற்பம் gendagaṟpam, ெப.(n.)

   ல்வம்; bael tree.

     [கந்தகம் → ெகந்தகம் + கற்பம்.]

ெகந்தகாயம்

 
 ெகந்தகாயம் kendakāyam, ெப.(n.)

   நீரப்் லா; black honey shrub.

     [கந்தகம் → ெகந்தகம் + காயம்.]
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ெகந்த

 
 ெகந்த  gendagi, ெப.(n.)

   அ ம ரம்; liquorice plant.

     [ெகந்தம் → ெகந்த .]

ெகந்தசடகம்

 
 ெகந்தசடகம் gendasaḍagam, ெப.(n.)

   ஆமணக் ; castor plant

     [ெகந்தம் + சடகம்.]

ெகந்தசாமகன்

 
 ெகந்தசாமகன் gendacāmagaṉ, ெப.(n.)

   ேபரரத்ைத; greater galangal.

ம வ. ெகந்தநரணி, ெகந்த நா யம்.

     [ெகந்தம் + சாமகன்.]

ெகந்தசா

ெகந்தசா  kendacāli, ெப.(n.)

   ெகந்தசா  ெநல்; a kind of paddy. "ெபரியெசந்ெநற் ரம் ரிெகந்தசா " (ேதவா.700:7);.

     [ெகந்தம் + சா .]

ெகந்ததாரைண

 
 ெகந்ததாரைண kendatāraṇai, ெப.(n.)

   ஒன்ப  வைகத்தாரைண ள் ஒன் ( வா.Ms.);; one of navatäranai

     [ெகந்தம் + தாரைண.]

ெகந்ததாளி

ெகந்ததாளி kendatāḷi, ெப.(n.)

   1.கந்தக மண ள்ள தாளி; sulphur smelling bind weed of ipomaea ge-

 nus.2.வாய்ப் ண;

 eruptionofsmelluesiclesonthe lipsmouth, tongue and throat.

     [ெகந்தம் + தாளி.]

ெகந்தநரணி

 
 ெகந்தநரணி kendanaraṇi, ெப.(n.)

   ேபரரத்ைத; greater galangal.

ம வ. ெகந்தசாமகன், ெகந்தநா யம்.

     [ெகந்தம் + நரணி.]

ெகந்தநா யம்

 
 ெகந்தநா யம் kendanākuliyam, ெப.(n.)

   ேபரரத்ைத; greater galangal.

     [ெகந்தம் + நா யம்]
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ெகந்தப்ெபா

ெகந்தப்ெபா  kendappoḍi, ெப.(n.)

   1. ளிக்கப் பயன்ப த் ம் ந மணப் ெபா ; aromatic powder used in bath.

   2. ெசாக் ப் ெபா ; love powder.

     "ெபட் ேல ெகந்தப்ெபா  ைவத்த ப் னாள்" (ெதய்வச.் ற .203);.

     [கந்தம் → ெகந்தம் + ெபா .]

ெகந்தபத் ரம்

ெகந்தபத் ரம் kendabattiram, ெப.(n.)

   1. ன்ைன; firebrand teak.

   2. ல்வம்; bael tree.

     [ெகந்தம் + பத் ரம்.]

ெகந்தபந்தம்

 
 ெகந்தபந்தம் kendabandam, ெப.(n.)

   க ரிநஞ் ; a prepared arsenic.

     [ெகந்தம் + பந்தம்.]

ெகந்த சகம்

 
 ெகந்த சகம் gendapīcagam, ெப.(n.)

   காட் மா (சங்.அக.);; Cuddapah almond.

     [ெகந்தம் + சகம்.]

ெகந்த ட்

 
 ெகந்த ட்  kendabuṭbi, ெப.(n.)

   ெம கன் ழங் ச ்ெச ; a plant with a long tuberous root.

     [ெகந்தம் + ட் .]

ெகந்த

 
 ெகந்த  kendapūti, ெப.(n.)

   நாய்ேவைள; dog mustard plant.

     [ெகந்தம் + .]

ெகந்த யம்

 
 ெகந்த யம் kendapūtiyam, ெப.(n.)

ெகந்த  பாரக்்க;see kenda-pudi.

     [ெகந்தம் + யம்.]

ெகந்தம்

ெகந்தம் kendam, ெப.(n.)

   1.மணம்; scent, odour, fragrance.

   2. கமணப்ெபா ள்; perfumery.

   3. சந்தனம்; sandal-wood.

   4. வசம் : sweet flag.

     [கந்தம் → ெகந்தம்.]
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ெகந்தமாஞ் ல்

 
 ெகந்தமாஞ் ல் kendamāñjil, ெப.(n.)

   இலா சை்ச ேவர;் Indian spikenard.

ம வ. ெவட் ேவர.்

     [ெகந்தம் + மாஞ் ல்.]

ெகந்த லம்

 
 ெகந்த லம் kendamūlam, ெப.(n.)

   டங்  நா ; fire-brand teak..

     [ெகந்தம் + லம்.]

ெகந்த

 
 ெகந்த  kendamūli, ெப.(n.)

    இண்டஞ்ெச ; a small species of the plant of the Mimosa genus.

     [ெகந்தம் + .]

ெகந்தரகம்

 
 ெகந்தரகம் gendaragam, ெப.(n.)

   ெசங்க நீரப்் ; red lndian water lily.

     [ெகந்தரம் → ெசந்தரகம்.]

ெகந்தரம்

 
 ெகந்தரம் kendaram, ெப.(n.)

   கார் ல்நஞ் ; a kind of prepared arsenic.

     [காந்  → ெகந்  → ெகந்தரம்.]

ெகந்தரி

 
 ெகந்தரி kendari, ெப.(n.)

   ெபான்னி ைள; gold pyrites.

     [காந்  → ெகந்  → ெகந்தரி.]

ெகந்த

 
 ெகந்த  kendarusu, ெப.(n.)

   ராைல (சாம் ராணி);; frankincense.

     [காந்  → ெகந்  → ெகந்த  (ெகா.வ.);.]

ெகந்தலவனம்

 
 ெகந்தலவனம் kendalavaṉam, ெப.(n.)

ெகந் லவணம் பாரக்்க;see kendi-lavanam.

     [ெகந்தம் + இலவணம்.]
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ெகந்தவ

 
 ெகந்தவ  kendavaḍi, ெப.(n.)

   மண ள்ள எண்ெணய்ப் ெபா ள்; odoriferous essential punguent.

     [ெகந்தம் + வ .]

ெகந்தவாசம்

 
 ெகந்தவாசம் kendavācam, ெப.(n.)

மணப்ெபா ள்: scented perfume.

     [கந்தம் → ெகந்தம் + வாசம்.]

ெகந்தன்

ெகந்தன் kendaṉ, ெப.(n.)

   1. ேகாடகசாைல; a very small plant known as Coromandel gendarussa.

ம வ. ெகந்தணம்.

     [கந்தம் → ெகந்தம் → ெகந்தன்.]

ெகந்தா

ெகந்தா kendā, ெப.(n.)

   1. ேவைளப் , a vailay plant.

   2.ேபராமல் ; a kind of jasmine.

   3.ஒ ம ந் செ்ச ; a medicinal plant.

     [கந்தம் → ெகந்தம் → ெகந்தா.]

ெகந்தாளி

 
 ெகந்தாளி kendāḷi, ெப.(n.)

   ெசரிமானம் இன்ைமயால் ஏற்ப ம் வ ற்  ேநாய்; gastritis through in digestion,

ந்  → ெகந்  → ெகந்தாளி.]

ெகந்

ெகந் 1 kendittal,    4 ெச. . .(v.i.)

தத் தல்: to hop, skip.

     "ெகந் யா க ங் ெகண்ைட" ( ைச.க ர.்ப  3.10);.

ெத.,க.கந் .

     [ ந்  → ெகந்  → ெகந் .]

 ெகந் 2 kendi, ெப.(n.)

   1. கந்தகம்; sulphur.

   2. ெபான்னி ைள (சங். அக.);; gold-colouredantimony.

     [காந்  → ெகந்  → ெகந் .]

ெகந் கம்

 
 ெகந் கம் gendigam, ெப.(n.)

   பாம் ெகால் ப் ; a kind of plant.

     [காந்  → ெகந்  → ெகந் கம்.]
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ெகந் கயம்

 
 ெகந் கயம் gendigayam, ெப.(n.)

   ஊசலாங் ெகா ; a creeper.

     [கந்தம் → ெகந்தம் → ெகந்  + கயம்(காயம்);.]

ெகந் காரச் ைல

ெகந் காரச் ைல kendikāraccilai, ெப.(n.)

   1. கந்தக காரகச் ைல, a blistering plaster containing sulphur as one of its ingredients.

     [கந்தகம் → ெகந் . ெகந்  + காரம் + ைல.]

இ  ப் ண் க்  இடப்ப ம்.

ெகந் செ்சம்

ெகந் செ்சம்  kendiccembu, ெப.(n.)

   1. றங்ைக நா ; a;

 plant.

   2. கந்தகத்தால் ெசய்த ஏனம்; a vessel

 made of consolidated sulphur.

   3. கந்தகச ்ெசம் ; copper extracted from sulphur.

     [ெகந்  + ெசம் .]

ெகந் ப் ைக

 
 ெகந் ப் ைக gendippugai, ெப.(n.)

   கந்தகப் ைக; sulphur-fumes.

     [ெகந்  + ைக. கந்தகம் → ெகந் .]

ெகந் பரம்

 
 ெகந் பரம் kendibaram, ெப.(n.)

   ஆ ன்னாப் பாைள; a kind of plant which goat will not eat, worm-killer.

     [ெகந் பாைள + ெகந் பரம்.]

ெகந் பாடாணம்

 
 ெகந் பாடாணம் kendipāṭāṇam, ெப.(n.)

   கந்தக நஞ் ; mineral poison.

     [ெகந்  + பாடாணம். பாஷாணம் Skt. த.பாடாணம்.]

ெகந் பாைள

 
 ெகந் பாைள kendipāḷai, ெப.(n.)

   ஆ ன்னாப் பாைள ( த்.அக.);; worm killer.

     [ெகந்  → ெகந்  + பாைள.]

ெகந் லம்

 
 ெகந் லம் kendimūlam, ெப.(n.)

   ச் க் ழங் ; orange root.

     [ெகந்  + லம்.]
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ெகந் ப்

 
 ெகந் ப்  kendiyuppu, ெப.(n.)

   கந்தக ப் ; sulphur.

     [ெகந்  + உப் .]

ெகந் ரிநஞ்

 
 ெகந் ரிநஞ்  kendiyurinañju, ெப.(n.)

   ைவப்  நஞ்  ( த்.அக.);; a prepared arsenic.

     [ெகந்  + உரி + நஞ் .]

ெகந் ரகாண்டம்

 
 ெகந் ரகாண்டம் kendirakāṇṭam, ெப.(n.)

   பாகல்; bitter gourd.

     [ெகந்தரம் → ெகந் ரம் + காண்டம்.]

ெகந் லவணம்

ெகந் லவணம் kendilavaṇam, ெப.(n.)

   1. காய்ச் ப் ; a salt prepared by heating a mixture of rotten eggs, sulphur and sea-salt.

   2. வப் ப் ; Sulphur Salt.

     [ெகந்  + இலவணம்.]

ெகந் வா ணி

 
 ெகந் வா ணி kendivāruṇi, ெப.(n.)

   ேபய்க் ெகாம்மட் ; bitter apple.

ம வ. ேபய்த் ம்மட் .

     [ெகந்  + (வா ளி);வா ணி.]
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ெகந்

ெகந் 1 kendudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   1.தத் தல்; to hop, skip.

   2. ெநளிதல், (யாழ்.);; to crawl or creep, as worms in a sore, to writhe, wriggle.

   3. ட் ப் ள்ள த்தல்; to strike the stick in the game of tipcat,

   4. ஒற்ைறக் கால் ஊன் ம் ம கால் ஊன்ற யாம ம் ந்  ந்  நடத்தல்; walk with one leg pressed 
and the other leg not capable of pressing.

அவன் ஒ கா ல் ண்பட்டதால் ெகந் றான்.

ெத., . கந் .

     [ெகந்  → ெகந் .]

 ெகந் 2 kendu, ெப.(n)

   ஒற்ைறக்காலாற் ெகந் யா ம் ள்ைள ைளயாட் ; a game ofchildren, in which each member of a side can 
put out any number of the other side by chasing and touching them

     [P]

ெகந்

 as long as he can hop continuously on one leg.

   2. ட் ப் ள் ைளயாட் ; the game of tip-cat.

     [ெகந்  → ெகந் .]

ெகந் சடகம்

 
 ெகந் சடகம் gendusaḍagam, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ; a kind of worm.

     [ெகந்  + சடகம்.]

ெகப் தம்

 
 ெகப் தம் keppidam, ெப.(n.)

   நிந்ைத; reproach, blasphemy, abuse.

     [கவ்ைவ → கப்ைப → ெகப்ைப → ெகப் தம்(ெகா.வ.);]

ெக

ெக  kebi, ெப.(n.)

   1. ைக; cave.

   2. :a bit.

   3.வைள; a hole.

     [க  → ெக  → ெக (ெகா.வ.);.]

ெகம்பட்

 
 ெகம்பட்  kembaṭṭi, ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dharmapuri Dt.

     [ெசம் + பட்  - ெசம்பட்  → ெகம்பட்  (ெகா.வ.);.]
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ெகம்பட் ைக

 
 ெகம்பட் ைக gembaṭṭigai, ெப.(n.)

   பதக்கம்ைவத் க் கல் ைழத்த க த்தணி; ruby necklace with locket in the middle.

     [ெகம்  + அட் ைக.]

ெகம்பத்

 
 ெகம்பத்  kembattu, ெப.(n.)

   பகட் ( ன்.);; pomp splendour.

     [ெகம்  → ெகம்பல் → ெகம்பத் .]

ெகம்பநாயக்கன்
பாைளயம்

 
 ெகம்பநாயக்கன்பாைளயம் kembanāyakkaṉpāḷaiyam, ெப.(n.)

   ஈேரா  மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Erode Dt.

     [ெசம் யன் → ெசம்பன் → ெகம்பன் + நாயக்கன் + பாைளயம்.]

ெகம்பைர

ெகம்பைர kembarai, ெப.(n.)

   1. ைட (யாழ்.அக.);; basket.

   2. ெநற் ைட; paddy basket.

   க. கம்ெப,;ெத. கம்ப.

     [ெகம்  + அைர – ெகம்பைர. சம்  → கம்  →ெகம் .]

ெகம்பல்

ெகம்பல் kembal, ெப.(n.)

   1. ஆரவாரம்; loud noise.

   2. எ ம்பல்; ascend, rise.

     [ெகம்  + அல் - ெகம்பல்.]

ெகம்பளி-த்தல்

ெகம்பளி-த்தல் kembaḷittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ம ழ் தல் (யாழ்.அக.);; to exult, to be merry.

     [ெகம்  = அளி-.]

ெகம்பளிப்

ெகம்பளிப்  kembaḷippu, ெப.(n.)

   1.ம ழ்ச் ( ன்.);; exultation. Mirth.

   2. ஆடம்பரம்; pomp, ostentation.

     [ெகம்  + அளிப்  ெகம் : ள் தல். ெகம்  : ஆரவாரித்தல்.]

ெகம் ரிக்கம்பண்
-தல்

ெகம் ரிக்கம்பண் -தல் kembirikkambaṇṇudal,    9 ெச. . .(v.i.)

   1.இட் க்கட் ப்ேப தல்; to concoct.

   2.தம்பட்டம த்தல்; to spread.

     [ெகம்பல் → ெகம்பரிக்கம் → ெகம் ரிக்கம் + பண் -.]

ெகம் ரசன்னி

 
 ெகம் ரசன்னி kembīrasaṉṉi, ெப.(n.)

   ரிப் , வ ப் க டன் ய இ (சன்னி);; a kind of deliriumhighly characterised by incessant laughter, 
convulsion, fits, etc.

     [கம் ர → ெகம் ர → சன்னி.]
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ெகம் ரம்

ெகம் ரம் kembīram, ெப.(n.)

   1. ஆழம்; depth.

   2. பரிமளிப் ; shine.

   3. ேமன்ைம; excellence.

   4. ரம்; courage.

   5. ; manliness.

   6.ஆழ்ந்த அ ; profound knowldege.

     [கம் ரம் → ெகம் ரம்.]

ெகம் ரி-த்தல்

ெகம் ரி-த்தல் kembīrittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ரங்காட் தல் (யாழ்.அக.);; to display manliness, majesty of spirit.

   2. எ ப்பான ரலாற் ேப ைக; to exult, to speak in a majestic tone.

     [கம் ரி → ெகம் ரி.]

ெகம் ரியம்

ெகம் ரியம் kembīriyam, ெப.(n.)

   1.இளம் ன்; soft gum.

   2.கம் ர் ன்; gambier resin.

     [கம் ரி → ெகம் ரி → ெகம் ரியம். கம் ரி தாம் லத் டன் ேசரக்் ம் ஒ வைகத ் வரப்் ச ்சரக் .]

ெகம்

ெகம் 1 kembudal,    5.ெச. . .(v..i)

   ெகாந்தளித்தல் ( ன்.);; to rise, as waves;

 to be violent as the wind;

 to swell, heave, as the sea (W.);.

   2. அரத்தங்ெகா த்தல் ( ன்.);; to riseup,boil, as blood in rage (W.);.

   3.உரத் ப்ேப தல்; to speak loud, cry

 out, clamour.

   4. ஆரவாரித்தல் ( ன்.);; to create tumult,to rise with indignation.

   5. ெநம் தல்; to lift.

     [கம்  → ெகம் .]

 ெகம் 2 kembu, ெப.(n.)

   1. க ம் வப்  நிறக்கல் (ப மராகம்);; ruby, ெகம் த்ேதா வாங்க ேவண் ம்.

   2. க ஞ் வப் ; dark-red colour. உனக் க் ெகம் நிறப் ைடைவ அழகாக இ க் ம் (உ.வ.);.

   3. க ஞ் வப் ச ்சாைணக்கல்; dark red whetstone.

   4. மாணிக்க (இரத் ன);க் கல்; sardius.

க.,ெத. ெகம் .

ெகம் க்கட் க்கல்

 
 ெகம் க்கட் க்கல் kembukkaṭṭikkal, ெப.(n.)

   தாழ்ந்தவைகக் ந்தக்கல்; low quality of diamond.

     [ெகம்  + கல்.]
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ெகம் நீலம்

ெகம் நீலம் kembunīlam, ெப.(n.)

   1.உயரந்்த நீலம்; superior sapphire.

   2. வப்  நிறமான சாைணக்கல்; red whetstone.

     [ெகம்  + நீலம்.]

ெகம் மல் ைக

 
 ெகம் மல் ைக gembumalligai, ெப.(n.)

   ம ரம்ாணிக்கம்; cypress vine.

     [ெகம்  + மல் ைக.]

ெகம்மரம்பாைளய
ம்

ெகம்மரம்பாைளயம் kemmarambāḷaiyam, ெப.(n.)

   ேகாைவ மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kovai Dt.

     [ெசம்மரம் ெகம்மரம்+பாைளயம்)

ெக -த்தல் kemi-, 4 ெச. . .(v.i.);

   1.ேபாதல்:to go.

     "அயல் ெக த் "(இர . ேத வ. 8);.

   2. ணரத்ல்:to copulate.

     [ ம் → கம் → ெகம் → ெக .]

ெக ளி-த்தல்

ெக ளி-த்தல் kemiḷittal, ெப.(n.)

   4 ெச. . .(v.i.);

   ம ழ்தல் (ெகம்பளித்தல்);; to enjoy.

     [ மளி → ெகமளி → ெக ளி.]

ெக தா

 
 ெக தா  kemutāki, ெப.(n.)

   ெசங்ெகாடை்ட; markiոց ոսt.

ம வ. ேசரான்ெகாடை்ட: வண்ணத்தான்ெகாடை்ட.

     [ெகம் → ெகம்  : க ஞ் வப் , ெகம்  → ெக தா .]
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ெகய்

ெகய்1 key, ெப.(n.)

   ஒ வைக ன் (யாழ்.அக.);; a kind of fish.

     [கள் → கய் → ெகய்.]

 ெகய்2 keytal,    1 ெச. ன்றா (v.t.)

   1. ைனயாற் தல்; to perform, to do.

   2. உ வாக் தல், உண்  பண் தல்; to prepare,to make.

   4.ேவைலெசய்தல், உ தல்; to work, to till.

   க.ெகய், ெக , ெக ,ெகய் ;பட. ய்.

 key, to do. In all the Dravidian dialects kei is hand. In Telugu kelu is also found. The most common form of this word in 
Telugu is chey-I or cheyi. The word signifying to do is almost identical,viz.,key.chey,etc......... Hungariankēz(pronounced 
keis);, Finnish kchēsi (rootkå-e.g. genitivekå-an);, Estainkāsi, Ostiak ket, Lappish kăt, Perimian ki, Lasian kē, Mingrelian che, 
Quasi-Qumuq(a Turkish dialect);kūya, Turkishkol, Mongol ghar, Tungusian gala. The Hungarian has both kar and këz;

 but the former is used to signify arm, the later hand-a distinction which seems to prove that those roots, though perhaps 
ultimately related, have long been independent of one another. The word in the various Scythian languages signifying to do 
appear to stand in the same relation to the word for hand that they do in the Aryan and Dravidian languages Comp. The 
Turkish kyl, to do;

 Mongol ki, Manchu gai, Mordvin kā. These words resemble the Aryan kar, to do, but still more closely the Dravidian ki, kê, 
etc. (CG.DEL.617,618);.

     [ைக + கய் → ெகய்.]

ெகர்ச் -த்தல்

ெகரச்் -த்தல் kerccittal,    4ெச. . .(v.i.)

   1. ழங் தல்; To roar.

   2. உரப் தல் பாரக்்க;see urappu-.

ம வ. உரப் தல், க ச் த்தல்.

   க. ெகய், ெக , ெக .ெகய் ;பட. ய்.

     [க ச்  → கரச்்  → ெகரச்்  (ெகா.வ.); வழங்காமல் த ரக்்க ேவண் ம்.]

க ச் த்தல் என்பேத ெசவ் ய வ வம்.

ெகர்ச் ைன

ெகரச்் ைன kercciṉai, ெப.(n.)

   1. அரிமா ன் ழக்கம்; roar of lion.

   2. ழக்கம்; roar like a lion,

   3. உரப்பல் பாரக்்க;see uarappal.

ம வ. உரப்பல், க சச்ைன.

     [க ச்  → கரச்ச்ைன → ெகரச்ச்ைன (ெகா.வ.);. வழங்காமல் த ரத்்தல் ேவண் ம்.]

க சச்ைன என்பேத ெசவ் ய வ வம்.

ெகர்ப் கரி-த்தல்

ெகரப்் கரி-த்தல் kerppīkarittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   க வாய் மா தல்; to form into an embryo.

     " த்தசடமான க் லங் ெகரப்் கரித் " (ெசா பசாரம், 61);.

     [க ப்பம் → ெகரப்்பம் + கரி(ெகா.வ.);.]
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ெகரட் க்ெகரட்ெட
னல்

 
 ெகரட் க்ெகரடெ்டனல் keraṭṭukkeraṭṭeṉal,    சளி த யவற்றால் அல்லற்பட்  ம் ச் ன் 
ஒ க் ப் ; onom.expressionஎsignifying hoarse sound or rattle,as in hard or difficult breathing.

     [கரள் → கரட்  → ெகரட் +ெகரடெ்டனல்.]

ெகர  ¬¬

ெகர  ¬¬ keraḍi, ெப.(n.)

   1. லம்பம்; a kind of martial art.

   2. ரட் ; deceit, falsehood.

     'ெகர  கற்றவன் இட  ந்தால் அ ம் ஒ வரிைசஎன்பான்'(பழ.);.

     [கர  → ெகர  (ெகா.வ.]

ெகரி-த்தல்

ெகரி-த்தல் kerittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. உப் ச் ைவ தல்; to become salty, to irritate.

   2.  எரிசச்ல்; to irritate as in the eyes on contact with external malter.

     [கரி → ெகரி.]

ெகரிேகா  அள்ளி

 
 ெகரிேகா  அள்ளி keriāṭiaḷḷi, ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dharumapuri dt.

     [த. ைற (ஏரி); → க. ெகெர → ெகரி + ேகா  + (பள்ளி); அள்ளி.]

ெகரிட்டம்

 
 ெகரிட்டம் keriṭṭam, ெப.(n.)

   னம்; angry, annoyed.

     [கரி → ெகரி → ெகரிட்டம்.]

ெக கம்

 
 ெக கம் gerugam, ெப.(n.)

   ேகாைரக் ழங் ; fragrant tuber or root of koray.

     [க க்  → ெக க்  → ெக கம்.]

ெக கம்பாக்கம்

 
 ெக கம்பாக்கம் gerugambāggam, ெப.(n.)

   வள் ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Tiruvallüar Dt.

     [  → ெக  + அம் + பாக்கம்.]

ெக டக்கல்

ெக டக்கல் keruḍakkal, ெப.(n.)

   1.நஞ் க்கரசன்; king of poisons.

   2.க டன்தைலக் ள்ளி ப்பதாகக் க தப்ப ம் கல்; a concretion said to be in the head of Brahminy kite.

     [ெக டன் + கல்.]

ெக டக்காய்

ெக டக்காய் keruḍakkāy, ெப.(n.)

   1.நத்ைதச் ரி; bristly button weed.

   2. தண்ணீர் ட்டான் ழங் ; water root.

     [க டன் → ெக டன் + காய்.]
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ெக டக்ெகா

ெக டக்ெகா  keruḍakkoḍi, ெப.(n.)

   1. க ஞ் ந் ல்; a black variety of moon-creeper.

   2. தைலச ் ள் வள்ளி; a creeper.

     [க டன் → ெக டன் → ெகா .]

ெக டத்ெதாட்

 
 ெக டதெ்தாட்  keruḍattoḍḍi, ெப.(n.)

   காக்ைக ெகால்  ைத ; a kind of seed to kill crows(சா. அக.);.

     [க டன் → ெக டன் + ெதாட் .]

ெக டப்பசை்ச

 
 ெக டப்பசை்ச keruḍappaccai, ெப.(n.)

ப கக்கல்: pearl-aquamarina(சா.அக.); [க டப்பசை்ச → ெக டப்பசை்ச.]

ெக ட கம்

ெக ட கம் geruḍamugam, ெப.(n.)

   மா களின் கம்மட் ம் ெவண்ைமயா க்ைக(ெபரியமாட்.15);; being white in the nose only, as cattle.

     [க டன் → ெக டன் + கம்.]

ெக டன்

ெக டன் keruḍaṉ, ெப.(n.)

   1. ெவண்ைம ம் ெசம்ைம ம் கலந்த ப ந் ; white headed kite, bird.

   2. மாலவன் ஊர் ; vehicle of Visnu,

     [க டன் → ெக டன்.]

ெக

ெக  keruḍi, ெப.(n.)

   1. லம்பம்; fencing. "ெக கட்  யள லா ைமந்தரக்் ட் " ( வாலவா. 35:4);.

   2.கர க் டம்; fencing school.

ம வ..ெகர .

   க.க ;   ெத.கரி ; .கெரா .

     [கர  → ெகா  → ெக .]

ெக மத்தம்

 
 ெக மத்தம் kerumattam, ெப.(n.)

   பறைவ; bird.

     [க மத்தம் → ெக மத்தம்(ெகா.வ.);.]

ெக தன்

ெக தன் keruvidaṉ, ெப.(n.)

   ெச க் ைடயவன் (க வ ைடயவன்);; proudperson.

     "நடமா கனபத ெக தா" ( ப் :132);.

     [க வம் + அன் - க வன் → க வதன் → ெக தன்.]
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ெகல்-தல்

ெகல்-தல் keltal,    13ெச. . .(v.i.)

   றப்ப தல்,ேபாதல்; to go.

 Fin. kulkea (togo. towalk);;

 Est.kulgeda;

 Hung.kel;

 Mong.yulyu;

 Turk.gelmek(tocome);;

 J.kuru;

 O. chullai.

     [ ல் → ெகல்.]

ெகல் -தல்

ெகல் -தல் kelludal,    5.ெச. ன்றா (v.t.)

   1.கல் தல்; to dig out as a hole.

     " ண  ெகல்ல"(தனிப்பா.

   2.140,356);2.வ ற்ைற அரித் தல்(யாழ்ப்.);:to irritate or corrode and waste the stomach, as excessive stimulus.

   3. ண் தல்; to stir.

   4. ேதாண் தல்:to dig up; to pluck, uproot,

மைலையக் ெகல்  எ ையப் ப்ப  ேபால் (உ.வ.);.

     [ ல் → ெகல் → ெகல் .]

ெகல் கம்

 
 ெகல் கம்  gellugambu, ெப.(n.)

   கல் ெகாம் ; stake for digging the earth.

     [கல் ெகாம்  → ெகல் கம் .]

ெகல் -த்தல்

ெகல் -த்தல் kelluvittal, . .(caus.v.)

   ேதாற் த்தல்; cause to make.

     "மல்லா ரத் ல் தாகக்ெகல் த்த இராமா சன் கால்வாய்க் ம் ைட யாட்டம் 
ஏரிகால்வாய்க் ம்"( ப்.கல். ெதா.2, கல்.134-3);.

     [ெகல்  → ெகல் .]

ெகலமங்கலம்

 
 ெகலமங்கலம் kelamaṅgalam, ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dharmapuri Dt.

     [ ழ் → ழ + மங்கலம் – ழமங்கலம் →க. ெகலமங்கலம்.]
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ெக

ெக 1 kelittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெவல் தல்; to conquer, overcome.

க., .ெகல்: ெத.ெக .

     [க  → ெக .]

 ெக 2 kelittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ஆைச ெகாள் தல்; to desire eagerly, feel a craving for

   2. அசச்ங்ெகாள் தல் ; to be struck with terror;

 to start with fear.

     [க  + ெக .]

 ெக 3 keli, ெப.(n.)

   ஆைச (யாழ்ப்.); eagerness; greediness, insatiable desire for food.

     [க  → ெக .]

 ெக 4 keli, ெப.(n.)

   ெப ம்அசச்ம்; terror.extreme fear.

     [  + ெக .]

ெக க்க

 
 ெக க்க  kelikkaḍi, ெப.(n.)

   ைவப்  நஞ் ; a mineral poison.

     [க  → ெக  + க .]

ெக

 
 ெக  kelisu, ெப.(n.)

ெகளி  (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see kelisu.

     [ெக  → ெக .]

ெக ப்

ெக ப்  kelippu, ெப.(n.)

   1. ெவற் ; winning, success, victory.

   2. ம ழ்ச் ; joy, happiness.

   3. அசச்ம்; fear.

   4. ஆைச; desire, wish.

   ம. ெக ப் ;   க. ெக ;   ட. ெகல் ;   ெத. ெக , ெகல் : . ெகல் ,ெக ;   நா. ெகல் ;ெகாலா. 
ெகல்.

     [ெவல் → ெகல் → ெக  → ெக ப் .]

ெக ழன்

ெக ழன் keluḻṉ, ெப.(n.)

   க டன்; kite.

     "ெக ேனா நந்தெனன்னா" ( வக.1926);.

     [க ன் → ெக ழன்.]
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ெகவ் யம்

 
 ெகவ் யம் kevviyam, ெப.(n.)

நாய்ேவைள (மைல.);: a sticky plant that grows in sandy places.

     [கவ்  → ெகவ்  + அம் : ெகவ் யம்.]

ெகவரி

 
 ெகவரி kevari, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக்காக்கணம்; a kind of creeper with large white flowers and black fruit that turns red when ripe.

ம வ. காக்கனங்ேகாைவ, க ைள, காக்கட்டான்.

ெகவரிகம்

 
 ெகவரிகம் gevarigam, ெப.(n.)

   பல் ப் ; lizzard plant.

     [க ளி → ெகவளி → ெகவரிகம்]

ெகவ க

 
 ெகவ க  gevaligapūṭu, ெப.(n.)

   ெகால்ைலப் பல்  ( த்.அக.);; a flowering parasitic plant.

     [க ளி →.ெகவளி → ெகவ  → ெகவ கம் + .]

ெக

ெக  kevi, ெப.(n.)

   1. பள்ளம்; depth, deep valley.

   2. ைக; cave, cavern.

     " தா ங் ெக தா ம்" (இராமநா.உ த். 95. பக்.391);.

ெத.,க.க  (gavi);.

     [க  → ெக .]

ெக

ெக  keviḍu, ெப.(n.)

   1.மந் ரக் (அடச்ரக் ); யாழ்.அக.);; case for talisman.

   2. எ த் ப் பலைக ன் அைற; compartments of a type case.

     [க ள் → க  → ெக .]

ெக

ெக  keviyūti, ெப.(n.)

   நாலைரக் கல் (ைமல்); ெதாைல ; a distance of 2 Indian leagues = 41/2 miles,

     " ேராச ரட்  ேசரந்்த  ெக " (தணிைகப் .அகத். 443.);.

     [காவதம் → ெக (ெகா.வ.);]

ெக

 
 ெக  kevuḍu, ெப.(n.)

   ெபான் அல்ல  ெவள்ளிக் வைளக் ள் ைவத் க் கட் க் ைக ல் அல்ல  க த் ல் அணிந்  
ெகாள் ம் அக்கமணி (உ த் ராக்கம்);; rudrāksa bead enclosed in gold or silver case and tied on the arm or neck, 
as a badge, amulet or charm.

     [  → ர ்→  → ெக  → ெக .]
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ெக ரா

 
 ெக ரா kevurā, ெப.(n.)

   ள  (மைல.);; basil, a sacred plant for Vaisnavites.

ம வ. ெக ரா கம்.

     [க ர ்→ ெக ரா]

ெக ரிகாரம்

 
 ெக ரிகாரம் kevurikāram, ெப.(n.)

   ஞாழல்; a tree (சா.அக.);.

     [  → ர ்→ ரி → ெக ரி → ெக ரிகாரம் (ெகா.வ.);.]

ெக ரிசங்கம்

ெக ரிசங்கம் kevurisaṅgam, ெப.(n.)

   1. வனியர ்(ைசவரக்ள்); மாைலயாக அணி ம் ஒ வைகக் ெகாடை்ட; double rudrāksa bead.

     [  → ர ்→ ரி → ெக ரி+சங்கம்.]

ெக ரியா யம்

 
 ெக ரியா யம் kevuriyātiyam, ெப.(n.)

   பறங் ப்படை்ட; China rod(சா.அக.);.

     [க ரி → ெக ரி+ஆ யம்.]

ெக ளா

 
 ெக ளா kevuḷā, ெப.(n.)

   ஒ  மண ைடய ெநய்மம்; an aromatic substance.

ெக ளி

ெக ளி1 kevuḷi, ெப.(n.)

   பல் ; lizard.

     [க ளி → ெக ளி.]

 ெக ளி2 kevuḷi, ெப.(n.)

   1. மஞ்சள் நிறமான காய்கள் உண்டா ம்.ெதன்ைனவைக( ன்.);; a species of coconut-palm bearing yellowish 
fruit.

   2. வந்த சங் ; a reddish sea shell conch.

     [ேகளி : ெதங் ( ன்.);: ேகளி → ெக ளி.]

ெக ளிசெ்சவ்
ைள

 
 ெக ளிசெ்சவ் ைள kevuḷiccevviḷai, ெப.(n.)

   ஒ  வைகத் ெதங் ; a kind of coconut.

     [ேகளி : ெதங் ;

ேகளி → ெக ளி → ெசவ் ைள.]
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ெக ளிசாத் ரம்

ெக ளிசாத் ரம்1 kevuḷicāttiram, ெப.(n.)

   பல் ன் ஒ க் ப் பலன் ம் ல்; a scientific treatise dwelling on the chirps of Lizzard.

     [க ளி → ெக ளி + சாத் ரம்.]

 ெக ளிசாத் ரம்2 kevuḷicāttiram, ெப.(n.)

   1. மந் ரக்  (அடச்ரக் ); (யாழ்.அக.);; case for talisman.

   2. எ த் ப் பலைக ன் அைற; compartments of a type case.

     [க ளி → ெக ளி + சாத் ரம்.]

ெக ளிபாத் ரம்

ெக ளிபாத் ரம் kevuḷipāttiram, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைக ெதன்ைன; a kind of coconut.

   2. சை்ச எ க் ம் ேதங்காய் ஓ ; Coconut-shell for taking alms.

     [ெக ளி + பாத் ரம்.]

ெக னம்

ெக னம் kevuṉam, ெப.(n.)

   காக்காய்ப்ெபான் (சங்.அக.);; mica.

     [கன  → க னம் →   ெக னம்.]

 ெக னம் kevuṉam, ெப.(n.)

   1. வானம்; sky.

   2. காக்ைகப் ெபான் (அப் ரகம்);; mica.

   3. பல ட  (அண்டம்);க க்  இைட  ள்ள இைடெவளி; the inter-spacews or regions between the 
several planets.

ெக னி

 
 ெக னி kevuṉi, ெப.(n.)

   ேகாடை்டவா ல்(இ.வ.);; city gate, agate of a fort, castle.

ம வ, க னி.

ெத. க னி.

     [கவாடம் → கவானி → க னி.]

 ெக னி kevuṉi, ெப.(n.)

   வானில் பறக்கக் ய ஆற்றல் ( த் ); வாய்ந்த த்தன்; a Siddha skilled in the art of flying in the sky.

ெக

ெக  keḻi, ெப.(n.)

   நட் ; friendship.

     "ஒ வன் ெக ன்ைம ேகட்டால க" (நான்மணி.63);.

   ம.ெக ;க.ெகெள.

     [ெக  → ெக .]

ெக இ லர்

ெக இ லர ்keḻīiyilar, ெப.(n.)

   ப்ப ல்லார ்(மணக் டவர)்;; one who does not like.

     " ழப்ப வார ்ெக  இ லர ்தாம் ழ்வார ் ழப் படாஅர ்எனின்" ( றள் 1194);.

     [ெக  → ெக  → ெக  + இலர.்]
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ெக இ லார்

ெக இ லார ்keḻīiyilār, ெப.(n.)

   நன்ைம யைடயாதவர;் one who has not benefited.

     "ெபரியாைரசச்ாரந்் ெக லாரஇ்ல்" (பழ.257);.

     [ெக இ → (அல்லர)்; → அலார.்]

ெக இ

ெக இ  keḻīiyili, ெப.(n.)

   பைகவன் (ெதால். ெசால்.57. உைர);; enemy, as one not on amicable terms.

     [ெக  → ெக  → ெக  + இ .]

ெக இ ன்ைம

ெக இ ன்ைம keḻīiyiṉmai, ெப.(n.)

ெக இ  பாரக்்க;see Keliyili.

     "கண்ட வார ்ேபாலார ்ெக இ ன்ைமெசய்வாைரப்பண்ட வார ்ேபாலா " (பழ.140:1);.

     [ெக இ + இன்ைம.]

ெக இ னர்

ெக இ னர ்keḻīiyiṉar, ெப.(n.)

   ற்றத்தார;் relatives.

     "ேகளல்ேகளிரெ்க இ னரஒ் க ம்" (அகம். 93:2);.

     [ெக இ + இனர.்]

ெக

ெக 1 keḻudal,    2ெச. . .(v.i.)

   1.அடரத்ல்,ெச தல், ெந க்கமாதல்; to become tense, crowded.

   2. இ க்கமாதல், to get tightened.

 Fin. kirea (tight, tense);: kiristaa(to tighten);: Kere. kirei;

 Est.kiristada;

 Mordvin. Kirems;

 Q.giruy-firuy.

     [ ல் → ெகல் → ெக .]

 ெக 2 keḻu, ெப.(n.)

   1.ஒ  சாரிைய; an euphonic increment.

     "உம் ங்ெக ளப்படப் ற ம்(ெதால், எ த் .481.);.

   2.நிறம்; Colour.

     " ந்ெக நிறனா ம்ேம" (ெதால்.ெசால்.303);.

   2. இைடசெ்சால்; participle.

     "ேவல்ெக தடக்ைக".

     [ ல் → ெகல் → ெக .]

ெக த்ைத

 
 ெக த்ைத keḻuttai, ெப.(n.)

   நஞ் ைடய டக்ைளக் ெகாண்ட ஒ  வைக ன்; a kind of poisonous thorny fish.

     [கள் → க  → ெக  → ெக த்ைத.]
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ெக தைக

ெக தைக geḻudagai, ெப.(n.)

ெக தைகைம பாரக்்க;see kelutagama

     " ள்ளி வளவெனா  ெக தைக ேவண் "(மணிேம.25:14);.

     [ெக  + தைக.]

ெக தைகைம

ெக தைகைம geḻudagaimai, ெப.(n.)

   உரிைம; right. Intimacy.

     "ேகளி க்கங் ேகளாக் ெக தைகைம" ( றள். 808);.

     [ெக தைக → ெக தைகைம.]

ெக மல்

ெக மல் keḻumal, ெப.(n.)

   1. ைளத்தல்; germination.

   2. அைமதல்; formulation.

   3. கற்றல்; studying.

   4. நிைறதல்; becoming full.

     [ ள் → ெக  → ெக மல்.]

ெக

ெக 1 keḻumudal, ெப.(n.)

   22ெச. . .(v.i.);

   1.நிைறதல்; to become full, plentedus, abundant.

     "ெக  ெயங்க மாய்க் ளெராளிச ்சைடயைன"(வள்ள. சத் யஞான. ப யல், 9);.

   2 ரத்ல்; to become ripe.

     'ெக தல் ஈண்  ற் தைல ணரத்் ற் ' (மைலப . 114, உைர);.

   3. ைளத்தல் (அக.நி.);; to spring up, shoot forth (அக.நி.);.

   4. பா ணரச்்  ெகாள் தல் ; to be affected with lust.

     " ரிைகைய நிைனந் டல் ெக " (பாரத. . 104);.

     [ ள் → ெக  → ெக ( .தா.40);.]

ெக -தல்

ெக -தல் keḻumudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ெபா ந் தல்; to attain, join, unite.

     "ேதேராட கள்ெக "(பட் னப். 47.);

   2. ட் தல்; to approach.

     "ஒன்னாதார ்பைடெக "( .ெவ. 3:12, ெகா );.

   3. கற்றல் ( வா.);; to learn, practise.

     [ ள் →  → ெக  → ெக  → ெக ( .தா.40.);]

ெக ைம

ெக ைம1 keḻumai, ெப.(n.)

   1: ைளக் ைக;.germinating.

   2. வளைம; opulence.

   3. நிறம்; colour.

   4. ஒளி; brightness, shine.

     [ ள் → ெக  → ெக மல்.]
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ெக வ

ெக வ keḻuva, இைட.(part.)

   ஓர ்உவம ; a term denoting comparison (ெதால்.ெபா ள்.286, உைர.);.

     [ ல் →  → ெக .]

ெக வல்

ெக வல் keḻuval, ெப.(n.)

   1. த தல்; embracing.

   2. நிைறதல்; become full.

     [ெக  → ெக வல்.]

ெக

ெக 1 keḻuvudal,    5 ெச. ன்றா , (v..t)

   1. ெபா ந் தல்; to unite, to embrace.

     "மங்ைக ையக் ெக னேயா னர"் (ேதவா.951:5);.

   2.நிைறதல்:to be full.

     "ெக ய காதைலெயன் ெறம ள்ளம்" (தணிைகப் .கள . 530);.

   3.மயங் தல்( டா.);:to be confused, deluded( டா.);:

   4. பற் க் ெகாள் தல் ( டா.);; to be attached,as the mind to earthly things ( டா.);.

     [ ள் → ெக  → ெக .]

 ெக 2 keḻuvu, ெப.(n.)

   நட் ; friendship.

     "ேகளிர ்மண ன் ெக ேவா" (பரிபா. 8:63);.

     [ ள் →  → ெக  → ெக .]

ெகளபள்ளி

 
 ெகளபள்ளி keḷabaḷḷi, ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dharmapuri Dt.

     [ேகளன் + பள்ளி – ேகளண்பள்ளி → ெகளபள்ளி.]

ெகளி-த்தல்

ெகளி-த்தல் keḷittal,    4ெச. . .(v.i.)

   ெநளிந் ேபாதல் (யாழ். அக.);; to wriggle, crawl, as a worm.

 Skt. gal.

     [ ல் → ெகல் → ெகளி.]

ெகளித்

 
 ெகளித்  keḷitti, ெப.(n.)

   ெகளிற் ன், நன்னீர ்உள்ள இடங்களில் வா ம் ன்; a river fish.

     [ெகளி  → ெகளிற்  → ெகளித் .]

ெகளிசச்ா

 
 ெகளிசச்ா  keḷiccāṟu, ெப.(n.)

   நிலத் ள ; ground basil (சா.அக.);.

     [ெகளி → சா .]
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ெகளி

ெகளி  keḷisu, ெப.(n.)

   1. காமாைல க்கம்; swelling in jaundice.

   2. பாண் ; dropsy (சா.அக.);.

   3. கம் வ களிற் கா ம் க்கம் (யாழ்ப்.);; bloatedness, as of the face or stomach.

     [ ல் → ெகல் → ெகள் → ெகளி .]

ெகளி பற் -தல்

ெகளி பற் -தல் keḷisubaṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   கம் த யன ங் தல்(யாழ்.அக.);; to be bloated, as the face or stomach.

     [ெகளி +பற் -.]

ெகளித் ப்பசை்ச

 
 ெகளித் ப்பசை்ச keḷittippaccai, ெப.(n.)

   பசை்ச எரியணம் (கற் ரம்);; crude camphor(சா.அக.);.

     [ெகளித்  + பசை்ச.]

ெகளிதம்

 
 ெகளிதம் keḷidam, ெப.(n.)

   ெப ங்கல் (ச .);; large Stone.

 Skt. galita.

     [ ல் → ெகல் → ெகள் → ெகளிதம்.]

ெகளிப்

ெகளிப்  keḷippu, ெப.(n.)

   1.வைள ; bend.

   2.ெநளி : twist.

     [ ல் → ெகல் → ெகள் → ெகளிப் .]

ெகளிர்சச்ல் யம்

 
 ெகளிரச்ச்ல் யம் keḷirccalliyam, ெப.(n.)

   ென ம்  ( ன்.);; fish bone.

     [ெகளி  + சல் யம்.]

ெகளி

ெகளி  keḷiṟu, ெப.(n.)

ெக த் பாரக்்க;see kelutti.

     "ேகேவடரா க்ெகளிற ப த் ம்" ( வாச.2:17);.

     [ ள் → ெகள் → ெகளி .]

ெக  சந்தனம்

 
 ெக  சந்தனம் keḷusisandaṉam, ெப.(n.)

   ேபய்ப் டல்; devil's gourd.

     [ெகளி  → ெகளி  + சந்தனம்.]
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ெக த்

ெக த்  keḷutti, ெப.(n.)

   1. எட்டங் ல நீள ள்ள ெகளிற் ன்: fiddler-keliru, silvery or golden, attaining 8 in. in length.

   2.நன்னீரில் வா ம் ன் வைக; a fresh-waterfish, brownish attaining considerable size.

   3. ப ெனட்  ரல் நீள ள்ள ன்வைக; a

 fresh-waterfish-bird, bluish-brown,attaining 18in. in length.

   4. ேதளி ன்; scorpion-fish, leaden, attaining more than 1 ft. in length.

     [P]

ெக த்  ன்

ம.ெகன்ன .

     [ெகளி  → ெக த் .]

வைககள்:

   1. ெபான் ெக த் ,

   2. கானாங்ெக த் ,

   3.ேகாழக்ெக த் ,

   4.ஆற் க்ெக த் .

ெக த் லாச்
ைச

 
 ெக த் லாசை்ச keḷuttibilāccai, ெப.(n.)

   ெக த் ேபாலத் ேதாற்ற ள்ள ஒ வைக ன்; a kind of fish like kelutti.

     [ெக த்  + லாசை்ச)

ெக த் ப் ண்

 
 ெக த் ப் ண்  keḷuttippūṇṭu, ெப.(n.)

   ெனரிஞ்சான் ெச ; a species of rattlewort (சா.அக.);.

     [ெக த்  + ண் .]

ெகற்

 
 ெகற்  keṟci, ெப.(n.)

   வ தைல(சங்.அக.);; Indian nightshade.

     [ ல் → ல்  →ெகற் .]

ெகற்பக்கல்

 
 ெகற்பக்கல் keṟpakkal, ெப.(n.)

   க ப்ைப ல் காணப்ப ம் கல்; a mole which has undergone calcareous degeneration in the womb. (சா.அக.);.

     [க ப்பம் + கல்-க ப்பக்கல்-ெகற்பக்கல்(ெகா.வ.);.]

ெகற்பக்கழைல

 
 ெகற்பக்கழைல keṟpakkaḻlai, ெப.(n.)

   க க் கைலவா ண்டா ம் சைதக் கட் ; a fleshy mass occurring due to degeneration (சா,அக.);.

     [க ப்பம் → ெகற்பம் (ெகா.வ.); + கழைல - ெகற்பக்கழைல.]
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ெகற்பக்காய்சச்ல்

 
 ெகற்பக்காய்சச்ல் keṟpakkāyccal, ெப.(n.)

   ெபண் க ற் க் ம்ேபா  உண்டா ம் ரம்; fever occurring in woman during pregnancy.

     [க ப்பம் → ெகற்பம் + காய்சச்ல் – ெகற்பக்காய்சச்ல்.]

ெகற்பக் ராணி

 
 ெகற்பக் ராணி keṟpakkirāṇi, ெப.(n.)

   ேப  காலத் ல் உண்டா ம் ேநா ந்  படல்; relief found by pregnant woman from diarrhoea 
(சா.அக.);.

     [க ப்பம் → ெகற்பம் + ராணி.]

ெகற்பக் ந்தம்

 
 ெகற்பக் ந்தம் keṟpakkuruvindam, ெப.(n.)

   சா ங்கம்; vermilion(சா.அக.);.

     [க ப்பம் → ெகற்பம் + ந்தம்.]

ெகற்பக் வைள

 
 ெகற்பக் வைள keṟpakkuvaḷai, ெப.(n.)

   க ப்ைப; uterus;

     [க ப்ைப + வைள - க ப்ைபக் வைள → ெகற்பக் வைள (ெகா.வ.);.]

ெகற்பக்ெகா ப்

 
 ெகற்பக்ெகா ப்  keṟpakkoḻuppu, ெப.(n.)

   ெபாய்க்கற்பத் ல் காணப்ப ம் அ வ ற் ன் ெகா ப் ; accumulation of fatin the abdominal wall found in 
cases of false pregnancy(சா.அக.);.

     [க ப்பம் → ெகற்பம் + ெகா ப் .]

ெகற்பக்ேகாள்

ெகற்பக்ேகாள் keṟpakāḷ, ெப.(n.)

   1. க ப்பங் ெகாள் தன்ைம; the state of being pregnant.

   2. க ப்பத் ன் ற்றங்கள்; disorders of pregnancy (சா.அக.);.

     [க ப்பம் → ெகற்பம் + ேகாள்.]

ெகற்பக்ேகாளிலக்
கணம்

 
 ெகற்பக்ேகாளிலக்கணம் keṟpakāḷilakkaṇam, ெப.(n.)

   க ப்ைபக் ேகாளா பற் ய ல்; a treatise on diseases of the uterus and disorders of pregnancy (சா.அக.);.

     [க ப்பம் → ெகற்பம் + ேகாள் இலக்கணம்.]

ெகற்பசச்ைதக்கழ
ைல

ெகற்பசச்ைதக்கழைல keṟpaccadaikkaḻlai, ெப.(n.)

   க ப்ைப ல் காணப்ப ம் அரத்தத் ரள்; a blood mole in the womb.

   2.. ைத ண்ட க ச் ைத ேபாற் காணப்படல்; a mole formed by dead ovum assuming a flesh like appearance 
in the womb (சா.அக.);.

     [க ப்பம் → ெகற்பம் + சைத + கழைல.]
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ெகற்பசச்ன்னி

 
 ெகற்பசச்ன்னி keṟpaccaṉṉi, ெப.(n.)

க ற்ற ெபண்கைளத் தாக் ம் இ  (சன்னி: delirium attacking a pregnant woman சா.அக.);.

     [க ப்பம் → ெகற்பம் + சன்னி.]

ெகற்பச்

 
 ெகற்பச்  keṟpaccūṭu, ெப.(n.)

கற்பக் ழந்ைதையத்தாக் ம் ட் ேநாய்:congenital lheat affecting children while in the womb(சா.அக.);.

     [க ப்பம் → ெகற்பம் + .]

ெகற்பச் ைர

 
 ெகற்பச் ைர keṟpaccūrai, ெப.(n.)

   க ற்ற ெபண்க க் க் கா ம் ைலேநாய்; dating pain in the abdomen occuring to pregnant women 
(சா.அக.);.

     [க ப்பம் → ெகற்பம் + ைர.]

ெகற்பநாசம்

 
 ெகற்பநாசம் keṟpanācam, ெப.(n.)

   க ச் ைத ; abortion (சா.அக.);.

     [க ப்பம் → ெகற்பம்:ந  → நாசம்;

ெகற்பம் + நாசம்.]

ெகற்பநா னி

 
 ெகற்பநா னி keṟpanāciṉi, ெப.(n.)

   க ைவக் கைரக் ம் ம ந் ; medicinal agents responsible for causing abortion(சா.அக.);.

     [ெகற்பம் + நா னி.]

ெகற்பப்

 
 ெகற்பப்  keṟpappuḻu, ெப.(n.)

   க த்தரிப்பைதத் த க் ம் மலட் ப் ; germs in the uterus destructive to conception(சா.அக.);.

க ப்பப் பாரக்்க;see karuppa-p-pulu.

     [க ப்பம் → ெகற்பம் + .]

ெகற்பம்

ெகற்பம் keṟpam, ெப.(n.)

   ெபண்ணின் க ப்ைப ல் க  உண்டாதல்; ovum formed in woman's uterus with the help of male sperm.

     [க  : க ப்பம. த்தல் : ேதான் தல்;

 → க  → க ப்பம் க  : ல், ள், ட.்ைட, ேசய், ட் .. வடெமா யாளரக்்  ( ளி); என் ம் 
grabh=grah (பற் ); என் ம் லங்காட் வ  ெபா ந்தா  (வ.ெமா.வர.ப.108);.]

ெகற்பம் ழ் ழ்தல்

 
 ெகற்பம் ழ் ழ்தல் keṟpamāḻvīḻtal, ெப.(n.)

ழந்ைத றத்தல்: delivery of child (சா.அக.);.

     [க ப்பம் → ெகற்பம் + ழ் + ழ்தல்.]

1006

www.valluvarvallalarvattam.com 4227 of 19068.



ெகற்பெவடை்ட

 
 ெகற்பெவடை்ட keṟpaveṭṭai, ெப.(n.)

   ழந்ைதையத ்தாக் ம் தாய்தந்ைதயரின் பால் ைன ேநாய்; vene

 Realorsyphilitictints of congenitalorigin in children.

     [க ப்பம் → ெகற்பம் + ெவடை்ட.]

ெகற்பாசச்ன்

 
 ெகற்பாசச்ன் keṟpāccaṉ, ெப.(n.)

   ெப வ தைல; a big variety of brinjal plant.

     [ ல் (வன்ைம); +  - ற்  → ெகற்  + (ெப த்தான்); பாசச்ான்.]

ெகற் ணி

 
 ெகற் ணி keṟpiṇi, ெப.(n.)

   க ற்ற ெபண்; a pregnant woman(சா.அக.);.

     [க ப் ணி → ெகற் ணி(ெகா.வ.);.]

ெகற்

ெகற் 2 keṟpittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   க றல்; getting pregnant.

     [க  → க ப்  → ெகற் (ெகா.வ.);.]

ெகற் ரி-தல்

ெகற் ரி-தல் keṟpiridal,    4ெச. . .(v.i.)

   பற் ெயரிதல் (யாழ்.அக.);; to blaze.

     [ ற்  → ெகற் (வ ைம); + எரி - ெகற்ெபரி → ெகற் ரி (ெகா.வ);.]

ெகற்

ெகற்  keṟpu, ெப.(n.)

   1.வ ைம; strength.

   2. றன்; power.

   3. ெமய்ப்ெபா ள்; philosophy.

ம. ெகல்

     [ ற்  → ெகற் .]

ெகற்ேபாட்டம்

 
 ெகற்ேபாட்டம் keṟpōṭṭam, ெப.(n.)

   ெதன் ைச ேநாக்  நக ம் ல்; southern passage of clouds.

     [க ப்பம் → ெகற்பம் + ஒட்டம்.]

ெகனகாரி

 
 ெகனகாரி keṉakāri, ெப.(n.)

   ன்ைன; spiny fire brand teak.

     [கனம் → ெகனம் + காரி.]

ேக

1007

www.valluvarvallalarvattam.com 4228 of 19068.



ேக

 
 ேகā, ெப.(n.)

   ககர வல்ெலாற் ன் ேமல் (க் );'ஏகார' உ ேர ப் றந்தஓரஉ் ரெ்மய்ெய த் ; thesyllabic letter 
representing velar consonant 'க்' with the vowel 'ஏ'.

     [க் + ஏ – ேக.]

ேகக்களி-த்தல்

ேகக்களி-த்தல்ākkaḷittal,    4ெச. . .(v.i.)

ெகக்களி பாரக்்க;see kekkali.

     [ெகக்களி → ேகக்களி.]

ேகக் ப்

 
 ேகக் ப் ākkuppūṭu, ெப.(n.)

   ேசய்ைம ( ைமச)்; ரகம்; caraway plant(சா.அக.);.

ம வ. கா ப் .

     [ேகக்  + .]

ேகக் ைத

 
 ேகக் ைதākkuvidai, ெப.(n.)

   ேசய்ைமச ்ேசாம் ; caraway seed(சா.அக.);.

     [ேகக்  + ைத.]

ேகக்ைக

 
 ேகக்ைகākkai, ெப.(n.)

   தாைழ; screw-pine-tree.

ம வ. ேகக்ைக .

     [ேகதைக → ேகக்ைக.]

ேககம்

 
 ேககம்ākam, ெப.(n.)

    (யாழ்.அக.);; house.

     [க வகம்(உள் ); → கம்  → ேககம்.]

அரசனின் மந் ரச் ற்றம் ம் ெந மாடத்ைதக்

க மாளிைக என் ம், இைறவன் எ ந்த ளிய ேகா லகத்ைதற் க வைற என் ம், உள்மண்டபத்ைதக்

க வரங்கம் என் ம் தைல ஒப் ட்  ேநாக் க. க வகம் என் ம் த ழ்செ்சால்ேல வடெமா ல் 
கம் என் ம் வட

இந் ய ெமா களில் கர ்(gar); என் ம் ரிந்த .

ேககயப் ள்

ேககயப் ள்ākayappuḷ, ெப.(n.)

இைச ண ம்

   அ ணப்பறைவ; a bird believed to possess an extremely delicate sense of music.

     [ேககயம் + ள்(பறைவ.);]

இப் பறைவையக் ெகால்ல நிைனப்பவர,் த ல் யாைழ ட் ப் ன்  ெச ல் ஏற்கெவாண்ணாத 
பைறைய ழக் க் ெகால்வர ்என்ப  நற் ைண 304ஆம் பாட ன் உைரக் ப் .
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ேககயம்

ேககயம்1ākayam, ெப.(n.)

   ம ல்( வா.);; peacock.

     "ேககய ந ல்வன"(கம்பரா.நாட் .49);.

     [ெகக்க  → ேகக்ைக → ேககயம் (ெகக்க க் ம் பறைவ);.

 ேககயம்2ākayam, ெப.(n.)

   1.பண்ைடய ஐம்பத்தா  நா க ள் ஒன்றான ம், ந்  நாட் ற் க ள்ள மான நா ; the country 
bordering on Sindh, one of 56 countries.

     "மணி க் ேககயத்தரசன்" (ெப ங்மகத.16:9);.

   2. பண்வைக ( டா.);; a musical mode.

   3. க ரிச ்ெசய்நஞ்  (யாழ்.அக.);; a prepared arsenic.

   4. ேககயப் ள் பாரக்்க;see kégaya-p-pul.

     [ேககயம்1 → ேககயம்2.]

 ேககயம்3ākayam, ெப.(n.)

ம ழம் ைத;seeds of ape-flower tree (சா.அக.);.

     [ேகதகம் → ேககயம்.]

 ேககயம்4ākayam, ெப.(n.)

ேககயன்

 
 ேககயன்ākayaṉ, ெப.(n.)

   ேககயம் என் ம்நாடை்ட ஆண்ட மன்னன்; a king who ruled the nation kēgayam.

     [ேககயம் → ேககாரன்.]

ேககரம்

 
 ேககரம்ākaram, ெப.(n.)

   கைடக்கண்பாரை்வ; side glance(சா.அக.);.

 Pan. kairă, Ass. ker.rā, kērā;

 H., Mar. kaira.

     [ேகக்ைக → ேககரம்.]

ேககரன்

 
 ேககரன்ākaraṉ, ெப.(n.)

   ஓரக்கண்ணன்; squinteyed man (சா.அக.);.

     [ேகக்ைக → ேககரம் → ேககரன்.]
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ேககலன்

 
 ேககலன்ākalaṉ, ெப.(n.)

   த்தா ; rope dancer.

 Skt. ke-kala.

.ேககபா னி.

     [களி → ேகளி → ேகளிகளி → ேககலன்(ெகா.வ.);.]

ேக

 
 ேக āki, ெப.(n.)

   ம ல்; peacock(சா.அக.);.

ெத.ேக .

ம வ. ேககயம்.

     [ெகக்களி → ேககளி → ேக .]

ேக ந்தகம்

 
 ேக ந்தகம்āgundagam, ெப.(n.)

   ெகா க்கடை்ட; a kind of rice cake or puff(சா.அக.);.

ம வ, ேக ந்தம்.

     [ேக  → ேக ந்தம் → ேக ந்தம் → ேக ந்தகம்.]

ேக ந்தம்

 
 ேக ந்தம்ākundam, ெப.(n.)

   ெகா க்கடை்ட; puff (சா.அக.);.

     [ேக  → ேக ந்தம் → ேக ந்தம் வடஇந் ய ெமா களில் gehu ேகா ைம எனப்ெபா ள்ப ம்.]

ேகைக

 
 ேகைகākai, ெப.(n.)

   ம ற் ர ன் அகவேலாைச; screech of a pea-cock (சா.அக.);.

ம வ. ேககம்.

 Skt.keka. Pkt. kekå. H.kehå.

     [ேகக்ைக (ஒ க் ப் ); → ேகைக.]

ேகசக் னம்

ேகசக் னம்ācakkiṉam, ெப.(n.)

   1. தைல வ க்ைக; morbid baldness.

   2. ம ர ்உ ரத்ல்; falling off of the hair (சா.அக.);.

     [ேகசம் + ( னம்); னம்.]
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ேகசகம்

ேகசகம்ācagam, ெப.(n.)

   1. ஒ வைகக் ழங் ; a kind of root.

   2.அத் ; fig tree (சா.அக.);.

     [க  → ெக  → ேக  → ேக கம் → ேக கம் → ேகசகம்.]

 ேகசகம்ācagam, ெப.(n.)

   அத் ; fig tree.

ேகசகாரம்

ேகசகாரம்ācakāram, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் க ம் ; a kind of sugarcane (சா.அக.);.

   2. ைரையத் ேதய்க் ெமா  இ ம் க் க ; wire brush to molish the horses.

     [ெசய் → ெகய் → ேகயம் → ேகசம் + ேகசகாரம்.]

ேகசதத்

 
 ேகசதத் ācadaddu, ெப.(n.)

   தகைர என் ம் ைக; ring-worm plant (சா.அக.);.

     [க  → ெக  → ேகதம் → ேகசம் + (தந் );தத் .]

ேகசதம்

 
 ேகசதம்ācadam, ெப.(n.)

   ைகயாந்தகைர; eclipse plant(சா.அக.);.

ம வ. கரிசலாங்கண்ணி, கரிசாைல,ேகசதாரகம்

 Skt. kesa-da.

     [க  → ெக  → ேகதம் → ேகசம் → ேகசதம்.]

ேகசதமனி

 
 ேகசதமனிācadamaṉi, ெப.(n.)

   வன்னிமரம்; vanni tree also called Arjuna's penance tree(சா.அக.);.

     [க  → ெக  → ேகதம் → ேகசம் + தமனி.]

ேகசதாரகம்

 
 ேகசதாரகம்ācatāragam, ெப.(n.)

   கரிசலாங் கண்ணி; eclipse plant.

     [க  → ெக  → ேகதம் → ேகசம் + (தாரம்);தாரகம்.]

ேகசநாளம்

 
 ேகசநாளம்ācanāḷam, ெப.(n.)

   ண்ணிய அரத்தக் ழாய்; a blood tube resembling a hair.

     [ேகசம் + நாளம்.]
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ேகசம்

ேகசம்1ācam, ெப.(n.)

   1. மக்கள் தைலம ர;் human hair.

     " ைற வட் ண்ேடற் ேகசங் ைறத்தற் " (ெப ங்.வத்தவ.14:29);.

   2. லங் ன் ம ர(் ங்.);; hair of animals.

 Skt. kesa, Pali., Pkt.késa. Pr.iš-kk(mustache);;

 Dm. kyëc;

 Gaw.khes

     [க த்தல் : ேதான் தல், ைளத்தல். க  → ெக  → ேகதம் → ேகசம். ஒ.ேநா. ேகச கம் : ல். ேக ரி : 
ளியாைரக் ைர.]

 ேகசம்2ācam, ெப.(n.)

   யாைனத் ப் ; elephant pepper.

     [ேகசம்1 → ேகசம்2.]

 ேகசம்ācam, ெப.(n.)

   1. மக்கள் தைலம ர;் human hair.

     " ைற வட் ண்ேடற் ேகசங் ைறத்தற் " (ெப ங்.வத்தவ.14:29);.

   2. லங் ன் ம ர ்( ங்.);; hair of animals.

ேகசமதனி

 
 ேகசமதனிācamadaṉi, ெப.(n.)

   வன்னிமரம்; suma tree(சா.அக.);.

     [ேகசம் + (மரம் → மரன் → மரனி);மதனி.]

ேகசமா ட்

 
 ேகசமா ட் ācamāmuṭṭi, ெப.(n.)

   எட் ; nux vomica(சா.அக.);.

     [க  → ெக  → ேகதம் → ேகசம் + (ஆம் + எட் .] மா ட் .]

ேகச ட்

 
 ேகச ட் ācamuṭṭi, ெப.(n.)

   ேவப்பமரம் ; margosa tree(சா.அக.);.

     [க  → ெக  → ேகதம் → ேகசம் + (உற்  → உத் ); உட் .]

ேகசேமாரிகம்

 
 ேகசேமாரிகம்ācamōrigam, ெப.(n.)

   ள்ைள ம ; flowering murdah(சா.அக.);.

     [க (ேதான் தல் → ெக  → ேகதம் → ேகசம் + ஒரிகம்.]
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ேகசரத் ப்

 
 ேகசரத் ப் ācarattuppu, ெப.(n.)

கல் ப் : sea salt(சா.அக.);.

     [க (ேதான் தல்); → ெக  → ேகதம் → ேகசம் → ேகசரம் + அத்  + உப் .]

ேகசரம்

ேகசரம்1ācaram, ெப.(n.)

   1. ந்தா  ( வா.);; filaments of a flower, stamens.

   2. ம ழமரம் ( ங்.);; pointed-leavedape-flower.

   3. ங் மப் ; saffron.

ம வ, ங் ந்தல்.

 Skt., Pali., Pkt. kěsara, Mar , Guj., H., Nep.kesar. . Sinh. kêsara

     [ச த்தல் : ேதான் தல், ைளத்தல். க  → ெக  → ேகதம் → ேகதரம் → ேகசரம்.]

 ேகசரம்2ācaram, ெப.(n.)

   1. ெப ங்காயம் (யாழ்.அக.);; asafoetida.

   2. ெவங்காயம்; onion.

   3. நாகப் ; ironwood of Ceylon.

   4. ன்ைன; alexandrian.

   5. ெப ங் ஞ் ; conehead.

     [க  (ேதான் தல்); → ெக  → ேகதம்→  ேகதரம் → ேகசரம்.]

 ேகசரம்3ācaram, ெப.(n.)

   தைல ; hair.

ேகசரம்பாய்-தல்

ேகசரம்பாய்-தல்ācarambāytal,    2 ெச. . . (v.i.)

   இதளியக் ளிைக ன் உத யால், த்தரக்ள் ண்ணில் ைரவாகச ்ெசல் தல்; flying in the 
midairregion by Siddhars with the aid of animated mercurial pills (சா.அக.);.

     [ேகசரம் + பாய்-.]

ேகசரமா யம்

 
 ேகசரமா யம்ācaramātiyam, ெப.(n.)

   ல் ; a parasitic plant.

     [க  → க  → ேகதம் → ேகதரம் → ேகசரம் + ஆ யம்.]

ேகசரமா தம்

 
 ேகசரமா தம்ācaramārudam, ெப.(n.)

ம் ன ேவ பர ள்ள காற் : air of the mid-sky (சா.அக.);.

     [ேக + சாம் + மா தம்.]

ேகசர ைடயன்

 
 ேகசர ைடயன்ācaramuḍaiyaṉ, ெப.(n.)

ந் ல்: moon-creeper(சா.அக.);,

     [ேகசரம் + உைடயான்.]
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ேகசரர்

ேகசரரā்carar, ெப.(n.)

   வானவர;் those who move in the aerial regions. Vidhy ādhar as a class of demigods.

     "ேகசர ெனனப்ேபாம் ம் ைட " (பாரத. ல.104);.

     [ககனம் ( ம் ); + சரர ்– ககனசரர ்- ேகனசரர ்→

ேகசரர(்ெகா.வ.);.]

ேகசவரம்

ேகசவரம்ācavaram, ெப.(n.)

   1. ங் மம்; red paint

   2 ங் மப் ; European saffron,

   3. நா ;. Indian burr.

   4. ெகாம்மட் மா ைள; a kind of citron (சா.அக.);.

     [ேகசரம் + வரம்.]

ேகசரி

ேகசரிācari, ெப.(n.)

   1. வானிற் பறக் ங் கைல; the art of flying in the sky.

   2. கணியத் ற் றப்ப ம் ஒ வைகப் ேப  (ேயாகம் 3);; a kind of good luck.

     "நீரத்த மாழ்ந் ெத ேலார ் ைசேகசரி நிகழ் ெபான்னாள்" (ேச .சடா .7);.

     [ககனம் + சரம் - ககனசரம் - ேகனசரம் - ேகசரம் – ேகசரி.]

ேகசரிக்க

 
 ேகசரிக்க ācarikkaru, ெப.(n.)

   ண்டம்; foetus (சா.அக.);.

     [ேகசரி + க .]

ேகசரிகம்

ேகசரிகம்1ācarigam, ெப.(n.)

   1. நா ; Indian burr.

   2 அரிமா; lion.

   3. ைர; horse.

   4.நாதம்; fuller's earth.

   5. ெப ங்காயம்; asafoetida(சா.அக.);.

     [ேகசரம் → ேகசரிகம்.]

 ேகசரிகம்2ācarigam, ெப.(n.)

   தரக்்கா களில் வள ம் நா ; Indian burr growing in hedges and thickets.

     [ேகசரி + ேகசரிகம்.]

ேகசரிமங்கலம்

 
 ேகசரிமங்கலம்ācarimaṅgalam, ெப.(n.)

   ேகாைவ மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kovai Dt.

     [ேகசரி + மங்கலம்.]
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ேகசரி த் ைர

 
 ேகசரி த் ைரācarimuttirai, ெப.(n.)

   உள் நாக்ைகத் ெதா ம்ப  நாக்  னிையக் ெகாண்  ெசய் ம் ஒகவைக; a y ôgic posture in which the tip 
of the tongue is turned inward to touch the uvula.

     [ேகசரி + த் ைர.]

ேகசரி த்ைத

 
 ேகசரி த்ைதācarivittai, ெப.(n.)

   வானில் பறத்தல்; the art of flying in the sky (சா.அக.);.

     [ேக + சரி + த்ைத.]

ேகசரிேவந்தன்

 
 ேகசரிேவந்தன்ācarivēndaṉ, ெப.(n.)

   இதளியம்; mercury.

     [ேகசரி + ேவந்தன்.]

ேகசரின்

ேகசரின்ācariṉ, ெப.(n.)

   1.நீேலாற்பல ைத;seeds of blue lndian-lily.

   2. நாகப் ; Ceyloniron-wood.

   3. கடாரநாரத்ைத; citron tree.

   4. ெசம் ங்ைகப் ; mooring with red flower.

     [ேகசரி – ேகசரின்.]

ேகச கம்

 
 ேகச கம்ācarugam, ெப.(n.)

   ல்; grass(சா.அக.);.

     [ேகசரம் → ேகச கம்.]

ேகசைர

 
 ேகசைரācarai, ெப.(n.)

   ப த் ச ்ெச ; cotton plant (சா.அக.);.

     [ேகசரம் → ேகசைர.]

ேகசவந்

 
 ேகசவந் ācavandu, ெப.(n.)

   வன்னிமரம்; vanni tree(சா.அக.);.

ம வ. ேகசதமணி.

     [ேகசதந்  → ேகசவந் .]
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ேகசவம்

ேகசவம்ācavam, ெப.(n.)

   1. ந மணம்; sweetscent.

   2. ெபான்வண் ; beetle (female);.

   3. ஒ  ;நீேலாற்பல ைத;seed of blue Indian-lily.

   4. நிைறம ர;் fullness of hair.

   5.ேபய்: devil.

ம வ. ேகசதமணி.

     [ேகசம் → ேகசவம்.]

ேகசவர்

 
 ேகசவரā்cavar, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் காக்கணங் ெகா ; white mussel creeper(சா.அக.);.

     [கசவம் → கசவர ்→ ேகசவர.்]

ேகசைவ

 
 ேகசைவācavai, ெப.(n.)

   உண்ணத் த ந்த ேவரிைனக் ெகாண்ட ஒ வைகச ்ெச ; a plant with an esculent root, Colocasia antiquorum.

க.ேகக.ேகசெவ.

 kēcuka, kēmuka, kacu, kacvi, a plant with an esculant root. Arun colocasia etc. D. késu etc. K. K.E.D.XXII.

ேகசா பாதமாைல

ேகசா பாதமாைலācātipātamālai, ெப.(n.)

   க ெவண்பாவால் ஒ வைர, தலாக, அ வைர வண்ணித் ப் பா ம் ஒ வைகச ் ற் லக் யம் 
(இலக். .871);; a poem in kali-venbā describing a person from head to foot.

ம வ. ேகசா பாதம்.

     [க  → ெக கயம்(அ ப் ); – ேகயம் → ேகசம் + ஆ  + பாதம் + மாைல. ய மாைலபாரக்்க;see 
mudi-y-adi-malai.]

ேகசாந்தம்

 
 ேகசாந்தம்ācāndam, ெப.(n.)

   ம ர ்கைளந்  ெசய் ேமார ்சடங் ; a ritual ceremony by shaving off the head.

     [ேகசம் + அந்தம்.]

ேகசாரசம்

 
 ேகசாரசம்āsārasam, ெப.(n.)

   ஒ வைக நாரத்ைத; bitter orange(சா.அக.);.

     [ேகசாரம் + ரசம்.]

ேகசாரி

ேகசாரிācāri, ெப.(n.)

   ைர ன் டரிம ர;் horse's mane. 'பலவா ய ேகசாரிைய ைடய ைரகள்'(ெந நல்.93,உைர);.

     [ேகசம் + ஆரி.]
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ேக யா

 
 ேக யாāciyā, ெப.(n.)

   தாைழ; fragrantscrew-pine (சா.அக.);.

     [ேகதம் → ேகசம் → ேக யா]

ேக ரி

 
 ேக ரிāciri, ெப.(n.)

ளியாைரக் ைர:Indiansorrel (சா.அக.);.

     [ேகசம் → ேகசரி.]

ேக னி

 
 ேக னிāciṉi, ெப.(n.)

   சங்கங் ப் ; smooth volkameria(சா.அக.);.

     [ேக  → ேக னி.]

ேக

 
 ேக ācī, ெப.(n.)

   அ ரிசெ்ச ; Indigoplant(சா.அக.);.

     [ேகசம் → ேக .]

ேக கம்

 
 ேக கம்ācugam, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் ழங் ; an edible root (சா.அக.);.

     [ேகஞ்ச ைக → ேகஞ் கம் → ேகசகம்.]

ேகஞ்ச ைக

ேகஞ்ச ைகāñjaligai, ெப.(n.)

   1. ஒ வைகக் ழங் ; a kind of root(சா.அக.);.

   2.ெச வைக; a plant.

     [காஞ்ச  → காஞ்ச ைக → ேகஞ்ச ைக)]

ேகட்காெவா

ேகடக்ாெவா āṭkāvoli, ெப.(n.)

ேகளாெவா  பாரக்்க;see kēlā-v-oli.

     [ேகடக்ா(த); + ஒ .]

ேகட் -தல் kelku-, 5 ெச. ன்றா .(v.t.);

   1. ஆராய்தல்; to scrutinise.

   2.ேகட்டல்; to listen.

   3. தரச ்ெசால் தல்; order to give.

   4. னாவல்; to question;

 enquire.

     [ேகள் +  → ேகட் .]
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ேகட் நர்

ேகட் நரā்ṭkunar, ெப.(n.)

   ேகட்பவர;் hearer, audience

     "ெசால் ந ேபால ம் ேகட் ந ேபால ம்" (ெதால்.ெபா ள்.513);.

     [ேகள் +  + நர.்]

ேகட் ம் ைட

 
 ேகட் ம் ைடāḍkumviḍai, ெப.(n.)

   னா ம் ைட; a reply in question form.

என்னா லா ேமா?

     [ேகள் + உம் + ைட : ேகட் ம் ைட.]

ேகட்ைக

 
 ேகடை்கāṭkai, ெப.(n.)

   ேகள் ; hearing.

     [ேகள் + ைக – ேகடை்க.]

ேகட்டல்

ேகட்டல்āṭṭal,    3 ெதா.ெப.(vbl.n.)

   1. இரத்தல்; to beg: entreat.

   2.ெச ெகா த்தல்: to hear. இவன் எைத ம் ெச  ெகா த் க் ேகடக்மாட்டான்.

   3. னாவல்; to question.

   4.ேவண் தல்; to request.

   5.ெசய்தல்; todo.

     [ேகள் → ேகட்டல்.]

ேகட்டவாய்க்ேகட்ட
ல்

 
 ேகட்டவாய்க்ேகட்டல்āṭṭavāykāṭṭal, ெதா.ெப.(vbl.n.)

   பலர ்ெசால் வைதக் ேகட்டல்; to hear through many.

     [ேகள் → ேகட்ட + வாய் + ேகட்டல்.]

ேகட்ட

ேகட்ட āṭṭavivu, ெப.(n.)

   ெசயல்கள் (க மங்கள்); ல ெகட் ம் ல ெகடாம ம் நிற் ம் நிைல; condition in which fruits of certain 
karmas are destroyed and of some others are made innocuous. "ேகட் ற் ேகட்ட தன்கண்"(ேம மந்.790);.

     [ேக  → ேகட்  + அ .]

1018

www.valluvarvallalarvattam.com 4239 of 19068.



ேகட்

ேகட் 1āṭṭi, ெப.(n.)

   ஓரஎ்வல் ைன; imperative verb.

     "மா  ேகட் ம் மடவரல் தரப்்பரே்கான் தல் " (ைநடத. ம.6.);.

     [ேகள் → ேகட் .]

 ேகட் 2āṭṭi, ெப.(n.)

   தாற் க்ேகால்; staff or rod for driving oxen, ox-goad.

     [P]

ேகட்

ம வ,ேகட் த்த , லா , தாற் க் ச் .

     [ ட்  → ேகட் ..]

ேகட் க்கம்

 
 ேகட் க்கம் āṭṭikkambu, ெப.(n.)

ேகட் பாரக்்க: see këtti.

     [ேகட்  + கம் .]

ேகட் ம்

ேகட் ம்āṭṭigum, .எ.(adv.)

   ேகட்ேடம்; thatwhich is heard themselves.

     "மலரப்  யாெவனக் ேகட் ம்"(ப ற் ப்.52);.

     [ேகள் (ேகட் ); + இ ம் – ேகட் ம்]

ேகட் ன்

ேகட் ன்āṭṭisiṉ, இைட (part)

   1.ேகட்ேடன்; asked " றர் றர ் றவ க் ேகட் ேன" ( றநா.150);.

   2. ேகட்பாயாக; ask for.

     "அ ேபா ரண்ணல் ேகட் ன் வா " (ம ைரக்.208); (த.ெமா.அக.);.

     [ேகள் → ேகட்டல் → ேகட் ன்.]

ேகட் ேர

ேகட் ேரāṭṭīrē, யப்.இைட (int.)

   அைசநிைலச ்ெசால்(ெதால்.ெசால்.425,உைர);; expression meaning hark, inviting attention.

     [ேகள் → ேகட் ர ்→ ேகட் ேர.]

ேகட் க்ெகாள்( )-
தல்

ேகட் க்ெகாள்( )-தல்āṭṭukkoḷḷudal,    10 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ெச க் ப் லனாக் தல்; to hear, listento.

   2.ேவண் க்ெகாள் தல்; to beg, be seech, request earnestly.

அைம  காக்கக் ட்டத் னைரக் ேகட் க்ெகாண்டார.்

     [ேகள் → ேகட்  + ெகாள்-.]

ேகட் ப்ேபா-தல்

ேகட் ப்ேபா-தல்āṭṭuppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   ெசயல்கள் (காரியங்கள்); ெக தல்; to fail, as a business.

   2. தல்; to break. வண் யச் க் ேகட் ப் ேபா ற் .

   3.சாதல்; to be dead.

     [ெக  → ேக  + ேபா-.]
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ேகட் ட்

 
 ேகட் ட் āṭṭumuṭṭu, ெப.(n.)

   றசச்மயத ்ேதாைரப்பற் க் ேகள் ப்பட்டதனால் அமணரே்மற் ெகாள் ந் ட் ; defilement assumed by 
Samanas on hearing aboutheretics.

     "ெகாட் ட் யா ெமன் யம் "

     [ேகட்  + ட் .]

ேகட்ைட

ேகடை்ட1āṭṭai, ெப.(n.)

   1.ப ெனட்டாவ ண் ன்; the 18th star, part of scorpio.

   2. ேத ; goddess of misfortune.

   3. ஒ  நாள்; a day.

     "அ ட்டம் ளக் ப் பதங்ேகடை்ட" ( தான. ணா ண.ப.);.

ம. ேகட்ட.

 Skt.jyesta.

     [ஏ → ஏண் → ஏடை்ட → ேகடை்ட.]

 ேகடை்ட2āṭṭai, யப்.இைட. (int.)

   ஒர ்அைசநிைல (ெதால்.ெசால்.426);; expression meaning hark, inviting attention.

     [ேகள் → ேகடை்ட.]

ேகட்ெடா ம்

ேகடெ்டா ம்āṭṭoṟum, . .எ. (adv.)

   ேகட் ம் ெபா ெதல்லாம்; whenever one hears.

     "தண்கடற்ப ைர ேகடெ்டா ம்" (ஐங் . 107);.

     [ேகள் + ெதா ம்.]

ேகட்பவர்

ேகட்பவரā்ṭpavar,    1. னா ேவான். ைடேகா பவன், ேவண் பவன்; he who asks, he who enquires.

   2. ெபா ப் ள்ளவன்; a responsible person, a master.

   க.ேக வவ ;   .ேக நாெய;பட.ேகப்பம.

     [ேகள் + ப் + அவர.்]

ேகட் -த்தல்

ேகட் -த்தல்āṭpittal,    4ெச. ன்றா .(v.t.)

   ப்ப க த யன ண்ணப்பஞ் ெசய்தல்; to recite, as before a person.

     "நா  ரரத்ம் ன்  நன்ைம ளங்கக் ேகட் த்தார"்(ெபரிய  கழ ற்.69);.

     [ேகள் + ேகட் .]

ேகட்

ேகட் āṭpu, ெப.(n.)

   1. காதால் ேகட்டல்; hearing.

   2. னா எ ப் தல்; to ask a question.

   3.ஏலம் ேகட்டல்; biding in an auction.

ம.ேகள்ப் .

     [ேகள் → ேகட் .]
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ேகட் க்காேசாைல

 
 ேகட் க்காேசாைலāṭpukkācōlai, ெப.(n.)

   றர ்உடன யாகப் பணம் மாற் க்ெகாள்ளத் த ந்த வைக ல் ஒ வர ்வங் ல் பணத்ைதச ்
ெச த் ப் ெபற்ற ப வம்; demand draft issued in banks encashable on presentation.

   ம வ வைரேவாைல;ேகட்ேபாைல.

     [ேகட்  காேசாைல.]

ேகட் த்ெதாைக

 
 ேகட் தெ்தாைகāṭputtogai, ெப.(n.)

   ஏல பவ ரால் க்கப்ப ம் ைறந்த ஏலதெ்தாைக; lowest acceptable selling price fixed by the auctioner.

     [ேகட்  + ெதாைக.]

ேகட்ேபார்

ேகட்ேபாரā்ṭpōr, ெப.(n.)

   1. அைவக்களத் த் தைலைம ஏற்  அரங்ேக ம் ைலக் ேகட்பவர;் the presiding member of a learned 
assembly listening to a new literary work that came up for approval. "யாரே்கட்டாெரனின்… உ த் ரச மன் 
என்ப " (இைற. 1. 4);. 2. ல் ேகட்டற் த் த ைடய மாணக்கர ்(நன். 47);;

 students properly qualified to study a certain book. 3. இன்னார ் ற இன்னார ்அதைனக் ேகட்டா ெரன் ம் 
அகப்பாட் ப் (இைற. 56, உைர);;

 listeners, as distinct from speakers. 4. ேகட்பதற் ரியவர;்

 those who ask or are entitled to ask. guardian.

ம. ேகள்ப்ேபார.்

     [ேகள் → ேகட்ேபார.்]

ேகடகேகாளம்

 
 ேகடகேகாளம்āṭagaāḷam, ெப.(n.)

   நிணநீர ்ஊற் ; thyroid gland(சா.அக.);.

ம வ ேகடயேகாளம்.

     [ேகடகம் + ேகாளம்.]

ேகடகசாரி

 
 ேகடகசாரிāṭagacāri, ெப.(n.)

   க ைத; ass (சா.அக.);.

     [ேகடகம் + சாரி.]

ேகடக ரம்

 
 ேகடக ரம்āṭagacīram, ெப.(n.)

   ரகம்; a small variety of cumin seed (சா.அக.);.

     [ேகடகம் + ரம்.]
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ேகடகம்

ேகடகம்1āṭagam, ெப.(n.)

   1. வட்டமான பரிைச; shield, buckler.

     "ேகடகம் ெவ ல் ச" (கம்பரா. க மண. 33);.

   2. மைலகள் அ த் ள்ள ஊர ்( வா.);; village in the midst of hills.

   3.பாசைற( ங்.);; encampment.

   4. ேகடயம்2( ங்.); பாரக்்க;see kédayam.

   5. பலைக; plank.

     [ேகா  → ேகாடகம் → ேகடகம்.]

 ேகடகம்2āṭagam, ெப.(n.)

   1. றா ட் ; parakeet bur.

   2.தாைழ; screw-pine(சா.அக.);.

     [ேகதம் → ேகடம் → ேகடகம்.]

ேகடக ந்

 
 ேகடக ந் āṭagamurundu, ெப.(n.)

   ெதாண்ைடக் ரல்வைள ன் ந் ; thyroid cartilage (சா.அக.);.

     [ேகடகம் + ந் .]

ேகடம்

ேகடம்1āṭam, ெப.(n.)

   1.மைலகள் அ த் ள்ள ஊர ்( டா.);; village in the midst of hills ( டா);.

   2. மைல ெச ந்த ர;் hilly village in the midst.

 Skt.kheta. |

     [ேகா  : மைல, ேகாடகம் → ேகடகம் → ேகடம்.]

 ேகடம்2āṭam, ெப.(n.)

   1. ளி; parrot.

   2. ஆ ; river (அக.நி.);.

     [ ள் → ேகடம்.]

ேகடயக்ேகாளம்

 
 ேகடயக்ேகாளம்āṭayakāḷam, ெப.(n.)

   ச் க் ழ ன் இ பக்கங்களி ள்ள, உடல் வளரச்் ைய உண் பண் ம் 
ைதராய் எ ம் ரப் ; thyroid.

     [ேகடயம் + ேகாளம்.]

ேகடயப்பட்

 
 ேகடயப்பட் āṭayappaṭṭi, ெப.(n.)

   க்ேகாடை்ட மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Pudukkõttai Dt.

     [ேகடயம் + பட் .]
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ேகடரி

ேகடரிāṭari, ெப.(n.)

   1. கந்தகம்; sulphur.

   2.ெபான்னிமைல; gold coloured pyrites.

   3.ெநல் க்காய்க் கந்தகம்; crystalline pieces of sulphurlikealum.

   4.ெசவ்வரளி; red-oleanderசா.அக.).

     [ெக  → ேக  → ேகடரி.]

ேகடன்

ேகடன்āṭaṉ, ெப.(n.)

   1.ேக ைடயவன்; ruined, miserable man.

     " ைனக்ேகடேனன்" ( வாச.30:3);. 2. அ ப்பவன், he who ruins.

     " ைனக்ேகடா"

   ம. ேகடன் ( யவன்);; .ேக ங்ெக.

     [ேக  → ேகடன்.].

ெப ம்பா ம் ட் செ்சால் ல் பயன்ப த்தப்ப ம்.

ேக

ேக āṭi, ெப.(n.)

   1. பைழய டன்; known depredator, old offender.

   2. அ ப்பவள்; she who ruins, usually in compounds as.

ேக , ரே்க .

ஆங் லத் ல்knowndelinquentஎன்பதன் க்கம் KD: த ழ்க் ேக  ஆங் லக் KD- ன் ஒ ெபயரப்்  அன் .

     [ேக  → ேக .]

ேக க்ைக

 
 ேக க்ைகāṭikkai, ெப.(n.)

   ேகளிக்ைக; entertainment.

     [ேகளிக்ைக → ேக க்ைக.]

ேக ல்லா வைக

 
 ேக ல்லா வைகāṭillāvuvagai, ெப.(n.)

   ேப வைக; imperishable joy (சா.அக.);.

     [ேக  + இல்லா + உவைக.]

ேக

ேக āṭili, ெப.(n.)

   அ ல்லாதவன்-ள்; the imperishable one.

     "ேக ைய நா மவர ்ேக லாேர" (ேதவா. 682:1);.

     [ேக  + இ .]

ேக வைக

 
 ேக வைகāṭiluvagai, ெப.(n.)

   றக்கம்; liberation, salvation, heaven.

     [ேக ல் + உவைக.]
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ேக

ேக 1āṭu,    1. அ ; ruin, destruction, annihilation.

     "ேக ல் செ்சல்வம் " றள், 400).

   2. இழப் ; loss, waste, damage.

     "ஊர்  ைடயதய ன் ற் க ங்ேகாடக்ள் - ேசரவ ற் ற் ச ்ெசன்ேற  - ேனராகக் கா ேமற் 
ேக " ( ேனந். நட்ட.15);.

   3.வ ைம; adversity, indigence, destitution. "ேகட் ண்ேடா "( றள்.796);.

   4. ற்றம்; defect.

   5. ெதால்ைல; trouble, problem.

   6. இறப் ; death. " ணி ற  ேகெடன் "(ேதவா.935);.

   7. ைம; evil. injury. " ள்ைளேபான் ெமா யாரக்் ெகல்லாங்ேக ழ் ன்ேற னன்ேற" (கம்பரா.மாரீச. 
77);.

   8. ெக தல் ரி  ( காரம்);; elision, omission, "வந்தனகரந் ரிந் நண் ங் ேகேட "(நன்.210);.

   9. அழ ன்ைம; ugliness, deformity.

   ம., க., ., பட.ேக ;   ெத.ேச ;   ட.ெக ;   ேகாத. ெகட;் ட.ெகாட.்

     [ெக  → ேக .]

 ேக 2āṭu, ெப.(n.)

   களங்கம்; blemish, damage to fame, honour.

ேக காலம்

 
 ேக காலம்āṭukālam, ெப.(n.)

   அ ங்காலம்; bad times.

   ம.ெக காலம்;   க., பட., ேகா கால; . ேகடக்ால, ேகடக்ாெலா.

     [ேக  + காலம்.]

ேக ெகட்டவள்

 
 ேக ெகட்டவள்āṭugeṭṭavaḷ, ெப.(n.)

   ழ்த்தரமானவள்; wretched women.

இந்தக் ேக  ெகட்டவ க் , நீங்கள் உதவலாமா? (உ.வ.);.

     [ேக  + ெகட்டவள்.]

ேக ெகட்டவன்

 
 ேக ெகட்டவன்āṭugeṭṭavaṉ, ெப.(n.)

   நிைலைம ய ந்தவன்; ruined, despicable person.

அந்தக் ேக  ெகட்டவைன நம் , இந்தச ்ெசய ல் இறங்க மா? (உ.வ.);.

     [ேக  + ெகட்டவன்.]

ேக நிைன-த்தல்

ேக நிைன-த்தல்āṭuniṉaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

ற க் த் ைம ஏற்பட எண் தல்:to think ill of others, to have the intention of harming others.

. ேக  பெக னி. [ேக  + நிைன.]
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ேக பா

ேக பா āṭupāṭu, ெப.(n.)

   1. அ ; destruction, ruin.

   2. வ ைமநிைல; adverse circumstances.

     [ேக  + பா .]

ேகைடயம்

 
 ேகைடயம்āṭaiyam, ெப.(n.)

ேகடயம் பாரக்்க;see kēdayam.

     [ேகடயம் → ேகைடயம்.]

ேகண்

 
 ேகண் āṇṭu, ெப.(n.)

ேகண் கம் பாரக்்க;see kēngugam.

     [ெகண்  → ெகண்  → ேகண் .]

ேகண் கம்

 
 ேகண் கம்āṇṭugam, ெப.(n.)

   பந் ; anything rolled as ball. [ெசண்  → ெகண்  → ேகண்  ேகண் கம்.]

ேகண்ைம

ேகண்ைம1āṇmai, ெப.(n.)

   1. நட் ; friendship, intimacy.

     "ெவ ன் ைன யார ்ேகண்ைம (நால . 172);.

   2. கண்ேணாட்டம் ( .வா.);; kindness, favour, benevolence.

   3. உற ; relationship.

     "பழங்ேகண்ைம கண்ட யா ேதன்ேபால்"(க த். 39:39);.

   4. வழக் ; practice, usage.

     " ைளஞரிெனய்தாக் ேகண்ைம  ைடத்ேத" (நம் யகப். 56);

     [ ள் → ெகள் → ேகள் → ேகண்ைம.]

 ேகண்ைம2āṇmai, ெப.(n.)

   1. ேகள் ; hearing.

   2. ேகள் ய ; knowledge by hearing.

. ேகண்ெம.

     [ேகள் → ேகண்ைம.]

ேகணம்

 
 ேகணம்āṇam, ெப.(n.)

   ெச ப் (யாழ்.அக.);; flourishing. state of fertility.

     [கள் → கணம் → ேகணம்.]
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ேகணி

ேகணி1āṇi, ெப.(n.)

   1. ளம்; smaltank(ெதால். ெசால்.400,உைர);.

   2. ண  ( வா.);:well.

   3.அக  ( வா.);; ditch, trench.

   க., ம.ேகணி; .கணி.

 Skt. khan.

     [ ள் → ணி → ேகணி.]

 ேகணி2āṇi, ெப.(n.)

   ெதாட் ல்; cradle.

     [ ள் → ணி → ேகணி.]

ேகணிகா

 
 ேகணிகாāṇikā, ெப.(n.)

   ல்ைல; a kind of jasmine (சா.அக.);.

     [ ணிகம் → ேகணிகா.]

ேகணிப்பட்

 
 ேகணிப்பட் āṇippaṭṭu, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Villuppuram Dt.

     [ேகணி + பட் .]

ேகத்த ர்

 
 ேகத்த ரā்ttaṉūr, ெப.(n.)

   ேகாைவமாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kövai Dt.

     [ேகத்தன் + ஊர.்]

ேகத்

 
 ேகத் ātti, ெப.(n.)

   நீல ரி மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Nilagiri Dt.

     [ேகத்தன் + ஊர-்ேகத்த ர ்→ ேகத் (ெகா.வ.);.]

ேகத் ரிகன்
ேகத் ரிகன்āttirigaṉ, ெப.(n.)

   ஆதன் (ஆன்மா); (ஞானா.கட3்0);; soul.

ேகத்ைத

 
 ேகத்ைதāttai, ெப.(n.)

   தாைழ; fragrant screw-pine (சா.அக.);. [ேகதாம் → ேகத்ைத.]
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ேகதகம்

 
 ேகதகம்ātagam, ெப.(n.)

   தாைழ; fragrant screw-pine(சா.அக.);.

ம வ.ேகதைக.

 Pali. këtaki;

 Pkt.kēaya;

 Pan.keurā;

 Ori, keură;

 H. keura.kewra, Guj.kevra.Mar.kevda.

     [ேகதம் – ேகதகம்.]

ேகத

ேகத ātagi, ெப.(n.)

   1.ஆற் ம ந் ; healing balm.

   2. தாைழ; fragrant screw-pine (சா.அக.);.

   3. தைலயணிகலன்; ornament worn on the head.

ம வ. ேகதைக,ேகதகம், ேகத்ைத.

     [ேகதகம் → ேகத .]

ேகத ப்
ேகத ப் ātagippū, ெப.(n.)

   1.தாழம் ; flower of fragrant screw-pine. [ேகத  + .]

ேகதைக

ேகதைகātagai, ெப.(n.)

   1. க ர் னிப் ந் கள் (மகரந்தம்);; pollen of the flower.

   2. க ர ் னிப் ந் கள் இைழ (மகரந்தேகசரம்);; stem of a flower where pollen is stored.

     [க  → ெக  → ேகதைக.]

ேகதம்

ேகதம்ātam, ெப.(n.)

   1. இைளப் ; exhausion.

     "ேகதம் ைபயத் தணித்தான்" (பாரத.சம்.48);.

   2. ன்பம்; affiction

     "ேகதங் ெக தெ்தன்ைன யாண்ட ம்" ( வாச.43);.

   3. ற்றம்; blemish (சா.அக.);.

     [கதம் → ேகதம்.]

ேகதம்ேகட் -தல்

ேகதம்ேகட் -தல்ādamāṭkudal,    5.ெச. ன்றா .(v.t.)

   இழ த் யரத்ைதக்ேகட்டாற் த்தல்; to condole a death.

     [ேக தல் : க்  அ தல். ேகதம் + ேகள்.]

ேகதரம்

ேகதரம்ātaram, ெப.(n.)

   1.ம ல்; pea-cock.

   2.மைல; mountain.

   3.பனி(இமய);மைல ன் ஒ பாகம்; a part of the Himalayas.

   4.தண்ணீர ் ட்டான் ழங் ; water root(சா.அக.);.

     [க  → ெக  → ேகதம் → ேகதரம்.]
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ேகதல்

ேகதல்1ātal, ெப.(n.)

அைழக்ைக ( ங்.); calling.inviting.

     [ேக  + ேகதல்.]

 ேகதல்2ātal, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ன்; a kind of fish.

     [ேக  → ேகதல்: ேக  : வப் .]

ேகதைவக்ெகா

 
 ேகதைவக்ெகா ātavaikkoḍi, ெப.(n.)

ம்மட் : a kind of melon, water melon plant.

     [ேகதைவ + ெகா .]

ேகதன்

 
 ேகதன்ātaṉ, ெப.(n.)

   காமன் (அக.நி.);; Kama, the god of love.

     [ெக  → ெக ந்தன் → ேகதன்.]

ேகதாண்டபட்

 
 ேகதாண்டபட் ātāṇṭabaṭṭi, ெப.(n.)

   ேவ ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Velur Dt.

ேகத்தன் + அண்டன் - ேகத்தண்டன் → ேகதாண்டன் + பட் .]

ேகதாரநாட்ைட

 
 ேகதாரநாடை்டātāranāṭṭai, ெப.(n.)

   பண்வைக (யாழ்.அக.);; a tune.

     [ெசய் : ைளநிலம். பண்ப த்தப்பட்ட நிலம். ெசய் → ெகய் + தரம் – ெகய்தரம் - ேகதாரம் 
(பண்ப த்தப்பட்ட நிைல, ெசவ் ய பண் வைக. ேகதாரம் + நாடை்ட.]

ேகதாரம்

 
 ேகதாரம்ātāram, ெப.(n.)

   உ தநிலம், ைளநிலம்; field.

 Skt.këdåra. këdåra, afield. This is related to D. key. It might even be distined as keyda (or kéda, worked, tilled, fr. D. key, 
Tbh, ara (or ala);, and mean "tilled ground" K.K.E.D.XXVI.

 Pali. kēdāra (irrigated field);;

 Pkt.kēāra;

 La. kiårå (largeplotinafield);, Pan. keārākiărâ(bedinafieldorgarden);. kuma. kero, kyări(bed of creeping plants etc., ground 
neara house);.

ேகதாளி

 
 ேகதாளிātāḷi, ெப.(n.)

   ஞ்  யாழ்த் றத் ள் ஒன்  ( ங்.);; a melody-type of the kurinji class.

     [ெகக்க  → ேகக  → ேகசம் + தாளி - ேககதாளி → ேகதாளி.]
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ேக

ேக 1ādudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   கத  யைழத்தல் ( ங்.);; to cry aloud from pain or grief.

     "ெக வ ம் மனிதர ்வாழ்க்ைக காண்ெடா ங் ேக  ன்ேறன்"(ேதவா. 702:1);.

     [ேக  → ேக .]

 ேக 2ātu, ெப.(n.)

   ஒன்ப ேகாள்க ள் ஒன் ; the descending node caudraconis, one of the nine kiragam.

     [ெசவ் → ெசய் → ேசய் → ேச → ேச  : வப் . ேசதா : வைலப்ப . ேசதாம்பல் : ெசவ்வாம்பல். ேச  → 
ேக :ெசம்பாம்  வ னதாகசெ்சால்லப்ப ம்ஒன்பதாங்ேகாள். ேக  → Skt.kety. வட.வர.130.131.]

 ேக ātu, ெப.(n.)

   ைளநிலம் (இ.வ.);; field tract of land especially fit for cultivation.

     [U.{} → த.ேக .]

ேக ச் லாங்கன
ம்

 
 ேக ச் லாங்கனம்ātuccilāṅgaṉam, ெப.(n.)

   ஒன்பான் மணிக ள் ஒன்  ( ட்பராகம்);; topaz (சா.அக.);.

ம வ. ேக . லாங்கனம்,ேக ஞானம்.

     [க  →  → ேக  + லாங்கன்.]

ேக

ேக āturu, ெப.(n.)

   1. ஒ  ந மண மரம் a fragrant tree known as cedar of Lebanon.

   2. ேகக்  ைத ( ைமசே்சாம் );; caraway seed (சா.அக.);.

     [க  → ெக  → ேக  → ேக .]

ேகந்

ேகந் āndi, ெப.(n.)

   1.அடங்காக் காமம்; inordinate sexual desire.

   2. னம்; anger, wrath.

     [காந்  + ேகந்  → ேகந் .]

ேகந் கம்

 
 ேகந் கம்āndigam, ெப.(n.)

ன்கமரம்: pungutree (சா.அக.);.

ம வ, ங் தம்.

     [ேகந்  → ேகந் கம்]

ேகந் கா

 
 ேகந் காāndikā, ெப.(n.)

ளிச ் ைர: sour greens (சா.அக.);.

     [ேகந்  → ேகந் கா.]
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ேகந் தம்

 
 ேகந் தம்āndidam, ெப.(n.)

   ன்  ( த்.அக.);; Indian beech.

     [ேகந்  → ேகந் தம்.]

ேகந் ரம்

ேகந் ரம்āndiram, ெப.(n.)

   1.உதயம்; origin.

   2. றப்ேபாைர ந் ஒன் , நான் ,எ  அல்ல  பத்தா டம்; the places 1,4,7,10 in the rasikattam in 
astrology.

   3.வட்டத் ன் ந  ைமயம்; centre of a circle.

   4. தன்ைம; important.

     [க  → ெக  → ெகந்  → ேகந் ரம்.]

ேகந் ரவள்ளி

 
 ேகந் ரவள்ளிāndiravaḷḷi, ெப.(n.)

   கண்ணழ  ெகா ; a kind of creeper(சா.அக.);.

     [ெகந்  → ெகந் தம் → ேகந் ரம் + வள்ளி.]

ேகந் ரி

ேகந் ரி1āndirittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நிற்றல், வட்ட ந ல் நிற்றல்; to stand at the centre of the circle.

     [ேகந் ரம் → ேகந் ரி.]

 ேகந் ரி2āndirittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ேகாள் ( ரகம்);.ேகந் ரம்ெபற்  நிற்றல்; to be in one of the houses in kéndiram, asa kiragam.

     "ெபான்னவன் ேகந் ரித்த னிதலக் னத் ல்" ( ைள. உக் ர.25);.

     [ேகந் ரம் → ேகந் ரி.]

ேகந் கம்

ேகந் கம்āndugam, ெப.(n.)

   1. ெவள்ளத்  மரம்: white fig tree,

   2.தவைள; frog (சா.அக.);.

     [ேகந்  → ேகந் கம்.]

ேகந் கயம்

 
 ேகந் கயம்āndugayam, ெப.(n.)

   மான் மணத் யலரி; a kind of olender herb (சா.அக.);.

     [ேகந்  + கயம்.]

ேகந் யம்

 
 ேகந் யம்āndumuṟiyam, ெப.(n.)

   நாய் ேவைள ; a sticky plant that generally grows in sandy places.

     [ேகந்  + யம்.]

1030

www.valluvarvallalarvattam.com 4251 of 19068.



ேகநாயம்

ேகநாயம்ānāyam, ெப.(n.)

   ேகா ல் பணிக ள் ஒன் ; a service of the temple.

     ' மாேகவரக் கண்காணி ெசய்ேவாரக் க் ம் ேகநாயம் ெசய்வா க் ம்" (ெதன்.க.ெதா.2.345-1);

     [ேகயநயம்→ேகநாயம்]

ேகரண்டம்

ேகரண்டம்āraṇṭam, ெப.(n.)

   1.காக்ைக; crow

   2 நீரப்்பறைவ; water-bird.

     [கரண்டம் → ெகாண்டம் → ேகாண்டம்.]

ேகர

 
 ேகர ārali, ெப.(n.)

   ஒ  ெநல்வைக; a kind of paddy (சா.அக.);. [கரல் → ெகா  → ேகா .]

ேகரள ரம்

 
 ேகரள ரம்āraḷaburam, ெப.(n.)

   மரிமாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanyakumari Dt.

     [ேசரலம் → ேகரளம் + ரம்.]

ேகரளம்

ேகரளம்1āraḷam, ெப.(n.)

   1. த ழ்நாடை்ட ஒட்  ேமற்ேக அைமந் ள்ள இந் ய மாநிலம்: an Indian state west of Tamil Nadu.

   2.இந் யா ன் பண்ைடய 56 நா களில் ஒன் ; one of 56 lands of ancient India ( ேவங்.சத.97);.

   3.மைலயாள ெமா : Malayälam language.

     [ேசரல் → ேகால் → ேகரளம்.]

 ேகரளம்2āraḷam, ெப.(n.)

   வாய் ளங்கம்; common windberry.

     [ெகரள் → ெகரளம் → ேகரளம்.]

ேகரளர்

ேகரளரā்raḷar, ெப.(n.)

ேகரளமாநிலத்  மக்கள்: people of Kerala state.

     " ஞ்சாப ெவற் க்ெகா க் ேகரளர ்ெபான்னி நாடர"் (பாரத ெவளிப்பர.் 21);.

     [சாரல் → ேசரல் → ேசரலன் → ேகரளன் → ேகரளர.்]

ேகரளா (ேசார)்;. ேசாழர,் பாண் யர ்என்ற வ ம் ஒன் ற் ேறான் ய உடன் றப் கெளன் ம், 
நாகரிகம் தான்  வளரந்்த ெப ைம ைடய ெதன்னிந் யா ன் ெநல்ேவ லைமந்த 
தண்ெபா ைந ஆற்றங் கைர ள்ள ெகாற்ைகையத ்தைலநகராகக ெகாண்  ஆண்ட 
அரசமர னெரன் ம், ற்காலத் ல்  இவரக்ள் ள ண்  பாண் யன் அங்ேகேய தங்க மற்ற இ வரில் 
'ேகாளர'் ேமற்ேக ம் 'ேசாழர'் வடக்ேக ம் அாசைமத் க்ெகாண்டனர ்என் ம் த ழ்நாட் ல் வழங் ம் 
உள்நாட்  மர ைர (பழங்கைத); ற . (ப.210); (ஆதாயம் சங்ககாலச ் றப் ப் ெபயரக்ள்);.
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ேகரளன்

ேகரளன்āraḷaṉ, ெப.(n.)

ேசரன்:the Cēra.

     [ேசரலன் → ேகரளன். சாரல் → ேசால் → ேசாலன் → ேசான். மைலயாைணக் க் ம் ம்  என் ம் 
ெசாற்ேபால், ேசால் என்ப ம் இடவாக ெபயராய் அாசைன உணரத்் ம் (ப.த.நா.ப. ன்.20);. ேசரல் → 
ேசரலன் → ேகாளன்.]

ேமற் றமா ம் ழ்ப் றமா ம், ேசரநா  வ ம் ெப ம்பா ம் ேமற் த் ெதாடரச்்  ழக் த் 
ெதாடரச்்  மைலகளின் அ வாரச ்சரிேவ. மைல ய வாரம், சாரல் எனப்ப ம். "சாரல் நாட ெசவ் ைய 
யா ம "

     [ ந். 18:2]. "சாரல்நாடந நாள்"[ ந்.9]. "சாரல்நாடநீவா லாேற" [ ந்.14 4:8] என்பன 
மைலப்பக்கநாடை்டச ்சாரல்நா  எனக் தல் காண்க.

ேகரளாந்தகன்வா
ல்

ேகரளாந்தகன்வா ல்āraḷāndagaṉvāyil, ெப.(n.)

தஞ்ைசப் ெபரிய ேகா ல் தல் ேகா ரத் ேதாரண வா ன் ெபயர ்( ற்.ேசாழ.வர. சதா வ. 
ப.125);name of main entrance of Thanjavur Siva temple

     [ேகரளன் + அந்தகன் + வா ல் - ேகரளாந்தகன் வா ல்.]

ேகரளி

 
 ேகரளிāraḷi, ெப.(n.)

   ேகரளத் ல் ைள ம் ெநல்; a kind of paddy.

     [ேகரளம் → ேகரளி.]

ேகரைள

 
 ேகரைளāraḷai, ெப.(n.)

   இைசப்பாட் ; a melody Song(சா.அக.);.

     [ெகரைள → ேகரைள.]

ேகரி பண் -தல்

ேகரி பண் -தல்ārisubaṇṇudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

கைட த யவற்ைறக் கணக்  த்  தல்(நாட் க்ேகாடை்டசெ்சட் );:to close or wind up.

     [கரி  → ேகரி  + பண் . கரி  : க த்தாகசெ்சய் ம்

பணி.]

ேகைரக் ட்

 
 ேகைரக் ட் āraikkuṭṭi, ெப.(n.)

 கடல் ன் வைக: a kind of small sea fish.

     [ேகைர + ட் .]

ேகலகன்

ேகலகன்ālagaṉ, ெப.(n.)

   1. கைழக் த்தா : pole dancer.

   2. வாள்ேமல் நடனமா ேவான்; sword dancer.

     [ேகாலகன் → ேகலகன்.]

ேகலம்

ேகலம்ālam, ெப.(n.)

   1. மகளிர ் ைளயாட் : a women' play.

   2.பக  (பரிகாரம்);:joke(த.ெசா.அக.);.

     [களி → ேகளி → ேகளம் → ேகலம்.]
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ேகலளம்

ேகலளம்ālaḷam, ெப.(n.)

   1. ெதங்  ; coconut tree.

   2 ேகளி. ெசந்ெதங் ; a kind of coconut.

ம வ.ேகளிகம்.

     [ேகழ்( வப் ); - ேக கம் → ேகளிகம் → ேகலளம்.]

ேக

ேக āli, ெப.(n.)

   1. ைளயாட் ப் ேபச் ; fun,jest, joke.

   2. பக , ஏளனம் (பரிகாசம்);; ridicule derision, mockery.

   3. கடம்; buffoonery, mimicry.

     [களி → ேகளி → ேக (ெகா.வ.);.]

 ேக āli, ெப.(n.)

   1. ைளயாட் ப் ேபச் ; fun, jest, joke, pleasantry.

   2. ண்டல் (பரிகாசம்);; ridicule, mockery.

   3. கடம்; mimicry.

த.வ. ஏக யம்.

     [Skt.{} → த.ேக .]

ேக க்காரன்

ேக க்காரன்ālikkāraṉ, ெப.(n.)

   1. ஒ வர ்அல்ல ஒன்ைறப்ேபாலந த் க்காட் பவன்; jester, buffoon, mimic.

   2.ஏளனம்ெசய்பவன்; onewhoridicules, scoffer.

     [ேக  → ேக க்காரன்.]

ேக க் த்

ேக க் த் ālikāttu, ெப.(n.)

   1. ெபா ளற்ற தாகச ்ெசய்  ரிக் ம் அள ற் த் தாழ்த் ம் ெசயல்; farce, mockery, travesty.

அவன் ெசயல் ேக க் த்தாக ந்த .

   2. அள க்க கமான ேகாமாளித்தனம்; clownish nature, farce.

நாடகம் நைகச் ைவயாக இ க்க ேவண் ேம த ரக் ேக க் த்தாக இ க்கக் டா .

     [ேக  + த் .]

ேக கம்

ேக கம்āligam, ெப.(n.)

   1. ெதங் ; coconuttree.

   2. ந் ல்: moon-creeper (சா.அக.);.

   3. அேசாகம் (மைல.);; Indian mast tree.

     [ேக  – ேக கம்.]

ேக ச் த் ரம்

ேக ச் த் ரம்āliccittiram, ெப.(n.)

   1. ஒ  ெசய் ையப் பக யாக ெவளிப்ப த் ம் ஒ யம்; caricature.

   2.க த் ப்படம்; cartoon.

     [ேக  + த் ரம்.பக  ஒ யம்பாரக்்க:see pagadi õviyam.]
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ேக ச் ரிப்

 
 ேக ச் ரிப் āliccirippu, ெப.(n.)

   ெபா ளற்ற ஏளனச ் ரிப் ; laugh with travesty.

     [ேக  + ரிப் .]

ேக லம்

 
 ேக லம்ālicīlam, ெப.(n.)

   கம்பம் ல்; millet plant (சா.அக.);.

     [ேக  + லம்.]

ேக ெசய்-தல்

ேக ெசய்-தல்āliseytal,    1 ெச. ன்றா , (v.t.)

ெபா ளற்றதாகச ்ெசய்  ரிப் க்  உள்ளாக் தல். to make a travesty, mockery.

உன் நடத்ைத சட்டத்ைதேய ேக ெசய்வதாக இ க் ற .

     [ேக  + ெசய்-.]

ேக ப்ேபச்

 
 ேக ப்ேபச் ālippēccu, ெப.(n.)

ேவ க்ைகயாக. ஏளனமாகப் ேப தல். talk of fun. Joke

     [ேக  + ேபச் .]

ேக மா

 
 ேக மா ālimāli, ெப.(n.)

பக ,ஏளனம்(யாழ்.அக.);: ridicule.

     [ேக மா . எ ைக ேநாக் ய மர ைணச ்ெசால்.]

 ேக மா ālimāli, ெப.(n.)

   ண்டல் (பரிகாசம்); (யாழ்.அக.);; ridicule.

ேகைல

 
 ேகைலālai, ெப.(n.)

   க்ெகா ந் ; flame.

     [ ல்( ச் ); → ெகல் → ேகைல.]

ேகவகா

ேகவகாāvakā, ெப.(n.)

   1. ள்ைளத்தாய்ச் க்ெகா ; anunknown creeper.

   2.நஞ் க்ெகா ; umblicalcord.

     [கவ்  → ேக  → ேகவகா(ெகா.வ.);.]

ேகவசட்ைடயரம்

 
 ேகவசடை்டயரம்āvasaṭṭaiyaram, ெப.(n.)

   ஒ வைக அரம் (C.E.M.);; a curved file, half-round file.

     [ேகவசடை்ட + அரம்.]
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ேகவணம்

ேகவணம்1āvaṇam, ெப.(n.)

   மணிப க் ம் ; bed or socket for a gem.

     ' வ க்காைற ெபான்னின் படை்டேமற் ண் ம் ேகவன ம் ைவத்  ளக் ற் ' 
(ெத.கல்.ெதா.2.2.கல். 51);.

     'மத்தக மணிெயா  வ ரங் கட் ய பத் க் ேகவனப் பகம்ெபாற் ைடச் ற் த் ரச் லம் ' ( லப் 
16:117 – 8, உைர);.

     [கவ்  → கவ்வணம் → ேகவணம்.]

ேகவனம்

ேகவனம்2āvaṉam, ெப.(n.)

   ெபான்னணிகளில் த் கள் இரத் னக் கற்கைளப் ப ப்பதற் ேகற்ற வைக ல் தனித்தனிேய 
ெசய்  பற்றைவக்கப்ெப ம் ெபாற் ப் கள்; a bed or socket for gems in ornaments. " வ க்ைகக்காைற 
ெபான்னின் படை்டேமற் ண் ம் ேகவண ம் ைவத்  ளக் ற்  "(SII.II.51-175, p.207);.

     [கவ்  → கவ்வணம் → ேகவணம்,]

ேகவரம்

 
 ேகவரம்āvaram, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் காக்கணம்; white mussel (சா.அக.);.

     [கவ்  → கவ்வரம் → ேகவரம்.]

ேகவல்

ேகவல்1āval, ெப.(n.)

   1.ஒ வைக இ ப் வ : a kind of spasmodic pain.

   2. க்கல் ேபான்ற அ ைகெயா ; sobbing.

அைற ந்  ேகவ ம் ம்ப ம் ேகட்டன ( ரி.);.

     [கவல் → ேகவல்.]

 ேகவல்2āval, ெப.(n.)

   வள்ளிக்ெகா  (மைல.);; five leaved yam.

     [கவல் → ேகவல்.]

ேகவலக் ைட

ேகவலக் ைடāvalakkiḍai, ெப.(n.)

   1. ஆணவத்தால் மைறப் ண்  ெசயல் றம் ைறந்  
ெசயலற் க் டக் ம்.ஆதனின்(ஆன்மா);நிைல; disembody iedinactive condition of the soul enevloped in anava, 
the inherent darkness. 2. ப த்தப க்ைகயாய் இ த்தல்;

 being confined to bed by age.

     [ேகவலம் + ைட.]

ேகவலக் ழவன்

ேகவலக் ழவன்āvalakkiḻvaṉ, ெப.(n.)

   அ கக்கட ள்; Arhat, as enjoying the supreme bliss.

     "ேதாம  ேகவலக் ழவன் ெத ல் ேபால்" ( வக.856);.

     [ேகவலம் + ழவன். ேகவலம் : ேமன்ைம, உயர் , ற்ற .]

ேகவல ம்பகம்

ேகவல ம்பகம்āvalagumbagam, ெப.(n.)

   ஒ ங்ேக ச் த் ேதக்கல்); compelete suppression of breath.

   2. ம்பகத் ல் (ஆன்ம); நிைல; condition of the embodied soul in the suppression of breath.

     [ேகவலம் + ம்பகம்.]
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ேகவலசரரீம்

 
 ேகவலசரீரம்āvalasarīram, ெப.(n.)

இைளத்த உடம்  emaciated body (சா.அக.);.

     [ேகவலம் + சரீரம்.]

ேகவலைசதனியம்

ேகவலைசதனியம்āvalasaidaṉiyam, ெப.(n.)

   ஆதன் அ வமாக (ஞான ெசா பம்); உள்ள நிைல; condition of soul when it becomes one with the supreme 
knowledge.

     'ேகவல ைசதந்யமா ய ஆத்மா னிடம்' ( த். கா. 191:2 உைர);.

     [ேகவலம் + ைசதன்யம் → சதணியம் (ைசதன்யம் : சமணக்ேகா ல்);.]

ேகவலெசாப்பனம்

 
 ேகவலெசாப்பனம்āvalasoppaṉam, ெப.(n.)

   ஆதன், தன் ைனப் க் காரி ளால் மைறப் ண் க் ம்ெபா ம் நிைலயா  அதன்கணின்  
ம்ெபா ம் ஆதன் நிற் ம் நிைலக ள் ம்ெபா ம் ஆதன் நிற் ம் நிைலக ள் ஒன்றா ய 

கன ; the soppanam condition of the embodied soul on its way to, and from, kêvalakkidai.

     [ வ்வல் → ேகவல் → ேகவலம் + ெசாப்பனம்.]

ேகவலஞானம்

ேகவலஞானம்āvalañāṉam, ெப.(n.)

   க்கால அ ; perfect knowledge, knowledge of the past, present and future.

     'ேகவல ஞானத் க்  ன்கா ங் காட் ைய '( வக.3081.உைர);.

 Skt. kevalanana.

     [ ள்வள் → ேகவல் → ேகவலம் + ஞானம்.]

ேகவலப்ப

ேகவலப்ப 1āvalappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. இைளத்தல்; emaciating

   2. ெம தல்; becoming thin(சா.அக.);.

     [ ழ்  →  → ேக  → ேகவலம் + ப -.]

ேகவலப்ப த்

ேகவலப்ப த் 2āvalappaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ம ப் க் ைற மா  ெசய்தல்; to disgrace, dishonour.

     [ ழ்  →  → ேக  → ேகவலம் + ப த் -.]

ேகவலப்ெபா ள்

ேகவலப்ெபா ள்āvalapporuḷ, ெப.(n.)

   தற் கட ள்; the supreme Being, as the one without a second.

     'ேகவலப் ெபா ைளேய பா த்தல் ேவண் தலான்' ( றள்,358, உைர);.

     [ வ  → வ ல் → ேகவல் → ேகவலம் + ெபா ள்.]
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ேகவலம்

ேகவலம்1āvalam, ெப.(n.)

   1.தனிைம( டா);; singleness, solitariness, isolation.

   2. இைணயற்ற ; uniqueness.

   3. ேப  ( ங்.);; finalemancipation, supreme bliss.

   4. ேகவல ஞானம் பாரக்்க;see kēvala-nānam.

   5. ய ; that which is insignificant, common.

     "ேகவமல்ல ப்ேபார"் (பாரத. ப ன் . 100);.

   6.தாழ்நிைல; low status, meanness;

அவன் கக் ேகவலமானவன் (உ.வ.);.

   7. மானக் (56mpo; disgrace, dishonour. 95usmré, Gésusun பண்ணினான் (உ.வ.);.

   8. இ ; humilation.

ம.ேகவலம்.

 Pali., Pkt. Kěvala: Kt.kyūra, Dm, kyewal;

 Paš. kéwala: Phal. khile, OGuj.kévalaum, Guj.kéval

     [ வ  → வவல் → ேகவல் → ேகவலம்.]

 ேகவலம்2āvalam, ெப.(n.)

ேகவலமாய்க் டத்
தல்

 
 ேகவலமாய்க் டத்தல்āvalamāykkiḍattal, ெதா.ெப.(vbl.n.)

   ேபரிடரே்நாயால் டத்தல்; lying dangerous ill(சா.அக.);.

     [ேகவலமாய் + டத்தல்-.]

ேகவலமா ைள-
த்தல்

ேகவலமா ைள-த்தல்āvalamāyiḷaittal,    4 ெச. .  (v.t.)

   க ம் இைளத்தல்; becoming very feeble (சா.அக.);.

     [ேகவலமாய் + இைள-.]

ேகவலமானவன்

 
 ேகவலமானவன்āvalamāṉavaṉ, ெப.(n.)

   இ ந்தவன்; loafer(சா.அக.);.

     [ேகவலம் + ஆனவன்.]

ேகவல ணர்

 
 ேகவல ணர் āvalavuṇarvu, ெப.(n.)

   உயர ்அ  (பரஞானம்);;     [ேகவலம் + உணர் .]
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ேகவலன்

ேகவலன்āvalaṉ, ெப.(n.)

   1. ேப  அைடய யல்பவன்; one who attempts to obtain finalemancipation.

     "ேகவலன்….யாவதாத்மபா அசரீரியாய்க் ெகாண்  ரிவாெனா வன்" (அஷ்டாதச.அரத்்தபஞ் .26);.

   2.எளியவன்; ordinaryman, average person.

     "ஆ ரியன் ேகவல னல்லன்" ( வாலவா.15:11);.

ம.ேகவலன்.

     [ேகவலம் → ேகவலன்.]

ேகவ

ேகவ āvali, ெப.(n.)

   ற்ற னன்; person possessing perfect knowledge,

     " தற்ெபா ள் ேகட்டாரக்் ைரக் ெமங் ேகவ ேய" ( ற்.10);.

     [ேகவலம் → ேகவ .]

 ேகவ 2āvali, ெப.(n.)

   வள்ளிக்ெகா ( .அக.);; five leaved yam.

     [ைக + வல்  - ைகவல்  → ேகவ .]

ேகவ கா

 
 ேகவ காāvalikā, ெப.(n.)

ள ச ் ரகம்:a kind of cumin seed(சா.அக.);.

     [கவ கம் → கவ கா → ேகவ கா (ெகா.வ.);.]

ேக ேக ய -தல்

ேக ேக ய -தல்āviāviyaḻudal,    2 ெச. . .(v.t.)

   க ம் யரத்தால் சை்சயடக்  ெவளிப்ப மா ேபால ம் ய தல்; to weap.to be grieved or vexed.

     [ேக  + ேக  + அ -.]
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ேக

ேக 1āvudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   1. ச் த் ணறல்; to breath heavily, to breath with difficulty as in whooping cough.

   2.ெச  அ தல்; to cry of a child seeking breath.

   3. ச் த் க்காடல்; to gasp for breath சா.அக.).

ம.ேக க.

     [கவ்  → ெகவ  → ேக .]

 ேக 2āvu, ெப.(n.)

   ெவண்க ; white mustard (சா.அக.);.

     [க  → ேக .]

 ேக 3āvu, ெப.(n.)

   1. ெசந்ெநல்; red paddy.

   2. வப்பரி ; red rice. க.ரீக .

     [கவ்  → ெகவ  → ேக .]

 ேக āvu, ெப.(n.)

   ேதாணி த யவற் ல் ஏற் தற் ரிய ; charge for transporting goods by sea; freight.

ேக நீர்

 
 ேக நீரā்vunīr, ெப.(n.)

   ழ்நீர;் underground water.

. ெக நீர.்

     [க  → ேக  + நீர.்]

ேக ரா

ேக ராāvurā, ெப.(n.)

   1. க ; mustard.

   2. ேகழ்வர ; ragi (சா.அக.);.

     [க  → ேக  → ேக ரம் → ேக ரா.]

ேகேவடன்

ேகேவடன்āvēṭaṉ, ெப.(n.)

   ன்வைலஞன்; fisher man

     "ேகேவட னா க் ெகளிற  ப த் ம்" ( வாச.2:17);.

     [ேக + ேவடன்.]
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ேகழ்

ேகழ்āḻ, ெப.(n.)

   1. ஒளி ( ங்.);; light. "நயங்ேகழ் ெப வள நல் நல் ர"்(தஞ்ைசவா.392);.

   2. நிறம்; bright colour, hue.

     "ஒண்ேகழ் ற் த ழல ரின்" ( றநா.27);.

   3. ஓப் ; comparison, equality.

     "ேகேழ வைர ல்ேலான்" ( க்ேகா.269);.

 Chin. Cār;

 E. colour: Am.eng. col-or:ME. colur, colour. OF. colur.colour.

     [ெக  → ேகழ்]

ேகழ்பவர்

ேகழ்பவரā்ḻpavar, ெப.(n.)

   நன்ைம ைடயார;் blessed persons.

     "ஒ வர ்நம்ேபால் வ ங் ேகழ்பவ ளேர" ( த்.45);.

     [ேகழ் → ேகழ்பவர.்]

ேகழ்

ேகழ் āḻpu, ெப.(n.)

   நன்ைம( த்.45, அ ம்.);; blessing.

     [ேகழ் → ேகழ் .]

ேகழ்வர

ேகழ்வர āḻvaragu, ெப.(n.)

   ேகப்ைப (பதாரத்்த.1394);; ragi, a millet-Eleusine coracana.

     [P]

ேகழ்வர

     [ேகழ் : வப் . ேகழ் + வர ,]

ேகழ்வர களி

 
 ேகழ்வர களிāḻvaragugaḷi, ெப.(n.)

   ேகழ்வர  மா னால் ெசய்யப்ப ம் களி; porridge or dough made up of ragi powder.

     [ேகழ்வர  + களி.]

ேகழ் த கள்

ேகழ் த கள்āḻvimudaligaḷ, ெப.(n.)

   அரசரின் வாய்ெமா  ஆைணகைள ேநரில் ேகட்  ஒைல ல் எ ம் அ காரி; officer who hears the order 
direct from the king.

     "இப்ப க்  வாணவைரயன் எ த்  ேகழ் த களில் ங்களராயர ்எ த் " (SII.XII. 235-11, p. 148);.

     [ேகள் த  → ேகழ் த  (ெகா.வ.);.]
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ேகழல்

ேகழல்āḻl, ெப.(n.)

   1. நிறம்; bright colour, hue.

     "ெசங்ேகழற்றாமைர" (ப ெனா. க்ைகலா உலா, அரிைவ,1);.

   2. மண்ைணத் ேதாண் ம் ஆண்பன் ; hog, boar, swine.

     "ெசந்நாய்…ேகழல் பாரக்் ம் ெவஞ் ரக் கவைல" (ஐங் .323);.3. ளெநல்;

 wild rice.

     " நீர் ைள ேகழ ம் "( வக.1422);. 4. யாைன;

 elephant.

     [ேகழ் → ேகழல்.]

ேகழற்பன்

ேகழற்பன் āḻṟpaṉṟi, ெப.(n.)

   ஆண்பன் ; boar.

     [ேகழல் + பன் .]

ேகழற்பன்  என்பதைனக் களிற் ப் பன்  என் ஞ்

ெசால் ப'[ெதால்.ெபா ள்.589,உைர],

     [P]

ேகழற்பன்

ேகள்

ேகள்1āḷtalāṭṭal,    11 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ெச க் ப் லனாக் தல்; to hear, hearken, listen to.

     "ெசால் ந ேபால ங் ேகட் ந ேபால ம்" (ெதால்,ெபா ள்.513);

   2. பாடங்ேகட்டல்; to learn, be instructed in.

     "ஒ ேகட்ேபான்"(நன்.ெபா .42);.

   3. னாதல்i; to ask, inquire, question, catechise.

   4. ஆராய்தல்; to investigate. 'கள ேபானைமஎங்ங்ேன என் ேகட் ' (insc.); (ேசாழவ.66);.

   5.ேவண் தல்; to request, solicit, crave. ப க்கப் த்தகம் த மா  ேகட்டான் (உ,வ,);.

   6.ேகள் ப்ப தல்:to be informed of. "த  நீெயனக் ேகட்ேடன்" (பாரத.கன்ன.238);.

   7.உரிைம ெகாண்டா க் ெகா க்கச ்ெசால் தல்; to require, demand,claim.

   8. தண் த்தல்; to avenge, punish.;

யைரத ்ெதய்வங் ேகட் ம் (உ.வ.);

   9. ேநாய் த யன நீக் தல்; to effect a remedy, cure, as medicine.

     "ெசயசெ்சய ேகளா ….அர  கான்ற ேவகம் க் ட்ட தன்ேற" ( வக.127);.

   10. ைல ேகட்டல்; to bid, offer, inquire the price of;

   11. ஏற் க்ெகாள் தல்:to accept, agreeto.

     "ேகட்டாரப்் ணிக்  தைகயவாய்" றள்,643).
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ேகள்வன்

ேகள்வன்āḷvaṉ, ெப.(n.)

   1. கணவன்; husband.

     "தன் ேகள்வைன ெயங்கனா ெவன்னா ைனந் ேதங் " ( லப்.18:33);.

   2.தைலவன்; master, lord.

   3. நண்பன், ேதாழன் ( .வா.);; companion, comrade, friend.

   ம.ேகளன்;க.ேகள.

     [ேகள் → ேகள்வன்.]

ேகள்

ேகள் 1āḷvi, ெப.(n.)

   1.ேகடை்க; hearing.

   2. னா; question. ஆ ரியர ்மாணவைனக் ேகள் ேகட்டார ்(உ.வ.);.

   3. ற்ெபா ள் த ய ேகடை்க; taking lessons,as in literature;

 listening to words of wisdom.

     "ேகள் யாற் ேறாடக்ப்படாத ெச " ( றள்,418);.

   4. கல்  ( வா.);; learning.

     "ஆய்ந்தைமந்த ேகள்  ய ைடயா ெரஞ்ஞான் ம்" (நால ..7);.

   5. ஒ ; sound. "எ தாக் ேகள் ங் ேகள் " (ஞானா. பா .5:5);.

   6. மைற (ேவதம்);; Veda.

     "ெக ல் ேகள்  ண வா த ம்"(பரிபா. 2:25);.

   7 ல்; treatise. "ேகள் க ைறேபாய்"( வக.2386);.

   8. ெசால்; word. "ஏேனாரே்கள் ங்ேகள் " (ஞானா. பா .5,6);.

   9. அ க்ைக (உ.வ.);; report.

   10. அலர ்(வதந் );; rumour, hearsay.

   11. கா  ( வா.);; ear, organ of hearing.

     "நட்ேபா  ேகள்  நா வார"் (ேச .இராமநா.76);.

ேகள் க்கசே்சரி

 
 ேகள் க்கசே்சரிāḷvikkaccēri, ெப.(n.)

   வரி தண் ஞ் சாைல (நாஞ்.);; revenue office.

     [ேகள்  + கசே்சரி.]

ேகள் க்க தா

ேகள் க்க தா āḷvikkaḍutāci, ெப.(n.)

   1. ைறமன்றத் ல் ெகா க் ம் எ த் லமான ண்ணப்பம்; written application to a court of justice.

   2.ஒப்பந்தப் ள்ளி; tender proposal in writing.

     [ேகள்  + க தா .]
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ேகள் க்காரர்

ேகள் க்காரரā்ḷvikkārar, ெப.(n.)

   1.ஏலங் ேகட்ேபார;் bidders at an auction.

   2. ைல ேகட்ேபார;் person who tenders proposals at a purchase.

   3. பணிக்  ண்ணப்பஞ் ெசய்ேவார;் applicants fo ra post.

   4.வழக் ல் வா (யாழ்.அக.);; plaintiff.

     [ேகள்  + காரர.்]

ேகள் க் ழாய்

 
 ேகள் க் ழாய்āḷvikkuḻāy, ெப.(n.)

   ெச ப் லன் இழந்ேதார ்பயன்ப த் ம் ழாய்; a.

 small coiled tube worn at the ear to assist the hearing.

     [ேகள்  + ழாய்.]

ேகள் க் ைற

 
 ேகள் க் ைற āḷvikkuṟaivu, ெப.(n.)

   கா  ேகளாைம; dullness of hearing.

     [ேகள்  + ைற . ள் → ெகள்.]

ேகள் ேகட்பா

ேகள் ேகட்பா āḷviāṭpāṭu, ெப.(n.)

   1. ஒ ங் ைற; regularity

   2. ைறயான நாட்டாண்ைம (நீ  நி வாகம்);; moral control, administration of justice.

ஊரில் ேகள் ேகட்பா  இல்ைல. ம வ.ேகள் ைற.

     [ேகள்  + ேகட்பா .]

ேகள் ெகா -
த்தல்

ேகள் ெகா -த்தல்āḷvigoḍuttal,    4.ெச. . .(v.i.)

   ெச ெகா த்தல்; to have inclination to hear.

     [ேகள்  + ெகா -]

ேகள் ெகா ைவ

 
 ேகள் ெகா ைவāḷvigoḍuvai, ெப.(n.)

   ைவ என் ம் ஒ வைகச ் ட்டாட்டம்;     (G.Sm:D.I.iii.); a game at cards.

     [ேகள்  + ெகா ைவ.]

ேகள் ெகாள்( )-
தல்

ேகள் ெகாள்( )-தல்āḷvigoḷḷudal,    13 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ஐயங்ெகாண் ேகட்டல்; to question by way of clearing doubts.

     'சரே்வ வரைனக் ேகள்  ெகாள்ள ேவண்டாதப  " (ஈ  1.5:3);.

     [ேகள்  + ெகாள்( );-.]

ேகள் சச்ாட் யம்

 
 ேகள் சச்ாட் யம்āḷviccāṭciyam, ெப.(n.)

ேகள் ப்பட்டதாகக் ம்சான் (சாட் யம்);:hearsay evidence.

     [ேகள்  + சாட் யம்.]
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ேகள் செ்சல்வம்

 
 ேகள் செ்சல்வம்āḷviccelvam, ெப.(n.)

ெச வ  எய் ய அ ப்ெப க்கம்: knowledge acquired by audio education or scholarly lectures.

     [ேகள்  – ெசல்வம்.]

ேகள் செ்ச யன்

 
 ேகள் செ்ச யன்āḷvicceviyaṉ, ெப.(n.)

   ேகள் ற்றைத ெயல்லாம் நம் ேவான்; one who readily believes hearsay reports, credulous person.

ேகள் ச ்ெச யன் ஊைரக்ெக த்தான்(உ.வ.);.

     [ேகள்  + ெச யன்.]

ேகள் த்தாைர

 
 ேகள் த்தாைரāḷvittārai, ெப.(n.)

   கா ன் ழாய் வ ; auditory canal(சா.அக.);.

     [ேகள் (கா ); + தாைர.]

ேகள் த்தாள்

 
 ேகள் த்தாள்āḷvittāḷ, ெப.(n.)

   ேதர் க க்கான னாத்தாள்; question paper.

     [ேகள்  + தாள்.]

ேகள் த்தானம்

ேகள் த்தானம்āḷvittāṉam, ெப.(n.)

றப் யத் ல் ஒ வன் றந்த நல்ேலாைரக்  இரண்  அல்ல  ன்றா டம் (சங்.அக.);:the2nd or 3rd 
house from the ascendant.

     [ேகள்  + தானம்.]

ேகள் த் ைள

ேகள் த் ைளāḷvittuḷai, ெப.(n.)

   கா ள் ஆனக சவ்  வைரக் ம்11/4 அங் லம் நீண்  சற் ச ்சரிவாக உள்ேநாக்  ந ல் 
வைளந் ம் ஒ ங் ள்ள ஒ  ழாய்ப்பாைத; a designation of the internal ear consisting of a series of cavities 
such as vestibule etc. at the semi-circular canals upto the cavity of the tympanum(சா.அக.);.

     [ேகள்  + ைள.]

ேகள் நரம்

 
 ேகள் நரம் āḷvinarambu, ெப.(n.)

   ேகட்பதற் க் கரணியமான நரம் ; auditory nerve.

     [ேகள்  + நரம் .]

ேகள் ேநரம்

 
 ேகள் ேநரம்āḷvinēram, ெப.(n.)

   சட்டப் ேபரைவ ல் உ ப் னரக்ளின் ேகள் க க்காக ஒ க்கப்ப ம் ேநரம்; question hour of an 
Assembly etc.

     [ேகள்  + ேநரம்.]

ேகள் ப்ப -தல்

ேகள் ப்ப -தல்āḷvippaḍudal,    18 ெச. ன்றா , (v.t.)

   றர ்வாய் லமாகச ்ெசய்  ெதரிந்  ெகாள் தல்; to learn through others, to learn by hearsay,

     [ேகள்  + ப -.]
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ேகள் ப்பத் ரம்

ேகள் ப்பத் ரம்āḷvippattiram, ெப.(n.)

   1. எ த் லமான ண்ணப்பம் (யாழ்ப்.);; request, application, petition in writing.

   2.மன்றாட்  மடல்; letter of supplication.

     [ேகள்  + பத் ரம்.]

ேகள் ப்பந்தர்

ேகள் ப்பந்தரā்ḷvippandar, ெப.(n.)

   பலர ்  ல்கள் ேகட்பதற்காக அைமக்கப்பட்டபந்தல்; pandal for discussion of Šastras.

     " த சாைல ங் ேகள் ப் பந்த ம்"(ெப ங்.இலாவாண.7:131);.

     [ேகள்  + பந்தல் → பந்தர.்]

ேகள் மகைம

ேகள் மகைமāḷvimagamai, ெப.(n.)

   வரிவைக (M.E.R.585 of 1926);; a tax.

     [ேகள்  + மகைம.]

ேகள் த

 
 ேகள் த āḷvimudali, ெப.(n.)

   அரசன் வைதக் ேகட் ம் அ வலர,் வாய்க்ேகள் ; officer who hears the commands of a king and 
transfers them to others.

     [ேகள் + த .]

ேகள் ைற

ேகள் ைறāḷvimuṟai, ெப.(n.)

   1. ேகள்  ேகட்பா  பாரக்்க;see kelvi-ketpadu

   2. தவ  கைளச ் ட் க்காட் க் கண் க்க வ ; means of administration to check and control.

பணம் ங் ம் பள்ளிகட் க் ேகள் ைற ைடயாதா?

     [ேகள்  + ைற.]

ேகள் லம்

ேகள் லம்āḷvimūlam, ெப.(n.)

   1. ேகட்பதற்  லமான ; tympanum the source of hearing.

   2. ெச ; ear.

     [ேகள்  + லம்.]

ேகள் யந் ரம்

 
 ேகள் யந் ரம்āḷviyandiram, ெப.(n.)

   ேகளாரக்் க் ேகட் ம்ப  ெசய் ம் கா க்க ; an instrument or device enabling the deaf to hear more distinctly 
(சா.அக.);.

     [ேகள்  + எந் ரம்.]

ேகள் ய த்தாபத்

ேகள் ய த்தாபத் āḷviyaruttāpatti, ெப.(n.)

   ஒ வன் ட் ல் இல்ைலஎன்பைதக் ேகட்டவன்,ேவ  இடத் ல் அவன் இ க் றான் என்  
உணரந்் ெகாள்வ  ேபால் வ ம்நிைல; implication from a statement heard dist.fr.kān-arruttapatti. "அகத் னி 
ைல  ேதவதத்தெனனி ப்பனவன் ேவேறாரிடத் ெலனத் ெதரிந்த தல்… 
ேகள் ய த்தாபத் "(ேவதா. .22);.

     [ேகள்  + அ த்தாபத் .]

ேகள் யறல்

 
 ேகள் யறல்āḷviyaṟal, ெப.(n.)

   கா  ேகளா  ேபாதல்; becoming deaf.

     [ேகள்  + அறல்.]
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ேகள் ய

ேகள் ய āḷviyaṟivu, ெப.(n.)

   1.ேகட்  ணரச்் ; the sense of hearing

   2. ேகள் னா ண்டான அ ; knowledge derived from hearing(சா.அக.);.

     [ேகள்  + அ .]

ேகள் யா-தல்

ேகள் யா-தல்āḷviyātal,    6 ெச. .  (v.i.)

   ேகள் யால் ெதரியவ தல்; to be heard reported, to reach the ears, as news.

     [ேகள்  + ஆ-.]

ேகள் யாட்டம்

 
 ேகள் யாட்டம்āḷviyāṭṭam, ெப.(n.)

   ட்டாட்ட வைக (உ.வ.);; an adaptation of bezique, a game at cards.

     [ேகள்  + ஆட்டம்.]

ேகள் ள்ேளான்

ேகள் ள்ேளான்āḷviyuḷḷōṉ, ெப.(n.)

   1. கல்  ேகள் ள்ளவன்; a man of great culture;

 learned man.

   2.அறம்ெபா ள் இன்பம்  ஆ ய இவற் ன் ேகள் களில் ெதரி  ெபற்றவன்; an expert on all questions 
concerning virtue, wealth, domestic pleasure and heavenly bliss.

     [ேகள்  + உள்ேளான்.]

ேகள் ேயற்றல்

 
 ேகள் ேயற்றல்āḷviyēṟṟal, ெப.(n.)

   கா  ேகளாைமக் ச ் சை்சயளித்தல்; improving the sense of hearing(சா.அக.);.

     [ேகள்  + ஏற்றல்.]

ேகள் வரி

ேகள் வரிāḷvivari, ெப.(n.)

   அரசன் கட்டைளகைளப் ப ம் ப ேவ  (T.A.S.I.165);; re gister of royal commands.

ம.ேகள் வரி.

     [ேகள்  + வரி.]

ேகள்ைவ

 
 ேகள்ைவāḷvai, ெப.(n.)

   ெப ைல ல் ெபா ண் ம ப்ப ந்  ேகட்டல்; asking rate by knowing the prime cost of the materials.

     [ேகள்  → ேகள்ைவ.]

ேகளந்த ர்

 
 ேகளந்த ரā்ḷandalūr, ெப.(n.)

   வள் வர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Thiruvalluvar Dt.

     [ேகளன் + நந்தல் + ஊர ்- ேகளநந்த ர ்→ ேகளந்த ர.்]

ேகளம்பாக்கம்

 
 ேகளம்பாக்கம்āḷambākkam, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ச் ற் ர;் a village in Kanjipuram Dt.

     [ேகளன் + பாக்கம் – ேகளம்பாக்கம்.]
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ேகளல்ேகளிர்

ேகளல்ேகளிரā்ḷalāḷir, ெப.(n.)

   ெநா மலர,் பைக ம் நட்  ல்லாத அயலார;் those who are neither friends nor enemies. neutrals.

     "ேகளல்ேகளிர ்ெக  இ ன ெரா க ம்"(அகநா.93);.

     [ேகள் + அல் + ேகளிர.்]

ேகளலர்

 
 ேகளலரā்ḷalar, ெப.(n.)

   பைகவர;் enemies.

     [ேகள் + அல் + அர.்]

ேகளவர்பந்தம்

 
 ேகளவரப்ந்தம்āḷavarpandam, ெப.(n.)

   கடலாத் ; falcate trumpet(சா.அக.);.

ம வ ேகள் பந்தம்.

     [ேகளவர ்+ பந்தம்.]

ேகளன்

 
 ேகளன்āḷaṉ, ெப.(n.)

   ேதாழன்; friend, companion.

   ம.ேகளன்;க.ேகள.

     [ேகள் + அன்.]

ேகளா

 
 ேகளாāḷā, . .எ.(adv.)

   ஒ பய ன்  ( டா.);; to no purpose, vainly.

     [ேகள் + ஆ.]

ேகளாக்ேகள்

 
 ேகளாக்ேகள் āḷākāḷvi, ெப.(n.)

ேகளாத ேகள்  பாரக்்க;see kélada-kélvi.

     [ேகளாதேகள்  → ேகளாக் ேகள் .]

ேகளாதேகள்

 
 ேகளாதேகள் āḷātaāḷvi, ெப.(n.)

   ேகடக்க் டாதைதக் ேகட் ம் னா; question not to be asked, indecent, unbecoming lauguage.

ம வ..ேகளாக்ேகள் .

     [ேகளாத + ேகள் .]

ேகளாதவன்

 
 ேகளாதவன்āḷātavaṉ, ெப.(n.)

   கா ேகளாதவன்; deaf man.

     [ேகளாத + அவன்.]
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ேகளாைம

 
 ேகளாைமāḷāmai, ெப.(n.)

   ழப்ப யாைம; disobedience.

     [ேகள் + ஆ + ைம.]

ேகளார்

ேகளாரā்ḷār, ெப.(n.)

   1. பைகவர;் enemies. foes

     "ேகளா ம் ேவட்ப ெமா வதாஞ் ெசால்"( றள்.64);.

   2.கா ேகளாதவர;் deaf persons.

     "காணாரே்களார'் (மணிேம.13:111);.

ம வ.ெச டர.்

ம.ேகளார்

     [ேகள் + ஆ + ஆர.்]

ேகளாெவா

 
 ேகளாெவா āḷāvoli, ெப.(n.)

   மாந்தக் கா னால் உணரப்பட யாத ம், யஇயற் யற்க களால் ப ெசய்யக் ய மான 
ஒ ; ultra sound.

     [ேகள் + ஆ + ஓ .]

ேகளான்

 
 ேகளான்āḷāṉ, ெப.(n.)

   ெச டன்; deaf man.

ம வ.ெச டன்,

     [ேகள் +ஆ + ஆன்.]
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ேகளி

ேகளி1āḷi, ெப.(n.)

   மகளிர ் ைளயாட் ; women's sport. "மலரெ்காய்ேகளி" (இர .இந் ம.9);.

   ம.ேகளி ( ைளயாட் );; Skt. keli.

     [களி → ேகளி.]

 ேகளி2āḷi, ெப.(n.)

   ெசம்மஞ்சள்நிறதெ்தன்ைனவைக (பதாரத்்த.65);; Brahman coconut.

ம.ேகளி.

 Skt. narikela.

     [ேகழ்:ெசந்நிறம். ேகழ் → ேகள் → ேகளி(ெசவ் ளநீர)்;.]

 ேகளி3āḷi, ெப.(n.)

   1. அ ப் , ேகட் த்தல்; announcement.

   2. பைறயைறந்  ெதரி த்தல்; announcement by beating drum.

   3. கழ்; fame.

ம., .ேகளி.

     [ேகள் → ேகளி.]

ேகளிக்ைக

ேகளிக்ைகāḷikkai, ெப.(n.)

   1. மகளிர ் ைளயாட் ; women's sport.

   2.மகளிர ்நடனம் (உரி.நி.);; dancing of women.

   3.ெபா ேபாக் ; entertainment.

இர க் ேகளிக்ைககள் இல்லாத நக ண்டா? (உ.வ.);.

ம.ேகளிக்க.

 Skt. kelikå.

     [ேகளி → ேகளிக்ைக.]

ேகளிக்ைகத்தண்ட
ல்

 
 ேகளிக்ைகத்தண்டல்āḷikkaittaṇṭal, ெப.(n.)

ேகளிக்ைகவரிபாரக்்க;see kelkkal-vari.

     [ேகளிக்ைக + தண்டல்.]

ேகளிக்ைகவரி

 
 ேகளிக்ைகவரிāḷikkaivari, ெப.(n.)

   அரசால், ெபா ேபாக்  நிகழ்ச் கைளப் பாரப்்பதற்  உரிய 
அ ம க்கட்டணத்ேதா ேசரத்் வாங்கப்ப ம்வரி; entertainment tax imposed by the Government.

     [ேகளிக்ைக + வரி.]

ேகளிகா

ேகளிகாāḷikā, ெப.(n.)

   1.ெதன்ைன; coconut tree.

   2.ெசவ் ளநீர;் half-ripe coconut of reddish colour (சா.அக.);.

     [ேகளி2 → ேகளிகா.]
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ேகளி

 
 ேகளி āḷigi, ெப.(n.)

   ளிப் ரண்ைட; souradamantine creeper(சா.அக.);.

     [ேகழ் → ேகளி → ேகளி .]

ேகளிதம்

 
 ேகளிதம்āḷidam, ெப.(n.)

   ெப ங்கல்( ங்.);; boulder, rock.

 Skt. galita.

     [ேகாளி → ேகளி → ேகளிதம்.]

ேகளிர்

ேகளிரā்ḷir, ெப.(n.)

   1.நண்பர;் friends.

     "ேகளிர ்ேபாலக் ேகள்ெகாளல் ேவண் " (ெபா ந.74);.

   2. ற்றத்தார;் relation.

     "யா ம்ஊேரயாவ ம்ேகளிர"் ( றநா.162);.

   3.கணவர;் husband.

     [ேகள் → ேகளிர.்]

ேகளி ளநீர்

 
 ேகளி ளநீரā்ḷiyiḷanīr, ெப.(n.)

   ெசவ் ள நீர;் halfripe coconut of reddish colour.

     [ேகளி + இளநீர.்]

ேக ர்

 
 ேக ரā்ḷur, ெப.(n.)

   வண்ணாமைல மாவட்டத் ச் ற் ர;் a village in Thiruvannamalai dt.

     [ேகளன் + ஊர ்– ேகள ர ்→ ேக ர.்]

ேகைளயா

 
 ேகைளயா āḷaiyāṭu, ெப.(n.)

   ஒ வைக ெவள்ளா ; akind of goat.

     [P]

ேகைளயா

     [ேகளி( ைளயாட் ); → ேகைள+ ஆ .]

நகர ்உய்வகத் ல் (சரணாலயம்); பா காக்கப்

ப ம் ஒ வைக காட்டா .

ேகைள ர்

 
 ேகைள ரā்ḷaiyūr, ெப.(n.)

   ேசலம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Salem Dt.

     [ேகளன் → ேகைள + ஊர.்]
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ேகெளா

 
 ேகெளா āḷoli, ெப.(n.)

   ெச ப் லனா ம் ஒ  (அ .க.);; sonic.

     [ேகள் + ஒ .]

ேக -தல்

ேக -தல்āṟudal,    5.ெச. ன்றா (v.t.)

   ைடத்தல்; to Winnow.

   ம.ேச க;   க.ேக ;   ெத.ெச ;   ெகாலா.,நா.ேக ;   பர.்ேகட;்   கட.ேகய்;படேக .

     [ஏல் → ேகல் → ேக .]

ேகனம்

 
 ேகனம்āṉam, ெப.(n.)

   மனேநாய்(ைபத் யம்);; craziness, insanity.

     [கவல் → கவலம் → கவனம் → ேகனம்.]

ேகனவாயன்

 
 ேகனவாயன்āṉavāyaṉ, ெப.(n.)

   ேபைத(உ.வ.);; lit. the open-mouthed;

 simpleton, fool.

ம வ.இளித்தவாயன்.

     [ேகனம் + வாயன்.]

ேகனன்

 
 ேகனன்āṉaṉ, ெப.(n.)

   மனேநா னன்(உவ.);; crazy fellow.

     [ேகனம் → ேகனன்.]

ேகனாரெவன்

 
 ேகனாரெவன் āṉāraveṉpu, ெப.(n.)

   மண்ைட ேயாட் ன் (கபாலத் ன்); இ பக்கத் ன் ழ்ப் ப கள்; temporal bones (சா.அக.);.

     [ ழ்  ழார → னார + என்  → ேகனாரெவன்  (ெகா.வ);.]

ேகனிப்பட்

 
 ேகனிப்பட் āṉippaṭṭu, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Villuppuram Dt.

     [ேகனன் → ேகனி + பட் .]

ைக
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ைக

ைக kai, ெப.(n.)

     'க்' என் ம் அ யண்ண ெமய்ெயா ம் 'ஐ' என் ம் ட் ெரா ம் இைணந்த ெமய்ெய த் ;

 the syllable formed by adding the diphthong'ai' to consonant, velarvoiceless stop'k'.

     [க் +ஐ – ைக.]

 ைக1 kaidal,    1ெச. ன்றா  (v.t.)

   ெசய்தல்: to do; to work, to act.

ைகேநரத்் (ெசய்ேநரத்் );.

ம வ, ெகய்,ெசய்.

     [ ல் → ய் → கய் → ெகய் → ைக.]

 ைக2 kaittal,    4 ெச. . . (v.i)

   1. கசத்தல்; to be bitter, astringent, unpleasant.

     "ேத ம் ளித்தறக் ைகத்த ேவ" (கந்தரலங்.6);.

   2.உப் க்கரித்தல; to be saitish to the taste.

உப் யானதால்ெதளிசா  ைகக் ற (உ.வ.);.

   ம.ைகக் க;   ெத.கா ;   ேகாத.கய்ள்;பட.கய்.

     [கள் → கய் → கய → கச → கசப் . கய் → ைக.]

ைகயடக்கம்

ைகயடக்கம்2 kaiyaḍakkam, ெப.(n.)

   1.ைகக் ள் அடங் ைக; being handy

   2. ைகக் ள் அடங்கக் ய ெபா ள்; anything handy or portable.

   3. ேச த்  ைவக்கப்பட்ட ெபா ள்;  money laid by, savings.

   4. ஒளித்  ைவக்கப்பட்ட ெபா ள்;  that which is concealed.

ம. ைகயடக்கம்.

     [ைக + அடக்கம்]

 ைகயடக்கம்1 kaiyaḍakkam, ெப.(n.)

   ைகக்  ெநாய்தான ; handy one.

ம. ைகயடக்கம்.

     [ைக + அடக்கம்.]

ைகயடம்

 
 ைகயடம் kaiyaḍam, ெப.(n.)

   ைகயடர ்எ ய ஒ  ல்; book written by kaiyadar.

     [ைகயடர→்ைகயடம்.]
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ைகயடர்

ைகயடர ்kaiyaḍar, ெப.(n.)

   ைகயடம் என்ற ன் ஆ ரியர;் an author of the book Kayadam.

     [ைகயடன் → ைகயடர.்]

ைகய 1-த்தல்

   4. ெச. ன்றா , (v.t.);

   1. ைலக்  ற்றல்; to sell 

என் வண் ைய எப்ப யாவ  ைகய க்கப் பாரக்் ேறன் (உ.வ.);

     [ைக + அ -.]

ைகய

ைகய 2 kaiyaḍittal,    4 ெச. . . (v.i) 

   1. ைக தட் ப் ப த்தல், ஏமாற் தல்; to deceive, to cheat.

   2. ைகேபா -தல் பாரக்்க;see kai-podu-,

   3. ைகேவைல ெசய்தல்; to work with the hand, to do manual labour.

     [ைக + அ -]

 ைகய 3 kaiyaḍittal,    4 ெச. . .(vi.) 

   ஒப்  அளித்தைலக் காட் ம் வைக ல் மற்றவரின் உள்ளங்ைக ல் அ த்தல்; to manifest approbation 
by striking the palm of another's hand, to agree, to assent

உ  (சத் யம்); ெசால்வார.் தைல ல் ைகைவத்தல், ணிேமல் ைகைவத்தல். த்தகத் ன்ேமல் 
ைகைவத்தல், தாங்கள் ம க் ம் ெபா ள்ேமல் ைகைவத்தல் எனப் பலவைகயால் ெசால்வ ண் . 
"அவ்வாேற ைகய த்த ம் வந்ததாம்" என்ற பரிபாடல் வரிைய ம் இங்  ஒப் ேநாக்கலாம்.

க. ெகய்ெவாய், ெகய்ெபாய்.

     [ைக + அ -.]

 ைகய 4 kaiyaḍi, ெப.(n.)

   களத் ல் ைகயால த்த ெநல்மணி (தவசம்);; grain threshed by hand on the threshing floor (G.Sm.D.I.i.210);.

     [ைக + அ .]

ெநற்க ரிைனக் ைகயால் அ த் ப் ெபற்ற ெநல்ைலக் ைகய  ெநல், அ .ெநல் என் ம் ைகயால் 
அ த்த ற  த்த ெநல்ைலப் ேபார  ெநல் என் ம் வழங் வ  வழக்காம்.

ைகய ண்( )-
தல்

ைகய ண்( )-தல் kaiyaḍiyuṇṇudal,    12 ெச. . .(v.i) 

   ஈ ப தல்; to be absorbed, en-grossed.

     'இங்  இவன் நீரை்ம ேல ைகய ண் க் ைகயாேல' (ஈ ,9.9: ர.);.

ைகய -த்தல்

   4 ெச. ன்றா .(v.t.); 

   1.ைகயைடத்தல் பாரக்்க;see kai-y-adai-

     "அைடக்கல நினக்ெகன வவன்வ ற் ைகய த் " (ெப ங்.மகத23:49);. 

   2. அைடக்கலம் தல் (உ.வ.);: 

 to take refuge in.

     [ைக + அ -.]
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ைகய ப்

ைகய ப்  kaiyaḍuppu, ெப.(n.)

   ைகயால் எ த் ச ்ெசல்லத்த ம் ற்ற ப் ; small portable oven.

     [ைக + அ ப் ]

ைகயைட1-த்தல்

   4 ெச. ன்றா (v.t); 

   ஒப்பைடத்தல்; to give charge to.

     [ைக + அைட-]

ைகயைட

ைகயைட2 kaiyaḍai, ெப.(n.)

   1.அைடக்கலம்:

 Re-fuge.

   2. காக் மா  ஒப்பைடத்த ெபா ள்; a thing which was handed over for safe keeping.

   3. கடைனத் ர;் to pay off or discharge a debt

     [ைக + அைட]

 ைகயைட3 kaiyaḍai, ெப.(n.)

   1. றர ்ைக ல் ஒப் க்ைக; entrusting, depositing.

   2.காக் மா  ஒப் த்த ெபா ள்; trust, deposit.

     "ைகயைட யா ெமன் ……..காட் ங் காைல" (கம்பரா. வா வ. 151);. 3. ைக ட்  (இ.வ.);;

 bribe.

     [ைக + அைட]

ைகயைடப்

ைகயைடப்  kaiyaḍaippu, ெப.(n.)

   ைகவசமான ெபா ள்; that which is kept under one's charge or control,

ெநஞ் ம் இவள்தனக் க் ைகயைடப் பாைகயாேல (ஈ , 2,4:3); (ெச.அக..);.

     [ைக + அைடப் .]

ைகயணி

 
 ைகயணி kaiyaṇi, ெப.(n.)

   ைகக்  அணி ம் அணிகலன்கள்; ornaments for the hand.

க. ெகய்ெதா .ெக.

     [ைக + அணி]
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ைகயம்

ைகயம் kaiyam, ெப.(n.)

   1.நீர ்(அ.க.நி.);; water.

   2. கடல்; sea.

     [கயம் -→ ைகயம்.]

ைகயம்பாய்

. .எ.(adv); 

   1. ைக ள்ள அம் ேபாலக் ைடத்தற்  எளிதாய்; like an arrow in the hand, ready at hand, easily available.

   2. உ யாய்; unmistakably, most certainly.

     [ைக + அம்  + ஆய்.]

ைகயம்

ைகயம் 1 kaiyambu, ெப.(n)

    அம் ; Small arrow.

ம. ைகயம் .

     [ைக + அம் ]

 ைகயம் 3 kaiyambu, ெப.(n.)

   1.உ ; firmness, strength.

   2. நம் க்ைக; trust.

     [ைக + அம் ]

ைகயமர-்த்தல்

   3 ெச. . .(v.i.); 

   அமரந்் க்கக் ப் க்காட்டல்; to give a sign, to remain peaceful hint to sit, by hands.

     [ைக + அமர-்]

ைகயமரத்் -தல்

   3 ெச. ன்றா . (v.t.); 

   1. ைகயாற் ப் க் காட்  ஒ யடங்கச ்ெசய்தல்; to silence, as an audience, by a show of hand.

   2. ைகயால் ப் க்காட்  அைவேயாைர அமரச ்ெசய்தல்; to motion a person or an assembly to be seated.

ைகயைம

ைகயைம  kaiyamaidi, ெப.(n.)

   ைக ரல்கைள நீட் தல், மடக் தல், ட் தல், லக் தல், த்தல் ஆ ய ஐந்  நிைலகளின் 
அ ப்பைட ல் தன் எண்ணத்ைதப் றத்ேத ெவளி வதற் க் காட் ம் நாட் ய ெமய்ப்பாட் க் 

ப்  நிைலகள்; five types of hand and finger positions in dance posture of the ancient traditional art of dancing of the 
Tamils.

     [ைக + அைம ]

ைகயைம க ள் 24 வைக ெதா ற்ைகக ம் 4 வைக எ ற்ைகக ம் அடங் ம். 1.அ டை்க, 2. 
ஈைகக்ைக, 3. கடகக்ைக, 4. ளிக்ைக, 5. ெமய்ெபா ள் ளக்கக்ைக, 6. ட் க் ைக 7. அச் த் ம் 
ைக, 8. கத் ரிக்ைக, 9. ரிதாமைரக்ைக, 10. யப் க்ைக, 11. தளிரக்்ைக, 12. ற்ைக, 13. 
அைரநிலாக்ைக, 14. இ பாற்ைக, 15. த்தைலேவற்ைக, 16. ட் க்ைக, 17. கரக்ைக, 18. நிலம் 
ெதா ைக, 19. டக்ைக, 20. க யவலம், 21. த வற்ைக, 22. ற்ைக, 23. உ க்ைகக் ைக, 24. ஒ த்தல் 
ைக.
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ைகயைம

ைகயைம  kaiyamaivu, ெப.(n.)

   லர ்ைகக் ள்ளதாகக் க தப்ப ம் றப் த்தன்ைம (ைகரா );; merit or luckiness of hand.

     [ைக + அைம .]

ைகயயர-்தல்

   2 ெச. . .(v.i.); 1.ேசாரவ்ைடதல்; to get tired.

   2: நிைலைம தாழ்தல்; to be reduced in circumstances.

     [ைக + அயர-்.]

ைகயர்

ைகயர ்kaiyar, ெப.(n.)

   1. ழ்மக்கள் ( வா.);; mean, despicable persons.

   2. கள்ளர;் thieves.

     "ைகவந்தவா ெசய் ங் ைகயர"் ( ற். 94);.

   3. ஏமாற் பலர ்(வஞ்சகர)்;; deceivers, cheats

 ignorant persons.

     "ஒராக்ைகயரக்ள் தம்ைமத்தாேம காத த் " ( வத . பல ட.் 41);.

     [ைக + அர.்]

ைகயரம்

 
 ைகயரம் kaiyaram, ெப.(n.)

   அரா வதற் ரிய  எஃ  க ; hand file.

     [ைக + அரம்.]

ைகயரம்பம்

 
 ைகயரம்பம் kaiyarambam, ெப.(n.)

    ஈரவ்ாள்; hand saw.

     [ைக + அரம்பம்]

ைகயராயர்

ைகயராயர ்kaiyarāyar, ெப.(n.)

   கள்ளர் ப் பட்டப்ெபயரக் ள் ஒன்  (கள்ளர ்சரித்.ப.98);; a caste title of Kallars.

     [ைகயன் + அைரயர.்]

ைகயரி1-த்தல்

   4 ெச. . . (v.t.); 

   1.ைக ல் னெவ த்தல்; to itch at hand.

   2. அல்வ ல் ெபா ள் ேதட ய தல்; to take effort to get things in improper way,

     [ைக + அரி-,]
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ைகயரி

ைகயரி2 kaiyari, ெப.(n.)

ேதடல் (அக.நி);;seeking, searching.

     [ைக + அரி – ைகயரி.]

ைகயரிக்ெகாள்( );-தல்

   10 ெச. ன்றா .(v.t); 

   1. ேத தல் ( வா.);; to seek. search for.

   2. வாரி அரித் க் ெகாள் தல்; to gather, sweep up.

     "கா  ைகயரிக் ெகாண் " ( வக 30);.

     [ைகயரி + ெகாள்( );-]

ைகயரியம்

 
 ைகயரியம் kaiyariyam, ெப.(n.)

   இ ம்  ( .அக.);; iron.

     [ைக + அரியம்.]

ைகயளிவாள்

 
 ைகயளிவாள் kaiyaḷivāḷ, ெப.(n.)

   ற்றரிவாள்; small sickle.

 P

ைகயளிவாள்

ம வ. க க்க வாள்.

     [ைக + அரிவாள்.]

ைகயல்ல

ைகயல்ல  kaiyalladu, ெப.(n.)

   தகாத , க பட்ட; that which is unbecoming.

     "காதன்ைம ைகயல்ல தன்கட் ெசயல்" ( றள், 832);

     [ைக + அல்ல .]

ைகயல

ைகயல  gaiyalagu, ெப.(n.)

   ைகமரம்; Rafter

     "உத்தர த யன ப ல அவற் ன் ேமேல பளிக் க் ைகயலகாேல ைகபரப் " ( வக. 593 உைர);.

ம. ைகல .

     [ைக + அல .]
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ைகயலப்

ைகயலப்  kaiyalappu, ெப.(n.)

   1.ைகயைசத்  நடத்த ற் காணப்ெப ம் நளினம்; a kind ofzestin a walk.

     "காேதாரங் ெகாண்ைடக்காரி ைகயலப் ல் ெகட் க்காரி" (நா.பா.);. 2. ஒ த அழ ;

 a kind of beauty.

     [ைக + அலப் .]

ைகயலம் -தல்

   5 ெச. ன்றா . (v.t.); 

   1. ைகையக் க தல்; to wash the hand.

   2. லக்  தல்; to avert.

     [ைக + அலம் -.]

ைகய -த்தல்

   4 ெச. . .(v.i.); 

ைகயயர2்-தல் பாரக்்க;see kai-y-ayar-.

     [ைக + அ -.]

ைகயைல-த்தல்

   4 ெச. ன்றா , (v.t); 

   ன் த்தல்; to trouble, harass, torment.

ைகயள

ைகயள  kaiyaḷavu, ெப.(n.)

   கச ்  அள ; a small measure.

ைகயள  இட ந்தால் அவன் கற்பைன வானள  ெசன் ம் (உ.வ.);.

     [ைக + அள ]

ைகயளி-த்தல்

   4 ெச. ன்றா .(v.t.); 

ைகயைட-த்தல் பாரக்்க; see kai-y-adai-(ெச.அக.);.

     [ைக + அளி-]

ைகயளிப்

ெப.(n.);

றரிடம் ஒப் க்ைக

     [ைக + அளிப் .]

ைகயற

. .எ. (adv); 

   ற் ம்; Utterly.

     "இவன் ைகயற ந க் ன்ற காலத்  "(நீலேக  187 உைர);.

     [ைக + அற.]
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ைகயறம்

ைகயறம்1 kaiyaṟam, ெப.(n.)

   இரங்கற்பா; Elegy.

     "கம்பன் ேபரிற் பா ய ைகயறம் (த ழ்நா. 92);.

ம வ, வைசக்க .

     [ைக + அறம்]

 ைகயறம்2 kaiyaṟam, ெப.(n.)

   ெப ந் ன்பம்; great distress.

     "வாளமரக்ட் ைகயறமாம்" (பாரதெவண். 176);.

     [ைக + அறம்.]

ைகயறல்

ைகயறல் kaiyaṟal, ெப.(n.)

ைகயற  பாரக்்க;see kai-y-aravu.

     [ைக + அறல்.]

 ைகயறல் kaiyaṟal, ெப.(n.)

   1.ஒ க்க ன்ைம; indecency.

   2.ெசய ன்ைம; powerlessness.

   3. இரத்தல்; begging.

ம வ. ைகயற .

     [ைக + அறல்.]

ைகயறல் லக்

 
 ைகயறல் லக்  kaiyaṟalvilakku, ெப.(n.)

   ஓரணிகாரம்; a kind of decoration.

அ  ைகய  தைலக் காட்  லக் வ  (உ..வ,);.

     [ைகயறல் + லக் .]
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ைகயற

ைகயற  kaiyaṟavu, ெப.(n.)

   1. ெசயலற்ற நிைல; state of utter prostration, helplessness.

     "வாராள் காயசண் ைகெயனக் ைகயற ெவய் " (மணிேம 20:26);. 2. இறப் ;

 death.

     "ைகயற ைரத் க் ைக ேசாரந்் தன் " ( .ெவ.10. றப் ற். 14, ெகா );. 

   3. ன்பம், ெப ந் யர;் affliction, sorrow, disaster.

     "யான்பட்ட ைகயற  காணாேயா" (கம்பரா. ரப்். 107);. 

   4. ஊடல்; love quarrel.

     "ைகயற  வட் த் " (பரிபா.10:33);. 5 ஏழ்ைம;

 Impecuniosity, poverty.

     " றரை்க யற  தான்நா த ம்" ( றநா.157:2); 

   6. ஒ க்க ன்ைம ( ன்);; immorality.

     [ைக + அற ]

ைகய -தல்

   2 ெச. . .(v.i); 

   1.பழக்க மாதல்; to become trained or adept.

   2. ெசய் ைறைம அ தல்; to know how to do things; to be discreet and knowing.

ைகய ந்தவன்

ைகய ந்தவன் kaiyaṟindavaṉ, ெப.(n.)

   1,நா  பாரக்்க அ ந்தவன்; one who is skilled in examining pulse.

   2. ேதரந்்த ம த் வன்; an experienced physician (ச.அக.);.

     [ைக + அ ந்தவன்.]

ைகய யாைம

ைகய யாைம kaiyaṟiyāmai, ெப.(n.)

   ெசய்வ த யாைம; helplessness.

     "ைகய யாைம உைடத்ேத" ( றள்.925);.

     [ைக + அ யாைம]

ைகய -தல்

   20 ெச. . .(v.i.);

   1. ெசயலற் ப் ேபாதல்; to be laid prostrate, be overcome, as with pity.

     "காணா ரக்் ங் ைகயற்ேறங் " (மணிேம.3:89);.

   2. மானம தல்; to be broken hearted.

     "ைகயற் ன்ன ெலய்த ம்" (ஞானா 31:22);.

   3. அள  கடத்தல்; to exceed limits.

     "காப் ன் க ைம ைகயற வரி ம்" (ெதால். ெபா ள். 114);.

   4. ட்  யரிதாதல்; to be irremediable, overwhelming.

     "ைகய  ன்பங் காட் ங் காட் ம்'"

   5. இறத்தல்; to die.

     "கா  மைலந்ேத ைகயற்றார"் (பாரத ப னாறாம்..2);. 6.ஒ க்கம் நீங் தல்;

 to become immoral.
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ைகய ள

ைகய ள  gaiyaṟugiḷavi, ெப.(n.)

   தாய் ஞ்சாைம நாய் ஞ்சாைம தலாய காப்   ெசால்  வர  லக் தைலக் ம் 
அகத் ைற (அகப்.);,(கள யல்.99.);; theme describing obstacles to the hero visiting the heroine.

     [ைகய  + ள .]

ைகய த் க்ெகாள்( );-தல்

   16 ெச. . .(v.i); 

   ெபா ள் இழப்  ஏற்ப தல் (இ.வ.);; to suffer loss of money or materials.

     [ைகய த்  + ெகாள்( -]

ைகய

ைகய  kaiyaṟudi, ெப.(n.)

   1.அ யாக ற்ைக ( ன்);; Outright sale.

   2. ற் ம் ைக ட்  நீக் ைக ( ன்);;  quitting finally; relinguishing entirely, as one's claim or right.

   3. ைக 2 பாரக்்க;see kai-y-urudi(ெச.அக.);.

     [ைக + அ ]

ைகய யாய் ட
ல்

 
 ைகய யாய் டல் kaiyaṟudiyāyviḍal, ெப.(n.)

   ராதன ைக தல்; giving up as incurable: giving up all hopes (சா.அக.);.

     [ைக + அ யாய் + டல்.]

ைகய நிைல

ைகய நிைல kaiyaṟunilai, ெப.(n.)

   1.தைலவேன ம் தைல ேய ம் இறந்தைமக்  அவர ்ஆயத்தார ் தலாேனார ்ெசயலற்  க 
வ ந் யைதக் ம் றத் ைற; theme describing the utter helplessness of dependents at the death of a chief or his 
wife.

     "க ந்ேதார ்ேதஎத்த பட இ, ஒ ந்ேதார ் லம் ய ைகய  நிைல ம்" (ெதால், ெபா ள். 79);. 

   2. ைகய நிைல பற் ய ற் லக் யம் ( ன்.);; a poem on kaiarunilai.

     [ைகய  + நிைல]

வாட்ேபாரில் இறந்த மன்னைனக் கண்  யாழ்ப்பாண ம் ற்றத்தா ம் அவன் பட்ட பாடை்டக்  
இரங் ப் பாடப்ெபற்ற இலக் யம்.

ைகயைற

ைகயைற1 kaiyaṟai, ெப.(n.)

ைகயா 2பாரக்்க;see kai-y-aru.

     "கலன் மாய்த்தவர ்ைகயைற ேபால்" (தணிைகப் . கள  104);,

ம வ. ைகயற , ைகயறல்.

     [ைக + அைற]

 ைகயைற2 kaiyaṟai, ெப.(n.)

ைகயா 3 ( டா.); பாரக்்க;see kai-y-aru (ெச.அக.);.

 ைகயைற3 kaiyaṟai, ெப.(n.)

   ய ெபா ள் ைவப்பைற (இ.வ.);; small store-room, as in a temple (ெச.அக.);.

     [ைக + அைற. ைக = ய.)
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ைகயாக்கம்

 
 ைகயாக்கம் kaiyākkam, ெப.(n.)

   ைகப வதனால் உண்டாவதாகக் க ம் நன்ைம; luckiness associated with one's hand.

அவன் ைகயாக்க ள்ளவன் (இ.வ.);.

ம வ, ைகரா

     [ைக + ஆக்கம்.]

ைகயாட்

ைகயாட்  kaiyāṭci, ெப.(n.)

   1.ைகப்பழக்கம்; constant use and practice.

   2.ெதா ல்; profession, occupation.

     "ஆலயத் ன் கள  ைகயாட் யான்" ( ற்றா, தல மந்தமா. 90);. 3. ஒ வன் வசமான ;

 that which is on hand or in one's possession and enjoyment.

   4. பட்ட னால் நன்ைமெயனத ்ெதளிந்த  ( ன்.);; that which has been proved good by experience 
(ெச.அக,);.

     [ைக + ஆட் ,]

ைகயாட்  ம ந்

 
 ைகயாட்  ம ந்  kaiyāṭcimarundu, ெப.(n.)

   ைகேதரந்்த ம ந் ; approved medicine efficacious drug (சா,அக,);.

     [ைக + ஆட்  + ம ந் .]

ைகயாடல்

ைகயாடல் kaiyāṭal, ெப.(n.)

   1. பயன்ப த் ைக; administration, usage.

   2. ட் ; theft.

   3.நம் க்ைகக்  மாறாகப் றர ்ெபா ைளக் கவரந்்  ெகாள் தல்;  misappropriation.

அர  பணத்ைதக் ைகயாடல் ெசய்த அ வல க்  ஓராண்  க ங்காவல் தண்டைன (உ.வ.);.

     [ைக + ஆடல்.]

ைகயா 1-தல்

   5 ெச. ன்றா .(v.t.);

   1. பயன் ப த் தல்; administering as medicine.

   2. நம் க்ைகக்  மாறாகப் றர ்ெபா ைளக் கவரந்்  ெகாள் தல்);; misappropriation of funds (சா.அக.);.

     [ைக + ஆ -.]

ைகயா 2-தல்

   5 ெச. . .(v.i.);

   ைம ன் அ யாகக் ைக ந ங் தல்; shivering of hands due to old age.

     [ைக + ஆ ]

ைகயா 3-தல்

   5 ெச. . .(v.i.); 
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ைகயாண்ட ம ந்

 
 ைகயாண்ட ம ந்  kaiyāṇṭamarundu, ெப.(n.)

   ேநாய்க் க் ெகா த்  ஆய்ந்த ம ந் ; tried medicine

     [ைக + ஆண்ட + ம ந் .]

ைகயாணி

ெப.(n.);

   ைகமரத் ற் சட்டத்ைத றக் ம் ஆணி);; rafter-nail (C.E.M.);

     [ைக + ஆணி]

ைகயாந்தகைர

 
 ைகயாந்தகைர gaiyāndagarai, ெப.(n.)

   கரிசலாங்கண்ணி ( ங்.);; a plant growing in wet places, Eclipta alba

     [கய்யாந்தகைர → ைகயாந்தகைர.]

     [P]

ைகயாப்பலைக

 
 ைகயாப்பலைக gaiyāppalagai, ெப.(n.)

   வள்ளத ் ன் க் வாட் ல் இடப்ப ம் பலைககளில் ஒன் ); one of the cross planks used in wooden boat.

     [ைகயாம் + பலைக.]

ைகயாப் ைட

 
 ைகயாப் ைட kaiyāppuḍai, ெப.(n.)

மரவைக (L.);:

 white Australian teak tree. Malay. kãyũputi

     [ைகயா + ைட.]

 ைகயாப் ைட kaiyāppuḍai, ெப.(n.)

   மரவைக; white Australian tea tree, m.tr.,Melaleuca leucadendron minhor (ெச.ேப.);.

     [Malay.{} த.ைகயாப் ைட.]
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ைகயா ரத்தன்

ைகயா ரத்தன் kaiyāyirattaṉ, ெப.(n.)

   வாணா ரன்; an enemy of the Aryans who has thousand arms.

     [ைக + ஆ ரம் + அத்  + அன்.]

ைகயார

. .எ.(adv.); 

   ைகக் ப் ெபாந் ைகயாக ( ப் யாக);; to the satisfaction of one's hand, liberally, in large quantities.

ம. ைகயார; க. ைகயாெர, .,பட.கய்யார.

     [ைக + ஆர.]

   ைகயால் கந் ைட-த்தல்;   4 ெச. ன்றா . (v.t.); 

   பறைவக் ற்றத்தால் ழந்ைதகள் ேநா ற்றேபா  அ க்க  ைக னால் கத்ைதத் ேதய்த் க் 
ெகாள் தல்; rubbing of the face with the hands, as children do in morbid diathesis

     [ைக + ஆல் + கம் + ைட-.]

ைகயாலா-தல்

   6 ெச. . .(v.i); 

   ெசய் ம் ஆற்றல் ெப தல்; to be able to work or accomplish

க. ெகய்லா .

     [ைக + ஆல் + ஆ -.]

ைகயாலாகாதவன்

ைகயாலாகாதவன் kaiyālākātavaṉ, ெப.(n.)

   எவ்ேவைல ம் ெசய்யத் றைமயற்றவன்; an incapable or incompetent person.

ைகயாலாகாதவ க் க் க க்கரிவாள் பத்  ேவண் மா. (பழ.);.

     [ைகயால் + ஆகாதவன்.]

ைகயாேலபாணி-த்தல்

   4 ெச. ன்றா .(v.t.); 

   ைகயால் க் ப்பாரத்்  நிைறய தல் (இ.வ.);; to estimate the weight of a thing by hand.

     [ைகயாேல + பாணி-.]
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ைகயாள்

ைகயாள்1 kaiyāḷ, ெப.(n.)

   ப்ப ந்  ெசய்பவன்; one who does by taking the cue

ம. ைகயாள்; . ைகயா ; பட.ைகஆ.

     [ைக + ஆள்.]

 ைகயாள்2 kaiyāḷ, ெப.(n.)

   1 ற்ேறவல் ெசய்ேவான்; trustworthy servant, waiter, menial servant.

     "உனக் க் ைகயாளாய் உன் இைச  பாரத்் "

   2. உத  ெசய்ேவான் (உ.வ.);

 helping hand,

ம. கய்யாள்; க., . ைகயா ; பட. ைகஆ.

     [ைக + ஆள்.]

ைகயாள்( 3);-தல்

 Kai-y-a!(!u);,

   10 ெச. ன்றா . (v.t.);

   1 ைக ெல த்  ஆ தல்; to handle, use.

   2. வழக்கத் க் க் ெகாண்  வ தல்; to bring into vogue or practice, to make constant use of.

ைகயாளி

ைகயாளி kaiyāḷi, ெப.(n.)

   1. றேலான்; a good hand, skillful person.

   2.ெகா யன்,கயவன்; Wicked man.

   3. பாசாங்  ெசய்பவன்; hypocrite, dissembler, pretender (யாழ்,அக.);.

க. கய்யா ; ெத. கயா .

     [ைக + ஆள் + இ.]

     'இ'.ெசால்லாக்க ஈ . ஒ.ேநா. மைலயாளி, ெதா லாளி.

ைகயாளி-த்தல்

 kai-y-ali-,

ெச. ன்றா .(v.t.); 

   ஒப்பைடத்தல்); to hand over, as charge or possession.

     " ராமத்தாரவ்சம் ைகயாளிக் ைக ல்"(TA.S.V:150);.

ைகயா -தல்

 Kai-y-alu-,

ெச. . . (v.i.); 

   எ த் ப் பயன்ெகாள்ளல்; to adopt, use, handle.

     [ைக + ஆள்( );-.]
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ைகயாற்றல்

 
 ைகயாற்றல் kaiyāṟṟal, ெப.(n.) 

ைகவ ைம பாரக்்க;see kai-valimai.

     [ைக + ஆற்றல்.]

ைகயாற்

ைகயாற்  kaiyāṟṟi, ெப.(n.)

   1.ெதா க்  உதவைக; relieving or aiding in manual labour.

   2. இைளப்பாறல்; relief or rest from work.

நீ வ வாயானால் எனக் க் ைகயாற் யா க் ம்.

   3. ஆ தல்; consolation.

   4. உத ; help.

     [ைக + ஆற் .]

ைகயாற் -தல்

   9 ெச. . .(v.i.);

   1. அைடதல்; to attain, reach.

   2. மாற் தல்; to change.

   3. இைளப்பாற் தல்; to relieve, console.

     [ைக + ஆற் -.]

ைகயா 1-தல்

   8 ெச. ன்றா , (v.t.); 

   உத  ெசய்  இைளப்பாறச ்ெசய்தல்; to give or offer relief as by a subsitute.

     [ைக + ஆ -.]

ைகயா

ைகயா 3 kaiyāṟu, ெப.(n.)

   1.ெசயல ைக; state of utter prostration, helplessness.

   2. ன்பம்; distress, affliction, suffering.

     "கலக்கத்ைதக் ைகயாற்றாக் ெகாள்ளதா ேமல்" ( றள். 627);.

     [ைக + ஆ .]

 ைகயா 4 kaiyāṟu, ெப.(n.)

   ஒ க்கெந ; conduct, behaviour.

     "இ ணி ைகயாறா" (பரிபா. 8:78);.

     [ைக + ஆ .]

 ைகயா 5 kaiyāṟu, ெப.(n.)

   1. வரலா ; History.

   2. ற்றா ; small river.

     "அண்ணா நாட்  எல்ைல ல் ந்  ைகயாற்ைற அைடத்  ஏரி ம் ெவட்  ம் ம் இட் " 
(ெத.கல்.ெதா8.கல்.83);.

     [ைக + ஆ .]
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ைகயான்

ைகயான் kaiyāṉ, ெப.(n.)

   1.ைகயாந்தகைரபாரக்்க;see kayāntagarai.

   2. ெகா ைகயான்; creeper eclipse.

   3. ெபாற்றைலக் ைகயான்; Mari-gold

ம. கய்யன்யம்.

     [ைக → ைகயான்.]

ைகயானீர்

ைகயானீர ்kaiyāṉīr, ெப.(n.)

   கரிசலாங்கண்ணிச ்சா ; the juice of the bee plant

     [ைகயான் + நீர.்]

ைக க-த்தல்

   3 ெச. . .(v.i.); 

   1. அள க்  ேமற்ப தல்; to exceed the limits.

     "ைக கந்த தண்ட ம்"( றள், 567);.

   2 தல்; to get beyond one's control.

     "கரப் ம் ைக கந் " ( றள். 1271);.3. அகன்  நிற்றல்;

 to standaway.

   4. ஒ ங் தப் தல்; to derail from rightful conduct or behaviour

   5. கடத்தல்; to smuggle.

     [ைக + இக-.]

ைக வாதம்

ைக வாதம் kaiyisuvātam, ெப.(n.)

   ேதாளில் க்க ைடசச்ைல உண்டாக் ம் ஊைதேநாய்; a kind of rheumatism characterised by pain all over 
body, numbness of certain parts and pain in the shoulders

     [ைக + இக + வாதம்.]

ைக ைச-தல் 2 ெச. . .(v.i); 

   மனம் இணங் தல்; to agree, assent.

     "காஞ்சன மாைல ைக ைசந் " (ெப ங், உஞ்ைசப் 44:150);.

     [ைக + இைச-.]

ைக -தல் 20 ெச. . .(v.i.); 

   1. ைகையத் ெதாய்த்தல்; to dip one's hands.

     'ெநய் ேல ைக ட வல்லாரார'் (ஈ ,6,1:5);.

   2. காரியத் ற் கல்; to undertake, engage in.

   3. ஒ  ெதா ல் ேவண்டா  தைல தல்; to meddle, interfere officiously.

   4. ேநரப்்ப தல்; to put in order.

     [ைக + இ -.]
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ைக ைட

 
 ைக ைட kaiyiḍai, ெப.(n.)

   ைக ட்  (உ.வ.);; bribe, hush-money.

     [ைக + இைட-.]

ைக ணக்கம்

ைக ணக்கம் kaiyiṇakkam, ெப.(n.)

   1. ெபா த்தம்,

 fitness, suitability, complete agreement.

   2. ைகயடக்கம்2 பாரக்்க;see kai-yadakkam,

   3. ைககலந்  சண்ைட ைக; Boxing

   4. ைவப்பாட்  ைவக்ைக; keeping a mistress or concubine.

   5. ேபார ்ெசய்ைக; struggling, agitating.

ம. ைக ணக்கம்,

     [ைக + இணக்கம்.]

ைக ணக்கமாதல்

 
 ைக ணக்கமாதல் kaiyiṇakkamātal, ெப.(n.)

   ைக ணக்கமாதல்; submitting to one's persuasion

     [ைக + இணக்கம் + ஆதல்.]

ைக ப்

ைக ப் 1 kaiyiruppu, ெப.(n.)

ெசங் வைளப் :

 red Indian water lily

     [ைக + இ ப் .]

 ைக ப் 2 kaiyiruppu, ெப.(n.)

   1.இ ப் த் ட்டம்; money on hand, cash balance of an account.

   2. ைகப்பணம்; cash on hand.

   3. உண ப் ெபா ள் த யவற் ன் இ ப் ; Stock-accouunt.

     [ைக + இ ப் .]

ைக ல்

 
 ைக ல் kaiyil, ெப.(n.)

   ேதங்கா ல் பா ; one - half of the coconut (சா.அக.);.

ம. ைக ல்.

     [க ல் → ைக ல்.]

ைக ல் க்க 
யாைம

 
 ைக ல் க்க யாைம kaiyilpiḍikkamuḍiyāmai, ெப.(n.)

   அள ட யலாத ம ழ்ச் ; immense joy.

ேதர் ேல ெவற்  ெபற்ற ம் ைக ேல க்க யேல (ெநல்ைல.);

     [ைக + இல் + க்க + யாைம.]
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ைக லாகாதவன்

ைக லாகாதவன் kaiyilākātavaṉ, ெப.(n.)

ைக லாகாதவன் பாரக்்க;see kaiya/-ägådavan.

     "ைக லாகாதவன் ேபாலக் கண்ேடார ்ப க்க" (இராமநா. ஆரணி. 24);.

     [ைகயால் + ஆகாதவன்.]

ைக

ைக  kaiyili, ெப.(n.)

   ைக இல்லாதவன்; lame of hand

     [ைக + இ . இ – பண் த்த ஈ .]

ைக ழ-த்தல்

   2. ெச. . .(v.i.); 

   காணாமற் ேபாதல், பயன் ைறந்  உள்ள ம் ைறவ ; to be lost, to lose capital and the profit there of.

     [ைக + இழ-.]

ைக ழப்

ைக ழப்  kaiyiḻppu, ெப.(n.)

   1. ைக ல் உள்ளைத இழக்ைக; loss of anything on hand.

   2. ைக த க்  ஏற்ப ம் இழப் ; loss of capital in trade.

     [ைக + இழப் .]

ைக ள —தல்

   5 ெச. . .(v.i.); 

   1. ைகப் டப்  நிகழ்தல்; to become slack in handgrip.

   2. தாராளமாதல்; to be liberal, bountiful.

   3. ெகா க்கச ்சம்ம த்தல்; to agree to give.

     [ைக + இள -.]

ைக ைள-த்தல்

   4 ெச. . .(v.i.); 

   1. ைகச -த்தல் பாரக்்க;see kai-sali-.

   2. ெசல்வநிைல ன் தல்; to be reduced in circumstances.

     [ைக + இைள-.]

ைக ற்கனி

 
 ைக ற்கனி kaiyiṟkaṉi, ெப.(n.)

   ெநல் க்காய்; gooseberry (சா.அக.);.

     [ைக ல் + கனி.]

ைக ற்சாதல்

 
 ைக ற்சாதல் kaiyiṟcātal, ெப.(n.)

   ஒ வர ்ைக ல் தாங்கப்பட்ட நிைல ல் இறத்தல்; dying while resting on one's hand (சா.அக.);.

     [ைக ல் + சாதல்.]
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ைக றக்கம்

ைக றக்கம் kaiyiṟakkam, ெப.(n.)

   1 ட்  ைளயாட் ல் த ல் டை்ட இறக் ைக; first serve in a game of cards.

   2: ெசல்வநிைல ன் ைக; reverse of fortune.

   3. ைக ட் றங் தல்; to get down from hand.

     [ைக + இறக்கம்.]

ைக றக் தல்

   5 ெச. . .(v.i.); 

   ெதாடரவ்ண்  (இர ல்); வர அைடயாளமாகக் ைககாட் ையக் றக் தல்; lowering of arm of train signal.

     [ைக + இறக் -.]

ைக க்கம்

ைக க்கம் kaiyiṟukkam, ெப.(n.)

   1 க்கனம்; thrift.

   2. உதவாத இயல் , இவறன்ைம, கஞ்சத்தனம்; Miserliness.

ம வ. இவறன்ைம, கஞ்சத்தனம், ஈயாமாரித்தனம்.

     [ைக + இ க்கம்.]

ைக ைற

ைக ைற kaiyiṟai, ெப.(n.)

   1. ைகேரைக பாரக்்க:see kai-régai.

   2. ைக ர ன் இடக் ; crotch of the fingers.

     [ைக + இைற.]

ைக

ைக  kaiyīṭu, ெப.(n.)

   பணம் ெச த் ைக; receipt for remittance.

     "ப ெனட்டாவ  ய  ைக  ஒன் னால் கா " (S.I.I, IV. 134);.

ம. ைக .

     [ைக + ஈ  இ  → ஈ .]

ைக ங்கணக் ம்

 
 ைக ங்கணக் ம் kaiyuṅgaṇakkum, ெப.(n.)

வைரயைற:

 limit.bound.

அங்ேக வந்த பட்டத் க் க் ைக ம் கணக் ல்ைல (ெகா.);.

     [ைக ம் + கணக் ம்.]

ைக ங்கள மாய்

ைக ங்கள மாய் kaiyuṅgaḷavumāy, ெப(n.) ைகெமய்யாய் பாரக்்க;see kai-mei-yai.

     [ைக ம் + கள ம் + ஆய்.]

ைக டன்

.எ.(adv.);

   1.ைகேயா  பாரக்்க;see kai-y-odu.

   2.உடேன; at once, immediately.

     [ைக + உடன்.]
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ைக ைட

ைக ைட kaiyuḍai, ெப.(n.)

   ைகயாப் . ைகக்கவசம்; boxing gloves.

ம வ. ைகயாப் . ைக ைற.

ம. கய் ற,

     [ைக + உைட.]

ைக ண்( );-தல்

   13 ெச. . .(vi); 

   றர ்ைகபாரத்்  உண்  வாழ்தல்; to live a dependent life.

     "சான்றவர ்ைக ண் ங் வர ்ெமய்" (பழ. 83);.

     [ைக + உண்( );-.]

ைக தயம்

 
 ைக தயம் kaiyudayam, ெப.(n.)

   ள்ைளப்ேபற் ன்ேபா  ழந்ைத ன் ைக ெவளிப்படல் (சா,அக.);; emergence of hand at child birth.

     [ைக + உதயம்.]

ைக த

ைக த  kaiyudavi, ெப.(n.)

   1.சைமயத் ல் உத ம் உத ; timely help.

   2. ைணயான உத ப் ெபா ள்; ready or necessary help as a friend, a weapon.

   3. ற் த ; trifling aid or assistance.

   4.ைக ட் ,

 bribe.

   5. ஆ த ; provision of helping hands.

க. ெகய்ெநா ; பட. ைகெநா.

     [ைக + உத .]

ைக ர்க்ேகாடல்

ைக ரக்்ேகாடல் kaiyudirkāṭal, ெப.(n.)

   ட்  ல ம்ப  ைகயைசத் க் ப் ைக; waving one's hand as a signal to quit or go away.

     "காண ெயன ைக ரக்் ேகாட ம்" (மணிேம 16:10);.

     [ைக + உ ர ்+ ேகாடல்.]
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ைக பகாரம்

ைக பகாரம் kaiyubakāram, ெப.(n.)

   1.ைக த  பாரக்்க;;see kai-y-udavi.

   2. ஒத்தாைச; Help.

     [ைக + உபகாரம்.]

ைக ெமய் மாய்

.எ.(adv.); 

ைகெமய்யாய் பாரக்்க; see kai-mei-y-ay.

     [ைக ம் + ெமய் ம் + ஆய்.]

ைக யர-்தல்

   4 ெச. . .(v.i.); 

ைகேயாங் 1,2-தல் பாரக்்க; see kai-y-ongu-.

     [ைக + உயர-்.]

ைக யரத்் -தல்

   5 ெச. ன்றா . (v.t.); 

   1, ைகேயாங் -தல் பாரக்்க;see kai-y-ongu.

   2. ைகெய -த்தல் பாரக்்க;see kai-y-edu-.

     [ைக + உயரத்் -.]

ைக ச் வர்

ைக ச் வர ்kaiyuruviccuvar, ெப.(n.)

   ைகப் ச் வர ்( க்.கல்.213);; Parapet wall.

     [ைக + உ  + வர.்]

ைக ெராக்கம்

 
 ைக ெராக்கம் kaiyurokkam, ெப.(n.)

   ைகவயத் க் ம் பணம்; ready cash.

ம வ. ைகப்பணம், ைகக்காக

     [ைக + உெராக்கம்.]

ைக ழற்

 
 ைக ழற்  kaiyuḻṟṟi, ெப.(n.)

   ைகந க்கம்; spasms in the arms.

     [ைக + உழற் .]

ைக ைழப்

ைக ைழப்  kaiyuḻaippu, ெப.(n.)

   1.ேவைல; toil.

   2. உட ைழப்  ( ன். .ெதா.);:

 manual labour.

     [ைக + உைழப் .]
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ைக ளி

 
 ைக ளி kaiyuḷi, ெப.(n.)

   சற்ெறாப்ப இரண்  ரலம் (அங் லம்); அகலம் ெகாண்ட உளி; a chisel of about two inches in width.

     [P]

ைக ளி

ம. ைக ளி(படை்ட ளி);; . க உளி.

     [ைக + உளி.]

ைக

ைக 1 kaiyuṟudal,    20 ெச. .(v.i) 

   ைகவயமாகக் ைடத்தல்; to come to hand to be received, to attain,

     "வானகம் ைக ம்" (நால . 300);

ைக 2-தல்

   20 ெச. ன்றா .(v.t.);

   ண் தல்; to approach, have intercourse with.

     " ப்  மகளிர ்ைக றாப் ெபா ட்ேட"

     [ைக + உ -.]

ைக 3-தல்

   20 ெச. ன்றா .(v.i.);

   1. ைகக்ெகாள் தல்; to hold,

   2. ப த்தல்; to divide.

     "நீங்கலாக நின்ற பல மரங்கேளா ம் ஆ ப த் ம் ைக வாரிஅைரக்கால் ெபான் க் க் 
ழ்ப்பட்ட ெபான் ம் இக் ேகா ல் வப் ராமணரக்ள் ைக ற்  தாங்கள் அ ப த் " (ெத.கல்.ெதா. 

7 கல். 801);.

     [ைக + உ -.]

ைக

ைக  kaiyuṟudi, ெப.(n.)

   1.கட க்  ைவக்கப்ப ம் ஈ ; security deposited for loan.

   2. ைகய த்  ைல  ெசய்ைக; completing a bargain by striking hands.

   3. அட்டவைண; table.

   4. வாய்ெமா  உ ; oral assurance.

     [ைக + உ .]
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ைக ைற

ைக ைற1 kaiyuṟai, ெப.(n.)

   1.காணிக்ைகப் ெபா ள்; offerings, presents from an inferior to a superior, visiting presents.

     "ைம ைற றப் ற் ைக ைற ேயந் " ( லப். 8:22);.

   2. ெமாய்ப்பணம்; marriage presents.

   3. தைல க்  அன்  பாராட் த் தைலவன் ெகா க் ம் தைழ த ய நன்ெகாைட (தஞ்ைசவா. 97 
தைலப் );; customary love-token consisting of a bunch of tender leaves.

   4. ைக ைட பாரக்்க:see kai-y-udai.

   5 ைக ட் :

 bribe.

ம. ைக ற: க. ெகய் ல,

     [ைக + உைற.]

 ைக ைற2 kaiyuṟai, ெப.(n.)

   ரல்கைளத் தனித்தனியாக ைழத்  மணிக்கட்  வைர ல் மாட் க்ெகாள் ம் காப்  உைற; a 
glove.

ம வ, ைகசச்ா .

க. ெகய் ல.

     [ைக + உைற.]

ைக க்கம்

 
 ைக க்கம் kaiyūkkam, ெப.(n.)

ைக ற்றம் பாரக்்க;see kai-y-urram

     [ைக + ஊக்கம்.]

ைக க்

 
 ைக க்  kaiyūkku, ெப.(n.)

ைக ற்றம் பாரக்்க;see kai-y-urram.

     [ைக + ஊக் .]

ைக ட்

ைக ட்  kaiyūṭṭu, ெப.(n.)

   ேநரை்மக் ப் றம்பாகச ்ெசயற்பட ேவண் ேயா, ேநரை்மயாகச ்சட்ட ரவ்மாக ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ய ெசயற்பாடை்ட ேமற்ெகாள்ளாம ப்பதற்ேகா ெகா க்கப்ப ம் பணம் அல்ல  ெபா ள் 
(லஞ்சம்);; bribe, illegal gratification, hush-money.

     "எப்ேபரப்்பட்ட ைக ட் ங் ெகாண்டான்" (ேசாழவ . 53);.

     [ைக + ஊட் .]

ைக ழ்

ைக ழ் kaiyūḻ, ெப.(n.)

   வண்ணத் ற் ெசய்த பாடெலல்லாம் இன்பமாகயா ற் பா தல் (உைற.ெசா.5);; to play music melodiously.

     [ைக + ஊழ்.]
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ைக ற்றம்

 
 ைக ற்றம் kaiyūṟṟam, ெப.(n.)

   ைக ன் வ ைம, வல்லைம; strength of the arm, skill.

ம. ைக ற்றம்.

     [ைக + ஊற்றம்.]

ைக றல்

ைக றல் kaiyūṟal, ெப.(n.)

   ெவள்ைள னால் ைக ற் கா ம் ஊறல் ேநாய்; venereal litching of the palm (ெச.அக.);.

     [ைக + ஊறல்.]

ைக னம்

ெப.(n.);

   ைகப ; privation of hand or arm

     [ைக + ஊனம்.]

ைகெய 1-த்தல்

   4 ெச. ன்றா  (v.t.);

   1. ைகையத் க் தல்; to raise hands.

   2. ம் தல்; to salute, as a mark of respect.

     "அவன் எவைர ம் ைகெய ப்ப ல்ைல"(ெச.அக.);. 

காந் யண்ணைலச ் ன் நா ராம் நாயக ேகாட்ேச அவைரக் ைகெய த் க் ம் ட்டான்.

     [ைக +எ -]

ைகெய 2-த்தல்

   4 ெச. ன்றா .(v.t.);

   1. ைகைய நீக் தல்; to withdraw the hand.

ைகெய ப்

 
 ைகெய ப்  kaiyeḍuppu, ெப.(n.)

   ைகைய யரத்்  நிற் ம் ஒ வன  உயரத் னள ; the height of a man with his arms raised up right, as used in 
indicating the depth of water in a well, tank, etc.

அந்தக் ளத் ல் ைகெய ப்  நீர ்இ க் ற  (உ.வ.);.

     [ைக + எ ப் .]
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ைகெயண்ெணய்

 
 ைகெயண்ெணய் kaiyeṇīey, ெப.(n.)

   ைகயால் ந்  ெபறப்பட்ட எண்ெணய்; oil extracted by hand (not by mill);.

ம வ. ளக்ெகண்ெணய்.

க. ெகய்ெயண்ெண.

     [ைக + எண்ெணய்.]

ைகெயரி

ெப.(n.);

   த்தத் னால் உண்டா ம் உள்ளங்ைக எரிசச்ல்; burning of the palm due to bilious causes (சா.அக.);.

     [ைக + எரி .]

ைகெய த்

ைகெய த்  kaiyeḻuttu, ெப.(n.)

   1. ைகயா ெல ம் எ த் ; hand writing.

     "நீரி ெல ங் ைகெய த் ெதன் ம்"(அ ட்பா. ெதய்வமணி 17);. 

ைகெய த்  நல்லா ந்தா ேபா மா, தைலெய த் ம் நல்லா இ க்க ேம (உ.வ.);. 

   2. ைகெயாப்பம்; signature, initial.

   3. உடன்ப க்ைக; written agreement.

     "ச ரச்ேவ  மங்கலத்  சைபேயாம் ைகெய த் " (S.I.I.II.103);. 

   4. ைகவரி பாரக்்க;see kai-vari

   5. தன் ேபெர த் ; name of an individual signed on letter on document.

லர ்ைகெய த்  த் ப்ேபால் அழகாக

இ க் ம் (உ.வ.);.

ம. கய்யக்ழரம், ைகெய த் ; க. ெகய்பாக.

     [ைக + எ த் .]

ைகெய த் ப்ப

 
 ைகெய த் ப்ப  kaiyeḻuttuppaḍi, ெப.(n.)

   ைகயாெல ய ற்ப  லம்; manuscript.

ல ற்றாண் க க்  ன் எ ய த ழ் ல்களின் லக் ைகெய த் ப்ப க் டக் ட்ட ல்ைல.

     [ைக + எ த்  + ப .]

ைகெய த் ப் ர

ைகெய த் ப் ர  kaiyeḻudduppiradi, ெப.(n.)

ைகெய த் ப்ப  பாரக்்க;see kaiy-eluttu-P-padi.

     [ைக + எ த்  + ர .]

ைகெய த் ப்ேபா -தல்

   20 ெச. . . (v.i.);

   ைகெயாப்ப தல்; to signone's name, affix one's signature or initial (ெச.அக.);.

     [ைக + எ த்  + ேபா -.]
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ைகெய த்  
மைற ம் ேநரம்

 
 ைகெய த்  மைற ம் ேநரம் kaiyeḻuttumaṟaiyumnēram, ெப.(n.)

   அந்  மயங் ம் ேநரம்; twilight.

ைகெய த்  மைற ம் ேநரமா ற் . இன் ம் கன் கா கள் பட் ல் வந்  அைடய ல்ைல (உ.வ.);.

     [ைக + எ த்  + மைற ம் ேநரம்.] 

ைகெய த் ைவ-
த்தல்

ைகெய த் ைவ-த்தல் kaiyeḻuttuvaittal,    4.ெச. . . (v.t.) 

ைகெய த் ப் ேபா -தல்பாரக்்க; See kai-y-eluttu-P-pôdu-

     [ைக + எ த்  + ைவ-.]

ைகெய -தல்

ைகெய -தல் kaiyeṟidal,    2 ெச. . .(v.t.)

   1. ைக ெகாட் தல்; to Clap hands.

     "ைகெய ந்  நக்கார"் ( வக. 582);.

   2. உ  க் ைகய த்தல்; to take a vow or to swear by striking hands.

     "ெசன்றங் ப் பாரதங் ைகெய ந் தா க் " ( வ். ெபரியாழ். 2:6:4);. 

   3. னத்தாற் ைக தல் (இ.வ.);; to flourish the hands in anger

     [ைக + எ -.]

ைகெய  காெல

 
 ைகெய  காெல  kaiyeṟikāleṟi, ெப.(n.)

   வ ப் னால் ைககால்கைள உைதத் க் ெகாள் தல்; alternate contraction of arms and legs through 
convulsion, clonic spasm or convulsion of the limbs

     [ைக + எ  + கால் + எ .]

ைகேய

ைகேய  kaiyēṭu, ெப.(n.)

   1. ய ஏட் ப் த்தகம் (ெதால்,ெபா ள். 1. இளம்);; small book, handbook,

   2, நாள்வ க் கணக் ; day-book, journal.

   3. நாள்வ க் கணக் ல் ஏற் தற்  அவ்வப்ேபா  எ  ைவக் ம் ப் ப் த்தகம் (இ.வ.);; rough day-
book, waste-book.

   4. ெப ஞ் ெசல ற்  வரங் காட் ந் தனிக் கணக் ப் த்தகம்; memorandum of account containing details 
of major items of expense. 

ைகேயட் ள்ள ப் கள் ேபேரட் ற் ச ்ெசல்ல ேவண் ம் (உ.வ.);.

ம வ. ைகச் வ ..

ம. ைகேய .

     [ைக + எ .]

 ைகேய  kaiyēṭu, ெப.(n.)

   ஒன்ைறச ்ெசய் ம் அல்ல  இயக் ம் ைற த்  ளக் ம் ல், ெசய் ைறக் ப்  ல்; manual.

ேதரத்ல் ைகேயட் ல் உள்ளப  ேதரத்ல் பணியாற்றேவண் ம்.

     [ைக+ஏ ]
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ைகேயந்

ைகேயந்  kaiyēndi, ெப.(n.)

   இரப்ேபான் ( ன்..);; beggar (ெச.அக.);.

     [ைக + ஏந் .]

ைகேயந் -தல்

   9 ெச. ன்றா  (v.t.);

   1. ைகைய ேயந் தல்; to hold out hands.

   2. இரத்தல்; to beg.

     [ைக + ஏந் -.]

ைகேயல்-தல் (ைகேயற்றல்);

   14 ெச. . . (v.i.);

   1. ைகேயந் - பாரக்்க;see kai-y-endu-.

     "ெமன்காந்தள் ைகேயற்  ழைல யாேம" (ேதவா. 575:4); 2..ெசயல் ெபா ப்ைப ஏற்  நடத்தல்;

 to undertake, shoulder responsibility (ெச.அக.);.

     [ைக + ஏல்-.]

ைகேயற்

ைகேயற் 1 kaiyēṟpu, ெப.(n.)

   1. ெப ைக; taking, receiving.

   2. இரக்ைக; begging.

   3, களப் சை்ச வாங் ைக ( ன்.);; receiving alms at the threshing floor.

   4 ஒ  ெதா ைல ஏற் க்ெகாள் ைக (இ.வ.);; undertaking a job (ெச.அக.);.

     [ைக + ஏற் .]

 ைகேயற் 2 kaiyēṟpu, ெப.(n.)

   1. வரிவைக (I.M.P. Cg. 524);; a tax

   2. ைகப் சை்ச; begging for alms.

     [ைக + ஏற் .]

ைகேயற்றம்

 
 ைகேயற்றம் kaiyēṟṟam, ெப.(n.)

   ெசல்வப் ெப க்கான நிைல; state of prosperity

இப்ேபா  அவன் ைகேயற்றமாய் உள்ளான் (உ.வ.);.

     [ைக + ஏற்றம்.]
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ைகேயறல்

ைகேயறல் kaiyēṟal, ெப.(n.)

   ந த்தரமான த்  (யாழ்.அக.);; pearl of medium size or quality

     [ைக + ஏறல்.]

ைகேய -தல்

   5 ெச. . .(v.i.);

   1 ைக ற் ைடத்தல்; to reach one's hand; to come to hand, as a payment or bribe.

இன் ம் பணங் ைகேயற ல்ைல. 

   2. ைகமா 1 பாரக்்க;see kai-maru

     [ைக + ஏ -.]

ைகேயனம்

 
 ைகேயனம் kaiyēṉam, ெப.(n.)

    ஏனம்,  ெகாள்கலன்; small vessel.

     [ைக + ஏனம்.]

ைகைய

ைகைய kaiyai, ெப.(n.)

தங்ைக ( ங்,);

 younger sister.

     [ைக + ஐ.]

ைகையக்க -த்தல்

   4 ெச. . . (v.i.);

   1. எ ரப்ாரத்்தற் ேமல் ெசலவாதல்; lit.to bite the hand, to exceed the allotted amount.

   2. இழப்  ஏற்ப தல்; to entail loss

மணச ்ெசல  ைகையக் க த் ட்ட .

     [ைகைய + க -.]

ைகையக் க் -தல்

   5 ெச. . . (v.i); 

   1. ெசலைவக் ைறத்தல்; to retrench or cut down expenses.

   2. இவறன்ைம (கஞ்சத்தனம்); ெசய்தல்; to be close-fisted; to give sparingly

     [ைகைய + க் -.]

ைகையப் -த்தல்

ைகையப் -த்தல் kaiyaippiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ைகையப்பற் தல்; to hold the hand.

   2 மணஞ் ெசய்தல்; to marry.

   3. ைகையப் த் -த்தல் பாரக்்க;see kaiyai-P-pidittilu-.

     [ைகைய + -.]

ைகையப் த்
-த்தல்

ைகையப் த் -த்தல் kaiyaippiḍittiḻuttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.) 

   யேநாக்கத்ேதா  ஒ த் ையக் ைகப்பற்  யைழத்தல்; to solicit illegitimately the favours of a woman through 
drawing her by her hands (ெச.அக.);,

     [ைகைய + த்  + இ -.]
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ைகெயாட்

 
 ைகெயாட்  kaiyoṭṭi, ெப.(n.)

   ழந்ைத (இ.வ.);; a babe in arms, nursling

ம வ. ைகக் ழந்ைத.

     [ைக + ஒட் .]

ைகெயாட் க்கால்

ைகெயாட் க்கால் kaiyoṭṭukkāl, ெப.(n.)

   க ப் ரவைக ( லப்.14:109, உைர);; a kind of camphor

     [ைக + ஒட்  + கால்.]

ைகெயா ந்ததா-தல்

   4 ெச. . .(v.i.); ரி ; separation.

அவன் இல்லாத  ைகெயா ந்த  ேபால இ க் ற  (ெநல்.வழ.);. 

     [ைக + ஒ ந்த  + ஆ-.]

ைகெயா காவலா
ய்

 
 ைகெயா காவலாய் kaiyoḍukāvalāy, . .எ. (adv.)

   தக்க ேநரத் ற் ப் பயன்ப வதாய் (ெகா.வ.);; as a help in emergencies (ெச.அக.);.

     [ைகெயா  + காவலாய்.]

ைகெயாத் -தல்

ைகெயாத் -தல் kaiyoddudal,    4 ெச. . .(v.i.)

   வ பா  ெசய்தல்; to join the hands together in worship.

     "ைகெயாத்  ெசல் ங்ேகாள்" (ஈ . 6, 1:5); (ெச.அக.);.

     [ைக + ஒற்  → ஒத் .]

ைகெயாப்பம்

ைகெயாப்பம் kaiyoppam, ெப.(n.)

   1, ைகயால் தன் ெபயெர ய ஒப் ைக; signature.

   2. றற் ைகெய த் ,

 mark made in place of signature by illiterate persons.

   3,ைகெய த் ச ்ெசய்யப்பட்ட ெதாைக (சந்தா);; subscribed amount (ெச.அக.);.

ம. ைகப்ப ; க. ெகய் .

     [ைக + ஒப்பம்.]

ைகெயாப்ப -தல்

   20 ெச. . .(v.i.); 

ைகெய த் -தல் பாரக்்க; see kai-y-eduttidu-.

     [ைகெயாப்பம் + இ -.]
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ைகெயா

ைகெயா 1 kaiyoli, ெப.(n.) 

   ைககளால் எ ப் ம் ஒ ; sound made while clapping.

ேகா ல்களில் சண் ேக வர க்  ைலப் ேபாட் , ைகெயா  ெசய்தல் ேவண் ம் (உ.வ.);.

     [ைக + ஒ .]

 ைகெயா 2 kaiyoli, ெப.(n.)

   ெப ம்பா ம் ஐந்  ழ ள்ள ம் ேமனிகட் ச ்சாத் வ மான ய ஆைட; small cloth, usually five 
cubits long, with which idols are clothed. 

     "ைகெயா த் தைல ேல கட் ற ம்"(ேகா ெலா.); (ெச. அக.);.

     [ைக + ஒ . ஒ யல் ஆைட.]

ைகெயா யல்

ைகெயா யல் kaiyoliyal, ெப.(n.)

ைகெயா  (ெதால். ெபா ள்.1, இளம்.); பாரக்்க; see kai-y-oli (ெச.அக.);.

     [ைக + ஒ யல்.]

ைகெயா -தல்

   2 ெச. . . (v.i.); 

   1. ைக -தல் பாரக்்க;see kai-tuvu-.

     "எண்ணிய க மஞ் ெசய்தற்  யான் ைகெயா ேயன்"( றள், 1021 உைர);. 

   2. ைகேவைல நீங் தல் (ெகா. வ.);; to be free from work or engagement

ம. ைகெயா க; . க ெவா ங்ெக னி.

     [ைக + ஒ -.]

ைகெயா யாைம

ைகெயா யாைம kaiyoḻiyāmai, ெப.(n.)

   1. யற்  நீங்காைம ( வா);; state of ceaseless activity;

   2. ஓய் ன்ைம; want of leisure;

   3. நீங்கா நிைற ஒ க்கம்; perfect conduct.

ம வ. ஒ யா ெவா க்கம்.

     [ைக + ஒ யாைம.]

ைகெயா க்கம்

ைகெயா க்கம் kaiyoḻukkam, ெப.(n.)

   ேவ பா ன்  ஒேர வைகயாக ெயா ந் தன்ைம ( ன்.);;  unvarying course of conduct, perseverance

   2. ஒ க்கம்; conduct.

     [ைக + ஒ க்கம்.]

ைகெயாற்

ைகெயாற்  kaiyoṟṟi, ெப.(n.)

   1. அமரத்்தாைண ஆவண எ த்தரால் எ தப்ெபறாமல் ைவக்கப்ப ம் ஒற்  ( ன்.);; mortgage of lands 
without reference to a notary public.

   2. ப  ெசய்யப்படாத ஒற் ; a mortgage transaction not evidenced by registration

ம. ைகெயாற் .

     [ைக + ஒற் .]
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ைகெயா ப்

ைகெயா ப்  kaiyoṟuppu, ெப.(n.)

   1 க்கனச ்ெசல  (யாழ். அக.);; thrift.

   2. இசை்சயடக் ைக; Selfdenial

   2. ைக ல் ைவக்கப் பட்ட காணி ); security deposited to obtain a loan.

     [ைக  + ஒ ப் .]

ைகேயாங்

ைகேயாங் 1 kaiyōṅgudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.) 

   அ த்தல்; to strike,

ள்ைளகைளக் ைகேயாங்கலாகா  (உ.வ.);.

     [ைக + ஒங் -.]

 ைகேயாங் 2 kaiyōṅgudal,    8 ெச. . . (v.i.)

   1. ேமன்ைமப்ப தல்; to grow in prosperity, to be prosperous.

அவ க்  இப்ேபா  ைகேயாங் ங் காலம் (உ.வ.);. 

   2. ெச த்ேதாங் தல் ( ன்.);; to be luxuriant in growth, as tree.

   3. ெவற் யைடதல்; to gain victory.

ம. ைகேயாங் க,

     [ைக + ஒங் -.]

ஆட்டம், ேபார,் ெபா ள் த யவற் ன் ெவற் க் ம் உயரச்் க் ம் இடமாகச ்ெசால்லப்ப வதால் இச ்
ெசால் வழக் ச ்ெசால்லா ற் .

ைகேயாட்டம்

ைகேயாட்டம் kaiyōṭṭam, ெப.(n.)

   1 எ தல் த ய ேவைலகளிற் ைக ைர ;  dexterity of hand; speed or ease, as in writing.

   2. ெசல்வநிைல; affluent circumstances

     [ைக + ஒட்டம்.]

ைகேயாடைழ-த்தல்

ைகேயாடைழ-த்தல் kaiyōṭaḻaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. உடேன வ மா  அைழத்தல்; ask to come at

 once.

மண உ  ெசய் ம் ெபா ட் த் தங்கைள அம்மா ைகேயாடைழத் வரச ்ெசான்னார.் (உ.வ);.

     [ைக + ஒ  + அைழ-].

ைகேயாடாைம

 
 ைகேயாடாைம kaiyōṭāmai, ெப.(n.)

   ர ்உணர் ல் ெசயற்பட யாத நிைல; stage of in activeness,

அ ரச்் ல் அவ க் க் ைக ம் ஒட ல்ைல கா ம் ஒட ல்ைல (உ.வ.);.

     [ைக + ஒடாைம.].
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ைகேயா

ைகேயா 1 kaiyōṭudal,    5 ெச. . .(v.i.). 

   1. ேவகமாக எ தல்; to write a fast hand, write quickly.

     "ைகேயாட வல்லவர.்.. எ ம் (அ ட்பா.1 வ ள்.10);. 

   2. ஒ  ெதா ல் மனஞ் ெசல் தல்; to be inclined to a task.

     [ைக + ஒ -.]

 ைகேயா 2 kaiyōṭu, . .எ. (adv) 1. உடன்

 with, together with.

ைகேயா  ட் வா.

   2 அணியமாக; at hand, ready.

ம ந்  ைகேயா  இ க்க ேவண் ம்.

   3. உடன யாக, காலந் தாழ்த்தா ; immediately, without delay.

ெசான்ன ங் ைகேயாேட ேபாேனன் (ெச.அக.);.

ம. ைகேயாெட.

     [ைக + ஒ .]

ைகேயா ைகயாய்

ைகேயா ைகயாய் gaiyōṭugaiyāy, .எ.(adv.) 

   1. ெசய டன் ெசயலாக; along with th work on hand.

ைகேயா  ைகயாய் இச ்ெசயைல ம் த் .

   2 ைகேயா 3 பாரக்்க;see kai-y-odu.

     [ைகேயா  + ைக  +ஆய்.]

ைகேயாேட

 
 ைகேயாேட kaiyōṭē, . .எ.(adv.)

ைகேயா  பாரக்்க;see Kai-y-odu

     [ைக + ஒேட.]

ைகேயாைல

ைகேயாைல kaiyōlai, ெப.(n.)

ைக பாரக்்க;see kai-muri

   2. ைக ; security deposited for loan.

ம. ைகேயால.

     [ைக + ஒைல.]

ைகேயாைலெசய்-
தல்

ைகேயாைலெசய்-தல் kaiyōlaiseytal,    1 ெச ன்றா .(v.t..).

   ரம்ானித்தல், உ  ெசய்தல்; tdetermine, settle, confirm.

     "க ழ்ந் ந்  ைகேயாைல ெசய்  ெகா க் றார"் (ஈ ,2,9:4); (ெச.அக.);

     [ைக + ஒைல + ெசய்-.]

ைகரா

 
 ைகரா  kairāci, ெப.(n.)

ைகயாக்கம் பாரக்்க; see kai-y-ākkam.

     [ைக + ரா .]
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ைகராட்

 
 ைகராட்  kairāṭṭu, ெப.(n.)

ைகயால் ல் ற் ம் எந் ரம்,

 spinning wheel (ெச. அக.);.

     [P]

ைகராட்

ம வ. ைகராடை்ட, ைகராட் னம்

ம, ைகராட் ; க. ைகராெட; ெத. ேச ராடன் .

     [ைக + இறாட்  → இராட் .]

ைகேரைக

 
 ைகேரைக kairēkai, ெப.(n.)

ைகவைர பாரக்்க;see kai-varai.

ைக + ேரைக. ஏைக ( லப்.);. ஏைக - ற் , ஏைக - ேரைக என வடெமா ல் ரிந்த  
(ஏைகக்கணியம்);. 

ைகவரிபாரக்்க; see kai-vari.

ம வ. ைகேயைக. ைகவைர. ைகவரி.

     [ைக + ேரைக.]

ைகேரைக ல்

 
 ைகேரைக ல் kairēkainūl, ெப.(n.)

   ைகவரி கணியம்; palmistry

ம வ ைகவரிக்கணியம்.

     [ைக + ேரைக + ல்.]

ைகெராக்கம்

 
 ைகெராக்கம் kairokkam, ெப.(n.)

ைகம் தல் பாரக்்க;see kai-m-mudai.

     [ைக + ெராக்கம்.]

ைகல்

 
 ைகல் kail, ெப.(n.)

   டரி; back of the neck; nape.

     [உல் → ல் → ல்  → ைகல்.]

 ைகல் kail, ெப.(n.)

   டரி; back of the neck; nape (சா.அக.);.

     [P]
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ைகலஞ்சம்

 
 ைகலஞ்சம் kailañjam, ெப.(n.)

ைக ட்  பாரக்்க;see kai-y-ottu.

     [ைக + லஞ்சம்.]

ைகலா

ைகலா  kailāku, ெப.(n.)

ைகத்தாங்கல் பாரக்்க;see kaittangal.

ம வ. ைகலா ெகா த்தல்.

     [ைக + லா .]

ைகலா ெகா -த்தல்

   1 ெச. . .(v.t.); 

   அரசர ் ற யர ்ேபான்ற ேமன்ைமயர ்நடக் ம்ெபா  ம ப் ரவாக அவர ்ைககைளத் தாங் தல்; to 
support by the arms, as a king or other great personage while walking, as a mark of respect.

   2. உடல் வ வற்றவைரக் ைகெயா த் த் தாங் தல்; to hold by the arms, as a weak man

     [ைக + லா  + ெகா த்தல்.]

ைகலாைக

 
 ைகலாைக kailākai, ெப.(n.)

ைகலா  (யாழ். அக.); பாரக்்க;see kai-lagu.

     [ைக + லாைக.]

ைகலாசநாதன்

 
 ைகலாசநாதன் kailācanātaṉ, ெப.(n.)

   வன்;     "Siva, as the Lord of Mount Kailas.

     [ைகலாசம் + நாதன்.]

ைகலாசநாயனார்

 
 ைகலாசநாயனார ்kailācanāyaṉār, ெப.(n.)

சடை்ட னி என் ம் த்தரின் ம ெபயர:்

 a Siddha named Sattamuni

ைகலாசம்

 
 ைகலாசம் kailācam, ெப.(n.)

ைகலாயம்பாரக்்க;see kailāyam.

     [ைகலாயம்  → ைகலாசம்.]

ைகலாச மந் ரன்

 
 ைகலாச மந் ரன் kailācamandiraṉ, ெப.(n.)

   வன்; Lord Śiva.

     [ைகலாசம் + (மந் ரம்); மந் ரன்.]

ைகலாத்

ைகலாத் 1 kailāttu, ெப.(n.)

   சாரமற்ற ; juiceless, a thing of no avail.

     [ைகயால் + அற்ற   → ைகயாலற்ற  → ைகலாத்  (ெகா.வ.);.]
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ைகலாய ந்தரர்

 
 ைகலாய ந்தரர ்kailāyasundarar, ெப.(n.)

ைகலாசநாதன் பாரக்்க;see kaillasa-nadan.

     [ைகலாயம் + ந்தரர.்]

ைகலாயேதகம்

ைகலாயேதகம் kailāyatēkam, ெப.(n.)

   1. கற்பகேதகம்; rejuvenated system of body.

   2. இறவா உடல்; immortal body.

     [ைகலாயம் + ேதகம்.]

ைகலாயம்

ைகலாயம் kailāyam, ெப. (n.)

எண்வைகக் ன் களில் ஒன் ம் வன் வாழ் டமாகக் க தப்ப வ மான ஒ மைல:

 Kailas. supposed to be the abode of Šiva, one of Asta-kula parvadam (ெச.அக.);.

     [க ல்3 (உச் , க ); + ஆயம்-க லாயம்(உயரந்்த உச் கைளக் ெகாண்டமைல);.]

ைகலாய 
ேம கைல

 
 ைகலாய ேம கைல gailāyamērugalai, ெப.(n.)

   வல  க் த் ைள வ யாகச ்ெசல் ம் ச் க்காற் ; the vital air passing through the right nostril

ம வ. ரியகைல.

     [ைகலாயம் + ேம  + கைல.]

ைக

ைக  kaili, ெப.(n.)

ைகெயா 2 பாரக்்க;see kai-y-oli.

     "அழ ய மணவாளப் ெப மாள் சாத் ய ளின ைக ல்" (ேகா ெலா. 30); (ெச. அக.);

     [ைகெயா  → ைக .]

ைகேல

 
 ைகேல  kailēcu, ெப. (n.)

   ைகக் டை்ட (நாஞ்.);; Hand kerchief

     [ைக + ேல . (ைக * ைம, ஒ யல் → ஒ  → ேல  * உைட);.]

ைகைல

 
 ைகைல kailai, ெப.(n.)

ைகலாயம் ( வா.); பாரக்்க;see kalayam

     [ைகலாயம் → ைகைல. ம .உ]

ைகைலக்கலம்பக
ம்

ைகைலக்கலம்பகம் gailaiggalambagam, ெப. (n.)

   மர பரரால் ப ேனழாம் ற்றாண் ல் இயற்றப்பட்ட ற் லக் ய ல்; a treatise composed by 
kummaragurubarar during 17th Century.

     [ைகைல + கலம்பகம்.]

ைகைல ர்த்

 
 ைகைல ரத்்  kailaimūrtti, ெப.(n.)

   அண்ட கண்ணம்; calcined compound

     [ைகைல + ரத்் .]
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ைகைலெவளி

 
 ைகைலெவளி kailaiveḷi, ெப.(n.)

   ைள; brain

     [ைகைல + ெவளி.]

ைகவசம்

 
 ைகவசம் kaivasam, ெப.(n.)

ைகவயம்பாரக்்க;see kai-Vayam.

க. ெகய்வச.

     [ைக + (வயம்); வசம்.]

ைகவட்டைக

ைகவட்டைக gaivaṭṭagai, ெப.(n.)

   ய உண்கவன்; a kind of metal vessel.

     "ைகவட்டைகெயான் ' (S.l.l.II. 418, 81); (ெச.அக.);.

ம. ைகவட்டைக,

     [ைக + வட்டைக.]

ைகவட்டைண

ைகவட்டைண kaivaṭṭaṇai, ெப. (n.)

   நாட் யத் ல் ைகயாற்ெசய் ம் த் ைர ( வக.1257, உைர);; hand pose in dancing.

     [ைக + வட்டைண.]

ைகவட்

 
 ைகவட்  kaivaṭṭi, ெப.(n.)

   ய ஒைலப்ெபட் ; small ola basket

     [ைகவட்  * கடக்ப்ெபட் . வ  → வட்  → வட்  : வட்டமான , உ ண்ைடயான ,]

ைகவட் ல்

 
 ைகவட் ல் kaivaṭṭil, ெப. (n.)

ைகவட் பாரக்்க;see kai-vatti.

     [ைக + (வட்  → வட் ); வட் ல்.]

ைகவண்

ைகவண்  kaivaṇṭi, ெப. (n.)

   1. ைகயால் இ க் ம் வண் ; hand-cart, barrow, trundle.

   2. தள் வண் ; perambulator.

ம. ைகவண் ; க. ைகபண் , ெத. ெசய்பண் .

     [ைக + வண் .]

ைகவண் ல்

 
 ைகவண் ல் kaivaṇṭil, ெப.(n.)

ைகவண்  பாரக்்க;see kai-vandi.

     [ைக + வண் ல். வண்  → வண் ல்.]
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ைகவண்ணம்

ைகவண்ணம் kaivaṇṇam, ெப.(n.)

   ைகத் றன் - ஆற்றல்; power of the hand, talent.

     "ைகவண்ணம் அங் க் கண்ேடன்"(கம்பரா.பால.481);. 

     [ைக + வண்ணம்.]

ைகவந்தகைல

 
 ைகவந்தகைல gaivandagalai, ெப. (n.)

   ெசய்  ெசய்  பழ ய ரந்்த நிைல; handy technique.

பாேவந்தர ்பார தாசனாரக்் த் த ழ்ப்பா, ைகவந்த கைலயாகத் கழ்ந்த  (உ.வ.);.

     [ைக + வந்த + கைல.]

ைகவந்தவன்

 
 ைகவந்தவன் kaivandavaṉ, ெப.(n.)

   பழ த் ேதரந்்தவன்; a practised hand.

த்ைத ைக வந்தவன் (ெச.அக.);.

     [ைக + வந்தவன்.]

ைகவந்

ைகவந்  kaivandi, ெப.(n.)

   ேதாளின் ழாகக் ைக ல் அணியப்ப ம் ஓரணி;  bracelet worn on the arm just below the shoulder.

     " ளக்க ற் ய ைகவந்  ைன ம் "(ம ைரக் 415, உைர);.

     [ைக + வந் .]

ைகவயம்

ைகவயம்1 kaivayam, ெப.(n.)

   ைக க் ம் ெபா ள்; matter on hand.

லவர ் ழந்ைத ன் க் றள் உைர என் ைகவய ல்ைலேய (உ.வ.);.

     [ைக + வயம்.]

 ைகவயம்2 kaivayam, ெப.(n.)

   1. ைக ப் ; actual possession.

   2. ைக ப் ; charge.

   3.அைடக்கலம்,

   ைகயைட; custody.

அவள் இப்ேபா  உன் ைகவயமாய் ஆ ட்டாள் (உ வ.);.

ம. ைகவசம்; க., ., ைகவச.

     [ைக + வயம்.]

ைகவர்த்தம்

 
 ைகவரத்்தம் kaivarttam, ெப.(n.)

   ேகாைரக் ழங் ; corai root

     [ைக + வ த்தம் (வட்டம், வைள ); – ைகவ த்தம் → ைகவரத்்தம்.]
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ைகவர்த்தர்

 
 ைகவரத்்தர ்kaivarttar, ெப.(n.)

   பல்லக் த் க் கள் (ஈ .);; palanquin bearers

     [ைகவ  → ைகவ த்தர ்→  ைகவரத்்தர ்( றனாளர)்;.] 

ைகவரப்

 
 ைகவரப்  kaivarappu, ெப.(n.)

   ங்கா கமாக இட்ட  மண்ணைண (இ.வ.);; temporary earthen bank

ைகவரப்  எவ்வள  ேநரம் நிற் ம்.

     [ைக + வரப் .]

ைகவரல்

ைகவரல் kaivaral, ெப.(n.)

   1. அ ைவ ம த் வம் ெசய்வ ல் ேதரச்் யைடந் த்தல்;  being an expert in performing a manual work as 
operation

   2. ைகப்பழக்கம்; manual skill acquired by practice.

     [ைக + வரல்.]

ைகவரி

 
 ைகவரி kaivari, ெப.(n.)

ைகவைரபாரக்்க;see kai. Varai.

     [ைகவைர → ைகவரி.]

ைகவரிக்கணியம்

 
 ைகவரிக்கணியம் kaivarikkaṇiyam, ெப.(n.)

   ைகவரி (ைகேரைக);கைள உற்  ேநாக்  வ ங்காலம் உைரக் ம் ல்; palmistry.

ம வ. ைகேரைக ல், ைகேரைக சாத் ரம்.

     [ைக + வரி + கணியம்.]

ைகவரிைக

 
 ைகவரிைக gaivarigai, ெப.(n.)

ைகவைர பாரக்்க;see kai-Varai.

     [ைகவைர  → ைகவரிைக.]

ைகவரிைச

ைகவரிைச kaivarisai, ெப.(n.)

   1. றைம (ெகா.வ.);; strength, prowess.

இ ல் அவன் தன் ைகவரிைசையக் காட் ட்டான். 

   2. ெகாைட (இ.வ.);; Liberality,

   3. ட்டாட்டத் ல் த ல் டை்ட இறக் ம் உரிைம; right to serve first in a game of cards

     [ைக + வரிைச.]

ைகவ டல்

   7 ெச. . .(v.t.); 

   ைகயால் தட தல்; to massage.

     [ைக + வ டல்]
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ைகவைர

ைகவைர1 kaivarai, ெப.(n.)

   அகங்ைக ல் உள்ள ேகா கள்; lines on the palm.

ம வ, ைகவரி, ைகேரைக.

     [ைக + வைர]

 ைகவைர2 kaivarai, ெப.(n.)

   1. ைகெய த் ; handwriting.

   2.ைகெயாப்பம்; signature.

க. ெகய்பரக.

     [ைக + வைர]

 ைகவைர3 kaivarai, ெப.(n.)

   ைகயால் எ ய ; hand-writing.

க. ெகய்ெபரக; பட ைகபெர.

     [ைக + வைர]

ைகவைரசச்ம்பா

ைகவைரசச்ம்பா kaivaraiccambā, ெப.(n.)

   சம்பா ெநல்வைக ெளான்  (பதாரத்்த. 803);; a kind of camba paddy

     [ைக + வைர + சம்பா.]

ைகவல்யம்

 
 ைகவல்யம் kaivalyam, ெப.(n.)

ைகவல் யம் பாரக்்க;see kavalliyam

     [ைகவல் யம்  → ைகவல்யம்.]

ைகவல்லபம்

ைகவல்லபம் kaivallabam, ெப. (n.)

   1. ேதாள் வ ைம; power or strength of arm.

   2. ெதா ல் ெசய்ைகத் றம்; dexterity of hand, skill in handicraft

ைகவல்லயம்

 
 ைகவல்லயம் kaivallayam, ெப. (n.)

   ைகத் றைம, ஆற்றல்; talent.

     [ைக + (ஒல் → வல்); வல்லயம்.]

ைகவல்லர்

 
 ைகவல்லர ்kaivallar, ெப.(n.)

   றைமயானவர;் adept.

     [ைக + வல்லர.்]
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ைகவல்லவம்

 
 ைகவல்லவம் kaivallavam, ெப. (n.)

ைகவல்லயம் பாரக்்க;see kai-vallayam.

     [ைக + (ஒல் → வல் → வல்லயம்); வல்லவம்.]

றைமைய ம் ஆற்றைல ம் த்த வல்லவம் எ ம் த ழ்செ்சால் வடெமா ல் வல்லபம் எனத் 
ரிந்த .

ைகவல் ய 
நவநீதம்

 
 ைகவல் ய நவநீதம் kaivalliyanavanītam, ெப.(n.)

   தாண்டவராய அ கள் த ழ்ச ்ெசய் ளில் இயற் ய ஒர ்இரண்டன்ைம ெந ல்; an Advaita treatise in 
Tamil by Tandavaraya swami

     [ைக + (வல்லயம்); வல் யம் + நவநீதம்.]

ைகவல் யம்

ைகவல் யம்1 kaivalliyam, ெப.(n.)

   1. ஒன்றான தன்ைம; absolute oneness, perfect isolation.

     "நிர் ய ைகவல்லமாநிஷ்க"'(தா  க ணா.1); 

   2. றக்கம் ( வா.);; final emancipation.

   3. பயன் ( அ லம்); (இ.வ.);; success, gain.

   4. ற்ெறட்  மைறமங் (உபநிடதம்); களிெலான் ; an Upanishad, one of 108

   5. ைக ைக; achieving object.

   6.தனிைம; solitude.

     [ைக + (ஒல் → வல்); வல்லயம் (வல் யம்);. ைக தனிைம, உயர் .]

 ைகவல் யம்2 kaivalliyam, ெப.(n.)

   ேப ; eternal emancipation.

   2. ெவற் ; success.

   3. உட ந்  உ ைரப் ரித்தல்; separation of the soul from matter.

   4. எல்லாப் பற் களினின் ம் ல , ம றப்  அ த் ம் நிற்றல்; perfect isolation

     [ைக + (வல்லயம்); வல் யம். ைக ல் தல் ைகசே்சரத்ல், ெப தல். ஒல் → வல். ைகவல் யம் 
ெபறத்தக்க ேப .]

ைகவல் யமா-தல்

ைகவல் யமா-தல் kaivalliyamātal,    2 ெச. . . (v.i.)

   வாய்த்தல்; being successful

     [ைக + வல் யம் + ஆ-.]

ைகவல்ேலார்

 
 ைகவல்ேலார ்kaivallōr, ெப.(n.)

   ைகப்பழக்க ள்ேளார;் Adeptat handiwork.

     [ைக + வல்ேலார.்]
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ைகவலசெ்சல்வன்

ைகவலசெ்சல்வன் kaivalaccelvaṉ, ெப.(n.)

   அ கன் ( றக்கமா ெசல்வத்ைத ைடயவன்);; Arhat. as one possessing the wealth of final emancipation.

     "க மக்கடம் கடந்த ைகவலச ்ெசல்வன்'( வக. 274);.

     [ைகவலம் + ெசல்வன்.]

ைகவலம்

 
 ைகவலம் kaivalam, ெப(n.)

   றக்கம்; final emancipation.

     "இைவ த்தறாேனயைட ங் ைகவலம்"

 Luck associated with one's hand.

     [ைக + (ஒல் → வல் → வல்லயம்); வலம்.]

ைகவ -தல்

ைகவ -தல் kaivalidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   ைககடந்  ேபாதல்; to get out of control, to dis obey.

     " மா னிவணம்ைமக் ைகவ ந் " ( வ். வாய். 6:5:7);.

     [ைக + வ -.]

ைகவ ப்

ைகவ ப்  kaivalippu, ெப.(n.)

   ைகக் க் கா ம் ரக் வ ; Cramp in the hand

   2. ைகக்க ப் ; irritation in the hand

     [ைக + வலம்.]

ைகவ ைம

 
 ைகவ ைம kaivalimai, ெப.(n.)

   ைக ன் ஆற்றல்; the power of the hand.

க. ெகய்பல.

     [ைக + வ ைம]

ைகவைல

 
 ைகவைல kaivalai, ெப.(n.)

   வைல; small casting-net.

     [ைக + வைல.]

ைகவழக்கம்

ைகவழக்கம் kaivaḻkkam, ெப.(n.)

   1. ைக ன் ெகாைடக் ணம்; liberality, munificence.

க்ைக வழக்கம். 

   2. ைக ளக்கம்2பாரக்்க; see kai vilakkam.

   3. ேகா ல் சகர ் த ேயா க்  உரிய உரிைம;  perquisites of the priest or servant of a temple.

   4. ஈமக்கடனாற் ய ன்  மக்கள் ஐவரக்் க் ெகா க் ம் பணம் த யன (யாழ்.);; money and 
other gifts to five of the kudimakkal on the day after the funeral ceremony.

ம. ைகவழக்கம்: பட. ைகபழக்க.

     [ைக + வழக்கம்.]
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ைகவழங்காம
த்தல்

 
 ைகவழங்காம த்தல் kaivaḻṅgāmaliruttal, ெப.(n.)

   ைக டமா ல த்தல்; being lame of hand (சா.அக.);.

     [ைக + வழங்காமல் + இ த்தல்.]

ைகவழங்காைம

 
 ைகவழங்காைம kaivaḻṅgāmai, ெப.(n.)

   ைக பயன்பாடற் ப் ேபாதல்; being unable to use the hand

ம வ ளங்காைம.

     [ைக + வழங்காைம.]

ைகவழங்

ைகவழங் 1 kaivaḻṅgudal,    8 ெச. ன்றா . (v.t) 

   ெகா த்தல்; to give (ெச. அக.);.

     [ைக + வழங் -.]

 ைகவழங் 2 kaivaḻṅgudal,    10 ெச. . . (v.i.)

ைகய -1, பாரக்்க;see Kai-y-adi-.

     "ெவஞ்சமர ் ைளக்கேவ ைகவழங் ெகன" (பாரத. ட.்120);. 

     [ைக + வழங் -.]

ைகவழம்

   வழங் ங் ைகப்பக்கம்; being able to use the hand or arm.

     [ைக + வழம்.]

ைகவ

ைகவ 1 kaivaḻi, ெப.(n.)

   1. யாழ்; lute, as an instrument held in the hand.

     "ைகவ  ம ங் ன் ெசவ்வ  பண்ணி"( றநா. 149:3); (ெச. அக.);.

     [ைக + வ  (ைக ப்ப .]

 ைகவ 2 kaivaḻi, ெப. (n.)

   1. ஒ வன் ைகவசமாக அ ப் ய ெபா ள்; that which is sent by a person.

   2. ஆள்; individual, person.

   3. ைகரா  (இ.வ.);; பாரக்்க;see kai-rasi

     [ைக + வ .]

 ைகவ 3 kaivaḻi, ெப.(n.)

   1. ஒற்ைறய ப்பாைத (இ.வ.);; foot-path.

   2.  ைளயா ; small branch of a river

ம. ைகவ .

     [ைக + வ .]

 ைகவ 4 kaivaḻi, ெப.(n.)
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ைகவ த்தமண்

 
 ைகவ த்தமண் kaivaḻittamaṇ, ெப.(n.)

   ண்ணிய களிமண்; fine clay, sticking to the hands of potter

     [ைக + வ த்த + மண்.]

ைகவளசச்ம்பா

 
 ைகவளசச்ம்பா kaivaḷaccambā, ெப.(n.)

   நிற ம் இனிைம ள்ள சம்பா ெநல்வைக ( ன்.);; a species of camba paddy with bright colour and pleasant 
taste.

     [ைக + வளம் + சம்பா.]

ைகவளப்பம்

ைகவளப்பம் kaivaḷappam, ெப.(n.)

ெகாைட.

 bounty.

     'ைகவளப்பத்ைத ைடய தைலவன் (ெப ம்பாண். 420, உைர);.

     [ைக + வளப்பம்.]

ைகவளம்

ைகவளம் kaivaḷam, ெப.(n.)

   1, ைகரா  பாரக்்க:see kai-rási.

   2. ைக,ப்ெபா ள்; property on hand.

   3. ெச ப் ; fertility, luxuriance, richness of soil.

     "ைகவளமான ேதசம்"(இ.வ.);. 

   4. ைகதெ்தா ன் றம்; skill in workmanship.

     "கண்ேடார ்ம ளக் ைகவளங் காட் " (ெப ங். இலாவாண.4:194); (ெச.அக.);.

     [ைக + வளம்.]

ைகவளர்

ைகவளர1் kaivaḷartal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ேபாற்றப்பட்  வளரத்ல்; to be carefully tended.

     "ைகவளர ்ம ல் னாைள" (கம்பரா.ேகாலங்.18);.

   2. பழக்க தல்; to be accustomed, habituated, experienced.

     " ஷயாந்தரங்களிேல ைகவள ற கரணங்கைள"'(அஷ்பாதச. ப. 22);.

ம. ைகவள க.

     [ைக + வளர-்.]

ைகவளர2்-தல்

   2 ெச. . .(v.i); 

   பர தல்; to spread.

     "ேசைனெயா ைகவளரந்்  ெசன்ற " ( .ெவ.6:5);. 

     "கன்ன ழ் நாட் ற் கயலாைன ைகவளர"

     [ைக + வளர-்.]

ைகவளாக்ைக

ைகவளாக்ைக kaivaḷākkai, ெப.(n.)

   ஏ  ள் க்ெகா  (சா.அக.);; thorny creeper.

     [ைகவளம் + ெச ப் . அக்  2 ள். ைகவளம் + (அக் ); அக்ைக – ைகவளக்ைக.]
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ைகவைள

ைகவைள1 kaivaḷai, ெப.(n.)

   1. ைகதெ்தா  ( ங்.);; bangle worn on hand or bangle bracelet.

ைகவைள த்  கைடக்கண் ேநாக் னாள்" (கம்ப.இராம.);.

   2. ேதாள்வைள; an arm-ring.

   3.ேமற் ைரையத் தாங் மா  வர ் த யவற் லைமக் ஞ் சட்டம்;  wall-plate, horizontal beam upon a 
wall or upon projecting corbels, supporting the ends of other beams or roof-trusses

   4. கம்; the state of being hidden.

   5. வைள; small bangle.

   6. ம ேதான் ; a flowering shrub.

   7. வைளயல்; bangle.

     [P]

ைக வைள (ெதா );

ம. ைகவள: க. ெகய்பெள: பட ைகேப.

     [ைக + வைள.]

 ைகவைள2 kaivaḷai, ெப.(n.)

   ம ேதான் ; a herb used to colour the hands and feet of girls.

     [ம  நிறம். ம  + ேதான் . ைக + ய. ேவைள

ைகவைளயல்

ைகவைளயல் kaivaḷaiyal, ெப.(n.)

   ைகக் ம் வட்டவ வ அணிகலன்; bangle.

ைகவற் -தல்

   6 ெச. . . (v.i.); 

   1. ெபா ளின்  நிைலைம தாழ்தல்; to become reduced in circumstances.

   2. ைக ற் ெபா ள தல்; to be empty handed

     [ைக + வற் -.]

ைகவறட்

ைகவறட்  kaivaṟaṭṭi, ெப.(n.)

   ைகயால் தட் ன வறட் ; cow dung cake formed by hand.

     [ைக + வறட் .]

ைகவறள்( );-தல்

   16 ெச. . . (v.i.); 

ைகவற் -தல் பாரக்்க; see kai-varru-

     [ைக +  வறள் )-.]
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ைகவ ண்

ைகவ ண் 1 kaivaṟuṇṭi, ெப.(n.)

ைம ளகாய்; காந்தாரி ளகாய் பாரக்்க;see kandari-milagay

     [ேசய்ைம  → ைம + ளகாய். ைக + வ ண் .]

 ைகவ ண் 2 kaivaṟuṇṭi, ெப.(n.)

   1. ன ளகாய் ( த்.அக.);; a species of chillies plant

   2. னிெவ ; chinese cracker.

   3. னி அவைரக்காய் (ெகாத்தவரங்காய் - ெசன்ைன வழக் );; a beans like vegetable.

     [ ன்ன → ன ( ய); ளகாய். ைக + வ ண் .]

ைகவன்ைம

ைகவன்ைம kaivaṉmai, ெப.(n.)

ைகவல்லவம் பாரக்்க;see kai-vallavam

     [ைக + வன்ைம.]

ைகவா1-தல் (ைகவ தல்);

   18 ெச. . . (v.i);

   1.ேதரச்்  ெப தல்; to become proficient, expert.

     "ேவத தாற்பரியங் ைகவந் க்  மவரக்ள்" (ஈ . 10,1:2);. 

   2. ஒ ங்ேக நிகழ்தல்; to happen together.

     "காட் ய பத் ங் ைகவ  ெமனிேன" (நம் யகப். 36);. 

   3. ைக ல்; to be successful, attained.

     "இந்தப்பாவைன ைகவாரா தா ல்"( .  8:34, மைறஞா.); (ெச. அக.);.

     [ைக + வா-.]

ைகவா

ைகவா2 kaivātal,    18 ெச. . . (v.i.)

   ஒன்ைறச ்ெசய்யக் ைகெய தல்; to be disposed to do a thing. .

அ க்கக் ைகவர ல்ைல (உ.வ.);

     [ைக + வா-.]

 ைகவா3 kaivātal,    18 ெச. . . (v.t.)

   ெசய்ேநரத்் யாதல்; to be accomplished.

பாவாண க் ச ்ெசால்லாய்  ைகவந்த கைலயா ற்ேற (உ.வ.);.

     [ைக + (வ ); வா-.]

ைகவாக்

ைகவாக்  kaivākku, ெப.(n.)

   1. ைகவா பாரக்்க: see kai-agu,

   2. ைகவழக்கம் பாரக்்க:see kai-valakkam.

ம. ைகவாக் .

     [ைக + வாக் .]
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ைகவா

ைகவா  kaivāku, ெப.(n.)

   1, ைகரா  (இ.வ.); பாரக்்க; see kai-rasi.

   2. ைகயால் ஆ தற்  உரிய நிைல; being ready to hand

சைமத்தற் ரிய ெபா ைளக் ைகவாகாக ைவத் க் ெகாண்டால் சைமயேல எளிதாக இ க் ம் (உ.வ.);.

     [ைக + வா .]

ைகவாங் ண்( );-தல்

   5 ெச. ன்றா , (v.t.); 

   நிைறய உண் தல் (இ.வ.);; to eat in large qunatities

     [ைக + வாங்  + உண் -.]

ைகவாங் 1-தல்

   7 ெச. . .(v.i.); நீங் தல்; to withdraw.

     "இரடச்ணத் னின் ம் ைகவாங் னாேயா" ( வ். ெந ந் 16:128, யா);.

     [ைக + வாங் -.]

ைகவாங்

ைகவாங் 2 kaivāṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.). 

ைகைய ெவட் தல்,

 to cut off the hand, to amputate

ம. ைகவாங் க.

     [ைக + வாங் -.]

ைகவா

 
 ைகவா  kaivāci, ெப.(n.)

ைகரா பாரக்்க;see kairåsi

ம. ைகவா .

     [ைக + வயம் → வா ) வா .]

ைகவாட்சம்பா

 
 ைகவாடச்ம்பா kaivāṭcambā, ெப.(n.)

ெநல்வைக (யாழ்.அக.);:

 a kind of paddy

     [ைக + வாள் + சம்பா.]

ைகவாய்க்கால்

 
 ைகவாய்க்கால் kaivāykkāl, ெப.(n.)

கால்வாய்

 small channel branching out from the main one

     [ைக + வாய்க்கால்.]
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ைகவாய்ச்

 
 ைகவாய்ச்  kaivāycci, ெப.(n.)

    வாய்ச் க் க  ( ன்.);; a small adze

க. ெகய்வா .

     [ைக + வாய்ச் .]

ைகவாய்ப்

ைகவாய்ப்  kaivāyppu, ெப.(n.)

ைகமாற் 1 பாரக்்க;see kai-marru.

ன்  உ பா ைகவாய்ப்பாய் வாங் க் ேறன் (இ.வ.); (ெச.அக.);.

ம. ைகவாய்ப.

     [ைக + வாய்ப் .]

ைகவாரங்ெகாள்(
)-தல்

ைகவாரங்ெகாள்( )-தல் kaivāraṅgoḷḷudal,    2 ெச. . . (v.i.) 

   1 அ காரத ்ேதாரைண ெகாள் தல்; to assume authority.

   2. த்ைத நி த் ம் ெபா ட் க் ைகைய உயரெவ த்  தல் (ஒ . ெபா . 1, உைர); (ெச.அக.);; to 
wave the hand to stop the folk dance drama.

க. ெகய்வாரி  ( கழ்தல்);.

     [ைக + வாரம் + ெகாள்( );-.]

ைகவாரம்

ைகவாரம்1 kaivāram, ெப.(n.)

   1. ைக க் க் ம் வாழ்த் ; benediction, encomium, praise pronounced with raised hands.

     " றப்பட்ட ளின டேன ஜயசப்தங்களாேல ைகவாரம் பண் ற ம்" (ேகா ெலா. 89);. 

   2. பனங் ழங்  உண்டாக் தல் த யவற் க் க் ெகா க் ங்  (யாழ்ப்.);; wage in kind for pressing 
pulp of palmyra fruits or preparing palmyra roots.

   3 சரிவாரம்; equal division of a crop.

   4. வ ர த யவற் ன் ைன; edge, as of a diamond

க. ெகய்வார; ெத. ைகவார .

     [ைக + வாரம்.]

 ைகவாரம்2 kaivāram, ெப.(n.)

   1. ேவளாண்ைம ல் உைழப் க் ரிய பங்  (யாழ். அக.);;  cultivator's share of the produce for his tilling and 
manuring the soil

களத்த  நிலத்ைத ைகவாரமாகக் ெகா த் ள்ேளன் (உ.வ.);.

     [ைக + வாரம்.]

ைகவாரிகள்

 
 ைகவாரிகள் gaivārigaḷ, ெப.(n.)

நின்ேறத் வார்

 panegyrists of a king whose duty is to praise standing with raised hands.

ெத. ைகவாரி.

     [ைகவாரம்  → ைகவாரி + கள்.]
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ைகவாள்

ைகவாள் kaivāḷ, ெப.(n.)

   1. ைகயரம்பம் (இ.வ.);; hand saw.

   2. வாள் (ெதால். ெபா ள்.1, இளம்.);

 short sword

   3. கத் ; A grass-knife, sickle.

     [P]

ைகவாள்

ம. ைகவாள்; க. ெகய்பா ; பட. ைகயா .

     [ைக + வாள்.]

ைகவாளப்ைப

ைகவாளப்ைப kaivāḷappai, ெப.(n.)

ைகவாைள பாரக்்க;see kai-valai,

     "பாக் ட்ட ்ைகவாளப் ைப ம்" ( ற . 661); (ெச.அக.);.

ம. ைகவாளசச்ஞ் ,

     [ைக + வாளப்ைப.]

ைகவாளம்

ைகவாளம் kaivāḷam, ெப.(n.)

ைகவாைள பாரக்்க;see kai-valai.

     "ெதாங் ய ைகவாளெமன்  க் " ( ற . 809);.

     [ைக + (வாைள); வாளம்.]

ைகவாளரம்

 
 ைகவாளரம் kaivāḷaram, ெப.(n.)

ய அரவைக

     [ைக + வாள் + அரம்.]

ைகவாைள

ைகவாைள1 kaivāḷai, ெப.(n.)

   அைடப்ைப, ெவற் ைலப்ைப; pouch with a wrapper, betel pouch.

தம் ைடய ைகவாைள ேல ந்த ரத்்த க் ரகத்ைத"( பரம். 571. பன்னீ.);.

ம. ைகவாளசஞ் .

     [ைக + வாைள.]

 ைகவாைள2 kaivāḷai, ெப.(n.)

   ைடைவ வைக (யாழ்.அக.);; a kind of saree.

     [ைக + வாைள.]

ைகவாைளப்ைப

ெப.(n.);

ைகவாைள1 பாரக்்க;see kai-valai

ம. ைகவாளசச்ஞ் .

     [ைக + வாைள + ைப.]
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ைகவாைளவட் வ
ம்

ைகவாைளவட் வம் kaivāḷaivaṭṭuvam, ெப.(n.)

ைகவாைள1 பாரக்்க;see kai-valai

     [ைக + வாைள + வட் வம் (ைப அல்ல  ெபட் );.]

ைகவா

ைகவா  kaivāṟu, ெப.(n.)

   1. தக்கசைமயம் (யாழ்ப்.);; suitable opportunity.

   2, ைகலா  பாரக்்க;see kailagu

   3. ைக க் ; giving a hand.

     [ைக + வா .]

ைக ைச

ைக ைச kaivisai, ெப.(n.)

   1. ைக ைற பாரக்்க;see kai-murai.

   2. ைக டல்; droping, forsake.

   3. நீங்கல்; removal.

     [ைக + ைச.]

ைக ஞ் -தல்

ைக ஞ் -தல் kaiviñjudal,    5 ெச. . . (v.i.).

அள  கடத்தல்.

 to exceed the limit.

     "ைக ஞ்  ேமாக ற" ( வாய். ற். 62);. (ெச. அக.);.

     [ைக + ஞ் -.]

ைக ட்டம்

 
 ைக ட்டம் kaiviṭṭam, ெப.(n.)

   ட் ன் க்  ட்டம் (ெகா.வ.);; cross-piece, cross-beam, brace connecting two rafters

     [ைக + ட்டம்.]

ைக டல்

 
 ைக டல் kaiviḍal, ெப.(n.)

   ேநாய் நீங்காெதன ம ந்  ெகா க்கா  ட்டகலல்;  abandoning a patient without prescribing medicines

     [ைக + டல்.]

ைக டாப்பைட

ைக டாப்பைட kaiviḍāppaḍai, ெப.(n.)

   வாள் ேபான்ற ைகப்பைட ( ங்.);; hand-weapon, weapon held in hand, dist. for kai-vidu-padai (ெச.அக.);.

     [ைக + டா + பைட.]

ைக 1-தல்

   18 ெச. ன்றா  (v.t.);

   1. தளரத்ல்; to let loose (one's own or another's); hand.

   2. டெ்டா தல்; to forsake, abandon, desert, as dependents; to shun, eschew, as passions. 

     "ெபரிேயார ்கண்  ைக ட்ட மயல்" (நால . 43);

   3. தள்ளிப் ேபா தல்; to postpone.

ம. ைக க; க. ைக , ெகய் ; ெத ெசய் கட; ப. ைக .

     [ைக + -.]
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ைக

ைக 2 kaiviḍudal,    18 ெச. ன்றா , (v.t.) 

   ெகாப் தல்; branch out.

     [ைக + தல்.]

ைக ங்

ைக ங்  kaiviḍuṅguṟi, ெப.(n.)

   ணமைடதல் அரி  எ ம் அ ; symptom cincurability.

   2. சா க் ; symptoms of collapse

   3. ெபண் ல் ைக ட்ட ம் க ப்பக் ; diagnosis of pregnancy by a finger inserted int. the vagina

     [ைக + ம் + .]

ைக பைட

ைக பைட kaiviḍubaḍai, ெப. (n.)

   அம் ப்பைப ( ங்.);; missile weapon. as an arrow. Dist. Fr. kavida-P-padai

   2. ைகப்பைட, அம் .

Аггow.

     [ைக +  + பைட.]

ைக  பைட அம்  ேபான்றன. ைக டாப் பைடவாள் ேபான்றன.

 ைக பைட kaiviḍubaḍai, ெப.(n.)

   க ரப்் ன் ேபா  ெபண் க் ள் ரைல ட் க் ழந்ைத இ க் ம் நிைலைய மாறச ்
ெசய்தல்; conversion performed by the hand introduced into the uterus.

   2. க ப்ைபக் ள் ைகைய ட் க் ழந்ைதையத ் ப்  ெவளிப்படச ்ெசய்தல்

 the manual turning of the child in delivery

     [ைக + ம் + மாற்றம்.]

ைக ர்-த்தல்

ைக ர-்த்தல் kaividirddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1, ம ப் ; to shake one's hands in denia

     "இனித்த ர ் சை்செயனக் ைக ரத்் த ேம" (க ங் 160);. 

   2. அசச்த்ைதக் காட் தற்காகக் ைகைய அைசத்தல்; to shake one's hands to show fear

     "அ யார ் ழ்ந்  ைக க் ெகாண்  ( வாலவா.37:39);.

   3. யப் ைன ெவளிப்ப த் தற்க் ைகைய அைசத்தல்; to shake one's hand in surprise.

     " யந் ைக ரப்்ப" ( வக. 2366);

   4. கழ்ச் ையக் கவ கத்தான் ைகைய அைசத்தல்; to shake one's hand in praise

     "அங்ைக ரத்்தாங் கரசைவ கழ" (ெப க உஞ்ைசக் 32.58);.

     [ைக + ர-்]

ைக ைத

ைக ைத1 kaividai, ெப.(n.)

ெவந்தயம் (மைல.); பாரக்்க;see vendayam,

     [ைக + ைத.]

 ைக ைத2 kaividai, ெப.(n.)

   நாற்ைறப் ெபயரத்்  ந ைக ன்  ைதத்தப ேய ப ரெ்சய்ைக (இ.வ.);; cultivation without the process 
of transplantation.

     [ைக + ைத.]
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ைக ைதப்

ைக ைதப்  kaividaippu, ெப.(n.)

   1.  ைதப்  (இ.வ.);; sowing in dry earth

   2. ெகா க்கலப்ைப ல் ைத ேபாடாமல் ேநர யாக ைதகைளக் ைக ெல த்  நிலத் ல்  
ைதத்தல்; to sow seeds with hand.

     [ைக + ைதப் .]

ைக ர

ைக ர 1 kaivirasu, ெப.(n.)

ைக ைர  பாரக்்க: See kai-viraivu

     [ைக + ( ர ); → ர -.]

 ைக ர  kaivirasu, ெப.(n.)

   ட்டாட்டத் ல் ைக வரிைசப்ப  டை்ட இறக் ைக;  to deal card as per turn.

     [ைக + ரக.]

ைக ரட்

 
 ைக ரட்  kaiviraṭṭi, ெப.(n.)

   ைகயால் தட் ன வறட் ; by hand cow dung cake

ைகவறட்  பாரக்்க;see kaivaratti.

     [ைக + (வறட் ); ரட் .]

ைக ரல்

 
 ைக ரல் kaiviral, ெப.(n.)

   ைக ன் னிப்ப ல் அைமந் ள்ள ஐந்  உ ப் க ள் ஒன் ; one of the five terminal parts of the hand, 
finger.

க. ெகய்வரள், ெகய்ெபரல்; பட. ைகெபர .

 |ைக + ரல்.]

ைக ரற்சந்

 
 ைக ரற்சந்  kaiviraṟcandu, ெப.(n)

   ைக ர ன் இ க் ; crotch of the fingers (சா.அக.);.

     [ைக + ரல் + சந் .]

ைக ரி-த்தல்

ைக ரி-த்தல் kaivirittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. இரத்தற் ெபா ட் க் ைகைய நீட் தல்; to stretch out the hands in begging.

     "ைக ரித் ெதவரளித் தா ம் நன்ெறன ேவற்ற வளநி " ( ரேமாத ்6:54);.

   2. தன்னால் இயலாைம ப் த்தல்; to indicate one's inability, disappointment

     [ைக + ரி-.]

ைக ரிதவம்

 
 ைக ரிதவம் kaiviridavam, ெப.(n.)

   ெசந்நாகதாளி ( த்.அக.);; a red cobra creeper.

     [ைக + ரிதவம்.]
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ைக ைரசச்ம்பா

 
 ைக ைரசச்ம்பா kaiviraiccambā, ெப.(n.)

   ைகவளசச்ம்பா; a species of camba-paddy

     [ைக + ைர + சம்பா.]

ைக ைர

 
 ைக ைர  kaiviraivu, ெப.(n.)

   ைக னால் ைரந்  ெதா ல் ெசய் ந்தன்ைம; quickness of hand, as in suffling cards.

     [ைக + ைர .]  .

ைக லக்கம்

 
 ைக லக்கம் kaivilakkam, ெப.(n.)

   மகளிர ் ட் ; the menstrual discharge of females

     [ைக + லக்கம். எைத ம் ெதாடலாகா  என் ம் வழக்கம்.]

ைக லக்கமாதல்

 
 ைக லக்கமாதல் kaivilakkamātal, ெப.(n.)

   ட்டாதல்; being on monthly course

     [ைக + லக்கம் + ஆதல்.]

ைக லக்

ைக லக்  kaivilakku, ெப.(n.)

   1. களப் சை்ச ெகா த்  இரவலரக்ைள அ ப் ைக; sending away beggars from the threshing floor after giving 
them alms.

   2. க ரவனின் ஒளிக்கற்ைற கண்ணிற் படாதப  ைகயால் மைறக்ைக; shading the eyes from the sun with 
the hand (ெச. அக.);.

     [ைக + லக் .]

ைக லங்

 
 ைக லங்  kaivilaṅgu, ெப.(n.)

   இரண்  மணிக்கட் கைள ம் ைணக் ம் க  அல்ல  ெதாடரி (சங்க );; manacles, handcuffs

ம வ, ைகத்தைள. ைகக் டை்ட.

ம. ைக லங் .

     [ைக + லங் .]
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ைக ைல

ைக ைல1 kaivilai, ெப.(n.)

ெமாத்த ைல, பண ைல:

 cash –price

   2. ைகப்பணத் ற்  ற்றல்:

 to sell for ready-money.

ம. ைக ல: . ைக ெல: பட ைகெபெல.

     [ைக + ைல.]

 ைக ைல2 kaivilai, ெப.(n.)

   அப்ேபாைதய ைல; current price.

     " டாைக ேதா ம் ைக ைலப் ப க்  நாேடா ம் தாெவ த ம்" (S.I.I.VIII.139);,

     [ைக + ைல-]

ைக ழல்

 
 ைக ழல் kaiviḻl, ெப.(n.)

   பக்கக் (பாரிச); காற்றால் ைக உணரச்் யற் ப் ேபாதல்;  paralysis of an arm

     [ைக + ழல்.]

ைக

ைக  kaiviḻudu, ெப.(n.)

   கட ல் ஆழங் ைறவா ள்ள இடங்களில் ஆழத்ைத அ ய உத ங்க  (M. Navi. 71);; handlead-line, used 
for sounding small depths in the sea.

     [ைக + .]

ைக ளக்கம்

ைக ளக்கம் kaiviḷakkam, ெப.(n.)

   1. ெதா ன் றைம; dexterity, workmanship.

   2, ைகப்பாங்  பாரக்்க;see kai-P-pangu.

அவன் ைக ளக்க ல்லாதவன் (ெச. அக.);.

ம வ. ைகப்பாங் , ைகரா .

     [ைக + ளக்கம்.]

ைக ளக்

ைக ளக்  kaiviḷakku, ெப.(n.)

   ளக் ; hand lamp, small portable lamp.

     "ைக ளக் ேகந் " ( வக. 1542);. 

   2. ஒளிர் ளக் ; bright lamp.

ம. ைக ளக் ; க. ெகய் .ெக..

     [ைக + ளக் .]

ைக ளங்காைம

 
 ைக ளங்காைம kaiviḷaṅgāmai, ெப.(n.)

   ைகெசயற்படாைக; inability to use the hand.

ம வ. ைக டக் , ைக டக்கம்.

     [ைக + ளங்காைம.]
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ைக ளி

ைக ளி1 kaiviḷi, ெப.(n.)

   ைகயால் உதடை்ட ம த்  ஊ ெய ப் ம் ழ்க்ைகெயா ; whistle produced by applying the hand to the lips.

     "மறவ ரைழத்த ைக ளி"(ேச  சங்கரபா, 7.);

ம வ. ழ்க்ைக.

     [ைக + ளி.]

 ைக ளி2 kaiviḷi, ெப.(n.)

   ைகதட் ேய ம் கள் (ச ஞ்ைஞ); ெசய்ேத ம் அைழக்ைக (ெபரிய . கண்ணப்ப. 72);; calling 
one's attention by clapping hands or making signs

     [ைக + ளி.]

ைக

 
 ைக  kaiviṟisu, ெப.(n.)

   ஒ வைக வாணெவ  (யாழ்ப்.);; hand-rocket, a kind of fire-work.

     [ைக + .]

ைக ைன

ைக ைன kaiviṉai, ெப. (n.)

ைகேவைல பாரக்்க;see kai-velai.

     " த்தக ரியற் ய…. ைக ைனச ் த் ரம் (மணிேம. 19.5);.

     [ைக + ைன.]

ைக ைனக்

ைக ைனக்  kaiviṉaikkuḍi, ெப.(n.)

   ைகதெ்தா ல் ேவைல ெசய் ம் இனத்ேதார;் artisan class.

     "உழ  ைக ைனக்  காசாயக் ற் ெகாள் ம்" (S.I.I.V. 95);.

     [ைக + ைன + .]

ைக ைனஞன்

ைக ைனஞன் kaiviṉaiñaṉ, ெப. (n.)

   1. ெதா லாளி; artisan, mechanic, workman

   2. கம்மாளர;் carpenter, blacksmith.

   3. ெசய்ைக வல்ேலார;் dynamic person, experts.

     [ைக + ைனஞன்.]

ைக ைனத் றன்

 
 ைக ைனத் றன் kaiviṉaittiṟaṉ, ெப.(n.)

ைகேவைல பாரக்்க;see Kai-velai.

     [ைக +_ ைன + றன்.]

ைக சச்ன்

 
 ைக சச்ன் kaivīccaṉ, ெப.(n.)

   பணிகார வைக (யாழ். அக.);; a Sweet cake

     [ைக + சச்ன்.]
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ைக ச்

ைக ச் 1 kaiviccu, ெப.(n.)

   1. ைக ைக; swing or free motion of the arms, as in walking.

     "ைக செ்சான்ேற ெப  ைமம்ப  ெபான்" (தனிப்பா.2, 132:334);. 

   2. ைக ப் த் ெதாைக ( ன்.);; cash on hand.

   3 ைகத் றன்; strength, ability.

     "அரக்கன் ைக ச் " இராமநா.பாலகா.5).

   4. ெகாைட; grand donation.

   5. ஐந் ; five.

பழம் இரண்  ைக ச்  வாங்  வா (உ.வ.);.

ம. ைக ச் .

     [ைக + ச் .]

ைக ச்

ைக ச் 2 kaivīccu, ெப.(n.)

   அ  (யாழ். அக.);; blow, stroke with the hand

     [ைக + ச் .]

ைக

ைக  kaivīci, ெப.(n.)

ைகயாந்தகைர ( . ைவர.181); பாரக்்க; see kaiyāntagarai.

     [ைக + .]

ைக ைல

 
 ைக ைல kaivīciyilai, ெப.(n.)

   கரிசலாங் கண்ணி; Eclipse

     [ைக +  + இைல.]

ைக -தல்

ைக -தல் kaivīcudal,    7 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ைகைய ன் ம் ன் ம் அைசத்தல்; to sway or wave the arms to and fro.

   2. சண்ைடக்  அணியமா ம்ேபா  ைக தல்; to wave the hand when beginning to fight.

   3. ைசைக காட் ம் ெபா ட்  ைக தல்; to wave the hand for giving a sign.

க. ெகய் , ெகய் ; பட. ைக .

     [ைக + -.]

ைக

ைக  kaivīṭu, ெப.(n.)

   ட்  நீங் ைக ( றள். 799, உைர);; desertion, forsaking

     [ைக + .  → .]
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ைக ைண

ைக ைண kaivīṇai, ெப.(n.)

   நரப் க் க  வைக ெளான் ; a kind of lute.

     "ைக ைன ழங்க"(ெகாண்டல் . 511);

     [P]

ைக ைண

     [ைக + ைண.]

ைக ழ்-தல்

   2.ெச. . .(v.i.); 

   ைக ன் பயன் அல்ல  ஆற்றல் அ தல்; to lose the use or power of one's hands.

க. ெகய்ெக ; பட. ைகேசா .

     [ைக + ழ்-.]

ைகெவள்ைள

 
 ைகெவள்ைள kaiveḷḷai, ெப.(n.)

   ைக ன் ேதாைல ெவ க்கச ்ெசய் ம் ஒ வைக ெவள்ைள (ேமக); ேநாய்; leucoderma of the hand

ம. ைகெவள்ள (உள்ளங்ைக);.

     [ைக + ெவள்ைள.]

ைகேவகம்

ைகேவகம் kaivēkam,    1. ைக ைர  பாரக்்க;see kai-viraivu

   2. ைகவரிைச; hand speed, dexterity, talent.

ம. ைகேவகம்; க. ெகய்தவக, ெகய்ேவக.

     [ைக + ேவகம்.]

ைகேவட்

 
 ைகேவட்  kaivēṭṭu, ெப.(n.)

   இ ெகாம்  (இ.வ.);; small mortars set on a pole and used in pyrotechny.

     [ைக + ேவட் .]

ைகேவல்

ைகேவல் kaivēl, ெப.(n.)

   கப்பணம்; dart, javelin.

     "ைகேவல் களிற்ெறா  ேபாக் " ( றள், 774);.

     [ைக + ேவல்.]

ஐகாரக் க்கம் ெமா  தற்கண் ஒன்றைர மாத் ைரயா ம், ஏைனய இடங்களில் ஒ  
மாத் ைரயா ம் ெமன் ணரக். அவ்வா  ெகாள்ளாக்கால் கய்ேவல் களிற்ெறா  என வ ம் 
இலக் யம் இலக்கணம் இன்றாய் ம் – இலப் ரபம்.

ைகேவ

 
 ைகேவ  kaivēli, ெப.(n.)

   காஞ் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in kanjipuram Dt.

     [ைகைத (தாைழ); → ைக + ேவ  (நிலம்);.]
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ைகேவைல

ைகேவைல kaivēlai, ெப.(n.)

   1. ைகதெ்தா ல்; manual labour, handicraft.

   2. ைகதெ்தா ற் றம்; workmanship.

   3. ைகயாற்ெசய்த ; work done with one's own hand, work performed by the hand

ம. ைகேவல; க.,பட. ைகெகலச; . ைகவா .

 Norw. Handling.

     [ைக + ேவைல]

ைகேவைலப்பா

 
 ைகேவைலப்பா  kaivēlaippāṭu, ெப.(n.)

   ைகதெ்தா ற் றம்; handicraft, workmanship.

     [ைக + ேவைலப்பா .]

ைகைவ

ைகைவ1 kaivaittal, ெப.(n.)

   1. கற்ப த்தல்; Seducing

   2. ஏற்ப தல்;  to happening.

   3.ெதா தல்; to feel by touch.

     [ைக + ைவ-.]

ைகைவ2-த்தல்

   4 ெச. . .(v.i.); 

   1. ைகயால் ெதாட் ச ்ெசய்தல்; to touch, handle, deal with.

   2. உட் தல்; to enter, as on a disquisition.

     "பகவத ் ஷயத் ற் ைகைவத்தார"் (ஈ , 6:2 ர.);.

   3. தல் (ெகா.வ.);; to steal, embezzle.

   4. ைகைவத் ,  ய்ைமயாக் தல்; to consecrate by laying hands on (Chr.);.

ம. ைகவய்க் க: க. ெகய் க் ; பட. ைக க் .

     [ைக +ைவ-.]

 ைகைவ3 kaivaittal,    18 ெச. ன்றா . (v.i.).

   1. அ த்தல்; to beat, belabour.

ைகனி

ைகனி1 kaiṉi, ெப. (n.)

   ைகம்ெபண் ( வா.);; widow

     [ைக (தனிைம);. ைகனி(தனித் ப்பவள், கணவைன இழந்தவள்);.]

ெகா

 
 ெகா ko, ெப.(n.)

   ெகாகரம்; த ழ் ெந ங்கணக் ல் அ யண்ண எ தெ்தா ப் ல்லா வல் ன தல்ெமய் ம் (க்);, 
பத்தாம் உ ெர த்தா ய அைரயங்காப்  இதழ் ப் ன்னண்ண இைட உ ரக்் லா ய 
'ஒ'கர ம் ேசரந்்  றந்த உ ரெ்மய்ெய த் ; the syllable formed by adding the back middle lax rounded vowel'o', 
to the first consonant of Tamil alphabet, velar voiceless stop 'k',

     [க் + ஒ – ெகா.]
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ெகாக்கட்

ெகாக்கட் 1 kokkaṭṭi, ெப.(n.)

   மஞ்சள் நாங் ப் ; xanthochymus

     [ெகாக்  → ெகாக்கட் .]

 ெகாக்கட் 2 kokkaṭṭi, ெப.(n.)

   வைளந்த பனங் ழங்  (யாழ்ப்.);; short and slightly crooked plamyra roots.

ம வ: றண்டற் பனங் ழங் .

     [ெகாள் → ெகாட்  → ெகாக் . ெகாக்கட்  ( ); வைளந்த பனங் ழங்  (வட.வர.6);]

ெகாக்கட் சே்சா
ைல

 
 ெகாக்கட் சே்சாைல kokkaṭṭiccōlai, ெப.(n.)

   ஈழவளநாட் ல் மட்டக்களப் ள்ள ஓர ்ஊர;் a village at Mattakalappu in Sri Lanka.

     [ெகாக்கட்  + ேசாைல.]

ெகாக்கரசன்ேபட்
ைட

 
 ெகாக்கரசன்ேபடை்ட kokkarasaṉpēṭṭai, ெப.(n.)

   கட ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a willage in Cuddalore Dt.

     [ெகாக்கரசன் + ேபடை்ட.]

ெகாக்கரந்தாங்கல்

 
 ெகாக்கரந்தாங்கல் kokkarandāṅgal, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a willage in Kānjipuram Dt.

     [ெகாக்கரன் + தாங்கல் எரி.]

ெகாக்கரன்ேகாட்
ைட

 
 ெகாக்கரன்ேகாடை்ட kokkaraṉāṭṭai, ெப.(n.)

   இராமநாத ர மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a willage in Ramanadapuram Dt.

     [ெகாக்கரன்  + ேகாடை்ட.]

ெகாக்கரி'-த்தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;
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ெகாக்கரி

ெகாக்கரி2 kokkari, ெப.(n.)

   இன்னிய (வாச் ய); வைக; a kind of musical instrument.

     "ெகாக்கரி  ெகாட்ட" (வள்ளி. கைத. Ms.);.

     [ெகக்கல் ( ழங் தல்); → ெகாக்கரி.]

 ெகாக்கரி3 kokkari, ெப.(n.)

   ழக்கம்; shouting, vaunting

     "  காளி ெகாக்கரிெசய்" ( ப் . 179.);.

     [ெகாக் + கரி → ெகாக்கரி'.]

 ெகாக்கரி4 kokkari, ெப.(n.)

   ன் வைளந்த ெகாம் ள்ள மா ; the cow which has horn like hook,

     [ெகாள்  → ெகாட்  → ெகாக்  + அரி.]

ெகாக்கரிகம்

 
 ெகாக்கரிகம் goggarigam, ெப.(n.)

   எ த்தாணிப் (சா.அக.);; style plant.

ம வ. எ த்தாணிக் ர,் எ த்தாணிப் பச் ைல, எ த்தாணிப் பசை்ச, கடற்ெகா ப்ைப.

     [ெகாக்கள் → ெகாக்க கம் → ெகாக்கரிகம்.]

ெகாக்கரிப்

ெகாக்கரிப்  kokkarippu, ெப.(n.)

   1. தற் றப் :

 Vociferation

என் ழ்ச் ையப் பாரத்் க் ெகாக்கரிக் றான் (உ.வ.);.

   2. பறைவெயா :

 cackle

     [ெகாக்கரி  → ெகாக்கரிப் .]
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ெகாக்கைர

ெகாக்கைர kokkarai, ெப.(n.)

   1. வைள  (இ.வ.);:

 crookedness, deformity.

   2. ைவக்ேகாெல க் ங் க  (இ.வ.);; rake.

   3. வலம் ரிச ்சங்  ( வா.);; chank with spiral turning to the right.

   4. இைசக் க  வைக; a kind of musical instrument.

     "தாளம  ெகாக்கைர" (ேதவா 1141:7);.

   5. ல் (அக.நி.);; bow.

   6.பாம்  (அக.நி.);; snake.

   7. வைல (அக.நி.);; Net.

   8. தாைழ, பைன, ெதங்  த யவற் ன் வற் லரந்்த இளமடல் (யாழ்ப்.);; Dried integument of the 
palmyra flower.

ம வ. ெகாக்கைற.

ம. ெகாக்கர.

     [ெகாள் → ெகாட் . ெகாட் தல் ற் தல், ரிதல். ெகாட்  → ெகாக் . ெகாட்  → ெகாக்  வைளந்த 
க த் ள்ள பறைவ. ெகாட்  → ெகாக்கைர வைள .]

ெகாக்கைர ம்

 
 ெகாக்கைர ம்  kokkaraiyuḍumbu, ெப.(n.)

   வற் ய மடல் ேபான்ற உ ைடய உ ம் ; lizard of the varanus species, as resembling a dried integument.

     [ெகாக்கைர + உ ம் .]

ெகாக்கல்

 
 ெகாக்கல் kokkal, ெப.(n.)

   வைள ; Curvature.

     [ெகாள் → ெகாட்  → ெகாக்  → ெகாக்கல்.]

 ெகாக்கல் kokkal, ெப.(n.)

   இ மல்; cough.

     [கக் -ெகாக் -ெகாக்கல்]

ெகாக்கல

ெகாக்கல  goggalagu, ெப.(n.)

   1. வைளந்த க் ; a curved hook..

   2. ெகாக்  க் ; beak of crane

     [ெகாக்  + அல .]

ெகாக்கவா

 
 ெகாக்கவா  kokkavāli, ெப.(n.)

   ளியாத் ; sour mountain ebony

     [ெகாக்  + வா  – ெகாக் வா  → ெகாக்கவா .]
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ெகாக்களப்

 
 ெகாக்களப்  kokkaḷappi, ெப.(n.)

   ம ைர மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Madurai Dt.

     [ெகாக்  + ஆளப்  o ஒ கா. சங்கஞ்ெச  ந்த நிலப்ப யாகலாம்.

ெகாக்காைக

 
 ெகாக்காைக kokkākai, ெப.(n.)

சங்கஞ்ெச :

 mistletoe berry thorn

     [ெகாக்  + (சாைக); ஆைக.]

ெகாக்காட்டம்

ெகாக்காட்டம் kokkāṭṭam, ெப.(n.)

   1. ெகாக்கரித்  ஆ ம் ஆட்டம்:

 merriment with dance.

   2. ம் ஆட் ப் பைடக் ம் இயல் :

 arrogance.

அவன் ெகாக்காட்டம் ேபா வ  ஒன் ம் சரி ல்ைல (ெநல்ைல.);.

     [ெகாக்கரி + ஆட்டம் - ெகாக்கரியாட்டம் → ெகாக்காட்டம்.]

ெகாக்காட்டல்

 
 ெகாக்காட்டல் kokkāṭṭal, ெப.(n.)

   ராட் ைக (யாழ்.அக.);; fondling.

     [ெகாக்கரி + ஆட்டல் - ெகாக்கரியாட்டல் → ெகாக்காட்டல்.]

 ெகாக்காட்டல் kokkāṭṭal, ெப.(n.)

   ஆட் ப் பைடத்தல்; to harass, annoy.

     [ெகாக்  + ஆட்டல் – ெகாக்காட்டல்.]

ெகாக்காட்

 
 ெகாக்காட்  kokkāṭṭi, ெப.(n.)

   வகங்ைக மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Sivagangai Dt.

     [ெகாக்  + பட் - ெகாக் ப்பட்  → ெகாக்கட்  → ெகாக்காட் .] 

ெகாக்கா

 
 ெகாக்கா  kokkāṭi, ெப.(n.)

   இராமநாத ர மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Ramanadapuram Dt.

     [ெகாக்  + பா  – ெகாக் ப்பா  → ெகாக்கா .] 

ெகாக்காம்பாைள

 
 ெகாக்காம்பாைள kokkāmbāḷai, ெப.(n.)

   ஒர ் ; an unknown shrub

     [ெகாக்  + ஆம் + பாைள.]
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ெகாக்காமணி

 
 ெகாக்காமணி kokkāmaṇi, ெப.(n.)

   மணிவைக; a kind of bead,

     "வக்காமணி ெகாக்காமணி வாங்கைலேயா ஆயாேளா" (நாட் ப்.);.

     [ெகாக் மணி → ெகாக்காமணி.]

ெகாக்காரப்பட்

 
 ெகாக்காரப்பட்  kokkārappaṭṭi, ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dharmapuri Dt.

     [ெகாக்கல் வைள , வைளவான ேம . ெகாக்கல் + பட்  – ெகாக்கல்பட்  → ெகாக்கரப்பட்  → 
ெகாக்காரப்பட் .]

ெகாக்கான்

ெகாக்கான்1 kokkāṉ, ெப.(n.)

   ஒ  மரம்; a tree

     [ெகாக்  → ெகாக்கான்.]

 ெகாக்கான்2 kokkāṉ, ெப.(n.)

   ஏ  ழாங் கற்கைளக் ெகாண்  ஆ ம் மகளிர ் ைளயாட்  வைக (யாழ்ப்.);; a game played by girls with 
seven pebbles.

     [ெகாக்  → ெகாக்கான்.]

 ெகாக்கான் kokkāṉ, ெப.(n.)

   நாற்  நட ல் இ வர ்ந ம் அள ; work of two persons in transplantation.

     [ெகாக் -ெகாக்கான்]

ெகாக்கான்ெவட் -
தல்

ெகாக்கான்ெவட் -தல் kokkāṉveṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.) 

ெகாக்கான் ைளயா தல் ( ன்.);:

 to play with pebbles, as girls.

     [ெகாக்கான் + ெவட் -.]
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ெகாக்

ெகாக் 1 kokki, ெப.(n.)

   1.ேதள்ெகண்ைட; scorpion goby.

   2. உ ைவ; river goby

     [ெகாள்→ ெகாட் . ெகாட் தல் ற் தல், ரிதல் ெகாட்  → ெகாக்  வைளந்த க த் ள்ள 
நீரப்்பறைவ. ெகாட்  → ெகாக்  வைளந்த மாட்  (வ.ெமா.வ.6);.]

 ெகாக் 2 kokki, ெப.(n.)

   1. ெகாள ; hook, clasp, as of a necklace or ear ring.

   2. றட்  னி ற்  ெச ம் இ ப் க்க  (இ.வ.);; hooked knife attached to a long bamboo, for cutting leaves 
and twigs.

   3. ைம க்கப் பயன்ப த் ம் ரிய வைளவான கம்  ெபா த்தப்பட்ட க ; a hook. like device with a 
handle to hold.

   4. ேகள் க் ; question mark.

ரியாத இடங்களில் ெகாக்  ேபாட் ைவ.

   5. ைதயல் எந் ரத் ல் ைன இ த் ம் ெகா ப்ேபால் வைளந் ள்ள பாகம்; the hook that pulls 
the thread in a sewing machine.

 A.S. hoe hooc; Du. hock, haak; Ice. Haki; Gr. Haken; Ohgr. Hako; Lowgr, hake; E. hook; Fin. kokka (hook);, Est. kook; 
Hung. Kajko; Mong. glygle; Jap. Kagi. Indones. Kaitān; ME.kok:Ice. haki; Dan. hage; Swed, hake Gr.haken; A.S. haca.

ம. ெகாக் ; க. ெகாக்ெக, ெகாக் , ெகாங் ; ெத. ெகாக் , ெகாக்ெக ; . ெகாக்ெக, ெகாங் ; ேகாத. 
ெகாக்ய; ட. க் க்ய்; பட. ெகாக் ; நா. ெகாங்  (வைளந்த ந்தா );.

ெகாக் க்க

 
 ெகாக் க்க  kokkikkayiṟu, ெப.(n.)

   ண் ல் ள் ேகாக்கப்பட்ட நீளக் க ; a long rope attached with a fish hook.

     [ெகாள் → ெகாள்  → ெகாக்  + க .]

ெகாக் க்கல்

 
 ெகாக் க்கல் kokkikkal, ெப.(n.)

   தாழ்வாரம் கட் வதற்காகப் பயன்ப த் ம் வைளந்த கல்; a curved stone use in the construction of a 
verandah.

     [ெகாக்  + கல்.]

ெகாக் த்தாழ்ப்பா
ள்

 
 ெகாக் த்தாழ்ப்பாள் kokkittāḻppāḷ,    தாழ்ப்பாள் வைககளிெலான் ; a kind of latch.

     [ெகாக்  + தாழ்ப்பாள்.]

ெகாக் ப்

 
 ெகாக் ப்  kokkippuḻu, ெப.(n.)

ட ல் காணப்ப ம் ண் ரி வைக:

 hook-worm in Intestine.

ம. ெகாக்கப் , ெகாக்ேகாப் : க. ெகாக்ெக : ெத. ெகாக்ெக ற ,

     [ெகாக்  + .]
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ெகாக் ப் ட்

 
 ெகாக் ப் ட்  kokkippūṭṭu, ெப.(n.)

   அணிகலனிலைமந்த ட்  ( ன்.);; lock of a clasp in an ornament.

     [ெகாக்  + ட் .]

ெகாக் ள்

 
 ெகாக் ள்  kokkimuḷḷu, ெப.(n.)

   காட்  ள் க்கத்தரி.(L.);; hedge caper,

     [ெகாக்  + ள் .]

ெகாக் ெய ம்

 
 ெகாக் ெய ம்  kokkiyelumbu, ெப.(n.)

   மணிக்கட் ன் எ ம் ; bone of the wrist.

     [ெகாக்  + எ ம் .]

ெகாக் ல்

 
 ெகாக் ல் kokkil, ெப.(n.)

   அணிகலனில் அைமந் ள்ள ெகாக் வாய்; hook of a clasp.

     [ெகாக்  → ெகாக்  → ெகாக் ல்.]

ெகாக் ேம

 
 ெகாக் ேம  kokkilimēṭu, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanjipuram Dt.

     [ெகாக் ல் → ெகாக்  + ேம .]

ெகாக் ைல

 
 ெகாக் ைல kokkilai, ெப.(n.)

   ெகாக்  க்ைகப் ேபான்ற இைலப் ; lance leaved wind

     [ெகாக்  + இைல.]

ெகாக் வாய்

ெகாக் வாய் kokkivāy, ெப.(n.)

ெகாக் வாய் பாரக்்க;see kokku-vay.

     "ெகாக் வாய் த்தாரமாகச ்ெசய் "( லப். 6.101. அ ம்.);.

     [ெகாக்  + வாய்.]

ெகாக் ற

ெகாக் ற  goggiṟagu, ெப.(n.)

   ெவள்ைள மந்தாைர ( ட்ப.5);; taper-pointed mountain ebony.

     [ெகாக்  + இற .]

வ ம் நிறத் ம் அள ம் ெகாக் றைக ஒத் ப்பதால் அப் ெபயர ்ெபற்ற  (த ழர ்மதம்.87);.

ெகாக் ற  
மந்தாைர

ெகாக் ற  மந்தாைர goggiṟagumandārai, ெப.(n.)

   ெகாக் மந்தாைர (M.M. 521.);; Taper - pointed mountain ebony.

     [ெகாக்  + இற  + மந்தாைர.]
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ெகாக்

ெகாக் 1 kokku, ெப.(n.)

   1 பறைவவைக; common crane.

     "ைபங்காற் ெகாக் ன்" ( றநா. 342);

   2. கரிய க் ைடய ெகாக் வைக; " த் ரத் க் ெகாக்ேக ரத் னத்ைதக் கக் " (பழ.);.

 Stork.

   3. ெநல் ண் ம் ெகாக் வைக; paddy-bird.

ம வ. மைடயான்.

ம.ெகாக் ; க. ெகாக்கெர, ெகாக் ; ெத. ெகாக்கர ெகாங்க, ெகாக்கரா , . ெகாரங்் ; எ .

ெகாக் ; ட.

ெகாக்

ெகாசக்்; ேகாண். ெகா ; . ெகாக்ெகா; ெகாலா. ெகாங்க; பர.் ெகாக்கல்; ரா. கா ர.் 

 Pkt.kokkai; skt. Kanka; Sinh. koka. Fin. kokko, kotka (eagle);; Est. kotkas, kokas; komi. kuc.

     [ெகாள் → ெகாட்  → ெகாட் தல் ற் தல், ரிதல். ெகாட்  → ெகாக்  வைளந்த க த் ள்ள 
நீரப்்பறைவ. (வ.ெமா.வ.6);.]

வைககள் : 

   1. ட் க் ெகாக் . 

   2. ேத க் ெகாக் . 

ெகாக் க்கல்

 
 ெகாக் க்கல் kokkukkal, ெப.(n.)

   ைலமான் கல், மாந்தளிரக்்கல் ( ன்.);; agate.

     [ ல் → க்  → ெகாக் .]

ெகாக் க்கால்

ெகாக் க்கால் kokkukkāl, ெப.(n.)

   1. ஒ  நீரப்் ண் ; an aquatic plant.

   2. நீண்ட கால்; long leg

     [ெகாக்  + கால்]

ெகாக் க்காலன்

 
 ெகாக் க்காலன் kokkukkālaṉ, ெப.(n.)

   நீண்ட கால்கைள ைடயவன்; one with an abnormally long leg

     [ெகாக்  + காலன். கால் + அன் காலன். 'அன்' ஆ. பா. .]

ெகாக் க்கா

ெகாக் க்கா  kokkukkāli, ெப.(n.)

   1. மாமரம்: mangotree.

   2. ெசந்நாய்; Red wild dog.

   3. ைர; Horse

     [ெகாக்  + கா .]
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ெகாக் சச்த்தகம்

 
 ெகாக் சச்த்தகம் gogguccattagam, ெப.(n.)

அலக்கரிவாள்:

 hook-shaped blade attached to a pole.

     [ெகாக்  (வைள ); + அரிவாள்.]

ெகாக் சச்ம்பா

 
 ெகாக் சச்ம்பா kokkuccambā, ெப.(n.)

   சம்பா ெநல்வைக; a kind of cambá paddy.

     [ெகாக்  - சம்பா.]

ெகாக் சச்ா

 
 ெகாக் சச்ா  kokkuccāṟu, ெப.(n.)

   ெகாக் க் க னின்  அணியம் ெசய்த சா ;  soup extracted from the flesh of heron

     [ெகாக் ச – சா .]

ெகாக் டம்

 
 ெகாக் டம் kokkuḍam, ெப.(n.)

   நச் த் கைளக் ெகாண்ட மரம்; strychnos. nux, vomica, tree

ம வ. எல்லாம்.

     [ெகாக் ள் → ெகாக் ளம் → ெகாக் டம்.] 

ெகாக் நைட

 
 ெகாக் நைட kokkunaḍai, ெப.(n.)

ெகாக்  நடப்ப ேபால் அைசந்தைசந்  நடக் ம் நைட:

 walk as of a crane.

     [ெகாக்  – நைட.]

ெகாக் நீர்

 
 ெகாக் நீர ்kokkunīr, ெப.(n.)

   க ைத ன் நீர;் ass's urine

     [ெகாக்  - நீர.்]

ெகாக் ேநாய்

 
 ெகாக் ேநாய் kokkunōy, ெப.(n.)

   ஆட் க் க் கா ம் எரி ேநாய்; a disease among sheep, highly infectious

     [ெகாக்  + ேநாய்.]

ெகாக் ேநா

ெகாக் ேநா  kokkunōvu, ெப.(n.)

   1.ெநல்ேநாய் வைக; a blight affecting paddy.

   2. ஆ கட் க் கா ம் எரிேநா  (M.C.M. D.249.);; a contagious disease among sheep.

   3. ேகா க க்  ஏற்ப ம் க சச்ல் ேநாய்; a contagious disease among hens.

     [ெகாக்  + ேநா .]

1117

www.valluvarvallalarvattam.com 4338 of 19068.



ெகாக் ப்பதரி

 
 ெகாக் ப்பதரி kokkuppadari, ெப.(n.)

   இலந்ைத; jujube tree

     [ெகாக்  + ( தரி); பதரி.]

ெகாக் மட்

ெகாக் மட்  kokkumaṭṭi, ெப.(n.)

   1. ப் வைக ( ன்.);; cockle.

   2. சங் ; conch.

   3. நத்ைதக் ; cockle shell.

     [ெகாக்  + மட் .]

ெகாக் மணி

ெகாக் மணி kokkumaṇi, ெப.(n.)

   ெகாக்கா மணி; a kind of bead.

     "வக்காமணி ெகாக்  மணிகைள ம்" (ம . கள. II, 139);.

     [ெகாக்  + மணி.]

ெகாக் மந்தாைர

ெகாக் மந்தாைர kokkumandārai, ெப.(n.)

   1.ெவள்ைள மந்தாைர; taper pointed mountain ebony.

   2. டைவ வைக (ெகா.வ.);; a kind of woman's cloth.

ம. ெகாக் மந்தாரம், ெகாங் மந்தாரம்.

     [ெகாக்  + மந்தாைர.]

ெகாக் ன்

ெகாக் ன் kokkumīṉ, ெப.(n.)

   ஊ க்க த்  ன் (M.M.203.);; long-nosed fish.

     [ெகாக்  + ன்.]

     [P]

ெகாக் க்கா

ெகாக் க்கா  kokkumukkāṭu, ெப.(n.)

   1. ெகாக்ைகப் ேபாலக் னிக்  க்கா  ேபா ைக; veiling oneself adopting a crowling.

   2. ளகாய், கத்தரிசெ்ச கள் நட்ட ம நாள் இ க் ம் தன்ைம; the look of chilly brinjal plants the day after 
they are transplanted.

     [ெகாக்  + க்கா .]

ெகாக் ட்ைட

 
 ெகாக் டை்ட kokkumuṭṭai, ெப.(n.)

   க்ேகாடை்ட மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Pudukköttai Dt.

     [ெகாக்  + ( ட்டம்); டை்ட.]

ெகாக் த்

 
 ெகாக் த்  kokkumuttu, ெப.(n.)

   ெகாக் ன் கண்டத் ல் றப்பதாகச ்ெசால்லப்ப ம் ஒ  ெவண் த் ; a white pearl-like concretion said to 
be formed in the neck of a stork

     [ெகாக்  + த் .]
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ெகாக் ள்

 
 ெகாக் ள்  kokkumuḷḷu, ெப.(n.)

   ெதாடரி; prickly burr-thorn

     [ெகாக்  + ள் .]

ெகாக் க்கன்

 
 ெகாக் க்கன் kokkumūkkaṉ, ெப.(n.)

   நீண்  வைளந்த க் ைடயவன்; one who has a long hook - nose.

     [ெகாக்  + க்கன்.]

ெகாக் க்

 
 ெகாக் க்  kokkumūkku, ெப.(n.)

   வைளந்த க் ; hook-nose, aquiline nose

     [ெகாக்  + க் .]

ெகாக் ேமனி

ெகாக் ேமனி kokkumēṉi, ெப.(n.)

   1. ல்ைல மரம்; tiger's milk tree.

   2. எைட ைறந்த உடல்; slight body

     [ெகாக்  + ேமனி.]

ெகாக் வம்

ெகாக் வம் kokkuvam, ெப.(n.)

ெகாக்ேகாகம் பாரக்்க;see kokkogam.

     "ைமய  ெகாக் வம் பரதம  கணிதஞ் சத்தம்" (வள்ள. . பா .9);.

 Skt. kokkóha.

     [ெகாக் வகன் → ெகாக் வம்.]

ெகாக் வகன் என்பவாால் இயற்றப்பட்டா  ரக யம் என் ம் ல்.

ெகாக் வாய்

 
 ெகாக் வாய் kokkuvāy, ெப.(n.)

   அணிகலனில் உள்ள ப கண்ணி ற் ெச ம் ட் ; the hook of a clasp in an ornament held by the padukans,

     "ெகாக் வாய் ஒன் ம்"

     [ெகாக்  + வாய்.]

ெகாக் றப்

 
 ெகாக் றப்  kokāṟappūṭu, ெப.(n.)

   ெந ஞ் ல்; caltrops tribulus terrestrics (சா.அக.);

     [ெகாக்கல் → ெகாக்கைற + ( ண் ); .]

ெகாக்ேக

 
 ெகாக்ேக  kokāṟi, ெப.(n.)

   ெநட்  (L.);; solapith.

     [ெகாக்  + ஏ .]
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ெகாக்ைக

 
 ெகாக்ைக kokkai, ெப.(n.)

ெகாக்  பாரக்்க;see kokki.

பட ெகாக்ெக.

     [ெகாள் → ெகாட்  → ெகாக்ைக.]

ெகாக்ைகக்கல்

 
 ெகாக்ைகக்கல் kokkaikkal, ெப.(n.)

   ஆட் க்காற்கல் ( ன்.);; coral stone,

     [ெகாக்ைக + கல்.]

ெகாக்ைகசச்த்தகம்

 
 ெகாக்ைகசச்த்தகம் goggaiccattagam, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ் கத்  ( ன்.);; small bill hook.

     [ெகாக்ைக + சத்தகம்.]

ெகாக்ைகசச்ால்

 
 ெகாக்ைகசச்ால் kokkaiccāl, ெப.(n.)

   உழ சச்ால் படாத தைர (யாழ்ப்.);; balk in ploughing.

     [ெகாக்ைக + சால். ஒ கா. ெபாக்ைக  → ெகாக்ைக.]

ெகாக்ேகாகம்

 
 ெகாக்ேகாகம் kokākam, ெப.(n.)

   வர ணராம பாண் யனால் வடெமா னின் ம் ெமா  ெபயரக்்கப்பட்ட ஒ  காம ல்; a treatise on 
erotics translated from Sanskrit by Varagunarama Pāndiyaŋ,

ம வ. ெகாக் வம்,

     [ெகாக் வகன் - ெகாக் வகம் → ெகாக்ேகாகம்.]

ெகாக் வகனால் இயற்றப்பட்ட ல். இ  த ல் த ல் எ தப்பட்  வடெமா யாக்கம் 
ெபற்றெதன் ம் அதன் ன்னர ்வடெமா ந்  த ழாக்கம் ெபற்றெதன் ம் வர.் 
ெகாக் வகன் என் ம் ெபயேர த ழா த்தல் காண்க.

ெகாக்ேகா

ெகாக்ேகா 1 kokāṭu, ெப.(n.)

   ேகா ல் ேமல் தளத்ைத ேமவப் பயன்ப ம் ஒ வைகச ் ய ஒ ; a kind of small printed tile used for roofing 
temples.

ம வ. ேரா .

ம. ெகாக்ேகா .

     [ெகாக்  + ஒ .]

 ெகாக்ேகா 2 kokāṭu, ெப.(n.)

   மரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanyakumari Dt.

     [ெகாக்  + ேகா  - ெகாக் க்ேகா  → ெகாக்ேகா .]
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ெகாக்ேகாெவனல்

 
 ெகாக்ேகாெவனல் kokāveṉal, ெப.(n.)

   ஒர ்ஒ ப் ; onom, expr of cackling, clucking.

     [ெகாக்ேகா + எனல்.]

ெகாகராஞ்

 
 ெகாகராஞ்  gogarāñji, ெப.(n.)

   கணவாய் னின்  ஓ  (பரத. கைலச.்ெசா.அக.);; back of the skeleton of kanava fish.

ெகா

ெகா  goguḍi, ெப.(n.)

   ல்ைலக்ெகா வைக; a variety of jasmine creeper.

     '' ைகயன ெகா " ( ளா. .4);.

 Persi. yāsemin,yāsmin; E.jasmine; M.Fr.jasmin; Cotta.jessemin; It. gesmino; Sp.jazmin; Fr.yasmin.

     [ெகாக்  → ெகாக் ள் → ெகாக் ளி → ெகா ளி → ெகா .]

ெகா க்ேகா ல்

 
 ெகா க்ேகா ல் goguḍigāyil, ெப.(n.)

   ேகா ல் டக ( மான); அைமப் க ள் ஒன் ; a kind of shrine in temple.

     [ெகா  + ேகா ல். ெகா க்ேகா ல் (ெகா  என் ம் ல்ைலக் ெகா ன் ற்ப ேவைலப்பா  
அைமந்த ேகா ல்);.]

ெகாங்க

ெகாங்க  koṅgaḍi, ெப.(n.)

   1. மைழக்காலத் ல் ைடேபால் பயன்ப த் ம் ஒைலயால் ைடந்த ரங்் ைட ; a rain cover made of 
ruds and leaves.

   2. தைல ல் க த் க் ெகாள் ம் உள் ம த்த சாக்

   த் ணி; a tucked in gunny bag used as a raincoat.

     [P]

ம வ. ெகாங்கணி, சம்மங் .

     [ெகாங்  வைள , ெகாங்  → ெகாங்க .]

ெகாங்கணக்கத்

 
 ெகாங்கணக்கத்  koṅgaṇakkatti, ெப.(n.)

   வைளந்த அைமப் ைடய ஒ வைகக் கத் ; a kind of curved knife.

ம. ெகாங்கணம் கத் ; . ெகாங்கணகத் ,

     [ெகாங்கணம் + கத் .]

ெகாங்கணநாய
னார்

 
 ெகாங்கணநாயனார ்koṅgaṇanāyaṉār, ெப.(n.)

   ப ைனந்தாம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த லவரக் ெளா வர ்( ற்.அக.);; a poet of fifteenth century.

     [ெகாங்கணம் + நாயன் + ஆர.்]
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ெகாங்கணம்

ெகாங்கணம்1 koṅgaṇam, ெப.(n.)

   1. ேமற் த் ெதாடரச்்  மைலக்  ேமற் ம், அர க்கட க் க் ழக் ம், ரச்ச்ரத் ற் த் ெதற் ம், 
ேகாவா க்  வடக் மாக உள்ள ம், ஐம்பத்தா  நா க ள் ஒன் மான நா  (நன்.272. 
ம ைல.);; Konkan, the low country of Western India between the ghats and the Arabian sea extending from Goa to 
Gujarat, one of 56 Nadu.

   2. த ழ் ல்களிற் றப்ப ம் ப ெனட்  ெமா க ள் ஒன்  ( வா.);; language of Korgan, one of 18 
languages referred to in Tamil works.

   ம. ெகாங்கணம்;க., ெத., . ெகாங்கண.

ெகாங்கணம் → skt. Konkana.

     [ெகாண்கானம் → ெகாங்கணம்.]

 ெகாங்கணம்2 koṅgaṇam, ெப.(n.)

   வைளந்த தன்ைம; the state of being curved.

     [ெகாங்  + அணம். அணம் – ெசால்லாக்க ஈ .]

ெகாங்கணர்

ெகாங்கணர1் koṅgaṇar, ெப.(n.)

   1. ெகாங்கண நாட்டார;் inhabitants of Kongan .

   2. பண்டத ்த ழ்ச் த்த ள் ஒ வர;் an ancient Tamil Siddha.

ம. ெகாங்கணன்.

     [ெகாங்கணம் → ெகாங்கணர.்]

 ெகாங்கணர2் koṅgaṇar, ெப.(n.)

   கன்னட நாட் ன் மங்க ரப்் ப னர;் people around Mangalore state.

     "ேகாசலர ் ங்களர ்ெத ங்கர"் (S.I.I.XXVI, 37-9, P..28);.

     [ெகாங்கணம்  → ெகாங்கணர.்]

 ெகாங்கணர3் koṅgaṇar, ெப.(n.)

   கள்ளர் ப் பட்டப்ெபயரக் ள் ஒன்  (கள்ளர ்சரித்.ப.98);; a caste title of Kallars.

     [ெகாங்கணம் + அர.்]

ெகாங்கணவர்

 
 ெகாங்கணவர ்koṅgaṇavar, ெப.(n.)

ெகாங்கணர ்பாரக்்க;see kongamar.

ெகாக் ெகன்  நிைனத்தாேயா ெகாங்கணவா? (தனிப்பா.);

     [ெகாங்கணம்  → ெகாங்கணவர.்]

ெகாங்கணவன்

 
 ெகாங்கணவன் koṅgaṇavaṉ, ெப.(n.)

   நாகரிக ல்லாதவன்; uncivilised person.

     [ெகாங்கணன்  → ெகாங்கணவன்.]
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ெகாங்கணி

ெகாங்கணி1 koṅgaṇi, ெப.(n.)

   ெகாங்கண நாட்டான்; inhabitant of Konganam.

ம., க. ெகாங்கணி.

     [ெகாங்கணம் → ெகாங்கணி.]

 ெகாங்கணி2 koṅgaṇi, ெப.(n.)

   மைழையத் த க்கத் தைல ற் க க் ம் நீண்  உள்வைளந்த சம்பங் ைட அல்ல  அைதப் ேபான்ற 
பா காப்  அைமப் ; a covering againstrain made of camban reeds, palm leaf or grass, etc.

ம வ. ெகாங்காைட, ெகாங்க , ெகாங்காணி.

     [ெகாங்  + அணி - ெகாங்கணி (வைளத்  ய அணி);.]

ெகாங்கணிப் ண்

 
 ெகாங்கணிப் ண்  koṅgaṇippūṇṭu, ெப.(n.)

   ப ரின் கைளயா ய ண் செ்ச  (இ.வ.);; a kind of weed.

     [ெகாங்கணி + ண் .]

ெகாங்கணியான்

 
 ெகாங்கணியான் koṅgaṇiyāṉ, ெப.(n.)

   ன்வைக (யாழ்.அக.);; a kind of fish.

     [ெகாங்கணி → ெகாங்கணியான்.]

ெகாங்கைணயன்

 
 ெகாங்கைணயன் koṅgaṇaiyaṉ, ெப.(n.)

   ப செ்சால்; a term of abuse.

     [ெகாங்  → ெகாங்கணவன் → ெகாங்கைணயன்.]

ெகாங்கம்

ெகாங்கம் koṅgam, ெப.(n.)

   1. ெகாங்  பாரக்்க;see Kongua portion of the Tamil country.

   2. ேகாளத ைவப்  நஞ் ; a mineral poison.

     [ெகாங்  → ெகாங்கம்.]

ெகாங்கம்பட்

 
 ெகாங்கம்பட்  koṅgambaṭṭi, ெப.(n.)

ம ைர மாவட்டம் ேம ர ்வட்டத் ல் உள்ள மணி த்தாற்ைற ஒட்  அைமந் ள்ள ஊர:்

 a village situated near Thirumanimutharu river in Melur Taluk Madurai Dt.

     [ெகாங்கன் + பட்  - ெகாங்கன்பட்  → ெகாங்கம்பட் ]

ெகாங்கம்பாைளய
ம்

 
 ெகாங்கம்பாைளயம் koṅgambāḷaiyam, ெப.(n.)

   ஈேரா  மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Erode Dt.

     [ெகாங்கம் + பாைளயம்.]
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ெகாங்க

 
 ெகாங்க  koṅgamuḍi, ெப.(n.)

   தைல ன் ஒ  பக்கத் ல் ெகாண்ைட அைம மா  யப்பட்ட மகளிர ்தைல ; a particular hair-do of 
woman.

 mode of tying the hair on one side of the head.

ம.ெகாங்க .

     [ெகாங்  + .]

ெகாங்கர்ேகாமான்

 
 ெகாங்கரே்காமான் koṅgarāmāṉ, ெப.(n.)

   ெகாங் நாடை்ட ெவன்ற மன்னரக்ள் க் ெகாண்ட பட்டம்;  chieftain of Korgu country.

     [ெகாங்கர ்+ ேகாமான்.]

ெகாங்கரத்

 
 ெகாங்கரத்  koṅgaratti, ெப.(n.)

   வகங்ைக மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Sivagangai Dt.

     [ெகாங் + ஆரத் .]

ெகாங்கரம்

 
 ெகாங்கரம் koṅgaram, ெப.(n.)

   வைளைக; bending.

ெத. ெகாங்கா.

     [ெகாங்  → ெகாங்கரம்.]

ெகாங்கராயர்

ெகாங்கராயர ்koṅgarāyar, ெப.(n.)

   ெதன்னாரக்் காட்  மாவட்டம் கள்ளக் ச்  வட்டம், ெகாங்க ராயபாைளயத் ள்ள, 
உைடயாரினத்ைதச ்சாரந்்த பாைளயக்காரரக்ளின் பட்டப்ெபயர;் title of Poligars of the Udaiyār caste, 
probably from Kongarāya Pālaiyam in Kalla-kuricci taluk of Villupuram Dt. 

   2. கள்ளர் ப் பட்டப்ெபயர ்க ெளான்  (தஞ்);. 

 a caste title of Kallars.

     [ெகாங்கம் + இராயர.்]

ெகாங்கராய ர்

 
 ெகாங்கராய ர ்koṅgarāyaṉūr, ெப.(n.)

   ேகாைவ மாவட்டத் ல் அைமந்த ஊர;் a village situated in Coimbattur Dt.

     [ெகாங் ராயன் + ஊர.்]

ெகாங் ேதசச ் ற்றரசரக் ள் ஒ வரான ெகாங் ராயர ்ஆண்டைமயால் இப் ெபயர ்ெபற்றதாம்.

ெகாங்கரி

 
 ெகாங்கரி koṅgari, ெப.(n.)

   எல அரி  (மைல.);; cardamom.

     [ெகாங்  + அரி .]
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ெகாங்கைரயர்

ெகாங்கைரயர ்koṅgaraiyar, ெப.(n.)

   கள்ளர் ப் பட்டப்ெபயரக் ள் ஒன்  (கள்ளர ்சரித்.ப.98);; a caste title of Kallars.

     [ெகாங்  + அைரயர.்]

ெகாங்கல் நகரம்

 
 ெகாங்கல் நகரம் goṅgalnagaram, ெப.(n.)

   ேகாைவ மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kovai Dt.

     [ெகாங்கல் நகரம்.]

ெகாங்கேவம்

 
 ெகாங்கேவம்  koṅgavēmbu, ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ச் ற் ர;் a village in Dharmapuri Dt.

     [ெகாங்கன் + ேவம் .]

ெகாங்கன்

ெகாங்கன் koṅgaṉ, ெப.(n.)

   1. ெகாங்கநாட்டான்; In habitant of the Koñgu country.

     "ஒளி வாடெ்காங்கர"் ( ந். 393);.

   2. ேசரன் ( வா.);

 Cera king.

ம. ெகாங்ஙன்; க. ெகாங்க; . ெகாங்ெக,

ெகாங்கன் ளம்

 
 ெகாங்கன் ளம் koṅgaṉkuḷam, ெப.(n.)

   ெநல்ேவ  மாவட்டம் இராசபாைளயத் ற்  அ ேக ள்ள ஒ  ற் ார;் a village near Rajapalayam in 
Tirunelveli Dt.

     [ெகாங்கன் + ளம்.]

ெகாங்கன் என் ம் ற்றரசன் இவ் ரில் ெவட் ய ளெமான்  அைமந் ந்ததாக ம் அதன் 
அ ப்பைட ல் இப் ெபயர ்வழங்  வ வதாக ம் க தப் ப ற .

ெகாங்கேனந்தல்

 
 ெகாங்கேனந்தல் koṅgaṉēndal, ெப.(n.)

   ற் ெரான் ன் ெபயர;் a name of a village.

     [ெகாங்கன் + ஏந்தல் (ஏரி);.]

ெகாங்காைட

 
 ெகாங்காைட koṅgāṭai, ெப.(n.)

   ெகாங் நாட் ல் மைழ காலத் ல் ம த் த் தைல ல் க ழ்த் க் ெகாள் ம் ப்பட்  அல்ல  
சாக் த் ணி; coarse cloth or sack which is used to protect the head from rain in Kongu country.

     [ெகாங்  + ஆைட – ெகாங்காைட.]
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ெகாங்காணி

 
 ெகாங்காணி koṅgāṇi, ெப.(n.)

   மைழையத் தாங்க உட ற் க க் ம் சம்பங் ைட; covering against rain, made of palm leaf, grass or reeds.

ம வ, ெகாங்க , ெகாங்காைட.

     [ெகாங்  → ெகாங்காணி.]

 ெகாங்காணி koṅgāṇi, ெப.(n.)

   வரில் சடை்டைய மாட் வதற் ப் ெபா த் க் ம் ெகாக் ; coathanger.

     [ெகாங் -ஆணி]

ெகாங்கார

 
 ெகாங்கார  koṅgāradi, ெப.(n.)

   டங் நா  என் ம் ேதக் மரம்; fire - brand teak

     [ ங்  → ெகாங்  → ெகாங்கார .]

ெகாங்காரம்

 
 ெகாங்காரம் koṅgāram, ெப.(n.)

   ங் மமரம்; a species of fragrant tree.

     [ ங்  → ெகாங்  → ெகாங்காரம்.]

ெகாங்கார 
மா க் ைர

ெகாங்கார மா க் ைர koṅgāramācukārai, ெப.(n.)

   ண்ணாக் க் ைர ( த்.அக.);; a herb.

     [ெகாங்கர ்+ ம யல் + ைர - ெகாங்கரம் யல் ைர → அ ெகாங்காரமா க் ைர (ெகா.வ.);.]

ெகாங்கா

ெப.(n.);

   இரண்  நா ம் ஒ  உரி ம் (21/2 நா ); ெகாண்ட ஒ  தவச அள ; a measure of grain which contains two 
and a half standard nasis.

ம. ெகாங்கா .

     [ெகாங்  + ஆ .]

ெகாங்காளம்

 
 ெகாங்காளம் koṅgāḷam, ெப.(n.)

   ப ெனண் ெமா க ள் ஒன் ; one among the eighteen languages.

ம வ. ெகாங்கணம்.

     [ெகாங்  → ெகாங்காளம்.]

ெகாங்காளன்

ெகாங்காளன் koṅgāḷaṉ, ெப.(n.)

   ைரவைக (அ வசா.151.);; a breed of horses probably of the Kongu country.

     [ெகாங்  → ெகாங்காளன்.]
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ெகாங்கான்

ெகாங்கான்1 koṅgāṉ, ெப.(n.)

   ெகாங்கணன்; a man of Konganam.

     [ெகாங்  + ஆன்.]

 ெகாங்கான்2 koṅgāṉ, ெப.(n.)

   அ ; Ignorant person.

     [ெகாங்கன் → ெகாங்கான்.]

ெகாங்

 
 ெகாங்  koṅgi, ெப.(n.)

   நாைர; crane

     [ெகாங்  → ெகாங் .]

ெகாங் ணி ள்

 
 ெகாங் ணி ள்  koṅgiṇimuḷḷu, ெப.(n.)

   காட் சே்சாளம்; wild sage (சா.அக.);.

     [ெகாங் ணி + ள் .]

ெகாங் ல

ெகாங் ல  koṅgilavu, ெப.(n.)

   1. ேகாங் ல ; dipterocarp dammer.

   2. ள்ளில ; red cotton tree.

   3. தணக் ; odal tree.

   4. கள்ளிசச்ாரம்; mordant of kalli tree

     [ெகாங்  + இல .]

ெகாங் ளங்ேகாச
ர்

 
 ெகாங் ளங்ேகாசர ்koṅgiḷaṅācar, ெப.(n.)

   ெகாங் நாட் ல் ேய ய ேகாசர;் Kosar immigrants into Kongu country.

     [ெகாங்  + இளம் + ேகாசர.்]

ெகாங் ற்ெபான்

ெகாங் ற்ெபான் koṅgiṟpoṉ, ெப.(n.)

   ெகாங்  நாட் ப் ெபாற்காக; gold coin of Kongu country.

     "ெகாங் ற் பன்  ைலப்பகம் ெபான்" (ெபரிய . இடங்க .ெசப்.3);, (கல்அக.);

     [ெகாங் ல் + ெபான்.]
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ெகாங்

ெகாங் 1 koṅgu, ெப.(n.)

   1. ேகாைவ, ஈேரா , ேசலம், நாமக்கல், த ம ரி மாவட்டங்க ம் எ ைம ர ்(ைம ர)்;ச ் ைம ன் 
ஒ  ப மாக அடங் ய த ழ்நாட் ப்ப ; the Tamil country comprising the districts of Coimbatore, Erode, 
Salem, Namakkal and Dharmapuri and portion of Mysore.

ெகாங் ளங் ேகாசர ்( லம். உைரெப .2); 

   2. ந்தா ; farina, pollen of flowers.

     "ெகாங் ர ்ந வைழ" ( ஞ் ப் 83);.

   3. ந மணம்; fragrance, odour.

     "ெகாங்  ம் ங் ேகாைத மாதரார"்( வக.. 2680);.

   4. ேதன்; Honey.

     "ெகாங் கவர…்..ேசவல்"( பாண்.184);. 5. கள் ( ங்.);;

 toddy.

   6. க ஞ் ைர (மைல.);; a dark kind of bottle - gourd.

   7. றத்ேதால்; Husk.

ம. ெகாங் ; க. ெகாங் ; . ெகாஙக; ேகாத,ெகாங்க்; ட. க் க்.

     [ ங்  → ெகாங் .]

 ெகாங் 2 koṅgu, ெப.(n.)

ெகாங் கா

 
 ெகாங் கா koṅgukā, ெப.(n.)

   ரெவாட் ; an unknown black magic plant used for invoking or adjusting a demon

     [ெகாங்  + கா.]

ெகாங்

 
 ெகாங்  goṅgugi, ெப.(n.)

   க ஞ்கைர; hedge – сарег

     [க க்கைர → கங் ரி → ெகாங் .]

இ  தங்கைள அைழப் க் ம்  என்பர.்

ெகாங் ர்

 
 ெகாங் ர ்goṅgugir, ெப.(n.)

   வைளந்த உ ர,் பறைவ ன் ர;் a bent nail or claw.

க. ெகாங் ர.்

     [ெகாங்  + உ ர.்]

ெகாங் ர்

 
 ெகாங் ர ்koṅgucīr, ெப.(n.)

   ெகாங்கர ் ன்பற் ம் சடங் ); a rite among Kongu people.

     [ெகாங்  + ர.்]
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ெகாங் ைடயாம்
பாைளயம்

 
 ெகாங் ைடயாம்பாைளயம் koṅguḍaiyāmbāḷaiyam, ெப.(n.)

   ற் ர ்ெபயர;் name of a village.

     [ெகாங்  + உைடயான் + பாைளயம்.]

ெகாங் த்தரம்

 
 ெகாங் த்தரம் koṅguttaram, ெப.(n.)

   காங்ேகயத்  வைக எ கைளப் ரிக் ம் ப ப்பா ம்; the Kārgēyam buli.

     [ெகாங்  + தரம்.]

ெகாங் நா

 
 ெகாங் நா  koṅgunāṭu, ெப.(n.)

   பண்ைடய த ழகத் ந்த நா களிெலான் ; a country in ancient Tamil nadu.

     [ெகாங்  + நா .]

ம. ெகாங் நா , ெகாங்ஙநா , ெகாங்கர ்நா ; க. ெகாங் ; . ெகாங்க; ேகாத. ெகாங்க்.

இன்ைறய ேகாயம் த்க ர,் ஈேரா , ேசலம் மாவட்டங்களடங் ய நிலப்ப . இைதப்பற் ய 
பாடல்கைள ம் ெகாங்  மண்டல சதகத்ைத ம் ெகாண்  பாரக்் ம்ேபா  ேமற்ேக ெவள்ளிமைல ம், 

ழக்ேக ேசாவராயன் மைல பசை்சமைல, ெகால்  மைல ஆ ய மைலகைள ம், வடக்ேக தைலமைல 
ளி ரிரங்கன் மைலகைள ம், ெதற்ேக பழனி மைலைய ம் ெகாண்ட

நிலெவளியா ம்.

ெகாங் ட்

 
 ெகாங் ட்  koṅgumuṭṭi, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a willage in Ramanadhapuram Dt.

     [ெகாங்  + ட் .]

ெகாங் ைள

ெகாங் ைள koṅgumuḷai, ெப.(n.)

   பைழய நாணய வைக (பண .132);; an ancient coin.

     [ெகாங்  + ( ைள); ைள.]

ெகாங் ரான்வயல்

 
 ெகாங் ரான்வயல் koṅgurāṉvayal, ெப.(n.)

   ைவ மாவட்டத் ச் ற் ர;் a village in Puduval Dt

     [ெகாங்கைரயன்  → ெகாங் ரான் + வயல்.]

ெகாங் ைர

ெகாங் ைர koṅgurai, ெப.(n.)

   மாற் யரந்்த ெபான்; gold of Kongu, the quality of which is high

     "ெகாங் ைர யாற் ட் " (ம ைரக்க. 74);

     [ெகாங்  → ெகாங் ைர.]

ெகாங் வஞ்

 
 ெகாங் வஞ்  koṅguvañji, ெப.(n.)

   க ர;் Karuvoor in Kongu.

     [ெகாங்  + வஞ் .]
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ெகாங் ேவண்மா
க்கைத

 
 ெகாங் ேவண்மாக்கைத koṅguvēṇmākkadai, ெப.(n.)

   ெகாங் ேவள் இயற் ய ெப ங்கைத எ ம் இலக் யம்; a Tamil literary work by Konguvēl.

     [ெகாங் ேவள் + மாக்கைத.]

ெகாங் ேவள்

ெகாங் ேவள் koṅguvēḷ, ெப.(n.)

   ெப ங்கைத ெயன் ந் த ழ்ப்பா யம் (கா யம்); இயற் ய ஆ ரியர;் author of the Tamil classical work 
as Perungadai.

     "ெகாங் ேவள் மாக்கைதையக் ேறம்" ( வக. க ைர,13);.

     [ெகாங்  + ேவள்.]

ெகாங் ேவளாளர்

 
 ெகாங் ேவளாளர ்koṅguvēḷāḷar, ெப.(n.)

   ெகாங் நாட்  ேவளாளர;் Velalas of the Kongu country.

     [ெகாங்  + ேவளாளர.்]

ெகாங் ர்

ெகாங் ர ்koṅār, ெப.(n.)

   பல்லடம் வட்டம் ெகா மம் அ ள்ள ஊர;் a place near Kolumam in Palladam taluk in Coimbatore Dt.

     "இட்டநிலம் ெகாங் ரக்் ளத் க் ைழத் ம் ல்" (S.I.I. V.273:9);.

     [ெகாங்  + ஊர.்]

ெகாங்ெக  
வாலயம்

ெகாங்ெக  வாலயம் koṅgeḻusivālayam, ெப.(n.)

ெகாங் நாட் ல் உள்ள ேதவாரப் பாடல்ெபற்ற எ  வன் ேகா ல்கள். "  ெபற் க்ெகாண்  
ெகாங்ெக  வாலய ம் ேச த் "(ெகாங்  நாட்  ச தாய ஆவணங்கள் ெகாங்  காணியான 
பட்டயம். 3);

     [ெகாங்  + எ  (எ ); + வன் + ஆலயம்.]

ெகாங்ைக

ெகாங்ைக koṅgai, ெப.(n.)

   1. ைல:

 woman's breast.

     "ெகாங்ைக ன் ற் ங் ம ெம தாள் ( லப்.4:49);.

   2. மரத் ன்  ( ன்.);:

 protuber ances or knots of a tree.

   3 கம் த்தவசத் ன் உ  (இ.வ.);:

 kambu husk.

   4. மரக் ைள:

 branch of a tree.

வடக்ேக ேபாற ெகாங்ைகைய ெவட்  (ெநல்.வழ.);.

ம. ெகாங்க: க. ெகாங்ெக: ய். கன் .

     [ெகாம்  → ெகாங்  → ெகாங்ைக); (த .வ.219);

ெகாங்ைகக் த்தல்

 
 ெகாங்ைகக் த்தல் koṅgaikkuttal, ெப.(n.)

   ைல ன் ேகாளத் ற் கா ம் த்தல் வ ; pain in the mammary gland

     [ெகாங்ைக + த்தல்.]
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ெகாங்ைகக்ேகாள
ம்

 
 ெகாங்ைகக்ேகாளம் koṅgaikāḷam, ெப.(n.)

   பால் ரக் ம் ேகாளம்; lactogenic gland

     [ெகாங்ைக + ேகாளம்.]

ெகாங்ைகநீர்

 
 ெகாங்ைகநீர ்koṅgainīr, ெப.(n.)

   ைலப்பால்; woman's breast milk

     [ெகாங்ைக + நீர.்]

ெகாங்ைகப்பால்

 
 ெகாங்ைகப்பால் koṅgaippāl, ெப.(n.)

   ெபண் ைலப்பால்; woman's breast milk

     [ெகாங்ைக + பால்.]

ெகாங்ைகபவனி

 
 ெகாங்ைகபவனி koṅgaibavaṉi, ெப.(n.)

   ழல் வண் ; a beetle whirling in water

     [கங்ைக → ெகாங்ைக + பவனி.]

ெகாங்ைகவ

ெகாங்ைகவ  koṅgaivali, ெப.(n.)

   ைல ள் வ ; pain in the mamma

     [ெகாங்ைக + வ .]

ெகாங்ைக ம் -தல்

   5 ெச. . .(v.i.); 

   காம சை்சயால் ெபண்கள் ைல இ ப் ப த்தல்; to becoming distended andrigid as woman's brests by a 
force acting from sexual desire

     [ெகாங்ைக + ம் -.]

ெகாசச்க்க

 
 ெகாசச்க்க  koccakkayiṟu, ெப.(n.)

   ெதங் ன் கதம்ைப நாராற் ெசய்யப்ப ங் க ; rope made of coconut fibre.

ம. ெகாசச்ம் ( ய இைழக்க );.

     [ெகாசச்ம் + க .]

ெகாசச்கக் 
க ப்பா

ெகாசச்கக் க ப்பா goccagaggalippā, ெப.(n.)

   தர , தர ைன, ஃறா ைச, பஃறா ைச, மயங் ைச என் ம் ஐம் ரி ைடய க ப்பாவைக 
(யாப். .81);; a species of Kali verse, of five varieties, viz., taravu, taravinai, cikrālisai pakrālisai, mayangisai.

     [ெகாசச்கம் + க ப்பா.]
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ெகாசச்கம்

ெகாசச்கம்1 goccagam, ெப.(n.)

ெகாசச்கக்க ப்பா (காரிைக ெசய்.12.); பாரக்்க;see koccaga-k-kalippa.

   2. ஆைட ள் ஒ வ க் ெகாய்த க் க் கட் வ  (ெதால்,ெபா ள்.433. உைர);; ornamental pleating of a cloth 
when worn.

   3. அம்ேபாதரங்க ப் க ள் ஒன்  (ெதால். ெபா ள்.464);;  one of the elements of amb õdarargam.

   4. பரிபாட ப் க ள் ஒன்  (ெதால்.ெபா ள்.433);; one of the elements of Paripádal.

ம. ெகாசச்கம்.

     [ெகாய்க → ெகாச்  → ெகாசச்கம்.]

 ெகாசச்கம்2 goccagam, ெப.(n.)

ெகாசை்ச1 பாரக்்க;see koccai.

றப் ல்லாததைன ஒ  சாரார ்ெகாசை்செயன் ம் ெகாசச்க ெமன் ம் வழங் வர ்(யாப். .79);.

     [ெகாச்  → ெகாசச்கம்.]

ெகாசச்கெவா
ேபா

ெகாசச்கெவா ேபா  goccagavorupōgu, ெப.(n.)

     "க ப்பா ன் வைகக ள் ஒன் " (ெதால்.ெபா ள்.ெசய் ள்.143);; 

 a kind of kalippa.

     [ெகாசச்கம் + ஒ  + ேபா .]

தர  தலான உ ப் க ள், தா ன் த் தா ைச த ய உ ப் கள் ெபற் ம், தா ைச ன் த் 
தர  த யன உைடத்தா ம். எண்ணா ய உ ப் கைள இைட ட் த் தனிசெ்சால் வாரா 
ெதா ம்; ரிதக ன் த் தா  தாேன நி ரந்்ெதா  ம்; ஒத்தா ைச ன் யாக்கப்பட்ட 
யாப் ம் அதற் ரித்தாக ஓதப்பட்ட கட ள் வாழ்த் ப் ெபா ண்ைம ன் க் காமப் ெபா ளாக 
வ வ மா ய ஒ வைகக் க ப்பா.

ெகாசச்ங்காய்

 
 ெகாசச்ங்காய் koccaṅgāy, ெப.(n.)

   ெதன்ைன ன் இளங்காய்; undeveloped coconut fruit.

ம. ெகாசச்ங்ங.

     [ெகாச்  + அம் + காய்.]
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ெகாசச்ம்

ெகாசச்ம்1 koccam, ெப.(n.)

ெகாசச்க்க பாரக்்க;see kocca-k-kayiru.

ம. ெகாசச்ம் ( ய இைழக்க );.

     [ெகாச்  → ெகாசச்ம்.]

 ெகாசச்ம்2 koccam, ெப.(n.)

   ரக்் ; luffa gourd

     [ெகாச்  → ெகாசச்ம்.]

 ெகாசச்ம்3 koccam, ெப.(n.)

   கைரையெயாட்  எ ம் இ ேவ  அைலகட் ைடப்பட்ட நீரப்்ப ; plain water surface between two waves 
near shore.

     [ெகாச்  → ெகாசச்ம்.]

 ெகாசச்ம்4 koccam, ெப.(n.)

   ய , கைடப்பட்ட ; that which is small, inferior.

ம. ெகாசச்ம்.

     [ெகாச்  + அம்.]

ெகாசச்வாைட

 
 ெகாசச்வாைட koccavāṭai, ெப.(n.)

   இைறச்  நாற்றம்; foul smell.

ம. ெகாசச்ம்.

     [ ைழ → ைழச்  → ெகாச்  → ெகாசச்ல் + வாைட.] 

ெகாசச்ன்

 
 ெகாசச்ன் koccaṉ, ெப.(n.)

   ைபயன்; young boy,

ம. ெகாசச்ன்.

     [ெகாச்  → ெகாசச்ன்.]

ெகாசச்ாம்பாைற

 
 ெகாசச்ாம்பாைற koccāmbāṟai, ெப.(n.)

   ய பாைற ன் வைக; a kind of fish.

     [ெகாசச்ம் + பாைற – ெகாசச்ம்பாைற → ெகாசச்ாம் பாைற.]

ெகாசச்ாைள

 
 ெகாசச்ாைள koccāḷai, ெப.(n.)

ன்வைக ( ன்.);:

 a kind of fish.

     [ெகாச்  → ெகாசச்ாைள.]
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ெகாசச்ா

 
 ெகாசச்ா  koccāṟu, ெப.(n.)

   ய ஆ ; a small river, brook.

ம. ெகாசச்ா .

     [ெகாச்  + ஆ .]

ெகாச்

ெகாச் 1 kocci, ெப.(n.)

   1. ெகாச் நா ;   2. ெகாச் நகர;்  Cochin town.

   3. ண் ன் தற்ெபயர;் plant's first term as

ெகாச் ளகாய் etc.

   4. ம் ைற ைவத்த சவ் ர ைவப் ; mercury chloride sublimated three times formerly in Cochin state

     [ெகாச்  → ெகாச் .]

 ெகாச் 2 kocci, ெப.(n.)

   ளாம்பழத் ன் உள்ளி  ( ன்.);; pulp of the wood apple.

     [ ச் ல் → ச்  → ெகாச் .]

 ெகாச் 3 kocci, ெப.(n.)

ஊ ளகாய் (மைல.); பாரக்்க;see Usimilagay

ம வ. ெகாச்  ளகாய்..

     [ ச்  → ெகாச் .]

 ெகாச் 4 kocci, ெப.(n.)

   ெந ப்  (அக.நி.);; fire.

ெகாச் க்கடா

 
 ெகாச் க்கடா koccikkaṭā, ெப.(n.)

   ஒ வைக ஆ ; a species of goat.

     [ெகாச்  + கடா.]

ெகாச் க்காய்

 
 ெகாச் க்காய் koccikkāy, ெப.(n.)

   ஊ  ளகாய்; sharp chilli.

     [ெகாச்  + காய்.]

ெகாச் க் ழந்ைத

 
 ெகாச் க் ழந்ைத koccikkuḻndai, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ைவப்  நஞ் ; a prepared arsenic.

     [ெகாச்  + ழந்ைத]
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ெகாச் த்தமரத்
ைத

 
 ெகாச் த்தமரத்ைத koccittamarattai, ெப.(n.)

   ளிசச்க்காய் அல்ல  ளிமா; sour bilimby

{ெகாச்  + தமரத்ைத.]

ெகாச் நாய்

 
 ெகாச் நாய் koccināy, ெப.(n.)

   ெகாச் ந்  வ ம் நா னம் (இ.வ.);; a small species of dog from Cochin.

     [ெகாச்  + நாய்]

ெகாச் நீலப் ச்

 
 ெகாச் நீலப் ச்  koccinīlappūcci, ெப.(n.)

   ெகாச் ல் உண்டா ம் ஒ த நீலப் ச் ; Cochineal insect

     [ெகாச்  + நீலம் + ச் .]

ெகாச் ப்பன்னீர்

 
 ெகாச் ப்பன்னீர ்koccippaṉṉīr, ெப.(n.)

   ெகாச் ல் வ க் ம் பன்னீர;் rose-water distilled in olden days in Cochin

     [ெகாச்  + பன்னீர.்]

ெகாச் ப் த்தன்

ெகாச் ப் த்தன் koccipputtaṉ, ெப.(n.)

பணத் ல் 5/16 பாகம் ெகாண்ட பைழய நாணயம்:

 an old coin worth 5/16 panam.

ம. ெகாச் ப் த்தன்.

     [ெகாச்  + த்தன் ( ய .]

ெகாச் ேபதம்

 
 ெகாச் ேபதம் koccipētam, ெப.(n.)

   றடை்டப் பழத் ள்ள தைசப்பற் ; the pulp of the fruit of kurattai

     [ெகாச்  + ேபதம்.]

ெகாச் மஞ்சள்

 
 ெகாச் மஞ்சள் koccimañjaḷ, ெப.(n.)

   மஞ்சள் வைக ( ன்.);; wild turmeric.

     [ெகாச்  + மஞ்சள்.]

ெகாச் மஞ்சா

 
 ெகாச் மஞ்சா  koccimañjāṭi,    ன் மணி; crab's eye

     [ெகாச்  + மஞ்சா .]

ெகாச் ளகாய்

ெகாச் ளகாய் koccimiḷakāy, ெப.(n.)

   ஊ ளகாய் (M.M.170);; small variety of chilli.

     [ெகாச்  + ளகாய்.]
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ெகாச் ள

 
 ெகாச் ள  goccimiḷagu, ெப.(n.)

   ெகாச்  நாட் க் ெகட் ள ); solid pepper of Cochin

ம வ. ள .

     [ெகாச்  + ள .]

ெகாச் ேயலம்

 
 ெகாச் ேயலம் kocciyēlam, ெப.(n.)

   ெகாச்  நாட்  ஏலம்; Cochin cardamom

     [ெகாச்  + ஏலம்.]

ெகாச் ல்

 
 ெகாச் ல் koccil, ெப.(n.)

   ய பழம்; small fruit.

ம. ெகாச் ல்.

     [ெகாச்  + ெகாச் ல்.]

ெகாச் த்

 
 ெகாச் த்  koccilitti, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ் ற் ைலப் ல்; ring worm killer.

ம. ெகாச் ளச் ப் ல் ..

     [ெகாச்  + இைலச்  – ெகாச் ைலச் , ெகாச் த்  (ெகாசக் ய); (ெகா.வ.);]

ெகாச் த் ப் ல்

ெகாச் த் ப் ல் koccilittippul, ெப.(n.)

   ேமகப் பைடையப் ேபாக் ம் ல்வைக (M.M..229);; ringworm killer.

     [ெகாச் த்  + ல்.]

ெகாச் ரம்

ெகாச் ரம் koccivīram, ெப.(n.)

ம் ைறப் பதனிட்ட சவ் ரைவப் :

 corrosive sublimate prepard formerly in Cochin, three times

     [ெகாச்  + ரம்.]

ெகாச் 1-தல்

   5. ெச. ன்றா (v.t.);

   1. ெவட் தல்; to cut.

   2. ண்டாக் தல்; to cut into pieces.

க. ெகாச் .

     [ ச்  → ெகாச் .]

1136

www.valluvarvallalarvattam.com 4357 of 19068.



ெகாச்

ெகாச் 2 koccu, ெப.(n.)

ஞ்சம் (ேகா ெலா.97);:

 tassel.

     [ ச்  → ெகாச் .]

 ெகாச் 3 koccu, ெப.(n.)

   கத்தரிக்காய், மாங்காய் த யவற் ல் ளி, ளகாய், உப்  த யவற்ைறச ்ேசரத்் ப் 
பக் வப்ப த் ய ழம் வைக; a thick mess of boiled brinjals, mangoes, etc., seasoned with tamarind, chillies, salt, 
etc.

ம வ. ெகாத் .

க. ெகாச்  (gojju);

     [ெகாக்கதல் தாதல், கண் தல். ச்  → ெகாக் .]

 ெகாச் 4 koccu, ெப.எ. (adj.)

   ய; small, young.

ெகாச் ப் ைபயன் (இ.வ.);

   2. இைளய; Junior.

   3. ங் ய; brief, short,

   4. இ ந்த,தாழ்வான; low, base mean.

ெகாச் ெகாசெ்சன
ல்

 
 ெகாச் ெகாசெ்சனல் goccugocceṉal, ெப.(n.)

    ன்கள் எ ப் ம் ஒ ; sound produced by Small fish.

     [ெகாச்  + ெகாச்  + எனல்.]
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ெகாசை்ச

ெகாசை்ச1 koccai, ெப.(n.)

   1.க ; meanness, despicableness.

     "ெகாசை்ச மா டர"் (கம்பரா. த்மந் ரப். 101);.

   2. இ ந்தவன்; mean despicable person.

     "ெகாசை்சத ் ன்ம "(கம்பரா. த். மந் ரப். 112);.

   3. ெகாசை்சச ்ெசால் பாரக்்க;see koccia.c-col.

   4. ெகாசை்சநாற்றம்2 பாரக்்க; see koccai-narram.

   5. இ ைம; vulgarity.

இப் படத் ல் ெகாசை்சயான காட் கள் இடம்ெபற் ள்ளன (உ.வ.);.

     [க  → க க்க → கச்  → ெகாச்  → ெகாசை்ச.]

 ெகாசை்ச2 koccai, ெப.(n.)

   ரக்ா ; Sirkali

     "ெகாசை்ச ேவந்தன்" (ேதவா.1035:11);.

     [கா  → கா செ்ச → க செ்ச → ெகாசை்ச.]

 ெகாசை்ச3 koccai, ெப.(n.)

   1. ஆ  ( வா.);; Sheep

ெகாசை்சக்க

 
 ெகாசை்சக்க  koccaikkayiṟu, ெப.(n.)

ெகாசச்க்க  (இ.வ.); பாரக்்க:see kocca-k-kayiru.

     [ெகாசை்ச + க .]

ெகாசை்சசெ்சால்

ெகாசை்சசெ்சால் koccaiccol, ெப.(n.)

   1. ந்தாப்ேபச் ; lisping, rustic or unrefined speech.

   2. இ செ்சால்; vulgar language.

     [ெகாசை்ச + ெசால்.]

ெகாசை்சநாற்றம்

ெகாசை்சநாற்றம் koccaināṟṟam, ெப.(n.)

   1. ஆட் ப்பால் நாற்றம்;  smell of sheep's milk.

   2. பால், தாய்ப்பால் த யவற் ன் ைடநாற்றம்; offensive smell of milk, mother's milk, etc.

   3. ன் அ வதால் உண்டா ம் நாற்றம்; Stench or smell from rotten fish.

ம வ. ெமாசை்ச நாற்றம், ெகாசை்ச சச்ம், ெகாசை்சவாைட.

     [ெகாசை்ச + நாற்றம்.]

ெகாசை்சப்பழக்க
ம்

ெகாசை்சப்பழக்கம் koccaippaḻkkam, ெப.(n.)

   1. ெகட்ட பழக்கம்; bad habbit.

   2. ழ்ைமயான ேசரக்்ைக; low association

     [ெகாசை்ச + பழக்கம்.]
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ெகாசை்சப்பால்

 
 ெகாசை்சப்பால் koccaippāl, ெப.(n.)

   ெவள்ளாட் ப்பால்; goat's milk

     [ெகாசை்ச + பால்.]

ெகாசை்சப்ேபச்

 
 ெகாசை்சப்ேபச்  koccaippēccu, ெப.(n.)

   ந்தாத ேபச் ; barbarous or vulgar speech

     [ெகாசை்ச + ேபச் .]

ெகாசை்ச ன்

 
 ெகாசை்ச ன் koccaimīṉ, க் ண்டாவேதார ்வாைட:

 the smell of fish.

     [ெகாசை்ச + ன்.]

ெகாசை்ச னி

ெகாசை்ச னி koccaimuṉi, ெப.(n.)

   ரக்ா ல் றந்த ஞானசம்பந்தர;் Tirunana-sambandar, as born in Sirkali.

     " ட்டர் கழ் ெகாசை்ச னி" ( வாலவா. 38:1);.

     [ெகாசை்ச + னி.]

ெகாசை்செமா

 
 ெகாசை்செமா  koccaimoḻi, ெப.(n.)

   இ ந்தெசால்; vulgar language.

இப்படத் ல் ெகாசை்சயான உைரயாடல்கள்  இடம்ெபற் ள்ளன (உ.வ.);.

     [ெகாசை்ச + ெமா .]

ெகாசை்சயர்

ெகாசை்சயர ்koccaiyar, ெப.(n.)

   1. இைடயர;்  cowherds, sheepherds.

     "ெகாசை்சயர ்மைன  ைடச் யர"் ( ப் . 255);.

   2. இைளயார;் young persons.

     "ெகாசை்சய ெரண்மரக்ள்" ( மந்.1394);.

     [ெகாசை்ச → ெகாசை்சயர.்]

ெகாசை்சேராச
ைன

 
 ெகாசை்சேராசைன koccairōcaṉai, ெப.(n.)

   ெவள்ளாட்  வ ற் ந் ெத க் ம் மணத்த; goats bezoar.

     [ெகாசை்ச + ேராசைன.]

ெகாசை்சவயம்

ெகாசை்சவயம் koccaivayam, ெப.(n.)

   ரக்ா ; Sirkāļi.

     "ெகா ேயா  ெகாசை்சவயேம" (ேதவா.124:1);.

     [ெகாசை்ச + வயம்.]
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ெகாசக்காரன்

 
 ெகாசக்காரன் kosakkāraṉ, ெப.(n.)

   உரிைம யாவணத்தார ்(இ.வ.);; pattadar, land owner.

ெகாசகம்

 
 ெகாசகம் gosagam, ெப.(n.)

ெகாய்சகம் பாரக்்க;see Koysagam.

     [ெகாய்சகம் → ெகாசகம்.]

ெகாசப்பட்

 
 ெகாசப்பட்  kosappaṭṭu, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ல் அைமந்த ஒ  ற் ார;் a village in kanjipuram Dt.

ம வ. ெகாசப் ர ்(த.நா.ஊர.்.ெப.]

     [ யவர ்+ பட்  – யவரப்ட் . ெகாசவர ்+ பட்  – ெகாசவரப்ட்  → ெகாசப்பட் ]

மட்பாண்டத் ெதா ல் ெசய் ம் யவர ்அ கம் வாழ்ந்தைமயால் இப்ெபயர ்ெபற்றதாம்.

ெகாசமசக்

 
 ெகாசமசக்  kosamasakku, ெப.(n.)

சமசக்  பாரக்்க;see kusa-masakku.

ஏமாற் வ , ெதரியாமல் எமாற் வ : என்னேமா ெகாசமசக்  நடந்  ேபாச்  (ெநல்ைல);.

     [ சமசக்  → ெகாசமசக் .]

ெகாசர்

 
 ெகாசர ்kosar, ெப.(n.)

சர ்பாரக்்க; see kusar,

     [ சர ்→ ெகாசர.்]

 ெகாசர ்kosar, ெப.(n.)

சர ்பாரக்்க;see {}.

     [U.khusr → த.ெகாசர.்]

ெகாச

ெகாச  kosali, ெப.(n.)

   1. சைல பாரக்்க; see Kusalai.

   2. கட்டட எ தகேவைல ன் ம ெபயர;் cornice work.

ம வ ெகாசேவைல.

     [ சைல → ெகாச .]

ெகாசைல

 
 ெகாசைல kosalai, ெப.(n.)

சைல பாரக்்க;see kusalai.

     [ சைல → ெகாசைல.]
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ெகாசவம்

 
 ெகாசவம் kosavam, ெப.(n.)

ெகாய்சகம் (ெகா.வ.); பாரக்்க; seе koysagam

     [ெகாய்சகம் → ெகாசவம் → ெகாசலகம்.]

ெகாசவம்பாைளய
ம்

 
 ெகாசவம்பாைளயம் kosavambāḷaiyam, ெப.(n.)

   மரி மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Kanyakumari Dt.

     [ யவன் → ெகாசவன் + பாைளயம்.]

ெகாசேவைல

 
 ெகாசேவைல kosavēlai, ெப.(n.)

   கட்டட எ தக ேவைல; cornice work.

     [ சைவ → ெகாசைல → ெகாச + ேவைல.]

 ெகாசேவைல kosavēlai, ெப.(n.)

   பயனற்ற ேவைல; useless work.

     [கயம்-கசம்[ ப்ைப]-ெகாச+ேவைல]

ெகாசாம்

 
 ெகாசாம் kocām, ெப.(n.)

ெகாய்சகம் பாரக்்க;see koy-sagam.

     [ெகாய்சகம் → ெகாசாம்.]

ெகாசான்

 
 ெகாசான் kocāṉ, ெப.(n.)

ெகாய்சகம் பாரக்்க; see koysagam.

     [ெகாய்சகம் → ெகாசான் (ெகா.வ.);]

ெகா கம்

 
 ெகா கம் gosigam, ெப.(n.)

   ஆைட (அக,நி.);; cloth.

     [ேகா கம் → ெகா கம்.]
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ெகா

ெகா 1 kosu, ெப.(n.)

   1. கசச்ம் ( ன்);; loose inner end or corner of a cloth brought between the legs and tucked in behind.

     [ெகா  → ெகா  → ெகா .]

 ெகா 2 kosu, ெப.(n.)

   1, ெப ங்ெகா ; Mosquito gnat.

     'ெகா க்  அஞ்  ேபா றதா' (பழ.);.

   2. ெகா  (ெகா.வ.);; eyefly which gathers in clusters on hanging threads.

ம வ. ெகா . ெகா . ெகா கான்.

     [ெகாத்  → ெகாத்  → ெகா  → ெகா  → ெகா .]

ெகா க்கட்ைட

 
 ெகா க்கடை்ட kosukkaṭṭai, ெப.(n.)

   ண்ணிச ் ைற என் ம்  (யாழ்.அக.);; a very small bird.

     [ெகா  + கடை்ட.]

ெகா க்க

 
 ெகா க்க  kosukkaḍi, ெப.(n.)

   ெகா னால் உண்டான க ; mosquito bite

     [ெகாக + க .]

ெகா க்

 
 ெகா க்  kosukkuḍi, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டத் ச் ற் ர;் a village in Ramanada puram Dt.

     [ேகா  → ெகா  + .]

ெகா கம்

 
 ெகா கம் gosugam, ெப.(n.)

ெகாய்சகம் பாரக்்க: see koysagam.

     [ெகாய்சகம் + ெகா கம்.]

ெகா காந்ேதன்

 
 ெகா காந்ேதன் kosukāndēṉ, ெப.(n.)

ெகா த்ேதன் (யாழ்ப்); பாரக்்க;see kosu-t-ten.

     [ெகா  → ெகா  + ஆம் + ேதன்.]

ெகா

ெகா  gosugu, ெப.(n.)

ெகா 2 பாரக்்க; See kosu.

     "எ னல் சாம்பர ்கரி  ெகா  ஈெயன் ெயய் டம்" (கா க. 40:17);.

     [ெகா  → ெகா .]
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ெகா தைல

 
 ெகா தைல gosugudalai, ெப.(n.)

   ெநல்வைக (A);; a kind of paddy.

     [ெகா  + தைல.]

ெகா த் ராவகம்

 
 ெகா த் ராவகம் gosuttirāvagam, ெப.(n.)

   ெகா டை்ட னின்  அணியமா ம் ஒ வைக நீரம்ம்; a fluid, probably referring to a serum prepared from 
the eggs of mosquitoes

ம வ, ெகா நீரம்ம்.

     [ெகா  + ராவகம் (ஏரிநீர)்;.]

ெகா த்ேதன்

 
 ெகா த்ேதன் kosuttēṉ, ெப.(n.)

   ெகா னங்கள் ேசரத்்  ைவக் ந் ேதன் ( ன்.);; honeygathered and accumulated by eyeflies.

     [ெகா  + ேதன்.]

ெகா த்ேதனீ

ெகா த்ேதனீ kosuttēṉī, ெப.(n.)

    ேதனீவைக (M.M. 870.);; mosquito bee.

     [ெகா  + ேதனீ.]

ெகா ளகாய்

 
 ெகா ளகாய் kosumiḷakāy, ெப.(n.)

   ஊ  ளகாய்; bird-pepper

     [ெகா  + ளகாய்.]

ெகா ட்டம்

 
 ெகா ட்டம் kosumūṭṭam, ெப.(n.)

   ெகா க்கைளப் ேபாக் தற்  ட் ம் ைக ( ன்.);; smoke to drive off mosquitoes.

     [ெகா  + ட்டம்.]

ெகா ட்ைட

 
 ெகா டை்ட kosumuṭṭai, ெப.(n.)

   ெகா  இ ம் டை்ட; egg of mosquitoes.

     [ெகா  + டை்ட.]

ெகா ெம

 
 ெகா ெம  gosumeḻugu, ெப.(n.)

   ெகா த்ேதனிக் ட் க் ம் ெம ; wax collected by mosquito bee

     [ெகா  + ெம .]
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ெகா வம்

 
 ெகா வம் kosuvam, ெப.(n.)

ெகாய்சகம் (ெகா.வ.); பாரக்்க; see koysagam

     [ெகாய்சகம் → ெகா வம்.]

ெகா வைல

 
 ெகா வைல kosuvalai, ெப.(n.)

   ெகா வராமல் த க் ம் வைல; mosquito-net, mosquito-curtain.

ம. ெகா ேவல.

     [ெகா  + வைல.]

ெகா -தல்

ெகா -தல் kosuvudal,    12 ெச. ன்றா ..(v.t.)

   ஆைடையக் ெகாய்  அ க் ச ்ெச தல் (ெகா.வ.);; to plait, gather into folds by using finger, as the end of a 
cloth when wearing.

எப்ப க் ெகா வ ேவண் ெமன்  ெசால் த்தா ங்கள் (உ.வ.);.

     [P]

ெகா தல்

     [ெகாய்  → ெகா .]

ெகா ள்ளான்

ெகா ள்ளான் kosuvuḷḷāṉ, ெப.(n.)

   ய உள்ளான்வைக; small snipe.

     "ெகாக ள்ளான்றன்க ைய"(பதாரத்்த. 884);.

     [P]

     [ெகா  + உள்ளான்.]

ெகாஞ்சக் லம்

 
 ெகாஞ்சக் லம் koñjakkulam, ெப.(n.)

   தாழ்ந்த லம்; inferior caste.

     "ெகாஞ்சக் லமல்லேவா" (வள்ளி.கைத.Ms.);.

     [ெகாஞ்சம் + லம்.]

ெகாஞ்சங்ெகாஞ்ச
மாய்

 
 ெகாஞ்சங்ெகாஞ்சமாய் koñjaṅgoñjamāy, .எ.(adv.) 

    தாய் (ெகா.வ.);; little by little, by degrees.

ெத. ெகாஞ்ெச  ெகாஞ்ெச கா.

     [ெகாஞ்சம் + ெகாஞ்சம் + ஆய்.]

ெகாஞ்சத்தனம்

ெகாஞ்சத்தனம் koñjattaṉam, ெப.(n.)

   எளிைம; sorry plight, pitiable condition, meanness.

     "ெகாஞ்சத் தனத்ைத ய ந் " ( ற்றா. ற.112:1);.

     [கஞ்சம் → ெகாஞ்சம் + தனம்.]
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ெகாஞ்சநஞ்சம்

 
 ெகாஞ்சநஞ்சம் koñjanañjam, ெப.(n.)

   கச ் தள ; a little, very small quantity.

ெகாஞ்ச நஞ்ச ந்தைத ம் ெகா த் ட்டான் (உ.வ.);.

     [ெகாஞ்சம் + நஞ்சம்.]

ெகாஞ்சேநரம்

 
 ெகாஞ்சேநரம் koñjanēram, ெப.(n.)

    ெபா ; a short time

     [ெகாஞ்சம் + ேநரம்.]

ெகாஞ்சப்ப -த்தல்

 
 ெகாஞ்சப்ப -த்தல் koñjappaḍuttal, ெப.(n.)

ெகாஞ்சப்ப த் -தல் பாரக்்க.see konja-P-paduttu.

     [ெகாஞ்சம் + ப -.]

ெகாஞ்சப்ப த் -
தல்

ெகாஞ்சப்ப த் -தல் koñjappaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. இ ப த் தல்; to slight, disregard, treat with contempt.

   2. ைறப த் தல்; decreasing.

     [ெகாஞ்சம் + ப த் -.]

ெகாஞ்சப்ேபர்

ெகாஞ்சப்ேபர ்koñjappēr, ெப.(n.)

   1 க ன்ைம (யாழ்ப்.);:

 ill-fame, bad reputation,

   2 லர;் a few persons.

     [ெகாஞ்சம் + ேபர.்]

ெகாஞ்சப்ெபா

 
 ெகாஞ்சப்ெபா  koñjappoḻudu, ெப.(n.)

   ைறயா ள்; short life

     [ெகாஞ்சம் + ெபா .]
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ெகாஞ்சம்

ெகாஞ்சம்1 koñjam, ெப.(n.)

   1. :

 little, small quantity.

     "ெகாஞ்சந்தங் ன்பந்தந் " ( ப் .609);. 

   2. ய அள ; a bit.

உண ல் ெகாஞ்சம் உப்  அ கமா ட்ட .

   3. எளிைம; Simplicity.

ெத. ெகாஞ்ெச , ெகாஞ்சய .

     [ ஞ்  ய , பறைவக் ஞ் . ஞ்  → ஞ்  ய , பறைவக் ஞ் . ஞ் ப்ெபட்  ெபட் .. 
ஞ் யப்பன் ற்றப்பன். ஞ்  → ஞ்சன் யவன், றளன். ஞ்  → ெகாஞ்  → ெகாஞ்சம் → 
ஞ்கம் . ஞ் ம் → ஞ் த் (வ.); (வ.ெமா.வ-131);.]

 ெகாஞ்சம்2 koñjam, ெப.(n.)

   அ ள் ரந்் ; requesting a little co-operation; please.

நான் ேதர் க் ப் ப க்கேவண் ம்; ெகாஞ்சம் ேபசாமல் இ க் ரக்ளா? (உ.வ.);.

     [ெகாஞ்  → ெகாஞ்சம்.]

ெகாஞ்சமாக் -தல்

   5 ெச. ன்றா .(v.t.); 

ெகாஞ்சல்

ெகாஞ்சல் koñjal, ெப.(n.)

   1. மழைலசெ்சால் ( வா.);; childish prattle.

   2. இன்பந்த  னிய ேபச் ; amorous talk.

     "வஞ் ர ்ெகாஞ் ம் வா தேழ" (தனிப்பா. இரண். 375.);.

   3. ெசல்லங் ெகாஞ் ைக; fondling, caressing.

     [ெகாஞ்  + ெகாஞ்சல்.]

ெகாஞ்ச லக்கம்

 
 ெகாஞ்ச லக்கம் koñjavilakkam, ெப.(n.)

   தாக வ ம் டாய்ச ் தகநீர ்(M.L.);; scanty menses.

     [ெகாஞ்சம் + லக்கம்.]

ெகாஞ்சன்

ெகாஞ்சன் koñjaṉ, ெப.(n.)

   இ மகன்; mean person.

     "வஞ்சன் ெகாஞ்சன்" ( ப் .609);.

     [ெகாஞ்சம் → ெகாஞ்சன்,]

ெகாஞ்

ெகாஞ்  koñji, ெப.(n.)

   1.காட் க்ெகா ஞ் ; opal orange.

   2. ைமக்ெகா ஞ் ; China-box.

   3. ைவ மரம்; gum-lac tree.

ம வ, ஞ்ஞா, ெகாஞ்  வஞ் .

     [ெகா ஞ்  → ெகாஞ் .]
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ெகாஞ்

ெகாஞ் 1 koñjudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. மழைல ேப தல்; to lisp, to prattle, as children.

     "ெகாஞ் ய ன்ெசாற் ேகட் " (உத்தரரா. சம் .21);.

   2. இன்பமாய் ேப தல்; to talk softly or amorously. as young women.

   3. ெசல்லங்ெகாஞ் தல்:

 to fondle. Caress.

   4. த்த தல் (யாழ்ப்.);:

 to kiss.

   5. இனிதாய் ஒ த்தல்; to sound sweetly.

     "ெசம்மணி ெவ ல்வ  லம்  ெகாஞ்சேவ"(பாரத. அ ச் னன்றவ. 148);.

ம. ெகாஞ் க; க. ெகாச் ; . ெகாச் னி.

 Fin. keha (to praise to talk);; Est. keheld; Hung. kegy Jap. Kuchia. Q. quichua. keshua

     [ ஞ்  → ெகாஞ் .]

 ெகாஞ் 2 koñju, ெப.(n.)

   ன்வைக ெளான் ; a kind of fish.

ம. ெகாஞ் ,

ெகாஞ் ளி

 
 ெகாஞ் ளி goñjugiḷi, ெப.(n.)

   தைல ேப ங் ளி; lisping parrot.

     [ெகாஞ்  + ளி.]

ெகாஞ் ைர

 
 ெகாஞ் ைர goñjugudirai, ெப.(n.)

   ெமன்னைட ள்ள ைர; horse whose pace is easy.

     [ெகாஞ்  + ைர.]

ெகாஞ் நைட

 
 ெகாஞ் நைட koñjunaḍai, ெப.(n.)

   ெம வான நைட ( ன்.);; easy pace.

     [ெகாஞ்  + நைட.]
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ெகாட் -தல்

ெகாட் -தல் koṭkudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ழ தல்; to whirl round.

     "வளிவலங் ெகாட்  மா ரம்' (மணிேம. 12:91);.

   2. ழவ தல்; to move in an orbit, revolve.

     "கா ண வாகச ் டெரா  ெகாட் ம்" ( றநா.43);.

   3. ரிதல்; to roam, wander.

     "ெகா ம்  ெகாட் ம் வ " ( பஞ்.80);.

   4. ெவளிப்ப தல்; to be revealed, to come to view.

     "கைடக்ெகாடக்ச ்ெசய்தக்க தாண்ைம"( றள்.663);.

     [ெகாள் → ெகாட் .]

ெகாட்டக்கச்

 
 ெகாட்டக்கச்  koṭṭakkacci, ெப.(n.)

ெகாட்டங்கச்  பாரக்்க: see kottān-kacci.

ம வ. ெகாட்டாங்கச் , ெகாட்டாஞ் .

     [ெகாட்டான் – காய் - ல் – ெகாட்டாங்காய்ச் ல் → ெகாட்டாங்கச்  → ெகாட்டக்கச் .]

ெகாட்டக்க ச்
ைள

 
 ெகாட்டக்க ச் ைள koṭṭakkavicciviḷai, ெப.(n.)

   மரி மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village ir Kanyakumari Dt.

     [ெகாட்டம் - க ச்  – ைள.]

ெகாட்டக்காரன்

ெகாட்டக்காரன்1 koṭṭakkāraṉ, ெப.(n.)

   1. ப்

 long pepper.

   2. ய கண் ைடேயான்; one who has evil eyes.

     [ெகாட்டம் + காரன்.]

 ெகாட்டக்காரன்2 koṭṭakkāraṉ, ெப.(n.)

   1. அடா க்காரன் ( ன்.);; mischievous person.

   2. காரல் ன் வைக; a kind of fish.

     [ெகாட்டம் ( ர)்; + காரன்.]

ெகாட்டக்காவல்

 
 ெகாட்டக்காவல் koṭṭakkāval, ெப.(n.)

   ற் ெரான் ன் ெபயர;் a name of a village.

     [ெகாட்டம் + காவல்.]

ெகாட்டக்

 
 ெகாட்டக்  koḍḍakkuḍi, ெப.(n.)

   ேதனி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Theni Dt.

     [ெகாட்டன் + .]
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ெகாட்டக் ழ்ப்
பாத்

 
 ெகாட்டக் ழ்ப்பாத்  koḍḍakkuḍiāḻppātti, ெப.(n.)

   வகங்ைக மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a willage in Sivagangai Dt.

     [ெகாட்டன் +  + ழ்ப்பாத் .]

ெகாட்டகச்

ெகாட்டகச்  goṭṭagacci, ெப.(n.)

   1. ரடை்ட (யாழ்.அக.);; Coconut shell.

   2. ெகாட்டாங்காய்ச் ல் பாரக்்க;see kottan-kāyccil.

ம வ.. ெகாட்டாங்கச் , ெகாட்டாஞ் , ெகாட்டாங் காய்ச் .

     [ெகாட்டான் ( த் ); + காய் + ல் – ெகாட்டாங்காய்ச் ல் → ெகாட்டாங்கச்  → ெகாட்டகச்  
(ெகா.வ.);.]

ெகாட்டகம்

ெகாட்டகம்1 goṭṭagam, ெப.(n.)

ெகாட்டைக ( ன்.); பாரக்்க; see kottagai.

ம வ. ெகாட்டாய்.

     [ெகாள் → ெகாட்  → ெகாட்டகம்.]

 ெகாட்டகம்2 goṭṭagam, ெப.(n.)

   ற் ல்; house, built by children.

ஊரில், ெபண்களாய்க் ெகாட்டகெம த்  ைளயா த் ரி றவரக் ைடய ( வ்.ெபரியாழ். 1.29. 
யா. ப.48);.

     [ெகாட் ல் → ெகாட்டகம்.]

ெகாட்டகாரம்

ெகாட்டகாரம்1 koṭṭakāram, ெப.(n.)

   ெநல் த ய பண்டம் ைவக் ம் அைற; store-room; granary.

     "ெநற் ட்  னிைரெச ந்த ரிபலவா நிைலக் ெகாட்ட காரத் ல்" (ெபரிய :இடங்க .7);.

     [ெகாட்டகம் → ெகாட் காரம்.]

 ெகாட்டகாரம்2 koṭṭakāram, ெப.(n.)

   1. அரண்மைன இல்லாத ஊரில் மன்னர ்தங் ம் மண்டபம்;   building with a large hall where the king takes rest.

   2. ெநற்களஞ் யம், சரக்கைற; a granaray, a store house.

ம. ெகாட்டகாரம்.

     [ெகாட்டகம் → ெகாட்டகாரம்.]

ெகாட்டைக

ெகாட்டைக goṭṭagai, ெப.(n.)

   1. பந்தல்வைக; shed with sloping roofs.

   2. ஆநிைரக் ெகாட் ல்; cowshed.

   3. மணப்பந்தல்; marriage pandal.

     "ெகாட்டைகத் ண்ேபாற் கா லங்க" ( ற்றா. ற.84.4);. ம வ, ெகாட்டாய்.

ம. ெகாட்டக, ெகாட்ட; க. ெகாட்டெக, ெகா ெக, ெகாட் ெக; ெத. ெகாட் : ப. ெகாட்டெக.

     [ெகாட்  → ெகாட்டம் வட்டமான ெதா , ற் ங் ெகாடை்ட. ெகாட்  → ெகாட்டைக சாய்ப் ப்பந்தல் 
(வ.ெமா.வ.6);.]
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ெகாட்டங்கச்

 
 ெகாட்டங்கச்  koṭṭaṅgacci, ெப.(n.)

   ேதங்காய் ஒ ; empty shell of a coconut.

     [ெகாட்டாங்கச்  → ெகாட்டங்கச் .]

ெகாட்டங்கைர

 
 ெகாட்டங்கைர koṭṭaṅgarai, ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dharmapuri Dt.

     [ெகாட்டன் + கைர.]

ெகாட்டங்காய்

 
 ெகாட்டங்காய் koṭṭaṅgāy, ெப.(n.)

   ேதங்காய் ( .அக.);; Coconut.

     [ெகாடை்ட (ெநற் ); + காய்.]

ெகாட்டங்காய்ச்

 
 ெகாட்டங்காய்ச்  koṭṭaṅgāycci, ெப.(n.)

   ேதங்காய் ஓட் ன் ஒ  ப ; portion of a coconut shell.

ம. ேகாட்டாங்கச் .

     [ெகாட்டான் (ெநற் , ெகாடெ்ட); + காய் + ல் – ெகாட்டான்காய்ச் ல் → ெகாட்டாங்காய்ச்  
(ெகா.வ.);.]

ெகாட்டங்ைகச்

 
 ெகாட்டங்ைகச்  koṭṭaṅgaicci, ெப.(n.)

ெகாட்டாங்காய்ச்  பாரக்்க;see kottan-kaycci.

     [ெகாட்டான் + காய் +  - ெகாட்டான்காய்ச்  → ெகாட்டாங்காய்ச்  → ெகாட்டாங்கச் .]

ெகாட்டசே்ச

 
 ெகாட்டசே்ச  koṭṭaccēṭu, ெப.(n.)

   ேசலம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Salem Dt.

     [ெகாட்டன் + ேதா  ( ற்ேறாைட); - ெகாட்டத்ேதா  → ெகாட்டசே்ச  (ெகா.வ.);.]
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ெகாட்ட

ெகாட்ட 1 koḍḍaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.) 

   மத்தளம் ேபான்றவற்ைற அ த்தல்; to beat the drum.

     [ெகாட்  + அ -.]

ெகாட்ட 2-த்தல்

   4 ெச. . . (v.i.); 

   மைறெபா ைள ஊர யப் பரப் தல்; to spread a secret.

இைதப்ேபாய்க் ெகாட்ட க்கலாமா?

     [ெகாட்  + அ -.]

 ெகாட்ட 3 koḍḍaḍi, ெப.(n.)

   1.சைமயல் த ய வற் ற்  உத ம் அைற; room, as kitchen, store room.

   2. மாட் க் ெகாட் ல்; cattle-shed.

   3. ைறச ்சாைல அைற; prisoner's cell.

   4. ெநல் ெகாட்  ற் டம்; paddy selling place, shed.

     [ெகாட் ல் + அ  – ெகாட் ல  → ெகாட்ட .]

 O.E., E. cote; AS. cot, cote, cyte; Du. kot; Ice. kot, Gr. Koth; Wel. cuet.

 ெகாட்ட 4 koḍḍaḍi, ெப.(n.)

ெகாட்ட யாசா

 
 ெகாட்ட யாசா  koḍḍaḍiyācāmi, ெப.(n.)

   கர க் டத் ல் ப ன்ற வல்லாளன் (இ.வ.);; gymnast, athlete trained in the Muhammadan methods of bodily 
exercise, as practiced in a karadikkūdam.

     [ெகாட்ட  + ஆசா .]

ெகாட்ட யாத் ர்

 
 ெகாட்ட யாத் ர ்koḍḍaḍiyāttūr, ெப.(n.)

   வகங்ைக மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a willage in Sivagangai Dt.

     [ெகாட்ட  + (ஆற் ர)்; ஆத் ர ்– ெகாட் யாத் ர.்]

ெகாட்டைடப்பன்

ெகாட்டைடப்பன் koḍḍaḍaippaṉ, ெப.(n.)

   மாட் ேநாய் வைக (ெபரியமாட்.62);; a disease of cattle.

     [ெகாட்  + அைடப்பன்.]

ெகாட்டணக்காரி

 
 ெகாட்டணக்காரி koṭṭaṇakkāri, ெப.(n.)

   க்  ெநற் த் பவள் (இ.வ.);; woman who lives by ricepounding.

ம. ெகாட்டணக்காரி.

     [ெகாட்  ( த் ); → ெகாட்டணம் + காரி.]
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ெகாட்டணசே்சா

 
 ெகாட்டணசே்சா  koṭṭaṇaccōṟu, ெப.(n.)

   த  நீங்காத அரி ச ்ேசா ; rice prepared from unbranned rice.

ம. ெகாட்டணச ்ேசா .

     [ெகாட்டணம் + ேசா .]

ெகாட்டணம்

ெகாட்டணம் koṭṭaṇam, ெப.(n.)

   1. த நீங்காத அரி ; unbranned rice.

   2. த  நீங்காத அரி ச ்ேசா ; cooked unbranned rice.

   3. த

   ேசதப்படாமல் ெநற் த் ைக; poundingkor husking paddy, husking in such a manner as the bran is not lost.

   4. பஞ்  ெகாட் ைக (இ.வ.);; carding.

   ம. ெகாட்டணம், க. ெகாட்டண; ெத. ெகாட்டண ; . ெகாடன்ா; மா. க்ெவாெட; Pali.kottna.

     [ெகாட்  + அணம். ெகாட் தல் இ த்தல், த் தல். அணம் ெசால்லாக்க ஈ .]

ெகாட்டைண

 
 ெகாட்டைண koṭṭaṇai, ெப.(n.)

   ச ப் நிலத் ல் வள ம் ஒ வைகப்  ( ன்.);; a herb growing in marshy places.

ம வ, ெகாட்டைணக்காய்.

     [ெகாட்  + அணம் → அைண.]

ெகாட்டத் ரட்

 
 ெகாட்டத் ரட்  koṭṭattiraṭci, ெப.(n.)

   ராய் மைல; mountain co taining impure zinc or sphelter

     [ெகாட்டம் + ரட் .]
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ெகாட்டம்

ெகாட்டம்1 koṭṭam, ெப.(n.)

   1. இ மாப் ; superciliousness, arrogance.

     "ேவடர ்ெகாட்டம தடங்க" (தா . ற் .4);.

   2. ம் ; mischievousness.

ெகாட்டக்காரன் (உ.வ.);

   3. க க ப்  (இ.வ.);; petulance.

   4. ழக்கம்; roaring, trumpeting.

     "ெகாட்ட ங்ெகசம்" (இராமநா.பாலகா. 18);.

   5. ெபால்லாங் ; evil, vice, evilness.

   6. நீர ் த யன ஒ ைக; flowing, pouring.

     "ெகா ங்காற் ண் ைகக் ெகாட்டம் ஏய்ப்ப" (ெப ங், உஞ்ைசக் 43:130);.

     [ ல் → ல . ல தல் வைளதல் ல → ள் → ளம்  வைளந்த ெநற் , ெவல்ல ண்ைட. ல் → 
ர ்→ ரங் . ரங் தல் -வைளதல். ல் → ன் → னி. னிதல் வைளதல், உடம்  வைளதல் ல் → 
ள் → ெகாள் வைளந்த கா ள்ள பயற் வைக, சாய்த்  உள்ளடீை்ட ழ்த் தல், ெகாட்  → ெகாட்டம் 

வட்டமான ெதா . ற் ங் ெகாடை்ட (ேவ.க.164);.]

 ெகாட்டம்2 koṭṭam, ெப.(n.)

   1. மாட் தெ்தா வம்; cattle-shed;

எ  நிைனத்த டத் ற் ெகாட்டங் கட் வாரக்ளா?

ெகாட்டமடக்

ெகாட்டமடக்  koḍḍamaḍakki, ெப.(n.)

ைரப் பைடைய எ ரெ்காண்டடக் யவர:் "ைவைக வளநைட ன் ெகாட்ட மடக் "(ேச .ெசப்.1-12);.

     [ெகாட்டம் + அடக் .]

ெகாட்டம -த்தல்

ெகாட்டம -த்தல் koḍḍamaḍittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   மணம்ேபானப  ம் ெசய்தல்; to be mischievous or turbulent, as an unruly boy.

     [ெகாட்டம் + அ -.]

ெகாட்டமலழ

 
 ெகாட்டமலழ  koṭṭamalaḻki, ெப.(n.)

ஆ ைர பாரக்்க;see āvirai,

     [ேகாட்  + அழல் + அழ .]

ெகாட்ட ச்

 
 ெகாட்ட ச்  koḍḍamuḍiccu, ெப.(n.)

   வட ச் ; knot at the end of a rope.

     [ேகா  → ெகாட்டம் + ச் .]

ெகாட்ட த் ப்ேபா
-தல்

ெகாட்ட த் ப்ேபா -தல் koṭṭamudduppōṭudal,    20 ெச. . .(v.i)

   1. எ ரிைய அ த்தல்; (எ ரி ேகாடை்டைய அ த்  ஆமணக்  த்  ைதத்தல்);

 to ruin the fort of the enemy and sow the useless seeds.

நாம் இ க் ற நிைலய ச் ல்ேல பய ெகாட்ட த்  ேபா ன் (ெநல்ைல);.

   2. ெபரியம்ைம ேநாய்கா தல்; to be affected with small pox.

     [ெகாடை்ட + த்  + ேபா -.]
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ெகாட்டேம

 
 ெகாட்டேம  koṭṭamēṭu, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ச் ற் ர;் a village in Kanjipuram Dt.

     [ெகாட்டன் + ேம .]

ெகாட்டைர

 
 ெகாட்டைர koṭṭarai, ெப.(n.)

   ெபரம்ப ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Perambalur Dt.

     [ெகாட்டன் + (தைல); தைர - ெகாட்டந்தைர → ெகாட்டைர.]

ெகாட்டல்

ெகாட்டல் koṭṭal, ெப.(n.)

   1. ெகாட் தல்; stinging as of scorpion.

   2. ைகதட்டல்; clapping hands.

   3. அ த்தல்; to hammer, beat.

   4. அப் தல்; to stick,

 clap as with the hand

     [ெகாட்  + அல்.]

ெகாட்டவாக்கம்

 
 ெகாட்டவாக்கம் koṭṭavākkam, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in kanjipuram Dt.

     [ெகாட்டம் + (பாக்கம்); வாக்கம் – ெகாட்டவாக்கம்.]

ெகாட்டவா

 
 ெகாட்டவா  koṭṭavāṭi, ெப.(n.)

   ேசலம் மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Salem Dt.

     [ெகாட்டம் + (பா ); வா .]

ெகாட்டவாயன்

 
 ெகாட்டவாயன் koṭṭavāyaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  கடல் ன் வைக; a kind of sea fish.

     [ெகாட்டம் + வாயன்.]

ெகாட்ட

 
 ெகாட்ட  koṭṭavi, ெப.(n.)

   உட ல் ஆைட ல்லாப் ெபண்; a naked woman

     [கட்ட  → ெகாட்ட .]

ெகாட்ட டல்

 
 ெகாட்ட டல் koḍḍaviḍal, ெப.(n.)

   ேதன் ள  ேபான்றவற்ைற ட் ப் பல தடைவ ம் ெகாட் ம்ப  ெசய்தல்; the flogging of a part with 
repeated stings of a scorpion or wasp

     [ெகாட்டம் + டல்.]
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ெகாட்டைற

 
 ெகாட்டைற koṭṭaṟai, ெப.(n.)

ெகாட்ட  ( ன்.); பாரக்்க; see Kottadi.

ம. ெகாட்டற.

 Mar. kotthāra; U. kötari.

     [ெகாட்  + அைற.]

ெகாட்டன்

ெகாட்டன் koṭṭaṉ, ெப.(n.)

   1. ெகாட்டாப் ளி (யாழ்ப்.);; mallet.

   2. ப த்த-வன்-வள்- ; fat manor woman or animal.

   3. ெநற்கள த யவற் ற் பயன்ப த் ம் ேதங்காய்; coconut, as used at the threshing-floor.

     [ெகாட்  → ெகாட்டன்.]

ெகாட்டன்கட்ைட

 
 ெகாட்டன்கடை்ட koṭṭaṉkaṭṭai, ெப.(n.)

ெகாட்டாப் ளி (யாழ்ப்.);.

 mallet.

     [ெகாட்டன் + கடை்ட]

ெகாட்டன்ெபால்

 
 ெகாட்டன்ெபால்  koṭṭaṉpollu, ெப.(n.)

   ம்ெபால் , ப த் ல் ெகாடை்ட நீக் வதற்காக அ க்கப் பயன்ப ம் ேகால்; a stick a cane.

     [ெகாட்டான் த்  நீக்காத ப த் . ெபால்  ேகால். ெகாட்டான் + ெபால் .]

ெகாட்டாக் ளம்

 
 ெகாட்டாக் ளம் koṭṭākkuḷam, ெப.(n.)

   ெநல்ேவ  மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Tirunelveli Dt.

     [ெகாட்டன் + ளம் - ெகாட்டன் ளம் → ெகாட்டாக் ளம்.] 

ெகாட்டாைக

 
 ெகாட்டாைக koṭṭākai, ெப.(n.)

   ெகாட் ல் (யாழ்.அக.);; shed.

     [ெகாட்டைத → ெகாட்டாைக.]

ெகாட்டாங்கச்

ெகாட்டாங்கச்  koṭṭāṅgacci, ெப.(n.)

   1. ேதங்காய் ஓட் ன் ஒ  ப ; portion of a part of coconut shell.

   2. ெகாட்டம்1 பாரக்்க;see kottam.

ம. ேகாட்டாங்கச் .

     [ெகாட்டான் + காய் + ல்.]
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ெகாட்டாங்கச் த்
தாட் ப்பத் ரி

 
 ெகாட்டாங்கச் த்தாட் ப்பத் ரி koṭṭāṅgaccittāṭṭuppattiri, ெப.(n.)

   ேசைலவைக; a kind of saree.

     [ெகாட்டாங்கச்  + தாட்  + பத் ரி.]

ெகாட்டாங்கரந்ைத

 
 ெகாட்டாங்கரந்ைத koṭṭāṅgarandai, ெப.(n.)

ெகாடை்டக்கரந்ைத (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see kotta-k-karandai.

     [ெகாடை்ட → ெகாட்டா + கரந்ைத.]

ெகாட்டாங்காய்ச்
ல்

 
 ெகாட்டாங்காய்ச் ல் koṭṭāṅgāyccil, ெப.(n.)

   ேதங்காய் ஓ ; coconut shell.

     [ெகாட்டான் + காய் + ல் (ஒ );.]

ெகாட்டாங் ழல்

 
 ெகாட்டாங் ழல் koṭṭāṅguḻl, ெப.(n.)

   ெகா க்கலப்ைப ல் ைதேபா ம் ப ல் ப் ரிவாகச ்ெசல் ம் ழாய்; sowing three way 
implement attached to the plough.

     [ேகா  → ேகாட்டம் → ெகாட்டம் + ழல்.]

ெகாட்டாங்ேகாைர

 
 ெகாட்டாங்ேகாைர koṭṭāṅārai, ெப.(n.)

   ேகாைரவைக; a kind of sedge.

     [ெகாட்டான் + ேகாைர.]

     [P]

ெகாட்டாஞ்

ெகாட்டாஞ்  koṭṭāñji, ெப.(n.)

   1. ஒ வைகப் பழம்; a kind of fruit.

   2 ேதங்காய் ஓ ; Coconut shell

     [ெகாட்  → ெகாட்டாஞ் .]

 ெகாட்டாஞ்  koṭṭāñji, ெப.(n.)

ெகாட்டாங்காச்  ( ரடை்டப் ேபான்  கால் ட் ல் இ க் ம் அைசயக் ய ல்  எ ம்

 joint bone.

     [ெகாட்டங்கச் -ெகாட்டாஞ் ]

1156

www.valluvarvallalarvattam.com 4377 of 19068.



ெகாட்டாட்

ெகாட்டாட் 1 koṭṭāṭṭu, ெப.(n.)

   மத்தளத் ன் தாள இன்ேனாைசக்ேகற்ப ஆ ம் ஆட்டம்; dance performed according to beat of mattalam.

     [ெகாட்  + ஆட் .]

 ெகாட்டாட் 2 koṭṭāṭṭu, ெப.(n.)

   ஊரப்்பைற அல்ல  ேபாரப்்பைற ன் ழக்ேகாைசக்ேகற்ப ஆ ம் ஆட்டம்; dance performed according to 
the beat of local drum or war drum.

     [ெகாட்  + ஆட் .]

ெகாட்டாட் ப்பாட்

 
 ெகாட்டாட் ப்பாட்  koṭṭāṭṭuppāṭṭu, ெப.(n.)

   ெகாட் ழக்ேகா  பா ம் பாட் ; a dance with music and drums.

     [ெகாட்  + ஆட்  + பாட் .]

ெகாட்டாணிமறவ
ன்

 
 ெகாட்டாணிமறவன் koṭṭāṇimaṟavaṉ, ெப.(n.)

   மறவ ள் ஒர ்இனத்தார;் (E.T.);; a subsect of Maravās.

     [ெகாட்டாணி + மறவன்.]

ெகாட்டாத் க்
ைக

 
 ெகாட்டாத் க்ைக koṭṭāttirukkai, ெப.(n.)

   வ ய பற்கைளக் ெகாண்ட க்ைக ன்வைக; sting ray.

     [ெகாட்டா + க்ைக.]

ெகாட்டாநத்தம்

ெகாட்டாநத்தம் koṭṭānattam, ெப.(n.)

   ண் க்கல் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dindukkal Dt.

     [ெகாட்டான் + நத்தம்.]

ெகாட்டாப் -த்தல்

   4 ெச. ன்றா . (v.t.); 

   மக்கள் அல்ல  லங் கள் உண் தல் (யாழ்ப்.);; to eat, as men or beasts.

     [ெகாட்  + ஆப்  - ெகாட்டாப்  ( ங் தல்); → ெகாட்டாப் .]

ெகாட்டாப்

 
 ெகாட்டாப்  koḍḍāppiḍi, ெப.(n.)

ெகாட்டாப் ளி பாரக்்க;see kotta-P-puli.

     [ெகாட்டாப்  + உளி – ெகாட்டாப் ளி → ெகாட்டாப்  (ெகா.வ.);.]

ெகாட்டாப்

ெகாட்டாப்  koṭṭāppu, ெப.(n.)

   1. ெகாட் தல், அ த்தல்; to beat.

   2 இ த் க்ெகட் ப்ப த் தல்; solidification of loose soil of the ground floor in construction. 

தைரத்தளத் ல் ெகாட்டாப்  ேவைல நடக் ற  (உ.வ.);.

     [ெகாட்  + ஆப்  (ெசால்லாக்க ஈ .]
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ெகாட்டாப் ளி

 
 ெகாட்டாப் ளி koṭṭāppuḷi, ெப.(n.)

   உளிேமல் அ க் ம் க ; beater, wooden mallet.

     [ெகாட்டாப் +உளி] 

 ெகாட்டாப் ளி koṭṭāppuḷi, ெப.(n.)

   உளிைய அ க் ம் மரச் த் யல்; wooden hammer.

     [ெகாட் +ஆப் +உளி]

     [P]

ெகாட்டாப்ெபட்

 
 ெகாட்டாப்ெபட்   koṭṭāppeṭṭi, ெப.(n.) 

ெகாடை்டப்ெபட்  பாரக்்க: see kotta-P-petti 

     [ெகாடை்டப்ெபட் +ெகாட்டாப்ெபட் ] 

ெகாட்டா -த்தல்

ெகாட்டா -த்தல்  koṭṭāpittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t) 

   உண் தல்;  to eat. (

     [ெகாட்டா +ெகாட்டா ]

ெகாட்டாம்பட்

 
 ெகாட்டாம்பட்   koṭṭāmbaṭṭi, ெப.(n) 

ம ைர மாவட்டத் ள்ள பறம் மைலையப் ன்னணி யாகக் ெகாண்  பாலாற் க்க ேக அைமந்த 
ஓர ்assisi, 

 a village situated at the foot of the Parambu hill and near Päläru river in Madurai Dt.

     [ெகாட்டம்+பட்  - ெகாட்டம்பட் →ெகாட்டாம்பட் )

ெகாட்டாமட்ைட

 
 ெகாட்டாமடை்ட  koṭṭāmaṭṭai, ெப.(n) 

   ஒைலைய இைளதா க் ம் ெபா  ெவட் வதால், நார ்நிரம்  இ க் ம் 
பைனமடை்ட ன் அ ப்ப  (lungs.);;  stem of a palmyra leaf grown fibrous and tough from the leaf being cutoff 
when young 

     [ெகாட் +ஆம்+மடை்ட]

ெகாட்டாமத்த

 
 ெகாட்டாமத்த   goṭṭāmattagi, ெப.(n) 

ம மத்ைத 

 bur-weed (சா.அக.);.

     [ெகாடை்ட+(ஊமத்ைத); ஊமத்த ]

ெகாட்டாய்

 
 ெகாட்டாய்  koṭṭāy, ெப.(n) 

ெகாட்டைக பாரக்்க: see koffagai
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ெகாட்டாரப்

 
 ெகாட்டாரப்   koṭṭārappuli, ெப.(n) 

   வகங்ைக மாவட்டத் ச ் ற் ர;்  a village in Sivagangai Dt.

     [ெகாட்டாரம்+ ]

ெகாட்டாரம்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ெகாட்டாரம்

ெகாட்டாரம்2 koṭṭāram, ெப.(n.)

   மரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanyakumari Dt.

     [ெகாட்டம் → ெகாட்டாரம்.]

ெகாட்டா

ெகாட்டா  koṭṭāvi, ெப.(n.)

   மயக்கம், கைளப்  ஆ யவற் ன் காரணமாக வாையத் றந்  உள்ளி த்  ெவளிவ ம் காற்  
( வ்.ெபரியாழ். 1:4:6);; Yawning.

ெகாட்டா  ெகாள் ன்றான்.

ம. ெகாட்டா , ேகாட்டா ,.

     [ெகாட்  + ஆ }

ெகாட்டா க்கால்

 
 ெகாட்டா க்கால் koṭṭāvikkāl, ெப.(n.)

   ெகாட்டா ைய எ ப் ம் ேதவதத்தன் என் ம் பத் வைகக் காற் ெலான் ; one of the ten vital airs, which 
is exhaled in yawning

     [ெகாட்டா  + கால் (காற் );.]

ெகாட்டா த்தம்,

ெகாட்டா த்தம், koṭṭāvibittam, ெப.(n.)

   ெகாட்டா  த யவற்ேறா  ய ரேநாய் வைக ( வரட.்48.);;  a fever attended with yawning and 
hiccoughing.

     [ெகாட்டா  + ரம்]

ெகாட்டா ச் ரம்,

 
 ெகாட்டா ச் ரம், koṭṭāviccuram, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் த்தேநாய்; a kind of bilious disease marked by frequent yawning

     [ெகாட்டா  + த்தம்.]
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ெகாட்டா ட்
க்

ெகாட்டா ட் க்  koṭṭāviviṭṭiṟukki, ெப.(n.)

நா  (மைல.); பாரக்்க;see nayuruvi a plant growing in hedges and thickets.

     [ெகாட்டா  + ட்  + இ க் .]

ெகாட்டா -தல்

   20 ெச. . . (v.i.); 

   1. மயக்கம், கைளப்  ஆ யவற் ன் காரணமாக வாையத் றந்  காற்ைற உள்ளி க் ம் 
ெநட் ரப்் ; yawning.

   2. இறத்தல் (ெகா.வ.);; To die, suffer the last gasp, used in jest.

   3. கைளத் ப்ேபாதல்); to be fatigued or exhausted, as by work.

     [ெகாட்டா  + -.]

ெகாட்டாறா

 
 ெகாட்டாறா koṭṭāṟā, ெப.(n.)

   ஒ வைக ன்; a kind of fish.

     [ெகாட்  + ஆறா.]

ெகாட்டா

 
 ெகாட்டா  koṭṭāṟu, ெப.(n.)

   உப்பளம் (W.G.);; salt pan.

     [ெகாட்  + ஆ ]

ெகாட்டான்

ெகாட்டான்1 koṭṭāṉ, ெப.(n.)

   ெகாடை்ட நீக்காத ப த் ; Cotton with seed.

ெகாட்டான் பத் ப்ெபா  ஆ ற்  (ெநல்ைல.);. ெகால்லன் ெகா த்த க ர ்இ க் , ெகாட்டான் 
ைளயக் கா க்  வயக வைர ற் ப் ைழச் க்கம்மா (நாட் ப்பா.);

த.ெகாட்டான் → E.cotton.

     [ெகாடை்ட → ெகாட்டான் (ெகாடை்ட ள்ள ப );.] 

ஆங் ேலயரின் ஆட் க்காலத் ல் ெகாடை்டேயா  உள்ள ப த் ைய ஏற் ம ெசய்தனர.் இப் ப த்  
ெகாட்டான் எனப்பட்ட . இ ேவ ஆங் லத் ல் cotton ஆ ற் .

 ெகாட்டான்2 koṭṭāṉ, ெப.(n.)

ெகாட்டன்1 (யாழ்ப்); பாரக்்க; see kottam (f.);.

 Gk. kampsa

     [ெகாட்டன் → ெகாட்டான்.]

 ெகாட்டான்3 koṭṭāṉ, ெப.(n.)

   ய ஒைலப்ெபட் ; small olā basket.

     [ ட்டான் + ெகாட்டான்.]

 ெகாட்டான்4 koṭṭāṉ, ெப.(n.)
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ெகாட்

ெகாட் 1 koṭṭi, ெப.(n.)

   நீரக்்ெகா வைக; An aquatic plant.

     "ெகாட்  மாம்ப  ெநய்த ம்" (வாக் ண். 17);.

   ஒ  வைகக் ழங் ; a kind of root.

ம. ெகாட் .

     [ெகாட்  → ெகாட் .]

 ெகாட் 2 koṭṭi, ெப.(n.)

ெகா ெகாட்  பாரக்்க ( லப்.3.14, உைர);;see kodu-kotti.

   2. தாளம் (இைச.);; time measure.

     "ெகாட்  யளந்தைமயாப் பாட ம்"( ரிக .57);.

ம. ெகாட் .

     [ெகாட் . → ெகாட்  (பைறெகாட்  ஆ ம் ஆட்டம்);.]

 ெகாட் 3 koṭṭi, ெப.(n.)

   1. ேகா ரவா ல்; tower gate in temple.

   2. வா ல் (அக.நி.);; gate.

ம.ெகாட் ,

ெகாட் க்காகம்

 
 ெகாட் க்காகம் koṭṭikkākam, ெப.(n.)

   க  கத் ல் பறந்தைலந்  ைன உணவாகச ்ெகாள் ம் ஒ வைகக் காகம்; a kind of crow inhabitant of 
lagoons, which takes fish as food.

     [ெகாட்  + காகம்.]

ெகாட் க்ெகா -
த்தல்

ெகாட் க்ெகா -த்தல் koḍḍikkoḍuttal,    4 ெச ன்றா .(v.t.) 

   1.அ கமாகக் ெகா த்தல்; to give liberally.

   2. அ கமாகக் கண் த்தல் (இ.வ.);; to check or rebuke constantly.

     [ெகாட்  + ெகா -.]

ெகாட் க்ெகாள்(
)-தல்

ெகாட் க்ெகாள்( )-தல் koṭṭikkoḷḷudal,    1 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1, நிரம்ப உண் தல்; to gulg down in large quantities.

   2. ேமம்பாட் க்

   ெகாள் தல்; to take the responsibility of; to draw down upon oneself, as the consequence of an act.

என் வ ற்ெறரிசச்ைலக் ெகாட் க் ெகாள்ளாேத (உ..வ.);.

     [ெகாட்  + ெகாள் )-.]

ெகாட் க்ெகாள்ள
ல்

ெகாட் க்ெகாள்ளல் koṭṭikkoḷḷal, ெப.(n.)

   1. தகாட ய த்தல்; beating into a sheet.

   2. உண் தல்; eating

     [ெகாட்  + ெகாள்ளல்.]
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ெகாட் க்ேகாைர

 
 ெகாட் க்ேகாைர koṭṭikārai, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் ேகாைர; a kind of sedge - grass.

ம வ, ெகாட்டாங்ேகாைர.

     [ெகாட்  + ேகாைர.]

ெகாட் சச்ாந்

 
 ெகாட் சச்ாந்  koṭṭiccāndu, ெப.(n.)

   ஒ  கைடப்ெபா ள்; a bazaar drug

     [ெகாட்  + சாந் .]

ெகாட் சே்சதம்

ெகாட் சே்சதம் koṭṭiccētam, ெப.(n.)

ெகா  ெகாட்  பாரக்்க; see kodu-kotti.

     "இைமயவனா ய ெகாட் ச ்ேசதம்"( லப்.28:75);.

ம வ, ெகா ெகாட் .

ம. ெகாட் சே்சதம்.

     [ெகாட்  + ேசதம்.]

ெகாட் சே்சதம் என்ப  ெகா  ெகாட்  ஆட ன் ம ெபயர ்ேசதம் என்ப  லக் ப் கள் 
ப னான்க ள் ஒன் . ஆரியம் த ழ் எனச ்ேசதம் இ வைகப்ப ம்.

ஆரியம் த ெழ ச ் ரந்ட ரண் ம் ஆ க் கைதைய யவற் ற் ெகாப்பச ்ேச த் வ  
ேசதெமன்றா ம்

     [ லப்.3:13 உைர].

ெகாட் ட்ைட

ெகாட் டை்ட koṭṭiṭṭai, ெப.(n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் க  என் ம் பாடல்ெபற்ற இடத் ர ள்ள வன்ேகா ல்; the shrine of Śiva 
in Karuvili in Tanjāvūr Dt.

     "க க் ெகாட் டை்ட ைறவான் கழல் ேம"(ேதவா. 602:1);.

     [ெகாட் ல் → ெகாட்  + இட் ைட ெகாட் ட் ைட → ெகாட் டை்ட.]

ெகாட் த்தைல-
த்தல்

ெகாட் த்தைல-த்தல் koṭṭittalaittal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.) 

   தற த்தல்; To scatter, disperse.

     [ெகாட்  + தைல-.]

ெகாட் ப்ேப -தல்

ெகாட் ப்ேப -தல் koṭṭippēcudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.) 

   த் ப்ேப தல் (இ.வ.);; to sting with cutting remarks.

     [ெகாட்  + ேப -.]

ெகாட் மத்தளம்

ெகாட் மத்தளம் koṭṭimattaḷam, ெப.(n.)

   ெபரிய மத்தளம்; big drum.

     "ெகாட்  மத்தளம் வா ப்பான்" (S.I.I.II.254);.

     [ெகாட்  → மத்தளம்.]

ெகாட் மம்

 
 ெகாட் மம் koṭṭimam, ெப.(n.)

   ெசந்நகரப்படை்ட; the fragrant bark of olive linden tree

     [ெகாட்  → ெகாட் மம்.]
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ெகாட் யப் ச்

ெகாட் யப் ச் 1 koṭṭiyappūcci, ெப.(n.)

   ஒ  வரிவைக; a tax..

     [ெகாட் யம் + ச் .]

 ெகாட் யப் ச் 2 koṭṭiyappūcci, ெப.(n.)

   ப ைரய க் ம் ஒ வைகப் ; a kind of worm, in Crops.

     [ெகாட் யம் + ச் .]

ெகாட் யம்

ெகாட் யம் koṭṭiyam, ெப.(n.)

   1.எ  ( டா);; bull, ox.

   2. ெபா மாட் த் ரள் ( ன்.);; herd or pack bullocks.

ம. ெகாட் யம்; Skt. góstha.

     [ேகா  → ேகாட் யம் (ெகாம் ள்ள ); → ெகாட் யம்.]

ெகாட் யம்பலம்

 
 ெகாட் யம்பலம் koṭṭiyambalam, ெப.(n.)

   க  ேவய்ந்த வாசல் நைட (நாஞ்);; a gate with a small roofing at the top.

     [ெகாட்  + அம்பலம்.]

ெகாட் யாம் ண்

 
 ெகாட் யாம் ண்  koṭṭiyāmbūṇṭi, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Villupuram Dt.

     [ெகாட் யான் + ண்  (நீரந்ிைல);.]

ெகாட் யான்

ெகாட் யான் koṭṭiyāṉ, ெப.(n.)

   1. ைமகாரன் (இ.வ.);; Carrier.

   2. ப ரில் ம் ேநாய்வைக; a blight affecting growing paddy.

   3. ெக ைய உண் பண் வ ; that which brings disaster.

அந்த ஊ க்  அவன் க்கப்ேபான  ஒ  ெகாட் யான் ந்த  ேபாலா ற்  (இ.வ.);.

     [ெகாட்  → ெகாட் யான். ெகாட் தல் * தாக் தல்.]
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ெகாட் ல்

ெகாட் ல் koṭṭil, ெப.(n.)

   1. மாட் க்ெகாட்டம்; cow stall.

     "ஏ  கட் ய ெகாட்  லரங்கேம" (தனிப்பா.188.174);.

   2. ல் த்ைத ப ற் க் டம்; school for archery.

கல் ரி நற் ெகாட் லா" ( வக.995);. 

   3. ெகாட்டைக; shed.

     "ெகாட் ல் ளங் ேதர ் க்கதன்ேற" ( வக.471);. 

   4. ல்;  hut.

     "பன் றா ரம் பா க் ெகாட் ம்"(ெப ங். உஞ்ைச 43:199);.

ம. ெகாட் ல்; க. ெகாட் ெக: ெத. ெகாட்டா ; . ெகாடய்; ட. ெகாட் ; பட ெகாட்டெக:

 Pkt.gotha.

     [ ள்  → ெகாள் → ெகாட்  * வைள , ழற் , கற் ைக ெகாள் → ெகாட்  * வட்டமான ெநற் . 
ெகாட்  → ெகாட் ல் * வட்டமான ெதா வம் (வ.ெமா.வ.5); (ேவ.க.165);.]

ெகாட் லம்

 
 ெகாட் லம் koṭṭilam, ெப.(n.)

   ேகாட்டம்; Arabian costus

     [ெகாட் ல் + அம்.]

ெகாட் லாம்சல்

 
 ெகாட் லாம்சல்  koṭṭilāmcalli, ெப.(n.)

   ன்ேனார ்பயன்ப த் ய ஒ  ெசம்  நாணயம்; a copper coin current in ancient days

     [ெகாட் ல் + அம் + சல் .]

ெகாட் வாக்கங்
ப்பம்

 
 ெகாட் வாக்கங் ப்பம் koṭṭivākkaṅguppam, ெப.(n.)

   உப்பங்க ல் ன்ெதா ல் ெசய்ேவார ்வா ம் ஊர;் a village of fishermen.

     [ெகாட் வாக்கம் + ப்பம்.]

ெகாட் வாக்கம்

 
 ெகாட் வாக்கம் koṭṭivākkam, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டம் ம ராந்தகம் வட்டத் ல் அைமந்த ஒர ்ஊர;் a village situated in Madurantagam Taluk 
in Kanjipuram Dt.

     [ெகாட்  + வாக்கம்.]

இவ் ரில் ெகாட்  என் ம் நீரந்ிைலக் ெகா வைக அ கம் வளரந்்  வந்தைமயால் இப் ெபயர ்
ெபற் க்கலாம்.
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ெகாட்

ெகாட் 1 koṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. மத்தளங் ெகாட் தல்; to beat, as a drum, a tambourine.

     "மத்தளங் ெகாட்ட" ( வ். நாய்ச.் 6:6);. 

   2. கம் யர ்சம்மட் யால் அ த்தல்; striking with hammer as blacksmiths.

     "ெகாட் ைனக் ெகாட் ம்" (ெப ங்.மகத.4:16);. 

   3. ைகயால் தட் தல்; to clap, strike with the palms.

     "ெகாட்  னான்ேறாள்"(கம்பரா.சம் மா.18);. 

   4. பஞ்சைரத்தல்; to card out. as cotton

     "ெகாட் ய பஞ் ேபால்" (இராமநா. அேயாத்.5);.

   5. ெநற் த் தல்; to pound as paddy.

     "ெகாட்   த்தல்" ( ர ங். த்தரா.9);. 

   6.அ த்தல்; to strike, beat.

   7. ேதள், ள  த யன ெகாட் தல்; to sting, as a scorpion, a wasp.

     "க ங் ள  ெகாட் ம்" (அரி.ச ்  நகரநீ்ங்.41);. ' டைனத ்ேதள் ெகாட் ன  ேபால' (பழ.);.

   8. ெசாரிதல்; to pour forth. shower down.

 Shed.

   9. ைட, சாக்  த யவற்  னின் ம், பண்டங்கைளக் க ழ்தல்; to cast out or empty the contents of a 

ெகாட் க்க யா
ணம்

 
 ெகாட் க்க யாணம் koṭṭukkaliyāṇam, ெப.(n.)

   ைகம்ெபண் அல்ல  மண லக் ப் ெபற்றெபண் க்  ேமளத்ேதா  ெசய் ம் ம மணம்; Remarriage 
of a widow or a divorced women celeb rated with tom. Among certain castes (as distinct from கட் த்தா -the same 
without tom tom.

     [ெகாட்  + க யாணம்.]

ெகாட் க்கன்னார்

 
 ெகாட் க்கன்னார ்koṭṭukkaṉṉār, ெப.(n.)

   ெசம்க க் ங் கன்னார ்( ன்.);; braziers who work by beating plates into shape and not by casting.

     [ெகாட்  + கன்னார.்]

ெகாட் க்காரன்

ெகாட் க்காரன் koṭṭukkāraṉ, ெப.(n.)

   1. மத்தளம் த ய தாளக் க கைள இயக் பவன் (இ.வ..);;  drummer.

   2. ேமளம் வா க் ம் இனத்தவர;் a caste of drummers.

     [ெகாட்  + காரன்.]

ெகாட் க் டாரம்

 
 ெகாட் க் டாரம் koṭṭukkiṭāram, ெப.(n.)

ெபரிய ெகாப்பைர ( ன்.);:

 large boiler of beaten brass.

     [ெகாட்  + டாரம்.]
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ெகாட் க் ண

 
 ெகாட் க் ண  koṭṭukkiṇaṟu, ெப.(n.)

   பனந் ண் கைள ைவத் க் கட் ய ண  (யாழ்ப்.);; a well, walled with hollow palmyra trunks.

     [ெகாட்  + ண .]

ெகாட் க் டைல

 
 ெகாட் க் டைல koḍḍukkuḍalai, ெப.(n.)

   உ க்ைகேபால் வ வைமந்த ஏனம் (இ.வ.);; a kettle - shaped vessel.

     [ெகாட்  + டைவ.]

ந்

 ந் n,    ெமய்க ள் எட்டாவதான ம், பல் ன் க்ெகா ைடய மான ெமல்ெல த் ; the eighth 
consonant. Dental nasal.

     [ந் = தகரம் றக் ன்ற இடத் ல் நா ம், பல் ம் நிற்க, வாய்வ யாக மட் மன் . க் ன் 
வ யாக ம், உ ரவ்ளி ெவளிவர, ேமலண்ணம் றங்க ஒ க் ம். க்ெகா யாத ன் 
ெமல்ெல த்  எனப் ெபயர ்ெப ம். பந் , கந் , சந் , என்ப  ேபால, தகரத் ன் ன்வ ம் 
இடங்களில் மட் ம், தகரத் ற்  ஒத்த ெமல்ெல த்தாகேவ, இ  ஒ க் ம்.]

ந

ந1 na, ெப. (n.)

   நகர ெமய் ம், அகர ம் ணரந்்  றக் ம், உ ரெ்மய்ெய த் ; a syllabic letter which consists of (n+ 
a); n (ந்); and the vowel a (அ);.

     [ந் + அ → ந.]

     "ந"கர உ ரெ்மய் ன் றப் டத்ைதத் ெதால்காப் யர ் ன்வ மா  வைரய த் ள்ளார.்

     "அண்ணம் நண்ணிய பல் தல் ம ங் ன் நா னி பரந்  ெமய் ற ஒற்றத் தா னி  றக் ம் தகார 
நகாரம்"

த ழ், மைலயாளம் த ய ல ெமா களில் ன் ப் ற ர ட ெமா களில் ன-ந ேவற் ைம 
இல்ைல.

அஞ்ைஞ (அன்ைன); ெசய் ந தலான வழக் கள் கழகக்காலச ்ெசய் டக்ளில் மட் ம் றப்பாகக் 
காணப்ப பைவ எனலாம்.

நகர ரெ்மய் வரிவ வ வளரச்் :

ப க்ைகக் ேகாட் ல் அைமந்த ெசங் த் க் ேகாேட நகர ரெ்மய் ன் ந் த ழ் வரிவ வா ம். 
இவ்வரிவ த் ன் காலம் . .6. ெகாற்ைகப் பாைனேயாட் ல் காணப்ப வ ம், இக் ேய ஆ ம்.  
இக் ேய த ழகக் ைகக் கல்ெவட் களில் பரவலாகக் காணப்ப ற . த ல் அல்ல  
தா ெய தெ்தன்  கல்ெவட்ட ஞரக்ளால் க்கப்ப வ ம், இஃேதயா ம். இந் யெமா களில் 
த ழ் ரா  அல்ல  அேசாகன் ரா  என்  அைழக்கப்ப ற . ரா  என்பைதப் ேரா  என் ம் 
வழங் வர.் அேசாகன் ேரா க்  ந் ய  த , . .3 ஆம் ற்றாண்  தல் த ழகத் ம், 
வடஇந் யா ல்  மாற்றத் டன் ேமாரியர ் சானர,் ப்தர ்கல்ெவட் களி ம் த ல் 
காணப்ப ற .

நாதற் ன்   ைகக் கல்ெவட் ல் காணப்ப ம். த ெய த் ,

. . 7ஆம் ற்றாண் க் கல்ெவட் களில்
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நக்கச்

 
 நக்கச்  nakkaccūtu, ெப. (n.)

   நரி ன் ணெமாத்த நயவஞ்சகம்; mean trick sly device, as of a fox

க. நக்ேக -நரி.

ெத. நக் .

     [நக்ைக → நக்  → நக்க + .

நக்கன் =நரி.]

நக்கசாரணர்

நக்கசாரணர ்nakkacāraṇar, ெப. (n.)

   நாகரினத்தவர;் a tribe of nagas.

     "நக்க , சாரணர ்நாகர ்வாழ்மைல" (மணிேம. 16:15);.

     [நாகர ்→ நக்கர,்அரணம் → சரணம் → சாரணம் → சாரணர.்]

நக்கணி

நக்கணி1 nakkaṇi, ெப. (n.)

   க ங்காைர வைக; (L.);; black honey thorn.

 நக்கணி2 nakkaṇi, ெப. (n.)

நக்ேகணி2 பாரக்்க;see nakkéni2

நக்கத்தனம்

ெப. (n.);

   இவறன்ைம (இ.வ.);; miserliness stinginess

ட் ல் உள்ள நக்கத்தனேம ெவளி ம் வள ம் (உ.வ.);. ஈரக்ைகயால் காக்காய் ஒட்டாத நக்கத்தனம் 
நாட் ல் ெப  வ ற  (உவ);. நக்கத்தனத் ற்  நாட் ல் பஞ்ச ல்ைல (இ.வ.);.

     [நக் →நக்க+தனம்.]

நக்கப்பைறயன்

நக்கப்பைறயன் nakkappaṟaiyaṉ, ெப. (n.)

   பைறயன் தைலவன்; headman of the paralyas (G. Тр. D. І, 131);.

     [நக்க + பைறயன்.]

நக்கப் ட் இைல

 
 நக்கப் ட் இைல nakkappiṭṭiilai, ெப. (n.)

   ம ந் ைல வைக; a kind of medicinal herb.

நக்கபாரம்

 
 நக்கபாரம் nakkapāram, ெப. (n.)

நக்கவாரம் பாரக்்க யாழ்.அக.) see nakka-varam.

     [நக்கவாரம் → நக்கபாரம்.]

நக்கபாரி

 
 நக்கபாரி nakkapāri, ெப. (n.)

நக்கவாரி பாரக்்க (யாழ். அக.);. see nakka-vari.

     [நக்கவாரி → நக்கபாரி]
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நக்க செவண்
ெணய்

 
 நக்க செவண்ெணய் nakkapūcaveṇīey, ெப. (n.)

   உள் க் ச ்சாப் ட ம், ெவளிக்  ேமல் ம ந்தாகத் தடவ ம். பயன்ப ம்ப க் காய்ச்  வ த்த 
எண்ெணய்; a medicated oil prepared so as to be useful for taking internally and also as an external application.

     [நக்கல் + தல் + எண்ெணய்.]

ஒேர சமயத் ல் இ  வ களில் பயன்த ம் ெபா ட் க் காய்ச் வ த்த எண்ெணய். 
த்தம த் வத் ல்தான் எண்ெண ன் பயன்பா  இ வ களில் அைம ம். த்தம த் வத்ைத 

அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  அைமந்த ஆ ள்ேவதத் ம், எண்ெணய்ப் ச்  ம த் வம், 
காணப்ப ற .

நக்கம்

நக்கம் nakkam, ெப. (n.)

   1. ஆைட ன்ைம:

 nakedness

     "நக்கம்வந்  ப ெடன்றாரக்் " (ேதவா. 91:2);.

   2. வ ைம; poverty

த.நக்கம் → skt. nagna, pkt nakka,

     [நக்  + அம் → நக்கம்.]

மைறந்த வளைம. ஆைடயற்ற ெவ ைம நிைல. நக்கர ்என் ம் ெசால், த ழகத் ன் வடக்ேக. ஆைட 
அற்றவர ்எ ம் ெபா ண்ைம ல், இன் ம் வழங் வத க. ஒன் மற்ற நிைலைய, நக்கநிைல என்பர.் 
ெவ ைம நிைலைய ளக் ம், வ ைம த்த ெசால்.

ஆைடயற்ற உடம்  ெவ ைமயாய்த் ேதான் தல் ேபால், ெபா ளற்ற வாழ் ம் வ ைமயா த்தல் 
இயல்ேப. இலக் ய வழக் ம், வாழ் யல் ெபா ண்ைம ம், நக்கம் என் ம் இச ்ெசால், இன்ைம 

த்த வழக்காக, வழங்  வந் ள்ள .

நக்கர்

 
 நக்கர ்nakkar, ெப. (n.)

   நாகரிகத் ல், ந் யவரக்ளாக இயல்பாகேவ, ஆைட ன்  வா ம் பழங் னர;் uncivilized and 
unclothed snaked) tribals

     [நக்  + அர ்→ நக்கர.்]

நக்கரம்

நக்கரம்1 nakkaram, ெப. (n.)

   தைல; crocodile

     "நக்கரக் கடற் றத் " (கம்பரா. நட் க் ேகாட். 68);.

த. நக்கரம் → skt nakra.

     [நக்  + அரம்.]

நக்க : மைறந்த ெபா ள், மைறந் க் ம் ெபா ள், மைறந் ந் , அரவம் ேபான்ற தன  நா னால், 
உண ைனப் ப்பதா ம், த்த உண ைனக் கற்ெபாந் களில் மைறத்  ைவத்  உண்பதா ம், 
இப் ெபயர ்வழங் ற் .

 நக்கரம்2 nakkaram, ெப. (n.)

   ேதள்; scorpion

     [நாக்  → நக்  + அரம்.]

   அரம் ேபான்  ரை்மயான ெகா க் ைன ைடய ேதள்;     [P]
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நக்கரா

நக்கரா nakkarā, ெப. (n.)

நகரா (இ.வ.); பாரக்்க;see nagarā.

     [நற்கரா → நக்கரா (இ. வ);]

நக்கரி1-த்தல்  4.ெச. . . V.i),

   1. நகரந்்  ெசல் தல்; to move along in a sitting posture, as a same or sick person

   2. தவழ்தல்; to creepwith difficulty, as a weak child, a wounded reptile

   3. ப ைடயாதல்; to be bedridden.

   4. ப க்ைக லற் ரண்  டத்தல்; to roll in bed

     [நகர ்→ நக்கர ்→ நக்கரி-]

நக்கரி

நக்கரி2 nakkari, ெப. (n.)

நகரிக ளி பாரக்்க; See nagari kavuli.

     [நகர ்→ நக்கரி]

நக்கைர-தல்

நக்கைர-தல் nakkaraidal,    2  ெச. . . (v. i),

   கக்கைரதல்; to stout loudly,

     [ந + கைர-]

ந - அள ற்  அ கமாகக் கத் தல் எ ம் ெபா ண்ைம ல் ப ன் வ ம் ப் ெபா ள் 
ன்ெனாட் .

நக்கல்

நக்கல்1 nakkal, ெப. (n.)

   1. உண  உடெ்காள் ம் ஐந்  ைறக ள் ஒன் : ! ஐந்  ைறகளாவன: க த்தல், ெமல்லல், 
ங்கல், ப கல், நக்கல்; food taken by licking, 2. நக் ண் ம் இள யம் ( ன்);: electuary taken by licking 

with the tongue.

   3. நாவால் ப கல்; electuary which is taken by the tongue.

   4. எச் ல் ( ன்);; leaving, scrapings.

   5.உண் ைக (அ . நி.);; eating.

   6. ண் ைக (அக. நி.);; touching.

நீரந்க்கல் (கல்);.

   7. இவறன்; miser.

     "இந்நக்க ன் ரக்் ணத் தால்" (ஆ ரவதானி-27);.

     [நா → நாக்  → நக்  → நக்கல்.]

   நக்கல் = நக்  உண்ணல்;
 நக்கல்2 nakkal, ெப. (n.)

   . 1. ேசா  (அ . நி);; boiled rice.

   2. நக் ண்  உண ; food taken by licking.

அரி  ேசாறாக்கப்பட்ட ம் ஒளி ந் த்தல் பற்  வந்த ெபயெரன்க. ேசாற்ைற ேமார ்ஊற் ப் 
ைசந்  நக் ண் ங்கால் வந்த ெபயராகலாம்.

நக்கல்ெசய்-தல்

நக்கல்ெசய்-தல் nakkalceytal,    1 ெச. ன்றா . (V. t),

நங் -தல் பாரக்்க; see nangu.

     [நக்  → நக்கல் + ெசய்-]

நக்கல் ெசய்தல் இன் . ெபா வாக மக்களிைடேய வழக் ன் ட்ட . ற் ரக்ளி ம், 
ேப ரக்ளி ம், ஒ வைர ஒ வர ்நக்கல் ெசய்  ேப தல் இன்  இயல்பாய்க் காணப்ப ற .
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நக்கலம்

 
 நக்கலம் nakkalam, ெப. (n.)

   ஊரவ்ன; crawling insects.

இச ்ெசால்ல ல் றந்த ெசாற்கள் நாகம், ந லம் (ஊரந்்  ெசல்வ  நண் , நந் தலானைவ, 
ஊரத்ல் க த் ன ப்பைட ல் ேதான் ன எனலாம்.

நக்கலாதகம்

 
 நக்கலாதகம் naggalātagam, ெப. (n.)

   தகைர; ring worm plant - Cassia tora.

நக்கெலண்ெணய்

 
 நக்கெலண்ெணய் nakkaleṇīey, ெப. (n.)

   நாவால் நக் ண்  ெமண்ெணய்; a medicated oil just taken internally by licking.

     [நக்கல் + எண்ெணய்.]

நக்கல் = நாவால் நக்  உண் தல்.

எள் + ெநய் → எண்ெணய்.

நக்கவரி

 
 நக்கவரி nakkavari, ெப. (n.)

   வறட் ண் ; floating sensitive plant.

ம வ. நகரி, ெதாட்டால் ங் .

     [நக்க + வரி]

     [ஒ கா. நமக்காரி → நக்கவரி.]

நக்கவாரக்கசச்வட
ம்

 
 நக்கவாரக்கசச்வடம் nakkavārakkaccavaḍam, ெப. (n.)

   ைகேமற் பணம் ெபற்  நம் க்ைகயற்ற நக்கவாரத் னர ்ெசய் ம் வணிகம், நம் க்ைகயற்ற 
வணிகம்; a trade with ready cash alone is his vogue, traffic in which trust and good faith do not find a place.

     [நக்கவாரம் + கசச்வடம்.]

நக்கவார மக்களிைடேய நடந்த வணிகத் ல், ைகேமற்பணம் ெப வ  நம் க்ைகயற்  
இ ந்தைமயால், இப் ெபயர ்வழங் க்கக் ம்.

நக்கவாரத்தாைழ

 
 நக்கவாரத்தாைழ nakkavārattāḻai, ெப. (n.)

   நக்கவாரத் ல் ைள ம் தாைழ; Nicobar bread fruit plant, screw pine growing in Nicobar island.

     [நக்கவாரம் + தாைழ,]

     [நக்கவாரம் = வங்காளக் டாக்கட ல் உள்ள ]

நக்கவாரத்ெதன்
ைன

 
 நக்கவாரதெ்தன்ைன nakkavāratteṉṉai, ெப. (n.)

நக்கவாரப் ள்ைள பாரக்்க;see nakkavārap-pillai.

     [நக்கவாரம் + ெதன்ைன.]
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நக்கவாரப்ப -தல்

நக்கவாரப்ப -தல் nakkavārappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i),

   க்கவ ைமயைடதல்; to be in pinching poverty, in straitened circumstances

     [நக்கவாரம் = வ ைம, ஏ மற்ற நிைல, நக்கவாரம் + ப -.]

நக்கவாரப்ேபச்

 
 நக்கவாரப்ேபச்  nakkavārappēccu, ெப. (n.)

   நம் க்ைகயற்ற ேபச்  ( ன்.);; talk betraying want of faith.

     [நக்கவாரம் +. ேபச் .]

   நம் யவைரக் காட் க்ெகா க் ம்  ேபச் ; இரண்டகத் தன்ைம ள்ள  ேபச் ; உண்ைமக்  
ஊ ைள க் ம் தவறான ேபச் ;

நக்கவாரம்

நக்கவாரம்1 nakkavāram, ெப. (n.)

   வங்கக் கட ல் அந்தமான் ற் த் ெதற்ேக உள்ள  "ேதனக்க வாரெ்பா ல் மாநக்க வார ம்" 
( தல் இராேசந் ரன் ெமய்க் ரத்் );; an Island in bay of bengal which is situated southward of Andamān islands.

     [நக்க + வாரம்.]

 நக்கவாரம்2 nakkavāram, ெப. (n.)

   வ ைம; indigence.

     [நக்க + வாரம்.]

ஆைடயற்ற மக்கள் வா ம் இடம். வ ைம ன் உசச்கட்டம் ஆைட ன்ைமயாதா ன், இ  
வ ைமையக் ப்பதா க்கலாம்.

நக்கவாரம் -
த்தல்

நக்கவாரம் -த்தல் nakkavārambiḍittal,    4. ெச. . . (v.i),

   வ ைமயாதல் ( ன்);; to become poor.

     [நக்கவாரம் +  -]

நக்கவாரம் ள்ைள

 
 நக்கவாரம் ள்ைள nakkavārambiḷḷai, ெப. (n.)

   நக்கவாரத் ள்ள ெதன்ைன; a coconut tree found in Nicóbar island.

     [நக்கவாரம் + ள்ைள.]

யான இளநீ டன், மஞ்சள் வண்ண ேதங்காய்கைள அ கமாகத் த ம் ெதன்னம் ள்ைள.

நக்கவாரமாய்ப்
ேபா-தல்

நக்கவாரமாய்ப்ேபா-தல் nakkavāramāyppōtal,    8. ெச. . . (v.i),

நக்கவாரப்ப  - ன்.) பாரக்்க;see nakkavāra-p-padu.

     [நக்கவாரம் + ஆய் +  ேபா-]

நக்கவாரி

நக்கவாரி1 nakkavāri, ெப. (n.)

   1. நக்கவாரத் னர ்( ன்);; native of the Nicobars.

   2. ைகேமற்பணம் ெபற் ச ்ெசய் ம் வணிகர ்( ன்);; one who trades for ready money.

   3. நம் க்ைகயற்ற வணிகர ்(யாழ். அக);; a merchant who has no confidence on his customers.

     [நக்கவாரம் → நக்கவாரி.]

 நக்கவாரி2 nakkavāri, ,ெப. (n),

   1. நக்கவாரத் ள்ள ம், ன்றாண் களில் காய்ப்ப மான, ய காலதெ்தன்ைன வைக 
(சங்.அக.);; dwarf coconut of the Nicobars that bears fruit in its third year.

   2. ள்ளமான ; that which is dwarfed or Sounted

     [நக்கவாரம் → நக்கவாரி.]
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நக்கவாரி

 
 நக்கவாரி  nakkavārimūli, ெப. (n.)

   டத்தாரி; sore eye plant-Mimosa cineria alias - Acacia Cineria.

     [நக்கவாரி + ]

ைக = இ  எ த்  ெகட்ட .

நக்கன்

நக்கன்1 nakkaṉ, ெப. (n.)

   1. ஆைடயற்றவன்; naked person.

     "அம்மணமா ள்ளவன் கம்பரனாைகயாேல நக்கெனன்  ேபராய்' ( வ். வாய் 10:8. பன்னீ);;

   2. அ கன் டா); Arhat.

     "ெவல் ைன ய யா நக்கன்" ( ைள. பாண் . 10);;

   3. வன்; sivan.

     "நக்கன்காண்" (ேதவா. 619:2);.

த.நக்கன் → skt nagna,

     [ந  → நக்கல் → நக்கன்.]

தற்கண் ஆைடயற்ற மாந்தைனக் த்த இச ்ெசால், அ த்த நிைல ல், ஆைட ன்ைம யால் 
ெவளிப்ப ம் ெகாள்ைகச ் றப் ைனக் த்தெதன்க. ஆைடையத் றப்ப ேபால், உலகப் பற்  
அைனத்ைத ம் றந் , கட ள் இல்ைல, ேவள்  தவ , ெகாைல ம் ைல ம் ைழ என்  
உணரத்் ய அ க ேதவைனக் த்  வழங் ய ெபா ண்ைம வளரச்் ைன ம், "நக்கன்1" என் ம் 
ெசால் உள்ளடக் ய  எனலாம்.

 நக்கன்3 nakkaṉ, ெப. (n.)

   நரி; fox.

க. நக்ெக, ெத. நக்க.

     [நக்க → நக்கன், நக்க + அன்.]

நக்கன்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

நக்கனத் வம்

 
 நக்கனத் வம் nakkaṉattuvam, ெப. (n.)

நக்கனம் ( ன்.); பாரக்்க;see nakkaņam.
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நக்கனம்

நக்கனம் nakkaṉam, ெப. (n.)

   ஆைடயற்றநிைல; nakedness, nudity.

     "நக்கனத்ேதா  நடஞ் ெசய்வான்" (உபேத கா. வத் ேரா. 420);

த. நக்கனம் → Skt nagna

     [நக்கன் + அம் + நக்கனம்.]

நக்காரி _

 
 நக்காரி _ nakkāri, ெப. (n.)

   . வறட் ண் ; a kind of sensitive plant.

நக்

நக் 1 nakki, ெப. (n.)

   1. ஏைழ; poor

   2. இவறன்; miser.

ம. நக் .

. [நக்  + இ. 'இ' = ெசால்லாக்க ]

 நக் 2 nakki, ெப. (n.)

   ஆைட ைர ேபான்றவற் ன் ஒரங்களில் அழ ளிர அைமக்கப்ப ம் ன்னல் (GTp.D.I.161);; a kind of 
braid ornamentally Stitched on to the borders of garments and curtains.

த. நக்  → U nakki

     [ந  → நக்  → நக் .]

ஆைடகள் ளங் த் ேதான் வதற்  ஏ வாக, அழ  ளிர அைமக்கப்ப ம் கைர அல்ல  
ஆைட ந் . ைரச ் ைல ன் ஒரத் ல் ன் ம் தன்ைம ல் அைமந்த, ன்னல் ேவைலப்பா .

 நக் 3 nakki, ெப. (n.)

   ,உண ைன நக் ண் ம் தன்ைமயன்; destitute person, as one who licks scrapings

ம. நக் .

     [ந  → நக்  → நக் .]

நக் டல் _

 
 நக் டல் _ nakkiḍal, ெப. (n.)

   நக் தல்; licking taking in by the tongue.

     [நக்  + இ  + அவ். இ = ைண ைன.

அவ் ற் த் ெதா ற்ெபயர.்]

நக் தம்

நக் தம் nakkidam, ெப. (n.)

   1. இரண்  சங். அக); two.

   2. இண் , த் ெதாடக்  (சா.அக.);; tiger stopper.

     [நக் + இதம்.]

நக் ப்

 
 நக் ப்  nakkippū, ெப. (n.)

   ேதடெ்கா க்  (சா.அக.);; Scorpion sting plant. Indian turnsole.

     [நக்  + இ+ ]

1173

www.valluvarvallalarvattam.com 4394 of 19068.



நக் ரப்பலைக

நக் ரப்பலைக naggirappalagai, ெப. (n.)

   தைல வ ள்ள காலால், தாங்கப்பட்ட பலைக; a plank supported by the image of a crocodile.

     "நக் ரப் பலைக ம் ந ஞ்சாந் தம் ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக் 38.171);.

     [நக் ரம் பலைக.]

கால்கள் நான் ம் தைலக்கால் ேபால் அைமந்த பலைகையேயா, மரப்பலைக ேமல் தைல 
ெபா க்கப்பட்டதாேலா வந்த ெபயராக இ க்கலாம்.

நக் ரம்

நக் ரம்1 nakkiram, ெப. (n.)

   தைல( வத . வரக்்கநரக.117);; alligator.

     [நா → நக்  → நக் ரம்.]

நாக் னால் வைளத்  உண ைன வாயகப்ப த் ம் தன்ைம னால், இப் ெபயர ்ெபற்றதாக 
இ க்கலாம்.

     [P]

 நக் ரம்2 nakkiram, ெப. (n.)

   . ேமல்வா ற்ப  (யாழ். அக.);; top beam of a door-frame

நக் ரா

 
 நக் ரா nakkirā, ெப. (n.)

   நக் ப் ; Indian turnsole.

நக் ராக் யம்

நக் ராக் யம் nakkirākkiyam, ெப (n.)

   நிைரய வைக ( வ+த . வரக்்கநரக. 117);; a he||.

ைற றம் பவரக்ைள நிைரயத் ள், தைலவாழ் அக ல் தள்ளித் ன் த் வதாக மக்களால் 
க தப்ப ம் ப .

நக் ைர

 
 நக் ைர nakkirai, ெப. (n.)

   ேதடெ்கா க் ; Indian turnsole

     [நக் ரா → நக் ைர.]

நக் னகம்

 
 நக் னகம் naggiṉagam, ெப. (n.)

   ப த் ; Cotton.

நக் னம்

நக் னம் nakkiṉam, ெப. (n.)

   1. ஆைட ன்ைம; nudity.

   2. இறந்த ன் உடல் எரிப்  (தகனத் );ற் ப் ற  ெசய்யப்ப ம். தல் சடங் ; the first ceremony 
performed in honour of a deceased person.

   3. ெபண் ; pudendum muliebre.

த. நக் னம்  → skt nagna

நக் னிக்கரணம்

நக் னிக்கரணம் nakkiṉikkaraṇam, ெப. (n.)

   1. ஆைட ெபயரத்்தல்; Stripping naked.

   2. இன்ப ைளயாட் ; a love play in which the woman is stripped naked.
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நக் னிைக

நக் னிைக naggiṉigai, ெப. (n.)

   1. ஆைடயற்றவள் (யாழ். அக.);; a naked woman.

   2. ெப ம்ைப; adolescent girl, a girl who is ten years old.

த. நக் னைக → skt nagnigå

நக்  = ஆைடயற்ற நிைல.

     [நக்கணிைக → நக் னிைக. நக்  + இனி ைக.]

நக் ரத்தனம்

நக் ரத்தனம் nakārattaṉam, ெப. (n.)

   யா க் ம் அஞ்சாமல், தவற்ைறத் தவ  என்  ட் க் காட் ம் ணம்; the quality of not fearing to criticize 
the authority.

     [நக் ரர ்+ தனம்.]

தன்ைம + அம். 'அம்' ெசால்லாக்க ஈ . பாண் ய மன்னன், தன், மைன ேயா  தனித் ந்தேபா  
வந்த மணம், ந்த ன் இயற்ைகமணமா? ேவறா? என்  எண்ணி, ஐய ற்றதைன, அைவக்களத் ல் 
ெமா ந் , ர்  ெசய் ம் பாப் ைனவா க் ப் பரி ல் 1000 ெபாற்காககள் என்  அ த்தான்.

இக் ற் ைனச ்ெச ம த்த த , இைறயனார ்எ ய பா ைனக் ெகாணரந்்  பா ங்கால், 
மனம ழ்ந்த மன்னன் பரி  வழங்க ற்பட்ட ஞான் , நக் ரன் த த்  ந்தல் ம ரக்் கற்ைறக்  
இயற்ைகமணம் எப்ேபா ல்ைல என்  ெமா ந் , இைறயனார ் ன் ம் எ ரச்ெ்சால்லா , 
நிைலநி த் ய பண்ேப, நக் ரத்தனம் என்ற க.

நக் ரேதவநாய
னார்

நக் ரேதவநாயனார ்nakāratēvanāyaṉār, ெப. (n.)

   ப ேனாராந் ைற ள்ள ல்கள் லவற்ைற இயற் யவர;் a canonized Šaivam saint the author of 
certain works in patinórán-tirumurai.

     [நக் ரேதவர+்நாயனார.்]

   நக் ரேதவ நாயனார.் ப ேனாராந்  ைற ல் ஒன்ப  ல்கைள இயற் ள்ளார;்   1. 
ங்ேகாய்மைல எ ப . 70 -ெசய் டக்ளடங் ய இந் ள், 48 தல் 61 வைர ள்ள பாக்கள் 

மைறந்  ட்டன;   2. ைகைலபா  காளத் பா  அந்தா ;   3. வலஞ்  ம்மணிக்ேகாைவ;   4. 
எ ற் க்ைக;   5. ெப ந்ேதவபாணி;   6. ேகாபப் ரசாதம்;   7. காெரட் ;   8. 

ேபாற் த் க்க ெவண்பா;   9. க்கண்ணப்ப ேதவர ் மறம்;

நக் ரர்

நக் ரர1் nakārar, ெப. (n.)

   காற் ப் பைட த யைவ இயற் யவ ம். கைடச ்சங்கத் ல் றந்  ளங் யவ மான 
லவர;் a celebrated poet of the last Sangam, author of Tirumurugarru-p-padai and other poems.

     "கணக்காயனார ்மகனார ்நக் ர ெமன" (இைற. 1. உைர);. காலம் . .200- . .200 என்பர;்

ம வ, நக் ரனார.்

     [நல் + ரர ்→ நற் ரர ் → நக் ரர]்

ரர ்= இயற்ெபயர.்

நக் ரைரச ் றப் த் க் கத்தான், 'நல்' என் ம் றப் ப்ெபா ணரத்் ம் 'ந' என் ம் எ த்ைத 
ன்ைவத் க் னர.்

கழகக்காலப் லவர ்நிர ல் தைலைம ெபற்ற இவர,் ம ைரக் கணக்காயனாரக்்  மகனாராவார.் 
இவரத்ம் பாடல்கள் வா லாகத் த ழகத்ைத ஆண்ட ேசர, ேசாழ, பாண் யர ்தம் அர யல் நிகழ் , 

ற்றரசரக்ள் பற் ய ெசய் கைள ம் ெதரிந் ெகாள் ேறாம். பாண் யன், தைலயாலங்கானத் ச ்
ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெச யன , ஆலங்கானப் ேபாைரப் பற் ய ப் ைன அ யலாம்.

ெபாலம் ண் ள்ளி ெயன்பவன், ேகாயெரன்பாைர ெவன் , நிலங்ெகாண்ட றத் ைன ம், 
ேசரமான்ேகாைத மாரப் க் ப் பைகயாய் இ ந்த ள்ளிவளவைனப் பைழயன் மாறன் என்பான் 
ெவன் , ேசர க்  உவைகெயய்  த்த ற ம், ற ம் நக் ரரால் ந லப்ப வனவா ம்.

ம ைரமாநகரின் மாண் ைனப் பலபடப் பாராட் ம் பாடல் வரிகள் வ மா  :

   1. "அரண் பலகடந்த ரண்ெகாள்தாைன, வாடாேவம் ன் வ டல்"

   2. "மாடம  ம ற் டல்'.

   3. "ெபான்ம  ெந நகரக்் டல்". ம ைரைய மட் மன் , அன்ைறய த ழகத்  அைனத்  ஊரக் ம் 
இவரால் றப் க்கப்ப ன்றன. ம ங் ரப்்பட் னம், கா ரி ம்பட் னம் , க ர,் உைற ர ்
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நக் ரர்ேகா ல்

 
 நக் ரரே்கா ல் nakārarāyil, ெப. (n.)

   ம ைர, ேமலாமா  ள்ள நக் ரர ் க்ேகா ல்; Nakkirar's temple, located in Madurai west masi street.

ம வ, சங்கத்தார ்ேகா ல்,

     [நக் ரர ்+ ேகா ல்]

ைளயாடல் ெதான்மத் ல், ( ராணம்); நக் ரர ்ேகா ல் பற் ய ப்  காணப்ப ற .

நக்

நக் 1 nakkudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t)

   1. நா னாற் தட தல், அல்ல  ழா தல்; to lick lap.

     "ஆமாேபா னக் " (நால , 377.);. பரி டன் ஆ (ப ); தன் கன்ைற நக் ய  (இக். வ);. நாய் நீைர நக் க் 
க் ம் (இக். வ);. நக் ற ேபா  நா  எ ம் மா (பழ.);. நக் ற நாய்க் ச ்ெசக் ம் ெதரியா . 

வ ங்க ம் ெதரியா  (பழ);.

   2. ண் தல்; to touch.

     "நைகமணி மாரப்நக் . கரம் பரந்தவன்ேற" ( வக.799);,

   3. அ த்தல்; to consume.

     "உலைக நக் ங் ேகட  நிைலைமக் காலன்" (ஞானவா. க் ரன். 33);.

   4. தல்; to burn.

     "நனந்தைலப் ேப  ெரரி  நக்க" ( றநா. 57);.

ெத. ந . க. நக் . ., நக் னி.

ேகாண். நாகானா. . நாக  ய்,

நாக. நா . ெகாண்டா. நாக், ேகாட நாகானா.

     [நாக்  → நக்  + தல் + 'தல்' தல் ற் த் ெதா ற்ெபயர.்]

 நக் 2 nakkudal,    5 ெச. . . (v.i)

   வ ைமப்ப தல்; to be destitute.

நக் டகம்

 
 நக் டகம் nagguḍagam, ெப. (n.)

   க் ; nose.

 |நக்  + ஊ  → உ  + அகம்.]

நக் ணி

நக் ணி nakkuṇi, ெப. (n.)

   1. உண ற் த் ண்டா ேவான்; mean cadger of food.

   2. ைபயன்( ன்);; little boy.

   3. பாம் வைக ( ன்..);; a small snake.

     [நக்  + உண்ணி → நக் ண்ணி → நக் ணி]
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நக் நிற்றல்

நக் நிற்றல் nakkuniṟṟal, ெப. (n.)

   1. ஆைடயற்  அ த்தல்; without dress, to be naked.

     "ெபாக்கம் க்கவர ் ம் நீ ங் ெகாண்  நக் நிற்பர ்அவரத்ம்ைம நாணிேய" (நா க்கரசர ்
ேதவாரம்.);.

   2. வ ைம ல் வா தல்; to wall in poverty.

     [நக்  + நிற்றல்.]

உண் ம் உண ற் ம், உ க் ம்

உைடக் ம் வாய்ப்பற்  இ த்தல்.

நக் ப்ெபா க்

நக் ப்ெபா க்  nakkuppoṟukki, ெப. (n.)

   1. எச் ற்ெபா க்  ண்ேபான்; beggar, as one who lives on refuse food.

     "நக் ப் ெபா க் க ம் பறப்பர"் (தனிப்பா. i290.7);.

   2. இவறன் ( ன்);; miser.

     [நக்  + ெபா க் ]

நக் ம ந்

 
 நக் ம ந்  nakkumarundu, ெப. (n.)

   நாவாற் ப ம் ம ந் ; a thick syrupy medicament to be taken by licking-Lincture.

     [நக்  + ம ந் .]

ேதன் த யனவற் டன் நா னால் நக் ண் ம் ம ந் .

நக்ேகணி

நக்ேகணி1 nakāṇi, ெப. (n.)

   காைர வைக; a kind of honey thorn, m, tr., Canthium Didymum.

ெத. நக்ேக .

 நக்ேகணி2 nakāṇi, ெப. (n.)

   க ப் மரம் (சா.அக);; a black jujube.

நகக்கண்

 
 நகக்கண் nagaggaṇ, ெப.(n.)

   ரல் னிக் ம், நகத் க் ம் இைடப்பட்ட ப ; he part between the tip of the finger and the nail.

நகக் கண்ணில் அ க் ச ்ேசர டக் டா  (இக். வ.);.

     [நகம் + கண்.]

நகக்கண்ேநாய்

 
 நகக்கண்ேநாய் nagaggaṇnōy, ெப. (n.)

   உடம் ல் வளி, த்தம் த யவற்றால், ெகாப் ளம் எ ம் ைக (சா.அக);; a disease of the finger in which 
the flesh of the finger nail is vitiated by deranged wind and bile in the system.

ம வ. நகச் ற் .

     [நகக்கண் + ேநாய்.]
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நகக்க க்கட்

 
 நகக்க க்கட்  nagaggaṇuggaṭṭi, ெப. (n.)

   ரல் னி ற் கா ம் கட்  (சா.அக);; an abscess occuring at the end of the finger.

ம வ. நகச் ற் , ரற் ற் .

     [நகக்க  + கட் .]

நகக்க ேநாய்

 
 நகக்க ேநாய் nagaggaṇunōy, ெப. (n.)

   நகத் ன ற் கா ம் ஒ வைகத ்ேதால் ேநாய் (சா. அக.);; a kind of skin disease occuring an one side of the 
root of the nail.

     [நகக்கண்  ேநாய் → நகக்க  ேநாய்.]

நகக்க ரணம்

 
 நகக்க ரணம் nagaggaṇuviraṇam, ெப. (n.)

   ெகாப் ளம் எ ம்பாமேல ரற் சைத ற் கா ம் ேநாய் (அல்ல ); ரற் ற்  (சா.அக.);; a form of 
whitlow occuring in the bulbous end of the finger.

     [நகக்க  + Skt ரணம்.]

நகக்கால்

 
 நகக்கால் nagaggāl, ெப. (n.)

நகக்கண் (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see naga-k-kan.

     [நகம் + கால்.]

நகக்காளான்

 
 நகக்காளான் nagaggāḷāṉ, ெப. (n.)

   கைளந்ெத ந்த நகத் னின்  ைளப்பதாகக் க தப்ப ம் காளான் வைக ( ன்);; a kind of fungus 
believed to spiring from nail parings.

ம வ. ப் க்காளான்.

     [நகம் + காளான்.]

நகக் றல்

 
 நகக் றல் nagagāṟal, ெப. (n.)

நகக்  பாரக்்க;see naga-k-kuri.

நகக் த்தன்

 
 நகக் த்தன் nagagguttaṉ, ெப. (n.)

   த் ேவான் (யாழ்.அக);; barber.

     [நகம் + த்தன்.]

ன்னாளில் , ற் ாரக்ளில் , த் ேவார ் ெவட் ங்கால், ரல்கைளத் ய்ைமப்ப த் , 
நகக் கண்ணி ள்ள அ க் கைளெய ப்பர.் இக் காலத்ேத ம், ற் ரப்் றத்ேத இந் நிகழ் ைனக் 
காணலாம்.
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நகக்

 
 நகக்  nagagguṟi, ெப. (n.)

   நகத் னாேலற் பட்ட த ம் ; a scar or impression left by nail.

     [நகம் + ]

நகக் '

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

நகக்ெகா

 
 நகக்ெகா  nagaggoḍi, ெப. (n.)

   ரல்களின் நகங்கைளக் ெகா ையப் ேபால் வளர ட்ட டை்ட; nails allowed to grow long and tortuously.

     [நகம் + ெகா -]

நகங்க -த்தல்

நகங்க -த்தல் nagaṅgaṟuttal,    4. ெச. ன்றா. . (v.t)

   1. இறப் க்  அ யாக, ரல்களி ள்ள நகங்கள் க த் க் காணப்படல்; nail's turning dark which is 
considered as a symptom of death.

   2. ஓர ்சாக் ; a symbol of death.

     [நகம் + க .]

நகங்

நகங்  nagaṅgirudi, ெப. (n.)

   எ வைக ண்ணியங்க ள் ஒன்றான, ஆணவமற்ற நிைல( ன்.);; humility, absence of pride and self 
importance, one of seven punniyam

     [நகம்  + Skt ]

     [ந  → நகம்.]

   எ வைகப் ண்ணியமாவன;   1. நகங் ,

   2. தானம்

   3. ேநான்  ரதம்);;   4. நட்  ( ேனகம்);,

   5. நயம் பாராட்டல்: (நயேபாசனம்);,

   6. கனம்;   7. ஊக்கம் (உற்சாகம்); ளங் ைக, ஒளிரை்க, ளிரை்க. மனிதன், ஆணவமற் . டச் ட 
ஒளி ம்

ெபான்ேபால், உயர ் ணத் டன் ளிரத்ல். இவ் யர் ணம் எ வைக அறத் ள் ஒன் .
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நகசச்ைத

 
 நகசச்ைத nagaccadai, ெப. (n.)

   நகத்ைதச ் ற் ள்ள சைதப்ப ; the portion of tissue around the nail.

     [நகம்  + சைத.]

     [த   → தைச → சைத= ரி .]

நகச் ராய்

 
 நகச் ராய் nagaccirāy, ெப. (n.)

   நகத்த  ந்த ம்  (யாழ்ப்.);; splintery fragment of a nail.

     [நகம் + ராய்.]

நகச் லந்

 
 நகச் லந்  nagaccilandi, ெப. (n.)

   ெகாப் ளம் இன்  ர ேலற்ப ம் கட்  (சா.அக);; a form of whitlow occuring in the bulbous and of the finger.

ம வ. நகச் ற் .

     [நகம் + லந் .]

நகச் வர்

 
 நகச் வர ்nagaccuvar, ெப. (n.)

   நகத்ைதச ் ற் ய கைத; tissues around the nail.

     [நகம் + வர]்

     [ வல் → வர ்= ரி .]

நகச் ற்

 
 நகச் ற்  nagaccuṟṟi, ெப. (n.)

   ெபா வாக நகக்கண் அல்ல  னி ர ற்கா ம் ண்; a common name for several forms of Whitlow.

ம. நகச் ற் .

     [நகம் + ற் .]

   நகத்ைதச ் ற் வ ம் ண் அல்ல  கட் ;

நகச்

நகச்  nagaccūṭu, ெப. (n.)

   1. இளஞ்  ( ன்.);; luke warm.

   2. ; moderati Warm.

     [நகம் + ]

நகச் ரம்

 
 நகச் ரம் nagaccūram, ெப. (n.)

   ைனப் ல் (சா. அக.);; a kind of grass.

     [நகம் + ரம்.]
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நகசெ்சாத்ைத

 
 நகசெ்சாத்ைத nagaccottai, . ெப. (n.)

   ைத ற்ற நகம்; decayed and deformed nail.

     [நகம் + ெசாத்ைத.]

     [ெசாள்ைள → ெசாற்ைற → ெசாத்ைத]

நகசெ்சால் )-தல்

நகசெ்சால் )-தல் nagaccolludal,    8  ெச. ன்றா . (v.t.)

   ம மா  இனிய ெசாற்கைளக் தல்; to utter pleasant words.

     "பகசெ்சால் க் ேகளிரப்் ரிப்பர ்நகசெ்சால்  நட்பாடல் ேதற்றா தவர"் ( றள்,187);;

     [ந  → நக + ெசால்( );-தல்.]

நகசெ்சாற்ைற

 
 நகசெ்சாற்ைற nagaccoṟṟai, ெப. (n.)

   ைர ற்ற நகம்; worm eaten nail or decayed nail.

ம வ. நகச ்ெசாத்ைத.

     [நகம் + ெசாத்ைத. ெசாள்ைள → ெசாற்ைற.]

நக ரிதம்

 
 நக ரிதம் nagasiridam, ெப. (n.)

   ன் ச ் ன் ச ்ெச ன் வப் ைத; the red seed of crab's eye.

     [நகம் + skt. ரிதம்.]

நகட்டல்

 
 நகட்டல் nagaṭṭal, ெப. (n.)

நகட் ைக பாரக்்க; See nagattugal.

     [நகட்  → நகட்டல்.]

நகட் -தல்

நகட் -தல் nagaṭṭudal,    5. ெச ன்றா. . (v.t)

   1. இடம் ட் ப் ெபயரசெ்சய்தல்; to push away, shove.

   2. காலந்தாழ்த் தல்; to delay, procrastinate.

அவன் க மத்ைதச ்ெசய்யாமல் நகட் றான் (உ.வ);.

   3. நன்றாய் ைடத்தல்; to thrash.

   4. அைரத்தல்; to pound, grind.

   5. ஆவ டன் உண் தல்; to eat up with avidity.

     [நகரத்்  → நகட் -தல்]

நகட் ைக

நகட் ைக nagaṭṭugai, ெப. (n.)

   1. இடம் ெபயரக்்ைக; to push away.

   2. அைரக்ைக; grinding.

அம் ல் ளகாய் வற்றைல ைவத்  நகட் . (ேப.வ);.

   3. ந க் ைக; crushing.

     [நகரத்்  →நகட் .]

     [நகட்  → நகட் ைக]
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நக

நக  nagaḍu, ெப. (n.)

   உடல் ெவ க்ைக; pale complexion.

     'மண் ன் வந்தநக ேபாலன் ேற' (ஈ  6.2.ப்ர);.

     [ந  → நக-நக ]

     [ந தல் = ளிரத்ல், ளங் தல், ெவண்ைமயாதல், அரத்த ன்ைமயால் உடல் ெவண்ைமயாய்த் 
கழ்தல்.]

நகணம்

 
 நகணம் nagaṇam, ெப. (n.)

   டக்ெகாற்றான்; palsycurer.

நகத்தடம்

 
 நகத்தடம் nagattaḍam, ெப. (n.)

நகக்  பாரக்்க;see naga-k-kuri

     [நகம் + தடம்]

நகத்த ர்

நகத்த ர ்nagattayir, ெப. (n.)

   சச் க்கைரக் ழங்  (ைதலவ. ைதல.125);; panicled bindweed.

ம வ, நிலசச் க்கைரக் ழங் .

நகத்த ம்

 
 நகத்த ம்  nagattaḻumbu, ெப. (n.)

நகக்  பாரக்்க;see naga-k-kuri,

     [நகம் + த ம் ]

நகத் காணி

 
 நகத் காணி nagattirugāṇi, ெப. (n.)

கடை்ட ரல் நகத்ைதப் பயன்ப த் த் டக் ய காணி,

 thumb screw.

     [நகம் +  + ஆணி.]

நகத் ேராணம்

 
 நகத் ேராணம் nagatturōṇam, ெப. (n.)

   ம்ைப (சா.அக.);; leucas flower. Leucas Linifolia.

நக சம்

 
 நக சம் nagadipīcam, ெப. (n.)

   ெதாடக்  ( . அ.);; a prickly shrub said to be capable of stopping the tiger - Tiger stopper.

நகநந் னி

 
 நகநந் னி naganandiṉi, ெப. (n.)

   மைலமகள் (யாழ்.அக.);; Malaimagal as the daughter of the Himalaya mountain.

     [நகம் + 'நந் னி]
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நகநா

 
 நகநா  naganāgu, ெப. (n.)

   ளிக்கைவத் ச ்சாராயம் இறக் வதற்காகப் பயன்ப த் ெமா  ைக; a drug used for fermenting 
spirituous liquor.

     [நகம் +நா .]

நகநா கம்

 
 நகநா கம் naganātigam, ெப. (n.)

   வப்  அ க்கலரி (சா.அக.);; oleander rosebayNerium Odorum.

நகேநாக்

 
 நகேநாக்  naganōggi, ெப. (n.)

   ேவ ப்ப த்  (சங்.அக்);; hedge-twiner.

     [நகம் + ேநாக் ]

நகேநாகரம்

 
 நகேநாகரம் naganōgaram, ெப. (n.)

   மஞ் ட்  (சா.அக);; munject indian madder.

ம வ, நீரப்் .

நகப் ண்

நகப் ண் nagappuṇ, ெப. (n.)

   1. நகத் ற் கா ம் ண்; boil on the edge of the nail.

   2. நகங் வதா ண்டான ண்; scratch of a nail.

ம வ. நகச் ற் .

     [நகம் ண்.]

நகப் ள்ளி

 
 நகப் ள்ளி nagappuḷḷi, ெப. (n.)

   நகத் ற் கா ம் ள்ளி; dot on the nail.

     [நகம் + ள்ளி.]

நகப்

 
 நகப்  nagappū, ெப. (n.)

   நகத் ல் உண்டா ம் ெவண் ள்ளி; white spots occuring on the Surface of nails.

     [நகம் + ]

நகப் ச்

 
 நகப் ச்  nagappūccu, ெப. (n.)

   நகத் ல் ம் வண்ணப்ெபா ள்; nail polish.

   தற்ேபா  நகப் ச் கள் பல வண்ணங்களில் வ ன்றன. (உ.வ.);;     [நகம் + ச் ]
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நகபதம்

 
 நகபதம் nagabadam, ெப. (n.)

நகக்  பாரக்்க; see naga-k-kuri.

     [நகம் +skt பதம்]

நகபரண்ி

 
 நகபரண்ி nagabarṇi, ெப. (n.)

   ஒ ெச  (சா. அக);; a plant.

     [நகம் skt பரண்ி]

நக ட்

 
 நக ட்  nagayuṭpi, ெப. (n.)

   ஒ வைக ெவந்தயம்; hourse shoe fenugreek-Trigonella Corniculata.

நகம்

நகம்1 nagam, ெப. (n.)

   1. மைல ( ங்);,

 mountain.

     'நகராசன் மடந்ைத" (ப ெனா. க்ைகலா,12);.

   2. நிலம் ( ங்);; earth.

   3. மரம் ( டா);; tree.

   4. நாகணெமன் ம் மணப் ெபா ள்; an article of incense.

     "க நகந் ேதவ ப த ய ைரகளிட் " (ைதலவ. ைதல, 43);.

     [ந +அம்.].

     'ந ' என் ம் ேதான் தற் க த் னின்  ேதான் ய ெசால் ளங் த் ேதான் தல் என் ம் 
ெபா ண்ைம ல், மல் ம் வள  க்க மைலையக் த்  நின்ற . மல்லல்மா ஞாலமாம் மாநில 
மடந்ைத ன் ம னில் ளங் த் ேதான் வேத மைல, மைல ைடத ்ேதான்  ளங் பைவேய. 
மணங்கமழ் நாகண ம், ந ஞ்சாந்தம் த ம் மர ம் என்ற க.

 நகம்2 nagam, ெப. (n.)

   1. உ ர ்( ங்.);; nail.

   2. பறைவ ர;் talon daw.

     " க்காற ெகாத்தா நகத்தாற் ைடயா" (கம்பரா. சடா .13);.

   3. அ க் ளம்  ( ன்);; extremity or lower part of a hoot.

நகம் ங்

 
 நகம் ங்  nagambiḍuṅgi, ெப. (n.)

   உண்ைமைய வரவைழக் ம் ெபா ட்  ற்றவாளிகளின் நகத்ைதப் ங்க காவல் ைற னர ்
பயன்ப த் ம் க ; an instrument used to pluck nails of culprit at jail.

     [நகம் + ங் ]

நகம்வாங்

 
 நகம்வாங்  nagamvāṅgi, ெப. (n,)

   நகெம க் ங்க ; mall-parer.

     [நகம் + வாங் ]
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நகம்ெவட்

 
 நகம்ெவட்  nagamveṭṭi, ெப. (n.)

நகம் வாங்  ( ன்.); பாரக்்க;see nagam-vángi.

     [நகம் + ெவட் .]

     [P]

நக சம்

 
 நக சம் nagamusam, ெப. (n.)

   ல் (யாழ்.அக);; bow

     [நகம் + சம்]

நக ண்ணி

நக ண்ணி nagamuṇṇi, ெப. (n.)

   1. நகம் ைறந்  அல்ல  ந்  ேபா ம் ஒ வைக நகச் ற் ; a form of whitlow in which the nail is 
destroyed.

   2. ரற் ைற ம் ட்டம்; a form of leprosy in which the fingers with nails are mutilated.

     [நகம் + உண்ணி]

   உட ப் கைளக் ைறத்  டமாக் ப் பயனற்  ழசெ்சய் ம் ெதா ேநாய்;

நக

 
 நக  nagamūṭi, ெப. (n.)

   ஐவண்ணவணி ள் ஒன்றாய்ப் பரவமகளிர ்வலக்காற் ெப ர ல் அணி ம் அணிகலன்; ring worn on 
the right toe by Parava women, one of al-vannam, q.v.

     [நகம் + .]

நகர்

நகர1் nagartal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ஊரத்ல்; to creep, as a reptile.

   2. தவழ்தல்; to crawl or move along in a lying or sitting posture, as an infant.

   3. மைறவாய்ப் ேபாதல்; to steal away. Skulk.

     [நக → நகர-்தல்.]

 நகர2் nagarttal,    8ெச. ன்றா . (v.t.)

நகரத்் -தல் பாரக்்க;see nagarttu.

 நகர3் nagar, ெப, (n.)

   1. நகரம்; town, city.

     "ெந நகர ் ைன ைன நல் ல்" ( றநா.23);.

   2. மாளிைக; house, abode, mansion.

     "பா யன்ன க ைட யனகர"் (அகநா.15);.

   3. ேகா ல்; temple, sacred shrine.

     " க்கடெ்சல்வர ்நகர"் ( றநா. 6.);.

   4. அரண்மைன palace

     "நி ஞ்  யனகர"் ( லப். 27,200);.
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நகரத்் -தல்

நகரத்் -தல் nagarddudal,    5. ெச ன்றா , (v.t.)

   1. ம் ேயற் ச ்  தள் தல்; to push with difficulty, shove a long.

   2. கச ் கக் களவா தல்; to pilfer steal little by little.

   3. காலம் கடத் தல்; to dellay.

   ேவைலைய நகரத்் றான் (உ.வ.);;   4. நன்றாகப் ைடத்தல்; to thrash, give a good drubbing.

   5. ெசவ்ைவயாகச ்ெசய்தல்; to do well,

     [நகர ்→ நகரத்் .]

     [நகர ்(த. ); → நகரத்்  ( . );]

நகர் ேராணம்

 
 நகர் ேராணம் nagarturōṇam, ெப. (n.)

   ம்ைப (சா.அக);; leucas flower.

     [நகர ்+ Skt ேராணம்.]

நகர்ப் றத் ட்டம்

 
 நகரப்் றத் ட்டம் nagarppuṟattiṭṭam, ெப. (n.)

   மக்கள் ெந க்கம் யாக உள்ள நகரிைனப் பற் ய ட்டம்; urban planning.

     "சாைல ேப தல் நகரப்் றத ் ட்டத் ள் ஒன் " (உ.வ.);.

     [நகரப்் றம் + ட்டம்.]

நகர்ப் றம்

 
 நகரப்் றம் nagarppuṟam, ெப. (n.)

   நகர ம், நகரத்ைதச ்சாரந்்த ப ம்; City and its sub-urban area.

நகரப்் றத் ேலேய வளரந்்த ைபயன். (உ.வ.);. நகரப்் றத் ன் வளரச்் , அைதச ் ற் ள்ள 
ற் ரக்ளி ம் பரவலாகக் காணப்ப ற . (இ.வ.);. ேமைலநாட்  நாகரிகம் நகரப்் றத் ல்தான் 
த ல் பர ற .

     [நகர ்+ றம்]

நகரமா ய (உள்); றம் என் ம், நகரத் க் க் ( ற் ப் றம் என் ம் ெபா ள்படல் காண்க.

நகர்ப் றவளர்ச்

 
 நகரப்் றவளரச்்  nagarppuṟavaḷarcci, ெப. (n.)

   நகர ்சாரந்்த ப களின் வளரச்் ; urban development.

     ' ல ஆண் களாக நகரப்் ற வளரச்்  றப்பாக அைமய ல்ைல' (உ.வ.);. நகரப்் றவளரச்் னால் 
நாட் ப் ற மக்க க்  ேவைல ைடக் ற  (இ.வ.);.

     [நகரப்் றம் + வளரச்் ]

நகர்ப ர யம்

 
 நகரப் ர யம் nagarpaḍudiraviyam, ெப. (n.)

   நகரத் க்  உரியனவா ய கண்ணா , த்தன், க ங் ரங் , காட்டாைன, ேவந்தன் என்ற ஐவைகப் 
ெபா ள்கள் ( ங்);; things peculiar to a city, as kaņņādi, pittaņ, karunkurangu, kāţţāņai, vēndan

     [நகர ்+ ப  + ர யம்.]
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நகரை்ம

 
 நகரை்ம nagarmai, ெப. (n.)

   அைச ம் தன்ைம; mobility.

     'உய  ெநய் ன் கண்  ப்பால் ஊர் களின் நகரை்மத் றன் அ கரித் ள்ள .'

     [நகர ்= அைச , நகர ்→ நகரை்ம.]

நகரவ்ாற்றல்

 
 நகரவ்ாற்றல் nagarvāṟṟal, ெப. (n.)

   ெபா ள்கைள இடமாற்றத் ேதைவப்ப ம் ஆற்றல்; drift energy.

     [நகர்  +ஆற்றல்.]

நகர் யக்கம்

 
 நகர் யக்கம் nagarviyaggam, ெப. (n.)

   இடம் மாற்ற ய ம் இயக்கம்; drift mobility

     [நகர்  +இயக்கம்.]

நகர்

 
 நகர்  nagarvu, ெப. (n.)

   லம் ெபயர் , இ ப் ட மாற்றம்; migration.

     "தற்ேபா  நகரங்கைள ேநாக் ேய மக்கள் நகர்  அ கமாக நிகழ் ற ". உ.வ.).

     [நகர ்→ நகர் .]

நகர் சச்ான் தழ்

 
 நகர் சச்ான் தழ் nagarvuccāṉṟidaḻ, ெப. (n.)

   லம் ெபயர்  உ ச ் ட் ; migration -certificate.

     'நகர் ச ்சான் தழ் இல்லாத ெவளி நாட் னர ்ஆ  மாதங்க க்  ேமல் இங்  தங்க யா . 
இக்.வ.).

     [நகர்  + சான் தழ்.]

நகர் ைசேவகம்

 
 நகர் ைசேவகம் nagarvudisaivēgam, ெப. (n.)

   இடமாற்றத் ற் த் ேதைவப்ப ம் ண்டல் இயக்கம்; drift velocity.

     [நகர் ைச + ேவகம்.]
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நகர் ரி

நகர் ரி nagarvuyiri, ெப. (n.)

   , பாம்  தலான தைர ல் ஊரந்்  ெசல் ம் உ ரிகள்; crawling worms, reptiles, and Snakes.

     [நகர்  + உ ரி.]

நகரந்்  அல்ல  ஊரந்்  ெசல் ம் உ ரிகள்.

   1, வைககள்- மண் , ஒளிப் , ணிப் , அரக் ப் .

   2.  ச்  வைககள்.

   3. பாம்  வைககள்.

   4. ரான் வைககள்.

   5. பல்  வைககள்.

   6. ஓணான் வைககள்.

நகர் ெவளி

 
 நகர் ெவளி nagarvuveḷi, ெப, (n.)

   இடமாற்றப் ப ; drift space.

நகர அர

நகர அர  nagaraarasu, ெப. (n.)

   . 5000 ஆண் க க்  ன்  ேரக்கம், ஏெதன்  ஆ ய நா களில் இ ந்  தன் தல் உ வான 
ய அர யல் ட்டைமப் ; polis or city state-is a small independent-self Contained political Society it existed in 

Athens and Greek, before 5000 years, polis-old greek.

     [நகர ்+ அர ]

     "மக்களாட் ன் தாயகம்" "ஏெதன் " என்  வரலாற்  வல் நர ் வர.் தன்னாட் ட ம் 
தன்னிைற ட ம் கழ்ந்த ய அர யல் ச தாயம் பழங் ேரக்கத் ல் ,

     "polis or city state"

என்  அைழக்கப்பட்ட .

நகரக்கரணத்தான்

நகரக்கரணத்தான் nagaraggaraṇattāṉ, ெப. (n.)

   வணிகக் கணக்  ேமற்பாரை்வயாளன்; commercial account's supervisor.

     " ெநய்த்தானம் காரய்ம் ஆராயப்ெபற்ற அரயன் நாமக் ேகாடனார.் இவ் ர ்நகரக் காணத்தான 
பைன ைடயாைனக் ற்றத்தண்டம் ெகாண்ட ெபான்". (S.I.V.592);

 |நகரம் + கரணத்தான்.]

நகரக்கல்

நகரக்கல் nagaraggal, ெப. (n.)

   வணிகரக்ள் ைவத் க் ம் எைடகற்க க் ச ்சான்றாக. அர  தணிக்ைக ெசய் , த் ைர ட்  
வழங்கச ்ெசய்  எ த்தலளைவக்கல்; weighing Stone duly Sealed by government authorities.

     ' வாலந் ைற மகாேதவற்  ைவத்த ெவள்ளி ற் கலசம் நகரக்கல்லால் ற்  ெதாண் ற்  
க்கழஞ்சைர" (S.I.I.V67);.

     [நகரம் + கல்.]

நகரக்ேகா ல்

நகரக்ேகா ல் nagaragāyil, ெப. (n.)

   1. நாட் க்ேகாடை்டசெ்சட் வ ப் னர ்தைல ைறேதா ம் வணங் ம் ஒன்ப  வன் ேகா ல்கள் 
(இ.வ.);; the nine Švan shrines of Chetnādu, each of which is worshipped by particular sections of chetty families.

   2. நாட் க் ேகாடை்டச ்ெசட் க ள் ஒ  வ ப் ; exogamous section of Náttu-köttai chetties,

     [நகரம் + ேகா ல்.]
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நகரகாதம்

 
 நகரகாதம் nagaragātam, ெப. (n.)

   யாைன (யாழ்.அக.);; elephant.

த. நகரகாதம் skt. nagara-ghāda.

     [நகர ்+ அ + கா + அம்.]

அைசந்தவண்ணம் இ க் ம், கா கைள ைடய . ேகரளத் ல் அரச ம்பத் னர ்யாைனைய 
ட் ல் ைவத்  வளரக்் ம் பழக்கம், இன் ம் காணப்ப ற .

நகரங்கம்

நகரங்கம்1 nagaraṅgam, ெப. (n.)

   மணப் ெபா ள் (யாழ்.அக.);; fragrant substance.

     [நகரம்+கம்.]

மணப்ெபா ள் காற் ல் கலந்  மணம் பரப் ம். இக் காற் ைன க ங்கால் க்கைடத் க் காற்  
"கம்" ெமன் , மணம் வதாகக் ம் இயல் , இன் ம் மக்களிைடேய ெப வழக் ன் ள்ள .

 நகரங்கம்2 nagaraṅgam, ெப. (n.)

நகக்  பாரக்்க; see naga-k-kuri.

நகரங்களிலார்

 
 நகரங்களிலார ்nagaraṅgaḷilār, ெப. (n.)

   வணிகரக்ளின் அைவக் ரிய உ ப் னரக்ள்; member's of the merchant's council.

     [நகரங்கள் + இல் + ஆர.்]

   நகரத் ல் தைலைமப் ெபா ப் ல் இ க் ம் வணிகர.் ஏைனய ஊரக்ளில்  உள்ள வணிகரக்ைள, 
வணிகப் ேபரைவக்  உ ப் னராகச ்ேசரத்்தல்;

நகரசைப

 
 நகரசைப nagarasabai, ெப. (n.)

   நகராட் க் த் ேதரந்்ெத க்கப்பட்ட உ ப் னரக்ைளக் ெகாண்ட அைவ; municipal Council.

ம வ. நகரமன்றம்.

     [நகரம் + சைப]

நகரம்ன்ற உ ப் னர ்ஒன் . மக்கள  இன் யைமயாத ேதைவகைள  நிைறேவற் ம் அைவ.

த. சைப → skt. சபா.

அைமதல் = ெபா ந் தல்.

தல், நிைறதல்.

அைம → ட்டம்.

அைம → அைவ. அைவ → சைவ → சைப.

வ → ப= ரி .

ஒ.ேநா. உ  → உ . ெசய்வவர்

ெசய்பவர ் சைபெயன் ம் ெதன்ெசால்ேல, வடெமா ல் சபா என்  ரிந் ள்ள .
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நகரசம்

 
 நகரசம் nagarasam, ெப. (n.)

   யாைன, (சங்.அக);; elephant.

 |நகர+்அசம்.]

நகரசனி

 
 நகரசனி nagarasaṉi, ெப. (n.)

   ெச ம் அதன் கா ம்; a plant and its fruit.

     [நகர ்+ அசனி.]

நகர வா

 
 நகர வா  nagarasuvāmi, ெப, (n.)

   வணிகரக்ள் தைலவன், வணிகர ்ேபரைவத் தைலவன்; leader of merchants, leader of the merchant's council.

     [நகரம் + skt வா .]

ஸ்வம்+ஆ+  என்  வட ெசால்ைலப் ரித் , ெசல்வன் என்  ெபா ள் வர.் ஆ ன், ெசாம்+ = 
ெசாத்  என் ம் த ழ் ேவரப்்ப . அப் ெபா ள் த தல் காண்க.

நகரத்தந்ைத

 
 நகரத்தந்ைத nagarattandai, ெப. (n.)

   மாநகராட்  உ ப் னரக்ளால் ஆட் த் தைலவராகத் ேதரந்்ெத க்கப்பட் , நகரின் தல் 
மகனாக ம க்கப்ப பவர;் mayor of a city Council ( ரி. அக.);.

     [நகரம் +தந்ைத.]

ரியா அகர த ல், நகரத்தந்ைத, ஆண் ற்ெகா ைற நகரம்ன்ற உ ப் னரக்ள் வா லாகத் 
ேதர்  ெசய்யப்ப வதாக க்கப்பட் ள்ள . ஆனால், ஐந்தாண் கட்  ஒ ைற மக்களால் 
ேநர யாகத் ேதரந்்ெத க்கப் ப பவேர, நகரத்தந்ைத.
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நகரத்தார்.

நகரத்தார.் nagarattār, . ெப. (n.)

   1. நகர வா கள்; townsmen, inhabitants of city.

   2. நாட் க்ேகாடை்டச ்ெசட் யாரக்ள் (இ.வ.);; nāțțu-k-köțţai-chețțies.

   3, வணிகரக்ள் ( யாபாரிகள்);; merchants.

அங்கா கள் = தஞ்ைசப் ெபரியேகா ல் கல்ெவட் ல், ேகா ல் கணப க் ரிய நிேவதன);ப் பைடயல் 
வாைழப்பழத் ற் ரிய தற்ெபா ைள, வட் க் க் ெகாண்டவரக்ள். அங்கா கள் என்  ெபா வாகக் 

ப் ட் ள்ளப , அவ்வா  வட் க் க் ெகாண்டவரக்ள் (கல்.அக);.

   1. தஞ்சா ர ் றம்ப  நித்த ேனாதப் ெப ந்ெத ல் நகரத்தார.்

   2. தஞ்சா ர ் ற் த் த் தஞ்சா ர ் றம்ப  ம் சே்சாழப் ெப ந்ெத ல் நகரத்தார.்

   3. தஞ்சா ர ் ற்றத் த் தஞ்சா ரப்் றம்ப  ரி வந மாேத ப் ேபரங்கா  நகரத்தார ்
என்ெறல்லாம். ளக்கமாகக் ப் டப் ப வதால், நகரத்தார ்என்ப  வாணிகர ்கைளேய 
ெப ம்பா ம் ப் பைவேய. அவரக்ள் வணிகம் ெசய்  வாழ்ந்  வ ம் ஊ ம், "நகரம் என்  
ெபயர ்ெபற் ள்ள  என்ப ம், லனா ம். ந்த ம யான உய்யக் ெகாண்டான் ேசாழ ரத்  வாணிகர ்
நகரத்ேதாம்" (S.I.vol 7. ins.537); தஞ்சா ர ் றம்ப  ரி வநமாேத ப் ேபரங்கா  நகரத்தார"் (S.IIvol, 22 
Ins37);, ேபான்றைவ நகரத்தார ்பற் ய கல்ெவட் ச ்சான் களா ம்.

     [நகரம் + அத்  + ஆர.்]

நகரம் என்ற ெசால், ஒளி ந்த ளக் க டன் ளங் த் ேதான் ம் ேகா ல், அரண்மைன, 
ேகாடை்ட. தைலநகர ் த யவற்ைறக் க்கலா ன. ப் ச ் ண்ணாம்  சப்ெபற்  
பளபளப் டன் ளங் த் ேதான் ம் மாளிைககள் நிைறந்த  நகரம்.

நாட் க்ேகாடை்டசெ்சட் யார ்ேப ர ்நகரம் என்ேற அைழக்கப்பட்ட . நகரத்தார ்எ ம் 
றப் ப்ெபயர,் நாட் க்ேகாட்டாச ்ெசட்  வணிகரக் க்  வழங் வந்தைத கல்ெவட் கள் 

ெதளி த் ன்றன.

நகரத்தார்ஊர்

 
 நகரத்தாரஊ்ர ்nagarattārūr, ெப. (n.)

   நாட் க்ேகாடை்டசெ்சட் மார ்வா ம் ஊர;் dwelling place (village); of nåttu-k-köttai-ccettiyar's.

   நகரத்தார ்= வணிகர.் வட் தெ்தா ல் ெசய்தவர;்     [நகரத்தார ்+ ஊர]்

நகரத்தார்கைட

 
 நகரத்தாரக்ைட nagarattārgaḍai, ெப. (n.)

   நாட் க்ேகாடை்டச ்ெசட் மார ்நடத் ம் வட் க்கைட; nattu-k-köttai-c-cettiyar's shop for money lending 
business.

     [நகரத்தார ்+ கைட]

நகரத்தார்கைல

 
 நகரத்தாரக்ைல nagarattārgalai, ெப. (n.)

   நாட் க்ேகாடை்ட வணிகத்தார ்கட் ய ேகா ல்களில் காணப்ப ம் கைலப்பாங் ; the specific features 
found in nättu-k-köttai-ccettiyar's art and architecture.

     [நகரத்தார ்+ கைல.]

கண்ணாத்தாள் ேகா ல், ள்ைளயாரப்ட் , ன்றக்  ேபான்ற இடங்களில், கப் ற்காலத்ேத 
கட்டப்படட்ட, க மண்டபங்களில் காணப்ப ம் ெகா ங்ைககள், நாட் க்ேகாடை்டச ்ெசட் மார ்தம் 
கைலத ் ற க் ச ் றந்த எ த் க்காட்  எனலாம்.

நகரத்தார்பாணி

 
 நகரத்தாரப்ாணி nagarattārpāṇi, ெப. (n.)

   நாட் க்ேகாடை்டசெ்சட் மார ்கட் ய ேகா ல்களில் காணப்ப ம் ஒ த்த கைலயைமப் ; the 
common architecture found in temples built by nattu-k-köttai-ccettiyar's.

     [நகரத்தார ்+ பாணி.]
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நகரத் செ்சட்

நகரத் செ்சட்  nagarattucceṭṭi, ெப. (n.)

   ெசட் ச ்இனத்தா ள் ஒ வைக னர ்(ETV 92);; a sub caste of chetties.

 |நகரம் + அத்   + ெசட் .]

 |ெசட்  + இ → ெசட் .]

நகரத் ெவள்ளாள
ர்

 
 நகரத் ெவள்ளாளர ்nagarattuveḷḷāḷar, ெப. (n.)

   ேவளாளர ்வைக னர;் a sub sect of véâlâs.

     [நகரத்  + ேவளாளர ்→ ெவள்ளாளர.்]

நகரத்ேதார.்

 
 நகரத்ேதார.் nagarattōr, ெப. (n.)

   ற் காலத் ந்த நகரமாந்தர ்அைவ (கல்ெவட் );; council of the citizens. In ancient times.

     [நகரம்+அத் +ஆர→்ஒர ்.நகரத்தார ்→ நகரத்ேதார.்]

நகரப்பட் னி

நகரப்பட் னி nagarappaṭṭiṉi, ெப. (n.)

   நகரேதவைதையக் த்  ேமற்ெகாள் ம் ேநான் ; a fasting vow in honour of the guardian deity of a city.

     " நீரா  ேமவ டங் யர ்நகரப்பட் னி ம் பாரண ம் னாற் "  (ேச . அகத் ய, 19);.

 |நகரம் + பட் னி.]

ந  → நகர ்+ அம் + பட் னி. பட்  + இன் + இ = ப த் யரால் ன்பம் பட் க் டக் ம் நிைல. 'இன்' 
ஈண்  சாரிையயா  வந்த . இன் சாரிைய இன் வ ம் பட் +இ= பட்  என்ப  ஒர ்எல்ைலக் ள் 
உட்பட்  நிற் ம் ஊைரக் க் ம்.

நகரப்ப

 
 நகரப்ப  nagarappadi, ெப. (n.)

   தைலநகர ்( வா.);; capital.

     [நகரம் + ப .]

நகரம் என்ப  ஒளி க்க இடத்ைத ம், அங்  பலர ்வ ந் க் ம் ெபா ண்ைம ல், தைலநகைர ம் 
க் ம். அரசன் இ க் ம் அல்ல  ெசன்  தங் ம் இடம் தைலநகர.்

மாடமாளிைககள் ளங் த் க ம் ேப ைரப் ப  என் ஞ்ெசால் க் ன்ற . மாளிைக த ல் 
அரச க்ேக உரியதா ந்த . அரசன் வா ேர தைலநகர.் வளமைன, மாளிைக அரண்மைன. 
ேகா ல், மண்டபம் ேபான்ற இடங்கள், றந்த ஒ ய ேவைலபாட் டன் ப் ச் ண்ணாம் ச ்சாந்  

ற்றப் ெபற்  ளங் த் ேதான் ம் ப ேய, நகரப்ப  என்ற க.

நகரப்ப வாழ்நர்

நகரப்ப வாழ்நர ்nagarappadivāḻnar, ெப. (n.)

   1. தைலநகரில் வாழ்ேவார;் inhabitants of a capital.

   2. நாகரிக ள்ேளார.் ( வா.);; civilised persons.

     [நகரப்ப  + வாழ்நர.்]

ஈண்  நகரப்ப  வாழ்நர ்என்ப , றப்பாகத் தைலநகரில் வாழ்பவைரேய த்த . அரச க்  
அ ந்ெதாண்டாற் ம் அைமசச்ரக் ம், அைமசச்ரக்்  உற்ற ேநரத் ல் உ ைண ரி ம் அ காரிகள் 
உைற டேம நகரப்ப .

இந் நகரப்ப ேய தைலநகர.் இத ்தைலநகரின் வானளா ய வளமைனகள் ளங் த் ேதான் ம். இத ்
தைலநகரில் வ ம் அைமசச்ரக் ம், அ காரிக ம், ஐம்ெப ங்  எண்ேபராயத் ல் பணியாற்  
பேவேர. இவரக்ேள, நகரப்ப  வாழ்நர.்
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நகரம்பழம்

 
 நகரம்பழம் nagarambaḻm, ெப. (n.)

   நவரம்பழம் வாைழப்பழ வைகய ெளான் ; a kind of plantain.

ம வ, நவைர

     [நவரம் → நகரம் +பழம்.]

நகரமன்றம்

 
 நகரமன்றம் nagaramaṉṟam, ெப. (n.)

   நகரத் க்கான உள்ளாட்  அைமப் ; municipality.

     [நகரம் + மன்றம்.]

நகரமாக்கள்

நகரமாக்கள் nagaramāggaḷ, ெப. (n.)

நகரமாந்தர2் ( ங்); பாரக்்க;see nagara māndar.

     [நகரம் + மாக்கள்.]

நகரமாகஇைசந்தந
கரத்ேதாம்

நகரமாகஇைசந்தநகரத்ேதாம் nagaramāgaisaindanagarattōm, ெப. (n.)

   வணிகர ் ப் ப் ப யாக அர ன் வா லாக உரிமம் ெபற்  வா ம் நகரத்தார;் commercial 
residence approved by government.

     "நகரமாக, இைசந்த நகரத்ேதாம். ந்தரேசாழ ரமான ேத கந்  பட்டனம்" ( க்ேகாடை்ட 
கல்ெவட்  எண்.422);.

நகரமாந்தர்

நகரமாந்தர ்nagaramāndar, ெப. (n.)

   1. நகரவ்ாழ்நர;் city people.

   2. அரச க் ரிய எண்ெப ந் ைணவ ள் தைலைமெபற்ற நகரவ்ாழ்நர ்( வா.);; chief citizen, one of 
enperun-tunavar.

நகர ன்

 
 நகர ன் nagaramīṉ, ெப. (n.)

   பரவமகளிரத்ம் ஐந்  வண்ண அணிக ள் கா ன் ண் ர ற் ம் அணிவைக; ring worn on the 
little toe by parava women, one of al-vannam

ம வ. நவைர.

     [நகைர → நகர ன்.]

     [P]

நகர க்கத்

 
 நகர க்கத்  nagaramūggatti, ெப. (n.)

   நாக க்ெகாற் ச ்ெச ; moon - flower.

நகரவைர

 
 நகரவைர nagaravarai, ெப. (n.)

   அவைரவைக ( ன்);; a kind of bean, Dolichos - rugosus.

ம வ, ெமாசை்ச.

     [நகர ்+ அவைர.]

ரதம் ெச ந்த இம் ெமாசை்ச, அவைரவைக ெளான் . உண் வதற்  ெபரி ம் உகந்த .
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நகரவ சை்ச

நகரவ சை்ச nagaravaṉuccai, ெப. (n.)

   நகரத்தார ்அைமத் க்ெகாள் ம் ஒ ங் ைற, ஊரக்்கட் பா ; Self control order between nagarattar.

     "நகரவ சை்சயால் ைவத் க் ெகா த்ேதாம்" (SLI vol. 2–ll|: 223);.

நகரவா ற்பழம்

 
 நகரவா ற்பழம் nagaravāyiṟpaḻm, ெப. (n.)

   ளிப் ச் ைவ ள்ள பழம்; grewia, asiatica a small and fruit.

ம வ. பலசம்.

     [நகரம் + வா ற்பழம்.]

இயல்பாகேவ ளிப் ச ் ைவ ள்ள இப் பழசச்ாற் னின் , ேகாைட ெவப்பத்ைதத் தணிக் ம். இனிய 
கலைவ ைன உ வாக் வர.் இவ் ன் ப கத் ைன ெமன்ேம ம் ளிக்கைவத் , ேதடக் ப்பன்ன 

ளிக் ந் ேதறலாக மாற் வர.் இத ்ேதற க் த் வரப்் , ளிப் , ளிரச்்  தலான ணங்க ண் .

நகரவா ற் பழப்படை்ட னின் . கைடச ்சரக் கைளச ்ேசரத்் , க க் நீராகக் காய்ச் க் 
ப்பதனால், த்தம், ெவப்  ேநாய் தலானைவ அக ம். (சா. அக.);.

நகரவாரியம்

நகரவாரியம் nagaravāriyam, ெப. (n.)

   நகரமாகக் ெகாள்ளப்பட்ட ஊரக்ளில், வணிகத் ெதாடரப்ான ெசயல்கைளக் கண்காணிக் ம் . 
இத்தைகய வாரியம் றந்த வாணிகர ்வா ம் ஊரக்ளிேலேய, அைமக்கப்ெப ம்; supervising authority of 
merchant's Council.

     "இவ் ர ்அங்கா ல் ஊராள்வாரக்ள் ெப ம் அங்கா க்  ெகாண்ட இவ் ர ்நகரவாரியம் 
ெசய்ேவாமாக" (S.I.l. vol. 5. 597.);

     [நகரம் + வாரியம்.]

நகர

 
 நகர  nagaraviḍudi, ெப. (n.)

   நாட் க்ேகாடை்ட நகரத்தார ்வந்  தங் வதற்காக, அைமக்கப்பட்ட கட்டடம்; a lodging-place specially 
intended for Náttukkötta chetties.

     [நகரம் + .]

நகர யக்

 
 நகர யக்  nagaraviyaggi, ெப. (n.)

   த் ெதாடக்  (சங். அக);; a thorny sensitive plant.

ம வ: நக யாக் ரம்.

நகர ரம்

 
 நகர ரம் nagaraviram, ெப. (n.)

   ம ல் (சங். அக);; peacock.

நகரா

நகரா nagarā, ெப. (n.)

   ெப ர வைக; a large kettle-drum.

     "நகரா ங் " (ெகாண்டல் . 508);.

நகரா டமண்

 
 நகரா டமண் nagarāciḍamaṇ, ெப. (n.)

   சவட்  மண்; Saline material in earth.

   நகரப்ப களில் வர ்எ க்கப் பயன்ப த் ம், பற் க்ேகாடான உவரப்் க் கலந்த மண்;
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நகராட்

 
 நகராட்  nagarāṭci, ெப. (n.)

   நகரத் க்கான உள்ளாட்  அைமப் ; municipality.

நகராட் த்ேதரத்ல் அண்ைம ல் நடந்  ந்த .

     [நகர ்+ ஆட் .]

நகராட் மன்றம்

 
 நகராட் மன்றம் nagarāṭcimaṉṟam, ெப. (n.)

நகரசைப பாரக்்க;see nagara-Sabai.

     [நகராட்  + மன்றம்.]

நகராணம்

நகராணம் nagarāṇam, ெப. (n.)

   ஒளிநீர ்( ந் ); (சங். அக.);; semen.

   2. ைத; seed.

நகராபார்

 
 நகராபார ்nagarāpār, ெப. (n.)

   ன்வைக ெளான் ; yellow goat fish.

   மஞ்சள் வண்ண ள்ள இ ய சைதப்பற் ள்ள ன்;ம வ நகைர.

நகராமண்டபம்

 
 நகராமண்டபம் nagarāmaṇṭabam, ெப. (n.)

   வ பா  ெசய்வன், ல் ப் த் ர ்நாய்ச் யா க்  வ பா  ந்த ன்ேப, உண்ப  என்ற 
ேநான் ைடைமயால், அதைன அ த்தற் ெபா ட் , அவ் ரி ந் , ம ைரவைர, நகரா என் ம் 

ர  லம், ெசய்  அ க் மா  வ ெந கத் மைல நாயக்கரால் அைமக்கப்பட் ள்ள, 
மண்டபங்கள்; kettledrum stations established by Tirumalai naikar along the road from srivilliputtur to his palace at 
Madurai for announcing the Goddess at Srivilliputtur, after which he would take his food.

     [நகர ்+ ஆ = நகரா + மண்பம்.]

   மண்டபம் = றப்  நிகழ்ச் கள் நைடெப ம் மாளிைக ேபான்றைமந்த இடம். த்தக்க ேதவர ்நகர ்
என் ம் ெசால்ைல மண்டபம் என் ம் ெபா ளில் ஆண்டார;்நகரா + மண்பம் = ர க்கட் ல்கள் 
அைமப்பதற்காக மன்னரக்ளால் அைமக்கப் ெப ம் ெப மாளிைக.

நகரா

நகரா  nagarāmusi, ெப. (n.)

   1. ஈரல் (சங். அக.);; liver.

   2. ைர ரல்; the lungs.

     [நகர ்+ ஆம் + உ .]

உ ரப்் க்காற்  உள்வாங்  ெவளி ம் ேபா , நகரவ் ேபால் ேதான்றலா ம் தன்ைம உைடய .

நகராவம்

 
 நகராவம் nagarāvam, ெப. (n.)

   அலரி; oleader. nerum odorum.
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நகரி.

நகரி. nagari, ெப. (n.)

   1. நகரம்( டா);; city, capital.

   2. அர க் ரிய றம்ேபாக்  நிலம்; land belonging to government (RT);.

த. நகரி → skt. nagari

     [ந  → நகல் → நகர ்→ நகரி].

நகர மாளிைகைய ம் ெசல்வசெ்ச ப்  நிைறந்  க ம் வளமைனக ம் ளங் த் ேதான் ம் ஊர.்

     [நகர ்+ இ.]

     'இ'உைடைமைய உணரத்் ம் ஒன்றன்

பா .

ஒ.ேநா. காைடக்கண்ணி, நாற்கா .

ஆழ்வார ் நகர ்+ இ.

நகர ்என் ம் ெசால் தனி மாளிைகைய ம், அதைன ைடய ேப ைர ங் த்ததனால், இம் 
மயக்கத்ைத நீக் ம் ெபா ட் , ேப ைர மட் ம் த்தற்  'இ' கர  ெகாண்ட நகரி என் ஞ்ெசால் 
எ ந்த . நகைர (மாளிைகைய); ைடய  நகரி.

     'நகரி' என் செ்சால் வடெமா ல் 'நகரீ' என்  ஈ  நீண்  வழங் ம், அதன் ஈற் ற்  அங்  
தனிப்ெபா ள் இல்ைல. (ப.த.நா.ப.பக்4);.

டை்டக் க் ம் ' ' என் ஞ்ெசால், காலப்ேபாக் ல் க்க ஊைரக் க்கப் 
பயன்ப த்தப்பட்ட .

   ந தல்= ளங் தல்; ளங் த் ேதான் தல்.

நகரி
நகரி2 nagari, ெப. (n.)

   வறட் ண்  (மைல);; a sensitive plant. Indian worm killer.

நகரிக ளி,

 
 நகரிக ளி, nagarigavuḷi, ெப (n.)

   ேதடெ்கா க் ; scorpion sting plant. Heliotropium indicum.

     [நகரி + க ளி.]

     [P]

நகரிகாவலர்

 
 நகரிகாவலர ்nagarigāvalar, ெப. (n.)

   நகரக் காவலாளிகள் ( ன்);; city watchmen.

     [நகரி + காவலர.்]

நகரிேசாதைன

 
 நகரிேசாதைன nagaricōtaṉai, ெப. (n.)

   அரசன் இர ல் ேவற் க்ெகாண் , தன் நகரத்ைதச ் ற்  ஆய்  பாரக்்ைக (இ. வ);; nightly inspection of 
a city by its king incognito.

     [நகர ்→ நகரி + skt ேசாதைன.]

நகரிநிலம்

 
 நகரிநிலம் nagarinilam, ெப. (n.)

   ரை்வ ல்லாத சா ப நிலம்; unassessed cultivable land. (R.T.);.

     [நகரி + நிலம்.]
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நகரிப்பழக்கம்

 
 நகரிப்பழக்கம் nagarippaḻggam, ெப. (n.)

   நகரவ்ாழ்நர ்நல்ெலா க்கம். ( ன்);; urban manners, urbanity.

     [நகர ்→ நகரி + பழக்கம் = நகரமாந்தரக்ளின்  ந் ய ஒ க்கம்.]

மக்களின் பழக்கவழக்கங்கள் தன் தல் நகர ்அல்ல  நகரத் ேலேய ந் ன. அக் காலத்ேத. 
பண்பட்ட பழக்க வழக்கத் ன் உைற டமாக ம். நகர ்வாழ்நர ் ளங் னர.் அகத்ேத நல்ெலா க்கம் 

ண்  உண  உைட உைற ள் தலான அைனத்  நிைல ம், நாகரிகத் டன் ளிரந்்த, 
நகரமாந்தாதம் நல்வாழ் ப் பழக்கேம, நகரிப்பழக்கம் எனப்பட்ட .

நகரிபகம்

 
 நகரிபகம் nagaribagam, ெப. (n.)

   காகம் ( .அ.);; Crow.

நகரிபதம்

 
 நகரிபதம் nagaribadam, ெப. (n.)

நகரியகம் பாரக்்க;see nagari-pagam.

நகரிமாக்கள்

 
 நகரிமாக்கள் nagarimāggaḷ, ெப. (n.)

நகர மாக்கள்  ( டா.); பாரக்்க;see nagara-mäkkal

     [நகர ்→ நகரி + மாக்கள்.]

ஒ.ேநா. ஆழ்வார் நகர ்→ ஆழ்வார ் நகரி.

மா + கள் என் . லங் கைளக் ப் ம், மக்கள் ெபா ளி ம் வ ம்.

நகரியம்

 
 நகரியம் nagariyam, ெப. (n.)

   ப் ட்ட ெதா ைல ஒட்  உ வாக் ய நகரின் நி வாகத் ற்காகத் ேதரத்ல் லம் அல்லாமல், 
அைமக்கப்ப ம் உள்ளாட்  ஆ ைக; township.

     [நகர ்+ இயம்.]

நகரிவகம்

 
 நகரிவகம் nagarivagam, ெப. (n.)

நகரிபகம் (யாழ். அக); பாரக்்க;see nagaribagam

     [நகரிபகம் → நகரிவகம்.]

நக -தல்

நக -தல் nagarudal,    2.ெச. . . (v.i,)

நகர-்தல், பாரக்்க: see nagar.

     [நகர ்→ நக .]

நக டம்

 
 நக டம் nagarūṭam, ெப. (n.)

   க்  (சங். அக.);; nose.
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நகேரைக

 
 நகேரைக nagarēgai, ெப. (n.)

நகக்  (யாழ். அக); பாரக்்க;see naga-k-kuri.

ம வ, நகத்த ம் .

     [நகம் + skt. ேரைக.]

நகைர

நகைர1 nagarai, ெப. (n.)

   1. ந ள்மரம்; small lance leaved, olive linden.

   2. ன் வைக ெளான் ; a kind of fish.

 நகைர2 nagarai, ெப. (n.)

   1. நவைர பாரக்்க; see navarai

   2. ேபய் நவைர பாரக்்க;see pèynavarai

   3. ஒர ்அரி  வைக; a kind of rice.

நகெரௗட

 
 நகெரௗட  nagarauḍadi, ெப. (n.)

   வாைழ; plantain tree.

நகல்

நகல்1 nagal, ெப. (n.)

   1. ரிக்ைக; smiling, laughing.

   2. ம ழ்ச் ; rejoicing, gladness.

     'தம் ட ் இ நக  னினிதா ன் (நால .137);.

   3. நட் ; friendship.

     "நகலானா நன்னயெமன் ஞ்ெச க் " ( றள், 860);.

   4. ஏளனம் ( ங்);; ridicule, derision.

   5. க்கம் (அ .நி);; brilliance.

க. . நக ,

     [ந - நகல்.]

 நகல் nagal, ெப. (n.)

   ப  (உ.வ);; duplicate, copy.

த.வ. நிகரி

     [U. naql → த. நகல்]

நகேலகம்

 
 நகேலகம் nagalēgam, ெப. (n.)

   நகத்தாற் ய காயம்; a scratch with the nail.

நகேலைக

 
 நகேலைக nagalēgai, ெப. (n.)

நகேரைக (யாழ். அக.);. பாரக்்க;see nag-rẽgai.
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நகவாதம்

 
 நகவாதம் nagavātam, ெப. (n.)

   ைக ம ந்  வைக ெளான் ); a kind of herbal medicine.

     [நகம் + Skt வாதம்.]

வளி (வா );, ஊைத(வாதம்); ேபான்ற ேநாய்க க்   ஏற்ற ைக.

நக யாக் ரம்

 
 நக யாக் ரம் nagaviyāggiram, ெப. (n.)

ெதாடக்  ( .அ.); பாரக்்க; see pull-todakki.

நக ராணம்

 
 நக ராணம் nagavirāṇam, ெப. (n.)

நகக்க ரணம் பாரக்்க; see naga-k-kanuwiranam.

நக ளி

நக ளி nagavuḷi, ெப. (n.)

   1. நகம்வாங் ; barber's instrument for paring nails.

   2. தச் க்க  வைக (யாழ். அக.);; carpenter's gouge.

ம வ, நகெவட் .

     [நகம் + உளி.]

நக ைற

 
 நக ைற nagavuṟai, ெப. (n.)

   ைதக் ம் ெபா  ட் ரல் னி ல் அணி ம், மாைழ னால் ஆ ய ; a cap wear at the time of 
stiching by needle.

     [நகம் + உைற.]

ெசங்ேகாட்  யா ல் அைமந் ள்ள நரம் கைள ட் ங்கால், ரல் அ படாமல் இ ப்பதன்ெபா ட்  
அணி ம், ரல்ேம ைற.

நகழ்'-தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;
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நகழ்

நகழ்2 nagaḻtal,    4. ெச. . . (v.i.)

   நகரந்்  ெசல் தல்; to creep, crawl along.

     "நகழ்வன ல" (கம்பரா. அ கா. 136);.

     [நகர ்→ நகழ்-.]

ஒ.ேநா. உ ர ்→ உ ழ்,

நகழ்வாதனம்

நகழ்வாதனம் nagaḻvātaṉam, ெப. (n.)

   இ க்ைக வைகக ெளான்  தத் வப். 107. உைர); a kind of posture.

கால்ைககைளத் தைர ல் ஊன் , ேமாவாய் தைர ற்படத் தைலையக் னிந் ம், ற  நி ரந்் ம் 
இ க் ம் ஒக க்ைக வைக.

     [நகர ்→ நகழ் → நகழ்  + sk! (ஆதனம் = இ க்ைக);.]

நகழ்

நகழ்  nagaḻvu, ெப. (n.)

   1. ன்பம்; pain.

     "நகழ்ெவா ந் தாரவர ்நாதைன ள் " ( மந். 2669);.

   2. நகழ்வாதனம் பாரக்்க; see nagal-v-ādanam.

     [ெந  → ெந ழ்  → நகழ் .]

நகள்

நகள்1 nagaḷḷudal,    2.ெச. . . (v.i.)

   நகரந்்  ெசல் தல்; to creep crow along.

     [நகர ்→ நகள்.]

 நகள்2 nagaḷḷudal,    2.ெச. . . (v.i),

   1. நகழ் பாரக்்க; see naga.

   2. ந க் ண் தல்; to be crushed.

நகாஅர்

நகாஅர ்nakāar, ெப. (n.)

   ரிக் ம்ேபா  ேதான் ம் பல்; tooth as appearing in laughter.

     "மடேவார ்நகாஅ ரன்ன நளிநீர ் த்தம் ( பாண் 57);.

     [ந  → நகாஅர]்

நைகக் ங்கால், ளி ம் நிைல ம், ஒளி ந்தன்ைம ம்  ளங் த் ேதான் ம் பல்.

நகாஅல்

நகாஅல் nakāal, ெப. (n.)

   ரிப் ; laughter.

     "நல்ல நகாஅ ர ்மற்ெகாேலா" (க த்.142. 16);.

     [ந  → நகா → அர ்→ நகாஅல்.]

ஒளி ம் இயல்பால் ளங்கச ் ரிக் ம் ரிப் .
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நகா

நகா 1 nakācu, ெப. (n.)

   ெநற்  (யாழ். அக.);; forehead.

     [ந  → நகாஅ + க - ஒளி ம் ெநற் ]

க ைமநிறத்தவ க் ம். ெவண்ைம நிறத்தவ க் ம். ெவ ல்ப ம் ப யாக ெநற் , ஒளி ம் 
தன்ைம ல் அைமந்த பாகமா ம். ெநற் க்  உள் இ க் ம் ைள ன் இயக்கேம, மாந்தர ்தம் 
ெசயல்பா . ஆதலால் ' தல்' ெநற் , எண் தல் என் ம் ெபா ளில், ப ன்  வ ன்றெதனலாம்.

 நகா 2 nakācu, ெப. (n.)

   நைக த யவற் ற் ெசய்யப்ப ம் அழ ய க்க ேவைல; delicate ornamental work.

த. நகா .

 U. Nagasi

     [ந  → நகா → நகா .]

     [ெபா டன் ளிரந்் , அழ டன் ளங் த் ேதான் ம் க்க ேவைல.]

நகா மணி

நகா மணி nakācumaṇi, ெப. (n.)

   1. நகா 2 பாரக்்க;see nagasu2.

   2. பரதவமகளிர ்க த்தணி; necklace worn by paratava wornen.

 |நகா  → ந  ஆ . மணி = அழ டன் ஒளி ம்மணி.]

கடற்ப  ெபா ள்களில், ேகாரத்்தணி ம் க த்தணி ஒளி க் த்த ன், ஐந்  நிலங்களில், ெநய்தல் 
நிலத் க் க த்தணி, க்கப்ப தல் காண்க.

நகாகேவைல

 
 நகாகேவைல nakākavēlai, ெப. (n.)

   நைக த யவற் ற் ெசய்யப்ப ம் அழ ய க்க ேவைல; delicate ornamental work done by goldsmiths.

     [நைக + கா  + ேவைல.]

நகா தம்

நகா தம்1 nakāyudam, ெப. (n.)

   1. நகத்ைதப் பைடக் க யாகக் ெகாள் வ ; that which uses its claws as weapon.

   2.  (யாழ்.அக);; tiger.

   3. ைன(யாழ். அக.);; cat.

     [ந  → நகம் + skt ஆ தம்.]

, ைனகைளக் ப்ப  ைனயா  ெபயர.்

 நகா தம்2 nakāyudam, ெப. (n.)

   1. (ேசவல்); ேகா ; cock fowl.

   2. நக ள்ள லங்  அல்ல  பறைவ; any bird or beast possessing talons.

ஈண்  பறைவக் ச ் ைனயா  ெபயரா ற் . டை்டகைள அைடகாத் க் ஞ்  ெபா த் க் ம் 
ல நாடக்ளில், க  ேபான்றைவ கவ்வ வ ங்கால், ேகா  உ ரக்்க ையப் ேபாரக்்க யாகக் 

ெகாண்  பா ம்.

     [நகம் + skt. ஆ தம்.]
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ந ர்

 
 ந ர ்nagir, ெப. (n.)

   ேதள் ெகா க்  ( .அ);; indian turnsole.

ந ல்

ந ல் nagil, ெப., (n.)

   ைல; woman's breast.

     "ந ன் கத்  ேன ண் " (கம்பரா. ைல45);.

 |ந  → ந ல் - அழ டன் ளங் த் ேதான் ம் ெகாங்ைக.]

ெகாங்ைக ழந்ைதயரக்் ப் பா ட் ம் . உ ப்பா ம், ஆண்ைமையக்  கவ ம் இயற்ைகப் பண் ல், 
ஒளி க்க இடமா ம்.

ந லம்

 
 ந லம் nagilam, ெப. (n.)

   ைல; female breast.

     [ந ல் + அம்.]

ந ெல ம்

 
 ந ெல ம்  nagilelumbu, ெப. (n.)

   ைலக்காம் வாய்க் கா ன் ன் றம் இ க் ம் ஒர ்எ ம் ன் பாகம்; the bone resembling the nipple or 
breast behind the Ear.

     [ந ல் + எ ம் .]

ந

ந 1 nagudal,    4.ெச. . . (v.i).

   1. ரித்தல்; to laugh, smile.

     "ந தற்  ெபா ட்டன்  நட்டல்" ( றள், 784);.

   2. ம ழ்தல்; to reloice.

     "ெமய்ேவல் ப யா ந ம்" றள், 774).

   3. மலரத்ல்; to bloom, as a flower.

     "நக்க கண்ேபா ெனய்தல்" (ஐங் . 151);.

   4. கட்ட ழ்தல்; to open or expand.

     "நக்கலர ் ழாய நா ணரக்் கண்ணிைய" (பரிபா, 4 58);.

   5. ஒளிரத்ல்; to shine glitter.

     'ெபான்னக்கன்ன சைட (ேதவா. 644:1);.

   6. ள்ளிைசத்தல்; to hoot, as an owl, to sing as a bird

     "நற்பக ங் ைக ந ம்" ( . ெவ. 3.4);.

க. ந (g); ெத. நவ் . நக .

     [ெந  → ந  - (ேவ. க. 3.24);]

இஃ , ஒளி தற் க த்  ேவரினின்  ழ்த்த ெசால்லா ம். ளங் தல், கழ்தல், கம் 
ளங் மா  ரித்தெலன் ம் ெபா ண்ைம ெபா ந்த . கம் ளங் தற்ேகற்ப, அகம் ம ழ்த ம் 

இயல்ேப ெயன்ற க.
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ந டம்

ந டம்1 naguḍam, ெப. (n.)

   க்  (யாழ். அக.);; nose.

 ந டம்2 naguḍam, ெப. (n.)

   அ க் ரா (நாம ப.);; Indian winter cherry.

ந டன்

ந டன் naguḍaṉ, ெப. (n.)

ந லன் பாரக்்க; see nagular.

     "ந ட னாமேவல் நரா  பனாக க் கரசாய்" (பாரத. ல. 14);.

     [ந லன் → ந டன்.]

ந த்தம்

ந த்தம் naguttam, ெப. (n.)

   1. ன் ; Indian beech tree.

   2. காட் ப் பச் ைல வைக; a kind of rosewood, caps, albergia larborea

ந த ைல

 
 ந த ைல nagudalilai, ெப. (n.)

   ெநடை்டநாரத்ைத; common cherry nutmeg.

ந தாக்கட்ைட

 
 ந தாக்கடை்ட nagutāggaṭṭai, ெப. (n.)

   காக்காய்ச ்சரிைகக்கண் ; reel of imitation lace thread.

     [ந தா + கடை்ட]

ஒளியற்ற க ைம ல் கண் .

ந தாளிைல

 
 ந தாளிைல nagutāḷilai, ெப. (n.)

   ைல; common cherry nutmeg.

     [ந  + தாள் + இைல.]

ஒளி க்க காம்ேபா ய இைல.

ந நயமைறத்தல்

ந நயமைறத்தல் nagunayamaṟaittal, ெப. (n.)

   கள க் ட்டத் ன் ன் தைல , நாணத்தால் உள்ளடங் ய தன்ம ழ்ச் ையத் தைலவரக்் ப் 
லனாகாதவா  மைறக்ைக (ெதால்);. ெபா ள். 261);; a theme in which a mistress coyly hides from her lover the 

inward delight she feels at the prospect of a clandestine union.

     [ந  + நயம் + மைறத்தல்.]

ந லம் _

ந லம் _ nagulam, ெப. (n.)

   லங் வைக ரி; mungoose, herpestes mungo.

     " ள்ைள ந லம் ெப ம் தாக" ( லப். 15,54);.

     [ந (த);ல் + அம்:]

ைர ேபான்ற லங் கள் கைனக் ம்ெபா , ரிப்ப  ேபா க் ம்.
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ந லமைலக் றவ
ஞ்

 
 ந லமைலக் றவஞ்  nagulamalaigguṟavañji, ெப. (n.)

   ஒ  ல்; a book.

இந் ல் யாழ்ப்பாணத்ைதச ்ேசரந்்த வநாத சாத் ரியாரால் எ தப்பட்ட . இந் ல் 
இரட் றெமா ச ்ெசய் ள்கைளப் பா ள்ளார.்

     [ந ல மைல + றவஞ் .]

ந லன்

ந லன் nagulaṉ, ெப. (n.)

   1. ஐவ ள் (பஞ்ச பாண்டவ ள்); ஒ வன்; one of pāndavar prince.

     "ச ல ந லெனன் ம்" (பாரத. சம்பவ. 87);

   2. பரிமா உைகப்ேபான்; skiiful horseman.

   3. அ ஞன்; intelligent person.

   4. வன்; sivan.

   5. தல்வன் (யாழ்.அக);; son.

     [நல் + லன்.]

ந லாந் யம்

ந லாந் யம் nagulāndiyam, ெப. (n.)

   1. கண் ; blindness.

   ஒ  வைக கண்ேநாய்; a kind of eye disease.

ந லார்த்தமம் _

 
 ந லாரத்்தமம் _ nagulārttamam, ெப. (n.)

   ரிப் ள்ைள கண்கள் ேபாலா , இர ல் கண் ெதரியா த்தல்; the eyes become like those of mungoose, 
and loose vision during night.

ந

ந  naguli, ெப. (n.)

   1. பட் ப்ப த் ; red silk - cotton.

   2. மண ள்ள ெபா ள்; a scent.

ந ேலட்ைட

 
 ந ேலடை்ட nagulēṭṭai, ெப. (n.)

   வைக (யாழ். அக.);; a kind of shrub

ந வல்

ந வல் naguval, ெப. (n.)

   எளனம்; pleasantry.

     "நாெனனெதன்  ந வ ர' (பா .105, பாம்பாட் );.

     [ந +அல்.]

ந ன

ந ன  naguṉagi, ெப. (n.)

   1. ைமயல் ெகாண்ட ெபண்; a lustful woman.

   2. ப வமைடயாப் ெபண்; a girl before menstruation.

     [ந ல் + ந  + இல் = ந (ல்);.]
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நேகசன்

 
 நேகசன் naācaṉ, ெப. (n.)

   மைலகட் த் தைலைமயாய்த் க ம் இமயமைல (யாழ். அக.);; the Himalayas as lord of the mountains.

     [ஒ கா. நாக → நக + ஈசன்.]

நேகசனங்ைக

 
 நேகசனங்ைக naācaṉaṅgai, ெப.(n.)

   மைலமகள் (யாழ்.அக);; Malaimagal.

     [நாக + ஈசன் + நங்ைக.]

நேக கம்

 
 நேக கம் naācigam, ெப. (n.)

ல் ரி,

 parasitic plant.

நேக

 
 நேக  naāciṟu, ெப. (n.)

   ல்  ( . அ.);; honey-suckle mistletoe.

நைக

நைக1 nagai, ெப. (n.)

   1. ரிப் ; smile aughter,

     "நைக கங்ேகாட்  நின்றாள்" ( வக 1568);.

   2. ம ழ்ச் ; cheerfulness,

     "இன்னைக யாயேமா ந்ேதாற் " ( பாண். 220);.

   3. இன்பம்; delight gratification, pleasure joy.

     "இன்னைக ேமய" (ப ற் ப் 68, 14);.

   4. இகழ்ச் ச ் ரிப் . இகழ்ச் ப் ேபச் , அவம ப் ; contemptuous laughter, sneer, dersion scorn.

     "ெப பேவ .............பலரா னைக" (நால , 377);.

   5. இளிப் ; grinning

   6. ஏளனம்; pleasantry.

     "நைக ம் ெபாய்யா வாய்ைம" (ப ற் ப்'. 70,12);.

   7. நட் ; friendship.

     "பைகநைக ெநா ம ன் " ( நாயக . ைந  . 25);.

   8. நயசெ்சால் ( வா);; pleasant word.

   9. ைளயாட் ; play.

     "நைகேய ம் ேவண்டற்பாற் றன் " ( றள், 871);.

நைகக்கைட

 
 நைகக்கைட nagaiggaḍai, ெப. (n.)

   அணிகலன் ற்பைனக்கைட; Jewels shop.

     [நைக + கைட]
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நைகக்கைடத்ெத

 
 நைகக்கைடதெ்த  nagaiggaḍaitteru, ெப. (n.)

   அணிகலன்கள் ற்பைன ெசய் ம் கைடகள் நிரம் ய ெத ; the street of jewellery shops.

ம வ, கா க்கைடத் ெத .

     [நைகக்கைட + ெத .]

நைகக் ம் பறைவ

 
 நைகக் ம் பறைவ nagaiggumbaṟavai, ெப. (n.)

நைகப்பறைவ பாரக்்க; see nagai-p-paravai.

நைகச் ைவ

நைகச் ைவ nagaiccuvai,    1. ரிப் ம் ம ழ்ச் ம் ளி ம் வண்ணம் உள்ள ேபச் -ெசயல்; humour comic.

அவ ைடய ேபச் ம், எ த் ம் நைகச் ைவ ளி ம்(உ.வ.);. ெபண் பாரக்்கப்ேபானைதப் பற் , 
நண்பர ் க ம் நைகச் ைவ டன் எ ந்தார:் கைலவாணர ் கச் றந்த நைகச் ைவ ந கர ்
(இக்.வ);.

   2. ரிப்  உண்டா ம்ப ப் ேப தல்; humourous talk, joke.

     [நைக  + ைவ.]

நைகச் ைவக்க
ைல

 
 நைகச் ைவக்கைல nagaiccuvaiggalai, ெப .(n.)

நைகயாட் க்கைல பாரக்்க; see nagai-y-yattu-k-kalai.

     [நைகச் ைவ + கைல.]

நைகச் ைவத் ற
ன்

 
 நைகச் ைவத் றன் nagaiccuvaittiṟaṉ, ெப. (n.)

   றைர ம ழ் க் ம் அல்ல  ரிக்கைவக் ம் ஆற்றல்; the skill of humour.

     [நைகச் ைவ + றன்.]

நைகசெ்சல்லம்

 
 நைகசெ்சல்லம் nagaiccellam, ெப. (n.)

   ய அணிகலப்ெபட் , அணிகல இ ப்  (இ.வ.);; jewel-case.

     [ந  → நைக+ ெசல்வம் → ெசல்லம்.]

ைவப்பகம் இல்லாத காலத் ல், இ ப் க் கணக்காக, நைக க தப்பட்ட .

நைகசே்சதாரம்

 
 நைகசே்சதாரம் nagaiccētāram, ெப. (n.)

   அணிகலன் ெசய் ம் ேபா  ெபான்ைன அ த்  அரா ங்கால் ஏற்ப ம் இழப் ; wastage of gold in making 
jewels due to filing etc.

   ஆ த் ழா ல் அணிகலன் வாங் பவரக்்  நைகசே்சதாரம், ெசய்  இல்ைல (இ.வ.);;     [நைக + 
ைத + அம் → தயம் → ேசதம் + ஆரம்]

ேசதம்= இழப்  அ . ெபான்னாேல ம், ெவள்ளியாேல ம் நைக த யன ெசய் ம் ேபா  ஏற்ப ம் 
ேதய்மான இழப்ேப' நைகசே்சதாரம். இசெ்சால். இன்  நகரப்் றத் ம், நாட் ப் றத் ம் பரவலாக 
வழக் ல் உள்ள . நைக ன் எைடையப் ெபா த்  இச ்ேசதாரத் ன் ம ப்  அைம ம்.
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நைகசெ்சால்

நைகசெ்சால் nagaiccol, ெப. (n.)

   1. இகழ்ச் ெமா ; ridicule derisive words.

நைகசெ்சால் த தல் பைகக்  ஏ வா ம் (பழ.);.

   2. ேவ க்ைகப்ேபச் ; pleasantry, joking.

ம வ. நக்கல்ேபச் .

     [நைக  + ெசால்.]

றைர எள்ளி நைகயா  ஏளனப் ப த் ம். ள்ைளத்தனமான ேபச் .

நைகசே்சா

 
 நைகசே்சா  nagaiccōti, ெப. (n.)

   ன் னிப் ச் ; fire fly.

     [ந  + ஐ = நைக, Skt ேசா .]

நைகேபான்  ன் ந்தன்ைம ள்ள ச் .

நைகத் றச் ைவ

நைகத் றச் ைவ nagaittiṟaccuvai, ெப. (n.)

   ேகாமாளிக் த்  ( லப்.312.உைர);; comic dancing.

   ம வ. எள்ளற் த் , நைகயாட் ; ரிப் க் த் . ேகளிக் த் .

     [ந றம் → நைகத் றம் + ைவ.]

றைர ம ழ் க் ந் றம். அ த் றத்தால், அைனவ க் ம் இன்ப ட் , அக ம ழ் ப்பவேர. 
நைகத் ற க்கவர.் இந் நைகத் றம், எந் நிைல ம், எவரத்ம்ைம ம், எள்ளிநைகயாடா த்தேல, 

ய  என்ற க.

நைகநட்

நைகநட்  nagainaṭṭu, ெப. (n.)

   நைக தலான ெபா ள்கள்; jewel and other valuables.

நைக நடை்டெயல்லாம் ற் ட்டாள் (இ.வ.);.

     [ந  → நைக + நள் +  → நட்  - நைக நட் .]

நைக ம் ம் என்  ெபா ள்ப ம் வ க் . இஃ  ஒளி தற் க த் னின்  ேதான் ய மர ைன 
ெமா  வழக் . இன்  நாட் ப் றத்ேத நன்  வழக் ன் ள்ள .

எ. .

   1. நைகநட்  ேபாட்  வந்ததால், அவைளப் க்க ய ல்ைல (இ.வ.);.

   2.நைகநட்  ேபாடாமேல, நாட்டாைம ெச த் றாள் (உ.வ.);.

நைகநாணயம்

நைகநாணயம்1 nagaināṇayam, ெப. (n.)

   நைக த ய ெபா ள்கள்; lewels and other valuables.

     [நைக + நாணயம்=கா ]

 நைகநாணயம்2 nagaināṇayam, ெப. (n.)

   நைகைய இரவல் வாங் ப் பயன்ப த் ய ன் , ண் ம் ப் த்த ம் ஒ ங் ; prompt and punctual 
borrowed return of the jewels.

     [நைக + நாணயம் = நம் க்ைக.]

நைகேநாக்கம்

நைகேநாக்கம் nagainōggam, ெப. (n.)

   1. மஞ்சள் (மைல);; turmeric.

   2. பட் ப் ப த் ; Silk-coton tree-Bombox malabaricum.
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நைகப்பறைவ

 
 நைகப்பறைவ nagaippaṟavai, ெப. (n.)

   மக்கைள ம ழ் க் ம் இன் கப்பறைவ; charming and cheerful bird.

     [நைக  + பறைவ.]

ஆத் ேர யா ல் ம த் வமைன ேநாயாளிகைள, ம ழ் க் ம் பறைவ.

நாவலந்ேதயத்  (இந் யநாட் ); ன் த் ப் பறைவ ைனப் ேபான்ற . இதன் தைல ம் வ ம் 
க ைம கலந்த ெசந்நிறத்த . ன் றம் நீலங்கலந்த ப ைமயான . இதன் உண  இைறச் யா ம். 

கக் க ைமயான ேநா னால் தாக் ண்ட ம த் வமைன ேநாயாளிகளின் ேநா ைன, மறக்கச ்
ெசய்வதற் , இப் பறைவ ன் இன்னியங் கலந்த 'ஆ' 'ஆ' என் ம் நைகப்ெபா  ேப த  ரி ன்ற .

ஆத் ேர யா ல் உள்ள ம த் வ மைனகளில், இப் பறைவ வளரக்்கப்ப ன்ற . இப் பறைவகளின், 
ஈ ல்லா இன்னிைசயால், ேநா ன் க ைம ைற ன்ற .

ேநாயாளிகள், கண் றங்கச ்ெசல் ம் ேபா ம், இன்னிைச ைன எ ப்  ம ழ் க் ன்ற .

     [P]

நைகப்

நைகப்  nagaippu, ெப. (n.)

   1. ரிப்  இவ); smiling.

ண்டல் ெசய்  நைகப் ட் வ ல் இந்த நண்பர ்ைகேதரந்்தவர ்(இக்.வ.);.

   2. பக , எள்ளப்ப ம் ெபா ள்; derision.

   நைகப் ற்  இடமான ெசய்ைக (உ.வ.);;ெத நக .

ம வ, எள்ளல் ேகளி,

     [ந  → நைக → நைகப் .]

நைகப் லவாணர்

 
 நைகப் லவாணர ்nagaippulavāṇar, ெப. (n.)

   நட் க் ரியரானவர;் favourites friends.

     "நைகப் லவாணர ்நல் ரவகற் "

     [நைகப் லம் + வாழ்நர ்→ வாணர]்

ஒ.ேநா. ேசாழநா  → ேசாணா  நைகப் லவாணர ்என்பவர.் அ த் றத்தால்,  அைனவைர ம் 
அகம ழ் க் ம், ஆற்றல் க்கவர.்

நைகப்ெபட்

 
 நைகப்ெபட்  nagaippeṭṭi, ெப. (n.)

   அணிகலன்கைளப் பா காப்பாக ைவக் ம்  ெபட் ; jewel - box.

     [நைக + ெபட் .]

     [P]

நைகப்ெபா

 
 நைகப்ெபா  nagaippoli, ெப. (n.)

   ரிப்ெபா ; laughter sound.

நைகப்ெபா  அடங்கச ்  ேநரமா ற் . (உ.வ.);.

     [நைகப்  + ஒ .]
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நைகம ப் ட்டாள
ர்

 
 நைகம ப் ட்டாளர ்nagaimadippīṭṭāḷar, ெப. (n.)

   பணைவப்பகங்களி ம் (வங் );, றவற் ம் அணிகலன்கைள, ம ப்  ெசய்பவர;் appraiser,

     [நைக + ம ப்  +ஆளர]்

நைக கம்

நைக கம் nagaimugam, ெப. (n.)

   1. ரித்த கம்; cheerful countenance.

     "நைக கத்த நன்  ம ப் " (நீ ெந .39.);;

   2. உடன்பட்டைம ேதாற் ம் கப்ெபா ; smile of acquiescence.

     "நைக க ம ந்  நின்ேறன்" ( வக.478);.

     [நைக + கம்.]

நைகயரல்

 
 நைகயரல் nagaiyaral, ெப. (n.)

   ப்ைப ( .அ.);; a species of rattleWort.

     [நைக + அரல்.]

உரத்த ர ல் நைகப்ப  ேபான்ற ஒ  எ ப் தல்  பற் ேயா, ழந்ைதக க் ச ் ரிப்ெபா  
எ ப் தல் பற் ேயா, அைமந்த ெபயர.்

நைகயா

நைகயா nagaiyā, ெப. (n.)

   1. ப்பாைல; grey barked nageia-Putranjiva roxburgh.

   2. ெவள்ைள ஒ க்ைகப் ேபாக் ம் ஒ  ைக; drug for curing gonorrhoea.

     [நைக → நைகயா.]

ேநாய்த் யர ்ம ழ யாைமைய ஏற்ப த்தலால், அைமந்த ெபயர.்

நைகயாட்டாளர்

 
 நைகயாட்டாளர ்nagaiyāṭṭāḷar, ெப. (n.)

   நாடகத் ம், ைரப்படத் ம், றைர நைகப் ல் ஆழ்த் ம்வண்ணம். ெசால்லா பவர;் humorous 
actor.

   இ பதாம் ற்றாண் ல் கைலவாணர ்க த்தாழ க்க நைகயாட்டாளர ்என் , மக்களால் ேபாற்றப் 
ப ன்றார.் (ெசன்ைன);;     [நைக +ஆ +ஆளர]்

நைகயாட்

 
 நைகயாட்  nagaiyāṭṭu, ெப. (n.)

   றைர ம ழ ைவக்ைக; the art of humour.

     [நைக + ஆ  (த. ); → ஆட்  ( . );.]

நைகயாட் க்கைல

 
 நைகயாட் க்கைல nagaiyāṭṭuggalai, ெப. (n.)

   றைர ம ழ் க் ம் அல்ல  அவரத்ம் ன்பத்ைத மறக்கச ்ெசய் , இன்பத் ள் ஆழ்த் ம் கைல; the 
skill and the art of humour.

     [நைகயாட்  + கைல.]
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நைகயா -தல்

நைகயா -தல் nagaiyāṭudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ரித்தல்; to smile, laugh.

   2. எள்ளல், நக்கல்; to jeer, rail at to joke.

     "நைகயா க் க் ைகப்பற் யவ ' (ஐங் .79உைர);.

     [ந  → நைக + ஆ -]

நைகயால்

நைகயால் nagaiyāl, ெப. (n.)

   1. பகன்ைறச ்ெச ; rattle nail dye-Crotolaria verrucosa.

   2. நீர் ள்ளி; water thistle.

   3. கல்லால்; stone fig tree.

   4. ப்ைப; rattle wortCorotolaria laburnifolia.

நைகவைகயராக்
வார்

 
 நைகவைகயராக் வார ்nagaivagaiyarāgguvār, ெப. (n.)

   அ ைர றா  ரித் ப்ேப ப், ெபா ள் கவரத்ைலக் க்ேகாளாகக் ெகாண்ட டா 
நட் னர;் false good friends.

ம வ. கரி கர ்நைகேவழம்பர.்

     [நைகவைகயர ்+ ஆக் வார.்]

நைகவைகயர=்எஞ்ஞான் ம், ரிக்கப்ேப  ெபா ள் ப ப்பவர.் நல் ைர ந ன்  அ ட்டா , ண் 
ரிப்ைப ம், பகட்டாரவாரத்ைத ம், ெதா லாகக் ெகாண் , ெபா ள் ெப ம் ம்பர.் உண்ைம 

நண்பர ்என்பவர,் ணத்ைத மட் ம் பவராக இரா , நண்பரத்ம் ற்றத்ைத ம், இ த் ைரத் த் 
த் பவராகச ்ெசயல்பட ேவண் ம். "நைகவைகய ரா ய நட் ன் பைகவரால் பத்த த்த ேகா  

உ ம்"

நைகவர்

நைகவர ்nagaivar, ெப. (n.)

   நட் னரi்; friends.

     "நைகவரக்் கரணமா ப் பைகவரக்் ச ் ரந்ிகழ்ந் தற் நின் றாைன" (ப ற் .31.34);.

     [நைகவர ்+ பைகவர]்

எ ைகெயாத்த ெசால்லாட் .

நைகேவழம்பர்

நைகேவழம்பர ்nagaivēḻmbar, ெப. (n.)

   ேகாமாளி; professional buffoons, clowns.

     "நைகேவழம்பெரா  வைகெதரி க்ைக ம் ( லப்.5:53);.

ம வ. நைகயாட்டாளர.்

     [நைக + ேவழம் + அம்பர)்

ங் ல் கம் ல், வ ற்ைற ைவத் ச ் ழன்  காட் ம், ேகாமாளித்தனத்தவர.்

நங்கணவாய்

 
 நங்கணவாய் naṅgaṇavāy, ெப. (n.)

நாகணவாய்ப் ள் பாரக்்க;see nagana vay-p-pul.

     [நாகணம் → நங்கணம் + வாய்.]
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நங்கணவாய்ச்

 
 நங்கணவாய்ச்  naṅgaṇavāycci, ெப. (n.)

   பறைவ வைக  ( ன்.);; a kind of bird.

     [நாகண → நங்கண + வாய்ச் .]

இ  நாகண வாய்ப் ள் என் ம் ைவ என் ம்  மக்களிைடேய வழங் ற .

நங்கள்

நங்கள் naṅgaḷ, ெப. (n.)

   நாங்கள் என்ப  ேவற் ைம ைப ஏற் ம்ேபா  அைட ம் எ த் த் ரி ; the basic form which nāńgal 
assumes before case-suffixes.

     "நங்கள் வரிவைள யாயங்கேளா" ( வ். வாய்.8:2:1);. "நங்கள் இ ைன மாமரம் ேவரப் த் " 
( வாச3.86);.

     [நாம் → நம் + கள்.]

நங்கைன

நங்கைன naṅgaṉai, ெப. (n.)

   அைரப் பட் ைக ன் உ ப் ; part of a girdle.

     " ப்பட் ைகக் கத ைக நங்கைன ஒன் ". (S.I.IVol. II:144);.

     [ஒ கா. நங்கன் → நங்கைன.]

நங்காமணத்

 
 நங்காமணத்  naṅgāmaṇatti, ெப. (n.)

   ெசம்மணத் ; red wood, decanny deodar.

     [நன்  → நங்ைக + ஆமணத் ]

நங் னம்

 
 நங் னம் naṅgiṉam, ெப. (n.)

   நாகண வாய்ப் கள்; mynah (bird);.

     [நன்  → நங்  + இனம்.]

     [P]

நங்

நங் 1 naṅgili, ெப. (n.)

   ப ரி. (யாழ்.அக);, ேகா க் ைர வைக; purslane.

     [நன்  + இ .]

 நங் 2 naṅgili, ெப. (n.)

   ேகாலார ்மாவட்டத் ள்ள ெசல்வ வள ள்ள நா ; a rich and wealthly place in kölär (D.t.);.

மைலப்பங்கான ழ்நிைல டன், ங்க பத் ைர ஆற்ைற, வடக்  எல்ைலயாகக் ெகாண்ட . இைத 
தற் ேலாத் ங்கன் ைகப்பற் ள்ளான்.

     "கல்லதர,் நங் , டங்  மண ர ்நா ெவன்  ங்கபத் ைரயள ம்" ( தற் ேலாத் ங்கன் - 
ெமய் ரத்் );.
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நங்

நங் 1 naṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நக்கல் ெசய்தல்; to deride.

நங் தல் ெசய்வைதேய அவன் ேவைலயாகக் ெகாண் ள்ளான் (உ.வ.);.

   2. ைநயாண்  ெசய்தல்; to mock at.

     "நங்கெவா ம்" (பழமைல,50);, இலக்.அக);.

ெத. நங் .

     [ந  → நங்  - =ைநயாண்  ெசய்தல். ஒ வைர  எள்ளி நைகயா , ஏளனஞ் ெசய்தல்.]

 நங் 2 naṅgu, ெப. (n.)

   நக்கல்; derision. mockery.

     "நங்  ெத ப்பதற்  நாெடங் ம் ேபாதா " ஆ ரவதானி).

     [ந  → நங் .]

 நங் 3 naṅgu, ெப. (n.)

   ன்வைக ெளான் ; a kind of fish.

ம, நங் . , நங் .

நங் காட் -தல்

நங் காட் -தல் naṅgukāṭṭudal,    5 ெச. . , (v.i.)

   நக்கல் ெசய்தல்; to mimic deride.

     [நக்க → நங்   +காட் -]

றர ்ேபால் ந த்  ைநயாண்  ெசய்தல், றர ்ேப வ  ேபால ம், ரிப்ப  ேபால ம் ேப த் 
றைமயாக ந த் க்காட் தல். லங் கள் ேபால ம், பறைவகள் ேபால ம் ஒ ெய ப் , 

ஏளனஞ்ெசய்தல்.

நங் ேவளாளர்

நங் ேவளாளர ்naṅguḍivēḷāḷar, ெப. (n.)

   ெநல்ேவ  ேவளாளரில் ஒ  வைக னர ்(ETV 246);; a division of vélàlar caste in Tirunelveli district.

     [நம் + + ேவளாளர]்

நங் ரம்

நங் ரம் naṅguram, ெப. (n.)

நங் ரம் பாரக்்க; see nanguram.

     "நங் ரத் ற்கட் ய க  காற்றாலற் ' ( வக.2231உைர);. பார. லங்கர.்

     [நாங் லம் → நாங் ரம் → நங் ரம் → நங் ரம்]

கப்பைல நி த் ம் கலப்ைப வ வான இ ப் க்க .

நங் வ -த்தல்

நங் வ -த்தல் naṅguvalittal,    5 ெச. . . (v.i.)

நங் காட் - (இ.வ.); பாரக்்க see nangu-kattu-,

     [நங்  + வ -]

நங் வ -த்தல்

நங் வ -த்தல் naṅguvaḻittal,    5 ெச. . . (v.i.)

நங் காட் -, (இ.வ.); பாரக்்க see anangu-kattu-.

     [நங்  + வ -]

நங் ரக்கல்

 
 நங் ரக்கல் naṅārakkal, ெப. (n.)

   இ ம்பால் ெசய்யப்படாத கல்கட் ய நங் ரம்; killick.

     [நங் ரம் + கல்.]
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நங் ரங்ெகாத்
-தல்-

நங் ரங்ெகாத் -தல்- naṅāraṅgodviḍudal,    5 ெச. . . (v.i.).

   கப்பைலக் கட் க் ம் நங் ரக் க ற்ைற அ த்  தல்  ( ன்.);; to cut or slip the cable.

     [நங் ரம் + ெகாத்  + -]

நங் ரத்தண்

நங் ரத்தண்  naṅārattaṇṭu, ெப. (n.)

   நங் ரத்ைதத் தாங் ள்ள இ ம் சச்ங் ; Shank.

     [நங் ரம் + தண் .]

நங் ரந் க் -தல்

   5 ெச. .  (v.i.);

   1. நங் ரத்ைதக் கட ந்  ேமேலெய த்தல்; to weigh anchor.

   2. கப்பல் றப்ப தல் (ேப.வ.);. (இ.வ.);; to set Sail.

     [நங் ரம் + க் -.]

நங் ரப்பல்

 
 நங் ரப்பல் naṅārappal, ெப. (n.)

   நங் ரத் ன் ெகா  ( ன்);; fluke of an anchor.

     [நங் ரம்+ பல்.]

நங் ரம்

நங் ரம் naṅāram, ெப. (n.)

   மரக்கலம் ேவற் டஞ்ெசல்லா  நி த்தற்  நீ ள் இ ம் இ ப் க்க ; anchor.

     "மரக்கலத் க்  நங் ரம் ழ ட்டாற்ேபாேல" ( வ். மாைல,38.வ்யா.பக்.128);.

ெத. நாகேல.

த. நங் ரம் → Skt. långala

 E anchor. OE ancor. Lancora GK ankura OHG anChar LG MHG. anker On akkeri sw ankari Da. anker CF, ancre. It ancora 
L anchora

பார. லங்கர.் (Langar);

     [நாங் லம் → நாங் ரம் → நங் ரம்.]

நாங் ழ் மண்ைணத் ைளப்ப  ேபால், நிலத்ைதத் ைளத்  உ ம் கலப்ைப.

கப்பைல நி த் ம் கலப்ைப வ வான, இ ப் க்க .

வைளைவக் க் ம் 'omk' என் ம் ைன தனிைல னின் , 'anchor' என் ம் ெசால் ரிந் ள்ளதாக 
ஆங் ல அகர த கள் ம். அஃ ண்ைமயா ன், அ ந் த ழ் வ ேய.

     [(ஒேநா); வணங்  → வாங்  → வங்  → அங் .]

அங் தல் = வைளதல், சாய்தல். அங்கணம் = வாட்டஞ்சாய்வான சாய்கைட (த .இலக்.வரபக்.55);. 
வைளதற் க த் ச ்ெசால்லான நங் ரம், நிலத்ைதத் ைளத் , கப்பைல நிைலநி த் ம், 
ெபா ண்ைம ல் வந் ள்ள .

நங் ரம்பாய்ச் -
தல்

நங் ரம்பாய்ச் -தல் naṅārambāyccudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t),

   கப்பல் நகராமல் ஓர ்இடத் ல் நிற்பதற்காக நீ க் ள், நங் ரத்ைத இறக் தல்; to cast anchor.

     [நங் ரம் + பாய்ச் -]

நங் ரம்வ -த்தல்

நங் ரம்வ -த்தல் naṅāramvalittal,    4. ெச. ன்றா . (v.t).

நங் ரந் க் -. பாரக்்க;see nangūran-tūkku.

     [நங் ரம் + வ -]
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நங் ரமைரயாணி

 
 நங் ரமைரயாணி naṅāramaraiyāṇi, ெப. (n.)

   ரை்மயான பல்ெவட் ம், ம்பான வா ம் உைடய மைரயாணி; lewis bolt.

     [நங் ரம் + மைர + ஆணி.]

இ  கட் மானப் பணிகளில் பயன்ப ன்ற .

நங் ரம ப்

 
 நங் ரம ப்  naṅāramadippu, ெப. (n.)

   கப்ப ன் நங் ரத் ெதாடரி ல் ைணக்கப்பட் ள்ள தப் ; moorings.

     [நங் ரம் + தப் .]

கப்ப ன் நங் ரசச்ங் ம் தைவ ம் க் டம்.

நங் ரவடம்

 
 நங் ரவடம் naṅāravaḍam, ெப. (n.)

   நங் ரத்ைத ம், கலத்ைத ம் இைணக் ம் வடம்; bridle.

     [நங் ரம் + வடம்.]

நங் ரவாடைக

 
 நங் ரவாடைக naṅāravāṭagai, ெப. (n.)

   நங் ரக் ; fees for anchoring.

     [நங் ரம் + வாடைக.]

     [வாழ் + தைக - வாடைக.]

நங் ரவாைட

 
 நங் ரவாைட naṅāravāṭai, ெப. (n.)

   நங் ரம் இடத்தக்க இடம் ( ன்.);; anchorage.

நங்ெகந்தம்

 
 நங்ெகந்தம் naṅgendam, ெப. (n.)

   அரிதாரம்; Orpiment.

ம வ. தாளகம்.

நங்ெகந்தாகம்

 
 நங்ெகந்தாகம் naṅgendākam, ெப. (n.)
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நங்ைக

நங்ைக1 naṅgai, ெப. (n.)

   1. ெபண்ணிற் றந்தாள் ( டா);; lady, woman of quality or distinction.

     "நங்கா ெய ந் ராய்" ( வ். ப்பா.14);.

   2. மகன் மைன ; son's wite.

     "என் ட னங்ைக ங் க்ெகனத ்ெதா " ( லப்.16:14);.

   3. அண்ணன் மைன ; elder brother's wife.

   4. ெபண் பாைலக் க்க அஃ ைணப் ெபயேரா  ேசரக்்கப்ப ஞ் ெசால்; a word added to akina nouns to 
denote feminine gender

     'ப ;

நங்ைக வந்த ' (நன்.392ம ைல);.

ம. நங்ங.

     [நம் + ைக.]

ஒ.ேநா. தம் + ைக = தங்ைக.

ேபைத, ெப ம்ைப, மங்ைக, மடந்ைத அரிைவ, ெதரிைவ, ேபரிளம் ெபண் என் ம் எ ப வமகளிர ்
வரிைச ல் வாரா ம், மணப் ப வப் ெபண்ைணக் க் ம் ெசால்லாட் யாக, இ  வழங்  
வ ற .

 நங்ைக2 naṅgai, ெப. (n.)

   ெபண்க க் ப் பால்கரக்கச ்ெசய்வதாகக் க தப்ப ம் ெச வைக; species of milk-wort.

நங்ைகநாச்

 
 நங்ைகநாச்  naṅgainācci, ெப. (n.)

   தைல  ( ன்.);; lady of distinction.

     [நங்ைக + நாய்ச்  → நாச் .]

நங்ைகநீர்

நங்ைகநீர ்naṅgainīr, ெப. (n.)

   1. மாத டாய் நீர;் menstrual blood.

   2. ெபண் க நீர;்= female urine.

   3. ரப்  நீர;் ovarian secretion woman.

     [நங்ைக + நீர]்

நங்ைகமரம்

 
 நங்ைகமரம் naṅgaimaram, ெப. (n.)

   ங்கமரம்; poonga oil tree, Indian beech tree.

     [நங்ைக + மரம்.]

நங்ைகயர்

 
 நங்ைகயர ்naṅgaiyar, ெப. (n.)

   நைட உைட, ேதாற்றம் ேபான்றவற் ல், ேநரத்் யாகத் க ம் மங்ைகயர ்அழ  நிைலயங்க க் ச ்
ெசல் ம் நகர நங்ைகயர ்(இ.வ.);; charming young lady.

     [நங்ைக + அர.்]
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நங்ைகயார்

நங்ைகயார1் naṅgaiyār, ெப. (n.)

   அம்ைமயார;் madam.

ம வ, அம்மணி.

     [நங்ைக + அர ்→ ஆர.் ெபண்ணிற் றந்தாைளக் க் ம் ெசால். "ஆர"் ம ப் ர  ளி.]

 நங்ைகயார2் naṅgaiyār, ெப. (n.)

   அண்ணியார;் elder brother's wife.

     [நங்ைக + ஆர.்]

நசச்ம்பசை்ச

 
 நசச்ம்பசை்ச naccambaccai, ெப. (n.)

   பசை்ச நா ; aconite root.

     [நசச்ம் + பசை்ச.]

நசச்ம்

 
 நசச்ம்  naccambu, ெப. (n.)

   னி ல் நஞ்  ேதாய்க்கப்பட்ட அம்  (சங். அக.);; poisoned arrow.

     [நஞ்  + அம் →நசச்ம் .]

நசச்ர்

நசச்ர ்naccar, ெப. (n.)

   க் றள் உைரயா ரிய ள் ஒ வர;் a commentator on Tirukkural.

     "த மர ்மணக் டவர ்தாமத்தர ்நசச்ர ்(ெதாண்ைடசத.40:ேமற்);.

     [நைச → நச்  + அர.்]

நச் னாரக்் னியரின் க்கம் என் . லர ் வர.் ஆனால், இவர ் நச் னாரக்் னியர ்என்பதற் ப் 
ேபா ய  சான் கள் இல்ைல. நச் னாரக்் னியர ் றப் ப் பா ரத் ல்,  க் ற க்  உைர 
இயற் யதாய்க் ப்ேப ம் இல்ைல.  ஆத ன் இந் நசச்ர,் நச் னாரக்் னியரின் ேவறானவர.்

நசச்ர

 
 நசச்ர  naccaravu, ெப. (n.)

   நஞ் ள்ள பாம் ; Poisonous Snake.

     [நஞ்  → நச்  அர .]

நசச்ரி

 
 நசச்ரி naccari, ெப. (n.)

   நச் ப்ெபா ள் சாரந்்த கரணியங்களினால், உடம் ண்டா ம் ஒ  நைமசச்ல்; itching through poisionous 
effects.

     [நச்  + அரி]

நாம் உண் ம் உண ம், ப ம் நீரி ம், ற் ப் றச் ழ ல் கலந் ள்ள நச் ரி (ேநாய் 
ண்மங்கள்); களால் உண்டா ம் நைமசச்ல்.
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நசச்ரி-த்தல்

நசச்ரி-த்தல் naccarittal,    4. ெச. . . (v.i)

   ஒ வரிடம் ஒன்ைற ேவண் , எரிசச்ைலத் த ம் வைக ல் ெதாடரந்்  ேகட்டல் அல்ல  
வற் த் தல்; pester.

பணம் ேகட்  நசச்ரிக் ன்றான் (உ.வ);.

     [நச்  → நசச்ரி-]

நச் தல்= ம் தல்.

நசச்ரிப்  _

 
 நசச்ரிப்  _ naccarippu, ெப. (n.)

   ெவ ப் ண்டா ம் வண்ணம் அலப்  அல்ல  தற் ப் ேப ைக; chattering babbling.

ம வ. ெதாணெதாணப் .

நசச் ப்பாய்ஞ்சா
ன்

 
 நசச் ப்பாய்ஞ்சான் naccaṟuppāyñjāṉ, ெப. (n.) 

நஞ்ச ப்பான் ( ன்);பாரக்்க;see nanjaruppan.

     [நச்  + அ ப்  + அன், நஞ் + அ  : பாய்ந்தான் → நசச் ப்பாய்ஞ்சான்.]

     [நச் +அ ப் +ஆய்ந்தான் → ஆய்ஞ்சான] என் ம், ரித் ப் ெபா ள் ெகாள்ளலாம்.

நசச் ப்பான்

 
 நசச் ப்பான் naccaṟuppāṉ, ெப. (n.)

   க ைதப்பாைல (சா.அக);; common Indian ipecacuanha.

     [நஞ் க்ெகா  → நச்  + அ ப்பான்.]

ஒ கா. [நஞ்ச ப்பான் → நசச் ப்பான்.]

க ைதப்பாைலக் ெகா  என்றைழக்கப்ப ம் நஞ்ச ப்பான் சா , அைனத்  வைகயான 
ேதால்ேநாய்கட் ம், ைககண்ட ம ந்  என் . (சா.அக. ); ம்.

நசச்ைற

நசச்ைற naccaṟai, ெப. (n.)

   நஞ் க் ப் டம்; a store house of poison.

     "காமநாளி  நஞ் ய்த்ேத னசச்ைறயாக" ( வக.2882);.

     [நஞ்  + அைற =நஞ்சைற → நசச்ைற.]

நசச்ாம்பல்

 
 நசச்ாம்பல் naccāmbal, ெப. (n.)

   நச் த்தன்ைம ைடய ஒ வைக ஆம்பல்; a poisonous species of Indian water lily.

     [நச்  + ஆம்பல், நஞ்  → நச்  + ஆம்பல்.]

நச்

 
 நச்  nacci, ெப. (n.)

   ணாகப் ேப த் ன் த் பவள் ( ன்.);; gossiping woman.

நச் யாய் இ ந்  நாசமாய்ப் ேபாகாேத(இ.வ.);.

     [ந  → நச்  .இ.]

     'இ' ெசால்லாக்க ஈ .

1217

www.valluvarvallalarvattam.com 4438 of 19068.



நச் மல்

நச் மல் naccirumal, ெப. (n.)

   1. க் மல்; slight cough.

   2. அ க்க  ஏற்ப ம் ெமல் ய இ மல்; a short feeble and frequent cough-Hacking cough.

     [நச்  + இ மல், நச்  = ய]

நச் லக் யம்

 
 நச் லக் யம் naccilakkiyam, ெப. (n.)

   பணம் ெப வைதேய க்ேகாளாகக் ெகாண் , மக்களின் உணர் கைளக் ழ்த்தரமாகத் ண் ம் 
வைக ல், எ தப்ப ம் ல்; pulp literature.

     [நச்  + இலக் யம்.]

நச் ைல

நச் ைல naccilai, ெப. (n.)

   1. நாய்ப்பாைல; dog paulay.

   2. நாய்ப்பாைல பாரக்்க;see maccaruppan,

   3. நஞ் த்தன்ைம ைடய இைல; poisonous leaf.

     [நச்  + இைல.]

நச் ைலக் மா

 
 நச் ைலக் மா naccilaikāmā, ெப. (n.)

   பச் ைல ம ந்  வைக  ெளான் ; a kind of herbal medicine.

நசச்ைலக் ரிகம்

 
 நசச்ைலக் ரிகம் naccalaigārigam, ெப. (n.)

   எ க் ைல; madar leaf-calotropis gigantia.

நச் ைலேவல்

நச் ைலேவல் naccilaivēl, ெப. (n.)

   நஞ் ட் யேவல்; poisonous spear.

     "நச் ைல ேவற் ேகாக்ேகாைத நா " தெ்தாள்.110).

     [நஞ்  → நச்  + இைல + ேவல்.]

நச் ளி

நச் ளி nacciḷi, ெப. (n.)

நச் னி.1 (சங்..அக.); பாரக்்க;see naccinit.

     [நச் னி → நச் ளி]

நச் னார்க் னிய
ம்

நச் னாரக்் னியம் nacciṉārkkiṉiyam, ெப. (n.)

   ெதால்காப் யத் ற்  நச் னாரக்் னியர ்இயற் ய ைர; a commentary on Tolkáppiyam by Naccinärkkiniyar.

     " த்  நச் னாரக்் னியேம தனிப்பாடல். பத் ப் பாட்  பக். 30).

     [நச் னாரக்் னியர ்→ நச் னாரக்் னியம் நச் னாரக்்  + இனியம் = ம் ேனாரக்்  இனிய  
என்ப  ெபா ள்]
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நச் னார்க் னிய
ர்

நச் னாரக்் னியர ்nacciṉārkkiṉiyar, ெப. (n.)

   ெதால்காப் யம், பத் ப்பாட் , க தெ்தாைக, வக ந்தமாணி ேபான்ற ல்க க்  
உைரெய யவர;் author of commentaries on Tolkáppiyam, kalittogai, pattu-pâttu, Sivaga Šintâmani and other ancient 
classics.

     [நச் னாரக்்  +  இனியர ்= ம்  ேனாரக்்  இனியர]்

உச் ேமற் லவரெ்காள் நச் னாரக்் னியர ்என் . உைரயா ரியரக்ளால் றப் க்கப்பட்ட இவரத்ம் 
உைரப்பாங்  பற்பல டங்களில் வனியக்ேகாட்பா  ளி ம் தன்ைம ல் அைமந் ள்ள . இவர.் 

ந்ெதாைக ல் 20 பாடல்க க் ம். பத் ப்பாட் ல் அைமந் ள்ள பத் ல்க க் ம், க த் 
ெதாைகக் ம், வக ந்தாமணிக் ம். ெதால்காப் யத் ல் எ த் , ெசால் ஆ ய இ  
அ காரங்க க் ம், ெகாண்  ட் ப் ெபா ள்ேகாள் உத் ைனக் ைகயாண் , உைர 
வைரந் ள்ளார.் இவ் ைர, பற்பல டத் ல் றப் ைரயாகத் கழ்ந்தா ம், ற் ல டத் ல் 
வடெமா  மர ல் அைமந் ள்ள .

   அந்தத்ைத அண ேவாேர, அந்தணர ்என்  உைர வைரந் ள்ளைம, ெபா ட ்ெபா த்தப்பாடாகத் 
ேதான்ற ல்ைல. அந்தணர ்என்ேபார ்அறேவார;்அைனவரம்ாட் ம் ெசந்தண்ைம ண்ெடா ம். 
ெசம்மாந்த பண் னேர அந்தணர.் எந்தெவா  இனத்தா க் ம், அந்தணர ்பட்டம் உரியதன் . 
" காயத் ல் ெசந்தண்ைம ண்ெடா ம் ரிய பண் னர ்அைனவ ம் அந்தணேர எ ம் 
வள் வர ்வாக் க்  ரண்பட்டபாங் னில் அைமந் ள்ள  ப் டத்தக்கதா ம்.

நச் னாரக்் னியர,் ஆடவல்லான்  நடம்ப ம் ச் ற்றம்பலம் ( தம்பரம்); 
என்றைழக்கப்ப ம், 'ெப ம்பற்றப் ர'் என்பவற்ைற ைறேய, "ஆெற தெ்தா  ெமா க் ம்" 
"ஏெழ தெ்தா  ெமா க் ம்" எ த் க்காட்டாகத் ெதால்காப் யம் எ த் காரத் ெமா மர ல், 
"ஒெர தெ்தா ெமா " என் ம் ற்பா ன் றப் ைர ல் எ த் க் காட் , ளக் ள்ள பான்ைம, 
யாவ ம் யக்கத்தக்க வண்ணம் அைமந் ள்ள . வன்ெனஞ்ைசத ் ளிரப்் க் ம் மணிவாசகனாரின் 

வாசகம், ச் ற்றம் பலக்ேகாைவ என்பவற் னின் , தம  உைரகளில், பல டங்களில் 
இலக் ய, இலக்கணப் ெபா ள்க க்கன் த் தத் வப்ெபா க் ம், ேமற்ேகாள்களாக எ த் க் 
காட் ள்ள பாங்  ப் டத்தக்க .

த்தக்கத் ேதவரின் வக ந்தாமணி ல், பற்பலபாடல்க க் ச ் றப் ைர ெசய் ள்ளார.் 
"ேமகம் ன்ற" என்  ெதாடங் ம் 333-ஆம் பாட ல் ப ன்  வ ம், "ேபாக ன்ற ண்ணியன்" என் ம் 

நச் னி

நச் னி nacciṉi, ெப. (n.)

ேகழ்வர  (மைல); பாரக்்க: see Kelvaragu.

   2. நான்காம் ங்கள் எனப் ெபா ள் ெகாண்ட ம த் வக்  உக்  (சங்.அக.);; fourth month, a sang of 
physicians.

நச் னியட் க்ைக

நச் னியட் க்ைக nacciṉiyaṭṭikkai, ெப. (n.)

   1. ல்வைக; a kind of grass, as Synodon gracilicus, Synodon virgalus, (A);;

 a species of millet, Cynosurus retroflex.

     [நச் னி + அட் ைக.]
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நச்

நச் 1 naccudal,    5 ெச. ன்றா. . (v.t) ம் தல்; to desire, long for, like, love.

     "ஒ வரா னசச்ப்படாஅ தவன்" ( றள்,1004);. "ஞாலேம கரியாக நா ைன நச்  நச் ட வந் ம்" 
( வாச.30:19);.

ெத.. க., நச் , நர் . ேகாத. நச.்

     [( ல்); → நல் → நள் → நய் →  நய- → நச. நச → ந  → நச் -.]

     ' ல்' எ ம் ெபா ந் தற்க த்  ேவரினின்  ைளத்த ெசால். நச் தல் என்ப   யாெதனின், ஒத்த 
க த் ைடேயார ்நட் ச ்ெச த் தல், ம் தல் எ ம்  ெபா ண்ைம ல் ெபா ந் வ ம். 
ெபா ந் தற் க த் னின் . ப்பக்க த்   ேதான் ம். ஒ வைரெயா வர.் உள்ளநிைல ம், 
உணர்  நிைல ம்,  ெந ங்காலம் ெபா ந் , நட் ச ்ெசய் , ஆராஅன் ல் ைளத்  மாறாக் 
காதலராக மா வர.்

 நச் 2 naccudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அலப் தல்; to babble, prate.

எப்ேபா ம் நச் க் ெகாண் க் றான் (உ.வ);.

ெத. ந . க. நக்த.

     [ந  → நச் .]

ணாகப் தற் தல். பயனற்ற ெசாற்கைளேய, பலகா ம் ேப தல்; ெபா த்தமற்ற ெசாற்கைள, 
ெபா த்தமற்ற இடத் ற் ேபா , உள தல். ன் க் ப் ன் ெதாடரப்ற்ற ைற ல் ேப த ம், 
நச் தேல. இந் நிைல ல் றைரப் ண்ப த் ம் ேநாதற்க த் ச ்ெசாற்க ள் ஒன்றாகத் ேதேநயர ்
வைகப்ப த் றார.்

 நச் 3 naccudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

நசச்

நசச்6 nacca, ெப.எ. (adj)

   ய ( ன்.);; little Small.

ெத. நடச்்  ந .

     [ந  → நச் ]

நச் க்கண்

 
 நச் க்கண் naccukkaṇ, ெப.(n.)

   ெகா ம்பாரை்வ ( ன்.);; the evil eye.

ம வ. க்கண்.

ெத. நடச்் .

     [நஞ்  → நச்  + கண்.]

நச் க்கத்

நச் க்கத்  naccukkatti, ெப. (n.)

   நஞ் ட் ய கத்  ( ன்.);; poisoned knife.

   2. கக் ெகட்டவன்-ள்; wicked person.

     [நஞ்  → நச்  + கத் ]

நச் க்காய்சச்ல்

 
 நச் க்காய்சச்ல் naccukkāyccal, ெப. (n.)

   நஞ் ச ் ரம்; severe fever.

     ' ைறக்காய்சச்ல் என்ப  நச் காய்சச்ல் வைக ன ' (உ.வ);.

     [நஞ்  → நச்  + காய்சச்ல்.]
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நச் க்காளான்

 
 நச் க்காளான் naccukkāḷāṉ, ெப. (n.)

நஞ் க்காளான் பாரக்்க see nanju-k-kalan.

     [நஞ்  → நச்  + காளான்.]

இக் காளாைன உண்டவர ்உ ரிழப்பர ்என்பைதப் ெபயரினாேலேய அ யலாம்.

     [P]

நச் க்காற்

நச் க்காற்  naccukkāṟṟu, ெப. (n.)

   1. நச் க்காற் ; unhealthy wind.

   2. மா ள்ள காற் ); noxious air.

     [நச் க்  + காற் .]

   1 நச் த்தன்ைம ள்ள காற் . ைக நமக் ப்பைக என் ம் ெதாடரப்்ெபா ைள, இச ்ெசால் 
உணரத்் ம்.

நச் க்

 
 நச் க்  naccukkuruvi, ெப. (n.)

   ேயான் (இ.வ.);; bad fellow.

     [நச்  + .)

உவைமயா ெபயர.்

நச் க் ழல்

நச் க் ழல்1 naccukkuḻl, ெப. (n.)

   ெபரிய ழல்; long -tube.

     [நச்  + ழல்.]

 நச் க் ழல்2 naccukkuḻl, ெப. (n.)

   1. ங் த்தான் ழல் பாரக்்க: see Sunguttan kulal.

   2. ெதாைலேநாக் க் கண்ணா  பாரக்்க;see tolai-nõkki-k-kannādi.

     [நஞ்  → நச்  + ழல்.]

நச் க்ெகாட்ைட

நச் க்ெகாடை்ட naccukkoṭṭai, ெப. (n.)

   1. இலசை்ச ெகட்டமரம்; lettuce tree.

   2. எட் க்ெகாடை்ட; nuxvomica nut

     [நஞ்  → நச்  + ெகாடை்ட]

நச் க்ெகாட்ைட
ைல

 
 நச் க்ெகாடை்ட ைல naccukkoṭṭaiyilai, ெப. (n.)

   உடம் ண்டா ம் வளித ்ெதால்ைலையப் ேபாக் ம் ைர; a kind of edible leaf eaten for curing the morbid 
wind. in the system.

     [நச் க்ெகாடை்ட +  இைல.]

நச் க்ெகா

 
 நச் க்ெகா  naccukkoḍi, ெப. (n.)

நஞ் க் ெகா . ன்) பாரக்்க; see nanju-k-kodi.

     [நஞ்  → நச்  + ெகா .]
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நச் க்ெகா ச் ண்
ணம்

 
 நச் க்ெகா ச் ண்ணம் naccukkoḍiccuṇṇam, ெப. (n.)

   நஞ் க் ெகா யால் ெசய்யப்பட்ட ம், நச்  வ ற் ப் ேபாக்  நீங்கக் ெகா ப்ப மா ய ரணம் 
( ன்);; a medicinal powder prepared from the afterbirth, used in cholera.

     [நஞ் க் ெகா  + ண்ணம்: நஞ் க் ெகா ச ் ண்ணம் → நச் க் ெகா ச ் ண்ணம்.]

நச் க்ெகா க்

 
 நச் க்ெகா க்  naccukkoḍukku, ெப. (n.)

   ேதளின் ெகாட் ம் உ ப்  ைன; sting of Scorpion.

     [நஞ்  → நச்  + ெகா க் .]

     [P]

நச் க்ெகளளி

நச் க்ெகளளி naccukkeḷaḷi, ெப. (n.)

நஞ் ப் பல்  2. (நாஞ்); பாரக்்க; see nanju-p-palli.

     [நஞ்  + ெகளளி → நச் க் ெகளளி.

ெகளளி=கவ்  உளி.]

நச் ைக

 
 நச் ைக naccugai, ெப. (n.)

   எப்ெபா ம் மடந்ைதயரப்ால், இைண ைழச் ல், நாட்டங்ெகாள் ைக; growing lust.

     [நச்  →  நச் ைக]

நச் செ்சால்

நச் செ்சால் naccuccol, ெப. (n.)

   1. ெசய் ளில் வழங்கக் டாத செ்சால்; inauspicious words to be avoided in a poetic composition.

   2. ெகா ஞ்ெசால்; malicious language.

     [நஞ்  + ெசால் = நஞ் செ்சால் → நச் செ்சால்]

நச் த்தைடமலக்

 
 நச் த்தைடமலக்  naccuttaḍaimalakkuḻi, ெப. (n.)

   டக்க ப் ெபா டக்ைள மட் ம்ப  ெசய்வதற்கான ஒர ்அைமப் ; septic tank.

ம வ : அ ெதாட் .

     [நஞ்  + தைட + மலம் + .]

நச் த்தைல

நச் த்தைல naccuttalai, ெப. (n.)

   1. பாம் ன் தைல; head of a serpent containing poison.

   2. நச் த்தைலவ  பாரக்்க: see naccu-t-talai-vali.

     [நஞ்  → நச்  + தைல.]

நச் த்தைலவ

நச் த்தைலவ  naccuttalaivali, ெப. (n.)

   1. அ க்க  உண்டா ம் ெமல் ய தைலவ ; slight head-ache, coming frequently.

   2. நச் த்தன்ைம னால் உண்டா ம் தைலவ ; head-ache due to systemic poisoning, Toxic head - ache.

     [நஞ்  → நச்   + தைலவ ]
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நச் த்தானம்

நச் த்தானம்1 naccuttāṉam, ெப. (n.)

   ற் ல காலங்களில் ஆடவர ்ெதாட மகளிரக்்  ெவ ப் ண்டாக் ம் உட ப்  (ெகாக்ேகா); 
(சங்.அக.);; parts of a women's body which, if touched by men on certain days are supposed to excite a feeling of disgust.

     [நஞ்  + தானம்.]

 நச் த்தானம்2 naccuttāṉam, ெப. (n.)

   ெகாக்ேகாக ன்ப  ெபண்க டம் ல் அைமந் க் ம் அ த நிைலக் ேகழா டம்; certain parts of 
the female body, which if touched by men as per rules laid down in the erotic science of kokkugha muni arem supposed to 
produce disgust.

நச் த் ரல்

நச் த் ரல் naccuttiral, ெப. (n.)

   நச் த்தன்ைம 2. உண்டாக்கல்; a general intoxication due to the presence of poison is the system.

     [நச்  + ரல்.]

நச் நசெ்சனல்

நச் நசெ்சனல் naccunacceṉal, ெப. (n.)

   1. ெதாந்தர  ெசய்தற் ப் ; importuning, teasing, troubling.

   2. ஒைச தற் ப் ; Smacking, as the lips, tapping, as with the fingers.

   3. அ த்த த் ப் பல்  ெசால் தற் ப்  (ேப.வ.);; chirping of the lizard.

     [நச்  +நச்  + எனல.]

நச் நா

 
 நச் நா naccunā, ெப. (n.)

   ெகா ய ெசாற்கைளப் ேப ம் நாக் ; dangerous tongue.

     [நஞ்   → நச்  + .நா.]

நச் நீர்

நச் நீர ்naccunīr, ெப. (n.)

   1. நஞ் த் நஞ் த் தன்ைம ள்ள நீர;் poisonous liquid.

   2. ெகட்ட நீர;் unpure or morbid liquid.

ம வ. யநீர.்

     [நச்  + நீர]்

நச் ப்பைடக்கலம்

 
 நச் ப்பைடக்கலம் naccuppaḍaikkalam, ெப. (n.)

   நஞ்  ேதாய்க்கப்பட்ட பைடக்கலம் ( ன்.);; poisoned weapon.

     [நஞ்  → நச்  + பைடக்கலம்.]

நச் ப்பண்டம்

 
 நச் ப்பண்டம் naccuppaṇṭam, ெப.(n.)

   ேக  ைள க்கக் ய ண் ரியால் (பாக் ரியாவால்); ெகட் ப்ேபான உண ப் 
ெபா ள்கள்; poisonous eatable items.

     'நச் ப்பண்டம் உடல் நலத்ைதக் ெக க் ம். (உ.வ.);.

     [நஞ்  → நச்  + பண்டம்.]
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நச் ப்பதார்த்தம்

 
 நச் ப்பதாரத்்தம் naccuppatārttam, ெப. (n.)

   ஈயம், சா , நஞ்  ேபான்ற ய தன்ைம ைடய ெபா ள்கள்; poisonous Substances such as lead, mercury 
arsenic etc.

     [நச்  + Skt. பதாரத்்தம்.]

நச் ப்பல்

நச் ப்பல் naccuppal, ெப. (n.)

   1. காளி, காளாத் ரி, யமன். யம  என் ம் பாம் ன் நச் ப்பற்கள் ( வக. 1288, உைர);,

 poisonous fangs of a serpent four in number, viz., kāļi, kālāttiri, yamaŋ, yamatudi.

   2. ப்பயன் ைளக் ம் பல் (உ.வ.);; Venomous tooth, as of one whose imprecations are believed to take effect.

     [நஞ்  → நச்  + பல்.]

நச் ப்பல்லன்

 
 நச் ப்பல்லன் naccuppallaṉ, ெப. (n.)

   ெகா ய ெசால் ைடேயான்; one whose words are illomened or venomous.

அவன் நச் ப்பல் ல் ழாேத (உ.வ.);: நாத்தப் பல்லைன நா னா ம் நச் ப்பல்லைன நாடாேத (பழ);.

ம வ, ெகா ம்பல்லன், வாயன்.

     [நச்  + பல்லன்.]

றைரப் ண்ப த் ம் யெசாற்கைளப் ப க் ம் இயல் னன். ெகா ஞ் ெசாற்களாேலேய, 
இன்னல்த ம் தன்ைமயன்.

     "அவன் நச் ப்பல் ல் ந்  ணாகக் ெகட்ட யேத",

நச் ப்பல்லன் ட் ற்  நல்லவன் ேபாக மாட்டான் (உ.வ.);. ேபான்ற உலகவழக் கள், இன் ம் 
நாட் ப் றத்ேத வழங் ன்றன. நஞ்  உட க் த் ங்  பயத்தல் ேபால், ெகா ைமயாளரத்ம் 
நச் ப்பற்களினின்  ெவளிப்ப ஞ் ெசாற்கள். மன ணரை்வ மா ப த் வன.

நச் ப்பல்

நச் ப்பல் 1 naccuppalli, ெப. (n.)

ெசய் ைன ல் ( ல்  னியத் ல்); பயன்ப த் தற் ரிய எசச்த்ைத வ ம், ள்ளி 
ெகாண்ட மான பல்  வைக ( ன்.);:

 a spotted wall-sizard whose excrement is used in witchcraft.

   2. ப்பயைனக் ப்பதாகக் க தப்ப ம் பல் சச்த்தம்; the chrip of a lizard which is supposed to 
prognosticate evil.

   3. ப்பயைன ைளப்பதாகக் க தப்ப ம் ெசால் ள்ளவள்; a woman's having an evil tongue.

     [நச்  + பல் . ல்  → பல் ]

 நச் ப்பல் 2 naccuppalli, ெப. (n.)

நசெ்ச 2 பாரக்்க; see nacceli2.

     [நஞ்  + பல் + இ.]

பல் ல் நஞ் த் தன்ைம ள்ள எ ,

     "இ" ெசால்லாக்க ஈ .
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நச் ப்பாம்

நச் ப்பாம்  naccuppāmbu, ெப. (n.)

   நஞ்  யாகக் ெகாண்ட பாம் ; poisonous Snakes.

     [நஞ்  →  நச்  + பாம் .]

நஞ் ைன யாகக் ெகாண்ட ம். ண் ய டன் உ ைரப் ேபாக் வ மான, நல்லபாம் , 
கட் ரியன், கண்ணா ரியன் ேபான்ற நச் ப்பாம் கள்.

சாம்ப வ ம த் வ அகர த ல், 64-வைக நச் ப்பாம் கள் க்கப்பட் ள்ளன. அைவ வ மா .

   1._ஆ பாம்    = 8 வைக.

   2. நச் ப்பல்பாம்    = 6 வைக.

   3. கண்ணா ரியன்   = 4 வைக.

   4. ைடயன்பாம்    = 6 வைக.

   5. சாைரப்பாம்     = 3 வைக.

   6. டை்டப்பாம்    = 4 வைக.

   7. ைழப்பாம்    = 2 வைக.

   8. ெகாம்ேப க்கன்  = 2 வைக.

   9. சாணாக க்கன்   = 2 வைக.

   10. வழைலப்பாம்    = 6 வைக.

   11. தண்ணீரப்்பாம்   = 6 வைக.

நச் ப்பார்ைவ

நச் ப்பாரை்வ naccuppārvai, ெப. (n.)

   1. காமப் பாரை்வ (யாழ்ப்.);:

 amorous looks.

   2. கண்  ( ன்.);:

 evil look

   3. னப்பாரை்வ ( ன்.);:

 angry –look

   4. ெகா ய பாரை்வ; harsh look

     [நச்  + பாரை்வ.]

நச் ப்பால்

நச் ப்பால் naccuppāl, ெப. (n.)

   1. ழ்ப்பால் (சா. அசக);; the first milk drawn from a cow after calving.

   2. கள்ளிப்பால்; the milky juice of Indian spurge.

   3. நஞ்  கலந்தபால்; milk mixed with poison.

   4. ழந்ைதகட்  இணங்காத பால்; milk not suited to children.

   5. ம்பால்; beestings (ெச.அக.);,

     [நஞ்  → நச்  + பால்.]

நஞ் த் தன்ைம கலந்த ழ்ப்பால், கள்ளிப்பால் தலானைவ. ழந்ைதகட்  ஒவ்வாத பால்வைககள்.
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நச் ப் ச்

நச் ப் ச்  naccuppiccu, ெப. (n.)

   1. ஒயாத் ெதால்ைல (இ.வ.);; ceaseless trouble.

   2. அலப் ைக; incessant chattering.

     [நச்  + ச் .]

நச் ப் ைக

 
 நச் ப் ைக naccuppugai, ெப. (n.)

   ல ெபா ள்கைள எரிப்பதா ண்டா ம் நச் ப் ைக; poisonous smoke.

     [நஞ்  → நச்  + ைக]

நச் ப் ல்

நச் ப் ல் naccuppul, ெப. (n.)

   உண்டவரக்்  ேநாய் ைள க் ம் ல்; a kind of poisonous grass, causing sickness when eaten,

     " றரக்் ப் ணிைய வ க் ம் நச் ப் ல்ேலா  ஒப்பர'் (நான்மணி. 13. உைர);.

   2. வப் நிற ள்ள நச் ப் ல்; a red variety of poisonous grass.

     [நஞ்  → நச்  + ல்.]

நச் ப்

நச் ப்  naccuppūṭu, ெப. (n.)

   நஞ் த்தன்ைம ள்ள ைக; a poisonous variety of plant.

     [நஞ்  → நச்  + ண்  →  = ெகா ம் நச் த் தன்ைம ள்ள ெச .1]

நச் ப்ெபண்

நச் ப்ெபண் naccuppeṇ, ெப. (n.)

   1. ஆண்கைளக் கட் த் த , தன் உடம் ல் ஏ ள்ள நஞ் , அவ க் ம் பர ம்ப  ெசய் ம் 
ெபண்; a woman who is trained by feeding her with poisonous food, until her embrace is rendered sufficient to poison the 
system of any ordinary man

   2. ெகா ஞ் ெசால் ைடேயாள்; a woman with harsh words.

     [|நஞ்  → நச்  + ெபண் → நச் ப்ெபண். = ெகா ய நஞ் ைன ம் நாக் ைடய பாம்   ேபால், 
நச் த் தன்ைமைய ெநஞ் ல் ெகாண்டவள்.]

நச் ப்ெபா

நச் ப்ெபா 1 naccuppoḍi, ெப. (n.)

   நஞ்  கலந்த ள்i; a powder containing the essence of poison.

   2. ெசாக் ப்ெபா ; a narcotic powder inducing giddiness of sleep.

     [நஞ்  → நச்  + ெபா .]

மயக்கத்ைத ம், உறக்கத்ைத ம் உ வாக் ம், நஞ் ப்ெபா .

 நச் ப்ெபா 2 naccuppoḍi, ெப. (n.)

   ன் ( ன்.);; small fish.

     [நஞ்  → நச்  + ெபா , ெபா  = கச் ய.]

நச் ப்ெபாய்ைக

 
 நச் ப்ெபாய்ைக naccuppoykai, ெப. (n.)

   நஞ் நீர ்நிைறந்த நீரந்ிைல; a tank of poisonous water.

     "நச் ப்ெபாய்ைகச,் க்கம்" (பாரத);.

     [நஞ்  → நச்  + ெபாய்ைக.]

     [ெபய்ைக → ெபாய்ைக.]
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நச் ம் ச் ம்

 
 நச் ம் ச் ம் naccumbiccum, ெப. (n.)

   அற்பசெ்சயல் ( ன்.);; insignificant things, trifles.

ம வ. அற்ப ெசாற்பம்.

     [நச் ப் ச்  → நச் ம் ச் ம் = மர ைணெமா .]

நச் மண்

 
 நச் மண் naccumaṇ, ெப. (n.)

   ேவ மப் ெபா ள்களால்  நஞ்ேச யமண்; soil spoled with excess chemicals.

     [நஞ்  → நச்  மண்.]

நச் மரம்

நச் மரம் naccumaram, ெப. (n.)

   எட்  த ய நச்  மரங்கள்; poisonous tree.

     "ந  ணச்  மரம் ப த்தற் " ( றள், 1008);.

     [நஞ்  → நச்  + மரம்.]

நச் ம ந்

 
 நச் ம ந்  naccumarundu, ெப. (n.)

   நஞ்  கலந்த ம ந் ; medicine prepared with poisonous drugs.

     [நஞ்  → நச்  + ம ந் .]

நச் மைழ

நச் மைழ naccumaḻai, ெப. (n.)

   1. காலந்தப் ப் ெபய்  ேக  ைளக் ம் மைழ; unhealthy or injurious rain, being untimely.

   2. ெதாடரந்்  ெபய் ம் றல்; Continuous drizzle.

     [நஞ்  → நச்  + மைழ.]

நச் மனார்

நச் மனார ்naccumaṉār, ெப. (n.)

   கைடசச்ங்கப் லவ ள் ஒ வர ்(வள் வமா, 45);; a poet of the last Šangam

இவர ் கச் றந்த இலக்கணப் லவர ் க் றளில் அைமந் ள்ள இலக்கணக் களான எ த் , 
ெசால், ெபா ள், யாப்  அணி தலான ஐவைகப் ெபா ண்ைம ம் நிைறவாகத் க ம் வண்ணம் 

வள் வமாைல ள் பா ள்ள பாடல் வ மா :

     "எ த்  அைச ரஅ்  ெசாற்ெபா ள் யாப்  வ க் ல் வனப்( ); அணிவண்ணம்-இ க்( ); இன்  
என்( ); எவர ்ெசய்தன எல்லாம் இயம் ன இன்( ); இவர ்இன் றள்ெவண்பா."

நச் ழ்நீர்

 
 நச் ழ்நீர ்naccumiḻnīr, ெப. (n.)

   நஞ் த்தன்ைம ைடய வாய் நீர;் saliva containing certain toxius, poisonous saliva Venomos saliva.

     [நஞ்  → நச்  + உ ழ்நீர]்

நச் ன்

 
 நச் ன் naccumīṉ, ெப. (n.)

   ேக  ைள க் ம் ன்; poisonous and dangerous fish.

     [நஞ்  → நச்  + ன்.]

     [P]
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நச் ள்

 
 நச் ள் naccumuḷ, ெப. (n.)

   ேக  ைள க் ம் ள்; poisonous thorn.

ைமக் க ேவலமரம் நச் ள்ைளக் ெகாண்ட  (உ.வ.);.

     [நஞ்  → நச்  + ள்.]

நச்

 
 நச்  naccumuṟivu, ெப. (n.)

   உட ம், உண ள்ள நஞ் த்தன்ைமையப் ேபாக் ம் ம ந் ; anti-Oxidants.

     [நச்  + .]

உடம் ள்ள உ ர க்கள் ைத றாம ம், ேநாய் உ ரிகள் ைழயாம ம், காக் ம் ம ந் .

நச் ம ந்

நச் ம ந்  naccumuṟivumarundu, ெப. (n.)

   1. இஞ் ; ginger

   2. ெவங்காயம்; onion.

   3. ெவள்ைளப் ண் ; garlic.

   4. மஞ்சள்; turmeric.

   5. ள ; pepper.

   6. ளகாய்i; chilli.

   7. ஏலக்காய்; cardamom.

     [நச்  + ம ந் .]

நச் ரி

 
 நச் ரி naccuyiri, ெப. (n.)

   ேக  ைள க் ம் நஞ் ைனக் ெகாண்ட உ ரி; poisonous beings.

   நல்லபாம்  ெகா ய நச் ரி (உ.வ.);;     [நஞ்  → நச்  + உ ரி]

நச் வ

 
 நச் வ  naccuvali, ெப. (n.)

   ெமல் வ  ேபால், உடம் ற்கா ம் த்தல்; gnawing pain in the body.

     [நச்  + வ ]

உடம் ல் அ க்க  அல்ல  ட் ட்  உண்டா ம் வ ,

நச் வைல

 
 நச் வைல naccuvalai, ெப. (n.)

   ஒ வைக ன்வைல (பரதவர)்;; a fishing net.

     [நஞ்  + வைல → நச் வைல.]

   நஞ்சா ம் ஞ்சா மாக ள்ள கச் ய ன்கைளப் க்க உத ம், கண் வைல;     [நஞ்  → 
நச்  → ந .]

ந க்  = ய  [நச்  + வைல.]
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நச் வாக்

நச் வாக்  naccuvākku, ெப. (n.)

   1.  வாக்  ( ன்.);; evil words.

   அவன் நச் வாக் ல் ழாேத (உ.வ.);;   2. ேக  ைள க் ம் ெசால்; malignant words.

ம வ. செ்சால்.

     [நஞ்  வாக் .]

நஞ்  உட க்  ஊ  ைள ப்ப  ேபால், ற க் க் ேக  அல்ல  ெபால்லாங்  த ம், செ்சால்.

நச் வாய்

நச் வாய்1 naccuvāy, ெப. (n.)

   ேக  ைள க் ம் வாய் ( ன்.);; mouth of one whose imprecations are believed to take effect.

     [நஞ்  → நச்  + வாய்.]

ய ெசாற்கைளக் ப் ற க் க் ேக  பயக் ம் நஞ் த்தன்ைம ள்ள வாய். றரத்ம் உள்ளத் ல் 
எஞ் ஞான் ம் நிைலத் க் ம் வண்ணம், நீங்காத வ ப்ேபால், றைரசச் க் ந் தன்ைம ள்ள வாய். 

றைர நா னால் ந்தன்ைம ள்ள வாய்.

 நச் வாய்2 naccuvāy, ெப. (n.)

நச் வாயன் பாரக்்க; seе пассu-vӑyan.

     [நச்  + வாய்.]

எப்ேபா ம், எந் நிைல ம் ச ்ெசாற்கைளேய ேப ம் வாய்.

நச் வாயன்

 
 நச் வாயன் naccuvāyaṉ, ெப. (n.)

   ஓயாமற் தற் பவன்; babbler, talkative man.

     'நச் வாயன் ட் ேல நா வாயன் ெபண் ெகாண்ட  ேபால (பழ);.

ம வ, அலப் வாயன்.

     [ந  → நச்  + வாய் + அன் → நச் வாயன் இைட டா   ெபய் ம் றல்ேபால், ஒயா  ேப ம் 
இயல் னன்.]

ஒளி மைறவான ெசய் கைள ெவளிப்பைடயாகப்  ேப ப் தற் பவன்; என் , (சா.அக); ம்.

நச் வா

 
 நச் வா  naccuvāyu, ெப. (n.)

   உப் க்காற் ; nitrogen gas.

ம வ. சவட் ெவ யம்.

     [நச்  → Skt வா .]

வளிமண்டலத் ல் ஐந் ல் நான்  றான வளித்தனிமம்.

நச் வார்த்ைத

நச் வாரத்்ைத naccuvārttai, ெப. (n.)

   க ஞ்ெசால்; harsh words.

     [நச்  + skt வாரத்்ைத.]

உ ைரக் ெகால் ம் நஞ் ேபால் மனத்ைதப்  ண்ப த் ம் ப செ்சால்

றரத்ம் உள்ளத் ல் அ யா  நிைலத்த வ ைன ேயற்ப த் ம், ெசால். றைரசச் த் , 
இறப் ைன ஏற்ப த் ம் இ செ்சால். இக் க த் ைனேய, வள் வப் ெப ந்தைக ம்,

     " னாற்கட்ட ண் உள்ளா ம் ஆறாேத நா னால்  ட்டவ " ( றள்,129); என் , த் ள்ளார.்
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நச் வால்

 
 நச் வால் naccuvāl, ெப. (n.)

   சாைரப்பாம் ன் நஞ் ள்ள வால்; a tail of rat-snake.

     [நஞ்  → நச்  + வால்.]

நச் வாள்

 
 நச் வாள் naccuvāḷ, ெப. (n.)

   நஞ்  சப்பட்ட வாள்; poisonous sword.

     [நஞ்  → நச்  + வாள்.]

பைகவைரக் ெகால் தற்ெபா ட் , வாளின்  னி ல், நஞ்  ய நச் வாள்.

நச்

 
 நச்  naccuvi, ெப. (n.)

   ேபய்க்க ம் ; devil Sugarcane.

ம வ. நச் க்க ம் .

     [நச்  + இ.]

ேதாற்றத் ல் க ம் ைனப்ேபான் ந்தா ம், க த் ச ் ைவக் ம் ேபா  உவரப்் ச ்கைவத் 
த ந்தன்ைமத் .

நச் ற

 
 நச் ற  naccuviṟagu, ெப. (n.)

   ெகட்ட ெசயல்க க் ப் பயன்ப ம் நச் ற  (யாழ். அக.);; poisonous fuel, used in Witchcraft.

     [நச்  + ற ]

நச் த்தன்ைம ள்ள ற , ற க் த் ச ்ெசயல்  ெசய்தற்ெபா ட் ம். ெசய் ைன ைவத்தல் ேபான்ற 
யநிகழ் களின் ெபா ட் ம் பயன்ப த் ம் ற . நஞ் த்தன்ைம ள்ள எட் , கள்ளி, நா  

 ேபான்றவற் ன் ற .

நச் ேவர்

 
 நச் ேவர ்naccuvēr, ெப. (n.)

   நச் த் தன்ைம ள்ள ேவர;் poisonous root.

     [நஞ்   → நச்  + ேவர]்

நச் ேவல்

 
 நச் ேவல் naccuvēl, ெப. (n.)

   நஞ்  சப்பட்ட ேவல்; poisonous spear.

     [நஞ்  → நச்  + ேவல்]

எ ரிகைள ம், ெகா ய லங் கைள ம், எ ந் ரத் னின்  ெகால்லப் பயன்ப த் ம் ேவல்.
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நச் ேவைல

 
 நச் ேவைல naccuvēlai, ெப. (n.)

   ெதால்ைல உண்டாக் ம் ேவைல (இ.வ.);; work causing worry, troublesome piece of work.

     [நச்  + ேவைல.]

றரக்் ப் ெபா ட் ைதைவ உண்டாக் ம் ேவைல, யேவைல என் ம், உடற் ைதைவ 
உ வாக் ம்ேவைல, நச் ேவைல என் ம் க தப்ப ம்.

நச் ளி

 
 நச் ளி naccuḷi, ெப. (n.)

    கடல் ன் வைக; a small sea -fish. Opisthognathus rosenberg.

நச் ப்பான்

 
 நச் ப்பான் naccuṟuppāṉ, ெப. (n.)

நஞ்ச ப்பான் பாரக்்க; see nanjaruppan.

     [நச்  + உ ப்பான்.]

நச் த்தல்

 
 நச் த்தல் naccuṟuttal, ெதா.ெப. (vbl.n)

   ஆைச உண்டாக்கல்; to make wish.

ேபராைச ெகாள்ளல், ன்பத் ற் க் கரணியமான . நச் ப்ேபான்ற .

நசெ்சண்ெணய்

 
 நசெ்சண்ெணய் nacceṇīey, ெப. (n.)

   ண் க் ம் நச்  ெநய்மம்; a poisonous oil for curing sores and itches.

     [நச்  + எண்ெணய்.]

இயல்பான உட க்  நஞ்  ேபால் ைமையத ்தந்தா ம், ண் க்  ம ந்தாகப் சப்ப ம் ெநய்மம்.

நசெ்ச த்

நசெ்ச த்  nacceḻuttu, ெப. (n.)

   ற் லக் யத் ல் தற்ெசால் மங்கல ெமா யல்லாத டத் . ஆ ெமா க்கண் வ தற்  
ஆகாதனெவன்  லக்கப்ப ம். ய், ர,் ல், ள், யா, ரா, லா, ளா, ேயா, ேரா, ேலா, ேளா, ஃ. மகரக் க்கம், 
அளெபைட ஆ ய எ த் க்கள் (இலக். .); 780);; inauspicious letters like y, r. 1, , yā, rā, lā, ļā, yõ rõ, lö, lõ, k, 
magara-k-kurukkam and alapedal which should not be found in the initial word other than mangalamol of a poem.

     [நச்  + எ த் .]

   இக்காலத்ேத ல எண் றப்பற்றைவ எனச ்ெசால்வ   ேபால், அக் காலத்ேத இ ந்த டநம் க்ைக;

நசெ்சள்ைள

 
 நசெ்சள்ைள nacceḷḷai, ெப. (n.)

நச ்ெசள்ைளயார ்பாரக்்க; see na-c-cellaiyar.

     [நல் + ெசள்ைள.]

நசெ்சள்ைள = கழகக்காலத் ல் வழங் ய இயற்ெபயர.் "ெசள்ைள" என்ப , ெபண்பாலரக்்  
இயற்ெபயராகப் பண்ைடக்காலத் ல் வழக் ன்  இ ந்தைமக் , இவரெ்பயர ்நற்சான் ப் 
பைடக் ன்றெதனலாம்.
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நசே்சத் ர ச்

 
 நசே்சத் ர ச்  naccēddiradicci, ெப. (n.)

   நாணல்; reed.

     [நசே்சத் ரம் + இச் .]

நசே்சாலம்

 
 நசே்சாலம் naccōlam, ெப. (n.)

   நஞ் த் தன்ைம ள்ள ெச  (சா.அக);; aconite.

டாச் ரம், ஆறாப் ண், ராத ஊைதேநாய், ெகா யபல்வ , தைலேநாய், வ ற் ேநாய்கள், 
பாம் க , ேதள்க  தலான அைனத் வைக நச் ரிகளின் நச் த் தன்ைமையப் ேபாக் ம் 
அரிய யா ம். ைளேநாய் அைனத் ற் ம், நசே்சாலேவர ்நனி றந்த .

நசைண

 
 நசைண nasaṇai, ெப. (n.)

   ெதால்ைல த்தவன் (இ.வ.);; a troublesome person.

     [நசச்ல் → நசல் → நசண் + ஐ.]

நசச்ன் = ெதால்ைல. ெதால்ைல தந்  அைலக்க ப் ச ்ெசய்பவன்.

நசநக-த்தல்-

நசநக-த்தல்-4 nasanagattal, ெச. . .(v.i)

ந ந -பாரக்்க; see nasu-nasu.

     [ெநா  → ந  → நச+நச → நசநச-.]

உ ப்பா  அல்ல  கட்  ெந ழ்ந்  ேபா ந் தன்ைமையக் க் ம், ெந ழ்ச் க் க த் னின்  
ேதான் ய ெசால்.

நசநசெவனல்

 
 நசநசெவனல் nasanasaveṉal, ெப. (n.)

ந ெசனல் பாரக்்க;see nasu-pišenal.

     [நச + நச + எனல்.]

நக ச-த்தல்

நக ச-த்தல் nagabisattal,    4 ெச. . . (v.i.)

ந  – ( ன்.); பாரக்்க;see našu.pisu-.

     [நச + ச-.]

நச ெசனல்

 
 நச ெசனல் nasabiseṉal, ெப.  (n.)

ந ெசனல் பாரக்்க;see našupišenal.

     [நச + ச + எனல்.]

நசர்

 
 நசர ்nasar, ெப. (n.)

   உயர ்அ வலரக்் ச ்ெச த் ங் காணிக்ைக; present to an official, customary gift to a superior.

     [ைநயல் → நயல் → நசல் → நசர]்

ைமயல் → மயல் → மசல் → மசர்

1232

www.valluvarvallalarvattam.com 4453 of 19068.



நசல்

நசல் nasal, ெப. (n.)

   1. ேநாய்; illness.

   2.  ராேநாய்; a chronic disease.

     [ைந → ைநயல் → ைநசல் → நசல்]

நசலாளி

 
 நசலாளி nasalāḷi, ெப. (n.)

   ேநாயாளி ( ன்.);; sick person, patient.

     [நசல் + ஆள் + இ.]

     "இ" ெசால்லாக்க ஈ .

நசற்காரன்

 
 நசற்காரன் nasaṟkāraṉ, ெப. (n.)

   ேநாயாளி ( ன்);; patient, person in ill - health.

     [நசல் + காரன்.]

     'காரன் உைடைமப் ெபயரீ .

நசறாண்

 
 நசறாண்  nasaṟāṇṭi, ெப. (n.)

ந றாண்  பாரக்்க;see naširāndi.

     [நசல் + ஆண் .]

நசலாண்  → நசறாண் =ெதால்ைல ெகா ப்பவன்.

நசைன

 
 நசைன nasaṉai, . ெப. (n.)

   மாணிக்கக் ற்றதெ்தான்  ( ன்);; white speck, a flaw in a ruby.

நசாரி

 
 நசாரி nacāri, ெப. (n.)

   எட்  ( .அ.);; indian poison nut.

ம வ, காஞ் ைர.

     [நச + அரி.]
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ந

ந 1 nasidal,    2 ெச. . . (v.i).

   1. அ தல்; to be destroyed.

   2. ந ங் தல்; to be crushed, bruised, mashed, crumpled

   3. ைரதல்; to be frayed, as a worn cloth

     'ந ந்த ைடைவ' ( ன்);.

   4. ைற  கா தல் ( ன்.);; to be palliated, extenuated

   5. அடக் ப் ேபசப்ப தல் ( ன்);; to be kept back, spoken indistinctly or with hesitation

   6. நிைலைம ங் தல்; to be reduced in circumstances

த. ந  → வ. நச ்(nas);.

     [ைந → ந  → ந  -] (ேவக3-31);

ெந ழ்ச் க் க த் னின்  ைளத்த ேவர.் ெந ழ்ந்த ெபா ள் ைநந்  ந ங் வ  இயல் . ைநந்த 
ெபா ள் தள ம். தளரந்்த ெபா ள் க ங் ந்தன்ைமத் . ெந ழ் ன் இ நிைல, நிைலைமக் ெகட்  
அ தலா ம். ந தல் என் செ்சால், ஈங்  நகங் தல், ங் தல், ெக தல், அ தல் என் ம் 
ெபா ண்ைம ல் வந் ள்ள .

 ந 2 nasidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ஓர ்இனம் அல்ல  ம்பம், கைல த யைவ எண்ணிக்ைக ல் ைறந் , வளரச்் ல் ன்தங் , 
ெசல்வாக்  அல்ல  ம ப்ைப இழந்  ந வைடதல்; to become extinct, to decline

     " ங்கல இனம் எண்ெணய்க்காகப் ெப மள ல் ெகால்லப்ப வதால், ந ந்  வ ற " (உ.வ.); 
"கண்ெண ரில் நண்பரின் ம்பம் ந ந்  ேபாவைதப் பாரக்்க க ம் ன்பமாக இ க் ற ". 

ந ேகா

 
 ந ேகா  nasiāti, ெப. (n.)

   சைமயல் பாகக் ற்றம்; defect in cooking

ந தவாரகம்

 
 ந தவாரகம் nasidavāragam, ெப., (n.)

   ெப ஞ்ெச ப்பைட; large forceful army.

     [ந தம் + வார ்+ அகம்].

ந ேதாடணம்

 
 ந ேதாடணம் nasitōṭaṇam, ெப.(n.)

   க ஞ் , க ம் ளிரச்் ல்லாைம; neither too warm, nor too Cold.

ந ந் ெகா -
த்தல்

ந ந் ெகா -த்தல் nasindugoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i).

   1. ப த்  ெம வா த்தல்; to yield, as a boil or fruit to the touch

   2. இணங் தல்; to yield to one, concede.

     [ந ந்  + ெகா -.]

ந ந் ேபா-தல்

ந ந் ேபா-தல் nasindupōtal,    4 ெச. .  (v.i.)

ந 1-தல் பாரக்்க;see naši-,

     [ைந → ந  → ந  → ந ந்  ேபா-]
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ந யஞ்ெசய்தல்

 
 ந யஞ்ெசய்தல் nasiyañseytal, ெப. (n.)

   க் ன் வ  ம ந்ைத உடெ்ச த் தல் அல்ல  உள் க் த்தல்; inhaling medicinal fumes or powders 
through the nose.

     [ந யம் + ெசய்தல்.]

ந யம்

ந யம் nasiyam, ெப. (n.)

   1. க் ப்ெபா  ( ன்.);; sternutatory, snuff.

   2. க் ம் ம ந்  (ைதலவ. ைதல:2);; a medicine applied to the nose.

ந யம் ெசய்-தல்

ந யம் ெசய்-தல் nasiyamseytal,    1. ெச. ன்றா , (v.t)

க் னால் இ த்தல்,

 to make the patient lie down, and pass the medicine into his nostril through a tube and funnel.

     [ந யம் + ெசய்-]

ந யம் தல்

 
 ந யம் தல் nasiyambiḻidal, ெப. (n.)

   ைக ம ந்ைத நீர ்வ ல் உடெ்ச த் தல்; to pass the juice of herbs in to the nostril.

     [ந யம் + தல்.]

ந ய டல்

 
 ந ய டல் nasiyamiḍal, ெப. (n.)

   ம ந்ைதப் ைக வ ல் உடெ்ச த்தல்; administering medicine internally in the form of fumes or vapour, 
exposing to smoke or vapour as of sulphur to purify from infection inhaling disinfectant fumes. - Fumigation.

     [ந யம்  + இடல்.]

ந யரி

ந யரி nasiyari, ெப. (n.)

   1. ப்ைப ேமனி; indian acalypha.

   2. ெச க் ப்ைப; rubbish plant.

     [ந  + அரி.]

ந  = ய,

ந யல்

ந யல் nasiyal, ெப. (n.)

   1. ெநரிந்த  ( ன்);; anything crushed or mashed, as overripe or decayed fruit.

   2. தடை்டயான ; anything pressed or bent, as a jewel.

   3. வைளந்  ெகா ப்ப ; anything tough and yielding.

     [ந  → ந யல்.]

ந யலன்

 
 ந யலன் nasiyalaṉ, ெப. (n.)

   கழப் ணி, சாக் ப் ேபாக் க் காட்  ஏய்த்  ம ப் வன்; ( ன்.);; a person who practises evasion. who does 
not answer directly.

     [ந  → ந யல் + அன்.]

     'அன்' - ஆ. பா.ஈ .

கடைமையத ்தட் க்க த் ச ் ழ்ச்  ெசய் , ெகாடா  தப் ந்தன்ைமயன். ஆற்ற ேவண் ய 
பணிைய ந த்  அ க் ந் தன்ைமயன்.
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ந வாந்தம்

 
 ந வாந்தம் nasivāndam, ெப. (n.)

   பறங்  ைவப்  நஞ் ; a kind of mineral poison, Sublimate of mercury

     [ந  + அந்தம்.]

ந வானெவ த்

ந வானெவ த்  nasivāṉaveḻuttu, ெப. (n.)

   1. த்த ல்லாத ம், அைர ைறயான மான எ த்  ( ன்);; indistinct or ill-formed writing.

   2. கவரெ்பா ள் ெகாண்ட ெதாடரெ்மா ; a writing in equivocal terms.

     [ந  + ஆன + எ த் .]

ந

ந  nasivu, ெப. (n.)

   1. ந  அ , ேக ; destruction, decadence, loss, injury,

   2. ெநரி ; bruise, Contusion,

   3. வைசபா ைக, ப ைக, இ த் ைரக்ைக; reproach.

   4. இகழ்ைக; disparagement.

     [ந  → ந  → ந .]

ைநந்  அ ைக, ைநந்  ேசதப்ப ைக ேபான்ற ெபா ண்ைம ல், இச ்ெசால் இக் காலத்ேத 
வழக் ன் ள்ள . (எ. ); தரந்தாழ்ந்த தாளிைககளினால் ெமா க் ம். பண்பாட் ற் ம் ஏற்ப ம் 
பயைன ட, ந தான்  (இக்.வ);. அ யல் வளர வளர டநம் க்ைகக் ேகாட்பா கள் நாளாக 
நாளாக ந ற்  வ ன்றன." ேபான்ற வழக் களில் ந  என் ஞ்ெசால் அ , ேக  என் ம் 
ெபா ண்ைம ல், ப ன்  வ ற .

ந காண்( )-
தல்

ந காண்( )-தல் nasivukāṇṇudal,    12 ெச. . . (v.i.)

   1. ைநந்  ேசதப்ப தல்; to become injured or bruised, as ripe fruit.

   2. மனம் ேவ ப தல்; turn shy ordiscordant as friends.

   3. நிைலயற் த்தல்; to be insecure, as in one's office.

     [ந  → காண்( );-]

ந காயம்

 
 ந காயம் nasivukāyam, ெப. (n.)

ஊைமக்காயம் (இ.வ.);

 contusion.

     [ந  + காயம்.]

ந றாண்

 
 ந றாண்  nasiṟāṇṭi, ெப. (n.)

ந றாணி (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see nasirani.

     [நசல் → ந ல் → ந  + ஆண் .]
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ந றாணி

ந றாணி1 nasiṟāṇi, ெப. (n.)

   1. ெதால்ைலச ்ெசய்ேவான்; vexatious, teasing person,

   2. ,இைறவன்; stingy person.

ம வ, றாணி.

     [ந  + ஆண்  → ஆணி.]

 ந றாணி2 nasiṟāṇi, ெப. (n.)

   த்தவர;் a class of Christians.

த் வ மதத் ள்ள ரி க ள் ஒன் .

ந ைன

 
 ந ைன nasiṉai, ெப. (n.)

நசைன ( ன்.); பாரக்்க;see nasanai.

ந க்கல்

ந க்கல் nasukkal, ெப. (n.)

   1. ெந க் தல், ந க் தல்; crushing.

   2. ெநா ங் தல்; pounding, mashing, beating into a confused mass.

     [ைந → ந  → ந ங்  → ந க்  + அல்.]

ந க்கான்

 
 ந க்கான் nasukkāṉ, ெப. (n.)

   ய ; that which is smal,

ந க்கான் ைபயன் ( ன்);.

ெத. ந ணி.

     [ந க்  = ய  ந க்  → ந க்கான்,

ஒ கா. ந ங்கான் → ந க்கான்.]

ந க் ப் -தல்

ந க் ப் -தல் nasukkippiḻidal,    2ெச. . . (v.i.),

   ப ைமயான ைககைள இ த் ச ்சா தல்; to Squeeze out juice by bruise the green herbaceous leaves

     "நா  இைலைய ந க் ப் ந்  க க்  நீரிட் க்(கசாயம்); த்தால் மலக்கட்  அக ம்"

     [ந ங்  → ந க்  → ந க்  + -]

த்தம த் வத் ல் த ழகத் ல் ைடக் ம் ப ைமயான ைக ம், ைகக் க க் நீ ேம, 
(கசாயம்); ராத ேநாய்கைளத் ரத்் , உலகம த் வ அரங் ல், த ழகத் ற்  உயரந்்த இடத்ைத 
உ வாக் த் தந் ள்ளன.
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ந க்

ந க் 1 nasukkudal,    5.ெச.  (v.i.),

   1. அ த் த் ேதய்த்தல், ந ங்கச ்ெசய்தல் (இ, வ.);; to squeeze, press with the hand, crush, squash, crumple, as 
paper.

     'கதைவச ்சாத் ம் ேபா  என் ரைல ந க் ட்டான். ' ட் த் ண்ைடக் ேழ ேபாட் க் காலால் 
ந க் னான்' (இக்.வ.);. "ஏன் இப்ப  என்ைன ந க் ரக்ள்?  தள்ளி நிற்கக் டாதா?" (உ.வ.);.

   2. கழப் ப் ேப தல்; to keep back as a matter, to tell indistinctly to evade.

     'அவன் ந க் ச ்ெசால் றான்';

   3. த த்தல் ( ன்.);; to object, rebut, try to defeat.

   4. வ ைமயால் ேழதள் தல்; to knock down.

     'சண்ைட ல் அவைன ந க்  ட்டான்' (இ. வ);.

   5. அ த்தல் (இ. வ);; to beat, thrash,

     "எனக் ச ் னம் வந்தால் உன்ைன ந க் ேவன்' (இக். வ.);:

   6. ழ்ப்ப த் தல்; to reduce, as haughtiness of a person, to subdue, to ruin, as a family.

   7. ேபாராட்டம் உரிைம ேபான்றவற்ைற ஒ க் தல்; to squash revolt, freedom etc.,

     'ெதா லாளரக்ளின் ேவைலநி த்தத்ைத ந க்க, ேமலாளர ்வன் ைறையக் ைகயாண்டார ்(இ.வ.);. 
'ெகா ங்ேகாலர  மக்களின் தைல ேவடை்கைய ந க் ற '. (இக்.வ.);.

க. ந .

     [ந  → ந ங்  → ந க் -]

ந க்கண்டல்

 
 ந க்கண்டல் nasukkaṇṭal, ெப. (n.)

   ெந றல்; being jammed, being beaten into a pulp or flat mass, squashing

     "நிலந க்கத் னால் பல கள் ந க் ண்டன".

     [நகங்  → ந க்   + உண்டல்.]

ந க் ணி

ந க் ணி nasukkuṇi, ெப. (n.)

   1. ய  (யாழ்ப்.);; that which is small.

   2. ைழயன் (யாழ். அக);; stunted person.

   3. கணங் ; delaying person.

   4. ன்னி ேவான்; loitering person.

   5. ெதால்ைல ெசய்ேவான்; troubleSome person.

     [ந க்  → ந க் ணி.]

ந க் த் ரிசமன்

 
 ந க் த் ரிசமன் nasukkuttirisamaṉ, ெப. (n.)

   மைறந்  ெசய் ம் செ்சயல் (ெசன்ைன);; secret mischief underhand injury.

சமனிைலக் க த் ைனத் ரித் ச ்ெசால் தல் பற் ம், மைறத் ச ்ெசய் ம் ெபா ண்ைம 
த் ம், இசெ்சால் வழங் ற்  எனவாம்.

ந க் த் ர்சச்னம் 
பண் -தல்

ந க் த் ரச்ச்னம் பண் -தல் nasukkuddurssaṉambaṇṇudal,    5.ெச. . . (v.i.),

   1. மைறவாய்க் ம்  ெசய்தல்; to do secret mischlef

   2. ெதால்ைல ெசய்தல் ( ன்);; to be meddlesome.

     [ந க்  + skt ரச்ச்னம் + பண் -]
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ந க் ந க்ெகனல்

ந க் ந க்ெகனல் nasukkunasukkeṉal, ெப. (n.)

   1. ஒட் தற் ப் :

 stickiness.

   2. ெதால்ைல ெசய்தற் ப் ; constant worry.

     [ந க்  + ந க்  + எனல்.]

ந ணி

ந ணி nasuguṇi, ெப. (n.)

ந க் ணி 1.

   2. பாரக்்க;see našukkuni 1. 2.

ந ங்கசச்ப்

 
 ந ங்கசச்ப்  nasuṅgassappi, ெப. (n.)

   இவறன்; stingy person, niggard.

     [ந ங்கல் + சப் .]

ந ங்கல்

ந ங்கல் nasuṅgal, ெப. (n.)

   1. ெம ந்த ; that which is lean,

   2. இவறன்; stingy person.

   3. ைநந்தகாயம் (இ. வ.);; contusion.

   4. ந ங்கலான்;see našuñgalàn

     [நகங்  → ந ங்கல்]

அல் ற் த் ெதா ற்ெபயர ்ஈ .

ந ங்கலன்

 
 ந ங்கலன் nasuṅgalaṉ, ெப. (n.)

ந ங்கலான் பாரக்்க;see našurigalāņ.

     [நகங்கல் → ந ங்கலான்]

     'அன்'சாரிைய ஈண்  உடன்பாட் ப் ெபா ளில் வந் ள்ள .

ந ங்கலாண்

 
 ந ங்கலாண்  nasuṅgalāṇṭi, ெப. (n.)

ந ங்கலான் (யாழ். அக.); பாரக்்க;see našungalan

     [ந ங்கலன் → ந ங்கலான்.]

ந ங்கலான்

ந ங்கலான் nasuṅgalāṉ, ெப. (n.),

   1. உ யற்றவன்; one who speaks or acts with indecision, misgiving or hesitation.

   2. ந க் ணி பாரக்்க;see našukkuni.

     [ந ங்கல் + ஆன்.]
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ந ங் -தல்

ந ங் -தல் nasuṅgudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   1. ந க்கப்ப தல். உ க் ைலதல்; to be mashed, to get crushed, bruised.

ஓ ம் ேப ந் ந்  ந்தவர,் சக்கரத் ல் க் , ந ங் ச ்ெசத்தார ்(இ.வ);. ேழ ந்த 
அரத் ப்பழம் ஒ  பக்கத் ல் ந ங் ட்ட . ரல் நகங் டப் ேபா ற . கதைவப் பாரத்் ச ்சாரத்்  
(இக்.வ.);.

   2. கசங் தல்; to be crumpled, folded, bent as a cloth.

   3. ங் தல்; to be squeezed. pressed, crowded.

   4. க மம் ெக தல்; to be suppressed, dropped, as an affair

   5. ந  தல்.

 To fall through, become thushed, die away, as a rumour

   6. நிைல ைலதல்; to be reduced as in circumstances.

     [ைந → ந  → ந  →ந ங் -.]

ெந ழ்ச் க் க த் ைன அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட . அ ந்  ேபாதல், ந ங்  உ க் ைலதல், 
ைநந் நிைலெக தல் என் ம் ெபா ண்ைம ல், இச ்ெசால் மக்களிடத்ேத வழக் ன் ள்ள .

ந க்கப்பட்ட ெபா ள் உ க் ைல ம். உ க் ைலந் , உ வம ந்த மாந்தன் ன்னா ன்னமா ச ்
ைதந்  ம வான். ல், நிைல ைல  ஏற்பட்  ைன அல்ல  ெதா ல் அ ந் ப ம். ைந → ந  

→ ந  → ந , என் ம் ேவர , இ  ேபான்ற ெந ழ்ச் ப் ெபா ண்ைமகைள, உள்ளடக் யதா ம்.

ந ந -த்தல்

ந ந -த்தல் nasunasuttal,    4.ெச. . .(v.i.),

   1. த மா தல்; to waver to be undecided in speech or action.

   2. க்ெகாண் த்தல்; to be continually drizzling

     'ந ந த்த மைழ" ( ன்.);.

   3. ஈரமா த்தல்; to be damp, as a floor,

   4. ெதாடக் ைழதல்.

 to be yielding to the touch

   5. ைக க்கமா த்தல்; to be illiberal.

     "ந ந த்த ணம்" ( ன்.);.

   6.ெதால்ைல (ெதாந்தர ); ெசய்தல் (இ.வ.);; to tease, trouble,

க. நெசநெச.

     [ெநாய் → ெநா  → ந  → ந ந -.]

ந ந ப்

 
 ந ந ப்  nasunasuppu, ெப. (n.)

ஈரம், dampness.

     [நகந  → ந ந ப் .]
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ந நெசனல்

ந நெசனல் nasunaseṉal, ெப. (n.)

   1. ஈரக் ப் :

 dampness.

   2. வைளந்  ெகா த்தற் ப் ; toughness, tenacity.

   3. ெதால்ைல ெசய்தற் ப் ; troubling.

 teasing.

   4.மைழ றற் ப் ; drizzling

   5. மனம் அைலபாய்தற் ப்  (யாழ்ப்.);,

 wavering,

   6. காலந்தாழ்த் தற் ப் :

 delay

   7. ெம வா த்தற் ப்

 softness to the touch,

   8. கட் ெந ழ்தற் ப் :

 looseness

     [ைந → ந  →  ந ந  + எனல்.]

ெந ழ்ச் க்க த் ைன ேவர யாகக்ெகாண்ட . இைட டாத ந ந த்த மைழயால் மண் அல்ல  

ந நா

 
 ந நா  nasunāṟi, ெப. (n.)

   இவறன்; stingy mean person, haggler for a trifling gain in bargains.

ம வ. நா .

ெத. நா .

     [நக +  நா  + இ.]

மட்டமான மனத் னன். ம ப் ல் ைறந்தவன். இ தைகயாளன். ய ேநாக்க ள்ளவன், 
ெப ந்தன்ைமயற்றவன். அற்பப்ெபா டக்ைளெயல்லாம், ேபரம்ேப  வாங் வ ல், ைகேதரந்்தவேன 
இவறன். தன்னலத்ைதேய க்ேகாளாகக் ெகாண் , வாழ்க்ைக நடத் பவன்.

ந -த்தல்

ந -த்தல் nasubisuttal,    4.ெச. . . (v.i.),

ந ந  -(யாழ்.அக.); பாரக்்க;see našu-našu.

     [ந  + -.]

ந ெசனல்

 
 ந ெசனல் nasubiseṉal, ெப. (n.)

ந நெசனல் பாரக்்க;see našu-nasenal.

     [ந  +  +எனல்.]
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ந வக் ரந்

 
 ந வக் ரந்  nasuvakkirandi, ெப. (n.)

   நகங் ய காயத்ைதப் ேபால் காணப்ப ம் ஒ வைக ரந் ப் ண்; a syphlitic sore resembling a bruised 
wound.

     [ந  → ந வம் + Skt ரந் .]

ந வம்= ய . அ பட்ட ய ண் வ ல் காணப்ப ம், லந் ,

ந வல்

ந வல்1 nasuval, ெப. (n.)

   1. ெம ந்த-வன்-வள்- ; stunted or emaciated person or beast

   2. ஊக்கமற்றவன்-வள் (யாழ்ப்.);:

 spiritless person.

   3. ழப்பமான  (யாழ்ப்.);

 intricate affair, complication.

   4, மலம் (இ.வ.);; excrement

   5. ந க் ணி, (இ. வ.); பாரக்்க;see nasukkun.

     [ந  → ந  + அல்.]

 ந வல்2 nasuval, ெப. (n.)

   1. ெதால்ைல ெசய்ேவான் ; one who is always teasing.

   2. இவறன்; stingy person, miser

நைச

நைச1 nasaidal, ெச. ன்றா . (v.t.),

   1. அன்  ெசய்தல்; to love.

     "நைசஇயார ்நல்கா ெரனி ம்" ( றள், 1199);.

   2. ம் தல்; to desire.

     "எஞ்சா மண்ணைசஇ" (மணிேம. 19,119);.

     [நய → நச → நைச.]

 நைச2 nasai, ெப. (n.)

   தைசநார;் a bund of fibres by which muscle is attached to the bone.

 நைச3 nasai, ெப. (n.)

   1. ப்பம் ஆைச; desire, eagerness, avarice.

     "நைசதர வந்ேதார ்நைச றக் ெகா ய" ( றநா. 15);.

     "நம் ம் ேம ம் நைசயா ம்ேம." (ெதால், ெசால். 812);.

   2. அன் ; love, affection.

     "நைச லார ்மாட்  நைசக் ழைம ெசய்வா ம்" ( ரிக . 94);.

   3. நம் க்ைக; hope, expectation,

     "அரிதவர ்நல் வ ெரன்  நைச" ( றள், 1156);.
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நைச நர்

 
 நைச நர ்nasaigunar, ெப. (n.)

நைசநர ்(யாழ், அக.); பாரக்்க;see nasainar.

நைசத்

 
 நைசத்  nasaittuḍi, ெப.(n.)

   ளிர ்காய்சச் ன் ைளவால் ஏற்ப ம் தைச க் ; movement of the muscles and tendens in typhoid 
condition,

நைசநர்

 
 நைசநர ்nasainar, ெப. (n.)

நண்பர ்( ங்);

 friends, lovers, well-wishers.

     [நைச + ேநர]்

நய → நச → நைச +  +நர]்

=எ த் ப்ேப .அர ்என் ம் ைனக் ரிய ஆண்பால் இ நிைல, ற்காலத்ேத ெபயரக் ய நர ்
இ  நிைலயாக அைமந்த .

எ.கா. இயக் நர,் நடத் நர,் ஒட் நர.்

நைச நர்

நைச நர ்nasaiyunar, ெப. (n.)

நைசநர ்பாரக்்க; see nasanar.

     "நைச நரக்் காரத்்  ைசேபராள" ( . 270);.

     [நைச +உ + நர]்

உகரசச்ாரிைய, ேதான்  நிற் ற .

நைச ைர

 
 நைச ைர nasaiyurai, ெப. (n.)

   காதற் ேபச்  ( ன்.);; amorous talk.

     [நைச+உைர.]

க தெ்தா த்த காதலர,் தம் ள், ஆராஅன் னால், ஒ வைரெயா வர ் ரிந்  ெகாண்  
ேப ம ம், நய ைர.

நைச ைன

 
 நைச ைன nasaiviṉai, ெப. (n.)

   நற்ெசயல் ( ன்.);; good act

     [நயம் → நைய → நைச + ைன.]

நைச

 
 நைச  nasaivu, ெப. (n.)

தைர ண்டா ம் ஈரம்;( ன்.);

 moisture of the earth

     [நச  → நைச ..]
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நஞ்சணிகண்டன்

 
 நஞ்சணிகண்டன் nañjaṇigaṇṭaṉ, ெப. (n.)

   ெகா ய நஞ் ைனக் க த் லணிந்த வன்;Śivan, adorned with poisonous coloured neck.

     "நஞ்சணிகண்டன் எந்ைத மடவா ளதேனா ம் ைடேய ம் எங்கள் பரமன்" ( ஞானசம்பந்தர ்
ேதவாரம்);

     [நஞ்சனி + கண்டம் → கண்டன்.]

இம்ைம ல் அைனவ க் ம் நன்ைமேய நல் ந் தன்ைமயன். ஞாலத் ன் கண்ேண ள்ள, 
எல்லாத் ைமயா ய நஞ் ைனெயல்லாம், தான் (அணிந் ெகாண் ); ெபற் க்ெகாண் , 
மன்பைதவாழ் மாந்தரக்்ெகல்லாம், வளத்ைத ம், நலத்ைத ம் வாரிவழங் ம் இயல் னன் என் ம்,

வாழ் யல் ெபா ண்ைம ைன, "நஞ்சணிகண்டன்" என் ம் ெசால் உணரத்் ன்ற .

நஞ்சபாதம்

 
 நஞ்சபாதம் nañjapātam, ெப. (n.)

   ைரக் ற்றங்க ெளான் ; a defect in horses.

     [ைநந்த → நஞ்ச + பாதம்.]

தன் த ல் அேர யா ந்  வ த்த ைரக க் , (இலாடம்); இ ம் செ்ச ப்  இையக் ம் 
இயல்ைப, வணிகச ் ழ்ச் க் கரணியமாகச ்ெசால்லாைமயால், நிைறய ைரகள் இறந்தன என்ப , 
வரலாற் க் ப் .

நஞ்சம்

நஞ்சம் nañjam, ெப. (n.)

   நஞ் ; poison venom.

     "நஞ்ச ேமா னி நா ர ்வாழ்வேனா" (கம்பரா. நகரநீ்ங் . 10);.

     [நஞ்  + அம்.]

நஞ்சரி

 
 நஞ்சரி nañjari, ெப. (n.)

நசச்ரி பாரக்்க; see naccari.

     [நஞ்  + அரி.]

நஞ்சரிவாளி

 
 நஞ்சரிவாளி nañjarivāḷi, ெப. (n.)

   தக்ைக; pith.

     [ைநந்  → நஞ்  + அரிவாளி அரி  + ஆளி.]

ைநந்ததாய் இ ப் ம், பாரப்்பதற்  ைறப்பான அரிவாள் ேபால் ேதான்றலால், வந்தெபயர.்

நஞ்சறப்பாய்ஞ்சா
ன்

 
 நஞ்சறப்பாய்ஞ்சான் nañjaṟappāyñjāṉ, ெப. (n.)

நஞ்சறப்பாய்ந்தான் பாரக்்க;see nanjara-p-;payndan.

     [நஞ்  + அற + பாய்ந்தான்

பாய்ந்தான் → பாய்ஞ்சான்.]
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நஞ்சறப்பாய்ந்தா
ன்

நஞ்சறப்பாய்ந்தான் nañjaṟappāyndāṉ, ெப. (n.)

   1. க ைதப் பாைல பாரக்்க;see kaludai-p-pālai Indian ipecacuanha

   2. ெகா ப்பாைல (சங். அக.);:

 green wax flower.

   3. ப வங் ைர: (யாழ் அக);; a kind of herb.

     [நஞ்   + அற + பாய்ந்தான்.]

நஞ்ச ப்பான்

நஞ்ச ப்பான்1 nañjaṟuppāṉ, ெப. (n.)

   1. நஞ்சறப்பாய்ந்தான் பாரக்்க;see nanjara-p-payndan.

   2. ெகா ப்பாைல; green waxflower.

   3. நாய்ப்பாைலஅல்ல  க ைதப்பாைல; dog paulay a dankey paulay

   4. நஞ்  சச்ான்

 poison-killer

ம வ, நச் க்ெகால் . ெகாண்ைடச ்சாணிக் ழங் .

     [நஞ்   + அ ப்பான்.]

எல்லாவைகத் ேதால் ேநாய்கைள ம் அகற் ம்; இதன் இைலகைள ம், ேவரிைன ம், 
ண்டக்காய்ச் க் (க க் க்); த்தால், நாட்பட்ட ேகாைழ அக ம். அள க்  அ கமான 

ேவரை்வயால், நச்  ண்மங்கள் ைநந்  ந ம். பசை்ச ேவரிைனத் தண்ணீல் இைழத் க் 
ெகா த்தால், மலச் க்கல் அக ம். உடம் ள்ள அைனத்  நச் த் தன்ைமக ம் நீங் ம் (சா.அக);.

 நஞ்ச ப்பான்2 nañjaṟuppāṉ, ெப. (n.)

நஞ்  சச்ான் பாரக்்க;see nanju-muriccan.

ம வ, நாய்ப்பாைல, ேபய்ப்பாைல.

நஞ்ச ப்பான்ேவர்

 
 நஞ்ச ப்பான்ேவர ்nañjaṟuppāṉvēr, ெப. (n.)

   ஒ வைகக்கள்ளி; a kind of spurge

     [நஞ்  + அ ப்பான்  + ேவர.்]

நஞ்சன்

 
 நஞ்சன் nañjaṉ, ெப (.n).

யவன் ( ன்);:

 venomous person.

     [நஞ்  + அன், ]

நஞ்சாதெவ ம்

 
 நஞ்சாதெவ ம்  nañjātavelumbu, ெப. (n.)

   ழங்கால் எ ம் ; knee - bone.
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நஞ்சா ங் ஞ் ம்

 
 நஞ்சா ங் ஞ் ம் nañjāṉuṅguñjum, ெப.(n.)

   ெம ந்த ழந்ைத ம் ட் ம்; a group of weak infants and babes

ம வ: நஞ்சா ம் ஞ்சா ம்.

     [ஒ கா, ேநாய்ந்தான் → ேநாஞ்சான் → நஞ்சான்.]  [ைநந்தான் → நஞ்சான்.]

ஞ்  =பறைவக் ழ ப்ப வம்.

கட் ப்பா ன் , அள ற்  அ கமாகக் ழந்ைதகைளப் ெப வதா ம், சரியான உண  
இன்ைமயா ம், ெம ந்  காணப்ப ம் ழந்ைதகைள, "நஞ்சா ம் ஞ்சா ம்" என்  ம் வழக் . 

ற் ாரக்ளில் இன் ம் காணப்ப வ  கண் .

நஞ்

நஞ்  nañji, ெப. (n.)

   1. ன் மணி,

 crabs - eye

   2. ெகாண்ைடசச்ாணிக் ழங் ; dog paulay

நஞ் ச்

 
 நஞ் ச்  nañjicci, ெப. (n.)

நஞ்  பாரக்்க;see nanji.

     [நஞ் +நஞ் ச் .]

நஞ் டல்

 
 நஞ் டல் nañjiḍal, ெப. (n.)

   நஞ்  கலந்த அ டல்; mixing up poison is food or drink.

     [நஞ்  + இடல்.]

நஞ் க் ப்பா
ய்ஞ்சான்

நஞ் க் ப்பாய்ஞ்சான் nañjiluṟukkippāyñjāṉ, ெப. (n.)

   1. நல்லபாம் ன் நஞ் ைன க் ம் ஓர ்இைல; a leaf used in cases of cobra bites.

   2. நஞ்ச ப்பான் பாரக்்க;see nanjaruppan.

நஞ் னி

 
 நஞ் னி nañjiṉi, ெப. (n.)

   ேகழ்வர ; ragi

நஞ்

 
 நஞ்  nañjīṭu, ெப. (n.)

   நஞ் டப்ப ைக; the state of being poisoned.

     "அவன் நஞ் ட்டால் ன்பப் ப றான்". (உ. வ);.

     [நஞ்  → நஞ் .]

நஞ் யர்

நஞ் யர ்nañjīyar, ெப. (n.)

   12ஆம் ற்றாண் ன ம், வாய்ெமா க்  ஒன்ப னா ரப்ப , அகல ைர த ய 
இயற் யவ மான, ஒ  மா ய வாசச்ாரியர ்(உபேதசரத் 47);:

 Thirumaliya accāryar, of 12 century, author of a commentary on tiruváy-moli called onpadinâyirappadi and other works.

     [நம் + யர]்
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நஞ்

நஞ்  nañju, ெப. (n.)

   1. உ ரக்்ெகால் ,

 poison, venom.

     "ெபயக்கண்  நஞ் ண்ட ைமவர ்( றள், 580);.

   2. ய ; that which is malignant, baneful, pernicious, fatal.

   3. நஞ் க் ெகா ; umbilical cord.

     ' ழந்ைத, றந்  ஒ  நா ைகயா ம், இன் ம் நஞ்  ழ ல்ைல (உ. வ.);

   4. பாம் ன்நஞ் ; snake poison

   5. லங் களின் நசச்நீர;் the poisonous fluid secreted bycertainanimals

   6. ன் வைக உப் கள் ப் கள்); (மாற்  ேவ யல் ைற ல் மாைழையப் ெபான்னாக்  
பைவ);; in alchemy three kind of salts.

   7. வைக நஞ் ; so the three kinds of poisons

   8. மரவைக; Spurge laurel tree.

ம வ, க ப்  ,

க. . நஞ் .

     [ைந → ைநஞ்  → நஞ் .]

நஞ் க்கல்

 
 நஞ் க்கல் nañjukkal, ெப. (n.)

   ஈயக்கல் ( லாவங்கம்);; lead stone lead - ore

     [நஞ்  + கல்.]

நஞ் க்காளான்

 
 நஞ் க்காளான் nañjukkāḷāṉ, ெப. (n.)

   நச் த்தன்ைம ள்ள ஒ வைகக் காளான்; poisonous mushroom.

ம வ. நாய்க் ைடக் காளான்.

     [நஞ்  + காளான்.]

நஞ் க்

 
 நஞ் க்  nañjukkuṟi, ெப. (.n.)

   நச் த்தன்ைமையக்காட் ங் ; Poisonous symtoms.

பாம்  க த்தால், நஞ் க்  உட ல் ெமல் ய நீலவண்ணமாகப் பா ம் (இ.வ.);.

     [நஞ்  + ]

நஞ் க்ெகாட்ைட

 
 நஞ் க்ெகாடை்ட nañjukkoṭṭai, ெப. (n.)

   காக்ைகக் ெகால்  ைத; moon seed plant Crow killer.

     [நஞ்  + ெகாடை்ட]

1247

www.valluvarvallalarvattam.com 4468 of 19068.



நஞ் க்ெகா

 
 நஞ் க்ெகா  nañjukkoḍi, ெப. (n.)

   ெகாப் ழ்க்ெகா ; umbílical cord plecenta.

     [நஞ்  + ெகா .]

ழந்ைத றந்தைதத் ெதாடரந்்  ெவளியாவ ம், க ப்ைபக் ள் இ ப்ப ம், கடல்பஞ்  
ேபான்ற மான, சவ் ப்படலம்.

நஞ் கத்தல்

 
 நஞ் கத்தல் nañjugattal, ெப. (n.)

   நஞ்  கலத்தல்; mixing poison.

     [நஞ்  + உகத்தல்.]

நஞ் கைரயல்

 
 நஞ் கைரயல் nañjugaraiyal, ெப. (n.)

   க ப்பங் கைரைக; abortion, miscarriage;

     [நஞ்   + கைரயல்.]

க ப்பம் கைர மா  உ வாக் ய நஞ்  கலந்த உண .

நஞ் ரம்

 
 நஞ் ரம் nañsusuram, ெப. (n.)

   மகப் ேபற் ண்டா ங் காய்சச்ல்; puerperal fever.

ம வ, ேப காலக் காய்சச்ல்.

     [நஞ்  + ரம்.]

நஞ் ண்டபாைல

 
 நஞ் ண்டபாைல nañjuṇṭapālai, ெப. (n.)

நச் ப்பாைல பாரக்்க;see baccy-p-palai.

நஞ் ண்டமரம்

 
 நஞ் ண்டமரம் nañjuṇṭamaram, ெப. (n.)

   ஒ  ள்மரம்; a variety of montana.

     [நஞ்  + உண்ட + மரம்.]

நஞ் ண்ட மாந்தன் ம ரக்ள் ரத்் க் டத்தல் ேபால், ள் ைளத்தமரம் காணப்ப த ன் வந்த 
ெபயர.்

நஞ் ண்டம்

 
 நஞ் ண்டம் nañjuṇṭam, ெப. (n.)

   ள் மரவைக; Small leathery-obovate-obtuse or acute leaved Spinous Cape jasmine.

     [நஞ்  + உண்ட +(மரம்.]

நஞ்  உண்டாரக்்  நலம் ெசய் ம் ம ந் ைல த ம் மரம்.
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நஞ் ண்டல்

 
 நஞ் ண்டல் nañjuṇṭal, ெப. (n.)

   நஞ்ைச உட ்ெகாள் ைக; taking or swallowing poison

ம வ: நஞ் ண்ணல்,

     [நஞ்  + உண்டல்.]

நஞ் ண்டெனண்
ெணய்

 
 நஞ் ண்டெனண்ெணய் nañjuṇṭaṉeṇīey, ெப. (n.)

   நஞ் ண்டான் மரத் ன் ைத னின்  ம் எண்ெணய்; a fixed fatty oil prepared from the seed of the 
treeBalanites acgyptiaca

     [நஞ் உண்டன் + எண்ெணய்.]

நஞ் ண்டான்

நஞ் ண்டான் nañjuṇṭāṉ, ெப. (n.)

   1. நஞ் ைன ண்ட வன்;$ivan, as having swallowed.

க., நஞ் ண்ட . நஞ் ண்ெட.

     [நஞ்  + உண்டான்]

க நாடக மாநிலத் ல் உள்ள ர வனியமர னர.் இப் ெபயைரப் ெபரி ம் க்ெகாள்வர.்

நஞ் ண்ைட

 
 நஞ் ண்ைட nañjuṇṭai, ெப. (n.)

   ள்மா வைக;     [நஞ்  + உண்ைட.]

நஞ் ண்ேடான்

நஞ் ண்ேடான் nañjuṇṭōṉ, ெப. (n.)

   1. வன்:

 Sivan,

     "நாதப்பைறயன் ெப ங் யத்  பங்கன் ங்க நஞ் ண்ேடான்" ( வாலவா. 30:9);.

   2. கள்ளரில் ஒ  ரி னர ்( வாலவா. 30:3 ேசட ைர);.

 a division of kallars.

     [நஞ்  + உண்ேடான்.]

நஞ் ண்ணி

 
 நஞ் ண்ணி nañjuṇṇi, ெப. (n.)

   நஞ் ண்பவன்; one who has rendered his body immune to poison.

     [நஞ்  + உண்ணி.]

நஞ் த்தைட

நஞ் த்தைட nañjuttaḍai, ெப. (n.)

   1. நஞ் க் ெகா  ழா த்தல்; detention of placenta.

   2. க ப்ைப வ  ைறந் , அதனால், நஞ்ைசப் ரித்  ெவளி ல் தள்ளப் ேபா மான 
ஆற்ற ல்லாமல், க ப்ைப ல் ஒட் க் ெகாண் த்தல்; retention of after birth in the womb by adhering to its 
walls in consequence of insufficient power to separate and expel it especially when the womb is weakened.

     [நஞ்  + தைட.]
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நஞ் த்தன்ைம

 
 நஞ் த்தன்ைம nañjuttaṉmai, ெப. (n.)

   நச் த்தன்ைம; having the nature of a poison.

     [நஞ்  + தன்ைம.]

நஞ் ல்

 
 நஞ் ல் nañjunūl, ெப. (n.)

   நஞ் த்தன்ைமைய ம், அைத த்  பண் வம் ெசய் ம் ைறைய ம், ம் ல்; a book an 
toxicology.

     [நஞ்  + ல்.]

இந் ல், நஞ் ன் வ வைககைளச ் த்தரப்ாட டன் ளக் ம் தன்ைமத் . உடம் ற் ரிய 
பய , பழம், ழங்  வைககைளக் ம் ல். அள க்  ய உண னால், உடம் ல் உ வா ம் 
நச் த்தன்ைமகைள ம், அவற்ைற அகற் ம்வ  வைககைள ம் ளக் ம் ல்.

நஞ் ப்பாைல.

நஞ் ப்பாைல. nañjuppālai, ெப. (n.)

   1. க ைதப்பாைல அல்ல  நாய்ப்பாைல,

 an antidote for poison.

   2. நசச் ப்பான் பாரக்்க;see naccaruppān.

     [நஞ்  + பாைல.]

நஞ் பாய்ச் -தல்

நஞ் பாய்ச் -தல் nañjupāyccudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.),

   1. நஞ் ட்  (யாழ். அக.); பாரக்்க;see nanjuttu

   2. இரண்டகம் ெசய்தல் ஏமாற் தல்; to defraud

     [நஞ்  + பாய்ச் -.]

நஞ் த்தம்

நஞ் த்தம் nañjubiḍittam, ெப. (n.)

நஞ் க்ெகா  தங் தலால் உண்டா ம் ேநாய் (இங். ைவ.418);,

 retention of the placenta.

     [நஞ்  + த்தம்]

நஞ் மாற் ம ந்

 
 நஞ் மாற் ம ந்  nañjumāṟṟumarundu, ெப. (n.)

   நச் த்தன்ைமைய க் ம் ம ந் ; an antidote especially as a cure of poison.

     [நஞ்   + மாற்  + ம ந் .]

நஞ்

 
 நஞ்  nañjumuṟi, ெப. (n.)

மணிக் டல்,

 the fold of peritonium which attaches the intestines to the posterior wall of abdomen.

     [நஞ்  + ]
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நஞ் சச்ான்

நஞ் சச்ான்1 nañjumuṟiccāṉ, ெப. (n.)

   1.நஞ்ச ப்பான் ெச ; country ipecacuanha.

   2. அவரி; dog bite shurb dyer's indigo.

     [நஞ்  + த்தான் → சச்ான்.]

 நஞ் சச்ான்2 nañjumuṟiccāṉ, ெப. (n.)

நஞ்சறப்பாய்ந்தான் பாரக்்க;see nanjara-p-payndan.

நஞ் ழாைம

 
 நஞ் ழாைம nañjuviḻāmai, ெப. (n.)

   நஞ் க்ெகா  ழா க்ைக; retention of placenta.

     [நஞ்   + ழாைம.]

சாந் ரம்

சாந் ரம்2 pisandram, ெப. (n.)

   1. அ ைம பண் ைக (யாழ்.அக.);; making much of

   2. மரவைக (ைதலவ. ைதல. 59);; a tree.

 சாந் ரம்3 pūšāndiram, ெப. (n.)

   கைடக்கண்ணில் ைள சாரந்்  க்கம் உண்டாக் ேமார ்கண்ேணாய்; ophthalmia with purulent discharge.

 சாந் ரம்1 pūcāndiram, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் காதணி (பஞ்ச சாவந்தம்);; a kind of ear ring.

சாபலம்

சாபலம் palam, ெப. (n.)

   ெதய்வ வ பாட்டால் உண்டாம் பயன்; result of one's devotion to god.

     'மனத்தாற் ரி சாபலம் ேபா ம்' ( ரேமாத.் 5, 37);.

     [ ைச → சா + பலம்]

 Skt. phala → த. பலம்

சாரம்பம்

 
 சாரம்பம் pūšārambam. ெப. (n.)

   சைன ன் ெதாடக்கம்; beginning of ceremonial worship.

     [ ைச → சா + ஆரம்பம்]

 Skt. årambha → த. ஆரம்பம்
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சாரி

சாரி pūšāri, ெப. (n.)

   1.  ெதய்வத் க் க் ேகா ற் ைச ரிேவான்; priest of a village deity.

   2. ேபேயாட் ம் மந் ரவா ; exorcit.

க, , பட. சாரி.

     [ ைச → ைசயாரி → சாரி தைலயாளி என் ஞ் ெசால் ற் ேபால் ஆரி என்ப  ஓர ்ஈ  (வ.வ. 2, 40);] 
' ைச2' பாரக்்க

பாரப்்பனர ்த ழரின் ெமா , ல், மதம், பழக்கவழக்கம் த யவற்ைறய ந்த ன், 
கன்(ேசேயான்); மால் (மாேயான்); த ய பழந்தனித்த ழ் ெதய்வங்கைள ஆரியத் 

ெதய்வங்களாகக் காட் ப் பழைமகள் ( ராணங்கள்); வடெமா ல் வைரந் ெகாண்  மதத் ற் 
க காரிகளாய்ப் சாரித ்ெதா ல் ேமற்ெகாண்டனர.்இ ேவ அவரக்ள் லத் ற் த் த ழ்நாட் ற் 
ெப ந்தைலைம ம் நல்வாழ் ம் தந்தா ம் (ஒ.ெமா.29);.

சாரி த் ைர

சாரி த் ைர pūšāri-muttirai ெப. (n.)

   தாமைர இ க்ைக(ப மாசனத் ); ந்  ெகாண்  க் னிையப் பாரப்்பதா ய ஒகவைக 
(ேயாகஞானா.34);; a yogic posture of looking at the tip of the nose, sitting in padumāSanam.

     [ சாரி + த் ைர]

சாரியன்

 
 சாரியன் pūšāriyan, ெப. (n.)

   சடங்  ெசய் க் ம்  ( ேரா தன்);; family priest.

     [ சாரி → சாரியன்]

சா

 
 சா  pdsal. ெப. (n.)

சாரி (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see pūšāri

     [ ைச → ைசயாரி → சாரி → சா ]

சா

 
 சா  pisavid. ெப. (n.)

ைச  பாரக்்க;see puSaivid,

     [ ைச → சா + ]

 சா  pūcāvidi, ெப.(n.)

   அகத் யர ்க ரார ் த ேயார ் தம்பரச ்சக்கர ைற ம் வா தாரைண ம் அட்டகரம் 
மந் ர ங் ள்ள ல்கள்; text by Agastiar and Karurar on the practice of yoga etc. (சா.அக.);

சா த்

சா த் மப்aே◌virut, ெப. (n.)

   ேகா ற் ைசக்  ட்ட இைற  நிலம்; Inam land granted for performing worship in a temple. (I.M.P.N.A. 240);.

     [ ைச → சா + த் ]

 Skt. vruddhi → த. த் .

 சா த்  pūcāvirutti, ெப.(n.)

   ேகா ற் ைசக்  ட்ட இைற  நிலம்; inam land granted for performing worship in a temple. (I.M.P.N.A.240);.

     [Skt. {} + {} → த. சா த் ]
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-த்தல்

-த்தல் pis,    11 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. ைச ெசய்தல்; to perform acts of ceremonial worship, 

     ' த் ம் ேபாக் ேனன் ேபா ' ( வ். இயற். நான் . 63);.

   2. ம ப்

 to treat courteously, reverence.'

   3. ெகாண்டா தல்; to caress, fondle, 

     ' தல்வா ெவம்ைமப் ப்பேத' ( க்ேகா. 396);.

     [ தல் = க தல்.  → ]

க்ெகாள்( )-
தல்

 
 க்ெகாள்( )-தல் pisl-k-kol(ப), ெச. ன்றா . (v.t.)

   தட க்ெகாள் தல்; to smear, to anoint.

தைல ல் எண்ெணய்  க்ெகாள் (உ.வ.);.

க. ெகாள்

     [  + ெகாள்-,'ெகாள்' . ]

தன்

 
 தன் posidar). ெப. (n.)

   வணங்கப் ப ேவான்; person much venerated or revered.

     [  → தன்]

ப்

 
 ப்  pušippu, ெப. (n.)

   வணக்கம்; worship, adoration.

     [  → ப் . ' ' ெதா.ெப.ஈ ]

ப் ணர்த் -தல்

ப் ணரத்் -தல் pis p-purartu-    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   சந்தனம்  அணிகைளயணிதல் ( ன்.);; to besmear with sandal and adorn with jewels,

     [  + ணரத்் ]

ெம -தல்

ெம -தல் push-me/agu-,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ற்றம் நடந்ததாக ஒப் க்ெகாள்ளாமல் ேவ  ஏேத ம்  மைறத்தல் (ெகா.வ.);; to slur over, a fault, 
crime or defect, gloss over.

உண்ைமைய ேநர யாகப் ேப . ெம காேத (உ.வ.);.

     [  →  + ெம -,]

யஉேலாகம்

 
 யஉேலாகம் pūšiyaulôgam. ெப. (n.)

ய மாைழ பாரக்்க;see pusiya-mālai

     [ ய + உேலாகம்]

 Skt. ulõha → த. உேலாகம்
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யமாைழ

 
 யமாைழ pisyamalai. ெப. (n.)

   ேமற்  சப்பட்ட மாைழ (உேலாகம்);; coated metal.

     [  → ய + மாைழ]

னி

 
 னி pisibi. ெப. (n.)

சனி பாரக்்க;see pūšaņi

     [ சனி → னி]

1 pப்ேப,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. தட தல்; to besmear, anoint, rub, daub, spread on, plaster.

     'நீ  நி ரச்ைட ேமற் ைற' (ேதவா. 627);.

   2. ெம தல்; to scrub the floor with cowdung dissolved in water.

     ' னெலா  ர ேய னல்ல ' ( ர ங். இட்ட ங், 37);.

   3. க தல்; to clean,

     ' க் ெகாளி  ம் ன்கண் மாெசாட் ம்' (நான் மணிக். 99);.

   4. நீரால் அலம் தல்; to wash. as with water.

நீ ண்டார ்'நீரான்வாய் ப' (நான்மணிக் 35);.

ம வ, தைரெம கல்

   ம. க;   க. ;   ;   ெத. ; .

   னி;பட .

 Skt. pušta (working in clay, modelling);

 pusta-karman (plastering, painting.);

     [ ல் → ெபால் → ெபா  → ெபா ந் → ெபா ந் ( .தா.166); ல் → ள் → ண் → ணர.் ணரத்ல் = 
ெபா ந் தல் (ேவ.க.

   3. 64); ல் → ள் → ய் → ( ); → ]

ைக

 
 ைக pūšugai ெப. (n.)

   தட ைக; smearing.

க. , சல், ெக

     [  → ைக.'ைக' ெதா.ெப.ஈ ]

சாந்தாற்

சாந்தாற்  pūšu-šāndārti, ெப. (n.)

   ற்றால வட்டம்; a kind of smal, circular fan.

     ' சாந்தாற் . நீத்தவரிடத்  நாற் ' ( வக. 1906);.

     [  + சாந்தாற் ]
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ணி

ணிமப்ேபா, ெப. (n.)

சணி1 பாரக்்க;see pusani

     'தண்ைடக்காலம்ைம சைமத்  ைவத்த சணிக்காய்' (தனிப்பா.);.

ம வ. த யங்காய், பரங் க்காய்

     [  + ைண – ைண → சணி ணி]

த்

 
 த் மப்-cut ெப. (n.)

   இைலேபா ன் நிலத் ல் நீர ்ெதளித் ச ்ெசய் ம் ய்ைம ( ன்.);; cleaning the floor by sprinkling water, 
as before laying the leaves for dinner.

     [  + த் ]

 Skt.suddhi → த. த்

த லம்

 
 த லம்மப்ேப-tayam, ெப. (n.)

   உடம் ன்  தற் ரிய ெநய்மம் (யாழ்.அக.);; liniment

     [  + த லம்.]

 Skt. taila → த. த லம்

தன்

 
 தன் pi-sudan, ெப. (n.)

   ெசவ்வாய் (யாழ்.அக.);; mars, as son of the earth.

     [  + அதன்]

 Skt.suta → த. தன்

மஞ்சள்

 
 மஞ்சள்மப்ேபmala. ெப. (n.)

   உடம் ல் இைழத் ப் ச' உத ம் மஞ்சள் ழங் ; raw turmeric.

மஞ்சள் ள் அ கமாக ற்பைனயா ற  (உ.வ.);.

ம வ. கத் ரிமஞ்சள்

     [  + மஞ்சள். மங்  → மங்கள் → மஞ்சல் = மங்கலான நிறம், அந்நிறக் ழங் , (மஞ்சள்); மஞ்சல் → 
மஞ்சள்]

ம ந்

 
 ம ந் மப்ேபாaபndப ெப. (n.)

   ேமற் ச்  ம ந் , உடம் ல் வ ள்ள பாகத் ல் ேதய்க் ம் ம ந் ; an ointment or liniment used externally 
on the affected parts of the body, embrocation.

     [  + ம ந் . ம  → ம ந் . ம  → ம ந் ]

ரன்

ரன் pப்ேபraற, ெப. (n.)

   பாரப்்பனன்; Brahman, considered as god on earth.

     ' ரன் ஞானசம்பந்தன் ெசான்ன' (ேதவா.539,11);.

     [  + ரன்]
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-தல்

-தல் pப்ேபாப-    4 ெச. . . (v.i.) 

   ஒப்பைனெசய்தல் (அலங்கரித்தல்);; to adorn.

     '  ப ற் ெபா ந்  ேதான் னான்' ( வக.953);.

     [  → -,]

ைச

ைச1 pisa, ெப. (n.)

   1. ட் ப் ைன; cat.

     'ெசவ்வாய் ெவ ைனப் ைச ெயன்ற ம்' (ெதால்.ெபா.623);.

   2. காட் ப் ைன; wild cat.

   ம. சச்;   . செ்ச;   ட. ென;   ேகாத. ச;் ரா. 

     [நிலத் ற் ப்  ெமதெ்தன்  நடப்பதால் ைன ைச ெயனப்பட்ட .  → ைச (த வ.1,28); 
ைச என்ப  ட் ப் ைன ன் ெபயர ்(த .வ,108);

நாய்க்  ஆட்பற் ப் ேபால் ைனக்  இடப் பற்  ந் ப்பதால், ெதால்வர ணரச்்  க்க ஆண் 
ைன ப த் க் ெகா த்த நிைல ல் இன் ம் காட் ற் ச ்ெசன்  கண்டார ்அஞ்சத்தக்க ெவ வா  

ன்ற .

     'ெவவ்வாய் ெவ ைனப் ைச என்ற ம்' (ெதால்மர.19);

     'ெவ க்  ைடயன்ன ெவ ேணாக் ' ( றம்.324); 

     ' ன்ைன ெவ ன் ள்ெள  ைரய' ( றம்.117);

என்பவற்றால், த ழகத் ற் காட் ப் ைன ெதான்  ெதாட்  இ ந்  வ வைத அ யலாம்

இனி, ேமைலயாரியப் ைனப் ெபயரக்ள் த ழ்ச ்ெசால் ன் ரிபா த்தலால், த ழகத் னின்ேற 
ைன ஐேராப்பா ற் ச ்ெசன்றதாகத் ெதரி ன்ற .

ைச-E.puss-pussy;MLG. pus;Norw.puse;Du..poes;L felis. 

இதன் லம் ெதரிய ல்ைலெயன் ம், ஒ கால் தற் காலத் ல் இ  ஒ  ைன 
ளிசெ்சால்லா ந் க்கலாெமன் ம், எ தந் ைற (oxford); 

ைசக்கண்

 
 ைசக்கண் püsai-k-kan, ெப. (n.)

   ைனக்கண்; cat-eye blue-eye,

ம. சச்கண்; பட. ெசகண்

     [ ைச + கண்]

ைசக்காணிக்ைக

 
 ைசக்காணிக்ைக pūšai-k-kāņikkai ெப. (n.)

    வரிவைக (நாஞ்.);; a petty cess.

     [ ைச + காணிக்ைக]

ைசக்காப்

 
 ைசக்காப்  pusai-k-kappu, ெப. (n.)

   ேவகமாக (பலமாக); அ க்ைக (ெநல்ைல.);; sound beating, thrashing.

     [ ைச + காப் . கா → காப் ]
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ைசக்காலம்

 
 ைசக்காலம் pūšai-k-kālam. ெப. (n.)

   ைசக் ரிய ேவைள; time of worship.

க. சாகால

     [ ைச + காலம், கால் → காலம்]

ைசக் ற

 
 ைசக் ற  ptsar-k-kuadப ெப. (n.)

ைச ேமைட பாரக்்க;see pusai-médai

     [ ைச+ ற ]

ைசெகா -த்தல்

ைசெகா -த்தல் pisar-kodu,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. பாரப்்பனர ் த ேயாரக்்  உண தல்; to feed Brahmans. etc,

   2. வ வாக அ த்தல்; to flog.

     [ ைச + ெகா -,]

ைசத்தாயர்

 
 ைசத்தாயர ்pusai-t-täyar, ெப. (n.)

   ஒ  லவர;் a poet.

     [ ைச + தாயர]்

ைசேநரம்

 
 ைசேநரம் pūšai-nēram, ெப. (n.)

ைசக்காலம் பாரக்்க;see pusai-k-kālam

     [ ைச + ேநரம்]

ைசப்பரிசாரகன்

ைசப்பரிசாரகன் pūšai-p-parišāragan, ெப. (n.)

ைசயாள்1 பாரக்்க;see pisai-y-இ.

     [ ைச + பரிசாரகன்]

 Skt. Paricåraka → த. பரிசாரகன்

ைசப்பரிசாரன்

ைசப்பரிசாரன் púsas-p-parisårap, ெப. (n.)

ைசயாள்2 பாரக்்க;see pūsai-y-āF

     [ ைச + பரிகாரகன்]

 Skt. paricåraka → த. பரிசாரகன்

ைசப்பா ெவள்
ைள

ைசப்பா ெவள்ைள pdsal.p-padi-wela) ெப. (n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy.

     " ைற ட்டான் வளர் ைசப் பா  ெவள்ைள" (ெநல் .186);.

ைசப்ெபட்

 
 ைசப்ெபட்  pūšai-p-peți, ெப. (n.)

   தனிவ பாட்  (ஆன்மாரத்்த); இ ங்கம் ைவக் ம் ெபட் ; case for the lingam used in private worship.

     [ ைச + ெபட் . ள் → (ெபள்); → ெபட் ]

1257

www.valluvarvallalarvattam.com 4478 of 19068.



ைசபண் -தல்

ைசபண் -தல் pusai-pannu-,    15 ெச. . . (v.i.)

   1. வணங் தல் (ஆராதைன ெசய்தல்);; to perform worship.

லர ்காைல ல் தவறா  ைச பண் வர ்(உ.வ.);

   2. உண  உடெ்காள்ளல்; to take food.

     [ ைச + பண் -]

ைச ரி-தல்

ைச ரி-தல் posalpur,    2 ெச. . . (v.i.)

ைச ெசய்-தல் பாரக்்க;see pušaisey

     [ ைச + ரி-,]

ைசேபா -தல்

ைசேபா -தல் pisal popu,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. கா  (ப );ெகா த்தல்; to offer pali to village deities

   2. ைசபண் -தல் 2, ( ன்.); பாரக்்க;see posalpammu2.

   3. வ வாக அ த்தல்; to flog Soundly.

     [ ைச + ேபா -,]

ைசமணி

 
 ைசமணி pisai-mani ெப. (n.)

   வ பா  ெசய் ம்ேபா  அ க் ம் ைகம்மணி; hand bell rung during the performance of puja.

     [ ைச + மணி, ள் → (மள்); → (மண்); → மணி]

     [P]

ைச சச்ம்

 
 ைச சச்ம் pūšai-miccam, ெப. (n.)

   ேகா ல் நாள்ெதா ம் ெசய் ம் கட்டைள ல் ெசலவாகாத ; unexpended balance in the daily 
allowances of a pagoda (W.G.);.

     [ ைச + சச்ம்]

ைச கம்

 
 ைச கம் pisai-mugam, ெப. (n.)

   ைச நடக் ம் இடம் (யாழ்.அக.);; the place where divine worship is performed.

     [ ைச + கம். கம் = ன்பக்கம், பக்கம்]

ைச ைற

 
 ைச ைற pūšai-murai, ெப. (n.)

   ைசக் ரிய சடங் கள் (நியமங்கள்);; rules for the performance of worship.

     [ ைச + ைற]

ைசேமைட

 
 ைசேமைட pisai-meda. ெப. (n.)

   ைச ெசய்வதற்காக ஏற்பட்ட உயரந்்த இடம்; plateform in which puja is performed.

     [ ைச + ேமைட. ேம  → ேமைட]
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ைசயைற

 
 ைசயைற plsai-y_arai. ெப. (n.)

   ைச ெசய்வதற்காக ஒ க்கப்பட்ட அைற; room set apart for divine worship.

     [ ைச + அைற. அ  . அைற]

ைசயாள்

ைசயாள்1 pasai-y- . ெப. (n.)

   1. ைசக்  உத யாக இ க் ம் ேவைலயாள்; servant attending during one's 'pušas.

   2. க் ப் பணி ைட ரி ம் வ நிற்ேபான் ( டன்);; disciple attending a 'guru'.

     [ ைச + ஆள்]

 ைசயாள்2 pūšaiyā/, ெப. (n.)

   சச்ைப னரின் ெசயல்கைளப் பாரப்்பவர ்( ைவ.);; deacon

     [ ைச + ஆள்]

ைச

 
 ைச  pisalvid. ெப. (n.)

ைச ைற பாரக்்க;see puśamurai

     [ ைச + ]

 Skt. Vidhi → த. 

ைச

 
 ைச  ptisal-wiப, ெப. (n.)

ைசயைற பாரக்்க;see pusai-y-asai

     [ ைச + .]

ைசேவைள

ைசேவைள pūšai-vēlai, ெப. (n.)

   1. ைசக்காலம் பாரக்்க;see pūšai-k-kālam

   2. பாரப்்பனர ்உண் தற் ரிய ேவைள; the time when Brahman's take their meals.

     [ ைச + ேவைள]

ஞ்சக்கல்

ஞ்சக்கல்1 pia-k-kal. ெப. (n.)

   ஒ வைக நீலக்கல் (யாழ்.அக.);; a kind of blue stone.

     [ ஞ்சல் + கல் - ஞ்சல்கல் → ஞ்சக் கல்]

 ஞ்சக்கல்2 pia-k-kal. ெப. (n.)

   ெசம்பாைறக்கல்(சா.அக.);; red stone.

     [ ஞ்சல் + கல். ல் → கல்]

ஞ்சக்காளம்

 
 ஞ்சக்காளம் pia-k-kalam, ெப. (n.)

ஞ்சணம்.(இ.வ.); பாரக்்க;see pianam

     [ ஞ்சல் + காளம்]
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ஞ்சக்காளன்

 
 ஞ்சக்காளன் pūñja-k-kālap, ெப. (n.)

ஞ்சணம் பாரக்்க;see planam

     [ ஞ்ைச + காளான்- ஞ்ைசக்காளன் → ஞ்சக்காளன்]

ஞ்சணம்

ஞ்சணம் pilaram, ெப. (n.)

   1. மரம் த யவற் ன் ேமல் ஈர ைநப் னால்

   உண்டாம் பா ; mould.mildew,

   2. ஒட்டைட; cobWeb, smut.

ம வ, லாம்பைட

     [ ஞ்  → ஞ்சணம்]

ஞ்சணவன்

 
 ஞ்சணவன் pianavar. ெப. (n.)

ஞ்சணம் ( ன்.); பாரக்்க;see pianam

     [ ஞ்சணம் → ஞ்சணவன்]

ஞ்சணற்

 
 ஞ்சணற் மப்ரr்apய ெப. (n)

   கஞ்சாச ்ெச வைக ( ன்.);; a luxuriant species of Indian hemp.

     [  + சணல் + ]

     [P]

ஞ்சல்

ஞ்சல் pial. ெப. (n.)

   1. மங்கனிறம்; brownish colour.

   2. கண்ெணாளி மங்கல் ( ன்.);; dimness of sight.

   3. வ வற்றவன் (இ.வ.);; unhealthy man.

     [  → ஞ்  → ஞ்சல்]

ஞ்சரம்

 
 ஞ்சரம் pilaram, ெப. (n.)

சச்ரம் பாரக்்க;see püccaram

க. சர.

     [  + சரம்]'

ஞ்சலா -தல்

ஞ்சலா -தல் pialigப,    5 ெச. . . (v.i.)

   கண்ெணாளி மங் தல் (யாழ்.அக.);; to be dim in the eyes.

     [ ஞ்சல் + ஆ -,]

ஞ்சற்கண்

ஞ்சற்கண் piarkar, ெப. (n.)

   1. ைளக்கண்; bleared eyes.

   2. ஒளி மங் ய கண்; dim eyes

   3. ந்த கண்; small, sunken eyes.

     [ ஞ்சல் + கண்]
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ஞ்சனிறம்

 
 ஞ்சனிறம் planiam, ெப. (n.)

   மங் ன நிறம்; dusky or dim colour.

     [ ஞ்சல் + நிறம்]

ஞ்சாட்

 
 ஞ்சாட் மப்ர-்iii ெப. (n.)

   ேவளாண்ைம னால் எ ரம் இழந்த நிலம் (யாழ்.அக.);; and that has lost the effect of manure by 
cultivation

     [  + சாட் ]

ஞ்சாட் த்தரி

 
 ஞ்சாட் த்தரி மப்ர:்◌ால் ெப. (n.)

   ஞ்சாட் யா  ேவளாண்ைம ெசய்யப்படாத நிலம் (யாழ்.ப்.);; uncultivated land after it became puñjāti,

     [ ஞ்சாட்  + தரி ]

ஞ்சாட் நிலம்

 
 ஞ்சாட் நிலம்மப்ர் inilam, ெப. (n.)

ஞ்சாட்  (யாழ்ப்); பாரக்்க;see pial

     [ ஞ்சாட்  + நிலம்]

ஞ்சா தல்

 
 ஞ்சா தல் pidபda. ெப. (n.)

   கண்ணின் ன் ச் யா வ  ேபா க்ைக (யாழ்.அக);; dancing of specks before the eyes.

     [ ஞ்  + ஆ தல். 'தல்' ெதா.ெப.ஈ ]

ஞ்சாந்

ஞ்சாந் மப்ரc்andய. ெப. (n.)

சாந்தரப்படை்ட (ைதலவ.ைதல,59.); பாரக்்க;see pusāndara-p-pattai

     [  + சாந் ]

ஞ்சாம்பல்

 
 ஞ்சாம்பல் picambal. ெப. (n.)

   ைவ எரித்  உண்டாக் ம் சாம்பல்; ash of flowers.

     [  + சாம்பல். ள் → ட்  → ப் . ப் தல் = ைரந்  நீரவ்ற் தல். ப்  → ம்  → சம்  → சாம் . 
சாம் தல் = எரிதல்,வா தல். சாம்  → சாம்பல்]

ஞ்சாயம்

 
 ஞ்சாயம்மப்ர:்Cayam, ெப. (n.)

   அ த்தமான வப்  நிறம் ( ன்.);; deep, ruddy colour.

     [  + சாயம்]
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ஞ்சாளம்

 
 ஞ்சாளம்மப்ர் am, ெப. (n.)

ஞ்சணம் பாரக்்க;see pūñjanam

ெத. த்

     [ ஞ்சணம் → ஞ்சாளம்]

ஞ்சாற் ார்

 
 ஞ்சாற் ாரப்்ரc்rப் ெப. (n.)

   ேசாழமண்டலத் ல் உள்ளேதார ்ஊர;் a village in Cola maṇḍalam.

ஞ்சான்

 
 ஞ்சான்மப்ர்  ெப. (n.)

   ல்வைக (யாழ்.அக.);; a kind of grass.

ஞ்

ஞ்  püñcji ெப. (n.)

   1. ; dust.

   2. மங்கல்; dimness,

     [ ஞ்  → ஞ் ]

ஞ் ைக

ஞ் ைக pப்i.cgai ெப. (n.)

   ைவயணிந்த ம ர் ; lock of hair adorned with flowers.

     'வண்  ேமய்ந்த வரி ரல் ஞ் ைக' ( வக.2581);

     [ + ைக]

 Skt.šikhā → த. ைக

ஞ் ட்

 
 ஞ் ட் மப்ரc்it. ெப. (n.)

   மஞ் ட் ; a climber

ஞ் ட்

ஞ் ட் 1மப்ர:்Citய ெப. (n.)

    வைக ( ன்.);; a small bird.

     [  + ட் , ள் → ( ட் ); → ட் ]

     [P]

 ஞ் ட் 2மப்ர-்cit. ெப. (n.)

   1. ; dust.

   2. மங்கல்; dimness.

     [ ஞ்  → ஞ் ட் ]

ஞ் ற

 
 ஞ் ற  pd-i-cragப, ெப. (n.)

   பறைவக் ஞ் ன் ற ; down of young birds,

     [  + ற ]
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ஞ் ப்

 
 ஞ் ப்  pй-б-сірри, ெப. (n.)

   வாைழக் ைல ன் னிச் ப்  ( ன்.);; small plantains at the top of a fruit bearing stalk.

     [  + ப் ]

ஞ்

ஞ் 1மப்ரப், ெப. (n.)

   1. ஞ்சணம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see pularam.

   2. ஞ்சல்,

   1. ( ன்.); பாரக்்க;see purial1

ம. க்க, ப் . க. , ெச. , , செ்ட, ெத ,  . , , , ங்ெக.

     [  → ஞ் ]

 ஞ் 2மப்ரப், ெப. (n.)

   பலாச ் ைள ன் ேம ள்ள நாரப்்ப  (நாஞ்.);; layer of fibres enclosing the flesh of a jack-fruit.

     [ ள் → ( ள்); → ள் = இளங்க ர,் இளைம.( ); →  → ேபா → ேபா  → ேபாத்  = இளங் ைள.  → 
 = ெமன்ைமயான .  → ஞ் ]

ஞ் ண்ணம்

 
 ஞ் ண்ணம்மப்ர:்Cபாரam, ெப.

   ந்தா  ( ன்);; farina of flowers pollen.

     [  + ண்ணம். ள் → ண் → ண்ணம் = ந மணப்ெபா , ெபா , ந்தா ]

ஞ் ெநத்

 
 ஞ் ெநத் மப்ரய் - netii ெப. (n.)

   ஒ  வைக ன்; a kind of fish.

     [P]

ஞ் ம

ஞ் ம மப்ரப்magப ெப. (n.)

   னாலா ய ம்மா ; loadpad of flowers. 

     '  ஞ் மட் ரீஇ' (ெப ம்பாண். 159);.

     [  + கம , ைம + அ  - ைமய  → ம ]

ஞ்ெச

 
 ஞ்ெச  pied ெப. (n.)

செ்ச  பாரக்்க;see pucced

க. ட, 

     [  + ெச ]

ஞ்ெசண்

 
 ஞ்ெசண் ப்-i-cendய. ெப. (n.)

செ்சண்  பாரக்்க;see pப்c-cendu ,

க. ெசண் , சண் , ெசண்

     [  + ெசண் ]
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ஞ்ைச

ஞ்ைச1 pia. ெப. (n.)

   1. ஞ்சல் பாரக்்க;see pū-ñ-jal

   2. பாழ் ( ன்.);; barrenness, unfruitfulness.

   3. ஒட்டைட (சங்.அக.);; cobweb.

ம வ. லாம்பைட

     [ ஞ்  → ஞ்ைச]

 ஞ்ைச2 pillai, ெப. (n.)

   கண்மங்கல்; dimness of sight.

ஞ்ைசநிலம்

 
 ஞ்ைசநிலம் pianlam, ெப. (n.)

   பாழ்நிலம் (யாழ்.அக.);; uncultivated ground.

     [ ஞ்ைச + நிலம்]

ஞ்ேசாைல

ஞ்ேசாைலமப்ரக்a. ெப. (n.)

   பலவைகயான அழ ய மலரக்ள் க் ம் மரம் ெச கள் நிைறந்த இடம், மலரச்ே்சாைல; flower garden,

     ' ஞ்ேசாைல ம ெல ந் தால ம்' ( றநா. 116);.

ம வ, ங்கா

     [  + ேசாைல]

ஞ்ேசாைலத்தைல
வன்

 
 ஞ்ேசாைலத்தைலவன்மப்ரக்ai-talawar ெப. (n.)

   அரண்மைனப் ந்ேதாட்டக்காரன்; gardener of palace.

     [  + ேசாைல + தைலவன்]

ைஞ

ைஞ pia. ெப. (n.)

   1. ைன ( ங்.);; cat

   2. ைஞயாதனம் பாரக்்க;see pia-yadapam,

     ' லம்  ச்  ைஞ ' (தத் வப். 109);.

     [  → ைச = நிலத் ற் னாற் ேபால ெமதெ்தன்  நடப்ப  . ைச → ைன → ைஞ (ெச. .81);]

ைஞயாதனம்

ைஞயாதனம் pūñai-yādapam, ெப. (n.)

   ைனேபால் ழங்காைல மடக் க் ைககைள ஊன்  வானத்ைத (ஆகாயத்ைத);ப் பாரத்் க் ம் 
இ க்ைக (ஆசன); வைக (தத் வப். 109, உைர);;     [ ைஞ + ஆதனம்]

 Skt. äsana → த. ஆதனம்
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ட்ைக

டை்க1 pulkai. ெப. (n.)

   1. ெகாள்ைக; belief, opinion, tenet.

   2. ஒ ைனைய த்தற்  ேமற்ெகாள் ம் உ ; resolution, determination, purpose.

     ' டை்க ல்ேலான் யாக்ைகேபால' ( றநா. 69.);.

   3. வ ைம; strength.

     'ஒடா டை்கப் ணி கம் வாழ்த் ' ( . 247);.

   4. அரிமா ( ங்கம்); ( டா.);; lion.

     [ ல் → ள் → ண் → ண் . தல் = கத் ல் கட்டப்ப தல், மணஞ்ெசய்தல், ெந ங்  
இ க்கமாதல், ண் → டை்க (ேவ.க.3.62-66);]

 டை்க2 putkai ெப. (n.)

   1. யாைன; elephant

     ' ழ்ந்த ர ெவம் டை்க ேதர'் (கம்பரா. தற்ேபா. 58);.

   2. யாைன யாளி ( ங்.);; a fabulous animal.

     [ ைழத்தல் = ைள தல் , ைழக்ைக = ம் க்ைக, யாைன - ைழக்ைக → ழ்க்ைக → 
டை்க(ேவ.க 3, 108);]

 டை்க3 pika. ெப. (n.)

   ேதால்; skin.

ட்

ட்  pic ெப. (n.)

   1. ெபா ந் ைக, ைக (ச .);; wearing, putting on.

   2. அணிகலன் (ஆபரணம்); (கல்லா. 91, 9, உைர);; ornament.

   3. உடல்( ங்.);; body.

     ' ல் ரக்் ம் ட்  ணரத்்தாய்' (ேதவா. 1160, 6);.

   4. ணரப்் ; union,

     ' தப் ட்  ள்ெள ம் ேபாதக ம்' ( ரேபாத.31, 36);.

   5. ெகாள்ைக; belief, tenet.

   6. மன  determination

     "உ ெபா  ண ம் ட் ேயாய்" (கம்பரா. உ த். மந் ர. 66);

   7. வரிவைக; a tax (S.I.I.ii. 530 ft.n);

   8. உரிைம (அக.நி.);; right, propriety, title.

     [ ல் → ள் → ண் → ண் → ட்  (ேவ.க.3 67);]

ட்டக்கக்கள்ளி

ட்டக்கக்கள்ளி pūstakka-k-kali ெப. (n.)

   வஞ்ச  ( .உ ரப்். 51);; deceitful woman.

     [ ட்டக்கம் + கள்ளி]

ட்டக்கம்

 
 ட்டக்கம் piakkam, ெப. (n.)

ட்டகம் (இ.வ.); பாரக்்க;see pūţagam

     [ ட்டகம் → ட்டக்கம்]

1265

www.valluvarvallalarvattam.com 4486 of 19068.



ட்டகக்காரன்

 
 ட்டகக்காரன் pūttaga-k-kāraṇ, ெப. (n.)

   ண்ெப ைம பாராட் பவன் ( ன்.);; vain boaster.

ம வ, பகட் க்காரன்

ெத. ட , ட  (ஏய்ப்பன்);

     [ ட்டகம் + காரன்]

ட்டகம்

ட்டகம் pillagam, ெப. (n.)

   1. ண்ெப ைம ( ன்);; vain pretention, boasting.

     'என்ன ட்டகேமா' (ெப ந் ெதா. 1275);

   2. ட்டக ேவைல ( ன்.); பாரக்்க;see puttagavélai

   3. வஞ்சகம்; art, guile, trick

   4. ம மம் (இரக யம்);; secrecy.

     'அந்தச ்ேச  ட்டகமா க் ற '.

ம வ, க க்கம்

க. ட, டக டகதன, டட; ெத. டக , ட , ட ; . , , டங்க, டகதென.

     [ ண் (த. .); - ட்  ( .வ.);. ட்  → ட்டகம் (ேவ.க. 3, 67);]

ட்டகேவைல

 
 ட்டகேவைல pilaga-Wa. ெப. (n.)

   ேபா  ேவைல ( ன்);; flimsy, unsubstantiall work.

ம வ. பகட் ேவைல, ேமனா க்  ேவைல

ெத. டக  (ெபாய்,ஏமாற் );, டகாலமாரி

     [ ட்டகம் + ேவைல]

ட்டகாரன்

 
 ட்டகாரன் pūța-kārap ெப. (n.)

ட்டகக்காரன் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see pillaga-kkāraṇ

     [ ட்டகக்காரன் → ட்டகாரன்]

ட்டங்கம்

ட்டங்கம் pūțarigam, ெப. (n.)

   1. ட்டகம் 3, பாரக்்க;see püsttagam3.

   2. அகப்ப த் ைக; entrapping, inveigling, ensnaring.

   3. ல்லங்கம் (யாழ்.அக.);; trouble encumbrance,

     [ ண் → ண். தல் = கத் ல் கட்டப்ப தல், லங்  மாட்டப்ப தல். ண் → ட் . ட் தல் = 
லங்  மாட் தல், ட் ப் ட் தல், இ கக் கட் தல். ட்  → ட்டங்கம்]

ட்டங்க

 
 ட்டங்க  pūtfan-kayiru, ெப. (n.)

ட்டாங்க  ( ன்.); பாரக்்க;see pitaikayifu

ம வ, ட்டாந் ம்

     [ ட்டாங்க  → ட்டங்க ]

1266

www.valluvarvallalarvattam.com 4487 of 19068.



ட்டல்

 
 ட்டல் pital ெதா.ெப. (vbl.n)

   ட் ைக; locking.

     [ ட்  → ட்டல். 'அல்' ெதா.ெப.ஈ ]

ட்ட -த்தல்

ட்ட -த்தல் pital    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கட் க் ைலத்தல்; to scatter, disperse, as an army,

     ' லந்ைத வான் கப் ட்ட ந்த... ேவந்தன்' (இைற. 17, உைர, பக். 100);.

     [ ட்  + அ -, ண் → ட் , ட் தல் = இ கக்கட் தல்]

ட்ட -தல்

ட்ட -தல் pățaru-    4 ெச. . . (v.i.)

   1. கட் க் ைலதல்; to get disjointed or loose - jointed, as the various parts of the body.

   2. கத் னின் ம் ப தல்; to get unyoked,

     [ ண் → ட்  + அ -,]

ட்டன்

 
 ட்டன்ப்ெ◌ilar. ெப. (n.)

   பாட்ட க் த் தகப்பன்; great-grand father.

     [  = றப் .  + பாட்டன்- பாட்டன் → ட்டன்]

 ட்டன் pūṭṭaṉ, ெப. (n.)

   மாட் க் ப் ட் ம் ம் ; tethering rope.

     [ ட் +அன்]

ட்டாங்கம்

ட்டாங்கம் pillaigam, ெப. (n.)

ட்டாங்கம், 2 ( ன்.); பாரக்்க;see pūltārigam 2.

     [ ட்டங்கம் → ட்டாங்கம்]

ட்டாங்க

ட்டாங்க  pāttān-kayiru, ெப. (n.)

   எ த்ைதப் ைணக் ம் கக்க  (ஏெர . 9, தைலப் );; rope by which a bullock is fastened to the yoke.

     [ ட்  → ட்டாம் + க . ண் → ட் , ட் தல் = காைள த் ய வற்ைற கத் ற் ைணத்தல்]

ட்

 
 ட் மப் ெப. (n.)

   பாட்டைனப் ெபற்ற தாய்; great grand mother.

     [ ட்டன் (ஆ.பா.);- ட்  (ெப.பா.);. 'இ' ெப. பா. ஈ ]

 ட்  pūṭṭi, ெப.(n.)

ெதல் க்கா ைன அ க் தல்,

 a type of game

     [ . ட் ]
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ட்

ட் 1 pillu-    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. மாட் தல்; to lock, fasten, hook, to fix, as an avow in the bow.

     'ெபா ைல ேமற் சரம் ட்டான்' (ஏெர , 17);.

   2. இைணத்தல்; to unite

     'என்பாற் ட்  நண்  ண்டான்' (பாரத. வாரணா. 37);.

   3. ைவத்தல்; to place, put,

     'ஒல்ைல  லரி வாட் ட் ' (ெபரிய . அரிவாட். 16);.

   4. எ  த யவற்ைறப் ைணத்தல்; to attach as horses or bullocks to a carriage; to yoke, harness.

     'களி  பல ட் '(ப ற் ப்44.16);.

   5. ெதா ல த்தல் ( ன்.);; to put in the stocks,

   6. லங்  மாட் தல் ( ன்.);; to manacle, shackle, fetter.

   7. ெபா ப்ெபற் தல்; to entrust, give incharge

     'தாைத ட் ய ெசல்வம்' (கம்பரா. வா வ. 81);.

   8. அணிதல்; to put on, as rings, jewels, garlands

     'ைபந்தார ் ட் ' (ப ற் ப். 42, 10.);

   9. இ கக் கட் தல்; to lock, grip, as ones arms or legs, in wresting.

     " ட் யைகயன்" (கம்பரா. கப். 34);. 

ட் க்க

 
 ட் க்க ப்பk-kay. ெப. (n.)

ட்டாங் க  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see puffān-kayiru

     [ ட்  + க ]

ட் க்கனி

 
 ட் க்கனிமப்ப-k-kaற ெப. (n.)

   கண்டங் கத் ரி; a thorny shrub

     [ ட்  + கனி]

     [P]

ட் க் ச்

 
 ட் க் ச் ப்ய-k-kucci, ெப. (n.)

   ற ேகால்; key.

     [ ட்  + ச் . டை்டத் றக்க த ம் ச்  ேபான்ற க ]

ட் க்ைக

 
 ட் க்ைக puய-k-ka. ெப. (n.)

ட் க் ச்  பாரக்்க;see pütfu-k-kucci

     [ ட்  + ைக. டை்டத் றக்க த ம் ைக ேபான்ற க ]
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ட் சா

 
 ட் சா மப்ப- ே◌ ெப. (n.)

ட் க் ச்  பாரக்்க;see pulu-k-kucc

     [ ட்  + சா ]

 port chiavi  → த. சா

ட் த்தைல

 
 ட் த்தைல pilullalai. ெப. (n.)

   ைலப் பா ெசய்யப் பயன்ப த் ங் க ; weaving instrument, which helps to make the yarn to Warp.

     [ ட்  + தைல]

ட் த்ைத-த்தல்

ட் த்ைத-த்தல் oப்பt-tal    4 ெச. . . (v.i.)

   1. கத  த யவற் ல் டை்ட இைணத்தல்; to fasten a padlock.

   2.காரியம் ஏற்ப தல் (ப த்தல்); (இ.வ.);; to the take effect, as a plot

     [ ட்  + ைத-,]

ட் ந -தல்

ட் ந -தல்ப்ய-naபvப.    6 ெச. . . (v.i.)

ட் ல -தல் பாரக்்க;see pitயwilaցս

     [ ட்  + ந -,]

ட் ேநா

 
 ட் ேநா மப் ய-novய, ெப. (n.)

   உடற் சந் களில் உண்டாம் வ ; inflammation of the joints arthritis (M.L.);

     [ ட்  + ேநா . ட்  = உடற்ெபா த் . ட் ]

ட் ப்பங் வா

 
 ட் ப்பங் வா  oப்பp-pargபWப ெப. (n.)

   ல்வா ; arthritis. [ ட் ப்பங்  + வா ]

 Skt. vāyu → த. வா

ட் ப்பண்டம்

 
 ட் ப்பண்டம் pப்பp-bandam, ெப. (n.)

   கஞ்சா க்ைக; ganja smoking pipe.

     [ ட்  + பண்டம்]

ட் ப்ேபா -தல்

ட் ப்ேபா -தல் pitu-p-podu-    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ற  ேகாலாற் ட் தல்; to lock,

   2. ேபசெவாட்டா  ெசய்தல் (இ.வ.);; to silence.

     [ ட்  + ேபா -,]

ட் மைறயாணி

 
 ட் மைறயாணிமப்ilய - marai-y-ani ெப. (n.)

   ேசரக்் ம் தாழ்ப்பாள்; assembling bolt.

     [ ட்  + மைறயாணி]
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ட் ைற

 
 ட் ைற oப்ப mபa. ெப. (n.)

   ேசரக்்ைக ைற; assembly method.

அவன் வாெனா ையப் ரித் ப் ட் ைறைய அ ந்தவன் (உ.வ.);

     [ ட்  + ைற]

ட் வாய்

ட் வாய்1 puttu-vay, ெப. (n.)

   ற ேகால் ந் ைள; key hole

     [ ட்  + வாய்]

     [P]

 ட் வாய்2மப்பway, ெப. (n.)

   ெந க்க யான ேநரம்; critical juncture

     [ ட்  + வாய்]

ட் -தல்

ட் -தல் piu-Waப-    20 ெச. . . (v.i.)

ட் ல -தல் பாரக்்க;see pulய. Vilagu

     [ ட்  + -,]

ட் ல்

ட் ல்ப்ெ◌பw ெப. (n.)

ட் ற்ெபா ள்

ேகாள் (நன். 415); பாரக்்க;see püttuvir poruskõ/

     [ ட்  + ல்]

ட் ல -தல்

ட் ல -தல் piu-Wagப-    15 ெச. . . (v.i.)

   உடற்ெபா த் வாய் ல ப் ேபாதல்; to be dislocated as joints.

     [ ட்  + ல -,]

ட் ற்ெபா ள்
ேகாள்

ட் ற்ெபா ள்ேகாள் piu-virporயko, ெப. (n.)

   ெபா ள்ேகாள் எட்ட ள் ெசய் ளின் த ம் ஈற் ம் உள்ள ெசாற்கள் தம் ள் இையயப் 
ெபா ள் ெகாள் ம் ைற (நன். 415);; a method of construing a verse by taking together the first and last words, one 
of eight porul-köl, q.v.

     [ ட்  + ல் + ெபா ள் + ேகாள்]

     " றந் ன் யைவ ற்காண் ம் மாதர ்இறந் ப ன் ெபரிதாம் ஏதம் உறந்ைதயர ்ேகான் 
தண்ணார மாரப்ன் த ழர ்ெப மாைன கண்ணாரக் காணக் கத  தெ்தாள்ளாரம்)

     'கத  என்ற இ ச ்ெசால்ைல ' றந்  ன்' என்ற தற் ெசல் க்  ன்பாக ைவத்  'கத  
றந் ன்' என்  ல் ன் இ  ைனைய ம் நாணால் இைணப்ப  ேபான்  இைணத் ப் 

ெபா ள் ெகாள்வ  இம் ைறயா ம்.

ட்

ட் மப்ரப்்5, ெப. (n.)

   ெபண்கள் சடை்ட ல் த் க்ெகாள்ளப் பயன்ப த் ம் காப்  (யாழ்ப்);; safety pin.

     [ ட்  + ஊ ]
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ட்ைட

டை்ட1மப்ia. ெப. (n.)

ஏற்றமரம் ( ன்.); picottah,

     ' றப் றப்பாம் டை்டதைன' (ஞானவா. உற்ப. 70);.

   2. இராட் னச ்சக்கரம்; wheel of the pulley.

     'சத்த டாதப  டை்டக்  எண்ெணய் ேபா  '(இ.வ.);

   3. இைற ைட; basket of baling water.

   4. டை்டப் ெபா  ( வா.); பாரக்்க;see pūstai-p-pori

   5. ெசக்  (அக.நி.);; oil-press.

   6. ட்டாங்க  (இ.வ.);; cord for fastening a bullock to its yoke.

     [ ட்  → டை்ட]

 டை்ட2 pita. ெப. (n.)

   ேசாளக்க ர ்( ன்.);; sheaf of cūlam.

     [ ல் → ( ள்); → ள் = இளங்க ர,் இளைம. ள் → ( ள்); → ண் → டை்ட = இளங்க ர ்( தா. 39);]

 டை்ட pūṭṭai, ெப. (n.)

   கள்ளக் ச்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Kallakkurichi Taluk.

     [ ள்- ைள- டை்ட]

ட்ைடக் ண

டை்டக் ண  puttai-k-kinaru, ெப. (n.)

நீர ்பாய்ச் தற்  ஏற்றம் அைமந்த ண :

 well fitted with, picottah, for irrigating fields. (S.I.I.iv. 194);.

     [ டை்ட + ண ]

ட்ைடக் ண் ைக

டை்டக் ண் ைக puttai-k-kundigai. ெப. (n.)

   ஏற்றசச்ால்; basket for baling water.

     ' டை்டக் ண் ைக ேபாேல ேய வ வதாக' (ரகஸ்ய. 1366);.

     [ டை்ட + ண் ைக]

ட்ைடத -த்தல்

டை்டத -த்தல் pitai-tari,    4 ெச. . . (v.i)

   எ கள் கக்கட்ட ழ்தல்; to be unfastened as the ropes that hold the oxen to a yoke,

     'வண்  டை்டத த்த  எனக் த் ெதரியா '.

     [ ட்  → டை்ட த -]

ட்ைடப்ெபா

டை்டப்ெபா  pūtfai-p-pori. ெப. (n.)

   நீரிைறக் ம் க  வைக ( லப். 10,110, உைர);; water-lift.

     [ டை்ட + ெபா ]

ட்ைடப -தல்

டை்டப -தல் putta-pari-,    4 ெச. . .(v.i)

டை்ட வாங் -தல் ( ன்); பாரக்்க; see puttai-Vangu-,

     [ டை்ட + ப ]

ட்ைடவாங் -தல்

டை்டவாங் -தல் puttai-vāńgu-    5 ெச. . . (v.i.)

   ேசாளப்ப ர ் த யன க ர் தல் ( ன்.);; to shoot out, as ears of Cólam.

     [ டை்ட + வாங் -]

     ' டை்ட2' பாரக்்க
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ட்பராசன்

 
 ட்பராசன் piparisaற ெப. (n.)

   க ஞ் ரகம் (மைல);; black Cumin

டகம்

 
 டகம் pidagam, ெப. (n.)

ெவளிப்பைடயாகத் ெதரியாத , உன்னித்  (ஊ த் ); அ ம் வைக ல் மைற கமாக இ ப்ப  
enigma

     'அவ க்  இ வைர டகமாக இ ந்த ஒன்  இப்ேபா  ரியத் ெதாடங் ற் ', ' ெகா க்காத 
டகமான ேபச் '.( உ.வ);

     [ ட்டகம் → டகம்]

டணம்

டணம் pப்daram, ெப. (n.)

   அணிகலன் ( ங்.);; ornament, jewel.

     'ெபான்னணி டணம்' ( மந்.2289);.

     [ ண் →   → டணம் → ட் வ , அணிவ ]

டம்

டம்1 pidam. ெப. (n.)

   ேதவைத வாழ்தற் ரியதாகக் கட் ய ேமட் டம் (ெநல்ைல);; amound of earth or bricks where in a minor 
deity resides.

     [ ள் → ( ள்); → ( ண் ); → ண்டம் = ரட் . ள் → ண்  →  → டம்]

 டம்2 pidam, ெப. (n.)

டம் ( ன்.); பாரக்்க; See pudam

     [ டம் → டம்]

டா
டா pப் ெப. (n.)

   பத்  நா ள் ஒன்  ( லப்..3,26, உைர);; a principal tubular vessel oxf the human body, one of tašanādi.
 
 மப் ெப. (n.)

   மகளிர ்கா ன்ேமற் றத்  அணி ம் அணி வைக (இ.வ.);; gold ear-ornament worn at the top of helix by women.

     [  → ]

1 ptioப,    5 ெச. . . (v.i)

   இைணதல் (க நா.);; to join

க. , ஊ , ண், 

     [ ண் → -]

 2 pla. ெப. (n)

   1. ெச  small plant herb,

     ' ல்லா ப் டாய் '( வாச.1.26);.

   2. ெவள்ைளப் ண் ; garlic.

     [ ல் → ெபால் =த . ள் → ( ள்); → ண்  → ண்டம் = ரட் . ள் → ண்  →  = ெவங்காயம் 
ெவள்ைளப் ண்  த யவற் ன் அ  ( .தா.209,212);

     [P]
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த்ைதலம்

 
 த்ைதலம் pūduttailam, ெப. (n.)

ெவள்ைளப் ண்  எண்ெணய் (ைதலம்);:

 oil extracted from garlic

     [  + ைதலம்]

 Skt. taila → த. ைதலம்

தைல

 
 தைல oப்dபlalai. ெப. (n.)

    படை்டகைள வட்ட வ ல் இைணத் ச ் ழ ம்ப  அைமத்த ட்ட ல் ற் வதற்கான 
க  (சாதனம்);; swift (for hanks);.

     [ ண் →  + தைல]

ண்

ண்1 pin-nய    12 ெச. ன்றா . (vt.)

   1. அணிதல்; to put on wear

     ' ண்ப ம் ெபாங்கரவம்' ( வாச1்2.1);.

   2. லங்  த யன அணிதல்; to be fettered with, shackled with, yoked with

     ' ைன ம்',( றள்,836);.

   3. ழ்ந்  ெகாள் தல்; to surround,

     'யா மச ்ெசங்கணாைனப் ண்டனர'் (கம்பரா. இராவணன்கள.19);.

   4. ேமற்ெகாள் தல்; to undertake, as a business, to assume duty

     'ேபாரத்ெ்தா ல் ேவடை்க ண் '  (கம்பரா. பைடத்தைல:1);.

   5. உைடத்தாதல்; to become possessed of as knowledge, love,

     'அன் ண்டைன' (கம்பரா. டணைட2);.

ம. க; க. ண், ; ெத. , , ; . ெண னி, ெண னி, ெண னி,

     [ ல் த ல் = ெபா ந் தல் , ல் → ர ்→ ைர. ைரதல் = ெபா ந்  தல், ல் → ள் → ண் → ணர.் 
ணரத்ல் = ெபா ந் தல், ண் → ணி ணித்தல் = ேசரத்் க் கட் தல், ண் → ண் (ேவ.க.3.62-66);

 ண்2 pi(n).    10 ெச. . . (v.i)

   1. க் க் ெகாள் தல்; to become entangled as a lock of hair to be caught as birds in a snare

   2, கத் ற் கட்டப்ப தல் ( ன்);; to be yoked,
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ண்கட்

ண்கட் 1மin-kalu-    15 ெச. . . (v.i. )

   1. உலக்ைக த யவற் க் ப் ண் த்தல்; to fasten a ferrule on.

ெகால்லன் எளிைம கண்  ரங்  கா க் ப் ண் கட்டச ்ெசான்னதாம் (பழ.);.

   2. வ ப்ப த் தல்; to add strength to.

     [ ண் + கட் -,  கள் →  கட் ]

 ண்கட் 2 pun-kattu-    12 ெச. ன்றா , (v.t)

   ேபாற் தல்; to make much of

     'இந்த ையப் ண்கட் க் ெகாள்ளத் ேத றவரக்ள் க க்கச ்ெசான்னால் க யாரக்ளிேற' 
(ஈ .16.8);.

     [ ண் + கட் - கள் →  கட் ]

ண்கைடப் ணர்

 
 ண்கைடப் ணர் -kadaippunarvu ெப. (n.)

அணிகலக்ெகாக்  ( ங்.);

 hook of a jewel

     [ ண்  + கைட + ணர் . ணர ்→ ணர் ]

ண்சம்பா

ண்சம்பா pin-sambi. ெப. (n.)

   சம்பா ெநல்வைக; a kind of Sambá Paddu (GTp D i 132);.

     [ ண் + சம்பா]

ண்டகசை்சப் ய
ன்

 
 ண்டகசை்சப் யன் pundakaccal-p-puyan ெப. (n.)

   காண்டா லங்  ( கம்);; rhinoceros

ண்ட -த்தல்

ண்ட -த்தல் pindau-    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ ேயாட த்தல்; to uproot, destroy utterly

     [ ண்  + அ  -, அர ்→ அ ]

ண்டான்

ண்டான் pinda) ெப. (n.)

கணவன்

 husband,

     ' ண்டான் க த்தற்க ைமயால்' (நால .56);.

     [ ல் → ள் → ண் → ண். தல் = மணஞ்ெசய்தல், ெந ங் க்கமாதல். ண் → ண்டான்]
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ண்

ண்  pūṇṭi, ெப. (n)

   1. ஊர ்( ங்);; town, village, district.

   2. ேதாட்டம்; shrubbery, garden (M.M.);

   3. டரப்்பட்ட கடற்ப  (யாழ்.அக.);; shallow part of the sea

     [ ள் →  ( ); → தம் = ெபரிய , ெப ம்ேபய், ள் → ண் → ண் → ண்  = ரண்ட ப , 
ேமட் நிலம், ேமட்  நிலத் லைமந்த ர]்

 ண் அரங்கநாத த யார ் pind aranganādamuda/iyār

ெப. (n.);

   கச் க் கலம்பகம் என் ம் ல் இயற் ய லவர;் a poet, who authored kacci-k-kalambagam

     [ ண்  + அரங்கநாதன் + த யார]்

ண் ன்க ைக

 
 ண் ன்க ைக p.indikalgai. ெப. (n.)

   தெ்தாடக் ; a sensitive plant

ண்

ண்  ptindu ெப. (n.)

   1.  1. (நன்.304.ம ைல); பாரக்்க:;see oப்du1

   2. உள்ளிப் ; garlic

   3. ற்றைடயாளம்; trace, westige.

     'ஆண் ண்  கண்டா ம் ேபசாமற் கட் ட்டாள்' ( ற .822);.

     [ ல் → ள் → ண் → ணர.் ணரத்ல்=ெபா ந் தல். ண் → ணி. ணித்தல் = ேசரத்் க்கட் தல். 
ள் → ைண, ண் → ண் = உலக்ைகத் த , ண் → ண்  → பற் ேபான்ற ப ப் கள் அல்ல  
ைளகள் ெந ங் ப் ெபா ந் ய  வைக. எ- : ெவங்காயப் ண்  ெவள்ைளப் ண் , ற்ெறசச்ம் 

(vestige, trace); ஆரியப் ண்ைட ேவ க்க ேவண் ெமன்ப  ஒ லர ்ெகாள்ைக (ேவ.க.3.62-67);

ண் த் ரி

 
 ண் த் ரி pindu-t-tr. ெப. (n.)

ண் ப் பல் பாரக்்க;see pundu-p-pa/

     [ ண்  + ரி]

ண் ப்பல்

 
 ண் ப்பல் pմրdu-p-pal ெப. (n.)

   ண் ன் ைள; a tooth of garlic

ழம் க்  இரண்  ண் ப்பல் தட் ப் ேபா  (உவ);

     [ ண்  + பல்]

ண்ேடா

 
 ண்ேடா  pūṇṭōṭu, .அ. (adv.)

 totally; to the root,

     'ஓர ்இனத்ைதப் ண்ேடா  அ க்க யன்றவரக் ம் உண் '.

     ' ற் ப் றச ் ழல் பா ப் னால் ல உ ரினங்கள் ண்ேடா  அ ய வாய்ப் க் ற ' (உவ);.

     [ ண் → ண்  + ஒ ]
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ண்ேதக்

 
 ண்ேதக்  pin-tekku. ெப. (n.)

   மரவைக (இ.வ.);; a tree, klimnoria hospita

     [ ண் + ேதக் ]

ணல்

 
 ணல் pinal, ெப. (n.)

ல் (ெகா.வ.); பாரக்்க, see pմրմl

     [ ல் → ணல்]

ண ல்

ண ல் pinaறப் ெப. (n.)

ல் 1, பாரக்்க;see pப்◌ாப்

   1. 'ெபா ளர ் ண ல் ரள' (ேதவா. 224,5);.

     [ ண் → ணல் + ல்]

ணாங்காரல்

 
 ணாங்காரல் pini - kala. ெப. (n.)

   ஓர ்காரல் ன்; a fish of the equuala genus.

     [ ண் + ஆம் + காரல்]

ணாங்

 
 ணாங்  pupaigய ெப. (n.)

ண்ணாக்  (இ.வ.); பாரக்்க;see pinnakku

     'இ ப்ைபப் ணாங் '

     [ ள் + நாக்  → ண்னாக்  → ண்ணாக்  → ணாங் ]

ணாரம்

ணாரம் puparam, ெப. (n.)

   அணிகலன்; jewel, ornament.

     ' ணார மாரப்ைன' ( வ். ெபரிய . 11, 7,1);.

ம. ணாரம்.

     [ ண் + ஆரம்]

ணாரம்ேப -தல்

ணாரம்ேப -தல் punaram-pésu    6 ெச. . . (v.i)

   ெப ைம ேப தல் (ெகா.வ);; to talk high.

     [ ணாரம்  + ேப -]

ணாரெவ ம்

ணாரெவ ம்  punara-Weபmbய ெப. (n.)

   1. காைரேய ம் ; collar bone.

   2. மணிக்கடெ்ட ம்  (யாழ்.அக);; wrist-bone,

     [ ணாரம் + எ ம் . எல் → எ ம் ]
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ணி

ணி1 puni, ெப.(n.)

   1.  எ ; bull, bullock

     ' ணி ண் ழப் ட் லம் ம்' (ேதவா. 647, 3);.

   2. கன் கா  (ஆனினம்);; cattle,

     ' ணிேமய்க்  ளங்ேகாவலர'் ( வ். ெபரியாழ், 3, 6,1);.

   3. ைடேயாைர(இடபரா );; taurus of the zodiac.

   4. நீரப்றைவ வைக; a kind of water bird.

     'ெப ம் ட ் ணி ம் ேபழ்வாய்க் ெகாக் ம்' (ெப ங், உஞ்ைசக், 51, 69);

ம. ணி(அம் க் , அம்பறாத் ணி; க. ணி(அம் );

     [ ல் → ள் → ண் → ண் → ணி = கம் ம் எ , கன் கா  (ேவ.க 3, 66);]

 ணி2 pini,    4 ெச. ன்றா , (v.t)

   1. ெதாற் த்தல்; to cause to appear, to bring into existance.

     ' ம் ற் த்தப்  ம யம் ணித்தான்' (மாறனலங். 224, 531);.

   2. ப் தல்; to allude to, refer to.

     [ ண் → ண் → ணி-. (ேவ.க.3 66);]

 ணி3 pini-    5 ெச. . . (v.i.)

ணிப்

ணிப்  pippu. ெப. (n.)

   1. டை்க; vow.

     'பஃறைல ற் ரட்டெலன் ணிப்பாம் (கம்பரா. ணி .63);.

   2. ரம்ானம்; decision, resolve.

     ' ணிப் ெபான் ைடயனாக' (கம்பரா. அ கா. 180);.

     [ ண் → ணி → ணிப்  . ' 'ெதா. ெப. ஈ ]

ணில்

 
 ணில் pii ெப. (n.)

    வைக; the seven sisters.

     [ ண் → ணி → ணில்]

ணில்லா லக்
ைக

 
 ணில்லா லக்ைக pÜoWä-v-ulakka ெப. (n.)

   ம ந்  வைககளி க் ம் ேபா  களிம்ேபறா வண்ணம் பயன்ப த் ம் இ ம் ப் ண் ேபாடாத 
உலக்ைக; a long wooden instrument for pounding medicine or herbs in a mortar without iron band at the end.

     [ ண் + இல்லா +  உலக்ைக]

ைக

ைக oப்ைபga. ெப. (n.)

   1. தல்; putting on

   2. அணிதல்; wearing.

     [ ள் → ண் → ண். தல் = கத் ற் கட்டப்ப தல், மணஞ்ெசய்தல், லங்  மாட்டப்ப தல், 
ண் → ைக]
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ல்

ல்ப்ரபாப் ெப. (n.)

ல்,1. பாரக்்க;see punit

     'ைமவந்த நிறக்ேகச வடப் ம்' (ெபரிய . மானக்கஞ்சா. 23);.

ம. ல்

     [ ம் + ல்]

ல்

ல் piப் ெப. (n.)

   1. இ றப்பாளர ்( சர)்; அணி ம் ப் ரி ல் ( வா.);; sacred thread of three Strands worn by 'tuvisar,

     ' த்தப்  லத்த  ைன கலம்' ( லப். 23,96);. 

     ' டைலப் ங் ப் ல் ேபாட் க் ெகாள் ேவன்' (பழ);.

   2. ற் க யாணம் பாரக்்க;see pūnūr kaliyānam

ம. ல்

     [ ண் + ல்]

     [P]

ற்க யாணம்

 
 ற்க யாணம் pப்◌ாப்r-kalyanam ெப. (n.)

   ப் ரி ல் அணி ம் சடங்  (உபநயனம்);; investitute of the sacred thread

     [ ல்  + க யாணம்]

ெண ம்

 
 ெண ம்  pneumbய ெப. (n.)

   மாரெ்ப ம் ; chest bone.

     [ ண் + எ ம் ]

ைண

 
 ைண pinal, ெப. (n.)

   ல்ைல நிலம் (யாழ்.அக.);; pastoral tract.

     [ ணி = கன் கா , ஆனினம். ணி → ைண  = ஆனினத் ற்  உகந்த இடம்]

த்தட்

 
 த்தட்  pti-t-tatய ெப. (n.)

ந்தட்  பாரக்்க;see pūntațiu

ம. த்தட்டம்

     [  + தட் ]

த்தட் தல்

 
 த்தட் தல் püt-tattudal, ெப.

   ெவண்ணிறமாதற் ெபா ட்  ெம ைக க் த் தண்ணீரி ற் த் தகடாக் ைக (யாழ்ப்.);; reducing 
melted wax to flakes by pouring it into water in the process of whitening it.

     [  + தட் தல், 'தல்' ெதா.ெப.ஈ ]
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த்தநாள்

 
 த்தநாள் pia-◌ா . ெப. (n.)

   மாத லக் ப் ெபா ; the period of menses.

     [ த்த + நாள்]

த்தநீ

 
 த்தநீ  pita - miய ெப. (n.)

   தாளித்த ண்ணாம் ; slacked lime.

     [ த்த + நீ ]

த்த

 
 த்த  pūta - pū ெப. (n.)

   நீ ; efflorescence found on the soil of fullers earth.

     [ த்த + ]

த்தமங்ைக

த்தமங்ைக putta - mangal, ெப. (n.)

   1. ப்பைடந்த ெபண்; a girl who attained puberty.

   2. ல்ெகாண்ட ெபண்; pregnant woman.

ம வ ரந்்தெபண், சைமந்தெபண்.

     [ த்த + மங்ைக]

த்த ணர்ச்

த்த ணரச்்  pu-t-taru-punarcci, ெப. (n.)

தனக்  எட்டாத மரத் னின் ம் தான் ம் ய ைவப் ப த் த ய தைலவன  நன்  பாராட் த் 
தைல  அவைனக் ங் ட்டம் (ெதால். ெபா. 114, பக்,548);, (akap.);

 union of a lover and beloved on the occasion of his getting flowers for her from a tree out of her reach.

     [  + த  + ணரச்் . ணர ்→ ணரச்் ]

த்தவள்

 
 த்தவள் pitava) ெப. (n.)

   மாத டாய்ப் ெபண்; woman in her menses.

     [  → த்த → த்தவள்]

த்தாழம்பழம்

 
 த்தாழம்பழம் pūtālam palam. ெப. (n.)

   ஒ வைகத ்தாைழ(அன்னா ப்); பழம்; pine apple

     [ த்தாழம் +  பழம்]

த்தாளி

த்தாளி puttål, ெப. (n.)

   1. மரவைக; white catamaran tree.

   2. ெசந்தணக் ; false tragacanth. (L.);

     [  + தாளி]
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த்தானம்

த்தானம்1 pd-i-talam, ெப. (n.)

   அ ைம பாராட் ைக ( ன்.);; making much of, keeping too nicely, using very delicately.

     [  + தானம். தனம் → தானம்]

 த்தானம்2 pd-t-talam, ெப. (n.)

   ைம (இ.வ.);; novelty.

     [  + தானம். த்தல் = ேதான் தல்,  = ய ]

 Skt. Sthäna → த. தானம்

த்தானம் -
த்தல்

த்தானம் -த்தல் püttānam - pigi-,    4 ெச. . . (v.i.)

   அஞ் தல் (இ.வ.);; to fear,

     [ த்தானம்  + -,]

த் ரம்

 
 த் ரம் piram, ெப. (n.)

   மைல (யாழ்.அக);; mountain.

     [ த்தல் = ேதான் தல்,  → த் ரம்]

த் ரி

 
 த் ரி ப்-t-tiri, ெப. (n.)

   ப்ேபாலத் ப்ெபா கள் ம் வாண வைக ( ன்.);; a kind of fire work or rocket that drops flower like sparks.

ம வ. கவாணம், வானம்

     [  + ரி]

த்

த்  pirய ெப. (n.)

   1. ல்வமரம்; a kind of bael tree.

   2. நாய்ேவைள; a plant.

த் ப் த்ெதனல்

த் ப் தெ்தனல் ப்பppiteral ெப. (n.)

   1. ஒ தல் த யவற்றால் உண்டாம் ச் ைழத்தற் ப் ; expr of hard breathing, as from running

   2. உடல் க்கக் ப் ; expr. of sudden swelling of the body

     [ த்  + த்  + எனல்]

த் ப்ேபா-தல்

த் ப்ேபா-தல் ப்பp:00,    8 ெச. . . (v.i.)

   1. ெந ப் ல் நீ படரத்ல்; to gather ashes, as coals.

     ' த் ப்ேபான ெந ப் '

   2. கண்பாரை்வ மங் தல்; to be lack-lustrous, as eye sight.

     'கண் த் ப் ேபா ற் '

. பரப் னி (கண்ெபாைற உ வாதல்);

     [  → த்  → ேபா-,]

த் றட்

 
 த் றட் மப்பrat. ெப. (n.)

   ப்ப க் ம் றட் ; pole with an iron hook fixed at one end to pluck flower.

     [  + றட் . ற  → றட் ]

1280

www.valluvarvallalarvattam.com 4501 of 19068.



த்ெதா -த்தல்

தெ்தா -த்தல் pi-t-toப.    4 ெச. . . (v.i.)

   1. மாைல கட் தல்; to string flowers into a garland.

   2. பண்டங்கைள ேந க்க ன்  ைவத் ப் ெபரிதாகக் கட் தல்; to put up things very loosly so as to make an 
appearance of bulkiness.

   3. கைத கட் தல் ( ன்.);; to fabricate, make a false story.

     [  + ெதா -,]

த்ெதா ல்

 
 தெ்தா ல் pப்-t-tol, ெப. (n.)

   ேவைலப்பா ; embroidery,

பண்ைடத் த  ழகத் ல் ஆைட தெ்தா டன் ண்ணிதாய் ெநய்யப் பட் ந்த  (உ.வ.);.

     [  + ெதா ல்]

தக்கண்ணா

 
 தக்கண்ணா  puda-k-kaanād, ெப. (n.)

   யைதப் ெபரியதாகக் காட் ம் கண்ணா  வைக; microscope, as a magnifier.

ம. தக்கண்ணா ;ெத. தஅத்த .

     [ தம் + கண்ணா .  →  த → தம் = ப த்த , ெபரிய ]

     [P]

தக்கலம்

 
 தக்கலம் pūda-k-kalam, ெப. (n.)

   மணப்ெபண் மணமக க்  தன் ைற உண  பரிமா ைக ( ன்.);; serving of food by the bride to the 
bridegroom for the first time.

     [ தம் + கலம், த்தல் = ேதான் தல்.  → தம் = ய ]

தக்கல

 
 தக்கல  păda-k-kalavi. ெப. (n.)

   ல சா யா ள் ல றப்  நாள்களில் ட்  ந்த ெபண்ேணா  ம் ட்டம்; intercourse with a 
woman chosen by lot on a festive occasion, prevalent among certain castes, not now in vogue.

தக்கல ம்  ளிசச்க்கண்ணியா?

     [ தம் + கல ]

தக்கால்

 
 தக்கால் pida-k-ka. ெப. (n.)

   யாைனக் கால்; elephantiasis.

     [ தம் + கால். தம் = ெபரிய ]

     [P]
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தக்கா

தக்கா  pida-k-kசw்ய. ெப. (n.)

   1. தங்க க் த் ழாக்களில் ெகா க் ம் பைடயல்; offerings to evil spirits during festivals.

   2. த ேவள்  பாரக்்க;see pūda vē/vi

     [ தம் + கா ]

தக் யம் pūda-k-kuyam.

ெப. (n.);

ஆலம்  (ைதலவ. ைதல.);.

 air-rool of a banyan.

     [ தம் + யம்]

தக் ட் டம்

 
 தக் ட் டம்  pūda-k-kūfiu-v-udambu ெப. (n.)

   ஐம் தங்களின் ட்டத்தால் ேதான் ய டம் ; physical body, formed by pūdapariṇāmam.

     [ தம் + ட்  + உடம் ]

தகணம்

 
 தகணம் pida-karam, ெப. (n.)

   தங்களின் ட்டம்; host of goblins.

     [ தம் + கணம்.  → தம் → ப த்த . ப த்த ேபய், கல் → கள் → கண் → கணம் = ட்டம்]

தகரப்பன்பட்ைட

 
 தகரப்பன்படை்ட pūda-karappan pattai ெப. (n.)

தகரப்பான் படை்ட (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see pữda karappän pattai

     [ தகரப்பான் + படை்ட]

தகரப்பான்

 
 தகரப்பான் pūda-karappão. ெப. (n.)

   நா ; fetid tree.

தகரப்பான்பட்
ைட

 
 தகரப்பான்படை்ட pūdakarappāņ - pastai ெப. (n.)

   நா  மரப்படை்ட (மைல.);; bark of the fetid tree.

     [ தகரப்பான் + படை்ட]

தக க்கம்

 
 தக க்கம் pūda-kalikkam. ெப, (n.)

   ேபய்கைளேயாட்ட மந் ரவா  இ ம் அஞ்சன வைக ( ன்.);; a kind of collyrium used by magicians to exorcise 
evil spirits.

     [ தம் + க க்கம்]

த

த  pidag. ெப. (n.)

தைன பாரக்்க;see pudanai

     [ஊ  →  → தல் → த , த த்தல் = ப த்தல், த த்தல் (வ.வ. 2, 40);  → த  = 
ெபண்ணரக் ]
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தேகசரி

 
 தேகசரிமப்da-kesari. ெப. (n.)

   ெவட்பாைல (மைல.);; conessi bark.

தேகசனி

 
 தேகசனி pida-kesari. ெப. (n.)

சடாமாஞ்  (மைல.);:

 spikenard herb.

தேக

 
 தேக  pida-kes, ெப. (n.)

   காஞ்ெசா  (மைல.);; climbing nettle.

தங்கண்ட ளம்

 
 தங்கண்ட ளம் pudari-kanda-kulam ெப. (n.)

   ப்பரங் ன்றத் ற்  வடக் ேக ள்ள ஓர ்ஏரி; a water tank of north to Tiruparankunram.

     [ தம் + கண்ட + ளம்]

   ண்ேடாதரன் என் ம் தத்தால் ெவட்டப்பட்ட ளம் என்  ைளயாடல் (ெதான்மம்); 
ற . இக் ளத் ன் கைர தங்கண்டகைரெயன இக்காலத் ம் வழங் ம்;இதற்  அ ல் 

ைடதட் ப் பறம்ெபனச ் ய மைல ெயான் ண் . ெவட் ய மண்ைண ெய த் க் கைர ற் 
ெகாட் ய ைடையக் ண்ேடாதரனா ய தம் இ ல் தட் யெதன்பர.்

தங்கண்ணனார்

 
 தங்கண்ணனார ்pūdań-kappanār, ெப. (n.)

   கழக (சங்க);க் காலப் லவர;் a poet of sangam age.

     [ தம் + கண்ணனார]்

தங்காட் -தல்

தங்காட் -தல் oப்dai-kiப,    5 ெச. . . (v.i.)

கண்ணா  த யன ேகாணலாக்

 to give a distorted reflection as a concave or defective miror.

     [ தம் + காட் -, உ வம் இ க் றப  காட் தல் இயல்பாகக் ெகாள்ளப்ப ம். தம் உ  ரிந்  
காணப்ப ம் எ ம் க த்த ப்பைட ேலேய ரித் க் காட் வ  தங்காட் தல் எனப் பட்ட ]

தங்ெகால்

தங்ெகால்  pப்daikol, ெப. (n.)

   1. நீண்ட மரவைக; panicled-flowered milled leaf tree.

   2. மரவைக.

 few-flowered milled leaf tree.

தசஞ்சாரம்

 
 தசஞ்சாரம் pūda-šañjāram. ெப. (n.)

   உலக வாழ்  (யாழ்.அக.);; worldly or secular life.

     [  →  → தம் + சம்சாரம்]

 Skt. samsåra → த. சம்சாரம்
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தசஞ்சாரி

தசஞ்சாரி1 pida-saiar ெப. (n.)

   உலக வாழ்ைவ டாதவன் (யாழ்.அக);; worldly man, one engaged in secular pursuits.

     [  →  → தம் + சஞ்சாரி]

 Skt. Samsårin → த. சஞ்சாரி

 தசஞ்சாரி2 pப்da-saiar ெப. (n.)

   காட் த்  (யாழ்.அக.);; wild fire.

தச க்கம்

தச க்கம் pūda-šadukkam. ெப. (n.)

   கா ரிப் ம்பட் னத் ல் தம் நின்  காவல் ரிந்  வந்த நாற்சந் ; junction of four roads in Kāviri-p-
pūmpațțiņam where the image of a goblin stood keeping watch.

     ' தம் ைடத் ம் தச க்க ம்' ( லப்.5. 134);.

     [ தம் + ச க்கம். ஊ  →  → தம்]

தசரரீம்

 
 தசரீரம் pப்da-sariam, ெப. (n.)

த டல் பாரக்்க;see puda-v-udal

     [ தம் + சரீரம்]

 Skt. Sarira → த. சரீரம்.

 தசரீரம் pida-sariam, ெப. (n.)

த டல் பாரக்்க;see puda-v-udal

     [ தம் + சரீரம்]

 Skt. Sarira → த. சரீரம்

தசாரசரரீம்

 
 தசாரசரீரம் pūda-šāra-šariram ெப. (n.)

   இைற டம்  (யாழ்.அக.);; ethereal body.

     [ தசாரம் + சரீரம்]

 Skt. Sarira → த. சரீரம்.

தசாரம்

 
 தசாரம் puda-saram, ெப. (n.)

   ஐம் தச ்சாரம் ( ன்.);; essence of the elements that which is formed of or belongs to the elements that which is 
elemental.

     [ தம் + சாரம்]

தசார டம்

தசார டம்  pudašára-v-udambu ெப. (n.)

   வா லக இன்பத்ைத க ம் (அ ப க்க); ஆதன் (ஆன்மா); எ க் ம் ேதவ டல் ( . . 2, 36, 
மைறஞா.);; ethereal body assumed by the soul in order to enjoy the bliss of heaven,

     [ தம் + சாரம்]

த த்

த த் மப்da-suit. ெப. (n.)

   1. அன்  ெசய்த கரி (பாவங்);கைள நீக் வதா ய (ஆன்ம த் ன்); ஆதன் ய்ைம ன் பங்  
(அங்கம்); (ைசவச. ெபா . 502, உைர);;     [ தம் + த் ]
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தஞ்

தஞ் மப்daர.் ெப. (n.)

   1. உண்ைக த யவற் ற் காட் ம் சச்ம் (இ.வ.);; delicacy

   2. ைன ட் ; deceit.

தஞ்ேசந்தனார்

 
 தஞ்ேசந்தனார ்pidaர-்cendaறன். ெப. (n.)

   இனியைவ நாற்ப  இயற் ய பைழய லவர;் an ancient poet, son of Pudan, author of 'iniyavai-nārpadu

தத்தார்

தத்தார ்pidatள். ெப. (n.)

தத்தாழ்வார ்பாரக்்க;see pūda-t-tālvār.

     'ெபாய்ைகயார ் தத்தார ்ேபயார'் (உபேதசரத். 4);.

     [ தத்தாழ்வார ்→ தத்தார]்

தத்தாழ்வார்

 
 தத்தாழ்வார ்pūda-t-tālvār. ெப. (n.)

   ஆழ்வார ்ப ன்மரில் ஒ வர ்( வ்.);; a Vaisnava saint, one of ten älvār, q.v.

தத்தான்

 
 தத்தான் pidatin, ெப. (n.)

   ஒ   ெதய்வம் (நாஞ்);; a minor deity.

     [ தம் → தத்தான்]

தத்தான்

 
 தத்தான்  pidatiar ெப. (n.)

   ம் ; carey's myrtle bloom (L.);

தத் ணர்

 
 தத் ணர ்pidatural ெப. (n.)

   ன ங்ைக (மைல.);; palas tree.

ததய

ததய  pப்da-tayawய ெப. (n.)

த ரக்கம் பாரக்்க;see pūda-v-irakkam,

     ' த தய ைடய ரா ேனா ெரவ க் ம் ( மேர. சத. 97);.

     [ தம் + தய ]

 Skt. Dayā → த. தய

ததைய

 
 ததைய puda-layal, ெப. (n.)

த ரக்கம் பாரக்்க;see puda-V-irakkam

     [ தம் + தைய]

 Skt. Dayā → த. தைய

ததவசம்

 
 ததவசம் pūdatavašam, ெப. (n.)

   எள்; sesame.

     [ தம் + தவசம்]
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ததாத் ரி

 
 ததாத் ரி puda-datii ெப. (n.)

 earth as foster-mother of living beings.

     [ தம் + தாத் ரி]

ததாரன்

 
 ததாரன் pūda-dāraṇ ெப. (n.)

Śivan as ruling the goblin hosts,

     [ தம் + தாரன்]

 Skt. dhara → த. தரன் → தாரன்.

ததானியம்

 
 ததானியம் pūda-dāniyam ெப. (n.)

த தவசம் (யாழ்.அக.);; பாரக்்க;see oப்datavašam

     [ தம் + தானியம்]

 Skt. dhanya → த. தானியம்

த ர்த்தம்

த ரத்்தம் pida-tam, ெப. (n.)

த நன்னீர ்(ைசவச. ெபா . 66); பாரக்்க;see pidanaறர்

     [ தம் + ரத்்தம்]

 Skt. tirtha → த. ரத்்தம்

தேத
தேத  pidade5 ெப. (n.)

   ெவண்ெணாச்  (சங்.அக.);; five-leaved chaste tree.

தநடனம்

 
 தநடனம் pūda-nagagam, ெப. (n.)

   ஒ காைல யரத்்  மடக் யா ைக; dancing with one leg raised and bent.

     [ தம் + நடனம்]

தநன்னீர்

 
 தநன்னீர ்pப்dananpir. ெப. (n.)

   ஐம் தங்களின் ெபா ட்  உள்ளங்ைக னின்  டப்ப ம் பைடயல் நீர;்     [ தம் + நன்னீர.் நல் + நீர-்
நன்னீர]்

தநாசனம்

 
 தநாசனம் pūdanāšapam. ெப. (n.)

   ேசங்ெகாடை்ட (மைல.);; marking-nut tree.

தநா னி
தநா னிமப்dandia ெப. (n.)

   ெப ங் காயம் (ைதலவ. ைதல. 16);; asafoetida.

தநா

 
 தநா  pidanai ெப. (n.)

   ேபய் த்தவரிடம் ஒ ங் ன் த் க் ம் நா வைக (ெகா.வ.);; irregular pulse of one possessed by an evil 
Spirit.

     [ தம் + நா ]
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தநாதன்

தநாதன் pūda-nādam, ெப. (n.)

   தங்க க் த் தைலவன், வெப மான்; Sivan, as lord of the goblins.

தநாதைனப் ம் க ரைன (ேதவா. 781.6.);

   2. தநாயகன் 2 பாரக்்க;see pudañayaganz

     [ தம் + நாதன்]

 Skt. nātha → த. நாதன்

தநாயகன்

தநாயகன் pūda-nāyagan, ெப. (n.)

   1. தநாதன், 1 பாரக்்க;see pudanādan, 1

தநாயகர ் ற் டங் ெகாண்டவர ்(ெபரிய . க் ட.் 1);.

   2. கட ள்; god,

தநாயகனீர ் ழ்ந்த க்  நாயகன் (கம்பரா. அங்கத. 21);.

     [ தம் + நாயகன். நயம் → நாயகம் → நாயகன் = தைலவன்]

தநாய

 
 தநாய  pida-nayagi, ெப. (n.)

   மைலமகள்; Pārvadi.

     [ தநாயகன் (ஆ.பா.);- தநாய  (ெப.பா.);]

தநி த்தம்

 
 தநி த்தம் pūdaniruttam, ெப. (n.)

த நடனம் (சங்.அக.); பாரக்்க;see pப்da - nadaṇam|

     [ தம் + நி த்தம்]

 Skt. nrtta → த. நி த்தம்

த ல்

 
 த ல் pidamப் ெப. (n.)

   இயற்ெபா ள் ஆற்றல் ஆ யவற் ன் இயல் கைளப்பற்  ஆ ம் ல்; physics

ம வ இயற் யல்

     [ தம் + ல்]

தேநாய்

தேநாய் pida-ray, ெப. (n.)

   ேநாய் வைக (கடம்ப, . இ லா, 143);; a disease

     [ தம் + ேநாய்]

தப்பட்ைட

 
 தப்படை்ட puda-p-pattai, ெப. (n.)

தகரப்பான் படை்ட ( .அ.); பாரக்்க;see pudā-karappān pattai

     [ தம் + படை்ட]

தப்பைடேயான்

தப்பைடேயான் pida-p-paday60. ெப. (n.)

   தப்பைடகைள ைடயவன், வெப மான் (நாம ப். 15);; Sivan, as having an army of goblins

     [ தம் + பைடேயான்]
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தப்பற்றன்

 
 தப்பற்றன் pidappara), ெப. (n.)

   ெபா ேள தன்ைமயான  எனக் க பவன் (உேலாகாயதன்);; materialist.

     [ தம் + பற்றன். பற்  → பற்றன்]

தப்பாண் யன்

 
 தப்பாண் யன் puda-p-pândiyao, ெப. (n.)

   கழக(சங்க);க்கால மன்னன்; a king of sangam age.

     [ தம் + பாண் யன்]

லவ ம் ர மாய் றந்  ளங் யவன். அகநா ற் ம், றநா ற் ம் பாடப் ெபற்றவன். 
ஒல்ைல ர ்தந்த எ ம் அைடச் றப்பான் இவ ைடய லைம ம் ர ம் உணரத்தக்கன.

தப்பாண் யன்
ேத யார்

 
 தப்பாண் யன்ேத யார ்pப்da-ppāndiyan-dēviyār ெப. (n.)

   தப்பாண் யனின் மைன ; king Puda pāndiyan's wife.

     [ தப்பாண் யன் + ேத யார]்

கணவன் இறந்த டன் அந்நிைல ல் இ ந்

அன் காட்ட யாரா ம் யா  என்   ல் பாய்ந்  உ ர் ட்ட அர .

தபஞ்சம்

 
 தபஞ்சம் pida-palam, ெப. (n.)

தைமந்  பாரக்்க;see pudamandu.

     [ தம் + பஞ்சம்]

தபத் ரி

 
 தபத் ரி pūda-pattiri ெப. (n.)

   ள  (சங்.அக.);; sacred basil.

     [ தம் + பத் ரி]

தப

 
 தப  pidapad. ெப. (n.)

தவாளி ( ங்.); பாரக்்க;see pudavāsī

     [ தம் + ப ]

தபரிணாமேதக
ம்

 
 தபரிணாமேதகம் puda-parinäma-dégam ெப. (n.)

தக் ட்  டம்  பாரக்்க;see pidak-kutsu- v-udambu

     [ தம் + பரிணாமம் + ேதகம்]

 Skt. pari-nåma → த. பரிணாமம்;

 Skt. deha த. ேதகம்

1288

www.valluvarvallalarvattam.com 4509 of 19068.



தபலம்

 
 தபலம் pữda-palam ெப. (n.)

பலா (சங்.அக.); jack tree.

     [ தம் + பலம், பழம் → பலம்]

தப

 
 தப ம ப்da bal. ெப. (n.)

தக்கா  பாரக்்க;see puda-k-kāvu.

     [ தம் + ப ]

 Skt. bali → த. ப

தம்

தம்1 pidam, ெப. (n.)

   1. நிலம், நீர,் ெந ப்  காற் , ெவளி என்ற ஐம் தங்கள் ( வா.);; the five elements of nature viz., earth, water, 
fire. wind, ether.

   2. ஐம் தங்களின் றப் த் ெதய்வங்கள்; the deities presiding over the five elements.

     'ஐம் த மன்ேற ெக ம்' (ஆசாரக் 16);.

   3. உடம் ; body

     'தம் த ெமண்ணா கழ்வாேனல்' (ஆசாரத். 16);.

     [ த்தல் = ேதான் தல்,  →  → தம் = ேதான் ய , ஐம் தங்க ள் ஒன் . '"வளிெயன வ உம் 
தக் ள ம்" (ெதால்,242);(வ.வ.240);]

 தம்2 pidam, ெப. (n.)

   1. இறந்தவரின் ேப வம்; ghost of a deceased person.

   2. தகணம்; demon, goblin, malignant spirit described as dawarfish with huge pot-belly and very small legs,

     " தங்காப்பப் ெபா  களந்த இ" ( றநா:369,17);.

   3. தா  (பரணி); ( ங்.);; the second naksatra.

   4. ப த்த

 anything big or monstrous,

   5. உ ரி ( ங்.);; any living creature.

தம் ல்லன்

 
 தம் ல்லன் ப்dam-pular, ெப. (n.)

   கைடக்கழக(சங்க);ம ய காலத் ப் லவர;் poet of post-sangam age.

தம பாலன்

 
 தம பாலன் pūdamakipālam, ெப. (n.)

   ள்ள ர ்ேவளாளன், ஒளைவயாரக்்  ந் ட் ப் பாடல் ெபற்றவன்; Pullalur Vēlālan, a patron to poetress 
Auwai.

தமரம்

தமரம் püda-maram, ெப. (n.)

   1. ெப வாைக (பதாரத்்த. 220);; siris.

   2. ஆல்; banyan.

     [ தம் + மரம்]
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தமா பா

 
 தமா பா  pūda mārupāgu ெப. (n.)

   ஐம் தங்களின் மா பா ; modifications or changes of the five elements.

     [ தம் + மா பா ]

த வர்ந்ேதான்

த வரந்்ேதான் pūdam-ivarndön, ெப. (n.)

   ள்ைளயார ்(நாம ப, 27);; Ganesa,

     [ தம் + இவரந்்ேதான்]

த ட்ைட

 
 த டை்ட puda-musuttai, ெப. (n.)

   வட்டத் ப்  (சங்.அக.);; welvet leaf.

த த்தன்

த த்தன் pide-muேற. ெப. (n.)

தப் பற்றன் (நாம ப. 126.); பாரக்்க;see pida-pparfan

     [ தம் + த்தன். த்  → த்தன்]

தைமந்

 
 தைமந்  pidam-andப ெப. (n.)

   ஐம் தம்; the five elements of nature

     [ தம் + ஐந் ]

தயஞ்ஞம்

 
 தயஞ்ஞம் pidayaliam ெப. (n.)

தேவள்  பாரக்்க;see puda-Vés/

     [ தம் + யஞ்ஞம்]

 Skt. yajfia → த. யஞ்ஞம்

தயாகம்

தயாகம்ப்ெ◌dayagam, ெப. (n.)

தேவள்  ( டா.); ( றள், 87. ழ்க் ப் ); பாரக்்க;see puda-Véswi

     [ தம் + யாகம்]

 Skt. yāga → த. யாகம்

தர்

தர ்ptidar ெப. (n.)

   1. ப ெனண் கணத்  ெளா சாரார ்( ங்.);; a class of demingods, one of padinen-kanam.

   2. தம்; demons, devils,

     'கல்லாதார ்ேத ங்காற் தேர' ( பஞ். 20);.

   3. மாந்தர;் human beings.

     "ஒ த  மங்க யாவைத" (அஷ்டப் வரங்கத் மா. 62);.

     [ஊ  →  → தம் = ப த்த . ப த்த ேபய் (வ.வ. 2, 40); தம் → தர]்

தரக்கள்ளி

 
 தரக்கள்ளி pūdara-k-kasi ெப. (n.)

   ேகா ரக் கள்ளி; a kind of tall spurge.

1290

www.valluvarvallalarvattam.com 4511 of 19068.



தரப் டம்

 
 தரப் டம் pădara-p-pudam ெப. (n.)

   ஓர ்வைகப் டம்; calcination in sand bath.

     [ தரம் + டம்]

தர
தர    0ப்daraw ெப. (n.)

   உடம் ன் ெகா ப் ; fat of the body.

தரறளி

 
 தரறளிமப்daraal, ெப. (n.)

   ெவண்டாளி; white catamaran tree.

தராயன்

 
 தராயன் pida-raya), ெப. (n.)

   ேபய் (யாழ்.அக.);; devil, goblin.

     [ தம் + ராயன், அரசன் → அைரயன் → ராயன்]

த பத்தன்

த பத்தன் pūdarūpattan, ெப. (n.)

   ள்ைளயார ்(நாம ப. 27);; Ganesa,

     [ தம் + பத்தன். உ வம் → உ வத்தான் → பத்தான்]

தலக் ழத்

தலக் ழத்  pudala-k-kilatti ெப. (n.)

   நிலமங்ைக ( வ். சச்ந். 72);; goddess of earth.

     [  + தலம் + ழத் ]

தலம்

தலம் pudalam, ெப. (n.)

   நில லகம்; the earth,

     'பாதம் தலத்ேத ேபாந்த ளி' ( வாச. 8, 1);. 

     [  + தலம்]

த ர்

 
 த ர ்pidaப் ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள ஊர;் a village in Tañjāvūr dt.

தவக் க்கண்

தவக் க்கண் pudava-k-kurukkan ெப. (n.)

   ஆலம்  (ைதலவ. ைதல. 94);; air-root of the banyan.

     [ தவம் + க்கண்]

தவசச்ம்

 
 தவசச்ம் pidavaccam, ெப. (n.)

தகரப்பான் பாரக்்க;see pūda karappān

தவம்

தவம் pப்dayam, ெப. (n.)

   1. ஆல் ( வா.);; banyan,

   2. ம 1. ( டா.); பாரக்்க;see pūmarudu1.

     [  →  → தம் → தவம் = கப் ெபரியதாய்ப் பட ம் அல்ல  தம் க் ம் ஆலமரம் 
(ேவ.க 3, 76);]
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தவனல்

 
 தவனல் pida-Maria. ெப. (n.)

   னெந ப்  (ேகாபாக் னி); ( வா.);; the fire of anger.

     [ தம் + அனல். உல் → அல் → அன் → அனல்]

தவாகம்

 
 தவாகம் pidavigam, ெப. (n.)

தவாசம் (சங்.அக.); பாரக்்க;see pūdavāšam

     [ தவாசம் → தவாகம்]

தவாகனம்

 
 தவாகனம் pūdavāgapam, ெப. (n.)

   வெப மான் எ ந்த ம் ஊர்  வைக; goblin-vehicle of Śivan.

     [ தம் + வாகனம்]

 Skt. vähana → த. வாகனம்

தவாசகம்

 
 தவாசகம் pūdavāšagam, ெப.(n.)

   ெப ந்ேதக்  (சங்.அக.);; teak.

தவாசம்

தவாசம் pidavasam. ெப. (n.)

   1. தான்  (மைல.);; belleric myrobalan.

   2. உடம்  (யாழ்.அக);; body.

     [ தம் + வாசம்]

தவாதம்

தவாதம் pப்da-Madam. ெப. (n.)

   தங்களின் ேசரக்்ைக னால் ஞால(அண்ட); வாக்கம் ஏற்பட்ட  எனக் ம் ற் ;(மணிேம. 27, 
263, உைர);; doctrine holding that the world is formed from the five elements without any divine agency.

     [ தம் + வாதம்]

 Skt. vada → த. வாதம்

தவா

தவா  pidavidi, ெப. (n.)

   தவாத மதத்தவன்; believer in the doctrine of puda vadam,

     " தவா ையப் கனீெயன்ன" (மணிேம. 27, 263);.

     [ தம் + வா . வாதம் → வா ]

 Skt vādin → த. வா

தவாளி

தவாளி pidaval. ெப. (n.)

   தங்க க்  நாயகன், வெப மான்;Śivan, as lord of the goblins,

     " தவாளி ன் ெபான்ன  யைடந்ேதன்" (ேதவா. 176, 3);.

     [ த(ம்); + ஆளி. ஆள் → ஆளி]
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த காரம்

த காரம் puda-vigaram. ெப. (n.)

தமா பா  பாரக்்க;see poda marupadu

     ' த காரப் ணரப்் ெபன்ேபாரக் ம்' (மணிேம. 21, 100);.

     [ தம் + காரம்]

 Skt. vi-kåra → த. காரம்

த ரக்கம்

 
 த ரக்கம் pūda-virakkam, ெப. (n.)

   உ ரக்ளிடத் ற் காட் ம் அன் ; kindness to creatures

     [ தம் + இரக்கம்]

த க்கம்

த க்கம் pūda-v-irukkam, ெப. (n.)

   1. நா  (சங்,அக);; fetid tree.

   2. ெப வாைக; siris.

     [ தம் + க்கம்]

 Skt. vriksha → த. க்கம். vriksha என் ம் ெசால்ைல வள ம் அல்ல  உடன் என் ம் ெபா ைடய brih 
என் ம் ெசால்ேலா  ெபா த் ப் பாரக்் ற  மா. . அகர த . ஆ ன் brih என்ப  த ழ் ெப  
என் ம் அ ேயா  ெதாடர் ைடய .

த ள்

த ள் pūda-v-iru/ ெப. (n.)

   1. ஞால(அண்ட); ேகாளத்ைதச ் ழ்ந் க் ம் ற ள் (யாழ்.அக.);; darkness surrounding the universe

   2. காரி ள் (அந்தகாரம்); ( வ ட.் 2, 6, உைர);; intense darkness.

     [ தம் + இ ள்]

த

 
 த மப்da-widய. ெப. (n.)

   ஐம் தங் களாலா ய உடல் (சங்.அக);; body, as constituted of the five-elements.

     [ தம் + ]

த டம்

 
 த டம்  puda-v-udambu ெப. (n.)

த டல் பாரக்்க;see puda-v-uda/

     [ தம் + உடம் ]

த டல்

த டல் pida-பாக ெப. (n.)

   1. (ஐந்  தங்களாலான); ப டம்  ( ல டம் );; the gross body, as composed of the five elements. 
( ரநாரா. பா . 21);.

   2. ஒ வர ்இறந்த ம் அவ ைடய உடைல மங்கல வழக்காகக் ப் ம் ெசால்; euphemism for the dead 
body, mortal remains.

அன்னாரின் த டல் இன்  மாைல அடக்கம் ெசய்யப்ப ம் (உ.வ);.

     [ த(ம்); + உடல்]
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த ப்

 
 த ப்  pப்da-y-uppu. ெப. (n.)

சந் ப்  (சங்.அக.);,

 a kind of salt.

     [ தம் + உப் ]

த

த  pida-பய. ெப. (n.)

   நிலம், ( ); நீர ்(அப் );, ெந ப்  (ேத );, காற்  (வா ); ஆ ய நான் ங் ெகாண்ட உ வப் ப  
(மணிேம. 30, 190, ழ்க் ப் );;     [ தம் + உ ]

தேவ

 
 தேவ மப்daves, ெப. (n.)

தேத  (மைல.); பாரக்்க;see pudadés.

     [ தேத  → தேவ ]

தேவர்

 
 தேவர ்pida-wக் ெப. (n.)

   உடம் ன் நரம் ; nerves of the body.

     [ த(ம்); + ேவர]்

தேவள்

 
 தேவள் மப்da-W. ெப. (n.)

   ஐவைக ேவள் க ள் ெந ப்ப  உ ரிகட் க் கா  (ப ); உண  ஈைக ( ங்.);; giving food to animals as 
enjoined in the sastrås one of al-vagai-Vélvi

     [ தம் + ேவள் ]

தன்

தன்1 pidaற ெப. (n.)

   1. ஆதன் (ஆன்மா); ( ங்.);; the soul.

   2. மகன் (யாழ்.அக.);; son.

   3. தத்தாழ்வார ்பாரக்்க;see pūdattālvār 

ெபாய்ைக தன் ேபயார ்(அஷ்டப். ற்ெறட.் காப் );

   4. ஒ  பண்ைட யற் ெபயர;் a person name of ancient time.

   5. ப த்த டம் னன்; giants who are reputed to be of a great stature as physical strength but mostly of meagre 
mentality.

     [ தம் → தன் (ேவ. க. 3, 77);]

 தன்2 pidaற. ெப. (n.)

   யன் (பரி த்தன்);; purfied soul.

     " ைம ைம ெயா ம் ணரந்்த தேன" (ேவதாரணி. நாயக. 43);.

     [ தம் → தன்]

 தன்3 pūdan ெப. (n.)

   க க்காய்; gall-nut
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தன்ேதவனார்

 
 தன்ேதவனார ்ploap-devaறன். ெப. (n.)

   கைடக்கழக (சங்க);ப் லவர;் poet of sangam age.

     [ தன் + ேதவனார.் இவர ்ஈழநாட்  ந்  ம ைர யைடந்தவெரன்  லர ் ப்பர]்

தனன் pப்dara),

ெப. (n.);

   அரசன் (சங்.அக.);; king.

     [  → தனன்]

தனாசரரீம்

தனாசரீரம் pūdaņā-šariram, ெப. (n.)

த டல் பாரக்்க;see puda.w-udal, 

     " தனா சரீரம் ேபானால்" ( . .2.36);.

     [ தம் → தன் + சரீரம்]

 Skt. Sarira → த. சரீரம்.

தனார்

 
 தனார ்pidaறன். ெப. (n.)

   கழக (சங்க);க் காலப் லவர;் a poet of sangam age.

இவர ்பாைலத் ைணையப் ைனந்  பா ள்ளார.் மகட்ேபாக் ய தாய் பாைலைய வ ணிப்பதாக 
இவர ் ய  க்க ைவ ைடயதா ம்.

தைன

தைன oப்dara, ெப. (n.)

   1. தன் நச் ைலப் பா ட் க் கண்ணைனக் ெகால்லவந்த ஒராக் ; a demoness who assumed the form of a 
woman for killing Krishna by suckling him with poisoned milk.

நள்ளி ள் வந்த தைன மாள ( வ்.ெபரிய .10,9,1);.

   2. ேநாய்வைக ( ேனந்.230);; a disease.

     [ தன்(ஆ.பா.); – தைன(ெப.பா.);]

தாக்கலம்

 
 தாக்கலம் pūdā-k-kalam ெப. (n.)

தக் கலம் பாரக்்க;see puda-k-kalam

     [ தக்கலம் → தாக்கலம்]

தாக்கலம்பணி-
தல்

தாக்கலம்பணி-தல் pudā-k-kalampanj-    3 ெச. .  (v.i.)

   மணவாள ம் மணவாட் ம் தன் ைற ஒ கலத் ல் உண் தல் (யாழ்.அக.);; to eat in the same

 vessel for the first time, as a bride-groom and, his bride.

     [ தக்கலம் → தாக்கலம் + பணி-,]

தாகாரம்

 
 தாகாரம் puda-karam, ெப. (n.)

   கப்ப த்த  (ெகா.வ.);; that which is huge or monstrous,

     [ஊ  →   →  தம் → தாகாரம்]
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தாங் சம்

 
 தாங் சம் püdångusam, ெப. (n.)

   ேபய்ம ட்  (மைல.);; a soft woolly plant.

     [ தம் + அங் சம்]

தாச் ைறயன்
தாச் ைறயன் pūdācciraiyan, ெப. (n.)

   ட(பசை்சக்கரப்் ர)்; வைக (பதாரத்்த 1078);; a kind of medicated camphor,

தாஞ்சனம்

 
 தாஞ்சனம் picalaram, ெப. (n.)

   ேபய்க் ேகாைளக் கண் க்க உத ம் ைம ( ன்.);; magical ointment for discovering whether a person is 
possessed or not, one of three añjanam.

     [ தம் + அஞ்சனம்]

 Skt. afijana → த. அஞ்சனம்.

தாண்டம்

தாண்டம் pūdāngam, ெப. (n.)

   ட  (ேபரண்டம்);; universe, cosmos.

     'ஏத ல் தாண்டத் ெதல்ைல னீேற' ( மந் 2748);.

     [ தம் + அண்டம்]

 Skt. anda → த. அண்டம்.

தாத் மன்

 
 தாத் மன் pidatumai, ெப. (n.)

ற  (யாழ்.அக.);,

 one who has entirely abandoned worldly desires, ascetic.

     [ த + ஆத் மன்]

தாத் மா

தாத் மா pidatumக் ெப. (n.)

   1. உ ரி;( வாத் மா);; any living being.

   2. உடல் (யாழ்.அக.);; body.

   3. ைணக்காரணம் (யாழ்.அக.);; instrumental cause.

   4. வெப மான் (யாழ்.அக.);;šivan.

   5. நான் கன் (யாழ்.அக);; Brahma.

     [ தம் + ஆத் மா]

 Skt. åtmå → த. ஆத் மா.

தாதன்

 
 தாதன் pidada), ெப. (n.)

   ஐம் தங்கேளா  க் ம் லம்பன் (ஆன்மா); நிைல; the state of soul, when it is associated with the five 
elements.

     [ தன் + ஆதன்]

தான்மா

தான்மா pūdāņmā ெப. (n.)

தாதன் ( .ேபா. பா. 6, 2, பக். 317); பாரக்்க;see pūdādan

     [ தன் + ஆன்மார]்
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தானம்

தானம்1 pudram, ெப. (n.)

   நிலக்ெகாைட; gift of land

     [  + தானம், தா → தானம்]

 தானம்2மப்d றam, ெப. (n.)

   ய வ ைய ம் ெபா க்க யாத தன்ைம (ெகா.வ.);; delicate nature which will not brook the least pain.

     [ 3 +தனம் – தனம் → தானம்]

1மப் ெப. (n.)

   1. ைட நாற்றம் ( வா.);; stench, as of putrid flesh.

   2. ச ்சட்டம் (ைதலவ.);; secreting glands of civet-cat.

   3. ேச  ( ங்.);; mud, mire,

   4. ஏ  நிரயத் ள்

 a hell, one of ëlunaragam,

     [  → ]

 2மப் ெப. (n.)

   1. ெசல்வம் ( ங்.);; attu. ence, wealth, prosperity.

     ' த  ங்க சைன' (காஞ் ப் . க ங்க. 21);.

   2. சாம்பல் ( ன்.);; ashes.

   3. நீ  ( ங்.);; sacred ashes.

     " யணி ெபான்னிறத்தர"் (ேதவா.592,2);.

   4.  ( டா.);; dust, powder.

   5. நிலம் (அக.நி.);; earth,

   6. ஊன் ( ன்.);; flesh, meat.
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கம்

கம்1 pudigam, ெப. (n.)

   1. உடம்  ( டா.);; body.

   2. நில லகம்; world.

     [ தம் →  → கம்]

 கம்2 pudigam, ெப. (n.)

   1. நிலேவம்  (சங்.அக.);; chiretta

   2. வாசைனப் ல் வைக

 a fragrant grass.

   3. சா க்காய். (சங்.அக.);; true nutmeg.

   4. அ ல் (சங்.அக.);; eagle wood

   5. ஆ ல் (ைதலவ.ைதல.42);; gong Wood.

     [  → கம்]

 கம்3 pudigam, ெப. (n.)

   ன்  (நாம ப. 293);; Indian beech.

     [  → கம்]

காய்

 
 காய் pid-kay. ெப. (n.)

   ஆலமரப்படை்ட (சங்.அக.);; bark of banyan tree.

     [  → தம் →  + காய்]

ப்ப யாய்

 
 ப்ப யாய் oப்d.p-padya) . அ. (adv.)

   ெபா வாய் (இ.வ.);; generally, commonly.

     [  + ப  + ஆய்]

ப்

ப்  pid-o-ord ெப. (n.)

   1. கரணிய ன்  (அநியாயமாய்); தாக் ைக ( ன்.);; attacking a person unjustly.

   2. றர ்ெசயற்பாட் ல் காரண ல்லாமல் ைழைக ( ன்.);; intermeddling with other's concerns

     [  + ]

மம்

 
 மம் pūdimam, ெப. (n.)

   வைள (சங்.அக.);; climbing brinjal.

யம்

யம் pudiyam, ெப. (n.)

   1. நில லகம் ( ங்.);; world

   2. உடம்  ( ங்.);; body. 

     "அப் யந் றந்த வா ைர" ( வா . 78);.

   3. ஐம் தம் ( ன்.);; the five elements.

     [ தகம் → யம்]
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ரந்தரர்

ரந்தரர ்pūdurandarar ெப. (n.)

   அரசன்; kings, as supporters of the earth.

     "எ ர ் ரந்தார ்யாவ ம்" (பாரத. இராச . 136);.

     [  + ரந்தரர]்

ர்

 
 ர ்oப்dப் ெப. (n.)

   வதாக ஏற்பட்ட ஊர;் new village,

ப்ெப ம் ர்

     [  + ஊர-் ர ்→ ர]்

ேதசன்

 
 ேதசன் pidesar). ெப. (n.)

   வெப மான் ( ங்.);;Śivan, as lord of the goblins.

     [ தம் + ஈசன் – த சன் → ேதசன்]

ேதவர்

ேதவர ்pudevar. ெப. (n.)

   பாரப்்பனர;் Brahmans, considered as gods on earth.

     'ஒ ேகா  ேதவ ம்' (பாரத. தற் றப் 2);.

     [  + ேதவர.் ேதய் → ேதய்  → ேத  → ேதவர]்

 ேதவர ்pūtēvar, ெப.(n.)

   பாரப்்பனர;் Brahmans, considered as gods on earth.

     "ஒ  ேகா   ேதவ ம்" (பாரத. தற் றப். 2);.

     [Skt. {} → த. ேதவர]்

ேத

 
 ேத  pidevi ெப. (n.)

   மண்மகள்; the goddess of earth.

     [  + ேத . ேதய் → ேதய்  → ேத  → ேதவன் (ஆ.பா.); - ேத (ெப.பா.);]

 ேத  pūtēvi, ெப.(n.)

   நிலமகள்; the goddess of earth.

     [  + ேத ]

     [Skt. {} → த. ேத ]

ைத

 
 ைத pida ெப. (n.)

   அம்  ( டா.);; arrow.

     [ ைத → ைத]
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ேதான்மாதேராக
ம்

ேதான்மாதேராகம் pljačamadarč9am.    ேபய்க் ேகாளா  (ைபஷஜ. 286); demoniac possession, hysteria.

     [ தம் + உன்மாதம் + ேராகம்]

 Skt. rõha → த. ேராகம்;

 Skt. un-matta → த. உன்மத்தம் → உன்மாதம்

ந்தகைர

 
 ந்தகைர pindakara, ெப. (n.)

   தகைர; a plant.

     [  + தகைர]

     [P]

ந்தட்டம்

ந்தட்டம் pd-n-talam, ெப. (n.)

ந்தட்  பாரக்்க;see pin-tatய

     'ஆய் ந்தட்டத் ' (ெப ங். வத்தவ. 7, 26);.

ம. த்தட்டம்

     [  + தட்டம். தட்  → தட்டம்]

ந்தட்

 
 ந்தட் மப்◌ா-taiப ெப. (n.)

   ைவத்தற் ரிய தட்  ( ங்.);; flower salver.

     [  + தட் ]

ந்தணர்

 
 ந்தணர ்pindarlar ெப. (n.)

   னல் ங்ைக; a tree.

ந்தராய்

ந்தராய் pindary. ெப. (n.)

   ரக்ா ; Shiyal

     ' ந்தராய்ப் பந்தனாய்ந்த பாடலால்' (ேதவா. 180, 11);.

ந்த

ந்த    00:n-lawsய ெப. (n.)

   மலரி க்ைக; seat made of flowers,

     ' னிட்ட ந்த  ச் ேமல்' ( வக. 705.);

     [  + த ]

ந்தளிர்

 
 ந்தளிர ்pindal. ெப. (n.)

ந் ளிர ்பாரக்்க;see pundu/ir

க. தளிர.்

     [  + தளிர]்

ந்தா

 
 ந்தா  pindad ெப. (n.)

   ச் ப் ; a kind of jasmine
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ந்தா

ந்தா மப்-n-dadu ெப. (n.)

   1. மகரந்தப் ெபா  ( டா.);; pollen, farina of flowers.

   2. ேகாங்  (மைல.);; false tragacanth,

   க. ளி, ;ெத. வ் ெபா , வ்ெபா .

     [  + தா ]

ந்தா கம்

 
 ந்தா கம் pūndāligam, ெப. (n.)

   ெப ந் ம்ைம; large lucas.

ந்தாழங்

 
 ந்தாழங் மப்dalaikudi, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள ஊர;் a village in Tañjävur dt.

     [  + தாைழ + ]

ந்தாழம்

 
 ந்தாழம் pindalam, ெப. (n.)

த்தாழம் பழம் பாரக்்க;see pùttäjam pa/am

ந்தாழம்பழம்

 
 ந்தாழம்பழம் pindalam-palam, ெப. (n.)

   ஒ வைகத ்தாைழ (அன்னா );ப் பழம்; pineapple.

     [ ந்தாழம் + பழம்]

ந்தாைழ

 
 ந்தாைழ pti-n-dalai. ெப. (n.)

   ஒ வைகத ்தாைழ (அன்னா ); (சங்,அக);; pine-apple.

     [  + தாைழ]

     [P]

ந்

ந் 1 pind ெப. (n.)

ன்  1 (மைல.); பாரக்்க;see pԱրցս

   1.

 ந் 2 pind ெப. (n.)

வந்  ( ன்.); பாரக்்க;see povand

     [ வந்  → ந் ]

 ந்  pūndi, ெப.(n.)

   பணியாரவைக, ெபாலந்  ( ந் );; a kind of confection made of Bengal-gram flour.

த.வ. ெபாலந்

     [U. {} → த. ந் ]
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ந் க்ெகாட்ைட

 
 ந் க்ெகாடை்ட pindl-k-kola, ெப. (n.)

வந்  பாரக்்க;see pivand

     [ வந்  → ந்  + ெகாடை்ட]

ந் கள்

 
 ந் கள் ப்-n-dபgal. ெப. (n.)

   மகரந்தப் ெபா , (யாழ்.அக.);; pollen of flowers.

   ம. ம்ெபா ;க. ளி, 

     [  + கள்]

ந் ல்

ந் ல் pப்-n-dபgi. ெப. (n.)

   1. ேவைல ெசய்த ஆைட; garment embroidered with floral designs.

     ' ந் ற்ெகா த்த ந்ேதன ற் ைக' ( வக. 1855);.

   2. ெபாற்கைர ள்ள ஆைட; gold bordered silk cloth.

     'ஞா ற்றணி வனப்பைமந்த ந் ல்' (பரிபா. 13, 2);.

     [  + ல்]

ந் ணர்

ந் ணர ்pindபmar ெப. (n.)

   1. ங்ெகாத் ; cluster of flowers,

     ' ந் ணர ்வாளி' (கம்பரா. உலா யா. 11);.

   2. ன க்  (மைல.);; palas tree.

     [  + ணர]்

ந் ளிர்

 
 ந் ளிர ்p-n-dப ெப. (n.)

   ெமல் ய தளிர ்(யாழ்.அக.);; tender sprout, a young shoot with flowers.

ந் ைற

ந் ைற pindurai. ெப. (n.)

   மலரக்ள் நிைறந் ள்ள நீரந்ிைல; a pond in which flowers grown.

     "தண்மணல் த் ந் தாழ் ந் ைறக ம்" (மணிேம.1. 65);.

     [  + ைற]

ந் ள்

 
 ந் ள் pd-n-dப் ெப. (n.)

ந் கள் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see pindபgal

க. ளி, 

     [  + ள். கள் → ள்]

ந்ேதக்

 
 ந்ேதக் மப்◌ா-deku. ெப. (n.)

   மரவைக; a tree, kleinhovia hospita.

     [  + ேதக் ]
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ந்ேதர்

 
 ந்ேதர் ப்-n-der ெப. (n.)

க்களால்

   ைனயப்பட்ட ேதர ்(யாழ்.அக.);; chariot adorned with flowers.

     [  + ேதர]்

ந்ேதறல்

ந்ேதறல் pinderal ெப. (n.)

   ய இனிய ம ; fresh and sweet toddy,

     " ைள ந் ேதற ன் ெமய்தவத் ேர" (மணிேம. 3,99);.

     [  + ேதறல். ல் → (ெதல்); → ெதன் = (ெதளி ,கள்); இனிைம. ெதன் → ெத  → ேத  → ேதறல் = 
ெதளிந்த கள்.]

ந்ேதன்

 
 ந்ேதன் pinde). ெப. (n.)

   க் ம் ம ; honey in the flowers, nector of flowers.

ம. ந்ேதன்

     [  + ேதன். ல் → (ெதல்); → ெதன் → ேதன்.]

ந்ேதனினம்

 
 ந்ேதனினம் pinderam, ெப. (n.)

   ந்தா ; pollen.

     [  + ேதனினம்]

ந்ைத

ந்ைத pinda ெப. (n.)

   தன் என்பவன  தந்ைத (ெதால். எ த் . 348, உைர);; father of a person named Pudan.

     [ தன் + தந்ைத. ந்ைத ம உ]

ந்ெதாங்கல்

 
 ந்ெதாங்கல் pinioigal. ெப. (n.)

ங்ெகாத்  பாரக்்க;see pūrgottu

க. ெதாங்கல்

     [  + ெதாங்கல். ெதாங்  → ெதாங்கல்]

ந்ெதாட்

 
 ந்ெதாட்  pindol. ெப. (n.)

   செ்ச  வளரக்் ம்  ெதாட் ; flowerpot

ம. சச்ட்

     [  + ெதாட் ]

ந்ேதாட்டக்க ப்

 
 ந்ேதாட்டக்க ப்  pd-n-tota-k-karuppu ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ல் ந்ேதாட்ட ெமன்ற ற் ாரில் ெநய்யப்ப ம் க ப் ச ்ேசைல வைக (இ.வ.);; a 
saree of black colour, made at Püntôttam, a village in Tañjāvūr.

     [ ந்ேதாட்டம் + க ப் ]
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ந்ேதாட்டம்

ந்ேதாட்டம் oப்◌ா-ttam, ெப. (n.)

   1. க்கள் நிைறந்த ேதாட்டம் (நந்தவனம்); ( டா.);; flower garden,

   2. ேசாைல ( ந்தா. நி. 65);; grove.

   ம. ந்ேதாட்டம்;க. ேதாட, ம்ெபால, .ேதாட

     [  + ேதாட்டம்]

ந்ேதா

 
 ந்ேதா  pd-n-tedப, ெப. (n.)

   ன் இதழ் (யாழ்.அக.);; flower petal.

     [  + ேதா ]

ந்ேதாள்

ந்ேதாள் ப்-n-d0 ெப. (n.)

   ெபா  ெபா ந் ய வல் ( யம்);; grandness of appearance of shoulder.

     " ந்ேதாள் யாப் ன் ஞி  காக் ம்" (நற் ைண,365,4);.

     [  + ேதாள்]

நாகம்

நாகம்1 oப்-magam, ெப. (n.)

   ல் உள்ள பாம்  வைக ( வரட.் 344);; a kind of small snake found among flowers.

     [  + நாகம்]

 நாகம்2 pப்-magam, ெப. (n.)

   1. நாகப் ச் ; round-worm infecting the small intestines, ascaris lumbricoides.

     ' நாக ங் ைழத்தல் ேபானம்' ( வா ர.் அைவ);

   2. நாங் ழ்

 earth-worm.

   3. நீ  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see piniu.

நாச் ப் ல்

 
 நாச் ப் ல் pinacci-p-pul, ெப. (n.)

   றத் ப் பா ; job's tears.

     [ நாச்  + ல்]

நாமக்காரன்

 
 நாமக்காரன் pū-nāmakkāraṇ ெப. (n.)

   ெநல்வைகக ள் ஒன் ; a kind of paddy. (A.);.

நாைர

 
 நாைரப்◌ாள். ெப. (n.)

   வப்  நாைர வைக; flamingo.

     [  + நாைர]

     [P]

1304

www.valluvarvallalarvattam.com 4525 of 19068.



நிம்பம்

 
 நிம்பம் pi.nlmbam. ெப. (n.)

   நிலேவம்  (மைல.);; chiretta.

நிறம்

 
 நிறம் ப்-◌ாlam, ெப. (n.)

   மாந்தளிரக்்கல் (யாழ்.அக.);; a kind of precious stone.

நீர்

நீர1் ப்◌ார.் ெப. (n.)

   1. பனிநீர ்(யாழ்.அக.);; rose-water.

   2. அரக் நீர;் water, coloured red,

     ' நீர ் ைடயாள்' (பரிபா.16, 21);.

     [  + நீர]்

 நீர2் pப்-◌ார.் ெப. (n.)

உவரம்ண்ணில் எ க் ம் நீர ்(சங்.அக.);

 water obtained form brackish soil.

ம. நீர்

     [  + நீர]்

நீலம்

நீலம் pl-nilam, ெப. (n.)

   1. அ ரிவைக (யாழ்.அக.);,

 a kind of indigo.

   2. ஓர ்கைடசச்ரக் ; a bazaar drug.

     [  + நீலம்]

நீற் ச் ண்ணம்

 
 நீற் ச் ண்ணம் piniru-c-cபாரam. ெப. (n.)

   ப் ச ் ண்ணம்; a medicinal powder prepared out of three salts.

     [ நீ  + ண்ணம்]

நீ

நீ  piniய ெப. (n.)

   1. ஒ வைக ெவள்ைள உவரம்ண் ( ன்.);; light white-coloured earthy matter containing a great proportion of 
carbonate of soda.

   2. ஒ வைக ம ந் ப் ெபா  (யாழ்.அக.);; a medicinal powder.

     [  + நீ ]

நீ க்கல்

 
 நீ க்கல் piniய-k-kal. ெப. (n.)

   ெவள்ைள க்கான்கல்; a white lime stone.

     [ நீ  + கல்]
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நீ க்காரம்

 
 நீ க்காரம் piniய-k-karam, ெப. (n.)

நீ ப்  பாரக்்க;see piniபppu

     [ நீ  + காரம்]

நீ ப்

 
 நீ ப்  piniபpoப, ெப. (n.)

   எரி ப்  ( ன்.);; carbonate of soda.

     [ நீ  + உப் ]

ெநட்

 
 ெநட் மப்-nel, ெப. (n.)

   ெவண் ைட (இ.வ.);; pith. 

     [  + ெநட் ]

ெநாய்

 
 ெநாய் pinoy. ெப. (n.)

   ெநாய் (ெகா.வ);; fine grits.

     [  + ெநாய்]

ெநாய்க்கஞ்

 
 ெநாய்க்கஞ்  pinoy-k-kaர.் ெப. (n.)

   ெநாய் ேபாட் க்காய்ச் ய கஞ் ; gruel orepared out of fine rice grits.

     [ ெநாய் + கஞ் ]

இக்கஞ்  ெவப்பத்ைத ம் கைளப்ைப ம் நீக்  ப  உண்டாக் ம் என்  சா.அக. க் ற .

ேநான்

ேநான்  pd-nombய ெப. (n.)

   ெகாங்  நாட் ல் ெபாங்கைலக் ெகாண்டா ம் ழா; a festival observed by maidens on the third day of pongal, 
in Kongunadu.

     ' ேநான் க் ப் ப்ப க்கச ்ெசன் ' (எங்க ர,் 159);.

     [  + ேநான் ]

ப்பகம்

 
 ப்பகம் propagam, ெப. (n.)

   ெபண்  ( ங்.);; pudendum muliebre

     [ ப்  + அகம்]

ப்பகவா ல்

 
 ப்பகவா ல் pippaga - W ெப. (n.)

   ெபண் ; vagina

     [ ப்பகம் + வா ல்]
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ப்பட்டமாைலக்க
ண்

 
 ப்பட்டமாைலக்கண் pü-p-patia-mălaj-kkan, ெப. (n.)

   ஓர ்கண்ேணாய்; an eye disease

     [  + பட்ட + மாைலக்கண்]

ப்பட்ைட

 
 ப்படை்ட oப்o-Data. ெப. (n.)

   இலவங்கப் படை்ட (சங்.அக.);; cinnamon bark.

ப்படர்-தல்

ப்படர-்தல் püpagar-    3 ெச. . . (v.i.)

   கண்ணில்  படரத்ல்; to spread as in cataract of the eye.

ம வ. ைர தல்

     [  + படர-்,]

ப்படலம்

 
 ப்படலம் pd.p-padalam, ெப. (n.)

   ஓர ்வைகக் கண்ேணாய்; an eye disease.

     [  + படலம்]

ப்பைட

ப்பைட1 pippad,    2 ெச. . . (v.i.)

   ப வெமய் தல்; to attain puberty.

     [ ப்  + அைட-,]

 ப்பைட2 oப்-p-padai. ெப. (n.)

ப்ப ,1. (நாஞ்.); பாரக்்க;see puppai, 1

     [ 3 + பைட]

 ப்பைட3 oப்o-padai. ெப. (n.)

   கண்ணில் ம் ; a speck or ulcer in the eye.

     [  + பைட]

ப்பதாரி

 
 ப்பதாரி puppadar ெப. (n.)

   ட் லக்கான ெபண் (யாழ்.அக.);; a woman in her periods

     [ ப்  + தாரி]

 Skt. dhårin → த. தாரி

ப்பந்தர்

 
 ப்பந்தர் ப்-Dandar ெப. (n.)

ப்பந்தல் பாரக்்க;see pй-р-рапаа/

     [  + பந்தல், பந்தல் → பந்தர.் ல-ர கைடப்ேபா ]
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ப்பந்தல்

 
 ப்பந்தல் pirp-panda. ெப. (n.)

   னால் அழ றப் ைனயப்பட்ட பந்தல்; pandal adorned with flowers.

ம. ப்பந்தல்

     [  + பந்தல்]

ப்பரி

 
 ப்பரி மப்-p-paridi, ெப. (n.)

பரி  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see pipard

     [  + பரி ]

ப்ப த்

 
 ப்ப த் மப்-p-parut, ெப. (n.)

   வர  (மைல.);; portia tree.

     [  + ப த் ]

ப்பல்லக்

 
 ப்பல்லக்  pப்-p-palakku. ெப. (n.)

   னால் அழ றப் ைனயப்பட்ட பல்லக் ; palanquin decorated with flowers.

     [  + பல்லக் ]

ப்பலைக

 
 ப்பலைக pd.ppalaga. ெப. (n.)

   நன்னாரி (சங்.அக.);; Indian sarsaparilla.

ப்பலா

 
 ப்பலா pப்-p-pala. ெப. (n.)

   மரவைக (சங்.அக);; a tree

ப்பலா

 
 ப்பலா  pü-p-palāšu ெப. (n.)

   பலா ; palas tree

ப்பார்ைவ ைழ

ப்பாரை்வ ைழ  pūppārvainuḻaivu, ெப. (n.)

   1. நில ல க்  வந் றங் ைக; descending on the earth.

   2. ஆண் ப் றப் ற் ப் ன் நன்னாளில் தன் தலாகத் தன  பயனிலத்ைதப் பாரை்வ ைக 
( ன்.);; visiting ones field for the first time in the new year on an auspicious day.

     [  + பாரை்வ + ைழ ]
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ப்ப

ப்ப  pப்-p-pal. ெப. (n.)

   1. ேபாற்  வ படற் ரிய மலர;் flowers offered in worship.

     'வண்  ழ் ப்ப  மந் ' ( வக. 3052);.

   2. ேபாற்  வ பா ; ceremonial worship,

     ' ப்ப  ெசய் ' ( லப்.28,231);.

   3. மலரால் ெசய்யப்ப ம் சைன; worship by offering flowers,

     'கட ட ் ைகப் ப்ப  கைடெகாள்க.' (மணிேம.7.121);

     [  + ப ]

 Skt bali → த. ப

ப்பாவாைட

 
 ப்பாவாைட pй-р-pávádai ெப. (n.)

   ேத க் ப் பாவாைடையப் ேபாலப் வாற் ெசய்  சாத் ய ஆைட; skirt of flowers put on the image of a 
goddess,

     [  + பாவாைட]

ப் ஞ்

ப் ஞ்    00:0-மரப், ெப. (n.)

   இளம் ஞ்  (ெகா.வ.);; tender, green fruit.

. நிென

     [  + ஞ் ]

ப் ரதட் ணம்

 
 ப் ரதட் ணம் pü-p-piradatcinam ெப. (n.)

வலம் பாரக்்க;see pl-walam

     [  + ரதட் ணம்]

 Skt. pradaksna → த. ரதடச்னம்

ப் ரேவசம்

 
 ப் ரேவசம் pū-p-piravēšam. ெப. (n.)

ப்பாரை்வ ைழ  பாரக்்க;see oப் p- ival ոս/a/vս

 Skt. pra-vèsa → த. ரேவசம்

ப்

 
 ப்  pippil, ெப. (n.)

   ப வம் எய்தாத ெபண், ரளாத ெபண்; immatured girl, one who has hot attained puberty.

     [ ப்  + இ ]

ப் ள்ைள

 
 ப் ள்ைள oப்-p-plai. ெப. (n.)

   வ ைச ன் ேபா  உத யாக இ ப்பவன்; serwant attending a worshipper during his šivapuја.

     [  + ள்ைள. ள் → ள் → ள்ைள. ைசக் ரிய க்கைளப் ப த் க் ெகா க் ம் ள்ைள 
ப் ள்ைள]
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ப் ள்ைளயட்டவ
ைண

 
 ப் ள்ைளயட்டவைண puppillai-yallavanai. ெப. (n.)

   வாவ ைற அம்பலவாண ேத கரியற் ய வனியக் ெகாண்  ல்; a primer on saivam in prose 
by, Ambalavāna-déSigar of Tiruvāvadudurai.

     [ ப் ள்ைள + அட்டவைண]

ப்

ப்  puppu, ெப. (n.)

   1. க்ைக; flowering, blooming.

   2. மாத லக் ; menstruation.

     ' ப் ன் றப்பா  ஈரா  நா ம்' (ெதால். ெபா. 187);.

     [  + ப் ]

ப் டத்ைதலம்

 
 ப் டத்ைதலம் pūpuda-t-tailam. ெப. (n.)

   ெயண்ெணய் ( த்ைதலம்);; oil extracted by a variety of calcination.

     [ ப் டம் + ைதலம்]

 Skt. taila → த. ைதலம்

ப் டம்

ப் டம் pu-o-pudam. ெப. (n.)

   1. டம்; a method of calcination.

   2. ப் ட ட்ட ெபா ள்; medicinal substance clacinated in pu-p-pudam.

     [  + டம்]

ப் நீராட் ழா

 
 ப் நீராட் ழா pūppu - nirātu - visā    ப்பைடந்த ெபண் க் ச ்ெசய் ம் சடங் ; purificator ceremony for 
the girl who has attained puberty,

     [ ப்  + நீராட்  + ழா]

ப் ல்

 
 ப் ல் pirp-மப, ெப. (n.)

ஒ வைகப் ல்: little-millet grass.

     [  + ல்]

ப் -த்தல்

ப் -த்தல் pi-p-pப்,    4 ெச. . . (v.i.)

   மலரத்ல்; to flower, bloom, blossom.

. அர னி, னி, னி

     [  + -,]

ப்ேப -தல்

ப்ேப -தல் pippesu,    5 ெச. . . (v.i.)

   கணிைக(ேவ );யரக்் ரிய நாட்பரிசம் ேப  த்தல்; to fix the daily hire of harlot.

     'பரத்ைதயைரப் ப்ேப க் ெகாள் ன்ற' (க த். 66, உைர);.

     [  + ேப -,]

ப்ெபாங்கல்

ப்ெபாங்கல் pippoigal. ெப. (n.)

ேநான்  (எங்க ர,் 90);. பாரக்்க;see pinbabu.

     [  + ெபாங்கல், ெபாங்  → ெபாங்கல்]
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ப்ேபா -தல்

ப்ேபா -தல் pirp-podப    20 ெச. . . (v.i.)

   ஆைட ற் ேவைல ெசய்தல்; to embroider with floral designs, as a cloth

     [  + ேபா -,]

ப்ேபால

 
 ப்ேபால pu-p-pola, .எ. (adv.)

   ைவப் ேபால) ெம வாய்; lit, like a flower, gently.

     'அவள் ப்ேபால வந்தாள்'.

     [  + ேபால]

பகம்

 
 பகம் pipagam, ெப. (n.)

   ெபண் ; genital of a female.

     [ ப்  + அகம்- ப்பகம் → பகம்]

படலம்

 
 படலம் pd-padalam, ெப. (n.)

   ஒர ்கண்ேணாய்; an eye disease.

     [  + படலம்]

பதனப் ப் டம்

 
 பதனப் ப் டம் pü-paаада-р-рü-р-ридат ெப. (n.)

   ப் ப் டத் ெளான்  (இ.வ.);; a method of calcining medicine, one of muppū-p-pudam, q.v.

     [  + பதனம் +  + டம்]

ப

ப 1 guá' pupadi ெப. (n.)

   1. அரசன்; king, ruler, as lord of the earth,

     ' ரந்தரனா ெமனப் ப யா ' (அஷ்டப். அழகரந். 5);.

   2. ப  மாத் ைர (பதாரத்்த. 1226); பாரக்்க;see pūpadi māttirai.

   3. ஆ நாகம் (ஆ ேசடன்); (அ . நி. 312);; Adisésan.

     [  + ப ]

 ப 2மபpad. ெப.

   மல் ைக (மைல.);; jasmine.

 ப  pūpadi, ெப. (n.)

   1. அரசன்; king, ruler, as lord of the earth.

     " ரந்தரனா ெமனப் ப யா " (அட்டப். அழகரந். 5);.

   2. ப  மாத் ைர (பதாரத்்த. 1226); பாரக்்க;see {}.

   3. பாம்பைண (ஆ ேசடன்); (அ .நி. 312);;{}.

த.வ. மன்னன்

     [Skt. {}+pati → த. ப ]
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ப மாத் ைர

ப மாத் ைர oப்padmatial. ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் ளிைக (பதாரத்்த. 1226);.; a kind of pill

     [ ப  + மாத் ைர]

 ப மாத் ைர pūpadimāddirai, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் ளிைக (பதாரத்்த. 1226);; a kind of pill.

த.வ. நிலக் ளிைக

     [Skt. {}-pati → த. ப +மாத் ைர]

ப ரசம்

ப ரசம் pipadrasam. ெப. (n.)

இதளிய

   ம ந் வைக (பதாரத்்த. 220);; a preparation of mercury.

 ப ரசம் pūpadirasam, ெப.(n.)

   இதளிய ம ந்  வைக (பதாரத்்த. 1228);; a preparation of mercury.

     [Skt. {}-pati + {} → த. ப ரசம்]

பம்

பம்1 pubam. ெப. (n.)

வன் வாைழ பாரக்்க;see puvanwājal

     [ வன் → பன் → பம்]

 பம்2 pubam, ெப. (n.)

   அைட த ய ற் ண் ; a kind of pan-cake prepared for break-fast.

பரிசமா-தல்

பரிசமா-தல் pi-parisamச,்    6 ெச. . . (v.i.)

   றத்தல்; to be born.

     [  + பரிச + மா-,]

 Skt. sparsa → த. பரிசம்

பரி

பரி மப்-  paridi,

ெப. (n.);

   1. நிலந க் ேகாட் ற் ச ்ெசங் த்தான மட்டத்தள ள்ள வான்ேகாண வட்டம் (அயன 
ேரைக);; equinoctial line.

   2. நில ல ன் ற்றள ; circumference of the earth.

     [  + பரி ]

பரிப்பய

 
 பரிப்பய  pupari-p-payaru, ெப. (n.)

   பா ப்ப ; pillipesare.

     [ பரி + பய ]

பலா pப் pala.

ெப. (n.);

   நாவல் பழம்; jamoon fruit.
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பன்

பன் puban ெப. (n.)

   அரசன்; sovereign, as protecting the earth.

     "ெபாைற னாற் ெபரியன் பன்" ( ளா. . 90);.

     [  → பன்]

 பன் pūpaṉ, ெப.(n.)

   அரசன்; sovereign, as protecting the earth.

     "ெபாைற னாற் ெபரியன் பன்" ( ளா. . 99);.

     [Skt. {}-pa → த. பன்]

பைன

 
 பைன pd - parai. ெப. (n.)

   நிலப்பைன; ground palm.

     [  + பைன]

     [P]

பாகம்

 
 பாகம் oப்bagam, ெப. (n.)

   நிலப்பரப்  (இக்.வ.);; land.

     [  + பாகம்]

 பாகம் pūpākam, ெப.(n.)

   நிலப்பரப்  (இக்.வ.);; land.

     [Skt. {} → த. பாகம்]
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பாலன்

பாலன்1 pipalar. ெப. (n.)

   1. அரசன் ( வா.);; king, sovereign

   2. ேவளாளன் ( ங்.);; Vēlālai);, agriculturist.

   3. க் ன ல் ஒன்  அல்ல  ன்  கள் ெகாண்ட உயரவ்ைகக் ைர ( க் ரநீ , 314);; horse 
with one or three marks at the centre of its nose, as the prince of horses.

     [  + பாலன்]

 Skt. påla → த. பாலன்

 பாலன்2 pipalar. ெப. (n.)

மகன்2 (அ .நி.); பாரக்்க;see pumagam2.

     [  + பாலன்]

 பாலன்1 pūpālaṉ, ெப.(n.)

   1. அரசன் ( வா.);; king, sovereign.

   2. ேவளாளன் ( ங்.);;{},

 agriculturist.

   3. க் ன ல் ஒன்  அல்ல  ன்  கள் ெகாண்ட உயரவ்ைகக் ைர ( க் ரநீ , 314);; horse 
with one or three marks at the centre of its nose, as the prince of horses.

     [Skt. {} → த. பாலன்]

கம்

 
 கம் pūpiligam. ெப. (n.)

   ரளாத தன்ைம; inability to attain puberty

     [ ப்  → ப் லகம் → கம்]

ம்பட்

 
 ம்பட்  pum-pattu ெப. (n.)

   மல் யபட் ; fine, soft silk.

     [  + பட் ]

ம்பட் னம்

 
 ம்பட் னம் pūmpațiņam ெப. (n.)

     ' கார'் பாரக்்க;see pugăr

     [ ம் → ம் + பட் னம். கா ரி ம் பட் னம்]

ம்பந்தர்

ம்பந்தர ்pd-m-pandar ெப. (n.)

ப்பந்தல் பாரக்்க;see pப்-p-pandal

     'த மணன் ெஞமரிய தண் ம்பந்த ள்' (ெப ங். வத்தவ 6,12);.

     [  + பந்தர.் பந்தல் → பந்தர,் ல் - ர ேபா ]
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ம்பந்தல்

ம்பந்தல் pirm-panda. ெப. (n.)

   1. ப்பந்தல் பாரக்்க;see pப்-p-pandal

   2. ஊர்  வைக (இ.வ.);,

 a kind of vehicle (vāhanam);.

     [  + பந்தல்]

ம்பந்

ம்பந்  pd-m-pandப, ெப. (n.)

   னால் அைமந்த பந்  ( வக. 2547, உைர);; ball of flowers.

க. ந்ெதாங்கல்

     [  + பந் ]

ம்பல்லக்

 
 ம்பல்லக்  pdm-palakku. ெப. (n.)

ப்பல்லக்  (ெநல்ைல.); பாரக்்க;see pப்-ppallakku.

     [  + பல்லக் ]

ம்பழம்

 
 ம்பழம் oப்m-palam, ெப. (n.)

   சவரக்்கார எண்ெணையப் ேபாக் ம் ஒ  பழம்; a fruit capable of removing the oil from the fuller earth.

     [  + பழம்]

ம்ப யல்

 
 ம்ப யல் pimparya, ெப. (n.)

   உண க் ைற ; scarcity of food.

ம்பைன

 
 ம்பைன pi-m-parai. ெப. (n.)

   ஆண்பைன (யாழ்.அக.);; male palmyra, as yielding only flowers.

     [  + பைன]

ம்பா ரி

ம்பா ரி ப்-m-addr. ெப. (n.)

   1. பா ரி; trumpet-flower.

   2. பா ரிவைக; rose flowered fragrant trumpet tree.

   3. மரவைக; elliptic leaved trumpet tree.

     [  + பா ரி]
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ம்பாைள

ம்பாைள1 pd-mpalai. ெப. (n.)

   1. இளம் பாைள; tender spathe,

     'கண்க ன் ம்பாைள' (ேதவா. 623, 10);.

   2. மடங்கல் (ஆவணி); நளி (காரத்் ைக); ல் ைதக்கப் பட்  நான்  மாதங்களில் ைள ம் சம்பா 
வைக (நாம ப. 351);; a kind of sampå paddy sown in avani-kārttikai, maturing in four months

     [  + பாைள]

 ம்பாைள2 pumpalai. ெப. (n.)

   ெதன்னம் பாைள; cocoanut spadix.

     [  + பாைள]

ம் ஞ்

ம் ஞ்  pi-m-piப, ெப. (n.)

   1. இளம் ஞ்  (ெகா.வ.);; tender, green fruit.

   2. தழ் ழாமல் இ க் ம் ஞ் ; a small

 fruit found which the flower still stands.

க. 

     [  + ஞ் ]

ம் டைக

ம் டைக pl-m-pipaga. ெப. (n.)

   ங் ைட; flower-basket

     'ெகாம்பனாரக்ள் ம் டைக ெகாண்டைணய' (ெபரிய . க் ப். 99);.

     [  + டைக. ள் → ளா → ழா → டா → ட  → டைக]

ம் டா

 
 ம் டா ப்-m-pidi, ெப. (n.)

ம் டைக (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see pumpidagal

     [  + டா. ள் → ளா → ழா → டா]

ம் ள்ைள

ம் ள்ைள pd-m-pla, ெப. (n.)

   இளம் ள்ைள; tender child,

     'ப ங்க ம் பாரத்் ம் ம் ள்ைள' ( மந். 1068);.

     [  + ள்ைள. ள் → ள் → ள்ைள]

ம் கார்

 
 ம் கார ்pimpugள் ெப. (n.)

கார ்பாரக்்க;see pugăr

     [  + கார.் (ம்); → = கா ரி கட ல் ம் (கலக் ம்); இடம்]
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ம் ைக

ம் ைக1 ப்-mpuga. ெப. (n.)

   ந மணப் ைக; smoke of fragrant substances. incense,

     ' ம் ைக ேயாடளாய்' (கம்பரா. நாட் ப். 41);.

     [  + ைக]

 ம் ைக2 pumpuga. ெப. (n.)

   கைனகள் ெச ந்த ஒ  தரச்ெ்ச ; a shrub.

ம வ, ம் ல்.

     [  + ைக]

ம் ம்மா

 
 ம் ம்மா  pumpim mசd்ப ெப. (n.)

   ேகட் ற ேகள் க க்  'ஆமாம்' என்றால் ேம ம் ம் 'இல்ைல' என்றால் பக்க வாட் ம் தைலைய 
ஆட்டப் பழக் ைவத்  ஒப்பைன ெசய்  க க் க் ட்  வ ம் மா ; a decorated bull trained to nod its 
head for 'yes' and shake it for 'no'

     'ேகட்பதற் ெகல்லாம் ம் ம் மா  மா ரி தைலைய ஆட்டாேத'.

     [ ம் ம் = உ  ேமளத் ல் ஒ . ம் ம் மா  = ேமளத் ன் ஒ க்ேகற்ப தைல யைசக் ம் மா . மா 
→ மான் → மா ]

     [P]

ம்ெபா

ம்ெபா  pi-m-pod. ெப. (n.)

   ன  கட் ; bundle of flowers,

     " ம்ெபா  ைதயக் த் ப் ெபைடெகாண் " (மணிேம.5.125);.

     [  + ெபா ]

ம்ெபாய்ைக

 
 ம்ெபாய்ைக pdm-polygal. ெப. (n.)

   க்கள் த் க் ம் ெபாய்ைக; a pond in which flowers i.e. lotuses grow

க. ெகாள.

     [  + ெபாய்ைக]

ம்ெபா க்

ம்ெபா க்  pūm-porukku ெப. (n.)

   வாடற் ; faded flower

     'ெவள்ளி ேலாத் ரத் ன் ம்ெபா க்கைரத்த சாந் ன்' ( வக. 622);.

     [  → ம் + ெபா க் ]

ம்ெபா ல்

ம்ெபா ல் pi-m-pol. ெப. (n.)

   மலரச் ்ேசாைல; park

     "கள்ள ழ் ம்ெபா ல் இைட ைட ெசாரிய" (மணிேம.6.8);.

ம வ. ங்கா

     [  + ெபா ல்]

ம்ேபார்ைவ

ம்ேபாரை்வ pum-porwal, ெப. (n.)

   தெ்தா ைல டய ேமற்ேபாரை்வ; blanket embroidered with floral designs.

     'எ ப்  ம்ேபாரை்வெயா  ம ரப்்படம் ரித் ' (ெப ங், உஞ்ைசத் 47, 179);.

     [  → ம் + ேபாரை்வ]
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ம்மா

 
 ம்மா  ptm-◌ாadu ெப. (n.)

   ெப மாள் மா ; performing bull. (Tp.);

     [ ம் ம்மா  → ம்மா ]

     ' ம் ம்மா ' பாரக்்க.

மகண்ைமந்தர்

 
 மகண்ைமந்தர ்pimagi-mandar ெப. (n.)

   ேவளாளர ்( ன்.);; Vēļālas husband men, as sons of the mother earth.

     [ மகள் + ைமந்தர]்

மகள்

மகள்1 pi-magal. ெப. (n.)

   மகள் (இலக் );; Lakshmi as flower-born.

     'ெபாய் ர ் மகள்' ( வக. 2566);.

ம. மகள்

     [  + மகள்.  → மக → மகள்]

 மகள்2 ப்-maga. ெப. (n.)

   ேத ; Goddess of earth,

     ' மகட்  மணி யா ம ைர' ( வாலவா. 39, 1);.

     [  + மகள்]

மகன்

மகன்1 pப்-magaற ெப. (n.)

   நான் கன் ( ரமன்);; Brahma, ' மகன் கழ் வானவர ்ேபாற் தற்காமகன்' ( வ். நாய்ச ்4,3);.

     [  + மகன்]

 மகன்2 pl-magar). ெப. (n.)

 mars, as son of the earth.

     [  + மகன்.  → மக → மகன்]

மகா

 
 மகா pimagக் ெப. (n.)

   ைகயாந்தகைர (சங்.அக.);; a plant growing in wet places.

மங்ைக

மங்ைக ப்-maigal. ெப. (n.)

   மகள் (இலக் );; Laksmi, ' மங்ைக ேகள்வன் ெபா ' ( வ். இயற். 3, 6);.

     [  + மங்ைக]
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மடந்ைத

மடந்ைத1 pi-maganda. ெப. (n.)

மகள் பாரக்்க;see pumagal,

     ' மடந்ைத யைன யாைள' (பாரத. அ ச் னன் ர.் 40);.

     [  + மடந்ைத]

 மடந்ைத2 pu-madandal, ெப. (n.)

மகள்2 பாரக்்க;see pimaga2 (கம்பரா. ராட்  களங். 6);.

     [  + மடந்ைத]

மடல்

மடல்1 pப்-madai. ெப. (n.)

   வாைழ த யவற் ன் ைல ள்ள மடல்; sheath or spathe. as of the plantain.

     [  + மடல்]

 மடல்2 pumada! ெப. (n.)

   தாழம்; fragrant screw pine.

ம

ம 1 pi-mad,    2 ெச. . . (v.i.)

   கத் க் ர ்ம ங் தல் ( ன்.);; to become wiry-edged, as a razor.

     [  + ம -,  = ெமன்ைமயான , ெமல் ய (கத் ன்); ர]்

 ம 2 pi-mail. ெப. (n.)

   ெமல் ய ம  (யாழ்.அக.);; soft udder of a cow.

     [  + ம ]

மைட

 
 மைட ப்-madai- ெப. (n.)

   மலரப்ைடயல் ( ன்.);; offering of flowers.

     [  + மைட. ம  → மைட]

மண்டபம்

மண்டபம் ப்-magabam. ெப. (n.)

   மாைல ெதா க் ம் இடம் (ேகா ெலா. 14);; place where flowers are strung, as in a temple

     [  + மண்டபம். மண்  → மண்டகம் → மண்டபம்]

மண்டலம்

 
 மண்டலம் pū-mandalam. ெப. (n.)

   நில லகம்; earth, world.

     [  + மண்டலம். ள் → ண்  → மண்  → மண்டலம்]

மணம்

 
 மணம் pi-maram, ெப. (n.)

   ன  ந மணம்; the fragrance of flowers, the scent of flowers.

   ம. மணம்;க. கம்

     [  + மணம்]
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மத்தாப்

 
 மத்தாப் மப்-mattappய. ெப. (n.)

   பல நிறங்களில் ப்ேபால ஒளிையச ் த ம் மத்தாப்  வைக; a kind of sparkler.

     [  + மத்தாப் ]

 U mahtab → த. மத்தாப்

மத்ைத

 
 மத்ைத pimata). ெப. (n.)

   ெச  வைக (யாழ்.அக.);; a plant.

ம

 
 ம  ptimadப ெப. (n.)

ேதன் ( ன  ம ); honey.

     [  + ம ]

மரம்

மரம் ப்-maram, ெப. (n.)

   1. க் ம் மரம் (அக.நி.);; a tree that bears flowers, flower-ing tree.

   2. ம்பா ரி; lac tree.

   3. அ  (அக.நி.);; sign, indication.

   க. மர;ம. மரம்

     [  + மரம்]

ம தம்

 
 ம தம் pimarudam, ெப. (n.)

   ெவண்ம ; a tree

ம வ, ள்ைள ம .

ம

ம  pd-marயdப, ெப. (n.)

   1. ம தமர வைக; flowering mardah.

     ' ளிவளர ் ம தணிந் ' ( வக. 64);.

   2. மரவைக; Indian bloodwood.

     [  + ம ]

மல

 
 மல  pJmaladu ெப. (n.)

   தங்கம்; refined gold.

மலர்

 
 மலர ்pimalar. ெப. (n.)

   பாசச்ா ண்ைட (இரசகற் ரம்);; subchloride of mercury.

     [  + மலர.் ைசசெ்சால்]
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மலரச்்

 
 மலரச்்  pimalar.co. ெப. (n.)

   தழ் ரி , அ ம்ப ழ் ; anthesis.

     [  + மலரச்் . மலர ்→ மலரச்் ]

ம

 
 ம  pimal, ெப. (n.)

   ைள (சங்.அக.);; brain.

ம கம்

 
 ம கம் pimalgam, ெப. (n.)

   இட  க் த் ைள வ யாகச ்ெசல் ம் உ ரக்்காற்  (இேரசகம்);; the vital air passing through the left 
nostril.

மைழ

மைழ pū malai ெப. (n.)

   க்களின் மைழ ( ஷ்ப வரஷ்ம்);; shower of flowers. 

     ' மைழ ைனவ க் ' ( வக. 1943);.

ம வ : மாரி

   ம. மழ;க. மெழ

     [  + மைழ]

மன்

மன்1 pu-man ெப. (n.)

   அரசன்; sovereign as protecting the earth.

     ' தம்பர மா' (தனிப்பா. i, 183, 6);.

     [  → மன்]

 மன்2 puman, ெப. (n.)

   ெசவ்வாய் ( டா.);; mars,

     [  → மன்]

மனாந்ைத

 
 மனாந்ைத pimap-anda, ெப. (n.)

   ஆந்ைத வைக; brown fish owl.

     [ மன் ஆந்ைத. மன் = ம் ம் என ம் ேமா ம் என ம் அசச் ட் ம் வைக ல் 
உரக்கக் ரெல த் க் கத் வ ]

மா

 
 மா pumā ெப. (n.)

   க்க ; abundant.

மாஞ்சா

 
 மாஞ்சா pi-male ெப. (n.)

   ெச வைக; clerodendron.
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மாதைள

 
 மாதைள bimadala, ெப. (n.)

மா ைள  பாரக்்க;see pumădulai

     [  + மாதைள – மா ைள → மாதைள]

மா

மா 1 pi-madப ெப. (n.)

   1. மகள் (இலக் ); (சங்.அக.);; Goddess of wealth.

   2. கைலமகள்; Goddess of learning.

ம. மா

     [  + மா ]

 மா 2 pi-madய. ெப. (n.)

   நிலமகள்; Goddess of earth,

     ' மா  னிதயகமலத்  ைவ ம் ெபா வா ம்' ( மர, ர, வா ர.் நான். 19);.

     [  + மா ]

மா ைள

 
 மா ைள pti-maduai. ெப. (n.)

   காய்க்கா  மட் ம் ம் ஒர ்வைக மா ைள; double flowered pomegranate, as bearing only flowers.

     [  + மா ைள]

மா

 
 மா மப்-may, ெப. (n.)

   ழந்ைதகளிடம் ேநாய் உ வாக் ம் எனக் க தப்ப ம் ஒ  ேதவைத; an evil spirit believed to cause disease 
among children.

மாரி

மாரிமப்-mar ெப. (n.)

   1. மைழ பாரக்்க;see pumalai.

     ' மாரி ந் ' ( . ெவ10, 8);

   2. ேவம்  (சங்.அக.);; neem, margosa

   3. ெமன் றல்; light drizzle.

   ம. மழ;க. மெழ, சரி

     [  + மாரி, மால் = க ப் . மால் → மார ்→ மாரி = கரிய ல், மைழ.]

மாைல

 
 மாைல pu-malai. ெப. (n.)

   னாற் ெசய்த மாைல; garland of flowers,

     ' மாைல க் ெகா த்தாைள ( வ். நாய்ச.் தனி);. ரங்  ைக ல் மாைல அகப்பட்ட  ேபால 
(பழ);.

   ம. மால;   க. மா க, மாெல;   . மாைல, மா ைக;பட. மாெல.

     [  + மாைல. ம ல் → மால். மா தல் = மயங் தல். மால் → மாைல = பல மலரக்ள் கலக் ந் ெதாைட]
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மாைலக்காரன்

மாைலக்காரன் pū-mālai-k-kārap ெப. (n.)

   ப ெனண் மக்க ள் மாைல ெதா ப்ேபான்; garland-maker, one of 18 kudimakkal, q.V.

     [ மாைல + காரன்]

மாைலெகாண்
ெசாரிதல்

 
 மாைலெகாண் ெசாரிதல் pimalai-kompu-ல்orida) ெப. (n.)

   ேநரத்் க்கடன் வைக; a kind of votive offering to a temple (Náñ.);

     [ மாைல + ெகாண்  + ெசாரிதல்]

மா தல்

 
 மா தல் pi-maபda. ெப. (n.)

   ப்  நின்  ேபாைக (இ.வ.);; menopause

     [  + மா தல், 'தல்' ெதா.ெப.ஈ. ]

மான்

மான்1 pūmāņ, ெப. (n.)

   அரசன்; king.

     [ 2 + மான். மகன் → மான்]

 மான்2 pū-māņ, ெப. (n.)

   மகள்  (இலக் );; Laksmi. (நாம ப. 53);.

     [ 1 + மான். மகள் → மாள் → மான்]

ைச

ைச1 ptimisai. ெப. (n.)

   மகள், (இலக் ); (யாழ்.அக.);; Laksmi.

     [  + ைச]

 ைச2 pimsa), ெப. (n.)

   ைதப் ெப மாட்  (யாழ்.அக.);; Sia

     [  + ைச]

ைசநடந்ேதான்

ைசநடந்ேதான்1 pūmišai nagandõp ெப. (n.)

   தாமைரப் ல் நடந்தவன், அ கக் கட ள் ( ங்.);; Arhat, as one who walked on the lotus.

ம வ. எண் ணன், அறவா ேவந்தன். ன்னவரன், உ வன், ைனவன், மாேசனன். ேதவன், 
ல ணரந்்த ரத்்  ெவன்ேறான். ேபாதன், கைலகடெ்கல்லாம் நாதன், க் ற்ற ல்ேலான், 

எண்ணில் கண் ைடேயான்.

     [  + ைச + நடந்ேதான்]

 ைசநடந்ேதான்2 pumiSal-nagandöp ெப. (n.)

   த்தன் ( வா.);; Buddha

     [  + ைச + நடந்ேதான்]
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ன்

ன்1 pirm). ெப. (n.)

   மகள் (இலக்  ேத );( டா);.; Laksmi, ' ன் ேகள்வன்' (கம்பரா. அக ைக 73);

     [  + ன்]

ன் என்ப  உவைமயா  ெபயராய்ப் ெபண்ைணக் த்த .

 ன்2 pimi) ெப. (n.)

   ஒ வைக ன்; a kind of fish.

     [  + ன்]

ன்ெகண்ைட

ன்ெகண்ைட p-ni-kenpal. ெப. (n.)

   நன்னீரில் வா ம் ெப ன் வைக; mahsir. silvery, weighing 100 to 150 lbs. the great, fresh water game - fish of 
India.

     [  + ன்ெகண்ைட]

கம்

கம் pd-mugam, ெப. (n.)

   1. ெபா ந்த கம்; cheerful face.

     ' கம ங்கக் ெகான் ' (ஞானா, 45);.

   2. ட்  ன் கப்  (நாஞ்.);; porch.

     [  + கம்]

-தல்

-தல் pimud,    2 ெச. . . (v.i.)

   ச் க்ெகாள் தல்; to wear flowers

. னி

     [  + -,]

க்கம்

 
 க்கம்  pd-mul-k-kambய ெப. (n.)

   கம் ப் ப ரவ்ைக (இ.வ.);; a kind of spiked millet, pennisetum,

கட் க்க

 
 கட் க்க  pumபd Kalu-k-kayiய ெப. (n.)

   கட்  மரத்ைதக்கட்ட பயன்ப த் ம் க ; rope for tie catamaram.

     [  + கட்  + க ]

ைல

 
 ைல pl-mula. ெப. (n.)

   மாட் ன் ெமல் ய ம  (இ.வ.);; soft udder of a cow

     [  + ைல]

-த்தல்

-த்தல் pi-mபri,    4 ெச. . . (v.i.)

   வாைழக்காய் ப த்தற்காக அதன் ைவ ெயா த்தல் ( ன்.);; to pluck the plantain blossom, so that the fruit 
may grow bigger.

     [  + -,]
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ைற

 
 ைற pi-mபa. ெப. (n.)

   மரஞ்ெச களில் ண்டா ங் காலம் ( ன்.);; flowering season, as of a tree.

     [  + ைற]

ேமல்ைவத் க்
ெகா -த்தல்

ேமல்ைவத் க்ெகா -த்தல் pi-mewa/ttu-k-koøw-,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

 lit, to give by placing on flowers to pay back with grateful thanks.

     [  + ேமல் + ைவத்  + ெகா -,]

ேமனடந்தான்

ேமனடந்தான் pi-mepagandal). ெப. (n.)

   அ கக் கட ள் ( றள், 3, உைர);; Arhat,

     [  + ேமல் + நடந்தான்]

ேமனி

 
 ேமனி pime) ெப. (n.)

   ைவப்ேபான்ற ேதால் (உடல்);; skin as soft as flower

ம. ேமனி

     [  + ேமனி]

ெமாக் ள்

 
 ெமாக் ள் pi-mokkui. ெப. (n.)

   ைச ஏனம் ( ைவ.);; chalice.

     [  + ெமாக் ள்]

ெமாட்

 
 ெமாட்  pl-motய, ெப. (n.)

    அ ம் ; flower bud

.  பெரல்

     [  + ெமாட் ]

ய்-த்தல்

ய்-த்தல் ply,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

ய்2 ( வா.); பாரக்்க;see puy 2.

     [ ய் → ய்-]

யஞ்சம்பா
யஞ்சம்பாமiyaரc்ambக் ெப. (n.)

   சம்பா ெநல்வைக ( வசா. 2);; a kind of Šambá paddy,

1325

www.valluvarvallalarvattam.com 4546 of 19068.



ர்

ர1் pir,    3 ெச. .  (v.i.)

-த்தல் பாரக்்க see pப் ன் ரத்்  ட்ட .

     [ -, → ர-்,]

 ர2் pப் ெப. (n.)

   ெவள்ளம்; flood.

     ' ரம் ரா ' (பாரத.இராச116);.

 ர3் pir,    3 ெச. . . (v.i.)

   தல்; to enter.

     [  → ர ்→ ர.் ரத்ல் = தல் (ேவ.க, 3, 105);]

 ர ்pūr, ெப.(n.)

   ெவள்ளம்; flood.

     " ரம் ரா " (பாரத.இராச. 116);.

     [Skt. {} → த. ர]்

ர் ெரனல்

 
 ர் ெரனல் pirpirenal. ெப. (n.)

   ைர ற் ப த்தற் ப் ; onom, expr. of swelling, enlarging suddenly or growing rapidly.

     [ ர ்+ ர ்+ எனல்]

ரகப் ல்

 
 ரகப் ல் piragappu, ெப. (n.)

   மந்தங் காய்ப் ல்; a kind of grass.

     [ ரகம் + ல்]

ரகம்

ரகம்1 piragam ெப. (n.)

   1. நிரப் ைக; filling, satisfying.

   2. உ ரக்் காற்  ( ராணாயாமம்);க்  உ ப்பான ம் காற்ைற உள்ேள ப்ப மான 
ெசயல்; ரகேரசகத் டன் ெபா ந்  ம்பகம் ( ரேயாக.440 18);.

     [ ர ்→ ர.் ரத்ல் = தல். ர ்→ ரகம்]

 ரகம்2 piragam, ெப. (n.)

   மத்தங்காய்ப் ல் (மைல.);; red species of little millet.
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ரணம்

ரணம் piralam, ெப. (n.)

   ஞ்சாணம் (இ.வ.);; mould, mildew.

இந்தப் பண்டம் ரணம் த் ட்ட .

     [ ஞ்சணம் → ரணம்]

 ரணம்1 pūraṇam, ெப.(n.)

   1. நிைற  ( ங்.);; fullness, plenitude, perfection.

   2. ைம; entireness, whole.

   3.  (யாழ்.அக.);; plenty.

   4. ; consummation,

 Accomplishment.

     "அக்காரியம் ரண மா ற் ".

   5. ெபாந் ைக ( ப் );; satisfaction, gratification.

அவ க்   இப்ேபா தான் மனம் ரணமா ற் .

   6. ஐந்  ரல்கைள ம் லக ைவத்  நீட் க்காட் ம் அ நயக்ைக வைக ( ன்.);; gesture in which the 
five fingers are held out straight and apart from one another.

     [Skt. {} → த. ரணம்]

ர காரம்

 
 ர காரம் piradikaram, ெப. (n.)

   னக்காரம் (சங்.அக.);; alum,

ரந்ெதா தல்

 
 ரந்ெதா தல் puran-toludal ெப. (n.)

   ெபண் ப்ெபய் ம் (இ வான); ேபா  கண்ேண  ( ட் ); க க் ஞ் சடங்  (இ.வ.);; ceremony of 
warding off evil eye from a pubescent girl, by waving coloured rice about her.

     [ ரம் + ெதா தல்]

ரப்பரியாள்

ரப்பரியாள் pūra-p-paryā| ெப.

ரவா னி (நாம ப. 56); பாரக்்க;see рйravagini

     [ ரம் + பரியாள்.]

ரப்பாைள

ரப்பாைள pia-p-pala, ெப. (n.)

   தைலக் ேகாலத் ல் ஒ ப்  ( லப். 6, 106, உைர);; a piece in a womens head-ornament

     [ ரம் → பாைள.]

ரப

 
 ரப மப்ia-pad. ெப. (n.)

   பசை்சக் கற் ரம் (யாழ்.அக.);; medicated camphor.
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ரம்

ரம்1 pūram. ெப. (n.)

   1. ெவள்ளம்; flood.

     ' ரமாந ' (பாரத சம்பவ. 39);.

   2. நிைற ; fulness, completeness.

     [ ர ்→ ரம்]

 ரம்2 puram, ெப. (n.)

   ஒ  மணச ்சடங் ; nuptial ceremony, as completing a marriage (R.F);.

     [ ல் → ர ்→ ரம்]

 ரம்3 piram, ெப. (n.)

   1. ேதள் (யாழ்.அக.);; scorpian.

   2. ரான்; centipede.

   3. பழம் (நாம ப. 368);; fruit.

   4. ெபான் (அ .நி.);; gold.

     [  → ர ்→ ர.் ரத்ல் = தல். ர ்→ ரான். ர ்→ ரம்]

 ரம் pūram, ெப. (n.)

ர ப்

 
 ர ப்  pia-y-uppu, ெப. (n.)

   சத் சச்ாரம் ( .அ.);; a kind of acrid salt.

ராக்கா

 
 ராக்கா  pirikkasu, ெப. (n.)

   ெசல்லல் என் ம் ன்; a fresh water fish.

ராயம்

ராயம் piriyam, ெப. (n.)

   1. ஆராய்ச் ; close investigation, attention,

     ' ராயரமா ணர ஆகம  தந்த ம்' (தா . பரி . 8);.

   2. யக்கத்தக்க  ( ன்.);; object of curiosity.

     'ேப ம் ராயமாய்' (தா . பரி . 6);.

   3. ழந்ைதகளின் கவனத்ைதக் கவ ம் ெபா ள் ( ன்.);; that which engages attention, as the first development 
of intellect in a child.

     [ ர ்+ ஆயம்.  → ர ்→ ர.் ரத்ல் = தல், ைழதல். ஆய் → ஆயம். உட் ந்  அதாவ  
 ஆராய்வ  ராயம்]

ராய -தல்

ராய -தல் piriyam-idப    20 ெச. . . (v.i.)

   யாராய்தல் ( ன்.);; to inquire closely.

     [ ராயம் + இ -.]
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ராரச்க்ைக

 
 ராரச்க்ைக pப்◌ான்-sakkai. ெப. (n.)

ரார ்பலைக (இ.வ.); பாரக்்க;see pūrār palagai

     [ ரார ்+ சக்ைக]

ரார்பலைக

 
 ராரப்லைக pirள்-palaga. ெப. (n.)

   ட்  ேமல் தளத் ன் அ ற் பரப் ம் பலைக ( ன்.);; ceiling plank, sheathing board, Veneer.

     [ ரார ்+ பலைக]

ரா ைத-த்தல்

ரா ைத-த்தல் piritudal    4 ெச. . . (v.i.)

   கட் ல் தளப்பலைக ைதத்தல்; to join and fix ceiling planks. (C.E.M);.

     [ ரா  + ைத-,]

ரா பலைக

 
 ரா பலைக pirupalaga. ெப. (n.)

ரார ்பலைக (இ.வ);; பாரக்்க;see pūrār palagai

     [ ராரப்லைக → ரா பலைக]

ரான்

ரான்1ப்க். ெப. (n.)

   பல கால்கைள ைடய ஒ  நச்  உ ரி; a venomous creature of the centepede or myriapod family

     [  → . தல் = தல்.  → ர ்→ ர ் ரத்ல் = தல். ர ்→ ரான் = 
மண்ணிற் ள் ைரந்  ம் நச் ப் ச்  (ேவ.க. 3,105);]

ரான்வைக

   1. க ம் ரான்

   2. ெசம் ரான்

   3. காட் ப் ரான்

   4. ெப ம் ரான்

   5. சைடப் ரான்

   6. மண் ரான்

   7. சாணிப் ரான்

   8. ெவண் ரான்.

   9. ரான்

 ரான்2ப்க். ெப. (n.)

   1. ைர வ ற் ன் ழ் நீண் ள்ள ச்  (அ வசா. 22);; a line mark in the belly of a horse considered 
inauspicious.

ரான்க

 
 ரான்க  piraikad ெப. (n.)

   ரானின் க ; bite of centipede.

     [ ரான் + க ]
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ரான்கவ்வல்

ரான்கவ்வல் pārān-kavvas ெப. (n.)

   மாட் ன் ஒ  கா ன் ழ் மட்  (மாத் ர); ள்ள ச்  வைக (அ . ந், 787);; an inauspicious hair-curl 
below one of the ears of a bull or cow.

     [ ரான் + கவ்வல்]

ரான்கா க்கல்

 
 ரான்கா க்கல் piran-law.k-kal. ெப. (n.)

   கா க்கல் வைக ( ன்.);; reddish yellow ochre, as having the colour of a pūrān.

     [ ரான் + கா க்கல்]

ரானட் ைக

 
 ரானட் ைக pūrāp-attikai, ெப. (n.)

   க த்தணிவைக; a kind of close fitting necklace.

     [ ரான் + அட் ைக. ஒட்  → அட்  → அட்  → அட் ைக]

ரி

ரி1 piri,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. நிைறதல்; to be full,

     ' ரிப்ப ள்ேள வம்' (ஒளைவ. . வ ள். 4, 9);.

   2. ைறவற நிரம் தல்; to become perfect.

   3. களித்தல்; to rejoice;

 to be satisfied,

     ' ரிதெ்தன் ெனஞ்ேச ரி' ( வ். இயற். 3,44);.

   4. ப த்தல்; to be plump, or full formed;

 to swell

     ' ரித்த ைல ேல' (தா . மைலவளர.்2.); 

     'ெந ம் யம் ரித் ' (பாரத காண்டவ. 28);.

   5. ெபா தல்; to thrive, as vegetation.

   6. தல் ( ங்.);; to abound

   7. ரகஞ் ெசய்தல்;     'ேர ப்ப  ேபாலப் ரித்  நிற் ல் (ஒளைவ. ... ட் ெந . 5, 6);.

     [ ல் → பல் → பல, ல் → பல் → பன்ைம, ல் →  → தல் = ெச ந்த .  →  → தம் = 
ப த்த . (ேவ.க 3, 72-76); ல் → ர ்→ ர ்→ ரி]

 ரி2 piri,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

ரிக்காய்

 
 ரிக்காய் pirik-kay. ெப. (n.)

   ச ரிக்காய்; a fruit, tricho,

ரிக் த்தலரி

ரிக் த்தலரி  pūri-k-kuttal-ariši ெப. (n.)

நன்றாய்த் ட் ய அரி  (S.I.l.vi.11);, polished rice.

     [ ரி + த்தல் + அரி ]

ரிக்ெகண்ைட

 
 ரிக்ெகண்ைட piri-k-kengai ெப. (n.)

   சல் க்ெகண்ைட; a river fish.
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ரிக்ேகா

 
 ரிக்ேகா pirikk). ெப. (n.)

   ந்ெதாைக ெதா த்த ஆ ரியன்; the compiler of kurun-togai.

 ரிக்ேகா pūrikā, ெப.(n.)

   ந்ெதாைக ெதா ப் த்த நில மன்னன்; a chieftain who compiled ancient Tamil Kuruntogai.

     [ ரி [நிைற . சால் ]+ேகா]

ர ்- ெவள்ளம், ரம்-ெபான். த. ரம் ஊற்  நீர.் ரித்தல்-நிைறதல்,

ரிகம்

ரிகம் pirigam, ெப. (n.)

   அப்பவ க்கம் ( வா.);; pastry or cake full in appearance but hollow in side.

     [ ல் தல் = ைளத்தல். ல் → ர ்→ ைர = உட் ைள, உட் ைளப் ெபா ள் (ேவ.க. 3, 101); ர ்→ ர ்
→ ரி → ரிகம்]

ரிகா

 
 ரிகா purikā ெப. (n.)

   அ ல் (மைல.);; eagle wood.

ரிைக

ரிைக1 purga, ெப. (n.)

   ஊ ழல்; trum-pet

     'தாைர ரிைகவைள ' ( ப் . 890);.

   ம. ரிக;ெத. க, ரா

     [  → ர ்→ ர ் ரத்ல் = தல். (ேவ. க. 3, 104-105); ர ்→ ரி → ரிைக.]

 ரிைக2 pirigai ெப. (n.)

ரிகம் பாரக்்க;( ங்.);;see pūrigam

 ரிைக pirigal. ெப. (n.)

ரகம்1 பாரக்்க;(அ .நி.);;see pūragam'.

     [ ர ்→ ரகம் → ரிகம்]

ரிசே்சரல்

ரிசே்சரல் piri-c-cral ெப. (n.)

   அரி  வைக; a kind of rice.

     ' ப்ப ய க் ப் ரிசே்சரல்' (S.I.l.vii, 300);.

     [ ரி + ேசரல்]

ரித்தநீர்ப்ைப

 
 ரித்தநீரப்்ைப pirita-ni-p-pai. ெப. (n.)

   ப த்த  நீரப்்ைப; distended bladder.

     [ ரித்த + நீர+் ைப]

ரித் யம்

 
 ரித் யம் pirityam, ெப. (n.)

   க் ரடை்ட; a prostate plant.
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ரிதட் ைன

 
 ரிதட் ைன pūritațcinai, ெப. (n.)

   றப் க்காலங்களில் பாரப்்பனரக்் க் ெகா க் ம் பரி ; gift of money to Brahmans on festive occasions.

     [ ரி + தட் ைண]

ரிதம்

ரிதம் piridam, ெப. (n.)

   1. நிரப்பப்பட்ட ; that which is filled.

   2. களிப்  (சங்.அக.);; exultation, great joy.

   3.  (சங்.அக.);; plenty, abundance,

     [ ல் தல் = ெபா ந் தல். ல் → ர ்→ ர ்→ ரி → ரிதம்]

ரிதயம்

 
 ரிதயம் piridayam, ெப. (n.)

   தக்காளி; small tomato

ரிெநல்

ரிெநல் pirine. ெப. (n.)

   கலப் ெநல் (S.l.l.ii, 127.);; mixed paddy.

     [ ரி + ெநல்]

ரிெநல்

 
 ரிெநல்  pinel, ெப. (n.)

   காட் க் கன்னி; a tree.

ரிப்

ரிப்  purpoய ெப. (n.)

   1. நிைற ; filing,

   2. ப மன்; largeness, as of body;

 plumpness

   3.  ( டா.);; plenty, abundance.

   4, கம ழ்ச் ; satisfaction cheerfulness;exhilaration, great joy,

     ' ரிப்ெபா  வாட்டங்க றாேத' ( ப்ேபா. சந். ற்பத் . 7);.

   5. ஒளி; lustre,

     'ைவரத் ன் ரிப் ' (இ.வ.);.

     [ ல் தல் = ெபா ந் தல், ல் → ர ்→ ர ்→ ரி → ரிப் ]

ரிப் ளி

 
 ரிப் ளி proப ெப. (n.)

   பப்பரப் ளி; a plant.

     [ ரி + ளி]
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ரிபத் ரம்

 
 ரிபத் ரம் pūri-p-pattiram, ெப. (n.)

   கலன்(ம ட); ப்  (இ.வ.);; ornamental fillet of a crown.

     [ ரி + பத் ரம்]

 Skt. patra → த. பத் ரம்

ரிமம்

ரிமம் pirimam, ெப. (n.)

   1. ெத ன் ற ; side of a street.

     'உயர் ரிம தெ்த ல்' (ம ைரக். 18);.

   2. சாந் ட் க் கட் ய ெதாட்  (ம ைரக் 18, உைர);; cistern

ரிமரம்

 
 ரிமரம் pūri-maram. ெப. (n.)

   பப்பர ள்ளி; baobab

     [ ரி + மரம்]

ரிய

ரிய  piriyadப, ெப. (n.)

   தாழ்வான ; that which is low,

     ' ரியன் ள்ளிப் ரியன மறத்தல் ேவண் ம்' ( றள், 1206, மணக்);.

     [ ரி → ரிய . ள் → ( ரா); → ைர = ற்றம் ( .தா.278); ர ்→ ர ்→ ரி]

ரியம்

ரியம்1 pப்iyam, ெப. (n.)

   1. ஊர ்( ங்,);; town village.

   2. ம த நிலத் ர ்( ங்.);; agricultural town.

   3. அரசர ்  ( ங்.);; royal street.

   4. அர க்ைக (ச .);; royal residence

     [ ர ்→ ரம் = உயரந்்த மைன, அஃ ள்ள நகர,் நகர,் ர ்→ ர ்→ ரி → ரியம்]

 ரியம்2 piriyam, ெப. (n.)

   1. ரி6, 6 ( ங்.); பாரக்்க;see puri6, 6,

   2. ரி5, 4 (நாம ப. 377); பாரக்்க;see puri4,4

     [ ரி → ரியம்]

ரியமாக்கள்

ரியமாக்கள் pūriya-mākkal ெப. (n.)

ரியார ்பாரக்்க;see piriyar

     ' ரிய மாக்க ண்ப  மண் ' (பரிபா.6,48);.

     [ ரிய + மாக்கள்]
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ரியர்

ரியர1் piriyar. ெப. (n.)

   1. இ ந்தவர;் mean minded people.

     ' ரியரக்ளா மள ' ( றள்,919);.

     ' ரியேர ந்தம்ைமப் கல் ந்ேதாரக்் ' (கம்பரா. . டண.119);.

   2. ெகா யவர;் wicked persons.

     [ ல் → ள் → ெபாள் → பள் → பள்ளம் (ேவக.3.148); ள் → ( ரா); → ைர = ற்றம் ( .தா.278); ர ்→ 
ர ்→ ரி → ரியர]்

 ரியர2் piriyar. ெப. (n.)

   நிலேவம் ; a plant, ground neem.

ரியரி

ரியரி 1 piriyaris, ெப. (n.)

   மடை்டயரி  (இ.வ.);; bad grains of rice red in colour. unhusked paddy.

     [ ரி + அரி , அரி → அரி ]

 ரியரி 2 piyaris. ெப. (n.)

   ஆ தப் ைச (தசராப்); பண் ைக ல் ெகா க்கப்ப ம் ெகாைட(தான);அரி ; doles of rice during the 
dusserah festival.

     [ ரி + அரி . அரி → அரி ]

 ரியரி 3 piriyaris. ெப. (n.)

   ெவள்ைளயரி  (நாஞ்.);; white, polished rice.

ரியார்

ரியார ்piriyள் ெப. (n.)

   1. ழ்மக்கள்; base or low people.

     'ெபா டெ்சல்வம் ரியார ்கண் ள' ( றள்,241);.

   2. ெகா யவர;் wicked persons.

     [ ரியர ்→ ரியார]்

     '' ரியர'் பாரக்்க.
1 piru-    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைளத்தல் (ெகா.வ.);; to pierce.

     [  → . தல் = உடெ்சல் தல்.  → . தல் = தல்.  → ர ்→ ர.் 
ரத்ல் = தல் (ேவ.க.3.105); ர ்→ ]

 2 oப்ப, ெப. (n.)

   வம் ( டா.);; eyebrow.

     ' ைண  னிைடேய ெச ட "( வரக.ைந ச.33);.

     [ ர ்→ ர ்→ ரி. ரிதல் = வைளதல் ர ்→  →  → வம் = கண்களின் ேம ள்ள 
ம ரவ்ைள  (ேவ.க.3,94-98); ர ்→  → ]

கம்

 
 கம் pirugam, ெப. (n.)

   நிலத் ல் ைளப்ப , மரம் ( டா.);; tree, growing on the earth.

     [  → கம்]
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ண்

ண் மப்பா ெப. (n.)

   1. மல் ைக ( டா.);; jasmine

   2. ேவ ப்ப த்  (மைல.);; hedge twiner.

   3, ேதடெ்கா க்  ( ன்.);; Indian turnsole.
 pப்பdப, ெப. (n.)

நீ  (ைதலவ.ைதல. 135,134); பாரக்்க;see piniப.

     [  → ]

ைரப்ப -தல்

ைரப்ப -தல் purai-p-padu-,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ன் க் ம் ேபா  வைல தல்; to torn net in fishing

     [ ள் = ஒடை்ட, ைள, ள் → ைர, ைர + ப - ைரப்ப  → ைரப்ப -,]

ைர ைரெயனல்

ைர ைரெயனல் pūrai-pūral-y-enal ெப. (n.)

   ேபா ம் ேபா ெமனல்; expr signifying enough. enough.,

     ' ைர ைர ெயன்  ைகயாலைமத்த த்ேதளிர'் (அரிச.் . ட் .16);.

     [ ைர + ைர + எனல்]

ைர -தல்

ைர -தல் pūrai-y-igu-,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. வைடதல்; to cease end,

     'பாரிவ  த் னிப் ைர ட வைமயாேதா' ( ப் :879);.

   2. அ ப் ண்டாக் தல் ( ன்.);; to become tedious, as a story,

     [ ைர + இ -,]

ல்

ல் pப் ெப. (n.)

லா பாரக்்க;see pப்

     ' ல்ேவெலன்றா' (ெதால்,எ த்.375);.

லத்

 
 லத் மப்aெ◌t. ெப. (n.)

   ம  (மைல.);; flowering murdah.

லா

லா pla. ெப. (n.)

   1. ெச வைக; black berried feather foil.

   2. மரவைக; red, silk cotton tree.

     [ ல் → லா. இனி லவா → லா என் மாம்]

லாங் ழங்

லாங் ழங்  pūlān-kilangu, ெப. (n.)

   1. ெச வைக; rong zedoary

   2. ழங் வைக; root of long zedoary,

     [ லா + ழங் ]

லாசெ்சண்

லாசெ்சண்  pla-c-cendப, ெப. (n.)

   1. செ்சண் ; ball of flowers

   2. மணக்காலத் ல் நிக ம் ந ங் ல் மணமக்கள் நிகழ்த் ம் செ்சண்டாட்டம்; play with balls of 
flower by the bride groom and bride during 'nalungu'.

ெத. லாெசண்

     [ வாலா ய → லா + ெசண் ]
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லாசம்

லாசம் pilasam. ெப. (n.)

லா,1. (ைதலவ.ைதல.134); பாரக்்க;see p க் 1

     [ லா → லாசம்]

லாஞ்

லாஞ் மப்ர.் ெப. (n.)

லா,1. (ைதலவ. ைதல.); பாரக்்க;see pia-1

     [ லா → லாஞ் ]

லாத்

 
 லாத் மப் ெப. (n.)

   வைக; a, shrub.

     [ லா + அத் ]

லான்

லான்மப் ). ெப. (n.)

   1. க ப்  லான்; black honey shrub.

   2. ள்ளில்லாெவண் லான்; white honey shrub.

லான்ெகால்ைல

 
 லான்ெகால்ைல plankola, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள ஊர;் a village of Tanjavur dt.

     [ லான் + ெகால்ைல]

1 pi,    4 ெச. . . (v.i.)

   உடம்  ரித்தல்; to swell,

     ' த்தகங் ைழந்  ெபான் சவாடாேமா' ( வாச16.8);.

     [ ரித்தல் → த்தல்]

 2 pப் ெப. (n.)

   ெவண் , ெவள்ைள ல்லாந் ; white honey shrub.

யாத்

 
 யாத் மப்i-y-at, ெப. (n.)

   ஒ வைக ஆத் ; a shrub.

ைல

ைல1 plai. ெப. (n.)

   அணிற் ள்ைள; squirrel.

 ைல2 pila. ெப. (n.)

   ச் க் ழங் ; long zedoary.

ைலப்

 
 ைலப்  pillai-p-pப் ெப. (n.)

   ைலச ்ெச ன் ; flower of sirupulai

     [ ைல + ]
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ேலாகம்

 
 ேலாகம் oப்gே◌am, ெப. (n.)

   ேமேல லகத் ள் தலாவ , ( வ.);; the earth, first of mél-élulagam, q.v.

     [  + உலகம், உலகம் → ேலாகம்]

     ' ல ' பாரக்்க

ேலாகைவ ண்ட
ம்

 
 ேலாகைவ ண்டம் pūlöga valgungam ெப. (n.)

   வரங்கம் (இ.வ.);; Srirangam, considered as vaikuntha on earth.

     [  + ேலாக + ைவ ண்டம். உலகம் → ேலாகம்]

 Skt. vaikuntha → த. ைவ ண்டம்

வ யர்

 
 வ யர ்pப்-vasiyar. ெப. (n.)

ைவ யர ்(யாழ்.அக.); பாரக்்க;see puvaiśiyar

     [ ைவ யர ்→ வ யர]்

 Skt. vaišya → த. ைவ யர்

வட்டம்

வட்டம் pd-wattam, ெப. (n.)

   1. ைவச ் ழ்ந் ள்ள ேதா ; corolla,

   2. வ ச் தல்; bract

   3. ரலணிக ள் ஒன்  (பரவ.);; a kind of ring.

     [  + வட்டம்]

வ ச் த ைல

 
 வ ச் த ைல puvad-c-cdala, ெப. (n.)

   கவட் ல் த்ேதாற் க் ம் உ த் ரிந்த இைல; bract ole.

     [  + அ  + தல் + இைல]

வண்டம்

 
 வண்டம் pi-y-andam, ெப. (n.)

   ெவங்காயம் (சங்.அக.);; onion.

     [  + அண்டம்]

 Skt. anda → த. அண்டம்

வண்டம ர்

 
 வண்டம ர ்pūvanda-mayir ெப. (n.)

வண்டம் (சங்.அக.); பாரக்்க;see pivandam

     [ வண்டம் + ம ர]்
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வண்டர்

 
 வண்டர ்pi-y-andar ெப. (n.)

   ஒ சார ்இைடயர ்(நாஞ்.);; a subsect of shepherd caste.

     [  + அண்டர]்

வணி

வணி ப்-w.a. ெப. (n.)

   1. மாைல; garland.

   2, ச க்கம்; junction of the roads.

     [  + அணி]

வணிகன்

 
 வணிகன் pப்-vanga), ெப. (n.)

    ற்பவன்; a dealer in flowers, a florist.

க. வ க, வ்வ க, வ க,

     [  + வணிகன்]

வைண

வைண pü-v-anaj, ெப. (n.)

   மலரப்்பள்ளி; bed of flowers 

     '  ம ங் யன்ற வைணப்பள்ளி' (மணி.4,54);.

     [  + அைண. அள் → அண் → அைண]

வத்

வத் 1மப்-wat, ெப. (n.)

   ம்பா ரி; lac tree (L.);

 வத் 2 po-wall. ெப. (n.)

   வாணவைக (இ.வ.);; a kind of firework.

     [  → வத் ]

வத் ர்

 
 வத் ர ்pivatiப் ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள ஊர;் a village in Tanjavur dt.

வந்தம்
வந்தம் pi-y-andam, ெப. (n.)

   நிலவாைக (பதாரத்்த.1059);; Tinnevelly senna.

வந்

வந்  pi-y-andi ெப. (n.)

   1. மரவைக (மைல.);; trijugate - leaved soap-nut

   2. மரவைக; four leaved soap-nut

   3. ன் , (மைல.);; Indian beech.

ம. வந்

     [  → வந் ]

 வந்  pūvandi, ெப. (n.)

   1. இராமநாத ரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Ramanathapuram Taluk.

   2. வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Sivaganga Taluk.

     [ +அந் ]
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வம்

வம் pūvam. ெப. (n.)

   1. ம்பா ரி; lac tree

   2. காட் ப் வம்; longam

   3. வந்  ( ன்.); பாரக்்க;see puvandi

   ம வ.  , வந்  ம. வம், வந் , பர.் ய்;   . த்ரா;மால. செ்ர

வம்பர்

வம்பர ்pi-y-ambar ெப. (n.)

   ஒ வைக ந மணப் பண்டம்; a kind of amber.

     '  ெபான்னம்பர ் வம்பர ்ெபாங்கேவ' ( க்காளத். ,7,55);.

     [  + அம்பர]்

வம்பழம்

வம்பழம்1 pū-v-ampalam, ெப. (n.)

   ெகாஞ் ப் பழம்; fruit of puvam,

     [ வம் + பழம்]

 வம்பழம்2 pd-w.ampalam, ெப. (n.)

வன் கத  பாரக்்க;see pūvan kadali

     [ வன்பழம் → வம்பழம்]

வம்பன்

 
 வம்பன் pi-y-amba), ெப. (n.)

மன்மதன் (அக.நி.);,

 Kāma, as having arrows of flowers.

     [  + அம்பன். அம்  → அம்பன் = அம் ைன ைடயவன்]

வமளி

 
 வமளி pi-y-amal, ெப. (n.)

   எண்களிப் ள் (அட்டேபாகத் ள்); ஒன்றான மலரப்்ப க்ைக; bed of flowers one of asta-pôgam,d.v.

     [  + அமளி]

வர

வர  pti-y-arasu, ெப. (n.)

   1. மரவைக, (பதாரத்்த:379);.

 portia tree.

   2. மரவைக; rhododendron,

   ம. வரசன்;க. வர ,

     [  + அர . அர  ேபான்  இைலைய  ைடய மரம். ஆ ன் அர  ேபாலன் ப் க் ம் தன்ைம 
ேநாக் ப் வர  எனப்பட்ட .]

வர ப்பால்

 
 வர ப்பால் pi-y-arasu-p-pa. ெப. (n.)

   த ம்  த ய ேதால்ேநாய்க க் ப் பயன்ப த் ம் வர  மரத் ன் பால்; the yellow milk or juice of the 
fruit of portia tree, used for ring worm and other skin diseases.

     [ வர  + பால்]
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வரன்

 
 வரன் ப்-wara), ெப. (n.)

   அரசன் ( ன்.);; king.

     [  + வரன்]

வராகம்

 
 வராகம் pd-waragam, ெப. (n.)

   மா ன் பன்  ேதாற்றரவம் (அவதாரம்);; boar incarnation of Tirumal, as having the earth on its tusk.

     [  + வராகம்]

வராகன்

 
 வராகன் pd-waragar, ெப. (n.)

   பன்  உ வம் ெகாண்ட கா வைக; star pagoda, gold coin bearing the inpression of a boar.

     [  + வராகன்]

வ ம்

 
 வ ம்  pi-y-arumbu. ெப. (n.)

   ெமாக் ; flower bud.

     [  + அ ம் . உ  → அ  → அ ம் ]

வல்

வல்1 pival. ெப. (n.)

   1. வப்  ( டா.);; red colour.

   2. ெசம்மண்; red earth.

     'இல் வ ட் ' (க த்.114);.

ம. வல்

     [ ள் → ங் . ங் தல் = எரிதல், ைகத்தல் = எரிதல் ( .தா. 133); ள் →  →  → வல்]

 வல்2 pival. ெப. (n.)

   ர  (யாழ்.அக.);; large well.

     [ ல் → ல் → . ள் →  →  → வல்]

 வல்3 pival. ெப. (n.)

   த் ைக (அ .நி.);; flowering.

     [ெபால் → ல் → ல் →  = ெபா , அழ , மலர.் த்தல் = ெபா தல், அழகாதல்,  மலரத்ல் 
( .தா.135); (வ.வ.239);.  → வல். 'அல்' ெதா. ெப.ஈ ]

வல் ெகாய்தல்

வல் ெகாய்தல் pu-v-assi-koydal. ெப. (n.)

   க்ெகாய்  ஆ ம் மகளிர ் ைளயாட்  வைக ( வாச. 13, 1);; gathering flowers, a pastime of girls.

     [  + அல்  + ெகாய்,]
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வலம்

வலம் bi-walam, ெப. (n.)

   நில லகத்ைத ( ைய); வலஞ் ற்  வ ைக; circumambu

 lation of the earth from left to right

     ' வலஞ் ெசய்வெதான் ' ( ேவங். சத. 6);.

     [  + வலம்]

வலயம்

 
 வலயம் ப்-walayam, ெப. (n.)

   மண் லகம் ( ங்.);; earth.

     [  + வலயம். வல் → வல. வலத்தல் = வைலத்தல், ழ்தல். வல் → வலயம் = வட்டம், நில லகத் ன் 
வைளவான ப ]

வழைல

 
 வழைல pப்-walalai. ெப. (n.)

நீ  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see piniய

     [  + வழைல]

வ ச் ட்

 
 வ ச் ட்  pd-wall.c-ciப ெப. (n.)

ச் ட்  (நாஞ்.); பாரக்்க;see oப்-c-citய

     [  → வ  + ட் . ள் → ( ட் ); → ட்  = ய . ட்  → ட்  = ஒைல ந க் ]

வள்ளம்

வள்ளம் ப்-walam, ெப. (n.)

   மட் ண்ணம் (ைதலவ. பா . 49);; earthen cup.

     [  + வள்ளம்]

வளர்த்

 
 வளரத்் மப்-va/art. ெப. (n.)

   கண்ணிைம ேநாய்; a disease of eye lid.

வன்

வன்1 pia). ெப. (n.)

   1. நான் கன் (அயன்);; Brahma,

     ' ல ம் வ  நாற்  நீ' (பரிபா. 1, 46);.

   2. ெசவ்வாைழ; red banana.

   3. வன் கத  பாரக்்க;see pūvan kadali

ம. வன்

     [  → வன்]

 வன்2 ptivar. ெப. (n.)

   ேசவல்(ேசரநா.);; cock

   ம. வன்;   க. ஞ்ச, ஞ் ; ெத. ஞ் ;   . ஞ்ெச;   ேகாத. ஞ்ன்;பட. ஞ்ச

     [  →  வ ன் =  தைல ல் (ெகாண்ைட);ைய ைடய . 'அன்' உைடைம த்த ஈ ]
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வன்கத

 
 வன்கத  pivaற-kadal. ெப. (n.)

   வாைழ வைக (இ.வ.);; a kind of plantain

     [   → வன் + கத ]

வன்பழம்

வன்பழம்1 oப்war-palam, ெப. (n.)

வன் கத  பாரக்்க;see pūvan – kadali

     [ வன் + பழம்]]

 வன்பழம்2 pivar palam ெப. (n.)

   ெநய்க் ெகாட்டான் பழம்; soapnut tree

வ ர்

 
 வ ர ்pivaறப் ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள ஊர;் a village Tañjavur dt

வா-தல்

வா-தல் ptiva-    7 ெச. . . (v.i.)

   மலரத்ல்; to be produced (flowers);, to blossom.

க. வா

     [  + ஆ-,]

வா ப்பட்டம்

 
 வா ப்பட்டம் pūvāšlopattam. ெப. (n.)

   ேகாைடக்காலத் ற் ப ரிடப்ெப ம் ன்ெசய்ப் ப ர;் dry crop season starts from summer.

     [ வா  + பட்டம்]

வாடங்ேகழ்வர

 
 வாடங்ேகழ்வர  pūvādan kēlvaragu ெப. (n.)

   ஒ வைக ேகழ்வர ; a kind of ragi.

     [ வாடம் + ேகழ்வர . ேகழ் → ேகழ் வர  = ெசந்நிற வர வைக]

வாடம்ேகழ்வர

 
 வாடம்ேகழ்வர  puvagam - kஇwaragu. ெப. (n.)

வாடங்ேகழ்வர  பாரக்்க;see pūvādan kē/varagu

     [ வாடம் + ேகழ்வர ]

வாைடக்கா

 
 வாைடக்கா  pū-v-ādaikkādi ெப.(n.)

வாைடக்காரி (இ.வ.); பாரக்்க;see pப்wadaik-kāri

     [ வாைடக்காரி → வாைடக்கா ]

வாைடக்காரி

வாைடக்காரி pū-y-āgaikkāri. ெப. (n.)

   மாங்க யத் டன் இறந்  ெதய்வமான மா  ( ரபஞ். பக். 540);; a woman worshipped as a family goddess on 
her death during the life time of her husband.

     [ வாடம் + காரி]
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வாைடப்பாைன

 
 வாைடப்பாைனрüиӑраі-р-рада ெப. (n.)

   மங்கலப்ெபண் ர ்வ பாடன்  ( மங்க ப் ராரத்்தைன யன் ); வாைடக் காரிக் க் 
காணிக்ைகயாக் ம் ேசைலைய, அ த்த மங்கலப்ெபண் ர ்வ பா  ( மங்க ப் ராரத்்தைன); வைர 
காத்  ைவக் ம் பாைன; a pot in which the cloth offered to Puvādaikkâri at a sumangali-p-pirarttanai is kept till the next 
sumangali-p-pirarttanai.

     [ வாைட + பாைன]

வாைடயம்மன்

வாைடயம்மன் pū-y-ādal-y-amman ெப. (n.)

வாைடக்காளி ( ரபஞ். பக். 541); பாரக்்க;see puj-v-ādai-k-kāri

     [ வாைட + அம்மன்]

வாணம்

 
 வாணம் pd-waram, ெப. (n.)

வாணவைக

 a kind of rocket that throws out flower like sparks.

     [  + வாணம்]

வாத்தாள்

 
 வாத்தாள் pivat . ெப. (n.)

நீ  பாரக்்க;see {}

வா காரம்

 
 வா காரம் pūvādikāram, ெப. (n.)

   னக்காரம் (சங்.அக);; alum,

வா காய்க் மர
ம்

 
 வா காய்க் மரம் pividu - kay-k-ku maram, ெப. (n.)

வாமற்காய்க் மரம் பாரக்்க;see pūvāmar kāykku maram

     [ வா  + காய்க் ம் + மரம்]

வாமரம்

 
 வாமரம் pivamaram, ெப. (n.)

   ேகாளி; trees yielding without flowering

     [  + ஆ + மரம்]

வாமற்காய்க் ம
ரம்

 
 வாமற்காய்க் மரம் puvámar-käykku maram, ெப. (n.)

   வாேத காய்க் மரம் ( டா.);; tree that bears internal flowers as apparently not flowering,

     [ வாமல் + காய்க் ம் + மரம்]

வால்

வால் pi-w . ெப. (n.)

   1. ஞ்ச ள்ள வால்; tufted tail of cattle,

   2. வால் னி ல் ெவள்ைள ம் மாட் க் ற்ற வைக (மாட் வா. 18);; a defect in cattle.

     [  + வால்]
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வாைழ

வாைழ ப்-wala, ெப. (n.)

   1. வாைழவைக; guindy plantain (GSM.Dii, 215);.

   2. ெச  வைக; Indian shot.

. பாெர

     [  + வாைழ]

வாளி

வாளி pd-wன் ெப. (n.)

   1. காமன் (மன்மதன்); ( ங்.);; Kāma as having arrows of flowers.

   2. காம ைடய வம் ; Kāmas arrow of flowers.

     [  + வாளி]

 வாளி2 pப்-wall. ெப. (n.)

   ெச க க் ச ் தாக நீர ்ஊற்றப் பயன்ப த் ம் வாளி; Water-can.

     [  + வாளி]

     [P]

வாைள

 
 வாைள pd-wala, ெப. (n.)

   ஒ வைக ன்; a kind of herring.

-த்தல்

-த்தல் pivi- 11 ெச. . . (v.i.)

   த்தல்; to cause to enter.

     'ேபாய்ப்ேபா ஒய் ெவந்நரற் ேயல்' ( வ். இயற். ெபரிய வந், 40);.

     [  →  → . ' ' . .ஈ ]

வான்

வான் pd-widபva), ெப. (n.)

ேகா ற் ப்

   தெ்தாண்  ெசய்பவன்; one who supplies flowers for a temple. (T.A.S.i.,6.);

     [  + வான். பவன் → வான்]

தழ்

 
 தழ் pd-w-ida ெப. (n.)

   மலேர  ( ங்.);; flower petal.

ம வ. ந்ேதா

. தெசள்

     [  + இதழ்]

ந்

ந்  Divindப ெப. (n.)

   1. ந்  நாதம் (சங்.அக.); பாரக்்க;see puvindunādam.

   2. ரம் என்ற ம ந் ச ்சரக் ; corrosive sublimate.

     [  + ந் ]
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ந் நாதம்

 
 ந் நாதம் pūvindu-nādam. ெப. (n.)

   காக்ைகப்ெபான் (அப் ரகம்); ( .அ);; mica.

     [ ந்  + நாதம்]

ரணம்

 
 ரணம் pd-wiaram, ெப. (n.)

   ஆண்  மலரி ள்ள ண் (சங்.அக.);; sore on the gians penis.

     [  + ரணம்]

 Skt. vrana → த. ரணம்

ரி

ரி pப்-wiri, ெப. (n.)

   ெதன்னம்பாைள (மாட் வா. 162);; coconut spathe.

     [  + ரி]

ல்

 
 ல் bi-wil, ெப. (n.)

   காம ைடய (மன்மதன ); மலர் ல் ( ங்.);; flower-bow of Kāmā.

     [  + ல்]

லாப்பாைல

 
 லாப்பாைல pப்wia.p-pala. ெப. (n.)

   ஒ  தப்பாைல; stinking swallow wort.

     [ லா + பாைல]

மப்-M. ெப. (n.)

   றப்பற்றவ-ன்-ள்; one who is birth less,

     '  தழ்' ( மந். 1409);.

     [  + இ . இல் → இ ]

ைல

ைல pu-Wai; ெப. (n.)

   ைல மாதர ்ெப ம் அற்ைறப் பரிசம்; day's hire of a prostitute.

     ' ைல த்தவன் ெபான் ன ெனன் ' (மணிேம.24, 19);.

     [  + ைல]

தல்

தல் pi-wiபda. ெப. (n.)

   1. ெசாரெசாரப்

   நீங் வைக ( ன்.);; removal of rough ness, as from the edge of a blade.

   2. கண்ணின் க ல் ெவள்ைள ைக; formation of cataract in the eye.

     'கண்ணிற் ந்த '.

     [  + தல்]

ளம்

 
 ளம் ப்wlam, ெப. (n.)

   ஒ  ெசய் நஞ்  (கற்பாஷாணம்); ( .அ.);; a mineral poison,

1345

www.valluvarvallalarvattam.com 4566 of 19068.



ைளைக

 
 ைளைக pd-wlaga. ெப. (n.)

   நன்ைம (ேபாகம்); ைளைக; fruitfulness, as of a crop;

 produce of a season.

     [  + ைளைக. ைள → ைளைக]

ற்கண்ணி

 
 ற்கண்ணி pikann, ெப. (n.)

   அத் ; fig tree.

ற்ெகாம்

ற்ெகாம்  pūvirkombu, ெப. (n.)

ன் ழத்  பாரக்்க;see pப்winklati

ற்ெகாம் ம் க ம்ப  (ேம ந்:47);.

     [  + இன் + ெகாம் ]

ன் ழத்

ன் ழத்  pūvip - kilatti ெப. (n.)

   மகள் (இலக் .); ( ங்.);; Laksml, as seated on a lotus.

     'ேசராேள ன் ழத்  லந் ' (நால , 252.);

     [ ன் + ழத் ]

ன்ச க்கைர

 
 ன்ச க்கைர pūvin - šarukkarai ெப. (n.)

   மலரி ந்  எ க் ம் ச க்கைர; sugar extracted from flowers.

     [  + இன் + ச க்கைர]

னன்

னன் pivina). ெப. (n.)

   நான் கன் ( ரமன், அயன்);; Brahma,

     ' னன் ைலயம் ெபா ட்  மா ற' (கந்த . கட ள்வா. 14);.

     [  → னன்]
ப்ெ◌ ெப. (n.)

   1. வம்1 பாரக்்க 1;see púvam-1

   2. கதம்பம்; a species of roudeletia wort.

க் -தல்

க் -தல் pivukkidu,    20 ெச. . . (v.i.)

   காதலன் காத க் ப் பரிசங் ெகா த்தல்; to make a present to ones beloved.

     ' க் ட்ேடாம் ேபா ம்' (ஈ , 8, 2,6.);

     [ க்  + இ -,]

ைல

 
 ைல pப்பsla, ெப. (n.)

   ஒ  வாைக; sirissa tree.

டம்

 
 டம்  pivugambu. ெப. (n.)

   ெமன்ைமயான உடம் ; soft body.

     [  + உடம் ]
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ணா

 
 ணா oப்பாக். ெப. (n.)

   காட் ப்ைப; forest bassia

ர்-தல்

ர-்தல் pi-y-udi,    4 ெச. . . (v.i.)

   க்க தல்; to deflorate, to shed flower.

     [  + உ ர-்,]

ர்

 
 ர்  pi-y-udirvய ெப. (n.)

   மலரக்ள் உ ரை்க; defloration

     [  + உ ர் ]

மாமரம்

 
 மாமரம் pப்பmamaram, ெப. (n.)

வந்  மரம் பாரக்்க; see puvandimaram

ர்-த்தல்

ர-்த்தல் pi-y-யyr,    4 ெச. . . (v.i.)

மலரத்ல்; to blossom.

     ' ரத்்தன்ன... உண்கண்' (க த். 142);.

     [  + உ ர-்,]

லகம்

 
 லகம் pd-w-பagam, ெப. (n.)

ல  பாரக்்க; see povulagu.

     [  + உலகம்]

ல

ல  pi-y-ulagu. ெப. (n.)

   நில லகம்; the earth,

     'படர ்ேம னியான  ல ெகங்க ேம' (கம்பரா. அ கா. 75);.

     [  + உல . உலகம் → உல ]

ள்

ள் pūvuḷ, ெப. (n.)

   ன் உட்பக்கம்; inside of a flower, corolla.

     [  + உள்]

ெவ -த்தல்

 bi-w.edu,

   4 ெச. . . (v.i);

   1. ேகா ற் ைசக்  மலெர த்தல்; to gather flowers for a temple.

   2. கண்ணில் ந்த ைவ நீக் தல்; to remove cataract from the eye.

     [  + எ -,]
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ெவ த்தகண்

 
 ெவ த்தகண் pi-y.edulia kaர. ெப. (n.)

   ரித்தகண்; anomalous state of refraction caused by the absence of the crystalline, lens, as after an operation for 
cataract.

     [  + எ த்த + கண்]

ெவண்ெணய்

ெவண்ெணய் pd-w-enney, ெப. (n.)

   1. ெகா வைக; aduloil plant.

   2. ம ந்ெதண்ெணய் வைக (யாழ்.அக);; a kind of medicinal oil.

   3. ந ம் எண்ெணய்வைக. ( ன்.);; a scented oil.

     [  + எண்ெணய். எள் + ெநய்-எண்ெணய்]

ெவண் ள்ளி

 
 ெவண் ள்ளி ப்-weroப/ ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் கண்ேணாய்; opacity of the lens, an eye disease.

     [  + ெவண் + ள்ளி]

ெவள்ைள
ெவள்ைள pd-wஅa. ெப. (n.)

   அைரக்கால் உ பா க்  வழங் ம் உக் ;  mercantile term for 1/8 rupee.

ெவ

 
 ெவ மப்wer. ெப. (n.)

   ன் ந மணம்; fragrance of flower.

     [  + ெவ ]

ேவர்

ேவர் ப்-wன். ெப. (n.)

நாகம் (ைதலவ. ைதல. 73);. பாரக்்க; see punagam

     [  + ேவர]்

ேவைல

 
 ேவைல bi-weal. ெப. (n.)

   ப்ேபான்ற த் ர ேவைல; floral design.

     [  + ேவைல]

ேவைலப்பா

 
 ேவைலப்பா  pப்vகai-p-padu ெப. (n.)

தெ்தா ல் பாரக்்க; see pital

     [  + ேவைலப்பா , ப  → பா ]

ேவைளக்காரர்

ேவைளக்காரர ்pi-wஅal-k-kala. ெப. (n.)

   அரசரக்் ரிய காலங்களில் டா ல் தம்ைமத் தாேம த் க் ெகாண்  ம ம் ரர ்
ெதா னர;் devoted servants who have taken a vow to stab themselves to death if their king is not supplied with 
flowers and garlands at the specified times.

     ' ேவைளக் காரைரப் ேபாேல வா ெறா வர ்இேற' (ஈ . 5, 1.9);.

     [  + ேவைளக்காரர]்
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ைவ

ைவ1 pūvai ெப. (n.)

   1. காயா; oblong cordate - leaved bilberry,

     ' ைவப் மலெராக்  நிறம்' (நான்மணி. 1);.

   2. நாகணவாய்ப் ள்; bush myna

     ' ரிெவா  நா னாற் ைவ ணரத்் ' ( . ெவ. 12, ெவன் ப். 12);.

   3. ல் (அக.நி.);; koel,

   4. ளி; parrot.

   5. ரிப் ; an intestinal worm, thread worm.

     [  → ைவ]

 ைவ2 pūval ெப. (n.)

   ெபண்; lady, woman.

     'ேபாதல் காரிய ெமன்றனள் ைவ' (கம்பரா. ளா. 26);.

ம வ, காரிைக

     [  → ைவ. ைவப்ேபான்ற ெபண்]

 ைவ3 pival. ெப. (n.)

   காயாச ்ெச வைக; a variety of kaya,

ைவ யர்

 
 ைவ யர ்pú-va/$iyar. ெப. (n.)

   ேவளாளர ்( ங்.);; Vélalās as cultivators.

     [  + ைவ யர]்

 Skt. vaišya → த. ைவ யர்

ைவநிைல

ைவநிைல pival-nilai. ெப. (n.)

   1. காயாம் ைவ மாயவன் நிறத்ேதா  உவ த் ப் க ம் றத் ைற ( .ெவ.9,4);; (purap.);

 theme in which the bilberry flower is praised as resembling the colour of Visnu,

   2. அரசைனத் ேதவேரா  ஒப்பக் ம் றத் ைற ( றநா.36); (ெதால்.ெபா.60);; (purap.);

 theme in which a king is likened to a god.

     [ ைவ + நிைல]

ைவவண்ணன்

ைவவண்ணன்рйval-wannan, ெப. (n.)

   மால் ( ங்.); ( வ்.ெபரிய . 2,2,8);; Tirumal as having the colour of bilberry flower,

     [ ைவ + வண்ணன்]

ெவா ங் -தல்

ெவா ங் -தல் pi-y-odபரg்ய,    5 ெச. . . (v.i.)

   க ப்ைப ன் வாசல் ஒ ங் ப் ேபாதல்; to be displaced of cervix

     [  + ஒ ங் -,]

ெவால்

 
 ெவால்  pti-y-ol. ெப. (n.)

   உள்ளடீற்ற ேதங்காய் வைக (யாழ்.அக);; a spoilt coconut with the kernal empty.

     [  + ஒல் ]
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ேவா

 
 ேவா  pப் ெப. (n.)

   ெதாட்  ெசய்நஞ்  (பாடாணம்); (யாழ்.அக.);; a mineral poison.

 ேவா  pūvōṭu, ெப. (n.)

   ேகா ல்  ழா ல் எ க் ம் சச்ட் ; fre pot.

     [ +ஓ ]

ழ்

ழ்1 pப் ெப. (n.)

   1. காைடவைக ( ங்.);; quail

     'அளித்  நீ பண்ணிய ெழல்லா ன் ம் ளித் ' (க த்.95.); 

   2. கானாங்ேகா ; jungle fowl,

     'க தாரி ழ்....... பறந் ' (அரிச.் .வஞ்ச39);.

க. ர் , ர , , ெக. ேர ; ேகாத. ெமாணாம் ரி.

 ழ்2 pப் ெப. (n.)

   ைழ (இலக். அக.);; hole.

     [  → ழல் = உட் ைள.  → ைழ = ைள, ழாய். ைழ → ல் = ைள. ைழ → ைழ = ைள 
(ேவ.க.3106-108); ைழ → ழ்]

 ழ்3 pப் ெப. (n.)

ழான் பாரக்்க; see oப் ).

ழ்க்கரம்

 
 ழ்க்கரம் pūlkkaram, ெப. (n.)

   ெவண்ேகாட்டம். (மைல.);; Arabian costum.

ழ்க்ைக

ழ்க்ைக pūl-k-kai, ெப. (n.)

   யாைன; elephant, as having tubular trunk.

     ' ழ்க்ைக கன் ம ைவ நனிெயண்ணின்' ( நாயக .14,9);.

ம வ. ஆம்பல், உம்பல், உவா, எ ம் , ஓங்கல், கரி, களவன், கைறய , ஞ்சரம், ைகம்மைல, ைகம்மா, 
ங்கல், ம் , ேதால், நால்வாய், பக , கர் கம்,

ெப மா, ெபாங்க , மதமாமறம , மா ரம், ெமாய், யாைன, வ ைவ, வாரணம், ேவழம் த .வ.101)

     [  → ைழ = ைள. ைழ → ைழக்ைக = ம் க்ைக, யாைன. ைழக்ைக → ழ்க்ைக 
(ேவ.க.3.108);]
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ழ்

ழ் 1மப் ெப. (n.) ( ங்.)

   1. இைறச் ; meat

   2. ைடநாற்றம்; stench of putrid flesh.

 ழ் 2மப் ெப. (n.)

   1. ; dust.

     'ேகழல் ழ்  ைளக்க' (ேதவா.152.5);

   2. ெகா ைம ( ங்.);; cruelty, oppression.

     [ ள் → (ெபாள்); → ெபா . ெபா த்தல் = ளாக் தல். ள் → ள் → ( ழ்); →  = ள், , ழ் → 
ழ் . ( தா.127);]

ழளம்
ழளம் Pūļalam ெப. (n.)

   ெநய்த்ேதா ; anchovy. (M.M.710);.

ழான்

ழான் piன். ெப. (n.)

   1. க தாரி ( வா.);; Indian partridge.

   2. கானாங்ேகா  (நாம ப. 248);; jungle-fowl.

   3. சம்பங்ேகா ; turkey.

     [ ழ் → ழான்]
மப் ெப. (n.)

   1. ள்; Powder

     "வானம் படக்க க் ' (கல்லா.25.28.);

   2. ; dust

     ' த்த ழற்காளாம் ' ( பாண்.134);.

   3. நீ  ( );; sacred ashes

     '  ைனந்தவர'் (கந்த . த்.வர .13.);

   4. நா  (நன்.273);. பாரக்்க; see pմիnadu

   5. ைழேச ; soft mire or mud.

   6. ேசற் ற் ; bubble in muddy water.

   ம. ; க. ளில்; .ெபாய்ைய;     [ ள் → ெபாள் → ெபா , ள் → ள் ( ழ்,); →  ( .தா.127);]

நா

நா மப்◌ா  ெப. (n.)

   ெகா ந்த ழ்நா  பன்னிரண்ட ள் ஒன் ; the region where a vulgar dialect of Tamil was spoken, one of 12 
kodun-tamilnādu, q.v.

     [  + நா ]

யசணி

 
 யசணி pillyasan, ெப. (n.)

   வணி; a kind of gourd.

யபலம்

 
 யபலம் piyapalam, ெப. (n.)

   சணி (மைல.);; pumpkin.

     [  + பலம்]
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யன்

யன் pila), ெப. (n.)

   1. ( நாட் க் த் தைலவன்); ேசரன் ( வா.);; Chéra king, as lord of pull-nādu.

   2. பாண் யன்; Pandya king.

     ' யரே்கான் ெவப்ெபா த்த க யரே்கான்' (ேசக் . .பா .6);.

     [  → யன்]

யான்

யான் piyar. ெப. (n.)

   1. வெப மான்;Śivan, as wearing sacred ashes.

     ' யான் ேண' (த ழ்நா.78.);

   2. ' னிடத் ள்ளவன்'

 one who lies in the dust.

தைலமகன் யால் (கம்பரா. தற்.83);.

     [ ள் → ெபாள் → ெபா , ள் → ள் → ( ழ்);. →  ( . தா. 127); = ெபா யாக ள்ள , நீ . 
 → யான். ( நீ ); அணிந்தவன்]

ல்,

ல், pull ெப, (n.)

   1. அ ல்,

 eaglewood

     'சாந்தம் ெலா  ெபாங் ைர மந் ' (ப ற் ப்.87,2);. 

   2. நிலம் ( டா);; earth.

     [ ல் → ெபால் → ெபா , ெபா தல் = ெப தல், தல், றத்தல், ெபாழ் → ெபா ல் = உலகம், நா , 
நாட் ன் (ேவ.க. 3,79.80);, ெபா ல் → ல் → ல்]

ைழ

ைழ pila. ெப. (n.)

   1. வா ல்; small door with in a larger one, sally port, wicket gate. 

     ' ைழத்தைல ைழந் ' (ேதவா.845,1);.

   2. மைலக்கணவாய் ( ங்.);; mountain pass.

   3. ைழ; crevice, opening.

     ' ைக ம் கற்கரிய ைழ ைழந் ' (நால , 282);.

     [  → ழல் = உட் ைள .  → ைழ = ைள. ைழ → ைழ (ேவ.க.3,106-108);]

ள்

ள் pù/ ெப. (n.)

   ஆண் ; membrum virile,

     [ ல் தல் = ெபா ந் தல். ல் = ணரச்் . ல் → ள் → ண் → ணர ்→ ணரச்்  (ேவ.க.3,62-64); ல் 
→ ள் → ள். கல ற் ெபா ந் ம் உ ப் ]

ளபாம்

 
 ளபாம்  pila pambய ெப. (n.)

   ஒ வைகப் பாம் ; a kind of snake.

     [ ளம் + பாம் ]

ளம்

 
 ளம் pulam, ெப. (n.)

   வர  (மைல.);; poria tree.
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ைள

ைள1 plai. ெப. (n.)

   1. இல ; red silk cotton

     ' ைள ெமல்லைணேமல்' ( வக.1628);.

   2. ெச வைக; wool plant

   3. ெச வைக; javanese wool plant.

     ' ைளப் னன்ன..ெசான் ' (ெப ம்பாண்.192-3);.

   4. ெவற் ப்  ( ங்.);; flower worn as a symbol of victory.

ம. ல

 ைள2 pda. ெப. (n.)

ைள பாரக்்க; seepial

     'கண்களில் ெவண் ைள ரப்ப' (தா .எந்நாட.் மாதைரப்.5);.

     [ ல் → ( ல்); → ேபல். ள் → க்ைக → க்ைக. ( ள்); → ள் → ( ய்); → . ள் → ள் → ைள → 
ைள = கண்மலம் .தா:262);]

ைள

ைள மப்lai-slidi, ெப. (n.)

ைள யணிந்தவன், வெப மான்:

 Sival as wearing pula,

     ' ைள  தன்னைக னிெல ல் ெபா த்தனேபால்' (கம்பரா. அக ைக.39);.

     [ ைள + ,  → , 'இ' ைன த ]

ைளப்பஞ்

 
 ைளப்பஞ் மப்lai-p-paiய. ெப. (n.)

   பஞ் வைக ( ன்.);; silk-cotton

     [ ைள + பஞ் ]

ைளப்

ைளப்  pillai p-pப் ெப. (n.)

ைளப்பஞ்

பாரக்்க; see pula-p-paiய

     ' ைளப் வாம் ற ' (ெபரிய : நாைளப் ேபா:22);.

     [ ைள + ]

ற்சாதம்
ற்சாதம் pircadam, ெப. (n.)

   ெபா தைல (நாம ப.323);; a plant.
 
 ப்ப, ெப. (n.)

   ட்டம் (இ.வ.);; anus

ம. ரம்; ெத. ட; . ; ட. ரீ (ெபண் றப் ப் );

     [  → ]

ன்சம்பா

 
 ன்சம்பாப்ரsambக் ெப. (n.)

   ெநல்வைக; a variety of paddy in Trichirappalli dt
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னதம்

னதம் pipadam. ெப. (n.)

   ெபான்; gold

     ' சக் ச் ல  னதக் ம் ரி' ( ப்ேபா.சந். ள்ைளத்.சப்பா.5);.

ைன

ைன1 pupa ெப. (n.)

   லால் உண் வ ம் நான் கால்கைள ைடய மான ய ட்  லங் ; small domesticated 
carnivorous quadruped cat.

இந்தப் ைன ம் பால் க் மா? (பழ.);

ம வ. ைச, ெகாத் , டாகன்

     [  → ைச → ைன(த .வ.128);]

ைன என்ப  ைச என் ம் ெசால் ன் ரிேப. தல் = க தல். ைலக தல். ெநல்ைல 
மாவட்டத் ன் ஒ ப ல், ' கம் தல்' என்ப  இன் ம் உலக வழக்கா க் ன்ற . 
" க்ெகாளி ம் இ ம் ன்கண் மாெசாட் ம்" (நான்மணி.99);.

ைன அ க்க  தன் எச் ைல ன்னங்காலால் ெதாட்  கத்ைதப் க்ெகாள்வதால், அ  
ைசெயனப் ெபயர ்ெபற்ற . "ெவவ்வாய் ெவ ைனப் ைச ெயன்ற ம்" (ெதால்மர .69.); 

வடெமா ள்ள மாரஜ்ால என் ம் ைனப் ெபய ம் இக்காரணம் பற் யேத. ெம  -வ.ம் ஜ் (mri); 
= , க .ம் ஜ் – மாரஜ்் – மாரஜ்ாரா -மாரஜ்ால.

ைனையப்  என்றைழப்ப  ெபண் ர ்வழக்கம். ைச → சை்ச (நாஞ் ல்நாட்  வழக் );. 
சை்ச → ம. சச். ைச → ைன, ச-ன. ேபா த் ரி . ஒேநா ைச- ைன.

ைனக்கண் = ைனக்கண் ேபான்ற நிற ள்ளஒளிக்கல்(ைவ ரியம்);. ஆங் லத் ம் இ  cat's eye 
என்  ெபயர ்ெபற் த்தைல ேநாக் க. ைவ ரியம் என் ம் வடெசால் ம் இக்காரணம் பற் யேத.

ைன → ைஞ.ஒ.ேநா.அன்ைன → அஞ்ைஞ. இனி, ைச → ைஞ என்ற மாம். ஒ.ேநா; ைச → 
ைஞ. " லம்  ச்  ைஞ " (தத் வப்.19);.

 E. puSS, puS, pusse (a word Common to Several Teutonic languages, usually as a callname for the Cat);. Du. poes, LG. 
puus, puuskatte, puus-man, Sw. dial. pus, katte pus, Norw.puse, puus, Lith. puzpuiz, Ir. and Gael.fus, Albpiso, Ruman pisica

 Puss in the corner." a game of children, Pussy-wants-a-corner, an American name of the game.

ைனக்க

 
 ைனக்க  pūņai-k-kagi, ெப. (n.)

   ைனக்க ன் நஞ்  ( ஷம்);; bite of a cat

     [ ைன + க ]

ைனக்கண்

ைனக்கண் pinal-k-kan, ெப. (n.)

   1. ைன ன் கண்ேபான்ற கண்; cat-like eye

   2. ைனக்கண் ைவ ரியம் பாரக்்க; see pūņai-k-kan - Vaigūriyam

   3. ங் யம்; masticha.

     [ ைன + கண்]

ைனக்கண்கல்

 
 ைனக்கண்கல் pinal-k-kar-kal. ெப. (n.)

ைனக்கண் ைவ ரியம் (இ.வ.); பாரக்்க; see pupal-k-kanwalduriyam

     [ ைனக்கண் + கல்]

ைனக்கண் ங்
யம்

 
 ைனக்கண் ங் யம்மப்pai-kkaŋkurigi/syam. ெப. (n.)

ெச வைக (MM);: mastric-, tree, evergreen shrub

     [ ைனக்கண் + ங் யம்]
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ைனக்கண்ெகளி

ைனக்கண்ெகளி  psioai-k-kan-kehru ெப. (n.)

   ன்வைக; a kind of fish.

     'ஒ ம் ைனக்கண்ெகளி ' (பறாைள.பள் .16);.

     [ ைனக்கண் + ெகளி ]

ைனக்கண்ணன்

 
 ைனக்கண்ணன் piral-k-kannaற ெப. (n.)

   ைனக்கண் ேபான்ற கண்ைண ைடயவன்; person having cat-like eyes.

     [ ைனக்கண் → ைனக்கண்ணன்]

ைனக்கண்ணி

 
 ைனக்கண்ணி pupark-kann, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ன்; a kind of fish

     [ ைன + கண்ணி]

ைனக்கண் ட
ராகம்

 
 ைனக்கண் டராகம் pinal-k-kanpuruparagam, ெப. (n.)

ைனக்கண் ைவ ரியம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see pinal-kkan-valduriyam

     [ ைனக்கண் + டராகம்]

 Skt. puSparåga → த. டராகம்

ைனக்கண்ைவ
ரியம்

 
 ைனக்கண்ைவ ரியம்மப்ரal-k-kan - valauriyam, ெப. (n.)

   ஒளிக்கல்(ைவ ரிய); வைக; cat's eye

     [ ைனக்கண் + ைவ ரியம்]

 Skt. vaidūrya → த. ைவ ரியம்

ைனக்கழற்

 
 ைனக்கழற்  pūņai-k-kalaraci ெப. (n.)

   ெகா வைக (யாழ்.அக.);; prickly brasiletto.

     [ ைன + கழற் ]

ைனக்காச்

 
 ைனக்காச்  pupal-k-kācci, ெப. (n.)

   ஒ ெகா ; a twiner like lablab

     [ ைன + காச் ]

இக்கா ன் ேமல்ேதால் ைன ன் ேமல்ேதால்ேபால் ம ைடயதாய் இ க் ம் ெகா ைலகள் 
அவைரக் ெகா  ேபான் க் ம். காய் ைண ள்ள . 

கா ள்ளி க் ம் ப ப்  மா  சத் ள்ள . இம்மா ைன எைழ எளிய மக்கள் ட்  
த ய ற் ணவாகச ்ெசய் ண்பாரக்ள். இச ்ெச  ேகா க்கைரக் காட் ல் யா ள்ள .
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ைனக்காஞ்

 
 ைனக்காஞ் பறakkர.் ெப. (n.)

   ைனக்காஞ்ெசா  (பச.் .);; small climbing nette

     [ ைனக்காஞ்ெசா  → ைனக்காஞ் ]

ைனக்காஞ்ெசா

 
 ைனக்காஞ்ெசா  pupal-k-kāficor, ெப. (n.)

காஞ்ெசா  ( .அக.);:

 small climbing nettle.

ம வ. ைனக்கா

     [ ைன + காஞ்ெசா ]

ைனக்காட்டஞ்
லந்

 
 ைனக்காட்டஞ் லந்  pinal-k-kalaர.்  Cilandi.

ெப. (n.);

   ஒ  வைகச ் லந் ; a insect.

     [ ைனக்காட்ட + லந் ]

ைனக்காய்ச்

ைனக்காய்ச்  pipal-k-kycc ெப. (n.)

   1. ய்ந்த ப ர;் empty or blasted ear or crop

   2. ெகா வைக (இ.வ.);; climber

     [ ைன + காய்ச் ]

ைனக்காய்ச் ம
ணி

 
 ைனக்காய்ச் மணி púnai-k-kåyccimani ெப. (n.)

   றவர ்அணி ம் அணிவைக (இ.வ.);; a bead used in ornaments by Kuravās

     [ ைனக்காய்ச்  → மணி, மண் → மண்ணி → மணி]

ைனக்காய்ஞ்ெசா

 
 ைனக்காய்ஞ்ெசா  pipal-k-kayரc்or ெப. (n.)

ைனக்காஞ்ெசா  பாரக்்க; see pupal-k-kaficori

     [ ைனக்காய் + ெசா ]

ைனக்காய்ேவ
ைள

 
 ைனக்காய்ேவைள pupal-k-kāy-vésai ெப. (n.)

   ஒ வைகக் காய்ேவைள ெச வைக(யாழ்.அக.);; shaggy wild indigo.

     [ ைன + காய்ேவைள]

ைனக்கா

ைனக்கா  pūņai-k-kāli. ெப. (n.)

   1. ெகா வைக (பாதரத்்த.794);; cow-hage

   2. க் ப் , (சங்.அக.);; mountain passion flower.

   3. ைனக்காய்ேவைள ( .அ.); பாரக்்க; see pupal-k-kāyvésai

     [ ைன + கா ]
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ைனக் ைர

ைனக் ைர pūņai-k-kirai, ெப. (n.)

   1. ச் வ  ( ன்.);; tiger's foot bind weed.

   2. ைனக்காய் ேவைள ( .அ); பாரக்்க; see pūnas-k-kāyvésai

     [ ைன + ைர]

ைனக் ட்

 
 ைனக் ட்  pūnai-k-kutti, ெப. (n.)

   ைன ன் ட் ; kitten,

ைனக் ட் ையக் கட் க்ெகாண்  ச னம் பாரக்் ற ேபால (பழ.);.

     [ ைன + ட் ]

ைனக் டல்

ைனக் டல் pūņai-k-kudal ெப. (n.)

   1. ைன ன் டல்; intestines of cat.

   2. ஒ வைக நரம் க் க ; cat jut.

     [ ைன + டல். ழல் → டல்]

ைனக் த் க்கா

 
 ைனக் த் க்கா  punai-k-kutti-k-kăgu ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள ஊர;் village in Tañävür dt

     [ ைன + த்  + கா ]

ைனக்ெகளித்

 
 ைனக்ெகளித்  pupal-k-kefitti ெப. (n.)

   ஒ  ன்வைக; a kind of fish.

     [ ைன + ெகளித் ]

ைனக்ெகளி

ைனக்ெகளி  pupai-k-kelய ெப. (n.)

   ப னான்  ரல(அங் ல);நீள ம் ெவண்ணிற ம் ெகாண்ட கடல் ன்வைக; a sea-fish, silvery, attaining 
14 in.in length

     [ ைன + ெகளி ]

ைனசச்ம்பந்தம்

 
 ைனசச்ம்பந்தம் pūņai-c-cambandam ெப. (n.)

ைனதெ்தாடர்  ( ன்.); பாரக்்க; see pupal-t-todarbu

     [ ைன + சம்பந்தம்]

 Skt. Sam-bandha → த. சம்பந்தம்

ைனசெ்ச

 
 ைனசெ்ச மப்ரai-c-cew. ெப. (n.)

   ைறக்கா ; deformed earlike of a cat

     [ ைன + ெச ]
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ைனத் ைச

 
 ைனத் ைச pănal-t-tisai , ெப. (n.)

   ெதன் ழக்  ( ன்.);; south east.

     [ ைன + ைச. க்  → ைக → ைச]

ைனத்ேதக்

 
 ைனத்ேதக்  pupal-t-täkku, ெப. (n.)

   ேதக் மரவைக; a tree, betavian teak.

     [ ைன + ேதக் ]

ைனத்ெதாடர்

 
 ைனதெ்தாடர்  pūņai-t-todarbu ெப. (n.)

ைன தன் ட் ேயா  ெகாண் க் ம் ெதாடர்  ேபான்ற  (மாத்சச்ார ேசார நியாயம்);; (log); 

 illustration of the cat taking care of its kitten without any effort on their part.

     [ ைன + ெதாடர் ]

ைனெதா ஞ்சா

 
 ைனெதா ஞ்சா  pupaitolயரc்arய. ெப. (n.)

   ப்ைப ேமனிசச்ா ; juice of rubbish plant.

     [ ைனதெ்தா  + சா ]

ைனப்பைக

 
 ைனப்பைகрüраі-р-рада ெப. (n.)

   ப்ைபேமனி; rubbish plant.

ைனப்பைகவன்

 
 ைனப்பைகவன் pipal-p-pagaivar. ெப. (n.)

   எ ; rat.

     [ ைன + பைகவன்]

ைனப்பைகவன்
ள்

 
 ைனப்பைகவன் ள் piralp pagaivamப. ெப. (n.)

   எ ள்; bone of rat

     [ ைனப்பைகவன் + ள்]

ைனப்ப த்தான்

 
 ைனப்ப த்தான் pinal.ppadi) ெப. (n.)

ைனக்கா  பாரக்்க; see pupal-k-kālī.

ைனப்ப ந்

 
 ைனப்ப ந்  pupal-p-parundu ெப. (n.)

   பறைவ வைக; pale harrier.

     [ ைன + ப ந் ]
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ைனப்

 
 ைனப்  pupai-p-bidi, ெப. (n.)

ைனதெ்தாடர்  பாரக்்க (இ.வ.);; see pupait-todarbu

     [ ைன + ]

ைனப் க்கவ
ைர

ைனப் க்கவைர pupaippidukkavara, ெப. (n.)

ைனக்கா 1, ( ன்.); பாரக்்க; see pinal-kkäss-1 (A);

     [ ைனப் க்  + அவைர]

ைனப் க்கன்

ைனப் க்கன் pupaippidukkai. ெப. (n.)

   1. ைனக்கா ,1 ( ன்.); பாரக்்க; see pUnai-k-kai-1.

   2. காட் க்கட ; round leaved Indian linden (L.);.

     [ ைனப் க்  → ைனப் க்கன்]

ைனப் க்

ைனப் க்  pupal-p-pidukku, ெப. (n.)

ைனக்கா  1. பாரக்்க; see pūņai-k-kāli-1

     [ ைன + க் ]

ைனப் ள்ைள

ைனப் ள்ைள pupaippila. ெப. (n.)

ைன பாரக்்க; see pūnai

     [ ைன + ள்ைள]

ள்ைள ல்லாதவரக்ள், ல உ ரினங்களிற் லவற்ைறப் ள்ைளேபால் ட் ல் ைவத்  வளரப்்ப  
பண்ைட வழக்கம். அதனால், "இ க் ம் ள்ைள ன் , ஒ ம் ள்ைள ன் " என்  ஒ  பழெமா  
ெய ந்த . ஒ ம் ள்ைள ன்ற ள், அணிற் ள்ைள, ரிப் ள்ைள என்பன இரண் . ன்றாம் 

ள்ைள ைனப் ள்ைளயா க்கலாம்.

     " ள்ைள ழ  கன்ேற ேபாதெ்தனக் ெகாள்ள ம் அைம ம் ஒர  ரக்்ேக" (ெதால். மர .24);

     "நாேய பன்  யல் நான் ம் ஆ ங் காைலக் ைள ெயன்ப" (ைஷ ைஷ 8);

     "நரி ம் அற்ேற நா னர ்ெகாளிேன" (ைஷ ைஷ 9);

     " ள்ைளப் ெபய ம் ைழப்பாண் ல்ைல ெகாள் ங் காைல நாயலங் கைடேய" (ைஷ ைஷ 11);

     "ேகா வாழ் ரங் ம் ட்  ப" (ைஷ ைஷ 13);

     "மக ம் ள்ைள ம் பற ம் பாரப்் ம் அைவ ம் அன்ன அப்பாலான" (ைஷ ைஷ 14);

     "பாரப்் ம் ள்ைள ம் பறப்பவற் ளைம" (ைஷ ைஷ 4); 

என்  ெதால்காப் யங் வதால், பல்ேவ  உ ரினங்களி ம் ற் ல உ ரிகள் ள்ைளெயன் ம் 
இளைமப் ெபயர ்ெபற் ந்தைம அ யப்ப ம்.

ட் ப் ைனக் ட்  பா ட்  வளரக்்கப்ப வ  ெப ம்பான்ைம. ஆதலால், ைனப் ள்ைள ெயன்ப , 
ெப வழக் ப் பற் , ள்ைளெயன் ம் ெபா ப் ெபயராேலேய க்கப்பட் ப்ப  இயல் . 

ள்ைளேபால் வளரக்்கப்ப வ , ெபரிதான ன் ம் அப்ெபயர ்ெப ம். அணிற் ள்ைள ரிப் ள்ைள 
த ய ெபயரக்ைள ேநாக் க. ( ட்  என்ப  ஆட் க் ட் ைய ம். கன் க் ட்  என்ப  

மாட் க்கன்ைற ம், றப்பாகக் த்தைல ம் ேநாக் க.);

ைனப் சன்

 
 ைனப் சன் pūņai-p-pišaņ, ெப. (n.)

ைனயண்டம் பாரக்்க; see punas-y-andam

     [ ைன + சன்.]
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ைனப் டல்

 
 ைனப் டல் piral p-pupa ெப. (n.)

   பாகல்; balsam-pear, climber

     [ ைன + டல்,  → ழல் → டல்]

ைனப் ரண்

 
 ைனப் ரண்  pilgai-p-purand ெப. (n.)

   ைன ன் உ மெலா ; cat's purr.

     [ ைன + ரண் ]

ைனப் ல்

 
 ைனப் ல் piral-ppu. ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ல்; a kind of grass.

     [ ைன + ல்]

ைனப்

 
 ைனப்  pupai-p-pய ெப. (n.)

   க்  நா ; a tree

ைனப் ண்

 
 ைனப் ண்  pipal-p-bindப, ெப. (n.)

   ஒ  நச் ப் ண் ; a poisonous drug.

ைனம

ைனம  pital-mad ெப. (n.)

ைனக்கா 1 ( ன்.); பாரக்்க; see punai-k-kâ/M-.

     [ ைன + ம ]

ைனம ர்

ைனம ர ்pப்pai-mayir. ெப. (n.)

   1. ைன ன் (உேராமம்); ம ர ்ேபான்  உள்ள ம ர ்(ெகா.வ.);; light coloured hair, like that of a cat

   2. ைனக் கழற்  பாரக்்க; see pūnai-k-ka/arch

     [ ைன + ம ர]்

ைன

 
 ைன  pipal-mப் ெப. (n.)

   ப்ைப ேமனி ( .அ.);; Indial acalypha.

     [ ைன + ]

ைனய ச் லந்

 
 ைனய ச் லந்  pupaiyad-e-Cland, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ற் ேநாய்; a kind of cancer.
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ைனயண்டம்

ைனயண்டம் püраі-у-аадат. ெப. (n.)

   1. ைன ைத; scrotum of cat.

   2. ஒ ெகா ; a creeper.

     [ ைன + அண்டம்]

 Skt. anda → த. அண்டம்

ைனயவைர

 pūnai-y-avarai.

ெப. (n.);

ைனக்கா  1 (இ.வ.); பாரக்்க; see pinalk-kā/1

     [ ைன + அவைர]

ைனயாதாரம்

 
 ைனயாதாரம்மப்ரai-y-addram, ெப. (n.)

ைனப் ல் பாரக்்க; see pipal-p-pul

     [ ைன + ஆதாரம்]

 Skt. ä-dhära → த. ஆதாரம்

ைனவணங்

ைனவணங்  pūnai-vanangi. ெப. (n.)

   1. ப்ைபேமனி (நாம ப.321);; Indianacalypha

   2. நா  (சங்.அக);; a plant,

     [ ைன + வணங் ]

ைனவாற் ல்

 
 ைனவாற் ல் pinaivar-pul, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ல்; cat's tail grass, Timothy grass

     [ ைனவால் + ல்]

ைன த்

 
 ைன த்  pūņai-vittu. ெப. (n.)

ைனக்கா த்  பாரக்்க; seed of the climber-mucana pruricus.

     [ ைன + த் ]

ைன ரந்

 
 ைன ரந் மப்ரalvirandi ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ெகா ; a climbing creeper.

ைன டணம்

 
 ைன டணம் pūņaiviruganam ெப. (n.)

   ெகா வைக; hoary-branched obvate-leaved climbing caper.
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ெப

 ெப pe, ெப. (n.)

   த ழ் ெந ங்கணக் ல் 'ப்' என்ற ெமய் ம் 'எ' என்ற உ ரக்் ம் ேசரந்்  உ வான 
உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of. p' and 'a'

     [ ப்+ எ= ெப ]

ெபங்

 
 ெபங்  peṅgu, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கள் ( .அ.);; a kind of toddy.

ெபட்டகங்ெகாட் -
தல்

 
 ெபட்டகங்ெகாட் -தல் peṭṭagaṅgoṭṭudal, ெப. (n).

   மணப்ெபண் க்  வரிைச ெய த் ச ்ெசல் ம் ேபா  ைகதட்  மங்கலெவா  எ ப் தல்; to clap the 
hands in applause when presents are carried in procession to a bride.

     [ெபட்டகம் +  ெகாட் -தல்]

ெபட்டகத் த்

 
 ெபட்டகத் த்  peṭṭagattutti, ெப. (n.)

   ெவண்ைடவைக (மைல);; musk-mallow.

     [(ெபட்டகம் + த் ]

ெபட்டக ல்

 
 ெபட்டக ல் peṭṭaganūl, ெப. (n.)

   வ காட் ப்ெபாத்தகம்; source-book.

     [ெபட்டகம் + ல்]

ெபட்டகப்ெபட்

 
 ெபட்டகப்ெபட்  peṭṭagappeṭṭi, ெப. (n.)

   மரம் அல்ல  இ ம்பாலா ய ெப ம் ேபைழ; sale or treasure-chest made either of wood or iron.

     [ெபட்டகம் + ெபட்  ]

ெபட்டகம்

ெபட்டகம் peṭṭagam, ெப. (n.)

   1. ெபட் ; chest box

ஆங் லங்  மளப்ப ம் ெபட்டகம்' ( வாலவா:27:22);,

   2. மணப்ெபண் க்  வரிைசகள் ெகாண்  ெசல் ம் ெபட்  ; a box in which presents to the beride are 
carried in procession.

     [ ள் → ெபள் →ெபட் → ெபட்டகம் ] (ேவ.க.110);

     [P]
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ெபட்டல்

ெபட்டல் peṭṭal, ெப. (n.)

   1. ப்பம் ( வா);; desire, longin,

     ' ரித்த ம் ெபட்ட ம்' (ெதால்.கற் . 6);.

   2. காத த்தல்; loving,

றன் ெபா ளாட ்ெபடெ்டா ம் ேபைதைம' ( றள்.141);.

   3. ெசய்ய ம் தல்; desire to do.

     'ெபட்டைவ ெசய்யார'் (இனி, நாற். 23);.

     [ ள்→ெபள்=ெபள்+தல்=ெபட்டல்]

ெபட்டன்

ெபட்டன் peṭṭaṉ, ெப.(n.)

   ெபாய்யன்; liar deceiful person.

     "ெபட்டனா ந் வ ப் ைழேயன் (ேதவா. 1110, 2);.

     [ெபட் →ெபட்டன் ]

ெபட்டார்

ெபட்டார ்peṭṭār, ெப. (n.)

   1. நண்பர;் friends

   2. ம் யவர;் lovers.

     'ேபணா  ெபட்டார'் றள் 1178).

     [ெபள்→ ெபட்டார]்

ெபட்

ெபட் 1 peṭṭi, ெப.(n.)

   1.பண்டங்கைளைவத் க்காக்க த ம் ள்ளகலம்; chesttrunk,coffer,

   2. ைட( ன்);; basketflower-basket.

   3.ெதாடரவ்ண் த யவற் ன்அைற; compartment, as in a railway carriage.

   4. வாண் ேயாட் பவ்ன் உடக்ா ம் இடம்; driver's seat in a carriage

   5. வண் ல் உடக்ா டத் ற்  அ ல் ெபா ள்கள் ைவப்பதற்கான இடம்; fixed box under the 
seat in a carriage

   6. சான்றாளி; witness box.

   7. கண்ணாம்  த யன அளக் ம் கத் தலளைவ; a measure of capacity, as in measuring lime.

     [ ள்→ெபள்→ெபட் ]

 ெபட் 2 peṭṭi, ெப. (n.)

   ெநல்வைக; a kind o paddy.

ெபட் க் ேகாைர

 
 ெபட் க் ேகாைர peṭṭikārai, ெப.(n.)

   ேகாைர வைக; a glabrous rush-like sedge.

     [ெபட் + ேகாைர]

ெபட் கரி ைல

 
 ெபட் கரி ைல beṭṭigaribilai, ெப.(n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy
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ெபட் ப்பல்லக்

 
 ெபட் ப்பல்லக்  peṭṭippallakku, ெப.(n.)

   ெபட் ன் உ ல் அைமந்த பல்லக்  வைக; box-like-palanguin

     [ெபட்  + பல்லக் ]

     [P]

ெபட் ேபா -தல்

ெபட் ேபா -தல் peṭṭipōṭudal, ெச. . .(v.i.)

   ஒத் ைச, இைசத்தல் (இக். .);; to play on the harmoniam.

     "ெபட்  ேபா ற ைபயன் இன் ம் வர ல்ைலயா?" (உ.வ.);

     [ெபட்  + ேபா தல்]

 ெபட் ேபா -தல்2 peṭṭipōṭudal, ெச. . .(v.i)

ேட யமாைழப்ெபட் யால் ணி ன் க்கம்நீங்கத்ேதய்த் ம த் ைவத்தல்.

 inoning

     [ெபட் + ேபா - 1]

ெபட் ேமா ரம்

 
 ெபட் ேமா ரம் peṭṭimōtiram, ெப.(n.)

   ேமா ர வைக ( ைவ.);; a kind of ring.

     [ெபட் +ேமா ரம்]

ெபட் ய

 
 ெபட் ய  peḍḍiyaḍi, ெப. (n.)

   பண வர  ெசல  ெசய் ங் கணக்கப் ள்ைள; cashkeeper.

     [ெபள்→ெபட் →ெபட் ய ]

ெபட் ைழப் ளி

ெபட் ைழப் ளி peṭṭiyiḻaippuḷi, ெப. (n.)

   இைழப் ளி வைக (கட்டட. நாமா. 39);; panel plane.

     [ெபட்  + இைழப் ளி ]

     [P]

ெபட் க் ழல்

 
 ெபட் க் ழல் peṭṭilikkuḻl, ெப. (n.)

ங் த்தான் ழல் பாரக்்க;see sunguttan kulal.

     [ெபட்  + ழல்]

ெபட் வண்

 
 ெபட் வண்  peṭṭivaṇṭi, ெப. (n.)

   வண்  வைக; bullock-coach

     [ெபட்  + வண் ]
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ெபட் வரிைச

 
 ெபட் வரிைச peṭṭivarisai, ெப. (n.)

   மணப்ெபண்  ந்த   ெசல் ம்ேபா  ெகாண்  ெசல் ம் வரிைச; presents taken by a bride when she 
goes to her bridegroom's house.

     [ெபட்  + வரிைச]

ெபட் வாணம்

 
 ெபட் வாணம் peṭṭivāṇam, ெப.(n.)

   ெபட் னின்  பல உ வங்களில் ெவளிப் ப ம் வாணவைக; fire works in the shap of a case from which 
various figures are liberated, one after another.

     [ெபட்  + வாணம்]

ெபட்

ெபட்  peṭṭu, ெப. (n.)

   1. ெபாய் ( ங்);; lie false-hood,

     'மா டம் ேபான்  ெபட் ைன ைரப்ேபார'் (ப ெனா. ேகாபப் ர);.

   2. மயக் செ்சால்; delusive word.

     'கயவர ்ெசால் ம் ெபடை்டக் ெக க் ம்' ( வ். இராமா ச ற். 93);.

     [ெபள்→ ெபட்டல்→ெபட் ]

ெபட்ெடனல்

ெபடெ்டனல் peṭṭeṉal, ெப. (n.)

   ைர க் ப் ; expr signi fying quickness.

     'ஏ ர ்ெபடெ்டன்  (காஞ் ப் . நா . 21);

ம. ெபடெ்டந்

     [ெபட்  + எனல்]

ெபட்ைட

ெபடை்ட1 peṭṭai, ெப. (n.)

   1. லங்  டக்ள் இவற் ன் ெபண்பால் (ெதால், ெபா. 607/18);; female of animals and birds,

   2. ெபண்; woman girl.

     "ஒட்டகங் ைர க ைத மைர ைவ ெபடை்ட ெயன் ம் ெபயரக்் ெகாைடக் ரிய (ெதால். மர . 
53);.

     " ள் ம் உரிய அப்ெபயரக்் ெகன்ய" (ெதால், மர . 54);.

ம, ெத. ெபட்ட

     [ெபள்→ெபடை்ட]

 ெபடை்ட2 peṭṭai, ெப. (n.)

   1. ; blindness.

   2. ைற  (யாழ்ப்);; imperfection

     [ெபள்→ ெபடை்ட ]

ெபட்ைடக்கட்

 
 ெபடை்டக்கட்  peṭṭaikkaṭṭu, ெப. (n.)

   தளரந்்த ச்  (யாழ்ப்);; loose knot not badly tide.

     [ெபள்→ெபடை்ட + கட் ]
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ெபட்ைடக்கடல்

 
 ெபடை்டக்கடல் peḍḍaikkaḍal, ெப, (n.)

   ஆழமற்ற கடல்; shallow sea.

     [ெபள்→ ெபடை்ட+ கடல்]

ெபட்ைடக்கண்

ெபடை்டக்கண் peṭṭaikkaṇ, ெப.(n.)

   1. ைற டய கண் ( ன்);; defective eye.

   2. மா  கண்; squint eye.

   3. கண்; smalleye._

   4. ேதங்கா ன் மடை்ட ள்ள ைள ல்லாக் கண்கள்; the two false eyes of a coconut.

     [ெபள்→ெபடை்ட + கண்]

ெபட்ைடக்கா

 
 ெபடை்டக்கா  peṭṭaikkāṭu, ெப. (n.)

   ைளவற்ற நிலம்; barren tract of land

     [ெபள்→ெபடை்ட = கா  ]

ெபட்ைடக் ஞ்

 
 ெபடை்டக் ஞ்  peṭṭaikkuñju, ெப. (n.)

ெபடை்டக் ேகா  பாரக்்க;see pettar-k-kðhzhi.

     [ெபடை்ட  + ஞ் ]

ெபட்ைடக் ேகா

 
 ெபடை்டக் ேகா  peṭṭaikāḻi, ெப.(n.)

   இளம் ெபண்ேகா ; Pullet moorhen

     [ெபடை்ட + ேகா ]

     [P]

ெபட்ைடமா

ெபடை்டமா 1 peṭṭaimāṟi, ெப. (n.)

   1. ெகட்ட ெவா க்க ைடயவளின் கணவன்; Cuckold.

   2. ஆண் தன்ைம ள்ள ெபண்; masculine woman, Nirago.

     [ெபள்→ ெபடை்ட→மா ]

 ெபடை்டமா 2 peṭṭaimāṟi, ெப, (n.)

   மைன  யெவா க்கத்ைதக் கண் ம் காணாதவன் ேபா ப்பவன்; man who winks at wife's in fidelity.

     [ெபள்→ெபடை்ட  +மா ]

ெபட்ைட ச்

 
 ெபடை்ட ச்  peḍḍaimuḍiccu, ெப. (n.)

ெபடை்டக் கட்  பாரக்்க; see pettai-k-kattu.

     [ெபள்→ெபடை்ட + ச் ]
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ெபட்ைடயன்

ெபடை்டயன் peṭṭaiyaṉ, ெப. (n.)

   1. அ ; hermaphrodite eunuch.

   2. ஆண்ைமயற்றவன்; effeminate man.

     [ெபள்→ெபடை்ட + அன்]

ெபட்ப

ெபட்ப1 peṭpa, ெப. (n.)

   க; much exceedingy.

     'ெபட்ப ந ன்ற  ( வக. 1662);,

     [ெபள்→ெபட்ப]

ெபட்

ெபட் 1 peṭpu, ெப, (n.)

   1. ப்பம்; desire.

     ' ற்றங் காட் ய வா ல் ெபட் ம் (ெதால். கள  11);.

     "ெபட் ம் (கம்பரா. லபல, 135);.

   2. ேப ைக; cherishing, regard.

     'ெபட்ட வா ல் ெபற் ர  வ ப் ம்' (ெதால், கள  11);.

   3. அன்  ( டா);; love.

   4. ெப ைம ( டா);; greatness.

   5. தன்ைம; nature.

     [ ள்→ ெபள். ெபள்+ →ெபட் ]

 ெபட் 2 peṭpu, ெப. (n.)

பா காப்  (ெதால். ெசால்);, 338);,

 protection.

     [ ள் + ெபள். ெபள் + = ெபட் ]

ெபடம்

 
 ெபடம் peḍam, ெப. (n.)

 (அக நி);,

 much.

ெத. ெபத்த,

     [ெபள்→ெபடம்]

ெபைட

ெபைட peḍai, ெப. (n.)

   டக்ளின் ெபண் பால்; female of birds

ேபைட ம் ெபைட ம் நா ன் ஒன் ம் (ெதா. மர  55);

     "ெசந்தையலன் ல் இற னன்ன ெகா வாய்ப் ெபைடெயா  ( ந் 160);.

ம.ெபட, க. ேஹட்ேட

     [ெபள் + ெபடை்ட + ெபைட]
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ெபைடமா

 
 ெபைடமா  peḍaimāṟi, ெப. (n.)

ெபடை்ட மா  ( ன்.); பாரக்்க;see pettaimāri.

     [ெபைட+மா ]

ெபண்

ெபண் peṇ, ெப. (n.)

   1. ெபண் பா னம்; womankind.

     "ெபண்ேண ெப ைம ைடத்  ( றள். 907);.

     "ெபண் ம் ணா ம் மக்கட் ரிய" (ெதால், மர . 90);.

   2. மகள்; daughter.

     "இந் ரன் ெபண்ைண' (கந்த . ப்ப35);.

   3. ; girl.

   4. மணமகள்; bride.

     'ெபண்ேகா ெளா க்கம் கண்ெகாள ேநாக்  (அகநா. 112.);

   5. மைன ; wife.

     "ெபண்ணிற் ற்ெறன ( றநா.82);.

   6. லங்  நிைலத ் ைணகளின் ெபைட வா); female of animals and plants

   7. ெபண்டன்ைம; womanish ness.

ம. ெபண். க. ெபண், ெஹண் .

     [ெபள்+ ெபண்](1 ேவ.க.90);

     [P]

ெபண்கட் -தல்

 
 ெபண்கட் -தல் peṇkaṭṭudal, ெச. .(vi)

ெபண்ெகாள்பாரக்்க:seepenkol.

     [ெபள் + ெபண் + கட் -தல்]

ெபண்க

ெபண்க  peṇkaru, ெப.(n.)

   ைன டை்ட; ovum

     [ெபள் + ெபண் + க → ெபண்க ] (ேவ. க. 90);

ெபண்கைல

 
 ெபண்கைல peṇkalai, ெப. (n.)

   வண்ணப் பா ன் ற்ப  ( ன்.);; latter half of a vannam verse.

     [ெபள்→ ெபண்→ ெபண்கைல]

ெபண் ரகம்

 
 ெபண் ரகம் peṇgiragam, ெப. (n.)

   க ரவைனச ் ற் ச ்ெசல் ம் ங்கள், ெவள்ளியா ய ெபண்பாற் ேகாள்கள்; female. planet, as moom and 
venus.

     [ெபள்→ ெபண் + .Skt graha.த. ரகம்]

1368

www.valluvarvallalarvattam.com 4589 of 19068.



ெபண் ணம்

 
 ெபண் ணம் peṇkuṇam, ெப. (n.)

மக உக் ணம் பாரக்்க; see magadduu-k. kunam.

     [ெபண் + னம்]

ெபண் ைமஞ்சா
ன்

 
 ெபண் ைமஞ்சான் peṇkumaiñjāṉ, ெப.(n.)

   ராைலத ் ள் (சாம் ராணி); (சங்.அக);; benzin.

     [ெபள்→ ெபண்→ ெபண் ைமஞ்சான்]

ெபண்

 
 ெபண்  peṇkuṟi, ெப. (n.)

   அல் ல்; pedendum muliebre.

     [ெபள்→ ெபண் + ]

ெபண்ேகள்-தல்

 
 ெபண்ேகள்-தல் peṇāḷtal, ெச. ன்றா .(v.t).

   மணஞ்ெசய் ெகா க் ம்ப ெபற்ேறாரிடம்மகட்ேகட்டல்; to ask the parents of a girl to give her in 
marriage.

     'தஞ்சா ரி ந்  ெபண் ேகட்  வந் க் றாரக்ள்."

     [ெபள்→ ெபண் + ேகள்_]

ெபண்ைக

ெபண்ைக peṇkai, ெப. (n.)

   ெபண்பாற் ெசயல் க் ம் நளிநயக்ைக ( லப். 3, 18. உைர);; gesture of hands representing the action of 
women.

     [ெபள்→ ெபண்→ ெபண்ைக]

ெபண்ெகா

ெபண்ெகா  peṇkoḍi, ெப. (n.)

   ெமல் யலான ெபண்; woman tender as a vine.

     'ஓர ்ெபண் ெகா ைய வைத ெசய்தான்' ( வ். நாய்ச ்8:9);.

     [ெபள்→ெபண் + ெகா ]

ெபண்ெகா -த்தல்

 
 ெபண்ெகா -த்தல் peṇkoḍuttal, ெப.(n.)

   ெபண்ைணத் மணஞ் ெசய்  ெகா த்தல்; to give a girl in marriage.

     "என் மாமன் எனக்க ப் ெபண்ெகா க்கம க் றான்."

     [ெபள்→ ெபண் ெகா -த்தல்]

ெபண்ெகா த்தமா
மன்

 
 ெபண்ெகா த்தமாமன் peṇkoḍuttamāmaṉ, ெப. (n.)

   ஒ வ ைடய மைன ன் தந்ைத; a man's father-in-law, dist fr. tāy-māmaŋ

     [ெபண் + ெகா த்த + மாமன்]

மாமன் என் ஞ் ெசால் அம்மாைன ங் க்கலானைம ன் அதனின்  ேவ ப த் ம் ெபா ட் ப் 
ெபண் ெகா த்த என் ம் அைடெமா  ேசரந்்த .
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ெபண்ெகாைல

 
 ெபண்ெகாைல peṇkolai, ெப. (n.)

   ெபண்ைணக் ெகாைல ெசய்தல்; murder of a women.

ெபண் ெகாைல ரிந்த நன்னன் ேபால

     [ெபள்→ெபண் + ெகாைல]

ெபண்ெகாள்( )-
தல்

ெபண்ெகாள்( )-தல் peṇkoḷḷudal, ெச. . .(vi)

   ெபண்ைணத் மணஞ்ெசய்தல்; to marry or take a wife.

     'ேபய் ெகாண்டா ங் ெகாள்ளலாம் ெபண் ெகாள்ளலாகாேத ( வப். ர, வரலா . பக். 19);.

     [ெபள்→ ெபண் + ெகாள்( );-தல் ]

ெபண்ேகாலம்

ெபண்ேகாலம் peṇālam, ெப. (n.)

   1. மகளிர ் ங் ேகாலம்; female attire or costume.

   2. ெபண் ைன  (ேவடம்); ( ன்);,

 female part or disguise.

     [ெபண் + ேகாலம் ]

ெபண்ேகாள்

ெபண்ேகாள் peṇāḷ, ெப. (n.)

   ெபண்ைண மணம் ரிந்  உற ெசய்  ெகாள்ைக; entering into alliance with another family by marrying a girl.

     "ெபண் ேகாெளா க்கத்  ெனாத்  ம த்தல் பற்  (ெதால், ெபா. 79, உைர);.

   2. ெபண் ரகம் (நாம ப்.101); பாரக்்க; see pen-kiragam.

     [ெபண் + ேகாள்]

ெபண்சக்கரவர்த்

ெபண்சக்கரவரத்்  peṇcakkaravartti, ெப. (n.)

   1.ேபரர ; empress.

     'ெபண் சக்கரவரத்்  டெனய் ய பள்ளி னி ெத ந் ' ( க் ரம. உலா. 80);.

   2. ெபண்ணாயகம் பாரக்்க;see pen-nayagam.

     [ெபண் + skt.cakravarti த.சக்ரவரத்் ]

ெபண்சேகாதரம்

 
 ெபண்சேகாதரம் peṇcaātaram, ெப. (n.)

   உடன் றந்தாள்; sister

     [ெபண் + skt.sahodara த.சேகாதரம்]

ெபண்சந்த

ெபண்சந்த  peṇcandadi, ெப, (n.)

   1. ெபண் ழந்ைத; female issue.

   2. ெபண் றங்கைட; female heir.

     [ெபண் + skt.santati த.சந்த ]

ெபண்சரக்

 
 ெபண்சரக்  peṇcarakku, ெப. (n.)

   ப க்காரம், பழப் ளி, கா  த ய ளிப் ள்ள சரக் கள் ( .அ);; any acid which a readily combines with an 
alkali or base, as padikkāram, pala-p-puli, kādi dist fr āņšarakku.

     [ெபண் + சரக்  ]
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ெபண்சனம்

ெபண்சனம் peṇcaṉam, ெப. (n.)

   மகளிர ் ட்டம்; womanfolk.

தண்ேகாசம் ப் ெபண்சன ேநாக்  (ெப ங்,நரவாண.9, 34);.

     [ெபண் + skt jana.த.சனம்]

ெபண்சா

ெபண்சா  peṇcāti, ெப.(n.)

   1. ெபண்பாலர;் woman kind.

ணச ் றப்பால் உலகத் ப் ெபண்சா  ப்ப ற்றமகளிர ்(ம ைரக். 555, உைர);.

   2. மைன ; wife.

     'உன்தன் ட் ப் ெபண் சா க்காக' (இராமநா. அேயாத்.8);.

     [ ெபள்→ ெபண் + சா  ]

ெபண்சா

 
 ெபண்சா  peṇcāvi, ெப. (n.)

   ைள ள்ள தாழ்க்ேகால்; tubular key bored key.

     [ெபள்→ ெபண்.Port cavi த.சா ]

     [P]

ெபண் ரட்ைட

 
 ெபண் ரடை்ட peṇciraṭṭai, ெப.(n.)

   கண் ள்ள ெகாட்டாங்கச்  (ெநல்ைல.);; the outer shell of that half of a broken cocount containing its eye.

     [ெபள்→ ெபண்→ ெபண் ரடை்ட]

     [P]

ெபண் ைன

 
 ெபண் ைன peṇciṉai, ெப. (n.)

ெபண்க  பாரக்்க; see penkaru.

     [ ெபண் + ைன.]

ெபண் க்

 
 ெபண் க்  peṇcīkku, ெப. (n.)

   தகாப் ணரச்்  யால் வ ம் பா யல் ேநாய்; venereal disease.

     [ெபண் + Esick: த. க் ]

ெபண்ேசா ைன

ெபண்ேசா ைன peṇcōṭiṉai, ெப, (n.)

   1. நாடகத் ற் ெகாள் ம் ெபண் ேகாலம்; female attire for the stage.

   2. மணப் ெபண்ைண ஒப்பைன ெசய்தல்; decoration of a women, as a bride.

     [ெபள்→ ெபண் + ேசா ைன]

ேசாடைன

வ → ேசா  → ேசா ைன = ஒப்பைன.
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ெபண்டகம்

 
 ெபண்டகம் peṇṭagam, ெப. (n.)

ெபண்டகன் பாரக்்க; see pendagan.

     [ெபள்→ ெபண்→ ெபண் → ெபண்டகம்]

ெபண்டகன்

 
 ெபண்டகன் peṇṭagaṉ, ெப. (n.)

   அ  ( ங்);; hermaphrodite, eunuch,

க. ெஹண் க.

     [ெபள்→ ெபண்→ ெபண் → ெபண்டகம்]

ெபண்டைக

 
 ெபண்டைக peṇṭagai, ெப. (n.)

ெபண்டைகைம பாரக்்க;see peņợagaimai.

     [ெபண் + தைக → ெபண்டைக]

ெபண்டை்கைம

 
 ெபண்டை்கைம peṇṭkaimai, ெப. (n.)

   ெபண்ைமக் ணம்; womanliness,

     [ெபண் +தைகைம ]

ெபண்டன்

 
 ெபண்டன் peṇṭaṉ, ெப. (n.)

ெபண்டகன் பாரக்்க; see pendagan.

ம. ெபண் , க. ெபண்ட,் ெகண்ட ெத. ெபண்ட் .

     [ெபண் → ெபண்டன்→ ேப  ( வா.]);

ெபண்டாட்

ெபண்டாட்  peṇṭāṭṭi, ெப. (n.)

   1. ெபண்; woman.

     "ெசல்லப் ெபண்டாட்  நீ வ். ப்பா. 11).

     "ஒ  ெபண்டாட்  தமெரா  கலாய்த்  இைற. (கள.1 உைர);.

   2. மைன ; wife.

ெகாண்டான் ப்ப வாள் ெபண்டாட்  ( க , 96);,

   3. ேவைலக் காரி; woman servant (sii. 11. 483);.

க. ெஹண்டத்

     [ெபண்  + ஆள்- ெபண்டாட் ]

ெபண்டா -தல்

 
 ெபண்டா -தல் peṇṭāḷudal, ெச. ன்றா .(vt.)

   மைன யாக கரத்ல்; to have as wife.

ெத. ெபண்டல்ா .

     [ெபண்  + ஆள்]
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ெபண் ழந்தான் 

ெபண் ழந்தான்  peṇṭiḻndāṉcuḻi, ெப. (n.)

   தன்ைன உைடயவன  மைன ைய இழக்கச ்ெசய்வதாகக் க தப்ப ம் மாட் ச ் வைக, 
(மாட் வா. 22);.; unlucky mark in cattle in the form of a line across the back. indicating that the owner will lose his wife.

     [ெபண்  + இழந்தான் +  ]

ெபண்

ெபண்  peṇṭu, ெப.(n.)

   1. ெபண்; woman.

     "ஒ  ெபண்டா தய ைன யா ன்" (ெவங்ைகக்ேகா, 47);.

   2. மைன ; wife.

     "வைன நல ைடயேளா ம ழ்நின் ெபண்ேட" (ஐங் . 57);. ம. ெபண் , க. ெபண்ட, ெஹண்ட, ெத. 
ெபண்ட்

     [ெபண்→ ெபண் ] (ேவ.க.92);

ெபண் க்கஞ்

 
 ெபண் க்கஞ்  peṇṭukkañji, ெப..(n.)

   ஆண்ைமயற்றவன்; effeminate-man

     [ெபண் க்  + அஞ் ]

ெபண் க் ேமய்க்

ெபண் க் ேமய்க்  peṇṭukkumēykki, ெப. (n.)

   1. ெபண் ெகாண்ட டை்டச ்ேசரந்்  தன் மைன ன். ஆ கைள ேமய்க் ம் இைடயர ்இனத்தவன்; a 
division of a itaiyar who tend the sheep of their wives and observe matriarchal customs.

   2. மைன க் க் ழடங்  நடப்பவன்; henpecked husband.

     [ெபண்  + ேமய்க் ]

ெபண் கட் -தல்

 
 ெபண் கட் -தல் peṇṭugaṭṭudal, ெச. ன்றா , (v.t)

   தகாத ேசரக்்ைக த் ப் ப தல் ( ன்);; to attribrute criminal intimacy with a person of the opposite Sex.

     [ெபண்  + கட் -தல்.]

ெபண் கம்

 
 ெபண் கம் peṇṭugam, ெப. (n.)

கழற்  பாரக்்க (மைல);; see kalarct.

     [ெபண்→ ெபண் → ெபண் கம் ]

ெபண் கள்சட்

ெபண் கள்சட்  peṇṭugaḷcaṭṭi, ெப, (n.)

   1. ெபண்ெகாண்ட டை்டச ்ேசரந்்  தன் மைன ன் ஆ கைள ேமய்க் ம் இைடயர;் a division of 
itdaiyar who tend the sheep of their wives and observe matriarchal customs.

   2. மைன க் க் ழடங்  நடப்பவன்; henpecked husband.

     [ெபண்→ ெபண்  - ெபண் கள் + சட் ]

ெபண்  = ேப

ெபண்  ள்ைள

 
 ெபண்  ள்ைள beṇṭubiḷḷai, ெப.(n.)

   மைன ழந்ைதகள்அடங் ய ம்பம்; family,asconsistingofwifeandchildren.

     [ெபண்  + ள்ைள]
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ெபண் வன்

ெபண் வன் peṇṭuruvaṉ, ெப, (n.)

   மால் (நாம. ப. 50);; thirumāl, as having assumed the form of mogini.

     [ெபண்→ ெபண்  + வ  → ெபண் வன்]

ெபண் வசட்

 
 ெபண் வசட்  peṇṭuvasaṭṭi, ெப. (n.)

ெபண் கள் சட்  பாரக்்க; see pendugal catti.

     [ெபண் கள் + சட் → ெபண் வசட்  ]

ெபண் ைவ-த்தல்

ெபண் ைவ-த்தல் peṇṭuvaittal, ெச. ன்றா. . (vt.)

   ைவப்பாட் யாகக் ெகாள் தல்); to keep as concubine.

நீரிவைளப் ெபண் ைவத் க் ெகாள் ம் (ெதய்வச,் ற . 292);.

     [ெபண்  + ைவ-த்தல்]

ெபண்ைடக்காய்

 
 ெபண்ைடக்காய் peṇṭaikkāy, ெப.(n.)

   ெவண்ைடக் காய்; lady's finger.

     [ெபண்ைட + காய்]

ெபண்ைட 
மரக்கால்

 
 ெபண்ைட மரக்கால் peṇṭaimarakkāl, ெப. (n.)

   இரண்டைரப்ப  ெகாள் ம் தவச வளைவ; containing two and a half padi.

     [இரண்டைர→ ெரண்டைர→ ெபண்டைர → ெபண்ைட மரக்கால்]

ெபண்ண

ெபண்ண  peṇṇaḍi, ெப. (n.)

   ெபண் றங்கைட; female child for heir.

     "ஒ  ெபண்ண  தன் காணிக் த் ேதடக் க த்தா  ( ற . 152.);

     [ெபண் + அ  ]

ெபண்ணர

ெபண்ணர  peṇṇarasi, ெப. (n.)

   1. ஆட் ரி ம் ெபண்; queen consort.

     'தன்னரசளித்த ெபண்ணர  ( ைள. பா . 11);.

   2. அழ ற் றந்தவள்; queenly woman.

     [ ெபண் + அரி  ெபண்ணர  ]

ெபண்ணர

ெபண்ணர  peṇṇarasu, ெப.(n.)

   1. ெபண்ணர  பாரக்்க; see pen-n-arasi

   2. ம்பத் ல் ெபண் ஆ ைம; petticoal government.

     [ெபண் + அர → ெபண்ணர ]

ெபண்ண ங்கலம்

ெபண்ண ங்கலம் peṇṇaruṅgalam, ெப.(n.)

   ெபண்களிற் றந்தவள்; agen among woman as anornament.

     "ெபண்ண ங்கலதெ்தா ைணந்தெபா ள்( வக.198);

     [ெபண் + அ ங்கலம் ]
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ெபண்ணலம்

ெபண்ணலம் peṇṇalam, ெப. (n.)

   1. ெபண்ைமக் ணம்; womanliness.

   2. ெபண்ணின் அழ , த யன; womanly grace.

   3. ெபண்ணின்பம்; enjoyment with a woman.

     "ெபண்ணலங் காத ற் ேப மா னான்" ( வக. 2010);.

     [ ெபண் + நலம் ]

ெபண்ண

ெபண்ண  peṇṇali, ெப. (n.)

   ெபண் தன்ைம க்க அ ; hermaphrodite with feminine characteristies predominating (ெதால், ெபா ள். 6.05. 
உைர);

     [ெபண் + அ ]

-ெபண் ஆண் அல்லாதவன்-ன் அ . அல்→அ

ெபண்ணைழத்தல்

ெபண்ணைழத்தல் peṇṇaḻaittal, ெப. (n.)

   மணத் ற்  ன் மணமகைள மணமகன் ட் க்  அைழத்தல்; welcoming a bride at the bride groom's 
house just before wedding.

   2. மணம் ெசய்  ெகாள் தல் (யாழ்.அக);; marriage.

     [ெபண் + அைழத்தல் ]

ெபண்ணன்

 
 ெபண்ணன் peṇṇaṉ, ெப.(n.)

   ஆண்ைமயற்ற ( ரமற்றவன்);; effeminate man.

     [ெபள் + ெபண் + ெபண்ணன் ]

ெபண்ணா

 
 ெபண்ணா  peṇṇāci, ெப. (n.)

இல் க்  (நாஞ்);,

 bleeding nose.

     [ெபள் + நா ]

ெபண்ணாைச

 
 ெபண்ணாைச peṇṇācai, ெப. (n.)

   ெபண்  பற் ; love of woman

     [ெபண் + ஆைச ]

 skt nåsika. த.நா

ெபண்ணாட்

 
 ெபண்ணாட்  peṇṇāṭci, ெப. (n.)

   ெபண்ணா ைம; woman personality.

     [ெபண் + ஆட்  ]

ெபண்ணாைட

 
 ெபண்ணாைட peṇṇāṭai, ெப. (n.)

ெபண் ைட பாரக்்க; see pen-n-udai.

     [ ெபண் + ஆைட ]
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ெபண்ணாண்

ெபண்ணாண் peṇṇāṇ, ெப. (n.)

   கணவன் மைன யர ்(தம்ப கள்); (நாம ப. 176);; husband and wife.

     [ெபள்→ ெபண் + ஆண்](ேவ.க.91);

ெபண்ணாய்ப் ற
ந்தவள்

 
 ெபண்ணாய்ப் றந்தவள் peṇṇāyppiṟandavaḷ, ெப. (n).

   ெபண்(ெநல்ைல);; Woman.

     [ெபண் + ஆய் + றந்தவள்]

ெபண்ணாயகம்

 
 ெபண்ணாயகம் peṇṇāyagam, ெப. (n.)

   ெபண்க க் ள் அர ; queen among woman.

     [ெபண் +நாயகம் ]

ெபண்ணாள்

ெபண்ணாள்1 peṇṇāḷ, ெப. (n.)

   நட  த ய ப ர ்ேவைல ெசய் ம் உழத் ; female farm-labourer.

ம வ நடவான்

     [ெபண் + ஆள்]

 ெபண்ணாள்2 peṇṇāḷ, ெப. (n.)

   ெபண்ேகாள்( ன்.);; female naksatra, as kārttigal, Tiruvadira etc

     [ெபண் + நாள்→ ெபண்ணாள் ]

ெபண்ணா ைம

 
 ெபண்ணா ைம peṇṇāḷumai, ெப.(n.)

ெபண்ணாட்  பாரக்்க; see pen-n-alci.

     [ெபண் + ஆ ைம ]

ெபண்ணா

ெபண்ணா  peṇṇāṟu, ெப. (n.)

   ழக்  ேநாக் ேயா ம் ஆ ; eastward flowing river. opp, to ān-āru,

ஆணா  ெபண்ணா  ஒன் ன் க்ேக (ஈ , 4, 4, ப்ர);.

     [ெபண் + ஆ ]

ெபண்ணியல்

 
 ெபண்ணியல்  peṇṇiyalpu, ெப. (n. )

   ெபண்ைம; womanish.

     [ெபண் + இயல் ]

ெபண்ணிரா

ெபண்ணிரா  peṇṇirāci, ெப. (n.)

   எ வைக இரா கள் (மங்கேள. 2, 15. உைர);; female or even signs of the zodioc.

     [ெபண் + இரா ]

ெபண்ணினம்

 
 ெபண்ணினம் peṇṇiṉam, ெப. (n.)

   மகளிர;் womankind.

     [ெபண் + இனம்]
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ெபண்ணீர்ைம

ெபண்ணீரை்ம peṇṇīrmai, ெப. (n.)

   ெபண்ைமக் ணம்; womanliness.

     'ெபண்ணீைம கற்ப யா வாற்றால் நல்வ . 16).

     [ெபண் + நீரை்ம]

ெபண் டம்

 
 ெபண் டம்  peṇṇuḍambu, ெப. (n.)

   ெபண்  ( ன்);; redendum muliebre.

     [ெபண் + உடம் ]

ெபண் ரிைம

 
 ெபண் ரிைம peṇṇurimai, ெப. (n.)

   ஆ க்  நிகராகக் காயத் ல் ெசாத் ரிைம தற்ெகாண்  அைனத்  நிைல ம் சம உரிைம 
அளித்தல்; woman's right

     [ெபண் + உரிைம ]

ெபண் தைல

 
 ெபண் தைல peṇviḍudalai, ெப, (n.)

ெபண் ரிைம பாரக்்க; see pen-n-urimai.

     [ ெபண் + தைல ]

ெபண் ல

ெபண் ல  peṇṇulagu, ெப. (n.)

   ெபண்கள் மாத் ரேம வா வதாக் க தப்ப ம் ; an island said to be solely in habited by women.

     'ெபண் ல ேகய்ப்ப (ெப ங், உஞ்ைசக், 42, 181);

     [ ெபண் + உல  ]

ெபண் ைழப்

 
 ெபண் ைழப்  peṇṇuḻaippu, ெப, (n.)

ெபண்பா  பாரக்்க; see penpatu.

     [ெபண் + உைழப்  ]

ெபண் ைட

 
 ெபண் ைட peṇṇuḍai, ெப. (n.)

   ெபண் ரக்் ரிய ஆைட (இ.வ.);; female attire.

     [ெபண் + உைட ]

ெபண் ப்

ெபண் ப்  peṇṇuṟuppu, ெப. (n.)

   1. ெபண் க் ரிய உ ப் கள்; imb or part of a body, peculiar to women.

   2. ெபண் டம்  பாரக்்க; see pennudambu.

   3. ெபண்  பாரக்்க; see pen-kuri.

     [ெபண் + உ ப் ]
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ெபண்ெண -த்தல்

 
 ெபண்ெண -த்தல் peṇīeḍuttal, ெச. ன்றா . (vt.)

   மணஞ் ெசய்தல்; to marry, chosse as a bride.

     'நீ எங்ேக ெபண்ென த்தாய்?

     [ெபண் + எ  - த்தல் ]

ெபண்ெண த்

ெபண்ெண த்  peṇīeḻuttu, ெப. (n.)

   1.உ ரெ்மய் ( ங்);; compound letter or vowelconsonant in Tamil orthography.

   2. ெநடெ்ட த்  (ெவண்பாப், தன்ெமா.6);; long vowel.

     [ெபண் + எ த் ]

ெபண்ைண

ெபண்ைண peṇṇai, ெப. (n.)

   1. பைன; palmyra-paim.

மன்றப் ெபண்ைணவாங்  மடற் டம்ைப (நற். 303);

   2. ெபண் மரம் ( .அ); பாரக்்க;see penmaram.

   3. நீர் ள்ளி: (மைல);; water-thorn.

   4. வடெபண்ைண ெதன்ெபண்ைணயா கள்; rivers, north pennaiyaru, south penniyaru

     'ெபண்ைணயம் படப்ைப நா ழேவாேய ( றநா.126); ெபண்ைணெய ந யா கடந்  (க ங்.354);

     [ெபள்→ ெபண்→ ெபண்ைண]

ெபண்ைண 
வாயன்

ெபண்ைண வாயன் peṇṇaivāyaṉ, ெப. (n.)

   1. ெபண்வாயன் பாரக்்க; see pen-vāyan.

   2. அ ; hermaphrodite.

ெபண்தண்

 
 ெபண்தண்  peṇtaṇṭu, ெப. (n.)

   இடக்கா  ( ன்);; small gristly protuberance of the left ear, dist fråntandu.

மாந்தரத்ம் உட ல் வலப் றம் ஆண்டன்ைம ம் இடப் றம் ெபண்டன்ைம ம் உள்ள  என் ங் 
க த் ப்பற்  இடக்கா  ெபண் ெதாண்  எனப்பட்ட  ேபா ம். ெதாண் - ெதாைள.

     [ெபண் + ெதாண்  → தண் ]

ெபண்தன்ைம

 
 ெபண்தன்ைம peṇtaṉmai, ெப. (n.)

ெபண்மயம் பாரக்்க; see permayam.

     [ெபண் + தன்ைம]

ெபண்தாைனயான்

ெபண்தாைனயான் peṇtāṉaiyāṉ, ெப, (n.)

   காமன் அல்ல  ெபண் பைடயான் (நாம ப,58);; kama, as having women for hisarmy.

     [ெபண் + தாைனயான்]

ெபண்ப வம்

 
 ெபண்ப வம் peṇparuvam, ெப. (n.)

மகளிர ்ப வம் பாரக்்க; see maglir paruvam stages in the life of a woman, ( ங்.);

     [ெபண் + ப வம்]
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ெபண்பள்ளி

ெபண்பள்ளி peṇpaḷḷi, ெப. (n.)

   ெபண் ற கள்தங் டம்; nunnery.

இம்மைன ம் இக் ண ம் ெபண்பள்ளி யாவதாக ம்' (s.i.i.vii, 24.);

     [ ெபண் + பள்ளி ]

ெபண்ப

ெபண்ப  peṇpaḻi, ெப. (n.)

   1. ெபண் ெகாைலப் ப ; crime of killing a woman.

     'இைணயேதாரெ்பண்ப ைய' யாேரற்றார.் ( ைள.ப யஞ்:12,

   2.ெபண்ைணவ த்தல் அல்ல  கட்டாயப்ப த் வதால் உண்டா ம் ப ( ன்);; guilt of harassing or forcing 
a Woman.

     [ெபண் + ப ]

ெபண்பைன

ெபண்பைன peṇpaṉai, ெப. (n.)

   காய்க் ம் பைன (ெதால்.ெபா. 558, உைர);; palmyra, as bearing fruit.

     [ெபண் + பைன]

ெபண்பா

 
 ெபண்பா  peṇpāṭu, ெப.(n.)

   ெபண் ள்ைள ைழப் ; efforts or industry of the female members of a family.

   ஆண்பா  ெபண்பா  பட்  அந்த ேவைல ந்த ;     [ெபண் + பா ]

ெபண்பாத்

 
 ெபண்பாத்  peṇpātti, ெப. (n.)

   உப்பளத் ல் உப்  நீைரச ் ண்ட ம் பாத் வைக; condenser in salt-pans dist från-pâtti.

     [ ெவண்→ ெபண் + பாத்  ]

ெபண்பார்-த்தல்

 
 ெபண்பார-்த்தல் peṇpārttal, ெச. . . (vi.)

   மணத் ற்  மணமகைளத் ேதரந்் ெத த்தல்; to choose a bride.

     [ ெபண் + பார ்]

ெபண்பால்

ெபண்பால் peṇpāl, ெப. (n.)

   1. ஜம்பால்க ள் ஒன் ; (நன்,262);; feminine gender one of ai-m-bāl, q.v.

   2. ெபண்ணினம்; female sex.

     'ஒ  ெபண்பாேலன் ( வக. 1662);;

     [ ெபண் + பால் ]

ெபண்பாெல த்

ெபண்பாெல த்  peṇpāleḻuttu, ெப. (n.)

   ெபண்ெண த்  பாரக்்க; see pen-n-e ittu (இலக். .773. உைர);.

     [ெபண்பால் + எ த்  ]

ெபண்பாவம்

 
 ெபண்பாவம் peṇpāvam, ெப. (n.)

ெபண்ப  ( ன்); பாரக்்க: see penpali.

     [ ெபண் + பாவம் ]
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ெபண்பாற் ப வம்

 
 ெபண்பாற் ப வம் peṇpāṟparuvam, ெப. (n.)

   மகளிர ்ப வம்; stages in the life of a woman.

     [ ெபண்பால் + ப வம் ]

ெபண்பாற் 
ள்ைளக்க

ெபண்பாற் ள்ைளக்க  peṇpāṟpiḷḷaikkavi, ெப. (n.)

   ெபண்பாற் ள்ைளத் த ழ் பாரக்்க (இலக். .807, உைர);;     [ ெபண்பால் + ள்ைள + skt-kavi, த.க.  ]

ெபண்பாற் 
ள்ைளத்த ழ்

 
 ெபண்பாற் ள்ைளத்த ழ் peṇpāṟpiḷḷaittamiḻ, ெப. (n.)

   ஆண்பால், ெபண்பால்ஆ ய இரண் ற் ம்ெபா வா ள்ளப வங்கேளா , ெபண்பாற்ேக றப்பாக 
உரிய கழங் ப் ப வம், அல்ல  நீராடற் ப வம், அம்மாைனப் ப வம், ஊசற் ப வங்கைளச ்ேசரத்் ப் 
ெபண் ெதய்வத்ைத அல்ல  றப் ைடய ெபண்பாைலப் ைனந்  பா ம் ள்ைளத்த ழ் வைக; a 
poem descrbing the different stages in the child hood of a goddess or heroine an consisting of sever Sections common.

     [ெபண்பால் + ள்ைள + த ழ்]

ெபண்பாற் ள்ைள
ப்பாட்

 
 ெபண்பாற் ள்ைளப்பாட்  peṇpāṟpiḷḷaippāṭṭu, ெப. (n.)

ெபண்பாற் ள்ைளத் த ழ் பாரக்்க ( ங்);.

     [ெபண்பால் + ள்ைள + பாட்  ]

ெபண் -த்தல்

 
 ெபண் -த்தல் peṇpiḍittal, ெச. ன்றா .(v.i.)

   த் யாகக்ெகாள் தல்(யாழ்.அக);; to keepaconcubine.

     [ெபண் + ]

ெபண் ள்ைள

ெபண் ள்ைள peṇpiḷḷai, ெப(n.)

   1.ெபண் ழந்ைத; female infant, girl.

   2. மகளிர;் woman.

நாயகப் ெபண் ள்ளாய் ( வ். ப்பா.7);

   3. மைன ; wife.

     [ெபண்  + ள்ைள]

ெபண் ள்ைள க்

 
 ெபண் ள்ைள க்  peṇpiḷḷaicīkku, ெப. (n.)

ெபண் க்  (M.L.); பாரக்்க; see pencikku.

     [ெபண் ள்ைள + E. Sick → த க் ]

ெபண் ள்ைள 
யா

 
 ெபண் ள்ைள யா  peṇpiḷḷaiviyāti, ெப. (n.)

ெபண் க்  (M.L.); பாரக்்க; see penckku.

     [ெபண் ள்ைள + skt. vyadhi. த. யா ]
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ெபண் ற-த்தல்

ெபண் ற-த்தல் peṇpiṟattal, ெச. . . (v.i)

   ெபண் ற ெய த்தல்; to be born a woman.

     'வல் ைனேயன்ெபண் றந்ேத ( வ். வாய், 5.4.3);.

     [ெபண் ற-]

ெபண் றந்தார்

ெபண் றந்தார ்peṇpiṟandār, ெப, (n.)

   ெபண் ர;் woman.

     "ெபண் றந்தா ெரய் ம் ெப ந் யர"் ( வ். வாய்:5,4,4);

     [ெபண் + றந்தார]்

ெபண் றப்

ெபண் றப்  peṇpiṟappu, ெப.(n.)

   ெபண்ணாகப் றத்தல்; being born a woman.

     "ெபண் றப் ந்ேதா னிெதன ( வக.1297);

     [ெபண் + றப் ]

ெபண் த்

 
 ெபண் த்  peṇputti, ெப(n.)

   ெபண் ரக்் ரியஅ ; woman'swit,used in contempt.

     'ெபண் த் ன் த் .

     [ெபண் + skt-buddhi த. த் ]

ெபண் க்க ர்

 
 ெபண் க்க ர ்peṇpūkkadir, ெப. (n.)

   ெச  மரம் த யவற் ற் காயாக மா ம் ங்ெகாத்  (இ.வ);; pistillate cluster.

     [ெபண் + க்க ர]்

ெபண்ெபண்டாட்

ெபண்ெபண்டாட்  peṇpeṇṭāṭṭi, ெப. (n.)

   ெபண்; woman.

ஒ  ெபண் ெபண்டாட்  ஆ ைட த்  (ஈ .6.2.ப்ர);

     [ெபண் + ெபண்டாட் ]

ெபண்ெப மாள்

ெபண்ெப மாள் peṇperumāḷ, ெப. (n.)

   ெபண்ணர ; queen, queenly woman.

     'ெபண் ெப மாளந்தப் ரப் ெப மாள் வ லா (இராசராச. 80);

     [ெபண் + ெப மாள்]

ெபண்ேபாகம்

ெபண்ேபாகம் peṇpōkam, ெப. (n.)

   1. எட் த் ய்ப் களில் (அட்ட ேபாகங்களில் ஒன்றான ற் ன்பந் ய்க்ைக; sexual onfoyment with a 
woman, one of aștā-pókam, q.v. (w.);

   2. ப்பத் ரண்டறங்க ள் ெபண்ணின் பந் ய்க்கப் ற க்  உத ம் அறம் ( ங்);; aiding a man to 
obtain sexual enjoyment one of muppattirandadrim.

     [ெபண் + skt. bhöga. த.ேபாகம்]

ெபண்மக

 
 ெபண்மக  peṇmagavu, ெப. (n.)

   ெபண் ழந்ைத; woman-child.

     [ெபண் + மக ]
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ெபண்மகள்

ெபண்மகள் peṇmagaḷ, ெப. (n.)

   1. ெபண்; woman.

   2. ெபண் மக ; girl-child.

     [ ெபண் + மகள் ]

ெபண்மகன்

ெபண்மகன் peṇmagaṉ, ெப. (n.)

   றத் ப் ேபாய் ைளயா ம் ேபைதப் ப வத் ப் ெமண்மகள் (ெதால்,ெசால். 164. ேசனா);; girl child 
which has attained the stage of playing in the neighbourhood.

     [ெபண் + மகன்]

ெபண்மகன்' என் ம் மாேறாக்கத்தார ்(ெசாற்ைக); வழக் , ெபடை்டப்பசன் என் ம் ஆம் ர ்
வட்டத்தார ்வழக் ப்ேபான்ற .

ெபண்மயக்கம்

 
 ெபண்மயக்கம் peṇmayakkam, ெப.(n.)

   ெபண்ேமற் ெகாள் ம் காதல் ( ன்);; falling in lowe with a Woman.

     [ெபண் + மயக்கம்]

ெபண்மயம்

ெபண்மயம் peṇmayam, ெப.(n.)

   1ெபண்தன்ைம; womaniiness, feminine nature.

     'ெபண்மயேமா ெபரிேத' ( வக. 228.);;

   2. ெபண் ர் ரள்; crowd of women.

     'அங்ேக ெபண்மயமா க் ற , ேபாக ய ல்ைல.'

     [ெப ம் + சமயம்]

ெபண்மயல்

 
 ெபண்மயல் peṇmayal, ெப.(n.)

   ெபண்மயக்கம்.( ன்);பாரக்்க; per-mayakkkam

     [ெபண் + மயல்]

ெபண்ம ர்

 
 ெபண்ம ர ்peṇmayir, ெப. (n.)

   ெபண்ணின் ந்தல் ( ங்);; tresses, woman's lock of hair.

     [ெபண் + ம ர]்

     [P]

ெபண்மரம்

ெபண்மரம் peṇmaram, ெப. (n.)

   1. றக்கா ள்ள மரம் ( ங்);; endogenous tree.

   2. காய்க் ம் மரம் அல்ல  ெச  ( ன்);; female tree or plant.

     [ெபண் + மரம்]

ெபண்மாயம்

 
 ெபண்மாயம் peṇmāyam, ெப. (n.)

   ெபண்வைல ( ன்); பாரக்்க; pen-wala.

     [ெபண் + மாயம்]
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ெபண்மா

 
 ெபண்மா  peṇmāṟi, ெப. (n.)

   ெபண் ர ்பலரிடம் மா மா க் காதல் ெகாள்பவர ்( ன்);; a man who if fickle in his love.

     [ெபண் + மா ]

ெபண் ச்

 
 ெபண் ச்  peṇmūccu, ெப. (n.)

டாப் ; ஒட்டாரம் (யாழ்.அக);,

 obstinacy, as a feminine trait.

     [ெபண் + ச் ]

ெபண்ைம

ெபண்ைம1 peṇmai, ெப. (n.)

   தாய்ைம; woman hood.

     [ெபண் + ைம]

 ெபண்ைம2 peṇmai, ெப. (n.)

   1. ெபண் றப்  பாரக்்க;see pempirappu.

     'ெபண்ைமக்  இர ெயன (பாரத. ெரளப மாைல.39);

   2. ெபண் க் ரிய நலம்; feminine grace.

     'காணிையப் ெபண்ைமக் ெகல்லாம் (கம்பரா. ட் .46);

   3. ெபண்ணின் தன்ைம; womanliness, gentleness, womanishness.

     'ெபண்ைம  லளா  ய த  ம உம் (க த், 147.);.

   4. ெபண்ணின்பம்; sexual enjoyment with a woman;

     ' றனியலாள் ெபண்ைம நயவாதவன் ( றள். 147.);

   5. அைம த்தன்ைம; modesty.

ெபண்ைம நாண்வனப் ச ்சாயல் ( வக. 356);,

   6. நிைற; self-restraint, natural to a woman.

     ' ைறெய  தலவள் ெபண்ைம ெயன்ப ம் (கம்பரா. ைலப், 40);

ெபண்வசம்

 
 ெபண்வசம்  peṇvasambu, ெப. (n.)

   ல்லாத வசம் ; sweet flag without bristles.

     [ெபண் + வசம் ]

ெபண்வைல

ெபண்வைல peṇvalai, ெப. (n.)

   ெபண் ர ்ெசய் ம் ஈரப்் ச ்ெசயல்; toils of a woman.

     'ெபண்வைலப் படாதவர ்( வக. 78);

     [ெபண் + வைல]
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ெபண்வ

ெபண்வ  peṇvaḻi, ெப. (n.)

   1. ெபண்ணின மாக உரிைம றங் தற் ரிய றங்கைட வரிைச; female line, as in inheritance matriarchy.

   2. ெபண்வ ச ் ற்றம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see pen-Vali-c-curram.

     [ெபண் + வ ]

வ  = வ ,

மக்க க் த் தைல ைறதைல ைறயாய் உரிைமெதாடரந்் வ ம்வ , தந்ைதவ  தாய்வ  அல்ல  
மகன்வ  மகள்வ  என இரண்டாம். இவற் ள் தாய் வ ேய பழந்த ழ் நாட் ல் வழங்  வந்த 
ெதன்பதற் , தாயம் என் ம் வழக்ேக சான்றாம். தாய்வ ப்ெப வ  தாயம். தந்ைதவ  அல்ல  
மகன்வ  ஆண்வ ம்தாய்வ  அல்ல  மகள்வ  ெபண்வ ம் ஆ ம். ஆத் ேர ேயா 
என் ந்ெதன்கண்டத் ல் ெபண் வ ரிைம இ ந்  வ வதாகச ்ெசால்லப் ப ன்ற .

ெபண்வ ச ் ற்றம்

 
 ெபண்வ ச ் ற்றம் peṇvaḻiccuṟṟam, ெப. (n.)

   ெபண்ணினமாக வ ம் உற  (யாழ்.அக);; relation in the female line.

     [ெபண்வ  + ற்றம்]

ெபண்வ ச ்ேசறல்

ெபண்வ ச ்ேசறல் peṇvaḻiccēṟal, ெப. (n.)

   காமப் ேபராைச ல் மைன  ப்பப்ப ேய ஒ ைக ( றள். அ , 91);; being led by wife, being under 
wife's influence.

     [ெபண்வ  + ேசறல்]

ெசல்தல்→ேசறல்

ெபண்வாயன்

 
 ெபண்வாயன் peṇvāyaṉ, ெப. (n.)

   ெபண் ர ்ேபாற் சளசளெவன்  ேப ேவான் (இவ);; man who talks lika a WOman

     [ெபண் + வாயன்]

ெபண்வாரி

 
 ெபண்வாரி  peṇvārisu, ெப. (n.)

ெபண்வ  பாரக்்க;see perval,

     [ெபண் + u waris. த.வாரி ]

ெபண் யா

 
 ெபண் யா  peṇviyāti, ெப.(n.)

ெபண் க்   (ML); பாரக்்க;see pen-cikku.

     [ ெபண்  + skt vyådhi. த. யா  ]

ெபண் ளக்

ெபண் ளக்  peṇviḷakku, ெப.(n.)

   1.ெபண்களிற் றந்தவள்; woman conspicuous for virtue and other excellences.

     'ெபண் ளக்கா ய ெபறல ம் ேபதாய் (ெப ங். இலாவாண, 18, 79);

   2. பாைவ ளக்  (இ.வ.);; damsel shaped standard of a lamp.

     [ெபண் + ளக் ]

     [P]
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ெபண் ட்டார்

 
 ெபண் ட்டார ்peṇvīṭṭār, ெப.(n.)

   மணமகைளச ்ேசரந்்த உறவா கள்; parents and other relatives of a bride, bride's party.

     [ெபண் + ட்டார]்

ெபண்ைவ-த்ததல்

 
 ெபண்ைவ-த்ததல் peṇvaiddadal, ெச. ன்றா .(v.t)

   ைவப்பாட் யாகக் ெகாள் தல் (ெநல்ைல);; to keep as conbine.

     [ெபண் + ைவ-]

ெபத்தகாலம்

ெபத்தகாலம் pettakālam, ெப. (n.)

ஆதன் (ஆன்மா); பாசத் ற்  உட்பட்ட காலம்:

 period during which a soul is in bondage of mummalam.

மலத் னால்மைறப் ண்  டக் ம் அப் ெபத்த காலத் ' ( .ேபா. பா. 2, 2. பக். 63. வா நா);

     [பற் →பத் →ெபத் →ெபத்தம்+காலம்]

ெபத்ததைச

 
 ெபத்ததைச peddadasai, ெப. (n.)

   ஆதனின் பாசபந்தத் ற்  உட்பட்ட நிைல (யாழ்.அக.);; condition of the soul subject to the bondage of 
mummalam.

     [பற் →பத் → ெபத்  + தைச]

ெபத்தம்

ெபத்தம் pettam, ெப.(n.)

   1. கட் ; bond, tie. ligature

   2. ஆதனின் பாசபந்தம்; bondage of the soul, connection of & the Soul with mummalan

     "ெபத்தெமா  த் ம் (தா . ஆனந்த 5);

   3. ேசரம்ானம் (யழ்.அக);; thing added.

     [ பற் → பத் → ெபத் → ெபத்தம்]

ெபத்த த்

ெபத்த த்  pettamutti, ெப. (n.)

   1. பந்த ம் ம்; bondage and liberation of souls.

   2. ஒன் ைக இலய); (யாழ்.அக);; Salvation by absorption in to God-head.

     [ெபத்தம் + த் ]

ெபத்த லம்

ெபத்த லம் pettamūlam, ெப, (n.)

 வ  ைண 1. (சங். அக.); பாரக்்க: širuvaludunai nightshade Indian.

     [ெபத்தம் + லம்]

ெபத்தர்

ெபத்தர ்pettar, ெப. (n.)

   பாசபந்த ள்ள 2 உ ரக்ள்; souls bondage.

     [ெபத் → ெபத்தர]்

ெபத்தல்

 
 ெபத்தல் pettal, ெப. (n.)

   ெப ங் ம்ைப (மைல); பாரக்்க; bow-String hemp.

     [ெபத் → ெபத்தல்]

1385

www.valluvarvallalarvattam.com 4606 of 19068.



ெபத்தான்மா

ெபத்தான்மா pettāṉmā, ெப. (n.)

   பாசபந்த ள்ள உ ர;் soul in bondage.

     ' த் ன்கட.் ெபத்தான்மாைவ' ( . . 116);

     [ெபத்  + ஆன்மா]

 skt ātmā த.ஆன்மா

ெபத்

ெபத்  petti, ெப. (n.)

வ ைண 1. (மைல);,பாரக்்க, see Siru Vâludunai indian nightshade.

     [ெபத் → ெபத் ]

ெபத்

ெபத்  pettu, ெப. (n.)

ெபத்தம் பாரக்்க; seepettam.

     'ெபத் ன் ையந்  ெதா லா ம் ( நாயக . 82.47);

     [பற் →பத் →ெபத் ]

ெபதரிக்களம்

 
 ெபதரிக்களம் pedarikkaḷam, ெப, (n.)

   எட்  பாரக்்க; (சங்.அக);; strychinóe tree.

     [ெபதரி + களம்]

ெப காரம்

 
 ெப காரம் pedikāram, ெப. (n.)

   ப க்காரம் (சங்.அக);; alum.

     [ப காரம்→ ெப காரம்→ ெப காரம்]

ெப ம்ைப

ெப ம்ைப pedumbai, ெப. (n.)

   1. எட்  தல் ப ெனா  அகைவ வைர ள்ள ெபண் இலக். . 860.); girl between the ages of 8 and, 11.

   2. ெபண் ( வா.);; woman.

     [ேப  – ெப  – ெப ம்ைம]

ெபந்தகம்

ெபந்தகம் pendagam, ெப. (n.)

   1. கட் ; tie.

   2. அைடமானம்; simple mortage.

     [ பற் → பத் → பந் → ெபந் → ெபந்தகம் ]

ெபந்தம்

ெபந்தம் pendam, ெப. (n.)

   1. கட்  ( ன்);; bond-age

   2. ெதாடர்  (மாறனலங் 281, உைர.பக்.477);; relation, conection.

     [ெபந்தகம்→ ெபந்தம்]

ெபந்தர்

 
 ெபந்தர ்pendar, ெப. (n.)

ெபத்தர ்பாரக்்க; see pettar.

     [ெபத்தர ்– ெபந்தர]்
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ெபந்தனம்

 
 ெபந்தனம் pendaṉam, ெப, (n.)

ெபந்தம். (யாழ். அக);, பாரக்்க; see pendam.

     [ெபந்தம்- ெபந்தனம்]

ெபந் -த்தல்

ெபந் -த்தல் pendittal, ெச ன்றா ,(v.t)

   1.பந் பாரக்்க;see pand.

   2. த் ரப்பாக்களில்எ த் கைளஅைடத்தல்; to confine, as letters of a stanza with in the figure of a particular 
shape.

     'சக்கரத் ள் அக்கரந் த மாறப் ெபந் ப்ப  (மாறனலங் 281. உைர. பக்477);

     [பந் → ெபந் ]

ெபந்

 
 ெபந்  pendu, ெப. (n.)

பந்  பாரக்்க; end pandu.

     [ பந் → ெபந்  ]

ெபந்ைத

ெபந்ைத pendai, ெப. (n.)

   1. அ வ ப்பாய்ப் ப த்த ; monstrosity.

   2. கலப்ைப ன் ஒ ப் ; a part of a ploughshare.

     [ெபத்ைத→ ெபந்ைத ெபரி → ெபரத்் → ெபத் → ெபத்ைத]

ெபந்ைதக்க

ெபந்ைதக்க  pendaikkayiṟu, ெப, (n.)

   1. நன்றாய்த் ரிக்காத க ; rope not neatly twisted.

   2. ெகா ள்ள கடை்டையக் கலப்ைபேயா ைணக் ங் க ; rope that binds the parts of a phoughshare.

     [ெபந்ைத + க ]

     [P]

ெபந்ைத

ெபந்ைத  pendaiviḻi, ெப, (n.)

   1. உ ண்ைட ; goggle-eyes.

   2. அசச்த்தால் கண் ம ண்  பாரக்்ைக; staring or rolling of the eyes, as in bewilderment.

     [ேபம் → ேபந்ைத → ெபந்ைத + ]

ெபம்மான்

ெபம்மான் pemmāṉ, ெப. (n.)

   1. இைறவன்; god.

ரமா ர ேம ய ெபம்மானிவனன்ேற (ேதவா.61,1);

   2. ெபரிேயான்( ன்);; great man.

     [ெப மகன்→ ெப மான்→ ெபம்மான்]

ெபய்-தல்

ெபய்-தல் peytal, ெச. . .(v.i.)

   1.ேமனின் ெபா தல்; to rain, fall, as dew or hail.

ெபய்ெயனப் ெபய்  மைழ ( றள்.55);

ெபாய் → ெபய். ெபய்தல் = ைளவ  நீர ்ஒ தல் ேபால னின்  மைழ ஒ தல். (ேவக3;126);
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ெபய்

ெபய்2 peytal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   2. ெபா தல்; to pour down, pour into.

பாணர ்மண்ைட நிைறயப் ெபய்ம்மார'் ( றநா.115.);

   3. கல த யவற் ல் இ தல்; to put place, lay, put into serve up, as food in a dish.

உைலப்ெபய் த வ  ேபா ந் யர ்(நால .14...);.

   4. எ ந்  ேபாக தல்; to throw out, throw aside.

பாரத்் ப் ெபய் ெலன் (நால .26.);.

   5. இைடச ்ெச தல்; to insert, interpolate as in a text.

   6. ெகா த்தல்; to give, confer.

   உ ரக்் .... ேபறாக்கம் ெபய்தாைன' (ேதவா.975,7);;   7. அைமத்தல்; to make to settle, appoint.

     ' ரான் ெபய்த கா  கண் ர.் லேக வ். வாய்.6.35.)

   8.பரப் தல்; to spread.

     'த மணல், தாழப்ெபய்  (க த்.114);

   9. க தல்; to discharge.

     'க ந்தைல ய க்க  னைணகள். ெப ங்கட ைடப் ெபய் ' (கம்பரா. ம்ப. 248);;

   10. எ தல்; to writedraw,

ெபய்க ம் ரக்்க ம் வல்லன்' (க த்.143.);.

ெபய்கலம்

 
 ெபய்கலம் peykalam, ெப.(n.)

   ஏனம்; pot or vessel.

     [ ெபய் + கலம்.]

ெபய்தளத்தல்

ெபய்தளத்தல் peytaḷattal, ெப. (n.)

   ப யால் அளக் ம் அளைவ வைக (ெதால், எ த்.7, உைர.);; measuring by a vessel of standard capacity.

     [ெபய் - ெபய்  + அளத்தல் - 'தல் ெதா.ெப.ஈ ]

ெபய் ைர

ெபய் ைர peyturai, ெப. (n.)

   1. இைடப்ெபய்  உைரப்ப ; insertion, interpolation.

   2. பா ரம் ( ங்);; preface, introduction.

     [ெபய் - ெபய்  + உைர]

ெபய்வைள

ெபய்வைள peyvaḷai, ெப.(n.)

   ெபண்பால்; ladyaswearingbracelets.

     "ேபைதெப ந்ேதாளிெபய்வளாெயன் ம்(நால .47);.

     [ெபய் + வைள]
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ெபயர்

ெபயர ்peyar, ெப.(n)

   1. ெபயர;் name, appellation, designation, epithet.

     'மறவர ்ெபய ம் ெம ' (அக.நா. 67);.

   2. கழ்; reputation, renown, celebrity, fame.

     'ெப ம் ெபயர ் ளி (க த் 17);,

   3. ெப ைம டா); greatness.

   4. ஆள்; person.

எத்தைன ெபயர;் வந்தாரக்ள்?

   5. வ ; shape, form.

     ' ந்த ெலன் ம் ெபயெரா  (பரிபா. 3.31.);

   6. ெபா ள்; property, substance.

     'ெபற்ற ெப ம்ெபயர ்பலரை்க ரீஇய' (ப ற் ப்.90.23);;

   7. ெபா ளிலக்கணங்  ல்; treatise dealing with porul.

     'ெசாற்ெபயர ்நாட்டங் ேகள்  (ப ற் ப். 21.1);,

   8. இதன் ெபா ட் ; alleged cause pretext.

     ' ழா ெவன்பேதார ்ெபயரால்' (காஞ் ப் . நகர.70);,

   9. ைர; vow.

ெபயர்-தல்

ெபயர-்தல் peyartal, ெச. . .(v.i)

   1.ேபாதல்( வா);; to move, leave, stir, rise, depart.

     ' ைச ெயங்க ம் ெபயரந்்தான் (கம்பரா. நி ம்பைல. 101);.

   2. றழ்தல்; to turn about shift, veer.

     'நிலம் ெபயரி ம் நின்ெசாற் ெபயரல் ( றநா.3);.

   3. தல்; to return, come back.

ழ்ந்த நிைர ெபயரல் ( .ெவ.1.10);

   4.மா தல்; to vary, change.

     'ஆெணனத் ேதான் ய ெயனப் ெபயரந்்  வாச.3.134)

   5. ைத தல்; to fall Into ruins

     'கட்டடம் ெபயரந்்  ேபா ற்

   6. இைணப்  ெந ழ்தல்; to grow loose to be detached.

     'தளம் ெபயரந்்  ட்ட .

   7. த்தா தல் ( ங்);; to dance.

   8.ச த்தல்; to shake.

     'ெபய ம்.... தற் ம் (கம்பரா ரப்்ப.98);;

   9. அைச தல்; to chew the cud.
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ெபயர்'-த்தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ெபயர்க்கணக்

ெபயரக்்கணக்  peyarkkaṇakku, ெப. (n.)

   1. பங் ( ன்);,

 distribution of shares.

   2. ேபேர (இ.வ);,

 ledger

     [ெபயர ்+ கணக் ]

ெபயர்க்

 
 ெபயரக்்  peyarkku, .அ. (adv)

   மாத் ைரயாய்; nominally for form's sake.

     'ெபயரக்்  மாத் ரம் அவன் அரசன்;

     [ெபயர ்- ெபயரக்் .]

ெபயர்ச்

ெபயரச்்  peyarcci, ெப. (n.)

   இடமா ைக; shifting, moving.

காரி(சனி);ப் ெபயரச்்  அ த்த ங்கள் நிக ம் (உ.வ);

     [ெபயர2் – ெபயரத்்  - ெபயரச்் .]

 ெபயரச்்  peyarcci, ெப.(n.)

   இடமாற் ைக; removal, displacement, dislocation.

     [ெபயர3் - ெபயரச்் .]

ெபயர்ச் த் ரம்

 
 ெபயரச்் த் ரம் peyarccūttiram, ெப. (n.)

ெபயர ் ற்பா பாரக்்க; see peyar nurpa.

     [ெபயர ்+ த் ரம்.]

 skt. sutra » த த் ரம்
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ெபயர்செ்சவ்ெவ
ண்

ெபயரச்ெ்சவ்ெவண் peyarccevveṇ, ெப. (n.)

ெபயரக்ளில் எண்ணிைடச ்ெசால் ெதாக்  ட் ைசத்  வ ந்ெதாடர ்(நன். 428); (gram.);

 a series of nowris with the connecting conjunction understood there being a pause between the nowns in utterance, dist fr u 
mmal-t-tokai.

     [ெபயர ்+ ெசவ்ெவண்.]

ெபயர்செ்சால்

 
 ெபயரச்ெ்சால் peyarccol, ெப. (n.)

   நால்வைகச ்ெசாற்க ள் ெபா ைளக் க்க வழங் செ்சால்;     [ ெபயர ்+ ெசால்.]

ெபயர்த்

ெபயரத்் 2 peyartti, ெப. (n.)

   1. மக்கள் வ ற் ப் ெபண்; grand-daughter, as bearing the same name as her grandmother.

   2.பாட் (யாழ்ப்.);; grandmother.

     [ ெபயர ்→ ெபயரத்் ]

ெபயரன் (ஆ.பா.); → ெபயரத்்  (ெப.பா); '  (ெப.பா.ஈ );

 ெபயரத்் 2 peyartti, ெப. (n.)

   ேகாள் த ய வற் ன் ெபயரச்் ; movement, as of a planet from one Iraši to another

சனிப் ெபயரச்் .

     [ெபயர ்– ெபயரத்் ]

ெபயர்த் ரிெசால்

ெபயரத்் ரிெசால் peyarttirisol, ெப.(n.)

   1. ரிந்  வழங் ம் ெபயரச் ்ெசால்.( வக. 1774, உைர.);; altered or changed form of a noun.

   2. தம்ெபா ைள அரி ல் ளக் ம் ெபயரச் ்ெசால் (நன்.272.உைர.);; archaic or classical noun.

     [ெபயர ்+ ரிெசால்.]

ெபயர்த்

ெபயரத்்  peyarttu, .எ (adv)

ெபயரத்் ம் பாரக்்க; see peyarttum.

     'ெபயரத்் ெதாற் ம் (க த்.103);

     [ெபயர ்- ெபயரத்் .]

ெபயர்த் க் 
ெகா க் ம்வ

 
 ெபயரத்் க் ெகா க் ம்வ  peyarttukkoḍukkumvali, ெப.(n.)

   ேப கால வ க் ன்  தாக வ க் ம் ேநா (இ.வ);; preliminary labour pains due to movements of 
the foetus.

     [ெபயரத்்  + ெகா க் ம் + வ ]

ெபயர்த் ந -தல்

 
 ெபயரத்் ந -தல் peyarddunaḍudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   நாற் ப் ங்  ந தல்; to transplant.

     [ெபயரத்்  + ந ]

ெபயர்த் ம்

ெபயரத்் ம் peyarttum, .எ. (adv),

   ன் ம்; again, in return.

     'ஞா  ெபயரத்்  நின்….. டகடற் ளிக் ம் ( றநா.2);

     [ெபயர→்ெபயரத்் ம்]
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ெபயர்த் ைர

 
 ெபயரத்் ைர peyartturai, ெப.(n).

   ம்பக் தல்; repetition.

     [ெபயரத்்  + உைர]

ெபயர்த்ெத --
தல்

ெபயரத்ெ்த --தல் peyarddeḻududal, ெச. ன்றா , (v.t)

   1. ப ெய த்தல்( ன்);; to copy transcribe.

   2.ெமா ெபயரத்்தல்(இ.வ.);; to translate from one language to another.

     [ெபயர→் ெபயரத்்  + எ ]

ெபயர் றம்

 
 ெபயர் றம் peyartiṟam, ெப. (n.)

   ல்ைல யாழ்த் றவைக ( ங்);;     [ெபயர ்– றம்]

ெபயர்ந்

ெபயரந்்  peyarndu, .எ.(adv)

   1.ம ப ம்; again.

     'ெபயரந்்ெதா  கரந்ேத ன்' (கம்பரா. ம்பக ண.184);

   2. ற்பா ; presently, afterwards.

     'ெபயரந்் வர.்

     [ெபயர ்→ ெபயரந்் ]

ெபயர் ற்பா

ெபயர ் ற்பா peyarnūṟpā, ெப. (n.)

    ற்பா ( ச் த் ரம்); (யாப். .பா .பக்.11); (இலக்);; nurpa dealing with technical terms.

     [ெபயர ்+ ற்பா]

ெபயர்ேநரிைச

ெபயரே்நரிைச peyarnērisai, ெப. (n.)

ற் லக் யவைக ெதாண் ற்றாற ள் பாட் ைடத ்தைலவன் ெபயர ்சாரந்்  வர50, 70 அல்ல  90 
ேநரிைச ெவண்பாக்களால் இயற்றப்ப ம் ற் லக் ய வைக (இலக் .830);,

 a poem of 50, 70 or 90 stanzas of nérša venba, each mentioning the name of a patron or hero, one of 96 Širrilakkiyam, q.v.

     [ெபயர ்+ ேநரிைச]

ெபயர்ப்ப

 
 ெபயரப்்ப  peyarppagudi, ெப. (n.)

   ப ெசால் ல் ெபயரா ய ப ;     [ெபயர ்+ ப ]

ெபயர்ப்ப -த்தல்

ெபயரப்்ப -த்தல் peyarppaḍuttal, ெச. ன்றா .(v.t)

   ேபரி தல்; to name after.

ர ்நின் ெபயரப்்ப த்ேதன்' (மணிேம.ப . 31);.

     [ெபயர ்+ ப -]

ெபயர்ப்

ெபயரப்்  peyarppu,    1.ெபயரசெ்சய்ைக; shifting, eradication.

   2. ெமா ெபயரப்்  (இ.வ);; translation.

     [ெபயர ்– ெபயரப்்  ]

     ' ' (ெசால்லாக்க ஈ );
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ெபயர் பைட-த்தல்

 
 ெபயர ்பைட-த்தல் peyarpaḍaittal, ெச. . . (v.i)

   ேபரப்ைடத்தல்; to become famous.

     [ெபயர ்+ பைட]

ெபயர்பா

 
 ெபயரப்ா  peyarpāti, ெப. (n.)

   சரிபா : (ெகா.வ.);; exact half.

     [ெபயர ்+ பா ]

ப -பா

ெபயர் றம்

ெபயர் றம் peyarpuṟam, ெப. (n.)

   றங் ெகா க்ைக; retreating.

     'ெபயர் றத ்தாரத்்  ( றநா.35.);

     [ெபயர.் + றம]

ெபயர்ப்ேபா

ெபயரப்்ேபா  peyarppōli, ெப.(n.)

   உரிசெ்சால்வைக(ெதால்.ெசால்.297.ேசனா);; word partaking of the nature of a noun.

     [ெபயர ்+ ேபா ]

ெபயர்ெபா -த்தல்

ெபயரெ்பா -த்தல் peyarpoṟittal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   கைழநிைலநி த் தல்; tobedistinguished.

     'ெபய்ரெ்பா க் ம்ேபராண்ைம ல்லாக்கைட'(நால .199);

     [ெபயர ்+ ெபா ]

ெபயர்ேபா-தல்

 
 ெபயரே்பா-தல் peyarpōtal, ெப. (n.)

ெச. . . (v.i);

   கழ்ெப தல்; to be renowned celebrated famous.

     [ெபயர ்+ ேபா]

ெபயர்வ

ெபயரவ் 1 peyarvaḻi, ெப. (n.)

   1. ஆள்; individual.

   2. தைல ைற; genealogy (w.);.

     [ெபயர ்+ வ ]

 ெபயரவ் 2 peyarvaḻi, ெப.(n.)

   ெபா ளட்டவைண; list,Catalogue.

     [ெபயர ்+ வ ]
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ெபயர் ேவற் ைம

ெபயர ்ேவற் ைம peyarvēṟṟumai, ெப.(n.)

தல் ேவற் ைம,

     'அவ்வா ம் ெபயர ்ேவற் ைமப் பயனிைலயாம் (ெதால். ெசால். 66, ேசனா);

ம வ. எ வாய் ேவற் ைம

     [ெபயர ்– ேவற் ைம]

ேவற் ைம = ெபா ள் ேவற் ைம ெசய்வன. (நன். 261); ெபயர ்ேவற் ைம என்ப  ஒ  ெசாற்ெறாட ன் 
எ வாய் இ  என்  உணரத்் வதா ம். எ வாய் ேவற் ைமக்  உ  இல்ைல. உ ேபற்றல் ெபயரக்்  
இலக்கணமா ம். ெபயர ்ேவற் ைம பயனிைல ெகாள்ளாத வ ம் ெபயர ்ேவற் ைமேயயா ம்.

ெபயரகரா

 
 ெபயரகரா  peyaragarāti, ெப.(n.)

   ச ரகரா ல் ெசாற்ெபா ைள ளக் ம் ப ; first section of Beschi's caduragarādi, containing homonyms.

     [ெபயர ்– அகரா ]

ெபயரட்டவைண

 
 ெபயரட்டவைண peyaraṭṭavaṇai, ெப. (n.)

   ெபயரப்்பட் யல்(இ.வ);; index of names.

     [ெபயர ்+ அட்டவைண]

ெபயர

ெபயர 1 peyaraḍittal, ெச ன்றா .(v.t)

   ஒ வன்ெபயைரப்ப ப் த்தகத் னின் நீக் தல்; to score out a name, as from a roll or register.

     [ெபயர ்- அ ]

 ெபயர 2 peyaraḍi, ெப. (n.)

ெபயரப்்ப . பாரக்்க; seе реyar-р-раgudi.

     [ெபயர ்+ அ ]

அ  = தலான , ப ெசால் ற் ெபயரா ய ப .

ெபயரப்ெபயர

ெபயரப்ெபயர peyarappeyara, .எ. (adv).

   ண் ம் ண் ம்; again, and again.

     'ெபயாப் ெபயரப் பாரத்்தான் (யாழ்ப்);

     [ெபயர2் - அ + ெபயர+்அ]

     'அ' ைனெயசச் ஈ
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ெபயரன்

ெபயரன் peyaraṉ, ெப.(n.)

   ெபயைர ைடவன்; onewhobeavisaname.

     'எந்ைத ெபயரைன'(க த்..81);.

   2.மகன்அல்ல மகளிடம் றந்தெபயரன்; grandson, as bearing the grandfather's name.

     "தனிக் காதைலப் ெபயரைன (கம்பரா. அ காய.117);

   3. பாட்டன் (யாழ்ப்);; grandfather.

ஒ வ க்  மகனின் மகன் ேபான் எனப்ப வான். ெபயரன் என்ப  ேபான் என ம ற் . பாட்டன் 
ெபயைரப் ேபா க் வ  பண்ைட வழக்கமாதலால், ேபர க்  அப்ெபயரா ற் . லர ்
பாட்டைன ம் ேபான் அல்ல  ேபானார ்என்பர,் அரசேகசரி. பரேகசரி, எனற பட்டங்கள், ற்காலச ்
ேசாழரக்்  ஒன் ட்  வழங் ய ம் இம் ைற பற் ேய. (ேவ.கட2்6);

     [ேபரன் → ெபயரன்]

ெபயர→் ெபயரன் = ( தற்காலத் ற் பாட்டன் ெபயைரப் ெபற் வந்த); மகன்மகன் (ேவ.க.127);

ெபயரா -த்தல்

ெபயரா -த்தல் peyarāyiruttal, ெச. . .(vi.)

   1. க ண்டாதல்; to be famous celebrated.

   2. ெவளிப்பா ; to be rumoured to be noised abroad.

     [ெபயர ்+ ஆய் + இ ]

ெபயராளி

 
 ெபயராளி peyarāḷi, ெப. (n.)

   கழ் க்கவன் (யாழ்.அக);; person of great celebrity.

     [ெபயர ்+ ஆள் + இ]

ெபயரி தல்

 
 ெபயரி தல் peyariḍudal, ெச. .  (v.i).

   ெபயர ் ட் தல்; to give a name, to perfrom the rite of naming a child.

     "ெபயரி தல் ழாைவச ் றப்பாகக் ெகாண்டாட ேவண் ய ல்ைல."

     [ ெபயர ்+ இ  ]

ெபயரிைட நிைல

ெபயரிைட நிைல peyariḍainilai, ெப.(n.)

   ெபயரின் தனிைலஇ நிைலகட் இைடநிற் ம்எ த் (நன்.141,உைர.);;     [ெபயர ்+ இைடநிைல]

ெபயரிய

ெபயரிய peyariya, ெப.எ.(adv)

   1.ெபயரெ்பற்ற; havinganame.

     'இ பாற்ெபயரிய. ர(் றநா.202.);

   2.ெபயரால்அைழத்த; of calling by name.

     'ேகாெவனப் ெபயரிய காைல ( றநா.152);

     [ெபயர ்- ெபயரிய]

ெபயரியல்

 
 ெபயரியல் peyariyal, ெப. (n.)

   ெசால்ல  காரத் ற் ெபயரச்ெ்சால் லக்கணங் ம் ப  (ெதால்.);;     [ெபயர ்+ இயல்]
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ெபயரியற்ெசால்

ெபயரியற்ெசால் peyariyaṟcol, ெப. (n.)

   தன் ெபா ைள இயல் ல் ளக் ம் ெபயரச்ெ்சால் (நன்.269);; noun that naturally suggests its meaning.

     [ெபயர ்+ இயல் + ெசால்]

ெபயரிரவல்

 
 ெபயரிரவல் peyariraval, ெப.(n.)

   உைடைமக்  உரியவர ்ெபயைர மைறத்  உரியரல்லாதார ்ேபரால் நடத் ம் நடவ க்ைக; benami 
transaction.

     [ெபயர ்+ இரவல்]

ெபயரின்ைம

 
 ெபயரின்ைம peyariṉmai, ெப.( n.)

   இைறவெனண் ணதெ்தான்றான ெசால்ல யாத தன்ைம( ங்);; namelessness, one of iraivaŋen-gunam, 
q.v.

     [ெபயர ்+ இன்ைம]

ெபயரின்னிைச

ெபயரின்னிைச peyariṉṉisai, ெப.(n.)

   ற் லக் யவைக.ெதாண் ற்றாற ள்பாட் ைடத்தைலவன்ெபயரச்ாரந்் வர50,70அல்ல 90இன்
னிைசெவண்பாக்களால்இயற்றப்ப ம் ற் லக் யவைக.(இலக். .825);(ச .);; a poem of 50, 70 to 90 
stangas of innišsi-venbā each mentioning the name of a patron or hero, one of 96 Širrilakkiyam.

     [ெபயர ்+ இன்னிைச]

ெபய ரிசெ்சால்

 
 ெபய ரிசெ்சால் peyaruriccol, ெப. (n.)

   ெபயரச்ெ்சால்ைலத் த வ ம் ெசால்(இ.வ.);; adjective, as qualifying a noun.

     [ெபயர ்+ உரிசெ்சால்]

ெபய ர்

 
 ெபய ர ்peyarūr, ெப. (n.)

   ெபய ம் றந்த ட ம்( ன்);; name and native place.

     [ெபயர ்+ ஊர]்

ெபயெரசச்ம்

ெபயெரசச்ம் peyareccam, ெப.(n.)

   ெபயரெ்காண் ம் ைனக் ைற(நன்.340);;ெபயைர எசச்மாக உைடய .

 relative participle, as requiring a noun to complete the sense.

     [ெபயர.்+ எசச்ம்]

ெபயெரஞ் ள

ெபயெரஞ் ள  peyareñjugiḷavi, ெப. (n.)

ெபயெரசச்ம் (ெதால். ெசால். 238); பாரக்்க;see peyar-ессаm.

     [ெபயர ்+ எஞ்  + ள ]

ெபயெர -த்தல்

ெபயெர -த்தல் peyareḍuttal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெபயர ்ெப தல்; to get a name.

   2. ெபயர  பாரக்்க; seе реyar-adi.

     [ெபயர ்+ எ ]
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ெபயெர த்

 
 ெபயெர த்  peyareḻuttu, ெப. (n.)

   எ த்  வைக( ங்.);; a kind of letter.

     [ ெபயர ்+ எ த்  ]

ெபயேர

 
 ெபயேர  peyarēṭu, ெப. (n.)

   ேபேர (நாஞ்);; ledger.

     [ெபயர ்+ ஏ ]

ெபயல்,

ெபயல், peyal, ெப.(n.)

   1.ெபா ைக; showering.

ஒல்லா வானம்ெபயல்( றள்.559);

   2.மைற; rain.

மன்னவனாட்டெபய ம் ைள ந்ெதாக் ( றள்,545);

   3.மைழத் ளி( வா.);.

 raindrop.

   4. ல்; cloud.

     "ெபய ளி ெழன" (க த். 56.);

     [ெபய் – ெபயல்]

ெபயைல

 
 ெபயைல peyalai, ெப.(n.)

மைழ(ச .);

 rain.

     "ெபயைலெபாய்த்தால்ெப ந் ங் "(இ.வ.);

     [ெபய் → ெபயல் → ெபயைல]

ெபயாதனம்

 
 ெபயாதனம் peyātaṉam, ெப. (n.)

ேவங்ைக (மைல.); பாரக்்க; see East India Kino.

ெபரட்

ெபரட்  peraṭṭu, ெப, (n.)

ரட் ,

 deception.

     'ெபரட் ம் உ ட் ம் ேவதைன ெசய்வ ம் (கனம் ஷ்ைணயர,் ரத்்21);.

     [ ரட்  → ெபரட் ]

ெபரி

 
 ெபரி peri, ெப, (n.)

   நாகப் ; iron-wood of cevlon.
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ெபரி

 
 ெபரி  perisu, ெப. (n.)

ெபரிய  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see periyadu.

     [ெபரிய  - ெபரி  - ெபரி ] (ெகா.வ,);

ெபரி '

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ெபரி

ெபரி  peridu, .அ(adv).

   க ம்; greaty.

     'கலங் வன்ெபரிெதன(க த்.27);

     [ ெபரிய  - ெபரி  ]

ெபரிய

ெபரிய periya, ெப.அ.(adt)

   1.ெபரிதான; largegreat.

     "ெபரியேம வைரேய ைலயாமைல ற்றார(்ேதவா.1114.9);

   2. த்த; elder.

ெபரியதாயார்

   3.இன் யைமயாத; importangreat

   ெபரியெசயல்;   4.நல்ல; noble.

ெபரிய நைட.

     [ெப (ைம); ெபரி-ய]

ெபரியகம்

 
 ெபரியகம்  periyagambu, ெப. (n.)

   கம் ப் ப ரவ்ைக; large bulrush millet, pennisetum typhoideum.

     [ெபரிய + கம் ]

     [P]
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ெபரியகர

 
 ெபரியகர  periyagaraḍi, ெப. (n.)

   எ னிமண்டலம்; the great bear, (pond.);

     [ெபரிய + கர ]

ெபரியக ப்பன்

 
 ெபரியக ப்பன் periyagaruppaṉ, ெப, (n.)

   ஒ  ற் ரத்் ெதய்வம்(இ.வ.);; a village deity.

     [ெபரிய + க ப்பன்]

ெபரியகாட் சச்ா

ெபரியகாட் சச்ா  periyakāṭṭuccāti, ெப. (n.)

   காட் ச ்சா (M.M.887);; malabar nutmeg.

     [ெபரிய + காட் சச்ா . skt, jati த.சா ]

ெபரியகாைட

ெபரியகாைட periyakāṭai, ெப. (n.)

   காைட வைக(M.M_75);; common quail, Coturnix communis.

     [ெபரிய + காைட]

     [P]

ெபரிய ளி

 
 ெபரிய ளி periyagiḷi, ெப. (n.)

   ளிவைக; large Indian parakeet, palacornis nepalensis.

     [ெபரிய + ளி]

ெபரிய

 
 ெபரிய  periyaguḍi, ெப.(n.)

ெபரிய யானவன் பாரக்்க;see periya kudiyanavan.

     [ெபரிய + ]

ெபரிய யானவ
ன்

ெபரிய யானவன் periyaguḍiyāṉavaṉ, ெப.(n.)

   1. தைலைம ேவளாளன்; biggest tenant or cultivator in a village.

   2. ற் ரின் ெப ஞ்ெசல்வர;் mirasdar.

     [ெபரிய + யானவன்]

ெபரிய ணம்

ெபரிய ணம் periyaguṇam, ெப.(n.)

   1.உயந்தபண் ; nobility, liberal disposition, magnamimity.

   2. உலகப் பற் ன்ைம( ன்);; superiority or indifference to worldly greatness, honours or pleasure.

     [ெபரிய + ணம்]

ெபரியைக

ெபரியைக periyagai, ெப. (n.)

   1. தாராளமான ைக(யாழ்.அக.);; liberal or bountiful hand.

   2. பணக்காரன்(இ.வ.);; wealthy person.

   3. சாய்கால் க்க ஆட் ( ன்);; influential party.

     [ெபரிய + ைக]

     [P]
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ெபரியேகா ல்

ெபரியேகா ல் periyaāyil, ெப. (n.)

   வரங்கம்; Thiruvarangam.

நஞ்ேசவகனார.் ம ய ெபரியேகா ல் ( வ். மாைல.11);

   2. தஞ்ைசப் ெபரியேகா ல்; Tanjore bigtemple.

     [ெபரிய + ேகா ல்]

 ெபரியேகா ல் periyaāyil, ெப.(n.)

   தஞ்சா ரில் ேசாழப்ேபரரசன் இராசராசனால் பத்தாம் ற்றாண் ல் கட்டப்பட்ட ெபரிய வன் 
ேகா ல்; a big siva temple constructed at Thanjavur by Chola Emperor Rajaraja1.during 10th century A.D.

ம வ க வரர ்ேகா ல்

     [ெபரிய+ேகா ல்]

ெபரியசம்பா

ெபரியசம்பா periyasambā, ெப.(n.)

   ஆ மாதத் ற் ப ரா ம் சம்பா ெநல்வைக ( வசாய.1);; a kind of Šambá paddy, maturing in six months.

ெபரிய யர்

 
 ெபரிய யர ்periyacīyar, ெப. (n).

   மணவாள மா னிகள்; an ācārya of the tenkali sri vaisŋavar.

     [ெபரிய + யர]்

 Skt.jiyar-த. யர்

ெபரிய ேசரான்

 
 ெபரிய ேசரான் periyacērāṉ, ெப. (n.)

   ேதன் ேசரான்(யாழ்ப்);; glabrous marting-nut.

     [ெபரிய + ேசரான்]

ெபரிய தக்காளி

ெபரிய தக்காளி periyadakkāḷi, ெப.(n.)

   தக்காளி வைக(M.M.365);; Indian wintercherry, physalus peruuiana.

     [ெபரிய + தக்காளி]

ெபரிய தகப்பன்

ெபரிய தகப்பன் periyadagappaṉ, ெப.(n.)

   1. தந்ைத ன் த்தஉடன் றந்தான்; father's elder brother.

   2.தா ன் த்த உடன் ற்ந்தாளின் கணவன்; husband of mother's elder sister.

ம வ, ெபரியப்பன்

     [ெபரிய + தகப்பன்]

ெபரியதகைர

ெபரியதகைர periyadagarai, ெப. (n.)

   மரவைக (mm. 155);; West Indian bead tree.

     [ெபரிய+தகைர]

ெபரியதட்

 
 ெபரியதட்  periyadaṭṭu, ெப. (n).

   கப்ப ன் ேமற்ப யான தளம்;     [ெபரிய + தட் ]
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ெபரியதம் ரான்

ெபரியதம் ரான் periyadambirāṉ, ெப, (n.)

   1. தம் ரா ள் தைலவர(் ன்);; chief among the non-brahmin saiva ascetics of a mutt.

   2. வண்ணார ் த ேயார ்வணங் ம் வ ேமனி; a form of siva, worshipped by washerman and others

   3. அங்காளம்ைம(தஞ்.);; a form of goddess Durgā.

     [ெபரிய + தம் ரான்]

ெபரியதைல

 
 ெபரியதைல periyadalai, ெப.(n.)

   ெபரியவன்(ெகா.வ.);; a prominent person.

     [ெபரிய + தைல]

ெபரியதனக்காரன்

ெபரியதனக்காரன் periyadaṉakkāraṉ,    1. ற் ரம்ணியக்காரன்(RT)

 villageheadman

   2.சா த்தைலவன்(இ.வ.);; hereditary headman of a caste.

   3. ற் ரில் நில உைடைமயாளர;் mirasdar, chief landholder in a village.

     [ெபரியதனம்→ ெபரியதனக்காரன்]

ெபரியதனம்

ெபரியதனம் periyadaṉam, ெப. (n.)

   1.ெப ைம ( ன்.);; dignity, honour.

   2. ேமட் ைம ( ன்.);; pride, arrogance, haughtness.

   3. ேமற்பாரை்வ ( ன்);; superintendence.

   4.பாரக்்க, ெபரியதனக்காரன் (ெகா.வ.);; See periyatanakkaran.

     [ ெபரிய + தனம்]

தனம் = தன்ைம

ெபரியதாக் -தல்

ெபரியதாக் -தல் periyadākkudal, ெச. ன்றா .(v.t.).

   1.வளரத்்தல்; to cause to grow.

   இளங்கன்ைறப் ெபரியதாக் ம் ெபா ப்  இவ ைடயதான (உ.வ.);;   2. பலவாக் ; mulfity.

   3. ப மனாக் ; to cause to in create big.

க. ெபர் , ெபச்

     [ெபரிய +ஆக் ]

ஆ . (த );-ஆக் ( . );

ெபரியதாய்

ெபரியதாய் periyatāy, ெப. (n.)

   1. தா ன் த்த உடன் றந்தாள்; mother's elder sister.

   2. தந்ைத ன் த்த உடன் றந்தான் மைன ; wife of father's elder brother.

ம வ. ெபரியம்மா

     [ெபரிய + தாய்]

ெபரியதா

ெபரியதா  periyatāyi, ெப. (n.)

   ஒ  ற் ரத்் ேதவைத (G.SM. D. i. i. 120);; a village goddess.

     [ெபரியதாய் → ெபரியதா ]
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ெபரிய நாள்

 
 ெபரிய நாள் periyadirunāḷ, ெப. (n.)

   ஆண் ேதா ம் நடக் ம் ெபரிய ழா; the important annual festival in a temple.

     [ெபரிய + நாள்]

ெபரிய மடல்

 
 ெபரிய மடல் periyadirumaḍal, ெப. (n).

   நாலா ரதெ்தய்வப்ப வ ல் மங்ைகயாழ்வார ்இயற் ய ற் லக் ய வைக; a poem in divviya-p-
pirabandam by Tirumarnigai-y-alvar.

     [ெபரிய + மடல்]

ெபரிய ெமா

 
 ெபரிய ெமா  periyadirumoḻi, ெப. (n.)

   நாலா ரதெ்தய்வப்ப ல் மங்ைக யாழ்வார ்இயற் ய ற் லக் ய ( ரபந்த);வைக; a poem in 
Tivya-p-pirabandam, by tirumangai-y-alvar.

     [ெபரிய + ெமா ]

ெபரிய வ

ெபரிய வ  periyadiruvaḍi, ெப. (n.)

   க டாழ்வார(்ஈ ,1,4,6);; Garuda, dist. fr. ciriya-tiru-v-adi.

     [ெபரிய + வ ]

ெபரிய வந்தா

 
 ெபரிய வந்தா  periyadiruvandādi, ெப. (n.)

   நாலா ரத் ெதய்வப் ப ல் ெவண்பாக்காளால் ஈ ெதாடங் யாக நம்மாழ்வார ்இயற் ய 
ற் லக் யவைக; a poem in wenbå in Tivviya-p-pirabandam by Nammālvār.

     [ெபரிய+  +sktanta + adi. த.அந்தா ]

ெபரிய ேவாலக்
கம்

 
 ெபரிய ேவாலக்கம் periyadiruvōlakkam, ெப. (n.)

   அ யார  ெப ங்  (ைவண);; a large assemble of devotees, as in front of a deity.

     [ெபரிய +  +ஒலக்கம்]

ெபரியெதள் க்கா
ய்

ெபரியெதள் க்காய் periyadeḷḷukkāy, ெப.(n.)

   அவைரக்ெகா  வைக(mm 238);; hegro bean COwitch.

     [ெபரிய + ெதள் க்காய்]

ெபரியேதவர்

ெபரியேதவர ்periyatēvar, ெப.(n.)

   1.ஆ ம்அரச க் ன்ஆண்டஅரசன்(கல்);; thepredecessorofarulingking.

   2.நந் ேதவர;் thesacredbullNandi.

     [ெபரிய + ேதவர]்

ெபரியநங்ைக

 
 ெபரியநங்ைக periyanaṅgai, ெப. (n.)

ெபரியா நங்ைக ( .அ); பாரக்்க; see periya nangai.

     [ெபரிய + நங்ைக]
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ெபரியநைட

 
 ெபரியநைட periyanaḍai, ெப. (n.)

நல்ெலா க்கம்; noble course of conduct.

     [ெபரிய + நைட]

ெபரியநம்

ெபரியநம்  periyanambi, ெப. (n.)

   இராமா  சரின் ஆ ரியரக் ள் ஒ வர ்(அஷ்டப் ஊச 18);; vaiSnava acãrya. precepor of Rãmãnuja.

     [ெபரிய + நம் ]

ெபரியந

ெபரியந  periyanaṟuvili, ெப.(n.)

   மரவைக(M.M.802);; large sebesten, m.tr., cordia Obliqua.

     [ெபரிய + ந ]

ெபரியநாள்

 
 ெபரியநாள் periyanāḷ, ெப.(n.)

   நாள்; festivalday.

     [ெபரிய + நாள்.]

ெபரியேநா

ெபரியேநா  periyanōvu, ெப.(n.)

   கால் நைடகட்  வ ம் ெவக்ைக ேநாய் (கால். .53);; rinderpest, cattleplague.

     [ெபரிய + ேநா ]

ெபரியப்பச்

 
 ெபரியப்பச்  periyappacci, ெப. (n.)

ெபரியப்பன் பாரக்்க: see periyappan.

     [ெபரிய + அப்பச் ]

ெபரியப்பன் → ெபரியப்பச்

ெபரியப்பன்

ெபரியப்பன் periyappaṉ, ெப. (n.)

   தகப்ப டன் றந்த த்தவன்; senio paternal uncle.

   2. தா ன் தமக்ைக கணவன்; mother's elder sister's hustand.

     [ெபரிய + அப்பன்]

ெபரியப்பா

 
 ெபரியப்பா periyappā, ெப. (n.)

ெபரியப்பன் பாரக்்க; see periyappan.

     [ெபரியப்பன் - ெபரியப்பா, ( );]

ெபரியப

 
 ெபரியப  beriyabaḍi, ெப. (n.)

   நிைலத்த ெகாள்ளள ள்ள ப ; a standand measure of capaciy.

     [ெபரிய + ப ]

ெபரிய பணம்

ெபரிய பணம் beriyabaṇam, ெப.(n.)

   1.கால்உ வாம ப் க்ெகாண்டகா (G.Sm.Dli.293);; a coin of the value of querter rupee.

   2. இரண்டைர 'அணா' ம ப் க் ெகாண்ட கா வைக (C. G 154);; big fanam = 2 1/2 annas.

     [ெபரிய + பணம்]
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ெபரிய ராட்

ெபரிய ராட்  beriyabirāṭṭi, ெப. (n.)

   மகள்; lakshmi, as chief consort of višnu.

ெபரிய ராட் யார ்பக்கல் ேபாேல (ஈ .10.10.6);

     [ெபரிய + ராட் ]

ெபரிய ள்ைள

 
 ெபரிய ள்ைள beriyabiḷḷai, ெப.(n.)

   ஊரஅ்ல்ல ம்பத் ற் த்தைலைமயாகம க்கப்பட்டவன்(இட.வ.);; agedmanofavillageorafamily,heldinres
pect.

     [ெபரிய + ள்ைள]

ெபரிய ராணம்

 
 ெபரிய ராணம் beriyaburāṇam, ெப.(n.)

   நாயன்மாரஅ் பத் வரவ்ரலா த் சே்சக் ழாரால்பாடப்பட்ட ல்; a hagiologic poem containing 
the lives of the sixty three Nāyaņmār, by cēkkiļār.

     [ெபரிய + skt, puräna த. ராணம்]

ெபரிய

 
 ெபரிய  beriyabulu, ெப.(n.)

   (யாழ்ப்.);; cant for hundred, as a large ten.

     [ெபரிய + பல்  (பத் ); → ப  → ]

ெபரிய ப் 
ைன

 
 ெபரிய ப் ைன beriyabuṉugubbūṉai, ெப. (n.)

   ப் ைன வைக; large civet cat, viverra zebettia.

     [ெபரிய + ப் ைன]

ெபரிய ைள

ெபரிய ைள periyapūḷai, ெப.(n.)

   ெச வைக(mm.702);; large poolay, m. sh.aerna javanica.

     [ெபரிய + ைள]

ெபரிய ெபயர்

 
 ெபரிய ெபயர ்beriyabeyar, ெப.(n.)

   ெப ம் கழ்( ன்);; greatfame,celebrity.

     [ெபரிய + ெபயர]்

ெபரிய ெப மாள்

ெபரிய ெப மாள் beriyaberumāḷ, ெப. (n.)

   1. வரங்கத் த் மால்; god at srire Tiru-v-arangam.

ெபரிய ெப மாளரங்க, ரா சல் (அஷ்டப் ஊசல்);,

   2. ேபரரசன் (sll ii. 155);; paramount soverign, emperor.

ெபரியெப மாள் ப ைம ஒன் .

     [ெபரிய + ெப மாள்]
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ெபரிய ேபச்

ெபரிய ேபச்  periyapēccu, ெப. (n.)

   நல்ல ேபச் ; agreat. noble nord.

   2. நீண்ட உைரயாடல்; long discussion.

க. ெபரம்ா .

     [ெபரிய + ேபச் ]

ெபரிய ெபா ள்

ெபரிய ெபா ள் beriyaboruḷ, ெப.(n.)

   பரம்ெபா ள்(பரப் ரமம்);; Brahma,asthesupremebeing.

   ஞானவானந்தமாம்ெபரியெபா ைளப்பணி வாம்"(தா . வ ள்.பா வ.2);;     [ெபரிய + ெபா ள்]

ெபரியம்மா

 
 ெபரியம்மா periyammā, ெப. (n.)

ெபரியம்மாள் பாரக்்க; see periyammal.

     [ெபரிய + அம்மா]

ெபரியம்மாள்

ெபரியம்மாள் periyammāḷ, ெப.(n.)

   1.தகப்ப டன் றந்த த்ேதானின் மைன ; seniorpaternaluncle'swife.

   2.தா ன்தமக்ைக; mothers elder sister.

   3. ட் த்தைல  (இ.வ.);; the elder 4. lady or mistress of a house.

     [ெபரிய + அம்மாள்]

ெபரியம்மான்

ெபரியம்மான் periyammāṉ, ெப.(n.)

   1.தா டனர ் றந்த த்தவன்; eldestofmother'sbrother's.

   2.தந்ைத ைடயதமக்ைக ன்கணவன்; father's elder sister's husband.

     [ெபரிய + அம்மான்]

ெபரியம்மான் 
பசச்ரி

ெபரியம்மான் பசச்ரி  periyammāṉpassarisi, ெப.(n.)

   ெச வைக(MM.27);; pillbearing shrge, small herb.

     [ெபரியம்மான் + பசச்ரி ]

நிலத்ைத ெயாட் ப் பட ம் அம்மான் பசச்ரி ச ்ெச வைக ெளான் .

ெபரியம்ைம

ெபரியம்ைம periyammai, ெப.(n.)

   1.ெபரியம்மாள்(ெசா.வ.);பாரக்்க;seeperiyammal!

   2.அம்ைமேநாய்வைக(ெசா.வ.);; small-pox, personifed as a deity.

   3. ேத ; goddens of misfortuse.

மட் ல் ெபரியம்ைம வாகனேம (தனிப்பா, ,i. 96, 17);.

     [ெபரிய + அம்ைம]

ெபரியமரம்

 
 ெபரியமரம் periyamaram, ெப. (n.)

   கடேலா களின் ெபரிய கட் மரம்; a large Catamaran.

க. ேபரம்ா

     [ெபரிய + மரம்]
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ெபரிய மன

 
 ெபரிய மன  periyamaṉasu, ெப.(n.)

ெபரியமனம்பாரக்்க; see periya-manam.

     [ெபரிய + மனம் → மன ]

ெபரியமனம்

ெபரியமனம் periyamaṉam, ெப.(n.)

   1. நன்மனம்; noble mind, magnanimity.

   2. ெதாடர்  பற்றா ம் ைகம்மா  க தா ம் எல்லா உ ரக்ள் ேம ம் இயல்பாகச ்ெசல் ம் இரக்க 
உணர் _அ ள் (இ.வ.);; favour.

     [ெபரிய + மனம்]

ெபரிய மனிதன்

ெபரிய மனிதன் periyamaṉidaṉ, ெப.(n.)

   1. ேமன்ைமயாளன்; great man.

   2. ெசல்வ ம் சாய்கா  ள்ளவன்; wealthy influential man.

   3. உயரந்்த நிைல ள்ளவன்; man of position, official or otherwise.

   4. அகைவ ரந்்ேதான்; aged man.

   5. வண்ணாரினத் தைலவன்(ETV|| 317);; head man of a caste, as of washerman.

     [ெபரிய + skt – Manu – ša → ம ஷ்யா → த. மனிதன்]

ெபரிய ெபண்

ெபரிய ெபண் beriyabeṇ, ெப.(n.)

   1.அகைவ ரந்்தவள்; aged woman.

   2. த ந்த நிைல ள்ளவள்; Influential wornаг. w Oman of position.

   3. ப வமைடதவள்; a girl who attainded puberty.

     [ெபரிய + ெபண்]

ெபரியம

 
 ெபரியம  periyamaṉusi, ெப.(n.)

ெபரிய ெபண் பாரக்்க; see periya pen.

     [ ெபரிய + skt. Manusi- ம  → த. ம ]

ெபரியம யா-
தல்

 
 ெபரியம யா-தல் periyamaṉusiyātal, ெச. . .(n.)

பாரக்்க,see periyalavalatal.

     [ ெபரிய + skt – Manusi - ம  → த.ம +ஆ]

ெபரியமா ங்க
ம்

 
 ெபரியமா ங்கம் periyamāviliṅgam, ெப. (n).

   மா ங்க வைக; a species of garlic pear.

     [ ெபரிய + மா ங்கம் ]

ெபரிய ப்பழம்

ெபரிய ப்பழம் periyamuppaḻm, ெப. (n.)

   பாட் ன் மர  ம் ஒ  பைழய ல் (யாப். .பக்.516);; an ancient treatise on poetics, not now extant.

     [ ெபரிய +  ப்பழம் ]
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ெபரிய 
க் ரட்ைட

 
 ெபரிய க் ரடை்ட periyamūkkiraṭṭai, ெப.(n.)

   க் த் க்ெகா வைக(ட.);; pointed-leave dhog weed.

     [ெபரிய + க் ரடை்ட]

ெபரிய ைள

ெபரிய ைள periyamūḷai, ெப.(n.)

   ைள ன்ேமற்பாகம்(இங்.ைவ.27);; cerebrum,fore.brain.

   2.அ வாற்றல் க்கவன்; a person of great intellect.

     [ெபரிய + ைள]

ெபரியேமளம்

ெபரியேமளம் periyamēḷam, ெப. (n.)

   1. நாக ரம் த ய ெபரிய இைசக் க கள் ெகாண்  வா க்கப் ம் ேமளம்; music of big instruments, 
like clarionet, pipe drum and cymbals, dist cinna-mêlam

   2. ெப ம் ப யாய்ச ்ெசய்வ ; anything done on a large Scale.

   அவர ்ேவைலகெளல்லாம் ெபரிய ேமளம்;     [ெபரிய + ேமளம்]

ெபரியர்

ெபரியர ்periyar, ெப.(n.)

ெபரியாரப்ாரக்்க; see periyar.

     "சான்ேறாரெ்பரியராக்ெகாள்வ ேகாள்"(நால .165);

     [ ெபரியார ்- ெபரியர ்]

ெபரியலவங்கப்பட்
ைட

 
 ெபரியலவங்கப்படை்ட periyalavaṅgappaṭṭai, ெப.(n.)

   மரவைக; cassiacinnamon.

     [ ெபரிய + இலவங்கப்படை்ட ]

ெபரியவ ரி

ெபரியவ ரி periyavacūri, ெப.(n.)

   1. ெபரியம்ைம பாரக்்க: see periyammai.

     [ ெபரிய + ைவ  → ைவ ரி → வ ரி ]

ெபரியவ

 
 ெபரியவ  periyavaḍi, ெப.(n.)

   நீண்டவ ; a long foot.

க. ேபர

     [ ெபரிய + அ  ]

ெபரியவர்

ெபரியவர ்periyavar, ெப.(n.)

   1.உயரந்்ேதார;் thegreat.

ெபரியவரே்கண்ைம ைறேபால.நந் ம்(நால .125);

   2. யவர;் theaged.

   3. ன்ேனார;் ancestors.

   எங்கள் ெபரியவர ்ேத ைவத்த ெசாத் ;     [ ெப ைம → ெபரிேயார ்→ ெபரியவர ்]

1407

www.valluvarvallalarvattam.com 4628 of 19068.



ெபரிய வர

 
 ெபரிய வர  periyavaragu, ெப. (n.)

   வர  வைக(Rd.M.);; a large species of common millet.

     [ெபரிய + வர ]

ெபரிய வரா

 
 ெபரிய வரா  periyavarāṭi, ெப.(n.)

   பாைலயாழ்த் றவைக( ங்);; a secondary medody - type of the palai class.

     [ெபரிய + வரா ]

ெபரிய வவசரம்

 
 ெபரிய வவசரம் periyavavasaram, ெப.(n.)

   உச் க்காலத் ல் ேகா ல் ேமனிக் ப் பைடக் ம் பைடயல்; noon meal offered before the chief deity in a 
temple.

     [ ெபரிய + skt avasara. த.அவசரம் ]

ெபரியவள்

ெபரியவள் periyavaḷ, ெப.(n.)

   1.அகைவ ரந்்தவள்; elderywoman

   2, ப்ெபய் யவள்; a girl who has attained puberty.

     [ெபரிய + (அ);வள்]

ெபரியவளா-தல்

 
 ெபரியவளா-தல் periyavaḷātal, ெச. . .(vi)

   ப்ெபய் தல்; toattainpubery,asagirl.

     [ெபரியவள் + ஆ- ெபரியவளாதல்]

ெபரியவன்

ெபரியவன் periyavaṉ, ெப.(n.)

   1.உரிய அகைவ அைடந்தவன்; grown-up man.

   2. த்ேதான்; senior, elder,

     'தம் ைய ேநாக் ப்ெபரியவன்.... என்றான்' (கம்பரா. த் ர.57);

   3. ெபரிய நிைல ள்ள வன்; bigwig.

     [ெபரிய + (அ);வன்]

க. ெபரம்க

ெபரியவாைக

 
 ெபரியவாைக periyavākai, ெப. (n.)

காட் வாைக பாரக்்க; see kattu-Vagai.

     [ெபரிய + வாைக]

ெபரியவாசச்ான்
ள்ைள

ெபரியவாசச்ான் ள்ைள periyavāccāṉpiḷḷai, ெப.(n.)

   . .13ஆம் ற்றாண் ன ம் நாலா ரதெ்தய்வப்ப வ க்  உைர ம் மற் ம் பல ல்க ம் 
இயற் யவ மான ஒ மா ய ஆ ரியர(்உபேதசரத்.46);; a vaisnava ăcărya, author of many works, and 
commentator of Tivya-p-pirpandam.

     [ெபரிய + ஆசான் + ள்ைள]
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ெபரியவாத்

 
 ெபரியவாத்  periyavātti, ெப.(n.)

   வப் மந்தாைர; purple variegated mountail ebony.

ெபரியவாய்

ெபரியவாய்1 periyavāy, ெப.(n.)

   அலப்வாயன்; one who talks loudly an boisterously.

ம வ, அகலவாய்

     [ெபரிய + வாய்]

 ெபரியவாய்2 periyavāy, ெப.(n.)

   மரவைக; halfspur,flowerednutmeg.

     [ெபரிய + வாய்]

ெபரியவாள்

 
 ெபரியவாள் periyavāḷ, ெப.(n.)

   ஈரவ்ாள்; pit Saw.

     [ெபரிய + வாள்]

ெபரிய ட் க்கார
ன்

ெபரிய ட் க்காரன் periyavīṭṭukkāraṉ, ெப. (n.)

   1. ெசல்வ ைடயவன் ; big or wealth man.

   2. பைறயன்; a man of pariya caste.

     [ெபரிய + ட் க்காரன்]

ெபரிய ைடயநாய
னார்

 
 ெபரிய ைடயநாயனார ்periyavuḍaiyanāyaṉār, ெப. (n.)

   தஞ்ைசக் ேகா ல் இைறவன்; god brhadisvara of the Tanjore.

     [ெபரிய + உைடய நாயனார]்

ெபரிய ைடயார்

ெபரிய ைடயார ்periyavuḍaiyār, ெப. (n.)

   சடா  ( வ். இயற். த். 18 வயா);; jadayu..

     [ெபரிய + உைடயார]்

ெபரியெவண்ணம்

ெபரியெவண்ணம் periyaveṇṇam, ெப. (n.)

   1. உயரந்்த ந்ைத; nobleaspiration, great conception.

   2. ண் ெப ைம; high conceit, assumption.

     [ெபரிய + எண்ணம்]

ெபரிய 
ெவள்ளிக் ழைம

 
 ெபரிய ெவள்ளிக் ழைம periyaveḷḷikkiḻmai, ெப.(n.)

   ஏகெப மான் க் ல்( ைவ ல்);அைறந் ெகால்லப்பட்டநாளின்ஆண் க் ெகாண்டாட்டம் 
( த்);; goodfriday,theanniversaryofthedayonwhichjesuschristwascrucified.

     [ெபரிய + ெவள்ளிக் ழைம]

1409

www.valluvarvallalarvattam.com 4630 of 19068.



ெபரியாண்டவர் 
ெகாண்டாட்டம்

 
 ெபரியாண்டவர ்ெகாண்டாட்டம் periyāṇṭavarkoṇṭāṭṭam, ெப.(n.)

   ஒ ெதய்வம்; adeity.

     [ெபரிய+ஆண்டவர]்

ெபரியாணங்ைக 
ெகாண்டாட்டம்

 
 ெபரியாணங்ைக ெகாண்டாட்டம் periyāṇaṅgaigoṇṭāṭṭam, ெப.(n.)

ெபரியாநங்ைகபாரக்்க: see periya nangai.

     [ெபரியாள் + நங்ைக]

ெபரியாத்தாள்

ெகாண்டாட்டம்

ெப. (n.);

ெபரியம்மாள் பாரக்்க;see periyammal.

     [ெபரிய + ஆத்தாள்]

ஆத்தாள் = தாய்

ெபரியாத்ைத 
ெகாண்டாட்டம்

 
 ெபரியாத்ைத ெகாண்டாட்டம் periyāttaigoṇṭāṭṭam, ெப. (n.)

ெபரியம்மாள் பாரக்்க;see periyammal.

     [ெபரியாத்தாள் - ெபரியாத்ைத]

ெபரியாநங்ைக

ெபரியாநங்ைக periyānaṅgai, ெப.(n.)

   ெச வைக(பதாரத்்த.544);; largemilkwort.

     [ெபரிய + நங்ைக]

ெபரியாம்பல்

 
 ெபரியாம்பல் periyāmbal, ெப.(n.)

   அல் ; Water lilly.

     [ெபரிய + ஆம்பல்]

ெபரியாய்ச்

 
 ெபரியாய்ச்  periyāycci, ெப.(n.)

ெபரியம்மாள் பாரக்்க;seeperiyammāl.

     [ெபரிய + ஆய் → ஆய் = தாய் ஆய்ச் ]

ெபரியா

 
 ெபரியா  periyāyi, ெப.(n.)

ெபரியம்மாள்பாரக்்க;see periyaie.

     [ெபரிய + ஆய் → ஆ ]
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ெபரியார்

ெபரியார1் periyār, ெப.(n.)

   1. த்ேதார;் the aged.

   2. ந்ேதார;் the great.

     "ெபரியார ்ெப ைம தைகைம" (நால . 170);

   3. அ வர;் Saints. sags.

ெபரியா ம் பணித்தார ்( றள், 381 பரி. அவ);

   4. அரசர;் kings.

     "ெபரியார ்மைனயகத் ம்.வணங்கார ் ரவைர ங் கண்டால்" (ஆசாரக். 73);.

க. ரியர ்: பட ரிய

     [ெப ைம → ெபரியார]்

 ெபரியார2் periyār, ெப. (n.)

   ரா ட கழகத் ன் தனிப்ெப ந்தைலவர.் தன்மான இயக்க நி வனர ்சமய டநம் க்ைககைளச ்
சா ய ப த்த ச ் ந்தைனயாளர;் the great leader of Dravidar kazhagam and founder of self-respect one who 
regects common ideas about religion.

     [ெப ைம→ ெபரியார]்

     [P]

ெபரியாழ்வார்

ெபரியாழ்வார ்periyāḻvār, ெப. (n.).

   ஆழ்வார ்ப ன்ம ள் ஒ வர;் a vairdava saint and hymnist, one of ten älvār.

பட்டடர் ரான் ெபற்றான் ெபரியாழ்வா ெரன் ம் ெபயர ்உப ேதசரத,் 18)

     [ெபரிய + ஆழ்வார]்

ெபரிேயார்

ெபரிேயார ்periyōr, ெப.(n.)

ெபரியார ்பாரக்்க; see periya.

     "ெபரிேயாரக்ண் ைக ட்டமயல்(நால .43); வா.);

     [ெபரியார→் ெபரிேயார]்

ெபரிேயார்ெப மா
ன்

ெபரிேயாரெ்ப மான் periyōrperumāṉ, ெப.(n.)

   நான் கன்; brahmā, as lord of sages.

   ேமைலப் ெபரிேயார ்ெப மான் பைடத்தான்" ( வக. 2066);;     [ெபரிேயார ்+ ெப மான்]

ெபரிேயான்

ெபரிேயான் periyōṉ, ெப. (n.)

   உயரந்்ேதான்; great man.

க ைண னாற் ெபரிேயா ெனா வன் ( வாச. 44, 2);

   2. கட ள்; go. as the great.

றவா யாக்ைகப் ெபரிேயான் ேகா ம்" ( லப். 5, 169);

     [ெபரியன் - ெபரிேயான்]

ெப -த்தல்

ெப -த்தல் peruttal, ெச.  (v.i)

   1. ப த்தல்; to grow thick, large, stout.

   2. தல்; to become numerous.

     "கர யா  ெப த்த " ( நாயக .);

ம. ெப க ெத. ெப .

     [பல் → ப  → ெப ]
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ெப க்க

 
 ெப க்க perukka, .எ.(adv).

   யாய்; greaty, intensely.

ஏன் நீ ேபராைச ெகாண்  ெப க்கத் த க் றாய் (இட.வ);.

ெப  - ெப க்க

     'அ' . எ. ஈ .

ெப க்கம்

ெப க்கம் perukkam, ெப. (n.)

   1. வளரச்் ; increase, augmentation.

   2. ; multipliciy, plentiulness, abundancea.

     "உண்ைமப் ெப க்கமாந் றைம." ( வாச. 42, 7);;

   3.ெசல்வம்; prosperty opulenec, wealth.

ெப க்கம் ெப த "நீரத்் " ( றள், 431);.

   4. ெவள்ளம்; food, deluge.

     " ப்ெப க்கம் ேபால" (நால . 354);

   5. நிைற ; fulness, perfection.

     "ெப க்கத்  ம த " ( நாயக );

   6. நீ ப் ; long continuance, as of the tāls' worn by a married woman.

அவள் தா ப் ெப க்கமா க் றாள்.

     [ெப  → ெப  → ெப க்கம்]

ெப க்கம் 
பண் தல்

 
 ெப க்கம் பண் தல் perukkambaṇṇudal, ெச. ன்றா. . (v.t)

   களத் ப் பா ய ெநல்ைலக் ைகயாற் ட் தல்(யாழ்ப்);; to glean grains scattered on the threshing - floor.

     [ெப க்கம் + பண் ]

ெப க்கமரம்

 
 ெப க்கமரம் perukkamaram, ெப. (n.)

பப்பபரப் ளி (L.);பாரக்்க;see papparappu,

     [ெப க்கம் + மரம்]

ெப க்கல்

ெப க்கல் perukkal, ெப. (n).

   1. ப்ைப ட் ைக; sweeping,

   2. ஒர ்எண்ைண மற்ேறார ்எண்ணாற் ட் ய மடங்  அ கப்ப த் ைக; multiplication.

   3. ேமம் ப த் ைக; improving, making prosperous

     " ன்யானிவைனப் ெப க்க  ற்றெனன்"

     [ெப க்  + அல்]

     'அல் ெதா. ெப. ஈ )
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ெப க்கல் 
வாய்பா

 
 ெப க்கல் வாய்பா  perukkalvāypāṭu, ெப. (n.)

   எண்கைனப் ெப க் வதா ண்டாம் ெதாைகையக் காட் ம் வாய்பா  (கணக்);; multiplication table.

இரண்டாம் வ ப் ல் ெப க்கல் வாய்பா  கற் க்கப்ப ற .

     [ெப க்கல் + வாய்பா ]

ெப க்கலங்காரம்

 
 ெப க்கலங்காரம் perukkalaṅgāram, ெப. (n.)

யப்பணி (அ சய வணி);

 hyperbole

     [ெப க்கல் + அலங்காரம்]

ெப க்கற்கணக்

 
 ெப க்கற்கணக்  perukkaṟkaṇakku, ெப. (n.)

ெப க்கல் பாரக்்க; see parukkal (arith.);

     [ெப க்கல் + கணக் ]

ெப க்கன்

 
 ெப க்கன் perukkaṉ, ெப. (n.)

   ப ம்ப யான  ( ன்);; that which is coarse.

     [ெப க்  → ெப க்கன்]

ெப க்காசச்வட்

ெப க்காசச்வட்  perukkāccavaṭṭu, ெப.(n.)

   கவன ன்ைம; indifference

   2. ெவ ப் ; dislike.

     [ெப க்  + ஆ + சவட் ]

ெப க்காலட்ைட

 
 ெப க்காலடை்ட perukkālaṭṭai, ெப.(n.)

   அடை்டவைக(இ.வ.);; a kind of leech.

     [ெப (ைம); + கால் + அடை்ட]

ெப க்காளர்

ெப க்காளர ்perukkāḷar, ெப.(n.)

   1. றப் ைடேயார;் grandees, noblemen.

   2. கைட நிைலயர ்( த் ரர)்;;     [ெப க்  + ஆள் + அர]்

ெப க்கா

ெப க்கா  perukkāṟu, ெப.(n.)

   ெப ேயா ம் ஆ ; river in floods.

ெசல்வேமா ெப க்கா  ேபாலாம். ( மேர. ச. 67);

     [ெப க்  + ஆ ]
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ெப க்

 
 ெப க்  perukki, ெப.(n.)

   த்த ழ் ( ந் );; semen virile.

     [ெப க்  → ெப க் ]

     'இ ைன தல் த்த ஈ .

ெப க் -தல்\

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ெப க் -தல்

ெப க் -தல் perukkudal, ெச. ன்றா .(Vt.)

   1. ரியசெ்சய்தல்; to cause to increase or abound to make greater.

     "வாரி ெப க் " ( றள். 512);,

   2. நீர ்நிரப் தல்; to fill, to cause to swell and overflow.

   வாய்க்காலால் எரிையப் ெப க்க ேவண் ம். (உ. வ);;   3. ேமார ் த யற்ைற நீர ்கலந்  ெப கச ்
ெசய்தல்; to dilute with water, as buttermilk.

     "நீர ் க்  ேமார ்ெப க் " (பதாரத்்த 1498);

   4. ப்ைப ட் தல்; to sweep.

   5. ஓர ்எண்ைண மற்ேறார ்எண்ணாற் ட் ய மடங்  அ கப்ப த் தல் (கணக்);; to mulitply.

ெத. ெப க; க. ெபர் ; ம. ெப க் க.

     [பல் → ப  - ெப  → ெப  → ெப க் ]

ெப க்  ( . );.
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ெப க்

ெப க் 2 perukku, ெப. (n.)

   1. ெவள்ளம்; flood, inundation.

     "ஆற் ப்ெப க்கற் " (நல்வ . 9);

   2. கடல் நீேரற்றம்; ebb of the tide.

   3. ேயாட்டத் ன் ; height of the circulation of the blood which is supposed to ebb and flodaily like the tide.

   4.  ( ன்);; influx, like the wealth.

   5. ெப க்கற்கணக்  (யாழ். அக.); பாரக்்க; see perukkarkepakku.

   6. ெப க் த் ெதாைக பாரக்்க;see perukku-t-fogai.

   7. பப்பரப் ளி (மைல); பாரக்்க;see papparapufi, baobab.

     [ெப  + ெப க் ]

ெப க் க் கணக்

 
 ெப க் க் கணக்  perukkukkaṇakku, ெப. (n.)

ெப க்கற்கணக்  (யாழ். அக.); பாரக்்க;see perukkar-kankku.

     [ெப க்  + கணக் ]

ெப க் த் ெதாைக

 
 ெப க் த் ெதாைக perugguttogai, ெப. (n.)

   இரண்  எண்கைளப் ெப க் யதாற் ய ெதாைக(கணக்);; product.

     [ெப க்  + ெதாைக]

ெப க் மா

 
 ெப க் மா  perukkumāṟu, ெப.(n.)

   ளக் மா (இ.வ.);; broom.

     [ெப க்  + லா  → மா ]

ெப க் ெமண்

 
 ெப க் ெமண் perukkumeṇ, ெப.(n.)

   மற்ெறான்ைறப் ெப க்  தற்  உரிய எண் (கணக்);; multiplier.

     [ெப க் (ம்); + எண்]

ெப க் ரல்

 
 ெப க் ரல் perukkural, ெப. (n.)

   பா ைக ல் ேதான் ம் ெவ த்த ரல்; cracked voice (mus.);.

     [ெப (ைம); + ரல்]
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ெப க்  ேவைள

ெப க்  ேவைள perukkuvēḷai, ெப.(n.)

   1. கட ன் நீேரற்றக் காலம்; time of the flow of tide.

   2. உட ல் ேயாட்டம் ந்த காலம்; time of the day when the circulatior of the blood is at its height.

   3. உச் ப்ேபா  (யாழ். அக.);; midday.

     [ெப க்  + ேவைள]

ெப  = ைர , ெப ய நிைல, உயர்

நிைல.

ெப க்ெக -த்தல்

 
 ெப க்ெக -த்தல் perukkeḍuttal, ெச. . . (v.i).

   ெவள்ளம் அ கமாதல்; to flood, as a river, to ebb, a tide.

     [ெப க்  + எ .]

ெப க

 
 ெப க peruga, .எ.(adv)

   நிரம்ப; abundantly, prosperously.

     'ெப க வாழ்',

     [ெப  – ெப க]

     'அ' . எ. ஈ

ெப கல்

 
 ெப கல் perugal, ெப.(n.)

   : ( ங்.); ; abundance.

     [ெப  + அல்]

ெப களர்வா

 
 ெப களரவ்ா perugaḷarvā, ெப.(n.)

   மரவைக; large tooth brushtree.

     [ெப  + அளரவ்ா ]

ெப களற்  
வட்டம்

 
 ெப களற்  வட்டம் perugaḷaṟṟuvaṭṭam, ெப. (n.)

ெப ங்களிற்  வட்டம் ( ங்.ms); பாரக்்க;see perungalrru-vattam.

     [ெப  + களிற்  + வட்டம்]

ெப யல்

ெப யல் perugiyal, ெப. (n.)

   சா ப்ெப ம் பண் நான்க ள் ஒன் (கந்த . ரனர. 23);; a class of primary melody, types, one of four §âdi-p-
perum-pan. (mus.);

     [ெப  + இயல்.]

ெப யன் ம தம்

ெப யன் ம தம் perugiyaṉmarudam, ெப. (n.)

   பண் வைக ( லப், 8,39); ; a primary melody-type.

     [ெப யல் + ம தம்]
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ெப ைல

 
 ெப ைல perugilai, ெப .(h)

   ெவள்ைளக் கண்ணி(L);; Pink, tinted heart leaved glory tree.

ெப -தல்

ெப -தல் perugudal, ெச. . . (v.i)

   1. அள  தல்; to increase in numbers, multiply spread to abound.

   2. நிைறதல்; ( டா.);; to become full to be perfected.

   3. நீர ் ந்ெத தல்,

 to rise, swell, to over flow as water.

ெப  மதேவழம் ( வ். இயற். 2,75);

   4. ேமம்ப தல்; to be increased, augmented or enlarged, to grow great, prosper.

     "பண் லார ்ேகண்ைம ெப க ற் ன்ற னி  றள். 811)

   5. ரத்ல்; to come to maturity, as embryo.

     "ெப ளம் க் " (கம்பரா. த் ர, 10);

   6. வளரத்ல்; to grow.

தளிெப ந் தண் ைனய (பரிபா. 3.91);.

   7. ஆக்கந்த தல் ( ன்.);; to bring prosperity.

   8. தா  அற்  ழ்தல்(ெகா.வ.);; to snap, as the thread of the marriage badge, used euphemistically.

   9. ேக தல், (ெதால், ெசால். 17 உைர); ( க்ேகா. 218. உைர);:

 to be injured, ruined, used euphemistically.

   10. ளக்கைணதல்;(ேந .ெசால்..10. உைர);; to be put out or extinguished, used euphemistically.

ெப '

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ெப சா

ெப சா  perugucāti, ெப. (n.)

   பண்ணியற் ற வைகக ள் ஒன் :(mus); ( லப். 13, 110-12, உைர);; a sub-variety of paņņiyarriram.

     [ ெப  + சா  ]
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ெப ங்கட்

 
 ெப ங்கட்  peruṅgaṭṭi, ெப.(n.)

   ளைவ; abscess.

     [ ெப ம் + கட்  ]

ெப ங்கட்

 
 ெப ங்கட்  peruṅgaṭṭu, ெப.(n.)

   ெப ங்சரக் டை்ட; largebundle.

     [ ெப ம் + கட்  ]

ெப ங்கட் க்ெகா

ெப ங்கட் க்ெகா  peruṅgaḍḍukkoḍi, ெப. (n.)

   பா ள்ள ெகா வைக (பதாரத்்த 325);; a milcy Creeper.

     [ெப ம் + காட் க்ெகா ]

ெப ங்கடப்

 
 ெப ங்கடப்  peruṅgaḍappu, ெப.(n.)

   கடப்பெநல்வைக(A);; akindofpaddy.

     [ெப ம் + கடப் ]

ெப ங்கடைம

 
 ெப ங்கடைம peruṅgaḍamai, ெப. (n.)

   ெப ம்ெபா ப் ; duty.

     [ெப ம் + கடைம]

ெப ங்க

 
 ெப ங்க  peruṅgaḍi, ெப.(n.)

   பைடேநாய்வைக(யாழ்.அக.);; Singworm.

     [ெப ம் + க ]

ெப ங்க

 
 ெப ங்க  peruṅgaḍugu, ெப.(n.)

   க வைக(இ.வ.);; a kind of mustard.

     [ெப ம் + க ]

ெப ங்க ந் ைர

 
 ெப ங்க ந் ைர peruṅgaḍindurai, ெப. (n.)

   ெப ங்கண்டனம்; reproachful language.

     [ெப ம் + க ந் ைர]

ெப ங்கைட

 
 ெப ங்கைட peruṅgaḍai, ெப.(n.)

   ெபரியகைட ; big bazaar street.

     [ெப ம் + கைட]
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ெப ங்கண்டனம்

 
 ெப ங்கண்டனம் peruṅgaṇṭaṉam, ெப. (n.)

ெப ங்க ந் ைர பாரக்்க; see Perunkatinturai.

     [ெப ம் + கண்டனம்]

ெப ங்கண்ணா  
ரியன்

 
 ெப ங்கண்ணா  ரியன் peruṅgaṇṇāṭiviriyaṉ, ெப. (n.)

   பாம் வைக;(MM);; large glass viper.

     [ ெப ம் + கண்ணா  + ரியன்]

     [P]

ெப ங்கண்ணி

 
 ெப ங்கண்ணி peruṅgaṇṇi, ெப. (n.)

   ெபா வைல; toils.

     [ெப ம் + கண்ணி]

ெப ங்கணக்

ெப ங்கணக்  peruṅgaṇakku, ெப.(n.)

   1.ெப ந்ெதாைக; large amount.

   2. ெப ம் ப யான ; that which is on a large scale.

   3. இ மாப் ; arrogance.

   அவர ்ெப ங் கணக் ேல ேப றார;்     [ெப ம் + கணக் ]

ெப ங்கணி

ெப ங்கணி peruṅgaṇi, ெப.(n.)

   தைலைமக் கணியன்; chief astrologer.

     "ஆசான் ெப ங் கணி யறக்களத ்தந்தணர"் ( லப். 22, 8);

     [ெபரிய + கணி]

ெப ங்கத்தரிசால்

 
 ெப ங்கத்தரிசால் peruṅgattaricāl, ெப. (n.)

   ைள ளக் த்தண்  ( ைவ);; candelanra.

ெப ங்கைத

ெப ங்கைத peruṅgadai, ெப (n.)

   1. நீண்டகைத; Very long story.

   2. க ம் அ ந்த ெசய் ( ன்);; general report thing well known.

   3. ள்ைளயார ்கைதப்படலத் ல் இ ப்ப ப்  (யாழ்ப். );; last reading of Pillaiyārkadai, in a temple.

   4. உதயணன் வரலா  பற் ய ம் கத்  கைதையத் த ய ைமந்த ம் ெகாங்  ேவளிராற் 
பாடப் ெபற்ற மான த லக் யம்; a Tamil poem by Kongu-Vél containing the story of Udayanan being an 
adoption of Brhatkata

     [ ெப ம் + கைத ]

ெப ங்கம்

ெப ங்கம்  peruṅgambu, ெப.(n.)

   1. கம் ப்ப ரவ்ைக; large bulrush millet, pennistam.

     [ ெப ம் + கம்  ]

1419

www.valluvarvallalarvattam.com 4640 of 19068.



ெப ங்க க்கம்

 
 ெப ங்க க்கம் peruṅgamukkam, ெப.(n.)

ெப மந்தணம்பாரக்்க;seepurumandanam.

     [ ெப ம் + க க்கம் ]

ெப ங்கரப்பான்
ெப ங்கரப்பான் peruṅgarappāṉ, ெப (n.)

   1. கரப்பான் வைக (தஞ்.சர.iii92);; a kind of eruption.

ெப ங்கரம்

ெப ங்கரம் peruṅgaram, ெப.(n.)

ேகாேவ க ைத

 mule

     "ெப ங்கரத் ெபற்றனன்"(ேச .பாவநா.24);.

     [ெப ம் +  கரம் ]

ெப ங்கரைன

 
 ெப ங்கரைன peruṅgaraṉai, ெப.(n.)

ெப ங்கழைலப்பாரக்்க;see peru-n-kalalai.

     [ ெப ம் + கரைண ]

ெப ங்கல்வம்

 
 ெப ங்கல்வம் peruṅgalvam, ெப. (n.)

   ெபரிய உரல்: ( யம் );; big mortar.

     [ ெப ம் + கல்வம் ]

ெப ங்கலக்கம்

 
 ெப ங்கலக்கம் peruṅgalakkam, ெப.(n.)

   ഥனஉைல ; lack Of peace.

     [ ெப ம் + கலக்கம் ]

ெப ங்கலக் த்
-தல்

ெப ங்கலக் த் -தல் peruṅgalakkuṟuddudal, ெச. ன்றா (v.t.)

   ெபரிய ழப்ப ண் பண் தல்; to create a big commotion or uproar.

     'ெகா த்ேதர ் ம் ைகத் ெத ம் ெப ங்கலக் த்தாங்  (மணிேம.4.38);.

     [ ெப ம் + கலக் த்  ]

ெப ங்கலகம்

 
 ெப ங்கலகம் peruṅgalagam, ெப. (n.)

   ெப ம் சல்; disorder dispute.

     [ெப ம் + கலகம் ]

ெப ங்கலம்

ெப ங்கலம் peruṅgalam, ெப. (n.)

   ஆ ரம் நரம் ைடய ேபரியாழ்; a large lute having, 1,000 strips.

ஓங் ய ெப ங்கலந் த க் ய தயணன் (ெப ங். இலாவாண.1.74);.

     [ ெப ம் + கலம் ]

     [P]
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ெப ங்க த்ெதா
ைக

ெப ங்க தெ்தாைக peruṅgalittogai, ெப. (n.)

   இறந் பட்ட இைடக்கழகத்  ல்க ள் ஒன் ; a Tamil treatise of idalic-sangan not extant.

     "இ ங்க  க ந்த ெப ங் க த் ெதாைகெயா " ( லப். உைரப்பா. பக்.7அ க் ப் );.

     [ ெப ம் + க தெ்தாைக ]

ெப ங்கைலயன்

 
 ெப ங்கைலயன் peruṅgalaiyaṉ, ெப. (n.)

   ெநல்வைக (யாழ்.அக);; a kind paddy.

     [ெப ம் + கைலயன்]

ெப ங்வரச்்

 
 ெப ங்வரச்்  peruṅvarcci, ெப.(n.)

   ஈரப்்பாற்றல்; attraction.

     [ெப ம் + கவரச்் ]

ெப ங்க

ெப ங்க  peruṅgavi, ெப. (n.)

   1. பாவல ; a kind of poetical comr

   அகலப் பாடவல்லவன் (யாப். .பக்513);; a poet skill in composing Agalappa.

     [ெப ம் + Skt kav. த. க ]

ெப ங்கழைல

 
 ெப ங்கழைல peruṅgaḻlai, ெப.(n.)

   ெப ங்கழைலக்கட் ; bigwart.

     [ெப ம் + கழைல]

ெப ங்கள்ளி

ெப ங்கள்ளி peruṅgaḷḷi, ெப.(n.)

   1. மரவைக; white frangipani, s.tr plumeria alba.

   2. ஈழத்தலரி; pagoda tree.

     [ெப ம் + கள்ளி]

ெப ங்களிப்

 
 ெப ங்களிப்  peruṅgaḷippu, ெப. (n.)

   ெப ம ழ்ச் ; great pleasure.

     [ெப ம் + களிப் ]

ெப ங்களன்ெசய்-
தல்

ெப ங்களன்ெசய்-தல் peruṅgaḷaṉceytal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெதய்வத்தன்ைமக் ரிய இடமாக அணியம் ெசய்தல்; to cleanse ground and consecrate it.

     'உளம் ெப ங்களன் ெசய்த ைல' ( வாச.5.35);

     [ ெப ம் + களன் + ெசய்]

ெப ங்களா

 
 ெப ங்களா peruṅgaḷā, ெப. (n.)

   மரவைக; large Bengal currant, str, carissa carandas.

     [ ெப ம் + களா ]
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ெப ங்களிற் வட்
டம்

 
 ெப ங்களிற் வட்டம் peruṅgaḷiṟṟuvaṭṭam, ெப. (n.)

   எ நிரயதெ்தான்  ( ங்);; a hell, one of elu-nirayam.

     [ ெப களற் வட்டம்→ ெப ங்களிற்  வட்டம். ெப  + அள  + வட்டம் = ெப களற் வட்டம் ]

ெப ங்கற்றாைழ

 
 ெப ங்கற்றாைழ peruṅgaṟṟāḻai, ெப. (n.)

   கற்றாைழ வைக; a kind of aloe (நாஞ்);.

     [ ெப ம் + கற்றாைழ ]

     [P]

ெப ங்க

 
 ெப ங்க  peruṅgaṟi, ெப. (n.)

   ெப ங், ட்டத் ற் ப் பைடக்கச ்ெசய்யப்ப ம் க வைக: (இ.வ.);; curry specially prepared for supplying a 
large number of people.

     [ ெப ம் + க  ]

ெப ங்கைறயான்

 
 ெப ங்கைறயான் peruṅgaṟaiyāṉ, ெப. (n.)

தாய்க்கைறயான் பாரக்்க; see tay-kkaraiyān queen-ant found in every nest of termites.

ம வ. தல்

     [ ெப ம் + கைறயான் கைற + ஆன் ]

ெப ங்காக்ைக 
பா னியம்

 
 ெப ங்காக்ைக பா னியம் peruṅgākkaipāṭiṉiyam, ெப. (n.)

   ெப ங்காக்ைக பா னியார ்இயற் ய யாப் லக்கண ல் ( ன்.);; a treatise on prosody by peru-nkäkkai-p-
pi-niyār, not extant.

     [ ெப ம் + காக்ைகபா னியம் ]

ெப ங்கா க்கம்

ெப ங்கா க்கம்  peruṅgācikkambu, ெப. (n.)

கா க்கம்  (GSm.D.I.1219); பாரக்்க; See kāśi-k-kambu.

 a variety of kambu (g sm dii.219);.

     [ ெப ம் + கா க்கம்  ]

ெப ங்காஞ்

ெப ங்காஞ்  peruṅgāñji, ெப. (n.)

   1. ஒவ்ெவா வைர ம் ற்றம் அ  ெமன்  சான்ேறார ் தைலப் பற் ச ்ெசால் ம் 
றத் ைறவைக (ெதால்.ெபா. 79, உைர.);;   2. ரர் ்பைட கத் த்  தம் ஆற்றல் ேதாற்  
த்தைலக் ம் றத் ைறவைக ( .ெவ.4.6);;     [ ெப ம் + காஞ்  ]

ெப ங்காஞ்ெசா

ெப. (n.);

காஞ்ெசா  (பாதாரத்்த:486); பாரக்்க; See kânjori climbing nettle.

     [ ெப ம் + காஞ்ெசா  ]
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ெப ங்கா

ெப ங்கா  peruṅgāṭu, ெப. (n.)

   ெபரிய தரக்்கா ; extensive Jungle

   2. கா ; burning-ground.

     'ெப ங்காட் ப் பண்ணிய……..ஈமம்' ( றநா.246);

     [ெப ம் + கா ]

ெப ங்கா தரி

 
 ெப ங்கா தரி  peruṅgāṭudarisu, ெப. (n.)

ெப ங்காற்றரி  பாரக்்க; see peru-n-karrarisu.

     [ெப ங்கா  + தரி ]

ெப ங்காந்தாரி

 
 ெப ங்காந்தாரி peruṅgāndāri, ெப. (n.)

   ள வைக; a kind of pepper.

     [ெப ம் + காந்தாரி]

ெப ங்காப் யம்

ெப ங்காப் யம் peruṅgāppiyam, ெப. (n.)

   96 ற் லக் யங்க ள், தன்னி கரில்லாத தைலவைனப் பற் யதாய் நாற்ெபா ள் பயப்ப நா நகர ்
த யவற்ைறச ் றப் த் ப் பாடப்ெப ம் ெதாடரந்ிைலச ்ெசய் ள் வைக. (தண் .ெபா ,7); ; epic 

poem dealing with the story of a peerless hero, explaining the four purusārttam and describing the excellencess of the 
country, city, etc.,

     [ெப ம் + skt kavya: காவ்யம்→ த. கா யம் ]

ெப ங்காயம்

ெப ங்காயம் peruṅgāyam, ெப. (n.)

   1. மரவைக; asatoelida.

   2. ஒ வைக மரப் ன் ( ங்); ; commercial resinous product of ferula.

ெப ங்காயத் ன  ழம்ைபப்  ( வக.788உைர);

   3. ெப ஞ் ரகம் பாரக்்க; see peru-n-giragam.

     [ெப ம் + காயம் ]

ெப ங்காயா

ெப ங்காயா peruṅgāyā, ெப. (n.)

   1. காயாவைக; common ovate-leaved tree bilberry, s.tr, Edeule memeeylon

   2. மரவைக; oblong cordate-leaved tree bilberry, str, memecylon malabaricum.

     [ெப ம் + காயா ]

ெப ங்கார்

 
 ெப ங்கார ்peruṅgār, ெப. (n.)

   ெநல்வைக (A);; a kind of paddy.

     [ெப ம் + கார ்]

ெப ங்காராமணி

 
 ெப ங்காராமணி peruṅgārāmaṇi, ெப. (n.)

   காராமணிவைக ( ன்);; a kind o gram.

     [ ெப ம் + காராமணி ]
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ெப ங்காைர

ெப ங்காைர peruṅgārai, ெப. (n.)

   1. ஒ வைகச ் மரம்; grey emeticnus str, randia ulignosa.

   2. காைர ன்வைக; large species of kārai fish.

     [ெப ம் + காைர]

ெப ங்கால்

ெப ங்கால் peruṅgāl, ெப.(n.)

   1. யாைனக்கால்( ன்);; elephantiasis.

   2. ெபரிய வாய்க்கால்; major channel.

     [ெப ம் + கால்]

 ெப ங்கால்2 peruṅgāl, ெப. (n.)

ெப ங்காற்  பாரக்்க; see peru-ñ-kārrt.

     'ெப ங்காெல ய ( க்க ைவ.ப ற் ப். ( ன்);

     [ெப ம் + கால்]

ெப ங்காற் -
த்தல்

 
 ெப ங்காற் -த்தல் peruṅgāṟpiḍittal, ெச. ன்றா . (v.t)

   கால் ரப்்பட் ப் ேபாதல்(நாஞ்.);; to have one's feet benumbed.

     [ெப ங்கால் + ]

ெப ங்காற்றரி

 
 ெப ங்காற்றரி  peruṅgāṟṟarisu, ெப. (n.)

   ப ைனந்  ஆண் க க்  ேமலாகப் ப ரிடப்படாத நிலம் (w.G.);; land left waste for more than fifteen years.

     [ெப ம் + கால் + u.tar. த. தரி ]

ெப ங்காற்

 
 ெப ங்காற்  peruṅgāṟṟu, ெப. (n.)

   யற்காற் ; Storm, gale.

     [ெப ம் + காற்  கால் – காற்  ]

ெப ங் ைட

ெப ங் ைட peruṅgiḍai, ெப, (n.)

   ெநட் வைக; a large species of sola pith.

     [ ெப ம் + ைட ]

 ெப ங் ைட2 peruṅgiḍai, ெப. (n.)

   ேநாயால் ெந ங்காலம் ப க்ைக ற் டக்ைக; continued illness.

     [ ெப ம் + ட- ைட ]

ெப ங் ரந்

ெப ங் ரந்  peruṅgirandi, ெப. (n.)

   1. வ ற் ேநாய் வைக ( ன்);; affection of the mesenteric gland mesenterit glands.

   2. ெப ங்  (இ.வ.); பாரக்்க; see peru-n-kirumi.

     [ ெப ம் + skt granthi த. ரந்  ]
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ெப ங் ராமம்

ெப ங் ராமம் peruṅgirāmam, ெப.(n.)

   ஐந்  ள்ள ஊர ்( டா);; major village, having 500 families.

     [ெப ம் + skt grāma ராமம்]

ெப ங்

 
 ெப ங்  peruṅgirumi, ெப. (n.)

   வ ற் ப் ப்ேபான்றேதா ரி ; a parastic mematoid-worm Ascaris lumbricoides.

     [ெப ம் + skikm த. ]

ெப ங் ல்

 
 ெப ங் ல்  peruṅgilli, ெப.(n.)

   ெப ங் ட் ப் ள்; bigtipcat.

     [ெப ம் + ல் ]

ல்  = ட் ப் ள்

ெப ங் ழங்

 
 ெப ங் ழங்  peruṅgiḻṅgu, ெப. (n.)

   ெப ம ந் (மைல); ; Indian birthwort.

     [ெப ம் + ழங் ]

ெப ங் ழைம

ெப ங் ழைம peruṅgiḻmai, ெப. (n.)

   1. ரிைம (அக.நி);; entire or sole right. absolute title.

   2. ேநயம் (அக.நி);; close friendship or intimacy.

     [ெப ம் + ழைம]

ெப ங் ளரச்்

 
 ெப ங் ளரச்்  peruṅgiḷarcci, ெப. (n.)

   ெப ங்ெகாந்தளிப் ; tumult.

     [ெப ம் + ளரச்் ]

ெப ங் ளிசச்ல்

 
 ெப ங் ளிசச்ல் peruṅgiḷiccal, ெப. (n.)

   நீலநிற ள்ள கடல் ன் வைக; a sea-fish, bluish, caesio chrysozona.

     [ெப ம் + ளிசச்ல்]

ெப ங் ைவ

 
 ெப ங் ைவ peruṅgiḷuvai, ெப. (n.)

ைவ ( ன்.); பாரக்்க; see kiluvai hill |alsam tree.

     [ெப ம் + ைவ]

ெப ங் ைள

 
 ெப ங் ைள peruṅgiḷai, ெப. (n.)

   பரந்த ற்றத்தா ைடய ம்பம்; wide circle of relations.

     [ெப ம் + ைள]
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ெப ங் ைளயார்

 
 ெப ங் ைளயார ்peruṅgiḷaiyār, ெப.(n.)

   பள்ளர ்வைக னர ்( ச் .வழ.);; a subdivision of the pallar caste.

ெப ங் ைர

 
 ெப ங் ைர peruṅārai, ெப. (n.)

   ைரவைக ( ன்); ; a species of greens.

     [ெப ம் + ைர]

ெப ங் ழ்வட்டம்

 
 ெப ங் ழ்வட்டம் peruṅāḻvaṭṭam, ெப. (n.)

   ஏ நிரயங் க ெளான் ; hell

 one of elu-naragam, q.v.

     [ெப ம் + ழ் + வட்டம்]

ெப ங் ற்  
பாய்

ெப ங் ற்  பாய் peruṅāṟṟurūpāy, ெப. (n.)

பைழய கா வைக (சரவண. பண .63);:

 an ancient coin.

     [ெப ம் + ற்  பாய். E. Rupee த. பாய்]

ெப ங் ட்டம்

 
 ெப ங் ட்டம் peruṅguṭṭam, ெப. (n.)

ட்டேநாய் வைக; (இராசைவத்);

 leptosy.

     [ெப ம் + ட்டம்]

ெப ங் டல்

 
 ெப ங் டல் peruṅguḍal, ெப. (n.)

   டற் ரி . (M.L.);; large intestine, colon.

     [ெப ம் + டல்]

     [P]

ெப ங்

ெப ங் 1 peruṅguḍi, ெப. (n.)

   நில ைடைமயான்; land lord (colas, ii.389.);.

     [ெப ம் + ]

 ெப ங் 2 peruṅguḍi, ெப. (n.)

   1. உயர் ; noble tamily.

   2. ெப ங் வாணிகர ்பாரக்்க; see perungudivāņigar.

     " ளங்  ெப ங் மாசாத் வாணிகன்' ( லப்.2057-8);

     [ெப ம் + ]
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ெப ங் யர்

ெப ங் யர ்peruṅguḍiyar, ெப. (n.)

ெப ங்  வாணிகர ்( வக.1756.உைர.); பாரக்்க;see peru-n-kudi vânigar.

     [ெப ங் → ெப ங் யார]்

ெப ங் யாட்டம்

ெப ங் யாட்டம் peruṅguḍiyāḍḍam, ெப. (n.)

   நாட்டாண்ைம; village headsh.

     "ந ல் ெப ங் யாட்ட ம் என்ெனன்ப  தான்" (ஈ ,3,5,6);

     [ெப ங்  + ஆட்டம்]

ஆட்டம் = ஒ  ெசால்லாக்க ஈ .

ெப ங் வாணிக
ர்

ெப ங் வாணிகர ்peruṅguḍivāṇigar, ெப. (n.)

   வணிக ள் ஒ  ரி னர;் an ancient caste of merchants.

ெப ங்  வாணிகன் ெப மடமகேள ( லப்.276);

     [ெப ங்  + வாணிகர]்

ெப ங் ப்ைப

 
 ெப ங் ப்ைப peruṅguppai, ெப. (n.)

ெப ம்  பாரக்்க; see perum puludi.

     [ெப ம் + ப்ைப]

ெப ங் ழ்

ெப ங் ழ் peruṅgumiḻ, ெப. (n.)

   மரவைக(பதாரத்்த.215);; coomb teak.

     [ெப ம் + ழ்]

ெப ங் யம்

ெப ங் யம் peruṅguyam, ெப. (n.)

   யவரக்்  அரசரளிக் ம் பட்டப்ெபயர;் an ancient title, conferred on potters,

லாலற்; ேகற்பப் ெப ங் ய ம ளி (ெப ங். வத்தவ.9,48);

     [ெப ம் + யம்]

ெப ங் ரல்

 
 ெப ங் ரல் peruṅgural, ெப. (n.)

   ேபெரா ; great tone.

     [ெப ம் + ரல்]

ெப ங்

ெப ங்  peruṅgurugu, ெப. (n.)

   1. யாைன ண்  ( ங்.);; a fabulous bird.

   2. தைலக்கழகத்  வழங் ய ஓர ்இைசத் த ழ் ல் ( லப்.உைரப்பா);; a treatise on = I music of the talai-c-
cangam, not now extant.

     [ெப ம் +  ]

ெப ங் ந்

 
 ெப ங் ந்  peruṅgurundu, ெப. (n.)

காடெ்ட சை்ச (ட); பாரக்்க காடெ்ட  சை்ச; indian wild-line.

     [ெப ம் + ந் ]
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ெப ங் ம்ைப

ெப ங் ம்ைப1 peruṅgurumbai, ெப. (n.)

   ெச வைக; bowstring hemp, Seriess plant.

     [ெப ம் + ம்ைப]

 ெப ங் ம்ைப2 peruṅgurumbai, ெப. (n.)

   1. ேகாட்டம்; costum.

   2. லாங் ழங் ; long Zedoary.

ெப ங் யல்

 
 ெப ங் யல் peruṅguviyal, ெப. (n.)

   ப்ைபேம ; large heap.

     [ெப ம் + யல் → யல்]

ெப ங் ழப்பம்

 
 ெப ங் ழப்பம் peruṅguḻppam, ெப. (n.)

   ெப ங் ள ப ; great confusion.

     [ெப ம் + ழப்பம்]

ெப ங் ைவந்

 
 ெப ங் ைவந்  peruṅguḻuvaindu, ெப. (n.)

ஐம்ெப ங்  வா, பாரக்்க; see m-perunkulu the five chef officers of king.

     [ெப ம் + +ஐந் ]

ெப ங் ள

 
 ெப ங் ள  peruṅguḷavi, ெப. (n.)

   ள வைக யாழ்.அக); a kind of wasp.

     [ெப ங்+ ள ]

ெப ங் ற்றம்

 
 ெப ங் ற்றம் peruṅguṟṟam, ெப. (n.)

   ெப ந்தவ ; serious crime.

     [ெப ம் + ற்றம்]

ெப ங் றட்ைட

ெப ங் றடை்ட peruṅguṟaṭṭai, ெப.(n.)

   காக்கணங்ெகாவ்ைவ; mussel-shell :eper

   2. ெப ம ந் ; indian thwort

     [ெப ம் + றடை்ட]

 ெப ங் றடை்ட2 peruṅguṟaṭṭai, ெப.(n.)

   க்கத் ல் ம் உரத்த றடை்ட; noisy snoring.

     [ெப ம் + றடை்ட]
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ெப ங் ற

 
 ெப ங் ற  peruṅguṟaḍu, ெப. (n.)

    த யன ளப்பதற்காக அ ல் ைவக் ந் தா ங் கடை்ட ( ங்); ; large block of wood, ed as a 
support in hewing wood etc.

     [ெப ம் + ற ]

ெப ங் றைவ

ெப ங் றைவ peruṅguṟavai, ெப. (n.)

   ப ைம நிற ள்ள ம் 13 ரலம்வைர வளாவ ம் நல்ல தண்ணீரில் வாழ்வ மான  ன் வைக; murrerl a 
fresh-water fish qreenish, attaining 13 in. in length.

 ophiocepha lusgacha, 2. 8 ரலம்வைர வளரவ் ம் ப ைம நிற ள்ள ம் நல்ல தண்ணீரில் வாழ்வ மான 
ன்வைக;

 a fresh water fish, greenish, attaining 8 in in lergth |iscognatlius lamta.

     [ெப ம் + றைவ]

ெப ங்

ெப ங்  peruṅguṟi, ெப. (n.)

ெப  சச்ைப பாரக்்க; see peru-n-kuri-c-cavvai.(s.i.i.iv.32.);.

     [ெப ம் + ]

ெப ங் சச்ைப

 
 ெப ங் சச்ைப beruṅguṟiccabai, ெப. (n.)

   ஊரப்் ேபரைவ; the great assembly of a village (or); town.

     [ெப ங்  + சைப]

ெப ங் ஞ்சா

 
 ெப ங் ஞ்சா peruṅguṟiñjā, ெப. (n.)

ெப ங் ஞ்  பாரக்்க; see peru-n-kurinji.

     [ெப ம் + ஞ்சா]

ெப ங் ஞ்

ெப ங் ஞ்  peruṅguṟiñji, ெப. (n.)

   1. ெகா வைக; a species of scammony swallowwart.

   2. வைக ( ங்);; a specie of conehead. m.sh, strobilanthe. consangwineus typica.

   3. ஞ் ப்பாட் ; a poem.

     'க லர ்பா ய ெப ங் ஞ் ம்' (பரிபா.19.77.உைர.);

     [ெப ம் + ஞ் ]

ெப ங் மகாச
ைப

ெப ங் மகாசைப beruṅguṟimakācabai, ெப. (n.)

ெப ங் யைவ (i.m.p.ti.1123);பாரக்்க; see peru-n-kuri-y-avai.

     [ெப ங்  + மகாசைப]

த.மா→ skt.maha

ெப ங் யைவேய அதன் றப் ேநாக்  ெப ங்  மகாசைப என வழங்கப் ெபற் ள்ள . இதைனத ்
த ல் ெப ங் ப் ேபரைவ என்  வழங்கலாம்.

ெப ங் யைவ

 
 ெப ங் யைவ peruṅguṟiyavai, ெப. (n.)

   ஊரப்்ெப ஞ்சைப; the great assembly of a village or town.

     [ெப ங்  + அைவ]
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ெப ங் ைறபா

 
 ெப ங் ைறபா  peruṅguṟaipāṭu, ெப. (n.)

   ெப ந் ங் ; bigdraw back.

     [ெப ம் + ைறபா ]

ெப ங் ன் ர் 
ழார்

 
 ெப ங் ன் ர ் ழார ்peruṅguṉṟūrkiḻār, ெப. (n.)

   ப ற் ப் பத் ல் ஒன்பதாம் பத்ைதப் பா ய லவர;் the author of the ninth decade of patirru-p-pattu.

     [ெப ங் ன் ர ்+ ழார]்

ெப ங் ட்டணி

 
 ெப ங் ட்டணி peruṅāṭṭaṇi, ெப. (n.)

   பல அர யல் கட் களின் ட்  நடவ க்ைக; common all of some political party.

     [ெப ம் + ட்டணி]

ெப ங் ட்டம்

 
 ெப ங் ட்டம் peruṅāṭṭam, ெப. (n.)

   ரளான ட்டம்; mass metting.

     [ெப ம் + ட்டம்]

ெப ங் ட்டாளி

 
 ெப ங் ட்டாளி peruṅāṭṭāḷi, ெப. (n.)

   றந்த நண்பன்; good friend.

     [ெப ம் + ட்டாளி]

ெப ங்ைக

ெப ங்ைக peruṅgai, ெப. (n.)

   1. ெபரியைக பாரக்்க;see periya-kai.

   2. யாைன; elechant, as having a long trunk

     'ெப ங்ைகத ்ெதா ன் (ப ற் ப்.76.6);

     [ெப ம் + ைக]

ெப ங்ைகக்காரன்

 
 ெப ங்ைகக்காரன் peruṅgaikkāraṉ, ெப.(n.)

   ெப ஞ்ெசல்வம் பைடத்தவன்; wealthily person

     [ெப ம் + ைகக்காரன்]

ெப ங்ைகயால்

ெப ங்ைகயால் peruṅgaiyāl, ெப. (n.)

   பகன்ைற ( லப்.13, 157.உைர);; a plant.

     [ெப ங்ைக + அல்]

ெப ங்ெகாசை்ச

 
 ெப ங்ெகாசை்ச peruṅgoccai, ெப. (n.)

   இ ஞன்; mean fellow

     [ெப ம் + ெகாசை்ச]
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ெப ங்ெகா

ெப ங்ெகா  peruṅgoḍi, ெப. (n.)

   1. பதாைக ( ங்);; large flag.

   2. பறக்க ம் ெப ம்பட்டம்( ங்.); ; large paper kite.

     [ெப ம் + ெகா ]

ெப ங்ெகாைட

 
 ெப ங்ெகாைட peruṅgoḍai, ெப. (n.)

   எல்ேலாரக்் ம் ஏராளமாகக் ெகா க்ைக; endow with gift.

     [ெப ம் + ெகாைட]

ெப ங்ெகாண்ட
லாத்

 
 ெப ங்ெகாண்டலாத்  peruṅgoṇṭalātti, ெப. (n.)

   பறைவவைக,(F);; hoopoe, upupa epops.

     [ெப ம் + ெகாண்ைட, + உலாத் ]

     [P]

ெப ங்ெகாண்ைட
யார்

 
 ெப ங்ெகாண்ைடயார ்peruṅgoṇṭaiyār, ெப. (n.)

   ெதன்னாட்  மா யப் (ைவணவ); பாரப்்பனரில் ஒ  வ ப் னர;் a sect of Vaisnava brahmins in the South, as 
from pēņukoņda.

     [ெப ம் + ெகாண்ைடயார]்

ெப ங்ெகாத்தரம்

 
 ெப ங்ெகாத்தரம் peruṅgottaram, ெப. (n.)

   அரவைக; rough file, wood rasp.

     [ெப ம் + ெகாத்  + அரம்]

ெப ங்ெகாந்தளிப்

 
 ெப ங்ெகாந்தளிப்  peruṅgondaḷippu, ெப. (n.)

ெப ங் ளரச்்  பாரக்்க; see peru-n-kilarcci.

     [ெப ம் + ெகாந்தளிப் ]

ெப ங்ெகாம்மட்

 
 ெப ங்ெகாம்மட்  peruṅgommaṭṭi, ெப. (n.)

   ெகாம்மட் வைக (நாஞ்);; a kind of cucumber.

     [ெப ம் + ெகாம்மட் ]

ெப ங்ெகாய்சகம்

 
 ெப ங்ெகாய்சகம் peruṅgoycagam, ெப. (n.)

   ெப ஞ்ெகாசச்கம் ; big pucker.

     [ெப ம் + ெகாய்சகம்]

ெகாய்சகம் → ெகாசச்கம்
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ெப ங்ெகாள்ைள

 
 ெப ங்ெகாள்ைள peruṅgoḷḷai, ெப.(n.)

ெப ந் ட்  பாரக்்க: see peruntittru.

     [ெப ம் +ெகாள்ைள]

ெப ங்ெகான்ைற

ெப ங்ெகான்ைற peruṅgoṉṟai, ெப. (n.)

   ெகான்ைறவைக; a species of unarmed brasiletto.

   2. ஊைத(வாத); நாராயணம்; creamy peacock flower.

     [ெப ம்+ெகான்ைற]

ெப ங்ேகாட்டான்

 
 ெப ங்ேகாட்டான் peruṅāṭṭāṉ, ெப. (n.)

   ஆந்ைதவைக ( ங்);; a kind of large owl.

     [ெப ம் + ேகாட்டான் ேகா  = மரக் ைள ேகா  - ேகாட்டான் = மரக்ெகாம் ல் இ ப்ப ]

     [P]

ெப ங்ேகாடைண

 
 ெப ங்ேகாடைண peruṅāṭaṇai, ெப. (n.)

   ஒ கட ்பைறவைக; kettle-drum.

     [ெப ம் + ேகாடைண]

த.ேகாடைண → skt ghõsaņā

ெப ங்ேகாநங்ைக

ெப ங்ேகாநங்ைக peruṅānaṅgai, ெப. (n.)

ெப ங்ேகாப் ெபண்  பாரக்்க; see peru-n-ko-p-pendu.

ெப ங்ேகா நங்ைக ெபடய்ேவ ய.....இளம்  (ெப ங். உஞ்ைசக்.40.30);

     [ெப ங்ேகா + நங்ைக]

ெப ங்ேகாப்ெப
ண்

ெப ங்ேகாப்ெபண்  peruṅāppeṇṭu, ெப. (n.)

   பட்டத்  அர ; chief queen.

     'ெப ங்ேகாப் ெபண்  ெமா ங் டன் மாய்ந்தனள் ( லப்.25,86);

     [ெப ங்ேகா + ெபண் ]

ெப ங்ேகாபம்

 
 ெப ங்ேகாபம் peruṅāpam, ெப. (n.)

   க ஞ் னம்; violent anger.

     [ெப ம் + ேகாபம்]

ெப ங்ேகாைர

ெப ங்ேகாைர peruṅārai, ெப. (n.)

   1. வைக (C.E.M.);; spikenard herb.

   2. பாய்க்ேகாைர வைக; a kind of Sedge used for matting.

     [ெப ம் + ேகாைர.]
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ெப ங்ேகா யவ
ைர

 
 ெப ங்ேகா யவைர peruṅāḻiyavarai, ெப. (n.)

   ெகா வைக (A);; a small climber along the banks of tidal creeks and rivers.

     [ெப ங் + அவைர]

     [P]

ெப ங்ேகாைழ

 
 ெப ங்ேகாைழ peruṅāḻai, ெப. (n.)

   ரமற்றவன் ; big - slobber.

     [ெப ம் + ேகாைழ]

ெப ங்ேகாள்

 
 ெப ங்ேகாள் peruṅāḷ, ெப. (n.)

   ெபரிய வான் ேகாள்; big planet.

     [ெப ம் + ேகாள்]

ெப ங்ெகள க
னார்.

 
 ெப ங்ெகள கனார.் peruṅgeḷasigaṉār, ெப. (n.)

   பத் ப் பாட் ள் ஒன்றான மைல ப கடா யற் ய ஆ ரியர;் a poet, author of Malaipadu-kiadām, one of 
pattu-p-pâttu, q.v.

     [ெப ம் + ெகள கனார]்

ெப சச்ாளி

ெப சச்ாளி peruccāḷi, ெப. (n.)

   ெப த்த எ  ( ங்.);; bandicoot bandicota mala barica, as a large rat.

இைறவன் ெப சச்ாளிையக் கட  ( நாயக :59,15);

ம. ெபரிசச்ா

     [ெப த்த + எ  ] ெப த்த எ  - ெப சச்ாளி.]

     [P]

ெப ஞ்சங்

 
 ெப ஞ்சங்  peruñjaṅgu, ெப. (n.)

   ெபரியசங் ; big conch.

     [ெப ம் + சங் )

ப ஞ்சசச்ர

 
 ப ஞ்சசச்ர  paruñjaccaravu, ெப. (n.)

   ெப ம் சல்; big contention.

     [ெப ம் + சசச்ர ]
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ப ஞ்ச னம்

 
 ப ஞ்ச னம் paruñjaguṉam, ெப. (n.)

   ெப நி த்தம்; big omen.

     [ெப ம் + ச னம்]

     [skt Sakuna → த. ச னம்]

ெப ஞ்சரக்

ெப ஞ்சரக்  peruñjarakku, ெப.(n.)

   ேபரளவாக ற்கப்ப ம் ப த் ைத பாக் ப்ேபான்ற பண்டம்(GTp.D.177.);; goods sold in large quantities, 
as cotton seeds. areCa-nutS. etC.

     [ெப ம் + சரக் ]

ெப ஞ்சள்ைள

 
 ெப ஞ்சள்ைள peruñjaḷḷai, ெப.(n.)

   ெப ந்ெதால்ைல; nuisance.

     [ெப ம் + சள்ைள]

ெப ஞ்சவளம்

 
 ெப ஞ்சவளம் peruñjavaḷam, ெப. (n.)

   ந்தப்பைடவைக( ங்.);; large-sized dart or lance, dist. fr. cirucavalam.

     [ெப ம் + சவளம்]

ெப ஞ்சன்னல்

 
 ெப ஞ்சன்னல் peruñjaṉṉal, ெப. (n.)

   ெப ம்பலகணி; big-window.

     [ெப ம் + சன்னல்]

ெப ஞ்சாட்ைட

 
 ெப ஞ்சாடை்ட peruñjāṭṭai, ெப. (n.)

   ெப ங்கைச; big-whip.

     [ெப ம் + சாடை்ட]

ெப ஞ்சாந்

ெப ஞ்சாந்  peruñjāndi, ெப. (n.)

   ேகா ற் ெபரிய ழா ன் ல் நடக் ம் ெபரிய (அ ேடகம்); க்காட் ; mahabhi sékam 
at the end of the chief festival in a temple.

கபா சச்ரமமரந்்தான் ெப ஞ்சாந்  காணாேத ேபா ேயா?" (ேதவா.1119.10);

     [ெப ம் + சாந் ]

 skt. Santi. த.சாந்

ெப ஞ்சாமம்

 
 ெப ஞ்சாமம் peruñjāmam, ெப. (n.)

   ஏழைர நா ைக ெகாண்ட காலவளைவ( ன்);; a period of three hours.

     [ெப ம் + யாமம் → சாமம்]
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ெப ஞ்சாமைர

 
 ெப ஞ்சாமைர peruñjāmarai, ெப.(n.)

   ஈேயாட் ம் ம ரக்் சச்ம்; chowry.

     [ெப ம் + சாமைர]

ெப ஞ்சாய்

ெப ஞ்சாய் peruñjāy, ெப. (n.)

   ேபராற்றல்; great strength.

சாயாப் ெப ஞ்சாய்ெகட (கம்பரா.நாக21);

     [ெப ம் + சாய்]

ெப ஞ்சாைல

 
 ெப ஞ்சாைல peruñjālai, ெப.(n.)

   ேபெரா ங்ைக (அகலச ்சாைல);; broadway.

     [ெப ம் + சாைல]

ெப ஞ்சா

 
 ெப ஞ்சா  peruñjāvu, ெப. (n.)

   அகைவ ல் ரந்்ேதார  இறப் ; death in old age.

     [ெப ம் + சா  சா-சா ]

ெப ஞ் ந்தைன

 
 ெப ஞ் ந்தைன peruñjindaṉai, ெப. (n.)

   க ஞ் ந்தைன; exlogitation.

     [ெப ம் + ந்தைன ]

ெப ஞ் ரங்

 
 ெப ஞ் ரங்  peruñjiraṅgu, ெப. (n.)

   ெசா வைக(ML);; scalries itch.

     [ெப ம் + ரங்  ]

ெப ஞ் ங்

 
 ெப ஞ் ங்  peruñjiviṅgi, ெப. (n.)

த்ைத பாரக்்க;see širuttai panthor.

     [ெப ம் + ங்  ]

ெப ஞ் றப்

ெப ஞ் றப்  peruñjiṟappu, ெப. (n.)

   1. ெப ம் ம ப் ர ; high honours.

   2. உயரந்்த ெகாண்டாட்டேநரம்; grand festive occasion.

     [ெப ைம + றப்  ]

ெப ஞ் ன்னி

ெப ஞ் ன்னி peruñjiṉṉi, ெப. (n.)

   ெச வைக (பதாரத்்த:535);; a species of birth-leaved acalypha.

     [ெப ம் + ன்னி]
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ெப ஞ் ரகம்

ெப ஞ் ரகம் peruñjīragam, ெப. (n.)

   1. ேசாம் ; common anise.

   2. ெப ஞ் ரக ெச வைக(L);; chinese anise plant with aromatic Seeds.

     [ெப ம் + ரகம்]

உல ல் தன் தற் றந்த ைற ற் சைமயல் ெதாடங் ய ம் அதற் ச ் ரகத்ைதப் 
பயன்ப த் ய ம் த ழகேம (வ.வர.155);

ெப ஞ் வர்

ெப ஞ் வர ்peruñjuvar, ெப. (n.)

   நீளமான வர;் long wall.

   1. னநாட் ல் உள்ள ெப ஞ் வர ்உலகத் ன் நீளமான வரா ம்.

     [ெப ம் + வர]்

ெப ஞ் ட்

 
 ெப ஞ் ட்  peruñjūṭṭu, ெப. (n.)

   தைலயணிவைக( ங்);; a kind of head  ornament.

     [ெப ம் + ட்  - ட் ]

ெப ஞ் ழ்ச்

 
 ெப ஞ் ழ்ச்  peruñjūḻcci, ெப. (n.)

   ெப ம் ஏமாற் ேவைல; do fraud.

     [ெப ம்+ ழ்ச் ]

ெப ஞ் றாவளி

 
 ெப ஞ் றாவளி peruñjūṟāvaḷi, ெப. (n.)

   ெப ஞ் ழல் காற் ; violent storm.

     [ெப ம் + றாவளி]

ெப ஞ் னியம்

 
 ெப ஞ் னியம் peruñjūṉiyam, ெப. (n.)

   ெப வ யம்; pishogue.

     [ெப ம் +SKt. Unya த. னியம் ]

ெப ஞ்ெசக்

ெப ஞ்ெசக்  peruñjekku, ெப. (n.)

   ெப ஞ்ெசக்காைல; big oil-press.

     [ெப ம் + ெசக் ]

 ெப ஞ்ெசக்  peruñjekku, ெப. (n.)

   24வ  ண் ன்; the 24th nak-satra.

     [ெப ம் + ெசக் ]

ெப ஞ்ெசங்கார்

 
 ெப ஞ்ெசங்கார ்peruñjeṅgār, ெப. (n.)

   ெநல்வைக (A);; a kind of paddy.

     [ெப ம் + ெசம்(ைம); + கார]்
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ெப ஞ்ெசய்

ெப ஞ்ெசய் peruñjey, ெப. (n.)

   ேமம்பா ள்ள ெசயல்; great dead.

     'ெப ஞ்ெசய் யாடவர'் ( றநா.199);

     [ெப ம் + ெசய்]

ெப ஞ்ெசய்யாள
ன்

ெப ஞ்ெசய்யாளன் peruñjeyyāḷaṉ, ெப. (n.)

   ெபரிய ரசெ்சய ள்ளவன்; a man of great deeds.

எஃ ளங் ய. ...... அ ங்கட னி த்த ெப ஞ்ெசய்யாளன்' ( றநா.282);

     [ெப ஞ்ெசய் + ஆளன்]

ெப ஞ்ெசய்யான்

ெப ஞ்ெசய்யான் peruñjeyyāṉ, ெப. (n.)

   ேதள்வைக (யாழ்.அக);; a kind of scorpion.

   2. ெப ம் ரான் (சங்.அக.); பாரக்்க: see peru-m-purán.

     [ெப ம் + ெசய்யான்]

ெப ஞ்ெச ப்ப

 
 ெப ஞ்ெச ப்ப  peruñjeruppaḍi, ெப. (n.)

   வைக ( ன்);; a plant croton plicatum.

     [ெப ம் + ெச ப்பைட → ெச ப்ப ]

ெப ஞ்ேசர ம்
ெபாைற

 
 ெப ஞ்ேசர ம்ெபாைற peruñjēralirumboṟai, ெப. (n.)

   ப ற் ப் பத்த ள் எட்டாம் பத் னாற் கழப்பட்ட ேசான்; a céra king, the hero of the eighth decad of padisru-
pattu.

     [ெப ஞ்ேசரல் + இ ம்ெபாைற]

ெப ஞ்ேசைன

 
 ெப ஞ்ேசைன peruñjēṉai, ெப. (n.)

   ெப ம்பைட; large army.

     [ெப ம் + ெசால்]

ெப ஞ்ெசால்

 
 ெப ஞ்ெசால் peruñjol, ெப. (n.)

   பலர ெசால் ( வா.);; word known to many.

     [ெப ம் + ெசால்]

ெப ஞ்ெசா

 
 ெப ஞ்ெசா  peruñjoṟi, ெப. (n.)

   தவைளச ்ெசா ; a kind of eruption.

     [ெப ம் + ெசா ]

ெப ஞ்ெசா க் ட்
டம்

 
 ெப ஞ்ெசா க் ட்டம் peruñjoṟikkuṭṭam, ெப. (n.)

   ெகா ய ட்டேநாய்வைக ; a virulent form of leprosy.

     [ெப ஞ்ெசா  + ட்டம்]
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ெப ஞ்ேசாதைன

 
 ெப ஞ்ேசாதைன peruñjōtaṉai, ெப. (n.)

   ஆராய்ந்  ேத தல்; act of searching.

     [ெப ம் + ேசாதைன]

ெப ஞ்ேசா

 
 ெப ஞ்ேசா  peruñjōḻi, ெப. (n.)

   ெவள்ைளக்கடம் ; bridal couch plant.

     [ெப ம் + ேசா ]

 ெப ஞ்ேசா  peruñjōḻi, ெப. (n.)

   ெப ம் ப் ; bigcowry.

     [ெப ம் + ேசா ]

ெப ஞ்ேசாற் நி
ைல

ெப ஞ்ேசாற் நிைல peruñjōṟṟunilai, ெப. (n.)

   ேபாரே்மற்ெகாண்ட அரசன் பைட யாளரக்்  உண் யளித்  கமன் ெசய்தைலக் ம் றத் ைற 
(purap);; theme of a king giving feast to his soldiers on the eve of battle.

ண்டேமய ெப ஞ்ேசாற்  நிைல ம் (ெதால்.ெபா.63);

     [ெப ஞ்ேசாற்  + நிைல]

ெப ஞ்ேசாற் வ
ஞ்

ெப ஞ்ேசாற் வஞ்  peruñjōṟṟuvañji, ெப. (n.)

ெப ஞ்ேசாற் நிைல பாரக்்க ;see peru-n-corru-nilai..

ேசாற் நிைல. ன்றாச ் றப் ற்ெப ஞ்ேசாற்  வஞ் ம் ( லப். 25,144);

     [ெப ஞ்ேசாற்  + வஞ் ]

ெப ஞ்ேசா

ெப ஞ்ேசா  peruñjōṟu, ெப. (n.)

   1. அரசன்தன் பைடத்தைலவரக்்  அளிக் ம் ேப ண ; sumptuous feast given by a king to the generals of his 
army,

உ யஞ்; ேசரல் ெப ஞ்ேசா  ெகா த்த ஞான்ைற (அகநா.233);

   2. 2ஆம் ண் ன். ( வா);; the Second nakSatra.

     [ெப ம் + ேசா ]

ெப ந்தக்காளி

 
 ெப ந்தக்காளி perundakkāḷi, ெப. (n.)

   தக்காளி வைக(L);; Indian wInter-cherry, psysalis perulana.

     [ெப ம் + தக்காளி]

ெப ந்தகைர

 
 ெப ந்தகைர perundagarai, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ் மரம்(L);; west Indian bead tree Str., leUCaena glauCa.

     [ெப ம் + தகைர]
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ெப ந்தகளி

 
 ெப ந்தகளி perundagaḷi, ெப. (n.)

   பல கங்கைள ைடய ளக் ; multifaced oil-lamp.

     [ெப ம் + தக →தகளி]

ெப ந்தைக

ெப ந்தைக perundagai, ெப. (n.)

   1. ெப ைம ள்ளவ-ன் - ள்; noble-minded person.

ெக  றப் ற் ெப ந்தைக' (ெந நல்.106);

   2. ெப ந்தன்ைம பாரக்்க,

   3. க்க அழ ; great beauty

     "ெபயரந்்தான் ெப ந்தைக னான் ( .ெவ.630);

     [ெப ைம + தைக]

ெப ந்த மல்

 
 ெப ந்த மல் perundaḍimal, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ் ரேநாய்(M.L.);; influenza.

     [ெப ம் + த மல் த மன் - த மல்]

ெப ந்தண்வாழ்க்
ைக

ெப ந்தண்வாழ்க்ைக perundaṇvāḻkkai, ெப. (n.)

நல்லறப்ெப ைம ெகாண்ட இல்லற; வாழ்க்ைக:

 high dignity noble life.

     " ந்  பறந்த உம் ெப ந்தண் வாழ்க்ைக ம் ( லம் . மைன.86);

     [ெப ைம + தண் + வாழ்க்ைக]

ெப ந்தரம்

ெப ந்தரம் perundaram, ெப. (n.)

   1. ேபர வல்பணிவைக; a high office.

இராஜராஜேதவர ்ெப ந்தரம்.....ேசனாப  ம்ம  ேசாழப் ரம்மாராயன்" (s.i.i.-ii,161.3);

   2. தாராளமனம்(ெகா.வ.); ; liberal mindednes:

     [ெப ம் + தரம்]

ெப ந்தரா

 
 ெப ந்தரா perundarā, ெப.(n.)

ெப ந்தரம், : பாரக்்க இ.வ. ெகா.வ. see peru-n-taran.

     [ெப ம் + தரம்→தரா]

ெப ந்தைல

 
 ெப ந்தைல perundalai, ெப. (n.)

தைலைமக்காரன்,

 head man.

     [ெப ம் + தைல]
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ெப ந்தைலக்க
ைறயான்

 
 ெப ந்தைலக்கைறயான் perundalaikkaṟaiyāṉ, ெப. (n.)

   கைறயான் வைக( ன்);; large-headed white ant.

     [ெப ந்தைல + கைறயான்]

ெப ந்தைலத்
ங் லம்

 
 ெப ந்தைலத் ங் லம் perundalaittimiṅgilam, ெப. (n.)

   ங் லவைக ;     [ெப ந் + தைல + ங் லம்]

ெப ந்தவ

 
 ெப ந்தவ  perundavaṟu, ெப. (n.)

   ெப ங் ற்றம்; gross-offence.

     [ெப ம் + தவ ]

ெப ந்தன்ைம

ெப ந்தன்ைம perundaṉmai, ெப. (n.)

   1. ேமம்பா ; high dignity, noble character.

   2. ெச க்  (அகந்ைத (யாழ்.அக);; selfconcet.

   3. இைறைம; god-hood.

   4. வள்ளன்ைம; generosity.

     [ெப ம் + தன்ைம]

ெப ந்தன்ைமயா
ளர்

 
 ெப ந்தன்ைமயாளர ்perundaṉmaiyāḷar, ெப. (n.)

   நற்பண்பாளர;் gentleman.

     [ெப ம்தன்ைம + ஆளர]்

ெப ந்தனம்

ெப ந்தனம் perundaṉam, ெப. (n.)

   1. ேசாழர  அரசாங்க பணிகளிெலான் ; an office of the state under cola government.

   ராஜராஜேதவர ்ெப ந்தனம் ம்ம  ேசாழ ேபாசன் (s.i.i.ii.222);sl.li222);;   2. கணிைகயரில் ஒ  
ரி னர(் லப்.,14,167. உைர.);:

 a class of dancing-girls.

     [ெப ம் + தனம்]

ெப ந்தாைத

ெப ந்தாைத perundātai, ெப. (n.)

ெபரியப்பன் பாரக்்க;see periyappan.

     'ெப ந்தாைத ெசால்லால்......அவனிகாப்ப (பாகவத.1. தன்ம த் ர.41);

     [ெப ம் + தாைத]

ெப ந்தாய்

ெப ந்தாய் perundāy, ெப. (n.)

ெபரிய தாயார ்பாரக்்க: see periyatayar.

     'ெப ந்தா ைழப் ந்தான் (உபேதசகா. வ ரத.259);

     [ெப ம் + தாய்]
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ெப ந்தாரா

 
 ெப ந்தாரா perundārā, ெப. (n.)

   வாத்  வைக( ன்);; goose, auser ausEr.

     [ெப ம் + தாரா]

     [P]

ெப ந்தாைழ

 
 ெப ந்தாைழ perundāḻai, ெப. (n.)

ைமக்கற்றாைழ(L);.பாரக்்க; see simai-R-Rarralai, giant mexican lily.

     [ெப ம் + தாைழ]

ெப ந்தாளி'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ெப ந்தாளி

ெப ந்தாளி2 perundāḷi, ெப. (n.)

   தாளி. ெச வைக( ன்);; a large climber.

     [ெப ம் + தாளி]

ெப ந்தானம்

ெப ந்தானம் perundāṉam, ெப. (n.)

   ெநஞ் , ட , நாக் , க்  அண்ணாக் , உத , பல் தைலயா ய ஒ ெய ம் எட்  உ ப் கள் 
( லப்.3:26,உைர);; parts of the body, from which speech proceds, eight in humber, viz., neñju, midaru, nākku, mūkku 
aņņākku, udadu-pal, talai.

     [ெப ம் + ski. tana. த.தானம்]

ெப ந் ரி

ெப ந் ரி perundigiri, ெப. (n.)

   எல்ைலச ்சக்கரவாளத் க் ம் அப்பா ள்ள சக்கரவாளமைல; a mythical range of mountain cakkaravālam.

     'ெப ந் ரி ெவற் ைடயேவ (தக்கயாகப்.403.);

     [ெப ம் + ரி]

ெப ந் ைச

ெப ந் ைச perundisai, ெப. (n.)

   1.வடக் , த ய தன்ைமயான ைச; any of the four cardinal points.

   2. நீண்ட நிலப்பரப் ள்ள க் ; a direction in which the land area is extensive.

வட ைச ெப ந் ைச யாக ன் ( லப்5,94, உைர);

     [ெப ம் + ைச]
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ெப ந் ட்டம்

 
 ெப ந் ட்டம் perundiṭṭam, ெப. (n.)

   வைர த் ட்டம்; great plan.

     [ெப ம் + ட்டம்]

ெப ந் ைண

ெப ந் ைண perundiṇai, ெப. (n.)

   அகத் ைணேயழ ள் ஒன்றான ம் ஒத்த தன்ைமல்லாதவ டனாவ  ெந ைற மாறாக வாவ , 
தன்ைன ட அகைவ ல் ரந்்தவ ேளாடாவ , மனம் ஒவ்வாதவேளாடாவ  ம் காதல் 
(akap);; improper love, as when it is in violation of customary rules or when the woman is older than the man or is of a 
different caste or does not consent, one of serven aga-ttinai. q.w.

     "ைகக் ைள தலாப் ெப ந் ன  றவாய்" (ெதால்.ெபா ள்.1);

     'ெப ம்ப  மக்கள் மண ைறக ள் ெப ம்பாலனவற்ைறத் தன் ள் அடக்  நிற்பதால், 
ெபா ந்தாக்காமம் ெப ந் ைண எனப்பட்ட . கவர்  மணங்க ம், இயற்ைகக்  மாறான எல்லாப் 

ணரச்்  வைகக ம் ெப ந் ைணேய காதெலா  ெபா ந்தாைம ம் ெந ெயா  ெபா ந்தாைம ம் 
பற் , ெப ந் ைண ெபா ந்தாக்காமம் எனப்பட்ட ." (த ,பக்.16);

     [ெப ம் + ைண]

ெப ந் ரட்

 
 ெப ந் ரட்  perundiraṭṭu, ெப. (n.)

   தத் வராயர ்ெதா த்த மைற  (ேவதாந்த); ல்; the larger religious anthology compiled by tattuvarāyar, 
dist.fr, kurru-n-tirllu.

     [ெப ம் + ரட் ]

ெப ந் ராய்

 
 ெப ந் ராய் perundirāy, ெப. (n.)

   வைக;(MM);; Indian chickweed, s.sh., mouugo spergula.

     [ெப ம் + ராய்]

ெப ந் க்ைக

ெப ந் க்ைக perundirukkai, ெப. (n.)

   க்ைக ன் வைக; sting-ray, reddish brown, attaining 6 ft across and 3 ft. in length, pteroplatea micrura.

     [ெப ம் + க்ைக]

ெப ந் ட்

 
 ெப ந் ட்  perundiruṭṭu, ெப. (n.)

   ெப ங்ெகாள்ைள; great steal.

     [ெப ம் + ட் )]

ெப ந் ப்பாவா
ைட

 
 ெப ந் ப்பாவாைட perundiruppāvāṭai, ெப. (n.)

ெப ந் வ ழ் (ஈ ); பாரக்்க; see peru-n-tiru-V-amirdu.

     [ெப ம் + +பாவாைட]

ெப ந் வ ர்

 
 ெப ந் வ ர்  perundiruvamirtu, ெப. (n.)

ெப ந் வ ழ்  பாரக்்க; see peru-n-tiru -v-amildu.

     [ெப ம் +  + அ ர் . அ ழ்  → அ ர் ]
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ெப ந் வ ழ்

ெப ந் வ ழ்  perundiruvamiḻtu, ெப. (n.)

   இைறவ க் ப் பைடக் ம் ெப ம்பைடயல் (நிேவதனம்);; food offered to God in a large scale.

ழா எ ந்த ைகக் ம் ெப ந் வ ழ்  ெசய்  அ ைகக் ம் (siv365);

     [ெப ம் +  + அ ழ் ]

ெப ந்

ெப ந்  perundiruvi, ெப. (n.)

   ெப ஞ்ெசல்வ ள்ளவள்; wealthy lady.

     'ெப ந் யார ்மகள்ெகால் ( வக.1969);

=ெசல்வம் 'இ'-ெப.ஈ )

ெப ந் ைரப்

 
 ெப ந் ைரப்  perundiraippu, ெப. (n.)

   ெப ங்ெகாய்சகம் (ெகாசவம்);; big pucker

     [ெப ம் + ைரப் ]

ெப ந் ல்ைல

 
 ெப ந் ல்ைல perundillai, ெப. (n.)

   ல்ைலமரவைக(யாழ்.அக);; a kind of tillai tree

     [ெப ம் + ல்ைல]

ெப ந் வசம்

 
 ெப ந் வசம் perundivasam, ெப. (n.)

   தைலத் வசம்(இ.வ);; first annual ceremony of a decessed person.

     [ெப ம் + வசம்]

ெப ந் றனாளர்

 
 ெப ந் றனாளர ்perundiṟaṉāḷar, ெப. (n.)

   ெப வல் நர;் great expert.

     [ெப ம் + றனாளர]்

ெப ந் ங்

 
 ெப ந் ங்  perundīṅgu, ெப. (n.)

   ேபரிடர;் risk.

     [ெப ம் + ங் ]

ெப ந் க்ேகால்

 
 ெப ந் க்ேகால் perundīkāl, ெப. (n.)

   ெப ஞ் ட் க்ேகால்; big pocker.

     [ெப ம் + க்ேகால்]

ெப ந் க்

 
 ெப ந் க்  perundīkkuṟi, ெப. (n.)

   ெப ந் நி த்தம்; great knell.

     [ெப ம் + க் )]
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ெப ந் வட்

 
 ெப ந் வட்  perundīvaṭṭi, ெப. (n.)

   ெப ந் ப்பந்த ளக் ; Portable light.

     [ெப ம் + வட் ]

ெப ந்

 
 ெப ந்  perundīvu, ெப. (n.)

   எ ; the seven continents.

     [ெப ம் + ]

ெப ந் னிக்கார
ன்

 
 ெப ந் னிக்காரன் perundīṉikkāraṉ,    ேப ண் யாளன்; glutton.

     [ெப ம் + னி + காரன்.]

   உைடயவைனக் க் ம் ஈ  காரன்;

ெப ந் க்கம்

 
 ெப ந் க்கம் perundukkam, ெப. (n.)

   மனசே்சார் ; sadness.

     [ெப ம் + க்கம்]

ெப ந் த்

ெப ந் த்  perundutti, ெப. (n.)

   1. ெச வைக; common evening mallow m.sh., abutilon Indicum.

   2. த் செ்ச வைக; wrinkled leaved evening mallow, mish, abutilon CesiatiCum

     [ெப ம் + த் ]

ெப ந் ம்ைப

 
 ெப ந் ம்ைப perundumbai, ெப. (n.)

   ம்ைபவைக; large species of white deadnettle, leucas aphalotes.

     [ெப ம் + ம்ைப]

ெப ந் த்

 
 ெப ந் த்  perundurutti, ெப. (n.)

   நீர ் கங் வைக ( டா);; a kind of syringe.

     [ெப ம் + த் ]

ெப ந் ள

 
 ெப ந் ள  perunduḷasi, ெப. (n.)

   ள  வைக; arge basi, Sh, OCimum gratissimum.

     [ெப ம் + ள ]
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ெப ந் ைற

ெப ந் ைற perunduṟai, ெப. (n.)

   1. ெபரிய ைற கம்; large seaport.

     'ெப ந் ைற ம ங் ற் ெபயரா  ( லப்.13:178);

   2. ப்ெப ந் ைற பாரக்்க; Avudaiyarkoil.

     ' ரார ்ெப ந் ைற நந்ேதவன் வாச1.15)

     [ெப ம் + ைற]

ெப ந் ன்பம்

 
 ெப ந் ன்பம் perunduṉpam, ெப. (n.)

   ெப ந் ன்பம்; deep distress.

     [ெப ம் + ன்பம்]

ெப ந்

 
 ெப ந்  perundūṟu, ெப. (n.)

   ெப ம் தர(் டா);; large bush, underwood.

     [ெப ம் + ]

ெப ந்ெத

ெப ந்ெத  perunderu, ெப. (n.)

   நகரின் தன்ைமத ்ெத ; main street.

   நகரி ற் ெப ந்ெத ேல ைலக்  ற்பாைர ( லப்.3165-9.உைர);;     [ெப ம் + ெத ]

ெப ந்ேதக்

 
 ெப ந்ேதக்  perundēkku, ெப. (n.)

   ேதக் (சங்.அக.);; teak wood.

     [ெப ம் + ேதக் ]

ெப ந்ேதட்டம்

 
 ெப ந்ேதட்டம் perundēṭṭam, ெப. (n.)

   க்கத்ேத தல்; act of searching.

     [ெப ம் +  ேதட்டம்]

ெப ந்ேதட்ெகா க்

ெப ந்ேதடெ்கா க்  perundēḍkoḍukku, ெப. (n.)

   ேதடெ்கா க்  வைக (பதாரத்்த264);; a large species of Indian turnsole.

     [ெப ம் + ேதட் ெகா க் ]

ெப ந்ேதவபாணி

ெப ந்ேதவபாணி perundēvapāṇi, ெப. (n.)

   1. கட ளைர வாழ்த் ம் இைசப்பாவைக ( லப்.6.35. உைர);; a kind of song in praise of gods, opp, to ciru-dēva- 
bāņi.

   2. ப ேனாராந் ைறையச ்சாரந்்த ம் நக் ரேதவர ்இயற் ய மான ஒ  ற் லக் யம்; a poem 
in praise of siva in padinorān-tirumurai by Nakkera-dvar

     [ ெப ம் + ேதவபாணி ]

ெப ந்ேதவன்

ெப ந்ேதவன் perundēvaṉ, ெப. (n.)

   தைலைமத் ெதய்வம்; the Supreme Deity.

     'உலேக ம் ங்  ழ்ந் ட்ட ெப ந்ேதவன் ( வ். வாய்,464);;

     [ ெப ம் + ேதவன் ]
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ெப ந்ேதவனார்

ெப ந்ேதவனார ்perundēvaṉār, ெப. (n.)

   1. பாரதம் பா ய கழகக் காலப் லவர ்(ெதால்.ெபா.72. உைர..பக்.231);; a sangam poet, author of Tamil 
Bhāradam.

   2. ஒன்பதாம் ற்றாண் ல் பாரதெவண்பா பா ய லவர;் the author of pārada-venbā. 9" c.

   3. ப ேனாராம் ற்றாண் னரான ரேசா ய ைரகார;் the author of the commentary on vira-sóliyam, 11" c

     [ ெப ம் + ேதவன் + ஆர ்+ ஆ' (உ.ப.ஈ );

ெப ந்ேத

ெப ந்ேத  perundēvi, ெப. (n.)

   பட்டத்  அர ; chie queen.

பாண் யன் ெப ந்ேத  வாழ்ெகன ( லப்.20:21);,

     [ ெப ம் + ேத  + ேதவன் - (ஆ.பா.); - ேத  (ெபயா); ]

ெப ந்ேதன்

ெப ந்ேதன் perundēṉ, ெப. (n.)

   1. ேதனீக்கள் கட் ம் ேதன்; honey secreted by bees.

ஞ் ப் க்ெகாண்  ெப ந் ேத னிைழக் ம் ( ந்:2.);

   2. ெப ந்ேதனீ. பாரக்்க; peru-n-ten.

ெப ந்ேதன் கண்ப  வைர ன் ( ந்273);

     [ ெப ம் + ேதன் ]

ெப ந்ேதனீ

 
 ெப ந்ேதனீ perundēṉī, ெப. (n.)

ெபரிய ேதனீவைக;( ன்.);

 large sized honeybee.

     [ ெப ம் + ேதன் + a ]

ெப ந்ைதய -
தல்

 
 ெப ந்ைதய -தல் perundaiyaliḍudal, ெச. ன்றா.  (v.i.)

   நன்றாகத் ைதப்பதற்  ன் ெப ம்ப யாக ைலேயாட் தல்; to stich a running shtch to tack.

     [ ெப ம் + ைதயல் + இ ] இ  ( ); ]

ெப ந்ெதாைக

 
 ெப ந்ெதாைக perundogai, ெப. (n.)

ெப ந் ரள் பாரக்்க;see peruntiral.

     [ ெப ம் + ெதாைக ]

ெப ந்ெதாடர்

ெப ந்ெதாடர ்perundoḍar, ெப. (n).

   எ வாய் பயனிைல ந்த ள யம் (வாக் யம்); லவற்ைறப் ைணத் ந் நடக் ர ்ெதாடரந்்த 
ள பம் (ெதால். ெசால்.42 ேசனா);; compound or complex.

     [ ெப ம் + ெதாடர ்]

ெப ந்ெதாைட

ெப ந்ெதாைட perundoḍai, ெப. (n).

   1. ெதாைட ன் ேமற்ப ; upper part of thi thigh.thick part of the thigh.

     'ெவள்ளப ெப ந்ெதாைட வைர வந்த . 2. இ ப் (இ.வ.);, hip

     [ ெப ம் + ெதாைட ]
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ெப ந்ெதாப்

 
 ெப ந்ெதாப்  perundoppi, ெப. (n.)

   ெபரிய க ப் ; top-hat.

     [ ெப ம் + U. topi. த. ெதாப்  ]

ெப ந்ெதால்ைல

 
 ெப ந்ெதால்ைல perundollai, ெப.(n.)

   ெப ந் ன்பம்; great nuisance.

     [ ெப ம் + ெதால்ைல ]

ெப ந்ெதா ைக

 
 ெப ந்ெதா ைக perundoḻugai, ெப. (n.)

   ெப ைறதெ்தா ைக; mass prayer.

     [ெப ம் + ெதா ைக]

ெப ந்ேதால்

 
 ெப ந்ேதால்  perundōlvi, ெப. (n.)

   ப ேதால் ; heavy fall.

     [ெப ம் + ெதா ைக]

ெப நகரத்தார்

ெப நகரத்தார ்perunagarattār, ெப. (n.)

   வணிகர ்(I.M.P.Tj.142.);; merchants.

     [ெப  + நகரம் + 'அத் 'சாரிைய] ஆர்

ெப நகர்

 
 ெப நகர ்perunagar, ெப. (n.)

   மக்கள் ெதாைக க்க தைலைம மாநகரம்; Metro politan city.

     [ெப ம் + நகர]்

ெப நைக

ெப நைக perunagai, ெப. (n.)

   1. ெப ஞ் ரிப்  ( ங்);; broad laugh laughter ridialous.

   2. ேபரிகழ்ச் ; being highly ridicuilous.

     'ஊரவரக்் ெகல்லாம் ெப நைகயா  (க த்.45);

     [ெப  + நைக]

ெப நைட

ெப நைட perunaḍai, ெப. (n.)

   1. ைரந்த ெசல ; fast walk as of bullocks.

   2. றக் த் க் ரிய ஆடல்க ள் ஒன்  ( லப்.316.உைர);; a mode of dancing.

   3.உயரந்்தெவா க் ம்(சங்.அக);; excellent conduct.

     [ெப  + நைட]

ெப நந் யாவட்ட
ம்

 
 ெப நந் யாவட்டம் perunandiyāvaṭṭam, ெப. (n.)

ெப  நந் யாவடை்ட பாரக்்க: see perunantiyāvattal.

     [ெப (ைம); + நந் யாவட்டம்]
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ெப ந்ந் யாவட்
ைட

 
 ெப ந்ந் யாவடை்ட perunndiyāvaṭṭai, ெப. (n.)

அ க்  நந் யாவட்டம் பாரக்்க;see adukku- nandiya vattam East Indian rosebay.

     [ெப (ைம); + நந் யாவட்டம் நந் யாவட்டம் –நந் யாவடை்ட]

ெப நம்

ெப நம்  perunambi, ெப. (n.)

   1. இளவரசற்க் ரிய பட்டப்ெபயர;் title of a royal prince.

ெப நம் யாக ெவன்றான்' ( வக.2913);

   2. அரசரக்் ரிய ம ப் ர  ( பவெமல்லாம்); ெப ம் அைமசச்ர ்பட்டம்; title of a minister to whom royal 
honours are shown.

ெப நம்  லச் ைற (ேதவா,737,4);

     [ெப  + நம் ]

ெப நம் கள்

 
 ெப நம் கள் perunambigaḷ, ெப. (n.)

க ைகமாக்கள் ( ங்); பாரக்்க; Radigaimákkal. panegyrists.

     [ெப  + நம் கள்] 'கள்' (ப.பா.ஈ );

ெப நரிெவங்காய
ம்

 
 ெப நரிெவங்காயம் perunariveṅgāyam, ெப. (n.)

   ெச வைக;(A);; poison lily, ssh crinum asiaticum. (a);.

     [ெப  + நரிெவங்காயம்]

ெப நல் ர

 
 ெப நல் ர  perunalkuravu, ெப. (n.)

ெப வ ைம பாரக்்க;see peruvarumal.

     [ெப  + நல் ர ]

நல் ர  = வ ைம

ப நறைள

 
 ப நறைள parunaṟaḷai, ெப.(n.)

   நீண்ட ெகா வைக; wolly heart vine (i);.

     [ெப  + நறைள]

ெப ந

ெப ந  perunaṟuvili, ெப. (n.)

   1. மரவைக ; large Sebesten, m.tr, cordia oblifua pypica

   2. ந வைக; a kind of felted leaved selerge sebesten, s.tr. cordia fulvasa

     [ெப  + ந ]

ெப நாட்டம்

 
 ெப நாட்டம் perunāṭṭam, ெப. (n.)

   ெப ப்பம்; aspiration.

     [ெப  + நாட்டம்]
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ெப நா

 
 ெப நா  perunāṭi, ெப. (n.)

ல அ ப்பைடயான க் ழய், இரத்தக் ழாய் (ML);.

 aOrta.

     [ெப  + நா ]

ெப நாணல்

ெப நாணல் perunāṇal, ெப. (n.)

   நாணல் வைக (mm.509);; dog bamboo..i.sh.); phragmites rox burghi.

     [ெப  + நாணல்]

ெப நாத் கர்

 
 ெப நாத் கர ்perunāttigar, ெப. (n.)

   ப த்த வாளர ்(இன்ைமக்ெகாள்ைகயர)்;; altheist.

     [ெப ம் + நாத் கர]்

ெப நாைர

ெப நாைர perunārai, ெப. (n.)

   1. நாைரவைக ( ங்);; cyrus crane, Grus antigone.

   2.தைலக்கழகத்  வழங் ய இைச ல்க ள் ஒன்  ( லப்.உைரப்பா.); ஒன் ; a treatise on music, of the 
firs sangam, not now extant

     [ெப  + நாைர]

     [P]

ெப நாவல்

 
 ெப நாவல் perunāval, ெப. (n.)

நாவல்வைக;(மைல);

 East Indian rose-apple

     [ெப  + நாவல்]

ெப நாள்

ெப நாள் perunāḷ, ெப.(n.)

   1. நாள்; festival, festive occasion.

ஒ ெப  நாளான்; மணவணி காண ( லப்.141,);

   2. 27ஆவ  ண் ன் ( டா);; the 27° naksatra.

   3. ஒ  கம்ம யப் பண் ைக; day of breaking the fast and enjoyment of the feast of Idul Fitr.

   4. ெந ங்காலம்; long period of time.

   ெப நைர ெடரி ன் லர.் உைன (கம்பரா. இரணிய 106);;     [ெப  + நாள்]

ெப நாளிகம்

ெப நாளிகம் perunāḷigam, ெப. (n).

   ெந ப்ைப (அக் னிைய); ெவளி ட்ட க் ம் ஒ வைகத ்தகரி ( க் ரநீ ,329);; destructive mechanisam, 
resembling a gun.

     [ெப  + நாளிகம்]

ெப நாளி க்ைக

ெப நாளி க்ைக perunāḷirukkai, ெப.(n.)

   அரசன  றப்  நாேளாலக்கம் ( லப்.23:56);; great durbar of a king.

     ' நிைல ெபற்ற ெப நாளி க்ைக'

     [ெப நாள் + இ க்ைக]
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ெப நான்ெகல்
ைல

ெப நான்ெகல்ைல perunāṉkellai, ெப.(n.)

   1. ற் ர ்அல்ல  நிலத்தாக் ன் ேபெரல்ைல; bowndary, as of a village or block of land opp to ciru-nāṇgellai.

   2. எல்ைல; boundary.

   இப்ெப நான் ெகல்ைலக் ட்பட்ட இவ்வைரமா நில ம்' (si.i.iii.45.);;     [ெப  + நான்  + எல்ைல]

ெப நிந்ைத

 
 ெப நிந்ைத perunindai, ெப. (n.)

   ெப ; great insult.

     [ெப  + நிந்ைத]

 skt nindú - நிந்ைத)

ெப நிர

 
 ெப நிர  peruniravi, ெப. (n.)

   ட்டம் : (யாழ்.அக);; gatherng.

     [ெப  + நிர ]

ெப நிலம்

ெப நிலம் perunilam, ெப.(n.)

   1. நில லகம்; earth.

     'ெப நில தா ம் ெப மகன்' ( லப்.1,31..);;

 highest heaven.

அ ெளா  ெப நில மளிக் ம் ( வ்,ெபரிய .1.19);

     [ெப  + நிலம் நில் - நிலம்]

ெப நிைல

ெப நிைல perunilai, ெப.(n.)

   1. ஒ பக்கம் சாரத்ல் (படச்பாதம்);; partiality.

   2 சான்  (சாட் );; testimony.

   3. டாப் ; perseverance.

     [ெப  + நிைல]

ெப நிைலநில் - 
தல் 

(ெப நிைலநிற்றல்
)

ெப நிைலநில் - தல் (ெப நிைலநிற்றல்) perunilainiltalperunilainiṟṟal, ெச. . (v.i.)

   உத ெசய்தல்; to render assistance.

உன் த ரிமத் க் ப் ெப நிைல நிற்பாரக்்கன்ேறா ெதரிவ ' (ஈ .6.2.5.);

   2. சான்  ெசால் தல்; to give testimony to accomplish,do.

     [ெப  + நிைல + நில்]

ெப நீர்

ெப நீர ்perunīr, ெப. (n.)

   1. கடல்; ocean sea.

     'ெப நீர ்ேபா ரியன் மாக்கெளா ' ( லப்.6.112,);;

   2. ெப நீர ் ைற பாரக்்க;see peru-nir-mural.

     [ெப ைம + நீர]்
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ெப நீர் ைற

 
 ெப நீர் ைற perunīrmuṟai, ெப. (n.)

   மைழக்காலத் ப் பாய்சச்ல் ைற ன் த் தாராளமாக ஒ ம் நீரப்்ெப க் ; water allowed to flow without 
any restraint or regulation during the rainy season (C.G);.

     [ெப நீர ்+ ைற]

ெப ல்

 
 ெப ல் perunūl, ெப.(n.)

   ெபரிய ல்; large book.

     [ெப ம் + ல்]

ெப ெநஞ்

ெப ெநஞ்  peruneñju, ெப.(n.)

   1. ெச க்  (அகம்பாவம்);( ன்.);

 pride.

   2.மன  (ைதரியம்);; Courage.

     'அஞ்சாப் ெப ெநஞ் ள்ளவன்'

     [ெப  - ைம + ெநஞ் ]

ெப ெந ஞ்

 
 ெப ெந ஞ்  peruneruñji, ெப. (n.)

   ஒ வைகசெ்ச ; a stout-stemmed herb with spiny fruits and slimy leaves.

     [ெப  + ெந ஞ் ]

ெப ெநல்

ெப ெநல் perunel, ெப. (n.)

   1. மட்டெநல்; carse paddy.

   2. ெநல்வைக( ன்);; a kind of paddy, longer in growing than other kinds.

     [ெப  + ெநல் ]

ெப ெந

ெப ெந  peruneṟi, ெப.(n.)

   1. ெப வ ; royal road, trunk road.

   2. ேப ; the path of Salvation.

ேபயனா ம் ெப ெந  காட்டாய் ( வாச. 23,7.);

     [ ெப ைம + ெந  ]

ெப ைநயல்

ெப ைநயல் perunaiyal, ெப. (n.)

   1. ெப யா  ேநாய் பாரக்்க; see peru-ncy.

   2. அம்ைம (ைவ ரி); ( ன்); ; small pox.

     [ெப  + ைநயல்]

ெப ேநாக்கா

 
 ெப ேநாக்கா  perunōkkāṭu, ெப. (n.)

ெப  ேநாய்'( யா );(M.C);.பாரக்்க; see peru-noy.

     [ெப  + ேநாக்கா ]
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ெப ேநாய்

 
 ெப ேநாய் perunōy, ெப. (n.)

   ட்டேநாய்; leprosy.

ம வ, ெதா ேநாய்

     [ெப  + ேநாய்]

 ெப ேநாய் perunōy, ெப. (n.)

   மாட் ேநாய் வைக; rinder - pest.

     [ெப  + ேநாய்]

ெப ேநான்

 
 ெப ேநான்  perunōṉpu, ெப. (n.)

   உண்ணாநிைல; abstinence from good.

     [ெப  + ேநான் ]

ெப ப்பம்

 
 ெப ப்பம் peruppam, ெப. (n.)

   ப மன்; bigness, thickness.

     [ பல் – ப  – ெப , ெப  – ெப ப்பம் ]

ெப ப்  - த்தல்

ெப ப்  - த்தல் peruppittal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ெபரிதாக் தல்; to magnify, enlarge.

   2. ைனந்  தல்; to exaggerate.

     [ ெப  - ெப ப்  (காரண ைன);  (கா. .ஈ ); ]

ெப ப்

ெப ப்  peruppu, ெப. (n.)

   ெப க்ைக; becomming large, being stout.

     'பைணேய' ைழத்தல் ெப ப் மா ம்' (ெதால்ெசால்.339);;

     [ ெப  – ெப ப்  ' ' (ெசா.ஆ.ஈ ); ]

ெப ம்பசைல

 
 ெப ம்பசைல perumbasalai, ெப. (n.)

   ெகா வைக;(A);; large-flowered purslane, portulaca quadrifida.

     [ ெப  + பசைல பசைள - பசைல ழ – வழைல – வயைல –பசைள ]

     [P]

ெப ம்பசளி

 
 ெப ம்பசளி perumbasaḷi, ெப. (n.)

ெப ம்பசைல பாரக்்க (இ.வ.); ;see peru. m-pašalai.

     [ ெப ம் + பசளி ]

வயைல – பசைல - பசள
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ெப ம்ப ரி

 
 ெப ம்ப ரி perumbasiri, ெப. (n.)

   ைரவைக ( .அ.); ; a kind of greens.

ெப ம்பஞ்ச லம்

 
 ெப ம்பஞ்ச லம் perumbañjamūlam, ெப. (n.)

   ல்வம்,வாைக,ெப ங் ழ், த தாைழ, பா ரி என்ற ஐந்  மரங்களின் ேவரக்ைளக் ெகாண்  
ெசய்த ட் ம ந்  (யாழ்.அக);; compound medicine of the roots of five trees, viz., vilvam, vāgai, peru-ñkumil, 
talutāļai, pādiri.

     [ ெப ம் + பஞ்ச + லம் Skt.pancan- த.பஞ்ச லம் = ேவர ்]

ெப ம்பஞ்ைச

 
 ெப ம்பஞ்ைச perumbañjai, ெப. (n.)

ெப வ ைம பாரக்்க; see peruvarumai.

     [ ெப ம் + பஞ்ைச ]

ெப ம்ப

ெப ம்ப  perumbaḍi, ெப. (n.)

   உயரத்ரம்; grandeur.

     [ ெப ைம + ப  ]

 ெப ம்ப  perumbaḍi, ெப. (n.)

   ; coarseness, roughness.

   2. ேதாராயம்; rough calculation.

   3. ப மன்; thickness, stoutness.

   4. ெப ம்ேபாக் ; liberal scale.

   5. ெச க் ; arrongance.

     [ ெப ம் + ப  + ப  = ரட் , த மன், ெச க்  ]

ெப ம்பைட

ெப ம்பைட perumbaḍai, ெப. (n.)

   1. ெபரிய தாைன; large army.

   2. இறந்த ரன் கைழ ந கல் ற் ெபா ப்பைதக் க் ம் றத் ைற (ெதால்.ெபா.60);;   3. 
ெதய்வமா ய ந கற் ப் ெப ஞ் றப் ப் பைடத்தைலக் ம் றத் ைற (ெதால்.ெபா.60,உைர.);,

     [ ெப ம் + பைட ]

ெப ம்பண்

 
 ெப ம்பண் perumbaṇ, ெப. (n.)

   ப னா  தைலைமப் பண்கள். பாைலயாழ், ெசந் , மண்ட யாழ், ெபளரி, ம தயாழ், ேதவதாளி, 
நி ப ங்கராகம், நாகராகம், ஞ் யாழ், ஆசாரி, சாயேவளார ்ெகால் , ன்னராகம், 
ெசவ்வ ,ெமளசாளி, ராகம், சந்  ( ங்.); ; group of sixteen main melogy-types Viz pālaiyāl, sendu, mandaliyāl, 
panri, marudayā| dēvatālinirupaturiga rāgam, nagaragam, kurifijiyal, alari, sayavélar, kolli, kiŋŋarāgam, sewwali, manrāli 
širāgam, sandi.

     [ ெப ம் + பண் ]
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ெப ம்பத்

 
 ெப ம்பத்  perumbattu, ெப. (n.)

ெப ம்பற்  பாரக்்க; (W.G.);; see peru-m-parru.

     [ ெப ம் + பத்  பற்  - பத்  பற்  = வயல்,நிலம் ]

ெப ம்ப

ெப ம்ப  perumbadi, ெப. (n.)

   ம ங் ர ் ழ்ப  ( ன்);; town surrounded by villages (w);.

ேபாேயா ெப ம்ப ட ்பட்ேடம்" ( லப்9;46);

     [ ெப ம் + ப  ]

ெப ம்பய

ெப ம்பய  perumbayaṟu, ெப. (n.)

   காராமணி; chowlee-bean.

அரிகாற் ெப ம்பய  நிைறக் ர (ஐங் .47);

     [ ெப ம் + பய  ]

ெப ம்பராக்

 
 ெப ம்பராக்  perumbarākku, ெப. (n.)

   உன்னிப்பா ராைம ( ன்);; carelessness negligence, Supineness.

     [ ெப ம் + பராக்  skt.parak, க.பராக் = கவன ன்ைம ]

ெப ம்ப ந்

 
 ெப ம்ப ந்  perumbarundu, ெப.(n.)

ெப ம் ள்(யாழ்.அக); பாரக்்க; See peru-m-pul.

     [ ெப ம் + ப ந்  ]

     [P]

ெப ம்ப வம்

 
 ெப ம்ப வம் perumbaruvam, ெப. (n.)

   ஈரம் ந் ப்பதால் உ வதற் த் த யற்ற நிலம் (நாஞ்.);; land unfit for ploughing owing to its being 
exceedingly moistinā.

     [ ெப ம் + ப வம் ]

த.ப வம் → skt.parvan

ெப ம்பற்றப்
ர்

ெப ம்பற்றப் ர ்perumbaṟṟappuliyūr, ெப. (n.)

   ல்ைல ( தம்பரம்);; chidambaram

     'ெப ம்பற்றப் ராைன' (ேதவா.12.1);

     [ ெப ம் + பற்றப் ர ்]

ெப ம்பற்றப்
ர்நம்

 
 ெப ம்பற்றப் ரந்ம்  perumbaṟṟappuliyūrnambi, ெப. (n.)

   வால் வா ைடயார ் ைளயாடல் ெதான்ம ( ராண); லா ரியர;் the author of Tiruv- ālavāyu 
dalyar-Tiruvilai yadar toņmam.

     [ ெப ம் பற்றப் ர ்+ நம்  ]
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ெப ம்பற்

 
 ெப ம்பற்  perumbaṟṟu, ெப. (n.)

   அர க்  உரிைமயானநிலம்;     [ ெப ம் + பற்  ]

     [ ெப ம் + பறைவ ]

 ெப ம்பற்  perumbaṟṟu, ெப. (n.)

   ந்த ஆைச; thick attachment.

     [ ெப ம் + பற்  ]

ெப ம்பைற

ெப ம்பைற perumbaṟai, ெப. (n.)

   ேதாற்க வைக ( லப்.32உைர,பக்.106);; a kind of large drum.

     [ ெப ம் + பைற ]

     [P]

ெப ம்பைறயன்

ெப ம்பைறயன் perumbaṟaiyaṉ, ெப. (n.)

   பைறயர ்இனத் ள் ஒ  ரி  (பஞ்சம சா  வைக); (M.M654);; a sub sect of paraiyas.

     [ ெப ம் + பைறயன் ]

ெப ம்பனைச

 
 ெப ம்பனைச perumbaṉasai, ெப. (n.)

ெப ம்பைனயன்( ன்); பாரக்்க; see peru-m-panayan.

     [ ெப ம் + பனைச ]

ெப ம்பைனயன்

 
 ெப ம்பைனயன் perumbaṉaiyaṉ, ெப. (n.)

   அம்ைமேநாய் (ைவ ரி);வைக ( ன்); ; a virulent kind of small-pox with large pustules.

     [ ெப ம் + பைனயன் பைன – பைனயன் = ெகா வாரிேநாய்]

ெப ம்பா  காவல்

ெப ம்பா  காவல் perumbāṭikāval, ெப. (n.)

   தைலைமக்காவலன் (MER 407 of 1921);; chief watchman.

     [ ெப ம் + பா காவல் ]

ெப ம்பா

ெப ம்பா  perumbāṭu, ெப. (n.)

   1. ேப ைழப் ; great effort great suffering strain.

   2. ட் லக் க் ைறப்  ேநாய்; excessice menstruation menorrhagia.

   3. க ப்பக் ைறப் ; profuse bleeding from the womb, metrorrhagia.

     [ ெப ம் + பா  ]

ெப ம்பாண்

ெப ம்பாண் perumbāṇ, ெப. (n.)

ெப ம்பாணர ்பாரக்்க; see peru-m pånar.

ெப ம்பாணி க்ைக ம்'(ம ைரக்342);

     [ ெப ம் + பாண் ]

ெப ம்பாணர்

ெப ம்பாணர ்perumbāṇar, ெப. (n.)

   யாழ். வா க் ம் பாணர் ல வைகயார;் a division of pânar caste.

     'அ டெ்ப ம் பாணனாைர' (ெபரிய : நீலகண்டயாழ்ப்.3);

     [ ெப ம் + பாணர ்]
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ெப ம்பாணாற்
ப்பைட

 
 ெப ம்பாணாற் ப்பைட perumbāṇāṟṟuppaḍai, ெப. (n.)

   பத் ப்பாட் ள் ஒன்றான ம் ெதாண்ைடமான் இளந் ைரயைனக் க ய ர ்உ த் ரங் 
கண்ணனார ்பா ய மான ஆற் ப்பைட வைக; a poem in praise of Tondaimān-ilantiraiyan, by kadiyalur 
uruttirangannanar, included in Pattu-p-pâttu.

     [ ெப ம்பாண் + ஆற் ப்பைட ]

ெப ம்பாந்தள்

 
 ெப ம்பாந்தள் perumbāndaḷ, ெப. (n.)

ெப ம்பாம்  ( ன்); பாரக்்க; see permpambu.

     [ ெப ம் + பாந்தள் ]

ெப ம்பாம்

ெப ம்பாம்  perumbāmbu, ெப. (n.)

   ெபரிய பாம்  ; large snake,

   ேபழ்வாய்க் ளர ்ெப ம் பாம் ேனா ம் ( வக.2298);. ( வா.);;     [ ெப ம் + பாம்  ]

ெப ம்பாலார்

 
 ெப ம்பாலார ்perumbālār, ெப. (n.)

   யான எண்ணிக்ைக னவர;் the majorty.

     [ ெப ம் + பாலார ்]

ெப ம்பா ம்

ெப ம்பா ம் perumbālum, ெப. எ. (adv)

   ெப ம்ப  அள ; for the most part, mostly, generally, commonly, customarily.

   ப ற ற்றப  ெப ம்பா ப் ெப ந் நகர ்பைடப்பான் (கம்பராநகர.4);;     [ ெப ம்+ பால் உம்,]

ெப ம்பாைல
ெப ம்பாைல perumbālai, ெப. (n.)

   ெப ம் பண்வைக ( லப். பக் 445.);;     [ ெப ம் + பாைல ]

ெப ம்பா

 
 ெப ம்பா  perumbāvi, ெப. (n.)

   ெகா ந் ைனயாளன்; great sinner, sad dog.

     [ ெப ம் + பா  ]

 skt pâpin → த. பா

ெப ம்பாழ்

ெப ம்பாழ் perumbāḻ, ெப. (n.)

   1. ல தல் ( ர );; primordial matter.

ழ்ந்தகன் றாழ்ந் யரந்்த ல் ெப ம் பாேழேயா ( வ். வாய். 10, 10, 10);

   2. ெப ெவளி ( வா.); ; barrentract.

   3. ற்  ம ; complete ruin.

     [ ெப ம் + பாழ் ]

ெப ம்பாழ் ெசய் - 
தல்

ெப ம்பாழ் ெசய் - தல் perumbāḻceytal, ெச. ன்றா . (vt).

   ம் அ த்தல்; to devastate entirely.

     'ெப ம்பாழ் ெசய்  மைமயான் (பட் னப். 270);

     [ ெப ம் + பாழ்ெசய் ]
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ெப ம்பாழ்ெவளி

ெப ம்பாழ்ெவளி perumbāḻveḷi, ெப. (n.)

   1. ெப ம்பாழ் 1, 2. பாரக்்க; see peru-m-pal.

   2. உச் க் ேமற் பன்னிரண்  ரலங்கட்  ேம ள்ளதாகக் க தப்ப டம் (யாழ்.அக);; a mystic centre 
in the human body,

     [ ெப ம் + பாழ்ெவளி ]

ெப ம்பாற்ெசாற்

 
 ெப ம்பாற்ெசாற்  perumbāṟcoṟṟi, ெப. (n.)

   பாற்ெசாற்  வைக ( ன்);; a plantaster acantha.

     [ ெப ம் + பாற்ெசாற்  ]

ெப ம்பான்ைம'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ெப ம்பான்ைம

ெப ம்பான்ைம2 perumbāṉmai, ெப.எ. (adv.)

   ெப ம்பா ம்; for the most part usually.

     'ெப ம்பான்ைம  ம தற் கரிதாட ் ' (இைற, 3 பாட் , 50);

     [ ெப ம் + பான்ைம ]

ெப ம்பாைன 
ேமார்

 
 ெப ம்பாைன ேமார ்perumbāṉaimōr, ெப. (n.)

   நீ ண  (நீராகாரம்);; rice. water.

     [ ெப ம் + பாைன + ேமார ்]

ெப ம்

ெப ம்  perumbiḍi, ெப. (n.)

   1. கட்டாயப் ப த் ப் ெப ைக (வ ல்);; exaction (w.); .

   2. ஒட்டாரம் ( வாதம்);; obstinacy (இ.வ.);

     [ ெப ம் +  ]

ெப ம் ண்ணாக்
க் ைர

 
 ெப ம் ண்ணாக் க் ைர perumbiṇṇākkukārai, ெப. (n.)

   ைர வைக (M.M.);; jews- mallow m.sh., corchorus olitorious,

     [ ெப ம் + ச ண்ணாக் க் ைர ]
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ெப ம் ரண்ைட

ெப ம் ரண்ைட perumbiraṇṭai, ெப. (n.)

   1. ரண்ைட வைக; a large kind of Square stalked wine.

   2. ெகா வைக (L);; leafless Vanilla m.c. vanilla wightiana.

     [ ெப ம் + ரண்ைட ]

     [P]

ெப ம் லா

 
 ெப ம் லா perumbilā, ெப. (n.)

   ெபான்னா ைர (யாழ்.அக.);; fetid cassia.

ெப ம் க்ைக

ெப ம் க்ைக perumbiḻukkai, ெப. (n.)

   வரிக் த் வைக ( லப். 3, 12 பக். 88);; a kind of masquerade dance.

     [ ெப ம் + க்ைக]

ெப ம் ளைவ

 
 ெப ம் ளைவ perumbiḷavai, ெப, (n.)

   அரச ளைவ; carbuncle, anthrax.

     [ ெப ம் + ளைவ ]

ெப ம்

ெப ம்  perumbiṟidu, ெப. (n.)

   இறப் ; death, as a great change.

     'ெப ம்  ன்ைம  னிேல  மல்ேலன்' (நற். 381);

     [ ெப ம் +  ]

ெப ம் ர்க்

 
 ெப ம் ரக்்  perumbīrkku, ெப.(n.)

   ரக்்  வைக; a kind of sponge-gourd.

     [ ெப ம் + ரக்்  ]

ெப ம் ைள

ெப ம் ைள perumbīḷai, ெப. (n.)

ெப ம் ைள பாரக்்க; see peru-m pulai. (பதாரத்்த, 275);

     [ ெப ம் + ைள ]

ைள- ைள

ெப ம் கழ்

 
 ெப ம் கழ் perumbugaḻ, ெப. (n.)

   ெப ம்-பாராட் ; high praise.

     [ ெப ம் + கழ் ]

ெப ம் தர்

 
 ெப ம் தர ்perumbudar, ெப. (n.)

   ெப ம் தர;் Shrub, big bushy plant.

     [ ெப ம் + தர ்]
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ெப ம் யல்

ெப ம் யல்1 perumbuyal, ெப, (n.)

   1. ெப ங்காற் ; violent storm.

     [ ெப ம் + யல்.]

 ெப ம் யல்2 perumbuyal, ெப. (n.)

ெப ம் ெபயல் ( ங்.); பாரக்்க; see perum peyal.

     [ ெப ம் + யல் ]

ெப ம் லரக்ாைல

ெப ம் லரக்ாைல perumbularkālai, ெப.(n.)

   ெபா  லரத்ற்  ன் ள்ள யற்காலம்; early hours of the morning.

   ெப ம் லர ்காைல ழ் ப் த்தரக்் ப் பத்தரா  (ேதவா. 523, 4);;     [ ெப ம் + லரக்ாைல ]

ெப ம் லர் ய
ல்

ெப ம் லர் யல் perumbularviḍiyal, ெப. (n.)

ெப ம் லர ்காைல பாரக்்க; see peru-m-pular-kālai.

ெப ம் லர ் ய  மாைல' ( ந் 234);

     [ ெப ம் + லர ்+ யல் ]

ெப ம் லால்

 
 ெப ம் லால் perumbulāl, ெப. (n.)

   ெப ன்; large fish.

     (யாழ்.அக.); -

     [ ெப ம் + லால் ]

ெப ம்

 
 ெப ம்  perumbuli, ெப. (n.)

   ேவங்ைகப் ; tiger, felis tigris.

     [ ெப ம் +  ]

ம வ: க வா

ெப ம்

 
 ெப ம்  perumbuḻudi, ெப. (n.)

   ெப ங் ப்ைப; loose soil.

     [ ெப ம் +  ]

ெப ம் ள்

ெப ம் ள் perumbuḷ, ெப. (n.)

   1. ெப ங் ேகாட்டான்( ங்);; rock-horned owl. bubo bengaleusis.

   2. எட் க்கா ள்ள ெபரிய பறைவ (நிகண் );; fabulous eight-legged bird.

     [ ெப ம் + ள் ]

ெப ம் ள்ளி

 
 ெப ம் ள்ளி perumbuḷḷi, ெப. (n.)

   ெப ம்பணக்காரர ்(நிலக் ழார)்;; feudal superior lord.

     [ ெப ம் + ள்ளி. ]
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ெப ம் றக்கடல்

ெப ம் றக்கடல் perumbuṟakkaḍal, ெப. (n.)

   சக்கர வாளமாைலையச ் ழ்ந் ள்ள கடல்; outermost circumambient ocean. beyond cakkaravâlam

   ெப ம் றக் கடைல யடேலற் ைன ( வ். ெபரிய . 7, 10, 1);;     [ ெப ம் + றக்கடல் ]

ெப ம் றம்

ெப ம் றம் perumbuṟam, ெப. (n.)

   ெப ெவளி; outermost space.

     'வா ன் ெப ம் றத ் ய்த்தனர'் (கம்பரா. இரணிய 81);;

     [ ெப ம் + றம் ]

ெப ம்

ெப ம்  perumbū, ெப. (n.)

   நிலத் ன் ஆண்  (வ ட); வ வாய்; the annual agricultural produce.

   ஒன்பதாவ  ெப ம்  த ட்  (s.i.i.v, 107.);;     [ ெப ம் +  ]

ெப ம் சணி

 
 ெப ம் சணி perumbūcaṇi, ெப. (n.)

   சாம்பற் சணி; ash-gourd.

     [ ெப ம் + சணி.]

 + ைண - ைண - சணி

ெப ம் ண்

ெப ம் ண் perumbūṇ, ெப. (n.)

   மார் ற் ம் ேபரணி; a big jewel worn on th chest.

ெப ம் ண் மன்னவன் ( .ெவ. 10,

     [ெப ம் + ண்]

ெப ம் ம்பா ரி

 
 ெப ம் ம்பா ரி perumbūmbātiri, ெப. (n.)

     [ ெப ம் + ம்பா ரி ]

ெப ம் ரான்

 
 ெப ம் ரான் perumbūrāṉ, ெப. (n.)

   ரான் வைக (சங்.அக.);; a kind of centipede.

     [ ெப ம் + ரான் ]

ெப ம் ைழ

 
 ெப ம் ைழ perumbūḻai, ெப. (n.)

   கத ம் வா ல் (யாழ்.அக);; wicket.

     [ ெப ம் + ைழ ]

     [ ைழ – ைழ ]

ெப ம் ைள

 
 ெப ம் ைள perumbūḷai, ெப. (n.)

   ெச  வைக; javanese wool plant m.sh., acrua javanica.

     [ ெப ம் + ைள ]
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ெப ம்ெபயர்

ெப ம்ெபயர ்perumbeyar, ெப. (n.)

   1. ெப ம் கழ்; renown.

ெப ம்ெபயரப்் ெபண் ரக்்  ( லப். 28, 208.);

   2.  (ேமாடச்ம்);; final emancipation.

அ ம்ெபறன் மர ற் ெப ெபயர ் க ( . 269);

     [ ெப ம் + ெபயர ்]

ெப ம்ெபயர்ப்
ெபா ள்

 
 ெப ம்ெபயரப்்ெபா ள் perumbeyarpporuḷ, ெப. (n.)

ெப ம்ெபா ள் பாரக்்க; see perumporul.

     'ெப ம் ெபயரப்் ெபா ளிற் காணப்ப வதா ய றப் யல் '( .ேபா. ற்.பா .);,

     [ ெப ம் + ெபயரப்்ெபா ள் ]

ெப ம்ெபய லகம்

ெப ம்ெபய லகம் perumbeyarulagam, ெப. (n.)

   ண் லகம்; heaven.

ெப ம்ெபய லகம் ெப இயேரா வன்ைன' ( ந் 83);

     [ ெப ம் + ெபய லகம் ]

ெப ம்ெபயல்

ெப ம்ெபயல் perumbeyal, ெப. (n.)

   கனத்த மைழ; heavy rain.

ெப ம் ெபயல் ெபா ந்த ன்மாைல ல்ைலப். 6)

     [ ெப ம் + ெபயல் ]

ெபய் - ெபயல்

ெப ம்ேபசச்ாளர்

 
 ெப ம்ேபசச்ாளர ்perumbēccāḷar, ெப, (n.)

   றந்த ேபசச்ாளர;் great oraterar.

     [ ெப ம் + ேபசச்ாளர ்]

ெப ம்ேபச்

ெப ம்ேபச்  perumbēccu, ெப. (n.)

   1. ெபரிய ெவ ம்ேபச் ; wide tumour.

   2. அலப்பற் ேபச் ; incessant talk, loquacity,

   3. கழ்; fame.

   - ெபற் ைடயான் ெப ம் ேபச் ைடயான்'( ேதவா. 1106, 5);;     [ ெப ம் + ேபச்  ]

ெப ம்ேப

ெப ம்ேப  perumbētu, ெப. (n.)

   1. ெப ம் த் ; excessive modness or distress, as in love.

ெப ம் ேப தல் கைளம  (க த் 21);

   2. சாக்கா ; death, as the great distress.

   ெவந் றற் ற்றம் ெப ம்ேப ப்ப ( றநா. 238, 10.);;     [ ெப ம் + ேப  ]

1461

www.valluvarvallalarvattam.com 4682 of 19068.



ெப ம்ெபாங்கல்

ெப ம்ெபாங்கல் perumboṅgal, ெப. (n.)

   1. கறவைத);ப் ெபாங்கல்; a festival (w.);.

   2. ற் ாரத்் ேதவைதக்  ஊராரி ம் ெபாங்கல்; offering of pangal to a village deity by the villagers in common

     [ ெப ம் + ெபாங்கல் ]

     [P]

ெப ம்ெபாய்

 
 ெப ம்ெபாய் perumboy, ெப. (n.)

   கட் க்கைத; untruth.

     [ ெப ம் + ெபாய் ]

ெப ம்ெபா ள்

ெப ம்ெபா ள் perumboruḷ, ெப. (n.)

   1. றப் ைடய ெபா ள்; a thing of great value.

     'ெப ம்ெபா  ணீ ச ்ெசங்ேகாற் ெப மகன் ( வக.2534);

   2. அறம்; Virtue .

   3. அ ; wisdom.

     'ெப ந்தவர ்தம்மாற் ெப ம்ெபா  ெளய்த (மணிேம-19,160. 4. ேபரின்ப  (ேமாடச்ம்);;

 salvation.

ெப ம்ெபா ைள ைடய க ( . 269,உைர.);

   5. அகப்ெபா ள் பற் யேதார ் ல் ( வக.187.உைர);; a treatise on aga-p-porul.

     [ ெப ம் + ெபா ள் ]

ெப ம்ெபா ள் 
ளக்கம்

 
 ெப ம்ெபா ள் ளக்கம் perumboruḷviḷakkam, ெப. (n.)

   ஒ  அற ல் ( றத் ரட் );; a poem on morals.

     [ ெப ம் ெபா ள் + ளக்கம் ]

ெப ம்ெபா

ெப ம்ெபா  perumboḻudu, ெப. (n.)

   கார,் ர,் ன்பனி, ன்பனி, இளேவனில், ேவனில் என் ம் ப வங்கள் (நம் ய 
கப்.11);; seasons of the year, of which there are six, viz., kārkūdir, mun-paņi pin-pani ila-vēņil, muļuvēņil, dist. fr. ciru-podudu

     [ ெப ம் + ெபா  ]

ெப ம்ெபான்ப  - 
தல்

ெப ம்ெபான்ப  - தல் perumboṉpaḍudal, ெச. . . (v.i.)

   ேதாற்றப் ெபா ண்டாதல்; to be charming in appearance.

     'ெதாய் ெல  த்த ெப ம்ெபான் ப கம் (க த்.64);

     [ ெப ம் + ெபான்ப  -,]

ெப ம்ேபாக்

ெப ம்ேபாக்  perumbōkku, ெப.(n.)

   1. ெப ந்தன்ைம; brood-mindedness liberality.

   2. சாக்கா ; death.

     [ ெப ம் + ேபாக்  ]

ேபா – ேபா  - ேபாக் . ேபாக்  = ேபாதல், வ , நைட, பழக்கம், 
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ெப ம்ேபாகம்

ெப ம்ேபாகம் perumbōkam, ெப. (n.)

   1. ந்த ைள  (ெகா.வ);; bumper crop.

   2. ேபரின்பம்; supreme bliss.

     'ெப ம்ேபாகப் ன் ம் தாய் ( க்ேகா.9);

     [ ெப ம் + ேபாகம் →  → கம் → ேபாகம் ]

ெப ம் ேபாட்

 
 ெப ம் ேபாட்  perumbōṭṭi, ெப. (n.)

   க ம் ேபாட் ; sever contest.

     [ ெப ம் + ேபாட்  ]

ெப மக்கள்

ெப மக்கள் perumakkaḷ, ெப. (n.)

   1. ெபரிேயார;் the great

     'ெப மக்க ள்ள வரத்ம் ெப மாைன ( வ். வாய்.37.5.);

   2. ஊர வல் (காரியங்கைள); ேமற்பாரை்வ ெசய் ம் சைவப் ெபரிேயார;் members of : a village assembly, 
as great men.

     'ஸம்வத்ஸர வாரியப் ெப மக்கள்' (s.i.i.iii.9.);

     [ ெப  + மக்கள்]

ெப மகன்

 
 ெப மகன் perumagaṉ, ெப. (n.)

   நிலக் ழார;் lord.

     [ ெப  + மகன் ]

ெப மகன்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ெப ம ழ்ச்

 
 ெப ம ழ்ச்  perumagiḻcci, ெப. (n.)

   ெப வைக; great joy.

     [ ெப ம் + ம ழ்ச்  ]
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ெப ம ழ்ச் மா
ைல

ெப ம ழ்ச் மாைல perumagiḻccimālai, ெப. (n.)

   96 வைகச ் ற் லக் யங்க ள் கற் ைடப் ெபண் ர ்ெப ைமையக் ம் ல்வைக(ச );.

 a panegyric in which the greatness of chaste women is described one of 96 Širrilakkiyams.q.V

     [ ெப  + ம ழ்ச்  + மாைல, ]

ெப மங்கலம்

ெப மங்கலம் perumaṅgalam, ெப. (n.)

   1.நன்னிகழ்ச் ; auspicious festival.

   2. வாழ்த் ப் பாடல்; benedictory song.

     'ெப  மங்கலம் பா வார ்( வக.308 உைர,);

   3. அரசன் தன் றந்த நாளில் கட்  அ ள் ெசய்வைதக் ம் றத் ைற;     ' றந்தநாள்வ ற் 
ெப மங்கல ம் (ெதால். ெபா.91,);

   4. 96 வைகப் ற் லக் யங்க ள் அரசன  றந்த நாண் மங்கலத்ைதக் ம் ல் (ச );; poem 
descrilling the celebration of a king's birthday, one of 96 Širrilakkiyams q.v.

     [ ெப  + மங்கலம் ]

   மங்  – மங்கல் - மஞ்சல் = மங்கலான நிறம், அந்நிறக் ழங்  (மஞ்சள்); மஞ்சல்-மஞ்சள் மங்கல-
மங்கலம மஞ்சளால அலல  மஞசள நீரால் க்கப்ெப ம் நன்னிைலைம. மணம், 

மணத்தா , மங்கலநிகழ்ச் , மங்கலச ் ன்னம், மங்கலவழக்  நன்ைம, (வடவர, 213);;

ெப மஞ்சா

ெப மஞ்சா  perumañjāṭi, ெப. (n.)

   1. ஆைனத் ெதல் (நாஞ்); பாரக்்க: see anai-t-tellu a climber.

     [ெப  + மஞ்கா  ]

ெப மஞ் கன்

ெப மஞ் கன் perumañjigaṉ, ெப. (n.)

   ம ர் ைனஞன் (நா தன்);( .வா.);; barber.

     'ெப மஞ் க க் ... ந்தற் க மம்' ( காளத். . டசங்க.66);;

     [ெப  + மஞ் கன்]

ெப மைட

ெப மைட perumaḍai, ெப. (n.)

   ெதய்வங். க க் ம் ேசாற் ப்பைடயல்; food offering to a deity.

வள  றப் ற்ெறய்வப் ெப மைட ெகா த்  (ெபரிய .கண்ணப்.19);.

     [ெப  + மைட ]

ம -மைட

ெப ம ப்

 
 ெப ம ப்  perumaḍippu, ெப. (n.)

   ெகாய்சகம் ( ைரப் );; pucker.

     [ெப ம் + ம ப்  ]

ெப மணம்

ெப மணம் perumaṇam, ெப.(n.)

   மணம்; marriage.

ெப மணம் பண்ணி யறத் னிற் ெகாண்ட (க த். 96.36);

     [ெப  + மணம்]

மணத்தல் = கலத்தல், இ வர ்மனம் ஒன்  தல் மண → மணம் = மணம்
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ெப மணல்வட்டம்

 
 ெப மணல்வட்டம் perumaṇalvaṭṭam, ெப. (n.)

   ஏ  நிரயதெ்தான் . ( ங்);; a hel of Sand, one of elu-naraam, q.v.

     [ ெப  + மணல்வட்டம் ]

ெப மத்தளி

ெப மத்தளி perumattaḷi, ெப.(n.)

   ழவம்( வ். ப்பள்ளி.9. வ்யா);; akind of drum.

     [ெப ம் + மத்தளிமத்தளி = வாச் யவைக]

ெப ம ப்பன்

 
 ெப ம ப்பன் perumadippaṉ, ெப, (n.)

   அ க ைலெபற்ற ெபா ள்(ஈ. );; precious or valuable object.

     [ ெப  + ம ப்பன் ]

ெப மந்தனம்

 
 ெப மந்தனம் perumandaṉam, ெப. (n.)

   இன் யைமயாத க க்கச ்ெசய் ; top-secreat.

     [ெப ம்  + மந்தனம்]

ெப மந்தாைர

 
 ெப மந்தாைர perumandārai, ெப. (n.)

ெசம்மந்தாைர பாரக்்க: See-mandāraipurple variegated mountain ebony.

     [ ெப  + மந்தாைர ]

ெப மரம்

ெப மரம் perumaram, ெப. (n.)

   1. மரவைக; toothed-leaved tree of heaven,

   1. tr., ailan thus excels.

   2. நா (மைல);; fetid tree

   3. ெப ங்கள்ளி; white frangipani.

ம. ெப மரம்

     [ெப  + மரம்]

ெப ம ந்

ெப ம ந்  perumarundu, ெப. (n.)

   ெகா வைக (பதாரத்்த 269);; Indian birthwort, m. cl. aristolochía indica.

ம. ெப ம ந்

     [ெப  + ம ந் ]

ெப மல் ைக

 
 ெப மல் ைக perumalligai, ெப. (n.)

   ெகா வைக, ( .அ.);; single-flowered Arabian jasmine, m.c. Jasmin Sambacheyneana,

     [ெப  + மல் ைக]
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ெப மலம்

 
 ெப மலம் perumalam, ெப. (n.)

   ன்  (சங்.அக.);; Indian beech.

     [ெப  + மலம்]

ெப மலரி

 
 ெப மலரி perumalari, ெப. (n.)

   ெப ங்கள்ளி; white frangipanl.

     [ெப ம் + அலரி.]

     [P]

ெப மைல

 
 ெப மைல perumalai, ெப. (n.)

   மாமைல(ேம );;( ங்);; Mt Meru.

     [ெப  + மைல.]

ெப மைலகலக்

 
 ெப மைலகலக்  perumalaigalaggi, ெப. (n.)

   வைக ( ன்);; peacock-tailed Adiantum adiantum caudatum (W);.

     [ெப  + மைலகலக் .]

ெப மைழ

 
 ெப மைழ perumaḻai, ெப. (n.)

   கனத்த மைழ; heavy rain.

     [ெப  + மைழ]

ெப மைற ல்

 
 ெப மைற ல் perumaṟainūl, ெப, (n.)

   அற ல்; book of charity.

     "த ழரக்ளின் ெப மைற ல் க் றளா ம்."

     [ெப ம் + மைற + ல்]

ெப மன ரி

 
 ெப மன ரி  perumaṉamurivu, ெப, (n.)

   ெப மனக் கசப் ; great disappoint.

     [ெப ம் + மனம் + ரி ]

ெப மா

 
 ெப மா perumā, ெப, (n.)

   யாைன; elephant.

     [ெப  + மா.]
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ெப மாக்ேகாைத
யார்

ெப மாக்ேகாைதயார ்perumākātaiyār, ெப. (n.)

   ேசரமான் ெப மாள் நாயனாரின் ள்ைளப் ப வத் ப் ெபயர;் name of Saint céramān perumāl-nāyanār 
given to him by his parents.

   அரன  ளாற் றந்தார ்ெப மாக் ேகாைதயார ்(ெபரிய :ேசரமான்.5);;     [ெப  + மா + ேகாைதயார]்

ஈண் ப் ெப  மா எ  ரைட ம் ஒேர ெபா ளினவாய் அைமந் ள்ளைம காண்க. இவ்வைடகள் 
றப் த்தன்ைமைய உணரத்் ம் ஒ  ெபா ட ்பன்ெமா கள்.

ெப மாட்

 
 ெப மாட்  perumāṭṭi, ெப. (n.)

   தைல ; mistress, princess.

     [ெப  மான் (ஆ.பா.); - ெப மாட்  (ெப.பா.);]

ஆளன் (ஆ); ஆட்  (ெப); ஒ.ேநா. வாளன் வாட்  ெட ைம + ஆட் =ெப மாட்

ெப மாந்தம்

 
 ெப மாந்தம் perumāndam, ெப, (n.)

   ழந்ைதேநாய்வைக; a disease of children.

     [ெப  + மாந்தம்]

ெமாத்  – மந்  – மந்  - மந்தம். மந்தம் – மாந்தம் ெசரியாைமயாற் ழந்ைதகட ் ண்டா ம் ேநாய்.

ெப மாப்

 
 ெப மாப்  perumāppu, ெப. (n.)

ஆப் த்தள்ளி ( ைவ); பாரக்்க; see appu i-talli.

ெப ம் + ஆப்

ெப மா சம்

 
 ெப மா சம் perumāmisam, ெப, (n.)

   மாட் க் க  (இ.வ.);; beef.

     [ெப  + SKț māmsa த.மா சம்]

ெப மாள்

ெப மாள் perumāḷ, ெப. (n.)

   1. ெப ைம ற் றந்தவ-ன்-ள்; person of eminence.

பாண்ெப மாள்' ( வ். இராமா ச.11.);

   2. ேசரர ்பட்டப்ெபயர;் title of céra king.

   3. மால்; Tiru-mai.

   4. கட ள் ப் ); god.

ம. ெப மாள்

     [ெப ம் + ஆள்.]

ெப மாள்ேகா ல்

ெப மாள்ேகா ல் perumāḷāyil, ெப. (n.)

   1. மால் ேகா ல்; Tirumāl temple

   2. ன்ன காஞ் ரம்; little conjeevaram (vaisn);.

     [ெப மாள் + ேகா ல்.]
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ெப மாள்ேகா ல் 
மா

ெப மாள்ேகா ல் மா  perumāḷāyilmāṭu, ெப.(n.)

   மால் ேகா ல் எ ; temple bull.

   2. உடம்  ெகா த்தவன்(ெகா.வ);.; fat man.

     [ெப மாள் ேகா ல் + மா .]

ெப மாள் ெமா

 
 ெப மாள் ெமா  perumāḷtirumoḻi, ெப. (n.)

   நால ரத் ெதய்வப் ப வ ல் லேசகராழ்வார ்இயற் ய பாடற்ெறா ; the poems of kulacéekarálvār, 
collected in divya-p-pirapandam.

     [ெப மாள் + ெமா ]

ெப மாள்மா

ெப மாள்மா  perumāḷmāṭu, ெப.(n.)

   ஊர ்ஊராய்த் ரி ம் இரப்பாளிகள் ெத ல் ஆட்டங் காட்டப் பழக் ய ம் ைன  ெசய்யப் 
ெபற்ற மான எ ; Performing bull adowned With cowries etc., belonging to Wandering.

 medicants (E.T.vi.194);;

     [ெப மாள் + மா .]

ெப மான்

ெப மான் perumāṉ, ெப. (n.)

   1. ெப ைம ற் றந்ேதான் ( ங்.);; nobleman, great person.

   2. அரசன் ( வா);; king.

   3. த்ேதான் ( வா.);; elder, elder brother.

   4. கட ள் ( வா);; god. as slva, wishu.

ெப மா ைர த்ேதம் (கம்பரா, நி ம்பைல. 143);

   5. ெப மாட் ; lady.

     'தங்கா ப் ற் றம்ெப மான் ( வக.2608);

     [ெப மகன் + ெப மான்.]

ெப மான கள்

ெப மான கள் perumāṉaḍigaḷ, ெப. (n.)

   1. இைறவன்; divine being, a term of reverence.

     "ெபரிய ைடேமல் வ வாெரம் ெப மான கேள (ேதவா.5281); வல்லத் த் த் க்கா ப் 
ெப மான க க்  (s.i.i.iii. 95);.

   2. அரசர ்தைலவர ்பட்டப்ெபயர(்கல்);; a title of kings and chieftains.

     [ெப மான் + அ கள்.]

ெப ட  ெசய்-
தல்

ெப ட  ெசய்-தல் perumiḍaṟuseytal, ெச. . . (v.i.)

   உரத்த தல்; to cry aloud.

     ' ந்  ெப ட  ெசய்  ஆரத்்தராய்க் ப் ட்  ( பரம், 537);

     [ெப  + ட  ெசய்..]

ெப தச ்ெசயல்

 
 ெப தச ்ெசயல் perumidacceyal, ெப. (n.)

   நற்ெசயல்; good deed.

     [ெப ைம + தம் + ெசயல்.]
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ெப தச ்
ெசய்ைக

 
 ெப தச ்ெசய்ைக perumidacceykai, ெப. (n.)

ெப தச ்ெசயல் பாரக்்க; see perumidaccaya.

     [ெப ைம + தம் + ெசய்ைக, ]

ெப தம்

ெப தம் perumidam, ெப, (n.)

   1. ேபெரல்ைல (ெதால்.ெபா.257. உைர);; maximum limit.

   2. ேமம்பா ; greatness.

     'ெப க்கம் ெப த நீரத்்  ( றள்.431);

   3. த க் ; pride, arrogance.

     'ெப ைம, ெப த ன்ைம' ( றள்.979.);;

   5. எண்வைக ெமய்ப்பா க ள் கல்  த ய ெப ைமகளில் ேமம்ப ைக; consciousness of one's 
greatness, one of eitht mey-p-pādu, q v.

     'கல்  த க னிைசைம ெகாைடெயனச ்ெசால்லப்பட்ட ெப த நான்ேக' (ெதால்.ெபா.57);

     [ெப (ைம); → ெப தம்]

ெப த்தன்ைம

 
 ெப த்தன்ைம perumittaṉmai, ெப. (n.)

   ெப ந்தன்ைம; dignity.

     [ெப தம் + தன்ைம]

ெப த 
வாழ்க்ைக

 
 ெப த வாழ்க்ைக perumidavāḻkkai, ெப. (n.)

   ன்ப நிைல ம் ேமம்பட்ட வாழ்க்ைக வாழ்தல்; dignity life.

     [ெப தம் + வாழ்க்ைக]

ெப ழைலக்
ம்பநாயனார்

ெப ழைலக் ம்பநாயனார ்perumiḻlaikkuṟumbanāyaṉār, ெப. (n.)

   நாயன்மார ்அ பத் வ ள் ஒ வர ்(ெபரிய );; a cannized Šaiva saint, one of 63.

     [ெப ழைல + ம்ப நாயனார]்

ெப ள

 
 ெப ள  perumiḷagi, ெப. (n.)

   ெநல்வைக(a);; a kind of paddy.

     [ெப ைம + இள ]

ெப ன்

 
 ெப ன் perumīṉ, ெப. (n.)

   யாைன ன் ( வா);; a kind of large fish.

     [ெப  + ன்]

     [P]
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ெப ட்ைட

ெப டை்ட perumusuṭṭai, ெப. (n.)

   1. ெகா வைக; many - flowered bindweed cio pornea staphylina.

   2. டை்ட வைக; malabar convolvulus. I.cl., i, pomaea malabārica.

     [ெப  + டை்ட]

ெப ட்ைட

 
 ெப டை்ட perumuṭṭai, ெப. (n.)

ெப மரம் (மைல.);; See perumaram.

     [ெப  + டை்ட]

ெப த்தைரயர்

ெப த்தைரயர ்perumuttaraiyar, ெப, (n.)

   ெகாைடயாற் றந்த பண்ைடச ் ற்றரச ள் ஒ வைகயார;் a dynasty of chieftains of former days, renowed for 
their liberality.

     'ெப த்தைரயர ்ெபரி வந் ம் க ைணச ்ேசா  (நால ,200);;

     [ெப  + த்தைரயர]்

ெப த

ெப த  perumudali, ெப. (n.)

   தைலவன்; Chief.

எங்கண் ன்ெப த  யல்ைலேயா (ெபரிய . கண்ணப். 117);

     [ெப  + த ]

ெப யன்
ெப யன் perumudiyaṉ, ெப. (n.)

   ேகா ல் அ காரிக  ெளா வன்(T.A.S.iii 106);; a temple official.

ெப யற்

 
 ெப யற்  perumuyaṟci, ெப, (n.)

   ேப ைழப் ; hard work.

     [ெப ம் + யற்ச]

ெப ைள

ெப ைள perumuḷai, ெப. (n.)

   இைசப்பாட்  வைக ( லப்.10,131.உைர);; a song.

     [ெப  + ைள]

ெப ன்ன

 
 ெப ன்ன  perumuṉṉaṟivu, ெப, (n.)

   ன்ன றம்; fore thought.

     [ெப ம்  + ன்ன ]

ெப ைனப்

 
 ெப ைனப்  perumuṉaippu, ெப. (n.)

ெப யற்  பாரக்்க;see perumuyarcci.

     [ெப ம் + ைனப் ]
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ெப ங் ல்

ெப ங் ல் perumūṅgil, ெப. (n.)

   ங் ல் மரவைக. ( ஞ் ப்,65. உைர);; large bamboo. 1. tr. bambusa arundinaca.

     [ெப  + ங் ல்]

 ெப ங் ல் perumūṅgil, ெப. (n.)

   ற் ய ங் ல்; a fully grown bamboo,

     [ெப + ங் ல்]

ெப ச்

ெப ச்  perumūccu, ெப. (n.)

   ெநட் ரப்் ; sigh, long breath.

     'ெப செ்சழ ம் ன னி ந்தான் ( ரேபாத. 37.6);

     [ெப  + ச் ]

ெப ச்  – 
தல்

 
 ெப ச்  – தல் perumūccuviḍudal, ெச. . . (v..i)

   ெபரிதாக ச் தல்( ன்);; to heave a sigh.

     [ெப ச்  + .]

ெப செ்ச -தல்

 
 ெப செ்ச -தல் perumūcceṟidal,    ெச. ன்றா. . (v.t);ெப ச்  -தல் பாரக்்க;see perumUccuvidu.

     [ெப ச்  + எ .]

ெப த் ரம்

ெப த் ரம் perumūttiram, ெப. (n.)

   நீரி  ேநாய் (இராசைவத்:54);; diabeter.

     [ெப  + த் ரம் ேமாள் + ரம் – ேமாத் ரம் – த் ரம்]

ெப ைம

ெப ைம perumai, ெப. (n.)

   1 ப ைம; bigness, largeness,

   2. மாட் ைம; greatness, dignmity, excellence, eminernce, nobleness, grandeur,

     'ெப ைம ந் தன்ைனத்தான் ெகாண்ெடா  ண்  ( றள்.974);;

   3. ; abundance, excess.

இன் ல்ைல ெயன் ம் ெப ைம ைடத்  ( றள்,336); ( வா.);.

   4. வல்லைம; power might.

   5. ரத்் ; celebrity, renown.

   6.ெச க் ; pride, vanity, haughtness.

அவன் ெப ைமய க் றான் 

   7, அ ைம; dearness, difficulty.

க. ெபரை்ம

     [பல்-ப -ெப , ெப -ெப ைம. ெப ைமக்க த்  ரட் க் க த் ன் வ ப்பட்ட ப ைமக் 
க த் னின்ேற ேதான் ள்ள . ம ப் ற் ம் க ற் ம் ஏ வான அ வாற்றல கார ெசல் வங்களின் 
ப ைமேய ெப ைம.]
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ெப ைமக் ணம்

 
 ெப ைமக் ணம் perumaikkuṇam, ெப, (n.)

ெப ைமப்பண்  பாரக்்க;see perumaippanou.

     [ெப ைம + ணம்]

ெப ைமப்பண்

 
 ெப ைமப்பண்  perumaippaṇpu, ெப. (n.)

   மாட் ைமக் ணம்; noble character.

     [ெப ைம + பண் ]

ெப ைமப்பா

ெப ைமப்பா  perumaippāṭu, ெப. (n.)

ெப ைம,6. பாரக்்க;see perumal.

     [ெப ைம + பா  ப  – பா ]

ெப ைமப்ெபண்

 
 ெப ைமப்ெபண் perumaippeṇ, ெப. (n.)

   உரிைமச ் ற்றத் லன் ப் றம்ேப ெசல்வேநாக் த் ெதரிந்ெத க்கப்பட்ட மணப்ெபண் (இ.வ.);; bride 
chosen from a renowned or wealthy family, dist fr.urimai-p-pen.

     [ெப ைம + ெபண் ெப ைம = ம ப் , ெசல்வம், வளைம,]

உற ைற பற்  மணத்தற் ரியவள் உரிைமப்ெபண் என் ம் ெசல்வநிைல பற்  மணத்தற்  
ஏற்றவள் ெப ைமப் ெபண் ப.

ெப ெமண்ணிக்
ைக

 
 ெப ெமண்ணிக்ைக perumeṇṇikkai, ெப. (n.)

   ெப மள  எண்ணிக்ைக; large number.

     [ெப ம் + எண்ணிக்ைக]

ெப வங் யம்

ெப வங் யம் peruvaṅgiyam, ெப.(n.)

   யாைனத் க்ைக ேபா ம் வ ள்ள இைசக் ழல் ( றநா.152. உைர);; long wind instrument shaped like an 
elephant's trunk.

     [ெப  + வங் யம்]

ெப வ யம்

 
 ெப வ யம் peruvasiyam, ெப. (n.)

   ெப ங்கவரச்் ; pishogue.

     [ெப ம் + வ யம்]

ெப வஞ்

ெப வஞ்  peruvañji, ெப. (n.)

பைகவர ்நாடை்ட எரிெகா த் வைதக் ம் றத் ைற. ( .ெவ.322);

     [ெப  + வஞ் ]

ெப வட்டம்

 
 ெப வட்டம் peruvaṭṭam, ெப. (n.)

   காட் மர வைக ( ன்);; a kind of jungle tree.

     [ெப  + வட்டம்]
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ெப வண்

 
 ெப வண்  peruvaṇṭu, ெப. (n.)

   பறக் ம் தன்ைம ெகாண்ட ஒ வைகக் ள ; kind of flying insect of which the common kind has a narrow waist.

     [ெப ம் + வண் ]

     [P]

ெப வண்ணம்
ெப வண்ணம் peruvaṇṇam, ெப. (n.)

   இைசவைக. (ெபரிய  .ஆனாய.28.);;     [ெப  + வண்ணம்]

ெப வண்ணான்

 
 ெப வண்ணான் peruvaṇṇāṉ, ெப. (n.)

   வண்ணாரச ்சா  வைக; an important :division of the vannān caste.

     [ெப  + வண்ணான்.]

ெப வண்ைம

ெப வண்ைம peruvaṇmai, ெப. (n.)

   1. ெப ங்ெகாைட ; generosity or munticence

   2. அம்ெபய்தற் ரிய நால்வைக இலக் க ள் ெபரியதா ய இலக் ; a large of wide target for an arrow, one 
of four akku, q V.

     [ெப  + வண்ைம.]

ெப வ

ெப வ  peruvayiṟu, ெப. (n.)

   1. ப த்த வ ; pot-belly, paunch

   2. நீரக்்ேகாைவ; dropsy, ascitis

     "ெப வ  வ வ  ப வன்வர ்( ப் :790);

க. ெபர ்ப . ம. ெப வய .

     [ெப  + வ ]

ெப வர்

ெப வர ்peruvar, ெப. (n.)

ெப ைம ைடயவர.்

 great persons.

   ெப வரா ைற  நீரை்மயர ்(ேதவா.852.9);;     [ெப  – ெப வர]்

ெப வர

ெப வர  peruvaragu, ெப. (n.)

வர வைக ( வசா.4);,

 a kind of common millet.

ெப வ த்தம்

 
 ெப வ த்தம் peruvaruttam, ெப. (n.)

   ெப ந் ன்பம்; sadness.

     [ெப ம் + வ த்தம்]

ெப வைர

ெப வைர peruvarai, ெப. (n.)

   ெப மைல; Mt. Meru.

   றந்த ெப வைர ட ம் ( வத .ேகா ர.30);;     [ெப  + வைர]
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ெப வைர ன்

 
 ெப வைர ன் peruvaraimīṉ, ெப. (n.)

அ சா (சங்.அக.); பாரக்்க;see arisã a fish.

ெப வல் நர்

 
 ெப வல் நர ்peruvallunar, ெப. (n.)

   ெப ந் றனாளர;் expert.

     [ெப ம் + வல் நர]்

ெப வ

ெப வ  peruvali, ெப. (n.)

   1.  வ ைம ைடய ; that which is very strong or powerful

     'ஊ ற் ெப வ  யா ள' ( றள்.380.);

   2. ெப ேநா  (யாழ்.அக.);; excessive pain.

     [ெப  + வ ]

ெப வ ப்

 
 ெப வ ப்  peruvalippu, ெப. (n.)

   இ  ேநாய்; convulsion.

     [ெப ம் + வ ப் ]

ெப வ ைம

 
 ெப வ ைம peruvalimai, ெப, (n.)

   ந்த ஆற்றல்; greatstrength.

     [ெப ம் + வ ைம]

ெப வைல

 
 ெப வைல peruvalai, ெப. (n.)

   கட ல்  ன் ப்பவர ்பயன்ப த் ம் ெபரிய வைல வைக (இ.வ.); ; a large sized net used by fishermen in 
the Seas.

     [ெப  + வைல]

ெப வழக்

ெப வழக் 1 peruvaḻkku, ெப. (n.)

   1. பல ம் ைகயா ம் ைற; largely prevalent custom or usage.

   2. எல்லா டத் ம் நிைறந் த்தல்; omnipresence.

   எங்க ம் ெப வழக்காய் (தா . வ ள், லாச.1.);;     [ெப  + வழக் ]

 ெப வழக் 2 peruvaḻkku, ெப. (n.)

   ெபா ெந ; common method.

     [ெப  + வழக் ]
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ெப வ

ெப வ  peruvaḻi, ெப. (n.)

   1. ெப ம்பாைத ( வா);; highroad, trunk road.

     "ெப வ  நாவற் கனி  ெமளியள்" ( வ். ெபரிய . 10.9.5); 2. ேப ;

 Path of salvation.

     "க வ  யாக் ங் கணக்ைகய த் ப் ெப வ  யாக் ம்" ( மந். 1374); ம. ெப வ

     [ெப  + வ ]

ெப வள்ளி

ெப வள்ளி peruvaḷḷi, ெப. (n.)

   1. வள்ளி  வைக. (பதாரத்்த.437.); ; cultivated yam, mcl. diosCorea Sativa (பதாரத்்த.437.); ;

   2. ஒ வைகக் ழங் க் ெகா ; ping-stalked yam, m.cl.diosCorea alata.

     [ெப  + வள்ளி]

ெப வளவாய்

ெப வளவாய் peruvaḷavāy, ெப.(n.)

   ேபராற் க்கால்; big channel.

     "நாட் க் ப் பா ம் ெப வளவா ம்" (s.I.I.II.54);;

ெப வளி

ெப வளி peruvaḷi, ெப. (n.)

   றாவளி (சண்டமா தம்);; storm hurricane.

     'ெபண்ைணயந் ேதாட்டம் ெப வளி க்கற்ேற' (களவ .24.);

     [ெப  + வளி]

ெப வைளப்

ெப வைளப்  peruvaḷaippu, ெப. (n.)

   ெபரிய காவல்; utmost vigilence, extreme care.

     ' க் ைற தாேன ெப வைளப் ட் க்காத்த கற் ' ( வக.2077);

     [ெப  + வைள → வைளப் ]

ெப வ ைம

 
 ெப வ ைம peruvaṟumai, ெப. (n.)

   ெப நல் ர ; greatpoverty.

     [ெப ம் + வ ைம]

ெப வனம்

ெப வனம் peruvaṉam, ெப. (n.)

   கடல்; sea.

     'ெச ந்த பன்மணிப்ெப வனம் (கம்பரா. தற். 246.);

     [ெப  + வனம்]

     [ெப + SKt. vana. த. வனம்]

ெப வாைக

ெப வாைக peruvākai, ெப. (n.)

   1. வாைக மரம்; siris, 1. tr., Albizzia lebbek.

   2. ேவ ப் ப த்  (மைல.);; Stinking swallow wort.

     [ெப  + வாைக]

ெப வாைட

ெப வாைட peruvāṭai, ெப. (n.)

ெப வளி பாரக்்க;see peruvali.

ற்ற மரங்களி ன க்க ெமய்தா (கம்பரா.மாயா .59.);

     [ெப  + வாைட வட(க் ); - வாைட]

1475

www.valluvarvallalarvattam.com 4696 of 19068.



ெப வாய்மலர்

ெப வாய்மலர ்peruvāymalar, ெப. (n.)

   இ வாட்  ; scan jasmine.

     'ெப வாய் மலெரா  ப ம்  ம ழ்ந்  (ப ற் ப்.81,25.);

     [ேப  + வாய்மலர]்

ெப வாயன்

ெப வாயன்1 peruvāyaṉ, ெப. (n.)

   1. அலப்  பவன்; chatterbox.

   2. க ைத (பாலவா.); ; donkey.

     [ெப  + வாயன் வாய் - வாயன்]

 ெப வாயன்2 peruvāyaṉ, ெப. (n.)

   1. கடகப்ெபட்  (இ.வ.);; basket.

   2. ெப மத்தளி ( வ். ப்பள்ளி.9,வ்யா); பாரக்்க;peru-mattali.

     [ெப  + வாயன்]

ெப வா ல்

 
 ெப வா ல் peruvāyil, ெப. (n.)

   ேகா ரம்; tower.

     [ெப  + வா ல் வாய் → வா ல்]

ெப வா ன் ள்
ளியார்

 
 ெப வா ன் ள்ளியார ்peruvāyiṉmuḷḷiyār, ெப. (n.)

   ஆசாரக்ேகாைவ இயற் ய லவர;் a poet, the author of acara-k-köval.

     [ெப வா ன் + ள்ளியார ்]

ெப வார்த்ைத

ெப வாரத்்ைத peruvārttai, ெப. (n.)

   ெப ைம ைடய உைர; great word, notable uterence.

ெமய்ம்ைமப் ெப வாரத்்ைத ட்  த்தர ்ேகட் ப்பர ்( வ்.நாய்ச.்11.10);

     [ெப  + வாரத்்ைத]

 skt vārttå → த. வாரத்்ைத

ெப வாரல்வைல

ெப வாரல்வைல peruvāralvalai, ெப. (n.)

   ன் க் ம் ெபரிய வைலவைக ( லப்.14,173,அ ம்);; a large fishing net

     [ெப  + வாரல் + வைல]

ெப வாரி

ெப வாரி1 peruvāri, ெப. (n.)

   1. ெப  ெவள்ளம்; great food.

     'தாமைற ைற ழ்த்த ெப வாரி' (பரிபா.94); 2. :

 abundancee large numbers.

     [ெப  + வாரி]

 ெப வாரி2 peruvāri, ெப. (n.)

   1. பரவல் ேநாய்; cpidemie, pestilence.

   2. ெகாள்ைள ேநாய் வைக; bubonic plague.

     [ெப  + வாரி. வா  - வாரி]
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ெப வாரிக்காய்ச்
சல்

ெப வாரிக்காய்சச்ல் peruvārikkāyccal, ெப. (n.)

ெப வாரி2 , 2 பாரக்்க; see peru-vari.

     [ெப வாரி + காய்சச்ல்]

ெப வாழ்

ெப வாழ் 1 peruvāḻvu, ெப. (n.)

   1. நிரம் ய ேப ; great prosperity.

     'சகலெசல்வ ேயாக க்க ெப வாழ் ம் ( ப் .195.);

   2. ேபரின்பம் ( ப் .751);

 heavenly bliss.

     [ெப  + வாழ்  வாழ் –  = வாழ்  ' ' -- ெதா. ெப. ஈ .]

 ெப வாழ் 2 peruvāḻvu, ெப. (n.)

   நல்வாழ் ; well-being.

     [ெப ைம + வாழ் ]

ெப வாைழப்

 
 ெப வாைழப்  peruvāḻaippū, ெப. (n.)

   ைடைவ வைக; a kind of saree.

     [ெப  + வாைழப் ]

ெப ைட

ெப ைட1 peruviḍai, ெப. (n.)

   ெப ளக்க ைட; large answer.

     [ெப ம் + ைட]

 ெப ைட2 peruviḍai, ெப. (n.)

   இறப் ; death, as taking final leave.

     [ெப  + ைட]

ெப யா

ெப யா  peruviyāti, ெப.(n.)

ெப ேநாய்2: பாரக்்க: see perunoy2.

     'சயேராகம் ெப யா  (கடம்ப.4. இ லா.115.);

     [ ெப  + SKt-Vyâdhi த. யா .]

ெப ரல்

ெப ரல் peruviral, ெப. (n.)

   1. கடை்ட ரல்; thumb or big toe.

   2. ெநல் எட் க்ெகாண்ட நீட்டலளைவவைக ( லப்.3100 உைர);; a lineal measure of the length of a thumb = 
eight në|

     [ெப  + ரல்]

     [P]

ெப ரியன்

 
 ெப ரியன் peruviriyaṉ, ெப. (n.)

   ரியன் பாம்  வைக; russell's viper.

     [ெப  + ரியன்]

     [P]

1477

www.valluvarvallalarvattam.com 4698 of 19068.



ெப ந்

ெப ந் 1 peruvirundu, ெப. (n.)

   றப்  ந் ; great feast.

     [ெப  + ந் ]

 ெப ந்  peruvirundu, ெப. (n.)

   ஊர ் ந்  (இ.வ.);; caste-dinner, public feast.

     [ெப  + ந் ]

ெப ப்பம்

 
 ெப ப்பம் peruviruppam, ெப. (n.)

   ேபராவல்; earnestoesire.

     [ெப ம் + ப்பம்]

ெப ைல

ெப ைல peruvilai, ெப. (n.)

   க்க ைல; great worth high price.

     "ெப ைல யாரத்ேதா  (கம்பரா. ைட 119);

     [ெப  + ைல]

ெப ைலயர்

 
 ெப ைலயர ்peruvilaiyar, ெப. (n.)

   ெப ந்தைகயர;் eminent person.

     [ெப ைம + ைலயர]்

ெப ைலயன்

ெப ைலயன் peruvilaiyaṉ, ெப. (n.)

   க்க ைல ெப வ ; a thing of high value

     'ெப ைலயனான ரத்னத்ைத ( வ். ெபரிய . 2. 7, 6. வ்யா);

     [ெப ைல→ ெப ைலயன்]

ெப ழா

ெப ழா peruviḻā, ெப. (n.)

   ெபரிய ழா; great festival.

ேதவரே்காற் ெக த்த ெப ழா' (மணி ேம 3, 34-5);

     [ெப  + ழா]

ெப ள

 
 ெப ள peruviḷa, ெப. (n.)

   மரவைக; tooth brush true.

     [ெப  + ளா]

ெப றல்

ெப றல் peruviṟal, ெப. (n.)

   1. வ ; great power.

   ெப ரல் ேவந்தன் (ெப ங்.. உஞ்ைசக்39,40);;   2. ெப றலாளி (ெதால். ெசால்.57.உைர பாரக்்க); ;   3. 
கக்கட ள்; skanda.

ஆலமர ்ெசல்வனணிசால் ெப றல் (க த்.819);

     [ெப  + றல்]
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ெப றலாளி

ெப றலாளி peruviṟalāḷi, ெப. (n.)

   க்க வ ைம ைடயவன்; very strong or powerful man.

ெப றலாளி ெயன்ன (ெபரிய . இயற்பைக.17);

     [ெப  + றல் + ஆள் → ஆளி]

ெப ைறச்

 
 ெப ைறச்  peruviṟaicci, ெப. (n.)

   மாட் ைறச் ; beef.

     [ெப  + இைறச் ]

ெப ைனத் றம்

 
 ெப ைனத் றம் peruviṉaittiṟam, ெப. (n.)

   ைனயாண்ைமத் றம்; will-power.

     [ெப ம் + ைனத் றம்]

ெப ைனயம்

 
 ெப ைனயம் peruviṉaiyam, ெப. (n.)

   ெசய் ைன; witchcraft.

     [ெப ம் + ைனயம்]

ெப

ெப  peruvīṭu, ெப. (n.)

   ற்பக ல் மா கைள ேமய ைக; letting out cattle in the afternoon, for grazing.

     " டன் ேய ெப ம் ம்ப யாய்" ( வ். ப்பள்ளி. 4. வ்யா);

     [ெப  + ]

ெப  – தல்

 
 ெப  – தல் peruvudal, ெச. . . (v.i.)

   க்கத் ல் அசச்த்தாற் தற் தல்( ன்);; to talk in sleep.

     [ெவ  -- ெப ]

ெப ெவக்ைக

ெப ெவக்ைக peruvekkai, ெப. (n.)

   மாட்  ேநாய்வைக (மாட் வா.108);; a kind of cattle disease.

ெப ெவ ப்  பாரக்்க;see peruveduppu.

     [ெப  + ெவக்ைக]

ெப ெவ ப்

ெப ெவ ப்  peruveduppu, ெப. (n.)

   மாட்  ேநாய்வைக (மாட் வா.156);; a kind of cattle disease.

     [ெப  + ெவ ப் ]

ெவ ம் -ெவ ப்

ெப ெவ த்

ெப ெவ த்  peruveḻuttu, ெப. (n.)

     'நம வாய' என்ற ஐந்ெத த்  (பஞ்சாக்கா); மந் ரத் ற் வெப மாைனக் க் ம் ' ' என்ற 
எ த் ;

 letter ši in the incantation namaśīvāya indicating Siva.

ஞ்ெச த்  ேமைலப் ெப ெவ த் ம் (ெகா க்4);

     [ெப  + எ த் ]

1479

www.valluvarvallalarvattam.com 4700 of 19068.



ெப ெவள்ளம்

ெப ெவள்ளம்2 peruveḷḷam, ெப. (n.)

   ஊ ப்ெப ெவள்ளம்; the denge.

     "உண்ணாத ெப ெவள்ளம் உண்ணாமல் தான் ங்  உய்யக் ெகாண்ட கண்ணாளன்" ( வ் 
ெபரிய . 2.6.7);

     [ெப ம் + ெவள்ளம்]

 ெப ெவள்ளம் peruveḷḷam, ெப. (n.)

   ெப மைழயால் உண்டா ம் ெவள்ளப் ெப க் ; flood of a river caused by heavy rains.

     [ெப ம் + ெவள்ளம்]

ெப ெவளி

ெப ெவளி peruveḷi, ெப. (n.)

   1. ரிந்த ெவளி டம்; open space.

வாத சாந்தப் ெப ெவளி ல் ( மர. ர. னாட் ள்ைள 42.);

   2. றந்தெவளி; the ethereal expanse.

   3. வால ;     [ ெப  + ெவளி ]

ெப ெவளிசச்ம்

 
 ெப ெவளிசச்ம் peruveḷiccam, ெப. (n.)

   ெபா ச் டெராளி; brightness.

     [ ெப ம் + ெவளிசச்ம் ]

ெப ேவம்

 
 ெப ேவம்  peruvēmbu, ெப. (n.)

மைல ேவம்  ( .அ.); பாரக்்க;see peru-vēmbu persian lilac.

     [ ெப  + ேவம்  ]

ெப ேவைள

 
 ெப ேவைள peruvēḷai, ெப. (n.)

   நாய்ேவைள; a sticky plant that grows best in Sandly places.

     [ ெப  + ேவைள ]

ெபல்லம் pellam,

ெப. (n.);

ெவல்லம் (இ.வ.); பாரக்்க;see vellam.

க. பட ெபல்ல

     [ெவல்லம் - ெபல்லம்]
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ெபல்

ெபல் 1 pelli, ெப. (n.)

   றட் ன் ைனக் ெகாக் (யாழ்ப்.);; hook tied to the end of a pole.

ெத. ெபல்ல

ளந்த வாைய ைடய க

ல் → ள் → ள் → ல் →  ெபல் → ெபல்  'இ' ைன த

 ெபல் 2 pelli, ெப. (n.)

   னிய த்ைத; witchcraft, magic.

அவைளப் ல்  அ த் ட்ட .

     [ ல்  → ெபல் ]

ெபள்

ெபள்2 peḷtalpeṭṭal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ம் தல்; to desire.

   ரித்த ம் ெபட்ட ம் (ெதால்.ெபா.147); 2. காத த்தல்; to lowe.

றன்ெபா ளாட ்ெபடெ்டா ம் ேபைதைம ( றள்.141);

   3. நிைனத்தல்; to intend.

ெபட்டைவெசய்யார ்(இனி.நாற்.23);

     [ ள் → ெபள் + தல் -- ெபட்டல்]

ெபள்'-தல் 
(ெபட்டல்)

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ெபன்-தல் 
(ெபட்டல்)

ெபன்-தல் (ெபட்டல்) peṉtalpeṭṭal, ெச. ன்றா .(v.t)

   காப்பாற் தல்; to protect.

ெபட்டல் என்ப  றந்த தல் (ெதால். ெசால்.332. இளம் );.

     [ ள் → ெபள் + தல் → ெபட்டல்]

ெபற்றதகப்பன்

 
 ெபற்றதகப்பன் peṟṟadagappaṉ, ெப. (n.)

   தந்ைத; father

ெபற்றதகப்பன் என்ப  ெசஞ்ஞா  என்ப  ேபான்ற . ெபற்ற என்ப  இன ல்அைடெமா .

     [ெபற்ற + தகப்பன்]
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ெபற்றதாய்

ெபற்றதாய் peṟṟatāy, ெப. (n.)

   ெபற்ெற த்த தாய்; own mother.

ெபற்றதாய் நீேய ( வ்.இயற்.ெபரிய வந்:5);

ேபணிவளரப்்பவளா ய ெச ம் தாய் எனப்ப த ன் 'ெபற்ற தாய்' என்ப ல் உள்ள ெபற்ற என்ப  
இன அைடயாம்.

     [ெபற்ற + தாய்]

ெபற்ற ள்ைள

ெபற்ற ள்ைள beṟṟabiḷḷai, ெப. (n.)

   ெசாந்த மக-ன்-ள்; own child.

தாமைரேயான் ெபற்ற ள்ைளைய ( க்ேகா.129);

     [ெபற்ற + ள்ைள]

ள்ைள = தாய் வ ற் ந்  ரிந்த

ெபற்றம்

ெபற்றம் peṟṟam, ெப. (n.)

   1. ெப ைம; greatness.

ெபற்றமாளிைக ( வ்.ெபரிய.10,1.10);

   2. காற் ; wind air.

ெபற்றம் ெபற்றவன் (பாரத.வாரணா.11.);

   3. மா  (ெதால்.ெபா.594);; bull or cow.

   4. எ ைம (ெதால். ெசால்.408, உைர);; buffalo.

   5. ைடேயாைர; tauras of the zodiac.

     [ெப  (ேப  ெபற்  – ெபற்றம்]

ெபற்றவர்

ெபற்றவர ்peṟṟavar, ெப. (n.)

ெபற்ேறார ்பாரக்்க: see perror.

     ' த்தர ்ேபாற் ன்ெறாடரந்்தனர ்ெபற்றவர ்( ர ங். வசவண்.3);

     [ெபற்ற + அவர]்

ெபற்றவன்

ெபற்றவன் peṟṟavaṉ, ெப. (n.)

   தகப்பன்; father.

ெபற்றவ னாளித்த ேமா  ைளயவன் ெபற' (கம்பரா. ட.136);

     [ெபற்ற + அவன்]

ெபற்றார்

ெபற்றார ்peṟṟār, ெப. (n.)

ெபற்ேறார ்பாரக்்க; see perror.

     'ெபற்றார ்தைளகழல' ( வ்.இயற்.1:20);

     [ெபற்ேறார ்→ ெபற்றார.்]

ெபற்றான்

ெபற்றான் peṟṟāṉ, ெப. (n.)

ெபற்றவன் பாரக்்க;see perravan

   2. கணவன்; husband.

ெபற்றாற் ெப ற்ெப வர ்ெபண் ர ்( றள்.58);

     [ெப  → ெபற்றான்]
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ெபற்

ெபற்  peṟṟi, ெப. (n.)

   1. இயல் ; nature: natural property.

     "ெபற்  ைழயா ெதா நைடயா வர ்சான்ேறார ்(நால .343.);

   2. தன்ைம; character, quality.

உறாஅைம ற்காக் ம் ெபற் யாரப்் ேபணிக் ெகாளல்' ( றள்.442.);

   3. வைக; method, manner. order.

     'அப்ெபயர ் ணரந்்த ெபற் ம் (கா க.பஞ்சநத.1.);

   4. ெசயன் ைற; course of action.

   மா  வ த் ச ்ெசான்ன ெபற் ேய ெபற் ;   5. ெப ைம; greatness, esteem.

   6. நிகழ்ச் ; event, occurrence.

     'உற்றெபற்  ணரத்் வாம்' (கம்பராைகேக .63.);

   7. ேப ; acquisition, boo.

     'ேயாகத் ன் ெபற் யாேல (கம்பரா சவரி.8.);

   8. ேநான்  ( ரதம்);; fasting.

     'ெப க ல் லம்ம வ் ேமார ்ெபற்  ( லப். ன்றக்.);

     [ெப  → ெபற்  ]

ெபற் ைம

ெபற் ைம peṟṟimai, ெப. (n.)

   1. ெபற்  5. பாரக்்க: see perri,

ெபற்ற ேம தல் ெபற்  ைமேயா (ேதவா,488.10.

   2. ெசய்யேவண்  ைற; conduct, behaviour.

ெபற் ைம ெயான்ற யாத, தக்கன  (ேதவா.622.6);

   3. சா ; class division.

ேபதாய் யா ம் ெபற் ைம ன் ( .ேபா.1,1,1);

     [ெபற்  – ெபற் ைம]

ெபற்

ெபற்  peṟṟu, ெப. (n).

   1. ெப க்கம் (ெதால்.ெசால்.305); ; bigness, greatness.

   2. அ க் ; pile.

   3. சாய்கால்; influence.

     'அவன் பக்கற் ெபற் ைடயரா ப்பரக்ளிேற (ஈ ,6,10,2.

   4. எ ; bill.

ெபற்ெறான் ேற  (ேதவா,428,8...);

     [ ெப  - ெபற்  ]

ெபற்ேறார்

 
 ெபற்ேறார ்peṟṟōr, ெப. (n.)

   றந்த ேப ெபற்ற தாய் தந்ைதயர;் parents.

     [ ெப  – ெபற்ற + அவர ்ெபற்றவர ்– ெபற்ேறார.் ]
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ெபறங்கவைல

 
 ெபறங்கவைல peṟaṅgavalai, ெப. (n.)

ெப ங்கண்வைல. பாரக்்க: see peru-n-kanvalai.

     [ெப ங்கண்வைல - ெபறங்கவைல ]

ெபறாப்ேப

ெபறாப்ேப  peṟāppēṟu, ெப. (n.)

   ைடத்தற்கரிய ேப ; rare luck or fortune.

     'ெபறாப்ேப  ெபற்  ைவத்  (ெபரிய . ங் .11);

     [ ெப  + ஆ ேப  ]

ஆ' எ. ம. இ. நி.

ெபறால்

 
 ெபறால் peṟāl, ெப. (n.)

   ன் ற் ள்ளி, (இ.வ.); ; spots on the back of a fish.

ெப  - தல்

ெப  - தல்1 peṟudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அைடதல்; to get, obtain, secure, possess.

     "ைக றப் ெபற்றக்கால்" (நால . 5);

   2. ேப ரத்்தல்; To bring forth, bear, as childran.

     'ெபற்றாெளா ள்ைளெயன் மைனயாட் ' (தனிப்பா. 235, 1.);

   3. றப் த்தல்; to be get generate.

     "தான் ெபற்ற தல்வன் (நால , 197);.

   4. அ தல்; to know.

எல்லா யாம் ெபற்ேறம் (பரிபா. 8, 83.);

ெப

ெப 2 peṟudal,    ெச. . . (v.i);   ைலத்த ைடயதாதல்; to be worth to be worthy of to fetch a price.

     "அப்பண்டம் அவ்வள  ெப மா?"

     [ெப  → ெப தல்]

ெப க்கல்

ெப க்கல் peṟukkal, ெப. (n.)

   அரி ; rice.

     ' யாப் ெப க்கன் ப்பழம்' (ப ெனா. ைட ைவ:16,

     [ெப  - ெப க்  - ெப க்கல்]

ெப க் -தல்

ெப க் -தல் peṟukkudal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   ெபா க் தல்; to gather pickup, as stones.

ெப க் னர ் ைலகைளப் ெப ஞ் னத்தராய் ( ர ங். த்தரா, 21);

     [ ெபா க்  - ெப க்  ]

ெப த்  - தல்

ெப த்  - தல் peṟuddudal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   அைட த்தல்; to cause to obtain.

   நிைலெப த்த ம் நீக்க ம் (கம்பரா. பா .); 2. உண் தல்; to eat.

     'அவற்ைறப் ெப த் ப் ேபாந்தான் ( வ். ெபரியாழ். 2.9.9);.

     [ ெப  - ெப த்  ]
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ெப மானம்

ெப மானம் peṟumāṉam, ெப. (n.)

   1. ம ப் ; value.

     'அந்த ஆ ரம் ெபான் ெப மான ள்ள .

   2. கடன் ரக்் ம் த ; solvency.

அவன் ெப மான ள்ள ள்ளி

     [ ெப  + மானம் (ெசா.ஆ.ஈ  ]

ெப

ெப  peṟudi, ெப. (n.)

   1. ஊ யம்; Gain, profit.

ெப  ம் ைன யா ைவ (மணி.ேம 25, 115);

   2. அைடயத்த ம் ெபா ள்; that which is sought to be got or reached goal.

மைறகளினி  டவரிய ெப ைய ( ப் . 928);.

   3. ெப ம  பாரக்்க,

     [ ெப  - ெப  ]

ெப ம

ெப ம  peṟumadi, ெப. (n.)

   1. த ; worth, value.

   2. றைம; ability.

   3. உ ; Validity, security.

   4. பரி ; prize, reward.

     [ ெப  - ெப ம  ம  (ெசா.ஆ.ஈ .]

ெப மாதம்

 
 ெப மாதம் peṟumātam, ெப. (n.)

   ேப காலம் ; the month of parturition.

     [ெப  + மாதம்]

ெப ரி

ெப ரி peṟumuri, ெப.(n).

   சம்பளம்; wages.

     'பரி ரத்தார ்ெப ரியாகப் ெபற் " (S. 1. 1. iii, 30);

ெபன்னம்ெபரிய

 
 ெபன்னம்ெபரிய peṉṉamberiya, ெப.எ. (adf.)

   கப்ெபரிய; Very large.

     [ ன்னஞ் ய xெபன்னம்ெபரிய ]

ெபன்னம்ெப த்த

 
 ெபன்னம்ெப த்த peṉṉamberutta, ெப. (adf).

ெபன்னம்ெபரிய பாரக்்க: see peņņam periya.

     [ ன்னஞ் த்த xெபன்னம்ெப த்த ]
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ெபன்னாங்ெகாட்
ைட

 
 ெபன்னாங்ெகாடை்ட peṉṉāṅgoṭṭai, ெப. (n.)

ேபன்ெகாடை்ட பாரக்்க;see pen-Kottai.

 cocculus indicus

     [ ெபன் + ஆம் + ெகாடை்ட ]

ெப வ  
ெகாள்வார்

ெப வ  ெகாள்வார ்peṟuvadugoḷvār, ெப. (n.)

   ைலமகளிர;் prostitutes.

     'ெப வ  ெகாள்வா ம் கள்வ ம் ேநர ்( றள், 813);

     [ ெப வ  + ெகாள்வாரன் ]

ெபன்ைன

 
 ெபன்ைன peṉṉai, ெப. (n.)

   யாைன (சங்.அக.);; elephant.

ேப

ேப1 pē,    த ழ் ெந ங்கணக் ல் 'ப்' என்ற ெமய்ெய த் ம், 'ஏ' என்ற உ ரெ்ந ம் ேசரந்்  வ வ  
உ ரெ்மய் எ த் ; the compound of p and é.

     [ ப் + ஏ = ேப ]

 ேப2 pē, ெப. (n.)

   அசச்ம்; fear.

ேப ர ்கட ள்" ( ந்.87); அசச்த்ைத உணரத்் ம் ேபம் - ஒ க் ப் ச ்ெசால்

     [ ேபம் → ேப ]

 ேப3 pē, ெப. (n.)

   1, ைர( ங்);; foam seum, froth.

     'ேபனநா ந் தாழ்நீரப்் பணிச் ைன" (இைற.7, உைர);

   2. மஞ்  ( ன்);; cloud.

 ேப4 pē,    இைட;இல்ைல என் ம் ெபா ள்த ம் ெசால்;( ன்.)

 a prefix meaning no.

ேபஎம்

ேபஎம் pēem, ெப. (n.)

ேப2( வா); பாரக்்க;see pē.

     [ேபம் → ேபஎம்]

ேபக்கலாண்

 
 ேபக்கலாண்  pēkkalāṇṭi, ெப.(n.)

   டன்:(இ.வ.);; simpleton, foolishfellow. u.bevakif

     [ேப → ேபக்  → ேபக்கலாண் ]

ேபக்  - ேபக்கலாண்  ேப - அசச்ம், ெவ ைம ேப - ேபக்  அ .
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ேபகணி – த்தல்

ேபகணி – த்தல் pēkaṇittal, ெச. . . (vi)

   1. ழப்ப தல்; to be distressed.

இழக்கப் கா நின்றா ெயன்  ேபகணியா நின்ேறன்" (ஈ ,943);

   2. நிறம் ேவ ப தல்; to change colour, to become pallid.

ேபகணித் ப் ற்கா த் ப் ேபாகக்கவ்வ அக் னி ( வ்.ெபரிய .2.42. வ்யா);

     [ ேபழ்கணி – ேபகணி]

ேபகணிப்

ேபகணிப்  pēkaṇippu, ெப. (n.)

   1. ன்பம் ( க்கம்); (ஈ , 9, 6, 6);; sorrow, distress.

   2. நிறம் ேவ ப ைக ( வ். ெபரிய . 2, 4, 2.வ்ய.அ ம்..);; becoming pallid.

     [ேபழ்கணி - ேபகணி - ேபகணிப் ..]

. ெசாஆ.ஈ .

ேபகம்

ேபகம்1 pēkam, ெப. (n.)

   தவைள ( ங்);; frog. Skt. bhéka.

     [ேபஎம் – ேபகம்]

ேப' ஒ க் ப்

     [P]

ேபகன்

ேபகன்1 pēkaṉ, ெப. (n.)

   ஆண் தவைள. (யாழ்.அக.);; male of the frog.

     [ேபஎம் - ேபகம் – ேபகன்]

 ேபகன்1 pēkaṉ, ெப. (n.)

   கைடவள்ளல்கள் எ வ ள் ஒ வன்; a liberal chief, one of seven kadai-vallalgal.

     'ெப ங்கன் னாடன் ேபக ம் ( பாண். 87);

     [பாகன் → ேபகன்]

 ேபகன் pēkaṉ, ெப.(n.)

   கைடெய  வள்ளல்க ள் ஒ வர;் one of the beneficient Tamil king.

     [ெப  - ேப - ேப -ேபகன்(ெப ைமக் ரியவன்);]

ேப

 
 ேப  pēki, ெப.(n.)

   ெபண்தவைள (யாழ்.அக);;     [ேபஎம் – ேபகன்] (ஆ.பா); - ேப  (ெப.பா);

ேபசச்ைடப்

 
 ேபசச்ைடப்  pēccaḍaippu, ெப. (n.)

   ேபச யாமற் ெசய் ம் ேநாய் (ML);; loss of voice, aphonia.

     [ேபச்  + அைடப்  ]
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ேபசச்ல்

 
 ேபசச்ல் pēccal, ெப. (n.)

   ேப ைக (யாழ்.அக.);; speaking.

     [ேப  → ேபசல் → ேபசச்ல்]

     'அல் ெதா.ெப.ஈ .

ேபசச்  - தல்

 
 ேபசச்  - தல் pēccaḻidal, ெச. . . (vi)

   ெசான்ன ெசால் தவ தல் (யாழ்.அக);; to tail to keep one's word.

     [ ேபச்  + அ  - ]

ேபசச்ற்றவன்

ேபசச்ற்றவன் pēccaṟṟavaṉ, ெப. (n.)

   1. ேபசமாட்டாதவன் (யாழ்.அக);; one who is speechless or dumb.

   2. ேபசா ேநான்  (ெமளன ரதம்); ண்டவன்; one who has taken a vow of silence.

   3. உ ெமா  தவ பவன்( ன்);; one who fails in his word.

     [ேபச்  + அற்றவன்]

ேபச்

 
 ேபச்  pēccuṟudi, ெப. (n.)

   ஒப்பந்தத் ல் வான ேபச்  (யாழ்.அக);; decision in bargaining.

     [ ேபச்  + உ  ]

 ேபச்  pēccuṟudi, ெப. (n.)

   உ ெமா ை◌ நிைறேவற் ந்தன்ைம; faithfulness to one word.

     [ேபச்  + உ ]

ேபசச்ாட் த்
ைண

 
 ேபசச்ாட் த் ைண pēccāṭṭuttuṇai, ெப. (n.)

   ேபச் க் த் ைணயானவன் (யாழ்.அக.);; companion, as one to talk with.

     [ேபச்  + ேபசச்ா  → ேபசச்ாட்

ேபசச்ாட்  + ைண]

ஆ  → ஆட்

ேபசச்ா ைண

 
 ேபசச்ா ைண pēccāṭuduṇai, ெப. (n.)

ேபசச்ாட் த் ைண (இ.வ.);; பாரக்்க. See peccattu-t-tunai.

     [ேபசச்ா  + ைண]

     'ஆ  ( . .);
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ேபசச்ாளர்

 
 ேபசச்ாளர ்pēccāḷar, ெப. (n.)

   ெசாற் ெபா வாளர;் skilful orator.

     [ேபச்  + ஆளர]்

ேபசச்ாளி

ேபசச்ாளி pēccāḷi, ெப. (n.)

   1. ெசால் வன்ைம ள்ளவன்; good speaker.

   2. ெசால்  ள்ளவன்; a man.who keeps his word.

     [ேபச்  + ஆள் → ஆளி]

ஆளி → 'இ' ைன த

ேபசச்ாற்றல்

 
 ேபசச்ாற்றல் pēccāṟṟal, ெப. (n.)

   ேமைடப்  ேபச் த் றம்; skilful oration.

   . .க. ேபசச்ாற்றல் வாய்ந்தவர;்     [ேபச்  + ஆற்றல்]

ேபச்

 
 ேபச்  pēcci, ெப. (n.)

ேபய்ச்  பாரக்்க; see peycci.

     [ேபய்ச்  – ேபச் ]

 ேபச்  pēcci, ெப. (n.)

ேபயத்  பாரக்்க;see pêyatti.

     [ேபயத்  – ேபச் ]

ேபச்

ேபச்  pēccu, ெப. (n.)

   1. ேப ைக; speaking.

ேபரமளிப் ேபசெ்சலாம்' (பாரத. அ ச் னன்றவ. 63);

   2. ெமா ; speech, language.

   3. கழ்( ன்);; praise. (w.);

   4. உைரயாடல்(ெகா.வ.);; conversation, talk.

   5. ெசய் ; errand, message, verbal communication, report.

   6. ெபாய்செ்சய் ; rumour,

   7. ெசால்; word utterence.

     "ேபயரத்ாம் ேப மப் ேபசை்ச'

   8. கட் ைர; discourse, harangue.

     ' ண் ம் ேபா ம் ேப வார ்ேபச் ைன (ேதவா. 83,10);

     [ேப  – ேபச் ]
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ேபச் க்காரன்

ேபச் க்காரன் pēccukkāraṉ, ெப. (n.)

   1. ெசால்வன்ைம ைடயவன் ( ன்);; good speaker.

   2. வாயா ; talkative man.

     [ேபச்  + காரன்]

ேபச் க் டம்

ேபச் க் டம் pēccukkiḍam, ெப. (n.)

   1. ேப ரிைம; liberty of speech.

   2. ப க் க் கரணியம்; occasion or room for slander.

ைறப்ப  அவ க் ச ்ெசய்  ெதரி க்காத  ேபச் க்  இடமா  ட்ட .

     [ேபச் க்  – இடம்]

ேபச் க் ற்றம்

 
 ேபச் க் ற்றம் pēccukkuṟṟam, ெப. (n.)

   ெசாற் ற்றம்; defect in speech.

     [ேபச்  + ற்றம்]

ேபச் க்ெகா -
த்தல்

ேபச் க்ெகா -த்தல் pēccukkoḍuttal, ெச. . . (v.i)

   1. மந்தணம யச ்ெசால்லா  தல் ( ன்);; to speak with one in order to obtain secrets to sound (w);

   2. ேபச்  நீ த்தல் (யாழ்.அக);; to prolong one's talk.

   3. ெபா  ேபாக்காகச ்ெசால்லா தல் (இ.வ.);; to keep oneself engaged by talking with.

     [ேபச்  + ெகா ]

ெகா  ( . );

ேபச் த்தட்  - தல்

ேபச் த்தட்  - தல் pēccuddaṭṭudal, ெச. . . (v.i).

   1. ெசால் த மா தல்; to Stammer, Stutter; to hesitate.

   2. ெசான்னெசால் தவ தல்; to break one's word.

   3. றர ் ற்ைற ம த்தல்; to go against the expressed wishes of a person.

     [ேபச்  + தட் ]

ேபச் த்த த்தல்

 
 ேபச் த்த த்தல் pēccuttaḍittal, ெப. (n.)

   ெசால் க ைமயாைக (ெகா.வ.);; growing hot in speech.

     [ேபச்  + த த்தல்]

த  → த த்தல்.

     'அல் ெதா.ெப.ஈ

ேபச் த்த மா  - 
தல்

ேபச் த்த மா  - தல் pēccuddaḍumāṟudal, ெச. . . (v.i).

   1. ெசால் ழ தல்; to be confused, puzzeled or disconcerted in speaking (w.);

   2. உ ெமா  தவ தல் (இ.வ.);; to break one's word.

     [ேபச்  + த மா ]

ேபச் த்தப் -தல்

 
 ேபச் த்தப் -தல் pēccuddappudal, ெச. .  (vi)

ேபசச்  பாரக்்க;see pēccali.

     [ேபச்  + தப்  -]
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ேபச் த்தாராளம்

ேபச் த்தாராளம் pēccuttārāḷam, ெப. (n.)

   1. ெவ ம் வாய்செ்சால் (இ.வ.);; empty speech, speech not followed by action.

   2. ெசால்வன்ைம ( ன்); ; fluency of speech, eloquence.

   3. உைரயாடற் றம் ( ன்);; ability in conversation, politeness in address.

     [ேபச்  + தாராளம்]

ேபச் த் ராணி

ேபச் த் ராணி pēccuttirāṇi, ெப. (n.)

ேபச் த்தாராளம் ( ன்.); 2. பாரக்்க;see pêccu-t-tārālam.

     [ேபச்  + றன் → றனி → ராணி]

ேபச் த் ைண

 
 ேபச் த் ைண pēccuttuṇai, ெப. (n.)

   ேப ப் ெபா  ேபாக் தற் த் ைணயாக இ க் ம் ஆள் (ெகா.வ.);; companion, as one to speak with.

     [ேபச்  + ைண]

ேபச் நிதானம்

 
 ேபச் நிதானம் pēccunitāṉam, ெப. (n.) ேபச்  (இ.வ.) பாரக்்க;see pēccurudi.

     [ ேபச்  + Skt nådäna த.நிதானம் ]

ேபச் ப் ங்  – 
தல்

 
 ேபச் ப் ங்  – தல் pēccuppiḍuṅgudal, ெச. . . (v.i)

   ெசால்லா  மந்தணத்ைதய தல் ( ன்);; to fish out secrets from another's talk, to pump cleverly.

     [ேபச்  + ங் ]

ேபச் ச் ல்லா
ைம

ேபச் ச் ல்லாைம pēccumūccillāmai, ெப .(n.)

   1. அைம ; absence of activity, quietness.

   ேபச்  ச் ல்லாத ேபரின்ம ெவள்ள ற் ' (தா . எந்நாட.் ஆனந்த.1); 2. அடங்  க்ைக 
(இ.வ.);; guiet submission.

     [ேபச்  + ச்  + இல்லாைம]

ேபச்  + ச் . எ ைக ேநாக்  இரட் த்  வந்த மர ைன ெமா ]

ேபச் ச்

 
 ேபச் ச்  pēccumūccu,    உ ள்ள ெதன்பைதக் காட் ம் ேபச் ம் ச் ம் ( ன்) ; signs of life, as speech 
and breath.

     [ேபச்  + ச் ]

மர  இைணெமா .

ேபச்  வல்லபம்

 
 ேபச்  வல்லபம் bēccuvallabam, ெப. (n.)

ேபச் த் ராணி ( ன்); பாரக்்க; see peccu-t-tirani.

     [ேபச்  + வல்லபம். வல்லவம் → வல்லபம்]
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ேபச் வளர் - த்தல்

 
 ேபச் வளர ்- த்தல் pēccuvaḷarttal, ெச. . . (v.i).

ேபச் க்ெகா  (யாழ்.அக); பாரக்்க; see pēccuvalar.

     [ேபச்  + வளர]்

ேபச் வளர்தல்

ேபச் வளரத்ல் pēccuvaḷartal, ெப. (n.)

   1நீண்டஉைரயாடல் ; prolonged speech or conversation.

   2. வாய்சச்ண்ைட ல் வச  ைக; growing abusive in quarrel.

     [ேபச்  + வளரத்ல்]

தல்' [ெதா.ெப.ஈ ]

ேபச் வாயன்

 
 ேபச் வாயன் pēccuvāyaṉ, ெப. (n.)

   வாயா  (யாழ்.அக);; talkative person.

     [ேபச்  + வாயன்]

ேபச் வார்த்ைத

ேபச் வாரத்்ைத pēccuvārttai, ெப. (n.)

   1, உைரயாடல்; talk.

   2. நட் ; amicable speaking terms.

   3. ம த் ைரத்தல் (யாழ்.அக);; dispute.

     [ேபச் : + SKt varta. த. வாரத்்ைத]

ேபசை்சம -த்தல்

ேபசை்சம -த்தல் pēccaimaḍittal, ெச. . (v.i.)

   1. ெசான்ன  ெசால்  மா தல் ( ன்);; to eduivocate.

   2. ண்  த க்கம்  ேப த (ெகா.வ.);; to argue perversely.

     [ேபச்  → ேபசை்ச + ம ]

ம  ம த்தல்,தவ தல்.மா தல்

ேபசே்சா ைண

 
 ேபசே்சா ைண pēccōṭuduṇai, ெப. (n.)

ேபசச்ாட் த் ைண பாரக்்க; see peccattu-t-tunai.

     " வா க் ப் ேபா ேறன் ேபசே்சா  ைணயாய் நீ ம் வ றாயா?"

     [ேபசச்ா  → ேபசே்சா  + ைண]

ேபசகம்

ேபசகம்1 pēcagam, ெப. (n.)

   1. ஆந்ைத; owl.

   2. மஞ் ; clould.

   3. யாைன வா ன ; the roof of elephants tai.

   4. யாைன வா ன் னி; tip of elephant's tail.

     [P]

 ேபசகம்2 pēcagam, ெப. (n.)

   வா ல் (யாழ்.அக);; gate.

     [ேபழகம் → ேபசகம்]
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ேபச

 
 ேபச  pēcagi, ெப. (n.)

   யாைன (சங்.அக);; elephant.

     [ேபழ் → ேபழ  → ேபச ]

     [P]

ேபசங்ைக

 
 ேபசங்ைக pēcaṅgai, ெப. (n.)

   மலங்க க்ைக; going to stool dist fr.arpa-carikai. (இ.வ);

ேபசல்

ேபசல் pēcal, ெப.(n.)

   1. ேப ைக; talking, speaking.

ேப ற்ேற ேபசலல்லால்' ( வ். மாைல.25);

   2. வஞ் ன் க்ைக; fulfilling one's vow.

வாளினாற் ேபசலல்லால் ( வக.257);

     [ேப  + அல்] (ெதா.ெபா.ஈ );

ேபசலாத்

 
 ேபசலாத்  pēcalātti, ெப. (n.)

   இராப்பாைல (A);; a garden tree with smooth grey bark

ேபசாத ேபச்

ேபசாத ேபச்  pēcātapēccu, ெப. (n.)

   1. த யற்ற ெசால்; improper talk.

   2. ெவ ப் ட் ம் ெசால்; indecent or obscene talk.

     [ேபசாத + (எ.ம.ெப.எ); + ேபச் ]

ேபசா -த்தல்

ேபசா -த்தல் pēcātiruttal,    ெச. .  ெசயலற் த்தல்; to keep quiet.

   வாத்யங்கள் வாய்த்தால் த்தா வா டம்  ேபசா ரா ேற" ( வ். ெபரிய . 121 வ்யா. பக். 
59);;     [ேப  → ேபசா  + இ ]

     'ஆ எ. ம. இ.

ேபசாமடந்ைத

 
 ேபசாமடந்ைத pēcāmaḍandai, ெப. (n.)

   வாய் வாளாைம ண்ட ெபண் (ெகா.வ);; reticent, silent Women.

     [ேப  → ேபசா + மடந்ைத]

     (ஆ' எம.இ.நி);

ேபசாைம

ேபசாைம pēcāmai, ெப. (n.)

   வாய்வாளாைம (ெமளனம்);; silence, as observed by ascetics.

     'அ டெ்பற்ேறாரக்ள் ெபற்ற ெப ைம....... ேபசாைம யா ெமனேவ (தா .பரி ரண.2.);

     [ேப  → ேபசாைம]

     'ஆ' எ. ம. இ.

ைம'ப.ெப.ஈ .
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ேபசார்

ேபசார ்pēcār,    ெப (n.) ஊைமகள் ; the dumb

ேபணாமாக்கள் ேபசார ் ணித்ேதார ்மணி ேம.28.223)

     [ேப  → ேபசார]் 'ஆ' (எ.ம.இடநில); ர ்(ப.பா.ஈ );

 ேபசார ்pēcār, ெப.(n.)

   1. ேசார் ; fatigue, weakness.

   2. ெதாந்தர ; annoyance, disgust.

     [U. {} → த. ேபசார]்

ேபசாவழக்

 
 ேபசாவழக்  pēcāvaḻkku, ெப. (n.)

   பயனற்ற வழக் (C.G);; a naseless or vexatious suit

     [ேப  + ஆ (எம.இ.நி); + வழக் ]

ேபசாெவ த் ,

 
 ேபசாெவ த் , pēcāveḻuttu, ெப. (n.)

   நம வாய' என்ற ஐந்ெத த்  (ஐந்க்கா); மந் ரத் ற் வெப மாைனக் க் ம் ' என்ற எ த் . 
ேப ெம த் டேன ேபசாெவ த் ைன ம்;     [ேப  + ஆ எம.இ.நி); + எ த் ]

ேப

ேப  pēci, ெப. (n.)

   1. சைத; muscle.

   2.நரம் ; tendon.

   3. ெமாட் ; bud.

   4. இ ேய ; thunderbolt.

   5. டை்ட; egg.

ேப வ  ேபால் உள் நிைலைய ெவளிப்ப த் வன ம் ேப  எனப்பட்டன.
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ேப

ேப 1 pēcudal, ெச. .  (v.i)

   1. ெசால் லா தல்; to talk, speak.

   2. வஞ் ன த்தல்; to fulfil a vow.

   வாளினாற் ேபசலல்லால்' ( வக.259); 3. ைண நரம்  த யன இைசத்தல்; to sound, as a lute string.

   ைகயாழ் ( ல்); நரம்  (தந் ); நன்றாகப் ேபச ல்ைல ;   4. நா  த யன த்தல்; to feat, as the 
pulse.

     'ைக ல் த்தநா  ேபச ல்ைல;

   5. உரக்கப்ேப தல்; to make noise, to roar.

தரங்கநீர ்ேப ம் ( வ்.ெபரிய .8.27);

     [P]

 ேப 2 pēcudal, ெச. ன்றா . (v.t)

   1.ெசால் தல்; to tell, say.

     'வா னாற் ேபசேறற்ேறன்' ( வக.257); 2.பல ைற ெசால் தல்;

 to repeat manytimes.

ஈன் ழாய் மாயைனேய ேப ேய ( வ்.இயற். ெபரிய .38);

   3. ேபாற் தல்; to praise.

   ேபசாத நாெளல்லாம் றவாநாேள (ேதவா.12.1); ெசயைலப்ேப  ெசய்தல்; to deal. bargain negotiate 

ேப ெம த்

ேப ெம த்  pēcumeḻuttu, ெப. (n.)

   நம வாய என் ம் ஐந்ெத த் ல் ஆற்றைல உணரத்் ம் வ' என்றெவ த் ; the letter wal In the incantation 
"namaśīvāya: indicating siva- sakti.

ைவகரிவாக் ; 'ேப ெம த் டேன (ெகா க்4);

 articulate utterance

ஊைமெய தெ்தா ேப  ெம த் ன் ( மந்.2158);

     [ேப  + எ த் ]

ேப லம்

 
 ேப லம் pēculam, ெப. (n.)

ெச வைக (இ.வ.);

 a plant - Arum colocasia.

ேப

 
 ேப  pēculi, ெப. (n.)

ேப லம் (இ.வ.); பாரக்்க;see pēšulan.

ேப வாய்

 
 ேப வாய் pēcuvāy, ெப. (n.)

   வாய ப்பவன்; talkative person.

     [ேப  + வாய்]
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ேப வாயன்

ேப வாயன் pēcuvāyaṉ, ெப. (n.)

   1. பரிந்  ேப ேவான்; intercessor.

   வாயா ; talkative person.

     [ேப  + வாயன்]

ேபடகம்

ேபடகம்2 pēṭagam, ெப. (n.)

   பண்ைடக்காலத்  வழங் ய ஒ வைகத் ல் ( லப்.14,108,உைர);; a garment of ancient times.

 ேபடகம் pēṭagam, ெப.(n.)

   1. ெபட் ; box.

     "ேபடகத் ைட ெயா ய னப  ெப ங் மரைன" (பாரத. சம்பவ. 41);.

   2. ைட (யாழ்.அக.);; basket.

   3. ரள் (யாழ்.அக.);; mass, heap.

     [Skt. {} → த. ேபடகம்]

ேபடணம்

ேபடணம் pēṭaṇam, ெப (n.)

   1. ெபா  ெசய்ைக; grinding pulverising.

   2. ரிைகக்கல்; grinding -stone.

     [P]

ேபடன்

ேபடன் pēṭaṉ, ெப. (n.)

   ஆண்தன்ைம ந்த அ ; hermaphrodite with male characteristics predominating.

   ேபடன் வந்தான் (நன்.263,உைர);;     [ேப  → ேபடன்]

ெபண்ைம ட்  ஆண்ைம அவா ப்ேப  ஆண்பால்.

ேபடா

 
 ேபடா pēṭā,    ெதப்பம் ; raft float.

     [ேப  → ேபடா]

ேபடாடல்

ேபடாடல் pēṭāṭal, ெப. (n.)

ேப 2: ( லப்.3,14, உைர, பக்.90);. பாரக்்க;see pedu.

     [ேப  + ஆடல்]

ேபடாப்ேபா - தல்

ேபடாப்ேபா - தல் pēṭāppōtal, ெச. . . (v.i)

   உலாவப்ேபாதல்; to walk for recreation.

     [ேப  + ஆ + ேபா]

ேப 1

ெப. (n);.

   1. ெபண்தன்ைம ந்த அ ; hermphrodite with female chraractristics predominating.

ெபண்ணவா யாணிழந்த ேப  (நால .251);

   2. ஆண்ைம ன்ைம; impotence.

   3. ந ரல்; middle finger.

ட் ப்ேப  ( லப்.3.18 உைர, ேமற்ேகாள்,பக்.95);,

   4. அசச்ம்; fear.

     [ேப  → ேப  ]
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ேப

ேப 2 pēṭittal, ெச. . . v.i)

   அஞ் தல்; to be afraid.

     [ேப → ேப  → ேப ]

 ேப 3 pēṭi, ெப. (n.)

   லங்  (CG);; fetters

     [ேப   + ேப  ]

 ேப  pēṭi, ெப. (n.)

   ற் ர ்ஆண்கள். மணிக்கட் ல் அணி ம் ஒ  நைக; an ornament worned by men on wrist.

     [ -ேப ]

ேப ைக

ேப ைக pēṭigai, ெப. (n.)

   ைட (யாழ்.அக); ; basket.

   2 உைற; (அக.நி.);

 cover.

     [ேப  → ேப ைக]

ேப சங்காட்  – 
தல்

ேப சங்காட்  – தல் pēṭisaṅgāṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

   1. மாய்மாலஞ்ெசய்தல்; to play the hypocrite.

   2. ேபா ேவைல ெசய்தல்; to counterfeit a work.

     [ேப சம் → காட்  – தல்]

ேப சம்

 
 ேப சம் pēṭisam, ெப. (n.)

   மாய்மாலம் (யாழ்.அக);; imposition, deception.

     [ேப  → ேப யம் → ேப சம்]

ேப ெசய் - தல்

 
 ேப ெசய் - தல் pēṭiseytal, ெச. ன்றா   (v.t.)

   லங் தல்; to handcuff.

     [ேப  + ெசய் - தல்]

ேப யாடல்

ேப யாடல் pēṭiyāṭal, ெப. (n.)

ேப 2: பாரக்்க;see pedu.

காமனா ய ேப யாட ம் லப்.6,57)

     [ேப  + ஆடல்]

ேப ெய த்

 
 ேப ெய த்  pēṭiyeḻuttu, ெப. (n.)

   ஆய்த ெவ த்  ( ன்.);; the letter 'ஃ' as neither hale nor female

     [ேப  + எ த் ]
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ேப

ேப  pēṭu, ெப. (n.)

   1. ெபண்பால்; femalesex.

     'பட யாணர ்ேபா ம் (ேதவா.249,1); .

   2.ெபண் பறைவ; female of birds.

ேப ஞ் ேசவ ம் (மைலப .141,உைர);

   3. ைம; mallness.

   4. ஒ சார ் லங் களின் ெபண்; female of certain quadrupeds.

ெதய்வமாக ைவத்த எ ைமயா ய ேபட் ன் ெகாம்ேபாேட. (க த்.114. உைர);

   5. ற் ார;் mall town, village.

   6. ந ரல்; the middle finger.

   கட் ம் ேப ம்' ( லப்.3:18,உைர); உள்ளீ ன் ப் பயனற்ற ; what is |nproductive, useless or kernelless.

   இந்தந் ேதங்காய் ேப  (உ.வ); 8. ேப  1.பாரக்்க . த் ப் ப ெனான்ற ள் ஒன்றான ம் வாணனால் 
ைற டப்ெபற்ற தன்மகன் அநி த்தைனச் ைற ட் ப் ரத் மானன் ஆ ய மான த் ; dance of 

piratiyumnan when he released his son Aniruttan from the Irison of vanas, one of 11 kuttu.g.r

     [ெபள் → ேப ]

 ேப  pēṭu, ெப.(n.)

   1 கா ெவட்  உண்டாக் ய ைள நிலம்; deferested agricultural land.

ப ஞ்

 
 ப ஞ்  paḍumūñji, ெப. (n.)

   ெபண் கம் (யாழ்.அக);; feminine face.

     [ேப  + ஞ் ]

ேபைட

ேபைட pēṭai, ெப. (n.)

   பறைவ ன் ெபண்பால்( ங்);; female of birds, hen.

     ' ழற்ேறன் ன் ற்ேபைடகாள்' ( வ். வாய்.9,5,1);;

ம. ேபட. க. ேஹேட

     [ெபள் → ேப  → ேபைட]

 ேபைட pēṭai, ெப. (n.)

   ைட (யாழ்.அக);; basket.

     [ெபள் + ேபைட]

ேபண்

ேபண் pēṇ, ெப. (n.)

   1. றந்தரல் (ெதால்.ெசால்.338);; protection.

   2. ப்பம் (ெதால்,ெசால்.338);; desire.

   3. ேபண்மரம் ( ன்); பாரக்்க;see pén-maram.

     [ெபல் → ெபண் → ேபண்]
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ேபண்மரம்

 
 ேபண்மரம் pēṇmaram, ெப. (n.)

   லாத்தாங்  மரம் ( ன்);; the stand of a picottah.

     [ேபண் + மரம்]

ேபணகம்

 
 ேபணகம் pēṇagam, ெப. (n.)

   பணிகாரவைக ( ன்.);; a kind of pastry.

     [ேபண் + அகம் → ேபணகம்]

ேபணம்

ேபணம் pēṇam, ெப, (n.)

   1. ம ப் ; tenderness recard, esteem.

   2. பதனம்; care, caution.

   3. ேப ைக; nurture, fostering.

     [ேபண் → ேபணம்]

ேபணர

 
 ேபணர  pēṇaravu, ெப. (n.)

ேபணல் பாரக்்க: See pénal.

     [ேபண் → ேபணர ]

ேபணல்

ேபணல் pēṇal, ெப. (n.)

   1. ேப ைக; nurturing, fostering.

   2. ப்பம்; intense desire.

   3. க ைக (அ .நி);; thinking.

   4. ைக (அ .நி);; increasing.

     [ேபண் → ேபனல்]

ேபணலர்

 
 ேபணலர ்pēṇalar, ெப. (n.)

   பைகவர;் foes.

     [ ேபண் + அல் + அர ்]

ேபணாமாக்கள்

ேபணாமாக்கள் pēṇāmākkaḷ, ெப. (n.)

   எ ரிகள்; helpless, friendless persons.

     'ேபணாமாக்கள் ேபசார ் ணித்ேதார ்(மணிேம.28,223 );

     [ேபண் + ஆ + மாக்கள்]

அல்'எ. ம. இ. நி.

ேபணாைம

ேபணாைம pēṇāmai, ெப (n.)

   பைகைம; enmity.

ேபணாைம ேபணப் ப ம் ( றள்,866);

     [ேபண் + ஆ + ைம]
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ேபணார்

ேபணார ்pēṇār, ெப. (n.)

   பைகவர;் foes.

ேபணா ரகநாட்  ( .ெவ.3,4.);

     [ேப  + ஆ + அர]்

ேபணி

 
 ேபணி pēṇi, ெப. (n.)

   பணியாரம் (இந் பாக);; a kind of Sweet meat.

     [பண் → பணி → ேபணி ]

ேபணியார்

ேபணியார ்pēṇiyār, ெப. (n.)

   ம்பப் பட்ேடார;் lowers.

ேபணியார ்ெபட்ப ெச ன்' ( றள்.1257 );

     [ேபண் + ேபணி + ஆர]்

ேபணிவளர்த்தல்

 
 ேபணிவளரத்்தல் pēṇivaḷarttal, ெப. (n.)

   பா காத்  வளரத்்தல்; help to grow.

     [ ேபணி + வளரத்்தல்]

ேப ைக

 
 ேப ைக pēṇugai, ெப. (n.)

   ேபணி வளரத்்தல் பாரக்்க;     [ேபண் → ேப ைக]

ேப -தல்

ேப -தல் pēṇudal, ெச. ன்றா  (v.i.)

   1.ேபாற் தல்; to treat tenderly, to cherish.

     "தந்ைத தாய்ப்ேபண்" (ஆத்  ); 2. ேபாற்  காத்தல்;

 to protect.

     "ேபணித் ெதன் ல வாழ்நரக்் க ங்கட னி க் ம்" ( றநா.9);

   3. ம த்தல்; to regardesteem value.

ன் ... ெதய்வம் ேபணித் ைச ெதா தனிர ்ெசன்  ன்"(பரிபா.15:48); வா);

   4. ம் தல்; disire.

ேபணான்ெவ ளி ( றள்:526);

   5. ஒப் ர ; to treat courteously.

றர ்தன்ைனப் ேப ங்கா, னாண ம் ( ரிக .6);

   6. வ ப தல்; to worship.

அமரர ்ேபணி ம் (பட் னப்.200);

   7. ெபா ட ்ப த் தல்; to care formind.

     ' வைலத் தண் ளி ேபணார"் (ெந நல்34);

   8. க வாய் ெசய்தல்; to attend carefully, talk particular car of.

பாணி ந் க்  நைட ம் ெபயராைம ேபணி ( .ெவ.12,ஒ .19);
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ேப நர்

ேப நர ்pēṇunar, ெப. (n.)

   ேபாற் க்காப்ேபார;் guardians.

     'ெபண் ர ்ெகால்ேலா ேப நர ்ெகால்ேலா (மணிேம.14:47);

     [ேப  → ேப நர]்

ேபத்தல்

 
 ேபத்தல் pēttal, ெப. (n.)

   தற் ெமா ; incoherent talk meaningless speech.

     [ தற்  →  ேபத்  → ேபத்தல்]

ேபத்

ேபத் 1 pētti, ெப. (n.)

   ேபரத்் ; grand - daughter.

     'ேபத் மா ண்  பண் ம்' (பண .255);

     [ேபர ்→ ேபத் ]

 ேபத் 2 pēddidal, ெப. (n.)

   ேபயத் ; corr of.

     [ேபயத்  →  ேபத் ]

ேபத் -தல்

 
 ேபத் -தல் pēddudal, ெச. ன்றா.  (v.i)

தற் (ெகா.வ.); பாரக்்க;see pétattu.

     [ தற்  → ேபத் ]

ேபத் வம்

ேபத் வம் pēttuvam, ெப. (n.)

   1. அ தம்; nectar.

   2. ெநய்; chee. (சங்.அக);

     [ேபத்  → ேபத் வம்]

ேபத்ைத

ேபத்ைத pēttai, ெப. (n.)

   1. ன்வைக; globefish, genus, tetrodon 2,

   9 ரலம் வளரவ் ம் ப ப் நிறம் உள்ள மான ன்வைக; globefish, brown, attaining 9 in in length, Tetrodon 
nigro punctatus.

   3. பற்ேபத்ைத (யாழ்.அக);; பாரக்்க ;gum boil.

   4. வ ற் க்கம் (யாழ்.அக);; bloated belly.

     [ேபத்  → ேபத்ைத]

     [P]

ேபத -த்தல்

ேபத -த்தல் pētaṟuttal, ெச ன்றா  (vi.)

   கலக்கெமா த்தல்; to clear doubt.

மா  வந் ன்ைனப்ேபத த்  (கம்பரா ட் .166);

     [ேப  + அ  → ேபத ]

ேப க் ழங்
ேப க் ழங்  pētikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   1. ெகா வைக; jalap, mle Impomaea Purga (சா.அக.);
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ேப

ேப  pētu, ெப. (n.)

   1. மயக்கம்; bewilderment confusion, consternation.

நல்லைவ ேப றார ்ேகட்டல்' ( இனி, நாற். 9);,

   2. த் ப் த்தல்; delirium, mental derangement.

சாயலாடான் ேப  கண் ' ( வக. 1744);

   4. அ ன்ைம; ignorane.

ைழ ெயன்னாய் ேப இ ( .ெவ. 11, ைகக் ைள. ெபண். 8);

 skt. bhëda. க.ேப

     [ த்  →ேபத்  → ேப ]

ேப ற

ேப ற  pētuṟavu, ெப. (n.)

   1. மயக்கம்; bewilderment, mental derargement, mental

   ேபணிலா தவர ்ேப ற ேவாட் ேனாம் (ேதவா. 497, 10,);;   2. ன்பம் (சங்.அக);. distress.

     [ ேப  → ேப ற  ]

ேப  - தல்

ேப  - தல் pēduṟudal, ெச. . . (v.i.)

   1. மயங் தல்; to be bewilered.

     'ேப ன்ற ேபான்ற ெப மைழக் கண்கள்' ( வக.2544);

   2. த் ப் த்தல் ( ன்);; to become insane.

   3. வ ந் தல்; to be distressed.

     'ேப ற்ற தைனக்  கண்  (பரிபா. 18, 12.);

   4. அ யா த்தல் ( . ெவ. 11, ைகக் ைள. ெபண். 8.);; to be ignorant.

     [ேப  + உ  → ேப  - தல்]

ேப  - த்தல்

ேப  - த்தல் pētuṟuttal, ெச. ன்றா . (v.t)

   வ த் தல்; to cause distress.

     'உ ைரப் ேப த் ' ( வக. 2766);

ேப  → ேப த்தல். (கா. ைள);

     [ேப  + உ ]
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ேபைத

ேபைத pētai, ெப. (n.)

   1. அ  ( ங்.);:

 simpleton, ignorant person, dolt.

   ள்ைளைம ளம் னாய் ேபைத நீெயனா' (கம்பரா, த். மந் ரப். 72.); ம ம க் ெகாண்ெடா ம் 
ேபைத ( றள்.603); ;   2. ெபண்; woman, as simple minded.

பசந்த  ைபந்ெதா ப் ேபைத தல்' ( றள். 1238.);

   3. பாைல நிலப் ெபண்; (இைற. 1, 18.);

 woman of desort tract.

   4. மகளிர ்ப வம் ஏழ ள் ஐந்  வய  தல் ஏ  அகைவ வைர ள்ள ப வத் ப் ெபண் ( ங்.);; girl 
between the ages of five and seven.

   5. வ யவன் ( ங்);; poor person, 6.

   கள் (ச );; toddy, winous liquor.

   7. அ  ( ங்.);:

 hermaphrodite.

ெத. அம்ேபத

     [ேப  – ேபைத]

ேபைதப்ப -த்தல்

ேபைதப்ப -த்தல் pētaippaḍuttal, ெச. ன்றா . . (v.t)

   மடைமயாக் தல்; to make toolish.

     'ேபைதப் ப க்  ழ ழ்' ( றள், 372.);

     [ேபைத + ப ]

ேபைதப்ப வம்

 
 ேபைதப்ப வம் pētaipparuvam, ெப. (n.)

   அ யாப் ப வம்; age of innocence.

     [ேபைத + ப வம்]

ேபைதப் த்

 
 ேபைதப் த்  pētaipputti, ெப. (n.)

   ஏமாளி; weak intellect, folly, credulity, indiscretion (w.);

     [ ேபைத + SKț nuddhi த. த்  ]

ேபைதப்ெபண்

 
 ேபைதப்ெபண் pētaippeṇ, ெப. (n.)

   இளம்ெபண்; young lady.

     [ ேபைத + ெபண் ]

ேபைதைம

ேபைதைம pētaimai, ெப. (n.)

   மடைம; folly, ignorance, credulouse ness.

ேபைதைம

யன்ற த ' (நால  249);

     [ேபைத – ேபைதைம]

ைம. ப. ெப. ஈ
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ேபைதபாதம்

ேபைதபாதம் pētaipātam, ெப. (n.)

   ெபண் ெதய்வத் ன் கா ல் அணி ம் அணிவைக; an ornament for the log of an Idol.

     " க்கழற் ம் ேபைதபாத ம்" (SII.viii.39);

     [ேபைத + பாதம்]

ேபதைம

ேபதைம pētamai, ெப. (n.)

   உய்த் ணராைம (ெதால். ெபா. 248, இளம் );; lack of diSCernment.

     [ேபைத → ேபதைம]

ேபந்தவைல

 
 ேபந்தவைல pēndavalai, ெப. (n.)

   கண்கள் யவாகப் ன்னிய வைல (இ.வ.);; smaleyed net (loc.);

ேபந்த  - த்தல்

 
 ேபந்த  - த்தல் pēndaviḻittal, ெச. . . (v.i)

   ம ண்  த்தல் (ெகா.வ); ; to stare rol the eyes in bewilder ment.

     [ேப → ேபந்  → ேபந்த + ]

ேபந்  - தல்

 
 ேபந்  - தல் pēndudal, ெச. . .(v.i)

   ம தல்; to be bewildered.

     'ேபந் ப் ேபந்  க் றான்'

     [ேப – ேபந் ]

ேபம்

ேபம் pēm, ெப. (n.)

   அசச்ம்; fear, dread, terror.

ேபந்த  ேபய்வனம்' ( வக. 1181);

     [ேப2 → ேபம்]

ேபய்

ேபய்1 pēy, ெப. (n.)

   1. அச் த் ம் ஆ ; devi, goblin, fiend.

     ' ழ  மழல் க்  ெகாள்ளிவாய்ப் ேபய் (ப ெனா. த்த 1);

   2 காட் த்தன்ைம( ன்);; wildness, as of vegetation

   3. ைம ( ன்);; evil (w.);

   4. ெவ ; madness, as of a dog, frenzy.

     [ேப – ேபய்]

 ேபய்2 pēy, ெப. (n.)

   இல்ைல ெயன் ம் ெபா ன் ெகாண்ட ெசால் (அக.நி.);; a term meaning 'no.'

     [ேப4_ ேபய்]

ேபய்க்கஞ்சான்

 
 ேபய்க்கஞ்சான் pēykkañjāṉ, ெப. (n.)

   சாணாக் யப் ண் ள்ள ச் வைக (சங்.அக.);; a worm infesting canakki-p-pundu.
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ேபய்க்கடம்ைப

 
 ேபய்க்கடம்ைப pēykkaḍambai, ெப. (n.)

   மரவைக (L.);; a tree

     [ேபய் + கடம்ைப]

ேபய்க்க க்காய்

ேபய்க்க க்காய் pēykkaḍukkāy, ெப. (n.)

   1. ெபரிய மரவைக; crape myrtle.

   2. ம ; 1. பாரக்்க;see pümarudu.

     [ேபய் + க க்காய்]

ேபய்க்கண்

ேபய்க்கண் pēykkaṇ, ெப. (n.)

   1. ழல் ; rolling eyes, as of a demoniac.

   2. அஞ்சத்தக்க ; frightful eyes, as of a devil.

     [ேபய் + கண்]

ேபய்க்கண்டல்

 
 ேபய்க்கண்டல் pēykkaṇṭal, ெப. (n.)

   மர வைக ( ன்);; simple cymed mangrove

     [ேபய் + கண்டல்]

ேபய்க்க ங்கா

 
 ேபய்க்க ங்கா  pēykkaruṅgāli, ெப. (n.)

   க ங்கா வைக, (L);; tamarind like cutch, m.tr.

     [ேபய் + க ங்கா ]

     [க ங்கால் – க ங்கா ]

ேபய்க்க ம்

 
 ேபய்க்க ம்  pēykkarumbu, ெப. (n.)

   நாணல் வைக (A.);; Kaus, a large and Coarse grass.

     [ேபய் + க ம் ]

 ேபய்க்க ம்  pēykkarumbu, ெப. (n.)

   ேவ டன் ய க ம் ; a full length sugarcane with root.

     [ேபய்+க ம் ]

ேபய்க்களா

 
 ேபய்க்களா pēykkaḷā, ெப. (n.)

   களாவைக (மைல);; a species of whortleberry.

     [ேபய் + களா]

ேபய்க்கற்றாைழ

ேபய்க்கற்றாைழ pēykkaṟṟāḻai, ெப. (n.)

காட் க் கற்றாைழ (பதாரத்்த 369); பாரக்்க: kattu-k-karralai, century-plant.

     [ேபய் + கற்றாைழ]
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ேபய்க்கன

 
 ேபய்க்கன  pēykkaṉavu, ெப. (n.)

   க்கன ; night mare.

     [ேபய் + கன ]

ேபய்க்கனி

ேபய்க்கனி pēykkaṉi, ெப. (n.)

ேபயன் வாைழ (ைதலவ, ைதல. 113);, பாரக்்க; See peyanvalai.

     [ேபய் + கனி]

     [P]

ேபய்க்காஞ்

ேபய்க்காஞ்  pēykkāñji, ெப. (n.)

   ண்பட்ட ரைனக் கங் ல் யாமத் ப் ேபய் காத்தைம ம் றத் ைற (ெதால், ெபா. 79);;     [ேபய் + 
காஞ் ]

ேபய்க்கா

 
 ேபய்க்கா  pēykkāṭu, ெப. (n.)

   ேபய் வ ங் கானகம் ( ன்);; haunted jungle.

     [ேபய் + கா ]

ய்

ய் y,    1. த ழ் ெந ங்கணக் ல் ப ேனாராவ  இைட ன ெமய்ெய த் ; the eleventh medial consonant of 
the Tamil alphabet.

   2. அ ண்ண ஒ ; voiced palatal.

   3. ன ெமய்ெய த் ப் ரி க ள், வல் னத் க் ம், ெமல் னத் க் ம், இைடப்பட்ட நிைல ல் 
ஒ க் ம் எ த் ; the six medial consonants of the Tami/ (tripartite); system

வல்ெல த் த் ேதான் ம் மார் க் ம், ெமல்ெல த் த் ேதான் ம் க் க் ம் இைடப்பட்ட இடமான 
அ யண்ணத் ல் ேதான் ம், ஒ ப் ைட ஒ யா ம்.

ய

ய ya,      'ய்' என்ற ெமய்ெய த் ம். 'அ' என்ற உ ெர த் ம் இைணந்த உ ரெ்மய் (அைச) ெய த் ;

 the syllable formed by adding the short vowel 'a' to the consonant 'y'

     [ய் + அ → ய]

இைடெய த்  :- (இைட னம்);

த ழ் ெந ங்கணக் ல் 'க' கா தலாக வ ம் உ ரெ்மய்ெய த் களில், ப ேனாராம் எ த் . 
இைடெய த் (ய,ர,ல,வ,ழ,ள);க  ெளான் . வல்ெல த் ப்ேபால் வன்ைம மாகாமல் ெமல் 
ெல த் ப்ேபால் ெமன்ைம மாகாமல், இைட நிகானவாய் நிற்பதால், இைட னம் அல்ல  
இைடெய தெ்தன் , இலக்கணப் லவர ்இயம் வர.்

அைர ர்

 Semi-vowels):-

உ ெர த் ற் ம் மற்ைறய ெமய் ெய த் ற் ம் இைடநிகரணவாய், நிற்பன என்  ெகாண் , 
ேமனாட்டார.் 'ய'கர 'வ'கரத்ைத அைர உ ரக்ள் என்  வழங் வர.் ஆனால், இவற்ைறப் றப்  
வைகயாேலா, ெச னர ்ஒ  வைகயாேலா, ஓரினமாகக் ெகாண்  ஆராய்வேத சாலச ் றந்தெதன் . 
இந்நாைளய ேபசெ்சா யல் (phonetics); அ ஞரக்ள் க வர.்

றப் டம் :- நா ன் ேமற் றம் தடை்டயாக நிற் ங்கால், அண்ணத் ற் ம், நா ற் ம் இைடேய ள்ள 
இைடெவளி க கச ் யதாய்ப் பாந்  ேதான் ம். அவ் ைடெவளி வ யாக சச்ான  
உர க்ெகாண்ேட ெவளிவ ங்கால் ேதான் ம் ஒ ப் ைட ஒ ேய யகரம். இஃ  இைடயண்ணத் ற் 

றப்ப . இவ்ெவா ன் றப் டம் பற் த் ெதால்காப் யர.்

     "அண்ணஞ் ேசரந்்த டற்ெற  வளி ைச கண் ற் றைடய யகாரம் றக் ம்"(ெதால்.99); என்  
ள்ள  காண்க

     ' டற்ெற  வளி ைச' என்பதால், யகாம் ஒ ப் ைட ஒ  எனக் ெகாள்ளலாம். 'அண்ணம் ேசரந்்த' 
என்பதனால், அ  வல்லண்ண ஒ  என்ப  ெதளி . 'கண் ற்றைடய' என்ப . இஃ  உரெசா  
என்பைதக் ப்பதாகக் ெகாள்ளலாம். "உரலாணி ட்டாற் ேபாலச ்ெச ய" என்  
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யா

யா yā,  compound of ய் and ஆ, 'ய்' என்ற ெமய்ெய த் ம். 'ஆ' என்ற ெநட் ெர த் ம் இைணந்த 
உ ரெ்மய் (அைச) ெய த் ;

 the syllable formed by adding the long vowel 'a' to the consonant 'y'.

காலந்ேதா ம் கல்ெவட் க்களிற் காணப்ப ம் யகர ஆகாரத் ன் வரிவ வ வளரச்்  :- . .2,3-ஆம் 
ற்றாண் களில் அேசாகர ்காலத்  த ழ் ரா க் கல்ெவட் களிற் காணப்ப ம் வரி வ வம்

. .2,3-ஆம் ற்றாண் களில் ைககளில் காணப்ப ம் த  ெய த் க் கல்ெவட் ல் காணப்ப ம் 
வரிவ வம் . .5,6,7-ஆம் ற்றாண் களில் பல்லவர ்கல்ெவட் களில் காணப்ப ம் வரிவ வம்.

. .8-ஆம் ற்றாண் க் கல்ெவட் களில் காணப்ப ம் வரி வ வம் . .9-ஆம் ற்றாண் க் கல் 
ெவட் களில் காணப்ப ம் வரிவ வம் . .10.11-ஆம் ற்றாண் களில் ேசாழர ்காலக் 
கல்ெவட் களில் காணப்ப ம் வரிவ வம்

. .11.12-ஆம் ற்றாண் களில் பாண் யர ்காலக் கல்ெவட் களில் காணப்ப ம் வரிவ வம் 

. .14,15-ஆம் ற்றாண் களில் சயநகர மன்னர ்கல்ெவட் களில் காணப்ப ம் வரிவ வம்

. .18,19-ஆம் ற்றாண் ல் யகர ஆகாரம் இன்ைறய வரிவ வத்ைத எய் ய  எனலாம் . .20-இல் 
தற்கால வரிவ வம்.

 யா2 yā, ெப. (n.)

   யாைவ; what or which things,

     "ெபண்ணிற் ெப ந்தக்க யா ள" ( றள்' 54);.

 யா3 yā, ெப. (n.)

   அஃ ைணப்படரக்்ைகப் பன்ைம னா; third person inferior beings plural question.

யா அ

யா அ yāa, ெப.(n.)

   1. ெசய் ளில் மட் ம் ப ன் வ ம், "யா" என்பதன் அளெபைட; lengthening of sound in { } in poetry.

     "யாஅ ஒண்டளிர ்(அகநா. 331.1);.

   2. யா அம் பாரக்்க; see { }.

கழகக்காலப் லவரக்ள், "யா" எ ம் ெந ைல ெசய் ளில் ஒைச நிைறத்தற்ெபா ட் , "யாஅ" என்  
அளெபைடயாகக் த் ள்ளனர.் (எ. ); "யாஅ வரிநிழல்" ( ந்-232:4-5);, "நீ நிைலயாஅத் க் 
ேகா ெகாள் அ ஞ் ரம்"(அகநா.263, 8);

யாஅம்

யாஅம்1 yāam, ெப.(n.)

யாமரம் பாரக்்க; see{ }

     "ெந நிைல யாஅம்" (அகநா. 659:8);.

     "ெமன் ைன யாஅம் ெபாளிக் ம்" ( ந் 37:2);.

     [யா → யாஅ → யாஅம்]

 யாஅம்2 yāam, ெப.(n.)

   ெசய் ளில் மட் ம் காணப்ெப ம், "யாஅ" என்பதன் அளெபைட; lengthening of sound { } in poetry.

     " ப  கைளஇய ெப ங்ைக ேவழம் ெமன் ைன யாஅம் ெபாளிக் ம்"( ந் 37 2-7);.

     [யா → யாஅ → யாஅம்]

     "யாஅ" என் ம் வ ேவ, யாமரம் என் ம் ெபா ண்ைம ல், அளெப த்த வ வமாக "யாஅம்" என்  
கழகக்காலப் லவரக்ளால் க்கப்பட் ள்ள . (எ.கா.); "ெந நிைல யாஅம்" (அகநா.659.9);.
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யாக் தல்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

யாக் -தல்
யாக் -தல்2 yākkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   யாக் தல்; to compose, to create afrsh.

யாக் -த்தல்
யாக் -த்தல் yākkuvittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   பழக் த்தல்; to tame, to accustom.

யாக்ெக

 
 யாக்ெக  yākkeru, ெப. (n.)

   ெகான்ைற; cassia.

யாக்ைக

யாக்ைக yākkai, ெப.(n.)

   1. கட் ைக; tie, bond,

   2. உடம் ; body,

     "யாக்ைக யகத் ப் பன்  லவரக்் " ( றள் 79);,

     "காக்ைகக் ம் க க் ம் இைரயா ம் இந்த யாக்ைக",

     "நீரில் எ த்தா ம் யாக்ைக.......... "

க.வா. மர பர.்

     [யா +  - யா  → யாக்  + ஐ- யாக்ைக]

     "யா" என் ம் ெபா ந்தற் க த்  லத் னின்  ழ்த்த ெசால் நரம் -நார-்எ ம் -தைச-அரத்தம் 
த யவற்றால் கட் றப் ெபற்றதா ய உடம் , உடல், யாக்ைக.

     "நீரஇ்ன்  அைமயா யாக்ைகக் " ( றநா. 18:18);

இசெ்சால் ன் ெபா டெ்பா த்தப்பா  பற் ச ்ெசால்லாய்வாளர ்ப. அ ளியார ் வ  :

     "யா → யாத்தல் = ெபா த் தல், கட் தல் (யாழ்.அக.);. "யா" என் ம் ெபா ந் தல் க த் க் 
ைளேவர ் ற் க்  ேமற்பட்ட ெசால்

வ வங்கைளத் ேதாற் த் ள்ள " கட் தல், ணித்தல், ெபா த் தல் ேபான்ற ெபா ட ்
ெபா த்தப்பாட் ல் யாக்ைக என் ம் இசெ்சால் கழக லக் யங்களில் ஏராளமாக வழக் ன் ள்ள .

யாக்ைக என் ம் ெபயர் த்  ெமா ஞா  ெமா வ  :-யாக்ைக என்ப  ஆ ெபயர.் எ வைகத ்
தா க்களால் யாக்கப்பட்ட . யாத்தல் = கட் தல் (ேதவ.12, பக்.205);.
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யாக்ைகக் ற்றம்

யாக்ைகக் ற்றம் yākkaikkuṟṟam, ெப. (n.)

   1. ெகாட்டா , ெநடை்ட, ப் , ன் ைட, நட் ழல் என்பனவா ய உட ல் உண்டாம் ஐந்  
வைகக் ற்றங்கள் ( ங்.);; ill mannered bodily action, of which there are five kinds, viz: { } { } { } { } { }

   2.  நிைலநின்ற ற்றம் (ேதாஷம்);; permanent defect.

     "என் ெசய் ைனயா ெமய்க் ற்ற நீக் " ( வ். இராமா ச. 26);.

   3.. ப ெனண் ற்றம் ( ங்.);; the eighteen kinds of defects of the human body.

யாக்ைகக் ற்
றம்

யாக்ைகக் ற்றம் yāggaigguṟuguṟṟam, ெப. (n.)

யாக்ைகக் ற்றம்,

   2 (ச .); பாரக்்க; see { }.

     [யாக்ைக +  உ  + ற்றம்]

யாக்ைக த் யாக்

 
 யாக்ைக த் யாக்  yākkaisittiyākki, ெப.(n.)

   எ ைமக் கைனசச்ான்; seperation of body after attainment or final liberation.

யாக்ைகயன்

யாக்ைகயன் yākkaiyaṉ, ெப. (n.)

   தைச, எ ம் , நார,் அரத்தம், ெகா ப்  ேபான்ற தா க்களாற் கட்டப்ெபற்றவன்; man bind or made of 
flesh, bone, nerves, blood and fat,

     "வ ந்த யாக்ைகயன்" ( றம், 180:6);.

     [யாக்ைக + அன்]

     "அன்" ஆண்பா . மா டயாக்ைகயான . தைச, எ ம் , நரம்  தலான, பல்வைகப் 
ெபா டக்ளால் கட்டப்ெபற்ற . இவ்வா  ெபா த் ய உடம் ைன ைடய மாந்தன் உடம் னன், 
உட னன் என் ம் ெபா ட ்ெபா த்தம், ளங் த் ேதான் ம் வண்ணம்

     "யாக்ைகயன்" என்  க்கப் ெபற்றான்.

யாகப்பப் ள்ைள

யாகப்பப் ள்ைள yākappappiḷḷai, ெப. (n.)

    ப வர,் வானவன்   ேபான்ற ல்கைள எ யவர,் இவர ்19-ஆம் ற்றாண் ல் 
வாழ்ந்தவராவார;் wrote treatiss like { } { } 19th C.

 யாக ப்  yākavuppu, ெப. (n.)

   ம ந் ப் :

 a kind of medicinal salt.

     [யாக + உப் ]

யாகேவ

யாகேவ  yākavēti, ெப. (n.)

   வல்லைம ள்ள ைக 23ல் ஒன் ; one of the 23 strong drugs.

     [யாக + ேவ ]

யாகாட்டம்

 
 யாகாட்டம் yākāṭṭam, ெப. (n.)

   ெவள்ைள நா ; ordinary species of Indian burr.

     [யாகம் + ஆட்டம்]

யாங்கண்

 
 யாங்கண் yāṅgaṇ, .எ.(adv.)

   எவ் டம்; where.

     [யா + கண்]
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யாங்க ம்

யாங்க ம் yāṅgaṇum, ெப. (n.)

   எங் ம்; every-where,

     "எஞ்ஞான் ம் யாங்க ம் யாரக்்  ெமளி " ( றள், 864);.

     [யாங்கண் + உம்]

யாங்கர்

 
 யாங்கர ்yāṅgar, ெப.(n.)

   அரக்கர ்(அக.நி);; araggaragani,

 devil spirited persons demon, giant.

 யாங்கர ்yāṅgar, ெப.(n.)

அரக்கர;்{} (அக.நி.);.

யாங்கள்

 
 யாங்கள் yāṅgaḷ, ெப.(n.)

   தன்ைமப் பன்ைமப் ெபயர;் we.

     [எம் → யாம் + கள் - யாங்கள்.]

ஒ.ேநா. நாம் + கள் - நாங்கள், எம் + கள் -

எங்கள். "கள்" பன்ைம .

தனித்தன்ைமப் பன்ைமப் ெபயர ்வழக்கற் ப் ேபான னால், இன்  அதன் இடத் ல் 'நாங்கள்' என் ம் 
உளப்பாட் த் தன்ைமப் பன்ைமப்ெபயர ்தன் உளப்பாட் ப் ெபா ைள ழந்  வழங் ன்ற .

யாங்கனம்

யாங்கனம் yāṅgaṉam, ெப.(n.)

   எவ்வா ; how, in what manner, of what nature.

     "யாங்கனம் தாங் ெவன்" (நற்.381:6);.

     "யாங்கன ெமாத் ேயா ங் ெசலன் மண் லம்" ( றநா. 8);.

     [யாங்க + அனம் → யாங்கனம். "அனம்" = ெசால்லாக்க ஈ .]

யாங்

யாங் 1 yāṅgu, .எ.(adv.)

   1. எவ் டம், எங் ; where.

     "கரப்பவரக்் யாங்ெகாளிக் ங் ெகால்ேலா" ( றள் 1070);.

   2. எவ்வா ; how, in what manner, of what nature.

     "யாங்  வல் ைநேயா" (ஐங்  231);.

க. ேஹெக.

     [யா + அங்  → யாஅங்  → யாங் ]

ஆங்  → அங்  = அவ் டம் (க த்.145:6);

 யாங் 2 yāṅgu, ெப. (n.)

   ஐயப்ெபா ைள ணரத்் ஞ் ெசால்; doubtful word.

     [யாஅங்  + யாங் ]
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யாங் ம்

யாங் ம் yāṅgum, ெப. (n.)

எவ் டத் ம்:

 everywhere.

     "யாங் ளன் யாங்  லன்....... எம்மான்" ( ற்ற தல, தக்கன் ேவள்.5);.

 |யாங்  → யாங் ம்]

யாங்ங்ணம்

யாங்ங்ணம் yāṅṅṇam, ெப.(n.)

   1. எவ் டம்:

 where,

     "கரப்பவரக்் யாங்ெகாளிக் ங் ெகால்ேலா" ( றள் 1070);.

   2. எவ்வா  ; how. in what manner, of what nature.

     "யாங்  வல் ைநேயா" (ஐங் .231);

     [யாங்கனம் → யாங்ஙனம்]

யாசசர்க்கைர

 
 யாசசரக்்கைர yāsasarkkarai, ெப. (n.)

   ைனக்கா ச ்ெச ன் சாற் னின் ெற க் ம் ச க்கைர; salt, extracted from juices of { } plant.

யா தறாணி

 
 யா தறாணி yāsusidaṟāṇi, ெப. (n.)

   கற் ரம்; camphor.

     [யாக + தறாணி]

யா ர்த்தம்

 
 யா ரத்்தம் yācumirttam, ெப. (n.)

   ளி நரைளக் ழங் ; tubeus root of virtus cornosa alais, v.s setosa.

     [யாக + அ ரத்்தம்]

யாடை்ட

 
 யாடை்ட yāṭṭai, ெப.(n.)

   ஒராண் க்காலம்; annual, yearly.

     [ஆண்  → ஆண்ைட → ஆடை்ட → யாடை்ட]

யாடம்

 
 யாடம் yāṭam, ெப. (n.)

   காஞ்ெசா  (ைதலவ.ைதல);; small climbing nettle.

யாடலாய

 
 யாடலாய  yāṭalāyamūli, ெப. (n.)

   க ப் டைல; snake gourd, useful as vegetable.
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யாடவசச்ாரம்

 
 யாடவசச்ாரம் yāṭavaccāram, ெப. (n.)

   சத் சாரம்; a kind of prepared salt.

     [யாடவம் + சாரம்]

யா

யா  yāṭu, ெப.(n.)

   ஆ ; goat,

     "யா ங் ைர ம் நவ் ம் உைழ ம்" (ெதால், ெபா ள். 567);.

     [P]

க. ஆ , ஆண் ; ெத. ஆ , ேயட, ஏ க; ம. ஆ , . ஏ , ட. ஆ ; . ஒட  ஏடா: மா. ஏட; ரா. ேகட ்
ம். ஆ , ேகாண். ேய : ட. ஒ , ஈ .எ . ஆ , பட ஆ .

த. யா ; skt. { }

 Skt. { } = ஆண்யா , { } = ெபண்யா ; pkt. { } = ெபண்யா , { } = ஆண்யா  வட இந் ய ெமா களில் யா , 
ரிந்  வழங் ய பாங்  வ மா  :-

 Pashai. { } shumashti, { } Gawar-bati. { } Savi. = { } Pahlvi = { } Shina = { }.

     [ஏழகம் → ஏடகம் → ஏ  → யா  (ேவ.க.4, பக்47);.]

ஒ கா. யா = க ைமக் க த் ைனக் க் ம் லேவர.் யா → ஆ. ஒ கா. யா  → ஆ . ' ' 
ெசால்லாக்க ஈ . மக்கள் வழக் ம் இலக் ய வழக் ம், வழக் ன் ய "ஆ " என் ம் கரிய 

லங் ன் பண்ைடய வ வம் யா  என்பதா ம். க ைம என் ம் ெபா ண்ைம ல் யா  என் ம் 
ெபயர,் பண்ைடக் காலத்ேத கழக இலக் யங்களில் ப ன்  வந் ள்ள . க ைம ன்  
ெவண்ைமநிறத் ல் உள்ள ஆ , ெவள்ளா  எனப்பட்ட . ெவள்ளாட் ம், க ைமநிறம் யாக 
உண் . யா  என் ச ்ெசால் க ைமக் க த் ன் அ ப்பைட ேலேய, இலக் யத் ம், 
மக்களிைடேய ம் வழக் ன் ள்ள . ெதால் காப் யத் ம், அகநா ற் ம் "யா " என்ேற இடம் 
ெபற் ள்ள .

     "யா ம் ைர ம் நவ் ம் உைழ ம்" (ெதால். ெபா ள்.567);, "ேமாத்ைத ம் தக ம் உத ம் 
அப்ப ம் யாத்த என்ய யாட் ன் கண்ேன" (ெதால். ெபா ள். 1547);, "கா ைற இைடயன் யா தைலப் 
ெபயரக்் ம்" (அகநா.394:13);.

யாண்

யாண் yāṇ, ெப. (n.)

   அழ ; beauty. handsome.

     "ஞானமாக்கழல் யா ற க் நர"் (ஞானா. 37);

     [|ஏ → எண் → யாண்]

யாண் க ன், அழ  என் ம் ெபா ட ்ெபா த்தப்பாட் ல், இசெ்சால் ப ந் தன்ைமத் . 
க தெ்தாைக 50-ஆம் பாட ல், இசெ்சால், க ன், அழ  என் ம் ெபா ண்ைம ல் வழக் ன் ள்ள .

     "யாண  பசைல என்றனன்" (க  50:7);.
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யாண்

யாண் 1 yāṇṭu, ெப. (n.)

   1. எங் , எவ் டம்; where, what place.

     "தண்ெனன் ம் யாண் ப் ெபற்றா ளிவள்" ( றள் 1104);

   2. எப்ெபா ; when ever,

     "யாண் ம் இ ம்ைப இல" ( றள், 4);.

     "யாண் செ்சன் யாண்  ள ராகார"் ( றள், 895);.

     [யா + அண்  – யாஅண்  → யாண் ]

அண் = இடப் ெபா ள் உ . அண் +  - அண்  = இைடத்ைத ைடய , இடம்.

யா = னாப் ெபா ண்ைம ைனக் க் ம் ெசால். த ழ் ெமா ல் தற்கண் மாந்தன் ைளத்த 
எவ்வைக னாக் ேகட் க் மாக வழங் ய னாெமா .

 யாண் 2 yāṇṭu, ெப. (n.)

   ஆண் ; year.

     "யாண்  தைலப்ெபயர ேவண்  லத ் த் " (ப ற் ப். 15);.

ெத., க. ஏ ; ம. ஆண் .

யாண்  என்ற  மா த் ங்களில் ேதான் ய பங் னிப் ைற தலாக ேமல் வ ன்ற மா ல் 
பங் னிப் ைறயள ம் பன்னி  ம யமாதல் (நச.் வ.489);.

 யாண் 3 yāṇṭu, ெப. (n.)

யாண் ம்

யாண் ம் yāṇṭum, .எ.(adv.)

   1. எப்ெபா ம்; always, under all circumstances for ever,

     "யாண்  ம்ைப ல" ( றள், 4);.

   2. எவ் டத் ம்; in all places, every where, wheresoever.

     "யாண் செ்சன்  யாண்  ளராகார"் ( றள். 895);.

     [யாண்  + உம்]

யாண்ைட

யாண்ைட yāṇṭai, ெப.அ.(in. pn.)

   எவ் டம்; which place.

     "யாண்ைடய  காெனன ைசத்த  ைசப்பாய்" (கம்பரா. உ க்காட்  61);.

ெத. எட.

     [யாண்  → யாண்ைட]
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யாணம்

யாணம்1 yāṇam, ெப.(n.)

   1. அன் , ப்பம், உள்ளக்கட் ; love, affection, friendship.

   2. பற் க்ேகா ; support,

     "ேதவைர யாணெமன் றைடந் " ( வ். சச்ந்.69);

     [யா → யாஅண் → யாண் + அம் - யாணம்]

     "இய்" - என்ப  ெபா ந் தற் க த்  லேவர.் இய் → இைய → இையதல் = அன்பால் இைணதல், 
நட்பால் ெபா ந் தல். இரண்  உள்ள ம் இையதல். ஆரா அன்பால் இைணந்  கலத்தல். இய் → இய → 
இயா → யா.

யா = ெபா ந் தற் க த் க் ைளேவர.்

க தெ்தா த்த காதலர ்இ வரத்ம் உள்ளக்கட் ன், ப் ன் ைளவாகத் ேதான் ம் ெநஞ்சகப் 
ைணப்ேப காதேலயா ம்.

 யாணம்2 yāṇam, ெப.(n.)

   கட் ; bind. tie.

     "உைடதார ம் ஒட் யாண ம்" ( னாட்  ள்.ஊசல், 10);.

     [யா → யாஅண் → யாண் + அம் – யாணம்]

ெபா ளில் ப ன்  வ வ  காண்க.

கன்னடம், ெத ங் ,  தலான ரா டெமா களி ம், கட் , ெபா த்  என் ம் ெபா ளில், 
இசெ்சால் இன்றள ம் ஆளப்பட்  வ தல் கண் .

யாணர்

யாணர1் yāṇar, ெப.(n.)

   1. த்தம் ; freshness, newness.

     " படற் ெபா ட்ேட யாணரக்் ள " (ெதால்.ெசால்.379);.

   2. ய வ வாய்; new income.

     "அறாஅ யாண ரகன்கட ்ெச ன்" (ப ற் ப். 71);.

   3. வளப்பம்; fertility.

     "யாணரக்் ேகாங் ன் ைக" (ஞானா 60);.

   4. ெசல்வம்; wealth.

     "ெவல்ேபார ் யா யாணர"் (ப ற் ம் 35, 10);.

   5. நன்ைம ( ங்);; goodness.

   6. ைறைம; nature, regularity.

     'மா ற லகா யாணரத்் " ஞானா 54, 8).

     [ஏ → ஏண் → யாண் → யாணம் → யாணர.்]

 யாணர2் yāṇar, ெப.(n,)

   அழ  ( ங்.);; beauty. charm.

     [யாண் + அர ்– யாணர.் 'அர'் ெசால்லாக்க ஈ .]
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யானர்

யானர3் yāṉar, ெப. (n.)

   1. கல் தசச்ர ்(அக.நி.);.);; stone-cutters.

   2. மரேவைல ெசய் ம் தசச்ர;் carpenters.

     [P]

     [யாஅண் → யாண் + அர ்→ யாணர]்

யாணர்நகர்

 
 யாணரந்கர ்yāṇarnagar, ெப. (n.)

ஞ்ைசய ல  ( ங்.);:

 world of the { }.

யாணன்

யாணன் yāṇaṉ, ெப. (n.)

   அழ ள்ளவன்; beautiful or handsome person.

     "யாணரக்் ள் யாண" (அரிச.் : ழ் ைன. 19);.

     [யாண் + அன் – யாணன்]

யாண் - க ன், அழ .

யாணன் - அழ ம், க ம் இயல்பாக வாய்க்கப் ெபற்றவன்.

யா

யா  yāṇu, ெப. (n.)

   அழ ; beauty.

     "ஞானமாக்கழல் யா ற க் நர"் (ஞானா.33); யா க் க னா ம்" (ெதால், ெசால்.381);.

     [யாண் → யா  = க ன் அழ .)

யாத்தழாகம்

 
 யாத்தழாகம் yāttaḻākam, ெப. .(n.)

   தண்டம் என் ம் ைக; a kind of herbal medicine.

     [யா + தழாகம்]
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யாத் ைர

யாத் ைர1 yāttirai, ெப.(n.)

   ெசல ; journey, voyage.

     "நி ேவைல நித் ைர யாத் ைர ைழத் ம்".

     [ஏய் → ஏ → யா + ைர = ெதா ற்ெபயர ் ]

த. யாத் ைர - Skt. { } யாத்ரா.

ஒ.ேநா. மா → மாத் ைர.

     'ய'காம் ஜகரமாவ  இந்  ஆரியெமா  இயல் .

இந் . வன் → வ. ஜவான்.

த யாத் ைர → வ. யாத்ரா → இந் . ஜாத்ரா (தைலைம.த .பக்.17);.

யாத் ைர என்ப  பாவாணரின் ேவரச்ெ்சால் ப ப் ன் வ  ய ெதன்ெசால் என்ப  லனா ம். 
இ கா ம் இசெ்சால் றெமா ச ்ெசால்ெலன மயங்  வந்த நிைல ைன டெ்டா க.

 யாத் ைர2 yāttirai, ெப. (n.)

   க் ேகா ல்கைளக் கா ம் ெபா ட்  ெசல  ேமற்ெகாள்ைக; pilgrimage, to sacred places.

     'இராேமச் ரம் வைர யாத் ைர ேமற்ெகாண்டார'்.

     [ஏய் → ஏ → யா → யாத் ைர = வ செ்சல .]

யாத் ைர நா

 
 யாத் ைர நா  yāttiraināṭi, ெப. (n.)

   ேகாைழ ேமற் ேகாைழ சே்சரந்்தால் உட க்க உ ர ் ந்  ேபா ம், இறத்தைலக் க் ம் 
நா ; pulse indicating death, due to phlegmatic humour reactin.

     [யாத் ைர + நா ]

யாத் ைரேபாதல்

யாத் ைரேபாதல்1 yāttiraipōtal, ெப.(n.)

   மணமகன் மண நிகழ் ன் ன்  பயணமாகச ்ெசல் தல் (இ.வ.);; a custom of ceremonial setting out of 
the bridegroom as a pilgrim, just before the celebration of the marriage.

     "கா  யாத் ைர" (இ.வ.);.

     [யாத் ைர + ேபாதல்]

 யாத் ைரேபாதல்2 yāttiraipōtal, ெப.(n.)

   1. வைர ைட ைவத் ப் ெபா ள்வ ற் ரிதல்; setting by the bridegroom for earing wealth.

   2. க்ேகா ல்க க்  நலங்க  ெசல  ேமற்ெகாள் தல்; setting out of pilgrimage.

ம வ. பரேதசம் ேபா-தல்.

     [ஏ → யா + ைர + ேபா- ஏ ெசல், ைர ஒ  ெதா ற்ெபயரீ ]

யாத் ைர என் ஞ் ெசால்ைல வட ெசால்ெலன்  மயங்  யாத் ைர ேபாதல் என் ம் வழக்கம் ஆரியத ்
மண நிகழ் ல் காணப்ப வதால் வடவ க்ேக ரியெதன்பர.் பாவாணரின் ேவரச்ெ்சால் ப ப் ன் 

வ  ய

ெதன்ெசால் என்ப  லனா ம்.

பழந்த ழரிடத்ேத யாத் ைர ேபாதல் என் ம் வழக்கத் ற்  இைணயாக, 'பரேதசம் ேபாதல்' என் ம் 
நிகழ் , வழக் ன்  வந் ள்ள .

த ழரிைடேய பைழய ைற ல் நிகழ்த்தப் ெப ம், ெப ம்பாலான மணங்களில், 'பரேதசம் 
ேபாதல்' என்  ஒ  சடங்  ற்காலத்ேத உண் . " ைனேய ஆடவரக்்  உ ேர" என் ம் பழந்த ழர ்
தம் மண ைன த்தற்  ன்ேப, ெபா ள் ேதடச ்ெசல் தல் றப்ெபனக் க தப்பட்டதால், 
"பரேதசம் ேபாதல்" என் ம் சடங்  மண நிகழ் ல் இடம்ெபற்றெதனலாம். பரேதசம் என்ப  
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யாதகம்

 
 யாதகம் yātagam, ெப. (n.)

அகத் ,

 a tree-{ }.

யாதயாமம்

 
 யாதயாமம் yātayāmam, ெப.(n.)

   அ ந் ய  அ தல்; digestion, assimilation.

யாத

 
 யாத  yātaru, ெப.(n.)

   பலகைற; cowry Cypracamoneta.

யாதவச

 
 யாதவச  yātavasamūli, ெப.(n.)

   ம மத்ைத; a species of datura.

     [யாதவசம் + . ைக என்பதன் கைடக் ைற ]

யாதா ம்

யாதா ம் yātāṉum, ெப.எ.(adj.)

   எ வா ம்; which thing, what thing.

     "யாதா ம் நாடாமால் ஊராமால் என்ெனா வன்" ( றள், 397);,

     [யா  + ஆன் + உம்]

யா கம்

 
 யா கம் yātigam, ெப. (n.)

   மல் ைக வைக ெளான் ; a kind of jasmine - Jasminim Auriculatum.

     [யா  + ஆன் + உம்]

யா னிக் ல்

 
 யா னிக் ல்  yātiṉikkulli, ெப. (n.)

   சாராயம் ( த்.அக.);; arrack.

     [யா னி + ல் ]
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யா

யா 1 yātu, ெப.அ.

   1. எ ; what, which.

     "அ ளல்ல யாெதனிற் ெகால்லாைம ேகாறல்" ( றள் 254);,

     "யா  யா……. என் ம் ெபய ம்" (ெதால். ெசால். ெபயரி. 13:5);.

   2. னா; question, interrogation, query.

     'காரணம் யாதாக இ ப் ம் அைதத ்ெதரி க்க ேவண் ம்'.

     [யாவ  → யா .]

     "யா " என்ப  ம் அ யப்படாத ெபா ள்பற்  னாவாக வ ம். கா. ன்வா  யா ?

 யா 2 yātu, ெப. (n.)

அரக்கன்; { } { } "ைவதனர ்யா தானர"் (கம்பரா. ம்ப. 174);.

யா → யா  = கரியநிறத்தன்.

 யா 3 yātu, ெப. (n.)

   கள் (ச .);; toddy.

 யா 4 yātu, ெப. (n.)

   நிைன ; memory, remembrance.

யா கம்

 
 யா கம் yātugam, ெப.(n.)

   வா ைவ யரி ; seeds of intellect plant.

யா ைடயான்

 
 யா ைடயான்  yātuḍaiyāṉpūḍu, ெப. (n.)

   ெசவ்வாமணக் ; red variety of Castor.

யா ம்

யா ம் yātum, ெப.(n.)

   எ ம்; anything and everything, anything.

     "யா  ேர யாவ ங் ேகளிர"் ( றநா.192.

     [யா  + உம்]

ஒ கா. யாவ ம் → யா ம் என் மாம்

யாெதா

 
 யாெதா  yātoru, ெப.அ.(adj.)

   எந்த ஒ ; any what so ever,

     "யாெதா  ெதய்வங் கண் ர ்அதெ்தய்வமா  அங்ேக" (அப்பர.் ேதவாரம்);, 'எனக் ம், இதற் ம் 
யாெதா  ெதாடர் ம் இல்ைல'.

     [யா  + ஒ ]
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யாேதா

 
 யாேதா yātō, ெப. (n)

   ஐயசெ்சால்; interrogative or doubtfull word.

     [யா  → யாேதா]

யாேதாவ மா

 
 யாேதாவ மா  yātōvarumāci, ெப.(n.)

   ெப ந் ள ; a large species of ocimun sanitum, holy basil.

யாேதானிவாசம்

 
 யாேதானிவாசம் yātōṉivācam, ெப.(n.)

   தண்ணீர;் water.

யாந்தலந்தகம்

 
 யாந்தலந்தகம் yāndalandagam, ெப. (n.)

   ெசங்கத்தரி; red variety of brinjal.

யாந் டனா

 
 யாந் டனா  yānduḍaṉāti, ெப.(n.)

   க ந் ள ; black variety of ocimum sanction, a species of holy basil family.

     [யா + ழநா  → டனா ]

யாப்பண்டம்

 
 யாப்பண்டம் yāppaṇṭam, ெப.(n.)

   க க்ெகாண்டவள் ம் ம் ண்பண்டம்; an eatable desired by a pregnant Woman.

ம வ, காயம ந் .

யாப்ப காரம்

யாப்ப காரம்1 yāppadikāram, ெப.(n.)

   ெசய் ளிலக்கணம் ம் ற்ப  (ெதால். ெபா ள். 313, ேபரா);; section on prosody.

ம வ. யாப் லக்கணம்.

     [யாப்  + அ காரம். அ காரம் = ற்ெப ம் ரி .]

 யாப்ப காரம்2 yāppadikāram, ெப.(n.)

   ெசய் ளிலக்கணம் பற்  லவர ் ழந்ைத எ ய ல்; a treatise on Tamil prosody by pulavar { }.

யாப்பம்

 
 யாப்பம் yāppam, ெப. (n)

   ணரச்்  (சங். அக.);; coition.

ம வ. கல .

     [யாப்  + அம் – யாப்பம்]

த. யாப்பம் → Skt. { } (யாப); = sexual intercourse.
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யாப்ப ங்கலக்கா
ரிைக

யாப்ப ங்கலக்காரிைக yāpparuṅgalaggārigai, ெப.(n.)

   ப ேனாராம் ற்றாண் ல் அ தசாகரர ்கட்டைளக் க த் ைறயால் இயற் ய ெசய் ளிலக்கண  
ல்; a treatise on Tamil prosody in { } metre by { } 11th, C.

ம வ. காரிைக.

     [யாப்ப ங்கலம் + காரிைக]

க  → கார ்→ காரிைக = அழ ய ெபண். யாப்ப ங்கலக் காரிைகெயன்ப  அழ ய ெபண்ைண 
ளித் ப் பா ம் பாவைக ல் அைமந்த .

யாப்ப ங்கலம்

 
 யாப்ப ங்கலம் yāpparuṅgalam, ெப.(n.)

   ப ேனாராம் ற்றாண் ல் அ தசாகரர ் ற்பாவால் இயற் ய ெசய் ளிலக்கண ல்; a grammatical 
treatise on prosody in suttira-p-pa, by Amidasagarar.

யாப்பைற

யாப்பைற yāppaṟai, ெப.(n.)

   கற் ல்லாதவள்; abandoned woman.

     "யாப்பைற ெயன்ேற ெயண்ணின னா " (மணிேம 22, 42);.

     [யாப்  + அ  → அைற – யாப்பைற = யாப்  அ பட்டவள். கட்  ெந ழ்ந்தவள்.]

யாப்பானந்தம்

யாப்பானந்தம் yāppāṉandam, ெப.(n.)

   பாட் ல் தைலவன் ெபயரக்்  ன் ம் ன் ம் றப் ைட ெமா ைனப் ணரத்்  
இடரப்்படப்பா ம் ஆனந்தக் ற்றம் (யாப். . 96, பக். 522);; a defect in composition in which the name of the hero 
of a poem is clumsily set in the midst of attributes.

ன் ெதா க்கப்பட்ட றப் ைட ெமா ன் ன்னரப்்பாட் ைடத்தைலவன் ெபயரந்ி இ அதன் 
ன்ேன றப் ைட ெமா  நி இச,் றப் க்கப்ப வதைன இவ்வா  இடரப்்படப் பா வ  (யாப்.96);.

     [யாப்  + Skt. { } → த. ஆனந்தம்]

யாப் யம்

யாப் யம் yāppiyam, ெப.(n.)

   1. ெபா  ேபாக்  (யாழ்.அக.);:

 hobby

   2. காலவைர யைற ள்ள ; time-bound that which has a time limit or frame.

   3. வளி தலாய ேநாய் ன்ற ள் ெப ம்பான்ைம ரக்்கத் தக்க ம் பான்ைம ரக்்க 
யாத மான நாட்பட்ட ேநாய் ( றள், 949, ழ்க் ப் );; chronic disease as not completely curable, one of 

three { }

   4. இ வான  (யாழ்.அக);; that which is contemptible or mean, pully-mindedness.

   5. நாஞ் ல் நாட்  ம மக்கத்தாய ம்பத்ைதச ்ேசரந்்த ஒ வன் ம்பத் ந்  ல ம் ேபா  
அக் ம்பத் ல் அவ க் ள்ள பங் க்  ஈடாகக் ெகா த் , ஒ க் ஞ் ெசாத் ; the property given to a 
male member of the { } { } family in lieu of his interest in the family property.

     'அவ க்  இந்நிலத்ைத யாப் யமாகக் ெகா த்  ஒ க் ட்டாரக்ள்'.

     [யாப்  → யாப் யம்]

யாப் யயானம்

 
 யாப் யயானம் yāppiyayāṉam, ெப. (n.)

   ேகா ல் ேமனிைய ெந ந் ாரம் ெகாண்  ெசல் தற்  உத ம் தண் ைக; ornamental palanquin for 
carrying an idol for long distances.

     [யாப் யம் + யானம்]
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யாப் யேராகம்

யாப் யேராகம் yāppiyarōkam, ெப.(n.)

   ேநாய் ன்ற ள் ெப ம்பான்ைம ரக்்கத் தக்க ம் பான்ைம ரக்்க யாத மான நாட்பட்ட 
ேநாய் ( றள், 949 ழ்க் ப் );; chronic disease, as not completely curable, one of three { }

     [யாப் யம் + Skt. ேராகம். யாப் யம் = உடம் ]

 Skt. { } → த. ேராகம்.

யாப் ய கந்
ைடைம

 
 யாப் ய கந் ைடைம yāppiyavuganduḍaimai, ெப.(n.)

   நாஞ் ல் நாட் ள்ள ழந்ைதக க் த் தகப்பனா ைடய யாப் யச ்ெசாத் ள்ள உரிைம; the 
reversionary interest of the children of a { } family in the { } property of their father.

     [யாப் யம் + உகந் ைடைம]

யாப் லக்கணம்

 
 யாப் லக்கணம் yāppilakkaṇam, ெப.(n.)

   ெசய் ளிலக்கணம்; prosody.

     [யாப்  + இலக்கணம்]

யாப்

யாப் 1 yāppu, ெப.(n.)

   1. கட் ைக; binding, tying.

     "கழல்யாப் க் காரிைக நீரத்் " ( றள். 777);.

   2. ணிப்  (நற், 21:2); கட் , கட் வடம் (க .54:3);; tie,

     "யாப் ைட யாழ்" ( வக. 2011);.

   3. கட்டப்ெபற்ற பாட் , ெசய் ள் ( ங்.);; poetry,

   4. யாழ்ப் பத்தரிற் க்ேக வ றச ்ெசய் ங் கட் ; ligature stretched across the pot like portion of { }

     " வ  ைனந்த ெவண்ைக யாப்பைமத் " (மைல. 28);.

   5. றப் ப் பா ர லக்கணம் ப ெனான்ற ள் இன்ன ல் ேகட்ட ன் இன்ன  ேகடக்த்தக்க 
ெதன் ம் ைற (நன். 49);; graduated serial order of treatises to be studied one of order of { }.

   6. அன் , அன் த் ெதாடர் ; affection, as binding persons together love that was springing up between them.

     "ேநாக் னாள் ேநாக்  இைறஞ் னாள் அஃதவள் யாப் ளட் ய நீர"் ( றள் 1093);

   7. உ ; resolution, steadiness, firmness, conviction.

     "யாப்  மாதவத் " (மணிேம ப . 57);,

     "யாப் ேலாைர" ( . காஞ் . 21);.

   8. ழ்ச்  ( ங்.);; counsel, guile,

   9. ெபா த்தம்; fitness, matching.

யாப் ண்டல்

 
 யாப் ண்டல் yāppuṇṭal, ெப.(n.)

   கட் ப்ப தல்; subject to, bounden.

     [யாப்  + உண்டல்]
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யாப் வைக

யாப் வைக yāppuvagai, ெப.(n.)

   நான்  ரிவாக ள்ள லைமப் ; treatise which has four sections.

     [யாப்  + வைக]

ல்யாக் டத்  நான்  ரிவாக ல் அைமக்கப்ப ம். அைவயாவன:-

   1. ெதா த்தைமத்தல்,

   2. ரித் க் ம் பான்ைம ல் அைமத்தல்,

   3. ெதாைக ரியாகக் தல்,

   4. ெமா ெபயரத்்தல்.

யாப் வ

யாப் வ  yāppuvaḻu, ெப. (n.)

ெசய் ட ் ற்றங்க ெளான்  (யாப். .பக். 525);; a

 defect in poetic composition

     [யாப்  + வ ]

     "யாப்ப காரத்ேதா  மா  ெகாள்வ " (யாம் 95.);

யாப் ற

யாப் ற  yāppuṟavu, ெப. (n.)

   1. தள்ளத் தகாத மரெபா ங் ; inviolable rule.

     ''ஒன்றற்ேக இைவயா ம் வரேவண்  ெமன் ம் யாப் ற ல்ைல" (நன்.132 ம ைல);.

   2. த ; fitness, suitability.

     "ேகாப்ெப ந்ேத க் கல்லைத ச் லம் யாப் ற ல்ைல" ( லப். ப  24);.

     [யாப்  + உற  – யாப் ற ]

யாப்

யாப் 1 yāppuṟudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   ெபா ள் நிரம் த்தல்; to be pregnant with meaning.

     "யாப் ற வந்த" (ெதால். ெபா ள்.254);.

     [யாப்  + உ -]

 யாப் 2 yāppuṟudal,    17 ெச. . . (v.i)

   ஏற் ைடயதாதல், சம்ம த்தல்; to be appropriate, to earn, gather.

     "வ ந்  யாப் ற்ற" (ஞானா 20);.

     [யாப்  + உ -]

 யாப் 3 yāppuṟuttal,    4 ெச. ன்றா . (v. t.)

   1. வ த் தல்; to enforce.

     "ெபயரத்் ைர அதைன யாப் த்தற் ெபா ட் " ( றள், 944, உைர);.

   2. கட் ப்ப த்தல்; to bound.

     [யாப்  + உ -]

யாப் ப்பார்

 
 யாப் ப்பார ்yāppuṟuppār, ெப.(n.)

   உ ப்ப த் வார;் one who confirms.

     [யாப்  → யாப் ப்பார.்]
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யாபதம்

 
 யாபதம் yāpadam, ெப.(n.)

   வா ைவ; a plant-Celastrus paniculata.

     [யா + பதம்]

யாபம்

யாபம் yāpam, ெப.(n.)

யாப்பம் பாரக்்க; see { }.

யா 1-த்தல்

{ }

   4 ெச. . .(v.i.);

   1. ெபா  ெபாக் தல்; to while away one's time.

   2. ய்த்தல்; to enjoy.

     " க் ச ் ந்ைத ெசால் க் த் ேத ர,் இ க்கப் பறக்ைக, யா க்கக் ேகாட்டா " (நாஞ்);.

     [யா → யா -]

யா
யா 2 yāpittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   உரிைம ல்ைலயாக ம் எ த்தா தல்; to obtain unlawful possession of; to encroach upon.

யாேப ம்

 
 யாேப ம் yāpērum, மா. ெப.

   எல்லா ம் (இ.வ.);; one and all.

     [யா + ேப ம்.]

யாம்

யாம் yām, ெப.(n.)

   தன்ைமப்பன்ைமப் ெபயர ்(ெதால்.ெசால். 164);; we.

     "யாஅம் ைண ணரந்் ைற ம்" (ஐங் .333);,

     "யாம் கண்ணிற்கான ந ப" ( றள், 1140);.

க. ஆம்

     [யா + அம் – யாஅம் → யாம். அம் = தன்ைமப் பன்ைம ஈ .]

யாம்பல்கண்டாள்

 
 யாம்பல்கண்டாள் yāmbalkaṇṭāḷ, ெப.(n.)

   மணித்தக்காளி; a medicinal plant used as vegetable, black night-shadeSolanum tubenosum.
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யாமக்காலம்

 
 யாமக்காலம் yāmakkālam, ெப.(n.)

   நள்ளிர ; mid-night.

ம வ. ந  இர  ந நாள்.

     [யாமம் + காலம்]

யாமக்காவலர்

{ }

ெப. (n.);

யாமங்ெகாள்பவர ்பாரக்்க; see { }.

     [ஏமம் → யாமம் + காவலர]்

யாமக் ழங்

 
 யாமக் ழங்  yāmakkiḻṅgu, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ழங் ; a variety of corm.

     [யாமம் + ழங் ]

யாமக்ேகாட்டம்

யாமக்ேகாட்டம் yāmakāṭṭam, ெப. (n.)

   உவளகம்; harem.

     "யாமக் ேகாட்டத் த ஞ் ைறக் ேகாடல்" (ெப ங். இலாவாண, 11, 25);.

     [யாமம் + ேகாட்டம்]

யாமேகாடம்

யாமேகாடம் yāmaāṭam, ெப.(n.)

   1. ேசவல்; cock,

   2. நா ைக வட் ல் (யாழ். அக.);; hour glass.

யாமங்ெகாள்பவர்

யாமங்ெகாள்பவர1் yāmaṅgoḷpavar, ெப.(n.)

   1. இைடயாமத்  ஊரக்்காவல் ெசய்பவர;் night watchman.

     "யாமங் ெகாள்பவர ் டரந்ிழற் க உம்" ( றநா. 37);,

   2. நா ைகக் கணக்கர;் those who announce the time of the day to the king.

     " நீரக்் கன்ன ன் யாமங் ெகாள்பவர"் (மணிேம.7:65);

 யாமங்ெகாள்பவர2் yāmaṅgoḷpavar, ெப.(n.)

   யாமந்ேதா ம் காவல் ெசய்தைல ேமற்ெகாள் ம் காவலர;் mid-night watchman,

     "காப் ைட வா ல் ேபாற்ேறா என் ம் யாமங் ெகாள்பவர"் (நற்.132:8-9);.

     [ஏமம் → யாமம் + ெகாள்பவர]்

இர ப் ெபா ல் ஒவ்ெவா  யாமத் ம் காவல் ேமற்ெகாள்பவர.்

யாமசரிதன்

யாமசரிதன் yāmasaridaṉ, ெப. (n.)

   அரக்கன்; arakkaṉ,

 as roaming about at night.

     "யாமசரிதைன ைள க டல் ேம" (பாரத.ேவத் ர ய. 45);.
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யாம க் ழங்

 
 யாம க் ழங்  yāmasikkiḻṅgu, ெப.(n.)

   தண் க் ழங்  வைக  ெளான் ; a variety of corm.

சைமய க் ப் பயன்ப ம் க ப் த் ேதா டன் ய ழங் .

யாமப

 
 யாமப  yāmabadi, ெப. (n.)

   ங்கள் (சந் ரன்); (யாழ்.அக.);; moon.

     [யாமம் + ப ]

யாமேபரி

யாமேபரி yāmapēri, ெப. (n.)

   இர ல் ஒவ்ெவா  சாமத் ன் ெதாடக்கத் ம் ெகாட் ம் ேபரிைக; drum beaten with stick at the 
commencement of each of the three watches or segment of the mid night.

     "யாம ேபரி ைசத்தலால் (கம்பரா. ைகேக ழ் 57);,

     [யாமம் + ேபரி. ேபரி = ர  ேபரிைக என்பதன்

கைடக் ைற ேபரி]

யாமம்

யாமம்1 yāmam, ெப.(n.)

   1. 7 1/2 நா ைக ெகாண்ட காலவளைவ ( ங்.);; a watch of 7 1/2 { } = 3 hours, period of three hours.

   2. நள்ளிர ; midnight, the middle watch of the night.

     " ர ்யாம ெமன்மனார ் லவர"் (ெதால், ெபா ள், 6);.

   3. இர ; night.

     "யாமக்கடைல நீந் ேவன்." ( வக. 1663);.

   4. இடக்ைகயாற் ெகாட் ம் ஒ  ேதாற்க  ( லப்.3,27, உைர);; small drum beaten by the left hand.

   5. ஒ  நாளில் 40 நா ைகக் ேமல் 50 நா ைக வைர ள்ள ெபா  (நாம ப.559);; the period between the 
fortieth and the fiftieth { } of a day.

   6. ெபா  (அக.நி.);; time,

   7. அகலம் (நாம ப.778);; breadth.

த. யாமம் → Skt.

ம வ. நள்ளிர , ந  இர , ந நாள், ந சச்ாமம்.

     [ஏம் → ஏமம் → யாமம்]

யாமம் என் ஞ் ெசால், "யா" என் ம் க ைமக்க த்  ல ேவர னின்  ைளத்த . 
அங் ங்ெகனாதவா , யாங்க ம் இ ள் கவ் த் க ம், ந  இர க் காலேம யாமம். இசெ்சால், 
இர க்காலம் என் ம் ெபா ப் ெபா ளில், தற்கண் வழங் ய . காலப்ேபாக் ல் அவ் ள் ெச ந்  

க ம் ந ப்ப  ேநரமா ய நள்ளிர ப் ெபா ண்ைம ல், றப்பாக மக்களிைடேய, 
வழக் ன் ய . நள்ெளன் ம் இைடயறாத் ெதாடேராைச எங் ம் ேகட் ம், இராப்ெபா ன் 
ந க் ேற யாமம் என்  கழகக்கால இலக் யங்கள் இயம் ம்.

யாமயாழ்

யாமயாழ் yāmayāḻ, ெப.(n.)

   ந ச ்சாமத் ல் இைசக் ம் யாழ்; lute played at midnight.

     "யாமயாழ் மழைலயாள்" (கம்பரா. நாட ட.்34);.

     [யாமம் + யாழ்]

நள்ளிர ல் இைசக்கப்ெப ம் யாழ்; ஒவ்ெவா  யாமத் ம், அதற் ரிய பண் ைறேயா  
இைசக்கப்ெப ம் யாழ்.
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யாமர்

யாமர ்yāmar, ெப.(n.)

   1. இயக்கர ்பன்னி வர;் twelve sons of { } a deity.

   2. ேதவைத; a deity.

யாமரம்

யாமரம் yāmaram, ெப.(n.)

   1. கரிய ப த்த அ ப்ப ைய ைடய மரம்; the blackish trunk of a tree.

     "யாமரக் ள ம் டா ம் தளா ம்" (ெதால்.எ த் . 229);.

   2. ஆசச்ா மரம் (அக.நி.);; hard wickia binata tree.

கன். ஆக, ஆச ஆரச்.

ம வ. க ந்தாளி மரம், ைமயாளி மரம், ெந ந்தாளி, அஞ்சன மரம், காட்டட , சாலமரம்.

     [யா + மரம் – யாமரம்]

கரிய ப த்த தாள்ப ைய உைடய ெந ய மரம். இம்மரம் பாைல நிலத் ல் பரவலாகக் 
காணப்ெப ம். இம்மரத் ன் நிைலத் ைணப் ெபயைர, (தாவரப் ெபயைர); இ கா ம், யா ம் 
ெதளிவாக வைரய க்க ல்ைல. "யா" என் ம் ஒரைசச ்ெசால், ெசால்லைமப் ேலேய, க ைமப் 
ெபா ண்ைமைய ெபயராகப் ெபற் ள்ள . க ைமக் க த்  லசெ்சால்லான, "யா" என் ம் 

ைதசெ்சால்ேல ( seed - word ); யாமரத் ைனக் க் ம். கழக இலக் யத் ன் தைலைமப் ப வலான 
ெதால்காப் யத் ம், பத் ப்பாட் , எட் தெ்தாைக ல்களி ம், 'யா', 'யாஅ' 'யாஅம்'. 'யாமரம்' 
என் ம் வ வங்கள் ப  ெபற் ள்ளன. (எ.கா.); "யா" :- "யா யர ்நனந்தைல" (அகநா.65:13);. "யாஅ" :- 
"யாஅ வரிநிழல்" ( ந். 232 : 5);.

     "யாஅம்", "ெந நிைல யாஅம்" (அகநா. 659,9);, "யாமரம்" "யாமரக் ள ம்" (ெதால் எ த் . 229);.

யாமரம் கரிய ெந ந்தாள்கைளத் தன்னகத்ேத ெகாண்ட . இப் ப த்த ெந ந்தாள்களினின்  
ைளத்த கவ பட்ட ெகாம் களில், ெபான்ேபாற் வந்த இளந்தளிரக்ள், க்  ஒளி டன் ளி ம். இம் 

மரத் ன் கவ பட்ட ெகாம் களில் ளங் த் ேதான்றம் ள பட்ட இைலகள் எல்லாம், 
இைல ரக்ாலத்ேத ழ்ந் ப ந் தன்ைமத் . இைலகள் உ ரந்்த நிைல ல், யாமரத் ன்  ம் 

ரியக் கற்ைறகள், பாைலநில வ ப்ேபாக்கரக் க்  வரிநிழைல வழங் ந் தன்ைமயன. ெபான் ேபால் 
ஒளி ம், ள பட்ட யாமரத் ன் இைலகள், காண்ேபாரக்்  மைன ைறக் ேகா ன், ெசக்கச் வந்த 
அைலதா ன் ேதாற்றத் ைன நிைன ட் த் தன்ைமயன. ேசவ ன் வந்த அைலதா ன் 
அைமப்பான , யாமாத் ல்

யாமவ

 
 யாமவ  yāmavadi, ெப.(n.)

   இராப்ெபா  (யாழ்.அக.);; night, as divided into watches.

     [யாமம் + வ  → யாமவ ]

இராப்ெபா ன் ப் ரி க ள் ஒன்றான இைடயாமம். பத் ந்  இரண்  மணி வைர லான 
காலம்.

யாமவ ணம்

 
 யாமவ ணம் yāmavaruṇam, ெப.(n.)

   வாைக மரம்; a tree, the indian walnut.

யாமளசாத் ரம்

யாமளசாத் ரம் yāmaḷacāttiram, ெப.(n.)

   சத்  ைசையப் பற் க் ம் தந் ர சாத் ர ல் (தக்கயாகப். 136, உைர);; a tantric work on Sakti 
worship.

     [யாமளம் + Skt. சாத் ரம்]

யாமள ராதனர்

யாமள ராதனர ்yāmaḷaburātaṉar, ெப.(n.)

   காளி ன் பைட ரர;் the warriors of { } army.

     "வ வார ் வனநாய  தன் யாமள ராதனரக்ேள" (தக்கயாகப் 432);

     [யாமளம் + Skt. ராதனர]்
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யாமளம்

யாமளம்1 yāmaḷam, ெப.(n.)

   1. சத்  ைசையப் பற் க் ம் ஒ  தந் ர ல் (தக்கயாகப், 136, உைர);; a tantric work on sakti worship.

   2. யாமளத் ன்ப  பகடா யாக ேவண் ய ப க ளதீ்  (பாரத.களப்.8);; a vedic section on witch-craff.

     "யாமள த ய ேவத மந் ரம்" (பாரத. நச் ப். 14);.

   3. ேசா  (யாழ்.அக.);; pair, brace, couple.

 யாமளம்2 yāmaḷam, ெப.(n,)

   1. பசை்ச (யாழ்.அக.);,

 green,

   2. இளைம; youth, adolescence.

யாமள க்கல்

 
 யாமள க்கல் yāmaḷavikkal, ெப.(n.)

   இரடை்ட இரடை்டயாக வ ம் க்கல்; hiccups which occurs in double strokes.

யாமளாக் னி

யாமளாக் னி yāmaḷākkiṉi, ெப.(n.)

   மாகாளி ைடய ெப ந்  (தக்கயாகப். 666, உைர);; the fire of { }

 யாமளாக் னி yāmaḷākkiṉi, ெப. (n.)

   ெப ங் ெகாற்றைவயா ய காளி ன்  (தக்கயாகப். 666. உைர);; the fire of {}.

யாமளாகமம்

யாமளாகமம் yāmaḷākamam, ெப.(n.)

   சக்  ைசையப்பற் க் ம் ஒ  தந் ர ல் (தக்கயாகப். 136, உைர);; a tantric work on Sakti worship.

யாமேளந் ரர்

 
 யாமேளந் ரர ்yāmaḷēndirar, ெப.(n.)

இைசத்த ழ் லா ரிய ள் ஒ வர ்( லப். உைரப்பா );,

 one of the author of a treatise on { }.

 யாமேளந் ரர ்yāmaḷēndirar, ெப. (n.)

இந் ரகாளியம் ன் ஆ ரியர்

 author of Indrakaliyam.

 யாமேளந் ரர ்yāmaḷēndirar, ெப.(n.)

   இைசத ்த ழ் லா ரிய ெளா வர;்( லப். உைரப்பா );; author of a treatise on icai-t-tamil.

யாமைள

யாமைள yāmaḷai, ெப.(n.)

   1. மைலமகள்; Parvadi.

     "யாமைளைய வைரயரசளித்த பசை்ச மா மணிைய" ( ரேமாத.் 18, 29);.

   2. (ெகாற்றைவ); காளி ( ங்.);; Durga,
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யாமன்

 
 யாமன் yāmaṉ, ெப.(n.)

   இறப் க் கட ள்; iṟappukkaḍavuḷ,

ம வ. இயமன்

     [ஏமம் → யாமம் → யாமன்.]

உடல் ேவ  உ ர ்ேவறாக இ ேவ ப த் ம் ற் வன்.

யா

யா  yāmi, ெப.(n.)

   1. இர  (யாழ்.அக.);; night.

   2. இயமன்ேத  (அ . ந்.);; wife of yama.

   3. ெதற்  (யாழ்.அக.);; south.

   4. கற் ைடயாள் (யாழ்.அக.);; chaste or continent woman.

   5. உடன் றந்தாள் (யாழ்.அக.);; sister,

   6. மகள் (யாழ்.அக.);; daughter,

   7. ம மகள் (யாழ்.அக.);; daughter-in-law.

     [யாமம் → யா .]

யா கன்

யா கன் yāmigaṉ, ெப.(n.)

   இர ப் ெபா ல் நகரே்நாட்டஞ் ெசய் ம் காவற்காரன் ( க் ர நீ ,32);; nightwatchman, one who patrols a 
city at night.

     [யா  → யா கன்.]

யா ைக

 
 யா ைக yāmigai, ெப.(n.)

   இர ; night.

     [யா  → யா ைக.]

யா யம்

யா யம்1 yāmiyam, ெப.(n.)

   1. இந்  ைறகளின் ெதா ப்  (யாழ்.அக.);; a code of Hindu law.

   2, தவம் (யாழ்.அக.);; penance, Tapas.

   3. சந்தனம்; sandal.

 யா யம்2 yāmiyam, ெப.(n,)

   ெதற்  ( ங்.);; south.

     "யா யந்தனி ெலய் ய வர"்

 யா யம்3 yāmiyam, ெப.(n.)

ெபா ப் :

 security, responsibility.

யா யன்

 
 யா யன் yāmiyaṉ, ெப.(n.)

   அகத் யன் (யாழ்.அக.);; Agastya.
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யா யாயனம்

 
 யா யாயனம் yāmiyāyaṉam, ெப.(n.)

   ெதன் ைசச ்ெசல  (தட் ணாயனம்); (யாழ்.அக.);; sun's progress towards the south.

     [யா  + Skt. அயனம்]

யா ைய

 
 யா ைய yāmiyai, ெப.(n.)

இர  (யாழ்.அக.);:

 night.

     [யா  → யா ைய]

யா ரபீ

 
 யா ரீப  yāmirīpadi, ெப.(n.)

   க ப் ரம்; camphor,

யா னி

யா னி yāmiṉi, ெப.(n.) (

   தல் இைட கைடெய ம் ன்  யாமங்கைள ைடய) இர ; night, as consisting of three watches of four 
hours duration each.

     "யா னி  ெலவ் ரக்்  ேமற்ற ல்" (பாரத ப ேனழாம். 169);.

யா னியம்

யா னியம் yāmiṉiyam, ெப.(n.)

   ெதற்  ( ங்.);; south.

     "யா யந்தனி ெலய் ய வர"் ( ற்றா.தல. மந்தமா.85);.

யா னீப

யா னீப  yāmiṉīpadi, ெப.(n.)

   1. ங்கள் (சங்.அக.);; moon,

   2. எரிக் ங் க ப் ரம்; camphor.

யா ரன் { } ெப.(n.); ங்கள் (யாழ்.அக.); moon.

ம வ, நிலவன்.

யா ைர

 
 யா ைர yāmīrai, ெப..(n.)

   இர ; night.

யா கம்

 
 யா கம் yāmugam, ெப.(n.)

   மனக்கவைல (யாழ்.அக.);; mental worry, agony.

யா னம்

 
 யா னம் yāmuṉam, ெப.(n.)

   அஞ்சனக்கல் (யாழ்.அக.);; black bismuth.

யா னர்

 
 யா னர ்yāmuṉar, ெப.(n.)

   ய ைனத் ைறவ க்  நாத னி கட்டைளயால் மணக்கால் நம்  இட்டெபயர ்(அ தாந ந்);; based 
on the orders of Natamuni, Manakkal Nambi named Yamunai shrine as Yamunar.
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யா னாசாரியர்

 
 யா னாசாரியர ்yāmuṉācāriyar, ெப.(n.)

   ஆளவந்தார ்என் ம் மா ய ஆ ரியர;்āḷavandāreṉṉummāliyaāciriyar,

யா ேனட்டகம்

 
 யா ேனட்டகம் yāmuṉēṭṭagam, ெப.(n.)

   ஈயம் (யாழ்.அக.);; lead.

யாைம

யாைம1 yāmai, ெப.(n.)

   பா காப்பான ஒ ள்ள ஒ ரி-ஆைம; tortoise,

     "யாைம ெய த்  நி த்தற்றால்" (க த். 94);.

க. ஆெம.

     [ஏம் → ஏைம → யாைம (ஏம் = பா காப் ); ( . .பக்.54);.);

 யாைம2 yāmai, ெப.(n.)

இர  (யாழ்.அக.);,

 night.

 யாைம3 yāmai, ெப.(n.)

   ெசவ்வ ப்பண்; a secondary melody-type of the  { } class.

     "ெசவ்வ  யாழ்த் றத ்ெதான் " ( ங்);.

 யாைம4 yāmai, ெப.(n.)

   1. ெதற்  (யாழ்.அக.);; south.

   2. இரண்டாம் நாண் ன்; the second naksatra, part of aries.

     "பரணிநாட ் றந்தான்" ( வக. 1813);.

யாைமப்பலைக

யாைமப்பலைக yāmaippalagai, ெப.(n.)

   ஒக க்ைகக க் ப் பயன் ப த் வ ம், ஆைம ன் வ வம் அைமந்த மான ஒக க்ைக 
வைக; a kind of wooden seat in the form of a tortoise, used for sitting in meditation.

     " ல்வா னாற் ெசய்க… ரம்ாதனம்" (ைசவ ெபா  57); (ெதால், ெபா ள். 625);.

     [யாைம + பலைக]

யாைமமைன

 
 யாைமமைன yāmaimaṉai, ெப.(n.)

   சம்மணம் அல்ல  கால்ேமற் கால்ேபாட்  உடக்ா ைக; a yogic posture with folded legs.

     " ல்வா  னாற் ெசய்க.... ரம்ாதனம்"

ம வ, ரம்ாதனம்.

     [யாைம + மைண]
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யாய்

யாய் yāy, ெப.(n.)

   தாய்; mother.

     " ன் ற் ேபாகா ர் னள் யா ம்" ( றநா. 159);.

     "ெதா க த் தல்யான் யாயஞ் வேல" ( றநா. 83,3);.

     "யா ம் ஞா ம்" ( ந்.);.

     [எம் + ஆய் - எம்மாய் → யாய். ெசாற் ைதவா  வந்த .]

     [P]

யாயாரியம்

 
 யாயாரியம் yāyāriyam, ெப.(n.)

   ங்கமரம்; a tree-Indian beech, cypness.

யாயாவரர்

 
 யாயாவரர ்yāyāvarar, ெப.(n.)

   வ ப தற் ரிய தாைதயர;் manes.

ம வ. ெதன் லத்தார,் ந்ைதயர.்

யார்

யார1் yār, ெப. .

   யாவர,் எவர;் who.

     "நலக் ரியார ்யாெரனின்" ( றள், 149);.

ெத. ய ம்; க. யா .

     [ஏ → யா → யாவர ்→ யார]்

யாவர ்என் ஞ் ெசால் ன் ெதா  வ வேம யார.் "வ"கரம் இைடக் ைற. இ  த் த் ெதால்காப் யர ்
வ .

     "பலர  ெசால் ன் யாவர ்என் ம் ெபயரிைட

வகரம் ெக த ம்….." (ெதால்.எ த் .172);.

 யார2் yār, ெப.(n.)

   ெச வைக (மைல);; bristly button weed.

 யார3் yār, ெப.(n.)

   3 அ ; one yard.

 யார4் yār, ெப.(n.)

   உயர் ைணப் பன்ைம அல்ல  உயர்  ஒ ைம னாசெ்சால்; plural or honorfic singular pronoun of { } (higher 
caste);.

யார்பதம்

 
 யாரப்தம் yārpadam, ெப.(n.)

   வா ைவ (மைல.);; black-oil tree.

யாரஞ்சம்

 
 யாரஞ்சம் yārañjam, ெப.(n.)

   ஆடாேதாட; a medicinal shrub -Adhathoda vesica.
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யாரம்

 
 யாரம் yāram, ெப.(n.)

   ண் ப் ; a kind of medicinal herb.

யாரள்

யாரள் yāraḷ, .ெப.

யாவள் பாரக்்க; see { }

     "பல் ங் ந்தல் யாரேளா நமக்ேக" ( ந். 19);.

     [யார ்+ அள் = ெபண்பாற் ெபயரீ .]

யாரி

யாரி1 yāri, ெப.(n.)

 fig tree.

 யாரி2 yāri, ெப.(n.)

   1. எ ரி; opponent, respondant.

   2. கத ; door.

   3. கள்ளக் காதலர ்(ேசாரநாயகர)்;; paramour.

யாரியாத்

 
 யாரியாத்  yāriyātti, ெப.(n.)

   வானம்; sky.

யா ந் ன்னா

யா ந் ன்னா  yārundiṉṉāmūli, ெப.(n.)

   1. அங்கப் ச் ; the bile in the body.

   2. ஒ  வைக ைக; a kind of herb.

     [யா ம் + ன்னா + ]

யா ம்

யா ம் yārum, ெப.(n.)

   எவ ம்; anybody or everybody.

     "யா  ம வர ் ைக ட்பம்" (நால , 282);.

     [யார ்+ உம்]

யாைர

 
 யாைர yārai, ெப.(n.)

   இ ல் 'ஐ' சாரிைய; whom.

யாேரா

 
 யாேரா yārō, ெப.(n.)

   இன்னார ்என்  ெபயர ் ப் டப்பட யாதவர;் someone who cannot be identified,

இ  யாேரா ஒ வர ்பா ய பாட் .

யால்லம்

 
 யால்லம் yāllam, ெப.(n.)

   வானம்; sky.
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யாலம்

யாலம்1 yālam, ெப.(n.)

   சாலமரம்; sal. shorea robusta.

     "ஆமணக்  நட்  ஆசச்ாவாக்கலாகா " ( வக. 2613. உைர);.

 யாலம்2 yālam, ெப.(n.)

   1. ஆசச்ாமரம் (அக.நி.);; hard wickia binata tree.

   2. ஓர ்மரம்; ebony tree; Ceylon ebony - Diospyros ebenaster.

ம வ, காட்டட , சாலமரம்.

த யாலம் → Skt. { }; Eng. sal.

     [யா → யாஅல் → யால் → அம் → யாலம்]

யாலம் என் ம் இசெ்சால், "யா"-என் ம் க ைமக் க த்  தனிைல னின்  ழ்த்த .

யா → ஆ.

ஆ +  → ஆ ; ஆ  + ஆ → ஆசா.

வ த்தல் ரிபாக ஆசா → ஆசச்ா - என்  மா ம். ஆசச்ா = ஆசச்ாமரம். கழக இலக் யங்களில், யாலம் 
(ஆசச்ாமரம்); யாமரம் எ ம் ெபயரில் ப  ெபற் ள்ள . "யாமாக் ள " (ெதால்.எ த் .229); ெதால் 
காப் யத் ல் யாலம் எனப்ப ம் ஆசச்மரம், "யாமாம்" என்  இடம் ெபற் ள்ள .

 யாலம்3 yālam, ெப.(n.)

   இர  (அக.நி.);; night.

யாலாவா தம்

 
 யாலாவா தம் yālāvārudam, ெப.(n.)

   ஆெதாண்ைட ; a thorny creeper

யாவகம்

யாவகம் yāvagam, ெப.(n.)

   1. ப த்  வைக (சங்.அக.);; brazil cotton.

   2. காராமணி; chowlee-bean.

     "அரிகாற் ெப ம்பய  நிைறக்  ர" (ஐங் . 47);.

யாவச் வம்

யாவச் வம்1 yāvaccīvam, .எ.(adv.)

   வாழ்நா ள்ளவைர; as long as one's life lasts, life long till one's last breath.

     "அவ ைடய யாவச் வ  ம ேவன்"

 யாவச் வம்2 yāvaccīvam, .எ.(adv.)

   ஒ வைரப் பற் ய வாணாள் வரலா ; every thing about one's life history, everything about a person.

     "யாவச் வம் ற க் ைழத்தான்"

     [யாவம் + → த. வம்]

யாவ கம்

 
 யாவ கம் yāvacūkam, ெப.(n.)

   வாற் ேகா ைம ன் ைவக்ேகாைல நீற் ச ்ெசய்த உப் வைக ( .அ);; alkaline salt prepared from the ashes 
of burnt barley straw.
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யாவண்

யாவண் yāvaṇ, .ெப.

   எவ் டம்; where,

     "இ ள் யாவணேதா நின்னிழல் வாழ்ேவாரக்்ேக" ( றநா. 102);.

     [யா + (வ்); + அண் → யாவண்]

     "யா" - என் ம் னாக்ேகட்  ெமா ைன அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  ழ்த்த ெசால்.

யாவண

 
 யாவண  yāvaṇadu, ெப.(n.)

   எவ் டத் ள்ள  ( றநா.);; where is it?

     [யாவண் + அ  → யாவண ]

யாவண் என் ம் னாெமா னின்  ேதான் ய ெசால்.

யாவத் ம்

யாவத் ம் yāvattum, .எ.(adv.)

   1. ம்; even a little,

     "யாவ  மனங்கவல் ன் " (ெபா ந. 94);.

   2. எல்லாம் ( டா.);; all, wholly, entirely

     "யாைனெவண் ம ப் னா யற்  யாவ ம்" ( வக. 1201);,

     "அவள் ெசாத்  யாவத் ம் ேபா ற் ".

யாவ

யாவ  yāvadu, .ெப.

   1. எ ; which,

     "காரியம் யாவ ம் கழ ர"் (கந்த . தக்கன்மக. 6);.

   2. எவ் தம்; how.

     "ெகாண ம் வைக யாவெதன" (கம்பரா. வவ. 38);.

     [யா + (வ்); + அ  → யாவ ]

     "அ " - அஃ ைண ஒ ைமச் ட் ப்ெபயர.் யாவ  என் ஞ் ெசால் கழக லக் யங்களில் 
யாகப் ப ன்  வந் ள்ள . அவற் ட ் ல வ மா  :-

   1); "நினக் யான் மைறத்தல் யாவ " (நற்.72:5);

   2); "ஆ ைட உடன்ேறார ்உய்தல் யாவ " ( றம்.97:17);

   3); "இலம்பா  அகற்றல் யாவ " ( றம்:281:15);

ெசன்ைனப் பல்கைலக் கழக அகர த ல். இசெ்சால் ற் ரிய கழக லக் யச ்சான் கள் 
க்கப்பட ல்ைல.

யாவ ம்

யாவ ம் yāvadum, .எ.(adv.)

   1. ம்; even a little.

     "யாவ  மனங்கவல் ன் " (ெபா ந. 94);.

   2. எல்லாம் ( டா.);; wholy.

     "யாைனெவண் ம ப் னா யற்  யாவ ம்" ( வக. 1201);.

     [யாவ  → யாவ ம்]

யாவநாலம்
யாவநாலம் yāvanālam, ெப.(n.)

   ஒ  வைகத ்தவசம் (பதாரத்்த 1399);; maize, great, millet.

யாவநாளம்
யாவநாளம் yāvanāḷam, ெப.(n.)

யாவ நாலம் பாரக்்க,5; see { }.
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யாவம்

யாவம்1 yāvam, ெப.(n.)

   1. அரக்  (இ.வ.);; lac.

   2. ப த்  வைக (சங்.அக.);; brazil cotton.

 யாவம்2 yāvam, ெப.(n.)

   யாவத் வம் ( ன்.);; the island of java.

 யாவம்3 yāvam, ெப.(n.)

ஆசச்ாமரம்:

 hard Wickia binata tree.

     [யா → யாவம்.]

யாவர்

யாவர1் yāvar, .ெப.

   1 2 உயர் ைணப் பன்ைம ல் வ ம் னாசெ்சால்; interro gative plural pronoun for higher category of names of 
men and gods.

     'இந்த இலக்கண ன் உைர யா ரியரக்ள் யாவர?்'

   2. அைனவர;் me and all, everyone

ேநரச்் ல் இறந்தவரக்ளின் ம்பத் னர ்கத ய த காட்  யாவர ்உள்ளத்ைத ம் உ க் ய .

     [யா + (வ்); + அர ்→ யாவர]்

     'அர'் - பலரப்ா .

 யாவர2் yāvar, .ெப.

   எவர;் who, what persons.

     "........... யாவர ்என் ம் ஆவ ன் ன்ெறா " (ெதால்.ெசால்.647);,

     "யாவரவ்ாய் றக்க வல்லார"் (கம்பரா. க்ெகாய். 6);,

     "பலர  ெசால் ன் யாவர ்என் ம் ெபயரிைட" (ெதால்.எ த் .172);.

ெத. எவ ; க. யார;் ம. யாவர.்

     [ஏ → யா + அர ்– யாவர]்

     "அர"் - பலரப்ா . உயர் ைணப் ெபய ள் ஒன்றாகத் ெதால்காப் யர ் ள்ளார.் "யாவர.்............. 
என் ம் ஆவ ன் ன்ெறா  ………… பால  வந்த உயர் ைனப் ெபயேர" (ெதால்.647);.

யாவ ம்

யாவ ம் yāvarum, ெப.(n.)

   எவ ம்; each and every person, all persons.

     "யாவ ம வரியாய் எமக்ெகளியாய்" ( வாச. 20:3);.

     [யாவர ் + உம் 'உம்' ற் ம்ைம]

யாவள்

யாவள் yāvaḷ, .ெப.

   எவள்; who, which woman.

     "யாவேளா ெவம் மைறயா ேம" (ஐங் .370);,

     "யாவள்……. என் ம் ஆவ ன் ன்ெறா "(ெதால், 647);

க. யாவ .

     [ஏ → யா. "அள்" - ெபண்பாற் ெபயரீ ]
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யாவன்

யாவன் yāvaṉ, .ெப.

   எவன்; who, which man.

     "யாவேனா ெவா வ ெனன்றாள்" (கம்பரா.உலா யற் 11);.

க. யாவ

     [ஏ → யா + அன்]

     "அன்" - ஆண்பாற் ெபயரீ . ெதால்காப் யர்

யாவன் என் ச ்ெசால்ைலப் பா ைனப்

லப்ப த் ம் உயர் ைணப் ெபய ள் ஒன்றாகக் த் ள்ளார.் "யாவன்......... என் ம் ஆவ ன் 
ன்ெறா  ......... அப்ப ைனந் ம் பால்அ  வந்த உயர் ைனப் ெபயேர" (ெதால்.647);.

யாவனம்

 
 யாவனம் yāvaṉam, ெப.(n.)

   நிலவரிைக; a land cess or tax.

     [யவனம் → யாவனம்]

யா ம்

 
 யா ம் yāvum, ெப.(n.)

   எல்லாம் ( டா.);; all, wholeness, entirely, each and everything.

க. யாவ .

     [யா + உம்]

யாைவ

யாைவ yāvai, .ெப.

   எைவ; which things, what.

     "யா யா யாைவ என் ம் ெபய ம்" (ெதால். ெசால். 652);,

     " க ந்தைலவன் யார ் ற்ெபா ள் யாைவ" (மணிேம.27.168);.

     [யா + அைவ → யாஅைவ → யாைவ]

     "யா" என் ம் னாவ  அஃ ைனப் பன்ைம னாப் ெபயராக ெசய் ளில் வழங் ம். "அைவ" 
அஃ ைணப் படரக்்ைகப் பன்ைமச ்கட் ப்ெபயர ்(ெதால்.ெசால்.167.ேசனா, உைர);.

யாைவ ம்

 
 யாைவ ம் yāvaiyum, ெப.(n.)

   எல்லாம் ( டா.);; all, wholeness, entirely,

     "யாைவ ம் பா க் ேகாைவையப் பா " (பழ.);.

     [யாைவ + உம், "உம்" ற் ம்ைம]
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யாழ்

யாழ் yāḻ, ெப.(n.)

   1. ேபரியாழ், சேகாடயாழ், மகரயாழ், ெசங்ேகாட்  யாழ் என்ற நால்வைக ைணக்க  ( லப். 3, 26); 
( ங்.);; stringed musical instruments, which are four kinds viz., { } { } { } { }

   2. ஆடைவ (ம ைர); ரா  ( ங்.);; gemini of the zodiac.

   3. அ வ  ( ங்.);, ஒ  நடச்த் ரம் ( வா);; name of the first nakstra, part of aries.

   4. ைர ( வா ைர); ( டா.);; the 6th naksatra, part of orion.

   5. பண் (இைற. 1, உைர);; (mus.);

 melody-type.

   6. ஆந்ைத, (அ .நி.);; owl

பண்ைடத் த ழர,் த ழகத் ல் ெதரிந்ெத த்  அைமத்த இன்னியங்க ள், நரம் க் க யா ய 
யாழ் க ம் றப் ைடய . இைச க்கங்கைள ம், பல்வைகப் பண்ணைம கைள ம் 
ஒரந்் ணரந்்ேதார ்யாழ் என் ம் ெபா ண்ைம ல், நரம்பைம கட்  ஏற்றவா , அைமத் ள்ள 
ம வ வங்கள் வ மா  :-

ம வ. நரம் , நரம் ன்மைற, மைற, நரம் க் க .

     [எ → ஏழ் → யாழ் ( . .பக்.53);]

ேமேல த் ள்ள ெபயரக்ளைனத் ம் யாைழக் க் ம் ெபா ப்ெபயரக்ளா ம். ெமா ஞா  
ேதவேநயப் பாவாணரால், "பாணர ்ைகவ  ம ப் ைர (ம ப் );" என் ம் கட் ைர ல் எ த்தாளப் 
ெபற்றைவ.

கழகத்த ழ்ப் ப வல்களி ம், அதற்  ன்னர ்இயற்றப்பட்ட பாடல்கள் பலவற் ம் 
இடம்ெபற் ள்ள, வைக யாழ் பற் ய ப் கள் வ மா  :- 1. ல்யாழ், 2. யாழ், 3. ேபரியாழ்.

யாழ்இலக்கணம்

 
 யாழ்இலக்கணம் yāḻilakkaṇam, ெப.(n.)

   யாழ் ெசய் ம் அல்ல  யா ைன இைசக் ம் ைற ைனக் ம் ல்; a treatise on making { }.

     [யாழ் + இலக்கணம்]

யாழ்க்கரணம்

யாழ்க்கரணம் yāḻkkaraṇam, ெப.(n.)

   யாழ்வா ப் ற் ரிய ெசய்ைக; movements of the hands in playing the lute.

     "பண்ணியாழ்க் கரண ம்" (மணிேம 2, 20);.

     [யாழ் + க  → கரணம் (ெசய்ைக);]

த. கரணம் → Skt. karana.

யாழ்க் ழ்

 
 யாழ்க் ழ் yāḻkkumiḻ, ெப.(n.)

   ல்யாழ் உ வாக்கத் ற் ப் பயன்ப ம் ழமரம்;     "{ }" tree used for making { }.

     [யாழ் + ழ்]

யாழ்ெசய்-தல்

யாழ்ெசய்-தல் yāḻceytal,    1 ெச. . .(v.i.)

   பா தல்; to sing, to tune music.

     "ேதனின மலங்க ண் யாழ் ெச ம்" ( வக. 1012);.

     [யாழ் + ெசய்-.]
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யாழ்த்தண்

 
 யாழ்த்தண்  yāḻttaṇṭu, ெப.(n.)

   ணா தண்டம்; neck of the lute.

     [யாழ் + தண் ]

யாழ்த் றம்

யாழ்த் றம் yāḻttiṟam, ெப.(n.)

   1. ஐந்  ர ள்ள இைச ( லப்.4, 106, உைர);; a secondary melody-type, pentatonic.

   2. பண் ( ங்.);;     [யாழ் + றம்]

றம் = ஐந்  கரங்கைளக் ெகாண்ட பண்வைக.

யாழ்தரித்தாள்

யாழ்தரித்தாள் yāḻtarittāḷ, ெப.(n.)

மைல மகள் (நாம ப.22);; { }

     [யாழ் + Skt.தரித்தாள்]

யாழ்நரம்

 
 யாழ்நரம்  yāḻnarambu, ெப.(n.)

   தந் ரி; a string of lute.

ம வ. யாழ்நார்

     [யாழ் + நாம் ]

யாழ் உ ப் களில் க ம் இன் யைமயாத ல ப் . யா ைச க ட்பமாக ெவளிப்ப தற் , 
யாழ் நரம் ைன கத் ட்பமாக க்ேகற்ற ேவண் ம். நன்  க்ேகற் ய, றற்ற க 
ெமல் ய நரம் னால்தான் ேகட்பவர ்உளங்ெகாளத் தக்கவா  பண்கைள க க்கமாக இைசக்க 
இய ெமன்  இைச வல் நர ் வர.்

     [P]

யாழ்நார்

 
 யாழ்நார ்yāḻnār, ெப.(n.)

யாழ்நரம்  பாரக்்க; see { }.

     [யாழ் + நார]்

யாழ்ப்பத்தர்

 
 யாழ்ப்பத்தர ்yāḻppattar, ெப.(n.)

   யாழ் யாழ் உ ப் க ள் ஒன் ; a component of the lute,

யாழ்ப்பாணநாய
னார்

 
 யாழ்ப்பாணநாயனார ்yāḻppāṇanāyaṉār, ெப.(n.)

   ஈழத்தரசனிட ந்  யாழ்ப்பாண நாடை்டப் ெபற் த் த ழரக்ைளக் ேயற் யவராகச ்
ெசால்லப்ப பவ ம் கட் லனிழந்தவ மான ேசாழநாட்  இைசப் லவர;் a blind minstrel of the { } country, 
who is said to have been favoured by a singhalese king and obtaining possession of Jaffna, settled a colony of Tamil people.
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யாழ்ப்பாணம்

யாழ்ப்பாணம் yāḻppāṇam, ெப.(n.)

   இலங்ைக ன் வடபா ள்ள ம், த ழராற் ேயற்றம் ெபற்ற மான நா ; Jaffna, a province north of 
ceylon, inhabited by a colony of Tamils.

த ழர ் யா ள்ள இவ் டம் இலங்ைக ன் வட பாற்கண் அைமந் ள்ள . இங்  காங்ேகசன் 
ைற, ஊரக்்காவற் ைற எ ம் இ ைற கங்கள் காணப்ப ன்றன. யாழ்ப்பாணம் நாக வம், 

எ ைம ல்ைலத்  என்ற இ  களாக இ ந்  ன் வகற்பமாக மா ய . யல் 
மாற்றத்தால் இப்ப கள் ேசரந்்  யாழ்ப்பாணம் உண்டா ற் . . . ஆறாம் ற்றாண் ல் நாகரக்ள் 
வாழ்ந்தனர.் நாகமன்னன் இைத ஆண்டான். மணிேமகைல ல் ெசால்லப்ப ம் மணிபல்லவ ம் 
நாக வ ம் ஒன்ேற எனக் க வா ளர.்

ெதன்னிந் ய மக்க டன் இனத்தா ம் பண்பாட்டா ம் ெதாடர் ள்ள மக்கள் வாழ்ந்தைமைய 
யல், மானிட யல், வரலா , இலக் யம், ெமா  த யன சான்  பகர் ன்றன. வா ரம் 

ஆண் க க்  ன்னேர த ழ் அங் ப் ேபச்  ெமா யாக வழக் ன் ந்த .

ேசர நாட் ன் டனான பாணெனா வன் யா டன் ெசன்  இலங்ைக அரசைனப் ேபாற் ப் 
பா னைமயால் அவ்வரசன் ம ழ்ந் , இலங்ைக ன் வடப ையப் பரிசாகத் தந்ததன் நிைனவாக 
'யாழ்ப்பாணம்' என்ற ெபயரிடப்பட்டதாகெவா  க த் ண் .

ஐேராப் யரின் வ ைகக் ப் ன் 'ஜாப்னா' (jaffna); என ம ற் . யாழ்ப்பாணம் . .145 ந்  த ழ் 
மன்னரின் ஆட் ன் ந்த . இக்காலத் ல் த ழரக் ம் நாகரக் ம் கலப் மணம் ெகாண்டனர.் 

. .431இல் னப் பயணி பா யான், இலங்ைக வந்  ல ப் கெள த் க்

ெகாண்டார.்

   9, 10-ஆம் ற்றாண் ல் யாழ்ப்பாணத்ைத ஆண்ட மன்னரக் க்  ங்ைக ஆரிய மன்னரக்ெளன்  
ெபயர.்

டச் க்காரர ்1658-இல் ேபாரச்் க் யைர ெவன்  1795 வைர ஆண்டனர.் டச்  ெமா  யாழ்ப்பாணப் 
ேபச் த் த ல் கலந்த . சான்றாக க ைர (நாற்கா );, அலவாங்  (கடப்பாைர);, கந்ேதார ்
(அ வலகம்);, ெவந்  (ஏல ற்பைன); த ய ெசாற்கள் இன் ம் வழங்கப்ப ன்றன.

யாழ்ப்பாணர்

யாழ்ப்பாணர ்yāḻppāṇar, ெப.(n.)

   யாழ்வா ைன ல் வல்ல பாணர ்வைகயார ்( .ெவ.9, 19, ெகா );; an ancient caste of lute-players of 
excellence.

     [யாழ் + பாணர]்

யாழ்ப்பாணி

 
 யாழ்ப்பாணி yāḻppāṇi, ெப.(n.)

   யாழ்ப்பாண நாட்டான்; citizen native of jaffna.

     [யாழ்ப்பாணம் → யாழ்ப்பாணி]

யாழ்பதங்காளி

 
 யாழ்பதங்காளி yāḻpadaṅgāḷi, ெப.(n.)

   ெசவ்வ யாழ்த ் றதெ்தான்  ( ங்.);; a secondary melody-type of the cevvali class.

     [யாழ் + பதங்காளி]
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யாழ் ரி

யாழ் ரி yāḻmuri, ெப.(n.)

   அ டெ்டாண்டர ் ஞான சம்பந்தரால் யா ல் அடங்காத இைசைய ைடயதாகப் பாடப்பட்ட 
பண்வைக; a tune sung by saint Tiru-nana-sambandar as one which could not be played on the yal or lute.

     [யாழ் + ரி]

நீலகண்ட யாழ்ப்பாணரின் ேவண் ேகாைள ேயற் த் ஞான சம்பந்தப் ெப மானால் 
பாடப்பட்ட பண்.

யாழ் ரிப் பண்ணிலைமந்த பாடல் வ மா  :-

மாதரம்டப் ம் மடஅன்ன ம் அன்னேதார்

நைட ைடம் மைலமகள் ைணெயன ம ழ்வர்

தஇனப்பைட நின் ைச பாட ம் ஆ வர்

அவரப்டர ்சைடந் ெந  யேதார ் னலர்

ேவதெமா  ஏ ைசபா வ ராழ்கடல் ெவண் ைர

ைரந் னிரகைர ெபா ம்  நின்றயேவ தாத ழ் ன்ைன தயங்  மலரச்் ைற வண்டைற 
எ ல்ெபா ல் ல்ப ல் த ம ரம் ப ேய

டற் ல் இைசக்க யலாவா , இைறவனின் இ ம் ச ்ெசயலாக யாழ் ரிப்பண் கழ்ந்த 
தன்ைம ைனச ்ேசக் ழார ்வ நின்  ெமா ஞா  வ  :- ,

நீலகண்ட யாழ்ப்பாணர,் 'யாழ் ரிப் பண்ைண'த் தம் யா ட் க் காட்ட யாைமக் , அதாவ , 
அவர  அள றந்த வபக் ேய காரணம். த ம ரத் ள்ள அவ ைடய உற னர,் அவர ்

ஞானசம்பந்தரின் ப்ப க இைசைய யாழ்ப்ப த்  வந்த றைனப் கழ்ந்தேபா , அவர ்
அதற்  க வ ந் , யா ட் க் காட்ட யாதவாற ப்ப கம் பா ம்ப  தாேம 

ஞானசம்பந்தைர ேவண் னார.் இதனால், யா ட் க் காட்ட யாத ெப ைம, ப்ப க 

யாழ் ரிநாதர்

 
 யாழ் ரிநாதர ்yāḻmurinātar, ெப.(n.)

   த ம ரத் ல் எ ந்த ளிய இைறவன் ப்ெபயர ்(அ தாநேகா.);; name of a god shrined at Dharuma-
puram.

     [யாழ் ரி + Skt. நாதர]்

யாழ் ரிநாெத வ
ரர்

 
 யாழ் ரிநாெத வரர ்yāḻmurinātesuvarar, ெப.(n.)

   த்த ம ரத் ேல ேகா ல் ெகாண் க் ம் இைறவன் ெபயர;் the god shrined at Tiru-t-taruma-puram.

யாழ் னி

 
 யாழ் னி yāḻmuṉi, ெப.(n.)

   ல லா  (நாரதர)்;; sage { } who is personefied always with lute playing.

     [யாழ் + னி]

யாழ் னிவன்

யாழ் னிவன் yāḻmuṉivaṉ, ெப.(n.)

   ல லா  (நாரதர)்;; a sage, { }

     "பாடல் யாழ் னிவன்" (பாகவத 10  நாரதர,் 7);.

     [யாழ் + னிவன்]
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யாழ்வைக

யாழ்வைக yāḻvagai, ெப.(n.)

   1. ஐந்  நிலத் ற் ரிய யாழ் எ ம் இைசக் க ; a turning Iute intended for all 5 classification or categories of 
lands.

   2. பண்ைடக்காலத் ல் வழக் ந்த ஏ வைக யாழ்களான ல்யாழ், ேபரியாழ் (ெப ங்கலம்);, 
யாழ், ெசங்ேகாட் யாழ், ஆ யாழ் (ெப ங்களம்);, மகரயாழ், சேகாட ung; the seven kinds of lute ({ }); in 

ancient days viz., { } { } ({ });,{ } { } { } ({ });. { } { }

     [யாழ் + வைக]

யாழ்வைககளாவன :-

   1. ல்யாழ் :- ல்யா ன் அைமப் ம் றப் ம் யாழ் என் ம் ெசால் ளக்கத் ற் காண்க.

   2. ேபரியா ன் (ெப ங்கலம்); அைமப் ம் றப் ம் :-

ற்கால மக்கள் உ வத் ம் ெபரியவரா ந்ததனால், அவர ்ைகயாண்ட க கெளல்லாம் 
ெபரியனவாகேவ ந்தன. மக்கள் உ வம் வரவரச ் த்  வ வதனால், அவரக்ள் ைகயா ம் 
பலவைகக் க க ம் த்  வ ன்றன. ேபரியாழ் கப் பைழயதாத ன், அ   பழங்கால 
மக்கட்ேகற்றப  கப் ெபரியதா ந் க் ன்ற . அ  நால்வைக யா ல் தற் க்கப் 
ெப வதற்  அதன் பைழைமேய காரணம். கைடச ்சங்க காலத் ம் அ  வழங் னதாகக் 

றப்ப ம், அ  உ வத் ற் ெபரியவரக்்ேக உரியதாய் அ ன வழக்காகேவ வழங் னதாகத் 
ெதரி ன்ற .

அ ர்  நரம் களால் இைசையப் ெப க்கலாம் என்ற எண்ணம் உண்டான ன், ெப ங்கலம் 
என் ம்ேபரியா ல் தன் தலாக அ ர்  நரம் கள் ேசரக்்கப்பட் த்தல் ேவண் ம். ஆகேவ, அவ் 
யா ல் ெப ம் பத்தர ் ந் ன ம் அ ர்  நரம்  ந் ய மா ம். தைலசச்ங்க காலத்  மக்கள் தம் 
உடற் ப ம க்ேகற்றப  இயல்பாகேவ ெப ம் பத்தர ்அைமத் த்தல் ேவண் ம். ற்காலத் ச ்

ற் வ மக்களின் ரியாழ்கேளா  ஒப்  ேநாக் ய ன்னேர, அதற் ப் ெப ங்கலம் அல்ல  
ேபரியாழ் என்  ெப ைமச ்ெசால் அைடெகா த் ப் ன்ேனார ்ெபயரிட்டதாகத் ெதரி ன்ற . 

தற்காலத் ல் அ  அளவான க யாகேவ க தப்பட் க்கலாம். பழங்காலத் ல் ெப  வழக்காக 
வழங் யதாக ல்களிற் றப்ப ம் மத்தளம், அதன் ப ைம காரணமாக இன்  

யாழ்வல்ேலார்

யாழ்வல்ேலார ்yāḻvallōr, ெப.(n.)

   1. ைண வல்ேலார;் talented experts in playing on the lute.

   2. கந்த வர ்( டா.);; Gandharvas, the heavenly choristers.

     [யாழ் + வல் → வல்லார ்→ வல்ேலார.்]

     "ஆேவா வா ம் ெபய மா ளேவ" (ெதால்.680);.

யாழ்வல்ேலான்

 
 யாழ்வல்ேலான் yāḻvallōṉ, ெப.(n.)

   ல  உலா  (நாரதன்);; a celestial sage said to be expert in lute playing.

     [யாழ் + வல் → வல்லான் → வல்ேலான்]

யாழ்வா த்தல்

 
 யாழ்வா த்தல் yāḻvācittal, ெப.(n.)

   மகளிரக்் ரிய சல த்ைத ஐந்த ள் ஒன்றான யாழ்வா த்தல்; playing the lute, a women's 
accomplishment, one of five { }.

     [யாழ் + வா த்தல்]

யாழ்வா ைன

யாழ்வா ைன yāḻvāciṉai, ெப.(n.)

   ைண வா க்ைக ( வக.660. உைர);; playing the lute.

     [யாழ் + வா  → வா ைன]
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யாழ

யாழ yāḻ, இைட.

   ஒ  ன்னிைல அைசசெ்சால்; expletive of the second person.

     "யாழ நின் ைமந் ைட மார் ற் ணங்  நிைனத் க் காண்" (க த். 18);.

     [யாழ் → யாழ]

     'யாழ ைடயாய்' என் ம் ெபா ைடய ெசய் ளில் 'யாழ' என் ஞ் ெசால், நாளைட ல் 
அைசசெ்சால் அள ல் நின்ற .

 யாழ yāḻ, ெப.(n.)

இைட அைச நிைல an expletive.

     [எல்-எ வன்-ஏல-ஏழ-யாழ]

ம வ தரிக தல்

 யாழ yāḻ, இைட (inter)

   அைச நிைல; an expletive.

     [எல்-எ வன-ஏல-ஏழ – யாழ]

யாழல்

 
 யாழல் yāḻl, ெப.(n.)

   கைறயான் (யாழ்.அக.);; white ant.

ம வ. தல்

யாழவ ப்ப ரம்

 
 யாழவ ப்ப ரம் yāḻvaḍippaḍiram, ெப.(n.)

   சந்தனம்; sandal.

யாழா ரியன்

 
 யாழா ரியன் yāḻāciriyaṉ, ெப.(n.)

   யா ைச கற் ப்பவன்; instructor or trainer in lute-playing.

     [யாழ் + ஆ ரியன்]

யா ன்ெமன்ெமா
நாய

 
 யா ன்ெமன்ெமா நாய  yāḻiṉmeṉmoḻināyagi, ெப.(n.)

   மணஞ் ேசரி ல் எ ந்த ளி க் ம் ேத ன் ெபயர;் the deity enshrined at { }.

     [யாழ் → யா ன் + ெமன்ெமா  + நாய ]

     'இன்' ஒப் ப்ெபா ள் த்த ஐந்தாம் ேவற் ைம உ .

யா ெமன்ெமா
யம்ைம

 
 யா ெமன்ெமா யம்ைம yāḻiṉumeṉmoḻiyammai, ெப.(n.)

   ளமரிேல ேகா ல் ெகாண் க் ம் ேத ன் ெபயர;் a deity enshrined at { }

     [யா ம் + ெமன்ெமா  + அம்ைம]
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யா ப்

யா ப்  yāḻuṟuppu, ெப.(n.)

   யா ல் அைமந் ள்ள றப் ப் கள்; the special components of the lute viz., pattar, { } undi, maruppu, tivavu.

     [யாழ் + உ ப் ]

   1. பத்தர ்:- பத்தர ்என்ப , இக்காலத் ல் ைணெயன்ற இைசக் க ல் உள்ள டம் என்ற 
உ ப் ைன ஒத்  அைமந்ததா ம். பத்தர ்என்ற இவ் ப் ைன ன்ேனாரக்ள் ழ், க் , 
தணக்  என்ற மரங்களால் அைமத்தாரக்ள். யாழ்ப் பத்தரா ய இதன் ேமற் றம் வ ம் 

ைடந்ெத க்கப்பட் த் ேதாலால் டப்ெப ம். இனி, பத்தரின் ேமற் றத் ல் ஒ  பா  மரேம 
வ வாயாகத் றக்கப்பட் க்க, அத் றப் ன் வ யாக மற்ைறப் பா  மரத் ைன ம் உள்ேள 

ைடந்ெத த் , வ வாய்ப்ப ைய மட் ம் ேபாரை்வத் ேதாலால் த ம் உண் . பத்தர ்என்ற 
உ ப்பான , இவ்வா  இ  வைகயாக ம் அைமக்கப்ப ம். இதன்கண் எட்டாம் நாள் ங்கைளப் 
ேபான்  அைரவட்ட வ ல் வ வாய் அைமத்த ெபா  அதன் வ யாகக் ைடந்தைமக்கப் ெபற்ற 
பத்தரின் உள்ளிடம் இ ள் ெச ந்ததாய் இ க் ம். பத்தரில் வ வாயாகத் ேதான் ம் ேமற்பரப் ைன 

தற்  அைமந்த ேபாரை்வத் ேதால் நன்றாகப் பாடஞ் ெசய்  வ ட்டப்பட் ச ்
ெசந்நிற ைடயதாய் ேதான் ம். இத ்ேதாைலப் ெபா த்  வதற் ப் பத்தரின் ஒரத்ைதச ் ற் ம் 

க்கப்பட்ட ய ஆணிகளின் தைலகள் நண் ன் கண்கைளப் ேபான்  ேதான் ம். ேபாரை்வத் 
ேதா ன் ந ப்ப  பத்தரின் உள்ேள நரம் கள் ெசல் தற்  ஏற்ற வண்ணம் இ  றாகப் ரிந்  
இைணத் த் ைதக்கப்ெபற் க் ம். இங்ங்னம், ேபாரை்வத் ேதா ைன ந ேவ இைணத்தைதப் 
பதனம் என் ம், ெபால்லம் ெபாத் தல் என் ம் வழங் வர.்

   2. யாப்  :- யாப்  என்ப  பத்தரின் க்களேவ நீளமாகச ் ரற் ப மனாக யாைனத் 
தந்தத் னாற் ெசய்யப்பட் , நரம் கைளத் ெதா த்தற்  இடமாக ம் நரம் ன் அைச ைனப் 
பத்தரிேல தாக்  ஒ ைமயப் ெப க் தற் ரிய க யாக ம் அைமக்கப்பட்டேதார ்உ ப்பா ம். 
இவ் ப்  பத்தரின் உள்ளிடத்ேத ெச க்கப் ெப வதா ம்.

   3. உந்  :- உந்  என்ப , பத்தரின் ேமல் டப்ெபற்ற ேபாரை்வத் ேதா ற் ம், பத்தரி ள்ேள 
ெச க்கப்பட்ட யாப் ப் ற் ம் ந ேவ அைமந்த உ ப்பா ம். இ  வைளந்  உயரந்்  ேபாரை்வத் 
ேதா ன் ந டத்ைதத் தாங்  நிற்பதா ம். இதன் அ ல் அைமந்த யாப் ப் ல், ெதா க்கப்பட்ட 
இைச நரம் கள், அதன் ேமல் உள்ள உந் ெயன் ம் இதன் வ யாக, ெவளிேய ெசல்ல 
ேவண் த்தலால் உந் ெயன் ம் இவ் ப் ன் னிப்ப  இ  ளவாகப் ப க்கப்பட் க் ம். 
'உந் ' என் ம் ெசால் 'உந் ' என் ம் ைனய யாகப் றந்ததா ம். வைளந்  உயரந்்  உந்  

யாைழயங் னி

 
 யாைழயங் னி yāḻaiyaṅgiṉi, ெப.(n.)

   த தாைழ; shrub in the edges, aloe.

யாேழார்

யாேழார ்yāḻōr, ெப.(n.)

   1. யா ைச வல்ேலார;் skilful or expert players on the lute.

   2. கந்த வர ்( டா.);; Gandharvas, the heavenly choristers.

     [யாழ் → யாேழார]்

யாேழார் ட்டம்

யாேழார் ட்டம் yāḻōrāṭṭam, ெப.(n.)

   காதலர ்தம் ள் மனெமாத் க் ங் ட்டம் (ெதால்.ெபா ள்.92, உைர);; a form of marriage which results 
entirely from love and which has no ritual whatsoever, as common among Gandharvas.

     [யாேழார ்+  → ட்டம். ( ட்டம் - ைக]

யாேழார்மண
ைன

யாேழாரம்ண ைன yāḻōrmaṇaviṉai, ெப.(n.)

காதலர ்தம் ள் மனெமாத் க் ங் ட்டம் (ெதால்.ெபா ள்.92.உைர);.

 a form of marriage which results entirely from love and which has no ritual whatsoever, as common among Gandharvas. 
"யாேழார ்மன ைனக் ெகாத்தனெளன்ேற" (மணிேம.22,86);.

     [யாேழார ்+ மண ைன]

யாளவரி

 
 யாளவரி yāḷavari, ெப.(n.)

   யாளி வங்கள் வரிைசயாக அைமக்கப் ெபற்ற ேகா ற் கட்டடப் ப ); the portion of a temple-structure 
where the figures of { } are set in row.

     [யாள + வரிைச → வரி (வரிைச நிைரெயா ங் );]
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யாளி

யாளி yāḷi, ெப.(n.)

   1. கரிமா ன் ம ப் ம் ம் க்ைக ம் அரிமா ன் க ைடயதாகக் க தப்ப ம் லங் ; a 
mythological lionfaced animal with elephantine proboscis and tusks.

     "உ ைவ ம் யாளி  ளிய ம்ஞ ( ஞ் ப். 252);.

   2. அரிமா (அக.நி.);; lion.

   3. மடங்கேலாைர ( ங்கரா ); ( டா.);; leo of the zodiac.

   4. இைற ைடவைக ( ன்.);; a shallow vessel for throwing water to wet the sail of a craft or for ladling out bilge water,

   5. யாைன (அக.நி);; elephant.

க. யாளி

யாளிக்கால்

யாளிக்கால் yāḷikkāl, ெப.(n.)

   யாளி வ ற் ெசய்த பாதம் (S.I.I.i,5);; leg of stand etc., shaped like a { }

     [யாளி + கால்]

யாளிக் ைட

 
 யாளிக் ைட yāḷikāṭai, ெப.(n.)

   இைற ைடவைக; a shallow vessel for throwing water to wet the sail of a craft or for ladling out bilge-water.

     [யாளி + ைட]

     [P]

யாளிதத்தன்

யாளிதத்தன்1 yāḷidaddaṉ, ெப.(n.)

ஒளைவக் த் தந்ைத

 father of Awai.

     "யாளி வற் ண் " - எ ம் ஞானா ரத் ெசய் ளால் அ யலாம்.

ம வ. பகவன்

     [யாளி + தத்தன்]

 யாளிதத்தன்2 yāḷidaddaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  னி (ஞானா );; a saint or sage.

     [யாளி + தத்தன்]

யாளிப்பட்ைட

 
 யாளிப்படை்ட yāḷippaṭṭai, ெப.(n.)

யாளிக் ைட பாரக்்க; see { }

     [யாளி + படை்ட]

யாளிபலம்

 
 யாளிபலம் yāḷibalam, ெப.(n.)

   அரிமா ைன  ஞ் ம் ஆற்றைலக் க் ம் உவைமச ்ெசால்; extraordinary strength, comparable to the 
strenght of a lion.

     [யாளி + Skt. Bala → த. பலம்]
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யாளி கம்

 
 யாளி கம் yāḷimugam, ெப.(n.)

   யாளி ன் கம்ேபால அணிகளில் அைமக்கப்பட்ட கப்  த யன; ornamental pendant or clasp of 
jewels, shaped like the face of а { }.

     [யாளி + கம்]

யாளியாைன

 
 யாளியாைன yāḷiyāṉai, ெப.(n.)

யாைன ன் ம ப் ம் க்ைக ம் அரிமா ன் க ைடயதாகக் க தப்ப ம் லங் .

 a mythological lion-faced animal with elephantine probosics and tusks.

     [யாளி + யாைன]

யாளி ர்

 
 யாளி ர்  yāḷiyūrti, ெப.(n.)

காளி

 as riding on a

     [யாளி + ஊர் ]

யாளிலலாடம்

 
 யாளிலலாடம் yāḷilalāṭam,    ெப.(n.) யாளி வைமந்த ணின் ெநற் ; the capital of a pillar, shaped like a { }.

யாளி ைர

யாளி ைர yāḷivirai, ெப.(n.)

    சணல் த்  (பதாரத்்த. 780);; lin-seed, flaxseed, linususitatissi mum.

     [யாளி + ைர]

யாற் நீர்

யாற் நீர ்yāṟṟunīr, ெப.(n.)

   எண்வைகப் ெபா ள்ேகாளில் ெசாற்கைள ன் ன்னாக மாற்றாமல் ேநராகேவ ெபா ள் ெகாள்  
ைற (நன். உைர. 412);; a mode of construing a verse in which the words are taken in their order without any 

transposition to yield the intended meaning, one of the eight { }.

யாற் நீர்ப்ெபா
ள்ேகாள்

 
 யாற் நீரப்்ெபா ள்ேகாள் yāṟṟunīrpporuḷāḷ, ெப.(n.)

   ெபா ள்ேகாள் எட்  வைகக ள் ஒன் , ெசய் ளில் ஆற்  நீர ்ேபான்  ெபா ள் 
ெகாள்வதா ம்; knowing meaning of a poem like pouring of river water, one of eight { }.

     [யாற் நீர ்+ ெபா ள்ேகாள்]

யாறகம்

 
 யாறகம் yāṟagam, ெப.(n.)

   வான்ெவளி ற் பறந்தைல ங் க டன்; sky root - a climber.

யாற்ெறா க்

யாற்ெறா க்  yāṟṟoḻukku, ெப.(n.)

   க ய ெபா ைளக் ைற படா , ற்பா ல் அைமத் க் ைக; composing { } flawless.

     [யாற்  + ஒ  → ஒ க் ]

யாற்ெறா க்  பற்  இளம் ரணர ்இயம் வ  "க ய ெபா ைள வ வாமற் த் ரம் ஒ ங் படக் 
ளத்தல்" (ெதால்.ெபா ள்.656, இளம்.);.
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யாறாம்ைப

 
 யாறாம்ைப yāṟāmbai, ெப.(n.)

   க ம்ைப; a species of tumbai, dead nettle.

யா

யா  yāṟu, ெப.(n.)

   மரஞ்ெச  ெகா யடரந்்த அட ைய ட த் ச ்ெசல் ம் நீரப்்ெப க் ; river.

     "அக ந் தன்ன கான்யாற்  நடைவ" (மைலப . 214);.

ெத. எ ; க., ம. ஆ .

     [அர ்→ அ  → ஆ  → யா ]

நிலெமங் ம் ஒேர ேசாைலயா ந்த காலத் ல், இைட ைடேயா ம் ஆ கேள, ஊ நீந் ம் ஒரமாக 
நடந்  ெசல் ம் வ களா ந்தைம ன், வ  ஆ  எனப்பட்ட  (ெசால்.ஆ.க.பக்.17);. மைலைய 
அ த்  வ ந்ேதா ம் நீைர அ  என்றாதல் ேபான்

நிலத்ைத ஊட த்  ஒ ம் நீரப்்ெப க்  யாறானவாறாம்.

யான்

யான்1 yāṉ, ெப.(n.)

   ெசய்யான்; a kind of centepede.

 யான்2 yāṉ, .ெப.(n.)

நான்

 first person, I.

     "யான்ேநாக் ங் காைல நிலன்ேநாக் ம்" ( றள், 1093);, "யான் எ ம் ஆ  இல்

ஆதவேன."( வ. .149);

     [ஏ → ஏன் → யான் (ஏ - உயர் );.]

     'நான்' என் ம் ெச க்  (அகங்காரம்); மாந்த க்  இயல்பாக ண்ைமயால், ந் யல் த ழன் 
தற்ெப ைம ம் தன்னல ம் பற்  'ஏ'காரச ் ட்டால் தன்ைனக் த்தான் (க. .பக்.58);.

     "யா"-என் ம் தன்ைமச் ட்  லத் னின்  ழ்த்த ெசால். "நான்" என்றவா , தன்ைனேய 
ப் ட் ச ்ெசால் க் ெகாள் வதற்  தன் தல் மாந்தன் பயன்ப த் ய ல ெவா .

 யான்3 yāṉ, ெப.அ.

   தன்ைம ெயா ைமப் ெபயர ்(ெதால். ெசால். 162);; first person singular noun.

ெத. எ ; ம. ஏந; க. ஊந்.

யான்ைம

யான்ைம yāṉmai, ெப.(n.)

ெச க் , தன்னலம் மற் ம் தன் ைனப் ணர் :

 egoism; arrogancy, self-consciousness.

     'யான்ைம ர் கழ் யாதன்" (ேச . .1);

     [ஏ → ஏன் → யான் → யான்ைம]

யானஞ்ெசய்-தல்

யானஞ்ெசய்-தல் yāṉañjeytal, -13 ெச. . . (v.i.)

   ெசல் தல்; to go, to move,

     "பத் யால்.......... யானஞ் ெசய" (இர . நாட் ப்.41);.

1546

www.valluvarvallalarvattam.com 4767 of 19068.



யானபாத் ரம்

 
 யானபாத் ரம் yāṉapāttiram, ெப.(n.)

   மரக்கலம் (யாழ்.அக.);; boat or catamaran.

     [ஏனம் → யானம் + பாத் ரம் (யானம் = மரக்கலம்);.]

யானம்

யானம் yāṉam, ெப.(n.)

   1. கட்டப்ெபற்ற ஊர்  வைக; conveyance, vehicle, carriage.

     " லம்ப  ரிந் ரன் யானம்" இர . க் .10)

   2. ைக; palanquin, litter.

     "வாகன யானங் கண் ைசக் ெகாண்டார"் (ெபரிய . த த்தாட.்20); ( டா.);.

   3. மரக்கலம் ( டா.);; vessel, ship, raft, catamaran.

     "யானேம மரக்கலத்ேதா ெட ர் " ( டா.11:15:2);.

   4. அரசர  ணங்க ள் ஒன்றான ேபாரச் ்ெசல ; march against an enemy, one of { }

     " ந்ைத ெகாள்யான ேமற்ெசல்லல்" (இர  க்  21);.

   5. அைற  (யாழ்.அக.);; room, chamber

   6. கள் (ச .);; toddy.

     [ஏல் → ஏனம் → யானம்]

     "யா"-என் ம் ெபா ந் தற் க த்  ேவரினின்  ழ்த்த ெசால். யாத்தல் - கட் தல், இைணத்தல். 
யானம் - கட்டப்ெபற்ற ஊர்  வைக. நில நீரவ் ச ்ெசல ற்  ைறேய பல்லக் , மரக்கலம் 
ேபான்றவற்ைற உ வாக் வதற்  மரத் ண் , பலைக, இ ம் ச ்சட்டம் தலான ெபா டக்ைள 
ஒன்ேறாெடான்  ெபா த் ,

இைணத் ச ்ெசய்வதால் ஏற்பட்ட ெபயர ்என்ற க.

யான கம்

 
 யான கம் yāṉamugam, ெப.(n.)

   வண் ேனரக்்கால் ைனப்ப ; a sturdy plank used in bullock-cart thill.

     [யாைன கம் → யான கம்]

யானாத யா

 
 யானாத யா yāṉātaruyā, ெப.(n.)

   பலகைர; cowry.

ம வ. ேசா .

யாெனனெதனல்

யாெனனெதனல் yāṉeṉadeṉal, ெப.(n.)

   தானல்லாத உடம்ைப யாெனன் ம் தனக் ப் றம்பான ெபா ைள எனெதன் ம் க  
அவற் ன்ேமற் பற் ைவத்தல் (அகங்காரம மகரங்கள்);; the sense of I and mine. "யாெனன ெதன் ஞ் 
ெச க்க ப்பான்' ( றள், 346);.

     [ஏ → ஏன் → யான் + என் + அ  – என  + எனல், ஏ = உயர் .]

     'தன் டம்ைபத் தானாக மயங்  யாெனன்பதால் அகப்பற்  'யான்' என் ம் ெசால்லா ம், தனக் ச ்
ெசாந்தமான றெபா ள் அல்ல  உைடைமகைளெயல்லாம் தனித்தனி என  என்  ெசால்வதால் 

றப்பற்  'என ' என் ம் ெசால்லா ம் க்கப்ப ம்' ( றள், 346, த ழ் மர ைர);
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யாைன

யாைன1 yāṉai, ெப.(n.)

   க்ைக ைடய லங் ; elephant - Elephas indicus.

     "யாைன ங் ைர ம்" (ெதால், ெபா ள். 570);, யாைன இ ந்தா ம் ஆ ரம் ெபான், இறந்தா ம் 
ஆ ரம் ெபான்' (பழ.);, 'யாைனக் கட்டக் க  தாேன எ த் க் ெகா க் ம்' (பழ.);, 'யாைன ேமல் 
ேபா றவைனச ் ண்ணாம்  ேகட்ப  ேபால' (பழ.);. 'யாைன அ ந்த ந் ம் பாகைனேய ெகால் ம்' 
(பழ.);.

     [அல் → எல் → என் → ஏன் → ஏைன → யாைன]

     [ஒ கா. யா + அன் → யாஅன் → யான் + ஐ → யாைன = கரிய லங் ]

ெத. ஏ க , க. அென (ane);, { } ம. அன ({ });. kota. a.n.. Toda = a.n., Kodagu = a-ne, Tuly. { } Kolami = { } { } Naiki = { } 
Gondi. { } Konda = { }.

ம வ 1. உம்பல் = உயரந்்த ; 2. உவா = ரண்ட ; 3. ஓங்கல் = மைல ேபான்ற ; 4. கரி = கரிய ; 5. 
கள்வன் = கரிய ; 6. களி  = கரிய ஆண்யாைன, 7. கைறய  = உரல் ேபான்ற பாதத் ைன ைடய  8. 

ஞ்சரம் = ரண்ட ; 9. ைகம்மா = க்ைகைய ைடய லங் ; 10. ைகம்மைல = ைகைய ைடய 
மைலேபான்ற ; 11. நால்வாய் = ெதாங் ன்ற வாைய ைடய ; 12. கர் கம் = கத் ல் 

ள்ளி ள்ள  (ஒ வைக);; 13. ைழக்ைக ( டை்க); = ைள ள்ள ைகைய ைடய ; 14. ெப மா = 
ெபரிய லங் ; 15. ெபாங்க  = ெபரிய பாதத்ைத ைடய ;16. யாைன (ஏைன); = கரிய ; 17. வ ைவ = 
உ ண்  ரண்ட ; 18. வாரணம் = சங்  ேபான்ற தைலைய ைடய  அல்ல  ல்ைல வாரிப் 
ேபா வ ; 19. ம்  = ைள ள்ள ைகைய ைடய ; 20. ேவழம் = ெவள்ைள யாைன 
(ெசால்.ஆ.க.பக்.16);.

ேமற் த்த ம வ வப் ெபயரக்ள் ஒவ்ெவான் ம், ண்ணிய ெபா ட ்ெபா த்தப்பாட் டன், 
கழகக்கால இலக் யங்களில் ஆளப்ெபற்றைவயா ம்.

க ைம நிைல ம், ப ைம நிைல ம் காணப்ப ம் ெப ைமசான்ற ப்பதெ்தட் ப் ெபயரக்ளில் 
கழக இலக் யங்களில் இவ் லங்  உலா வ ன்ற  என் , ெசால்லாய் வ ஞர ்ப.அ ளியார ்

த் ள்ள ம், ஈங்  எண்ணத்தக்க ெவான்றா ம்.

யாைனக்கசை்ச

 
 யாைனக்கசை்ச yāṉaikkaccai, ெப.(n.)

   யாைனக் க த்தணிக் க  ( ங்.);; cord tied round elephant's neck

     [யாைன + கச்  → கசை்ச.]

யாைனக்கட்ேசய்
மாந்தரஞ்ேசர

ம் ெபாைற

யாைனக்கட்ேசய்மாந்தரஞ்ேசர ம் ெபாைற1 yāṉaikkaṭcēymāndarañjēralirumboṟai, ெப. (n.)

   ஒ  ேசர அரசன், இவன் அரச ம் லவ ம் வள்ள மாக இ ந்தவன்.ஐங்   ெதா ப் த்ேதான் 
என்பர.் இவன் இளஞ்ேசர ம் ெபாைறக்  உற னன்; a cera king, also as king, poet as well as liberal donor. He 
is said have composed { } related to harm { }.

யாைனக் கட்ேசய் 
மாந்தரஞ்ேசர

ம் ெபாைற

யாைனக் கட்ேசய் மாந்தரஞ்ேசர ம் ெபாைற2 yāṉaikkaṭcēymāndarañjēralirumboṟai, ெப.(n.)

   பாண் யன் தைலயாலங்கானத் ச ்ெச ெவன்ற ெந ஞ் ெச யனால் கட் ண்டவன். இவைனப் 
பா ய லவர ் ங்ேகா ர ் ழார;் one who was subdued by { } victories king { } poet { } composed songs in 
praise of him.

யாைனக்கைடப்ப
ல்

 
 யாைனக்கைடப்பல் yāṉaikkaḍaippal, ெப.(n.)

   யாைன ன் கைடவாய்ப்பல்; the last interior tooth in the elephant's mouth.

     [யாைன + கைட + பல்]

யாைனக்கண்

யாைனக்கண் yāṉaikkaṇ, ெப.(n.)

   1.  கண்; small eye in disproportion to the size of the body, as those of an elephant.

     "யாைனக்கட்ேசய் மாந்தரஞ் ேசரல்" ( றநா. 20);. 2. இைல, காய் த யவற் ல் ள்ளி ம் ேநாய் 
வைக (யாழ்.அக.);;

 a disease that causes spots or dots on leaves and fruits.

     [யாைன + கன்]
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யாைனக்கண்சட்

 
 யாைனக்கண்சட்  yāṉaikkaṇcaṭṭi, ெப.(n.)

   அஞ்சனத் ற்காக ைம ப ம் ப யாகப் பயன்ப த் ம் ஓர ்வைகச ்சட் ; an earthern ware to arrest the 
smoke to prepare collyrium.

     [யாைன + கண் + சட் ]

யாைனக்கண்தாட்
ப்பத் ரி

 
 யாைனக்கண்தாட் ப்பத் ரி yāṉaikkaṇtāṭṭuppattiri, ெப.(n.)

   ேசைல வைக; a kind of saree.

     [யாைனக்கண் + தாட்  + Skt. பத் ரி]

யாைனக்கைணய
ம்

யாைனக்கைணயம் yāṉaikkaṇaiyam, ெப.(n.)

   1. யாைன கட் ந்த ; post or deeply earthed ensure to which elephants are chained.

   2. யாைனக் டத் ல் யாைனகள் ஒன்ேறாெடான்  சண்ைட டா வண்ணம் அவற்ைறப் ரிக் ற 
க்  மரம்; wooden bar set up between elephants in a stable to prevent their fighting with one another

     [யாைன + கைணயம். கைணயம் = யாைனக் கட் த்த ]

யாைனக்கத்தைல

 
 யாைனக்கத்தைல yāṉaikkattalai, ெப.(n.)

   கத்தைல ன் வைக ( ன்.);; a species of kattalai fish.

     [ஆைனக்கத்தைல → யாைனக்கத்தைல]

யாைனக்க

 
 யாைனக்க  yāṉaikkadi, ெப.(n.)

   நடனம், ேவகம், மந்தம், ஒட்டம் என்ற நான்  வைகப்பட்ட யாைன நைட; paces of an elephant, of four kinds 
viz., { } dancing, turidam or hurrying, mandam or slow, { } or running.

     [யாைன + க  → க  (க  = நைட);.]

யாைனக்கம்பம்

 
 யாைனக்கம்பம் yāṉaikkambam, ெப.(n.)

   யாைன கட் ந்த ; post for typing elephants.

     [யாைன + ெகாம்  → கம்  → கம்பம். கம்பம் = ெப மரத் ண்]

யாைனக்கரணம்

யாைனக்கரணம் yāṉaikkaraṇam, ெப.(n.)

   கரைசக்கரணம்; the karanam known as { }.

ேசாமவார ம் ரி  நாமேயாக ம் யாைனக் கரண ம் ெபற்ற ேவாண ந த்ரத் " [T.A.S.V, 122].

     [யாைன + கரணம்]

யாைனக்க ப்பம்

யாைனக்க ப்பம் yāṉaikkaruppam, ெப.(n.)

   1. ெவ காலந்தங் ங் க ப்பம்; long period of gestation, as of an elephant which is 18 months for a female calf and 
22 months for a male calf.

   2. நீ த்த கால யற் ; a tediously long period of endeavour before functification.

     "இைதப் பற் ய ரயத் னம் கசகரப்்பம்".

     [யாைன + க ப்பம்]
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யாைனக்கல்

 
 யாைனக்கல் yāṉaikkal, ெப.(n.)

   ம ைர ல் ைவைகக் கைர ள்ள வரலாற் ச ் றப்   இடங்க ெளான் ; a famous historical place 
located in the river bank of vaigai at Madurai.

யாைனக்கவ

 
 யாைனக்கவ  yāṉaikkavaḍu, ெப.(n.)

   யாைனேபால் மனத் ள் மைறத்  ைவத் க் ம் காழ்ப் ணர்  – நீங்கா ெவ ப் ; concealed grudge or 
ill-will or resentment, as of an elephant.

     [யாைன + கவ ]

யாைனக்கள்ளி
ைனயாள்

 
 யாைனக்கள்ளி ைனயாள் yāṉaikkaḷḷimuṉaiyāḷ, ெப.(n.)

   ஒ  ண்  ( ன்.);; spurge sprout, boucerosia umbellata.

யாைனக்கற்றாைழ

 
 யாைனக்கற்றாைழ yāṉaikkaṟṟāḻai, ெப.(n.)

   கற்றாைழ வைக (L);; century plant.

ம வ. காட் க்கற்றாைழ.

     [யாைன + கற்றாைழ]

யாைனக்கன்

 
 யாைனக்கன்  yāṉaikkaṉṟu, ெப.(n.)

   யாைனக் ட்  ( ங்.);; young one or calf of an elephant.

     "யாைனக் கன் ம் வளநா ம் ெபற்றவர"்.

     [யாைன + கன் . கன்  = யாைன ன் இளைமப்ெபயர]்

யாைனக்காதல்

யாைனக்காதல் yāṉaikkātal, ெப.(n.)

   ைக ன் இ ன் ன்ன இ ரா ம் என்பவரால் 19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட காதல் ப வல்; a 
treatise titled '{ } { }' written by Mohideen ibin chinna Ibrahim, 19C.

     [யாைன + காதல்]

யாைனக்கால்

யாைனக்கால் yāṉaikkāl, ெப.(n.)

   1. யாைனக்கால்ேநாய் பாரக்்க; see { }.

   2. ெபரிய நீரத்் ம்  ( ன்.);; large tube fixed on the walls or roofs for draining rain water.

ம வ. ெப ங்கால், ேமாத் க்கால்.

 Skt. யதம்

     [ஏன் → ஏைன → யாைன + கால்]

ல் → கல் → கால் = ேதான்றல். வளரத்ல். கால் = " ல்" என் ம் ேதான்றற் க த்  ேவரி ந் , 
ழ்த்த ெசால்.

ழங்கா க் க் ழ் ெப மள ல் ங் ப்

ப க்கச ்ெசய் ம் ஒ  வைக ேநாய்.
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யாைனக் கால் 
ரம்

 
 யாைனக் கால் ரம் yāṉaikkālcuram, ெப.(n.)

   யாைனக்கால் ேநா ன் அ யாக ஏற்ப ம் காய்சச்ல்; a kind of fever preceeding the attack of elephantasis.

     [யாைனக்கால் + ரம்.]

யாைனக்கால்ேநா
ய்

 
 யாைனக்கால்ேநாய் yāṉaikkālnōy, ெப.(n.)

   ெப ங்கால் ேநாய்; elephantiasis - Filariasis.

     [யாைனக்கால் + ேநாய்]

யாைன ன் கால் ங் ப் ப த் ள்ள  ேபான் , மனிதரக்ளின் கா ைன ம் ங் ப் ப க்கச ்
ெசய் ம் ேநாய்.

இந்ேநாய், க ண்ணிய உ ரி னால் (Wuchereia Bancrofti); உ வா ற . ஆடவரக்ளிடம் அ கம் 
காணப்ப ற . ளம் டை்டகளிற் காணப்ப ம் ெகா க்களின் லம் இந்ேநாய் பர ற . 
அெமரிக்கா, இ ெப ன், ஆத் ேர யா, னா, இந் யா, வடேமற்  ஆப் ரிக்கா ேபான்ற நா களில் 
இந்ேநாய் பர ள்ள .

யாைனக்கால்

 
 யாைனக்கால்  yāṉaikkālmūli, ெப.(n.)

   யாைனய ைல என் ம் ெபயர ்ெகாண்ட ம ந் ச ்ெச ; plant with leaf as big as elephants foot mark.

     [யாைனக்கால் + .]

யாைன ன் அ ச் வட் ைனப் ேபான்  வட்ட

     [P]

வ லான இைலகைளக் ெகாண்ட ம ந் க் ெகா .

யாைனக்கால்வண
க் ப்

 
 யாைனக்கால்வணக் ப்  yāṉaikkālvaṇakkippūṭu, ெப.(n.)

    ெந ஞ் ல் ( .அ.);; cows thorn, land caltropsTribulus terrestrs.

     [யாைன + கால் + வணக்  + ]

யாைனக்கால்வண
ங்

 
 யாைனக்கால்வணங்  yāṉaikkālvaṇaṅgi, ெப.(n.)

யாைனக்கால்வணங் ப்  பாரக்்க; see { }.

     [யாைனக்கால் + வணங் .]

யாைனக்கால் க்க
ம்

 
 யாைனக்கால் க்கம் yāṉaikkālvīkkam, ெப.(n.)

   கா ல், ேதால், சவ் , தைச, எ ம்  தலானவற் ல் நீர ்ேசரவ்தனால் ஏற்ப ம் க்கம்; a swelling 
caused in the leg by the accumulation fluid and morbid growth flesh.

     [யாைனக்கால் + க்கம்.]

இரண்  கால்களி ம், ெகட்டநீர ்ேசரந்் , யாைனக்கால் ேபான்  ெப த்  க்கத் டன் ேதைவயற்ற 
சைத வளரச்் ைய உண்டாக் ம் ேநாய்.

1551

www.valluvarvallalarvattam.com 4772 of 19068.



யாைனக்காைல

 
 யாைனக்காைல yāṉaikkālai, ெப.(n.)

   யாைனகள் கட் டம் ( ன்.);; Elephant-stable.

     [யாைன + கா  → காைல. கா  = மா கள் கா .]

யாைனக்காற் வ

 
 யாைனக்காற் வ  yāṉaikkāṟcuvaḍi, ெப.(n.)

யாைனக்கால்  பாரக்்க; see { }.

     [யாைனக்கால் + வ ..]

யாைனக்காற்

 
 யாைனக்காற்  yāṉaikkāṟpuḻu, ெப.(n.)

   யாைனக்கால் ேநா ைன ண்டாக் ம் ; a kind of worm developing elephantiasis.

     [யாைனக்கால் + .]

யாைனக்காற்  { } ெப.(n.); யாைனக்காற் வ  பாரக்்க; see { }.

     [யாைனக்கால் + .]

யாைனக் ட்

 
 யாைனக் ட்  yāṉaikkiṭṭi, ெப.(n.)

   வாட்ேகாைர; a kind of grass.

     [யாைன + ட்  = ெப ங்ேகாைர வைக.]

யாைனக் ளிஞ்
ல்

யாைனக் ளிஞ் ல் yāṉaikkiḷiñjil, ெப.(n.)

   ளிஞ் ல் வைக ெளான் ; a kind of oyster or shell.

கடற்கைர ல் ஒ ங் க், டக் ம் யாைனக் ளிஞ் ல்கள் ேமைல நா களில் தர க்க உணவாகப் 
பயன்ப ன்றன (உ.வ.);.

ம வ. பட க்கா .

     [யாைன + ளிஞ் ல் = கடல்வாழ் உ ரி வைக.]

ள் → ளி → களிஞ் ல் (ெதால்.ெபா ள். 584, உைர);.

இக் ளிஞ் ல்கள் யாைனக்ெகாம் ன் வ வத்ைதப் ேபான்றைவ. கடற்கைர ன் மணற்ப ைக ல் 
பரவலாகக் காணப்ப பைவ. எல்லாக் கடற்கைரகளி ம் ம ந்த நிைல ல் ஒ ங் க் டக் ந் 
தன்ைமயன.

யாைனக் ட்டம்

 
 யாைனக் ட்டம் yāṉaikkuṭṭam, ெப.(n.)

   ெப ேநாய் வைக; a kind of leprosy.

     [யாைன + ட்டம்.]

யாைனத்ேதால் ேபால், ெசாறெசாறெவன்  த த் க் க த் , மரத் க் காணப்ப ம் ேநாய்.

யாைனக் ப்

யாைனக் ப்  yāṉaikkuppu, ெப.(n.)

   ச ரங்கம்; chess.

     "யாைனக் ப்  ஆ வாைரப் ேபாேல" ( வ். ப்பா. 26, வ்யா);.

     [யாைன + ப் ]
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யாைனக்

 
 யாைனக்  yāṉaikkuru, ெப.(n.)

   மர வைக; species of cinnamon.

     [யாைன + ]

யாைனக்

யாைனக்  yāṉaiggurugu, ெப.(n.)

   சக்கரவாகம், 1( டா.);; cakra bird.

     [யாைன ண்  → யாைனக் ]

ைறப்பா

 
 ைறப்பா  kuṟaippāṭu, ெப.(n.)

ைற :

 defect;deficiency (சா.அக.);.

     [ ைறப  – ைறப்பா ]

கா ைல

 
 கா ைல kāṭiyilai, ெப.(n.)

ளித்த ைர:

 Indian brown hemp (சா.அக.);.

     [கா + இைல. கா  = ளிப் ]
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யாைனக் ந்ேதா
ட்

 
 யாைனக் ந்ேதாட்  yāṉaikkuṟundōṭṭi, ெப.(n.)

   ந்ேதாட் ப் வைக; queensland hemp,

     [யாைன + ந்ேதாட் ]

யாைனக் ம்

 
 யாைனக் ம்  yāṉaikkuṟumbu, ெப.(n.)

யாைனக்கவ  (இ.வ.); பாரக்்க; see { }.

     [யாைன + ம் ]

யாைனக் டம்

 
 யாைனக் டம் yāṉaikāṭam, ெப.(n.)

   யாைனகள் கட் டம் ( ன்.);; elephant stable.

     [யாைன +  → டம்.( டம் = யாைனச ்சாைல);]

யாைனக்ைக

யாைனக்ைக yāṉaikkai, ெப.(n.)

   1. ம் க்ைக; elephants trunk

   2. ைக க்கங் கா ம் ேநாய்வைக; a filarial disease in which the hand gets swollen.

     [யாைன + ைக]

யாைனக்ைகக்ேகா
ள்

யாைனக்ைகக்ேகாள் yāṉaikkaikāḷ, ெப.(n.)

   பைகவைர ெய ந்  அவரத்ம் கரிமாைவ ம் காவைல ம் ைகக் ெகாண்டைதக் ம் றத் ைற 
( .ெவ.6, 24); ( றப்.);; theme of destroying one's enemy and capturing his elephants and fortress.

     [யாைன + ைகக்ெகாள் → ைகக்ேகாள்.]

யாைனக்ெகா

 
 யாைனக்ெகா  yāṉaiggosugu, ெப.(n.)

   ெபரிய ெகா ; large musquito.

     [யாைன + ெகா . .]

யாைனக்ெகாந்

 
 யாைனக்ெகாந்  yāṉaikkondi, ெப. (n.)

ெபரிய ம ந் ைல வைக  ெளான்

 a kind of large medicinal leaves.

     [யாைன + ெகாந் .]

யாைனக்ெகாப்பம்

 
 யாைனக்ெகாப்பம் yāṉaikkoppam, ெப.(n.)

   யாைனைய அகப்ப த் ங்  ( டா.);; kheda, pit for entrapping elephants.

     [யாைன + ெகாப்பம்]

யாைனக்ெகாம்ப
ன்

யாைனக்ெகாம்பன் yāṉaikkombaṉ, ெப.(n.)

   1. கன்னி ( ரட்டா ); ல் ைதத்  ஆ  மாதத் ல் ைள ம் ஒ வைக ெநல்;   2. வாைழ வைக 
( ன்.);; species of plantain.

     [யாைன + ெகாம்பன்]
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யாைனக்ெகாம்

யாைனக்ெகாம்  yāṉaikkombu, ெப.(n.)

   1. யாைன ன் ெகாம் ; elephant's tusk.

   2. யாைன ன் எ ம் ; elephant's bone.

   3. ெநற்ப ரில் ம் ஒ வைக ேநாய்:

 a disease of paddy crops.

     [யாைன + ெகாம் ]

யாைனசச்சச்ாரம்

 
 யாைனசச்சச்ாரம் yāṉaiccaccāram, ெப.(n.)

   யாைனகள் கட் டம்; elephant stable.

     [யாைன + சசச்ாரம்]

யாைனசச்ப்பரம்

 
 யாைனசச்ப்பரம் yāṉaiccapparam, ெப.(n.)

   யாைன  ேமல் தான ள்ள இ க்ைக (அம்பாரி); (யாழ்.அக.);; howdah,

     [யாைன + சப்பரம்]

     [P]

யாைனசச்ார்

 
 யாைனசச்ார்  yāṉaiccārvu, ெப.(n.)

   யாைனகள் கட் டம் ( ன்.);; elephantstable.

     [யாைன + சார் ]

யாைனசச்ாைல

 
 யாைனசச்ாைல yāṉaiccālai, ெப.(n.)

   யாைனகள் கட் டம் ( ன்.);; elephantstable.

ம வ. யாைனக் டம்.

     [யாைன + சாைல]

யாைனச் ரகம்

யாைனச் ரகம் yāṉaiccīragam, ெப.(n.)

   ெப ஞ் ரகம், 2 (மைல.);; chinese anise.

     [யாைன + ரகம்]

யாைனச் ண்ைட

 
 யாைனச் ண்ைட yāṉaiccuṇṭai, ெப.(n.)

   காட் ச ் ண்ைட; solanum ferox.

     [யாைன + ண்ைட]
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யாைனசெ்சா

யாைனசெ்சா 1 yāṉaiccoṟi, ெப.(n.)

   ெப ந் ன  ேநாய் (M.L.);; dry tetter, a scaly eruption, psoriasis.

     [யாைன + ெசா ]

 யாைனசெ்சா 2 yāṉaiccoṟi, ெப.(n.)

   சாம்பல் நிறத் ேலா, வப்  நிறத் ேலா த ப் கைள ம், ெவள்ைள நிறச ்ெச ல்கைள ம் 
ஏற்ப த் ம் ஒ  வைக ேதால் ேநாய்; psoriasis.

     [யாைன + ெசா ]

யாைனத்த க்கால்

 
 யாைனத்த க்கால் yāṉaittaḍikkāl, ெப.(n.)

யாைனத்த சச்ல் பாரக்்க; see { }.

     [யாைன + த க்கால்]

யாைனத்த சச்ல்

யாைனத்த சச்ல் yāṉaittaḍiccal, ெப.(n.)

   1. படரெ்கா  வைக (L.);; smooth-leaved fish-bone climber

   2. ளிநறைள ( .அக.);; bristly { } vine.

   3. ளி அரைணப் ண் ; a kind of plant.

     [யாைன + த சச்ல்]

யாைனத்த ப்

 
 யாைனத்த ப்  yāṉaittaḍippu, ெப.(n.)

யாைனத்த சச்ல் பாரக்்க; see { }.

     [யாைன + த ப் .]

யாைனத்தண்டம்

 
 யாைனத்தண்டம் yāṉaittaṇṭam, ெப.(n.)

   யாைன ெசல் ம் வ  (யாழ்.அக.);; elephant's track.

ம பவ. யாைனய .

     [யாைன + தண்டம்]

யாைனத்தண்

 
 யாைனத்தண்  yāṉaittaṇṭu, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் ைரத்தண் ; large sized amaranth stem.

     [யாைன + தண் ]

யாைனத்தந்தம்

யாைனத்தந்தம் yāṉaittandam, ெப.(n.)

   1. யாைன ன் ெகாம் ; elephant's tusk.

   2. யாைன ன் எ ம் ; elephant's bone.

     [யாைன + தந்தம்]

     [P]
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யாைனத்தம்பம்

 
 யாைனத்தம்பம் yāṉaittambam, ெப.(n.)

   யாைன கட் ந் த ; post to which elephants are chained.

     [யாைன  + Skt. stamba → த. தம்பம்]

யாைனத்தைல

 
 யாைனத்தைல yāṉaittalai, ெப.(n.)

   அத் ைல; the leaf of fig tree.

யாைனத்தைலவன்
.

யாைனத்தைலவன். yāṉaittalaivaṉ, ெப.(n.)

   யாைனக் ட்டத் ள் தைலைம ஏற் ம் யாைன (மைலப . 297, உைர);; leading prominent elephnat in a herd.

     [யாைன + தைலவன்]

யாைனத்த

யாைனத்த  yāṉaittaṟi, ெப.(n.)

   1. யாைன கட் ந்த ; post to which elephants are chained.

   2. யாைனக் டத் ல் யாைனகள் ஒன்ேறாெடான்  சண்ைட டா வண்ணம் அவற்ைற ரிக் ற 
க் மரம்,

 wooden bar set up between elephants in a stable to prevent their fighting with one another.

     [யாைன + த ]

யாைனத் ைச

 
 யாைனத் ைச yāṉaittisai, ெப.(n.)

   வடக்  (யாழ்.அக.);; north direction.

     [யாைன + ைச]

ெப ந் ைசயாகக் க தப்ப ம் வட ைச.

யாைனத் ப்

 
 யாைனத் ப்  yāṉaittippili, ெப.(n.)

   ெப ந் ப்  ெகா வைக; elephant-pepper climber, long pepper.

     [யாைன + ப் ]

யாைனத்

யாைனத் 1 yāṉaittī, ெப.(n.)

   தணியாத ப ைய ைளக் ம் ேநாய்; a disease that causes insatiable hunger

     "யாைனத்  ேநாய ம்ப  ெக த்த" (மணிேம 19, 153);.

     [யாைன + ]

 யாைனத் 2 yāṉaittī, ெப.(n.)

   தணியாப் ப ைய ைளக் ம் ஒ  ேநாய். இதனால் காய சண் ைக கத் ன் ற் ப் 
ன்மணிேமகைல ட்ட உணவால் ப  ெயா ந்தனள் (மணிேமகைல.);; a disease of insatiable hungry 

affecting by this, kayasandigai suffered a lot and satiated with the food offered by { }.

     [யாைன + ]
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யாைனத் ம்மல்

 
 யாைனத் ம்மல் yāṉaittummal, ெப.(n.)

   யாைனத் ம்ம ைல ம், இ  ளிசமாட த ம்; an unknown leaf.

     [யாைன + ம்மல்]

யாைனத் ண்

யாைனத் ண் yāṉaittūṇ, ெப.(n.)

   1. யாைன கட் ந்த ; post to which elephants are chained.

   2. யாைனக் டத் ல் யாைனகள் ஒன்ேறாெடான்  ேபாெர ரத்ைலப் ரிக் ற க்  
மரம்; woodenbar set up between elephants in a stable to prevent their fighting with one another.

     [யாைன + ண்]

யாைனத்ெதல்

 
 யாைனதெ்தல்  yāṉaittellu, ெப.(n.)

   ெப ந்ெதல்  என் ம் ெகா வைக; a creeper.

     [யாைன + ெதல் ]

யாைனத்ெதா

 
 யாைனதெ்தா  yāṉaittoḻu, ெப.(n.)

   யாைனகள் கட் டம்; elephant stable.

     [யாைன + ெதா ]

யாைனநகம்

 
 யாைனநகம் yāṉainagam, ெப.(n.)

   யாைன ன் ளம் ; elephant's nail,

     [யாைன + நகம்]

யாைனநாரத்ைத

 
 யாைனநாரத்ைத yāṉainārattai, ெப.(n.)

   கடார நாரத்ைத; a big variety of citrus fruit, sevila orange.

     [யாைன + நாரத்ைத]

யாைனெந ஞ்

 
 யாைனெந ஞ்  yāṉaineruñji, ெப.(n.)

   ெப ெந ஞ் ; a large thirstle - Tribulus longinosus; Bedalium meria (சா.அக.);.

     [யாைன + ெந ஞ் ]

யாைனெந ஞ் ல்

யாைனெந ஞ் ல் yāṉaineruñjil, ெப.(n.)

   ெப ெந ஞ் ல் (இங்.ைவ.111);; a stoutStemmed herb.

     [யாைன + ெந ஞ் ல்]

க த்த டக்ைள ைடய ெப  ெந ஞ் ல்.

     [P]
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யாைனப்பட்டம்

 
 யாைனப்பட்டம் yāṉaippaṭṭam, ெப.(n.)

   யாைன ன் கேவாைட (உரி.நி.);; ornamental plate tied to an elephant's fore head.

     [யாைன + பட்டம்]

யாைனப்ப

 
 யாைனப்ப  yāṉaippaḍuguḻi, ெப.(n.)

   யாைனைய அகப்ப த் ங்  ( டா.);; kheda, pit for entrapping elephants.

     [யாைன + ப . (ப  = ெப ங் ]

யாைனப்பைட

 
 யாைனப்பைட yāṉaippaḍai, ெப.(n.)

   அரசரக்் ரிய நால்வைகப் பைட ெளான் ; one of the four kinds of king's army.

     'யாைன ைட பைடகாண்டல் க னிேத'

என்றார ் தஞ்ேசந்தனா ம்.

     [யாைன + பைட]

அ க்க  யாைனப்பைடைய அரசன் அணிவ ப் த் க் கண் களிப்பான். யாைனப் பைட 
அக்காலத் ச ் றந்த பைடயாகக் க தப்பட்ட .

யாைனப்ப

 
 யாைனப்ப  yāṉaippadi, ெப.(n.)

   யாைன நகம்; elephant's nail,

     [யாைன + நகம்]

யாைனப்பந்

யாைனப்பந்  yāṉaippandu, ெப.(n.)

   ைளயாட்  வைக (தஞ். சர. i, 529);; a game.

ம வ. ள்ைளயார ்பந் .

     [யாைன + பந் ]

யாைனப்பந்  என் ம் இந்த ஆட்டம் ள்ைளயார ்பந்  என் ம் ைளயாடெ்டன ெமா ஞா  
த் ள்ளார:் ஊரகப் ப களில் இந்த ைளயாட்  இன் ம் ஆடப்ப ற . இவ் ைளயாட்  

பற் ப் பாவாணர ் வ :

ஆட்டத் ன் ெபயர ் ள்ைளயாைரக் க் ம் ஒ  கல் ன்ேமற் பந்ைத எ ந்தா ம் ஆட் , 
ள்ைளயார ்பந் . இ  ச் ராப்பள்ளி வட்டாரத் ற் ள்ைளயார ் ைளயாடெ்டன வழங் ம்.

ஆ வார ்ெதாைக: ெபா வாக, எண்மரக்் க் ைறயாத பலர ்இைத ஆ வர.்

ஆ  க : ஏறத்தாழ ஆறங் ல நீள ள்ள ஒ  கல் ம், ஒ  பந் ம், இதற் ரிய ஆ  க களாம்.

ஆ டம்: கவர ம் அைதய த்த ெவளிநில ம் ஆ களமாம்.

ஆ ைற : ஆ ேவாெரல்லா ம் சமத் ெதாைக னரான இ  கன்ைனயாகப் ரிந்  ெகாள்வர.் ஒ  
ெசங்கல்ைல அல்ல   கல்ைலப் ள்ைளயாராக ேகா த்  நட் , ஒ  கன்ைனயார ்சற்ெறாப்ப 
ப னாற த் ெதாைல ல் எ ரந்ின்  ஒவ்ெவா வராய் ஒவ்ெவா  தடைவ நிரனிைர ஒ வர் ன் 
ஒ வராய்ப் ஒ ைற மட் ேம ள்ைளயாைரப் ப ைடயாகச ்சாய்த்தற் ப் பந்தால க்க, 
இன்ெனா  கன்ைனயார ்இ  பக்கத் ம் ள்ைளயாரக்் ம் அவ க் ம் இைட ல் வரிைசயாக 
நின்  ெகாண் , எ யப்பட்ட பந்ைதப் க்க யல்வர.் ள்ைளயாைரப் ப ைடயாய்ச ்சாய்த்த 
பந்ைத ேமெல ம்ெபா  த்  ம், எ ந்த பந்  ள்ைளயாற்ேமற் படா ம், பட் ம் 
அைதப் ப ைடயாய்ச ்சாய்க்கா ம், எ ங் கன்ைனயாள் மா க்ெகாண்ேட ந்  
அைனவ ந் ரந்்த ன், எ ரக்்கன்ைன அ க் ங் கன்ைனயாராக ம் மாறல் ேவண் ம்.

ள்ைளயாைரப் ப ைடயாய்ச ்சாய்த்த பந்  க்கப்படா ன், க்க நின்ற கன்ைனயர ்
அைனவ ம் சற் த் ெதாைல ல் இைட ட்  நிற்பர.் அ த்த கன்ைனயாளரைனவ ம் ெந க்கமாகக் 
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யாைனப்பல்

 
 யாைனப்பல் yāṉaippal, ெப.(n.)

   யாைன ன் ெகாம் ; elephant's tooth, tusk,

     "யாைனப் பல்ைல உைரத் த் தட னால் மண்ைட  ேபா ம்".

ம வ. யாைனத்தந்தம்

     [யாைன + பல்]

     [P]

யாைனப்பல்லா

 
 யாைனப்பல்லா  yāṉaippallāti, ெப.(n.)

   கண்ணில் ம் ேநாய்க்கான ம ந்  மாத் ைர; an ayurvedic medicinal tablet for opacity of the lens.

யாைனப்பாகன்

 
 யாைனப்பாகன் yāṉaippākaṉ, ெப.(n.)

   யாைன நடத் ேவான் ( ங்.);; elephant driver, mahout.

ம வ. மா த்தர்

     [யாைன + பாகன்]

யாைனப் சச்ான்

 
 யாைனப் சச்ான் yāṉaippiccāṉ, ெப.(n.)

   ெகா வைக, (மைல.);; bristly trifoliate vine.

ம வ. ளிநறைள.

     [யாைன + ய் → ய்சச்ான்]

யாைனப் ஞ்

யாைனப் ஞ்  yāṉaippiñju, ெப.(n.)

   அத் ப் ஞ் ; very tender big fruit.

     [யாைன + ஞ் ]

ஈங்  ஞ்  என்ப  காய்நிைலகள் நான்க ள் ேதான் ய நிைல ைனக் க் ம் என்பார ்
ெமா ஞா .

ள் → ( ள்); → ள் = இளங்க ர.் இளைமப் டை்ட = இளங்க ர.் டை்ட → டை்ட ( .தா.39);. ள் → 
ள் → ன் → ன்  → ஞ் . யாைன என்ப  ெப ைமப் ெபா ள் ன்ெனாட் .

யாைனப் ரண்ைட

யாைனப் ரண்ைட yāṉaippiraṇṭai, ெப.(n.)

   ெபரிய வ லைமந்த ரண்ைட; large species of square stalked vine vitis quadrangularis.

     [யாைன + ரண்ைட]

ரண்ைட → ரண்ைட = ரண் க் ம் அல்ல  க் ண் க் ம் ெகா  ( .தா.242);. க் ண்ட 
நீள்ெப ங் ெகா ேய யாைனப் ரண்ைட. யாைன என்ப  ஈங்  ெப ைமப் ெபா ள் த்த 

ன்ெனாட் .

யாைனப் சன்

 
 யாைனப் சன் yāṉaippīcaṉ, ெப.(n.)

   வைகக் ெகான்ைற; a variety of cassia tree.

     [யாைன + சன்]
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யாைனப் சச்ான்

 
 யாைனப் சச்ான் yāṉaippuccāṉ, ெப.(n.)

   ளிநறைள; a hairy climbing plant.

     [யாைன + சச்ான்]

யாைனப் க்

யாைனப் க்  yāṉaippuḍukku, ெப.(n.)

   சைத வளரந்்  ப த்த க் ; elephantoid scrotum.

     [யாைன + க்  - ைட → டம் → ட்டம் - ைடத்த ண் . ட்டம் → ட்டா → டை்ட – ெப த்த 
ைத (அண்டம்); (ேவ.க.3-77); டம் → ட → க் . ' ' - ெசால்லாக்க ஈ ]

யாைனப் ளி

 
 யாைனப் ளி yāṉaippuḷi, ெப.(n.)

   ெபரிய மரவைக (மைல.);; baobab.

     [யாைன + ள் → ளி]

யாைனப் ளி என் ஞ்ெசால், க ைமயான ப த்த ெபரியமரத்ைதக் க் ம். ளிப் ச ் ைவ க்க 
சற் ப் ெபரிய பழங்கைளத் த ம் ளியமரம்,

யாைனப் ளியமர
ம்

 
 யாைனப் ளியமரம் yāṉaippuḷiyamaram, ெப.(n.)

   பப்பரப் ளி, ெபாந்தம் ளி மரம், ரி மரம்; a big tamarind tree, a stout stemmed tamarind tree.

     [யாைன + ளிமரம் → ளியமரம்]

யாைனப் கன்

யாைனப் கன் yāṉaippuḷugaṉ, ெப.(n.)

ெப ம் ெபாய்யன் (இ.வ.);,

 great liar

     [யாைன + கன் = ெப ம் கன். ள் →  →  = ெபாய் : (ேவ.க.3.101);.  +  → 
கன். யாைன = உ ற்ெபரியைதக் க் ம் அைட.]

ஒ.ேநா. யாைனக்கால். யாைனப் க் , யாைன ெந ஞ் ல், யாைனக்கா .

யாைனப்ெப ங்
காயம்

யாைனப்ெப ங்காயம் yāṉaipperuṅgāyam, ெப.(n.)

   1. ஒ வைகப் ெப ங்காயக் கலைவ ( ன்.);; a medicinal preparation of asafoetida for elephants.

   2. ெப ங்காய வைக, (சங்.அக.);; a kind of asafoetida.

     [யாைன + ெப ங்காயம்]

ம ந் ச ்சரக்காகப் பயன்ப ம் ெப ங்காயம். ஈங்  யாைன என் ம் அைட, க ைம ம், ப ைம ங் 
த்தெதன்க.

யாைனப்ேபார்

யாைனப்ேபார ்yāṉaippōr, ெப.(n.)

   யாைனகள் ஒன்ேறாெடான்  ெபா ம் ேபார;் elephant-fight with each other,

     " ன்ேற  யாைனப் ேபார ்கண்டற்றால்" ( றள், 758);.

     [யாைன + ேபார]்

யாைனப

 
 யாைனப  yāṉaibadi, ெப.(n.)

   நகம்; nail.

ம வ. யாைன ர.்

     [யாைன + ப ]
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யாைனபாய்ச் -
தல்

யாைனபாய்ச் -தல் yāṉaipāyccudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   யாைனைய மதம்ப மா  ெசய்தல்; to make an elephant go must or musth

     "மைறந்  யாைன பாய்ச்  டல்"(பழ. 62);.

     [யாைன + பாய்ச் -]

யாைன -த்தல்

யாைன -த்தல் yāṉaibiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   காட் ல் வா ம் யாைனையக் ெவட் ப் த்தல்; to catch a wild elephant by the way of digging pit.

     [யாைன + -, ள் → ள் → ண்  → -]

யாைன -த்தல் - யாைனையக் ைகப்பற் தல், அகப்ப த் தல், கட் தல். யாைன த்தல் 
நால்வைகப்ப ம்.

   1. ெபண்யாைன ன் லம் த்தல்; ெபண்யாைன ன் இனப்ெப க்கம் ப வகாலத் ல் - 
காட் க் ள் அ ப்  - ஆண் யாைனையப் த்தல்.

   2. தா  ைற ல் மதம் த்த இரண்  யாைனகைள யாைனக் ட்ட ள்ள காட் ப் ப ல் 
ேபாகச ்ெசய்  ற யாைனகைளப் த்தல். இமயமைலச ்சார ல் ரக்்கரினத்தார ்இம் ைற ைன 
இன் ம் ைகயா ன்றனர.்

   3. ெவட் ப் த்தல். ெவட் ப் க் ம் ைற பற் ய ப்  றநா ற் ம் ( றம்.7:4:19);. 
லப்ப காரத் ம் (25:3); காணப்ப ற . இம் ைற 'பயம் ' என்  க்கப்பட் ள்ள .

இம் ைற ல் ப் ட்ட அள  ஆழத் ற்  கைளெவட் , அதன்ேமற்பரப் ைன ங் ல், இைல, 
தைழகளால் ப் ப்பர.்

   4. நான்காவ  வைக, ெகடா (Kheda); ைறையச ்சாரந்்த . இ பற் ய ப் கள் ைடக்க ல்ைல.

யாைனமஞ்சள்

 
 யாைனமஞ்சள் yāṉaimañjaḷ, ெப.(n.)

   ெப த்த ழங் கைள ைடய மஞ்சள் வைக (மைல.);; a large species of turmeric.

     [யாைன + மஞ்சள்]

யாைனமட்டம்

 
 யாைனமட்டம் yāṉaimaṭṭam, ெப.(n.)

   இள யாைன (யாழ்.அக.);; young elephant.

     [யாைன + மட்டம்]

யாைனமணி

 
 யாைனமணி yāṉaimaṇi, ெப.(n.)

   யாைன ன் இ ம ங் ந் ங் ம் மணி; bells suspended on either side of an elephant.

     "யாைனவ ம் ன்ேன, மணி ேயாைசவ ம் ன்ேன" (பழ.);.

     [யாைன + மணி]

யாைனமதம்

 
 யாைனமதம் yāṉaimadam, ெப.(n.)

   யாைன ன் தைலப்பக்கம் இரண் , கண் இரண் , ைகத் ைள இரண்   ஒன்  என 
ஏ டங்களின்  பாய்வதாகக் க தப்ப ம் மதநீர;் must exudation of an elephant, said to issue from seven places, 
the two temples, the two eyes, the two nostrils and the testes.

     [யாைன + மதம். மதம் = மதநீர]்
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யாைனமயக்

 
 யாைனமயக்  yāṉaimayakki, ெப.(n.)

   ஒ  ெச ; a plant.

     [யாைன + மயக் ]

யாைனமைல

யாைனமைல yāṉaimalai, ெப.(n.)

   1. ம ைரக்  வடக் ள்ள ஒ  ன்  (ேதவா. 858, 1);; a long, bare, elephant-shaped rock near Madurai.

   2. ேகாயம் த் ர ்மாவட்டத்  ள்ள ஒ  மைலத ்ெதாடர;் Anaimalais, a range of mountains in the southern part 
of the Coimbatore district.

     "ஊென  ன்ைற யாைனமைலெயன" ( வாலவா. 26, 28);.

     [ஏைன → யாைன + மைல]

யாைனமறம்

யாைனமறம் yāṉaimaṟam, ெப.(n.)

   அரசன  யாைன ன் ேபார ் ரத்ைதச ் றப் த் க் ம் றத் ைற ( .ெவ. 7, 6);; theme praising the 
heroic deeds of the king's elephant in battle.

     [யாைன + மறம்]

யாைனமறவர்

 
 யாைனமறவர ்yāṉaimaṟavar, ெப.(n.)

   யாைன ரன்; elephant trooper.

ம வ. ஆைணயாள், ஞ்சரமல்லர,் அத்  மல்லர.்

     [யாைன + மறவர]்

யாைனமால்

 
 யாைனமால் yāṉaimāl, ெப.(n.)

   யாைனகள் கட் டம் ( ன்.);; elephant-stable.

     [யாைன + மால். மால் = யாைன கட் ந் ெதா வம்.]

யாைனமா த்தன்

 
 யாைனமா த்தன் yāṉaimāvuttaṉ, ெப.(n.)

   யாைனப்பாகன்; mahout.

     [யாைன + மா த்தன்]

யாைன க் வம்

 
 யாைன க் வம் yāṉaimīkkuvam, ெப.(n.)

   க ப்  ம வைக; leathery-winged myrobalan.

     [யாைன+ க் வம்]

யாைன ன்

யாைன ன் yāṉaimīṉ, ெப.(n.)

   1. ெப ன் வைக( ங்);; a very large fish.

   2. ங் ல வைக (தக்கயாகப், 384, உைர);; a kind of whale.

     [யாைன+ ன்]
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யாைன கபடாம்

 
 யாைன கபடாம் yāṉaimugabaṭām, ெப.(n.)

   யாைன ன் ம்பத்தலத் ம் ஒப்பைனச ் ைல ( ங்.);; ornamental cloth covering the fore head of an 
elephant.

     [யாைன+ கபடாம்]

யாைன கவற்
ைளேயான்

யாைன கவற் ைளேயான் yāṉaimugavaṟgiḷaiyōṉ, ெப.(n.)

   1. கக் கட ள் ( ங்.);; Skanda.

   2. ரபத் ரக் கட ள் ( டா.);; Virabhadra.

யாைன கவன்

 
 யாைன கவன் yāṉaimugavaṉ, ெப.(n.)

   ள்ைளயார ்கட ள் ( வா.);; Ganesa,

     [யாைன+ கவன்]

யாைன கேவாட்ட
ம்

யாைன கேவாட்டம் yāṉaimugavōṭṭam, ெப. (n.)

   யாைன வமான கப் ள்ள ேதாணி( லப்.13, 176, உைர);; boat with an elephant-shaped prow.

ம வ. கரி கவம்  ( லப்.13,179);

     [யாைன+ கம்+ஒடம்]

யாைன ள்

யாைன ள் yāṉaimuḷ, ெப.(n.)

   1. நீ ைடய மரம்; buffalo thorn cutch.

   2. ைடேவல் மரம்; umbrella thorn babul.

     [ஏைன→யாைன+ ள்]

யாைன ள்ளிசச்ங்

 
 யாைன ள்ளிசச்ங்  yāṉaimuḷḷiccaṅgu, ெப.(n.)

   சங் வைக, ெபரிய யாைன ேபான்ற அைமப் ைடய ம், ெவளிப் றம் டக்ள் நிைறந்த மான 
சங் ; an elephant-shaped thorny conch.

யாைன த் ரம்

 
 யாைன த் ரம் yāṉaimūttiram, ெப.(n.)

   யாைன ன் நீர;் elephant's urine.

     [யாைன + த் ரம்]

இ  ம ந் க்  பயன்ப ம்.

யாைனயங்

யாைனயங்  yāṉaiyaṅgurugu, ெப.(n.)

    வைக; a kind of heron.

     "யாைனயங் ன் ேசவேலா " (ம ைரக் 674);.
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யாைனய

யாைனய  yāṉaiyaḍi, ெப.(n.)

   1. ச ரங்க ஆட்டத் ல் யாைன ெசல் ம் ெந ; the course of the elephant or the rook in a game of chess.

   2. ேநரவ் ; straight path or course.

   3. ஐயனார ்ேகா ல் ன் ல் யாைன  நி த் க் டம்; place where an elephant's figure is set in 
front of an { } temple.

   4. ெபரிய வட்டமா ள்ள ; anything large and round like the foot of an elephant.

     "யாைனய  யப்பளம்" 5. ெச வைக (இ.வ.);; a plant.

     [யாைன + அ . அண் → அ . இனி அ  → அ  என் மாம்.]

யாைன நி த் க் ம் அல்ல  கட் க் ம் ெபரிய வட்டமான இடேம, "யாைனய " எனப்ப ம்.

யாைனய க்கல்

 
 யாைனய க்கல் yāṉaiyaḍikkal, ெப.(n.)

   தளம்ேபாட உத ம் ெபரிய ச ரச ்ெசங்கல் (இ.வ.);; large sized square brick, used in flooring or roofing.

     [யாைனய  + கல்]

யாைனய ைல

 
 யாைனய ைல yāṉaiyaḍiyilai, ெப.(n.)

யாைனக்கால்  பாரக்்க; see { }.

     [யாைனய  + இைல.]

யாைனத்தடம் ேபான்  அைமப் ள்ள ைக ைல.

யாைனயைணத

யாைனயைணத  yāṉaiyaṇaidaṟi, ெப.(n.)

   1. யாைன கட் ந்த ; post to which elephants are chained.

   2. யாைனக் டத் ல் யாைனகள் ஒன்ேறாெடான்  சண்ைட டா வண்ணம் அவற்ைறப் ரிக் ற 
க் மரம்; wooden bar set up between elephants in a stable to prevent their fighting with one another.

     [யாைன + அள் → அண் → அண → அைண + த  (அைணத  = கரி, பரி த யவற்ைறக் கட் ம் 
கம்பம் அல்ல  ந்த );]

யாைனய

 
 யாைனய  yāṉaiyaṟugu, ெப.(n.)

   ெபரிய அ கம் ல்; large sized dubgrass or harialli grass.

     [யாைன + அ  + அ ]

மாந்தரத்ைம வ த் ம் ெபரிய ேநாய்கைள அ ப்ப  யாைனய , ப ர ்பசை்சகைளக் கைளகளாக 
ேவ ன்  அ ப்பதனா ம், இப்ெபயர ்வந்தெதனலாம்.

யாைனயாள்

 
 யாைனயாள் yāṉaiyāḷ, ெப.(n.)

   யாைன ரன்; elephant trooper.

     [யாைன + ஆள்.]
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யாைனயாளி

 
 யாைனயாளி yāṉaiyāḷi, ெப.(n.)

யாளி ( டா.); பாரக்்க; see { }.

     [யாைன + யாளி]

யாைன ண்

யாைன ண்  yāṉaiyuṇgurugu, ெப.(n.)

   1. யாைனையக் ெகான்  ன்பதாகக் க தப்ப ம் ஒ  ெப ம் பறைவ ( ன்.);; a labulous bird, reputed to 
be able to devour an elephant,

   2. இர ல் இைண ரிந்  வ ந் வதாகக் ம் பறைவ வைக; a kind of bird that anguishes for sepearation 
of its pair in night.

சக்கரவாகச ்ெச ம்ெபைட காண்" (தணிைகப் . கள ,347);.

     [யாைன + உண் + ]

யாைன ரித்ேதா
ன்

 
 யாைன ரித்ேதான் yāṉaiyurittōṉ, ெப.(n.)

   வ ரான்; as having flayed an elephant.

     [யாைன + உரித்ேதான்]

யாைனெய ச்
ைச

 
 யாைனெய சை்ச yāṉaiyelumiccai, ெப.(n.)

   ெபரிய எ சை்ச; large sized species of |ime.

     [யாைன + எ சை்ச]

யாைனேயற்றம்

யாைனேயற்றம் yāṉaiyēṟṟam, ெப.(n.)

   யாைன ேத  அதைனயடக்  நடத் ம் த்ைத (பதாரத்்த 1451, தைலப் );; art of riding an elephant 
bringing it under his control.

     [யாைன + ஏ  → ஏற்  → ஏற்றம்]

அரசரக்் ரியனவாகச ்ெசால்லப்ெப ம் அைடயாளப்ெபா ள் இ பத்ெதான்ற ள் வ ைம, ெப ைம 
த ய றப் க்கைளக் க் ம் யாைன.

அரசப் பத  காண ைழவார ்கற்கேவண் ம் த்ைதக ள் யாைனேயற்ற  ெமான் .

யாைனைய ங்
ன்

 
 யாைனைய ங் ன் yāṉaiyaiviḻuṅgumīṉ, ெப.(n.)

   ங் லம் (சா.அக.);; whale.

     [யாைன + ஐ + ங்  + ன்]

யாைன ங் ன் என் ம் ெபய ள்ள ங் லம் கட ல் வாழ்வ ; பா ட்  னத்ைதச ்
சாரந்்த . ைனெயாத்த ேதாற்ற ைடய ெபரிய லங் .

     [P]

யாைனவணக்

 
 யாைனவணக்  yāṉaivaṇakki, ெப.(n.)

   யாைனத்ேதாட்  ( ங்.);; elephant goad.

     [யாைன + வணக்  + வணக் ]
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யாைனவணங்

யாைனவணங் 1 yāṉaivaṇaṅgi, ெப.(n.)

   1. ேதட் ெகா க் ச ்ெச ; a plant.

   2. ெந ஞ் ; a prostrate plant with thorny fruits, land caltrops-Tribulus terrestris.

     [யாைன + வணங் ]

 யாைனவணங் 2 yāṉaivaṇaṅgi, ெப.(n.)

   1. ெச வைக; turnsole,

   2. ஒ  வைகச ்ெச ; a stout-stemmed herb with spiny fruits and slimy leaves.

     [யாைன + வணங்  → வணங் ]

யாைனவாரி

யாைனவாரி yāṉaivāri, ெப.(n.)

   1. யாைன க் டம்; place where elephants are caught or happed.

   2. யாைனகள் கட் டம் ( ன்.);; elephant-stable.

     [யாைன + வாரி. வாரி = யாைன யகப்ப த் டம்]

யாைனவாைழ

யாைனவாைழ yāṉaivāḻai, ெப.(n.)

   1. ெபரிய வாைழவைக; a large species of plantain.

   2. நீண்ட ைல ெகாண்ட ஒ த வாைழ; stunted plantain not more than four feet hight and having its bunch of 
fruits hanging down like a elephant's trunk.

     [யாைன + வாைழ]

யாைன ச் ளி

 
 யாைன ச் ளி yāṉaiviccuḷi, ெப.(n.)

   க  வைக ( ன்.);; a species of osprey.

     [யாைன + ச் ளி]

     [P]

யாைன ங்
ன்

 
 யாைன ங் ன் yāṉaiviḻuṅgumīṉ, ெப.(n.)

யாைனைய ங் ன் பாரக்்க; see { }.

     [யாைன + ஐ + ங்  + ன்]

யாைன ரர்

யாைன ரர ்yāṉaivīrar, ெப.(n.)

   எண் ெப ந் ைணவ ள் யாைன ேம ந்  ேபார் ரி ம் ரர ்( வா.);; warriors riding on elephants, one 
of en-perun-tunavar

     "யாைன ர ளித் தைலவ ம்" ( லம் 26, 76);.

ம வ. யாைன மறவர,் ஞ்சரமல்லர.்

     [யாைன + ரர]்

யாைன ெவன்

யாைன ெவன்  yāṉaiveṉṟi, ெப.(n.)

   ஒ  யாைன ெதான்ேறா  ெபா  ெவற்  ெப தைலக் ம் றத் ைற ( .ெவ. ஒ .8);; theme 
describing the victory of an elephant fighting with another.

     [யாைன+ெவல்→ அெவன்→ெவன் ]
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யாைன ேவட் வன்

யாைன ேவட் வன் yāṉaivēṭṭuvaṉ, ெப.(n.)

   யாைன ேவடை்டயா ேவான்; one who hunts elephants.

     "யாைன ேவட் வன் யாைன ம் :ெ◌ ேம"( றநா.214);.

     [யாைன+ேவ →ேவட் →ேவட் வன்.]
 
  yi,      'ய' என்ற ெமய்ெய த் ம், இ என்ற உ ெர த் ம் இைணந்த உ ரெ்மய் (அைச) ெய த் ;

 the syllable formed by adding the short vowel 'i' to the consonant 'y'.

     [ய் + இ → ]

 
  yī,      'ய்' என்ற ெமய்ெய த் ம், 'ஈ' என்ற உ ெர த் ம் இைணந்த உ ரெ்மய் (அைச) ெய த் ;

 the syllable formed by adding the short vowel 'i' to the consonant 'y',

     [ய்+ஈ→ ]

 
  yu,      'ய்' என்ற ெமய்ெய த் ம், 'உ' என்ற உ ெர த் ம் இைணந்த உ ரெ்மய் (அைச) ெய த் ;

 the syllable formed by adding the short vowel 'u' to the consonant 'y',

     [ய் + உ → ]

 
  yū,      'ய்' என்ற ெமய்ெய த் ம், 'ஊ' என்ற உ ெர த் ம் இைணந்த உ ரெ்மய் (அைச) ெய த் ;

 the syllable formed by adding the short vowel 'U' to the consonant 'y'.

     [ய் + ஊ → ]

ெய

 
 ெய ye,      'ய்' என்ற ெமய்ெய த் ம், 'எ' என்ற உ ெர த் ம் இைணந்த உ ரெ்மய் (அைச) ெய த் ;

 the syllable formed by adding the short vowel 'e' to the consonant 'y'.

     [ய்+எ→ ெய]

ேய

 
 ேய yē,      'ய்' என்ற ெமய்ெய த் ம், 'ஏ' என்ற உ ெர த் ம் இைணந்த உ ரெ்மய் (அைச) ெய த் ;

 the syllable formed by adding the short vowel 'e' to the consonant 'y'.

     [ய் +ஏ-→ ேய]

ைய

 
 ைய yai,      'ய்' என்ற ெமய்ெய த் ம், 'ஐ' என்ற ெநட் ெர த் ம் இைணந்த உ ரெ்மய் (அைச) 
ெய த் ;

 the syllable formed by adding the short vowel 'ai' to the consonant 'y'.

     [ய் + ஐ→ைய]
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ெயா

 
 ெயா yo,      'ய்' என்ற ெமய்ெய த் ம், ஒ என்ற உ ெர த் ம் இைணந்த உ ரெ்மய் (அைச) ெய த் ;

 the syllable formed by adding the short vowel 'o' to the consonant 'y'.

     [ய்+ஒ→ேயா]

ேயா

ேயா yō,      'ய்' என்ற ெமய்ெய த் ம், 'ஒ' என்ற உ ெர த் ம் இைணந்த உ ரெ்மய் (அைச) ெய த் ;

 the syllable formed by adding the short vowel '6' to the consonant 'y',

ெயள

 
 ெயள yeḷa,      'ய்' என்ற ெமய்ெய த் ம், 'ஒள' என்ற உ ெர த் ம் இைணந்த உ ரெ்மய் (அைச) 
ெய த் ;

 the syllable formed by adding the short vowel 'au' to the consonant 'y',

     [ப்+ ஒள→ ெயள]

வ்

வ்

வ் v, த ழ் ெந ங்கணக் ல் ப னான்காம் ெமய்யாகப் பல் த ல் ஒ க்கப்ெப ம் 
இைட னெவ த் , இவ்ெவ த்  ல டத்ேத அைர ராக ம், உடம்ப  ெமய்யாக ம் ஒ க் ம் 
தன்ைமத் : the fourteenth letter of medial consonant in Tamil alphabet. It functions as dental labial and glide.

ெதால்காப் யம் தலான இலக்கண ல்களில் இயம் யவா ம் மாந்தரத்ம் நா ல் நன்  ப க் ம் 
பான்ைம ம், ேமற்பல் ம், த ம் ஒன் ப் ெபா ந் ங்கால், ஒ ப்ெபா  ச்  ெவளிவ ம் 
ேபா , றக் ம் ெமய்ெயா .

ெமா யலார,் இம்ெமய்ெயா ன் றப் டம் ேநாக் , இதழ்ப் பல்ெலா  (labiodental); என் ம் 
ஈரிதழ்த ் றப்ெபா  (bio-labial); என் ம், அைர ர ்(semi-vowel); என் ம், ஒ ெகா  (continuant); என் ம், 
பலவா  ப த் க் வர.்

ெதால்காப் யர ்அவ், இவ், உவ், ெதவ் என் ம் நான்  ெமா களில், இம் ெமய்ெயா  ஈறாக வ ம் 
என்  வைரய த் ள்ளார.் இந் ற்பா வ மா  :-

     "வகரக் ள , நான்ெமா  ஈற்ற " (ெதால், எ த் .81);. ஆனால், காலப்ேபாக் ல், இம் 
ெமய் ற் ற் ப் ன் ம் உகாச ்சாரிைய ெபற் . உகர ஈறாக வழங் வ  வழக்கமா ட்ட .

அவ்( );தல் - ஒன்ைறக் கவ் தைல ெயாத்த வாய்ச ்ெசய்ைக நிைல "அவ்" என் ம் ஒ ையத் 
ேதாற் க் ம்.

கவ்( );தல்-ேமல்வாய்ப்பல் தட்ேடா  ெபா ந் தேல கவ் ம் நிைலயா ம். இந்நிைல வகர 
ெமய்ெயா ப் ற்ேக ஏற் ம். இதைன நன் லார,் "ேமற்பல் த ற ேம ம் வவ்ேவ" (நன்.85); என்  

த் ள்ள  காண்க.

வவ்( );தல் - என் ஞ் ெசால் ற் ப ம் வகர ெமய், ஒன்ைறக் ைக னாற் பற் தல் என் ம் 
ெபா ண்ைமையக் க் ம்.

அ(வ்+ஐ); - அைவ

அவ் + ஐ – அவ்ைவ → அைவ. தனிக் ல் ன் ஒற்  உ ரவ்ரின் இரட் ம், என்ற ஈன் லாரின் 
ற் க்  ஏற்றவண்ணம் "அவ்ைவ" என் ம் ெசால் ல், ெமய்ெயா  ப ன்  வந்த ஞான் ம், 

ணரச்் ன் கண்ேண, "ஐ"காரம் வ ம்ேபா ம், இம் தனிைல ல் உள்ள (அவ்);, "வ"கர 
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வ

வ1 va,    த ழ் வண்ணமாைல ல் 'வ்' என்ற ெமய்ெய த்  'அ' என்ற உ ெர த்  ன் ம் 
ன் மா ைணந்த உ ரெ்மய் (அைச) ெய த் ; the medial syllable formed by adding the short vowel 'a', to the 

consonant 'v'.

     [வ் + அ - வ.]

வகரம் த ழ் ெந ங்கணக் ல், ப னான்காவ  உ ரெ்மய்ெய த்தா ம். ெமா யலா ள் ஒ  
ரி னர,் வகரத்ைத உரெசா  ெயன்பர.் மற்ெறா  சாரார,் "ேமற்பல் ம், த ம் ேச ங்கால், 

ஒ ப்ெபா  ச்  ெவளிவ ம் ெபா , ேகட் ன்ற ஒ யாதலால், உரெசா  என்  உைரப்பைதக் 
காட் ம், ஒ ெகா  (Continuant); என்பேத ெபா த்தப்பா ைடத் " என்பர.் வகரத் ன் றப் டம் 
பற் ப் பக ங்கால், "பல் த ையய வகாரம் றக் ம்" (ெதால்.எ த் .98); என்  ெதால்காப் ய ம், 
"ேமற்பல் த ற ேம ம் வவ்ேவ" (நன்.85); ெயன நன் லா ம் த் ள்ளைம, இங்  நிைன  

ரத்தக்க .

இவ்வா , இதழ்ப் பல் ன் (labio-dental); ஒ யாக வகரம் இ ந்தா ம், அ  ஆங் லத் ல் "w" என்ப  
ேபால, ஈரிதழ்த ் றப்ெபா யாக ம் (Bio-labial); ஒ க் ன்ற  என் ம் ெமா யலா ள் ஒ  ரி னர ்
க வர.்

     "அகர உகரம் ஒளகார மா ம்" என்பர ்ெதால்காப் யர.் ன்வந்ேதார,் "அகர வகர ம் ஒளவா ம்" 
என்பர.் 'ஒள' என்பைத, கழகக்காலச ்ெசய் டக்ளில், 'அவ்' என்ேற பன்ைம ஈறாக, "அவ்ேவ" ( றம்.9:5);. 
"இவ்ேவ யணிந் " ( றம்.9:5);.நம் லவர ்ெப மக்கள் த் ள்ளனர.் இந்த (உ → வ); உகர வகர 
மாற்றேம. வகரம் ஈரிதழ்த் றப்ெபா  என் ம் ெமா யல் ெகாள்ைக ன்  அ ப்பைட ண்ைமைய 

ளக் ம் வண்ணம் அைமந் ள்ள  என்ப  ெமா யலார ்க த்தா ம். இந்த வகரம் ல ரா ட 
ெமா களில் ஒ ப் ைடப் பகரமாக ம் (b); வழங் ற .

த. வைல → க. பெல

த. வண்  → ெத., க. பண்  (band);

வா  → பர

வாட்  → பரட்

வஃகான்

வஃகான் vaḵkāṉ, ெப.(n.)

   வ என் ம் எ த் ; the letter "va",

     "வஃகான் ெமய்ெகட" (ெதால், எ த் . 122);.

     [வ + கான் - வஃகான். கான் = பழந்த ழ் எ த் ச ்சாரிைய. இ  ண ங்கால் இைடேய ஆய்தந் 
ேதான் ய  (நன்.எ த் .17);.);

வக்க ப்

 
 வக்க ப்  vakkasippi, ெப.(n.)

   ப் த் ; pearl oxyster.

     [வக்கம் + ப் .]

வக்கட்ைட

வக்கடை்ட1 vakkaṭṭai, ெப.(n.)

   ெம ந்த உ ரினம்; lean animal.

     [வட்  → வக்  → வக்கடை்ட. வட்  = ெம ]

 வக்கடை்ட2 vakkaṭṭai, ெப.(n.)

   1. அள க் க கமான தண்ணிர ்ெவளிேய ெசல் வதற் ரிய வ ; outlet for surplus water.

   2. ெசய்வரப் ல் க நீர ்ெசல் தற்  ெவட்டப்பட்ட நீரம்ைட (யாழ்ப்.);:

 Channel cut through the ridge of a paddy field, to let the surplus water pass away, or for allowing water to run on to the 
adjoining field.

     [வாய் + கைட → கடை்ட → வாய்க்கடை்ட → வக்கடை்ட.]
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வக்கைட

 
 வக்கைட vakkaḍai, ெப.(n.)

   நீர ்பாய்வதற்காக, வயல்வரப் ல் ெவட்  டப்ப ம் ஓைட; streamlet in between the ridges of paddy field.

ம வ. வாய்மைட

     [வாய்க்கைட → வக்கைட.]

யாழ்ப்பாணத்த ழர ்"வக்கைட" என் , இன் ம் வழங் வ தல் காண்க.

வக்கணத்

 
 வக்கணத்  vakkaṇatti, ெப.(n.)

   மாகணத் ; a kind of tree.

வக்கணப்பட்ைட

 
 வக்கணப்படை்ட vakkaṇappaṭṭai, ெப.(n.)

   வக்கணத் ; a kind of medicinal plant

வக்கணம்

வக்கணம்1 vakkaṇam, ெப.(n.)

   1. வக்கைண 1, 2 (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see { }

   2. பட்டப் ெபயர ்(யாழ். அக.);; title.

   3. ற்பன்னம் (யாழ். அக.);; learning, scholarship.

   4. நாகரிகம் (யாழ். அக.);; civilization.

   5. பண்பா ; culture.

   6. ெசம்ைம; refinement.

   7. ஒ ங் ; order.

   8. வக்கைண1, 3 பாரக்்க; see { }

   9. ப த் ைர; taunt, accusation.

வக்கணப் ேபச்  (யாழ்ப்.);.

ெத. வக்கண; க. ஒக்கெண.

 Pkt. vaggana

     [வ  → வக்  + அணம். அணம் = ஒரீ .]

 வக்கணம்2 vakkaṇam, ெப.(n.)

   மார்  (யாழ்.அக.);; breast.

வக்கணாத்தன்

 
 வக்கணாத்தன் vakkaṇāttaṉ, ெப.(n.)

   மர வைக, (L.);; heart-leaved mottled ebony.

வக்கணாத்

 
 வக்கணாத்  vakkaṇātti, ெப.(n.)

   ெகா  வைக ெலான்  (L);; a species of starvervain climber.
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வக்கணாத் ப்பட்
ைட

 
 வக்கணாத் ப்படை்ட vakkaṇāttippaṭṭai, ெப.(n.)

வக்கணாத் ); bark.

     [வக்கணாத்  + படை்ட]

வக்கணாமரம்

 
 வக்கணாமரம் vakkaṇāmaram, ெப.(n.)

வக்கைணமரம் பாரக்்க; see { }.

வக்கணி

வக்கணி1 vakkaṇittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ளக்கமா ைரத்தல்; to expound in detail.

     " ராணஞ் ப்ெபா ள் வக்கணிப்பவன்". (ேம மந்.244);.

     [வ  → வக்  + அணம் - வக்கனம் → வக்கணி-.]

ெத.வக்கணிண்க; க.வக்கணிக.

 வக்கணி2 vakkaṇittal,    4 ெச. . .(v.i.)

மனங்ேகாணி த்தல் சாரந்் த்தல்

     'வக்கணித்  வழக் ைரத்தவன் வ ைற ன்  அ ந்  ேபாவான்'.

     [வங்  → வக்  → வக்கணி-.]

வக்கைன

வக்கைன1 vakkaṉai, ெப.(n.)

   1. க தம், ஆவணம் த யவற் ன் கப் செ்சால் அல்ல  தல் ெதாடரெ்மா  (நாம ப. 
654);; formal portion of a letter or other document; honorific superscription in a letter.

   2. கமன்ெமா ; words of courtesy.

     "வக்கைணயா ன்பம் வ ேமா" (தா . பராபர.213);.

   3. அழ  ளி ம் வண்ணைன அல்ல  க த் ைர; flowery or rhetorical speech or statement.

     "வக்கைனப் ேபசச்ல்ல" (இராமநா.உ த் 30);.

   4. அ வாற்றல், ஒ ங் , வரிைச, ைறைவப் ; scholarship, order.

   5. றைம க்க ேபச்  (இ.வ.);; skiiful talk.

   6. வக்கணம்1, 2, 3, 4, 5, 7 (யாழ். அக.); பாரக்்க see { },

வக்கைனப் ேபசெ்சல்லாம் வாசல்வைரதான் நிற் ம் (இ.வ.);.

க. வக்கெண.
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வக்கைண

வக்கைண2 vakkaṇai, ெப.(n.)

   றைம; adeptness, skilfulness, smartness, expertise.

சைமத்த உண  ம்  உண் ம் வைக ல் உள்ள  (இ.வ.);. ப த்த ெபண், அ தான் 
வக்கைனயாகப் ேப றாள்.

 வக்கைண3 vakkaṇai, ெப.(n.)

   1. நீண்ட மரவைக; wight's indian nettle.

   2. மரவைக; mottled ebony.

   3. மஞ்சள் நிற ள்ள மரவைக; yellow wood ebony.

 வக்கைண4 vakkaṇai, ெப.(n.)

   மார்  (யாழ்.அக.);; breast.

வக்கைணப்ேபச்

 
 வக்கைணப்ேபச்  vakkaṇaippēccu, ெப.(n.)

   தனித் றைன ெவளிப்ப த் ம் ஆற்றல் க்க ேபச் ; flowery or skilful talk.

வக்கைனப் ேபச்  மட் ம் வாழ்க்ைகக்  உதவா  (உ.வ.);.

     [(வ  → வக்  + அணம் – வக்கணம் → வக்கைன + ேபச் . அணம் = ெசால்லாக்க ஈ .]

வக்கைணமரம்

வக்கைணமரம் vakkaṇaimaram, ெப.(n.)

   1. ஒ  மரவைக; a kind of tree.

   2. இம்மரம் ேமடான, காய்ந்த நிலப்ப ல் வள ம் தன்ைமத்  இதன் பழங்கள் உணவாக ம் 
பயன்ப ம்; a small tree, common in plans and about the foot of mountains in dry localaties, fruit pulp is edible.

வக்கம்

 
 வக்கம் vakkam, ெப.(n.)

   நத்ைதச் ரி; a plant-Spemaciea gusoouda.

வக்கம் -த்தல்

வக்கம் -த்தல் vakkambiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ள்ெளன்  ெவப்பம்பட ஒற்றட தல்; to foment.

     [வக்  → வக்கம் + -.]

வக்கரஞ்சபய

 
 வக்கரஞ்சபய  vakkarañjabayaṟu, ெப.(n.)

   கடைல; gram.

வக்கர த்

 
 வக்கர த்  vakkarabutti, ெப.(n.)

வக்கர த்  பாரக்்க; see { }

வக்கரம்

 
 வக்கரம் vakkaram, ெப.(n.)

வக் ரம் பாரக்்க; see { }.

     [வட்  → வக்  → வக்கரம்.]

20

www.valluvarvallalarvattam.com 4794 of 19068.



வக்கரன்

வக்கரன் vakkaraṉ, ெப.(n.)

   1. மா பா ள்ளவன்; perverse, cross-grained person.

     "வக்கரைனக் ெகான்றான் வ " ( வ். இயற். ன்றாந் 21, 3);.

   2. மாலால் அ க்கப்பட்ட அரக்கன்; an asura slain by vishnu

     "வக்கரைன வ வ த்த மாயவா" (ெப ந்ெதா.865);.

     "வக்கரன்" பாக்க ைடயான் ெகாஞ்கராயன். இைடெய வள்ளல்க ள் ஒ வன் ஆயந்த ர ்
ஏரிமத  கல்ெவட் .

வக்கரைன

வக்கரைன vakkaraṉai, ெப.(n.)

   அைனத் ப் பண்க ம் ழ ன் ஆ  ைளகளில் உண்டா ம் வண்ணம், ரல்களில் சமஞ்ெசய்  
ெதரி ெசய்ைக (இைச.);; mainpulating the flute so as to produce all melody-types on its six stops.

     "ைவத்த ைள யாராய்ச்  வக்கரைன வ ேபாக்  ெயாத்த நிைல ணரந்்ததற் ன்" (ெபரிய . 
ஆனாய.24);. (ெசந்.vi.215);.

வக்கரி

வக்கரி1 vakkari, .(v.)

   1. வக் ரம்; perverse.

   2. ேகா ைக, ெந  றழ்ைக; distortion, contortion.

   3. மா பாடான ந்தைனேயா  இ த்தல்; have perverseness, act perversely.

அவ ைடய வக்கரித் ப் ேபான ஆைசகள் இைவ: ம்பத் ல் ஒவ்ெவா வ ம் வக்கரித் க் ெகாண்  
நிற் றாரக்ள்.

 வக்கரி2 vakkarittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ேகாணி த்தல், ரண்பாடா த்தல்; to be crooked, to be contradictory

     "வக்கரித்தால் நீ வாரா வண்ைமெயன்ன' (ெகாண்டல் . 8.);. வக்கர காளியம்மன் ேகா ல்,

   2. வைளந் த்தல், மடங் தல்; to be bent.

   3. மடங் த் ப் தல்; to turn back.

   4. ஆலத்  ெசய்தல்; to wave, as of camphor, etc. in front of an idol etc.

     [வக்  → வக்கரம் → வக்கரி-.]

வக்கரிப்

வக்கரிப்  vakkarippu, ெப.(n.)

   1. ப் :

 frown.

   2. ெந றழ் ; perversion.

     [வக்கரி → வக்கரிப் .]

வக்கைர

வக்கைர1 vakkarai, ெப.(n.)

   1. வரிந்  கட் ம் கட் க்கடை்ட; wooden ridge-piece to hold the ropes that tie down the thatch; tie -piece.

   2. ேசணம், ணிப்ைப; saddle, cotton-bag.

     [வக்கரி → வக்கைர.]

 வக்கைர2 vakkarai, ெப.(n.)

பற்கைர ( ன்.);:

 artifical blackness of the teeth.
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வக்கலாட்

 
 வக்கலாட்  vakkalāṭṭi, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் ட்  ம ந் ச ்சரக் ; a compound of a catechu formed with the juice of tender coconuts, arecanuts 
and other spices.

ம வ. கா க்கட் .

வக்கவசப்

 
 வக்கவசப்  vakkavasappūṭu, ெப.(n.)

   அங்கப் ச் ; bile of the body.

வக்களி-த்தல்

வக்களி-த்தல் vakkaḷittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   வைளந்த ; to become crooked.

     [வங்  → வக்  → வக்களி-.]

வக்கற்றவள்

வக்கற்றவள் vakkaṟṟavaḷ, ெப.(n.)

   1. வாழ்க்ைகக் ரிய ெசல்வம், ெபா ள் த யன இல்லாதவள்; woman lacking wealth materials, etc.

     "வக்கற்றவள் வானேவ க்ைக பாரக்்கலாமா?" (உ.வ.);.

   2. ைழக்கத் ெதரியாதவள்; woman who has no knack of living.

   3. வைகயற்றவள் பாரக்்க; see { }.

     [வக்  + அற்றவள்.]

வக்கனஞ்சம்

 
 வக்கனஞ்சம் vakkaṉañjam, ெப.(n.)

   பாக் ; areca-nut.

வக்கா

வக்கா1 vakkā, ெப.(n.)

   ெகாக் னத் ெளான் ; a kind of a white-stork.

     "வக்கா  நாைர ங் ெகாக் ம் ப க்கேவ" ( ற்றா. ற. 93.2);.

த. வக்கா → Skt. baka.

     [வட்  → வக்  → வக்கா = ெகாக் வைக (வ.வ.2 பக்.75);.]

இப்பறைவ "ஆர் யா" இனத்ைதச ்சாரந்்த . ைவக்ேகாலால் கட்  வா ந் தன்ைமத்  3 தல் 5 
வைர லான எண்ணிக்ைக ல் டை்ட ம். உசச்ந்தைல, டரி, ன் ேமற்ப , ேதாள்ப  
க த் ம், பசை்ச வண்ணத் ம் காணப்ப ம்.

இப்பறைவ ன் க த் ம், ேமற்ப ம் ப ப்  நிறத் ல் காணப்ப ம்.

     [P]

 வக்கா2 vakkā, ெப.(n.)

   ப்  வைக; a kind of cockle-shell,

     "வக்கா ன் மணி ண் " ( ற்றா. ற.79);.

     [வக்  → வக்கா. வைளந்த ப் .]

 வக்கா3 vakkā, ெப.(n.)

   1. ேதவாங் ; sloth.

   2.. ஓர ்வைக நாைர; a kind of stork.
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வக்கா தம்

 
 வக்கா தம் vakkācītam, ெப.(n.)

   எல்லாப் ெபா ள்கைள ம் கைரக் ம் ஆற்ற ைடய ெபா  நீரம்ம்; universal acid or universal solvent.

வக்காணம்

வக்காணம் vakkāṇam, ெப.(n.)

   வாய்ப்பாட் ன் வா லாகப் பண்ணிைன ரிவாக ெவளிப்ப த் ம் ஆற்றல்; the free rendering of a pan in 
such a way as to bring out its form without reference to talam or words.

     " த் றம் படாைம வக்கானம் வ த் " ( லப் 3, 148);.

க. வக்காண.

வக்காணி

வக்காணி1 vakkāṇittal,    4 ெச. ன்றா ..(v.t.)

   ளக்கமா ைரத்தல்; to expound in detail.

     "நா  பாஷ்யத் ம் ஒ  பாஷ்யம் வக்காணித்த வான் "(ேசாழவ . 53);.

ெத. வக்கணின் .

 வக்காணி2 vakkāṇittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெசாற்ேபார் ரிதல்; to carry on disputations.

     [வக்கணித்தல் → வக்காணி-த்தல்.]

வக்காணிக் மண்
டபம்

 
 வக்காணிக் மண்டபம் vakkāṇikkumaṇṭabam, ெப.(n.)

   மைறகள் த்  ெசாற்ேபார ்நிக ம் பட்  மண்டபம்; the hall where disputations on the vedas are held.

     [வக்காணிக்  + மண்டகம் → மண்டபம்]

வக்காப் ல்

வக்காப் ல் vakkāppul, ெப.(n.)

   1. கைள வைக (தஞ்.);; a kind of weed.

   2. ல் வைக; a kind of grass.

     [வக்கா + ல்]

வக்காமணி

 
 வக்காமணி vakkāmaṇi, ெப.(n.)

   ப் மணி வைக; bead of a kind of cockleshell,

     "வக்காமணிக்  வ ல்லாதவன் வான ர் ல் வலம்வர மா?

வக்காமணிசெ்சட்
கள்

 
 வக்காமணிசெ்சட் கள் vaggāmaṇicceṭṭigaḷ, ெப.(n.)

   வக்காமணி ெசய் ம் ெசட்  மர னர ்( ன்.);; traders dealing in { } who belongs to { }.

     [வக்காமணி + ெசட் கள்]

வக்காளி-த்தல்

வக்காளி-த்தல் vakkāḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வானம் ெவளிவாங் தல் (தஞ்.வழ.);; to clear up, as the sky.

     [ெவக்காளி-, → வக்காளி-.]

வக் னி-த்தல்

வக் னி-த்தல் vakkiṉittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   மனங்ேகாணி த்தல்; to be at variance.

வக் ணித்த  வாழா  (உ.வ.);.
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வக் ரக்கச்

வக் ரக்கச்  vakkirakkaccu, ெப.(n.)

   1. க டன்; brahmini kite.

   2. ளி; parrot.

   3. வ யான்; a small black bird.

வக் ரக்கண்

 
 வக் ரக்கண் vakkirakkaṇ, ெப.(n.)

   மா கண் (ெகா.வ.);; squinting eye.

     [வக் ரம் + கண்]

வக் ரகண்டகம்

 
 வக் ரகண்டகம் vaggiragaṇṭagam, ெப.(n.)

   வைளந்த ள் ைடய இலந்ைத (சங்.அக.);; jujube-tree, as having curved thorns.

     [வட்  → வக்  → வக்கரம் → வக் ரம் + கண்டகம். கண்டகம் = ள். வட்  = வைள ]

வக் ரகண்டம்

 
 வக் ரகண்டம் vaggiragaṇṭam, ெப.(n.)

   ழந்ைத; child.

     [வக் ரம் + கண்டம்.]

வக் ரகண்

 
 வக் ரகண்  vaggiragaṇṭi, ெப.(n.)

   ெசய்நீர ்( ராவகம்); வ க்க உத ம் நீண்ட க த் ள்ள பாத் ரம்; vessel with a long neck, used in distilling; 
still.

வக் ரக

வக் ரக  vaggiragadi, ெப.(n.)

   1. ேநரை்மயற்ற ெசல  (அக.நி.);; irregular course.

   2. ற்ேபாக் த் தன்ைம ள்ள ேகாள்நிைல; retrograde motion of a planet.

     [வக் ரம் + க ]

வக் ரகந்தம்

 
 வக் ரகந்தம் vaggiragandam, ெப.(n.)

   கள்ளி; twisting milk hedge - Euphorbia tirucalli.

     [வக் ரம் _ கந்தம்]

வக் ரசச்

வக் ரசச்  vakkirasassu, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைகப் பறைவ; white headed kite

   2. ளி; parrot.

   3. வ யான்; king crow.

     [வக் ரம் + சஞ்  → சச் ]

வக் ரசஞ்

 
 வக் ரசஞ்  vakkirasañsu, ெப.(n.)

வக் ர சச்  பாரக்்க; see { }.
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வக் ரசந் ரன்

 
 வக் ரசந் ரன் vakkirasandiraṉ, ெப.(n.)

   இளம் ைற (யாழ்.அக.);; crescent moon.

வக் ரசாரம்

 
 வக் ரசாரம் vakkiracāram, ெப.(n.)

   மா பட்ட ேகாள்நிைல; retrograde motion of a planet.

     [வக் ரம் + சாரம்]

வக் ர ரம்

 
 வக் ர ரம் vakkirasuram, ெப.(n.)

ேநரை்மயற் ையந்த இைசச் ரம்,

 irregular succession of notes.

     [வக் ரம் + ரம்]

வக் ரதந்தம்

வக் ரதந்தம்1 vakkiradandam, ெப.(n.)

   1. வைளந்த பல் ( ன்.);; curved tooth.

   2. ரிய நச் ப்பல், எந் ரக் க ன் பல்; fang.

     [வக் ரம் + தந்தம்]

 வக் ரதந்தம்2 vakkiradandam, ெப.(n.)

   1. ங்கப்பல்; eye tooth.

   2. ன் ரக்் ; ribbed gourd.

   3. நாய்ப்பல்; dog tooth,

வக் ரதந்தன்

வக் ரதந்தன் vakkiradandaṉ, ெப.(n.)

இயமன் (நாம ப.87.);; { }.

     [வக் ரம் + தந்தன்]

வக் ரநஞ்

 
 வக் ரநஞ்  vakkiranañju, ெப.(n.)

   ளி; parrot.

வக் ரப்பண்

 
 வக் ரப்பண் vakkirappaṇ, ெப.(n.)

   ேநராக ஏ றங்காமல் இைட ல் மா  வ ம் பண் (இைச);; melody-type in which the ascent of the notes in 
the scale is interrupted by the descennting notes and the descent by the ascending notes.

     [வக் ரம் + பண்]

வக் ரப்பாதன்

வக் ரப்பாதன் vakkirappātaṉ, ெப.(n.)

   அறெந க்  மா பட்டவன்; unethical person, cruel person,

     "இதற்  வக் ரப்பாதன் சந் ரா த்ய ள்ள தைன ம் நரகத் னிற்பானாக ம்"(ெத.கல். ெதா.12 
ப .1. கல்.34);.

     [வக் ரம் + skt.பாதன்]
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வக் ரப்பார்ைவ

வக் ரப்பாரை்வ vakkirappārvai, ெப.(n.)

   1. ெபாறாைம டன் ய ய பாரை்வ; jealousy and evil look.

   2. க பஞ் னப் பாரை்வ

 fury look.

ஆைளேய ங் வ

ேபால் வக் ரப் பாரை்வ பாரக்் றான் (இ.வ.);.

   3. ேபராைச டன் ய வஞ்சகப் பாரை்வ; greedy and hypocritic look.

   4. ெந  றழ்ந்த ஏக்கப் பாரை்வ; yearning look.

   5. ய ப்  ெவ ப் க டன் ய ெகா ைமப் பாரை்வ; parachial and cruel look.

     [வள் → வட்  → வக்  → வக்கரம் → வக் ரம் + பார ்→ பாரை்வ.]

வக் ரம் + பாரை்வ = றரத்ம் ஆக்க ம், வளரச்் ம் கண்  ெபாறாைம டன் ேநாக் ம் பாரை்வ. 
 கற்றவர,் கற் த் ைறேபாய ஒ வைரக் கண் , மனங் த ம், வக் ரப் பாரை்வயா ம்.

 ெசல்வ ைடயவர,் ெப ந் தனக்காரைரக் கண் , காழ்ப் டன் ேநாக் த ம் வக் ரப் 
பாரை்வேய.

ேபாட் ம், ெபாறாைம ம் ம ந்த, இம் மன்பைத ல் வக் ரெவண்ணத் டன் இையந்த வக் ரப் 
பாரை்வ நிைறந் ள்ளைம கண் .

வக் ரப் த்

வக் ரப் த்  vakkirapputti, ெப.(n.)

   காய ெந , ஒ ங் , ேநரை்ம த யவற் ந்  மா பட்  ேநாக் , மனம்; perverted mind.

     "வக் ரப் த் க் கார க்  வாழ்  மட்டந்தான்"(உ.வ.);.

ம வ. ேகானல் த்

     [வட்  → வக்  → வக்கரம் → வக் ரம் + த் .]

ல் → லம் = ெபா ெளா  ெபா ந் ம் அ . அ ப்  அ ல். லம் → லன். லன் - 
ெபா ெளா  ெபா ந் ம் அ . அ ல் (க. .36);. ல் → ன் → ந்  → த்  = அ . நல்வ , 
வ வைக.

றரத்ம் ெபா ைள, உைடைமைய, ெந  ைறயற்ற வ ல், எய்த எண் ம் மனப்பாங்ேக 
வக் ர த் .
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வக் ரம்

வக் ரம்1 vakkiram, ெப.(n.)

   காயத்தால் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ஒ ங் , ைறைம, ஒ ங்  த யவற் ந்  ரிந்த 
நிைல, காரம்; perversity.

பள்ளிப்ப ப்பால் ழந்ைதகள் ெகட் ப் ேபா றாரக்ள் என்ப  வக் ரமான ந்தைன, வக் ரமான 
பா ற  ஆைசகள்.

 வக் ரம்2 vakkiram, ெப.(n.)

   1. வைள ; curve, bend, winding,

     "வக் ர சாபமைழ ெபா ந் "(பாரத இரண்டா.12);.

   2. வட்டம் ( ங்.);; circle,

   3. ெசன்ற வ  ள்ைக ( ங்.);; retracing one's steps.

   4. ேநரை்மயற்ற ெசல  (அக.நி.);; irregular course.

   5. ெகா ைம ( ங்.);; cruelty, malignancy, as of a planet.

   6. ெபாய் ( வா.);; lie.

   7. வஞ்சைன ( ன்.);; fraud, dishonesty.

   8. ேகாணல் வ  (இ.வ);; indirectness, crookedness.

   9. ெபாறாைம ( ங்.);; envy.

   10. கலக்கம் ( ன்.);; confusion.

வக் ரன்

வக் ரன் vakkiraṉ, ெப.(n.)

   1.மா பா ள்ளவன்; perverse, cross-grained person.

   2. ெகா ைமயானவன்; cruel man,

   3. காரி (சனி); (இலக். அக.);; saturn,

   4. ெசவ்வாய் ( ங்.);; mars,

   5. மாலாற் ெகால்லப்பட்ட அகரன்; an asura slain by { }

     "வக் ரைன வ வ த்த மாயவனா" (ெப ந்ெதா.865);.

 வக் ரன் vakkiraṉ, ெப. (n.)

   1. மா பா ள்ளவன்; perverse, cross-grained person.

   2. ரன்;   3. சனி;   4. ெசவ்வாய்;   5. உ த் ரன்;   6. மாலால் அ க்கப்பட்ட ஒர ்அ ரன்; an asura 
slain by {}.

     "வக் ரைன வ  வ த்த மாயவனா" (ெப ந்ெதா.865.);

     [Skt. vakra → த. வக் ரன்]

வக் ராங்

வக் ராங்  vakkirāṅgi, ெப.(n.)

   1. க

 Gosstästofl; a purgative drug.

   2. னி; one having crooked back.

   3. நீர ் ள்ளி; a throny plant - Barleria longifolia.
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வக் ராசம்

 
 வக் ராசம் vakkirācam, ெப.(n.)

   கற்கடக ங் ; galls of pistacia integerrima.

வக் ராந்தம்

 
 வக் ராந்தம் vakkirāndam, ெப.(n.)

   ம  டரி; a plant.

வக் ரி

வக் ரி1 vakkirittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ேகாள்நிைல, மடங் த் ம் தல் (யாழ்.அக.);; to retrograde, as a planet.

   2. வைளந் தல்; to be crooked.

   3. மனங் ேகாணி த்தல்; to be at variance.

     [(வட்  → வக்  → வக்கரி → வக் ரி-. வட்  = வைள .]

 வக் ரி2 vakkirittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   வாய்ப்பாட் ன் வா லாகப் பண்ணிைன ரிவாகப் ப ற்  ெசய்தல்; to elaborate tune or melody type.

     "இைசேயான் வக் ரித் ட்டத்ைத ணரந்் " ( லம் 3 47);.

வக்

வக் 1 vakkudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. வதக் தல்; singe, to roast.

     "ெகா ப்பரிந் … வக் வன வக் த் " (ெபரிய .கண்ணப். 145);.

   2. ய்த்தல், ெபா க் தல்; to burn,

     [வதக்  → வக் .]

 வக் 2 vakku, ெப.(n.)

   1. ேவ ைக, ய்க்ைக; being singed or burnt.

   2. வதக் ைக; being roasted.

     "ெந ப் ச ் ந்த ன்வக் லாத் ைசக ல்ைல" (கம்பரா. இராவணன் வைத. 65);.

     [வட்  → வக் . (ஒ.ேநா.); மட்  → மக் ]

 வக் 3 vakku, ெப.(n.)

   1. ேதால் (யாழ். அக.);

 skin.

   2. ஊைமக்காயம்; contused wound.

வக் ண்ட காயம் (இ.வ.);.

   3. நீரத் ்ெதாட்  (யாழ்.அக.);; water-trough.

வக் த் ரிகரணம்

 
 வக் த் ரிகரணம் vagguttirigaraṇam, ெப.(n.)

   ப க்ைக ( ன்.);; bed.
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வக் நார்

வக் நார ்vakkunār, ெப.(n.)

   1. மரவைக; woolly ordure tree.

   2. சணல் நார;் hemp fibre.

   3. அணி நார;் sterculia villosa.

     [வக்  + நார.்]

வக் ரி-த்தல்

வக் ரி-த்தல் vakkurittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ேவதல்; to scorch.

   2. எரிதல்; to burn.

     "வாயாற் ெசால் ல் வாய் வக் ரிக் ம்ப " (ஈ  9, 9, 2);.

     [வக்  → வக் ரி.]

வக் வக்ெகனல்

வக் வக்ெகனல் vakkuvakkeṉal, ெப.(n.)

   1. கைளப்  ேம ட ஒ ம் ஒ க் ப்  ( ன்.);; Onom. expr. of a running to exhaustion,

   2. க ைமயாய் இ மற் ப்  ( ன்.);; coughing hard.

   3. க ைமயாய் இ த்தற் ப் ; pounding hard or ramming.

வக்

வக்  vakki, ெப.(n.)

   1. எ ; bull.

   2. காற் :

 wind.

வகசச்ல்

வகசச்ல் vagaccal, ெப.(n.)

   மாைல வைக; a kind of garland.

     " மாைல வகசச்ல் வைளயம்" (ேகா ெலா, 59);.

     [வைகசச்ல் → வகசச்ல்.]

வகத் ரம்

 
 வகத் ரம் vagattiram, ெப.(n.)

   வாைக (சங்.அக.);; siris.

வக

வக  vagadi, ெப.(n.)

   1. எ  (யாழ்.அக.);; bull.

   2. காற் ; wind.

   3. நண்பன்; friend.

வகந்தம்

வகந்தம் vagandam, ெப.(n.)

   1. காற்  (யாழ்.அக.);; wind

   2. ழந்ைத

 child.
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வகம்

வகம் vagam, ெப.(n.)

   1. காற்  (யாழ்.அக.);:

 wind,

   2. வ  (யாழ்.அக.);; path.

   3. ைர (இலக்.அக.);; horse,

   4. ஊர்  (யாழ்.அக.);:

 vehicle.

வகரக் ள

வகரக் ள  vagaraggiḷavi, ெப.(n.)

   ெமா க்  தலாகத் ெதாடங் ம் 'வ'ெவ ஞ் ெசால்; the word begining with the letter of medial vagaram.

     "வகரக் ள  நான்ெமா  ஈற்ற "(ெதால் எ த் .81);.

     [வ + கரம் - வகரம் + ள் → ள → ள  (கரம் = எ த் ச ்சாரிைய); ( ள  = ெசால்);.]

வகரம்

வகரம் vagaram, ெப.(n.)

     'வ' என் ம் எ த் ,

 the letter, va,

பல் த ற் றப்ப  வகரம்.

     [வ + கரம் = வகரம். கரம் = எ த் ச ்சாரிைய. 'வ' பாரக்்க see va'.ெதால்காப் யர ்எ த்த  
காரத் ள்ள 137-வ  ற்பா ல், "கரம்" என்ப  ற்ெற த் ச ்சாரிையக ள் ஒன்ெறன்  

ப் ட் ள்ளார.்]

சங்  ச்

 சங்  ச்  caṅgilimuḍiccu, ெப. (n.)

   ச்  வைக; kind of knot.

     [சங் + ச் ]

சங் க் டங்

 
 சங் க் டங்  caṅgukkiḍaṅgu, ெப. (n.)

   சங் கைளப் பதப்ப த் ப் பா காக் ம் அைற; chankgodown.

     [சங் + டங் ]

சட்டம்

சட்டம்  caṭṭambi, ெப. (n.)

   ண்ைணப் பள்ளிக் டத்  மாணவர ்தைலவன், சட்டாம் ள்ைள; school pupil leader.

     [சட்டாம் ள்ைள – சட்டம் ]

 சட்டம்  caṭṭambi, ெப. (n.)

   1. ஆ ரியர;் teacher.

   2. தலாளி (எசமான்);; master.

 seeமணியகாரச ்சட்டம்" ( லவராற்);;

   3. தைலவன்; chief

ம. சட்டம்

     [சட்டநம்  → சட்டம் ]
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சடக்ககடம்

சடக்ககடம் caḍaggagaḍam, ெப. (n.)

   ெப ந் னிெகாள் ப வ ; astomach. with a sensation of over appetite.

     "சடக்க கடத் க் ைர ேத  பல ர ்தம்ைமக் ெகான் "(பட் னத் ேவசம் 33);.

     [சடம்(சடக்க);+( டம்); கடம்]

சடத்தாங்கல்

 
 சடத்தாங்கல் caḍattāṅgal, ெப. (n.)

   ேவ ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Vellore.

     [ஒ காசைடயன் + தாங்கல்(ஏரி);]

ச த்த ம த் வம்

 
 ச த்த ம த் வம் caḍuttamaruttuvam, ெப. (n.)

உடன  ம த் வம்,

 emergency treatment.

     [ச த்தம்+ம த் வம்]

ச

ச  caḍudi, ெப. (n.)

ேபாட் ,

 competition.

என்ேனா  ச  ேபாடாேத. ( னவ.);

 Marijaduti.

     [சைட -ச  – ச ]

 ச 1 caḍudi, ெப. (n.)

ச த்  பாரக்்க (ெகா.வ.);;see {}.

     [ச த்  → ச ]

 ச 2 caḍudi, . .எ. (adv.)

ச 1 பாரக்்க (ெகா.வ.);;see {}.

     [ச  → ச  ( .தா. 62);]

ச ைத

 
 ச ைத caḍudai, ெப. (n.)

   ெதால்ைல, நசச்ரிப்  ( ரமம்);; disturbance, nuisance

     [சா -ச -ச ைத]

சைடயா

 
 சைடயா  caḍaiyāli, ெப. (n.)

   சா வைக ெநல் னம்; a variety of paddy.

     [சைட+ஆ ]
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சண்ைடச ்சசச்ர

 
 சண்ைடச ்சசச்ர  caṇṭaiccaccaravu, ெப. (n.)

ஒ வைரெயா வர ் ட் க்ெகாள் தல் அல்ல  காரசாரமாகப் ேப க் ெகாள் ைக,

 quarrel.

இந்தத் ெத  எப்ெபா  பாரத்்தா ம் சண்ைடச ்சசச்ர  க்கதாகேவ இ க் ம்.

     [சண்ைட+சசச்ர ]

சண்ைட - சல், சசச்ர  - கலகம். தெல த்  ஒன் வந்த மர ைன ெமா .

சத்தம்

சத்தம் cattam, ெப. (n.)

வண் க் ,

 wage for transportation

சாத்தம்பாரக்்க; see cāttam,

     [சாத் -சாத்தம்-சத்தம்]

 சத்தம் cattam, ெப. (n.)

   1. வண் க் ; cartage.

   2. வாடைக (உ.வ.);; hire.

     'ஊ க் ப் ேபாக வர

வண் ச ்சத்தம் 2 உ பாய்' (உ.வ.);.

ம. சத்தம்

     [சாத்  : பண்டங்கைளக் ெகாண் ற் ம் வணிகர ் ட்டம். சாத்  வண் க் க் ெகா க் ம்  
சாத்தம் எனப்பட்ட . வண் சச்ாத்தம் = வண் க் . சாத்தம் → சத்தம். சத்தம் = வண் க் ]

 சத்தம்1 cattam, ெப.(n.)

   1. ஒ  ( டா.);; voice.

   2. ெசால் ( . .6);; word, vocable.

ச ரப்ெபாற்காக

 
 ச ரப்ெபாற்காக cadurappoṟkāka, ெப. (n.)

   ச ர வ ைம லான ம ைரப்பாண் யர ்கா ; a coin of Pandiyan king.

     [ச ரம்+ெபான்+கா )

     [P]

சைத வாவல்

 
 சைத வாவல் cadaivāval, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ன்; round bat fish.

     [சைத+வாவல்]
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சந்தனக்கல்

சந்தனக்கல் candaṉakkal, ெப. (n.)

கத் ையத் ட்ட உத ம் சாைணக்கல்,

 grindstone,

     [சந்தனம்+கல்]

 சந்தனக்கல் candaṉakkal, ெப. (n.)

   சந்தனம் அைரக்கப் பயன்ப ங்கல்; stone for grinding sandal.

ம வ. சந்தனசச்ாைண

ம. சந்தனக்கல்

     [சந்தனம்1 + கல்]

சப்பட்ைடக்

 
 சப்படை்டக்  cappaṭṭaikkuruvi, ெப. (n.)

   வானம்பா  பறைவ இனம்; black lark.

     [சப்படை்ட+ ]

சமக்கடைட

 
 சமக்கடைட camakkaḍaḍai, ெப. (n.)

   பைன ஓைலக் ைட; umbrella made of palm keaves.

     [சமம்+ ைட]

சம்பங்  நல் ர்

 
 சம்பங்  நல் ர ்cambaṅginallūr, ெப. (n.)

   வட ஆரக்்கா  மாவட்டத் ல் ேவ ரக்்  அ ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in north Arcot, near Vellore.

     [சம்யங் +நல் ர ்(கல்ெவட் );]
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சம்பா

சம்பா cambā, ெப. (n.)

   சய கண்ட ேகாபால ைடய 22 ஆம் ஆட் யாண் ல், . .1272ஆம் ஆண் ல் - ேவாத் ர ்
ேகா ல் இ ந்த ேதவர யாள் உண்ணா ைல ன் மகள்; name of dancer, daughter of Unnamulai at 
Thiruvottur temple,

     [சம் -சம்பா]

 சம்பா1 cambā, ெப. (n.)

   வன்வாைழ (வங்காள வழக் );; a kind of banana (Poovan);.

     [சம்  → சம்பா]

 சம்பா2 cambā, ெப. (n.)

   1. ெப ம்பா ம் றவ (ைத); மாதம் அ வைடயா ம், ஐந் மாதக் கால ெநற்ப ர;் a crop of paddy of five 
months duration harvested sometime in 'thai'.

     'சம்பா ைளந்  சாய்ந்  டக்  உண்பாரில்லாமல் ஊரக்்  ேம ' (பழ.);.

   2. ள  ரகங் கலந்  இைறவரக்் ப் பைடக் ம் அ ; boiled rice mixed with pepper powder, cumin, etc., 
offered to deity in temples.

   ம. சம்பா, சம்பா , ெசம்பா ;   க. சம்ெப;ெத. சம்பா

     [சம் → சம்பா]

த ழ்நா  எத் ைணப் ெபா ள் வள ைடய ெதன்ப  அதன் ைளெபா ள் வைககைள 
ேநாக் னாேல ளங் ம். ப்பாகத் த ழ்நாட்  ெநல் ல், ெசந்ெநல், ெவண்ெணல், காரெ்நல் 
என் ம் சம்பா, மடை்ட கார ்என் ம் பலவைககள் இ ப்ப டன் அவற் ள், சம்பா ல் மட் ம் 

சம் ரிப்பட்

 
 சம் ரிப்பட்  camburippaṭṭu, ெப. (n.)

ெநச ப்பா ல் ஊ ைழயாக வ ம் பட் :

 interlacing threadin silkweaving.

     [சம் -உரிட் ]

சம் வராயநல் ர்

 
 சம் வராயநல் ர ்cambuvarāyanallūr, ெப. (n.)

   ேவ ர ்மாவட்டத் ல் வலத் ற்  அ ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Vellore near the Thiruvalam.

     [சம் வராயன்+நல் ர]்

சம் வராய நாச்

 
 சம் வராய நாச்  cambuvarāyanācci, ெப. (n.)

   ேகா க் த் தானம் ரிந்த ேவாத் ரில் வாழ்ந்த ேதவர யார ்ெசய்யாண்ைடயான சம் வராய 
நாச் .; a dancer.

     [சம் வராயன்+நாச் ]

சம்ைபக்கைட

 
 சம்ைபக்கைட cambaikkaḍai, க வாட் க்கைட:

 dry fish shop.

     [சம்ைப+கைட]
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சமத் ர்

 
 சமத் ர ்camattur, ெப. (n.)

   ேகாயம் த் ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Coimbatore.

     [சமம்(ேபார)்; அத் +ஊர]்

சர  தல்

 
 சர  தல் caraḍuviḍudal, ெச. . . (v.i.)

   ெபாய் ெசால் தல்; to tel lies

அவன் சர  வ ல் ெகட் க்காரன். (இ.வ.);

     [சர + -]

சர  எத்தைன நீளத் க் ம் டலாம். அைதப் ேபான்  தன் கற்பைனத் றைமக்  ஏற்ப எத்தைனப் 
ெபாய்க ம் ெசால்லலாம் என்ப  ப்பாகப் லப்ப ம் ெபா ள்.

சரணனி-த்தல்

 
 சரணனி-த்தல் caraṇaṉittal, ெச. ன்றா  (v.t)

   அைடக்கலம் அளித்தல்; to give refuge

இராமன் டணக் ச ்சரனளித்தான்.

     [சரண்+அளித்தல்]

சரதெவக்ைக,

 
 சரதெவக்ைக, caradavekkai, ெப. (n.)

   மாட் ற்  வ ம் ஒ த ேநாய்; a disease affecting cow.

     [சரதம்+ெவக்ைக]

சரளி ஆ

 
 சரளி ஆ  caraḷiāṭu, ெப. (n.)

உட ல் ெவண்ணிறம் படரந்்த ஆ ,

 a goat of white column on the body.

     [சரளி+ஆ ]

சரந்தாங்

 
 சரந்தாங்  carandāṅgi, ெப. (n.)

   பாண் ய நாட் ல் உள்ள ஒர ்ஊர;் a village in Pāndiyanādu.

     [சரம்+தாங் ]

ச வக்கண்ணா

 
 ச வக்கண்ணா  caruvakkaṇṇāṭi, ெப.(n)

மைழயால் ப க்கப்பட்டகண்ணா ,

 mirror damaged by rain.

     [ச வம்+கண்ணா ]
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சல்லடம்

 
 சல்லடம் callaḍam, ெப. (n.)

   நீரச்் ைல (ேகாவணம்);; loincloth.

     [சல்ைல-சல்லடம்]

 சல்லடம் callaḍam, ெப. (n.)

   இ ப் னின்  அ தெ்தாைட வைர அணி ம் காற்சடை்ட; short drawers.

   ம. சல்லடம்;   க. சல்லண, சலண, சல்ண;   ெத. சல்லட , ெசட் , சல்லாட;   . சல்லண;   ேகாத. 
சவளம், சள்ம், ெசாலள, ேசாளம் (நீரச் ் ைல);; Pkt., Skt. {candhātaka;

 Mar, H. coļņā.}

சல்லாயம்

 
 சல்லாயம் callāyam, ெப. (n.)

இைட

 disturbance

     [சள்ைள-சல்லாயம்]

சவந் ன்னிச்

 
 சவந் ன்னிச்  cavandiṉṉiccīvi, ெப. (n)

பறைவகள் தங் டம்,

 birds perching place.

     [சவம்+ ன்னி+ ]

சவாரிக்கட்

 
 சவாரிக்கட்  cavārikkaṭṭu, ெப. (n)

   கற்கட்  வைக; type of setting stones in a wall.

     [சவரி-சவாரி+கட் ]

சளித்த பதனீர்

 
 சளித்த பதனீர ்caḷiddabadaṉīr, ெப. (n.)

   பதன ந்த பதனீர;் rotten tender palmyrah juice.

 |பதன் +அ ந்த+பதனி]

சற்ேறறக் ைறய

சற்ேறறக் ைறய caṟṟēṟakkuṟaiya, ெப.அ. (adj.)

   ேநரத் ல், எண்ணிக்ைக ல் ஏறக் ைறய; approximate of time, amount.

அவன் ட் க்  வ ம்ேபா  சற்ேறக் ைறய 12 மணி இ க் ம்.

     [சற் +ஏறக் ைறய]

சன்னாநல் ர்

சன்னாநல் ர ்caṉṉānallūr, ெப. (n.)

   வா ர ்மாவட்டத் ல் வா ரி ந்  16 கல் மாத் ரி ள்ள ஓர ்ஊர;் a village, 16 k.m. away from 
Thiruvarur.

     [சன்னம்+நல் ர]்
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சாகாக்கைல

சாகாக்கைல cākākkalai, ெப. (n.)

   சாத ன்  ெந  வாழ்ந் க் ம் கைல; boon of immortality

     "சாகாக் கைலநிைல தைழத்த ல் ெவ ெய ம் ஆகாயதெ்தாளிர ்
அ டெ்ப ஞ்ேசா "(அ ட்பா.461551);

     [ வாக்கைல – சாகாக்கைல]

சாண்

சாண்  cāṇṭu, ெப. (n.)

ேநானிக் ,

 menstrual fluid.

     [சான்+சாண் ]

 சாண் 1 cāṇṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ற் தல்; to pound (ேசரநா.);.

   ம. சாண் க;   க. சா ;   ெத. சா ன் ; . சாண் னி

     [சா  + சாண் -,]

 சாண் 2 cāṇṭu, ெப. (n.)

   1. ப் நீர;் menstrual discharge.

   2. ந் ; semen.

   ம. சாண் ;க., ெத. சா

     [சா  → சாண் ]

சாணக்

 
 சாணக்  cāṇakku, ெப. (n.)

   மட்பாண்டத் ன் ேமல் ; lid of the pot.

     [சாள்-சாளக் -சாளக் ]

சாத்தம்

சாத்தம் cāttam, ெப. (n.)

வண் க் ,

 charge levied for carrying goods from place to place by cart.

     [சாத் -சாத்தம்]

சாத்  வாணிகர ்தம் வண் ச ்சாத் களில் வாங் ய கட்டணம் சாத் -சாத்தம் எனப்பட்ட . இ  
வண் ச ்சத்தம் எனத் ரிந்த .

 சாத்தம் cāttam, ெப.(n.)

   மைலமகைள (சக் ைய); தற் கட ளாக வ ப ம்சமயம்; the religion which enjoins the exclusive worship of 
Sakthi as the Supreme Being.

     " லரக்ள் சாத்த ஞ் லரக்ள் சாம்பவ ரசமாய்" ( க்காளத். .30, 26);.

     [Skt.{} → த.சாத்தம்]

சாத்த ர்

சாத்த ர ்cāttaṉūr, ெப. (n.)

   நள்ளாற் க்  வட ழக்ேக 8 கல் ெதாைல ல் உள்ள ஊர;் a village 8 km from Thirunallär.

     [சாத்தன்+ஊர]்
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சா வன்

சா வன் cātuvaṉ, ெப. (n.)

   1. நல்லவன்:

 goodman சா வராய் ேபா  ன்க ெளன்றான் ( வ். இயக் 6812. ஐம் லன் அடக் ய ற

 a monk

தத் வன் சா வன் ( லம்:10.182);

     [சால் – சா +வ் +அன்]

 சா வன் cātuvaṉ, ெப. (n.)

   கா ரிப் ம் பட் னத் ல் வாழ்ந்த வணிகன்; a merchant lived in Kaviri-p-{}.

     [சாத்  → சாத் வன் → சா வன்]

சாரணி

 
 சாரணி cāraṇi, ெப. (n.)

   ைளக்கரண் , கண்கரண் ; perforated laddle.

     [கைர-சைர-சாரணி]

     [P]

சால்ெகண்ைட

 
 சால்ெகண்ைட cālkeṇṭai, ெப. (n.)

ெகண்ைட ன் வைக ள் ஒன்

 dorsalis,

     [சால்+ெகண்ைட]

     [P]

சா யமங்கலம்

 
 சா யமங்கலம் cāliyamaṅgalam, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Thanjavur.

     [சா -சா யம்+மங்கலம்]
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சா னி

சா னி cāliṉi, ெப. (n.)

   1.ேதவராட் ; foretelling women with divine power.

ழங் வாய் சா னி ( லம்.12-7);

     [சால்-சா  – சா னி]

 சா னி1 cāliṉi, ெப. (n.)

   1. ெதய்வேம யா ம் ெபண்; women employed in pronouncing oracles under the influence of a spirit.

     "பழங்கட ற்ற ழங் வாய்ச ்சா னி" ( லப். 12:7);.

   2. அ ந்த ; wife of {}.

     "கட  ெளா ன் சா னி ெயா ய" (பரிபா. 5: 44);.

ம வ. ேதவராட்

சா னி ெதய்வேம யா ம் ெபண். காளி ெபண் ெதய்வமாத ன் அணங்கா பவள் ெப ம்பா ம் 
சா னிேய ெயன்ப  'ேவட் வவரி'யால் அ யக் டக் ன்ற .

 சா னி2 cāliṉi, ெப. (n.)

   1. ேபய்ப் ரக்்  (ைதலவ.ைதல.52);; bitter luffa.

   2. ரக்்  (மைல.);; sponge gourd. க. சா னீ

 சா னி3 cāliṉi, ெப. (n.)

சாேலாட் -தல்

 
 சாேலாட் -தல் cālōṭṭudal, ெச. . . (v.i)

   நிலத்ைத உ தல்; to plough land.

ேநற்  வைர இரண்  சால் ஒட்  ஆ ற் . (உ.வ.);

     [சால்+ஒட் ]

சா க் ,

 
 சா க் , cāvukkuruvi, ெப.(n.)

   ஒ வைக  இனம்; Indian nightjar.

     [சா-சா + ]

சா ைக

 
 சா ைக cāvigai, ெப. (n.)

   இனிப்  ேசரத்்  உண் ம் இ யாப்ப வைக; avapour cooked rice pudding.
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சாற் ப்பாட்

 
 சாற் ப்பாட்  cāṟṟuppāṭṭu, ெப. (n.)

   ழாச ்ெசய் ையப் பைறசாற் ச ்ெசால்வதற்கான பாட் ; a song sung while declaring day of festival by 
drumming

     [சாற் +பாட் ]

காணிக்காரரிைட இப்பாடல் வழக் ல் உள்ள .

 சாற் ப்பாட்  cāṟṟuppāṭṭu,    ெப. (n) நாலா ரப் ப வல் ஒ  க் ம்ேபா  பா ம் ( ேசடந் 
ேதான்ற அ வந் க் ம் அதன்) இ ப் பாடல்கள் (பா ரங்கள்); stanzas sung to mark the close of Tivya-p-
prapantam recitation in a temple.

ம. சாற் ப்பாட்

     [சாற்  + பாட் ]

சாற் ைர

 
 சாற் ைர cāṟṟurai, ெப. (n.)

அ த்தல்,

 declaration.

     [சாற் +உைர]

சான்றாளி

 
 சான்றாளி cāṉṟāḷi, ெப. (n.)

சான்  பவன்

 a witness.

சான்றாளன் பாரக்்க; see cānrāļan.

     [சான் + (ஆள்); + ஆளி]

சான்ெறாப்பம்

 
 சான்ெறாப்பம் cāṉṟoppam, ெப. (n.)

சான் தழ், ஆவணம் த யவற் ல் ெகா க் கப்பட் ள்ள ளத்தம் உண்ைமயான  அல்ல  
அவற் ன் ேநரப்்ப  உண்ைமயான  என்  இடப்ப ம் ைகெய த்

 attesta.copy, certify.

ண்ணப்பத் ல் சான்ெறாப்பம் வாங் வா.

     [சான் +ஒப்பம்]
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க்கல்

க்கல் cikkal, ெப. (n.)

   நாகப்பட் னம் வட்டத் ல் 15 கல் மாத் ரி அள  உள்ள ஓர ்ஊர;் a village 15km from Nagappattinam.

     [ க் - க்கல்]

 க்கல்1 cikkal, ெப. (n.)

   1. தா மா ; tangle.

   2. ன்னல்; plaiting.

   3. ேகாளா ; complication.

   4. அ ைமப்பா ; ட் ப்பா ; difficulty,

   5. ழப்பம், த மாற்றம்; embarrassment.

ம. க்கல்

     [ க் 1 → க்கல்]

 க்கல்2 cikkal, ெப. (n.)

   இைளக்ைக ( டா);; leanness, emaciation.

     [ க் 2 → க்கல்]

 க்கல்2 cikkal, ெப. (n.)

கட்

 
 கட்  cigaṭṭi, ெப. (n.)

   இ ள்; darkness.

ெத . கட்

     [ - கட் ]

ர்

 
 ர ்cigir, ெப. (n.)

   ளிர;் sprout.

கன். 

     [ ளிர-் ர-் ர]்

ைவ

 
 ைவ ciguvai, ெப. (n.)

உண்ணாக்  நரம்

 a nerve in uvula.

     [ ல்- - ைவ]

ஞ்சல்

 
 ஞ்சல் ciñjal, ெப. (n.)

   நாகப்பட் னம் மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Nagapattinam.

     [ெசஞ் -ெசஞ்சல்- ஞ்சல்]
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ஞ் ரி

 
 ஞ் ரி ciñjiri, ெப. (n.)

   கஞ் ரா எ ம் ேதாற்க ; a percussion instrument.

     [ ஞ்+ ரி (ஒ க் ப் );]

த்தர்கா

த்தரக்ா  cittarkāṭu, ெப. (n.)

   ம லா  ைறக்  6 அ ரிமாத் ரிெதாைல ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village 6km from Mayiladuthurai.

     [ த்தர+்கா ]

த்தமலம்

 
 த்தமலம் cittamalam, ெப. (n.)

அ யாைம,

 ignorance

த்தமல ம த் ச ் வமாக்  ெயைனயாண்ட அத்தன்'( வா.);

     [ த்தம்+மலம்]

த் ைர நாள்

 
 த் ைர நாள் ciddiraidirunāḷ, ெப. (n.)

   தாங் ைர ஆண்ட கைட மன்னன்; name of a last king Tiruvidangur.

     [ த் ைர+ +நாள்]

தரல்

தரல் cidaral, ெப. (n.)

பாண் யர ்காலத் ல் சமணரின் பல்கைலக் கழகமாக ம், சமணப்பள்ளியாக ம் இ ந்த ன்

 a hillock cave centre of Jain monks.

     [ தர-் தரல்]

 தரல் cidaral, ெப. (n.)

   த ைக; splashing, bespattering.

     " தரற் ெப ம்ெபயல்" (ம ைரக் 244);.

     [ தர ்→ தரல்]

ந்தாரிப்ேபட்ைட

 
 ந்தாரிப்ேபடை்ட cindārippēṭṭai, ெப. (n.)

   ெசன்ைன ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் an area in Chennai city.

த. ந்தா ரிப்ேபடை்ட

 E. Saint Andrew's pet).
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ந்தாமணி

ந்தாமணி cindāmaṇi, ெப. (n.)

ெதன்னாரக்் கா  மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர்

 name of the village in South Arcot.

     [ ந்தா+மணி (ஒளி ன்றாதமணி]

 ந்தாமணி1 cindāmaṇi, ெப. (n.)

   1. ம் ய வைனத் ங் ெகா க்கவல்ல ெதய்வமணி; a mythical gem believed to yield to its possessor 
everything that is desired.

     " ந்தாமணி ெதண்கடல ரத்ம்" ( க்ேகா. 12);.

   2. வக ந்தாமணி பாரக்்க;see sivaga sindamani.

     " ந்தாமணி ேயா ணரந்்தார"் ( வக. 3143);

   3. ஒ வைக ம ந்  ( ன்.);; a compound medicament.

   4. ளம் க்  ேம ள்ள ைரச ்  (அ வசா.12);; auspicious curl-mark just above horse's hoofs.

ம. ந்தாமணி

     [ த்  + மணி. மண் தல் = க தல். மண் → மண்ணி → மணி = க வப்ெபற்ற ஒளிக்கல்]

 ந்தாமணி2 cindāmaṇi, ெப. (n.)

   பண்வைக (பரதராக 103);; a specific melody- type.

ப்

ப்  cippi, ெப. (n.)

   உண்கலமா ய மண்தட் ; a flat earthen pottery used for eating purposes.

     [ - ப் - ப் ]

 ப் 1 cippi, ெப. (n.)

   1. ற்  பாரக்்க;see sirpi.

   2. ைதயற்காரன், ன்னக்காரன் ( லப். 5:32, அ க் ப் );; tailor.

     [ ற்  → ப் ]

 ப் 2 cippi, ெப. (n.)

   1. த்  த யைவ ெபா ந் க் ம் ஓ ; pearl-oyster, oystershell.

   2. ப் ேயா  ய நீரவ்ாழ் உ ரி; shell-fish.

     "நண்  ப்  ேவய்கத " (நல்வ , 36);.

   3. த ர ்அளந் ம் ெகாட்டாங்கச் ; coconut-shell for measuring out curds.

   ம. ப் ;   க. ப் , ப் , ம் , ம் , ம்ெப;   ெத. ப்ப; Pkt., Pali. sippi;

 Skt. sukti;

 Port. Chipo

     [ ம்  → ப்  → ப் ]

43

www.valluvarvallalarvattam.com 4817 of 19068.



ப் ரி,

 
 ப் ரி, cippiyuyiri, ெப. (n.)

கட ல் வா ம் ன் வைகக ள் ஒன்

 shelfish.

     [ ப் +உ ரி].

ர

 
 ர  ciragu, ெப. (n.)

   டைவ தைலப் ; lore Sołsee.

க.ெசா , பட ெசரங்

     [ ற - ற ].

ராயம்பட்

 
 ராயம்பட்  cirāyambaṭṭu, ெப. (n.)

   காஞ்  ரம்மாவட்டத் ல் ெசய்யாற் ந்  ஆரணி ெசல் ம் சாைல ல் அைமந் ள்ள ஓர ்ஊர;் a 
village in Kanchipuram, way to Ceyyaru Aranisālai.

     [ ராயம்+பட் ]

ம்

ம்  cimbu, ெப. (n.)

   ைகத்த ல் னிக் ப் பயன்ப ம் ெமல் ய ெகாம் ; an implement in handloom weaving.

     [ ள்- ம்- ம் ]

 ம் 2 cimbudal,    5 ெச ன்றா  (v.t.)

   1. ண்  த்தல் (உ.வ);; to pull hard. 

உன்னாலான மட் ஞ் ம் ப்பார ்(ெகா.வ.);

   2. ஒன்  ட் தல்; to gather together. 

     ' ளக்  மாற்ைற நன்றாய்ச ் ம் க்ெகாள்' (இ.வ.);

   3. நன்றாய்த் ேதய்த்தல்; to rubwell. 

     'இவ் டத்ைத நன்றாய்ச ் ம் ' (இ.வ.);

 ம் 3 cimbudal,    5 ெச  (v.i.)

   ஒ த்தல் ( ன்);; to sound, make noise.

ம. ம்பல்

     [ லம்  → ம் ]

 ம் 4 cimbu, ெப. (n.)

க்

 
 க்  cimukku, ெப.(n.)

   ச் , வளார;் splint.

     [ ள்- க் ]
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ல்லாக்ேகால்

ல்லாக்ேகால் cillākāl,    5 ெப. (n)

எ  பாம்  ேபான்றவற்ைறக் ெகால்ல ரான ெகாம்  ெபா த்தப்பட்ட ங் ல் க :

 spiked stick. [ ல்லா+ேகால்]

ல்லான்

ல்லான் cillāṉ, ெப. (n.)

   ெத க் த் ல் பயன்ப த்தப்ப ம் இைசக்க  வைக; a music instrument.

     [ ல்ைல- ல்லான்]

 ல்லான் cillāṉ, ெப. (n.)

   1. ஒ வைகச ் ய ஒந்  (யாழ்ப்.);; small blood sucker.

   2.  வைக; a small bird.

   3. வர ் ைளயாட் , ல்லான்  (யாழ்ப்.);; a boy's game.

   4. கைறயான் (இ.வ.);; white ant.

     [ ல் → ல் = ய , ண்  ல் → ல்லான் ( .தா. 129);]

 ல்லான் cillāṉ, ெப. (n.)

   ெத க் த் ல் பயன் ப த்தப்ப ம் ஓர ்இைசக் க ; a little musical instrument asthala used in Street play.

     [ ல்- ல்லான்]

ல் யா

 
 ல் யா  cilliyāṭu, ெப. (n.)

   அள ற் ய கா ள்ள ெசம்ம யா ; a kind of brown sheep

     [ ல்ைல+ஆ ]

ம்

ம்  cilumbu, ெப. (n.)

, மாைழ (உேலாக);க்கைற

 rust.

     [ - ம் ]

 ம் 1 cilumbudal,    5 ெச  (v.i.)

   1. ம ர ் த யன ரத்்தல்; to standon end, asman's hair, porcupine's quill, etc.,

     "உன்ன  ம ர ் ம்ப" ( வாலவா. 27:39);.

   2. கடை்ட த யவற் ல் ம்  த யன ெவளிப்பட்  நிற்றல்; to have an uneven surface by the rise of 
splinters, fibres etc. 

     'கடை்ட ம் க் ற ' (உ.வ.);.

   3. ெப  வ தல்; to flow out, gush out.

     "மாரப்ங்  ம் ட" (உபேதசகா. அய .71);.

   4. ஒ த்தல் ( டா.);; to sound.

   5. கலங் தல் ( ன்.);; to be agitated, excited;

 to be shaken.

   6. அைசதல்; to move restively. 

     'மா  ம் ற ' (உ.வ.);.
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ப்ைப

 
 ப்ைப ciluppai, ெப. (n.)

ைகத்த க் க ,

 a device containing few kunjams in handloom weaving.

     [ - ம்ைப]

ைலேயா -தல்

ைலேயா -தல் cilaiyōṭudal, ெச. . . (v.i)

   மைலகளில் எ ெரா க் ம் ஓைச; to echo sound in mountain.

     [ ைல+ஒ ]

 ைலேயா -தல் cilaiyōṭudal,    5 ெச.  (v.i.)

   ைரேயா தல் ( ன்.);; to burrow into the flesh, as a fistula.

     [ ல் 2 + ஓ -,]

வ ரம்

வ ரம் civaburam, ெப. (n.)

   ேவ ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Vellore.

     [ வம்+ ரம்].

 வ ரம் civaburam, ெப. (n.)

   வ லகம்; Sivan's abode.

     "பாரே்மற் வ ரம்ேபாற் ெகாண்டா ம்" ( வாச. 19:3);.

     [ வன் + ரம்]

வமதம்

 
 வமதம் civamadam, ெப. (n.)

வைன  தல் கட ளாகக் ெகாண்ட சமயம்,

 saivism.

     [ வன்+மதம்]

வமாக் -தல்

வமாக் -தல் civamākkudal, ெச ன்றா . (v.t.)

   ெமய் ணர் ெபறச ்ெசய்தல்; to make immortable.

     " த்தமல ம த் ச ் வ மாக்  ெயைனயாண்ட அத்தெனனக் க ளியவாறாரெ்ப வார'்( வாச);.

     [ வம்+ ஆக் ]

 வமாக் -தல் sivam-akku-,    5 ெச. . . (v.i.)

   பற்பமாக் தல், கள் களாக் தல்; calcining into an oxide, it is so called from its being turned into ashes 
(சா.அக.);.

     [ வம் + ஆக் -,]
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வனிர

வனிர  civaṉiravu, ெப. (n.)

   ம்ப மா ); மாதத் ல் ெவள் வா ன் 14ஆம் நாளன்  உள்ள இர  ெப ம்|மா வனிர  
(மகா வராத் ரி);; for teenth night of kumba (māci); month from full moon.

     [ வன்+ இர ]

 வனிர  civaṉiravu, ெப. (n.)

   ம்ப (மா ); மாதத் க் கா வா ப னான்காம் நாளில் ( ஷ்ண ச ரத்்த ); வன யாரக்ள் நாள் 
ம் உண்ணாேநான் ந்  இரெவல்லாம் கண் த் ச ் வைனப் த் க் ெகாண்டா ம் 

ேநான் ; a popular religious observance in honour of Sivan on the 14th titi of the dark fortnight of the month of Masi, when 
Saiva devotees perform pujas several times at night without having any sleep.

     [ வன் + இர ]

ற்றைல

 
 ற்றைல ciṟṟalai, ெப. (n.)

அைலகாலப்ப வம்,

 halftide.

     [ + அைல]

 ற்றைல ciṟṟalai, ெப. (n.)

   வாெனா ல் ந்  பத் ட்டர ்நீளத் க் ட்பட்ட ஒ  ன்காந்த அைல; shortwave.

     [  + அைவ]

ற் னவாழ்

 
 ற் னவாழ் ciṟṟiṉavāḻ, ெப. (n.)

   பாபநாசம் வட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Papanasam.

     [ த்தன்+வாழ்+ஊர]்

இவ் ர ்இப்ேபா  ' த்தன்வா ர ்என்  அைழக்கப்ப ற .

ற் யாற் ர்

 
 ற் யாற் ர ்ciṟṟiyāṟṟur, ெப. (n.)

   ெசய்யா  வட்டத் ல் ல்லாந்தாங்கல் அ ேக அைமந் ள்ள ஊர;் a village in Seyyaru, near the Pillanthangal.

     [ -ஆற் +ஊர]்

ற் ைர

 
 ற் ைர ciṟṟurai, ெப. (n.)

   ய அள ல் ெதரி க் ம் க த் ; a short statement or comment.

     [  + உைர]

ற்ெற த்தர்

 
 ற்ெற த்தர ்ciṟṟeḻuttar, ெப. (n.)

   ைகேயட் க் கணக்கர;் personal attendant.

     [ + எ த்தர]்
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ற்ேறவலர்

 
 ற்ேறவலர ்ciṟṟēvalar, ெப. (n.)

   அ வல் உத யாளர;் attender.

     [ + ஏவலர]்

ற

ற  ciṟagu, ெப. (n.)

   தா ல் ேசரக்்கப் பட் க் ம் ெபான் தக ; ornamental piece in tali.

     [ → - ற ]

 ற 1 ciṟagu, ெப. (n.)

   1. பறைவ, ெவளவால், ச்  த யன பறப்பதற்  ஏ வாக அைம ம் உ ப் ; one of the limbs or organs 
by which the flight of a bird, bat, insect etc., is efferted, wing. 

     ' ற  ப  ெகா த்த பறைவ ேபால' (பழ.);.

   2. பறைவ ற களின் ெதா ; plumage.

     "ஈச் ற கன்னேதார ்ேதால ம்" (நால . 41);.

   3. ன் ற  fin.

   ம. ற ;   க. எறெக, எக் , எறங்ெக, றக்ெக, ெறக்ெக;   ெத. எறக, ெரக்க;   . எ ங்ெக, ெறங்ெக;   பட. 
றக்ெக;   ட. ெறக்ெக, ெதறெக;   ேகாத. ெரக்;   ட. ெதரக்்ய்;   ேகாண். ெரக;   நா. ெறப்ப, 
ெரக்க;   ெகாலா. ெறப்பா;பர.் ெரக்க.

     [ ல் → ற → ற ]

 ற 2 ciṟagu, ெப. (n.)

   1. பைட கட்டடம் த யவற் ன் உ ப்  (இ.வ);; wing of an army or building.

   2. ெத ப்பக்கம்; row of houses, side of a street.

றஞர்

 
 றஞர ்ciṟañar, ெப. (n.)

நாகப்பட் ன மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர.்

 a village in Nagappațțiņam.

     [ஒ கா. ைற (ஏரி அதர ்(வ );]

றா ன்

 
 றா ன் ciṟāmīṉ, ெப. (n.)

   ய ன், வைகக ள் ஒன் ; tope.

     [ ைம→ → றா+ ன்]

க ந் ம்

 
 க ந் ம்  ciṟugarundumbi, ெப. (n.)

ச் னத் ல் ஒன்

 an insect.

     [ +க + ம் ]
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கால்

கால் ciṟukāl, ெப. (n.)

   1 ய நீேராைட,

 brook.

   2. யற்காலம்:

 dawn

ற்றஞ் காேல வந் ன்ைனச ்ேச த்ேதாம்.

     [ +கால்].

 கால்1 ciṟukāl, ெப. (n.)

   ெதன்றல் ( டா);; south wind.

     [ (ைம); + கால், கால் = காற் .  = ைம, ெமன்ைம, ைற ]

ைறந்த ேவகத் ல் ம் காற்  இயல்பான ேவகத் னின் ம் சற்  மா பட்டாேல ெதன்றல் எ ம் 
ெபயர ்மா , காற்  என்றைழக்கப்ப வைத ம், ழன்ற க் ம் காற்ைறச ் ைறக்காற்  
என்றைழக்கப் ப வைத ம் நிைனத்தல் நலம்.

 கால்2 ciṟukāl, ெப. (n.)

   காவட்டம் ல் (மைல.);; citronella grass.

     [  + கால்]

த்ெதாண்ட 
நல் ர்

 
 தெ்தாண்ட நல் ர ்ciṟuttoṇṭanallūr, ெப. (n.)

ெநல்ேவ  மாவட்டத் ல் அைமந் ள்ள ஓர ்ஊர,்

 a village in Thriunelveli

     [ தெ்தாண்டன்+நல் ர]்

ேநாக்கம்

ேநாக்கம் ciṟunōkkam, ெப. (n.)

   அ ய ேநாக்கம்; rare look.

     "கண்கள ெகாள் ம் ேநாக்கம் காமத் ல் ெசம்பாகம் அன்  ெபரி "( றள்.1092);.

     [ +ேநாக்கம்]

ல ன்ெகாத்
,

 
 ல ன்ெகாத் , ciṟubulamīṉkotti, ெப. (n.)

   நீரந்ிைலகளில் வ க் ம் பறைவ; a water bird.

     [ + லம்+ ன்+ெகாத் ]

     [P]

ர்

 
 ர ்ciṟumūr, ெப. (n.)

   ேவ ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Vellore,

     [ +ஆ ர]்.
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ன்னத் ைர

 
 ன்னத் ைர ciṉṉattirai, ெப. (n.)

ெதாைலக் காட் , கம்  வடதெ்தாைலக்காட் ,

 television, cable television.

     [ ய → ன்ன+ ைர]

ன்னல ரம்

 
 ன்னல ரம் ciṉṉalaburam, ெப. (n.)

   ேவ ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Vellore.

     [ ன்ன+ஆலம்+ ரம்].

க் வ

 
 க் வ  ciṉukkuvali, ெப.(n.)

தைல ையக் ேகாத ம் க்  எ க்க ம் பயன்ப த் ம் ச் ேபான்ற ெபரிய ஊ ,

 hair pin like tool used by women for trimming the hair.

     [ க் +வ ]

ப் -தல்

 
 ப் -தல் ciṉuppudal, ெச ன்றா  (v.t)

   த ர ்ேபான்றவற்ைறக் கைடதல்; to churn curd,

     [ ப் - ப் ]

ைன

ைன ciṉai, ெப. (n.)

   க த்தரிப் ; conceive-ment.

     [ ல்- ன்- ைன].

 ைன2 ciṉai, ெப. (n.)

   1. ெகா ப் ; fat

   2. ேசாைல; flowers-garden, grove (சா.அக.);.

 ைன3 ciṉai, ெப. (n.)

   1. லங்  த யவற் ன் ல்; embryo or foctus of animals; pregnancy.

     " ைனவளர ்வாைள ன்" (பரிபா.7 : 38);.

   2. டை்ட ( ங்.); 

 eggs.

   3. ெமாட்  ( வா.);; flower-bud.

   4. மரக் ைள; branch of a tree.

     " ல ச் ைனப் க்ெகாய் "  ( றநா. 11 : 4);.

   5. உ ப்  ( வா.);; member, component part, limb.

   6. ங் ல் (மைல.);; bamboo.
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க்காய்

 
 க்காய் cikkāy, ெப.(n.)

ப க்காத பனங்காய்

 unripened palmyrah fruit.

     [ க்கன்+காய்]

கேனந்தல்

 
 கேனந்தல் cigaṉēndal, ெப. (n.)

   அ ப் க் ேகாடை்ட வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Aruppukkottai Taluk.

     [ ங்கன்+ஏந்தல் (ஏரி);].

பத்

 
 பத்  cīkubatti, ெப. (n.)

அ ப் க்ேகாடை்ட வட்டத் ள்ள ற் ார,்

 a village in Aruppukkottai Taluk.

     [ஒ கா ங்கன்+பட் ]

ங்காய்

 
 ங்காய் ciṅgāy, ெப. (n.)

ப க்காத பனங்காய்,

 unripened palmyrah fruit.

     [ க்கல்+காய்]

சமங்களம்

 
 சமங்களம் cīcamaṅgaḷam, ெப. (n.)

   ேவ ர ்மாவட்டத் ல் ஆரணிக்  அ ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Vellore, near the Arani.

     [ யன்+மங்கலம்].

ட்டஞ்ேசரி

 
 ட்டஞ்ேசரி cīṭṭañjēri, ெப. (n.)

   காஞ் ரம் வட்டத் ல் ற் ார;் a village in Kanchipuram Taluk.

     [ ட்டன்+ேசரி].

ைடபாய்சச்ல்

 
 ைடபாய்சச்ல் cīṭaipāyccal, ெப. (n.)

   கைள படரந்்த கா களில் நீர ்பாய்ச் தல்; watering the dryland.

     [ ைட+பாய்ச் ].

த்தைல

த்தைல cīttalai, ெப. (n.)

   1 ஓர ்ஊரின் ெபயர;் a place name.

   2. வன்ைமயான நிலப்ப :

 a hard Soiled land.

     [ த்தம்( வன்ைம, றைம); த்தம்+தைல].
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தெவக்ைக

 
 தெவக்ைக cītavekkai, ெப. (n.)

   மாட் ற்  வ ம் ஒ  த ேநாய்; a disese affecting COWS.

ேத

 
 ேத  cītēvi, ெப. (n.)

   க்ேகா ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tirukoyilur Taluk.

     [ → +ேத ].

ைதப்பாண்

 
 ைதப்பாண்  cītaippāṇṭi, ெப.(n.)

   பல்லாங் ன் வைக; an indoor game of pallāňkuli.

     [ ைத+பாண் ].

ப்பான்

 
 ப்பான் cīppāṉ, ெப.(n.)

கைளெய க் ம் கைளக் ெகாட் ; hoe.

     [ த்தல்- ப்பான்].

     [P]

பம்

 
 பம் cīpam, ெப.(n.)

   ஒ ர ்வட்டத் ல் ற் ார;் a village in HosurTaluk.

 பம் cīpam, ெப. (n.)

சரகாண்டசெ்சய்ந்நஞ்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see Sarakanda-c-ceynnanju.

மாட் க்கல்

 
 மாட் க்கல் cīmāṭṭukkal, ெப.(n.)

   ைம யைடக்கல்; platform erected on the roadside to rest burden.

ைமமா

 
 ைமமா  cīmaimāṭu, ெப.(n.)

   ெவளிநாட்  மாட்  வைக; non native breed of cow

     [ ைம+மா ].

ய த்தைரயன்

ய த்தைரயன் cīyamuttaraiyaṉ, ெப.(n.)

   இரண்டாம் இராசராச ைடய 4ஆம் ஆட் யாண் ல், வாழ்ந்தவன் ( . .167ஆம் ஆண்  ேவாத் ர ்
கல்ெவட் );; a man who lived during the fourth ruling year of the king Rasarasan II.

     [ யன்+ த்தைரயன்]

யாப்பா

 
 யாப்பா  cīyāppāṭi, ெப.(n.)

   தம்பரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Chidambaram Taluk.

     [ யான்+பா ].
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ர் உ ைள

 
 ர ்உ ைள cīruruḷai, ெப.(n.)

   இ  பக்கங்களி ம் இ க் ம் வண் ச ்சக்கரம்; cart

     [சர+்உ ைள]

ர்க்கைட

 
 ரக்்கைட cīrkkaḍai, ெப.(n.)

   ெகாங்  ேவளாளர ்இனத் ல் நிக ம் ேவளாண் Qom flool usulfils); an agricultural ritual of Kongu Vellalar 
community.

     [சர+்கைட.]

ர் க

 
 ர ்க  cīrkayiṟu, ெப.(n.)

ெகாரங்காட் ைய ம் அசை்ச ம் ேசரக்் ம் க ,

 a connecting горе.

     [ேசர→் ர+்க ]

ர்க்காரர்

 
 ரக்்காரர ்cīrkkārar, ெப.(n.)

   அ ைமக்காைரச ் ட் ம் ேவ  ெபயர;் another name of Arumaikkāraŋ.

     [ ர+்காரர]்.

ர்தண்ணிர்

 
 ரத்ண்ணிர ்cīrtaṇṇir, ெப.(n.)

   ெகாங்  மணச ்சடங் களில் ஒன் ; ritual in marriage of Kongu Vēllalar community.

     [ ர+்தண்ணி].

ர்தாங்

 
 ரத்ாங்  cīrtāṅgi, ெப.(n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvādānai Taluk.

     [ ர+்தாங்கல் (ஏரி);].

ர்மர னர்

 
 ரம்ர னர ்cīrmarabiṉar, ெப.(n.)

   பரங் யர ்களால் வைகப்ப த்தப்பட்டெதா  பட் ய  ந்  ன்னர ்நீக்கப்பட்  க ம் 
ன்தங் ய இனத்தவராக இனங்கானப் பட்ேடார;் communities once listed by the (British); and later transferred to 

the list of most backward communities.

     [ ர+்மர னர.்]

ரப்பள்ளி

 
 ரப்பள்ளி cīrappaḷḷi, ெப.(n.)

   இரா ரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Răsipuram Taluk.

     [ ரான்+பள்ளி].
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ரம்பாம்

 
 ரம்பாம்  cīrambāmbu, ெப.(n.)

   லாங்  ன் வைக; long finned eel

     [ ரம்+பாம் ].

     [P]

ரமம்

 
 ரமம் cīramam, ெப.(n.)

   வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Sivaganga Taluk.

     [ஒ கா ராமன்- ராமம்].

ரா ச ்சட்டம்

 
 ரா ச ்சட்டம் cīrāṭiccaṭṭam, ெப.(n.)

   த  ராக இயங் ம் சட்டம்; wooden frame in handloom.

     [ ர+் ஆ + சட்டம்].

ைட

 
 ைட cīruḍai, ெப.(n.)

நி வனப்பணியாளர ்ஒ  னர,் மாணவர ்ஆ ேயார ்உ த் ம் ஒேர வைகயான உைட

 uniform

ம வ. ஒப்பாைட

     [ ர+்உைட],

ைடயாள்

 
 ைடயாள் cīruḍaiyāḷ, ெப.(n.)

   நள்ளாற்  வன் ேகா ல் கல்ெவட் ல் காணப்ப ம் ெபண்ணின் ெபயர;் name of a woman.

     [ ர+்உைடயாள்].

ெர த்தாளர்

ெர த்தாளர ்cīreḻuttāḷar, ெப.(n.)

   ெமய் ணர் ட் ம் ஆசான்; agreat sage or teacher who enlightens his disciples.

     "ஓெர தெ்தா ெபா  ணரரக்் ய ெர த் தாளர"்( மந்:514);

     [ ர ்+எ த் -ஆளர.்]

லப்பந்தல்

 
 லப்பந்தல் cīlappandal, ெப.(n.)

   வண்ணா மைல வட்டத் ல் உள்ள ற் ார;் a village in Thiruvaŋŋamalai Taluk.

     [ லம்+பந்தல்].
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ைல

ைல cīlai, ெப.(n.)

   ைகத்த  ெநச ல் பா க்  ைல ரடாக்க உத ம் பணி; a method of making the thread rough in handloom 
weaving.

 ைல1 cīlai, ெப. (n.)

   1. ணி; cloth, garment.

     " ைலக் தம்ைப ெயா கா " ( வ். ெபரியாழ். 3.3:1);. 

     'ஈரச் ைலையப் ேபாட் க் க த்த ப்பான்' (பழ.);.

   2. ைடைவ; woman's cloth. 

     ' ைல இல்ைலெயன்  ன்னா iட் க் ப் ேபானாளாம்;

அவள் ஈசச்ம்பாையக் கட் க்ெகாண்  எ ேர வந்தாளாம்);'. (பழ.);

   3. இரண்ேடகால் ழத் ணி; cloth of 21/4 cubits.

   4. நீரச்் ைல (ேகாவணம்); (இ.வ.);; man's forelap.

   ம. ல;   க. ேசல, ெல;   ெர;   ெத. ர;   . ெர;   ட. ல்ய;பட ேசெல

     [ ைர → ைல]

த. ைல → Skt. Ciram

 ைல2 cīlai, ெப. (n.)

வணி

 
 வணி cīvaṇi, ெப.(n.)

   ஒ  ெநய்தற்பண்; a musical note.

     [ ைரம்- வணி].

வரம்

 
 வரம் civaram, ெப.(n.)

   அரக்ேகாணம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Arakkönam Taluk.

     [ +வரம்].

வலப்ேபரி

 
 வலப்ேபரி cīvalappēri, ெப.(n.)

   ெநல்ைல மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Tirunelvélidistrict.

     [ வலப்பன்+ஏரி].

வலாத்

 
 வலாத்  cīvalātti, ெப.(n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார ்; a village in Tiruvāgāņai Taluk.

     [ வலன்+ஆத் ],
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வளி

 
 வளி cīvaḷi, ெப.(n.)

மரத்ைதச ் வப் பயன்ப த் ம் க

 carpenters tool.

     [ +உளி].

வா

 
 வா  cīvāṭi, ெப.(n.)

   ம ராந்தகம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in MaduranthagamTaluk,

     [ வன்-பா ].

வாளி

 
 வாளி cīvāḷi, ெப.(n.)

   நாத ரம் என் ம் ஒலகத் ல் ெபா த்தப்ெப ம் தக்ைக, மடை்ட த யவற்றால் ெசய்யப்பட்ட  
ண் ; reed in certain windpipe instruments.

     [ - - +வாளி].

நீண்ட ழல் வ லான இைசக்க . இ ல் வாளி ெபா த் ேய வா க்க ய ம்,

னந்தல்

 
 னந்தல் cīṉandal, ெப.(n.)

   ேபா ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Pölur Taluk.

     [ஒ கா ன்னன்-ஏந்தல் (ஏரி);].

னாங் ,

 
 னாங் , cīṉāṅguḍi, ெப.(n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ஊர;் a village in Tiruvadani Taluk.

     [ ன்னன்+ ].

னாகாலா

 
 னாகாலா cīṉākālā, ெப.(n.)

   ஒ வைகச்  கடல் ன்; Indian salomon row hall thread fins.

     [ ன்னன்+சகலாl].

னிக்கற்கண்

 
 னிக்கற்கண்  cīṉikkaṟkaṇṭu, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் கற்கண் ; crystal sugar with rough edges.

     [ னி+கற்கண் ].

கக்கான்

 
 கக்கான் kakkāṉ, ெப.(n.)

   கப்பைல நடத் ம் க ; rudder.

     [கக் - க்கான்].
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க்கான்

 
 க்கான்  cukkāṉpiḍi, ெப.(n.)

   தைலைமப் பத ; helm of office.

     [சக்கான்+ ].

க் ட் ச ்ெச

 
 க் ட் ச ்ெச  cukkuḍḍicceḍi, ெப.(n.)

   மணத்தக்காளிச ்ெச ; a plant.

     [ க் ட் +ெச ]. 

ந் ரம்

 
 ந் ரம் cīndiram, ெப.(n.)

   இரா ரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Rasipuram Taluk.

கங்கர்

கங்கர ்kaṅgar, ெப.(n.)

   . .176 தல் மகத நாடாண்ட மர னர;் a ruling class in Magada.

     [கங்கம்- ங்கள்].

ேமாரியரின் பைடத்தைலவனாக இ ந்த ய த் ரனால் உண்டாக்கப்பட்ட அரசமர .

 கங்கர1் kaṅgar, ெப.(n.)

   க நாடக மாநிலத் ன் வலாள ரம் (ேகாலார)்;, தைலக்கா  ஆ ய ஊரக்ைளத் தைலநகராகக் 
ெகாண்  நாடாண்ட அரசமர னர;் name of a dynasty of kings who formerly ruled over a portion of Karnataka 
territory with Kolar and Thalaikkadu as their capitals.

     "பங்களர ்கங்கர ்பல்ேவற் கட் யர'் ( லப்.25:157);.

     [கங்ைக → கங்கர ்கங்ைகப்ப ல் வாழ்ந்த த ழ் ேவளாளர.்]

கங்கமர னர ்பண்ைடக்காலத் ல் . .7ஆம் ற்றாண்  வைர கங்ைகப்ப ல் வாழ்ந் ந்  
ன்னரத்் ெதன்னாட் ல் பல மாநிலங்களில் ேய க் கங்கமர னர ்என் ம் ெபயர ்ெபற்றனர.் 

த ழகத் ல் ேய ேயார ்கங்ைகக் ல ேவளாளர ்என்  அைழக்கப்ெபற்றனர.் - னான ற்றரசர ்- 
க் காலத் ேலே◌ த் ற் றந்  ெபயர ்ெபற்றவரா ந்தனர.்

     "நன்ன ேனற்ைற ந ம்  ணத்  ன்ன ங் க ந் றற் கங்கன் கட் " (அகநா.44);

     "பங்களர ்கங்கர ்பல்ேவற் கட் யர"் ( லப்.25:157);

எனப் பைழய ல்கள் தல் காண்க

இக்கங்க மரைபச ்ேசரந்்தவேன, 12ஆம் ற்றாண் ல் ன்றாங் ேலாத் ங்க ேசாழன் காலத்தவ ம், 
அமராபரணன் மத ் வலாள ரப் பரேம வரன்', 'கங்க ேலாற்பவன்' என்  தன் ெமய்க் ரத்் களில் 
பாராட்டப்ெப பவ ம், பவணந்  னிவைரக் ெகாண்  நன் ைல ஆக் த்தவ ம் ஆ ய 
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ங்கான்

 
 ங்கான் cuṅgāṉ, ெப.(n.)

   அழகற்ற பங்கைர ேதாற்ற ைடயவன்; a person of ugly appearance ( னவ.);

ம வ: பங்கைட, பங்கைர

     [ேசாங் -கங் - ங்கான்].

 ங்கான் cuṅgāṉ, ெப. (n.)

   ைக க் ம் ழாய் (யாழ்.அக.);; tobacco pipe.

   க., . ங்கானி;ம. ங்கா U.cunga

     [ ங்ைக → ங்ைக → ங்கான்]

ங்ைக என்ப  வ  ைக ைலையப் ேபாட் த் ட் ச ் ழாய் வ ேய ைகைய 
உ ஞ் தலால் ங்கான் என்  ெபயர ்ெபற்ற .

ச்

 
 ச்  cucci, ெப.(n.)

   ெபரிய சக்கரத்ைதச ் ற் ம் க ; a device used to rotate the big wheel.

     [ ழற் - ழத் - த் - ச் ].

கட்டநாக்கன்

 
 கட்டநாக்கன் kaṭṭanākkaṉ, ெப.(n.)

   ேகாள் ெசால்பவன்; tale bearer.

அவன் ட்டநாக்கன் ( னவ);

     [க -கட்ட+நாக்கன்].

கட்டா ட்

 
 கட்டா ட்  kaṭṭāmuṭṭi, ெப.(n.)

   ஒ  வைக யான இைசக்கைல வழக் ச ்ெசால்; a term used in music.

     [கட்டாத+ ட் ].

கட்டாவன் ைள

 
 கட்டாவன் ைள kaṭṭāvaṉviḷai, ெப.(n.)

   அகத் ச் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Agastheeswaram Taluk.

     [கட்டவான்+ ைள ( ைள- ைள);]
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ட்ெடா

டெ்டா  cuṭṭoli, ெப.(n.)

ட் க்காட் ம் ஒ ,

 deitic sound.

     [கட் +ஒ ].

 டெ்டா  cuṭṭoli, ெப. (n.)

   ட் க்காட் ம் ஒ கள்; deictic sounds.

     [ ட்  + ஒ ]

ேசய்ைமையச ் ட் தற்ேகற்ப வாைய ரிவாய்த் றந்ெதா க் ம் ஆகார ம், ேசய்ைமக் ப் ற்பட்ட 
அண்ைமையச ் ட் தற்ேகற்ப வாையப் ன் க் த் ெதா க் ம் ஈகார ம், ேசய்ைமக் ம் 
அண்ைமக் ம் இைடப்பட்ட ன்ைமையச்

ட் தற்ேகற்ப இதழ்கைள ற்படக் தெ்தா க் ம் ஊகார ம், ைறேய ேசய்ைம யண்ைம 
ன்ைமச ் டெ்டா க ளா ன. இச் டெ்டா களின் ேதாற்றேம த ழ்க் க நிைலயாம். இைவேய 
தன் தல் த ல் ேதான் ய உ ரக்ள்.

தற்கண் டச் ட்  ைகசை்சைக னால் மட் ம் நிகழ்ந்த . ன்  ைகசை்சைகேயா  ய 
வாய்சை்சைக னால் நிகழ்ந்த . அதன் ன், வாய்சை்சைக னால் மட் ம் நிகழ்ந்  வ ன்ற . 
ஆ ன், அவ்வாய்ச ்ைசைகத் தன்ைம இன்  மைறந் ள்ள . ச் டெ்டா க ம் வாய்சை்சைக 
ெயா களா ப்பதனாேலேய, அைவ த ல் எக்கரணியத்ைத ட் ம் ற ெமா களிற் ேபால் 
இடமா ச ் ட் வ ல்ைல. இதனால், த ெழா  ம் ெபரி ம் ெதாடர் ள்ள றெமா ச ் ட் ச ்
ெசாற்கடெ்கல்லாம். த ழ்செ்சாற்கேள லெமன்பைதத் ெதற்ெறன ெதரிந்  ெகாள்ளலாம்.

எ- : இடம்மாறாதன

சமற் தம்

டர்

 
 டர்  cuḍarmuḍi, ெப.(n.)

   ற்ப ல்கள் ம் ம ட வைக; a feature in sculpture.

     [ டர+் ].

க கண்

 
 க கண் gaḍugaṇ, ெப.(n.)

   பவழ வைக ன் ; pennat coral fish.

     [க +கண்]

ண்டபற் ைள

 
 ண்டபற் ைள cuṇṭabaṟṟiviḷai, ெப.(n.)

   அகத் ச் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Agastheeswaram Taluk.

     [ ண்டன்+பற் + ைள].

59

www.valluvarvallalarvattam.com 4833 of 19068.



கண்டன்

கண்டன் kaṇṭaṉ, ெப.(n.)

   கண்ைடக்காய்; vegetable cunda-k-kay, Indian current tomato.

ம வ. கண்ைட

     [கண்ைடகண்ைடக்காய்-கண்டன்].

 கண்டன்1 kangan, ெப.(n.)

   1. தைலவன்; master.

   2. ரன்; warrior.

     "ெதவ்வர ் ரெமரி கண்டரி" (ேகா ற் :நடராச.26);.

   3. கணவன் ( ங்.);

 husband.

   4. ேசாழர் லப் பட்டப் ெபயர;் title of Chola kings.

     "கண்டன் ேவங்ைக ெயந்நாட்  ெம " (பாரத, பாஞ்:20.);

   5. மாந்தன்

 man.

க., பட. தண்ட; ம. கண்டன்: ேகாத. கண்ட(ஆண்);; ட. ெகாடண்் ட. கண்ெட( ைனயல்லாப் ற 
லங் களில் ஆண்);; . கண்டணி, கண்டாணி; ெத. கண் ( லங் களின் ஆண்.);.

 Port. gente, Skt. ganda, gandira.

கண்டாசச்ட்

 
 கண்டாசச்ட்  kaṇṭāccaṭṭi, ெப.(n.)

   த க் ம் ழம்ைப ஊற்  அ ப் ல் ண்ட ைவக் ம் மண்சட் ; a pot used to reboil the juicy like juice 
called kulambu.

     [கண்டான்+சட் ].

கண் த் தள் தல்

 
 கண் த் தள் தல் kaṇṭiddaḷḷudal, ெப.(n.)

   கண் ரலால் தள் தல்; moving the ball with little finger.

     [கண் +தள் தல்]
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கண்

கண்  kaṇṭu, ெப.(n.)

உத ,

 lips

     [கள்- ண் ].

 கண் 1 kandu, ெப.(n.)

   1. கட்  (ைதலவ.ைதல.99);; clod, lump.

   2. கழைலக்கட் ; wen.

   3. ஓர ்அணிகல ; bead or something like a pendant in an ornament for the neck.

     ' ல் ைகக் கண்ட நாண் ஒன் ற் கட் ன கண் ஒன் ம்'(S.l.l.ii, 429);.

     [ ண்  → கண் , ண்  = ரட் .]

 கண் 2 kandu, ெப.(n.)

   1. ற்பந் ; ball of thread.

இரண்  ற்கண்  ேபா ம் (உ.வ.);.

   2. ெநசவாளரின் பா ல் ஊேட ெசல் ம் ஊைடக் ச் ல் ற்றப் பட் ள்ள ல் கண் ; a roll of thread 
on a small stock or straw which is put into the weaver's shuttle.

ம வ. கண் ல்

ண்  க

 
 ண்  க  cuṇṭugayiṟu, ெப.(n.)

ெபாம்மலாட்ட ெபாம்ைமகளில் இைணக்கப் ப ம் க ,

 a interwinned slender rope in puppetry

     [கண் +க ].

ண் காரம்

 
 ண் காரம் cuṇṭukāram, ெப.(n.)

   ழந்ைத றந்த ம் தாய்க் ச ் க் , ள  ேபான்ற வற்ைற அைரத் க் ெகா க் ம் காரவைக; curry 
paste given to the mother of justborn baby.

     [கண் +காரம்]

ண் கால்

 
 ண் கால் cuṇṭukāl, ெப.(n.)

   நரம் ப் ப்பால் காைல இ த்  நடத்தல்; limping back because of convulsion.

     [ ண் +கால்].

கண் த்

 
 கண் த்  kaṇṭumuttu, ெப.(ո.)

   ைளயா ம் க யாகப் பயன்ப த் ம் ளியங்ெகாடை்ட; tamarind seed used as dice.

     [கண் + த் ].
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கண் ரணி

 
 கண் ரணி kaṇṭuraṇi, ெப.(n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a willage in Thiruvādanai Taluk.

     [கண் +உ ணி].

கண்ணாம் க்

 
 கண்ணாம் க்  kaṇṇāmbukkuṟi, ெப.(n.)

ப க் ம்ேபா  இ ம் கண்ணாம் க் :

 laying lime mark on the working spot

     [கண்ணாம் + ].

கண்ணாம் த் 
தட்

 
 கண்ணாம் த் தட்  kaṇṇāmbuttaṭṭi, ெப.(n.)

   பதநீரப்்பாைனக் ச ் ண்ணாம் தடவ உத ம் மடை்ட ; a brush used to apply lime to the pot. -

     [கண்ணாம் +தட் ].

கணக்கக்கட்டணம்

 
 கணக்கக்கட்டணம் kaṇakkakkaṭṭaṇam, ெப.(n,)

காலக் க க்கான கட்டணம்

 late fee.

     [கணக்கம்+கட்டணம்].

த்தம்

 
 த்தம் cuttam, ெப.(n.)

   ற்ப த் ைர வைக ள் ஒன் ; a feature in sculpture,

     [தாய்- ய்- ய்- த்தம்].

த் க்

 
 த் க்  cuttukkuḻi, ெப.(n.)

   தம்பரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Chidambaram Taluk.

     [ ற் + ]

த் ப்ெபா

 
 த் ப்ெபா  cuttuppoli, ெப.(n.)

ெநற் ய ன் ற் ப்ப :

 surrounding place of paddy heap.

     [ ற் +ெபா ]

த் ச்

 
 த் ச்  cuttumuḍiccu, ெப. (n.)

ற்  ச்  பாரக்்க; see curru mudiccu,

     [ ற் + ச் ]
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ப்பணங்கைர

 
 ப்பணங்கைர cuduppaṇaṅgarai, ெப.(n.)

அழ  (அலங்கார); ன் வைக

 silver belies.

     [க ப்பணி+காைர].

ந்த ைடப்

 
 ந்த ைடப்  cundaṉuḍaippu, ெப.(n.)

   வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Sivagangai Taluk.

     [ ந்தன்+உைடப் ].

கந்

கந்  kandu, ெப.(n.)

   ச் களில் ணி கற் ப் பற்ற ைவத்த ப்பந்தம்; fire stick, torch.

     [ ந் - ந்  (ெகா.வ);].

 கந் 1 kandu, ெப.(n.)

   மா ைணக் ந் ம் . (யாழ்ப்);; rope for tying oxen together by the neck.

     [ ம் → கம் → கந் (வடெமா.வர.73);.]

 கந் 2 kandu, ெப.(n.)

   1. ெநற்களத்ைதச ் ற்  ைவக்கப்ப ம் ைவக்ேகால் வரம் ; heap of straw enclosing the threshing floor.

   2. ெநற்களத் ற் ெபா ப் றத்தைட ம் பதர;் heap ofchaffwhich gathers outside the threshing floor.

   3. அ ; harialli grass.

     [ெகாங்  → கங்  → கந் (பதர,் ளம்);.]

 கந் 3 kandu, ெப.(n,)

   1. ரண்ட ண்; post, pillar.

     "கந் மா மணித் றள் கைடந் " ( வக. 155);.

   2. யாைனகட் த்ந் த ; post to tie an elephant to.

ம் கா

 
 ம் கா cumbukā, ெப.(n.)

   ரான பற்கைளக் ெகாண்ட ெகா க்  ன்; pale edged sting ray. –

     [ ம் - ம் கா].

கம்மாட் க் கட்ைட

 
 கம்மாட் க் கடை்ட kammāṭṭukkaṭṭai, ெப.(n.)

   ஆயக்கா ல் ேமாட்  வைலையத் தாங் ம் கடை்ட; wooden role used by fishermen

     [கம்மா +கடை்ட].
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ைமதாங்

ைமதாங்  cumaitāṅgi, ெப.(n.)

   வாலாசா வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Walaja Taluk.

     [ ைம+தாங் ].

 ைமதாங்  cumaitāṅgi, ெப. (n.)

   ைமைய இறக் த் தைலச் ைம ஆற் தற்  உத யாக உயரத்்  நி த்தப்பட்ட கற்கட் ; elevated 
stone platform erected on the roadside to rest burdens.

     " ைம தாங்  ேமற் சாத் வர"் ( ைள. ற . 16);.

     'அவன் ம்பத் ற்  அவன் ைமதாங் யானான்' (உ.வ.);.

     ' ைமதாங்  ஆயந் ரக்்கா ' (பழ.);. (ெச.அக);.

     [ ைம + தாங் ]

க்கணாம்கா
ைர

 
 க்கணாம்காைர curukkaṇāmkārai, ெப.(n.)

   அழ  (அலங்கார); ன் வைக; silver bellies.

     [ க்கணம்+காைர.]

க்காங்கண்ணி

 
 க்காங்கண்ணி curukkāṅgaṇṇi, ெப.(n.)

   ச் வைக; a kind of knot

     [க க்கம்+கண்ணி]

க்கா

 
 க்கா  curukkāmuḍi, ெப.(n.)

இல  வாக அ ழ்க் ம்ப  ேபா ம் ச்

 a knot easily unfastened

     [ க்காத+ ]

ட் த் தட்

 
 ட் த் தட்  curuṭṭuttaṭṭi, ெப.(n.)

   ெமல் ய தப்ைபயால் ன்னப்ப ம் தட் ; bamboo splint-side screen.

     [ ட் +தட் ].

ட்ைடக் ெகாம்

 
 டை்டக் ெகாம்  curuṭṭaikkombu, ெப.(n.)

   மாட் ன் ெகாம் வைக; a horm shape of cow.

     [ டை்ட+ெகாம் ]

64

www.valluvarvallalarvattam.com 4838 of 19068.



க த்

க த்  karuttu, ெப.(n.)

ற்றம்:

 anger

     [ -க த் ]

 க த்  karuttu, ெப.(n.)

   1. ேநாக்கம்;   தன் ைனப்பாற்றல்; object, design, purpose.

     " ளத் க் க தெ்த ேவா" (பாரத. ட் . 32);.

   2. உடெ்பா ள்;   க த் ப் ; gist, substance or pith of a matter.

     "பாடங் க த்ேத" (நன். 21.);.

   3. ெகாள்ைக; opinion, notion, idea, doctrine.

காந் ய களின் க த்  மக்கைளக் கவரந்்த  (உ.வ.);.

   4. ரிய ப் ணர் ; earnestness, awakening.

அவன் ஆ ரியர ்ெசால்வைதக் க த்தாய்க் ேகட் றான் (உ.வ.);.

   5. ப்பம், ஆைச; wish, desire, inclination.

     "க த் லாட் ெடா தல்" (கம்பரா. வ . 65.);.

   6. அ , ந நிைல சாரந்்த அ க் ரை்ம; discrimination, judgement.

க வால்

 
 க வால் karuvāl, ெப.(n.)

   கரகாட்டத் ல் (ம ைர); ஆண்கள் அணி ம் அைரக்கால் சடை்ட ; half jacket-worn by karagam folk lorists.

     [க +வால்].

ள் ச்

 
 ள் ச்  curuḷvīccu, ெப.(n.)

ரத்ைத ெவளிப்ப த் ம் நாட் ப் றக்கைல

 almartial play.

     [ ள்+ ச் ]

வ ப்

 
 வ ப்  cuvaḍippu, ெப.(n.)

   மத்தளத்ைத ழக் ம் ைறப்பா ; method of playing 'mattalam'.

     [ வ +வ ப் ].

வதா கள்

 
 வதா கள் cuvatācigaḷ, ெப.(n.)

   ட க்  ேபான்ற நிகழ்ச் களில் பரதம் ஆ பவரக்ள்; temple dancers.

     [ வயம்+தா கள்].
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வாத்தன்

 
 வாத்தன் cuvāttaṉ, ெப.(n.)

   ளத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in MudukulatturTaluk.

     [ஒ கா. வத்தன்-கவாத்தன்].

வாைல ம டம்

 
 வாைல ம டம் cuvālaimaguḍam, ெப.(n.)

ற்பங்களில் வ வைமக்கப்ப ம் ஒ  ம டம்,

 crown design seen in statues.

     [ வாைல+ம டம்].

ழல் ேவகமானி

 
 ழல் ேவகமானி cuḻlvēkamāṉi, ெப.(n.)

   கட ல் ஏற்ப ம் ழற்  கண்ட ம் அளைவ க ; lyroscope.

     [ ழல்+ேவகம்மானி].

ழலைர

 
 ழலைர cuḻlarai, ெப.(n.)

   ஒ  வைகயான ஆடல் இயக்கம்; a dance movement.

     [ ழல்+அைர (இ ப் );].

ள்ளனி

 
 ள்ளனி cuḷḷaṉi, ெப.(n.)

அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ர்

 a village in Arantangi Taluk.

     [ஒ கா ளாமணி-கள்ளணி]

கள்ளற

 
 கள்ளற kaḷḷaṟa, ெப.எ. (ad.)

   ைமயாக, சச் ல்லாமல்; paying fully without keeping balance.

இவன் கள்ளறக் ெகா த் ட்டான் ( னவ); [கள்+அற]

கள்

 
 கள்  kaḷḷu, ெப(n.)

   ெபாய்; lie

க. கள்

     [கல்-கள்- ள் ]
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ள்ெள ம்

 
 ள்ெள ம்  cuḷḷeṟumbu, ெப.(n.)

ண் க்கல் வட்டத் ள்ள ற் ர்

 a village in Dindigul Taluk.

     [கள்( +எ ம் ]

 ள்ெள ம்  cuḷḷeṟumbu, ெப. (n.)

   வப் க் ெகாள்ளிெய ம் ; a species of red ant.

ம வ. ெசவ்ெவ ம்

     [ ள் + எ ம் ]

ளியன்

 
 ளியன் cuḷiyaṉ, ெப.(n.)

   ேசடை்ட ெசய்பவன் (ெந.வ.வ.ெசா.);; trouble some person.

     [கள்- ளி+அன்]

ந்  ற்றல்

 
 ந்  ற்றல் suḷundusuṟṟal, ெப.(n.)

னி ல் ையப் பற்றைவத்  ைளயாடல்:

 fireball play.

     [ ந் +கற்றல்]

ற்றலைட

 
 ற்றலைட  cuṟṟalaḍaivu, ெப.(n.)

   கழன்றா ம் அைட  வைககள்; a fast twisting movement in dance.

     [ ற்றல்+அைட ]

ற்ற க்ைக

 
 ற்ற க்ைக cuṟṟaṟikkai, ெப.(n.)

   அ வலகம் ேபான்ற இடங்களில் ெசய் கைளத் ெதாடர் ள்ளவரக் க் த் ெதரி க்கக் ெகா க் ம் 
அ க்ைக; circular

     [கற் +அ க்ைக]

 ற்ற க்ைக cuṟṟaṟikkai, ெப. (n.)

   ஒர ்அ வலகத் ல் அல்ல  அைமப் ல் ெசய் கைளத் ெதாடர் ைடய அைனவ க் ம் ெதரி க்க 
அ ப் ம் அ க்ைக; circular in an office or department etc.

ற்ற க்ைக வந்த ன்ேப அயல்நாட் ச ்ெசல்ைக பற் த் ெதரிய வந்த .

     [ ற்  + அ க்ைக]
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ற் க்ேகால்

 
 ற் க்ேகால் cuṟṟukāl, ெப.(n.)

   அள் த  ல் பாைவச ் ற்  இ த் க் கட் க் ம் ேகால்; a stick used in handloom.

     [ ற் +ேகால்]

ற் ப்பாண்

 
 ற் ப்பாண்  cuṟṟuppāṇṭi, ெப.(n.) -

பல்லாங்  ஆட்டவைக ல் ஒன்

 a type of pallāňkuli.

     [ ற் +யாண் ]

ற் ச்

 
 ற் ச்  cuṟṟumuḍiccu, ெப.(n.)

   ச்  வைக; a kind a knot.

     [ ற் + ச் ]

றா ந் ார்

 
 றா ந் ார ்cuṟāviḻunr, ெப.(n.)

தம்பரம் வட்டத் ள்ள ற் ார,்

 a Village in chidambaram Taluk.

     [ஒ கா ைற(ஏரி);+ ந்த ஊர]்

சச்ம்

 
 சச்ம் cūccam, ெப.(n.)

எந் ரம் ைச:

 machine power.

     [ ழ்- சச்ம்]

சச்னி

 
 சச்னி cūccaṉi, ெப.(n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruvādānai Taluk.

     [ ழ்- சச்னி]

 
  cūci, ெப.(n.)

   பரதத் ல் ன்பற்றப்ப ம் ஒ  வைகயான ஒற்ைற த் ைர நிைல; single hand pose in dance.

     [ ழ்- ழ் - ]
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ட்டாங் காய்

 
 ட்டாங் காய் cūṭṭāṅgāy, ெப.(n.)

ேதய்த்தால் ைர ல்  உண்டா ம் காய்,

 a nut which get hot easily when it is rubbed.

     [ :ஆம்+காய்)

ட் ப்

 
 ட் ப்  cūṭṭippu, ெப.(n)

ப் :

 active

     [ - ட் ப் ]

டாமணி

டாமணி cūṭāmaṇi, ெப.(n.)

   வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Sivaganga Taluk.

     [ ளாமணி – டாமணி]

 டாமணி1 cūṭāmaṇi, ெப. (n.)

   வடெமா ல் எ ய அமரேகாசத்ைதப் ேபால், த ல் சமணத் ற களால் லங் தெ்தா , 
மரதெ்தா  த யவற்ைற வரிைச ைறயாய்ச ்ெசய்த ன் வைக நிகண் களில் ஒன் ; a poetical 
lexicon on the plan of Sanskrit Amarakosam written by a Jainya ascetic. It is one of the three classical diction aries, 
consisting the names of beasts, plants cte. together with explanations of the 64 sciences (சா.அக.);.

     [ டா + மணி]

டாமணிநிகண்  பாரக்்க

 டாமணி2 cūṭāmaṇi, ெப. (n.)

   1. ன் மணி:

 jeweller's bead.

   2. ெவட் லா; white poolah (சா.அக.);.

 டாமணி3 cūṭāmaṇi, ெப. (n.)

   1. மணி; jewel in a crest or diadem.

     " டாமணிப் படலம்" (கம்பரா.);.
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ைட

ைட cūṭai, ெப.(n.),

   ஒ  வைகச்  கடல் ன்; fire spot.

     [ - ைட]

 ைட1 cūṭai, ெப. (n.)

   1. தைல; head.

     " ைட ன் மணி" (கம்பரா. ளா. 88);.

   2. ; hair-tuft.

     " ைட ளங்  மாமணி" (ேச . ேச வந்த. 15);.

     [  → ைட]

 ைட2 cūṭai, ெப. (n.)

   1. ப ய நிற ள்ள ன் வைக; sardine, bluish-green, clupea fimbriata.

   2. நான் ரல நீள ம், ெபான் நிற ம் உள்ள ன்வைக; sardine, with purple colour growing upto four inches.

   3. இ ப  ரல நீளம் வளரக் ய ெவண்ணிற ள்ள கடல் ன் வைக; silvery sea fish growing upto twenty 
inches.

ேடான்

 
 ேடான் cūṭōṉ, ெப.(n)

   ேசாளப்ப ர ்வைக ெலான் ; a type of maize.

     [ டன்- ேடான்]

த் ரகாட்ேடரி

 
 த் ரகாட்ேடரி cūttirakāṭṭēri, ெப.(n.)

   வந்தவா  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in WandewashTaluk.

     [ த் ரம்+காட்ேடரி (காளி); காட்டாளிகாட்ேடரி]

தானம்

 
 தானம் cūtāṉam, ெப.(n.)

பா காப்

 sate

     [ ந் - தானம்]

 தாயம்

 
  தாயம் cūtutāyam, ெப.(n.),

 by

   ேசா கைளக் க் ப்ேபாட்  ைளயா ம் ஆட்டம்; a play with six cowries.

     [ +தாயம்]
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ந்

 
 ந்  cūndu, ெப.(n.)

நளி ஒளி (காரத்் ைக ேசா );  ழா ன் ேபா  வைளயத் ல் ப்பந்தம் ட்  ற் தல்

 afire ball play.

பட ன்க

     [ ந் - ந் ]

ப்பாங் கட்ைட

 
 ப்பாங் கடை்ட cūppāṅgaṭṭai, ெப.(n.),

   ழந்ைத ரைலச ் ப் க் ெகாண் க்க உ வாக்கப் பட்ட கடை்ட; a small stick designed for the child to 
suck instead of finger.

 | ப்பம்சகடை்ட)

ர நாற்றம்

 
 ர நாற்றம் cūranāṟṟam, ெப.(n.)

   ைட சச்ம் ( ர ்நாற்றம்);; a fowl smell.

     [ ரல்+நாற்றம்]

ரம் ளி

 
 ரம் ளி cūrambuḷi, ெப.(n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruvadana Taluk.

     [ ரல்- ரம்+ ளி]

ரன்பா

 
 ரன்பா  cūraṉpāṭu, ெப.(n.)

   ரைனக் ெகால் ம் காட் கள் கைலநயத் டன் so; enacting the play of killing the demon Curan.

     [ ரன்+பா ]

ரிைக

 
 ரிைக cūrigai, ெப.(n.)

   ற்பங்களில் காணப்ெப ம் ஒ  ேபாரக்்க ; a weapon shown in the sculpture.

     [ ர-் ரிைக]

யப்பலைக

 
 யப்பலைக cūciyappalagai, ெப.(n.)

    ேவைலப்பா ைடய பலைக; flower designed plank.

     [ +ஆம்பலைக]

ரிய ைல

 
 ரிய ைல cūriyamūlai, ெப.(n.)

   ட க்  ( ம்பேகாணம்); வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Kumbakonam Taluk.

     [ ரியன்+ ைல]
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ைர

ைர cūrai, ெப.(n.)

   ம ராந்தகம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Madurandagam Taluk

     [ ர+் ைர(ெச );]

 ைர cūrai, ெப. (n.)

   1. இலந்ைத; oblique leaved jubube.

     "கான்ைற ஞ் ைர ங் கள்ளி ம் அடரந்் " (மணிேம. 6:81);.

   2.  வைள (மைல.);; three lobed nightshade.

   3. க ஞ் ைர  (K.R.);; hedge coper shrub.

   4. மணி யாப்ப ர ்( ன்.);; growing grain not eared.

   5. ப ரில் ம் ேநாய்வைக (இ.வ.);; a blight affecting growing corn.

   6. ன்வைக; tunny species of fish.

   7. இரண்ட  நீள ம் நீலநிற ள்ள ன்வைக; tunny-fish, bluish, attaining 2ft. in length.

     [ ர ்→ ைர]

ைளயாட்

 
 ைளயாட்  cūviḷaiyāṭṭu, ெப.(n.)

   வர ் ைளயாட் ; a children's game.

     [ + ைளயாட் ]

உடக்ாரந்் ப்பவரின் ன்னால் நின்  ெகாண் ' 'என்  ெசால் ம் ைளயாட் .

ல் க ர்

 
 ல் க ர ்cūlkadir, ெப.(n.),

   க த்  நிற் ம் ெநற்க ர;் a ripened corn of paddy.

     [ ல்+க ர]்

லக்கல்

லக்கல் cūlakkal, ெப.(n.)

   ெபாள்ளாச் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Pollachi Taluk.

     [ லம்+கல்]

 லக்கல் cūlakkal, ெப. (n.)

   1. வன் ேகா ல்க க்  டப்பட்ட நிலங்களின் எல்ைல ல் நடப்ப ம் லக் ள்ள கல் 
(கல்.);; boundary-stone bearing trident mark for lands granted to Sivan temples.

   2. அளைவக்கல் (இ.வ.);; survey stones.

     [ லம் + கல்]

லா  த் தல்

 
 லா  த் தல் cūlāṭuguddudal, ெப.(n.),

நாட் ப் றசச்டங் களில் ஒன்

 a ritual in village.

     [ லா + த் தல்]
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ழ்-தல்

 
 ழ்-தல் cūḻtal, ெச. ன்றா  (v.t)

   கண்ணால் பாரத்்தல், ேநாக் தல்; to see with the eyes.

ெத.  ( ப்  - பாரை்வ);

     [ ழ்_க தல், நிைனத்தல் ெபா ட்பாட் ப் ைட ெபயரச்் யால் பாரத்்தல் ெபா ள் ெபற்ற ].

ழ் ைள

ழ் ைள cūḻkiḷai, ெப.(n.)

   ற்றம்; relatives.

     ' ழ் ைள ம் ெசாற் ெபா ம் ேசார்  ஆ ம்"( வ:46);.

     [ ழ்+ ைள]

யல்

யல் cūḻiyal, ெப.(n.)

   ளவங்ேகா  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Vilavancode Taluk.

     [ ழ்+இயல்]

 யல் cūḻiyal, ெப. (n.)

   ட் றப் த் தாங் ம் (யாழ்ப்.);; supporting stakes in wall or the eaves of a house.

ம. க

     [ ழ்2 – ழ யல்]

யற்கம்

ன்  -தல்

ன்  -தல் cūṉṟiḍudal, ெச. . . (v.i)

   பனங்கா ன் உள்ளிட் க் ள்ள ங் ைனக் ைடந்ெத த்தல்; to take the inner pulp of the tender 
palm fruit

     ' ங்  ன் ட்ட கண்' (நால 44);

     [ ல்- ன் ]

ெசக்காைல

 
 ெசக்காைல cekkālai, ெப.(n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruvādāna Taluk.

     [ெசக் +ஆைல]

ெச

 
 ெச  ceguḍi, ெப.(n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in TiruvadaniTaluk,

     [ேச(மரம்);+ ]

ெசங்கட்டம்

 
 ெசங்கட்டம் ceṅgaṭṭam, ெப.(n.)

   ச ரங்க ைளயாட் ; chess game.

     [ெசம்+கட்டம்]
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ெசங்கப்பைட

 
 ெசங்கப்பைட ceṅgappaḍai, ெப.(n.)

மங்கலம் வட்டத் ள்ள ற் ர,்

 a village in Tirumangalam Taluk.

     [ெசங்கம்+பைட]

ெசங்கணாத்

 
 ெசங்கணாத்  ceṅgaṇātti, ெப.(n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Arantangi Taluk,

     [ெசங்கண்+ஆத் ]

ெசங்கல்நத்தம்

 
 ெசங்கல்நத்தம் ceṅgalnattam, ெப.(n.)

   வாலாசா வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Wallajah Taluk.

     [ெசம்+கல்+நத்தம்]

ெசங்கண்

ெசங்கண் ceṅgaṇ, ெப.(n.)

அரத்தக்கண்,

 blood shot eye

     [ெசம்+கண்]

 ெசங்கண் ceṅgaṇ, ெப. (n.)

   1. வந்  ளங் ம் ; bright glowing eyes.

     "ெச ர் ர ்ெசங்கட ்ெசல்வநிற் கழ்" (பரிபா. 4:10);.

   2. நான்  ரல் நீள ம் ெவளிர் வப்  நிற ள்ள கடல் ன் வைக (F.L.);; sea-fish rosy, attaining 4 in. in length.

   ம. ெசங்கண் ;க. ெகங்கண்

     [ெசம் + கண் – ெசங்கண]

ெசங்கனி

 
 ெசங்கனி ceṅgaṉi, ெப.(n.)

ஒ வைக ன்,

 rock cod

     [ெசம்+கனி]
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ெசங்கா

ெசங்கா  ceṅgāṭu, ெப.(n.)

   ெசய்யா  வட்டத் ல் மைழ ர ்சாைல ல் ேகா ரக்்  அ ேக உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Ceyyāru on 
the way to Malaiyur salainear the KövilDr.

     [ெசம்+கா ]

 ெசங்கா  ceṅgāṭu, ெப. (n.)

   1. வந்த காட்  நிலம் ( ன்.);; red soil.

   2. செ்சங்காட்டங் ; a {Sivanshrine.}

     "ஊேரா ெசங்கா " (தனிப்பா.);

     [ெசம் + கா ]

ெசங் ஞ்

 
 ெசங் ஞ்  ceṅguñji, ெப.(n.)

   ெசம்ம ர;் red hair'

ரிெசங் ஞ் ப்பண் லா அரக்கன்

     [ெசம்+ ஞ் ]

ெசங்

 
 ெசங்  ceṅguḍi, ெப.(n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruvādāna Taluk.

     [ெசம்+ ]

 ெசங்  ceṅguḍi, ெப. (n.)

   பாண் ய நாட் ச ் ற் ர;் a village in pandya territory.

     'பைடக்கமலவனச ்ெசங் க் ெகள கன் பராந்தகன்"

     [ெசங்கம்+ ]

ெசங் ளி

 
 ெசங் ளி ceṅguḷi, ெப.(n.)

   நீண்டகத்  ேபான்ற ன்; snapper.

     [ெசம்+ ளி]

ெசங்ேகா

 
 ெசங்ேகா ceṅā, ெப.(n.)

கடல் ெகாண்ட மரிநாட் த் த ழ் ேவந்தன்,

 Tamil king of submerged Kumari land.

ெசங்ேகாேவ ஒளிசெ்சம்மல்

     [ெசங்ேகான் தைரசெ்சல )

     [ெசம்+ேகா]
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ெசங்ேகாட் யாழ்

ெசங்ேகாட் யாழ் ceṅāṭṭiyāḻ, ெப.(n.)

   ன்னரி; fiddle.

     [ெசம்ேகா +யாழ்]

     [P]

 ெசங்ேகாட் யாழ் ceṅāṭṭiyāḻ, ெப. (n.)

   நால்வைக யாழ்க ள் ஒன் ; a kind of stringed music instrument, one of four kinds of {yal.}

     "அங்ேகாற் ந்ெதாைடச ்ெசங்ேகாட்  யா ன்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 40: 269);

     [ெசம் + ேகாட் யா . ெசம்ைம நிற மரத்தால் ெசய்த யாழாகலாம்]

நால்வைக யாழ்களாவன :

ேபரியாழ், மகரயாழ், சேகாடயாழ், ெசங்ேகாட் யாழ். ெசங்ேகாட் யா ற்  ஏ  நரம் கள்

ெசங்ேகாணி 
அத் மல்லன்

ெசங்ேகாணி அத் மல்லன் ceṅāṇiattimallaṉ, ெப.(n.)

   ர ராேசந் ரன் இரண்டாம் ஆட் யாண் ல் . . 1180 ஆம் ஆண்  ேவாத் ர ்ேகா க்  30 
ஆநிைரகைள (ப க்கைள); வழங் யவன்; a name of donar of 30 cows to Tiruvõttūr temple.

     [ெசங்ேகாணி+அத் +மல்லன்]

ெசங்ேகாணி 
அம்ைமயப்பன்

 
 ெசங்ேகாணி அம்ைமயப்பன் ceṅāṇiammaiyappaṉ, ெப.(n.)

   ேவாத் ர ்ேகா க்  ெகாைட வழங் யவன்; a name of donar to tiruvottur temple.

     [ெசங்ேகாணி+அம்ைம+அப்பன்]

ெசங்ேகான் 
தைரசெ்சல

 
 ெசங்ேகான் தைரசெ்சல  ceṅāṉtaraiccelavu, ெப.(n.)

   மைறந் ேபான த ழ் ல்; an ancient Tamil treatise now extinct.

     [ெசங்ேகான்+தைர+ெசல ]

ெசங்ேகான், கடல் ெகாண்ட ெப வள நாட் ல் ஒளியர ் ல் ேதான் ய மன்னன். ெசங்ேகா என்ற 
அைழக்கப்பட்டவன்.

ெசஞ் ட்

 
 ெசஞ் ட்  ceñjiṭṭu, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப்பறைவ இனம்; miniver.

     [ெசம்+ ட் ].

ெசஞ் ல்ைல

 
 ெசஞ் ல்ைல ceñjillai, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் பறைவ இனம்; red mina,

     [ெசம்+ ல்ைல].
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ெசஞ்ேசாளம்

ெசஞ்ேசாளம் ceñjōḷam, ெப.(n.)

   ேசாளவைக; a kind of maize.

     [ெசம்+ேகாளம்]

 ெசஞ்ேசாளம் ceñjōḷam, ெப. (n.)

   ெசந்நிற ள்ள ேசாளவைக (பதாரத்்த. 832);; a red species of great millet.

   ம. ெசஞ்ேசாளம்;க. ெகஞ்ேசாளம்

     [ெசம் + ேசாளம்]

ெசண்பகராயநல்
ர்

 
 ெசண்பகராயநல் ர ்ceṇpagarāyanallūr, ெப.(n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Tanjāvur.

     [ெசண்பக+அைரயன்+நல் ர]்.

ெசண் ப்

 
 ெசண் ப்  ceṇṭippu, ெப.(n.)

   த் ப் ன்வாங் தைலக் க் ம் உட யக்கம்; jump-retreat method in kalarimartial fight.

     [ெசண் -ெசண் ப் ].

ெசடல் த் தல்

 
 ெசடல் த் தல் ceḍalkuddudal, ெப. (n.)

   ேவண் தல் நிைறேவ ய ன் ன்பற்றப்ப ம் நாட் ப் றச ்சடங் ; a ritual intemple festival

     [ெசடல்+ த் ].

ெச

ெச  ceḍi, ெப.(n.)

   ேதாண் க்கரகத்ைதக் கா தப் சச்ரங்களால் அழ  ெசய்வ ; decorating the karagam pot with paper flowers.

     [ வ -ேசா -ெச ].

 ெச 1 ceḍi, ெப. (n.)

   1. மரத்ைத டக் ைறவாக வளரக் ய, ெமல் ய தண்ைடக் ெகாண்ட ; Shrub.

கத்தரிச ்ெச .

   2. தர ்( ங்.);; shrubbery, bush.

   3. ெந க்கம், அடரத்்  ( டா.);; denseness.

     "ெச ெகாள் வான்ெபா ல் ழ்" ( வாச. 29:5);.

   ம. ெச ;   க. ட, , ெசட் ;   ெத. ெசட் ;   ., ட. ட பட. ;   ேகாத. டல்்;   ட. டவ்்;ெகாலா. 
ெசட்ட், ெசட்ட், நா. ெசட்ட். (மரம்);

இ. ஜாட் (d); = மரம்

     [ெசள் → ெச  → ெச  = இைல ைனயடரந்்த  நிைலத் ைண வைக]

 ெச 2 ceḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெகா  தைழகள் அடரத்ல் (யாழ்ப்.);; to grow bushy, shoot out, as sprays, foliage.

ம. ெச க் க.
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ெச  நாற்றம்,

 
 ெச  நாற்றம், ceḍināṟṟam, ெப.(n.)

   ெபண்கள் ட்  வந்த நாளில் கம் நாற்றம்; fowl smell of menstruation.

     [ேசா -ெசா -ெச ].

ெசண்டத் ார்,

 
 ெசண்டத் ார,் ceṇṭatr, ெப.(n.)

   அரக்ேகாணம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Arkonam Taluk.

     [ெசண்ைட+அத் +ஊர]்.

ெசண்டாக்கல்

 
 ெசண்டாக்கல் ceṇṭākkal, ெப.(n.)

   எல்ைலக் ேகாட் ல் ைவக்கப்ப ம் கல்; borderstone,

     [ெசண்ைட+கல்].

ெசத்த ரல்

 
 ெசத்த ரல் cettamūral, ெப.(n.)

   ஒ வைக ன்; gat fish.

     [சா-ெசத்த+ ரல்].

ெசதலப்ப

 
 ெசதலப்ப  cedalappadi, ெப.(n.)

   க்ேகாடை்ட மாவட்டத் ல் உள்ள ஒர ்ஊர;் a village in Pudukottai district.

     [ தைல+ப ],

ெசதால்

 
 ெசதால் cetāl, ெப.(n.)

   தாரக்ள்; broken pieces of splint.

     [ ைத- தார-்ெசதால்].

ெச வாைல

 
 ெச வாைல ceduvālai, ெப.(n.)

   ேவ ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Vellore Taluk.

     [ஒ கா. தல்+வாைல].
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ெசந்த ழ்

ெசந்த ழ் cendamiḻ, ெப.(n.)

ெசம்ைம ற்றத ழ்,

 refined Tamil.

     [ெசம்+த ழ்].

 ெசந்த ழ் cendamiḻ, ெப. (n.)

   கலப்பற்ற ய த ழ்; refined, standard Tamil, free from all corruptive elements. opp. to {kodu-n-tamil}

     "ெசந்த ழ் நிலத்  வழக்ெகா  வணி" (ெதால். ெசால். 398);.

ம. ெசந்த ழ்

     [ெசம்(ைம); + த ழ்]

ெசந்தைல

ெசந்தைல cendalai, ெப.(n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஒர ்ஊர;் a village in Thanjāvur.

     [ெசல்+தைல (இடம்);] .

 ெசந்தைல cendalai, ெப. (n.)

   அைரக்கால்; the fraction 1/8, a mercantile slang.

     "க் ந்தைல ெசந்தைல தங்கான் ரிக்கால்" (தனிப்பா7. 87: 171);

ெசந்த

 
 ெசந்த  cendaviḍu, ெப.(n.)

   வப்  ெநல் பசச்ரி த் த ; brain of red paddy

     [ெசம்+த ].

ெசந்தாமைரக் 
கண்ணன்

ெசந்தாமைரக் கண்ணன் cendāmaraikkaṇṇaṉ, ெப.(n.)

   ன்றாம் இராசராச ைடய ஆட் ன் ேபா  (1235); ேவாத் ர ்ேகா க்  2 ளக் கள் 
ைவக்கக் ெகாைட அளித்தவன்; name of a donar to Tiruvottur temple.

     [ெசம்+தாமைர+கண்னன்].

ெசந் ட்

 
 ெசந் ட்  cendiṭṭu, ெப.(n.)

   ேசலம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Salem Taluk.

     [ெசம்+ ட் ].

ெசந் க்

 
 ெசந் க்  cendukku, ெப.(n.)

   அகவேலாைச த ய சந்தம்; agaval variety of tune in prosody.

     [ெசம்+ ரக் ].

ெசந்நவைர

 
 ெசந்நவைர cennavarai, ெப.(n.)

   ெவள்ளாட்  ன் வைக; golden randed goatfish,

     [ெசம்+நவைர].
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ெசந்ெநல் 
னர்

 
 ெசந்ெநல் னர ்cennelmuduguḍiyiṉar, ெப.(n.)

   மள்ளரின மக்க க்  வழங் ம் ேவளாண் அைடயாளப் ெபயர;் a name of Mallar community people.

     [ெசந்ெநல்+ + னர]்.

ெசந்ெநல்

ெசந்ெநல் cennel, ெப.(n.)

ஒ வைக ன்:

 glassy perchlet.

     [ெசம்+ெநல்].

 ெசந்ெநல் cennel, ெப. (n.)

   1. ெசஞ்சா  ெநல்; a kind of superior paddy of yellowish hue.

     "ப உப்பக ரத்்த ெமன்ெசந் ெநல் ன்" (ப ற் ப். 71:4);.

   2. நன்னீர ் ன்வைக (யாழ்.அக.);; a kind of fresh water fish.

   ம. ெசந்ெநல்;க. ெகம் ெநல்

     [ெசம் + ெநல்]

ெசப்பைற

 
 ெசப்பைற ceppaṟai, ெப.(n.)

   வலப்ேபரி ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் name of the village near Seevalapperi in Thirunelvelisdists)

     [ெசப் +அைற].

ெசப்பா

 
 ெசப்பா  ceppāyi, ெப.(n.)

   க்கனம் ன்பற் ம் ெபண்; a spend thrifty women.

     [ெசம்+பா ].

ெசபத்ைதய ரம்

 
 ெசபத்ைதய ரம் cebattaiyaburam, ெப.(n.)

த் க்  மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர்

 name of the village in Thuththukudi.

     [ெசபம்+அத் +ஐயன்+ ரம்].
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ெசம்ெமா

ெசம்ெமா  cemmoḻi, ெப.(n.)

   உயரத்னிச ்ெசவ் யல் ெமா ; classical language.

மாண்  தலைமசச்ர ்கைலஞர ்த க் ச ்ெசம்ெமா த் த ெபற் த் தந்தார.் (உவ.);

     [ெசம் + ெமா ]

 ெசம்ெமா 1 cemmoḻi, ெப. (n.)

   1. நல்ல ெசால்; good, spotless words.

     "ெசம்ெமா  மாதவர"் ( லப். 30:32);.

   2. ெதாைக ெமா யல்லாத ஒ  ெமா ; simple. inseparable word; word that cannot be split up. opp.to {piri-moli.}

     'தாமைர ெயன்ப  ெசம்ெமா ம் ரிெமா மானாற் ேபால ம் ( . . 5, உைர);.

     [ெசம் + ெமா ]

 ெசம்ெமா 2 cemmoḻi, ெப. (n.)

   ெதான்ைம ம் றப் ம் இலக் ய வள ம் ெகாண்ட ெசவ் யெமா ; classical language.

இந் ய அர ன் ெசம்ெமா ப் பட் ய ல் இன் ம் த ழ் இடம்ெபற ல்ைல.

     [ெசம் + ெமா ]

ெசம்படாம்

ெசம்படாம் cembaṭām, ெப.(n.)

   வந்த கம்பளம்; red carpet

     "கம்பளம் ம் ளி ெசம்படாம் ஆ ம்"(நிக .7:282);

     [ெசம்+படாம்]

 ெசம்படாம் cembaṭām, ெப. (n.)

   1. வந்த ஆைட ( வா.);; red cloth.

   2. வப் ச ் ைல; red saree.

     [ெசம் + படாம்]

ெசம்பரணி

 
 ெசம்பரணி cembaraṇi, ெப.(n.)

மங்கலம் வட்டத் ள்ள ற் ார.்

 a village in Tirumangalam Taluk.

     [ெசம்+பரணி]

ெசம்பரம்பன்னி

 
 ெசம்பரம்பன்னி cembarambaṉṉi, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ன்; rock cod.

     [ஒ கா. ெசம்பரம்+(பன் ); பன்னி]
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ெசம்பட்ைடத் ல்
லான்

 
 ெசம்படை்டத் ல்லான் cembaṭṭaittillāṉ, ெப.(n.)

   க்கணாங்  வைக; a kind of Swallow.

     [ெசம்படை்ட+ ல்லான்]

     [P]

ெசம் யமங்கலம்

 
 ெசம் யமங்கலம் cembiyamaṅgalam, ெப.(n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Thanjavur.

     [ெசம் யன்+மங்கலம்]

ெசம் யன்

ெசம் யன் cembiyaṉ, ெப.(n.)

   1. ேசாழன்; Chola king.

   2. ேசாழர ் மர க ள் ஒன்

 one of the Chola dynasties.

     [ெசம்+ெசம் யன்]

 ெசம் யன்1 cembiyaṉ, ெப. (n.)

   1. ன் வ  வந்த ேசாழன்; king of the {Sóla} dynasty, as descendant of {Šibi.}

     "ெசம் யர ்ம கன்" ( றநா. 228: 9);.

   2. தல் வள்ளல்கள் எ வரில் ஒ வன் ( டா.);; an ancient chief, noted for his liberality, one of seven {mudal-
vallalgal.}

     [ெசம் 1 → ெசம் யன்]

வ. ைசப்ய

   தல் வள்ளல்கள் எ வராவர;் மணன், சரகன், சாரண், ெசம் யன், ந் மாரி, நளன், நி , 
இவரக்ள் ெதான்மங்களில் றப்பட்டவரக்ள்.

ஆரியர ்வ ன் ஒ  காலத் ல் இந் யா வ ம் பாண் யர ்ஆட் ந்த .

     "பஃ னி யாற் டன் பன்மைல ய க்கத் க் மரிக்ேகா ங் ெகா ங்கடல் ெகாள்ள வட ைசக் 
கங்ைக ம் இமய ம் ெகாண்  ெதன் ைச யாண்ட ெதன்னவன் வா " ( லப். 11:19-22);

என்  இளங்ேகாவ கள் தல் காண்க.

ெசம் யன் 
மாேத

 
 ெசம் யன் மாேத  cembiyaṉmātēvi, ெப..(n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள ஊர;் a village in Thanjavur district

ெசம் யன் மாேத  ச ரே்வ மங்கலம், ெசம் ன் மாேத (கல்);.

     [ெசம் யன்+மாேத ]

ெசம் யேனந்தல்

 
 ெசம் யேனந்தல் cembiyaṉēndal, ெப.(n.)

   ம ைர மாவட்டத் ல் உள்ள ஒர ்ஊர;் a village in Madurai.

     [ெசம் யன்+ஏந்தல்(ஏரி);]
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ெசம் ல்

 
 ெசம் ல் cembil, ெப.(n.)

   ஒ  வைக மரம்; atree.

     [ெசம்-ெசம்  – ெசம் ல்]

 ெசம் ல் cembil, ெப. (n.)

   மரவைக; cup-calyxed white cedar.

ெசம் சை்ச

 
 ெசம் சை்ச cembiliccai, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ன்; snapper

     [ெசம்-ெசம் -ெசம் சை்ச]

ெசம் லம்

ெசம் லம் cembulam, ெப.(n.)

   1. ெசங்கற்பட்  மாவட்டத் ல் உள்ள ஒர ்ஊர;் a village in Chengalpattu.

   2. ெசம்மண் நிலம்; red soil land

     [ெசம்+ லம்]

 ெசம் லம் cembulam, ெப. (n.)

   1. ெசம்மண் நிலம்; red earth country.

     "ெசம் லப் ெபயந்நீர ்ேபால" ( ந். 40);.

   2. ேபாரக்்களம் ( வா.);; battle field.

   3. பாைலநிலம் ( ங்.);; desert tract.

   4. கா ; place of cremation.

   5. ெசம் மைல பாரக்்க;see {Šembu-malai.}

   6. ெச ப்பானநிலம் ( ன்.);; fertile land.

     [ெசம் + லம். லம் = நிலம்]

ெசம் ைழ

 
 ெசம் ைழ cembuḻai, ெப.(n.)

லாத்  பறைவ ன் வைக ள் ஒன்

 a variety of kulati bird

     [ெசம்+ ைழ]

ெசம் ட்ேசய்

ெசம் ட்ேசய் cembūṭcēy, ெப.(n.)

   ெதால்காப் யரின் ஒ சாைல மாணாக்கர;் a classmate of the great Tamil grammarian Tolkappiyar.

     [ெசம்+ ண்+ேசய்],

 ெசம் ட்ேசய் cembūṭcēy, ெப. (n.)

   அகத் யனார ்மாணாக்க ள் ஒ வரான ற் யல் என் ம் ன் ஆ ரியல் (இைற. 56, உைர);; a 
disciple of {Agastya,} author of {Kūrriyal.}
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ெசம் த்தன் 
ட்டம்

 
 ெசம் த்தன் ட்டம் cembūttaṉāṭṭam, ெப.(n.)

   ெகாங் ேவளாளரின் அைடயாளக் ப் ெபயரக் ள் ஒன்ற; name of a clan among Kongu Vellalars.

     [ெசம்ேபாத் -அன்+ ட்டம்]

ெசம் ர்

 
 ெசம் ர ்cembūr, ெப.(n.)

   வந்தவா  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in VandavasiTaluk.

     [ெசம் + ஊர]்

ெசம் வம்

 
 ெசம் வம் cembūvam, ெப.(n.)

   ெசம்ப ப் நிறம் ெகாண்ட காகம் ேபான்ற பறைவ; a brown coloured bird, resembling crow.

ம வ. ெசம்ேபாத் .

     [ெசம்+ வம்]

 ெசம் வம் cembūvam, ெப. (n.)

   மரவைக; a kind of tree.

     [ெசம் + வம். வம் = மரவைக]

ெசம்மங்

 
 ெசம்மங்  cemmaṅguḍi, ெப.(n.)

ம்ப ேகாணத் ற்  அண்ைம ல் உள்ள ஓர ்ஊர்

 a village in Kumbakonam.

     [ெசம்மண்+ ]

ெசம்ம

 
 ெசம்ம  cemmaḍuvu, ெப.(n.)

   ேசலம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Salem Taluk.

     [ெசம்+(ம ); ம ]

ெசமத் யாக

 
 ெசமத் யாக cemattiyāka, .எ. (adv.),

   நன்றாக, ைமயாக; fully completely

இவன் தப்பாகப் ேப யதால், ஆ ரியரிடம் ெசமத்  யாக வாங் க் கட் க் ெகாண்டான்.

     [ ைம- மத் - ெசமத்  - ெசமத் யாக (ெகா.வ.);]

 ெசமத் யாக cemattiyāka, .அ. (adv)

   க ைமயாக; severely.

     " ேழ ந்  ெசமத்  யான அ "

     [கமத் -ெசமத் +ஆக]
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ெசைம

ெசைம cemai, ெப.(n.)

   1. ைம,

 load

   2. கட் ; bundle

     [ ைம-ெசைம (ெகா.வ);]

ெசய் ப்பைற

 
 ெசய் ப்பைற ceytippaṟai, ெப.(n.)

   ெசய்  பரவ க்காக (பரிமாற்றத் ற்காக);ப்பயன்ப த்தப்பட்ட பைற; a drum used to convey message.

     [ெசய் +பைற]

ெசய்  கவர்

 
 ெசய்  கவர ்ceytimugavar, ெப.(n.)

   ெசய் த்தாள் ேபான்ற ஊடகத்தார ்தம் ஊடகங்களில் ெவளி வதற்கான ெசய்  கைள ம் 
நிகழ்ச் கைள ம் ரட் ம் பணி ல் ஈ ப த் ம் பணியாளர;் news agent, press reporter.

     [ெசய் + கவர]்.

ெசய்யேலரி

 
 ெசய்யேலரி ceyyalēri, ெப.(n.)

வண்ணா மைல வட்டத் ள்ள ற் ர,்

 a village in Thiruvannamalai Taluk.

     [ெசய்யல் ( வப் );+ஏரி]

ெசய்யாண்ைடயா
ன சம் வராய 

நாச்

 
 ெசய்யாண்ைடயான சம் வராய நாச்  seyyāṇṭaiyāṉasambuvarāyanāssi, ெப.(n.)

   சயகண்ட ேகாபால ைடய ேவாத் ர ்கல்ெவடெ்டான் ல் க்கப்ப ம் சம் வ ராயர ்மர ல் 
வந்த ேதவர யார ்மகள்; a name of a dancer in temple.

     [ெசய்யாண்ைட+ஆன+சம் வராயன்+ஆட் ]

ெசய்யாத்  
ெவன்றான்

 
 ெசய்யாத்  ெவன்றான் ceyyāttuveṉṟāṉ, ெப.(n.)

   வாலாசா வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Wallajah Taluk.

     [ெசய்யா  – ெசய்யாற் +ெவன்றான்]

ெசய்யாற்ைற 
ெவன்றான்

 
 ெசய்யாற்ைற ெவன்றான் ceyyāṟṟaiveṉṟāṉ, ெப.(n.)

   ெசய்யா  வட்டத் ல் அ க்கா ர ் அ ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Seyyăru near the Anukkavur.

     [ெசய்யா +ஐ+ெவன்றான்]

ெசய் ர்

 
 ெசய் ர ்ceyyūr, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ல் ம ராந்தகம் அ ேக உள்ள ஓர ் ஊர;் a village in Kanchipuram, near the 
Mathuranthagam.

     [ெசய்+ஊர]்
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ெசயற்பாட் யல்

 
 ெசயற்பாட் யல் ceyaṟpāṭṭiyal, ெப.(n.)

   நாட் ப் ற யல் ஆய் ன் ஒ  ேகாட்பா ; a tenet infolklore study.

     [ெசயல்+பா +இயல்]

ெசயற்ைக இைர

 
 ெசயற்ைக இைர ceyaṟkaiirai, ெப.(n.)

ன்க க் ப் ேபாடப்ப ம் உண

 artificial food for fish.

     [ெசயற்ைக+ இைர]

ெசயற்ைக த்

 
 ெசயற்ைக த்  ceyaṟkaimuttu, ெப.(n.)

   கட ல் உள்ள த்ைதப் ேபான்  உ வாக்கப்ப ம் ஒ  வைக த் ; artificial pearl.

ெசயற்ைக+ த் ]

ெசர

 
 ெசர  ceragu, ெப.(n.)

   பாத்  கட்  நீர ்பாய்ச் ம் ைற; an irrigation method.

     [ ற -ெசர ]

ெசரிகளியன்

 
 ெசரிகளியன் cerigaḷiyaṉ, ெப.(n.)

ஒ  வைக கடல் ன்,

 seafish.

     [ெசரி+களியன்]

ெசரிமானி

 
 ெசரிமானி cerimāṉi, ெப.(n.)

ெசரிமான ஆற்றைல வளரக்் ம்.ம ந்

 a medicine that induces the action of digestion.

     [ெசரி+மானி]

ெசரியாேநாய்

 
 ெசரியாேநாய் ceriyānōy, ெப.(n.)

   ெசரியாைம; disease caused by indigestion.

     [ெசரியாத+ேநாய்]

ெசரக்க ர்

 
 ெசரக்க ர ்cerakkaṉūr, ெப.(n.)

   த்தணி வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruthani Taluk,

     [ெச க்கன்+ஊர ்(ெச க் -க ம் );]
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ெச

 
 ெச  cerugumuḍi, ெப.(n.)

   ெநல் ெகாட்  ைவக் ம் ெபரிய தா ன் ள்ள பக்க வாைய வதற்  ஏ வாகச ்ெச ப் 
ெபா த்தப்பட் ள்ள ச ரமான ; square sliding type of lid fixed to the barrel at the bottom.

     [ெச + ]

ெச ,

 
 ெச , ceruguḍi, ெப.(n.)

நாகப்பட் னம் வட்டத் ள்ள ற் ார.்

 a village in Nagapattinam Taluk.

     [ெச (வயல்);+ ]

ெச வங்

 
 ெச வங்  ceruvaṅgi, ெப.(n.)

ேயற்றம் ( யாத்தம்); வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார.்

 a  village in Gudiyattam Taluk.

     [ெச +வங் ]

ெச ப்பைற

ெச ப்பைற ceruppaṟai, ெப.(n.)

   1.ேபாரின்ேபா  பாடப்ப ம் பாடல்; song sung at the battlefield.

   2. ேபாரின் ேபா  ழக்கப்ப ம் பைற

 drums played at the battle field.

ெச ப்பைற ேகட்  ப் ற்  மயங்  ( றம்.); ப் ற்  மயங்  ( றம்.);

     [ெச +யைற]

ெசல்ல ராட்

 
 ெசல்ல ராட்  cellabirāṭṭi, ெப.(n.)

   ெசஞ்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Cenji Taluk.

     [ெசள்ைள+ெப மாட் - ராட் ]

ெசல் ப் ச்

 
 ெசல் ப் ச்  celluppūcci, ெப.(n.)

   ைள ம் ச் ; borer insect.

     [ெசல்+ ச் ]
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ெசல் ர்

ெசல் ர ்cellūr, ெப.(n.)

    நாட் ல் கடற்கைரக்  அ ல் இ ந்த ஊர;் one of the small village in Thulunadu situated near Seashore, -

     [ெசல்(மைழ ேமகம்);+ஊர]்

 ெசல் ர ்cellūr, ெப.(n.)

   நள்ளாற்  ந்  ேமற்ேக 3 . . ெதாைல ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village,

   3 km west of Thirunallar.

     [ெசல்(மைழ ேமகம்);+ஊர]்

 ெசல் ர ்cellūr, ெப. (n.)

   ம சச்யம் என் ம் ஊ க்  ேமற் ம், ம ைரக்  வடக் ள்ள ஊர;் the village situated by westward of 
madiccayam and north word of Madurai.

     [ெசல்+ஊர]்

ெசல் ர் ழான்

 
 ெசல் ர ் ழான் cellūrkiḻāṉ, ெப.(n.)

   ெசல் ரில் வாழ்ந்த நிலக் ழார;் name of a landlord in cellur village, |

     [ெசல் ர+் ழான்]

ெசல்வ  மங்கலம்

 
 ெசல்வ  மங்கலம் celvaḻimaṅgalam, ெப.(n.)

   ெப ம் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruperumbudur Taluk.

     [ெசல்வ சாைல, பாைத)+மங்கலம்]

ெசல்வாண்டான்

 
 ெசல்வாண்டான் celvāṇṭāṉ, ெப.(n.)

   நள் ளாற்  வன் ேகா ல் கல்ெவட் ல் உள்ள ெபயர;் name found in inscription of Thirunalăru temple.

     "ெதன்ம ைடயான் ேதவன் ெசல்வாண்டான் (கல்);"

     [ெசல்  அழ , உயர் )+ ஆண்டான்]

ெசலம்ைப

 
 ெசலம்ைப celambai, ெப.(n.)

   க ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in KarurTaluk.

     [ லம் - லம்ைப]
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ெசலவைட

 
 ெசலவைட celavaḍai, ெப.(n.)

   ஓம ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Omalur Taluk.

     [ெசல +அைட]

 ெசலவைட celavaḍai, ெப. (n.)

   ெசல ; exponses.

அவ க்  ஒ நாள் ெசலவைட பத்  உ பா (உ.வ.);.

     [ெசல  + (அ  →); அைட]

ெசல

ெசல  celavu, ெப.(n.)

   ஆளத் ேலேய நிரம்பப் பா தல்; musical note of fuller length,

     [ெசல்-ெசல ]

 ெசல  celavu, ெப. (n.)

   1. ேபாக் ;,going, passing.

     "ெசல ம் வர ம்" (ெதால். ெசால். 28);.

   2. ஓட்டம்; running, flowing.

     "ெவ வ ஞ் ெசல ன் ெவ ளி ேவழம்" (ெபா ந. 172);.

   3.நைட; manner or mode of walk.

     "சாமனார ்தம் ன் ெசல  காண்க";

     (க த். 94);.

   4. ைர (க ); நைட அல்ல  ஓட்டம்; pace of a horse.

     "ஐந்  ெசலெவா  மண் லஞ் ெசன் " ( .ெவ.12, ெவன் ப். 14);.

   5. பயணம்; journey.

     "நீளிைடச ்ெசலெவா ந்தனனால்" (க த். 10);.

   6. பைடெய ப் ; expedition of an army.
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ெச ப்

ெச ப்  celuppu, ெப.(n.)

   ேசைல ன் ேமல் ந் ல் காணப்ப ம் ேவைலப்பா ; flower designs in saree.

     [ெசல -ெச ப் ]

 ெச ப் 1 celuppu, ெப. (n.)

   நீரக்்ேகாப்  (இ.வ.);; cold.

ெத. த்ஜ

     [சல் → ெசல் → ெச  → ெச ப் ]

 ெச ப் 2 celuppu, ெப. (n.)

   1. ண் ; a little piece.

   2. பாக்கச ் வல் (யாழ்ப்.);; slices or parings of areca-nut.

     [ெச 2 → ெச ப் ]

ெசவ்வத்

 
 ெசவ்வத்  cevvatti, ெப.(n.)

   ேதமல், அரிப் . பல்வ  த யவற் ற்  ம ந்தாகப் பயன்ப ம் மரம்; a tree of medicinal use.

     [ெசவ்-அத் ]

ெசவ்வாய்க் ற்

 
 ெசவ்வாய்க் ற்  cevvāykkuṟṟi, ெப.(n.)

   ெகாம்  ைளயாட் க்காகக் ெகாண்  வரப்ப ம் ஒ  மரக் ற் ; a wooden piece used in kombu play.

     [ெசவ்+வாய்+ ற் ]

ெசவ்வாய்ப்ேபட்
ைட

 
 ெசவ்வாய்ப்ேபடை்ட cevvāyppēṭṭai, ெப.(n.)

   ேசலம் நகரில் உள்ள ஒர ்ஊர;் a village in Salem.

     [ெசவ்வாய் ( ழைம);+ேபடை்ட]

ெசவ்வா

 
 ெசவ்வா  cevvāli, ெப.(n.)

ெகண்ைட ன்வைக ள் ஒன்

 carnatic carp.

     [ெசம்-ெசவ்+வா ]

ெசவ்வாளி

 
 ெசவ்வாளி cevvāḷi, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக்  இனம்; a variety of swallow.

     [ெசவ்+வாளி (அம் );]
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ெசவ் ைச

 
 ெசவ் ைச sevvisai, ெப.(n.)

   நாட் ப் ற இைச ல் இ ந்  வளரந்்த ஓர ்இைசவைக; a musical note developed from folksong.

     [ெசவ்+இைச]

ெச க் ேகாைன

 
 ெச க் ேகாைன cevikāṉai, ெப.(n.)

   ேவாத் ரே்கா க் ப்பைடயல் (சாதம்); வழங் யவரின் ெபயர;் name of a person who made food 
offering in Tiruvottur temple.

     [ஒ கா. ெசவ் +ேகானன்]

ெச டன்கா

 
 ெச டன்கா  ceviḍaṉkāḍu, ெப.(n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் name of a village in Arantangi Taluk.

     [ெச டன்+கா ]

ெச -த்தல்

ெச -த்தல் cevittal, ெச. . . (v.i)

   1 ெச க் ெகாள் தல்

 to hear.

   2. பாடங்ேகட்டல்; to listen lesson.

     ' த்  மனத்ைதக் ந் ள்ேள ஓங் ப் ெச த் ம் ெப வ  எவன்" (ஒளைவக் றள். 284);

     [ெசவ் -ெச ]

ெச ண

ெச ண  ceviyuṇavu, ெப.(n.)

   ெச ணவா ய ேகள் ; listening; (wisdom - food);.

ெச ண ன் ேகள்  உைடயார ்( றள். 413);

     [ெச + உண ]

ெச ேம

 
 ெச ேம  cevilimēṭu, ெப.(n.)

   ெசங்கற்பட்  மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Chengalpattu.

     [ஒ கா. ெசவ்வல்+ேம ]

ெச ள் இதழ்

 
 ெச ள் இதழ் cevuḷidaḻ, ெப.(n.)

னின் கா ப்ப ,

 girake.

     [ெச  +உள்+இதழ்]

ெச ள் இைழ

 
 ெச ள் இைழ cevuḷiḻai, ெப.(n.)

   னின் கா ப் ப ல் ஒளி ம் இைழ; gill filament.

     [ெச  +உள்+இைழ]
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ெச ங் ரியம்

ெச ங் ரியம் ceḻuṅgiriyam, ெப.(n.)

வந :

 space between the eyebrows.

     "ெசண்  ெவளி ற்ெச ங் ரியத் ைடெகாண் ைர ைசெச த்தாேர'( மந்601);

     [ெச ம்+ ரியம்]

ெச ைக

ெச ைக ceḷugai, ெப.(n.)

   வாடாைன வட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Tiruvādāna Taluk.

     [ெச ைவ-ெச ைக]

 ெச ைக ceḷugai, ெப. (n.)

ெச கம் பாரக்்க;see {elugam,}

     "ெச ைக  டலட ெவா வ  ய லர ்ெச வார"் ( வத . 7: 56);.

     [ெச கம் → ெச கம் → ெச ைக]

ெச வத்

 
 ெச வத்  ceḷuvatti, ெப.(n.)

   வாடாைண வட்டத் ள்ள ற் ர;் avillage in Tiruvadapa Taluk.

     [ெச ைவ+அத் ]

ெச ங்கடம் ர்

ெச ங்கடம் ர ்ceṟuṅgaḍambūr, ெப.(n.)

   ம லா ைறக் 16 . .ெதாைல ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village 16km from Mayiladuturai.

     [ெச  (வயல்+கடம் + ஊர]்

ெசைன

 
 ெசைன ceṉai, ெப.(n.)

   உ ம்ேபா  கலப்ைப ன் ெகா ல் க் க் ெகாள் ம் ெச , ெகா , மண் ேபான்றைவ; vegetation 
and earth clot that sticks to the plough.

     [ ல்- -ெசைன]

ெசன்னகைர

 
 ெசன்னகைர ceṉṉagarai, ெப.(n.)

   ெவள்ளாட்  ன்; goat fish

     [ஒ கா, ன்ன+ந ைர]

ெசன்ன ரி

 
 ெசன்ன ரி ceṉṉagiri, ெப.(n.)

   ேசலம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Salem Taluk.

     [ெசன்னன்+ ரி]

ெசன்னா னி

 
 ெசன்னா னி ceṉṉāāṉi, ெப.(n.)

   கட ல் இ க் ம் ன் வைகக ள் ஒன் ; a variety of seafish.

     [ ன்ன+( ன்னி); னி]
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ெசன்னேலரி

 
 ெசன்னேலரி ceṉṉalēri, ெப.(n.)

   வாலாசா வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Wallajah Taluk.

     [ஒ கா ேசய்நலன்+ஏரி]

ேசக்க ர்

 
 ேசக்க ர ்cēkkaṉūr, ெப.(n.)

   ேவ ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Vellore Taluk.

     [ேசக்கன்+ஊர]்

ேசகண்

ேசகண்  cēkaṇṭi, ெப.(n.)

   ேகால் ெகாண்  அ க் ம் வட்டமணி; bell,

     "எ  மணி ேசகண் "(நிக :6:161);

     [(ைக); –ெசய்+கண் ]

     [P]

 ேசகண் 1 cēkaṇṭi, ெப. (n.)

   1. காவலாளர்

   உைற டம் (யாழ்ப்.);; patrol hut.

   2. காவற் டம், cell.

     [ேசக்ைக + (அண் →); அண் ]

 ேசகண் 2 cēkaṇṭi, ெப. (n.)

   ேகால் ெகாண்ட க் ம் வட்ட  (ெவங்கல);த் தட்  ( டா.);; gong.

ேசகண்

     [P]

ேசகண்யம்

 
 ேசகண்யம் cēkaṇyam, ெப.(n.)

   ெபான்ேனரி வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Ponneri Taluk.

     [ெசய்(வயல்);+காணி+அம்]

ேசகணம்

 
 ேசகணம் cēkaṇam, ெப.(n.)

ஒ  வைகயான இைசக்க

 a kind of musical instrument.

     [ேசகண் +ேசகணம்]

ேசகல்

 
 ேசகல் cēkal, ெப.(n.)

   நன்னிலம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Nanniam Taluk.

     [ஒ கா, ெசவல்+ெசகல்+ேசகல்]
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ேசங்கா ரம்

 
 ேசங்கா ரம் cēṅgāliburam, ெப.(n.),

தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர்

 a village in Thanjavur.

     [ஒ கா ேசங்கா  (ேசங்கன் + ரம்);]

ேச கட்ைட

 
 ேச கடை்ட cēṭugaṭṭai, ெப.(n.)

   ேசைல ல் அகலத்ைத ஒேர ராக ைவக்க உத ம் ஊ  ள்; a needle like tool used in loom.

     [ேச +கடை்ட]

ேசண்பாக்கம்

 
 ேசண்பாக்கம் cēṇpākkam, ெப.(n.)

   வட ஆரக்்கா  மாவட்டத் ல் பாலாற் க்  அ ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in north Arcot, near the 
Palasuriver.

     [ேசண்+பாக்கம்]

ேசணியன்

ேசணியன் cēṇiyaṉ, ெப.(n.)

   ெசக்கான்; oil

 monger.

     [ஒ கா. ெசய்+நன்.]

 ேசணியன்2 cēṇiyaṉ, ெப. (n.)

   1. ேதவரே்கான், இந் ரன்;{Indram,}

     "ேசணிய  மன்ேற ெதரிந் " (தனிப்பா. 1, 60:120);.

   2. ஞ்ைசயன்: {Vidyadaran.}

     [ேசண் → ேசணியன்]

 ேசணியன்2 cēṇiyaṉ, ெப. (n.)

   ஆைட ெநய்ேவார ்(E.T. vi. 361);; a class of weavers.

   ம. ேசணியன்;   க. சைடேசட;   ெத. ேசண்ட் ; . சாெட, சாடெ்ய

ேசத் ப்பட்

 
 ேசத் ப்பட்  cēttuppaṭṭu, ெப.(n.)

   ெசன்ைன ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a place in Chennai city.

     [ேசற் +பட் ]

ேசத் யார ்ேதாப்

ேசத் யார ்ேதாப்  cēttiyārtōppu, ெப.(n.)

   வன ரி ந் 10  ெதாைல ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village 10km from Puvanagiri

     [ஒ கா. சாத் -சாத் யர ்(வணிகர)்;சாத் யார+்ேதாப் ]
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ேசதாம்பல்

ேசதாம்பல் cētāmbal, ெப.(n.)

   வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Sivagangai Taluk.

     [ெசய்ய .( வப் );-ேச +ஆம்பல்]

 ேசதாம்பல் cētāmbal, ெப. (n.)

ெசவ்வாம்பல்

 red Indian water-lily.

     "ேசதாம்பற் ேபாதைனய ெசங்கனிவாய்" (கம்பரா. நகரநீ்ங். 101);.

     [ேச  + ஆம்பல்]

ேச ராய நல் ர்

 
 ேச ராய நல் ர ்cētirāyanallūr, ெப.(n.)

   ெதன்னாரக்்கா  மாவட்டத் ல் அைமந் ள்ள ஓர ்ஊர;் a village in South Arcot.

     [ேச +அைரயன்+நல் ர]்

ேசந்தந

 
 ேசந்தந  cēndanadi, ெப.(n.)

   அ ப் க்ேகாடை்ட வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Aruppukkottai Taluk.

     [ வந்த-ேசந்த+ந ]

ேசந்தமங்கலம்

 
 ேசந்தமங்கலம் cēndamaṅgalam, ெப.(n.),

 a village in Pandiyanādu (Madurai);.

     [ேசந்தன்+மங்கலம்]

ேசந் -தல்

 
 ேசந் -தல் cēndudal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   நீர ்இைறத்தல்; to draw water,

அவள் தண்ணீர ்ேசந் றாள் (ெகாங்.வ.);

     [ேசண்+ -ேசந் ]

ேசப்பா

 
 ேசப்பா  cēppāṭu, ெப.(n.)

   வந்த (ெசவைல); நிற ைடய ெசம்ம யா ; a sheep of brown colour.

     [ வப்  – ேசப் +ஆ ]

ேசமங்கரி

 
 ேசமங்கரி cēmaṅgari, ெப.(n.)

   ேதான் யங்கள் (ஆகமங்கள்); ன்ற காளி ற்பத் ன் ேவேறார ்வ வம்; a dfferent variety of the 
shape of the sculpture goddess Kali.

     [ஒ கா. ம்மம்+காளி]
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ேசமங் ைர

 
 ேசமங் ைர cēmaṅgudirai, ெப.(n.)

   அய்யனார ்ெதய்வம் அமரந்்  இ க் ம் ைரச் ைல; a figure of Ayyanar's horse.

     [ஒ கா. சாமன் ேசமன்+ ைர]

ேசமன் க்ைக

 
 ேசமன் க்ைக cēmaṉtirukkai, ெப.(n.)

க்ைக ன் வைக ள் ஒன் ,

 whipsting ray

     [சாமன்-ேசமன்+ க்ைக]

     [P]

ேசய்ஞ்ஞ ர்

 
 ேசய்ஞ்ஞ ர ்cēyññalūr, ெப.(n.)

   ம்பேகாணம் வட்டத் ல் வாய்ப்பா  என்  அைழக்கப்ப ம் ஊர;் a village in Kumbakonam Taluk.

     [ேசயன்+நல் ர]்

ேசயான்

 
 ேசயான் cēyāṉ, ெப.(n.)

   ஒட்டன், பாட்ட க் ப் பாட்டன்; great - great - grandfather.

     "பாட்ட க்  ேமல் ட்டன், ட்ட க்  ேமல் ஒட்டன், ஒட்ட க் ேமல் உற ல்ைல"(பழ);

     [ேச(ய்ைம); + ஆன்]

 ேசயான் cēyāṉ, ெப. (n.)

   ெசந்நிற ைடயவன்; person of ruddy complexion.

     [ேசய் → ேசயான்]

ேசர்க்க ர்

 
 ேசரக்்க ர ்cērkkalūr, ெப.(n.)

   கள்ளக் ச்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Kallakurichi Taluk.

     [ெச +கால்+ஊர]்
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ேசர்ப்பன்

ேசரப்்பன் cērppaṉ, ெப.(n.)

   ெநய்தல் நிலத்தைலவன்; chieftain of seashore track

ேசேர ரட்  (ெதால். ெசால் 363);.

ெத. ேசரக் (மக்கள் . ெதா );

     [ேசர-்ேசரப்்பன்]

 ேசரப்்பன் cērppaṉ, ெப. (n.)

   1. ெநய்தனிலத் தைலவன்; chief of the maritime tract.

     'பனிக்கடற் ேசரப்்ப ெனன்ேகா' (இைற. 1, உைர.);.

   2. மைழக் கட ள் (வ ணன்);;{Waruna.}

     "எற்  ெதண் ைரநீரச் ்ேசரப்்பன்" ( ைள. நான்மா.);.

     [ேசரப்்  + ேசரப்்பன்.]

ேசர்ப்ெப த் ப்
பா

 
 ேசரப்்ெப த் ப்பா cērppeḻuttuppā, ெப.(n.)

   ஒ  ெபா ள் பயப்பேதார ்ெசாற்  அச ்ெசால்ெலா , ஒேர எ த்தாகக் ட்ட வைக; verse composed 
with a play on words, by adding or deleting letter to words which give different meaning as in kam, nagam, kanagam, 
kokanagam, orkā, kāvi, kāviri.

     [ேசரப்் +எ த் ப்பா]

எ- . கம், நகம், கனகம், ேகாகனகம் அல்ல  கா-கா -கா ரி.

ேசர்ேப

 
 ேசரே்ப  cērpēṭu, ெப.(n.)

   ெபான்ேனரி வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Ponnéri Taluk.

     [ஒ கா:ெச +ேப ]
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ேசர்ைவ

ேசரை்வ cērvai, ெப.(n.)

   எட் கட்  ெவற் ைல; eight fold bundles of betel.

     [ேசர-் ேசரை்வ].

 ேசரை்வ1 cērvai, ெப. (n.)

   1. ட் ற ; tellowship, association, union.

     "ெதாண்டரக்ளின் ேசரை்வ" (தணிைகப் . நாரண. 1);.

   2. கலைவ; mixture, compound.

     "அரிசனவாைடச ்ேசரை்வ ளித் " ( ப் . 139);. ம ந்  த யவற் ற் ட் ங் கலப் சச்ரக் ;

 ingredients for medicinal or other composition.

   4. ைல ற் இ ம் ம ந்  (யாழ்ப்.);; plaster, salve spread on cloth.

   5. மாைழ (உேலாக);க் கலப்  (இ.வ.);; alloy;

 admixture of base metal, as in coin.

   6. ேசைன ( ன்.);; army.

   7. ட்டம் ( ன்.);; collection, assemblage.

   8. 20 ெவற் ைலக் கட்  ( ன்.);; twenty bundles of betel leaves.

   9. மசாலாப் ெபா டக் ம் காய்க  அல்ல  இைறச் ம் கலந்த ஆனம் ( ழம் );; a mixture of spices and 
vegetables or mutton.

ேசரக்காற்

 
 ேசரக்காற்  cērakkāṟṟu, ெப.(n.)

   ழ்க்காற் ; easterly wind

ேசர  ைல

 
 ேசர  ைல cēraḍimūlai, ெப.(n.)

   ஆத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in AtturTaluk.

     [ேசர + ைல]

ேசரமாேத

 
 ேசரமாேத  cēramātēvi, ெப.(n.)

   ெநல் ேவ  மாவட்டத் ல் உள்ள ஒர ்ஊர;் a village in Thirunelveli.

     [ேசரமான்+ேத ]

ேசரமான் 
இளங் ட் வன்

 
 ேசரமான் இளங் ட் வன் cēramāṉiḷaṅguṭṭuvaṉ, ெப.(n.)

   ேசரனின் சங்க்கால இயற்ெபயர;் name of a person of Cera clan.

     [ேசரமான்+இளங் ட் வன்]

ேசரமான் எந்ைத

 
 ேசரமான் எந்ைத cēramāṉendai, ெப.(n.)

   சங்கால ேசரமர னன்; a person of Cera clan in during sangamage.

     [ேசரமான்+எந்ைத]
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ேசரமான் 
மாரிெவண்ேகா

 
 ேசரமான் மாரிெவண்ேகா cēramāṉmāriveṇā, ெப.(n.)

   ேசரமன்னன்; a Cera king.

     [ேசரமான்+மாரிெவண்ேகா]

ேசராங்ெகாட்ைட

 
 ேசராங்ெகாடை்ட cērāṅgoṭṭai, ெப.(n.)

ம ந் க் ப்பயன்ப ம் மரம்

 a tree of medical use.

     [ேசரான்+ெகாடை்ட]

 ேசராங்ெகாடை்ட cērāṅgoṭṭai, ெப. (n.)

   ேசங்ெகாம்ைட; marking-nut.

     [ேசரான் + ெகாடை்ட]

ேசராமா

 
 ேசராமா  cērāmāṟi, ெப.(n.)

   யாேரா ம் ஒட்டாதவன்; a seclude person

     [ேசரான்+மா ]

ேசரா ட்

 
 ேசரா ட்  cērāmuṭṭu, ெப.(n.)

   ெசய்யா  வட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Ceyyāru

     [ேசரான்+ ட் ]

ேசரிேகான்

ேசரிேகான் cēriāṉ, ெப.(n.)

   மாறவரம்ன் ந்தரபாண் யன் காலத் ல் . .1314ஆம் ஆண் ல் வாய்ப்பா  நாட்டவர ்
அைவ ல் இ ந்த ஓர ்உ ப் னன்; a member in the assembly of Tiravaypadi. [ேசரி+ேகான்]

ேசரிெமா  
இலக் யம்

 
 ேசரிெமா  இலக் யம் cērimoḻiilakkiyam, ெப.(n.)

   உைரயாட ம், ெபா மக்களின் ெமா ம் இைச ம் கலந்த இலக் ய வைக; layman literature.

     [ேசரி+ெமா +இலக் யம்]
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ேசல்ெகண்ைட

 
 ேசல்ெகண்ைட cēlkeṇṭai, ெப.(n.)

ெகண்ைட ன் வைக ள் ஒன்ற,

 white sardine.

     [ேசல்+ெகண்ைட]

 ேசல்ெகண்ைட cēlkeṇṭai, ெப. (n.)

ேசற்ெகண்ைட பாரக்்க;see {Ser-kengai.}

ம வ. ேசல்

     [ேசல் + ெகண்ைட]

     [P]

ேசலவாயல்

 
 ேசலவாயல் cēlavāyal, ெப.(n.)

   ெசங்கற்பட்  மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Chengalpattu.

     [ஒ கா ெசல +வா ல்]

ேசவாட்டம்

 
 ேசவாட்டம் cēvāṭṭam, ெப.(n.)

   ஒ  வைகயான ஒ ல் ஆட்டம்; a folkdance.

     [ேசைவ+ஆட்டம்]

ேச ர்

 
 ேச ர ்cēvūr, ெப.(n.)

   அ னா  வட்டத் ல் அைமந் ள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Avinasi.

     [ேச +(காைள);+ஊர]்

 ேச ர ்cēvūr, ெப.(n.)

   ேவ ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Vellore.

     [ேச (எ +ஊர]்

ேசற் க்கால் 
ெசல்வர்கள்

 
 ேசற் க்கால் ெசல்வரக்ள் cēṟṟukkālcelvarkaḷ, ெப.(n.)

   மள்ளர ்இன மக்கைளக் க் ம் ெபயர;் a term referring to Mallar community.

     [ேச +கால]

ேசற் ம

 
 ேசற் ம  cēṟṟumaḍu, ெப.(n.)

   களிமண் கலைவ; puddle.

     [ேச +ம ]
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ேச -தல்

 
 ேச -தல் cēṟudal, ெச. . .(v.i)

   ைடத்தல்; to winnow.

ம வ, ெதன்  மாற் தல் ைடத்தல் ெகா த்தல். க.ேக , ெத. ெச , ம. ேச றம்

     [ெச -ேச ]

ேச ைவ-த்தல்

 
 ேச ைவ-த்தல் cēṟuvaittal, ெச. .  (v.t),

   நாற்  ந வதற் ப் பதமாகச ்ேச  அைம ம் வைக ல் உ  ைவத்தல்; to plough softly so as to enable 
implant sapling.

     [ேச +ைவ]

ேச

ேச  cēṟu, ெப.(n.)

   தவசங்கைளக் ெகாட்  ைவக்கப்பயன்ப ம் தா ; a barrel like utensil to storefood grains,

     [ெச -(ெச );→ேச ]

 ேச 1 cēṟu, ெப. (n.)

   1. நீ டன் கலந்  ைழந்த மண், சக ; mud, mire, slush, loam.

     "க ர் க் காரல் ழ்சே்சற் ெறாளிப்ப" ( றநா. 249);.

   2. ழம் ; liquid of thick consisting as sandal paste.

     "சா ஞ் ேச ம்" (பரிபா. 6:41);

   3. பனம் பழம் ேதங்காய் த யவற் ன் ெச ந்த உள்ளீ ; kernel, as of a coconut.

     " ங் ன் ஞ்ேச  ைசய" ( றநா. 225.);.

   4. ளாம்பழம் (மைல.);; wood-apple.

   5. ழ்; pus.

ண்ணி ந்  ேச ஞ் சல ம் பாய் ன்றன (நாஞ்.);.

   ம. ேச , ேசற், ேசர;்   க. ெகசர;்   ெத. ெச ;   . ெகலர,் ேக ;   பட. ேச ;   . கசச்;்மா. க்வ

     [ெச  → ேச ]

 ேச 2 cēṟu, ெப. (n.)

ேசன ன்,

 
 ேசன ன், cēṉamīṉ, ெப.(n.)

   லாங்  ன் வைக ள் ஒன் ; giant moray eel.

     [ேசைன+ேசன+ ன]

     [P]

ேசனல்

 
 ேசனல் cēṉal, ெப.(n.)

   வந்தவா  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Vandavāsifaluk.

     [ஒ கா. ெசந்ெநல்-ேசனல்]
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ைசவேசகரப் 
பண் தன்

ைசவேசகரப் பண் தன் caivacēkarappaṇṭidaṉ, ெப.(n.)

   ேவாத் ர ்கல்ெவட் ல் ண்ணா ைக அைவ ல் ஒர ்உ ப் னராக ப் டப்பட்டவன். 
இவர  காலம் . .16ஆம் ற்றாண் ; a member of Tiruvannaligai avaias per Tiruvottur inscription in 16th Century 
AD.

     [ைசவ+ேசகரன்+பாண் யன்]

ைசவா  
ராசய்யபட்டன்

ைசவா  ராசய்யபட்டன் caivātirācayyabaṭṭaṉ, ெப.(n.)

   இள ைல நாச்  அம்மன் ேகா ல் கல்ெவட் ல் ேதவர யா க்  நிலம் வழங் ய ேபா  
ைகெய த்  இட்டவரக்ளில் ஒ வன். இவன  காலம் 16-17ஆம் ற்றாண் ; name of a person mentioned in 
temple inscription.

     [ைசவா +ராசய்யர+்பட்டன்]

ெசாக்கட்டான்

ெசாக்கட்டான் cokkaṭṭāṉ, ெப.(n.)

   பல்லாங்  ஆட்டத் ன் ெபயர.் (வடஆ-வ);; a name of pallankuli.

     [ெசாக் -ெசாக்கட்டார]்

 ெசாக்கட்டான் cokkaṭṭāṉ, ெப. (n.)

   1. உ ட் ப் ேபா ம் கடை்டகளின் எண்ணிக்ைகக் த் த ந்தப  ைளயா ம் தாய ைளயாட்  
வைக; a game similar to backgammon.

   2. ெசாக்கட்டான் ைல,2 பாரக்்க;see {Sokkattān-Silai.2}

   ம. ெசாக்கட்டான்;ெக. ெசாடக

     [ச ரம் என்பைதச ்ச க்கம், ச க்கம் என்  வ  உலகவழக் . ச க்கம் + கட்டாம் → 
ச க்கட்டாம் → ெசாக்கட்டாம் → ெசாக்கட்டான்]

ெசாக்கம்

ெசாக்கம் cokkam, ெப.(n.)

பாட ன் , ெவ ம் ழக் த க்  மட் ம் ஆ ம் ஆடல்,

 dance

 Without song.

     [ெசாக் -ெசாக்கம்] ;

 ெசாக்கம்1 cokkam, ெப. (n.)

   1. ய்ைம; genuineness, purity, excellence, as of gold, silver.

ெசாக்கத்தங்கம் (உ.வ.);.

   2. அழ  ( ங்.);; beauty.

   3. ெசாக்கத்தாண்டவம் பாரக்்க;see {šokka-t-tāņdavam.}

     'ெசாக்க ம னய நாடகம்' ( லப். ப . 73, உைர.);.

   4. ெகம்  (சங்.அக.);; ruby.

   5. வப் ; red.

     [ெசாள் → (ெசா ); → ெசாக்கம்]

 ெசாக்கம்2 cokkam, ெப. (n.)

   கள  (யாழ்ப்.);; theft.
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ெசாக்காைன

 
 ெசாக்காைன cokkāṉai, ெப.(n.)

   ளத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Madukulattür Taluk.

     [ெசாக்  மயக்கம், மதம்)+யாைன]

ெசாட்டவாைள

 
 ெசாட்டவாைள coṭṭavāḷai, ெப.(n.)

   வாைள ன் வைக ள் ஒன் ; thread, gim bream,

     [ெசாடை்ட+வாைள]

     [P]

ெசாட் க்கட்ைட

 
 ெசாட் க்கடை்ட coṭṭikkaṭṭai, ெப.(n)

   ல் ப் பாட் ல் டத் ன் க த் ப் ப க் க் ேழ தட் , ஒ ெய ப்ப உத ம் மரத் ண் ; a 
wooden piece used as a tool infolklore.

     [ெசாட் -ெசாட் +கடை்ட]

ெசா க்  வாதம்

 
 ெசா க்  வாதம் coḍukkuvātam, ெப.(n.)

   மா களின் காைலச ்ெசா க்  இ க் ம் ஊைத (வாதம்);; a disease of cows.

     [ெசா க் +வாதம்]

ெசா க்

 
 ெசா க்  coḍukku, ெப.(n.)

   கரண் ; a laddle.

     [ெசா -ெசா க் ]

ெசார்னா

 
 ெசாரன்ா  corṉāḻi, ெப.(n.)

   பைற ைசக் ட் யத் ல் இடம்ெப ம் ஊ ழல்; a wind pipe of played in drum play

     [கைர+ நா ]

ெசாரண்

 
 ெசாரண்  coraṇṭi, ெப.(n.)

   கைள எ க் ம் க ; a weed removing implement.

     [ ர- ரண் -ெசாரண் ]

ெசாரத் ார்

 
 ெசாரத் ார ்coratr, ெப.(n.)

   கட ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Cudalore Taluk.

     [கரம்+ அத் + ஊர]்
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ெசாைர ர்

 
 ெசாைர ர ்coraiyūr, ெப.(n.)

   வாலாசா வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Wallajah Taluk.

     [ ரம்-கைர+ஊர]்

ெசாதப் -தல்

ெசாதப் -தல் codappudal, ெச ன்றா  (v.t.)

   1. ழப் . ழப்பமைடயச ்ெசய்தல்; to confuse

   2. ேசறாக் தல்; to make mire.

     [ெசா -ெசாதப் ]

ெசால்லாடல்

ெசால்லாடல் collāṭal, ெப.(n.)

   1) ேப தல் :

 speaking

ெசால்லாடாள் ெசால்லாடாள் நின்றாள் ( லம்);.

   2) ெசால் ைளயாட் ; word game of children.

   3) எ ராடல்; speaking against of

ெசால்லாடாேத என்றால் நீ ேகடக் மாட்டாய் ேபா க் ற .

     [ெசால்+ஆடல்].

ெசால்லாய்

 
 ெசால்லாய்  collāyvu, ெப.(n.)

ெசால் ன் ேவர,் ேதாற்றம், வளரச்் மாற்றம்பற் ய ஆய்

 study on the origin and history of words and etymology.

     [ெசால்+ஆய் ]

ெசால்லாராய்ச்

 
 ெசால்லாராய்ச்  collārāycci, ெப.(n.)

   ெசால், ெசாற்ெபா ள் ஆ யவற் ன் ேதாற்றம், வரலா  ஆ யன பற் ய ஆய் ; study on words.

     [ெசால்+ஆராய்ச் ]

ெசால் யல் ல்

 
 ெசால் யல் ல் colliyalnūl, ெப.(n.)

   ெசால் ன் தன்ைம, வைகப்பா  த யவற்ைற ம் ல்; work on etymology.

     [ெசால்+இயல்+ ல்]

ெசாழங் ணம்,

 
 ெசாழங் ணம், coḻṅguṇam, ெப.(n.)

   ெசஞ்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Senjitaluk.

     [ேசாழன்+ ண்டம்]
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ெசாளமா -தல்

 
 ெசாளமா -தல் coḷamāṭudal, ெச. . . (v.i.)

   ஒ  ப் ட்ட ப ேலேய ற் ச ் ற்  வ தல்; to wander around a particular place.

     [ ல +ஆ தல்]

ெசாற் ன்றல்

ெசாற் ன்றல் coṟkuṉṟal, ெப.(n.)

ெசாற் ற்றம் பாரக்்க; see sor kurram

     "ெசாற் ன்ற ன் த் ெதா ன்" ( மந்279);

     [ெசால்+ ற்றம்]

ெசாற்ேபார்

 
 ெசாற்ேபார ்coṟpōr, ெப.(n.)

   எ ராடல், த க்கம்; logic

     [ெசால்-ேபார ்(மற்றவர ்ேபச் க்  ம ப்  த ம் றன்);]

ெசாற் றம்

 
 ெசாற் றம் coṟṟiṟam, ெப.(n.)

   ெசால்வன்ைம; eloquence commandon language.

     [ெசால்+ றம்]

ெசான்னலம்

ெசான்னலம் coṉṉalam, ெப.(n.)

   ெசால் ன் பயன்; good effect of good words.

ைளநலேம, ைளநலத்ைதத் ெதரி த்தல் ேபால், மக் களின் ெசான்னலேம அவர ்ெசயல் நலத் 
ைத ம் ெதரி க் ம். ( றள்.959, த ழ் மர ைர);.

     [ெசால்+நலம்]

ேசாக்கா ,

 
 ேசாக்கா , cōkkāṭi, ெப.(n.)

ட் ண ரி வட்டத் ள்ள ற் ர:்Ti,

 a village in Krishnagiri Taluk.

     [ெசாக்கன்+பா ]

ேசாகண் ,

 
 ேசாகண் , cōkaṇṭi, ெப.(n.)

   ெசங்கற்பட்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Chengalpet Taluk.

     [ேசகண் -ேசாகண் ]

ேசாகத் ார்,

 
 ேசாகத் ார,் cōkatr, ெப.(n.)

   வந்தவா  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Vandavāsi Taluk.

     [ெசா த்தன்+ஊர]்
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ேசா னி

 
 ேசா னி cōkiṉi, ெப.(n.)

   நள்ளிர  தல் அ காைல வைர பாடத்தக்க பண்; a music note sung at night.

     [ெசாக் -ெசாக் னி-ேசா னி]

ேசா யாட்டம்

 
 ேசா யாட்டம் cōṭiyāṭṭam, ெப.(n.)

   பல்லாங் ல் இ வர ்ஆ ம் ஆட்ட வைக; a doubles play of pallankuli game.

     [ வ +ேசா ]

ேசா

ேசா  cōṭu, ெப.(n.)

   வாயகன்ற ெபரிய ஏனம்; big vessel.

     [ேதா -ேசா ]

 ேசா 1 cōṭu, ெப. (n.)

   1. காற்கவசம்; a kind of legging for warriors.

     "காலார ்ேசாடற்ற கழற்கால்" (களவ , 9);.

   2. கவசம்; coat of mail.

     "தைலச ்ேசா  வஜ்ரச ்ேசா ட் " ( ளப்ப.43);.

   3. நா பட்டணம்ப  ெகாண்ட அள  (இ.வ.);; a measure of capacity equal to four Madras measures.

   4. 360 ெநற்கன ள்ள ஓர ்எைட; weight equal to 360 grains of paddy.

   5. ரட் ; rotundity.

இந்தசே்சா  (உ.வ.);.

     [ ள் → (ெசாள்); → வ  → ேசா .]

 ேசா 2 cōṭu, ெப. (n.)

   1. இைண, இரடை்ட; pair, cuple, brace, set.

     "ேசா ற்றத ்தாமைர மா ைக ேபால' ( ப் . 806);.

ேசாேடந்தல்

 
 ேசாேடந்தல் cōṭēndal, ெப.(n.)

   ளத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in MudukulathurTaluk.

     [ேசாழன்(ேசாமன்);+ ஏந்தல் (ஏரி);]

ேசானா

ேசானா cōṉā, ெப.(n.)

   டாப்ெப  மைழ; incecent an.

     "ேசாணா ேமகம் ெபா வ  ேபால்'( .பா:45:135);

பட ேசாென

     [ேசாைன-ேசானா]
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ேசாத்தாங்ைக

 
 ேசாத்தாங்ைக cōttāṅgai, ெப.(n.)

   உண் ம் ைக (வல  ைக);; right hand.

     [ேசாற் +ஆம்+ைக]

ேசாத் ப்பட்ைட

 
 ேசாத் ப்படை்ட cōttuppaṭṭai, ெப.(n.)

   ங் ன் உட்ப ச ்ேசா  ; inner pulp of bamboo.

     [ேசா +படை்ட]

ேசாபாைன

 
 ேசாபாைன cōpāṉai, ெப.(n.)

   ெவற் க் யாகத் ேதான் ம் நிைல; appearance of an empty pit.

     [ ப்பல்-ேசாபாைன]

ேசாம்பன்,

 
 ேசாம்பன், cōmbaṉ, ெப.(n.)

   வண் ன் ஒ வைக; a beetle.

     [ேசாம் -ேசாம் ன்]

ேசாமா ,

 
 ேசாமா , cōmāci, ெப.(n.)

   பரமக்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Paramagudi Taluk.

     [ேசா(எ ல் ேகாடை்ட);+ மா ]

ேசாமாக பா

 
 ேசாமாக பா  cōmākapāṭi, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Kanchipuram.

     [ேசா(ேகாடை்ட);+மா +பா ]

ேசா

 
 ேசா  sōyisi, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் பரமக்  வட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Ramanathapuram (Dist.); Paramakudi (Taluk);.

     [ேசாமா  – ேசா ]

ேசாலணி,

 
 ேசாலணி, cōlaṇi, ெப.(n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Arantangi Taluk.

     [ேசாைல+அணி]
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ேசாழ மா  
நல் ர்

 
 ேசாழ மா  நல் ர ்cōḻmārudinallūr, ெப.(n.)

   மன்னார்  வட்டத் ல் அைமந் ள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Mannarkudi.

     [ேசாழன்+ம தன்+நல் ர]்

ேசாழவர்தான்

 
 ேசாழவரத்ான் cōḻvartāṉ, ெப.(n.)

   ம ைர மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Madurai.

     [ஒ கா ேசாழன்+ெவன்றான்]

ேசாழகங்கம்

 
 ேசாழகங்கம் cōḻkaṅgam, ெப.(n.)

   இராேசந் ர ேசாழன் கட் ய ெபான்ேனரி நீரந்ிைல; a large write reservation made by the great Chola emperor 
Rajendra Chola.

     [ேசாழன்+கங்கம் (நீரந்ிைல);]

ேசாழகம்

 
 ேசாழகம் cōḻkam, ெப.(n.)

ெதன்காற்  :

 southern wind.

     [ேசாழம்+ேசாழகம்]

பாய்மரக்கப்பைல த ல் கண் த்த ேசாழன் வளிெதா ல் ஆண்டவன் என்பதால் ெதன்காற்  
ேசாழகம் எனப்பட்ட .

 ேசாழகம் cōḻkam, ெப. (n.)

   ெதன்காற்  ( ன்.);; south wind, wind that blows during the South West monsoon.

     [ேசா ம் + அகம்]

ேசா க்காக

ேசா க்காக cōḻikkāka, ெப.(n.)

   பண்ட மாற் க் காலத் ல் காசாக ஆளப்பட்ட ேசா கள்; cowries used as currency in Africa and Asia.

     [ேசா +கா ]

நான்  ேசா  ஒ  கா , 320 கா  ஒ  உ பாய் என்ப  பைழய கணக் ட்  ைற.

ேசாளக்

 
 ேசாளக்  cōḷakkuḻi, ெப.(n.)

   ேசாளம் ேபாட்  ைவக்க பயன்ப ம் நிலக் ; underground store room for storing food grains,

     [ேசாளம்+ ]

ேசாற் ப் பாக்கம்

 
 ேசாற் ப் பாக்கம் cōṟṟuppākkam, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ல் வந்தவா ந்  ெசங்கற்பட் க் ச ்ெசல் ம் சாைல ல் உள்ள ஊர;் a 
village in Kanchipuram, on the way to Wanthavasi Chengalpattu salai.

     [ேசாற் +பாக்கம்]
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ேசாற் ப்பாைன

ேசாற் ப்பாைன cōṟṟuppāṉai, ெப.(n.)

   சைமயல் ெசய்வ  ேபால் யர ்ந த்  ைளயா தல்; a play of young girls as if they are cooking with pot.

     [ேசாற் +பாைன]

 ேசாற் ப்பாைன cōṟṟuppāṉai, ெப. (n.)

   1. ேசாறாக் ம் மட்பாண்டம்; cooking pot.

   2. ெப ந் னிக்காரன்; glutton.

     [ேசா  + பாைன]

ேசானாங்ெக த்

 
 ேசானாங்ெக த்  cōṉāṅgeḷutti, ெப.(n.)

   ெக த்  ன் வைக ள் ஒன் ; long whiskerred cat fish

     [ேசாைன+ஆம்+ெக த் ]

     [P]

ெசளகர்

 
 ெசளகர ்ceḷagar, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ன் இனம்; a kind of fish.

     [ெச க்கர-்ெசளகர]்

ெசள ன்

 
 ெசள ன் seḷasiṉ, ெப.(n.)

   இந் யக் கா களில் காணப்ப ம் நான்  ெகாம் கள் ெகாண்ட உ ரினம்; a four horned wild animal.

     [ச ரம் (நான் ); – ெசளரம்]

ெசளக

 
 ெசளக ceḷaga, ெப.(n.)

   ஒடப்பாட் ல் த ல் பாடப்ப வ ; beginning song of the boatmen folk songs.

     [ேசா ஒ க் ப் ) – ெசளக]

ெஞள்ளன்

 
 ெஞள்ளன்ñeḷḷaṉ, ெப.(n.)

   பழங்கால இயற் ெபயர;் a proper name,

ெஞள்ளா வா (இலக். உைர);.

ம. ெநளி க (நி ரத்ல்);, ெநளிச்  நடக் க.

     [ெஞள் தல் - நி ரத்ல். ெஞள்ளன் - நி ரந்்தவன் ெந யவன் - உயரமானவன் - யா க் ம் 
பணியாதவன்).]
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தக்கட்

 
 தக்கட்  takkaṭṭi, ெப.(n.)

   ஒ ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Hosur Taluk.

     [ேதக் →((தக் +அட் ]

 தக்கட்  takkaṭṭi, ெப.(n.)

உண் வதற் த் தக்கவா  நன்  ரந்் , ப த்த கனி:

 a ripe fruit suitable for eating.

     [த  - தக்க – தக்கட் ].

தக்க க்காரன்

 
 தக்க க்காரன் takkaḍikkāraṉ, ெப.(n.)

   ஏமாற் க்காரன்; a man of guile, treachery.

     [தக்க +காரன்]

தக்க த்ைத

தக்க த்ைத takkaḍivittai, ெப.(n.)

   ெசப்ப  த்ைத; deceitful tricks.

     [தக்க + த்ைத]

 தக்க த்ைத takkaḍivittai, ெப. (n.)

   1. ெசப்ப த்ைத

 juggling, sleight of hand.

   2.. ஏமாற் ைற.

 deceitful tricks, deception(ெசஅக);.

     [தக்க  + த்ைத]

தக்கைட

தக்கைட takkaḍai, ெப.(n.)

   ைகத்த  ெநச ல் நாடாைவச ்ெச த்த உத ம் ேதாற் க ; a leather implement used in handloom weaving.

     [தக் -தக்கைட]

     [P]

 தக்கைட takkaḍai, ெப. (n.)

   இரடை்டத் தட் ள்ள நிைறெகால்c (C.G.91);; a pair of scales.

ெத. தக்ெகடா

     [தக்  அைட – தக்கைட]

110

www.valluvarvallalarvattam.com 4884 of 19068.



தக்கம்

தக்கம் takkam, ெப.(n.)

   பல்லாங் ன் ெவற் க் ன் ெபயர;் empty pit in palankuli, an indoor game.

     [தக் -தக்கா]

 தக்கம்1 takkam, ெப. (n.)

   1. நிைலேப ; stability.

     "தக்க ல் ெசய்ைகப்ெபா ள்' (பழ. 362.); .

   2. பற் ; attachment.

     "தக்கம் படாைம தவம்" ( பஞ்ச. 77);

   3. பல்லாங்  ைளயாட் ல் காய்கள் இல்லா க் ங்  (ெநல்ைல);:

 empty cavity in the pallanguli board during a gamc.

   4. ஏனத் ன் அ ல் தங் ன உண  நீர ்(அந்தண);:

 scmi- liquid food at the bottom of a vessel.

     [தங்  - தக்  – தக்கம்]

 தக்கம்2 takkam, . .எ (adv.)

ெதாடக்கம் தல்:

 forwards, from.

தக்கனா

தக்கனா  takkaṉāti, ெப.(n.)

ஞ் ன் ப்பத் ரண் பண்களில் ஒன்

 one of the 32 melody types of 'kuriñji'.

     [ெதற் -தக்  தக்கன்+ஆ ]

தக் த்தகான

 
 தக் த்தகான takkuttakāṉa, ெப.அ.(adj.)

கண் த்தனமான, வைகெதாைகயற்ற,

 indiscriminate.

     [தக் +தகா+அன்]

தக் த் ெதாண்ைட

 
 தக் த் ெதாண்ைட takkuttoṇṭai, ெப.(n.)

தாழ்ந்த ரல்,

 low voice

     'தக் ேலபா றார ்(உவ);.

     [தாழ்+ , தக் +ெதாண்ைட தக்  தாழ் ]

தக்ேக

தக்ேக  takāci, ெப.(n.)

   பழம்ெப ம் பண்; a ancient melody type.

     [தக்கம்+தக்ேக ]

 தக்ேக  takāci, ெப. (n.)

   ம தநிலப்பண் வைக ( ங்); ( லப் 3:26, உைர);; a melody type of the marudam class.

111

www.valluvarvallalarvattam.com 4885 of 19068.



தக்ைக

தக்ைக takkai, ெப.(n.)

   ரிகைள இைணக் ம் க ; an implement used in weavers loom.

     [த ைக-தகைக]

 தக்ைக takkai, ெப. (n.)

   அகப் ற ழ  (தண்ைம, தக்ைக, த னிசச்ம்); ன்ற ள் ஒன்றா ய ஒ வைகப் பைற ( ங்); ( லப். 
3:26, உைர);; a kind of drum, one of the three agappura-mulavu.

   2. பைற ( டா);; drum.

 தக்ைக takkai, ெப. (n.)

   கா ங் தம்ைப; roll of palm leaves or plug, put into a perforation of the car-lobe to enlarge it.

   2. நீரி ள்ள நிைலத் ைன ந்  அல்ல  ஒ வைக மரத் ந்  எ க்கப்ப ம் எைட 
ல்லாதத ம், நீரில் தக்கக் ய தன்ைம உைடய மான ெபா ள் அைடப்பான்.

 cork.

   3. அைடப் ; plug to stop up a crack, leak, etc.,.

   4. மைர (இ.வ.);

 nut.

   5. ெநட்  வைக:

 hard sola pith.

தக

தக  tagaḍi, ெப.(n.)

   க்ேகா ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tirukkoyilur Taluk.

     [தகர-்தகளி-தக- (தகர-்ஆட் க்கடா);]

 தக 1 tagaḍi, ெப. (n.)

ெபான்னாைட (இவ);:

 gold-embroidered silk.

ெத. தக

     [தக  - தக , ெபான்னிைழ ல்,  ேவைலப்பா  அைமத்த பட்டாைட.]

 தக 2 tagaḍi, ெப. (n.)

நீர ்( ங்);

 water.

     [தக - தகம் - தாகம் = நீரே்வடை்க தகம்  - தக  - தக  = தாகத்ைதத் ரக்் ம் நீர ்வ. வ.]

 தக 3 tagaḍi, ெப. (n.)

ஏமாற் ைக (இவ);:
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தகைட

 
 தகைட tagaḍai, ெப.(n.)

   வண் ச ்சக்கரம்; wheel of a cart.

     [தகள்-தக் -தகைட]

     [P]

தகளி

தகளி tagaḷi, ெப.(n.)

   ெதாடரிக் ேகாைவ ேபான் றைமந்த சக்கரத்ைதக் ெகாண்  இயங்கவல்ல ெப ம் பைடக்கலன்; an 
armoured, enclosed, armed vehicle moving on caterpillar wheels, tank.

     [தகர→் தகரி - ெப ம் தைடகைள ம் தகரக்்கவல்ல ]

     [P]

 தகளி2 tagaḷi, ெப. (n.)

தகளி பாரக்்க; see __,

     "ைவயந் தகளியா" ( வ். இயற். 1: i);.

த ணி

த ணி taguṇi, ெப.(n.)

   த ணிசச்ம் எ ம் இைசக்க ; an musical instrument used to tenorin music.

     [த சச்ம்-த ணி]

 த ணி taguṇi, ெப. (n.)

இைசக்க :

 a kind of drum.

     "சங்கம் ெபாற்றாளம் த ணி படகம்" ( வக். ரபந். தஞ்ைசப் ெப . 51);

த ள்-தல்

த ள்-தல் taguḷtal,    16 ெச. . .(v.t.)

   1. க் க்ெகாள் தல், அகப்பட் க் ெகாள் தல்; to stick.

   2. ேகாத்தல்; to string.

   3. ெபா த் தல்; to fit.

     [த →த ள்]

தைகயணங்

 
 தைகயணங்  tagaiyaṇaṅgu, ெப.(n.)

   கள்ளப் ணரச்்  ெகாண்ட ெபண்; woman. who had illicit intercourse. (சா.அக.);.

     [தைக+அணங் ]

தங்கடம் ெசால்-
( )-தல்

 
 தங்கடம் ெசால்-( )-தல் daṅgaḍamcolludal,    நாட் ப் றக் கைலகளில் ஒன்றான  ெசால்ல்ல்; to fortune 
tell by a priest possessed by a deity.

     [தங்கடம்+ெசால்-]

தங்கப் ர

 
 தங்கப் ர  taṅgappirami, ெப.(n.)

   ெபான் னாக்கம்(வாத த்ைத);; alchemy(சா.அக.);.

     [தங்கம்+ ர ]
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தங்கேரக்

தங்கேரக்  taṅgarēkku, ெப.(n.)

உயரந்்த ெபான்னினால் அ த்த ெமல் ய தக ,

 thin foils or sheets of refined gold. (சா.அக.);.

     [தங்க(ம்);+ேரக் ]

 தங்கேரக்  taṅgarēkku, ெப. (n.)

   தங்கத் தா யன்ற,  ண்ெமன் தக ; gold leaf.

     "தங்கேரக்காற் சைமத் ட்ட" (தனிப்பா. i:378:21);.

     [தங்கம் + ேரக் ]

தங் ேவட்ைட

 
 தங் ேவடை்ட taṅguvēṭṭai, ெப.(n.)

மா க் களரிக் ெகாண்டாட்டத் ன் ஒ  

 a part of 'masikalari' celebration.

     [தங் +ேவடை்ட]

 தங் ேவடை்ட taṅguvēṭṭai, ெப. (n.)

   ெந ந்ெதாைல  ேவடை்டக் ச ்ெசல்பவரக்ள் ந ல், லகாலம் தங் , ேவடை்டயா த் 
ெதாட தல்; a temporary halt and hunting in a long jouney for hunt.

     [தங்  + ேவடை்ட.]

தங் ேவட்ைட ைவ-
த்தல்

தங் ேவடை்ட ைவ-த்தல் taṅguvēṭṭaivaittal,    4.ெச. . .(vi.)

   ேவடை்ட ப்பதற்காக வைல கட் தல்; to place trap in hunting.

     [தங் +ேவடை்ட+ைவ-]

தசச்ாம்பா

 
 தசச்ாம்பா  taccāmbāṭi, ெப.(n.)

   ேபா ர ்வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Polor Taluk.

     [தசச்ன்+பா ]

தச்

தச்  taccu, ெப.(n.)

ெகாம்  ைளயாட் ல் பயன்ப த்தப்ப ம்.ெகாம் ன் வைள ப்ப :

 the curved part of the kombu.

     [ைதத்தல் ( த் தல்);-தச் ]

 தச்  taccu, ெப. (n.)

   1. தசச்ன்ெறா ல்; carpenter's work.

     "தச்  த ம்" ( வாச. 14, 3);.

   2. தசச்ன  ஒ  நாள் ேவைலயள ; day's work of a carpenter.

இந்த நிைலக்கதைவச ்ெசய்ய எத்தைன தச்  ஆ ம் (உ.வ.);

     [ைதச்  → தச் ]
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தச் க்க த்தல் 
சடங்

 
 தச் க்க த்தல் சடங்  taccukkaḻittalcaḍaṅgu, ெப.(n.)

வள்ளம், ேதாணி கட் மரம் தலானவற் ற்  நிகழ்த்தப்ப ம் ஒ  சடங்

 a ceremony after the completion of carpentary work of 'catamaran' etc.

     [தச் க்க த்தல்+சடங் ]

தச் ர்

 
 தச் ர ்taccūr, ெப.(n.)

   ன்றம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Vridhachalam Taluk.

     [தச்  + ஊர]்

 தச் ர ்taccūr, ெப. (n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ல் உள்ள ற் ார;் a village in Viluppuram district.

     [ைதச்  → தச்  + ஊர ்= தசச்ர ் யாகப் றந்  வா ர]்

தச ளக்

 
 தச ளக்  tasaviḷakku, ெப.(n.)

   ஓம ர ்வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Omalur Taluk.

தைசச் ரப்

 
 தைசச் ரப்  tasaissurappu, ெப.(n. )

   ைடப் க்கட் ; a useless outgrowing of flesh as a tumous. (சா.அக.);.

     [தைச+காப் ]

தஞ்சா ர்க் கட்டம்

 
 தஞ்சா ரக்் கட்டம் tañjāvūrkkaṭṭam, ெப.(n.)

   தாய ைளயாட் ல் ஒ வைக; a dice play.

     [தஞ்சா ர+்கட்டம்]

தஞ்ைச வட்டாரத்  மக்கள் ம்  ஆ ம் ஆட்டம்

     [P]

தஞ்சா ர்பாணி

 
 தஞ்சா ரப்ாணி tañjāvūrpāṇi, ெப.(n.)

பரதத் ல் ைகயாளப்ப ம் ஒ  நடன ைற

 a kind of dramatic entertainment with Bharatha natyā.

     [தஞ்சா ர+்பாணி]

தஞ்ைச நால்வர்

 
 தஞ்ைச நால்வர ்tañjainālvar, ெப.(n.)

   இக்காலப் பரதநாட் ய வ வத்ைத வைரய த்தவரக்ள்; the exponents (four); who prescribed the modern 
Barathanattiyam.

     [தஞ்ைச+நால்வர]்
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தட்ட

தட்ட 1 taḍḍaḍi, ெப.(n.)

உழ ன் நில அள

 a land measurement

     "ஒ  தட் க் ச ்ேசாளம் ைத" (உவ);.

     [தட் +அ ]

 தட்ட 2 taḍḍaḍi, ெப.(n.)

   நாற்றங்கா ன்  ப ; a small part of a bed on which paddy corn is seen.

     [தட் +-அ ]

 தட்ட  taḍḍaḍi, ெப. (n.)

   த்தாட்ட வைக ெளான்  (யாழ். அக.);; a kind of dance.

     [தட்  + அ . தப்படை்ட ெய ந் தடை்டயான இைசக்க ல், ைகயால் அ த்  எ ப் ம் 
ஒவ்ெவா  அ  ேயாைசக்  ஏற்றவண்ணம், ஆ ங் த் ]

தட்டைட

 
 தட்டைட  taḍḍaḍaivu, ெப.(n.)

பாதத் ன் ப்படத்ைத ம், ங்காைல ம் தைர ல் சப்ெபன்  தட் ம் அைட

 a kind of dance movement.

     [தட் +அைட ] \

தட்டலங்கா ட்டல
ங்கா

 
 தட்டலங்கா ட்டலங்கா taṭṭalaṅgāpuṭṭalaṅgā, ெப.(n.)

   ழந்ைத ைளயாட்  வைக; a child play. (த.நா. );.

     [தட்டலம்+காய்+ ட்டலம்+காய்]

தட்டளி

 
 தட்டளி taṭṭaḷi, ெப.(n.)

   ேதாலாற் ெசய்யப்பட்ட இைசக்க ; a musical instrument made by leather.

     [தட் +அளி]

தட்டாங்கல்

 
 தட்டாங்கல் taṭṭāṅgal, ெப.(n.)

   ஐந்  அல்ல  ஏ  கற்கைளக்ெகாண்  ைளயா ம் ஒ  வைக ைளயாட் ; forfeit game which consists 
in throwing five or seven stones up in to the air and catching them in various ways.

ம வ: கல்லாங்காய்

     [தட் (தட் தல்);+ஆம்+கல்]

ஐந்தாங்கல் (ஐந்  கற்கைளக் ெகாண்  ைளயா வ );, ஏழாங்காய் (ஏ  கற்கைளக் ெகாண்  
ைளயா வ );.
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தட்டாங்காய்

 
 தட்டாங்காய் taṭṭāṅgāy, ெப.(n.)

   தடை்டப் பயற் க் காய்; an unripe fruit of thattai-ppayaru.

     [தடை்ட-அம்+காய்]

தட்டாத் ைல

 
 தட்டாத் ைல taṭṭāttimūlai, ெப.(n.)

   நன்னிலம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Nannilam Taluk. (சா.அக.);.

     [தட்டாத் + ைல]

தட் யாங் ெகாட் -
தல்

தட் யாங் ெகாட் -தல் daṭṭiyāṅgoṭṭudal,    5 ெச. . . (vi)

   ம் யா தல்; to play the 'kummi" dance.

     [தட் +ஆம்+ெகாட் -]

தட் ேயா -தல்

 
 தட் ேயா -தல் daṭṭiyōṭudal, ெச. . .(v.i.)

   ெதா பவன் வட்டத் ள்ளவரின் ைகத் ெதாட் ட் ச ்ெசல் தல்; a run after touching the back of a 
pperson who is seated in circle with others. a kind of play.

     [தட் +ஓ -]

தட்

தட் 1 taṭṭu, ெப.(n.)

ஒ வைகயான ஒ லாட்டம்,

 a type of oyilāţțam.

     [தாட் -தட் ]

 தட்  taṭṭu, ெப.(n.)

ட் ன் 

 bottle lid. (ம.வ.ெசா.);.

     [தள்-த -தட் ]

 தட்  taṭṭu, ெப.(n.)

   கால்நைடகளின் றப் ப் ; genital part of animals.

     "எ ைம மாட் த் தட்  இறங்  ட்ட ; நாைளக் க் கன்  ஈன் ம்"(உவ);.

     [ ள்ள+ -தட் -தட் ]

 தட் 1 daṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கத  த யவற்ைறப் ைடத்தல்; to knock at, rap at, to tap, pat.

ைரேய ட்டால் தைல ல் தட் வாரக்ள் (உ.வ.); 'நன்றாக வைரந் க் றாய்' என்   
மாணவனின் ல் ஆ ரியர ்தட் னார ்(உவ,);

தட் க்

 
 தட் க்  taṭṭukkuḻi, ெப.(n.)

   கால்நைடகளின் றப் ப் ; genital part of animals.

     [தட் + ]
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தட் க்ேகா

 
 தட் க்ேகா  taṭṭukāṭu, ெப.(n.)

   ளித் தட்  ஆட்டத் ல் த ல் உள்ள தட் . (த.நா. .);.; a kind of play which is first in kilittattu.

     [தட் +ேகா ]

தட் சச்க்ைக

 
 தட் சச்க்ைக taṭṭuccakkai, ெப.(n.)

   வாசற் கா க்  ேமல் வரில் தட் ப் பலைக ேழ ழாமல் தாங் வதற்காக அ ல் 
ெபா த்தப்ப ம் சட்டம். (ம.வ.ெசா.);; supporting property.

     [தட் +சக்ைக]

தட் ச்

 
 தட் ச்  taṭṭuccuḻi, ெப.(n.)

   வாங் ய வ க்  நட்டம் உண்டாக் வதாகக் க தப்ப ம் மாட் ன் இ ப் ப் ப ல் இ க் ம் 
sig; an inauspicious mark.

     [தட் + ]

தட் த்தாள்

 
 தட் த்தாள் taṭṭuttāḷ, ெப.(n.)

   ஆடல் இயக்கங்களில் ஒன் ; a dance movement.

     [தட் +தாள்]

தட் ப்பலைக

 
 தட் ப்பலைக taṭṭuppalagai, ெப.(n.)

   த ப்  அைறகள் உ வாக்கப் பயன்ப ம் பலைக; wooden screen. (ம.வ.ெசா.);.

ம வ மைறப் த் த க்

     [தட் +பலைக]

தட் ட் கள்

தட் ட் கள் taṭṭumuṭṭugaḷ, ெப.(n.)

   1. அன்றாடப் ழக்கத் க் ப் பயன்ப ம் ட் ப் ெபா ள்கள்; household articles.

     'ெவள்ளம் ட் ல் ந்  தட் ட் ச ்சாமான்கைள அ த் ச ்ெசன் ட்ட .

   2. பயன்ப த்தப்படாத ெபா ள்கள்; odds and ends.

தட் ட் ச ்சாமான்கைளப் ேபாட்  ைவக்க ட் ல் இடம் இல்ைல.

     [தட் ட் +கள்]

தட் வாட்டம்

 
 தட் வாட்டம் taṭṭuvāṭṭam, ெப.(n.)

   ைல ன் நிைல; a state of a balance

     'தரா ன் தட் வாட்டம் சரியாய் இ ப்பைத உ  ெசய் ெகாள்(இ.வ.);.

     [தட் +வாட்டம்]
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தடை்ட

தடை்ட taṭṭai, ெப.(n.)

பழம்ெப ம் இைசக்க ,

 a good old musical instrument.

     [தட் -தடை்ட]

 தடை்ட1 taṭṭai, ெப. (n.)

பரந்தவ வம்:

 flatness.

   2. றம் ( ங்);:

 WinnoWing-fan.

   3. காணி என் ம் அணிகலன்:

 Small Carornament like a tack, worn in the upper helix.

     "ம ல் ெசம்ெபான் மணிெக  தடை்டகள்" ( த்தரதானப்.17);

   4. ைன த யவற் ன் தாள் ( ங்.);:

 stalk, stubble.

   5. ங் ல்; spiny bamboo.

     "தடை்டத் ன்' (ஐங்  340);, 6. ளிக க ;

தடை்டப்பட

 
 தடை்டப்பட  taḍḍaippaḍagu, ெப.(n.)

   பட ன் ஒ  ப க் ப் ெபா த் ம் மாைழயால் (உேலாகத்தால்); ஆன ஒர ்உ ைளப் ெபா  ைற 
(கவசம்);; pontoon.

     [தடை்ட+பட ]

 தடை்டப்பட  taḍḍaippaḍagu, ெப. (n.)

   மரக்கல வைக; a kind of boat.

     [தடை்ட + பட ]

தட்ேடாட்டம்

 
 தட்ேடாட்டம் taṭṭōṭṭam, ெப.(n.)

   எைடைய நி ப்பதற்  ன் ைலையச ்சரி ெசய்ைக; correcting the balance before measuring.

     [தட் +ஒட்டம்]

தடக்காற்

 
 தடக்காற்  taḍakkāṟṟu, ெப.(n.)

   வணிகக் காற் ; trade wind.

     [தடம்+காற் ]
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தடங்கம்

 
 தடங்கம் taḍaṅgam, ெப.(n.)

   த ம ரி வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Dharmapuri Taluk.

     [தடாகம்-தடங்கம்]

தடங்கனி

 
 தடங்கனி taḍaṅgaṉi, ெப.(n.)

   ளத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in MudukulatturTaluk.

     [தடாகம்-தடங்கம்+அணி]

தடவரல்

தடவரல் taḍavaral, ெப.(n.)

ஒ  ைளயாட் :

 a play.

     [தட -தடவரல்]

 தடவரல் taḍavaral, ெப. (n.)

   வைள ; bending, Curving.

     "தடவரல் ெகாண்ட தைலெமல் ெலா க் ன் ( றநா.135:3);

     [தட  → தட  + வரல் - தட வரல் → தடவரல் தட  = வைள ]

தட  எ -த்தல்

 
 தட  எ -த்தல் taḍavieḍuttal, ெச ன்றா . (v.t.)

   பல்லாங் யாட்டத் ல்  ைடத்  ெவற் க்காய்கள் எ த்தல்; to take dice completely from a hole in 
pallānkuli [தட +எ -]

தட ம் பாண்

 
 தட ம் பாண்  taḍavumbāṇḍi, ெப.(n.)

   பல்லாங்  ஆட்ட வைக; a game in pallāňkuļi

     [தட ம்+பாண் ]

தடாேபா தல்

தடாேபா தல் daṭāpōṭudal,    9 ெச. ன்றா , (vt.)

   ேகாரா ைலத் தடாக் க ன் லம் ற் தல்; spinning the thread

     [த -தடா+ேபா ]
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த

த  taḍi, ெப.(n.)

   பைனமரச ்ெசங்ேகால்; an upright small pole made of palmyra tree.

     [த -த ]

நாடாரக்ளிைடேய ஆ ரியனின் ைகக்ேகால், த  எனப்பட்ட .

 த 1 daḍidal,    2 ெச ன்றா  (v.t)

   1. ெவட் தல்; to hew down, cut down, cut off.

     "வாேளாச் கத் த ந்தாள்" ( .ெவ.5:8);

   2.அ த்தல்; to kill, destroy.

     "மன் லதெ்தா  த ந் ' (பாரத. இராச ய. 43);

   3. ைறத்தல்; to reduce, diminish.

     "த ந்ெத  தானல்காதா  ன்" ( றள்,17);

     [த  → த -.]

 த 2 taḍi, ெப. (n.)

   1. நீட்டலள  வைக; a linear measure.

     "த  நான் ற் பரந்தன" (ேம .மந்.1153);

   2. ச் :

த த்த

 
 த த்த taḍitta, ெப.எ. (adj.)

சற் ப் ப த்த கனமான,

 thick heavy.

     'த த்த அடை்ட.

     [த → த த்த]

த  க்

 
 த  க்  taḍitūkku, ெப.(n.)

   பல்லாங்  ையச ்சற் த் க்  ைவக் ம் தண்டைன ைற; a kind of punishment.

     [த +தாக் ]

த ப் ேராகம்

 
 த ப் ேராகம் taḍippurōkam, ெப.(n.)

   இைமத் ப் , இளிசச்ற் கண், டம ர ்என ன்  வைகப்பட்ட கண்ேணாய்; an eye disease, which is 
of three kinds characterised by swelling of the lids. (சா.அக.);.

     [த ப் +ேராகம்]

த வாய்க்

 
 த வாய்க்  taḍivāykāṟu, ெப.(n.)

   ெவட்ட வாளின் வாய்க் ; a big sickle's mouth.

     [த +வாய்+ ]
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தைடக்க

 
 தைடக்க  taḍaikkaruvi, ெப.(n.)

   த த்  நி த் ம் க ; stopper,

     [தைட+க ]

தைடச் வைல

 
 தைடச் வைல taḍaiccivalai, ெப.(n.)

   ெபரிய ன்கைளப் ப்பதற்காகத் த த்த லால் ன்னப்பட்ட வைல; a kind of fishing net.

     [த -தைடச் +வைல]

     [P]

 தைடச் வைல taḍaiccivalai, ெப. (n.)

   ன்  வைல ( னவ);; fishing-net.

     [த  → தைட + ச ்+ ச ்+ இ + வைல.]

தண்டகவாதம்

 
 தண்டகவாதம் taṇṭagavātam, ெப.(n.)

   உட ப் கைள ம் ெசயலறச ்ெசய்  உடம்ைபத் தண்டத்ைதப்ேபால் ழ்த் , நீட்டல், டக்கல், 
அைசத்தல் த யைவ ல்லாமல் ணத்ைதப் ேபால் டக்கச ்ெசய் ம் ஒ  வைக ஊைத (வாத); 
ேநாய்; a kind of rhematism characterised by great prostration in which the body is rendered like a log of wood, unable to 
stretch offold the limbs and pass motion or urine, the whole body assumes a thorough rigidity as the stiffness appearing after 
death. (சா.அக.);.

     [தண் -தண்டகம்+வாதம்]

தண்டைர

தண்டைர taṇṭarai, ெப.(n.)

   1 ஒ ர ்வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in HosurTaluk. (ம.வ.ெசா.86);.

   2. வண்ணாமைல வட்டத் ல் உள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Thiuvannamalai Taluk.

     [தண்டைல-தண்டைர]

 தண்டைர taṇṭarai, ெப. (n.)

   ெசங்கற்பட்  மாவட்டம், ம ராந்தக வட்டத் ள்ள ஊர;் a place in Chengal palu district at Madurandagan 
taluk.

     [தண்டைல → தண்டைர]

ளிரந்்த ேசாைலகள் அடரந்் ள்ள ப , அஃதாவ , க ரவெனாளி ம் காவண்ணம் அடரந்் ம், 
ல்கள் தற்ேக வாக ம் உள்ள, தண்ன ங்கா
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தண்டவாளம்

தண்டவாளம் taṇṭavāḷam, ெப.(n)

இராட்  னத் ல் ரப்பனக் காைல ம் த் க் காைல ம் இைணக் ம் ழ்க்கடை்ட,

 connecting wooden piece.

     [தண் +வாளம்]

     [P]

 தண்டவாளம் taṇṭavāḷam, ெப. (n.)

   1. உ க் ம் ; cast steel.

   2. இ ப ச ்சட்டம் (இ.வ);; iron rail, girder.

   3. ைடைவ வைக (இ.வ);;  a kind of saree.

க. தண்டவாள

     [தடை்ட வாளம் → தண்டவாளம்]

தண்ைடயாட்

 
 தண்ைடயாட்  taṇṭaiyāṭṭu, ெப.(n.)

   ற்  ெயட்  ஆட யக்கங்களில் ஒன் ; one among the hundred and eight movements in dance,

     [தண்ைட+ஆட்  (ஆடல்);]

தண் க் ரந்

 
 தண் க் ரந்  taṇṭukkirandi, ெப.(n.)

   ெபாத் க் கரப்பான் (சங்.அக.);; an eruption that spreads all over the body of a child.

 |தண் + ரந்  ( ண்);]

தண்ேடால்

 
 தண்ேடால் taṇṭōl, ெப.(n.)

   ஒ  வைகயான இைசக்க ; a musical instrument.

     [தண்+ேதால்]

தண்ணிக்க

 
 தண்ணிக்க  taṇṇikkayiṟu, ெப.(n.)

   ஆ  ரிகைளக் ெகாண்  ன்னிய க ; the rope which consists of six strands.

     [தண்ணிர+்க  ( ணற் ல் நீரிைறக்கப் பயன்ப ம் க );]

தண்ணிரக்்ெகாம்

 
 தண்ணிரக்்ெகாம்  taṇṇirkkombu, ெப.(n.)

   ெகாம் ைளயாட் ல் பயன்ப த்தப்ப ம் க வைக ள் ஒன் ; a pole used in kombumuri game.

     [தண்ணிர+்ெகாம் ]
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தணக் மரம்

 
 தணக் மரம் taṇakkumaram, ெப..(n.)

 umg ெசய்யப்பயன்ப த் ம் மரம்

 a tree, used for making'yal'.

     [தணக் +மரம்]

தத்தமஞ்

 
 தத்தமஞ்  tattamañji, ெப.(n.)

   ெபான்ேனரி வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Ponneri Taluk.

     [தத்தன்+அஞ் ]

தத்தணி

 
 தத்தணி tattaṇi, ெப.(n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Arantangi Taluk.

     [தத் +அணி]

தத்தளகம்

 
 தத்தளகம் tattaḷagam, ெப.(n.)

   அப்பர ்ேதவாரத் ல் இடம்ெபற்ற இைசக்க ; a musical instrument, mentioned in Appartevaram.

     [தத்+தளகம்- ஒ க் ப்பால் ெபற்ற ெபயர]்

தத்த ர்

 
 தத்த ர ்tattaṉūr, ெப.(n.)

   க்ேகா ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tirukkoyilur Taluk.

     [தத்தன்+ஊர]்

ெபரிய ராணத் ல் ெமய்ப்ெபா ள் நாயனாரின் ெமய்க்காப்பாளராக இ ந்தவன் தத்தன். அவ க்  
இைற  ஊராக அளித்த ஊர ்இன்றள ம் வழக் ல் உள்ள  ப் டத்தக்க .

தத் ங்காங் 
ெகாட் -தல்,

தத் ங்காங் ெகாட் -தல், daddiṅgāṅgoṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ம். ய த்தல்; to play the kummidance,

     [தத் ங்காம்+ெகாட் -]
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தப்பல்

தப்பல் tappal, ெப.(n.)

   1ெச ெகா மரங்களில் ப க்கப்படாமல் ட் ப்ேபான காய்கள்; seeds or fruits not properly collected.

   2. தவறான ைற லைமந்த உட ற ல் றந்த ழந்ைத அல்ல  அக் ழந்ைத றப் க் க் 
காரணமானவன்; illegitimate -child.

அ  தப்பல் ழந்ைத, தப்ப க் ப் றந்த ள்ைள இ  (உவ);

     [தப் -தப்பல்]

 தப்பல் tappal, ெப. (n.)

   1. பன்னிரண்  வைக மகன்க ள் கணவன் ட் ல்லாத காலத் ல் இன்னான் ெனன்ற யப்படாத 
ஒ வ க்  ஒ த் டம் ேதான் ய மகன் ( டசன்);; son born secretly of a woman when her husband absent, 
the real father being unknown one of twelve pulluran.

   2. தவறானவன்; wrong person.

     "அவன் ஒ  தகப்ப க்  றந்தவன் இல்ைல" (ேப.வ);.

     [தப் -தப்பல்]

தப்பட்ைட

 
 தப்படை்ட tappaṭṭai, ெப.(n.)

பைற வைக

 a kind of drum.

     [தப் →தப்படை்ட]

     [P]

தப்பாட்டம்

 
 தப்பாட்டம் tappāṭṭam, ெப.(n.)

     'த்ப் ' என் ம் பைறைய அ த்  ஆ ம் ஆட்டம்

 a dance to the 'tappu' (tomtom); drum beating.

     [தப் +ஆட்டம் ஆ -ஆட்டம்]

தப் த் க்ைக

 
 தப் த் க்ைக tappuguttiruggai, ெப.(n.)

வண்ணத் ப் ச்  ேபான்ற ன்,

 butterfly гау.

     [தம் + த் க்ைக]

     [P]

தப் ளி

 
 தப் ளி tappuviḷi, ெப.(n.)

   ெதாைலேப ல் ேப ேவார ்தப்பான எண்ணில் அைழக் ம் ெதாைல ளி; wrong call.

     [தம் + ளி]
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தளரி

 
 தளரி taḷari, ெப.(n.)

   ஒ வைகச் கடல் ன்; long finned fish.

     [தளர-்தளரி]

     [P]

 தளரி taḷari, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ் கடல் ன்; long finned fish.

     [தளர-்தளரி]

     [P]

தளவாய்ப்ட்டடா

ெப..(n.);

   த்தணி வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Tiruthani Taluk.

     [தளவாய்+பட்டைட]

தப்ைப

 
 தப்ைப tappai, ெப.(n.)

   ஐந்தாங்கல் ஆட்டத் ல் பாடப்ப ம்பாட் ன் இ  க் ம் ெசால்; a last word of a stanza for the game 
aindāňkal.

     [தம் - தப்ைப]

 தப்ைப tappai, ெப.(n.)

   ங் ற் ளாச் ; bamboo reed.

     [தப் -தப்ைப]

தம்பட்டம்

 
 தம்பட்டம் tambaṭṭam, ெப.(n.)

தப்படை்ட பாரக்்க; see tappattai

தம்பட்டன்காைர

 
 தம்பட்டன்காைர tambaṭṭaṉkārai, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ன்; a kind of fish,

     [தம்பட்டன்+காைர.]

தம்பான்

 
 தம்பான் tambāṉ, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ன்; a kind of fish rock cod.

     [தம் +ஆன்]

     [P]
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தம் ட்

 
 தம் ட்  tambiṭṭu, ெப.(n.)

   ளக் மா , மா ளக் ; sweetened rice pudding shaped in such away to be used as thread fixed lamp.

க. தம் ட்

     [ ம்+ ட் →தம் ட் ]

     [P]

தம்

 
 தம்  tambiḍi, ெப.(n.)

 கா பாரக்்க see viɖukāsu.

     [ெசம் +இ  - ெசம்  – ெதம் - தம் ]

தமராக்

 
 தமராக்  tamarākki, ெப.(n.)

   வகங்ைக வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Sivagangai Taluk.

     [தமர+்ஆக் ]

த ழ்சச்ா த் யம்

 
 த ழ்சச்ா த் யம் tamiḻccākittiyam, ெப.(n.)

   ைபர , ேதா , ல ரி தலான பண் (இராகங்);களில் அைமந்த வண்ணங்க க்  ஆ ரகாம் 
பண் தர ்இயற் ய ; some melodious tunes which are compiled by Abraham Pandidar.

     [த ழ்+சா த் யம்]

த ைச ல் 
சாமகானம்

 
 த ைச ல் சாமகானம் tamiḻisaiyilsāmakāṉam, ெப.(n.)

   ஒ  இைச ல்; a musical treatise.

     [த ழ்+இைச ல்+சாமம்+கானம்]

த யக்க்க் ம்

 
 த யக்க்க் ம்  tamiḻiyakkkkummi, ெப.(n.)

   த யக்கத் ன் ெசயற்பா கைளக் ம் ம் ; the kummi dance which depicts"Tamiliyakkam'.

     [த ழ்+இயக்கம்+ ம் ]

த யக்கம்

த யக்கம் tamiḻiyakkam, ெப.(n.)

   1. த ழ்ப் பண்பாட் த் தனித்தன்ைமைய நிைலநாட்ட ைழ ந் த ழரக்ளின் அைமப் :

 a social movement which strives for the cultural uniqueness of Tamilians.

   2. பாேவந்தர ்பார தாசன் த ணர் பற்  இயற் ய ல்; a treatise of 'Bharathi dasan'.

     [த ழ்+இயக்கம்]
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த க் ச ்சட்

 
 த க் ச ்சட்  tamukkuccaṭṭi, ெப.(n.)

   ேமளம் ெசய்யப் பயன்ப ம் சட் ; broad mouthed mud pot used as tamukku.

     [த க் +சட் ]

     [P]

த

 
 த  tamuṟu, ெப.(n.)

   இறப்  நிகழ் ல் இைசக்கப்ப ம் ஓர ்இைசக்க ; a musical instrument played in funeral.

     [தமர-்த ர-்த ]

த ர்த்தா

 
 த ரத்்தா  tayirttāḻi, ெப.(n.)

   த ர ்கைட ம் தா ; a vessel in which curdled milk is put and churned. (சா.அக.);.

     [த ர+்தா ]

     [P]

த ர்ேதாய்த்தல்

 
 த ரே்தாய்த்தல் tayirtōyttal, ெப.(n.)

   பால் உைற டல்; thickening orcoagulating milk, curdling milk. (சா.அக);.

த ர்நீர்ப்

 
 த ரநீ்ரப்்  tayirnīrppu, ெப.(n.)

   த ரின் ேமல் நிற் ம் ெதளிந்த நீர;் water foundalong with thick portion of the curd, the watery portion of the milk 
separated from the curd.(சா.அக.);.

     [த ர+்நீரப்் ]

த ர்பாைளயம்

 
 த ரப்ாைளயம் tayirpāḷaiyam, ெப.(n.)

   ஈேரா வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Erode Taluk.

     [த ர+்பாைளயம்]

த ர் ேதட்ைட

 
 த ர் ேதடை்ட tayirmītutēṭṭai, ெப.(n.)

பாரக்்க த ரநீ்ரப்்  see tayinippu.(சா.அக);.

     [த ர+் +ேதடை்ட]

த ைற-தல்

 
 த ைற-தல் dayiruṟaidal, ெச. .  (vi)

   த ர ்இ தல்; to thicken of milk into curd or cream. (சா.அக.);.

     [த ர+்உைறதல்]
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தரங் த் -தல்

 
 தரங் த் -தல் daraṅguddudal, ெச. . .(v.i.)

   ஒ  வைகயான நாட் ப் றசச்டங்  ெசய்தல்; to perform a folk ceremony.

     [தரம்+ த் ]

தரங்ெகட்ட

 
 தரங்ெகட்ட taraṅgeṭṭa, ெப.அ. (adj.)

   த  இல்லாத; mean, Iow in worth or excellence.

     'அவன் தரங்ெகட்டவனாக இ க் றான்.

     [தரம்+ெகட்ட ெக -ெகட்ட]

தரைவ

 
 தரைவ taravai, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Ramanathapuram Taluk.

     [தைர-தரைவ(தரி );]

தராசனம்

 
 தராசனம் tarācaṉam, ெப.(n.)

ேதரச் ் ற்பத் ல் ெநஞ்சாங் ைலக்  ேம ள்ள ப ,

 a middle loft sculptures in temple car.

     [ேதர(்தரா);+ஆசனம்]

தரி-த்தல்

 
 தரி-த்தல் tarittal, ெச. ன்றா  (v.t)

   உைடத்தல், ளத்தல்; to split, break as of firewood.

ற  தரித்தான் (இ.வ.);

     [த த்தல்-தரித்தல்]

தரிசல்

 
 தரிசல் tarisal, ெப. (n.)

   அ ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Arur Taluk.

     [தைர-தராய்-தரி -தரிசல்]

தரிக உழ

 
 தரிக உழ  tarigauḻvu, ெப.(n.)

   நீரப்்பாய்ச்  உ ம் தல் உழ ; first ploughing after watering the field.

ம வ தரி  தல்

     [தரி +உழ ]

த -தல்

த -தல் darugudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   தளிரத்்தல்; to shoot forth, sprout.

     "ெச  த ரிச ் ன்னா காய்த் ம்"(ேபவ);.

     [தளிர-்தளிர் -த ]
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த தைள

 
 த தைள darudaḷai, ெப.(n.)

   வகங்ைக வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Sivaganga Taluk.

     [தைர+தைள]

த ைவ

 
 த ைவ taruvai, ெப. (n.)

   ணி ெவ ப்பதற்காைன உவரம்ண் ைள டம்; fuller's earth imprignated place.

     [தைர→த ைவ]

தைலப்ப -தல்

தைலப்ப -தல் dalaippaḍudal, ெச. . .(v.i)

   1. ன்ேன தல்; to get advancement to come up in life.

   2. ேமம்பா  ெப தல்; to become excellence.

     "தைலப்பட்டாள் நங்ைக தைலவன் தாேள.".

     [தைல(உயர் );+ப ]

தைலப்பா

 
 தைலப்பா  talaippāṭu, ெப. (n.)

   தன்ைம, க க்க் கட்டாயம்; top priority, very very urgent.

     'தைலப்பாடாகசெ்சான்ேனன்.அவன் ேகடக் ல்ைல (ெகா.வ.);

     [தைல+பா ]

தைல -தல்

 
 தைல -தல் dalaivumuḍidal, ெச ன்றா  (v.t.)

   பாய் ெநச  ெசய்த ன்னர ்அதன் ஓரங்கைளச ்  ம த் க் கட் தல்; to fold and stitch the edge of mat 
after plaiting.

     [தல + -தைல→ தல  (ெகா.வ.);]

தைலஉ

 
 தைலஉ  talaiuṟumi, ெப. (n.)

ேசைவ யாட்டத் ல் பயன்ப த்தப்ப ம் இைசக்க ,

 a musical instrument used in sevaiyāttam'.

ம வ, ைணெகாட்

     [தைல+உ ]

தைலக்ெகண்ைட

 
 தைலக்ெகண்ைட talaikkeṇṭai, ெப.(n.)

ெகண்ைட ன் வைக ள் ஒன்

 a kind of car fish.

     [தைல+ெகண்ைட].

     [P]

130

www.valluvarvallalarvattam.com 4904 of 19068.



தைலக் ப் 
பத டல்

தைலக் ப் பத டல் dalaikkuppadamiḍal, ெப. (n.)

   1.தைலக்  எண்ெண டல்; anointing the head.

   2 எண்ெணய் ேதய்த்  கல்

 having an oil bath. (சா.அக.);.

     [தைல+ +பதம்+இடல்]

தைலக் க்கம்

தைலக் க்கம் talaikkulukkam, ெப. (n.)

   1. ப் :

 giddiness.

   2. ைம ல் கா ம் தைல அைச ; shaking of head in old persons as a result of advanced age.

   3. ஒ  வைக வளி (வா );; tremer of the head due to vayu. (சா.அக.);.

     [தைல+ க்கம்]

தைல -
த்தல்

 
 தைல -த்தல் talaigiṟugiṟuttal, ெச. . . (v.i.).

   தைல ற் தல்; See talai-Cursu

     [தைல+ + ]

தைல ப்

தைல ப்  talaigiṟugiṟuppu, ெப. (n.)

   1. தைல மயக்கம்; reeling of the head, giddy sensation.

   2.தைல ந க்கம்; dizziness of the brain.

   3. ேநா னால் உண்டா ம் தைல மயக்கம்; giddiness arising from ill health or some disorder of the system. 
(சா.அக.);.

     [தைல+ + ப் ]

தைலச் ைம 
ெதாடர் ஓட்டம்,

 
 தைலச் ைம ெதாடர ்ஓட்டம், dalaiccumaidoḍarōḍḍam, ெப.(n.)

   மரக்கடை்ட (அ); த்தகத்ைத தைல ல் ைவத்  ஆ ம் ைளயாட் ; head balancing relay.

     [தைல+ ைம+ெதாடர+்ஓட்டம்]

தைலசே்சரி

 
 தைலசே்சரி talaiccēri, ெப.(n.)

ேகரள மாநிலத் ல் வளரக்்கப்ப ம் ஆட் னம்

 goals of Tellichery.

     [தைல+ேசரி]

     [P]

தைலசே்சாைல

 
 தைலசே்சாைல talaiccōlai, ெப.(n.)

   ேசலம் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Salem Taluk.

     [தைல( தல்);+ேசாைல(கா );]
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தைல சாய்தல்

 
 தைல சாய்தல் talaicāytal, ெப.(n.)

   ற் ய ெநற்க ர ்வைளந்  ெதாங் தல்; bowing down of the riped rice-corn.

     [தைல+சாய்]

தைலகற் -தல்

 
 தைலகற் -தல் dalaigaṟṟudal, ெச. . . (v.i.)

 to feel giddy; reel.

தல் ைறயாகப் ைக ைல ேபாட்ேடன், தைல ற் க் ேழ ந்  ட்ேடன், நீெசால் ம் 
கணக்ைகக்ேகட்டால் எனக் த் தைல ற் ற . (உவ);

     [தைல+ ற் ]

தைலதா -தல்

தைலதா -தல் dalaidāvudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ெந க்கமாக உள்ள மரங்கள் ஒன் ந்  மற்ெறான் ற் த் தா தல்; to jump from a tree to another in a 
closely grown trees.

     [தைல+தா -]

தைல பாவளி

 
 தைல பாவளி talaitīpāvaḷi, ெப. (n.)

மணம் ெசய்  ெகாண்ட ன் ெகாண்டா ம் தல் ளக்கணி நாள் ழா

 the first deepavali festival (celebrated by the newly married);.

தைல பாவளி ெகாண்டாட மாமனார ் ட் க்  வந் ந்தான்.(உவ);

     [தைல+ பாவளி]

தைலநாயர்

 
 தைலநாயர ்talaināyar, ெப. (n.)

   ம லா ைற வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Mayiladuthurai Taluk.

ம வ தைலஞா

     [தைல+(ஞா );-நாயர ்(ெகா.வ.);

தைலநிம்பம்

 
 தைலநிம்பம் talainimbam, ெப. (n.)

   வனார ்ேவம்  (மைல);; wiry indigo,

     [தைல+நிம்பம்]

தைலப்பத்

தைலப்பத்  talaippattu, ெப. (n)

   1. தைலக் ப் ேபா ம் ம ந் ப் பற்

 an application of ointment or other paste applied to the head.

   2.usmsar 9smsu; palmyra leaf(சா.அக.);.

     [தைல+பற் →பத் ]

தைலப்பாடகம்

தைலப்பாடகம் talaippāṭagam, ெப.(n.)

   ைளநிலப்ப ; fertile land,

     "தண்ணீர ்பட்  ஒ மாவைர ம் தைலப்பாடகம் அைர மா ம்". (ெத.சா.7:2:எ47);

     [தைல+பாடகம்]
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தைலப் க்

 
 தைலப் க்  talaippiḍikki, ெப. (n.)

   ட்  ைவப்ேபான்; one who procures for another as a means of gratifying his passions. (சா.அக.);.

     [தைல(ஆள்);+ க் ]

தைலப் ரட் ெய
ம்

 
 தைலப் ரட் ெய ம்  talaippuraṭṭiyeṟumbu, ெப. (n.)

ஒ வைகக் க ப் :எ ம்

 a black ant with a large shaking head. (சா.அக.);.

     [தைல+ ரட் +எ ம் ]

     [P]

தைல ரட்டல்

தைல ரட்டல்1 talaiburaṭṭal, ெப.(n.)

   தைலைய அ க்க  உ ட் ம் ஒ  சாக் ; rolling the head very often. (சா.அக.);.

     [தைல+ ரட்டல்]

 தைல ரட்டல்2 talaiburaṭṭal, ெப. (n.)

ெபா தைல என் ம் ைக,

 creeping vervain. (சா.அக.);.

     [தைல+ ரட்டல்]

     [P]

தைலமடக்

 
 தைலமடக்  talaimaḍakku, ெப. (n.)

உ ம் ேபா  ஏர ்ெசன்  ம் ம் இடம்

 the place where the surrow owns in plough.

     [தைல+மடக் . மட→ மடக் ]

தைலைமதாங் -
தல்

 
 தைலைமதாங் -தல் dalaimaidāṅgudal, ெச. . . (v.i.)

 to head or lead (a demonstration, etc..);; preside over.

     "இ  வைர இ  ைற கட் க் த் தைலைம தாங் க் றார.் நடக்கப் ேபா ம் ைரப்பட ெவள்ளி 
ழா க்  அைமசச்ர ்தைலைம தாங் வார.்

     [தைலைம+தாங் ]

தைலயைச-த்தல்

 
 தைலயைச-த்தல் talaiyasaittal, ெச. . . (v.i.)

   ஒ  ெசயைல ஏற் க் ெகாள்வதாக இைச  ெதரி த்தல்; to shake ones head as a mark of acceptance.

ம வ: தைலயாட் தல், சரி ெசால்லல்

     [தைல+அைச-]
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தைல ல் கட் -
தல்

 
 தைல ல் கட் -தல் dalaiyilkaṭṭudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

     (தனக்  ப்பம் இல்லாத ேவைலைய மற்ெறா வர)்; ெசய் ம் ப யாக ைவத்தல், (ேதைவயற்ற 
ெபா ப் ைபேயா ைறபா  உைடய ெபா ைளேயா); ஏற்கச ்ெசய்தல்;

 to saddle (one); with a responsibility, etc.,

     ' கரே்வார ்அங்கா க் ப் ேபா ம் ேவைலைய யார ்தைல ல் கட்டலாம் என்  ேயா க் றாயா?, நீ 
சற்  அசந்தால் கைடக்காரர ்அ கல் தக்காளிைய உன் தைல ல் கட் வார.்

     [தைல+இல்+கட் ]

தைலைய உ ட் -
தல்

 
 தைலைய உ ட் -தல் dalaiyaiuruṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

ஒ வைனப் பற் ய ேபசை்சப் பரப் தல்:

 tobackbite.

இ ேல என் தைலைய உ ட்டாேத. ம வ: றம்ேப -தல்

     [தைலைய+உ ட் ]

தவ் த் ம் -தல்

தவ் த் ம் -தல் davviddirumbudal, ெச. . . (v.i.)

   ஒ லாட்டத் ல் இ  கால்கைள ம் க் த் ம் தல்; to jump and turn with lifting two legs in 'oyilättam'. 
(60.68);.

     [தவ் + ம் . தா -தவ் ]

தவங் னி

 
 தவங் னி tavaṅgiṉi, ெப.(n.)

   வ  ைறந்தவன்; strengthless person.

     [தவ்வல்-தவங் -தவங் ].

தவகக் ைட

 
 தவகக் ைட tavagagāṭai, ெப. (n.)

தவசங்கைள எ த் ச ்ெசல்லப் பயன்ப ம் ைட

 basket used for carrying grains.

ம வ: கடகாப்ெபட் , நாரப்்ெபட்

     [தவசம்+ ைட - தவசக் ைட-தவ க் ைட]

     [P]
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தவண்ைட

தவண்ைட tavaṇṭai, ெப. (n.)

   ண்ெனன ஒ க் ம் ேதாலாற் ெசய்யப்பட்ட இைசக் க ; a musical instrument.

     [தவண் -தவண்ைட]

     [P]

 தவண்ைட1 tavaṇṭai, ெப. (n.)

   1. ேப க்ைக; a small drum.

     "தாைர ந ரி தவண்ைட  நாக ரம்" ( ளப்ப. 282);.

   2. நீரில் ைககால்கைள அ த் க்ெகாண்  நீந் ம் நீச் ; swimming by striking against the water with hands and 
feet.

   3. வாழ்க்ைகக் ரிய ெபா ள்கள் இல்லாைமயால் ஏற்ப ம் த ப்  (யாழ்ப்.);; anxiety and distress for Want 
of thc necessarics of life.

க. தவெட

     [தவழ் → தவண் → தவண்ைட.]

 தவண்ைட2 tavaṇṭai, ெப. (n.)

   தவைட (இ.வ.);; chcck.

     [தவண் → தவண்ைட.]

தவத் ல் நிற்றல்

 
 தவத் ல் நிற்றல் tavattilniṟṟal, ெப. (n.)

   இைட டா  தவம் ெசய்தல்; being constant in doing penance. (சா.அக.);.

     [தவம்+அத் +இல்+நிற்றல்]

தவத் ங்ைக

 
 தவத் ங்ைக tavattumuruṅgai, ெப. (n.)

   ண்ணாக் ப் ண் ; Tranqueba gendarussa. (சா.அக.);.

     [தவம்+அத் + ங்ைக]

 தவத் ங்ைக tavattumuruṅgai, ெப. (n.)

தவக ங்ைக பாரக்்க;see tavasu-murungai.

     [தவத்  + ங்ைக.]

தவத் ப்ெபால

 
 தவத் ப்ெபால  tavattuppolavu, ெப. (n.)

   மைலயாளப் ; Malabar croton. (சா.அக.);

     [தவம்+ ல -ெபால ]

 தவத் ப்ெபால  tavattuppolavu, ெப. (n.)

   மைலயாளப் ; Malabar croton (சா.அக);.
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தவதலம்

 
 தவதலம் davadalam, ெப. (n.)

   ெவள்ளி ேலாத் ரம்; the bark of lodra tree. (சா.அக.);.

     [தவ-தலம்]

தவேபாதசா

 
 தவேபாதசா  tavapōtacāti, ெப. (n.)

ஆண் சா , நான்  வைககளில் ஒன்

 one of th four classes of men divided according t lust. (சா.அக.);.

     [தவ+ேபாத+சா ]

தவர்

தவர ்tavar, ெப. (n.)

ெத க் த் ல் அணிய ெப ம் ைறப்பான பாவாைட

 tight dres worn in street.

     [தவல்-தவர]்

     [P]

 தவர1் tavartal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைளத்தல்; to borea hole.

     "வண் ஞ் ைச தவ மாேலா" ( வ். வாய். 9. 9: 1);.

     [தள் → தம் → மர ்→ தமர ்→ தவர ்-, தமர ்= ைள க . தமரத்ல் – ைள தல்.]

 தவர2் tavar, ெப. (n.)

   ைள; hole in a board.

     [தமர ்→ தவர.்]

 தவர3் tavar, ெப. (n.)

   ல் ( வா.);; bow.

     "தவரிற் ரிநா ற" (பாரத. ெரௗ. 47);.

தவர்தாம்பட்

 
 தவரத்ாம்பட்  tavartāmbaṭṭu, ெப.(n.)

   ல்ைல ( தம்பரம்); வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Chidambaram Taluk.

     [தமர-்தவர-்தவரத்்தாம்+பட் ]

தவ

 
 தவ  tavalu, ெப. (n.)

   இ ளர ்பயன்ப த் ம் ஓர ்இைசக்க ; a musical instrument c Irukar.

     [பதைல-த ைல+தவல்-த ]
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தவைளவாய்க்கசச்
ம்

 
 தவைளவாய்க்கசச்ம் tavaḷaivāykkaccam, ெப. (n.)

   தவைள ன் வாய் ேபான்ற ேதாற்ற ேதாற்ற ைடய கசச் வைக; kaccam like the frogs mouth.

     [தவைள+வாய்+கசச்ம்]

தவைள 
ைளயாட்

 
 தவைள ைளயாட்  tavaḷaiviḷaiyāṭṭu, ெப.(n.)

தா த்தா  நகரவ் . (த.நா. .);:

 jumping and moving.

     [தவ் -தவைள+ ைளயாட் ]

தவனி

தவனி tavaṉi, ெப.(n.)

   வந்தவா  வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Wandawashi Taluk.

     [தாவணி-தவணி(ெகா.வ.);]

 தவனி tavaṉi, ெப. (n.)

உடற்ெகா ப் ள்ளவள்:

 woman in a feverish condition.

     "  டங்கைனக் கண் வள் தவனியா னவா ெறன்றன் ைறயேல" (ேதவா. 710:8);.

ம வ. ட் டம் னள்

     [த  → தவம் → தவனம் → தவனி. 'இ' ெபண்பா . தவம் = எரி , , தவனி = 
ெவப்ப க்க டம் னன். எஞ்ஞான் ம் த க் ம் காங்ைகயான உடம் .]

த க்கம்

 
 த க்கம் tavukkam, ெப.(n.)

   தடங்கல், இைடஞ்சல்; hindrance.

     [தவல்-த -த க்கம்]

தழவைர

 
 தழவைர taḻvarai, ெப.(n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Arantangi Taluk.

     [தாைழ+வைர]

த க்

 
 த க்  taḻukku, ெப. (n.)

   இரண்  ைகக ம் ேசரத்்  அள் ம் அள ; measure of taking up in the hollow of two hands,

மாட் க்  ஒ  த க்  ளம் ேபா .(ேப.வ.);.

     [தைழக் +த க் ]

137

www.valluvarvallalarvattam.com 4911 of 19068.



த தாைழ

 
 த தாைழ taḻutāḻai, ெப.(n.)

   வந்தவா  வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Wandawasi Taluk.

     [தாழ்+தாைழ-தாழ்தாைழ-த தாைழ]

 த தாைழ taḻutāḻai, ெப. (n.)

   வளிமடக்  (வாதமடக் );; medicine for gastric trouble (ெச.அக.);

ம வ, வளியடக்

     [த  + தாைழ → த தாைழ = வளியடக்  (வாதமடக் ); என்றைழக்கப்ெப ம் இம் ைக 
ேவ களில்  மரங்களாக வளரக்்கப்ெப ம் உட ேலற்ப ம் அைனத்  வளிப் ப் க க் ம் 
த தாைழ இைலக்க க்  நீர ்( யாழம்/ க ம் றந்த . ஆறாப் ண், ேதால் ேநாம், க்கம் பைட 
ேபான்றவற் ற் , இம் மரத் ன் இைலைய அைரத்  ேமல் ச்  ம ந்தாகஇ வர.்]

த தாளி

த தாளி taḻutāḷi, ெப.(n.)

   ண் வனம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tindivanam Taluk.

     [த தாைழ-த தானி-த தாளி]

 த தாளி taḻutāḷi, ெப. (n.)

த தாைழ (பதாரத்்த. 537); பாரக்்க;see talu-tâlai.

     [த தா  → த தாளி.]

தள்ளாதகாலம்

 
 தள்ளாதகாலம் taḷḷātakālam, ெப.(n.)

நடக்க ம் யாத ைமக் காலம்

 oldage: infirmity

தள்ளாத வய ம் அவர ்உைழக்க ேவண் ந்த .

     [தள்ளத+காலம்]

 தள்ளாதகாலம் taḷḷātakālam, ெப. (n.)

   ைமக் காலம்; time of infirmity, old age.

ம வ. ழப்ப வம்

     [தள்ளாத + காலம். தள்ளாத = யாத.]

தள்ளாத வய

 
 தள்ளாத வய  daḷḷādavayadu, ெப.(n.)

   பாரக்்க தள்ளாத காலம்; see tallåta-kälam.

     [தள்ளாத+வய ]

138

www.valluvarvallalarvattam.com 4912 of 19068.



தள்ளி

தள்ளி taḷḷi, ெப.(n.)

    ஒட் ைன எ ந்  தள்ளித்தள்ளி ைளயா தல். (த.நா. .);; push and play with a round pot-sherd.

     [தள்-தள்ளி]

 தள்ளி taḷḷi, . .எ. (adv.)

   1. ல ; aside.

   2. ெதாைல ல் ( ரத் ல்);; away.

தள்ளி நில், தள்ளிச ்ெசல் (இக்.வ.);.

     [தள்  → தள்ளி.]

--

தள்ளிப்ேபா-தல்

__,

   8 ெச. . . (v.i.);

   ன்னால்ேபாதல், காலந்தாழ்த்தல்; to get put of delayed.

அவள் மணம் ஏேனா தள்ளிப் ேபாய்க்ெகாண்ேட க் ற  (உ.வ.);.

     [(தள் ); → தள்ளி + ேபா-,]

தள் பாண்

 
 தள் பாண்  taḷḷupāṇṭi, ெப.(n.)

   க யானப் பாண்  ைளயாட் க்  வழங் ம் ேவ  ெபயர;் a kind of pāndi in South Arcot District.

தளரத்் -தல்

தளரத்் -தல் daḷarddudal, ெச. . . (v.i.)

   1 ( , ச்  ேபான்றவற்ைற); இ க்கம் இழக்கச ்ெசய்தல்; ெந ழச ்ெசய்தல்; to loosen one's grip,ease,

க்கம் தாங்காமல் ெபாத் தாைன அ ழ்த் ச ்சடை்டையத் தளரத்் க் ெகாண்டார.் (உ.வ.); தன் 
ேவ க்ைகயான ேபச் ன் லம் ழ்நிைல ன் இ க்கத்ைதத் தளரத்்த யன்றார.்

   2. (சட்டம், ைற த யவற்ைற அவற் ன்); க ைமயான நைட ைற ந்  லக் தல்; 
ரத்ைதக் ைறத்தல்; to relax (the curfew);; lift (the sanction);; make flexible.

     'ஊரடங்  உத்தர  தளரத்்தப்பட்ட . ய அர  ம  லக்ைகத் தளரத்் மா? என்  ெசய் யாளர ்
ேகள்  ேகட்டார.்(உவ);

     [தளர+்தளரத்் -]

 தளரத்் -தல் daḷarddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெந ழ்த் தல்; to loosen (ெச.அக.);.

ம. தளரத்் க

     [தள் → தளர ்→ தளரந்்  → தளரத்் -,]

139

www.valluvarvallalarvattam.com 4913 of 19068.



தளி

தளி taḷi, ெப.(n.)

   உ மைலப்ேபடை்ட வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Udumalpet Taluk.

     [தள்→தளி(நீரந்ிைல);]

 தளி1 taḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ளித்தல்; to drip, as rain.

     " ண்மைழ தளிதெ்தன" (ஐங் .328);.

     [ ளிர ்→ தளி-,]

 தளி2 taḷittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. தல்; to smear, as sandal.

     "ஆரியாக வஞ்சாந்தந் தளித்த ன்" ( வக. 129);.

   2. ெதளித்தல் (நாஞ்.);; to sprinkle.

   க. தளி, ம, தளிக் க;   க. தளி, தளி ;   . த னி;   ேகாத. ெதய்ள்;   ட. தளி;   ேகாண். 
ெதக்கானா; . ெதன்னா

     [ெதளி → தளி-,]

 தளி2 taḷi, ெப. (n.)

   1. நீரத்் ளி; drop of water, rain drop.

தளிக்ேகாட்ைட

 
 தளிக்ேகாடை்ட taḷikāṭṭai, ெப.(n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village inArantangi Taluk.

     [தளி+ேகாடை்ட]
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தளிைக

தளிைக taḷigai, ெப.(n.)

   நாமக்கல் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Namakkal Taluk.

     [தளி(நீரந்ிைல);+ைக]

 தளிைக1 taḷigai, ெப. (n.)

   1. உண்கலம்; eating plate, platter.

     "தளிைக பஞ்வன்மாேத  என் ந் நாம ைடய " (S.l.l. ii. 211);.

   2. சைமயல்; cooking.

ட் ல் இன் ம் தளிைகயாக ல்ைல (Vaisn.);.

   3. கட க் ப் பைடத்த ப் ட்ட அள ேசா  (I.M. P.S.A. 148);; a certain quantity of boiled rice offered to 
idols in temples.

   4. ழ்க்கட்  (யாழ்.அக.);; solidified rice porridge.

   ம. தளிக;   க. தளிெக;   ெத. த க. தளிக, தளிய, தளிெக;   ேகாத. த யா; ட. தர

     [தள் → தளி → தளிைக.]

 தளிைக2 taḷigai, ெப. (n.)

   ல்தாங் ; book stand.

     "ெபான்னின் றளிைக ைசைவத் " ( ைள. கம். 24);.

த க் த் க்கால்

 
 த க் த் க்கால் taṟikkuttukkāl, ெப.(n.)

   த ைய எல்லா அள ம் தாங்  நிற் ம் இ  கால்கள்; two suport pillars of loom.

     [த + த் +கால்]

த க் டம்

 
 த க் டம் taṟikāṭam, ெப.(n.)

   த  அைமக்கப்பட் க் ம் இடம்; place of loom,

     [தட் +சக்ைக].

த த்தண்டவாளம்

 
 த த்தண்டவாளம் taṟittaṇṭavāḷam, ெப.(n.)

   அச் மரத் ன் ழ்ப்ப ல் நாடா ெசன்  வ ம் ப ; a device in loom.

     [த +தண்ட+வாளம்]
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த -தல்

த -தல் daṟudal, ெச. . .(v.t)

   ற்  வைளத் க் கட் தல், இ க உ த்தல்; to fasten as cloth around the waist.

     "ெதய்வம் ம தற் த் தான் ந் ம்" ( றள்);.

     [தல்-த ]

 த -தல் daṟudal,    4 ெச. ன்றா . (v.i.)

   1. இ க உ த் தல்; to wear tightly, as a cloth.

     "ெதய்வ ம தற் த் தான் ந் ம்" ( றள். 1023);.

   2. கட் தல்; to fasten.

     "தற்   தாழ" (கந்த . நகர் . 68);.

ம. த க.

     [தள் → தற → த -,]

தன்மானியர்

தன்மானியர ்taṉmāṉiyar, ெப.(n.)

   நற்  மற் ம் கல் ெயா க்கங்களால் ேமம்பட் த் தன்மானங்காப்பவர ்( றள்.963,உைர);; a person 
of honour, magnanimity.

     [தன்+மானி+ஆர]்

தன்ைம 
த் ைர

தன்ைம த் ைர taṉmaimigutturai, ெப. (n.)

   ஒ  ெபா ளின் இயல்ைப த் க் ைக ( ைகப்ப த் க் தல்);; exaggeration of the nature of an 
object.

     "ெதாைகேய ெதாடரச்்  தன்ைம த் ைர" (மணிேம.30,192);.

     [தன்ைம+ த் +உைர]

தன் ப்பம்

 
 தன் ப்பம் taṉviruppam, ெப. (n.)

எ  ைழ , தன்னியல்  ப்பம்

 willfulness.

     [தன்+ ப்பம்]

தன்ேவதைன

 
 தன்ேவதைன taṉvētaṉai, ெப.(n.)

   தன் வ த்தம்; one's own troubles, self affliction. (சா.அக.);.

     [தன்+ேவதைன]
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தன்னன்

தன்னன் taṉṉaṉ, ெப.(n.)

   1. மகன்; son,

   2. ஆண்பால் இயற்ெபயர ்; a proper name (masc.);.

     [தல்-தன்-தன் -தன்னன்]

இசெ்சால் தைனயன் எனத ் ரிந்த .

 தன்னன் taṉṉaṉ, ெப. (n.)

   1. மகன்; son.

   2. ஆண்பாற் ெபயர;் name of a person.

     [தன்[ேதான் தல், றத்தல்]+ அன்]

தன்னாள் 
சலசலப்  அட

 
 தன்னாள் சலசலப்  அட  taṉṉāḷsalasalappuaḍavu, ெப. (n.)

   ஒ ல் ம் ல் இடம்ெப ம் ஓர ்அட ; a kind of tālā in dance.

     [தன்+ஆள்+சலசலப் +அட ]

தன்னிகளில்லா(த)

 
 தன்னிகளில்லா(த) taṉṉigaḷillāta, ெப.எ. (adj.)

ஈ  இைண இல்லாத தனக் ச ்சமமாக (யா ம், எ ம்); இல்லாத

 matchless; peerless.

     'தன்னிகரில்லாத தைலவர.் (உவ);

     [தன்னிகர+்இல்லா]

தன்னிைல ளக்க
ம்

 
 தன்னிைல ளக்கம் taṉṉilaiviḷakkam, ெப. (n.)

 a statement made by one explaining (and justifying); his action.

     [தன்+நிைல+ ளக்கம்]

தன் -தல்

தன் -தல் daṉṉudal, ெச. . .(v.i.)

   றத்தல், ேதான் தல்; to give birth, to appear.

     [ ல்-தல்-தன்-தன் ]

 தன் -தல் daṉṉudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  தாக எ த்தல் ( ன்.);; to take little by little, as from a heap, to unload a vessel a little at a time.

   2. ேதாணிைய ெமல்லத் தள் தல் ( ன்.);; to move a vessel by degrees.

   3. ெபா ந் தல்; to approach.

     "நம்பைனேய தன்ன வலஞ்ெசய்  ெகா ம்" (ப ெனா. நா. . 3);.

     [தன் → தன் -,]

143

www.valluvarvallalarvattam.com 4917 of 19068.



தன் ட்ேகந் ரம்

 
 தன் ட்ேகந் ரம் taṉṉuṭāndiram, ெப. (n.)

   மணி (ேகாேமதகம்);; cinnamon stone. (சா.அக.);.

     [தன்+உள்+ேகந் ரம்]

 தன் ட்ேகந் ரம் taṉṉuṭāndiram, ெப. (n.)

   மஞ்சள் நிற ள்ள மாணிக்கக் கல்; cinnamon stone.

ம வ. தகமணி

தன்ைன யந் த
க்கல்

 
 தன்ைன யந் த க்கல் daṉṉaiviyandudarukkal, ெப.(n.)

   தன்ைனேய நிைனத் ச ்ெச க் க் ெகாள்ளல்; indulging one self in expansive delusing or delusion of grandeur, 
self conceitedness. (சா.அக.);.

     [தன்+ஐ+ யந் +த க்கல்]

தனேதர்

 
 தனேதர ்taṉatēr, ெப.(n.)

   ெசாந்த ஏர;் own plough.

     [தன +ஏர]்

தனிக்கண்கள்

 
 தனிக்கண்கள் taṉikkaṇkaḷ, ெப.(n.)

   வைல ள்ள ஒ  கண்; flymesh. [தனி+கண்+கள்]

தனிக்காய் ஆட்டம்

 
 தனிக்காய் ஆட்டம் taṉikkāyāṭṭam, ெப.(n.)

   க்  ஒ  காய் தம் ேபாட்டா தல். ( ச் -வழ);; one in each pit placing-an indoor game.

     [தனிகாய்+ஆட்டம்]

தனிமகனார்

 
 தனிமகனார ்taṉimagaṉār, ெப.(n.)

   கைடக்கழகப் லவர;் a poet of sangam age.

     [தனி+மகன்+ஆர]்

தனியல்

 
 தனியல் taṉiyal, ெப.(n.)

   ண் வனம் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Tindivanam Taluk.

     [தனி+வயல்]

தனியைற

 
 தனியைற taṉiyaṟai, ெப.(n.)

   ஒ க்கப்பட்ட அைற; Cabinet.

     [தனி+அைற]
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தாஆ

 
 தாஆ  tāāyi, ெப.(n.)

   ெபரியம்மாள், தா ன் தமக்ைக; mother's elder sister.

பஞ். தா

     [தா(ெபரிய த்த);+ஆ ]

தாக் த்  ெநல்

 
 தாக் த்  ெநல் tākkuruttunel, ெப.(n.)

அ த்தாளி ந்  ப ரா ம் ெநல், thepaddy which grown from the reaped stalk.

ம வ: தாள ப் ப ர்

     [தாள்+ த் +ெநல்]

தாங்கைட

 
 தாங்கைட tāṅgaḍai, ெப.(n.)

ழத்ைத ட

   நீளமான ; a little bit more than the cubit measure

     [தா(நீட் );+கைட]

தாங்கல்

தாங்கல் tāṅgal, ெப.(n.)

   வாலாசா வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Wallajah Taluk.

     [தாங்  -தாங்கல் (ஏரி);]

 தாங்கல்1 tāṅgal, ெப. (n.)

   1. தாங் ைக (அ .நி.);; supporting.

   2. ன்பம்; grievance.

   3. மனக் ைற, வ ந் ைக, இரங் ைக, உள்ளம் ண்ணா

   ைக (அ .நி.);; displeasure, regret, umbrage.

   4. ச ப் ; enduring, bearing.

     "தாங்கல் ெசல்ல நீளா லம்" (கந்த . பா ேகாப. 40);.

   5. காலத் தாழ்ச் ; delaying.

   6. தயக்கம்; hesitation.

     " ட் ல் வரத ்தாங்கேலன்" ( ற .);.

   7. க் ைக; lifting, raising.

   8. நீரந்ிைல ( ங்.);; tank.

   9. பாசனத் க் ப் பயன்ப ம் இயற்ைக ேயரி;   10. ேகா ைல ேநாக்  நிற்ைக ல், இடப் றத்ேத 
நற்ச னமாகப் பல்  ெகாட் ைக; propitious chirping of a lizard to the left of a person facing a temple.
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தாங்கா பாங்கா

 
 தாங்கா பாங்கா tāṅgāpāṅgā, ெப.(n.)

   மத்தள வைக ள் ஒன் ; a kind of two side drum.

     [தாங் +பாங் ]

     [P]

தாங்

தாங்  tāṅgi, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Kanchipuram Taluk.

     [தாங்கல் → தாங்  (ஏரி);]

 தாங் 1 tāṅgi, ெப. (n.)

   1. அ ப்பைடயான ; support, prop, defence.

ைமதாங்  (உ.வ.);.

   2. தாங் பவன்; one who supports.

     "  தாங் ையச ்ெசன்  ய ன்" (ெப ந்ெதா. 1153);.

   3. ண் ( வா.);; ferrule.

   4. ம் ரி ( ங்.);; golden ferrule put on the tip of an elephant's tusk.

   5. அணிகளின் கைடப் ட்  (யாழ்.அக.);; fastening clasp of an ornament.

     [தாங்  → தாங் .]

 தாங் 2 tāṅgi, ெப. (n.)

   மைலதாங்  ( .அ.);; sickle-leaf.

     [தாங்  → தாங் .]

தாச்  வைல

 
 தாச்  வைல tāccuvalai, ெப.(n.)

   ஆழ்கட ல் ஆழமாகத் தாழ்த் க் றக்  ன் க்க உத ம் வைல; a fishing net.

     [தாழ்த் -தாச் +வைல]

தாசரி தப்பட்ைட

 
 தாசரி தப்படை்ட dācaridappaṭṭai, ெப.(n.)

   ஒ  வைகயான இைசக்க ; an ancient musical instrument.

     [தாதர→்தாசரி+தப்படை்ட]
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தாசா

தாசா tācā, ெப.(n.)

   யாட்டத் ல் பயன்ப த் தப்ப ம் ஓர ்இைசக்க ; a musical instrument which is used in 'puliyattam".

     [தா -தாசா]

 தாசா tācā, ெப.(n.)

   1. ய ; that which is new or fresh.

   2. த் ணரச்் ; enthusiasm, vivacity.

   3. ஆற் ைக; comfort.

   4. ப ற் ; training.

     [U. {} → த. தாசா.]

தாசாசட்

 
 தாசாசட்  tācācaṭṭi, ெப.(n.)

   தஞ்ைசப் ப களில் யாட்டத் ற்  இைசக்கப்ப ம் இைசக்க ; a musical instrument. which is used 
for puliyāţţam'in Tanjore District,

     [தாக-தாசா+சட் ]

தாேசரி

 
 தாேசரி tācēri, ெப.(n.)

   கம்பளத்தார ்ேசைவயாட்டத் ல் இடம் ெப ம் ேகாமாளி ன் ெபயர;் name of buffoon.

     [தாசரி-தாேசரி (ெகா.வ.);]

தாட் யம்

தாட் யம் tāṭṭiyam, ெப.(n.)

   1. றைம; cleverness, skill. 2. வ ைம;

 strength,

     [த -தட் -தாட் -தாட் யம்]

 தாட் யம் tāṭṭiyam, ெப.(n.)

   காெரள்; black gingelly seed (சா.அக.);.

 தாட் யம் tāṭṭiyam, ெப. (n.)

   காெரள்; black gingelly seed (சா.அக.);.
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தாட்

தாட்  tāṭṭu, ெப.(n.)

ேசார்  அ ப்  wearness, tiredness. "எனக்  உடம்  தாட்டாக இ ப்பதால் ேவைலக்  வர இயலா .(உவ);.

     [தா-தாட் +அர +ஊர]்

 தாட் 1 dāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.t.)

   1. காலங் கடத் தல்; to cause delay.

     'பணங்ெகா க்காமல் தாட் றான்' (இ.வ.);.

   2. நீக் தல் ( ன்.);; to remove.

   3. ம த்தல் ( ன்.);; to confute.

     [தாழ்த்  → தாட் -,]

 தாட் 2 dāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ழ்த் தல் ( ன்.);; to throw down.

     [தாழ்த்  → தாட் -,]

 தாட் 3 tāṭṭu, ெப. (n.)

   ஆைடவைக; a kind of cloth.

     'அரிய ர ்தாட் ' (இ.வ.);.

தாடான்

 
 தாடான் tāṭāṉ, ெப.(n.)

   ெபான்ேனரி வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Ponneri Taluk.

     [ஒ கா தாட் +அர +ஊர]்

 தாடான் tāṭāṉ, ெப.(n.)

   வகங்ைக வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Sivagangai Taluk.

     [தா -தாடான்]
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தா

தா  tāṭi, ெப.(n.)

   ற்பச ் றப்ைப உணரத்்த இைசத் ண்களின் உச் ல் அைமக்கப்ப ம் ற்பக் ; a designon 
musical pillar. [தாழ்-தா -தா ]

 தா 1 tāṭi, ெப. (n.)

   1. கத் ன் தாழ்ப ; chin.

     " ளி  தா " ( லப். 27:48);.

   2. கவா ல் வ ம் ; beard.

     "ம ப் ற் ரிந்  ம ந் ழ் தா " (க த். 15);.

   3.  ஆ த யவற் ன் அைல தா ; dewlap.

     "ேப டற் றைழந்த தா " ( வாலவா. 36, 24);

   4. ேசவற் க த் ல் ெதாங் ம் சைத ( ன்.);; hanging excrescence under a cock's neck.

தா க் ப் ச் டலாமா? (ப .);.

த. தா  → Skt. dadika (dh.);

     [தாழ் → தா  → தா . தா  = ேமாவாய். தா ம ர ்= ேமாவாய் ம ர.் தற்கண் ேமாவா ைனக் 
த்த, இசெ்சால் ன்  ேமாவாய் ம ரிைன ங் த்  வழங் ய . தாழ்தல் = தாழ்ந் த்தல், 

ெதாங் தல். தா  → தா . தாழ்வாய் = ேமாவாய் ( ங்.); அ த்த நிைல ல் ேசவல், ஆ  
ேபான்றவற் ன் ெதாங் சைதையக் த்தெதன்ற க.]

     [P]

தா க்ெகாப்

 
 தா க்ெகாப்  tāṭikkoppu, ெப.(n.)

   மரத் ன் ைள, அ க் ைள; the lower branch of the tree.

     [தா +ெகாப்  ெகாம்  → ெகாப் ]

தா க்ெகாம்

 
 தா க்ெகாம்  tāṭikkombu, ெப.(n.)

   ேதனி மாவட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Theni District.

     [தா +ெகாம் ]

தா ர்

 
 தா ர ்tāṭūr, ெப.(n.)

   த்தணி வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Tiruttani Taluk.

     [தாலம்-தா +ஊர]்

தாைடசச்ன்னி

 
 தாைடசச்ன்னி tāṭaiccaṉṉi, ெப.(n.)

   நரம்  கைளத் தாக் ம் ேநாய்; lock-law.

     [தாைட+சன்னி]

 தாைடசச்ன்னி tāṭaiccaṉṉi, ெப. (n.)

   இ ப் ேநாய் வைக (இ.வ.);; tetanus, lock-jaw.

     [தாைட + சன்னி.]
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தாண்டவச ் ற்பம்

 
 தாண்டவச ் ற்பம் tāṇṭavacciṟpam, ெப.(n.)

ற்ப வைக ள் ஒன்  a kind of sculpture.

     [தாண்டவம்+ ற்பம்]

தானிக்காய்

 
 தானிக்காய் tāṉikkāy, ெப.(n.)

   ற்பங்கைள உ வாக் வதற்  லப் ெபா ளான கண்ட ச க்கைரக் கலைவையச ்ெசய்ய உத ம் 
ஒ  வைகக் காய்; a unriped fruit of tânri tree.

     [தான் -தாணி+காய்]

தாதத்தப்

 
 தாதத்தப்  tātattappu, ெப.(n.)

   தாதரினத்தவர ்ேசைவப்பலைக எ ம் இைசக்க ையச ் ட்ட வழங் ம் ெசால்; name of the musical 
instrument Šēvai-p-palagai which is used by Tādar.

ம வ ேசமக்கலம்

     [தாதர+்தப் ]

தாதரா

 
 தாதரா tātarā, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் கைளசெ்ச ; a weed.

     [தைத-தாதர]்

தாதராட்டம்

 
 தாதராட்டம் tātarāṭṭam, ெப.(n.)

   தாதன் னர ்ஆ ன்ற ஆட்டம்; a dance by Tadar community.

     [தாதர+்ஆட்டம்]

தாதவல்

 
 தாதவல்  tātavalli, ெப.(n.)

   ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Tiruppattur. Taluk,

     [தாதன்+பள்ளி]

தாந்ேதாணி

 
 தாந்ேதாணி tāndōṇi, ெப.(n.)

   உ மைலப் ேபடை்டவட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Udumalpet Taluk.

     [தான்+ேதான் ]

தாப் ப்பா

 
 தாப் ப்பா tāppulippā, ெப.(n.)

   மைறந்  ேபான யாப்  வைக; an extinct poetical meter in prosody.

     [தா -தா+ ள்+பா]
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தாம்பணிக்க

 
 தாம்பணிக்க  tāmbaṇikkayiṟu, ெப.(n.)

மா கைள வரிைசயாகப் ைணக் ம் க : tether, halter.

     [தாம் +அணி+க ]

தாம்பல்

 
 தாம்பல் tāmbal, ெப.(n.)

   க ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Karur Taluk.

     [தாம் -தாம்பல்]

தாம் க்கண்ணி

 
 தாம் க்கண்ணி tāmbukkaṇṇi, ெப.(n.)

   ேபார க் ம் களத் ள்ள மா களின் ைணக் க ; rope to tie cattle, tether. பாரக்்க;

தாம்பணிக்க . [தாம் +கண்ணி]

தாமணிச்

தாமணிச்  tāmaṇiccuḻi, ெப.(n.)

   மாட் ன்  தண் ல் காணப்ப ம் க ; a sign like formation on the backbone side of cow.

     [தனி+அைற]

 தாமணிச்  tāmaṇiccuḻi, ெப. (n.)

   மா களின் த்தண் ன், இ பக்கத்  ள்ள கள் (அ . ந். 787);; curly marks of cattle on the two 
sides of the spinal column.

     [தாமணி + .]

தாமணிப் ைண

 
 தாமணிப் ைண tāmaṇippiṇai, ெப.(n.)

   தாம் க் க ; long line of rope with halters attached for fastening cattle.

     [தாமணி+ ைண]

தாமைரக் 
ம். ட் க்ைக

 
 தாமைரக் ம். ட் க்ைக tāmaraikkumbīṭṭukkai, ெப.(n.)

   ைணயல் வைக ள் ஒன் ; a gesture with both hands.

     [தாமைர+ ம் ட் +ைக]

தாமைரக்ேகாலம்

 
 தாமைரக்ேகாலம் tāmaraikālam, ெப.(n.)

   பசை்சக்ேகாலத் ன் ஒ  வைக; a kind of decorative design drawn on floor, etc.

     [தாமைர+ேகாலம்]

தாமைரக் ேகா

 
 தாமைரக் ேகா  tāmaraikāḻi, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் பறைவ; a kind of bird.

     [தாமைர+ேகா ]

     [P]
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தாமல்

 
 தாமல் tāmal, ெப.(n.)

   க்ேகா ர ்வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Tirukkoyilur Taluk.

     [தாமன்-தாமல், தாமன்ெபயரில் அைமந்த ஊர]்

தாேமேனரி

 
 தாேமேனரி tāmēṉēri, ெப.(n.)

   த்தணி வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Tīruttani Taluk.

     [தாமன்+ஏரி]

தாய்க்

 
 தாய்க்  tāykkuḻi, ெப.(n.)

   ேசரப்் க் ; a pit for saving food grains. [தாய்+ ]

தாய்ச்

தாய்ச்  tāycci, ெப.(n.)

   கண்ணா ச்  ைளயாட் ல் தைலைமப்ெபா ப்ேபற் நடத் பவர;் the leader of the children's game of 
hideand-seek.

     [தாய் →தாய்ச் ]

 தாய்ச்  tāycci, ெப. (n.)

   1. தாய்ப்பால் ெகா ப்பவள்; wet-nurse.

   2. லம்; origin, moving spirit.

     "இந்த வழக் க் த் தாய்ச்  இவன் தான்".

   3. ; pregnant woman (J);.

   4. ைளயாட் ல் தைலைமயாள்; leader of a party in a game.

   5. ைளயாட் ல் ெதாட ேவண் டம்; appointed place to be touched in a game.

ம வ. ள்ைளத்தாய்ச்

     [தாய் → தாய்ச் .]

தாயார -த்தல்

தாயார -த்தல் tāyāraḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.) இறப்  நிகழ்ந்த ட் ன் ன் ெபண்கள்

   வட்டமாகச ் ழ்ந் நின்  பா யவா மார் ல் அ த் க்ெகாள் தல்; tobeat on breast with hands and 
weepover the death, to lament.

ம வ: மார த்தல்

     [தாயார+்அத்தல்-தாய் ேபால் அ தல்]
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தார்

தார1் tār, ெப.(n.)

வய ல் பல ண்டல்கள்

   தார ்ேசரந்்த  ஒ  தார;் a portion in ricefield.

     [தா -தார]்

 தார2் tār, ெப.(n.)

   ைகத்த  ெநச ல் நாடா ள் ெச த்  ணி ெநய்யப் பயன்ப ம் க ; a device in hand loom 
weaving.

     [தால்-தார]்

 தார3் tār, ெப.(n.)

ைள நிலத் ன் அள  a portion of land. ழ்த்தாரில் ேசாளம் ைதக் கலாம்

     [தால்-தார]்

 தார1் tār, ெப. (n.)

   1. மாைல; garland, wreath, chaplet ( ங்.);.

   2. ; flower, blossom ( ங்.);.

   3. வ ம் ; flower-bud.

     "கைட றக் ந்தார ்கண்ட வண் ம்" (ெவங்ைகக்ேகா. 65);.

தாரக்்கத்தைள

 
 தாரக்்கத்தைள tārkkattaḷai, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ன்; silver jewfish.

     [தார+்கத்தைள]

     [P]

தாரக்் ற்

 
 தாரக்் ற்  tārkkuṟṟi, ெப.(n.)

   ெநய்வதற்  உ ண்ைட ல் ற் ய  நாணல், ெகா க்ைக ேபான்றவற் ன் ற் ; bobbin.

ம வ தாரக்் ச்

     [P]

     [தார ்(நீட் );+ ற் ]

தார்ப்பாச்

 
 தாரப்்பாச்  tārppācci, ெப.(n.)

   உழவரக்ள் ேவைல ெசய் ம்ேபா  ேவட் ையச ் க் க் கட் ம் வைக; a mode of wearing cloth round the 
loins in the fashion of a divided skirt. (ெந.வ.ெவ.ெசா.);.

     [தாரப்்பாய்ச்  → தளரப்்பாச் ]
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தாராபாைற

 
 தாராபாைற tārāpāṟai, ெப.(n.)

   ஒ வைக கடல் ன்; horse mackerel.

     [தார ்(நீட் );-தாரா+பாைற]

     [P]

தாராளிகம்

 
 தாராளிகம் tārāḷigam, ெப.(n.)

   யாகத் த ம் பாங் ; liberalism.

     [தார+்ஆளம்+இகம்]

தாராளிகர்

 
 தாராளிகர ்tārāḷigar, ெப.(n.)

   ெகாைடயாளர;் donator, liberals.

     [தாராளம்+இகர]்

தாைர

தாைர tārai, ெப.(n.)

   பண்ைடய இைசக் க ள் ஒன் ; a musical instrument.

     [தா-தாைர]

 தாைர1 tārai, ெப. (n.)

   1. ஒ ங் ; straight.

   2. கண்மணி ( ங்.);; apple of the eye.

     "இ தாைர ெந ந் தடங்கண்" (பாரத. அ ச் னன்றவ. 38);.

   3. கண் ( வா.);; eye.

     "தாைர ெந ப் க" (கம்பரா. சடா ர.் 103);.

   4. ஐந்  மகளிரில் ஒ வரா ய யாழன் மைன ; tara, wife of Jupiter, one of paija-kanniyar.

     "இளநிலா நைகத் தாைரைய க் லன்" (கா க. 15, 17);.

   5. வா ன் மைன ; Tara, wife of Vali.

     "தாைரெயன் ற ழ் ற் ேறான் ய ேவ ைடத ்ேதாளினாள்" (கம்பரா. வா வைத. 13);.

   5. ண் ன் ( ங்.);; star.

     [தார ்→ தாைர.]

 தாைர2 tārai, ெப. (n.)

தால்சட்

 
 தால்சட்  tālcaṭṭi, ெப.(n.)

   ேகாைரக் ச ்சாயம் ஏத் ம் சட் ; the pot used for spreading dye to sedges.

     [தால்+சட் , சால் → தான் (ெபரிய சட் );]
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தா ய ப்  ழா

 
 தா ய ப்  ழா tāliyaṟuppuviḻā, ெப.(n.)

மண வரம் ேவண் க் த்தாண்டவ க்காக நங்ைககளால் (அ களால்);

   நிகழ்த்தப்ெப ம் ழா; a function conducted by transgenders. [தா +அ ப் + ழா]

தாவணி

தாவணி tāvaṇi, ெப.(n.)

நாராயணி எ ம் இைச வைக ன் ஒ  ரி  a music.

     [தா+அணி]

 தாவணி1 tāvaṇi, ெப. (n.)

   கண்டங்கத்தரி (மைல); பாரக்்க;see kandankattari; dwarf wild brinjal.

     [P]

 தாவணி2 tāvaṇi, ெப. (n.)

   1. கண்டங்கத் ரி; prickly night shade - Solanum jacquini.

   2. நாகபாைல; sweet smelling harefoot-Uraria lagopoides.

   3. ள்ெவள்ளரி; thorny cucumber (சா.அக.);.

 தாவணி3 tāvaṇi, ெப. (n.)

   1. பல மா கைளக் கட் ம் ம் கள் ைணத்த க  ( ன்.);; a long rope to tie cattle in a row.

   2. மாட் ச ்சந்ைத (இ.வ.);; cattle – fair.

   3. மாடை்டக் ட்டமாகக் கட் டம் (சங்.அக.);; cattle-shed.

     [தாம்பணி → தாவணி.]
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தா

தா 1 dāvudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t) ஆ   ஆட்டத் ல் ஒ  ள்ளி ந்  கா ல் லtத அ த்த 
ள்ளிக் த்தா தல்: to jump to a empty square in the game played with o pieces representing sheep and tiger.

     [தவ் -தர ]

 தா 1 dāvudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. த்தல்; to jump up, leap, to skip over.

     "கைலதாய யர் ைமயத் " (ம ைரக். 322);.

   2. பரத்தல்; to spread.

     "மலரத்ாய ெபா னண்ணி" (க த். 35);.

   3. தைழத்தல்; to be luxuriant.

     "தாயேதான் " (பரிபா. 11, 21);.

   4. பறத்தல்; to fly.

     " ண்ணிற் ேமற்றா ம் ள் ம்" (ெபரிய . நா. 305);.

   5. சாய்தல் ( ன்.);; to move towards.

   6. ஊ  ெசல் தல்; to radiate, as heat.

     '  தா ற '.

   7. ெச க் தல்; to be proud, haughty.

அவன் க ம் தா றான் (உ.வ.);.

தா -தல்

 
 தா -தல் dāvudal, ெச ன்றா  (v.t.) ைவக் ேகால்ேபார,் ேசாளத்தடை்ட த யவற்ைற இ ைக ம் 
ேசரத்் அள் தல்: to gather, straw of paddy, dried stalk of great millet etc., by using both of one's hands. (வ.வ.ெசா.).

ம வ, டங்ைக,

ெகாடங்ைக

     [தவ் -தர ]

தாேவந்தன்

 
 தாேவந்தன் tāvēndaṉ, ெப.(n.)

மன்னர ்மன்னன், ேகாேவந்தன் (சக்கரவரத்் ); , emperor.

     [தா(ெபரிய);+ேவந்தன்]

தாழ் ைடப் ச ்
ற்பம்

 
 தாழ் ைடப் ச ் ற்பம் tāḻpuḍaippucciṟpam, ெப.(n.)

ைடப்  வைகச ் ற்பத் ல் தாழ்ந் க் ம் ற்பம், asculpture.

     [தாழ்+ ைடப் : ற்பம்]

தாழ்மாடம்

 
 தாழ்மாடம் tāḻmāṭam, ெப.(n.)

கத  க் ம் தாழ்ப்பாள் வரில் ெபா ந் ம் ப : the place ofa wall where the latch ofdoor dashes while 
opening.

     [தாள்-தாழ்+மாடம்]
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தாழ் னா

 
 தாழ் னா tāḻvuṉā, ெப.(n.)

எளிய உண  humble food. [தாழ்+(உண );உணா]

தாழகம்

 
 தாழகம் tāḻkam, ெப.(n.)

   ற்பங்கள் ெசய்வதற்  உ வாக்கப்ப ம் ஒன்பான்கற்களின் (நவபாசாணத் ன்); லப்ெபா ள்; ore 
of nine type of gems which are useful in sculpturing.

     [தாழ்-தாழகம்]

தாழன்காலா

 
 தாழன்காலா tāḻṉkālā, ெப.(n.)

   ச் ப் ேபான்ற ன்; Indian tassel fish.

     [தாழன்+காலா]

     [P]

 தாழன்காலா tāḻṉkālā, ெப. (n.)

தாழங்காலா பாரக்்க;see talangala (சா.அக.);.

     [தாழன் + காலா. தாைழ மலரின் வண்ணம் (மஞ்சள்); ேபா க் ம் ன்.]

தாள் ணி

 
 தாள் ணி tāḷkuṇi, ெப.(n.)

   ேகா ெசட்  பாைளயம் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Gopichettipalayam Taluk.

     [தாழ்+ ]

தாள் டக்கம்

 
 தாள் டக்கம் tāḷnuḍakkam, ெப.(n.)

   ஆடல் இயக்கங்களில் ஒன் ; a pose in dance.

     [தாள்- டக்கம்]

தாள ப்ப ர்

 
 தாள ப்ப ர ்tāḷaḍippayir, ெப.(n.)

ைவ அ வைடக் ப் ன்  ப ர ைய மடக்

   உ , ேசற் ல் அ த்  ம ப ம் நடப்ப ம் ெநற்ப ர;் repeat crop in the same field.

     [தாள்+அ +ப ர]்

தாளவைகேயாத்

தாளவைகேயாத்  tāḷavagaiyōttu, ெப.(n.)

   பழம்ெப ம் இைச ர;் an ancient treatise on Tamil music.

     [தாளம்+வைக+ஒத் ]

 தாளவைகேயாத்  tāḷavagaiyōttu, ெப. (n.)

   தாளத்ைதப் பற் க் ம் ஒ  பைழய ல் ( லப். 3, 26, உைர.);; a treatise on time-measure.

     [தாளவைக + ஒத் .]
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தாளேவ

 
 தாளேவ  tāḷavēṭu, ெப.(n.)

   த்தணி வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a willage in Tīruttani Taluk.

     [ஒ கா தாவளம்+ேப ]

தானி

 
 தானி tāṉi, ெப.(n.)

   ெநய்தல் நிலப்பண் ப னா ல் ஒன் ; a musical note,

     [தாள்-தாளி]

 தானி tāṉi, ெப.(n.)

   ன்  சக்கர உந் ; auto.

     [தான்+தானி (தாேன இயங் ைக);]

     [P]

 தானி tāṉi, ெப. (n.)

   ன்  சக்கரங்கைள ைடய ம் இயந் ரப் ெபா யா யங் வ  மான பயணிகள் ஊர் ; auto-riksha.

     [தான் + இ → தானி.]

தானாக இயங் வ . ன்னர ்ைகயால் இ த் ச ்ெசல்வ ம், காலால் சவட் ச ்ெசல்வ மாக ந்த 
நிைலக்  மாறாகக் கல்ெலண்ைணயால், இயங் வ . அதாவ

     [P]

தானாக இயங் வ  என் ம் அ ப்பைட ல், தானி எனப்பட்ட . இக் கைலச ்ெசால் ஆங் லத் ள்ள 
ஆட்ேடா (auto); என் ம் ெசால் ன், ேநரெ்பா ைளத் த யெதன்ற க.

தாளிைக

 
 தாளிைக tāḷigai, ெப.(n.)

   ெசய் த்தாள் ; newspaper.

     [தாள்-தாளிைக]

தாற் க்ேகால்

தாற் க்ேகால் tāṟṟukāl, ெப.(n.)

   ஏர ்உ ம் ேபா  மா கைள ரட்டப் பயன்ப த் ம் ேகால்; a small stick held by the farmers while ploughing 
to drive the cattle,

ம வ, உழக்ேகால், உழ க்ேகால்

     [தா -தாற் +ேகால்]

     [P]

 தாற் க்ேகால் tāṟṟukāl, ெப. (n.)

   1. இ ப்  ட்ேகால் (ஏெர . 13, தைலப் );; ox goad.

   2. யாைனத் றட்  (அங் சம்);; elephant goad.

     [தா 2 + ேகால்.]

     [P]
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தானம்பா -தல்

 
 தானம்பா -தல் dāṉambāṭudal,    ெச. ன்றா  (v.t.) ஆளத் ன் ஒ  ப ; a feature in musical note.

     [தானம்+பா ]

 தானம்பா -தல் dāṉambāṭudal, ெச. . . (v.i.)

   ஒ  பண்ைண தாளத் ற்காகச ் யாக ரித் ப் பா தல்; to elaborate a tune rapidly to the 
accompaniment of {}.

     [Skt. {} → த. தானம் + பா -தல்.]

தானம்

தானம் tāṉam, ெப.(n.)

   ஏ ைசகளின் ெதா ப் பான "மண் லம்" என்பைதக் க் ம்ெபயர;் an alternative name for mandilam in 
ITlԱՏIC.

     [தா -தானம்]

 தானம்1 tāṉam, ெப. (n.)

   1. அ த்தல்; beating.

   2. இடம்; place.

   3. ஈைக; gift, charity.

   4. ண் த்தல்; cutting.

   5. ேம லகம்; heaven.

   6. ேதன்; honey.

   7. நீராட் தல்; bathing.

   8. வ ; valour.

   9. யாைனக்ெகா ப் ; rut (இ . .அக.);.

 தானம்2 tāṉam, ெப. (n.)

   1. நன்ெகாைட; gift, incharity, donation, grant, as a meritorious deed.

க் க்கா ப்
ேபா-தல்

 
 க் க்கா ப்ேபா-தல் tikkumukkāṭippōtal,    ெச. . . (v.i.) ண த் ண்டா தல்; to be choked, shifted, 
smothered, strangled, unable to respire.

     [ க் + க் +ஆ +ேபா]

கனாைர

 
 கனாைர tigaṉārai, ெப.(n.)

   ேகா ெசட் ப் பாைளயம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Gopichettipalayam Taluk. [ க்கன்+அைற]

ங்கள்சந்ைத

 
 ங்கள்சந்ைத tiṅgaḷcandai, ெப.(n.)

   கல் ளம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Kalkulam Taluk.

     [ ங்கள்+சந்ைத (mondaymarket);]
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ைசசெ்சால்

ைசசெ்சால் tisaissol, ெப.(n.)

   ப் ட்ட வட்டாரங்களில் மட் ம் வழங் வன ம் இ  வைர ேகட் ராதன மா ய த ழ்ச ்
ெசால்லாட் கள்; different usages in dialects.

     [ ைச+ெசால்]

 ைசசெ்சால் tisaissol, ெப. (n.)

   ெசந்த ழ் நிலத்ைதச ்ேசரந்்த பன்னி  நிலத் னின் ம் த ல் வந்  வழங் ம் ெசால் 
(ெதால்ெசால். ைசப் 397);; word borrowed by Tamil from the twelve countries bordering the ancient Tamil land

     [ ைச + ெசால்]

ட் வாசல்

ட் வாசல் tiṭṭivācal, ெப.(n.)

ேகா யம்மன் ழா ல், பசை்சக்காளி, பவளக்காளி

   அம்மன்கள் சந் க் டம்; meeting place of village deities. [ ட் +வாசல்]

 ட் வாசல் tiṭṭivācal, ெப. (n.)

ெபரிய கத கைள ய ன் உடெ்சல் தற்  அைமக்கப்ப ம் ய ைழவா ல்:

 wicket, small door or gate with in the compass of a larger one.

     'ஆைனேய ந் ட் வாச ல் ைழவாேனன்" (இராமநா அேயாத் 22);

     [ ட் + வாசல்]

ட் ச ்சட்

 
 ட் ச ்சட்  tiṭṭuccaṭṭi, ெப.(n.)

   உயரம் ைற ள்ள சட் ; a mud pot which has less height.

     [ ட் +சட் , தட் →தட் →சட் ]

டல்

டல் tiḍal, ெப.(n.)

ன்ெசய்ப்ப , dry land.

     [ ட் - டல்]

 டல் tiḍal, ெப. (n.)

டர1் பாரக்்க; see ilar,

     " ட ைடச ்ெசய்த ேகா ல்" (ேதவா 893,3);

   2. ெவளி டம்;  openspace.

     " டலடங்கச ்ெச ங்கழனி (ேதவா. 562,3);

     [ டர ்→ டல்]

யன்

 
 யன் tiḍiyaṉ, ெப.(n.)

   மங்கலம் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Tirumangalam Taluk,

     [ ட் - - யன்]
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ம்

 
 ம் tiḍum, ெப.(n.)

   ற் ர ்இைசக் க  ள் ஒன் ; a village musical instrument.

     [ - ம் ஒ க் ப் )]

 ம் tiḍum, ெப. (n.)

ஒ  பைற ( ன்);

 a kind of kettle-drum.

ெத. 

மல்

 
 மல் tiḍumal, ெப.(n.)

   நாமக்கல் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Namakkal Taluk.

     [ ட் - - மல்]

 மல் tiḍumal, ெப. (n.)

ெபண்ணின் அடங்காத்தன்ைம(யாழ்ப்);

 termagancy, noisy boldness in a woman.

ட்

 
 ட்  tiḍumuḍḍi, ெப.(n.)

   ெதாைட ல் இ க்  ைவத்  ழக் ம் இைசக்க ; a kind of musical instrument.

     [ ள்- - ட் ]
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ண்

ண் 1 tiṇṭu, ெப.(n.)

   ய ண்ைண; a raised platform.

     [ ண்+ - ண் ]

     [P]

 ண் 2 tiṇṭu, ெப.(n.)

ெத க் த் ல் பங்ேகற் ம் ஆடவர ்அணி ம் அணிவைக a kind of costume, worn by male artistes in the village 
street drama.

     [ ண்+ ண் ]

     [P]

 ண்  tiṇṭu, ெப. (n.)

   1. அைரவட்டமான பஞ்சைண; semi-circular cusion.

     " ண்ட  ேபாட்டான்" ( ற  576);

   2. ட்டாகக் கட் ய வா(்இ.வ);; any small construction of brick built as a support.

   3. ப மன் ; stoutness, thickness.

ம. ண்  ெத. ண்  (dindu.);.

     [ ண்  → ண் ]

ண்ைணத் ங்

 
 ண்ைணத் ங்  tiṇṇaittuṅgi, ெப.(n.)

   ேசாம்ேப ; sluggard, idler. [ ண்ைண+ ங்  ங் → ங் ]

ண த் 
ண்டா -தல்

 
 ண த் ண்டா -தல் diṇaṟiddiṇṭāṭudal, ெச. . . (v.i) க் க்கா ப்ேபாதல்பாரக்்க: see tikkumukkādipõ-, 
[ ண + ண்டா -]
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ைன

ைன tiṉai, ெப.(n.)

   இடம், ப வம் எ ம் ேநாக் ல் ஐவைக நிலப்பாங் ல் வா ம் மக்களின் வாழ் யல் பா ; climate 
geographical and environmental lifezonal divisions with people and their culture as ofoundinancient Tamil literature, habitat 
habits.

     [ ன்- ைண]

 ைன tiṉai, ெப. (n.)

   1.  தவச வைக; Indian millet, cereal.

     " ைனக்கா ள் யாய் ட்டகன்  ேமய்க் ற்பேதா" (க த். 108:33);. 

     ' ைன ைதத்தவன் ைன ய ப்பான், ைன ைதத்தவன் ைன ய ப்பான்' (பழ.);.

   2. ைனவைக; wild bermuda grass.

   3. சாைம (அக.நி.);; little millet.

   4. ஒ வைகப் ல்; paddy field grass.

   5. கச ் ய அள ; a very small measure, as a grain of millet, a trifle.

     " ைனத் ைண நன்  ெச ம்" ( றள், 104);.

     [ ல் → ல்); → ன் → ைன ( .தா.129);.]

 ைன tiṉai, ெப. (n.)

   1.  தவச வைக; Indian millet, cereal,

ைணக்களம்

ைணக்களம் tiṇaikkaḷam, ெப.(n.)

ைற department.

     [ ைண+களம்]

 ைணக்களம் tiṇaikkaḷam, ெப. (n.)

   ைற; department.

     " ர வரித் ைணக் களத்  வரிப்ெபாத்தக நாயகன்" (S.I.I.ii, 412);

     [ ைண + களம்]

யன்

 
 யன் didiyaṉ,    ெப.(n). ஒ  ற்றரசனின் ெபயர;் name of a chieftain.

     [தைத - யன்]

ப்

ப்  tippi, ெப.(n.)

மா  இ க் ம்ேபா  இ  படாமல் இ க் ம் ெகட் யான மா  course flour not pounded properly. [தம் -
ப் ]

 ப்  tippi, ெப. (n.)

   வாயகன்ற  மண் சட் ;   shallow earthen vessel with a wide mouth.

   2. ெகாட்டங்காய்ச் யகப்ைப;  piece of a coconut shell, used as a ladle.

Т сipра.

 ப் 3 tippi, ெப. (n.)

   பன்னிரண்  மலங்கள்;   12 kinds of refuses and excretions (சா.அக.);.
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ப் னி

 
 ப் னி tippiṉi, ெப.(n.)

   ேகா  இனத்தவர ்ஆ ம் நாட் ப் ற நடனம்; a kind of folk dance performed by Kölitribes.

     [ ப் - ப் னி]

ம்மைல

 
 ம்மைல timmalai, ெப.(n.)

   கள்ளக் ச்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Kallakkuricci Taluk.

     [ ண்+மைல]

ம் ர்

 
 ம் ர ்timmūr, ெப.(n.)

   ெசங்கற்பட்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Chenglepet Taluk.

     [ ம்மன்+ஊர]்

ங்கலச ் றா

 
 ங்கலச ் றா timiṅgalaccuṟā, ெப.(n.)

   றா ன் வைக; whale shark

     [ ங் லம்+ றா]

     [P]

ரிெகாம்

 
 ரிெகாம்  timirigombu, ெப.(n.)

அள ல்

   ய ெகாம் ; small size horn.

     [ ரி+ெகாம் ]

ைல

ைல timilai, ெப.(n.)

ஒ வைகயான ேதாற் க  a kind of instrument. (125);.

 ைல timilai, ெப. (n.)

   1. ஒ  வைகப் பைற (5);avci, 3, 27, а соло; a kind of drum.

   2, 5lošcima. ustfäs;see tirukkai,

 electrical ray.

   3. வப்  நிற ள்ள ம் 10 ரல நீளம் வளரவ் மான கடல் ன்வைக:seafish,

 dull reddish olive, attaining 10 in. in length (ெச.அக.);.

     [ ல் → ைல]

 ைல timilai, ெப. (n.)

   ஒ  ன். க் த் ைளையெயாட் க் கண் அைமந் ள்ள இம் னின் உடலைமப்  றாைவப் 
ேபான்ற . ைக னின் ம் எளி ல் வ க் த் gorgoudugi (goona. Ifsir);; a fish which eyes are situated near its 
mosbilly and rosembles shark by its structure. It slips easily from hand
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ைலத்தண்ணி

 
 ைலத்தண்ணி timilaittaṇṇi, ெப.(n.)

   ைறத் ப்ேபான க்ைக ன் வைக; numb fish.

     [ ைல+தண்ணி]

யாக ர்

 
 யாக ர ்tiyākaṉūr, ெப.(n.)

   ஆத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Attur Taluk.

     [ யகன்+ஊர]்

யாைக

 
 யாைக tiyākai, ெப.(n.)

   கள்ளக் ச் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Kallakurichi Taluk.

     [ ய - யாைக]

ரக்ேகால்

 
 ரக்ேகால் tirakāl, ெப.(n.)

   வந்தவா  வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Wandiwash Taluk.

     [ஒ கா தைர+கால்]

ரைக

 
 ரைக tiragai, ெப.(n.)

   மண்சட்  ைவப்பதற் காகத் ரைவக் ெகா யால் ன்னப்பட்ட ரி மைண; coir or reaper ring.

     [ ரக் - ரைக]

     [P]
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ரள்

ரள் tiraḷ, ெப.(n.)

   ச ்ெசல் ம் ைரந்த நைடைய ைடய தாளக்காலம்; fast step.

     [ ர- ர- ரன்]

 ரள் tiraḷ, ெப. (n.)

   1. உ ண்ைட, 

 ball, round mass, globe

ேதசப்பளிங் ன் ரேள ( வாசக 4,103);

ம. ரள.

   2. ட்டம் ; crowd, assembly, multitude, flock, herd, shoal, aggregation.

     "ஏனத் ரள் வந் ஞ் சாரல்" (ேதவா ;353,1);

   3. ைல( ன்);; cluster, clump, tuft.

   4. பைட (யாழ் அக.);; army.

   5. 

 abundance.

   6. இயக்கம் நான்க ள் ைரந்த ெசல ைன ைடய பாடல் ( லப்.3, 6, உைர);; song with quick movement, 
one of four iyakkam.

     [ ல் → ல் → ர ்→ ரள்]

ரா

 
 ரா  tirāci, ெப.(n.)

   கட ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Cuddalore Taluk.

     [ + - த் - ரா  (ெகாக.க);]

ராடம்

 
 ராடம் tirāṭam, ெப.(n.)

   பாைலயா ல் ேதான் ம் ஒ  வைகயான பண் ; a musical note,

     [தாடம்- ராடம்]

 ராடம் tirāṭam, ெப. (n.)

   பாைல யாழ்த் றத் ; a secondary melody type of the pālai class.
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ரா டம்

ரா டம் tirāviḍam, ெப.(n.)

ேகா ல் டக ( மான); அைமப் ல் காணப்ெப ம் ஒ  த ழர்

   கைலக் ; a Dravidian type of temple Construction.

     [த ழம்-த ளம்- ர ளம்- ரா டம்]

 ரா டம் tirāviḍam, ெப.(n.)

   1. த ழ், த ழ்நா ; Tamil, the Tamil country.

   2. த ழ்நா  ( ரா டம்);, ஆந் ரம், கன்னடம், மகாராட் ரம், ரச்ச்ரம் என்  ஐந்  (பஞ்ச); ரா ட 
மாநிலங்கள்; south india, south of vindhya, including the five provinces, {}.

   3. த ழ் ெமா ; the Tamil language.

     " ரா டத் ேல வந்ததா வகரிப்ேபன்" (தா . த்தர.்10);.

   4. த ழ், ெத ங் , மைலயாளம், கன்னடம்,  த ய ெதன் ரா ட ெமா க ம் மற் ம் வட 
ரா ட ெமா க ம்; vernacular tongues of the inhabitants of S.India, Tamil, Telugu, Kanarese, Malayalam, {}, etc. 

and languages of Dravidian family spoken in central and North India.

     [த. த ம் → Skt. {} → த. ரா டம்.]

ரிக் த்

 
 ரிக் த்  tirikkuttu, ெப.(n.)

   ட்  ைவக்கப்பட் க் ம் ரி ல் ந ப்ப  ைனக் காட் வதற்காகக் கம் னால் 
த் க்காட்டப்ெப ம்  ைளயாட்  ; a method of pointing the midpoint in a coil by the gamblers in gambling.

     [ ரி+ த் ]

ரிநர்

 
 ரிநர ்tirinar, ெப.(n.)

   அைலபவர;் rovers.

     [ ரி- ரிநர]்

ரிவாக்கக் 
ெகாள்ைக

 
 ரிவாக்கக் ெகாள்ைக tirivākkakkoḷkai, ெப.(n.)

உ ரினங்களின் ப ைற வளரச்் க் ேகாட்பா : evolution theory.

     [ ரி +ஆக்கம்+ெகாள்ைக]

க் க்ேகாண
டம்

 
 க் க்ேகாண டம் tirukkukāṇapīṭam, ெப.(n.)

   ற்பங்கைள அைமப்பதற்கான ட வைக ள் ஒன் ; sculpture stand.

     [ க் +ேகாணம்+ டம்]

க் க்ேகாணம்

 
 க் க்ேகாணம் tirukkukāṇam, ெப.(n.)

   ஏ ைச ன் ப ப் களில் ஒ வைக; a type in musical note.

ம வ ரிேகானம்

     [ க் +ேகாணம்]
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க் ப்பதாைக

 
 க் ப்பதாைக tirukkuppatākai, ெப.(n.)

   பரதத் ல் ெவளிப்ப த்தப்ப ம் ஒற்ைற த் ைர நிைலகளில் ஒன் ; a dancepose. ம வ. ரிபதாைக.

     [ க் +பதாைக]

ரியாலம்

 
 ரியாலம் tiriyālam, ெப.(n.)

   ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Thiruppattur Taluk.

     [ +ஆலம்(ஆலமரம்);]

க் செ்சம்

 
 க் செ்சம்  tirukkuccembu, ெப.(n.)

    ச ்ெசம் ; a jug with screw bid.

     [P]

     [ க் +ெசம் ]

க் க்ைக 
யாைனக் ம்

 
 க் க்ைக யாைனக் ம்  tirukkuṟukkaiyāṉaikkummi, .ெப.(n.)

   யாைனையப் பற் ய ம் ப்பாடல்; a kummi song on elephant. [ + க்ைக+யாைன+ ம் ]

க்ைக

க்ைக tirukkai, . ெப.(n.)

ஒ  வைக ன், spotted eagle ray.

     [ க் - க்ைக]

     [P]

 க்ைக tirukkai, ெப. (n.)

   1. டக்ள் அடரந்்  நீண்ட ரிய வாைல ைடய ம், தடை்ட யான ம் றா ன் இனத்ைதச ்
ேசரந்்த மான கடல் ன் வைக stingrayfish.2 ெசம்ப ப்  நிற ம் 18 ரலம் (அங் லம்); வளரவ் மான 

ன் ,

 electrical ray, reddish brown, attaining 18in. in length, Nareine timilei (ெச.அக);

சாம்ப வம் ள்ைள அகர த  ம் இந் யா ல் காணப்ப ம் க்ைக வைககள்

   1. சப்ைபத் க்ைக ; banded teriky Myliobatis niewhofli alias M. batoidei.

   2. இராசாத் க்ைக, 

 rajah teriky - Raja fasciate.

   3. தப் கட ளி ; small drum teriky - Myliobatis plgios tomata.

   4.  ளித் க்ைக; Eagle ray or whip ray Myliogbatis acquila.

   க்ைகக்காைற ேகாணம் எவ்வள  என்  அளந்  ம் க   (அ .களஞ்);; yaw meter.

     [ க்ைக + அள மானி]
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க்ைக ஒட்

 
 க்ைக ஒட்  tirukkaioṭṭi, ெப.(n.)

   யவர ்மண்பாண்டம்ெசய் ம் சக்கரம்; a wheel for making mud-pots."இக்ேகா ற் க்ைக ஒட்  
ன் ஒ ைக ம்"...

     [ க்ைக+ஒட் ]

னி

 
 னி tirugiṉi, ெப.(n.)

   ெகா  கழன்  டாமல் இைணக் ம் ஆணி; apininanklet

     [ காணி→ னி(ெகா.வ.);]

னிசெ்சாம்

 
 னிசெ்சாம்  tirugiṉiccombu, ெப.(n.)

 ம்ப  ேமல்  அைமந்த ெசாம்  screw lid-cembu.

     [ ணி- னி+ெசம் ]

கள்ளி

கள்ளி tirugugaḷḷi, ெப.(n.)

   பரமக்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Paramakkudi Taluk.

     [ +கள்ளி(ெச );]

 கள்ளி tirugugaḷḷi, ெப. (n.)

   1. ெகாம் க் கள்ளி (பதாரத்்த 120);;  milk-hedge.

   2. கள்ளி வைக;  twisted square spurge.

     [  + கள்ளி]

ைக

 
 ைக tirugai, ெப.(n.)

   பழங்காலத் ல் ேகழ் வர ேபான்றவற்ைறமாவாக அைரக்கப்பயன் பட்ட கல் னாலான க ; slabs 
ofgrinding Stone.

     [ - ைக]

     [P]

சச்ாந்

 
 சச்ாந்  tiruccāndu, ெப.(n.)

   அணி வைக; a kind of ormament." ப்ப வட்டம் சச்ாந்  ேமய் ச்  ளக் ." (கல்);

     [ +சாந் ]

ச் ைர

 
 ச் ைர tiruccirai, ெப.(n.)

ம்பேகாணம் வட்டத் ள்ள ற் ர ்a village in Kumbakonam Taluk.

ம வ சே்சைற

     [ + ைர]
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ச் ன்னம்

 
 ச் ன்னம் tirucciṉṉam, ெப.(n.)

   பண் ைடய ஊ க ; a wind pipe.

     [P]

     [ + ன்னம்[

 ச் ன்னம் tirucciṉṉam, ெப. (n.)

   ெதய்வம், அரசன் தலானாரின் ன்  இைசக் ம் ஊ  ழ ள்ள இைசக்க ; a kind of trumpet, 
usually blown in pairs before a detiy, king. etc.

     [  + ன்னம்]

ட் க் ம்

 
 ட் க் ம்  tiruṭṭukkummi, ெப.(n.)

   ஒ  வைகயான ம் ப்பாடல்; a kummiplay.

     [ ட் + ம் ]

த்தங்கல்

 
 த்தங்கல் tiruttaṅgal, ெப.(n.)

   சாத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Sattui Taluk.

     [ +(தாங்கன்); தங்கல்(ஏரி);]

த்தாளசச்

 
 த்தாளசச்  diruddāḷaccadi, ெப.(n.)

   சந்த வைக ள் ஒன் ; a type of melody song.

     [ +தாளம்+ச ]

நடனம்

 
 நடனம் tirunaḍaṉam, ெப.(n.)

   இைற வைன மட் ம் நிைனத்  ஆ ம் ஆட்டம்; dance especially meant for god.

     [ +நடனம்]

நிைல

 
 நிைல tirunilai, ெப.(n.)

   ெபான்ேனரி வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Ponner Taluk.

     [ +நிைல (ேகா ன் ெபயர)்;]

ப்பணி மாைல

 
 ப்பணி மாைல tiruppaṇimālai, ெப.(n.)

   ற்பக் கைலச ் றப் க் கைள ளக் ன்ற ல்; a treatise on sculpture, [ ப்பணி+மாைல]

ப்பாட்டைட

ப்பாட்டைட  tiruppāḍḍaḍaivu, ெப.(n.)

ேதவாரப்பண்ணிற்  ஆ ம் நடனம் dancefor Thevaram song. (35:117);.

     [ +பாட் +அைட ]
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ப் ளி

 
 ப் ளி tiruppuḷi, ெப.(n.)

   காணிைய க் வதற் ப் பயன்ப ம் க ; screw driver

     [ ப் +உளி]

 ப் ளி tiruppuḷi, ெப. (n.)

காணி ன் தைலப்ப ல் ெபா த் த் க ஏந்தாக ைடய, சற் க் ரான படை்ட ைன ம் 
ைகப் ம் உைடய க :

 screw-driver.

     [  + னி]

ப் ட்

ப் ட்  tiruppūṭṭu, ெப.(n.)

   தா  கட் தல்; tying marriage knot-tali.

     [ + ட் ]

     [P]

 ப் ட்  tiruppūṭṭu, ெப. (n.)

   1. மண மக க் த் தா  கட் ைக:

 tyingthewedding badge round the neck of a bride.

   2. தா  ; wedding badge.

     [  + ஆட் ]

ப் மண்டபம்

 
 ப் மண்டபம் tirubbūmaṇṭabam, ெப.(n.)

   ேகா ல் மாைலெதா க் ம் இடம்; a place where flowers are string to make garland-for-temple. "நாள் 
ஒன் க்  ணர நாநாளியாகவந்த ப்பள்ளித ்தாமம் ப் மண்டபத்  தலாக அளக் க ம்" 
(கல்);.

     [ + +மண்டபம்]

ம்பாப்பயணம்

 
 ம்பாப்பயணம் tirumbāppayaṇam, ெப.(n.)

   சா , இறப் ; death.

     [ ம்பா(த);+பயணம்]

மந் ர ஓைல

மந் ர ஓைல tirumandiraōlai, ெப.(n.)

ெசப்ேபட் ல்.ஆைண-எ ம் அ காரி, a Scribe appointed by the king, 6805ushmukhin சரிபாரக்் ம் அ காரி. 
வா க் ேகள் அரசன்ஆைணையக் ேகட் செ்சால்வன்.

     [ மந் ரம்+ஒைல]

ம கல்

 
 ம கல் tirumarugal,    ெப.(n:).நன்னிலம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a_village in Nannilam:Taluk.

     [ +ம கல்]
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ம ங்கன்

 
 ம ங்கன் tirumaruṅgaṉ, ெப.(n.)

   பழம்ெப ம் ற்பக் கைலஞர;் name of a sculpter.

     [ +ம ங்கள்]

ேலாக்

 
 ேலாக்  tirulōkki,    ெப.(n) ம்பேகாணம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Kumbakonam Taluk.

     [ ரி+ேலா - ரிேலா  லக அம்ைம]

வண்பரிசாரம்

 
 வண்பரிசாரம் tiruvaṇparicāram, ெப.(n.)

   மால் ற்பத் ன் நிைலகளில் ஒன் ; a posture of Tirumal.

     [ +மண்+பரிசாரம்]

 வண்பரிசாரம் tiruvaṇparicāram, ெப. (n.)

   தாங் ரச் ் ைம ள்ள ம், நம்மாழ்வாரின் தாயார ் றந்த இட மான ப்ப சாரம் 
என் ம் மால்தலம் ( வ். வாய்);; Tiruppadi-caram a Visnu shrine in Travancore and the birthplace of 
Nammālvår's mothers.

வ

 
 வ  diruvadi, ெப.(n.)

   கட ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Cuddalore Taluk.

ம வட வ ைக

     [ +(அ க அ -வ வ ைக);]

வரங்

 
 வரங்  tiruvaraṅgi, ெப.(n.)

   பரமக்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Paramakkudi Taluk.

     [ .+.(அரங்கம்); அரங் ]

வாக்

 
 வாக்  tiruvākki, ெப.(n.)

   ளத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Mudukulattur Taluk.

     [ +(பாக்கம்); வாக்கம்-வாக் ]

வா

வா  tiruvāci, ெப.(n.)

   இைற ன் உ வங்களிற் ற் யர ்வ வைமக் ம் ேமல் ற்  வைள ; ornamental meter ring - sculptural 
feature. (5:70);.

     [ +வா ]

 வா  tiru-vasi, ெப. (n )

வா ைக  பாரக்்க; see tiru-Vâsigai.
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வாணி

 
 வாணி tiruvāṇi, ெப.(n.)

   க் ச் ; Screw,

     [ +ஆணி]

வாராதைன

 
 வாராதைன tiruvārātaṉai, ெப.(n.)

   கட ள் ைச; ritual worship of God."இக் டக்ைக நில ன் ம் வாராதைன ெசய் ம் 
ேயா யாரக்் ." (கல்);.

     [ +ஆராதைன]

ழா

 
 ழா tiruviḻā, ெப.(n.)

   நாட் ப் ற மர ப் பாங் கைள உள்ளடக் ய ெகாண்டாட்டம்; a traditional public function.

     [ + ழா]

 ழா tiruviḻā, ெப. (n.)

   ேகா ல் நிகழ்த் ம் ழா; festival in a temple.

     " ழாச ் க்கம்" (ேகா ற் .);

     [  + ழா]

 ழா tiruviḻā, ெப. (n.)

   ேகா ல் நிகழ்த் ம் ழா; festival in a temple.

     " ழாச ் க்கம்" ேகா ற் .

     [  + ழா]

ண்ணா
ைக

ண்ணா ைக tiruvuṇṇāḻigai, ெப.(n.)

   க வைற; sanctum sanctoreum. [ +உண்+நா ைக]

 ண்ணா ைக tiruvuṇṇāḻigai, ெப. (n.)

ண்ணா ைக (Inse); பாரக்்க; see tit-w. uņņāligai.

 ண்ணா ைக tiruvuṇṇāḻigai, ெப. (n.)

   ேகா ல் க வைற; innermost sanctuary of a temple.

     " ண்ணா ைக ைடயார ்வசேம நாள்ேதா ம் அளக்கக்கடேவம்" (S.l.l. 143);.

     [  + உண்ணா ைக]

 ண்ணா ைக tiruvuṇṇāḻigai, ெப.(n.)

   க்ேகா ல் க வைற ; innermost sanctuary of a temple.

     "50s sororissons, usanLuto வசேம நாள்ேதா ம் அளக்கக்கடேவம்" (Sill , 143);.

     [  + உண்ணா ைக]
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ைவ

ைவ tiruvai, ெப.(n.)

   பாைன ெசய்யப் பயன்ப ம் மண்பாண்டச ்சக்கரக் க ; potter's wheel. (ம.வ.ெசா);.

     [ +ைவ]

 ைவ tiruvai, ெப. (n.)

   1. ரிைவ பாரக்்க.

 a mode of learning of rote,

   2. அைரகல் இயந் ரம் ; crinding machine (ெச.அக);.

     [ ரி + ரிைவ]

ள்

 
 ள் tiruḷ, ெப.(n.)

   மட்பாண்டம் ெசய்ய உத ம் யவன் சக்கரம்; potter's wheel.

     [ - - ள்]

ல்லானா

 
 ல்லானா tillāṉā, ெப.(n.)

   கக் க னமான நாட் ய உ ப் ; a difficult type of dance.

     [ ல்- ல்லானா]

ல்ைல டங்கன்

 
 ல்ைல டங்கன் tillaiviḍaṅgaṉ, ெப.(n.)

   இைசசச்ான்ேறாரில் ஒ வர;் a songster.

     [ ல்ைல+ டங்கள்]

லாப் யா

 
 லாப் யா tilāppiyā, ெப.(n.)

   ஒ வைக ன்; tilapia.

     [ லா- லாப் - லாப் யா]

வ

வ  tivavu, ெப.(n.)

   யா ன் உ ப் க்களில் ஒன் ; a part of the harp-ya!.

     [ வ- வ ]

 வ  tivavu, ெப. (n.)

   1. யாழ்த்தண் ள்ள

 sportol ; bands of catgut in a yāl.

     "ெச ேநர்  ைவத்த ெசய்  வ ன்' (  140); /

   2. மைலேமேலாரம் ப க்கட்  ( ன்);; slip cut on the sides of a mountain.
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ற்பரப்

 
 ற்பரப்  tiṟparappu, ெப.(n.)

   கல் ளம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a villagein Kalkulam Taluk.

     [ ல்(ைல);+பரப்  ( ல்ைல-மரப்ெபயர)்;]

றம்

றம் tiṟam, ெப.(n.)

ஏ  நரம் களி ந்  ைறந்த நரம் கள் ெகாண்ட இைசநிைல. a harp of lesse number of stringsthan the 
number seven.

     [ - றம்]

 றம்1 tiṟam, ெப. (n.)

   1. பா ; constituents, component parts, necessary elements.

     "நிற் ஞ் றக்க" ( றநா. 6);.

   2. வைக; kind, class, sort.

     " த் ற ணரவ்ால்" (தண்ைகப் . நந் . 120);.

   3. சார் ; party, side.

     "ஒ ற ெமால்காத ேநரே்கால்" (க த். 42);.

   4. ஐந்  ர ள்ள இைச ( லப். 4, 106, உைர);; a secondary melody type, pentatonic.

   5. பா  (ைதலவ.ைதல.);; half.

   6. வ ; way, path, manner.

     "அறெனா  ணரந்்த றன  ெசங்ேகால்" (ெபா ந. 230);.

   7. வரலா ; history.

     "ஆ த் ரன் றம்" (மணிேம. 12:27);.

றைவக்ெகா

 
 றைவக்ெகா  tiṟavaikkoḍi, ெப.(n.)

   ரம் , ெகா ேபான்றவற்றால் ன்னப்பட்ட ரிமைண; a ring stand made of reaperor reed. 
[ றைவ+ெகா ]

றன் எ ப் ரி

றன் எ ப் ரி tiṟaṉeḻuppiri, ெப.(n.)

   12 அ  தல் 1.அ  வைர மரம் இைழத்த க் ப் பயன்ப ம் க ; an implement in carpentry.

     [ றன்+எ + ரி]

றன  ஆட்டம்

 
 றன  ஆட்டம் tiṟaṉaṟiāṭṭam, ெப.(n.)

   ச ஆட்டத் ல் த்தவைரெயல்லாம்தன் வ ைம னால் லக் ட் த் தம் கட் க் த் 
ம் தல்; a talent in the game cagukugu.

     [ றன்+அ +ஆட்டம்]
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ன் ப்ேபாத்

ன் ப்ேபாத்  tiṉṟippōttu, ெப.(n.)

   1. ெப ந் னிக்காரன்; one who eats excessively. 2 ன் ெகா த்தவன் a big bellied fat person.

ெத. ன் ேபாத்

     [ ன் +ேபாத் ]

 ன் ப்ேபாத்  tiṉṟippōttu, ெப. (n.)

   யாக உண்பவன்; loc. glutton.

     [ ன்  + ேபாத் .]

 ன் ப்ேபாத்  tiṉṟippōttu, ெப. (n.)

   யாக உண்பவன்; loc. glutton.

     [ ன்  + ேபாத் ]

னவாட்

 
 னவாட்  tiṉavāṭṭu, ெப.(n.)

   ர;் arrogance.

ம வ: ெதனாவட்

     [ ன +ஆட் ]

க்கணம்

 
 க்கணம் tīkkaṇam, ெப.(n.)

   ெசய் ளில் தற் ராக அைமக்கத் தகாத ம், நிைர ேநர ்ேநர ்என வ வ மா ய ய ெசய் ட ்
கணம்;     [  + கணம்]

 க்கணம் tīkkaṇam, ெப. (n.)

   ெசய் ண் தற் ராக அைமக்கத் தகாத ம் நிைர ேநர ்நிைரெயன வ வ மா ய ெசய் டக்ணம் 
( வா.);; metrical foot of nirai-nēr-nirai considered inauspicious at the commencement of a poem.

     [  + கணம்.]

 க்கணம் tīkkaṇam, ெப. (n.)

   ெசய் ண் தற் ராக அைமக்கத் தகாத ம் நிைர ேநர ்நிைரெயன வ வ மா ய ெசய் டக்ணம் 
( வா.);; metrical foot of {} considered inauspicious at the commencement of a poem.

     [  + கணம்]

க்ேகா  
ைளயாட்

க்ேகா  ைளயாட்  tīkāḻiviḷaiyāṭṭu, ெப.(n.)

   ெதா பவன் வ ம்ேபா  காத் க் ெகாள்ள வல  காைல மடக்  வல  ைகைய ழங்கா க் ள் 
ைழத்தப  க்ைகப் த் க் ெகாள் ம் ைளயாட் ;   0strich tag (of); nosetag

ம வ க்ைகப் த்தால் ெதாடாேத

     [ +ேகா + ைளயாட் ]
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சச்ட்

சச்ட்  tīccaṭṭi, ெப.(n.)

ேகா ல் ழா

த யவற் ல் எ க் ம் ெந ப் சச்ட் , fire pot carried as in temple-procession.

     [ +சட் ]

     [P]

 சச்ட்  tīccaṭṭi, ெப. (n.)

   கணப் ச ்சட் ; fire pan, chating dish.

   2. ேவண் தலாக எ க் ம் சச்ட;் fire pet carried in fulfilment of a vow.

     [  + சட் .]

 சச்ட்  tīccaṭṭi, ெப. (n.)

   1.கணப் ச ்சட் ; fire pan, chating dish.

   2. ேவண் தலாக எ க் ம் சச்ட் ; fire pet carried in fulfilment of a vow.

     [  + சட் ]

சச்ட்  
ைளயாட்

 
 சச்ட்  ைளயாட்  tīccaṭṭiviḷaiyāṭṭu, ெப.(n.)

   கரகத் ற் ப் மாறாக, தைல ல் ச ்சட் ைய ைவத்தா ம் ஆட்டம்; fire pot play

     [ +சட் + ைளயாட் ]

ச்

 
 ச்  ticcūṭu, ெப.(n.)

   ேநாய் நீக்கத் னாற் டல்; actual cauterization (as an ulcer); by means of heated wire or rod thermocautery.

     [ + ]

ஞ்ேசா

 
 ஞ்ேசா  tīñjōṟu, ெப.(n.)

   சட் ன் அ ல் க ய ேசா ; charred rice in the pot.

ம வ அ த்த ேசா

     [ (ய்);+ேசா ]

ட்டாலம்

 
 ட்டாலம் tīṭṭālam, ெப.(n.)

   ம ராந்தகம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Madurantakam Taluk.

     [ ற் +ஆலம்]
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ட் க்கட்ைட

 
 ட் க்கடை்ட tīṭṭukkaṭṭai, ெப.(n.)

   உளி ேபான்ற தச் க் க ; an implement in carpentry.

     [P]

     [ ட் +கடை்ட]

ட் க்க

 
 ட் க்க  tīṭṭukkaḻivu, ெப.(n.)

உடல் ய்ைம ன் ெபா ட்டானெதா  ற்றநீக்கம், expiation for bodily impurity such as that caused by the 
death of relative.

     [ ட்  + க ]

ட் சே்சா

 
 ட் சே்சா  tīṭṭuccōṟu, ெப.(n.)

   இழ  ட் ம் ப்  நன்னீராட்  ழா ம் பரிமாறப்ப ம் ேசா ; meal offered at the housewhere a 
death occured and puberty function.

     [ ட் +ேசா ]

த்தட் க்கல்

 
 த்தட் க்கல் tīttaṭṭikkal, ெப.(n.)

   ெந ப் க் கல்; flint used in olden days to strike fire.

ம வ க் க் க்கல்

     [ +தட் +கல்]

 த்தட் க்கல் tīttaṭṭikkal, ெப. (n.)

   க்  க் க்கல் (சங்.அக.);; strike-a-light, flint stone.

     [ த்தட்  + கல்.]

 த்தட் க்கல் tīttaṭṭikkal, ெப. (n.)

   க்  க் க்கல் (சங்.அக);; strike-a-light, flint stone.

     [ த்தட்  + கல்]
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த் றம்

த் றம் tīttiṟam, ெப.(n.)

   1. ெந ப் ன் வல்லைம; the power of fire. 2. ெசரிமான ஆற்றல்;

 the power of digestion, metabolic rate.

     [ + றம்]

 த் றம் tīttiṟam, ெப. (n.)

   1. ெகாைல த ய செ்சயல்; murder, heinous deed.

     " த் றம் ரிந்ேதான் ெசய் யர ்நீங்க" ( லப்.115, 71);.

   2. வளர ்ெசய்பா ; fire sacrifice.

     " த் றம் ரிந்ேதான் ெசப்பக் ேகட் " ( லப்.11, 57);.

     [  + றம்.]

 த் றம் tīttiṟam, ெப. (n.)

   1. ெகாைல த ய செ்சயல்; murder, heinous deed.

     " த் றம் ரிந்ேதான் ெசய் யர ்நீங்க" ( லப். 115, 71);.

   2. வளர ்ெசய்பா ; fire sacrifice.

     " த் றம் ரிந்ேதான் ெசப்பக் ேகட் " ( லப். 11, 57);.

     [  + றம்]

த் ப்பட்ைட

 
 த் ப்படை்ட tīttuppaṭṭai, ெப.(n.)

   பட் ச ்ேசைலையச ் க்க ன் த் ேதய்க்கப் பயன்ப ம் படை்ட; a barkused while ironing silk Sareе. 
[ ற் + த் +படை்ட]

ப்பந்தம் ற் -
தல்

ப்பந்தம் ற் -தல் dīppandamcuṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)  கம் ைன வட்டமாக

   வைளத்  ணிகைளச ் ற்  எண்ெணய் ஏற் ப் பற்ற ைவத்  ைளயா தல்; to play with a fire pole.

     [ +பந்தம்+ ற் தல்]

ப்பாய்-தல்

ப்பாய்-தல் tīppāytal,    ெச. . .(vi.).கணவன் எரி ட்டப்பட்ட ல் மைன  ந்  உ ர ் றத்தல்; to 
die with the deceased husband by plunging into the pyre.

     [ +பாய்]

 ப்பாய்-தல் tīppāytal, ெச. . . (v.i.)

   ற் பாய்தல்; to pluge into flarres, as a wife on the funeral pure of her husband.

     "ெப ங் ேகாப் ெபண்  ப்பாய்வாள்" ( றநா.2467);.

     [  + பாய்.]

 ப்பாய்-தல் tīppāytal, ெச. . . (v.i.)

   ற் பாய்தல்; to pluge into flarres, as a wife on the funeral pure of her husband.

     "ெப ங் ேகாப் ெபண்  ப்பாய்வாள்" ( றநா. 2461);.

     [  + பாய்-,]
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ப்பாய்

ப்பாய்  tīppāyvu, ெப.(n.)

   1. ப் தல்; entering fire, as on dead. 2. உடன்கடை்ட ேய ைக sati.

     [  → பாய்  (அக் னிப் ரேவசம்);]

பங்

 
 பங்  tīpaṅguḍi, ெப.(n.)

   நன்னிலம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Nannilam Taluk.

     [ - வம்- பம்+ ]

ப ட்

 
 ப ட்  tīpamūṭṭi, ெப.(n.)

   இந்தளக் கடை்ட ன் மற்ேறார ்ெபயர;் name of the wood indalam.

     [ பம்+ஊட் ]

ெய  ேசா

 
 ெய  ேசா  tīyeṟicōṟu, ெப.(n.)

   பைடயல் இ ம் ேசா ; rice oblation. [ +எ +ேசா ]

ர்த்தக்காவ

 
 ரத்்தக்காவ  tīrttakkāvaḍi, ெப.(n.)

அழல் நாண் ன் (அக் னி நடச்த் ர); ழா ல் க க்  ஊர ்மக்கள் எ க் ம் காவ , kāvaợi festival 
for god Murugan.

     [ ரத்்தம்+காவ ]

ர்த்தக் டெம -
த்தல்

ரத்்தக் டெம -த்தல் tīrttakkuḍameḍuttal,    -4 ெச.  (vi)பங் னி உத் ர ழா ன் ஒ  றாக 
நீரக்் டத்ைத ஏந் தல் (63:44); to hold water pot in panguni uttira procession.

     [ ரத்்தம்+ டம்+எ த்தல்]

வ ர்

 
 வ ர ்tīvaḷūr, ெப.(n.)

   ன்றம் ( த்தாசலம்); வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Vriddhachalam Taluk.

     [ஒ கா. வள் ர]்

வ ர்

 
 வ ர ்tīvaṉūr, ெப.(n.)

   ளியங்கா  ( ண்  வனம்); வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tindivanam Taluk.

     [ வன்+ஊர]்

க் ப் ண்

 
 க் ப் ண்  tukkilippūṇṭu, ெப.(n.)

   கச ் ய ண் ; a small shrub. (ெகா.வ.வ.ெசா.);.

     [ க் ணி- க் + ண் ]
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கங்கால்

 
 கங்கால் tugaṅgāl, ெப.(n.)

   வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Sivagangai Taluk.

     [ க்கன்+கால்]

ங்கம்

ங்கம் tuṅgam, ெப.(n.)

   ற்ப த் ைர ள் ஒன் ; a feature in sculpture. [ ங் +அம்]

 ங்கம் tuṅgam, ெப. (n.)

   1. உயரச்் ; height, devation.

     " ங்க கமாளிைக" ( வ்.ெபரிய .3, 4, 6);.

   2. னி; tip edge.

   3. ெப ைம ( ங்.);; dignity, excellence.

   4. அகலம் ( ங்.);; breadth.

   5. மைல; mountain.

   5. ய்ைம; purity.

   6. ெவற்  (யாழ்.அக.);; victory.

     [உங்  → ங்  → ங்கம் (ேவ.க.36);.]

 ங்கம் tuṅgam, ெப. (n.)

   1. உயரச்் ; height, devation.

     " ங்க கமாளிைக" ( வ்.ெபரிய .3,4,6);.

   2. னி; tip edge.
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 tuḍi, ெப.(n.)

   தாளத் ன் உ ப் களில் ஒன் ; a kind of talam. [ - ]

 1 tuḍittal, ெச. . . (v.i.)

   1. படபடெவனச ்ச த்தல்; to quiver, tremble.

     "வாய் றந் தம்பவளத் ப்பப் பா ன்" ( வாச. 9, 11);.

   2. மனம் பைதத்தல்; to be in a great flurry or  agitation.

     " க்கத்தாற் க் ன் றா ம்" (கம்பரா.நீர ் ைளயாட்  11);

   3. பரபரத்தல்; to be eager.

     "அவன் அங்ேக ேபாகத் க் றான்".

   4. ப  த யவற்றால் க வ ந் தல்; to suffer acutely, as from the gnawings of hunger.

     "ப யால் க் றான்".

   5. க்காதல்; to be rude, roguish.

   6. ன் தல்; to shine, glitter.

     [  →  → - ( .தா.62);.]

 2 tuḍi, ெப. (n.)

   1. ச ப் ; quivering.

ய ர்

 
 ய ர ்tuḍiyalūr, ெப.(n.)

   ேகாய த் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Coimbatore Taluk.

     [ - யல்:ஊர]்

க்

 
 க்  tuḍukku, ெப.(n. )உ க் ம்  எ ம் இைசக்க ம் ேசரந்்  இைசக் ம் ஒ ப் : music produced 
both from udukku and tudi.

     [ - க் ]

ப்ப

 
 ப்ப  duḍuppadi, ெப.(n.)

   ஈேரா  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Erode Taluk.

     [ +ப ]

ப்  அ கல்

 
 ப்  அ கல் tuḍuppuaḻugal, ெப.(n.)

   ன் க க்  வ ம் ஒ  வைக ேநாய்; finrot.

     [ ப் +அ கல்]
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ப் க் ைர

 
 ப் க் ைர tuḍuppukārai, ெப.(n.)

   காட் ல் ைளக் ம் ைர வைக; a kind of greens. (ெநவ.வ.ெசா.);.

     [ ப் + ைர]

 ப் க் ைர tuḍuppukārai, ெப. (n.)

   ம ந் ச ்ெச வைக; a small medicinal plant.

     [ ப்  + ைர.]

 ப் க் ைர tuḍuppukārai, ெப. (n.)

   ம ந் ச ்ெச வைக; a small medicinal plant.

     [ ப்  + ைர]

ப் நாைர

 
 ப் நாைர tuḍuppunārai, ெப.(n.)

   நாைர வைக ள் ஒன் ; spoonbill.

     [ ப் +நாைர]

     [P]

ப் வாயன்

 
 ப் வாயன் tuḍuppuvāyaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  வைக பறைவ இனம்; spoon bill. [ ப் +வாயன்]

ம்

 
 ம்  tuḍumbu, ெப.(n.)

ஒர ்இைசக்க , a musical instrument.

     [ ம் (ஒ க் ப் );- ம் ]

 ம்  tuḍumbu, ெப.(n.)

   பைற; kettle like drums.

     "ேகா ல் ேநாம்  சாற் ய ைதத் ம்  அ த் த் ெதரி த்தனர"்.

     [ ம்- ம் ]
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ைம

ைம tuḍumai, ெப.(n.)

   ேதாலால் ெசய்யப் பட்ட பண்ைடய இைசக்க ; an ancient musical instrument

     [ ம் - ைம]

 ைம tuḍumai, ெப. (n.)

   ேதாற்க  வைக ( லப். 3, வரி, உைர, பக்.104);; a kind of drum.

ெத. : க. 

 ைம tuḍumai, ெப. (n.)

   ேதாற்க  வைக ( லப். 3, வரி, உைர, பக். 104);; a kind of drum.

   ெத. ;க. 

ைடக்

 
 ைடக்  tuḍaikkuḻi, ெப.(n.)

ேதாற்ற ெவற் க்  (ெசன். வழக் );. a-empty pit in indoor gameplank.

     [ ைட( ைடத்த); ]

ைடப்பச்

 
 ைடப்பச்  tuḍaippaccuḻi, ெப.(n.)

மாட் ன்

   வால்ப ல் இ க் ம் , ைம பயக் ம் sig; a mark denoting bad omen on cow.

ம வ ச்

     [ ைடப்பம்+ ]

ண்டம்

ண்டம் tuṇṭam, ெப.(n.)

எ ம் ல்லாத ப : fillet.

     [ ண் +அம்]

 ண்டம்1 tuṇṭam, ெப. (n.)

   1. ண் ; piece, slice.

     "ம த் ண்ட ேம ஞ் டரத் ்ெதால்சைட" (ேதவா.79, 3);.

   2. ணி; a small piece of cloth.

   3. வாய்க்கால்; small canal.

   4. ரி ; section, division.

   5. ய வயற்ப ; a small plot of field.

   6. ன் ண்டம்; a piece of fish meat.

 ண்டம்2 tuṇṭam, ெப. (n.)

   1. பறைவ க் ; beak, bill.

     " ண்டப்பைடயால்" (கம்பரா. சடா ர ்109);.

   2. க் ; nose.

     "ேதான்றா நைக டன் ண்ட ஞ் ட் " (கல்லா. 63, 8);.
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ண் -த்தல்

ண் -த்தல் tuṇḍubiḍittal,    4 ெச. . . (vi.) ஒ லாட்டம் ஆ ேவாரை்க ல் ண்  ஏந் தல்; to holds 
hand kerchief in oyilattamfolk dance.

     [ ண் + ]

ண்  
மல் ைகக் 

கைதப்பாடல்

 
 ண்  மல் ைகக் கைதப்பாடல் duṇṭumalligaiggadaippāṭal, ெப..(n.)

   ேகாைவப் ப  இ ளரக்ளின் கைதப்பாடல்; a dialogue song of the Irulas of Coimbatore. 
[ ண் +மல் ைக+கைத+பாடல்]

ண் மானியம்

 
 ண் மானியம் tuṇṭumāṉiyam, ெப.(n.)

   ஓம ரவ்ட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Omalur Taluk.

     [ ண் +மானியம்]

ண்ைண

 
 ண்ைண tuṇṇai, ெப.(n.)

   ஆண் ; male organ. பட ண்ென [ ண்- ண் - ண்ைண]

னி ரேம

 
 னி ரேம  tuṉisiramēṭu, ெப.(n.)

   தம்பரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village.in Chidambaram Taluk.

     [ ணி+ ர+்ேம ]

ைணப்பசை்ச

 
 ைணப்பசை்ச tuṇaippaccai, ெப.(n.)

   ப்ெபய் ய ெபண் க் த் ைணயாக இ க் ம் ெபண் க் ப் பசை்ச த் ம் ைற; tatooing 
the girl friend of the matured girl.

     [ ைண+பசை்ச]
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த்தம்

த்தம் tuttam, ெப.(n.)

எ ப் க் ரெலா யாக வ ம் ஏ ைச ள் ஒன்  a musical note.

     [ ர- த்தம்- த்தம்]

 த்தம்1 tuttam, ெப. (n.)

   1. இைச ஏழ ள் இரண்டாவ ; the second note of the gamut, one of seven icai, q.v.

     "வண் னந் த்தநின்  பண்ெச ம்" (ேதவா.488, 10);.

   2. சமனிைச ( ங்.);; tenor.

   3. ஓமா ைக வைக ( வக. 623, உைர);; a scent used in battin.

   4. நாய் ( டா.);; dog.

   5. நாய்ப்பாகல் (மைல);. பாரக்்க;see nanal; wild sugar-cane.

   7. நீர் ள்ளி (மைல.); பாரக்்க;see nirmulli a herb growing in moist places.

 த்தம்2 tuttam, ெப. (n.)

   ைவப்  நச் வைக ( டா.);; a prepared arsenic, vitriol, sulphate of zinc or copper.

   2. கண் ம ந்தாக உத த் ரி  (ைதலவ. ைதல. 69);; tutty, blue or white vitriol used as collyrium.

 த்தம்3 tuttam, ெப. (n.)

த் க்கா

 
 த் க்கா  tuttikkāṭu, ெப.(n.)

   :ேவ ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Vellore faluk.

     [ த் (ெச }+கா ]

த்தாரி

த்தாரி tuttāri, ெப.(n.)

   ஊ ம் இைசக்க  க ; a wind musical instrument.

     [ த்(ஒ க் ப் ); த்தாரி]

 த்தாரி tuttāri, ெப. (n.)

   1. ஊ ழல் வைக; long, straight pipe.

   2. ஆைடவைக (யாழ்.அக.);; a kind of cloth.

   ெத. த்தார;   க. த்தாரி;ம. த்தாரி

 த்தாரி tuttāri, ெப. (n.)

   1. ஊ ழல் வைக; long, straight pipe.

   2. ஆைடவைக (யாழ்.அக.);:

 a kind of cloth.

   ெத. த்தார;   க. த்தாரி;ம. த்தாரி
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த் க் ளம்

 
 த் க் ளம் tuttikkuḷam, ெப.(n.)

   நாமக்கல் வட்டத் ள்ள ற் ரர;் a village in Namakkal Taluk.

     [ த் + ளம்]

யணி

 
 யணி dudiyaṇi, ெப.(n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [ +அணி]

ந்

ந்  tundubi, ெப.(n.)

   உ ன் ேவ  ெபயர;் musical instrument tundubi. [ ம்+ ]

 ந்  tundubi, ெப. (n.)

   1. ேபரிைக; large kettle drum.

     "அந்தர ம ங் ற ந்  கறங்க" (ெப ங். கரவாண. 1, 150);.

   2. வாச் யப் ெபா  ( டா);; drum.

   3. ஆண்ட பத ள் ஐம்பத்தாறாவ ; the 56th year of the jupitar cycle.

   4. ஓர ்அரக்கன்; an asura.

     " ந் ப் ெபய ைடச ் னத் த ணன்" (கம்பரா. ந் .1);.

 ந்  tundubi, ெப. (n.)

   1. ேபரிைக; large kettle drum.

     "அந்தர ம ங் ற ந்  கறங்க" (ெப ங். கரவாண. 1, 15௦);.

   2. வாச் யப் ெபா  ( டா.);; drum.

   3. ஆண்ட பத ள் ஐம்பத்தாறாவ ; the 56th year of the jupitar cycle.

   4. ஓர ்அரக்கன்; an asura.

     " ந் ப் ெபய ைடச ் னத் த ணன்" (கம்பரா. ந் .1);.

ப்ப ளி

 
 ப்ப ளி tuppaāḷi, ெப.(n.)

   க  ேபான்ற க ர;் eagle ray.

     [ ம்பம்+ ளி]

ம் ப்பா

 
 ம் ப்பா  tumbippāṭi, ெப.(n.)

   ஓம ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in õmalur Taluk.

     [ ம் (யாைன);+பா ]

187

www.valluvarvallalarvattam.com 4961 of 19068.



ம் ட் க்காய்

 
 ம் ட் க்காய் tumbiṭṭikkāy, ெப.(n.)

கசப் ச ் ைவ ைடய காட் க் காய் வைக: a bitter un riped fruit.

     [ ம்மட் +காய்]

ம் த் ள்ளல்

 
 ம் த் ள்ளல் tumbittuḷḷal, ெப.(n.)

   காணிப் பழங் னர;் a folk dance of Kâni community.

     [ ம் + ள்ளல்]

ம் த்ேதர்

 
 ம் த்ேதர்  tumbittērvu, ெப.(n.)

   ம் த் ள்ள ல் ள் வதற்காகத் ேதரந்்ெத க்கட ்ப ம் ஆண் அல்ல  ெபண்; selected male or female 
for the play tumbi-t-tullal.

     [தம் +ேதர் ]

ம்

ம்  tumbili, ெப.(n.)

பல்  ேபான்ற ன் lizard fish.

     [தம் - ம் ]

 ம்  tumbili, ெப. (n.)

   1. மரவைக; coromandel ebony.

   2. ைம ர ்மரவைக; coromandal ebony of mysore.

   3. ஓர க்  ேமல் வளரக் ய ம் க ஞ்சாம்பல் நிற ள்ள மான கடல் ன் வைக; a sea-fish, brownish 
grey, attaining atleast 1 ft. in length.

   4. நீரெ்வட் த் ; fish poison tree (சா.அக.);.

     [ ம்  + ம் .]

 ம்  tumbili, ெப. (n.)

   1. மரவைக; coromandel ebony

   2. ைம ர ்மரவைக; coromandal ebony of mysore.

   3. ஒர க்  ேமல் வளரக் ய ம் க ஞ்சாம்பல் நிற ள்ள மான கடல் ன் வைக; a sea-fish, brownish 
grey, attaining atleast 1 ft. in length.

   4. நீரெ்வட் த் ; fish poison tree (சா.அக.);

     [ ம்  + ம் ]
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ம்

ம்  tumbu, ெப.(n.)

   மா கைளக் கட்டட் பயன்ப ம் க த் க் க  ; a small rope tied around the neck of cattle.

     [ ள்- ண் - ம் ]

 ம் 1 tumbu, ெப. (n.)

   1. ற்றம்; fault, blemish, defect.

     " ம்பறப் த் ேசன ெசால்  ரவற் ெகன்ன" ( வக.666);. 

   2.. நாகரிக ல்லாச ்ெசால்; uncivil, vulgar or slanderous language.

     "வம் ம்  ேப பவன்".

     [ ன்  → ம் .]

ஒ.ேநா. வன்  → வம் .

வம்  ம்  என்ப  மர ைண ெமா  (ேவ.க.289);.]

 ம் 2 tumbu, ெப. (n.)

   1. ஓரம்; border, fringe.

   2. நரம்  த யவற் ல் ஞ் ம் ; frayed ends, as of a gut.

     "ெகா ம் ரி ம ர் ம்  க் ைவ நான் ம்" ( வக. 721, உைர);.

   3. நார;் fibre.

ம் த் ைள

 
 ம் த் ைள tumbuttuḷai, ெப.(n.)

கத் த ல் ம  மாட் ம் ைள: hole in theyoke

     [ ம் - ம் + ைள]

     [P]

ம் ர்

 
 ம் ர ்tumbūr, ெப.(n.)

   ேபா ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Polur Taluk.

     [ ம் +ஊர]்

ம்ேபரி

 
 ம்ேபரி tumbēri, ெப.(n.)

   ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village ir Thiruppattur Taluk.

     [ ம் +ஏரி]
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ரட்

 
 ரட்  turaṭṭu, ெப.(n.)

   ங் ல் ச் ல் காய்கைளப்ப க்க கட் க் ம் ெகாக் ; a hook fixed at the end of a bamboo pole.

ம வ ெதாரட்

     [ ர+ ரட் ]

     [P]

 ரட்  turaṭṭu, ெப. (n.)

றட்  பாரக்்க;see turattu.

     " ரட் ேல வந்  வ யச ்ச ேனாரக்ைள" (தனிப்பா.);.

 ரட்  turaṭṭu, ெப. (n.)

றட்  பாரக்்க;See. {}.

     " ரட் ேல வந்  வ யச ்ச ேனாரக்ைள" (தனிப்பா.);

ரப்பைம ஆணி

 
 ரப்பைம ஆணி turappamaiāṇi, ெப.(n.)

   யா ன் உ ப் ; a part of harp. [ ரப் +அைம+ஆணி]

ரைவ

 
 ரைவ turavai, ெப.(n.)

   ப் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Villupuram Taluk.

     [ ர ( ண - ரைவ]

ரிஞ்சல்

 
 ரிஞ்சல் turiñjal, ெப.(n.)

   ய வைக ெவளவால் இனங்களில் ஒன் ; a kind of bat which is in small size.

     [ ரிஞ்  (மரம்);.- ரிஞ் ல்]

ரிஞ் ல்

ரிஞ் ல் turiñjil,    ெப.(n) காற்  அ ப் வைக; airoven

 ரிஞ் ல் turiñjil, ெப. (n.)

   1. ரிஞ் ல் பாரக்்க;see turinjil.

   2. க் ரி ( ங்.); பாரக்்க; Sikkiri, black sirissa (ெச.அக.);.

     [ ஞ் ல் → ரிஞ் ல்.]

 ரிஞ் ல் turiñjil, ெப. (n.)

   1. ரிஞ் ல் பாரக்்க;See. {}.

   2. க் ரி ( ங்.); பாரக்்க;{}; black sirissa (ெச.அக);.

     [ ஞ் ல் → ரிஞ் ல்]
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ங் ர்

 
 ங் ர ்turuṅār, ெப.(n.)

   கள்ளக் ச்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Kallakurichi Taluk.

     [ ரிஞ்சல்- ங் +ஊரி]

ஞ்சா ரம்

 
 ஞ்சா ரம் turuñjāpuram,    ெப..(ո.) வண்ணாமைல வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in 
Thiruvannamalai Taluk.

     [ ரிஞ்ைச+ ரம்]

த்

த்  turutti, ெப.(n.)

   ெபாம்மலாட்டத் ல் பயன்ப த்தப்பட்ட ஓர ்இைசக்க ; a music accompaniment in puppet show.

     [ - த் ]

 த் 2 turutti, ெப.(n.)

   காற்  அ க் ம் க ; a wind blower.

     [ - த் ]

 த் 1 turutti, ெப. (n.)

   1. ஆற் ைடக் ைற; ait, islet in a river.

     "கா ங் கா ம் க ன்ெப  த் ம்" ( . 223);.

   2. கவறாட்டத்  வழங் ம் ஒ  உக் ; a throw in the game of lice. 

     ' ஞ்ச  னடெமன்பர ் த்  ெதன்பர'் (கந்த . கய க ற்.167);. (ெச.அக.);.

     [  → த் .]

 த் 2 turutti, ெப. (n.)

   1. ேதால் ( ங்.);; skin, lather.

   2. உைல க ; bellows.
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ம்பன்

ம்பன் turumbaṉ, ெப.(n.)

   ளத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in MudukulatturTaluk.

     [ (ெசம்ம - ம்பன்]

 ம்பன் turumbaṉ, ெப. (n.)

   1. ேழான்; man of the lowest caste.

   2. ேழா க்  ெவ க் ம் வண்ணான் (யாழ்.அக.);; washerman of the low castes.

   3. பயனி  (தா . கவா .7);. 

     ' ம்பேன ெனன்னி ம்' (ெச.அக.);.

     [ ம்  → ம்பன்.]

 ம்பன் turumbaṉ, ெப. (n.)

   1. ேழான்; man of the lowest caste.

   2. ேழா க்  ெவ க் ம் வண்ணான்  (யாழ்.அக.);; washerman of the low castes.

   3. பயனி  (தா . கவா . 7);.

     ' ம்பேன ெனன்னி ம்' (ெசஅக.);.

     [ ம்  → ம்பன்]

ைவ

ைவ turuvai, ெப.(n.)

   ப் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Villupuram Taluk.

     [ - ைவ]

 ைவ turuvai, ெப. (n.)

   1. ெசம்ம யா ; a kind of fleecy sheep.

     "தகர் ர  ைவ" (மைலப .414);.

   2. ஆ  ( வா.);; sheep.

 ைவ turuvai, ெப. (n.)

   1. ெசம்ம யா ; a kind of fleecy sheep.

     "தகர் ர  ைவ" (பைலப . 414.);.

   2. ஆ  ( வா.);; sheep.

 ைவ turuvai, ெப. (n.)

   1. இைசப்பாட்  ( தம்); உ ப்  நான்க ள் ஒன் . ( லப். 3, 150,உைர.);;   2. மைலமகள் (பாரவ் );;{}.

     " ர  ைவேயைக" ( ரம் . க்.20);.

     [Skt. {} → த. ைவ]

ல் ைக

 
 ல் ைக tulligai, ெப.(n.)

   வழக்கற் ப்ேபான ஓர ்இைசக்க ; a musical instrument not extant.

     [ ல்- ல் ைக]
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வர மைன

 
 வர மைன tuvaraḍimaṉai, ெப.(n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in ArantāngiTaluk.

     [ வைர+அ +மைன]

வரிமான்

 
 வரிமான் tuvarimāṉ, ெப.(n.)

   ம ைர வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Madurai Taluk.

     [ வைர(ெசந்நிறம்);+மான்]

வார்

 
 வார ்tuvār, ெப.(n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruvadānai Taluk.

     [ வல்(ெசம்மண்);- வார]்

ைவ க வ வம்

 
 ைவ க வ வம் tuvaimugavaḍivam, ெப.(n.)

   இரண்  கங்கைளக் ெகாண்ட வடெமா  ற்பம்; a statue with two faces. [ ைவ+ க+வ வம்]

ைவக்கைட

 
 ைவக்கைட tuvaikkaḍai, ெப.(n.)

   யா ன் ஓர ்உ ப் ; a part of harp-ya!

     [ ைவ+கைட]

ள்ளல் அைட

 
 ள்ளல் அைட  tuḷḷalaḍaivu, ெப.(n.)

   அைரமண் ல் இ ந்  கால் இரண் ம் ெதாைட ல் ப ம்ப த் ள்ளியா தல்; a dance feature.

     [ ள்ளல்+அைட ]
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ள்ளல்

ள்ளல் tuḷḷal, ெப.(n.)

காணிப்பழங் னர ்ஆடல்: a folk dance performed by peole of Kani community.

     [ ள் +அல்]

 ள்ளல் tuḷḷal, ெப. (n.)

   1. ள் ைக; frishing, leaping.

     "ேப ம் ேப ந் ள்ள ெமன" (க .94);.

   2. த்  (உரி.நி.);; dance, dancing.

   3. த்தன்; dancer.

     "வானவரக்் ங் காண் பரிதா நின்ற ள்ளைல" (ேதவா.489, 6);.

   4. ஆ  ( டா);; goal, sheep.

   5. ஆட் ேநாய்வைக (M.Em.D.245);; a disease of sheep.

   6. நீரெ்கா  ( ங்.);; a kind of gnat, water insect.

   7. ள்ளேலாைச பாரக்்க

   8. சந்தத் ன் ைச; lively or quick movement, in verse or singing.

     [ ல் → ள் → ளி → ள்ளல் (ேவ.க.253);.]

ள லம்மா 
கைதப்பாடல்

 
 ள லம்மா கைதப்பாடல் duḷasilammākadaippāṭal, ெப.(n.)

   ேகாைவப் ப  இ ளரக்ளிடம் ழக்கத் ல் உள்ள ஒ  கைதப்பாடல்; a dialogue combined song of the 
Irulas of Coimbatore.

     [ ள ல்+அம்ைம+கைத+பாடல்]

ைளச ் தாைர

 
 ைளச ் தாைர tuḷaicciṟutārai, ெப.(n.)

   ஒ  வைகயான இைசக்க ; a musical instrument.

     [ ைள+ +தாைர]

ைளேம

 
 ைளேம  tuḷaimēḻi, ெப.(n.)

   ைகப் ல் ைள ட் க் ம் ேம ; wodden handhold of plough with hole.

     [ ைள+ேம ]

ஞ்சம்

 
 ஞ்சம் tuñjam, ெப.(n.)

   ெசங்கற்பட்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Chengelpet Taluk.

     [ ஞ்ைச- ரிஞ்சல்- ரிஞ்ைச+ ஞ்சம்]

ள் ெகண்ைட

 
 ள் ெகண்ைட tuḷḷugeṇṭai, ெப.(n.)

   ெகண்ைட ன்; thread brean. [ ள் +ெகண்ைட]

     [P]
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ைளக் ம் 

 
 ைளக் ம்  tuḷaikkumbuḻu, ெப.(n.)

   ைள இ ம் ச் ; boring worm. [ ைளக் ம்+ ]

ன்னற்காரர்

 
 ன்னற்காரர ்tuṉṉaṟkārar, ெப.(n.)

   ஆைட கைளத்ைதப்பவர;் tailor: [ ன்னல்+காரா]

ன் தல்

ன் தல் duṉṉudal,    ெச. ன்றா  (v.t.) 1. நிலத்ைத உ தல்; to till the land. 2. ன் தல்;

 to eat. ெத. ன்

     [ ன் (உடெ்ச த் );- ன் ]

க்காய்

 
 க்காய் tūkkāy, ெப.(n.)

   பல்லாங்  யாட்டத் ல் ேதாற்  நிரப்பப்படாத ெவற் க் ல் அ த்தவர ்மறந்  தவ தலாகப் 
ேபா ம் காய்; empty pit in pallankuligame filled by some one by mistake.

     [ ரக் +காய்]

க் க் ண்

 
 க் க் ண்  tūkkukkuṇṭu, ெப.(n.)

க் க் கடை்ட ல் மட்டம்பாரக்் ம் ண் : a weight verifier.

     [ க் + ண் ]

     [P]

க் க் ைட

 
 க் க் ைட tukkukāṭai, ெப.(n.)

   காய் கைள எ  க க்காமல் க ற் ல் ெதாங்க ைவக் ம் ைட; a hang-basket to save the input from the 
damage of rats.

     [ க் + ைட]

க் ப்ேபா

 
 க் ப்ேபா  tūkkuppōki, ெப.(n.)

   ைக ல் க் ம் வைளயம் உைடய ஏனம்; a vessel with ring.

     [ க் +ேபா ]

ங்கல் ஒரியார்

 
 ங்கல் ஒரியார ்tūṅgaloriyār, ெப.(n.)

   கைடகழகப் லவர;் a poet of Sangam age.

     [ ங்கல் (மைல);+ஓரியார]்

ங்கா

 
 ங்கா  tūṅgāvi, ெப.(n.)

   உ மைலப்ேபடை்ட வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Udumalpet Taluk.

     [ ங் (நீளம்,ஆழம்);+ஆ ( ளம்);]
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ங் னி -த்தல்

ங் னி -த்தல் tūṅguṉibiḍittal,    4 ெச. . . (v.i) க் வர ்இனத் ல் ழந்ைத கள் ேநாய் த்தாற் 
ேபால் இ த்தல்; to appear of Mukkuva children as if affected by disease.

     [ ங் ணி+ ]

க்

 
 க்  tūkki, ெப.(n.)

   ெநாண்  ைளயாட் ல் ெசால்லப்ப ம் ெசால். ; a word used in limping play by the children.

     [ க் - க் ]

ங்கலார்

 
 ங்கலார ்tūṅgalār, ெப.(n.)

   த ம்பைனப் பா ய லவரின் ெபயர;் name of sangam poet.

     [ ங்கல் (மைல);+ஆர]்

ங்ெக ல்

ங்ெக ல் tūṅgeyil, ெப.(n.)

   ெதா ேதாள் ெசம் யனால் ெவல்லப்பட்ட உயரம் ந்த ெந ங்ேகாடை்ட; very high fort conquered by the 
Chola king Toditólicembiyan.

     [ ங் (உயரம்);+எ ல்(ேகாடை்ட);]

 ங்ெக ல் tūṅgeyil, ெப. (n.)

   ேசாழ மன்னெனா வனால் அ க்கப்பட்ட வான் ேகாடை்ட; an air-castle believed to have been destroyed by a 
Chola king.

     " ங்ெக  ெல ந்த நின் ங்கேணார ்நிைனப் ன்" ( றநா.39);.

     [ ங்  + எ ல்.]

 ங்ெக ல் tūṅgeyil, ெப. (n.)

   ேசாழ மன்னெனா வனால் அ க்கப்பட்ட வான் ேகாடை்ட; an air-castle believed to have been destroyed by a 
Chola king.

     " ங்ெக  ெல ந்த நின் ங்கேணார ்நிைனப் ன்" ( றநா.39);.

     [ ங்  + எ ல்]

ண் லார்கழகம்

 
 ண் லாரக்ழகம் tūṇṭilārkaḻkam, ெப.(n.)

   ண் ல் ேபா ேவா க்கான கழகம்; angler's club.

     [ ண் ல்+ஆர+்கழகம்]
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ண் ல் ள்

 
 ண் ல் ள் tūṇṭilmuḷ,    ெப.(n,) ன் க் ம் ண் ல் உள்ள ெகாக் ;-hook.

     [ ண் ல்+ ள்ஹ

 ண் ல் ள் tūṇṭilmuḷ, ெப. (n.)

   ண் ற் க ன் ைன ல் இைர ேகாக்கப்ப ம் இ ப் ள்; fish-hook.

     [ ண் ல் + ள்.]

 ண் ல் ள் tūṇṭilmuḷ, ெப. (n.)

   ண் ற் க ன் ைன ல் இைர ேகாக்கப்ப ம் இ ப் ள்; fish-hook.

     [ ண் ல் + ள்]

த் க் ைட

 
 த் க் ைட tūttukāṭai, ெப.(n.)

எள் ேபான்றவற் ல் உள்ள ப்ைபையத் ாற்  வதற் ப் பயன்ப ம் ைட winnowing basket.

     [ ற் ைட-தாற் க் ைட- த் க் ைட(ெகா );]

ைத

ைத tūtai, ெப.(n.)

   வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Sivaganga Taluk.

     [ ைத- ைத]

 ைத1 tūtai, ெப. (n.)

   மண் த யவற்றால் ெசய்த கலம்; small vessel made of earth etc.

   2. ைளயாட் ச ் மரப் பாைன; toy utensils of wood.

   3. ஓர ் ய அள ; a small measure of capacity.

   ெத. த்த;ம. த

 ைத2 tūtai, ெப. (n.)

    சம்மட்  (யாழ்.அக.);; a small hammer.

 ைத3 tūtai, ெப. (n.)

   1. ற்றா ட் ; Ceylon sticky mallow.

   2. பாைல; iron wood tree (சா.அக.);.

 ைத1 tūtai, ெப. (n.)

   மண் த யவற்றால் ெசய்த கலம்; small vessel made of carth etc.

ப ட்

 
 ப ட்  tūpamūṭṭi, ெப.(n.)

இந்தளக் கடை்ட ன் மற்ேறார ்ெபயர:் othername of the woodindalam.

     [ பம்+ஊட் ]
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ம்பா

ம்பா tūmbā, ெப.(n.)

   க நீரக்்கால்வாய், சாக்கைட; drainage.

     [ ம் - ம்பாமண்ணால் ெசய்த வ ழாய்]

 ம்பா1 tūmbā, ெப. (n.)

   பாைட; bier.

     [ ம்  → ம்பா.]

 ம்பா2 tūmbā, ெப. (n.)

ம்ைப (சங்.அக.); பாரக்்க;see tumbai.

 ம்பா1 tūmbā, ெப. (n.)

   பாைட; bier.

     [ ம் 2 → ம்பா]

 ம்பா2 tūmbā, ெப. (n.)

ம்ைப (சங். அக.); பாரக்்க;See. tumbai.

ம்

 
 ம்  tūmbi, ெப.(n.)

ெசங் த்தாக ேமேல எ ம்  இறங்க வல்ல  வா ர்  : helicopter.

     [ ம் - ம் ]

ம்

ம்  tūmbu, ெப.(n.)

   ங் லாற்ெசய்யப்பட்ட ழற்க ; a kind of musical instrument.

     [ - ம் ]

 ம் 1 tūmbu, ெப. (n.)

   1. உட் ைள; tubularity.

     " ம் ைடத ்தடக்ைக" ( றநா. 19);.

   2. உட் ைளப் ெபா ள் ( ங்.);; tube.

   3. மத ; sluice.

   4. மத ன் உட் ைள (அக.நி.);; vent in a sluice.

   5. வாய்க் கால் ( ங்.);; channel for irrigation.

   6. ம் வாய் பாரக்்க;See. {}.

     " ங்ைகத ் ரம் ன்மைன" (மணிேம. 28:5);.

   7. ங் ல் ( வா.);; bamboo.

   8. ங் ற் ழாய்; bamboo tube.

     " ம் ன் கண்ணிட ளிர" (மைலப . 533);.

   10. மரக்கால் ( ங்.);; a measure of capacity for grain.
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மன்

 
 மன் tūmaṉ, ெப.(n.)

   ெகா யவன்; evil person.

     [ : யன்- மன்- மன் (ெகா.வ);]

ய ைதவதம்

 
 ய ைதவதம் dūyadaivadam, ெப.(n.)

   ெமன் பண் ( ர); வைக; a melody type. [ ய+ைதவதம்]

ய பட்

 
 ய பட்  tūyabaṭṭu, ெப.(n.)

   கலப்படம் இல்லாத பட் லால்ெநய்தபட்டாைட; pure silk.

     [ - ய+பட் ]

ய பட்டாைட உ த்தால் யரக்்கா . ேகாைட ல் த ப் ம் ளிரக்ாலத் ல் ெவ ப் ம் 
த ம். யபட் த் ணிைய எரித்தால் ைகநாற்றம் தந்  கரிந்த மண் யா ம், ெவண்சாம்பல் ஆகா  
என்பர.்

ர் எ -த்தல்

 
 ர ்எ -த்தல் tūreḍuttal, ெப.(n.)

   ய்ைமப் ப த்தல்; to desilt.

     [ ர+்எ ]

ணர்ைவ

 
 ணரை்வ tuṇarvai, ெப.(n.)

பல்லாங் ல்ேதாற்  நிரப்பப்படாத ெவற் க் க் ப் க் ேகாடை்ட ல் வழங் ம் ெபயர ்
:emptypitin pallankuliindoor game of Pudukottai.

     [ ர-் ரை்வ]
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ரியம்

ரியம் turiyam, ெப.(n.)

   ஓர ்இைசக்க ; a kind of musical instrument. [ ர-் ரியம்]

 ரியம்1 turiyam, ெப. (n.)

   1. ெபா ெய  ( டா.);: 

 pack-bullock.

   2. மக்ைக ( ன்.);; bearing, carring.

 ரியம்2 turiyam, ெப. (n.)

   ைர ; quickness.

     "இெதன்ன ரியம்" (ெதய்வச.் ற .243);.

 ரியம்1 turiyam, ெப. (n.)

   1. ெபா ெய  ( டா.);:

 pack-bullock.

   2. மக்ைக ( ன்.);; bearing, carring.

 ரியம்2 turiyam, ெப. (n.)

   ைர ; quickness.

ரிைக

ரிைக tūrigai, ெப.(n.)

   ரிைகையப் பற் க் ம் ற்ப ல்; a treatise which deals with making tdrikai.

     [ ரிைக→Skt. ரிகா]

 ரிைக tūrigai, ெப.(n.)

    ைடக் ம் க ; brush.

     [ ர-் ரிைக]

 ரிைக tūrigai, ெப. (n.)

   ஒ யம் ட்ட, ெபயரப்்பலைக எ தப் பயன்ப ம் எ ேகால்; லங் ன் ம ர ்ஒ  ைன ல் 
ெச கப்பட்ட நீண்ட ச் ; painting reed or pencil, painter's brush.

     "ைகயா ெல த்த  ரிைக ேயயன்  காரிைகேய" (ெவங்ைகக்ேகா.108);.

     [ ர ்→ ரி → ரிைக (வ.ெமா.வ.);.]

 ரிைக tūrigai, ெப. (n.)

   ஒ யம் ட்ட, ெபயரப்்பலைக எ தப் பயன்ப ம் எ ேகால்; லங் ன் ம ர ்ஒ  ைன ல் 
ெச கப்பட்ட நீண்ட ச் ; painting reed or pencil, painter's brush.

     "ைகயா ெல த்த  ரிைக ேயயன்  காரிைகேய" (ெவங்ைகக்ேகா. 108);.

     [ ர ்→ ரி → ரிைக (வ.ெமா.வ.);]

ரி வைல

 
 ரி வைல tūrivalai, ெப.(n.)

   ன் க் ம் வைல ள் ஒன் ; trawlnet. [ ர-் ரி]
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வக்கால்

 
 வக்கால் tuvakkāl, ெப.(n.)

   சாம் ராணி காட்டப் பயன்ப ம் க ; perfume stand.

     [தாவம்+கால்]

வல்

வல் tūval, ெப.(n.)

எ ைம ேகால்: ink pen.

     [ - வன்]

பண்ைடக்காலத் ல் இற க்கடை்ட எ  ேகாலாகப் பயன்பட்டதால் வல்' எனப்ெபயர ்ெபற்ற .

     [P]

 வல்1 tūval, ெப. (n.)

   1. ைக ( டா);; sprinkling, spilling, drizzling

   2. வைல; little drops of water, rain drops.

     " வற் க த்த ேதம்பாய் ன்ைன" ( றநா.24);.

   3. மைழ; rain, drizzle.

     " வற் க த்த ைக" (மைலப .146);.

   4. இற ; feather.

     "ெசாக் ன் வ ம்" (ேதவா.216, 4);.

   5. அம் னிற ; feather of an arrow.

   6. எ ற  (யாழ்ப்);; quill-pen.

   7. த் ரக்ேகால் (யாழ்ப்.);; painter's brush of cat's or squirrel's hair.

வாச்

 
 வாச்  tuvācci, ெப.(n.)

   ைளயாட் ைன இைட ல் நி த்த ெசால்லப்ப ம் ெசால்; a word uttered to stop the game.

     [தா +(ஆற் );ஆத் -ஆச் ]

-தல்

 
 -தல் dūviḍudal,    ெச. . .(v.i..) வர ்சண்ைட ல் இனி ஒ வேராெடா வர ்ேப வ ல்ைல 
என்பைதக் ப் டக் ப்பாக ெசால் ம் ெசால்; a term used to

 denote unwillingness to speak with each other at the end of a quarrel among children, அவன் என்ேனா  ( ); ட்  
ட்டான் (உவ); ம வ. காய் தல்.

     [ + -இ  ' தல் எனத் ரிந்த ]

ெதக்கத்  
ைநயாண்  இைச

 
 ெதக்கத்  ைநயாண்  இைச tekkattinaiyāṇṭiisai, ெப.(n.)

   ைநயாண் ைச ன் ஒ  ; a type of naiyandi music concert.

     [ெதற் +அத் +ைநயாண் +இைச]
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ெதக்கத் த்ெதம்
மாங்

 
 ெதக்கத் தெ்தம்மாங்  tekkattittemmāṅgu, ெப.(n.)

   ெதன்பாண் ச ் ைம ல் பாடப்ெப ம் ெதம்மாங்  வைக; afolklore of southern tip of Tamilnadu.

     [ெதற் +அத் +ெதம்மாங் ]

ெதைக

 
 ெதைக tegai, ெப.(n.)

   உ , இ  நிைல; a final settlement of bargain. "மா  ைல ெதைகஞ்சாச் " (ேப.வ.);.

     [ ைக-ெதைக]

ெதங்காஞ்

 
 ெதங்காஞ்  teṅgāñji, ெப.(n.)

ெமனத் ேதான்றல், எ ரப்ாரா காட் : sudden and unexpected appeaгance அவன் ெதங் காஞ் யாக 
வந்தான் (வடாரக்்);

     [ ம்-ேதம்-ெதம்+காட் );-காஞ்  (ெகா.வ.);]

ெதங்கால்

 
 ெதங்கால் teṅgāl, ெப.(n.)

   வாலாசாவட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Walajah Taluk.

     [ெதன்+கால்]

ெதங்  ட்

 
 ெதங்  ட்  deṅgudiṭṭu, ெப.(n.)

   க நாடகத் ெத க் த் ன் ஒ  வைகப்பாணி; a kind of street dance of Karnātaka.

     [ெதங் + ட் ]

ெதத்

 
 ெதத்  tetti, ெப.(n.)

   நாகப்பட் னம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Nagapattinam Taluk.

     [ெதற் ( ட் );-ெதத் ]

ெதப்பக்கட்ைட

ெதப்பக்கடை்ட teppakkaṭṭai, ெப.(n.)

தக்கப் பயன்ப த் ம் கடை்ட, floating block of timber.

ம வ: தப் க்கடை்ட

     [ெதப்பம்+கடை்ட]

 ெதப்பக்கடை்ட teppakkaṭṭai, ெப. (n.)

   1. வண் யச் க்ேகாத்த மரம் (இ.வ.);; wooden shaft over the axle of a cart.

   2. தைவ; raft, logs of a raft

   3. ணற்ற ல் ைவத் க் கட் ம் மரசச்ட்டம் (இ.வ);; protecting wooden frame at the bottom of a well.

   4. ஏற்றமரத் ல் நீரச்ச்ாைலக் கட்ட த ம் மரக்கடை்ட; wooden piece for attaching a bucket to a picotah

     [ெதப்பம் + கடை்ட]
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ெதப்பக் ளம்

ெதப்பக் ளம் teppakkuḷam, ெப.(n.)

   ஒ  வைகயான பசை்சக்ேகாலம்; a kind of green 'kolam'.

     [ெதப்பம்+ ளம்]

 ெதப்பக் ளம் teppakkuḷam, ெப. (n.)

   ெதப்பத ் ழா நைடெப ம் தடாகம்; tank atached to a temple in which the deity is floated on rafts during 
festival.

     "ெதப்பக் ளங் கட் த் ேதரம்ண்டபங் கட் " ( ற்றா. ற 91,4);

ம. ெதப்பக் ளம்

     [ெதப்பம் + ளம். ெதப்பம் = தைவ]

ெதப்ெப த்தல்

 
 ெதப்ெப த்தல் teppeḍuttal,    ெதா.ெப. (vbl.n.) "ததெ்த த்தல்' என்பதைனக் க் ம் கைதப்பாடல் 
ெசால்; a word used infolklore. [ெதப் +எ த்தல்]

ெதம்மாங்

 
 ெதம்மாங்  temmāṅgu, ெப.(n.)

   நாட் ப் றப்பாடல் வைகக ள் ஒன் ; a kind of folklore.

     [ெதம்+பாங் ]

 ெதம்மாங்  temmāṅgu, ெப. (n.)

   ெதன்னாட் ல் நாட் ப் றத்தார ்பா ம் இைசப் பாட் வைக (ெகா.வ.);; a kind of ditty peculiar to the rustics 
of Southern India.

     [ெதன்பங்  → ெதம்மாங் ]

ெதம்மா

 
 ெதம்மா  temmāṭi, ெப.(n.)

   ேகாைழ, அ ல் லாதவன்; coward. (ெநவ.வ.ெசா.);.

     [தன்பா -தம்பா -ெதம்மா -ெதம்மா ]

 ெதம்மா  temmāṭi, ெப. (n.)

   ஒன் க்  தவாதவன் (உ.வ.);; senceless person, fool,incompetent person,

     "ெதம்மா த்தனமா இ க்காேத" (ம ைர.);

   ம. ெதம்மா ;ெத. ம்மரி, ம்ம

ெதய்யார்

 
 ெதய்யார ்teyyār, ெப.(n.)

   வந்தவா  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Wandiwash Taluk.

     [ெதய்+ஊர-்ெதய் ர-்ெதய்யா]
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ெதய்வத்ைத 
வ த் -தல்

 
 ெதய்வத்ைத வ த் -தல் deyvaddaivaruddudal,    ெச. . . (v.i.) ல் ப்பாட் ன் ெதாடக்கத் ல், 
ெதய்வத்ைத அைழத்தல்; to invoke

 deities in folklore villuppattufor open as a opening Song.

     [ெதய்வம்+அத் +ஐ+வ த் ]

ெதய்வப் ற

 
 ெதய்வப் ற  teyvappiṟavi, ெப.(n.)

ல் ப்பாட் ல் ஆண்,ெபண் ெதய்வங்களின் வரலாற்ைறச ்ெசால் ம் ைற a method in villuppattu to 
narrate the history of male andfemale deities.

     [ெதய்வம்+ ற ]

ெதய்வ தல்

 
 ெதய்வ தல் deyvamuṟudal, ெதா.ெப.(vbl.n) ல் ப்பாட் ன் ஒ   a part of villu-ppāțțuinfolklore

     [ெதய்வம்+உ தல்]

ெதய்வேம  ஆடல்

 
 ெதய்வேம  ஆடல் teyvamēṟiāṭal, ெப.(n.)

   தன் ள் ெதய்வேம ய நிைல ல் ஒ வன் ஆ ன்ற ஆடல்; dancing of a person possessed by a diety. 
[ெதய்வம்+ஏ +ஆடல்]

ெதய் கம்

ெதய் கம் teyvigam, ெப.(n.)

   ற்பங்கைள அைமப்ப ல் உள்ள அள  ைற; a measurement in making a sculpture.

     [ெதய்வம்-ெதய் கம்]

 ெதய் கம் teyvigam, ெப. (n.)

   1. கட ள் தன்ைம ள்ள ; that which is divine.

   2. கட டெ்சயல்; divine act or injunction.

   3. ஒன்ப  பைன உயர ள்ள ஒர ்அள  ( க் ர நீ .232);; a lineal measure of nine talam.

   4. தற்ெசயல்; chance.

     "ேசைனக ளிைளப்பறத் ெதய் கந்தனில் வந்த" (பாரத. ப னான்காம்.68);,

   5. ேமன்ைம; transcendence, magnificence, super-eminance.

     [ெதய்வம்  + இகம்]

ெதய்ேவந் ரி

 
 ெதய்ேவந் ரி teyvēndiri, ெப.(n.)

   ல் ப் த் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in SrivilliputturTaluk.

     [ெதய்வம்+(ஏந்தல்); ஏந் -ஏந் ரி (ெகா.வ.);]

ெதரங்கண்ணி

 
 ெதரங்கண்ணி teraṅgaṇṇi, ெப.(n.)

ண் ல் ள்ளில் ைவக்கப்ப ம் இைற bait.

     [ ரள்+கண்ணி]
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ெதரட்ைட

 
 ெதரடை்ட teraṭṭai, ெப.(n.)

   ெவளவால் ன் ; batfish.

     [ெதரள்-ெதரடை்ட]

ெதரைண

 
 ெதரைண teraṇai, ெப.(n.)

   அ ந்  ேபான இைழ; cutoff thread.

     [ெதரன்-ெதரைண]

ெதரவல்

 
 ெதரவல் teraval, ெப.(n.)

   ற ேகால் (சா );; key(ெநவ.ெசா.);.

     [ றவன்-ெதரவல், (ெகா.வ.);]

     [P]

ெதரி ச்

ெதரி ச்  terigucci, ெப.(n.)

    க ற்ைற இ த் க் கட் ம் ச் ; a stick used to unite thе горе (ம.வ.ெதா.89);.

     [ெதரி+ ச் ]

ெதரிநிைல

ெதரிநிைல terinilai, ெப.(n.)

   ஒற்ைற த் ைர நிைல ன் ஒ  ரி ; a dance pose.

     [ெதரி+நிைல]

 ெதரிநிைல teri-nilai, ெப. (n.)

   1. ெதளி பட அ க் ம் நிைல (நன். 423);; the state of clear indication.

   2. ஆராய்ந்  அ ம் நிைல; the state of being investigated.

     "ெதரிநிைலக் ள " (ெதால். ெசால். 256, ேசனா.);.

   3. ெதரிநிைல ைன பாரக்்க;see terinilai-vinai.

   4. எல்லா ர ம் ரிந்  வைளந்  நிற் ம் இைணயா ைனக்ைக வைக ( லப்.3,18, உைர);; a gesture 
with one hand in which all the fingers are stretched and slightly bent.

     [ெதரி + நிைல]

ெத ட்டல்

ெத ட்டல் teruṭṭal, ெப.(n.)

   இைசக்கரணத் ன் ஒ  வைக; a type in musical performance.

     [ெத ள்-ெத ட் +அல்]

 ெத ட்டல் teruṭṭal, ெப. (n.)

   யாழ் நரம்ைப உ ட் ம் இைசக்கரண வைக; rubbing the lute-string to test the tone.

     " ட ட்ட ெற ட்டல்" ( லப்,7, கட் ைர.);.

     [ெத ட்  + அல். 'அல்' ெதா.ெப. ஈ ]
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ெதல் க்காய்

 
 ெதல் க்காய் tellukkāy, ெப.(n.)

   ெதல் க்காய் ெகாண்  ஒளிந்  ைளயா தல்; a hide and seek game.

     [ெதல் -காய்]

 ெதல் க்காய் tellukkāy, ெப. (n.)

   ெதல் மரத் ன் காய்; the seed of 'tel' tree.

ெதல் க்காய் ெத த்தல் பாண்  நாட்  ைளயாட் .

     [ெதல்  + காய்]

ெதலக்கம்ைவ-
த்தல்

 
 ெதலக்கம்ைவ-த்தல் telakkamvaittal,    ெச.  (v.i.) மரம் அ க் ம் வாளின் பல் வரிைச ல் ஒன் ன் 

ரை்ம இடசாய்வாக ம் அ த்த பல் ன் ரை்ம வலசாய்வாக ம் ைவக்கப்ப ம் லக்கம்; shaping the 
filing system ITBSBW.

ெதலக் -தல்

 
 ெதலக் -தல் delakkudal,    ெச. ன்றா ..(vt.) வ ல் நிற் ம் ஒ வைர ஒ க் தல்; to make way by clearing 
the tresspassers on the road.

     [ ல-ெதல-ெதலக்கம்]

ெதலக்கம்

 
 ெதலக்கம் telakkam, ெப.(n.)

   லக்கம்; removal, giving space in between. [ லக் -ெதலக்கம்]

ெதல -தல்

 
 ெதல -தல் delagudal,    ெச. . . (v.i.) ல தல்; move, get-away:

     [ ல - ல ]

ெதள்ளாரி

 
 ெதள்ளாரி teḷḷāri, ெப.(n.)

   ெபண்கைளப் பக  ெசய் ெகாண் :ஊர ் ற் ம் இைளஞன். (ெகா.வ.வ.ெசா.);.; an youngster who goes 
on teasing giristoitering casanova.

     [ெதள்ளல்+ஆரி]

ெதள் ப் ச்

ெதள் ப் ச்  teḷḷuppūcci, ெப.(n.)

   வண் ன் ஒ  வைக; a kind of bee, [ெதள் + ச் ]

 ெதள் ப் ச்  teḷḷuppūcci, ெப. (n.)

ெதள்1 பாரக்்க;see__,

     [ெதள்  + ச் ]

ெதள் ர்

 
 ெதள் ர ்teḷḷur, ெப.(n.)

   ேவ ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Vellore Taluk:

     [ெதள்+ஊர]்
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ெதளி

ெதளி teḷi, ெப.(n.)

   ப் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Villupuram Taluk.

     [தளி-ெதளி]

 ெதளி1 deḷidal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. கச  நீக் த் ெதளி றல்; to clear from a sediment.

   2. ேநா னின்  ணமைடதல்; to recover from illness.

   3. ரச்ை்க ெதளிதல்,

 to regain consciousness.

   4. ஒன்ைறேய ந் த்தல்; to ponder, ruminate on only one thing.

   5. ைளத்தல்; to pierce, perforate.

   6. தாேன அ தல்; to know or experience one self.

ம..ெதளி க;க. ளி;ெத. ெத ; . ெத னி

 ெதளி2 deḷidal,    3. ெச. . . (v.i.)

   1. ெதளிவாதல்; to become clear, limpid, transparent, as water by the settling of sediment.

   2. அைம தல்; to become screne, as the mind.

     "ெதளியா ேநாக்க ள்ளிைன" (அகநா. 33);.

ெதளிந்த வைல

 
 ெதளிந்த வைல teḷindavalai, ெப.(n.)

   அகலமானகண்கள் உள்ளவைல; a net with large holes

     [ெதளி-ெதளிந்த+வைல]

ெத

 
 ெத  teḷuvu, ெப..(n.)

   பதநீர;் tender palm juice,

     [ெதள்-ெத ]

 ெத  teḷuvu, ெப. (n.)

ெதளி  பாரக்்க;see__,(ெசஅக.);.

     [ெதளி  → ெத ]

ெதற்கத்  ெமட்

 
 ெதற்கத்  ெமட்  teṟkattimeṭṭu, ெப.(n.)

   ெதன்னாட் த் ெத க் த் ல் காணப்ப ம் ெமட்  வைக; a rythm in street drama,

     [ெதற் +ஆத் +ெமட் ]

ெதற் கட்ட

 
 ெதற் கட்ட  teṟgugaṭṭali, ெப.(n.)

   பரமக்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a_village in Paramakkuqi Taluk.

     [ெதற் + டல்+இ]
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ெதற்

ெதற்  teṟṟi, ெப.(n.)

   மகளிர ் ைளயாட்  ( றம்-53);; a game of young women.

     [ெதற் +இ]

 ெதற் 1 terri, ெப. (n.)

   1. ண்ைண; raised verandal.

     "இலங் வைள மகளிர ்ெதற் யா ம்" ( றநா. 53);.

   2. மாடம் ( ங்.);; mansion, palace.

   3. ேமட் டம்; elevated ground, mound.

     " ற் ந்ெதற் ம் சா ம்" (ெதக ெதா. iii,410);.

   4 ெதற்  யம்பலம் (நிகண் ); பாரக்்க;see terri-y-ambalam.

 ெதற் 2 terri, ெப. (n.)

   மரவைக; a tree.

     "ெதற் ல ம் வயைல வா ம்" (அகநா. 259);.

 ெதற் 3 terri, ெப. (n.)

   ப பள  ைளப்பவன்; one who brings ruin or disgrace.

ெத ப்

ெத ப்  teṟippu, ெப.(n.)

   மரம், பலைக ேபான்றவற் ல் ள ; crevice in a wooden plank or rafter.

     [ெத -ெத ப் ]

 ெத ப் 1 teṟippu, ெப. (n.)

   ெச க்  ேம ட்ட ஒ க்கம்; presumptuous conduct.

 ெத ப் 2 teṟippu, ெப. (n.)

   கைடப் ட்  ( ன்.);; button, clasp of thread or metal.

ம. ெத ப்

     [ெத  → ெத ப் ]

 ெத ப் 3 teṟippu, ெப. (n.)

   ெத த் ப் ேபாதல்; break caused abruptly (சாஅக.);.

     [ெதற்  → ெத  → ெத ப் ]

 ெத ப் 4 teṟippu, ெப. (n.)

   அ ர ்ெவ ; rocket.

     [ெத  → ெத ப் ]
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ெதன்பாங்

 
 ெதன்பாங்  teṉpāṅgu, ெப.(n.)

   ெதன் ப ல் வா ம் மக்கள் ெப ம்பா ம் பா ன்ற பாடல் வைக; a southern type of melodious folk 
song.

ம வ_ெதம்மாங்

     [ெதன்+பாங் ]

ெதன் ைனக் 
கண்டம்

 
 ெதன் ைனக் கண்டம் teṉmuṉaikkaṇṭam, ெப.(n.)

   நில ண்ைட ன் ெதன் ைனப்ப ; Antartica.

     [ெதன்+ ைன+கண்டம்]

ெதன்னந்த க்

 
 ெதன்னந்த க்  teṉṉandaḍukku, ெப.(n.)

ெதன்ைன ஓைலயால் ன்னப்பட்ட ற் . a side screen made of coconut Heaves. [ெதன்ைன+த க் ]

ெதன்ைன மரத்  
ைளயாட்

 
 ெதன்ைன மரத்  ைளயாட்  teṉṉaimarattuviḷaiyāṭṭu, ெப.(n.)

கா ல் ழந்ைத ைன ைவத்  ஆ ம் ைளயாட் , a play sitting the child on the fore-leg.

     [ெதன்ைன+மரத் + ைளயாட் ]

ெதன்னங் ளி

 
 ெதன்னங் ளி teṉṉaṅguḷi, ெப.(n.)

   ஒ வைக ன்; a kind of fish. [ெதன்னம்+( ள்ளி); ளி]

ெதனாவட்

 
 ெதனாவட்  teṉāvaṭṭu, ெப.(n.)

னவாட்  பாரக்்க;see tipavattu [ னவாட்  – ெதனாவட் ]

ேதரச் ்
ற்பாசாரிகள்

 
 ேதரச் ் ற்பாசாரிகள் tērcciṟpācārigaḷ, ெப.(n.)

   கம்மாளர ்இனத் ள்ள ஒ  ரி னர;் a sub caste of Kammalar.

     [ேதர+் ற்பம்+ஆசாரிகள்]

ேதவேகாட்டேதார
ணங்கள்

 
 ேதவேகாட்டேதாரணங்கள் tēvaāṭṭatōraṇaṅgaḷ, ெப.(n.)

   ேசாழரக்ாலக் ேகா ல்களில் ற்பங்கள் உள்ள இடம்; a place where the Chola period sculptures are preserved.

     [ேதவர+்ேகாட்டம்+ேதாரணங்கள்]

ைதயல் 

 
 ைதயல்  taiyalkuruvi, ெப.(n.)

   ஒ வைக  இனம்; a kind of sparrow.

     [ைதயல்+ ]

209

www.valluvarvallalarvattam.com 4983 of 19068.



ேதாள்

ேதாள் tōḷ, ெப.(n.)

   க வைற ற்பத் ன் ஓர ்உ ப் ; a feature in sculpture, 

 ேதாள்2 tōḷ, ெப. (n.)

   ைள (அகநி.);; perforation (ெசஅக.);.

     [ ல் → ள் → ெதாள் → ேதாள்]

 ேதாள்3 tōḷ, ெப. (n.)

   1. ைக ன் ரண்ட ேமற்ப  ( யம்);; shoulder.

     " ைலந  ெல ழ்த்ேதா ேளாச் " (ெப ம்பாண். 145);.

     "தம்நலம் பாரிப்பார ்ேதாயார ்தைகெச க் ப் ன்னலம் பாரிப்பார ்ேதாள்" ( றள், 916);.

ேதாளிலமரந்்  காைதக் க க்காேத (பழ.);.

   2. ைக; arm.

     "ேதா ற்ெறார ்ெதய்வந் ைணயாய்" ( வக. 1௦);.

   ம. ேதா ;   க. ேதாள், ேதா ;   . ேதா ;   ேகாத. ேதாள்;   ட. த் ள்ெபா  (ேதாள்வைள);;   த. 
ேதாள்; Skt. {}

     [ெதாள் → ேதாள் ( .தா. 208);]

ேதாள்கத்தைள

 
 ேதாள்கத்தைள tōḷkattaḷai, ெப.(n.)

   ஒ வைக ன்; leather spined jew fish. 

ேதாற் த்  
ஓ யங்கள்

 
 ேதாற் த்  ஓ யங்கள் tōṟāttuōviyaṅgaḷ, ெப.(n.)

   ஒ  வைகயான ைக ைனக் க ன் கைல; leather puppet art.

     [ேதால்+ த் +ஒ யங்கள்]

நைகயாண்

 
 நைகயாண்  nagaiyāṇṭi, ெப.(n.)

   நைகச ் ைவ ட் பவன்; jester.

     [நைக+ஆண்  நைகச் ைவைய ஆள்பவன்]

     [P]

ந ய ர்

 
 ந ய ர ்nasiyaṉūr, ெப.(n.)

   ஈேரா  வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Erode Taluk.

     [தைசயன்-ந யன்+உைரஊர]்

நள்ளியம் 
பாைளயம்

 
 நள்ளியம் பாைளயம் naḷḷiyambāḷaiyam, ெப.(n.)

   ஈேரா  மாவட்டத் ல் ேமற் ல் உள்ள ஒ  ற் ர;் name of the village in wes Erode. [நள்ளியன்+பாைளயம்]
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நள்ளி ர்

 
 நள்ளி ர ்naḷḷiyūr, ெப.(n.)

   ேகாைவ மாவட்டத் ல் உள்ள பைழய ஊர;் name of a oldes village in Coimbatore.

     [நள்ளி+ஊர]்

நற்கனி

 
 நற்கனி naṟkaṉi, ெப.(n.)

   பரமக்  வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village ir Paramagudi Taluk.

     [நல்+(காணி);-கனி (ெகா.வ.);]

நற்

 
 நற்  naṟcuḻi, ெப.(n.)

   மாட்  ள்ள ஒ வைக நல்ல ; circular or Curved mark on the back of a cow indicating good luck.

     [நல்+  →நற் ]

நற்ேசந்தனார்

நற்ேசந்தனார ்naṟcēndaṉār, ெப.(n.)

   கைடக்கழகப் லவர;் a poet of sangam period.

 நற்ேசந்தனார ்naṟcēndaṉār, ெப. (n.)

   சங்க காலப் லவர;் a poet of Šangam period.

நற் ைண ல் 128-ம் அகநா ற் ல் 179 மற் ம் 232-ம் இவரியற் யன.

     [நல் + ேசந்தன் + ஆர ்→ நற்ேசந்தனார.்]

     "பகெலரி டரின் ேமனி சாய ம் பாம் ர ்ம ன் தெலாளி ரப்ப ம் எனக்  நீ ைரயா 
யா ைன நினக் யான் உ ரப் த் தன்ன மாண் ேன னாக ன் அ கண் னால் யாேன 
ெயன் நணி அ த லான் .  னா ைழ ெயா ரல் ஏனல் காவ  னிைட ற் ெறா வன் கண்ணியன் 
கழலன் தாரன் தண்ெணனச ் றங் கைவ னனாக அதற்ெகாண்  அஃேத நிைனந்த ெநஞ்செமா  
இஃேத ன் யா ற்ற ேநாேய" (நற்.128);.

நற்பழங்காக

நற்பழங்காக naṟpaḻṅgāka, ெப.(n.)

   அள  ைறயாத கா ; a coin of correct value. "ைகக்ெகாண்ட நற்பழங்காக ஒன்  இப் பழங்கள்." 
(ெத.சா.7:5:எ:395);.

     [நல்+பழம்+கா ]
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நற

நற  naṟavu, ெப.(n.)

   இ   நாட் ல் (க நாடகம்); கடற்கைர ல் இ ந்த ைற கப் பட் னம்; name of village in Tulunadu 
near the sea shore.

     [ந -நற ]

 நற  naṟavu, ெப. (n.)

   1. ேதன்; honey.

     "நறேவய் கமழ்ெதரியல்"( . ெவ.3.11);.

   2. கள்;  loddy.

     ' டா நற  னாண்ம க்ைக" (பற் ப் 85, 8);.

   3. நன்மணம் ( ன்.);; odour, fragrance.

     "ெநய்த னற ரக்்  நீள்கடற் றண்ேசரப்்ப" (நால . 108.);.

   4. சாப் ரா (மைல);; arnotto.

   5. நன்மணக் ெகா  வைக; a kind of fragrance creeper.

   6. ேசரநாட் ள்ளேதார ்ஊர;் a city in the chèrar dominions.

     "ஊைத ற் பனிக் ந் வ்வா. நற ன் சா னத்தாேன" (ப ற் ப். 60, 12);.

     [ந  → நற .]

நன்னன்

நன்னன் naṉṉaṉ, ெப.(n.)

   கைடக்கழகக் நில மன்னன்; a chieftain of Sangam period.

     [நல்-நன்+அன்]

 நன்னன்1 naṉṉaṉ, ெப. (n.)

   ச் க்ேகா ன் மர வ ையச ்ேசரந்்த மன்னன்; hereditary king of Vicci-k-kö.

இவன் பல் ன்ற ேகாட்ட ைடயான். ெபண் ெகாைல ரிந்தவன் என் , றநா  ற . இவன் 
மகன்  இரணிய ட்டத் ப்ெப ங் ன் ரப்்ெப ங்ெகள கனார ்மைலப கடாம் பா ள்ளார.்

 நன்னன்2 naṉṉaṉ, ெப. (n.)

   நாட் ன் ற்றரசன்; a petty king of pullnādu.

     "அக நரப்் ரந்த அன் ன். நன்னன்" -(அகநா.97);.

     "இைசநல்  ைகக்களி  வண் ம ழ். நன்னன்" - (அகநா-152);.

இவன் ேசரர ் ையச ்சாரந்்தவன். இந் நன்னன  நா ம் ற ம் ெகாங்கணேதசம் எனப்ப ம்.

     "ெபான்ப  ெகாண்கான நன்னன்' என் ம் நற் ைண வரியால், இச ்ெசய்  ெபறப்ப ற .

இவன  நா , ஏ ல்மைல என் , இன்  அைழக்கப்ப ற . இவன  நாடை்டச ்ேசரந்்த 
ஊரக்ளாக, கடம் ன் ெப வா ல், பாரம், ய ர,் ரம்  தலானவற்ைற, அகநா  152-ஆம் 
பாடலா ம், ப ற் ப்பத் ன் நாலாம் ப கத்தா ம், அ யலாம்.

இந் நன்னன  நாட் வளத் ைன ம் ெகாைடச ் றப் ைன ம் அகநா ற் ன் 152-ஆம் பாடல் நன்  
ளக் ற .

நன்னாகனார்

 
 நன்னாகனார ்naṉṉākaṉār, ெப.(n.)

   கைடக்கழகப் லவர;் a name of sangam period.

     [நல்+நாகன்+ஆர]்
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நன்னாரம்

 
 நன்னாரம் naṉṉāram, ெப.(n.)

   க்ேகா ர ்வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in TirukkoyilurTaluk.

     [ஒ கா. நன்னன்-பாரம்]

நன்னான 
ெகாட் தல்

 
 நன்னான ெகாட் தல் naṉṉāṉagoṭṭudal, ெச. . . (v.i) 

ம்  ெகாட் தல்: 

 to perform gummi dance.

     [நன்னானம்+ெகாட் தல்-நன்னானம்-தாளக் கட் ன் ப்ேபாைச] 

நன்னி

நன்னி naṉṉi, ெப.(n.)

   1. உண்ைம; truth. 2.அன் ;

 love, affection.

க. நன்னி, பட நன்னி (நன் );

     [நல்-நன்-நன்னி]

 நன்னி1 naṉṉi, ெப.(n.)

   1. ய ; that which is small, short.

     "நன்னிக் ரங் ம் ெகா ம் பைகேயா நமக்ெகன்றாேன" (இராமநா.உ த்-1);.

   2. கச ் ய ; that which is minute.

ெத. நன்ன.

     [ ல்→ ன் + ன்னி → நன்னி]

ேதான்றல் க த் னின்  ைளத்த இச ்ெசால். கச் ய ெகா  ேபான்ற உ ரிகைள ம், ய 
ட் கைள ம் த்  வழங் ற்  எனலாம்.

 நன்னி2 naṉṉi, ெப. (n.)

   ப த் ; cotton.

     [நல் → நன்+இ.]

நன் ல் எ -த்தல்

 
 நன் ல் எ -த்தல் naṉṉūleḍuttal,    ெச. . .(v.i.) ஏேத ம் ஒன்ைறக் த்  ட்பமாக ஆராய்தல், 

ரை்மயாகச ் ந் த்தல்; to think and discover minute details as it referring written documents or works of reference. 
அவன் எதற் ம் நன் ல் எ ப்பான் ( னவ).

     [நல்- ல்+எ ]

நன்றா மைல

 
 நன்றா மைல naṉṟāmalai, ெப.(n.)

ெகாங்  நாட் ல் உள்ள ஒ  ெந ங் ன்  name ofa village in Coimbatore. Ibárson stolà ன்ேற  தன் 
கண்ணிற்கண்டன ெவல்லாம் காட் க் ெகா த்தான் அக்ேகா (ப ற்.);

ம வ. நணாமைல

     [நன் -நன்றா+மைல]
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நாக்

 
 நாக்  nākkuḍi, ெப.(n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Arandangi Taluk.

     [நல்+ -நற் -நாக் (ெகா.வ.);]

நாக் னால் தள் -
தல்

 
 நாக் னால் தள் -தல் nākkiṉāldaḷḷudal,    ெச. ன்றா , (v.t) ேகா க் ண்  ைள யாட் ல் ேதாற்றவர ்

ண் ைன நாக் னால் தள் தல்; to push with tongue. a children's game. (த.நா. .).

     [நாக் +இன்+ஆல்+தள் ]

நாகக்

 
 நாகக்  nākakkuḍi, ெப.(n.)

   ம்பேகாணம் ( ட க் ); வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Kumbakonam Taluk. [நாகம்+ ]

நாகத் வனி

 
 நாகத் வனி nākattuvaṉi, ெப.(n.)

   இைசக் கைல வழக் ச ்ெசாற்களில் ஒன் ; a word in music terms.

     [நாகம்+ வனி]

நாகம்

நாகம் nākam, ெப.(n.)

   பண் (இராக); வைக ள் ஒன் ; a kind of tune.

     [நா-நாகம்]

 நாகம்1 nākam, ெப. (n.)

   1. ண் ( ங்);; sky, visible heaven.

     "நீ நாக ேமக ேமாட" (கம்பரா.கலன்காண்.37);.

   2. றக்கம் ( வா.); ேப ; indiras paradise.

     "எம்ைம நாகேம த்  மாற்றால்' (கந்த . ைள.99);.

   3. ேமகம்:

 cloud:

     "நாகேம லா லெவன்னாகேம" (ெகாண்டல் );.

   4.ஒ  (யாழ்.அக);.

 sound.

     [மாகம் = ண் லகம், ேமலான டம், ேதவ லகம். மாகம் → நாகம் ]

ஒ.ேநா. ப்ப  → ப்ப .

ஒ கா. [யா  → ஞா  → நா  + அம்  → நாகம். ]

நாகமங்கலம்

நாகமங்கலம் nākamaṅgalam, ெப.(n.)

   நள்ளாற் க்  வடேமற்ேக 14 அ ர மாத் ரி ( . .); ெதாைல ள்ள ஒ  ற் ார;் name of a village 
18 k.m. from Thirunallar.

     [நாகன்+மங்கலம்]
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நாகமைர

 
 நாகமைர nākamarai, ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Dharmapuri district.

     [நாகன் ைற-நாகந் ைற-நாகமைர (ெகா.வ.);]

நாகர்

நாகர ்nākar, ெப.(n.)

   க த் ல் அணியப்ப ம் நீண்ட சங் ெயாத்த அணிகலன்; an ornament which is like a chain worn on neck. 
(65:74);.

     [ந :நாகர]்

 நாகர3் nākar, ெப. (n.)

   இந் யா ல் வட ழக்  எல்ைலப் ற மாநிலங்களில் வா ம் வரலாற் ச ் றப்  க்க 
பழங் னர;் Nāgās.

     [ந  → நகர ்→ நாகர]்

நாகரக்ள் மஞ்சள் வண்ணத் டன் ளங் த் ேதான் பவர ்இயற்ைகவளம் ெகா க் ம் ப ல், 
ந்த வளத் ட ம், ெசல்வத் ம் வாழ்பவர.் ேவளாண்ைம ெசய்  வா ம் இவரத்ம் எண்ணிக்ைக, 5 

இலக்கம் ஆ ம்.

நாகரம்

நாகரம் nākaram, ெப.(n.)

   ேகா ல் மான அைமப் ன் ஒ  ப ; a temple tower structure.

     [நகர-்நாகரம்]

     [P]

 நாகரம் nākaram, ெப. (n.)

   1. ேதவநாகரி:

 sanskrit script.

     "நாகரநந்  த யைவ" ( வத . வஞான தா.32.);.

   2. க்  (ைதலவ,ைதல);.; dry ginger.

 நாகரம்2 nākaram, ெப, (n.)

   1. ஆதன்  (ஆன்மா); அைட ம் ேபரின்பம்:

 blissful state for soul.

   2. இைளப் ; emaciation.

 நாகரம்3 nākaram, ெப. (n.)

   1. நாகரங்கம் (சங்.அக,);; sweet orange.

நாகவயல்

 
 நாகவயல் nākavayal, ெப.(n.)

   ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Tiruppattur.Taluk.

     [நாகன்+வயல்]
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நாகனி

 
 நாகனி nākaṉi, ெப.(n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Tiruvādānai Taluk.

     [நாவல்கனி-நாவல்கனி-நாகனி (ெகா.வ.);]

 நாகனி nākaṉi, ெப. (n.)

   கள்ளி; trusted milk hedge.

     [நாகன் → நாகனி.]

நாகாச்

நாகாச் 1 nākācci, ெப.(n.)

   1. அ ப் க் ேகாடை்ட வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Aruppukkottai Taluk. 2. பரமக்  
வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;்

 a village in Paramagudi Taluk. [நாகன்+ ஞ் - ச் -காச்  (ெகா.வ.);]

நாகா

 
 நாகா  nākāṭi, ெப.(n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a willage in Tiruvadanai Taluk.

     [நாகன்+பா -நாகன்பா -நாகா  (ெகா.வ.);]

நா மரா

 
 நா மரா nākimarā, ெப.(n.)

   இ ளர ்இன மக்களின் இைசக்க களிெலான் ; a musical instrument of the Irula tribe. 

நா

நா  nāku, ெப.(n.)

   எ ைம ன் ெபண் கன் ; female buffalo Cub. [நாள்-நாள் -நா ]

நா  என்பைத நா  என வட ஆற்கா  ப ல் வழங் வ  ெகாசை்ச வழக் .

 நா  nāku, ெப. (n.)

   ற்  (ைதலவைதல);; anti-hill.

 நா 3 nāku, ெப. (n.)

மைல (யாழ்.அக.);. 

 mountain.

     [ந  → நா .]

வ ைம டன், வளரந்்  ளங் த் ேதான் ம் மைல.

நா னி

 
 நா னி nākuṉi, ெப.(n.)

   ளியாற் ாரக்் த் ெதற் ல் உள்ள ஒ  ற் ார;் name of the village in South Kiliyārrür.

     [ஒ கா. நாகன்+ஊ ணி]

216

www.valluvarvallalarvattam.com 4990 of 19068.



நாங்

நாங்  nāṅgu, ெப.(n.)

வய ல் நட க் ப் ன் மண் க்கள் ஏற்ப த் ம்  ைள, small holes made by earthworms in the paddy

 field after plantation.

     [நள்-நாள்-நாங் (உட் ைள);]

 நாங் 1 nāṅgudal,    5.ெச. . .(V.I.)

   மன  தளரத்ல்; to shrink in spirit, become nerveless.

     " தாங்  நாங் யப் ேபாக" (யாழ்ப்);.

     [நால்  → நாங் -.]

 நாங் 2 nāṅgu, ெப. (n.)

   தவசமாகச ்ெச த் ம் வட்  (CG);; interest on debt, paid in grain .

 நாங் 3 nāṅgu, ெப.(n.)

   மரவைக; musua. (சா.அக);.

நாச்

நாச்  nācci, ெப.(n.)

ேகா ல் ளக்ெகரிக்க கறைவ மா  தந்த ேசாழரக்ாலத் ப் ெபண் name of a woman who donated cows to 
use the ghee for lighting lamp in temple.

     [நாயன்-நாயத் -நாச் ]

ன்றாம் இராசராசன் காலத் ல் ( . .1231 அத்  என்ற ஊரில் வாழ்ந்த பரிக் ரகத்  நிைலட் 
ெபண் களில் வம் த்தாள் மகள் நாச்  ளக்ெகரிக்க ேவண்  கறைவ மா கைள வழங் ள்ளாள்.

 நாச்  nācci, ெப. (n.)

   தைல  நாம ப.183); lady, mistress.

     [நாயகன் → நாயகச் +நாச் .]

நாச் யார ்
ேகா ல்

 
 நாச் யார ்ேகா ல் nācciyārāyil, ெப.(n.)

   வா ர ்மாவட்டத் ள்ளல் ந்ேதாட்டம் ம்பேகாணம் வ ச ்சாைல ல் உள்ள ஒ  ற் ர;் name 
of the village in Thiruvarul

 district on the way to Poonthottam Kumbakkam salai.

     [நாச் +ஆர+்ேகா ல்]

நாகவன் ைள

 
 நாகவன் ைள nākavaṉviḷai, ெப.(n.)

   அகத் வரம் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Agastheeswaram Taluk.

     [நா -நா வன்-நா வன்+ ைள]
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நாகவன்

 
 நாகவன் nākavaṉ, ெப.(n.)

 ஒப்பைனயர ்barber.

ம வ, மகன்

     [நா -நா -நா -நா வன்]

நாஞ் வயல்

 
 நாஞ் வயல் nāñjivayal, ெப.(n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village ir Tiruvādānai Taluk.

     [நாஞ் ல்+வயல்]

நாஞ் ல் 
வள் வன்

 
 நாஞ் ல் வள் வன் nāñjilvaḷḷuvaṉ, ெப.(n.)

   கைடக்கழகக் காலத் ய நில மன்னன்; a chieftarin of sangam period.

     [நாஞ் ல்+வள் வன்]

நாட்டம்

நாட்டம் nāṭṭam, ெப.(n.)

   ஒ  வைகயான ெநய்தற் பண்; a kind of tune which is concerned with coastal region, Maritime melody, melody 
belongs to litteral region

     [ந -நாட்டம்]

 நாட்டம்1 nāṭṭam, ெப. (n.)

   1. கண்; eye.

     "வயவர ்ேதா  நாட்ட  டந் க் ன்றன" (கம்பரா.கரன்வைத.71);.

   2. பாரை்வ:

 sight.

   3. ஆராய்ச் ; examination, investigation.

     'நன்ம  நாட்டத் ெதன்மனார'் (ெதால்.எ த்.483);.

   4. கணிய ல்; astrology.

     "ெசாற்ெபயர ்நாட்டங்ேகள்  ெநஞ்ச ெமன்  (ப ற் ப்.21,1);.

   5. ெசவ்வ  யாழ்த் ற வைக ெளான் , ( ங்.);; a secondary melody-type of the mullai class.

   6. அழ ; beauty.

     'இராச ரெமன்  நாட்ட ைட நகரம்" ( வக.1785);.

   7. ப்பம்; desire:

நாட்டைட

 
 நாட்டைட  nāḍḍaḍaivu, ெப.(n.)

   பரத நாட்  யத் ல் இடம் ெப ம் ஓர ்அைட  வைக; a stepping type in dance.

     [நாட் +அட ]
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நாட்டன்

நாட்டன் nāṭṭaṉ, ெப.(n.)

   1. நாட்டகத்  வாழ்ேவான்; native man of an area. 2. நாட்டகப் ப ன் ஆள் த் தைலவன்;

 an administrative officer of an area in a land.

     [நா →நாட்டன்]

நாட்டாவளி

 
 நாட்டாவளி nāṭṭāvaḷi, ெப.(n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Tiruvādāai Taluk.

     [நாட் +ஆவளி]

நாட் யக்ேகாலம்

 
 நாட் யக்ேகாலம் nāṭṭiyakālam, ெப.(n.)

ற்பவ லான இைறவ வம்: a pose of the god in sculpture.

     [நாட் யம்+ேகாலம்]

நாட் க் த்

 
 நாட் க் த்  nāṭṭukāttu, ெப.(n.)

   நாட் ப் றக் த்  வைக; a kind of folkdance,

     [நாட் + த் ]

நாட் ப் ற ம்

 
 நாட் ப் ற ம்  nāṭṭuppuṟagummi, ெப.(n.)

ம் யாட்டத் ன் ஒ  வைக: girls dance accompanied by clapping.

     [நாட் + றம்+ ம் ]

     [P]

நாட் ப் ற மக்கள்

 
 நாட் ப் ற மக்கள் nāṭṭuppuṟamakkaḷ, ெப.(n.)

   ற் ாரக்ளில் வா ம் மக்கள்; people living in rural areas.

     [நாட் + ற(ம்);+மக்கள

நாட் ப் ற வழக்

 
 நாட் ப் ற வழக்  nāṭṭuppuṟavaḻkku, ெப.(n.)

   ஊரப்் றத்  வழக் ; usage of countryside.

     [நாட் + றம்+வழக் ]

நாட்ைட

 
 நாடை்ட nāṭṭai, ெப.(n.)

   பாட ைசயரங்  ெதாடங் ங்கால் பாடப்ப ம் பண்; improvised introduction to a melody meant to notify to the 
audience the nature of the raga and get into its swing.

     [நாள்-நாட் +ஐ]
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நாடக மடந்ைதயர்

 
 நாடக மடந்ைதயர ்nāḍagamaḍandaiyar, ெப.(n.)

   த் ல் பங்ேகற் ம் மகளிர;் dancing girls.

     [நாடகம்+மடந்ைதயர]்

நாடன்

நாடன் nāṭaṉ, ெப.(n.)

   1 நிலத் தைலவன்; a chieftain head of a land track. 2. மண்ணின் ைமந்தன்;

 son of the soil.

     [நா +அன், நாடன். காடன் என்ப ன் எ ரச்ெ்சால்]

ஒ.ேநா. ம்ெபாைற நாடன்

 நாடன் nāṭaṉ, ெப. (n.)

   1. ேதசத்தான்; inhabitant, countryman.

     " வானாடர ்ேகா க்ேக" ( வாச13:5);.

     "வான நாடேன வ த் ைண ம ந்ேத" (ேதவா);

   2. ஆ ந் தைலவன்; ruler, lord of a country.

     "ெதன் பாண்  நாடைனக்  வாய்' ( வாச. 18:2);.

   3. ஞ் நிலத் தைலவன்; chief of kuri tract.

     "நாட ெனன்ேகா ஆர ெனன்ேகா' ( றநா.49);.

   4. காரத்் ைக ண் ன் ( வா.);:

 the third(naksatra); winmin.

     [நா  + அன் → நாடன்.]

நாடா ஆணி

 
 நாடா ஆணி nāṭāāṇi, ெப.(n.)

   நாடா ன் ந ப்ப ல் அைமக்கப்பட் க் ம் கம் ; a string which runs in the middle of tape. 
[நாடா+ஆணி]
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நாடா

நாடா nāṭā, ெப.(n.)

   ைகத்த ல் க்காகச ்ெசன்  வ ம் க ; to and fro moving device in handloom weaving.

     [நள்-நாள்-நாள-நாடா]

 நாடா1 nāṭā, ெப.(n.)

த ல் வாட்  ேபா வதற் ரிய க  a weavers device.

     [(நள்-நாளா-நாடா]

 நாடா2 nāṭā, ெப.(n.)

பா  ல் இைடேய ஊ  லாகச ்ெசல் ம் நாடா yarn which intervene through a warp.

     [ந -நா -நாடா]

 நாடா nāṭā, ெப. (n.)

   1. ெநச க்க  வைக; weaver's shuttle, commonly made of a small hallow bamboo.

     "தார ் டக் ம் நாடாப்ேபால , ம வர"் ( வக.3019, உைர);.

   2. கட் தற்  உத ம்ப  ஆைடக்கைர ல் ெநய்யப்பட்ட நாற்படை்ட

 ribbon, tape.

நாடா ைவத் த் ைத.

நாடாந்தல்

 
 நாடாந்தல் nāṭāndal, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ல் உள்ள ஒ  ற் ார;் name of the village in Viluppuram.

     [நா +ஏந்தல்(ஏரி);-நாேடந்தல்-நாடாந்தல்]

நாடா எ -தல்

 
 நாடா எ -தல் nāṭāegiṟudal,    ெச. . . (v.i.) நாடாபா னிைடேய தாண் செ்சல்லல்; tape which passes 
through the warp.

     [நாடா+எ ர]்

நாடாழ்வா நா

நாடாழ்வா நா  nāṭāḻvānāṭu, ெப.(n.)

   நாடாழ்வான் ெபயரிலைமந்த நா ; an area named of the nādalvān.

     [நா +ஆழ்வான்+நா ]

   11ஆம் ற்றாண் க் கல்ெவட் ல் அகளங்க நாடாழ்வான் ெகால்  மைலைய ெவன்றான் எ ம் 
ப்  உள்ள .

நா  
தைலயாரிக்கம்

 
 நா  தைலயாரிக்கம் nāṭudalaiyārikkam, ெப.(n.)

   நா  காவல் ரிேவார ்ெச த் ம் வரி; Watch-man's dues.

     [நா +தைலயாரி-தைலயாளிக்கா]

நாணக்

 
 நாணக்  nāṇakkuḍi, ெப.(n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [நாணன்+ -நாணன் -நாணக் ]
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நானல்பந்

 
 நானல்பந்  nāṉalpandi, ெப.(n.)

   அ ப் க் ேகாடை்ட வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Aruppukkottai Taluk.

     [நாணல்+பந் (வரிைச);]

நாணாக்

 
 நாணாக்  nāṇākkuḍi, ெப.(n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Arantangi Taluk.

     [நாணன்+ -நாணன் -நாணாக் , (ெகா.வ.);]

நாத் க்க

 
 நாத் க்க  nāttikkali, ெப.(n.)

   அ ப்ப  த ப்  இல்லாத ஞ்  ங் ல்; a tender bamboo tree, which has not broad base.

     [நாற் -நாத் +க -நாத் க்க -நாத் க்க ]

நாதந்

 
 நாதந்  nātandi, ெப.(n.)

   இலாவணிப்பாட ல் பயன்ப த்தப்ப ன்ற ெமட்  வைக; a melody which is used in songs which are sung 
in debating an issue on several subjects.

     [நாதந்த-நாதந் வண்ணச ் ப் த் தாளக் ப்ெபா ]

நா

நா  nāti, ெப.(n.)

பற் க்ேகா , காப்பாற் ம் உற  protector. எனக்  நா  யா ம் இல்ைல (ேபவ);.

     [நள்-தன்-நற் -நத் -நா ]

 நா  nāti, ெப. (n.)

   1. ெப ங்காய வைக ( ன்.);; a kind of asafoetida.

   2. தான் க்காய்; devils abode.

 நா  nāti, ெப. (n.)

   1. உற னன்; relative.

   2. ேப நன்; care taker.

     [Skt. {} → த. நா .]

நாப ர்

 
 நாப ர ்nāpaḷūr, ெப.(n.)

   த்தணி வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Tiruthani Taluk.

     [நாவ ர-்நாப ர ்(ெகா.வ.);]
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நாமக்கல்

நாமக்கல் nāmakkal, ெப.(n.)

   நில அளைவக் காக அர னரால் நடப்ப ம் ட் டன் ய கல்; boundary stone of Revenue 
department. [நாமம்+கல்]

 நாமக்கல்1 nāmakkal, ெப. (n.)

   ெவள்ைளக் களிமண்; pipe clay.

     [நாமம் + கல்.]

நாமம் = ெவண்ைம.

 நாமக்கல்2 nāmakkal, ெப. (n.)

   ஈேரா  மாவட்டத்ைதச ்ேசரந்்த ஒர ்ேப ர;் a city in Erode dist.

த ழ்நாட் ேலேய அ கமான சரக் ந் கள், ேகா ப்பண்ைணகள், நிைறந்த ேப ரா ம்.

நாயகவா

 
 நாயகவா  nāyagavāṭi, ெப.(n.)

   அ வைடப் ப ைரப்பா காக் ம் காவல்காரன்; one who guards the crops.

ம வ.. பந்தற்காரன்

     [நாயக+ஆளி-வாளி)-வா ]

நாயகனி இைச

 
 நாயகனி இைச nāyagaṉiisai, ெப.(n.)

கரகத் ன் ைண நிைல ஆட்டமான பாம்  நடனத் ற்  இைசக்கப்ப ம் இைச a wind instrument used in 
snake dance offolklore.

     [தாயணக்காரன்+இைச]

நாயர்

நாயர ்nāyar, ெப.(n.)

   ெசங்கற்பட்  மாவட்டத் ல் உள்ள ஒ  ற் ார;் name of the village in Chengalpet.

     [ஞா ல்-தா ர-்நாயர]்

ேகாடை்டைய உணரத்் ம் ஞா ல் என்ப  காலப்ேபாக் ல் 'நாயர ்என்  ம  இ க்கலாம்.

 நாயர ்nāyar, ெப. (n.)

   மைலயாள ள் ஒர ்இனத்தார;் a caste of hindus in malabar.

ம. நாயர.்

     [நாயன் → தைலவன், அரசன்.கட ள்,தந்ைத.நாயம் → நாயன் → நாயர=்ேசரமையாள]-நாட் ப் 
பைடத்தைலர ்வ வந்த லத்தார ்[ .தா.170].]

நாயேனந்தல்

 
 நாயேனந்தல் nāyaṉēndal, ெப.(n.)

   அ ப் க் ேகாடை்ட வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Aruppukkottai Taluk.

     [நாயன்+ஏந்தல்(ஏரி);]
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நா

 
 நா  nāvīṟu, ெப.(n.)

   ெசால்லா ம் றைம, ேபச்  வன்ைம; talent in debate and conversation;

 gift of the gab.

     [நா(நாக் ); ]

நா ைடய ரம்

 
 நா ைடய ரம் nāvīṟuḍaiyaburam, ெப.(n.)

   ெநல்ைல மாவட்டத் ல் அைமந் ள்ள ஒ  ற் ர;் name of the village in Nellai.

     [நா+ +உைடயர+் ரம்ஹ

     'நா ைடயார ்என் ம் லவரின் ெபயரால் நா  என அைமந்த ஊர.்

நார்க்கடவான்

 
 நாரக்்கடவான் nārkkaḍavāṉ, ெப.(n.)

   பைன நாரால் ெசய்த ெபட் ; basket woven by palmyra dried leaf.

ம வ. ஒைலப்ெபட்

     [நார+்(கடகம்);கடவன்-நாரக்் கடவன்]

நார்த்தவாடா

 
 நாரத்்தவாடா nārttavāṭā, ெப.(n.)

   த்தணி வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Tiruttani Taluk.

     [நாரத்ைத+பா + நாரத்ைதப்பா -நாரத்ைதவா ]

நார்ப்ெபட்

 
 நாரப்்ெபட்  nārppeṭṭi, ெப.(n.)

   பைன நாரக்்கடகம்; tray made of palmyra-stems. [நார+்ெபட் ]

நார்கத்ைத

 
 நாரக்த்ைத nārkattai, ெப.(n.)

   மடை்ட ந்  ரித்த நாரக்்கட் ; bundle offibre taken from palmyra.

     [நார+்கத்ைத]

நார் ப்

 
 நார் ப்  nārcippu, ெப.(n.)

   கற்றாைழையக் காயைவத் வப்பயன்ப ம் க ; adevice used to obtain fibre from karralai-aloe

     [நார+் ப் ]
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நார் சே்சரல்

 
 நார் சே்சரல் nārmuḍiccēral, ெப.(n.)

   களங்காய்க் கண்ணி நார் சே்சரல் என் ம் ேசர மன்னன்; name of a Cera king known as 
Kalankâykanninärmud-c-ceral

     [நார(்தைலம ர)்;+ சே்சரல்]

ப ற் ப்பத் ல் பாடப்பட் ள்ள இம்மன்னன் நாரால் ஆ ய ைனந்தவன் எனக் ன்றன 
ஆ ன் மைலயாள ெமா ல் தைலம ைரத ்தைல நார ்என்பதால் அப்ெபா ள் ெபா ந்த ல்ைல. 
மர ரிையக் கன்னட ெமா ல் நாரம்  என்பர.் நாரம்  என்ப  பாடேவ  பாடா ன் மர ரி 
உ த் ய மன்னன் என் ம் ெபா ள் ெகாள்ள வாய்ப் ள்ள . ெபான் அணிகலன் அணியாமல் 
களங்கால் கண்ணி யதா ற்ற ேமற்ெகாண்ட மன்னனாக அ யப்ப றான். 

நார் சே்சைல

 
 நார் சே்சைல nārmuḍiccēlai, ெப.(n.)

   நாரால் ெசய்த ணி, மர ரி; cloth woven by the fibre of the tree bark formerly worn by our ascetics.

க. நாரம் -நாரால் ெசய்த ணி - மர ரி

நாரட்ைட

 
 நாரடை்ட nāraṭṭai, ெப.(n.)

   வகங்ைக வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Sivaganga Taluk.

     [நார+்அட் -நாரட் -நாரடை்ட]

நாைரக் ண

நாைரக் ண  nāraikkiṇaṟu, ெப.(n.)

   1. இரா ரம் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Rasipuram Taluk. 2. ெநல்ேவ  மாவட்டத் ல் 
உள்ள ஒ  ற் ர;்

 a village in Tirunelvelidistrict. [நாைர+ ண ]

நால த்தாளம்

 
 நால த்தாளம் nālaḍittāḷam, ெப(n.)

பைற .. ழக்கத் ல் ஆளப்ப ம் தாளக்கட்  time measure variation in beating in percussion instruments.

     [நால +தாளம்]

நாலன் அல

 
 நாலன் அல  nālaṉalagu, ெப.(n.)

   ஒ  தட் ம் ன்  எண்ணிக்ைக ம் உைடய ; beat variation in musical time measure.

     [நால்+அன்+அல ]

நா   கட் -தல்

 
 நா   கட் -தல் nāluvīṭugaṭṭudal,    ெச. . . (v.i.) சந்தத் ற்  ஏற்ப ஆ ம் ம் யாட்டம்; dancing, 
accompanied with the clapping of hands for the same metre.

     [நா + +கட் ]

நால ைவ 
மணிகள்

 
 நால ைவ மணிகள் nālaṟuvaimaṇigaḷ, ெப.(n.)

ட்டல் அைடயாளம் ேபான்ற றப் ைன ைடய மணிகள் a bead variety.

     [நால+அ வ+மணி]
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நாவடம்

நாவடம் nāvaḍam, ெப.(n.)

   ெபண்களின் அணிகலன்; an ornament of women. நாவடத் க்காரி டம் நாயத்ைதச ்ெசான்னால் 
நாவடத்ைதப் பாரப்்பாளா நாயத்ைதக் ேகட்பாள (ெகா.வ.);.

     [நாண்+வடம்-நாவடம்]

 நாவடம் nāvaḍam, ெப. (n.)

   1. நாகவடம்; a pendent ear-ornament.

   2. தா வைக; a jewel worn along with the marriage-badge.

     [நால்வடம் → நாவடம்.]

ெதாங் மா  ெசய்யப்பட்ட அணிகலன்.

நா ைகவ

நா ைகவ  nāḻigaivaḻi, ெப.(n.)

   ஒ  நா ைக ல் (24 நி டம்); நடக் ம் ெதாைல , ஒ  கடை்ட (1 ைமல்);; a distance of one mile – distance 
in anāliga (24 minutes); (யாழ்ப்.);.

     [நா ைக+வ ]

 நா ைகவ  nāḻigaivaḻi, ெப. (n.)

நா வ  பாரக்்க;see nås-was.

     [நா ைக+ வ .]

நா வயல்

 
 நா வயல் nāḻivayal, ெப.(n.)

   வகங்ைக வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Sivagangai Taluk.

     [நா +வயல்]

நாளத்

 
 நாளத்  nāḷatti, ெப.(n.)

   இைசக்கைல ல் இறக்கப் பண்ேணாைச (அவேராகணம்);; a singing complete descent of the gamut

     [நாள்+நாளத் ]

 நாளத்  nāḷatti, ெப. (n.)

   ஊ ம் உைலத் த் ; belows.

நாற்பண்

 
 நாற்பண் nāṟpaṇ, ெப.(n.)

ஞ்  ல்ைல ம தம் ெநய்தல் எ ம் நாற்ெப ம் பண்கள் four major melodies of Tamil music. 
[நால்(நான் );+பண்]

பண்கள்: ஞ் _ப மைலப் பாைல ல்ைல - ெசம்பாைல, ம்பாைல (அரிகாம்ேபா  ேமாகனம்-
சாதாரி, ம தம்-ேகா ப்பாைல, ெநய்தல் - ளரிப்பாைல.
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நாற்பாைலப்பண்

 
 நாற்பாைலப்பண் nāṟpālaippaṇ, ெப.(n.)

ல்ைலக் ரிய ெசம்பாைல, ஞ் க் ரிய ப மைலப்பாைல, ம தத் க் ரிய ேகா ட ்பாைல 
ெநய்த க் ரிய ளரிப்பாைல எ ம் நான்  நிைறப் பண்களா ய பாைல பண்கள்: melodies which 
belongs to hill tract, fores!

 tract, agricultural tract and maritime tract, and desert tract.

     [நால்+பாைல+பண்]

நாற் ப்ப வம்

 
 நாற் ப்ப வம் nāṟṟupparuvam, ெப.(n.)

   ேசாளக்க ர ் ைளயாட் ன் ெபயர;் a children's play.

     [நாற் +ப வம்]

நாற்  மாைல

 
 நாற்  மாைல nāṟṟumālai, ெப.(n.)

நாற்  கைளக் கட்  வாய்க்கா ல் இ த்தல்: pulling the bundle of saplings.

     [நாற் +மாைல]

நா  நலங் ைல-
தல்

நா  நலங் ைல-தல் nāṟinalaṅgulaidal,    ெச. . .(v.i.) ெக மனத்தனாய் வன் ெகா ைம ப  ெசய்  
உற னரா ம் ஊரினரா ம் இகழப்ப தல்; to be abused and condemned for one's misdeeds. 9olsås என் 
இப்ப  நா  நலங் ைல றான்.

     [நா -நா +நலம்+ ைல]

நான்  ைலக்கல்

 
 நான்  ைலக்கல் nāṉkumūlaikkal, ெப.(n.)

   நான்  ைல ல் உள்ளவரக் ம் ஒவ்ெவா  கல்லாக எ த்  ைளயா ம் ஆட்டம்; a children's game.

     [நான் + ைலகல்]

நிகழ்ச்  வைளவர்

 
 நிகழ்ச்  வைளவர ்nigaḻccivaḷaivar, ெப.(n.)

   ெதாைலக்காட் ,வாெனா , காெணா களில் நாட்  நடப் கள், ழாக்கள், கைல நிகழ்ச்  கள் 
றத்  ெசய்வதற்காக நிகழ்ச் கைள ேநரிற் ெசன்  காெணா ல் அல்ல  ேகடெ்பா ல் ப  

ெசய் ம் ெதா ல் ட்பப் Listofum'ssif; technicians for video coverage or audio coverage.

     [நிகழ்ச் +வைளவர]்

நிகழ்த் நர்

 
 நிகழ்த் நர ்nigaḻttunar, ெப.(n.)

   ெபாம்மலாட்டம், காளியாட்டம் தலான நாட் ப் றக் கைலகைள நடத் பவர;் organiser of puppet show. 
[நிகழ்த் +நர]்

நிசாளம்

 
 நிசாளம் nicāḷam, ெப.(n.)

   பழம்ெப ம் ேதாற் க ள் ஒ  வைக; an ancient percussion instrument.
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நிடதம்

நிடதம் niḍadam, ெப.(n.)

   ஓர ்இரடை்டக்ைக த் ைர நிைல; a hand pose in dance.

     [நீ -நி தம்-நிடதம்]

 நிடதம் niḍadam, ெப.(n.)

   1. எட்  மைலகளில் ஒன்  ( வா.); (இர . ல .);; a mountain, one of {}-kula-parvatam. (q.v.);.

   2. ஒ  ேதசம் (ைநடத. நாட.் 25);; a country in the N.E. of india.

     [Skt. {} → த. நிடதம்]

நிண்ைண ர்

 
 நிண்ைண ர ்niṇṇaiyūr, ெப.(n.)

   கள்ளக் ச்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Kallakurichi Taluk.

     [ ண்ணன்-நிண்னன்+ஊர]்

நிந்ைதத்

 
 நிந்ைதத்  nindaiddudi, ெப.(n.)

   ப ப்பைதப் ேபால் கழ்ந்  பா தல்; apparent praise or censure suggesting the opposite.

     [நிந்(ைத);+ ]

நிமந்தம்

நிமந்தம் nimandam, ெப.(n.)

   ேகா ல் நி வாகத ற்கான ட்டம்; a committee to supervise to temple administration. "ஆள்வாரக்்  நித்தல் 
நிமந்தம் சந்நியா யம் ெசல்லக்கடவதாக." (ெத.சா.8:4:எ:456);. [நிவந்தம் – நிபந்தம்]

நி த்தம் காக் ம் 
நாயகன்

நி த்தம் காக் ம் நாயகன் nimittamgāggumnāyagaṉ, ெப.(n.)

   நி த்தம் ெசால்பவன்; foreteller of omens.

     [நி த்தம்+காக் ம்+நாயகன்]

க் ரம ேசாழன் 7ஆம் ஆட்  ஆண் ல் . .125ஆம் ஆண்  அரியா ர ்ஊரச்ச்ைப ல் நி த்தம் 
காக் ம் நாயகன் இ ந் ள்ளான்.

நியமக் ைறப்

 
 நியமக் ைறப்  niyamakkuṟaippu, ெப.(n.)

   ெபரிய எண் ப ப்ப யாக ைறந்  வ தல்; decreasing in total.

     [ெநய்(ெநய்தல்);-ேசரத்்தல்-ெநயமம் நியமம்+ ைறப் ]

நிரம

 
 நிரம  niramadi, ெப.(n.)

   கள்ளக் ச்  வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Kallakurichi Taluk.

     [நிரல்+ம ]
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நி த்தம்

நி த்தம் niruttam, ெப.(n.)

   தாளங்களின் ேவ  பா கைளக் ெகாண்  ைக, கால், கம் இவற் ன் நிைலகேளா  ய அட கள் 
ெகாண்ட ஆடல் வைக; gesture of hands,

 face and movement of limbs to express emotion, ideas through dance according

 to the variation of beating of time.

ம வ நி த்தம்

     [நில்-நி த் +அம்-நி த்தம்- த்தம் (ெகா.வ.);]

அட க க் ம், தாளத் க் ம், பண்ணி ைசக் ம் ஏற்ப ெமய்ப்பா கைளக் கால ஒ ங் க்  ஏற்ப 
நி த் க் காட் தலால் நி த்தம் எனப் ெபயர ்ெபற்ற . இ  வடெமா ல் நி த்தம் எனத் ரிந்த .

 நி த்தம்1 niruttam, ெப.(n.)

   எந்த தா  நீறாக (பற்பமாக);ச ்ெசய்யப்ப றேதா அந்தத் தா ைவ எவ்வைக வ னா ம் அந் 
நீ னின்  ரிதெ்த க்கக் டாைம; the impossibility of eliminating by any contrivance or means, the element from 
the calcined compound of which it formed a component part (சா.அக.);.

 நி த்தம்2 niruttam, ெப.(n.)

   அ பத்  நா  கைலக ள் ஒன்றா ய நடனம்; dancing, one of {}-kalai.

     "பாைவ நி த்த ேநாக்  ெமய் " ( வக.682);.

     [Skt. nrtta → த. நி த்தம்1.]

நிலக் ைடக்ேகா

 
 நிலக் ைடக்ேகா  nilakkiḍaikāḍu, ெப.(n.)

   உலகப்படத் ல் நிலந க்ேகாட் ன் இ பா ம் உள்ள ைட வைர; terrestrial

 latitude;

 imagenary horizontal line drawn on earth called as lattitudes.

ம வ ைடேவைரக்ேகா

     [நிலம்+ ைட+ேகா ]

நில ைல 
ஆவணம்

 
 நில ைல ஆவணம் nilavilaiāvaṇam, ெப.(n.)

   ஒ  நிலத் ற்  மாற்றாக ேவேறார ்நிலம் வ ங் வைதக் க் ம் ஆவணம்; document which shows the 
land transfer mutually.

     [நிலம்+ ைல+ஆவணம்]

நிலந்த  ன் 
பாண் யன்

 
 நிலந்த  ன் பாண் யன் nilandarudiruviṉpāṇṭiyaṉ, ெப.(n.)

ெதால்காப் யத்ைத அரங்ேகற் ய பாண் ய மன்னன்: 

 Pandiya king in whose presence ancient Tamil grammer Tölkappiyam approval of the learned assembly. 

நிைல ைலயான்

நிைல ைலயான் nilaigulaiyāṉ, ெப.(n.)

   ஆண்பாற் ெபயர;் name of a person. [நிைல+ ைலயா(தவ);ன்]

நாஞ் ல் நாட் ல் 1645இல் நாகராசர ்ேகா ல் ளக்ெகரிக்க இவனிட ந்  பணம் 600 ெபறப்பட்ட .
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நிைலமரம்

 
 நிைலமரம் nilaimaram, ெப.(n.)

வா ல் நிைலயான பக்க ெந ங்கால், கரிகால் side wodden rafters of door frame.

     [நிைல+மரம்]

நிைல ர்

 
 நிைல ர ்nilaiyūr, ெப.(n.)

   கள்ளக் ச்  வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a willage in Kallakurichi Taluk.

     [நிைல+ஊர]்

நிற ஆளத்

 
 நிற ஆளத்  niṟaāḷatti, ெப.(n.)

ெநடெ்ட த் கள் அ ப்பைட ல் எ ம் இைச song composed with long vowels.

     [நிறம்+ஆளத் ]

நிறாமணி

 
 நிறாமணி niṟāmaṇi, ெப.(n.)

ன்றம் ( த்தாசலம்); வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர ்a village in Vriudhachalam Taluk. [நிறம்+மணி]

நிைறப்  வ ப்

 
 நிைறப்  வ ப்  niṟaippusuvaḍippu, ெப.(n.)

   பாட ல் ஒ  வ வம் த ல் த் ம், ெசல்லசெ்சல்ல ெப த் ம் அைமதல்; tone variation in singing 
songs.

     [நிைறப் + வ ப் ]
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நிைற

நிைற niṟai, ெப.(n.)

   ஆளத்  பாடப்ப ம் ஒ  ைற; raising tone system in music.

     [நி -நிைற]

 நிைற1 niṟaidal,    2. ெச. . . (v.i.)

   1. நிரம் தல்; to become full. to be replete.

     "நிைற ன்ன ைத" ( வாச. 27:4.);.

   2. தல்; to abound;

 to be copious. Plentedus. profuse.

   3. எங் ம் நிைறந் த்தல் ( யா த் த்தல்);; to be every where;

 to pervade.

   4. ெபாந் ைகயாதல்; to be satisfied. Contended.

     "நிைறந்த மனத்  மாத ம்" ( வாலவா. 38.5.);.

   5. அைம யாதல்; to be silent.

நிைறந் ங்கள் ( ன்.);.

க. நிரி ம. நி யக.

     [நில் → நி  → நிைற.]

நிைறநிைல

 
 நிைறநிைல niṟainilai, ெப.(n.)

   ற்ப வ ைவத் ேத கமாக மாற் ம் நிைல; elevating the statue to divinity.

     [நிைற+நிைல]

நின்னாங்

 
 நின்னாங்  niṉṉāṅāli, ெப.(n.)

   ேவைல ெசய்யாமல் ெவ மேன நின்  ெகாண்   ெப தல்; getting wages without doing any work 
[நின்றான்+ . நின்றான்-நின்னான் (ெகா.வ.);]

நீங்ெக த் ப்பா

 
 நீங்ெக த் ப்பா nīṅgeḻuttuppā, ெப.(n.)

   ஒ  ெபா ள் பயப்பேதார ்ெசாற் , அச ்ெசால் ல், ஒேராெர த்தாக நீக்க, ேவ ேவ  ெபா ள் 
பயக் ம் த் ரப்பா; verse composed with a play on words, a word by gradual elimination becoming different word with 
different meaning as in Kanakāri nakāri kāri or pālāvipālā,

 pā.

     [நீங் +எ த் +பா]

நீசத்தனம்

 
 நீசத்தனம் nīcattaṉam, ெப.(n.)

   ட் ம் ெசால்; an abusing word.

     [நீசம்+தனம்]
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நீட்டம்

நீட்டம் nīṭṭam, ெப.(n.)

   நீளம்; length.

ம வ. நீளம், நீட்

     [நீள்-நீட் -நீட்டம்]

நீளத்ைத நீட்  அல்ல  நீட்டம் என்ப  வடத ழ்நாட்  வழக்கா . 

 நீட்டம்1 nīṭṭam, ெப. (n.)

   1. நீளம்; length.

     "ெவள்ளத் தைனய மலரநீ்ட்டம் மாந்தரத்ம் உள்ளத் தைனய யர் " ( றள், 595.);.

   2. ஓைச ன் நீட் ; elongation of sound.

     "நீட்டம் ேவண் ன் அவ்வள ைடய ட்  எ உதல் என்மனார ் லவர"் (ெதால், எ த் . 6.);.

     [நீள் → நீட்  → நீட்டம். ( .தா;286.);.]

 நீட்டம்2 nīṭṭam, ெப. (n.)

   1. நீட் ைக; stretching, lengthening.

   2. காலநீட் ப் ; procrastination.

     "நிைலைம ய ய நீட்ட ன் " (ெப ங். மகத. 23;51.);.

     [நீள் → நீட்  → நீட்டம்.]

நீட்

நீட்  nīṭṭu, ெப.(n.)

நீளம் length.

ம வ நீட்டம்

     [நீள்+ -நீட் -நீளம்]

நீட்  என் ம் ற ைனச ்ெசால் தனிைலத் ெதா ற்ெபயரா  நீளத்ைதக் த்த .

 நீட் 2 nīṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ன்ேநாக் க் காட் தல்; to brandish, draw (something);; put forth.

கத் ைய நீட்  அச் த் னான். (உ.வ.);.

அவர ்ேகட்ட ம் பணத்ைத நீட் வதா? (உ.வ.);.

   2. (கால அள ல்); யாதல்; to prolong, extend.

ேபசை்ச நீட்டாேத. (உ.வ.);

ெபயரப்்பட் யைவ இதற் ேமல் நீட்ட ேவண்டாம். (உ.வ.);.

   3. (ேபச் ல், பாட் ல்); ெசாற்கைள இ த் ப் ப க் ததல்;அந்த ஊரக்்காரரக்ள் எப்ெபா ம் நீட்  
நீட் த்தான் ேப வாரக்ள். (உ.வ.);.

     [நீள் → நீட் -,]

 நீட் 3 nīṭṭu, ெப. (n.)
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நீடாமங்கலம்

 
 நீடாமங்கலம் nīṭāmaṅgalam, ெப.(n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ல் உள்ள ஒ  ற் ார;் name of the village in Thanjavur.

     [நீராட் +மங்கலம்]

நீடாமங்கலம் என்ற ெபயர ்நீராட் மங்கலம்' என்பதன் ரி . கரிகாற் ேசாழன் ேபார ் த்  ெவற்  
தந்த தன் வா க்  நீராட் மங்கலம்' இங்ேக ெசய்ததால் இவ் ர ்அப்ெபயர ்ெபற்ற . நாளைட ல் 
நீடாமங்கலம் எனப்பட்ட .

தஞ்ைசைய ஆண்ட மன்னன் ரதாப ங் தன் மைன ய ள் ஒ த் யான ய னாம்பா க்காக 
இவ் ரில் அரண்மைன ம், ற வச க ம் ெசய்  ெகா த் ள்ளான். இவ் ரில் இவ்வம்ைமயாரின் 
ெபயரில் சத் ர ம், ேகா ம் அைமக்கப்பட்டதால் ய னாம்பாள் ரம் எ ம் ெபய ம் ெபற்ற .

நீண்ட ழல்

 
 நீண்ட ழல் nīṇṭaguḻl, ெப.(n.)

   ஒ லாட் டத் ல் இைசக்கப்ெப ம் ஒ  வைக இைசக்க ; a musical instrument, used in 'oyilättam'.

     [நீண்ட+ ழல்]

நீண்ட வைள 
ெகாம்

 
 நீண்ட வைள ெகாம்  nīṇṭavaḷaigombu, ெப.(n.)

   ந்தா ஊ  க ; a musical instrument.

     [நீண்ட+வைள+ெகாம் ]

     [P]

நீத்த
நீத்த  nīttaḍi, ெப.(n.)

   நீசச்ல். (ெகா.வ.வ. ெசா.98);; swimming. [நீந்தல்+அ -நீத்தல-நீத்த  (ெகா.வ.);]

நீரக்் ண்டம்

 
 நீரக்் ண்டம் nīrkkuṇṭam, ெப.(n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Tinuvadanai Taluk.

     [நீர+் ண்டம்( டை்ட);]

நீர ் ரட் தல்

 
 நீர ் ரட் தல் nīrdiraṭṭudal, ெப.(n.)

    ழா க் ன் சாரிபாடல்பா யவாேற, க் ண்டத் ற் ச ்ெசன்  ம் தல்; a ritual walking 
acrose a fire - pit by singing hymn. [நீர+் ரட் தல்]

நீர்பாய்ச்

 
 நீரப்ாய்ச்  nīrpāycci, ெப.(n.)

   ைளசச்ல் நிலங்க க்  நீரப்ாய்ச் ம் பணியாளன்; servant employed for irrigation work.

ம வ நீரக்ட்

     [நீர+்பாய்ச் ]
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நீர்மாைல

 
 நீரம்ாைல nīrmālai, ெப.(n.)

   இறந்தவரக்்  மகன் ெசய் ம் சடங் ; a death ritual done by the decease son.

     [நீர+்மாைல]

 நீரம்ாைல nīrmālai, ெப. (n.)

   உ ரநீ்ங் ய உடைலக் ( ணத்ைத); ளிப் த்தற்  நீரெ்காண் வ ஞ் சடங்  அல்ல  ெசய்ைக 
(இ.வ.);; ceremony of bringing water for bathing a corpse before cremation or burial.

     [நீர ்+ மாைல.]

நீரை்ம

நீரை்ம nīrmai, ெப.(n.)

   பண்ணின் இைச வைக; a musical note.

     [நீர-்நீரை்ம- றநீரை்ம ( ண்டளம்);]

 நீரை்ம1 nīrmai, ெப. (n.)

   1. நீரின்றன்ைம ( றள்,195,உைர.);; property of water, as coolness.

   2. தன்ைம; property, nature, inherent quality.

     "ெந ங்கட ந் தன்னீரை்ம ன் ம்" ( றள்,17.);.

   3. றந்த ணம்; goodness, essential excellence.

     "பயனில னீரை்ம ைடயார ்ெசா ன்" ( றள்,196.);.

   4. எளிைம; attability.

     "ஆவாெவன்ற நீரை்மெயல்லாம் கழ்ப்ெப வ ெதன்  ெகல்ேலா" ( வாச.27.5.);.

   5. அழ ; beauty.

     "ெமய்ந்நீரை்ம ேதாற்றாேய" ( வ். வாய். 2,1,6.);;

   6. ஒளி; brilliance, lustre.

     "ெந நீர ்வார் ைழ" (ெந நல்.139.);.

   7. நிைலைம; state. condition.

நீரவ்ண்ணம்

 
 நீரவ்ண்ணம் nīrvaṇṇam, ெப.(n.)

   வண்ணக் ழம் ன் ஒ  வைக  ; coloured water.

     [நீர+்வண்ணம்]

 நீரவ்ண்ணம் nīrvaṇṇam, ெப. (n.)

   நீரில் கலந்ெத தப்ப ம் வண்ண நீரக்் கைரசல்; water colour.

     [நீர ்+ வண்ணம்.]

234

www.valluvarvallalarvattam.com 5008 of 19068.



நீரைலக் ண்ணி

 
 நீரைலக் ண்ணி nīralaikkiṇṇi, ெப.(n.)

   நீர ்நிரப் ய ண்ணங்கைளத் தட்  இன்னிைச எ ப் ம் இைசக்க  (சலதரங்கம்);; water glass 
musical instrument.

     [நீர+்அைல+ ண்ணி]

நீரா

 
 நீரா  nīrāṭi, ெப.(n.)

   ெசங்கற்பட்  வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Chenglepet Taluk.

     [நீராட் -நீராட் -நீரா ]

நீராணிக்கர்

 
 நீராணிக்கர ்nīrāṇikkar, ெப.(n.)

   வய க்  நீரப்ாய்ச் ம் ெதா ல் உரிைமயாளர;் one who manages the village irrigation.

     [நீர+்(ஆ நர)்; ஆணிக்காரர-்ஆணிக்கர]்

நீேரந்தல்

 
 நீேரந்தல் nīrēndal, ெப.(n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Tiruvadānai Taluk.

     [நீர+்ஏந்தல்(ஏரி);

நீலகந்

நீலகந்  nīlagandi, ெப.(n.)

   ெகாற்றைவச ் ற்பத் ன் ேவ  வ வம்; a different posture of'korrawai Durga.

     [நீல+கந் ]

 நீலகந் 1 nīlagandi, ெப. (n.)

   நீலமலர,் ( வைள, ( லப்.14;182, உைர.);; a kind of blue flower.

     [நீலம் + கந் .]

 நீலகந் 2 nīlagandi, ெப. (n.)

   மாணிக்கவைக ( லப்.14;186,உைர.);; a kind of precious stone.

நீேலாற்பலம்

நீேலாற்பலம் nīlōṟpalam, ெப.(n.)

   த்தணி வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Tīruttani Taluk.

     [நீல+உற்பலம்]

 நீேலாற்பலம் nīlōṟpalam, ெப. (n.)

   1. க ங் வைள ( வா.);; blue nelumbo.

   2. க  ெநய்தல் ( ங்.);; blue Indian water lily.

     [நீலம் + உத்பலம்.]
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நீள் கம்

 
 நீள் கம்  nīḷkambu, ெப.(n.)

இரண்  ழம் தல் ன்  ழம் வைர அள ள்ள கம்  a millet variety

     [நீள்+கம்]

கல்த

 
 கல்த  nugaltaḍi, ெப.(n.)

   உழ ப் பணி க க்  மா கைள ஏர,் வண் , கவைல இைறப்  ஆ யவற் ல் இைணக்க உத ம் 
மரத்த ; a wooden pole used to tie two cow or bulls enabling the operations of ploughing, well irrigation, cartoriving etc.

ம வ, கத்த

     [ ( );- கல்+த ]

     [P]

ம்பல்

 
 ம்பல் nugumbal, ெப.(n.)

   ம ராந்தகம் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Madurantagam Taluk.

     [ ம் + ம்பல்]

ங்  மட்ைட

 
 ங்  மடை்ட nuṅgumaṭṭai, ெப.(n.)

   வண்  ட்  ைளயாட் ல் க ப் ெபா ள், (பனங்காய் மடை்ட);; play wheel from the palmyrah nut 
shell, [ ங் +மடை்ட]

டங் ைக

 
 டங் ைக nuḍaṅgugai, ெப.(n.)

   ஒர ்ஆட யக்கம்; a dance movement. [ டங் - டங் ைக]

ண்கைலசெ்சல்வ
ர்

 
 ண்கைலசெ்சல்வர ்nuṇkalaiccelvar, ெப.(n.)

   இைசச ்சான்ேறாைரசக்ட் ஞ்ெசால்; experts in music, a word which denotes the stalwarts in music.

     [ ண்+கைல+ெசல்வர]்

ட் -தல்

ட் -தல் numuṭṭudal, , 5.ெச. . . (v.i.) கம்  மற் ம் ேசாளக்க ரக்ளி ள்ள தவச மணி

   கைள அதனின் ம் ரிதெ்த த்தல்; to separate the grains such as kambu and cólam

     [ ள்- ட் ]

வம்

வம் nuvam, ெப.(n.)

   ெநச  ெநட் ப்பாரில் இைணந் ப்ப ; a device in handloom.

     [ - வம்]

 வம்1 nuvam, ெப. (n.)

   1. பஞ்  ல்; cotton thread.

   2. மாமரம்; mango tree - Mangifera indica. (சா.அக.);.

     [ ள் → ண் → வண் → வணம். பஞ் ந்  ண்ணிதாய் ல் இ த்தல்]
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ைளயர்

ைளயர ்nuḷaiyar, ெப.(n.)

கடல்வாழ் உ ர ்கைள ேவடை்டயா ம் னர:் marine track people killed in fishing operation.

     [ ைள- ைளயர]்

 ைளயர ்nuḷaiyar, ெப. (n.)

   1. ெநய்தனிலத்  மக்கள்; the people of maritime tract.

     " ைளயர ் ைளச் யர ்பரதர ்பரத் யர"் (நம் யகப். அகத் .24.);.

   2. ெநய்தல் நில ஆண்மகன்; male person of maritime tract.

     "நைன ர ்ேதறல் ைளயரக்் ம்" (அகநா. 366:11);.

     [ ைளயன் → ைளயர]்

னிப்பா

 
 னிப்பா  nuṉippāci, ெப.(n.)

ப் ைப ல் ஒைசெய ப்ப பயன்ப ம் னிப்ப : the end bud in the percussion instrument - 
kudukuduppai.

     [ னி+பா ]

ரம்

ரம் nūpuram, ெப.(n.)

ண் ணி எ ம் காலணி a kind of ankle, "நாகச் ரம் ெசய் ர ம்வண் ம் லம்ெபா  
லம் ஆரப்்ப" (பால:22:22);.

     [ ரம்_ ரம்]

 ரம் nūpuram, ெப.(n.)

   1. பாத ண் ணி ( வா.);; anklets formed of little bells.

   2. லம்  ( டா.);; tinkling anklets.

     "ஆ வார ்ெபா  ரத்ைத" (கம்பரா. நகர.56);.

     [Skt. {} → த. ரம்.]

ம்பல்

 
 ம்பல் nūmbal, ெப.(n.)

   ைசதாப்ேபடை்ட, வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in SaidapetTaluk,

     [நரம் -நாம்பல்→ ம்பல்]

ேராைல

 
 ேராைல nūrōlai, ெப.(n.)

   கள்ளக் ச்  வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Kallakurichi Taluk.

     [ ைர+உைல]
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ல்

ல் nūl, ெப.(n.)

   மரத்ைத அ க்க அள  எ க்கப்பயன்ப ம் அள ைற; measuring method for finding the thickness of 
wooden planks.

     [ ல்- ல்]

   ல்-தல் எப். ெச. . .(v.i.); இ த்தல்; to pull.

க. ல்

     [ - ல்(இ த்தல்);]

 ல்1 nūl, ெப. (n.)

   1. பஞ் ல்; yarn, cotton thread, string.

     " ல் ரித் தன்ன க ப் னள்" ( றநா.159);.

காந் ய கள் இராடை்டயால் ல் ற்றார.் ல் இல்லாமல் மாைல ேகாத்த  ேபால (பழ.);.

   ல் ற் ம் இராடை்ட அல்ல;ஆைடெநய் ம் த யல்ல அ  என்ன? - லந் . ( கைத);.

   2. ல்; sacred thread.

     " ேல கரக க்ேகால் மைணேய" (ெதால்ெபா ள்.625);.

   3. மங்கல நாண்; the cord of the wedding badge.

     "த மகட ்ேப ேனான் யேவ ல் ேபான சங் பால்" ( த். வந்:69);.

   4. எற்ற ல் த யன; carpender's or mason's line.

ல்க

 
 ல்க  nūlkayiṟu, ெப.(n.)

   லால் ரித்த க ; tender rope made of thread.

     [ ல்+க ]

ல்பாய்

 
 ல்பாய் nūlpāy, ெப.(n.)

   லால் ன்னிய பாய்; mat made of threads. [ ல்+பாய்]

ள்

 
 ள் nūḷ, ெப.(n.)

   ெபாய்; lie, falsehood.

க. ள்

     [ ள்-( ைள,உள்ளி  இன்ைம);- ள். ஒ.ேநா. ைழ-உள்வா ல்-ெநாள்ைள( );]

ற் வர்கன்னர்

 
 ற் வரக்ன்னர ்nūṟṟuvarkaṉṉar, ெப.(n.)

   சாதவாகனர ்என் ம் னரின் த ழ்ப் ெபயர;் Tamil name of Satavahan class of Andra royal family.

     [ → ற் வர+்கன்னர]்
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ெநா

ெநா  nodi, ெப.(n.)

அ வ க்கத்தக்க ேச : mud, "ெநா  அ வ த்த ேச " (நிக.க.5:28);.

     [ெநா -ெநா ]

 ெநா 1 nodiddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ளித்த மா  த யன ெபாங் தல் ( ன்.);; to ferment, effervesce, turn sour, as liquidfood;

 to bubble up slowly, as water over a gentle fire.

   2. ழ் த்தல் ( ன்.);; to fester, suppurate.

   3. ஈரமாதல் (இ.வ.);; to be damp.

   4. நீர ் த யவற் ல் ஊ ப் ேபாதல் ( ன்.);; to be soaked;

 to be macerated.

   5. ைரத்தல் ( ன்.);; to foam, froth, spume, sparkle as spirituous liquors.

     [ ல் → ள் → ெநாள் → ெநா  → ெநா  → ெநா  → ெநா -த்தல்]

ெநா த்தல்

   ெகா  ந் ரிச ்சா  ம வாக மா வ ம், தவசங்களின் ச க்கைரப் ெபா ள்கள் சாராயமாக 
மா வ ம் இைதெயாத்த இன் ம் மாற்றங்க ம் ெநா த்தல் என்ற ெபயரால் க்கப்பட்டன; Diastase 
zymase ேபான்ற ெபா ள்களின் உத யால் ல கரிமப் ெபா ள்கள் தம் ம் எளிய அைமப் ள்ள ேவ  
ெபா ள்களாக மா ம் எல்லா ைள க ம் இவ்வா  அைழக்கப் ப ன்றன. இவ் ைள க க் க் 
கரணியமான ெபா ள்கள் ெநா ப்பான்கள் (ferments); எனப்ப ம்.

ெநக்கணாமைல

 
 ெநக்கணாமைல nekkaṇāmalai, ெப.(n.)

   ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Thiruppattur Taluk.

     [ெநக்கணன்+மைல]

ெநக் ண்

 
 ெநக் ண்  nekkuṇṭi, ெப.(n.)

   த ம ரிவட்டத ் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in DharmapuriTaluk.

     [ெநல்+ ன்றம்-ெநற் ன்றம்-ெநக் ண் ]

 ெநக் ண்  nekkuṇṭi, ெப. (n.)

   ெவண்ேணாச் ; white nochy, Vitex negundo (சா.அக.);.

ெநக் ந்

 
 ெநக் ந்  nekkundi, ெப.(n.)

   ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Thiruppattur Taluk.

     [ெநல்+ ன்றம்-ெநக் ந் ]

ெந க் ழல்

 
 ெந க் ழல் negiḻigguḻl, ெப.(n.)

   பண்ைடய இைசக்க ; anancient musical instrument.

     [ெந + ழல்]
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ெநசல்

ெநசல்1 nesal, ெப.(n.)

   அரக்ேகாணம் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Arakonam Taluk.

     [ெநய்தல்-ெநசல்]

 ெநசல் nesal, ெப.(n.)

   ண் வனம் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Tindivanam Taluk.

     [ெநய்தல்-ெநசல்]

ெநச த் ண்ைண

 
 ெநச த் ண்ைண nesavuttiṇṇai, ெப.(n.)

ெநச  ெநய்பவர ்அமரந்்  இ க் ம் ேமைட peal where the weavers sit while wearing. [ெநச + ண்ைண]

ெநஞ் ல்ைல

 
 ெநஞ் ல்ைல neñjuvillai, ெப.(n.)

   ேசைவயாட்டக் கைலஞரக்ளின் ஒப்பைனப் ெபா ள்; a makeup object which is used in 'sēvaiyattam'. 
[ெநஞ் + ல்ைல]

ெநட் ைமயார்

ெநட் ைமயார ்neṭṭimaiyār, ெப.(n.)

   கைடக் கழகப் ெபண்பாற் லவர;் poetess of sangam period.

க. ெநட்டம் ள , ங் ல்.ெநட் _அழ , ெசம்ைம

     [ெநட் -ெநட் ைம(ெசம்ைம);+ஆர]்

 ெநட் ைமயார ்neṭṭimaiyār, ெப. (n.)

   கழகக் காலப் லவர;் a Šangam poet.

இவர,் நீண்ட இைமகைள ைடயவர ்என் ங் கரணியம் க  இப்ெபயர ்ெபற் க்கலாம். இவர ்
பல்யாகசாைல ப் ெப வ ையப் றநா ற் ல் (9,12,15); பா ள்ளார.் இவர ்பாடல்களால் 
பைகவர ்அரண்கைள அ த்  அைவ இ ந்த இடத்ைதக் க ைத ட்  உ  பாழ்ப த் ம் வழக்கம் 
அக்காலத்  இ ந்த  என்ப ம்,  ஊன் ேவள் யல்லாத ெநய்ம்ம  ஆ  ெபாங் ம்); 
ேவள்  ேவட்டனன் என்ப ம் லப்ப ன்ற .

     "பாணர ்தாமைர மைலய ம் லவர ் தல் யாைனெயா  ைனேதர ்பண்ண ம் அறேன மற்  
றன்மாண்  இன்னா வாகப் றரம்ண்ெகாண் னிய ெசய் நன் னாரவ்லர ் கத்ேத" ( றநா.12);

     [ெந  → ெநட்  → ெநட்  + இைம + ஆர]்

ெநட்  ேவைல

 
 ெநட்  ேவைல neṭṭivēlai, ெப.(n.)

   ஒ  வைகயான ைக ைனக் கைல; a decoration art.

     [ெநட் +ேவைல]

ெநட் க் ச்

 
 ெநட் க் ச்  neṭṭukkucci, ெப.(n.)

   கட் ல் ெநட்  வாக் ல் இரண்  கால்கைள இைணக் ம் கடை்ட; lengthy wooden raft connecting two legs 
of the cot.

     [ெநட் + ச் ]
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ெநட் ச ்சட்டம்

 
 ெநட் ச ்சட்டம் neṭṭuccaṭṭam, ெப.(n.)

   கத களில் தட் ப்பலைக ைன இைணக் ம் சட்டம்; wooden planks connecting pieces in a door. 
[ெநட் +சட்டம்]

ெநட் ப் பலைக

 
 ெநட் ப் பலைக neṭṭuppalagai, ெப.(n.)

ேபைழ (அலமாரி); ன் ஒரத் ல் உள்ள பலைக, vertical wooden piece in an almyrah.

     [ெநட் +பலைக]

ெநட் ப்பார் .

 
 ெநட் ப்பார ். neṭṭuppār, ெப.(n.)

வண் ன் ந ல் இ க் ம் மரப்பார:் central core wooden long in a cart.

     [ெநட் +பார)்

ெநடம்பரம்

 
 ெநடம்பரம் neḍambaram, ெப.(n.)

   த்தணி வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Tīruttani Taluk.

     [ெந +அம்பலம்]

ெந யம்

 
 ெந யம் neḍiyam, ெப.(n.)

   த்தணி வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Tiruttani Taluk.

     [ெந -ெந யம்]

ெந ேயான்

ெந ேயான் neḍiyōṉ, ெப.(n.)

   பாண் ய மன்னர ்மர ல் தல் மன்னன்; the firstking in Pandya dynasty நிலந்தந்த ேப த  ெபாலந்தார ்
மார் ன் ெந ேயான் (ம ைரக்.);.

     [ெந +ெந ேயான்]

 ெந ேயான்1 neḍiyōṉ, ெப. (n.)

   1. ெநடை்ட யானவன்:

 tall person.

இவ க்  அவன் ெந ேயான்.

   2. உலைக ன்ற யால் அளந்த மால்; Vishnu, as in His Trivikrama incarnation.

ெசங்க ெண ேயா னின்ற வண்ண ம்" ( லப்.11:51);.

   3. ெபரியவன்; great person.

     " ந்நீர ் ழ  ென ேயான்" ( றநா.9);. இந்த ட் க்  அவரத்ான் ெந ேயான்.

   4. ள  (மைல.);; sacred basil.

   5. க் ரடை்டப் ல் (மைல.);; the pungent smell of medicinal spreading hogweed.

     [ெந  → ெந  → ெந ேயான்.]

மா ன் பத் த் ேதாற்றர களில் ஒன் . மன்னர ்மன்னன் மாவ டம் இரப்பதற்காக மால் 
வ வம் ெகாண்  ன்ற  மண் ேகட் , மன்னன் தா ன் ேப வம் ெகாண்  ண்ைண ம் 

மண்ைண ம் ஈர யால் அளந்  ன்றவ  அ க்  இடம் ேகடக் மன்னன் தைலையக் காட்ட தைல  

241

www.valluvarvallalarvattam.com 5015 of 19068.



ெந க் ச ்சால்

ெந க் ச ்சால் neḍukkuccāl, ெப.(n.)

நீள வாக் ல் ெசய் ம் உழ  (வவேவக31);:tiling the land lengthwise.

ம வ ெந ஞ்சால்

     [ெந க் +சால்]

ெந ங் ன்ளி

 
 ெந ங் ன்ளி neḍuṅgiṉḷi, ெப.(n.)

   கைடக்கழகக் காலத் ய ேசாழ மன்னன்; name of Chola king.

ெந ந்தாைர

 
 ெந ந்தாைர neḍundārai, ெப.(n.)

   பண்ைடய இைசக் க ள் ஒன் ; an ancient musical instrument.

     [ெந ம்+தாைர]

ெந ந்ேதாண்

 
 ெந ந்ேதாண்  neḍundōṇḍi, ெப.(n.)

   ண் வனம் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Tindivanam Taluk.

     [ெந ம்+ேதாண் (பன்ைம);]

ெந ம்பல் யத்த
னார்

ெந ம்பல் யத்தனார ்neḍumballiyattaṉār, ெப.(n.)

   கைடக்கழகக் காலத் ய லவர;் name of a sangam period.

     [ெந ம்பல்+இயம்+அத் +அன்+ஆர]்

 ெந ம்பல் யத்தனார ்neḍumballiyattaṉār, ெப. (n.)

   கழகக் காலப் லவர;் a Sahgam poet.

     [ெந ம் + பல் + இயம் + அத்  + அன் + ஆர]்

இயம் என்ப  இைசக் க கைளக் க் ம். இவர ்பல இைசக் க கைள இைசப்ப ல் உள்ள 
வல்லைமப் பற்  இப்ெபயர ்ெபற்றார ்ேபா ம். இவர ்தம் ெசய் ளில்,

     "நல்யாழா ளி பதைலெயா  க க் ச ்ெசால்லாேமா" ( றநா.64); என்  வ ம் இதைன 
வற் த் ம். ந்ெதாைக ல் ( ந்:203); உள்ள இவர ்பா ய ெசய் ைளப் பா யவர ்'ெந ம் 
பல் யத்ைத என ம் பாட ேவ பா ள்ள . இவர ்பாண் யன் பல்யாக சாைல ப் 
ெப வ ையப் பா ள்ளார.்

     "மைல ைட ட்ட நாட்ட  மல்லர்

மரந்தைல ேதான்றா ஊர ம் அல்லர்

கண்ணிற் காண நண் வ  இ ந் ம்

கட ள் நண்ணிய பாேலார ்ேபால

ஒரீஇ ெயா ம் என்ைனக் ப்

பரியெலன் மன்யான் பண்ெடா  காேல" ( ந்:203);

ெந ம் லம்

 
 ெந ம் லம் neḍumbulam, ெப.(n.)

   த் ைறப் ண்  வட்டத் ல் அைமந் ள்ள ஒ  ற் ர;் name of the village in Thiruthuraippundi Taluk. 
[ெந ம்+ லம்]
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ெந ம்

 
 ெந ம்  neḍumbuli, ெப.(n.)

   அரக்ேகாணம் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Arakonam Taluk.

     [ெந ம்+ ]

ெந மாயக் 
கள்வன்

ெந மாயக் கள்வன் neḍumāyakkaḷvaṉ, ெப.(n.)

   மால்; Kannan, the god. "கண் லம் இவன் ெந மாயக் கள்வனால்" ( த்31:174);.

     [ெந +மாயன்+கள்வன்]

ெநய் ழா

ெநய் ழா neyviḻā, ெப.(n.)

மங்கலமாக இ ம் ெநய் க் : considered auspicious anointment."நிரம் ன உல  எலாம் உவைக ெநய் 
ழா",

     [ெநய்+ ழா]

 ெநய் ழா neyviḻā, ெப. (n.)

ெநய்யாடல் பாரக்்க;see ney-y-adal.

     "உலெகலா வைக ெநய் ழாப் பரம் ன்" (கம்பரா.ம த் .106);.

     [ெநய் + ழா. ெநய்யால் ளிப்பாட் ம் ழா.]

ெந வங் யம்

 
 ெந வங் யம் neḍuvaṅgiyam, ெப.(n.)

   ஏ  ைளகள் ெகாண்ட ழல்வைக; flute which has seven holes.

     [P]

     [ெந +வங் யம்]

ெந வைர

ெந வைர neḍuvarai, ெப.(n.)

   இலண்டனி ள்ள ரீன் ச் க்  ஊடாகசெ்சல் ம் வடெதன் வ நிைர ேகாட் ந்  ேமற் ல் 
அல்ல  ழக் ல் நிரலாக உலக வைரபடத் ல் இடப்ப ம் ெந ங்ேகா ; longitude. imaginary vertical lines 
drawn goes through greenwich from North to South.

     [ெந +வைர]

 ெந வைர neḍuvarai, ெப.(n.)

   உயரந்்த மைல; a high mountain.

     "ெந வைர ய  யா ச ்சந்தன நிவந்த ேசாைல" ( வக.2815);.

     [ெந  + வைர. வைர = மைல, ேகா , ஒ ங் , ன் , பக்க மைல]

ெந வாய்க் 
கலப்ைப

 
 ெந வாய்க் கலப்ைப neḍuvāykkalappai, ெப.(n.)

   கலப்ைப ன் உ ம் ப ; long plough share.

     [ெந +வாய்+கலப்ைப]

     [P]
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ெநேடாைட

 
 ெநேடாைட neṭōṭai, ெப.(n.)

   அ ப் க் ேகாடை்ட வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Aruppukkottai Taluk.

     [ெந +ஒைட]

ெநத் க்கட் த

ெநத் க்கட் த  neddikkaḍḍudaḍi, ெப.(n.)

   த  ைளயாட் ல் தன் ைடய உயரத் ற்  ைவத் க் ம் ெகட் யான ங் ல் க ; a bâmboo pole 
used in martial fight. (ெகா.வ.வ.ெசா.99);.

     [ெநற் +கட் த ]

ெநப் யல்

 
 ெநப் யல் neppiyal, ெப.(n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [ெநப் +இயல்]

ெநம்ைப

 
 ெநம்ைப nembai, ெப.(n.)

ட் ள் வாச ன் ேமற் ப ல் உள்ள ய அைற a small room above the entrance of a house.

     [ ம் -ெநம்ைப]

ெந

 
 ெந  nemili, ெப.(n.)

   ெசங்கற்பட்  மாவட ்டத் ல் உள்ள ஒ  ற் ர;் name of the village in Chenglepet Taluk.

     [ம ல்- ல்- - -ெந ]

ெநய்க் ப்ைப

 
 ெநய்க் ப்ைப neykkuppai, ெப.(n.)

   ம்பேகாணம் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Kumbakonam Taluk.

     [ெநய்+ ப்ைப]

ெநய்க்ேகாணம்

ெநய்க்ேகாணம் neykāṇam, ெப.(n.)

   க் ேகாடை்ட ந்  20 அ ர மாத் ரி ( . .); ெதாைல ள்ள ற் ர;் name of a village 20 k.m. 
from Pudukottai.

     [ெநல்(ெதய்);+( ன்றம்- ணம்); ேகாணம் (ெகா.வ.);]

இவ் ர ்ெநல் ன்றம் எனக் கல்ெவட் ல் க்கப்பட் ள்ள .

ெநய் ப்

 
 ெநய் ப்  neykuppi, ெப.(n.)

   ண் வனம் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Tindivanam Taluk.

     [ெதன்ெநய்);+ ப்பம்( ம் );]

ெநய்தல்தத்தனார்

 
 ெநய்தல்தத்தனார ்neytaltattaṉār, ெப.(n.)

   கைடக்கழகப் லவர;் poet of sangam period.

     [ெநய்தல்+தத்தன்+ஆர]்
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ெநய்வண்ணம்

 
 ெநய்வண்ணம் neyvaṇṇam, ெப.(n.)

   வண்ணக் ழம் ன் ஒ  வைக; a kind of colour mix.

     [ெநய்+வண்ணம்]

ெநய்வைன

 
 ெநய்வைன neyvaṉai, ெப.(n.)

   க்ேகா ர ்வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Tirukkoyilur.Taluk.

     [ெநல்(ெநய்);+மைன-வைன]

ெநய்வாசல்

 
 ெநய்வாசல் neyvācal, ெப.(n.)

   தம்பரம் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Chidambaram Taluk.

     [ெநல்(ெநய்);+வாசல்]

ெநய்வாய்க்

 
 ெநய்வாய்க்  neyvāykkuḍi, ெப.(n.)

   ம லா ைற வட்டத் ல் உள்ள ஒ  ற் ார;் name of village in Mayiladuturai.

     [ெநல்(ெநய்);+வாய்+ ]

தற்ேபா  இவ் ர ்நல்லத் க்  என் ம் ெபய டன் உள்ள . 

ெநல்வாய்க்

 
 ெநல்வாய்க்  nelvāykkuḍi, ெப.(n.)

   நாைக மாவட்டத் ல் ம லா ைறக்  அ ல் உள்ள ஒ  ற் ர;் name of the village in nagainear the 
Mayiladuturai.

     [ெநல்+வாய்+ ]
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ெநய் ளக்

ெநய் ளக்  neyviḷakku, ெப.(n.)

   ெநய்யால் எரி ம் ளக் ; a lamp which is lighted in ghee.

     [ெநய்+ ளக் ]

 ெநய் ளக் 1 neyviḷakku, ெப. (n.)

   1. ேகா ல்களில் ெநய் ற்  ெயரிக் ம் ளக் ; lamp fed with ghee.

ேகா ல் ெநய் ளக்  ைவத்தால் ஊழ் ைன அக ம் என்ப  பழைம நம் க்ைக.

   2. ெதய்வத் க்  ன் ஏற் ம் மா ளக்  (இ.வ.);.

 lamp of dough burnt with ghee before an idol.

ெநய் ளக் ப் ேபாட ேநரந்்  ெகாண்ேடன்.

     [ெநய் + ளக் ]

     [P]

 ெநய் ளக்  neyviḷakku, ெப. (n.)

   நாைக மாவட்டம் மைறக்கா  வட்டத் ல் உள்ள ஊர;் a village in Thirumaraikkadu taluk, Nagapattinam 
district.

மைறக்காட் க் ேகா ல் ளக்  எரிப்பதற்காக இவ் ரப்் ப ல் இ ப்ைப மரங்கள் 
வளரக்்கப்பட்டன. அதற்காகேவ இப்ப  மானியமாக வழங்கப்பட்ட . ளக்ெகரிக்க ெநய் 
ெகா க் ம் ஊராைகயால் ெநய் ளக்  எனப்பட்ட .

ெநரசல்

 
 ெநரசல் nerasal, ெப.(n.)

   ஒைலயால் மைறத் க் கட்டப்ப ம் தட் ; a screen like seperation made with dried leaves of palmyra or coconut 
tree leaves.

     [நிர -ெநரசல்]

ெநரிகம்

 
 ெநரிகம் nerigam, ெப.(n.)

   ஒ ர ்வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Hosur Taluk.

     [நரி-நரியகம்-ெநரிகம்]

ெந ப் க்ெகாட்
ைட

 
 ெந ப் க்ெகாடை்ட neruppukkoṭṭai, ெப.(n.)

ள் ங்ைக ைத;seed of mulmurungai.

     [ெந ப் +ெகாடை்ட]

இவ் ைதையத் தைர ல் ேதய்த்  உடம் ல் ைவத்தால் ம்தன்ைமயாதலால் இப்ெபயர ்ெபற்ற  
எனலாம்.

ெந ப்ெபரிசச்ல்

 
 ெந ப்ெபரிசச்ல் neruppericcal, ெப.(n.)

   பல்லடம் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Palladam Taluk.

     [ெந ப் +எரிசச்ல்]
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ெந ப்  நடனம்

ெந ப்  நடனம் neruppunaḍaṉam, ெப.(n.)

   மா  வ ப்ைபச ்சாரந்்த ெபண் ர ்ஆ ம் நடனம்; a kind of dance performed by Mali group ladies. (4:14);. 
[ெந ப் +நடனம்]

ெநல்நட ப் பாடல்

 
 ெநல்நட ப் பாடல் nelnaḍavuppāḍal, ெப.(n.)

   மள்ளர ்இனத்தவரின் ேவளாண்ைமத் ெதாடரப்ான பாடல்; a songsung by Mallar.

     [ெநல்+நட +பாடல்]

ெநல் பட்டைர

 
 ெநல் பட்டைர nelpaṭṭarai, ெப.(n.)

   ெநல் யல்; heap of paddy. [ெநல்+பட்டைர]

ெநல்

ெநல்  nelli, ெப.(n.)

   ம ராந்தகம் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in Madurantakam Taluk.

     [ெநல் -ெநல் மரத் ர]்

 ெநல்  nelli, ெப. (n.)

   1. மரவைக; Emblic myrobalan.

     " ைல ெநல் " (ஐங் .334);.

உள்ளங்ைக ெநல் க்கனி,

   2. ரிபைல ெலான்றான ெநல் க்காய் (பதாரத்்த.672);; fruit of emblic myrobalan.

ெநல் க்காய் ஊ காய் உட க்  நல்ல .

   ம, க, , ட, ெத. ெநல் ;   பர.் ெநல்ல;ேகாண். நல் , ெநல் .

ம வ. காட்  ெநல் , ேதாப்  ெநல் , ஆமலகம், தாத் ரி.

இ  இரடை்ட ைத ைலப் ப ரிகளில் ஆமணக் க் ம்பத்ைதச ்சாரந்்த . இந் யா ம், 
இலங்ைக, மேலயா. மேலயாத் கள், னா ஆ ய நா களி ம் உள்ள . இ  தானாக ம் வள ம். 
மக்கள் ப ர ்ைவப்ப ம் உண் . இஃ  ஒ   அல்ல  ந த்தர மரம். மரம் ேகாணலாக ம் 
ெந ள்ளதாக ம் இ க் ம். இதன் படை்ட சாம்பல் நிறமாக அல்ல  ெவ ப்பான ப ப்  நிறமாக 
இ க் ம்.

இதன் இைலகள், பாரை்வக் க் ட் ைலகள் ேபாலத் ேதான் ம். உண்ைம ல் ட் ைலகளாகத் 
ேதான் பைவ ய ைளகள். அக் ைளகளிேல  கச ் ய தனி ைலகள் மாற்ெறா ங் ல் 
ெபா ந்  க் ம். இதன் க்கள் ஒ  பா ன. ஆண்  ெபண்  இரண் ம் ஒேர மரத் ல் ஒவ்ெவா  

 ைள ம் உண் . க்கள் கச ் யைவ. எளி ல் உ ரந்்  ம். இதன் கனி உள்ேளாட் ச ்

ெநல் ன் 
ேதாற்றக் கைத

 
 ெநல் ன் ேதாற்றக் கைத nelliṉdōṟṟakkadai, ெப.(n.)

   மள்ளர ் ன் ேதாற்றத்ைதக் ம் கைத; a story which says the origin of the Mallar community.

     [ெநல் ன்+ேதாற்றம்+கைத]

ெநல்வாய்

ெநல்வாய் nelvāy, ெப.(n.)

   1. வட ஆற்கா  மாவட்டத் ல் ேவ ரக்்  அ ல் உள்ள ஒ  ற் ர;் name of the village in north Arcot 
near_Vellore. 2.அரக்ேகாணம் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;்

 a village in Arkonam Taluk.

     [ெநல்+வாய்]
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ெநற் ப்ைப

ெநற் ப்ைப neṟkuppai, ெப.(n.)

   நள்ளாற் க்  ேமற்ேக 32 அ ரமாத் ரி ( . .); ெதாைல ல் உள்ள ஒ  ற் ர;் name of the village 
32 k.m. from Thirunallar.

     [ெநல்+( ப்பம்); ப்ைப]

ெந யறஞ்ெசய்வா
ர்

 
 ெந யறஞ்ெசய்வார ்neṟiyaṟañjeyvār, ெப.(n.)

அேசாகன் காலத் ல் த்தமதம் பரப் வதற்காக அமரத்்தப்பட்ட தரம்மகா மாத் ரர ்என் ம் ற கள்: 
Dharma maha matras of Asokan period. [ெந +அறம்+ெசய்வார]்

களப் ரர ்காலக் கல்ெவட் ல் இடம் ெபற்ற இசெ்சால்லாட்  ேவற்  ெமா செ்சாற்கைள உட க் டன் 
த ழாக் க் ெகாண்ட வழக்கத்ைதக் காட் ற .

ெநன்ம

 
 ெநன்ம  neṉmali, ெப.(n.)

   மன்னார்  வட்டத் ல் உள்ள ஒ  ற் ார;் name of the village in Mannarkudi.

     [ெநல்+ம ]

இவ் ர ்தற்ேபா  ெநம்ேம  என் ம் ெபய டன் உள்ள . 

ெநன்ேமனி

 
 ெநன்ேமனி neṉmēṉi, ெப.(n.)

   சாத் ர ்வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Sattur Taluk.

     [ெநல்+ேமனி]

ேநச ர்

 
 ேநச ர ்nēcaṉūr, ெப.(n.)

   த்தணி வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Tiruttani Taluk.

     [ேநயன்+ஊர]்

ேநமத்தான் பட்

 
 ேநமத்தான் பட்  nēmattāṉpaṭṭi, ெப.(n.)

   க்ேகாடை்ட மாவட்டத் ல் காைரக்  வட்டத் ல் அைமந் ள்ள ; name of the village from Pudukkottai 
(dist.);.

     [நியமத்தான்(ேநமத்தான்);+பட் ]

ேந ர்

 
 ேந ர ்nēmūr, ெப.(n.)

   ப் ரம் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Villupuram Taluk. –

     [நியமம்(ேநமம்);+ஊர]்

ேநரல ரி

 
 ேநரல ரி nēralagiri, ெப.(n.)

   ட் ண ரி வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ார;் a village in KrishnagiriTaluk.

     [ேநரல்(நாவல்மரம்);+ ரி]
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ைநயாண்

ைநயாண்  naiyāṇṭi, ெப.(n.)

நைகயாட்  வைக லைமந்த நாட் ப் றக்கைல நிகழ்ச் , a folklore of comedy type, farce. [ைநதல்- றைர 
எள்ளற் ெபா ளாக் ச ் ரித்தல் ைந -ைநயா -ைநயா -ைநயாண் ]

 ைநயாண்  naiyāṇṭi, ெப. (n.)

   1. நாேடா ப் பாட் வைக; a kind of papular song.

     "இரண்  ைநயாண்  பா னான்" ( வாலவா. 54:23);.

   2. ேக ; scoff, ridicule, mockery, sarcasm.

யாைர ம் ைநயாண்  ெசய்யாேத

   3. ரிப் ச ்ெசால் ( ன்.);; jest, drollery.

ம. ைநயாண் .

     [ைந4 → ைநயாண்  = ைறைய அல்ல  தவற்ைறச் ரிக்கத்த ந்ததாக ஆக் ம் ேபச்  அல்ல  
ெசயல்.]

     [நைக + ஆண்  -நைகயாண்  → ைநயாண் .]

ைநவார்

 
 ைநவார ்naivār, ெப.(n.)

   மனம் கணிபவர;் mellower. "நின்  ைநவார ்இடன்கைளயாய் ெந ங் களம் ேம யவேன". 
[ைநயவர+்ைநவார]்

ைந ைன

 
 ைந ைன naiviṉai, ெப.(n.)

   ந த ம்ெசயல்; humiliating actions. "smoolsmoor solosso" (ஒள.);.

     [ைந+ ைன]

ைநனாக்

 
 ைநனாக்  naiṉākkuḍi, ெப.(n.)

   ஆசாரி எ ம் கம் யக் னர ்வா ம் ப ; a settlement of artisens.

     [நாயன்-ைநனா+ ]

ேநம் -தல்

ேநம் -தல் nēmbudal,    ெச. . .(vi.) ைடத்தல்; to winnow.

     [ ம் -ேநம் ]

 ேநம் -தல் nēmbudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெகா த்தல்( ன்.);; to winnow.

   ெத. ேந ;   ம. ேநம் க;   ேகாண். ஏமாநா;   ய். ஏம்ப; . நாபநா.

     [ேநாம்  → ேநம் க;

ேநம்  - தல், தவசங்கைளக் கற்களில் இ ந்  ெகா த் ப் ரித்தல்]

ேநரான்

 
 ேநரான் nērāṉ, ெப.(n.)

   ேசாழ மன்னன் ெசங்கணாைன எ ரத்்தவன்; one who opposed the Chola king Senganān [ேநர+்ஆ+அன்]
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ெநாச் க் ச்

 
 ெநாச் க் ச்  noccikkucci, ெப.(n.)

   ஆணித ்தட் ப் ன்னப் பயன்ப ம் வளார;் a plant twine which is used to make chase of 'anittattu'. 
[ெநாச் + ச் ]

ெநாச்  
நியமங் ழார்

 
 ெநாச்  நியமங் ழார ்nocciniyamaṅgiḻār, ெப.(n.)

   கைடக்கழகப் லவர;் name of a sangam poet.

     [ெநாச் +நியமம்+ ழார]்

இவர ்காஞ் த் ைணையப் பா ள்ளார.் ந் ைறக்  அ ல் உள்ள ெநாச் ைர ேசரந்்தவர.்

ெநாச் யம்

 
 ெநாச் யம் nocciyam, ெப.(n.)

   க ரக்் க் ழக் ல் உள்ள ஒ  ற் ார;் name of the village in east Karuvur.

     [ெநாச் +ஆம்]

 ெநாச் யம் nocciyam, ெப. (n.)

ெநாச் நியமம் பாரக்்க;see nocci-niyamam.

     [ெநாச் நியமம் → ெநாச் யம்]

ெநாச் ர்

 
 ெநாச் ர ்nocciyūr, ெப.(n.)

   ந் ைற நாட் ச ் ற்ேறாைடக்  ேமற் ல் உள்ள ஒ  ற் ர;் name of the village on the western side of 
p[indurai cirrödai.

     [ெநாச் +ஊர]்

இப்ெபா  ெநாச் ப் பாைளயம் என்  வழங்கப்ப ற .

ெநா  றங்

 
 ெநா  றங்  nosiguṟaṅgu, ெப.(n.)

   ஒ  வைகயான ஆட யக்கம்; a kind of dance movement.

     [ெநா + றங் (ெதாைட);]

ெநாட் க்ைக

 
 ெநாட் க்ைக noṭṭukkai, ெப.(n.)

   இைட டாமல் எைதயாவ  ெசய்  ெகாண்ேட இ ப்பவர;் one who is working continuously.

     [ெநா -ெநாட் க்ைக]

ெநாட் -தல்

ெநாட் -தல் noṭṭudal,    ெச. ன்றா  (v.t.) 1. ெசய்  த்தல்; to finish a work. 2.ெந ங்காலக் கடைன 
அைடத்தல்;

 to repay a loan of long due stolsmissyth Upoluosmeu இவன் ெநாட் வானா (ெகாங் .பழ.);.

     [ெதாள்→ெநா →ெநாட் ]
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ெநாண் க்க ப்

 
 ெநாண் க்க ப்  noṇṭikkaruppu, ெப.(n.)

   ற் ாரக்் காவல் ெதய்வம்; a village deity.

 |ெநாண் +க ப் ]

ெதாண்  ல்

 
 ெதாண்  ல்  toṇṭusilli, ெப.(n.)

   நம்பர ்ெநாண் ;வட்டமான அரங் ல் எண்கைளக் த் ச ் ல் ைன எ ந்  வர ்ஆ ம்

   ெநாண் ைளயாட் ; the game of hopping with folded legs.

     [ெநாண் + ல் ]

     [P]

ெநாணலாமணிவ
ைல

 
 ெநாணலாமணிவைல noṇalāmaṇivalai, ெப.(n.)

   ெகாழ ெகாழப்பான மணி வைல; a party net.

     [ெநானல்-ெநாணலா+மணி+வைல]

ெநாரண் -தல்

 
 ெநாரண் -தல் noraṇṭudal,    ெச. . .(v.i.) ம் ; to behave;

 mischeviously playing pranks on others. (ெநல்ைல.வ.);.

ம வ த்தனம், ம் .

     [ ரண் -ெநாரண் ]

ெநா நாட் யம்

ெநா நாட் யம் noṟunāṭṭiyam, ெப.(n.)

   ற்றம் ைற; fault, accusation. [ெநா +(ெநாட் );-ெநாட் யர-்நாட் யம்]

 ெநா நாட் யம் noṟunāṭṭiyam, ெப. (n.)

   1. ெபா ட்ப த்தத்தகாத கச ்  ற்றங்கைளக் ந்தன்ைம (இ.வ.);; meticulosity, over-scrupulousness.

   2. ற ஞ் ைவ ந் ேதான்ற ந க் ம் ண் ைன நடனம்; a kind of dance.

   3. ப் ர , ைவ, ஒ க்கம் த யவற் ல் அள ற்  ஞ் க் கவனஞ் ெச த் ைக; to take too much 
of purity flavor and behavier.

     [ெநா  + நாட் யம். ந  → நடம் → நட்டம். வ. நாடய் (நாடய் → நாட் யம்);.]

க ட்பமான அ நயங்க டன் நடனஞ் ெசய்தல் ெநா நாட் யம் எனப்ப ம். ேவண்டாத ண்ணிய 
ைனகைளச ்ெசய் ம் ஒ வைன 'ெநா நாட் யம் த்தவன் என்பர ்ெசாஆக-

   12. தற்ெபா ளாய்ச் ைற ம் ன்றாம் ெபா ளாய்  ைவ ம் தாழ்வாக் , இரண்டாம் 
ெபா ளாய நாட் யத் றம் ெநா -நடனம், இைசபற் ய ய எல்ைலவைர ஆடப்ப த ன் 

றப் ைடத ்தா ற .
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ேநாக்

ேநாக்  nōkkuru, ெப.(n.)

   1 பாரை்வக்காகத் தரப்ப ம் ஒ  ெபா ளின் ைகப் ெபா ள்; sample of a thing or article. 2. ஒ  
ெபா ைள ற் ம் ஒத் க் ம் ெசயற்ைக வ வம்;

 a model.

ம வ மா ரி

     [ேநாக் +உ ]

 ேநாக்  nōkkuru, ெப. (n.)

   லப்ெபா க்  எ த் க்காட்டான ெபா ள் (மா ரி);; model, sample.

     [ேநாக் +உ ]

ேநாம்  அைழப்

 
 ேநாம்  அைழப்  nōmbiaḻaippu, ெப.(n.)

   ழா ற்  உற க்காரரக்ைள அைழத்தல்; to invite the relatives for villagefestival.

     [ேநான் -ேநாம் +அைழப் ]

ெநள

 
 ெநள  neḷali, ெப.(n.)

   தாரா ரம் வட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Dharapuram Taluk.

     [ெந -ெநள ]

 ெநள  neḷali, ெப. (n.)

ெநள ல்  பாரக்்க;see nau-pullUruvi.

பக்கசச்ட்டம்

 
 பக்கசச்ட்டம் pakkaccaṭṭam, ெப.(n.)

   க் சச்ட்டம் இரண்ைட ம் இைணக் ம் பக்கசச்ட்டம்; a side wooden plank connecting the other two,

     [பக்கம்+சட்டம்]

பக்கப் ளாச்

 
 பக்கப் ளாச்  pakkappiḷāccu, ெப.(n.)

   கடை்டவண் ல் ஒட் பவர ்அமரவ்தற்காகப் ெபா த்தப்ப ம் சட்டம்; wooden piece fixed in a cart to 
enable the cart driver to sit.

     [பக்கம்+ ளாச் ]

     [P]

பகஞ்சான்

 
 பகஞ்சான் pagañjāṉ, ெப.(n.)

   வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Sivagangai Taluk.

     [ஒ கா. பாகன்+சால்]
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பகடப்பா

 
 பகடப்பா  pagaḍappāḍi, ெப.(n.)

   ஆத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a Village in Attur Taluk. -

     [பகைட+பா ]

பகல்ேவடக்கைல

 
 பகல்ேவடக்கைல pagalvēṭaggalai, ெப.(n.)

   ப் ரம், ண் வனம் ப ையச ்சாரந்்த ல் க்கவர இன மக்கள் நிகழ்த் ம் நாட் ப் 
upääsmou; folk dance of Kullukkavara people. [பகல்+ேவடம்+கைல]

பைகயணி

 
 பைகயணி pagaiyaṇi, ெப.(n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [பைக+அணி]

பங்கலத்தான்

 
 பங்கலத்தான் paṅgalattāṉ, ெப.(n.)

   ேவ ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Vellore Taluk.

     [பங்கலம்+அத் +ஆன்]

பசை்சக்கரகம்

 
 பசை்சக்கரகம் paccaiggaragam, ெப.(n.)

   அம்மன் வ பாட் ல் எ க் ம் கரக வைக; temple ritual.

     [பசை்ச+கரகம்]

பசை்சத்தா

 
 பசை்சத்தா  paccaittāli, ெப.(n.)

மணப் ய தா : the tali as it is on the marriage day.

     [பசை்ச+தா ]

     [P]

பசை்சக்ேகாலம்

 
 பசை்சக்ேகாலம் paccaikālam, ெப.(n.)

   நாட் ப் றக் ைக ைனக் கைல; fineart feature in rural handicrafts.

     [பசை்ச+ேகாலம்]

பச க் ட்ைட

 
 பச க் டை்ட pasalikkuṭṭai, ெப.(n.)

   ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Thiruppattur Taluk.

     [பா -பாசல்-பச + டை்ட]
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பசார்

 
 பசார ்pacār, ெப.(n.)

   ண் வனம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tindivanam Taluk.

     [பசைள-பசர-்பசார]்

ப யார்

 
 ப யார ்pasiyār, ெப.(n.)

   ண் வனம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tindivanam Taluk.

     [பா +ஆர]்

பகப்பாண்

 
 பகப்பாண்  pagappāṇṭi, ெப.(n.)

   பல்லாங் ன் வைக; a kind of 'pallankull' game.

     [ப  + பாண் ]

பகவபட்

 
 பகவபட்  bagavabaṭṭi, ெப.(n.)

   ஈேரா  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Erode Taluk. -

     [பகவன்+பட் ]

பஞ்சக் ம்

 
 பஞ்சக் ம்  pañjakkummi, ெப.(n.)

   வற்கடத் ன்(பஞ்சத் ன்); ெகா ைமையப் பா ம் ம் ; a kummiplaynarrating the woes of famine.

     [பஞ்சம்+ ம் ]

பஞ்சபார யம்

 
 பஞ்சபார யம் pañjapāradiyam, ெப.(n.)

   பண்ைடய இைச ல்; a treatise on music, notextant.

     [பஞ்சம் (ஐந் );+பார யம்]

பஞ்சமாரி

 
 பஞ்சமாரி pañjamāri, ெப.(n.)

   வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [ ன்ெசய்+வாரி]
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பஞ்சா

பஞ்சா pañjā, ெப.(n.)

   யாட்டம் ஆ பவர ்ைவத் க் ம் க ; musical instrument.

     [ ஞ் +பஞ்சர]்

 பஞ்சா pañjā, ெப.(n.)

   1. ைகப் ; clutch, grasp of the hand.

   2. நீட் ய ரற் ைக; hand with the five fingers extended.

   3. ெமாகரம் ழாக் காலங்களில் யா கம யர ்எ த் ச ்ெசல் ம் ைகக்  ; figure of the hand 
carried as an emblem by Shiah Muslims in Moharrum festivals.

     [U. {} → த. பஞ்சா]

பஞ்சாடரி

 
 பஞ்சாடரி pañjāṭari, ெப.(n.)

   ற்பங்கள் நி வப் ெப ம் ேமைட; gallery with sculptures.

     [பஞ்ச(ம்);+ஆடரி]

பஞ்சாத்

 
 பஞ்சாத்  pañjātti, ெப.(n.)

   ப் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Vilupuram Taluk.

     [பஞ் +(அத் );ஆ ]

பஞ்சா

பஞ்சா  pañjāti, ெப.(n.)

   வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Sivagangai Taluk.

     [பஞ் +(அத் );ஆ ]

 பஞ்சா  pañjāti, ெப.(n.)

   1. தனித்தனி ெப ம்பா ம் ஐம்ப  ெசாற்கள் ெகாண்ட எ ர(்ேவத);ப் ப ; sections of {} each containing 
about fifty words

   2. ேவதப் ப ; a {} passage.

     [Skt. {} → த. பஞ்சா ]

பஞ்சாரம்

 
 பஞ்சாரம் pañjāram, ெப.(n.)

   ங் ல் ற்றால் ன்னப்பட்ட ேகா க் ; a basket for hen.

     [பஞ்சாரம்- பஞ்சாரம்]

பஞ்ெசட்

 
 பஞ்ெசட்  pañjeṭṭi, ெப.(n.)

   ெபான்ேனரி வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in PonneriTaluk.

     [பஞ் +அட் ]
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பட்டைடயரம்

 
 பட்டைடயரம் paḍḍaḍaiyaram, ெப.(n.)

வரிவரியாகக் ேகா  ேபான்ற அைமப்ைபக் ெகாண்  இ ம்ைபமட்டமாகத் ேதய்த்  அரா வதற் ப் 
பயன்ப ம் அரம் afile.

     [பட்டைட+அரம்]

பட்டைரயாள்

 
 பட்டைரயாள் paṭṭaraiyāḷ, ெப.(n.)

   ஒத்த அகைவ (வய );ைடய ஆள் (ெநல்ைல);; person in equal age.

     [ப -பட்டைட+ஆள்]

பட்டாளி த்

 
 பட்டாளி த்  paṭṭāḷimuttu, ெப.(n.)

   காக்கா த் ; a pearl of low variety, inferior quality of pears.

     [பட்டாளி+ த் ]

பட் நாய்

 
 பட் நாய் paṭṭināy, ெப.(n.)

ஆ கள் அைடக் ம் பட் க் க் காவ க்  இ க் ம் நாய் watch dog.

     [பட் +நாய்]

பட் ேநான்

 
 பட் ேநான்  paṭṭunōṉpu, ெப.(n.)

   மாட் ப் ெபாங்கல் நாள்; the second day of pongal festival.

     [பட் +ேநான் ]

பட் த்தாளம்

 
 பட் த்தாளம் paṭṭuttāḷam, ெப.(n.)

பைற ேமளத் ன் ைணயால் இைசக்கப்ெப ம்ெபா  நிகழ் க்கான தாள ைச 

 general music. 

பட் த் ைற

 
 பட் த் ைற paṭṭuttuṟai, ெப.(n.)

   ஆத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Attur Taluk.

     [பட் -பட் + ைற]

பட் ப்பட்ைட

 
 பட் ப்படை்ட paṭṭuppaṭṭai, ெப.(n.)

   பட் ல் டை்ட ல் இ ந்  ைலச ் ற்றப்பயன்ப ம் படை்டயான தாரக்் ச் ; bobbin. 
[பட் +படை்ட]
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பட் ளி

 
 பட் ளி paṭṭuḷi, ெப.(n.)

   மர உளி; wooden chisel.

     [ப +உளி]

பட்ைட ளி

 
 படை்ட ளி paṭṭaiyuḷi, ெப.(n.)

   மரம் ெச க்கப் பயன்ப த் ம் அகன்ற படை்ட வ வ உளி; broad chisel.

     [படை்ட+உளி]

     [P]

பட்ைடக்காம்

 
 படை்டக்காம்  paṭṭaikkāmbu, ெப.(n.)

   றத் யர ்அணி ம் காப்  ேபான்ற ெவள்ளி வைளயம்; an anklet of kuruatti women.

     [படை்ட+காம் ]

பட்ைடத்தாழ்ப்பா
ள்

 
 படை்டத்தாழ்ப்பாள் paṭṭaittāḻppāḷ, ெப.(n.)

   கத ன் உட் றத் ல் ெபா த்தப்ப ம்படை்ட யான அைமப் ைடய தாழ்ப்பாள்; e kind o. padlock.

     [படை்ட+தாழ்ப்பாள்]

பட  ஓட்டம்

 
 பட  ஓட்டம் paḍaguōḍḍam, ெப.(n.)

   தங்க க்  இைடேய ேபாட் ன் ேபா  நீண்ட ங் ல் க கைள ஊன் ப் பட  ஓட் தல்; boat 
centipede race.

     [பட +ஓட்டம்]

படமஞ்

 
 படமஞ்  paḍamañji, ெப.(n.)

   ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruppattur.Taluk.

     [பைட+மஞ் ]

படமரக்கா

 
 படமரக்கா  paḍamarakkāḍi,    ெப.(n) ெநச க் க யான படமரத் ள்ள ய நீண்ட பள்ளம்; middle 
furrow in the wooden component in loom.

     [படமரம்+கா ]

படமரக் ச்

 
 படமரக் ச்  paḍamarakkucci, ெப.(n) படமரத்ைதச ் ழற் வதற் ரிய ய ெகாம்  a stick in loom.

     [பைட+மரம்+ ச் ]

படமரத்  ெமட் க் 
கம்

 
 படமரத்  ெமட் க் கம்  paḍamarattumeḍḍukkambi, ெப.(n.)

   படமரத்ைதச ் ழற் வதற் ரிய கம் ; a stick used to rotate. [படமரம்+.அத் +ெமட் +கம் ]
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படமரத் ைள

 
 படமரத் ைள paḍamarattuḷai, ெப.(n.)

படமரக் ச்  ெச கப்ப ம் ைள, a hole in the boat to pole.

     [பைட+மரம்+ ைள]

ப ைறக் 
ைறப்

 
 ப ைறக் ைறப்  paḍimuṟaikkuṟaippu, ெப. (n.)

   நியமக் ைறப் ன் ேவ  ெபயர;் deficiency of formalities.

     [ப + ைற+ ைறப் ]

ப க்ைககள்

 
 ப க்ைககள் paḍuggaigaḷ, ெப.(n.)

   மகாபாரதத் ெத க் த் ல், இ  நாளன்  வ வைமக் கப்ப ம் ேமைட ன் ெபயர;் a raised platform - 
a stage setting in folklore.

     [ப ைக-ப க்ைககள்]

ஆ

ஆ1ā,    1. அகரத் ன் ெந ல், த ழ்ெந ங் கணக் ன் இரண்டாம் உ ெர த்  ; second letter of the Tamil 
alphabet, long vowel, lengthened form of 'a'.

   2. அவ்ெவா ையக் க் ம் வரிவ  ; written character representing that sound.

இற்ைற ெமா யலார ்இைதப் றப் டம் ேநாக்  ந வக் யாத் தாழ்ெந ல் (central, unrounded low 
long vowel, என்பர.்

     "அஆ ஆ ரண் டங்காந் ய ம்" (ெதால். எ த் . றப்.3);

இந்ெநட் ரின் அைடயாளமா ய கால் ' ' வரிவ  ல் உ ரெ்மய்க டன் இைணக்கப்ப ற .

 ஆ2ā, .ெப.எ. (adj)

   ேசய்ைமச ் ட்  ; demons. letter or pronominal adj. pointing to what is remote, that, those.

     "ஆ ைட வ தல் இகார ரகாரம்" (ெதால். எ த் , 463);

     "வடேவங்கடம்ெதன் மரி ஆ ைட" (ெதால் பா );

ம., க., ெத., ., பட., கச. ஆ

ப்  :- 'ஆ' என் ம் ெந ேல இயற்ைகச ்ேசய்ைமச் ட் . அதன் க்கேம 'அ'.

ெந ல் வ வம் இன்  ெத ங் . கன்னடம், மைலயாளம் த ய ர ட ெமா களில் வழங் வரி ம், 
த லக வழக் ல் வழக்கற் ப் ேபா ற் .

     "உடன் றந்தார ் ற்றத்தார"் என் ம் ைரப் பாட் ல்,

     "அம்ம ந் ' என்ப

     "ஆம ந் " என் த்தல் ேவண் ம்.

ஆஅ

 
 ஆஅāa, இைட. (int.)

   யப் , இரக்கம், யரம் ஆ யவற் ன் ப்  ; exclamation expressive of surprise, pity and grief.

     [ஆ → ஆஅ]
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ஆஅய்

ஆஅய்āay, ெப. (n.)

ஆய்7 பாரக்்க ;see ay7.

     "கழல் ெதா  ஆஅய் மைழதவழ் ெபா ல்" ( றநா. 128.);

     [ஆய் - ஆஅய்]

ஆஅல்

ஆஅல்āal, ெப. (n.)

   ஆரல் (காரத்் ைக ண் ன்); (மைலப . 100); ; third star in the list of 27 stars.

     [ஆரல் → ஆஅல்]

ஆஆ

 
 ஆஆāā, இைட. (part.)

ஆவா பாரக்்க ;see ava

     [ஆ + ஆ (ஒ க் ப் ); an onomatopoeic expression.]

ஆஎனல்

 
 ஆஎனல்āeṉal, இைட. (part.)

ஆெவனல் பாரக்்க ;see āvenal.

     [ஆ + எனல்]

ஆக்கக் ள

ஆக்கக் ள ākkakkiḷavi, ெப. (n.)

     "ஆக்கக் ள  காரண தற்ேற" (ெதால். ெசால். 21.);

     "ஆக்கக் ள  காரண ன் ம்

ேபாக் ன் ெறன்ப வழக் ள்ேள". (ெதால். ெசால். 22);

     [ஆன  அல்ல  ஆவ  ஆக்கம். ள  = ெசால். ளத்தல் = ெசால் தல்.]

ஆக்கங் -தல்

ஆக்கங் -தல்ākkaṅāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   வாழ்த் க் தல் ; to bless, invoke, a blessing.

     "மன்னவற் காக்கங் " ( ைள மாயப். 26);.

     [ஆக்கம் + . ஆ → ஆ  → ஆக்  → ஆக்கம்]

ஆக்கங் ெக -தல்

ஆக்கங் ெக -தல்ākkaṅgeḍudal,    17 ெச. ன்றா . (v.t.)

    நற்ேப  இழத்தல் ; to become impoverished, to lose prosperity. அவன் ஆக்கங் ெகட்டவன்  (ெநல்ைல, 
கைவ);.

     [ஆக்கம் + ெக ]
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ஆக்கஞ்ெசப்பல்

ஆக்கஞ்ெசப்பல்ākkañjeppal, ெப. (n.)

 one among the nine states or conditions of mind (Avattai); that mark the emotional behaviour of the Herc and the Heroine 
during pre-marital love;

 expressing to others poignancy of one's love.

     "ேவடை்க ெயா தைல ள் தல் ெம தல்

ஆக்கஞ் ெசப்பல் நா வைர றத்தல்

ேநாக் வெவல்லாம் அைவேய ேபாறல்

மறத்தல் மயக்கம் சாக்கா ெடன்றச்

றப் ைட மர னைவ களெவன ெமா ப"

என் ம் ெதால்காப் ய ற்பா (ெதால். ெபா ள். கள. 9); அவ்ெவான்ப  நிைலகைள ங் ம். 
நம் யகப் ெபா ள்,

     "காட்  தலாச ்சாக்கா றாக்

காட் ய பத் ங் ைகவ ம் எனிேன

ெமய்  ணரச்் ெயய் தற் ரித்ேத" (36.);

என் , காட் ஞ் ேசரத்்  அந்நிைலகைளப் பத்தாகக் ம்.

     'ஆக்கஞ் ெசப்பல்' என் ம் நிைலைய, இளம் ரணர,் நச் னாரக்் னியர,் நாற்க ராய நம்  ஆ ய 
வ ம் ெவவ்ேவ  வைக ற் ள்ளனர.்

     'உறங்காைம ம் உ வ ஓத ம் தலா ன தல்', என்ப  இளம் ரணம்.

ஆக்கண்

 
 ஆக்கண்ākkaṇ, ெப. (n.)

அங்கண் பாரக்்க ;see angan

ஆக்கணாங் 
ெகளி

 
 ஆக்கணாங் ெகளி ākkaṇāṅgeḷiṟu, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ெகளிற்  ன் ; brown estuary fish. Plotosus canins.

     [ஒ கா ஆக்கைண + ஆம்.(சாரி.); + ெகளி .]

ஆக்கதம்

 
 ஆக்கதம்ākkadam, ெப. (n.)

   தைல ; crocodile, alligator (சா.அக.);.

     [ஆக்  → ஆக்கணம் (வ ைம); → ஆக்கதம்.]

ஆக்கநிைல

 
 ஆக்கநிைலākkanilai, ெப. (n.)

   ழலா ம் பழக்கத்தா ம் நிைலப்ப ம் நிைல ; state or con. dition brought into being by environment and 
custom.

     [ஆக்கம் + நிைல]

ஆக்கப்பா

ஆக்கப்பா ākkappāṭu, ெப. (n.)

   நல்லாக்கம், ப்ேப  ; great advantage, divine grace.

     "அண்ணலவற் க ள் ரிந்த வாக்கப்பா ட ள் ெசய்தார"் (ெபரிய . ஞான, 77);.

     [ஆக்கப்ப  → ஆக்கப்பா  ( த. .ெதா.ெப.);. இனி, ஆக்கம் + பா  என் மாம். பா  = ெப ைம.].
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ஆக்கப் ைர

 
 ஆக்கப் ைரākkappurai, ெப. (n.)

ஆக் ப் ைர பாரக்்க ;see ākkuppurai.

     [ஆக்கம் + ைர]

ஆக்கப் ெபயர்

ஆக்கப் ெபயரā்kkappeyar, ெப. (n.)

ெதான்  ெதாட்  மரபாக வழங் வ ம் ைறைமக்  மாறாக, ஒ  ெபா ட்  ஒ  ெபயைரப் தாக 
ஆக் க் ெகாள்வ  ஆக்கப்ெபயர.் அ  இ யாக்கப் ெபயர,் காரணவாக்கப் ெபயர ்என 
இ வைகப்ப ம்.

 name of designation coined newly and arbitrarily by an author. எ- : டை்ட ( கன்);.

 term which, though connoting many is restricted in application to only one or a few of them. எ- : நன் ல் (பவணந் );, 
தாமைரக் கண்ணன் ( மால்);, கரி (அ ப் க் கரி, யாைன);,

     "இ  காரண மரேபா டாக்கம்

ஏற்ப ம் ெபா மாவன ெபயேர" (நன். 275);.

     [ஆக்கம் + ெபயர.் ஆ  →ஆக்  → ஆக்கம் ெபய் → ெபயர.் ஆ  → ஆ.]

எல்லாச ்ெசாற்க ம் காரணக் னேவ என்பேத த ழ் லார ்ெகாள்ைக

     "எல்லாசெ்சால் ம் ெபா ள் த் தனேவ" என்ப  ெதால்காப் யம். (ெதால். ெசால். ெபய.1);

றந்தேபா  ண்ணமா ந்ததனால் ண்னன் அல்ல  ண்ணப்பன் என் ம், 
ெவள்ைளயா ந்ததனால் ெவள்ைளயன் என் ம், ற யல்  பற்  டப்ப ம் ெபயரக்ள் 
மட் மன் ப் றெபயரக் ம், பாட்டன் ெபயர ்என்ேறா, ன்ேனான் ெபயர ்என்ேறா, ெதய்வத்ைத 
நிைனப் த் ப்பத் ச ் ைவ ட் ம் ெதய்வப்ெபயர ்என்ேறா, நன் ய  காட் ம் வைக ல் 

ம்பத் ற்  நன்ைம ெசய்தவர ்ெபயர ்என்ேறா, ஒ  ப் ட்ட ேபர ஞன் அல்ல  ெப மகன் 
ேபாற் ற்காலத் ல் ளங்க ேவண் ெமன்ேறா, இன்ேனாைசப் ெபயர ்என்ேறா, ஏேத ம் ஒ  
காரணம்பற் ேய இடப்ப வதால், மக்கட் றப் ப் ெபயரக் ம் காரணப்ெபயரக்ேளயாம்.

நாட் ப் ற மக்கள் லரின் ேவ க்ைகயான இயற் ெபயரக்ைள ேநாக் ம் ேபா , டை்டெயன் ம் 
ெபய ம் ஒ  காரணப் ெபயரா க்கலாெமன்  க த இட ண்டா ன்ற .

ேவத ெமா ம் சமற் த மான வடெமா  ரி ற் ரிபான ன்ைன ெமா யாத ன், அதன் 

ஆக்கப் ெப க்கம்

ஆக்கப் ெப க்கம்ākkapperukkam, ெப. (n.)

   வ மான  ; increase in income. ேம ண்டான ஆக்கப் ெப க்கம். (S.I.I. v. 330);.

     [ஆ  → ஆக்  → ஆக்கம். ெப  → ெப  → ெப க்  → ெப க்கம்]

ஆக்கப்ெபா -
த்தல்

ஆக்கப்ெபா -த்தல்ākkappoṟuttal,    4. ெச. ன்றா . (v.t)

   1. உண  சைமக் ம்வைர காத் த்தல் ; to wait till food is cooked. ஆக்கப் ெபா த்த  ஆறப் ெபா க்கக் 
டாதா? (உ.வ.);.

   2. ைன யக் காத் த்தல் ; waiting until the work is over.

     [ஆக்  + அ + ெபா ]
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ஆக்கம்

ஆக்கம்ākkam, ெப. (n.)

   1.ஆக்க ணரத்் ஞ்ெசால், ஆக்கக் ள  (ெதால். ெசால். ள  22); ; word indicating change from one state 
or quality to another.

   2. பைடப்  ; creation,

     "ஆக்க மவ்வவர ்கன்ம ெமலாங் க த் டல்" ( . .1:37);.

     "ஆக்கப் ெபா த்தவன் ஆறப் ெபா ப்பானா', 'ஆக்க மாட்டாத ெபண் க்  அ ப் சச்ட்  பத்தாம்', 
'ஆக்கமாட்டாத அ கல் நாரிக் த் ேதடமாட்டாத ட் க் கணவன் வாய்த்தானாம்' (பழ.);

   3. அைமத் க் ெகாள் ைக ; arrangement, preparation, asincleansingfice: 'வ க்கைளந்  ெசாற்கைள 
ஆக் க் ெகாண்டைமயான், இவ்ேவாத் க் ள யாக்க மா ற் ' (ெதால். ெசால். ள . 1 ேசனா. 
உைர.);.

   4. வளரச்் , ெப க்கம் ; increase, development,

     "தம்மாலா மாக்க லெரன் " (நால . 301);.

   5. ஊ யம் (இலாபம்); ; gain, profit.

     "ஆக்கங் க  த ழக் ஞ் ெசய் ைன" ( றள், 463);.

   6. ஈட்டம், ெதா ப்  ; accumulation.

     "அ ெளா  மன்ெபா ம் வாராப் ெபா ளாக்கம்" ( றள், 755);.

   7. ெசல்வம் ; wealth, fortune, prosperity.

     "மனநல மன் ரக்் காக்கம்" ( றள், 457);.

   8. ெப வாழ்  ; life of prosperity, flourishing state...;

ஆக்கமகள்

ஆக்கமகள்āggamagaḷ, ெப. (n.)

   மகள் ; goddess of wealth.

     "ஆக்கமகள் ெகாண்டாட" (கடம்பர ்உலா, 192:3);.

ஆக்கர்

ஆக்கரā்kkar, ெப. (n.)

   பைடக்கப்பட்ட ேதவர ்; installed deities. 'இவ்வ லாக்கரான இந் ரா கள்' (ஈ , 5:2:3);.

     [ஆ  → ஆக்  → ஆக்கர.் 'அர'் ப. பா. ஈ .]

 ஆக்கர1்ākkar, ெப. (n.)

   உலா க் ெகாண்ேட ணி த யவற்ைற வணிகம் ெசய்ேவான்; pedlar, hawker.

     [E. Hawker → த. ஆக்கர.்]

 ஆக்கர2்ākkar, ெப. (n.)

   ரப்பணம்; centerbit, tool for boring holes.

     [E, Auger → த. ஆக்கர.்]

ஆக்கல்

ஆக்கல்ākkal, ெதா.ெப. (vbl. n)

   1. பைடத்தல் ; creating. ஆக்கல், காத்தல், அ த்தல் என இைறவன் ெதா ல் ன் .

   2. சைமத்தல் ; cooking. 'ஆக்க ேவண்டா அைரக்க ேவண்டா ெபண்ேண, என் அ ந்தால் ேபா ம  
கண்ேண', 'ஆக் க் ைழப்ேபன் அல்ல  அரி யாய் இறக் ேவன்' (பழ.);.

     [ஆ  → ஆக்  → ஆக்கல். 'அல் ெதா.ெப.ஈ .]
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ஆக்க ைனக்
ப்

ஆக்க ைனக் ப் ākkaviṉaikkuṟippu, ெப. (n.)

   ஆக்கத்தால் வ ம் ைனக் ப் செ்சால் ; verb denoting change from one state or quality to another.

     "ஆக்க ைனக் ப்  ஆக்க ன் யலா" (நன்.347);.

   சாத்தன் நல்லன் ;   நல்லன் என்ப  ைனக் ப் . 'சாத்தன் நல்லன் ஆ னான்' ;ஆ னான் என்ப  
ஆக்கச ்ெசால்.

     [ஆக்கம் + ைன + ப் ]

ஆக்க ம்ைம

ஆக்க ம்ைமākkavummai, ெப. (n.)

   ஆக்கப் ெபா ளில் வ ம் 'உம்' என் ம் இைடசெ்சால் ; particle 'um' indicating change from one state or quality to 
another.

இவ் ைடசெ்சால் இப்ெபா ளில் எங்ேக ம் வந்ததாகத் ெதரிய ல்ைல.

     "எசச்ம் றப்ேப ஐயம் எ ரம்ைற

ற்ேற எண்ேண ெதரிநிைல ஆக்கெமன்

றப்பால் எட்ேட உம்ைமச ்ெசால்ேல"

என்  ெதால்காப் யர ் ற்பா (ெதால். ெசால். இைட.7); யாத்  ட்டதனால், பவணந் யா ம் 
அவைரப் ன்பற் ,

     "எ ரம்ைற றப்ைபயம் எசச் ற்றளைவ

ெதரிநிைல ஆக்கேமா ம்ைம ெயட்ேட"

என்  (நன்.இைட6); இயற் ட்டார.்

இளம் ரணர,் தம் உைர ல், ெதால்காப் ய ற்பா ஆக்க ம்ைமக்  எங்ஙன ம் எ த் க்காட் த் 
தரல் ேவண் ெமன்பைதேய க , 'ெந ய ம் வ ய ம் என்ப  ஆ னான் என் ம் ஆக்கத் க்கண் 
வந்த  ஆக்க ம்ைம' என்  வைரந்தார.் அவ க் ப் ன்வந்த ேசனாவைரயர ்ஆக்க ம்ைமக்  
எ த் க்காட் ன்ைம கண் ,

     'ஆக்க ம்ைம வந்தவ க் கண் ெகாள்க. உைரயா ரியர ்ெந ய ம் வ ய மா னான் என்ப  
உம்ைம ஆக்கங் த்  நிற்ற ன் ஆக்க ம்ைமெயன்றார.்

     "ெசப்ேப வ இ ம் வைரநிைல ன்ேற' (ெதால். ெசால்.14); என் ம்ைம, வ ைவ 
இலக்கணமாக் க் ேகாடல் த்  நின்றைம ன், ஆக்க ம்ைம ெயன்பா  ளர'் என்  

றம்பட ைரத்தார.்

ஆக்கள

 
 ஆக்கள ākkaḷavu, ெப. (n.)

   ஆைவக் கள  ெசய்தல் ; stealing of cows.

     [ஆ + கள ]

ஆக்க வாள்

ஆக்க வாள்ākkaṟuvāḷ, ெப. (n.)

   1. ெகா க்கா ல் ெவற் ைலக் காம்ைப ந க்க உத ம் கத்  ; bl. Hook for cutting the stem of the betel leaf.

   2. தைழகைள ெவட்ட உத ம் ைகய வாள் ; bill-hook for hacking garden - knife, pruning hook (சா.அக.);

     [ஆக்  + அ வாள் த. அட  → ெத. ஆக் .]

மைன ற்ப க்கப்பட் க்காய்க யரி ம்வாள்ேபான்றேத அரிவாள் என் ம், அ  ப க்கப்பட்ட 
மைணேய அரிவாள்மைணெயன் ம் ெபயர ்ெப ம். ஏைன ய க் ம் அல்ல  ெவட் ம் 
வாள்கெளல்லாம் அ வாள் என்ேற ெபயரெ்ப ம். இப்ெபயரே்வ பா  அரித க் ம் அ த்த க் ம்

இைடப்பட்ட ைனேவ பாடை்டப் ெபா த்த . 'அ வாள்' என் ம் ெசால்ைலப் பாரக்்க

அகர த களில் அ வாைள அரிவாள் என்  த் ப்ப  தவறா ம்.

   ம. ஆக்கத்  ;ெத. கத்  ஆ ராய்
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ஆக்கன்

 
 ஆக்கன்ākkaṉ, ெப. (n.)

   ெசயற்ைகயான  (சம். அக.); ; that which is artificial.

     [ஆ  → ஆக்  → ஆக்கன். 'அன்' ஒ ைம .]

ஆக்காட் -தல்

ஆக்காட் -தல்ākkāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i)

   ழந்ைத தன் தாய்க்  ஆெவன்  தன் வாைய ரிவாகத் றந்  காட் தல் ( .வ.); ; to open the mouth 
wide as in pronouncing the back vowel 'a', as a child in response to its mother's command. (Nurs.);

     [ஆ + காட் . காண் (த. .); → காட்  ( . );.]

ஆக்காம்பாைற

 
 ஆக்காம்பாைறākkāmbāṟai, ெப. (n.)

   பாைற ன் வைகக ள் ஒன் . (ெசங்ைக ன.); ; a kind of fish.

     [ஆக்கம் - ஆக்காம் + பாைற]

ஆக் க்ெகாள்-தல்

ஆக் க்ெகாள்-தல்ākkikkoḷtal,    7 ெச. ன்றா . (v.t)

   த் க்ெகாள் தல் ; to see a work (usu. auxiliary or incidental to the main work); done of accomplished

     " ைனயால் ைனயாக் க் ேகாடல்" ( றள். 678);.

     [ஆக்  + ெகாள்.]

ஆக் ப்ேபாடல்

 
 ஆக் ப்ேபாடல்ākkippōṭal, ெப. (n.)

   மகப்ேபற் க்காக மகைள அைழக் ம்ேபா  தாய் ட்டார ்அளிக் ம் ந்  ; feast offered to a pregnant 
woman by her parents inviting her to their house for delivery.

     [ஆக்  + ேபாடல்]

ஆக் யரிவாள்

 
 ஆக் யரிவாள்ākkiyarivāḷ, ெப. (n.)

   ெகா க்கா ல் ெவற் ைலக் காம்ைப ந க்க உத ம் றப்  வைகயான கத்  (இ.வ.); ; special kind of 
knife for cutting the stem of the betel leaf (Loc.);.

ம. ஆக்கத்

     [ஒ கா. 'ஆக்க வாள்' என்பதன் ம வ வா க்கலாம். அங்ஙனமா ன், 'ஆக் ய வாள்' 
என்ேற த்தல் ேவண் ம். இைலையக் க் ம் ஆக்  என் ம் ெத ங் செ்சால் ஆக் ெயன்  

ரிந் க்கலாம். 'ஆக்க வாள்' என் ஞ் ெசால் ன் ழ்ச ் றப் க் ப்ைபப் பாரக்்க.]

ஆக் ேயான்

ஆக் ேயான்ākkiyōṉ, ெப. (n.)

   1. பைடத்ேதான், கட ள் ; God, as the maker, creator.

   2. ல்

   ெசய்தவன், லா ரியன்; author of a book.

     "ஆக் ேயான் ெபயேர............. பா ரத் யல்ேப" (நன். ெபா ப்பா . 48);.

     [ஆ  → ஆக்  → ஆக் யான் → ஆக் ேயான் ( ைனயா. ெப.);]
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ஆக்

ஆக் 1ākkudal, ெச. ன்றா . (v.t)

   1. ெசய்தல்; to make, effect.

     "எரிப்பச் ட ்ெடவ்வேநாயாக் ம்" (நால . 124);.

   2. பைடத்தல், ேதாற் த்தல்; to cause to be create.

     "அைனத் ல  மாக் வாய் காப்பாய ப்பாய்" ( வாச.1:42);

   3. அைமத் க் ெகாள் தல்; to arrange, make preparations.

     "ெநாய் ம் ங் ங் கைளந்  அரி யைமத்தாைர அரி யாக் னா ெரன்ப" (ெதால். ெசால். 1. 
ேசனா. உைர);.

   4. சைமத்தல்; to cook.

     "அஞ் ம் ன் ம் உண்டானால் அ யாப் ெபண் ங் க யாக் ம்".

     "ஆக்  அைரத் ப் ேபாட்டவள் ெகட்டவள், வ  ட்  அ ப் னவள் நல்லவள்",

     "ஆக் றவள் ச த்தால் அ ப் ப் பாழ், த் றவள் ச த்தால் ந்தாணி பாழ்" (பழ.);.

     "ஆக்கப் ெபா த்த நமக் " (இராமநா. அேயாத் 13);.

   5. நிைலைம யரத்் தல்; to elevate, bring prosperity to.

     "ஒன்னாரத்ெ்தற  வந்தாைர யாக்க ம்" ( றள், 264);.

   6. வளரத்்தல்; to rear, to bring up. ள்ைளைய ஆளாக்க ேவண் ம். (உ.வ.);

   7. ெப க் ச ்ெசால் தல்; to exaggerate. ஒன்ைற ஒன்பதாக் வான், ம்ைபத் ணாக்கலாமா? 
(உ.வ.);.

ஆக் த்தாய்

 
 ஆக் த்தாய்ākkuttāy, . .எ. (adv.)

   அன் ைறயாய் (அநீ யாய்);; unjustly. ஆக் த்தாய்ப் த் க் ெகாண்டாரக்ள். ( ல் .);.

     [ஒ கா. ஆக் த்  + 'ஆய்' . .எ.ஈ .]

இ ளர ்என் ம் ல் யர ்ெகா ந்த ழ மர னேரயாத ன், 'ஆக் த் ' என் ம் ெபயரச்ெ்சால் ஒ  
ெதன் ெசால் ன் ரிபாேய த்தல் ேவண் ம்.

ஆக் ப் ைர

ஆக் ப் ைரākkuppurai, ெப. (n.)

   மங்கல அமங்கலக் ெகாண்டாட்ட நாள்களில், அற்ைறப் ெபா ற்  அைமத் க் ெகாள் ம் சைமயற் 
டம் அல்ல  மைறப் ப் பந்தலைற; covered place for cooking temporarily put up for special occasions both 

auspicious and inauspicious.

   2. சைமயற் டம், அட் லைற; kitchen.

     [ஆ  → ஆக்  + ைர. ைர = ைள, அைற.]

ஆக் ம்

ஆக் ம்ākkum, இைட. ((part.)

   1. ேபா ம்; presumably, probably, it is likely that. ெபண் பாரக்்க வந்தானாக் ம் (உ.வ.);.

   2. ஒ வன  றைமைய அல்ல  தன்ைமைய, அ ந்தவன் அ யாதவ க்  யப் ற எ த் க் 
வைதக் ப் க் ம்  இைடசெ்சால்s; particle emphasising the unknown might or importance of a person, 

relating in a tone of awe and wonder. அவைன யாெரன்  நிைனத்தாய்? தைலைம மந் ரியாைர ஆட்  
ைவக் ம் அ க்கச ்ெசயலாளராக் ம். அவன் யார ்ெதரி மா? ஆசச்ா ரக் காட் ல் ஐம்பத்  
ேவங்ைகையக் ெகான்றவனாக் ம். (உ.வ);.

     [ஆ  → ஆ ம் → ஆக் ம்.]

ஆக்

 
 ஆக் ākkuruvi, ெப. (n.)

ஆய்க்  பாரக்்க: see āy–k-kuruvi
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ஆக்ெக த்

ஆக்ெக த் ākkeḷutti, ெப. (n.)

   1. ஆக்கணாங்ெகளி  பாரக்்க;see akkanān Keliru

   2. கடற் ெகளிற்  ன்வைக; a marine fish, plotosus arab.

     [

   1. ஆக்கணாங்ெக த்  → ஆக்ெக த் . 

   2. ஆ + ெக த் .ெகள் → ெகளி  → ெகளிற் -ெக த் . ெகளி  பாரக்்க;see kelifu]

ஆக்ைக

ஆக்ைக1ākkai, ெப. (n.)

   1. ைர ேவய் ற்  உத ம்  நார,் கற்றாைழ நார,் நாரத்் ணிக்ைக; strips of fibre, used in thatching.

     "நரம்பாக்ைக யாரத்் " (ேதவா. 631:3);.

   2. உடம் ; body.

     "ஆக்ைக ள் ைற யா " ( வக. 1362);.

ம.ஆக்க

     [யாத்தல் = கட் தல், யா → யாக்ைக → ஆக்ைக = 

   1. கட் ம் நார.் 

   2. எ வைகத ்தா க்களாற் கட்டப்பட்ட உடம் . 'யாக்ைக' பாரக்்க.]

ஆக்ெகாத் மம்

 
 ஆக்ெகாத் மம்ākkottumam, ெப. (n.)

   சரக்ெகான்ைற (மைல.);; Indian laburnum.

     [ஒ கா. ஆரக்ெகாத் மம். ஆரம் = மாைலேபால் ெதாங் ம் சச்ரம். ஆரம் + ெகாத்  + மரம் = 
ஆரக்ெகாத் மரம் → ஆரக்ெகாத் மம் → ஆக்ெகாத் மம். வ. ஆரக்வத (aragwadha);. வடெசாற்  

ல ன்ைம கவனிக்கத்தக்க .]

ஆக்ெகால்

 
 ஆக்ெகால் ākkolli, ெப. (n.)

   ல்ைலமரம் (மைல.);; blinding tree.

ம.ஆக்ெகால்

     [ஒ கா. ஆ + ெகால் . ெகால் → ெகால் . 'இ' ைன த ]

ஆக்ேகா

 
 ஆக்ேகா ākātu, ெப. (n.)

   ெகான்ைறமரம்; cassia tree (சா.அக.);.

266

www.valluvarvallalarvattam.com 5040 of 19068.



ஆக

ஆகāka,    யங். . (opt.v.) யங்ேகாள் ைன; v. in the optative mood. த ழ் வாழ்வதாக, அவன் இங்  
வ வானாக. --- நி.கா. .எ. (int) 'ஆ '  என் ம் ைன ன் நிகழ்கால எசச்ம்;

 to become. இன் ம் ேசாறாக ல்ைல, கம்  ப ராக ஆ மாதஞ் ெசல் ம் (உ.வ.); - .எ. (adv);

   1. அவ்வாறாக; in that fashion or manner.

     "ஆகராகவைன யவ்வ க் கண்டான்" (கம்பரா. இராவணன்றா. 19);.

   2. ெமாத்தமாய்; on the whole. amounting to. ஆகதெ்தாைக ஆ ரத்ைதந் . (உ.வ.);.

   3. ம்; wholly, completely. ஆகேமாசம். (இ.வ.);. இ. இைட (conj.); 'அல்ல  … அல்ல ' என் ம் 
வாய்பாட் ல் ெதரிப் ப் ெபா ள் பற் வ ம் இைடசெ்சால்;

 either ... or 'ெதய்வத்

தானாக மக்களானாகத் தனக்  வந்த ன்பங்கைள' ( றள், 442, பரிேம. உைர); ----

இைட. (part.);

   1. ெபா ட் ப் ெபா ளில் 4ஆம் ேவற் ைம டன் வ ந் ைணசெ்சால்; for the sake of for purpose of.

   2. றன்ெமா க் ற்ைற அல்ல  அ க்ைகக் ற்ைறக் க் ம் இைடசெ்சால்; part. indicating indirector 
ported speech. அவன் நாைள இங்  வ வதாகச ்ெசான்னான்.

   3. அைமயம் உணரத்் ம் இைடசெ்சால்; part. dicating the context or circumstance in which an act takes face.

     "காெர ர ்கானம் பா ேனமாக" ( றநா. 144); - அைச மைல (part.); ஓர ்அைசசெ்சால்;

 an expletive. 'அநா  காலம் பாஸைன பண்ணிப்ேபாந்தவற்ைற இப்ேபாதாக டப்ேபாேமா' ( , 12:2 
உைர);.

ம. ஆக

ஆகக்கைட

 
 ஆகக்கைட ākakkaḍaisi, ெப. (n.)

   இ ல்; at-last;

 at length.

     [ஆக + கைட ]

ஆகக்

ஆகக் ākakāṭi, இ.இைட. (adv. Conj.)

   1. ெமாத்தத் ல்; on the whole. In the total, so that;

ஆகக் , ஆ ரம் உ பா ற்  அ த் ம்.

   2.  ஆகேவ; that being the case, therefore. ஆகக் , நீ அங் ப் ேபா ம் பயனில்ைல.

     [ஆ  → ஆக. 'அ' க். .எ.ஈ .  →  'இ' இ.கா. .எ.ஈ . 'ஆகக் ' என்ப  ட் செ்சால்.]

ஆகக்ெகாள்ள

 
 ஆகக்ெகாள்ளākakkoḷḷa,    இ.இைட (adv. conj.) ஆைகயால்; because. நாைள அவன் வ வானாகக் ெகாள்ள 
(W.).

     [ஆ  → ஆக. 'அ' க். .எ.ஈ . ெகாள் → ெகாள்ள. க். .எ. ஈ . 'ஆகக்ெகாள்ள' என்ப  
ட் செ்சால்.]

ஆகசெ்சய்ேத

 
 ஆகசெ்சய்ேதākacceytē, இ.இைட. (adv .conj)

   ஆகேவ (ஈ );; that being the case.

     [ஆ  → ஆக. 'அ' க். .எ.ஈ . ெசய் → ெசய்  இ.கா. .எ.); + ஏ (ேதற்றப் ெபா ளிைடச ்ெசால்);. 
ஈகார இைடச ்ெசால் இங் த் தன் ெபா ைள இழந் ள்ள .]
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ஆகசே்ச

ஆகசே்ச1ākaccē,    இ.இைட. (adv. conj) 'ஆகச ்ெசய்ேத' என்பதன் க்  வழக் ச ்ெசால்; corrupted form of 
'agaccyde'

     [ஆகசெ்சய்ேத - ஆகசே்ச (ெகா.வ.);]

 ஆகசே்ச2ākaccē,    .எ. (adv.) 'ஆைக ேல' என்பதன் ெகாசை்ச வ வம்; while becoming, being prepared, 
being cooked. ேசா  ஆகசே்ச ஊர ்அடங் ட்ட . இக்ெகாசை்ச வ வம் ெகாள்ளத்தக்கதன் .

     [ஆைக ேல → ஆகச் ேல → ஆகசே்ச வரசே்ச, ேபாகசே்ச என இவ்வ வம் ற ைனக டன் 
ேசரந்்  வழங் தல் உண் .]

ஆகட்

ஆகட் ākaṭṭu, ஏ. . (imp.v.)

   1. ஆக ;   2. சரி அப்ப யா க; all right, let it be, so be it.

ம. ஆகடெ்ட

     [ஒட் தல் = இைசதல். ஒட்  → அட்  ( ைண ைன);. (ஆக+ஒட் ); ஆகெவாட்  → ஆகட்  
(ஏவெலா ைம);]

ஆகட் ம்

ஆகட் ம்ākaṭṭum, ஏ. . (imp.v)

   1. ஆக ம்;   2. சரி, அப்ப யா க; all right, let it be, so be it. (ஆகட் ம் ேபாகட் ம் அவைரக்காய் 
காய்க்கட் ம், தம்  றக்கட் ம் தம்பட்டங்காய் காய்க்கட் ம், அவ க் க் க யாணம் ஆகட் ம், 
உன்ைனக் ப் ேறனா பார'், 'ஆகட் ம் என்பவன்தான் அவ ப்பட ேவண் ம்' (பழ.);.

     [ஆக+ஒட் ம் → ஆகெவாட் ம் → ஆகட் ம். 'ஆகட் ' என்ப  நீ என் ம் 
ன்னிைலெயா ைமெய வா ன் பயனிைல;

     'ஆகட் ம்' என்ப  நீம் அல்ல  நீர ்என் ம் ன்னிைலப் பன்ைமெய வா ன் பயனிைல. 'உம்' 
ஏவற்பன்ைம .]

ஆகட்  என் ம் ஏவ ன் ஒ ைமெயண் ம், ஆகட் ம் என் ம் ஏவ ன் பன்ைமெயண் ம், இற்ைற 
வழக் ல் மைறந்  ேபா ன. அதனால், ஒ ைமேயவல் ெப ம்பா ம் வழக்கற்றெதா , 
பன்ைமேயவேல ஒ ைமேயவலாக ம் வழங்  வ ன்ற .

அட்  (ஒட் ); என் ம் ைண ைனைய 'let it be' என் ம் ஆங் லத ்ெதாடரியத் ள்ள 'let' என் ம் 
ஏவல் ைன டன் ஒப்  ேநாக் க.

ஆக யக்காரன்

 
 ஆக யக்காரன்ākaḍiyakkāraṉ, ெப. (n.)

   எள்ளி நைகயா பவன்; jester

     [ஆக யம் + காரன்.]
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ஆக யம்

ஆக யம்ākaḍiyam, ெப. (n.)

   1. நைகயாட்  (பரிகாசம்);; mockery, ridicule, banter. ஆக யம் பண்ணாேத. (உ.வ.);

   2. ெபால்லாங் ; mischief. cruelty.

     "அஞ்  த ண்டாக யக் காரரிவர"் ( ப் . 156);.

   க. ஆகட;ெத. ஆகட

     [அக  = ெபால்லாங் ;

 wickedness. ெத..க.அக . அக  → அக யம் → ஆக யம்.]

 ஆக யம்ākaḍiyam, ெப. (n.)

   1. பக ; mockery, ridicule, banter.

     "ஆக யம் பண்ணாேத"

   2. ெபால்லாங் ; mischief, cruelty.

     "அஞ் த ண்டாக ய காரரிவர"் ( ப் . 156);.

ெத. ஆகட ; க. ஆகட.

     [Skt. đgadamu → த. ஆக யம்.]

ஆகத்ைத க்

ஆகத்ைத க் ākattaiyurukki, ெப. (n.)

   1.எ ம்ைப க் , எ ம்ைப நீராக மாற்ற வல்லதாகக் க தப்ப ம் ம ந் ; medicine supposed to change 
the bone into a liquid. (சா.அக.);.

   2. உடைல க் ம் எ ம் க்  ேநாய்; disease, such as consumption, which emaciates the body.

     [ஆகம் = உடம்  'ஆகத்ைத' 2 ஆம் ேவற் ைம. 'அத் ' சாரிைய;

     'ஐ' 2 ஆம் ேவ. உ. உ க்  → உ க் . 'இ' ைன த .]

ஆகதர்

ஆகதரā்kadar, ெப. (n.)

   அ க சமயத்ேதார;் Jains.

     "ஆகதரக்் ெகளிேய னேலன்" (ேதவா. 258.2);.

     [அ கர ்→ அ கதர ்→ ஆகதர]்

 ஆகதரā்kadar, ெப. (n.)

   சமணர;் jains.

     "ஆகதரக்்ெகளி ேயனேலன்" (ேதவா. 858,2);.

     [Skt. ärhata → த. ஆகதர.்]

ஆகப்பா

 
 ஆகப்பா ākappāṭu, ெப. (n.)

   ெமாத்தம்; amount, sum total;

உ பா ( பாய்); ஆகப்பாெடன்ன? (ெநல்ைல.);.

     [ஆ  → ஆக ( க். .எ.);. ப  ( ைண ைன); → பா  (ெதா.ெப.);. ப தல் = ேதான் தல், உண்டாதல், 
தல், தல், ெபரிதாதல்.]
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ஆகம்

ஆகம்1ākam, ெப. (n.)

   1. உடல்; body.

     "ஆகம் வள் ராற் ளந்தான்" ( வ். வாய். 9:3:7);.

   2. மார் ; breast.

     " ைலயாகம் ரியாைம" (க த்..2);.

   3. மனம்; mind, heart

     "ஆகதெ்த  கனல் கண்வ க" (கம்பரா. கரன்வ. 97);.

   4. உள்மனம்; inner self.

   5. ஒளி, ஒளிக்கற்ைற; lustre, brilliance, splendour. (ேசரநா.);.

ம. ஆகம்

     [ஆ  → ஆகம் (ஆ ெப.);.]

 ஆகம்2ākam, ெப. (n.)

   1. ைர; bottle gourd (சா.அக);.

   2. ப்ைபேமனி; plant commonly growing on rubbish and used as an antidote topoisonous bites, Acalyapha indica.

ம. ஆகம்

     [சாகம் – ஆகம்]

ஆகரி

ஆகரி1ākari, ெப. (n.)

   1. ப்  (சங்.அக.);; long pepper, piper longum.

   2.  கட் க்ெகா  ( த்.அக.);; a kind of medicinal creeper, Smilax pseudo china.

   3. கனிமப்ெபா ள்; mineral, metallic ore (சா.அக.);.

     [ஆகரி = ப் . ஒேநா: ஆக .]

 ஆகரி2ākari, ெப. (n.)

   றப்பாக நள்ளிர ற் பாடற் ரிய அவலப் பண்; special sorrowful melody-type, suitable for singing at midnight. 
'ம தத் ற் ப் றம் ஆகரி' ( லப். 14:166, உைர);.

     "யாமத ் ரிைம யாகரி பாடேல" (ெதான். ள. 173);.

 ஆகரி2ākari, ெப. (n.)

   ஒ  பண் ( லப். 14,166, உைர);; a special melody-type, Specially suitable for singing at midnight.

     [Skt. ähiri → த. ஆகரி.]

ஆகரிநஞ்

 
 ஆகரிநஞ் ākarinañju, ெப. (n.)

   கனிம நஞ் ; mineral poison (சா.அக.);.

270

www.valluvarvallalarvattam.com 5044 of 19068.



ஆகலாகல்

ஆகலாகல்ākalākal, இைட. (part.)

   ஓைச ேவ பாட்டால் ப்பாக உடன்படாைமப் ெபா ளி ம், ஐ ற ப் ெபா ளி ம் தனித்  
வழங்கா  இரட் த்ேத வ ம் ரி லைச நிைலக ள் ஒன் ; expression invariably consisting of the pair of 
words either repudiating or doubting a statement.

     "ஆக ஆகல் என்பெதன் ம்

ஆவ ன் ன் ம் ரி  லைசநிைல" (ெதால். ெசால். இைட. 32);.

     'ஒ வன் யானின்ேனன் என்றா ம், நீ ன்ைன ெயன்றா ம், அவனின்னன் என்றா ம் 
யவ க்ேகட்டான் ஆக ஆக ஆகல் ஆகல் என் ம்;

இைவ உடன்படாைமக் கண் ம் ஆதர ல்வ ம் வ ம்' (ெதால். ெசால். 280, ேசனா உைர);.

     [ஆ  → ஆகல் (ெதா.ெப.);. 'அல்' ெதா.ெப.ஈ . அைச நிைலயா ம் ேபா  'ஆகல்' இைடச ்ெசால்லாம்.]

     'ஆகலாகல்' அ க் தெ்தாடர்

   ஆகல் ஆகல் என்ப  வழக்காற்  வைக ல் ஆம் ஆம், சரிசரி என் ம் உடன்பாட் ச ்
ெசால் ைணகைள ஒக் ம்;ஆ ன், ஓைச ேவ பாட்டால், உடன்படாைமைய ம் ெவ ப்ைப ம் 

ப்பாக ணரத்் ம்,

ஆகல் ஆகல் ைரந்ெதா ப் ன் உடன்பாடாம். ஆட் ைசத்  அ த்தம் தந்  ஒ ப் ன் 
எ ரம்ைறயாம்.

ஆக யம்

 
 ஆக யம்ākaliyam, ெப. (n.)

   ேகா ல்களில் அைம ம் மண்டப அைமப் க ள் ஒ வைக (மயமதம்);; a kind of pavilion in a temple.

     [ஒ கா. அக யம் – ஆக யம்]

ஆகவம்

ஆகவம்ākavam, ெப. (n.)

   ேபார;் battle, war.

     "ஆகவந் தன்னின் ந்த ம லத ்தரசன் பட்டான்" (பாரத. ப ன் ன். 97);.

     [அக தல்=ேபா க்கைழத்தல். அக  → ஆகவம் = அைற ச ்ெசய் ம் ேபார,் ேபார.் அக  - ஆகவம் 
→ வ. ஆஹவ.)]

 ஆகவம்ākavam, ெப. (n.)

   ேபார ்(பாரத. ப ன் ன். 97);; war, battle,

     [Skt. a-hava → த. ஆகவம்.]

ஆகவாக

 
 ஆகவாகākavāka, இைட. (part.)

ஆகலாகல் பாரக்்க;see agalagal.

     'ஆகலாகல்' என்பதற் க் ய ளக்கக் ப் கைள இதற் ங் ெகாள்க.

     [ஆ  → ஆக ( க். .எ.);. 'ஆ' க். .எ.ஈ . அைச நிைலயாய் வ ம்ேபா  இவ் ைனெயசச்ம் இைடச ்
ெசால்லா ம். 'ஆகவாக' அ க் தெ்தாடர.்]

ப் :- இயல்பான ஒைச ல் உடன்பா  க் ஞ் ெசாற்கெளல்லாம், ஓைச ேவ பட்ேட 
உடன்படாைம ணரத்் ம்.
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ஆக ம்

ஆக ம்ākavum, யங். . (v.in.the opt.m.)

   ஆ க; may it be 'இத்தன்மம் ட் ல் ...... மன்றப் ெப வதாக ம்'. (S.I.I. iii. 95);

     [ஆ  → ஆக ( க். .எ.); → ஆக ம். 'உம்' ஒ வைக யங். .ஈ .]

     'உம்' என்ப  மடல் ேபாக் வரத் ல், றப்பாக வணிகரிைட, ஒ  யங்ேகாள் ைன றாக 
வழங் வ  ெப ம்பான்ைம, எ- : நாைளக் காைல 10 மணிக்  இங்  வர ம். இக்க தம் கண்ட டன் 
பட் ய ற் கண்டப  பத்தா ரம் உ பா இைதக் ெகாண்  வ ம் ஆள்வயங்ெகா த்த ப்ப ம். 
இத்தைகய ஆட்  ற் ம் உலகவழக்ேகயன் , இலக்கணதெ்தா  ெபா ந் வதன் . ஆதலால், இைத 

ட் ட்  வ க, அ ப் க என் ம் 'ெசய்க' வாய்பாட்  யங்ேகாள் ைனகைள ஆள்வேத 
தக்கதாம்.

ஆகேவ

ஆகேவākavē, இ.இைட. (conj.)

   ஆதலால்; wherefore, therefore, consequently. ஆகேவ, நீங்களி வ ம் நட்பைம யாய்ப் (சமாதானமாய்ப்); 
ேபாவேத நல்ல . ஆகேவ, இைத உடேன நீக்கா ட்டாற் ெப ந் ன்பமாக வந் ம்.

   2. வ ம், அைனத் ம்; entirely, completly altogether, wholly.

ம. ஆகேவ

     [ஆ  → ஆக ( க். .எ.); → ஆகேவ. 'ஏ' ேதற்றப் ெபா ளிைடச ்ெசால்;

இங் த் தன் ெபா ைள இழந் ள்ள .]

ஆகளமாய்

ஆகளமாய்ākaḷamāy, . .எ. (adv.)

   இைட டா ; without interruption.

     "அல் ம் எல் ம் அகலா  ஆகளமாயமரந்்  நின் " (ெபரிய ராணசா.20);.

     [ஒ கா. களம் = இடம். அகளம் = இட ன்ைம, இைட ன்ைம. அகளம் → ஆகளம்.]

ஆகளவாய்

 
 ஆகளவாய்ākaḷavāy, . .எ. (adv.)

   இ க் ம் அள க்  (இராட.்););; as much as is (R);.

     [ஆ  + அள  + ஆய் ( . .எ.ஈ .);]

ஆகன்மா

ஆகன்மா ākaṉmāṟu, இ.இைட. (adv.conj.)

   ஆைகயால்; since, because, considering that

     " றரக்்ெகன வாழ் நீ யாகன் மாேற" (ப ற் ப். 3.8:16);.

     "அன்னன் ஆகன் மாேற ந்நிலம்

இலம்ப  காைல யா ம்

லம்பல்ேபா ன்  த்தெவன் க ம்ேப" ( றநா. 380);.

     [ஆ  → ஆகல் (ெதா ெப.);. 'மா ' ஏ  அல்ல  காரணப்ெபா ளில் வ ம் இைடசெ்சால்.]

     "அைணைய யாகன் மாேற

தா ல் வாக் ழ  ேபால

ஒவா  நின் டற் ேயார ்நாேட" ( றநா. 4);

என்பதன் உைர ல், 'மாெறன்ப  ஏ ப்ெபா ள் ப வேதார ்இைடசெ்சால்' என்  பைழய ைரயாளர ்
த்தல் காண்க..
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ஆகா

ஆகா1ākā, இைட. (int.)

   1. யப் க் ப் ; exclamation expressive of wonder. ஆகா! என்ன அழ  இந்த ம ல் நடம்!

   2. க ரக்கக் ப் ; expressive of remorse or repentance for a wrong committed. ஆகா! என்ன மடத்தனம் 
ெசய் ட்ேடன்!

   3. உடன்பாட் க் ப் ; expressive of assent. ஆகா! அப்ப ேய ெசய்ேவன்.

     [ஆ+ஆ = ஆவா → ஆகா.]

 ஆகா2ākā, எ.ம.ெப.எ. (neg. rel. parti.)

   1. ஆ க என்பதன் எ ரம்ைறவ வம்; negative form of 'aguga'

   2. நட்பல்லாத, பைகயான; unfriendly, inimical.

   3. ம த் வ ண ற்  மாறான; unsuitable for diet. ஆகா ண .

   4. உதவாத, பயனற்ற; unhelping. Useless

. 

   5. நில்லா; unstably 'பரி மாகாவாம் பாலல்ல' ( றள். 376.);

   6. யாத; impossible.

     "உள்ள க் கலாகா அரண்' ( றள், 421.);

ம. ஆகா

     [ஆ  → ஆகா  → ஆகாத → ஆகா (ஈ ெகட்ட எ.ம.ெப.எ.);]

ஆகாக்க க்காய்

 
 ஆகாக்க க்காய்ākākkaḍukkāy, ெப. (n.)

   ம ந் ற் ேசரக்்க உதவாத க க்காய்கள். அைவயாவன: இரடை்டக் கா ைடய , உைடந்த , நீரில் 
ெவந்த , க்கான்கல் நிலத் ற் டந்த , ேசற் ல் ந்த , ெந ப் ற் ட்ட , ரடா ப்ப  

த யன; gall-nut considered unfit for use in medicines, i.e., rejected gall-nuts. They are double seeded galls, broken 
ones, boiled galls, those found on the limestone soil or fallen in the mire, the scorched and the hard ones, and so on. 
(சா.அக.);.

     [ஆ  → ஆகாத → ஆகா + க  + காய். க  = க க்காய்]

ஆகாக்கலம்

 
 ஆகாக்கலம்ākākkalam, ெப. (n.)

   நீர,் எண்ெணய் த ய ம ந் னங்கைளக் காய்ச் தற்ேகா அவற்ைற ைவத் ப் ழங் வதற்ேகா 
பயன்படாத ெதாண்மாைழயால் (நவேலாகத்தால்); ெசய்த கலம்; metallic vessels unfit to be used in the 
preparation of medicines such as lotions, ointments etc. or for keeping them in.

ஆகாக்களங்

ஆகாக்களங் ākākkaḷaṅgu, ெப. (n.)

 poison prepared from lead;

 Litharge-Plumbi oxidum, one of the 32 kinds of prepared arsenics. (சா.அக.);.

     [ஆகாத → ஆகா + களங் .]
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ஆகாத

ஆகாதākāta, எ.ம.ெப.எ. (neg. rel. parti.)

   1, ெகட்ட; naughty, bad. ெகட்ட ள்ைள.

     "ஆகாத நாைள ல் ள்ைள றந்தால் அண்ைட ட் க்காரைன என்ன ெசய் ம்" (பழ.);

   2. ஒன் க் ம் உதவாத; useless.

     "ஆகாத காரியத் க் ப் ேபாகாேத" (பழ.);

   3. யாத, இயலாத; impossible, impracticable, unattainable.

   4. ஏற் ைடயதாகாத; unfit, unsuitable.

   5. வ ல்லாத; weak, delicate.

ம. ஆகாத.

     [ஆ  → ஆகரி  → ஆகா  → ஆகாத (எ ரம்ைறப் ெபயெரசச்ம். 'ஆ' ெப.எ. ஈ );]

ஆகாத க க்காய்

 
 ஆகாத க க்காய்āgātagaḍuggāy, ெப. (n.)

   ஆகாக்க க்காய் பாரக்்க; aga-k-kadukkay.

ஆகாத

ஆகாத ākādadu, ெப. (n.)

   1. யாத ; that which is impossible.

   2. ஏற் ைடத்தாகாத ; that which is prohibited, unfit or improper.

ஆகாதவன்

ஆகாதவன்ākātavaṉ, ெப. (n.)

   1. பைகவன்; one who is not friendly, enemy.

     "ஆகாதவன் ைய அ த் க் ெக க்க ேவண் ம்" (பழ.);.

   2. பயனற்றவன்; useless person. அவன் காற்கா க் ம் ஆகாதவன் (உ.வ.);

   3. ேயான் ( த்.);; wicked man (Chr.);

பட. ஆகாதம.

     [ஆ  - ஆகாத + அவன்.]

ஆகாேத

ஆகாேதākātē, எ.ம. . (neg.v.)

   1. (அ ); டாேத; it should not be indeed;

 it should not be done indeed.

   2. (அ ); ேகடானேத; it is harmful or dangerous. indeed

   3. (அ ); பயனற்றேத; it is useless indeed

   4. (அ ); நிகழாேத; it would not happen indeed எ.ம. .எ. (neg. v. parti.);

   1. நிகழாமேல; without happening indeed. அ  ஆகாேத ேபாய் ட்ட .

   2. உதவாமேல; without being fruitful or helpful. அ  ஆகாேத ேபாய் ட்ட .

   -இைட. (int.); அன்ேறா? அல்லவா?; is it not so, shall it not be.

     "அவன் கழல்கண்  களிப்பன வாகாேத" ( வாச.49:1);.

     [ஆ  → ஆகரி  → ஆகா  + ஏ(ேதற்ேறகாரம்);.]

274

www.valluvarvallalarvattam.com 5048 of 19068.



ஆகாப்பழம்

 
 ஆகாப்பழம்ākāppaḻm, ெப. (n.)

   ேவப்பம் பழம்; margosa fruit, as unfit for human consumption.

     [ஆ  + அ  - ஆக  → ஆகா. ப  → பழம்.]

ஆகாப்ெபற்றம் 
(ஆகாப்ப )

ஆகாப்ெபற்றம் (ஆகாப்ப )ākāppeṟṟamākāppasu, ெப. (n.)

   ப்பதற் த் தகாத பாைல ைடய ஆ; cow yielding milk unfit for consumption.

ஆகாப் ெபற்றத் ன் ஐவைககள் :

   1. அரைணேநாய்ப் ெபற்றம்; cow suffering from disease.

   2. தாராேநாய்ப் ெபற்றம்); cow suffering from

     "Tara" disease.

   3. ெவண் ள்ளிப் ெபற்றம்; white spotted or white patched cow.

   4. மலந் ன்னிப் ெபற்றம்; flth-eating cow.

   5. இ காடெ்ட ம் ண்ணிப்ெபற்றம்; cow taken to bones found in the grave yard (சா.அக.);.

ஆகாப்ேபான்

ஆகாப்ேபான்ākāppōṉ, ெப. (n.)

   ஆயன், ஆநிைரகைளக் காப்பவன்; cowherd.

     "ஆகாத் ேதாம்  ஆப்பயன் அளிக் ம்

ேகாவலர ்வாழ்க்ைகேயார ்ெகா ம்பா ல்ைல" ( லப். அைடக். 120);

     [ஆ + காப்ேபான்.]

ஆகாரம்

ஆகாரம்ākāram, ெப. (n.)

   ஆ என் ம் ெந ல்; first long vowel of the Tamil alphabet.

     [ஆ + காரம்.]

 ஆகாரம்1ākāram, ெப. (n.)

   1. உ வம்; shape, form, figure, outline, structure.

     "ஆகாரமழெக ப்ப" (பாரத. வசங்ககா. 19);.

   2. உடம் ; body.

     " வாகாரங் ங்க" ( வ். ெபரிய . 4, 4, 8);.

     [Skt. ä-kara → த. ஆகாரம்.]

 ஆகாரம்2ākāram, ெப. (n.)

   ெநய் ( ங்.);; clarified butter, ghee.

     [Skt. á-ghảra → த. ஆகாரம்.]

 ஆகாரம்3ākāram, ெப. (n.)

   உண  ( ங்.);; food.

     [Skt. a-hara → த. ஆகாரம்.]

ஆகா

ஆகா ākāṟu, ெப. (n.)

   வ ம்வ , வ வாய்; means of income.

     "ஆகா றள ட்  தா ம்" ( றள். 478);.
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ஆ டந்

ஆ டந் ākiḍandu, இைட. (part.)

     'இனி, உைர ற் ேகாடலால் உண்ணா டந்தான், உண்ணா ந்தான் என ஆ டந் , ஆ ந்  
என்பன ம் --------- நிகழ்காலங்காட் ெமன ங்ெகாள்க' (நன்.143, இராமா. உைர);.

     [ெசய்யாக் (ெசய் ); டந்தான் என் ம் ைனெயசச்த் ெதாடரச்ெ்சால்ைலேய ற்காலத்தார ்ஒ  
ெசால்லாகக் ெகாண் , 'ஆ' என் ம் நிைலச ்ெசால் ற்ைற ம் ' டந் ' என் ம் வ ஞ்ெசால் 

தைல ம் ஒன்றா ைணத்  ஒ  நிகழ்கால ைடநிைலயாகக் ட்டனர ்ேபா ம்! 'ஆநின் '. 
'ஆ ந் ' பாரக்்க;see svirundu);

ஆ ய

ஆ யākiya, இ.கா.ெப.எ. (p.rel.part)

   உண்டான, ெசய்யப்பட்ட; made of. எ- : மண்ணால் ஆ ய டம். - இைட.. (part.); இ ெபயெராட் ப் 
பண் தெ்தாைக ;

 particle connecting two nouns in apposition. எ-  : பாண் யனா ய ேவந்தன், கா ரியா ய ஆ .

   2. யங்ேகாள் ைன ற் ; optative fin. verb.

     [ஆ  ( . .); 'இ' (இ.கா. .எ.உ ); 'அ' (ெப.எ.உ );. அ3 பாரக்்க. see a3.]

ஆ ரி

ஆ ரிākiri, ெப. (n.)

ஆகரி பாரக்்க;see āgari.

     [ஆவரி - ஆகரி – ஆ ரி → வ. ஆ ரி. (பரத இராக. 75); ஆகரி என்பேத ந் ய அல்ல  ல 
வ வமா ன், அ  த ைச ன் ன்ைமைய ம். ஆரிய இைச ன் ன்ைமைய ம் காட் ம் 
ஆவரி = ற் தல் லம் தல், ெபரி ம் வ ந் தல். ஆகரி = நள்ளிர ப் பண்.]

ஆ ரிநாட்ைட

ஆ ரிநாடை்டākirināṭṭai, ெப. (n.)

   பண்வைக (பரத. ராக. 102);; a melody-type.

     [ஆ ரி + நாடை்ட.]

ஆ வா (வ )-தல்

ஆ வா (வ )-தல்ākivāvarudal,    18 ெச. . . (v.i.)

   நன்றாகக்  வ தல். (ெநல்ைல.);; have auspicious progress (Tn.);;

 to come to fruition in the desired way.

ஆ  பாரக்்க;see agu

ஆ -தல்

ஆ -தல்ākudal,    7 ெச. . . (v.i.)

   1. உண்டாதல்; to become, come to have. உடம்ெபல்லாம் ண்ணா  ட்ட .

   2. அைமதல்; to be. கம்பைல என் ஞ் ெசால் ற்  அ ைகயரவம் என்ப ெபா ளா ம்.

   3. நிகழ்தல்; to happen, occur. உங்கள் மக க் த் மணம் எப்ேபா  ஆ ம்? 'இன்ைறக்  
ஆ ற நாைளக்  ஆகட் ம்' (உ.வ.);.

   4. வளரத்ல்; to grow. ெநல் ப ரா ட்ட , ைபயன் ஆளா  ட்டான்.

   5. ஆக்க தல்; to prosper, flourish. 'ஆ ற ம் ெபண்ணாேல அ ற ம் ெபண்ணாேல'.

   6. ஒன்  இன்ெனான்றாதல்; transformation of one thing in to another. இவ் பதாம் ற்றாண் ற் 
காெடல்லாம் நாடா ட்ட .

   7. மா தல்; to become, get changed. க ம்  காசாக ேவண் ம்.

   8. சைமதல்; to be cooked. ேசா  ஆ ற .

   9. ஒப்பாதல்; to be equal 'உயர யரப் பறந்தா ம் ஊரக்்  ப ந்தா மா'? 'க வாள ம் ேசண ம் 
இட்டா ம் க ைத ைரயா மா?' (பழ.);.

   10. இ தல்; to diminish in value, depreciate. ' க் ப் றந்த  ைனயா மா'? (பழ.);.

   11. உயரத்ல்; to appreciate, rise in value, இரண்டாம் உலகப் ேபாரில் இ ம்ெபல்லாம் ெபான்னா  ட்ட . 
(உ.வ.);.

   12. இணக்கமாதல்; to be intimate, close. அன் ல்லா டத்  அண்ண க் ம் தம் க் ம் ஆ மா?

   13. உத தல்; to be of use. அவன் ஒன் க் ம் ஆகாதவன். (உ.வ.);.

   14. அ த்தல், த தல்; to befit someone, something. அைமசச்னா ந்  ெகாண்  இப்ப ச ்ெசய்வ  
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ஆ ெபயர்

ஆ ெபயரā்kubeyar, ெப. (n.)

ஆ ெபயர ்பல வைகப்ப ம். அைவயாவன:-

எண்    ெபயர ்     எ த் க்காட்

   1.    ெபா ளா ெபயர ்அல்ல    தாமைர கம்

தலா  ெபயர்

   2.   இடவா  ெபயர ்   ஊர்

அடங் ற் ,

த ழ்நா  ெவன்ற .

எண்   ெபயர ்    எ த் க்காட்

   3.  காலவா  ெபயர ்   ேகாைட ைளந்த .

   4.  ைனயா  ெபயர ்   தைலக்  ஒ  பணம் ைடத்த .

   5. பண்பா  ெபயர்

அல்ல  ணவா

ெபயர ்     நீலம் ட் னாள்

   6. ெதா லா  ெபயர ்   ண்டல் ன்றான்.

   7. அளைவயா  ெபய

எண்ணலளைவயா

ஆ ம்கலம்

ஆ ம்கலம்ākumkalam, ெப. (n.)

   1. நீர,் ம ந்ெதண்ெணய், ெநய் த யவற்ைறக் காய்ச் வதற்காகப் பயன்ப த் ம் 
மட்பாண்டம்; earthen vessel used for preparing lotions, medicated oils, ghee etc.

   2. காந்தக் ண்ணி; bowl made of magnet. (சா.அக.);.

     [ஆ  → ஆ ம் ( க்.ெப.எ.);.]

ஆ

 
 ஆ ākuruvi, ெப. (n.)

ஆய்  பாரக்்க;see ālkuruvi.

ஆ

ஆ ākuli, ெப. (n.)

   1. ற்றரத்ைத (ைதலவ ைதல. 119);; bazaar drug called smaller or lesser galangal.

   2. ஆ ைரப் ெபா ; senna shrub in general. (சா.அக.);.

ம. ஆ

ஆ ளி

ஆ ளிākuḷi, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ் பைற; a kind of small drum.

     " ண்ணீ ரா ளி ரட்ட" (ம ைரக். 606);.

ம. ஆ ளி

ஆ ளி என்ப  ஒ கால் ப்ைபயா க்கலாம்.

ஆ ழ்

ஆ ழ்āāḻ, ெப. (n.)

   ஆக்கத் ற் க் காரணமான நல் ைனப் பயன் அல்ல  ெதய்வ ஏற்பா ; destiny or providence that causes 
prosperity.

     "ஆ ழாற் ேறான்  மைச ன்ைம" ( றள், 371);.

     [ஆ  + ஊழ் = ஆ ழ் ( .ெதா.);.]
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ஆைகச் ட்

ஆைகச் ட் ākaiccuṭṭi,    இ.இைட. (conj.) ஆைகயால் (ஈ , 7:10:8); therefore.

ஆ  → ஆைக (ெதா.ெப);. 'ஐ' ெதா.ெபா . இனி, ஆ+ைக-ஆைக என் மாம். 'ைக' ெதா.ெபா . ட்  → 
ட்  (இ.கா. .எ.);. 'இ' இ.கா. .எ.ஈ .

ஆைகச் ட்  என் ந் ெதாடரச்ெ்சால் ஆைகயால் என்  ெபா ள் ெகாண்  ஒ ெசாற்றன்ைமப்பட்  
இைடச ்ெசால்லா ற் .

ஆைகயால்

ஆைகயால்ākaiyāl, இ.இைட. (conj.)

   ஆதலால்; therefore. இங்ேக ைகெய ற ;

ஆைகயால்

ெந ப் த்தல் ேவண் ம்.

     "ஆைகயா ல லெமல்லா மவெனன்ைக ெதரிந்த தன்ேற" (கந்த , ேம . 26);.

   ம. ஆகயால்;   க. ஆ தரிந்த;பட. அெதந்த

     [ஆைக + ஆல். 'ஆல்' ஏ ப்ெபா ள்ப ம் 3ஆம் ேவற் ைம  'ஆைக' என்பதற் , ந் ன 
ெசால் ன் ழ் உைரத்த ப்ைப இங் ம் ெகாள்க.]

ஆைக னால்

 
 ஆைக னால்ākaiyiṉāl, இ.இைட. (conj.)

ஆைகயால் பாரக்்க;see agaiyal

ம. ஆக னால்

ஆேகாசனம்

ஆேகாசனம்āācaṉam, ெப. (n.)

   ேகா ரசனம்; bezoar.

     "ஆ ன்ற கற் ர மாேகாசனம்" ( மந்: 1368);.

ேகா = ஆ (ப );. உர  + அனம் = உரசனம். உர  + அைன = உரசைன. மாத் ைர ம் ம ந் க்கட் ம் 
உர  ேநாயாளிக் க் ெகா க்கப்ப வதனால் ஆவ ற் ந்  எ க்கப்ப ம் மஞ்சள் ம ந் க்கட்  
ேகா ரசனம் அல்ல  ேகா ரசைன எனப்பட்ட .

ேகா ரசனம் → ேகாேராசனம். ேகா ரசைன → ேகாேராசைன. ேகாேராசனம் → ேகாராசனம். இ ல் 
ேகா என் ம் ெசாற்ெபா ள் மைறந் ட்டதனால், ண் ம்.ஆஎன் ம் அேத ெபா டெ்சால் 

ன்ேசரத்்  ஆேகாசனம் என்  ெசால்லப்பட்ட . அைரஞாண் என்ப ல் ஞாண் என் ம் ெசாற்ெபா ள் 
மைறந்த ன், க  என் ம் அதன் ம ெபயர ்ேசரத்்  அைரஞாண் க  என்  வழங் வைத 
ேநாக் க.

     'ேகா' ெதன்ெசால்ேல என்பைதக் ேகா என் ம் ெசால் ன் ழ்க் காண்க.

ச ்(ruc); என் ம் ேவரினின்  ரிந்  ளங் வ  ( ரகா ப்ப ); என்  ெபா ள்ப ம் ேராசன (rocana); 
என் ம் வடெசால்ைல உரசனம் (உரசைன); என் ம் ெதன்ெசால் ற்  லமாகக் காட் வ  
ெபா ந்தா .
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ஆேகாள்

ஆேகாள்āāḷ, ெப. .(n.)

     "அகத் ைண ம ங் ன் அரில்தப ணரந்்ேதார்

றத் ைண லக்கணம் றப்படக் ளப் ன்

ெவட்  தாேன ஞ் ய  றேன

உட் வரத் ேதான் ம் ஈேரழ் ைறத்ேத" (ெதால். ெபா ள். 59);

     "ேவந் ைனஞர ்ேவற் ப் லக் கள ன்

ஆதந்ேதாம்பல் ேமவற்றா ம்." (ெதால். ெபா ள். 60);

     "ெவன்றாரத்்  றன் மறவர்

கன்ேறா ம் ஆத இயன் " ( றப்.ெவட்  8);

     [அகம் என் ம் காதலல்லாத றப்ெபா ளா ய அர யற் ேபார் ைனபற் ய ஏ  ைணக ள் 
தலதான ஆநிைர கவரத் ம் ட்ட மா ய இ ப ப்பட்டெவட் ன் ற்ப ையசே்சரந்்த 14 
ைறக ள் ஏழாவ  ஆேகாள் என்ப . ஆ=ப . ேகாள் = ெகாள்ைக, கவரை்க. 'ஆ' ெதன்ெசால்;

     'ப ' வடெசால். ெகாள் → ேகாள் ( . .ெதா.ெப.);. இங் க் ய ேபாரச் ்ெசய்  பண்ைடத் 
த ழ்ேவந்தர ்வழக் .]

ஆங்க

ஆங்கāṅga, இைட. (part.)

   1. அவ்வா , அ ேபால என்  ெபா ள்பட்  ைனசெ்சால்ேலா   வ ம் உவம ; sign of 
comparison generally used with verbs.

     "கயநா யாைன ன் கன மாந்தாங் " (ெதால். ெபா ள். உவம. 11. உைர);.

   2. அவ்வா  என் ம் ெபா ைள ழந்  ெப ம்பா ம் அைசநிைலயாய் நிற் ம் உைரயைசச ்
ெசால்; sign of comparison which has lost much of its signification and is almost an expletive. 'ஆங்கக் 

ம ங்காட் ' (ெதால். ெசால். 272, உைர.);.

     "அன்ன ஆங்க மான இறப்ப

என்ன உறழத் தைகய ேநாக்ெகா

கண்ணியெவட் ம் ைனப்பா வமம்" (ெதால். ெபா ள். 283);

     "ஆங்க ைரயைச" (ெதால். ெசால். இைட. 29);

     [ஆ (ேசய்ைமச ் ட் ); → ஆங்  + அ (ஈ .); ஆங்க (உவம );.]

279

www.valluvarvallalarvattam.com 5053 of 19068.



ஆங்கண்

ஆங்கண்āṅgaṇ, . .எ. (adv.)

   அவ் டத் ; in that place.

     "க ந்ேதர ் த்த ெஞள்ள லாங்கண்" ( றநா. 15);.

     [ஆ.ேச. ) → ஆங்  + அண் = ஆங்கண். 'அண்' ஒர ்இடப்ெபா ளீ . ஒ.ேநா: அவண், இவண் உவண், 
எவண்.]

இனி நச் னாரக்் னியர ்தம் ெதால்காப் ய ைர ல்,

     "வல்ெல த்  த ய ேவற் ைம ற்

ெகால்வ ெயாற் ைட தல் ேவண் ம்"

என் ம் ணரியல் ற்பா ன் (12); ழ்,

     'தங்கண், நங்கண், ங்கண், எங்கண் என ெமல்ெலாற்  க்க . இவற் ற்  நிைலெமா  
மகரக்ேக  உ ய ற் ப, ஆங்கண் ஈங்கண் ஊங்கண் என்பன டெ்ட த்  நீண்  நின்றன. 
இவற் ற்  ஒற் க்ேக  தற்  ஒற் ன் .' என் ம்,

     " ம்ெமனி யற்ைகயா ம்" (ெதால். எ த் . 188); என் ம் உ யல் ற்பா ன் ழ், ம்ைம, 
ம்ெமா , மக்  ம் ன், ம , ங்கண் என வ ம் என் ம்

     " ங்கெணன்பதற் , ேமைலச் த் ரத்  'ெமய்' என்றதனான் மகரெவாற் க் ெக த் , 
'வல்ெல த்  த ய' என்பதனான் ெமல்ெலாற் க் ெகா க்க என் ம்,

     "தாம்நா ெமன்  மகர ம்

யாெமனி மதேனா ரன்ன

ஆஎ ஆ ம் யாெமனி

ஆங்கனம்

ஆங்கனம்āṅgaṉam, . .எ. (adv.)

   அவ்வா , அவ்வைக, அ ேபால்; in that manner, like that, thus so.

     "ஆங்கனம் ஆ ய ஆ ைர ைகயால்" (மணிேம. 16:128);.

     [ஆ(ேச. .); → ஆங்  → ஆங்கனம் 'அனம்' ஒர ்ஈ .]

ஆங்  → ஆங்கனம் → அங்கனம் → அங்ஙனம் → அங்ஙன், ஈங்  → ஈங்கனம் → இங்கனம் → இங்ஙனம் 
→ இங்ஙன், யாங்  → யாங்கனம் → யாங்ஙனம் → யாங்ஙன், எங்  → எங்கனம் → எங்ஙனம் → எங்ஙன் 
என்  ரிந் ப்பதால், ரி  வ வங்களினின்  ஙனம் அல்ல  ஙன் என் ம் இ ப் ப கைளச ்
ெசயற்ைகயாகப் ரித் , இயற்ைக வ வான தனிச ்ெசாற்களாகக் காட் வ  ெபா ந்தா . அவ்வா , 
அவ்வைக, அப்ப  என் ம் ட் ச ்ெசாற்கைள அந்த ஆ , அந்தவைக, அந்தப்ப  என்  
ெசாற் ரித் ச ் ட்  ரித் ப் ெபா ள் வ ேபால், அங்ஙனம் என்பைத அந்தஙனம் என்  

ரித் ம் ட்  ரித் ம் ெபா ள் ற இயலாைம காண்க. ஆகேவ,

     " ட் யா எகர னாவ  அவ்ைவ

ஒட்  ஙவ் ம் தலா ம்ேம."

என் ம் நன் ல் ற்பாைவ (எ த். 106); இலக்கணமாகக் ெகாண் , ஆங்கனம் என்பைத ஆ + கனம் 
என்ேறா, அங்ஙனம் என்பைத அ + ஙனம் என்ேறா, அங்ஙன் என்பைத அ + ஙன் என்ேறா ரிப்ப  
தவெறன அ க.

ஆங்காங்

 
 ஆங்காங் āṅgāṅgu,    . .எ. (adv.) அவ்வவ் டத் ல்; there and there severally. என் வ ப்ேபாக் ல்

நண்பைர ெயல்லாம் ஆங்காங் க் கண்  அளவளா ேனன். (உ.வ.);.

     [ஆ(ேச. .); → ஆங் . ஆங்  + ஆங்  = ஆங்காங்  (அ க் த் ெதாடர)்;.]
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ஆங்காரம்

ஆங்காரம்āṅgāram, ெப. (n.)

அகங்காரம் பாரக்்க;see agangaram

 ஆங்காரம்āṅgāram, ெப. (n.)

   பற் ; kindness, love, affection.

     "ேதனாங் காரப்ெபா ல்"( வ். வாய். 10, 7, 11);.

     [Skt. aham-kåra → த. ஆங்காரம்.]

ஆங்காலம்

ஆங்காலம்āṅgālam, ெப. (n.)

   வ ைம ம் ேநா ம் நீங்  எ த்த ைனெயல்லாம் ைக ச ்ெசல்வம் ெப ம் 
நற்காலம்;   ேபாங்காலம் என்பதற்  எ ர;் time when fortune favours and all things prove successful, time of 
prosperty, opp. to põngālam.

     "ஆங்காலம் ஆ ம், ேபாங்காலம் ேபா ம்" (பழ.);.

     "ஆங்காலமா மவரக்் " (நல்வ , 4);.

     [ஆ ( தனிைல); → ஆ ம் (ஆ ம்); → ஆம் (ம உ); + காலம் 'உம்' எ.கா. .ஈ . காலம் பாரக்்க;see kilam.]

ஆங்

ஆங் 1āṅgu, . .எ. (demons, adv.)

   1. அவ் டம்; there.

     "ஆங்  மரப் த்ேதள்" (கந்த . அயைனச ் ைறநீ. 42);.

   2. அப்ேபா , அக்காலத் ல்; then, at that time or during that period.

     "ஆங்ெக சமங் கடந்த எ றழ் ணிேதாள் எ வர"் ( பாண்.111-2);.

   3. அப்ப ; so, in that manner.

     "ஆங் னி ெதா ம  ெப ம" ( றநா. 24);… இைட. (part.);

   1. ஓர ்உவம ; sign of comparison.

     "ெகாண் மாக ம் ன் ந நின் றாங் " ( றநா.35);.

   2. ஓர ்ஏழாம் ேவற் ைம ; aloc. ending.

     "நின்னாங்  வ வ ேபா ம்" (மணிேம. 11:47);.

   3. ஓர ்அைசநிைல; expletive in poetry. 'ஆங்ெகன்ப  அைசநிைல'

     "ஊட ன் உண்டாங்ேகார ் ன்பம்" ( றள், 1307, பரிேம.உைர);.

   ம. ஆங் ;க., பட. அல் .

     [ஆங்கண் → ஆங் .]

 ஆங் 2āṅgudal,    7 ெச. . . (v.i.)

ஆங்ஙனம்

ஆங்ஙனம்āṅṅaṉam, . .எ. (adv.)

   அவ்வா , அ ேபால்; in that manner, in the same way.

   ம. அங்ஙென;   க. அகங்ெக;   மா. அந்ெதெக. ரா. எங் ;   ெத. அடெ்ட;   . அஞ்சென;   ேகாண். 
ஆகெண;   பட. அதெ்த;   ட. அ ச; ட. அன்னென.

     [ஆங்  → ஆங்கனம் → ஆங்ஙனம் ஆங்கனம் பாரக்்க;see āṁganam.]

     "ஆங்கனம் ரிப் ன் அள றந்தனேவ

பாங் ற ணரந்்ேதார ்பன் ங் காைல". (ெதால். ெசய். 50);.

என் ம் ற்பா ன் எ ைகைய ேநாக் க. 'ஆங்கனம் ரிப் ன்' என்பேத சரியான பாடம்.
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ஆசச்ல்

 
 ஆசச்ல்āccal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   பாய்தல்; sudden violent rush, spring, gust, impulse.

ம. ஆச் க

     [ஆய்தல் - த் தல், த் தற்ேபால் பாய்தல் ஒ கா. ஆய் → ஆய்சச்ல் → ஆசச்ல், ஆய்சச்ல் பாய்சச்ல் 
என்ப  ஒ மர ைணச ்ெசால்.]

ஆசச்ைன

 
 ஆசச்ைனāccaṉai, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   ெதாைக வ ஞ் ெசலவ க்ைக (தஞ்ைச.);; spending the whole amount. (Tj.);

     [ஆ ற்  → ஆச் . எனல் → எைன. 'ஆச் ' → 'எனல்', பாரக்்க;see āccu, enal.]

     "ஆசெ்சன்றா ைலந்  மாகாதா" என்  அ ம ரப் பாவைரயர ்பாட் ல் வந் ப் ம், ஆச்  
என்ப  ெகாசை்சச ்ெசால்ேல.

ஆசச்ா

ஆசச்ாāccā, ெப. (n.)

   1. சாலமரம்; sal, I.tr., shorea robusta. 'ஆமணக்  ைதத்தால் ஆசச்ா ைளக் மா?' (பழ.);, 'ஆமணக்  
நட்  ஆசச்ா ஆக்கலாமா?' ( வக. 2613, நச.்உைர);. (ெச.அக);.

   2. ஒ மரம்; ebony tree, Ceylon ebony, diospyros ebenaster.

   3. காட்  மரம். இதன் இைல ன் இ பக்க ம் ெம வா ம், இைலகள் மா  மா ம் க்கள் 
யைவயா ம்-உள்ேள மஞ்சள் நிற

   ட ம், படை்ட ஆழம் பாய்ந்த வரிகள் ம் இ க் ம். அ மரத் ற் த்த, ஒ வைக எண்ெணய்ப் 
பைச ெவளிவ ம். இ  சாம் ராணிையப் ேபா ந்தா ம் அதற்  ஈடாகா . இதற்  மைடயன் 
சாம் ராணி என்  ெபயர;் forest tree, known as false frankincense-Hardwickia binata. The leaves alternate, very 
smooth on both sides and flowers small and yellowish within. From notches made in the heart of the trunk, an Oleo—resin 
called false frankincense is obtained. It is balsamic in its properties resembling copaiba balsam, for which it is an efficient 
substitute.

 NOTE:- The other species are—Bauhinia racemosa and Diospyros melanoxylon. (சா.அக.);.

   ம வ. சாலமரம்;க. ஆ , ஆச, ஆரெ்ச

     [ஆ → ஆசச்ா.]

இம்மரம் ஒலகம் (நாத ரம்); ெசய்யப்பயன்ப ம். சரிகமபதநி என் ம் ஏ  ரங்களின் பழந்த ழ் 
வ வம் ஆ ஈ ஊ எ ஐ ஒ ஒள ஆத ன் தற் ரத் ன் ெபயர ்இம்மரத் ற்  அைமந் க்கலாம்.

ஆசச்ா ணி

 
 ஆசச்ா ணிāccāciṇi, ெப. (n.)

ஆசச்ா பாரக்்க. see āccā (சா.அக.);.

ஆசச்ாட் ப்ப ர்

 
 ஆசச்ாட் ப்ப ரā்ccāṭṭuppayir, ெப. (n.)

   ற் ர ள்ள நிலத் ல் ைள க் ம் ப ர ்( ன்.);; crop grown on land that is but slightly humid.

     [ஒ கா. அைரத் சச்ற்கா  + ப ர ்→ அைரத் சச்ற் காட் ப் ப ர ்→ ஆசச்ாட் ப் ப ர.் சச்ல் = 
காய்தல், க தல். 'ஆசச்ா ' ம உ.]

ஆசச்ாட்  
ைதப்

 
 ஆசச்ாட்  ைதப் āccāṭṭuvidaippu, ெப. (n.)

   ற் ர ள்ள நிலத்  ைதப்  ( ன்.);; sowing on land whose humidity is poor. ஆசச்ாட் ப் ப ர ்பாரக்்க;see 
accattu-p—payir

     [ ைத → ைதப்  (ெதா.ெப.); ' ', ஈ .]
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ஆசச்ா

 
 ஆசச்ா āccāṭu, ெப. (n.)

   ற் ரம்; moisture.

ஆசச்ாள்

ஆசச்ாள்āccāḷ, ெப. (n.)

   தாய்; mother.

     "எங்க ைட யாசச்ா க் கா யாகாமல்" (தனிப்பா: 42:83);.

     [ஆத்ைத → ஆத்தா → ஆத்தாள் → ஆசச்ாள்.]

ளிவ  எ வாயான ம் ெபண்பா  ெகாண்ட ம் தகரம்சகரமாகத் ரிந்த ம் ஆக, 
ம்ம வ ள்ள  இசெ்சால்.

ஆச்

ஆச் ācci, ெப. (n.)

   1. தாய்; mother. (ஈ , 4:3: ர);.

   2. பாட்  (இ.வ.);; grandmother (Loc.);.

   3. த்த

   அக்ைக (இ.வ.);; eldest sister (Loc.);.

   4. கண்ணிய ள்ள ெபண் ைரக் க் ஞ் ெசால்; term of respect used in addressing respectable women. 
'ஆச்  ஆச்  ெமத்தப் ப த் ப் ேபசாேத' (பழ.);.

   ம.ஆச் ;   ெகாலா. ஆ ; Sinh. ãchchi (grandmother);

     [அத்தன் (தந்ைத); → அசச்ன் → அச்  (தாய்); → ஆச் . இனி, ஐ = அப்பன். ஐ → ஆய் = அம்ைம. ஆய் → 
ஆய்ச்  → ஆச்  என் ம் ஆம்.]

ஆச் ச்

 
 ஆச் ச் āccipūcci, ெப. (n.)

   வர ் ைளயாட்  வைக ( ன்.);; play among children.

     'ஆச் ச் ' என்  ஒ த்தவா  வர ் ைளயா ம் ச  ைளயாட் .

ம வ. ச , கப , ப ஞ்ச ,

     [ஆச்  + ச் .]

ஆச் யா

 
 ஆச் யா ācciyāṭu, ெப. (n.)

   ஏைழ ைடயன் ற ஆயர ்மந்ைதகளினின்  இரந்  ெப ம் ஆ ; sheep acquired by a poor shepherd by 
begging from other shepherds owning flocks.

     [ஒ கா. ஆயர ்ஈத்த அல்ல  அளித்த ஆ .]

யாசக ஆ  என்  லங்காட் வ  ெபா த்தமாய்த் ேதான்ற ல்ைல.

ஆச் ைல

 
 ஆச் ைலāccilai, ெப. (n.)

   ேகாேமதகம் என் ம் ஒளிக்கல் (சங்.அக);; cinnamon stone.

   ம. ஆ ;   க. ஆ த் , ஆய்த் ;ெத. ஆ ந்

     [ஆ + ைல. 'ஆ' பாரக்்க. ைல = கல்]

 ஆச் ைலāccilai, ெப. (n.)

   மணி (ேகாேமதகம்); (சங்,அக.);; cinnamon stone.
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ஆச்

ஆச் āccu,    5 ெச. . . ற்  (v.i.fin) ந்த ; finished, done.

   ம. ஆ ;   க. ஆ த் , ஆய்த் ;   ெத. ஆ ந் ;பட. ஆத் .

     [ஆ → ஆ ய  → ஆ ன  → ஆ ற்  → ஆச் .]

தா மான அ களின் கவாரிப் ப கம் 9ஆம் மண் லத் ல் ( த்தத் ல்); வ ம்

     "ேபா ப்பதாச் " என் ந் ெதாட க் ப் 'ேபா ப்பதா ற் ' என்ேற உைரயா ரியர ்ெபா ள் 
வதால், அதெ்தாடரி ள்ள 'ஆச் ' என் ஞ் ெசால் உைரயைசெயன்  ெகாள்ள இட ல்ைல.

     'ஆச் ' என்ப  ெகாசை்சச ்ெசால்ேல ம், னிவர ்பாடல்களி ம் லவர ்தனிப்பாடல்களி ம் 
வ வதால், வ வைம யாகேவ ெகாள்ளப்ப ம். ஆ ன் அைதப் றர ்ஆளல் ஆகா .

ஆச் வரி

 
 ஆச் வரிāccuvari, ெப. (n.)

   அர , அரசமரம் ( .அ.);; pipal tree, Ficus religlosa.

ஆசைட

 
 ஆசைடācaḍai, ெப. (n.)

   நீளவாட்டத் ல் அைமக் ம் ட் ன் கட்  உத்தரம் (இ.வ.);; beam placed lengthwise in a roof.

     [ஆ  + அைட..]

ஆசல்

 
 ஆசல்ācal, ெப. (n.)

   ம ப்  (இ.வ.);; value (Loc.); (ெச.அக.);

ம. ஆ .

ஆசைல

 
 ஆசைலācalai, ெப. (n.)

   ஆடாேதாைட (இராசைவத்);; Malabar-nut. (ெச.அக.); - small shrub, winter-cherry – Adhatoda vasica alias A, 
pubescens.

க. ஆச

ஆசவக்கடைம

 
 ஆசவக்கடைமācavakkaḍamai, ெப. (n.)

   கள்ளின்  க்கப்பட்ட வரிவைக; tax collected on toddy.

     [ஆசவம் + கடைம.]

ஆசவம்

ஆசவம்ācavam, ெப. (n.)

   1. கள்; toddy ( ங்.);

   2. ைர ; quickness.

 ஆசவம்ācavam, ெப. (n.)

   கள் ( ங்.);; spirituous liquor which is distilled from molasses, toddy.

     [Skt. å-sava → த. ஆசவம்.]
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ஆசற்றார்

 
 ஆசற்றாரā்caṟṟār, ெப. (n.)

   ற்றமற்றார;் one who is free from fault.

     [ஆ  + அற்றார.்]

ஆசற

ஆசறācaṟa, . .எ. (adv.)

   1. ற்ற ல்லா ; faultlessly.

   2. ைற ல்லா , நிைறவாக, ம்; entirely, fully.

     "ெசால்லப் ந்தெபா ைள ஆசறக் றா " (ெதால். ெபா ள். 664. உைர);.

     [ஆ  = ற்றம், ைற. அ  → அற (நி.கா. .எ.); நீங்க.]

ஆச -தல்

ஆச -தல்ācaṟudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ற்றம் நீங் தல்; to be free from blame, or blemish.

     "ஆச  நல்லநல்ல அைவ நல்ல" (ேதவா 221:1);.

   2. தல்; to end, terminate, to be finished.

     "ஊ ெசன்றாச ங் காலத் தந்நிைலயதாக" (கம்பரா. சரபங்.30);.

     [ஆ  = ற்றம், ைற. அ தல் = நீங் தல்.]

ஆச

ஆச ācaṟudi, ெப. (n.)

கைட : end. extremity, termination. 'ெகாற்ற மங்கலத் க்  எலைல யாச  னட்ட வா க்கல்' (S.i.i.i. 
87);.

     [ஆச தல் = தல். ஆச  → ஆச  (ெதா.ெப.); ' ' ெதா.ெப.ஈ.]

ஆச ப் பல்

 
 ஆச ப் பல்ācaṟudippal, ெப. (n.)

   கைடவாய்ப்பல்; wisdom tooth, the last in growing.

ஆச , பல் பாரக்்க;see aearudi.pal.

ஆசனி

ஆசனி1ācaṉi, ெப. (n.)

   பலா வைக; a kind of jack tree.

     [ஆ னி பாரக்்க;see aaini]

 ஆசனி2ācaṉi, ெப. (n.)

   ெப ங்காயம்; asafetida (சங். அக.);.

ஆசாட்டம்

ஆசாட்டம்1ācāṭṭam, ெப. (n.)

   ெதளிவற்ற ேதாற்றம்; indistinct appearance (W.);.

     [ஆ  + ஆட்டம். ஆ  → ஆட்டம் (ெதா.ெப.); 'அம்' ெதா.ெப.ஈ .]

 ஆசாட்டம்2ācāṭṭam, ெப. (n.)

   அ ைக; crying (சா.க.);

     [ஆசா  → ஆசாட்டம் (ெதா.ெப.); 'அம்' ெதா.ெப.ஈ .]

ஆசா -தல்

ஆசா -தல்ācāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அ தல்; to weep.

     [அைசதல் = வ ந் தல், அ தல். அைச + ஆ  = ஆசா .]
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ஆசாநங்ைக

 
 ஆசாநங்ைகācānaṅgai, ெப. (n.)

   ஆதைள (காட்டா மணக் );;   ; adul oil-plant, Jatropha glandulifera (சா.அக.);.

     [ஆதைள → ஆதாள் → ஆசாள் + நங்ைக.]

ஆசாரக் ேகாைவ

ஆசாரக் ேகாைவācārakāvai, ெப. (n.)

   ப ெனண் ழ்க்கணக்  ல்க ள் ஒன் ;   100 பாடல்கைளக்ெகாண்ட ;   ெப வா ன் ள்ளியார ்
எ ய ; classic work treating of religious, social and moral conduct in 100 stanzas by Peruvayin-musliyar, one of 
padines-Kil-k-kanakku.

ஆசாரி

 
 ஆசாரிācāri, ெப. (n.)

   ெபாற்ெறா ல், தச் த் ெதா ல் த யன ெசய் ம் கம்மாள இனத்தார;் title of respect applied to head 
masons and carpenters, an architect.

     [ஆ ரியன் → ஆசாரி]

 ஆசாரிācāri, ெப. (n.)

   மாத் வ மா ய (ைவணவ); பாரப்்பனரின் பட்டப் ெபயர;் a title adopted by Mādhva and Šri vaishnava 
Bráhmans.

 T., k., Tu. ãcảri.

     [Skt. a - carya → த. ஆசாரி.]

ஆசான்

ஆசான்ācāṉ, ெப. (n.)

   1. ஆ ரியன்; teacher.

     "ஆசா ைரத்த தைமவரக் ெகாளி ம்" (நன். ெபா ப்பா. 44);.

   2. , ரவன், சமயவா ரியன்; religious preceptor, spiritual guide.

   3. சாரி; priest.

     "அறக்களத் தந்தண ராசான் ெப ங்கணி" ( லப். 28:222);.

   4. த்ேதான் ( .வா.);; senior, elderly man.

   5. கன் ( ங்);; Lord Murugan.

   6. யாழன் ( ங்.);: Jupiter, considered to be the preceptor of gods.

   7. அ கன் ( டா);; Arhat.

   8. (இைச); பாைலயாழ்த் ற வைக ( ங்..);;   9. (இைச); காந்தாரம், கண் ,

   தசாக்கரி, த்த காந்தாரம் என் ம் நால்வைகப் பண்ணியல்; four kinds of secondary melody types, viz., 
kāndāram, škandi, tasakkari, sutta kandaram. 'ஆசான்சா  நால்வைகயாவன;

ஆசா க்  அகசச்ா  காந்தாரம், றசச்ா  கண் , அ சா  தசாக்கரி, ெப சா  த்த 
காந்தாரெமனக் ெகாள்க'. ( லப். 13:112, அ யார.் உைர);.

ம. ஆசான்.

     [ஆ ரியன் → ஆசான்.]

ஆசான் றம்

ஆசான் றம்ācāṉṟiṟam, ெப. (n.)

   1.(இைச); ரற் ரிய றம்;     " ரற் ரிய ற மாசான் றேம" ( ங்.6:322);.

   2. பாைலயாழ்த் றம்; group of secondary melody type of the Palai class.

     [ஆசான் + றம்]
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ஆசானங்ைக

 
 ஆசானங்ைகācāṉaṅgai, ெப. (n.)

   காட்டாமணக்  ( த்.அக.);; common physic nut.

ஆ -த்தல்

ஆ -த்தல்ācittal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   ம் தல்; to desire, wish earnestly, long for.

     "ஆ த்தார ்மன ற் த்தம்" ( ப் . 403);.

     [ஆ  = பற் , ப்பம். ஆ  → ஆ  → ஆைச.]

வடெமா ல் ஆசா என் ம் ெபயேரயன் , ஆ  என் ம் ைன ல்ைல. இ  ெமா ம் சகரம் 
ஒ ெயாத் ப்ப  கவனிக்கத்தக்த .

   வடெமா யாளர ்ஆசா என் ம் ெபயரச்ெ்சால் ற் க் காட் ம் லம் ஆசம்ஸ் என்பேத. இ ல் 'ஆ' 
ன்ெனாட் ;சம்ஸ் to hope for, expect, to wish, to attain, desire, to suspect, fear, RV.

இங்ஙனம் ஒேர ெசால்ைல. இரண்டாகப் ப த் ப் ெபா ந்தாப் கலலாகப் ெபா ள் வ , ஆைச 
என் ஞ் ெசால் ெதன்ெசால் என்பைத வ த் ம்.

ஆ க்கல்

ஆ க்கல்ācikkal, ெப. (n.)

   1. காந்தக்கல்; loadstone.

   2. காகச் ைல. ( ன்); இ  உபரசச ்சரக் களில் ஒன் ; black variety of loadstone;

 this is one of the 112 kinds of natural substances described in Tamil medicine (சா.அக.);.

உபரசச ்சரக்  = ைணக் கனிமம் (secondary rnineral);

ஆ -தல்

ஆ -தல்āciḍudal,    12 ெச. . . (v.i.)

   1. ெபான் நைககளிற் பற்றா  ைவத்தல்; to cement particles

 of gold.

   2. ேநரிைச ெவண்பா தற் றளின் இ ச ் ரக்் ம் தனிசெ்சாற் ம் இைடேய ட் ைசப் ன், 
ஒரைசேய ம் ஈரைசேய ம் ேசரத்் க் ெகாள்ளல் (காரிைக. ெசய். 2. உைர);; to affix, for preventing hiatus 
one or two metrical syllables to the third foot of the second line in nerišai venba.

   3. ெசய் ள் எ ைக ல் ய், ர,் ல், ழ் ெமய்கள் நான் ெலான்ைற ஆசாக இ தல்; to insert ய், ர.் ல், or ழ் in 
the rhyming foot in one or two lines of a stanza.

     "யரலழ வா ம்" (இலக். . 748);.

     [ஆ  = பற் , இைடெயாட் . ஆ  + இ  ( . .); = ஆ .]

ஆ ைட

ஆ ைடāciḍai, ெப. (n.)

   1. ட்டம்; crowd, assemblage.

   2. ஆைட; cloth.

     [ஆ தல் = இைட தல், ஒட் தல், ேசரத்்தல், ட் தல் ஆ  → ஆ ைட = ட்டம், இைழ ேசரத்்  
ெநய் ம் ஆைட.]

ஆ ைட ேநரிைச 
ெவண்பா

 
 ஆ ைட ேநரிைச ெவண்பாāsiḍainērisaiveṇpā, ெப. (n.)

ஆ ைடெய ைக

 
 ஆ ைடெய ைகāciḍaiyedugai, ெப. (n.)

ஆெச  ைக பாரக்்க;see āšedugai
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ஆ ைட ெவண்பா

 
 ஆ ைட ெவண்பாāciḍaiveṇpā, ெப. (n.)

     [ஆ  + இைட+ ெவள் + பா.]

     "ஆரத்்தவ னராயாண் ைளஞரா ம்

காத்ேதாம் த் தம்ைம யடக் ப - தெ்தா உம்

தெ்தா ேல கன் த் ரிதந் ெத ைவேபாற்

ேபாத்தறார ் ல்ல னார.்"

இ  ஒரா ைட ட்ட ேநரிைச ெவண்பா.

     "தாமைர ன்றாதா த் தண் வைலச ்ேசறைளந்

தாமைர  னாற்றேம தானா ம் - தாமைரேபாற்

கண்ணான் கத்தான் கரதலத்தான் ேசவ ெயன்

கண்ணாரவ்ஞ் ெசய்த க த் ."

இ  ஈரா ைட ட்ட ேநரிைச ெவண்பா.

ஆ ரியச ் ர்

ஆ ரியச ் ரā்ciriyaccīr, ெப. (n.)

     [ஆ ரியம் + ர]்

ஆ ரியம் என்ப  அகவல் என்பதன் ம ெபயர.்

     "அகவெலன்பதா ரியம்ேம" (ெதால். ெசய். 80);

ஆ ரிய யற் ர,் ஆ ரிய ரிச் ர ்என்பன பாரக்்க.

ஆ ரியச ் ரிதகம்

 
 ஆ ரியச ் ரிதகம்āciriyaccuridagam, ெப. (n.)

 agaval form of verse which is the last member of some Kalivenbås.

     [ஆ ரியம், ரிதகம் பாரக்்க;see asiriyam, šuridagam.]

ஆ ரியத்தைள

ஆ ரியத்தைளāciriyattaḷai, ெப. (n.)

ஆ ரியம், தைள பாரக்்க;see āširiyam, talai.

ேநர் ன் ேநரவ் வ  ேநெரான்றா ரியத்தைளெயன் ம், நிைர ன் நிைர வ வ  நிைர 
ெயான்றா ரியத்தைள ெயன் ம் ெபயர ்ெப ம். ேதமா, ளிமா, ளம், க ளம் என் ம் 

ரவ்ாய்பா பற் , ேநர் ன்ேநர ்என்பைத மா ன் ேநர ்என் ம், நிைர ன் நிைர என்பைத ள ன் 
நிைரெயன் ம் வ  உைரயா ரியர ்மர

     "உள்ளார ்ெகால்ேலா ேதா  ள் ைட

இலவ ேம ய கலவ மஞ்ைஞ"

என் ம் ஐங் ற் த் தனிப்பாடல க ள், இ வைக ஆ ரியத்தைள ம் வந் ள்ளைம காண்க

     " ரிைய ம ங் ேனாரைசெயாப் ன்

ஆ ரியத் தைளெயன் ற யல் ேவண் ம்." (ெதால். ெபா ள். ெசய். 55);

     "அக  ம் ற் பா ள் ப " என் ம் ெப ம்பாணாற் ப்பைட ய ள் (1);, இ தைள ம் 
வந் ள்ளன.
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ஆ ரியத் தா ைச

ஆ ரியத் தா ைசāsiriyattāḻisai, ெப. (n.)

     "த க் யல் தா ைச ன்ற  ெயாப்பன…. ரகவல்" (காரிைக. 14);.

   1

     "கன்  ணிலாக் கனி த்த மாயவன்

இன் நம் ஆ ள் வ ேம லவன்வா ற்

ெகான்ைறயந் ங் ழல் ேகளாேமா ேதா "

   2

     "பாம்  க றாக் கடல்கைடந்த மாயவன்

ஈங் நம் ஆ ள் வ ேம லவன்வா ல்

ஆம்பலந் ங் ழல் ேகளாேமா ேதா "

   3

     "ெகால்ைலயஞ் சாரற் ந்ெதா த்த மாயவன்

எல் நம் ஆ ள் வ ேம லவன்வா ல்

ல்ைலயந் ங் ழல் ேகளாேமா ேதா " ( லப்.17:19-21);

     [ஆ ரியம், தா ைச பாரக்்க;see āširiyam, tālišai]

ஆ ரியத்தா ைச ஒேரா டத்  ஒேர தா ைசயாய் அ ம் வ ம். அ  அத் ைணச ் றப் னதன் .

ஆ ரியத் ைற

ஆ ரியத் ைறāciriyattuṟai, ெப. (n.)

     "நான்க யாய் எ த்த  ைநந் ைட மடக்கா  ைட ைடேய க்க  யா ந் ைறயாம் 
ைற ல்ெதால் ரகவல்" (காரிைக. 14);

     [அகவற் ைற பாரக்்க;see āgavarrurai.]

நான்க யாய் இைட ைட ங் த டன் இைடமடக்காய் வந்த ஆ ரியத் ைறக்

     "இரங்  ன் ழவா இன்னிைசயாழ் ேதனா

அரங்  மணிெபா லா ஆ ம்ேபா ம் இளேவனில்

அரங்  மணிெபா லா ஆ மா ன்

மரங்ெகால் மணந்தகன்றார ்ெநஞ்செமன் ெசய்த ள ேவனில்"

ஆ ரிய நிகண்

ஆ ரிய நிகண் āciriyanigaṇṭu, ெப. (n.)

   17ஆம் ற்றாண் ல் ெதாண்ைடநாட்  ஊற்றங்கா ந்த ஆண் ப் லவரால் ஆ ரிய மண் ல 
யாப் ல் ெதா க்கப்பட்ட உரிசெ்சாற்ெறா ; thesaurus composed in asiriya mangilam (viruttam); by Angip 
Pulavar of Urrangăl in Tongai Nadu in the 17th century.

     [ஆ ரியம் + நிகண்  < Skt. nikantu.]

ஆ ரியப்பா

 
 ஆ ரியப்பாāciriyappā, ெப. (n.)

     [ஆ ரியம் + பா. ஆ ரியமா ய பா (இ ெபயெராட் );.]

ஆ ரியப்பா னம்

 
 ஆ ரியப்பா னம்āciriyappāviṉam, ெப. (n.)

ஆ ரியம், பா, இனம் பாரக்்க see āšíriyam, pā, iņam
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ஆ ரியம்

ஆ ரியம்āciriyam, ெப. (n.)

   1. ஆ ரியத் ெதா ல்; teaching profession.

   2. அகவற்பா; agaval verse type.

     "அகவல் என்ப தா ரி யம்ேம." (ெதால், ெபா ள். ெசய். 80);

     [ஆ ரியன்-ஆ ரியம் தற்காலத் ல் ஆ ரியன் இயற் ய அல்ல  கற் த்த இலக்கண 
ல்கெளல்லாம் ற்பா) அகவல் யாப் ல் இயற்றப்பட் ந்ததனால், அகவல் ஆ ரியம் எனப் ெபயர ்

ெபற்ற . ஆ ரியன் ைகயா ம்) பா என்ப  அதன் ெபா ள். ஆ ரியன் பாரக்்க. see asiriyan.]

     'ஆ ரியர ்அ த்தல் ேபாலப் ெபா ள்கைள அ த்  நிற்றலால் ஆ ரியப்பா எனப்பட்ட ' 
என்ப  யாழ்ப்பாணச ் ன்னாகம் மார வா ப் லவர ்யாப்ப ங்கலக் காரிைகப் த் ைர.

வ ச ் ைம ம் ஆ ரவ ப் ெப ைம ம் ெகாண்ட ெபா வைக அகவ னின்  ேவ பட் , 
ஒர ம் அைரய ம் ெகாண்  ஆ ரியப்பா அைமவதால், அ  ற்பாவகவல் என்  ேவ ப த் க் 

றப்பட்ட .

     " ற்பா வகவல் ணங்க நா ன்

த் ரங் த்த யாப் ற் றா

அ வைர ன்  னடக் ம்" ( வா.);.

ஆ ரிய மண் லம்

 
 ஆ ரிய மண் லம்āciriyamaṇṭilam, ெப. (n.)

மண் லம் = வட்டம், ைம, நிைற , ஒரியன்ைம. மண்ட த்தல் = பா ன் அல்ல  பா னத் ன் 
பலவ ம் அளெவாத்  வ தல், நிைலமண் ல வா ரியப்பா, அ ம

மண் ல வா ரியப்பா என் ம் பாப் ெபயரக்ைள ேநாக் க. மண்ட  → மண்டலம் → மண் லம்.

தா ைச, ைற, மண் லம் என் ம் ன் ம் த க்ேக றப்பாக ரிய பா னங்கேள. அவற் ன் 
ெபய ம் ய ெதன்ெசால்ேல. ற்காலத் ல், த ழ்ப் பைகவரான வடெமா யாளர,் த்தம் என் ம் 
ஒத்த ெபா ள் வடெசால்ைலப் த் த் ெதன்ெசால்ைல வழக்  ழ்த் னர.் அவ் வடெசால் ம் 
ெதன்ெசால் ரிேய.

வள் → வட்  . வட்டம் → வ. வ் த்த ஒ.ேநா: ந  → நடம் → நட்டம்.

அகவன்மண் லம் பாரக்்க;see āgavammandilam.

ஆ ரிய மாைல

ஆ ரிய மாைலāciriyamālai, ெப. (n.)

   ஓர ்இைசத் த ழ் ல் ( லப். 8:25, அ ம்);; treatise on music.

     [ஆ ரியம் + மாைல]

ஆ ரிய வசனம்

ஆ ரிய வசனம்āsiriyavasaṉam, ெப. (n.)

   ஒ  லா ரியன் அல்ல  உைரயா ரியன், தன் ெகாள்ைகக்  அல்ல  ற் ற்  வ ைமயாக, 
ன்ேனார ்அல்ல . றர ் னின்  எ த் க் ம் ேமற்ேகாள்; authoritative text quoted by an author from 

other's work or works.

     "பாடங் க த்ேத ....ஆ ரிய வசனெமன் ேர ைரேய". (நன். 21);.

     [ஆ ரியன் + வசனம் Skt vacana] ஆ ரிய ைர பாரக்்க;see asiriyavural
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ஆ ரிய யற் ர்

ஆ ரிய யற் ரā்ciriyaviyaṟcīr, ெப. (n.)

   அகவற் பா ற் ரிய ஈரைசச் ர ்நான் ; the four disyllabic metrical feet generally used in agaval verse.

     "இயலைச மயக்கம் இயற் ர"் (ெதால். ெபா ள். ெசய்.12);.

     [ஆ ரியம் + இயல் + ர.்]

ஆ ரிய யற் ர ்நான் :

அைசயைமப்    ரவ்ாய்பா

ேநரே்நர ்   ேதமா

நிைரேநர ்   ளிமா

ேநரந்ிைர    ளம்

நிைரநிைர    க ளம்

இவற்ைற ஆ ரிய ரிச் ர ்என்  வ  தவறா ம்.

ஆ ரிய த்தம்

 
 ஆ ரிய த்தம்āciriyaviruttam, ெப. (n.)

ஆ ரிய மண் லம் பாரக்்க, see āširiya mandilam.

ஆ ரிய ரிச் ர்

ஆ ரிய ரிச் ரā்ciriyavuriccīr, ெப. (n.)

 two 'uri' syllables and used generally in agaval verse in ancient times.

     [ஆ ரியம் + உரி + ர]்

ஆ ரிய ரிச் ர ்நான்காவன:-

அைசயைமப்     ர ்வாய்பா

ேநர்  ேநர்    - ேபா  கா

நிைர  ேநர்    - வழங்  கா

ேநர்  நிைர   - ேபா  கட

நிைர  நிைர    - வழங்  கட ,

     "இயலைச மயக்கம் இயற்  ேரைன

ரியைச மயக்கம் ஆ ரிய ரிச் ர"். (ெதால். ெபா ள். ெசய். 13);

ெதால்காப் யர ்காலத் ம் அதற்  ன் ம், ெசய் ளைசகள் ேநர,் நிைர, ேநர்  நிைர  என 
நால்வைகப்பட் ந்தன. அவற் ள் ன்னைவ ரண் ம் இயலைசெயன் ம், ன்னைவ ரண் ம் 
உரியைசெயன் ம் ெபயர ்ெபற் ந்தன. இக் காலத்தார ்உரியைசப் பா பாடை்ட நீக் , 
ேநரப்ைசைய ேநரே்நர ்(ேதமா); என் ம் நிைரபைசைய நிைரேநர ்( ளிமா); என் ம் ப த்  ஈரைசச ்

ராக் ட்டனர.் அதனால், உரிச் ர ்என்ப  இக் காலத் ல் ெவண்பா ற் ரிய காய்ச் ம் 
வஞ் ப்பா ற் ரிய கனிச் மா ய வைசச ் ரக்்ேக உரியதா ற் . ஆகேவ, ஆ ரியப்பா ற் ச ்

றப்பாக (ெப ம்பான்ைமயாக); ரிய இயலைச மயக்க இயற் ைர ஆ ரிய ரிச் ர ்என்ப , இக் 
காலத் ற்  எட் ைண ம் ஏலாதாம். எனேவ,

     "ஈரைச ய ரியற் ரஃ

ஆ ரிய ைர

 
 ஆ ரிய ைரāciriyavurai, ெப. (n.)

   ப னான்  வைக ைரக ள் ஒன் ; one among the fourteen divisions of a commentaries. (ஆ ரிய ைரைய 
ஆ ரிய வசனம் என்பார ்நன் லார)்;
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ஆ ரியன்

ஆ ரியன்āciriyaṉ, ெப. (n.)

   1. லா ரியன்; author of literary work.

   2. வலா ரியன்; teacher.

   3. உைரயா ரியன்; commentator, annotator.

   4. ெதா ப்பா ரியன்; compiler, க தெ்தாைக ன் ெதா ப்பா ரியர ்நல்லந் வனார.்

   5. ப ப்பா ரியன்; editor.

   6. , ரவன்; spiritual teacher, priest.

ஆ ரியர ்ெசான்னைத அப்ப ேய நம்பேவண் மா?

ஆ ரியர ்ேபச்  அரசைன ம் ெவல் ம் (பழ.);.

     [ஆ  = ற்றம். இரிதல் = ஒ தல், நீங் தல், ல தல் ஆக இரிதல் = ற்றம் நீங் தல். ஆ  + இரியன் 
(ஆ ரியன்); = ற்றம் நீங் யவன் அல்ல  நீக் பவன். ஆ ரியன் மாணவரினின்  நீக் ம் ற்றம் 
ெமா க் ற்றம் ஒ க்கக் ற்றம் என இ  றப்ப ம்.]

வடெமா யாளர ்ஆ ரியன் என் ம் ெதன்ெசால்ைல ஆசாரிய (acarya); என் ம் வடெசால் னின்  
ரிப்பர.் அ  ெசால்லைம , காலமைல  என் ம் இரண்டாற் க யப்ப ம்.

à (ஆ); a prefix to verbs, especially of motion, and their derivatives.

 a-car, (vi., v.t.); come near to, approach, to lead hither (as a path);;

 to address, apply;

 to proceed, manage, behave one's self;

ஆ னி

ஆ னிāciṉi, ெப. (n.)

   1. ஈரப்பலா; bread-fruit tree, Artocarpus incisa.

     "ஆ னி க னிய பல னார ் ற் " ( றநா. 158.22);.

   2. மரவ ரம் ( டா);; hard and solid heart of a tree.

   3. மர ரி ( டா.);; sack tree, Antiaris toxicaria alias A. saccidora whose inner bark is used by hill tribes and hermits for 
clothing (சா.அக.);.

   4. காயம் (ஆகாயம்); ( ங்.);; sky.

   5. றப்  (அக.நி.);; uniqueness, speciality, excellence.

ம. ஆஞ்ஞி

     [ஒ கா. ஆ  (ஆ  + இ ); → ஆ னி = ற்றமற்ற , றப்பான .]

ஆ யம்

 
 ஆ யம்ācīyam, ெப. (n.)

   க ஞ் ரகம் ( .அ.);; black cumin (ெச.அக..);;

 black cumin or country fennel, Nigella sativa.
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ஆ

ஆ ācu, ெப. (n.)

   1. ஒட் , பற் ; adherence, joint, grasp.

   2. பற்றா ; soldering powder.

   3. ேநரிைச ெவண்பா ன் இரண்டாம் அ  ன்றாஞ் ரின் இ ற் ேசரக்்கப்ப ம் ஒரைச அல்ல  
ஈரைச (யா.கா.ெசய்.3);; one or two metrical syllables affixed to the third foot of the second line of Nderišal verbs.

   4. ெசய் ளின் எ ைக ைட ல் வ ம் ய், ர,் ல், ழ் என் ம் ஒற் கள் (யா. கா. ஒ . 6);; consonants y, r, l, 1 
intervening between the first and second syllables of a rhyming foot in one of two lines of a stanza.

   5. பற் க்ேகா ; support, prop.

     "ஆசா ெகந்ைத யாண் ளன் ெகால்ேலா" ( றநா. 235);.

   6. வாட் ; hit of sword.

     " ற் ைட வாள் ஆ ங் கண்ட ம்" (S.I.I. ii, 185);.

   7. கவசம் ( வா.); armour, coat of mail.

   8. ைகக்கவசம் (அக.நி.);; steel gloves.

   9. ைழக் ங் க க ள் ஒன்  ( ன்);; small tube through which yarn is conducted from the spindle of a 
spinning wheel to a machine.

   10. அச்  (இ.வ.);; mould (Loc.);.

   11. இலக்  ( ன்.);; mark, butt.

   12. அற்பம் ( வா.);; trifle, anything small or mean.

ஆ க்காயம்

 
 ஆ க்காயம்ācukkāyam, ெப. (n.)

   ேபய் ெவங்காயம்; wild onion, Urninea indica or Scilla indica (சா. அக.);.

     [ஆ = ற்றம். காய் → காயம் = கார ள்ள .]

 ஆ க்காயம்ācukkāyam, ெப. (n.)

   ேபய் ெவங்காயம்; wild Onion (சா.அக.);.

ஆ ணம்

ஆ ணம்ācuṇam, ெப. (n.)

   1 அர  ( .அ.);; pipal, Ficus religiosa.

   2. அேசா  ( .அ.);; asoka tree, Saraca indica (சா.அக.);.

     [ஒ கா. பா ணம் - ஆ ணம். பா தல் - ரியத் தைழத்தல்.]

ஆ மைண

 
 ஆ மைணācumaṇai, ெப. (n.)

   ெநச க் க க ள் ஒன் ; board used in making thread into skeins.

     [ஆ  = ைழக் ம் க . மைண = பலைக.]
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ஆ ரம்

ஆ ரம்ācuram, ெப. (n.)

   இஞ்  ( .அ.);; ginger.

     [ஒ கா. அ ரம் → ஆ ரம். அ ரம் பாரக்்க. see ašuram.]

 ஆ ரம்1ācuram, ெப. (n.)

   1. இஞ் ; ginger.

   2. ெவள்ைள ெவங்காயம்; white onion.

   3. கத் யால க்ைக; to open with a knife as is done to a boil, absceSS etc.

   4. ெமய்ய ; philosophical wisdom; spiritualism.

   5. காயங்கைளக் ணப்ப த் ம் ம ந் வைக; a division of Surgery.

   6. க களால் ெவட் ச ்ெசய் ம் ம த் வ ைற; curing by cutting with an instrument.

   7. ேபா ைக; applying Cautery (சா.அக.);.

     [Skt. asura → த. ஆ ரம்.]

 ஆ ரம்2ācuram, ெப. (n.)

   1. அரக்கர ்ெதாடரப்ான ; that which belongs or relates to Asuras.

     "ஆ ரப் ெப ம்பைடக்கலம்' (கம்பரா. இராவணன் வைத. 97.);

   2. தைலமக க் ப் ெபான் ட் ச ் ற்றத்தாரக்்  ேவண் வன ெகா த் க் ெகாள் ம் மணம் 
ஆ ைவ-த்தல் ஆ ைவ-த்தல்ācuvaittal,    4 ெச ன்றா . (v.t) கட்டடம் கட்டத் ெதாடங் ம் ெபா  ெப ங்ெகாத்தன் 

தைலக்கல் ைவத்தல்; to lay first brick by the senior mason for building.

ஆ ரம்

 
 ஆ ரம்ācūram, ெப. (n.)

ெவள்ெவண்காயம் ( .அ.); garlic.

     [ஒ கா. ஆ ரம் → ஆ ரம் = கக் காரமான .]

அ ரம் அல்ல  ஆஸ ரி என் ம் ெசாற்கைள லமாகக் காட் வ  ெபா ந்தா .
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ஆெச ைக

ஆெச ைகācedugai, ெப. (n.)

   ய், ல், ழ் ஆ ய ெமய்ெய த் க ள் ஒன்  ெசய் ளின் அ ெய ைக ைடேய ஆசாக வ வ ; poetic 
licence permit. ting interpolation of one of the consonants y, r, I and I between the first and second syllables of the rhyming 
foot in one or two lines of a stanza.

இனி, ஆசாெக ைக ய, ர, ல, ழ என் ம் ஒற்  நான் ம் ஆசாய் வ ம் எனக் ெகாள்க.

என்ைன:-

     "யரலழ ெவன்  ரிரண் ெடாற் ம்

வரன் ைற றழா  வந் ைட ரப்் னஃ

தா ைட ெய ைகெயன் றைறதல் ேவண் ம்." காக்ைக பா னியார்

க த் ைற

     "காய்மாண்டெதங் ன் பழம் ழக் க ெனற் ப்

மாண்ட ந்ேதன் ெறாைட  வ க்ைக ேபாழ்ந்

ேதமாங் கனி த  வாைழப்பழங்கள் ந் ம்

ஏமாங் கதெமன் ைசயாற் ைச ேபாய ண்ேட" ( வக. 31);

இ  யகர ஒற் ைட வந்த ஆெச ைக (யா. கா. ஒ . 6. உைர.);

இ  ேபான்ேற ஏைனய ம்.

     [ஆ  + எ ைக ஆ  = ெபாற்ெகால்லன் நைக ைட ைவக் ம் பற்ெறாட் ப்ேபால், ெசய் ளின் 
அ ெய ைக ைட அைம ம் இைட னெமய் எ ைக பாரக்்க;see edugail.

ஆெச ண்

ஆெச ண்āceṟūṇ, ெப. (n.)

   ஆ ண் ற் ; rubbing post for cows.

     "ஆய்த் யர ்நலக்காெச ண னான்" ( வக. 419);.

     [ஆ+ெசல்+ ண். = ஆெச ண். ெசல் தல் = ெசன் ராய்தல்.]

ஆைச

ஆைசācai, ெப. (n.)

   1. ேவண் ம் ெபா ண்ேமற் ெசல் ம் ப்பம்; wish directed towards securing a desired object 
'ஆைச ட்பட் ' ( றள், 266. உைர);.

   2. ப்பம்; desire.

   3. ெபா ளாைச; avarice, cupidity.

   4. காம ேவடை்க; carnality;

   5. அன் ; affection;

     "அ ம் ெபறற் மரரே்ம லாைச" ( ரம் . இந் ரத்.42);.

   6. நம்பாைச, ேபற் ன்ேமல் நம் க்ைக; hope, expectation.

   7. ெபான்; gold ( டா.);.

   8. ெபான் மத்ைத (பச.் .);; a kind of datura.

   ம. ெத. ஆச;   க., ., பட. ஆெச;   ெகாலா. ஆெச. ஆசா; Mar., Pali., Nep., Sinh. asa;

   பர.் ஆச;்   ட. ஆ ; Pers. ārzu.

     [ஆ  = பற் . ஆ  – ஆைச = மனப்பற் , ப்பம், ேவடை்க, ம்பப்ப ம் ெபா ள். ஆைச → Skt. 
asa]
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ஆைசக் ழத்

ஆைசக் ழத் ācaikkiḻtti, ெப. (n.)

   ைவப்பாட் ; concubine.

     "நி ப க்கங் காைசக் ழத் யாம்" ( க்காளத். . 30:42);

     [ஆ  → ஆைச. ழவன் (ஆ.பா.); - ழத்  (ெப.பா.); ஒேநா: காமக் ழத் .]

ஆைசக் ரியான்

 
 ஆைசக் ரியான்ācaikkuriyāṉ, ெப. (n.)

   ம  என் ம் ந மண இைலப் ண் ; aromaticleafplant,Origanum marjoranum. (சா.அக.);.

     [ஆைசக்  + உரியான்.]

ஆைசகாட்  
ேமாசஞ் ெசய்தல்

ஆைசகாட்  ேமாசஞ் ெசய்தல்ācaikāṭṭimōcañjeytal,    1. ெச. ன்றா . (v.t.)

    ப்பமானைதச ்ெசால்  வயப்ப த் க் ெக த்தல்; allure and destroy, to make false promise and ruin, to 
attract and play treachery. 'ஆைச காட்  ேமாசஞ் ெசய் றதா?' (பழ.);

     [ஆைச + காட்  + ேமாசம் + ெசய்.]

ஆைசகாட் தல்

ஆைசகாட் தல்ācaikāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. தன் வயப்ப த் தற் க் கவரச்் யானைதச ்ெசால் தல் அல்ல  ெசய்தல்; present a bait or attraction, to 
excite desire, to allure in order to subjugate or

 Captivate.

   2. (காம.); காமேவடை்க ண்டாக் தல்; to excite a craving, said of a woman (சா.அக);.

     [ஆைச + காட் .]

ஆைசநாயகன்

 
 ஆைசநாயகன்ācaināyagaṉ, ெப. (n.)

   கள்ளக்கணவன் (ேசார ஷன்); (உ.வ);; paramour. (colloq..);

     [ஆ  → ஆைச நாயகன் பாரக்்க.. see nayagan]

ஆைசநாய

ஆைசநாய ācaināyagi, ெப. (n.)

   1. காதல் மைன ; lady-love.

   2. காமக் ழத் , த் ; concubine.

     [ஆ  → ஆைச நாயகன் (ஆ.பா.); – நாய  (ெப.பா.]

ஆைசப்ப -தல்

ஆைசப்ப -தல்ācaippaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

    ஆைச ெகாள் தல்; to

 set

 one's heart upon 18 ெச. ன்றா . (v.t.);

    ம் தல்; to desire.

   க. ஆெசவ , ஆெசப ;   . ஆெச னி;பட. ஆெசப .

     [ஆ  → ஆைச.ப தல் = உண்டாதல், ெகாள் தல்.]

ஆைசப்பா

ஆைசப்பா ācaippāṭu, ெப. (n.)

   ப்பம், ேவடை்க; longing or desire.

     "ஆைசப்பாட்  லரைனப் க தல்" (உபேதச. வ ண். 22);.

     [ஆ  → ஆைச. ப  ( . .த.); → பா  (ெதா.ெப.);]
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ஆைசப்ேபச்

ஆைசப்ேபச் ācaippēccu, ெப. (n.)

   1. கமன்; flattery.

   2. வயப்ப த் ம் ேபச் ; persuasive speech.

   3. காமேவடை்கப் ேபச் ; libidinous talk.

க. ஆெசமா , ஆெசவா

     [ஆ  → ஆைச. ேப ( . .த.); → ேபச் (ெதா.ெப.);]

ஆைச -த்தல்

ஆைச -த்தல்ācaibiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ப்பம் தல், ேவடை்க ண்டாதல் (உ.வ.);; to be possessed by desire, to be swayed by passion (colloq.);.

     [ஆ  – ஆைச + ]

ஆைச ட் -தல்

ஆைச ட் -தல்ācaipūṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஆைச ற் க்கச ்ெசய்தல்; to engross the affection of, captivate (W);.

க. ஆெசவ

     [ஆ  → ஆைச. ண் (த. .); → ட்  ( . .);]

ஆைசம ந்

 
 ஆைசம ந் ācaimarundu, ெப. (n.)

   ெபண்ைணத் தன்வயப்ப த் ம் ம ந் க் ட்  (வ யம ந் );; love potion, phiiter (W.);.

     [ஆக → ஆைச. ம ந்  பாரக்்க;see marundu]

ஆைசெமா

 
 ஆைசெமா ācaimoḻi, ெப. (n.)

   நம் க்ைக ண்டாகச ்ெசால் ம் ெசால்; persuasive or tempting speech, words of hope of encouragement.

     [ஆ  (பற் ); → ஆைச. ஆைச + ெமா .]

ஆைசய -தல்

ஆைசய -தல்ācaiyaṟudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ப்பம் ற்றாக நீங் தல்; to extinguish desire or passion.

     "ஆைச அ ன்கள் ஆைச அ ன்கள்

ஈசேனாடா ம் ஆைச அ ன்கள்" ( மந்.2570);

     [ஆைச + அ . அ தல் (த. .);]

ஆைசய -த்தல்

ஆைசய -த்தல்ācaiyaṟuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ப்பம் நீக் தல்; to cause to extinguish desire or passion.

     [ஆைச + அ . அ த்தல் ( . .);]

ஆைசைவ-த்தல்

ஆைசைவ-த்தல்ācaivaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஒன்றன் ேமல் அல்ல  ஒ வரிடம் ப்பம் ெகாள் தல்; to desire, to long for, place affection on an object.

   க.ஆெச ெகாள் ;   ;பட. ஆெச

     [ஆைச + ைவ]

ஆஞ்சரிணம்

 
 ஆஞ்சரிணம்āñjariṇam, ெப. (n.)

   காட் த் ள ; wild basil, wild marjoram, Olimum ascendens alias O.cristatum (சா.அக.);.
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ஆஞ்சா

ஆஞ்சா āñjāli, ெப. (n.)

ஆஞ்சான்2 பாரக்்க;see anjan2

     [ஆஞ்சால் - ஆஞ்சா .]

ஆஞ்சான்

ஆஞ்சான்1āñjāṉ, ெப. (n.)

   1. கப்பற்க ; halyard or rope for hoisting a sail.

   2. ெபா ள்கைள உயரத் க்க உத ம் க ; rope for lifting weights with a pulley or otherwise, hawser.

   3. ய தனிக்ெகாம் ; the lone, slender stem of a tree.

     [ஒ கா. அைணந்தான் → அணஞ்சான் → ஆஞ்சான்.]

 ஆஞ்சான்2āñjāṉ, ெப. (n.)

   தண்டைனக் ரிய ேகாதண்டம் (நாஞ்.);; rope or swing formerly in use in village schools for punishing pupils (Nän.);.

     [ஆஞ்சல் → ஆஞ்சால் → ஆஞ்சான்]

 ஆஞ்சான்3āñjāṉ, ெப. (n.)

   இளமரத்தண் ; the stalk of a young tree or plant (சா.அக.);.

ஆஞ்சான் க

ஆஞ்சான் க āñjāṉkayiṟu, ெப. (n.)

கப்பற் பாய்கைள அல்ல  ெகா கைள ஏற்ற ம்

   இறக்க ம் உத ங் க  (M. Nawi. 86.);; rope for lifting and lowering sails in ships.

ஆஞ்சான்பற்

 
 ஆஞ்சான்பற் āñjāṉpaṟṟi, ெப. (n.)

   ேதாணி ல் ஆஞ்சான் க  கட்டப்ப ம் மரம்; a beam across the stern of a boat to which the halyard is tied.

ஆஞ்

ஆஞ் 1āñji, ெப. (n.)

   1. அசச்ம்; fear,

     "ேபரத்்த மைன யாஞ் யா ம்" (ெதால். ெபா ள். 79);

   2. அைல  ( ங்.);; motion, vibration.

   3. ேசாம்பல் ( டா.);; idleness, laziness.

   4. த் ; dancing. (ெச.அக.);.

   5. அ ரச்்  (சா.அக.);; shock.

   6. ைளயாடல்; playing. (க.த .அக.);.

   ம., க.அஞ் ;   ெத.அஞ் க;   .,பட.அஞ் ெக;   ேகாத. அன்ஞ்;   ட.ஒச,் . அச; .அசச்ா .

     [அல் → அஞ்  → ஆஞ்  → ஆஞ் .]

 ஆஞ் 2āñji, ெப. (n.)

   ஏலக்காய்ச ்ெச  ( டா);; cardamom plant. cf. aindri.

     [அடஞ்  - ஆஞ் , அைடயாகக் காய்ப்ப .]
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ஆஞ் க்காஞ்

ஆஞ் க்காஞ் āñjikkāñji, ெப. (n.)

   1. ேபாரக்் களத் ல் இறந்த கணவன  ேவல் வ ைவக் கண்  மைன  அஞ் ய றத் ைற (ெதால். 
ெபா ள். 79;   2. ேபாரக்்களத் றந்த கணவ டன் ல் ழ் ம் மைன ன் ெப ைம ம் 

றத் ைற ( .ெவ. 4, 22);; theme describing the greatness of the warrior's wife who ends her earthly existence either by 
ascending the funeral pyre with her deceased lord or by killing herself with the same deadly arrow that has caused her lord 
his mortal wound.

     [அஞ்  → ஆஞ்  → ஆஞ் . ஆஞ்  + காஞ்  - ஆஞ் க்காஞ் . கணவ க் ற்ற ங்  கண்டஞ்  
அத் யரில் பங்ேகற் ம் றத் ைற.

காஞ்  = நிைலயாைம. இனி ஆஞ்  = கட் ண்ணல் எனக்ெகாண்  நிைலயாைம எண்ணத்தால் 
கட் ண்ணல் என் மாம்]

ஆஞ் த்தாைழ

 
 ஆஞ் த்தாைழāñjittāḻai, ெப. (n.)

   மஞ்சள்நிற ள்ள தாைழவைக ( த்.அக.);; a kind of yellow aloes.

ஆஞ் ரணம்

 
 ஆஞ் ரணம்āñjiraṇam, ெப. (n.)

   காட் த் ள  ( த்.அக.);; wild basil. ஆஞ்சரிணம் பாரக்்க;

ānjarinam

ஆஞ் ல்

ஆஞ் ல்āñjil, ெப. (n.)

   1. ஒ வைகப் ; species of Azima.

   2. சங்கஞ்ெச ; a shrub – Monotia barleriodies alias M.tetracantha.

ஆஞ் கம்

 
 ஆஞ் கம்āñjiṟigam, ெப. (n.)

   சங்கஞ்ெச  ( த்.அக.);; mistletoe-berry thorn. ஆஞ் ல் பாரக்்க;see anjil.

ஆஞ் தல்

ஆஞ் தல்āñjudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

,

   இ த்தல்; to pull, tighter.

   2. இ த் க்கட் தல்; to tighten and tie with a rope.

ஆஞ்ெசல்ைக

ஆஞ்ெசல்ைகāñjelkai, ெப. (n.)

   1. ெதப்பம்; raft. (ெச.அக.);

   2. கப்பல்; ship. (க.த .அக.);

ஆஞ்ெசலைக

 
 ஆஞ்ெசலைகāñjelagai, ெப. (n.)

ஆஞ்ெசல்ைக பாரக்்க;see anjelgai.

ஆஞ்ஞான்

 
 ஆஞ்ஞான்āññāṉ, ெப. (n.)

ஆஞ்சான், பாரக்்க see anjan.
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ஆஞ்ைஞ

ஆஞ்ைஞāññai, ெப. (n.)

   1. கட்டைள; order;

 command, direction.

   2. (ஒகம்); ஆறாதாரங்க ள் ஒன் ; cakra in the body, described as two petalled lotus situated between the two 
eyebrows, one of ārātaram.

   ம. ஆசஞ்;   க. ஆசஞ்ா;   ெத. ஆசஞ்; . ஆசெ்ஞ. Nep, Skt. ägnä.

     [ஆைண → ஆைஞ → ஆஞ்ைஞ.]

ஆ ன்

 
 ஆ ன்āḷuṉ, ெப. (n.)

   தந்ைத; father.

ஆஞா

 
 ஆஞாāñā, ெப. (n.)

   தந்ைத (இ.வ.);; father (Loc.);. Mar., Nep. ājā (grand father);

     [ஐயா → அயா → அஞா → ஆஞா]

ஆஞான்

 
 ஆஞான்āñāṉ, ெப. (n.)

   தந்ைத (இ.வ.);; father Loc.);.

ம வ. ஆஞ்ன்.

     [ஐயன் → அயன் → அஞன் → அஞான் → ஆஞான்.]

ஆஞி

 
 ஆஞிāñi, ெப. (n.)

   தந்ைத (இ.வ.);; father (Loc.);.

     [ஐயன் → அயன் → அஞன் → ஆஞான் → ஆஞி. ஆஞா → ளி. ஆஞி - ளி. இகர ற்  ளிசெ்சால் 
ெகாசை்சத் ரி ]

ஆட்க யன்

ஆடக் யன்āḍkaḍiyaṉ, ெப. (n.)

   1. பாம் வைக ( ற்றால.தல.கண்டகேச.32);; a kind of snake (Tn);

   2. தைல (இ.வ.);; crocodile (Loc.);.

     [ஆள் + க யன். க யன் = க க்கக் ய , ங்கக் ய .]

ஆட்கா

 
 ஆடக்ா āṭkācu, ெப. (n.)

   ஆள் வ வம் ெபா த்த பழங்காலக் கா ; ancient coin, on which is stamped the figure of a man.

ம. ஆளக்கா .

     [ஆள் + கா ]
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ஆட்காட்

ஆடக்ாட் āṭkāṭṭi, ெப. (n.)

   1. ட் ரல்; fore finger as it points index finger.

   2. ஆடக்ாட் ப் பறைவ' a birdknownas atkatti-k-kuruvi.

   3. வ ப்ேபாக்க க்  வ காட் ம் அைடயாளப் பலைக; sign post.

   4. ஆைள அைடயாளம் காட் பவன்; one who identifies the correct person.

     "ஆடக்ாட்  ெதரியாமல் டப் ேபா றவன் ெகட் க்காரேனா, அவன் அ யாமல் அவன் கால  
த் ப் ேபா றவன் ெகட் க் காரேனா?" (பழ.);

     [ஆள் + காட் ]

ஆட்காட் க்

ஆடக்ாட் க் āṭkāṭṭikkuruvi, ெப. (n.)

   ஆள்காட் ப் பறைவ; red wattled lapwing Sandpiper. pewt. Sacrigrammus Indicusalias Lobivanellasgoerosis alias 
Charadrius atrogularis. It is so called from its screeching on the approach of a man at night.

     "ஆடக்ாட் ப் பட்  கடல் ேமகம் ேபாெயாளிக் ம்" (பதாரத்்த 892);.

ம வ. ஆக்காட் க் , ஆடக்ாட் ப்பட் . ஆள்காட் ன்றவள். ம. ஆள்காட் .

     [ஆள் + காட்  – ஆடக்ாட் . இராக்காலத் ல் மாந்தர ்வ ைகையக் சச் ட் க் காட் க் ெகா க் ம் 
இயல் ைடைம ன் இப்பறைவ ஆள்காட் க்  எனப்ெபயர ்ெபற்ற .]

ஆட்காட் ப்பட்

 
 ஆடக்ாட் ப்பட் āṭkāṭṭippaṭci, ெப. (n.)

   ஆடக்ாட் க் ; bird. ஆடக்ாட் க்  பாரக்்க;see atkattik-kuruvi.

     [ஆள் + காட்  + பட் . Skt. paksi. த. பட் .]

ஆட்கால்

 
 ஆடக்ால்āṭkāl, ெப. (n.)

   ச ரங்கக் கட்டத் ள் காலாடக்ாயால் ெவட்டக் ய அைற; square where a piece is liable to be captured by a 
pawn. (chess);.

     [ஆள் + கால். ஆள் = காலாடக்ாய். கால் = உற்ற டம்.]

ஆட்

 
 ஆட் āṭāli, ெப. (n.)

   ஒ  ேவைலயா க் ரிய ; hire of a workman, wages of a labourer.

     [ஆள் + .]

ஆட்ெகாண்டான்

ஆடெ்காண்டான்āṭkoṇṭāṉ, ெப. (n.)

   ல் த் ராழ்வாைரப் ரந்  பாரதம் பா த்த வக்க பாைக ல் வாழ்ந்த ற்றரசன் (பாரத, 
ப னாறாம். 90);; a chief who ruled in Vakka-pagaiand under whose patronage villiputhur—alvar composed the Tamil 
Bharatam, 14th c. வரப  யாடெ்காண்டான் பாரக்்க;see Varapadi Atkondan.

     [ஆள் + ெகாண்டான்]
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ஆட்ெகால்

ஆடெ்கால் 1āṭkolli, ெப. (n.)

   1. ெகாைலஞன்; murderer, man-slayer.

   2. பணம், ெபான், ெசல்வம்; money, gold, wealth as slaying men.

     "ஆடெ்கால் ெயன்பரிைத யாய்ந் ைலேய" (அ ட்பா, ெநஞ்ச .412);.

   3. ெகாைலகாரி; woman who murders.

ம. ஆள்ெகால் .

     [ஆள் + ெகால் .]

 ஆடெ்கால் 2āṭkolli, ெப. (n.)

   ல்ைலமரம் ( த்.அக.);; blinding tree (ெச.அக.);.

ஆட்ெகால்  ைத

 
 ஆடெ்கால்  ைதāṭkollividai, ெப. (n.)

ல்ைல மரத் ன் ைத;seed of the tiger's milk spurge tree. (சா. அக.);.

     [ஆள் + ெகால்  + ைத]

ஆட்ெகாள்( )-தல்

ஆடெ்காள்( )-தல்āṭkoḷḷudal,    7 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஆளாக ஏற் க்ெகாள் தல்; take into one's fold, admit into one's good graces, as God does a faithful devotee.

     "என்ைன மாடெ்காண்ட ளி" ( வாச. 10.4);.

   2. உ க்ெகாள் தல்; to get the form of a man (க .த . அக.);.

     [ஆள் + ெகாள் தல் - ஆடெ்காள் தல். ஆள் = ேவைலக்காரன், அ ைம.]

ஆட்

ஆட் āṭci, ெப. (n.)

   1. ஆ ைக; rule, reign.

     " ண்  நின்னாட்  யாக் " (கம்பரா. ரப்்ப.55);.

   2. உரிைம ( ங்.);; ownership, proprietorship, lordship.

   3. ஆன்ேறார ்வழக் ; use, usage.

 esp. classical usage. இந்தசெ்சால்ஆட் ல் இல்ைல (உ.வ.);.

   4. கர் , அ பவம்; possession, enjoyment

     "ஆட்  லாவணத் ல்" (ெபரிய  த த்தாட.் 56);.

   5. மக்கள் அைணயலாகாெதனக் கட்டைள டப்பட்ட இடம் ( க்ேகா. 282. உைர);; sphere of one's 
authority wherein an outsider may not intrude.

   6. (வான); ேகாள்நிைலக ெளான் ;   7. அ காரம்; dominion, power.

   8. தைல ைறயாக வந்த உரிைம; inheritance, heritage.

   9. ழைம, நாள் (நாம ப.);; day of the week.

   10. அர ; government. ஆட் மா ட்ட . (உ.வ.);

   க. ஆ ெக;   ஆள்ெக, ஆடளித; . ஆடளிெத Sinh. āņợuwa.

     [ஆள் +  - ஆட் .]
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ஆட் க்ெகாைட

 
 ஆட் க்ெகாைடāḍcikkoḍai, ெப. (n.)

   நாட்டாட்  நல் தல். உண் , ெபான், ஊர் , லங் , ன்னம், ெபயர,் நிலம், மகன், ஆட்  என் ம் 
ஒன்பான் ெகாைடக ள் ஒன் ; gift of reign of a country, one among the nine gifts namely food, gold, mode of 
conveyance, animal, insignia, name, land, son and the reign of the country.

ஆட் த்தானம்

 
 ஆட் த்தானம்āṭcittāṉam, ெப. (n.)

ஆட்  பாரக்்க;see aticividu.

ஆட் ப்ப -தல்

ஆட் ப்ப -தல்āḍcippaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ெந நாளாய் ஒ வரின் ஆ ைக ந்  உரிைமயாதல்; to become one's own by long possession.

   2. தற் ழைமயாதல் (க . அக.);; to be one's possession.

     [ஆட்  + ப ]

ஆட் ெமா

 
 ஆட் ெமா āṭcimoḻi, ெப. (n.)

   அர  பயன்ப த் ம் ெமா ; official language.

ஆட் யர்

 
 ஆட் யரā்ṭciyar, ெப. (n.)

   ஆ ம் அ காரி; government official.

ஆட் ரா

 
 ஆட் ரா āṭcirāci, ெப. (n.)

     [ஆட்  + ரா . Skt. rasi, → த.ரா .]

ஆட்

 
 ஆட் āṭcivīṭu, ெப. (n.)

ஆட் ைம

 
 ஆட் ைமāṭcumai, ெப. (n.)

   ஓராள் க் ம் ைம; man's load, coolie load.

     [ஆள் + ைம ஆட் ைம. மப்ப  ைம.]

ஆட்ெசய்-தல்

ஆடெ்சய்-தல்āṭceytal,    1 ெச. . . (v.t.)

   1. ெதாண்  ெசய்தல்; to serve, to pay homage to.

     "ஆடெ்சய் தா ப் ராைனச ்ேசரந்்தவன்" ( வ். வாய். 4,10,11);.

   2. ஆைளப்ேபான்ற வ வம் சைமத்தல்; to make an image of man.

ஆட்டக்கசே்சரி

ஆட்டக்கசே்சரிāṭṭakkaccēri, ெப. (n.)

   1. ச ர;் nautch.

   2. ஆட்டம் நைடெப ம் இடம்; place of performance.

     [ஆட்டம் + கசே்சரி = ஆட்டக்கசே்சரி] கசே்சரி பாரக்்க;see kaccēri.
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ஆட்டக்கைத

ஆட்டக்கைதāṭṭakkadai, ெப. (n.)

   1. மைலயாளத் ல் 'கதகளி' என் ம் ெபயரில் நைடெபற் வ ம் ஒ  பைழய ஆட்டவைக; a peculiar kind 
of classical dance-drama in Malayalam, known as Kathakali.

   2. ெத க் த்  அல்ல  நாடகக்கைத; story of a drama of street drama.

ம. ஆட்டக்கத (கதகளி);.

ஆட்டக்கல் க்காய்

 
 ஆட்டக்கல் க்காய்āṭṭakkallikkāy, ெப. (n.)

   ஈரி தழ்ச் ப்  (ேசர. நா.);; a kind of large oyster (Kera);.

     [ஆட்டம் + கல்  + காய்]

ஆட்டக்கவடன்

 
 ஆட்டக்கவடன்āḍḍakkavaḍaṉ, ெப. (n.)

   றைமயாக ந த்  ஏமாற் பவன்; one who cheats acting very cleverly. அவன் ஆட்டக்கவடன், அவைன 
நம்பாேத (உ.வ.);.

க. ஆட்டகபட.

     [ஆட்டம் + கவடன் = ஆட்டக்கவடன். கவ  = கைவத்த அல்ல  ரி ற்ற, இ ேவ  இயல்  கவடன் = 
உள்ெளான்  ைவத் ப் றதெ்தான்  ேப பவன். கவடன் – Skt. kapata.]

ஆட்டக்களம்

ஆட்டக்களம்āṭṭakkaḷam, ெப. (n.)

   1. நாட் யம் அல்ல  நாடகம் நைடெப ம் இடம்; stage for dance or drama.

   2 ைளயா டம்; play-ground.

   3. மைலயாளத் ல் நைடெப ம் ஒணத்தள்  என் ம் ைளயாட் . fencing-matches or sham

 combats held in connection with 'Onam' festival in former days

   ம. ஆட்டக்களம்;ெத. ஆடபாக

ஆட்டக்கன்னி

 
 ஆட்டக்கன்னிāṭṭakkaṉṉi, ெப. (n.)

   ஆண் ேதா ம் கன் ம் ஆ (ப ); (ேசர.நா);; a cow delivering a calf every year (Kera.);.

ம. ஆட்டக் கன்னி

     [ஆண்  - ஆடை்ட + கன்னி - ஆடை்டக்கன்னி. கன்னி = கன் வ . கன் வ  கன்னி;

     'இ' எ வாய் த்த ஈ ]

ஆட்டக்காய்

ஆட்டக்காய்āṭṭakkāy, ெப. (n.)

   1. ச ரக்கட்டம், தாயக்கட்டம் ேபான்ற ைளயாட் களில் பயன்ப த்தப்ப ம் காய்; piece used in 
games like chess.

   2. ஆட்டக்காையப் ேபால் றர ்ஏ யப  ெசயற்ப ம் ைகயாள்; one who is a fool in the hands of a 
manipulator, pawn.

க. ஆட்டகா .

     [ஆட்டம் + காய்]
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ஆட்டக்காரன்

ஆட்டக்காரன்āṭṭakkāraṉ, ெப. (n.)

   1. ைளயாட் க்காரன்; player.

   2. ேவ க்ைக ெசய்பவன்; funny fellow

   3. ெத க் த் ல் ந ப்பவன்; actor in the street play.

   ம. ஆட்டக்காரன் க.ஆட்டக, ஆட்டகார ஆட்டங் ளி;   ெத. ஆடகா ;   . ஆடதாெய;ெகாலா. ஆட்டகார்

     [ஆட்டம் + காரன் = ஆட்டக்காரன்]

ஆட்டக்காரி

ஆட்டக்காரிāṭṭakkāri, ெப. (n.)

   1. ஆட்டம் ஆ பவள்; woman player.

   2. ந ப்பவள்; actress.

   க. ஆட்டகாரி;ெத. ஆட்டகாரத்் .

     [ஆட்டம் + காரி]

ஆட்டக் ட்டம்

ஆட்டக் ட்டம்āṭṭakāṭṭam, ெப. (n.)

   1. நாட் யமா ேவார ் ; band of dancers, dance party.

   2. நாடகக் ; team of dramatists.

   3. ைளயாட் க் ; team of players.

க. ஆட்ட ட்ட.

     [ஆட்டம் + ட்டம்.]

ஆட்டக்ைக

 
 ஆட்டக்ைகāṭṭakkai, ெப. (n.)

   மைலயாளத் க் கதகளியாட்டத் ல் இடம் ெப ம் ஒ  ைக த் ைர; a hand-pose in Kathakali play (in 
Kerala.);

ம. ஆட்டக்ைக

     [ஆட்டம் + ைக.]

ஆட்டக்ெகாட் ல்

ஆட்டக்ெகாட் ல்āṭṭakkoṭṭil, ெப. (n.)

   1. நாடக அரங்கம்; theatre

   2. மைலயாளத் ல் கதகளியாட்டம் நைடெப ம் அரங்கம்; hall for the performance of Kathakali or dance.

     [ஆட்டம் + ெகாட் ல்.]

ஆட்டகம்

ஆட்டகம்āṭṭagam, ெப. (n.)

   1. நீரா டம் (  மஞ்சனசாைல);; bathroom.

     "ஆட்டகத் லாைனந் கந்தார ்ேபா ம்" (ேதவா.720,4);

ெத. ஆட க் ய.

     [ஆ  + அகம் - ஆட்டகம் ஆ தல் = நீரா தல். அகம்=மைன, , ட் ன் ப .]

ஆட்டங்கட்

ஆட்டங்கட் 1āṭṭaṅgaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ந த்  ஏமாற் தல்; to cheat by clever means,

   2. நாடகத் ல் ேவடம் ைனதல்; to enact a part in a drama. அவன் வனாக ஆட்டங்கட் றான். (உ.வ.);.

க. ஆட்ட கட்

     [ஆட்டம் + கட் .]
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ஆட்டங்காட்

ஆட்டங்காட் 2āṭṭaṅgāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அைலயசெ்சய்தல்; to make one wander here and there என்ைன ஏன் இப்ப  ஆட்டங்காட் றாய்? (உ.வ.);

   2. க ம் வ ந்தசெ்சய்தல்; to annoy some one. அவைன அள க்   ஆட்டங்காட்  ட்டான் (உ.வ.);

   3. ஏய்த்தல், ஏமாற் தல்; to cheat. எனக் ப் பணம் தராமல் ஆட்டங்காட்டாேத (உ.வ.);.

   4. காலம் நீட் த்தல்; to delay. இன்  நாைளெயன்  ஆட்டங்காட் றான் (உ.வ.);.

     [ஆட்டம் = அைச , வ த்தம், ஒத் த்தைலக் காட் தல் (ஏய்த்தல்);. ஆட்டம் + காட் தல்;

காட் தல் = ைளயசெ்சய்தல், உண்டாக்கல். ஆட்டம்1, ஆட்டம்2 பாரக்்க;see āttam1, ātam2]

ஆட்டங் கா -தல்

ஆட்டங் கா -தல்āṭṭaṅgāṇudal,    12 ெச. . . (v.i.)

   1. அைச தல்; to be shaky. பல் ஆட்டங் கண்  ட்ட . (உ.வ.);

   2. ங்  ேநரத்ல், ஊ  ேநரத்ல்; to become harmful, decay. பத  ஆட்டங் கண்  ம் (உ.வ);

   3. ைளயாட்  அல்ல  நாடகம் கா தல்; to see a match or drama. 3ஆம் ஆட்டங் கண்ேடன். (உ.வ.);

     [ஆட்டம் + கா தல் = ஆட்டங்கா தல். ஆட்டம் = அைச , நிைலேக . அைசந்  ஒ யா ம் 
ைளயாட் , ஒ ந்தா ம் ஆடல் த ய நாடகம்.]

ஆட்டங்காய்

ஆட்டங்காய்1āṭṭaṅgāy, ெப. (n.)

   உ ண்ைடவ ம் கசப் ள்ள காட்  ெவள்ளரிக்காய்; fruit of cur. cumas colocynth.

ம. ஆட்டங்காய்.

ஆண்டங்காய் பாரக்்க;see āndańkāy.

     [ஆட்டம் + காய்]

ஆட்டங்கால்

 
 ஆட்டங்கால்āṭṭaṅgāl, ெப. (n.)

   ெவள்ைளப் ண் ; garlic-Allium sativum,

ஆட்டங் ளி

 
 ஆட்டங் ளிāṭṭaṅguḷi, ெப. (n.)

ஆட்டங்ெகாளி பாரக்்க;see attangoli.

     [ஆட்டம் + ளி]

ஆட்டங்ெகாள்-தல்

ஆட்டங்ெகாள்-தல்āṭṭaṅgoḷtal,    7 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அைச றல்; move, shake

   2. நிைலத் தன்ைம ழத்தல்; to lose stability.

க. ஆட்டங்ெகாள்.

     [ஆட்டம் + ெகாள்]

ஆட்டங்ெகாளி

 
 ஆட்டங்ெகாளிāṭṭaṅgoḷi, ெப. (n.)

   எப்ெபா ம் ைளயா க் ெகாண் க் ம் இயல் ள்ளவன்; boy or man of playful nature.

க. ஆட்டங் ளி, ஆட்ட ளி.

     [ஆட்டம் + ெகாளி]
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ஆட்டங்ெகாளித்த
னம்

 
 ஆட்டங்ெகாளித்தனம்āṭṭaṅgoḷittaṉam, ெப. (n.)

   எப்ெபா ம் ைளயாட் ேலேய ெபா  ேபாக் ம் இயல் ; playful nature.

க. ஆட்ட ளிதன

     [ஆட்டம் + ெகாளி + தனம்]

ஆட்டத் ெவளி

ஆட்டத் ெவளிāṭṭattuveḷi, ெப. (n.)

   ைரகைள ஒட ன்ற பரந்த ெவளி, ைவயாளி ற ெவளி (ஈ . 7,3,5);; race course, a plain where 
horses are galloped.

     [ஆட்டம் + அத்  + ெவளி. ஆட்டம் = ஆட தல், ஒட தல். அத்  - சாரிைய. ெவளி = றந்த இடம்.]

ஆட்டதாளம்

 
 ஆட்டதாளம்āṭṭatāḷam, ெப. (n.)

   ெத க் த் ல் அல்ல  நாட் யம் நாடகம் ேபான்றவற் ல் பயன்ப த்தப்ப ம் தாளம்; a species of 
rhythm

   க. ஆட்டதாள;ெத. ஆடெவல

     [ஆட்டம் + தாளம்]

ஆட்டப்பாட்

 
 ஆட்டப்பாட் āṭṭappāṭṭu, ெப. (n.)

   ஆட்டத் ற் ரிய பாட் ; poem composed for a dance or drama.

ம. ஆட்டப்பாட் .

     [ஆட்டம் + பாட்  = ஆட்டப்பாட் .]

ஆட்டப்ெபட்

 
 ஆட்டப்ெபட் āṭṭappeṭṭi, ெப. (n.)

   ெத க் த்  நடத் ேவார ்தம் ெபா ள்கைள ைவத் க் ெகாள் ம் ெபட் ; big box for keeping the dress 
and other accessories of street drama (terukkuthu); actors.

ம. ஆட்டப்ெபட்

     [ஆட்டம் + ெபட் ]

ஆட்டபாட்டம்

ஆட்டபாட்டம்āṭṭapāṭṭam, ெப. (n.)

   1. ஆடல் பாடல் (த ழ . 57);. dancing and singing.

   2. ஆரப்்பாட்டம்; foppishness. அவன் ஆட்டபாட்டெமல்லாம் அடங்  ட்ட . (உ.வ.);.

   3. ெபா  ேபாக் ; pastime.

க. ஆட்டபாட

     [ஆட்டம் + பாட்  + அம்]
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ஆட்டம்

ஆட்டம்1āṭṭam, ெப. (n.)

   1. அைச ; motion, vibration,  rocking, swinging, rolling, pitching, as of a ship.

   2. ைளயாட் ; play, sport, game.

     "தவப்பக யாட்டங் காண்" (ஒ . ேயாக.4);.

   3. ைளயாட் ல் ெதாடங் ைற; one's turn in a game.

   4. த்தாட் ; dance. அங்ேக ஆட்ட ம் பாட்ட மா க் ற  (உ.வ.);.

   5. அ காரம்; influence, power. ஊர ் வ ம் அந்த அ காரி ன் ஆட்டமா க் ற  (உ.வ.);.

   6. அங் ங் ம் ரிதல்; moving about, going here and there.

     "அஞ்சன ேமனிைய யாட்டங் காேணன்" ( வ். வாய்.10,3,3);.

   7. ேபய் ெகாண்டாற்ேபால் த்தல்; behaving like the one possessed. அங்ேக ேபாகேவண் ெமன்  என்ன 
ஆட்டம் ஆ னாள் (உ.வ.);.

   8. ந க்கம்; shaking. யவ க் த் தைலயாட்டங் கண் ட்ட . (உ.வ.);

   9. ந ப் ; action. அந்த ஆட்டெமல்லாம் இங்ேக ெசல்லா  (உ.வ.);.

   10. நாடகம்; drama. ஆட்டம் பாரக்்கப் ேபானாரக்ள். (உ.வ.);.

   11. ெத க் த்  street drama. அந்த ஊரில் இன்  இர  ஆட்டம் நடக் ற . (உ.வ.);.

   12. நாட் யம்; dance. அந்தப் ெபண்ணின் ஆட்டம் நன்றாக இ ந்த .

     "ஆட்ட ம் பாட் ம் அைர நா ைக, அவைளச ் ங்காரிக்க ஆ  நா ைக" (பழ);.

ஆட்டம் ேபா -தல்

ஆட்டம் ேபா -தல்āṭṭambōṭudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   1. ெகாட்டம த்தல்; to display pleasure by way of shouting and behaving indecently. என்னமாய் ஆட்டம் 
ேபா றாரக்ள். (உ.வ.);

   2. ெகா ஞ் ெசயல் ரிதல்; to display arrogance. 'ஆட்டம் ேபாட்

அடங்  ட்டான். (உ.வ.);.

   3. ெத க் த்  நடத் தல்; to conduct a street drama 'பைழய ரில் நாைளக்  ஆட்டம் ேபா றாரக்ள்' 
(உ.வ.);.

   4. வரக்ள் ைளயா  ஆரவாரம் ெசய்தல்; children making a noise while playing. அப்பா! இந்தப் 
ள்ைளகள் என்னமாய் ஆட்டம் ேபா றாரக்ள் (உ.வ.);

ஆட்டம்1 பாரக்்க. see ānam1

     [ஆட்டம் + ேபா ]

ஆட்டமடங் -தல்

ஆட்டமடங் -தல்āḍḍamaḍaṅgudal,    21 ெச. . . (v.i.)

   ர ்அடங் தல், ெச க்கடங் தல்; to get pride and arrogance become subdued.

     "ஆட்ட ம் த் ம் அடங் ற்  அத்ேதாேட" (பழ.);.

ஆட்டம த்தல்

ஆட்டம த்தல்1āḍḍamaḍittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   1. ெகாட்டம த்தல், ஆரவாரம் ெசய்தல்; to shout, make a noise, to show pomposity.

   2. ைளயாட் ல் ெவல் தல்; to win a game.

 ஆட்டம த்தல்2āḍḍamaḍittal, ெப. (n.)

   ட் ப் ள் ைளயாட்  ( ன்.);; out-door game played by boys, in which the 'pus.' or a stout little stick is hit off to a 
great distance by the kitti or longer stick.

     [ஆட்டம் + அ த்தல் - ஆட்டம த்தல். அ த்  ைளயா ம் ஆட்டம். அ த்தலாட்டம் = ஆட்டம த்தல் 
என ன் ன்னாக மா யைமந்த ெசாற் ணரப்் .]
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ஆட்டமாட் -தல்

ஆட்டமாட் -தல்āṭṭamāṭṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   1. ஆ மா  ெசய்தல்; to make one dance.

   2. ெசான்னப  ெசய் த்தல்; to make one act as directed.

க. ஆட்டமா .

ஆட்டமா

ஆட்டமா 1āṭṭamāṭudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   1. ைளயாட்டாகப் ேப தல்; to make fun.

   2. ைளயா தல்; to play.

   3 ஏமாற் தல்; to cheat.

     [ஆட்டம் = ைளயாட் , ைளயாட்டான ெசயல்கள். ஆட்டம் + ஆ தல் - ஆட்டமா தல்.]

 ஆட்டமா 2āṭṭamāṭudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஒ  ைளயாடை்ட ஆ தல்; to play a particular game.

   2. ஒ  நாடகம் ஆ தல்; to enact a drama.

   க. ஆட்டவா ;பட ஆட்ட ஆ

ஆட்டமாய்

ஆட்டமாய்āṭṭamāy,    இைட (part.) ேபால; as, like. ைரயாட்டமாய் ஓ னான் (உ.வ.).

     [ஆட்டம் + ஆய். ஆட்டம் = ேபால;

ஆய் . .எ. ஈ . ஆட்டம்2 பாரக்்க;see āttam2.]

ஆட்ட ரி

 
 ஆட்ட ரிāṭṭamuri, ெப. (n.)

   ெவள்ளாட்  த் ரம்; goat's urine.

     [ஆட்  + அ ரி.]

ஆட்டெம -த்தல்

ஆட்டெம -த்தல்āḍḍameḍuttal,    4. ெச. . . (v.i.)

   1. ந ங் தல்; to shiver. ளிரால் உடம்ெபல்லாம் ஆட்டெம த் ட்ட . (உ.வ.);.

   2. ைளயாட் ல் ெவல் தல்; to win a game. இரண்டாட்ட ம் அவரக்ேள எ த் ட்டாரக்ள் (உ.வ.);.

   3. வ  ேத தல், வ வைக ேமற்ெகாளல்; to take a step, adopt a measure. (ெச.அக.);.

     [ஆட்டம் + எ  = ஆட்டெம .]

ஆட்டல்

ஆட்டல்āṭṭal, ெப. (n.)

   1. அைசத்தல்; moving.

   2. அைரத்தல்; grinding. மாவாட்டல் ந்  ட்ட  (உ.வ.);.

   3. த்தாட் தல்; making one dance.

   4. நீராட் தல்; making one bath.

     [ஆ (த. .); → ஆட் ( . .);.ஆட் +அல்=ஆட்டல். அல்(ெதா.ெப.ஈ );.] ஆட் -தல் பாரக்்க;see atu_.

ஆட்டலாங்ெகா

 
 ஆட்டலாங்ெகா āḍḍalāṅgoḍi, ெப. (n.)

   ேசாமலைதக் ெகா ; soma plant (unidentified); (சா.அக.);.

ம வ. ஆட்டாங்ெகா
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ஆட்டைல-த்தல்

ஆட்டைல-த்தல்āṭṭalaittal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பைகவைரப் ன் ெதாடரந்்  ெசன்  பற்  அைலத்தல், ன் த்தல்; to pursue the enemy, catch and 
totment him.

க. ஆட்டெல

     [அட்  + அைலத்தல் - அட்டைலத்தல் → ஆட்டைலத்தல். அட்டைலத்தல் பாரக்்க;see tialaittal..]

ஆட்ட ளக்

 
 ஆட்ட ளக் āṭṭaviḷakku, ெப. (n.)

   ெத க் த் ல் அல்ல  இராக்கால ைளயாட் களில் ன்னால் ைவக்கப்ப ம் ளக் ; big bronze of 
earthern lamp placed at the edge of the stage in street plays or nocturnal games.

ம. ஆட்ட ளக்

     [ஆட்டம் + ளக் ]

ஆட்டைவ-த்தல்

ஆட்டைவ-த்தல்āṭṭavaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ன்னா ந்  ண் ட் ச ்ெசயற்ப த் தல்; to make one act according to the will of another who forces 
from behind.

   2. படாதபா  ப த் த்தல்; to make one

 undergo untoward sufferings. அவைன ஆட்டைவக் ேறனா இல்ைலயா பார ்(உ.வ);.

ஆ  (த. ); → ஆட்  ( . ); ஆட்ட ( .எ.);.

ஆட்டனத்

 
 ஆட்டனத் āṭṭaṉatti, ெப. (n.)

   ேசர இளவரசன்; Chera prince.

ஆட்டாங்கள்ளிi

 
 ஆட்டாங்கள்ளிiāṭṭāṅgaḷḷi, ெப. (n.)

   கள்ளிசெ்ச  (மைல.);; twisted square spurge- Eupherbia tootbs alias E. tiruculli. (சா.அக.);.

     [ஆ  = அைச , வைள  ஆட்டாங்கள்ளி = வைளந்  ய கள்ளி.]

ஆட்டாங்ெகா

 
 ஆட்டாங்ெகா āḍḍāṅgoḍi, ெப. (n.)

   ேசாமலைதக் ெகா ; soma plant. ஆட்டலாங்ெகா  பாரக்்க;see ātsalāňkogi.

ஆட்டாங்ெகா க்

 
 ஆட்டாங்ெகா க் āṭṭāṅgoṟukku, ெப. (n.)

   மைலத் வைர ( த்.அக.);; hilldhal-cytisuscajan (சா.அக.);.

ஆட்டாங்ேகாைர

 
 ஆட்டாங்ேகாைரāṭṭāṅārai, ெப. (n.)

ேகாைரப் ல் a small variety of Körai grass, a sedge - Cyperus (genus); (சா.அக.);.

ஆட்டாண்

ஆட்டாண் āṭṭāṇṭu, ெப. (n.)

   ஒவ்ேவாராண் ; every year. 'ஆட்டாண்  ேதா ம் அளக்கக் கடவ ெநல் ' (S.I.I.ii.170);.

     [ஆண்  + ஆண்  = ஆண்டாண்  → ஆட்டாண்  (வ த்தல் ரி );. ஆண்டாண்  பாரக்்க;see ingapu.]
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ஆட்டாம் க்ைக

 
 ஆட்டாம் க்ைகāṭṭāmbiḻukkai, ெப. (n.)

   ஆட் ன் சாணம்; sheep's ordure or dung.

     [ஆ  + ஆம் = ஆட்டாம் + க்ைக. ஆட்டாம் க்ைக பாரக்்க;see ātām-pulukkai.]

ஆட்டாம் க்ைக

 
 ஆட்டாம் க்ைகāṭṭāmbuḻukkai, ெப. (n.)

   ஆட் ன் சாணம்; sheep's ordure or dung.

     [ஆ  + ஆம் ஆட்டாம் (ஆட் ைடய); க்ைக ( ண் பட்ட சாணம்);. ள் = ளத்தல், ண் படல். 
ள் →  → .  + ைக – க்ைக. 'ைக' .ெபா. .]

ஆட்டாயன்

 
 ஆட்டாயன்āṭṭāyaṉ, ெப. (n.)

   ஆ  ேமய்ப்பவன்; shepherd.

ஆட்டாைல

ஆட்டாைலāṭṭālai, ெப. (n.)

   1. எண்ெணய் ஆட் ம் ஆைல, ெசக் , oil press.

   2. ஆ க க்காகப் ேபாடப்ப ம் ெகாட்டைக; sheep-fold. ( மரி);.

ம. ஆட்டால.

ஆட்டாள்

ஆட்டாள்1āṭṭāḷ, ெப. (n.)

   ஆ ேமய்ப்பவன்;   ஆட் ைடயன்; man employed to attend to the sheep in the pasture, shepherd. ஆட்டா க்  
ஒ  ேமாட்டாள், அந்த ேமாட்டா க்  ஒ  ட்டாள் (உ.வ.);.

ம. ஆட்டாள்

     [ஆ  + ஆள் – ஆட்டாள். ஆடை்டக் காத்  ேமய்த் வ ம் ஆள்.]

 ஆட்டாள்2āṭṭāḷ, ெப. (n.)

   ஆற்ற ள்ளவன், றைம ள்ளவன்; an able man, expert.

   ம. ஆட்டா ;க. ஆடா .

ஆட்டாளி

ஆட்டாளி1āṭṭāḷi, ெப. (n.)

   ஆட்டத் ல் வல்லவன்; one who is good at a play.

க. ஆட்டாளி.

 ஆட்டாளி2āṭṭāḷi, ெப. (n.)

   ஆள்பவன், ஒ  பணிையச ்ெசவ்வேன ேமற்பாரப்்பவன், (நி வா );; person having ability to accomplish or to 
shoulder are responsibility. உங்கள் காரியங்க க்ெகல்லாம் நான் ஆட்டாளியா? (உ.வ.);

   க. ஆடளிதகார;   ெத. ஆடவண் ; . ஆடளி ெத நாெய.

     [ஆ  (த. .); → ஆட்  ( . .);. ஆட் தல் = ெசய் த்தல், ேமற்பாரத்்தல். ஆட்  + ஆள் + இ = ஆட்டாளி. 
ஒ. ேநா. பா  → பாட்  + ஆள் + இ = பாட்டாளி. 'இ' தன்ைம த்த உைடைம அல்ல  உைடயவன் ஈ .]
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ஆட்

ஆட் 1āṭṭi, ெப. (n.)

   1. ெபண் ( வா.);; woman, lady. மணவாட்  (உ.வ.);

   2. மைன ; wite.

     "ஆட்  மக ந் தா  மதற் டம் பட் " (ேச  ேவதா. 39);. ெபண்டாட்  (உ.வ.);.

   3. தைல  ( ங்.);; lady, woman of rank. வாட்  (உ.வ.);.

   க.ஆடங்க;ெத.ஆ (மைன );,ஆட்ட , ஆட் (ெபண்); . ஆெட.

 ஆட் 2āṭṭi, ெப. (n.)

   1. ஆட் பவன், ஆடசெ்சய்பவன்; one who makes the cobra or the monkey dance, used only in compounds as 
பாம்பாட் , ரங்காட்  (உ.வ.);.

ம. ஆட் .

 ஆட் 3āṭṭi,    இைட. (part.) ெபண்பா ; fem.suff.of nouns. தாட் , அ யாட்  (உ.வ.). கம்பாட்  ( ரேசா. 
தத் த 5).

 ஆட் 4āṭṭi,    .எ. (adv.) அைரத் ; ground, past tense of ஆட்

     [ஆட்  + இ + ஆட் . 'இ' இறந்தகாலங் காட் ம் .எ.ஈ .]

ஆட் ைடச்

 
 ஆட் ைடச் āḍḍiḍaicci, ெப. (n.)

   ஆய்ச் ; shephered woman

ஆட் ைடயன்

 
 ஆட் ைடயன்āḍḍiḍaiyaṉ, ெப. (n.)

   ஆ ேமய்க் ம் இைடயன்; shepherd.

     [ஆ  + இைடயன் = ஆட் ைடயன்.]

ம.ஆட் டயன்

ஆட் யவஞ்சம்

 
 ஆட் யவஞ்சம்āṭṭiyavañjam, ெப. (n.)

   ளி; tamarind Tamarindus indica. (சா.அக.);.

     [ஒ கா. ஆண்  → ஆடை்ட → ஆட் ய → வஞ்சம். ெவஞ்சனம் → வஞ்சனம் (உண்ெபா ள்);. 
ஆண் க்ெகா ைற ைடக் ம் உண்ெபா ள்.]

ஆட் யவாதம்

 
 ஆட் யவாதம்āṭṭiyavātam, ெப. (n.)

   ஒ வைக ஊைத (வாத); ேநாய் (க .அக);; a kind of disease.

     [ஆட் ய ைத பாரக்்க;see ātsiyavūdai.]
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ஆட் ய ைத

 
 ஆட் ய ைதāṭṭiyavūtai, ெப. (n.)

   உட ைழப் ல்லாமேல உயரந்்த உண  வைககைள உண் றங் வதனால் ஏற்ப வ ம், உடம் ல் 
ர,் கனம், வ , இைளப் , க்கம், மலச் க்கல், கால் வ  த ய 

கணங்கைள ண்டாக் வ மா ய ஓர ்ஊைத (வாத); ேநாய் (சா.அக.);; rheumatismgenerally due to the 
deranged (Vayu and kapham); gas and phlem arising from consuming rich food and lack of sufficient exercise.

     [ஆட்  → ஆட் ய (வ த் ற); + ஊைத.]

ஆட் ைறச்

 
 ஆட் ைறச் āṭṭiṟaicci, ெப. (n.)

   ஆட் ன் லால்; mutton.

ம. ஆட் ைறச்

     [ஆட்  + இைறச்  = ஆட் ைறச் .]

ஆட் னி

 
 ஆட் னிāṭṭiṉi, ெப. (n.)

   காட் ப் வர  ( த்.அக.);; false fern tree.

     [அத்  → அட்  → அட் னி → ஆட் னி]

ஆட் ற்

 
 ஆட் ற் āṭṭīṟṟu, ெப. (n.)

   ஆண் ேதா ம் ஈ ைக (இ.வ.);; calving every year (Loc.);.

     [ஆண்  → ஆட் . ஈன் → ஈற் .]

ஆட்

ஆட் 1āṭṭudal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. அைசத்தல்; to move, shake, wave, rock as a cradle.

 to swing.

   2. ரத் தல்; to drive away, score off.

     "ஆட்  ட்டா றைலக் ம்" (ஐந். ஐம். 34);.

   3. அைலத்தல்; to harass, afflict, vex

     "ஒ வனாட் ம் ல்வாய் ேபால" ( றநா. 193);.

   4. ெவல் தல்; to conquer:

     "இகலமராட் " ( லப்.5,225);.

   5. ஆடசெ்சய்தல்; to cause to dance, as a girl, a cobra or a monkey.

     "நசச்ர வாட் ய நம்பன் ேபாற் " ( வாச. 3,106);.

   6. நீரா தல், ளித்தல்; to bathe.

     "ஆன்பாறைழத்த வன்பா லாட்ட" (ேச . கட .12);.

   7 அைரத்தல்; to grind in a mill, as sesamum or sugar cane.

     "க ம்பாட் க் கட்   காைலக் ெகாண்டார"் (நால . 35);.

   ம. ஆட் ;   க., பட. ஆ , ெத. ஆ . . ஆ னி;     [ஆ  (த. .); → ஆட்  ( . .);]
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ஆட் க்கசப்

 
 ஆட் க்கசப் āṭṭukkasappu, ெப. (n.)

   ஆட் ன் த்தம்; bile in the bile-duct of a sheep. (சா.அக);.

     [ஆ  + கசப்  - ஆட் க்கசப் . கசப்  = கசப் ள்ள த்தநீர.்]

ஆட் க்கசாைல

 
 ஆட் க்கசாைலāṭṭukkacālai, ெப. (n.)

ஆட் க் ைட (இ.வ.);: sheep-fold.

     [ஆ  கசாைல → ஆட் க்கசாைல.

கசாைல = தங் டம். கசச்ல் = ைம. ஆைல = இடம் கசச்ாைல → கசாைல = ய இடம்.

இேத ெசால், கசச்ாைல → கசச்ாரி → கசே்சரி = என ம் ரிந்த ,

கசாைல பாரக்்க;see kašalai.]

ஆட் க்கடா

 
 ஆட் க்கடாāṭṭukkaṭā, ெப. (n.)

   ஆணா ; ram, =e-goat.

   ம. ஆட் ெகாற்றன். க. ஆ ;ெத. ஏட

     [ஆ  + கடா - ஆட் க்கடா. கடா பாரக்்க;see kadā.]

ஆட் க்கத் க்ேகா
லா

 
 ஆட் க்கத் க்ேகாலாāṭṭukkattikālā, ெப. (n.)

   ன் வைக ெலான் ; belone strongulara,

     [ஆ  – ஆட் +கத் +ேகாலா.]

ஆட் க்கல்

ஆட் க்கல்1āṭṭukkal, ெப. (n.)

   1. அைரக் ம் கல் ரல்; stone-mortal.

     "உர லக்ைக ேயந் ரஞ் ளகாட் க்கல்" ( ரேபாத. 11,34);.

ம. ஆட் கல் .

     [ஆ  → ஆட் . ஆட்  + கல்-ஆட் க்கல்.]

 ஆட் க்கல்2āṭṭukkal, ெப. (n.)

   ஆட்  ேராசைன; the bezoar of the sheep. (சா.அக.);.

ம.ஆட் ங்கல் .

     [ஆ +கல்-ஆட் க்கல்=ஆட் ன் வ ற் ல் கல் ேபான்  ரண் க் ம் நஞ் ப்பான்.]

 ஆட் க்கல்3āṭṭukkal, ெப. (n.)

   நஞ்  வைகக ள் ஒன்  (அ தபாடாண வைக);; a kind of poison. (சா. அக.);.

     [ஆட் க்கல்= ட் யைரத்த ெசய்நஞ் .]

ஆட் க்கா க்கள்
ளி

 
 ஆட் க்கா க்கள்ளிāṭṭukkātukkaḷḷi, ெப. (n.)

ஆட் செ்ச க்கள்ளி பாரக்்க;see attu-c-cevi-k-kalli.
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ஆட் க்கால்

ஆட் க்கால்āṭṭukkāl, ெப. (n.)

   1. அடப்பங்ெகா , ஆட் க்காலடம் ; a kind of Creeper.

   2. ஆட் ன் கால்; sheep's leg.

   3. ம தம் (மைல.);; flowering murdah - Terminalia paniculata (சா.அக.);.

ஆட் க்காலடம்

 
 ஆட் க்காலடம் āḍḍukkālaḍambu, ெப. (n.)

   அடப்பங்ெகா ; goats-foot, convolvulus-pomaea biloba. A plant creeping but never twining. (சா.அக.);

ம வ. சற்றைழ.

ஆட் க்காற்கல்

 
 ஆட் க்காற்கல்āṭṭukkāṟkal, ெப. (n.)

   ெகாக்ைகக்கல்; coral stone (W);

     [ஆ  + கால் - ஆட் க்கால். ஆட் க்கால் + கல் - ஆட் க்காற்கல் = ஆட் க்கால் வ லைமந்த 
பவழக்கல்.]

ஆட் க் டாய்

 
 ஆட் க் டாய்āṭṭukkiṭāy, ெப. (n.)

ஆட் க்கடா பாரக்்க;see āņu-k- kadā.

   ம. ஆட் ெகாற்றன். ஆட் ட்டன்;   க. ஆ ;ெத. எட

     [ஆ  + டாய் = ஆட் க் டாய்.]

டாய் பாரக்்க;see kidāy.

ஆட் க் ைட

 
 ஆட் க் ைடāḍḍukkiḍai, ெப. (n.)

   ஆ கைளக் டத் டம். ஆட் ப்பட் ; sheep fold, sheep-pen.

     "ஆட் க் ைட ேல ஓநாய் ந்த ேபால" (பழ.);.

   ம. ஆட் ன் ட;க.ஆ மென

     [ஆ + ைட.]

ஆட் க் ைட 
ப க்ைக

 
 ஆட் க் ைட ப க்ைகāḍḍukkiḍaibaḍukkai, ெப. (n.)

   ஈைள (சயேநாய்); ேநாையக் ணப்ப த் வதற்காக ஆட் க் ைட ந ல் 
ப த் றங் தல்; consumptive patient is said to be cured by taking his bed in the midst of the sheep-fold. (சா.அக.);

     [ஆ + ைட+ப க்ைக.]

ஆட் க் ைற

ஆட் க் ைறāṭṭukkiṟai, ெப. (n.)

   ஆட்  வரி; tax collected on sheep. (S.I.I. vi. 155);.

   க. ஆ ேதெற;ம.ஆட் ப்பாட்டம்

     [ஆ  +  + இைற - ஆட் க்  இைற → ஆட் க் ைற. இைற = அரச க்  இ க்கப்ப ம் 
(ெச த்தப்ப ம்); வரி.]
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ஆட் க் ட்

 
 ஆட் க் ட் āṭṭukkuṭṭi, ெப. (n.)

   ஆட் ன் ட் ; lamb, the young of the sheep.

ம. ஆட் ன் ட் .

     [ஆ + ட் -ஆட் க் ட் .]

ஆட் க் ளம்ெப
ண்ெணய்

 
 ஆட் க் ளம்ெபண்ெணய்āṭṭukkuḷambeṇīey, ெப. (n.)

   ஆட் ன் காற் ளம் னின் ம் எ க் ம் எண்ெணய்; oil prepared from the sheep hoof. (சா.அக.);.

     [ஆ  + ளம்  + எண்ெணய் = ஆட் க் ளம் ெபண்ெணய்.]

ஆட் க்ெகாம்பவ
ைர

 
 ஆட் க்ெகாம்பவைரāṭṭukkombavarai, ெப. (n.)

   ஆட் க் ெகாம்ைபப் ேபான்ற ஒ வைக அவைரக் காய்; a species of country bean resembling the horn of the 
sheep. (சா.அக.);.

ம. ஆட் க்ெகாம்பன் அவரய்க்க

     [ஆ +ெகாம் =ஆட் க்ெகாம் +அவைர.]

ஆட் க்ெகாம்

 
 ஆட் க்ெகாம் āṭṭukkombu, ெப. (n.)

ஆட் ன் தைல ள்ள ெகாம் . இ  த ழ் ம த் வத் ல்

   ட வதற் ப் பயன்ப ம்; sheep's horn, used in Tamil medicine for purposes of calcination. (சா.அக);.

     [ஆ +ெகாம் -ஆட் க்ெகாம் .]

ஆட் க்ெகாம் ப்
பாைல

 
 ஆட் க்ெகாம் ப்பாைலāṭṭukkombuppālai, ெப. (n.)

   ஆட் க்ெகாம்ைபப்ேபால் னி ல் ரை்ம ள்ள இைலகைளக் ெகாண்ட ஒ வைகப் பாைல; wedge-
leaved ape flower – mimusops hexandra. (சா.அக.);.

     [ஆ +ெகாம் -ஆட் க்ெகாம் +பாைல.]

ஆட் க்ெகாம்  
வாைழ

 
 ஆட் க்ெகாம்  வாைழāṭṭukkombuvāḻai, ெப. (n.)

   ஆட் க் ெகாம்ைபப் ேபா க் ம் வாைழ. இ  நீல ரி மாவட்டத் ம் ற டங்களி ம் 
ப ரா ற ; a species of banana (plantain); resembling sheep's horn, sheep's horn banana-Musa sapientum 
(Spaciosum);. This is found grown in Nilgiri district and some other places. (சா.அக.);.

     [ஆ +ெகாம் -ஆட் க்ெகாம் +வாைழ.]
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ஆட் க்ெகாம்ெபா

 
 ஆட் க்ெகாம்ெபா āṭṭukkombodi, ெப. (n.)

   ஆட் க் ெகாம்  ேபான்ற காைய ைடய ஒ ய மரம்; long- leaved trumpet-tree with a pod like the ram's horn. 
(சா.அக.);.

ம வ.ஆற் க்ெகாம்ெபா யமரம்,ெப ம் ம்பா ரிமரம்.

     [ஆ +ெகாம் -ஆட் க் ெகாம் +ஒ . ஒ  = ஒ யமரம்.]

இம்மரத்ைதக் க் ம் ஆத் க்ெகாம்ெபா ய மரம், ஆற் க்ெகாம்ெபா ய மரம் ஆ யன தவறான 
வ வங்கள்.

ஆட் க்ெகா ப்

 
 ஆட் க்ெகா ப் āṭṭukkoḻuppu, ெப. (n.)

   களிம்  ெசய்வதற்காகப் பயன்ப த் ம் ஆட் ன் நிணம். நாட்  ம த் வரக்ள் இக் ெகா ப் டன் 
சங்கம் பழம், சா க்காய், வால் ள  த யவற்ைறச ்ேசரத்்  அரத்தங்கக்கல், ஈைள (சயம்); த ய 
ேநாய்க க்  ம ந்தாகத் த வர;் at of the sheep used in preparing ointments-Adeps ovissuet. native physicians 
employ mutton-suet in the preparation of ointments and also administer it internally with the fruit Azima tetracantha, nutmeg 
and cubeb in hemoptysis and in certain stages of pthysis pulmonis (சா.அக.);.

     [ஆ +ெகா ப்  = ஆட் க்ெகா ப் .]

ஆட் க்ேகாட் ப்
பாைல

 
 ஆட் க்ேகாட் ப்பாைலāṭṭukāṭṭuppālai, ெப. (n.)

ஆட் க்ெகாம் பாைல பாரக்்க;see Blu-kkõmbupālai.

     [ஆ +ேகா  - ஆட் க்ேகா +பாைல=ஆட் க் ேகாட் ப்பாைல. ேகா  = ெகாம் .]

ஆட் க்ேகான்

 
 ஆட் க்ேகான்āṭṭukāṉ, ெப. (n.)

   வன்; siva, the Hindu God (க .அக.);.

     [ஆட் = த் . ேகான் = தைலவன். ஆட் க்ேகான் = ஆடல்வல்லான், ல்ைலக் த்தன், வன்.]

ஆட் சச்க்கரணி

 
 ஆட் சச்க்கரணிāṭṭuccakkaraṇi, ெப. (n.)

   மைலயரளி என் ம் நாய்த்ேதக்  மரம்; woolly - leaved fire brand teak (சா.அக.);.

     [ஆ +சக்கரணி = ஆட் சச்க்கரணி.]

ஆட் செ்ச ப்பத
ம்

ஆட் செ்ச ப்பதம்āṭṭuccevippadam, ெப. (n.)

   1. வ க்ைகப்பதம்; soft immature growth of anything compared to a goat's ear.

   2.  இளநீர ்வ க்ைகப்பதம்; immature state like the soft kernel of a tender coconut.

     [ஆ  + ெச  – ஆட் செ்ச . ஆட் ன்கா . ஆட் செ்ச  + பதம் = ஆட் செ்ச ப்பதம்.]

ஆட் த் கள்

 
 ஆட் த் கள்āṭṭuttugaḷ, ெப. (n.)

   இ ம் த் ள், அரப்ெபா ; iron filings (S.D);.

     [ஆட் =ஆட் தல், ைளத்தல், அரா தல். ஆட்  + கள் - ஆட் த் கள் = ஆட் தலால், 
ைளத்தலால் அல்ல  அரா தலால் உ ம் இ ம் ப் ெபா .]
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ஆட் த் ழாய்

 
 ஆட் த் ழாய்āṭṭuttuḻāy, ெப. (n.)

   மைலத் ள  ( த்.அக.);; mountain basil - Ocimum gratissimum.

ஆட் த்ேதவர்

 
 ஆட் த்ேதவரā்ṭṭuttēvar, ெப. (n.)

   ஆட் க் ம் ெதய்வம்; demi-god which causes suffering.

     "ஆட் த்ேதவர ்தம் ெயா " (ேதவா.);

     [ஆ +ேதவர.்]

ஆட் த்ெதாட்

 
 ஆட் தெ்தாட் āṭṭuttoṭṭi, ெப. (n.)

   ஆட் க் ைட; sheep fold, sheep-pen

க. ஆ மென

     [ஆ +ெதாட்  – ஆட் தெ்தாட் . ெத. ெதாட் .. (ெதா வம்);.]

 ஆட் தெ்தாட் āṭṭuttoṭṭi, ெப.(n.)

   கால்நைட கைள லா க்காக அ க் ம் இடம் ( ைள);; slaughter house.

     [ஆ +ெதாட் ]

ஆட் தப்

 
 ஆட் தப் āṭṭudappi, ெப. (n.)

   ஆ  அைச ம் இைர; cud of the sheep.

ஆட் ப்பட்

ஆட் ப்பட் āṭṭuppaṭṭi, ெப. (n.)

   1. ஆட் க் ைட; sheep-fold.

   2. ஆட் ப்பட் ள்ள ஊர;் village where sheep fold is situated.

     [ஆ  + பட்  – ஆட் ப்பட் .. பள் → ப  → பட்  ப க் டம், தங் டம்.]

ஆட் ப் க்ைக

 
 ஆட் ப் க்ைகāṭṭuppiḻukkai, ெப. (n.)

   ஆட் ன் க ப் ெபா ள்; excreta or dung of the sheep.

     " க்ைக வாரி ம் பால் ெகாள்வர"் (கந். ேதவா.);.

     [ஆ  + க்ைக.]

ஆட் ப் ட்

 
 ஆட் ப் ட் āṭṭuppūṭṭu, ெப. (n.)

   யர ் ைளயாட் ; girls game. (த.நா. .);.

     [ஆ + ட் .]
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ஆட் மந்ைத

ஆட் மந்ைதāṭṭumandai, ெப. (n.)

   1. ஆட் ன் ட்டம்; flock of sheep or goats.

   2. ஆ கள் ஒன்  டம்; place where sheep or goats are gathered.

   3. கண் ப் ன்பற் ம் ட்டத் னர;் group of blind followers.

     [ஆ  + மந்ைத – ஆட் மந்ைத. மன்  → மந்  → மந்ைத = ஒன்  டம்.]

ஆட் ம ர்

 
 ஆட் ம ரā்ṭṭumayir, ெப. (n.)

   கம்பளி ெநய்ய உத ம் ஆட் ன் ம ர;் wool, fleece or hair of sheep and goats.

     [ஆ  + ம ர.்]

ஆட் ம ர்சச்ரக்

 
 ஆட் ம ரச்ச்ரக் āṭṭumayirccarakku, ெப. (n.)

   கம்பளித் ணி ( ைவ);; woollen cloth. (Pond.);.

     [ஆ +ம ர-்ஆட் ம ர+்சரக் =ஆட் ம ரச் ்சரக் . சரக்  = ெபா ள்.]

ஆட் ம க்

 
 ஆட் ம க் āṭṭumaṟikāli, ெப. (n.)

   நிலத் ல் ைடைவக்கத் த ங் ; hire paid by a farmer to the owner of a flock of sheep or goats for their 
detention in his field for manure.

     [ஆ  + ம  +  - ஆட் ம க் . ம த்தல் = ஆ கள் ேவ டஞ் ெசல்லாமல் ஒரிடத் ல் த த் த் 
தங்க ைவத்தல்.]

ஆட் ரல்

 
 ஆட் ரல்āṭṭural, ெப. (n.)

   ஆட் க்கல்; stone mortar for grinding.

ம. ஆட் க்கல் .

     [ஆட்  + உரல் - ஆட் ரல் ( .ெதா.);.]

ஆட் லா

 
 ஆட் லாāṭṭulā, ெப. (n.)

   ஆட் க்காலடம்  (ெகா  வைக); ( த்.அக.);; goat's foot creeper.

     [ஆ  + உலா - ஆட் லா.]

ஆட் வரி

 
 ஆட் வரிāṭṭuvari, ெப. (n.)

   ஆட் ற்காக வாங்கப்ப ம் வரி; tax levied on sheep or goats.

   ம. ஆட் ப்பாட்டம்;க.ஆ ேதெர.

     [ஆ  + வரி = ஆட் வரி.]

ஆட் வால் 
க்ைக

 
 ஆட் வால் க்ைகāṭṭuvāltirukkai, ெப. (n.)

ஆட்  வாலன் க்ைக பாரக்்க;see altu -valan-tirukkai.

     [ஆட் வால்+ க்ைக.]
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ஆட் வாலன் 
க்ைக

ஆட் வாலன் க்ைகāṭṭuvālaṉtirukkai, ெப. (n.)

   ஒ வைகத ் க்ைக;   ன் வைகக ள் ஒன் . இதன் வால் நீளமா க் ம். ய ன்  
வப்பாக ம், ெபரிய ன் ஈய வண்ணமாக ம், வால் ப  க ப்பாக ம், ெபா வாக அ க 

வளரச்் ள்ளதாக க் ம். இ  தன் வா ன் ள்ளினால் தாக் ம். இதனால் ஏற்ப ம் ண் க ந் 
ங்  ைள க் ம். (சா.அக.);; shak having the length of the tail 3 to 4 times that of the body, the upper surface of the 

young one is reddish-brown;

 the adult is lead coloured but black in the tail;

 grows to a large size. Wounds inflicted by the spike of its tail are dangerous (S.D.);.

     [ஆ  + வாலன் + க்ைக. ஆ  = ஆ தல், அைசதல், அ க்க  அைசத் க் ெகாண் த்தல், தன் 
வாைல அ க்க  ஆட் க் ெகாண் க் ம் இயல்  பற்  இத் க்ைக ன் 'ஆ வாலன் க்ைக' 
எனப் ெபயர ்ெபற் க்கலாம்.]

ஆட் ப்ேபான்

ஆட் ப்ேபான்āṭṭuvippōṉ, ெப. (n.)

   1. நட் வன் (நாம ப);; dance master.

   2. பாடாய்ப த் பவன்; tormenter.

     [ஆ (த. .); → ஆட் ( . .); → ஆட் (இ ம . . .);.]

ஆட் ர்

 
 ஆட் ர் āṭṭūrti, ெப. (n.)

   க்கட ள்; god of fire.

     [ஆ +ஊர் .]

ஆட் ரம்

 
 ஆட் ரம்āṭṭūram, ெப. (n.)

   மைலேவம் ; large neem tree-Melia azadirachta (S.D.);.

     [ஆட் ர ேவம்  பாரக்்க;see attura-vembu.]

ஆட் ர ேவம்

 
 ஆட் ர ேவம் āṭṭūravēmbu, ெப. (n.)

   மைல ேவம்  ( த்.அக.);; mountain neem.

     [ஆட் ரம் + ேவம் .]

ஆட்ைட

ஆடை்ட1āṭṭai, ெப. (n.)

   ைளயாட் ல் ெதாடங் ம் ைற (ெநல்ைல);; turn in a game (Tn);.

     [ஆ  + ஐ – ஆடை்ட.. ஆ  = ஆட்டம், ைளயாட் .]

 ஆடை்ட2āṭṭai, ெப. (n.)

   ஆண் ; year.

ம.ஆட்ட

     [ஆண்  → ஆண்ைட → ஆடை்ட]

ஆட்ைடக்க மம்

 
 ஆடை்டக்க மம்āṭṭaikkarumam, ெப. (n.)

   தலாண்  ல் ெசய்யப்ப ம் நீத்தாரக்டன்; first annual ceremony, performed on the same day of the 
moon on which the person died (W.);

     [ஆண்  → ஆண்ைட → ஆடை்ட+க மம்.]
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ஆட்ைடக்காணிக்
ைக

ஆடை்டக்காணிக்ைகāṭṭaikkāṇikkai, ெப. (n.)

   ஆண் க்ெகா ைற ெச த்தப்ப ம் ஒ  பைழய வரி; an ancient village cess collected every year 
(I.M.P.Тр.234);.

ம.ஆண்டக்காழ்சச்

     [ஆண்  → ஆண்ைட → ஆடை்ட + காணிக்ைக.]

ஆட்ைடக்ேகாள்

ஆடை்டக்ேகாள்āṭṭaikāḷ, ெப. (n.)

   ஆண் ேதா ஞ் ெச த்த ேவண் ய ெதாைக; yearly payment.

     "ஆடை்டக்ேகாளாகக் ெகா ப்பான்" (T.A.S.ii, 44);.

     [ஆண்  → ஆடை்ட = ஆண் க்ெகா ைற. ெகாள் → ேகாள் = ெப வ .]

ஆட்ைடச ்சம்மாதம்

ஆடை்டச ்சம்மாதம்āṭṭaiccammātam, ெப. (n.)

   வரிவைக; village cess (I.M.P. Cg. 524);.

     [ஆண்  → ஆடை்ட+சம்மாதம்.]

ஆட்ைடச் ராத்தம்

 
 ஆடை்டச் ராத்தம்āṭṭaiccirāttam, ெப. (n.)

ஆடை்டக் க மம் பாரக்்க;see attai-k-karumam.

     [ஆண்  → ஆடை்ட + Skt. ராரத்்தம்.]

ஆட்ைடத்

 
 ஆடை்டத் āṭṭaiddidi, ெப. (n.)

ஆடை்டக் க மம் பாரக்்க;see attai-k-karumam.

ஆட்ைடத் நாள்

 
 ஆடை்டத் நாள்āṭṭaittirunāḷ, ெப. (n.)

   அரசனின் றந்தநாள், றந்தநாள் ெப மங்கலம்; birth anniversary of a king.

ம. ஆட்டத் நாள்

     [ஆண்  → ஆடை்ட + நாள் - ஆடை்டத ் நாள்.]

ஆட்ைடத் வசம்

 
 ஆடை்டத் வசம்āṭṭaittivasam, ெப. (n.)

ஆடை்டக் க மம் பாரக்்க;see attai-k-karumam.

ஆட்ைடப்ப

 
 ஆடை்டப்ப āḍḍaippaḍi, ெப. (n.)

   ஒராண் க்  ஒ க் யளிக்கப்பட்ட ெபா ள்; allotment for the year.

ம.ஆட்டப்ப

     [ஆண்  → ஆடை்ட + ப  – ஆடை்டப்ப . ப  = அள , அளந்  தரப்பட்ட ெபா ள்.]

ஆட்ைடப்பாழ்

ஆடை்டப்பாழ்āṭṭaippāḻ, ெப. (n.)

   ஆண்  ம் கரம்பாகக் டந்த நிலம்; cultivable land left waste throughout the year (S.l.l. iv, 155);.

க. ஆடவல

     [ஆண்  → ஆடை்ட + பாழ் = ஆடை்டப்பாழ்.]
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ஆட்ைடப்

 
 ஆடை்டப் āṭṭaippūṭu, ெப. (n.)

   ஆண் க்ெகா  ைற ைள ம் ண் ; annual plant (S.D.);.

     [ஆண்  → ஆடை்ட. ஆண் . ண்  →  = ஆடை்ட +  = ஆடை்டப் .]

ஆட்ைட வட்டம்

ஆடை்ட வட்டம்āṭṭaivaṭṭam,    . .எ. (adv.) ஆண் ேதா ம்; every year, annually.

     "ஆடை்டவட்டம் அைரக்காற்கா  ெபா ைச" (S.I.I.ii,125);.

     [ஆண்  → ஆடை்ட. வட்டம் = ைம, நிைற . ஆடை்ட வட்டம் = ஆண்  நிைற , ஆண்  , 
ஒவ்ேவார ்ஆண்  .]

ஆட்ைட வட்டன்
ஆடை்ட வட்டன்āṭṭaivaṭṭaṉ, ெப. (n.)

ஆடை்ட வட்டம் பாரக்்க;see āttaivațiam (S.I.I.ii,403);.

ஆட்ைட வாரியம்

 
 ஆடை்ட வாரியம்āṭṭaivāriyam, ெப. (n.)

   ஊராண்ைமக் ம் அற ைறக் ம் ெபா ப்ேபற்ற பழங்கால ஊரைவப் ரி ; ancient village administration 
and judicial division.

     [ஆண்  → ஆடை்ட + வாரியம்]

ஆட்ைட வாரியர்

ஆடை்ட வாரியரā்ṭṭaivāriyar, ெப. (n.)

   ற் ார ்ஆ ைகைய ஆண்  ேதா ம் ேமற்பாரை்வ ெசய் ம் அைவ னர;் annual committee for 
supervising the management of village affairs (S.I.I. iii, 271);.

     [ஆண்  → ஆடை்ட. ஆடை்ட + வாரியர.்]

ஆட்ேடாைச

 
 ஆட்ேடாைசāṭṭōcai, ெப. (n.)

   ஆட் ன் ரைலப் ேபான்ற தார ைச ேனாைச (நாம ப.);; seventh note of the gamut, as resembling the 
bleating of sheep.

     [ஆ  + ஒைச – ஆட்ேடாைச = ஆட் ன் ஒைச.]
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ஆட்ப

ஆட்ப 1āḍpaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. அ ைமயாதல்; on to become a devoted servant, commonly to a deity.

     "ஆனாலவ க் ங் காட்ப வாராேர " ( வாச. 12:12);.

   2. தைலப்ப தல்; to become involved voluntarily. நாேன ஆட்பட்ேடன் (உ.வ.);.

   3. உயரந்ிைலயைடதல்; to raise from obscurity, become a man of some property and consequence. அவன் 
என்னால் ஆட்பட்டான் (யாழ்ப்.);.

   4. உடல் நலமைடதல்; to recuperate after sickness (J.);.

     [ஆள்+ப தல்-ஆட்ப தல். 1. .ஆள்= றரக்் ப் பணியாற் ம் ஆள். 

   2. ஆள்=தன் ஆ ந்தன்ைம அல்ல  ெசயல் றைனத ்தன்னலத் ற்கன் ப் ற நலத் ற்களிக் ம் 
ஆள். 

   3. ஆள் = றரால் ம க்கப்ப ம் ஆள். 

   4. ஆள் = உடலள ல் ஆள். ஆட்படல்=ஆளாதல்,  உடல் நலம் ெபறல். ஆள்=ஆ ம் தன்ைம]

 ஆட்ப 2āḍpaḍuttal,    18 ெச. ன்றா . (v.i.)

    அ ைம ெகாள் தல், அ ைமயாக் தல்; loaccept as a devoted slave.

     "உன்ன யாரக்் காட்ப த்தாய்" ( வ். ப்பள்ளி. 10);.

க ஆள்தன ெகாள்

     [ஆள்+ப த்தல்=ஆட்ப த்தல்.]

ஆட்ப

ஆட்ப āṭpali, ெப. (n.)

   மாந்தைரக் ெகான்  பைடக் ம் பைடயல், பைடயல் ெகா த்தல் (நரப );; human sacrifice.

     "தைலக்காட்ப  ரிவர"் ( வ். இயற். நான் கன். 52);.

     [ஆள்+ப -ஆட்ப .]

ஆட்பழக்கம்

ஆட்பழக்கம்āṭpaḻkkam, ெப. (n.)

   1 பல்ேலார ்நட் ; friendship with many.

   2. மக்கள் நடமாட்டம்; being frequented by men. ஆட்பழக்க ல்லாத வ  (உ.வ.);.

     [ஆள்+பழக்கம் - ஆட்பழக்கம்.]

ஆட்பார்-த்தல்

ஆட்பார-்த்தல்āṭpārttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1 ஆள் ேத தல்; to be on the look out for victims as Yama.

     "ஆட்பாரத்் ழ ம ளில் ற் " (நால . 20.);.

   2. பணி ெசய்தற்  ஆட்பாரத்்தல்; to recruit person for work.

   3. ேவற்றாள் வாராமல் ேநாக் தல்; to watch against detection as an accomplice.

     [ஆள்+பார ்= ஆட்பார.்]

ஆட்பாலவன்

ஆட்பாலவன்āṭpālavaṉ, ெப. (n.)

   1. ஆடெ்காள்ளப்பட்டவன்; devotee.

     "ஆட்பாலவரக்்க ம் வண்ண

ம்" (ேதவா. 1178,4);.

   2. ஆட்பட்டவன்; one who is accepted as a devotee. க. ஆள்தன

     [ஆள் + பால் + அவன் = ஆட்பாலவன்.]
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ஆட் யன்

ஆட் யன்āḍpiḍiyaṉ, ெப. (n.)

   1. தைல; crocodile, alligator.

   2. ஆைளப் ப்பவள், ஒ க்கமற்றவள் (இராட.்);; vamp.

ம.ஆள்ப் யன்.

     [ஆள்+ யன்=ஆட் யன்.]

ஆட் ரமாணம்

 
 ஆட் ரமாணம்āṭpiramāṇam, ெப. (n.)

ஆள்மட்டம் பாரக்்க;see ālmattam.

 Skt. pramäna → த. ரமாணம்.

     [ஆள்+ ரமாணம்-ஆட் ரமாணம்.]

ஆடக இைறவன்

 
 ஆடக இைறவன்āṭagaiṟaivaṉ, ெப. (n.)

   ெபான்னம் பலத்  ஆ ம் இைறவன்; Lord Śiva dancing in Chidambaram.

     [ஆடகம்+இைறவன்.]

ஆடகக் க ப்பன்

ஆடகக் க ப்பன்āṭagaggaruppaṉ, ெப. (n.)

   நான் கன்; Brahma.

     "ஆடகக் க ப்பைன நிகரவ் " (ேச . கந்த. 6);.

     [ஆடகம்+க ப்பன்.]

ஆடகக்ேகா ல்

 
 ஆடகக்ேகா ல்āṭagagāyil, ெப. (n.)

   ெபான்னாலான ேகா ல், ெபான் ேவய்ந்த ேகா ல்; temple with golden roof.

     [ஆடகம் + ேகா ல்.]

ஆடகசச் லம்

 
 ஆடகசச் லம்āṭagaccayilam, ெப. (n.)

ஆடகமைல பாரக்்க;see agaga-malai

ஆடகம் = ஆடகப்ெபான். Skt, sala → த. ச லம் (மைல.);

     [ஆடகம்+ச லம்=ஆடகசச் லம்.]

ேம மைல ெபான்னாலான  என் ம் ெதான்ம ( ராண); நம் க்ைக ன் அ ப்பைட ல் 
ஆடகசச் லம் எனப்பட்ட . ேம மைலையச ்சாரந்்த காக ம் ெபான்னா ம் என்ப  பண்  ெதாட்  
வழங்  வ ம் ெசாலவைட.
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ஆடகம்

ஆடகம்1āṭagam, ெப. (n.)

   1. மாைழ (உேலாக);க் கட்  ( ங்.);; ore.

   2. ெபான்; gold.

     "ஆடக மாட ெந ங் ங்கடல்" (ேதவா. 538,1);.

   3. நால்வைகப் ெபான்க ள் ஒன்றாகக் க தப்ப ம் ளிச் ைற; ளிச் ற  ேபான்ற ெவளிர ்ப ைம 
கலந்த ம் 500 மாற் ள்ள மான உயரந்்த வைகப் ெபான்

 one of the four kinds of superior

 concentrated gold with a greenish tint resembling the colour of the wings of parrot. It is said to be of a very high purity and 
standard of gold with 500 (matru); (10 matru - 24 carats); (S.D.);.

   4. ெசம் ; copper.

   5. வைர; pigeon pea or red gram.

   6. காஞ்ெசா ; hemp-leaved tragia (S.D.);

   7.  நாகப்  (ைதலவ. ைதல. 23);; iron wood of Ceylon.

   8. தம்ைபச ்ெச ; a plant. (சங்.அக.);.

ம. ஆடகம்.

     [ஆடகம்=ெபா  க்க , அழகம் → ஆழகம் → ஆடகம்.]

 ஆடகம்2āṭagam, ெப. (n.)

ஆடகம த்தம்

 
 ஆடகம த்தம்āṭagamaruttam, ெப. (n.)

   ெபான்; gold.

     [ஆடகம் = ெபான். ஒ கா. ஆடகம் + அ த்தம் = ஆடகம த்தம். Skt. aria → த. அ த்தம்.]

ஆடகமைல

ஆடகமைலāṭagamalai, ெப. (n.)

   ேம மைல (கல்லா. 72:1);; mount meru as golden

     [ஆடகம் = ஆடகப் ெபான். ஆடகம் + மைல.]

ஆடகமாடம்

ஆடகமாடம்āṭagamāṭam, ெப. (n.)

   1. ெபான் மாளிைக; mansion of gold.

   2. மால் ேகாட்டம்; shrine of Thirumāl.

     "ஆடக மாடத்த லமரந்்ேதான்" ( லப். 26.62);.

   3. ேசரநாட் ள்ள

   இர ரம்; Ravipuramin Kerala.

   4. வனந்த ரம்; Thiruvananthapuram

ம. ஆடகமாடம்.

     [ஆடகம்+மாடம்-ஆடகமாடம்.ஆடகம்=ெபான்,ஆடகமாடம்=ெபான்மாளிைக, ெபான் ேவய்ந்த 
ேகா ல், அக்ேகா ள்ள ஊர.்]

ஆடகன்

ஆடகன்āṭagaṉ, ெப. (n.)

   இரணியக  (பாரத. ேவத் ர. 15);; Hiranya Kašpu, a king.

     [ஆடகம் = ெபான். ஆடகன் = ெபான் நிறமானவன்.]
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ஆடகாமா லம்

 
 ஆடகாமா லம்āṭakāmāmūlam, ெப. (n.)

   ய ள்ளங் ; wild country radish. [ஆடகம்+மா லம்.ஆடகம்=ஆழ ய , ய .]

ஆட

ஆட āṭagi, ெப. (n.)

   1. வைரச ்ெச ; red-gram plant.

   2. காக்ைகப் ெபான் (நாநாரத்்த.);; mica.

   ம.,க.ஆட ; Mar. ataki (a shrub);

     [ஒ கா. ஆடகம் → ஆட . ஆடகம்=ெபான். ஆட  ெபான் ேபான்ற நிற ள்ள வைர, வைர 
காய்க் ம் ெச .]

ஆட டம்

 
 ஆட டம்āṭaāṭam, ெப. (n.)

   ெசம்  மைல; a mythological mountain containing copper ore.

     [ஆடகம் = ெபான், ெபான் ேபான்ற நிற ள்ள ெசம் . ஆடகம் + டம் = ஆட டம். டம் = மைல.]

ஆடேகசன்

 
 ஆடேகசன்āṭaācaṉ, ெப. (n.)

ஆடேக ரர ்பாரக்்க;see ādagēšurar.

ஆடேக வரம்

ஆடேக வரம்āṭaācuvaram, ெப. (n.)

   1. ஆ ரதெ்தட்  வத்தலங்க ள் ஒன் ; one of the 1008 Siva shrines.

   2. ஆடேகசனின் உலகம் (அ ணா. . மைல. 46);; the nether world, as the dominion of Hātakesa.

     [ஆடக + ஈ வரம் - ஆடேக வரம். ஈ வரம் = ஈசன் ேகா ல்.]

ஆடைக
ஆடைகāṭagai, ெப. (n.)

ஆட 1 பாரக்்க;see adagi1

ஆடங்கம்

ஆடங்கம்āṭaṅgam, ெப. (n.)

   1. காலக்க  (தாமதம்);; delay.

     "இன் ெமன்ன ஆடங்கமா" (சரவ்சமய.44);.

   2. ன்பம்; distress.

     "ஆடங்கஞ் சற்  ம காமல்" (பஞ்ச. க. 777);.

     [ஆ  + அங்கம் - ஆடங்கம். த. ஆடங்கம் → Skt. āganka.]

ஆடைச

 
 ஆடைசāṭasai, ெப. (n.)

   வைர; pigeon pea, redgram.

ம. ஆடகம்.

     [ஒ கா. ஆடைக → ஆடைச.]

ஆட  பாரக்்க;see adagi.
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ஆடம்

ஆடம்1āṭam, ெப. (n.)

   ஆமணக்  (மைல.);; castor-plant.

ஆடமணக்  பாரக்்க;see adamanakku.

     [ஆடமணக் -ஆடம்.]

 ஆடம்2āṭam, ெப. (n.)

   1. ஒ  கத்தலள  (இ.வ.);; liquid measure, esp. for oil, about 24 measures (Loc.); (ெச.அக.);

   2. இ ப  (ஆமணக் க்); ெகாத் க் ெகாண்ட ஓரள  (க .அக.);; a measure which contains 20 bunches of 
castor seeds.

     [ஆடம்1 → ஆடம்2]

ஆடம்பரம்

ஆடம்பரம்1āṭambaram, ெப. (n.)

   1. பல் ய ழக்கம்; din of musical instruments.

   2. யாைன ன் ளிற்ெறா ; elephant's trumpeting.

   3. பகட்டார வாரம்; pomp, show, ostentation.

     "ஆடம்பரங் ெகாண்ட  ண்பான்" ( மந். 1655);.

   4. ஒட்ேடாலக்கம்; pomp, parade (W);.

   5. ேபாரப்்பைற; battle drum.

   6. ேவ க்ைக; fun.

   ம.ஆடம்பா,ஆடம்பரி;   க. ஆடம்பர;ெத. ஆடம்பர . Mar ādambara.

     [ஆ  + அம்பரம் - ஆடம்பரம் அம்பலம் – அம்பரம்]

 ஆடம்பரம்2āṭambaram, ெப. (n.)

   ம ேள ய நிைல; state of being possessed by a spirit.

     [ஆ  + அம்பரம் → ஆடம்பரம்.]

 ஆடம்பரம்3āṭambaram, ெப. (n.)

   1. கண்மடல்; eyelid.

   2. ற்றம் (ேகாபம்);; anger. [ஆ  + அம்பரம் → ஆடம்பரம்]

ஆடமணக்

 
 ஆடமணக் āṭamaṇakku, ெப. (n.)

   ஆமணக்  ( த்.அக.);; castor plant.

     [அ ழ்-அ டம்-ஆடம்+மணக் -ஆடமணக் . அ ழ்= த் , ெகாடை்ட. மணி-மணக் ]

ஆடமரம்

 
 ஆடமரம்āṭamaram, ெப. (n.)

   நாட்  வா ைம மாம்; country almond tree. (ேசரநா.);

ம. ஆடமரம்.

     [அ ழ்-அ ழம்-ஆ டம்-ஆடம்+மரம்.அ ழ்=ெகாடை்ட]
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ஆடரங்கம்

 
 ஆடரங்கம்āṭaraṅgam, ெப. (n.)

ஆட்டக்கசே்சரி பாரக்்க;see atta-k-kaccēri.

     [ஆ  + அரங்கம்.]

ஆடரங்

ஆடரங் āṭaraṅgu, ெப. (n.)

   1. நாடகம், நடனம், த்  த் ய நிகழ்ச் கள் நடத் தற்ேகற்ற மன்றம்; auditorium.

     "அைற ம் ஆடரங் ம்" (கம்பரா.);

   2. பலர ்கண்  ம ம் ஏந் ள்ள ைளயாட் டம்; stadium.

     [ஆ +அரங் .]

ஆடரவக்ெகா
ேயான்

 
 ஆடரவக்ெகா ேயான்āḍaravakkoḍiyōṉ, ெப. (n.)

   ஆ ம் பாம் க் ெகா ைடய மன்னன், ரிேயாதனன்; king Duryodhana.

ம. ஆடரவக்ெகா

     [ஆ +அரவம்+ெகா ேயான்.]

ஆடரி

 
 ஆடரிāṭari, ெப. (n.)

   கக் கட ள் (க .அக.);; Lord Muruga.

     [ஆ  (ெவற் ); + அரி (ெசல்வன்);.]

ஆட ப்பான்ெகாட்
ைட

 
 ஆட ப்பான்ெகாடை்டāṭaruppāṉkoṭṭai, ெப. (n.)

   ஏற ஞ் ல்; sage leaved alangium (SD);.
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ஆடல்

ஆடல்1āṭal, ெப. (n.)

   1. அைசதல்; moving, shaking, quivering.

     "ஆடற் ங்ெகா  ஊ  உைரத்த " ( க்ேகா.393,ெகா .);

   2. ெசால் தல்; speaking, saying.

     "யாரக்் ம் நன்னய மாடல் ெச ம்" (கந்த . உற்பத். தகேர . 24);.

   3. நீராடல் ( ங்.);; bathing.

   4. ெசய்தல் ( ங்.);; doing, performing.

   5. ைளயாட் ; game, sport.

     "கந் க மம்மைன யாட ம்" (பாரத. சம்பவ. 27);.

   6. த் ; dance.

     "பாடலா ராடலார"் (ேதவா. 225.2);.

   7. நட் ைர (க . அக.);; friendly talk.

   8. இ த் ைரத்தல், ப த் ைரத்தல்; talking III of.

     "அசச்ம் ஆட ம்" (நன்.31);.

   9. ஏய்த்தல், ஏமாற் தல்; cheating, defrauding

   ம. ஆடல்;   க., பட. ஆட;   ெத., . ஆட;ெகா. ஆ , ஆடா.

     [ஆ  → ஆடல். ஆ தல் = அைசதல்.]

ஆடல் ெகா -த்தல்

ஆடல் ெகா -த்தல்āḍalkoḍuttal,    4. ெச. .  (v.i.)

   1. இடங்ெகா த்தல்; to yield, to be lenient.

     "இவ்வாற்றாைமக்ெகல்லாம் ஆடல் ெகா த்த ஆழ்வார"் (ஈ . 85,11);.

   2. ன்பம் கரத்ல் (ஈ .9,9, ர.);; to experience hardship

ம. ஆடல்ப்ெப க

     [ஆடல்+ெகா .]

ஆடல் பாடல்

ஆடல் பாடல்āṭalpāṭal, ெப. (n.)

   1. ஆட்ட ம் பாட் ம்; game and song.

   2. நாட் ய ம் பாட் ம்; dance and song.

   க., .,பட.ஆடபாட; . ஆட்பாட .

     [ஆடல்பாடல்=ஆ தல்பா தல்.]

ஆடல் ேவற் ைம

 
 ஆடல் ேவற் ைமāṭalvēṟṟumai, ெப. (n.)

   நின்றாடல் ழ்ந்தாடல் என்  இ வைகப்பட்ட த்  ேவற் ைம; dancing as in standing position and in lying 
position.

     [ஆடல்+ேவற் ைம.]

ஆடலாடல்

ஆடலாடல்āṭalāṭal, ெப. (n.)

   ைளயாடல்; playing.

     "ஆடலாடல் உ ேயல்" (ெபரியாழ். 15:2);.

     [ஆடல்+ஆடல்.]
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ஆடலார்

 
 ஆடலாரā்ṭalār, ெப. (n.)

   நாட் யமகளிர;் female dancers.

     [ஆடல்+ஆர.்]

ஆட டம்

ஆட டம்āḍaliḍam, ெப. (n.)

   1. அரங்கம் ( வா.);; stage, theatre.

   2. ைளயாட் க் களம்; playground.

     [ஆடல்+இடம்-ஆட டம்.]

ஆடைல

ஆடைலāṭalai, ெப. (n.)

   1. வாத மரம்; tree which does not yield flowers.

   2. அரசமரம்; pipal or peepul tree.

   3. ளா; a plant.

   4. அத் ; fig tree (S.D.);. [ஆண் = த் ன் ைள, . ஆண் -ஆ +அல்+ஐ.]

ஆடவ ைம

ஆடவ ைமāṭavamudumai, ெப. (n.)

   48 ந்  60 அகைவ வைர ள்ள ஆடவர ்ப வம்; stage of male between 48 to 60 years of age.

     [ஆடவன் + ைம.]

ஆடவர்

ஆடவரā்ṭavar, ெப. (n.)

   1. ஆண்மக்கள்; males in general

     "ஈட்டம் இவ  இைச ேவண்டா ஆடவர'் ( றள். 1003.);

   2. இைளேயார;் youngsters, youth.

   3. இைடப் ப வத்  ஆண்மக்கள். (32 அகைவ தல் 48 வைர);; males from 32 to 48 years of age. (or); milddle 
aged male (6.D.);.

     [ஆள் → ஆளவன் → ஆடவன் = ஆ ந் றைம ள்ளவன். 'ஆர'் ப.பா. ஈ .]

ஆடவர் ப வம்

 
 ஆடவர ்ப வம்āṭavarparuvam, ெப. (n.)

   ழந்ைத, காைள, மரன், ஆடவன், த்ேதான், தாளன் என ஆண்களின் வளரச்் ல் றப்ப ம் 
ப வ நிைலகள் ( ன்.);; six stages in the growth of a male.

     [ஆள் → ஆடவர ்+ ப வம்.]

ஆடவர்வ ப்

ஆடவரவ் ப் āṭavarvaguppu, ெப. (n.)

   இன்பசாரம் என் ம் ல் ப் ட் ள்ளவா  சசன், இடபன், அச் வன் என ன்  ரிவாகக் 
றப்ப ம் ஆடவரவ் ப்  (கல்லா.7.ம ேல ம்);; adult human males who, according to the Inbasaram, a treatise 

on erotics, are divided into three classes. (ெச.அக.);

   2. ெகாக்ேகாக ைறப்ப  ெசால்லப்பட்ட நான்  வைக ஆடவர ்ப ப் ; human male adult divided according 
to lust etc., into four classes as laid down in the erotic science of Kokköga Muni. (S.D.);.

     [ஆடவர ்+ வ ப் .]
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ஆடவல்லான்

ஆடவல்லான்āṭavallāṉ, ெப. (n.)

   1. த்தப்ெப மான்; Nataraja S.I.I. ii. 125).

   2. தலாம் இராசராசன் காலந்ெதாட்  மரக்கால், நிைறகல், லாக் ேகால்க க்  வழங்  வந்த 
பைழய ெபயர;் standard weight, balance and measure in vogue during the days of the Chola king Rajaraja I, kept for safe 
custody with the Thanjavur temple authorities (S.I.l. ii. 400, 403, 408);.

     [ஆடவல்லான் = த்தா ம் வன், வன் ெபயரிலைமந்த அள க்க கள்.]

இராசராச ேசாழன் தஞ்சா ரில் ன்ற மன்னேதார ்ேகா ல் எ ப் த் த் தன் வப்பத் ைமைய 
ெவளிப்ப த் ப் பகழ்ெபற்றதா ம், வன் ெபயர ்எங் ம் பரவேவண் ம் என் ம் ேவடை்க ன் 

ைளவாக ம் அள க் க க க் ம் ஆடவல்லான் என்  வனின் ெபயரிடப்பட்ட .

ஆடவல ெப மான்

ஆடவல ெப மான்āṭavalaberumāṉ, ெப. (n.)

   வெப மான்;Śiva as an expert dancer.

     "ஆ ர ்ஆடவல ெப மாைனப் பணிவார"் (ெபரிய ராண சா. 58);.

     [ஆடல்+வல்ல+ெப மான்-ஆடவலெப மான். உல்ல→வல(ெதா த்தல் ரி );. ெப மான் = வன்]

ஆடவள்

 
 ஆடவள்āṭavaḷ, ெப. (n.)

   ெபண். ஆடவன் என்பதன் ெபண்பால் ( ங்.);; woman, female.

   க. ஆடங் ;ெத. ஆட .

     [ஆளவள்→ஆடவள்=இல்லறப்பணிகைள ஆ ந் றத்தவள்.]

ஆடவன்

ஆடவன்āṭavaṉ, ெப. (n.)

   1. ஆண்மகன்; man.

     "ஆடவர ்ெபண்ைமையயவா ந் ேதாளினாய்" (கம்பரா, தாடைக 94.);.

   2. இைளஞன்; youth. ( க்ேகா. 219);.

   3. ஆண்க க் ரிய ஆ ப ங்க ள் 32 தல் 48 அகைவ வைர லான நான்காம் ப வத் னன்; man 
between 32 and 48 years of age.

     [ஆள் → ஆளவன் → ஆடவன் = தான் ேமற்ெகாண்ட ெசயைலத் றம்பட ஆ ம் வன்ைம வாய்ந்தவன்.]

ஆடைவ

ஆடைவ1āṭavai, ெப. (n.)

   1. ப வப் ெபண்; young woman.

   2. இரடை்ட ஒைர ( னரா );; Gemini, a sign of the Zodiac.

   3. ஆனிமாதத் ன் த ழ்ப்ெபயர;் Tamil name of the month of Ani.

ெத. ஆட .

     [ஆள் = ஆளப்ப ம் ெபண். ெத. ஆ  (மைன ) ஆளைவ - ஆடைவ.] 

 ஆடைவ2āḷāḷappaḍumbeṇteāḷumaṉaiviāḷavaiāḍavaiāḍavai, ெப. (n.)

   ஆடல் அைவ, நடன அரங்கம்; dancing hall, stage.

க. ஆ ம்ெபால ( டல்);.

     [ஆ  + அைவ - ஆடைவ.]
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ஆடைவக்க ந்த
ைல

 
 ஆடைவக்க ந்தைலāṭavaikkarundalai, ெப. (n.)

   ேகாைட அ வைடக்கால இ ையக் காட் ம் ஆனி என் ம் ஆடைவ மாத இ ; close of the

 month of Ani, which marks the end of the harvest season.

     [ஆடைவ + க ந்தைல.]

ஆடைவத் க்கம்

 
 ஆடைவத் க்கம்āṭavaittūkkam, ெப. (n.)

   ஆடைவ (ஆனி); மாதத் ல் கட ல் காணப்ப ம் அைம  (யாழ்ப்);; calm prevailing on the sea in the month of 
Ani.

     [ஆடைவ+ க்கம். க்கம் = ெசயற்பாடற்ற அைம யானேதாற்றம்.]

ஆடற் த் யர்

ஆடற் த் யரā்ṭaṟāttiyar, ெப. (n.)

   அகக் த்தா ங் கணிைகயர;் dancing girls who exhibit the erotic emotions of the human mind by means of

 gestures while dancing.

     "காவற் கணிைகய ராடற் த் யர"் ( லப். 5.50);.

     [ஆடல்+ த் யர=்ஆடற் த் யர.் த் யர=்நடனமா ம் மகளிர.்]

ஆடற் பா

 
 ஆடற் பா āṭaṟāṟupāṭu, ெப. (n.)

   த் ன் பா பா . இ  தாண்டவம், நாட் யம், நட் வம் (நி த்தம்); என வைகப்ப ம் (க  
அக.);; sub- divisions in dancing.

     [ஆடல்+ பா  - ஆடற் பா  ப த்தல் = வைகப்ப த் தல் ப  - பா  (ெதா.ெப.);]

ஆடற்ேபதம்

 
 ஆடற்ேபதம்āṭaṟpētam, ெப. (n.)

   த் ன  ேவற் ைம (க .அக.);; varieties in dancing.

     [ஆடல்+ேபதம். ஆடல் ேவற் ைம பாரக்்க;see āgalvārtumai.]

ஆடற்ற

 
 ஆடற்ற āṭaṟṟaru, ெப. (n.)

   நைகச் ைவக் த் ப் பாட் வைக; dancing song, used in comedies.

     [ஆடல்+த  – ஆடற்ற . த. தர  = த  → Skt. taru.]

   த  பாரக்்க; ses taru.

ஆட ல்

ஆட ல்āṭaṉūl, ெப. (n).

   நாட் ய ல்; natya sastra, treatise on the principles of dancing.

     "ஆட ல் வரம் கண் டவரா " ( ைள. கான்மா .7);.

     [ஆடல்+ ல் - ஆட ால் = ஆடைலப்பற் க் ம் ல்.]
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ஆடா

ஆடாāṭā, ெப. (n.)

   1. ெந ப் க்  ஓடாத, ெந ப்பால் ெபரி ம் தாக் றாத; not volatile or that which does not fume of otherwise 
disappear on application of heat or fire (S.D.);.

   2. கால்களிற் கட் ையப் ேபா ண்டா ம் ைர ேநாய் (அகவ. 102);; disease affecting horses, in the 
formation of tumours in the logo.

     [ஒ கா. அ  → அடா → ஆடா. அ தல்= தல், ேவதல். ைர ன் கா ல் உண்டா ங் கட் . 
றகட் கைளப் ேபால் ப த்  உைடயாததா ம் இ க்கலாம்.]

ஆடாசச்ரக்

 
 ஆடாசச்ரக் āṭāccarakku, ெப. (n.)

   ேடற் வதால் ஆ யா டாத ம ந் ச ்சரக் ; drugs which do not pass off of disappear, as gas when heated 
(S.D.);.

     [ஆடா பாரக்்க;see ada]

ஆடாசம்

 
 ஆடாசம்āṭācam, ெப. (n.)

   ஒ வைக நஞ்  (ெகந் );; a kind of arsenic (S.D.);.

ஆடா க்ைக

 
 ஆடா க்ைகāṭātirukkai, ெப. (n.)

   ஒ வைகத ் க்ைக ன்; a kind of shark. ஆ வாலன் க்ைக பாரக்்க;see aduvalan-tirukkai.

ஆடாேதாைட

ஆடாேதாைடāṭātōṭai, ெப. (n.)

   ஆ ெதா   என் ம் ம ந் செ்ச ; medicinal shrub. ஆ ெதா   பாரக்்க;see ādutodumūli

   ம. ஆடேலாட;   க. ஆ ேசாெக, ஆட்ேசாெக;   ெத. அட் சா ;   . ஆடேலா , 
ேயட் ட்டந் தப் ; Sk.alarusa, Pktatalusa, H. adusa, Mar. adulasa, Gul. araguso, sini. āgātõdā.

     [ஆ +ெதா  → ஆ ெதாைட → ஆ ேதாைட → ஆடாேதாைட. ெதா  → ெதாைட (ெதா வ , 
ெதாடப்ப வ , ன்ப );. ஒ.ேநா: ெகா  → ெகாைட (ெகா ப்ப , ெகா க்கப்ப வ , 
ெகா க்கப்ப ம் ெபா ள்);. ஆ ெதாைட → ஆடாேதாைட (ேபச்  வழக் ள்ள ரி );. ஆடாேதாைட = 
ஆ  ம் த் ன் ம் தைழக ள்ள ெச . இதற்  ஆ ெதா  என்ற ெபய ண்ைம காண்க.]

இதற்  ம த் வத்தாய் (ைவத் ய மாதா); என்  வடெமா யாளரக்ள் ெபயரிட்  வழங் ன்றனர.் 
ஆ கள் ம் த் ன் ம் இசெ்ச  8 தல் 10 அ வைர வள ம். இ  கலா ம், ைன ற் 

ம் ம், அ த்தண் ற் ைளகள் ைளத் க் ம். இதன் க்கள் மஞ்ச ம் நீல ம் கலந்த 
நிறதெ்தா  ெவண் ள்ளிகள் படரந்் க் ம். இப் ண் ன் ஒவ்ெவா  ப ம் 
ம த் வத் ற் த ம். இ   கசப்பான . ந மண ள்ள . இதன் காய்கள், இ ப் ம், வ ம் 
அகற் ம் ண ள்ளைவ. இைலகள், க்கள், ேவர,் படை்ட ஆ யவற்ைறப் ெபா த் ம் க க் ட் ம் 
பயன்ப த்தப்ப ம். இைலகள் ஈைள, வ , இ ப்  ேபாக் ம். இ மல், காய்சச்ல், சளி, மாரச்ச்ளி, ஈைள 

த ய ைர ரல் ேநாய்கைளக் ணப்ப த் ம்.

இதன் இைல டன் வைளைய ம் கண்டங் கத்தரிைய ம் ேசரத்் க்க க் ட் க் (கஷாயம்); 
ெகா த்தால் வ ற் ள்ள ச் கள் நீங் ம்.

இதனால் அைனத்  ேநாய் ண் ரிக ம் சா ம். மற்றக் கைடச ்சரக் க டன் ேசரத்்  
இள யமாக் க் (ேல யம்); ள  உண்ண, ஈைள, க் ல் வ தல், பல் ல்  வ தல் 
ஆ யைவ நிற் ம். ஈைள ஊைதக் காய்சச்ல் (கபவாத ரம்);, வ ற் ப்ேபாக்  (அ சாரேப );, 
தண்க சச்ல் ( தேப ); த யவற் ம்  வைதக் ணப்ப த்த இவ் ைலசச்ா  க ம் 
உத ம்.

இதன் இைலசச்ாற் டன் ேத ம் இஞ் சச்ா ம் ேசரத்்  மாரச்ச்ளி, இ மல், ஈைள ஆ யவற் க்  
ம ந்தாகக் ெகா க்கப்ப ம். இதன் ேவர ் லத்ைத ெகண்ைடேய தல் த ய நரம்  வ க க் ம், 
மாரச்ச்ளிக் ம், ழந்ைதகள் அள் மாந்தத் ற் ம் க க் ட் க் ெகா க்கலாம்.
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ஆ

ஆ 1āṭi, ெப. (n.)

   1. கண்ணா ; mirror.

     "ெபான்னினா ற் ெபா ந்  நிற்ேபார"் (மணிேம. 19:90);.

   2. உவரம்ண்ேணா  மணல் ேசரத்் க் ச ்ெசய் ம் பளிங் ; transparent quartz made of sand mixed with 
fuller's earth-crystal glass (S.D.);.

     " மா ணா ன் வட்டங் ன் " (மணிேம. 8:47);.

     "அ த்த  காட் ம் பளிங்  ேபால்);" ( றள். 206);.

   ம., க. ஆ ; Sinh. adassa.

     [ஆ  + இ – ஆ . தன்ைனய த்ேதார ்அல்ல  ெபா ளின் உ வநிழலா தலால் கண்ணா ம் 
பளிங் ம் ஆ  என்  ெபயர ்ெபற்றன.]

 ஆ 2āṭi, ெப. (n.)

   1. காற்  (க .அக.);; wind.

   2. நாைர; crane.

     [ஆ  + இ - ஆ . ஒ கா. காற்  ேமா  ஆடச ்ெசய் ம் இயல்பால் ஆ  எனப் ெபயர ்ெபற் க்கலாம்.]

 ஆ 3āṭi, ெப. (n.)

   நண் ; crab. ஏ  பாரக்்க;see edi.

     [நண்  → ெநண்  → ேஞ  → ேஞ  → ஏ.  → ஆ . 'ெஞண் ' ெத ங் ல் 'என்ட்றா' என் ம், ல் 

அ க்க

 
 அ க்க  aḍikkaru, ெப. (n.)

   கடக (ஆ ); மாதத்  நீ ண்ட ேமகம்; dark clouds of the month of Adi, indicating plentiful rain in the ensuing 
monsoon. 'ஆ க் க வ ந்தால் மைழ ைறந் ேபாம்' ( ன்);.

     [ஆ  + க .]

ஆ க்கைழத்தல்

ஆ க்கைழத்தல்āṭikkaḻaittal, ெப. (n.)

   1. கடக (ஆ ); மாதம் றந்த ம் மாப் ள்ைளையப் ெபண் ட் க்  அைழத்தல்; inviting newlywed man to 
a feast at the bride's house on the 1st of Adi.

   2. தாக மணஞ்ெசய்  ெகா த்த ெபண்ைண கடக (ஆ ); மாதம் வ ம் தாய் ட் ல் 
தங் ப்பதற்காக அைழத்தல்; taking away or separating the bride from her husband, and putting her under the 
care of parents during the month of Agi of their first year of marriage. This separation is indispensable to prevent conception 
in that month and delivery in the coming April which is believed to bring ruin upon the family (W.);.

     [ஆ க்  + அைழத்தல்.]

ஆ க்கா வா

ஆ க்கா வாāṭikkāruvā, ெப. (n.)

   1. கடகக் கா வா பாரக்்க;see kagaka-k-kāruvâ.

   2. கடக (ஆ ); மாதத் க் கா வா (அமாவாைச); நாள் ஒ  நன்னாள்; new moon of Adi, auspicious day.

     [ஆ  + கா வா]

ஆ க்கால்

 
 ஆ க்கால்āṭikkāl, ெப. (n.)

   ெவற் ைலக்ெகா  படரவ்தற்  ன்ேனற்பாடாகக் கடக (ஆ ); மாதம் வய ல் ந ம் அகத்  
(இ.வ.);; West Indian pea-tree, planted in the month of Agi, in fields to serve as a support for betel creepers.

     [ஆ  + கால்.]
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ஆ க்காற்

 
 ஆ க்காற் āṭikkāṟṟu, ெப. (n.)

   கடக (ஆ ); மாதத் ல் க ைமயாக ம் ெதன்ேமற் ப் ப வக் காற் ; high monsoon winds blowing from 
southwest, such as those characteristic of Adi.

     "ஆ க்காற் ல் அம் ேய பறக் ம் ேபா  இலவம் பஞ்  எம்மாத் ரம்?" (பழ.);.

     [ஆ  + காற் ]

ஆ க்

 
 ஆ க் āṭikkuṟi, ெப. (n.)

   கடக (ஆ ); மாதத்  வளர் ைற ன் ஐந்தாம் ைற (பஞ்ச );, ஞா வரின் மைழ ைற , 
ங்கள்வரின் ெப  ெவள்ளம், ெசவ்வாய்வரின் சண்ைட (ேபார)்;, அ வன் ( தன்); வரின் ெப ங்காற் , 
யாழன்வரின் நல்ல ைள ள், ெவள்ளிவரின் ெப  மைழ, காரி (சனி); வரின் ைள ல்ைல 

ெயன்  மக்களிைட நில ம் நம் க்ைக (அ . ந்.);; fifth day of the moon during the month of Adi (July - August); 
which according to the belief of common people, will bring low rain if it falls on Sunday, flood on Monday, war on Tuesday 
heavy wind on Wednesday, good harvest on Thursday, heavy rain on Friday and no harvest on Saturday.

     [ஆ  + . =அைடயாளம்.]

ஆ க் ைவ

ஆ க் ைவāṭikkuṟuvai, ெப. (n.)

   ெநல்வைக; a kind of short term paddy. (Pudu. Ins. 191);.

     [ஆ  + ைவ. ய காலத் ல் அ வைட ெசய் ம் ெநல் க் க் ைவ எனப்ெபயர.் அந்ெநல் 
கடக மாதமா ய ஆ மாதத் ல் அ வைட ெசய்தலால் ஆ க் ைவ எனப்ெபயர ்ெபற்ற .]

ஆ க்ேகாைட

 
 ஆ க்ேகாைடāṭikāṭai, ெப. (n.)

   கடக (ஆ ); மாதத் ல் அ வைடயா ம். ெநல். (இ.வ.);; extra rice-crop, harvested during the month of Adi.

     [ஆ  + ேகாைட.]

ஆ ச்

 
 ஆ ச் āṭicci, ெப. (n.)

   கைழக் த்தா ப் ெபண் ( ைவ);; woman who is an acrobat.

     [ஆ ச்  = ஆ பவள்.  - ெப.பா.ஈ .]

ஆ டம்

ஆ டம்āḍiḍam, ெப. (n.)

   1. ைளயா டம்; playground

     "மன்னி யா டஞ் ேசரவ்ரெ்கால்" ( க்ேகா. 37.);.

   2. த்தா டம்; dancing stage.

     [ஆ  + இடம்]

ஆ த் ைகந்தான்

 
 ஆ த் ைகந்தான்āṭittigaindāṉ, ெப. (n.)

   ற்றா ட் ; plant.

ஆ த் ங்கள்

ஆ த் ங்கள்āṭittiṅgaḷ, ெப. (n.)

   கடகத் ங்கள்; Tamil month Kadagam. (Adi);

     "ஆ த் ங்கள் ேபரி ள் பக்கத் " ( லப். 23. 133);.

     [ஆ  + ங்கள்.]
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ஆ ப்பட்டம்

 
 ஆ ப்பட்டம்āṭippaṭṭam, ெப. (n.)

   கடக (ஆ ); மாதத் ப் ப ரி ம் ப வம்; cultivation season in the month of Adi.

     "ஆ ப்பட்டம் ேத  ைத." (பழ);.

க. ஆ கதெ்த.

     [ஆ  + பட்டம்.]

ஆ ப்பண் ைக

 
 ஆ ப்பண் ைகāṭippaṇṭigai, ெப. (n.)

   கடக (ஆ ); மாதப் றப் க் ெகாண்டாட்டம்; first day of Adi, a day of feasting, mutual visits, when the sun is 
supposed to enter on its southern course (W.);,

     [ஆ  + பண் ைக.]

ஆ ப்பால்

 
 ஆ ப்பால்āṭippāl, ெப. (n.)

   கடக (ஆ ); மாதப் றப்பன்  ெசய் ம் ந் ல் இடம் ெப ம் ேதங்காய்ப்பா ண  (இ.வ.);; dish 
made of the milk of the coconut kernel and it is also the piece-de-resistance on the occasion of the first day of Adi.

     [ஆ  + பால்.]

ஆ ப்பாைவ

ஆ ப்பாைவāṭippāvai, ெப. (n.)

   ஆ ல் (கண்ணா ல்); ேதான் ம் உ ; image in a mirror.

     "ஆ ப்பாைவ ேபால" ( ந். 8.);.

     [ஆ  + பாைவ.]

ஆ ப் ச்

 
 ஆ ப் ச் āṭippūccu, ெப. (n.)

   கானல்; mirage.

     [ஆ  + ச் . ச்  = ேதாற்றம்.]

ஆ ப் ரம்

 
 ஆ ப் ரம்āṭippūram, ெப. (n.)

   கடக (ஆ ); மாதத் க் கைண ( ர); நாண் னன்  நைடெப ம் அம்மன் ழா; festival celebrated in 
honour of the goddess in temples on the Puram day in Adi.

     [ஆ  + ரம்]

ஆ ப்ெப க்

ஆ ப்ெப க் āṭipperukku, ெப. (n.)

   கடக (ஆ ); மாதம் ப ெனட்டாம் நாளன்  கா ரி ல் ெவள்ளம் ெப வைதக் ெகாண்டா ம் 
ழா; festival held on the 18th day of Agi when the river Kaviri is supposed to be in spate.

     [ஆ  + ெப க் . ெப க்  = ெவள்ளப்ெப க் .]

ஆ ப்ேபா-தல்

ஆ ப்ேபா-தல்āṭippōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

    கட் க் ைலந்  ேபாதல், ஆட்டங்கா தல்; to become shaky.

     [ஆ  + ேபா - ஆ ப்ேபா ( ட் ைன);.]
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ஆ ய த்தன்

 
 ஆ ய த்தன்āṭiyaāttaṉ, ெப. (n.)

   ல்ைல மரம் ( த்.அக.);; blinding tree.

ஆ யமாவாைச

 
 ஆ யமாவாைசāṭiyamāvācai, ெப.(n.)

கடகக் கா வா பாரக்்க;see kadaka-k-karuva.

     [ஆ  + அமாவாைச.]

ஆ யமாவாைசையத் த ல் கடகக்கா வா என்பர.்

ஆ யல்

ஆ யல்āṭiyal, ெப. (n.)

   அைச ந் தன்ைம; shaking

     "ஆ யல் ெப நாவாய்" (ம ைரக்.83);.

     [ஆ  + இயல்.]

ஆ யற்ெபயர்

ஆ யற்ெபயரā்ṭiyaṟpeyar, ெப. (n.)

   இளந் ைண மகார ்தம் ைளயாட்  வைகயான் தாேம அப்ேபாைதக் ப் பட் த் ரர,் கங்ைக 
மாத் ரர ்என்றாற் ேபாலப் பைடத் ட் க் ெகாண்ட ெபயர;் assumed name as pseudonym chosen by players to 
suit the particular game.

     " வ  வழக் ன் ஆ யற் ெபயேர" (ெதால்.ெசால்.165);.

     [ஆ  + இயல் + ெபயர.்]

ஆ யறெவட்ைட

 
 ஆ யறெவடை்டāṭiyaṟaveṭṭai, ெப. (n.)

   கடக (ஆ ); மாதத் ண்டா ம் ெபா ள் ைட (இ.வ..);; time of high prices or scarcity, usu, associated with 
the month of Adi (Loc.);.

     [ஆ  + அற + ெவடை்ட. அற = ற் ம்;

ெவட்  → ெவடை்ட = இல்லாமற்ேபாதல், ெபா ள் தட் ப்பா . உழவரக்ளிடம் ெபா ள் ைட ம் 
பண ைட ம் ஏற்ப ங்காலம் என் ம் க த் ல் ஆ யறெவடை்ட என் ம் ெதாடராட்  
ேதான் க்கலாம்.]

ஆ ேயா ஞ்சரக்

 
 ஆ ேயா ஞ்சரக் āṭiyōṭuñjarakku, ெப. (n.)

   த ல் ெந ப் ற் க ப் ன் நில்லாமல் மைறந்  பதங் க் ம் சரக் ; mineral which first melts in a 
crucible and is ther sublimated gradually as mercury, sulphur, etc., do.

     [ஆ  + ஒ ம் + சரக் .]

ஆ வாலான்

 
 ஆ வாலான்āṭivālāṉ, ெப. (n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy (P.T.L.);.

ஆ ல்ைல

 
 ஆ ல்ைலāṭivillai, ெப. (n.)

   உ ப் ெப க் க் காட் ங் கண்ணா ; lens.

     [ஆ  + ல்ைல.]
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ஆ ெவள்ளி

ஆ ெவள்ளிāṭiveḷḷi, ெப. (n.)

   கடக (ஆ ); மாதம் ன்றாம் ெவள்ளியன்  வாழ்வர யர ்( மங்க கள்); ேநாற் ம் ேநான் ; religious 
ceremony observed by married women on the 3rd Friday of the month of Adi, with a view to praying the Amman goddess to 
bestow longevity and for the welfare of their husbands and families.

     [ஆ  + ெவள்ளி.]

ஆ

ஆ 1āṭudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   1. அைசதல்; to move, to wave, to swing, to shake, to vibrate. ஆ  கைழ.

   2. த்தா தல் ( ங்.);; to dance, to gesticulate, to play.

     "அம்பலத்தா வான்" (ெபரிய . கட ள் வா);.

   3. ைளயா தல்; to play.

     "அகன்மைலயா " (மணிேம. 10:55);.

   4. நீரா தல்; to bathe, to play in water.

     " க்கமழ் ெபாய்ைக யாடச ்ெசன்ேறான்" (மணிேம. 17:32);.

   5. ெபா தல்; to right.

     "மற்றவேனா டா ...மாய்ந்ததைன" (கந்த . த்த ங்க .460);.

   6. அைலதல், ரிதல்; to go, to proceed, to wander about, to pass to and fro.

     "ஆ த் ரிந்  நான் கற்ற ம் ேகட்ட ம்" (தா . சச் தா.5);.

   7. ய தல்; to practise, to persevere, to make continued exertion.

     "இைளயாேன ஆ மகன்" (பழெமா. 150);.

   8. றத்தல்; to be born

     "மாைச மாக்கடன் மன்னவ னாட ன்" ( வக.911);.

   9. உலா தல்; to wander.

ஆ கண்வைல

 
 ஆ கண்வைலāṭugaṇvalai, ெப. (n.)

நீேராட்டத் ன் ேபாக் ற்ேகற்ப கட றக்கப்ப ம் ன்

   வைல;   ங்  ரிந்  ைனத் தன்னகப்ப த் ம்; a kind of fishing net which when put into sea by bulging and 
contracting proceses according to water currents catches fish,

     [ஆ +கண்+வைல.]

ஆ களம்

ஆ களம்āṭugaḷam, ெப. (n.)

   ெவளியா டம்; stage for dancing of a priest possessed by divine power (skanda);

     "ஆ களம் லம்பப்பா " ( . ஆற். 245);.

     [ஆ +களம்.]

ஆ கால்

 
 ஆ கால்āṭukāl, ெப. (n.)

   லா நிற் ம் மரம்; stand of a picottah (loc.);.

க. ஆ ந்ெதாேல.

     [ஆ  + கால்.]
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ஆ ெகா

 
 ஆ ெகா āḍugoḍi, ெப. (n.)

   படரந்ிைல எய் ய வளர ்ெகா ; tendril.

     [ஆ +ெகா ]

ஆ ெகாப்

 
 ஆ ெகாப் āṭugoppu, ெப. (n.)

   மகளிரக்ாதணிவைக (ெநல்ைல);; a kind of gold ear-ring, worn by women (Tn.);

ஆ ெகாம்

 
 ஆ ெகாம் āṭugombu, ெப. (n.)

   கட் க்ெகாம்  (ெச.அக.);; movable horn fixed in the skin.

     [ஆ +ெகாம் . ஆ தல்=அைசதல்.]

ஆ ேகாட்பாட் ச ்
ேசரலாதன்

ஆ ேகாட்பாட் ச ்ேசரலாதன்āṭuāṭpāṭṭuccēralātaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  ேசர அரசன்; Cēra king

     [ஆ 4' = ெவற்

     "ஆடாெடன்ப ஒ  சாராேர" ( றம்); ேகாட்படல் - ைகக் ெகாள்ளப்ப தல். ேமற்ெகாள் ம் 
ெசயற்பா கள் அைனத் ம் ெவற் ெப ம் இயல் னன். ஆத ன் ஆ  ேகாட்பாட் ச ்ேசரலாதன் 
எனப்பட்டான்].

ஆ சைத

 
 ஆ சைதāṭusadai, ெப. (n.)

ஆ தைச பாரக்்க;see ādutasai.

     [ஆ +தைச. த →தைச→சைத.]

ஆ ண்ணாவாலம்
ஆ ண்ணாவாலம்āṭuṇṇāvālam, ெப. (n.)

   ஆ  ண்டாப்பாைள பாரக்்க;   5;see āgutingā-p-pālai.

ஆ ண்ணாேவ
ைள

 
 ஆ ண்ணாேவைளāṭuṇṇāvēḷai, ெப. (n.)

ஆ  ண்டாப்பாைள பாரக்்க;see ādutindā-p-palāi.

ஆ தைச

 
 ஆ தைசāṭudasai, ெப. (n.)

   ெகண்ைடக்கால் தைச; calf of the leg, as contractile.

     [ஆ  + தைச. த  → தைச.]

ஆ ன்னாப்பா
ைள

 
 ஆ ன்னாப்பாைளāṭudiṉṉāppāḷai, ெப. (n.)

ஆ  ண்டாப்பாைள பாரக்்க;see āgutingā-p-pālai.

ஆ ன்னாைள

ஆ ன்னாைளāṭudiṉṉāḷai, ெப. (n.)

ஆ  ண்டாப்பாைள பாரக்்க;see ägufindä-p-pälai.

     "ேவைள த்  க் டன் ஆ  ன்னாைள ேவ ப் ப த்  ள " (ேதைர 1000);
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ஆ ண்டாப்பா
ைல

 
 ஆ ண்டாப்பாைலāṭutīṇṭāppālai, ெப. (n.)

ஆ  ண்டாப்பாைள பாரக்்க;see agutingā-p-palai.

ஆ ண்டாப்பா
ைள

 
 ஆ ண்டாப்பாைளāṭutīṇṭāppāḷai, ெப. (n.)

ஒ  ம ந் ச ்ெச , ெபா வாக ேவ களில் ைளத் க் ம், ஆண்  ேதா ம் க் ம், ண் க்காய் 
வ வ ள்ள . இைலமா  மா க் ம். ஓரங்கள் வைளந் க் ம். க்கள் தனித் ம், மங்கலான 
நீலநிற ள்ளனவாக க் ம். இசெ்ச  ஆண்  ம் காய்க் யல் ைடய . இ  கசப்பான , 
நஞ்ைசப் ேபாக்கவல்ல , ேசாழநா , வாங் ர,் ெதன்னாட் ச ்ெசம்மண் நிலங்கள், ய ைன 
யாற்றங்கைர ஆ ய டங்களில் இதைனக் காணலாம்.

இதன் இைலச ்சாற்ைறத் தண்ணிரில் கலந்  பாம் க்க க் ம், வ ற் வ க் ம், ளக்ெகண்ெண ற் 
கலந்  ரங் க க் ம், ெகா ப்ப ண் . இதன்ேவரின் ள் ளிரக்ாய்சச்ைலப் ேபாக் ம். இதன் 
இைலையயைரத் க் ழந்ைதகளின் வ ற் ற் பற் ப் ேபாட மலங்க ம். இதன் இைலக்க க்  
(கஷாயம்); ச்  க்கைளக் ெகால் ம், மாத லக் ச ் க்கைலப் ேபாக் ம். மக தைல 

ைர த் ம்,

   இதன் இைல க ம் கசப்பானதால் ஆ  ெதாடா . அதனால் இதற்  ஆ ண்டாப்பாைள என்  
ெபயர ்வந்த . இைலையயைரத்  அ ண் க் ப் ேபாடப் ச் கள் ெகால்லப்ப ம்; a medicinal plant;

 worm killer, ulcer plant, black-blood plant.

 The plant is commonly found growing in hedges;

 roots perennial;

 leaves alternate and kidney-shaped;

 curled at the argin;

 flowers solitary, dark and purple;

 bearing fruit nearly

 the year. This is found grown in abundance on the Dromandal, in Travancore, in the Deccanandon the banks the Jumna. 

ஆ ைட

 
 ஆ ைடāḍuduḍai, ெப. (n.)

ஆ ெதாைட பாரக்்க;see agutogai.

ஆ ைற

ஆ ைறāṭuduṟai, ெப. (n.)

   1 நீரா ைற; bathing ghat

     "ஆ ைற ல் அ ம்" ( வ லா.);

   2. தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள ஒ ர;்   இவ் ர ்பழங் காலத் ல் ரங்கா ைற எனப் ெபயர ்
ெபற் ந்த ; town in Thanjavur District.

     [ஆ  + ைற.]

ஆ ைற 
மாசாத்தனார்

 
 ஆ ைற மாசாத்தனாரā்ṭuduṟaimācāddaṉār, ெப. (n.)

   ேசாழன் ள ற்றத் த் ஞ் ய ள்ளிவளவைனப் பா ய லவர;் poet who wrote poems in praise of the 
Chola king Kulamurrattu-t-tuniya killi vajavan of Sangam age.

     [ஆ ைற + மாசாத்தன் + ஆர.் ஆ ைற = அவர ்வாழ்ந்த ஊரப்்ெபயர.் மாசாத்தன் இயற்ெபயர.் 
'ஆர'் உயர் ப் பன்ைம ஈ .]
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ஆ ெதாடா

 
 ஆ ெதாடா āṭudoṭāmūli, ெப. (n.)

ஆ ண்டாப்பாைள பாரக்்க;see ãdutnda-p-palai

     [ஆ  + ெதாடா + . ஆ ன்னாத அள க் க் கசப் ைடய ைகச ்ெச .]

ஆ ெதாைட

ஆ ெதாைடāḍudoḍai, ெப. (n.)

   1. அைச ன்ற ெதாைடத்தைசப்ப  (ெச.அக.);; fleshy flabby part of the thigh, as contractile, lower portion of the 
thigh. ெதாைட ன் ன் ப .

ம வ. ெதாங் ெதாைட, ெதாங் தைச.

     [ஆ  + ெதாைட.]

ஆ நர்

ஆ நரā்ṭunar, ெப. (n.)

   த்தர;் actor, dancer.

     "ஆ நரக்்  ஈத்த ேபரன் னேன" ( றநா.221:2);.

     [ஆ +நர]்

ஆ நீர்

 
 ஆ நீரā்ṭunīr, ெப. (n.)

   ளித்தற் ரிய நீர;் water for bathing.

ம. ஆ நீர.்

     [ஆ  + நீர]்

ஆ ப

ஆ ப āṭubasi, ெப. (n.)

   வ த் ம் ப ; afflictive hunger.

     "ஆ ப  உழந்த நின் இ ம்ேபெராக்கல்" (ெபா ந் 61);.

     [ஆ  + ப .]

ஆ பந்தர்

 
 ஆ பந்தரā்ṭubandar, ெப. (n.)

   நைடப்பந்தல் (க . அக.);; pandal erected through out the entire route of a procession.

     [ஆ  + பந்தர]்

ஆ பந்

 
 ஆ பந் āṭubandu, ெப. (n.)

   ஆ வதற்கான பந் ; ball for playing.

     [ஆ  + பந் ]

ஆ பைற

 
 ஆ பைறāṭubaṟai, ெப. (n.)

   அைச ன்ற பைற; swinging drum.

     [ஆ  + பைற.]
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ஆ

 
 ஆ āṭubuli, ெப. (n.)

   ஆ  யாட்டம்;   கட்டத் ல் ஆ  களாகக் காய்கைள ைவத்  ஆ ம் ைளயாட் ; game played 
with pieces representing sheep and tiger.

     [ஆ  + .]

ஆ ெபயர்ச்

 
 ஆ ெபயரச்் āṭubeyarcci, ெப. (n.)

   ஆட் க் ைட ல் ஆ கைளப் ெபயரத்்  ேவ டத் ச ்ேசரத்்தல்; replacing sheep from its fold to an other 
place.

ம வ. ேபரை்வய த்தல்.

ஆ ம்பாத் ரம்

 
 ஆ ம்பாத் ரம்āṭumbāttiram, ெப. (n.)

   நாட் யப் ெபண் (நாஞ்.);; dancing woman (Nan);.

ஆ மகள்

 
 ஆ மகள்āṭumagaḷ, ெப. (n.)

   ற , உள்ளக் ப் ப் றத்  ெவளிப்பட ஆ பவள்; female dancer who exhibits the various emotions and 
sentiments in her dance.

     [ஆ  + மகள்]

ஆ மகன்

ஆ மகன்āṭumagaṉ, ெப. (n.)

   த்தன்; male dancer (பழ.186.4);

     [ஆ  + மகன்]

ஆ ம ந்

 
 ஆ ம ந் āṭumarundu, ெப. (n.)

   தான்  மரம்; tree terminalia bellerica

ம. ஆ ம ந்

ஆ ம  உவைக

ஆ ம  உவைகāṭumaliuvagai, ெப. (n.)

   ெவற் வைக; joy on account of victory.

     "ஆ ம  வைகெயா  வ வல்" ( றநா.165);.

     [ஆ  + ம  + உவைக.]

ஆ மா

 
 ஆ மா āṭumāṭu, ெப. (n.)

   ஆ மா  த ய கால்நைடகள்; flock sand herds, sheep and cattle.

ம. ஆ மா .

     [ஆ  + மா . ஆ மா  = ெதா ப்ெபா ளில் வந்த உம்ைமத் ெதாைக.]
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ஆ மாைல

ஆ மாைல1āṭumālai, ெப. (n.)

   களித் க் ல ம் மரிப்ெபண் (யாழ்ப்);; gay, lively and jovial girl. (J);

     [ஆ  + மாைல. வாைல → மாைல. வாைல = இளங் மரிப்ெபண். ஆ  = ஆடல், இயல் , களிப் ட் ம் 
ஆட்ட யல் .]

 ஆ மாைல2āṭumālai, ெப. (n.)

   ஓரிடத்  நிைலத் ராதவன் (க .அக.);; wanderer, vagabond.

     [ஆ  + மாைல. மாைல = தன்ைம, இயல் . ஆ  – ஆ தல், ரிதல்.]

ஆ ப்

 
 ஆ ப் āṭumuppu, ெப. (n.)

   கட் ப்  (சா அக.);; concentrated salt.

     [ஆ ம் + உப் . அ  → ஆ  (காய்ச் தல்);. காய்ச் க் கட் யாக் ய உப் .]

ஆ வ

ஆ வ āṭuvaḻi, ெப. (n.)

   ைளயா டம்; play ground.

     "ஆ வ  ஆ வ  யகேலன் மன்ேன" (அகநா49);.

     [ஆ  + (உ ); வ .]

ஆ வாலன் 
க்ைக

 
 ஆ வாலன் க்ைகāṭuvālaṉtirukkai, ெப. (n.)

ஆட் வாலன் க்ைக பாரக்்க;see attu-valan-tirukkai.

     [ஆ  + வாலன் + க்ைக.]

ஆ வாள் கண்டள்

 
 ஆ வாள் கண்டள்āṭuvāḷkaṇṭaḷ, ெப. (n.)

ஆ  ைகத்தாள் பாரக்்க;see adl-tigaindan.

ஆ

ஆ āṭuṟuguḻisi, ெப. (n.)

   சைமக்கப் பயன்ப ம் பாைன; cooking pot.

     "ஆ  பா ன்  க் " ( றநா. 371);.

     [ஆ  + உ  + .]

ஆ உ

ஆ உāṭuu, ெப. (n.)

   ஆண்மகன்; man, human male. (ெதால். ெசால். 2);.

   க., பட., ஆ ;ம. ஆள்.

     [ஆள்(ஆள்); → ஆ  → ஆ  → ஆ உ.]

ெதால்பழங்காலத் ல் ெசால் னிைமக்காக ெமய் ற் ச ்ெசாற்கெளா  உகரம் ேசரப்்ப  ேபச்  
வழக் ல் இயல்பா ந்த . இடவழக்கா ம் ெப க வழங் ய இடவழக்காத ன் இதைன 
ஒப்ப ந்த உலக வழக்காகத் ெதால்காப் ய ம் ஏற்றார.் உ ரீற் ல் ம் ைன ற் க ம் 

ைனெயசச்ங்க ம் ஒப் ைமயாக்கம் க ப் ெபயரீற் ம், ஆட்  ெபறலா ன. ைனெயசச் 
வாய்பா களில் 'ெசய் ' என் ம் வாய்பா  ெதால்காப் யத் ல் க்கப்ெப ற . இதைனெயாத்  
அவள் கண்  என் ம் ைன ற்ைறக் 'கண் உ' என ம், ஆள்(ஆண்); என் ம் ெபயரச்ெ்சால்ைல 
ஆ  → ஆ  → ஆ உ என ம் அளெபைடயாய் நீட் ெயா ப்ப ம் இனிைம க ய இடவழக்கா ம். 

ேரக்க ெமா ல் ெமா ைட ம் இத்த  உ ர ்நீட்டங்கள் உளெவன்பர.் த ல் 
உ ரளெபைடயாட்  க் ந்ததற்  ஆ உ மக உ ேபான்ற ெசால்லாட் கள் தக்க சான்றா ன்றன. 

ைன ற் , உ ரீற்  அளெபைடயாகத் ெதான்  காலத் ந் க்கலாம் என்பதற் ச ்
சான்றாக கல்லாத ெத ங்  மக்களின் ேபச்  வழக் ல் உகர ஈற்  ஏவல் ைனகள் அளெபைடயாக 
ஓெரா கால் நீண்ெடா ப்ப  இன் ம் ேகடக் ற .
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ஆ உக் ணம்

 
 ஆ உக் ணம்āṭūukkuṇam, ெப. (n.)

   ஆண்க க் ரியவனாகக் றப்ப ம் அ , நிைற, ஓரப்் , கைடப்  ெயன் ம் நான்  ணங்கள் 
( ங்.);; masculine qualities, four in number, viz, knowledge, integrity, careful consideration and firm determination.

     [ஆ உ = ஆண்மகன். ணம் = பண் , இயல்  மகளிரக்் ரிய நல் யல் களாக, அசச்ம், நாணம், 
மடம், ப ரப்்  என நான் யல்  றப்பட்ட . நாற்பண் ம் நிைறயா டத்  நற் மக்களாகார ்
என்ப  க த் . இக்காலத்  ஆ .உக் ணம் மகளிரக்் ம் ெபா ந் மாகாலான் தந்  றற் 
பாலதன் .]

ஆ உத் ைணப்
ெபயர்

ஆ உத் ைணப்ெபயரā்ṭūuttiṇaippeyar, ெப. (n.)

ைண நிைலப் ெபயரக் ள் ஆண்மக்கள் ெபயர.் names of human male.

     "ஆயர ்ேவட் வர ்ஆ உத் ைணப் ெபயர"் (ெதால். ெபா ள். 21);.

     [ஆ உ + ைண + ெபயர.்]

ஆ உ ன்னிைல

 
 ஆ உ ன்னிைலāṭūumuṉṉilai, ெப. (n.)

ஆ உ பாரக்்க;see aduu.

ஆ உவ ெசால்

ஆ உவ ெசால்āṭūuvaṟisol, ெப. (n.)

   ஆண்பாற் ள , ஆண்பால் என்  அ தற் க் காரணமான ஈற்ைற ைடய ெசால்; word ending, with the 
masc.term.

     "னஃகா ெனாற்ேற யா உ வ ெசால்" (ெதால் ெசால்.5);.

     [ஆ உ + அ  + ெசால். ஆ உ = ஆண்மகன், ஆண்பால்.]

ஆ ர்ந்ேதான்

ஆ ரந்்ேதான்āṭūrndōṉ, ெப. (n.)

   1. கன்;டord Muruga, a Tamil God.

   2. அழற்கட ள்; the god of fire.

     [ஆ  + ஊரந்்ேதான். க க் ம் அழற் கட க் ம் ஆ  ஊர் யாகக் றப்ப ம் ெதான்மக் 
( ராண); கைத ன ப்பைட ல் இப்ெபயர ்அவ் வரக்் ம் அைமவதா ற் .]

ஆெட ம்  ேநரம்

ஆெட ம்  ேநரம்āṭeḻumbunēram, ெப. (n.)

   காைலப் பத் நா ைக (இ.வ.);; about 10 A.M. as the time for leading flocks out to pasture (Loc.);.

     [ஆ  + எ ம்  + ேநரம் ேமய்சச் க்காக ற்பக ல் ஆ கைளப்பட் ந்  எ ப்  ஒட் ச ்
ெசல் ம் ேநரம்.]
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ஆைட

ஆைட1āṭai, ெப. (n.)

   உைட (நற்: 33.6);; clothing, garment.

   2. பால் காய்ச் ம் ேபா  ேமற்பட ம் ஏ ; cream or film on the surface of any liquid, such as milk etc, thick 
concentration on the surface of liquids.

     "ஆைடதைன ெயா க் ம்" (அழகர ்கலம்.87);.

   3. கண்படலம்; a spot of thin film on the eye.

   4. பனங் ழங் ன் உட்ேதால்; inner skin of edible palmyra root.

   5. பன்னாைட; fibrous cloth like web about the bottom of the leaf stalk of a palmyra of coconut tree.

   6. ன் ற தழ்; petal

   ம. ஆட;பட. ஆெட.

   க.அரிெவ; Sinh. ana (cloths-line]

     [ஆ  + ஐ – ஆைட. காற் க்  ஆ ம் இயல் பற்  ஆைடெயனப் ெபயர ்ெபற்ற . ஒ.ேநா: ஒ  → ஒைட.

ஆைடேபால் ேமற்ப ந் க் ம் பாேல , ெமல் ய ேதால், ஆ யைவ உவைம க  ஆைடெயனப் 
ெபற்றன. 'ஐ' உைடைம த்த ெபயரீ .]

 ஆைட2āṭai, ெப. (n.)

   நா ற் பட மா; fur on the tongue persons suffering from fever, the coating seen on the tongue during various diseases. 
(சா.அக,);.

     [ஆைட = ஆைடேபால் ெவண்ைமயாக நா ன் ேமற் ப ந் ள்ள க மாப்ெபா ள்;

ஆைடக்கா

ஆைடக்கா āṭaikkāti, ெப. (n.)

   1. ேகாங் ல  ( த்.அக.);; false tragacanth. (ெச.அக.);.

   2 மைலப்ப த் ; a kind of silk-cotton tree, a species of gossypium – Cochlospermum gossypium. It is so called from its 
usefulness for clothing. (சா.அக.);. (

     [ஒ கா. ஆைட + காய்த் . காய்த்  → கா . காய்த்  = ஆைடக் த ம் ப த் க்காய்கைள ைடய ]

ஆைடக்

 
 ஆைடக் āṭaikkuṟi, ெப. (n.)

   சலைவத் ெதா லாளர ்இ ந் ணிக் ; mark or a cloth in laundry.

     [ஆைட + .  = அைடயாளம்]

ஆைடசச்ட்

 
 ஆைடசச்ட் āṭaiccaṭṭi, ெப. (n.)

ளிகைரத் ட உத ஞ் ய சட் . (தஞ்ைச னவ.); small pot for mixing tamarind.

     [ஆைட + சட் .]

ஆைடத்த ர்

 
 ஆைடத்த ரā்ṭaittayir, ெப. (n.)

   ேமேல  எ க்காத த ர;் curd with cream. [ஆைட + த ர.் ஆைடேபால் ேமற்ப ந் க் ம் இயல்  
பற் ப் பாலாைட ம் த ராைட ம் ஆைட எனப் ெபயர ்ெபற்றன.]
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ஆைட ல்

 
 ஆைட ல்āṭainūl, ெப. (n.)

   மைறந்  ேபான த ழ் ல்; an extinct Tamil treatise on textile.

     [ஆைட + ல்.]

ஆைடபடர்தல்

 
 ஆைடபடரத்ல்āḍaibaḍartal, ெப. (n.)

   ஏ ண்டாதல்; forming of a coat or film, as in milk or in fermented liquor. (சா.அக);.

     [ஆைட + படரத்ல். ஆைட = ஆைடேபான்  ெமல் ய ஏ .]

ஆைடமண்

 
 ஆைடமண்āṭaimaṇ, ெப. (n.)

   உவரம்ண்; fuller's earth.

     [ஆைட + மண். ஆைடகைள ெவ ப்பதற்காகச ்சலைவத் ெதா லாளர ்பயன்ப த் ம் உவரம்ண்.]

ஆைடேமல்

 

 ஆைடேமல்āṭaimēl, ெப. (n.)

   க த்  (இ.வ.);; neck Loc);.

     [ஆைடேமல் = ஆைடக்  ேம க் ம் க த் ப் ப .] 

ஆைடயணிகலன்

 

 ஆைடயணிகலன்āṭaiyaṇigalaṉ, ெப. (n.)

   உயரந்்த அழ ய ஆைட அணிவைககள்; clothes and jewels.

     [ஆைட + அணிகலன்.]

ஆைடயவலன்

 
 ஆைடயவலன்āṭaiyavalaṉ, ெப. (n.)

   ேபரா ட் , ஒ  ந மணச ்ெச ; fragrant sticky mallow. (சா.அக.);

     [ஆைட + அவலன் = ஆைடயவலன். ஒ கா. ஆைடக்  ந மண ட்டப் பயன்பட்ட ந மணப் ெபா ள் 
த ம் ெச  என் ம் காரணம் பற் யதாகலாம்.]

ஆைடயாபரணம்

 
 ஆைடயாபரணம்āṭaiyāparaṇam, ெப. (n.)

ஆைடயணிகலன் பாரக்்க;see agai-y-anigalan.

     [ஆைட + ஆபரணம்.]
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ஆைட ம் 
ேகாைட ம்

 
 ஆைட ம் ேகாைட ம்āṭaiyumāṭaiyum, ெப. (n.)

   கா ம் ேகாைட ம்; rainy and summer seasons.

     "ஆைட ம் ேகாைட ம் ைள ம்" (உ.வ.);.

     [ஆைட = மைழக்காலம். .ஆைட ம் + ேகாைட ம்.]

ெசன்ைனப் பல்கைலக் கழக அகர த ல் இதைனக் ேகாைட எனக் த் ப்ப  ெபா த்தமாகத் 
ேதான்ற ல்ைல. இச  ச  என் ம் ெசால் ம் இவ்வாேற redupl. of ச  எனக் க்கப்பட் ள்ள . 
இத்த  இைணெமா கள் ன் ெமா ன் எ ைக ேநாக் ய இைண அல்ல  ேமாைன ேநாக் ய 
இைணயாக அைமவல்ல  ன்ெமா ன் இைணயாக அைமவ ல்ைல. 'சா க் ம் க் ம்', 'கன்  
கயந்தைல', 'அரி தவ ', 'பாத் ரம் த் ரம்' என்பவற்ைற ஒப் ேநாக் க.

ன்ெமா  ெபா ட் றப் ைடயதாக அைமந் க்க, ன்ெமா  ெபா ள்ளதாகேவா எ ைக 
ேமாைனக்காகச ்ெசயற்ைகயாக இைணந்த வ ெமா யாகேவா ேசரந்் க் ம்.

இதன்ப  'ஆைடக் ங்ேகாைடக் ம்' என் ம்ெதாடரில் 'ஆைட' அைடமைழெபய் ம் காலத்ைதக் 
த்த ெசால்லாக ேவண் ம்.

ஆைடெய த்த 
த ர்

 
 ஆைடெய த்த த ரā்ḍaiyeḍuddadayir, ெப. (n.)

   ஏ  நீக் ய த ர.் இதனால் வ ற் ப்ேபாக் ம் ேமக ம் ணமா ம்; curdled milk free from cream.

     [ஆைட + எ த்த + த ர.்]

ஆைடெய த்த 
பால்

 
 ஆைடெய த்த பால்āḍaiyeḍuttapāl, ெப. (n.)

   ழந்ைதகள், ேநாயாளிகள், வ  ன் ேயார ் த யவரக் க்  எளி ல் ெசரிக் ம் வண்ணம் 
ெகா க்கப்ப ம் ஏ  நீக் ய பால்; creamless milk given to children, patients, invalids etc. for promoting easy 
digestion - Skimmed milk (சா.அக.);.

     [ஆைட + எ த்த + பால்.]

ஆைடெயாட்

ஆைடெயாட் 1āṭaiyoṭṭi, ெப. (n.)

   1. ஒட் ப் ல், ப ைம ம் மாநிற ம் கலந்த ெதளிநிற ள்ள க்கைள ைடய ண் . இ  அகன்  
பட ம்; plant found generally on the plains, sand-binder, round-leaved pupalia. It is an extensively spreading procumbent 
plant of a light brownish, green colour, branches several feet long. It is so called from its bristles clinging with tenacity to the 
clothes of passengers.

   2. ேபய்ப் ல்; an amaranth

   3. ஒ  ண் . இதன்  தா ம் மஞ்சளா க் ம்; plant called paroquet buff;

 West Indian burweed. It produces small yellow flowers. (சா.அக.);.

ம. ஆடெயாட்

     [ஆைட + ஒட் . ஆைட ல் ஒட் க்ெகாள் ம் இயல் ன .]

 ஆைடெயாட் 2āṭaiyoṭṭi, ெப. (n.)

   ைலப்ேபன்; lice in clothes.

ம வ. ெவள்ைளப்ேபன்.

     [ஆைட + ஒட் . ஆைட ல் ஒட் க்ெகாண்  ஒ வரிட ந்  மற்ெறா வ க் ப் பர ம் ேபன்.]
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ஆைடெயாட்  நீர்

 
 ஆைடெயாட்  நீரā்ṭaiyoṭṭinīr, ெப. (n.)

   ள்  ( ந் );; semen, from its sticking to the clothes on discharge. (சா.அக.);.

     [ஆைட + ஒட்  + நீர.் ஆைட ற்பட்  நைனந்  ஒட் க்ெகாள் ம் இயல் ன .]

ஆைடவணிகன்

 
 ஆைடவணிகன்āṭaivaṇigaṉ, ெப. (n.)

   ஆைட ற்பைன ெசய்பவன்; dealer in clothe

ம. ஆைடவாணியன் (ஆைட ற்பவன்);.

ஆைட தல்

ஆைட தல்āṭaivīcudal, ெப. (n.)

   ம ழ்ச் ன் அ யாக ஆைடைய ேமேல சல்; to wave a garment or a cloth as a sign of joy.

     "ஆரத்்தா ரணியாைட னர"் (அரிச.் . ழ் .82);.

     [ஆைட + தல். தல் = அைசத்தல். ஒேநா: கவரி தல்.]

ஆண்

ஆண்1āṇ, ெப. (n.)

   1. ஆண்பாற்ெபா ; male.

   2. ரியம்; manliness, courage.

     "மான மதாணி யாணிற் றாங்கல்" (ஞானா.17.7);.

   3. தைலைம; superiority, excellence. (மாறன. 261, உதா. ெசய். 726, உைர);.

   4. ேபாராளி; warrior.

     "ஆணணி த ம்" ( பாண். 211);.

   ம., க. ஆண்;   ட. ஆணி;   . ஆ ; . ஆ .

     [ஆள் → ஆண். ஆ ந் றம் வாய்ந்தவன், ைனத் ட்பம் ெகாண்டவன், ஆற்றல் க்கவன்.]

 ஆண்2āṇ, ெப. (n.)

   1. ஆண் மரம்; tree having a hard core.

     "ஆண்மரக் ள " (ெதால். எ த் . 304);.

   2. இதளியம்; mercury.

     [ஆண் = ண்ைம. வ ரம் பாய்ந்  ண்ைம ற்ற மர ம் நீரம் வ ள்ள ண்ணிய மாைழ 
(உேலாகம்) ம் "ஆண்" ெபயர ்ெபற்றன.] 

ஆண் கட்

 
 ஆண் கட் āṇkaṭṭu, ெப. (n.)

   ந்  கட் தல்; suspension of semen from being discharged. (சா.அக.);.

     [ஆண் + கட் . கட்  = கட் தல், கட் ப்ப த் தல். ஆண் = ஆணின் ந்  ( தலா.ெப.);.]
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ஆண்கடல்

 
 ஆண்கடல்āṇkaḍal, ெப. (n.)

   அைல யாெய ங் கடல் அல்ல  கடற் பரப் ; sea or an area or it where the wave is high. ( கைவ. 
னவ.);.

     [ஆண் + கடல்.]

ஆண்கடன்

ஆண்கடன்āṇkaḍaṉ, ெப. (n.)

   ஆண்மக்கள் கடைம; man's duty, responsibility.

     "ஆற்றாதாரக்் வதா மாண் கடன்" (நால . 98);.

     [ஆண் + கடன். கடன் = கடைம.]

ஆண்க

 
 ஆண்க āṇkaḍi, ெப. (n.)

   ேதங்கா ன் ழ்ப்ப  ஓ ; lower half of the coconut-shell. ( நா.);

ம. ஆண் ரி (ேமற்ப  ஓ  ெபண் ரி);

     [ஆண் + க . கைட → க  = ழ்ப்ப .]

ஆண்கல்

 
 ஆண்கல்āṇkal, ெப. (n.)

   ற்பங்கள் த யன அைமப்பதற்  ஏ வான தன்ைமயான க ங்கல் (கம். வழ.);; superior variety of 
granite, used to carve statue etc.,

     [ஆண் + கல்.]

ஆண் மஞ்சன்

 
 ஆண் மஞ்சன்āṇkumañjaṉ, ெப. (n.)

   ங் யம்; resinous gum used as an incense. It is opposed to சாம் ராணி which is termed the female 
frankincense. (சா.அக.);.

     [ஆண் + மஞ்சன். ஒ கா. மஞ்சன் = ந மணப் ெபா ள். ந மணப் ெபா ள்க ள் சாம் ராணி

   ெபண்ைம சாரந்்ததாகக் றப்ப த ன் ங் யம் ஆண்ைம சாரந்்ததாக ன் ஆண் மஞ்சன் 
எனப் ெபயர.் ெபற் க்கலாம். மஞ்சன் பாரக்்க;:ee kumanjan]

ஆண் மஞ்சான்

 
 ஆண் மஞ்சான்āṇkumañjāṉ, ெப. (n.)

ஆண் மஞ்சன் 
பார்க்க;see an-

kumanjan. 
ஆண் றட்ைட

 
 ஆண் மஞ்சன் பாரக்்க;see an-kumanjan. ஆண் றடை்டāṇkumañjaṉpārkkaāṇkuṟaṭṭai, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் றடை்ட, ேபய்ப் டைல; a bitter male snake-groud. (சா.அக.);.

     [ஆண் + றடை்ட (ஒ கா. றடை்ட = வைளந்த காய்); றடை்ட பாரக்்க;see kயாta.]

ஆண் டல்

 
 ஆண் டல்āṇāṭal, ெப. (n.)

   ற் லக் ய வைகக ள் ஒன் ; a knd of minor literature.

     [ஆண் + டல்.]
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ஆண் த்

 
 ஆண் த் āṇāttu, ெப. (n.)

   நாடகத் ல் ஆணாக ந ப்பவன்;   ஆண் ந ப் ; male character in drama (W.);.

     [ஆண் + த் . த்  = ந ப் .]

இக்காலத்  இவர ்ஆண்பாத் ரம் ஏற்  ந த்தார ்என்பைதப் பண்ைடேயார ்ஆண் த்  ஏற்  
ந த்தார ்என வழங் னர.் பாத் ரம் என் ம் வடெசால் வழக் ன் ய ன் இத் ய ெதன்ெசால் 
வழக் ழந்த .

ஆண்ைக

ஆண்ைகāṇkai, ெப. (n.)

   அ நயக்ைக வைக ( லப். பக். 92, ழ்க் ப் );; handpose in dancing.

     [ஆண்3 + ைக.]

ஆண்ெகா ேவ

ஆண்ெகா ேவ āṇkoḍuvēli, ெப. (n.)

   ெவண் ெகா ேவ ; white-flowered lead wort. ம வ : ஆண்ெகா ேவ .

     [ஆண்3 = ெவண்ைம. ஆண் + ெகா ேவ ]

ஆண் ேகாள்

ஆண் ேகாள்āṇāḷ, ெப. (n.)

 in the Hindu system of astrology any one of the three planets, Mars, Jupiter, or the Sun. (W.);.

     [ஆண்1 + ேகாள்.]

ஆண்சந்த

 
 ஆண்சந்த āṇcandadi, ெப. (n.)

ஆண் றங்கைட பாரக்்க;see an—pisankadai

     [ஆண் + சந்த . Skt. Santana → த.சந்த .]

ஆண்சரக்

ஆண்சரக் āṇcarakku, ெப. (n.)

   1. காரச ்சரக் ; substances containing alkali, Alkaloids,

   2 கல் ப் .

   ெவ ப் . ஆ ய உப் சச்ரக் ; alkaline bases, such as soda, rock salt, nitre, lime etc. It is opposed to ெபண் 
சரக்  அல்ல  ளிசச்ரக் , acid substances. (சா.அக.);.

     [ஆண்1 + சரக் . காரச ்சரக் கள் ஆண்சரக்  என் ம் ளிப் ச ்சரக் கள் ெபண்சரக்  என் ம் 
ம த் வ லார ்ஆ ம் மர  பற்  இப்ெபயர ்ஏற்பட்ட .]

ஆண் சா

 
 ஆண் சா āṇcāvi, ெப. (n.)

   உட் ைள ல்லாத ற ேகால்; key with a solid barrel. ஆண் ற ேகால் பாரக்்க;see an-tiravu-köl.

ஆண் ரட்ைட

 
 ஆண் ரடை்டāṇciraṭṭai, ெப. (n.)

   ேதங்கா ன் அ ப்பா ேயா ; lower half of the coconut shell

   ம. ஆண் ரி; . ஆண்க .

     [ஆண் + ரடை்ட.]

ஆண் ெச ப்பைட

 
 ஆண் ெச ப்பைடāṇceruppaḍai, ெப. (n.)

    ெச ப்பைட; medicinal plant with small leaves.

     [ஆண் + ெச ப்பைட]
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ஆண்ேசாடைண

 
 ஆண்ேசாடைணāṇcōṭaṇai, ெப. (n.)

ஆண் ஒப்பைன பாரக்்க;see an—oppana

     [ வ  → ேசா  → ேசாடைண.

வ  = ேஜா  என் ம் ேஜாடைன என் ம் வடெமா ல் ரிந் ள்ள ரி கள் ' வ ' என் ம் த ழ் 
ேவரச் ்ெசால் ந்  பல் ப் பன்ம த் ரி ற்றைவ. வ , ேசா  பாரக்்க;see suvadi, sõdi.]

ஆண்டகம்

 
 ஆண்டகம்āṇṭagam, ெப. (n.)

   மணமல் ைகச ்ெச  (மேனாரஞ் தம்);; flower, Heart's joy, Cupid's plant. (சா.அக.);.

     [ஆண்  → ஆண்டகம். ஆண்  = ைள, அ ம் ]

ஆண்டைக

ஆண்டைகāṇṭagai, ெப. (n.)

   ஆண்தன்ைம ( வக. 289);; manliness.

   2. ெப ைம ற் றந்ேதான் ( ங்.);; man of great eminencs.

   3. அரசரிற் றந்ேதான் (க .அக.);; gem among kings.

   4. ரன் (க .அக.);; hero, warrior.

     [ஆண் + தைக. தைக = தன்ைம.]

ஆண்டைகைம

ஆண்டைகைமāṇṭagaimai, ெப. (n.)

   1 ஆண்தன்ைம; manliness.

   2. ரம்; heroism, inherent bravery, chivalry.

     [ஆண் + தைகைம. தைகைம = தன்ைம.]

ஆண்டைகயன்

ஆண்டைகயன்āṇṭagaiyaṉ, ெப. (n.)

ஆண்டைக பாரக்்க;see appaga.

     "ஆண்  நிற் ம் ஆண்டைகயேன" ( றநா. 292);.

ஆண்டபண்டம்

 
 ஆண்டபண்டம்āṇṭabaṇṭam, ெப. (n.)

   ட் த் தட் ட் ப் ெபா ள்கள்; house hold articles ஆண்டபண்டம் அ ப ம் (உ.வ.);.

     [ஆண் = தைலைம, தன்ைம. ஆண் + பண்டம்.]

ஆண்டல்

 
 ஆண்டல்āṇṭal, ெப. (n.)

   ங் ல் ைள; bamboo shoot (ேசரநா.);.

ம. ஆண்டல்

ம வ: ஆண்

     [அண்  → அண்டல் → ஆண்டல்.]
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ஆண்டைல

ஆண்டைல1āṇṭalai, ெப. (n.)

   1. ேசவல், ெபைட: gallinaceous fowl, cock of hen.

     "ஆண்டைல யரத்்தவன்" (கந்த .ெதய்வ.7);.

   2. ஆண்மகன் தைலேபான்ற தைல ைடய ஒ  பறைவ; tabulous bird of prey having its head resembling that of 
a man.

   3 ேகாட்டான்; large hooting-owl.

     "ஊண்டைல ற் ய வாண்டைலக் ர ம்" (மணிேம. 6,77);.

     [ஆண் + தைல + ஆண்டைல. தைல ற் ெகாண்ைட ம் தா  ேபான்ற ழ்செ்ச ள் அல்ல  
ற ைடைம பற் ச ்ேசவ க் ம் ஆண்டைலப் ள் க் ம் இ  ெபா ப் ெபயரா ற் . 

ேசவைலக் த்த ெசால் ெபைடக் ம் ெபயரான  ெபா ட் ைட ெபயரச்் .]

 ஆண்டைல2āṇṭalai, ெப. (n.)

   பைடத்தைலவன் (க .அக.);; commandar, chief of the army.

     [ஆண் } தைல – ஆண்டைல. ஆண்டைல = தைலைமயான ஆடவன், ஆடவரக்் த் தைலவன்.]

 ஆண்டைல3āṇṭalai, ெப. (n.)

   1. வா  காய்க் ம் மரம் ( .அ.);; non-flowering trees like the fig tree.

   2. அரசமரம்; peepul tree (ச.அக.);

     [ஒ கா. ஆண் + தைல = ஆண்டைல. ஆண்டைல = வாதமரம், மரங்க ள் தைலைமயானதாகக் 
க தப்ப ம் அரசமரம்.]

ஆண்டைலக்ெகா

ஆண்டைலக்ெகா āṇḍalaikkoḍi, ெப. (n.)

   கக் கட ளின் ேசவற்ெகா  ( டா.1,23);; flag of the Lord Muruga, as having the figure of a cock

   2. ேபய் த ய ப ைய கரெவாட்டாமல்

   ஆண்மகன் தைல ம் பறைவ ன் உட மாக எ தப்பட்ட ெகா  (  227, உைர);; tag displaying 
the figure of the and alai bird in order to scare away evil spirits from the offerings on the altar.

     [ஆண் + தைல + ெகா  = ஆண்டைலக்ெகா .]

ஆண்டைலக்ெகா
ேயான்

ஆண்டைலக்ெகா ேயான்āṇḍalaikkoḍiyōṉ, ெப. (n.)

   ேசவற்ெகா  யரத்் ய கக் கட ள்; Tamil God, Muruga, whose flag displays the figure of a cock.

     [ஆண்டைல + ெகா ேயான். ஆண்டைல = ேசவல். ஆண்டைல1 பாரக்்க;see āndalal.]

ஆண்டைலய ப்

ஆண்டைலய ப் āṇḍalaiyaḍuppu, ெப. (n.)

   ஆண்டைலப் ள் வ வாகச ்ெசய்  பறக்க ம் ம ற்ெபா  ( லப். 15, 211);; a kind of instrument shaped 
like the andalaj bird and fixed upon the ramparts of a fortified city, which would dart forth at the approaching hostile army, 
missiles calculated to peck at and bite their brains.

     [ஆண்டைல + அ ப் . ஆண்டைல = ஆண்டைலப் பறைவ.]

ஆண்டவர

ஆண்டவர āṇṭavarasu, ெப. (n.)

   நா க்கரசர ்(ெபரிய , நா க். 545. 201);; St. Tirunavukkarasar

     [ஆண்ட + அர  = ஆண்டவர . வெப மானால் ஆடெ்காள்ளப்பட்ட ெப ைம க த் 
நா க்கரசைர 'ஆண்டவர ' என அைழத்தல் மரபா ற் .]
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ஆண்டவன்

ஆண்டவன்āṇṭavaṉ, ெப. (n.)

   1. கட ள்; God as ruler of heaven and earth, Lord

   2. உைடயவன்; master.

   3. ஆ ைக ெசய்பவன். (க  அக.);; ruler.

   4. அரசன் (க .அக.);; king.

   ம. ஆண்டவன்;பட. ஆண்டம.

     [ஆண்ட + அவன் = ஆண்டவன். ஆண்ட = உரிைமயாக் க் ெகாண்ட, ஆட் ரிந்த. ஆ தல் = 
உரிைமயாக்  அல்ல  உைடைமயாக் க் ெகாண்  பயன்படச ்ெசய்தல்.]

இைறவனால் ஆடெ்காள்ளப்பட்ேடார ்அவன் ஆைண வ நின்  தனக் ம் உல ற் ம் பயன்ப ம் 
வ ல் கைடத்ேத ம் வாய்ப் ப் ெப த ன், அத்த  வாய்ப் ைன உ ரக் க்  நல் ம் இைறவன் 
ஆண்டவன் எனப்பட்டான். இைறவ க் ம் அரச க் ம் ஒத்த ம ப் த் தரப்பட்டைம ன் 
இைறவ க்  ஆளாய்தெ்தா ம்  தைல அ யார ் ம் வ  ேபால அரச க்  ஆளாய்த ்
ெதா ம்  ம் க ம் அரசைன இைறவனாகேவ க  'ஆண்டவன்' என்றனர.்

ஆண்ட -த்தல்

ஆண்ட -த்தல்āṇṭaḻittal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

   அைச ம் அல்ல  அைசயாச ்ெசாத்ைதக் ப் ட்ட ம்பத்தார ் வ மாய்த ் ய்த்தல் 
(ெசங்ைக. னவ. வழ.);; enjoyment to full measure of movable or immovable property by a family.

     [ஆண்  + அ .]

ஆண்டளப்பான்

 
 ஆண்டளப்பான்āṇṭaḷappāṉ, ெப. (n.)

   ஆண் ற்ெகா  ைற க ரவைனச ் ற் வ ம் யாழன் என் ம் ேகாள் ( வா.);; planet Jupiter which 
takes one year to pass through one sign of the Zodiac.

     [ஆண்  + அளப்பான் - ஆண்டளப்பான். ஞா ற் க் ம்பத் ள்ள ேகாள்க ள் ஒன்றான 
யாழன் தன் வட்டப் பாைத ல் க ரவைன ஒ  ைற ற்  வ வதற்  ஒராண்  ஆதல் த்  

'ஆண்டளப்பான்' என் ம் ெபயர ்ஏற்பட்ட . ஆண்டளப்பான் = ஒராண் ல் தன் பாைதைய அளந்  
(கடந்  ெசன் ); ப்பான்.]

ஆண்டாண்

ஆண்டாண் āṇṭāṇṭu, ெப. (n.)

   ஆங்காங் ; here and there.

     "ஆண்டாண் ைறத ம் அ ந்தவாேற" ( .249);.

     [ஆண்  + ஆண் .]

ஆண்டார்

ஆண்டாரā்ṇṭār, ெப. (n.)

   உைடயார ்(அக.நி.);; owner, master, lord.

   2. ேதவர ்(அக.நி.);; gods.

   3. அ யார;் devotees.

     " நாள் ேச க்க வந்த ஆண்டாரக் க் ம்" (S.I.I.ii.84);.

ம. ஆண்டார.் க., ெத. ஆண்டாரி.

     [ஆண்டார ்→ ஆண்டவர.் ஆண்ட + அவர ்= ஆண்டவர ்→ ஆண்டார ்= ஆண்டவர,் ஆடெ்காண்டவர,் 
தைலவர,் ேதவர,் ஆடெ்காள்ளப்பட்ட அ யார.்]

ஆடெ்காண்டவைரக் த்த ஆண்டார ்எ ஞ்ெசால் ஆடெ்காள்ளப்பட்ட அ யாைர ம் த்த . 
ெசயப்ப  ெபா ைள ைன தலாகக் ம் மர  வ வைம  பற் யதா ம்.

ெசயப்ப  ெபா ைளச ்ெசய்த ேபாலத் ெதா ற்படக் ளத்த ம் வழக் ரித்ேத (ெதால். ெசால். 
ைன. 49);

இந் ல் யான் ெசய்த  என்  ெசய்த  என் ம் தல் ைன ெசய்யப்பட்ட  எனச ்ெசயப்பாட்  
ைனப் ெபா ள்ப தல் ேபால ம்,  ெகான்ற யாைன என்  ெகான்ற என் ம் ெபயெரசச்ம் 

ெகால்லப்பட்ட எனச ்ெசயப்ப ெபா ள் த்த ெபயெரசச்ப் ெபா ள்ப தல் ேபால ம் ஆண்டார ்
எ ஞ்ெசால் ஆளப்பட்ட அ யாைரக் த்த .
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ஆண்டாள்

 
 ஆண்டாள்āṇṭāḷ, ெப. (n.)

க்ெகா த்தநாச் யார.் ெபரியாழ்வாரின் மகளா ம், நாச் யார ் ெமா , ப்பாைவ 
ஆ ய ப வல்கைள இயற் யவ மா ய மா ய (ைவணவ); அ யார:் Vaisnava saint, daughter of Periyālvār, 
and author of the Tiruppaval and the Nacciyar – tirumol.

     [ஆண்டாள் = ஆடெ்காள்ளப்பட்டவள்.]

ஆண்டாள் 
மல் ைக

 
 ஆண்டாள் மல் ைகāṇṭāḷmalligai, ெப. (n.)

   மல் ைக வைக, (இ.வ..);; a species of Jasmine (loc.);. (ெச.அக.); . . . . large double - flowered Arabian Jasmine 
(S.D);.

     [ஆண் + தாள் + மல் ைக = ஆண்டாள்மல் ைக.]

ஆண்டான்

ஆண்டான்āṇṭāṉ, ெப. (n.)

   1. ஆண்டவன் (கம்பரா. கடறா . 62);; god.

   2. தைலவன்; master, lord.

     [ஆண்டவன் → ஆண்டான்.]

ம. ஆண்டான்.

ஆண்டான்ெவட்

ஆண்டான்ெவட் āṇṭāṉveṭṭu, ெப. (n.)

   பைழய நாணய வைக (பண . 142);; ancient coin.

     [ஆண்டான் + ெவட் . உ வம் அல்ல  எ த் ப் ெபா க்கப்பட்ட நாணயம் ெவட்  எனப்பட்ட .]

ஆண்

ஆண் 1āṇṭi, ெப. (n.)

   1. பண்டாரம்; a class of Tamilian Saivaile,

   2. . ற க்ேகாலம் ண்ட வனிய (ைசவ); அ யார;் Tamil Saiva mendicant.

   3. இரப்ேபான்; begger.

   4. தவஞ்ெசய் ம் ற ; one who meditates after renunciation, ascetic, recluse.

ம.,. க. ஆண் ..

     [ஆண்  = இைறவனால் ஆண்ட ளப்பட்ட அ யவன். ஆண்  + இ = ஆண்  'இ' ைன த .]

 ஆண் 2āṇṭi, ெப. (n.)

   வரிக் த் வைக ( லப்.3,13, உைர);; masquerade, dance.

ம ஆண்  யாட்டம்.

     [ஆண்  = ஆண் க்ேகாலம்.]

 ஆண் 3āṇṭi, ெப. (n.)

   க க் ரிய ெபயரக் ள் ஒன் ; a name of Muruga, Tamil God.

     [ஆண்  = ஆண் க்ேகாலத் ல் இ ப்பவன்]

ஆண் ச்

ஆண் ச் 1āṇṭicci, ெப. (n.)

   ற க்ேகாலம் ண்ட வனிய (ைசவ);ப் ெபண் அ யார.் ஆண்  என்பதன் ெபண்பால்; Tamil Saiva 
woman mendicant, fem. of ändi.

     [ஆண்  + அத்  = ஆண் த்  → ஆண் ச் .]
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ஆண் சமா

 
 ஆண் சமா āṇṭisamāti, ெப. (n.)

   ற யா ந்  இறந்தவரின் பள்ளிப்பைட (சமா ); ற் ைச ெசய்வதற்ெகன்  ற் ாட்டாக 
டப்பட்ட நிலம்; inam granted for worship at the tomb of anāngi (R.J.);.

     [ஆண்  + சமா .]

ஆண் ப்பள்ளிப்பைட பாரக்்க;seeandi-p-palli-p-padai

ஆண் ப்பள்ளிப்ப
ைட

 
 ஆண் ப்பள்ளிப்பைடāṇḍippaḷḷippaḍai, ெப. (n.)

   பள்ளிப்பைடப் சகரக்்  டப்பட்ட ற் ட்  நிலம்; land granted to the priest for performing poojas at the 
tomb of an ascetic.

     [ஆண்  + பள்ளி + பைட.]

ஆண் ப் லவர்

ஆண் ப் லவரā்ṇṭippulavar, ெப. (n.)

   17ஆம் ற்றாண் ன ம் ெசஞ் ையய த்த ஊற்றங்கால் ஊரின ம் ஆ ரிய நிகண்  
இயற் யவ ம் நன் ன் ஒ  ப க்  உைர வைரந்தவ மா ய த ழ்ப் லவர;் Tamil poet who lived in 
a village urrangăl near Cenji in the 17th century and wrote the Aciriya Nigandu and commentary on a portion of the Tamil 
grammar Nannul.

     [ஆண்  + லவர.்]

ஆண்  க க் ரிய ெபயரக் ள் ஒன்றாதலா ம், இப் லவ க் ப் பாவாைடப் லவர ்என்  
ேவெறா  ெபயரி த்தலா ம், இவ ைடய ேகாலத்தால் இவ க்  இப்ெபயர ்ஏற்பட் க்கலாம்.

ஆண் ம க் லம்

 
 ஆண் ம க் லம்āṇṭimadikkulam, ெப. (n.)

   ெவள்ளிப்பாடாணம் (ெவண்ெசந் ரம்);; anarsenic compound containing silver. (சா.அக.);.

     [ஆண்  + ம  + லம். ம  = நில  லம் = இனம், வைக. ெவள்ளி ேசரத்் ச ்ெசய்யப்பட்டதால் 
ெவண்ைமப் ெபா ள் ளங்க இப்பாடாணம் ஆண்  ம க் லம் எனப் ெபயர ்ெபற் க்கலாம்.]

ஆண் றன்

 
 ஆண் றன்āṇṭiṟaṉ, ெப. (n.)

   ஆண் றேலான் ஆண்டைக; respectable male.

     [ஆண் + றம் – ஆண் றம் - ஆண் றன்.]

ஒ.ேநா. GK. anīfandros, male. ஆண் ரன் பாரக்்க;see angiran
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ஆண்

ஆண் 1āṇṭu, ெப. (n.)

   பன்னிரண்  மாதம் அல்ல  365 நாள் ெகாண்ட ஆண்  என் ம் கால அள ; year.

     "ஆண் " ( லப்.1,24);.

   2. அகைவ (வய );; age. ஓராண் க் ட்  (உ.வ.);.

   3. ெகால்லமாண்  (ெநல்ைல);; year of the Kollam era in Kerala.

   ம. ஆண் ;   க., ெத., எ ;   . ஒட்.: ேகாத. அட்.;   ட. அண் ;   ெகாலா. எட்;   நா. ெயட;்   ேகாண். 
ேயண் ;   பர.் இெயட;்   .ராண்  (ெசன்றவாண் );; Cf. Eyon, yound, younder. A.S.geond, Ger.jener, that, foot, 
ya

     [ஆண்  = ங் ல் ைள. ஆண் ற்ெகா ைற மடங்கல் (ஆவணி); ங்களில் சரியாக 365 நாள் 
இைட ெவளிக்ெகா ைற ைளக் ம் ங் ல் ைளக்  'ஆண் ' என் ம் ெபயர ்உண்ைமயால் 
அ ேவ ஆண்ைடக் த்த கால அளைவப்ெபயரா ற் .]

வடெமா ல் 'வரஷ்' என்றால் மைழெயன்  ெபா ள். ஒ  மைழக்காலத் ற் ம் மற்ெறா  மைழக் 
காலத் ற் ம் உள்ள இைடக்காலம் ஏறத்தாழ ஒராண்டாத ன் 'வரஷ்ம்' ஓராண் க் ரிய ெபயரா ற் . 
சம்வத்சர என்ப  மா  கன் ம் காலம் எனப்ெபா ள்பட்  ஓராண்ைடக் க் ற . த ழர ்
நாகரிகம் ஞ்  நிலத் ந்ேத ெதாடங் ட்ட  என்பதற்  ங் ல் ைளையக் த்த 'ஆண் ' 
காலப் ெபயராக ஆளப்பட்  வ வ  சான்றாக அைமந் ள்ள .

ஆண் 2 பாரக்்க;see andu2

 ஆண் 2āṇṭu, ெப. (n.)

ங் ல் ைள (ேசரநா.);' young sprout of bamboo (Kef.);.

ம. ஆண் , ஆண்டன்.

ஆண் கள்ளட

ஆண் கள்ளட āṇḍugaḷḷaḍavu, ெப. (n.)

   ஆண்  வ மானம்; annual income (TASiii.216);.

     [ஆண் கள் + அைட  = ஆண் கள்ளட . அைட  → அட  (இைடத் ரி );, அைட  = ேசர் , 
க லத் ல் ேசரக்்கப்ப வ , அர க்  நிலவரியாக வ ம் ஆண்  வ வாய்.]

ஆண் த்ெதாைக

 
 ஆண் தெ்தாைகāṇṭuttogai, ெப. (n.)

   ஆண் ல் ெபறத்தக்கெதாைக; sum total receivable in the year end.

     [ஆண்  + ெதாைக.]

ஆண்  நிைற

ஆண்  நிைற āṇṭuniṟaivu, ெப. (n.)

   1. ழந்ைதகளின் தலாண்  நிைற  நாள்; first birth anniversary, as a day of special celebration. ( தான, 
ைமந்தர,்12);.

   2. நி வனம், பணி ஆ யவற் ன் ஓராண்  நிைற ; successful completion of one year of an institution or 
special work undertaken.

     [ஆண்  + நிைற  - ஆண்  நிைற  = ஒராண் க்காலம் வைடதல்.]

ஆண்  பட்ைட

ஆண்  படை்டāṇṭunūṟubaṭṭai, ெப. (n.)

   றாண் கள் எய்  ரந்்த ேவம் , வர , ஒ ைக த ய மரங்களின் படை்ட; bark of the trees like 
Margosa, portia, woolina etc., which are 100 years old.

     [ஆண்  +  + படை்ட. றாண்  வளரந்்  ரந்்த மரத் ன் படை்ட.]

ஆண் ப் றப்

 
 ஆண் ப் றப் āṇṭuppiṟappu, ெப. (n.)

   த்தாண் ; new year.

     [ஆண்  + றப் .]
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ஆண்  மா

 
 ஆண்  மா āṇṭumāṟi, ெப. (n.)

ந்தாதவனா ம் காலத்தா ம் இடத்தா ம் ஒத் ப் ேபா ம் இயல்ப யாம ம் ஒ  ராக வாழ்க்ைக 
நடத்த அ யாம ம் இ ப்பவைனத ் ட்

   வதற் ப்பயன்ப த் ம் வைசெமா ; term ot abuse implying that the person is past the period and place of 
progressing, incorrigible person. அவெனா  ஆண் மா  (உ.வ.);

     [ஆள் → ஆண்  + மா .]

ஆண் மானம்

 
 ஆண் மானம்āṇṭumāṉam, ெப. (n.)

   ஆண் க் கணக் ன் ெபா ட்  வழங் ம் கால அள ; era.

     [ஆண்  + மானம்.]

ஆண் ஞ்

 
 ஆண் ஞ் āṇṭumūñji, ெப. (n.)

   ஒ  வைசெமா ; term of abuse.

     [ஒ கா. ஆண்  + ஞ்  → ஆண் ஞ் .]

வாழ்ந்  ந்தவன், என்  ட் வதன் ேநாக்கம், நன்  வா ங்காலத் , உள்ளவற்ைற அ யாமல் 
றைமயாக காக் ந் ற ன்ைமையச ் ட் க் காட் ப்ப த்தலாம். ஒ.ேநா: க யாணம் 

ந் ட்ட  என்பைதக் க யாணம் ஞ்  ட்ட  என்ப  ெகாசை்ச வழக் .

ஆண் ய்-தல்

ஆண் ய்-தல்āṇṭumūytal,    2 ெச. .  (v.i.)

    மர  ன்றல், வளரச்் ய தல்; to stop developing to decline. அந்தக் ம்பம் ஆண்  ய்ந்  ேபா ற்  
(உ.வ.);.

     [ஒ கா. ஆண்  + மாய் → ஆண் மாய் → ஆண் ேமாய் → ஆண் ய். மாய்தல் = அ தல்.]

ஆண் யரத்்தம்

 
 ஆண் யரத்்தம்āṇṭuyarttam, ெப. (n.)

   சம்பளம் ெப ம் பணியாள க்  ஆண் க் ெகா ைற வழங்கப்ப ம் ஊ ய உயர் ; increment.

     [ஆண்  + உயரத்்தம்.]

ஆண்  வரி

 
 ஆண்  வரிāṇṭuvari, ெப. (n.)

   ஓராண்  வரி; annual tax.

ம. ஆண் வரி

     [ஆண்  + வரி.]

ஆண் வா-தல் 
(ஆண் வ தல்)

ஆண் வா-தல் (ஆண் வ தல்)āṇṭuvādalāṇṭuvarudal,    18 ெச. . . (v.i.)

   பயன்பாட் ற் ப் ேபா யதாதல்; to be sufficient for use. நித்தம் ஒ ப  த ர ்வாங் ம் 
ஆண் வர ல்ைல (உ.வ.);.

     [ஆண்  + வா - ஆண் வா = ஆ தற்  அல்ல  பயன்ப த் தற்  இையந்  வ தல், ேபா யதாதல்.]

ஆண்ெட த் த்ேத
ைவ

ஆண்ெட த் த்ேதைவāṇṭeḻuttuttēvai, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக; an ancient tax (Pudu. Insc. 399);.

     [ஆண்  + எ த்  + ேதைவ = ஆண்ெட த் த் ேதைவ. ஒ கா. ஆண் ேதா ம் எ த் ப் 
பணிக்காகப் ெப ம் வரியாகலாம்.]
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ஆண்ைட

ஆண்ைட1āṇṭai, ெப. (n.)

   தலாளி, தைலவன், பண்ைணயார;் master, lord, landlord, used by people with reference to their feudal chief of a 
superior. 'ஆண்ைட ையக் ைறத்தால், சாம்பான் ேவைலையக் ைறப்பான்' (பழ.);.

   ம. ஆண் ;ெத. ஆண் .

     [ஆள் → ஆண் → ஆண்ட + ஐ = ஆண்ைட = தன்ைன ஆ ன்ற அல்ல  ஆளாகக் ெகாண்ட தைலவன். 
ஐ= ெபயரச் ்ெசால் .]

 ஆண்ைட2āṇṭai, ெப. (n.)

   அங் , அவ் டம்; that place, there (நால . 91);.

     [ஆ = ஆண்  → ஆண்ைட. ஆ = அந்த (ேசய்ைமச் ட் );.]

 ஆண்ைட3āṇṭai, ெப. (n.)

   ங் ல் ைள; young sprout of bamboo.

   ம. ஆண்ைட. ஆண்டல், ஆண்டன்;   . அண்ெட ( ங் ல் வைள);;பட. அண்ெட (ஊ ழல்);.

     [அண்  → அண்ைட → ஆண்ைட அண்  = பக்கம் ங் ல் ரின் அ ப்பக்கத் ல் ைளதெ்த ம் 
ைள அண்ைடெயன்றைழக்கப்பட்  தனிைல நீண்  'ஆண்ைட'யா ற் .]

 ஆண்ைட4āṇṭai, ெப. (n.)

   1. ேதடெ்கா க் செ்ச ;. Indian turnsole-Heliotropium indicum.

   2. ஆெதாண்ைடக்ெகா ; thorny creeping plant - capparis horrida,

ஆண்ைடச் ைக

 
 ஆண்ைடச் ைகāṇṭaiccigai, ெப. (n.)

   ஆண்  நி ைவக் கணக் ; account of arrears or balance for the year.

     [ஆண்  + ஐ + ைக. = ஆண்ைடச் ைக.]

     ' றங்ைக → ைக (ெகா.வ);. கடந்த ஆண் ன் வரிக் த் தவசம் அளக் ம்ேபா , அப்ேபாேத 
தரப்படாத நி ைவக்காக வட்டம் (வட் ); க் ம் ேநாக் ல், ஒ  றங்ைக அள்ளிப் ேபா தல் மர . 
இசெ்சால் ெபா வாக ஆண்  நி ைவக் கணக்ைகக் ப்பதா ற் .

ஆண்ெடா ல்

 
 ஆண்ெடா ல்āṇṭoḻil, ெப. (n.)

   ெப ஞ்ெசயல், அ ஞ்ெசயல், ரசெ்சயல்; mighty deeds or heroic deeds.

     [ஆண் + ெதா ல் - ஆண்ெடா ல் = ஆண்ைம ளங்கச ்ெசய்யப்ப ம் ெசயற்கரிய ெசயல்.]

ஆண்ெடா ல் 
ைமந்தன்

 
 ஆண்ெடா ல் ைமந்தன்āṇṭoḻilmaindaṉ, ெப. (n.)

   ல்லவன் - வல் ல் ஓரி; expert in archery. ெசால் க் க் ரன்;

ல் க்  ஓரி. (பழ.);.

     [ஆண் + ெதா ல் + ைமந்தன் = ஆண்ெடா ல் ைமந்தன். ஆண்ெதா ல் = ஆண்ைம. ைமந்  → 
ைமந்தன். ைமந்  = வ ைம ைமந்தன் = வ ைம க்கவன்.]
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ஆண்ேடான்

ஆண்ேடான்1āṇṭōṉ, ெப. (n.)

   1. உைடேயான், தலாளி (அக.நி.);; proprietor.

   2. தைலவன்; master.

   3. ேதவன் (அக.நி.);; lord.

     [ஆள் → ஆண் → ஆண்டான் → ஆண்ேடான். 'ட'் எ த் ப்ேப . ஆண்ேடான் = ஆள்பவன், தைலவன்.]

 ஆண்ேடான்2āṇṭōṉ, ெப. (n.)

   மாந்தன் (நாம ப.);; man.

     [ஒ  கா. ஆள் → ஆண். ஆண் + ட ்+ (ஆன்); → ஒன் → ஆண்ேடான். ஆண் → ஒன் ஆண்பா ற் த் ரி . 
ஆள் = ஆ ம் பணிக் ரிய மாந்தன், மாந்தர ் ட்டம்.]

ேவைலக்  ஆள் ேவண் ம் என் ம்.உலக வழக் ல் ஆள் - மாந்தன் எனப் ெபா ள்ப தல் காண்க. ஆள் 
ேவரின யாக அண் ரன் என் ம் த ழ்க் நில மன்னன் மர ம் ஆந் ர மர ம் ெபயர ்ெபற் ள்ளன. 
ேமைலயாரிய ெமா களி ம் இவ்ேவரின யாகச ்ெசாற்கள் ைளத் ள்ளன.

 GK. anthropos—man, he who has the face of a man, andro, beforea vowelandr-combiningform meaning man cf. Andrew, 
Andrias, andron, dandy, 'a fop', and the second element in Alexander, Leander, Philander, cf. also the first element in 
anthropo- (E.C.E.D.E.L);.

ேமைலயாரிய ெமா களில் ெபயரின் ன்ெனாட்டாக ம் ன்ெனாட்டாக ம் வ ம் and என் ம் ெசால் 
'மாந்தன்' என்  ெபா ள்ப ற .

ஆண்தண்

ஆண்தண் 1āṇtaṇṭu, ெப. (n.)

   வலக்கா ன் தண்  ( ன்);; small gristly protuberance of the right ear, opp to ெபண் தண் . (சா.அக.);.

     [ஆண் + தண் . தண்  =  த த் ப்ப . ஆண் = வலப்பக்கம்.]

வெப மானின் இடப்பக்கம் உைம த்தலால் இடப்பக்கத் ற் ப் ெபண் அைடெமா யாக ம் 
வலப்பக்கத் ற்  ஆண் அைடெமா யாக ம் ம த் வரால் ெபா வாக ஆளப்ப ம் களாக 
அைமந்தன.

ஆண்நாள்

 
 ஆண்நாள்āṇnāḷ, ெப. (n.)

   தா  (பரணி);;   ஆரல் (காரத்் ைக);;   உ ள் (உேரா னி);;   கைழ ( னர ் சம்);;   ெகா  
( சம்);;   ைகம் ன் (அத்தம்);;   பைன (அ டம்);;   க்ேகால் ( ேவாணம்); ற்ெகா ங்கால் 
( ரட்டா );; ற்ெகா ங்கால்

 male stars are parani, kārtigal, urõgini, punarpūšam, pnšam, attam, anudam, tiruvõnam, pūrattādi, uttirattādi.

     [ஆண் + நாள்.]

ஆண்பைன

 
 ஆண்பைனāṇpaṉai, ெப. (n.)

   காய்க்காத பைன; male palmyra bearing no fruit.

     " ம்ைப ஆண்பைன" (சம். ேதவா. ேவாத் ர)்;

     [ஆண் + பைன. ஈனாப்பைன ஆண்பைன எனப்பட்ட .]

ஆண்பா

ஆண்பா āṇpāṭu, ெப. (n.)

   1. ஆணின் ணம்; male characteristics.

   2. ஆண்களின் யற் ; efforts of the male members of the family used along with the expression, ெபண்பா . 
ஆண்பா  ெபண்பா  பட்  அசெ்சயல் ந்த  (உ.வ.);.

     [ஆண் + பா . ஆண் = ஆண்மக்கள், பா  = ெசயல், உைழப்  ப  → பா  ( . .ெதா.ெப.);.]
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ஆண்பாத்

 
 ஆண்பாத் āṇpātti, ெப. (n.)

   உப் ப் பாத்  வைக; crystalizer in salt pans, dist from ெபண்பாத் .

     [ஆண் + பாத் .]

ஆண்பால்

ஆண்பால்āṇpāl, ெப. (n.)

   1. ஆண்வைக, ஆணினம், (ெதால். ெபா . 603);; male sex.

   2. (இலக்.); ஐம்பால்க ள் ஒன் ;   3. ஆண்தன்ைம; masculine quality. (சா.அக.);

     [ஆண் + பால். பால் = வைக, பா பா , தன்ைம.]

ஆண்பாெல த்

ஆண்பாெல த் āṇpāleḻuttu, ெப. (n.)

   1. அ, இ, உ, எ, ஒ என் ம் ஐந்  ற்ெற த் கள் (இலக். .773, உைர);; five short Tamil vowels (ெச.அக.);.

   2. பன்னிரண்  உ ெர த் க ம் அைவ ன்  உ ரெ்மய்க் ற்ெற த் க ம் (க .அக.);; twelve 
vowels and other short consonants of the Tamil language.

     [ஆண் + பால் + எ த் ]

ஆண்பாற் ள

 
 ஆண்பாற் ள āṇpāṟkiḷavi, ெப. (n.)

   தைலமகன் ற் ; utterance of a hero.

     [ஆண் + பால் + ள ]

ஆண்பாற் ள்ைள
க்க

 
 ஆண்பாற் ள்ைளக்க āṇpāṟpiḷḷaikkavi, ெப. (n.)

ஆண்பாற் ள்ைளத் த ழ் பாரக்்க;see anpapillai-ttamil

     [ஆண்பால் + ள்ைள + க . க  = பாட் ]

ஆண்பாற் ள்ைள
த்த ழ்

 
 ஆண்பாற் ள்ைளத்த ழ்āṇpāṟpiḷḷaittamiḻ, ெப. (n.)

   தைலமகைனக் ழந்ைதயாகக் க  ஆண் ழந்ைதப் ப வத்ைதக் காப் , ெசங் ைர, தால், 
சப்பாணி, த்தம், வ ைக (வாராைன);, அம் , பைற, ற் ல், ேதர ்எனப் பத் ப் 
ப வங்களாகப் ரித்  ஒ  ப வத் க் ப் பத் ப் பாடல்களாக ெமாத்தம்  பாடல்களில் 
வண்ணித் ப் பா ம் ப வல்; poem celebrating the ten different stages of development in the infancy and childhood 
of a hero, viz., kappu, señgîrai, tāl, sappāni, muttam, vārānai, ambuli, sirupatai, sirril, sirutēt, opp. to Penpar pillai–t—tamil.

     [ஆண்பால் + ள்ைள + த ழ். ள்ைளப் ப வத்ைதப் பா வதால் ள்ைளத்த ழ் எனப்பட்ட  
ள்ைளத்த ழ், ற் லக் யங்க ள் ஒன் .]

ஆண்பாற் 
ள்ைளப்பாட்

ஆண்பாற் ள்ைளப்பாட் āṇpāṟpiḷḷaippāṭṭu, ெப. (n.)

ஆண்பாற் ள்ைளத் த ழ் பாரக்்க;see impar plait-tml.

     "ஆண்பாற் ள்ைளப்பாட்ேட" (இலக். . 806);.

     [ஆண்பால் + ள்ைள + பாட் .]
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ஆண் ள்ைள

ஆண் ள்ைளāṇpiḷḷai, ெப. (n.)

   ஆண் ழந்ைத; male child.

   2. ஆடவன்; man. நீ ஆண் ள்ைளயானால் இங்ேக வா (உ.வ.);

   3. வல்லவன்; man of capacity or ability. இைதச ்ெசய்  க்கக் ய ஆண் ள்ைளயா அவன்? (உ.வ.);.

   4. ரன்; warrior. 'ஆண் ள்ைளகளான ஷ்மத் ேராணா களிேற' (ஈ , 7,4,5);.

   5. கணவன்; husband.

   ம. ஆண் ள்ைள; . ஆண்பாெல

     [ஆண் + ள்ைள. ள்ைள = ழந்ைத. ஆடவைன ம் ஆண்ைமைய ம் த்த ேபா  ஆண் 
ள்ைளெயன்ப ற் ள்ைள ெபா ளிழந்த ஈறா  வல்லவன், ரன், கணவன் ஆ ய ெபா ள் தந்த .]

ஆண் ள்ைள 
அரிமா

 
 ஆண் ள்ைள அரிமாāṇpiḷḷaiarimā, ெப. (n.)

   த கண் மறவன்;   எதற் ம் அஞ்சாத ரன்; man of supreme valour and prowess as a brave lion.

     [ஆண் ள்ைள + அரிமா.]

ஆண் ள்ைளச ்
ங்கம்

 
 ஆண் ள்ைளச ் ங்கம்āṇpiḷḷaicciṅgam, ெப. (n.)

   ரன்; hero, a term of praise.

     "ஆைனையப் த் வான் ஆண் ள்ைளச ் ங்கம்" ( ைரப்பாட் );.

     [ஆண் ள்ைள + ங்கம். Skt. simha → ங்கம் = அரிமா. ஆண் ள்ைளயா ய அரிமா என உ வக

வணியைமந்த ெசால்லாட் . ஆண் ள்ைள அரிமா பாரக்்க;see anpillai-arima.]

ஆண் றங்கைட

ஆண் றங்கைடāṇpiṟaṅgaḍai, ெப. (n.)

   1. ஆண் தைல ைற; male descendant, male lineage.

   2. ஆண் ழந்ைத; male issue, male child.

     [ஆண் + றங்கைட றங்  → றங்கைட. றங் தல் = ேதான் தல்.]

ஆண் ள் ற்றம்

 
 ஆண் ள் ற்றம்āṇpuḷkuṟṟam, ெப. (n.)

   மாைல மங் ய ேவைள ல் ழந்ைதகைள ெவளி ற் ெகாண்  ேபாவதா ண்டா ம் ஓர ்ேநாய்; a 
morbid diathesis in children supposedly caused by taking them out after dusk, when some inauspicious bird flys overhead.

     [ஆண் ள் + ற்றம்.]

ஆண் யம்

 
 ஆண் யம்āṇpūtiyam, ெப. (n.)

   ஆண் ள்ைள டம் ஏற்பட்ட ஒ வைக ெமய்க் ; male element of a sexual cell, amasculo-nucleus-
Arsenoblast (சா.அக);.

     [ஆண் + யம்.]
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ஆண் ெபண்

 
 ஆண் ெபண்āṇpeṇ, ெப. (n.)

   கணவன் மைன , இைண ைணயர ்( டா.);; husband and wife, married couple.

     [ஆண் + ெபண்.]

ஆண்ெபண் அ  
ேகாள்கள்

 
 ஆண்ெபண் அ  ேகாள்கள்āṇpeṇaliāḷkaḷ, ெப. (n.)

   ேகாள்க ள் ெசவ்வாய், யாழன், ஞா  என்பன ஆண் ேகாள்கள். அ வ ம் ( தன்); காரி 
(சனி); ம் அ ேகாள்கள். ெவள்ளி, ங்கள், க ங்ேகாள். (இரா ); ெசங்ேகாள், (ேக ); என்பன ெபண் 
ேகாள்கள். (அ . ந்);; male planetsare Mars, Jupitorand Sun;

 hermaphroditeplanets are Mercury and Saturn;

 female planets are Venus, Moon, Moon's ascending node and moon's decending node. (சா.அக);.

     [ஆண் + ெபண் + அ  + ேகாள்கள்.]

ஆண்ெபண்ண  
நாள்கள்

 
 ஆண்ெபண்ண  நாள்கள்āṇpeṇṇalināḷkaḷ, ெப. (n.)

தா  (பரணி);, ஆரல் (காரத்் ைக);, உ ள் (உேரா ணி);, கைழ ( னர் சம்);, ெகா  ( சம்);, 
ைகம் ன் (அத்தம்);, பைன (அ டம்);, க்ேகால் ( ேவாணம்);, ற்ெகா ங்கால் ( ரட்டா );, 

ற்ெகா ங்கால் (உத் ரட்டா ); என்பன ஆண் நாள் ன்கள், மாழ்  ( க ரிடம்);, ன்  (சதயம்);, 
 ( லம்); இைவ அ  நாள் ன்கள். இரைல (அக னி);, யாழ் ( வா ைர);, கவ்ைவ (ஆ யம்);, 

ெகா கம் (மகம்);, கைண ( ரம்);.

   மாேன  (உத் ரம்);, ெநய்ம் ன் ( த் ைர);, ளக்  ( வா );, ள  ( சாகம்);, தழல் (ேகடை்ட);, 
ற் ளம் ( ராடம்);, கைடக் ளம் (உத் ராடம்);, பறைவ (அ ட்டம்);, ெதா பஃ  (இேரவ ); என்பன 

ெபண் நாள் ன்கள். (அ . ந்.);; male stars are parani, kārttigai, urõgini, punarpūšam, pūšam, attam, anugam, 
tiruvõnam, purattãdi, and uttirattadi;

 hermaphrodite stars are mirugaśiridam, sadayam and muiam, female stars are asupadi, tiruvādirai, āyilyam, magam, pūram, 
uttiram, sittirai, swādi, visāgam, kēttai, pūrādam, uttirāgam, avittam and irévadi.

     [ஆண் + ெபண் + அ  + நாள்கள்.]

ஆண் ைபத் யம்

 
 ஆண் ைபத் யம்āṇpaittiyam, ெப. (n.)

   ஆண்மகனின் ேமல் ெபண் ெகாண்ட ஒ  ேவடை்க; insane sexual desire in a female over a male. It is opp to 
penpaittiyam, the one in the male. (சா.அக.);

     [ஆண் + ைபத் யம். த்தம் → த் யம் → ைபத் யம். த்தம் = மயக்கம், ெவ .]

ஆண்மக்கட் 
ப வம்

ஆண்மக்கட ்ப வம்āṇmakkaṭparuvam, ெப. (n.)

   இைளேயானா ங்காலம் (பன்னி பா. 226);; stage in the life of a male, when he comes of age.

     [ஆண்மக்கள் + ப வம். ஆண்மகனாக வளரச்் ெயய் ம் ப வம். ைச ம் தா ம் வள ம் ப வம்.
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ஆண்மகன்

ஆண்மகன்āṇmagaṉ, ெப. (n.)

   1. ஆண் ழந்ைத; male child.

   2. மாந்தன்; man.

   3. றந்ேதான்; efficient man.

   4. கணவன்; husband.

   5. மகன்; son.

   6. ணி க்கவன்; man of courage.

     "ஆண்மகன் ைக ல ல்வாள்" (நால .386);

     [ஆள் → ஆண் + மகன்.]

ஆண்மஞ்சள்

 
 ஆண்மஞ்சள்āṇmañjaḷ, ெப. (n.)

   க மஞ்சள்; turmeric used in curry.

     [ஆள் - ஆண் + மஞ்சள் (ஆ ம் மஞ்சள்);.]

ஆண்மதப்

 
 ஆண்மதப் āṇmadappū, ெப. (n.)

   மதனப் ; Indian cowslip creeper-pergularia winor. (சா.அக.);.

ம வ: ஆண்மதன காமப்

     [ஒ கா. ஆண் + மதனம் + . ஆண்மதனப்  → ஆண்மதப் . மதனம் → மதம் (இைடக் ைற);.]

ஆண்மரம்

ஆண்மரம்āṇmaram, ெப. (n.)

   1. வ ரம் பாய்ந்த மரம்; a class of trees in which the core is hard and s-table for timber.

     "உற்றவாண்மரம் உள் ர ைட மரமாம்" (சா.அக.);.

   2. நஞ்ைச

   க் ம் ஆண்ைம ைடய அ ஞ் ல் மரம்; tree in which every part is an antidote for poison, sage - leaved 
alangium.

   3. ேசராங்ெகாடை்ட மரம்; marking nut tree – It is so called because it is an antidote against poison.

   4. காயா மரம்; tree not bearing fruit.

   5. க ங்கா  மரம்; sundra tree (சா.அக.);.

. ஆண்மர.

     [ஆண் + மரம். ஆண் = ஆண்ைம, வன்ைம, மரங்களின் ந ல் வ ரம் பாய்ந்  ண்ணிதாதல், 
எ ரக்் ம் வ ைம ைடயதாதல். காய் காய்க்காத மரங்கைள, ஆண்பாற்ப த் க் ம் மர பற் க் 
காயாமரம் ஆண்மரம் எனப்பட்ட . நஞ்  க் ம் ஆற்றல் ெகாண்ட மரங்களின் வன்ைமையக் 

க் ஞ் ெசால்லாக 'ஆண்' அைடெமா  ஆளப்பட் ள்ள .]

ஆண்மல

 
 ஆண்மல āṇmalaḍu, ெப. (n.)

   ஆண்மக க்  ஏற்ப ம் மலட் த்தன்ைம; want of fertility of fecundity in a man's semen.

     [ஆண் + மல . மல  பாரக்்க;see maladu.]
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ஆண்மா ைள

 
 ஆண்மா ைளāṇmātuḷai, ெப. (n.)

   மா ைள; double-flowered pomegranate.

     [ஆண் + மா ைள. மா ைள பாரக்்க;see mādulai.]

ஆண்மா

ஆண்மா āṇmāṟi, ெப. (n.)

   1. அடங்காக் ண ள்ளவள்t; masculine woman, termagant.

   2. அடக்க ல்லாதவள்;   ; woman outrageous in conduct, immodest woman.

   3. ஆண் ண ைடயவள்; manlike woman. Virago, Amazon.

     [ஆண் + மா . மா  = மா யவள்.]

ஆண் ங் ல்

ஆண் ங் ல்āṇmūṅgil, ெப. (n.)

   1. ெகட் யான ங் ல்; solid bamboo.

   2. கல் ங் ல்; a species of solid bamboo. It is opposed to penmungil, the common hollow bamboo.

     [ஆண் + ங் ல். ஆண் = வன்ைம, வ ரம், ண்ைம.]

ஆண்ெமய்க்

ஆண்ெமய்க் āṇmeykāṟu, ெப. (n.)

   1. ஆண் ள்ைளக க் ண்டான இயற்ைக, வ ைம, அ  த யன; essential nature, strength or virility, 
power, intellect, etc. of man.

   2. ஆண் மகனிடம் அைமயத்தக்க ெமய்க் ; male element of a sexual cell, a masculo - nuelous Arsenoblast. 
(சா.அக.);.

     [ஆண் + ெமய் + .]

ஆண்ெமய்க் ந
◌ ல்

 
 ஆண்ெமய்க் ல்āṇmeykāṟunūl, ெப. (n.)

   மாந்தன் உடற்  பற் ம், ேநாய் பற் ம் ஆண் ன் ெமய்ம்ைமகைளப் பற் ம் ம் 
ல்; scientific study of masculine constitution and of the diseases of the male sex, especially the study of diseases of the 

male organ -Andrology (சா.அக);.

     [ஆண் + ெமய் +  + ல்.]

ஆண்ெமய்ம்ைம

 
 ஆண்ெமய்ம்ைமāṇmeymmai, ெப. (n.)

   மாந்தன் உடற் ற் யல்; scientific study of masculine constitution.

     [ஆண் + ெமய்ம்ைம.]
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ஆண்ைம

ஆண்ைமāṇmai, ெப. (n.)

   1. ஆ ந் தன்ைம (ெதால். ெசால். .51);; controlling power.

   2. ஆண்தன்ைம ( லப்.6,56);; masculinity, virility.

   3. ெவற்  ( ங்.);; conquest, victory, success.

   4. வ ைம ( ங்.);; strength, power.

   5. ெச க் ; pride, conceit. நாெனன்ற வாண்ைம

   6. உைடைம; possession used as a suffix.

     " ல்ல வாண்ைம" ( றள், 331);.

   7. வாய்ைம ( ங்.);; truth.

   8. ஆண்பா ணரச்்  வன்ைம; having sexual power, a peculiar characteristic in males.

   ம. ஆண்ம, ஆணத்தம்;க. ஆண்ம.

     [ஆள் → ஆண் → ஆண்ைம (ேவ.ெசா.க.7);. ஆள் + ெமய் - ஆண்ைம = ஆ ந்தன்ைம. ெமய் = தன்ைம, 
இயல்  ெமய் → ைம. ெமய் பாரக்்க;see mey.]

ஆண்ைமக் ைற

 
 ஆண்ைமக் ைற āṇmaikkuṟaivu, ெப., (n.)

   வ ைமக் ைற ; loss of manly power, want of virility, impotency.

     [ஆண்ைம + ைற .]

ஆண்ைமச ்
ைனப்ெபயர்

ஆண்ைமச ் ைனப்ெபயரā்ṇmaicciṉaippeyar, ெப. (n.)

   ஆண்பாைலேய ளக்  நிற் ம் ைனப்ெபயர;் masculine nouns denoting parts of members of the body or 
names derived from such nouns.

     " டவன்" (நன்.283, உைர);.

     [ஆண்ைம + ைன + ெபயர.் ைன = உ ப் .]

ஆண்ைமச் ைன 
தற்ெபயர்

ஆண்ைமச் ைன தற்ெபயரā்ṇmaicciṉaimudaṟpeyar, ெப. (n.)

   ஆண்பாைலேய ளக்  நிற் ம் ைன தற்ெபயர;் the noun, cinaimuda peyar which denotes masculine 
gender in particular ' டக்ெகாற்றன்' (நன்.283 உைர);.

     [ஆண்ைம + ைன + தல் + ெபயர.் ைன தற் ெபயர ்பாரக்்க;see cinal mudarpeyar.]

ஆண்ைமத  
ழங்

ஆண்ைமத  ழங் āṇmaidarugiḻṅgu, ெப. (n.)

   1. நிலப்பனங் ழங் ; ground palm of hog palm

   2. நிலச ்ச க்கைரக் ழங் ; root of a plant

   3. அ க் ரா ழங் ; the root of a plant.

   4. ெபாற் ந் ற் ழங் ; root of a plant. (சா.அக.);.

ம வ. நிலச ்ச க்கைரக் ழங்  ச ்ச க்கைரக் ழங் .

     [ஆண்ைம + த  + ழங் .]

ஆண்ைமப்ெபா ப்
ெபயர்

ஆண்ைமப்ெபா ப்ெபயரā்ṇmaippoduppeyar, ெப. (n.)

   உயர் ைண யாண்பாைல ம் அஃ ைண யாண் பாைல ம் ஏற் ம் ெபா ப்ெபயர;் masculine nouns, 
common to the rational and irrational classes. 'சாத்தன் இவன், சாத்தன் இவ்ெவ ' (நன்.284, உைர);.

     [ஆண்ைம + ெபா  + ெபயர.்]
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ஆண்ைம 
தற்ெபயர்

ஆண்ைம தற்ெபயரā்ṇmaimudaṟpeyar, ெப. (n.)

   ஆண்பாைலேய ளக்  நிற் ம் தற்ெபயர;் masculine noun denoting the stock or body. 'சாத்தன்' (நன்.283, 
உைர);.

     [ஆண்ைம + தல் + ெபயர.் தற்ெபயர ்பாரக்்க;see mudar-peyar.]

ஆண்ைம 
ைறப்ெபயர்

ஆண்ைம ைறப்ெபயரā்ṇmaimuṟaippeyar, ெப. (n.)

   ஆண்பாைல உணரத்் ம் ைறப்ெபயர;் masculine noun denoting relationship. தந்ைத (நன். 283, உைர.);. 
[ஆண்ைம + ைற + ெபயர.்]

ஆண்ைமயன்
ஆண்ைமயன்āṇmaiyaṉ, ெப. (n.)

   வன்; Lord Šva ( வா. 6.8.8.);.

ஆண்ைம

 
 ஆண்ைம āṇmaiyili, ெப. (n.)

   ெபண்தன்ைம (நாம ப.);; feminity, womanishness.

     [ஆண்ைம + இ . இ  = இல்லாத தன்ைம.]

ஆண்ரா

 
 ஆண்ரா āṇrāci, ெப. (n.)

ஆேணாைர பாரக்்க;see āņõrai.

ஆண் வசம்

 
 ஆண் வசம் āṇvasambu, ெப. (n.)

   ஒ வைக வசம் ; a variety of sweet flag-Acorus Calamus. (சா.அக.);

ஆண்வ

ஆண்வ āṇvaḻi, ெப. (n.)

   1. ஆண் தைல ைற; male descendant, family descent in the male line.

   2. ஆண் ழந்ைத; male child.

   3. ஆண் தைல ைற  (சந்த ); ந்  உண்டான மர ; male line, family descent in the male line.

ம. ஆண்வ

     [ஆண் + வ .]

ஆண்ெவ ப்

 
 ஆண்ெவ ப் āṇveṟuppu, ெப. (n.)

   ெபண்க க்  ஆண்கைளக் கண்டால் உண்டா ம் ெவ ப் ; morbid dislike of or insane aversion to the male 
sex in women, Apandria.

     [ஆண் + ெவ ப் .]

ஆணகம்

ஆணகம்1āṇagam, ெப. (n.)

ஆளகம் பாரக்்க;see ālagam.

 ஆணகம்2āṇagam, ெப. (n.)

   ேகாளகநஞ் ; mineral poison.

     [ஆணம்2 → ஆணகம்.]

ஆணங்கம்

 
 ஆணங்கம்āṇaṅgam, ெப. (n.)

   ஆண் ; genital of a male as opposed to pennangam, genital of a female.

     [ஆண் + அங்கம். அங்கம் = உ ப் . Skt. anga.]
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ஆணங்காய்

 
 ஆணங்காய்āṇaṅgāy, ெப. (n.)

   ஆண்பைன ன் பாைள, ஆண்பைன ன் காய்; branched spadix of the flowers of the male palmyra tree 
(சா.அக.);.

     [ஆண் + அம் + காய். அம் = சாரிைய.]

ஆணணி

ஆணணிāṇaṇi, ெப. (n.)

   மறவர ்பைடவ ப் ; military parade.

     "ஆணணி த ம் அ பைட தாங்க ம்" ( பாண். 211);.

     [ஆண் + அணி.]

ஆணத்

ஆணத் 1āṇatti, ெப. (n.)

   ஆைண, கட்டைள; order, command (S.I.I.iii.93);.

   ம. ஆண;   க. ஆண ;   ெத.ஆண ; ரா ., பா . ஆணத் . Skt. ājnapti.

     [ஆைண + அத்  = ஆணத்  = ஆைண. அத்  = சாரிைய. 'இ' உைடைம த்த ஈ . த ஆணத்  → 
ரா . ஆணத் . ஆைண பாரக்்க;see anal.]

 ஆணத் 2āṇatti, ெப. (n.)

   கற் ரம்; camphor.

ஆணம்

ஆணம்1āṇam, ெப. (n.)

   1. அன் ; love, friendship, affection.

     "ஆண ல் ெபா ெளமக் " (க த்.1);.

   2. பற் க்ேகா ; support.

     "ேதவைர யாணெமன் றைடந் " ( வ். சச்ந். 69);.

   3. ெகாள்கலம், ஏனம்; vessel. ம. ஆணம்;

க.ஆண.

     [ஒ கா. அைணயம் → அணயம் → அணம் → ஆணம். அைணயம் = த தல், அைணத்தல், 
நட் க்ெகாள்ளல், பற் க் ேகாடா த்தல், நிைலக்களமாதல், ெபா ள்கைளக் ெகாள் ம் 
ெகாள்கலனாதல்.]

 ஆணம்2āṇam, ெப. (n.)

   1. சா ; soup.

   2. ழம்  ( ங்.);; broth or thick consistent fluid curry. ஆட்டாணம், ேகா யாணம் (உ.வ.);

   3. ழம் த்தான்; vegetable relish in soup.

   ம. ஆணம்;க. ஆண (ெவல்லப்பா );.

     [ஒ கா. அள் → அளம் → ஆளம் → ஆணம். அள் → அளம் = ேச , சா , ழம் .]

 ஆணம்3āṇam, ெப. (n.)
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ஆணர்

ஆணர1்āṇar, ெப. (n.)

   பாணர ்(அக.நி.);; pãnars.

     [ஒ கா. பாணர ்→ ஆணர.்]

 ஆணர2்āṇar, ெப. (n.)

   நன்ைம (க .அக.);; goodness

   2. வளைம (க .அக.);; fertility, prosperity.

     [யாணர ்→ ஆணர.்]

 ஆணர3்āṇar, ெப. (n.)

   ஆண்ைம ைடயவர;் one who possesses manly characteristics.

     [ஆண் + ஆணர.்]

ஆணல்லாதவர்

ஆணல்லாதவரā்ṇallātavar, ெப. (n.)

   இைறவ  பாட் ல் இல்லாதவர;் non-devotee.

     "ஆணலாத வைரக் கண்டால் அம்ம நான் அஞ் மாேற" (  வாச. 35.40);.

     [ஆண் + அல்லாதவர.்]

ஆண

ஆண āṇali, ெப. (n.)

   ஆண்ேதாற்றம் க்க அ  (ெதால். ெபா ள். 605. உைர);; hermaphrodite human being in whom masculine 
features predominate.

 i.e. a male with only the genital organs, eunuch similar to those of the female.

     [ஆண் + அ .]

ஆணைல

 
 ஆணைலāṇalai, ெப. (n.)

   கட ல் உயரமாக எ ம் ம் அைல; high wave in the sea.

     [ஆண் + அைல. ஆண் = வ ைம.]

ஆணவப் ணிப்

 
 ஆணவப் ணிப் āṇavappiṇippu, ெப. (n.)

   ஆணவக் கட் ; matter which is eternally encasing the soul and lasting till its final liberation.

     [ஆணவம் + ணிப்  = ஆணவப் ணிப் . ணிப்  = கட் .]

ஆணவம்

ஆணவம்1āṇavam, ெப. (n.)

   1. ெச க்  (தா . ன். 3);; pride, arrogance, egotism.

   2. ஆணவமலம், ம்மலதெ்தான் ; one of the three malās (defilements);.

   ம. ஆணவம்;   க. ஆணவ; Skt:anava

     [ஆண் + அ+(வ்); + அம் = ஆணவம். அள் → அண் → ஆண். அள் = ெச , ண்ைம, வ ைம. ஆண் + அ - 
ஆண = ண்ைம ள்ள, ெச க் ள்ள ஆண்தன்ைம ெகாண்ட அ - ழைமப் ெபா ளில் வந்த ஆறன் 
உ . வ் - உடம்ப ெமய். அம்-பண் ப்ெபயரரீ .]

 ஆணவம்2āṇavam, ெப. (n.)

ஆணகம்2 பாரக்்க;see anagam2

     [ஆணகம் → ஆணவம்.]
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ஆணவமலம்

 
 ஆணவமலம்āṇavamalam, ெப. (.)

   ம. ஆணவமலம்;க. ஆணவமல..

     [ஆணவம் + மலம்.]

ஆணவமைறப்

 
 ஆணவமைறப் āṇavamaṟaippu, ெப. (n.)

   ஆணவ மலத்தால் ஆத க்  (ஆன்மா); ஏற்ப ம் அ யாைம; ignorance in which souls are enveloped because 
of anavam, which is an obstacle to the spiritual progress.

     [ஆணவம் + மைறப் .]

ஆணவலரி

 
 ஆணவலரி āṇavalarisi, ெப. (n.)

   ெவல்லப்பா ட்ட அவல் (க நா.);; flattened rice soaked in molasses.

க. ஆணவலக் .

     [ஆணம்+அவல்+அரி , ஆணம் = சா , பா .]

ஆணழகன்

ஆணழகன்āṇaḻkaṉ, ெப. (n.)

   அழ  வாய்ந்தவன் (ேகாவலன்கைத, 19);; handsome man, good looking man.

     [ஆண் + அழகன்.]

ஆணன்

ஆணன்āṇaṉ, ெப. (n.)

   ஆண்ைம ைடயவன்; one having the qualities that become a man, as courage. tortitude etc.

     "அரவாட் ய வாணேன" ( வத , வரக்்கநரக.222);.

     [ஆண் + அன். அன் = ஆண்பா .]

ஆணா

ஆணாāṇā, ெப. (n.)

   1. காட் ேவப் ைல மரம்; downy axil-flowered shrubby wanpee – Clausena Wildenovii (pubescens);

   2. காட் க் ெகா ஞ் ; opal orange (சா.அக.);.

     [ஆணா = ஆண்மரம். ஆண் + ஆ = ஆணா. ெபண்தன்ைம ண , ணா என்றாற் ேபான்  
ஆண்தன்ைம ஆணா எனப்பட்ட .]

ஆணா -தல்

ஆணா -தல்āṇāṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   ப்பப்ப  நடத்தல்; to do as one pleases.

     "அேசாைத யாணாட ட் ட் க் ம்" ( வ்.நாச் .3,9);.

     [ஆண் + ஆ தல். ஆைணப்ேபான்ேற தன் ப்பப்ப  தைலைமேயற் ச ்ெசயற்ப தல்.]

ஆணா

ஆணா āṇāṟu, ெப. (n.)

   ேமற்  ேநாக் ேயா ம் ஆ ; westward flowing rivers as opp. to Pennaru.

     "ஆணா  ெபண்ணா கள் ஒன் ன் க்ேக" (ஈ . 4,4, ர);.

     [ஆண் + ஆ .]

ேமற்  ேநாக் ப் பா ம் ஆ கைள ஆணா கள் என் ம் ழக்  ேநாக் ப்பா ம் ஆ கைளப் 
ெபண்ணா கள் என் ம் அைழப்ப  ஒ  மர  வழக் .
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ஆணி

ஆணி1āṇi, ெப. (n.)

   1. இ ம்பாணி; nail, small spike.

     "அ ப்ேபன் க ம்பாணி ெகாண்ேட" (தனிப்பா.1, 170, 22);.

   2. அசச்ாணி; linch-pin.

     "உ வார ்உலகத்தாரக்் காணி" ( றள், 1032);.

   3. எ த்தாணி; stylus for writing.

     " த் ைகக் ெகா ைக யாணி ைகக் ெகாண் " ( லப். 8,55);.

   4. மரவாணி; peg, plug, wooden spike.

     "உரலாணி" (ெதால், எ த் . 99. உைர);.

   5. உைரயாணி; pin of gold for testing the standard of other gold.

     "ஆணிப்ெபான்" ( வ். ெபரியாழ். 131);.

   6. ைதக் ம் ஊ ; sewing needle.

   ம., க., ெத., ., பட., ட. ஆணி;   ேகாத. ஆண்ய்;   ட.ஒண்ய்; Pali, škt āni

     [ஆழ் → ஆ  → ஆணி. ஆழ்வ  ஆணி.]

 ஆணி2āṇi, ெப. (n.)

   1. ண்ணாணி; core of an ulcer.

ஆணிக்க

 
 ஆணிக்க āṇikkaṇu, ெப. (n.)

   மரத் ல் அைம ன்ற க க்கள் வைக ள் ஒன் , உ ள்ள க  எனப்ப ம்; a kind of node.

ஆணிக்கல்

ஆணிக்கல்āṇikkal, ெப. (n.)

   1. ெபான் ைரக் ங்கல்; touch-stone for ascertaining the fineness of gold.

   2. ெபான் நி க் ங்கல்; standard weight for gold.

     "கச் ப்ேபட்  ஆணிக்கல்லால் நிைற இ ப ன் கழஞ் ெபான்" (S.S.I.I. 117);.

     [ஆணி + கல் = ஆணிக்கல் = தன்ைமயான கல்.]

ஆணிக்கால்

 
 ஆணிக்கால்āṇikkāl, ெப. (n.)

   ப க்ைகக் கற்களின் ேமல் நடத்தலால் அல்ல  கா ல் ள் ைதத்  ஒ தலால் பாதத் ல் 
ஆங்காங் த் ரட்  கண்  வ ம் கால்; foot having a hard horny excrescence caused by the pricking of thorns 
or by walking on pointed pebbles (சா.அக.);.

ம., க. ஆணிக்கால்.

     [ஆணி + கால் → ஆணிக்கால் = ஆணிேபால் வ தாய்த் ரட்  கண்  வ ெய க் ம் கால்.]

ஆணிக் த்

ஆணிக் த் āṇikkuruttu, ெப. (n.)

   பைன, ெதங்  த யவற் ன் ந  அல்ல  லக் த் ; heart or prime part of a palmyra shoot, central thick 
shoot of a palm.

   உ , உ ப்பா ; certainty, firmness.

     "பங்க ல்லாமேல ஆணிக்ைகயாக" (கனம் ட் ைணயர ் ரத்்.32);.

     [ஆணி = ேமன்ைம, அ ப்பைட. ஆணி + ைக - ஆணிக்ைக = உ , உ ப்பா .]
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ஆணிக்ெகாம்

 
 ஆணிக்ெகாம் āṇikkombu, ெப. (n.)

   மரவாப்  (ெசங்ைக.வழ);; wooden wedge.

     [ஆணி + ெகாம் .]

ஆணிக்ெகாள் -
தல்

ஆணிக்ெகாள் -தல்āṇikkoḷḷudal,    13 ெச. . . (v.i.)

   1. இ ப் டத்ைத நிைலப்ப த் க் ெகாள் தல்; to make one's position firm, consolidation. இங்ேக 
ஆணிக்ெகாண்  ற  மற்ற காரியங்கைள நீ பாரக்்க ேவண் ம். (உ.வ.);

   2. இறக் ம்ேபா  கண் நிைலக் த் ட்  நிற்றல், ஒ  சா க் ப் ; eyes remaining fixed just before death. 
This is considered one of the indications of approaching death.

     [ஆணி + ெகாள் தல் = ஆணிக்ெகாள் தல். ஆணிேபால் அைசயாமல் ெசங் த்தாகக் கண்பாரை்வ 
நிற்றல்.]

ஆணிக்ேகாைவ

ஆணிக்ேகாைவāṇikāvai, ெப. (n.)

   1. உைரயாணிகள் ேகாத்த மாைல;   2. க பால த்தரெ்சய்த ல். இ ல் ெபான் ஒ மாற்  
தற்ெகாண்  பத்  மாற் வைர ல், 27 தரமாகப் ரித்  ெபான்னின் மாற் கைள வரிைசயாக 

அ ற் காட் ள்ளப  கண் ப்பதற்  உத ம் வைக ல் ளக்கம் தரப்பட் ள்ள ; treatise compiled 
by siddhas to test the purity of fineness of gold in general. According to this book, the standard of fineness of gold known in 
Tamil as marru, from 1 to 10, is further subdivided into fractions, for purposes of accuracy and correctness and arranged in 
order, according to the quality and degree of fineness into 27 grades as illustrated below.

 Each grade is represented by a slender bar of rod of gold of the standard of fineness of that grade known as the touch-
needle. Thus, there are 27 needles prescribed for 27 grades and they are used in conjunction with the touchstone for 
purposes of testing the fineness of gold. These needles were impressed with marks for the sake of brevity, as mentioned 
below, opposite to each grade to indicate the various degrees of fineness.

ரி  எண்.  மாற்  ஆணி   அைடயாளம்

 Grade No.   Degrees of    Mark.

 Touch-needle

   1.   1    -

   2.  1½   .1

   3.  2   ..

   4.  2½   ..1

   5.  3   …

   6.  3½   …1

   7.  4   \\

ஆணிசச்வ்

ஆணிசச்வ் āṇiccavvu, ெப. (n.)

   1. ெவள் ைய ெயாட் ள்ள க ப் ச ்சவ் ; black membrane adjoining the white of the eye.

   2. ப்படலம்; cornea of the eye.

     [ஆணி + சவ் . ஆணி = தன்ைம, அ ப்பைட. சவ்  பாரக்்க;see savvu.]

ஆணிச் தல்

ஆணிச் தல்āṇiccidal, ெப. (n.)

   1. கப்ப ன் ைள; root of the pimple.

   2. ழ் த்த ப் ண்; core of the suppurating ulcer.

     [ஆணி + தல். ஆணி = அ ப்பைட. தல் = ைதப் தல்.]
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ஆணிசெ்சய்வைக

 
 ஆணிசெ்சய்வைகāṇicceyvagai, ெப. (n.)

   ெபான் மாற்  அ ய உத ம் உைரயாணி ெசய் ம் வைக; method of making the touch-nails to test the 
fineness of gold.

     [ஆணி + ெசய்வைக.]

ஆணிசெ்ச க்கம்

 
 ஆணிசெ்ச க்கம்āṇiccerukkam, ெப. (n.)

   ஒ வைக உப்  நஞ் ; poisonous compound of salt (சா.அக.);.

     [ஆணி + ெச க்கம்.]

ஆணி

ஆணி āṇiḍi, ெப. (n.)

   உ ேம ; thunderbolt. (கந்த . நகர . 77. உைர);.

     [ஆண் + இ .]

ஆணித் தங்கம்

 
 ஆணித ்தங்கம்āṇittaṅgam, ெப. (n.)

ஆணிப் ெபான் பாரக்்க;see āņi–p–pon.

ஆணித்தரம்

ஆணித்தரம்āṇittaram, ெப. (n.)

   1 தற்றரம்; nest quality, standard.

   2. உ  ( ன்.);; firmness, அவர ்ஆணித்தரமாகக் னார.்

   3. நல்ல த் , கட்  த் ; solid pears of a superior quality. (சா. அக.);.

     [ஆணி + தரம். ஆணி = தன்ைம, உ , வ ைம. தரம் = வைக.]

ஆணிைத-த்தல்

ஆணிைத-த்தல்āṇidaiddal,    4. ெச. . . (v.i.)

   1. ெபா ந்த ஆணிய த்தல்; to nail, fasten with nails, as reapers.

   2. கா ல் ஆணி த் ப்பாய்தல்; piercing of nail in the foot.

     [ஆணி + ைதத்தல். தள் → தய் → ைத → ைதத்தல் = தள் தல், க் தல், உடெ்சல் தல்.]

ஆணிநஞ்

 
 ஆணிநஞ் āṇinañju, ெப. (n.)

   ேகாளகப்பாடாணம்; a kind of arsenic.

     [ஆணி + நஞ் . ஆணி = தன்ைம.]

ஆணிேநாய்

 
 ஆணிேநாய்āṇinōy, ெப. (n.)

   ப க்ைகக்கற்களின் ேமல் நடப்பதா ம் பாதத் ல் ள் ைதத்  ஒ வதா ம், தைச த த் க் 
கட் யா  வ ைம க் ம் ஒ  ேநாய்; painful disease in the foot caused by the hard thorny excrescence 
arising from walking on pointed pebbles or by running a thorn in one's foot - corn.

     [ஆணி + ேநாய்.]

ஆணிப்படலம்

 
 ஆணிப்படலம்āṇippaḍalam, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கண்ேணாய்; eye–disease, a disease of the cornea attended with the growth of horny tissue. (சா.அக.);.

     [ஆணி + படலம். ஆணி = ட்ேபான்ற தைச வளரச்் . படலம் = படரவ் .]
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ஆணிப்பரங்

 
 ஆணிப்பரங் āṇipparaṅgi, ெப. (n.)

   மாணிக்கம்; one of the nine gems.

     [ஆணி = தன்ைம, பரங்  = பரல் ேபான்ற .]

ஆணிப்பரிகாரம்

ஆணிப்பரிகாரம்āṇipparikāram, ெப. (n.)

   1. சைத ன் ேமல் எ ம் ய காய்ப்  நீங் வதற் ச ்ெசய் ம் ம த் வம்; treatment for curing the corn.

   2. க ல் ஆணி பாய்ந்தைதக் ணப்ப த் வதற் ச ்ெசய் ம் கண் ம த் வம்; operation 
performed on the cornea to remove the growth of a thorny tissue. (சா.அக.);

     [ஆணி + பரிகாரம். பரிதல் = ஒ தல், நீங் தல். காரம் = ெசய் ைன. பரிகாரம் = 
நீங்கசெ்சய் ம் ைன. ஆணிப்பரிகாரம் = ஆணி நீங்கச ்ெசய் ம் ம த் வம்.]

ஆணிப்பாைர

 
 ஆணிப்பாைரāṇippārai, ெப. (n.)

   ப க்கப்பட்ட ஆணி த யவற்ைறப் ங் வதற் க் கடப்பாைரையப் ேபான்  இ ம்பாலான 
ய க ; a kind of iron clamp which is used to pluck nails etc. (தஞ்ைச வழ);.

     [ஆணி + பாைர.]

ஆணிப் ச்

 
 ஆணிப் ச் āṇippiḍicci, ெப. (n.)

   னக்காரம்; alum, which is a whitish transparent astringent Salt.

     [ஆணி + ச் .]

ஒ கா. ப் ள்ளதாக அல்ல  ஒட் ம் இயல் ள்ளதாக ப்பதனால் அதன் தன்ைமப் பண்  பற்  
இப்ெபயர ்ஏற்பட் க்கலாம்.

ஆணிப் ங்

 
 ஆணிப் ங் āṇippiḍuṅgi, ெப. (n.)

   ஒ பக்கம் அ ப்பதற்  ஏ வாகத் தடை்டயாக ம், ம பக்கம் ஆணி த யன ங்க ஏ வாகப் 
ள  பட் ம் இ க் ம் த் யல் வைக; small hammer used to pull out nails by its one side while the other side is 

used for driving nails.

     [ஆணி + ங் .]

ஆணிப் ண்i

 
 ஆணிப் ண்iāṇippuṇ, ெப. (n.)

   உள்ேள ஆணிபாய்ந்த லந் ப் ண்; ulcer with a core or decayed tissue inside due to the impure, vitiated, 
debilitated condition of the blood, especially in diabetic carbuncle. (சா.அக.);.

     [ஆணி + ண். ஆணி = ஆணிேபான்ற காப் .]

ஆணிப்

ஆணிப் āṇippū, ெப. (n.)

   1.

   கண் காசம்; cataract of the eye.

   2. கண்ணில் ம் பால் நிறமான ெவள்ைள மா ; milk-white opacity in the cornea of the eye - Leucoma.

     [ஆணி +  = ஆணிப் . ப்ேபான்ற ெவண்மா  ப ம் கண்ேநாய். ஆணி = வ தாகப் பற்  நிைல 
ெகாண்ட ேநாய்.]
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ஆணிப்

 
 ஆணிப் āṇippūṭu, ெப. (n.)

ஆணிப்  பாரக்்க;see anl-p-pu.

ஆணிப்ெபான்

ஆணிப்ெபான்āṇippoṉ, ெப. (n.)

   மாற் யரந்்த ெபான்; refined superior gold.

     "ஆணிப்ெபான்னாற் ெசய்த … ெதாட் ல்" ( வ். ெபரியாழ். 1,3,1);.

   ம. ஆணிப்ெபான் ;க. ஆணிப்ெபான்

     [ஆணி + ெபான் - ஆணிப்ெபான் = உயரந்்த ெபான். ஆணி = ேமன்ைம, உயர் .]

ஆணிபாய்-தல்

ஆணிபாய்-தல்āṇipāytal,    12 ெச. . . (v.i.)

   1. ள்ைதப்பதனால் ஏற்ப ம் ஆணி என் ம் காய்ப் ; formation of a conic mass extending down into the skin 
and producing pain and irritation.

   2. ஆணிைத-த்தல் பாரக்்க see anital-.

     [ஆணி + பாய்.]

ஆணிமலர்

 
 ஆணிமலரā்ṇimalar, ெப. (n.)

   ஆணி ன் தைல (இ.வ.);; head of a nail.

     [ஆணி + மலர.் மலர ்= மலரே்பால் ரிந்த தைலப்ப .]

ஆணிமலர்த் 
ப்

ஆணிமலரத்் ப் āṇimalarttiruppi, ெப. (n.)

   1. ப் ளி; screw-driver.

   2. த்தரா ; screw-wrench.

     [ஆணிமலர ்+ ப் . ஆணிமலர ்= ஆணி ன் தைலப்ப . ப்  = ப்ப உத வ .]

ஆணி த்

 
 ஆணி த் āṇimuttu, ெப. (n.)

   ற்றமற்ற உயரந்்த கட்டாணி த் , வ ர த் ; solid, superior pear of the finest quality.

க. ஆணி த் .

     [ஆணி + த் . ஆணி = வன்ைம, வ ரம்.]

ஆணி ைள

 
 ஆணி ைளāṇimuḷai, ெப. (n.)

   கட் , ண் த யவற் ன் ந ள்ள ைள; the core of an abscess or of any sore.

     [ஆணி + ைள. ஆணி = கட் யான.]

ஆணி லம்

 
 ஆணி லம்āṇimūlam, ெப. (n.)

   எ வா ன் (ஆசனம்); உட் றம் ஆணிையப்ேபால் கட் யாக க் ம் ஒ  வைக லேநாய்; hard 
vesicular tumour appearing inside the rectum - Internal piles.

     [ஆணி + லம். ஆணி = கட் யான.]
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ஆணியச்

 
 ஆணியச் āṇiyaccu, ெப. (n.)

   ஆணிகைள உ வாக் ம் அச் ; nail plate, lathe (C.E.M.);.

     [ஆணி + ஆச் .]

ஆணியம்

 
 ஆணியம்āṇiyam, ெப. (n.)

ஆநியம் பாரக்்க;see āniyam

ஆணி -தல்

ஆணி -தல்āṇiyiḍudal,    20 ெச. . . (v.t.)

   கண் நிைலக் த் தல்; eyes becoming fixed in the central portion as a sign of approaching death,

     [ஆணி + இ . ஆணி டல் = ெசங் த்தாகச ்ெச கல்.]

ஆணி மல்

 

 ஆணி மல்āṇiyirumal, ெப. (n.)

   நாட்பட்ட இ மல் ேநாய்; hard cough with a metallic sound.

     [ஆணி + இ மல். ஆணி = நன்  ேவ ன் ய, ேநாய் ரந்்த.] 

ஆணிேராகம்

 

 ஆணிேராகம்aāṇirōkam, ெப. (n.)

ஆணிேநாய் பாரக்்க;see ani-noy.

     [ஆணி + ேராகம். skt. roga.]

ஆணிேவர்

ஆணிேவர1்āṇivēr, ெப. (n.)

   1. மரம் ண்  ஆ யைவ ைளக் ம்ேபாேத நீண்  நிலத் ள் ேநேர ஊ ச ்ெசல் ம் 
காைமயான லேவர ்அல்ல  ந ேவர;் central root of a tree or a plant which begins to penetrate right down into 

the earth from its growth, tap-root.

   2. உச் ேவர;் main of the central root. (சா,அக.);.

     [ஆணி + ேவர.் ஆணி = ஆழ்ந்  பாய்ந்த, தைலைமயான.]

ஆணி ேவர்

ஆணி ேவர2்āṇivēr, ெப. (n.)

   1. ெசால் ன் லம்; root of a word, etymology.

   2. அ ப்பைட; basic, foundation. ம்பத் ற்கவேன ஆணிேவர ்(உ.வ.);.

     [ஆணி + ேவர.்]
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ஆ

ஆ 1āṇu, ெப. (n.)

   இதன் (இரசம்);; quick silver, mercury.

     [ஆணம் → ஆ . ஆணம் = நீரம்ம்.]

 ஆ 2āṇu, ெப. (n.)

   1. அன் , ேநயம்; attachment, affection.

     "ஆ ப் ைபங் ளி யாண் ப் பறந்தேத" ( வக. 1002);.

   2. இனிைம ( டா.);; sweetness, agreeableness.

   3. நன்ைம ( டா.);; benefit.

     [ஆணம் → ஆ . ஆணம்' பாரக்்க;see āņam'.]

ஆெண த்

 
 ஆெண த் āīeḻuttu, ெப. (n.)

   உ ரக்் ம் உ ரெ்மய்க் ம் ஆ ய எ த் கள்; short vowels and short vowel consonants.

     [ஆண் +  எ த் . தன்ைமயான எ த் . ஆண்பாெல த்  பாரக்்க;see annpaleluttu.]

ஆைண

ஆைண1āṇai, ெப. (n.)

   1. அ காரம்; power, authority.

     "அ ம்ப  ெசல்வநல்  யாைண ம் ைவப்பன்" ( . . 2,31);.

   2. கட்டைன; mandate, order, edict.

     "அமரரே்கா னாைண ல் அ ந் ேவார ்ெபறா " (மணிேம. 14,76);.

   3. ஏவல் (க .அக.);; command.

   4. ஆன்ேறார ்மர ; rules, usages established by the learned of old.

     "ெதால்லாைண நல்லா ரியர"் (ம ைரக். 761);.

   5. ெமய் ( ங்.);; truth.

   6. ைறமன்றத் ல் ஏற் ம் உ ெமா  ( வா.);; oath, as in a court of justice.

   7. உ ேயற் ங்கால் ப்பத் ற் ரிய ஒ வர ்அல்ல  ஒன்றன்ேமல் அ த் க் தல்; profane 
swearing, the word being affixed to the person or thing sworn by as. அப்பனாைண, கண்ணனாைண (உ.வ.);.

     "அவள் கண்ணி ம் காண் வ ல் ம் ஆைண" (பாஞ்);.

   8. ெந ெமா  ( வக.641);; vow.

   9. உ  ெமா  த் த க்ைக ( ங்.);; checking by oath, constructing by imprecation.

   10. இலச் ைன ( ங்.);; sign of insignia of authority.

   11. த் ைர; stamp, seal (w);.

ஆைணசச்க்கரம்

ஆைணசச்க்கரம்āṇaiccakkaram, ெப. (n.)

   1. அரசாட் ; reign, royal power.

   2. ெசங்ேகால்; sceptre

     [ஆைண + சக்கரம். சக்கரம் = உ ள்வ , நடப்ப , இயங் வ .]

ஆைணெசல்( )-
தல்

ஆைணெசல்( )-தல்āṇaiselludal,    13 ெச. . . (v.i.)

   அரேசாச் தல், அ காரம் ெசயற்படல்; power or authority or command being implemented or put to practice.

     [ஆைண + ெசல்.]
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ஆைண ெச த் -
தல்

ஆைண ெச த் -தல்āṇaiseluddudal,    2. . . (casu.v.) அ காரம் ெசயற்படச ்ெசய்தல், அர  
ெச த் தல்; sway the sceptre, command, exercise the functions of government or authority.

     [ஆைண + ெச த் .]

ஆைணப்ெபயர்

ஆைணப்ெபயரā்ṇaippeyar, ெப. (n.)

   வ ேயார ்அஞ்சப்ேபணி லகம் ேப ம் ெபயர ்(பன்னி பா. 149);; name given to a hero, calculated to instil 
respect in the minds of the valiant.

     [ஆைண + ெபயர.் ஆைண = கட்டைள. எவ ம் கட்டைளைய அஞ் ேயற்றற் ரிய பத ப்ெபயர ்
அல்ல  இயற்ெபயர.்]

ஆைண றப் -
த்தல்

 
 ஆைண றப் -த்தல்āṇaibiṟabbittal,    . . (caus.v.) ஆைண த யன ெவளி தல்; proclaim authority, give 
orders.

     [ஆைண + றப் .]

ஆைணயம்

 
 ஆைணயம்āṇaiyam, ெப. (n.)

   ல ெசயல்கைள நிைறேவற்ற ம் ேமற்பாரை்வ ட ம் அ காரம் அளிக்கப்பட் ள்ள ; body of 
persons having authority to perform or supervise certain duties, commission.

     [ஆைண → ஆைணயம்.]

ஆைணயர்

 
 ஆைணயரā்ṇaiyar, ெப. (n.)

   வால் அமரத்்தப் ெபற்றவர;்   அர  ஆைணயங்களால் அ காரம் அளிக்கப்பட்டவர;் one appointed by 
commission, member of a commission, esp. of government boards etc., commissioner.

     [ஆைண → ஆைணயர.்]

ஆைணேயாைல

ஆைணேயாைலāṇaiyōlai, ெப. (n.)

   கட்டைளத ் கம்; royal, edict proclamation, summons

     "இன்  ஓராைணேயாைல .. வாராநின்ற " ( க்ேகா. 327. உைர.);.

     [ஆைண + ஓைல. ஆைண = கட்டைள. ஒைல = கம், மடல்.]

ஆைண -தல்

ஆைண -தல்āṇaiviḍudal,    20. ெச. . . (v.i.)

    றைவ நீக் தல்; to release from the spell of an oath.

     [ஆைண + .]

ஆைணெவளி -
தல்

ஆைணெவளி -தல்āṇaiveḷiyiḍudal,    18.ெச. ன்றா .

   ஆைண றப் த்தல்; proclaim an order.

     [ஆைண + ெவளி .]

ஆெணாப்பைன

 
 ஆெணாப்பைனāṇoppaṉai, ெப. (n.)

   ஆண் த் க் ச ்ெசய் ம் ஒப்பைன; make up for male actor.

     [ஆண் + ஒப்பைன.]

ஆெணா ெசா
ல்

 
 ஆெணா ெசால்āṇoḻimigusol, ெப. (n.)

     [ஆண் + ஒ  +  + ெசால்.]
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ஆேணாைற 
மயக்கம்

 
 ஆேணாைற மயக்கம்āṇōṟaimayakkam, ெப. (n.)

   ந மண ள்ள ைக, கற் ரவல் ; thick leaved lavendar. (சா.அக.);.

     [ஆண் + (உைற); ஒைற + மயக்கம். ஆண் = தைலைம,  உைற = காரப்் , மணம் மயக்கம் = 
ெச .]

ஆத்தம்

ஆத்தம்āttam, ெப. (n.)

   1. ைழ , நட் ; friendship, intimacy.

     "ஆத்தமானார"் ( வா.4.46);.

   2. ஆ ரிய க் ச ்ெசய் ம் உத த் ெதாண் ; rendering service to teacher.

   3. அன் ; devotion, affection

     "ஆத்த  ெதாண்டைர யைழத் ைவ ளம் ம்" (இரடச்ணிய. பக்.47);.

ம. ஆத்த.

     [அல் +  - அத்  = ெந க்கம், அன் , நட் , ைழ . அத்  + அம் → அத்தம் → ஆத்தம். த. ஆத்தம் → 
Skt. apta.]

ஆத்தெமா

ஆத்தெமா āttamoḻi, ெப. (n.)

   1. நட்பாளர ்ெமா ; word or advice of a friend.

   2. ைற (ேவதம்);ப் ப வல்கள் த யன; scriptures, as containing counsel and exhortations, sayings.

     [ஆத்தம் + ெமா . ஆத்தம் = அன் , பற் . ஆத்தம் பாரக்்க;see āttam.]

ஆத்தன்

ஆத்தன்āttaṉ, ெப. (n.)

   1. நண்பன் ( வ். வாய். 10,1,6);; friend, companion, associate.

   2. தல்வன், ெபரிேயான்; great or eminent person.

   3. கட ள்; divine being.

   4. அ கன் ( டா.);; Arhat.

   5. நம் க்ைகக் ரியவன்; trusworthy person, one whose words are reliable and authoritative.

   6. தந்ைத; father.

     [அல் +  - அத்  = ெந க்கம், அன் , ைழ , நட்  ம க்கத்தக்க ெப ங் ணம். ெப ைம. அத்  + 
அன் → அத்தன் → ஆத்தன். அல் +  = அத் . ஒ.ேநா: ெமல் +  = ெமத் , ெமத்ைத.]

ஆத்தா'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;
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ஆத்தா

ஆத்தா2āttā, ெப. (n.)

   1. அணி ணாமரம் (க .அக.);; a kind of tree.

   2. த்தாமரம்; custard apple tree.

   3. இராம த்தா; bullock's heart.

   4. த்தாப்பழம்; sweet top of the West Indies;

 nector fruit, sugar apple. (தஞ்.வ); (சா.அக);.

ம. ஆத்த.

     [ஆத்தம் → ஆத்தா (ெந ங்கக் காய்ப்ப );.]

ஆத்தா

ஆத்தா āttāṭi, இைட. (inter.)

   1. ஒ  யப் ைடச ்ெசால்; expressive of wonder.

   2. இைளப்பாறற் ப் ; term expressive of restfulness after toilsome work.

     [ஆத்தாள் + அ  = ஆத்தா . ஆத்தாள் → தாய். அ  = ளி.]

யப் , அசச்ம், ேநாய், வ த்தம் ஆ ய உணர் கைள ெவளிப்ப த் ங்கால் ள்ைளகள் தமக்  
அண்ைமயளா ம் அன் னளா ம் ளங் ம் தாைய அல்ல  தந்ைதைய ளிப்ப  இயல்பாகலான் 
அம்மா , அம்மாடா, ஆத்தா , அப்பாடா,

அப்பா  என்பன உணர்  ெவளிப்பாட்  இைடச ்ெசாற்களா ன.

ஆத்தார த்தான்

 
 ஆத்தார த்தான்āttāramūttāṉ, ெப. (n.)

   ைனக்கா ; cow - hage, cat bean (ெச.அக.);.

     [ஆற்  + ஒரம் + த்தான் = ஆற்ேறாரம் த்தான் → ஆத்ேதாரம் த்தான் → ஆத்தார த்தான். 
ஆற் ப் த்தான் பாரக்்க;see arru-ppūttan.]

ஆத்தாள்

ஆத்தாள்1āttāḷ, ெப. (n.)

   1. தாய்; mother.

     "அப்பன் இரந் ண்ணி யாத்தாள் மைல நீ " (தனிப்பா. 35,66);.

   2. தாய் ேபால் காக் ம் ெபண் ெதய்வங்கள்; mother of the world, an epithet for Parvathy and other goddesses. 
மாரியாத்தாள், காளியாத்தாள் (உ.வ.);.

     [அல் +  → அத்  - ெந க்கம், அன் , பற் , பரி . அத்  + ஆள் = அத்தாள் → ஆத்தாள்.]

 ஆத்தாள்2āttāḷ, ெப. (n.)

   1. மைன  (இ.வ.);; wife.

   2. இல்லத்தைல ; house - wife.

ம. ஆத்ேதாள் நம் ரி ன் மைன ).

     [அகம் + அத்  + ஆள் - அகத்தாள் → ஆத்தாள். அகம் = .]

 ஆத்தாள்3āttāḷ, ெப. (n.)

   ஒ  ெபண்பாற் ெபயரீ ; a suff, to proper names denoting fem, gender. கண்ணாத்தாள், மங்காத்தாள் (உ.வ.);.

     [ஆத்தாள் = தாய். ஆத்தாள்1 பாரக்்க;see āttāl.]
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ஆத்தாள் த்தாள்

 
 ஆத்தாள் த்தாள்āttāḷmūttāḷ, ெப. (n.)

ஆத்தாள் த்தாள் பாரக்்க;see attara-muttan.

ஆத்தான்

 
 ஆத்தான்āttāṉ, ெப. (n.)

ஆத்தன் பாரக்்க;see attan.

ஆத்தானம்

ஆத்தானம்āttāṉam, ெப. (n.)

   1 அரசைவ, அர க்ைக, ெந ங் டம், ேபரைவ; hall of audience, royal presence, royal assembly.

   2 ேகா ரவா ல் ( ங்.);; gate of a tower, as the place of audience.

     [அகம் + அத்  + அணி + மண்டபம் = அகத்தணி மண்டபம் → அத்தாணி மண்டபம் → அத்தாணி → pkt. 
ātfāņi → skt. āstāna.. அகத்தணி மண்டபம் பாரக்்க. see agattan-mandabam.]

அத்தாணி மண்டபம் ரா தத் ல் அத்தாணி என ம் வடெமா ல் ஆஸ்தானம் என ம் ம ய 
ன்னர ்வட ெசால்ேல த ல் ஆத்தானம் எனத ் ரிந் ள்ள .

வடெமா ல் உள்ள astana என் ம் ெசால் க்  இடம் (stana); என்பேத ேவராகக் காட்டப்ப ற . 'ஆ' 
என்ப  ெபா ளில்லாத ன்ெனாட் . ெவ ம் இடம் என்

ெபா ள்ப ம் ெசால் அரண்மைனப் ேபரைவக் டத்ைதக் த் க்க யலா . அகம்ப யர,் 
அகம்ெபண் கள், அகக்ேகாளாளர ்எனத் த ல் மர  வ  வழங்  வ ம் ட் செ்சாற்களின் 
அைமப்ேப (அத்தாணி); (அத்தாணி); என்ற பழஞ்ெசால் வழக் ந்தைதக் காட் ம்.

ரா தச ்ெசால் வ வங்கள் த ழ் லச ்ெசால்ைல க ஒத் ப்ப ம் வடெமா ல் த ழ்செ்சால் 
வ வங்கள் க ம் ரிபைடந்  ேவ பட் க் காணப்ப வ ம், ரா த வா லாகேவ 
வடெமா ல் ந்த த ழ்ச ்ெசால்வ வங்கைள ட்டைமக்க ேவண் ம் என் ம் ெந ைறைய 
வ த் ன்றன.

 ஆத்தானம்āttāṉam, ெப. (n.)

   1. அரசசைப; king's audience hall.

   2. அைவ; assembly, hall of audience.

     [Skt. ä-sthana → த. ஆத்தனாம்.]
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ஆத்

ஆத் 1ātti,    இைட. (int.) அசச்ம் அல்ல  யப் க் ப்  இைடசெ்சால்; exclamation expressive of fright or 
surprise. அ  ஆத்  அங்ேக ேபாகாேத (உ.வ.).

     [ஆத்தாள் → ஆத்தா → ஆத் . ஆத்தாள் = தாய்.]

 ஆத் 2ātti,    இைட. (part) ெபண்பாற் ெபயரீ ; fem.suft. தட்டாத் , வண்ணாத்  ( ரேசா. தத் த. 5).

     [அத்  → ஆத் .]

 ஆத் 3ātti, ெப. (n.)

   1. அைடைக; obtaining. 

   2. ெதாடர் ; connection.

   3. ஊ யம்; gain.

     [ஆரத்்  → ஆத் . ஆரத்ல் = ெபா ந் தல், அைடதல், ெதாடர் றல், தன்ைனசச்ா ம் த ட் க்  
ேமலான ெபா ள் (ஊ யம்);. இ  ஆம்  என் ம் வட ெசால் னின்  ரிந்ததன் .]

 ஆத் 4ātti, ெப. (n.)

   1. மரவைக; common mountain ebony.

   2. ேசாழரின் அைடயாள மலர;் royal floral insignia of the Cholas.

   3. வாத் ; holy mountain ebony.

     "சம்பம் ழாத் " (ைசவச.ெபா ..29);.

ஆத் ேக

 
 ஆத் ேக āttiāṭu, ெப. (n.)

   சத் க்ேக  (க .அக);; loss of energy.

     [ஒ கா. அத்  → ஆத்  → ஆத் . அத்  = ெந க்கம், வ ைம, ஆற்றல் ேக  = ெக தல். ெக  → 
ேக .]

ஆத்  ரடம்

 
 ஆத்  ரடம்ātticīraḍam, ெப. (n.)

   நீ ; an efflorescent salt collected on the soil of fuller's earth (சா.அக.);.

     [ஒ கா. அளத்  +  + அளம் = ஆத்  ரளம் → ஆத் ரடம். அளம் = உவரம்ண், உப் .]

ஆத்

ஆத் ātticūṭi, ெப. (n.)

   1. ஆத் மாைல ய கட ள், வன்;Śiva, since wearing the garland of āt flowers.

   2. ஒளைவயார ்இயற் ய ம் 'ஆத் ' என்  ெதய்வவாழ்த் டன் ெதாடங் வ ம், அகரவரிைச ல் 
அைமந்த மா ய அறெந  கட் ம் ல்; little book of aphorisms written by Avvaiyar, commencing with 
words beginning with letters in their order in the Tamil alphabet, so called from the opening word ஆத் , the invocation 
of Śiva with which the work begins.

     [ஆத்  +  → ஆத்  = ஆத்  மாைல ய கட ள், ஆத் யா ய வைன வ த் ப்பா ம் 
தல ைய ைடய ல். ஆத்  - அன்ெமா த் ெதாைக.]

ஆத் ெவண்
பா

 
 ஆத் ெவண்பாātticūṭiveṇpā, ெப. (n.)

   ஆத்  ள்ள அறெந ைய ஈற்ற  ேதா ம் ெகாண்  ெவண்பா யாப் ல் இராமபார  
என்பவரால் பாடப்பட்ட ல்; poem in the venba meter written by ramabharati,in which each stanza ends 
withanaphorism of the Atti-śudi.

     [ஆத்  + ெவண்பா.]
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ஆத் ட்

 
 ஆத் ட் āttiṭṭi, ெப. (n.)

   நீர் ள்ளி; a species of Hygrophila (சா.அக.);.

     [அளத்  + இட் .. அளத் ட்  → ஆத் ட் . இல் → இள் → இட்  ( ள், ரை்ம.]

ஆத் ைமக்கா

 
 ஆத் ைமக்கா āttimaikkāli, ெப. (n.)

   ெவண்க ங்கா ; egg-fruited ebony (சா.அக.);. [ஆத்  + ைம + கா  = ஆத் ைமக்கா . ஆத் ைமக்கா  
= க ங்கா . ைம = க ைம.]

ஆத் யன்

 
 ஆத் யன்āttiyaṉ, ெப. (n.)

   வன் (க .அக.);; Lord Siva.

     [ஆத் யன் = ஆத் மாைல ய வன்.]

ஆத் ரக்காரன்

 
 ஆத் ரக்காரன்āttirakkāraṉ, ெப. (n.)

   ைர  காட் பவன் (அவசரக்காரன்);; over-anxious person, one who is impatient.

     "ஆத் ரக்கார க் ப் த்  மட் " (பழ.);.

     [ஆத் ரம் + காரன் = ஆத் ரக்காரன்.]

ஆத் ரம் பாரக்்க;see attiram.

ஆத் ரம்

ஆத் ரம்1āttiram, ெப. (n.)

   இஞ் ; undried ginger Skt. ârdraka.

     [அத் ரதம் → ஆத் ரதம் → ஆத் ரம். அத் ரம் = இஞ் . இரதம் = சா . அத்  = ேசரத்ல். அத் ரம் = 
சா ள்ள , இஞ் .]

ஆத் ரதம் பாரக்்க;see attiradam.

 ஆத் ரம்2āttiram, ெப. (n.)

   1. பரபரப் ; impatience, eagerness, haste. 

     "ஆத் ரம் வந்தவர ்ேபாலைலயாமல்" (தா .பாயப். 59);.

   2. ற்றம் (ேகாபம்);; quick of temper. உனக்  ஏனிப்ப  ஆத் ரம் வ ற  (உ.வ.);.

     "ஆத் ரப் பட்டவ க்  அப்ேபா  இன்பம்" (பழ.);.

   ம. ஆத் ரம்;   க., பட. ஆத்தர;   ெத. ஆத்ர ; skt. atura . ஆதர;

   ெகா;   ஆ ர;் Nep, aturi, Marātura

     [அைலத் ரம் → அலத் ரம் - ஆத் ரம். அைலதல் = பரபரப் ற் ச ்ெசயற்ப தல், ைர  காட் தல், 
எரிசச் தல், ற்றங் ெகாள் தல். அைலத் ரம் பாரக்்க;see alai-t-tiram.]

வடெமா ல் ஆத் ரம் என் ம் ெசால்ைல ஆ - ர எனப் ரித்  ேவர் லம் காட் வர.் 'ஆ' 
ெபா ளில்லாத ன்ெனாட் , ர - வ த்தம், ேநாய். ர டெமா களில் இசெ்சால் ன்பம், ேநாய் 
என் ம் ெபா ள்களில் ஆளப்படாமல் ைர , பரபரப் , ற்றம் என் ம் ெபா ள்களில் 
ஆளப்ப தலா ம், த ழ் ேவரப்்ெபா ேள இச ்ெசாற் ெபா ைள ெமாண்  நிற்றலா ம் த ந்  
இச ்ெசால் வடெமா ல் கடன் ெகாள்ளப்பட் க் ற  என அ யலாம்.
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ஆத் ர லம்

 
 ஆத் ர லம்āttiramūlam, ெப. (n.)

   அரத்தத் னா ம் த்தத் னா ம் றந் , எப்ெபா ம் அரத்தக் க ைவ ண்டாக் வ ம் 
ஒ வைக லேநாய்; a kind of bleeding piles due to the deranged blood and bile in the system.

     [அரத்த + லம் = அரத்த லம் → ஆத் ர லம் (ெகா.வ);.]

ஆத் ைரயன் 
ேபரா ரியன்

ஆத் ைரயன் ேபரா ரியன்āttiraiyaṉpērāciriyaṉ, ெப. (n.)

ெதால்காப் யப் ெபா ப்பா ரஞ் ெசய்த

   ஆ ரியர ்(ெதால். ெபா ள். 653, உைர);; authorol the preface to the Tolkāppiyam.

     [ஆ + ைற – ஆத் ைற (ஆனிைரக க்கான வரி);. ஆத் ைற → ஆத் ைர ( ரி );. ஆத் ைரயன் + 
ேபரா ரியன். இவர ்வரித்தண்டலராய் இ ந்தவராகலாம்.]

ஆத் ைறப்பாட்டம்

ஆத் ைறப்பாட்டம்āttiṟaippāṭṭam, ெப. (n.)

   கால்நைட வரி; tax on cattle - (I.M.P.cg. 135);.

     [ஆ + ைற + பாட்டம் – ஆத் ைறப்பாட்டம். ஆ = ஆனிைர, கால்நைடகள். ைற = வரி. ப  → பா  → 
பாட்டம். பாட்டம் = வரி கட்டேவண் ய காலம். ைறப் பாட்டம் = ப் ட்ட காலத் ற் ரிய வரி. 
பாட்டத் ைற என்ப  ைறப்பாட்டம் என இலக்கணப் ேபா யா ற் .]

ஆத் ன்னி

ஆத் ன்னிāttiṉṉi, ெப. (n.)

   ஆ ைனத் ன்பவன்; beet-eater.

     " ைலயாத் ன்னி ேபாந்த ேவ" ( க்ேகா. 386);.

     [ஆ + ன்னி - ஆத் ன்னி. ன்னி = ன்பவன்.]

ஆத் னி

 
 ஆத் னிāttiṉi, ெப. (n.)

   ெவ கன் ழங் ; plant Arum Macrorhison (சா.அக.);.

     [ஆத் க்கனி → ஆத் னி. ஆத் க்கனி பாரக்்க;see atti—k—kanl.]

ஆத் க்காரர்

ஆத் க்காரரā்ttukkārar, ெப. (n.)

   1. ட் க் ரியவர;் owner of the house.

   2. கணவன் ( ராம.);; husband (Brahm.);.

ஆத் க்காரி

ஆத் க்காரி āttuggāri, ெப. (n.)

   1. ட் க் ரியவள் ( ராம.);; woman who owns the house (Brahm.);.

   2. மைன  ( ராம.);; wife (Brahm.);.

     [அகம் + அத்  + காரி = அகத் க்காரி → ஆத் க்காரி. அகம் = . அகத் க்காரி = ட் க் ச ்
ெசாந்தக்காரி, ட் ன் தைல , இல்லாள்.]

ஆத் க் 
ெகாம்ெபா யமர

ம்

 

 ஆத் க் ெகாம்ெபா யமரம் ādduggombodiyamaram, ெப. (n.)

ஆட் க்ெகாம்ெபா  பாரக்்க;see ātu–k-kombodi

ஆத் சச்ங் ைல

 
 ஆத் சச்ங் ைலāttuccaṅgilai, ெப. (n.)

ஆற் ச ்சங் ைல பாரக்்க;see arru-c-canglai.
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ஆத் ப்பா

 
 ஆத் ப்பா āttuppāci, ெப. (n.)

ஆற் ப்பா  பாரக்்க;see arru-p-pasi.

ஆத் ள்ளங்

 
 ஆத் ள்ளங் āttumuḷḷaṅgi, ெப. (n.)

ஆற் ள்ளங் ;see arru-mullang.

ஆத் ள்ளி

 
 ஆத் ள்ளிāttumuḷḷi, ெப. (n.)

ஆற் ள்ளி பாரக்்க;see arru-mull.

ஆத் வாஞ்

 
 ஆத் வாஞ் āttuvāñji, ெப. (n.)

ஆற்றவஞ்  பாரக்்க;see arru-wanji.

ஆத் ர் சம்பா

 
 ஆத் ர ்சம்பாāttūrcambā, ெப. (n.)

   ஒ  ெநல் வைக; a kind of paddy (A.);.

     [ஆற் ார ்= ஆத் ர ்+ சம்பா = ஆத் ர ்சம்பா = ஆத் ரில் ைள ம் சம்பாெநல்வைக. சம்  = ெநல். 
சம்  → சம்பா.]

ஆத்ைத

ஆத்ைத1āttai, ெப. (n.)

   ஆத்தாள், தாய்; mother. 'ஆத்ைத ப ற பாட் க் ள்ேள மகன் ேமா க்  அ றான்' (பழ.);.

ம. ஆத்ேதாள்.

     [ஆத்தாள் → ஆத்ைத ( ளி);.]

 ஆத்ைத2āttai, இைட. (int.)

   யப் , அசச்ம், இரக்கம் ஆ ய உணர் கைள ெவளிப்ப த் ம் இைடச ்ெசால்; exclamation expressive of 
surprise, fright or pity.

     [ஆத்தாள் → ஆத்ைத. ஆத்தாள் = தாய்.]

 ஆத்ைதāttai, ெப. (n.)

   ப்பம், அன் ; regard, eager, desire.

அந்தப் ள்ைளக் ப் ப ப் ல் ஆத்ைத .

     [Skt. å-sthå → ஆஸ்ைத → த. ஆத்ைத.]

ஆத

 
 ஆத ātagu, ெப. (n.)

   ந்தற்பைன; Indiansago-palm. It is so called from its numerous long and thin spadices. (சா.அக.);.

     [ஆதம் + ந்தல் – ஆத ந்தல். ஆத  → ஆத . ஆதம் = ந்தற்பைன.]
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ஆதேகரகம்

 
 ஆதேகரகம்ātaāragam, ெப. (n.)

   மாட் க் ளம்ப  என் ம் ெகா ; creeper, the leaves of which resemble the impressions of the hoof of cattle. 
(சா.அக.);.

ஆ [ஆ + த + ேகரகம். ஆ = மா . ேகரகம் = ளம்ப . → ஆத =  ஆ ைடய ( ர டத் ரி );. ளகம் → 
டகம் → ேகடகம் → ேகரகம் ( ர டத் ரி );.]

ஆதண்

ஆதண்ātaṇ, ெப. (n.)

   1. ேநாய்; disease.

   2. வ த்தம்; affliction, suffering. (சா.அக.);.

     [ஆதன்5 → ஆதண் (ெகா.வ.);.]

ஆதம்

ஆதம்1ātam, ெப. (n.)

   உ ரi்; life (சா.அக.);.

     [ஆதன் → ஆதம்.]

 ஆதம்2ātam, ெப. (n.)

   ந்தற்பைன; a kind of palm tree.

   2. சந்தனமரம்; sandal wood tree. (சா.அக);.

     [அத  (ெந ங் ); → அதவம் → ஆதம் ( ந்தற் பைன); மண யால் சந்தனத்ைதக் த்த .]

 ஆதம்3ātam, ெப. (n.)

   அன் ; regard, solicitude

     "ஆதெமய் நின் றஞ்ச த் ேதத் ேய" (கந்த . க்கல்யா.11);.

     [ஆரத்்தம் → ஆரத்ம் → ஆதம்.]

 ஆதம்4ātam, ெப. (n.)

   காப் , ேப தல் (ஆதர );; prop.stay, protection.

     "ஆத  நாேயைன யல்லல த் தாடெ்காண் " ( வாச.31,5);.

     [ஒ கா. ஆர ்+ தரம் = ஆர ்தரம் → ஆதரம் → ஆதம். தரல் → தரன் → தரம்.]

ஆதர்

ஆதரā்tar, ெப. (n.)

   1. டர;் the blind.

   2. அ ல்லாதவர;் the ignorant.

   3. ஊமணி; fleshy protuberance hanging down the neck of goat.

     [அதள் = ேதால், ேமற்ெறா . அதள் → அதல் → அதர ்→ ஆதர ்= உள்ளீ ல்லாமல் ேமற்ேறால் ய 
ெபாய்த்ேதாற்றம்.]
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ஆதரைண

ஆதரைணātaraṇai, ெப. (n.)

   1. காத்தல், ரத்தல், உத தல்; support, shelter, help.

     "ைக க்  ஆதரைண ெசய் ம்" (கந்த . ர.் 31, 18);.

     [ஆர ்+ தரைண = ஆர.் தரைண → ஆதரைண.]

 ஆதரைணātaraṇai, ெப. (n.)

   ஆதர ; shelter, support, help.

     "ைக ரக்  ஆதரைன ெசய் ம்" (கந்த . ர.் 31:18);.

     [Skt. adarana → த. ஆதரைண.]

ஆதரம்

ஆதரம்ātaram, ெப. (n.)

   அன்  ஆைச ( வ். மாைல, 16);; regard, love, affection, kindness, respect.

     "ேதங் ய காதர ஆதரம் ெசப் " (தஞ்.வா.ேகா.);

   2. ஆைச ( டா.);; desire.

   3. ம த் ப் ேப தல்; honour, hospitality.

     "ஆதரங்கள் ெப க் னார"் (ேகா ற் . இரணிய.95);.

 Skt. âdara.

     [ஆர ்+ தரம் = ஆர.்தரம் → ஆதரம். ஆரத்ல் = மனம் நிைறதல், அன் . தரம் = நிைலைம.]

வடெமா ள்ள ஆதர என் ஞ் ெசால்ைல ஆ +தர எனப் ரித்  ேவர ்காட் வர.் 'ஆ' ெபா ளில்லாத 
ன்ெனாட்  தர → த்  = உைடத்தல், ளத்தல், வடெமா  ேவர் லம் அன் , ஆைச ேபான்ற பண் ப் 

ெபயரக் க் ப் ெபா ந்தாைம ம் த ழ்செ்சால்ேல வடெமா ல் கடன் ெகாள்ளப்பட் த்தைல ம் 
ெசால் னைமப்  ளக் க் காட் ற .

ஆதர

ஆதர ātaravu, ெப. (n.)

   1 அன்  (கந்த . மாரக்்கண். 21);; love, affection, kindness. "ஆதரவற்ற ெசால் ம் ஆணிகடவாத மர ம் 
பலன் ெசய்யா (பழ.);.

   2. உத ; support, patronage.

   3. ேதற் தல்; comfort, consolation.

ம., ெத. ஆதர : க. ஆதர.

     [ஆர ்+ தர  → ஆரத்ர  - ஆதர  → ஆர ்= நிைற , அன் .]

ஆதர ச் ட்

 

 ஆதர ச் ட் aravuccīṭṭu, ெப. (n.)

   பற் ச் ட் ; voucher.

     [ஆதர  + ட் .]
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ஆதரி-த்தல்

ஆதரி-த்தல்ātarittal,    11. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. பா காத்தல்; to support, protect, patronize (W);.

   2. அன் டன் ேப தல், பரிந்ேதாம் தல்; to treat with regard or kindness, to extend hospitality, to show honour to.

   3. ஆைசெபா தல்; to favour.

     "அ ேயனாதரித ்தைழத்தால்" ( வாச. 29,4);.

   ம. ஆதரிக் க;   க. ஆதரி ;ெத. ஆதரின் . ஆத -த்தல் பாரக்்க;see adali.

     [ஆத த்தல் → ஆதரித்தல். ஆத த்தல் = ஆகச ்ெசய்தல், நன்ைமெபறச ்ெசய்தல், காத்தல். ஒ.ேநா. 
த த்தல் → தரித்தல். ஊத த்தல் → ஊதரித்தல் ஊதாரித்தனமாகச ்ெசல  ெசய்தல். ஊதல் = 

பறக்கச ்ெசய்தல்.]

ஆகல் → ஆதல். ஆக த்தல் → ஆத த்தல், ஒ வைன ஆகசெ்சய்தல் (ஆக த்தல்); என்ப  
வளரசெ்சய்தல், வளரத்தக்க ழலைமத் க் ெகா த்தல், பா காத்தல் எனப் ெபா ள்ப ம்.

ஆதல்

ஆதல்1ātal, ெப. (n.)

   1. ஆ தல்; becoming;

 happening.

     "நய ைடயான் நல் ரந்்தான் ஆதல்" ( றள். 219);.

   2. ல் (அக.நி.);; book, treatise.

   3. ேமம்பா ; prosperty.

     "அ ளற்றார ்மற்  ஆதல் அரி " ( றள்.248);.

   4. நன்ைம; goodness.

     "ஆதல் நின்னகத் தடக் " ( றநா. 91);.

     [ஆ தல் → ஆதல். ஆதல் = ெசய்யப்பட்ட ல்.]

 ஆதல்2ātal, ெப. (n.)

   ஆைச (அக.நி.);; desire.

     [ஆரத்ல் → ஆதல்.]

 ஆதல்3ātal, ெப. (n.)

   1. காட் , ேதாற்றம்; vision (R);. sight.

     [ஆல் + தல் → ஆதல் = பாரத்்தல். க. ஆல் = பார.் த. ஆல் = ெபா ந் தல், உள்ளத்ைதப் பாரை்வயாற் 

ஆதலால்

ஆதலால்ātalāl,    .எ. (adv.) அப்ப த்தலால் ( வ்.ெபரிய . 5,8,8.); therefore, because of that

     "ஆதலால் இராம க்  அரைச நல் " (கம்ப. அேயாத்.மந்.33);.

ம. ஆதலால்.

     [ஆ தல் = ஆதல் + ஆல் → ஆதலால் = ஆத ன் ெபா ட் , ஆ ன்ற ெசயலால் அல்ல  காரணத்தால்.]

ஆத -த்தல்

ஆத -த்தல்ātalittal,    11 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ஆகசெ்சய்தல்;   உத தல்; to favour, to help for betterment.

   2. ன்பத் ல் உத தல்; to support, in distress

   3. காப்பாற்றல்; to protect.

     [ஆத த்தல் → ( ற ைன);. ஒ.ேநா. ஆதைல (யாழ்ப்.); = உத . ஆதல் + ஈ = ஆத  → ஆத  (ஆகச ்
ெசய்); 'ஈ' - அ ள்ெசய் எனப்ெபா ள்ப ம். ைண ைன.]

387

www.valluvarvallalarvattam.com 5161 of 19068.



ஆத

 
 ஆத ātali, ெப. (n.)

   அத்  (சா.அக.);; fig tree.

     [அத  → ஆத  → ஆதனி → ஆத .]

ஆத னால்

 
 ஆத னால்ātaliṉāl, .எ. (adv.)

ஆதலால் பாரக்்க;see adalal.

     [ஆதல் + இன் + ஆல் = ஆத னால், இன் - சாரிைய.]

ஆதைல

 
 ஆதைலātalai, ெப. (n.)

   உத  (க .அக.);; help, assistance.

     [ஆதல் + ஐ – ஆதைல = உத . ஆதல் = உத தல். ஐ -ெசயப்ப ெபா ள் ெபயராக்க ஈ .]

ஆதவாழ்

 
 ஆதவாழ் ātavāḻpūṭu, ெப. (n.)

   வாைலப்  நீர;் solvent liquid obtained by distillation from fuller's earth (சா.அக.);.

     [ஒ கா. ஆதவாழ்  என் ம் ெபயர ்கைரப்பானா ய ஒ  நீரம்த் ற் க் ( ரவம்); உக் யாக 
இடப்பட் க்கலாம்.]

ஆதளம்பால்

 
 ஆதளம்பால்ātaḷambāl, ெப. (n.)

   காட்டாமணக் ப் பால்; milky juice of physic nut plant (சா.அக.);.

     [ஆதைள + அம் + பால்.]

ஆதைன

ஆதைன1ātaṉai, ெப. (n.)

   1. ஆமணக் ; castor plant

   2. எ யாமணக் ; adul oil plant.

   3. ஏரிக்கைரக் காட்டாமணக் ; adul oil plant.

   4. காட்டாமணக் ; common physic nut.

   5. ைமயாமணக் ; bronze leaved physic nut.

   ம. ஆதன. ஆத ;   க. ஆட ;ெத. ஆடா .

     [அத்தைள → அதைள → ஆதைள]

ஆதைள

ஆதைள2ātaḷai, ெப. (n.)

   மா ைள; pomegranate tree (சா.அக.);.

     [மா ைள → மாதைள → ஆதைள.]
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ஆதன்

ஆதன்1ātaṉ, ெப. (n.)

   1. உ ர ்(சா.அக.);; life.

   2. உள்ளகம், ஆதன், ஆன்மா ( வா.);; soul.

     [ஆதன் = தைலவன். உடம் ள் தைலைமேயற்ற உ ம் ஆத ம் ஆதன் எனப்பட்டன.]

 ஆதன்2ātaṉ, ெப. (n.)

   1. அ ல்லாதவன்; ignorant, person.

     " ன்ெபா ள் ெசய்யாதாராதேர" ( பஞ். 20);.

   2. டன், ( வா.);; blindman.

     [அதல் = ஆட் ன் க த் ள்ள பயனற்ற ஊமணி. உதள் → அதள் → அதல். அதல் → அதன் → ஆதன் = 
பயனற்றவன், ெசயலற்ற கண் ள்ளவன்.]

 ஆதன்3ātaṉ, ெப. (n.)

   அ கன் ( டா.);; Arhat.

     [ஆதன் = தைலவன். த ழ்நாட்  அ க சமயத்தவர ்தம் ேதவைன ஆதன் என்றனர.்]

 ஆதன்4ātaṉ, ெப. (n.)

   1. ஆ ரியன் (க .அக.);; teacher, pedagogue, preacher.

   2. ேமேலான்; noble person.

ஆதன் அ னி

ஆதன் அ னிātaṉaviṉi, ெப. (n.)

   கைடக் கழகக் காலப் ெப மகன்;   ஐங்  1-10ல் பாடப்பட்டவன்; sangam noble.

     [ஆதன் + அ னி. அவல் = தாழ்நிலம் அவல் → _அவனி → அ னி = தாழ்நிலப்ப ன் தைலவன். 
ஒ.ேநா. ட்டன்.]

ஆதன் அ

ஆதன் அ ātaṉaḻisi, ெப. (n.)

   கைடக்கழகக் காலப் ரவலன்;   றம் 71 -ல் பாடப்பட்டவன்; sangam noble.

     [ஆதன் + அ . அ  = க கம். அ  = காயல் அல்ல  ஆ கடெலா  கலக் ம் க கப் 
ப ன் தைலவன்.]

ஆதன்ைம

ஆதன்ைமātaṉmai, ெப. (n.)

   ேபதைம; folly.

     "ஈவதஃ.தாதன்ைம" (நீலேக .214);. [ஆ  → ஆதன் → ஆதன்ைம]

ஆதன்ைமயால்

ஆதன்ைமயால்ātaṉmaiyāl,    .எ. (adv.) ஆைகயால்; therefore.

     "ஆதன்ைமயா ல ேவ நம ய் டம்" ( வ்.ெபரிய . 2,4,9);.

     [ஆ + தன்ைமயால் - ஆத்தன்ைமயால் → ஆதன்ைமயால் அ → ஆ. ட்  ெந  தலா ற் .]
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ஆதனம்

ஆதனம்ātaṉam, ெப. (n.)

   நீ தல்;     [ஒ கா. அதர ்= வ , நீண்ட பாைத, அதர ்→ அதரம் → அதனம் → ஆதனம்.]

 ஆதனம்1ātaṉam, ெப. (n.)

   1. யாைனக் க த்  (நாநாரத்்த.);; nape of the elephant.

   2. இ க்ைக, டம் ( நாநாரத்்த);; Seat.

   3. ைல ( ன்.);; cloth.

   4. தைர; ground.

   5. ண்  ( ட்டம்);; buttocks.

த.வ. இ க்ைக.

     [Skt. åsana → த. ஆதனம்.]

 ஆதனம்2ātaṉam, ெப. (n.)

   ஒக இ க்ைக (ேயாகாசனம்);, (நாநாரத்்த);; yogic posture.

     "தைல ேனா டாதனந்தட்ட" (ஈ  3.5:3);.

ஆத ங்கன்

ஆத ங்கன்ātaṉuṅgaṉ, ெப. (n.)

   கைடக் கழகக்கால அரசரக்ளில் ஒ வன்;   றம் 175,389-ல் பாடப்பட்டவன்; sangam noble.

     [ஆதன் + உங்கன் உ → உல் → உங்  → உங்கன் = உயரந்்தவன், றந்தவன்.]

ஆதென னி

ஆதென னிātaṉeḻiṉi, ெப. (n.)

   கைடக்கழகக் காலத் ல் வாழ்ந்ேதான்;   அகம் 216-ல் பாடப்பட்ேடான்; sangam noble.

     [ஆதன் + எ னி. எ ல் → எ னி.]

ஆதேனாரி

 
 ஆதேனாரிātaṉōri, ெப. (n.)

   கைடக் கழகச ் ற்றரசரக் ள் ஒ வன்; sangan noble.

     [ஆதன் + ஒரி. ஊ → ஒ → (உயர் , தைலைம); → ஓரி.]

ஆதாபாைத

 
 ஆதாபாைதātāpātai, ெப. (n.)

   ைர க்ேகாலம், ந்த ைர  க  அைர ைறயாகச ்ெசய் ம் பணி; occasion of urgency, hasty 
work. இப்ப  ஆதாபாைதயாய் ேவைல ெசய்யக் டா  (உ.வ.);.

     [அைதபைத → ஆதாபாைத. அைதபைத → ைர  க ய எ ைக மர ைணச ்ெசால். அைதபைத 
பாரக்்க;see adai padai.]

ஆதாபாைதயாக

 
 ஆதாபாைதயாகātāpātaiyāka,    .எ. (adv.) ைர க்ேகாலத் ல்; in a state of urgency, hurriedly. எல்லாம் 
ஆதாபாைதயாகச ்ெசய்  த்  ட்டான். (உ.வ.).

     [அைதபைதயாக → ஆதாபாைதயாக. அைதபைத பாரக்்க;see adaipadai.]

ஆதாயஞ்ெசல

ஆதாயஞ்ெசல ātāyañjelavu, ெப. (n.)

   வர ெசல ; income and expenditure.

     [ஆதாயம் + ெசல  ஆதாயம்1 பாரக்்க;see adãyam.]
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ஆதாயப்பங்

 
 ஆதாயப்பங் ātāyappaṅgu, ெப. (n.)

   ஊ ய (இலாப);ப் பங்  ( ைவ);; dividend (Pond.);, share in profit or income.

     [ஆதாயம் + பங் .]

ஆதாயம்

ஆதாயம்1ātāyam, ெப. (n.)

   1. ஊ யம், ட் ப  (இலாபம்);; profit, gain, income

     "வணிக க் காதாய  நிைன " ( மேர. சத. 9);.

   2. நன்ைம (க .அக.);; benefit.

     "ஆதாயம் ெப னால் ஆணவம் ெப ம்"

   3. வர ; income.

     "ஆதாய ல்லாமல் ெசட்  ஆற்ேறாேட ேபாவானா?" (பழ.);.

   க., ., பட. ஆதாய;ம. ஆதாயம்.

     [ஒ கா. ஆ  + ஆயம் → (ஆ  + ஆயம்); → ஆதாயம். ஆயம் = தல், ெதாைக. ஆதாயம் (ஆ.  +

ஆயம்); தமக்கா ய தல் ெதாைக, ஊ யம் (இலாபம்); ஆ  → ஆ . ஒ.ேநா: ேபா  → ேபா .]

 ஆதாயம்2ātāyam, ெப. (n.)

ஆதாயவரி

 
 ஆதாயவரிātāyavari, ெப. (n.)

   வ மானவரி; income tax.

   க. ஆதாயகர;ம. ஆதாயனி .

     [ஆதாயம் + வரி.]

ஆதாரக்கம்

 
 ஆதாரக்கம் ātārakkambi, ெப. (n.)

   வரின்ேமற் ேபா ம் சரப்பலைக (ெசன்ைன);; wall plate (Madr.);

     [ஆதாரம் + கம் .]

கம்  = நீண்ட வ ள்ள . ெகாம்  → கம்  → கம்  கம்  = இ ம்பாலான கம்  மட் ன்  
மரத்தாலான நீண்ட கம் ம் கம்  என இட வழக்காக வட த ழகத் ல் ற் ல டங்களில் வழங் ம். 
கைழகைள அல்ல  மரத்த கைள இைணத் க் ணற் ன் ந ல் அல்ல  ேமல் நின்  ச்  
ேவைல ெசய்ேவார ்அைமத் க் ெகாள் ம் இ க்ைக ஆதாரக் கம்  எனப்பட்ட . நாளைட ல்  
மரப்பலைககைளக் கட்  இைணத்த இைணப் ம் ஆதாரக்கம்  எனப்ெபயர ்ெப வதா ற் .

ஆதாரக்கல்

 
 ஆதாரக்கல்ātārakkal, ெப. (n.)

   கற்ப மத்ைதத் தாங் ம் அ க்கல்; pedestal of stone on which a stone idol is fixed (W);.

     [ஆதாரம் + கல்.]
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ஆதாரக்ேகாைவ

 
 ஆதாரக்ேகாைவātārakāvai, ெப. (n.)

   ெகால்லன் ேகாைவக் ெகா ;   இதன் அ ப்ப  வழ வழப்பா க் ம்;   க க்களில் வைள ந் 
தன்ைம ண் ;   இைலகள் சற்ேற சைதப் பற் ள்ளைவகளா ம், காம் கள் நீளமானைவகளா ம், 

ன்  ப ப் னவா ம், இ பக்க ம் ெசாரெசாரப் ம் அ ம் கள் வாய்ந்தைவகளா க் ம். 
க்கள் மஞ்சளா ம், ைதகள் ெகாஞ்சமா ம், ெவண்ைமயா ம் தடை்டயா க் ம்; climbing shrut wit 

yellow flowers, so called from its root living in air;

 snake caper.

 It is a climbing shrub, leaves somewhat fleshy and three-lobed, long petioles with short bristly hairs;

 slightly toothed;

 flowers yellow;

 few seeded;seeds white and com pressed.

ம வ. ஆகாயக்க டன், ெகால்லன்ேகாைவ.

ஒ கா. ஆதாரம் + இல் + ேகாைவ – ஆதார ல்ேகாைவ. ஆதாரக்ேகாைவ = ேவரின் ரக்ள் ேமேல 
ெதரி ம்ப  உள்ள ெகா . இதற்  ஆகாயக்க டன் எனப் ெபயரி ப்ப ம் இ  பற் ேய.

ஆதாரசத்

ஆதாரசத் ātārasatti, ெப. (n.)

   வனின் ேத , வசத்  (சதா வ.31);; Siva – Sakti.

     [ஆதாரம் + சக்  → ஆதாரசக் . Skt. Sakti → த. சத் .]

ஆதார ைல

 
 ஆதார ைலātārasilai, ெப. (n.)

ஆதாரக்கல் பாரக்்க;see ādāra–k–kal.

     [ஆதாரம் + ைல. Skt. sila → த ைல = கல்.]

ஆதாரைண

 
 ஆதாரைணātāraṇai, ெப. (n.)

   ெதய்வ வ பாட் ன் ேபா  உண்டா ம் ெதய்வம ள் (ெதய்வ ஆேவசம்); (ெநல்ைல);; possession by deity 
during worship.

     [ஆர ்+ தரல் - ஆரத்ரைண → ஆதாரைண.]

ஆதாரதண்டம்

 
 ஆதாரதண்டம்ādāradaṇṭam, ெப. (n.)

   ெக ம் ; back bone, vertebral column.

     [ஆதாரம் + தண்டம். தண்  = தண்டம் → தண்  ேபான் க் ம் ெக ம் .]

ஆதாரநரம்

ஆதாரநரம் ātāranarambu, ெப. (n.)

   ெக ம் ள்ள நரம் ; spinal cord.

   2. லாதாரத் ன் நரம் கள்; nerves of the scaral region (சா.அக.);.

     [ஆதாரம் + நரம் .]

ஆதாரநா

ஆதாரநா ātāranāṭi, ெப. (n.)

   1 தன்ைமயான நா ; great arterial trunk which rises from the left ventricle of the heart Aorta.

   2. லாதார நா ; sacral artery distributed over the structures around sacrum and Cocoys.

     [ஆதாரம் + நா .]
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ஆதாரநிைல

 
 ஆதாரநிைலātāranilai, ெப. (n.)

   பற் க்ேகா  ( ங்.);; Support, prop.

     [ஆதாரம் + நிைல.]

ஆதார டம்

 
 ஆதார டம்ātārapīṭam, ெப. (n.)

   ஆதாரக்கல் (ெவட.்);; pedestal of stone (inx);.

     [ஆதாரம் + டம். Skt. pita → த. டம்.]

   ஆதார க்ைக பாரக்்க;

ஆதார ேபதம்

 
 ஆதார ேபதம்ātārapētam, ெப. (n.)

ஆதார ேவற் ைம பாரக்்க;see ādāra vērtumai.

     [ஆதாரம் + ேபதம். Skt. beda → த. ேபதம். ேபதம் = ேவற் ைம.]

ஆதாரம்

ஆதாரம்1ātāram, ெப. (n.)

   1 பற் க்ேகா  (ேச . கந்த. 86);; support, stay, prop.

   2. லம்; source.

   3. அ ப்பைட, அ ப்பைடக் காரணம்; ground, basis. நீர ்ெசால் ம் ெபா க்  ஆதாரம் என்ன? (உ.வ.);.

   4. அ ப்பைடச ்சான் , ல ஆவணம், பற் ச் ட் ; document, voucher, title deed by which a right to property is 
established and maintained.

   க., . ஆதார;ெத. ஆதார .

 Skt. adhara;

 Nep. Ãdhãr;

 Sinh. ãdhãraya;

 Mar., Pali. Ādhāra.

     [ஆ + தாரம். ஆ = தன்ைம, அ ப்பைட. தாரம் = அ ம்பண்டம், ெபா ள்.]

 ஆதாரம்2ātāram, ெப. (n.)

   1. உத ; support.

   2. மைழ; rain (W.);

   3. ஏரி (நாநாரத்்த.);; tank.

   4. ப , ரி ; section, chapter.

ஆதாரலக்கைண

 
 ஆதாரலக்கைணātāralakkaṇai, ெப. (n.)

   இடவா  ெபயர ்( . . பா . வைக. ஞானப்.);; metonymy, whereby the name of the support is figuratively 
used for the thing supported.

     [ஆதாரம் + இலக்கைண - ஆதார லக்கைண → ஆதாரலக்கைண. (ெகா.வ.);.]
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ஆதாளி

ஆதாளிātāḷi, ெப. (n.)

   1. ேபெரா ; noise, bustle, roar.

     "வாேனார ்ேபரியாதாளி ற ந க் ம் ற்ெபா " ( ற்றா. தல. க் ற்றா. 24.);.

   2. கலக்கம், ழப்பம்; agitation, perturbation, stir (W.);

   3. இடம்பப் ேபச் ; boasting, bragging, bravado.

     "ஆதாளி வாயைன" ( ப் . 557);,

   4. தா ரத்ைத நீறாக் ம் ஒ  ைக; unknown herb said to possess the virtue of calcinating copper. (சா.அக.);.

ம. ஆதாளி

     [அதளி → ஆதளி → ஆதாளி.]

ஆதாளிக்காரன்

 
 ஆதாளிக்காரன்ātāḷikkāraṉ, ெப. (n.)

   இடம்பப் ேபச் க்காரன்; braggart, boaster, vaunter.

     [ஆதாளி + காரன்]

ஆதாளித்தல்

ஆதாளித்தல்ātāḷittal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1. ேபெரா  ெசய்தல்; making noise.

   2. ழப்பம் ைளத்தல்; agitating perturbing.

   3. ம்  ேப தல்; boasting.

   4. கைளப்பைடதல்; becoming red.

ம. ஆதாளிக் க

     [அதளித்தல் → ஆதளித்தல் → ஆதாளித்தல். ஆதளி = ழப்பம்.]

ஆதாளிமன்னன்

 
 ஆதாளிமன்னன்ātāḷimaṉṉaṉ, ெப. (n.)

   கர ; bear.

     [அதளி → ஆதளி → ஆதாளி = ழப்பம். சச் ம் ழப்ப ம் உண்டாக் ம் இயல்  பற் க் கர க்  
ஆதாளி மன்னன் எனப் ெபயரிடப்பட் க்கலாம்.]

ஆதாைள

 
 ஆதாைளātāḷai, ெப. (n.)

   ஆமணக் ; castor-plant.

ஆதைள பாரக்்க;see adalai.

     [ஆதைள → ஆதாைள.]

ஆதா ம்

ஆதா ம்ātāṉum, .ெப. (pron.)

   எ வா ம், யாதா ம்; whatever, whichever.

     "ஆதா ம் ெசய்ய" ( வ். இயற். ெபரிய வ. 25);.

     [யாதா ம் → ஆதா ம்.]
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ஆ

ஆ 1āti, ெப. (n.)

   1. ெதாடக்கம்; beginning, commencement. ( வாச. 7,1);.

   2. ெதாடக்க ள்ள ; that which has a beginning.

     " ைன ஆ ேயா அனா ேயா" ( .ேபா. 2,2,3 ற்.);.

   3. காரணம்; source, cause. ( றள். 543);.

   4. பைழைம ( ங்..);; antiquity.

   5. தன்ைம, தைலைம; first supreme head. எப்ெபா ட் ம் இைற ( ங்.);;

 independant sovereign, supreme ruler, emperor.

   7. கட ள் ( ங்.);; the supreme being, the first, applied esp. to God.

   8. க ரவன்; sun.

     "ஆ  ெவ ன் மணிப் டம் ேபான்றான்." (பாரத. ட.் 164);.

ம. ஆ .

     [அ  → அ  → ஆ . அ  → அைக = ன்வரல், தலாதல்.]

பாவாணர,் அகரா க்  அகர த  எனப் ெபயரிட்டார.் ஆ  வடத ழ்ச ்ெசால்லாத ன் ய 
ெதன்ெசால்லான த  என்பைத எ த்தாண்டார.் ெதால்காப் யத் ல் தல் எனப் ெபா ள்ப ம் 26 
இடங்களில், 25 இடங்களில் தல் என் ம் ெசால்ைல ம், ஒேர இடத் ல் ஆ  என் ம் ெசால்ைல ம், 
ெதால்காப் யர ்ஆண் க் றார.் பழந்த ழ்ச ்சான்ேறார ்அைனவ ம் த ய, தல என் ம் 
ெபா ளில் ஆ  என் ஞ் ெசால்ைலப் ெபரி ம் ஆள ல்ைல. த லக் யங்களில் ெப மள க்  
ஆட்  ெபறாததால் அதைனத் ய ெதன் ெசால்லாகப் பாவாணர ்ஏற் க் ெகாள்ள ல்ைல.

ஆ க்கம்

ஆ க்கம்ātikkam, ெப. (n.)

   தைலைம; power, superiority.

     "ஆ க்க நல் ன வராரிந்த மாையக் " (தா . ெமளன. 3.);.

   2. உரிைம; right to possession. (W);.

     [ஆ  → ஆ க்கம் + Skt. ädhikya.]

 ஆ க்கம்ātikkam, ெப. (n.)

   இ ம் ; ancien stone i.e. iron. (சா.அக.);.

ஆ க்

 
 ஆ க் ātikkuru, ெப. (n.)

வழைல ( .அ.); fuller's earth.

     [ஆ  + .]

ஆ க்ெகா

 
 ஆ க்ெகா ātikkoḍi, ெப. (n.)

   நஞ் க்ெகா  தாைய ம் ழந்ைதைய ம் ெதாடர் த் ம் ெகாப் ழ்க்ெகா ; the after birth which is 
developed during pregnancy. It connects the mother and the foetus by means of the umbilical cord. (சா.அக.);.

     [ஆ  + ெகா .]

ஆ கம்

 
 ஆ கம்ātigam, ெப. (n.)

   ஞ்சா; Creeper Indian Ipecacuanha. (சா.அக.);.
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ஆ காரணம்

ஆ காரணம்ātikāraṇam, ெப. (n.)

   தற்காரணம்; primary cause. (நன். 58. உைர.);.

   ம. ஆ காரணம்;க. ஆ காரண

     [ஆ  + காரணம்.]

ஆ காலம்

ஆ காலம்ātikālam, ெப. (n.)

   பண்ைடக்காலம்; remole past.

     "எைன யா  காலர ்தனிலளித்த" (கந்த . அயனச் ைற ரி.7);.

ஆ த்தன்

ஆ த்தன்1ātittaṉ, ெப. (n.)

   1. க ரவன்; sun.

   2. ேசாழ மன்னரக்ளின் இயற்ெபயரக் ள் ஒன் ; proper name of the Chola kings.

   3. ேசாழரக்ளின் ப்ெபயர;் a clan name of the Chola dynasty ஞா ற்றன் பாரக்்க;see nayiram.

     [ஞா  (க ரவன்); → ஞா ற்றன் → ஆ ற்றன் → ஆ த்தன் →ஆ த்தன். ஞா ற் சே்சாழன், கழ் 
ஞா ற் ச ்ேசாழன் மகன், ேபான்ற ெசால்லாட் கள் ேசாழரக்்  ஞா ற்றன் என்ப  இயற்ெபயராக , 

ப்ெபயராக ம் ளங் யைதத் ெதற்ெறன காட் ம். ஞா ற்றன் என் ம் ெசால்ைல ஒ க்க 
யாத வட லத்தார ்ஞா ற்றன் → ஆ த்தன் → ஆ த்தன் எனத் ரித் க் ெகாண்டனர.் இன் . 

ஞா ற் க் ழைம என் ம் ெசால் கன்னடத் ல் 'ஆ த்  வார' என் ம் ெத ங் ல் 'ஆ த்த வார ' 
என் ம் ரிந் ள்ளைதக் காணலாம்.]

 ஆ த்தன்2ātittaṉ, ெப. (n.)

   உவரம்ன்; fuller's earth.

     [ஆ  = ெவண்ைம.]

ஆ த்தர்

 
 ஆ த்தரā்tittar, ெப. (n.)

ஞா ற்றர ்பாரக்்க;see nayirrar.

ஆ தாளம்

ஆ தாளம்ātitāḷam, ெப. (n.)

   தாளவைக (பாரத. தாள.3.);; variety of time measure consisting of eight aksara kalas, a sub-variety of tiripudai tālam 
also one t of the upa talam.

ம. ஆ தாளம்.

     [ஆ  + தாளம்.]

ஆ ரா டன்

 
 ஆ ரா டன்ādidirāviḍaṉ, ெப. (n.)

பழந்த ழன் பாரக்்க;see palantamilan.
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ஆ பகவன்

ஆ பகவன்ātibagavaṉ, ெப. (n.)

   தற்ெபா ள், தற் கட ள்; God, the first cause.

     "ஆ பகவன் தற்ேற உல " ( றள். 1);.

     [ஆ  + பகவன், ஆ  = லம், தல்;

பகவன் = கட ள்.]

அைனத் ச ்சமயக் ேகாட்பா கைள ம் அ ந் ந்த வள் வப் ெப ந்தைக, த ழ்க்கட ளா ய 
வைன ம் கைன ம் ப் டாமல், ஆ பகவைனக் ப் ட்டதன் ேநாக்கம் ெபா ைம 

ெநஞ்சம் ேவட்ட ைம எனலாம். ரா த ெமா ல் பகலவைன பக்கர ்(Bhakka); என வழங் வர.் 
ெதாடக்கத் ல் க ரவைனக் த்த பகவன் என் ம் ெபயர,் நாளைட ல் கட ைளக் க் ம் 
ெபா ச ்ெசால்லா ற் . (பகலவன் → பகவன்);. கட ைளக் க் ம் த ழ்ச ்ெசாற்கள் பல ப் ம் 
ஆ பகவன் என் ம் ரா த ெசால்வ வத்ைதத் வள் வர ்உவந்ததன் ேநாக்கம் 

றசச்மயங்களின் ெப க்கால், இச ்ெசால்லாட்  ெப க வழக் ன் ய  என்ப  மட் மன் , தனித்த 
ெதய்வப் ெபயர ்எ ம் காட்டாமல் உலகமக்கள் அைனவரக்் ம் ெபா வாகப் லனா ம் ' ல தற் 
கட ள்' என் ம் ெபா ைள இசெ்சால்லாட்  உள்ளடக் ப்பேத எனலாம்.

ஆ மந்

ஆ மந் ātimandi, ெப. (n.)

   கரிகாற்ேசாழனின் மகள், ஆட்டனத் ன் மைன ; daughter of the Chola King Karikāla, and wife of the Chola 
Prince Attanatti.

     [மந்  = அரசன். மந்  = அர . ஆ  + மந் . ஆ 1 பாரக்்க;see adi1. ஆ மந்  = த்த இளவர . ஒேநா: 
மன் → மந் , ன் → ந் .]

ஆ தல்

 
 ஆ தல்ādimudal, .எ. (adv.)

   ெதாடக்க தலாக; from the beginning. ஆ தல் எல்லாவற்ைற ம் ெசான்னான் (உ.வ.);.

     [ஆ  + தல்.]

ஆ லம்

ஆ லம்ātimūlam, ெப. (n.)

   1. தற்காரணம்; primitive cause.

   2. கட ள்; supreme being God, that which is the primeval cause.

க. ஆ ல

     [ஆ  + லம்.]

ஆ யங்கட ள்

ஆ யங்கட ள்ātiyaṅgaḍavuḷ, ெப. (n.)

   1. தற் கட ள்; God who has existed from the first.

   2. அ கன்; arhat.

     [ஆ  + அம் + கட ள்.]

ஆ யந்தணன்

 
 ஆ யந்தணன்ātiyandaṇaṉ, ெப. (n.)

   நான் கன்; god of Creation.

     [ஆ  + அந்தணன்.]

ஆ யாழ்

ஆ யாழ்ātiyāḻ, ெப. (n.)

   ஆ ரம் நரம் ள்ள யாழ் ( ங்.);; original lute with 1000 strings.

     [ஆ  + யாழ்.]
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ஆ லா

 
 ஆ லாātiyulā, ெப. (n.)

   ேசரமான் ெப மாள் இயற் ய தல் உலா ல், க்க லாய ஞான உலா ( வா . அைவ.);; poem 
by Ceramān - Perumal reputed to be the first ulă in Tamil language.

     [ஆ  + உலா.]

ஆ ெய த்

ஆ ெய த் ātiyeḻuttu, ெப. (n.)

   தெல த் கள்; primary letters. (ேபரகத். 8. உைர);.

     [ஆ  + எ த் . ஆ  = தல்.]

ஆ ரம்

 
 ஆ ரம்ātiram, ெப. (n.)

   ெநய் ( ங்.);; clarified butter, ghee.

     [ஒ கா. ஆ + ரம்..ஆ = ஆன்(ப );. . ரம் = ரண்ட ெவண்ெணய், ெநய்.]

ஆ ரன்

 
 ஆ ரன்ātiraṉ, ெப. (n.)

   ெபரிேயான் (அக.நி.);; great person.

     [ஒ கா. ஆதன் → ஆதரன் → ஆ ரன்.]

ஆ ைர

ஆ ைர1ātirai, ெப. (n.)

   வா ைர; sixth naksatra.

     [ஆ ைர → Skt. ärdra.]

 ஆ ைர2ātirai, ெப. (n.)

   சா வன் மைன ; wife of Saduvan.

     "ஆ ைர நல்லாள் ஆங்க  ேகட் " (மணிேம. 16:22);.

     [ஆ ரன் (ஆ.பா.); → ஆ ைர (ெப.பா.);.]

ஆ ைரப் ள்ைள
யார ்ேநான்

ஆ ைரப் ள்ைளயார ்ேநான் ātiraippiḷḷaiyārnōṉpu, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக; ancient tax (Pudu, insc. 399);.

     [ஆ ைர + ள்ைளயார ்+ ேநான் .]

ஆ ைர தல்வன்

ஆ ைர தல்வன்ādiraimudalvaṉ, ெப. (n.)

   வன் (பரிபா. 8.6);; Siva, presiding deity of the sixth nakşatra.

     [ஆ ைர + தல்வன்.]

ஆ ைரயான்

 
 ஆ ைரயான்ātiraiyāṉ, ெப. (n.)

   வன், ஆ ைர தல்வன்;Śiva, the God supreme.

     "ஆ ைரயான் ஆ ைரயான் என்ெறன்ற ய மால்" ( தெ்தாள். காப் );,

     [ஆ ைர + ஆன்.]
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ஆ வா

 
 ஆ வா ātivāci, ெப. (n.)

   பழங் னர,் தன் தல் ேதான்  வாழ்ந்தவர;் aborigines, original inhabitants of a country,

ம., க. ஆ வா .

     [ஆ  + வா .]

ஆ வா லார்

 
 ஆ வா லாரā்tivāyilār, ெப. (n.)

   பரதேசனா ப யம் என் ம் நாடகத் த ழ் லா ரியர ்( லப். உைரப்பா .);; author of the Barata-
Senapadiyam, a treatise on drama.

     [ஆ வா ல் + ஆர.் ஊரின் ெபயரால் ெபயரெ்பற்ற லவர.்]

ஆ -தல்

ஆ -தல்ādudal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஆதல்; to come into existence, happen, occur, become, flourish.

     "ஆஅ ெமன் மவர"் ( றள்.653); (நால . 181-3, 359–1);.

     [உல் → உ = ன்வரல், ேதான் தல், வளரத்ல், ெபரிதாகல், உல் → உ → ஊ → ஆ. .ஆ = ன்வரல், 
ேதான் தல், வளரத்ல், ெபரிதாகல், ெச த்தல். ஆ → ஆ . ஒ.ேநா. ேபா → ேபா .]

ஊ , ேபா , கா , ேமா  என்றாற்ேபால் 'ஆ ' ஏவெலா ைம ைன ற்றாம். ககரம் தகரமாகத் 
ரிந்  ஆ  → ஆ  ஆ ற்ெறனின், அ  சாலா . ககரம் வகரத் ன் ரிபாவதன் த் தகரத் ன் 
ரிபாகா . உண் , காண்  என ' ' ஏவெலா ைம றான  ேபான்ேற ேபா , ேமா , அ ந் , ந்  

என ' ' ஏவெலா ைம றா ற் .

ஆ

ஆ 1ātu, ெப. (n.)

   ெதப்பம் ( ன்.);; raft.

     [ஆ = ன்ெசலற்க த் க் ப் ச ்ெசால். ஊ → ஒ → ஆ. ஆ  = ப் களால் உந்தப்பட்  ெமல்லச ்
ெசல் ம் ெதப்பம்.]

 ஆ 2ātu, இைட. (int.)

   பாகர ்யாைனையத ்தட் க் ெகா க் ம்ெபா  ம் ஒ  ப் ச ்ெசால் ( வக. 1834);; expression 
which a mahout uses while patting and quietening an elephant.

     [ஆ → ன்ெசலற்க த் க் ப் ச ்ெசால். ஊ → ஒ → ஆ → ஆ .]

 ஆ 3ātu, இைட. (part.)

   ஆறாம் ேவற் ைமஉ ; gen ending followed by an impers, sing. எனா , தனா  (நன்.330. உைர);.

     [அ  (ஆற  → ஆ . தனீட்டம் ெசய் ட் ரி .]

ஆ லம்

 
 ஆ லம்ātulam, ெப. (n.)

   கள் ( த்.அக.);; today.

ஆ வம் பாரக்்க;see aduvam.

ஆ வம்

ஆ வம்ātuvam, ெப. (n.)

   1. கள்; toddy.

   2. பனங்கர;் palmyra toddy.

     [ஒ கா. ஆ = ன்வரற்க த் க் ப் ச ்ெசால். ஆ → ஆ  = ன்வரல், ரத்தல், கள் தல். 
ஆ வம் = பாைள ந்  ரந்த கள்.]
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ஆெதாண்ைட

ஆெதாண்ைட1ātoṇṭai, ெப. (n.)

   காற்ெறாட் க் ெகா  எனப்ப ம் டெ்ச ; thorny creeper.

ம வ.. ஆதண்டன், ஆெதாண்டன், காற்ெறாட் .

     [அல் + ெதாண்ைட → ஆெதாண்ைட = ெதாட யாத  (கட் வதற் ம் பயன்படாத ); ெதாள் → 
ெதாண்  (ெதா ); → ெதாண்ைட.]

ஆெதாண்ைடக்
ேகாேவந்தன்

 
 ஆெதாண்ைடக்ேகாேவந்தன்ātoṇṭaikāvēndaṉ, ெப. (n.)

   ெதாண்ைட மண்டலத்ைத யாண்ட தலரசன்; name of a ruler of Kanchi reputed to be the first of the Tondaimān 
line.

     [ஆெதாண்ைட + ேகாேவந்தன்.]

ேசாழன் கரிகால க்  நாகக்கன்னி வ ற் ப் றந்த மகன் (பறைவகள் ண்டாம க்க); 
ஆெதாண்ைடக் ெகா யால் ற்றப்பட் , கடல்வ  கைர ேசர அ ப்பப்பட்டான் என ம், அவேன 
ெதாண்ைடமண்டலத் ன் தன்மன்னனாய்  ஆெதாண்ைடக் ேகாேவந்தன் ஆ னன் என ம் 

வர.்

ஆெதாண்ைடச ்
சக்கரவரத்்

 
 ஆெதாண்ைடச ்சக்கரவரத்் ātoṇṭaiccakkaravartti, ெப. (n.)

ஆெதாண்ைடக்ேகாேவந்தன் பாரக்்க;see adongai-k-kövåndan.

ஆந்தம்

ஆந்தம்āndam, ெப. (n.)

   பழமரங்கைளத் டர ் டாமல் இ க்கப் பயன்ப த் ம் ஆணி; spike to perserve fruit-trees from thieves.

   2. ெபரிய இ ம்பாணி; large iron nail (ேசரநா.);.

     [அந்  → அந்தம் → ஆந்தம்.]

ஆந்தரங்கம்

ஆந்தரங்கம்āndaraṅgam, ெப. (n.)

   1. மந்தணம் (இரக யம்);; secret.

     "ேவதவாய்ைம யாந்தரங்கம் ெவளிெசய்வான்" (ேச . கட 2}.

   2. ெந ங் ய நட் ; intimate friendship.

     "ஆந்தரங்கமாஞ் ற்ற நீ" (கந்த . கந்த . 55);.

     [அகம் + தரம் – அகந்தரம் → ஆந்தரம். ஆந்தரம் → ஆந்தரங்கம்.]

ஆந்தரம் பாரக்்க;see āndaram

ஆந்தரம்

ஆந்தரம்āndaram, ெப. (n.)

   1. உள்ேள ப்ப ; that which is internal. 'இவன் ஆந்தரமான அந்தகாரத்ைதப் ேபாக் க் 
ெகாண்டா ற்  இ ப்ப ' (ஈ , தல், , யக்ப , பக். 72);.

   2. மந்தணம் (இரக யம்);; secret

     "ஆந்தரஞ்ெசால்  அரிய மகன்றனக் " (ஆ ரவதானி, 25);.

 H. andar. Skt. antara. ம. ஆத்த

     [அகம் + தரம் = அகந்தரம் → ஆந்தரம். அகம் = மனம், தரம் → தர , த தல் மனத்தகத்ேத தந்த ெசய்  
(இரக யம்);].

வடெமா ல் உள்ேள, இைட ல் என்  ெபா ள்ப ம் அண்தர (antara); என் ம் ெசால் க்  ேவர் லம் 
றப்பட ல்ைல. எல்ைல,  எனப் ெபா ள்ப ம் அண்த (anta); என் ம் ெசால் ந்  ஆன்தர 

(antara); றந் க்க யா . அண் + தரம் - அந்தரம் (வானம்); என் ம் த ழ்ச ்ெசால் வடெமா ல் 
ந்த ேபால், அகம் + தரம் -ஆந்தரம் (உள்ேள ப்ப , உட்ப ); என் ம் த ழ்ச ்ெசால் ம் 

வடெமா ம் வட நாட்  ெமா களி ம் ெபரி ம் வழங் வதா ற் .
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ஆந்தராளிகன்

ஆந்தராளிகன்āndarāḷigaṉ, ெப. (n.)

   ந வர ்(ஈ . 10,9,4);; mediator, umpire.

     [ஆந்தரம் + ஆளி + கன் = ஆந்தராளிகன். ஆள் → ஆ  → ஆ வன் → ஆ கன் → ஆளிகன். 
ஆந்தராளிகன் = மந்தணமான ெசய் ைய ெவளி ல் எவ க் ம் ெதரியாமல் ஒளித்  
ைவத் ப்பவன்.]

ஆந் ரம்

ஆந் ரம்1āndiram, ெப. (n.)

   1. டல்; bowels, entrails.

   2. சா ; death.

   3. உட் றத்ைதப் பற் ய ; that which refers to the inside as opposed to outside. (சா.அக.);.

     [அகம் + தரம் - அகந்தரம் → ஆந்தரம் → ஆந் ரம் = உள்ேள ப்ப , வ ற் ள்ளி க் ம் டல்.]

 ஆந் ரம்2āndiram, ெப. (n.)

   1. ெத ங்  நா ; Telugu country.

   2. ெத ங்  ெமா ; Telugu language.

 Skt. Andhra

     [அண் ரன் → ஆந் ரன் → ஆந் ரம்.]

ஆந் ரன்

ஆந் ரன்āndiraṉ, ெப. (n.)

   ெத ங்கன். ( . .2.61 வாக்);; Telugu people, Andhra, native of Andhra.

     [அண் ரன் → அந் ரன் → ஆந் ரன்.]

ஆண்டைகைம வாய்ந்த ஒ சார ்ேசரர்  ன்ேனார ்அண் ரன் என்பானின் வ னர.் ஆண் + 
றல் = ஆண் றல் → ஆண் ரன் என ம் ம க்கலாம் ேசரக் ைள ெமா க க் ம் ஆந் ரரின் 

ெத ங்  ெமா க் ள்ள அ ப்பைடச ்ெசால்ெலாப் ைமக ம் மாந்த யல ப்பைடயான பழக்க 
வழக்க பண்பாட் த் ெதாடர் க ம் இயற்ெபயர ்ெதாடர் க ம், ஆந் ர ேசரக் ைள மர னேர 
என்பைத வ த் ம் ெபாைறயன்

என் ம் ேசர க் ரிய ெபயர.் ஆந் ரநாட்  அரசர ்ெபயராக ம், வசந்த ெபா  (ெபாைறயன் ேத ); 
அர யர ்ெபயராக ம், இ த்தைல ஆந் ரநாட் க் கல்ெவட் கள் வ த் ன்றன. ஆந் ரர ்
என்ப  வ  ெபற்ற ெபயர.் உயர ்வ ப்  ஆரிய க் ம் தாழ்வ ப் த் ர டப் ெபண் க் ம் 

றந்த கலப் னத்தார ்ஆந் ரர ்எனப் ெபயர ்ெபற்றதாக வட லார ் ம் ற்  ெமய்யன் . 
ஆந் ரக் மக்கள் அைனவ ம் வ வா ம், பண்பா , பழக்க வழக்கங்களா ம், ெமா யா ம் 

ர டராய் பண்  ெதாட்  நிைலத் த்தல், அவர ் ய த ழ்க்  வ னர ்என்பைத நாட் தற் ப் 
ேபா ய சான்றாம்.

ஆந்

 
 ஆந் āndu, ெப. (n.)

   ைணயம்; bail. (க நா.);

     [ஆல் → ஆன் → ஆந் . ஆ தல் = ேசரத்்தல், ைணத்தல்.]

ஆந் கல்

ஆந் கல்āndugal, ெப. (n.)

   1. தைலச் ைமைய இறக்  ைவக்க நட் க் ம் கல்; platform erected on the road side to rest burdens.

   2. ரிைகக்கல் (இயந் ரம்);; handmill (க நா.);.

     [அந்  → ஆந் . (நன்  ெபா ந் தல், உ தல்); ஆந்  + கல்.]
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ஆந்ைத

ஆந்ைத1āndai, ெப. (n.)

   1. ஓர ்இயற்ெபயர ்(ெதால். எ த். 345 உைர);; ancient name.

     "ஆந்ைத ய ைற எனிேன" ( றநா.67-12);.

     "மன்ென  லாந்ைத ம்" ( றநா.71-1);.

   2. எ ரக்் த் தைலவன் ஒல்ைல ர ்தந்த தப்பாண் ய க்  நண்பன்; chief of Eyiliyur and friend of 
Puda-P-Pandiya.

     [ஆதன் + அந்ைத - ஆதந்ைத → ஆந்ைத. அத்தன் → அத்ைத → அந்ைத.]

ஆதன் என் ம் இயற்ெபயர ் ன்னர ்தந்ைத ைறப்ெபயரவ்ரின், நிைலெமா ற்ெற த் ரண் ம் 
வ ெமா  த ங்ெகட, ஆதன் + தந்ைத (ஆத் + அந்ைத); ஆந்ைத எனப் ண ம் எனத் ெதால்காப் யர ்
ெந ட் க் றார.்

இயற்ெபயர ் ன்னரத்் தந்ைத ைறவரின்

தற்கண் ெமய்ெகட அகரம் நிைல ம்

ெமய்ெயா த் தன்ெக ம் அவ் யற் ெபயேர  ---- (ெதால். எ த். 348);

ஆத ம் த ம் ய இயல்ெபா

ெபயெராற்றகரந் வரக் ெக ேம - - - - - (ெதால். எ த். 349);

ெதால்காப் யர ்காலத் ல், ஆதன் தன் என இயற்ெபயர ்ெகாண்ேடார ்பலராக ந்தைம ன், 
பல்கால் மக்கள் நா ல் இடம்ெப ம் ட் ச ்ெசாற்கள் , ம உச ்ெசால்லா ம் உல யல் பற் , 
ஆந்ைத ந்ைத என் ம் ம உசெ்சாற்கள் ேதான் க்கலாம்.

தந்ைத ைறப்ெபயர,் ஆத க் ப் ன்னைட ெமா யாய் தந்ைதேபால்வானா ய ஆதன் என 
வழங் யதா அல்ல

ஆந்ைதக்கண்

ஆந்ைதக்கண்āndaikkaṇ, ெப. (n.)

   1. ஆந்ைதக் கண் ேபான்ற ெபரிய கண்; big eyes like those of an owl.

   2. ஆந்ைதப் பாரை்வ ேபான்ற ெவ ம் பாரை்வ; blank stare like that of an owl.

     [ஆந்ைத + கண்.]

ஆந்ைதக்கண்ண
ன்

 
 ஆந்ைதக்கண்ணன்āndaikkaṇṇaṉ, ெப. (n.)

   ஆந்ைதக் கண்ைணப் ேபான்ற கண்கைள ைடயவன்; owl eye man. 'ஆந்ைத க் ற  ேபால 
க் றான்' (பழ.);.

     [ஆந்ைத + கண்ணன்.]
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ஆந்ைதக்காதல்

ஆந்ைதக்காதல்āndaikkātal, ெப. (n.)

   1. ஆந்ைத ல்; science dealing about the screeching of the owl from which prediction is drawn.

   2. ஆந்ைத ம் இரடை்டெயா ; screeching of owls with a double note in it.

     [ஆந்ைத + காதல்.]

ெபா த்தம ம் ஐம் டக்ளான வல் , ஆந்ைத, காகம், ேகா , ம ல் என்பவற் ள் ஆந்ைத ம் 
ஒன் . ஐம் டக்ைள ம் ைறேய அ, இ, உ, எ, ஒ என் ம் ஐந்ெத த் கள் க் ம். ஆந்ைத தன் 

ைணப் பறைவையக் ப் ம் காதல் ஒ , ஆந்ைதக்காதல் (desire affection for its mate which it calls); என 
ன் ேலா ப் றார.் 'ஆந்ைதக் காதைலப் ெபாய்க்கா ' (பழ.);. ஆந்ைத தைலக் கணக் ட்  

நன்ைம ைமகைளக் வ  பழங்கால வழக்கம்.

     "ஒ ைர உைரக் மா ல் உற்றேதார ்சா  ெசால் ம்

ஈ ைர ைரக் மா  ெலண்ணிய க ம நன்றாம்

ைர ைரக் மா ல் ேமாகமாய் மங்ைகேசரவ்ாள்

நா ைர ைரக் மா ல் நா ற் கலகஞ் ெசால் ம்

ஐ ைர ைரக் மா  லங்ெகா  பயணஞ்ெசால் ம்

ஆ ைர ைரக் மா  ல த்தவர ்வர  ெசால் ம்

ஏ ைர யம் மா  றந்த பண்டங்கள் ேபா ம்

எட் ைர ைரக் மா ல் டெ்டனச ்சா  ெசால் ம்

ஒன்ப ம் பத் மா  த்தம க நன்ேற". (அ . ந்);.

ஆந்ேதாளம்
ஆந்ேதாளம்āndōḷam, ெப. (n.)

   அ க்  (கமகம்); பத்த ள் ஒன்  ( ர . இராக, 24);; a kind of tune.

ஆந்ேதாளி

ஆந்ேதாளிāndōḷi, ெப. (n.)

   பல்லக் ; a kind of palanquin.

     "ஆந்ேதாளி ல் மா ைம ஏக." ( வாைனக். ழா. 21);.

     [ஆந்  + ேதாள் + இ,]

ஆந்ேதாளிகம்

 
 ஆந்ேதாளிகம்āndōḷigam, ெப. (n.)

ஆந்ேதாளி பாரக்்க;see andoli.

ஆநா

 
 ஆநா ānāku, ெப. (n.)

   ஆ ன்கன் ; calf of a cow.

     [ஆன் + நா  - ஆநா .]

ஆநாயம்

ஆநாயம்ānāyam, ெப. (n.)

   1. வைல; net.

   2. வளிக்கண்ணைற; air-cells.

     [ஆ + (நாளம் → நாயம்.]
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ஆநாயன்

 
 ஆநாயன்ānāyaṉ, ெப. (n.)

   இைடயன்; cowherd, ெபண் - ஆநாயத் .

ம. ஆநாயன்.

     [ஆ + நாயன்.]

ஆநா

 
 ஆநா ānāvu, ெப. (n.)

ஆநா  பாரக்்க;see anagu.

ம. ஆ நா .

     [ஆன் + நா  - ஆநா  → ஆநா .]

ஆநியம்

ஆநியம்1āniyam, ெப. (n.)

   1. நாள்; day.

     "பயங்ெக  ெவள்ளி ஆநியம் நிற்ப," (ப ற்.);.

   2. நாட்ப ; daily allowance. ப ரட்  ஆநியம் ெப வதாக ம் (T.A.S.i.6.);.

     [ஆ  → ஆ + நாள் ஆநாள் → ஆநாளம் → ஆநயம் → ஆநியம். ஆநாள் → ஆ நாள் = நல்லநாள், 
நல்லேநரம், தக்க ெபா  கல்ெவட் ல் ஆநியம் என் ம் ெசால் ஆணியம் எனத ்தவறாகப் 
ெபா க்கப்பட் ள்ள .]

ஆநிைர

 
 ஆநிைரānirai, ெப. (n.)

   மாட் மந்ைத; herd of cows.

     [ஆ + நிைர, நிைல → நிைர.]

ஆநிைரகாத்ேதான்

 
 ஆநிைரகாத்ேதான்āniraikāttōṉ, ெப. (n.)

   மாட்  மந்ைதகைளக் காத்த கண்ணன்; Lord Kannan (Krisna); the protecter of cows.

     [ஆ + நிைர + காத்ேதான். காத்தவன் → காத்ேதான்.]

ஆநிைல

 
 ஆநிைலānilai, ெப. (n.)

   மாட் க் ெகாட் ல்; cow. House. a byre.

     [ஆ + நிைல. நில் → நிைல. நிைல - நிற் டம், தங் டம்.]

ஆநின்
ஆநின் āniṉṟu,    இைட. (part.) நிகழ்கால இைடநிைல; present tense affirmative particle.

     "ெசய்யாநின்றான்" (நன்.143);. ஆ ந்  பாரக்்க;see avirundu.

ஆநீர்

ஆநீரā்nīr, ெப. (n.)

   ஆ ன் நீர;் cow's urine.

     "ஆநீர ்கண்க உக் காணப்பட்டான்" (இர , யாக.98);.

     [ஆ + நீர.்]

ஆப்ப -த்தல்

ஆப்ப -த்தல்āppaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    மரம் த யவற்ைறப் ளக்க ஆப் ைன அ த்தல்; to drive wedge to split wood etc.

     [ஆப்  + அ .]
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ஆப்பம்

 
 ஆப்பம்āppam, ெப. (n.)

   ளித்த மா னாற் ெசய்த ற் ண் வைக; thin cake of rice flour. 'ஆப்பம் ற அம்மா க்  அ வர ்
ேவண் மாம் உத  ெசய்ய (பழ.);.

   ம. ஆபம்;   க ஆப்ப; . ஆப்ெப..

     [அப்பம் → ஆப்பம் (ெகா.வ.);.]

ஆப்

ஆப் āppi, ெப. (n.)

   மாட் சச்ாணம்; cow dung.

     "ெம மாப் கண் க ழ்நீராேன" ( றநா.249);.

   . ஆம் ;கச., ட. ஆப் .

     [ஆ +  - ஆப்  → ஆப் .]

ஆப் -தல்

ஆப் -தல்āppiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

    அகப்ப தல்; to be entangled, to be caught.

     "மண்ைணச ் மந்ேத யாப் ட் க் ெகாண்ட பட்ட" (தனிப்பா. ii.1,2);.

     [அகப்ப தல் → ஆப்ப தல் → ஆப் தல் (ெகா.வ.);.]

ஆகப்ப தல் பாரக்்க;see āga-p-padu-.

ஆப் நீர்

ஆப் நீரā்ppinīr, ெப. (n.)

   1. ஆ ன் (ப ); நீ ம் சாண ம்; cow-dung and cow's urine.

   2. சாணிப்பால்; cow-dung-water, solution of cow-dung.

     [ஆப்  + நீர.்]

ஆப்

ஆப் 1āppu, ெப. (n.)

   மரப் ளப் ற் ெச த் ம் மரத் ண்  ைள; wedge used in splitting wood, peg.

     "ஆப்ப ல் லாதேத ரிைவெயலா ெமான் றா ம்" (அறப். சத. 57);.

     "ஆப்ைபப் ங் ன ரங்  ேபால" (பழ);.

   2. தாழ்ப்பாள் (ேசரநா.);; bolt.

   ம. ஆப் . க., ெத. ஆ ; . ஆங்ெக. . அங்க (த த்தல்); கச. ஆப்த். . ஆங்க  (த ); பட. ஆப்ப. 
ந்  அைகப் .

     [அைகப்  → அகப்  → ஆப் . அைகத்தல் = க் தல், ெச த் தல்.] 

 ஆப் 2 āppu, ெப. (n.)

   1. கட் , ைணப் ; bandage, tie.

     "அ ைனகளாப்  … அ ழ்ந்ெதா ம்"

   2. உடம் ; body. ( வ் இயற். 4, 93);.

     [யாப்  → ஆப் .]

 ஆப் 3āppu, ெப. (n.)

   1. ெநாய் (இ.வ.);; broken rice, grit (Loc.);.
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ஆப் த்தள்ளி

 
 ஆப் த்தள்ளிāpputtaḷḷi, ெப. (n.)

   அச் க் டக் க க ள் ஒன்  ( ைம);; shooting stick (Pond.);.

     [ஆப்  + தள்ளி.]

ஆப் ரா

 
 ஆப் ரா āppurāki, ெப. (n.)

   ெவண் ன் மணி; Indian liquorice plant (சா.அக.);.

ம வ. ஆமேகா லம்.

     [ஆப்  + ரா. . ஆப்  = ெவண்ைம.]

ரா  = வந்த

ரா  பாரக்்க;see rigi.

ஆப் ளா

 
 ஆப் ளா āppuḷāki, ெப. (n.)

   ெவண் ைரத ்தண் ; garden green. (சா.அக);.

     [ஒ கா. அப் ள் + ஆ  - அப் க்ளா  → ஆப் ளா , அப்  = நீர.் அப் ளா  = நீரவ்ளத்தால் வளரவ் .]

ஆப்ெப ம்

ஆப்ெப ம் āppelumbu, ெப. (n.)

   1. ஆப் ப் ேபான்ற எ ம் ; very irregular cuneiform or wedge shaped bone at the base of the skull.

   2. மணிக்கட் ல் எட்  எ ம் களிெலான் ; one of the wrist bones – of cuneiform carpal bone - Carpus.

   3. பாதத் க் ம் ஆப் ப் ேபான்ற ன்  எ ம் கள்; the three cuneiform bones in the feet – Tarsus.

     [ஆப்  + எ ம் .]

ஆப்ெப த்

 
 ஆப்ெப த் āppeḻuttu, ெப. (n.)

   ெமாசபேத ய ஆப்  வ வ எ த்  ைற; wedge shaped writing system of the Mesopotamiam people.

     [ஆப்  + எ த் .]

ஆப்ெபன்

 
 ஆப்ெபன் āppeṉpu, ெப. (n.)

ஆப்ெப ம்  பாரக்்க;see āppelumbu.

     [ஆப்  + என் . எ ம்  → என் .]

ஆப்ைப

ஆப்ைபāppai, ெப. (n.)

   அகப்ைப (இ.வ.);; ladle (Loc.);. 'ைகக்  யாப்ைப வாங் வ ' (ஈ . 1, 4, 6);. அகப்ைப பாரக்்க;see аgарраі..

   ம. ஆப்ப;க. ஆப்ெப.

     [அகப்ைப → ஆப்ைப.]
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ஆப்ைபக்

 
 ஆப்ைபக் āppaikkuṟi, ெப. (n.)

அகப்ைபக்  பாரக்்க;see agappai-k-kuri.

     [அகப்ைப → ஆப்ைப + .]

ஆபம்

 
 ஆபம்āpam, ெப. (n.)

   நீர;் water.

க. ஆப்ப.

     [அப்  → ஆப்  → ஆப்பம் → ஆபம்.]

ஆம்

ஆம்1ām,    7 ெச. . . (v.i.)

    ஆ ம் பாரக்்க;see agum, ஆ ம் என்பதன் இைடக் ைற; contraction of 'ஆ ம்' - . .எ. (adv.); இைச  
காட் ம் ெசால்;

 yes, so, a part, expressing assent, recollection. 'ஆம்' அ தான் எங்கள் வழக்கம் (உ.வ.); 'ஆம்' என்ற ற்றம் 
அ வ  கனத்த . (பழ.);.

 Heb. amem, verily, sobe it, used by Christians usu, at le close of prayer or hymn.

 Hind. ha, hai.

     [ஆ ம் → ஆம்.]

 ஆம்2ām, இைட. (part.)

   1. ேகள் ப்பட்டைதக் க் ஞ் ெசால்; part used to denote a quotation. It is said, they say, on dit. ஓர ்அரக்கன் 
இ ந்தானாம் (உ.வ..);.

   2. இகழ்ச் க் ப் ; part expressing contempt or sarcasm.

     "ஈத்தைவ ெகாள்வானாம்" (க த். 84,18);.

   3. அ ம  க் ஞ் ெசால்; expressing permission. அவன் ேபாகலாம் (உ.வ.);.

ம., க. ஆம்.

   4. த  க் ஞ் ெசால்; part

 expressing fitness. அவைரப் ெபரியவராக வணங்கலாம் (உ.வ.);.

   5. ஊகத்ைதக் க் ஞ் ெசால்; part. expressing contingency. இன்ைறக்  மைழ ெபய்யலாம் (உ.வ.);

ஆம்.ஆம்

ஆம்.ஆம்āmām, இைட. (part.)

   ஆமாம் என்  எ தப்ப வ ம் இைச  ப்ப ம் ஆ ய, 'ஆம்' என் ம் இைடசெ்சால் ன் 
அ க் ; part of assent, yes;

 it is often doubled and written as 'ஆமாம்'.. ஆமாம் பாரக்்க;see amam.

     [ஆ ம் → ஆம். ஆம்ஆம் அ க் தெ்தாடர.் ஆம்ஆம் ஆமாம். உலகவழக் ல் 'ஆமா' என்  மக்கள் 
ேப வ  'ஆமாம்' என்பதன் கைடக் ைற.]

ஆம்ப 1 ெப.எ (adj.);

   ஆ ம் வைக ல். ஆ ம் ைற ல்; in the manner which is agreeable to, or sufficient for (W.);

ம. ஆம்ப .

     [ஆ ம்ப  → ஆம்ப . ப  = ைற, வைக.]
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ஆம்ப

ஆம்ப 2āmbaḍi, ெப. (n.)

   ெமய்க்காப் ; escort (ேசரநா.);

ம. ஆம்பம்

     [அகம்ப  → ஆம்ப .]

ஆம்பைடயாள்

 
 ஆம்பைடயாள்āmbaḍaiyāḷ, ெப. (n.)

   மைன , அக ைடயாள் ( ராம.);; wife (Brahm); அக ைடயாள் பாரக்்க;see agamuqaiyāļ.

     [அகம் + உைடயாள் - அக ைடயாள் → அகம் ைடயாள் → ஆம் ைடயாள் → ஆம்பைடயாள் 
(ெகா.வ.);. அகம் = , ட் க்காரன், ட் க்காரி என் ம் வழக் கைள ஒப்  ேநாக் க.]

ஆம்பைடயான்

 
 ஆம்பைடயான்āmbaḍaiyāṉ, ெப. (n.)

   கணவன், அக ைடயான் (ெகா.வ.);; husband.

     [அகம் + உைடயான் – அக ைடயான் → அகம் ைடயான் → ஆம் ைடயான் → ஆம்பைடயான்.]

ஆம்பர்

ஆம்பரā்mbar, ெப. (n.)

   1. அம்பர ்மரத் னின்  எ க் ம் மஞ்சட ் ங் யம்; yellow resin from a tree, amber.

   2. ஆம்பல்; water lily (சா.அக.);.

     [1.அம்பர ்→ ஆம்பர.் அம்பர ்பாரக்்க;see amber.]

ஆம்பல்

ஆம்பல்1āmbal, ெப. (n.)

   1. அல் , தம்; water-lily.

     "ஆம்பலம் ேபா ளேவா" ( க்ேகா.11);.

   2. நில  (அக.நி.);; moon. 

   3. ன்பம் ( டா.);; distress, worry, affliction, adversity.

   ம., . ஆம்பல் (அல் );;க. ஆபல் (அல் );.

     [அம்பல் → ஆம்பல். அம் தல் = ம் தல், தல். பக ற் ம்  இர ல் அலரவ்தால், பகற்காலத் 
ேதாற்றத்ைதெயாட்  ஆம்பல் எனப்பட்ட . ஆம்பல் மலரவ்தற் க் காரணமான நிலா ம் ஆம்பல் 
எனப்பட்ட . நிலா காதலரக்் ப் ரி க்காலத் ன்பம் த்த ன், ன்பம் என் ம் ெபா ள் 
தந்த .]

 ஆம்பல்2āmbal, ெப. (n.)

   1. ங் ல் ( ங்.);; bamboo.

     " சச்யக் ேகாைடயாம்பன் த்ேத" (மைறைச.92);.

   2. யாைன; elephant.

     "ஆம்பன் கவரக்கன்" (கல்லா. கணப காப் .);.

     " ைதெகாண்மா மதத்த வாம்பலாநநப் னிதப் ெபாற்ேறன்" (இர . காப் .);.

   3. இைசக் ழல்; musical pipe.

     "ஆம்பலந் ங் ழல் ெதள் ளி ப ற்ற" ( ஞ் ப். 222);.
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ஆம்பல்அகம ைவ

ஆம்பல்அகம ைவāmbalagamaḍivai, ெப. (n.)

   வைள ம் ஆம்ப ம் ைபந்தைழ ம் ர த் ெதா க்கப்ப ம் தைழ ைட ல், ஆம்பற் ைவ 
இைட ட்  ஏைனயவற்ைறச ் ழதெ்தா த்த தைழ ைட; leaf - garment made of the leaves of different species 
of lily with the lily flower set within.

     "அலரந்்த ஆம்பல் அகம  ைவயர"் (ப ற். 27-3);.

     [ஆம்பல் + அகம் + ம ைவ.]

ஆம்பல்சக்களத்

 
 ஆம்பல்சக்களத் āmbalcakkaḷatti, ெப. (n.)

   ஆம்பைலப் ேபான்ற ஒ வைகப் ; plant resembling-Nymphae lotus (சா.அக.);.

     [ஆம்பல் + சக்களத் . சக்களத்  = ேபாட் யாக வள ம் ப ர ்அல்ல  ெச .]

சக்களத்  பாரக்்க;see šakkalatti.

ஆம்பல் வள்ளி

ஆம்பல் வள்ளிāmbalvaḷḷi, ெப. (n.)

   ஆம்பற்றண்டால் ெசய்த வைளயல்; bangles made of the stalk of lily plant.

     "ஆம்பல் வள்ளித் ெதா க்ைக மகளிர"் ( றநா. 63 -12);.

     [ஆம்பல் + வள்ளி.]

ஆம்பலங் ழல்

ஆம்பலங் ழல்āmbalaṅguḻl, ெப. (n.)

   1. ஆம்பல் என் ம் பண்ைண ைடய இனிய ல்லாங் ழல்; flute playing ambal melody.

   2. ெவண்கலத்தால் ஆம்பற் வ வாக அைண  பண்ணி னி ல் ைவக்கப்பட்ட ல்லாங் ழல்; flute 
made in the shape of ambal flower.

     "ெப ங்களத்  இயவர ்இம்ெமன் ம் ஆம்பலங் ழல்" (நற். 113 - 11);.

     [ஆம்பல் + அம் + ழல்.]

ஆம்பலரி

ஆம்பலரிāmbalari, ெப. (n.)

   தைல; crocodile.

   2. க ரவன், (த.ெசா.அக.);; sun.

     [ஆம்பல் + அரி.. ஆம்பல்= அல் , தம், யாைன. அரி = பைகவன். நீரில் வா ம் உ ரினங்களில் 
அரி ம் வன்ைம க்க உ ரினமாதலால் தைலைய ம், நிலைவக்கண்  மலரந்்  க ரவைனக் 
கண்  ம் ம் இயல்பால், க ரவ க் ப் பைகயான அல் ைய ம் ஆம்பலரி ட் வதா ற் .]

ஆம்பலா

ஆம்பலாāmbalā, ெப. (n.)

   1. ளியாைர ( .அ.);; yellow wood-sorrel.

   2. தாமைர; lotus (சா.அக.);.

     [ஒ கா. அம் → அம் . அம் ள் + ஆ = அம் ளா → ஆம் ளா → ஆம்பலா. ஆம் ளா = நீ ள் 
உண்டா ய , தாமைர.]

ஆம்பலாம்

 
 ஆம்பலாம்āmbalām, ெப. (n.)

   ளியமரம்; tarmarind tree. (சா.அக.);.

     [ஒ கா. அம் + ளி – அம் ளி. அம் ளி + ஆம் – ஆம் ளாம் → ஆம்பலாம். அம் = அழ ய, இனிய, ைவ 
ேசரந்்த.]
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ஆம்ப

 
 ஆம்ப āmbali, ெப. (n.)

   ெவண் பசை்சக்கடைல; greenish white Bengal gram. (சா.அக.);.

     [ஒ கா. அம் = நீர;்

ெதளிந்த நிறம், ெவண்ைம. அம் → ஆம். ஆம் + ப . ப  = உண்ெபா ள்.]

ஆம்பற் ழங்

 
 ஆம்பற் ழங் āmbaṟkiḻṅgu, ெப. (n.)

   அல் க் ழங் ; root of the plant.

     [ஆம்பல் + ழங்  – ஆம்பல் = அல் .]

ஆம்பற் ழல்

 
 ஆம்பற் ழல்āmbaṟkuḻl, ெப. (n.)

ஆம்பலங் ழல் பாரக்்க;see ambalankulal.

ம. ஆம்பலக் ழல்

     [ஆம்பல் + ழல். ஆம்பல் = ங் ல், ஆம்பல்பண், இைசக் ழல்.]

ஆம்பற் ழாய்

 
 ஆம்பற் ழாய்āmbaṟkuḻāy, ெப. (n.)

   ங் ற் ழாய்; bamboo pipe. (சா.அக.);.

     [ஆம்பல் + ழாய். ஆம்பல் = ங் ல்.]

ஆம்பற் ற்

 
 ஆம்பற் ற் āmbaṟkuṟṟi, ெப. (n.)

   ட் ள் ற ேகால் பற் ச ் ழ தற்ேகற்ற ந  ஆணி (ேசரநா.);; peg on which the key revolves inside a 
lock (ker.);.

ம. ஆம்பக் ற்

     [ஆம்பல் + ற் .]

ஆம்பாைர

 
 ஆம்பாைரāmbārai, ெப. (n.)

ஆம்பலா பாரக்்க;see ambala.

     [ஒ கா. ஆம்பலா → ஆம்பரா → ஆம்பாரா → ஆம்பாைர.]

ஆம்பால்

ஆம்பால்āmbāl, ெப. (n.)

   ஆ ம் தன்ைம, ங்காலம் (த.ெசா.அக.);; best possible manner, state of possibility, ripening period of time.

     "ேநாற்  ப யா லாம்பா ெலான் ல்ைல" (கந்த . தவங்கா. 11);.

ம. ஆம்ப

     [ஆ ம் → ஆம் + பால். பால் = தன்ைம, இயல் , இடம்.]

ஆம்பா -தல்

ஆம்பா -தல்āmbāṟudal,    5. ெச. .  (v.t.)

    ெச ப் க் ைறதல் (இ.வ.); (ெச.அக.);; to be deficient in growth and freshness. (Loc.);.

     [ஒ கா. அம் = நீர.் அம் → ஆம் + பா தல். பா தல் ரிதல், உைடதல், ெக தல், ன் தல். 
ஆம்பா தல் = நீர ் ைறதலால் ெச ப் க் ன் தல்.]
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ஆம்பான்

 
 ஆம்பான்āmbāṉ, ெப. (n.)

   கணவன் (இ.வ..);; husband. (Loc.);. (ெச.அக.);.

     [அக ைடயான் → ஆ ைடயான் → ஆம்பான். (ெகா.வ.);.]

ஆம்

ஆம் 1āmbi, ெப. (n.)

   1. காளான்; mushroom, fungus.

     "ஆ நனிமறந்த ேகா ய ர ப்  னாம்  ப்ப" ( றநா. 164);.

   2. ைடக்காளான், நாய்க் ைட; common mushroom resembling an umbrella.

   3. நீரிைறக் ம் இைற ைட, பன் ப்பத்தர;் irrigation bucket.

     "ஆம் ங் ழா ம் ங் ைச ேயற்ற ம்" ( லப். 10:110);.

     "ஏற்றத்ேதா  வழங் ம் கலாம் னிைச" (ம ைரக். 91);.

 U. ambi (காளான்);. க. ஆளம் , ஆளம்ெப., ஆணெவ . லாம் , நாம் ;

ரா. alamba.

     [அம்  = வைள , வட்டம். அம்  → அம்  → ஆம் , நீரிைறக்க த ம் இைற ைட. ஆம் + ப் + இ – 
ஆம் . பகரெமய் ெசால்லாக்கச ்சாரிைய. இகர  உைடைம த்த ஒ ைம .]

 ஆம் 2āmbi, ெப. (n.)

   ஒ  ( டா.);; sound.

     [ஒ கா. ஆம்  = நீரிைறக் ம் இைற ைட, நீரிைறக் ம் ேபா  எ ம் ஒைச.]

ஆம் யம்

 
 ஆம் யம்āmbiyam, ெப. (n.)

   இதளியம் (பாதரசம்); ( .அ.);; quicksilver.

     [ஒ கா. அம் → ஆம் → ஆம் யம் → நீரத்்தன்ைம ெகாண்ட மாைழ (உேலாகம்); என் ம் ெபா ள் 
ெகாண்டதாகலாம்.]

ஆம் ரம்

ஆம் ரம்1āmbiram, ெப. (n.)

   1. ேதமா ( வா.);; mango.

   2. ளிமா ( வா.);; Indian hog-plum (ெச.அக.);

   3 ளிப் ; sourness.

     [அம் ளி → அம் ளி → அம் ளம் → அம் ரம். அம் ளி = இனிப் ம் ளிப் ம் ேசரந்்த ளியம்பழம். 
ளிப் ச ் ைவ ைடய மாங்காய், மாமரம். அம் ளி → அம் ளம் → Skt. ämra.]

 ஆம் ரம்2āmbiram, ெப. (n.)

   காளான்; mushroom (சா.அக.);.

     [ஆம்  → ஆம் ரம்.]

ஆம் ல்வைட

 
 ஆம் ல்வைடāmbilvaḍai, ெப. (n.)

ஆைம வைட பாரக்்க;see amal-vadai.
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ஆம் லம்

ஆம் லம்āmbilam, ெப. (n.)

   1. ளிப்  ( ங்.);; sourness, acidity.

   2. ளியமரம் ( வா.);; tamarind tree.

   3. கள் ( .அ.);; toddy.

   4. ைரசெ்ச ; shrub - Zizyphus napeca alias z glabrata, (சா.அக.);.

   5. உப்  (மஞ் க.நி.);; species of stinking swallow wort. (ெச.அக.);

     [அம் ளி → அம் ளம் → ஆம் லம்.]

ஆம் லாவாைர

 
 ஆம் லாவாைரāmbilāvārai, ெப. (n.)

   ளியாைர; yellow wood-sore. (சா.அக.);. ஆம்பலா பாரக்்க;see āmbalā.

ஆம்

 
 ஆம் āmbili, ெப. (n.)

   ளி; tamarind.

     [அம் ளி → அம் ளி → ஆம் ளி → ஆம் . அம் ளி → Skt. ämla.]

அம் ளி பாரக்்க;see āmbuli

அம் ளி த ல் ளியம் பழத்ைத ம், ளிப் ச ் ைவ ைடய ைழ ம் (அம்ப , அம் ); 
ளிமாங்காைய ம், மாமரத்ைத ம், ளிச் ைவ ைடய ற ெச ெகா கைள ம் த்  

வழங்கலா ற் .

ஆம்

ஆம் 1āmbudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   ல், இைல, தைழ த யன ஈர யால் ங் ப் ேபாதல்; due to excessive dampness.

     [உம் → ஊம் → ஆம் → ஆம் .]

 ஆம் 2āmbu, ெப. (n.)

   காஞ்ெசா  (மைல.);; climbing nettle, tragia involucrate. (சா.அக.);.

     [ஒ கா. அம்  → ஆம்  → ஆம் . அம்  = ெகா . ஆம்  பாரக்்க;see āmbuli..]

ஆம் ைட

ஆம் ைடāmbuḍai, ெப. (n.)

   வ வைக (உபாயம்); (ெச.அக.);; means, expedient.

     "ஆம் ைட ெதரிந்  ேவந்தற் க ெவ  மைமசச்ன் ெசான்னான்" ( வக. 232);.

     [ஆ ம் → ஆம் + ைட. ைட = பக்கம், வ .]

ஆம் த்

 
 ஆம் த் āmbutti, ெப. (n.)

   றைம (சாமரத்் யம்);; cleverness (W.);.

     [ஆம் + த் . ந்  → த்  → Skt. buddi. ந்  = அ .]

ஆம் யம்

 
 ஆம் யம்āmbuyam, ெப. (n.)

   இதளியம் (பாதரசம்);; mercury.

     [அம் யம் → ஆம் யம்.]

ஆம் யம் பாரக்்க;see ambiyam.
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ஆம் லம்

ஆம் லம்1āmbulam, ெப. (n.)

   ைரசெ்ச ; obliqueleaved jujube.

     [ஆம் லம் → ஆம் லம்.]

ஆம் லம் பாரக்்க;see āmbilam.

ஆம்

ஆம் āmbuli, ெப. (n.)

ஆம் 2 பாரக்்க;see ambu2.

     [ஆம்  → ஆம் .]

ஆம் ர்

 
 ஆம் ரā்mbūr, ெப. (n.)

   ெவடெ்ட த் ச ்சான் களில் ஆண்ைம ர ்என்  றப்பட் ள்ள ஊர;் place name mentioned Arumaiyur in 
epigraphy.

     [ஆண்ைம + ஊர ்- ஆண்ைம ர ்→ ஆம் ர.்]

ஆமக்கட்

 
 ஆமக்கட் āmakkaṭṭi, ெப. (n.)

   ரக்கட்  (த.ெசா.அக.);; swelling caused by fever.

     [ஒ கா.ஆைம+கட் -ஆமக்கட்  ைடதெ்த ம் கட்  ஆைம  ேபான் த்த ன், 
ைடப் கைளக் க்க ஆைமெயன் ம் ன்னைட ேசரக்்கப்பட்ட  ேபா ம். ஆைமக்கட்  = 
ைடதெ்த ம் கட்  அல்ல  க்கம்.]

ஆைமக்கட்  பாரக்்க;see amal-k-katti.

ஆமக்கணம்

 
 ஆமக்கணம்āmakkaṇam, ெப. (n.)

ஆைமக்கணம் பாரக்்க;see āmai-k-kaņam.

     [ஆைமக்கணம் → ஆமக்கணம்.]

ஆமக்க சச்ல்

 
 ஆமக்க சச்ல்āmakkaḻiccal, ெப. (n.)

ஆைமக்க சச்ல் பாரக்்க;see āmai-k-kaliccal.

     [ஆைமக்க சச்ல் → ஆமக்க சச்ல்.]

ஆமக்கள்

 
 ஆமக்கள்āmakkaḷ, ெப. (n.)

   கணவன் (இ.வ., இ .வ.);; husband (Loc. vul.);. [ஆண்மகன் → ஆண்மக்கள் → ஆமக்கள் (இ .வ.);]

ஆண்மகன் பாரக்்க;see âpmagam.

ஆமக்கன்

 
 ஆமக்கன்āmakkaṉ, ெப. (n.)

   கணவன் (இ.வ., இ .வ.);; husband (Loc.vul.);.

     [ஆண்மகன் → ஆண்மக்கன் → ஆமக்கன் (இ .வ.);.]

ஆண்மகன் பாரக்்க;see anmagan.
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ஆமக் ப்ேபாக்

 
 ஆமக் ப்ேபாக் āmakkurudippōkku, ெப. (n.)

   ஆம ம் ( தம்); ம் கலந்த வ ற் ப் ேபாக் ; flux in which the stool consists chiefly of blood and mucus 
accompained with the griping of the bowels—dysentery. (சா.அக.);.

     [ஆமம் +  + ேபாக் .]

ஆமேகாளம்

 
 ஆமேகாளம்āmaāḷam, ெப. (n.)

ஆமரேகாளம் பாரக்்க;see amaraköjam.

ஆமேகாளா

 
 ஆமேகாளாāmaāḷā, ெப. (n.)

ஆமரேகாளம் பாரக்்க;see āmarakõlam.

     [ஆமரேகாளம் → ஆமேகாளம் → ஆமேகாளா.]

ஆமசச்ா

 
 ஆமசச்ா āmaccāṟu, ெப. (n.)

   ெசரியாத உண சச்ா , பதப்படாத அன்னசச்ா ; imperfect chyle, unassimilated chyle.

     [ஆமம் + சா .]

ஆம க நவ்வல்

 
 ஆம க நவ்வல்āmaḍiganavval, ெப. (n.)

   ெவண்ணாவல்; white species of Jamboo tree said to be very rare (சா.அக.);.

     [ஆமம் + கழ் + நவ்வல் (நாவல்மரம்);.]

ஆமண்டகம்

 
 ஆமண்டகம்āmaṇṭagam, ெப. (n.)

ஆமணக்  பாரக்்க;see āmanakku.

ஆமண்டம்

ஆமண்டம்āmaṇṭam, ெப. (n.)

   1. ஆமணக்  பாரக்்க;see amarakku.

   2. ஒப்பைனெசய்தல் (த.ெசா.அக.);; decoration, beautification.

     [ஆம் → ஆமண்டம். அம் – ஆம் = அழ .]

ஆமணக்கெநய்

 
 ஆமணக்கெநய்āmaṇakkaney, ெப. (n.)

   ஆமணக்  த் னின் ம் காய்ச்  அல்ல  காய்சச்ாமல் எ க் ம் ெநய். இ  ைவயற்ற . 
வ ற் க் க சச் க் க் ெகா க்கப்ப ம்;   டைலத் ப் ரவாக் வ ம் 

ள் ைவத் ய்ைமப்ப த் வ ம் க ப்ைப ல் ேகாளா கைளச ் ராக்கவல்ல மா ம்; oil extracted 
either by way of boiling or by cold drawn process from the castor seeds. It is tasteless, irritating and appetising. It acts as a 
cleansing agent of the internal channel of the body and is wholesome to the skin. It purifies the semen and removes the 
vaginal and uterine disorders. (சா.அக.);.

     [ஆமணக்  + ெநய் = ஆமணக் ெநய் → ஆமணக்கெநய்..]
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ஆமணக்க த்

 
 ஆமணக்க த் āmaṇakkamuttu, ெப. (n.)

   ஆமணக் த் ; castor seed (சா.அக.);.

     "ஆமணக்  த்  ஆணி த்தாமா?" (பழ.);.

     [ஆமணக்  + த்  = ஆமணக் த்  → ஆமணக்க த் .]

ஆமணக் ைல

 
 ஆமணக் ைலāmaṇakkilai, ெப. (n.)

   ஆமணக் ச ்ெச ன் இைல, இதைன ெந ப் ல் வாட் க் கட்டப் ெபண்க க் ப் பால் 
ரக் ம்; green leaves of the castor—oil plant. An application of the heated leaves aids in the secretion of milk in women 

(சா.அக.);.

     [ஆமணக்  + இைல = ஆமணக் ைல.]

ஆமணக்

ஆமணக் āmaṇakku, ெப. (n.)

   8 அ  தல் 10 அ  உயரம் வளரவ் ம், கந்த வன் ைகேபான்ற ம், ஏ  ரி பட்ட மான 
இைலகைளக் ெகாண்ட ம், ற்றாமணக்  - ேபராமணக்  என இ  ெப ம் ரி கைளக் ெகாண்ட ம் 
ஆ ய ஓர ்எண்ெணய் த் செ்ச ; castor seed plant. It is 8 to 10 ft. high

 the leaves are deeply divided into seven sections at the margin and they are said to resemble a Ghandharva's hand. The 
seeds are oval, shining and black, dotted with spots. The plant is cultivated in all parts and is divided into two varieties 
namely – the small and the large, as distinguished from the size of the seeds. The different kinds, though end in the same 
termination in Tamil, apparently belong to different botonical groups and they are as follows:-

இனவைக:

   1. ற்றாமணக்  – castor oil plant, (small);.

   2. ேபராமணக்  – castor oil plant (large);.

   3. ைமயாமணக்  - palm tree, called also Rosalind tree, wild castor plant.

   4. காட்டாமணக்  - forest castor oil plant.

   5. ல்லாமணக்  - pullamanak, almost resembling ற்றாமணக் .

   6. ெவள்ைளயாமணக்  - white castor oil plant.

   7. உரலாமணக்  - another kind.

   8. கடலாமணக்  - (sea + castor oil plant); sea castor, same as காட்டாமணக் .

   9. ரிய காந்தாமணக்  - another variety.

   10. கல்லாமணக்  - same as ல்லாமணக் .

ஆமணக் க்ெகாட்
ைட

 
 ஆமணக் க்ெகாடை்டāmaṇakkukkoṭṭai, ெப. (n.)

   ெகாடை்ட த் , ஆமணக்  த் ; castor seed.

     [ஆமணக்  + ெகாடை்ட.]

ஆமணக்  த்  பாரக்்க;see amanakku-vittu.
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ஆமணக் ெநய்

ஆமணக் ெநய்āmaṇakkuney, ெப. (n.)

   1. ஆமணக்  த் னின் ம் வ க் ம் எண்ெணய்;இ  ற்றாமணக்ெகண்ெணய் 
ேபராமணக்ெகண்ெணய் என இ வைகப்ப ம். இ  ளக்ெகரிக்கப் பயன்ப வதால் 

ளக்ெகண்ெணய் என் ம் வழங் ம். ற்றாமணக் ெகண்ெணய் ழந்ைதக க் ம் 
ெபரிேயாரக் க் ம் வ ற் க் க சச் க்காகக் ெகா க்கப்ப ம். பசை்செயண் ெணய்ைய ஊற் ன 
எண்ெணய் என்பர.்

   ஆமணக்  எண்ெணய்  கசப் ம் ெவ ட்ட  ைடயதா ந்தா ம், நீரச்் க் , 
ம ந் ேவகம், மலச் க்கல் ( கவாதம்); (பக்கவாதம்);, ன்மம், பாண் , ( ல்வா ); உ ரச் க்கல் 

த யற்ைறக் ணப்ப த் ம். ழந்ைத வளரப்் க்  க ம் இன் யைமயாத . ப் ண் 
(ரணம்); எரி ண்க க் ம் பயன்ப த் னால் ழ் க்கா ; oil ex. tracted from castor oil seeds and can be 
prepared in two ways i.e. cold drawn or boiled. The small-seed oil is more useful in medicine and the large-seed oil is 
generally useful to provide lamp—oil. It is a well known laxative used for children as well as for adults. It has a very 
disagreeable nauseous taste and odour,

 It is used with advantage in cases of odysuria, viruslency of medicines, constipation, facial paralysis, hemiplagia, dyspepsia, 
dropsy, rheumatism, amenorrhea etc. It is considered a good nursing agent even like a mother in guarding the health of a 
child. It is a safe purgative to be taken by pregnant women and, by those after delivery, it is applied externally to wounds and 
blisters to prevent suppuration as a substitute for tincture of iodine (சா.அக.);

   2. ற்றாமணக்  த் னின் ம் வ க் ம் ெநய் (தா. ெசா. அக.);; oil ex-

 tracted from small seed of the castor plant.

     "ஆமணக்  ெநய்யா னல ண்டாம்" (பதாரத்்த 153);.

ம. ஆவணக்ெகண்ெணய். ட.. அணெகண்ெண

ம வ. ஆமணக்  ெநய், ளக்ெகண்ெணய், த் க்ெகாடை்ட எண்ெணய், ைகெயண்ெணய்.

     [ஆமணக்  + ெநய்.]

ஆமணத்

 
 ஆமணத் āmaṇatti, ெப. (n.)

   மாட் ன் உட ந்  எ க் ம் ந மணப் ெபா ள் (ேகாேராசைன); ( .அ.);; concretion found in the 
intestines of the cow, yellow orpiment extracted from the bile of cattle (சா.அக.);.

ம வ. ஆேமற் ல் ரி, ேகாேராசைன

     [ஆ + மணத் . மணம் = ந மணம். ஆ = ஆன் (ப );.]

ஆமணத் ரம்

 
 ஆமணத் ரம்āmaṇattiram, ெப. (n.)

ஆமணத்  பாரக்்க;see amanatti.

     [ஆமணத்  → ஆமணத் ரம்.]

ஆம

 
 ஆம āmadi, ெப. (n.)

   நண்  (நாம ப.);; crab.

     [(ஒ கா. அம் = நீர.் அம் → அ  → அம்ம  → ஆம்ம . ஆம  → ஆம  = நீரில் வாழ்வ .]
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ஆமந் ரிைக

ஆமந் ரிைகāmandirigai, ெப. (n.)

   இைடக்ைக ெயன் ம் இைசக்க ; kind of drum.

     " ழ ெவா , நின் ைசத்த தாமந் ரிைக" ( லப். அரங். 1. 143);.

ம. ஆமந்தரிக

ம வ இடக்ைக, ஆவஞ்

     [ஆ கம் = ெதாடக்கம். ஆ கம் + த ைக - ஆமந் ரிைக எல்லா இைசக்க க க் ம் ஒ  கமாக 
இைசக்கத் ெதாடக்கம் தந்  அடக் யா யல்  பற்  இப்ெபயர ்ெபற்ற .]

க கள் பல ஒ ங் ையந்  ஆங் லத் ல் or. hestra என் ம் த ல் ஆமந் ரிைக என் ம் வழங் ம்.

     " ழல்வ  நின்ற யாேழ யாழ்வ த்

தண் ைம நின்ற  தகேவ தண் ைமப்

ன்வ  நின்ற  ழேவ ழெவா

நின் ைசத்த தாமந் ரிைக" ( லப். அரங்ேகற் 3,139-143);

அ ம்பத ைரயா ரியர ்ஆமந் ரிைகயாவ  இடக்ைக எனக் ப் ட் த்தலால் ஆமந் ரிைக 
இக்க ன் றப் ப்ெபயரா ம். ஆவஞ் , ஆ கம் பாரக்்க;see avanji, mugam.

ஆமம்

ஆமம்1āmam, ெப. (n.)

   1. பசை்சயான ; that which is law.

   2. ப க்காத , காயாக இ ப்ப ; that which is immatured or unripened.

   3. பாகஞ் ெசய்யப்

   படாத , ேவகாத ; that which is uncooked of raw.

   4. ட ள்ள ளிரச்்  வ ம்  ( தம்);; mucus of the intestines.

   5. டல்வ ம்  ( தம்); பற் ய ேநாய், வ ற் க்க ப் ; disease connected with the mucous in the intestines-
dysentery.

   6. வ ம் க் ( தம்); கட்  அல்ல  வ ம் ; unassimilated chyle

     " ள்ளாத வாமம் க் ம்" (பாலவா. 744);.

   7. மல வறட் ; dry state of faecal matter in the intestines – costiveness.

ஆமம் → Skt. äma.

     [அம் = நீர.் அம் → ஆம் → ஆமம் = நீ ள்ள , ஈர ள்ள , பசை்சயான , ேவகாத , ஈரம் லராத 
வ ம்  ( தம்);.]

 ஆமம்2āmam, ெப. (n.)

   1. ெசரியாைம (அ ரணம்);; indigestion. 'ஆமத் ற் ேசா  பாதகம், (ஈ  14,8);.

   2. ேநாய்; illness, disease.
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ஆமயம்

ஆமயம்1āmayam, ெப. (n.)

   மாட் சச்ாணம்; cow dung.

     "அத்தைல நிலத்ைத நீரா லாமயம் " (கந்த . ல்வல. வைத.12);.

     [ஆ + Skt maya → த. ஆமயம். ஆ = ஆன் (ப );. ஆசச்ாணம் பாரக்்க;see a-c-cănam.]

 ஆமயம்2āmayam, ெப. (n.)

   ேநாய்; disease.

     "ஆமயந் ரத்் த ேயைன யாளாக் ெகாண்டார"் (ேதவா.123.1,1);.

     [அம்மாைம → ஆைம → ஆமயம்.]

ஆைம2 பாரக்்க;see āmai2.

ஆமயன்

ஆமயன்āmayaṉ, ெப. (n.)

   ேநாயாளி; patient, sickly person. (சா.அக.);.

ம. ஆமயா

     [ஆமயம் → ஆமயன். ஆமயம் = ேநாய்.]

ஆமயம் 2 பாரக்்க;see āmayam2

ஆமரம்

ஆமரம்āmaram, ெப. (n.)

   1. எட்  மரம்; tree-nux - vomica (சா.அக.);.

   2. ெநல் மரம்; Indian goose berry.

     [ஒ கா. ஆமம் + மரம் - ஆமமரம் - ஆமரம் = ேகாைட ம் ஈரத்ைத உள்ளடக்  ைவத் க் ம் மரம். 
அம் → ஆம் = நீர,் ஈரம். ெநல் ம்.இத் றத்தேத.]

ஆம ப்

ஆம ப் āmaruppu, ெப. (n.)

   1. கால்நைடகளின் ெகாம் ; cattle's horn.

   2. மாட் க்ெகாம் ; cow's horn.

     [ஆ + ம ப் . ஆ = மா . ம ப்  = ெகாம் . மா = லங் . மா → ஆ = கால்நைட.]

ஆமல்

ஆமல்āmal, ெப. (n.)

   1. ங் ல் (மைல);;. spiny bamboo.

   2. நச் ங் ல் (மைல.);; poison lily (சா.அக.);.

     [ஆம்பல் → ஆமல்.]

ஆம்பல்2 பாரக்்க;see ambal2.
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ஆமலகம்

ஆமலகம்āmalagam, ெப. (n.)

   1. ெநல் க்கனி; country goose berry.

     "ைக லாமலகக் கனிெயாக் ேம" (ேதவா. 465.2);.

     "மா னிக் ணவாய்நின்ற ம ரவா மலகந் தன்ைன" (பாரத. பழம்ெபா. 3);.

   2. ெநல் மரம்; country gooseberry tree.

   3. பளிங் ; crystal.

   ம. ஆமலகம்;   க. ஆமலக; Skt. amalaka, amalakan, āmalaki.

ஆம் + ஆலகம் – ஆமாலகம் → ஆமலகம்.

     [அம் → ஆம் → ஆமம் → ஆமலகம். அம் = நீர.் ஆமலகம் = நீர ்ெச ந்த ெநல் க்கனி, நாவறட் ையப் 
ேபாக் ம் நீ ள்ள கனி. ஆமலகம் = நீரே்பால் ெதளிந்த வ ம் ஒளி ஊ ம் தன்ைம ம் ெகாண்ட 
பளிங் .]

வடெமா ல் ஆமலகம் என் ம் ெசால் க்  ேவர் லம் ெதளி ல்ைல. த ல் ெதளிவாக ேவர் லம் 
உள்ளேதா  மட் மன் , இவ் ேவரினின்  றந்த ற் க்கணக்கான ட் ச ்ெசாற்கைள ம் தனிச ்
ெசாற்கைள ம் த ம் ஏைனத் ர ட ெமா களி ம் நாட் ம த் வத் ற் த ம் ைகப் 
ெபயரக்ளி ம் காண வதால், ஆமலகம் த ழ்ச ்ெசால் என்ப  ெதரித ேதற்றம்.

ஆமலம்

 
 ஆமலம்āmalam, ெப. (n.)

   ய்ைம; tidiness

     "இைறயாமலங் ைகயான்" (த.ெசா.அக.);.

     [ஆம் → ஆமல → ஆமலம் = நீராற் ெப ம் ய்ைம.]

ஆம ைக

 
 ஆம ைகāmaligai, ெப. (n.)

   ளிப் ; sourness.

     [ஆமலம் → ஆம   → ஆம ைக.]

ஆமைலயரி

 
 ஆமைலயரி āmalaiyarisi, ெப. (n.)

ஆமைளயரி  (சா.அக.); a kind of grain.

     [ஒ கா. ஆமல் → ஆமைல + அரி . ஆமல் = ங் ல் ஆமைலயரி  = ங் லரி .]

ஆமைலயரி க்  ஆமைளயரி  என்  த்தம் காட் ய சாம்ப வம் ள்ைளயவரக்ள் ஆமைளயரி  
என் ம் ெசால் க் த் தன் அகர த ல் ளக்கம் தர ல்ைல ஆத ன் ஆமைளயரி  

ன்னதன்பாட ேவ பாடா க்கலாம் ஆமைலயரி  ங் லரி  வைகக ள் ஏேத ம் ஒன்ைறச ்
ட் யதாக ம் இ க்கலாம்.

ஆமவைட

ஆமவைடāmavaḍai, ெப. (n.)

   1. கடைலப்ப ப் டன் உ ைல (மசாைல); ேசரத்்  உர ட்  ஆட்  எண்ெணய் அல்ல  
ெநய் ற் ட் க் ழம் ற் ெகா க்க ைவத் ப் பக் வப்ப த் ய வைட; cake prepared out of Bengal gram 
mixed with other spices and fried in oil or ghee partially and then mixed in the sauce and boiled. (சா.அக.);

   2. த ரவ்ைட; cake prepared out of Bengal gram mixed with other spices and fried in oil and then soaked in butter milk of 
curd.

   ம. ஆமவட, க. ஆமவெட, ஆம்ெபாெட;   ெத. ஆமவட. ஆவட; . ஆமவெட, ஆம்ெபாெட

     [ஆமம் + வைட → ஆமவைட = ளிப் ச ் ைவ கலந்த வைட. அம் ளி அம்  → ஆம் லம் → ஆ லம் 
→ ஆமலம் → ஆமம் = ளிப் .]

ஆமம்4 பாரக்்க;see àmam4
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ஆமவர்க்கம்

 
 ஆமவரக்்கம்āmavarkkam, ெப. (n.)

   காய்க களின்  வாங்கப்பட்ட வரிவைக;   ; tax on unripe fruits (Insc.);.

     [ஆமம் + Skt. Varga → த. வரக்்கம். ஆமம் = பசை்சயான காய்க கள். Skt. varga = வைக.]

ஆமளம்

ஆமளம்āmaḷam, ெப. (n.)

   வேபாற்  (ேதாத் ர); வைக; hymn in praise to Śiva.

     "ஆமளஞ் ெசா  யன்  ெசய் னல்லால்" (ேதவா. 233,4);.

     [ஓம் → ஆம் → ஆமளம் = வைன வ ப ங்கால் றப்ப ம் மந் ரம், வ பாட் ச ்ெசய் ள். ஆம் +

அளம், ஆமளம் → skt. Yamala. அளம் = ெபயரீ . ஒ.ேநா. அப்பளம்.]

வடெமா யாளர ்இ க்  ேவத காலத் ற்  ந்ைதய காலத் ல், வ வ  பாட யாத வராத ன், 
மரிக் கண்ட நாகரிகந் ெதாட்  வ வ பா  த ழர ்மர ரிைமயா த்த ன், ஆமளம் என் ம் 

ேபாற்  வ பா  த ழ ைடயேத என்ப ல் ஐய ல்ைல. வடெமா ல் 'யா' என் ம் தனிைல 
ெசல்லல், ேபாதல் என் ம் ெபா ளின . அ ம் 'இய' என் ம் த ழ்ேவரின் ரி .

ஆமள

 
 ஆமள āmaḷavu, ெப. (n.)

   யவைர, இயன்ற அள ; to the extent possible.

ம. ஆமள , ஆமள.

     [ஆ ம் + அள  = ஆ மள  → ஆமள .]

ஆமா

ஆமா1āmā, ெப. (n.)

   1. காட் மா  அல்ல  எ , இ  நாவாற்றட ன் சா  ேந ம் எனக் க தப்ப வ ; wild ox or cow whose 
sick is supposed to cause death. (சா.அக.);.

     "கானத் ள்ள கைல மானினங் காட்  யாமா" (பாரத. சம்பவ. 47);.

   2. காடெ்ட ைம; wild buffalo, bison.

     [ஆ + மான் – ஆமான் → ஆமா = ஆ ைனப் ேபான் க் ம் காட் லங் . ஆ = மா . மா = லங் . 
ஆமான் பாரக்்க. see aman.]

 ஆமா2āmā, ெப. (n.)

   பால் ெகா க் ம் ெச த்தாய்; nurse engaged to suckle an infant, wet nurse.

     [ஆய் + அம்மா - ஆயம்மா → ஆமா.]

 ஆமா3āmā, ெப. (n.)

   1. ெநல் க்காய்; fruit of Indian goose berry.

   2. க க்காய்ப் ; chebulic myrobalan galls. (சா. அக.);.

   11.ஆமலகம் → ஆமா. 

   2. ஆமரேகாளம் → ஆமேகாளா → ஆமா.]

 ஆமா4āmā, ெச. . .

ஆமாேகாளம்

 
 ஆமாேகாளம்āmāāḷam, ெப. (n.)

ஆமரேகாளம் பாரக்்க;see āmārakõlam.
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ஆமாேகாளா

 
 ஆமாேகாளாāmāāḷā, ெப. (n.)

ஆமரேகாளம் பாரக்்க;see amara–kölam.

ஆமாங்

ஆமாங் āmāṅgu, ெப. (n.)

   1. ஆகேவண் ய ைற; that which has to happen or become

   2. ங்  ( பரீதம்);; calamity, evil. (த.ெசா.அக);.

     [

   1. ஆ ம் + ஆங்  - ஆ மாங்  → ஆமாங் .

   2. அ  + பாங்  –அ பாங்  → அ மாங்  → ஆமாங் .]

ஆமாத் யன்

ஆமாத் யன்āmāttiyaṉ, ெப. (n.)

அைமசச்ன் ( வா.);. minister.

   2 அ ைர பவன்; coun-

 sellor, advisor.

   3. தாைனத்தைலவன்; chief of the army.

   4. ம த் வன்; doctor, physician.

     [அைமத்தன் → ஆைமத்தன் → ஆமாத் யன்.]

அைமத்தன் = ஒன்ைறசெ்சவ்வேன ெசய்வ ல் றம்படப் பணியாற் பவன். அைமத்தல் = 
ஒ ங் றசெ்சய்தல். அைமத்தன் → Skt. amatya. அைமத்தன் → அைமசச்ன்.

வடெமா யாளர ்உடனி ப்பவன் என் ம் ேவர் லம் காட்டல் ெபா ந்தா . உடனி ப்ேபார ்
அைனவ ம் அைமசச்ர ்ேபான்ற ெப ந் றனாளர ்அல்லர ்என்ப  ெவளிப்பைட.

அைமசச்ன் பாரக்்க;see āmaiccan.

ஆமாப்ேபா -தல்

ஆமாப்ேபா -தல்āmāppōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   எதற் ம் ஒத் க் தல் (இ.வ.);; say ditto (Loc.);.

     [ஆம் + ஆம் – ஆமாம் + ேபா  – ஆமாப்ேபா .]

ஆமாம்

 
 ஆமாம்āmām, இைட. (int.)

   ஓர ்இைச க் செ்சால்; quite so, yes, indeed.

     [ஆம் + ஆம் - ஆமாம்.]

ஆமாயம்

 
 ஆமாயம்āmāyam, ெப. (n.)

ஆமயம் பாரக்்க;see smayam.

     [ஆமயம் → ஆமாயம்.]

ஆமாைல 
ேசாமாைல

 
 ஆமாைல ேசாமாைலāmālaicōmālai, ெப. (n.)

   க்க அயரச்் ; excessive fatigue (Loc.);. க ங்காய்சச்லால் ழந்ைதக்  ஆமாைல ேசாமாைலயா  
ட்ட  (இ.வ.);.

     [ஒ கா. ஆமம் → ஆமாேல. ஆமம் = ேநாய், ேநாயால் ைள ம் ன்பம். ஆமாைல ேசாமாைல 
என்ப  எ ைக மர ைணசெ்சால்.]

421

www.valluvarvallalarvattam.com 5195 of 19068.



ஆமா

ஆமா āmāṟu, ெப. (n.)

   வ வைக, ஆ ம் வ ; plan, device, scheme.

     "ஆமாற் ம் ராேன" ( வ். ெபரியாழ். 2,7,8);.

     [ஆ ம் → ஆம் + ஆ  → ஆமா . ஆ  = வ , ைற.]

ஆமான்

ஆமான்āmāṉ, ெப. (n.)

   காட் மா ; wild cow or ox.

     "அந்தைழக் காெடலாந் ைளப்ப வாமானினம்" ( வக. 1902);.

     "ஆமானினந் ரி ந்தடஞ்சாரல்" (தணிைக.கள .333);.

ஆமா பாரக்்க;see ama.

     [ஆ + மான்.]

ஆமான் கல்

ஆமான் கல் āmāṉpugalvi, ெப. (n.)

   ஆமான் ஏ  ( ஞ் .253);; male of bos gaveus. (ெச.அக.);.

     " ழற் ேகாட்டாமான் கல் ம் களி ம்" ( ஞ் ப். 253);.

     [ஆமான் + கல் .]

ஆமானவன்

 
 ஆமானவன்āmāṉavaṉ, ெப. (n.)

   றந்தவன்;   ேமேலான் ( ன்.);; worthy or competent person (W);.

     [ஒ கா. ஆ  → ஆ + மாணவன். மாணவன் = மாந்தன்.]

ஆ சம்

ஆ சம்āmisam, ெப. (n.)

   1. உண ; food.

     "எனக் கா டமாய் வ வாய்ெகால்" (கம்பரா. கடறா . 67.);.

   2. ஊன், லால்; meat, flesh.

     "ஆக ன் யானினி த க்கா டம்" (கம்பரா.கவந்தன்,24);.

   3. ைகக் ; bribes.

   4. கரத்ற் ரிய ெபா ள்; object of enjoyment.

   5. கரச்் ; enjoyment.

   6. ப்பம்; desire.

 Skt. âmisa.

     [ஒ கா. அம் தல் = அைரத்தல், ன் தல், ெமல் தல், ன் தல், கரத்ல், கரத்ற் ரிய ெபா ள், 
கரச்் . ப்பம். அம்  → அம் தம் → ஆ தம் → ஆ தம் → ஆ சம்.]

 ஆ சம்āmisam, ெப.(ni)

   1. கண் தல்; produce of land.

   2. ைளசச் ன் ம ப் ; estimate of the yield or value of a standing crop.

     [Skt. amša → த. ஆ சம்.]
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ஆ நாயம்

ஆ நாயம்āmināyam, ெப. (n.)

   1. ஆகமம் (ைச. .30);; agamas, scriptures believed to be revealed by God and peculiar to Šavism.

   2. பரம்பைரயான வழக்கம்; hereditary customs.

   3. மர வ  வ ம் நல் ைர (உபேதசம்);; spiritual instruction given down the age traditionally.

   4. மைற, ேவதம்; the Sacred Book. (த.ெசா.அக.);.

     [அம்  → ஆ  → ஆ . அம் தல் = உண்ணல், உடெ்காளல், ெச க்ெகாளல், ஆ  = ெச க்ெகாளத் 
தக்க அற ைர, அற ல். நயன் → நயம் → நாயம் = நன்ென , நீ . ஆ  + நாயம்.]

ஆ ரகைல

ஆ ரகைலāmiragalai, ெப. (n.)

   கடல் ைர; seafroth. (சா.அக.);.

     [ஒ கா. ஆ ரம் + கைல. ஆ ரம் = ெவண்ைம. ெவண்கைல ைடய நிலாப்ேபால் நிறங்ெகாண்டைம 
பற்  கடல் ைர இப்ெபயர ்ெபற் க்கலாம்.]

ஆ ரம்3 பாரக்்க;see āmiram3.

ஆ ரகா

ஆ ரகாāmirakā, ெப. (n.)

   ெவண் ள்ளி; picky naidye, as opposd to ெசம் ள்ளி. red nail-dye.

     [ஒ கா. ஆ ரம் + கா. ஆ ரம் = ெவண்ைம. கா = ேசாைல, ெச களின் ெதா .]

ஆ ரம்3 பாரக்்க;see āmiram3.

ஆ ரதம்

 
 ஆ ரதம்āmiradam, ெப. (n.)

   நாரத்ைத; bitter orange.

     [அம் → ஆம் + இரதம். அம் = நீர.் இரதம் → இரசம் = சா . ஆ ரதம் = நீரச்ச்ா  ெகாண்ட பழம்.]

ஆ ரம்

ஆ ரம்1āmiram, ெப. (n.)

   மாமரம்; mango tree.

     "ஆடல்ேவெல தேலா மா ர வ வாய்" (கந்த . ரபன். 488.);.

   2. ளியமரம்; tamarind tree.

   3. ளிப் ; sourness (சா.அக.);.

 ஆ ரம்2āmiram, ெப. (n.)

   ெவண்ைம; whiteness.

     [அம் → ஆம் → ஆ லம் → ஆ ரம். அம் = நீர.் ஆ லம் = நீரவ் வான , நீரே்பால் ெதளிந் ப்ப , 
ெவ த் ப்ப , ெவண்ைம.]

 ஆ ரம்3āmiram, ெப. (n.)

   1. பலம், ஓர ்எைடயள ; measure of weight.

     "ெவவ்ேவ ரண்டைர யா ரஞ் ேசரத்் " (ைதலவ. ைதல.3);;

     [ஒ கா. ஆ லம் → ஆ ரம் = ளிப் , ளியமரம், ளியங்ெகாடை்ட, ளியங்ெகாடை்டகைள 
எைடயளவாகக் ெகாண்ட ஒ  நி த்தலள .]
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ஆ லம்

ஆ லம்āmilam, ெப. (n.)

   1. ளிப்  ( ங்.);; acidity, sourness.

   2. ளியமரம் ( டா.);; tamarind tree.

   3. ளி (ைதலவ. ைதல. 38); tamarind fruit.

     [அம் ளி → ஆம் ளி → ஆ . → ஆ லம்.]

 ஆ லம்āmilam, ெப. (n.)

   1. ளிப்  ( ங்);; sourness, acidity.

   2. ளியமரம் ( டா..);; tamarind.

     [Skt. ämla → த. ஆ லம்.]

ஆ கம்

 
 ஆ கம்āmugam, ெப. (n.)

   ெதாடக்கம்; beginning (த.ெசா.அக.);.

     [ஆ  + கம் - ஆ கம் → ஆ கம்.]

ஆ கர்

 

 ஆ கரā்mugar, ெப. (n.)

   நந் ேதவர;் the god Nandideva.

     [ஆ (காைள) + கர.் கம் → கர ்= கத்ைத ைடயவர.்] 

ஆ ைடயாள்

 

 ஆ ைடயாள்aāmuḍaiyāḷ, ெப. (n.)

அக ைடயாள் பாரக்்க;see agamudal-y-a!.

     [அக ைடயாள் → ஆ ைடயாள் (ெகா.வ.);.]

ஆ ைடயான்

 
 ஆ ைடயான்āmuḍaiyāṉ, ெப. (n.)

அக ைடயான் பாரக்்க;see agamugai-y-an.

     "ஆ ைடயாைனக் ெகான்ற அறநீ , (பழ.);"

     [அக ைடயான் → ஆ ைடயான்.]

ஆ த்

 
 ஆ த் āmuttu, ெப. (n.)

   ஆ ன் பல் ற் றப்பதாகக் றப்ப ம் த் ; pears like substance said to be derived from the teeth of a cow.

     [ஆ + த் .]
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ஆ ர்

ஆ ரā்mūr, ெப. (n.)

   நல் யக்ேகாடனின் ஊர ்(க . அக.);; town in which the chieftain Nalliyakkögan lived

   2. அப்பர ் றந்த ஊர; Appar's birth place.

     [ஒ கா. ஆ + ஊர ்→ ஆ ர ்→ ஆ ர.் இ  க்காவல் நாட் ள்ளெதன் ம், 
ேசாணாட் ள்ளெதன் ம் வர.்]

ஆ ர்க்க தமன் 
சாேதவனார்

ஆ ரக்்க தமன் சாேதவனாரā்mūrkkavudamaṉcādēvaṉār, ெப. (n.)

   ஆ ர ்வானவைனச ் றப் த் ப் பா ய கைடக்கழகப் லவர ்(அக.நா. 159);; Tamil poet who praised the 
chieftain Amur Vanavan in the Sangam age.

     [ஆ ரில் வாழ்ந்த இவர,் வடெமா ப் ெபயர ் ண் த்தலால் அந்தணரா க்கலாம்.

 Skt. Gaudarna + Sahādēva.]

ஆ ர்மல்லன்

ஆ ரம்ல்லன்āmūrmallaṉ, ெப. (n.)

   கைடக்கழகக் காலத் ந்த ஒ  ெப மகன்; Sangam noble.

     "இன்க ங் கள்ளினா  ராங்கண் ைமந் ைட மல்லன் மதவ  க் " ( றம். 80-12.);

ஆ ர் த

 
 ஆ ர் த āmūrmudali, ெப. (n.)

களப்பாளன் பாரக்்க;see Kalappalan.

ஆேமற் ல் ரி

ஆேமற் ல் ரிāmēṟpullūri, ெப. (n.)

ஆமணத்  பாரக்்க;see amanatti.

   2. க க்காய்ப் ; flower of gall, which is an excrescence found on the leaf.

     [ஆ + ேமல் + ல் ரி. ஆ = மா . ஆ ன் வ ற் ற்ேறான் ம் ேகாேராசைன ம், ஆவ ற் ற் 
க ந் வா ம் ேகாேராசைன ேபால் க ந் வா ம் க க்காய்ப் ம், ல் க் (ெபா ந் ); க ம் 
இயல்  பற்  ஆேமற் ல் ரி எனப்பட்டன.

ஆைம

ஆைம1āmai, ெப. (n.)

   நீரி ம் தைர ம் வாழ்வ ம், ேம ம் ம் ஓ க ள்ள ம், நான்  கால்கைள ம் தைலைய ம் 
ஒட் க் ள் இ த் க் ெகாள்ள வல்ல ம், டை்ட ட் க் ஞ்  ெபாரிப்ப ம் ஆ ய ஊரந்்  ெசல் ம் 
உ ரி; tortoise, any land or freshwater chelonian, reptile encased in two scaly or leathery shields forming a shell from which 
the head and legs protrude, turtle, any member of chelonia or testidinata.

     "ஆைம உலகம் ண  தான் (பழ.);".

ஆைம ன் வைககள் :

நிலத்தாைம (கைரயாைம);, நீராைம, கரட்டாைம, காட்டாைம, தத்ைதச் ண்டன் ஆைம (ம.);, 
ெவள்ளாைம, பசை்சயாைம, கடலாைம, க ப்பாைம (பைறயாைம);.

   ம. ஆம;   க., ட. ஆெம: ெத. தாேம . தாம்ேப . தாேப ;   . ஏெம;   ேகாத. எம்;   ேகாண். 
ெக ல்;   . ேசம் ; ட. ஆ .

     [அம் → ஆம் + ஐ – ஆைம. அம் (ஆம்); = நீர.் ஆைம = நீரில் வாழ்வ .]

 ஆைம2āmai, ெப. (n.)

   1. ெசரியாைமயால் ஏற்ப ம் ேநாய்; disease arising from indigestion.

   2. ேநாய்; disease. (சா.அக.);.

     [அம்மாைம → ஆமாைம → ஆைம. அம்மாைம = ெசரியாைம. ஆைம → Skt. âma.]

அம்மாைம பாரக்்க;see ammāma.

 ஆைம3āmai, ெப. (n.)
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ஆைமக்கட்

ஆைமக்கட் āmaikkaṭṭi, ெப. (n.)

   காய்சச் க்  ஏற்ற ம த் வம் ெசய்யாததா ம், அ க்க  காய்சச்ேலற்ப வதா ம், மண்ணீரல் 
ரந்  கட் ையப் ேபாலத் ேதாற் க் ம் ஒ வைக க்கம்;   இதைனக் 'காய்சச்ற்கட் ' என் ம் 

வர.் இ , நாட்பட, வ ேதான்றாமல் ப த் க் கனத்  இடப்பக்கம் மந்தமான வ ைய ண்டக் ம். 
இ  ழந்ைதக க் ச ் ல ேநரங்களில் வ ற் ன் பா யள  ப த் , ணவ  ஏற்படக் 
காரணமா ம்; the enlargement of the spleen which is the result of repeated attacks of acute congestion - chronic 
congestion;

 it is also known as 'Ague cake". It comes on so gradually and painlessly, that if it is long left unattended to, until at length the 
enlarged organ excites fullness, weight and dull pain in the left side.

 Some times it is so protuberant that it fills up half the cavity of the abdomen developing in children a condition known as pot-
belly (சா.அக.);.

     [ஆைம + கட் . ஆைம2 பாரக்்க;see amai2.]

ஆைமக்கல்

 
 ஆைமக்கல்āmaikkal, ெப. (n.)

   தைர ற் ப க் ம் அ ேகாண ைடய கல்; hexagonal tile of stone for flooring.

     [ஆைம + கல்.]

ஆைமச் ரம்

 
 ஆைமச் ரம்āmaiccuram, ெப. (n.)

   ள்ைளக க்  ஆைமக்கட் னால் வ ம் ஒ வைகக் காய்சச்ல்; fever common in children due to the 
enlargement of the spleen – recurrent fever, relapsing fever.

     [ஆைம + ரம்.]

ஆைமச் ைல

 
 ஆைமச் ைலāmaiccūlai, ெப. (n.)

ெசரியாைமயால் ெதாப் ைழத் ைளத்  ந நரம்  ண்ேபால்

   வ த் ப் ளித்த ஏப்பம், நாவறட் , உடம்  ெவ ப்  த ய ணங்கேளா  ய ஒ வைகச ்
ைலேநாய்; a disease arising from intestinal indigestion. It is marked by gripping pain in the naval region, sour belch, 

dryness of the tongue, bodily pain and bloodlessness — Sabbural colic.

     [ஆைம + ைல.]

ஆைமசெ்சா

 
 ஆைமசெ்சா āmaiccoṟi, ெப. (n.)

   ஆைம உ ைடய ெவண்ணிறமான ேதா ரி; tortoise shaped white coloured animal living in the water.

     [ஆைம + ெசா .]

ஆைமத்தா

ஆைமத்தா āmaittāli, ெப. (n.)

   ஆைம வ ல் ெசய்யப்பட்ட தா ; gold tali, in turtle-shape.

     "ஆைமத்தா  ண்ட" (ெபரியாழ். 1, 7 2);.

ம. ஆமத்தா

     [ஆைம + தா .]

ஆைமதவ

ஆைமதவ āmaidavaḻi, ெப. (n.)

   ஆ நடமாட்டத்தால் ஆகாெதன்  லக் ய நிலம்; and given up in consequence of a tortoise having crawled over 
it.

     "உ ம்ேபா  ஆைமதவ  ற் ம்" (S..I.l. iii, 35);.

     [ஆைம + தவ . தவ  = தவழ்ந்  ெசன்றதால் ற்றம்பட்ட நிலம். தவழ் + இ – தவ . இகரம் உைடைம 
த்த ஈ .]
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ஆைமநங் ரம்

 
 ஆைமநங் ரம்āmainaṅāram, ெப. (n.)

   ஆழ ல்லாக் கடற்பரப் ல் கப்பைல நி த் வதற் ரிய நங் ரம்; a kind of anchor which is used in less 
deep sea.

     [ஆைம + நங் ரம்.]

ஆைமநண்

 
 ஆைமநண் āmainaṇṭu, ெப. (n.)

   ஆைமையப் ேபான்ற ம், வந்த டக் ம் மஞ்சள் நிற ம் ெகாண்ட ம், அைலேமா ம் 
கடற்கைரேயாரத் ல் வாழ்வ மா ய ஒ வைகக் கடல் நண் ; a sea-crab.

 resembling a turtle found on the sea-shore frequented by waves. It is yellow in colour with red spikes. (சா.அக.);.

ம. ஆமநண் .

     [ஆைம + நண் .]

ஆைமெநய்

ஆைமெநய்āmainey, ெப. (n.)

   ஆைமக் ெகா ப் னின் ம் காய்ச் ெய க் ம் ெநய்; or extracted from the fat of turtles - turtle fat.

     "ஊனாைமெநய் லேமாட் ம்" (பதாரத்்த. 151);.

     [ஆைம + ெநய்.]

ஆைமப்பலைக

 
 ஆைமப்பலைகāmaippalagai, ெப. (n.)

   ஆைம வ ற் ெசய்யப்பட்ட மைண; low wooden seat, shaped like a tortoise.

ம. ஆமப்பலக

     [ஆைம + பலைக.]

ஆைமப் ட்

 
 ஆைமப் ட் āmaippūṭṭu, ெப. (n.)

   ஆைம வ ல் ெசய்யப்பட்ட ட் ; padlock, in the shape of a turtle (W);. (தஞ்ைச. வழ.);.

ம. ஆமத்தா . ஆமப் ட்

     [ஆைம + ட் .]

ஆைமம

ஆைமம āmaimaḍi, ெப. (n.)

   1. பால் ரப் க் ைறந்த ெபரியம ; big udder yielding less milk.

   2. பால் நிரம்பச ் ரக் ம் ம  ( .);; compact udder yielding much milk (W.);.

     [ஆைம + ம . ஆைமெயன் ம் அைடெமா  பால் ரப் ன்  காட் ம் ப ைமப்ெபா .]

ஆைம ேகா

 
 ஆைம ேகா āmaimuduāṭu, ெப. (n.)

ஆைமேயா  பாரக்்க;see amai-y-odu.

     [ஆைம +  + ஒ .]
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ஆைமய

 
 ஆைமய āmaiyaḍi, ெப. (n.)

   ஆைம ன் பாதத்ைதப் ேபால் ேதான் ம் ஒ வைகப் ண்; ulcer resembling the foot of a turtle. (சா.அக.);.

     [ஆைம + அ . அ  = பாதம் ஆைமய  = ஆைம ன் அ ேபான்ற ண்.]

ஆைமய ச் லந்
லாைள

 
 ஆைமய ச் லந் லாைளāmaiyaḍiccilandilāḷai, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ் லந்  ேநாய்; syphilitic resembling the impression left by a turtle foot.

     [ஆைம + அ  + லந்  + வாைள.]

ஆைமயாழ்

 
 ஆைமயாழ்āmaiyāḻ, ெப. (n.)

   ெசவ்வ  யாழ்த் றம்; a kind of lute. (W);.

     [ஆைம + யாழ்.]

ஆைமேயாட் ப்
ெபா

 
 ஆைமேயாட் ப்ெபா āmaiyōḍḍuppoḍi, ெப. (n.)

   ஆைமேயாட் னின் ம் ெசய்த ண்ெபா ; white calcined powder prepared out of turtle - shell.

     [ஆைம + ஒ  + ெபா .]

 ஆைமேயாட் ப்ெபா āmaiyōḍḍuppoḍi, ெப.(n.)

ஆைமேயாட் ச ்சாம்பல் ( .வ.);

 calcinated medicinal powder of tortoise shell.

     [ஆைம+ஒட் +ெபா ]

ஆைமேயா

 
 ஆைமேயா āmaiyōṭu, ெப. (n.)

   ஆைம ன் ேகா ; shell of a tortoise called caret.

     [ஆைம + ஒ .]

ஆைமேவளா

 
 ஆைமேவளாāmaivēḷā, ெப. (n.)

ஆைமையப் ேபான்ற உ வ ைடய ேவளா ன் (தஞ்ைச. .வ.);. tortoise shaped sea fish.

     [ஆைம + ேவளா.]
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ஆய்

ஆய்1āytal, ெச. . . (v.i.)

   1. தல்; to deminish, to be reduced.

     "ஓய்தலாய்தல் … உள்ளதன் க்கம்" (ெதால்.ெசால்.330);.

   2. அழகைமதல்; to be or become beautiful.

     "ஆய்ந்த ேமாட் ன் வான்" ( வக. 2395);.

க. ஆய்

     [ஐ → அய் → ஆய். ஐ = அழ , ண்ைம.]

 ஆய்2āytal, .ெச. . . (v.i.)

   1. ன்னாற்சாய்தல், ன்ெசலல்; to lean forward, to go forward.

   2. வ ந் தல்; to suffer pain.

     "மடவாய் ஆய தவள் ெசல்லாள்" ( ைணமாைல. 17);.

   3. அைசதல்; to shake.

     "ஆய்ம ேய" ( க்ேகா. 125 உைர);.

   4. படரத்ல், பர தல், உ தல், கலத்தல்; to spread, melt, mix.

   5. வ தல்; to come, arrive.

   ம., க., ெத. ஆய்;   . ஆ னி;பா . ஆய் (ஊ யம், இலாபம்);

ஆய்அண் ரன்

ஆய்அண் ரன்āyaṇṭiraṉ, ெப. (n.)

   1. கைடெய  வள்ளல்க ள் ஒ வன்; one of the last seven philanthropic chiefs of sangam age.

     "ஆ அயண் ர ன ேபா ரண்ணல்" ( றநா. 129.5);.

     [ஆய் + அண் ரன். ஆய்7 பாரக்்க see āy7: ஆண் + றம் ஆண் றம் → ஆண் றன் + அண் ரன் - 
அண் ரன் = ஆண் றேலான், ஆண்டைக. ஒ.ேநா. ெத. அண்  (ஐயா); ஏமண்  = என்னவய்யா. அட்  
ெசப்பகண்  = அவ்வா  ெசால்லா ரக்ள். த. ஆண்ைட → ெத. அண் .]

ஆய்எ னன்

ஆய்எ னன்āyeyiṉaṉ, ெப. (n.)

   கைடக்கழகக்காலப் ரவலன் (அக.நா. 148.);; a sangam noble.

     [ஆய்7 + எ னன்.]

ஆய்க்

 
 ஆய்க் āykkuḍi, ெப. (n.)

   இைடசே்சரி, ஆயரக்ளின் ப் , ஆயரப்ா ; hamlet of the cowherd Caste.

     [ஆய் + . ஆய் = ஆயர.்]

ஆய்க்

 
 ஆய்க் āykkuruvi, ெப. (n.)

ெம வாய்ப் பறக் ம் ங்  (ெநல்ைல.); tiny bird Ilying slowly.

     [ஆய் + .]

ஆய்க் ழல்

 
 ஆய்க் ழல்āykkuḻl, ெப. (n.)

ஆயக் ழல் பாரக்்க;see aya-k-kulai.

     [ஆயர ்+ ழல் – ஆயக் ழல் → ஆய்க் ழல்.]
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ஆய்

 
 ஆய் āykuḍi, ெப. (n.)

   ெபா யமைலசச்ார ள்ள ஆய்வள்ள ன் ஊர;் native town ci the philanthropic Tamil chieftain Ay, on the slope 
of the hill Podiyamalai.

ஆய்சச்ல்

ஆய்சச்ல்1āyccal, ெப. (n.)

   ைர , ைர ணரச்் , ேவகம் (ெச.அக.);; impulse, heat.

     "வந்த ஆய்சச் ேல" (யாழ்ப்.);.

     [ஒ கா. பாய்சச்ல் → ஆய்சச்ல்.]

 ஆய்சச்ல்2āyccal, ெப. (n.)

   பாட்டம், ைற; turn, bout. ஆய்சச்ல் ஆய்சச்லாய் மைழ ெபய் ற  ( ன்);.

     [ஒ கா. அசச்ல் → ஆய்சச்ல்.]

 ஆய்சச்ல்3āyccal, ெப. (n.)

   ப ப் , அைச  (க .அக.);; plucking, shaking.

     [ஆய் → ஆய்சச்ல்.] ஆய்3 பாரக்்க;see ay3.

ஆய்சச்ா கம்

 
 ஆய்சச்ா கம்āyccāligam, ெப. (n.)

   ெவண் ளகாய்; white chilly – (சா.அக.);.

     [ஆ = மா , ஆய் = மாட் ன் நிறம், ெவண்ைம. ஆய் + சா கம்.]

ஆய்ச்

ஆய்ச் 1āycci, ெப. (n.)

   1. தாய்; mother. (ஈ . 6. 14);.

   2. பாட் ; grandmother.

   3. மகளிைர ம ப் ரவாக அைழக் ம் ளி (இ.வ.);; hon. Expr. for woman (Loc.);.

ம. ஆச் .

     [ஆய் → ஆய்ச் .]

 ஆய்ச் 2āycci, ெப. (n.)

   இைடக் ல மடந்ைத; woman of cowherd caste.

ம. ஆச் , ஆச் யார.்

     [ஆய் → ஆய்த்  → ஆய்ச் .]

ஆய்த்  பாரக்்க;see aytti.

ஆய்ச் ரி

 
 ஆய்ச் ரிāyccūri, ெப. (n.)

   ெவண்க ; white mustard. (சா.அக.);

     [ஆய். ரி. ஆய் = ெவண்ைம.]
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ஆய்ச் ரிகம்

 
 ஆய்ச் ரிகம்āyccūrigam, ெப. (n.)

ஆய்ச் ரி பாரக்்க;see āyccūri.

     [ஆய்ச் ரி → ஆய்ச் ரிகம்.]

ஆய்சே்சவகம்

 
 ஆய்சே்சவகம்āyccēvagam, ெப. (n.)

   ெவள்ெள க் ; white flowered giant swallow – wort. (சா.அக.);.

     [ஆய் + ேசவகம். ஆய் = ெவண்ைம.]

ஆய்ஞன்

ஆய்ஞன்āyñaṉ, ெப. (n.)

   ஆராய்பவன்; investigator. (ெதால். எ த். 29 உைர);.

     [ஆய்நன் → ஆய்ஞன்.]

ஆய்த்

 
 ஆய்த் āytti, ெப. (n.)

   ஆயன் என்பதன் ெபண்பால், இைடக் லப்ெபண்; woman of cowherd caste, føm. of ayan.

     [ஆய் → ஆய்த் .]

ஆய்த் யர்

ஆய்த் யரā்yttiyar, ெப. (n.)

   இைடச் யர;் women of cowherd caste.

     "மாம ண் டன்ன மைழக்கண் ற் றாய்த் யர"் (க த். 108 46);.

     [ஆ → ஆய் → ஆய்த்  + அர.்]

ஆய்தக் க்கம்

ஆய்தக் க்கம்āytakkuṟukkam, ெப. (n.)

     "I" before த் 't' in combination, as in கல் +  – கஃ , ள் +  – ஃ  and one of ten särbeluthu, q.v. 
மாத் ைர ய ஆய்தம் (நன், 97, உைர);.

     [ஆய்தம் + க்கம்.]

ஆய்தசாைல

ஆய்தசாைலāytacālai, ெப. (n.)

   பைடக்கலக் ெகாட் ல்; armoury, arsenal.

     "ஆ தசாைல ல ணர ்ேகான் மகன்" (கந்த . தனா. 20);.

ம. ஆ தசால, க. ஆ தசாெல

     [ஆய்தம் + சாைல.]

ஆய்தத்ெதாடர்க் 
ற் ய கரம்

 
 ஆய்ததெ்தாடரக்் ற் ய கரம்āytattoḍargguṟṟiyalugaram, ெப. (n.)

   ஆய்தம் ெமா க்  ஈற்றயலாக நிற்க, ஈற் ல் வ ம் வல்ெல த் கள் ஆற ள் ஒன்றன் ேம ரந்்  
தன் மாத் ைர ற் ைறந்ெதா க் ம் உகரம்; shortened 'u' which stands as a vowel with the final six hard 
consonants being preceded by the letter, 'ak' known as aydam.

எஃ , கஃ .

     [ஆய்தம் + ெதாடர ்+ ற் ய கரம்.]

ஆய்தத்ெதாடர்க் 
ற் கரம்

 
 ஆய்ததெ்தாடரக்் ற் கரம்āytattoḍargguṟṟugaram, ெப. (n.)

ஆய்ததெ்தாடரக்் ற் ய கரம் பாரக்்க;seeaydat—todar-k-kutriyalugaram.

     [ஆய்தம் + ெதாடர ்+ ற் கரம்.  + உகரம் - ற் கரம்.]
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ஆய்தநஞ்

 
 ஆய்தநஞ் āytanañju, ெப. (n.)

   ஆய்தம் பட்டதனால் உடம் ல் ஏற்பட்ட நஞ் ; poison set in the system by operation (சா.அக.);.

     [ஆய்தம் + நஞ் .]

ஆய்தேநாட்டம்

 
 ஆய்தேநாட்டம்āytanōṭṭam, ெப. (n.)

   ஆய்தத்ைதப் பயன்ப த் ப் ண் ைரைய ேநாட்ட தல் (பரிேசா த்தல்);; examination of a wound 
cavity by a probe. (சா.அக);.

     [ஆய்தம் + ேநாட்டம்.]

ஆய்தப் 
பயன்ப த்தம்

 
 ஆய்தப் பயன்ப த்தம்āytappayaṉpaḍuttam, ெப. (n.)

   கத்  த ய க கைள அ ைவ ம த் வம் ெசய் ம் ேபா  உடம் ன் ப ல் ெச த் தல்; use 
of surgical instruments in treatment. (சா.அக);.

     [ஆய்தம் + பயன்ப த்தல்.]

ஆய்தப்ப ற்

ஆய்தப்ப ற் āytappayiṟci, ெப. (n.)

   பைடத் ைறப் ப ற் ; military exercise.

   2. லம்பம் த யவற் ற் ப ற் ; practice in the art of fencing etc.

   3.

   பைடக்கலம் ப ல்ைக; military exercise, training in the use of arms. (சா.அக.);

ம. ஆ த க்ச.

     [ஆய்தம் + ப ற் .]

ஆய்தப் ள்ளி

ஆய்தப் ள்ளிāytappuḷḷi, ெப. (n.)

   ஃ என் ம் ஆய்தெவ த் ; letter ஃ 'ak'

     " யதன் ன்னர ்ஆய்தப் ள்ளி" (நன். 90);.

     [ஆய்தம் + ள்ளி. ள்ளி = ெமய்ெய த் . ப் ள்ளிகளாலாய எ த் .]

ஆய்தபண் வம்

 
 ஆய்தபண் வம்āytabaṇṭuvam, ெப. (n.)

   கத்  த ய க களினால் அ த் க் ணப்ப த் தல்; surgical operation to which the human body is 
subjected, for curing disease;

 surgical treatment. (சா.அக);.

     [ஆய்தம் + பண் வம்.]

ஆய்தபாணி

 
 ஆய்தபாணிāytapāṇi, ெப. (n.)

   ைக ல் ஆய்தம் ஏந் யவன்; man who has weapon in his hand. (சா.ஆக);.

     [ஆய்தம் + பாணி.]
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ஆய்த ள்ைளப்ேப

 
 ஆய்த ள்ைளப்ேப āytabiḷḷaibbēṟu, ெப. (n.)

   ள்ைளப் ேபற் ன்ேபா  ஆய்தத்ைத உடெ்ச த் க் ழந்ைதைய ெவளிப்ப த் தல்; child birth 
facilitated by the use of instruments such as forceps etc. (சா.அக);.

     [ஆய்தம் + ள்ைள + ேப .]

ஆய்த ைச

 
 ஆய்த ைசāytapūcai, ெப. (n.)

   பைடக்கலப் ைச. கன்னி ( ரட்டா );த் ங்கள் வளர் ைற தனாள் தற்ெகாண்  அைலமகள் 
கைலமகள் மைலமகள் ஆ ய த்ேத யைர ம் ம் ன்  நாளாக ஒன்ப  நாள்வைர 
பைடக்கலங்க ம் ெபாத்தகங்க ம் பைடத் ச ்ெசய் ம் ைச. இக்காலத் த் ெதான்  (நவ ); நாளில் 
மட் ம் ெசய்யப்ப ற ; worship of weapons, tools, books etc. on the ninth day of navarathri.

     [ஆய்தம் + ைச.]

ஆய்தம்

ஆய்தம்1āytam, ெப. (n.)

   சாரெ்ப த் க ள் ஒன்றான ம்,  ஒ ப்ப ம் ெமய்ெய த்  எனக் ெகாள்ளப்ப ம், 
ெமய்க் ம் உ ரக்் ம் இைடப்பட்ட தன்ைம ைடைமயால் தனிநிைலெயன்  ெபயரெ்பற்ற மான ஃ 
என் ம் ஆய்தெவ த் ; the letter ... so called from the indistinctness of its sound, or form the peculiarity and 
minuteness of its form. It is chiefly a consonant but sometimes occurs as a vowel, yet it cannot be confounded with another 
letter (W);.

     [ஆய் → ஆய்தம். ஆய்தல் = தல். ெமா  தலாகாைம ன் உ ெர த்தாகக் 
ெகாள்ளப்படாத ம், உ ேரற இடந்தந்  உ ர ்ெமய்ெய த்தாகக்

ெகாள்ளப்படாத மா ய ஆய்த ெவ த்  ஒைச னிைம க   (அஃ ); ஒ த்த ன் ஆய்தம் 
எனப்பட்ட .]

 ஆய்தம்2āytam, ெப. (n.)

   1. ம ைர ம் இ ளப்பாகச ்ெசய்யத் த ந்தவா   ரை்ம ைடயதாக ம்,  சரிவர 
அைமந்ததாக ம் உள்ள அ ைவ ம த் வக் க , ண்ணிய  கத் ; sharp surgical instrument, knife 
well-shaped, well-ground and fitted with a convenient handle. It should be so sharp as to be capable of cutting or splitting a 
hair.

   2. பைடக்கலம்; weapon, arms.

     "ஆ த மேனக த மானைவ ெயனப்பல  மழ ற யற் ம்" (பாரதவாரணா.57);.

   3. ைணக்க ; tool, implement, instrument.

   ம. ஆ தம்;   க. ஆ த;ெத. ஆ த . Skt. ayudha.

     [ஆ → ஆய் → ஆய்தம்.]

ஆய்தல் = தல், த்தல், ரை்மயாதல் ஆய்தம் = கக் ராக்கப்பட்ட கத்  அல்ல  

ஆய்த க் ம
ைல

 
 ஆய்த க் மைலāytamiḻukkumalai, ெப. (n.)

   இ ம்  மைல; mountain containing the iron ore. (சா.அக);.

     [ஆய்தம் + இ க் ம் + மைல.]
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ஆய்தல்

ஆய்தல்āytal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1 ஆராய்தல்; examination.

     "பல்ேலாராய்ந்த ல் ெவள்ளங் கடந்தனன்" (பாரத. ல. 87);.

   2. காய் த யைவகைளப் ரிதெ்த த்தல்; plucking, collecting.

   3. ெதரிந்ெத த்தல்; selection.

     "அணங்  ெகா லாய் ம ல் ெகால்ேலா" ( றள். 1081);.

   4. தாதல்; reduction.

     "ஒய்த லாய்தல்" (ெதால். ெசால். 330);.

   5. வ ந் தல்; suffering ( ைணமாைல. 17);.

   6. அைசதல்; movement.

     "ஆய்ம ேய" ( க்ேகா.125 உைர);.

   7. ேசாதைன ெசய்தல்; check, search.

   8. ெகாண்டா தல்; celebration.

     "ஆ ம ற லாரக்் " ( .ெவ. 4, 16);.

   9. ெகாய்தல்; cutting.

   10. காம்  கைளதல்; removing stem.

   11. த் தல்; piercing

ஆய்

ஆய் āytūvi, ெப. (n.)

   ட் ம ர;் crest, plume.

     "ஆய்  யனெமன" (க த்.56-14);.

   2. அழ ய ற ; handsome feather.

     [ஆய் + ம ர.்]

ஆய்ந்த ைர

 
 ஆய்ந்த ைரāyndaārai, ெப. (n.)

   காம் கைளந்த ைர; leaves from which the stems of the pedicles are nipped off.

     [ஆய் → ஆய்ந்த + ைர.]

ஆய்ந்த வைல

 
 ஆய்ந்த வைலāyndavalai, ெப. (n.)

   ன் க் ம் ெப ங்கண் வைல; a kind of fishing net with loose holes. ( கைவ. னவ.);

     [ஆய் = ெபரிய . ஆய் → ஆய்ந்த + வைல.]

ஆய்ந் யர் காந்

 
 ஆய்ந் யர ்காந் āynduyarkāndi, ெப. (n.)

   கற்கா ;     [ஆய்ந்  + உயர ்+ காந் .]

ஆய்ந் யரக்ா

 
 ஆய்ந் யரக்ா āynduyarkāvi, ெப. (n.)

ஆய்ந் யர ்காந்  பாரக்்க;see aynduyar-kandi.
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ஆய்ந்ேதார்

ஆய்ந்ேதாரā்yndōr, ெப. (n.)

   1. அ ஞர ்( வா.);; wise men, those who have studied deeply.

   2. லவர ்(த.ெசா.அக.);; poets, scholars.

     [ஆய் - ஆய்ந்ேதார.்]

ஆய்நலம்

ஆய்நலம்āynalam, ெப. (n.)

   1. அழ ய நலம் (ஐங் .);; loveliness.

   2. ெம ந்த அழ  (ஐங் .);; grace, elegance.

     [ஆய் + நலம்.]

ஆய் தல்

 
 ஆய் தல்āynudal, ெப. (n.)

   அழ ைறந்த ெநற்  (ஐங் .);; lovely forehead.

     [ஆய் + தல்.]

ஆய்ப்பா

ஆய்ப்பா āyppāṭi, ெப. (n.)

   ஆயரப்ா , இைடய ர;் hamlet inhabited by cowherds.

     " ரம்ல் ம் ஆய்ப் பா ச ்ெசல்வச ் ரக்ாள்" ( ப்பா.1);.

ம. ஆயம்பா . ஆய்ப்பா

     [ஆய + பா .]

ஆய்ப்

ஆய்ப் āyppu, ெப. (n.)

   1. அைசப்  (க .அக.);; movement.

   2. ச்  (க .அக.);; blowing, throwing.

   3. அ  ங் தல்; being reduced in circumstances, power, energies.

     "ேதய்ப் ண்டவ ம் ல ல் கைண யாலாய்ப் ண்டவ ம்" (கம்பரா. அ கா. 10);.

   4. வ த்தம்; sorrow.

     [ஆய் ஆய்ப் .]

ஆய்

 
 ஆய் āypu, .எ. (adv.)

 adv. having searched.

     [ஆய் → ஆய் .]

ஆய்மகன்

 
 ஆய்மகன்āymagaṉ, ெப. (n.)

   இைடக் லப்ெபண்; cowherdess.

     [ஆய் + மகள்.]

 ஆய்மகன்āymagaṉ, ெப. (n.)

   இைடயன்; cowherd.

     [ஆய் + மகன்.]
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ஆய்ம

ஆய்ம āymadi, ெப. (n.)

   1. ண்ண  (க .அக);.; intelligence.

   2. ஒளியற்ற நில  (த.ெசா.அக.);; dull moon

     "ஆய்ம  ெமாய்ெகாள்  ைளப்ப  ேபாலேவ" ( ந்தா. 345);.

     [ஆய் + ம .]

ஆய்ம ல்

ஆய்ம ல்āymayil, ெப. (n.)

   1. அழ ய ம ல்; beautiful peacock.

     "அணங்  ெகால் ஆய்ம ல் ெகால்ேலா". ( றள். 1081);.

   2. ைச ைறந்த ம ல் (த.ெசா.அக.);.

     "அஃ ய ம ைக தன்னா லாய்ம   மாங்கண்" ( ந்தா. நாமக. 270);.

     [ஆய் + ம ல்.]

ஆய்மலர்

ஆய்மலரā்ymalar, ெப. (n.)

   1. தாமைர மலர;் lotus flower.

   2. ெதரிந்ெத த்த மலர;் chosen or choicest flower (க .அக.);.

   3. காம்  கைளந்த மலர;் flower from which the pedicle is nipped off. (சா.அக.);.

     [ஆய் + மலர.்]

ஆய்ைம

ஆய்ைமāymai, ெப. (n.)

   1. ஆரா ந்தன்ைம; spirit of investigation.

     "ஆய்ைம ன் மந் ரத்த ஞானம்" (கம்பரா. சடா கா. 5);.

   2. ண்ணிய ெபா ள்; subtle meaning. ( வாலவா. நகர. 11);.

ஆய்வா

ஆய்வா1āyvāvarudal,    18 ெச. . . (v.i.)

   1.  வ தல், ேமம்பட்  வ தல் (இ.வ.);; to bring good luck (Loc.); ஆய்வந்த  (த ம ரி);.

     [ஆ  + வா - ஆ வா → ஆய்வா (ெகா.வ.); ஆ வா-தல் பாரக்்க;see agiva.]

 ஆய்வா2āyvāvarudal,    15. ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஆராய்தல்; to investigate, scrutinise, do research in.

     "தண்ட ழாய்வந் லார"் (பரிபா. 9, 25);.

     [ஆய் + வா.]

ஆய் -தல்

ஆய் -தல்āyviḍudal,    18. ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஆராய்தல்; to investigate, scrutinise.

     "தாங் த்ேத  யாய் ட் ப் ரமனழ" ( ைள. த்த. 29);.

     [ஆய் + .]
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ஆய்

ஆய் āyvu, ெப. (n.)

   1. ஆராய்ைக; critical study, investigation, research,

     "ஆய்வ ம் ெப வ  யரக்கர ்நாமேம" (கம்பரர.் ஆரணி. அகத் . 5);.

   2. அகலம் ( வா.);; width, breadth.

   3. க்கம்; minuteness.

 diminution, reduction.

   4. வ த்தம்; distress, suffering.

   5. அழ ; beauty.

     [ஆய் → ஆய் .]

ஆய் ளி

 
 ஆய் ளிāyvuḷi, ெப. (n.)

   ன்கடத் ல் ன்ேனாட்ட ள்ளதா ெவன்பைதய ய த ம்  க ; tester.

     [ஆய் + ஒளி.]

ஆய்ைவ

 
 ஆய்ைவāyvai, ெப. (n.)

   டம் ( ங்.);; sleeping place.

     [ஆய் → ஆய்ைவ.]

ஆயக்கட்

ஆயக்கட் āyakkaṭṭu, ெப. (n.)

   1. ளப் ர  (CG);; entire extent of land irrigated by a tank.

   2. ற் ரின் ெமாத்த நில அள க்கணக்  (CG);; measurement of land determining the boundaries of a village, old 
settlement register.

   3. ெபாய்ெமா  ( ன்.);; deceitful fabrication, false statement (W.);.

     [ஒ கா. ஆ ய கட்  → ஆயக்கட் , கட்  = பரப் . ஆ ய = ெமாத்தமான, ஆயக்கட்  = ெமாத்தப் 
பரப்பள .

   3. ஆயக்கட்  = ைமயான கட் க்கைத, ெபாய்.]

ஆயக்கட்  
மானியம்

 
 ஆயக்கட்  மானியம்āyakkaṭṭumāṉiyam, ெப. (n.)

   அர னர ்வழங் ய உரிைமப் பட்டயத் ன் வண்ணம் பணமாகப் ெப ம் ேமைர; money al. lowance 
claimed under Government sanads (R.T.);.

     [ஆயக்கட்  + மானியம்.]

ஆயக்கம்

 
 ஆயக்கம்āyakkam, ெப. (n.)

   ெமாத்த ெவண் (இவ);; total number (Loc.);.

     [ஆய் → ஆயக்கம்.]
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ஆயக்கர்

 
 ஆயக்கரā்yakkar, ெப. (n.)

   ற் ரப்் ெபா ப் பணியாள ள் ேமைர ெப ம் த ைடயவரக்ள்; class of village servants who for their 
services to the village community, are entitled to a portion of the crop (R.T.);.

     [ஆயம் → ஆயக்கர.் ஆயம் = ைளசச்ல், வ வாய்.]

ஆயக்கல்

 
 ஆயக்கல்āyakkal, ெப. (n.)

   காரக்கல், ஆய்க்கல்; a kind of caustic mineral stone (W);.

     [ஆய் + கல் – ஆய்க்கல் → ஆயக்கல்.]

ஆயக்காரன்

ஆயக்காரன்āyakkāraṉ, ெப. (n.)

   வரிவாங் பவன்; tax-collector.

   2. ( த்.);. ன் உரிைமயாளர;் publican (ெச.அக.);.

     [ஆயம் + காரன்]

ஆயக்காரி

ஆயக்காரிāyakkāri, ெப. (n.)

   ைலமகள், ெபா மகள்; whore.

     "ெகாள் மாயக் காரிகள்" ( ப் . 571);.

     [ஆயம் = வ வாய். ஆயம் → ஆயக்காரி]

ஆயக்கால்

ஆயக்கால்āyakkāl, ெப. (n.)

   1. பல்லாக் , ஊரவ்லத் ேமனிக் ரிய சப்பரம் ேபான்றவற்ைறச ் மந்  ெசல்ேவார ்  ேநரம் 
ட் க் ெகா த்  நி த்த உத ம், அணிகம் (வாகனம்); தாங் ம் கைவத்த ட் க்கால், 
த் க்கால்; forked stick on which a palanquin or the vehicle of an idol may rest when carried in procession through the 

streets.

   2. ட் க் ெகா க்க உத ம் கடை்ட, ட் க்கால்; prop to a wall or roof.

     [ஆய் = வ ைம. ஆய் → ஆய + கால் ஆயக்கால்.]

ஆயக் ழல்

 
 ஆயக் ழல்āyakkuḻl, ெப. (n.)

   ல்லாங் ழல் ( ைவ);; flute of the cowherds (Pond.);

ம. ஆயக் ழல்

     [ஆயர ்+ ழல் – ஆயர் ழல் → ஆயக் ழல்.]

ஆயக்ேகால்

 
 ஆயக்ேகால்āyakāl, ெப. (n.)

ஆயக்கால் பாரக்்க;see aya-k-kal.

     [ஆயக்கால் → ஆயக்ேகால்.]

ஆயசச்ாவ

 
 ஆயசச்ாவ āyaccāvaḍi, ெப. (n.)

   ங்கத் ைற ( ன்.);; customs office (W);.

     [ஆயம் + சாவ . ஆயம் = வரி.]
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ஆயசம்

ஆயசம்āyasam, ெப. (n.)

   1. இ ம் ; iron, ferrus.

   2. இ ம் க்க ; iron weapon.

   3. இ ம் சச்டை்ட; iron clothing. (த.ெசா.அக.);.

ம. ஆயச

     [ஒ கா. ஆயம் → ஆயசம்.]

ஆயத்தப்ப -தல்

ஆயத்தப்ப -தல்āyaddappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   அணியமாதல், (தயாராதல்); (க . அக.);; to get ready.

     [ஆயத்தம் + ப .]

ஆயத்தம்

ஆயத்தம்1āyattam, ெப. (n.)

   ரை்ம; sharpness.

   2. ற்றம்; anger.

   3. தள் ைக; rejection.

     [ஆய்7 → ஆயத்தம்.]

த.ஆயத்தம் = Skt. ayasta.

 ஆயத்தம்2āyattam, ெப. (n.)

   1. ன்ேனற்பா ; preparedness.

   2. அணியம் (தயார)்;; readiness.

     "ேமாக் ன் வா கெமழற் காயத்த ெமன்னின்" (ைதலவ.பா ர.43);.

   3. ேபா க்  அணியமா த்தல்; warlike preparation, equipment. (கம்பரா. ம்பக. 77);.

   4. யற்  (த.ெசா.அக.);; effort, perseverance.

   ெத. ஆயத்த ; ., ம. ஆயத்த.

     [ஆய்7 → ஆயத்தம்.]

 ஆயத்தம்3āyattam, ெப. (n.)

     [ஒ கா. ஆயம் = ண்ைம, ெமன்ைம. ஆயம் → ஆயத்தம் = ண்ணிய இைசவைக.]

ஆயத்தலம்

ஆயத்தலம்1āyattalam, ெப. (n.)

   ஆயத் ைற; customs department.

   2. ங்கசச்ாவ  ( ன்.);; customs office (W.);.

     [ஆயம் + தலம். ஆயம் - வ வாய், வரி, வரிதண் ம் ைற. Skt. sthala. → த.தலம்.]

 ஆயத்தலம்2āyattalam, ெப. (n.)

   உடம் ல் ம மப் ப ; vital part of body.

ெத. ஆய

     [ஆயம் + தலம். ஆயம் = ெமன்ைம. Ski.sthala → த. தலம்.]
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ஆயத்தன்

ஆயத்தன்āyattaṉ, ெப. (n.)

   1. அ ப்பட்டவன்; experienced person.

   2. ரை்ம ள்ளவன்; intelligent man.

   3. தள்ளப்பட்டவன் (சப்த. கற்ப);; one who is neglected or rejected.

     [ஆயத்தம் → ஆயத்தன்.]

ஆயத்தார்

ஆயத்தாரā்yattār, ெப. (n.)

   ேதா யர ் ட்டம்; female companions, female attendants of a lady.

     "ஓங் ய வாயத்தா  ேம னா டனத் ண்ேடர"் (  ைள. மணப்.8);.

     [ஆயம் → ஆயத்தார.்]

ஆயத்

ஆயத் āyatti, ெப. (n.)

   1. நாள்; day.

   2. எல்ைல; boundary.

   3. அன் ; affection.

   4 வ ; strength.

   5. தன் வயப்ப த் ம் றன்; power of fascinating. (ெச.அக.);.

   6. நன்னைட; good conduct.

   7. நீளம்; length. (த.ெசா.அக.);.

க. ஆய

     [ஆயம் → ஆயத் .]

ஆயத் ய்த்தல்

 
 ஆயத் ய்த்தல்āyattuyttal, ெப. (n.)

   தைல ையப் பாங்  த ய மகளிர ் ட்டத் ல் தல்; leaving the heroine to the company of lady 
attendants.

     [ஆ ம் + அத்  + உய்த்தல். ஆயம் = ேதா யர் ட்டம். 'அத் ' சாரிைய. உய்த்தல் = ெச த் தல், 
ெசல்ல தல்.]

ஆயத் ைற

ஆயத் ைறāyattuṟai, ெப. (n.)

   ரை்வத் ைற ( ங்கசச்ாவ );; custom house, place where tolls are collected.

     "ஆயத் ைற ற் றந்தந்தணர ்பால் த் " (தனிப்பா. ii.16,34);.

     [ஆயம் + ைற.]

ஆயதம்

ஆயதம்āyadam, ெப. (n.)

   1. அகலங் ைறந்  நீளம் க் ம் வ வம்; oblong rectangle.

   2. நீளம் ( .நி.);; length.

   3. அள ற் ெப ைம; big in magnitude.

     [ஆ → ஆய்7 → ஆயத்தம் → ஆயதம்.]
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ஆய

ஆய āyadi, ெப. (n.)

   ெபா ந் ைக; connection, fitting.

   2. வ ங்காலம்; future.

   3. நீளம்; length.

   4. ெப ைம, ேமம்பா ; dignity. (ெச.அக.);.

   5. அைடதல்; reaching.

   6. சந் ப் ; junction, meeting

   7. மனவடக்கம்; politeness. (தா.ெசா.அக.);.

   8. மைன ; wife.

     [ஆயத்  → ஆய .]

ஆயத் க் ள்ேள 
மாயம்

 
 ஆயத் க் ள்ேள மாயம்āyattukkuḷḷēmāyam, ெப. (n.)

   வாணிகத் ல் ைடத்த  ஊ யம் (க .அக.);; small gain in a small trade.

     [ஆயம் + அத்  +  + உள்ேள + மாயம்.]

ஆயம் = வ வாய்.

ஆயந்

 
 ஆயந் āyandi, ெப. (n.)

   தைமயன் மைன  (இ.வ.);; elder brother's wife (Loc.);.

     [ஒ கா. ஐயன் + ேத  → ஐயந்ேத  → ஆயந்ேத  → ஆயந் .]

ஆயந் ர்-த்தல்

ஆயந் ர-்த்தல்āyandīrttal,    4 ெச. . . (v.t.)

    வரி ெச த் தல்; to pay toll or duty (R);.

     [ஆயம் + ர.்]

ஆயப்பாைல

ஆயப்பாைல1āyappālai, ெப. (n.)

 one of the four modes of the ancient Tamil music. அ  'ஆயஞ் ச ரந்

ரிேகாணம் வட்டெமனப் - பாய நான் ம் பாைலயா ம் என்பதனாற் ெபறப்ப ம்' ( லப். 17, 
ஆய்ச் யர,் எ த் க்காட்  - உைர, பக்.. 4052);.

     [ஆயம் + பாைல (ஆயம் = ெசவ்வகம்);.]

 ஆயப்பாைல2āyappālai, ெப. (n.)

   ெகா ப்பாைல; green wax-flower. (சா.அக.);.

     [ஆயம் + பாைல.]

ஆயப்ெபா த்தம்

ஆயப்ெபா த்தம்āyapporuttam, ெப. (n.)

   மைனப் ெபா த்தங்க ள் ஓரைமப் ; one of the points of suitability in designing a house according to traditional 
practice.

     [ஆயம் + ெபா த்தம்.]

   மைன ன் நீள அகலங்கைளப் ெப க்  வந்த ைய எட்டால் வ க்க  எண் ஆயமா ம். எட்டால் 
வ க்க  இல்ைல எனில்  எட்  என்  ெகாண்  பலன்காண ேவண் ம். க ட ஆயம், றா 
ஆயம்; ங்க ஆயம், வான ஆயம், ப ஆயம், காக்ைக ஆயம், யாைன ஆயம், க ைத ஆயம் என 
எட்டா ம். இவற் ல் 1,3,5 நன்றாம். (மைன ல்.); ஆயம் பாரக்்க;see ayam.
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ஆயம்

ஆயம்1āyam, ெப. (n.)

   நீளம்; length. (அக.நி.);.

   2. மக்கள் ெதா , ட்டம்; crowd of people.

     "ஆயெமல்லாம  ெசால் ப்ேபாக" (நீலேக ,2);;

     "ெவற்பராயேமா " (ெபரிய . கண்ண.77);.

   3. ேதா , ேதா யர ் ட்டம்; female attendants of a lady.

     " ைட யாயத்ைத நீக் ம் " ( க்ேகா.7);.

   4. மாட் மந்ைத; held of cows. ( லப்.17. உைரப்பாட் மைட.5);.

   ம. ஆய;   க. ஆய்;   . ஆ ;   ட. ஆய்;   பர.் ஆரச்;்   ேகாண். ஆகாணா;   . ஆச் ;   . ஆத;   மா. 
ஆெத;   க். ஆத;மா. ஆெத.

     [ஆ → ஆயம். ஆ = ன்ெசலற் க த் ேவர,் ன்ெசலல், தல், ர தல் ெபா ளில், இசெ்சால் 
ைடெபய ம்.]

 ஆயம்2āyam, ெப. (n.)

   1. 34 ரல் (அங் லம்); ஆழ ள்ள  (சரவ்ா. ற். பக் 21);; pit34" deep, standard of measurement.

   2. மந்தணம் (இரக யம்);; secret. 'உன்னாலல்ல  அவ்வாயம் ெவளிப்பட் க் ேமா" ( பரம். 126);.

   3. உடம் ன் ம மமான ப ; most delicate part of the body. பறைவைய ஆயம் பாரத்்  அ த்தான் (உ.வ.);.

   ம. ஆயம்;   க.  ஆய;ெத. ஆய .

ஆயமலர்

 
 ஆயமலரā்yamalar, ெப. (n.)

   தாமைர; lotus. (சா.அக.);

     [ஆய் = ெவண்ைம. ஆயமலர ்= ெவண்டாமைர.]

ஆயமானம்

ஆயமானம்āyamāṉam, ெப. (n.)

   1. உ ரந்ிைல; vita part.

   2. மந்தணம் (இரக யம்);; secret.

     [ஆ ம் → ஆயமானம்.]

ஆயேமைர

 
 ஆயேமைரāyamērai, ெப. (n.)

   ற் ரப்் பணியாளரக்் த் த ம் தவசம்; portion of the crop assigned to the village servants, at harvest time (R.T);.

     [ஆயம் + ேமைர.]

ஆயர்

ஆயரā்yar, ெப. (n.)

   இைடயர;் people of cow herd caste

     "ஆயர ்ேவட் வ ரா உ த் ைணப்ெபயர"் (ெதால். ெபா ள். அகத். 23);.

ம. ஆயர.்

     [ஆயம் → ஆயர.்]

ஆயர் லம்

 
 ஆயர் லம்āyarkulam, ெப. (n.)

   இைடயர் லம்; cowherd caste.
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ஆயர்பா

ஆயரப்ா āyarpāṭi, ெப. (n.)

   இைடய ர;் village of the cowherds.

     "ஆநிைர ரக்  மாயரப்ா ெலாளித்  ைவ ம்" ( ரம் . கண்ணனவ. 17);.

ம. ஆயன்பா .

     [ஆயர ்+ பா .]

ஆயர் ரான்

 
 ஆயர் ரான்āyarpirāṉ, ெப. (n.)

   கண்ணன்; Lord Krisna.

     [ஆயர ்+ (ெப மான்); ரான்.]

ஆயல்

ஆயல்1āyal, ெப. (n.)

   ஆராய்தல்; examination scrutiny.

     "ஆேயாதனத் க் நீரை்மகளாயற்றார"் (பாரத ெவளிப்பா. 30);.

   2. ண்ைம; minuteness

   3. ெதரிதல்; knowing, learning.

   4. ெதளிதல் clearing, comprehension.

   5. ஊழ்கத் த்தல் ( யானித்தல்);; being in meditation.

     [ஆய் → ஆயல்.]

 ஆயல்2āyal, ெப. (n.)

   1. ப த்தல்; plucking, cutting collecting.

   2. கைளந் தல்; removal, taking away

   3. ெதரிந்ெத த்தல்; selection.

     [ஆய் → ஆயல்.]

ஆயேலாட்டல்

 
 ஆயேலாட்டல்āyalōṭṭal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

ப ர ் ைளந்த நிலத் ல் மகளிர ்பறைவகைள

   ெவ ட் தல்; scaring away birds from the crops, by women shouting.

     [ஒ கா. 'ஆேயா' என ஒ ெய ப் ப் பறைவகைள ரட் தலால் வந்த ைனயாகலாம். ஆேயா + 
ஒட்டல் - ஆயேலாட்டல்.]
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ஆயவன்

ஆயவன்1āyavaṉ, ெப. (n.)

   1. அவன்; he, that man.

     "ெநற்  நாட்டத்தாலாயவன் ட த ேயார"் மதைலயாயமாவாேன னான்' (கந்த . ைணவர.் 2.);.

   2. அத்தைகயவன்; such a one;

     'ஆயவேனார ்பகல்' (கம்பரா. வவ.1);.

   ம. ஆயவன்;ெத. ஆயன.

     [ஆ (ேசய்ைமச் ட் ); + அவன் - ஆயவன்.]

 ஆயவன்2āyavaṉ, ெப. (n.)

   வ ள்ளவன்; strong man.

ம. ஆயவன்

     [ஆய + அவன் - ஆயவன்.]

ஆய யயம்

 
 ஆய யயம்āyaviyayam, ெப. (n.)

ஆயசெ்சல  பாரக்்க;see aya-c-celavu.

     [ஆயம் + Skt. viyayam.]

ஆயன்

ஆயன்āyaṉ, ெப. (n.)

   இைடயன்; cow keeper of the cowherd caste, herdsman.

   2. கண்ணன்; name of Krishna, as a herdsman – ninth incarnation of Visnu.

     [ஆ → ஆயன். 'அன்' ஆண்பா . ஆ = மா  (ப );.]

ஆயா

ஆயா1āyā, ெப. (n.)

   காஞ் மரம், இைலகளடரந்்  ெபரிதாக வள ம் இம்மரத் ன் இைலகைள வதக் க் கட் க்  
ைவத் க் கட் வர.் இதன் த் னின்  எண்ெணய் எ க்கப்ப ம்; Holop. telea integigrifolia alias Elums 
integrifolia. It is a large tree with dense dark green foliage. Crushed leaves are applied to boils and an oil is extracted from 
the seeds.

     [ஆய் → ஆயா.]

 ஆயா2āyā, ெப. (n.)

   பாட் ; grand mother.

   2. ெச  (ெகா.வ.);; nurse, lady's chamber maid (Colloq.);.

   ம. ஆய;   க. ஆ  (அம்மா);;   .ெகாலா. அய், ஆய்; ரா. ஆய் (அம்மா); Port. aia.

 Hind. aya (waiting woman maid); Beng. ayi. ayi;

 sind, àyi, Mar. àgi

     [ஆயாள் → ஆயா. ஆயா என்ப  ளிவ வம் இ  இன்  உலகவழக் ல் வ வைம  ெபற்  
எ வாயாக வழங் வ ற  என்ப ம் ஏலா . ஆயாள் என் ம் எ வாய் ெகாசை்சவழக் ல் ஈ  

ைறந்  நிற்ற ன் 'ஆயா' எ வாேயயாம்.]

ஆயாள் பாரக்்க;see ayal.
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ஆயாசம்

ஆயாசம்āyācam, ெப. (n.)

   1. கைளப் ; fatigue, weariness. எனக்  ஆயாசமா க் ற  (உ.வ.);.

   2. மனவ த்தம் (ெகா.வ.);; mental worry. நான் ெசான்ன  உனக்  ஆயாசமா க் றதா?

   3. யரம்; distress. அந்தச ்ெசயல் ஆயாசம் க அ கம் (உ.வ.);

   4. இைளப் ; emaciation.

 Skt. a – yasa. ம. ஆயாசம்.

     [அயா → ஆயா → ஆயாசம். அயா = கைளப் , வ த்தம், ன்பம். அயாயம் பாரக்்க;see ayayam.]

 ஆயாசம்2āyācam, ெப. (n.)

   யற்  (த.ெசா.அக);; effort, exertion, earnestness.

     [அயா → ஆயா → ஆயாசம். அயாயம் பாரக்்க. see ayayam வ த்தத்ைதக் க் ம் 'அயா' னின்  
வ த் ச ்ெசய் ம் உைழப்பா ய யற் ம் 'ஆயாசம்' எனப்பட்ட .]

ஆயா

 
 ஆயா āyāti, ெப. (n.)

   மரேவைல அல்ல  கட்டட ேவைல ல் அளவைமத் த் ட்ட தல்; planning the work in carpentry or 
building construction.

     [ஆயம் + ஆ .]

ஆயாெநல்

 
 ஆயாெநல்āyānel, ெப. (n.)

   ற்றாத ெநல்;பnsited paddy. (W.);.

     [ஆயாத + ெநல்.]

ஆயாள்

ஆயாள்āyāḷ, ெப. (n.)

   1. தாய்; mother.

   2. பாட் ; grand mother.

   3. யவள், தாட் ; old woman.

   4. ெச த்தாய்; foster mother, nurse.

 Sind. ãyal

     [ஆய் → ஆயாள். ஐைய → ஆய் → ஆயாள். ஐயன் = தந்ைத (ெகாங்.வ.); ஐைய = தாய்.]

ஆயான்

ஆயான்āyāṉ, ெப. (n.)

   1. ஆ ப்பவன்; one who has become.

   2. தைமயன் (தஞ்.);; elder brother (Tj);.

   3. த்தவன்; elderly person.

   4. தந்ைத (இ.வ.);; father (Loc.);.

   5. கார ்காத்த ேவளாள வ ப் னன் (ெநல்ைல);; member of the Kār Kātta Vellala Community (Tn);.

     [

   1. ஆ யவன் → ஆ யான் ஆயான். 2, 3, 4 ஆ → ஆய் → ஆயான். ஆ = ன்ெசலற் க த் ேவர.் 
ன்னவன், ெபரிேயான், த்தவன்.]
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ஆ ட்

ஆ ட் āyiṭṭu,    இைட. (conj.) ஆைகயால்; therefore.

     "அத் த ெமன்ற ெசால்ேல அந்நிய நாத் ைய ணரத்்  மா ட் " ( .ேபா. 2, 1 வாரத்் க.);. 
'ஆ ட்  இவைள ேவண்டா என்றன்ேறா ெகா  க்கெதன் றாள்' (ஈ . 6, 5, 3);.

     [ஆ டலால் → ஆ ட் . ஆ டலால் பாரக்்க;see iyiqalâi.]

ஆ டல்

ஆ டல்āyiḍal, ெப. (n.)

   1. ேதான் தல், ஆ தல் (த.ெசா.அக.);; becoming, happening, growth.

     [ஆய் + இ  + அல்.]

ஆ டலால்

 
 ஆ டலால்āyiḍalāl,    இைட. (conj.) ஆைகயால்; therefore.

     "இனி மைழெபய்  ளம் நிைறந்த ெதன் ப் ேபால ஆ டலாெலன்ப  ஆ டெ்டனத் ரிந்த 
ெதன்ற  ெமான் ' (த.ெசா.அக.);.

     [ஆய் + இ  + அல் + ஆல்.]

ஆ ைட

ஆ ைடāyiḍai, ெப. (n.)

   அவ் டம்; that place.

     "இனியா ைட வந் ம் அரசர ்ெசய்ைக ம்" (கந்த . ெதய்வ. 102); ( .வ.357); - . .எ. (adv.);

   1. அக்காலத் ; at that time. ( வக. 219);.

   2. அவ்வள ல்; during that time.

     "ஆ ைட ஆரஞர ்உற்றனகண்" ( றள் - 1179);.

   ம. ஆ ட;பட. ஆெயாெட.

     [ஆ + இைட. ஆ – ேசய்ைமச் ட் . இைட → இடம், பாலம்.]

ஆ ரக்க ரன்

 
 ஆ ரக்க ரன்āyirakkadiraṉ, ெப. (n.)

   க ரவன், ரியன்; sun.

     [ஆ ரம் + க ரவன்.]

ஆ ரக்கா

ஆ ரக்கா āyirakkāli, ெப. (n.)

   1. மரவடை்ட ( ன்.);; millepede, Myriopoda (W.);.

   2. ைடப்பம்; broom.

   3. ெசவ்வடை்ட; a red variety of Myriapod (சா.அக);.

ம. ஆ ரக்காலன்

     [ஆ ரம் + கா .]

ஆ ரக்கான்மண்ட
பம்

ஆ ரக்கான்மண்டபம்āyirakkāṉmaṇṭabam, ெப. (n.)

   ஆ ரந் ண்க ள்ள ேகா ல்மண்டபம்; hall of 1000 pillars, a distnctive feature in large South Indian temples.

ம. ஆ ரக்கால் மண்டபம்.

     [ஆ ரம் + கால் + மண்டபம்.]

ஆ ரக் ரணன்

 
 ஆ ரக் ரணன்āyirakkiraṇaṉ, ெப. (n.)

ஆ ரக்க ரன் பாரக்்க;see ayira-k-kadiran.

     [ஆ ரம் + Skt. Krana.]
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ஆ ரக் ண்ட

 
 ஆ ரக் ண்ட āyirakkuṇṭali, ெப. (n.)

   ெசவ்வடை்ட; woodlouse. (சா.அக.);.

     [ஆ ரம் + ண்ட .]

ஆ ரங்கச்

 
 ஆ ரங்கச் āyiraṅgacci, ெப. (n.)

   அ க் ளநீர;் a variety of coconut. (சா.அக.);.

     [ஆ ரம் + (காய்ச் ); கச் .]

ஆ ரங்கண்ணன்

ஆ ரங்கண்ணன்āyiraṅgaṇṇaṉ, ெப. (n.)

   ெதான்மக் ( ராண); கைத ன் வண்ணம் ஆ ரம் கண் ைடயவனாகக் க தப்பட்ட இந் ரன்; indra, 
represented as having 1000 eyes.

ம. ஆ ரக்கண்ணன்.

     [ஆ ரம் + கண்ணன்.]

ஆ ரங்கண்ணி

 
 ஆ ரங்கண்ணிāyiraṅgaṇṇi, ெப. (n.)

   பலாப்பழம்; jack fruit. (சா.அக.);.

     [ஆ ரம் + கண்ணி. கள் → கண் → கண்ணி. கள் = ள் ரட் .]

ஆ ரங்கண் ப்
பாைன

 
 ஆ ரங்கண் ப்பாைனāyiraṅgaṇṇuppāṉai, ெப. (n.)

   மணத் ன் ேபா  அரசாணிக்கால ல் ைவக்கப்ப ம் வண்ணப்பாைன (ெநல்ைல);; painted pot, 
used by certain castes, in marriages (Tn);.

     [ஆ ரம் + கண்( ); = பாைன.]

ஆ ரங்கண்ேணா
ன்

 
 ஆ ரங்கண்ேணான்āyiraṅgaṇṇōṉ, ெப. (n.)

ஆ ரங் கண்ணன் பாரக்்க;see āyiran –kannan.

     [ஆ ரம் + கண்ேணான். கண்ணான் → கண்ேணான்.]

ஆ ரங்க ேரான்

ஆ ரங்க ேரான்āyiraṅgadirōṉ, ெப. (n.)

   பகலவன், ரியன்; sun.

     [ஆ ரம் + க ரவன்.]

 ஆ ரங்க ேரான்āyiraṅgadirōṉ, ெப. (n.)

   க ரவன்; sun.

     "ம ெயா  கழ் னா ரங் க ேரான் வரக் கரந்தவா ற ேபால்" (கந்த . ன்றா. 109);.

     [ஆ ரம் + க ேரான். க ரவன் → க ேரான்.]

ஆ ரங்க ரவன் பாரக்்க;see aylankadiravan.
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ஆ ரங்காய்ச்

ஆ ரங்காய்ச் 1āyiraṅgāycci, ெப. (n.)

   1. யாகக் காய்க் ம் ெதன்ைன, பலா, மா ேபான்ற மரவைக (ெச.அக);; very productive tree esp. 
coconut, jack or mango.

   2. க அ கமாகக் காய்க் ன்ற ஒ  ப் ட்ட ெதன்ைன வைக; a coconut tree.

     "வ ற் வ ந் ெதாைல ம் ஆ ரங்காய்ச ் க்க " (பதாரத்்த 70);.

     [ஆ ரம் + காய்ச் . காய்ச்  = காய்க் ன்ற மரம்.]

 ஆ ரங்காய்ச் 2āyiraṅgāycci, ெப. (n.)

ைடப்பம் (ெச.அக.);. broom.

     [ஒ கா. ஆ ரங்காற்சைட → ஆ ரங்காய்ச் .]

ஆ ரங்கால் 
ண் ல்

 
 ஆ ரங்கால் ண் ல்āyiraṅgāltūṇṭil, ெப. (n.)

   பல ள் ைணத்த ண் ல் அல்ல  ண் ற்க ; fishing tackle which has many hooks. (ெநல்ைல. 
ன.);.

     [ஆ ரம் + கால் + ண் ல்.]

ஆ ரங்கால் 
ண் ல் வள்ளம்

 
 ஆ ரங்கால் ண் ல் வள்ளம்āyiraṅgāltūṇṭilvaḷḷam, ெப. (n.)

   ஆ ரங்கால் ண் ல் மரக்கலம்; boat fastened with many hooked fishing tackle.

     [ஆ ரம் + கால் + ண் ல் + வள்ளம்.]

ஆ ரங்காற்சைட

 
 ஆ ரங்காற்சைடāyiraṅgāṟcaḍai, ெப. (n.)

   ைடப்பம்;

ஆ ரங் ரணன்

 
 ஆ ரங் ரணன்āyiraṅgiraṇaṉ, ெப. (n.)

ஆ ரங்க ரவன் பாரக்்க;see ayirankadiran

     [ஆ ரம் + Skt. Krana.]

ஆ ரஞ்ேசா

 
 ஆ ரஞ்ேசா āyirañjōti, ெப. (n.)

   க ரவன்;   ரியன்; sun.

     [ஆ ரம் + Skt. joti.]

ஆ ரத்தளி

ஆ ரத்தளிāyirattaḷi, ெப. (n.)

கங்ைக ெகாண்ட ேசாழ ரம், ச்  மாவட்டத் ள்ள பைழய ஊர.் Gangai konda cholapuram, ancient town 
in the Tiruchi District

     "ஆ ரந்தளி ன டம் ஆ ரத்தளி" ( ரேசா. ெதாைகப். 3);.

     [ஆ ரம் + தளி(தளி = வ ங்கம்);.]

ஆ ரத்தாண்  
ட்டம்

 
 ஆ ரத்தாண்  ட்டம்āyirattāṇṭusiṭṭam, ெப. (n.)

   ஆ ரமாண் களான இ ம் ச் ட்டம்; thousand years old hydrated oxide of iron.

     [ஆ ரம் + அத்  + ஆண்  + ட்டம்.]
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ஆ ரநாமன்

ஆ ரநாமன்āyiranāmaṉ, ெப. (n.)

ஆ ரப்ெபயரன் பாரக்்க;see ayira-p-peyaran

     "ஆ ர நாமத் தண்ண லைனயவன்வன்ைம காணா" (கந்த . நகர .11);.

     [ஆ ரம் + Skt. nama + அன் (ஆ.பா.ஈ .]

ஆ ரப்பணா

 
 ஆ ரப்பணா āyirappaṇāmuḍi, ெப. (n.)

   த்தநாகமைல; mountain containing zinc ore.

     [ஒ கா. ஆ ரம் + பணா (பணம்); + . பணம் = படம், படெம க் ம் பாம் , நாகம் என் ம்பாம் ப் 
ெபயரி ள்ள மாைழ (உேலாகம்);.]

ஆ ரப் ெபயரன்

 
 ஆ ரப் ெபயரன்āyirappeyaraṉ, ெப. (n.)

   வன்;   மால்; Siva, Vishnu.

     [ஆ ரம் + ெபயரன்.]

ஆ ரம்

ஆ ரம்āyiram, ெப. (n.)

   1. பத்  கைளக் ெகாண்ட த (1000); என் ம் எண்; the number 1000.

     "ஆ ரம் வ வ  உகரங்ெக ேம" (ெதால். எ த். 391);.

   2. இவ்வள  என்  கணக் டப்படாத எண்ணிக்ைக; numerous.

   3. பல; many.

   ம. ஆ ரம்;   க., பட. சா ர;   ெத. ெவய் , ேவ . . சார. சா ர;   ேகாத. சாவ்ரம்;   ட. ெசாெபர;் ட. 
ஆய்ெர, ஆ ர.

 Skt. Sahasra, Sahasram;

 H.pers. hazar.

     [அ ர ்→ அ ரம் → ஆ ரம். அ ர ்= ண்மணல்.]

வடெமா ல் ஆ ரத்ைதக் க் ம் Sahasra என் ஞ் ெசால் க்  'Sahas' - (strength, power, victory, light); - 
என்பைவ லமாகலாம் என்  மானியர ் ல் யம்  றார.் ெசால் ன் ெபா க் ம் காட் ம் 

லத் ற் ம் எவ் தத் ெதாடர் ம் காணப்பட ல்ைல. த ல் 'ஆ ரம்' என் ம் எண் ப்ெபய க்  
எண்ணிக்ைக ைய ணரத்்த ண்மணைலக் க் ம்

     "அ ர'் என் ஞ் ெசால் லமாக அைமந் ப்ப  க ம் ெபா த்தமாக ள்ள . பத் ன் பத்தா ய 
 (100); என் ம் எண் ப்ெபயர ்ெபா யாதல், ளாதல் என்  ெபா ள் த ம்

     " ' ( தல் = ளாக் தல், அைரத் ப் ெபா யாக் தல்); என் ம் ைன த ந்  
ெபா ட்பா  ெபற் த்தைல ஒப்  ேநாக் க. இன் ம் ெத ங் ல் தல் அைரத்தல் எனப் 
ெபா ள்ப ற . ெவள்ள ம் ஊ ப் ெப க் ம் ேபெரண்க க் ப் ெபயரா த்தைலக் காணலாம்.

ஆ ரம்பரிக்ேகாற் 
ேசவக ேசாழன்

 
 ஆ ரம்பரிக்ேகாற் ேசவக ேசாழன்āyirambarigāṟcēvagacōḻṉ, ெப. (n.)

   ந்தேரச பாத ேசகர பாண் ய டன் ேபாரிட்  ம றந்த ேசாழன்; a Cola king who died in a deep lake 
after having fought with the Pāndiya king, Sundarēša-pādašēgara Pāndiyan. (அ . ந்);.

     [ஆ ரம் + பரி + ேகால் + ேசவகர ்+ ேசாழன். பரிக்ேகாற்ேசவகர ்பாரக்்க;see parik-korsevakar.]

ஆ ரம்ெபயேரான்

ஆ ரம்ெபயேரான்āyirambeyarōṉ, ெப. (n.)

   மால் ( ங்.);; Visnu, as having 1000 names.

     [ஆ ரம் + ெபயர ்+ (ஆன்); ஒன்.]
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ஆ ர கத்ேதான்

ஆ ர கத்ேதான்āyiramugattōṉ, ெப. (n.)

ரபத் ரன் ( ங்.);: Virabhadra, represented as having 1000 faces.

     [ஆ ரம் + கம் + அத்  + (ஆன்); ஒன்.]

ஆ ரவ டமண் ர
ம்

 
 ஆ ரவ டமண் ரம்āyiravaruḍamaṇḍūram, ெப. (n.)

   ஆ ரம் ஆண் களான இ ம் ச் ட்டம்; thousand years old hydrated oxide of iron (சா.அக.);.

     [ஆ ரம் + வ டம் + மண் ரம். Skt. Varsa த. வ டம்.]

ஆ ரத்தாண்  ட்டம் பாரக்்க;see ayirāthāndu-cittam.

ஆ ரவா

 
 ஆ ரவா āyiravāku, ெப. (n.)

   கனின் பைடத ்தைலவரக் ள் ஒ வன்; one of the commanders in the army of God Muruga. (அணி. ந்.);.

     [ஆ ரம் + வா .]

ஆ ரவாண்  
ேவம்

ஆ ரவாண்  ேவம் āyiravāṇṭuvēmbu, ெப. (n.)

   1000 ஆண் கள் ெசன்ற ேவப்பமரம்; mangosa tree of 1000 years old. (சா.அக.);

     [ஆ ரம் + ஆண்  + ேவம் .]

இதன் படை்ட இனிக் ம் என்  றப்ப ற .

ஆ ரவாரத்தா ய
ன்

ஆ ரவாரத்தா யன்āyiravārattāḻiyaṉ, ெப. (n.)

   உயர் ம் றப் ம் உணரத்் ம் ஆ ரம் ஆரக்க ரக்ைளக் ெகாண்ட சக்கரம் ேபான்ற பாதவைர 
(ேரைக); கைள ைடய த்தெப மான்; Buddha, in the sole of whose foot there was a disc with 1000 lines. a sign of 
extraordinary greatness in a man.

     "ஆ ரவாரத் தா யன்" (மணிேம. 5.104);.

     [ஆ ரம் + ஆரம் + அத்  (சாரிைய); + ஆ  + அன்.] Skt. Sahasrära chakra reka.

ஆ ரேவ

ஆ ரேவ āyiravēli, ெப. (n.)

   1. தைலயாலங்கானத் ச ்ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெச யன் அ யமான் என் ம் ற்றரசைனப் ெபா  
ெவன்ற இடம்; battle field where Talaiyalankanattu-c-ceru-venta Negunceliyan defeated the chieftain Adiyamān. 
ஆ ரேவ  அ ர்

   2. பாரதப் ேபாரில் 14-ஆம் நாள் அ ச் னனால் இறந்தவன்; outst, name of a warrior killed by Arjuna on the 14th 
day of Bhāratha war. (அ . ந்.);.

     [ஆ ரம் + ேவ .]
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ஆ ல்

ஆ ல்1āyil, ெப. (n.)

கவ்ைவ நாண் ன் பாரக்்க;see Kawai-nan-min.

     "நிைறெகாள் கவ்ைவபணி யா ல்" (உள். உைட. 16); (த.ெசா.அக.);.

     [ஆய்4 → ஆ ல்.]

 ஆ ல்2āyil, ெப. (n.)

   1. மதகளி ேவம் ; Chittagongood, 1.tr., Chickrassia tabuiaris.

     "க ங்கா  யா ன் ம ம்" (ைசவச ெபா .27);.

   2. ெசவ்வ ல்; red cedar or Indian mahogany.

   3. காஞ் ; jungle cork-tree (சா.அக);.

   4. அேசா  (நாப ப.);; Asoka tree.

   5. ஆ ற்படை்ட;, bark of the ayii tree. (ைதல. 104);.

ம ஆயல், ஆ ல்

     [ஒ கா. ஆ → ஆய் → ஆ ல். ஆ = ன் க்கல், நீட் , உயரம். ஆ ல் = உயரமான மரவைக.]

 ஆ ல்3āyil, ெப. (n.)

   இ ம் ; Iron.

   ம., அ ர;்   க அ ; . அ ர்

ஆ

 
 ஆ āyili, ெப. (n.)

   தா ; motherless.

     [ஆய் + இ ;

ஆய் → தாய்.. இல்  → இ  = இல்லாதவன், இல்லாதவள்.]

ஆ யம்

ஆ யம்1āyiliyam, ெப. (n.)

   நாகமரம்; common black plum.

     [ஆ ல் → ஆ யம்.]

 ஆ யம்2āyiliyam, ெப. (n.)

   இ பத்ேத  நாண் ன்க ள் ஒன்பதாம் நாண் ன்; ninth naksata கவ்ைவ;

     "மா லா  யத் ற் காம ண்டாம்" ( ரம் .19-வ  ராத்த . 5);.

   ம. ஆ ல்யம்;   ரா. ஆ ய; skt. astesa

     [ஆ ல் + இயம்.]

ஆ யமரம்

 
 ஆ யமரம்āyiliyamaram, ெப. (n.)

   நாகமரம்; common black plum, jambolin (சா.அக.);.
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ஆ யன்

 
 ஆ யன்āyiliyaṉ, ெப. (n.)

   கவ்ைவ (ஆ ய); நாண் னன்  றந்தவன்; oust;

 one who was born on āyiliyam nakshatra.

     [ஆ யம் → ஆ யன்.]

றந்த நாண் ம் ஒைர ம் க த் ற்ெகாண்  ழந்ைதக் ப் ெபயரி தல் பழந்த ழர ்வழக்கம். 
ஆ ர ் லங் ழார,் ஆ ைரயான், நல்ெவள்ளியார,் ெவள்ளி யார ்என் ம் ெபயரக்ைள ேநாக் க.

ஆ ைழ

ஆ ைழ1āyiḻai, ெப. (n.)

   1. ெதரிந்ெத த்த அணிகலன்; selected of the choicest ornament.

   2. ஆராய்ந்த அணிகலன்கைள ைடய ெபண்; woman, lady, damsel, literally one adorned with choice ornaments.

     "அம்பலமைடந்தன ளா ைழ" (மணிேம.ப .67);.

ம. ஆ ழ

     [ஆய் + இைழ.]

 ஆ ைழ2āyiḻai, ெப. (n.)

   1. அரிவாள் னி; sharp edge of a sickle.

   2. கன்னி ஓைர (ரா );; virgo of the zodiac.

     "அலவன்ற  ைட யா ைழ ற் ைல" ( தாந. பஞ்சா. 14);.

     [ஆய் + இைழ. ஆய் = ண்ைம, ரை்ம, இைழ = இைழத் க் ராக்கப்பட்ட அரிவாள் னி. அரி 
வாைளப்ேபான்  வைளந்த அல்ல  ஒளி ந் ம் ரை்ம ெதாடரப்ாக இசெ்சால் கன்னி ஒைரையக் 

த் க்கலாம்.]

ஆ ைள

 
 ஆ ைளāyiḷai, ெப. (n.)

   ெகா வாள்தைல (க .அக.);.; sharp edge of tip of cutting knife.

     [ஒ கா. ஆ ைழ → ஆ ைள. அரிவாள் அல்ல  ெகா வாளின் உச்  அல  னிையக் த்த 
ெசால் அதன் ரிய தைலப்ப ையக் த் க்கலாம்.]

ஆ ைளப் ற்

 
 ஆ ைளப் ற் āyiḷaippuṟṟu, ெப. (n.)

   அகன்ற கண்ைண ைடயதாய் வடவடக்ைக ேபான்  கைறயான் ெமாய்த் க் ம் ஒ வைகப் 
ற் ; a kind of ant-hill which has big holes (மைன ல்);.

     [ஆய் + இைள + ற் .]
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ஆ ன்

ஆ ன்1āyiṉ, ெப. (n.)

   1. ஆனால்; but, if

     " ளக்  ள்ப வ தா ன்" (பழெமா. கல் . 3);.

   2. ஆதலால்; therefore (ப ற் ப்.);.

   ம. ஆ ல்;பட. ஆெல

     [ஆ  + இன் → ஆ ன் → ஆ ன்.]

 ஆ ன்2āyiṉ, .எ. (adv.)

   ஆராய்ந்தால்; if examined, looked into, made research. (க .அக.);.

     [ஆய் + இன்.]

ஆ ன்ேமனி

ஆ ன்ேமனிāyiṉmēṉi, ெப. (n.)

   1. மரகதக்கல் ல் ஒ வைக ( ன்.);; a kind of emerald.

   2. பசை்சநீலக்கல்; a sort of green sapphire, altogether different from occidental emerald. (சா.அக.);.

     [ஐ = அழ , ஒளி, ஐ → ஐன் → அ ன் → ஆ ன் ேமனி. அழகான  என்பைத ஐனான , அ னான  
என்ப  இன் ம் ெகாங்  நாட் ப் ேபச்  வழக் .]

ஆ னி

ஆ னிāyiṉi, ெப. (n.)

   1. ஈரப்பலா; bread fruit tree.

   2. காட் ப்பலா; jungle jack.

ம. ஆ னி.

     [ஆய் = (ஈரம்); → ஆய் + ஆ னி.]

ஆ னிேமற் 
ல்

 
 ஆ னிேமற் ல் āyiṉimēṟpulluruvi, ெப. (n.)

   ஈரப்பலா ன் ேமல் ைளத் க் ம் ல் ; parasite plant found grown on bread-fruit tree (சா.அக.);.

     [ஆ னி + ேல + ல் + உ .]

ஆ னிேமனி

 
 ஆ னிேமனிāyiṉimēṉi, ெப. (n.)

ஆ ன்ேமனி பாரக்்க;see ayin-meni.

     [ஆ ன் → ஆ னி + ேமனி.]
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ஆ

ஆ āyu, ெப. (n.)

   1. வாழ்நாள், ஆ ள்; lifetime, natural span of life.

     "ஆ வ  ம க ங்கெமனின்" (ைசவச. ெபா . 109);.

   2. சமண ன்ப , ைனப்பய க்ேகற்ப (கரம்ா சாரத் ன்ப ); வைரய க்கப்பட்ட, எண்வைகக் 
ற்றங்க ள் ஒன் ;   3. ஆ மான் என் ம் நித் ய ஒகம் (ேயாகம்);; yoga known as ayuman. ( மார வா, 
நா  4);.

   4. சந் ர மர ல் ரவா என் ம் அரசன் மகனா ய ஒரரசன்; king, son of Pururava of the moon dynasty.

     "ஆ ெவன்ெறா  ெசம்மைல யம்மக னளித்தான்" (பாரத. .13);.

க. ஆ

     [ஆய் → ஆ ள் → ஆ  (கைடக் ைற);. ஆய் = வ ைம, ஆற்றல், உ ர,் வாழ்நாள்.]

வடெமா ல் 'ay' (to go); என் ம் ேவரினின் ம் வாழ்நாைளக் க் ம் 'ayus' என் ம் ெசால் 
ேதான் யதாகக் றப்பட் ள்ள . ேமைலயாரிய ெமா களில் இசெ்சால் யாகப் 
ப லப்படாைமயா ம், இந் ய ெமா கள் பலவற் ள் ம் ப லப்ப தலா ம், வடநாட் ன்கண் 
வாழ்ந்த வடத ழர ்வழக் ல் ெப  வளரந்்த ெசால்லாகத் ெதரிதலா ம், 'ஆய்' என் ம் த ழ் 
ேவரினின்ேற ரிந்த வட லத்த ழ்செ்சால்லாகேவ ெகாள்ளத்த ம்.

 ஆ āyu, ெப. (n.)

   1. எண்வைகக் ற்றங்க ள் ஒன்றான வாழ்நாைள வைரய ப்ப  ( டா.);; the karma which determines the 
length of time which a Jiva must spend in the form with which another of his karma has endowed him, one of en-kussam.

   2. வாழ்நாள்; life time.

     [Skt. åyus → த. ஆ .]

ஆ ட்ேகாள்

 
 ஆ ட்ேகாள்āyuṭāḷ, ெப. (n.)

   றப்பாளனின் (சாதகனின்); வாணாைள வைரய ப்பவனாகக் க தப்ப ம் காரி (சனி);க் கட ள் 
(நாம் ப);; saturn said to determine the length of a man's life.

     [ஆ ள் + ேகாள். ேகாள் = ேகாளம் ( ரகம்);.]

ஆ ட்ெபா த்தம்

 
 ஆ டெ்பா த்தம்āyuṭporuttam, ெப. (n.)

மணப்ெபா த்தங்க ள் ஒன் . அ , ெபண்ணின் நாண் ன் தல் ஆணின் நண் ன் வைர எண்ணின 
ெதாைகைய ம், ஆணின் நாண் ன் தல் ெபண்ணின் நாண் ன் வைர எண்ணின ெதாைகைய ம், 
தனித்த ஏ ற் ெப க்  இ பத்ேத க் ந்த எசச்ம். ெபண்ணின் நாளி  ெதாைக ைற ன் 
ஆ டெ்பா த்தம் ெபா ந் ம் எனக் ெகாள்வர.் astrological match – making with reference to life's duration of the 
bride and the bridegroom as assessed from their horoscopes.

     [ஆ ள் + ெபா த்தம்.]

ஆ தசாைல

 
 ஆ தசாைலāyudacālai, ெப. (n.)

ஆய்தசாைல பாரக்்க. see ayda-salai.

     [ஆ தம் + சாைல.]

ஆ த சை்ச

 
 ஆ த சை்சāyudasigissai, ெப. (n.)

ஆய்த பண் வம் பாரக்்க;see ayda—panduvam.
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ஆ த நஞ்

 
 ஆ த நஞ் āyudanañju, ெப. (n.)

ஆய்தநஞ்  பாரக்்க see ayda-fianju.

     [ஆ தம் + நஞ் .]

ஆ த ேநாட்டம்

 
 ஆ த ேநாட்டம்āyudanōṭṭam, ெப. (n.)

     [ஆய்தம் → ஆ. தம் + ேநாட்டம்.]

ஆ தப் பயன்ப த்தம் (சா.அக.); ஆய்தப்பயன்ப த்தம் பாரக்்க see ayda-ppayan-pagu-t-ian.

     [ஆ தம் + பயன் + ப த்தம்.]

ஆ த ப ற்

 
 ஆ த ப ற் āyudabayiṟci, ெப. (n.)

ஆய்தப் ப ற்  பாரக்்க;see ayda-p-payirci.

ம ஆ த க்ழ

ஆ த பரிடை்ச

 
 ஆ த பரிடை்சāyudabariṭcai, ெப. (n.)

.ஆய்த ேநாட்டம் பாரக்்க;see āyda nottam.

ஆ த பாணி

 
 ஆ த பாணிāyudapāṇi, ெப. (n.)

ஆய்தபாணி பாரக்்க;see ayda-pani

ஆ த ைச

 
 ஆ த ைசāyudapūcai, ெப. (n.)

ஆய்த ைச பாரக்்க;see āydapūšai

ஆ தம்

ஆ தம்1āyudam, ெப. (n.)

ஆய்தம்2 பாரக்்க;see āydam2

 ஆ தம்2āyudam, ெப. (n.)

   ேவலமரம்; tree of the acacia genus-Acacia arabica. (சா.அக);.

     [ஆய் = வ ைம ஆய் → ஆ தம்.]

 ஆ தம்3āyudam, ெப. (n.)

   த் ப் ப டம் (த.ெசா.அக.);; learning centre for dance and drama.

     [ஆய்தம் → ஆ தம் ஆய்தல் = தற் ெபா ேளா  அழ ப் ெபா ம் த த ன் த் க்  
ஆ ற் .]
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ஆ ள்

ஆ ள்1āyuḷ, ெப. (n.)

   வாழ்நாள்; lifetime, duration of life, term of life.

   ம. ஆ ரத்ாயம்;   க. ஆ , ஆ ரவ ;   ெத. ஆ .;  ஆ ரத்ாம்

     [ஆய் + உள். ஆய் = வ ைம. உள் = ஒ  இடப்ெபயரீ . ஆ ள் = வ ைமேயா  வா ம் கால எல்ைல. 
ஒ.ேநா. ைப ள்.]

வடெமா யாளர ்ayu, ayus, என் ம் வாணாைளக் க் ம் ெசால் ay - (to go); என் ம் ெசால் ந்  
றந்ததாகக் வர.் ேமைலயாரிய ெமா களில் இசெ்சாற் த் தம்ேவரவ்  

இனசெ்சாற்களின்ைமயா ம், இந் யெமா களில் மட் ம் காணப்ப தலா ம் ைப - ைப ள் 
என்றாற்ேபான் , ஆய் → ஆ ள் என் ம் த ழ்ச ்ெசால் னின்ேற வடெமா  ayus ரிந்ததாகல் 
ேவண் ம்.

 ஆ ள்2āyuḷ, .எ. (adv.)

   அப்ெபா ; then, at that time.

     "ெசான்ன வா ேள" ( வக.415);.

 ஆ ள்āyuḷ, ெப. (n.)

   ேநாய் ரப்்ேபான்; one who cures diseases. (க .அக.);. [ஆ ள்ேவதன் → ஆ ள் (ஈற் செ்சாற் ைற);.]

 ஆ ள்4āyuḷ, ெப. (n.)

   ஆ (ப ); வா ய உ ரி ந்  வா ம் உடம் ; referring to the body, the abode of the soul. (சா.அக.);.

     [ஆ(ப வா ய உ ர)்;+ உள். உள்=உள்ளி ந்  வாழ்வதற்  இடமா ய . உடம் .]

ஆ ள் ஒ ங்  
(ஆ ள் ரமம்)

 
 ஆ ள் ஒ ங்  (ஆ ள் ரமம்)āyuḷoḻuṅguāyuḷkiramam, ெப. (n.)

   ஊைத (வாத); த்த ல்மத்ைதக் க  வாழ்நாைளப் ரித்த ைறைம; order in which the age is classified 
according to the three humours (Doshas); in the system.

     [ஆ ள் + ஒ ங்  Skt. karma - த. ரமம்.]

ஊைத த்த ல்மம் ன் ம், உடம் ல் வாணாள் ம் நிற் ம் ைறைமைய ம த் வ லார ்
ன்கண்டவா  வைகப்ப த் வர.் தானவ ம் அைமத்தப  வய

சகல க் ம் இளைம ேல ேலத் மமா ம்

ஆனந  வய த்தம் அப்பால் வாதம்

ஆறஞ்  வாண்  மாதம் நான்

ஈனமற வ ேம ன்  பங்காய்

இப்ப ேய நடந் ெகாள்வர ் ைறேயான் ன்னாள்

ஏன ற அைமத்த வண்ணம் ஆண்  மாதம்

இையவான நாள்கள் தப்  ம ப்பதாேம (ைவத் ய. சதகம்.);.

ஆ ள் ண்ணி

ஆ ள் ண்ணிāyuḷkiṇṇi, ெப. (n.)

   16 பலம் நிைற ள்ள ெசம் க் ண்ணி ல் ஆ ன் (ப ன்); ெநய் ட்  அத ள் ேதான் ம் 
மாந்த ைடய நிழைலக் ெகாண்  ஆ ைளக் கணக் ட்  வைரய க் ம் ஒ  ஏனம்; basin specially made 
of 16 palams of copper and used for determining the age of a particular person by examining his reflection in the cow's ghee 
contained in that vessal. (சா.அக.);.

     [ஆ ள் + ண்ணி.]
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ஆ ள் ல்

ஆ ள் ல்āyuḷnūl, ெப. (n.)

   1. உ ரி ந்  வா ம் உடம்  என் ம் ெபா ள் ெகாண்  அவ் டம்ைபக் காப்பாற்  உ ைர 
நிைலெபறச ்ெசய் ம் ம ந் கைளக் ன்ற ல்; that branch of science dealing with medicines as are useful 
for the preservation of life.

   2. வாழ்நாைளப்பற் க் ம் ல்; treatis: on age, the duration of life and death of human beings (சா.அக.);. 
ஆ ள்மைற பாரக்்க;see ayul-marai.

     [ஆ ள் + ல்.]

ஆ ள் ெப க்கம்

 
 ஆ ள் ெப க்கம்āyuḷperukkam, ெப. (n.)

   வாணான் நீ த்தல்;   ஆ ள் நீட் ப் ; prolongation of life, longevity.

     [ஆ ள் + ெப க்கம்.]

ஆ ள்மைற

ஆ ள்மைறāyuḷmaṟai, ெப. (n.)

   ம த் வ ல்; book on medicine.

     "ஆ மைற வானவர ்மகா ம்" (பாரத ெவளிப்பாட் ச.் 3); (சா.அக.);.

     [ஆ ள் + மைற.]

ஆ ள் ேவதம்

ஆ ள் ேவதம்āyuḷvētam, ெப. (n.)

   1. வடநாட் ல் வளரந்்த ம், ஆ ரே்வதம் எனப் ெபயர ்ெபற்ற மான இந் ய ம த் வ ைற; Indian 
medicine system developed in North India and known as Ayurveda,

     "ைவத்தவா ள் ேவதந் த ரே்வதம்" (நல்.பாரத.அரசநீ . 216);.

   2. நான் கன் வ யாகப் பலரக்் ம் கற் க்கப்பட்டதாகத் ெதான்ம ( ராண);க் கைத வழங் ம் 
வடெமா  இந் ய ம த் வ ல்; inspired Sanskrit medical work. The authorship of the Ayurveda is ascribed to 
Brahma who is said to have imparted this knowledge to Daksha, one of the progenitors of mankind. It consists of several 
parts, such as, physiology, pathology, Materia Medica, Pharmacy etc. From the writings of Charaka and Susruta and their 
commentators, it is learnt that the Ayurveda originally consisted of 100 sections, each a 1000 stanzas making up a lakh's 
(1,00,000); of verses arranged into 8 books viz -

   1. சல் யம் - art of extracting extraneous substances forced into the human frame.

   2. சாலாக் யம் - art of curing external organic affections, such as, diseases of the ears, eyes, etc.

   3. காயா ம த் வம் ( சை்ச); - art of application of healing to body in general.

   4. தம த் வம் (ைவத் யம்); - art of restoration of faculties from a deranged state, due to demoniacal possession.

   5. ெகௗமார ரித் யம் – care of infants and treatment of puerperal disorders in mothers and nurses.

   6, அகதம் – art of administering antidotes to poisons.

   7. இதளியம் (இரசாயனம்); - chemistry of alchemy.

   8. மாந்த இனப் ெப க்கம் (வா கரணம்); - increase of the human race.

 All the recent medical works on Ayurveda are based on the works of Charaka and Susruta. Susruta re-arranged

 d local diseases (சா.அக);.

ஆ ள்ேவதர்

ஆ ள்ேவதரā்yuḷvētar, ெப. (n.)

   ம த் வ ேலார;் those who are skilled in ayurveda system of medicine.

     "ஆ ள் ேவத ம் காலக்கணி த ம்" ( லப்.544);.

   ம. ஆ ர ்ேவ கன்;க ஆ ரே்வ .

     [ஆ ள் + ேவதர.்]
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ஆெய ம்

 
 ஆெய ம் āyeṟumbu, ெப. (n.)

   ஒ வைக எ ம்  (ெநல்ைல.);; a kind of ant (Tn);.

     [ஆய் + எ ம் .]

ஆேயா

ஆேயாāyō, இைட. (int.)

   ஞ்  நில மகளிர,் பறைவகைள ரட் ம்ேபா  எ ப் ம் ஒைச ( வ்.இயற். த். 
10);; exclamatory expression intended to frighten away birds from nibbling of the ripe corn and used by the women folk of the 
hilly tracks who usually guard millet fields.

     [ஆ + ஒ – ஆேவா → ஆேயா. ஆகார ஓகாரங்கள் ஒ க் ப் .]

ஆர்

ஆர1்ārtal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. நிைறதல்; to becomeful.

     "ஆரப்ப க" ( வ். வாய்.10.10,5);.

   2. பர தல்; to spread over.

     "ேபாதாரி வண்ெடலாம்" ( ைணமாைல.95,உைர);.

   3. மனநிைறவாதல்; to be satisfied.

     "ஆராவ தாம்" ( வ். வாய் 2, 5, 5);.

   4. ெபா ந் தல்; to combine with, belong to.

     " ரார ்ெச ம்பந் " ( வ்.இயற். ய . 11, கண்ணி);.

   5. தங் தல் ( வா.);; to abide by, stay. - 

   2. ெச. ன்றா  (v.t.);

   6. உண் தல்; to eat to drink.

     "அமைலக் ெகா ஞ்ேசா றாரந்்த பாணரக்் " ( றநா. 34. 14);.

   7. கரத்ல்; to experience.

     "ஆர ் ற்றார ்ெநஞ்சம ய" (க த். 42, 13);.

   8. ஒத்தல்; to resemble.

     "மணியார ்கண்டத ்ெதம்ெப மான்" (ெபரிய  நா. 314);.

ஆர்க்கங்ேகாடன்

 
 ஆரக்்கங்ேகாடன்ārkkaṅāṭaṉ, ெப. (n.)

ெகால்லங் ேகாணக்ெகா  ( .அ.); climbing shrub.

ஆர்க்கண்ணியன்

 
 ஆரக்்கண்ணியன்ārkkaṇṇiyaṉ, ெப. (n.)

ேசாழன், Chola king.

     [ஆர ்+ கண்ணி + அன். ஆர ்= ஆத் . கண்ணி = மாைல.]

ஆர்க்கப்ெபா  
ெசய்-தல்

ஆரக்்கப்ெபா  ெசய்-தல்ārkkappoḍiseytal,    1 ெச. . . (v.i.)

    ஒன்ேறாெடான்  கலக் ம்ப  அைரத்தல்; to powder a medicine so that the ingredients are well mixed. 
(சா.அக);.
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ஆர்க்கம்

ஆரக்்கம்2ārkkam, ெப. (n.)

   1. அரத்தம்; blood.

   2. நீரக்்கடம் ; water cadamba. (சா.அக.);.

     [அரத்தம் → அரகம் → ஆரக்்கம்.]

 ஆரக்்கம்ārkkam, ெப. (n.)

   1. அ ல்; eagle wood.

   2. சந்தனம்; sandal (சா.அக.);.

 ஆரக்்கம்4ārkkam, ெப. (n.)

   த்தைள; brass. (சா.அக.);.

     [ஆர டம் → ஆரக்் டம் → ஆரக்்கம்.]

ஆர்க்கரம்

 
 ஆரக்்கரம்ārkkaram, ெப. (n.)

   கப்பட்  மரம்; tree with a milky juice (unidentified);. (சா.அக);.

ஆர்க்கா

ஆரக்்கா ārkkāṭu, ெப. (n.)

   1. ஆரம்ரங்களடங் ய கா ; forest of Indian leburnum trees.

   2. த ழகத் ல் ல மாவட்டங்களில் ப ம் ஊரப்்ெபயர;் name of town of village located in some of the 
districts of Tamilnadu.

     [ஆர ்+ கா  = ஆரக்்கா . ஆர ்= ஆத் மரம். ஆத்  மரங்கள் நிைறந்த ஊர ்ஆரக்்கா  எனப்பட்ட .]

ஆர்க்கா ழார் 
மகனார் 

ெவள்ைளக் 
கண்ணத்தனார்

ஆரக்்கா ழார ்மகனார ்ெவள்ைளக் கண்ணத்தனாரā்rggāṭugiḻārmagaṉārveḷḷaiggaṇṇattaṉār, ெப. (n.)

   கைடக்கழகப் லவர ்(அகம்.64);; Sangam poet.

ஆர்க்

 
 ஆரக்் ārkki, ெப. (n.)

ஆரக்  பாரக்்க;see arkadi.

ஆர்க் நார்

 
 ஆரக்் நாரā்rkkinār, ெப. (n.)

ஆரக்் மரப்படை்ட ந்  உரிக்கப்ப ம் நார.் fibre from bark of the arkki tree. ைரேவ ம்ேபா  
கட் ப்ேபாடப் பயன்ப ம் ஆரக்்  நார.் (ெசங்.வழ);.

     [ஆர ்→ ஆரக்் .]

ஆர்க் யம்

 
 ஆரக்் யம்ārkkiyam, ெப. (n.)

   காட் த்ேதன்; honey obtained from the forest.

     [ஆர ்→ ஆரக்் யம்.]
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ஆர்க்

ஆரக்் 1ārkku, ெப. (n.)

   1. ஒ வைக ன்; a kind of fish.

   2. ஒ வைகக் ளிஞ்சல்; a species of shellfish of the cockle kind. (சா.அக.);.

     [ஆர ்→ ஆரக்் .]

 ஆரக்் 2ārkku, ெப. (n.)

   இைலக்காம் ; stem of a leaf. (சாஅக.);.

     [ஒ கா. ஈரக்்  → ஆரக்் .]

 ஆரக்் 3ārkku, ெப. (n.)

   1. எ க் ; sun-plant. (சா.அக.);

     "ேமன்ம லாரக்் ைலத்த மால மத்த ரச்ம்ப மா லங்கத் ரத ம்" (ைதலவ.ைதல.6);.

   2. எ க் ன் படை்ட; bark of sun-plant.

     [ஒ கா. எ க்  → ஏரக்்  → ஆரக்் .]

ஆர்க்ைக

ஆரக்்ைகārkkai, ெப. (n.)

   1. கட் ; bandage.

   2. வாரணம்; shred of a palm-leaf.

   3. ம் ; straw, splinter, sliver.

     [ஆர ்→ ஆரக்்ைக, ஆரத்்தல் = கட் தல், ைணத்தல்.]

ஆர்கதம்

 
 ஆரக்தம்ārkadam, ெப. (n.)

ஆ கதம் பாரக்்க;see aru-gadam.

ஆர்கதன்

 
 ஆரக்தன்ārkadaṉ, ெப. (n.)

ஆ கதன் பாரக்்க;see āru- gadan.

ஆர்க

 
 ஆரக் ārkadi, ெப. (n.)

   ப் ; long pepper.

     [ஆரகந்  - ஆரக் .]

ஆரகத்  பாரக்்க, see aragandi.
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ஆர்க

ஆரக் 1ārkali, ெப. (n.)

   1. ெப ழக்கம், ேபேராைச; loud noise, roaring, bustle.

     "ஆரக் லகத்  மக்கடெ்கல்லாம்" ( ெமா .);.

   2. கடல்; sea.

     "ஆரக் ல ன்" (ேவதாரணிய . ேமன்.32);.

   3. மைழெவள்ளம்; flood.

     "ெபாய்யா வானம் ப் ெபயல் ெபா ந்ெதன வாரக்  ைன இய ெகா ங்ேகாற் ேகாவலர"் 
(ெந நல். 3);.

     [ஆர ்+ க . ஆர ்= நிைற , . க  = க த்தல், ஒ த்தல், ழக்க தல்.]

 ஆரக் 2ārkali, ெப. (n.)

   ப் ; long pepper.

     [ஆரகந்  → ஆரக்  → ஆரக் .]

ஆரகத்  பாரக்்க;see ara-gandi.

ஆர்க வாரணம்

 
 ஆரக் வாரணம்ārkalivāraṇam, ெப. (n.)

   ஐராவத யாைன; elephant known as Iravadam, the vehicle of Indran.

     [ஆரக்  = கடல். வாரணம் = யாைன, ெதான்மக் கைத ன்ப  ஐராவத யாைன கட ற் 
ேதான் யதாகக் க தப்பட்ட .]

ஆர்ேகாதம்

 
 ஆரே்காதம்ārātam, ெப. (n.)

   சரக்ெகான்ைற; Indian laburnum. Skt. aragvadha.

ஆர்சச்வம்

ஆரச்ச்வம்ārccavam, ெப. (n.)

   1. உண்ைம; truth.

   2. ேநரை்ம; honesty.

   3. பைகவைன ம், நண்பைன ம் சமமாக எண் ம் மனப்பாங் ; mental balance, treating friend and foe 
alike.

     "ெச ரில் ேசய் த் ர களத் ரா  டத் ந் ெதவ் டத்  மயர் ற் றன் னான்மா டத் மைமயச ்
சம பாவைன ைவத்தல் வ ரம  மாரச்ச்வ ெமன்ேற வ ப்பர"் ( த.ஞான. 13:9);.

     [ஆர ்→ ஆரத்்தம் → ஆரத்்தவம் → ஆரச்ச்வம். ஆரத்ல் = ெபா ந்தல், சரியா த்தல். ஆரத்்தம் = 
ெபா த்தம், உண்ைம, ேநரை்ம. ெபா ந்த ேநாக் ம் மனப்பாங் .]

ஆர்சச்னம்

ஆரச்ச்னம்1ārccaṉam, ெப. (n.)

   1. வ மானம்;     " வாரச்ச்ன மாரச்ச்னமா ல்" (ேகா ற் . யாக். 4);.

   2. பா காத்தல்; protection.

   3. ந்ேதாம்பல்; hospitality. Skt. ärjana.

     [ஆர ்→ ஆரத்்  → ஆரத்்தனம் → ஆரச்ச்னம். ஆர ்= ெபா ந் , ேசர.் ஆரச்ச்னம் = ேச ம் வ மானம்,

ேசர இ ந்  காக் ம் பா காவல், அன்பால் ெந ங் ம் ந்ேதாம்பல்.]
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ஆர்சச்ணம்

ஆரச்ச்ணம்2ārccaṇam, ெப. (n.)

   அ ச் த்தல், வ பா , ேபாற் தல், வணங்  அ ைமபா தல்; adoration, worship.

     "வ வ  மாரச்ச்னேம ம யற மாரச்ச்னேம" ( த்தாசல  பா . 11);.

 Skt. arcane.

     [ஆர ்→ ஆரத்்  → ஆரத்்தனம் → ஆரச்ச்னம் = அன்பால் ெந ங்  வ ப ம் ேபாற் ப் பாடல்.]

ஆர்ச் -த்தல்

ஆரச்் -த்தல்ārccittal,    4. ெச. ன்றா  (v.t.)

    ஈட் தல் (சம்பா த்தல்);; to earn, acquire.

     "பன்ன ந் தனமாரச்் த் " (நல். பாரத. த ம சாத் ர.13);.

     [ஆர ்→ ஆரத்்  → ஆரத்் த்தல் → ஆரச்் த்தல்.]

ஆர்ச் தம்

ஆரச்் தம்ārccidam, ெப. (n.)

   1. ரட் தல், ஈட் தல், ைகயகப்ப த்தல், வ மானம், ேதட்டம் (சம்பாத் யம்);; acquisition, earnings.

   2. பா காத்தல்; protection.

   3. ந்ேதாம்பல்; paying host.

 Skt. ärjita

     [ஆரத்்தல் = ெபா த்தல், ேசரத்்தல், ரட்டல், ஊட் தல் (உண் த்தல்);. ஆரத்் தம் → ஆரச்் தம்.]

ஆர்சா
ஆரச்ாārcā, ெப. (n.)

ஆரத்்தம்2 பாரக்்க;see ārnam2

ஆர்த்தம்

ஆரத்்தம்1ārttam, ெப. (n.)

   நிைற , நிைறதல்; becoming full, completion.

 ஆரத்்தம்2ārttam, ெப. (n.)

   கட் தல்; binding, tying.

     [ஆர ்→ ஆரத்்தம். இசெ்சால் ஆரத்்தம் → ஆரத்்தா → ஆரச்ா எனத் ரிந்  கைவ மாவட்டத் ல் 
கட்டடசச்ாரத் ல் மரக்ெகாம் கைளச ்ேசரத்் க் கட் ம் க ற்  ச்  வைகையக் க் ற .]

 ஆரத்்தம்3ārttam, ெப. (n.)

   1. கலக்கம்; unhappiness.

   2 ன்பம்; distress, affliction.

     "ஆரத்்தெமன்ெறைன யா கந் தாைன" (ேதவா.1574);.

 Skt. arta

     [ஆர ்→ ஆரத்்தம், ஆரத்்தல் = கட் தல், ணித்தல், ேநா றச ்ெசய்தல், ஒ.ேநா. ணி → ணித்தல்.]
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ஆர்த்தர்

ஆரத்்தர1்ārttar, ெப. (n.)

   1. எளியவர,் poor people.

   2 ேநா ற்றார;் afflicted.

     " ல்ைலப் பல் ம்ெபா ற் ெசப் ம் வஞ் ன  மாரத்்த ரங்கஞ் ெசய் மால்" ( க்ேகாைவ.187);.

   3. ெபரிேயார;் greatmen.

     [ஆர ்→ ஆரத்்தம் → ஆரத்்தர.் ஆரத்்தம்3 பாரக்்க;see ãrttam3.]

 ஆரத்்தர2்ārttar, ெப. (n.)

   ெபரிேயார;் greatmen, wisemen.

   2. னிவர;் sages.

     [ஆர ்→ ஆரத்்தல் → ஆரத்்தர.் ஆரத்்தல் = நிைறத்தல், நிைற பண் ைடய சான்ேறார.்

ஆரத்்தம்1 பாரக்்க;see arttam1.

ஆர்த்தல்

ஆரத்்தல்ārttal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1. அணிதல்; wearing, decorating.

   2. ஊட்டல்; making one to eat.

   3. ஒளித்தல்; hiding.

   4. ஒளி  ன் தல்; lightning.

   5. ெபா தல்; fighting.

   6. ெபா த்தல்; fixing. (க .அக.);.

     [ஆர ்→ ஆரத்்தல். ஆரத்ல் = ெபா ந்தல், ெபா த் தல், ஒளித்தல், ேமா தல், ேமகம் ேமா  அ ரந்்  
ளக் ம் ன்னல், தாக் தல், ெபா தல்.]

ஆர்த்தார்ேகான்

 
 ஆரத்்தாரே்கான்ārttārāṉ, ெப. (n.)

   ஆத் மாைலயணிந்த ேசாழன் ( வா.);; Cola king, who wore the characteristic atti garland.

     [ஆர ்+ தார ்+ ேகான். ஆர ்= ஆத் ப் . தார ்= மாைல, ேகான் = அரசன்.]
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ஆர்த்

ஆரத்் 1ārtti, ெப. (n.)

   மனத் ன்பம், ேவதைன; affection, anguish, mental agony.

     " ைன யாரத்்  நீங் " (கந்த . கந்த .100);.

   2. அ ; destruction.

   3. ன்பம்; suffering.

     "ஆரத்்  யா நீ யகல" (கந்த . இந் ராணிம .18);.

   4. ஐந்  சத் க ள் ஒன் ;     "ஈசானி ரணி, ஆரத்் , வாைம, ரத்்  என் ம்

     "பஞ்ச சத்  ற ைடத்தாய்" ( . .1: 56. ஞானப்);.

   5. நட் வக்கா ; big species of black scorpion-lobster mouthed legged, scorpion (சா.அக.);.

     [ஆர ்→ ஆரத்் . ஆரத்்தல் = ெந ங்கல், தாக்கல், ன்பம் ளத்தல், அ த்தல், அ த் ெதய்வம்.]

 ஆரத்் 2ārtti, ெப. (n.)

   1 பட்ட  (அ பவம்);; experience.

   2. ஆரவ்ம்; eagerness, enthusiasm.

   3. ப்பம்; desire.

   4. ல் ன் னி, ற் ைத; end of a bow.

     [ஆர ்→ ஆரத்்  → ஆரத்ல் = கரத்ல், ம் தல், ெபா ந் தல் ெபா ந் ம் ல் ன் னி.]

ஆர்த் ைக

ஆரத்் ைகārttigai, ெப. (n.)

   ன்பம்; pain, suffering.

     "ஆரத்் ைக றாத ள்ளத் தரி தல மரர ்யா ம்" (கந்த . வவ. 114);.

     [ஆரத்்  + ைக.]

ஆர்த் -தல்

ஆரத்் -தல்ārddudal,    5. ெச. ன்றா  (v.t.)

   ;   1. ெகா த்தல்; to give.

     "ெபற்றைவ றர் றரக்் காரத்் " (ெபா ந.174);.

   2.. நிைறத்தல்; to fill up to make full.

   3. நிைறேவற் தல்; to fulfil, to execute, complete, finish, bring to an end.- . . (v.caus.);. 

   1. ஊட் தல்; to feed.

     "கறைவ கன்றாரத்் " (மணிேம.129);. 

   2. நிைற த்தல்; to fill, complete.

     "வ நி  றரக்் காரத்்  மாசாத்  வாெனன்பான்" ( லப். 1, 33);.

   3. கர் த்தல்; to cause to experience.

     "நைச நரக்் காரத்்  ைசேபராள" ( .270);.

     [ஆர ்→ ஆரத்் .]

ஆர்த் பம்

ஆரத்் பம்ārttubam, ெப. (n.)

   1. அரத்ைதசெ்ச ; galangal.

   2. ேபரரத்ைத; greater galangal.

     [ஒ கா. அரத்ைத → அரத் வம் → ஆரத்் பம்.]
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ஆர்ப்பதம்

ஆரப்்பதம்ārppadam, ெப. (n.)

   1. ஈரம்; wetness. 

   2. தைழ ; fertility, பசை்சயா த்தல், ப ைம;

 that which is green and fresh.

     [ஆர ்+ பதம்.]

ஆர்ப்பரவம்

ஆரப்்பரவம்ārpparavam, ெப. (n.)

   1. ஆரவாரம், ேபேராைச, இைரசச்ல்; roar, shouting.

     "வாரக்ைல களாரப்்பரவஞ் ெசய்ய" ( வாச.7,1);.

   2. ேபார ்(அக.நி.); war.

   3. அஞ்சத்தக்க ஓைச; frightening sound.

     "ஆரப்்பரவத ்ெதங் ந்தா ம் ெவ வ" (ேச .ேத ர.24);.

     [ஆரப்்  + அரவம்.]

ஆர்ப்பரித்தல்

ஆரப்்பரித்தல்ārpparittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   1. ஆரவாரித்தல்; to shout, roar, resound.

     "மைறகளாரப்் பரிப் ம்' (மசச் . ரி ரநி மாணவ.14);.

   2. ெதாடங் தல்; to begin. (க  அக.);.

     [ஆரப்்  + அரி.]

ஆர்ப்பரிப்

ஆரப்்பரிப் ārpparippu, ெப. (n.)

   ஆரவாரிப் ; roar, loudness, shout.

     "ேபாற்  நான் க  மைறக ளாரப்்பரிப் ம்" (மசச் . ரி ர நி மாண.14);.

     [ஆரப்்  + அரிப் .]

ஆர்ப்பாட்டம்

ஆரப்்பாட்டம்ārppāṭṭam, ெப. (n.)

   1. ஆடம்பரம், ெவற்றாரவாரம், இடம்பம்; great show, boisterous behaviour, useless display, foppishness.

   2. ஆரவாரம், சச்ல், இைரசச்ல்; uproar, loud cry.

ெத. ஆரப்ாட . Skt. ärabhata.

     [ஆரப்்  + ஆட்டம்.]

ஆரப்்பாட்டம் என் ம் ெசந்த ழ்ச ்ெசால்வ வம் 'ஆரப்்பாடம்' எனச ்ெசன்ைன அகர த ற் 
க்கப்பட் ப்ப  தவ . இ  த ம் ர ட ெமா களி ம் இன் ம் உலக வழக் ச ்ெசால்.
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ஆர்ப்

ஆரப்் 1ārppu, ெப. (n.)

   1. ேபெரா ; loud - tumultuous noise.

     "ஆரப்் க் ெகாண்  ைக ைசதெ்த  மணிக்கல் வந்தைணய" (கந்த .நாட் .45);.

   2. ேபார ்( ங்.);; battle.

   3. ரிப்  ( ங்.);; laughter.

   4. ம ழ்ச் ; joy, exultation.

     " ந்  யாரப்் றக் கண்டனன். க்ேகா ல்" ( ற்றா. தல. மந்தமா, 110);.

ெத. ஆர் .

     [ஆர ்→ ஆரப்் . ஆரத்்தல் = க்ெகா த்தல்.]

 ஆரப்் 2ārppu, ெப. (n.)

 excessive pitch of a lute string.

     "இன்னிைச வ யதன்

ைசத்தல் ெசம் பைகயதா ம். ெசான்ன மாத் ைர  ேனாங்க ைசத் ஞ்  யாரப்்ேப" 
(பஞ்சபார யம், லப். ேவனிற். 29);.

     [ஆர ்→ ஆரப்் . ஆரத்்தல் = க்ெகா த்தல்.]

ஓங்க ைசத்தலா ய 'ஆரப்் ' யா ன் நால்வைகக் ற்றங்க ள் ஒன்றா ம். இ  மரக் ற்றத்தால் 
உண்டாவ  என்  ைளயாடற் ராண உைரகாரர ் ப் ட் க் றார.்

ஆர்பதம்

ஆரப்தம்1ārpadam, ெப. (n.)

   உண ; food.

     "ெநல் ன் அம்பண வளைவ ரிந் ைற ேபா ய வாரப்த நல் ெமன்ப" (ப ற் ப்.66.9);.

     [ஆர ்+ பதம். ஆரத்ல் = உண் தல் பதம் = உண .]

 ஆரப்தம்2ārpadam, ெப. (n.)

   நிழல் (அக. .);; shade.

     [ஆர ்+ பதம்.]

 ஆரப்தம்3ārpadam, ெப. (n.)

   வண்  ( ங்.);; small beetle.

     [ஒ கா. அ பதம் → ஆரப்தம்.]

ஆர்பதன்

ஆரப்தன்ārpadaṉ, ெப. (n.)

   உண ; food.

     "ேதரிற் றந்தவரக்் காரப்தனல் ம்" (ப ற் ப்.55);.

     [ஆரப்தம் → ஆரப்தன் (ஈற் ப்ேபா );.]

ஆர்ம

ஆரம் 1ārmadi, ெப. (n.)

   கடக ஓைர (ரா );; cancer in the Zodiac, house of the moon.

     [ஆர ்+ ம . ஆரத்ல் = ெபா ந் த்தல், தங் தல். ம  = நில .]
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ஆர்ைம

ஆரை்மārmai, ெப. (n.)

   1. ரை்ம; sharpness.

   2. ம ல்; fort.

     [ஆர ்→ ஆரை்ம. ஆரத்ல் = ேசரத்ல், ேசரக் தல், ரை்ம, ேசரக் ம் (வைளந்  ஒன்  ம்); 
ம ல்.]

ஆர்வக்ேகாளிக்கா
ரகம்

ஆரவ்க்ேகாளிக்காரகம்ārvagāḷiggāragam, ெப. (n.)

ஆரவ்க்ேகாளிக்காரகம் பாரக்்க;see arva-koli-kkāragam.

 ஆரவ்க்ேகாளிக்காரகம்ārvagāḷiggāragam, ெப. (n.)

ேகளா  ப்பாய்க் ெகா க்கப்பட்ட

   ெபா ைள ம்  ஏற்றற் ெபா ளில் நான்காம் ேவற் ைம ல் வ ம்ெபயர ்
( ரேசா.உபகாரக.3);;     [ஆரவ்ம் + ேகாளி + காரகம். ெகாள் → ேகாள். இ  ேகாளிக்காரகம் ன்ற ள் 
ஒன் . இசெ்சால் ரா டெமா களில் ேகா கர எனத் ரிந்த .]

ஆர்வம்

ஆரவ்ம்1ārvam, ெப. (n.)

   1. அன் ; affection.

     "ஆரவ் ெநஞ்செமா " (ெதால். ெபா. 40);.

   2. ப்பம்; desire.

   3. ஆைச; liking.

     "வண்டாரவ்ஞ் ெசய்  ம ண் " (ைநடத. அன்ன. . 65);.

   4. ணரச்் ையக் த் ண்டா ம் ஆைச; sexual desire.

   5. ெபறக்க யெபா ண்ேமற் ேறான் ன பற் ள்ளம் (ம ைரக்.489);; hankering.

   6. பத் ைம (பக் );; devotion.

     "அ யாரத்மாரவ்த்தாற் ய" ( வ். இயற்.1,35);.

   7. கைடப்ப ெகாைட ஏழ ள் ஒன் ; one of the seven kinds of donation

     "ஆரவ்மாவ  அன்  த யவற்றானளித்தல்" (த.ெசா.அக.);

     [ஆர ்→ ஆரவ்ம்.]

 ஆரவ்ம்2ārvam, ெப. (n.)

   ஒ  (த.ெசா.அக.);; sound.

     "ஆரவ்த ்ேதா  வயல் ம்" (கந்த . ஆற் . 35);.

ஆர்வெமா

 
 ஆரவ்ெமா ārvamoḻi, ெப. (n.)

ஆரவ்ெமா யணி பாரக்்க;see arwa-noh-y-ani.

ஆர்வெமா யணி

ஆரவ்ெமா யணிārvamoḻiyaṇi, ெப. (n.)

     "ஆரவ்ெமா  ப்ப தாரவ் ெமா ேய" (தண் . 67);. [ஆரவ்ம் + ெமா  + அணி. ெமா தல் = 
ெசால் தல்.]

ஆர்வலர்

 
 ஆரவ்லரā்rvalar, ெப. (n.)

   அன்பர ்ஈ பாட்டாளர;் lovers, fans, devotees.

     [ஆர்  → ஆரவ்ல் + அர.்]
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ஆர்வலன்

ஆரவ்லன்ārvalaṉ, ெப. (n.)

   1. அன் ைடயவன்; kind affectionate person, lover.

     "ஆரவ்லர ் ன்கணீர்

சல் த ம்" ( றள் 71);.

   2. கணவன் ( ங்.);; husband.

   3. பரி லன்; one who seeks a present from a prince or patron.

     "இனிய ெசய் நின் னாரவ்லர ் கத்ேத" ( நா.12);.

   4. நண்பன்; friend.

     [ஆர ்→ ஆரவ்ம் → ஆரவ்லன். ஆரவ்ல் பாரக்்க;see arval.]

ஆர்வ த்தல்

ஆரவ் த்தல்ārvalittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. அன் ரத்ல்; to love, to be extremely kind, affectionate.

     " ந்ைத யாரவாரவ் த் " (ேதவா. 997.5);.

   2. க ம் தல்; regard with strong affection, to desire passionately.

     [ஆர ்→ ஆரவ்ல் + இ = ஆரவ் .]

ஆர்

ஆர் 1ārvu, ெப. (n.)

   1. நிைற ; fullness, abundance.

   2. உண் ைக, ப தல்; eating and drinking.

   3. ஊட் ைக; feeding.

   4. ஆைச; desire.

     "ஆ னி க னிய பல  னார் ற் " ( றநா. 158.22);.

     " ஆர் ற்றார ்ெநஞ்சம ய வாேனா" (க . 42);.

     [ஆர ்→ ஆர் .]

 ஆர் 2ārvu, ெப. (n.)

   ஆராய்தல்; investigation, research, critical study.

     [ஆர ்→ ஆர் .]

ஆர்ைவ

 
 ஆரை்வārvai, ெப. (n.)

   ேகாைரப்பாய்; mat made of rushes W.).

     [ஒ கா. ஆர ்→ ஆரை்வ = ஆர அல்ல  ெந ங்கப் ன்னிய ேகாைரப்பாய்.]

ஆர

ஆரāra, .எ. (adv.)

   1. கர; to enjoy, benefit.

     "நாடார நன் த ம்" (ம ைரக்.82);.

   2. க, நிைறய; fully, abundantly.

     "ஆரப்ப க" ( வ். வாய். 10, 10, 5);

     "வாயார ண்டேபர ்வாழ்த் வ ம் ெநாந்தேபர ்ைவவ ம்" (தா . சச்  )
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ஆர்தல்

ஆரத்ல்ārtal, இைட. (part)

   ஓர ்உவமசெ்சால்; term of comparison (ெதால்.ெபா ள். 286, உைர);|.|

     [ஆர ்→ ஆர. ஆரத்ல் = நிைறதல், நிைற ன் அ ப்பைடயாகத் ேதான் ம் அைனத்  வைக ஒற் ைம, 
ஒற் ைமபற் வந்த உவைமசெ்சால்.]

ஆரஅமர

 
 ஆரஅமரāraamara, .எ. (adv.) ெபா ைமயாக (ெகாங்.வ) having patience

     [ஆர ்→ ஆர + அமர.]

ஆரக்கம்

ஆரக்கம்ārakkam, ெப. (n.)

   1. அ ற்கடை்ட; eagle wood. 

   2. ெசஞ்சந்தனம்; red sanders-wood. 3 த்தைள;

 brass.

     [ஆர ்→ ஆரக்கம் ( வந்த );.]

ஆரக்கம்

 
 ஆரக்கம் ārakkambi, ெப. (n.)

   வண் ச ்சக்கரத் ள்ள கம் ; cycle spokes.

     [ஆரம் + கம் .]

ஆரக்க த்

 
 ஆரக்க த் ārakkaḻutti, ெப. (n.)

   க த் ல் ய ேகா ள்ள (ேரைக); ெபண்; woman who has inauspicious lines on her neck.

     "ஆரக்க த்  அரண்மைனக் காகா " (பழ.);.

     [ஆரம் + க த் . ஆரம் = ஆரம் ேபான் ள்ள ேகா கள்.]

ஆரக்கால்

 
 ஆரக்கால்ārakkāl, ெப. (n.)

   சக்கரத் ன் ஆரம்; spoke of a wheel.

ம. ஆரக்கால்

     [ஆரம் + கால்.]

ஆரக் வதம்

 
 ஆரக் வதம்ārakkuvadam, ெப. (n.)

   சரக்ெகான்ைற ( ங்..);; indian laburnum.

 Skt.äragvada

     [ஒ கா. அரக்  + வதம் அரக் வதம் ஆரக் வதம். அரக்  = வப் .]

ம வ. ஆர வதம், ஆரேகாதம், ஆரேகாரம்.

ஆரகட்டம்

 
 ஆரகட்டம்āragaṭṭam, ெப. (n.)

   ஆழமான ண ; deep well.

     [ஒ கா. ஆழகட்டம் → ஆரகட்டம். கட்டம் = கட் மானம் அைமந்த ண .]
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ஆரகம்

ஆரகம்1āragam, ெப. (n.)

   1. அரத்தம், ; blood. 

   2. சந்தனம்; sandal wood.

     [ஒ கா. அரக்கம் → ஆரகம் ( வப் நிற ள்ள );.]

 ஆரகம்2āragam, ெப. (n.)

   1. ரிக் ம் எண்; dividing number. 

   2. ழ்வாெயண்ணில் ( ன்னத் ல்); ேழ எ தப்ப ம் எண்; denominator of a fraction, divisor (pond);. Skt. 
häraka

     [ஆர ்→ ஆரகம். ஆர ்= ேமா , தாக் , உைடத் , ரி, ப , ப க் ம் எண்.]

ஆரகன்

ஆரகன்āragaṉ, ெப. (n.)

   1. அ ப்பவன்; destroyer.

     "ஆரகன கெனன்னா " ( வத . வஞான ேயா:31);. 

   2. கள்ளன்; thief 

   3. ெகாள்ைளக்காரன்; robber 

   4. தா பவன்; gambler. 

   5. அணாப் ேவான்; deceitful person, cheat.

ம ஆராசச்ார.்

 Skt. häraka.

     [ஒ கா. அரக்கன் → ஆரகன்.]

ஆர டம்

ஆர டம்āraguḍam, ெப. (n.)

   த்தைள (ெச.அக.);; brass (S.I.IV, 213);.

     [ஆர1்0 → ஆர + டம். ஆர1்0 = வப் .]

ஆர டம்

 
 ஆர டம்āraāṭam, ெப. (n.)

ஆ டம் பாரக்்க;see ara-kudam.

     [ஆர டம் → ஆர டம் ( ங்.);.]

ஆரங்கம் பாக்

 
 ஆரங்கம் பாக் āraṅgambākku, ெப. (n.)

   ண்  ண்டாக ெவட்  ேவகைவத்த பாக் ; areca null sliced and boiled. impoves with seasoning (சா.அக.);

     [ஒ கா. ஆர ்+ அங்கம் + பாக் . ஆர ்= ேமா , தாக் , உைட, ள.]

ஆரஞ்சா

 
 ஆரஞ்சா ārañjāki, ெப. (n.)

   ெவண்பசைல; white species of portulaca or Indian spinach.

     [ஆரம் + சா . Skt, saka சாகம். சா  = இைல, தைழ ஆரம் + த் , த் ப் ேபான்ற ெவண்ைம.]
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ஆரஞ்சாரத்்  
ேசாழன்

 
 ஆரஞ்சாரத்்  ேசாழன்ārañjārttucōḻṉ, ெப. (n.)

   வாைனக்கா ள்ள வஇ ங்கத் ற்  த்தாரம் சாரத்் ய ேசாழன் (அ . ந்.);; Cola king who 
placed a garland of pears on the Sivalinga as Thiruvānaikkā shrine.

     "ஆரம் ெகாண்ட எம்மாைனக்கா ைட ஆ ேய" ( ந்.ேதவா.);.

     [ஆரம் + (சாரத்் ); சாத்  + ேசாழன்.]

ஆரணங்

ஆரணங் āraṇaṅgu, ெப. (n.)

   அரிய ெதய்வப்ெபண்; celestial woman, heavenly damsel.

     "ஆரணங் டேன கா  யைடந்தேத" (கந்த . ரவா சய. 20);. 

   2. அரிய ெதய்வம்; deity of high order.

     "ஆரணங் யரந்்ேதா ரல்ேலார ் ள் லங் " (அகப்ெபா. அகத்.19);.

   3. ஆ தற்கரிய வ த்தம்; unmitigable sorrow.

     "நல்லவரக்் காரணங்கா ய மார் ல்" ( றநா.14);.

     [ஆர ்+ அணங் . ஆர ்= அரிய. அணங்  = ெதய்வப்ெபண், ெதய்வம், வ த்தம்.]

ஆரணத்தான்

ஆரணத்தான்āraṇattāṉ, ெப. (n.)

   நான் கன்; Brahma, the source of the Vedas.

     "ஆரணத்தான் அ ள்பார"் (தஞ்ைசவா.265);.

     [அரண் → அரணம் → ஆரணம் + ஆத்  + ஆன் = ஆரணத்தான்.]

ஆரணம்

ஆரணம்āraṇam, ெப. (n.)

   1. ஒ  ன் தற் ெசய் ைளத் ெதாடங் தற் ேகற்ற ப்பத் ரண்  மங்கலச ்ெசாற்க ள் 
ஒன் ; one of the 32 auspicious words used as a beginning in a poetical work. 

   3. மைற ல் (ேவதம்);; veda, by synecdoche.

     "ஆரணத் ைற ளாய்" (கம்பரா.தாடைக.2);. 

   2. ேவதத் ன் ஒ  ப ; scared mystic part of the vedas, portion of the Veda.

     "ஆரணங்காண் என்பர ்அந்தணர"் ( க்ேகா-தனியன்);. 

   4. பழந்த ழ் ம த் வ ல். (சா.அக.);; ancient medical work of Indian medicine.

ம. ஆரணம்.

     [அரண் → அரணம் → ஆரணம்.]

பா காப்  என்  ெபா ள்ப ம் அரணம் என் ஞ் ெசால்ேல, ேபாற் க் காக்கத் தக்க ம் தம்ைமக் 
காக்க வல்ல மான மைற (ேவத); ல்க க் ம், அதன் ப க க் ம், ெபயராயைமந்த . 
பா காப் ம் மங்கல மாகக்

க தப்பட்ட, ர,் எ த் , ெபான், , , மணி, யாைன, ேதர,் பரி, கடல், மைல, கழ், ம , நீர,் ஆரணம், 
ெசால், யல், நிலம், கங்ைக, உலகம், பரி , அ ழ்தம் என் ம் 32 மங்கலச ்ெசாற்க ள் ஒன்றாக 
'அரணம்' இடம் ெபற் ப்ப  ஒப்  ேநாக்கத்தக்க .

ஆரண னிவர்

 
 ஆரண னிவரā்raṇamuṉivar, ெப. (n.)

   ஒ  னிவரின் ெபயர ்(அ . ந்.);; name of a sage.

     [ஆரணம் + னிவர.்]
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ஆரணவாணர்

ஆரணவாணரā்raṇavāṇar, ெப. (n.)

   1. அந்தணர ் னிவர;் Saints.

     "ஆரணவாணரக்் ெகன் ங் ேகளான ெமளற்கல் யன்" (பாரத. ெரள. 73);. 

   2. பாரப்்பார;் Brāhmins.

     [ஆரணம் + வாணர.் வாழ்நர ்→ வாணர.்]

ஆரண வார்

ஆரண வாரā்raṇavuruvār, ெப. (n.)

   1. வன்;šva.

     "ஆரண வார ் ல்ைலயம்பல ெமய்தப் ெபற்ேறார"் (ேகா ற்  இரணிய.74);. 

   2. மால்; Visnu.

     [ஆரணம் + உ வார.் உ வார ்= வ னர.்]

ஆரணன்

ஆரணன்1āraṇaṉ, ெப. (n.)

   1. ம த் வ ல் வல்லவன்; one who is well versed in Indian medicine. 

   2. மைற (ேவத); ல்களில் வல்லவன்; one who is well versed in sacred books.

     [ஆரணம் + அன்.]

 ஆரணன்2āraṇaṉ, ெப. (n.)

   1. வன்;Šva.

     "ஆண்டவ னாரணன் கம்பெனன் ேறத்த" (கம்பரந்.30);. 

   2. மால்; Visnu.

     "ஆரணேன யாேன" (பாரத. ட் ண. 209.);. 

   3. நான் கன் Brahma.

     "ஆரணன் றன  ைமந்தரக்் க ம்ெபறன் ஞான ேபாதம்" (கந்த . ேம .18);. 

   4. பாரப்்பான்; Brahmin.

ம. ஆரணன்

     [ஆரணம் → ஆரணன்.]
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ஆரணி

ஆரணி1āraṇi, ெப. (n.)

   1. வடஆரக்்கா  மாவட்டத் ள்ள ஓர ்ஊர;் name of a town in North Arcot district, name of a village. 

   2. ஓர ்ஆ ; name of a river.

     [ஆ  + அணி. ஆறணி → ஆரணி.]

 ஆரணி2āraṇi, ெப. (n.)

   1. மாந்த டம் ல் ஆறாதாரங்க ள் நான்காவதா ய ெநஞ்சத் தாமைர ல் உள்ள அநாகதத் க் ரிய 
பன்னிரண் தழ்க ள் ஓரித ல்நிற் ம் அ ேதவைத ( . .அ:21.மைற);: celestial goddess seated in one of 
the 12 petals of the lotus of heart. (த.ெசா.அக.);. 

   2. காளி; goddess Kāli. 

   3. உைமயவள், பாரவ் ; goddess Parvadi.

     "ஆரணி சைடக்கட ளாரணி ெயனப் கழ்" (தா . மைல வளர.் 5);.

ம. ஆரணி.

     [ஆரணம் → ஆரணி. ஆரணம் = பா காப் , பா காப்பளிக் ம் ெதய்வம்.]

 ஆரணி3āraṇi, ெப. (n.)

   ழல் காற்  (த.ெசா.அக);; whirl wind.

     [ஆரத்ல் = ற் தல், ழ தல். ஆர ்→ ஆரணி.]

ஆரணிய அ நாள்

 
 ஆரணிய அ நாள்āraṇiyaaṟunāḷ, ெப. (n.)

   மகப்ேபற் க்காகப் ெபண் ர ்கடக (ஆ );த் ங்கள் வளர் ைற ஆறாம் நாளில் உைமயவைள 
ேவண்  ேநாற் ம் ேநான் ; fast observed by women for the sake of offspring, on the sixth day following new moon in 
the month of Adi.

     [ஆரணி → ஆரணிய ( .ெப.எ.); ஆரணி = உைமயவள்.]

ஆரணிய ஓைர

 
 ஆரணிய ஓைரāraṇiyaōrai, ெப. (n.)

   மடங்கல் ஒைர ( ம்மரா );; leo of the zodiac.
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ஆரணியம்

ஆரணியம்1āraṇiyam, ெப. (n.)

   1. கா ; jungle, forest.

     "ஐந் ெப ம் பாரத்் வேரா டாரணியம் ந்த ரான்" (பாரத. ப ெனட். 243);. 

   2. காட் ள்ள ேகாடை்ட ( க்கம்);; fortress in a forest.

     [அரண் → அரணம் → அரணியம் → ஆரணியம், அரணியம் → Skt. aranya. அரண் = காவற்கா . அரணம் 
= கா , பா காவலான காட் ப்ப .]

வடெமா யாளர,்

     "  (r); = ெசல்,  → அரண = ெதாைலவான, அயலான;

அரண → அரண்ய = ெதாைலவான அல்ல  அயலான இடம், கா , அட , பாைல" எனப்ெபா ள்  
லங்காட் வர.் ெசல் ட ம் ெதாைலவான இட ம் காடாகேவ இ த்தல் இயலாைம ன் அவர ்

காட் ம் ேவர் லம் ெபா ந்தா .

காவற்காட் க்  'அரண்' என்ேற பண்ைடத் த ல் வழக்  நிைல ெபற் த்தலா ம், அரண் 
(பா காப் ); நா  கா  ந்தாரக்்  அ ேவ அரணமாத னா ம்,

     "காவல் ேவல் காவற் கா ைவ யரேண' என் ம்,

     "கா ம் எ ம் கவச ம் அரணம்" என் ம் ங்கல நிகண்  தலா ம், 'அரண்' என்பேத 
ஆரணியத் ற்  லம் என்ப  ெவளிப்பைட.

 ஆரணியம்2āraṇiyam, ெப. (n.)

   மடங்கல், அரிமா; lion

     [அரண் → அரணம் → அரணியம் → ஆரணியம் = கா , காட்டரசனா ய அரிமா.]

ஆரணியரா
ஆரணியரா āraṇiyarāci, ெப. (n.)

ஆரணிய ஒைரபாரக்்க;see araniya—5rai.

ஆரத்தம்

 
 ஆரத்தம்ārattam, ெப. (n.)

   ஆத் ; fig tree. (சா.அக.);.

     [ஆர ்→ ஆரத்்தம் → ஆரத்தம்.]

ஆரத்

ஆரத் āratti, ெப. (n.)

   1. மணமக்கள், மாண்  ெபரிேயார,் அரசர,் சமயத்தைலவர ்ஆ ேயார ்உலா வ ங்கால் அல்ல  
மங்கல நிகழ்ச் களின்ேபா  கண்ேண  ( ஷ் ); க ப்பதற்காக மஞ்ச ம், ண்ணாம் ம் கலந்  

வந்த ஆலநீர ்கைரத் ம், ல ேநரங்களில் ேசாற் ண்ைட ைவக்கப்பட்ட மான தட் ல் ளக்ேகற்  
வல ைறயாகேவா இட ைறயாகேவா ழற்  ெநற் ல்

   ெபாட் ம் சடங் ; waving of light, or water mixed with lime and turmeric or saffron coloured rice-balls, before 
important personages such as newlywed couple, a ruler, or a spiritual head, in processions or on other auspicious occasions. 

   2. ெதய்வத் ேமனி ன் ன் காட் ம் ப னா  வைக வ பாட் ச ்ெசயல் ைறக ள் ஒன்றான 
ளக்  அல்ல  கற் ர ளக்  ( பாராதைன); வ பா ; one of sixteen acts of worship, consisting in the 

waving of a light of camphor in circular motion before an idol. 

   3. ஆரத் ப்பாட் ; song sung during aratti ceremony.

   ம. ஆரத் ;   இந். ஆர ;   க. ஆர ; . ஆர .

ஆலத்  பாரக்்க;see ālatti

     [ஆல் → ஆலத்  → ஆரத் . ஆ தல் = ற் தல், ழற் தல்.]

474

www.valluvarvallalarvattam.com 5248 of 19068.



ஆரத் க்க ப் ரம்

 
 ஆரத் க்க ப் ரம்ārattikkaruppūram, ெப. (n.)

   ெபா வைகக் க ப் ரம்; ordinary camphor.

     [ஆலத்  → ஆரத்  + க ப் ரம்.]

ஆரத் யம்

 
 ஆரத் யம்ārattiyam, ெப. (n.)

   ஒ  (த.ெசா.அக.);; interval, rest, leisure.

     [ஒ கா. அ த் யம் → ஆரத் யம். அ த்  = இைடெவளி, ஒ .]

ஆரதக்க

ஆரதக்க āradakkaṟi, ெப. (n.)

   1. மரக்க  (யாழ்ப்.);; vegetable curry (J.);. 

   2. னில்லாத காய்க  ண ; curries of vegetables only without fish, and c. (W.);.

     [அ கன் → அ கம் → அ கதம் → ஆ கதம் → ஆரதம் + க .]

ஆரதம்

ஆரதம்āradam, ெப. (n.)

   1 லால் த ரந்்த ய உண  (யாழ்ப்.);; pure vegetarian meal without meat (J);. 

   2. மரக்க  உண க் ேகாட்பா , ய வனியம் ( த்த ைசவம்);; vegetarianism, habit of taking food purely 
cooked, according to Hindu notions, without flesh, eggs, etc. Skt. århata.

     [அ கன் → அ கதம் → ஆ கதம் → ஆரதம். ஆரதம் = சமணசமய ெந ப்ப  லால் உண்ணாத 
இயல் .]

ஆர

 
 ஆர āradi, ெப. (n.)

ஆரத்  பாரக்்க;see aratt.

     [ஆலத்  → ஆரத்  → ஆர .]

ஆர கர்ப் ரம்

 
 ஆர கரப்் ரம்āradigarppūram, ெப. (n.)

ஆரத் க் க ப் ரம் பாரக்்க;see aratti-k-karuppuram.

     [ஆரத் க்க ப் ரம் → ஆர கரப்் ரம்.]

ஆரந்தாங்  
பாண் யன்

 
 ஆரந்தாங்  பாண் யன்ārandāṅgupāṇṭiyaṉ, ெப. (n.)

   உக் ர மார பாண் யன்; ukkira Kumāran. a Pāņdya King.

     [ஆரம் = த் மாைல. ஆரம் + தாங்  + பாண் யன்.]

ஆரநாலகம்

 
 ஆரநாலகம்āranālagam, ெப. (n.)

ஆரநாளகம் பாரக்்க;see ara-nalagam.
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ஆரநாளகம்

 
 ஆரநாளகம்āranāḷagam, ெப. (n.)

   இனிப் ள்ள பழம், அரி , ச க்கைர த யவற் னின்  எ க்கப்பட் , எதனின்ெற க்கப்பட்டேதா 
அப்ெபயரிட்ேட அைழக்கப்ப வ மான ப கம், கா ; vinegar, it is an impure acetic acid made by the acetous 
fermentation of sweet fruits, rice, sugar, etc. and is specifically named after the substance from which it is derived.

எ- : அரி க்கா , ராடை்சக் கா  (சா.அக.);.

   ம. ஆரநாளம்;க. ஆரநாளாம்  (அரி க்கஞ் );

     [ஆர + நாளி → நாளகம். நாளி = கள், ளிப்ேப ய நீரம்ம். ஆர = நிைறய, அ கமாக.]

வடெமா யாளர ்aranala என்பதற்  மணமற்ற  என்  ெபா ள் வ  ெபா த்த ல்ைல. நாளி 
என்ப  த ல் கள்ைளக் த்த ெசால். நிைறவாக ங் ற் ழா ட்  அரி க் கள்ைளப் ளிக்கச ்
ெசய் ம் பண்ைடத் த ழர ்மர ம், வடெமா ல் 'ஆர ல' என் ஞ்ெசால் றப்பாக அரி னின் ம் 
எ த்த கள்ைளேய த்தலா ம் ஆரநாளி – ஆரநாளம் - ஆரநாளகம் என்பைவ ற் ந் த ழ்ச ்
ெசாற்கேள என்ப  ேதற்றம்.

ஆரநாளி

ஆரநாளிāranāḷi, ெப. (n.)

   1. கள்; toddy. 

   2. ளித்த கா ; vinegar.

     [ஆர + நாளி. ஆர = க. நாளி = கள், ளித்த கா , நீர.்]

ஆரப

ஆரப ārabaḍi, ெப. (n.)

   1. ெபா ள் ெபா ளாக ரன் தைலவனாக வ ம் நாடக வைக; a kind of drama depicting acquisition of wealth 
and adoring the achievements of great heroes. ( லப். 3,13, உைர);. 

   2. ணி ; courage.

 Skt. arabhati.

     [ஒ கா. ஆரப்்பாட்டம் → ஆரப்்பாட்  → ஆரப .]

ஆரம்

ஆரம்1āram, ெப. (n.)

   1. சந்தனமரம்; sandal-wood tree.

     "வன்னிெகான்ைற வைழசண்பகமாரம்" (ெபரிய . த த்தாட.்94);. 

   2. ந மணப்ெபா ள்க ள் ஒன் ; sandal-wood, one of six tupa-varkkam. 

   3. சந்தனக் ழம் ; sandal paste.

     "அைரத்த வார ம்" (பாரத. நிைர ட் . 29);. 

   4. கடம்  ( .அ.);; common cadamba. 

   5. ேகாடக சாைலசெ்ச  ( .அ.);; a very small plant. 

   6. ேதாட்டம் ( ங்.);; garden. 

   7. காட்டாத்  ( வா.);; common mountain ebony.

     "ஆரங் கண்ணிச ்ேசாழன்" ( லப். ப க.12);.

     [ஆரத்ல் = ெபா ந் தல், நிைறதல், பர தல், மணம் தல். ஆர ்→ ஆரம் = மணம் ம் ெபா ள், 
சந்தனம்;

ேசாழர ்மார் ல் ெபா த் ம் அணியாக ஆத்  த ன் ஆத் ம் ஆரம் ஆ ற் . ஆரத்ல் = சாரத்ல், 
அணிதல்.]

 ஆரம்2āram, ெப. (n.)

   1. மணிவடம் ( ங்.);; necklace of pears or gems. 
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ஆரம்பம்

ஆரம்பம்1ārambam, ெப. (n.)

   1. யற் ; effort, exertion. 

   2. ெதாடக்கம்; commencement, beginning. 

   3. க ைர; preface. 

   4. ைர ; speed. 

   5. ெச க் ; pride, arrogance

     "ஆரம்பக் ண்டர"் (ேதவா. 372.8);. 

   6. பதட்டம்; haste.

     [ஆரத்ல் = நிைறதல், ேம றல், எ ம் தல், தல், ைரதல். ஆர ்→ ஆரம்பம்.]

 ஆரம்பம்2ārambam, ெப. (n.)

   உழ தெ்தா ல் (த ம);; agricultural performances (Loc.);.

பட ஆரம்

     [ஏர ்→ ஏரம்பம் → ஆரம்பம்.]

 ஆரம்பம்3ārambam, ெப. (n.)

   1. ேபெரா ; loud roar, shout. 

   2. ெகாைல; murder.

ஆரம்பவாதம்

 
 ஆரம்பவாதம்ārambavātam, ெப. (n.)

   தற் காரணம் இல்லாமேல காரியம் ேதான் ம் என் ம் ெகாள்ைக ( .ேபா.பா.);; doctrine of creation 
which postulates that the world is made out of nothingness (effect without cause);.

     [ஆரம்பம் + வாதம். வாள் = ேப . வாள் → வாளம் → வாதம்.]

ஆரம்

ஆரம் 1ārambittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ெதாடங் தல்; to begin, enter upon, undertake.

     " றதெ்தா  லாரம் த் " (ஞானவா. ண்ணி. 33);.

   ம. ஆரம் க் க;க. ஆரம் .

     [ஆர ்→ ஆரம்  (வடத ழ்செ்சால்); → ஆரம்  → ஆரம் த்தல். ஆர ்= ெபா த் , ெதாடங் .]

ஆரம் ந்த ளி

 
 ஆரம் ந்த ளிāramviḻundagiḷi, ெப. (n.)

   க த் ல் வைர ள்ள ளி; parrot with a natural ring around its neck.

     [ஆரம் = வைள .]

ஆரமேராட்டல்

ஆரமேராட்டல்āramarōṭṭal, ெப. (n.)

   ெவட் த் ைண ல் ஒ  ைற; classification in vetci-t-tinal. (ெதால். ெபா ள். 60);.

     [ஆர ்+ அமர ்+ ஒட்டல்.]

ஆரமேராட்டலாவ , நில மன்ன ங் காட்டகத்  வா ம் மறவ ம் ேபாரத்ெ்தா ல் ேவந்தைரப் 
ெபா  றங் காண்டல்.
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ஆரமா கம்

 
 ஆரமா கம்āramāyigam, ெப. (n.)

   ெவண் ளிசை்ச; a species of puliccai, acid-leaved marool. (சா.அக.);.

     [ஆரம் = ெவண்ைம. ஆரம் + ஆ கம்.]

ஆரரி

 
 ஆரரிārari, ெப. (n.)

   கத ; door.

     [ஆர ்+ அரி.]

ஆரல்

ஆரல்1āral, ெப. (n.)

   ஆரால் ன்; brownish or greenish. Sand-eel,

     " ண்ணாரல் ப வரால்" ( றநா. 18.);.

   ம. ஆரல்; . ஆெராள் ன்.

     [ஆர ்→ ஆரல்.]

 ஆரல்2āral, ெப. (n.)

   1. ெந ப் ; fire. 

   2. காரத்் ைக நாண் ன்; third naksatia.

     "அர க் கண்ணணி ற ழாரன் ன் றைகெயாப்ப" (க த். 64,4);. 

   3. ெசவ்வாய் ( வா.);; planet Mars.

     "ஆ த்தேனா டம் யாரல்" (அரிச,் இந் ர. 27.);. 

   4. அழற் த்தம்; gastrobilious fever. 

   5. த்தம்; bile.

     [ஆர.் → ஆரல். உல் → அல் → அர.் ஆர.் (உரிதல் க த் ேவர.்); ஆர9் பாரக்்க;see ar9.]

 ஆரல்3āral, ெப. (n.)

   1. ம ல்; wall.

ஆரலம்

 
 ஆரலம்āralam, ெப. (n.)

   பைக; enmity.

     [ஆரலர ்= பைகவர.் ஆரலம் = பைக, பைகைம.]

ஆரவடம்

ஆரவடம்āravaḍam, ெப. (n.)

   த் வடம்; string of pearls. (தண் . 47, உைர);.

     [ஆரம் + வடம்.]

ஆரவம்

ஆரவம்āravam, ெப. (n.)

   ஒ ; sound

     "ஆரவ ந்த பல் ள் ளக  ழ் ரிைச" (பாரத. ெரள.17);.

   ம. ஆரவம்;க. ஆரவ

     [அரவம் → ஆரவம்.]

478

www.valluvarvallalarvattam.com 5252 of 19068.



ஆரவரியம்

 
 ஆரவரியம்āravariyam, ெப. (n.)

   அரசமரம்; peepul tree.

ஆரவலர்
ஆரவலரā்ravalar, ெப. (n.)

   காட்டாத் ப்  (ைதலவ. ைதல. 98);; flower of a tree.

ஆரவாரம்

ஆரவாரம்1āravāram, ெப. (n.)

   ேபெரா ; loud noise shouting, roaring, bustle.

     "ஆரவாரஞ் ெசய் த  னானேரா" (கந்த . கா ரிநீ.);. 

   2. ஆடம்பரம்; show, pomposity (W);.

   ம. ஆரவாரம்;   க. ஆரவார;   ெத. ஆரிேவர ; . அரபா

     [ஆரத்ல் = ஒ த்தல். ஆர ்→ ஆரம். ஆரம் + ஆரம் = ஆரவாரம். வகரம் உடம்ப ெமய்.]

 ஆரவாரம்2āravāram, ெப. (n.)

   யரம் ( ங்.);; grief, distress.

ம. ஆரழல் ( யரம்);

     [ஆர ்= கட் தல், ணித்தல், ேநாயால் தாக் தல்.

ஆர ்+ ஆரம் – ஆரஆரம் - ஆரவாரம்.]

ஆரவாரி-த்தல்
ஆரவாரி-த்தல்āravārittal,    4. ெச. . . (v.i.)

    க்ெகா த்தல்; to roar, shout. ( வ். ெபரியாழ். 1, 7,1);.

ஆரவாரிப்

 
 ஆரவாரிப் āravārippu, ெப. (n.)

   ஆரப்் ; loud noise, bustle.

     [ஆரத்்தல் = ஒ த்தல். ஆர + ஆரிப் .]

ஆரற் வர்

 
 ஆரற் வரā்raṟcuvar, ெப. (n.)

   ேமேல மைறப் ைடய வர;் wall with coping.

     [ஆரல் + வர.்]

ஆரன் ன்

 
 ஆரன் ன்āraṉmīṉ, ெப. (n.)

ஆரால் ன் பாரக்்க;see aral-min.

ஆரா

 
 ஆராārā, ெப. (n.)

   பாம்ைபப்ேபான்ற ேதாற்ற ைடய ன்; fish resembling snake.

     [ஆராங்  → ஆரா.]
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ஆராங்

ஆராங் ārāṅgu, ெப. (n.)

   1. ெநல்ேபால் உள்ள ஒ வைகக் கைள; a kind of weed. 

   2. அ ைலேபால் உள்ள ஒ வைக ன்; a kind of marine fish.

ம. ஆராங் .

     [ஆர ்→ ஆங் . ஆங்  = ேபால.. ஆர ்= ெபா த்தம்.]

ஆராட்

ஆராட் 1ārāṭci, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக; an ancient tax. (S.I.I.V. 96.);.

     [ஒ கா. ஆராய்ச்  → ஆராட் . (ெகா.வ.);.]

 ஆராட் 2ārāṭci, ெப. (n.)

   ஆள்நடமா டம் (தஞ்ைச);; place where people frequent.

     [ஆள் + ஆட்  – ஆளாட்  → ஆராட் . (ெகா.வ.);.]

ஆராட் தல்

 
 ஆராட் தல்ārāṭṭudal,    ெதா.ெப. (vbi.n.) தாலாட் தல்; dandling a child.

     [ஆலாட் தல் → ஆராட் தல். ஆலாட் தல் பாரக்்க;see alattudal.]

ஆராத்ெதாட்

 
 ஆராதெ்தாட் ārāttoṭṭi, ெப. (n.)

   னிக்  மரம்; tree.

ஆராப்பத் யம்

ஆராப்பத் யம்ārāppattiyam, ெப. (n.)

   1. க ம் பத் யம்; very rigid diet. 

   2. அற்பம்; very trifling thing (W.);.

     [அ ம்பத் யம் → ஆராப்பத் யம்.]

ஆராைம

ஆராைமārāmai, ெப. (n.)

   1. நிரம்பாைம; incomplete, unfilled.

     "ஆரா யற்ைக அவா நீப் ன்" ( றள் 370);. 

   2. ேபரன் ; great affection, love.

     "என்ற க் ன்னல் பகரா லக மாராைம ேம ட்  த்தலால்" (தா . த்தரக். 8);.

     [ஆர ்+ ஆ (எ.ம.இ.நி.); + ைம (ப.ெப.ஈ ); ஆரத்ல் நிைறதல், ஆராைம = நிைறயாைம, நிைறயா  ேமன் 
ேமல் ம் அன் .]

ஆராைமேசாரா
ைம

 
 ஆராைமேசாராைமārāmaicōrāmai, ெப. (n.)

   தள்ளாைம (இ.வ.);; exhaustion, weariness.

     [ஆராைம + ேசாராைம. எ ைக மர ைனச ்ெசால்.]
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ஆராய்-தல்

ஆராய்-தல்ārāytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஆய்ந்  பாரத்்தல், ேநாட்ட தல் (ேசா த்தல்);; to investigate, scrutinize, examine, explore. 

   2. கலந்தாய்தல், உசா தல் (ஆேலா த்தல்);; to consider, deliberate upon. 

   3. ேத தல்; to seek, search for. 

   4. ஒதெ்தா  ( ); ேசரத்்தல்; to set the pitch of a musical instrument.

     "நரம் ன் ... ஓைச ெச ற வாராய்த லாராய்தல்" ( ரம் . கண்ணன்மண. 148);.

   ம. ஆராசச்;   க. ஆரய்;   . ஆரய் ;ெத. ஆர , ரா

     [ஆர + ஆய்.]

ஆராய்ச்

ஆராய்ச் 1ārāycci, ெப. (n.)

   1. ஆய் , றனாய் ; research, critical study. 

   2. ேநாட்டம், ரந்்தாய்  (ேசாதைன);; overseeing, investigation, examination. Scrutiny.

   ம. ஆராய்ச் ;   க ஆரய்ெக;   . ஆரிெக. ஆைரெக;ெத. ஆர க.

     [ஆராய் → ஆராய்ச் .]

 ஆராய்ச் 2ārāycci, ெப. (n.)

   தைலயாரி (யாழ்ப்.);; sheriff, bailiff, one who has the command over the inferior officers in a court or office, a 
superintendent (J.);.

     [ஆராய் → ஆராய்ச் . தனக் ட்ட பணிைய ஆய்ந்  ெசவ்வேன ெசய்பவன்.]

ஆராய்ச் மணி

ஆராய்ச் மணிārāyccimaṇi, ெப. (n.)

   ைற ேவண் ேவார ்அைசக் ம்ப  அரண்மைன வா ற் கட்டப்ப ம் மணி; bell which is used at the 
palace gate of a king so that any subject may seek justice.;

     "ஆ  மன ல் சாரத்தா லாராய்ச்  மணிையத் ெதாடாமேல" (இராமநா. பாலகா.4);.

ஆராய்ச் யார்

ஆராய்ச் யாரā்rāycciyār, ெப. (n.)

   1. கணக் த் தணிக்ைகயாளர ்(பரிேசாதகர)்;; auditors (M.E.R. 1926-7 p.85);. 

   2. ெகாைலத் தண்டைனைய நிைறேவற் பவர ்(நாஞ்.);; executioners (Nanj);. 

   3. ெசாத்  வழக்  ைற மன்றத்  அ காரி (யாழ்ப்.);; Nazir of a civil court (J);.

     [ஆராய் → ஆராய்ச்  + ஆர.் (உ.ப.ஈ .);.]

ஆராய்தல்

ஆராய்தல்ārāytal, ெப. (n.)

   1. ஒதெ்தா  ( ); ட் தல்; tuning a musical instrument. ( லப். 7, 1. அ ம்);. 

   2. பண்ணல் த ய கைலதெ்தா ல் எட்ட ள் ஒன் ; one of the eight ways deciding of the tune. ( ரம் . 
அட்ட . 1. உைர);.

   ம. ஆரா க;க. ஆரய்.

     [ஆர + ஆய்தல் (ெபா ந் வர ஆய்தல்);.]

யாழ் நரம் ள் நின்ெறா க் ம் ஓைசைய யாராய்தல், ஆளத்  நாளத்  (ஆேராகண அவேராகண); 
வைகயால் இைசையத் ெதரிதல் என ஆராய்தல் இ  வைகத்  என்பர.்

ஆராய்

ஆராய் ārāyvu, ெப. (n.)

   1. ண்ண ; intelligence. 

   2. உசா தல் ( சாரைண);; enquiry, spirit of enquiry.

     [ஆர + ஆய் .]
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ஆரார்

ஆராரā்rār, ெப. (n.)

   பைகவர;் enemies.

     "ஆரார ் ரி ரங்கள் நீறாேநாக்  மனலா " (ேதவா. 296,1);.

     [ஆர ்+ ஆ (எ.ம.இ.நி.); ஆர.் ஆரத்ல் = ெந ங் தல். ஆரார ்- பலரப்ா ற் ன் ன் ர ்ெகட் ப் 
ணரந்்த .]

ஆரால்

ஆரால்ārāl, ெப. (n.)

   1. ஆரால் ன் (ெச.அக.);; brownish or greenish sand-eel. 

   2. ேசற்றாரால் ன்; rich brown thorny-backed-eel.

   ஆரால் ன் மங்கல் (க ல); நிறம் அல்ல  பசை்ச நிற ள்ளதா ம் வ ற் ப் ப  
மஞ்சளா க் ம். சற்ெறாப்ப 15 ரல. (அங் ல); நீள ள்ள இம் ன் மண்ணிற் ைத ம், பாம்  ன் 
என் ம் அைழக்கப்ப ம். தண்ணீரில் ேமற் ளம்பாமல் அ ப் ப ல் காணப்ப ம். காற் ப்ைப 
தைல னின்  வால் வைர க் ம்; a brown or green sand-eel, It is yellowish alongits abdomen. Itis also 
called life giving fish, snake fish or lampery. It conceals itself in mud. It is found throughout the deltas of large rivers, It is 
sometimes 15 inches length. It seeks the bottom if placed in water. It has the air-vessel, from the head to the tail. The 
different species are:-

   1. ேசற்றாரால் - rich brown thorny-backed eel.

   2. ற்றாரால் - sand-eel, pencalus. This is a common species and much smaller.

   3. ேபயாரால் - Snake-eel,Marmoratus.

   4. கல்லாரால் - stone lamprey, his so called from its adhering to stones and rocks.

   5. ழங்காரால் -  stout-eel, it is a variety common at Madras. (சா.அக.);.

     [ஆழல் → ஆரல் → ஆரால் = நீரின் ஆழத் ல் வா ம் ன்.]

ஆரா கன்

 
 ஆரா கன்ārāligaṉ, ெப. (n.)

   பாகஞ்ெசய்ேவான், சைமயற்காரன்; cook.

     [ஆர → ஆ ேவான் → ஆரா வன் → ஆரா கன் → ஆராளிகன் → ஆரா கன்.]

சைமயற்காரைனக் னிந்  நின்  ெதா ல் ெசய்ேவான் என்  வடெமா யாளர ்க வர.் 'ஆரா க' 
என் ம் வட ெசால்ைல இதற்  லமாகக் காட் வ  ெபா ந்தா .

ஆராவம்

ஆராவம்ārāvam, ெப. (n.)

   ஆரவம், ேபெரா ; shouting, loud noise.

     "ஆராவ டனிட்ட கவசம்" (பாரத. ஐந்தாம்.11);.

ம. ஆரவ்ம், ஆரவம்.

     [அரவம் → ஆரவம் → ஆராவம்.]

ஆராவ

ஆராவ ārāvamudu, ெப. (n.)

   உண் ந்ேதா ம் இன் ம் உண்ண ேவண் ம் என் ம் ேவடை்க க் ம் அ ; divine meal which 
kindles unquenchable desire to eat more of it.

     "ஆராவ ேத அள லாப் ெபம்மாேன" ( வாச.1,67);.

     [ஆரா + அ .]

ஆரா ணர்

ஆரா ணர் ārāvuṇarvu, ெப. (n.)

   ற்ற ; shallow knowledge.

     "ஆரா ணரவ்ா ல ற்றயரா" (ேகா ற் : யாக்.27);.

     [ஆரா + உணர் . ஆரா = நிைறயாத.]

482

www.valluvarvallalarvattam.com 5256 of 19068.



ஆரி

ஆரி1āri, ெப. (n.)

   1. அழ ; beauty. (சா.அக.);. 

   2. ேமன்ைம; excellence, eminence.

     "ஆரியாக வஞ்சஞ்சாந்தந் தளித்த ன்" ( வக.129);;

   3. அ ைம; rarily difficulty.

     "ஆரிப்ப கர"் (மைல ப .61);.

     [அ  → ஆர ்→ ஆரி]

 ஆரி2āri, ெப. (n.)

   ஆர ்எனப்ப ம் ஆத்  மாைலைய அணிந்த ேசாழன் ( டா.);; Cola king, as having the bauhinia for the royal 
flower.

     [ஆர ்→ ஆரி. ஆர.் ஆத் மாைல. இ - ஒ ைம த்த ஈ .]

 ஆரி3āri, ெப. (n.)

   கத  ( டா.);; door.

     [ஒ கா. ஆரரி → ஆரி. ஆரத்்தல் = சாரத்் தல். அரி = அரிகால். அரிகாெலா  ெபா ந்தச ்சாரத்் ம் 
கத .]

 ஆரி4āri, ெப. (n.)

ஆரி-த்தல்

ஆரி-த்தல்ārittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ த்தல்; to sound. ெகாக்கரித்  ஆரவாரித் ப் ேபா க் ெக ந்தனர ்(உ.வ.);.

     [அரி → ஆரி. அரித்தல் = ஒ த்தல். அரிரத்தல் பாரக்்க;see arirattal.]

ெசன்ைனப்பல்கைலக்கழக அகர த ல், லப்ப கார ேமற்ேகாள்வரி ல் 'ஆரிக் ம்' என் ம் 
ெசால் க் , ஒ க் ம் எனப் ெபா ள் காட் ப்ப  தவ . அவ்வரி ஆரிரக் ம் என் ப்பேத 
சரியான .

ஆரிட்டம்

 
 ஆரிட்டம்āriṭṭam, ெப. (n.)

   காக்ைக; crow. (சா.அக.);.

     [ஒ கா. ஆ  → ஆரி → ஆரி  → ஆரிட்டம். ஆரி தல் = ஒ த்தல், கைரதல், இைரசச் தல்.]
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ஆரிடம்

ஆரிடம்1āriḍam, ெப. (n.)

   1. னிவரக்ள் பா ய ல்கள்; knowledge and wisdom communicated by sages in books, books compiled by sages.

     "ஆரிட மா ய கரணம்" (ெதால். ெபா. 146 உைர);.

     "ஆரிடத் த் தான ந்த மாத் ைர ன்" (ஆசாரக். 1);. 

   2. கல் ; learning 

   3. மைற ல் (ேவதம்);, (த.ெசா.அக.);; Vada. 

   3. ைச (த.ெசா.அக.);; worship. 

   4. ஆகமம்; moral, code, religious and judicial knowledge W.).

     [ஆரிதர ்→ ஆரிடர ்→ ஆரிடம்.]

 ஆரிடம்2āriḍam, ெப. (n.)

   வ க்  நிலம் ( டா);; slippery ground.

     [அ  → ஆர ்+ இடம் = ஆரிடம் = அரிய நிலம், நடத்தற்கரிய வ .]

ஆரிடம் ஆரி என ம் வழங் ம். ஆரி6 பாரக்்க;see ari6.

 ஆரிடம்3āriḍam, ெப. (n.)

   1. ஆைவ ம் ஆேனற்ைற ம் ஒப்பைன ெசய்  அவற் ைட மணமக்கைள நி த்  நீரவ்ாரத்் க் 
ெகா க் ம் மணம், ஆரியர ்வ த்த எண்வைக மண ைறக ள் ஒன்  (ெதால். ெபா. 92, உைர);, 
one of the eight

ஆரிடர்

ஆரிடர1்āriḍar, ெப. (n.)

   1. னிவர;் sages.

     "ஆரிடர ்நிைலைம தன்ைன" (கந்த . ேம ப்.17);. 

   2. சமணர;் Jains.

     [அ  → ஆர ்→ ஆரி → ஆரிதர ்→ ஆரிடர.்]

அ ரர,் இயக்கர,் த்தர ் த யவரக்ளால் நி வப்பட்ட  ஆரிட ங்கம் (த.ெசா.அக.); எனக் 
க்கப்ப தலால், த ழ னிவரக்ள் பண்ைடக் காலத் ல் ஆரியர ்→ ஆரிதர ்→ ஆரிடர ்என 

அைழக்கப் ெபற்றைம ெதளிவாம். ஐயனாரிதனார ்(ஐயன் + ஆரிதன் + ஆர)்; என் ம் லவர ்ெபய ம் 
இதற் ச ்சான்றாம்.

 ஆரிடர2்āriḍar, ெப. (n.)

   ெப ந் ன்பம்; stress, misery affliction.

     [ஆர ்+ இடர.் ஆர ்= ந்த இடர ்= ன்பம்.]

ஆரிைட

ஆரிைடāriḍai, ெப. (n.)

   ெசல் தற்கரிய பாைத, அரியவ ; difficult route or rugged path.

     " லம்  ெகாள் ஆரிைட" (க த். 4);.

     [ஆர ்+ இைட. இைட = வ .]

ஆரித் ரம்

ஆரித் ரம்ārittiram, ெப. (n.)

   1. மஞ்சள் நிற ள்ள ; that which is yellow. 

   2. கடப்பமரம்; Cadamba tree. (சா.அக.);.

     [ஆர ்= , எரிநிறம், வப் , மஞ்சள். ஆர ்→ ஆரி → ஆரித் ரம்.]
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ஆரிதம்

ஆரிதம்1āridam, ெப. (n.)

   ெவள்ளலரி; Indian oleander, (alba); (சா.அக.);.

     [ ஆர ்= ெவண்ைம, ஆர ்→ ஆரி → ஆரிதம்.]

 ஆரிதம்2āridam, ெப. (n.)

   ப ெனண்வைக அற ல்க ள் ஒன் ; one of the eighteen codes of law.

     [அ  → ஆர ்→ ஆரியம் → ஆரிதம். ஆரியம் = அரிய ல்.]

 ஆரிதம்3āridam, ெப. (n.)

   ற , ற நிைல; ascetic, asceticism.

     [அ  → ஆர ்→ ஆரி. ஆரிதம் (உயரந்்த இயல் );.]

ஆரிப்ப கர்

ஆரிப்ப கரā்rippaḍugar, ெப. (n.)

   இ ந் ேத ம் வ , அரி ன் யன்  ஏ ம் இறங் ம் ெசல் ம் க ய (மைல); வ ; difficult (mountain); 
path with ascents and descents.

     "அலங்  கைழயா ம் ஆரிப்ப கரச் ் லம் " (மைலப . 161);.

     [அ  → ஆர ்→ ஆரி + ப கர.் ஆரி = அரிய. ப கர ்= பள்ளத்தாக் கள் அைமந்த மைலதெ்தாடர.்]

ஆரிய

ஆரியāriya,    .ெப.எ. (adj.) ய; small.

     "ஆரிய ைடதன் மாண்டவழ ைனக் காட்ட" ( ைள. மாயப். 21);.

     [அ  → ஆர ்→ ஆரி → ஆரிய. ஆரிய = அரிதாதல், தாதல்.]

ஆரிய அண்ணல்

ஆரிய அண்ணல்āriyaaṇṇal, ெப. (n.)

   கைடக்கழகக் காலப் ெப மகன்; noble man of the sangam age.

     "ஆரிய அண்ணைல ட் " (ப ற் . 5.);.

     [ஆரியன் + அண்ணல்.]

ஆரியக் த்

ஆரியக் த் āriyakāttu, ெப. (n.)

   1. கைழக் த் ; curious kind of dancing with poles on ropes, acrobatic

 feats.

     "ஆரியக் த்தா னா ம் காரியத் ல் கண்ணா " (பழ.);.

ம. ஆரியக் த் .

     [ஆ  → ஆர ்→ ஆரிய + த் . ஆரிய = அரிய. அரிய த்ேத ஆரியக் த்தா ற் .]

நிலத் ன் ேமலன் க் கைழேமேல  ப ம் அரிய த்தாத ன், இ  ஆரியக் த்தா ற் . 
வட லத்தாரியரக்் ம் இக் த் க் ம் எவ்வைகத் ெதாடர் ல்ைல. ஆரியர ்என அைழக்கப்பட்ட 
பழங் கள் ஆ  வந்த கைழக் த்  (acrobatic feats of an aboriginal tribe called Ariyan); எனச ்
ெசன்ைனயகர த ப்ப  ஏற்கத்தக்கதன் . அரிய (க ய); மைலப் பள்ளத்தாக் ப் பாைத 
'ஆரிப்ப கர'் என மைலப கடாத் ல் ட்டப்ப தல் காண்க.

ஆரியகம்

 
 ஆரியகம்āriyagam, ெப. (n.)

   ஞ்சா; small Indian inecacaunha.

ம வ, ஆ கம்.

     [அ  → ஆர ்→ ஆரி → ஆரியகம். ஆரி = ய.]
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ஆரியகாசம்

ஆரியகாசம்āriyakācam, ெப. (n.)

   1. ெவள்ளலரி; Indian oleander. 

   2. ெவள்ளல் ; white Indian water lily.

     [ஆர ்= ெவண்ைம, ஆர ்→ ஆரி → ஆரிய + காசம்.]

ஆரிய சச்ரி

 
 ஆரிய சச்ரிāriyaguccari, ெப. (n.)

     [அரிய → ஆரிய + சச்ரி.]

ஆரியச்

 
 ஆரியச் āriyacci, ெப. (n.)

ஆரியத்  பாரக்்க;see ariyatti.

     [ஆரியன் (ஆ.பா.); → ஆரியத்  → ஆரியச்  (ெப.பா.);.

ஆரியத்

 
 ஆரியத் āriyatti, ெப. (n.)

   ஆரியப்ெபண்; woman of Arya race.

     [ஆரியன் → ஆரியத் .]

ஆரியத் ரி

 
 ஆரியத் ரி āriyattirivu, ெப. (n.)

     [ஆரியம் + ரி . ஆரியம் = வடெமா .]

ஆரியநா

ஆரியநா āriyanāṭu, ெப. (n.)

   1. தண்டகாரணியத்ைத உள்ளடக் ய ஒ  நா ; a region including Danqākāraṇya. (ப ற் ப். 6. ப . உைர);. 
2. இமயத் க் ம் ந்தமைலக் ம் இைட ல் ஆரியரக்ள் வாழ்ந் ந்த நாட் ப் ப ;

 tract of country in India lying between the Himalayas and the Vindhya mountains, the so called sacred land of the Aryas.

     [ஆரியர ்+ நா .]

ஆரியப்பைட 
கடந்த 

ெந ஞ்ெச யன்

 
 ஆரியப்பைட கடந்த ெந ஞ்ெச யன்āriyappaḍaigaḍandaneḍuñjeḻiyaṉ, ெப. (n.)

   கைடக்கழகக்காலத் ல் ஆரியப்பைடகைள ெவன்றவ ம், நன்ென  றழாதவ ம், ேகாவலைன 
ஆராயா  ெகால் த்ததால் தன் ர ்நீத்  அர  கட் ற் ஞ் ய பாண் யன் எனப் ெபயர ்
ெபற்றவ ம், லப்ப காரக் காப் யக் கைத நிகழ்ந்த ேபா  வாழ்ந்தவ மான கழ்ெபற்ற பாண் ய 
மன்னன்; legendary Pangiyan King (of Sangamage); who conquered Aryan army and well known for his justice and good 
administration, but fell dead from the throne hearing that he had committed a blunder in sentencing to death, Kovalan, hero of 
the Tamil epic Silappadigaram.

     [ஆரியர ்+ பைட + கடந்த + ெந ஞ்ெச யன். ஆரியர ்= வடவர.் பைட கடத்தல் = ெவன்  நிற்றல்.]

ஆரியப்பப் லவர்

ஆரியப்பப் லவரā்riyappappulavar, ெப. (n.)

   க் டந்ைத ல் ( ம்பேகாணம்); றந்தவ ம், பாகவதத்ைத 4970 த்தப் பாக்களால் 
பா யவ ம் ஆன த ழ்ப் லவர;் Tamil poet born in Tirukkugandai (Kumbakonam,); said to have composed 4970 
poems of Bāgavadam, in viruttappā metre. (அ . ந்.);.

     [ஆரியன் + அப்பன் + லவர.்]
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ஆரியப்பாைவ

 
 ஆரியப்பாைவāriyappāvai, ெப. (n.)

   பாைவக் த்  வைக; a kind of puppet show [W.).

     [அ  → ஆர ்→ ஆரிய (அரிய); + பாைவ. பாைவ = மரப்ப ைம அல்ல  ேதாற்ப ைமகைளக் த்தாட 
ைவக் ம் கைல.]

ஆரியப்பாைவ என் ம் பாைவக் த் ம் ஆரியக் த்  என்றாற் ேபால், அரிய பாைவக் த்  என்ேற 
ெபா ள்ப தலா ம், பாைவக் த்  இன் ம் ெபாம்மலாட்டம் எனப் ெபா மக்களிைட நின்  
நில தலா ம், வடவாரியப் பண்பாட் க் கள் எ ம் எள்ளள ம் காணப்படாைமயா ம் ஆரிய 
என் ம் ெசால் அ ைம த்தேத.

ஆரியப் மாைல

ஆரியப் மாைலāriyappūmālai, ெப. (n.)

   1. காத்தவராயன் மைன ன் ெபயர;் gay, young, unruly wife of Kattavarayan. 

   2. அடங்காப் டாரி. காத்தவராயன் மைன  ேபான்ற இயல் ள்ளவள்; audacious, insubordinate woman, any 
woman like the wife of Kāttāvarāyan.

     [ஒ கா. ஆரிய = அரிய, றந்த ஆரிய + மாைல.]

ஆரியப்ேப

 
 ஆரியப்ேப āriyappēṭi, ெப. (n.)

   ஆரியக் த்தரிற் ேப  (மணிேம.);; a hermaphrodite among ropedancers.

     [அ  → ஆர ்→ ஆரிய + ேப .]

ஆரியப்படலம்

ஆரியப்படலம்āriyappaḍalam, ெப. (n.)

   த லாற் ெபயர ்ெபற்ற ஒ  பைழய ல்; an ancient treatise named after its original work (நன். 48, 
ம ைல);.

     [ஆரிய + படலம்.]

ஆரியம்

ஆரியம்1āriyam, ெப. (n.)

   1. அழ ; beauty. 

   2. நல்ல ; good thing 

   3. நற் ல ைடய  (த.ெசா.அக.);; animate of inanimate thing of blameless origin. 4 வ படப்ப வ ;

 that which is venerated and worshipped.

     [ஆர ்→ ஆரியம். ஆரத்ல் = நிைறதல். ஆரியம் = சால் , நிைற ைடய . நல்ல , ேபாற்றத்தக்க .]

 ஆரியம்2āriyam, ெப. (n.)

   1. ெசல்வம்; wealth, treasure. 

   2. ேதட்டம், ேத ய ெபா ள்; earning.

     [ஆர ்→ ஆரியம். ஆரியம் = நிைற ைடய ெசல்வம், ேத  நிைற  ெபற்ற ெசல்வம்.]

 ஆரியம்3āriyam, ெப. (n.)

   ெபான்; gold. (சா.அக.);.

     [ஆர ்→ ஆரியம். ஆரியம் = நிைறதல், அழகாதல், அழ ள்ள ெபான்.]

 ஆரியம்4āriyam, ெப. (n.)

   ேமன்ைம, றப் , உயர் ; excellence, elegance, that which is superior.
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ஆரியமம்

 
 ஆரியமம்āriyamam, ெப. (n.)

   பக ல் வ ம் ப னான்காம் த்தம் ( ரத்்தம்); (த.ெசா.அக.);;     [அரியமம் → ஆரியமம்.]

ஆரியமா

 
 ஆரியமா āriyamātu, ெப. (n.)

   நன்னாரி; Indian sarasa parilla. (சா.அக.);.

     [அரிய  → ஆரிய + மா .]

ஆரியெமா

 
 ஆரியெமா āriyamoḻi, ெப. (n.)

   வடெமா , சமற் தம்; Sanskrit.

     [ஆரியம் + ெமா .]

ஆரியர்

ஆரியர1்āriyar, ெப. (n.)

   1. அ ஞர;் learned people, the elite.

     "ஆரிய  மாரியைர யல்லாைரக் லப் ப  மைறவேரேயா" ( வத . றப்.6);. 

   2. ஆ ரியர;் teacher. 

   3. ெசயலாளரக்ள்; secretaries.

     " ைற ைற வணங்  நின்ற வாரியர ் கத்ைத ேநாக் " ( வாத.மண் மந்த.17);.

   4. ரவர,் மார;் preceptors, spiritual teachers. 

   5. லவர;் poets. 

   6. ம த் வர;்   ஆ ள்ேவ யர;் physicians.

     [அ  → ஆர ்→ ஆரியர ்= ேமேலார,் றந்ேதார.்]

ஆரியன்1 பாரக்்க;see ariyan1.

 ஆரியர2்āriyar, ெப. (n.)

   1. வடநாட் ந்  பரத கண்டத் ல் வந்  சர வ  ஆற் ப்ப ைக ல் வாழ்ந்தவரக்ள் 
(அ . ந்.);; those who came from the north and finally settled on the banks of the river Saraswathi. 

   2. வடக் ந்  வந்  இராேம வரத் ற் ேய ய பாரப்்பனப் ரி னர;் sect of Brahmins from the 
North, living at Rameswaram (LM.P.Rd.108);.

     [அ  → அரி → ஆரி → ஆரியர.்]

ஆரியலரசன் யாழ் 
ரமதத்தன்

ஆரியலரசன் யாழ் ரமதத்தன்āriyalarasaṉyāḻpiramadaddaṉ, ெப. (n.)

   பத் ப்பாட் ெளான்றா ய ஞ் ப் பாடை்டத் த ன் றப்ைப அ த் தற் க் க லர ்
பா யைத உணரந்்  த ழ் ப ன்  சங்கத்தாேரா  பா ம் றைமயைடந்  ந்ெதாைக 184ஆம் 
பாடல் இயற் ய லவர;் a poet of Sangam age who was facinated towards Tamil by Kabilar's Kurinji pâttu and he 
authored 184th song of 'Kuruntogal'.

     [ஆரிய + அரசன் + யாழ் + ரமதத்தன்.]

ஆரியவரா

 
 ஆரியவரா āriyavarāṭi, ெப. (n.)

   ஒ  பண்வைக, வைக வரா  வைகக ள் ஒன் ; a variety of varadi, a melody type, a class of musical mode.

     [ஆரி + வரா . வராளி → வரா .]
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ஆரியேவளரெ்கால்

 
 ஆரியேவளரெ்கால் āriyavēḷarkolli, ெப. (n.)

   ெசவ்வ  யாழ்த் ற வைக ெளான்  ( ங்.);;     [ஆரியேவளர ்+ ெகால் . ெகால்  = ெகால் ப்பண் 
வைக.]

ஆரியேவளாெகால்

 
 ஆரியேவளாெகால் āriyavēḷākolli, ெப. (n.)

ஆரிய ேவளர ்ெகால்  பாரக்்க;see ariyavelar-kolli.

ஆரியேவளாளர்

ஆரியேவளாளரā்riyavēḷāḷar, ெப. (n.)

ஆரியர3் பாரக்்க;see ariyar3.

     [ஒ கா. அைரயர ்→ ஆரியர ்+ ேவளாளர.் இ ங்ேகாேவள் மர னர ்ஆண்ட ப  ற்றைரயம் 
ேபரைரயம் எனப்பட்டைம காண்க.]

ஆரியன்

ஆரியன்1āriyaṉ, ெப. (n.)

   1. அ ைடயவன்; learned man. 

   2. ரவன், ; priest.

     "பாசமாம் பற்ற த் ப் பாரிக் ம் ஆரியேன" ( வாச.1.64);. 

   3. லவன்; poet. 

   4. ேமேலான்; superior. 

   5. ெபரிேயான்; worthy respectable man.

     "ஆரியனாமாசான்வந் " ( . .8,28);. 

   6. கைழக் த்தா ; juggler. 

   7. ம த் வன்; physician. 

   8. ஆ ரியன்; teacher.

     "ஆரியனா ம் அப்ெபா  ெதா க" (இலக்.ெகாத்.8);. 

   9. ஐயனார ்( டா.);; god Aiyanār. 

   10. தைலவன்; chief, leader. 

   11. வன்; siva.

     "ஆரியன் லாலனாய் நின் " ( . .க.18.);. 

   12. நண்பன்; friend. 

ஆரியாங்கைன

ஆரியாங்கைனāriyāṅgaṉai, ெப. (n.)

   சமணரிைட இல்லறத் ல் கணவேனா  வா ம்ேபாேத ற  ண்ட தவப்ெபண்; Jaina woman who 
renounces and enters the order of ascetics even as she is housewife

     "கணவனிற் ற ன் மன் ம் ஆரியாங் கைனகள்" ( ைள. சமணைர, 17.);.

     [ஆரிதம் = ற . ஆரிதம் → ஆரியம் + அங்கைன.]

ஆரியாவர்த்தம்

 
 ஆரியாவரத்்தம்āriyāvarttam, ெப. (n.)

ஆரியநா  பாரக்்க;see âriya-nādu.

     [ஆரியம் + வரத்்தம்.]
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ஆரிைய

ஆரிைய1āriyai, ெப. (n.)

   1. ெகாற்றைவ; Durga. 

   2. உைமயவள்; Parvad.

     "ஆரிைய தவஞ்ெசய் ப  யா யன" (கந்த . அ . 15);. 

   3. காளி; kali.

     [அ  → ஆரி → ஆரி → ஆரிைய.]

 ஆரிைய2āriyai, ெப. (n.)

   1. ஆரியன் என்பதன் ெபண்பால்; feminine of Ariyan. 

   2. ப ைம ன் ேதா  (ெப ங்.);; lady attendant of Padumai.

     [ஆரியன் → ஆரிைய.]

ஆரிர-த்தல்

 
 ஆரிர-த்தல்ārirattal, ெச. ன்றா

   ேசாழனின் ஆத்  மாைலையத் த மா  ேவண் க் ெகாள் தல். ஆர ்இரத்தல்; to beg the attti garland from 
the Chölä king.

     [ஆர ்+ இரத்தல். ஆர ்= ஆத் .]

     "பாைவமார ்ஆரிக் ம் பாடேல பாடல்" ( லப்.);. என உ.ேவ.சா. ப ப் ல் காணப்ப வ  தவறா ம்.

ஆரிராேரா

 
 ஆரிராேராārirārō,    இைட. (conj.) தாலாட் ல் வ ம் அைசசெ்சால்; an expletive in a lullaby.

     [ஆரி + ஆரி + அேரா = ஆரிராேரா – ஆரிராேரா = தாலாட்  ஒ க் ப் .]

ஆரிைழ

 
 ஆரிைழāriḻai, ெப. (n.)

   ஆராய்ந்த அணிகலன்கைள ைடய ெபண்; woman adorned with ornaments (ேசரநா);.

ம. ஆரிழ.

ஆ ைழ பாரக்்க;see āyilai

     [ஆ ைழ → ஆரிைழ.]

ஆரின்கண்ணியன்

 
 ஆரின்கண்ணியன்āriṉkaṇṇiyaṉ, ெப. (n.)

   ேசாழன் ( ங்.);; Chölä King, so styled because he wore the royal bauhimia flower.

     [ஆர ்+ இன் + கண்ணி + அன்.]

ஆரின்மாைலயன்

 
 ஆரின்மாைலயன்āriṉmālaiyaṉ, ெப. (n.)

ஆரின்கண்ணியன் பாரக்்க;see ārin-kanniyan

     [ஆர ்+ இன் + மாைலயன்.]
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ஆரினி

 
 ஆரினிāriṉi, ெப. (n.)

   கா ; cremation ground. (சா.அக.);.

     [ஆர ்→ ஆரி = , எரி. ஆர ்→ ஆரினி.]

ஆரதீம்

ஆரீதம்ārītam, ெப. (n.)

   கரிக் ; blackbird.

     'க ைல த ம் இ ளில் ஆரீதம் க் ' (இர . க். 119);. 

   2. பசை்சப் றா; green pigeon.

     [ஆரி → ஆரீடம் → ஆரீதம்]

ஆரரீம்

 
 ஆரீரம்ārīram, ெப. (n.)

ற் ரம் (சா.அக.);. a little  wet

     [அ  + ஈரம் = ஆரீரம். அ  = .]

ஆ

ஆ 1āku, ெப. (n.)

   1. நண் ; crab. 

   2. பன் ; pig. domestic hog. 

   3. டம்; pot.

     [அள் → ஆள் → ஆர ்→ ஆ  = ெச தல்.].

 ஆ āku, ெப. (n.)

   1. எ  ( ங்.);; rat.

   2. ெப சச்ாளி ( வா.);; bandicoot.

     [Tib. gyāk → த. ஆ .]

ஆ

ஆ 2āru, ெப. (n.)

   ஒ மரம் (இ.வ.);; tree (த.ெசா.அக.);.

     [ஆர ்→ ஆ .]

 ஆ 3āru, ெப. (n.)

   யார ்என்பதன் ம உ; corrupt form of yar who); ஆ  வந்தாங்க? (ெகா.வ.);.

     [யார ்→ யா  → ஆ .]

ஆ கதம்

ஆ கதம்1ārugadam, ெப. (n.)

   நாவல்மரம்; common black plum, Jamboline. (சா.அக);

     [ஆ 2 → ஆ கதம்.]

 ஆ கதம்2ārugadam, ெப. (n.)

   வைக இைற ம ப்  மதங்க ள் ஒன்றான அ கசமயம்; religion of the Jains.

அ கன் பாரக்்க;see arugan

     [அ கன் → அ கதம் → ஆ கதம்.]
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ஆ கதன்

ஆ கதன்ārugadaṉ, ெப. (n.)

   சமணன்; Jain. ( றள். 256, உைர);. Skt. ârhata.

     [அ கன் → அ கதம் → அ கதன் → ஆ கதன்.]

ஆ ங்காணாசலந

 
 ஆ ங்காணாசலந āruṅgāṇācalanadi, ெப. (n.)

   க ப்பத் ண்டா ம் பனிக் டத்  நீர;் liquid in which the foetus floats, amniotic fluid Liguor amni. (சா.அக.);.

     [யா ம் → ஆ ம் + காணாத + சலம் + ந .]

ஆ ணிநா

 
 ஆ ணிநா āruṇināṭu, ெப. (n.)

   பஞ்சா , அரியானா மாநிலத் ன் பைழய ெபயர;் old name Punjab and Hariyānā.

     [அ  → அ ணி → ஆ ணி. ஆ ணி → அரிய, றந்த, உயரந்்த ஆரிய நா  எனி ம் ஆ ணி 
நாெடனி ம் ஒக் ம்.]

ஆ ணி யரசன்

 
 ஆ ணி யரசன்āruṇiyarasaṉ, ெப. (n.)

   உதயணனால் ெகால்லப்பட்டவ ம் பாஞ்சால ேதசத்தரச மா ய பாஞ்சாலராயன் (ெப ங்.);; King of 
pancala country now known as Punjab and Hayānā. AcO);

     [ஆ ணி + அரசன்.]

ஆ ணி நா  பாரக்்க;see Aruni. nadu.

ஆ த் ைர

 
 ஆ த் ைரāruttirai, ெப. (n.)

வா ைர பாரக்்க;see Tiruvādirai.

ஆ ந் ன்னா

 
 ஆ ந் ன்னா ārundiṉṉāmūli, ெப. (n.)

   த்தம்; bile.

     [யா ம் → ஆ ம் + ன்னா + .]

ஆ ர்

ஆ ரā்ruyir, ெப. (n.)

   1. அ ைமயான உ ர;் precious life. 

   2. அன் க் ரியவர;் beloved, darling.

ம. ஆ ர்

     [அ ைம + உ ர.்]

ஆ ர் ம ந்

ஆ ர ்ம ந் āruyirmarundu, ெப. (n.)

   1. ேசா , உண ; food, so called because it sustains life.

     "ஆங்க ற் ெபய்த வா ர ்ம ந் " (மணிேம, 11,48);. 

   2. உ ர் ைழப் க் ம் ம ந் ; any medicine that restores life. 

   3. காயகற்பம்; a medicine taken by siddhas for prolonging life. (சா.அக.);.

     [அ ைம + உ ர ்+ ம ந் .]
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ஆ வம்

ஆ வம்āruvam, ெப. (n.)

   1. நீர;் water. 

   2. சா ; juice from the leaves of a plant.

     [வார ்→ ஆர ்→ ஆ வம்.]

ஒ.ேநா. வார ்→ வாரணம், நீர,் நீரந்ிைறந்த கடல்.

ஆ ழைலப்ப தல்

ஆ ழைலப்ப தல்āruḻlaippaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. நீர ்ேவடை்கயால் வ ந் தல்; be tormented with thirst. 

   2. க ரவனின் ெவப்பத்தால் தாக்கப்ப தல்; be affected by sun-stroke, be scorched by heat.

     [ஆர ்+ உழைல + ப .]

ஆ டம்

ஆ டம்ārūṭam, ெப. (n.)

   1. உதயம், உ த்தல்; rising. 

   2. ஏ தல்; arisen or ascended. 

   3.  ேகட்ேபா ைடய ஓைர நிைல (ரா  நிைல-உசச்ம்); ெகாண்  ம் கணியம் (ேசா டம்);; hoary 
astrology, the point with reference to the Zodiac, where a person stands to consult the astrologer of the sign designated by 
that mentioned at the time - one of the three parts in divination made by the astrologers, (W);. 

   4. ன்ன த்தல்; foretelling.

ம வ. , ரிச் , ப் .

     [ஏர ்+ இடம் = ஏரிடம் – ஆரிடம் → ஆ டம் → ஆ டம்.]

 Skt. arudha.

வடெமா ல் ஆ டம் ட் செ்சால்லாகவன் த் தனிச ்ெசால்லாக வாராைம ன் இ  த ழ்ச ்
ெசால்ேல.

ஆ டம் பார்-த்தல்
ஆ டம் பார-்த்தல்ārūṭambārttal,    4 ெச. . . (v.i.)

    கணி தல்; foretell the future.

ஆ டன்

ஆ டன்āruḍaṉ, ெப. (n.)

   1. ஏ னவன்t; rider, one who has mounted or climbed up.

     "இடபா டன்" (ெசய்.வ.);. 

   2. ெமய் ணர் ல் ேதரந்்தவன்; one who is liberated from the trammels of wordly existence even during life.

     "உலகநிைல ேதான்றாமல் தன் கழ் ஞானத்தா ண்ைம த்தனா மவேன யா டன்" (ேவதா. .15); - 
(சா.அக.);. உ ைடைமயாளன்

 a wiseman who is most indifferent to all concerns of life and hidden in the mood of the thought of atman. He is always 
actuated by a cosmic sense to do good to others and so his action is stimulated by the one and only desire of service to 
others.

 Persons of this class are types of liberated souls who move freely without any sense of restraint in the career of their lives 
and when occasion arises, they enter the deep and forsake the flesh and the acquired personality (S.D.);.

     [ஒ கா. ஆ  + ஊரந்்ேதான் = ஆ ரந்்ேதான் → ஆ தன் → ஆ டன்.]

ஊர் ல் இவரந்்  ெசல்பவன் என் ம் ெதளிவான ெபா ளில் ேதான் ய இம் லசெ்சால் 
வடெமா ல் ஆ டன் எனத் ரிந் ப்பதால், ட் செ்சாற்களிலன்  தனிச ்ெசால்லாகப் 
பயன்ப த்தப்ப வ ல்ைல. இஃெதான்ேற இ  த ன் ரி  என்பைதக் காட்ட வல்ல . ஆ டன் 
என்பதேனா  இதற் த் ெதாடர் ல்ைல.

 Skt. ärudha
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ஆ ர்

ஆ ரā்rūr, ெப. (n.)

   வா ர ்(ேதவா.690,1);; Thiruvarur in Thanjavur district.

     [ஒ கா. ஆர ்+ ஊர.் ஆர ்→ ஆத் . ஆ ர ்= ேசாழ க் ரிய அைடயாளப் வான ஆத்  ம ந்த 
(ஆத் மரம் நிைறந்த); ஊர.்]

ஆ ர்க்கால்
ஆ ரக்்கால்ārūrkkāl, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் க ப் ரம்; a kind of camphor. ( லப்.14-12, உைர);.

ஆ ர் மன்னன்

 
 ஆ ர ்மன்னன்ārūrmaṉṉaṉ, ெப. (n.)

   வன் கநாதன் (த .ெமா .அக.);; Vañmīganādan.

ஆ ரன்

 
 ஆ ரன்ārūraṉ, ெப. (n.)

   நம் யா ரன் என் ம் ந்தர ரத்்  நாயனார ்(ேதவா.);; Sava sant Sun, daramurtti-nayanar, so called 
because he was a resident of Arur.

     [ஆ ர ்+ அன்.]

ஆெர ைஞ

 
 ஆெர ைஞāreyiluḻiñai, ெப. (n.)

வாள் ரர ்தம்ைமப் பணியாதா ைடய உயரந்்த ரிைச (ம ல்);

   ன் தன்ைமையச ்ெசால் ம் றத் ைற ( .ெவ.மா.);; theme of minor literature grouped under a purattinai, 
describing sword-men's statement regarding the inaccessibility of enemy's fort-wall.

     [ஆர ்+ எ ல் + உ ைஞ.]

ஆேரவதம்

ஆேரவதம்ārēvadam, ெப. (n.)

   சரக்ெகான்ைற; Indian laburnum

     "சம் மா க  தாைழ நற் ன் காேரவதம்" (ைதலவைதல. 135,60-61);.

     [ஆேர + Skt. vada → தவதம் = நம் க்ைக. ேநாய் நீங் ம் என் ம் நம் க்ைக ைளத்தலால் வந்த 
ெபயர ்(த.ெசா.அக.);].
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ஆைர

ஆைர1ārai, ெப. (n.)

   1. நீராைரக் ைர; aquatic cryptogamus plant used for greens.

     "ஆைரயடா ெசான்னாய " (ஒளைவ தனிப்பா);.

     "ஆைரயாம் பள்ளத்  ஊேட வா ம்" (ெவற் ேவற்ைக);. 

   2. ற்பாய்;   3. ளியாைர; sour greens. 

   4. வல்லாைர; Indian penny wort.

     "வல்லாைர உணரந்்தனம் மற் ம் ைகயாந்த கைர ம் நா வேம" (ஒ ைறக் ேகாைவ);. 

   5. ெசவ்வாைர; four leaved plant of a red colour, found on hills. (w.);. 

   6. வறளாைர; plant on dry soils used for fodder. 

   7. ல்லாைர அல்ல  ெந நாைர; fragrant cherry nutmeg. 

   8. ெவள்ளாைர; lance-leaved mercury. 

   9. கடலாைர; a wild species of the Marsilea genus found on the sea-shore. 

   10. கல்லாைர அல்ல  காட்டாைர; rare plant on the slopes of mountains, capable of consolidating mercury.

     [ஆர ்→ ஆைர. ஆர ்= ெபா ந் , ெந ங்  ஏற்றதா .]

 ஆைர2ārai, ெப. (n.)

   ஆத் மரம்; common mountain ebony.

ஆைரக்கல்பாைற

ஆைரக்கல்பாைறāraikkalpāṟai, ெப. (n.)

   நாமக்கல் என் ம் ஊரின் பைழய ெபயர;் old name of town Namakkal.

     [ஆைர3 = வட்டம், ேகாடை்ட ம ல். ஆைர + கல் + பாைற.]

ஆைரக்கா

 
 ஆைரக்கா āraikkāli, ெப. (n.)

   தாைழக்ேகாைர, ேகாைரப் ல்;     [ஆர ்→ ஆைர + கா .]

ஆைரக் ள

ஆைரக் ள āraikkiḷavi, ெப. (n.)

   உயர் ப் பன்ைம ; an honorific suffix.

     "இயற்ெபயர் ன்னர ்ஆைரக் ள  பலரக்் ரி எ த் ன் ைனெயா  ேம" (ெதால். ெசால். 
இைட-22); (எ. ); ம தனார,் ெதால்காப் யனார.்

     [ஆர ்+ ஐ + ள  - ஆர ்என் ம் இைடச ்ெசால் ஆைரக் ள  எனப்பட்ட .]

ஆைரக் ைர

 
 ஆைரக் ைரāraikārai, ெப. (n.)

   நீராைர; vegetable green.

     [ஆைர + ைர.]

இ  ளம், டை்ட, வாய்க்கால் நீேராைடகளின் ஒரங்களில் தண்ணீரில ழ்ந்  ைளத் க் டக் ம். 
இைல நான்  ரி ைன ைடய . வட்டமா ம் தா க் ம். க  சைமத் ண்டால் சற்  
இனிப்பா க் ம். இர ல் க் ெகாள் ம் இதன் இைலக க்  நீண்ட காம் ண் . த்தேநாய், 
அ த் ரம் (அத்தேமகம்); (இரத்தப் ரேமகம்); த யவற்ைறக் ணப்ப த் ம். இதனால் 

தெவண்ெணய் இ ம், நீற் ம் (பற்பமாக் ம்);. ண்ணில் நீைரக் ெகால் ம், தண்ணீைரச ் க்  
நீரக்்ேகாைளப் (சலேராகம்); ேபாக் ம். (சா.அக);.
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ஆைரக் லகம்

 
 ஆைரக் லகம்āraiggulagam, ெப. (n.)

ஆைரக் ளகம் பாரக்்க;see ara-k+uiagam.

ஆைரக் ளகம்

 
 ஆைரக் ளகம்āraigguḷagam, ெப. (n.)

   ெவள்ளவைர; white beans.

     [ஆைர + ளகம். ஆைர = ெவள்ைள, ளகம் = இைல, ைர.]

ஆைரசே்ச தம்

 
 ஆைரசே்ச தம்āraiccēvidam, ெப. (n.)

   ெவள்ைளெயள்; white sesame.

     [ஆைர + ேச தம்.]

ஆைரத் ப்  
ன்

 
 ஆைரத் ப்  ன்āraittuḍuppumīṉ, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் கடல் ன்; kind of sea fish.

     [ஆைர + ப்  + ன்.]

ஆைரப்பற்

 
 ஆைரப்பற் āraippaṟṟi, ெப. (n.)

   உ ம்  (க .அக.);; double tongued lizard, guana.

     [ஆைர + பற் .]

ஆைர ைல

 
 ஆைர ைலāraiyilai, ெப. (n.)

ஆைரக்கைர பாரக்்க;see arai-k-kirai.

ஆைரெய ம்

 
 ஆைரெய ம் āraiyelumbu, ெப. (n.)

   ன்னங்ைகெய ம்  இரண் ள் ெப ரல் பக்கமா ள்ள . ன்ைகச ் ற்ெற ம் ; bone on the 
outer or the thumb side of the fore arm, the shorter and smaller of the bones of the fore-arm.

     [ஆைர + எ ம் .]

ஆேராைச

ஆேராைசārōcai, ெப. (n.)

அமேராைசக்  எ ரான . (Mus.); high pitch, opp. to amarosai. 'ஆேராைச யமேராைசகளினைமத்தார"் 
(ெபரிய . ஆனாய.24);.

     [ஏர ்+ ஒைச → ஏேராைச → ஆேராைச. ஆேராைச - skt. arohana.]

ஆேராைசைய ஆேராகணம் என் ம், அமேராைசைய அவேராகணம் என் ம், வடெமா யாளர ்
ரித் க் ெகாண்டனர.்
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ஆல்

ஆல்1āl,    14 ெச. . . (v.i.)

    ஒ த்தல்; to sound. 'இ ங் லா மேரா". 

   2. அக தல்; to spread, to widen. ஆல்வட் , ஆல்வட்டம் (அகன்றதட் ); (இ.வ.);. 

   3. ற் தல்; to wave round, to rotate. ஆலாத்  எ க்க ேவண் ம் (உ.வ.);. 

   4. அைசதல், ன் ம் ன் ம் ஊக் தல்; to move, to rock as a cradle. ஆலாட்  (ஆராட் );.

     [அல் → ஆல். அல் = அைசதல், ஒ த்தல், ஆல் = ஒ த்தல், ற் தல், பர தல்.]

 ஆல்2āl, ெப. (n.)

   1. நீர;் water.

     "ஆ ன் ேமலாலமரந்்தான்" ( வ். வாய். 9.10.1.ஈ );.

   2. ெவள்ளம்; flood. (மாற.962,பக்.466);.

   3. ளிரந்்த நீர;் cold water.

   ம. ஆல்;க. ஆ நீர ்( ளிரந்்த நீர)்;

     [அல் → ஆல். அல் = அைசதல், ஒ த்தல். ஆல் = ஒ த்தல், ஒ க் ம் நீரப்்ெப க் .]

 ஆல்3āl, ெப. (n.)

   ஆலமரம் ( வ். இயற்.159);; that species of banyan tree which casts roots from its branches.

     "ஆல்ேபால் தைழத்  அ  ேபால் ேவேரா  ங் ற் ேபால் ற்றம் யாமல் வாழ்ந் ப் ர"் 

ஆல்ெக  கட ள்
ஆல்ெக  கட ள்ālgeḻugaḍavuḷ, ெப. (n.)

   வன் (  . (5.256);; Lord śiva.

ஆல்ெகா ச்

 
 ஆல்ெகா ச் ālkoḍicci, ெப. (n.)

   அரிதாரம்; yellow orpiment.

     [ஆலக்ெகா ச்  → ஆல்ெகா ச் .]

ஆல் வ -தல்

ஆல் வ -தல்ālvarudal,    18.ெச. . .

   ற்  வ தல்; to go round.

     [ஆ தல், ற் தல் ஆல் + வ ]

ஆல்வாட் -தல்

ஆல்வாட் -தல்ālvāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

 ஆலவாட் -தல் பாரக்்க;see ala-vattu-,

     [ஆலவாட்  → ஆல்வாட் .]

ஆல்வாட்

 
 ஆல்வாட் ālvāṭṭu, ெப. (n.)

ஆலவாட்  பாரக்்க;see ālavāttu.

     [ஆலவாட்  → ஆல்வாட் .]

ஆல்

 
 ஆல் ālvu, ெப. (n.)

   அகன் ப்ப ; that which is wide.

     "ஆல்வாய்ப் ேபா ற ந "

     [அகல் → ஆல் → ஆல் .]
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ஆலக்கட்

 
 ஆலக்கட் ālakkaṭṭi, ெப. (n.)

   ரி  ( .அ);; copper acetate;

 commonly referring to copper sulphate. (சா.அக.);.

     [ஆலம் + கட் .]

ஆலக்கரண்

 
 ஆலக்கரண் ālakkaraṇṭi, ெப. (n.)

   வாயகன்ற கரண் ; broad spoon in which a small quantity of medicated oil, electuary etc, are prepared, ladle.

     [அகலக்கரண்  → ஆலக்கரண் .]

ஆலக்ெகா

 
 ஆலக்ெகா ālakkoḍi, ெப. (n.)

ஆலக்ெகா ச்  பாரக்்க;see ala-k-kogicci.

ஆலக்ெகா ச்

 
 ஆலக்ெகா ச் ālakkoḍicci, ெப. (n.)

   அரிதாரம்; yellow orpiment or sulpheret of arsenic in its natural state. (சா.அக);.

ம வ. ஆலக்ெகா . ஆலக்ெகா ஞ் . ஆலக்கச் . ஆல்கச் .

     [ஒ கா. ஆலம் + ெகா ச் . ஆலம் = நஞ் .]

ஆலக்ெகா ஞ்

 
 ஆலக்ெகா ஞ் ālakkoḍiñji, ெப. (n.)

ஆலக்ெகா ச்  பாரக்்க;see ala-k-kodicci.

     [ஆலக்ெகா ச்  → ஆலக்ெகா ஞ் .]

ஆலக்ேகா ல்

 
 ஆலக்ேகா ல்ālakāyil, ெப. (n.)

   ேகா ல் அைமப் க ள் ஒன் ; an exclusive design of temple construction as found in Thirukkachur—in Chengai-
Anna district.

     [ஆைல - ஆலம் + ேகா ல்.]

ஆலகண்டன்

ஆலகண்டன்ālagaṇṭaṉ, ெப. (n.)

   1 வன்; Siva. 

   2. வா  என் ம் பாம் ; the snake, Vasugi.

ம. ஆல்கண்டம்

     [ஆலம் + கண்டன்.]

ஆலகண்டனி

 
 ஆலகண்டனிālagaṇṭaṉi, ெப. (n.)

   இளைம காத்  வாழ்நாள் நீட் க்கச ் த்தர ்பயன்ப த் ய இ  வைர அ யப்படாத ஒ  ம ந் ச ்
சரக் , நீலஞ்ேசா ; an unknown drug said to be used by Siddhas to prolong life and to maintain youthfulness. 
(சா.அக.);.

     [ஒ கா. ஆலகண்டன் → ஆலகண்டனி. ஆல ண்ட வைனப் ேபால் சாைவ ெவல்வதற் ரிய ம ந்  
என் ம் ெபா ளதாகலாம். ஈற்  இகரம் உைடைம த்த ஈ .]
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ஆலகம்

ஆலகம்ālagam, ெப. (n.)

   1. ெநல் ; Indian goose berry, emblic myrobalan. 

   2. அல் ; lily plant. 

   3. ேசாம் ; anisee-seed, pimpinella anisum.

     [ஒ கா. ஆல் → ஆலகம். ஆல்1 = நீர,் ஆலகம் = நீரக்் ேகாப் ள்ள .]

ஆலகமா தம்

 
 ஆலகமா தம்ālagamādidam, ெப. (n.)

   ெவற் ைல வள்ளிக் ழங் ; betel-yam. (சா.அக.);.

     [ஒ கா. ஆல் → ஆலகம் = நீர,் ஆலகம் + மா தம். நீரப்் ள்ள அல்ல  சா ள்ள வள்ளிக் ழங்  
என் ம் ெபா ளதாகலாம்.]

ஆலகாலம்

ஆலகாலம்ālakālam, ெப. (n.)

   1. ெகா ய நஞ் ; deadly poison, animal poison.

     "ஆலகால  மஞ்சனக் ன்ற ம்" (இர . இலவண.6);. 

   2. பாம் ன் நஞ் ; poison ejected by snakes. 

   3. நிலவாைக; Tinnevelly senna. 

   4. நச் ச ்ெச  (வசநா );; aconite. (சா.அக.);.

     [ஒ கா. ஆலம்2 + ஆலம் → ஆலவாலம் → ஆலகாலம் → skt. alahala அலம் → ஆலம். அலம் = வைளந்த 
ேதடெ்கா க் , ேதட் ெகா க் ள்ள நஞ் .

ஒ.ேநா: அலம் → அலவன் = வைளந்த ன்ைகக் ெகா க் ள்ள .]

வடெமா ல் 'ஆலம்' என் ம் ெசால் க்  உடம் னின் ம் ெவளி வந்த  என்  ெபா ள் 
ன்றனர.் ெவளிவந்ததைனத் ம் நஞ்சாகாைம ன் அ  ெபா ந்தா . நஞ்  க் ம் இயல்பால் 

நிலவாைக ம், வசநா ம் இப்ெபயர ்ெபற் க்கலாம்.

ஆலகாலம்ேபாக்

 
 ஆலகாலம்ேபாக் ālakālambōkki, ெப. (n.)

நிலவாைக பாரக்்க;see nila-vāgai,

     [நஞ்  க் ம் ஆற்ற ைடைம பற்  நிலவாைக இப்ெபயர ்ெபற் க்கலாம்.]

ஆலகால டநிறம்

 
 ஆலகால டநிறம்ālakālaviḍaniṟam, ெப. (n.)

   க ப் ச ் த் ர லம்; blue-flowered lead wort.

     [ஆலகாலம் + டம் + நிறம்.]

க ங்ெகா  ேவ  பாரக்்க;see karungogi-völi.

ஆலகால டம்

ஆலகால டம்ālakālaviḍam, ெப. (n.)

   1. சாகா ப் ; a prepared salt intended for immortalising the body, (Although it may be considered to be a figment of 
imagination, yet the subject is very commonly dealt with in Siddha's science. The process is stated to have been held secret. 

   2. சவ் ரம்; corrosive sublimate. (சா.அக.);.

     [ஆலகாலம் + Skt. visa → த. டம்.]
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ஆலகாலன்

 
 ஆலகாலன்ālakālaṉ, ெப. (n.)

   வ தகணத் தைலவ ள் ஒ வன் (அ . ந்);; one of the chiel attendents of šva.

     [ஆலகாலன் = வன், வன யான்.]

ஆலகா

ஆலகா ālakāli, ெப. (n.)

   காளி; Kali,

     "அந்தரி யாமைள மயைல யால கா " (அரிசச்ந்.பா ர. 7);.

     [ஆலகாலன் ( வன்); மைன  ஆலகா .]

ஆலங்கட்

ஆலங்கட் ālaṅgaṭṭi, ெப. (n.)

   1. மைழக்கல்; hail — stone. ஆலங்கட் கைளப் ெபா க் றாரக்ள் (உ.வ.);. 

   2. கல்மைழ; frozen drops of rain. ேநற் . ஆலங்கட்  ெபய்த  (இ.வ.);.

   க., . ஆ கல்;   ம. ஆ ப்பழம்;   ட. ஆ கய்;பட. ஆனிகல் .

     [ஆலம் + கட் .]

 ஆலங்கட் 2ālaṅgaṭṭi, ெப. (n.)

ஆலக்கட்  பாரக்்க;see āla–k–katti.

     [ஆலக்கட்  → ஆலங்கட் .]

ஆலங்கண்டனி

 
 ஆலங்கண்டனிālaṅgaṇṭaṉi, ெப. (n.)

ஆலகண்டனி பாரக்்க;see ala-kandani.

ஆலங்காட்டாண்

ஆலங்காட்டாண் ālaṅgāṭṭāṇṭi, ெப. (n.)

   வரிக் த் வைக ( ல.3,13, உைர);; a masquerade dance.

     [ஆலங்கா  + ஆண்  → ஆலங்காட்டாண் .]

ஆலங்கா

ஆலங்கா ālaṅgāṭu, ெப. (n.)

   வாலங்கா  (ேத.வா.);; an ancient Siva shrine in the North Arcot District

     "ஆலங்காட்  லாம்.அத்தேன" (ேதவா. 1:45:1);.

ஆலம் + கா . ஆலம் = ஆலமரம்.]

ஆலங்காய்க் ரந்

 
 ஆலங்காய்க் ரந் ālaṅgāykkirandi, ெப. (n.)

ஆலங்காய்ப் ண் பாரக்்க;see ilangay-p-pun.

ஆலங்காய்ப் ண்

 
 ஆலங்காய்ப் ண்ālaṅgāyppuṇ, ெப. (n.)

   ேமகேநாய் ெதாடரப்ாக உடம்  வ ம் கழற் க் காையப் ேபால் ண்க ண்டா  
ஒவ்ெவான்றாக ெவ த் க்  ெவளிப்பட் த் ன்பத்ைத ண்டாக் ம் ேநாய்; a skin affection, as in 
tertiary syphilis, marked by tumors of the shapes of bonduc nuts all over the body with an unbearable pain. (சா.அக.);

ம வ. ஆலக்ெகா , ஆலக்ெகா ஞ் , ஆலக்கச் , ஆல்கச் .

     [ஒ கா. ஆலம் + ெகா ச் . ஆலம் = நஞ் .]
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ஆலங்கானம்

ஆலங்கானம்ālaṅgāṉam, ெப. (n.)

   1. தைலயாலங் கானத் ச ்ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெச யன் ேபார ் ரிந்த ேபாரக்்களம், இப்ெபா  
தைலயாலங் காெடன்  வழங்கப்ப ற  ( றநா.);; name of a battlefield of the Pandy a king Nedunjeliyan, now 
known as Tala-y-ālangădu. 

   2. ந் ய மைலய த்த ந மைத யாற்றங்கைர ள்ள ஓர ்இடம் (ெப ங்);; place on the bank of the river 
Narmada, near Vindya hills. 

   3. ல ரி ன் பக்கத் ள்ள ஓர ்இடம் (ெப ங்.);; a place near Vipulagiri.

     [ஆலம் + கானம். ஆலம் = ஆலமரம்.]

ஆலங்

 
 ஆலங் ālaṅguḍi, ெப. (n.)

   ேசாழ நாட் ள்ள ஓ ர;் native place of the ancient Tamil poet Alangug Vanganar, in Thanjavur Dist:

     [ஆல் + அம் + .]

ஆலங்  
வங்கனார்

ஆலங்  வங்கனாரā்laṅguḍivaṅgaṉār, ெப. (n.)

   கைடக்கழகப் லவர;் a Tamil poet of the Sangam age.

     [ஆலங் ல் றந்த வங்கன் என் ம் இயற்ெபயரினர.் ஆலங்  + வங்கன் + ஆர.் (உப.ஈ .); இவர ்
பா னவாக நற் ைண ல் 230,330,400, ந். 45. அக. 108. றம் 310ம் ைடக் ன்றன.]

ஆலச் வர்

ஆலச் வரā்laccuvar, ெப. (n.)

   1. ஆள்மட்டச ் ற் ச ் வர;் compound wall (CEM); 2.. சார் ச ் வர;்

 retaining wall of the foot of a slope (C.E.M.);.

     [

   1. ஆைர → ஆர + வர ்= ஆரச் வர ்→ ஆலச் வர.் 

   2. அகலம் + வர ்= அகலச் வர ்→ ஆலச் வர.்]

ஆல ந்தரர்

ஆல ந்தரரā்lasundarar, ெப. (n.)

   ஆலால ந்தரர;் one of the names of sšiva.

     "ஆல ந்தரர ் த்தெவ ஞ் ெசாற்ப  யாளர"் (ெவங்ைகக். 238);.

     [ஆலம் + Skt. Sundra → த. ந்தரன் → ந்தரர ்(அர ்- உப.ஈ );.]

ஆல

ஆல 1ālaḍi, ெப. (n.)

   1. ஆலமரம்; banian tree. 

   2. ன் ; poonga-oil tree. 

   3. மா லங் ; lingam tree. (சா.அக.);.

     [அகல் → ஆல் + அ  = ஆல . மரம் அகன்  ரிந் ப்பதால் அ நிழல் தரவல்ல  என் ம் 
ெபா ளதாகலாம்.]

 ஆல 2ālaḍi, ெப. (n.)

   ஊரப்்ெபயர;் place name.

     [ஆல் + அ .]

மரங்களின் அ ல் ல ப் கள் ேதான் ப் ன் ஊரான .
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ஆலத்

ஆலத் ālatti, ெப. (n.)

   1. வ பாட் ன்ேபா  மங்கலப் ெபா ளாக வல ைற ற் க் காட்டப்ப ம் க ப் ரத் 
ளக் ; ceremony of waving lighted camphor. 

   2. கண்ேண  ( ஷ் ); க ப்பதற்காக ன்னால் நின்  இட ைறயாகச ் ற்றப்ப ம் மஞ்சள்நீர ்
மங்கலத்தட் , அல்ல  மஞ்சள் நீரிைட ளக் ட்ட மங்கலத்தட் ; ritual of waving turmeric water-plate to avert 
the blight of the eyes of unlucky persons on marriage or other special occasions, also in front of the idol, after the procession, 
before it is taken into the temple (W.);.

     [ஆல் + ஆற்  = ஆலாற்  → ஆலாத்  → ஆலாத்  → ஆலத் . இனி ஆலாத்  → ஆராத்  → ஆரத்  
என் மாம். ஆலாற் தல் = ற்றசெ்சய்தல்.]

ஆலத் ெய த்தல் என் ம் ெசால்லாட்  ெபா வாகச ் ற் தல் என்  ெபா ள்தரி ம் 
வலஞ் ற் தைலேய மங்கல நிகழ்ச் களில் ப்பதா ம். வலம் வ தல், வலஞ் ற் க் ெகா கள், 
வலம் ரிசச்ங்  வலக்கால் எ த்  ைவத்தல் என் ம் ெதாடராட் கள், நன்ைம ெவற்  ஆ ய 
ெபா ள்கைளக் த்தன. இடஞ் ற் தல் ைம ன் அ யாகக் க தப்பட்ட . இயந் ரங்களில் 
ெபா த்தப்பட் ள்ள  மைரகள் வலம் ற் ம் ேபா  மைரேய வனவாக ம், இடஞ் ற் ம் ேபா  
கழல்வனவாக ம் அைமந் ள்ளைம காணலாம்.

உலகம் தன்ைனத்தாேன வலமாகச ் ழன்  ெகாள் றெதன்ப ம் அைனத் க் ேகாள்க ம் க ரவைன 
வலமாகக் ற் க் ன்றன என்ப ம் மக்களின் மர  வ ப்பட்ட நம் க்ைக. நக் ரனா ம்

     "வலேனர்  ரித " எனப்பா றார.் ேகா ைல அல்ல  க வைறைய வலம் வ தல் இத்தைகய 
நம் க்ைகயால் வளரந்்த வழக்கம்.

ஒன்ைற வலம் வ தல் என்ப  வலம் வரேவண் ய ெபா ைள ேநாக் த் தம் வல  ேதாள் இ க் மா  
ன்ேனாக்  வட்டப்பாைத ல் இயங் தலா ம்.

ஆலத் காட் -தல்

ஆலத் காட் -தல்āladdikāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ஆலத்  ற் தல்; wave the plate of turmeric water or lighted camphor.

     "பல்லாண்டங் ைசக்  ற்ப  மாலத்  காட்  ற்ப ம் ேவந்தரக்்ேக கடனதா ற் " (இர . ைற. 
6);.

     [ஆலத்  + காட் .]

ஆலத் ெய -த்தல்

ஆலத் ெய -த்தல்ālattiyeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

 ஆலத் காட் -தல் பாரக்்க;see alatti-kattu.

     [ஆலத்  + எ .]

ஆலத் வ -த்தல்

ஆலத் வ -த்தல்ālattivaḻittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஆலத் ெய த்தல் (இ.வ.);; wave light etc., before an idol or important personage.

     "ெவ ம் றத் ேல ஆலத்  வ க்க ேவண் ங் ைக ேல ேற வா தரித்த " (ஈ , 1,8,9);.

     [ஆலத்  + வ .]

ஆலத் ர் ழார்

ஆலத் ர் ழாரā்lattūrkiḻār, ெப. (n.)

   கைடக்கழகப் லவர;் a Tamil poet of the Sangam age. இவர ்பா யைவ ந்ெதாைக. 112,350, றம் 34,39, 
69,225,324 ஆ ய பாடல்கள்.

ஆலப்ப ப்

 
 ஆலப்ப ப் ālappaḻuppu, ெப. (n.)

ஆலம்ப ப்  பாரக்்க;see alam-paluppu.

     [ஆலம்ப ப்  → ஆலப்ப ப் .]
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ஆலம்

ஆலம்1ālam, ெப. (n.)

   1. நீர;் water.

     "ஆலஞ்ேசர ்கழனி யழகார ்ேவ ரம்" (ேதவா. 71.7);. 

   2. கடல் ( ங்.);; sea, ocean. 

   3. மைழ (அக.நி.);; rain. 

   4. ன் நீரத்் ளி; goof;

 drops of water deposited on the petals of flowers.

ம. ஆலம்

     [ஆல்1 → ஆலம்.]

 ஆலம்2ālam, ெப. (n.)

   1. அகலம் (இ.வ..);; breadth, width. (Loc);. கச.ஆடா. 

   2. ஆலமரம்; banyan tree.

     " யேதார் த் ன் ஆலம்" (கந்த . ரனைமச.் 125);. 

   3. ஆலம் ைத; banyan seed. 

   4. மலர ்( ங்.);; blossom, blown flower. 

   5. வானம்; sky.

ஆலம்பம்

ஆலம்பம்1ālambam, ெப. (n.)

   1. க்கம்; sleep. 

   2. நச் த் தன்ைம ள்ள இைலகைளக் ெகாண்ட ஒ  வைகப் ; a species of plant with poisonous leaves. 
(சா.அக.);.

 ஆலம்பம்2ālambam, ெப. (n.)

   1. பற் க்ேகா ; support. 

   2. வரி; tax 

   3. க டம்; asylum. (க .அக.);.

     [ஆல் → ஆலம்பம்.]

ஆலம்ப ப்

 
 ஆலம்ப ப் ālambaḻuppu, ெப. (n.)

   ப த்த ஆலம் இைல; yellow ripe leaves of the banyan tree.

     [ஆலம் + ப ப் . ஆலம் = ஆலமரம்.]

ஆலம்பால்

ஆலம்பால்ālambāl, ெப. (n.)

   1. ஆலமரத் ன் பால்; milky fluid extracted from the stem of the banyan tree. 

   2. ய நீர;் pure water. 

   3. மைழநீர;் rain water. 

   4. ஆலங்கட் ன் நீர;் water from the melting hailstones. 

   5. பனிக் டத்  நீர;் the amniotic fluid discharged from the uterus.

]ஆலம் + பால். ஆலம் = ஆலமரம், ளிரச்் , ளிரந்்த நீர.்]
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ஆலம்

 
 ஆலம் ālambi, ெப. (n.)

ஆலக்ெகா  பாரக்்க;see âla-k-kodi.

ஆலம்ேபரிசச்ாத்த
னார்

ஆலம்ேபரிசச்ாத்தனாரā்lambēriccāttaṉār, ெப. (n.)

   கைடக்கழகப் லவ ள் ஒ வர;் a Tamil poet of the Sangam age.

     [ஆலம்ேபரி + சாத்தனார.் இவர ்பா யைவ. நற். 152, 255, அகம் 47, 81,143, 175.]

ஆலம்ெபா ல்

 
 ஆலம்ெபா ல்ālamboḻil, ெப. (n.)

   ஆல மரங்கள் ெச ந்  ளங் ம் ஓர ்ஊரின் ெபயர;் a place name.

     "ஆலம் ெபா ல் அமரந்்த ெப மான்"

     [ஆலம் + ெபா ல்.]

ஆலம் 

 
 ஆலம் ālamviḻudu, ெப. (n.)

   ஆலமரத் ல் ெதாங் ம் ; root hanging down from the branches of the banyan tree.

     [ஆல் → ஆலம் + .]

ஆலமரக்ட ள்

ஆலமரக்ட ள்ālamarkaḍavuḷ, ெப. (n.)

   வன் ( வா.);;Śiva, as Daksinämüni, seated under a Kalāl tree.

     "எங்கள் ஆலமர ்கட ளன்  யமரரில் யாவரம்மா" (கந்த . த . 20);.

     [ஆல் + அமர ்+ கட ள்.]

ஆலமரெ்சல்வன்

 
 ஆலமரெ்சல்வன்ālamarcelvaṉ, ெப. (n.)

ஆலமரக்ட ள் பாரக்்க;see alamar-kadavul.

ஆல ண்ேடான்

 
 ஆல ண்ேடான்ālamuṇṭōṉ, ெப. (n.)

   நஞ் ண்ட வெப மான்;štva, as having swallowed the deadly poison.

     [ஆலம் + உண்ேடான்.]

ஆலயம்

 
 ஆலயம்ālayam, ெப. (n.)

   ேகா ல்; temple.

     [ஆைலயம் → ஆலயம்.]
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ஆலல்

ஆலல்1ālal, ெப. (n.)

   1. ஒ  ( டா.);; sound, cry. 

   2. ம ன் ரல் ( ங்.);; screech of the peafowl. 

   3. ஆடல்; dancing.

     "அணிக் ல மஞ்ைஞக ளக  யா வ" (ேச . கந்த 3, 4.);. 

   4. ஆரவாரித்தல்; shouting, roaring, bustle.

     "ம ழ் றந்தா ம்   மஞ்ைஞ  னிக " (ெப ம்பா. 330);.

     [ஆல் + அல். ஆல் = அைசதல், ஒ த்தல்.]

 ஆலல்2ālal, ெதா.ெப. (vb.n.) 

   1. ேச தல், ெபா ந்தல்; joining fixing.

     "ேதரா ம் எ பரிேயான்" ( த. வமா. 7,10);.

     [ஆல் + அல். ஆல் = அைச, ெபா ந் .]

ஆலலம்

 
 ஆலலம்ālalam, ெப. (n.)

   மணத் ன் ேபா  மணமகன் மணமக க் த் த ம் ைறப் டைவ; a garment (saree); given by the 
bridegroom to the bride, at the time of marriage (W.);.

     [ஆலல் + அம்.]

ஆலவட்டம்

ஆலவட்டம்ālavaṭṭam, ெப. (n.)

   1. ெப , கால்ெசய் வட்டம்; circular fan made of cloths, fragrant roots or palm leaves, carried in procession 
before idols and great personages.

     "ப ேவய் ெவள்வைளய ந் தண்பட ்டாலவட்ட ம்" (பாரத. காண்ட. 14);. 

   2. ; small fan.

     " சாலவட்ட மரிைவய ேரந்  யாற்ற" ( வக. 839);.

ம. ஆலவட்டம் Skt. alavarta

     [அகலம் → ஆலம் + வட்டம் - ஆலவட்டம்.]

ஆலவ த்

 
 ஆலவ த் ālavarumuttu, ெப. (n.)

   உயரவ்ைக த் ; superior class of pears.

ஆலவன்

ஆலவன்ālavaṉ, ெப. (n.)

   1. மால் (கந்த . ரனைமச.் 43);; Visnu, as lying on a floating banyan leaf at the submersion of the universe by 
flood. 

   2. நில ; moon, as one who came out of the sea.

     [

   1. ஆல் + அவன் = ஆல இைல ல் இ க் ம் மால். 

   2. ஆல் = நீர,் ளிரச்் , ஆலவன் = ளிரந்்த பாற்கட ல் ேதான் ய நில .]

ஆலவாட் -தல்

ஆலவாட் -தல்ālavāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

     காயச ்ெசய்தல், காயப் ேபா தல்; to dry a little in the sun as boiled grain, dry to sufficient degree.

     [அகல → ஆல + வாட் . வாட் தல் = காயசெ்சய்தல். ஆல = அகலமாக, பரவலாக, ேமம்ேபாக்காக, 
பதமாக, ைறவாக,  ேநரம் வைர.]
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ஆலவாட்

 
 ஆலவாட் ālavāṭṭu, ெப. (n.)

   ெவ ற் பதமாகக் காயைவத்தல்; drying of a thing in the sun. (W.); ஆலவாட் ப் பதத் ேல எ த்  
நிழ ல் ைவ. (உ.வ.);

     [அகல → ஆல + வாட்  = ஆலவாட் .]

ஆலவாட் -தல் பாரக்்க;see ala-vattu-,

உலகவழக் ல் ஆல வாட் தல் → ஆல் வாட் தல் எனக் ெகாசை்சயாக வழங்  வ ற .

ஆலவாட் ப்பதம்

 
 ஆலவாட் ப்பதம்ālavāṭṭuppadam, ெப. (n.)

   பதமாகக் காயைவத்தல்; being suitably dried.

     [ஆல + வாட்  + பதம்.]

ஆலவாய்

ஆலவாய்ālavāy, ெப. (n.)

   1. பாம் ; serpent, as having poison in its mouth.

     "ேம க்ேகாட்  லலவாய் ெந நாண் ட் " ( ைள. ேசாழைன.13);. 

   2. ம ைர (ேதவா.);; Madurai the capital city of Pandya, encircled by a coiled serpent which brought its mouth and tail 
together to indicate the boundaries of the city. (ெச.அக.);.

     [ஆலம் + வாய்.]

ஆலவாலநண்

 
 ஆலவாலநண் ālavālanaṇṭu, ெப. (n.)

   வயல்நண் ; crab found in the fields.

     [ஆலவாலம் + நண் .]

ஆலவாலம்

ஆலவாலம்ālavālam, ெப. (n.)

   1. மரத்த ல் பாத் ; a trench for water, round the foot of a tree (w.);. ம. ஆலவாலம். 

   2. பாத் ; garden beds, or plats made with ridges round them so as to retain water (w.);.

     " ஆலவாலத் த ரம் யாற் னல் கால வாய்ந்த க ரம்ணி ல்ைல ன்" (ைநடத. அன்ன .40);. 

   3. வயல்; corn field. 

   4. ைளநிலம் ( டா.);; cultivable field.

 Skt. âlaväla.

     [ஆலம் + வாலம். ஆலம் = நீர.் வாலம் = நீண்ட , வைளந்த .]

ஆல டம்

 
 ஆல டம்ālaviḍam, ெப. (n.)

   ஆலகால நஞ் ; alahala poison.

     [ஆலம் + டம். Skt. visa .→ த. டம்.]

ஆல ட ண்டான்

 
 ஆல ட ண்டான் ālaviḍamuṇḍāṉvīḍu, ெப. (n.)

   க ைலமைல; mount Kailas, the abode of šva.

     [ஆல டம் + உண்டான் + .]
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ஆல க்ைக

ஆல க்ைகālavirukkai, ெப. (n.)

   1. ஆலமரம்; banyan tree. 

   2. ஆெதாண்ைட; a thorny caper. (சா.அக);.

     [ஒ கா. ஆல டச்ம் → ஆல க்ைக.

 Skt. vruksa → த. டச்ம் = மரம்.]

ஆல ணி

ஆல ணிālavūṇi, ெப. (n.)

   உைமயவள்; Parvathi. Consort of Siva.

     " ணவ  யாலஆணி ய ரா " ( ப் . 393);.

     [ஒ கா. ஆலம் + ஊண் + இ – ஆல ணி = ஆலத்ைத (நஞ் ); உண்டவன். வெப மானின் உடம் ல் 
பா யாக இ க் ம் இைமயவள். வன் உண்ட நஞ்ைசத் தா ம் உண்டவளாதலால் ெபற்ற ெபயர.்]

ஆலன்

ஆலன்ālaṉ, ெப. (n.)

   1. வன்; Siva.

     "ஆலனிவ்வ  ேபாந்த வ சயம்" (ேதவா 2. டைலயா. 9.);. 2. சா வாகனன், சாதவாகனன்;

 Salvahana alias Sāthavāhana. 

   3. ஏரப்்பைடயன், பலராமன்; Balarāma, having plough as his weapon.

     [ஆலம் + அன் – ஆலன் = நஞ் ண்டவன், வன்.

   2. சா  வாகன மன்னன், ஆலன் என் ம் வன் ெபயைர, இயற்ெபயராகக் ெகாண் ந் க்கலாம். 

   3. அலம் → ஆலம். அலம் = கலப்ைப, ஏர.்]

ஆலனந்தலன்

 
 ஆலனந்தலன்ālaṉandalaṉ, ெப. (n.)

   ஆ ைல ல் ன்ற மால்; Visnu, as having slept on a floating banyan leaf, during great deluge.

     [ஆல் + அனந்தலன்.]

ஆலா

ஆலாālā, ெப. (n.)

   1. ஒ  ெபரிய கடற்பறைவ. இதன் தைல, க த் , அ வ  த யன ய ெவள்ைளயா ம் 
ற கள் வா ற் ேமல் நீண் க் ம். கடற்பாம்  இதற் ைரயா ம்; large water-bird found in sea-coasts, 

white-bellied and grey backed sea eagle. It lives on sea-snakes. 

   2. ஒ  நீரப்்பறைவ;     [ஒ கா. ஆல் – ஆலா = ன் ப்பதற்காகச ் ற் ப் பறக் ம் பறைவ.]

ஆலாகதம்

 
 ஆலாகதம்ālākadam, ெப. (n.)

   ெவண்மா ைள; white species of pomegranate.

     [ஒ கா. ஆல் + ஆகம் - ஆலாகம் → ஆலாகதம். ஆல் = நீர,் ெவண்ைம. ஆகம் = உடம்  ஆலாகதம் = 
ெவண்ைமயான ேதா ைடய  அல்ல  ேதாற்ற ைடய . யாக்ைக → ஆக்ைக → ஆக்கதம் → ஆகதம் = 
(உடம் );.]

ஆலாகலம்

ஆலாகலம்ālākalam, ெப. (n.)

   1. ஆலகாலம் பாரக்்க;see alagalam.

     "க யேதா ராலாகலெவள்ளம் ேபாலக் கக் னான்" ( ைள. நாக.17);.

     [ஆலகாலம் → ஆலங்கலம்.]

 Skt. halahala
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ஆலாங்கட்

ஆலாங்கட் ālāṅgaṭṭi, ெப. (n.)

ஆலங்கட்  பாரக்்க;see alangatti.

     "ெமய்மயக்க ம் ேபாக் ம் கக் மா லாங்கட் காண்" (பதாரத்்த ண.12);.

ஆலாட்டம்

 
 ஆலாட்டம்ālāṭṭam, ெப. (n.)

   அைழத்தல், ஒ த்தல்; calling, shouting (ேசரநா.);. க. ஆலாட.

ஆலாட் தல்

ஆலாட் தல்ālāṭṭudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   தவசங்கைள நிழ ற் காய ைவத்தல் (ெநல்ைல);; to dry grains in the shade. (Tn.);.

     [ஆலவாட்  → ஆலாட் .]

ஆலாத்

ஆலாத் ālātti, ெப. (n.)

   ஆலத் ெய த்தல்; camphor light, or turmeric-lime water in a plate, waved before an idol or any important personage.

     "ஆலாத்  ழற்ற ெலன்ேகா" (ெசளந்தரி.103);.

     [ஆல் + ஆற்  - ஆலாற்  + இ - ஆலாற்  – ஆலாத்  = ற்றச ்ெசய்தல், ற் க் க க் ன்ற ைன. 
ஆலத்  பாரக்்க;see alatti.]

ஆலாத்

ஆலாத் ālāttu, ெப. (n.)

   1. அம்மா , கப்ப ன் ெப ங்க ; cable, large rope. 

   2. ஒ  பறைவ; bird. 

   3. கப்பல்; ship. 

   4. ெவளவாற்ெகா  ம் க  (த.ெசா.அக.);; a rape.

     [ஆல் → ஆலாத் . ஆல் = பறத்தல், நீ தல், ெசல் தல். ஆலாத்  = அவ் யல் க ைடய ெப ங் 
க , பறைவ, கப்பல்.]

ஆலாப்பற-த்தல்

ஆலாப்பற-த்தல்ālāppaṟattal,    3. ெச. . . (v.i.)

   1. ஆலாப் பறைவையப் ேபாலச ்சற்ேற ம் ஒ ம் கைளப் ன் த் ரிதல்; used figuratively to men who 
wander about restlessly as āla bird. 

   2. ஆ ைல காற் ல் பறத்தல்ேபால, உண ன் த் ய ற் த் ண்டா தல்; to be in utter distress, to 
wander about like a dry banyan leaf to and fro by the wind. (சா.அக.);.

ம. ஆலாபறக் க.

     [ஆல் → ஆலா + பற. ஆல் = ற் , ரி, பற.]

ஆலால ந்தரர்

 
 ஆலால ந்தரரā்lālasundarar, ெப. (n.)

   வன்; Lord Śiva, enshrined at Madurai Temple. (க .அக.);.

ஆலாலம்

ஆலாலம்ālālam, ெப. (n.)

   1. நஞ் , கட ற் றந்த நஞ் ; poison, poison produced at the time of the churning of the ocean.

     "ஆலால ண்டான் அவன் ச ரத்ா ெனன்ேன " ( வாச.11.8);. 

   2. ெவளவால்; bat in common. 

   3. ரிஞ் ல் என் ம் ெவௗவால்; small house-bat.

ம. ஆலாலம். Skt. hālāhalam.

     [ஆல் + ஆலம் = ஆலாலம் (தன்ைம பற்  வந்த அ க் செ்சால்.);. 

   1. ஆல் = நீர,் நீரந்ிைல, நீரந்ிைல ன் நிறமான க நீலம், க நீல நிற ள்ள நஞ் . கட ல் ேதான் ய 
நஞ் . 2, 3 ஆல் = பறக் ம் இயல் ள்ள பறைவ.]
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ஆலாலர்

ஆலாலரā்lālar, ெப. (n.)

   ஆலால ந்தரர;் Lord Siva.

     "ஆலாலர ்ேதாற்றர " ( . .1.61 வஞா);.

     [ஆலாலம் → ஆலாலன் → ஆலாலர.்]

ஆ கன்

ஆ கன்āligaṉ, ெப. (n.)

   1. உழவன்; tiller. 

   2. கலப்ைப ேபான்ற ஆய்தம் ெகாண்  ேபார ்ெசய்பவன்; one who fights with a weapon like plough. 
(த.ெசா.அக.);.

     [அல் → அல → அலவன் → ஆலவன் → ஆ வன் → ஆ கன்.]

ஆ காசம்

 
 ஆ காசம்ālikācam, ெப. (n.)

   பசை்சக்கடைல; raw bengal gram. (சா.அக.);.

     [ஒ கா. ஆல் + காசம். ஆ  = ஈர ள்ள, பசை்சயான காய். காய்சச்ம் → காசம் ( ற் ய , 
ரண்டகாய்);.]

ஆ ைக

ஆ ைகāligai, ெப. (n.)

   அக ைய (கம்பரா.நட் க்.6);; Akalyā.

     [அக ைக → ஆ ைக. Skt. Akalyi]

த. அக ைய → அக ைக.

ஆ ஞ்சரம்

 
 ஆ ஞ்சரம்āliñjaram, ெப. (n.)

   நீரச்ச்ா ; water-jug, water-pot.

     [ஆ  = நீர.் ஆ  → ஆ ஞ்சரம்.]

ஆ ந்த

 
 ஆ ந்த ālindagi, ெப. (n.)

   அணில்; squirrel.

     [ஒ கா: ஆ  → ஆ ந்த  = ேதடெ்கா க் ப்ேபால் வைளந்த வா ள்ள .]

ஆ நாடன்

ஆ நாடன்ālināṭaṉ, ெப. (n.)

   மங்ைகயாழ்வார ்( வ். ெபரிய . 3,4,10);; Thirumangai-y-alvar, who was the chief of the region about Tiruvali 
in the Chola Kingdom.

     [ஆ நா  → ஆ நாடன். ஆ நா  பாரக்்க, see ali-nadu.]

ஆ நா

 
 ஆ நா ālināṭu, ெப. (n.)

   ரக்ா க்  அண்ைம ள்ள ஊர;் town near Seerkali in Tanjore District.

     [ஆ  + நா . மங்ைகயாழ்வாரால் ஆளப்பட்டப .]
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ஆ நீர்

ஆ நீரā்linīr, ெப. (n.)

   1. ளிரந்்த நீர;் cold water. 

   2. மஞ் ன் நீர ்(மைழ);; rain. 

   3. கண்ணீர;் tears.

க. ஆ நீர்

     [ஆ  = ஆலங்கட் , ளிரந்்த நீர.் ஆ  நீர.்]

ஆ ப்

ஆ ப் ālippu, ெப. (n.)

   ஆரவாரம்; great noise. Uproar.

     "ஆ ப்பால த் தந் ல்க ம் ரித்ேத" (தா . ஆகார. 9);.

   ம. ஆ ப் ;க. ஆல், ஆ , ஆர்

     [ஆல் → ஆ  → ஆ ப் .]

ஆ யகம்

 
 ஆ யகம்āliyagam, ெப. (n.)

   ஞ்சா ( .அ.);; edible and medicinal creeper.

     [ஒ கா. ஆரி → ஆரியகம் → ஆ யகம். அ  → அரி → ஆரி = அ ய , ய , ய .]

ஆ யப்பைற

 
 ஆ யப்பைறāliyappaṟai, ெப. (n.)

தாழ்த்தப்பட்ேடா ள் ஒ  வ ப்பார ்( ன்.); a class of Scheduled Caste.

     [ஆல் = ஆலநா .]

ஆ யார்

ஆ யாரā்liyār, ெப. (n.)

   கைடக்கழகப் லவ ள் ஒ வர;் one of a poets of Sangam age.

     [ஒ கா. ஆ  என் ம் ஊரினராகலாம். இவர ்பா ய  றம் 298.]

ஆ ைலத் ன்
ேறான்

ஆ ைலத் ன்ேறான்ālilaittuyiṉṟōṉ, ெப. (n.)

   1. ஒ வைக ெசய்நஞ் , காய்சச்ற் பாடாணம்; a kind of prepared arsenic. 

   2. கண்ணன்; Visnu.

     [ஆல் + இைல + ன்ேறான். 

   1. ம த் வர ்இட்ட உக் ப் ெபயராகலாம். 

   2. ஆ ைல ல் ன்றவனாகக் க தப்ப ம் கண்ணன்.]

ஆ ைலேபாெலா
ட்டல்

 
 ஆ ைலேபாெலாட்டல்ālilaipōloṭṭal, ெப. (n.)

வ ற் க் க சச் க் ப் ற  வ  ஆ ைல ேபால் ஒட் க் காணப்ப தல். (figuratively); stomach 
appearing quite flat and incurved after a prolonged diarrhea. (சா.அக.);.

     [ஆல் + இைல + ேபால் + ஒட்டல்.]

ஆ ன்ேமற் பள்ளி 
ெகாண்ேடான்

ஆ ன்ேமற் பள்ளி ெகாண்ேடான்āliṉmēṟpaḷḷigoṇṭōṉ, ெப. (n.)

   1. ஆ ைலத் ன்ேறான் பாரக்்க;see alilai-t-tuyinrön. 

   2. கண்ணன்; Visnu.

     [ஆல் + இன் + ேமல் + பள்ளி + ெகாண்ேடான்.]
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ஆ ன்ேமற் 
ல்

ஆ ன்ேமற் ல் āliṉmēṟpulluruvi, ெப. (n.)

   108 கற்ப ைகக ள் ஒன்றான ம், நச் ப்பாக ேநாையத் ரக்்க வல்ல ம், தன் வயப்ப த்த 
உத வதாகக் க தப்ப வ மான ஆலமரத் ப் ல் ; the mistletoe of the banyan tree. It is classified as one 
of the 108 drugs intended for rejuvenation (சா.அக.);.

     [ஆல் + இன் + ேமல் + ல் .]

ஆ ன்ைம

 
 ஆ ன்ைமāliṉmai, ெப. (n.)

   இடம் ரிக்காய்; plant with screw-like capsules. (சா.அக.);.

     [ஆல் = ற் தல், வலமாகச ் ற் தல். ஆல் + இன்ைம = வல ன்  இடமாகச ் ற் தல்.]

ஆ டம்

 
 ஆ டம்ālīṭam, ெப. (n.)

   நால்வைக ற்ேபார ்நிைலக ள் ஒன் , இடக்கால் ந் த்  வலக்கால் மண்ட க் ம் ல்ேபார ்
நிைல ( ங்.);; position of an archer in which the left leg is put forward and the right knee is bent, one of the four vilpor — 
nilai.

     "வலக்கான் மண்ட த் டக்கான் ந்  மதன் ெபயரா ட நிைலயதா ம்" ( வா.);.

     [ஆல் + இ  – ஆ  → ஆ  → ஆ டம். ஆ  = வைளந் தல், கால் மண்ட த் தல்.]

ஆ

ஆ 1āludal,    5 .ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ த்தல்; raise a noise, cry aloud.

     "அன்னச ்ேசவல் மாெற ந் தா ம்" ( றநா. 128,4);. 

   2. களித்தல்; to rejoice. ( வ். மாைல, 14. யா.);. 3. ஆ தல்;

 dance.

     "கைர நின்றா  ெமா ம ல் தனக் " (மணிேம. 4,11);.

ம. ஆ க

     [ஆல் → ஆ .]

 ஆ 2āludal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. நிைறதல் (த.ெசா.அக.);; to become full. 2 தங் தல்;

 abide. (க த். 36,2,உைர);.

     [ஆல் → ஆ  = ழ்தல், நிைறதல், தங் தல்.]

 ஆ 3ālu, ெப. (n.)

   நீரக்் டம் ( ன்.);; pitcher, a small water jar (W.);.

ம., க., ஆ .

     [ஆல் → ஆ . ஆல் = நீர.்]
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ஆ கம்

ஆ கம்ālugam, ெப. (n.)

   1. அ ைவக ள் ளிப் த் த ரந்்த ஏைன, இனிப் , உவரப்் , காரப்் , ைகப் , வரப்்  எ ம் 
ஐஞ் ைவகளின் கலப் ; a mixure of five of the six tastes excepting sour viz. sweet.

 saltish, pungent, bitter and a stringent. 

   2. உண்ணத்தக்க ஒ  ழங் ; an esculent root.

     [ஒ கா. 

   1. ஆல் → ஆ  → ஆ கம். ஆ தல் = ழ்தல், நிைறதல், கலத்தல். 

   2. ஆ 2 பாரக்்க;see alu2.]

ஆேல தம்

 
 ஆேல தம்ālēcidam, ெப. (n.)

   இறங்க ஞ் ல்; sage leaved alangium. It is so called from the notion that when the fruits fall, they scatter far and wide. 
(சா.அக.);

     [ஒ கா. ஆல் → ஆேல → ஆேல தம். ஆ தல் = ற் தல், த தல். ற் ய காய்கள் த ம் 
இயல் ைடய இறங்க ஞ் ல்.]

ஆைலக்க ம்

 
 ஆைலக்க ம் ālaikkarumbu, ெப. (n.)

   ெவண் க ம் ; white variety of sugar-cane.

     [ஆைல + க ம் . ஆைல = நீர,் நீர ்ேபால் ெதளிந்த ெவண்ைம.]

ஆைலக்

 
 ஆைலக் ālaikkuḻi, ெப. (n.)

   க ம்பாைல ல் சா  தங் ம் அ க்கலம்; receptance for the juice in a sugar-cane press.

     [ஆைல + .]

ஆைலத்ெதாட்

 
 ஆைலதெ்தாட் ālaittoṭṭi, ெப. (n.)

   க ப்பஞ்சா  காய்ச் ம் சால்; cauldron for boiling sugar-cane juice.

     [ஆைல + ெதாட் .]

ஆைலநிம்பம்

ஆைலநிம்பம்ālainimbam, ெப. (n.)

   ச க்கைர ேவம் ; margosa tree characterised by its sweetness after a lapse of 100 years. This is one of the 108 drugs 
intended for rejuvenation according to Tamil medical science (சா.அக.);.

     [ஆைல + நிம்பம். ஆைல = க ம் ன்சா  ேபான்ற இனிப் . நிம்பம் = ேவம் .]

ஆைலபாய்-தல்

ஆைலபாய்-தல்ālaipāytal,    2 ெச. . . (v.i..) 

   1. ஆைலயாட் தல்; to work a sugar-cane mill.

     "ஆைல பாேயாைத" (ேச .நாட் ,93);. 

   2. அைல தல், to move, toss as a ship. 

   3. மனஞ் ழ தல்; to be undecided, vacillating.

     "ெநஞ்சம் ஆைலபாய்ந்

ள்ள ம ன்ேறன்" ( வ ட ் ண்ணப்பக் க . 406);.

     [ஆைல = க ம்பாைல. ஆைலபாய்தல் = க ம்பாைலேபால் மனம் ஒய் ன் ச ் ழ தல்.]
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ஆைலமாைல

ஆைலமாைலālaimālai, ெப. (n.)

   1. அைலசச்ல், வ த்தம்; distress, vexation. 

   2. மயக்கம்; be wilderment (W.);.

     [

   1. அைல → ஆைல. மைல → மாைல. 

   2. ஆைல மாைல = ற் வ  ேபான்ற மயக்கம். எ ைக மர ைணசெ்சால்.]

ஆைலய -த்தல்

 
 ஆைலய -த்தல்ālaiyaḍittal, ெச. . .

ஆைலயாட் -தல் பாரக்்க;see alal-y-attu.

ஆைலயம்

ஆைலயம்1ālaiyam, ெப. (n.)

   1. ச் ற் கைளக் ( ற் ம ல், ற்றாைல); ெகாண்ட ெப ங்ேகா ல்; temple having prakars. 
(க .அக.);.

ம. ஆலயம் (ேகா ல்);

     [ஆல்1 → ஆைல = ற் வ தல், ற்  ம ல், ம லகத் க்ேகா ல் ஆைல → ஆைலயம். ஆைல = 
ேகா ன் ற் ம ல்.]

 ஆைலயம்2ālaiyam, ெப. (n.)

   1. ெந ங் டம்; hall. 2 ;

 house. 

   3. ெந ய ; long house. 

   4. தங் டம்; resting place. 

   5. நகரம்; city. 

   6. யாைன கட் டம்; stable for elephant. 

   7. யாைனக் ட்டம்; herd of elephants. (க .அக.);.

     [ஆல்3 → ஆைல → ஆைலயம். ஆல் = நீள், ெந கசெ்சல். நீண்ட ட ம், ெந ய ம் ஆைலயம் 
எனப்ப ம். யாைன கட் ம் ெந ந்த ம், அங் த் ரளாகக் கட்டப்பட் க் ம் யாைனக் ட்ட ம் 
இடவா ெபயரால் ட்டப்பட்டன.]

 ஆைலயம்3ālaiyam, ெப. (n.)

ஆைலயாட் -தல்

ஆைலயாட் -தல்ālaiyāṭṭudal,    15 ெச. . . (v.i.)

    க ம்பாைலச ் ழற் தல், இயக் தல்; to work a sugar-cane press.

க. ஆெலயா

     [ஆைல + ஆட் .]

ஆைலேயாட் -தல்

ஆைலேயாட் -தல்ālaiyōṭṭudal, ெச. . .

ஆைலயாட் -தல் பாரக்்க;see alai-y-atu.

     [ஆைல + ஒட் .]

 ஆைலேயாட் -தல்ālaiyōṭṭudal,    15 ெச. . . (v.i.)

 ஆைலயாட் -தல் பாரக்்க;see alai-y-attu-, [ஆைல + ஒட் .]
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ஆேலா

 
 ஆேலா ālōṭi, ெப. (n.)

ஆேளா  பாரக்்க;see ãloại.

ஆேலாலம்

ஆேலாலம்ālōlam, ெப. (n.)

   1. நீெரா  (அகநி.);; sound of gushing water. 

   2. ள்ேளாச் ம் ஒ க் ப் ; repeated notes of expression employed to drive away birds from corp.

     " ைவகாள் ெசங்கட ் றவங்கா ளாேலாலம்" (கந்த .வள்ளி.54);. 

   3. அைசதல், அைலதல் (த.ெசா.அக.);; move wander. 

   4. ந ங்கல், த மாற்றம்; trembling, agitation (W);.

ம. ஆேலால

     [ஆல + ஒலம். ஆல் = நீர.் 3,4 அல் → ஆல் = அைசதல், ந ங் தல்.] 

 ஆேலாலம்ālōlam, ெப. (n.)

   1. நீெரா  (அக.நி.);; sound of gushing water. 

   2. ள்ேளாச் ம் ஒ க் ப் ; repeated notes of expression employed to drive away birds from corp. 

     " ைவகாள் ெசங்கட் றவங்கா ளாேலாலம்" (கந்த .வள்ளி.54);. 

   3. அைசதல், அைலதல் (த.ெசா.அக.);; move wander. 

   4. ந ங்கல், த மாற்றம்; trembling, agitation (W);.

ம. ஆேலால

ஆேலான்

ஆேலான்ālōlan, ெப. (n.)

   நில  (சந் ரன்);; moon.

     " ைளக்கடல் வைள  மாேலான் ள  வைள ம்" (இர . ைற.9);.

     [ஆல்1 → ஆேலான். ஆல் = ளிரந்்த நீர ்ேபான்ற தன்ைம ைடய நில .]

ஆவ

ஆவāva, இைட. (int.) 

   1. இரக்கக் ப் ; term expressive of pity.

     "நா ேனைன யாவ ெவன் ற நீ" ( வாச. 5.74); 

   2. அைடக்கலக் ப் ; term expressive of surrender.

     "நஞ்சமஞ்  யாவ ெவந்தாெயன் ற தா  நம்மவர"் ( வாச.5,4);.

     [ஒ கா. ஆ + ஆ – ஆவா → ஆவ. 'ஆ' - ன்பம், ேநா  ஆ யவற்ைற ணரத்் ம் ப்  இைடச ்ெசால்.]

ஆவட்டங்ெகாட் -
தல்

ஆவட்டங்ெகாட் -தல்āvaṭṭaṅgoṭṭudal,    15 ெச. . . (v.i.)

    இல்ைலெயன்  ெசால் த் ரிதல் (யாழ்.அக.);; to go around denying something.

     [ஆவட்டம் + ெகாட் . ஆவட்டம் = ெபரிய வட்டம். ஒன் ல்ைலெயன் ம் ப் .]

 ஆவட்டங்ெகாட் -தல்āvaṭṭaṅgoṭṭudal,    15 ெச. . . (v.i.)

    இல்ைலெயன்  ெசால் த் ரிதல் (யாழ்.அக.);; to go around denying something.

     [ஆவட்டம் + ெகாட் . ஆவட்டம் = ெபரிய வட்டம் ஒன் ல்ைலெயன் ம் ப் .]
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ஆேலாலன்

ஆேலாலன்ālōlan, ெப. (n.)

   நில  (சந் ரன்);; moon.

     " ைளக்கடல் வைள  மாேலான் ள  வைள ம்" (இர . ைற.9);.

     [ஆல்1 → ஆேலான். ஆல் = ளிரந்்த நீர ்ேபான்ற தன்ைம ைடய நில .]

ஆவட்ேட வரம்

ஆவட்ேட வரம்āvaṭṭēcuvaram, ெப. (n.)

   ஆ ரதெ்தட்  வன் ேகா ல்க ள் ஒன் ; one of the 1008 šiva temples.

     [ஆ ரதெ்தட்  → ஆவட்  + ஈ வரம்.]

ஆவட்ைட

 
 ஆவடை்டāvaṭṭai, ெப. (n.)

   ஒ  ண் ; a plant. (த.ெசா.அக.);.

     [ஆவட்டம் → ஆவடை்ட.]

ஆவட்ைடேசாவட்
ைட

 
 ஆவடை்டேசாவடை்டāvaṭṭaicōvaṭṭai, ெப. (n.)

   ேசார் , தளரச்் ; weariness, exhaustion. அவன் ஆவடை்ட ேசாவடை்ட ட்  வந்  ந்தான் (உ.வ.);. 
'ஆவடை்ட ேசாவடை்ட' எ ைக த்  வந்த மர ைணெமா .

     [ஆவடை்ட = ஒன் ல்ைல.]

ஆவ

ஆவ āvaḍi, ெப. (n.)

   1. மாட் மந்ைத, மா கள் தங் டம் (ெச.அக.);; pen for cattle. 

   2. தங் டம்; residence. a rest house. 

   3. வ ப்ேபாக்கர ்தங் ம் ெபா டம்; a place of shelter, lodging for travellers. 

   4. ற் ரப்் ெபா மைன, சாவ ; place where the chief of a village holds his conclaves. 

   5. ெபா ள்கள் ைவப் டம்; depot. ஆேளற் ற ஆவ  (இ.வ.); 

   6. ெசன்ைனக்  அ ேக உள்ள ஊர;் name of a suburb of Madras city.

     [ஆ + அ  – ஆவ . ஆ = ஆனிைர, மாட் மந்ைத. அ  = நிைலயம், தங் டம்.]

ஆவ ைற

ஆவ ைறāvaḍuduṟai, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள வாவ ைற, வன் ேகா ல் ெகாண்ட ஊர;் a Thanjāvūr district.

     "அ ேவா ன ன்ன  ளாவ  ைற யாேன" (ேதவா. ஞான.1);

     [ஒ கா. ஆ + ஆ  + ைற. லர ் மந் ரம் இயற் ய ஊர.்]

ஆவணக்களம்

ஆவணக்களம்āvaṇakkaḷam, ெப. (n.)

   ஆவணப்ப  அ வலகம்; registration office.

     "ஆவணக் களத்ேத அறக்ெகாண்  ற் " (S.I.I.i.108);.

     [ஆவணம் + களம்.]

ஆவணக்களரி

ஆவணக்களரிāvaṇakkaḷari, ெப. (n.)

ஆவணக் களம் பாரக்்க;see āvaņa-k-kalam.

     "ஆவணக் களரிேய காட் க் காப் ட் " (ேசாழவ.68);.

     [ஆவணம் + களரி.]
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ஆவணம்

ஆவணம்1āvaṇam, ெப. (n.)

   1. பந்தல்; booth, temporary shed. 

   2. கைடம்ெத  ( ங்.);; bazaar, market.

     " யாவணஞ் த் ர ட நாற்சந் " ( ைள.என் யம்.7);. 

   3. ெத  ( வா);; street. 

   4. கைழ ( னர் ச); நாண் ன் ( வா);; seventh naksatra, as resembling bazaar.

     "பாைலயாவணம் ைர ெகாண் ங் ல் னர் சம்" (உள்ள ைட. க .16);. 

   5. கைட (க .அக.);; shop.

ம. ஆவணம். Skt. äpana.

     [காவணம் → ஆவணம். காவணம் = ேசாைல, ேசாைலேபான்ற பந்தல், ெகாட்டைக, கைட, கைடத் 
ெத , ஆலமரத்த ம் ேதாப் ம் சந்ைத வ ம் அங்கா  ைவப்ப ம் பண்ைட வழக்கம். 
ெத ேபான்ற ேதாற்ற ைடய னர ் ச நாண் ன் ஆவணம் எனப்பட்ட .]

 ஆவணம்2āvaṇam, ெப. (n.)

   1. உரிைம ஓைல; legal document, bond, deed.

     "ஓராவணத்தால் … எைன யா ங் ெகாண்ட நம் ரானார"் (ேதவா. 977.5);. 

   2. உரிைம ( ங்.);; right to property, ownership. 

   3. அ ைமத்தனம்; slavery, bondage, service. 

ஆவணமாக்கள்

ஆவணமாக்கள்āvaṇamākkaḷ, ெப. (n.)

   உரிைம அல்ல  கடைமச் ள் வாங் ேவார;் those who administer oath of office etc.

     "ெபா கண்ட க் ம் ஆவண மாக்களின்" (அகம்,77);.

     [ஆவணம் + மாக்கள்.]

ஆவண

ஆவண āvaṇavīti, ெப. (n.)

   கைடதெ்த ; bazaar.

     "ஆவண ப் வணம்" ( ைச.க .7,1);.

     [ஆவணம் + .]

ஆவணேவாைல

ஆவணேவாைலāvaṇavōlai, ெப. (n.)

   உரிைமயாவணம்; title-deed.

     "அண்ணேலார ் த்தன் ேபால்வந் தாவண ேவாைல காட் " (கந்த . வ நைட.12);.

     [ஆவணம் + ஓைல.]

ஆவத்தனம்

ஆவத்தனம்āvattaṉam, ெப. (n.)

   எ ரக்ாலத ்ேதைவ ணரந்்  பா காத்  ைவக்கப்ப ம் உைடைமகள்; property etc. reserved for future 
needs.

     "ஆவத்தனெமன்  …. ேச த் க் ம்." ( வ். ெபரியாழ்.42,6);. Skt. ä-vad-dhana.

     [ஒ கா. ஆவத்  + தனம் - ஆவத்தனம். ஆவத்  = ன்பம், ேக . தனம் = ெசல்வம்.]

ஆவத்

ஆவத் āvattu, ெப. (n.)

   ன்பம், ேக ; distress, critical time, affliction, sorrow. (கம்பரா. ரப்்ப.86);.

 Skt. â-pad. Pkt. âvat.

     [அ  – அ யத்  - ஆவத் . அ தல் = ெக தல், ேக றல், ன்ப றல். இசெ்சால் ஆபத்  என ம் 
வழங் ம்.]
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ஆவ

ஆவ 1āvadu, ெப. (n.)

   ஆகேவண் ய , ெசய்ய ேவண் ய ெசயல்; thing to be done.

     "ஆவதா ய பரிெசலாம்" (கந்த . க் .3);.

ம. ஆவ .

     [ஆ வ  – ஆவ .]

 ஆவ 2āvadu, இைட. (part.)

   1. ன்வ ஞ் ெசய் ையச ் ட் க் க் ம் ெசால்; affix indicating that explanation follows, that is to say. 
ெகால்ைலயாவ  (S.1.1.i.103);. 

   2. எண்ெணா  வ ம் ெசால்; affix of ordinal numbers. இரண்டாவ  பாடம், ன்றாவ   (உ.வ.); 

   3. ஆ ம்; even it so. அைத ற்றாவ  ெகா த்  (உ.வ.);. 

   4. ப் ட்டதல்லாத, ெபா ப்பைடயான; Anything you like, not in particular. ஏதாவ  ெகா  (உ.வ.); 

   5. அைசெமா ; an explective. அதாவ  (உ.வ.); – இைட. (conj); கற்பப் ெபா ள்த ம் ஓர ்இைடசெ்சால்;

 either ….. or. அப்ப யாவ  இப்ப யாவ  ெசய் (உ.வ.);

ம. ஆவ .

     [ஆ வ  - ஆவ . ஆ ன்ற அ  எனப் ெபா ள் தந்த ைனயாலைண ம் ெபயேர ெசால் ற் ல் 
இைடச ்ெசால்லா ற் . ஒன்ைறப் ரித் க் ம் ெபா ளில் ைணசெ்சால்லா  நாளைட ல் 

ைணச ்ெசால் தன் ெபா ளிழந்  இைடச ்ெசால்லா ற் ,

இைடசெ்சால் தன் ெபா ளிழந்  றெபா ள் பயந்  நிற்ப ம் எப்ெபா ம் யாதேபா  

ஆவநா

ஆவநா āvanāḻi, ெப. (n.)

   அம்பறாத் ணி; quiver. (ேதவா.531.8);.

     "ஆவநா  தாெனான்  ம ள வைடந்ேத" (ேவதாரணிய .);

   ம. ஆவநா ; Pkt. cava ( ல்);

     [ஆவம் + (நாளி); நா .]

ஆவநா ைக

ஆவநா ைகāvanāḻigai, ெப. (n.)

   அம் க் , அம்பறாத ் ணி; quiver.

     "ேசடா  நா ைக ற் பைட ரண் " ( வக.176);.

     [ஆவம் + (நாளி); நா ைக]

ஆவம்

ஆவம்1āvam, ெப. (n.)

   1. ல் ன் நாண் ( ங்);; bow string. 

   2. அம்பறாத் ணி; quiver.

     " ற்றா மாவ ைறவாளிப் யங்க ண்ண" (ைநடத. அன்னத்ைதத் . 71);.

     [ஒ கா. அவ்  – ஆ  – ஆவம் → Skt. capa.]

 ஆவம்2āvam, ெப. (n.)

   1. ங் ம மரம்; fragrant tree -(சா.அக.);. ஆவகம் பாரக்்க;see avagam. ங் மம் (சங்.அக.);;

 saffron. 

   3. க லப்ெபா ; kamela (சா.அக.);. 

   4. வப்  நிறம்; redishness.

     [ஆவம் - ங் மம் ேபான்ற வப் நிறம்.]
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ஆவ ன்

ஆவ ன்āvayiṉ, ெப. (n.)

   அவ் டம்; there.

     "ஆவ ன் ம ழ்ந்தைவ யளித் " ( கா . ரியன். 12); – .எ. (adv.); அவ் டத் ல்;

 in that place. (ெதால்.ெசால். 432);

     [அ + வ ன். அ → ஆ ( ட்  நீண்ட );. வ ன் = இடம்.]

ஆவர்

ஆவரā்var, னா. ெப. (inter. pron.)

   யாவர,் யார;் who.

     "ஆவரிைவ ெசய்த வார"் ( வ். ெபரிய . 3.37);.

க. ஆ .

     [யாவர ்→ ஆவர.்]

ஆவர்த்தகம்

ஆவரத்்தகம்āvarttagam, ெப. (n.)

   1. ழ தல்; rotating, revolving. 

   2. ழற்காற்  (த.ெசா.அக.);; whirlwind. 

   3. ைர ம ரச்் ள் (த.ெசா.அக.);; mane. 

   4. தைலம ரச்் ள்; a curl of hair. 

   5. மனக்கலக்கம்; agitation of mind. 

   6. ஒ  ண் ; a plant (unidentified);. (சா.அக.);. 

   7. ஒ  நச் ப் ச் ; a kind of venomous insect.

     [ஒ கா. ஆ + வ தல் → ஆவ தல் → ஆவ த்தனம் → ஆவரத்்தனம் → ஆவரத்்தகம். ஆவரல் = 
ன்வரல்,

   ேமெல ந் வரல், ற் வரல், ம த் வரல்; ண் ம் ண் ம் வரல். ஆவ த்தகம் – வடத ழ்செ்சால்]

ஆவரகம்

ஆவரகம்1āvaragam, ெப. (n.)

   உட்ேதால்; the thin cellular layer which lines the internal cavities and canals of the body, such as the mouth, the nose, etc. 
(சா.அக);.

     [ஆவ  → ஆவரகம் = ற் ப்ப , ப்ப .]

ஆவரணச் வர்

 
 ஆவரணச் வரā்varaṇaccuvar, ெப. (n.)

   உள்ளகம் மைறக் ம் ேகா ல் ம ல்; temple wall which surround the interior.

     [ஆவரணம் + வர ்– ஆவரணச் வர]்

ஆவரணசத்

 
 ஆவரணசத் āvaraṇasatti, ெப. (n.)

   தற்ெபா ளின் ( லப் ர ன்); இ ண்ைம (தேமா ணம்); ண்டான இ  
ஆற்றல்களிெலான்றான ம், அ வத்ைத (ஞானத்ைத); மைறப்ப மா ய மாைய ன் வல்லைம, 

ேபற் ற் ரிய வ ன்னெதன்  ெதளிந்த மாந்தரின் அ ைவ ம் மைறத்  உல ய ல் 
ழ்கசெ்சய் ம் இயல் ைடய ; power of illusion, that which veils the real nature of things. It is this power which 

makes men so utterly blind that they cannot get out of worldly attachment in spite of straight path available to them for 
spiritual progress

     [ஆவரணம் – Skt. sakti → த.சத் .]

இைறவன், உ ர,் கட்  (ப , ப , பாசம்); ன்ைற ம் ஒன்றற்ெகான்  ேவ பா  ெதரியாவண்ணம் 
அ ைவத் ரி த்  மைறக் ம் வல்லைம ஆவரண சத்  (எஞ்சாமல் ற்  வைளத்தல்); எனப்பட்ட .
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ஆவரணேதவைத

ஆவரணேதவைதāvaraṇadēvadai, ெப. (n.)

   பரிவார ேதவைத (த.நி.ேபா.247); (த.ெசா.அக.);; minor deity.

     [ஆவரணம் + ேதவைத]

     [ேதய் → ெதய் → ெதய்வம் → ெதய்வதம் → ேதவைத.]

ஆவரணேதாடம்

 
 ஆவரணேதாடம்āvaraṇatōṭam, ெப. (n.)

   ஒ  ற்றத்தால் மைறக்கப்ப ம் மற்ெறா  ற்றம்; morbid affliction which is being covered up by another or 
similar affliction. (சா.அக.);

     [ஆவரணம் + Skt. Dosa. → த. ேதாடம்.]

ஆவரணம்

ஆவரணம்1āvaraṇam, ெப. (n.)

   1. மைறப் ; shelter, screen, covering.

     "ஆவரணத் தாேன பாழ்" (ைகவல்ய. தத் வ .53); 

   2. ஆணவ பலம்; one of the three evil passions. 

   3. சடை்ட ( டா.);; shirt, coat.

 Garment. 

   4. ஆைட ( ங்.);; cloth. 

   5. ேகாடை்ட ( டா);; fort, fortification. 

   6. றேவ ; fence. 

   7. ேகா ல் ச் ற்  ( ரகாரம்);; arcade. 

   8. அணிகலன் (நாநாரத்்த);; ornament. 

   9. ேமற் டைவ (ஆ. அக.);; upper portion of the saree.

ம. ஆவரணம். ஆவரணம் → skt. a-varana.

     [ஆல் + வ  - ஆவ  + அணம் - ஆவரணம் = ற்  வ தல். ஆ தல் = ற் தல். ஆல்வ தல் பாரக்்க;see 
ālvaru-.]

 ஆவரணம்2āvaraṇam, ெப. (n.)

   1. தல்; closing.

ஆவரி-த்தல்

ஆவரி-த்தல்āvarittal,    14. ெச. ன்றா . (v.t.)

    மைறத்தல் ( . . 4.19. வாக்);; to conceal. (ெச.அக.);.

     [ஆல் + வ  - ஆல்வ  → ஆவ தல் = ற்  வ தல், ஆவரி-த்தல் = மைறத்தல்]

ஆவரி

 
 ஆவரிāvari, ெப. (n.)

   அம்  (அக.நி.);; arrow.

     [ஆ + வரல் = ஆவரல் → ன்வரல், ெவளிப்ப தல். ஆ + வ  - ஆவ  → ஆவரி = ைரந்  ெவளிேய ம் 
அம் . ஒ.ேநா. ஆகாட்  = வாய் றந்  (ெவளிப்பட); காட் .]

ஆவரத்்தனம், ஆவரணம், ஆ ர ்பாவம் (ெவளிப்படல்); ேபான்ற பல ெசாற்கைள ம் வடெசால் 
வ வங்களாகக் காட் ேவார ்அம்ைபக் க் ம் 'ஆவரி' என்பைத வட ெசால்லாகக் காட்டாைம அ க.
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ஆவரிக்ைக

ஆவரிக்ைகāvarikkai, ெப. (n.)

   மைறத்தல்; concealing.

     "இந்தக் கலா  தத் வங்கள் வா க் ற ஆன்மாைவ இ ங்க சரீர மாவரிக்ைகயால்" ( . .2.55: 
வாக்);.

     [ஆவரி - ஆவரிக்ைக.]

ஆவ -தல்

ஆவ -தல்āvarudal,    18 ெச. . . (v.i.)

   1. ற் வ தல்; to go round. 

   2. உ த் க் ெகாள் தல்; to dress. 

   3. அணிதல்; to wear.

     [ஆல் + வ  – ஆல்வ  – ஆவ ]

ஆவைர

ஆவைரāvarai, ெப. (n.)

   1. ஆவாைர, ஆ ைரச ்ெச  (ைதலவ. ைதல.135);; tanner's senna. 

   2. நிலவாைக; Tinnevelly senna.

ம. ஆவர.

     [ஆ ைர – ஆவைர]

ஆ ைர பாரக்்க;see avirai.

ஆவல்

ஆவல்1āval, ெப. (n.)

   1. ேபராைச; craving, great desire, eagerness, earnestness.

     "ஆவற்ேபரன் னாலைற ன்ேறன்" (கம்பரா. ரப்்ப. 127);. 

   2. ப்பம்; desire.

     "ஆவலாெலமக் காமலர ்மரங்களாக்கல்" (வாத ர. ப்ெப . 69);.

ம. ஆவல்.

     [அவாவல் – ஆவல்]

 ஆவல்2āval, ெப. (n.)

   வைள  (அக.நி.);; bend.

     [ஒ கா → ஆல் → ஆ  → ஆ  → ஆவல். ஆ  = ற் தல், வைளதல்.]

  ஆவல்3 āval,    . . (f.v) ஆேவன் எனப்ெபா ள்ப ம் ஒ  தன்ைமெயா ைம ைன ற் ; first pers. 
Sing. finite verb – future tense.

     "க ைலக் ைண யாவ ெலன்ேற ந் த்த  ெகால்" (கந்த . அகத் .6);.

     [ஆ  + அல் - ஆ வல் → ஆவல். "அல்" உடன்பாட் த் தன்ைமெயா ைம ைன ற் .]

ஆவல்

 
 ஆவல் āvalli, ெப. (n.)

   ந் ற்ெகா  ( .அக.);; gulancha, the moon creeper. (சா.அக);.

     [ஒ கா. ஆ  + வல்  – ஆவல் . ஆ தல் - வைளதல். வல்  = ெகா .]
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ஆவல் வாைழ

 
 ஆவல் வாைழāvallivāḻai, ெப. (n.)

   ெவண்கத  (இரசதாளி); வாைழ; a species of plantain with good colour and taste, chumpa banana.

     [ஒ கா. அ  + அல்  → அ வல்  → ஆவல்  + வாைழ. அ  = அ ைம, றப் . அல்  = அல்  
ேபான்ற அழ . 'அல் ', அழ  த்த அைடெமா .]

ஆவலக ேபாளம்

 
 ஆவலக ேபாளம்āvalagapōḷam, ெப. (n.)

   வப் க் ங் யம் (சா.அக.);; red dammer.

     [ஆவலகம் + ேபாளம். ஆவலகம் = வப்  த்த அைடெமா .]

ஆவலங்ெகாட் -
தல்

ஆவலங்ெகாட் -தல்āvalaṅgoṭṭudal,    15 ெச. . . (v.i.)

    ஆரத்்  வாய் ெகாட் தல், வாயாலாரத்்  ஆ தல்; to shout with the mouth, patting it at the same time with the 
hand, as a sign of triumph, of defiance.

     "ேமவலன் றன ெசன்னி ெமல் தழ க்  ண்ேம லாவலங் ெகாட் செ்சல்ல" (கந்த . ங்க . 438);.

     [ஆவ த்தல் = வாய் றத்தல், ஒ ெய ப் தல். ஆவ  + ெகாட் தல் -ஆவலங்ெகாட் தல்.]

ஆவலப்ேபச்

 
 ஆவலப்ேபச் āvalappēccu, ெப. (n.)

   வ வற்ற ேபச் , ெவ ம் ேபச் , ெவற் ப் லம்பல்; vain talk.

     [அவலப்ேபச்  → ஆவலப்ேபச் .]

ஆவலம்

ஆவலம்1āvalam, ெப. (n.)

   ஆவ க் ம் ஒ , வாயால் எ ப் ம் ஓைச; noise made with the mouth.

     [ஆவ  → ஆவலம்.]

 ஆவலம்2āvalam, ெப. (n.)

   ெகால்ைல, ேதாட்டம்; garden.

     [ஒ கா. ஆவ  → ஆவலம் = ற் ம் ேவ டப்பட்ட ப .]

 ஆவலம்3āvalam, ெப. (n.)

   1. ல் ற் ம் பைட மரம் என் ம் ெநச க் க  (இ.வ.);; rod round which yarn is wound (Loc.);. 

   2. ைற, டைவ (அக.நி.);; sагее.

     [ஆவ  → ஆவலம் = ல் ற் ம் க , ற்  உ க்கப்ப ம் டைவ.]

ஆவலர்

ஆவலரā்valar, ெப. (n.)

   1. உற்றார,் உற னர;் relatives. 

   2. கணவர;் husband. 

   3. காதலர ்( ங்,);; lover. (த.ெசா.அக.);.

     [ஆவல் → ஆவலர.் ஆவல் = ஆைச, அன் .]
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ஆவலா

ஆவலா āvalāti, ெப. (n.)

   1. அடங்காத ஆைச; great desire. 

   2. அங்கலாப் ; lamenting out of jealousy. 3.

   ைற தல் (அக.நி.);; complaint, grievance. 

   4. ற் தல், அவ ; slander, defamatory statement (R);. 

   5. பயனற்ற ேபச் ; useless talk.

ம. ஆவலா .

     [ஆவல் + அ  – ஆவல . ஆவலா . அ  = . ஆவலா  = ஆவல் , அடங்காத ஆைச 
யான் தான் எண்ணிய  ஈேடறப் றைரத ்தாழ்த் ைரத்தல், உணரச்் ெகாப் ளிக் ம் 

ண்ேபச் .]

மன்னன் + அ  + மன்னன் - மன்னா மன்னன் என் ம், ரன் + அ  + ரன் - ரா ரன் என் ம் 
வ ம் ெதாடராட் கைள ஒப் ட்  ேநாக் க.

ஆவலா க்காரன்

 
 ஆவலா க்காரன்āvalātikkāraṉ, ெப. (n.)

   ேபாக் ரி, ெகா யவன்; rogue, scandalous fellow (R);

     [ஆவலா  + காரன்]

ஆவ

ஆவ 1āvalittal,    4 ெச. . (v.i.)

   1. அ தல், லம்பல்; to weep, cry, lament.

     "ஆவ த் ற்  கண்ணினன்" (கம்பரா. பள்ளி. 57);. 

   2. ஆைசப்ப தல்; to desire.

     [அவ  - ஆவ .]

 ஆவ 2āvalittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ெகாட்டா  தல்; to yawn. 

   2. வாய் றத்தல்; to open the mouth.

     "அங் ள்ள பரிசனங்கள் ஆவ த் ரங் ழ" ( ைள. வன்னி ம். 12);. . ஆவல். 

   3. பட் னி டத்தல்; to be starving. 

   4. ப யா த்தல்; to be hungry.

     [ஆ + வ த்தல் + ஆவ த்தல் = வாய் றத்தல், ப யால் வாய் தல்.]

 ஆவ 3āvali, ெப. (n.)

   1. வரிைச, ஒ ங் ; row, range, series.

     "மஞ் ளேராமாவ " (கம்பரா.76);. 

   2. ற் , இேரைக; scratch. Line. 
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ஆவ ப்

ஆவ ப் āvalippu, ெப. (n.)

   1. ேபராைச; keen desire. nostalgia.

     "ஆவ ப் ைடைம கண்டாய் அரங்கமா நக ளாேன" ( வ். மாைல. 1); 

   2. ெச க் ; pride, arrogance. 

   3. வைள ; curve, bend, turn.

ம. ஆவ க (  வைளந்த);

     [ஆவல் → ஆவ ப்  = ேபராைச, ஆைசயான் ேதான் ம் ெச க் , மனக்ேகாட்டம், றழ் , வைள .]

ஆவளி

ஆவளி1āvaḷittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ஒ ங் ப த் தல்; to regulate, order (R);.

     [ஆ  + வ  - ஆ வ  → ஆவ  → ஆவளி. ஆவளித்தல் = ஆ ெந ல் (ெசவ் ய ைற ல்); 
ெச த் தல், ஒ ங் ப த் தல், வரிைசப்ப த் தல். ப  - ப த்தல் என ைனயாவ  ேபால வ  -
வ த்தல் என ைனயா ம்.]

வடெமா ல் ஆவளி என் ம் ெசால் ன்ைம ம், ஆவளி என் ஞ் ெசால்ேல வடெமா ல் ஆவ  
எனத் ரிந் த்த ம் அ ம் ைனச ்ெசால்லாக ஆளப்படாைம ம், ஆ + வல் எனப் ரித் ப் 
ெபா ள் ணரத்்  வட லார ்இடரப்்ப த ம் ஆவளித்தல் த ழ்ச ்ெசால்ேல என்பைதக் காட் ம்.

 ஆவளி2āvaḷi, ெப. (n.)

   1. வரிைச; row, range, series. 

   2. ஒ ங் ; order. 

   3. ெகா வ , வ வ  வ ம் மர , தைல ைற; continuous line, lineage, dynasty. 

   4. ைகவைர, இேரைக (நாநாரத்்த.);; marks, as on the body or palm of hand.

     [ஆ வ  → ஆவ  → ஆவளி.]

ஆவளித்தல் பாரக்்க;see avalli.

 ஆவளி3āvaḷi, ெப. (n.)

   வளி என் ம்  கால அள  (சமண);; small division of time. (Jaina.);

     [ஒ கா. ஆவளி - ஒ ங் த் ய கால அள .]

ஆவளிசே்சவகம்

 
 ஆவளிசே்சவகம்āvaḷiccēvagam, ெப. (n.)

   நிைலயற்ற ேவைல, உ ப்பாடற்ற பணி; short duration service, temporary work (R);.

     [ஆவளி + skt. sevaka →த. ேசவகம்.]

ஆவற்காலம்

ஆவற்காலம்āvaṟkālam, ெப. (n.)

   1. ெப ந் ன்பம் ேந ம் காலம்; time of distress. 

   2. வாழ்நாளின் இ க்காலம்; last days.

     " வநாமந்தன்ைன யாவற்காலத் வன் ெச ற் கேவெபற்றால்" ( வரக. வநாம.45);.

     [அவல் → ஆவல் + காலம். அவ தல் = ெக தல்.]

ஆவ

 
 ஆவ āvaṟi, ெப. (n.)

   அவா, ஆைச; desire. (த.ெசா.அக.);.

     [அவா – ஆவல் - ஆவ .]
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ஆவ யாவ ெய
னல்

 
 ஆவ யாவ ெயனல்āvaṟiyāvaṟiyeṉal, ெப. (n.)

   ேபராைச த்த அ க் தெ்தாடர;் onom. expr.

 signifying greed, eagerness, avidity. ஆவ  யாவ ெயன்  ஓ றான் ( ன்.);

     [ஆவ  + ஆவ . ஆவ  = ேபராைச த்த ஒ க் ப் .]

ஆவா

ஆவாāvā, இைட (int.) 

   1. இரக்கக் ப் ; an exclamation of pity.

     "ஆவாெவனக் ெகா ங் ற்ெறன ெவா சார ்வ ம்" (கந்த . ரபன்.416);. 

   2. யப் க்களிப் க் ப் ; an exclamation of surprise or joy.

     "ஆவா றவரத்வ மாரளக்க வல்லாேர" (கந்த .வள்ளி. 45);. 

   3. யப் க் ப் ; an exclamation of wonder

     "ஆவா இ வர ்அ யா அணி ல்ைல அம்பலத் " ( க்ேகா);.

     [ஆ + ஆ = ஆவா. - ஒ க் ப்  இரடை்டக் ள .]

ஆவாகனம்

ஆவாகனம்āvākaṉam, ெப. (n.)

   1. ஒ  ெபா ளில் அல்ல  ப மத் ல் எ ந்த ம்ப  மந் ரம் ஒ  ெதய்வத்ைதயைழத்தல்; invocation 
to deity by mantras to be present in an object. (ைசவச.ெபா . 525);. 

   2. க் கட க் க் க ப்ப  ெச த் தல்; to ofter obeisance to fire god. (க .அக.);.

     [ஆவ தல் = ன்வரல், எ ந்த ளல். ஆவ த் தல் – ஆவா த்தல் -ஆவாகனம்.]

ஆவா -த்தல் பாரக்்க;see avagi-,

ஆவாகான 
த் ைர

ஆவாகான த் ைரāvākāṉamuttirai, ெப. (n.)

   வ பாட் க் ைக த் ைர வைகக ள் ஒன்  (க .அக.);; hand pose in worship. (ெசந். 10.425);.

     [ஆவாகனம் + த் ைர]

ஆவா -த்தல்

ஆவா -த்தல்āvākittal, ெச. ன்றா .

   எ ந்த மா  மந் ரத்தால் ெதய்வத்ைத அைழத்தல்; to invoke a deity by mantras to be present in an object.

     " வன் றன்ைன யாவா த் " ( மந். 1825);. (த.ெசா.அக.);.

     [ஆ + வ த்தல் – ஆவா த்தல் – ஆவா த்தல். ஆவ த்தல் = ன்னால் வந் க்கச ்ெசய்தல். 'ஆ' 
ற்ப த்தக் ப் ச ்ெசால். ஆவ  – ஆவா  – ஆவா  = Skt. ä-vähana.]

ஆவாைக

 
 ஆவாைகāvākai, ெப. (n.)

   நிலவாைக ( .அ.);; Tinnevelly senna.

     [அ  + வாைக - அ வாைக → ஆவாைக.]

ஞ்  காயா ம் வளர ்நிைலகள் கட ் லனாகா வைக ல் ைரந்  நைடெப த ன் ெபற்றெபயராம் 
என்பர.்

ஆவாசம்

ஆவாசம்āvācam, ெப. (n.)

   1. நகரம் ( ங்.);; town. 

   2. ம தநிலத்  ஊர ்( டா.);; agricultural town. 

   3. க டம், ; shelter, asylum, house.

     [ஆ + வாசம். ஆ = ன்னிற்ப , தன்ைமயான .]
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ஆவாட்

 
 ஆவாட் āvāṭṭu, ெப. (n.)

ஆலவாட்  பாரக்்க;see ālavārtu.

     [ஆலவாட்  - ஆவாட் .]

ஆவாப்பம்

ஆவாப்பம்āvāppam, ெப. (n.)

   1. தலாகச ்ேசரம்ானப் ெபா ள்கைளச ்ேசரத்்தல்; throwing additional ingredients into any mixture in the 
course of its preparation. 

   2. ைதப் பாத் ;seed bed. 

   3. நீர ்நிற் ம்ப  மரத்ைதச ் ற் ம் ண் ம் பாத் ; trench for water around a tree. (ெச.அக.);., 

   4. வைளயல்; bangle. (த.ெசா.அக.);.

     [ஒ கா. ஆல் + ஆரப்்  + அம் - ஆலாரப்்பம். ஆ + ஆரப்்பம் → ஆவாரப்்பம் → ஆவாப்பம். ஆ தல் = 
ெபா ந்தல், ேசரத்்தல், ஆரத்்தல் = கட் தல், ேசரத்்தல். ஆவாரப்்பம் = ேசரசே்சரக் கட் தல், ெபா த்தல். 
ஆவாப்பம் → Skt. āvapa.]

ஆலாபைன என் ம் ெசால்ைல இத டன் ஒப் ட்  ேநாக் க.

ஆவாபம்

ஆவாபம்āvāpam, ெப. (n.)

ஆவாப்பம் பாரக்்க;see аvappam.

 ஆவாபம்āvāpam, ெப. (n.)

   1. ைதப் ; sowing.

   2. பாத் ; pan, seed-bed.

   3. ப கவைக; a drink.

   4. பாண்டத் ய்ைம; cleansing of a vessel.

     [Skt. aväpa → த. ஆவாபம்.]

ஆவாய்கத் -தல்

ஆவாய்கத் -தல்āvāykaddudal,    15 ெச. . . (v.i.)

    இல்ைலெயன்  ெசால் த் ரிதல் (யாழ்.அக.);; to go about denying.

     [ஒ கா. ஆவாய் = றந்தவாய், இல்ைலெயன் ம் ப் . கத் தல் = ெவளிப்ப த்தல்.]

ஆவாயம்

ஆவாயம்āvāyam, ெப. (n.)

   1. ேப காலத் ன்பம், மகப்ேபற்  ேவதைன; pangs of child-birth, labour pain. 

   2. க ைமயான ள்ைளப்ேப , அல்லற்ப த் ம் ள்ைளப்ேப ; painful child birth.

     [அ  + பாயம் – அ பாயம் → ஆபாயம் → ஆவாயம். பயத்தல் = ள்ைள ெப தல். பயம் - பாயம். 
ட  ெமா ல் இன் ம் ள்ைளப்ேபற்ைற ( ரசவத்ைத);

     "பாயம்" என்பைத, ஒப் ட்  ேநாக் க.]

ஆவாரகம்

ஆவாரகம்āvāragam, ெப. (n.)

   மைறப் ; that which covers, screen. Well.

     "சரவ்ான்மாக்க க் ம் ஆவாரக மல்ல" ( . .2.80 வாக்);. [ஆவரகம் - ஆவாரகம்.); ஆவாரகம்.]

ஆவாரங்கரி

 
 ஆவாரங்கரிāvāraṅgari, ெப. (n.)

   ஆவாைர றைகெயரித்  அதனின் ம் எ த்தகரி; charcoal obtained by burning the avāral fuel. (சா.அக);.

     [ஆவாைர + கரி.]
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ஆவாரம்

ஆவாரம்āvāram, ெப. (n.)

   1. ஆவாரகம் பாரக்்க;see āvāragam. 

   2. ஆவாைரச ்ெச ; tanner's senna.

ஆவாரம் சச்ம்பா

 
 ஆவாரம் சச்ம்பாāvārambūccambā, ெப. (n.)

   ஐந்  மாதத் ல் ைள ம் சம்பா ெநல்; a kind of red paddy reaped in five months (சா.அக.);.

     [ஆவாைர – ஆவாரம் +  + சம்பா. ெசம் - ெசம்ைப - ெசம்பா = ெசந்நிற ெநல்.]

ஆவார

 
 ஆவார āvāramūli, ெப. (n.)

   ஒ  ெகா  வைக; creeper (சா.அக.);.

     [ஒ கா. ஆவாைர + .]

ஆவாைர

ஆவாைரāvārai, ெப. (n.)

   1. ஆ ைரசெ்ச  (பதாரத்்த. 240);; tanner's senna.

     "ஆவாைர ய " (பதாரத்்த. 254);. 

   2. நிலவாைக; Tinnevelly senna. 

   3. ஆவாைர ேவர;் tanner's root

   க. ஆவரி;ம. ஆ ரம்.

     [ஆ ைர → ஆவைர → ஆவாைர.]

ஆவாைர ஐந்

 
 ஆவாைர ஐந் āvāraiaindu, ெப. (n.)

   ஆவாரச ்ெச ன் இைல, , த் , படை்ட, ேவர ்என் ம் ஐந்  ம ந் ச ்சரக் ; the five medicinal 
products of tanner's senna viz, leaf, flower, seed, bark, root.

ஆவாைரெநய்

 
 ஆவாைரெநய்āvārainey, ெப. (n.)

   ஆவாைர த் னின் ம் எ க் ம் ெநய்; oil extracted from the seeds of the plant avarai.

     [ஆவாைர + ெநய்.]

ஆவாைரப் 
பஞ்சகம்

ஆவாைரப் பஞ்சகம்āvāraippañjagam, ெப. (n.)

ஆவாைர ஐந்  பாரக்்க;see avarai aindu.

     "ஆவாைரப் பஞ்சகங் ெகாளத்  ரந் தாக ம் ேபாம்" (பதாரத்்த.392);. [ஆவாைர + பஞ்சகம்]

ஆவாலம்

 
 ஆவாலம்āvālam, ெப. (n.)

ஆலவாலம் பாரக்்க;see ālāvālam.

     [ஆலவாலம் → ஆவாலம்.]
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ஆவா ைர

 

 ஆவா ைரāvāvirai, ெப. (n.)

   ஆவாைரச ்ெச ; tanner"s senna.

     [ஒ கா. ஆ  + ைர – ஆ ைர - ஆ ைர – ஆவா ைர –ஆ ைர - ம ந் ச ்சரக்காக ஆ ம் 
ைர அல்ல  த் ச ்ெச .] 

ஆ

ஆ 1 āvittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. வாய் தல், வாய் றத்தல்; to open the mouth so as to express some thing loudly. 

   2. ெப ச்  தல்; to sigh, as expressing grief.

     "இ ம்ப ய  ர வரவமா க் ம்" ( வ். ெபரிய .1,2,8);. 

   3. ெகாட்டா  தல் ( ங்.); to gape, to yawn.

   க. ஆக  (வாய் ற);;   ம. ஆ க் க;   ெத. ஆ ன்  (வாய் ற);;   . ஆவ ;   ேகாத. ஆவச,் 
ஆய்வ;   ட ஒபள் . ஒய் ;   ட. ஆவளிச;்   பர.் ஆ , ஆ ;   கட. ஆ ;   . ஒள , ஆனா;   மா. 
ஆெலாெல; ரா. ஆவானிங்.

     [ஆ த்தல் = ெவப்ப ட் தல் என் ஞ் ெசால், இ வைக ேவரினின்  ைளத்த ெசால். இஃ  இட 
வழக் க்ேகற்பப் ெபா ள் ரி ற்ற .]

ஆ - வாய் றத்தல் ஒ க் ப் செ்சால். ஆகாட்  = வாய் ற. ஆ என்  - ஆன்  (ெகாசை்ச); வாய் ற. 
ஆ த்தல் = வாய் றத்தலால் ெவளிவ ம் ெவப்ப ஆ , ெவ  ெவ ப் ட் ைக, ெவப்ப ட் ைக. 
ஆ த்தல் = வாய் தல் ( வக. 3124);, ெப ச் தல்,

     "இ ம்ப ய . ரவரவமா க் ம்" ( வ். ெபரிய . 1,2,8);

     "உ ரத்்தன ளா ேய" (கம்பரா. உலா. 30);.

 ஆ 2āvittal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

    ெவளி தல்; to let out to smoke.

     " ப பாத் ரம் ஆ த்த ைகையச ் ழற் " ( வக.2426, உைர); 

   2. ேவக ைவத்தல்; to boil, stream. 

ஆ  எ ம் தல்

 
 ஆ  எ ம் தல்āvieḻumbudal, ெப. (n.)

   நீரா  அல்ல  ைக ேமெல தல்; rising of steam or smoke.

     [ஆ  + எ ம் ]

ஆ க்கண்

 
 ஆ க்கண்āvikkaṇ, ெப. (n.)

   ட் னால் வந்த கண்; eyes becoming red because of heat.

க. ஆ கண் .

     [ஆ  + கண்]

ஆ க்கப்பல்

 
 ஆ க்கப்பல்āvikkappal, ெப. (n.)

   நீரா க்கப்பல் (ேசரநா.);; steam ship (Ker);.

     [ஆ  + கப்பல்]
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ஆ க்கலம்

 
 ஆ க்கலம்āvikkalam, ெப. (n.)

   ெவள்ளா ப் பாைன (ேசரநா.);; washerman's boiler (Ker);.

     [ஆ  + கலம்.]

ஆ க்காட் -தல்

ஆ க்காட் -தல்āvikkāṭṭudal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

 ெதய்வப் பைடயல் ெசய்தல் (நிேவதனம் ெசய்தல்); ( வ். ெபரி. 3.3.

   8. யா. பக். 580); make offering of food to a deity.

     [ஆ  + காட் தல்]

ஆ க் ளம்

 
 ஆ க் ளம்āvikkuḷam, ெப. (n.)

   மட்பாண்டச் ைள ந்த பள்ளம்; large pitougout by potters converted in to a village tank.

க. ஆெவய ண்டெ்ட

]ஆ  + ளம். ஆ த்தல் - வாய் றத்தல், ெகாட்டா  தல், ெவப்ப ட் தல், ேவகைவத்தல், 
மட்பாண்டதெ்தா லாளர ்ெப மள ல் மட்பாண்டங்கைளச ்ெசய்வதால், த்த நிலம் ெப ம் 
பள்ளமாக மா  அ ேவ பக்கப் ப க்கட் கள் கட்டப்பட்  நிைலத்த நீர ்நிைலயாக மாற்றப்ப ம் 
வழக்கம் இந் யா ன் பல டங்களி ம் ன்பற்றப்பட்

வந் க்க ேவண் ம். ஆதலால், மட்பாண்டச ் ைள ந்த ெப ங் கள் நீரந்ிைலகளான ேபா  
ஆ க் ளம் என் ம் ெபற்றன.]

மட்பாண்டச ் ைளக்  ஆ  என்ப  பரவலான ெப வழக் ச ்ெசால். ஆ  என் ஞ் ெசால்ேல 
நாளைட ல் வகர ன்ெமய் ேசரக்்கப்பட்  வா  என் ம் வடெமா ல் வா  (vapi); என் ம் வழங்கத் 
தைலப்பட்ட . ஒ.ேநா: ஆ  ( ன்ெசலல்); → வா  (தா );. ஆவல் → வாவல் (ெவளவால்);. வடெமா ல் 
வா  என் ம் ெசால் க்  ேவரில்ைல. ஆ  என் ம் ெசால் ம் வடெமா ல் இல்ைல. வா ைய 
வடெமா  த ந்  கடன் ெபற் க் ற . வடெமா ள்ள வா  (vapl); நீள்ச ர வ வ ள்ள 

ளத்ைதேய க் ற .

ல்ைல ந்  ெசன்ைனக்  வந் ள்ள இளம் ெபா யாளர ் . ேசாம ந்தரம் ல்ைல ழக் க் 
ேகா ர யாகசாைலய த்த க் ளத்ைத உள் ர ்மக்கள் ஆ க் ளம் என்  வழங் வதாக ம், 
பழங்காலத் ல் அக் ள ந்த இடத் ல் மட்பாண்டத் ெதா லாளர ் ைள ைவத் ந்ததாக நில ம் 
ெச வ ச ்ெசய் ைய ம் னார.் இந் ய ெமா கள் பலவற் ம், ப்பாக வட லெமா களில் 
மட்பாண்டத் ெதா லாளரக்ளின் ைள 'ஆ ' என்ேற க்கப்ப ற . ேவ ம் ெதா ைல வ ம் 
ஏற்காமல் ெவப்ப தல் மட் ம் ஏற் ம் சலைவத் ெதா லாளரின் அ க் த் ணி ேவக ைவக் ம் 
அ ப்  'ெவள்ளா ' (ெவள் - ெவ ைம, இன்ைம); எனப்ப தைல ஒப்  ேநாக் க. (க ங்களமர ்- வய ல் 
உைழக் ம் ேவளாளர,் ெவண்களமர ்- உ த் ண் ம் ேவளாளர.் ெவண்ைம - ெசயற்பா ன்ைம);.

ஆ க்ெகா க்கட்
ைட

 
 ஆ க்ெகா க்கடை்டāvikkoḻukkaṭṭai, ெப. (n.)

   நீரா னால் ேவகைவத்த இனிப் ; puff-like pastry dressed in steam.

     [ஆ  + ெகா க்கடை்ட]

ஆ க்ேகா

 
 ஆ க்ேகாāvikā, ெப. (n.)

   கைடக்கழக கால வள்ளல்களில் ஒ வன்; philanthropical chief in Sangam age. ேபகன் பாரக்்க;see pegan.

ஆ காட்டல்

 
 ஆ காட்டல்āvikāṭṭal, ெப. (n.)

   ேவ  த்தல்; to have steam bath, to expose to vapour.

     [ஆ  + காட்டல்]
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ஆ ளம்பல்

 
 ஆ ளம்பல்āvigiḷambal, ெப. (n.)

   காய்சச்லால் உடம் ல் அ க ண்டா  ஆ  ளம்பல்; vapour arising from the body as a result of 
excessive temperature due to fever.

     [ஆ  + ளம்பல்.]

ஆ ைக

ஆ ைகāvigai, ெப. (n.)

   பற் க்ேகா  (த.ெசா.அக.);; hold, support.

     "ஆகாயம் ேபாவாரக்்  மா ைகேயா" (ஒ . ரிைய.5);.

     [ஆ  + ைக.]

ஆ சே்சர்-த்தல்

ஆ சே்சர-்த்தல்āviccērttal,    9 ெச. ன்றா . (v.t.)

    கட் யைணத்தல்; to embrace. ஆ சே்சரத்்  த்த ட்டான். (இ.வா.);.

     [ஆ  + ேசரத்்தல்.]

ஆ வாளம்

 
 ஆ வாளம்āvicīvāḷam, ெப. (n.)

   உடல் ெபா ள் ஆ ; one's goods, body and soul.

     "ஆ ச் வாள ெமல்லாம் வாங்  றான்" (இராட.்);.

     [ஆ  + வாளம். ஆ  (உ ர)்; தலாகச ் த்தற்  (வாழ்தற் ); ேவண் யைவ.]

ஆ ைட

 
 ஆ ைடāviḍai, ெப. (n.)

ஆ ைடயாள் பாரக்்க;see āvudatyāl.

     [ஆ ைட – ஆ ைட]

ஆ ைடயார்

 
 ஆ ைடயாரā்viḍaiyār, ெப. (n.)

ஆ ைடயான் பாரக்்க;see avudaiyal.

ஆ த் ைற

 
 ஆ த் ைறāvittiṟai, ெப. (n.)

   யவனின் ைளக்  இடப்பட்ட வரி; tax collected on kiln.

     [ஆ  + ைற.]

ஆ தம்

ஆ தம்āvidam, ெப. (n.)

   1. றப்பணம், ைளக் ம் ஊ  (த.ெசா.அக.);; piercing needle, drilling bit. 

   2. ; screw.

     [ஒ கா. ஆ  – ஆளி – ஆ  – ஆ தம்]

ஆ நன்

ஆ நன் āvinaṉkuḍi, ெப. (n.)

   1. ேவள் ஆ ன் மைல; hil of vel Avi.

     "ஆ நன்  அைசத  ரியன்" ( கா. 176);. 

   2. பழநி என் ம் ஊர;் Palani, a town.

     [ஆ  + நன் + .]
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ஆ நீர்

 
 ஆ நீரā்vinīr, ெப. (n.)

   நீரா ையக் ளிரைவத்  உண்டாக் ம் நீர;் distilled water, or water obtained by condensing steam.

     [ஆ  + நீர.்]

ஆ ப்பதங்கம்

ஆ ப்பதங்கம்āvippadaṅgam, ெப. (n.)

   1. ைவப் ச ்சரக்  (த.ெசா.அக.);; a prepared medicine. 

   2. பதங்க ைறயாற் ெசய் ேமார ்வைக ம ந் ; medicine prepared by the process of sublimation.

     [ஆ  + பதங்கம்]

ஆ ப்

 
 ஆ ப் āvippu, ெப. (n.)

   ெகாட்டா ; yawning.

     [ஆ  → ஆ ப் ]

ஆ ப தல்

ஆ ப தல்āvibaṟidal, ெப. (n.)

   1. உ ர ்நீங்கல்; dying. 

   2. நீரா  எ ம் தல்; rising of steam.

     [ஆ  + ப தல்]

ஆ -த்தல்

ஆ -த்தல்āvibiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ேவ  த்தல்; to have a vapour bath. 

   2. ஆ காட் தல்; steam bath generally taken in cases of cold, fever, etc.

     [ஆ  + ]

ஆ ரிதல்

 
 ஆ ரிதல்āvibiridal, ெப. (n.)

   சாதல்; dying.

     [ஆ  + ரி.]

ஆ ேபாக்கல்

ஆ ேபாக்கல்āvipōkkal, ெப. (n.)

   1. உ ரநீ்க் தல்; taking away life, killing. 

   2. ேப ப்ேப க் கைளத்தல், யாகப் ேப தல்; wasting of energy by excessive talk.

     [ஆ  + ேபாக்கல்.]

ஆ ேபாதல்

 
 ஆ ேபாதல்āvipōtal, ெப. (n.)

   உ ர ்நீங்கல்; dying.

     [ஆ  + ேபாதல்]

ஆ யம்

ஆ யம்āviyam, ெப. (n.)

   1. உ ர;் life. 

   2. உடல்வ ைம; strength. 

   3. உடம் ; body. (சா.அக.);.

     [ஆ  + அம்]
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ஆ யர்

ஆ யரā்viyar, ெப. (n.)

   1. ேவளா ன் மர னர;் descendants of Velávi or Pegan.

     "அ மெனம்பரி ல் ஆ யர ்ேகாேவ" ( றநா.147);. 

   2. ேவளாளர ்(அக.நி.);; Velalar. 

   3. ேவடர ்(அக.நி.);; hunters.

     [ஆ  + அர.்]

ஆ யர் லம்

 
 ஆ யர் லம்āviyarkulam, ெப. (n.)

   ைவயா க்ேகா ெப ம்ேபகன் (வள்ளல்களில் ஒ வன்); ேதான் ய ; name of class to which Vaiyavi-k-ko-
Perum Pegan belongs.

     [ஆ  → ஆ யர ்+ லம்]

ஆ யர்ேகா

ஆ யரே்காāviyarā, ெப. (n.)

   வள்ளல் ேபகன்; Pegan, a philanthrophic king.

     "ஆ யரே்கா" ( றநா.147);.

     [ஆ  + அர ்+ ேகா]

ஆ யர்ேகாமான்

 
 ஆ யரே்காமான்āviyarāmāṉ, ெப. (n.)

ஆ யரே்கா பாரக்்க;see āwiyarkõ.

     [ஆ  + அர ்+ ேகாமான்]

ஆ யரெ்ப மகன்

ஆ யரெ்ப மகன்āviyarperumagaṉ, ெப. (n.)

ேபகன் ( .பா.86); Pegan ஆ யரே்கா பாரக்்க;see aviyarko.

     [ஆ  + அர ்+ ெப மகன்]

ஆ யா

 
 ஆ யா āviyāṭu, ெப. (n.)

   பள்ளா , யா  (ேசரநா.);; a kind of goat (Ker.);.

     [ஆ  + ஆ .]

ஆ யாதல்

 
 ஆ யாதல்āviyātal, ெப. (n.)

   ஆ யாய்ப் ேபாதல்; evaporating.

     [ஆ  + ஆதல்]

ஆ றக்கம்

 
 ஆ றக்கம்āviyiṟakkam, ெப. (n.)

   வ த்தல்; distillation.

     [ஆ  + இறக்கம்]
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ஆ ேயகல்

 
 ஆ ேயகல்āviyēkal, ெப. (n.)

ஆ யாதல் பாரக்்க;see āviyādal.

     [ஆ  + ஏகல்.]

ஆ ேயற்றம்

 
 ஆ ேயற்றம்āviyēṟṟam, ெப. (n.)

   ெப ச் ;   சை்ச அடக் ைவக் ம் ஓகநிைல; condition in which the respiration is held up and retained. 
(சா.அக.);

     [ஆ  + ஏற்றம்.]

ஆ ரங்காய்

 
 ஆ ரங்காய்āviraṅgāy, ெப. (n.)

   ஆவாைரக்காய்; fruit of tanner's cassia (W.);.

     [ஆவாைர – ஆ ைர + காய்]

ஆ ரதம்

 
 ஆ ரதம்āviradam, ெப. (n.)

   ழற்  (நாப ப);; whirl.

     [ஒ கா : அைல  → ஆ  → ஆ ர ்→ ஆ ரதம்]

ஆ ரம்

ஆ ரம்āviram, ெப. (n.)

   1. நிரயங்க ள் (நரகம்); ஒன்  (நாம ப.);; one of several hells. 

   2. இைடயரே்சரி; village of herdsmen.

     [ஆ ரம் - ஆ ரம்.]

532

www.valluvarvallalarvattam.com 5306 of 19068.



ஆ ந்

ஆ ந் āvirundu,    இைட. (Part.) ஒ  நிகழ்கால இைடநிைல; present tense marker.

     "உண்ணா ந் " (நன். 145, இராமா ச. உைர);.

     "க ம மாராயா ந் " (S.I.I.iii.137);.

ஆ + இ ந்  – ஆ ந் . ெசய்யாஎன் ம் இறந்தகால ைனெயசச் வாய்பாட் ன் ஈற்ெற த் ம் 
ைனெயசச்த் ெதாடரின் வ ெமா ம் (ெசய்யா ந்தான்); ேசரந்்த வ வம்.

நன் ல் இயற் யபவணந் யார ்சமணெந சாரந்்  வட ல ெமா களில் ேதரச்்  
ெபற்றவராைகயால் ெசய்யா என ம் வாய்பாட்  ைனெயசச்த் ன் ஈற்ெற த்  ஆகாரத்ைத 
வ ெமா டன் ணரத்்  நிகழ்கால இைடநிைலெயன்  காட்  ட்டார,் காட் ய ேமற்ேகாள் 
உண்ணா ந்  என்ப ம், 'ஆ ந் ' என் ம் இலக்கண உண்ைம ல் நிகழ்காலம் காட் வனவல்ல. 
ஆ , (ஆ க் ன்றான்);. உண்ணா க் ன்றான் என எ த் க்காட்  தந் ப் ன் 
ெபா த்தாமா ந் க் ம்.

நன் லாரக்்  ந்ைதய இலக்கண ஆ ரியரக்ள் த ள்ள ெதாடர ்நிகழ்காலம், ெதாடர ்
இறந்தகாலம் ஆ யவற்ைற ற்றாக எ த் க் காட்ட ல்ைல. ெதாடர ்இ ந்த

காலத்ைத இறந்தகாலம் என் ம் ெதாடர ்நிகழ்காலத்ைத நிகழ்காலம் என் ம் த் ச ்ெசன் ள்ளனர.்

உண்டான் - இறந்தகாலம்.

உண்ணாநின்றான் - (உண் ெகாண் ந்தான்);, ெதாடர ்இறந்தகாலம்,

உண்ணா நிற் ன்றான் - (உண்  ெகாண் க் ன்றான்); ெதாடரந்ிகழ்காலம்.

உண்ணா நிற்பான் - (உண் ெகாண் ப்பான்); ெதாடர ்எ ரக்ாலம்.

ெசய் , ெசய் , ெசய்யா, ெசய் , ெசய்ெதன என் ம் ஐந்  வாய்பா க ம் இறந்தகாலம் காட் வன. 
'ெசய் ' இைடநிைலயா ம் ஏைனயைவ இ  நிைலயா ம் இறந்த காலம் காட் ம் (ஆ கநாவலர ்
உைர.);

ஆ ைர

ஆ ைரāvirai, ெப. (n.)

   1. ஆவாைரச ்ெச ; tamer's cassia. 

   2. ஒ  மரம்; a kind of tree.

     "வானளா ன வாரக்னி யா ைர" (காஞ் ப். ரகர.் 12);.

ஆவாைரச ்ெச , இச ்ெச  இளங் ைளகைள ைடய . எங் ம் ைள ம் இசெ்ச  
ெமா ெமா ப்பாக ம், இைல

வரிைசகள் 8 தல் 12 இைணகள் உள்ளதாக ம், ஒவ்ெவா  இைண ன் ந ம் ேகாளங்கள் 
உள்ளதாக க் ம். ேமற்பக்கம் வழவழப்பாக ம், அ ப்பக்கம் ெசாரெசாரப்பாக ம் ைளகளின் 

னி ல் ங்ெகாத் கள் உள்ளனவா ம் காய்கள் தடை்டயாக ம், ங்ெகாத் ல் 3 தல் 5 
மஞ்சட் க்கள் உள்ளதாக ம் இ க் ம்.

   இதன் படை்டக் க க்  (கசாயம்); க ம் வரப்்பாத ன் வாய் ெகாப்பளித்தால் ண் ஆ ம். இதன் 
ைவ நீரி க் க் க க் ட்  (கசாயம்); ப வர.் இைலகைள இ த்  உச் தல் பாதம் வைர ல் 

உடம் ல் ஊ ம்ப த் வாைல ட்டால் ைல, ஊைத (வாதம்); ண் த யைவ ணமா ம். த் ர 
எரிசச்ல் நீக்க னானி ம த் வர ் ந்  ம ந்  ெசய்வர.் இதன் ெபா  ( ரணம்); ம ந்தாகப் 
பயன்ப ம். இதன் ேவர ்எஃ க் காய்ச் ப் பதப்ப த்த பயன்ப ம்; earedicassia, Tanner's cassia.

 It is a shrub with tender branches;

 petioles and penduncles pubescent;

 leaf lets 8 to 12 pairs with a gland between each pair;

 upper side glabrous, under slightly pubescent;

 legumes compressed and flowers 3 to 5 together, and of bright yellow colour.

 The plant is commonly found largely in plains and sterile tracts. The bark which is highly astringent in effect is used for 

ஆ வண்

 
 ஆ வண் āvivaṇṭi, ெப. (n.)

   நீரா  வண் , ெதாடர ்வண்  இயந் ரம் (ேசரநா.);; steam engine (Ker);. steam train.
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ஆ வாங் தல்

ஆ வாங் தல்āvivāṅgudal, ெப. (n.)

   1. உள்ேள ச்  இ த்தல்; inhaling. 

   2. ச்  வாங் தல்; breathing hard. 

   3. ெகால் தல்; killing. 

   4. ம் த்தல்; retaining breath, suppressing breath. 

   5. வ த் தல்; giving trouble, annoying.

     [ஆ  + வாங் ]

ஆ டல்

ஆ டல்āviviḍal, ெப. (n.)

   1. ச்  தல்; exhaling. 

   2. உ ர ் றத்தல்; dieing.

ஆ  -தல்

ஆ  -தல்āvivīcudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. மணம் பர தல்; to spread fragrance. 2.  ைடநாற்றம் பர தல்;

 to spread as odors, to become diffused as an unpleasant smell (W.);

     [ஆ  + ]

ஆ ன் ளம்ப

ஆ ன் ளம்ப āviṉkuḷambaḍi, ெப. (n.)

   1. மாட் க் ளம்ப ; impression left by the hoof of the cow. 

   2. ஒ  பச் ைல; a kind of plant, the leaves of which resemble the hoofs of cow.

     [ஆ + இன் + ளம்  + அ ]

ஆ ன் ெபா ட்

 
 ஆ ன் ெபா ட் āviṉpoguṭṭi, ெப. (n.)

   இ ப்பவல் என் ம் ெச ; Indian everlasting plant. The root is prescribed in decoction for cachexia, scrofula and 
syphilis. (சா.அக.);.

     [ஆ + இன் + ெபா ட் ]

ஆ ன்

 
 ஆ ன் āviṉṉuruvi, ெப. (n.)

   ஆ ன்ேமற் ல் ; honey suckle mistletoe.

     [ஆ + இன் + உ .]

ஆ னன்

ஆ னன் āviṉaṉkuḍi, ெப. (n.)

   கன் ேகா ல், பழனி; Muruga's shrine. Palani

     "ஆ னன்  வ ம் அமலற் ேபாற் வாம்" (கந்த 4. கட ள் வா.14);.

ஆ நன்  பாரக்்க;see avinankudi.

ஆ ரம்

 
 ஆ ரம்āvīram, ெப. (n.)

   இைடய ர;் village of shepherds.

     [ஆ ரர ்- ஆ ரம்.]
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ஆ ரன்

 
 ஆ ரன்āvīraṉ, ெப. (n.)

   இைடயன்; shepherd.

     [ஆ + ரன்]

ஆ

ஆ 1āvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ம் ; to desire.

ம. ஆேவற்றம்(ேபராைச);

     [அவா  – ஆ ]

 ஆ 2āvu, ெப. (n.)

   காற் ; wind.

ஆ – ஆ .

 ஆ 3āvu, ெப. (n.)

   1. ன்  ( .அ.);; crab's eye. 

   2. ஆசச்ா மரம்; ebony tree.

     [ஆ  = வப் ]

ஆ ைடயார்

 
 ஆ ைடயாரā்vuḍaiyār, ெப. (n.)

ஆ ைடயான் பாரக்்க;see avugaiyāl.

     [ஆ ைடயாள் - ஆ ைடயார.்]

ஆ ைடயார் 
ேகா ல்

 
 ஆ ைடயார ்ேகா ல்āvuḍaiyārāyil, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள ப்ெப ந் ைறக் ேகா ல்; Siva shrine in Thanjavur District.

     [ஆள் + உைடயார ்ஆ ைடயார ்- அ யார ்தம்ைம ஆடெ்காண்ட இைறவன்.]
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ஆ ைடயாள்

ஆ ைடயாள்āvuḍaiyāḷ, ெப. (n.)

   வல்லைம (வல்லைம - சக் ); யா ய இைற  உைமயவைளக் க் ம் இலங்க (இ ங்க); அ வட்டம், 
டம்; pedestal rep. resenting divine energy on which the Linga is placed.

     "ஆ ைடயா ஞ் வ ங்க ம் ஒன்ைற டெ்டான்  நீங்காமல்" ( . .169. நிரம்ப);.

ம. ஆ ைடயாள்.

     [ஆள் + உைடயாள் - ஆ ைடயாள் (ஆ(ள்); + உைடயாள்); - ஆ ைடயாள் - உ ரக்ைள ஆடெ்காள் ம் 
அ ைடய ேத  உைமயவள். இனி, ஆ  - ஆ  = வ ைம, வல்லைம (சத் );, ஆற்ற ள்ளவள் 
என் மாம்.]

த ம், ம் இல்லா இைறவன் பைடத்தல் காத்தல் அ த்தல் மைறத்தல் அ ளல் என் ம் 
ஐந்ெதா ல் ரிய அ ப்பைடயான ஒளிப் ழம்பான இலங்க (இ ங்க); வ க்  நின்  நிைலத்த 
நிைலக் களமாக ம், அ க் ம் அைம க் ம் பற் க் ேகாடாக ம், வல்லைம ன் றப் டமாக ம் 
உலகத் ேதாற்றத் ற் ம் ஒ க்கத் ற் ம் இ ப் டமாக ம் த ம் ம் வைரய க் ம் 

றப் டமாக ம், கால ம் இட ம் கணக் டெவாண்ணாப் ெப ெவளி ல் ேகாள அைமப்ைபக் 
காட் ம் வட்ட வ வமா ம் கற் ன் ண்ைம எனப் பாவலர ்உைரக் மா  ேபால வல்லைம ன் 

ண்ைமக்  வ  ெகா த்தாற் ேபான்  அ ப் டமா ம் ஆ ைடயாள் வ வம் அைமக்கப்பட் ள்ள .

ஆற்றேல ஆற்றலாய் ழ்த்  பல்ேவ  வ  ெகாண்  உ மா  அ ந்  ண் ம் ஆற்ற ள் 
அடங் தலான், ஆண்ைம ெபண்ைமெயன் ம் ேவ பாட் க்  அறேவ இட ன்ைம ன் 
அம்ைமயப்பன் என்  இைறவைன தற் ெபா ளாக்  வ ப வ  வனியக் (ைசவ); 
ேகாட்பாடாக ன், ஆ ைடயாைளப் ெபண்ைமக் ம் இலங்கத்ைத (இ ங்கம்); ஆண்ைமக் ம் 

யாக் ைரப்ப  ெவற் ைர ம் வனியக் ேகாட்பாடை்டப்ப த் ைரக் ம் சமயப் 
பைகவரக்ர ைர மா ம். இலங்க வ  ஒளி ன் ேதாற்றமாய் ஆற்ற னின்  ழ்க் ம் 
ஆற்றைலேய த்தெதன்க. ஆற்ற க்  அ பணிவேத வ வ பாடாம்.

ஆ தல்

ஆ தல்āvudal,    ெதா.ெப. (vbl.n.) ம் தல்; desiring.

     "ெசந்ெநலங்கழனிச ்ெசய்ேவட ்டா ய மைற ேயான்" (உபேதசகா வத் ேரா.120);.

     [அவா தல் → ஆ தல்.]

ஆ

ஆ āvudi, ெப. (n.)

ஆ  பாரக்்க;see agudi.

     "ஆ  மண்ணி ய ர் ன் த் " (ம ைரக். 494);.

     [ஒ கா. அ  → ஆ  → ஆ .]

ஆ ரிஞ்

 
 ஆ ரிஞ் āvuriñji, ெப. (n.)

ஆ ரிஞ் த  பாரக்்க;see āvurinjutari.

ஆ ரிஞ் த

ஆ ரிஞ் த āvuriñjudaṟi, ெப. (n.)

   ஆ (ப ); த ய கால்நைடகள் உராய்ந்  ெகாள்வதற்காக நடப்பட்ட மரக்கடை்ட, ஆ ண்  ற்  
( வா.);; rubbing post for cows.

     "அ சமயத்ேதாரக்் ணேவாடா ரிஞ் த " ( ெநல். அறம் வள. 33);.

     [ஆ + உரிஞ்  + த .]

ஆ த்தம்

 
 ஆ த்தம்āvuṟubittam, ெப. (n.)

   உடல் ெவ ம் க் ெகாக்கரித் க் க் த்தா ம் ண ள்ள ேநாய்; a nervous disease marked by a 
peculiar cry like that of a cock's crow and a dancing mania, chorea. (சா.அக.);

     [ஒ கா. ஆ + உ  + த்தம். ஆ றல் - வாய் றந்  ெகாக்கரித்தல். த்தம் = த்த த யவற்றான் 
ைள ம் ேநாய்.]
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ஆ ர்க் கா கள் 
சாேதவனார்

 
 ஆ ரக்் கா கள் சாேதவனாரā்vūrggāvidigaḷcādēvaṉār, ெப. (n.)

   கைடக்கழகப் லவர;் Sangam poet.

     [ஆ ர ்+ கா கள் + சாேதவன் + ஆர.்]

ஆ ர் ழார்

 
 ஆ ர் ழாரā்vūrkiḻār, ெப. (n.)

   கைடக்கழகப் லவர;் Sangarn poet.

     [ஆ ர ்+ ழார]்

ஆ ர் ழார் 
மகனார் 

கண்ணனார்

 
 ஆ ர் ழார ்மகனார ்கண்ணனாரā்vūrgiḻārmagaṉārgaṇṇaṉār, ெப. (n.)

   கைடக்கழகப் லவர;் sangam poet.

     [ஆ ர ்+ ழார ்+ மகன் + ஆர ்+ கண்ணன் + ஆர ்'ஆர'் உயர் ப்பன்ைம ]

ஆ ர் லங் ழார்

 
 ஆ ர ் லங் ழாரā்vūrmūlaṅgiḻār, ெப. (n.)

   கைடக்கழகப் லவர;் Sangam poet.

     [ஆ ர ்+ லம் + ழார.் லம் = நாண் ன்]

ஆெவ

 
 ஆெவ āverudu, ெப. (n.)

   காைள; bull

     [ஆ + எ  - ஆெவ .]

ஆெவனல்

ஆெவனல்āveṉal, இைட. (part.) 

   1. வாய் றத்தர ் ப் ; onom. expr, signifying opening the mouth.

     "கா னிக் ம்ெவண்ெணய்க் ம்ெசம்பவளமா ெவன்றான்" (அட்டப் ேவங்கடமா. 16);. 

   2. அ ைகக் ப் ; onom. expr, signifying crying

     "ஆெவன்றலற" (ேதவா.70.8);. 

   3. இரக்கக் ப் ; onom. Expr. signifying pity.

     [ஆ + எனல். ஆ = வாய் றத்தல் ப் . வாய் றத்தேல அ ைக ம் இரக்க ம் த்த .]

ஆேவரி

 
 ஆேவரிāvēri, ெப. (n.)

   ஒ வைகக்கடல் ன்; a kind of sea-fish. (ேசரநா.);

ஆேவ

ஆேவ āvēṟu, ெப. (n.)

   காைள; bull ox.,

     "ஆேவ  யரத்்ேதான்" (உபேதசகா. மால்.16);.

     [ஆ + ஏ .]
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ஆேவா

 
 ஆேவாāvō,    இைட. (int.) யப் , இரக்கம், வ த்தம் உணரத்் ம் ப் ச ்ெசால்; term expressive of wonder, 
pity, distress.

ம. ஆேவா.

     [ஆ + ஒ - ஆேவா. ஆ, ஓ இரண் ம் யப்  த்த இைடசெ்சாற்கள்.]

ஆழ்கடல் ன்கள்

 
 ஆழ்கடல் ன்கள்āḻkaḍalmīṉkaḷ, ெப. (n.)

   கட ன் ஆழமான ப களில் வா ம் ன்கள்; sea-fishes which dwell in deep sea.

     [ஆழ் + கடல் + ன்கள்]

ஆழ்கடற் ன்
ேறான்

 
 ஆழ்கடற் ன்ேறான்āḻkaḍaṟṟuyiṉṟōṉ, ெப. (n.)

   கடல் ேமல் ங் ேகாலத்தமரந்்த மால்; Visnu sleeping on the deep ocean.

     [ஆழ் + கடல் + ன்ேறான்.]

ஆழ்த் -தல்

ஆழ்த் -தல்āḻddudal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

    அ ழ்த் தல்; to sink, immerse, plunge, caus. of ஆழ்1

     [ஆழ் – ஆழ்த் ]

ஆழ்வள்ளிக் ழங்

 
 ஆழ்வள்ளிக் ழங் āḻvaḷḷikkiḻṅgu, ெப. (n.)

மரவள்ளி பாரக்்க;see maravaļļi:.

     [ஆழ் + வள்ளி + ழங் .]

ஆழ்வார்கன்

ஆழ்வாரக்ன் āḻvārkaṉmi, ெப. (n.)

   மால் ேகா ல் சகன் (S.ll. iii. 150);; priest of a visnu temple.

     [ஆழ்வார ்+ (க );-கன் .ஆள்வார-்ஆழ்வார ்= மால்.]

ஆழ்வார் நகரி

 
 ஆழ்வார ் நகரிāḻvārtirunagari, ெப. (n.)

   ெநல்ைல மாவட்டத் ல் உள்ள ஊர;் place name. நம்மாழ்வார ் றந்த ஊர.்

     [ஆழ்வார ்+ நகர ்+ இ.]

ஆழ்வார் நாள்

ஆழ்வார ் நாள்āḻvārtirunāḷ, ெப. (n.)

மால் ேகா ல் ழா ெதாடங் வதற்  ன்  ைளப்பா ைக ெதளிக் ம் (அங் ராரப்்பணம்); 
ழா ( வ். ப்பல். 

   3. யா); ceremony of seedling in a vessel prior to the commencement of festival in a Visnu temples.

     [ஆழ்வார ்+ நாள் = ழா.]

ஆழ்வான்

ஆழ்வான்āḻvāṉ, ெப. (n.)

   ரியன்; sun.

     "ஆழ்வான் ேசய்காரி" ( ேனந் தா  காண். 102);.

     [ஒ கா. ஆழ் - ஆழ்வான் = ேமைலக்கட ல் மைற ம் ரியன்.]
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ஆழ்

ஆழ் āḻvi, ெப. (n.)

   1. தைலவன்; lord.

     " வான் பட் யாண்டாரக்்  நம் ஆழ் க் " (S.I.l.v. 84);. 

   2. தைல ; lady.

     [ஆழ் - ஆழ் .]

ஆழ்

ஆழ் āḻvu, ெப. (n.)

   ஆழம்; depth.

     "ஆழ் னிற் ப ந்த தா ம்" (இர . க் . 26);.

     [ஆழ் – ஆழ் ]

ஆழங்கால்

ஆழங்கால்āḻṅgāl, ெப. (n.)

   1. அ க ஆழ ல்லாத நீரந்ிைல; shallow water.

     "ேமல வாழங்கா ெலனக்  தல் நீசே்ச" ( ரப்் பள் .பக்.7);. 

   2. பலைக தாங் வதற்காகச ் வரிற் ப க் ம் கடை்ட (இ.வ.);; wooden prop inserted in a wall to support a shelf 
(Loc.);. 

   3. பல்கால் பழ  பட்ட ம் ஈ பா ம் தல்; getting involved after long experience.

     [

   1. ஆழம் + கால். காலள , அதாவ  கால் நிைலெகாள் ம் ஆழ ள்ள நீரந்ிைல. 

   2. ஆ ம் + கால் - ஆழங்கால். கால் = மரக்கடை்ட 

   3. கால் - அ ப்ப  ஆழமாக ேவரப் தல், த்தம் தல், உரன் உ தல், பட்ட  தல்.]

ஆழங்காற்ப -தல்

ஆழங்காற்ப -தல்āḻṅgāṟpaḍudal,    2 ெச. . . (v.i.)

    அ ந் தல்; to be immersed in, become absorbed in, get involved.

     "பகவத ் ஷயத் ல் ஆழங் காற்பட் " (ஈ .4.3.6);.

     [ஆழம் – கால் - ப .]

ஆழநீளம்பார்-
த்தல்

ஆழநீளம்பார-்த்தல்āḻnīḷambārttal,    9 ெச. ன்றா . (v.t.)

    தனிெயா வனின் இயல் கைள அல்ல  ஆற்றைல ட்பமாக ம், தந் ரமாக ம் ஆய்ந்த தல்; to test 
one's ability or character minutely and Cunningly. 'எப்ப ப்பட்டவைர ம் அவன் ஆழநீளம் பாரத்்  வான்' 
(உ.வ.);.

     [ஆழம் + நீளம் + பார.்]
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ஆழம்

ஆழம்āḻm, ெப. (n.)

   1. ஆழ்ந் த்தல்; depth. 'இந்தக் ேகணி அ க ஆழம் (உ.வ.);. 

   2. நிலத் ல் ேமற்பரப் னின்  ேழ ேபா ம் அள , ேம ந்  ேழ தா ம் அள ; measurement from 
top down.

     "உள் ற வா ர வா ர ேயாசைன நீளங் ெகாள்வேதா ராழ ம்" (கந்த . அ ரயாக.42);. 

   3. ஆழ்ந்த க த் ; depth of thought.

     "ஆழமன்ேனா

   உைடத் வ் ைவயர ்வாரத்்ைத" ( க்ேகா.61.);. 4.  நீராழம்; depth of water. 'ஆற் ல் ஆழம் பாரத்்  
இறங் ' (உ.வ.);. 

   5. உள , மந்தணம், (இரக யம்);; secret. 

   6. மனத் ன் ஆழம்; depth of mind. அவைன யா ம் ஆழம் கண்ட ய யா  (உ.வ.);. 

   7. அ தற்  அ ைம; difficulty of understanding, incomprehensible. 'அ  ஆழமான ெசய் , உனக் ப் ரியா ' 
(உ.வ.);. 

   8. தாழ் ; bottom. 'வாளி ஆழத் ல் இ க் ற , எ க்க யா ' (உ.வ.);. 

   9. நீரந்ிைல; pool, tank. 

   10. ெப தம் (கம் ரம்);; pride, dignity. 

   11. மைறந் ள்ள ஆற்றல்; potentiality.

   ம. ஆழம்;   க. அழ, ஆ , ெத. ேலா ;   ., ட., பட., ஆள்;ேகாத. ஆளம்.

ஆழம்பார்-த்தல்

ஆழம்பார-்த்தல்āḻmbārttal,    14. ெச. . . (v.i.)

   நீர ்நிைல ன் ஆழத்ைத அளந்த தல்; take soundings,measure depth. -4 ெச. ன்றா . (v.t.);

   ஒ வன  ஆற்றல் பண்  த யவற்ைற ஆய்ந்த தல்; to sound, examine, test, as one's learning, one's 
depth of mind.

     [ஆழம் + பார-்]

ஆழ ைடத்தாதல்

ஆழ ைடத்தாதல்āḻmuḍaittātal, ெப. (n.)

   க் ரிய பத்  அழ க ள் ஒன் ; profundity of thought, terse but suggestive in meaning, one of ten essential 
qualities of a good book.

     "ஆழ ைடத்தாதல், அஃ , அரி ணர ்ெபா ளதாதல்" (நன். ெபா ப். 13);.

     [ஆழம் + உைடத்  (உைடய ); + ஆதல்.]

ஆழேமாைழ

ஆழேமாைழāḻmōḻai, ெப. (n.)

உள்ேள த் க் ெகாண்  ேபா ற ைய ைடய ழா  ( வ். ெபரியாழ். 3,7,4,); depth of a river with 
whirling water.

     [ஆழம் + ( ைழ);ேமாைழ.]

ஆழல்

ஆழல்1āḻl, ெப. (n.)

   1. ஆ தல், தல்; submerging, sinking. 

   2. ஆழ ைடத்தாதல்; state of being deep. 

   3. ஈ படல்; being involved.

     [ஆ  - ஆழல்.]

 ஆழல்2āḻl, ெப. (n.)

   கைறயான்; white ant. ( ங். 2538);.

     [ஒ கா. ஆழ் – ஆழல் = மண்ணில்  வாழ்வ , மண்ணில் ஆழ்ந்  ெசல்வ .]
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ஆழா-த்தல்

ஆழா-த்தல்āḻāttal,    11. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கத்தல், கந்  அளத்தல்; to measure. 

   2. ஆழ்ந்  ந்ைத

   ெச த் தல், க த் ன்  ஈ ப தல்; to be immersed, absorbed.

     "அ ளின் ெப நைசயாலாழ்ந்  ( வ். வாய். 2,1,8);.

     [ஆழ + ஆக்  – ஆழஆக்  – ஆழஆ - ஆழா = ஆ மா  ெசய்.]

ஆழாக்

ஆழாக் āḻākku, ெப. (n.)

   உழக் , அைரக்காற்ப ;   1/8 of a measure, dry or liquid measure known otherwise as ulakku.

   ம. ஆழக் ;க. ஆழாக் ]

     [அைர ழக்  – ஆழாக் ]

ஆழாங்

 
 ஆழாங் āḻāṅgu, ெப. (n.)

ஆழங்கால் பாரக்்க;see alangal.

ஆழாரம்

ஆழாரம்āḻāram, ெப. (n.)

   பண்ைடத் த ழகத் ல் இறந்தவரக்ைளப் ைதப்பதற்காகக் கற்களால் கட்டப்பட்ட 8 அ  தல் 10 
அ  வைர ட்ட ள்ள வட்டமான ைத ; circular stone pit of ancient Tamils, 8 to 10 ft. in diameter containing 
cinerary urns and bones, Indian cromlech (M.M.);

     [ஒ கா. ஆழ் + ஆரம். ஆழ்த்தல் = ைதத்தல். ஆரம் = வட்டம், வட்டமான ைத .]

ெப ங்கல் (Megalithic); காலம் என் ம் ெதான் கால நாகரிகத் ல் இறந்தவரக்ைளத் தா ட்ேடா, 
தனித்ேதா ைதத்த ன் ேமல் மண் ைவ அல்ல  கற் ைவ இட்  அதைனச ் ற் ம் வட்டமாகக் 
கற்கைள வரிைசப்ப த்  ைவப்ப  வழக்கம். இதற் க் கல்வட்டம் அல்ல  கற் ைட (cairn circle); என்  
இக்காலத் ெதால்ெபா ள் ஆய்வாளர ்ெபயரிட் ள்ளனர.் பண்ைடத் த ழர ்அக்காலத் ேலேய இதைன 
'ஆழாரம்' என வழங் க் ன்றனர.்

கல்லைற, கல் டை்ட, கற்ப க்ைக, கற் ைட, கற் ைட டவைரக் கல்லைற என் ம் பலவைக 
ைத யைமப்  ைறக ம், ைத களில் ணத் டன் அல்ல  எ ம் டன் க ப்  வப்  

நிற ள்ள மட்பாண்டங்க ம், 53 வைக எ த்  ேவ பா ள்ள கைள எ ள்ள ைற ம் 
ெதன்னகம், ந் ெவளி, பார கம், ெமாசபேதா யா, எ ப  ஆ ய நா களில் ஒன்  ேபாலேவ 
இ ப்ப  மரிக்கண்ட த ழர ்நாகரிகம் வலயம் ம் பர யதற் ச ்சான்  பகர் ற .

ஆழாைர

 
 ஆழாைரāḻārai, ெப. (n.)

ஆழாரம் பாரக்்க;see aliam.

     [ஆழ் + ஆைர - ஆழாைர.]
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ஆ

ஆ 1āḻi, ெப. (n.)

   1. ேமா ரம்; ring.

     "ஆ வாய் ர ல்" ( வக.833);. 

   2. சக்கரம் ( ங்.);; wheel, carriage wheel. 

   3. மட்பாண்டம் ெசய்ய உத ம் சக்கரம்; potter's wheel.

     "மடக்லத்தா ெயன்ன" (கம்பரா.வா வ.37);. 

   4. கணவைனப் ரிந்த மைன  இைழக் ங் டற் ; curved line of

 loops drawn on sand by a woman to divine whether her husband will return in safety, the sum of, which is even, indicating 
the safe return and if odds failure to return.

     "ஆ யாற் காணாேமாயாம்" (ஐந் ைண. ஐம், 43);. 

   5. யாைனக்ைகந்  (சா.அக.);; tip of elephant's trunk. 

   6. சக்கரப் பைட; discus weapon.

     "ஆ ெயழச ்சங் ம் ல் ெமழ" ( வ்.  வாய்,74,1);. 

   6. அரசனின் ஆைணசச்க்கரம் என் ம் அர  ஆ ைம; royal power, as symbolised by the discus weapon.

     "ஆ ேவந்தன்" (கம்பரா. ைதல.70);. 

   7. கட்டைள; rule, command.

     "ஆ  நிற்  நிற்  யல்ைலேயற் ப வ ம்" (உப ேதசகா. வ ரத.16);. 

ஆ க்ெகா

 
 ஆ க்ெகா āḻikkoḍi, ெப. (n.)

   பவளம் (யாழ்.அக.);; coral.

     [ஆ  + ெகா  - ஆ க்ெகா  = கட ல் ெகா ேபால் பட ம் பவளம்.]

ஆ ச்

 
 ஆ ச் āḻiccuḻi, ெப. (n.)

   கா ம் ைக ம் அரிதாகக் காணப்ப ம் சக்கர வ ைடய ; wheel shaped lines in the palm of hands 
or legs.

ஆ சங்கம்

 
 ஆ சங்கம்āḻisaṅgam, ெப. (n.)

     [ஒ கா. ஆ சங்கம் = அைலகட ல் அைசவற்  உள் றங் ம் சங்  ேபான்ற மனநிைலையக் 
த்ததாகலாம்.]

ஆ த்

 
 ஆ த் āḻittī, ெப. (n.)

   வடைவயனல்; submarine fire, aurora borealis.

     [ஆ  + ]

ஆ த்ேதர்

ஆ த்ேதரā்ḻittēr, ெப. (n.)

   1. வட்டக்காலாற் றந்த ேதர;் car made strong by choice wheels. ( றப். ெவண்.);. 

   2. சக்கரப்பைட வ லைமந்த வா ரத்்ேதர;் temple car at Tiruvarur, as shaped like a discus.

     "ஆ த்ேதர் த்தகைன" (ேதவா.699.7);.

     [ஆ  + ேதர.்]
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ஆ த் -தல்

ஆ த் -தல்āḻidiruddudal,    15 ெச. . . (v.i.)

    ட ைழத்தல்; to draw on sand a circle of loops for divination about the safe return of one's husband

     "ஆ த் ச ் க்கணக் ேகா " ( க்ேகா. 186);.

     [ஆ  + த் ]

ஆ ெதாட்டான்

ஆ ெதாட்டான்āḻidoṭṭāṉ, ெப. (n.)

   ஏனா ேமா ரம் அணிந்த பைடத்தைலவன்; general of an army, as one wearing the ring on his finger 
enātimódiram ( வக. 2167);.

     [ஆ  = ேமா ரம். ெதா தல் = அணிதல்.]

ஆ ைர

 
 ஆ ைரāḻinurai, ெப. (n.)

   கடல் ைர; sea-froth.

     [ஆ  + ைர.]

ஆ மால்வைர

 
 ஆ மால்வைரāḻimālvarai, ெப. (n.)

     "ஆ மால் வைரக் கப் றம் ம்" ( றத.் ஆ ரிய மாைல);.

     [ஆ  + மால் + வைர. மால் = ெபரிய வைர = மைலதெ்தாடர]்

கட க்  அப்பால் உலகத்ைதச ் ற் ம் ெந ய மைலத ்ெதாடரக்ளி ப்பதாகக் க  சக்கரவாள ரி 
என வட ெமா யாளர ் ைனந்த ெதான்மக் ( ராண); கைதையப் பற் க் ேகாடாகக்ெகாண்ட . 
இசெ்சால் பழந்த ழர ்உலகம் உ ண்ைட என அ ந் ந்ததா ம் ஞால தல் ற் க் கடேலா களாக 
(the first circum navigators of the World); ளங் யதா ம் அவரக்்  உடன்பாடன் .

ஆ ரேசான்

 
 ஆ ரேசான்āḻimuracōṉ, ெப. (n.)

காமன், மன்மதன் ( டா.); (cupid); Kāmā, for his drum is the sea.

     [ஆ ரேசான் = கடைலேய தன் ரசாகக் ெகாண்டவன், காமன்]

ஆ லம்

 
 ஆ லம்āḻimūlam, ெப. (n.)

   ஒ வைக லேநாய், இ , நீண்ட வள்ளிக் ழங்ைகப் ேபால் நி ரந்் , ம் ம் ஒ  ஒேர 
ைனயாகக் காணப்ப ம்; form of piles in which the enlarged veins in the mucous lining of the rectum push the 

membrane to such an extent as to assume the shape of along root. It is accompanied by a purulent discharge. (சா.அக);.

     [ஒ கா. ஆ லம் = ஆழ்ந்  அல்ல  நன்  ற் ப்ேபான லேநாய்.]

ஆ ைழயாய்

ஆ ைழயாய்āḻimuḻaiyāy,    . .எ. (adv) க ைரவாக, அ க ேவகமாய்; with great speed.

     "தைடயற்றால் ஆ ைழயாய்ச ்ெசல்லத் தட் ல் ைல ேற." ( வ். ெந ந். 19 யா);.

     [ஆ ைழ - எ ைக த்த மர ைண ெமா . ஆ  - சக்கரம், சக்கரச ் ழற்  ேபான்ற ேவகம்.]

ஆ ய கடல் 

ஆ ய கடல் āḻiyagaḍalviḻudu, ெப. (n.)

   கட ன் ேபராழத்ைத அ ய உத ங் க ; deep sea lead line (M.Navi,71);.

     [ஆ  + அ (உைடைம த்த ஆறன் உ ); + கடல் -  ( ேபால் கட ல் இறங் ம் க .);.]
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ஆ யளித்ேதான்

 
 ஆ யளித்ேதான்āḻiyaḷittōṉ, ெப. (n.)

   வன்; Siva.

     [ஆ  + (அளித்தவன்); → அளித்ேதான். வெப மான் கண்ண க்  ஆ ப்பைட (சக்கர ஆய்தம்); 
ெகா த்தான் என் ம் ெதான்மக் கைத த ய ெசய் .

ஆ யன்

 
 ஆ யன்āḻiyaṉ, ெப. (n.)

   வ ணன்; varuna, the sea-god.

     [ஆ  → ஆ யன் = கடல் ெதய்வமா ய வ ணன் எனப்ப ம் வாரணன்.]

ஆ யான்

ஆ யான்āḻiyāṉ, ெப. (n.)

   1. மால்; Visnu, as wielding the discus.

     "ஆ யாெனன்  மாழேமாைழ ற் பாய்ச் " ( வ்.ெபரியாழ். 3.7.4);. 

   2. அரசன்; king, emperor. 

   3. வ ணன்; Varuna, the sea-god. 

   4. ஏமாற் பவன்; cheat.

ம. ஆ யான்.

     [ஆ  - ஆன் (ஆ.பா.ஈ );. சக்கரப்பைட ைடைமயால் மாைல ம் ஆட் ச ்சக்கர ைடயவன் 
என்பதால் அரசைன ம், கடல் ெதய்வமாக வ படப்ப வதால் வ ணைன ம், வைள , ப் , 

ழ்ச்  என ம் 'ஆ ' ெபா ள்த தலால் ழ்ச்  ெசய் ம் ஏமாற் க்காரைன ம் இசெ்சால் த்த .]

ஆ ைழ-த்தல்

ஆ ைழ-த்தல்āḻiyiḻaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ட ைழத்தல்; to draw on sand a circle of loops for divination about the safe return of one's husband. ( வக. 1037);.

     "ெவண் த்த வாரம்ணல்ேம லன்றாங் கணி ைழ யாளா ைழத்தாேள" ( வக. ணமா 187);.

ம வ ஆ த் தல், ட ைழத்தல்.

     [ஆ  + இைழ. ஆ  = வட்டம். இைழத்தல் = ெசய்தல். கண்ணால் பாரக்்காமல் ர னால் நிலத் ல் 
க் ம்  வட்டமாகப் ெபா ந் மா ன் தைலவேனா  தல் இய ம் என்  அ தற்கான 

பழங்காலப் ெபண் ரின் நம் க்ைக.]

ஆ ேரைக

 
 ஆ ேரைகāḻirēkai, ெப. (n.)

ஆ ச்  பாரக்்க;see all-c-culi.

ஆ வ யான்ம
ணி

ஆ வ யான்மணிāḻivaliyāṉmaṇi, ெப. (n.)

   ள  (ைதலவ. ைதல. 135);; common pepper.

     "ேசாடசத் ெதான்றாக் கா வ யான் மணி ள " (ைதலவ. ைதல. 135);.

     [ஒ கா. ஆ  + வ யான் + மணி. உ ண்ட ம் ேநாய் த த்  நலஞ்ேசரக்் ம் வ ைடய ம் ஆ ய 
ய மணி ேபான்ற வ ன .]

ஆ த்

 
 ஆ த் āḻivittu, ெப. (n.)

   த்  ( ன்);; pearl, as the seed of the sea.

     [ஆ  + கடல். ஆ  + த் ]
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ஆ ரல்

 
 ஆ ரல்āḻiviral, ெப. (n.)

   ேமா ர ரல்; ring finger.

     [ஆ  + ரல்.]

ஆ -தல்

ஆ -தல்āḻudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. அ ந்தல்; to be immersed, absorbed. 

   2. தாழ்தல்; to be lowered.

     "ெசால்ல ம் ற ட் ன்பத ்தா வார"் (கந்த . கா ப . 21);. 

   3. தல்; to sink, dive.

     [ஆழ் → ஆ .]

ஆ ம்பா மாய்

ஆ ம்பா மாய்āḻumbāḻumāy, . .எ. (adv.)

   1. ணாக; in vain, uselessly. 

   2. ரே்கடாய்; in a ruined condition, wastefully.

     [ஆ ம் பா ம் + ஆய். எ ைக த்த மர ைணசெ்சால். ஆழ்தல் = தல், பாழ்ப தல்.]

ஆள்

ஆள்1āḷtal,    10 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ைகக்ெகாள் தல்; to hold, maintain.

     "நாணாள்பவர"் ( றள். 1017);. 

   2. ைகயா தல்; to handle or make use of. எ த்தாளாத ெபா ள் உதவா  (உ.வ.); 

   3. வழங் தல்; to use a word in a particular sense and so give currency to it, to apply;

சான்ேறாரால் ஆளப்பட்ட ெசால் (உ.வ.); 

   4. ஆடெ்காள் தல்; to take charge of, cherish, give shelter to.

     "ஆள் ன்றா னா யான்" ( வ். வாய், 10, 4:3);. 

   5. அடக் யா தல்; to control, manage as a household. 

   6. அர  ெசய்தல்; to rule, reign over, govern. 

     "ைவயெமல்லாம் அரசா  ன்னாண்டவேர" ( வ். ெபரிய . 6, 2:5);.

   ம., க. ஆள்;   ெத. எ ;   ேகாத. ஆண்;   ட. ஒள்;   . ஆ னி; ட. ஆள்.

     [ஆ தல் = ஒ த்தல், ஆ தல், ைனயாற்றல். ஆல் → ஆள் = ைனயாற் தல், ெசயற்ப தல், 
ற் தல், ழற் தல், அடக் யா தல்.]

 ஆள்2āḷ, ெப. (n.)

   1. றனாளன்; stalwart, capable man, manly person.

     "ஆளல்லான் ெசல்வக் ட ் றத்த ம்" ( ரிக.7);. 

ஆள்காட்

 
 ஆள்காட் āḷkāṭṭi, ெப. (n.)

   மாந்தைரக் கண்ட டன் சச் ங் , ஆற்ேறாரங்களில் காணப்ப ம். மல்லாந்  ப த் க் 
காைல யரத்் க் ெகாண்  ங் ம் இயல் ள்ள ;ம. ஆள்காட் .

ம வ. ஆடக்ாட் , ஆக்காட் .

     [ஆள் + காட்  = ஆைளக்காட் க் ெகா க் ம் இயல் ள்ள பறைவ.]
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ஆள்காட்  ேவைல
ஆள்காட்  ேவைலāḷkāṭṭivēlai, ெப. (n.)

   ஏமாற்  ேவைல (ம .கள.11, 72);; betrayal, double-crossing, duplicity.

ஆள்ைக

ஆள்ைகāḷkai, ெப. (n.)

   ஆ தல்; governing, rule.

     "பயங்காய்ந் ெதன்ைனயாள்ைகக் " (ம . .22);.

க. ஆள்ெக, ஆளிெக, ஆ ெக.

     [ஆள் → ஆள்ைக]

ஆள்கணங்

 
 ஆள்கணங் āḷkaṇaṅgi, ெப. (n.)

   ெதாட்டாற் ங் ; touch-me-not plant.

ம வ. ெதாட்டால் வா , ெதாட்டாற் ங் , ெதாட்டால் ங் , ஆள், ஆள்வணங்

     [ஆள் + ணங் , ணங் தல் = வா தல், ங் தல். ஆள் ணங்  என் ம் ெசால் 'ஆள்' எனக் 
ம் வழங் ம்.]

ஆள்ெசாக் -தல்

ஆள்ெசாக் -தல்āḷcokkudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   1. ங் தல்; to sleep. 

   2. மயக்கம் அைடதல்; to become unconscious, be ensnared.

     [ஆள் + ெசாக் .]

ஆள்தள் தல்

ஆள்தள் தல்āḷdaḷḷudal,    5 ெச. ன்றா . (v.i.)

    ப் ட்ட ேதாரிடஞ்ெசன்  ெசய்  ெசால்  வ மா  ேவண் யவைர அவ் டத் ற்  
அ ப் தல்; to send a messenger. ( கைவ. ன்);

     [ஆள் + தள் .]

ஆள் ட்டம்

ஆள் ட்டம்āḷtiṭṭam, ெப. (n.)

   1. ஓர ்ஆ க் ரிய அள ; quantity that is required or fixed for an adult. 

   2. ஒ வைர இன்னாெரன்  ெதரிந்  ெகாள்ள உத ம் உ ப்  அைடயாளம்; features for recognising a 
person.

     [ஆள் + ட்டம். ட்டம் = அள , அ .]

ஆள் ண் ரல்

 
 ஆள் ண் ரல்āḷtūṇṭiviral, ெப. (n.)

   ட் ரல்; fore—finger.

     [ஆள் + ண்  + ரல். ண் தல் = ட் க் காட் தல்.]

ஓர ்ஆைளேயா ஒ  ெபா ைளேயா ட் க் காட் வதற்  உத வதால் இதற்  இப்ெபயர ்அைமந்த .

ஆள்ெநல்

ஆள்ெநல் āḷnellu, ெப. (n.)

   வரிவைக (s.i.i.vi.155);; tax.

     [ஆள் + ெநல்.]

ஆள் யன்

 
 ஆள் யன்āḷpiḍiyaṉ, ெப. (n.)

ஆட் யன் பாரக்்க;see atpidiyan

ம. ஆள்ப் யன்
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ஆள்மட்டச் வர்

ஆள்மட்டச் வரā்ḷmaṭṭaccuvar, ெப. (n.)

   1. ஆ யர ள்ள ம ற்கவர ்(இ.வ.);; compound wall of a man's height (Loc.);. 

   2. ைகப் ச ் வர ்(இ.வ.);; parapet.

     [ஆள் + மட்டம் + வர.் மட்டம் = அள , உயரம்.]

ஆள்மட்டம்

 
 ஆள்மட்டம்āḷmaṭṭam, ெப. (n.)

   ஒ  மாந்தனின் உயர அள ; man's height, as a measure for reckoning the depth of water or height of walls, trees, 
etc 

ணற் ன் ஆழம் ன்  ஆள்மட்டம் இ க் ம் (உ.வ.);.

க. ஆ மட்ட

     [ஆள் + மட்டம்.]

ஆள்ம த்தான் ல்

 
 ஆள்ம த்தான் ல்āḷmaṟittāṉpul, ெப. (n.)

   இராவணன் ைசப் ல்; a kind of grass resembling Ravana's whiskers, found on the sea-shore. (சா.அக.);.

     [ஆள் + ம த்தான் + ல். ஆள்ம த்தல் = க் டச ்ெசய்தல், அச் த்தல், வ வைமப் ல் 
ெபரிதா த்தல்.]

ஆள்மாகாணம்

ஆள்மாகாணம்āḷmākāṇam, ெப. (n.)

   மக்களின் ரள் ட்டம், இனத்தார ்அல்ல  நட் னர ் ம்  ( ம்பல்);; dependants, persons at one's 
command. 

அவ க்  ஆள்மாகாணம் அ கம் (இ.வ.);. 

   2. அ வலகத் ள்ளவர ் ட்டம்; personnel of an office or establishment. 

   3. யாடக்ள் ேவைல ெசய் டம்; group of workers, labourers (ஆ.அக.);

ம. ஆள்மாகாணம்

     [ஆள் + மாகாணம். மாகாணம் = ெபரி , அ கம். மா + கணம் = மாக்கணம் → மாக்காணம் → 
மாகாணம்.]

ஆள்மாறாட்டம்

 
 ஆள்மாறாட்டம்āḷmāṟāṭṭam, ெப. (n.)

   ஒ வன் தன்ைன ேவற்றாளாகக் காட்  ஏமாற் தல்; personation.

ம. ஆள்மாறாட்டம்.

     [ஆள் + மாறாட்டம்.]

ஆள் ரட்

 
 ஆள் ரட் āḷmiraṭṭi, ெப. (n.)

   மந் ரித்  ைம ெசய்ேவார ்பயன்ப த் ம் ஒ  ைக; plant used in magic for preparing collyrium. 
(சா.அக.);.

     [ஆள் + ரட் . ரட்  + இ - ரட்  = அச் த் வ , அடக் வ , தன்வயப்ப த் வ .]
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ஆள்வணங்

ஆள்வணங் āḷvaṇaṅgi, ெப. (n.)

   1. அரச மரம்; peepul tree. 

   2. ெதாட்டாற் ங் ; touch-me-not-plant. 

   3. கல்லத் ; stone-fig. 

   4. மைலசச் க்கைரவள்ளி; mountain sweet potato. (சா.அக.); 

   5. மாமரம்; mango. 

   6. ஆத் ; common mountain ebony. (ெச.அக.);. 

   7. கல்லத்  (த.ெசா.அக.); stone fig. 

   8. ேவப்பமரம்; neem tree. (க .அக.);.

     [ஆள் + வணங் .]

ஆள்வரி

 
 ஆள்வரிāḷvari, ெப. (n.)

   தைலவரி; pool-tax (ns);.

ஆள்வள்ளிக் ழங்

 
 ஆள்வள்ளிக் ழங் āḷvaḷḷikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   மரவள்ளிக் ழங் ; root of cassava plant, wild yam.

இ  ெதன்னிந் யா ல் ெபா வாக எங் ம் ப ராக்கப்ப ம். வனந்த ரத் ல் யாய்க் 
ைடக் ம். இ ள்ள நச் த் தன்ைமைய நீக் ய மா க்  'டா ேயாகா' என்  ெபயர.் ழந்ைதகள், 

ேநாயாளர,் வ வற்ேறார ்ஆ ேயாரக்்  இம் மா ைனக்கஞ் காய்ச் த் த வர.் ெகாப் ளம், லந்  
த ய

ண்க க்  இதன் ேவரப்்படை்ட ேமற் ச்  ம ந்தாகப் பயன்ப ம்.

ெதன்னெமரிக்கா ள்ள ெசவ் ந் யர ்இக் ழங் ள்ள நச் நீைர (hydrocyanic acid); வ தெ்த த்  
அம் ன் னி ல் தட தற் ரிய ெகா ய நஞ்ைச (maudian poison); உண்டாக் ன்றனர ்(சா.அக.);

     [ஆழ்வள்ளி → ஆள்வள்ளி + ழங் .]

ஆள்வாைடத்தட்

 
 ஆள்வாைடத்தட் āḷvāṭaittaṭṭi, ெப. (n.)

   ேநாக்  ேநாக் ; a plant (unidentified); (சா.அக.);.

     [ஒ கா. ஆள்வாைடைய உணரந்்  ெகாள்வ  அல்ல  ஆள்வாைட ப வதால் வா ப்ேபாவதாக 
இ க்கலாம்.]

ஆள்வாரம்

ஆள்வாரம்1āḷvāram, ெப. (n.)

   பண்ைண ல் பணியாற் ய ம்ப உ ப் னரக்ளின் எண்ணிக்ைகக்  ஏற்ப அக் ம்பத் 
தைலவனால் பண்ைணயா க் த் த ம் வாரம் அல்ல  பங்  (இ.வ.);; system of crop–sharing in which the 
tenant's portion is determined by the number of labourers employed from his family (Loc.);.

க. ஆளிவா  (ஒ வைக வரி);

     [ஆள் + வாரம்.]

 ஆள்வாரம்2āḷvāram, ெப. (n.)

   தடை்ட த யன அ க் ய படப் ல் ெபா யைம ம் ப ன் இ பக்கத் ம் உள்ள இடம் 
( கைவ.);; path between two stacks of hey

     [ஆள் + வாரம்.]
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ஆள்வாரி

ஆள்வாரிāḷvāri, ெப. (n.)

   ஆேளா ; paved passage on the inner side of the parapetofa tank.

     " ரத்்தக்கைர ம ம் மண்டப ம் ன் ைட ற்  மாள் வாரி டன்" ( வண.உலா. 101);.

க. ஆள்ேவரி, ஆ ேவரி (ேகாடை்டச் வர)்;

     [ஆள் + வாரி (வா → வ ); - வாரி.]

ஆள்வாரி

 
 ஆள்வாரி āḷvāridi, ெப. (n.)

   அரசமரம்; peepul tree

     [ஆள்வார ்= ஆள்வாரி . ஆள்வார ்- ஆ ன்ற அரசர.் அரசமரம் என்பதற் க் ப்பான் ேவ  
ெபயராக நாட்  ம த் வ ம் த்த ம் ைகயாண்ட உக் செ்சால்.]

ெச  ெகா  மரம் த யவற் க் ம் இன் யைமயாத ைகக க் ம் இத்த  ேவ  ெபயரக்ள் பல 
வழங் வைதக் காணலாம்.

ஆள்வாரிநிலம்

 
 ஆள்வாரிநிலம்āḷvārinilam, ெப. (n.)

   ேகாடை்ட ள் ம ற் றமாக ஆள் ற்  வ வதற் ரிய வ  ( ங்.);; paved passage along the walls within a 
fortification.

     [ஆள்வாரி + நிலம். ஆள்வாரி = ஆள் வ வதற் ரிய வ . ஒ.ேநா: வாரிப் றம் ேபாக்  = மக்கள் 
வ வதற் ரிய அல்ல  ேபாக்  வரத் க் ரிய றம்ேபாக்  நிலம்.]

ஆள்வாரில்லாமா

ஆள்வாரில்லாமா āḷvārillāmāṭu, ெப. (n.)

   1. ேகா ல் மா  ( ன்.);; cow or bull belonging to a temple. 

   2. கட் ன்  ேமய்ந்  ரி ம் பட்  மா ; straying cattle.

     [ஆள்வார ்+ இல்லா + மா . ஆள்வார ்= ேமய்ப்பவர.்]

ஆள்வாரி  மா

ஆள்வாரி  மா āḷvārilimāṭu, ெப. (n.)

   பட் மா ; straying cattle.

     "ஆள்வாரி  மாடாேவேனா" ( வாச. 21.7);.

     [ஆள்வார ்+ இ . + மா . இல்  → இ  = இல்லாத.]

ஆள்வாரில்லாத மா  பாரக்்க;see alvārila madu.

ஆள் ட் ப்ேபா-
தல்

ஆள் ட் ப்ேபா-தல்āḷviṭṭuppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

    உடம்  இைளத்தல்; become weak and lean. 

ேபான மாதம் பாரத்்தைத ட இப்ெபா  க ம் ஆள் ட் ப் ேபாய் ட்டான் (உ.வ.);.

     [ஆள் + ட்  + ேபா.]

ஆள் -தல்
ஆள் -தல்āḷviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

    ஆள் வா லாகச ்ெசய்  அ ப் தல்;     [ஆள் + .]

ஆள் ங்

 
 ஆள் ங் āḷviḻuṅgi, ெப. (n.)

   நீண்ட அங் . (க .அக.);; long gown.

     [ஆள் + ங் .]
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ஆள் ைன

ஆள் ைனāḷviṉai, ெப. (n.)

   1. யற் ; manly effort, enterprise. ( றள். 618);. 

   2. ஊக்கம்; enthusiasm. 

   3. ணி ; courage. 

   4. பணி ைட; serving to the needs.

     " ந்தர டங்கன்தன்ைன ஆள் ைன யன் ம் தா ம் ைவக ம் அைடந்  தாழ்ந் " ( ைள. 
அங்கம். 3);.

     [ஆள் + ைன. ஆள் = ஆள் றன். ைன = ெசயல். ஆள் ைன = ஆள் றன் ஆ யெசயல், யற் , 
ஊக்கம்.]

ஆள் ைன ைட
ைட

ஆள் ைன ைடைடāḷviṉaiyuḍaiḍai, ெப. (n.)

   இைட டாத ெமய்ம் யற்  ைடயவனாதல்; tireless effort. ( றள். அ , 62);.

     [ஆள் + ைன + உைடைம.]

ஆள் ைன ேவள்

ஆள் ைன ேவள் āḷviṉaivēḷvi, ெப. (n.)

   ந்  றந்த தல் (ப ற் ப். 21, 13, உைர);; hospitality to guests held to be as meritorious as a sacrifice.

     [ஆள் ைன + ேவள் .]

ஆள்

ஆள் āḷvu, ெப. (n.)

   ஆ தல்; ruling.

     "அவனினி ந் வ் ேவ லகாள் டம்" (கம்பரா. நகர. 5);.

க. ஆள்தன, ஆ  ெக.

     [ஆள் → ஆள் .]

ஆளகம்

ஆளகம்āḷagam, ெப. (n.)

   1. ைரக்காய் (மைல);; calabash bottle gourd. 

   2. ைரக்ெகா ; bottle gourd creeper. (சா.அக.);.

ெத. ஆ க , ஆ

     [ஆல் + அகம் - ஆலகம் → ஆளகம். ஆல் = நீர ்ஆளகம் = நீரச்் ரப் ள்ள . ஒேநா. ைர = ரப் ள்ள , 
நீரப்்ெபா ள் ரந்  ப த்த .]

ஆள ைம

ஆள ைமāḷaḍimai, ெப. (n.)

   அ ைம, நிைலத்த பணியாளன்; slave, permanent servant.

     "ஆ ற் ெசய்ததவ ண் ல்ைல ெயன்பதற் காள ைமேய சாட் யாம்" (அறப். சத. 52);.

ம. ஆள யான்.

     [ஆள் + அ ைம.]

ஆள யான்

 
 ஆள யான்āḷaḍiyāṉ, ெப. (n.)

ஆள ைம பாரக்்க;see aladimai.

     [ஆள் + அ யான்]
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ஆளத்

ஆளத் āḷatti, ெப. (n.)

 improvised introduction to a melody. ( லப். 3, 26, உைர); ( த்த.);.

க. ஆளத்  (பா தல்);

     [ஆளல் → ஆளத்  = ஒ  பண்ைண ஆண்  பா வ . ஆளல் = பா ப்பா ப் பழ ப் பண்ப த் க் 
ெகாள் தல், ஆளத்  = பா ப்பழ  இனிைம க்கப்பட்ட ஒைசயழ .]

இ  அச் , பாரைண என்  இ வைகப்ப ம். அச் க்  எ வாய் ற்ெற த் , பாரைணக்  எ வாய் 
ெநடெ்ட த் . அச்  தாளத் டன் நிக ம் பாரைண த் டன் நிக ம். ஆளத்  ெசய் டத் த் 
ெதன்னா என் ம், ெதனா, என் ம் இரண்டைச ம் ட் த் ெதன்னாெதனா என்  பாடப்ப ம்.

இைவதாம் காட்டாளத் , நிறவாளத் , பண்ணாளத்  என ன்  வைகப்ப ம். இவற் ள் காட்டாளத்  
அச் டன் நிக ம்.நிறவாளத்  நிறம் ைலயாமல் பாரைண டன் நிக ம். பண்ணாளத்  
பண்ைணேய க  ைவக்கப்ப ம். ன் ம் மற்ெறா  வைகக் ற்ெற த்தா ம் ெநடெ்ட த்தா ம் 
ஆளத்  ெசய்யப்ப ம். மற் ம் ெமய்ெய த் ப் ப ெனட் ள் ம் மவ் ம் நவ் த் தவ் ம் என 

ன்  எ த் க ம் இன மல்லா மற்ைற எ த் கள் ஆளத் க்  வரப்ெபறா. இவற் ள் மவ் னம் 
ய்ைம ( த்தம்);க்  உரித் . நவ் னம் சாளத் ற்  உரித் . தவ் னம் த ற்  உரித் . இங்ஙனம் 
லாதாரம் ெதாடங்  எ த் ன் ஓைச (நாதம்); ஆளத் யாய்ப் ன்னிைச என் ம் பண் என் ம் 

ெபயராம். பல இயற் பாக்க டன் நிறத்ைத இைசத்தலால் இைச என்  ெபயராம்.

ெப ந்தானம் எட்ட ள் ெசய்  ( ரிைய);கள் எட்டா ம் பண்ணப்ப தலால் பண்ெணன் ம் 
ெபயரா ற் . ெப ந் தானம் எட்டாவன: ெநஞ் , ட , நா. க் , அண்ணாக் , உத , பல், தைல, 
என்பைவ ெசய் கள் ( ரிைய); எட்டாவன: எ த்தல், ப த்தல், ந தல், கம் தம், லம், ஒ , உ ட் , 
தாக்  என்பைவகளாம்.

     "மகரத்  ெனாற் ச ்  ர ம்

பக ங் ென ல் பாரித்  - நிகரிலாத்

ெதன்னா ெதனாெவன்  பா வேர வாளத்

ஆளம்

ஆளம்āḷam, ெப. (n.)

   ஆளத்  (ஆலாபனம்);; elaboration of a tune.

     "வண் னங்கள் ஆளம் ைவக் ம் அரங்கேம" ( வ். ெபரியாழ் 48,6);.

     [ஆல் → ஆலம் → ஆளம்.]

ஆளமஞ்

ஆளமஞ் āḷamañji, ெப. (n.)

   ன் ச ்ெசய் ம் கட்டாய ேவைல (S.I.I.i.103);; forced labour, gratuitous supply of labourers.

அைமந்த ஆள் → அமஞ் யாள் → ஆளமஞ் . கால்வாய் - வாய்க்கால் என்றாற் ேபான்ற இலக்கணப் 
ேபா . அைமந்த ஆள் = இன்ன பணி இலவயமாகச ்ெசய்தாக ேவண்  ெமன் ம் 
கட்டாயத் ற் ட்பட்டவன். அைமதல் = கட் ப்படல்.]

ஆளரவம்

ஆளரவம்āḷaravam, ெப. (n.)

   மாந்தரின் நடமாட்டத்தால் உண்டா ம் ஓைச; noise of people moving about.

     "ஆளரவம் சற்ேறயடங் ய ன்" (பத்ம. ெதன்றல் .122);.

     [ஆள் + அரவம்.]
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ஆளி

ஆளிāḷi, ெப. (n.)

   1. ஆண் அரிமா ( ங்கம்); ( ங்.);; lion, 

   2. நரவரி (நர ம்மம்); யாகத் ேதான் ய

   மால்; Visnu in his incarnation of man-lion. ( க்ேகா.225 உைர);.

     [ஆள் + அரி. அரி = அரிமா, ங்கம்.]

 ஆளி1āḷi, ெப. (n.)

   ஆள்ேவான்; one who rules or controls.

     "அரங்கமாளி என்னாளி" ( வ். ெபரிய 7.3.4);

     [ஆள் + இ.]

 ஆளி2āḷi, இைட. (part.) ல்லாளி, உைழப்பாளி, தலாளி, ெதா லாளி, ெகாைலயாளி (இ.வ.). sing, ending 
of rational nouns—denoting master or possessor of etc.

   ம. ஆளி;க. ஆ .

     [ஆள் → ஆளி.]

 ஆளி3āḷi, ெப. (n.)

   யாைனயாளி; fabulous animal with a proboscis like an elephant.

     "ஆளி நன்மானணங் ைடக் ைள" (ெபா ந. 139);. 

ஆளல்

ஆளல்1āḷal, ெப. (n.)

   1. ஆ தல்; ruling.

     [ஆள் + அல் (ெதா.ெப.ஈ );.]

 ஆளல்2āḷal, ெப. (n.)

   ன்வைக; a kind of fish.

     "ேகாைளயாள ெலாஞ்சான் பஞ்சான்" ( ரப்் பள் . பக்.7);.

     [ஒ கா. ஆரால் → ஆரல் → ஆளல்.]

 ஆளல்3āḷal, ெப. (n.)

   கைறயான்; white-ant.

     [ஆழல் → ஆளல்.]

ஆழல் பாரக்்க;see alal.
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ஆளவந்தார்

ஆளவந்தாரā்ḷavandār, ெப. (n.)

   1. ஒ  மா யக் ரவர ்(ைவணவ ஆசாரியர)்;; Vaisnava Acarya in Srirangam who was the immediate predecessor 
of Rāmānuja. (அட்டப். ரங்கநாய. ஊசல். 18);. 

   2. த ழ் ஞானவா ட்ட ஆ ரியர;் a Brahmin poet, author of the Tamil Nanavāsitiam.

     [உ ரக்ைள ஆளவந்த அ ளாளனா ய இைறவன் என்  ெபா ள்ப ம் கட டெ்பயர,் அத்த  
அ ளாளரா ய அ யார ்இட் க் ெகாள் ம் இயற்ெபயரா ற் .]

ஆளவந்தார ்க யாண்  4017, தா  ஆண்  கடக (ஆ ); மாதம் அ வன் ( தன்); ழைம 
ரநாராயண ரத் ல் ஈ ர னிக் ம் அரங்கநாய யம்ைமக் ம் மகனாகப் றந்தார.் மகாபா ய 

பட்டரின் மாணாக்கர ்ஆக் யாழ்வான் என் ம் அரண்மைனப் லவ க் க் கப்பம் 
கட்டேவண் ெமன்  மகா பா ய பட்ட க் த் கம் வந்த  கண்  னந்  அரசன் 
அ ப் யதண் ைக ற்ெசன் , அரசமாேத யா ய வரங் கத்தம்ைமயால் என்ைன யாளவந்தவர ்
எனப் கழப் பட்டவர.் ஆக் யாழ்வாைன ெவன்றதால் அரசனால் பா  அரைசப் ெபற்றவர.் 
மணக்கால்நம் க் ப் ன் வந்த மா ய ஆசானாக ளங் யவர ்( பரம்பைர);.

ஞானவா ட்டத்ைதத ்த ற் ெசய் ளாகச ்ெசய்த ஆள வந்தார ்பாண் நாட்  ைர ரிற் றந்த 
த ழ்ப் லவர ்(அ . ந்);.

ஆளவந்தாராண்டா
ன்

 
 ஆளவந்தாராண்டான்āḷavandārāṇṭāṉ, ெப. (n.)

   எ பத்  நான்  அரியைண ய க ள் ( ம்மா சனா ப ); ஒ வர ்(  பரம்பைர);; one of the seventy 
four great men in the Vaisnava religion.

     [ஆளவந்தார ்+ ஆண்டான்.]

ஆளவந்தாராழ்வா
ர்

 
 ஆளவந்தாராழ்வாரā்ḷavandārāḻvār, ெப. (n.)

   வரங்கப் ெப மாளைரயரின் ேவ  ெபயர;் name of Tiruvaranga-p-perumalaraiyar.

     [ஆளவந்தார ்+ ஆழ்வார.்]

ஆள -தல்

ஆள -தல்āḷaṟidal,    2.ெச. . .

   ஆள் அைடயாளம் அ தல்; to identify.

     [ஆள் + அ .]

ஆள  சான்

 
 ஆள  சான் āḷaṟicāṉṟu, ெப. (n.)

   ஆள் இன்னார ்என்  காட் ம் சான் ; identification certificate

     [ஆள் + அ  + சான் .]

ஆள தல்

 
 ஆள தல்āḷaṟidal,    ெதா.ெப. (vbl.n.) ஆைள அைடயாளம் காட் தல்; identification.

     [ஆள் + அ தல்.]

ஆள ஞர்

 
 ஆள ஞரā்ḷaṟiñar, ெப. (n.)

   இவர ்இன்னார ்என்  அைடயாளம் காட் பவர;் identifier.

     [ஆள் + அ ஞர.்]
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ஆள

ஆள āḷaṟudi, ெப. (n.)

   தனிைம; solitude.

     "இக்காம ேநாய்க் த் ைணயாவேதார ்ஆள ேல" (க த்.144. உைர);.

     [ஆள் + அ . அ  = அற்ற நிைல. ஆள  = ைணயா ம் ஆள் எவ ம் இல்லாத நிைல, தனிைம.]

ஆளன்

ஆளன்1āḷaṉ, ெப. (n.)

   1. அ ைம; slave.

     "ஆளராய்த் ெதா வா  மமரரக்ள்" ( வ். வாய். 93,10);. 

   2. ற் ரில் பரம்பைரயாய்ப் பாக ரிைம உள்ளவன்; proprietor of a hereditary share in a village (R.T.);. 

   3. ஆ பவன், அரசன்; ruler, king. 

   4. தைலவன், தலாளி; chief, boss.

     [ஆள் → ஆளன்.]

 ஆளன்2āḷaṉ,    இைட. (part.) ஓர ்ஆண்பாற் ெபயரீ ; a mas. n. suff. கண்ணாளன், மணாளன் (உ.வ.).

   ம. ஆளன்;க. ஆள்ம, ஆண்ம

     [ஆள் → ஆளன்.]

ஆளா( )-தல்

ஆளா( )-தல்āḷākudal,    9 ெச. . . (v.i.)

   1. அ ைமயாதல், அ யவனாதல்; to become a servant or devotee. ( வ். ெபரிய . 11.7.9);. 

   2. ெப ைமயைடதல்; become eminent, distinguished. ஊரில் அவரத்ான் ஆளா ள்ளவர ்(உ.வ.);. 

   3. மகளிர ்ப வமைடதல்; attain puberty, used only with reference to girls. அந்தப் ெபண் ஆளா ட்டாள் 
(உ.வ.);. 

   4. கட்டைமந்த உட னனாதல்; attain well built body. ைபயன் நல்ல ஆளாய் ட்டான் (உ.வ.);.

     [ஆள் + ஆ  + தல் – ஆளா தல் → ஆளாதல்.]

ஆளாங்

 
 ஆளாங் āḷāṅgu, ெப. (n.)

ஆழங்கால் பாரக்்க;see ālangāl.

     [ஆழங்கால் → ஆழாங்  → ஆளாங் .]

ஆளாபம்

ஆளாபம்āḷāpam, ெப. (n.)

   ஆளத் , (ஆலாபனம்);; improvised introduction of a melody. ( வக. 1959 உைர);, ஆளத்  பாரக்்க;see alattl.

ஆளாைம

 
 ஆளாைமāḷāmai, ெப. (n.)

ஆளானம் பாரக்்க;see alanan.

க ைரேவற் ள்ைள அகரா ல் ஆளாைம என்பதற் , கட் த்த , கலப்ைப எனப் ெபா ள் 
வைரந் ப்ப  தவ . இ  ஆளானம் என் ம் ெசால்ைலப் றழக்ெகாண்  ப ப் த்ததால் ேநரந்்த 

ைழ.

ஆளாழம்

 
 ஆளாழம்āḷāḻm, ெப. (n.)

   ஓர ்ஆள் அள ள்ள ஆழம்; depth equal to the height of a full-sized man. அந்தக் ண  எத்தைன ஆளாழம் 
(உ.வ.);

     [ஆள் + ஆழம்.]
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ஆளானம்

ஆளானம்āḷāṉam, ெப. (n.)

   1. ண் ( ங்.);; pillar, column. 

   2. யாைன கட் ந்த ; stake, post to which an elephant is tied.

     "இ ேகாட் க் ன்றங்கன்  யாைன ம ற் ணிப் ண் " (இர . ைற. 55);. 

   3. கட் த்த ; tying post. 

   4. கலப்ைப; plough.

ம. ஆளானம்

     [ஆல் → ஆலானம் → ஆளானம். ஆ தல் ற் தல், ற் க்கட் தல், ரித்தல், இ கக்கட் தல், கட்ட 
உத ம் கட் த்த , க ற்றால் கதெ்தா  ெபா த் க் கட்டக் ய கலப்ைப.]

ஆளி

ஆளி 8āḷivu, ெப. (n.)

   1. ளிஞ் ல் ேபான்ற ப் ; oyster, ostrea edulis. 

   2. உடம்  க ப்பா ம் தைல க ல நிறமா க் ம் ஒ வைகக் க ; tawny eagle, It has a black body 
and a brown head and it subsists on or by robbing other birds of prey. (சா.அக);.

     [ஆல் → ஆ  → ஆளி.]

ஆளிட்டான் கா

ஆளிட்டான் கா āḷiṭṭāṉkācu, ெப. (n.)

   பைழய நாணயம்; ancient coin. (பண .115);.

     [ஆளிட்டான் + காக.]

ஆளி -தல்

ஆளி -தல்āḷiḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

    மாற்றாக ேவெறா வைர அமரத்் தல்; to depute as a substitute.

     "ேயாக் யரா ப்பாைர ஆளிட் " (sl.li, 254);.

     [ஆள் + இ .]

ஆளிந்தம்

ஆளிந்தம்āḷindam, ெப. (n.)

   ண்ைண; raised platform in front of the house. (த.ெசா.அக.);

ம. ஆளிந்தம்

     [ஆளி5 → ஆளிந்தம்.]

ஆளி கன்

 
 ஆளி கன்āḷimugaṉ, ெப. (n.)

   ரப ம க்  உள்ளடங்  இலங்ைக ன்  ப க் த் தைலவனான ற்றரசன் (அ . ந்.);; small 
chieftain of Sri Lanka under the rule of Surapaduma.

     [ஆளி ேபான்ற க ைடயவன் என் ம் ஆ ரம் யாளி கம் உைடயவன் வ யன் என் ம் 
ெதால் கைத வழங் ற .]

ஆளி ர்

 
 ஆளி ர் āḷiyūrti, ெப. (n.)

   அரிமா ன் தமரந்்த காளி; Durga, riding on lion

     [ஆளி + ஊர் .]

ஆளி த்

 
 ஆளி த் āḷivittu, ெப. (n.)

ஆளி ைத பாரக்்க;see ālividal.

     [ஆளி + த் .]
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ஆளி ைத

ஆளி ைதāḷividai, ெப. (n.)

 சணல் த்  (பதாரத்்த.780);. இ  ெதாடக்கத் ல் ன நாட் ந்  ெகாண் வரப்பட்ட . 
க டன் ேசரத்் க் ளிரக்ாலத் ல் ப ரிடப்ப ம். ெவளி ய மஞ்சள் நிற ள்ள இதைன அகத்  

த் க் ப் பகரமாகப் பயன்ப த் வர.் எல்லா ம த் வரக் ம் பயன்ப த் ம் இவ் த் ைன அ  
ைதெயன் ம், ஆ ைரெயன் ம் வர.் கட் களின்ேமல் களிேபால் ண்  ைவத் க் கட் வர.் 

இ மல், கக் தல், ளிரவ் ற் ப் ேபாக்  ( தேப );, நீரச்் க் , அ சாரம், ெவள்ைள த ய 
ேநாய்க க்  ம ந் க டன் கலந்  ரணமாகத் தரப்ப ம். இதன் எண்ெணய்க் ப் ண்ணாற் ம் 

ண ண் ;seed of common flax

 plant. Formerly it was imported from China. It is cultivated with mustard plant in cold weather.

 The powdered seeds are used in the treatment of cough, dysentery, strangury, diarrhoea and other visceral obstructions. 
The oil extracted from the seeds is aperient and is used in the preparation of a liniment for burns (சா.அக.);.

     [ஆளி + ைத. த்  – ைத]

ஆளி ைர

ஆளி ைரāḷivirai, ெப. (n.)

ஆளி ைத பாரக்்க;see āļividai.

     [ஆளி5 + ைத → ைர. த-ர ேபா . ஒ.ேநா.]

ஆ -தல்
ஆ -தல்āḷudal, ெச. ன்றா .

ஆள்1-தல் பாரக்்க;see all1

ஆ ைக

 
 ஆ ைகāḷugai, ெப. (n.)

ஆள்ைக பாரக்்க;see algai.

ஆ ங்கணத்தார்

ஆ ங்கணத்தாரā்ḷuṅgaṇattār, ெப. (n.)

   ஊரச்ச்ைப அ காரிகள் (MP, TP. 725);; executive members of the village assembly.

     [ஆ ம் + கணம் + அத்  + ஆர.்]

ஆ ங்கணம்

ஆ ங்கணம்āḷuṅgaṇam, ெப. (n.)

   ஊராட்  ரி ம் சைப (T.A.S.iv.24);; governing body, as of a village.

     [ஆ ம் + கணம்.]

ஆ ஞ்சரக்

ஆ ஞ்சரக் āḷuñjarakku, ெப. (n.)

   1. ெந ப் ற்  நில்லாமல் ைகந்ேதா ஆ யா ேயா எ ம் ப் ேபா ம் சரக் ; mineral substance which 
evaporates on being exposed to fire as fictitious cinnabar. 

   2. ம ந் சச்ரக் ; drugs. (சா.அக.);

     [ஆ ம் + சரக் .]

ஆ ைடயேதவர்

 
 ஆ ைடயேதவரā்ḷuḍaiyatēvar, ெப. (n.)

   ஞான சம்பந்தர;் name of Saint Tirunânasam bandar.

     [ஆ ைடய + ேதவர.்]

ஆ ைடய நம்

ஆ ைடய நம் āḷuḍaiyanambi, ெப. (n.)

   ந்தர ரத்்  நாயனார;் Saint Sundarar.

     "ஆ ைடய நம்  ராணம் ேகட்ட ளா நிற்க" (sl.lv494);.

     [ஆ ைடய + நம் . ஆ ைடய = ஆடெ்காள்ளப்பட்ட]
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ஆ ைடய 
ள்ைளயார்

 
 ஆ ைடய ள்ைளயாரā்ḷuḍaiyabiḷḷaiyār, ெப. (n.)

   ஞானசம்பந்தர;் Tirunana Sambandar, as a ruling son of šva. 

ஆ ைடய ள்ைளயார ் வந்தா .

     [ஆ ைடய + ள்ைளயார.்]

ஆ ைடயவர

 
 ஆ ைடயவர āḷuḍaiyavarasu, ெப. (n.)

   நா க்கர  நாயனார;் Saint Tirunāvukkarasu.

     [ஆ ைடய + அர .]

ஆ ைடயான்

ஆ ைடயான்āḷuḍaiyāṉ, ெப. (n.)

   1. அ ைம ெகாண்டவன்; one who has accepted a person as servant. ( வ். வாய்.5.1.10);.

     "எம்ைம யா ைடயன் அன்பர ்இதயதாம அைரக ெளல்லாம்" ( வாதமந்);. 

   2. தைலவன், கட ள்; Lord, Supreme being.

     "ஆ ைடயார் வேனக தங்கா பத ைடய மகா ேதவரக்் " (S.I.I.ii.392);

     [ஆள் + உைடயான்.]

ஆ யரம்

 
 ஆ யரம்āḷuyaram, ெப. (n.)

   ஓராள் உயர ள்ள அள ; man's height as a measure. 

இந்த மரம் இரண்டா யரம் இ க் ம்.

     [ஆள் + உயரம்.]

ஆெள த் சே்ச
ைல

ஆெள த் சே்சைலāḷeḻuttuccēlai, ெப. (n.)

   த் ர ெம ய ேசைல வைக; a kind of saree with pictures worked out in it.

     "ஆெள த் ச ்ேசைல ேல யாேற " ( ற .672);

     [ஆள் + எ த்  + ேசைல. ேசைல ல் உ வங்களின் த் ைர த்தாமல் ைகப்பட ஓ யங்களாக 
வைரதலால் இப்ெபயர ்ெபற்ற .]

ஆெளனல்

ஆெளனல்āḷeṉal, ெப. (n.)

   நா ன் கதறற் ப் ; onom, expr. signifying a dog's howling. ( வக. 936. உைர);.

     [வாள் எனல் → ஆள் எனல்.]

ஆேள ந் லா

ஆேள ந் லாāḷēṟundulā, ெப. (n.)

பலர ் க்  மரத் ல் ஏ  ன் ம் ன் ம் உலவ, ந்தற் பைன வ ற் ைடந்த சா ல் ஒ வர ்
நீரிைறக் ம் ெபரிய ஏற்றம் (ேவ.க.251);. 

 large well sweep pivoted on afulcrum worked by one person with several persons walking up and down the long crossbar 
attached to it.

     [ஆள் + ஏ ம் + லா.]

ஆைள

 
 ஆைளāḷai, ெப. (n.)

   அ  ( .அ,);; Bermuda grass (த.ெசா.அக.);

     [அள் → ஆள் → ஆைள. அள் = ெச ]
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ஆைளக் ெகா -
த்தல்

ஆைளக் ெகா -த்தல்āḷaikkoḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

 ஆள் -தல் பாரக்்க;see ālviợu.

ஆைளப்பற்

 
 ஆைளப்பற் āḷaippaṟṟi, ெப. (n.)

   உ ம் ; guana.

     [ஆைள + பற் .]

ஆைளய சச்ான்

 
 ஆைளய சச்ான்āḷaiyaḍiccāṉ, ெப. (n.)

   ளியமரம்; tamarind tree.

     [ஆைள + அ த்தான் → அ சச்ான்.]

ஆெளாட்

ஆெளாட் āḷoṭṭi, ெப. (n.)

   1. காவற்  ( ன்); 

 sentry-box, retiring place. 

   2. மைற ; shed for hiding

ம. ஆெளாட்

     [ஆள் + ஒட் .]

ஆெளா ங்

 
 ஆெளா ங் āḷoduṅgi, ெப. (n.)

ஆேளாட்  பாரக்்க;see ātõtti.

     [ஆள் + ஒ ங் .]

ஆேளாட்

 
 ஆேளாட் āḷōṭṭi, ெப. (n.)

   ேவைல வாங் பவன்; overseer, taskmaster, superintendent.

     [ஆள் + ஒட் .]

ஆேளா

ஆேளா āḷōṭi, ெப. (n.)

   1. நீர ்நிைல ன் ம ல் உட் றமாக மக்கள் நடமாட்டத் ற்காக டப்பட்ட வ ; paved passage along the 
inner side of the parapet. 

   2. வா ற் ெப நிைலக்கத ன் உட்  கத  ட் வாசல்; small door within the compass of a large one.

     [ஆள் + ஒ .]

ஆேளாைல

ஆேளாைலāḷōlai, ெப. (n.)

   அ ைமயாவணம்; bond of a slave.

     "எ மாேளாைல வாங் " (ெபரிய  த த்தாட.் 45);.

     [ஆள் + ஒைல.]

ஆற்பதம்

ஆற்பதம்āṟpadam, ெப. (n.)

   1. சாரம்; essence. 

   2. பற் க்ேகா ; hold.

     "எ ம் க்  மாற்பத ல்ைல கண்டாய்" (த ழ்நா.191);.

     [ஆல் + பதம் – ஆற்பதம் → Skt. aspada. ஆ தல் - ெபா ந் தல்.]
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ஆற்பலம்

ஆற்பலம்āṟpalam, ெப. (n.)

   ஆ பலம் (ெகா.வ.);; sbpalams in weight (colloq.);.

     "பட் டா ெவ ைமத் த ராற்பலம்" (ேதவா. 100);.

     [ஆ பலம் → ஆற்பலம். இக்ெகாசை்ச வ ைவக் கற்ேபார ்ஆளார.் எனி ம் ெசய் ள் ரிபாக வந்த 
லக்ெகனக் ெகாண்  கைடகணித்தல் ேவண் ம்.]

ஆற்ற

ஆற்றāṟṟa, .எ. (adv.) 

   1. க; greatly. 

   2. வ ம்; entirely.

     "ஆற்ற அனந்தல் உைடயாய் அ ங்கலேம" ( ப்பாைவ);

ஆற்றங்கைர

ஆற்றங்கைரāṟṟaṅgarai, ெப. (n.)

   ஆற்ேறாரம்; bank of a river.

     "ஆற்றங்கைர ன் மர ம் அரச ய" (நல்வ . 12);

     [ஆ  + கைர - ஆற்றங்கைர.]

ஆற்றங்கைரத்ேத
ைவ

ஆற்றங்கைரத்ேதைவāṟṟaṅgaraittēvai, ெப. (n.)

   ஒ  வைக வரி; a kind of tax (pudu. Ins. 399);.

     [ஆற்றங்கைர + ேதைவ.]

ஆற்றடம்

 
 ஆற்றடம் āṟṟaḍambu, ெப. (n.)

   ஆற்றடப்பங் ெகா ; a kind of bind-weed.

     [ஆ  → ஆற்  + அடம் .]

ஆற்றமாட்டாைம

ஆற்றமாட்டாைமāṟṟamāṭṭāmai, ெப. (n.)

   1. யாைம; inability to cope with work. 

   2. வ ைம ல்லாைம; lack of strength. 

   3. ஆண்ைம ன்ைம; absence of manliness. 

   4. தாங்க யாைம, ெபா த் க் ெகாள்ள இயலாைம; inability to bear. (சா.அக);

     [ஆற் தல் = ெசய்தல். மாட்டாைம = இயலாைம.]

ஆற்றர

 
 ஆற்றர āṟṟarasu, ெப. (n.)

ஆற் ப் வர  பாரக்்க;see ãrru-p-puvarasu
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ஆற்றல்

ஆற்றல்1āṟṟal, ெப. (n.)

   1. வ ைம ( வா.);; power, strength, prowess, ability. 

   2. யற்  ( வா.);; endeavour, effort. 

   3.  ( ங்.);; abundance, copiousness. 

   4. கைடப் , உ ; determination.

     "ஆற்ற மவள்வ னான" (ெதால்.ெபா.129);. 

   5. ஆண்ைம ( ங்.);; manliness, courage. 

   6. ெவற்  ( ங்.);; victory. 

   7. வாய்ைம ( ங்.);; truth. 

   8. இன்னெசால் இன்ன ெபா ணரத்் ம் என் ம் அைம  (நிய ); (த க்கசங்);; power inherent in a word 
to express a particular sense, connotative power of a word. 

   9. அ வம், காட் , ஞானம் ( ங்.);; wisdom, knowledge. 

   10. ெபா ைம, ெபாைற; endurance, fortitude.

     "ஆற்  வாராற்றல் ப யாற்றல்" ( றள். 225); 

   11. ஒ , ஓய்  (இ.வ.); leisure (Loc.);. எந்தக் காரியத்ைத ம் ஆற்ற ேல ெசய்ய ேவண் ம் (ெநல்ைல);. 

   12. ெப ைம; magnanimity, greatness.

     "ஆற் வா ராற்றல் இகழாைம" ( றள். 191);. 

ஆற்றலங்கல்

 
 ஆற்றலங்கல்āṟṟalaṅgal, ெப. (n.)

   காட் ப் வர ; false fern tree. (சா.அக.);.

     [ஆ  = ஆற் . ஆ  (ஆற் ); + அலங்கல்.]

ஆற்றலரி

ஆற்றலரிāṟṟalari, ெப. (n.)

   1. ஆற் ச ்ச க்  அல்ல  ேகாைடச ்ச க் ; common tarmarisk. 

   2. டைலப் செ்ச ; a kind of flower plant with tubular stipules 

   3. தைலப் ண் ; alligator's nose. 

   4. ேசங்ெகாடை்ட மரம்; marking nut tree.

     [ஆ  (ஆற் ); + அலரி.]

ேசங்ெகாடை்ட என் ம் ெபா ள் ல அகரா களில் ெசங்ெகாடை்ட என்  றப்பட் ப்ப  
அகர த  ெதா ப்பாளர ் ைழயாகேவா, அச் ட்ேடார ் ைழயாகேவா இ த்தல் ேவண் ம்.
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ஆற்ற

ஆற்ற 1āṟṟaṟuttal,    4 ெச ன்றா . (v.t.)

    இைட ற் ைக தல்; to forsake on the way, desert in the middle.

     "அமரகத்தாற்ற க் ம் கல்லாமா" ( றள், 814);.

     [ஆ  - (ஆற் ); + அ . ஆ  = வ . அ தல் = றத்தல், ட்  நீங் தல். ஆற்ற த்தல் = ந வ ல் 
ட் ப் ேபாய் தல்.]

 ஆற்ற 2āṟṟaṟuttal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

    வ ய த்தல்; to undermine of sap one's strength of mind.

     "அற்றத் ட்டாற்ற த்தான் மார் " (க த் 144, 66);.

     [ஆற்றல் + அ  = ஆற்றல  → ஆற்ற . இனி, ஆற்  + அ  எனி மாம். ஆற்  = ஆற் ம் வ ைம.]

ஆற்ற

 
 ஆற்ற āṟṟaṟugu, ெப. (n.)

   ஆற்றங்கைரேயாரம் வள ம் அ கம் ல் வைகக ள் ஒன் ; a kind of grass growing near the river side. 
(சா.அக.);.

     [ஆ  (ஆற் ); + அ .]

ஆற்றாக்ேக

 
 ஆற்றாக்ேக āṟṟākāṭu, ெப. (n.)

   ெகா ய வ ைம; extreme poverty (W.);.

     [ஆற்றாத + ேக , 'த' ஈ ெகட்ட .]

ஆற்றாசச்ண்

 
 ஆற்றாசச்ண் āṟṟāccaṇṭi, ெப. (n.)

   வ ைம ன் ெகா ைமயால் டா  சை்ச ேகட்பவன்; importunate beggar (W);.

     [ஆற்றாத → ஆற்றா (ஈ.ெக.எ.ம.ெப.எ.); + சண் .]

ஆற்றாத்தனம்

 
 ஆற்றாத்தனம்āṟṟāttaṉam, ெப. (n.)

   ெசய்யமாட்டாைம; irritability, insatiableness (W);.

     [ஆற்றாத + தனம்.]

ஆற்றாைம

ஆற்றாைமāṟṟāmai, ெப. (n.)

   1. ெபா க்க யாத நிைலைம; inability to bear, excitability as excessive hunger, thirst, pain etc. ( வ். வாய். 
2.1.7);. 

   2. உடம் ன் தளரச்் ; infirmity. 

   3. யாைம, ெசய்யமாட்டாைம; want of capacity, lack of ability to perform.

     "அஃதாற்றா ெத வாைர எல்லாம் ெபா த் " ( றள்.1032);. 

   4. ன்பம், யரம்; sorrow, distress, concern. 

   5. மனநிைற ன்ைம; voracity, voraciousness, insatiableness.

     [ஆற்  + ஆ (எ.இ.நி); + ைம. (ப.ெப. ஈ );.]
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ஆற்றா ன் சத்

 
 ஆற்றா ன் சத் āṟṟāliṉcattu, ெப. (n.)

   கற்சத்  ( லாசத் );, கல்மதம், ேவனிற்காலத் ல் பாைற ன் ெகா ப் னால் கல் ந்  ஒ ம் 
மதம்; gelatinous substance secreted from the sides of the rocks when they become heated by the rays of the sun, bitumen. 
(சா.அக.);.

     [ஒ கா. அைற + ஆல் + அைறயால் – ஆற்றால் - இன் + சத் . அைற = பாைற.]

ஆற்றார்

ஆற்றாரā்ṟṟār, ெப. (n.)

   1. வ யவர,் ஏைழயர;் the poor, the affilicted (P.);. 

   2. பைகவர;் those who envy one, foes, opponents, rivals. 

   3. வ யரல்லாதார;் those who are unable (to do some thing); or incapable of.

     "ஆற்றா மாற்  ய ப" ( றள்.493);. 

   4. ேதாற்றவரக்ள்; the defeated. 

   5. வ ந் யவர,் ன் ற்ேறார;் afflicted people.

     [ஆற்  + ஆ (எம.இ.நி.); + ஆர ்(ப.பா.ச );.]

ஆற்றான்

ஆற்றான்āṟṟāṉ, ெப. (n.)

   1. வ ைம ல்லாதவன்; one who is without strength and ability.

     "ஆற்றாைன யாற்ெறன்றைலப்பா ம்" ( ரிக . 45);. 

   2. ஏைழ; poor man.

     [ஆற்  + ஆ (எ.ம.இ.நி.); + ஆன் (ஆ.பா.ஈ );.]

ஆற்

ஆற் āṟṟi, ெப. (n.)

   1. ஆ தல் (த.ெசா.அக.);; solace. 

   2. ண்ைண ஆற் ம் ம ந் ; medicine capable of healing wounds, healing drug. (சா.அக);. 

   3. ; fan.

     [ஆற்  + இ( . .ஈ.);.]

ஆற் க்ெகா -
த்தல்

ஆற் க்ெகா -த்தல்āṟṟikkoḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    1, டை்டத்தணித் க் ெகா த்தல்; to give after cooling. 

   2. ைணயாக உத தல்; help or provide relief (W.);.

     [ஆற்  + ெகா . ( . .);.]

ஆற் -தல்

ஆற் -தல்āṟṟiḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ெசய்தல்; to perform.

     "அந்நாள மலன் பணியாற் ட ம்" (கந்த . காமத. 26);.

     [ஆற்  + இ  ( . .);.]

ஆற் ைடக் ைற

 
 ஆற் ைடக் ைறāṟṟiḍaikkuṟai, ெப. (n.)

   ஆற் ைடத ் ட் ; island formed by river or rivers.

     [ஆ  + இைட + ைற.]
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ஆற் ைடப்ப -தல்

ஆற் ைடப்ப -தல்āṟṟiḍaippaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. வ த்தல்; to be in the way. 

   2. வ ெய ரப்டல்; to meet in the way (w.);.

     [ஆ  + இைட + ப .]

ஆற் த்ேதற் -தல்

ஆற் த்ேதற் -தல்āṟṟiddēṟṟudal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. மன அைம ப்ப த் தல்; to soothe, console, comfort. (ெச.அக.);. 

   2. ேநா னின் ம் ணப்ப த் ய ற , உடம்ைப ெம வாக வ வைட ம்ப ச ்ெசய்தல்; to cure 
diseases and cause one to recover the normal state of health and strength. 

   3. ண்கைள ஆற் ய ன் உடம் ல் வ ைமேசர ம ந்  ெகா த் த் ேதறப் பண் தல்; to heal wounds 
and administer medicines to pick up strength. (சா.அக.);.

     [ஆற்  + ேதற் .]

ஆற் ப்ேபாற் க்
ெகாள்ளல்

ஆற் ப்ேபாற் க்ெகாள்ளல்āṟṟippōṟṟikkoḷḷal, ெப. (n.)

   1. உவந்  க்க ம ப் ர டன் ந்ேதற்றல்; treating guests with civility, cherish. 

   2. ன் ற்ேறாைரக் காத்தல், றந்த தல்; helping one in distress, rendering aid, as to a sick person. (W);. 

   3. மன ஆ தல் அளித்தல்; consoling.

     [ஆற்  + ேபாற்  + ெகாள்ளல்.]

ஆற் லந்ைத

 
 ஆற் லந்ைதāṟṟilandai, ெப. (n.)

   ஒ வைக இலந்ைத; a kind zizyphus. (சா.அக.);. [ஆ  → (ஆற் ); + இலந்ைத.]

ஆற் ப்ைப

ஆற் ப்ைபāṟṟiluppai, ெப. (n.)

   1. ஒ  ெச ; glabrous Mohwah of the Malabar coast (சா.அக.);. 

   2. மரவைக; tree (L); – (ெச.அக.);

     [ஆ  (ஆற் ); இ ப்ைப.]

ஆற் றால்

 
 ஆற் றால்āṟṟiṟāl, ெப. (n.)

   நன்னீரில் வா ம் இறால் ன்; river prawn, species of palaemon.

     [ஆ  (ஆற் ); + இறால்.]

ஆற் ன் த்

 
 ஆற் ன் த் āṟṟiṉvittu, ெப. (n.)

   க ப் ரக் கற்சத்  ( லாசத் );; foliated crystallised gypsum.

     [ஒ கா. அைற + இன் – அைற ன் → ஆற் ன் + த் . அைற = பாைற, கல்.]

ஆற் னக

 
 ஆற் னக āṟṟiṉagaḍu, ெப. (n.)

   ஆற் ல் ெவள்ளம் ஓ ம் ப ; flood-prone channel in the river's course. (அ . ந்);.

     [ஆ  + அக .]
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ஆற்

ஆற் 1āṟṟudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   1. வ தல்; to become strong, powerful.

     "ஆற்றா மாற் ய ப ( றள். 493);. 

   2. ெசய்யக் யதாதல்; to be possible.

     "ஆற் ந் ைண ம் ெபா க்க" (நால . 75);. 

   3. ேபா யதாதல்; to be sufficient.

     "தட்  ட் ற்  மாற்றா " (பண .225);. 

   4. தப் த்தல், உய்தல் ( ங்.);; to escape, obtain deliverance, survive.

     [ஆல் → ஆற் .]

 ஆற் 2āṟṟudal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேத தல்; to seek acquire.

     "ஆற் ய மக்கெளன்  ம ந்தவ லாரக்ளா ல்" ( வக.2986);. 

   2. ெசய்தல்; to do, perform.

     "மகன் தந்ைதக் காற் த " ( றள். 70);. 

   3. உத தல்; to give as alms to help assist.

     "ஒ ெரா ரக்் காற் ர'்

ஆற் க்கட் க்ேகா
லா

 
 ஆற் க்கட் க்ேகாலாāṟṟukkaṭṭikālā, ெப. (n.)

   ெகாக் ன்; yellowish green garpike. (சா.அக.);.

     [ஆற் க்கட்  ேகாலா.]

ஆற் க்கால்

 
 ஆற் க்கால்āṟṟukkāl, ெப. (n.)

   ஆற் ந்  பாசனத் ற்காக ெவட் ய கால்வாய்; channel for conducting water from a river for irrigation.

     [ஆ  (ஆற் ); + கால்.]

ஆற் க்காலாட் ய
ர்

ஆற் க்காலாட் யரā்ṟṟukkālāṭṭiyar, ெப. (n.)

   வய ல் பணியாற் ம் ம தநிலப் ெபண் ர;் women of the

 agricultural tracts.

     "ஆற் க் காலாட் யர ் கத் க் க ந்த கமலங்கைள" (நல்.பாரத.நாட.் 8);.

     [ஆற் க்கால் + ஆட்  (ெப.பா.ஈ ); + ஆர ்(ப.பா.ஈ );. ஆற் க்கால் = வாய்க்கால். நீர ்நிைறந்த வயல்.]

ஆற் க்காலாதார
ம்

 
 ஆற் க்காலாதாரம்āṟṟukkālātāram, ெப. (n.)

   ஆற் ந்  வ ம் அ ப்பைடயான நீரப்்பாசனம், ஆற்றங்காற் பாய்சச்ல்; irrigation by a spring channel.

     [ஆற் க்கால் + ஆதாரம்.]
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ஆற் க்காேலரி

 
 ஆற் க்காேலரிāṟṟukkālēri, ெப. (n.)

   ஆற் ந்  ரி ம் கால்வாய் நீரால் நிரம் ம் ஏரி; tank ted by a water-course from a river (W.G.);

     [ஆற் க்கால் + ஏரி.]

ஆற் க்காற் 
பாசனம்

 
 ஆற் க்காற் பாசனம்āṟṟukkāṟpācaṉam, ெப. (n.)

ஆற் க்காற்பாய்சச்ல் பாரக்்க;see artu-k-kar-payccal.

     [ஆ  + (ஆற்  ); + கால் + பாசனம்]

ஆற் க்காற் 
பாய்சச்ல்

 
 ஆற் க்காற் பாய்சச்ல்āṟṟukkāṟpāyccal, ெப. (n.)

   ஆற்  வாய்க்கால் வ ெப ம் நீரப்்பாசனம்; irrigation by a spring-channel.

     [ஆ  (ஆற் ); + கால் + பாய்சச்ல்.]

ஆற் க் ளிஞ் ல்

 
 ஆற் க் ளிஞ் ல்āṟṟukkiḷiñjil, ெப. (n.)

ஆற் ச ் ப்  பாரக்்க;see arru-c-cippi.

     [ஆ  (ஆற் ); + ளிஞ் ல்.]

ஆற் க்

 
 ஆற் க் āṟṟukkuruvi, ெப. (n.)

   ஒ  நீரப்்பறைவ; tern.

     [ஆ  (ஆற் ); + .]

ஆற் க் ைல

ஆற் க் ைலāṟṟukkulai, ெப. (n.)

   1. ஆற் ன் கைர; river bank (S.I.I.iv.167.); 

   2. வரிவைக; petty cess (S.I.I.v.241);.

     [ஆ  → (ஆற் ); + ைல.]

ஆற் க் ள்ளழ
ய மணல்

ஆற் க் ள்ளழ ய மணல்āṟṟukkuḷḷaḻkiyamaṇal, ெப. (n.)

   க மணல்; fine black sand found in the inner layers of river—beds. (சா.அக.);.

     [ஆ  (ஆற்  ); +  (4.ேவ.உ.); + உள் + அழ ய + மணல்.]

ஆற் க் ச்

 
 ஆற் க் ச் āṟṟukkuṟicci, ெப. (n.)

   ச்  மாவட்டத் ல் உள்ள ஊரப்் ெபயர;் place name in Tiruchirappalli district.

     [ஆ  → (ஆற் ); + ச் .]

ஆற் க்ெகண்ைட

ஆற் க்ெகண்ைடāṟṟukkeṇṭai, ெப. (n.)

   ஆற் ல் வா ம் 6 அங் ல நீள ள்ள  ெகண்ைட ன்; river carp or Nilgiri trout.

     [ஆ  + ெகண்ைட.]

   இதற்  நீல ரிக் ெகண்ைட என் ம் ெபயர ்உண் . சாம்பல் நிற ம் ெவள்ளிையப் ேபான்ற 
பளபளப் ம் ெகாண்ட . ல் 15 டக்ள் ெசங் த்  வரிைச க் ம். ன் பக்க ம், 

ழ்ப்பாக ம், எ வா ம் (ஆசனவா ம்);  க த் க் ம். ஆண் க் ம்  
ன்க க் ம் வழவழப்பான தல்கள் இ க் ம். நீல ரி ம் மைலயாளத் ம் இ  யாய் 

காணப்ப ம்;
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ஆற் க்ெகா

 
 ஆற் க்ெகா āṟṟukkoḍi, ெப. (n.)

   ேபய்த் ம்மட் ; bitter-apple. (சா.அக.); - (ெச.அக.); ேபய்க் ெகாம்மட்  (சங்.அக.);;

 colocynth.

     [ஆ  (ஆற் ); + ெகா .]

ஆற் த் ம்மட்  பாரக்்க;see arru-t-tummatti.

ஆற் க்ெகாம்ெபா
 மரம்

 
 ஆற் க்ெகாம்ெபா  மரம்āṟṟukkombodimaram, ெப. (n.)

   ெப ம் ம்பா ரி மரம்; long-leaved trumpet tree. (சா.அக.);.

ஆற் சச்ங் ைல

 
 ஆற் சச்ங் ைலāṟṟuccaṅgilai, ெப. (n.)

   மைல வடை்ட மரம்; mountain tamana oil tree. (சா.அக.);.

     [ஆ  (ஆற் ); → சங்  → இைல.]

ஆற் சச்ஞ்சைல

 
 ஆற் சச்ஞ்சைலāṟṟuccañjalai, ெப. (n.)

ஆற் சச்ங் ைல பாரக்்க;see arru—c-cangilai.

     [ஆ  + (சங் ைல.); → சஞ்சைல.]

ஆற் சச் க்

ஆற் சச் க் āṟṟuccavukku, ெப. (n.)

   ேகாைடச ்ச க் , ஆற்றலரி; common tarnarisk. (L.);. 

   2. வ ற் ப் ேபாக்  ம ந் செ்ச ; garden tarnarisk, it is useful in diarrhoea, dysentery etc. (சா.அக.);.

     [ஆ  (ஆற் ); + ச க் .]

ஆற் ச் ப்

 
 ஆற் ச் ப் āṟṟuccippi, ெப. (n.)

   ஆற் க் ளிஞ் ல்; bivalue or mussel found in beds of rivers.

     [ஆ  (ஆற் ); + ப் .]

ஆற் செ்ச ப்ப

 
 ஆற் செ்ச ப்ப āṟṟucceruppaḍi, ெப. (n.)

ஆற் ச ்ெச ப்பைட பாரக்்க;see ärru-c-ceruppadai.

     [ஆற்  + (ெச ப்பைட); → ெச ப்ப .]

ஆற் செ்ச ப்ப
ைட

 
 ஆற் செ்ச ப்பைடāṟṟucceruppaḍai, ெப. (n.)

   ஆற் ப் ப  நிலத் ல் வள ம் ஒ  ண் ச ்ெச ; low spreading smallwater-plant found grown in river—beds. 
(சா.அக.);.

     [ஆ  (ஆற்  + ெச ப்பைட);.]

ெச ப்பைட பாரக்்க;see seru-p-padai.
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ஆற் ணா

ஆற் ணாāṟṟuṇā, ெப. (n.)

   ெந வ ப்ேபாக்கர ்வ ைட உண்பதற்காக எ த் ச ்ெசல் ம் கட் ச ்ேசா , ெபா  ேசா ; food 
bundled and tied up in a cloth and taken while travelling along a river's course.

     "ஆற் ணாக் ெகாள்ள" ( வக. 1550); (சா.அக.);.

     [ஆ  + உணா.]

ஆற் த் ம்மட்

 
 ஆற் த் ம்மட் āṟṟuttummaṭṭi, ெப. (n.)

ேபய்க் ெகாம்மட் ப் . ஆற் ப்ப ைககளில் ஆண் ற் ெகா ைற ைள ம். மைழக்காலத் ல் 
ழ்க்கைர மணற்பாங் களில் க் ம். இதன் ெச ப் ப களைனத் ம் (ச லம்); கசப்பான . இதன் 
ள் கண்ணி ம் க் ம் ப ன் ெந ேய ம்.

ஈரற் ைலேநாய், மலக்கட் , டல் ேநாய், பாண்  த ய க சச்லால் (ேப யால்); ணப்ப த் ம் 
ேநாய்க க்  இதன் காைய மற்றச ்சரக் க டன் ேசரத்் க்ெகா ப்ப ண்  ைதைய வ த்  
உட்ப ப்ைபத ் ன்பர.் ைத ன் எண்ெணய் பாம் க்க , ேதள்க , டல்ேநாய், காக்ைக வ ப்  

த யவற் க் ம், வளரச்் க் ம், நைர மா க் க ப்பாவதற் ம் பயன்ப த் வர.் bitter apple. It is so 
called from its usual growth on the riverbanks. Al lparts of the plant. Are very bitter and the dust when dry, is very irritating to 
the eyes and nostrils.

 The fruit, particularly in combination with other drugs is very useful in constipation, hepatic and visceral congestions, 
dropsical affections and other diseases requiring purgatives. The kernal of the seed is eaten after a slight roasting;

 the oil from the seed is used for snake-bites scorpion stings, bowel complaints, epilepsy etc., and also for blackening grey 
hairs. (சா.அக.);.

ம வ. ேபய்த் ம்மட் , ேபய்க்ெகாம்மட் , ேபய்க் ம்மட்  ஆற் க்ெகா .

     [ஆ  (ஆற் ); + ம்மட் .]

ஆற் த் ம்மட் க்
காய்சச்த்

 
 ஆற் த் ம்மட் க்காய்சச்த் āṟṟuttummaṭṭikkāyccattu, ெப. (n.)

   ஆற் த் ம்மட் க் கா னின்  வ க் ம் சத் ; compound extract of colocynth (in allopathy);. (சா.அக.);.

     [ஆ  (ஆற் ); + ம்மட்  + காய் + சத் .]

ஆற் த் வைர

 
 ஆற் த் வைரāṟṟuttuvarai, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ்ெச ; wild tea (சா.அக.);.

     [ஆ  + வைர.]

ஆற் த் ம்ப

 
 ஆற் த் ம்ப āṟṟuttūmbaṟu, ெப. (n.)

   உப்ப கம் ல்; a kind of Barbuda grass found in brackish soils.

     [ஆ  (ஆற் ); + ம்  + அ .]
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ஆற் தல்

ஆற் தல்āṟṟudal, ெதா.ெப. (vbl.n) 

   1. ண்ைணக் ணப்ப த்தல்; healing up wounds. 

   2. ளிரப் பண் தல்; cooling: 

   3. ப ையத் தணித்தல்; appeasing hunger. 

   5. ஈட் தல்; earning. 

   6. ெபா த் க்ெகாள் தல்; bearing enduring.

     " ர ம் ெவஞ் ெசாலாற்றான் ல் ைன த்  நின்றான்" (பாரத. எட்டாம். ேபார.்14);. 

   7. நடத் தல்; conducting, leading.

     "ஆற் தல் என்பெதான்றலந்தவரக்் த தல்" (க த். 133);. 

   8. மத்தல்; carrying.

     " ற் ம் ஆற் ய பணிக் ைற" (கந்த  அ ேரந்:42);. 

   9. ெசய்தல்; doing.

     "ஆத ன் ைமந்த காளறத்ைத யாற் ர"் (கந்த . கா ப ப. 24.); 

   10. அணிதல்; wearing, adorning.

     "ஆற்  ெதால் க ப்பத் டன்" (கந்த . ைணவ:16);. 

   11. நீக்கல்

 discarding, removing.

ஆற் நண்

 
 ஆற் நண் āṟṟunaṇṭu, ெப. (n.)

   ஆற் ல் வா ம் நண் ; crab living in rivers.

     [ஆ  + நண் .]

ஆற் நத்ைத

 
 ஆற் நத்ைதāṟṟunattai, ெப. (n.)

   ஆற் ல் டக் ம் ஒ வைக நத்ைத; snail found in large rivers, edible snail.

     [ஆ  + நத்ைத.]

ஆற் நர்

 
 ஆற் நரā்ṟṟunar, ெப. (n.)

   வ ப்ப த் ேவார;் guide.

     [ஆற்  + ஆற் நர.்]
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ஆற் நீர்ப்ெபா ள்
 ேகாள்

ஆற் நீரப்்ெபா ள் ேகாள்āṟṟunīrpporuḷāḷ, ெப. (n.)

   ெசய் ளின் ெபா ள தற் ரிய ெபா ள்ேகாள் எட்ட ள் ஒன் . ெசய் ளில் ெசால்லைமந்த 
ைறப்ப  நிரேல ெபா ள் ெகாள் மா  ஆற்ெறா க்காக அைமந்த ெசய் ளைமப் ; mode of 

constructing poems, (one of eight poruköl); in such a form as to assist comprehension of meaning by referring and 
juxtaposing with corresponding series from beginning to end.

     [ஆ  (ஆற் ); + நீர ்+ ெபா ள் ேகாள். ெபா ள்ேகாள் = ெபா ள் ெகாள் ம் ைற.]

அ ெதா ம் அற்றற்  ஒ ம் ஆற் நீைரப் ேபால் ேகாரை்வயாகப் ெபா ணரத்ற்ேகற்ற 
ெசய் ளைமப்  ஆற்  நீரப்்ெபா ள்ேகாள் எனப்பட்ட .

     "மற்ைறய ேநாக்கா த ெதா ம் வான்ெபா ள்

அற்றற் ெறா மஃதாற் ப் ண்ேல" (நன்.);

     "ெசால்ல ஞ் ற்பகம் பாம் ன் ேதாற்றம்ேபால்

ெமல்லேவ க ந் ன்  ேமலலார்

ெசல்வேம ேபாற்றைல நி த் ேதரந்்த ல்

கல் ேசர ்மாந்தரின் இைறஞ் க் காய்த்தேவ" ( வக. நாம. 24.);

இசெ்சய் ளில் ெநல் எனப் ெபா ள்ப ம்

     "ெசால்" என் ம் எ வாைய தெல த்  அதன் ெதா ல்களா ய ைனெயசச்ங்கள் 
ஒன்ைறெயான்  ெகாள் ம்ப  ைறயாக ைவத்  அவற்ைற த்த

     "காய்த்த" என் ம் பயனிைலைய இ ல் ைவத்தைமயால் இப்ெபா ள்ேகாள் ஆற்  
நீெரா க் ற் ச ்சமமா ற்  (நன். ெபா . 61. உைர);.

ஆற்  ெநட்

 
 ஆற்  ெநட் āṟṟuneṭṭi, ெப. (n.)

   வறட் ண் , நீரச்் ண்  ( .அ.);; sensitive plant, water mimosa (சா.அக.);.

     [ஆ  + ெநட் .]

ஆற் ப்பச

 
 ஆற் ப்பச āṟṟuppasali, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் பசைலச ்ெச ; a kind of spinach.

     [ஆ  (ஆற் ); பச . பச  = பசை்சநிற ைடய .]

ஆற் ப்பசை்ச

ஆற் ப்பசை்சāṟṟuppaccai, ெப. (n.)

   1. :நாகப்பசை்சக்கல், ம த் வத் ைணச ்சரக் களில் ஒன் ; inferior variety of green-stone forming one of 
the 120 kinds of natural substances described in the Tamil medicalscience. 

   2. பசை்சக்கல்; green-stone, emerald, one of 9 gems.

     [ஆ  + பசை்ச.]

ஆற் ப்பஞ்

 
 ஆற் ப்பஞ் āṟṟuppañju, ெப. (n.)

கடற்ெகாஞ்  பாரக்்க;see каракопје.

ஆற் ப்ப ைக

 
 ஆற் ப்ப ைகāṟṟuppaḍugai, ெப. (n.)

   ஆற் ப் பாய்சச் ள்ள அல்ல  பாய்சச் க்ேகற்ற ஆற்ைறய த்த சமநிலம்; river bed, land adjoining a river 
and rich with its alluvial deposit.

     [ஆ  (ஆற் ); + ப ைக.]
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ஆற் ப்ப த் -தல்

ஆற் ப்ப த் -தல்āṟṟuppaḍuddudal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வ ச ்ெச த் தல்; to direct in the right way, esp. to direct a professional, as a bard or dancer to a liberal patron.

     " ற ைய யாற் ப் ப த்தன் " ( .ெவ. 9.31);. 

   2. ேபாக் தல்; to get rid of, remove.

     " ைணயைணப் பள்ளித ் லாற் ப் ப த்தாங் " ( லப். 27, 209);. 

   3. நன்ென  ட ்ப த் தல்; to lead in a right path.

     "ஆற் ப் ப த்த ன்" (க த். 5); 

   4. வ ப்ப த் தல்; to set right in a desired way.

     "ெநஞ்சாற் ப்ப த்த நிைறத  லம்ெபா " ( ல்ைலப். 81);.

     [ஆ  (ஆற் ); + ப த்  ( . .); + தல்.]

ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழக அகர த ல் 'ஆற் ப் ப த் -தல்' என இ க்க ேவண் ய ற ைன 
வாய்பாட் க் ட் ைனைய ஆற் ப்ப -த்தல் எனத் தந் ப்ப  தவ . ஆற் ப்பட்டான்.-
ப ன்றான் ேபான்  ட்  ைனயாக் ப் பண்ைட லக் யங்களில் ப லப்படாைம அ க.

ஆற் ப்பைட

ஆற் ப்பைடāṟṟuppaḍai, ெப. (n.)

   பரி ல் ெபற்ற ஒ வன், அ  ெபறக் க ய மற்ெறா வைனத ்தனக் ப் பரிசளித்த தைலவனிடத் ச ்
ெச த் வதாக அகவற்பா ல் பாடப்ப ம் ற் லக் யம்; form of panegyric poem generally in agaval metre in 
which the poet who has been rewarded with gifts directs another poet to the chief from whom the latter, may also receive 
similar reward. (பன்னி பா. 318, 319);.

     [ஆ  (ஆற் ); + பைட. ப  → பைட.]

     'ஆற் ப்ப ' என் ம் தன் ைன வாய்ப்பாட் க் ட் ைன 'ஆற் ப்ப த் ' என் ம் ற ைன 
வாய்பாட் க் ட் ைனயாகேவ பண்ைட லக் யங்களில், ( . 244);, (அக. 22, 71, 365); 
( ந். 241); (பரி. 4:2, 310); ல்ைல. 22:11,719,365.2.81); (க . 5,85); ( .39); ஆ யவற் ல் 
ஆளப்பட் ள்ள . ஆற் ப்ப ன்றான். ஆற் ப்பட்டான் எனத் தன் ைன வாய்பாட்டால் 
ஆளப்பட்டதற்கான இலக் யச ்சான் கள் ைடத் ல. ஆற் ப்பைடக்  ஆற் ப்ப த் தல் என்பேத 
உைரயா ரியரக்ள் ெகாண்ட ெபா ளா ன், அ.  ஆற் ப்ப த்தெமன்ேற ஆளப்பட் த்தல் 
ேவண் ம். ெகாைட-ெகா த்தல் எனப்ெபா ள் ப வதல்ல  ெகா ப் த்தல் எனப் 
ெபா ள்த மா ல்ைல, ஆற் ப்பைட என்ப ம் இரவலர ்ெசன்ற ஆற் ன்கண் ப வ  (ெசல்வ ); 
என்றல்ல  ப த் வ  (ெச த் வ ); எனப் ெபா ள் படா . பரி ல் ெபற்ற ஒ வன் ெபறநிற் ம் 
ஒ வ க்  வ காட் வ  ஆற் ப்பைடகளில் கைதயைமப்பா ம் ப் ட்ட வள்ளல் அல்ல  
தைலவன் வா ம் ஊ க் ச ்ெசல் ம் வ ைய, ற வ ப்ேபாக்கேரா, அல்ல  வ ைட ஊரக்ளில் 
வ ம் மக்கேளா காட் வ  இயல்பான நிகழ்ச் ,

ஆதலான் பரி  ெப தற் ரிய ஆற் ன்கண் ப வேத ஆற் ப்பைட எனக் ெகாள்வேத சாலப்ெபா த்தம்.

     "பரி  ெபற்  வ வார,் த்தர,் பாணர,் ெபா நர,் ற யர ்என் ம் நால்வ ட ்பரி ற் ப் ேபாவார ்
ஒ வைர ஆற் ைடக் கண் , தைலவன் ரத்்  ( ரத்் ); த யைவகைளச ்ெசால்  
வ ப்ப த் வதாத ன், இ  த்தராற் ப்பைட, பாணராற் ப் பைட ெபா நராற் ப்பைட, 

ற யராற் ப்பைட என நான்  வைகப்ப ம்" (இலக். ளக் பாட் . 113); எனக் றப்பட் ப் ம், 
த்தராற் ப்ப வ , பாணராற் ப்ப வ  எனப்ெபா ள் ெகாளேல ேநரி .

     "ெபற்ற ெப வளம் ெபறாஅரக்் க இச்

ெசன்  பயென ர ச ்ெசான்ன பக்க ம்"

ஆற் ப்பாசனம்

 
 ஆற் ப்பாசனம்āṟṟuppācaṉam, ெப. (n.)

ஆற் ப் பாய்சச்ல் பாரக்்க;see:aru-p-payccal.

     [ஆற் ப்பாய்சச்ல் → ஆற் ப்பாசனம். பாய்சச்ல் → பாசல் → பாசலம் → பாசனம்.]
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ஆற் ப்பா

 
 ஆற் ப்பா āṟṟuppāci, ெப. (n.)

   ஒ  நீரப்் ண் ; river-weed, Najas Indica alias caulinia Indica.

     [ஆ  (ஆற் ); + பா .]

ஆற் ப்பாட்டம்

ஆற் ப்பாட்டம்āṟṟuppāṭṭam, ெப. (n.)

   பழங்கால வரிவைக; ancient tax (S.l.I.v. 365);.

     [ஆ  (ஆற் ); + பாட்டம்.]

ஆற் ப்பாய்சச்ல்

 
 ஆற் ப்பாய்சச்ல்āṟṟuppāyccal, ெப. (n.)

   ஆற் க்கால்வாய்ப் பாசனம்; river irrigation.

     [ஆ  (ஆற் ); + பாய்சச்ல்.]

ஆற் ப்பாய்ச்

 
 ஆற் ப்பாய்ச் āṟṟuppāycci, ெப. (n.)

   ஆ களில் கப்பல் ெச த் பவன்; river navigator.

     "ஆற் ப் பாய்ச்  கடற்பாய்ச் " (lnsc.);

     [ஆ  (ஆற் ); + பாய்ச் . பாய் → பாய்ச்  = ெச த் பவன்.]

ஆற் ப்பாைல

ஆற் ப்பாைலāṟṟuppālai, ெப. (n.)

   1. இைலகள் மா மா ப்ப ம், க்கள் அடரத்் யா ல்லாத ம், நீரந்ிைலக் கைரகளில் 
காணப்ப வ மா ய ய மரம். இதன் படை்டையக் காய்சச் க் க் க க் ட் த் (கசாயம்); 
த வர;் Indian willow, fiver panlay, it is a small tree, leaves alternate few flowered;

 peduncle 3 to 6 leaved. It is always found on river banks and near water. Leaves lopped and given to cattle, as fodder. Bark 
is a febrifuge. 

   2. க ழ்ந்  நீண்ட ைளக ம், 50 அ  உயர ம்,

   12 அ  ப ம ம், 3 ரலம் தல் 6 ரலம் (அங் லம்); நீண்ட இைலகள் ெகாண்ட ம், 
ைளப்ப கள் ைட ைடயப் பயன்ப வ மான ெபரிய மரம்; weeping-willow. Salix babylonica. Tree 50 

ft. height, trunk 12 ft;

 in girth, flowering and leaping together, leaves 3 to 6 inches, Branches and twigs largely used for making baskets, long, 
slender, drooping branches. (சா.அக.);.

     [ஆ  (ஆற் ); + பாைல.]

ஆற் ப் தலம்

 
 ஆற் ப் தலம்āṟṟuppidalam, ெப. (n.)

   நிலத் னின்  ஆற்ைறப் ரிக் ம் எல்ைல; line which separates land and river. (த.ெசா.அக.);.

     [ஆ  (ஆற் ); + தலம். ன்தலம் → தலம் ( ன்னம்);.]

ஆற் ப் வர

 
 ஆற் ப் வர āṟṟuppūvarasu, ெப. (n.)

   ெவளிர ்பசை்ச நிற ைடய ம், ய க்க ைடய ம், கடற்கைர மணற்பாங் ல் 
காணப்ப வ மா ய ெச ப் வர  என் ம் ெபரிய மரம்; large tree with small whitish-green flowers found in 
sandy places near the sea-shore. (சா.அக.);.

     [ஆ  (ஆற் ); + வர .]
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ஆற் ப் ெபா

 
 ஆற் ப் ெபா āṟṟuppoḍi, ெப. (n.)

   ஆற் ள்ள ன்கள்; river minnow.

     [ஆ  + ெபா .]

ஆற் ப்ெபா வா

 
 ஆற் ப்ெபா வாāṟṟupporuvā, ெப. (n.)

   ஆற்  ன் வைக; kind of river fish.

     [ஆ  + ெபா வா.]

ஆற் பவர்

ஆற் பவரā்ṟṟubavar, ெப. (n.)

   ஆற்ற ைடயவராய்ப் றர ்ேமற் ெசல்வார;் invader with superior might.

     "ஆற் பவரக்்  மரண்" ( றள். 741);. (த.ெசா.அக.);.

     [ஆற்  → ஆற் பவர.்]

ஆற் மைட

 
 ஆற் மைடāṟṟumaḍai, ெப. (n.)

   வாய்க்கா ன் கம்; sluice of a canal.

     [ஆ  + மைட.]

ஆற் மரி

ஆற் மரிāṟṟumari, ெப. (n.)

   1. நீ மரி; bastard cypru 

   2. ேபய்க்ெகாம்மட் , ஆற் க்ெகாம்மட் ; colocynth.

     [ஆ  + உமரி.]

ஆற் ம

 
 ஆற் ம āṟṟumarudu, ெப. (n.)

   நீரம் ; marrow leaved white winged myrobalan. (சா.அக.);.

ம. ஆற் ம

     [ஆ  + ம .]

ஆற் மல் ைக

ஆற் மல் ைகāṟṟumalligai, ெப. (n.)

   1. ஒ வைக நீரப்் ண் ; water-plant with white flowers, river jasmine. 

   2. ஒ  மல் ைக; a species of Arabian Jasmine.

     [ஆ  + மல் ைக.]

ஆற் ன்

 
 ஆற் ன்āṟṟumīṉ, ெப. (n.)

   ஆற் ல் வா ம் ன் நன்னீர் ன்; river fish, as opposed to sea-fish, trout. It is a common name for various species 
of fish living in fresh water.

     [ஆ  + ன்.]

ஆற் ள்ளி

ஆற் ள்ளிāṟṟumuḷḷi, ெப. (n.)

   1. க ைத ள்ளி; holly leaved bear's breech. 

   2. கண்டங்கத் ரி; blue flowered prickly night shade. (சா.அக.);.

     [ஆ  + ள்ளி.]

572

www.valluvarvallalarvattam.com 5346 of 19068.



ஆற் ேமலழ

ஆற் ேமலழ āṟṟumēlaḻki, ெப. (n.)

   1. ஒ வைகப் ; common weed. 

   2. ேசம் ; a garden plant wit. esculent leaves. (சா.அக.);.

     [ஆ  + ேமல் + அழ .]

ஆற் ல்லம்

 
 ஆற் ல்லம்āṟṟullam, ெப. (n.)

   உல்ல ன்; sable fish, variety of hilsa fish.

     [ஆ  + உல்லம்.]

ஆற் வஞ்

ஆற் வஞ் āṟṟuvañji, ெப. (n.)

   க் ன்ற ஒ  வைகப் ; flowering Asoea. 

   2. ஒ வைக நீளிைலப் ; elliptic leaved cadamba. (சா.அக.);

ம. ஆற் வஞ்

     [ஆ  + வஞ் .]

ஆற் வரி

ஆற் வரிāṟṟuvari, ெப. (n.)

   ஆற்ைறப் ெபா ளாகக் ெகாண்  பாடப்ெப ம் காமங் கண்ணிய இைசப்பாட் ; a kind of ancient exotic 
song on a river. ( லப். 6, 35 உைர);.

     [ஆ  + வரி. வரி = காமங்கண்ணிய இைசப்பாட்  ஆற் ன் ேமல் ைவத் ப் பாடப்ப த ன் ஆற்  
வரியா ற் .]

ஆற் வாய் கம்

ஆற் வாய் கம்āṟṟuvāymugam, ெப. (n.)

   ஆ , கடெலா  கலக் டம்; estuary, mouth of a river.

     "ஆற் வாய் கத் ற் ேறக்  ழ்வேத ெயாக் ம்" (கம்பரா. இராவணன். கள. 25);.

ம. ஆற் வா.

     [ஆ  + வாய் + கம்.]

ஆற் வார்

ஆற் வாரā்ṟṟuvār, ெப. (n.)

   எ த்த பணிைய க்க வல்லவர;் capable persons who can accomplish the work undertaken or entrusted.

     "ஆற் வா ராற்ற கழாைம" ( றள். 891);.

     [ஆற்  → ஆற் வார.்]

ஆற் வாைள

 
 ஆற் வாைளāṟṟuvāḷai, ெப. (n.)

   நன்னீரில் வா ம் வாைள ன்; fresh-water fish.

ம. ஆற் வாைள

     [ஆ  + வாைள.]

ஆற் -த்தல்

ஆற் -த்தல்āṟṟuvittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.caus.) 

   1. வ ையப் ெபா க் ம் ப  மன உ  ெசய் த்தல்; enabling to bear or endure pains. 2 தணியச ்ெசய்தல்;

 to alleviate, heal. 

   3. ெசய் த்தல்; cause to do.

     [ஆற்  (த. .); → ஆற்  ( . .);.]
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ஆற் த்தம்

 
 ஆற் த்தம்āṟṟuvittam, ெப. (n.)

   ஆ பாய் கம்; river bed. (த.ெசா.அக.);.

     [ஆ  + த்தம். த்தம் = ைளக்கப்பட்ட .]

ஆற் ைவப்

 
 ஆற் ைவப் āṟṟuvaippu, ெப. (n.)

   ஆற் ன் ஒ க்கத்தால் சா ப க் த் த யான நிலம்; lands that have become cultivable owing to the natural 
change of the course of a river providing alluvial soil.

ம. ஆற் ெவப் .

     [ஆ  + ைவப் .]

ஆற் ள்ளம்

 
 ஆற் ள்ளம்āṟṟuḷḷam, ெப. (n.)

ஆற்றல்லம் பாரக்்க. (சா.அக.);;see artullam.

ஆற் ைவ

 
 ஆற் ைவāṟṟuḷuvai, ெப. (n.)

நன்னீ ைவ பாரக்்க;see nanniru-Huvai. (சா.அக);.

ஆற்ெறா க்

ஆற்ெறா க் āṟṟoḻukku, ெப. (n.)

   1. ஆற் ன் நீேராட்டம்; course of a river, flow of a river or stream. 

   2. இைடயறா  ஓ ன்ற ஆற்  நீேராட்டம் ேபால் ெதாடரந்்  நிற் ம் ற்பாக்களின் ல் வைக, 
ற்பா நிைலக ள் ஒன் ; most natural order of words which clearly brings out the meaning, one of the four suttira 

nilai.

     [ஆ  + ஒ க் .]

ஆற்ெறா க்  
நிைல

 
 ஆற்ெறா க்  நிைலāṟṟoḻukkunilai, ெப. (n.)

   ற்பாக்களின் நால்வைக நிைலக ள் ஒன் ; one of the four suttira nilai.

     [ஆ  + ஒ க்  + நிைல.]

ஆற்ெறா க்  பாரக்்க;see arrolukku.

ஆறக்கட் -தல்

ஆறக்கட் -தல்āṟakkaṭṭudal,    15 ெச. . (v.i.)

   1. ேமற்ெகாண்  ங் ெசய்  ந யாதவண்ணம் மந் ரம் த யவற்றால் ேபய்க்ேகாைளத் த த்தல் 
(இ.வ..);, (ெச.அக.);; prevent, by charm of spell, an evil spirit possessing a person from doing further mischief to the victim 
(Loc.);. 

   2. ண், ைர ண் (இரணம்);, கட்  த யவற்ைற ஆற் வதற்காகத் தக்க ம ந்  கைள ட் க் 
கட் க் கட் தல்; application of a bandage for healing a wound, sore, abscess etc. (சா.அக.);

     [ஆற(ெப.எ.); + கட் . ஆற = ர, நல ற.]

ஆற த்தம்

 
 ஆற த்தம்āṟaḍiviruttam, ெப. (n.)

   க த்தம், தர , ெகாசச்கம்; a kind of prosodical construction, stanza with six metrical lines.

     [ஆ  + அ  + த்தம்.]

574

www.valluvarvallalarvattam.com 5348 of 19068.



ஆறத்தணிய

 
 ஆறத்தணியāṟattaṇiya,    .எ. (adv.) அைம யாய் (உ.வ.); calmly, Ieisurely.

     [ஆற + தணிய.]

ஆற கம்

 
 ஆற கம்āṟatīkam, ெப. (n.)

   ப்பற்றாக் ண ைடய கல்நார ்( .அ.);; mountain flax, magnesium fossil found in Mysore. Its texture is delicately 
fibrous. It is also called asbestos which has the quality of resisting fire.

     [ஒ கா. ஆ  + கம் = ஆ கம் → ஆற கம்.  → கம் = ன் இயல் . ஆற கம் = ன் இயல்ைப 
ஆறச ்ெசய் ம் கல்நார.்]

ஆறந்தம்

ஆறந்தம்āṟandam, ெப. (n.)

   ேல உ  ெசய்யப்ப ம் ெதளி ைரகள் ஆ ; six metaphysic dispositions to be decided at the end.

     "ஆறந்தமாவன: நாதாந்தம், த்தாந்தம், ேபாதாந்தம், ேயாகாந்தம், காலாந்தம், ேவதாந்தம் என்பன" 
(த.நி.ேபா.137);.

     [ஆ  + அந்தம் = ஆறந்தம்.]

ஆறப்ேபா -தல்

ஆறப்ேபா -தல்āṟappōṭudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

    காலந்தாழ்த் தல் (உ.வ.);; allow a work to lose its importance by postponing it (com.);

     [ஆற (ெப.எ.); + ேபா . ேபாக + அ  = ேபாக  → ேபா .]

ஆறல்

ஆறல்āṟal, ெப. (n.)

   1. ஆ தல்; healing, as does a wound. 

   2. ளிரத்ல்; cooling, growing cold.

     [ஆ தல் → ஆறல்.]

ஆறல் றல்

ஆறல் றல்āṟalpīṟal, ெப. (n.)

   பயனற்ற ; that which is useless. 

     'தன்ேனாெடாக்க ஆறல் றலா ப்ப ெதா  ேதவைதையப் பற்  (ஈ . 7.4.8);.

     [அ தல் → அறல் → ஆறல். தல் = ெந கக் தல். ஆறல் றல் (எ ைக த்  வந்த 
மர ைணெமா ); = ைநந்  ந்த ல் ேபால் பயனற்ற .]

ஆறைல-த்தல்

ஆறைல-த்தல்āṟalaittal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

    வ ப் ப த்தல்; to rob on the highway.

     "வன்கண்ண ராட்  ட்டாறைலக்  மத்தம்" (ஐந். ஐம்.34);.

     [ஆ  + அைல. அைல = ன் , ன் த் . ஆ  = வ , ெந ஞ்சாைல.]

ஆறைல

ஆறைலāṟalai, ெப. (n.)

   வ ப்ப , வ னிடக் ெகாள்ைள; highway robbery.

     "ஆறைல கள்வ ர ்கலக் " (கந்த :ஆற் ப்.14);.

     [ஆ  + அைல.]

ஆறைலப்பார்

 
 ஆறைலப்பாரā்ṟalaippār, ெப. (n.)

   வ ப்ப  ெசய் ம் கள்வர;் highway robbers.

     [ஆ  + அைலப்பார.்]
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ஆறைலப்

 
 ஆறைலப் āṟalaippu, ெப. (n.)

ஆறைல பாரக்்க;see aralai.

     [ஆ  + அைலப் .]

ஆறவமர

 
 ஆறவமரāṟavamara,    .எ. (adv.) அைம யாய் (உ.வ.); calmly and patiently.

     [ஆற + அமர = ஆறவமர.]

ஆற -தல்

ஆற -தல்āṟaviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

 ஆறப்ேபா -தல் பாரக்்க;see ara-p-podu.

     [ஆற + .]

ஆற ர்

ஆற ரā்ṟaṟivuyir, ெப. (n.)

   ஐம்ெபா ணரே்வா  ந் த்த ம் மன ணர் ைடய மக்கள்; human beings, as possessing six faculties 
viz. the five senses and the mind.

     "மக்கட் டாேம யாற  ேர" (ெதால். ெபா ள். 588);.

     [ஆ  + அ  + உ ர.்]

ஆறன்மட்டம்

ஆறன்மட்டம்āṟaṉmaṭṭam, ெப. (n.)

   16. அ ம்.).

     [ஆ  + அன் + மட்டம். அன் சாரிைய.]

ஆறாக்காரியம்

 
 ஆறாக்காரியம்āṟākkāriyam, ெப. (n.)

   ேதற்றம் (த.ெசா.அக.);; resolve.

     [ஆறாத → ஆறா (ஈ.ெக.எ.ம.ெப.எ.); + காரியம்.]

ஆறாக் ப் ண்

 
 ஆறாக் ப் ண்āṟākkuḻippuṇ, ெப. (n.)

   ராத ஆழமான ண்; incurable deep sore such as carbuncle.

     [ஆறாத → ஆறா +  + ண்.]

ஆறாங்காய்சச் ப்

ஆறாங்காய்சச் ப் āṟāṅgāyccaluppu, ெப. (n.)

   ஆ  ைறகாய்ச் ெய த்த ெவ ப் ; nitre boiled and filtered 6 times. (சா.அக.);.

     [ஆறாம் + காய்சச்ல் + உப் .]

ஆறாங் ட்ட 
ெவள்ளி

 
 ஆறாங் ட்ட ெவள்ளிāṟāṅāṭṭaveḷḷi, ெப. (n.)

   ண் ன் ெதா , னவர ்இர ப் ெபா ைதக் கணித் , ன் க்கச ்ெசல்ல த ம் ண் ன் 
( கைவ. .வ.);; cluster of stars, one that helps fishermen to surmise the time of the night and go for fishing.

     [ஆறாம் + ட்டம் + ெவள்ளி.]
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ஆறாட்டம்

ஆறாட்டம்āṟāṭṭam, ெப. (n.)

   அ க ேநாயால் ப ம் ெப ந் ன்பம்; agony from extreme sickness. 

   2. ேநாயாளிகளின் னத்தல் ( னாத் தல்);, ரட்டல் த ய ன்பங்கள்; delirium, raving, restlessness 
etc., of the patient due to severe illness. (சா.அக.);.

ெத. ஆறாட்ட .

     [ஆறாத → ஆறா + ஆட்டம் = ஆறாட்டம்.]

ஆறாட்டம் 
மாறாட்டம்

 
 ஆறாட்டம் மாறாட்டம்āṟāṭṭammāṟāṭṭam, ெப. (n.)

ஆறாட்டம் பாரக்்க;see ārātam. யவர ்சாகக் டக் றார,் அவர ்நிைல ஆறாட்டம் மாறாட்டமாய் 
இ க் ற  (உ.வ.);

     [ஆறாட்டம் மாறாட்டம் = எ ைக த்  வந்த இைணெமா .]

ஆறாட்

ஆறாட் āṟāṭṭu, ெப. (n.)

   ழா ல் ெதய்வத ் ேமனிைய ஆற் ல் அல்ல  ளத் ல் க்காட்  அ யாரக் ம் 
நீரா ம் நிகழ்ச்  ( ரத்்தவாரி உற்சவம்);; bath of an idol followed by the bath of the worshippers in a river or a tank 
at the close of a festival. ( ற்றா.தல.வடவ .37);.

ம. ஆறாட்

     [ஆ  + ஆட் . ஆட்  = நீராட் தல்.]

ஆறா

ஆறா āṟāṭi, ெப. (n.)

   1. ெத த்ேதா ம் அைலந்  ரிபவன்;   ஊர ் ற் , நாேடா ; vagabond. 

   2. நிைலெகட்டவன்; worthless fellow (W);.

     [ஆ  + ஆ . ஆ  = வ . ஆ  = அைலந்  ரிபவன்.]

ஆறா -தல்

ஆறா -தல்āṟāṭudal,    5. ெச. . . (v.i). 

   1. ழா ல் ஆற் ல் அல்ல  ஓ ம் நீரில் நீரா தல்; to bathe at the close of a festival, said of a temple idol 
and its worshippers.

     "ஏ நாள் ழாச ்ெசய்  பங் னி யாகம் ஆறா வதாக ம்" (T.A.S.I.vg. 16); 

   2. ஆற் ல் நீரா தல்; to bathe in a river.

ம. ஆறா .

     [ஆ  + ஆ .]

ஆறாத்தவம்

 
 ஆறாத்தவம்āṟāttavam, ெப. (n.)

   இைட டாமல் ெசய் ம் தவம்; constant practice of Yoga, prolonged penance.

     [அறாத → அறா → ஆறா + தவம்.]

ஆறாத்

 
 ஆறாத் āṟāttūṟu, ெப. (n.)

   அவ  (இ.வ.);; slander, calumny (Loc.);.

     [ஆறா + . ஆறாத்  = அடங்காப் ப செ்சால்.]

ஆறாதார ற்பா

 
 ஆறாதார ற்பாāṟātāranūṟpā, ெப. (n.)

   ஏற்ற த்தர ்இயற் ய ம த் வ ல்; treatise on medicines by one Yetrasiddha. (சா.அக.);.

     [ஆறாதாரம் + ற்பா.]
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ஆறாதாரம்

ஆறாதாரம்āṟātāram, ெப. (n.)

உடம் ற்  அ ப்பைடயாக ள்ள ஆ வைக ெமய்ம்ைம (தத் வம்); கள். அைவயாவன: மாந்த டம் 
ள்ளைமந்த பாலகம் ( லாதாரம்);, அகட்டகம் ( வா ட்டானம்);, சச்கம் (மணி ரகம்);, ெநஞ்சகம் 

(அனாகதம்);, யகம் ( த் );, உசச்கம் (ஆக் ைன); த யைவகள் தாமைரக்  ஒப்பாகச ்
ெசால்லப்பட்டன. ஒகத் னால் இம்ெமய்ம்

   ைமகள் வ வைடந்  தத்தங் காரியங்கைளக் காட்ட ய ம் ேபா  ஓ யர ்( ற கள்); பல த் கள் 
ைகவரப் ெப வர.் அவற்றால் நைர, ைர, ப் , ணி, சாக்கா  த யைவகைளக் கடந்  
ஆதன்ேப  (ஆன்மலாபம்); ெப வர.் அைவ ைன னாெலான்ேறா ெடான்  ெதாடர் ற்றைவ; The 
6 nerve plexuses in the human xy as explained below. They are called in plain language lotuses with in which dynamic forces 
of life and energy are said to be stored.

 As vitality is flowing through and centred in each of the lotuses, their latent forces are awakened in yoga practice and the 
man attains super-natural powers. He conquers death, infirmity etc., to which all mortals are liable and attains self - 
realisation. These different centres as mentioned below, are connected with one another by sulimunai, the nerve which is 
active in the yoga's alone.

   1. பாலகம்  - lowest region in the pelvic region.

 Plexus.

   2. அகட்டகம்  - corresponding to hypo - gastric

   3. சச்கம்  - corresponding to the epigastric

   4. ெநஞ்சகம்   - corresponding to the cardiac

   5 யகம்   - corresponding to carotid plexus,

   6. உசச்கம்  - corresponding to medulla oblong

 spirituality. (சா.அக.);.

ஆறா

 
 ஆறா āṟātūṟu, ெப. (n.)

ஆறாத்  பாரக்்க;see ără-t-turu.

ஆறாப்ப

ஆறாப்ப āṟāppasi, ெப. (n.)

   1. ப ; voracious hunger. 

   2. அடங்காப் ப , ராப்ப ; insatiable hunger. (சா.அக.);.

     [ஆறாத → ஆறா + ப .]

ஆறாப் ண்

 
 ஆறாப் ண்āṟāppuṇ, ெப. (n.)

   ைல ேநா னால் ஏற்ப ம் ஒ வைக அ ண்; incurable ulcer arising from arthritic condition of the body, 
chronic ulcer or Sore.

     [ஆறாத → ஆறா + ண்.]

ஆறாமெலரித்தல்

 
 ஆறாமெலரித்தல்āṟāmalerittal, ெப. (n.)

   இைட டாமல் எரித்தல்; to burn continuously as is done sometimes in preparing medicines without leaving an 
opportunity to cool down during the process.

     [ஆறாமல் + எரித்தல்.]

ஆறா ன்

 
 ஆறா ன்āṟāmīṉ, ெப. (n.)

   காரத்் ைக நாண் ன்; pleiades, as containing six stars.

     [ஆ  + ஆம் + ன் – ஆறாம் ன் = ஆ  ஆ ய ன்கள், ஆ  நாண் ன்கள்.]
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ஆறா னறேவாட்

 
 ஆறா னறேவாட் āṟāmīṉaṟavōṭṭu, ெப. (n.)

   காரத்் ைக நாண் னிைட க ரவனின் ெசல க் ரிய ம், கடலான் வ ம் ஏதங்கைளக் கடற்பயணம் 
ெசய்ேவார ்எ ரப்ாரத்்  அஞ்சக் காரணமான மான காலம்; passage of the sun through the segment of the 
Zodiac occupied by pleiades, when rough weather is to be anticipated.

     [ஆ  + ஆம் + ன் + அற + ஒட் . அற = ைமயாக ஒட்  = ஒட்டம், ெசல் தல், ேபாதல்.]

ஒட்  = அ தல், ேக , ேதால்  என்பேத இங் ம் ெபா ந் ம்.

அ னா ய ஆறா னிைடக் க ரவனின் ெசல  ைமயான ங் ன் அ யாகக் 
க தப்பட்டதால் அறேவாட்  எனப் ெபயர ்ெபற்றதாகலாம்.

ஆறா ரப்ப

ஆறா ரப்ப āṟāyirappaḍi, ெப. (n.)

   வாய்ெமா  ரி ைரக ள் தலாவ ; first commentary on the Tiruvaymoliby Tiru-k-kurugai-p-pirān pillān, 
containing 6000 granthas. (உபேதசரத்.41 யாக்.);.

     [ஆறா ரம் + ப .]

ஆறாரசச்க்கரம்

 
 ஆறாரசச்க்கரம்āṟāraccakkaram, ெப. (n.)

   ஆ  ஆரங்கைளக் ெகாண்ட சக்கர வ ள்ள கட்டங்களில் எ தப்ப வ ம் நான்க கைளக் 
ெகாண்ட ம் ஆரத் ற்  ஆரம் ப த் ச ்ெசல் ம் ேபா  ல எ த் கள் ண் ம் ண் ம் 
வ வ மா ய ைறப்பா வைகக ள் ஒன் ; stanza of four lines so composed that it can be written in the form of 
a wheel with six spokes, a variety of cakkara-pantam.

     [ஆ  + ஆரம் + சக்கரம்.]

ஆறா

ஆறா āṟāṟu, ெப. (n.)

   1. ஆ ேமனி; six each. 

   2. ஆ ம் ஆ ம் ெப க் ய ெதாைக; six times six, thirty six.

     [ஆ  + ஆ .]

ஆறானரம்

 
 ஆறானரம் āṟāṉarambu, ெப. (n.)

   கா  ேகடக் உத ம் நரம் , (கடாடச் நரம் );; auditory nerve (சா.அக.);.

     [ஆறான் + நரம் .]

ஆ தழ்

ஆ தழ்āṟidaḻ, ெப. (n.)

   ெவள்ைளப் ண் ; garlic consisting of 6 bulbs, Allium sativum. (சா.அக);.

     [ஆ  + இதழ்.]

ஆ ய கற்

ஆ ய கற் āṟiyagaṟpu, ெப. (n.)

   அறக்கற் ;   மறக் கற் க்  எ ரான ; chastity guarded with patience under affronts, dist.fr styakarpu.

     "ஆ ய கற் ற் ேற ய நல் ைச" (ப ற் ப்.90,49;

லப்ப ,42, உைர).

     [ஆ ய + கற் . ஆ ய = அடங் ய.]

ஆ கரத்ேதான்

 
 ஆ கரத்ேதான்āṟirugarattōṉ, ெப. (n.)

   கக் கட ள்; Muruga, who has twelve arms.

     [ஆ  + இ  + கரத்ேதான். ஆ  = இரண்  ஆ , பன்னிரண் . க  → த. கரம் → skt. kara.]
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ஆ ெலான்

ஆ ெலான் āṟiloṉṟu, ெப. (n.)

   அரச க் ரிய ஆ ல் ஒன்றா ய பங் , நில வ வா ல் வரிக்காகப் ெப ம் பாகம்; one sixth of a crop, 
as the proportion due to the crown.

     "ஆ ல் ஒன்றன்ேறா ரவலர ்ெகாள் ம் ெபா ள்" ( தெ்தாள்ளா ரம். 73.);

     [ஆ  + இல் + ஒன் .]

     "ெதன் லத்தார ்ெதய்வம் ந்ெதாக்கல் தாெனன் றாங்  ஐம் லத்தா ேறாம்பல் தைல" ( றள். 43); 
என் ம் றளில் இல்வாழ்வான் தன் வ வாைய ஐவைகப்ப த் ச ்ெசல  ெசய் ம் ைற 

றப்பட்ட . ஆறாவ  பங்  அரசரக்்  வரியாக அளிக்கப்பட்ட . இதனால்தான் இல்வாழ்வான் தன் 
வ வாைய ஆறாகப் பங் ட்  ஒ  பங்ைக அரசரக்் ச ்ெச த்த ேவண் ெமன்ற மரேப வழக் ன் ய .

ஆ -தல்

ஆ -தல்āṟudal,    10 ெச. . . (v.i.)

   1. நீங் தல்; to be relieved. 

     ''ஆறா ட ெரன்வ க் ைணயால்" (கந்த . அக் . 235);. 

   2. ஒய்தல் (க .அக.);; to be tired, to cease. 

அவன் ஆ  அடங் ட்டான் (உ.வ.);. 

   3. அடங் தல், ைறதல்; to be suppressed, to be reduced.

     "ஐம் ல ம் ஆ யவரக் ம்" (கம்பரா. ேதேர .  25);. 

   4. ண் காய்தல்; to heal as a wound.

     " னாற் ட்ட ண் ள்ளா ம்" ( றள். 129);. 

   5. அைம யாதல்; to be preserved with patience, as

 chastity.

     "ஆ ய கற் " ( லப்ப . 42 உைர);, 

   6. ெவப்பம் ைறதல்,  தணிதல்; to abate, cool, grow cold. 

ஆ ன கஞ்  பழங்கஞ்  (பழ.);. 

   7. ைறவாதல், தணிதல்; to be appeased, alleviated, mitigated. 

உண்ட ம் ப யா ய  (உ.வ.);. 

   8. இைளப்பாறல் (க .அக.);; to take rest. 
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ஆ

ஆ 1āṟu, ெப. (n.)

   1. மைழ ெவள்ள நீேராைடகள் பல ேசரந்்  ெப க்ெக த்ேதா ம் நீேராட்டம், யா ; river, brook. 

கா ரியா , ைவைகயா , பஃ ளியா  (உ.வ.); 

   2. வ , பாைத; way, road.

     "ஆ ெசல்வம்பலர"். .

   3. தைலக்கைட, தைலவா ல் (அக.நி.);; front, entrance of a house. 

   4. வ வைக; means device.

     "ஆற் ன் வ ந்தாவ த்தம்" ( றள். 468);. 

   5. அறம்; morality, virtue, path of righteousness.

     "ஆறன் ைம ன் யாைர  ெம யான  ழவன்" ( வக. 2261);. 

   6. சமயம்; religion.

     "ைசவ நல்லாேறாங்க" (ெபரிய .சண்ேட .57);. 

   7. பக்கம்; side.

     "நாலா  மாறாய்" (நால . 383);. 

   8. பயன்; result.

     "அறத்தா ெவன ேவண்டா" ( றள். 37);. 

   9. இயல் ; nature.

ஆ கட்

ஆ கட் āṟugaṭṭi, ெப. (n.)

   1. ஆ  பற்க க் ேமல் ைளயாத மா  (இ.வ.);; breed of neat cattle that have not more than six teeth. 

   2. வனியர ்(ைசவர)்; கா லணி ம் அக்கமணி (உ த் ராக்கம்); வடம்; pendant of six rudraksa beads, 
worn round the ear by Saivas.

     [ஆ  + கட் .]

ெபா வாக ஆனிைரக க் க் ழ்த்தாைட ல் 20 பற்க ம் ேமல் தாைட ல் 12 பற்க ம் இ க் ம்.

ஆ க சச்ல்

ஆ க சச்ல்āṟugaḻiccal, ெப. (n.)

   ஆ வைகப்பட்ட ெசரியாக்க சச்ல் ேநாய்; loose diarrohoea or dysentery arising from six different causes and 
they are:-

   1. ஊைதக்க சச்ல் (வாதக் ராணி); - type of diarohoea arising from vitiated wind, flatulent diarrohoea

   2. த்தக்க சச்ல் ( த்தக் ராணி); - dysentery caused by vitiated bile due to gastric disorders, Gastrogenic 
diarrohoea.

   3. ேகாைழக்க சச்ல் ( ேலட் மக் ராணி); - diarrohoea caused by vitiated phlegm, muscous diarrohoea alias 
dysentric diarrohoea.

   4. லக்க சச்ல் ( லக் ராணி); - bleeding ples due to excess of heat caused at the plexus veins around the lower 
return.

   5. ேமகக்க சச்ல் (ேமகக் ராணி); - dysentery caused from venereal complaints. 

   6. ட் க்க சச்ல் ( ட் க் ராணி); - chronic dysentery due to excess of heat in the body either constitutional, or 
due to climatic changes, such as sprue, etc.

     [ஆ  + க சச்ல். Skt. grahani, → த. ரகணி ராணி = க சச்ல், ெசரியாைமயால் ஏற்ப ம் க சச்ல், 
(அ சாரம்);]
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ஆ ைக

ஆ ைகāṟugai, ெப. (n.)

   மன ஆ தல்; solace.

     "மனமா ைகக் ெகம்ைமவந்தா  நாதன்" (ம  ரந்:12);.

     [ஆ  → ஆ ைக.]

ஆ

ஆ āṟucūṭi, ெப. (n.)

   கங்ைகயாற்ைறத் தைல ல் ெகாண்ட வெப மான்; Siva whose head adorns the Ganges. (நல். பாரத. 
ம த் . 94.);.

     [ஆ  + .  + இ.  = யவன், அணிந்தவன். ஆ  = கங்ைகயா .]

ஆ ைல

ஆ ைலāṟucūlai, ெப. (n.)

   ஆ வைகச ் ைல ேநாய்கள், த்தல் ேநாய்கள்; diseases attended with acute pain said to arise from the 
following six different Causes:-

   1. ஊைத(வாத);ச் ைல என் ம் வ ற் வ  ( த்தல் ேநாய்); - acute pain due to disorders of the gas in the 
system, as in arthritis or gout வளி (வா ); ைல – wind colic.

   2. த்த ைல என் ம் வ ற் வ  ( த்தல் ேநாய்); - acute pain in the stomach through gastric disorders, as in 
Bilious colic of Gastric colic.

   3. ல்லச ்( ேலட் ம); ைல என் ம் வ ற் வ  ( த்தல் ேநாய்); - sharp pain arising from phlegmatic 
Causes.

   4. ேமக ைல என் ம் வ ற் வ  ( த்தல் ேநாய்); - excessive pain due to venereal of syphilitic causes such as, 
in gonorrhoeal or dyphilitic arthritis, gout, etc. ரேமக ைல — renal colic, nephritic colic.

   5. க ப்ப ைல என் ம் வ ற் வ  ( த்தல் ேநாய்); - severe abdominal pain from some uterine disease of 
menstrual disorder, as in uterine colic, mentrual colic, etc.

   6. கண் (ேநத் ர); ைல ( த்தல் ேநாய்); - acute or lancinating pain in the iris of the eye, Irititis. It is due to syphilis, 
gomorrhoea, etc. (சா.அக.);.

     [ஆ  + ைல. ைல - த்தல், ைடசச்ல் த ய ெபா க்ெகாணாவ க் ம் ேநாய்.]

ஆ தல்

ஆ தல்āṟudal, ெப. (n.)

   1. மன அைம  ெப தல்; consolation, solace. 

   2. தணிதல், நீங்கல்; to be allayed. ''ஆறா டெரன்வ  னாக் ைனயால்" (கந்த . அஞ் . 235);. 

   3. ெவப்பம் ைறதல்; to grow cold.

     "ஆ ய ப ந்தண் கா னைசெவாரீஇ" (பாரத. நிைல ட.்109);. 

   4. ணப்ப தல்; to be cured. 

   5. ண் காய்தல்; to heal, as a wound or sore does. 

   6. ஒய்தல், ஆ த்தல், ஆர அமரத்ல், கட் ப்பா ன்  ஓய்ெவ த்தல், ெந ழ்வாக அல்ல  
தளரந்் த்தல்; to relax. 

   7. அடங் தல்; to be subdued.

     "ஜம் ல மா னாரக் ம்" (கம்பரா. ேதரேர .25);.

     [ஆ  → ஆ தல்.]

ஆ ங்கட்கா

 
 ஆ ங்கடக்ா āṟudiṅgaṭkāṭi, ெப. (n.)

ஆ  மாதக் கா  பாரக்்க;see arumada-k-kagi.

     [ஆ  + ங்கள் + கா .]
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ஆ ேநான்

 
 ஆ ேநான் āṟunōṉpu, ெப. (n.)

   ெப  நாைளத் ெதாடரந்்  ஆ நாள் ேநான்  ேமற்ெகாள் ம் கம யர ்பண் ைக 
ஒ கலா ; Muhammadan fast following perunal, and continuing for six days.

     [ஆ  + ேநான் .]

ஆ பரியான்

ஆ பரியான்āṟubariyāṉ, ெப. (n.)

   ஏ அர  (இரா );; ascending node. 

   2. இறங்கர  (ேக );; descending node. (நாம. ப.);.

     [ஆ  + பரியான். க ரவன் ஏ பரியான் எனப்ப த ன் இைவ ஆற்றல் ைற  ட் ன.]

ஆ ப வம்

 
 ஆ ப வம்āṟubaruvam, ெப. (n.)

   ஓராண் ன் ஆ  ப களான கார,் ர ் ன்பனி, ன்பனி, இளேவனில், ேவனில் என் ம் 
ெப ம் ெபா கள்; seasons of six divisions of a year, as there are four in England i.e. spring, summer, autumn and 
winter corresponding to March to May, June to August, September to November and December to February.

     [ஆ  + ப வம்.]

   ஆவணி, ரட்டா  - கார;்   ஐப்ப , காரத்் ைக – ர;்   மாரக் , ைத – ன்பனி;   மா , பங் னி – 
ன்பனி;   த் ைர, ைவகா  – இளேவனில்;ஆனி, ஆ  - ேவனில் இைவ வடெமா ல் ைறேய 

வரஷ், சரத், ஏமந்த, ர, வசந்த, ரீட் ம க்கள் எனப் ெபயர ்ெபற்றன.

ஆ ள்ளிவண்

 
 ஆ ள்ளிவண் āṟubuḷḷivaṇṭu, ெப. (n.)

அ ள்ளி வண்  பாரக்்க;see arupulli–vandu.

மறவ. அ ள்ளிவண் .

     [ஆ  + ள்ளி + வண் .]

ஆ ெபா ய

 
 ஆ ெபா யāṟuboḻudugiya, ெப. (n.)

   ஒ நாைள மாைல, யாமம், ைவகைற, காைல, நண்பகல், ஏற்பா  என ஆ வைகயாகப் ப த்த 
ெபா கள்; six divisions of a day.

     [ஆ  + ெபா . ெபா  = காலம், ேநரம்.]

ஆ மணிப்

ஆ மணிப் āṟumaṇippū, ெப. (n.)

   மாைல ல் மல ம் மைலப்  வைக (இ.வ.);; evening primrose, for it blossoms at about 6 p.m. (Loc.);.

     [ஆ  + மணி + .]

ஆ மல

ஆ மல āṟumalaḍu, ெப. (n.)

   ஊைத (வாத);, த்தம், ேகாைழ ( ேலட் மம்);, ச் ( );, மாத டாய், ( தகம்); தைச (மா சம்); 
ஆ ய இவ்வா  வைகக் காரணங்களால் ெபண்க க்  ஏற்ப ம் மலட் த் தன்ைம; sterility caused in 
women in six different ways namely 1–3, through deranged condition of the humours in the system, 4, action of bacteria, 5 
menstrual disorders, and 6, corpulency.

     [ஆ  + மல . ஆ  = ஆ வைக.]

மல  பாரக்்க;see maladu.
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ஆ மாதக்கடன்கா
ரன்

 
 ஆ மாதக்கடன்காரன்āṟumātakkaḍaṉkāraṉ, ெப. (n.)

   ற் ரக்ளில் ரிந் பண்டங்கைளக் கடனாக ற்  ஆ மாதங் க த்  வந்  பணம் ெபற் ச ்
ெசல் ம்  வணிகரக்ள், ப்பாக கம ய வணிகர ்(இ.வ.);; tallyman, pedlar, esp. among 
Muhammadans who travel about from village to village selling household articles for credit, and calling again for collection 
after six months. (சா.அக.);

     [ஆ  + மாதம் + கடன்காரன்.]

ஆ மாதக்கா

 
 ஆ மாதக்கா āṟumātakkāṭi, ெப. (n.)

சைமத்த க ங் ைவ அரி ச ்ேசாற்ைறப் பாைன ட்  ேவ கட் ச ் ரியப் டத் ல் 
ளிக்கைவத்  ஆ  மாதங் க த்  வ கட் ெய த்த கா . இக்கா  மஞ்சடக்ாமாைல, பாண்  
த ய ேநாய்க க்

   ம ந்தா ம். இதற் ப் 'பழசச்ா ' என் ம் ெபயர;் matured vinegar obtained from water in which the boiled rice of 
black paddy has been washed and preserved in a pot kept with its mouth covered with a piece of cloth and exposed to the 
sun for six months for purposes of fermentation. It is used medicinally for jaundice, incipient dropsy, etc. (சா.அக.);.

     [ஆ  + மாதம் + கா .]

ஆ மாதத்தண்

 
 ஆ மாதத்தண் āṟumātattaṇṭu, ெப. (n.)

   ஆ  மாதங்க த் ப் க் ம் ைரத ்தண் ; common spinach which flowers after six months. (சா.அக.);.

     [ஆ  + மாதம் + தண் . தண்  = தண் க் ைர வைக. ஆ  மாதத் ற் ப் ற  த்  ரந்்  
ம். அதற் ள்ளாகப் பயன் ெகாள்ள ேவண் ம் என்ப  க த் .]

ஆ மாத்தாணி

 
 ஆ மாத்தாணிāṟumāttāṇi, ெப. (n.)

ஆ மாற்றாணி பாரக்்க;see āru-mārru(u);–āni.

     [ஆ மாற்றாணி → ஆ மாத்தாணி.]

ஆ மாற்றாணி

 
 ஆ மாற்றாணிāṟumāṟṟāṇi, ெப. (n.)

   கா க் கைட ல் மாற்ற வதற்காக ைவத் க் ம் ஆ  மாற் ப் ெபான்னினாற் ெசய்த கம் , 
உைரயாணி; touch-needle made of six marru gold used by shroffs for ascertaining quality (சா.அக.);.

     [ஆ  + மாற்  + ஆணி.]

ஆணிக்ேகாைவ பாரக்்க;see ani-k-kovai.

ஆ கக்

 
 ஆ கக் āṟumugagguru, ெப. (n.)

   ெகாங் கணரவ்ாத ல் ெசால்லப்பட்ட ஊைத (வாதம்);க்  உத ம் ஒ  ம ந் ; quintessence 
prepared as per process laid down in the treatise on alchemy by Konganava. (சா.அக.);

     [ஒ கா. ஆ  + கம் + .]
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ஆ கநாவலர்

ஆ கநாவலரā்ṟumuganāvalar, ெப. (n.)

   யாழ்ப்பாணத்  நல் ரிற் றந்தவ ம் அளப்பரிய லைமக் கடலாகத் கழ்ந்தவ ம் த ம் 
வனிய ம் (ைசவ ம்); தைழக்கப் ெபரி ம் உைழத்தவ மா ய த ழ்ப் ேபராசான்; born in Yálpänam, 

Arumuga Nävalaf wasaversatiieanddeocated Tamil scholar. He expended his efforts for the weal of Tamil and Saivism.

     [ஆ கம் + நாவலர.்]

ஆ க நாவலரின் தந்ைத கந்தப் ள்ைள ேச ராய த யா ம் சரவண த் ப் லவ ம் 
இவ க் த் த ழ்

கற் த்த ஆ ரியரக்ள். வனியத்ைதப் ப ப்பவரக்ைளப் ெபாறாதவர.் தம் ெசல்வத்ைதத் த ழ்க்கல்  
வளரச்் க்ேக ெசல ட்டவர.் அரா  த்  நாயகர ் த்தம், நல்ைல ைகலாசப் ள்ைளயார ்
மங்கள த்தம், இலக்கணச ் க்கம், ெபரிய ராண உைரநைட, பால பாடங்கள் ஆ யவற்ைற 
இயற் யவர.் சா  வாகன சகம் 1745 த்  பா ற் றந்தவர.் இராம ங்க வள்ளலாரின் 
அ ட்பாைவ ஏற்க ம த்  'ம ட்பா' என்றவர.்

ஆ கம்

ஆ கம்āṟumugam, ெப. (n.)

   1. ஆ கன், கன்; Lord Arumugan. 

   2. இயற்ெபயர;் proper пouп. 

   3. ஆ கப்பட்டகம்; hexhedron

     [ஆ  + கம்.]

ஆ கவன்

 
 ஆ கவன்āṟumugavaṉ, ெப. (n.)

ஆ கன் பாரக்்க;see ārumugan.

     [ஆ கம் + ஆன் - ஆ கமன் → ஆ கவன்.]

ஆ கன்

ஆ கன்āṟumugaṉ, ெப. (n.)

   கக் கட ள் ( டா);; Muruga, having six faces.

     "ஆ கைனப் பயந்த ந " (பாரத. வாரணா, 85);

   ம. ஆ கன்;க. ஆ க.

     [த. கம் → Skt. mukha. ஆ  + கன்.]

ஆ கேனரி

 
 ஆ கேனரிāṟumugaṉēri, ெப, (n.)

   ெநல்ைல மாவட்டத் ல் செ்சந் ர ் கன் ெபயரால் அைமந்த ஊர;் place name.

     [ஆ கன் + ஏரி.]

ஆ வைகப் 
பைடயல்

ஆ வைகப் பைடயல்āṟuvagaippaḍaiyal, ெப, (n.)

   கட க் ப் பைடக் ம் ஆ வைக உண கள். அைவ;   மஞ்சள் ேசா  (அரித் ரான்னம்);, 
ச க்கைரச ்ேசா  (பரமான்னம்);, ேதங்காய்ச ்ேசா  ( ற்கான்னம்);, ெநய்சே்சா  ( தான்னம்);, 
த ரச்ே்சா  (தத் யன்னம்);, உ த்தஞ் ேசா  ( ளான்னம்); என்பன. (த.ேபா. 302);; six kinds of 
rice—offerings to the gods. (த.ெசா.அக.);.

     [ஆ  + வைக + பைடயல்.]

ஆ ரல்

 
 ஆ ரல்āṟuviral, ெப, (n.)

   அரிதாக ஒ வர ்ைக அல்ல  கா ல் ஐந்  ரல்கைள ெயாட்  நிற் ம் ஆறாவ  ரல்; sixth or other 
supernumerary fingers or toes rarely seen in human beings.

     [ஆ  + ரல்]
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ஆெற த்

ஆெற த் āṟeḻuttu, ெப, (n.)

   1. ஓம், ந, ம, , வ, ய என் ம் மந் ர எ த் கள்; six mystic letters viz. Om, Na, Ma, Si, Va, Ya;

   2. ந, ம, , மா,

   ரா, ய என் ம் ஆெற த்  மந் ரம் (சடாடச்ரம்); ( . 186);; sacred formula attributed to Muruga 
(Skanda);, and consisting of six syllables.

     [ஆ  + எ த் .]

ஆெற பைற

 
 ஆெற பைறāṟeṟibaṟai, ெப, (n.)

   வ ப க் ங்கால் ெகாட் ம்பைற ( லப்.ேவட் வ.);; drum beaten by robbers while waylaying.

     [ஆ  + எ  + பைற. ஆ  = வ , பாைத.]

ஆேறாட்டம்

 
 ஆேறாட்டம்āṟōṭṭam, ெப, (n.)

   மடை்டப்பந்  ( ரிக்ெகட் ); ைளயாட் ல் எ ராளி எ ந்த பந்ைத அரங் ல் எல்ைலக் ேகாடை்டத் 
தாண்  மா  அ க்ைக; sixer in cricket.

     [ஆ  + ஒட்டம்.]

ஆன்

ஆன்1āṉ,    11 ெச. . . (v.i.)

    ெபா ந் தல்; to stick to, fit in. நன்றாக ஆனிக் ெகாண்  நிற் ற  (ெகாங்.வ,);;

ெச. ன்றா .

   1. ெபா ந் தல்; to connect, join. 

   2. த்தல்; hold. 

   3. த த்தல்; to obstruct. 

   4. த த்  நி த் தல், தைட ெசய்தல்; to prevent. 

   5. எ ரத்்தல்; to oppose.

   க.. ஆன். ஆ ;   ெத. ஆ ;   ேகான். ஆன்சானா. ெபங். ஆன்ச;் ட. ஆன்ேகா- ன் க் ம் வட்டக் 
ைட

     [ஆல் → ஆன்.]

ெபா த் தல், த்தல் ெபா ளில் வழங் ய ஆல் என் ம் ேவரச்ெ்சால் த லக் யங்களில் ஆர-்தல், 
ஆர-்த்தல் என வழக் ன் ய  ேபால் ஏைனத ் ரா ட ெமா களில் ஆல் - ஆன் என ஈ  ரிந்  ெப க 
வழங் ம் ைனயாக வழக் ன் ய . த த்தல் ெபா ளில் ைர  த்த ஏவல் ைனயாக ஆல் 
–ஆன் - அவ் எனத் ரிந்  த ழக நாட் ப் றங்களில் வழங்  வ ற . ைரந்  ஓ ம் 
கால்நைடகைள உழவர ்ஆவ்-அவ் அவ் எனத் த த் நி த் ம் ஒ க் ப் ச ்ெசால்லாகப் 
பயன்ப த் வைத இன் ம் காணலாம். இ  ெத ங் ல் ஆவ் - ஆ  - ஆ  என ைனயாக ம் ஆவ் - 
ஆ  - ஆ  என ெச. ன்றா ைனயாக ம் ரிந்  வழங்  வ ற .

ெத. ஆ  = நில். ஆகண்  = நில் ங்கள்.

 ஆன்2āṉ, ெப, (n.)

ஆன்கன்

 
 ஆன்கன் āṉkaṉṟu, ெப, (n.)

   ஆ ன் (ப ன்); கன் ; calf, cow-calf

     [மா → மான் → ஆன் + கன் .]
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ஆன்காவலன்

ஆன்காவலன்āṉkāvalaṉ, ெப, (n.)

   1. ஆனிைரகைளக் காப்பவன்; protector of the cow. 

   2. வணிகப் ரி னன் (ைவ யன்); ( டா);; vaisya.

     [மா → மான் → ஆன் + காவலன்.]

ஆன்ெபா ந்தம்

 
 ஆன்ெபா ந்தம்āṉporundam, ெப, (n.)

   க ைரச ்சாரந்்த ஆ  ஆன் ெபா ைந; river Anporumai, near Каrür.

     [ஆன் + ெபா ைந. ெபா ைந → ெபா ந்தம் – ரி . வஞ்  மாநகரத்த ள்ள ஆ ம், ஆன் 
ெபா ைந, ஆனி, வானி, ஆன்ெபா ந்தம் தண் ெபா ைந எனப்ப ம் (அ . ந்);.]

ஆன் ெபா ைந

ஆன் ெபா ைநāṉporunai, ெப, (n.)

   1. க க்  அ ல் கா ரி டன் கலக் ம் ற்றா ; river

Ānporunainear Karur. 

   2. வஞ்  மாநகரத ற்க ல் ஓ ம் ஆ  - (ஆனி, வானி, ஆன் ெபா ந்தம், தண் ெபா ைந எனப் ற 
ெபயரக்ளா ம் ட்டப்ப வ .);; river near Vanji.

     [ஒ கா. ஆல் → ஆன் → ஆ தல் = நிைறந்  ரிந்  ெசல் தல். ெபா ைந = கைரெபா  ெசல்வ . 
ஆன் ெபா ைந → ஆன் ெபா ந்தம் = ெவள்ளம் நிைறந்  ரிந்  கைரெபா  ெசல் ம் ஆ . இனி, 
கான் ெபா ைந → ஆன் ெபா ைந என் மாம்.]

ஆன் ெபா ைந என் ம் ெபயர ்த ழகத் ப் பல ஆ க க் ம் ெபயராக இ த்த ன் ஆற்ைறக் 
க் ம் ெபா ப்ெபயராகேவ இதைனக் ெகாளத்த ம்.

ஆன்மா

ஆன்மாāṉmā, ெப, (n.)

   ஆனா ய மா, (ப );; soul. ஒ.ேநா. அரிமா, கரிமா. தன் தலாய் மாந்தனால் வளரக்்கப்பட்ட லங்  
ஆன்மா.

     [ஆ → ஆன் + மா - ஆன்மா (ஒ.ெமா.253);]

தற்காலத் ல், இந் ைண ரக் ம் ஒன்றாகேவ க தப்பட்டன, என்ப , மாக்கள் என் ம் பன்ைமப் 
ெபயர ்இ ைணக் ம், கணவன் அலவன் என் ம் ஆண்பாற் ெபயரக்ள் அஃ ைணக் ம் 
வழங் வதா ம், ெதால்காப் யத் ற் ம் ர ப் ெபயரா ம் றவற்றா ம் அ யப்ப ம்.

     'ஆன்மா' என் ம் ெபயர ் ற்காலத் ல் இ ைண ரக்ைள ம் த்தற் ரிய 
ெபா செ்சால்லாகக் ெகாள்ளப்பட்ட . 'மா' என் ம் ெபயர ்(ப ); (மா ); உ ர ்என்  இ ெபா ள் 
த வ ேபான்  ஆன்மா என் ம் ெபய ம் த ம்.

ஆன்மாைவப் ப  என்  ெமா ெபயரத்் ச ் வைனப் ப ப ெயன்றனர ்வட லார.் ஆரியர ்
இந் யா ற்  வ  ன்னேம ஆன்மா என் ஞ் ெசால் த ழரக்் ந்த .

ட animos, soul. ஆன்மா என் ம் வ வேம பண்ைடத் த ழ் ல்களில் வழங்கப்பட் ப்பதா ம், அ  
animos என் ம் இலத் ன் வ வத்ைத ஒத் ப்பதா ம் அசெ்சால் ஆரிய ெமா ற் ற்காலத்  
வந்தெதன்  மாக் ல்லர ் வதா ம் ஆன்மா, ப  என் ம் ெசாற்கள் ஒ  ெபா ளவாய் 
இ த்தலா ம், ஆரியர ்வ ன்ேப ைசவம் இந் யா ல் இ ந்த னா ம் றவற் னா ம்

     "ஆன்மா' என்ப  த ழ்ச ்ெசால்ேலெயன்ப  ணியப்ப ம். (ஒ.ெமா.253);,

ஆன்ெம

 
 ஆன்ெம āṉmeḻugu, ெப, (n.)

   ஆனிைரகளின் சாணம்; cow dung (ைதலவ.ைதல.);

     [ஆன் + ெம . தைர ெம கப் பயன்ப ம் சாணம் ெம  எனப்பட்ட .]
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ஆன்வல்லவர்

 
 ஆன்வல்லவரā்ṉvallavar, ெப, (n.)

   ஆனிைரகைள ேமய்க் ம் ல்ைல நில மக்கள்; inhabitants of forest pasture tracts, cowherds. ( டா.);.

     [ஆன் + வல்லவர.் வல்லவர ்= ெசய்ெதா ல் றன் ெபற்ேறார.்]

ஆன் வல்ேலார்

 
 ஆன் வல்ேலாரā்ṉvallōr, ெப, (n.)

ஆன் வல்லவர ்பாரக்்க;see anvallavar.

     [ஆன் + (வல்லவர)்; → வல்ேலார.்]

ஆன்ற

ஆன்ற1āṉṟa, ெப.எ.

   1. பண் களால் நிைறந்த, ஒள்ளிய, மாண் ற்ற; excellent, grand, splendid.

     "ஆன்ற தவச ்ெசந்ெந " (ெபரிய . நா .41);. 

   2. அடங் ய; having grown calm, owing to deep learning.

     "ஆன்ற ெபரியா ரகத் " ( றள்.694);.

ம. ஆன்ற.

     [ஆல் → ஆன்ற. ஆ தல் = நிைறதல். ஆன்ற = நற்பண் களால் நிைறந் த்தல், நிைறந்  நிைல 
ெகாள் தல், அடங் த்தல்.]

ஆன்றல்

ஆன்றல்1āṉṟal, ெப, (n.)

   1. அகலம் ( வா.);; extension, width, breadth. 

   2. நீங் தல்; vanishing.

     [அகல் → அகல்தல் → அகன்றல் → ஆன்றல்.]

 ஆன்றல்1āṉṟal, ெப, (n.)

   1. மாட் ைம ( .வா.);; greatness, dignity 

   2.  ( வா.);; abundance, copiousness.

     [ஆ தல் = நிைறதல், தல். ஆல்தல் = ஆன்றல்.]

ஆன்றவர்

ஆன்றவரā்ṉṟavar, ெப, (n.)

   1. அ ஞர,் அ ற் றந்ேதார;் erudite scholars. nobel men wise persons.

     "ஆன்றவர ்அடக்கம் கற் த் ைற ேபாய சான்ேறார"் (க த். 32); (மணி. 2,34);. 

   2. ேதவர ்(பரிபா. 19,3);; gods, heavenly beings.

ஆன்றார்

ஆன்றாரā்ṉṟār, ெப, (n.)

ஆன்றவர ்பாரக்்க ( றள். 413);;see an ravar.

     [ஆன்றவர ்→ ஆன்றார.்]
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ஆன்

ஆன் āṉṟu, .எ. (vbl.ppl.) 

   1. நிைறந் ; filed having been full.

     "பாடான்ற ந்த பனிக்கடல்" (ம ைரக். 629);. 

   2. ரிந் ; stretched out, extended.

     "ஓசைன யளைவ யான் " (கந்த . நகர .1);. 

   3. நீங் ; be removed.

     "ஒ  யான் " (க த்.121);.

     [அகன்  → ஆன் .]

ஆன்ேறார்

 
 ஆன்ேறாரā்ṉṟōr, ெப, (n.)

ஆன்றவர ்பாரக்்க;see anravar.

     [ஆன்றவர ்→ ஆன்ேறார.்]

ஆன்ேறாள்

ஆன்ேறாள்āṉṟōḷ, ெப, (n.)

   நற்பண் களால் நிைறந்த ெப மகள், மாண் ைடயவள்; lady of exalted character.

     "ஆன்ேறாள் கணவ" (ப ற் ப். 55);.

     [ஆ தல் = நிைறதல். ஆல் → ஆன்ேறாள்.]

ஆன

ஆனāṉa, .ெப.எ. (dem. adj.)

   அந்த; that.

     "ஆன காைல யரிய னாெடானா" (கந்த . ெதய்வ.213);.

     [அ → ஆ → ஆன. அங்கண் → அங்ஙேன → ஆன என் மாம்.]

ஆனக ந்

ஆனக ந் āṉagadundubi, ெப, (n.)

   1. ேபாரப்்பைற; war-drum. 

   2. கண்ணனின் தந்ைதக் ரிய ெபயரக் ள் ஒன் ;   ஆனக ந்  ழங்க அவ ைடய றந்தநாள் 
ெகாண்டாடப்பட்டைமயால் ெபற்ற றப் ப் ெபயர ்(பாரத. ெரள.58);; Vasudeva, Krishna's father, whose birth 
was celebrated amongst celestials by the beating of drums. 

ஆனகம் பாரக்்க;see anagam.

     [ஆனகம் + ந் .]

ஆனகம்

ஆனகம்āṉagam, ெப, (n.)

   1. ஒ கண் ெப ர , ேபார ் ர ; drum with one side.

     "ஆனகம் பல ழங்க" (பாரத. .56.); 

   2. ந் , படகம் ( ங்.);; kettle drum. 

   3. ேமக ழக்கம்; din of the clouds.

     [ஆல் → ஆன் → ஆனகம். ஆ தல் = ஒ த்தல்.]

ஆனஞ்

ஆனஞ் āṉañju, ெப, (n.)

ஆைனந்  பாரக்்க;see analndu.

     "இகவா னஞ்  மா " (கம்பரந். 25);

     [ஆன் + ஐந்  - ஆைனந்  → ஆனஞ் .]
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ஆனத் ன்

ஆனத் ன்āṉattumīṉ, ெப, (n.)

   1. ழம்  ெசய்வதற் ரிய ன்; fish meant for cooking. 

   2. ண் ல் பட்ட ெபரிய ன்; large fish caught in the net. ( கைவ. னவ.);

     [ஆணம் + அத்  + ன் = ஆணத்  ன் → ஆனத்  ன் (ெகா.வ.);.]

ஆணம் பாரக்்க;see ānam

ஆன ம்

 
 ஆன ம் āṉadumbi, ெப, (n.)

   கடல் ன் வைக; pinkish marine fish, Dactyleperus erientalis.

ஆனந்தக்கண்ணீர்

ஆனந்தக்கண்ணீரā்ṉandakkaṇṇīr, ெப, (n.)

   ம ழ்ச் ப் ெப க் ன் அைடயாளமாய் ெவளிப்ப ம் கண்ணீர;் tears or joy. (ெச.அக.);

     "உலப் லா வானந்தக் கண்ணீர ்த வரால்" ( வாச.17,2);.

     [ஆனந்தம் + கண்ணீர ்= ம ழ்ச் ப் ெப க்கால் கைடக்கண் ளிம் ல் ரக்் ம் கண்ணீரத்் ளி 
ஆனந்தக் கண்ணீர ்என்பர.் ஆனந்தம் -வடத ழ்ச ்ெசால்.]

ஆனந்தம் பாரக்்க;see anandam

ஆனந்தக்கரப்பான்

 
 ஆனந்தக்கரப்பான்āṉandakkarappāṉ, ெப, (n.)

   னெவ ப்ப ம் ெசா ந்த ன் எரிசச்ல் த வ மா ய ஒ வைகக் கரப்பான் ேநாய்; eruption which 
causes an agreeable sensations when it is scratched but a burning sensation soon after. (ெச.அக.);

     [ஆனந்தம் + கரப்பான். ஆனந்தேநாயால் ைள ம் கரப்பானாக இ க்கலாம்.]

ஆனந்தகரம்

 
 ஆனந்தகரம்āṉandagaram, ெப, (n.)

   ம ழ்ச்  தரக் ய ; that which delights or exhilarates.

     "பா வ  ஆனந்த கரம்" ( ராம.வ.); (ெச.அக.);.

     [ஆனந்தம் + கரம். க த்தல் = ெசய்தல். க த்தல் என் ம் ெசந்த ழ்செ்சால் வட லத் ல் மட் ம் 
ைனசெ்சாற் ெபா ளில் ஆளப்ெபற்  ெதன்னகத் ல் நாளைட ல் ைனசெ்சால்லாக 

ஆளப்ெபறாைம ன் வடத ழ்ச ்ெசால்லா ற் . வட லத் ந்  ெதன் பால் ேய ய மக்கள் 
இசெ்சால்லாட் கைளத் ெதாடரந்்  ஆள ேநரந்்த . ம ழ்ச் கரம் என் ம் ெசால்லாட் ைய 
ஒப் ேநாக் க. ம ழச ்ெசய்வ  ம ழ்த்  → ம ழ்ச்  எனத் ரிந் த்தலான் ம ழ்ச் கரம் என் ம் 
ெசாற் ட்  ற் ம் ேவண்டாத . இ  ேபான்ேற.ஆனந்தகர ம் த க்  ேவண்டாத ெசாற் ட்  
என்க.]

ஆனந்தகானம்

ஆனந்தகானம்āṉandakāṉam, ெப, (n.)

    ேபறளிக் ம் என நம்பப்ப ம் கா  மாநகர;் Benares, as the place for attaining celestial bliss. (ெச.அக);.

     "ஆனந்த கானந் ெதா த் ங் ளவான ைசவத் தானம் பல ம்" ( ைள. கல்லாைன.8);.

     [ஆனந்தம் + கானம். கானம் = ேசாைல, ஊர.்]

ஆனந்த ைவ

 
 ஆனந்த ைவāṉandaguṟuvai, ெப, (n.)

   ஒ வைக ெநல்; a kind of paddy. (ெச.அக.);.
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ஆனந்தத்தாண்டவ
ம்

 
 ஆனந்தத்தாண்டவம்āṉandattāṇṭavam, ெப, (n.)

   ல்ைலக் த்தனின் நாட் ய வைகக ள் ஒன் ; ecstatic dance of Śiva, as exhibited in the shrine at 
Chidambaram.

     [ஆனந்தம் + தாண்டவம்.]

ஆனந்த ர்த்தர்

 
 ஆனந்த ரத்்தரā்ṉandatīrttar, ெப, (n.)

   ேவதாந்தக் ெகாண் களில் ைவதம் என் ம் இ ைமக் ேகாட்பாட் ைன வ த்த ளிய 
மாத் வாசச்ாரியார;் Madhvacharya, exponent of the Dvaita school of Vedantic Philosophy. (ெச.அக.);.

     [ஆனந்தம் + ரத்்தர.்]

ஆனந்தப்ைப ள்

ஆனந்தப்ைப ள்āṉandappaiyuḷ, ெப, (n.)

   1. கணவன் இறந்ததால் மைன  ெம ந்  வ ந் வைதக் ம் றத் ைற ( .ெவ. 10,13);; theme 
expressing emaciation and lament of a wife on her husband's bereavement. 

   2. ரிவால் வ ந் ம் தைலவன் தைல யர ் யர ையப் பாட் ைடத ்தைலவனின் நாட் ட ம் 
ஊ ட ம் சாரத் ச ்ெசால்வதா ய ற் ற்றம். (யாப். . 96, பக். 523);; fault in poetical composition, in which 
a patron's city or country is associated with the place where the lover became separated from his mistress. (ெச.அக.);. 
(யாப். . 96 பக்.523);

     [ஆனந்தம் + ைப ள். (ஒ  ெபா ட்பன்ெமா ); ைப ள் = யரம். ஆனந்தம் = ேக , அ , ன்பம்.  
ஆனந்தம்2 பாரக்்க;see ānandam2.]

ஆனந்தக்களிப்  என்றாற்ேபால் ஆனந்தப் ைப ள் ஒ  ெபா ட்பன்ெமா யாய் ஒ ெபா ளின் ேமல் 
இ ெசால்ல க்  வந்த . நந் தல் என் ம் ெசால் ெச த்தல் ெக தல் என் ம் ரண்ப  ெபா ள் 
த வ  ேபான்ேற ஆனந்தம் என்ப ம் ரண்ப  ெபா ள் தந்த . ஆல் - நந்தம் - ெச ப் டன் 
நிைறந்த , ேக  அல்ல  அ டன் சாரந்்த . ( ைம நிைறந்த ); என ரண்ெபா ள் தந்  நின்ற .

ஆனந்தப ர

 
 ஆனந்தப ர āṉandabayiravi, ெப, (n.)

   பண்வைகக ள் ஒன் ; specific musical mode.

     [ஆனந்தம் + ப ர . ப ரத்ல் = அைழத்தல், ளித்தல், ேவண் ேகாள் த்தல் இப்ெபா ள்களில் 
பாடப்ப ம் பண் வைக.]

ஆனந்தைபரவம்

ஆனந்தைபரவம்āṉandabairavam, ெப, (n.)

   ம த் வச ் ரணம், ந் ர வைக; medicated mineral powder (ெச.அக.); ஆனந்த ைபரவம் வ ரிேதாசம் 
ேபா ம். (பதாரத்்த.1209);.

     [ஆனந்தம் + ைபரவம்.]

ஆனந்த ைபர

 
 ஆனந்த ைபர āṉandabairavi, ெப, (n.)

   பண் வைகக ள் ஒன் ; specific musical mode. (ெச.அக.);.

     [ஆனந்தம் + ைபர . ஆனந்த ப ர  பாரக்்க;see ānnanda payiravi.]
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ஆனந்தம்

ஆனந்தம்1āṉandam, ெப, (n.)

   1. ெப ம ழ்ச் , ேபரின்பம்; felicity, rapturous joy, bliss.

     "ஆனந்தம்ேம யாறா வ ளி ம்" ( வாச.2, 106);;

   2.  ெப க்கம்; excess, abundance.

   ம. ஆனந்தம்;   ெத., க. ஆனந்த;பா . ஆனந்த

     [ஆல் + தந்  + அம் = ஆனந்தம், அம்ெசால்லாக்க ஈ . ஆ தல் = நிைறதல், ெபா ந் தல், ெப தல், 
நல் → நன்  → நந்  = ெப தல், ெச த்தல். நன்  ெபரிதா ம். (ெதால்.); நந் தல் = ெச த்தல். 
ம ழ்தல்.

     " ங்கனி மரம் நந்த" (க த்.);.]

நந் , நந் , நந்தன், நந்தனார ்என் ம் ெபயரக்ைள ஒப்  ேநாக் க. ஆல் + நந்  - ஆநந்  இைட ல் 
லகர ெமய்த் ெதாக்க . நந் தல் என் ம் ெசந்த ழ்ச ்ெசால் வழக்  வட த ல் பல்  ெதன் த ல் 

ல் யதால் வடெசால் ேபான்ற ெபாய்த் ேதாற்றம் த ற . ஆத ன், ஆனந்தம் ெசவ் ய த ழ் 
வழக்ேக என்க.

ஆல் என்பதன யாகப் றந்த ஆ ர ்(ெபரிய ஊர.் ஆர ்+ ஊர ்ஆேராைச (ஏற் ப்பா ம் இைச, 
அமேராைச என்பதன் எ ரச்ெ்சால்); ஆ ய ெசால்லாட் கைள ஆல் + நந்தம் என் ம் வழக் டன் 
ஒப் ேநாக் க.

   இனி வடெமா யாளர ்a + nanda எனச ்ெசாற். ட் வ  ெபா த்தமன் . வடெமா ல் 'ஆ' என் ம் 
ன்ெனாட்  எல்ைலப் ெபா ளி ம் ெவற்றைசயாக ம், எ ரம்ைற த் ம் நிற்பதன் ப் ெப க்கப் 

ெபா ளி ம் நிைறதற் ெபா ளி ம் வ த ன்றாம். ஆ பாரக்்க;see a;:நந் தல் பாரக்்க;see nandu.

 ஆனந்தம்2āṉandam, ெப, (n.)

   1. சா , அ  (ெதால். ெபா ள். 79, உைர);. death, decay. (ெதால். ெபா ள். 79, உைர);. 

ஆனந்தமயம்

ஆனந்தமயம்āṉandamayam, ெப, (n.)

   1. இன்பம் நிைறந்த ; that which is full of bliss, replete with happiness.

     "ஆனந்தமயமான வா ைய" (தா . வ ள் .3); 

   2. ஐங்ேகாசத் ள் (பஞ்சேகாசம்); ஒன்  (ஆனந்தமய ேகாசம்);; inner most sheath o! the soul. 
( . .பர.மாயா );.

     "ேபாற்  மானந்த மயமல்லா " (த.நி.ேபா.பக்.284, பா. 264);.

     [ஆனந்தம் + மயம். மய்யம் → மயம்]

ஆனந்த

 
 ஆனந்த āṉandamūli, ெப, (n.)

   கஞ்சாங் ல்ைல, மயக்க ட் ம் கஞ்சா என் ம் ப ர;் hemp, for it produces joy by intoxication. (சங்.அக);.

     [ஆனந்தம் + .  → ைக. ம ழ்ச் ெவ  ெகாள்ளச ்ெசய்வதால் ஆனந்த  எனப்பட்ட .]

ஆனந்தவ ரவம்

 
 ஆனந்தவ ரவம்āṉandavayiravam, ெப, (n.)

   ம த் வப் ெபா  ( ரணம்); ந் ரவைக; medicated mineral powder, plumbi orcidumrubram (ெச.அக.);.

     [ஆனந்தம் + வ ரவம். ஆனந்தம் = , வ ரவம் = ஆற்றல் க்க .]

ஆனந்தவ

 
 ஆனந்தவ āṉandavaruvi, ெப, (n.)

   ஆனந்தக் கண்ணீரப்் ெப க் . (ெச.அக.);; tears of joy.

     [ஆனந்தம் + அ .]
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ஆனந்தவல்

 
 ஆனந்தவல் āṉandavalli, ெப, (n.)

   ேகா த்தைலக் கந்தகம் ( .அ.);; prepared arsenic.

     [ஆனந்தம் + வல் .]

ஆனந்த வைம

ஆனந்த வைமāṉandavuvamai, ெப, (n.)

   க இ ந்த ெபா டன் ஒப் வதனாலா ய உவைமக் ற்றம் ( றநா.60. உைர.);; fault of comparing 
great things with petty ones.

     [ஆனந்தம் + உவைம. ஆனந்தம் = ெக , ற்றம். ஆனந்தம்2 பாரக்்க;see ānandam2]

ஆனந்தன்

ஆனந்தன்āṉandaṉ, ெப, (n.)

   ேபரின்பத் ன் உைற டமான வெப மான்; being the Supreme, Biss.

     "அத்தன் ஆனந்தன்" ( வாச. 17:5);. 

   2. அ கன்; Ahal. ( டா.);.

     [ஆல் + நந்  + அன் - ஆனந்தன். ஆனந்தம்' பாரக்்க;see anandam1.]

ஆனந் -த்தல்

ஆனந் -த்தல்āṉandittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ம ழ்தல்; to feel joyful, to be glad ( ன்);.

     [ஆல் + -நந்  → ஆனந் , ஆனந் .]

ஆனம்

ஆனம்1āṉam,    இைட. (part.) எ த் ச ்சாரிைய; term used to designate some letters of the Tamil alphabet for facility 
of pronunciation. (ெதால். ெசால்.296 உைர).

     [அனம் → ஆனம்.]

 ஆனம்2āṉam, ெப, (n.)

   கள், ம வைக; toddy, any intoxicating liquor. (W.);.

     [ஆல் + அம் - ஆலம் → ஆனம். ஆல் = நீர,் நீராளமாக இ ப்ப . ஒ கா. பானம் → ஆனம்.]

 ஆனம்3āṉam, ெப, (n.)

   1. ெதப்பம்; float, raft. 

   2. மரக்கலம் ( வா.);; ship, vessel, boat.

     [யா - பரத்தல், ெசல் தல். யானம் → ஆனம். இய  = பாைத, ெசல் தல். இய  → யா, இ  ஏ, ஏ  
என ம் ரி ம்.]

 ஆனம்4āṉam, ெப, (n.)

   ப ைம, ெபரிய ; loftiness, that which is big.

     [அகல் → ஆல் → ஆலம் → ஆனம்.]

ஆனமானமாய்

ஆனமானமாய்āṉamāṉamāy, ெப.எ. (adj.)

   றப்பாக, ெப மள க் , நன்றாக; property, іп а рropet manner. 

காரியத்ைத ஆனமானமாய்ச ்ெசய்ய ல்ைல (இ.வ.); (ெச.அக.);.

     [ஆன + மானம் + ஆய். ஆனம்4 → ஆன = ெப மள க் ;

மானமாய் = ெப ைமப்ப ம் வைக ல்.]
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ஆனமானவன்

 
 ஆனமானவன்āṉamāṉavaṉ, ெப, (n.)

   றந்தவன்; worthy, respectable person (W.);.

     [ஆனமானம் + அன்.]

ஆனைம

ஆனைமāṉamai, ெப. (n.)

   ஆனதன்ைம; condition or state of having become.

     "ஆனைமயான் ேமலான" ( . .8.23);. (த.ெசா.அக.);.

     [ஆ  → ஆ ய → ஆ யைம → ஆ னைம → ஆ னைம → ஆனைம = ெதா த்தல் ரி ..]

ஆனவன்

ஆனவன்āṉavaṉ, ெப. (n.)

   1. எ வாய் ேவற் ைம ஆண்பாற் ெசால் ; expletive ending of a masc. sing noun.

     "தந்ைதயானவன் னனெரய் " (கந்த . மார.் 8);. 

   2. நண்பன்; friend. உனக்  ஆனவன் ஆகாதவன் ைடயாதா? (உ.வ.);.

ம. ஆனவன்.

     [ஆ யவன் → ஆ னவன் → ஆனவன்.]

ஆனவா

 
 ஆனவா āṉavāci, .எ. (adv.)

   ஆன னால்; since, for that reason. 

அவன் த் மானானவா  உன் ைதக் கண் ெகாண்டான் (இ.வ.);.

     [ஆ ய → ஆ ன → ஆன. வாய்ப்  → வாய்ச்  → வா  (ெகா.வ.);.]

ஆனவாள்

ஆனவாள்āṉavāḷ, ெப. (n.)

   தக்கார;் manager (of a temple); (S.1.

   1. iv, 88.).

   ம. ஆனவாள்;ெத. ஆனவா .

     [ஆ → ஆனம் = ெபரிய , ெப ைம. ஆனம் + ஆள்.]

ஆனன்

ஆனன்āṉaṉ, ெப. (n.)

   ஆேனற்ைற ஊர் யாகக் ெகாண்ட வெப மான்;šva, the sider on the bull. (ேதவா. 1029, 2);.

     [ஆன் + அன். ஆன் = ஆேன , காைள.]

ஆனா

ஆனா1āṉā, ெப. (n.)

   1. நீங்காத; unceasing. ஆனாத் யரம்.

     [அகலாத → ஆலாத → ஆனாத → ஆனா.]

 ஆனா2āṉā, ெப.எ.

   1. அடங்காத; boundless;

     "நம்பற்பாலானாப் ேபரன் க" (ெபரிய . த த்தாட.் 115);. 

   2. ெகடாத; imperishable.

     "ஆனா அ ேத" (கந்தர . 25);.

ம. ஆனா.

     [ஆ தல் = ெபா ந் தல், நிற்றல், அடங் தல், த த்தல், ெக த்தல், ஆல் + ஆ – ஆலா → ஆனா.]
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ஆனாைம

ஆனாைம1āṉāmai, ெப. (n.)

   1. நீங்காைம; not ceasing.

     "ஆனாைம யாய ல் நி லேபதம் அைனத் ள் ம் தானா " (தா . பன்மாைல.5);. 

   2. ெகடாைம; not decaying or perishing, perpetual.

     [அகலாைம → ஆலாைம → ஆனாைம.]

 ஆனாைம2āṉāmai, ெப. (n.)

   கைடக் ளம் (உத் ராடம்);;   21st naksatra (W);

ஆனாயநாயனார்

 
 ஆனாயநாயனாரā்ṉāyanāyaṉār, ெப. (n.)

   அ பத்  ன்  நாயன்மாரக் ள் ஒ வர;் canonised Saiva Saint. (ெபரிய .);

     [ஆன் + ஆயன் - ஆனாயன் + நாயன் + ஆர.்]

ஆனாயன்

ஆனாயன்āṉāyaṉ, ெப. (n.)

   மா  ேமய்க் ம் இைடயன்;   ஆயன்; man of the cow-herd caste

     "ஆனாயனா னாைன" ( வ். ெபரிய . 5,6,3);.

ம. ஆனாயன்

     [ஆன் + ஆயன்.]

ஆனால்

ஆனால்āṉāl, இைட. (conj.) 

   1 த ல் ெசான்ன ெபா க்  மாற்றாக ேவெறா  ெபா ள் ன்வ ம் என்பதைனக் காட் ம் 
இைடசெ்சால், ஆ ன்; but. 

   2. ஆைகயால்; because.

     "அ ளலா த மைசந் டாதானால்" (அ ட்பா. அ ட ்ெப ஞ். ஆ  976);.

     [ஆ ன் → ஆ ன் → ஆ னால் → ஆனால்.]

ஆனா ம்

ஆனா ம்āṉālum, இைட. (conj.)

   ஆ ம் (தா . கவாரி. 5.);; however, although, notwithstanding the fact that.

     [ஆ ன் → ஆ ன் → ஆ னா ம் → ஆனா ம்.]
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ஆனி

ஆனி1āṉi, ெப. (n.)

   க ரக்்  அ ள்ள ஆன் ெபா ைந என் ம் ஆ . ( ங்.);; fiver near Karur.

     [ஆன்ெபா ைந → ஆனி (ம உ ெமா );.]

 ஆனி2āṉi, ெப. (n.)

   1. த ழ் ஆண் மாதத் ன்ப  ன்றாம் மாதமாகக் க தப்ப ம் ஆடைவ மாதம்; third month of the Tamil 
calendar (June–July);. 

   2. ல நாண் ன் ( வா.);;   19th naksatra.

ம. ஆனி

     [ஆனி = ைளசச்ல் ஒராண் ல் ந்த ஒ  ற் ைனக் க் ம் ெசால். ஆ தல் = ற் தல். ஆல் - 
ஆனி (ஒ  ற் ); ஆடைவ பாரக்்க;see adavai.]

 ஆனி3āṉi, ெப. (n.)

   ங் , ேக ; injury;

 destruction, ruin. (ெச.அக.);.

     "நின் ள்ைள ேமனிக் கானி வந் ல " (கம்பரா. இரணிய 84);.

 Skt. hani.

     [அல் – ஆல் – ஆ  – ஆனி.]

ஆடைவக்க ந்தைல பாரக்்க;see adavai-k-karundalai.

ஆனிக்காலாவ

 
 ஆனிக்காலாவ āṉikkālāvadi, ெப. (n.)

   ஆடைவ (ஆனி); மாதத்ேதா  வைட ம் ேகாைடப் ப வ அ வைடக் காலம்; harvest season which 
extends to the end of Ani.

     [ஆனி + காலம் + அவ .]

ஆனித் க்கம்

 
 ஆனித் க்கம்āṉittūkkam, ெப. (n.)

   ஆடைவ (ஆனி); மாதத் ல் கட ல் காணப்ப ம் அைம  (யாழ்ப்.);; calm prevailing on the sea in the month 
of Anl.

     [ஆனி + க்கம். க்கம் = ெசயற்பாடற்ற அைம யான ேதாற்றம்.]
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ஆனியம்

ஆனியம்1āṉiyam, ெப. (n.)

   ய ந்  ம நாள யல் வைர கணக் டப்ப ம் ஒ  நாள் ( ங்);; solar day from sunrise to sunrise. 

   2. அந் ப் ெபா ந்  ம நாள் அந் ப்ெபா  வைர கணக் டப்ப ம் ஒ  நாள்; lunar day 
(ெச.அக.);.

     "பயன் ெக  ெவள்ளி ஆனியநிற்ப" (ப ற் ப்: 69, 14);.

ஆ தல் = ற் தல். ஒ.ேநா. ஆலவட்டம்.

     [ஆ  → ஆ  → ஆனி. (ஒ  நாளின் ற் );.]

 ஆனியம்2āṉiyam, ெப. (n.)

   ப வம் ( டா.);; season. (ெச.அக.);.

     [ஆல் → ஆ  → ஆ  → ஆனி → ஆனியம் - ஒராண் ல் ழன்  வ ம் ப வம்.]

 ஆனியம்3āṉiyam, ெப. (n.)

ஆநியம் பாரக்்க;see aniyam.

ம. ஆனியம்.

     [ஆனி = நாள். ஆனியம் = நாட்ப .]

ஆனிைர

ஆனிைரāṉirai, ெப. (n.)

   ஆக்களின் மந்ைத; herd of cows.

     "ஆனிைர ேமய்க்க நீ ேபா " ( வ்.ெபரியாழ். 2,7,1);.

     [ஆன் + நிைர = ஆனிைர. நிைர = ட்டம், மந்ைத.]

ஆனிைல

ஆனிைலāṉilai, ெப. (n.)

   1. ஆக்கைளக்கட் ைவக் ம் அல்ல  அைடத்  ைவக் ம் ெகாட் ல்; cow shed, cow stall.

     "ஆனிைல … உ ழ் ேவா  ல ஞ் ேசாரார"் (ஆசாரக்.33);. 

   2. க ரி ள்ள வன் ேகா ன் ெபயர;் name of the Siva shrine at Karur. (ேதவா. 929. 6.);.

     [ஆனிைல = ஆக்களின் ெதா வமாக இ ந்த இடத் ல் எ ந்த ேகா ம் அப்ெபயர ்
ெபற் க்கலாம்.]

ஆனிைல லகம்

ஆனிைல லகம்āṉilaiyulagam, ெப. (n.)

ஆ ல  பாரக்்க;see anulagu.

     "ேமல தானிைல லகத் தா ம்" ( றநா.6);.

     [ஆனிைல + உலகம்.]

ஆனீர்

ஆனீரā்ṉīr, ெப. (n.)

   ஆ ன் நீர,் உச் ல் (ேகா த் ரம்);; urine of the cow.

     "ஆனீர ்கண்க  உக் காணப்பட்டான்." (இர .யாக 98);.

     [ஆ + நீர ்= ஆநீர ்→ ஆனீர.்]
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ஆ ம்

ஆ ம்1āṉum,    .எ. (adv.) ஆ ம்; also, at least, yet.

     "ஐந்ைத யைனத்தா  மாற் ய காலத் ." (நால . 329);.

     [ஆ ம் – ஆ ம்.]

-

 ஆ ம்2āṉum,    இைட. (conj.) ஆவ ; either…. or

     "எட்டா ம் பத்தா ம் இல்லாதாரக்் " ( வக. 1549);.

     [ஆ  → ஆ ம் → ஆ ம் → ஆ ம்.]

ஆ ல

 
 ஆ ல āṉulagu, ெப. (n.)

   கண்ணன் வாழ்வதாகக் க தப்ப வ ம் ேகாேலாகம் என்  க்கப்ப வ மா ய ேம லகப் 
ப ; part of heaven, called Gologan identified with Krishna's Heaven. (ெச.அக.);.

     [ஆன் + உல .]

ஆேன

ஆேன āṉēṟu, ெப. (n.)

   காைள, எ ; bull, male of the cow.

     "ஆேன ரந்்ேதான்" ( லப். 30,141);

     [ஆன் + ஏ . ஏ  = ஆணினம். ஆேன  = ஆ னத் ள் ஆணினமா ய காைள.]

ஆைன

ஆைன1āṉai, ெப. (n.)

   யாைன; elephant.

     "ஆைனயாய்க் டமாய்" ( வாச. 8,14);.

   ம. ஆன;   க., . ஆென;ெத. ஏ க. ஏைன பாரக்்க;see ēnai.

     [ஏைன → யாைன → ஆைன.]

 ஆைன2āṉai, ெப.எ. (adj.)

   ெபரிய  என் ம் ெபா ளில் ஆளப்ப ம் ெபயெரசச்ம்; noun used as adj. in the sense of big, large, tall, great, 
etc.

     [யாைன - ஆைன.]

ஆைனக்கண்

 
 ஆைனக்கண்āṉaikkaṇ, ெப. (n.)

   அறப்ப த்த அல்ல  அளிந்  ேபான பழத் ன் ேமல் காணப்ப ம் டை்டக் க ம் ள்ளி; round, black-
spots appearing on fruits when they are over-ripe or spoiled. (W); -பலாப்பழம், ஆைனக்கண் பட்ட .

     [ஆைன + கண். யாைனக்கண் பாரக்்க.]

ஆைனக்கண்ணி

 
 ஆைனக்கண்ணிāṉaikkaṇṇi, ெப. (n.)

   அத் மரத் னிளந்தளிர;் tender leaves of Atti, (சா.அக);

     [ஆைன + கண்ணி.]
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ஆைனக்கர

 
 ஆைனக்கர āṉaikkaraḍu, ெப. (n.)

   யாைனய  படரந்்த கரட்  நிலம். (இ.வ.);; hard soil occupied by large Bermuda grass.

     [யாைன → ஆைன. யாைன அ கம் ல் க்கமாக ஆைன என வழங் ம். ஆைன + கர  → 
யாைனக்கர . யாைனய  பாரக்்க.]

ஆைனக்கள்ளி 
ைளயான்

ஆைனக்கள்ளி ைளயான்āṉaikkaḷḷimuḷaiyāṉ, ெப. (n.)

   இைலகளில்லாத ெச ம் ப் ண்  வைக; leafless fleshy plant.

     [யாைன → ஆைன + கள்ளி + ைளயான். ஆைன2 பாரக்்க See anai2. கள்ளிேபால் இைலகளற்ற . 
ண் ேபால் ைளத்த அள ல் படரவ் . யாைனக்கள்ளி ைளயான் பாரக்்க;

]

ஆைனக்கற்றைல

ஆைனக்கற்றைலāṉaikkaṟṟalai, ெப. (n.)

   சாம்பல்நிறக் கடல் ன் வைக; greyish marine fish. Umbrina macroptera. (ெச,அக.);

     [யாைன ஆைண + கற்றைல. ஆைன2 பாரக்்க;see ānni2]

ஆைனக்கற்றாைழ

ஆைனக்கற்றாைழāṉaikkaṟṟāḻai, ெப. (n.)

   அெமரிக்க நாட்  வைக சாரந்்த நீண்ட கற்றாைழ; American aloe (mish.); Agave Americana. (ெச.அக.);.

     [யாைன → ஆைன + கற்றாைழ. ஆைன2 பாரக்்க;see ānai2]

ஆைனக்கா

ஆைனக்காāṉaikkā, ெப. (n.)

   வரங்கத் ன் அண்ைம ல் உள்ள வன் ேகா ல்; Siva shine on

 the island of Thiruvarangam (Srirangam);. வாைனக்காவல் (ேதவா. 1185.2);.

     [யாைன → ஆைண + கா. வாைனக்கா பாரக்்க;see Tiruvānalkkā.]

ஆைனக்காக

ஆைனக்காகāṉaikkāka, ெப. (n.)

   யாைன இலச் ைன ெபா த்த பழங்காலச ்ெசப் க்கா ; small ancient copper coin bearing the impression of 
an elephant. (W.);.

     [யாைன → ஆைண + கா . ஆைன2 பாரக்்க. see ānai2]

ஆைனக்காயம்

 
 ஆைனக்காயம்āṉaikkāyam, ெப. (n.)

ஆைனப் ெப ங்காயம் பாரக்்க;see anai-p-peruñgayam (W.);.

     [யாைன → ஆைண + ெப ங்காயம் - ஆைனப் ெப ங்காயம் -ஆைனக்காயம்.]

ஆைனக்காரன்

 
 ஆைனக்காரன்āṉaikkāraṉ, ெப. (n.)

   யாைனப்பாகன்; elephant keeper, mahout.

ம. ஆனக்காரன்.

     [யாைன → ஆைண + காரன் - ஆைனக்காரன்.]

ஆைனக்காைர

 
 ஆைனக்காைரāṉaikkārai, ெப. (n.)

   ஒ யமரம்; goom pain (L);. ஓ  பாரக்்க;see Odi

     [யாைன → ஆைண + காைர.]
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ஆைனக்கால்

ஆைனக்கால்āṉaikkāl, ெப. (n.)

   1. யாைனக்கால் ேநாய்; elephantiasis, Cohin leg. 

   2. களின் இறப் ம் (இறவாணம்); வரி ம் ெநட்  வாக் ல் ப க்கப்பட்ட மைழநீர ்வ கால் 
ெப ந் ம் ; large tube fixed on the walls on roofs for rain water to drain.

   ம. ஆனக்கால்;   க. ஆெனகா ;   ெத. ஏ க கா ; . ஆெனகார.்

     [யாைன → ஆைண + கால் 

   1. யாைன ன் கால் ேபான்  கால் ங் ம் ேநாய். 

   2. ஆைன2 பாரக்்க;see anai யாைனக்கால் பாரக்்க;see yānai–k-kāl.]

ஆைனக் ப்

ஆைனக் ப் āṉaikkuppu, ெப. (n.)

   ச ரங்க ைளயாட் ; chess, as having elephants for rooks.

     "ஆைனக் ப் பா வாைரப் ேபாேல" (ஈ  10, 3, 9);

     [யாைன → ஆைண + ப் . ஒ கா. ப்  → ப் . ச ரங்க ைளயாட் ல் யாைனையக் க் ம் 
காய்களின் ெபயர ் ைளயாட் ன் ெபயரா ற் .]

ஆைனக்

ஆைனக் āṉaikkuru, ெப. (n.)

   மரவைக; species of cinnamon

ம. ஆனக்

     [யாைன → ஆைண + . ஆைன2 பாரக்்க;see anai2]

ஆைனக்

 
 ஆைனக் āṉaiggurugu, ெப. (n.)

   அன் ல் (நாம ப.);; anril bird.

     [ஆைண + .]

ஆைனக் ந்ேதா
ட்

 
 ஆைனக் ந்ேதாட் āṉaikkurundōṭṭi, ெப. (n.)

   ம ர ்மாணிக்க மரம்; twiner with beautiful flowers, country mallow.

     [ஆைண +  + ேதாட் .]

ஆைனக்

 
 ஆைனக் āṉaikkuḻi, ெப. (n.)

   யாைனையப் க்க அ  வ ம் இடங்களில் ேதாண்  ைவக் ம் ;     'elephant—pit', a pit for entrapping 
and capturing wild elephants.

ம. ஆைனக் .

     [ஆைண + .]

ஆைனக் ன் ம
ணி

ஆைனக் ன் மணிāṉaikkuṉṟimaṇi, ெப. (n.)

   மஞ்சா ; red-wood.

     [யாைன → ஆைன + ன் மணி = ஆைன2 பாரக்்க;see ānai2]

ஆைனக் டம்

ஆைனக் டம்āṉaikāṭam, ெப. (n.)

யாைன கட் ம் இடம் : யாைனத் ெதா வம் : elephant stable. 

   2. யாைனத் ெதா வங்களின்  இடப்ப ம் வரி வைக; tax on elephant stable. (SII.ii. 115);.

ம. ஆைனக் டம்.

     [யாைன → ஆைன + டம்.]
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ஆைனக்ெக த்

 
 ஆைனக்ெக த் āṉaikkeḷutti, ெப. (n.)

க்ைகயால் வைளத் ப் ப்ப  ேபான்  தான் ங்க நிைனக் ம் இைரையத் தன் உடலால்

   வைளத் ப் பற் க் ெகாள்வதாகக் க தப்ப ம் ன் வைக (இ.வ.);; fish which, it is believed, twins round its 
prey as an elephant's trunk round a tree, species of macrones. (ெச.அக.);.

     [யாைன → ஆைன + ெக த் .]

ஆைனக்ெகாம்பன்

ஆைனக்ெகாம்பன்āṉaikkombaṉ, ெப. (n.)

   1. ெவள்ளிய நீண்ட ெநன்மணிக் க ரக்ைளக் ெகாண்ட ம் கன்னித் ( ரட்டா ); ங்களில் ைதத்  
ஆ  ங்களில் அ வைட ெசய்யப்ப வ மா ய ெநல் வைக; species of paddy sown generally in Puratiâci and 
reaped in six months, and having long, thin, white grains. (G.Tn.D.153);. 

   2. வாைழ வைக; a species of plantain.

ம. ஆைனக்ெகாம்பன்.

     [யாைன → ஆைன + ெகாம்பன். ஆைன2 பாரக்்க;see anai2]

ஆைனக்ெகாம்

 
 ஆைனக்ெகாம் āṉaikkombu, ெப. (n.)

   யாைன ன் ெகாம்  பாரக்்க; elephant tusk.

ஆைனக்ேகாடன்
ைர

 
 ஆைனக்ேகாடன் ைரāṉaikāṭaṉcurai, ெப. (n.)

   யாைன ன் க்ைக ேபான்  நீண்  காணப்ப ம் ேபய்ச ் ைரக்காய்; bitter snake-gourd, bearing fruit 
resembling an elephants tusk (l.c.);.

     [யாைன → ஆைன + ேகாடன் + கைர. ேகாடன் = வைளந்த க்ைக.]

ஆைனக்ேகாைர

ஆைனக்ேகாைரāṉaikārai, ெப. (n.)

   ெப ங்ேகாைரப் ல் வைக; elephant grass.

யாைன → ஆைன + ேகாைர. ஆைன2 பாரக்்க;see ānai2.]

ஆைனசச்ப்பரம்

 
 ஆைனசச்ப்பரம்āṉaiccapparam, ெப. (n.)

   ஆைனேமல் த ; howdah with canopy.

     [ஆைன + சப்பரம்]

ஆைனசச்ாத்தன்

ஆைனசச்ாத்தன்āṉaiccāttaṉ, ெப. (n.)

   கரிக் ; king crow.

     " ெசன் ெறங் ம் ஆைனசச்ாத்தன் கலந் " ( வ். ப்பா.7);.

     [யாைன – ஆைன + சாத்தன். சாத்தன் = வணிகன். ஆைன2 பாரக்்க;see ānai2.]

     [ஆைனசச்ாத்தன் = ெபரிய வணிகன். கரிக்  வலம் ேபானால் ெப ஞ்ெசல்வராகலாம் என் ம் 
பழங்கால நம் க்ைகயால் கரிக் ைய ஆைனச ்சாத்தன் என்றனர.்]

ஆைனச் ரங்

ஆைனச் ரங் āṉaicciraṅgu, ெப. (n.)

   ெபரிதாகக் ெகாப்பளிக் ம் ரங்  வைக; vascular eruption.

     [யாைன - ஆைன + ரங் . ஆைன2 பாரக்்க;see ānai2]
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ஆைனச் லந்

 
 ஆைனச் லந் āṉaiccilandi, ெப. (n.)

   ஒ வைக ேநாய்; a kind of scabies.

ம. ஆைனச் லந்  (ஒ வைக அம்ைம ேநாய்);

     [ஆைண + லந் ]

ஆைனச் ரகம்

ஆைனச் ரகம்āṉaiccīragam, ெப. (n.)

   ெப ஞ் ரகம்; anise.

     [யாைன - ஆைன + ரகம். ஆைன2 பாரக்்க;see ānai2.]

ஆைனச் ண்ைட

ஆைனச் ண்ைடāṉaiccuṇṭai, ெப. (n.)

   1. மைலச ் ண்ைடக்காய்; Indian currant tomato. 

   2. ஒ வைக ண்ைடக்காய்; hairy night shade.

ம. ஆனச் ண்ட

     [யாைன → ஆைண + ண்ைட ஆைன2 பாரக்்க;see ānai2.]

ஆைனசெ்ச ய

ஆைனசெ்ச ய āṉaicceviyaḍi, ெப. (n.)

   1. ஆைனச ்ெச  ேபான்ற ெபரிய கா ; elephant's ear, elephants lobes. 

   2. ஒ  ண் ; plant (சா.அக);.

     [ஆைன + ெச  + அ .]

ஆைனசே்சவகன்

 
 ஆைனசே்சவகன்āṉaiccēvagaṉ, ெப. (n.)

   யாைன ரன்; elephant trooper. யாைனப் பைடத்தைலவன்;

 commander of an elephant corps. (Insc.);

     [ஆைன + ேசவகன்.]

ஆைனேசைன

 
 ஆைனேசைனāṉaicēṉai, ெப. (n.)

    ( ன்);; great quantity.

     [ஆைன + ேசைன.]

ஆைனசெ்சா

ஆைனசெ்சா āṉaiccoṟi, ெப. (n.)

   ெப ஞ்ெசா , ரங் ; virulent type of scabies. ஆைன2 பாரக்்க;see ānai2.

     [ஆைன + ெசா .]

ஆைனத்த சச்ல்

ஆைனத்த சச்ல்āṉaittaḍiccal, ெப. (n.)

   1. ெமல் ைல படரெ்கா  வைக (ட);; smooth leaved fish bone climbers. 

   2. ளி நறைவ ( .அக.);; bristly

 trifoliate vine. 

   3. ளி அரைணப் ண் ; a kind of plant. (சா.அக.);.

     [ஆைன + த சச்ல், ஆைன2 பாரக்்க;see ānai2.]

ஆைனத்த ப்

ஆைனத்த ப் āṉaittaḍippu, ெப. (n.)

   ஒ  ண்  வைக; plant (W.);.

     [ஆைன + த ப் . ஆைன2 பாரக்்க;see anai2.]
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ஆைனத்தாள்

ஆைனத்தாள்āṉaittāḷ, ெப. (n.)

   மத ; sluice.

     "அகவா ள்ள க் ெகல்லாம் ஆைனத் தாளிேற க்கண்கள்" (ஈ ,6,1,7);.

     [யாைன → ஆைன + தாள். யாைனக்கால் ேபான்றவ கால் மத  யாைனத்தாள் எனப்பட்ட .]

ஆைனத் ைச

ஆைனத் ைசāṉaittisai, ெப. (n.)

   ைச ெப ந் ைசயாகக் க தப்ப ம் வட ைச (சங்.அக);; north, as the great quarter (astrol.);

     [யாைன → ஆைன + ைச. ஆைன2 பாரக்்க;see anai2.]

ஆைனத் ப்

ஆைனத் ப் āṉaittippili, ெப. (n.)

   ெகா வைக; elephant-pepper climber.

     [யாைன → ஆைண + ப் . .ஆைன2 பாரக்்க;see anai2.]

ஆைனத்

ஆைனத் āṉaittī, ெப. (n.)

   எவ்வள  உண்டா ம் அடங்காப் ப ையத் ண் ம் யாைனத்  என் ம் ேநாய்; disease in which no 
amount of food appeases the hungar which is abnormal. (மணிேம. ப . 66);.

     [யாைன → ஆைன + . ஆைன2 பாரக்்க;see anai2.]

ஆைனத் 
ம் க்ைக

ஆைனத் ம் க்ைகāṉaittumbikkai, ெப. (n.)

   1. யாைன ன் க்ைக; elephant's trunk, proboscis. 

   2. ஆைனத் ம்  பாரக்்க;see ānai–t-tūmbu.

     [யாைன → ஆைண + ம் க்ைக. ம்  + ைக → ம் க்ைக → ம் க்ைக. ம்  = ைள ள்ள 
நீண்ட ழல்.]

ஆைனத் ம்ைப

ஆைனத் ம்ைபāṉaittumbai, ெப. (n.)

   ெப ந் ம்ைப; large species of white deadnettle.

     [யாைன → ஆைண + ம்ைப. ஆைன2 பாரக்்க;see ānai2.]

ஆைனத் ம்

 
 ஆைனத் ம் āṉaittūmbu, ெப. (n.)

   யாைன ன் தைல வ லைமந்த நீர ் ங் ழாய்; gargoyle shaped like the head and trunk of an elephant. 
(ெச.அக.);.

     [யாைன → ஆைண + ம் .]

ஆைனத்ெதல்

ஆைனத்ெதல் āṉaittellu, ெப. (n.)

   படர ்ெகா  வைக; climber. Entada Scandens.

     [யாைன → ஆைன + ெதல் . ஆைன2 பாரக்்க;see anai.]

ஆைனத்ெதா ல்

ஆைனத்ெதா ல்āṉaittoḻil, ெப. (n.)

   ெசயற்கரிய ெப ஞ்ெசயல்; Herculian labour. mighty task. இவன்

     "ெபரிய ஆைனத் ெதா ைலச ்ெசய்யா நிற்க" (ஈ , 7, 4, 3);.

     [யாைன → ஆைண + ெதா ல். ஆைன2 பாரக்்க;see anai2.]

ஆைனத்ேதாட்

 
 ஆைனத்ேதாட் āṉaittōṭṭi, ெப. (n.)

   யாைனத் றட்  (அங் சம்);; elephant-goad.

     [யாைன → ஆைன + ேதாட் . றட்  – ேதாட் .]
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ஆைனந்

ஆைனந் āṉaindu, ெப. (n.)

   ஆ ட ந்  ெபற்ற ஐம்ெபா ள்கள் (பஞ்சகவ் யம்);; five products of the cow.

     "ஆைனந்  மா னான்" (ேதவா.720.4);.

     [ஆன் + ஐந் . அைவ பால், த ர,் ெநய், ஆனீர,் சாணம் என்பன.]

ஆைனநார்

ஆைனநாரā்ṉainār, ெப. (n.)

   மரவைக (L);; elephanty rope tree. Sterculia villosa (ltr.);.

     [யாைன → ஆைன + நார.் ஆைன2 பாரக்்க;see anai2 ெப நார ்வைகையத் த ம் மரமா க்கலாம்.]

ஆைன ெந ஞ்

 
 ஆைன ெந ஞ் āṉaineruñji, ெப. (n.)

   ெப ெந ஞ் ல்; small plant, Pedalium murex (S.sh.); ( .அக.);.

ம. ஆன த் .

     [யாைன → ஆைன + ெந ஞ் ல் → ெந ஞ் . யாைன ெந ஞ் ல் பாரக்்க;see yanai nerunjil.]

ஆைனேநரவ்ாளம்

 
 ஆைனேநரவ்ாளம்āṉainērvāḷam, ெப. (n.)

   க சச் க்காகப் பயன்ப த் ம் ஓர ்வைக ேநரவ்ாளச ்ெச ; a kind of Indian croton plant used as a purgative.

     [ஆைன + ேநரவ்ாளம்.]

ஆைன ெநாச்

 
 ஆைன ெநாச் āṉainocci, ெப. (n.)

   க ெநாச் ; black notchy, willow leaved justicia (சா.அக.);.

     [ஆைன + ெநாச் .]

ஆைனப்ப வன்

ஆைனப்ப வன்āṉaippaḍuvaṉ, ெப. (n.)

   அக்  ேநாய் வைக; a kind of scabies. (W);.

     [ஆைண + ப வன். ஆைன2 பாரக்்க;see ānai2.]

ஆைனப்பலா

 
 ஆைனப்பலாāṉaippalā, ெப. (n.)

   மைலக் ெகாஞ் ல்; wild durian (சா.அக.);.

     [ஆைன + பலா.]

ஆைனப்பைன

 
 ஆைனப்பைனāṉaippaṉai, ெப. (n.)

   ந்தற்பைன; elephants palm. (சா.அக);.

     [ஆைன + பைன.]

ஆைனப்பாரை்வ

 
 ஆைனப்பாரை்வāṉaippārvai, ெப. (n.)

   யாைன தன் பைகவைனத ்ேத ம் ழ் ேநாக் ய ரிய பாரை்வ; downward glance, as of an elephant when 
bent on mischief.

     [ஆைன + பாரை்வ.]
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ஆைனப் சச்ான்

 
 ஆைனப் சச்ான்āṉaippiccāṉ, ெப. (n.)

   ஒ ண் ; plant (W);.

     [ஆைன + சச்ான்.]

ஆைனப் க்

 
 ஆைனப் க் āṉaippiḍukku, ெப. (n.)

   ஒ  வைக அண்ட ேநாய்; a kind of chronic disease. (சா.அக.);.

     [ஆைன + க் .]

ஆைனப் க்  
மரம்

 
 ஆைனப் க்  மரம்āṉaippiḍukkumaram, ெப. (n.)

   ஒ வைக மரம். இதன் காய் ெபரிய ; a kind of tree. (சா.அக.);.

     [ஆைன + க்  + மரம்.]

ஆைனப் ரண்ைட

 
 ஆைனப் ரண்ைடāṉaippiraṇṭai, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ெப ம் ரண்ைட; a species of pirandai. (சா.அக.);.

     [ஆைன + ரண்ைட.]

ஆைனப் ல்

ஆைனப் ல்āṉaippul, ெப. (n.)

   1. ஆைனக்ேகாைர பாரக்்க;see äna-k-körai. 

   2. சம்பங் ேகாைர; a kind of grass.

ம. ஆனப் ல்

     [ஆைன + ல்.]

ஆைனப் ளி

ஆைனப் ளிāṉaippuḷi, ெப. (n.)

   பப்பரப் ளி; baobah,

     [ஆைன + ளி. ஆைன2 பாரக்்க;see anai2.]

ஆைனப் ளியா
ைர

 
 ஆைனப் ளியாைரāṉaippuḷiyārai, ெப. (n.)

   ெப ம் ளியாைர; sorrel plant.

     [ஆைன + ளியாைர.]

ஆைனப்ெப ங்கா
யம்

 
 ஆைனப்ெப ங்காயம்āṉaipperuṅgāyam, ெப. (n.)

   யாைனக க்கான ெப ங்காயக் கலைவ ம ந் ; medicinal preparation of asafoetida for elephants. (ெச.அக.);.

     [ஆைன + ெப ங்காயம்.]

ஆைனப்ேபன்

ஆைனப்ேபன்āṉaippēṉ, ெப. (n.)

   கத்தரிச ்ெச ண்டா ம் ச்  வைக; plant louse, found on the brinjal plant. (W);.

     [ஆைண + ேபன். ஆைன2 பாரக்்க;see anai2.]
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ஆைனமஞ்சள்

ஆைனமஞ்சள்āṉaimañjaḷ, ெப. (n.)

   ஒ  ண்  வைக; plant (W.);.

     [ஆைன + மஞ்சள். ஆைன2 பாரக்்க;see ānai2.]

ஆைனம

ஆைனம āṉaimaḍu, ெப. (n.)

   ஆழமான நீர ்நிைல;   2. ஊரப்்ெபயர;் place name.

     [ஆைன + ம .]

ஆைனமைட

 
 ஆைனமைடāṉaimaḍai, ெப. (n.)

   ெசய்நஞ்  (ெகளரி பாடாணம்);; a kind of arsenic.

     [ஆைன + மைட.]

ஆைனம ர்க்காப்

 
 ஆைனம ரக்்காப் āṉaimayirkkāppu, ெப. (n.)

   யாைன ன் வால் ம ரால் ெசய்தணி ம் காப் ; bracelets made of the hair of an elephant's tail. (W.);

     [ஆைன + ம ர ்+ காப் .]

ஆைனமல்

 
 ஆைனமல் āṉaimalli, ெப. (n.)

ஆைனமல் ைக பாரக்்க;see anaimalligai.

     [ஆைன + மல் .]

ஆைனமல் ைக

 
 ஆைனமல் ைகāṉaimalligai, ெப. (n.)

   ெப மல் ைக; a big veriety of Jasmine. (சா.அக.);.

     [ஆைன + மல் ைக.]

ஆைனமைல

ஆைனமைலāṉaimalai, ெப. (n.)

   1. ம ைரக்  வடக் ல் யாைன ேபான்  ேதாற்றமளிக் ம் ஒ  வறண்ட நீள் ன் ; a long, bare, elephant 
shapped rock near Madurai. (ேதவா. 858.1);. 

   2. ேகாைவ மாவட்டத் ன் ெதன் றத் ள்ள ெதாடர ் ன் கள்; Anai malais, a range of mountains in 
Coimbatore district.

ம. ஆனமல

     [ஆைன + மைல.]

ஆைன க் வம்

 
 ஆைன க் வம்āṉaimīkkuvam, ெப. (n.)

   க ம  வைக; leathery winged myrobalan.

     [யாைன → ஆைன + க் வம்.]

ஆைன ன்

ஆைன ன்āṉaimīṉ, ெப. (n.)

   ெப ன் வைக ( டா.);; huge fish.

     [ஆைன + ன். ஆைன2 பாரக்்க;see anai2.]
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ஆைன கன்

ஆைன கன்āṉaimugaṉ, ெப. (n.)

   1. ள்ைளயார;் Ganesa as the elephant-faced god.

     "யாைன கன் ஆ யைர யரச்் க்க" (ைசவச. ெபா . 500);. 

   2. யாைன க அரக்கன்; Gaja - mukha Asura.

ம. ஆன கன்

     [யாைன → ஆைன + கன்.]

ஆைன ள்

 
 ஆைன ள்āṉaimuḷ, ெப. (n.)

   ஒ டெ்ச ; plant, Acacia latronum.

ம. ஆன ள் . (ெபரிய ள் ள்ள ஒ  காட் க் ெகா ]

ஆைணயச்

ஆைணயச் āṇaiyaccu, ெப. (n.)

   யாைன இலச் ைன ெபா த்த ெபாற்கா ; gold coin bearing the figure of an elephant (I.M.P. Tp. 117);.

ம. ஆனயச்

     [ஆைன + அச் . அச்  = அசச் க்கப்பட்ட கா .]

ஆைனய

 
 ஆைனய āṉaiyaḍi, ெப. (n.)

   ெந க ம் ைடயாக ம் ச ரங்க ஆட்டத் ல் யாைனக்காய் ெசல் ம் நிைல; vertical and horizontal 
movements, the movements of the elephant of took in the game of chess.

ம. ஆனச் வ , ஆைனய .

     [ஆைன + அ . அ  = பாதம், கால்.].

ஆைனய க் ழங்

 
 ஆைனய க் ழங் āṉaiyaḍikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   க ைணக் ழங் ; elephant foot yam.

     [ஆைன + அ  + லந் ]

ஆைனய ச் லந்

 
 ஆைனய ச் லந் āṉaiyaḍiccilandi, ெப. (n.)

   ெப ஞ் லந் ; malignant growth of a cancer of black or deeply pigmanted colour.

     [ஆைன + அ  + லந் ]

ஆைனய ச ்
ெசங்கல்

 
 ஆைனய ச ்ெசங்கல்āṉaiyaḍicceṅgal, ெப. (n.)

   வட்டமான ெசங்கல்; a kind of circular bricks used for pillar 

ண் கட்ட ஆைனய ச ்ெசங்கல் ேவண் ம். (உ.வ.);.

     [ஆைன + அ  + ெசங்கல்]

ஆைனய ப்பச்
ைல

 
 ஆைனய ப்பச் ைலāṉaiyaḍippaccilai, ெப. (n.)

ஆைனய ப் ண்  பாரக்்க;see analyagi-p-pundu.
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ஆைனய யப்பள
ம்

 
 ஆைனய யப்பளம்āṉaiyaḍiyappaḷam, ெப. (n.)

   ந் களில் இடப்ப ம் ெபரிய அப்பளம் (இ.வ.);; large meal water of the size of an elephant's foot (Loc.);.

     [ஆைன + அ  + அப்பளம்.]

ஆைனயரக்் ளா

 
 ஆைனயரக்் ளாāṉaiyarkkuḷā, ெப. (n.)

   கடல் ன் வைக; marine fish (Loc.);.

     [ஆைன + அறக் ளா - அரக்் ளா. அறக் ளா, ன்க ள் சற் ப் ெபரிய வைக னாய் இ க்கலாம். 
யாைன அறக் ளா பாரக்்க;see yani arakkula]

ஆைனயரசாைண

 
 ஆைனயரசாைணāṉaiyaracāṇai, ெப. (n.)

மணேமைட ல் அரசாைணப் பாைனக க்க ல்

   ைவக்கப்ப ம் யாைன ைர யாளி ேபான்ற களிமண் ெபாம்ைமகள் (இ.வ.);; clay images of elephant, 
horse, yali etc., to decorate marriage platform. (Loc.);.

     [ஆைன + அரசாைண.]

ஆைனய

ஆைனய āṉaiyaṟugu, ெப. (n.)

   அ கம் ல் ன் வைக; a species of grass.

     [ஆைன + அ . ஆைன2 பாரக்்க;see anai2.]

ஆைனயைற ம்
ள்

 
 ஆைனயைற ம் ள்āṉaiyaṟaiyumbuḷ, ெப. (n.)

   யாைனையக் ெகான்  ன்பதாகக் க தப்ப ம் ஒ  ெப ம் பறைவ; fabulous bird, said to be able to devour 
an elephant. (W.);.

ம வ. ஆைன றாஞ் ப் ள்.

     [ஆைன + அைற ம் + ள்.]

ஆைனயா -தல்

ஆைனயா -தல்āṉaiyāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ழந்ைதகள் உடம்ைப ன் ம் ன் மாக அல்ல  பக்கவாட் ல் அைசத்தா ம் ைளயாட் ; to 
move the body from front to back, from side to side like the elephant, a movement game for the babies.

     [ஆைன + ஆ தல். யாைன பக்கவாட் ல் அைசவ ேபான்ற ழந்ைத ைளயாட் .]

ஆைனயாள்

ஆைனயாள்āṉaiyāḷ, ெப. (n.)

   யாைன ரன்; elephant trooper (S.I.I, ii, 221);.

     [ஆைன + ஆள் யாைனயாள் பாரக்்க;see yanaiyãi.]

ஆைன றாஞ் ப்
ள்

 
 ஆைன றாஞ் ப் ள்āṉaiyiṟāñjippuḷ, ெப. (n.)

ஆைனயைற ம் ள் பாரக்்க;see anai-y-aralyum pul.

ஆைன ண் 

 
 ஆைன ண் āṉaiyuṇgurugu, ெப. (n.)

ஆைனயைற ம் ள் பாரக்்க;see ānai-y-tayum pul. (W.);.
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ஆைன ரித்ேதான்

 
 ஆைன ரித்ேதான்āṉaiyurittōṉ, ெப. (n.)

   யாைனத் ேதா த்த வன் (ெதான்ம);; Siva. Who stayed an elephant and wore its skin ( வா.);.

     [யாைன → ஆைன + உரித்ேதான்.]

ஆைனேயற்றம்

 
 ஆைனேயற்றம்āṉaiyēṟṟam, ெப. (n.)

யாைனேயற்றம் பாரக்்க;see yānal-y-erram.

     [யாைன – ஆைன + ஏற்றம்.]

ஆைனவணக்

 
 ஆைனவணக் āṉaivaṇakki, ெப. (n.)

ஆைனவணங்  பாரக்்க;see ānaivanangi (சா.அக.);.

     [ஆைன + வணக் .]

ஆைன வணங்

ஆைன வணங் āṉaivaṇaṅgi, ெப. (n.)

   1. ேதட் ெகா க்  ( .அக.);; Indian turnsole.

ம. ஆனவனங் .

     [ஆைண + வணங் .]

சாம்ப வம் ள்ைள இதைன ஆைனவணக்  எனக் ப் வார.்

ஆைன வாயன் 
கற்றைல

ஆைன வாயன் கற்றைலāṉaivāyaṉkaṟṟalai, ெப. (n.)

   1. சாம்பல் நிறக் கற்றைல ன்; a greish marine fish. 

   2. ெவண்ணிறப்ெபா வாக் கற்றைல ன்; a silvery marine fish.

ஆைன + வாயன் + கற்றைல.]

ஒ கா: வாய் ெபரிதாக இ த்த ன் ெபற்ற ெபயராகலாம்.

ஆைனவா ைக

 
 ஆைனவா ைகāṉaivāligai, ெப. (n.)

   தாமைர இைல; lotus leaf.

     [ஆைன + வா ைக.]

ஆைன வாைழ

ஆைன வாைழāṉaivāḻai, ெப. (n.)

   1. நீண்ட ைல தள் ம் நான்க  உயரக் டை்ட வாைழ வைக; stunted plantain not more than four feet hight, 
and having its bunch of fruits hanging down like an

 elephant's trunk. 

   2. ஏரிகளின் தன் மைட ல் ைள க் ம் ெநல்வைக; a species of paddy cultivated in the bed of a tank.

     [ஆைன + வாைழ. ஆைன2 பாரக்்க;see ānai2.]

ஆைன ரர்

 
 ஆைன ரரā்ṉaivīrar, ெப. (n.)

   அரச க் ரிய எண்வைகத் ைணவ ள் ஒ வர;் one among eight Mounsellors of a king.

     [ஆைன + ரர.்]
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ஆைனேவக்கட்டா
ன்

 
 ஆைனேவக்கட்டான்āṉaivēkkaṭṭāṉ, ெப. (n.)

   ஒ ெநல் வைக; a kind of paddy.

     [ஆைன + ேவக்கட்டான்.]

ஆைன ேவணி

 
 ஆைன ேவணிāṉaivēṇi, ெப. (n.)

   ெபாற்ெகான்ைற அல்ல  சரக்ெகான்ைற மரம்; connay. (சா.அக.);.

     [ஆைன + ேவணி.]

ஆேனான்

ஆேனான்āṉōṉ, ெப. (n.)

   ஆனவன்; one who became, one who happended to be.

     "ெபற் ங் ரவராேனார"் (கந்த . ேம ப். 45);.

     [ஆனவன் → ஆேனான்.]

இ

இ1 i, ெப. (n.)

   பன்னி  உ ெர த் க ள் ன்றாம் உ ெர த் ; third letter and vowel of the Tamil alphabet, the close high 
front unrounded short vowel in Tamil.

இற்ைற ெமா யலார ்இைதப் றப் டம் ேநாக்  ன் அண்ணக் யா உ ரக்் ல் என்பர.்

ம., க., ெத., ., இ.

 இ2 i,    இைட. (part.) அண்ைமச் ட் ; proximate demonstrative.

 i) அகச் ட் ;

 demonstrative base forming an integral part of a word denoting or pointing out a proximate person, place, or thing.

 ii) றச் ட் ;

 demonstrative prefix.

     "இப்பால் உ ட் ேவான் எனேவ" ( லப்.1:6-68);.

 demonstrative prefix to a noun, expressing proximity of a person, place or thing actually pointed out by the hand.

 demonstrative prefix to a noun, its antecedent.

ரா. தா.

 demonstrative prefix expressing world-wide eminence.

     "இப்ப யன் இந்நிறத்தன் இவ்வண் ணத்தன்

இவனிைறவன் என்ெற க் காடெ்டாணாேத" (அப்பர.் 6-97-10);.

இஃகலாட்டம்

இஃகலாட்டம் iḵkalāṭṭam, ெப. (n.)

   1. இ ப ப்ேபார;் tug of war.

   2. பைகைம; enmity.

   க. எசலாட்ட;ெத. இக்கலாட்ட .

     [இல் +  = இஃ  → இஃகல் + ஆட்டம்.]
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இஃ

இஃ 1 iḵkudal,    21 ெச. . . (v.i.)

   இ த்தல்; pull, draw.

க., . இக் .

     [இல் +  = இஃ. .]

 இஃ 2 iḵku, ெப. (n.)

   எஃ ; steel.

     [இல் +  = இஃ  (அ ந்தப்பற் தல், இ தல்); நன்  இ ய மாைழ.]

இஃ

இஃ  iḵtu,    .ெப. (pron.) இ , உ ர ் தல் ெசாற்களின் ன் ம் ெசய் ளில் யகர தற் ெசாற்களின் 
ன் ம் வழங் ம் ட் ச ்ெசால்; this used before words with vowel initials and occasionally before words with 'y' 

initials in poetry. இஃதாவ  இஃதாம்பல். இஃ யாெதன்றான் (ெதால். எ த்.423 உைர).

     [இல் +  = இஃ . லகர ெமய் ற் த் ரி  ஆய்தம்.]

இ +  = இஃ  எனப் ணரக்்கப்படாைம காண்க. அ. இ. உ என் ம் டெ்ட த் களின் ந்  வ வம் ஆ 
ஈ ஊ என ெந ஞ் ட் களா ம், ட் செ்சால் வ வம் அல். இல், உல் என்பனேவ. அவற்ைறத் 

ர டெமா க ள் கன்னடம் மட் ம் தக்கைவத் க்ெகாண் க் ற . த ம் ெமல் → ெம . பல் 
→ ப  என்றாற்ேபால், இல் → இ  எனத் ரி மா ம் அைசய த்தத்தால் லகரெமய் ஆய்தமா ற் .

இஃெதாத்தன்

இஃெதாத்தன் iḵtottaṉ, ெப. (n.)

   இவெனா த்தன்; this man.

     "ஏஎ இஃெதாத்தன் நாணிலன்" (க த்.62);.

     [இஃ  + ஒ த்தன். ஒ த்தன் → ஒத்தன் (இைடக் ைற);.]

இஃெதாத்

இஃெதாத்  iḵtotti, ெப. (n.)

   இவெளா த் ; this woman.

     "அஞ்சா அழாஅ அரற்றா இஃெதாத்  என் ெசய்தாள் ெகால்ெலன் ர"் (க த்.143);.

     [இஃ  + ஒ த் . ஒ த்  → ஒத்  (இைடக் ைற);.]

இக்கட்

இக்கட் 1 ikkaṭṭu, ெப. (n.)

   1. இ க்கண்; trouble, difficulty. இக் கட்டாம் வ வெதல்லாம் (தண்டைல.88);;

   2. ெந க்க ; strained circumstances.

   3. இட ெந க்கம்; narrowness.

   4. தைட; hindrance, obstacle.

   5. ஏழ்ைம; poverty.

   6. ன்பம்; affliction.

ம., க., ெத., . இக்கட் .

     [இ க்கண் - இ க்கட்  – இக்கட் .]

 இக்கட் 2 ikkaṭṭu, ெப. (n.)

   உ ண்ைட, ெவல்லக் கட் ; jaggery, the coarse juice of sugar cane boiled and then allowed to cool. When it is 
hardened it is made into balls with the hand.

     [இக்  + க ம் . இக்  + கட்  = இக் க்கட்  → இக்கட்  → இக்கட் .]
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இக்கணம்

இக்கணம் ikkaṇam, ெப. (n.)

   இப்ேபா , இந்த நிமயம். (பாரத. மணிமான். 74);; this moment, now.

ம. இக்கணம் த. கணம் → Skt. ksara.

     [இ + கணம். இ = அண்ைமச் ட் , கணம் = கணிக்கப்ப ம் ெபா .]

இக்கரி

 
 இக்கரி ikkari, ெப. (n.)

   ைகக்கரி, ஒட்டைட; soot grime (ேசரநா.);.

ம. இக்கரி.

     [இல்கரி – இக்கரி.]

இல்கரி பாரக்்க;see ilkari.

இக்கைர

இக்கைர1 ikkarai, ெப. (n.)

   கடல் அல்ல  ஆற் ன் ஒ  கைர; this side of the shore or bank (of a river, lagoon, etc.);

     "இக்கைரேய " ( வ்.ெபரியாழ். 5.3.7);.

     "அக்கைர மாட் க்  இக்கைர பசை்ச" (பழ.);.

   ம. இக்கர;க. இக்கெர.

     [இ + கைர.]

 இக்கைர2 ikkarai, ெப. (n.)

   இந் ப்  (ஆஅக.);; rock-salt, sodium chloride.

     [இளக்  → இளக்கைர → இக்கைர. இளக்க இயல்  அல்ல  கைர ம் இயல் ேநாக்  இனக்கைர 
என் ம் ந் வ வம் இக்கைர எனத ் ரிந் க்கலாம்.]

இக்கவம்

 
 இக்கவம் ikkavam, ெப. (n.)

க ம்  பாரக்்க ( .அ.);;see karumbu.

     [இக்  → இக்கவம்.]

இக்கன்

 
 இக்கன் ikkaṉ, ெப. (n.)

   காமன் (மன்மதன்);; Cupid. (ஆஅக.);.

     [இக்  = க ம் . இக்கன் = க ம்  ற்ெகாண்ட காமன். இக்  → இக்கன்.]

இக்கா

இக்கா ikkā, ெப. (n.)

   1. ெகாட்டா ; yawn.

   2. க்கல்; hiccup.

     [எக்  → இக்  → இக்கா. இக் தல் = க் தல் என ம் ரி ம்.]

இக்கா ல்லம்

 
 இக்கா ல்லம் ikkācillam, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ேகாைழ ேநாய்; a kind of disease. [இக்கா + ல்லம்.]
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இக்கா த்தம்

 
 இக்கா த்தம் ikkāpittam, ெப. (n.)

   த்தேநாய் வைக ெளான் ; a kind of disease. (ஆ.அக.);.

     [எக்  → இக்  → இக்கா + த்தம்.]

இக்காலம்

இக்காலம் ikkālam, ெப. (n.)

   1. இந்தக் காலம்; the present time.

   2. இப்ெபா , இப்ெபா ைதய ேநரத் ல்; at this time, in this period.

ம. இக்காலம்.

     [இ + காலம் + இக்காலம்.]

இக் ைடஞ்சல்

இக் ைடஞ்சல் ikkiḍaiñjal, ெப. (n.)

   1. இைட ; obstacle, trouble.

   2. இ க்கண்; affliction.

இ க்  → இக்  + இைடஞ்சல்.]

இக் யந் ரம்

 
 இக் யந் ரம் ikkiyandiram, ெப. (n.)

   க ம்பாட் ம் ஆைல (ஆ.அக.);; crushing mill for sugar cane.

     [இக்  + இயந் ரம்.]

இக் ரி

 
 இக் ரி ikkiri, ெப. (n.)

   டெ்ச  வைக ( ன்.);; a thorny shrub.

     [ஒ கா. இ க்  → இக்  + இ  = இக்  → இக் ரி. இ க்  அல்ல  பற்  ஒ க்க இயலாத 
அள க்  ள்ளடரந்்த ெச .]
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இக்

இக் 1 ikku,    இைட. (part.) தவறாகக்ெகாள்ளப்பட்ட ஒ  சாரிைய. (ெதால். எ த்.126); false euphonic 
augment, affixed usu to names of months to denote the loc. as in ஆ க் க் ெகாண்டான் hence a misnomer.

     ['அக் ' சாரிைய பாரக்்க அதன் ளக்கேம இதற் ம் ஒக் ம். இகர ற் ச ்ெசாற்க டன் கர உ  
ேசரத்லான் இைட ல் ெபற்ற ககர எ த் ப்ேபற் டன் இ  ஒ  தனிசச்ாரிைய ேபால் ெபாய்த் 
ேதாற்றம் அளிக் ற .]

 இக் 2 ikku, ெப. (n.)

   1. இைட; waist middle. இக்  ச்  (ேப.வ.);.

   2. ைலைய இ க் க் கட் ம் ச் ; tucking in of a woman's cloth

     "இக்  ைவக்  மாைட ழ". ( ப் :375);.

   3. ஏதம் (சம்.அக.);; danger, trouble.

   4. தைட; obstruction (ஆ.அக.);.

ம., க., ெத. இக் .

     [இ க்  - இக் .]

 இக் 3 ikku, ெப. (n.)

   ள்; thorn.

     [இல் - ( த் தல்); +  - இக் .]

 இக் 4 ikku, ெப. (n.)

இக் க்ெகாட் -தல்

இக் க்ெகாட் -தல் ikkukkoṭṭudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   ஒ க் ப் னா ெலான்ைற அ த்தல். (ெத.ஆவ.);; beckon or draw attention by a cluck.

     [இக். இக் என்பன ஒ க் ப்  இைடசெ்சாற்கள். இக்  + ெகாட் தல் = இக் க்ெகாட் தல். 
ெகாட் தல் + ஒ த்தல். ஒ.ேநா. ெலாச் க்ெகாட் தல்.]

இக் கந்ைத

இக் கந்ைத iggugandai, ெப. (n.)

   1. நீர் ள்ளி; water thorn.

   2. ெந ஞ் ; cow thorn.

   3. நாணல்; wild sugar-cane. 4.         (சா.அக.);.

     [இள் → இளக்  →  இக்  + கந்ைத;

கரந்ைத - கந்ைத. கரந்ைத - ேபால் பரந்த ேவர் ைனகைளக் ெகாண்ட ண்  வைக.]

இக் ச்

 
 இக் ச்  ikkumuḍiccu, ெப. (n.)

   ைலைய இ க் க் கட் ம் ச்  (இ.வ.);; knot used for securely tucking in a cloth at the waist, especially in 
garments worn by women.

     [இ க்  + க்க = இ க் ச்  → இக் ச் ;

இ க் தல் = ெச வாகச ்ெச தல்.]
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இக் வா

இக் வா 1 ikkuvāku, ெப. (n.)

   அேயாத் ைய ஆண்ட ஞா ற் க் ல தலரசன். (க ங்.இராச. 11);; first king of the solar dynasty who ruled 
in Ayõdhyā.

இக் வா  → Skt. iksváku.

     [இ க்  + வா  = இக் வா . இ க்  = வ ைம. வா  = ேதாள் பக்கத் ள்ள  பாக்கம் எனப்பட்ட  
ேபால வாக் ல் (ம ங் ல்); அைமந்த ேதாள் வா  எனப்பட்ட . இ  வடெமா ல் பா  எனத் 

ரிந்த .]

 இக் வா 2 ikkuvāku, ெப. (n.)

   1. ந் க்கம் ன். (நாநாரத்்த);; konkany resin.

   2. ேபய்ச் ைர; wild melon, Cucam's trigonus.

     [இளக்  → இக்  + ஆ  + இக் வா .]

இக் காரம்

 
 இக் காரம் ikkuvikāram, ெப. (n.)

இக் ைள பாரக்்க;see ikkuvilai.

இக் ல்

 
 இக் ல்  ikkuvilli, ெப. (n.)

இக் ல்ேலான் பாரக்்க;see ikkuvillón.

     [இக்  + ல் . இக்  = க ம் .]

இக் ல்ேலான்

 
 இக் ல்ேலான் ikkuvillōṉ, ெப. (n.)

   காமன்; cupid (ஆஅக.);.

     [இக்  + ல்ேலான் = க ம்  ல்ைலக்ெகாண்ட காமன்.]

இக் ைள

 
 இக் ைள ikkuviḷai, ெப. (n.)

   ச க்கைர; sugar.

     [இக்  + ைள.]

இக்

இக்  ikkuṟi, ெப. (n.)

   1. இசெ்சல ; this journey.

   2. இம் ைற; this time. இக் ேகட்ேபான்.

   3. இவ்வைடயாளம்; this mark or sign (ஆ.அக.);.

ம. இக் ரி.

     [இ + .]

இக்

 
 இக்  ikāṟu, ெப. (n.)

இக்  பாரக்்க;see ikkuri.

     [இ + .]
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இக்ெகனல்

இக்ெகனல் ikkeṉal, ெப. (n.)

   ைர க் ப் ; onom. expr. Of quickness."இக்ெகன ைனய ேயா னிறப்ப" (கந்த .வர ேகள் .2);.

     [இக், இச,் இம் என்பன ஒ க் ப் ச ்ெசாற்கள். ஒ க் ப்  இங்  ைர  த்த . ஒ.ேநா. 
'இம்ெமன் ம் ன்ேன (காளேம.);.]

இக்ேகா

 
 இக்ேகா ikā,    இைட. (int.) யப் , இரக்கம், யரம் த யவற்ைற உணரத்் ம் ப்  
(ஆஅக.); exclamation of wonder, pity, grief, etc.

     [அக்ேகா → இக்ேகா. அக்ேகா = யப் ைடசெ்சால்.]

இக

இக1 igattal, 18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. தாண் தல். ( வா.);; to leap over, jump over.

   2. கடத்தல், வரம் கந்ேதா  (கம்பரா.நாட.்9);; to over flow, go beyond.

   3. வரம் கடத்தல்; deviate from a rule or justice."ெந கந்  … நீரலெசய் ம்" (கா கா. 
வகன்மாவா .28);.

   4. ேபாதல்; to depart, go away.

   5. நீங் தல்;:to leave." னி கந் யரந்்த" (நன். றப் ப்பா.);

   6. நடத்தல்; to walk.

   7. றப்ப தல்; to start.

   8. ட் தல்; to abandon.

   9. ரிதல்.

     "இகந் ைறவ ேர லர"் ( றள்.1130);;

 to leave behind, go away from.

   10. ெபா த்தல். ( ங்.);; to bear, endure.

   ம. இகய்க் க;மரா. இக் (ெசல் தல்);.

     [இய → இக. இய + ெசல், நட. இகத்தல் + ெசல்ல ேநரவ்தால் ரிதல், நீங் தல், தாண் தல் ெபா ள் 
ட் ய .]

இக-த்தல்

இக-த்தல்2 igattal, 18 ெச. ன்றா . (v.t.)
   1. ைடத்தல்; to beat.

   2. காழ்த்தல்; to become hard, mature.

   3. ெந ங் தல்; to be close together, crowd.

   4. ப த்தல்; to abuse.

   5. தல்; to transgresse.

     [இகத்தல் = நீங் தல், ரிதல், ப த்தல், பர தல், பர தலால் ஒன்றைள ெந ங் தல், ேமா தல், 
தல் ெபா ள்களில் ைடெபயரந்் ள்ள .]

இக க்

 
 இக க்  igasuggu, ெப. (n.)

   நீர் ள்ளி (மைல.);; white long-flowered nail dye (ெச.அக.);.

     [இளக்  → இக் . இக + க் .]
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இகேசபம்

 
 இகேசபம் igacēpam, ெப. (n.)

   எ ள்; axil-spined mulberry - (சா.அக.);.

இக

 
 இக  igaḍi, ெப. (n.)

   கத் ரி மஞ்சள்; round zedoary (சா.அக.);.

     [இக்  → இக் ளி → இ ளி → இ  → இக .]

இகைண

இகைண igaṇai, ெப. (n.)

   ஒ  மரம்; a kind of tree."இைலயணி கைண ம்" (ெப ங். இலாவாண.98);.

ம. இகண.

     [இக்  → இக் ணி → இ ணி → இகைண.]

இகத்தாளம்

 
 இகத்தாளம் igattāḷam, ெப. (n.)

   ஏளனம். (ெத.ஆ.வ.);; mockery.

     [இகத்தம் - இகத்தானம் - இகத்தாளம் = ஒ வைனப் ரித்  ைவத் ப் ேப தல், எள் தல்.]

இக

 
 இக  igadu, ெப. (n.)

   க ம் ; sugar-cane (சா.அக.);.

     [ஒ கா. இக்  → இ  → இக .]

இகந் ப தல்

இகந் ப தல் igandubaḍudal, ெதா.ெப. (vbl.n)

   1. தவ தல்; erring.

   2. ற் ய ையக் கடத்தல்; transgressing.

   3. ற தல்; slip.

     [இக → இகந்  ( .எ.); + ப தல்.]

இகந்

இகந்  iganduḻi, ெப. (n.)

   ெதாைலவான இடம் (பழ.175);; far-off place.

     [இக → இகந்  ( .எ.); + உ .]

இகப்

 
 இகப்  igappu, ெப. (n.)

   ப த்தல்; insult.

     [இக → இகப் .]

இகபரம்

இகபரம் igabaram, ெப. (n.)

   இம்ைம, ம ைம; this birth and the supposed next.

     "இகபர  ெமண் ைச ம்" (ேதவா.48.3);.

   2. இவ் லகம் மற் ம் ேம லகம்; this world and the supposed next, earth and heaven.

     [இகம் + பரம்.]
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இகேபாகம்

 
 இகேபாகம் igapōgam, ெப. (n.)

   இவ் லக ன்பம்; earthly enjoyment, mundane pleasures.

த. ேபாகம் →.Skt. bhôga.

     [இகம் +  ேபாகம். இகம் பாரக்்க;

 – க  - கா (உண );. க  - ஜ் - ேபாகம் = கரவ் . க் தல் → க் தல் = உண் தல்.]

இகம்

இகம்1 igam, ெப. (n.)

   இவ் லகம்; life in this world."இகெமா  பர ம்" (கந்த . ைள. 105);;

 this world. (ெச.அக.);.

   க. இக;   த. இகம்; Skt. iha.

     [இ = அண்ைமச் ட் . இல் → இழ் → இ  - இகம் = இவ் லக வாழ் , இவ் லகம், இப் றப் . இ  = ழ். 
இகம் = ப்ப . ேம லகம் என்ப ன் எ ர.்]

 இகம்2 igam, ெப. (n.)

   1. சந்தனம்; sandal - wood

   2. இண்டங்ெகா ; a thorny creeper (சா.அக.);.

இகமலர்

 
 இகமலர ்igamalar, ெப. (n.)

   ரிமலர.் ( ங்.);; full-blown flower.

     [இகத்தல் = நீங் தல், ரிதல். இக + மலர ்+ ரிமலர.்]

இகரக் க்கம்

 
 இகரக் க்கம் igaragguṟuggam, ெப. (n.)

   ற் ய கரம்; the shortened vowel, i. (த.ெசா.அக.);.

     [இகரம் + க்கம்.]

இகரம்

 
 இகரம் igaram, ெப. (n.)

     'இ' என் ம் எ த் ;

 the letter 'i'.

ம. இகாரம்.

     [இ + கரம். கரம் = எ த் சச்ாரிைய.]
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இகல்

இகல்1 igalludal,    3 & 5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மா ப தல்; to disagree, hate, be inimical.

     "இன்ன காைல  ெனல்ைலைமந்த னிகன் " (ேச . ேச வந்த.12);.

   2. ேபாட்  ேபா தல்; to vie. Compete.

     "ேகாைத கண்ண மாைல ேயா க த் ேதாற்றாள்" ( வக.904);;

   3. ஒத்தல்; to be similar

     " கெமா க ய வங்ைக" (நன்.268. ம ைல);.

ம. இகற் க.

     [இ  → இக → இகல், நீங் தலால் ேதான் ம் மா பா , எ ரப்் , பைகைம.]

 இகல்2 igal, ெப. (n.)

   1. பைக ( .5.132);; enmity, hatred, hostility.

   2. ேபார;் battle war.

     "இகன் க ந ன் ." (பரிபா.6.28. ம.இகல்);.

   3. வ ைம; puissance, strength, intrepidity.

     "இைலப்ெபா தா ரிகல் ேவந்தன்" ( .ெவ.4.14. ெகா );. 4. க் ;

 intricacy, obscurity, involvedness.

இகல்

இகல்  igalvu, ெப. (n.)

   1. எ ரிைட; contrariety.

   2. இக தல்; opposing (ஆஅக);.

     [இகல் → இகல் .]

இகல  கற்

இகல  கற்  igalaḍugaṟpu, ெப. (n.)

   ேபார ்ெவல் ம் ப ற் ; special training for warfare.

     "..ஆஅய். எ னன் இகல  கற் ன் ஞ ெயா  தாக் " (அகம். 196);.

     [இகல் + அ  + கற் . கற்  = கல் .]

இகலன்

இகலன் igalaṉ, ெப. (n.)

   1. பைட ரன் ( ங்.);; warrior.

   2. நரி; jackal.

     "இகலன்வாய்த் ற் ய ேதாற்றம்" (களவ .28);.

   3. நரி ( ங்.);; old jackal.

   4. பைகவன்; enemy (ஆ.அக.);.

     [இகல் → இகலன்.]
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இகலாட்டம்

இகலாட்டம் igalāṭṭam, ெப. (n.)

   1. எ ராடல், வாய்ப்ேபார;் controversy, disputation, altercation. 

     "=எந் ேநர ம் இகலாட்டமா க் றவன்". (W.);.

   2. ேபாட் ; competition, rivalry.

   3. ேபாராட்டம் (ஆ.அக.);; struggle.

   4. இ ப ப்ேபார;் tug of war.

     [இகல் + ஆட்டம் - இகலாட்டம். இகல் + ஆ தல் + இகல் ெசய்தல். இஃ கலாட்டம் பாரக்்க;see ikkalatam.]

இகலாட்

இகலாட்  igalāṭṭi, ெப. (n.)

   மா பா ைடயவள்; woman enemy.

     "இகலாட்  நின்ைன எவன் ைழத்ேதன் எல்லாயான்" (க த்.108);. (சங்.இலக்.ெசாற்.);.

     [இகல் + ஆட் .]

இகலாட்

 
 இகலாட்  igalāṭṭu, ெப. (n.)

   தடகளப்ேபாட் ; sports.

     [இகல் + ஆட் .]

இக

இக  igali, ெப. (n.)

   ெப ம ந்  (மைல.); பாரக்்க; Indian birthwort (ெச.அக.);.

   2. ல்லம் ( ேலட் மம்);; one of the three humours in the human system ie. Phlegm.

     [இகல் → இக .]

இக யார்

இக யார ்igaliyār, ெப. (n.)

   பைகவர;் enemies.

     "இக யார் ர ெமய்தவன்" (ேதவா. 75.1);.

     [இகல் → இக யார.்]

இகைல

 
 இகைல igalai, ெப. (n.)

   ெவள்ைள; while. (சா.அக.);.

     [இளக்  → இக்  + நீரப்்ெபா ள். நீரம்ம், கள். நீராளமான ெபா ள். ஒரள க்  ெவளிதாகத் 
ேதான் த ன் ெவண்ைமப் ெபா ள் ெபற் க்கலாம்.]

இகேலாகம்

 
 இகேலாகம் igalōgam, ெப. (n.)

இவ் லகம் பாரக்்க;see ivvulagam. Skt ihalõka.

     [இவ் → இவ → இக + உலகம் = இக லகம் → இகேலாகம். வ → க. ரி . உலகம் → ேலாகம் என 
வடெமா ல் ரிந்த .]

இகேலான்

 
 இகேலான் igalōṉ, ெப. (n.)

   பைகவன் ( வா.);; enemy.

ம. இகேலான்.

     [இகல் = பைகைம. இகல் + அன் = இகலன் → இகலான் → இகேலான்.]
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இகழ்

இகழ்1 igaḻtal,    4 ெச. . . (v.i.)

   கவனிப் ன்ைம; to be careless, negligent.

     " ரியாெரன கழ்ந்ேதன்" ( க்ேகா.340);.

 இகழ்2 igaḻtal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அவம த்தல்; sight despise, opp. to கழ்.

     "இைளயர ்இன ைறயர ்என் கழார"் ( றள். 698);.

   2. மறத்தல்; to forget."ெசய்யா கழ்ந்தாரக்் ெக ைம  ல்" ( றள்.538);.

ம. இக க.

     [இக → இகழ் + தாழ்தல், தாழ்த்தல், எள் தல். இல் → இன் → இழ் → இ . இளப்பம் என்ப ம் நீங் தல், 
ல தல், லக் தல் ைன ெபா ட் ைட ெபயரந்்  தாழ் ப த் தல், எள் தல் ெபா ளாதல் 

காண்க.]

 இகழ்3 igaḻ, ெப. (n.)

   இகழ்ச் ; contempt reproach.

     "இகழ  ற்றத ் ப் ன்" (காஞ் ப் .கச் .21);.

     [இக → இகழ். இகழ்1-தல் பாரக்்க;see igal1.]

இகழ்ச்

இகழ்ச்  igaḻcci, ெப. (n.)

   1. தாழ் ; undervaluing.

   2. இகழ் ; detraction.

   3. இ ; dishonour.

   4. உவரப்் : insult.

   5. ஒவ்வாைம; aversion.

   6. இகழ்தல்; despise.

   7. நைக; scorn.

   8. நிந்ைத; contempt.

   9. தாழ்ச் ; disparagement.

   10. ஈனம்; baseness.

   11. ஓரணி; a figure of Speech.

   12. ப ; scorn.

   13. ைற . deficiency.

   14. மற ; forgetfulness.

   15. ற்றம்; fault.

   16. ப் ன்ைம; remissness, negligence.

இகழ்ச் க் ப்

 
 இகழ்ச் க் ப்  igaḻccigguṟippu, ெப. (n.)

   இகழ்ச் ையக் காட்டவ ஞ் ெசாற்கள்; words denoting dishonour or despising.

     [இகழ்ச்  + ப் .]

இல. எல. எவன். எற் . என். என்ேன, ஏேய. ச் . ைச. ஏஏ. என்பன மாம்.
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இகழ்ச் யணி

இகழ்ச் யணி igaḻcciyaṇi, ெப. (n.)

   ஒன்றன் ணங் ற்றங்கள் மற்ெறான் க்  உண்டாகா ப்பைதக் றம் அணி. (அணி .70.);; figure 
of speech in which the excellence or defect of one thing does not affect another with which it is connected e-g., the grandeur 
of the ocean does not attach to a cup of sea-water, nor does the fault of the lotus which closes at the sight of the moon attach 
to the moon.

     [இகழ்ச்  + அணி.]

இகழ்ச் ல் 
கழ்ச்

 
 இகழ்ச் ல் கழ்ச்  igaḻcciyilpugaḻcci, ெப. (n.)

   அணிவைக ெளான் . அ  இகழ்ச் ன் ப் கழ்தல்; figure of speech (ஆ.அக.);.

     [இகழ்ச்  + இல் + கழ்ச் . இல் (எ.ம.);.]

இகழ்ச் ட் 
கழ்ச்

 
 இகழ்ச் ட ் கழ்ச்  igaḻcciyuṭpugaḻcci, ெப. (n.)

   இகழ்ச் ம் கழ்ச் ம் கலந்  ம் அணிவைக ெளான் ; figure of speech (ஆ.அக);.

     [இகழ்ச்  + உள் + கழ்ச் .]

இகழ்ச்  லக்

 
 இகழ்ச்  லக்  igaḻccivilaggu, ெப. (n.)

   ஏ ைவ கழ்ந்  லக் ம் அணிவைக ெளான் ; figure of speech (ஆ.அக.);.

     [இகழ்ச்  + லக் .]

இகழ்ந் ைர

இகழ்ந் ைர igaḻndurai, ெப. (n.)

   இகழ்ச் ச ்ெசால் ( றள். 182, உைர);; expression of contempt, slander (ெச.அக.);.

     [இகழ் → இகழ்ந்  ( .எ.); + உைர.]

இகழ்பதம்

இகழ்பதம் igaḻpadam, ெப. (n.)

   ெந ழ்ந் க் ம் ெசவ் ; delicate condition.

     "அ ங்க க் காவல் இகழ்பதம் ேநாக் " (அகநா.162);.

     [இகழ் + பதம்.]

இகழ்மலர்

இகழ்மலர ்igaḻmalar, ெப. (n.)

   ெபா ழந்த மலர;் faded flower.

     "இகழ்மலரக்் கண்ணளாத் றப்பயான்" (க த்.135);.

     [இகழ் + மலர.்]

இகழ்வார்

இகழ்வார ்igaḻvār, ெப. (n.)

   1. அவம ப்பவர;் scorners, slanderers, vilifies

     "இகழ்வாரப்் ெபா த்த றைல" ( றள். 151);;

     [இகழ் → இகழ்வார ்( ைனயா.ெப.);.]

இகழ்

இகழ்  igaḻvu, ெப. (n.)

   நிந்ைத ( வ். வாய். 3.4.1.);; contempt. Scorn, insult. (ெச.அக.);.

     [இகழ் → இகழ் .]

இகழற்பா

இகழற்பா  igaḻṟpāṭu, ெப. (n.)

   இகழப்ப ைக ( றள்.192. உைர);; dishonour, disgrace, contemptibility, scorn. (ெச.அக.);.

     [இகழ் → இகழல் + பா .]
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இகழா கழ்ச்

 
 இகழா கழ்ச்  igaḻāvigaḻcci, ெப. (n.)

   கழ்வ  ேபாலப் ப த் க் ம் அணி (W.);; irony, a figure of speech in which censure is conveyed by ironical 
praise. (ெச.அக.);.

     [இகழாத → இகழா + இகழ்ச் .]

இக

இக  igaḻi, ெப. (n.)

   1. ெகான்ைற; a flower tree.

   2. க க்காய்; Indian gallnut (சா.அக.);.

     [இகழ் → இக .]

இக நர்

இக நர ்igaḻunar, ெப. (n.)

   1. பைகவர;் enemies.

     "இக ந ரிைசெயா  மாய" ( றநா.21. 12);;

   2. இகழ் ன்றவர.் (ஆ.அக.);; vilifies.

     [இகழ் → இக நர ்( ைனயா.ெப.);.]

இகள்( )-தல்

இகள்( )-தல் igaḷḷudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. மா ப தல்; to be in disparity or disagreement with one.

   2. எ ராடல்; wrangle.

     [இகல் → இகள்.]

இகளி

இகளி1 igaḷi, ெப. (n.)

   1. இ ; thunder.

   2. இ ள்; darkness.

     [இ  → இ ளி → இகளி. இ தல் = தாழ்தல், ெபாதெ்தன்  ழ்தல், இ ந்  ெபா தல், ேமகம் ரண்  
இ தலால் க ம் இ ள்.]

 இகளி2 igaḷi, ெப. (n.)

   ெவற் ைல;:betel leaf (சா.அக.);.

     [இ ல் → இ ள் → இகள் → இகளி.]

இகைள

 
 இகைள igaḷai, ெப. (n.)

   ெவண்ெணய் ( .அ.);; butter.

     [இக → இகைள. இகத்தல்= ரிந்  வ தல். கைட ம்ெபா  த ரத்் ரளி ந்  இகந்  வ தலால் 
ெவண்ெணய் இகைள எனப்பட்ட .]

இகன்மகள்

இகன்மகள் igaṉmagaḷ, ெப. (n.)

   ெகாற்றைவ; Durga.

     "இகன்மக ைளையகளி " (தக்க யாகப்170);;(ெசஅக);.

     [இகல் - இகன் – மகள். இகல் = மா பா , பைகைம பைகவைர அ ப்பவள் இகன்மகள்.]

இகன்றவர்

இகன்றவர ்igaṉṟavar, ெப. (n.)

   பைகவர;் enemies

     "இகன்றவரச் ்ெசற் " (பாரத.வாரணா113);. (ெச.அக.);.

     [இகல் = பைகைம, இகல் → இகன்றவர.்]
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இகனி

இகனி1 igaṉi, ெப. (n.)

   ெவற் ைல (மைல.);; betel. (ெச.அக.);.

     [இ  → இ ல் → இ னி → இகனி (ெகா.வ.); இ ல் = ைழ. ெமல் ைல.]

 இகனி2 igaṉi, ெப. (n.)

   ெவண்ெணய்; butter. (சா.அக.);.

     [இகைள → இகைண → இகனி.]

இகா

இகா ikā, இைட. (part.) 

   ன்னிைலயைச (க த்.105. உைர);; poet, expletive of the 2nd pers. of verb. (ெச.அக.);.

     [(இ + கா - இகா. இகரம் ஏவல் க ம் யங்ேகாள் க ம் இைச நிரப்ப ம் வ ம் 
ன்னிைலயைச உண்கா, ெசல்கா என்றாற் ேபால் ெக தைகப் ெபா ச ்ெசால்லாக வ ம் 'கா' 

அைசெமா , பால் ேவ பா  க தா  ன்னிைலயைசயாக வ வ . இரண் ம் ஒ ங் ைணந்  
ெப ங் ழைம ணரத்் ம் ெக தைகப் ெபா ச ்ெசால் (word a endearment); ஆ ற் .]

தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் வழக் ல், 'ெசல்  இங்ேக வாகா (வா);, நீ ேபாகா கா (ேபாடா ேடய்); என 'கா' 
என் ம் ன்னிைலயைச ெப க வழங் ன்ற . வட ெகாங்  ேவளாளர ்ேபச் ம் இதன் ெப  
வழக்ைகக் காணலாம். ைக என் ம் ைம த்த ெசால் ெபண்ைம ளியா  கன்னடத் ல் 'ேக' 
(ge); ளிசெ்சால்லானவா  'கா' ஆண்ைம அல்ல  இ பால் னிசெ்சால்லாகப் பண்  ெதாட்ேட 
வழங்  வ ன்ற .

இ

இ 1 igudal, ெச. . . (v.)

   1. கைரந்  தல்; to be eroded.

     "கான்யாற் கைர" ( ந்.264);;

   2. தாழ்ந்  தல். to shower, to descend, as torrent.

     "மாரி  னி த …. க ங்கைண" (மைலப  226);: (ெச.அக.);.

   3. இ தல் (ஆ.அக.);; to and

     [இல் - ைளத்தற் க த்  ேவரச்ெ்சால். இல் → இள் → இழ் → இ  → இ . கைரந் தல், இ தல், 
ஒ தல், இ தல்.]

 இ 2 igudal, . . (Aux.v.) 

   ைண ைன; auxiliary verb. 

கண் ம். ெசன் ம்.

     [இ 1 – இ 2]

 இ 3 iguttal,    18 ெச. ன்றா , (v.t)

   1. ெகால் தல் ( டா.);; to kill, destroy.

   2. ழ்த் தல் ( வா.);; to throw down, to fell, as a tree.

   3. தாழ்த் தல்; to hand down loosely, as hair, lower.

இ

இ  igusi, ெப. (n.)

   ங் ல்; bamboo (சா.அக.);.

     [இ 1 → இ  → இ  = ஒ ம் தன்ைம ைடய .]
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இ

 
 இ  igusu, ெப. (n.)

ங் ல் (மைல);. spiny bamboo (ெச.அக.);.

     [இ  → இ .]

இ

இ  iguḍi, ெப. (n.)

   காற்ெறாட்  (மைல); பாரக்்க; thorny caper. (ெச.அக.);.

ம வ ஆதண்டன், ஆெதாண்டர ்காதெ்தாட் .

     [இ  → இ ள்1 → இ ளி → இ .]

இ த்தல்

இ த்தல் iguttal, ெப. (n.)

   1. ைழத்தல்; macerating.

   2. ெகால்லல்; killing, destroying life.

   3. ைடத்தல்; wiping away.

   4. தாழ்த்தல்; lowering. (சா.அக.);.

இ 1 → இ த்தல்.]

இ த் -த்தல்

இ த் -த்தல் iguttuvittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   மைடயைடத்தல்; to close, as by sluice.

     "ஏரி கட்  இ த் த் ேதாமாேனாம்" (S.I.I.iii.9);;

     [இ த்தல் → இ த்  → இ த்  = தாழ அைடத் ச ்ேச த்தல்.]

இ தரல்

 
 இ தரல் igudaral, ெப. (n.)

   தாழ்ந் தல்; get lowered, falling down.

     [இ  + தரல் = இ தலா ய ெசயற்பா  த தல் அல்ல  எய்தப்ப தல்.]

இ ந்தகம்

இ ந்தகம் igundagam, ெப. (n.)

   ஐங்க க் கள்ளி; a kind of euphorbin genus, with five points (சா.அக);.

     [இ 3 → இ ந்  → இ ந்தகம். இ  = ரட் .]

இ ப்பம்

இ ப்பம் iguppam, ெப. (n.)

   1. ரட் ; boulder like the formation of a mountain side.

     "இ ங்க ப்பத் வைர ேசரா " (மைலப :367);.

   2. தாழ்  (ெப ங்.இலாவண. 20.34);: low spirit

     [இ  → இ ப்பம். தாழ்தலால் ரண்  நிற்றல்.]

இ ப்

 
 இ ப்  iguppu, ெப. (n.)

   வா ப் ; reading.

     [இ → இ ப்  = உடெ்பா ள் கா தல்.]

இ பறல்

இ பறல் igubaṟal, ெப. (n.)

   அ ைய ைடயநீர;் tear.

     "என் கண்ேபால் இ பறல் வா ம் ப வத் ம் வாரார"் (க த்.33);.

     [இ  + அறல் = இ பறல்.]
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இ ம்

இ ம்1 igum,    18 ெச. ன்றா. . (v.t.)

   ெசய் ளில் ஆளப்ப ம் தன்ைமப்பன்ைம ைன ற் ; pl. first person finite verb.

     "கண் ம் அல்லேமா ெகாண்க நின்ேகேள". (ஐங் .121);.

     [இ  → இ ம் (தன்.ப. . .);.]

இ  + தாழ்த்தல், இ த்தல் ெபா ள்ப ம் ைனய ச ்ெசால். கண் ம் ேகட் ம் என்பைவ 
கண் க் ேறாம். ேகட் க் ேறாம் எனப் ெபா ள்ப ம் பண்ைடத் த ழ் ைன ற் கள் ஒ.ேநா. 
உண்  → உண் ம்.

 இ ம்2 igum,    இைட. (part) ன்னிைலயைச; poet expletive of 2nd pers of verbs.

     "ெமல்லம் லம்ப கண் ம்" (ெதால்.ெசால்.276. உைர);, (ெச.அக.);

     [இ ம் = இக்காலத் ய

     " ம்" என் ம் ைன ற் ப் ேபான்  த்ேதாம் எனப் ெபா ள் காட் ம் பைழய ைன ற் . 
இ ேவ நாளைட ல் ன்னிைல அைசெமா யா ற் . இ தல் = தாழ்ந் தல், எல்லாம் தல், 
ெசயற்பாட்   கா தல் கண்  + இ ம் = கண் ம் கண் த்தா ற் .]

இ ர்-தல்

இ ர-்தல் igurtal,    21 ெச. . . (v.i.)

   1. ைளத்தல்; to sprout, germinate.

   2. ெமாட்  அ ம் தல்; to bud.

க., . இ ர.்

இ ரி

இ ரி iguri, ெப. (n.)

   1. மரக்கலம்; boat ship.

   2. வழக் ; custom, usage. (ெச.அக);.

     [ஒ கா.இ ளி → இ ரி. இ ளி உட் ைட ள்ள மரக்கலம்.]

இ ல்

இ ல் igul, ெப. (n.)

   1 ைள; sprout

   2. அ ம் ; bud.

   3. ைழ, ெமல் ைல, தளிர;் tender shoot

     [உ ல் → இ ல்.]

இ வான்

 
 இ வான் iguvāṉ, ெப. (n.)

   தைமயன்; elder brother. (ஆ.அக.);.

     [ஒ கா. வான் → இ வான்.]

இ ைவ

 
 இ ைவ iguvai, ெப. (n.)

   வ  (உரி.நி);; path (ெச.அக.);.

     [இய  வ . இயைவ → இ ைவ → இ ைவ.]
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இ ள்

இ ள்1 iguḷ, ெப. (n.)

   ேதா ; women's confidante"எனக் ளா ெயன்ைனப் ெபற்றவளாய்" ( வ். வாய்.6.3.9); (ெச.அக.);.

     [இ  → இ ள் = தாழ்தல், ள்ளமாதல், வ வத் ல் த் த்தல், இைளயவன், இைளயவள்.]

இ ைள பாரக்்க;see igulai.

 இ ள்2 iguḷ, ெப. (n.)

   1. இ ; thunderbolt

     "இ  டனித்தனி கான்றன" (இர .ஆற் .4);. (ெச.அக.);.

   2. ஆரல் ன்; greenish or sand-eel - Rhynchobdetta aculeata (சா.அக.);

     [இ 1 → இ ள். இ ளி பாரக்்க;see iguli.]

இ ளி

இ ளி iguḷi, ெப. (n.)

   1. இ  ( ங்.);; thunderbolt.

   2. ெகான்ைற (மைல.);; cassia (ெச.அக.);.

   3. உட் ள்ள மரக்கலம்; portoon.

     [இ  → இ ள் → இ ளி.]

இ ைள

இ ைள iguḷai, ெப. (n.)

   1. ேதா  (ெதால்.ெசால்.400. உைர);; woman's confidante

   2. ற்றம் ( ங்.);; kindred;

 relative.

   3. நட்  ( டா.);; friendship (ெச.அக.);.

   4. காரத்் ைக நாள். (ஆ.அக.);.

     [இ  → இ ள் → இ ைள. இ தல் - தாழ்தல், ள்ளமாதல், தாதல் இ ைள - தன்னி ம் இைளய 
ேதா .]

இ ைளத்ேதா

இ ைளத்ேதா  iguḷaittōḻi, ெப. (n.)

   இ ைளயா ய ேதா ; female attendent younger by age.

     "இ ைளத்ேதா ஃ  என்ெனனப் ப ேமா" (நற்.332);.

     [இ  → இ ள் → இ லன + ேதா . இ ைள → தாழ் , ைம, தன்னி ம் அகைவ ற் ைறந்த 
ேதா .]

ெதன்னாரக்்கா  மாவட்டத் ல் இசெ்சால் இவேள எனத் ரிந்  வழங் ற . என்ன இவேள, வா. 
இவேள, ேபா இவேள, ெசால்  இவேள என்பன ேபான்ற ெசால்லாட் கைளக் கல்லா மக்களின் அன்றாட 
வழக் ல் இன் ம் காணலாம்.

இ ைல → இ ேள → இ ேள → இவேள. (ெகா.வ.);.

இேக வரம்

 
 இேக வரம் iācuvaram, ெப. (n.)

   வத்தலங்களா  ரதெ்தட்ட ெளான் ; one of the Siwa shrines.

     [உேக → இேக + ஈ வரம்.]
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இைக-தல்

இைக-தல் igaidal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெகா ; to give.

   2. நட; to proceed (ஆ.அக.);.

     [ஈ → ஈ  → ஈைக → இைக. ஈைக பாரக்்க;

ஈன் → ஈ என ெவளிப்படற் க த் ந்  ெவளி ற் ெசல் ம் நடத்தற் ெபா ம் றத்தல் காண்க.]

இங்கண்

இங்கண் iṅgaṇ, .எ. (adv.)

   இவ் டம்; this place.

     "இங்கண் மாஞாலத் " ( வ். வாய்.9.2.8);;

     [இ + கண். கண் = இடம். இடப்பரப் .]

இங்கம்

இங்கம்1 iṅgam, ெப. (n.)

   1. ப்  (நாநாரத்்த);; implied idea.

   2. லக் ம்  (நாநாரத்்த);; mannerism.

   3. இயங்  ெபா ள் (நாநாரத்்த);: movable things.

   4. அ  (ேச .); knowledge, intelligence (ெச.அக.);.

   5. ேநாக்கம்; aim, goal.

     [இல் → இங்  → இங்கம் = உட் ைதந் ப்ப .]

 இங்கம்2 iṅgam, ெப. (n.)

   ஊரந்்  ரி ம் உ ரி; a species of reptiles.

     [இல் ( ைளத்தற் க த்  ேவர)்; → இன் → இய் → இய  = ெசல , நடப் . இய் - இய்ங்கம் – இங்கம்.]

 இங்கம்3 iṅgam, ெப. (n.)

   ெப ங்காயம்; asafetida.

     [இஞ்  → இங்  → இங்கம்.]

இங்கரி

 
 இங்கரி iṅgari, ெப. (n.)

   மான்மணத்  (கத் ரி); (ஆ.அக.);; musk.

     [இங் தல் = ப தல். இங்  → இங் னி → இங் ரி → இங்கரி.]

இங்கா

இங்கா iṅgā, ெப. (n.)

   பால்; milk, in child language

ம., க., ெத. இங்கா.

     [இங்  - இங்கா ( .தா.15);, இங்  - ழந்ைதகளின் ஒ க் ப் செ்சால் ஒ க் ப்ேப ( ழந்ைத 
அழேல); பாைலக் க் ம் ெசால்லா ற் . இஃேதார ் ழ  ெமா .]

இங்காலம்

இங்காலம் iṅgālam, ெப. (n.)

   கரி ( வ. ரசா. 10);; carbon (ெச.அக.);.

ெத. இங்கால .

     [இங் தல் – உட் தல் – உள் ஞ்சப்ப தல் - உடச்ாரம் ெவந்  கரியாதல்.]
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இங்காலா லம்

இங்காலா லம் iṅgālāmilam, ெப. (n.)

   கரிவளி( வ. ரசா. 6);; carbonic acid (ெச.அக.);.

     [இங்காலம் + அ லம்.]

இங் க்கடமான்

 
 இங் க்கடமான் iṅgikkaḍamāṉ, ெப. (n.)

எட்  ெமல் ய ைககைள ைடய ேவார ்கடல் ன். இ  உடம் க் ேமார ்க ப்  ைமைய ெவளி ற்

     [P]

   கக் த் தண்ணீைரக் கலக்  அதன்மைற ல் தப் ேயா ம் ஆற்றல் வாய்ந்த ; two gilled cephalopodus 
malluse with eight arms covered with suckers having the body enclosed in a sac, from which it secrets a black ink like fluid 
(sepial so as to darken the water and Conceal itself – cuttle fish.

     [இங்  → இங்  + இங் க் கடமான்.

இங் ள் = உடக்வ தல், ஒளிதல்.

இங் க்கடமான் = ஒளிந்ேதா ம் மான் ேபான்ற ன்.]

இங் ைச

இங் ைச iṅgisai, ெப. (n.)

   1. ெகாைல; murder.

   2. ன் த்தல்; teasing, troubling (ஆ.அக.);.

     [இங் தல் → இங் த்தல் → இங் த்தல் → இங் த்ேத → இங் சை்ச → இங் ைச. இசெ்சால்ேல 
வடெமா ல் இம்ைச எனத ் ரிந்த  என்க. இங் தல் பாரக்்க.]

இங் ட்

 
 இங் ட்  iṅgiṭṭu, ெப. (n.)

   இங்  (சம்.அக.);; here (ெச.அக.);.

ம. இங் .

     [ஈங்கன் + இைட – ஈங்கணிைட → ஈங்கணிட்  → இங்கணிட்  - இங் ட் .]

இங் த்ைத

இங் த்ைத iṅgittai, ெப. (n.)

   இவ் டத் ல்; in this place."இங் த்ைத வாழ் ம்" ( மஞ்:2117);: (ெச.அக.);.

     [ஈங்கண் + இடத்  - ஈங்கணிடத்  → இங்கணிடத்  → இங் த்  –இங் த்ைத.]

இங் தக்களிப்

இங் தக்களிப்  iṅgidakkaḷippu, ெப. (n.)

   காமக் ப்ேபா  ய களிப் . ( வக.145);; pleasure of indulging in amorous thoughts (ெச,அக.);.

     [இங் தம் + களிப் . இங் தம் = ணரச்் . இங் தம்2 பாரக்்க.]

இங் தக்காரன்

இங் தக்காரன் iṅgidakkāraṉ, ெப. (n.)

   1. றன் ப்ப ந்  அதற் ைசய நடப்பவன்; one who understands another's ways and so accommodates 
himself to his views and moods (ெச.அக.);.

   2. இன்ெசாற் ெசால்ேவன் (ஆ.அக.);; one who uses kind words.

     [இங் தம் = ப்பம், அன் . இங் தம் + காரன் = இங் தக்காரன்.]

இங் தக

இங் தக  iṅgidagavi, ெப. (n.)

   1. பாட் ைடத ்தைலவன் க த்ைத ளக் ம் பாடல் ( ன்);; poem in which the poet brings out the inner 
thoughts of his patron.

   2. இனிைம த ம் பாடல்கள் பா ேவான் ( ன்.);; poet who expresses his thoughts in a very felicitous diction 
(ெச.அக.);

     [இங் தம் + க  = இங் தக . S. Kavi→த. க .]
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இங் தம்

இங் தம்1 iṅgidam, ெப. (n.)

   1. க த்  ( வா.);: purpose, object.

   2. எண்ணம்; thought (ஆ.அக.);.

   3. ப்  ( வக.765);; hint sign, indication of seeing by gesture.

     "இங் த நிைலைமேநாக் "'

   4. அைடயாளம் (ஆ.அக.);: mark.

த. இங் தம் → Skt. ingita க., ெத. இங் வா.

     [இல் ைளத்தற் க த் ேவர.் இல் → இல்  → இக்  → இங்  –இங் தல் = அ த் தல், மனத் ல் 
ப தல் மனத் ல் ப ந்த க த் , க த் னால் உ வான எண்ணம், எண்ணத் ன் ெவளிப்பாடான 

ப் . ப் ைனக் த்த அைடயாளம்.]

 இங் தம்2 iṅgidam, ெப. (n.)

   1. ப்பம்; desire.

   2. ம்பத்தக்க இயல் கள், நாகரிக நற்பண் கள்: 

 agreeable conduct cultural finesse.

   3. இனிைம ( ன்.);:

  sweetness, agreeableress

   4. ழ க்ேகற்பப் பழ  ைற (சமேயா த நைட);; harmonizing with the situation (ெச.அக.);.

இங் த மாைல

 
 இங் த மாைல iṅgidamālai, ெப. (n.)

   இராம ங்க அ களார ்அ ளிச ்ெசய்த வ ட்பா ள் ஒ  ப  (ஆ.அக);; minor literary work by 
Ramalinga adigalar.

     [இங் தம் + மாைல.]

இங் ரி

இங் ரி iṅgiri, ெப. (n.)

   1. மான்மணத்  (கத் ரி ( ன்.);; musk.

   2. ெச வைக (L);; monkey-flower a genus of plants, mimulus (ெச.அக.);.

ம வ. இங்கரி.

     [இங் தல் - ப தல். இங் னி – இங் ரி – இங் ரி.]

இங் ைல

 
 இங் ைல iṅgilai, ெப. (n.)

   ெப ங்காய மரத் ைக; leaf of the asafetida tree.

     [இங்  + இைல.]

இங் ற்

இங் ற்  iṅgiṟṟi, ெப. (n.)

இங் ற்  பாரக்்க;see ingurri.

     "எல்லாந் றந் ட்ட ங் ற் " (பஞ்ச.  க.580);. (ெச.அக.);.

     [இங் ற்  → இங் ற் .]
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இங்

இங் 1 iṅgu, .எ. (adv.)

   இவ் டம் ( வ். வாய 8.3.1);; hither, here, in this place (ெச.அக.);.

   ம. இங் : க., பட. இல் , ஈெச: ெத. இக்கட. இச . இெசா  இசச்ட இசச் . இட, ஈகட, ஈட. 
இன் ;   ேகாத. ஈக்;   ட ஈங்க்;   ட. இல் ;   . இன் ;   ெகாலா. இன்னில்;   ந இன்னில்;   பர.் இனி;   . 

ம்ப;   ேகாண். இக்கா;   ர.் இச இதா;   மால். இென; ரா. தாங்க்.

     [இ - அண்ைமச ் ட் . இ + கண் = இக்கண் - இங்கண் – இங் .]

 இங் 2 iṅgu,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அ ந் தல்; lo plant, go deep, sink.

     "ேவனிறத் ங்க" (களவ .41);.

   2. தங் தல்; to abide, stay.

     "இங்  ைவ ன்ன ர ்ேமந்த" ( வக.2025);

   3. த் தல்; to stab.

   4. ன் த்தல்; to tease. 

   5 எரிதல்; to burn.

   6. கரிதாதல்; to become black (ெச.அக.);.

க. இங் .

     [இல் - ைளத்தற் க த்  ேவரச்ெ்சால். இல் +  – இஃ  - இக்  - இங்  + அ ந் தல், தங் தல், இஃ  
+ அ ந்த பற் தல், பற் த்தல். ஒ.ேநா;

இங் சக்கண்டன்

இங் சக்கண்டன் iṅgusakkaṇṭaṉ, ெப. (n.)

   நீர் ள்ளி ( ன்.);; white long-flowered nail-dye;

ெந ஞ்  ( .அ.);: small prostrate herb. (ெச.அக.

   3. ெப ங்க ப்  (ஆ.அக.);; a kind of thick and tall Sugarcane.

     [ஒ கா. இங்  – இங் வ – இங் ய – இங் ச + கண்டன். இங் தல் = ெந ங் தல் ெந ங்  அடரந்்  
வள ம் நிைலத் ைண வைக.]

இங்

 
 இங்  iṅgusi, ெப. (n.)

இங் சக்கண்டன் பாரக்்க;see ingusakkandan (சா.அக.);.

இங் ணம்

 
 இங் ணம் iṅguṇam, ெப. (n.)

   மரம்;   இ  காரீயத்ைதச ்ெசந் ரம் பண்ண உத ம்; tree capable of reducing lead into a red oxide. 
(சா.அக.);.

     [இங்  - இங் ணம்.]

இங் த்

 
 இங் த்  iṅgutti, ெப. (n.)

இங் ற்  பாரக்்க;see ingurri. (ெச.அக.);.

     [ஒ கா. இங்  + (உ  + இ); - உற்  - இங் ற்  – இங் த் . இங்  எ ந்த ளி க் ம் தாங்கள் 
என் ம் ம ப் ர ச ்ெசால். அவ் டம், இவ் டம் என்பன ம் இப்ெபா ட்ேட.]
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இங் த்ைத

இங் த்ைத iṅguttai, ெப. (n.)

   இவ் டம்; here.

     "இங் த்ைத நின் ந் ரப்பன்" ( வ். நாச.் 5. 10); (ெச.அக.);.

     [இங்  - இங் த்  – இங் த்ைத. இங் த் . இங் ட்  என்பன ெகாசை்ச வழக் .]

இங் பத் ரி

 
 இங் பத் ரி iṅgubattiri, ெப. (n.)

இங் ைல பாரக்்க;see ingilai (சா.அக.);.

இங் மங் ம்

 
 இங் மங் ம் iṅgumaṅgum, .எ (adv.)

   அங் ங் , அைனத் டத் ம்; here and there, every where

     [இங் ம் + அங் ம்.]

இங் ல்

 
 இங் ல் iṅguyil, ெப. (n.)

ெப ங்காயம் (சா.அக.);: asafetida.

     [இங்  - இங் ல்..]

இங் கம்

இங் கம் iṅguligam, ெப. (n.)

   சா ங்கம்; vermilion red mercuric sulphide.

     "அக  ங் க மஞ்சன வைரச ்ெசாரிவன" ( வக. 1898);. (ெச.அக.);.

   2. வப்  (நாநாரத்்த.);; redness. (ெச.அக.);.

   ெத.இங் கம்; Skt. hingula.

     [இல் → இங்  → இங் ள் – இங் ளிகம் → இங் கம்.]

இங் ளி

இங் ளி iṅguḷi, ெப. (n.)

   ெப ங்காயம்; asatoetida.

     "இங் ளி வாங் ங் கலம்ேபால" ( .ெபா. 10.2.3);. (ெச.அக.);.

க., ெத. இங் வ.

     [இங்  → இங் ள் → இங் ளி.]

இங் ற்

இங் ற்  iṅguṟṟi, ெப. (n.)

   மடத்தம் ரான்மார ்ேபா ம் உயரந்்ேதாைர ேநாக்  வழங் ம் ன்னிைல உயர் செ்சால்; term of 
highest respect used In addressing religious dignitaries like heads of mutts 1 meaning their worthiness or their holiness.

அங் ற்  பாரக்்க;see angurri.

     [ஈங்  + உற் ர ்= இங் ற் ர ்-  இங் ற் . இங்  எ ந்த ளி க் ம் தாங்கள் என உயர் ப்பன்ைமப் 
ெபா ள் தந்த  ன்னிைலயாைர ன்னிைலப்ப த் ப் ேபகவ  ம ப் க் ைற  என்  க  
இடஞ்கட் ப் ேப வ  பைழய மர . ஆங் லத் ல் His Excellency என்பைத ஒப் க.]

இங்ேக

இங்ேக iṅā, .எ (adv.)

   1. இங்  ( வ். வாய். 8.10.3.);; here (ெச.அக.);.

   2. இவ் டத் ல்; on this side of the place.

ம. இங்ேக.

     [இங்கண் → இங்  + ஏ.]
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இங்ைக

இங்ைக1 iṅgai, ெப. (n.)

இண்டங்ெகா  (சா.அக.);' plant.

     [இண்  – இஞ்க - இங்  – இங்ைக.]

 இங்ைக2 iṅgai, .எ. (adv.)

   இங் , இவ்வா ; here, thus.

     [ஈங்  - இங்  – இங்ைக. ( .தா. 324);.]

இங்ஙன்

இங்ஙன் iṅṅaṉ, .எ. (adv.)

   இவ்வா ; thus.

     "இங்ஙனி யற் ய மகத் ன்" (கந்த . யாகசங். 127);.

     [ஈங்கன் - இங்ஙன்.]

இங்ஙனம்

இங்ஙனம் iṅṅaṉam, .எ (adv.)

   1. இங் ; here in this place.

     "இங்ஙனம் வ தெலன்னா" (தணிைகப் . ராட.் 102);.

   2. இவ்வா ; thus, in this manner.

     "இன்ன ன் க த்ேத ங்ஙனமாக" (தணிைகப் . பரி. 141);.

ம. இங்ஙென, இங் ென.

     [ஈங்கண் – இங்ஙன் - இங்ஙனம் ( .தா. 324);.]

இசச்கம்

இசச்கம் iccagam, ெப. (n.)

   1. கமன்; flattery, sycophancy.

     "வரத் ேல கண் ம் வாக்  சச்க ம்" ( ரேபாத. 11:16);.

   2. ெபறக்க ய ெதாைக (சங்.அக.);; money desired or result sought. (ெச.அக.);.

     [இைச → இச்  → இசச்கம்.]

இசச்த் ப் 
ெப க்கம்

இசச்த் ப் ெப க்கம் iccattupperukkam, ெப. (n.)

   ஆைச ெவள்ளம்; profuse love, excessive desire (பரி. 7.37);.

     [இசை்ச + அத்  + ெப க்கம்.]

இசச்ம்

இசச்ம் iccam, ெப. (n.)

   இசை்ச; wish.

     " ணரத்் ய சச்த் ப் ெப க்கத் ற் ைனந் " (பரிபா. 7. 37);. (ெச.அக.);.

     [இைச - இசை்ச – இசச்ம்.]

இசச்லாத்

 
 இசச்லாத்  iccalātti, ெப. (n.)

   ன்பம் (இ.வ.);; annoyance, trouble (ெச.அக.);

     [அசச்லத்  → இசச்லத்  → இசச்லாத் .]

இசச்ாவான்

 
 இசச்ாவான் iccāvāṉ, ெப. (n.)

   இசை்ச ைடேயான் (ஆ.அக.);; one who is desimus. devoted person.

     [இசை்ச + அவன் – இசை்சயான - இசச்ாவான் (ெகா.வ.);.]
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இச் -த்தல்

இச் -த்தல் iccittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ம் தல்; to desire, wish, crave for, covet.

     "இச் த்த இன்பம் கராமல் இைளத்த ெமய்யாள்" (பாரத. ெரளப . 75);. (ெச.அக.);.

     [இள் → இைழ → இைய → இைச ( ப்பம்);

     [இள் → இள் +  – இத்  → இச்  → இச்  → இச் த்தல்.]

இச்

இச்  icci, ெப. (n.)

   1. கல் ச்  (L);; oval - leaved fig.

   2. மர வைக (L.);; jointed ovate - leaved fig, I.tr., Ficus tsiela. (ெச.அக.);.

     [இத்  - இச் .]

இச் ச ்ெசனல்

இச் ச ்ெசனல் iccicceṉal, இைட. (part) 

   ள் த யவற்ைற ெவ ட் ம் ஒ க் ப் ; onom expr. for scaring away birds, etc.,

     "காக்ைக தைன ெயய்யக் ேகா ல்லாமல் இச் ச் செ்சன்றாேன" (ெப ந்ெதா. 1424); (ெச.அக);.

   2. ச ப்ைபக்காட் ம் ஒ க் ப்  (இச் க்ெகாட் தல்);; onom expr. indicating low spirits.

     [இச்  - ஓர ்ஒ க் ப் ச ்ெசால். இச்  + இச்  + எனல்.]

இச் யால்

 
 இச் யால் icciyāl, ெப. (n.)

   இத்  ( .அ.);; joined ovate - leaved fig (ெச.அக.);.

     [இத்  – இச்  + ஆல்.]

இச் ைய

இச் ைய icciyai, ெப. (n.)

   1. ெகாைட; gift, offering.

   2. ேவள் ; sacrifice.

   3. சைன; worship. (ெச.அக.);.

     [இள் +  - இத்  – இச்  = ப்பம்.

இச்  - இச் ைய = ம் க் ெகா ப்ப .]

இச் ல்

இச் ல் iccil, ெப. (n.)

இச் யால் (மசச் . அத் ரி 4); பாரக்்க;see icciyal (ெச.அக.);.

     [இத்  → இத் ல் → இச் ல்.]

இச் க்ெகாட் -தல்

இச் க்ெகாட் -தல் iccukkoṭṭudal,    12 ெச. . . (v.i.)

   1.  ள் ஒ த்தல்; to utter sounds, as birds.

   2. ஒ க் ப் னால் ம ெமா  தல்; to reply or draw attention by 'cu'. (ெச.அக.);.

     [இச்  + ெகாட் தல். இச்  - ஒ க் ப் . இ  ெலாச்  ெகாட் தல் எனத் ரிந்த  (ெகா.வ.);.]
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இசை்ச

இசை்ச1 iccai, ெப. (n.)

   1. ப்பம் ( வாச. 41. 9);; wish, desire, inclination.

   2. பத் ேயா  ரி த் ெதாண் ; devoted service.

     "ஆடெ்காண்டாய்க் ெகன் னினியான்ெச  சை்சகேள" (ேதவா. 672.6);.

   3. னா (சங்.அக.);;   4. இ த்தல்; pounding.

   5. உ செ்சால்; assurance.

   6. பா ணர் ல் நாட்டம்; sexual desire. (ஆ.அக.);.

     [இல் – இள் – இட்டம். இள் - இத்  – இச்  + இசை்ச. ஒ.ேநா. நள் - நத்  – நச்  – நைச. இள் - இத்  - இச்  
- இைச ( கழ், ப்பம்);. வடத ல் வழக் ன் த் ெதன்த ல் பண்ேட வழக்க ந்ததால் 
வடெமா செ்சால் ேபால் ேதாற்றம் த ன்ற . அைல - அைச ஆனாற்ேபால

இைல - இைசயாகாைம ன் இசை்ச - இைச எனத ் ரிந்தேத ஒப்பத்தக்க  என்க.]

த. இசை்ச → Skt. iccha.

 இசை்ச2 iccai, ெப. (n.)

   1. அ யாைம; ignorace spiritual ignorance.

   2. ெபாய் ைக; lying, uttering falsehood. (ெச.அக.);.

     [இல் – இன்ைம. இல் - இய் - இசை்ச = உள்ளீ ன்ைம, அ யாைம, ெபாய்ைம ஒ.ேநா. ெபாய் - 
ெபாய்சை்ச – ெபாசை்ச -  ெபாச்  (உட் ைள ள்ள மலவாய்);. ெபாச்  ெகாங் நாட்  வழக் .]

இசை்சயடக்கம்

இசை்சயடக்கம் iccaiyaḍakkam, ெப. (n.)

   ஆைசைய அடக் க் ெகாள் ைக ( .கலா.6.23);; control of desires, self-restraint (ெச.அக.);.

     [இசை்ச + அடக்கம்.]

இசக்

 
 இசக்  isakki, ெப. (n.)

இசக் யம்மன் பாரக்்க;see isakkiyamman.

   ம. இசக் ; Skt. yaksi.

     [இயக்  – இசக் .]

இசக் யம்மன்

 
 இசக் யம்மன் isakkiyammaṉ, ெப. (n.)

   ெகாற்றைவ ன் ெபயரக் ள் ஒன் ; name of a form of Durga worshipped in South India (ெச.அக.);.

     [இயக்  - இசக்  + அம்மன்.]

இசக் ப் சக்

 
 இசக் ப் சக்  isakkuppisakku, ெப. (n.)

இச  ச  (ெத.ஆ.); பாரக்்க;see isagu-pisagu.

     [இச ச  – இசக் ப் சக் .]

இசகல்

இசகல் isagal, ெப. (n.)

   நரம்  இ த் க்ெகாள்ளல்; dislocation of muscles or joints.

     [இ  - இச  - இசகல் (க. .31);.]
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இச தப்

 
 இச தப்  isagudappu, ெப. (n.)

எச  ச  பாரக்்க;see esagu-pisagu.

ம வ. எக்  தப் . இச ச .

     [இச  + தப் .]

இச ச

இச ச  isagubisagu, ெப. (n.)

   1. ைறேக ; irregularity, inconsistency. 

இச சகாக நடக் ன்றான். (ெத.ஆ.);.

   2. ழப்பம் confusion.

   3. றழ் ; dislocation (ெச.அக.);.

     [இ க்  - இ  - இக  - இச  ஒ.ேநா. ைழ - ழ  - ச , இச  - ச  - இச ச  + இ க் ம் 
ைழ ம் ஆ ய ைறபா கள். எச  ச  என்ப  ெகாசை்ச வழக் . எச  - எக்  என ம் எக் தப்  

(எச தப் ); என ம் ெகாங்  நாட் ல் வழங் ற .]

இசங்

இசங் 1 isaṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேபாதல்; to go on, to lead to, as a way.

     " ந்தா வனத் க்  வ  இசங் ம்ப " (ஈ .5.10.2);;

     [இயங்  - இசங்  - இசங் தல்.]

 இசங் 2 isaṅgu, ெப. (n.)

   சங்கஞ்ெச  ( ங்.);; mistletoe-berry thorn (ெச.அக.);.

ம. இசங் .

இச

 
 இச  isaḍu, ெப. (n.)

   அச , ெபா க் ; scab, flake.

     [அச  - அச  - இச .]

இசதா

 
 இசதா  isatāru, ெப. (n.)

   கடப்ப மரம்; common Indian oak (சா.அக.);.

     [இய – இச + தா . இய – கட ள். கன். இசதா  - க க் ரிய மரம்.]

இசப் -தல்

இசப் -தல் isappudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ஏமாற் தல்; to deceive. (இ.வ.);. (

     [இயப்  – இசப் . இயப்  - இையந்தாற்ேபால் காட்  ஏமாற் தல்.]

இசலாட்டம்

 
 இசலாட்டம் isalāṭṭam, ெப. (n.)

   இகலாட்டம் ( ன்);; strife (ெச.அக.);.

     [இகலாட்டம் - இசலாட்டம்.]
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இச

இச  isali, ெப. (n.)

   1. ணங் பவள்; quarrelsome woman.

     " ச களிச கள் ேமாசம்" ( ப் .243); (ெச.அக.);.

   2. ைர (ஆ.அக.);; challenge, vow.

     [இக  - இய  – இச .]

இச ப் க் -தல்

இச ப் க் -தல் isalippuḻukkudal,    14 ெச. .  (v.i.)

   கலகப்ப தல் (இ.வ.);; to get entangled in a quarrel, start a quarrel (ெச.அக.);.

     [இக  - இச  + க் தல்.  க் தல் = மனம் ங்  பைக பாராட் தல்.]

இசேவல்

 
 இசேவல் isavēl, ெப. (n.)

உைடேவல்: tree having large thorns, arrow thorn tree (சா.அக.);.

     [இல் – இளி - இ  + ேவல். இ  - த் தல், ள்.]

இ

இ 1 isittal,    4 ெச. . . (v.i.)

.

   1. நரம் த்தல் (ெகா.வ.);; to contract, as the muscles in spasms.

   2. ேநா ண்டாதல் (ெகா.வ.);; to ache, as the muscles from over exertion.

     [இ  – இக - இ  (ெகா.வ.);.]

 இ 2 isittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t..)

   1. இ த்தல்; to pull, draw drag.

     " டக்ளிற் கட் த் ட" ( ப் . 310);.

   2. த்தல் ( வா.);; to break off.

   3. உரித்தல் ( ன்.);; to strip off, as bark (ெச.அக.);.

   4. ஒ த்தல் (ஆ.அக.);; to snap.

   5. இ ங்கல், நகத்தால் கைளந்ெத த்தல்; to nip.

     [இ - இ  - இ .]

 இ 3 isittal,    4 ெச. .  (v.i.)

   ரித்தல் (ச .);; to laugh (ெச.அக.);.

 H. hangsna

இ க

 
 இ க  isigaḍugu, ெப. (n.)

   ெசங்க ; brown mustard. (சா.அக.);.

     [எல்- எ ல் - எ ல் (ெசந்நிறம்);. எ ல்க  - எ க  - எ க  – இ க . இந்  உள்ளிட்ட 
வட ல ெமா களில் எ ல் - லால் எனத் ரிந்  ெசந்நிறம் த்தல் காண்க.]

இ கப்பைட

இ கப்பைட isigappaḍai, ெப. (n.)

   ஒ வைக யம் ; a kind of arrow.

     "இ கப்பைட ெயய்தான்" (கம்பரா. நி ம்.130); (ெச.அக.);.

     [இல் - இள் ( ள ); – இளி – இ  – இ கம் + பைட.]
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இ த்தல்

இ த்தல் isittal, ெப. (n.)

   1. இ ங் தல்; pulling off, as bark, leaves, fibre etc.

   2. ரித்தல்; laughing.

   3. நரம் த்தல்; straining of the muscles.

   4. ேநா ண்டாதல்; aching. (சா.அக.);

     [இ த்தல் – இ த்தல்.]

இ ப்

இ ப் 1 isippu, ெப. (n.)

   1. இ க்ைக ( ன்);; pull strain.

   2. நரம்  வ ப்  ( ன்.);; spasm, convulsion, contraction of the muscles (ெச.அக.);.

   3. வ ற் வ ; stomach pain.

     [இ ப்  - இ ப் .]

 இ ப் 2 isippu, ெப. (n.)

   ரிப்  ( ன்);; laughter.

     [இளி – இளிப்  – இ ப் .]

இ ைழ

 
 இ ைழ isiyiḻai, ெப. (n.)

   ெந ழத்தக்க  நார;் elastic fibre (சா.அக.);.

     [இ  இ  – இைழ].

இ

இ  isivu, ெப. (n.)

   1. நரம் ப்  (ெகா.வ.);; spasm convulsions.

   2. மகப்ேபற் த் ன்பம் (ெகா.வ.);; labour pains (ெச.அக.);

   3. வ ற் வ  (ஆ.அக.);; stomach pain.

   4. உரி ; peeling.

   5. இ ப் ; a sudden attack of fits (சா.அக.);.

     [இ ப்  → இ ப்  → இ .]

இ ன்

இ ன் isiṉ, இைட. (part)

   1. இறந்தகால இைடநிைல (நன். 145, த்.);; tense part of verbs, showing the past, as in என் ேனார.்

   2. அைசநிைல; a poetic expletive.

     "காதலன்மா நீ மற் ேன". (ெதால்.ெசால். 298, உைர);. (ெச.அக.);.

     [ஈ- ஈய் – ஈ ன் - ஈ ன் இ ன் (ஈ - தற்ெபா ள்); ேதாற்றத்தால், 'வரின்', 'உணின்' என்றாற் ேபான்  
ெச ன் என் ம் வாய்பாட்  ைனெயசச்மாகக் காணப்ப ம், ஈ னன். ஈ னள். ஈ னர ்
என்பவற் ன் ெபா  ைன ற்  ம உ வ வேம என்க. இைவ இைடநிைல மா ம். (ெதால். ெசால். 1 
உைர பாவாணர ்அ க் ப் ); ேபாங்கா ம். இ ங்கா ம் த ய ட்  ைனகளில் ைண 

ைனயாக வ பைவ காலப்ேபாக் ல் ெவ ம் அைசநிைலகளாத ம் உண்  அஃெதாப்ப இ ன் 
என் ம் ைண ைன இறந்த காலப் ெபா ளி ம் அைசநிைலப் ெபா ளி ம் வழக் ன் ய . 
ெதால்காப் ய ம் நன் லா ம் இதைன ெவ ம் ' ன்' என் ம் இைடச ்ெசால்லாகக் க னர.் ' ன்' 
பாரக்்க See 'sin'.]
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இ கம்

இ கம் icīkam, ெப. (n.)

   1. ஒ வைகக் க ம் ; a kind of sugar-cane.

   2. ைச ட்  உ க் ம் மாைழகள் உ னவாெவன்  ேசா க் ம் இ ம் க் காம் ; a small stick or 
iron rod used for trying whether the gold or other metal in a crucible is melted or not. iron rod used in fusion of metals.

     [இளகம் – இளிகம் - இ கம் - இ கம் (ெகா.வ.);.]

இ ம்

இ ம்  isumbu, ெப. (n.)

   1. வ க் ; precipice.

     "இகம் னிற் ந்ைதக்  ேமறற்கரி " ( க்ேகா. 149);.

   2. ஏற்ற றக்கங்கள் ந்த க வ  ( க்ேகா. 149, உைர);; rugged and broken pathway that is full of ascents 
and descents (ெச.அக.);.

   3. நீரக்்க ; percolation of water.

   4. எடக் ; sesamum seeds ground into a pulp. (ெச.அக.);

     [இ  – இ ம்  – இ ம் - இகம் .]

இைச

இைச1 isaidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ெபா ந் தல்; to fit in as one plank with another in joining.

   2. ஒத் சே்சரத்ல்; to harmonise, to conform, as time-measure and melody. 

தாளம் அராகத் ற்  இைசந் ள்ள .

   3. உடன்ப தல்; to consent, acquiesce, agree.

     " ண்ெப  ைசயார ்ெகாைலெபாய்" ( ற்.83);.

   4. ைடத்தல்; to acquire or get possession of

     "ஈண்  கனக ைசயப் ெபறா அ " ( வாச.2.39);.

   5. இய தல்; to be possible, to be with in one's power.

     "இைசயாெவா  ெபா ளில்ெலன்றல்" (நால .111); (ெச.அக.);.

ம. இச க.

     [இைய - இைச.]

 இைச2 isaittal,    3 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. உண்  பண் தல்; to bring about

     "இ ைய ைசத்த கந்தைன" ( நாயக .75.578);.

   2. கட் தல் ( வா.);; to bind, tie, fasten.

இைசக்கரணம்

இைசக்கரணம் isaikkaraṇam, ெப. (n.)

   இைசக் க ற் காட் ந் ெதா ல் ( லப். 7. கட.்15);; different methods of handling the string of musical 
Instruments

 so as to produce various tones. (ெச.அக);.

     [இைச + கரணம். க த்தல் = ெசய்தல், கரணம் = ெசய்ைக அைவ பண்ணல், பரிவட்டைண, 
ஆராய்தல், ைதவரல், ெசல , ைளயாட் , ம்ேபாக்  த யன.]
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இைசக் க

 
 இைசக் க  isaikkaruvi, ெப. (n.)

   இைசைய உண்டாக் ம் க ; musical instrument (ெச.அக.);.

     [இைச + க . அைவ ேதாற்க , ைளக்க , நரம் க்க , டற் க்க , கஞ்சக்க  
என்பன.]

இைசக்கழல்

 
 இைசக்கழல் isaikkaḻl, ெப. (n.)

   ரக் கழல்; ornament.

     [இைச + கழல் இைச – கழ். கழல் - ரக்கழல் ேதர ் . ைர ஆ ரம், யாைன , காலாள் 
ப னா ரம், ேபாரில் ம யெவன்ற ெவற் ெபற்ற ேவந்தர ்இடக்கா லணி ம் ரெவண்டயம்.]

இைசக்காரன்

இைசக்காரன் isaikkāraṉ, ெப. (n.)

   பா ேவான் ( லப். 3.64. உைர; one who sings. (ெச.அக.);.

     [இைச + காரன்.]

இைசக் ைள

இைசக் ைள isaikkiḷai, ெப. (n.)

   ஆயத்தம், எ ப்  க்  (உற் ரகம்);, அைல  (சஞ்சாரம்);. இடாயம் என்ற ஐவைக இைச (ெபரிய . 
ஆனாய. 26.உைர);;     [இைச + ைள.]

இைசக் தல்

 
 இைசக் தல் isaikkudal, ெப. (n.)

   ெசால் தல் (ஆ.அக.);; uttering, speaking.

     [இைச - இைசக் தல்.]

இைசக் ரற்

 
 இைசக் ரற்  isaikkuraṟkuruvi, ெப. (n.)

   ல்; koel, the Indian cuckoo. (ெச.அக.);.

     [இைச + ரல் + .]

இைசக் ழல்

 
 இைசக் ழல் isaikkuḻl, ெப. (n.)

   ழற்க  ( ங்.);; flute, pipe made of bamboo or of some metal tube. (ெச.அக.);.

     [இைச + ழல்.]

இைச கடன்

இைச கடன் isaigaḍaṉ, ெப. (n.)

   ேநரத்் க் கடன்; vow made to a deity

     "ேகா க் ப்ேபாய் இைசகடன் த் " (எங்க ர.் 41);. (ெச.அக.);.

     [இைச + கடன்.]

இைசகாரர்

இைசகாரர ்isaikārar, ெப. (n.)

   1. பா ேவார;் singers.

     "இைசகாரர ்பத்தரப்ர  மா ரத் ன்" ( வ். வாய். 1.5.11);.

   2. பாணர ்( வா.);; lute-players, the itinerant bards of ancient times (ெச.அக.);.

     [இைச + காரர ்- இைசக்காரர ்- இைசகாரர ்(ெகா.வ.);.]
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இைச மானம்

இைச மானம் isaiguḍimāṉam, ெப. (n.)

   மணத் ல் எ தப்ப ம் சான்  ஆவணம் (C. and T. Vol.v.p.267);; written document executed by the

 bridegroom's father and attested by witnesses in marriages among Nātsukõtjai Chettiyārs.

     [இைச + மானம். இைச  - இைச மானம் - த்தனம், இல்லறம் இல்லறம் ஏற் ம் 
மணமக்க க்கான ஒப்பந்தம்.]

இைசேக

இைசேக 1 isaiāṭu, ெப. (n.)

   1. க ன்ைம; loss of fame, disrepute

   2. இைசத ்தவ  (ஸ்வரத்வ );;   3. ரெ்கட்ட நிைல;, reduced circumstances, disreputable condition (ெச.அக.);.

     [இைச – கழ். இைச + ேக .]

 இைசேக 2 isaiāṭu, ெப. (n.)

   1. ம ேக ; awkward predicament 

     'இைசேகடாகக் காரியம் நடந் ட்ட '

   2. தவறான நிைல; wrong position. 

     'இைசேகடாகப் ப த் க் ெகாண்ேடன். க்ேக ட்ட .

   3. ஒ ங் ன்ைம; disorder, irregularity.

   4. ெபா த்த ன்ைம; disagreement, Incompatibility.

   5. ெக  (Pudu. Insc 609);, damage, irregularity (ெச.அக.);.

     [இைச + ேக , ெக  – ேக .]

இைசெகாள்ளல்

 
 இைசெகாள்ளல் isaigoḷḷal, ெப. (n.)

   கழ்ெபறல் (ஆ.அக.);; gain reputation, become famous.

     [இைச  + ெகாள்ளல்.]

இைசேகாள்

 
 இைசேகாள் isaiāḷ, ெப. (n.)

   தாளம் (ஆஅக.);; rhythm.

     [இைச + ேகாள். இைசக் க் ெகாள்ளப்ப வ . ெகாள் – ேகாள்.]

இைசச் த

இைசச் த  isaissidaḍi, ெப. (n.)

   ஓைசைய ைடய ள்  (ப ற் . 58:13);; beetle which makes shrill sound.

     [இைச + த .]

இைசச் ைவ

இைசச் ைவ isaissuvai, ெப. (n.)

   1. பா வதற்காகக் ர ைசையப் பக் வப்ப த் ம் ன்பண்டங்கள் எனக் க தப்ப பைவ: ேதன், 
பால், ெநய், ஏலம், வாைழப்பழம், மா ளங்கனி த யன; eatables serving to modulate the sound of the voice 
for singing. such as honey, milk, ghee, cardamom, plantain pomegranate etc. (popular belief);.

   2. இைச ன்பம்; enjoyment of music, appreciation of music.

     [இைச + ைவ.]
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இைசஞானியார்

 
 இைசஞானியார ்isaiñāṉiyār, ெப. (n.)

   சைடயனாரின் மைன . ந்தர ரத்்  நாயனாைரப் ெபற்றவர.் (ெபரிய ராணம்);; wife of Cadaiyapār 
and mother of the great Sava saint Sundaramoorthi.

     [இைச + ஞானி + ஆர.்]

இைசத்த ழ்

 
 இைசத்த ழ் isaittamiḻ, ெப. (n.)

   த்த ள் ஒன்  ( ங்.);; Tamil poetry composed to suit the several melody - types and time-measures that division 
of Tami literature which consists of verses set to music as dist fr, poetry or drama, one of Mu-t-tamil.

     [இைச + த ழ். த்த ழ்ப் பா பாட் ள் இைசத் த ழ் பண்ணைமக்கப்பட்ட பாடல் இலக் யத்ைதக் 
த்த .]

இைசந்தேவைள

 
 இைசந்தேவைள isaindavēḷai, ெப. (n.)

   ஏற் ைடய ேநரம் (ஆ.அக.);; appropriate time, suitable occasion.

     [இையந்த → இைசந்த + ேவைள.]

இைசநாள்

இைசநாள் isaināḷ, ெப. (n.)

   1. ற்ெகா ங்கால் ( ரட்டா ); (சங்.அக);; the 25th naksatra (star);.

   2. ற்ெகா ங்கால் (உத்தரட்டா ); (சங்.அக.);. (ேசா ட);; the 26th naksatra (star); (ெச.அக.);.

     [இைச + நாள்.]

இைசநிைற

இைசநிைற isainiṟai, இைட. (part) 

ெசய் ளில் இைச நிைறத்தற்  வ ஞ்ெசால் (நன்.395); 

     [இைச + நிைற. இைசைய நிைறப்ப .]

இைசநிைறெசால்

 
 இைசநிைறெசால் isainiṟaisol, ெப. (n.)

   இைசநிைற ெபா ைளத் த ம்ெசால், (ஆ.அக.);; word appearing as a poet expletive.

     [இைச + நிைற + ெசால்.]

இைசநிைறயைசச்
ெசால்

 
 இைசநிைறயைசசெ்சால் isainiṟaiyasaissol, ெப. (n.)

   இைசைய நிைறத்தற்ெபா ட்  வ மைசச ்ெசால். (ஆ.அக.);; word used as poet expletive.

     [இைச + நிைற + அைச + ெசால்.]

இைசநிைறேயகார
ம்

 
 இைசநிைறேயகாரம் isainiṟaiyēkāram, ெப. (n.)

   ஈற்றைசேயகாரம் (ஆ.அக.);; vowel 'ஏ' appearing at the end of a verse as poet expletive.

     [இைச + நிைற + ஏகாரம்.]
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இைச க்கம்

இைச க்கம் isainuṇukkam, ெப. (n.)

   ஓர ்இைச ல் (இைற 1, உைர);; work on music ascribed to Sigart a member of the Middle Tamil Sangam (ெச.அக.);.

     [இைச + க்கம்.]

இ  சார மாரன் இைச அ தற்ெபா ட் ச ் கண் யாராற் ெசய்யப்பட்ட இைச ல். அகத் யர ்
காலத் ந்த  இைடச ்சங்க ம யெதன் ங் வர.் (அ . ந்);.

இைச ரம்

 
 இைச ரம் isainūpuram, ெப. (n.)

   ரனணி ங் கழல் (சங்-அக.);; single anklet worn on his right ankle by the mighty warrior who, among other deeds of 
valout has also slain an elephant.

     [இைச + கழ் இைச + ரம்.]

இைச ல்

இைச ல் isainūl, ெப. (n.)

   இைசையப்பற் க் ம் ல் ( லப். 360, அ ம்.);; treatise on music (ெச.அக.);.

     [இைச + ல்.]

இைசப்பா

இைசப்பா isaippā, ெப. (n.)

   இைசேயா  ேசரந்்த பாக்களிெலா வைக ( லப்.6.35.உைர);; one of two classes of musical composition, the 
other class being known as இைசயள பா (ெச.அக.);.

     [இைச + பா.]

இைசப்பாட்

இைசப்பாட்  isaippāṭṭu, ெப. (n.)

   இலக் யப் பாட்  ( லப்.ப .60. உைர);; song, musical composition (ெச.அக.);.

     [இைச + பாட் .]

இைசப்பா

 
 இைசப்பா  isaippāṭu, ெப. (n.)

   கழ்  ( ங்.);; rise of fame. (ெச.அக.);.

     [இைச + பா .]

இைசப்பாணர்

இைசப்பாணர ்isaippāṇar, ெப. (n.)

   பாண ள் ஒ  வைகயார ்(ெதால். ெபா ள்.91 உைர);; division of the ancient Panar caste, famous for their 
singing, minstrels (ெச.அக.);.

     [இைச + பாணர.்]

இைசப்

இைசப் 1 isaippu, ெப. (n.)

   ெசால் ( வா.);; word

   2. யாழ் த யன இைசத்தல் (ெதால்.ெசால்.310);;: playing on a musical instrument.

     [இைச → இைசப் .]

 இைசப் 2 isaippu, ெப. (n.)

   இைச  ( ங்.);; combination, suitability (ெச.அக.);.

     [இைய + இையப்  + இைசப் .]

 இைசப் 3 isaippu, ெப. (n.)

   1. ெபா த் ைக; joining so as to fit in

   2. ெபா த் ; joint (ெச.அக.);.

     [இைச + இைசப் .]
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இைசப் ள்

இைசப் ள் isaippuḷ, ெப. (n.)

   1. அன் ற் பறைவ; a species of bird.

   2. ல்; koel. (ஆ.அக.);.

     [இைச + ள்.]

இைசப்ெப ந்தான
ம்

 
 இைசப்ெப ந்தானம் isaipperundāṉam, ெப. (n.)

   இைச றக் டம். அைவ: ெநஞ் , ட , நாக் , க் , அண்ணாக்  இதழ். பல், தைல 
(ஆ.அக.);; organic points where musical sound originates.

     [இைச + ெப ம் + தானம்.]

இைசப்ெபா

இைசப்ெபா  isaippoṟi, ெப. (n.)

ெச , ear the sense of hearing

     "ேவ ைசப்ெபா  யலா ற்  லான்" (ேச .கா பத்,30);. (ெச.அக.);.

     [இைச - ஒ , ஓைச இைச + ெபா .]

இைசேபதம்

 
 இைசேபதம் isaipētam, ெப. (n.)

இைசேக  பாரக்்க;see isaikedu (ெச.அக.);.

     [இைச + ேபதம்.]

இைசமகள்

 
 இைசமகள் isaimagaḷ, ெப. (n.)

   கைலமகள் ( ங்.);; Saraswati, being the goddess of articulate sounds (ெச.அக);.

இைசமடந்ைத

 
 இைசமடந்ைத isaimaḍandai, ெப. (n.)

இைசமகள் ( டா.); பாரக்்க;see isaimagal (ெச.அக.);.

     [இைச + மடந்ைத.]

இைசமணி

இைசமணி isaimaṇi, ெப. (n.)

   ப னா ரம் ேபைர ெவன்ற ேவந்தர ்வலக்கா லணி ம் ெபான்னாற் ெசய்த ர கண்ைட 
(சங.அக.);; tinkling gold anklet worn on his right ankle by a king who has slain 10,000 men, in battle. (ெச.அக.);.

     [இைச + கழ். இைச + மணி.]

     [P]

இைசமர

இைசமர  isaimarabu, ெப. (n.)

   ஓர ்இைச ல் ( வக. 658. உைர);; an ancient work on music (ெச.அக.);.

     [இைச + மர .]

இைசமைற

இைசமைற isaimaṟai, ெப. (n.)

   சாமேவதம் ( வ். வாய். 8,9,9);; Sāmavāda, as the věda of musical chants (ெச.அக.);.

     [இைச + பண். இைச + மைற.]
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இைசமாத் ைர

 
 இைசமாத் ைர isaimāttirai, ெப. (n.)

   இைசக் ரிய மாத் ைரகள்; musical measure of time.

     [இைச + மாத் ைர.]

அைவ ர ற்  நான் ம். த்தத் ற்  நான் ம். ைகக் ைளக்  ன் ம் உைழக்  இரண் ம், 
இளிக்  நான் ம். ளரிக்  ஒன் ம், தாரத் ற்  இரண் மாம் (ஆஅக.);

இைச ட்

 
 இைச ட்  isaimuṭṭi, ெப. (n.)

   ெச ந்  (மைல.);; panicled gold an-blossomed pear-tree (ெச.அக);.

     [இைச + ட் .]

இைசயள கண்டா
ன்

இைசயள கண்டான் isaiyaḷavugaṇṭāṉ, ெப. (n.)

   பாண் யன் அரி இ க்ைக (IMP.M.200);; name of the throne of the Pändya kings (ெச.அக.);.

     [இைச + அள  + கண்டான்.]

இைசயள பா

இைசயள பா isaiyaḷavupā, ெப. (n.)

   இைசேயா  ேசரந்்த பாக்க ெளா வைக ( லப்.6.35.உைர.);; one of two classes of musical compositions the 
other class being known as (இைசப்பா); Isaippa.

     [இைச + அள  + பா.]

இைசய பறைவ

 
 இைசய பறைவ isaiyaṟibaṟavai, ெப. (n.)

   அ ணம் (ேககயம்); ( ங்.);; reputed bird that can discern notes of music (ெச.அக.);.

     [இைச + அ  + பறைவ.]

இைசய -த்தல்

இைசய -த்தல் isaiyaṟuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஒைச ேவ படப் ரித்தல்; to distinguish by intonation 

இைசய த்  உசச்ரித் க் காண்க. (நன்.91 சங்கர.); (ெச.அக.);.

     [இைச + அ .]

இைசயா ரியன்

இைசயா ரியன் isaiyāsiriyaṉ, ெப. (n.)

   இைசப் லவன் ( வக.672, உைர);; teacher of music expert musician (ெச.அக);.

     [இைச + ஆ ரியன.]

இைசயா ரம்

இைசயா ரம் isaiyāyiram, ெப. (n.)

   ெசயங்ெகாண்டார ்ெசட் மாரக்ள் ேமல் ஆ ரம் பாடல்களாற் பா ய ல் (த ழ்நா.பக்42);; panegyric 
not now extant, consisting 1000 verses sung in praise of the chetti community by Jeyankondār (ெச.அக.);.

     [இைச + ஆ ரம்.]

இைசயானந்தம்

இைசயானந்தம் isaiyāṉandam, ெப. (n.)

   அவல ற் ந்ேதாரக்் ரிய இைசகள் தைலவன் பாட் ற்  இைசயா  வரப் ணரக்் ம் ற் ற்றம் 
(யாப். .பக். 524);; fault of poetic composition in which the melody types of the dirge or the elegy appropriate to the 
emotion of sorrow are introduced into an eulogistic poem in praise of a hero.

     [இைச + ஆனந்தம்.]

இைச யம்
இைச யம் isaiyiyam, ெப. (n.)

   ஒ க் ழ , (அகநா.25);; musical drum.
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இைச லக்கணம்

 
 இைச லக்கணம் isaiyilakkaṇam, ெப. (n.)

   இைசக் ரிய இலக்கணம். அைவ: ஆடல், பாடல், ஆ ைச, த்த ழ், பண், பாணி க்  டம், 
ேத கம் என்பன. (ஆ.அக.);; elements of musical grammar.

     [இைச + இலக்கணம்.]

இைச ன்ெசல்

இைச ன்ெசல்  isaiyiṉselvi, ெப. (n.)

   கழ்மகள்; the goddess of same

     "இைச ன்ெசல்  எண் ைச வளரப்்ப" (S.I.I.iv.284); (ெச.அக.);.

     [இைச + இன் = ெசல் .]

இைச ரிசெ்சால்

 
 இைச ரிசெ்சால் isaiyurissol, ெப. (n.)

   ஒைசயா ல யப்ப ம் ணசெ்சால் (ஆ.அக.);; word in musical

 Usage.

     [இைச + உரி + ெசால்.]

இைச ள்ளான்

 
 இைச ள்ளான் isaiyuḷḷāṉ, ெப. (n.)

   றந்தவன், கழ் க்ேகான்; gentleman, one who is famous (ஆ.அக.);.

     [இைச + (உள்ளவன்); + உள்ளான்.]

இைசெயசச்ம்

இைசெயசச்ம் isaiyessam, ெப. (n.)

   ெசாற்ெறாடரில் ெசாற்கள் எஞ் ய ெபா ணரத்்  வ வ  (ெதால். ெசால். 440. ேசனா.);; omission from 
a sentence, of words needed to complete the sense, ellipsis for the sake of brevity or elegance.

     [இைச + எசச்ம்.]

     "அளித்தஞ்ச ெவன்றவர ்நீப் ற் ெறளித்தெசாற் ேற யாரக்் ண்ேடா தவ " ( றள்.1154); நீத்தாரக்்ேக 
தவ  என எஞ் ய இைசப்ெபா  ணரத்்தலான் இைச ெயசச்மா ற் . (ெதால். ெசால்.440.ேசனா);.

இைசெயஞ்சணி

 
 இைசெயஞ்சணி isaiyeñsaṇi, ெப. (n.)

   இைசெயசச்ம் (ஆ.அக.);; figure of speech.

     [இைச + எஞ்க + அணி.]

இைசெய -த்தல்

இைசெய -த்தல் isaiyeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. பா தல்; to sing a tune, sing the praise of

     "என்ைனயா ைடய நாய க் ைசெய ப்பவள்." (கம்பரா.அக ைக.6);.

   2. அராகம் ெதாடங் தல்; start a song.

   3. இைச பா தல்; to execute a musical concert (ஆ.அக.);.

     [இைச + எ .]
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இைசெய த்

 
 இைசெய த்  isaiyeḻuttu, ெப. (n.)

இைசக் ரிய எ த் கள். அைவ: ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஐ, ஒள: letters signifying pitch duration of a musical sound.

     [இைச + எ த் . பண்ைடக்காலத் ல் ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஐ ஒள என் ம் ஏ  எ த் கேள ச, ரி, க, ம, ப, 
த, நி க் ப் பகரமாக இ ந்தன.]

இைசேயாைச

 
 இைசேயாைச isaiyōsai, ெப. (n.)

   இைசக் ரிய ஓைசகள். அைவ: வண் , ளி, ைர, யாைன, ல், ெபற்றம், ஆ  என்பன 
(ஆ.அக.);; the sound of music.

     [இைச + ஓைச. ைரக்  மாற்றாகக்  இ த்தல் ேவண் ம்.]

இைசேயார்

இைசேயார ்isaiyōr, ெப. (n.)

   கந்த வர;் Gandharvas

     "இைசேயார ்ேதய யக்கம்" (ெப ங்.மகத.14.267); (ெச.அக.);.

     [இைச + (ஆர)்; ஒர.்]

இைசேயாைல

இைசேயாைல isaiyōlai, ெப. (n.)

   ஒப்பந்த ஒைல (IMPNA727);; deed of consent or acceptance (ெச.அக.);.

     [இைச + இைச . இைச + ஒைல.]

இைசேயான்

இைசேயான் isaiyōṉ, ெப. (n.)

   இைசக்காரன் ( லப்.3,64);; one who sings to the accompaniment of instrumental music. (ெச.அக.);.

     [இைச + (ஆன்); ஒன்.]

இைசவந்ேதான்

 
 இைசவந்ேதான் isaivandōṉ, ெப. (n.)

   கழ் ெபற்றவன்; well known person, gentleman.

க. எசவன்த.

     [இைச + வந்ேதான்.]

இைசவல்ேலார்

இைசவல்ேலார ்isaivallōr, ெப. (n.)

   1. கந்த வர;் Gandaruva.

   2. இைசப்பாடகர;் musician.

   3. இைசப் லவர ்(ஆ.அக.);; teacher of music.

     [இைச + வல்ேலார.்]

இைசவலான்

 
 இைசவலான் isaivalāṉ, ெப. (n.)

   இைச பா வ ல் க்கான் (ஆ.அக.);; musician, maestro, musicologist.

     [இைச (வல்லான்); - வலான்.]

இைசவைள

இைசவைள isaivaḷai, ெப. (n.)

   ைர  ேபாரக்்களத் ற் ெபா ெவன்ற மறவர ்காற்ெப  ர ல் அணி ம் வைள 
(ஆ.அக.);; anklet worn by a hero who had defeated a cavery consisting of more than 100 horses.
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இைசவாணர்

இைசவாணர ்isaivāṇar, ெப. (n.)

   1. பாடகர;் career musicians.

     "ெதள் த ழ் வான ரிைச வாணர ் ழ" ( வாலவா.57.22);. (ெச.அக.);.

   2. இைசவல்ேலார ்(ஆ.அக.);; expert musicians.

     [இைச + வாணர-் வாழ்நர ்– வாணர.்]

இைச ம்

 
 இைச ம்  isaivirumbi, ெப. (n.)

   அ ணம் (ஆ.அக);; music loving bird.

     [இைச + ம் .]

இைச ளக்  
க ைக

இைச ளக்  க ைக isaiviḷaggugavigai, ெப. (n.)

   கழ் ளங் ய இடக்க ந்த ைக; famous hand which tilts to give presents

     ""…. மணர ் ழ்மரத் யாத்த ேசமவச ்சன்ன இைச ளங்  க ைக ெந  ேயாய்" ( றம்.102); 
(சங்.இலக்.ெசாற்.);.

     [இைச + ளங்  + க  + ைக.]

இைச

இைச  isaivu, ெப. (n.)

   1. ெபா ந் ைக; suitability fitting in one with another.

     "இன்னைவ ற  ைச ல ெவல்லாம்" (ெப ங்.மகத.15.9);.

   2. த ; fitness.

   3. உடன்பா ): agreement consent, approval.

     "மைற ேயாரி ைச னால் …. அளிப்பாரா " (ெபரிய .சண்ேட ர.24);.

   4. ஏற்ற ; appropriateness ைகக் ைசவான ந்த  (ெச.அக.);.

   5. இணக்கம்; agreement (ஆ,அக);.

   6. ெபா த்  (ஆ.அக.);; joining so as to fit in coordination.

     [இைச → இைச .]

இைச க் ைல

 
 இைச க் ைல  isaivukkulaivu, ெப. (n.)

   இைச  ேக  (தஞ்ைச.);; mal-adjustment (ெச.அக.);.

     [இைச  + ைலவ.]

இைச ேக

இைச ேக  isaivuāṭu, ெப. (n.)

   1. ெபா த்த ன்ைம ( ன்.);; difference, conflict disagreement.

   2. ெசயல் தவ ; failure, as of a project or undertaking. 

     'இைச  ேகடாய்ப்ேபான காரியம்' (ெகா.வ.); (ெச.அக.);.

     [இைச  + ேக .]

இைச ட்

இைச ட்  isaivutīṭṭu, ெப. (n.)

   உடன்ப க்ைக ஆவணம் (S.I.I.v.371);; deed of agreement (ெச.அக.);.

     [இைச  + ட் .]
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இைச ச

இைச ச  isaivubisagu, ெப. (n.)

   1. இணக்க ன்ைம; incongruity.

   2. இச  ச  (ஆ.அக.);; error, irregularity.

     [இைச  + ச .]

இைச றழ்

இைச றழ்  isaivubiṟaḻvu, ெப. (n.)

   1. ஒ ங் ன்ைம; disorder.

   2. இைச  ேக ; disagreement (ெச.அக.);.

     [இைச  + றழ் .]

இஞ்சக்கம்

 
 இஞ்சக்கம் iñjakkam, ெப. (n.)

   ைக ட்  (தஞ்ைச.);; bribe, wrongful gratification (ெச.அக.);.

     [ஒ கா. இஞ் தல் - உ ஞ் தல், ப த்தல் அக்கம் – கா . இஞ்க + அக்கம். தவறான வ ல் 
ெபறப்ப ம் பணம்.]

இஞ்சம்

 
 இஞ்சம் iñjam, ெப. (n.)

   ெவண்காந்தள் (மைல);; white malabar glory lily

     [எல் - இல் – இஞ்  – இஞ்சம்.]

இஞ்

இஞ் 1 iñji, ெப. (n.)

   கரிப் ள்ள இஞ் ப் ண் ; ginger plant M.sh. Zingiber officinale.

     "இஞ்  ராய ைபந்தார ் ட் " (ப ற் ப்.42.10);.

     "மஞ்ச ம் இஞ் ம் மயங்களில் வலயத் " ( லப்.10.74);.

   2. இஞ் க் ழங் ; ginger-tube

     "இஞ்  ன்ற ரங்  ேபால பஞ்சரித்தல் (ெதாந்தர  ெசய்தல்);."

     [P]

ம வ. ெசய்யாப்பாைவ. இஞ் ேவர.் இஞ் ப்பாைவ, இஞ் க் ழங் .

   ம. இஞ் ;   ட. இஞ் ;ேகாத இஞ் , ரா, பா , ங் , பர.் ங் ேவர.

 Skt Srngavera;

 ME gingivere;

 Off gengibre, LL gingiber: GK Zingiberis: Eginger: Malay, injivér.

     [இஞ்  - இஞ் .]

     'ஈ' அண்ைமையச ் ட் மா  உதடை்டப் ன் க்  இ தெ்தா க் ம் உ ெரா . ஈ - ஈல் - ஈர ்- 
ஈரத்்தல் = இ த்தல். ஈரத்ல் - இ த்த த்தல், பல்லாற் க த் த்  உரித்தல், இ த்தல் = அ த்தல்.

   ஈல் -  இல் – இள் - இ . ஒ.ேநா;ெகாள்ெகாம்  - ெகா  ெகாம் . ெகாள்நன் - ெகா நன் இ த்தல் = 
ன்னி த்தல், உள்ளி த்தல், உ ஞ் தல், இள் - (இய்); - (இய்ஞ் ); – இஞ் .

   இஞ் தல் = நீைர உள்ளி த்தல், நிலத் ல் நீர ்கவ தல். இஞ்  - இஞ்  = நீைர உள்ளி த் த் 

இஞ் க்க க்

 
 இஞ் க்க க்  iñjikkarukku, ெப. (n.)

   இஞ் ச ்சாற்ைறக் ெகா க்க ைவத்த நீர;் boiled juice of ginger.

     [இஞ்  + க க் .]
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இஞ் க் ழங்

 
 இஞ் க் ழங்  iñjikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   இஞ் ேவர;் the tuber of the ginger plant (சா.அக.);.

     [இஞ்  + ழங் .]

இஞ் சச்த்

 
 இஞ் சச்த்  iñjiccattu, ெப. (n.)

   இஞ் க் ழங் ன் சாரம். இைதச ்சாராயத் றைவத் ப் ற  அதனின்  சா  
எ ப்ப ண் ; essence of ginger. This is generally made by steeping it in alchohol (சா.அக.);.

இஞ் ச ்சா

 
 இஞ் ச ்சா  iñjiccāṟu, ெப. (n.)

   இஞ் ந்  எ க் ம் சா ; ginger juice.

     [இஞ்  + சா .]

இஞ் ச் ண்ணம்

 
 இஞ் ச் ண்ணம் iñjiccuṇṇam, ெப. (n.)

   இஞ் ச ்சாற் ன ல் நிற் ம் ண்ணாம் ; the white chalk - like deposit found of the juice of ginger (சா.அக..);.

     [இஞ்  + ண்ணம்.]

இஞ் த் த் ப்

 
 இஞ் த் த் ப்  iñjittittippu, ெப. (n.)

இஞ்  ைறப்  பாரக்்க;see inji virai-p-pu.

     [இஞ்  + த் ப் .]

இஞ் த் ஞ்சா

 
 இஞ் த் ஞ்சா  iñjittīñjāṟu, ெப. (n.)

   இஞ் ச ்சா ம் ச க்கைர ங் கலந்  காய்ச்  வ த்த ஒ வைகப் பா ; syrup of ginger (சா.அக.);.

     [இஞ்  + ம் + சா .]

இஞ் த் ைவயல்

 
 இஞ் த் ைவயல் iñjittuvaiyal, ெப. (n.)

   இஞ் ையப் ற க ப்ெபா ள்கேளா  ேசரத்்தைரத்த ஒ  வைக ண்டாங் ; ginger made into a paste by 
treating it with other condiments for use as a side dish for food. (சா.அக);.

ம. இஞ் ப்பசச்  (இஞ் . த ர ்ேபான்றவற்றால் ெசய்யப்ப ம் பசச் ,);

     [இஞ்  + ைவயல்.]

இஞ் த்ேத

 
 இஞ் த்ேத  iñjittēṟu, ெப. (n.)

   இஞ் த் ண்  (யாழ்ப்.);; small piece of green ginger (ெச.அக.);.

     [இஞ்  + ேத . ெத தல் - க த்தல், ந க் தல், ெத  – ேத . (ந க் ய ண் );.]
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இஞ்  நீர்

 
 இஞ்  நீர ்iñjinīr, ெப. (n.)

   இஞ் ச ்சா ; juice of green ginger. (சா.அக.);.

     [இஞ்  + நீர.்]

இஞ் ப்பா

 
 இஞ் ப்பா  iñjippāku, ெப. (n.)

   இஞ் க் ழ்வைக ( ன்.);; a kind of ginger electuary. (ெச.அக.);.

     [இஞ்  + பா .]

இஞ் ப்பாைவ
இஞ் ப்பாைவ iñjippāvai, ெப. (n.)

   இஞ் க் ழங்  (மைலப .125, உைர);; ginger in the shape of a doll (ெச.அக.);.

இஞ் ப் ளிப்

 
 இஞ் ப் ளிப்  iñjippuḷippu, ெப. (n.)

   கா ற ைவத்த இஞ் ; green ginger preserved in vinegar (சா.அக.);.

     [இஞ்  + ளிப் .]

இஞ்  மாங்காய்

 
 இஞ்  மாங்காய் iñjimāṅgāy, ெப. (n.)

இஞ்  வைக (Madr);, mango.ginger. (ெச.அக.);.

ம. இஞ்  மாங்காய்.

     [இஞ் . + மாங்காங்.]

இஞ் ைறப்பா

 
 இஞ் ைறப்பா iñjimuṟaippā, ெப. (n.)

இஞ்  ைறப்  பாரக்்க;see inji viraippu.

     [இஞ்  + ைறப்  - இஞ் ைறப்  → இஞ் ைறப்பா → இஞ் ைறப்பா. யவன ( னானி); 
ம த் வரக்ள் இஞ்  ைறப் ைன இஞ்  ைறப்பா என வழங் வ  க ங் ெகாசை்ச வழக்கா ம்.]

இஞ் யைடக்காய்

 
 இஞ் யைடக்காய் iñjiyaḍaikkāy, ெப. (n.)

   இஞ் ைய உப் ட்ட ஊ காய்; ginger picked in salt.

     [இஞ்  + அைட + காய்.]

இஞ் காய்

 
 இஞ் காய் iñjiyūṟukāy, ெப. (n.)

   இஞ் டன் மசாைல ங் ட்  எண்ெணய் ட்ட ஊ காய்; ginger pickled in gingelly oil (சா.அக);.

     [இஞ்  + ஊ காய்.]

இஞ் வ ப்

 
 இஞ் வ ப்  iñjivaḍippu, ெப. (n.)

இஞ் ைறப்  பாரக்்க;see inji-viraippu.
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இஞ்  ைறப்

இஞ்  ைறப்  iñjiviṟaippu, ெப. (n.)

   1. இஞ் ைய அ த் த் ேதனி ட் ப் பாகம் ெசய்த ஒ  பா ; ginger crushed and preserved in honey.

   2. இஞ் ைய ெவல்லத் ட் ச ்சைமத்த ஒ வைகச ் ண்டாங் ; boiled with jaggery or sugar and used in 
food to give it relish, a seasoning for food.

ம வ. இஞ் வ ப் , இஞ் ைறப்பா, இஞ் த் த் ப் .

     [இஞ்  + ைறப் .]

இஞ் ேவர்

இஞ் ேவர ்iñjivēr, ெப. (n.)

   இஞ் க் ழங் , இஞ் ப்பாைவ; ginger root.

   ம., ட., ேகாத. இஞ் ;பர.் ங் ேவர.

 L. Zingiber. Gk Zingiberis, LL, gingiber: OE gingiber. E ginger. Skt Smgavera.

     [இஞ்  -  இஞ்  + ேவர.் இஞ் தல் நீைர உள்ளி த்தல்.]

இஞ்  என்ப  ெதான் ெதாட் த் த ழ்நாட் ல் ைளந்  வ ம் ம ந் க் ழங்

     "ெசய்யாப்பாைவ வளரந்்  க ன் ற் க் காயங்ெகாண்டன. இஞ் " (மைலப .125-6);"இஞ் ராய 
ைபந்தார ் ட் " (ப ற் ப்.42.10);.

     "மஞ்ச ம் இஞ் ம் மயங்களில் வலயத் " ( லப்.10.74);.

இஞ் , த் ற்  ற்பட்ட பண்ைடக்காலத் ேலேய இங் ந்  ேமனா க க்  ஏற் ம யான 
ெபா ள்க ள் ஒன்றாம்.

     "ேமைலயாரியச ்ெசாற்கெளல்லாம் இஞ் ேவர ்என் ம் த ழ் வ ைவப் ெபரி ம் ஒத் க் ன்றன. 
அவற்ைற வழங் ேவா ம் அவற்ைறத் த ழ்செ்சால் ன் ரிெயன ஒத் க்ெகாள்வர.் ஆ ன் 
வடெமா யாளேரா இஞ் ேவர ்என்பைதச ் ங்க ேவர ்எனத் ரித்  மான்ெகாம்  ேபான்ற வ ன  
என்  வ ந் ம் ந ந் ம் ெப ள் , அைத வடெசால்லாகக் காட்ட யல்வர்

     'ச் ங்க என்ப  ெகாம்  என்  மட் ம் ெபா ள்ப ம். இஞ் ேவர ்ெபா வாகக் ைள 
ைளயா ப்ப  பற் , அைத மான்ெகாம்ெபா  ஒப் ட்  மான் என் ம் ெசால்ைல ம் ேசரத்் க் 

ெகாண்ட  ெபா ந் வதன் . ேவர என்ப ம் 'உடம் ' என்  ெபா ள்ப வேதயன்  ேவர ்என் ம் 
ெபா ள் ெகாண்டதன் " (வ.ெமா.வ.87); எனப் பாவாணர ்தந் ள்ள ளக்கத்ைதக் காண்க.

இஞ் ேவர்ப் ல்

 
 இஞ் ேவரப்் ல் iñjivērppul, ெப. (n.)

   க் நா ப் ல் (KR.); பாரக்்க; ginger-grass (ெச.அக.);.

ம. இஞ் ப் ல் .

     [இஞ்  + ேவர ்+ ல்.]
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இஞ்

இஞ் 1 iñjudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   1. வ தல் (இ.வ..);; to be absorbed, as water in the ground.

   2. ண் தல் (இ.வ.);; to evaporate.

   3. இ தல் ( ன்.);; to be curdled, as milk, become congealed get thick, as ghee

   க. இங் ;ெத. இங் . இ க, இ , இ , இ , ஈ , . இங் .

     [இல் - ( ைளத்தற் க த் ேவர)்; உட் ந்  ைணத்த ம் உள்ளடீை்ட ெவளி த் த் 
ைளத்த ம் ஆம். (இல் + ); - இல் +  - இஞ் , இஞ் தல் = வ தல், உள்ளரீம் அற் ப்ேபாதல்.]

 இஞ் 2 iñjudal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. த் தல்; to pierce, to stab.

   2. வ த் தல், ன் த் தல்; to cause pain, inflict.

     [இல் - இய் - இஞ் . ஓ.ேநா. ல் - ய் ( ல்); – ஞ் .]

இஞ் சாைர

 
 இஞ் சாைர iñjucārai, ெப. (n.)

ெவல்லம் (இராட)்; jiggery. (ெச.அக.);.

     [இஞ்  + (ச க்கைர); சாைர. ச க்கைர – சாைர எனத் ரிந்த  ம உ. ஒ.ேநா. பைன இஞ் சாைர → 
ம. பனஞ்சார ச க்கைர = வட்டவ வமாக வாரக்்கப்ப வ . வாரக்்கப்பட்  ஈரம் ைறந்  
கட் யாத ன் இஞ் சாைர எனப்பட்ட .]

இஞ் ச ்சா

 
 இஞ் ச ்சா  iñjuccāṟu, ெப. (n.)

ெவல்லம் jiggery. (சா.அக.);.

     [இஞ்  + சாைர – இஞ் சச்ாைர → இஞ் சச்ா .]

இஞ்ைச

இஞ்ைச iñjai, ெப. (n.)

   1. ன்பம்; injury ham.

   2. ெகாைல; killing, slaying murder

     "இஞ்ைசெபாய், கள " (உத்தரரா. அரக்கர் ற.26);, (ெச.அக.);.

     [இஞ்  – இஞ்ைச → Skt himsa.]

இட்டங்கட்டல்

 
 இட்டங்கட்டல் iṭṭaṅgaṭṭal, ெப. (n.)

இட்டங்கட் தல் பாரக்்க (ஆ.அக.);;see ittan-kattu.

இட்டங்கட் -தல்

இட்டங்கட் -தல் iṭṭaṅgaṭṭudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   ஒைர (இரா ); நிைல வைரதல்; note on a diagram of the Zodiac indicating the position of the various planets at a 
particular time (ெச.அக.);.

     [இட்டம் + கட் தல். ஒ கா. ட்டம் – இட்டம். ண் - ட்டம் = ண்ணில் ேகாள்நிைல, இனி,  - 
ட்டம் ( ரி ); என் மாம்.]

இட்டசட்டம்

 
 இட்டசட்டம் iṭṭasaṭṭam, ெப. (n.)

   தன்னிசை்ச ( ன்.);; freedom from constraint free choice. (ெச.அக.);

     [இ  - இட்ட – இட்ட + சட்டம்.]
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இட்ட த்

 
 இட்ட த்  iṭṭasitti, ெப. (n.)

ப்பெவற்  பாரக்்க;see viruppa-vetri.

 இட்ட த்  iṭṭasitti, ெப. (n.)

   ப்பம் நிைறேவ ைக; attainment of one's heart's desire.

த.வ. ைழ ப்ேப .

     [Skt. ista-siddhi → த. இட்ட த் .]

இட்ட க்

 
 இட்ட க்  iḍḍaḍukki, ெப. (n.)

   காதணிவைக; old-fashioned ear-ornament, one of many ornaments worn through the ear-lobes (ெசஅக.);.

     [இட்  + அ க் .]

இட்டைட

 
 இட்டைட iḍḍaḍai, ெப. (n.)

   இட் ைட ( ன்.);; dial (ெச.அக.);.

     [இட்  + இைட – இட் ைட. இட்டைட.]

இட்டைடசெ்சால்

இட்டைடசெ்சால் iḍḍaḍaiccol, ெப. (n.)

   செ்சால்; foul word.

     "இட்டைடச ்ெசால்லார ்ெபா ப்பார"் (ெப ந்ெதா.பக்.609);. (ெச.அக.);.

     [இட் ைட + ெசால் → இட் ைடசெ்சால் → இட்டைடசெ்சால்.]

இட்டம்

இட்டம் iṭṭam, ெப. (n.)

   1. ேகாள் நிைலயால் ைள ம் ைள ;   2. ஞாலத் ன் ைனக் ம் ( வத் ற் ம்); ஒைரக் ம் 
இைடேய ள்ள ெதாைல  ( ன்.);;
 இட்டம் iṭṭam, ெப. (n.)

   1. ப்பம்; desire, will, wish, inclination of mind.

     "நம்பைன நாெடா  ட்டத்தா னிதாக நிைன ேனா" (ேதவா. 20,8.);.

   2. அன் ; love, affection.

     "இட்டமான யற் க ேரானிடங் ட் னான்" (கந்த . க் ர ப. 15.);

   3. நட் ; friendship.

த.வ. உகப் .

     [Skt. ista → த. இட்டம்.]

இட்ட

 
 இட்ட  iṭṭali, ெப. (n.)

இட்டளி பாரக்்க;see ittiali.

     [இட்டளி → இட்ட .]
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இட்ட வழக்

 
 இட்ட வழக்  iṭṭavaḻkku, ெப. (n.)

   ெசான்ன  சட்டமா க்ைக; issuing an order or directive by sheer force of authority, dictatorial assertion  

     'அவரக்ள் இட்ட வழக்கா க் ேற' (ஈ .அக. .); (ெச.அக.);.

     [இ  → இட்ட + வழக் .]

இட்டைவ

 
 இட்டைவ iṭṭavai, ெப. (n.)

   வ  (அக.நி.);; path (ெச.அக.);.

     [இட்  – ய. இட்  – இட்ட. இய  - ேவ - ைவ. இய  - பாைத இட்  + இய  - இட் ய  - இட்டய  - 
இட்டைவ.]

இட்டளப்ப -தல்

இட்டளப்ப -தல் iḍḍaḷappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i)

   ய இடத் ல் ரண்  ேதங் தல்; to be brought together as fragments and concentrated within a small space.

     "ெசளந்தரிய சாகரம் இட்டளப் பட் ச ் த்தாற் ேபாேல." (ஈ .10.10.9);. (ெச.அக.);.

     [இ  - இட்  = . அள் - அனம் = ெச தல், ெந ங் தல். இட்  + அளம் – இட்டளம் + ப தல்.]

இட்டளம்

இட்டளம்1 iṭṭaḷam, ெப. (n.)

   1. ெந க்கம்; crowd throng, concourse, insufficient air-space.

     "பரமபதத் ட்டள ந் ரந்்த " (ஈ .3.8.2);.

   2. ன்பம்; difficulty affliction, pain, sorrow

     "அ ேய னிட்டளம் ெகடேவ" (ேதவா.988.1.);.

   3. தளர்  ( ங்.);; weakness, weariness.

   க. இட்டள;ெத. இட்டல.

     [இட்  + அளம். அள் = அளம் = ெச . ெந க்கம். இட்  - . யஇடம்.]

 இட்டளம்2 iṭṭaḷam, ெப. (n.)

   1. ெபான் (ெபரிய .ஏயர ்ேகான்.133. உைர);; gold (ெச.அக.);.

   2. ன்பம்; distress.

     "என்ெசய்த வாற ேகள் அ ேயன் இட்டளங் ெகடேவ.." (கந்தரர ்ேதவா.988-1);.

     [இட்டளம் = ெச , . யாகக் காய்சச்ப்ப ம் ெபான்.]

இட்டளர்

இட்டளர ்iṭṭaḷar, ெப. (n.)

   மனக்கலக்க ள்ளவர ்( ற்.61, உைர);; unsteady, wavering persons (ெச.அக.);.

     [இட்டளம் - ய இடத் ல் ெந க்க தல் மனக்கலக்கமைடதல்.]

இட்டளி

 
 இட்டளி iṭṭaḷi, ெப. (n.)

   அரி மா ம், உ ந் மா ம் ேசரத்்  ஆ ல் ேவகைவக் ம் ற் ண்  வைக; cake prepared by 
steaming semi-solid dough made of rice mixed with black gram.

ம. இட்ட : க. இட்ட : ெத. இடெ்டன.

     [இட்டம் - ய இடத் ல் ேதங் தல். இட்டளப்ப தல், இட்டளித்தல் - ேதங்கச ்ெசய்தல். இட்டள் - 
இட்டளி.]

655

www.valluvarvallalarvattam.com 5429 of 19068.



இட்டளிக்ெகாப்ப
ைரl

 
 இட்டளிக்ெகாப்பைரl iṭṭaḷikkopparai, ெப. (n.)

   இட்டளி சைமக் ம் ஏனம்; brass vessel into which the itali-t-tattu is placed for making steamed rice-cakes. 
(ெச.அக.);.

     [இட்டள் → இட்டளி + ெகாப்பைர.]

இட்டளிசச்ட்

 
 இட்டளிசச்ட்  iṭṭaḷiccaṭṭi, ெப. (n.)

   இட்டளி ேவகைவத்தற் ரியேதாேரனம். (பாண் .வழ.);; the vessel in which ittali is prepared.

     [இட்டள் → இட்டளி + சட் .]

இட்டளித்தட்

 
 இட்டளித்தட்  iṭṭaḷittaṭṭu, ெப. (n.)

   இட்டளிவாரக்் ம் தட் ; perforated metal plate, with depressions inserted into the Itali-k-kopparai, with the dough to 
steam and prepare rice-cakes.

     [இட்டளி + தட் .]

இட்டளித்தவைல

 
 இட்டளித்தவைல iṭṭaḷittavalai, ெப. (n.)

இட்டளிக் ெகாப்பைர பாரக்்க;see italf-k-kooparal.

     [இட்டளி + தவைல.]

இட்ட

இட்ட 1 iṭṭaṟudi, ெப. (n.)

   உ ெசய்த எல்ைல ( ன்.);; limited time or space (ெச.அக.);.

     [இ  → இட்  + அ . அ  – உ , , இட்ட  -உ டப்பட்ட  - ெசய்யப்பட்ட .]

 இட்ட 2 iṭṭaṟudi, ெப. (n.)

   1. இக்கட்டான ேநரம் ( ன்.);; critical time.

   2. வ ைம ( ன்.);; destitution, extreme want. (ெச.அக.);.

     [இட்  - ெந க்கம், ெந க்க . அ  - அ  - நல்வாய்ப் ம் ெசல்வ ம் அற் ப்ேபான ன்பநிைல.]

இட்டைற

 
 இட்டைற iṭṭaṟai, ெப. (n.)

   யாைனைய ழ்த் ங்  (சம்.அக.);; invisible deep pit covered over with twigs etc. for catching elephants.

     [இட்  - ெந க்கம், ைம அைற ைம இடம், பள்ளம்.]

இட்டன்

 
 இட்டன் iṭṭaṉ, ெப. (n.)

   வணங்கத்தக்க ெபரியவன் (நாநாரத்்த);; venerable person (ெச.அக.);.

 இட்டன் iṭṭaṉ, ெப. (n.)

   நண்பன்; friend.

     [Skt. ista → த. இட்டன்.]

656

www.valluvarvallalarvattam.com 5430 of 19068.



இட்

இட் 1 iṭṭi, ெப. (n.)

   ஈட் ; sea lance.

     "இட் ேவல் ந்தங் ரவ்ாள்" ( வக.2764);. (ெச.அக.);.

   ம., க. இட் ;. Skt. yasti..

     [ஈட்  - இட் .]

 இட் 2 iṭṭi, ெப. (n.)

   1. க்கச ்ெசய் ள்; epigrammatic verse.

   2. ெகாைட; gift.

   3. ைச; worship.

   4. இசை்ச; desire, longing.

     [இ  - இட்  – இட் .]

இட் ைக

இட் ைக1 iṭṭigai, ெப. (n.)

   ெசங்கல்; brick.,

     "கண்ெசா ரீஇ ட் ைக ற் பவர"். (பழெமா .108);. (ெச.அக.);.

க. இட்டெக. இட் ெக.

     [இட்  - இட் ைக ( ய வ லான ெசங்கல்);.]

 இட் ைக2 iṭṭigai, ெப. (n.)

   1. இ க்  வ ; narrow way.

   2. ட் ெம ; mixture of wax, resin, etc. (ெச.அக.);.

     [இட்  = . இட்  – இட் ைக.]

 இட் ைக3 iṭṭigai, ெப. (n.)

   ப டம்; alter for offering sacrifice.

     "நாட்ப  மறந்த நைரக்கண் இட் ைக" (அகநா.287);. (சங்.இலக்.ெசாற்.);.

 இட் ைக4 iṭṭigai, ெப. (n.)

   1. ண்ைம. ( றள் 743 பரி.உைர);; firmness, stability

   2. அ ைம; rarity.

இட் ைக வாய்ச்

இட் ைக வாய்ச்  iṭṭigaivāycci, ெப. (n.)

   ெசங்கற்கைளச ்ெச க் ம் க  ( வக.2689.உைர);; chisel for cutting burned clay. (ெச.அக.);.

     [P]

     [இட் ைக + வாய்ச் . வாய்ச்  - வாயகன்ற க .]
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இட் ைட

இட் ைட1 iḍḍiḍai, ெப. (n.)

   ய இைட; slender waist.

     "இட் ைட ன் ன்னிப்ெபா ந் " ( வாச.7.16);. (ெச.அக.);.

க. இட் ெட (ெந க்கம். சந் );.

     [இட்  + இைட.]

 இட் ைட2 iḍḍiḍai, ெப. (n.)

   1. ைம ( டா.);; smallness, minuteness.

     "இட் ைட ைட தனக் " (கந்த .ெதய்வயா.183);.

   2. இைட ; hindrance, impediment.

     " ணி ட் ைடெசய" ( ப் . 1053);.

   3. கைடசற்க ன் ஒ ப்  (யாழ்ப்.);; vice in a turner's lathe. (ெச.அக.);.

     [இட்  + இைட. இைட - தனிைலப்ெபா ள் ஈ .]

இட் ைடஞ்சல்

இட் ைடஞ்சல் iḍḍiḍaiñjal, ெப. (n.)

   1. ன்பம்; trouble affliction. 

     'யாேதார ்இட் ைடஞ்ச ம் வாராமற் காப்பாற் னான்' (யாழ்ப்.);.

   2. வ ைம; adversity, straits, great want. 

இ  இட் ைடஞ்சல் வ ங்காலத் த ம் (யாழ்ப்.); (ெச.அக.);.

   3. இட்ட  ( ன்);; critical time.

     [இட்  + இைடஞ்சல்.]

இட்

இட்  iṭṭidu, ெப. (n.)

   1. ; scantiness. slenderness.

     "ஆகாறள ட்  தா ம்" ( றள்.478);.

   2. அ க்கம்; proximity nearness.

     "இட் தாக வந் ைர ேனா" (ேதவா.1240.2);. (ெச.அக.);.

     [இட்  → இட் .]

இட் ைம

இட் ைம iṭṭimai, ெப. (n.)

   1. ைம ( வா.);; smallness.

   2. ஒ க்கம் ( க்ேகா. 149, உைர);; narrowness. (ெச.அக.);.

     [இட்  → இட் ைம.]

இட் ய

இட் ய iṭṭiya, .ெப.எ. (adj.)

   ய (ஐங் .219);; small (ெச.அக.);.

     [இட்  → இட் ய.]

இட் யம்

 
 இட் யம் iṭṭiyam, ெப. (n.)

   பாகம் (ஆ.அக.);; part.

     [இட்  → இட் யம்.]
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இட் வனம்

 
 இட் வனம் iṭṭivaṉam, ெப. (n.)

   ஒ  சடங்  (ஆ.அக.);; ritual.

     [இ  → இட்  → இட் வனம்.]

இட் ைற

 
 இட் ைற iṭṭiṟai, ெப. (n.)

   இைற ைக (கப்பம் கட் தல்);; paying tribute ( வ்.அக.);.

     [இட்  + இைற.]

இட்

இட்  iṭṭīṭu, ெப. (n.)

   வழக் ; dispute.

     "என்ேனாட இட்  ெகாண்டல்ல  தரியா தானாய்" (ஈ .8.2.6);.

     [இட்  + ஈ . இ  → ஈ  = அ த்தல், அ த , கலவரம், இட்  = ல்லைறக் கலகம்.]

இட் ெகாள் -
தல்

இட் ெகாள் -தல் iṭṭīṭugoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   ெசால் ெகா த் ச ்ெசால் வாங் தல்; provoke greater irritation and retort.

     "அவ க்  இட்  ெகாள் ைகக் ப் பற்றாக இல்லாதப " (ஈ .6.2.ப்ர);. (ெச.அக.);.

     [இட்  + ஈ  + ெகாள் .]

இட்

இட்  iṭṭīṟu, ெப. (n.)

   ெச க்காற்ெசய் ம் ெசயல்; action proceeding from one's haughtiness or arrogance.

     "இட் ட்  ைளயா " ( வ். நாச் .14,1);. (ெச.அக.);.

     [இட்  - ைம. இட்  + ஊ  → இட்  → இட் . ைம ம் ெசயல்கள்.]

இட்  பாரக்்க;see itturu.

இட்

இட் 1 iṭṭu, . .எ. (adv.)

   1. ெதாடங் ; beginning with.

     " த ட்  ஐந்  பாட்டாேல" ( வ். வாய்.2.10 பன்னீ.ப்ர);.

   2. காரணமாக (ெகா.வ.);; for the sake of on account of, as in 

   அைத ட்  வந்தான் – இைட. (part.); ஓர ்அைச (உரி.நி);; expletive, as in ெசய் ட்  (ெச.அக.);.

     [இ  → இட் .]

 இட் 2 iṭṭu, ெப. (n.)

   ைம; smallness.

     "இட் வாய்ச ் ைனய" ( ந்.193);. (ெச.அக.);.

க. இட் .

 இட் 3 iṭṭu, ெப. (n.)

   1. ப்பம்; desire.

   2. ண்ைம (ஆ.அக.);; minuteness.

     [இள் → இட் .]
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இட் க்கட் -தல்

இட் க்கட் -தல் iṭṭukkaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. இல்லாதைத ஏற் ச ்ெசால் தல் (ெகா.வ.);; to concoct.

   2. கற்பைன ெசய்தல் (ஆ.அக.);; to draw upon the imagination, as in writing poetry or drama. 

     'அவன் க  இட் க் கட் றான்' (ெச.அக.);

   3. ெசயைல க்க ைனந்  நிற்றல்; to determine, to finish a deed.

     [இட்  + கட் .]

இட் க்ெகா

இட் க்ெகா 1 iḍḍukkoḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஏற் க் ெகா த்தல் (ஆ.அக.);; to give over and above or extra.

     "ஒன் ரண் ட் க்ெகா த்த யல் " ( .ெவ.1.17);. (ெச.அக.);.

     [இ தல் = ைவத்தல். இ  → இட்  + ெகா . இட் க்ெகா த்தல் = ேமெலான்  ைவத் க்ெகா த்தல்.]

 இட் க்ெகா 2 iḍḍukkoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   லா ண  பைடத்தல் (இராட.்);; to serve meal (ெச.அக.);.

     [இ தல் = தல், ைசதல். இ  → இட்  + ெகா .]

இட் க்ெகாண்
ேபா-தல்

இட் க்ெகாண் ேபா-தல் iṭṭukkoṇṭupōtal,    10 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ட் க்ெகாண்  ெசல் தல் (ெகா.வ.);; to take a person along with oneself (ெச.அக.);.

     [இட்  + ெகாண்  + ேபா. இ தல் = ைவத்தல். இ  → இட்  = உடனைழத் , உடன்ைவத் .]

இட் க்ெகாண்
வா-தல் 

(இட் க்ெகாண்  
வ தல்)

இட் க்ெகாண் வா-தல் (இட் க்ெகாண்  வ தல்) iṭṭukkoṇṭuvādaliṭṭukkoṇṭuvarudal,    15 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உடனைழத்  வ தல்; to bring, to take along with

     "ெசட் யாைர ட் க் ெகாண்  வா ங்கள்" ( ரதாப.சந்:67);.

     [இட்  + ெகாண்  +  வா.]

இட் நீட் -தல்

இட் நீட் -தல் iṭṭunīṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

 to send through an emissary or messenger. ( வ்.81);.

     [இட்  + நீட் .]

இட்  நீர்

 
 இட்  நீர ்iṭṭunīr, ெப. (n.)

   தாைரவாரக்் ம் நீர ்(இ.வ.);; water poured by the donor in the palms of the donee in making a gift. (ெச.அக);.

     [இ தல் = ேம தல், ெதளித்தல், இ  → இட்  + நீர.்]

இட் ப் ரி-தல்

இட் ப் ரி-தல் iṭṭuppiridal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அணிைம ற்றைலவன் ரிதல் (க த்.121. உைர);; to be separated from one's lady-love by only a short distance 
(ெச.அக.);.

     [இட்  - ைம, காலம். இட்  + ரி.]

இட் ப் ரி

இட் ப் ரி  iṭṭuppirivu, ெப. (n.)

   க அண்ைம ற்றைலவன் ரி ம் ரி  (ஆ.அக.);; separation b. a short distance, parting of a lower to go to a 
place not far off.

     "இட் ப் ரி ரங் ம்" (ெதால்.ெபா ள்.111.); (ெச.அக.);.

     [இட்  + ரி .]
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இட் ப் ற-த்தல்

இட் ப் ற-த்தல் iṭṭuppiṟattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   ஒ  காரியத் ற்காகப் றத்தல் (ஆ.அக.);; to be born was mission.

     "ைகங்கரிய ஸாம்ராஜ்யத் க்  இட் ப் றந் " (ஈ .2.3.1); (ெசஅக.);.

     [இட்  + றத்தல். இ தல் - ைவத்தல் ஒன் ன் ேம ட்  (ஒ  காரணத்ைத ன்ைவத் ); றத்தல்.]

இட் ப் தல்

இட் ப் தல் iṭṭuppugudal, ெப. (n.)

   நாட் யத் க் ரிய கால்க ள் ஒன் . ( லப்.3.14,பக்.90. ழ்க் ப் );; a kind of step in dance. (ெச.அக.);.

     [இட்  + தல்.]

இட் மா -தல்

இட் மா -தல் iṭṭumāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   பைழைம நீங் ப்  நிைலைம அைடதல்; old yielding place to new, revival, refreshment. ( வ்.அக.);.

     [இட்  + மா .]

இட் ைர-த்தல்

இட் ைர-த்தல் iṭṭuraittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   றப் த் ச ்ெசால் தல் ( .ெவ.4.11);; praise, axio, admire, value (ெச.அக.);.

     [இ  - இட்  = ேமல் ைவத் . கழ்ந் . இட்  + உைரத்தல்.]

இட்  வட்

 
 இட்  வட்  iṭṭuvaṭṭi, ெப. (n.)

   ேசாற் க்கரண்  (ெநல்ைல.);; vessel for serving rice.

     [இ  → இட் . இ தல் = தல், ரிதல், இட் வட்  - ரிதெ்த க் ம் வட் .]

இட் வா(வ )-தல்

இட் வா(வ )-தல் iṭṭuvāvarudal,    15 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. அைழத்  வ தல் (ெகா.வ.);; fetch as a person

   2. ெகா த் ட்  வ தல் (ஆ.அக.);; give and come back.

     "இட் வாெவன்றால் ட் வந்தவன் இவ்வ மா னன்ேறா." [இ  → இட்  + வா.]

இட்

இட் 1 iṭṭuṟudi, ெப. (n.)

   கண் ப்  ( ன்.);; firmness, severity, rigour.

     [இட்  + உ . இ தல் = ைவத்தல், நம் தல் இட்  = நம் க்ைக உ .]

 இட் 2 iṭṭuṟudi, ெப. (n.)

   இ க்கண் காலத்  உத  (யாழ்.அக.);; help in times of distress.

     [இ  = ைவத்தல், த தல் உத தல் இ  → இட்  + உ .]

இட்

 
 இட்  iṭṭūṟu, ெப. (n.)

   ப தல், ெசய்ய ேவண் ய நலன்கைளச ்ெசய்ய ல்ைல என்பதற்காகக் றப்ப ம் 
ற்றசச்ாட் ; grievance.

     [இ  + ஊ  + இட் .]
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இட்ேடற்றம்

இட்ேடற்றம் iṭṭēṟṟam, ெப. (n.)

   1. ெபாய்யாகக் ற்றஞ்சாட் ைக; false accusation இப்ப  இட்ேடற்றம் ேப வதாகா  (ெகா.வ.);.

   2. ெகா ைம; tyranny cruelty injustice 

ஏனிப்ப  இட்ேடற்றம் பண் றாய்? (யாழ்ப்.);. (ெச.அக.);.

   3. அல்நயன்; foul play.

   4. ப்ெபாய்; blatant lie (ஆ.அக.);.

     [இ தல் – ைவத்தல். இ  → இட்  + ஏற்றம்.]

இட்ேட

இட்ேட 1 iṭṭēṟi, ெப. (n.)

   1. வயல்களினிைடேய ெசல் ம் வரப் ப்பாைத (ெத.ஆ);; narrow raised foot path between two fields.

   2. வண் ப்பாைத (ேகாைவ);; cart-tract.

ம. இடஞ்.

     [இ  - இட்  = ைம. ஏ  = ஏ  = ஏ செ்சல் ம் வரப் . ஒற்ைறய ப் பாைத.]

இட்ேட -தல்

இட்ேட -தல் iṭṭēṟudal,    6 ெச. . . (v.i.)

   1. யதாதல்; to be achieved.

   2. ேபா யதாதல்; to be sufficient (ெச.அக.);.

     [இட்  = ைவத்  ஏ தல் = தல் இட்ேட தல் - யாக ைவத் த்தல், வளைமயால் றத்தல்.]

 இட்ேட -தல் iṭṭēṟudal, ெச. . . (v.i.)

   1. உற்ற ேநரத் ல் வ தல்; to come in time,

   2. ஒ  வைகயாக நிைறேவற் தல்; to give perfection to a work.

     [இட் +ஏ -]

இட்ேடாட்

 
 இட்ேடாட்  iṭṭōṭṭu, ெப. (n.)

   அைலக்க  (யாழ்ப்.);; vexation, trouble. (ெச.அக.);.

     [இட்  + ஒட் . இட்ேடாட்  + ரித்  அைலத்தல், ன் த் தல்.]

இட்ேடா

 
 இட்ேடா  iṭṭōṭu, ெப. (n.)

   ஒன்றாைம; disunion discord. Separation. 

இட்ேடா  பண் ற . ( ன்.);.

     [இட்  + ஒ , இட்  = ரி .]
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இடத்தல்

இடத்தல் iḍattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. ள ப தல்; to be cracked, broken

     "களி  வழங்க  னிடந்தமன்" ( ரம் .40);.

   2. உரிதல்; to

 be

 stripped off. as the outer covering. 

     ' த் க்கள் ேதால்ேதய்ந்தன ம் ேதா டந்தன ம்' (S.I.I.93,49); - ெச. ன்றா . (v.t.);

   1. ேதாண் தல் (ெபரிய .கண்ணப்.183);; to dig. scoop out hollow ம. இட.

   2. ளத்தல்; to force away through, as an elephant in battle;

 to root up, as a hog, to gore, as a bull.

     "ெபான்ெபயேரான் மார் டந்த" ( வ்.இயற்.1.23);.

   3. ெபயரத்்தல்; to dislodge, as a stone, to throw up, as clods in a furrow.

     "எ ற் ப் பைடயா டந் " ( ெவ.6.13);.

   4. த் ெய த்தல், ( வ். இயற்.1.2);; to fork.

   5. உரித்தல் ( வா.);; to peel off (ெச.அக.);.

     [இல் - ைளத்தற் க த் ேவர.் இல் → இள் → இள → இட. இடத்தல்.]

இடக்கண்

இடக்கண் iḍakkaṇ, ெப. (n.)

   இடப் றக் கண்; left eye.

   2. ஓரப்பாரை்வ; side glance.

க.எடகண்.

     [இடம் + கண்.]

இடக்கண்ணியன்

இடக்கண்ணியன் iḍakkaṇṇiyaṉ, ெப. (n.)

   அலரந்்த கண்ணியன்; one wearing wreath on the head.

     "பக டக் கண்ணியன் ைபதற் ழலன்" (க .101);. (சங்.இலக்.ெசாற்.);.

     [இடம் + கண்ணியன்.]
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இடக்கர்

இடக்கர1் iḍakkar, ெப. (n.)

   ெசால்லத்தகாத ெசால்; indecent words, terms denoting things or actions too obscene to be uttered in good society 
(ெச.அக);.

     [இள் - இள - இட - இடக்கர.்]

 இடக்கர2் iḍakkar, ெப. (n.)

   தா மா  ெசய்பவர ்(ஆ.அக.);; wrong doer rude person.

     [இடக்  → இடக்கர.்]

 இடக்கர3் iḍakkar, ெப. (n.)

   டம் ( ங்.);; water pot (ெச.அக.);.

     [இ  - இடம் ( ய ப );. இட - இடக்கர.் ( டம்);.]

 இடக்கர4் iḍakkar, ெப. (n.)

   1. ரை்க (நாநாரத்்த.);; being close and crowded. (ெச.அக.);.

   2. ெந க்கம் (ஆ.அக.);; compactness.

     [இள் → இ  = ெந ங் தல், ெந க்கம்.]

இடக்கரடக்கல்

இடக்கரடக்கல் iḍakkaraḍakkal, ெப. (n.)

   த வழக் களிெலான்  (நன்.267);. நன்மக்களிடத்ேத ெசால்லத்தகாத இடக்கரான வாரத்்ைதகைள 
மைறத் ப் றவற்றால் ெசால்வ ; euphemism, use of indirect expression to avoid indecent language, one of three 
tagudi-valakku.

     [இடக்கர ்+ அடக்கல்.]

இடக்கரடக்

 
 இடக்கரடக்  iḍakkaraḍakku, ெப. (n.)

இடக்கரடக்கல் பாரக்்க;see idakkaradakkal.

     [இடக்கர ்+ அடக் .]

இடக்கரிைச

இடக்கரிைச iḍakkarisai, ெப. (n.)

   ெசய் ட் ற்றதெ்தான்  (யாப்.525);; defect in versification (ெச.அக.);.

     [இடக்கர ்+ இைச.]

இடக்கல்

இடக்கல் iḍakkal, ெப. (n.)

   1. ேதாண்டல்; digging.

   2. கைடக்கால்; foundation (ேசரநா.);.

ம. இடக்கல் (அ க்கல்);.

     [இடக்  → இடக்கல்.]

இடக்கன்

 
 இடக்கன் iḍakkaṉ, ெப. (n.)

   தா மா  ெசய்பவன் ( ன்.);; rude, disrespectful person.

க. இடக்கன் (பணிக்  வராேதான். பயனற்றவன்);.

     [இடக்  → இடக்கன்.]
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இடக்காைர ெயன்

 
 இடக்காைர ெயன்  iḍakkāraiyeṉpu, ெப. (n.)

   இட  சவ  ெய ம் ; left collar-bone (சா.அக.);.

     [இட + காைர + என் .]

இடக் யம்

இடக் யம் iḍakkiyam, ெப. (n.)

வல்  வ வம் எ ய ேதரக்்ெகா  ( ன்.); 

 flag swallow-tail banner standard hoisted on a car.

ெத. ெடக் ய . க. ெடெக.

     [இடக் 2 → இடக் யம்.]

ஏைனப்பறைவகைள எ ரத்் த் தாக் ம் இயல் ள்ள வல்  என் ம் பறைவ வ வம் எ யேதரக்் 
ெகா .

இடக்

இடக் 1 iḍakkudal, ெச. . (v.i.)

   தல்; to fall down fell

     "ேமனின் க் ேமல்" ( ேனந்444);.

     [இடக் தல் = இடத்தல் இடத்தல் + ெபயரத்்தல், இடம்ெபயரத்்தல், தல்.]

 இடக்  iḍakku, ெப. (n.)

   1. இடக்கர;் vulgar language.

   2. ஏ மா  (ெகா.வ.);; cavil, captious speech. 3.

   ரண்ெசயல்; rudeness, incivility, insubordination, pertinacity, obstinacy, as of a balky horse. 

ைர இடக் ப்பண் ற . (ெகா.வ.);. (ெச.அக.);.

   4. இ  ெசால்; mean word (ஆ.அக.);.

க. எட .

     [இட → இடக் . இடத்தல் = ேதாண் தல், தல், ன் த்தல்.]

 இடக் 3 iḍakku, ெப. (n.)

   1. தைட; obstacle.

   2. வல்  என் ம் பறைவ; royal falcon.

     [இட → இடக் .]

இடக் மடக்

இடக் மடக்  iḍakkumaḍakku, ெப. (n.)

   1. ஏ மா ; cavil, specious objection (ெச.அக.);.

   2. அைலக்க ; harassment.

     [இடக்  +  மடக் . டக்  → மடக் .]

இடக் டக்

இடக் டக்  iḍakkumuḍakku, ெப. (n.)

   1. ெந க்கம்; straits, difficult circumstances.

   2. இடரப்்பா ; dilemma, predicament.

     [இடக்  + டக் .]
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இடக்ைக

இடக்ைக1 iḍakkai, ெப. (n.)

   1. இட  ைக; left hand.

   2. இடக்ைகயாற் ெகாட் ம் ஒ  ேதாற்க  ( லப்.3,27, உைர);; small drum beaten by the left hand.

     [P]

க. எடகய்.

     [இள + இட + ைக = இடக்ைக வலக்ைகைய ேநாக்க இட ைக வ ைம ைறந்ததாகக் க தப்ப ம் 
ெமன்ைம ேநாக் , இள + ைக = இளக்ைக → இடக்ைக என வழக் ன் ய .]

 இடக்ைக2 iḍakkai, ெப. (n.)

   1. ஆமந் ரிைக; musica;

 instrument.

   2. ஒ  நா ; name of a territory.

     [இட – இடக்ைக. இட + அகன்ற.]

 இடக்ைக3 iḍakkai, ெப. (n.)

   ெப ர  வைக; large double drum (ெச.அக.);.

     [இடம் - இடக்ைக + வாயகன்ற ேதாற் க .]

இடக்ைகச்

 
 இடக்ைகச்  iḍakkaicci, ெப. (n.)

   ஒ  வைக நா ; a kind of pulse. (சா.அக.);.

     [இடம் + ைக + .]

இடக்ைகயன்

 
 இடக்ைகயன் iḍakkaiyaṉ, ெப. (n.)

   இடக் ைகயால் ேவைல ெசய்பவன்; one who does work by left hand.

   ம. இடத்தன்;க. எடகய்ய.

     [இடம் + ைகயன்.]

இடக்ைகயான்

 
 இடக்ைகயான் iḍakkaiyāṉ, ெப. (n.)

   அஞ்சா ரன் (க .அக.);; man with undaunted courage.

     [இடக்  → இடக்ைகயான்.]

இடகைல

 
 இடகைல iḍagalai, ெப. (n.)

   நில ன் கைல; phase of the moon.

     [இட + கைல.]

இடகன்

இடகன் iḍagaṉ, ெப. (n.)

   இடப்பக்கத்தவன்; one who is on the left side.

     " டகரக்் டகர"் (ெப ந்ெதா.1005);. (ெச.அக.);.

     [இட → இடகன்.]
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இடங்கசாைல

இடங்கசாைல iḍaṅgacālai, ெப. (n.)

   அக்கசாைல; mint."ேவங்கடாத் ரி ேதவமகாராஜய்ய க் த் ைவயா  இடங்க சாைல 
பா க்ைக ல்" (S.I.I.V. 224); (ெச.அக.);.

     [ஒ கா. டங்கசாைல – இடங்கசாைல. டங்கன் – வன்;

ெதய்வச் ற்பம், ெதய்வப்ப மங்கள் ெசய் டம்.]

இடங்கட் க்ெகாம்

இடங்கட் க்ெகாம்  iḍaṅgaḍḍukkombu, ெப. (n.)

   மாட் க் ற்ற வைக (ெபரியமாட் .161);; defect in cattle. (ெச.அக.);.

     [இட( ); + கட் க்ெகாம் .]

இடங்கண்

இடங்கண் iḍaṅgaṇ, ெப. (n.)

   1. பைற ன் அகன்ற கண் ப  (அக.87);; middle of the membrane of a drum.

   2. அகற் , பரப் ; broad, big in area.

     [இடம் + கண்.]

இடங்கணம்

இடங்கணம்1 iḍaṅgaṇam, ெப. (n.)

   ெவண்காரம் (நன். 273, ம ைல);; borax (ெச.அக.);.

     [இள – இடம் + கணம். இடம் + ெவண்ைம.]

 இடங்கணம்2 iḍaṅgaṇam, ெப. (n.)

   56 நா க ள் ஒன் ; country, one of 56 teyam.

     "கன்னட டங்கணம்", ( ேவங்கட97); (ெச.அக.);.

இடங்கன் – இடங்கணம்.]

இடங்கணி

இடங்கணி1 iḍaṅgaṇi, ெப. (n.)

   1. சங்  ( வா.);; chain.

   2. இடங்கணிப்ெபா  ( வக.102, உைர); பாரக்்க;see idankani-p-pon.

   3. ஆந்ைத; owl (சா.அக.);.

     [இடம் + கணி. இடங்கணி = இடமகலப் ப த்த .]

 இடங்கணி2 iḍaṅgaṇi, ெப. (n.)

   உளி ( ன்.);; chisel. (ெச.அக.);.

     [இ தல் - தல், ளத்தல், ரித்தல். இ  – இட - இடங் னி - இடங்கணி.]

இடங்கணிப்ெபா

 
 இடங்கணிப்ெபா  iḍaṅgaṇippoṟi, ெப. (n.)

   ேகாடை்ட ம ல் ைவக்கப்ப ம் இயந் ரங்க ெளான் ; chain instrument mounted on the ramparts of a fort 
for singing stones at the enemy. advancing to attack the fortification.

     [இடங்கணி + ெபா . இடங் ணி → இடங்கணி.]

இடங்கப்பட்ைட

 
 இடங்கப்படை்ட iḍaṅgappaḍḍai, ெப. (n.)

   இலவங்கப்படை்ட; Cinnamon (சா.அக.);.

     [இலவங்கம் - இலங்கம் - இடங்கம் + படை்ட. (ெகா.வ.);.]
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இடங்கம்

இடங்கம்1 iḍaṅgam, ெப. (n.)

   உளி (தணிைகப் :அகத் 69);; chisel, stone cutter's chisel. (ெச.அக.);.

     [இ தல் = தல், ளத்தல், இ  → இடங்கம்.]

 இடங்கம்2 iḍaṅgam, ெப. (n.)

   1. ெசம்மணி (இரத் னம்); நி க்கப்பயன்ப வ ம் 24 ெசம்மணி ெகாண்ட மான நிைறகல் 
( க் ரநீ .189);; weight of 24 iratti for weighing precious stones.

   2. மண் ேதாண் ம் பைட (நாநாரத்்த.);; shovel.

   3. வாளி ைற (நாநாரத்்த.);; scabbard.

   4. கைணக்கால் (நாநாரத்்த.);; ankle.

   5. ெபாரிகாரம் (நாநாரத்்த.);; borax.

   6. னம் (நாநாரத்்த.);; anger.

   7. ெச க்  (நாநாரத்்த.);; pride arrogance.

   8. கற்சாைண (நாநாரத்்த.);; whetstone.

   9. இலவங்கம், (சா.அக.);; cove.

     [இடங்கம் - ளக் ம் அல்ல  ேதாண் ங் க  அவ்வ லைமந்த நிைறகல், ெவட்  வாளின் உைற 
ெவட் வ  ேபான்  னத் ன் ெவளிப்பாடான ெச க் .]

இடங்கர்

இடங்கர1் iḍaṅgar, ெப. (n.)

   1. இ ந்ேதார ்( டா.); debauchees, libertines, licentious men.

   2. தைல வைக crocodile.

     "ெகா ந்தாண் தைல  டங்க ங் கரா ம்" ( ஞ் ப்.257);. (ெச.அக.);.

     [இ  – இட – இடங்கர.் ரிக் ம் ணம் ெகாண்ட கயவர.் இ ணம் வாய்ந்ேதார.் வாயகன்ற 
தைல.]

 இடங்கர2் iḍaṅgar, ெப. (n.)

   1. நீரச்ச்ால் ( வா.); large bucket.

   2. டம் ( வா.);; pot (ெச.அக.);.

     [இடம் - இடங்கர ்= வாயகன்ற கலம்.]

 இடங்கர3் iḍaṅgar, ெப. (n.)

   வ  ( ன்.);; narrow path (ெச.அக.);.

   க. இ ;ெத. ெடாங்க.

     [இ  + . இ  - இடங்கர.்]

இடங்கரம்

 
 இடங்கரம் iḍaṅgaram, ெப. (n.)

   மகளிரக்் ண்டா ம் மாத டாய்த் ட் ; defilement from menses (ெச.அக);.

     [இ  – இட - இடங்கரம் - ரிந்  அல்ல  ல த்தற் க் காரணமான ட் க் காலம்.]

இடங்க ங் ட்டம்

இடங்க ங் ட்டம் iḍaṅgaruṅguḍḍam, ெப. (n.)

   இடம் கரிதா ய ; dark depth"இடங்க ங் ட்டத் டன் ெறாக்ேகா " ( றம்.37);.

     [இடம் + க ம் + ட்டம்.]
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இடங்க

இடங்க 1 iḍaṅgaḻittal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   இடத் னின்  நீக்கப்ப தல்; to be dismissed, to be expelled

     "தடங்கணாரக்் டங்க  காமனன்ன காைள" ( வக.2038); (ெச.அக.);.

     [இடம் + க .]

 இடங்க 2 iḍaṅgaḻi, ெப. (n.)

   1. எல்ைல கடக்ைக; passing beyond bounds;

 overstepping the proper limit.

     "இடங்க  காமெமா டடங்கா னா " (மணி.18.119);.

   2. காம ; excess of lust.

     "இடங்க மான் மாைலெயல்ைல" ( .ெவ.12. ெபண்பாற்.5);. 

   3. ரை்க; being pressed for want of space.

   4. மர ேவனம்; wooden vessel for keeping salt or other things. 

உப் டங்க . (ெகா.வ.);.

   5. ஒ ப யள ; measure of capacity = 8 ollocks. (ெச.அக.);.

ம. இடங்ங , இடங்ஙா .

     [இடம் + க . இடம் - இ ப் டம், எல்ைல.]

இடங்க நாயனார்

இடங்க நாயனார ்iḍaṅgaḻināyaṉār, ெப. (n.)

   அ பத் ன்  நாயன்மா ள் ஒ வர ்(ெபரிய .);; chief of Könádu, who is canonized and included in the galaxy 
of 63 saiva saints (ெச.அக.);.

     [இடங்க 2 + நாயனார.்]

இடங்க ைம

 
 இடங்க ைம iḍaṅgaḻimai, ெப. (n.)

இடங்க  பாரக்்க;see idangali.

இடங்க யர்

இடங்க யர ்iḍaṅgaḻiyar, ெப. (n.)

   1. கயவர ்( டா.);; lewd persons.

   2. கா கர ்(ெச.அக,);; profligates.

     [இடங்க  +  அர.்]

இடங்காரம்

இடங்காரம்1 iḍaṅgāram, ெப. (n.)

   1. மத்தளத் ன் இடப்பக்கம் ( ன்.);; left hand side of a double drum the end of which is glued to produce the 
required tone.

   2. பகம்; fame, reputation (ஆ.அக.);.

ம. இடங்காரம்.

     [இடம் → இடங்காரம்.]

 இடங்காரம்2 iḍaṅgāram, ெப. (n.)

   ல் ன் நாேணாைச (சங்.அக.);; twang of a bow-string (ெச.அக.);.

     [ஒ கா. இ ங்காரம் – இடங்காரம்.]
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இடங்ெகட்டபா

இடங்ெகட்டபா  iḍaṅgeḍḍapāvi, ெப. (n.)

   1. ர ந்தவன் ( ன்.);; utterly destitute, miserable wretch (ெச.அக);.

   2. ஆதரவற்றவன்; destitute person.

     [இடம் + ெகட்ட + பா .]

இடங்ெகட்டேபச்

 
 இடங்ெகட்டேபச்  iḍaṅgeḍḍapēccu, ெப. (n.)

   ஒ ங்கற்ற ெசால் (ெகா.வ.);; words spoken without any regard to reason, season, place or person (ஆ.அக.);.

     [இடம் + ெகட்ட + ேபச் .]

இடங்ெகட்டவன்

இடங்ெகட்டவன் iḍaṅgeḍḍavaṉ, ெப. (n.)

   1. அைலபவன்; wanderer.

   2. கயவன்; dishonest man (ெச.அக.);

     [இடம் + ெகட்டவன்.]

இடங்ேக

இடங்ேக 1 iḍaṅāḍu, ெப. (n.)

   1. ஏழ்ைம ( ன்);; poverty.

   2. தா மா ; inconsistency, incoherence (ெச.அக.);.

ம. இடங்ேக .

     [இடம் + ேக .]

 இடங்ேக 2 iḍaṅāḍu, ெப. (n.)

   1. நா கடத் ைக (இராட.்);; banishment

   2. எக்கசச்க்கம்; awkward predicament

     "இடங்ேகடாய்ச ்ெசன்  க் க்ெகாண்டாய் ள்ளாய்" (ெதய்வச ் ற .373);. (ெச.அக.);.

     [இடம் + ேக .]

இடங்ைக

இடங்ைக iḍaṅgai, ெப. (n.)

   1. இடக்ைக; left hand."ெந ங் ேகாதண்ட டங்ைக  ெல த் " ( ைள. யாைன.30);.

   2. ர டரக்ளின் ம ப் ர ன் ெபா ட் த் தங்க க் ள் பைகத் ப் ரி பட்ட வ ப் ன ள் ஒ  
ரிவார;் left hand clan, one of the two clans into which some Dravidian Castes in the Cölä country had separated 

themselves by about the 11th cAD, such as the artisan against the agricultural - the fued arising chiefly from each claiming 
certain honours such as riding a horse on marriage occasions etc. (ெச.அக.);.

   ம. இடங்ைக;   க. எடெகய்;   ெத. எடம: ெகாலா. எடமைக; . ெடம்பா: பட. எடைக.

     [இடம் (இட ); + ைக.]

இடங்ெகா -த்தல்

இடங்ெகா -த்தல் iḍaṅgoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. கண் ப் ன்  நடக்க தல்; to be indulgent or

 ax to show lenience. 

ள்ைளகட்  இடங்ெகா த்தால் தைலேமேல ம்.

   2. ெகா த்தல்; to yield give in

     "என்ன  டங்ெகாடாம ெல ற" (பாரத. நிைர ட் .124);. (ெச.அக.);

க. எடெகா .

     [இடம் + ெகா .]
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இடங்ெகாள்( )-
தல்

இடங்ெகாள்( )-தல் iḍaṅgoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   1. பர தல்; to spread from place to place.

     "இடங்ெகாள் சமயத்ைத ெயல்லாம்" ( வ். வாய் 5.2.4);;

   2. இடம் பற் தல்; to have sufficient room.

     "சா  ம ண்டால் கா  இடங்ெகாள்ளா " (பழ.);.

   3. அகலமாதல்; to

 be

 spacious, vast capacious

     "இடங்ெகாள் தலம்" (ைநடத.நகரப்.16); - 7 ெச. ன்றா  (v.t.);

இ ப் டமாகக் ெகாள் தல்: take up one's abode in to accept, as residence, to occupy, as one's residence.

     "இைறவேன நீ ெயன் ட டங்ெகாண்டாய்" ( வாச. 22.5);. (ெச.அக.);.

க. எெடெகாள்.

     [இடம் + ெகாள்.]

இடங்ேகா -தல்

இடங்ேகா -தல் iḍaṅāludal,    16 ெச. . . (v.i.)

   1. ஊன்ற இடஞ்ெசய்  ெகாள் தல் ( ன்.);; to gain a footing, establish oneself in a place.

   2. ன்ேனற்பா  ெசய்தல்; to take preparatory measures (ெச.அக.);.

     [இடம் + ேகா .]

இடச் க் ளம்

 
 இடச் க் ளம்  iḍaccukkuḷambu, ெப. (n.)

   நீர ் ள்ளி; water-thorn (சா.அக.);

     [இடத்  + ளம் .]

இடச் ரிைக

 
 இடச் ரிைக iḍaccurigai, ெப. (n.)

   உைடவாள்; sword or dagger suspended from the girdle.

ம. இடசக்ரிக.

     [இைட → இட + கரிைக.]

இடச் ற்

இடச் ற்  iḍaccuṟṟu, ெப. (n.)

   1. இடப் றமாய்ச ்ெசல் ம் வைள ; curving to the left as a line on the palm of the hand.

   2. இடஞ்ெசல் ைக; going from right to left (ெச.அக.);.

     [இடம் (இட ); + ற் .]

இடசாரி

 
 இடசாரி iḍacāri, ெப. (n.)

   இடப்பக்கமாக வ ம் நைட; turning or wheeling to the left, as in dancing and in military tactics. (ெச.அக.);.

க. எடசாரி (இடத் னின்  வலத் ற் ச ் ற் வ );.

     [இட( ); + சாரி.]
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இடஞ்

 
 இடஞ்  iḍañjuḻi, ெப. (n.)

   உடம் ேல இடப்பக்கம் ேநாக் க் ஞ் ; curl that turns to the left as one of the points of a horse, curves 
that turn to the left, as on the thumb.

     [இடம் (இட ); + .]

இடத்தைக

 
 இடத்தைக  iḍattagaivu, ெப. (n.)

   எ ரவ்ழக்காளிையக் ப் ட்ட இடம் ட் ப்ேபாகாமல் வழக்காளி அரசாைண ெசால் த் த க்ைக 
(சங்.அக.);; prohibition by the complainant in the name of the King, a defendant's leaving a prescribed location (ெச.அக.);.

     [இடம் + தைக .]

இடத்

 
 இடத்  iḍattu, இைட. (part) 

   இடத் ல் என்ற ெபா ளில் ெபயெரசச்ம் ட்  னா டன் இைணந் வ ம் இைடசெ்சால்; at the place, 
at the (எ- ); அவ் டத் . எவ் டத் .

ம. இடத் .

     [இடம் → இடத் .]

இடத்  மா

 
 இடத்  மா  iḍattumāḍu, ெப. (n.)

   கத் ன் இடப்பக்கத்  எ ; ox tied to the left side of the yoke. (ெச.அக.);.

ம வ. இடத்ைத.

     [இட  + மா  = இடத் மா .]

இடத் ய்த்தகறல்

இடத் ய்த்தகறல் iḍattuyttagaṟal, ெப. (n.)

   தைல மகைள இடத் ய்த்த ேதா  தைலமகன் எ ரப்்ப வெனன்  க த் தானீங் தைலக் ம் 
அகத் ைற (கள யற்.73);; theme which describes the maid leaving the heroine alone to meet the hero, in the appointed 
place.

     [இடத்  + உய்த்  + அகறல்.]

இடத் ய்த்தல்

இடத் ய்த்தல் iḍattuyttal, ெப. (n.)

   ேதா  தைலமகற்  இடங்காட்  ண் ந் தைலமக ைழச ்ெசன்  அவைளத் 
தைலமகனின்ற டத் செ்சல க் ம் அகத் ைற (கள யற்.72);; theme in which the maid indicates to the 
hero, the appointed place of meeting and then leads the heroine to that place.

     [இடத்  + உய்த்தல்.]

இடத் ைற

 
 இடத் ைற iḍattuṟai, ெப. (n.)

   காசாகச ்ெச த் ம் வரி; ancient tax in money.

     [ஒ கா. இடத்  + உ  – இடத்  → இடத்  → இடத் ைற ெபாற்கா  அச் டப்ப ம் 
அக்கசாைல ல் காசாகேவ ெபறப்ப ம் வழக்கம் ேநாக் ப் ெபற்ற ெபயராகலாம்.]

இடத்ைத

 
 இடத்ைத iḍattai, ெப. (n.)

இடத்  மா  பாரக்்க;see Idattu mädu.

     [இட  → இடத்ைத.]
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இடத்ைதயசெ்சால்

 
 இடத்ைதயசெ்சால் iḍattaiyaccol, ெப. (n.)

   இடத்ைத ஐயப்ப த் ஞ் ெசாற்கள்;   அைவ, யாங் , யாண் , யாங்ஙனம் த யன; interrogative words 
which denote place (ஆ.அக.);.

     [இடம் → இடத்  + ஐயம் + ெசால்.]

இட

 
 இட  iḍadu, .ெப.எ. (adj.)

   இடப் றமான (ெகா.வ.);; left (ெச. அக.);.

   ம. இட ;   க. எட;   ேகாத. எட. ட. ஒட. ட. எடெத;   . எட. யட;   ெகாலா. எடம;   நா. டாவ;   பர.் 
எம்ப்ரி;   ேகாண். டாவா; . ெடம்ப.

     [இடம் → இட .]

இட  கன்னம்

இட  கன்னம் iḍadugaṉṉam, ெப. (n.)

   எ ேவாைர ன் (இலக் னத் ன்); ப ேனாரா டம். (சங்.அக.);; the 11th house from the ascendant 
(ெச.அக.);.

     [இடம் → இட  + கன்னம்.]

இட  ைக

 
 இட  ைக iḍadugai, ெப. (n.)

இடக்ைக பாரக்்க;see idakkai.

     [இடம் - இட  + ைக.]

இட  ைகக்காரன்

 
 இட  ைகக்காரன் iḍadugaiggāraṉ, ெப. (n.)

   இடக்ைக வழக்க ள்ேளான்; left handed man (ெச.அக.);.

க. எடச.

     [இட  + ைக + காரன்.]

இட ைகப் 
ப க்ைக

 
 இட ைகப் ப க்ைக iḍadugaippaḍuggai, ெப. (n.)

   இட ைகப் பக்கமாக ஒ க்கணித் றங்கல்; lying resting the body on the left side (சா.அக.);.

     [இட  + ைக + ப க்ைக.]

இட ைகெவட்

இட ைகெவட்  iḍadugaiveḍḍu, ெப. (n.)

   நாணயக் ற்ற வைக (சரவண.பண .67);; blemish in coins (ெச.அக.);.

     [இட  + ைக + ெவட் .]

இட ெச

இட ெச  iḍadusevi, ெப. (n.)

   எ ேவாைர ன் (இலக் னத் ன்); ப ேனாரா டம் (சங்.அக.);;   11th house from the ascendant (ெச.அக.);.

     [இடம் - இட  + ெச .]
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இட நாளக் ழல்

 
 இட நாளக் ழல் iḍadunāḷakkuḻl, ெப. (n.)

   இடப் பக்கம் ஒ ம் சாரி அரத்தக் ழாய்; left dated channel for venous blood - left sinus venosus (சா.அக.);.

     [இட  + நாளம் + ழல்.]

இடந்தைலப்படல்

 
 இடந்தைலப்படல் iḍandalaippaḍal, ெப. (n.)

   ஒன்  தல்; to join with, to meet.

     [இடம் + தைலப்படல்.]

இடந்தைலப்பா

இடந்தைலப்பா  iḍandalaippāḍu, ெப. (n.)

   இயற்ைகப் ணரச்்  நிகழ்ந்த இடத் ல் இரண்டா ைற தைலவ ந் தைல ங் ைக 
(ெதால்.ெபா.498, உைர.);; second meeting of the lowers in the same place where they first had intercourse.

     [இடம் + தைலப்பா .]

இடந் -த்தல்

இடந் -த்தல் iḍanduḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   இடக் கண் இடத்ேதாள் த்தல் (கம்பரா.காட் .35);;   10 have twitching on the left side, referring to the muscles 
of the eyes and the shoulder, considered to forebode good if in women and evil if in men, the reverse being predicted of the 
twitching on the right side.

     [இடம் + த்தல்.]

இடநாகம்

 
 இடநாகம் iḍanākam, ெப. (n.)

   அைடகாக் ம் நல்ல பாம்  (சங்.அக.);; incubating cobra. (ெச.அக.);.

     [இடம் + நாகம்.]

இடநாள்

இடநாள் iḍanāḷ, ெப. (n.)

   உ ள், ெகா கம், ள , க்ேகால் (உேரா ணி, மகம், சாகம், ேவாணம்); தலாக 
ம் ன்  ண் ன்கள். ( தான. கால சக்.2);; technical term referring to the set of three naksatras beginning with 

each of the 4th, 10th, 16th or 22nd asterism for calculation (ெச.அக.);.

     [இடம் + நாள்.]

இடநிைலப்பாைல

இடநிைலப்பாைல iḍanilaippālai, ெப. (n.)

   பண் வைக. ( லப்.10 கட் ைர.14);; class of ancient melody-types (ெச.அக.);.

     [இைட + நிைல + பாைல.]

இடப்ப

 
 இடப்ப  iḍappaḍi, ெப. (n.)

   ஒர ்அ ைவப் ; length of a step, pace (ெச.அக.);.

     [இடம் + ப .]

இடப்

இடப்  iḍappu, ெப. (n.)

   1. ளப் ; large clef gap.

   2. ெபயரத்்த மண்கட்  ( ன்.);; clod of earth thrown out by digging or ploughing.

     [இட → இடப் . இடத்தல் - ளத்தல், ேதாண் தல், ெபயரத்்தல்.]
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இடப் க்கால்

 
 இடப் க்கால் iḍappukkāl, ெப. (n.)

அகல ைவத்த கால் ( ன்.); legs spread apart (ெச.அக.);.

     [இடத்தல் = ளத்தல், ரித்தல் இட + இடப்  + கால்.]

இடப் றம்

 
 இடப் றம் iḍappuṟam, ெப. (n.)

   இட  பக்கம்; left side (ெச.அக.);.

க. எடகெட

     [இடம் + றம்.]

இடப்ெபயர்

இடப்ெபயர ்iḍappeyar, ெப. (n.)

இடத்ைதக் க் ம் ெபயரச்ெ்சால் (நன். 132); 

 noun denoting place (ெச.அக.);.

     [இடம் + ெபயர.்]

இடப்ெபா ள்

இடப்ெபா ள் iḍapporuḷ, ெப. (n.)

   ஏழாம் ேவற் ைமப்ெபா ள் (நன்.302);; sense of the locative (ெச.அக.);.

     [இடம் + ெபா ள்.]

இடம்

இடம்1 iḍam, ெப. (n.)

   1. தா ; place, room, site spot situation

   2. ழல்; context இடத்ைதப் பாரத்் ப் ெபா ள் ெகாள்க.

   3.  ( வா.);; house residence.

   4. காரணம்; ground reason அப்ப ச ்ெசால் வதற்  இட ண்டா?

   5. வானம் ( வா);; sky, heaven.

   6. அகலம் ( டா.);; breadth, width, expanse.

   7. இடப்பக்கம்; left side. பாைத ல் இடம் ெசல்க (உவ.);.

   8. அள ; measure, degree, limit.

     "உக டந் தான்ெசன் " ( க்ேகா.42);.

   9. ஆைட ன் அகல ழம் (இ.வ.);; cubit in measuring the width of cloth.

   10. ெபா ; time.

     "அக  கம் ற் பக டந் தரீஇயர"் (ப ற் ப் 52.28);.

   11. ஏற்ற சமயம்; fitting time, opportunity.

     "நாெடா  டம்ெபறாமல்" ( வாலவா.35.8);.

   12. ெசல்வம்; wealth, affluence, prosperity.

     "இட ல்லாக் கா ரெவால்லாச ்சால் " ( றள் 1064);.

இடம்பகம்

இடம்பகம் iḍambagam, ெப. (n.)

   ேபய்; devil.

     "இடம்பக மகளிலள்" (நீலேக .64);. (ெச.அக.);.

     [இடம்  → இடம்பகம்.]
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இடம்ப -தல்

இடம்ப -தல் iḍambaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. அக த்தல்; to be broad, be spacious, to cover a vast extent.

     "இடம்பட ெடேடல்" (ஆத் );.

   2. யாதல்; to be intense, outreach.

     "இடம்பட ெமய்ஞ்ஞானங் கற் ம்" (நால .116);.

   3. ரிதல்; to expand (ெச.அக.);.

ம. இடம்ெப க.

     [இடம் + ப . ப தல் = உண்டாதல். இடம் அகலம்.]

இடம் பண் -தல்

இடம் பண் -தல் iḍambaṇṇudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   ைச, உண  த யவற் ற்ெகன்  இடத்ைதத் ய்ைம ெசய்தல், (ெகா.வ.);; to purity a place by daubing 
it with cowdung solution, as for worship, or by water before spreading the leaf for meal.

க. எெடமா .

     [இடம் - இைடெவளி, அகலம் இடம் + பண் .]

இடம்பம்

 
 இடம்பம் iḍambam, ெப. (n.)

   பகட் ; pomposity, ostentation (ெச.அக.);.

     [இடம் → இடம்பம் → Skt. damba இடம் - அகலம் இடம்பம் ெப ைம. ம் .]

இடம்பரம்

இடம்பரம் iḍambaram, ெப. (n.)

   1. இடப்பக்கம்; left side.

   2. வ வைக; method, procedure (ஆ.அக.);.

     [இடம் → இடம்பரம்.]

இடம்பன்

இடம்பன் iḍambaṉ, ெப. (n.)

   பகட் ள்ளவன்; pompous showy fellow, coxcomb.

     "இடம்பைன யைழத் " ( ரேபாத.24.67);.

இடம்பன் → Skt. dambhaka.

     [இடம் → இடம்பம் → இடம்பன்.]

இடம்பா

இடம்பா  iḍambāḍu, ெப. (n.)

   1. அகலம் ( ன்);; width

   2. ெசல்வம்; wealth 

இடம்பா ள்ளவன் அவன் (இராட.்);.

   3. ப ைம; mass, bulkiness.

   4. ரி ; expansion, extensiveness (ஆ.அக);.

ம. இடம்பா .

     [இடம் + ப  = இடம்ப  → இடம்பா .]

இடம்பார்-த்தல்

இடம்பார-்த்தல் iḍambārttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. இடந்ேத தல்; to seek a place, secure an abode find a situation.

   2. சமயம தல்; to seek an opportunity. wait for suitable occasion (ெச.அக.);.

க. எெடேநா .

     [இடம் + பார.்]
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இடம்

இடம் 1 iḍambudal,    15 ெச. . . (vi.)

   1. ல தல் (யாழ்ப்.);; to keep aloof, as persons who are not on good terms with each other. (ெச.அக.);.

   2. அக த்தல்; a widen.

   3. ெப ைம ேப தல்; to boast.

ம. இடம்பல் (பைகைம);.

     [இடம் → இடம்  = ல . இடம் தல் = ல தல், அக த்தல், ெபரிதாக் தல்.]

 இடம் 2 iḍambu, ெப. (n.)

   அகலம்; width.

     [இட → இடம் .]

இடம் ரி

இடம் ரி1 iḍamburi, ெப. (n.)

   1. இடப் றம் ள்ள சங்  ( ங்.);; common chank with spiral curving to the left.

   2. இடப்பக்கந் ரிந்த க ; rope twisted to the left (ெச.அக.);.

ம. இ ம் ரி (idampuri); க. எெட ரி. எெட ரிசங் .

     [இடம் + ரி. ரிதல் = வைளதல், இடம் = இடப்பக்கம்.]

 இடம் ரி2 iḍamburi, ெப. (n.)

   வைக ( ன்.);; medicinal shrub (ெச.அக.);.

இடம் ரிக்காய்

 
 இடம் ரிக்காய் iḍamburikkāy, ெப. (n.)

   காய்; Indian screw tree. It is opposed to twisted horn (சா.அக.);.

     [இடம் + ரி + காய்.]

இடம் ணி

இடம் ணி iḍambūṇi, ெப. (n.)

   கத் ன் இடப் பக்கத்  மா ; ox tied to the left side of the yoke.

     "இடம் ணி ெயன்னா ன் கன்  அன் " (ேந . ெசால்.5. உைர);. (ெச.அக.);. 

   2. கத் ன் இடப் பக்கம்; left side of a yoke (க நா.);.

க. எெடேகா .

     [இடம் + ண் + இ.]

இடம்ெபற -
த்தல்

இடம்ெபற -த்தல் iḍambeṟaviruttal,    3 ெச. .  (v.i.)

   ஓலக்க த்தல்; to give audience in the court

     "இடம்ெபற ந்த நல் மயத் ள்" ( வ்.ெபரிய  1,2,1); (ெச.அக.);.

     [இடம் + ெபற + இ த்தல் இடம் = அகலம், ெப ைம உயர் .]

இடம் வ தல்

 
 இடம் வ தல் iḍamvarudal, ெப. (n.)

   வலத் னின்  இடம் ேநாக் ச ் ற் தல்; to go round in the anti-clockwise direction.

ம. இடத்  வய்க் க.

     [இடம் + வ தல்.]
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இடமயக்கம்

இடமயக்கம் iḍamayakkam, ெப. (n.)

   1. ஒன்றற் ரிய உரிப்ெபா ைளப் ேதாரிடத் ற் ரியதாக ம் இடமைல  ( ன்.);; fault in poetry, 
which consists in the ascription of a wrong place of origin to natural products.

   2. ஓரிடத் ற் ரியைத மற்ேறாரிடத்ததாகக் ம் இலக்கண வ  (நன்.374 ம ைல);; defect which 
consists in the wrong use of persons.

     [இடம் + மயக்கம்.]

இடமைலவைம

இடமைலவைம  iḍamalaivamaidi, ெப. (n.)

   இட மைலவா ய வ ைவ அைமத் க்ெகாள் ைக; poetical licence which allows 'idamalaivu' when it adds to 
the beauty.

     "மரகதச ்ேசா டன் மாணிக்கச ்ேசா  இ ம ங் ஞ் ேசரந்்தரிைவ பாகன் - உ வ மைலக்  
ம ல்கமந்தாரத்  வான்ேகா டைலத்  வ ம்ெபான்னி யா " - இ ல் கா ரி ட ் ற மைலக் ம் ற 
நாட் ற் ரிய மரகத ம், மாணிக்க ம், சந்தன ம் அைலத்  வ ன்ற  என்றைமயான் இடமைல 
வைம  யா ற் . (தண் .125. உைர);.

     [இடம் + மைல  + அைம .]

இடமைல

இடமைல  iḍamalaivu, ெப. (n.)

   ஓரிடத் ப் ெபா ைள மற்ேறாரிடத் ள்ளதாகச ்ெசால் ம் வ ; fault in poetry, which ascribes products to 
places where they are not found as pears to the mountain or gold to the sea

     "ெதான்மைல ன் மான்மத ம்" (தண் . 119.உைர);.

     [இடம் + மைல .]

இடமற்ற ள்ைள

 
 இடமற்ற ள்ைள iḍamaṟṟabiḷḷai, ெப. (n.)

   நல் ைன (பாக் யம்); அற்ற ள்ைள ( ன்.);; child without inheritance or fortune (ெச.அக.);.

     [இடம் + அற்ற + ள்ைள.]

இடமன்

 
 இடமன் iḍamaṉ, ெப. (n.)

   இடப் றம்; left side (இ.வ.);.

க. எடமக் .

     [இடம் → இடமன்.]

இடமானம்

இடமானம்1 iḍamāṉam, ெப. (n.)

   1. அகலம்; spaciousness இடமான .

   2. மாளிைக; spacious place, magnificent house.

     [இடம் → இடமானம். மானம் = ெபயரீ . ஓ.ேநா. ேதய் - ேதய்மானம்.]

 இடமானம்2 iḍamāṉam, ெப. (n.)

   பைறவைக. (  ெநல். . ட் .25);; double drum carried on the back of an animal (ெச.அக.);.

ெத. டமார . டமாய, டம்மார .

     [இடம் + மானம் = இடமானம். ஒ கா. வாயகன்ற பைற.]

இட -தல்

இட -தல் iḍamiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ப த்தல்; to become large in size. 

இந்தப் ண் இட ட் க்ெகாண்  வ ற  (உவ.);.

     [இடம் + இ .]
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இட ைடஞ்சல்

 
 இட ைடஞ்சல் iḍamiḍaiñjal, ெப. (n.)

   ெந க்க  (ெகா.வ.);; lack of room, crowdedness for want of space. (ெச.அக.);.

ம. இட க.

     [இடம் + இைடஞ்சல்.]

இட டங்

 
 இட டங்  iḍamuḍaṅgu, ெப. (n.)

இட ைடஞ்சல் பாரக்்க;see idamidairījal.

     [இடம் + டங் .]

இடைம

இடைம iḍamai, ெப. (n.)

   1. நிலம்; earth.

   2. இடப்பக்கம்; left side.

   3. இைட ன எ த் கள்; Tamil letters called idaiyinam

     "ஆ  இைடைம இடம் டறா ம்" (நன்.);.

     [இடம் → இடைம;

இைடைம → இடைம.]

இடர்

இடர ்iḍar, ெப. (n.)

   1. வ த்தம்; affliction, distress. trouble

     "எண்கணிடரி ம் ெபரிதாெலவ்வம்" ( .ெவ. 11.7);.

   2. வ ைம; poverty, pinch of poverty.

     "இன் ேபா ெமங்கட ் டர"் ( .ெவ.832);

   3. ஏதம்; jeopardy.

   ம. இடர;்   க. இட ;ெத. எட .

     [இல் → இள் → இ  = த் தல், ைளத்தல், ெபயரத்்தல்.

இ  → இடல் → இடர ்+ ன்பம்.]

இடர்ப்ப -தல்

இடரப்்ப -தல் iḍarppaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. வ த்த தல்; to suffer affiction.

   2. ந ந் ெகாள் தல்; to labour hard, to put forth considerable effort as in comprehending the sense of a passage. 

இடரப்்பட் ப் ெபா ள் கண்டார.் (உ.வ.);.

க. எடரப்ா .

     [இ  → இடல் → இடர ்+ ப .]

இடர்ப்பா

இடரப்்பா  iḍarppāḍu, ெப. (n.)

   ன் ைக; experiencing affliction or a reverse of fortune.

     "இ க்க னிடரப்்பா ைடத் " ( றள் 624);.

     [இ  → இடல் → இடர ்+ ப . இடரப்்ப  → இடரப்்பா .]
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இடர்ப் ல்லம்

 
 இடரப்் ல்லம் iḍarppillam, ெப. (n.)

   கண்ேணாய் வைக ( வரட.்);; curable kind of blear-eye. (ெச.அக.);.

     [இடர ்+ ல்லம்.]

இடெரட்

இடெரட்  iḍareḍḍu, ெப. (n.)

   நாட் ற்  வரக் ய எண்வைகத் ைம;   இடெரட்டாவன: ட் ல், ளி, நால்வாய், ேவற்றர , 
தன்னர , நட்டம், ெப ம் யல், காற்  ( -ெவ.9.17. உைர);; eight forms of affliction that may afflict a country like 
locust, parrot, elephant, foreign royal tyranny, native royal tyranny, loss. rain, strong wind (ெச.அக.);.

     [இடர ்+ எட் .]

இடல்

இடல் iḍal, ெப. (n.)

   1. எ தல்; to throw.

   2. ெகா த்தல்; to give, bestow.

   3. இ தல்; put drop.

ம. இடல்.

     [இ  → இடல்.]

இடலம்

இடலம் iḍalam, ெப. (n.)

   அகலம்; width, extent"இடலமா ய ரத்தக் கடல்" (இராமநா. த்த.89);, 'இ  இடலமான ' (தஞ்ைச.);.

ெத. ெவடல்ப்

     [இ  → இடல் + அம்.]

இட த்தல்

 
 இட த்தல் iḍalittal, ெப. (n.)

   அக த்தல் (ஆ.அக.);; widening.

ெத. ெவட ன்க்கட.

     [இ  → இடல் → இட த்தல்.]

இட ப்

 
 இட ப்  iḍalippu, ெப. (n.)

   அகலம்; breadth width.

ெத. ெவடல்ப் .

     [இடல் → இட ப் .]

இடைல

இடைல1 iḍalai, ெப. (n.)

   1. அகன்ற ; that which is wide

   2. ஒ  மர வைக (L);; wild olive. (ெச.அக.);.

ம. இடல

     [இடல் → இடைல. ஒ கா ப த்த மரமாகலாம்.]

 இடைல2 iḍalai, ெப. (n.)

   1. க்கம்; worry.

   2. ன்பம்; distress.

     [இ  → இடல் → இடைல. இடல் → இடர.்]
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இடைல இட்ட

இடைல இட்ட  iḍalaiiḍḍali, ெப. (n.)

   அகன்ற ஒேர இட்ட ; a large boiled rice cake prepared on a special occasion (தஞ்ைச.);.

     [இடைல1 + இட்ட .]

இடவகம்

இடவகம் iḍavagam, ெப. (n.)

   1. மா, பைன ஆ ய மரங்களின் ன் ( ன்.);; gum of the mango or the palmyra tree.

   2. இலவங்கம் (மைல.);; clove-tree. (ெச.அக.);.

     [இல் → இள் → இ  த் தல், ளத்தல், ெபயரத்்தல், ெவளிவரல், இ  → இ  – இட  → இடவகம் = 
க ம் ன்.]

இடவைக

இடவைக iḍavagai, ெப. (n.)

   1.  ( ங்.);; house

   2. இடம் (ஆ.அக.);; place.

     [இடம் + வைக.]

இடவ ன்

இடவ ன் iḍavayiṉ, இைட. (part)

   1. இடத் ; at in.

     "ஓல்லா  ரிடவ ன்" (ெதால்.ெபா ள்.76);

   2. இட  பக்கம்; left side.

     [இடம் + வ ன்.]

இடவ

இடவ  iḍavaḻu, ெப. (n.)

   1. தன்ைம த ய வைக டங்கைளப் றழக் ைக (நன். 375);; fault in the usage of pronouns 
belonging to the three persons.

   2. ஐந் ைணக் ரியவற் ள் ஒன்றற் ரியவற்ைற மற்ெறான் ற் க் வ மாம் (ஆ.அக.);; fault in the 
mentioning of the five divisions of land.

     [இடம் + வ .]

இடவன்

இடவன்1 iḍavaṉ, ெப. (n.)

   மண்ணாங்கட் ; lump of mud."எந்ைத டவெனழ வாங்  ெய த்த மைல". ( வ்.ெபரியாழ்.3.5.5);. 
(யாழ்ப்.);.

     [இடத்தல்=  ெபயரத்்தல், இட → இடவன் = ெபயரத்ெ்த த்த மண்ணாங்கட் .]

 இடவன்2 iḍavaṉ, ெப. (n.)

   1. கத் ல் இடப்பக்கத்  மா ; left ox in the yoke.

   2. டெ்ட  (யாழ்ப்.);; fellow or male in a yoke of oxen.

   3. softflor(S: ox of the opponent.

க. எடேகா .

     [இடம் + இட பக்கம். இடம் → இடவன் + இடப்பக்கத் மா .]

 இடவன்3 iḍavaṉ, ெப. (n.)

   ளக்கப்பட்ட ெபா ள் ( ன்.);; anything split or cloven.

     [இடத்தல் + ேதாண் தல், ளத்தல். இட → இடவன்.]

இடவா ெபயர்

இடவா ெபயர ்iḍavākubeyar, ெப. (n.)

   இடப்ெபயர ்அவ் டத் ள்ள ெபா க்  ஆ வ வ  (நன். 290. உைர);; that kind of metonymy where the 
name of the location is used for the name of the person or thing located there in.

     [இடம் + ஆ  + ெபயர.் எ- : ைற உ த்தாள். ைற நாட் ல் ெநய்யப்பட்ட டைவ ைற 
எனப்பட்ட .]
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இட ய

இட ய iḍaviya, .ெப.எ. (adj.)

   1. பரந்த; wide extensive, spacious

     "இட ய வைற நின் " (தணி ைகப் . ராட.்65);.

   2. ைர ள்ள; quick swift.

     "இட ய க ன் வா " ( வாலவா. 28.59);.

   3. சாரந்்த; adjoined, attached

     "இட ய மனேம ன்ப ன்பங்கெளய் ற" (ஞானவா.உற்பத்.33);. (ெச.அக.);.

     [இடத்தல் + ளத்தல், அக த்தல் பர தல் ைரதல், சாரத்ல். இட → இட ய.]

இட யம்

 
 இட யம் iḍaviyam, ெப. (n.)

   அகலம்; breath.

     [இடம் → இட யம்.]

இடைவ

 
 இடைவ iḍavai, ெப. (n.)

   வ  ( ங்.);; way.

     [இடம் + இைடெவளி. இடம் → இட → இடைவ + பாைத. வ .]

இடறல்

இடறல் iḍaṟal, ெப. (n.)

   கால்த க் ைக; slumping.

   2. தைட; obstacle, impediment.

   3. ப செ்சால் (ஆ.அக.);; scandal."இடற ண்டாக் னான்" (இராட.்); (ெச.அக.);.

   4. ைறகாணல்; fault finding. (ஆ.அக.);.

   5. பதறல்; faltering perturbation (ேசரநா.);.

   ம. இடரச்ச்;   க. எட , இட ; . எட் னி.

     [இட தல் = ெபயரத்ல், நிைல த மாறல், இடலல் – இடறல்.]

இட

 
 இட  iḍaṟi, ெப. (n.)

   யாைன; elephant (சாஅக.);.

     [இட தல் = ெபயரத்்தல், ளத்தல், உைடத்தல். இட  → இட .]
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இட

இட 1 iḍaṟudal,    9 ெச. . . (v.i.)

   1. கால்த க் தல்; to stumble, strike one's foot against. 

இட ன கா ேலேய இட ற . (உ.வ.);.

   2. ன்பப்ப தல்; to be afflicted, troubled

     "ஈ ெனமக்ெகா

ற்ெறன் ட வர"்

   1. எற் தல் (ெபரிய . நா க். 110);; lo strike against, kick to kick off, as the elephant does the head of a criminal.

   3. தல்; to transgress

     "எண்ட  ெந ைற ட  சகன்" (பாரத. சகன்.33);.

   4. ஊ ப த் தல்;   10 wound"ஊனிட  வாளிகள்" (பாரத.மணிமான்.30);.

   5. த த்தல்; to obstruct hinder.

     "இைட ேலன் ரக்ா ளிடேறன் ேன" (ேதவா.717.1);. (ெச.அக);.

   6. கடத்தல் (ஆ.அக.);; to pass.

   ம. இட ;   க. இட . எட ; . எட் னி.

     [இட தல் + ெபயரத்்தல். இட  → இட .]

 இட 2 iḍaṟu, ெப. (n.)

இட கட்ைட

இட கடை்ட iḍaṟugaḍḍai, ெப. (n.)

   1. தைடயா ப்ப ; block, hindrance, obstruction

     "தாய்மாரா ற இட கடை்டகளாேல" ( வ். ெந ந்.21.வ்யா,பக்180);. (ெச.அக.);.

     [இட  + கடை்ட.]

இடன்

இடன் iḍaṉ, ெப. (n.)

   1. அகலம்; wide space.

     "இட ைட வைரப் " (ெபா ந.65);.

   2. நல்ல காலம்; auspicious me good time.

     " ண்ேடர ்கைள ேனா டேன" (க த்.121);.

   3. ெசல்வம் (ஆ.அக.);; wealth.

   4. இடம் (ஆ.அக);; space.

   5. இடப்பக்கத் ப்பவன் (ஆ.அக.);; one who is on left side.

     [இடம் → இடன்.]

இடன -தல்

இடன -தல் iḍaṉaṟidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   அரசன் ைன ெசய்தற் ரிய இடத்ைதத் ெதரிைக ( றள் அ .50);; knowing the most suitable strategic place 
for commencing hostilities against an enemy (ெச.அக.);.

     [இடம் → இடன் + அ தல்.]

இடன ந்ெதா -
தல்

இடன ந்ெதா -தல் iḍaṉaṟindoḻugudal,    9 ெச. . . (v.i.)

   1. வணிகெரண் ணங்க ெளான்  ( ங்..);; adopting the customes and usages of different countries, a desirable 
virtue in merchants trading with many countries.

   2. இ க் ம் இடம் ேநாக்  அதற் ைசய நடக்ைக; adjusting one's conduct to one's environment (ெச.அக.);.

     [இடம் → இடன் + அ ந்  + ஒ கல்.]
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இடனில் றம்

இடனில் றம் iḍaṉilciṟubuṟam, ெப. (n.)

   அகற்  ல்லாத டரி; close set mane."இடனில் றத்  ைழெயா  யல் வர" (அகம்.142);.

     [இடம் = இடன் + இல் + றம்.]

இடா

இடா iṭā, ெப. (n.)

   1. இடார.் இைற ைட ( லப்.10, 111. உைர);; palm-leaf bucket for irrigation.

   2. ஓரள  (ெதால். எ த்.170. உைர);; a measure.

   3. பைடக்கலன் வைக; a weapon.

   4. அகப்ப த் ம் ெபா ; a trap.

     [இடம் = இைடெவளி. இடம் → இடார ்→ இடா. இடா = த்த ெகாள்ளள  ெகாண்ட ைட, 
கத்தலள  வாயகன்ற க .]

இடா னி

இடா னி iṭākiṉi, ெப. (n.)

   1. காட் ற் ணங்கைளத் ன் ம் ேபய்; female goblin seeding on corpses in the burning ground (ெச.அக.);.

   2. காளிேயவல் ெசய்பவள்; a female demon attending on Kai. (அ . ந்);.

க. டா னி.

     [இ கா  → இ கா னி → இடா னி. இடா னி → Skt. dakini.]

இடா

 
 இடா  iṭāku, ெப. (n.)

   ள்ளி (அக.நி.);; brand, spot dot.

ெத.டா . Skt daku.

     [ஒ கா. இலக்  = ள்ளி, அைடயாளம் ள்ளி தல். இலக்  → இளக்  → இளாக்  → இடாக்  → 
இடா .]

இடா ேபா -தல்

இடா ேபா -தல் iṭākupōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   கால்நைடகட் ச ் ேபா தல்; to brand, as on cattle (ெச.அக.);.

     [இலக்  → இளக்  → இளாக்  → இடாக்  → இடா  + ேபா தல்.]

இடாசல்

 
 இடாசல் iṭācal, ெப. (n.)

இடா -தல் பாரக்்க;see iḍāšu.

இடா -தல்

இடா -தல் iṭācudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1 ெந க் தல் ( ன்);; to press.

   2. ேமா தல் ( ன்);; to strike, collide.

   3. ேமற்ப தல் ( ன்.);; to beat, as in a competition.

   4. அவம த்தல் ( ன்.);; to disregard slight, neglect.

 OE. dassche. E dash. Dan dske, Sw. daska.

     [இ தல் + ைவத்தல், ெந க் தல்.]

இடா மம்

 
 இடா மம் iṭāṭimam, ெப. (n.)

   தா மா ைள (மைல);; common pomegranate. (ெச.அக.);.

   க. தாளிம்ப. தாளிம்ெப;ெத. தாளிம்ப. தாளிம் . தானிம்ம [தா மா ைள → Skt. த. தா மம் - டா மம் - 
இடா மம் (க ங்ெகா.);.]
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இடாப்

இடாப் 1 iṭāppudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   காைல அகலைவத்தல் ( ன்.);; to straddle in walking. (ெச.அக.);.

     [இடப் தல் → இடாப் தல்.]

 இடாப் 2 iṭāppu, ெப. (n.)

   1. அட்டவைண ( ன்.);; catalogue, list register.

   2. பாரத்ெ்த ம்ப ; copybook.

   3. ெபயர,் கவரி (ஆ.அக.);; name, address.

ெத. டா .

     [இ  → இடப்  → இடாப் .]

இடாம் கம்

 
 இடாம் கம் iṭāmbigam, ெப. (n.)

   இடம்பம்; pomposity, parade.

     [இடம்  → இடாம்  → இடாம் கம்.]

இடாம் கன்

இடாம் கன் iṭāmbigaṉ, ெப. (n.)

   இடம்பக்காரன்; pompous fellow, coxcomb.

     "இடாம் க ேரா ம் க் நீ" ( ரேபாத:24, 67);. (ெச.அக.);.

     [இடம்  → இடாம்  → இடாம் கம் → இடாம் கன் → skt dambika.]

இடா டம்

 
 இடா டம் iḍāmiḍam, ெப. (n.)

   ஒ ங்கற்ற ேபச்  (சங்.அக.);; improper or unbecoming language. (ெச.அக.);.

     [இடம்  → இடாம் கம் → இடாம் டம் → இடா டம் - (ெகா.வ.);.]

இடா டாங்

 
 இடா டாங்  iṭāmuṭāṅgu, ெப. (n.)

   ஒ ங் ன்ைம (யாழ்.அக.);; irregularity, impropriety. (ெச.அக.);.

     [இடாம்  + டங்  - இடா டாங்  - எ ைக த்த இைணெமா .]

இடாயம்

இடாயம் iṭāyam, ெப. (n.)

   இைசத் ைற ஐந்த ள் ஒன்  (ெபரிய .ஆனாய.26);; one of five classification of music. (ெச.அக.);.

     [ஒ கா. இடம் → இடாயம் ரித்த அ க்  (கமகம்); ெகாண்ட இைசத் ைறயாகலாம்.]

இடாயர்

இடாயர ்iṭāyar, ெப. (n.)

   1. இைற ைட; palm-leaf bucket.

   2. உ த்தர;் miser.

   3. எ  த யன க் ம் ெபா ; rat-trap.

     [இடா + அர ்+ இடாயர.்]
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இடார்

இடார ்iṭār, ெப. (n.)

   1. இைற ைட ( ங்.);; palm-leaf bucket for irrigation.

   2. எ  த யன க் ம் ெபா ; trap for squirrels or rats.

     "இடாரி லகப்பட்ட எ ேபால" (யாழ்ப்.);.

     [இடால் → இடார.்]

இடாேரற் -தல்

இடாேரற் -தல் iṭārēṟṟudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   எ ப்ெபா ைய ஆயத்தப்ப த்  ைவத்தல் (யாழ்ப்.);; to lay a trap as for squirrels and rats (ெச.அக.);.

     [இடார ்+ ஏற் தல்.]

இடால்

இடால் iṭāl, ெப. (n.)

   1. கத் ; sword.

     "கண்டேகாடாரி ையப்ேபால் ஏந்  ெவள்ைளப் பக்கைற டா னான்" ( ற .49);. (ெச.அக.);.

   2. வாயகன்ற ைட; wide mouthed basket.

     [இ  → இடல் → இடால். இடால் = வாயகன்ற .]

இடா

இடா  iṭāvu, ெப. (n.)

   இைடகைல; breath inhaled through the left nostril

     "இடா  ங்கைலயா ைனய" (கம்பரா. ைல.130);. (ெச.அக.);.

இைடகைல பாரக்்க;see idiakalal.

இடாேவணி

இடாேவணி iṭāvēṇi, ெப. (n.)

   அள டப்படாத பரப் ; unlimited extent.

     "இடாேவணி யலைறக் ல்" (ப ற் ப். 24.14);.

     [இடம் = அகலம். இடா = அகல எல்ைலக்  உட்படாத, பரந்  ெசன்  அ க யாத. இடா + ஏணி. 
ஏணி = உயரச்் .]

இ

இ 1 iḍidal,    4 ெச. . . (v.i.).

   1. தகரத்ல் (கம்பரா.ம டபங். 15);; to break, crumble, to be in ruins, as a wall;

 to fall to pieces.

   2. கைரய தல்; to be washed away;

 to become eroded, as the bank of a river.

   3. ைன தல்; to become bruised;

 to be broken, as the grain of rice. 

அரி  இ ந்  ேபா ற் . (ெகா.வ.);.

   4. வ ந் தல்; surfer. என்ேனா ங் ெகாண்டதைன ெயண்ணி ேவேனா" (அ ட்பா. ஆற்றா.5);,

   5. மைலத்தல்; to be stunned, staggered. 

அவள் அந்த க்க சமாசாரம் ேகட்  இ ந்  ேபானாள்.

   6. தல் ( ங்..);; to break in two, part in two. (ெச.அக.);.

ெத. க., ம. இ .

     [இல் → இள் → இ  → இ  = த் தல், ைளப்படல். உைடப தல், ன் தல்.]

 இ 2 iḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ழங் தல்; to sound loud;
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இ க்கைட

 
 இ க்கைட iḍikkaḍai, ெப. (n.)

இ க்க  (இ.வ.); பாரக்்க;see idukkadi.

     [இ க்க  → இ க்கைட → இ க்கைட.]

இ க்ெகா யன்

 
 இ க்ெகா யன் iḍikkoḍiyaṉ, ெப. (n.)

இ க்ெகா ேயான் பாரக்்க;see idikkodiyoo (ஆ.அக.);.

     [இ  + ெகா யான். ஆன் – ஒன் – அன்.]

இ க்ெகா ேயான்

 
 இ க்ெகா ேயான் iḍikkoḍiyōṉ, ெப. (n.)

   இந் ரன்; Indra so called as he has the symbol of thunder bolt

 on his banner. (ெச.அக.);.

     [இ  + ெகா ேயான்.]

இ க்ெகாள்

 
 இ க்ெகாள்  iḍikkoḷḷu, ெப. (n.)

   காட் க்ெகாள்; black horse-gram (ெச.அக.);.

     [இ  + ெகாள் . இ  = மா .]

இ கைர

இ கைர iḍigarai, ெப. (n.)

   ஆ  த யவற் ன் அ ந்த கைர; eroded bank, as of a river.

     "ஆக்ைக ெய   கைரைய" (தா . ன்மயா.2);. (ெச.அக.);.

     [இ  → இ தல், சரிதல். இ  + கைர.]

இ ண

 
 இ ண  iḍigiṇaṟu, ெப. (n.)

   இ ந்  நிைல ள்ள ண ; dilapidated well (ெச.அக.);.

     [இ  → இ தல். இ  + ண .]

இ ெகாம்

 
 இ ெகாம்  iḍigombu, ெப. (n.)

   க ல் அ த் ள்ள அ ரே்வட் க் ழாய் ( ன்.);; small mortars set into a pole, used in pyrotechny. (ெச.அக.);.

     [இ தல் = அ ரத்ல், ெவ த்தல், இ  + ெகாம் .]

இ சச்க்ைக

 
 இ சச்க்ைக iḍiccakkai, ெப. (n.)

   பலாப் ஞ்  (நாஞ்.);; tender jack fruit (ெச.அக.);.

     [இட்  → இ  = ய . இ  + சக்ைக.]
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இ செ்சால்

இ செ்சால் iḍiccol, ெப. (n.)

   இ த் ைரக் ம் க ஞ்ெசால்; sharp reproof.

     "இ செ்சாற் ெபாறாஅ லக்கண ைனயர"் (ெப ங்.உஞ்ைசக்.38,345);. (ெச.அக.);.

     [இ  + ெசால்.]

இ சல்

இ சல்1 iḍisal, ெப. (n.)

   ெநா ங் ன தவசம் (ெகா.வ.);; grain bruised in pounding (ெச.அக.);.

     [இ தல் = ெநா ங் தல். இ  → இ யல் → இ சல்.]

 இ சல்2 iḍisal, ெப. (n.)

   1. அ ; dilapidation ruin. 

     'ேகா ல் இ சலாய்க் டக் ற ' (இ.வ.);.

   2. ெநாய்யரி  (ெகா.வ.);; broken rice (ெச.அக.);.

     [இ  → இ யல் → இ சல்.]

இ சாந்

 
 இ சாந்  iḍicāndu, ெப. (n.)

   இ த் த் ைவத்த ண்ணாம்  (இ.வ.);; pounded mortar-lime. (ெச.அக.);

     [இ த்தல் = ற் தல், மாவாக் தல். இ  + சாந் .]

இ சாமம்

இ சாமம்1 iḍicāmam, ெப. (n.)

   ெக  காலம் ( ன்.);; evil hour (ெச.அக.);.

     [இ  + சாமம். யாமம் = ெபா , காலம். யாமம் → ஜாமம் → சாமம்.]

 இ சாமம்2 iḍicāmam, ெப. (n.)

இகழ்ச்  (நிந்ைத); ( ன்.); defamation, reproach. (ெச.அக.);.

     [இ  + சாமம் சமம் + ேபாரக்்களம், ழப்பம், கலவரம் சமம் → சாமம்.]

இ ைலசச்ா

 
 இ ைலசச்ா  iḍisilaissāṟu, ெப. (n.)

   இைலைய த் ப் ந்த சா ; extracted juice of the leaves (சா.அக.);.

     [இ த்த + இைல + சா  = இ த் ைலசச்ா  → இ ைலசச்ா  (ெகா.வ.);.]

இ வர்

 
 இ வர ்iḍisuvar, ெப. (n.)

   இ ந்த வர;் ruined wall (ெச.அக.);.

     [இ  + வர.்]

இ ைல

 
 இ ைல iḍicūlai, ெப. (n.)

   மண்ைட , மண்ைடக் த்தல்; a type of severe head-ache attended with digging pain (சா.அக.);.

     [இ  + ைல, கல் – த் தல். கல் → ைல = மண்ைட . இ தல் = வ த் தல்.]
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இ ஞ் ல்

இ ஞ் ல் iḍiñjil, ெப. (n.)

   ளக் த்தக ; holow portion of a lamp, which is the receptacle for the oil.

     "உடெல  ஞ்  றன்னில் ெநய்யமர ் ரி மா " (ேதவா.503.2);, (ெச.அக.);.

ம. இ ஞில் (  மண் ளக் );.

     [இ தல் = ழ்தல், தாழ்தல், உட் தல். இ  → இ ஞ் ல் = உட் ந்த தக .]

இ த்த

இ த்த  iḍittaḍu, ெப. (n.)

   ட் ; loose confectionary made of flour.

     "நைரத்தைல ேயா ளி த்த   ெகாண் " (கல்லா.46);. (ெச.அக.);.

     [இ த்த  = ட் . இட்டளி. இ த்  + அ  = இ த்த .]

இ த் ைர

 
 இ த் ைர iḍitturai, ெப. (n.)

   கழ க் ஞ்ெசால்; admonition, expostulation, criticism, at once kind and severe (ெச.அக.);.

     [இ த்  + உைர.]

இ தைலேநாய்

இ தைலேநாய் iḍidalainōy, ெப. (n.)

   ேநாய் வைக (கடம்ப. . இ லா.149);; disease (ெச.அக.);.

     [இ  + தைலேநாய்.]

இ தாங்

 
 இ தாங்  iḍitāṅgi, ெப. (n.)

கட்டடத் ன்  இ

     [P]

   ழாதப  காக்க ைவக் ங் காந்தக்கம் ; lightning conductor. (ெச.அக.);.

     [இ  + தாங் .]

இ ப்பணி

 
 இ ப்பணி iḍippaṇi, ெப. (n.)

   ப் ைர, ளக்க ைர (இலக்.அக.);; gloss, comment (ெச.அக.);.

   க. ப்பண, ப்பணி;   ெத. ப்பண ;மரா. ப்பன.

     [இ  + பணி. இ  → இ  = இட் ைரக் ம் அல்ல  ளக்  எ ம் உைர. இ  → ஈ , ஈட் ைர 
என்பவற்ைற ஒப் ேநாக் க.]

த. இ ப்பணி → skt. tippani.

இ ப்

இ ப்  iḍippu, ெப. (n.)

   1. இ ; thunder.

     "இ ப்ெபன வாரத்் " (கந்த . ங்க .431);.

   2. ஒ ; noise, clangour.

     "ேசவலங்ெகா  ப் னால்" (கந்த . ப்பரங்.20); (ெச.அக.);.

     [இ  → இ ப் .]
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இ ப -தல்

இ ப -தல் iḍibaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. தாக்கப்ப தல்; to be assaulted, elbowed.

   2. ெநா ங் தல்; to be comminuted, as rice. 

இ பட்ட அரி .

   3. ெவ ப தல்; lo crackle, as fire. 

இ பட ழங் ச ்ெசந் . ( வக.1084);.

   4. ன்பப்ப தல்; to be vexed or harried. 

     'அவன் தரித் ரத்தால் இ ப றான்' (ெகா.வ.); (ெச.அக.);.

     [இ  + ப .]

இ ம்பம்

இ ம்பம் iḍimbam, ெப. (n.)

   1. ைகக் ழந்ைத; baby, small child.

   2. ெப ந் ன்பம்; misery.

   3. மண்ணீரல்; spleen.

   4. பறைவ ( டை்ட);; egg of birds.

   5. ஆமணக் ; castor plant (ெச.அக.);. [இட்  → இ  → இ ம்பம் = ய . இ ம்பம் → skt. dimbha. 
ைம.]

இ ம்பன்

இ ம்பன் iḍimbaṉ, ெப. (n.)

   மனாற் ெகால்லப்பட்ட ஓர ்அரக்கன் (பாரத. ேவத் ர.16);; name of a Raksasa who was slain by Bhima 
(ெச.அக.);.

     [இ ம்பன் → இ ம்பன்.]

இ ம்ைப

இ ம்ைப iḍimbai, ெப. (n.)

   மன் மைன யா ய அரக்  (பாரத. ேவத் ர.9);; name of Hidimbās sister who married Bhima (ெச.அக.);.

     [இ ம்ைப → இ ம்ைப.]

இ ம ர்

 
 இ ம ர ்iḍimayir, ெப. (n.)

   சவரி (இ.வ.);; false hair, usually obtained from the tail of the yak (ெச.அக.);.

     [இ  + ம ர ்– இ ம ர.் இ ம ர ்பாரக்்க;see idumayir.]

இ மரம்

இ மரம் iḍimaram, ெப. (n.)

   1. உலக்ைக ( ன்.);; pestle.

   2. அவ க் ம் ஏற்ற லக்ைக (இ.வ.);; heavy wooden hammer in a frame, worked by a pedal and used for 
pounding parched rice into flakes (ெச.அக.);.

ம. இ மரம்.

     [இ த்தல் + ற் தல். இ  + மரம்.]

இ ம ந்

 
 இ ம ந்  iḍimarundu, ெப. (n.)

   ெபா  ம ந் ; medicinal preparation of drugs pounded together. (ெச.அக.);.

     [இ  + ம ந் . இ த்தல் - ெபா த்தல்.]
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இ மாந்தம்

 
 இ மாந்தம் iḍimāndam, ெப. (n.)

   ெபாய்யான ற்றசச்ாட்  (இ.வ.);; false accusation. (ெச.அக.);.

     [இ  → இ மம் → இ மந்தம் → இ மந்தம் → இ மாந்தம்.]

இ ன்

 
 இ ன் iḍimīṉ, ெப. (n.)

   ன்வைக (பாண் );; fish (ெச.அக.);.

     [இ  + ன் = இ ன் – தாக் ம் ன் வைகையச ்சாரந்்ததாய் இ க்கலாம்.]

இ ழக்கம்

 
 இ ழக்கம் iḍimuḻkkam, ெப. (n.)

   இ ெயா ; thunder clap (ெச.அக.);.

ம. இ ழக்கம்.

     [இ  + ழக்கம்.]

இ ேம

இ ேம  iḍimēliḍi, ெப. (n.)

   1. மாட் ச் க் ற்றம் (ெபரியமாட். 20);; defect in cattle (ெச.அக.);.

   2. அ த்த த்  வ ம் இடர;் continuous misfortunes 

     'அவ க்  இ ேமல் இ  ந்த ' (உவ.);.

     [இ  + ேமல் + இ .]

இ யப்பம்

 
 இ யப்பம் iḍiyappam, ெப. (n.)

   ற் ண்  வைக; steamed rice-cake pressed through perforated mould and resembling vermicelli (ெச.அக.);.

ம. இ யப்பம்.

     [இ  + அப்பம். இ  - இ த்த மா .]

இ யப்ப ரல்

 
 இ யப்ப ரல் iḍiyappavural, ெப. (n.)

   இ யப்பம் ம் ஏனம் (ஆ.அக.);; vessel used for making ldi-y-appam.

     [இ  + அப்பம் + உரல். உரல் = உ ண்ட வ லான .]

இ யம்

 
 இ யம்  iḍiyambu, ெப. (n.)

இ ெகாம்  ( ன்); பாரக்்க;see idikombu.

இ யல்

இ யல் iḍiyal, ெப. (n.)

   ட் ; loose confectionary made of four.

     "இ ய ண " ( மர. ர.கா .4);. (ெச.அக);.

     [இ  → இ யல். இ  + மா .]
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இ யாப்பம்

 
 இ யாப்பம் iḍiyāppam, ெப. (n.)

இ யப்பம் (ெச.அக.); பாரக்்க;see Idiyappam.

ம. இ யப்பம்.

     [இ  + அப்பம் – இ யப்பம் → இ யாப்பம். அப்  → அப்பம் நீெரா  ைசந்த மா னால் ெசய்த 
பண்ணிகாரம்.]

இ ள யம்

 
 இ ள யம் iḍiyiḷagiyam, ெப. (n.)

   கல் ர ல் ெவல்லத்ைத ம், ம ந் ப் ெபா ைய ம் ெகாஞ்சங் ெகாஞ்சமாகச ்ேசரத்் ப் ணில்லா 
உலக்ைகயால் இ த் ம் ற  அம் ல் ைவத் க் ழ யால் ரட் ப் ரட்  இ த்  த்த 
இள யம் (இேல ய ம ந் );; electuary prepared by pounding jaggery mixed with powdered drugs with a rice pounder 
without nozzle at the ends and then on a grinding stone till it is reduced to a soft and consistent paste, (சா.அக.);

     [இ  + இள யம்.]

இ ரல்

இ ரல் iḍiyural, ெப. (n.)

   1. ம ந் சச்ரக் களி க் ேமார ்வைகக் கல் ரல்; stone vessel with obconical ends connected by a constricted 
neck, used for pounding drugs.

   2. இ யப்ப ரல்; mould made of iron or wood for making pastry.

     [இ  + உரல்.]

இ ேய

 
 இ ேய  iḍiyēṟu, ெப. (n.)

   ேபரி  ( வா.);; thunder-bolt (ெச.அக.);.

     [இ  + ஏ .]

இ ேல யம்

 
 இ ேல யம் iḍilēkiyam, ெப. (n.)

இ ள யம் பாரக்்க;see idi-y-ilagiyam.

இ வளி

 
 இ வளி iḍivaḷi, ெப. (n.)

   த்தேலா  ய வளி (வா );; acute rheumatic pain (சா.அக.);.

     [இ  + வளி.]

இ வாங்

 
 இ வாங்  iḍivāṅgi, ெப. (n.)

   இ ங் ; lightning conductor. (சா.அக.);.

     [இ  + வாங் .]

இ  லக்

 
 இ  லக்  iḍivilakki, ெப. (n.)

   காந்தம்; magnet load stone. (சா.அக.);.
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இ -தல்

இ -தல் iḍiviḻudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   இ  தைர ல் இறங் தல்; lo strike, as lightning to fall with a crash, as a thunder bolt 

     'அ  வ ற் ல் இ  ந்தாற்ேபால' (பழ);.

     [இ  + .]

இ

இ  iḍivu, ெப. (n.)

   1. அ ; decay destruction.

     "இ ல் ெப ஞ்ெசல்வம்" (ேதவா.707,6);.

   2. இ ந்  ைக ( ன்.);; crumbling down, as of an undermined bank.

ம. இ .

     [இ  + இ .]

இ ெவட்

 
 இ ெவட்  iḍiveḍḍu, ெப. (n.)

   இ ழக்கம்; thunder stroke, thunder (ேசரநா.);.

     [இ  + ெவட் .]

இ

இ 1 iḍuttal, .

   20

ெச. . . (v.i.);

   த்தல்; to be small (ேவ. .13);.

 இ 2 iḍudal,    18 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. த் தல்; to hit against thrust in.

     "இ ம ப் யாைன" (க த். 24. 10);. 2. ெவட் தல்;

 to cut off.

   3. ேபாக தல்; to throw cast away.

     "ஈந்தான் ைலநிலத்  ட்டான்" (கந்த . வள்ளி. 36);.

   4. ைவத்தல்; to place deposit

 put in keep.

     "காயத் வாய்" ( வாச.33.8);.

   5. பரிமா தல்; to serve, distribute. 

     'இ றவள் தன்னவ ளானால் அ ப்பந்  ந்தா ெலன்ன, கைடப்பந்  ந்தாெலன்ன?' 
(உ.வ.);.

   6. ெகா த்தல்; to give, grant, bestow, as alms.

இ க்க

 
 இ க்க  iḍukkaḍi, ெப. (n.)

ன்பம் (ெகா.வ.);. distress (ெச.அக.);.

     [இ  → இ க்  + அ  – இ க்க . இ க்  + ன்பம். அ  = தாக் றல்.]
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இ க்கண்

இ க்கண் iḍukkaṇ, ெப. (n.)

   1. மலரந்்த ேநாக்க ன்  ைமயேனாக்கம் படவ ம் இரக்கம் (ெதால். ெபா.260, உைர);; misery that is 
reflected by shrunken eyes.

   2. ன்பம் ( வக.509);; distress, woe, affection. (ெச.அக.);.

   3. இக்கட்  (ஆ.அக.);; trouble, difficulty.

   4. வ ைம (ஆ.அக.);; poverty.

     "இ க்கண் வ ங்கால் ந க." ( றள்);.

     [இ  = த் தல், ன் த் தல் இ  → இ க்கண். கண் ெதா ற்ெபயரீ . பண் ப் ெபயரீ . ஒ.ேநா. 
அலக்கண், உன்கண் இன்கண்.]

இ க்கண யா
ைம

இ க்கண யாைம iḍukkaṇaḻiyāmai, ெப. (n.)

   ன்பக் காலத்  மனங்கலங்காைம. ( றள்.அ .63);; imperturbability in distress, serenity of mind, courage in 
trouble. (ெச.அக.);.

     [இ  → இ க்கண் + அ யாைம.]

இ க்கணி

 
 இ க்கணி iḍukkaṇi, ெப. (n.)

   ெபா ள் ைவக்கப்ப ம் ைலயான இடம்;   ைகக் ள் அல்ல  ரல்க க் ள்ளான இடம்;   ஒ  
ெபா ள் அல்ல  ஒ வர ்அகப்பட் க் ம்ப யான இ க்கான டம். (ெச.அக.);; corner, nook where a thing 
may be held, as under the arms or between the fingers or under the hams, a narrow niché where a person or thing may 
become confined, jammed in or wedged in.

     [இ க்  = ய இடம், ைல க் . இ க்  → இ க்கணி.]

இ க்கப்ப

இ க்கப்ப 1 iḍukkappaḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஒ க்கப்படல்; to be suppressed.

   2. ன்பப்படல் (ஆ.அக.);; to be made to suffer.

     [இ க்கம் + ப .]

 இ க்கப்ப 2 iḍukkappaḍuttal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ன்பப்ப த்தல்; to tomert.

   2. ெந க்கல் (ஆ.அக.);; to inflict pain.

     [இ க்கம் + ப .]

இ க்கம்

இ க்கம் iḍukkam, ெப. (n.)

   1. ஒ க்கம்; closeness, narrowness of space.

   2. ன்பம்; affliction, distress, trouble.

     "ெசாரக்்கத்த ரி க்கங்ெகட" ( ப் .419);. (ெச.அக.);.

   3. ெந க்கம் (ஆ.அக.);; crowdedness.

   4. வ ைம (ஆ.அக.);; poverty.

     [இ க்  → இ க்கம்.]

இ க்கல்

 
 இ க்கல் iḍukkal, ெப. (n.)

   ஒ ங் ய இைடெவளி; crevice, aperture (ெச.அக.);.

     [இ க்  → இ க்கல்.]
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இ க்காஞ்சட்

 
 இ க்காஞ்சட்  iḍukkāñjaḍḍi, ெப. (n.)

   ளக் த் தக  (ெநல்ைல.);; bowl of a lamp made of clay. (ெச.அக.);.

     [இ க்  + ஆம் + சட் .]

இ க்

இ க்  iḍukki, ெப. (n.)

   1. ற ; pincers, tongs forceps, tweezers. Nippers.

   2. எ  த யவற்ைற அகப்ப த் ம் ெபா ; steel trap.

   3. உ த்தன் ( ன்.);; stingy person miser niggard, pinch-fist.

   4. நண்  த யவற் ன் கவ் ப்  (இ.வ.);; prehensile chelae of a crab or a scorpion.

   ம. இ க் ;   க. இக் ழ. இக்கழ;   ேகாத. இக்கள்; . ஈக் ெள. இக் ளி.

     [இ க்  → இ க் .]

     [P]

இ க் சச்ட்டம்

 
 இ க் சச்ட்டம் iḍukkiccaḍḍam, ெப. (n.)

   கம் சச்ட்டம்; cleat. (ெச.அக.);.

     [இ க்  + சட்டம்.]

இ க் ைட

 
 இ க் ைட iḍukkiḍai, ெப. (n.)

   ெந க்கம் ( ன்);; closeness, narrowness (ெச.அக.);.

     [இ க்  + இைட.]

இ க்

இ க் 1 iḍukkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கவ் தல் (ஆ.அக.);; to take between the fingers or toes, to grasp or grip, as with pincers.

   2. அைணத்தல்; to take under one's arm.

     "இ க் வார ்ைகப் ள்ைள". (தா .பன்மா.6);.

   3. ெந க் தல்; to press or squeeze as between two boards. 

     'இ க்  மரம்' ( ன்.);.

   ம. இ க் ;க. இ .

     [இ  → இ க் .]

 இ க் 2 iḍukku, ெப. (n.)

   1. சந் , க் ; narrow lane.

   2. ைல; nook, corner.

   3. இ க் க்ெகாள்ளக் ய இடம்; parting between fingers, crevices between the teeth, cleft in the split wood, the 
axilla, any place where a person or thing may get pressed or wedged in.

     "கவட் த் ெதான்மரத் க் ற் கா ைழத் க் ெகாண்ேட" (தனிப்பா.);.

   4. கவ் ப்  ( ன்.);; prehensile claws, as those of a scorpion or of a lobster.

   5. இைடஞ்சல், ன்பம்; difficulty, trouble, straits.

     "இ க் வ ணியம் வ ல்ைல" (கம்பரா. த்.மந் . 27);.
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இ க் ைட

 
 இ க் ைட iḍukkuḍai, ெப. (n.)

இ க் ைடபாரக்்க;see idukkidai.

     [இ க் ைட → இ க் ைட.]

இ க் த் த்
ழாய்

 
 இ க் த் த் ழாய் iḍukkuttiruttuḻāy, ெப. (n.)

   மால் ேகா ல் ம ப் ரவாகத் வ  நிைல னி ைட ல் ைவத் க் ெகா க் ம் ள  (இ.வ.); 
(ெச.அக.);; tulasi leaves kept between the sacred Sandals of the idol, which are, in a Vishnu shrine, enthroned on a 
pedestal, such leaves being specially given as 'pirasatam' to worshippers of great eminence.

     [இ  → இ க் . இ க் தல் = ைவத்தல், இ தல், இ க்  +  + ழாய்.]

இ க் த

 
 இ க் த  iḍukkudaḍi, ெப. (n.)

   கள் ம்ப  பாைளைய ெந க் ப் க்க ைவக் ம் இரடை்டத ்த  ( ன்.);; double stick used to press 
things with such as that used by a toddy-drawer to press the flower or fruit-stem of the palmyra.

     [இ க்  + த . இ க் தல் = ெந க் தல்.]

இ க் ப்பைன

 
 இ க் ப்பைன iḍukkuppaṉai, ெப. (n.)

   கள் ம் பைன (யாழ்ப்.);; palmyra tree from which toddy Is drawn (ெச.அக.);.

     [இ க்  + பைன.]

இ க் ப்பாைள

 
 இ க் ப்பாைள iḍukkuppāḷai, ெப. (n.)

   பதநீர ்இறக் ம் பைன (ைவ. .);; palmyra tree for drawing sweet toddy (ெச.அக.);.

     [இ க்  + பாைள.]

இ க் ப் ள்ைள

 
 இ க் ப் ள்ைள iḍukkuppiḷḷai, ெப. (n.)

   ைகக் ழந்ைத; infant in arms, as carried on the hip. (ெச.அக.);.

     [இ க்  + ள்ைள.]

இ க் ப்ெபாட்ட
ணி

 
 இ க் ப்ெபாட்டணி iḍukkuppoḍḍaṇi, ெப. (n.)

   அக் ளில் இ க் ச ்ெசல்லத்தக்க ஏனம் அல்ல  ைப அக் ள்பாளம் (கக்கப்பாளம்); 
(யாழ்.அக.);; vessel or bag carried under the armpit (ெச.அக.);.

     [இ க்  + ெபாட்டணி. ெபாத்த  → ெபாத்தளி → ெபாட்டளி - ெபாட்டணி (ெகா.வ.); ெபாத்த  = ைப.]
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இ க் மரம்

இ க் மரம் iḍukkumaram, ெப. (n.)

   கடைவ மரம் ( ன்.);; narrow passage which leads to a field and is made of wooden posts. (ெச.அக.);.

     [இ க்  + மரம்.]

 இ க் மரம்2 iḍukkumaram, ெப. (n.)

   ெசக்  வைக ( ன்.);; a kind of oil-press. (ெச.அக.);.

     [இ க்  + மரம்.]

இ க் க்

இ க் க்  iḍukkumuḍukku, ெப. (n.)

   1. ைல க் ; cramped place, narrow corner, tight spot. (ெச.அக.);.

   2. இடரப்்பா ; predicament.

     [இ க்  + க் .]

இ க்  வ

 
 இ க்  வ  iḍukkuvaḻi, ெப. (n.)

   சந்  வ ; narrow way or lane (ெச.அக.);.

   ம. இ க்  வ ;   க. இ க் ;   . இட் ெம;ெத. இ க் .

     [இ க்  + வ . இ க்  + சந் .]

இ க்  வாசல்

 
 இ க்  வாசல் iḍukkuvācal, ெப. (n.)

    ைழவாசல் ( ன்.);; strait narrow gate (ெச.அக.);.

     [இ க்  + வாசல். இ க்  – சந் .]

இ க் வார்ைகப்
ள்ைள

 
 இ க் வாரை்கப் ள்ைள iḍukkuvārkaippiḷḷai, ெப. (n.)

   எ ப்பார ்ைகப் ள்ைள (இ.வ.);; one who is easily led by others, gullible fellow (ெச.அக.);.

     [இ க்  + இ க் வார ்( னயா.ெப.);. இ க் வார ்+ ைக + ள்ைள.]

இ கைட

 
 இ கைட iḍugaḍai, ெப. (n.)

   சை்ச ம் ட்  வா ல் ( ன்.);; front of a house, where alms are given (ெச.அக.);.

     [இ  + கைட. கைட = வா ல். வா ள்ள .]

இ களி

இ களி iḍugaḷi, ெப. (n.)

   அ ம ரத் தைழ த யவற்ைற யாைனக்  இ தலால் அதற்  உண்டாம் மதம்; must caused to an 
elephant by feeding it with the leaves of 'atis', etc

     "இ களியாைன" (ெப ங்.மகத.27.145); (ெச.அக.);.

     [இ  + களி.]

இ கறல்

 
 இ கறல் iḍugaṟal, ெப. (n.)

   ற  (நிகண் .);; fuel. (ெச.அக.);.

     [இ  - ய . இ  + அறல். அறல் = உலரந்்த . இ கறல் = உலரந்்த ள்ளி.]
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இ கா

இ கா  iḍukāḍu, ெப. (n.)

   ணம் ைதக் டம் (நால .90);; burial ground, cemetery (ெச.அக.);.

ம. இ கா .

     [இ  + கா . இ தல் = ைதத்தல்.]

இ கால்

 
 இ கால் iḍukāl, ெப. (n.)

   ரக்்  (மைல.);; spongegourd. (ெச.அக.);.

     [இ கல் → இ கால், இ கல் - உள்ெளா ங் தல்.]

இ -தல்

இ -தல் iḍugudal,    6 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ ங் தல்; to shrink

     "கண்கைள கக் ேகாட் " ( வக.2086);.

   2. தல்; to become shriveled or dwindled.

     "இ ைடத்ேதாகாய்" (கம்பரா. த் ர.19);. (ெச.அக);.

   3. ங் தல் (ஆ.அக.);; to contract.

     [இ  → இ .]

இ

இ 1 iḍuguṟi, ெப. (n.)

   1. ைவக்கப்ப ம் அைடயாளம்; symbol.

   2. ெபயர;் name given to a person by his parents.

     "இ  ேகாத் ர தன்மற் யா ந் ேதான்ற" ( வாலவா.31.3);.

   3. இ ப்ெபயர;் name without any reason behind it to be called so.

     [இ  + .]

 இ 2 iḍuguṟi, ெப. (n.)

   ற்காலத் ல் ெநல்ைலச ்ேச த்  ைவக் ம் ப யாக ஒ வரிடம் ஒப் க் ம் ஆவணம் (Tm.Rev.N.iv. 
Glossary);; document by which paddy was entrusted to private individuals, to be stored up in their houses.

ம. இ .

     [இ  + .]

இ ச் றப் ப் 
ெபயர்

 
 இ ச் றப் ப் ெபயர ்iḍuguṟicciṟappuppeyar, ெப. (n.)

   இ க்  மட் ேம வ ஞ் றப் ப்ெபயர.் (ஆ.அக.);; proper noun (grammar);

     [இ  +  + றப்  + ெபயர.்]

இ ப்ெபயர்

இ ப்ெபயர ்iḍuguṟippeyar, ெப. (n.)

   காரண ன்  வழங்  வ ம் ெபயர ்(நன்.62);; noun connoting the primeval sense in which it has been used, as 
dist. fr. Kārana-p-peyar.

     [இ  +  + ெபயர.் எல்லாச ்ெசால் ம் ெபா ள் த்தனவாத ன் இ ப்ெபயர ்என்  எ ம் 
இல்ைல என்ப  பாவாணர ்க த் .]
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இ மர

இ மர  iḍuguṟimarabu, ெப. (n.)

   இ யாகத் ெதான்  ெதாட்  வ ம் ெபயர ்(நன்-275. உைர.); (ெச.அக);; noun used in the conventional 
sense which it continues to bear from the remote past.

     [இ  +  + மர . நன் லார ்இ யாகக் ெகாள் ம் ெபயரக்ள் ஒ  காலத் ல் காரணம் 
க யைவ. ஆத ன் இ ப்ெபயர ்என்  ஒன்  இல்ைல என்பேத பாவாணர ்க த் . ஆத ன் 
இ  மர  என்ப ம் வ ஞ்ெசால்லாதல் காண்க.]

இ யாக்கம்

இ யாக்கம் iḍuguṟiyāggam, ெப. (n.)

   இ யாக ஒ வன் ெகா த்த அல்ல  ஆக் க்ெகாண்ட ெபயர ்(நன்.275,2, உைர.); 
(ெச.அக.);; unconventional name which a person assumes of his own accord or is arbitrarily given by others, classified as a 
distinct class of proper names in Tamil grammar.

     [இ  +  + ஆக்கம்.]

இ ைக

இ ைக1 iḍugai, ெப. (n.)

   இ ங் ய வ ; a narrow passage, lane.

ம. இ வ.

     [இ  – இ ைக.]

 இ ைக2 iḍugai, ெப. (n.)

   ெகாைட ( ங்.);; gift (ெச.அக.);.

     [இ  → இ ைக + இ தல், ைவத்தல், ெகா த்தல்.]

இ ங்கலம்

 

 இ ங்கலம் iḍuiḍugaiiḍudalvaiddalgoḍuddaliḍuṅgalam, ெப. (n.)

   ெகாள்கலம் ( ங்.);; vessel, receptacle (ெச.அக.);.

     [இ ம் + கலம்.]

இ ங்கற் ன்றம்

இ ங்கற் ன்றம் iḍuṅgaṟkuṉṟam, ெப. (n.)

   ெசய் ன் ; artificial hill, an artificially made up mound resorted to for pleasure

     "எந் ரக் ண  ங்கற் ன்ற ம்" (மணி. 19, 102);. (ெச.அக.);.

     [இ ம் + கல் + ன்றம்.]

இ ங் -தல்

இ ங் -தல் iḍuṅgudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   உள்ெளா ங் தல்; to shrink, contract

     "கண்ணி ங் " ( வ். ெபரிய .1,3,4);, (ெச.அக.);.

   ம. இ ங் க;   க. இ ங் ; . இட் ெட.

     [இ  → இ ங் .]

இ வப்

இ வப்  iḍusivappu, ெப. (n.)

   ெசயற்ைகச ் வப்  (ஈ , 7.7.9);; artificial red dye. (ெச.அக.);.

     [இ  + வப் .]

இ தங்கம்

இ தங்கம் iḍudaṅgam, ெப. (n.)

   ட ட்ட தங்கம் ( ன்.);; refined gold, gold of the best quality. (ெச.அக.);.

     [இ 1 + தங்கம். இ தல் - ெசய்தல், ேவைலப்பா .]
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இ தண்டம்

இ தண்டம் iḍudaṇḍam, ெப. (n.)

   1. தண்டம்; penalty, fine.

   2. ைறயற்ற தண்டம்; unjust penalty (ெச.அக.);.

     [இ  + தண்டம்.]

இ ைர

 
 இ ைர iḍudirai, ெப. (n.)

   ைரச் ைல ( வா);; Curtain.

     [இ  + ைர.]

இ ேதளி -தல்

இ ேதளி -தல் iḍudēḷiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ெபாய்க்காரணங்காட் க் கலங்கப்பண் தல்; cause needless panic by false suggestion, as by sending one into 
a fright by throwing an imitation scorpion at him.

     "இட்டன ரா ரி ேதளிட் ெடன்றன் ேமல்". ( லப்.9, 48);.

     [இ  + ேதள் + இ தல். இ ேதள் = மற்றவர ்ேமல் இ வதற்கான ேதள், ெபாய்த்ேதள், 
ெசயற்ைகத்ேதள், ஒ.ேநா. இ வப் .]

இ ப்

இ ப்  iḍuppu, ெப. (n.)

   1. அைர; waist, sides, loins.

   2. ஒக்கைல; hip.

   3. மைற ப் ; euphemism for the private parts. (ெச.அக);.

     [இ  → இ ப் . இ தல் = ைவத்தல். ழந்ைத, டம் ேபான்றவற்ைற ைவத் க்ெகாள் தற்  அல்ல  
இ தற் ரிய இடம் இ ப் .]

இ ப் க்கட் -தல்

இ ப் க்கட் -தல் iḍuppukkaḍḍudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   . சண்ைட க்க ந் தல்; to gird up one's loins, as for a fight.

     "நீ சண்ைடக்  இ ப் க்கட்டாேத" (ெபண்ம  மாைல,பக்.9);. (ெச.அக.);.

     [இ ப்  + கட் தல். இ ப் ல் ஆைடைய வரிந்  கட் தல்.]

இ ப்  வ

இ ப்  வ  iḍuppuvali, ெப. (n.)

   1. இ ப் ேநா  ( ன்.);; pain in the loins;

 lumbago.

   2. ள்ைளப்ேபற்  வ ; labour pains. (ெச.அக.);.

     [இ ப்  + வ .]

இ பலம்

 
 இ பலம் iḍubalam, ெப. (n.)

   ேபய்ப் டல் (ைவ. .);; wild snakegourd (ெச.அக.);.

     [இ  + டல் - இ டல் - இ பலம். (ெகா.வ.);. இ டல் + ெபாய்ப் டல்.]

இ ம்பர்

இ ம்பர ்iḍumbar, ெப. (n.)

   1. அரக்கர ்(அக.நி.);; Raksasas (ெச.அக.);.

   2. ெச க்கர ்(ஆ.அக.);; arrogant person.

   3. யர ்ெசய்ேவார ்(ஆ.அக.);; offender.

     [இ ம்  → இ ம்பர.்]

இ ம்பண்
இ ம்பண்1 iḍumbaṇ, ெப. (n.)

   ஓர ்அரக்கன்; a demon. Raksasa.
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இ ம்பன்

இ ம்பன்2 iḍumbaṉ, ெப. (n.)

   ெச க் ள்ளவன் (இராட.்);; haughty man, arrogant person (ெச.அக.);.

     [இடம்  → இடம்பன் → இ ம்பன்.]

 இ ம்பன்3 iḍumbaṉ, ெப. (n.)

   மரக்கட ள், கணத்தைலவன் ( ன்.);; name of the leader of Skanda's hosts (ெச.அக.);.

 Skt hidimba.

     [இ ம்  → இ ம்பன்.]

இ ம்பாகம்

 
 இ ம்பாகம் iḍumbākam, ெப. (n.)

   ெகாத்தான் ெகா  (சா.அக.);; leafless creeper, mose creeper.

     [இ  = இ தல், த்தல், இ  → இ ம்  → இ ம்பகம் -இ ம்பாகம் = த்த ெமல் ய ெகா .]

இ ம்

இ ம்  iḍumbi, ெப. (n.)

   1. இ ம்ைப ெசய்பவள்; demoness.

   2. இ ம்பனின் தங்ைக, மனின் மைன ; name of Hidimba's sister, Bhima's wife 

இ ம்  ெகா நன் ( ங்.);.

     [இ ம்  → இ ம் .]

இ ம் ல்

 
 இ ம் ல் iḍumbil, ெப. (n.)

   ஒர ்ஊர ்( லப்ப காரம்);; name of a place.

     [இ ம்  → இ ம் ல்.]
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இ ம்

இ ம் 1 iḍumbu, ெப. (n.)

   1. ெச க் ; haughtiness arrogance.

     "இ ம்பால்… உைரத்தாய்" (ெசவ்வந் ப் . ரமேதவன்.15);.

   2. ெகா ஞ்ெசயல்; cruelty oppression tyranny.

     "சம்பளத் … அவரவரி ம்பா ல ந்த வன்ேறா" ( மேர.சத.47);.

   3. லக் ம்  (ேசடை்ட);; mischief pranks. ஏைழ ம்  (இராட.்);.

   4. ெவ ப்  (ஆ.அக.);; hatred.

   5. அவம ப்  (ஆ.அக.);; disgrace dishonour.

   6. ன்பம் (ஆ.அக.);; affliction.

     [இ  → இ ம் .]

 இ ம் 2 iḍumbu, ெப. (n.)

   இ ம்பாத வனம்; a forest.

     "மாறா வல் ம் ற் றத் த் " (ப ற் .ப க.5:9);.

     [இ  → இ ம் .]

 இ ம்  iḍumbu, ெப.(n.)

   எண் ணக்ேக ;எட்  வைக ய ணங்க ள் ஒன்  இ மாப் :

இ ம்ைப

இ ம்ைப iḍumbai, ெப. (n.)

   1. ன்பம்; suffering affliction, distress, calamity.

     "ஏமஞ்சாலா ம்ைப" (ெதால். ெபா.50);.

   2. ைம; evil harm injury.

     " தம் இ ம்ைப ெசய் ம்" (மணி.122);.

   3. ேநாய்; disease.

     " ரப் ம்ைப ல்லாைரக் காணின்" ( றள்.1056);.

   4. ஏழ்ைம; poverty.

     "இ ம்ைபயா லடரப்் ண் " ( வ். ெபரிய .1.6.5);.

   5. அசச்ம் ( வா.);; fear dread (ெச.அக);.

   6. ஏதம்; danger. (ஆஅக.);.

   7. எ ; rat (சா.அக.);.

     [இ ம்  + இ ம்ைப.]

இ ம்ேபாகம்

 
 இ ம்ேபாகம் iḍumbōkam, ெப. (n.)

   வப்பவைர; red bean (சா.அக.);.
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இ மம்

 
 இ மம் iḍumam, ெப. (n.)

   யவன் சக்கரத்ைத நிலத் ற் ெபா த்தற்  இ ம் மண்கட்  (இ.வ.);. (ெச.அக.);; clod of mud or earth on 
which the potter rests his wheel.

     [இ  → இ மம்.]

இ ம ந்

இ ம ந்  iḍumarundu, ெப. (n.)

   1. வ ய ம ந் ; drugs administered secretly with food or drink in order to win over a person, philter potion stealthily 
administered.

     "இ ம ந்ேதா  ேசாற்ைற ேய ம்" ( ப் .820);.

   2. ெகால் ம் ேநாக்கத் டன் இ ம் ைகம ந்  (நீரந்ிறக்.18,உைர); (ெச.அக.);; potion containing a poisonous 
drug or the venom of reptiles.

     [இ  + ம ந் .]

இ ைட

இ ைட iḍumuḍai, ெப. (n.)

   நிைறந்த நாற்றம்; stench, bad smell, stink.

     "இ ைட ம ங் ல் ெதா  டம் ெபறாஅ " (நற்.329);.

     [இ  + ைட. இ  = த்தல், வட்டமாதல், நிைறதல்.]

இ ள்

இ ள் iḍumuḷ, ெப. (n.)

   ேவ யாக இ ம் ள் ( வக.774,உைர); (ெச.அக.);; thorns thrown over the entrance to a field or garden to prevent 
intruders.

     [இ  + ள்.]

இ

 
 இ  iḍuli,    ெபண் ஆைம ( ன்.); female turtle (ெச.அக.).

 Skt. duli.

     [இ  – இ . இ தல் - த்தல், வட்டமாதல், வட்டமான ஆைம;

டை்ட ட மண்ைணப்ப க் ம் ெபண்ணாைம.]

இ வந்

இ வந்  iḍuvandi, ெப. (n.)

   ற்ற ல்லாதவரே்மற் ற்றத்ைதேயற் ைக; accusation of an innocent person. 

     'ெபாற்ெகால்லன் ெநஞ்சம் இ வந்  தைலப் ரிந் ேநாக்க'. ( லப்.16.120,உைர);, (ெச.அக.);.

 Skt kimwadanti.

     [இ  + வந் . வன் +  + வந்  + க ஞ்ெசால். ெமா , இ வந்  ெசயற்ைகயாக அல்ல  ெபாய்யாக 
இட் ைரக் ம் க ஞ்ெசால்.]

இ வல்

இ வல்1 iḍuval, ெப. (n.)

   இ க் ; crevice, aperture (ெச.அக.);.

     [இ  → இ வல்.]

 இ வல்2 iḍuval, ெப. (n.)

   வ  (ெநல்ைல);; way (ெச.அக.);.

     [இ  - இ  – இ வல். இ  ய வ .]
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இ ைவ

 
 இ ைவ iḍuvai, ெப. (n.)

   சந்  (இ.வ.);; lane (ெச.அக.);.

     [இ  → இ ைவ.]

இைட

இைட iḍai, ெப. (n.)

   1. ந  ( வா.);; made n space, midst centre.

   2. ந வண் காலம்;:middle in time.

     "இைடக் ெகாட் ன்" ( றள் 663);.

   3. அைர இ ப் ; middle of the body, the waist

     " ன்ேனர ் டங் ைட"

   4. ந த்தர மக்கள்; middle class people.

     "இைடெயலா ன்னாைம யஞ்கம்" (நால . 297);,

   5. இைடக் லம்; herdsman caste.

   6. இைட எ த் ; medial consonants of the Tamil alphabet.

     "அல்வ  ரிைடவரின்" (நன்.220);.

   7. இைடச ்ெசால் (நன்.239);; indeclinable particle, as one of the parts of speech.

   8. இடம்; place, space.

     "க ங்கல் ைட ெதா ம்" ( றநா.5.1);.

   9. இடப்பக்கம்; left side.

     "எங்கள் ெபம்மானி ைடயாைள" (அ ரா.84);.

   10. வ ; way."நீரில்ல நீளிைடய" ( றநா.3);.

இைடக்கச்

 
 இைடக்கச்  iḍaikkaccu, ெப. (n.)

அைரக்கசை்ச பாரக்்க;see araik-kaccai.

     [இைட + கச் .]

இைடக்கசை்ச

 
 இைடக்கசை்ச iḍaikkaccai, ெப. (n.)

இைடக்கச்  பாரக்்க;see idai-kaccu, (ெச.அக.);.

ம. இடக்கசச்.

     [இைட + கசை்ச. இைட – இ ப் .]
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இைடக்கட்

இைடக்கட் 1 iḍaikkaḍḍu, ெப. (n.)

   அைரக்கச் ; girdle or belt.

   2. ஓர ்அணி; front plate, an adornment of idols, so called from its being fastened in the middle.

   3. இைட ; intermediate passage way between the entrance door and the second doorway in an Indian dwelling house.

   4. ட் ன் ந க்கட் ; the middle compartment of an Indian dwelling house (ெச.அக.);.

ம. இடக்ெகட் .

     [இைட + கட் .]

 இைடக்கட் 2 iḍaikkaḍḍu, ெப. (n.)

   சமன் ெசய்வதற் ரிய நிைற (இ.வ.);; balancing weight. (ெச.அக.);.

     [இைட + கட் .]

இைடக்கணம்

 
 இைடக்கணம் iḍaikkaṇam, ெப. (n.)

   இைட ன எ த் கள்;   ய,ர,ல,வ,ழ,ள; group of medial consonants in Tamil, as a classified group distinct from van-
kanam and men-kanam (ெச.அக.);.

     [இைட + கணம்.]

இைடக்க

இைடக்க  iḍaikkaruvi, ெப. (n.)

   சல் ெயன் ந் ேதாற்க  ( லப்.3.27 உைர);; ancient musical instrument of percussion, a kind of drum 
(ெச.அக.);.

     [இைட + க .]

     [P]

இைடக்கலம்

இைடக்கலம் iḍaikkalam, ெப. (n.)

   மட்பாண்டம்; earthern vessel for cooking 

     'இல் ள் ல்ேலற்  இைடக் கலத் ெதய்  டல்' (பழ.24);.

 Skt. ida.

     [இைட + கலம் - வாயகன்ற மடக்லம்.]

இைடக்கழகம்

 
 இைடக்கழகம் iḍaikkaḻkam, ெப. (n.)

   கபாட ரம் என் ம் கதவ ரத் ல் இ ந்ததாகக் றப்ப ம் இரண்டாந் த ழ்க் கழகம் 
(இைற.பா .);; middle sangam, said to have flourished for a long period at Kapādapuram, the second of the three ancient 
Tamil academies. (ெச.அக.);.

 Skt. sangha.

     [இைட + கழகம்.]

இைடக்காடர்

இைடக்காடர ்iḍaikkāḍar, ெப. (n.)

   கைடக்கழகத் ச ்சான்ேறா ள் ஒ வர ்( வாலவா.20,1);; a Tamil Sangam poet of idai-k-kādu (ெச.அக.);.

     [இைடக்கா  + அர.் ெதாண்ைட மண்டலத் ல் இைடயன் ட் ந்த இைடயர.்]
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இைடக்காடனார்

 
 இைடக்காடனார ்iḍaikkāḍaṉār, ெப. (n.)

இைடக்காடர ்(அகநா.); பாரக்்க;see idai-k-kadar (ெச.அக.);.

     [இைடக்காடன் + ஆர.்]

இைடக்கார்

 
 இைடக்கார ்iḍaikkār, ெப. (n.)

   ெநல்வைக (நாநாரத்்த.);; a kind of paddy (ெச.அக.);.

     [இைட + கார.்]

இைடக்காலம்

இைடக்காலம் iḍaikkālam, ெப. (n.)

   1. இைட ள்ள காலம்; interim period.

   2. ைறந்த ன் ள்ள காலம்; recent past.

   3. காலமல்லாக்காலம்; improper time.

   ம. இைடக்காலம்;க. எடகால.

     [இைட + காலம்.]

இைடக்காற்

 
 இைடக்காற்  iḍaikkāṟpīli, ெப. (n.)

   பரதவ மகளிர ்அணி ம் கால் ரலணி வைக; a toe-ring worn on the toe next to the little toe usually by the women 
folk among the fishermen community (ெச.அக.);.

     [இைட + கால் + .]

இைடக் டப்

இைடக் டப்  iḍaikkiḍappu, ெப. (n.)

   இைடப் றவரல் ( வக.2697, உைர);; word or words used as complement to the predicate or subject in a sentence 
(ெச.அக.);.

     [இைட + டப் .]

இைடக் ைட

இைடக் ைட iḍaikkiḍai, . .எ. (adv.)

   1. ஊேட ேட; at frequent intervals (ெச.அக.);.

   2. ஒன் டெ்டான் ; alternate (ஆ.அக.);.

     [இைடக்  + இைட.]

இைடக் லநாதன்

 
 இைடக் லநாதன் iḍaikkulanātaṉ, ெப. (n.)

   கண்ணன் (இராட.்);; Krishna (ெச.அக.);.

     [இைட + லம் + நாதன்.]

இைடக் லம்

 
 இைடக் லம் iḍaikkulam, ெப. (n.)

   இைடயர  லம் (யாதவர)்;; community of sheperds (ஆ.அக.);.

     [இைட + லம்.]
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இைடக்

 
 இைடக்  iḍaikkuḻi, ெப. (n.)

   இைடெய ம் ரண் க் ைட ள்ள பள்ளம் (இங்.ைவ.);; pelvic cavity. (ெச.அக.);.

க. எெட ளி.

     [இைட + .]

இைடக் ைற
இைடக் ைற iḍaikkuṟai, ெப. (n.)

   ெசய் ள் ரி க ள் ஒன்  (நன்.156, உைர);;     [இைட + ைற.]

இைடக் ன் ர்
ழார்

 
 இைடக் ன் ர் ழார ்iḍaikkuṉṟūrkiḻār, ெப. (n.)

   தைலயாலங்கானத் ச ்ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெச யைனப் பா ய லவர ்( றநா);; Sangam poet of Idai-k-
kunur.

     [இைடக் ன் ர ்+ ழார.்]

இைடக்ெகாள்ைள

இைடக்ெகாள்ைள iḍaikkoḷḷai, ெப. (n.)

   1. ஊ  தட் ; plunder by a third party of a property in dispute between two.

   2. ெகாள்ைள ேநாயால் வ ம் அ  ( ன்.);; ravages of an epidemic disease (ெச.அக.);.

     [இைட + ெகாள்ைள.]

இைடகைல

இைடகைல iḍaigalai, ெப. (n.)

   1. பத்  நா ள்ெளான் ; principal tubular coll like organ of the human body.

   2. இட  நா யால் ம் ச்  (ெச.அக.);; breathing through the left nostril.

     [ஒ கா. இட  + கால் (காற் ); இட  – இடம் - இைட ( ரி );. கால்  - காைல - கைல ( ரி );.]

இைடக

இைடக 1 iḍaigaḻi, ெப. (n.)

   1. இைடக்கட்  ( வ். இயற்.1,86);; intermediate passage way between the entrance door and the second, doorway in 
an Indian dwelling house (ெச.அக.);.

   2. வா ல் (ஆ.அக.);; gate.

   3. இைடக நா ; a region known as kai-kall-nādu.

     [இைட + க . க  = க ந்  (கடந் ); ெசல் ம் வா ல் இைட ள்ள நிலப்ப .]

 இைடக 2 iḍaigaḻi, ெப. (n.)

   க்ேகாவ ர ் மால் ேகா ல்; Visnu shrine at Tiru-k-kövalur,

     "நீ ந் மக  நின்றாயால் ... ேகாவ ைட க ேய பற் னி" ( வ்.இயற். தல் வந்:86);, 
(ெச.அக.);.

     [ஒ கா. இைடக  நாட் ன் ெபயரால் அைமந்த ேகா லாகலாம்.]

இைடக நாட்  
நல் ர் 

நத்தத்தனார்

 
 இைடக நாட்  நல் ர ்நத்தத்தனார ்iḍaigaḻināḍḍunallūrnattattaṉār, ெப. (n.)

   கைடக்கழகப் லவர;் Sangam poet.

     [இைடக  + நா  + நல் ர ்+ நத்தத்தன் + ஆர.்]

இைடசச்ரி

இைடசச்ரி iḍaiccari, ெப. (n.)

   ேதாள்வைள (ஈ .2.5,6);; armlet worn by men as an ornament, arm (ெச.அக.);.

     [இைட + சரி. ெச  → சரி.]
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இைடசச்ன்

இைடசச்ன் iḍaiccaṉ, ெப. (n.)

   1. இரண்டாம் ள்ைள (ெகா.வ.);; second child (ெச.அக.);.

   2. ந  மகன்; middle child (ஆ.அக.);

   3. இரண்டாம் ேப  (ஆ.அக.);; second birth.

     [இைட - இைடசச்ன்.]

இைடசச்னி

 
 இைடசச்னி iḍaiccaṉi, ெப. (n.)

இைடக்காரி பாரக்்க;see idai-k-kari (ெச.அக.);.

     [இைட + சனி.]

இைடச்

இைடச்  iḍaicci, ெப. (n.)

   1. ல்ைலநிலப் ெபண் ( ங்.);; woman of the herdsmen caste inhabiting the forest pasture tracts.

   2. இைட ைடயவள்; woman with special reference to her waist

     "ஓைச ெபற்ற க்ெகாளி ைடச் கள்" ( ப் :254);, (ெச.அக.);.

   ம. இடயத் ;க. எட .

     [இைடத்  → இைடச் .]

இைடச் யார்

இைடச் யார ்iḍaicciyār, ெப. (n.)

   கலம்பகத் ள் ஒர ்உ ப்  ( மர. ர.ம ைரக்.62);; stanza or stanzas forming part of the literary composition 
known as kalampakam and describing the Idaicci (ெச.அக.);.

     [இைடத்  - இைடச்  + ஆர.்]

இைடச் ைல

 
 இைடச் ைல iḍaiccīlai, ெப. (n.)

   ைர (இராட)்;; curtain (ெச.அக.);.

     [இைட + ைல.]

இைடச் ரநாதர்

 
 இைடச் ரநாதர ்iḍaiccuranātar, ெப. (n.)

   ைடச் ரத் ற் ேகா ல் ெகாண் க்  ைறவன் [ஆ.அக.); deity at Tiruvidaiccuram.

     [இைடச் ரம் + நாதர.்]

இைடச் ரிைக

 
 இைடச் ரிைக iḍaiccurigai, ெப. (n.)

   உைடவாள் (சம்.அக.);; sword, dagger, as suspended from a girdle round the waist (ெச.அக.);.

ம. இடச் ரிக.

     [இைட + ரிைக.]

     [P]

இைடச் க்கம்

இைடச் க்கம் iḍaiccurukkam, ெப. (n.)

   1. உ க்ைக ேபால் ந ல் ங்  ஒ க்கமா த்தல்; contraction of an organ [as the stomach or the uterus] 
a or near the middle of the body, hour-glass contraction

   2. இ ப் ன் ஒ க்கம்; narrowness of the waist. (சா.அக.);.

     [இைட + க்கம்.]
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இைடச் வர்

இைடச் வர ்iḍaiccuvar, ெப. (n.)

   இைட ; impediment obstacle as an intervening wall, barrier.

     "இ க்  இைடச் வ ண்டாவேத" ( வ். மைல.வ்யா.19.பக்.69);, (ெச.அக.);.

ம. இடக் வர.்

     [இைட + வர.்]

இைடச் ரி

 
 இைடச் ரி iḍaiccūri, ெப. (n.)

   அக்கமணி த யவற் க் ைட ல் ேகாக் ம் மணி (ெச.அக.);; gold or silver beads interspersed in a rosary 
of rudraksh or tulasi etc.

     [இைட + ரி. ெச  - ரி.]

இைடசெ்ச கல்

 
 இைடசெ்ச கல் iḍaiccerugal, ெப. (n.)

   ஒ வர ்ெசய் ளிற் றர ்வாக்ைகக் கலக்ைக; interpolator (ெச.அக.);.

     [இைட + ெச கல்.]

இைடசே்சரி

இைடசே்சரி iḍaiccēri, ெப. (n.)

   இைடய ர ்( வக 422, உைர);; hamlet populated by herdsmen (ெச.அக.);.

ம. இடசே்சரி.

     [இைட + ேசரி.]

இைடசெ்சால்

இைடசெ்சால் iḍaiccol, ெப. (n.)

   ெபயர ் ைனகைளச ்சாரந்்  வழங் ஞ் ெசால் (நன்420);; particle which cannot be used by itself in any sense-
but which, when occurring in combination with nouns and verbs, functions as infiectional or conjugational suffix;

 adverb. preposition, expletive, conjunction, interjection etc., one of the four parts of speech in Tamil grammar (ெச.அக.);.

     [இைட + ெசால்.]

இைடசே்சாழகம்

 
 இைடசே்சாழகம் iḍaiccōḻkam, ெப. (n.)

   ெதன்றல் ம் ப வத் ன் இைடக்காலம் (யாழ்ப்.);; middle period of the south-west monsoon (ெச.அக.);.

     [இைட + ேசாழகம்.]

இைட ங் பைற

 
 இைட ங் பைற iḍaisuruṅgubaṟai, ெப. (n.)

    ( டா.);; small drum tapering in the middle like an hour-glass (ெச.அக.);.

     [இைட + ங்  + பைற.]

இைட ரி

 
 இைட ரி iḍaicūri, ெப. (n.)

   அ ப் , வைளயம், அக்கமணி த யவற் ன் இைட ற்ேகாக் ம் மணி (யாழ்ப்.);; gold or silver beads 
interspersed in a rosary of rudrāksa, tulasi, etc. (ெச.அக.);.

     [இைட + ெச  = இைடசெ்ச  → இைடச் ரி. இதைன இைட ரி என்ப  வ .]
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இைடஞ்சல்

இைடஞ்சல் iḍaiñjal, ெப. (n.)

   1. ெந க்கம்; narrowness, closeness இைடஞ்சல் வ  (ெகா.வ.);.

   2. தைட (ெகா.வ.); obstruction, hindrance.

   3. ெதால்ைல; trouble distress"அ யா ரிைடஞ்சல் கைளேவாேன" ( ப் :34); (ெச.அக.);.

ம. இடசச்ல்.

     [இைடதல் → இைடஞ்சல்.]

இைடத்தட்

இைடத்தட்  iḍaittaḍḍu, ெப. (n.)

   1. இைடக் ெகாள்ைள; plunder by a third party of a property about which two parties are quarrelling (ெச.அக.);.

   2. இைட ேல காரியம் பாரத்்தல் (ஆ.அக.);; to work during intervals.

ம. இடத்தட் .

     [இைட + தட் .]

இைடத்தைலவ

 
 இைடத்தைலவ  iḍaittalaivali, ெப. (n.)

   ட்  ட்  வ ம் தைலேநாய்; headache usually occurring at intervals - Intermittent headache (சா.அக.);.

     [இைட + தைலவ .]

இைடத்தரம்

 
 இைடத்தரம் iḍaittaram, ெப. (n.)

   ந த்தரம்; medium quality, intermediate grade, neither big nor small (ெச.அக.);.

   ம. இடத்தரம்;   க. எெடதர; . இெடதர.

     [இைட + தரம்.]

இைடத் ரிெசால்

 
 இைடத் ரிெசால் iḍaittirisol, ெப. (n.)

   இயற்ெசாற் ேபால்தம்ெபா ள் ளக்கா  அரி ணர ்ெபா ளனவாய் நிற் ம் இைடசெ்சால் 
(ஆ.அக.);; grammatic terminology signifying inexplicable word formation.

     [இைட + ரி + ெசால்.]

இைடத் ன்

 
 இைடத் ன் iḍaittīṉ, ெப. (n.)

   இைடத் ன் , ற் ண்  (பாண் .);; lunch, light refreshments. (ெச.அக.);.

     [இைட + ன். ன் = ன். ன் = ன்னப்ப ம் ற் ண் , னி ன் . ண்  என்பவற்ைற 
ஒப் ேநாக் க.]

இைடதல்

இைடதல்1 iḍaidal, ெப. (n.)

   நிலம் (அக.நி.);; earth. (ெச.அக.);.

     [இட → இடம். இைட. இைடதல்.]

 இைடதல்2 iḍaidal, ெதா.ெப (v.n.)

   1. ேசைல; clothing.

   2. வசங்ெக தல் (ஆ.அக.);; losing consciousness.

     [இைடதல் = ெந க் தல் ெந ங்க இ க்  உ க் ம் ணி. ன் வாங் தல், நிைன தப் தல்.]
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இைட ெதரி-தல்

இைட ெதரி-தல் iḍaideridal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ;   ெசவ் ய தல்; to judge the appropriate time, as when one wishes to speak in an assembly.

     "இைட ெதரிந்  நன் ணரந்்  ெசால் க." ( றள்,712);, (ெச.அக.);.

     [இைட + ெதரிதல், காலம் ெதரிதல் ேபான்  தக்க இடம் ெதரிதல்.]

இைடெதரியா 
இ வர்

இைடெதரியா இ வர ்iḍaideriyāiruvar, ெப. (n.)

   உ ப்ப ம் ேலாத்தைம ம்; Urvasi and Thilottamai.

     "இைடெதரியாஏஎர ்இ வ ந் தத்தம்" (க த்.109);. (சங். இலக்.ெசாற்.);.

     [இைட + ெதரியாத + இ வர.்]

இைடநைர

 
 இைடநைர iḍainarai, ெப. (n.)

   அங் ம் இங் ம்  நைரத் க்ைக ( ன்.);; hair or beard grown grey here and there. (ெச.அக.);.

க. எெடநெர.

     [இைட + நைர.]

இைடநா

 
 இைடநா  iḍaināḍi, ெப. (n.)

   இைடகைல பாரக்்க; principal tubular organ of the human body. (ெச.அக.);.

     [இைட + நா .]

இைடநிகரா-தல்

இைடநிகரா-தல் iḍainigarātal,    6 ெச. . . (v.i.)

   ந த்தரமான நிைல த்தல் ( றள்.635. உைர);; be neither affluent nor penurious.

     [இைட + நிகராதல்.]

இைடநிகழ்

 
 இைடநிகழ்  iḍainigaḻvu, ெப. (n.)

   தற்ெசயல்; chance, accident. (ெச.அக.);.

     [இைட + நிகழ் .]

இைடநிைல

இைடநிைல1 iḍainilai, ெப. (n.)

   1. ந ல் நிற்ைக; state of being in the middle, 

   இைடநிைலத் வகம். 2. (இலக்.); ெபயர் ைனகளின் ப க க்  இைட ல் நிற் ம் ஒர ்
உ ப்  (நன்.141);; medial particles coming between the root and the ending in a word (i); in verbs, to indicate tense, as த் 
in ெசய்தான் (ii); in personal nounsas an inserted euphonic connective particle, as ஞ் in அ ஞன்.

ம. இடநிைல.

     [இைட + நிைல.]

 இைடநிைல2 iḍainilai, ெப. (n.)

   1. (இலக்.); எசச் த யன ெகாண்  ஞ் ெசாற்களினிைட ல் ஏற்ற றெசால் வ ைக;   2. 
இரண் க் ைட, இைடப்பட் த்தல்; middle stage.

   3. இைடப்பட் க் ம் நிைல, தைட; obstacle.

   4. ந நிைல ல் இ த்தல்; intermediary.

ம. இடநில.

     [இைட + நிைல.]
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இைடநிைலத் வக
ம்

இைடநிைலத் வகம் iḍainilaittīvagam, ெப. (n.)

   வகவணிவைக (தண் .38);;     [இைட + நிைல + வகம்.]

இைடநிைலப்பாட்

இைடநிைலப்பாட்  iḍainilaippāḍḍu, ெப. (n.)

   க ப்பா ேனா ப்  (தா ைச);;   444);; one of several parts of the verse appearing in the middle of the kali type. 
(ெச.அக);.

     [இைட + நிைல + பாட் . க ப்பா னிைட ல் வ ம் உ ப்  இைடநிைலப்பாட்  எனப்பட்ட .]

இைடநிைல 
மயக்கம்

 
 இைடநிைல மயக்கம் iḍainilaimayakkam, ெப. (n.)

இைடநிைல ெமய்ம்மயக்  பாரக்்க;see idai-nilai-mеу-m-mауаkku.

இைடநிைலமயக்

 
 இைடநிைலமயக்  iḍainilaimayakku, ெப. (n.)

இைடநிைலெமய்ம்மயக்  பாரக்்க;see iday-nilai-mey-m-mayakku.

இைடநிைலெமய்ம்
மயக்

 
 இைடநிைலெமய்ம்மயக்  iḍainilaimeymmayakku, ெப. (n.)

     [இைட + நிைல + ெமய்ம்மயக் .]

இைடநிைலெய த்

 
 இைடநிைலெய த்  iḍainilaiyeḻuttu, ெப. (n.)

இைடநிைல ெமய்ம்மயக்  பாரக்்க;see idai-nilai-may-m-mayakku.

     [இைட + நிைல + எ த் .]

இைடநிைல 
ளக்

 
 இைடநிைல ளக்  iḍainilaiviḷakku, ெப. (n.)

   இைடநிைலத் வகம் பாரக்்க;     [இைட + நிைல + ளக் .]

இைட நீக்கம்

இைட நீக்கம் iḍainīkkam, ெப. (n.)

   1. சம்பளம் ெப ம் பணியாளைர, அவர  பணிெயா ங் ன் ைமக்காகப் பணி ந்  
லக் ைவத்தல்; to debar from any privilage, office, emolument, etc., for a time.

   2. கட் க்கட் ப்பாடை்ட ம் ெதாண்டைரக் கட் ந்  இைடக்காலமாக நீக் ைக; to put or hold 
in a state of suspense or suspension.

   3. ங்கா கமாக நி த் ைவத்தல்; sums offsosué665;

 to stop for a time.

     [இைட + நீக்கம்.]

இைடநீரில்(நில்)-
த(ற)ல்

இைடநீரில்(நில்)-த(ற)ல் iḍainīrilniltaṟal,    14 ெச. . . (v.i.)

   நீந் ைக ல் நிைலக் த்தாய் நிற்றல்; to gain vertical posture while swimming.

     [இைட + நீரில் + நில்.]

இைடேநரம்

இைடேநரம் iḍainēram, ெப. (n.)

   1. ற் ண்  ெகாள் ஞ் சமயம்; recess, tiffin time, interval (ெச.அக.);.

   2. ந ப்பகல்; noon.

   3. இரண்  காலப்ப க க்  இைடப்ப ம் ேநரம்; interval between two periods of time.

   ம. இடேநரம்;க. எெடவகல்.

     [இைட + ேநரம். ெசய் ம் பணிக் ைட ல் டப்ப ம் ஒ  ேநரம்.]
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இைடப்ப

இைடப்ப  iḍaippaḍi, ெப. (n.)

   12 பலம் எைட ெகாண்ட ஒ  நிைற அள . (ைதலவ.ைதல.121. உைர);; measure of weight equal to 12 palams. 
(ெச. அக.);.

     [இைட + ப .]

இைடப்ப -தல்

இைடப்ப -தல் iḍaippaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ந வாதல்; to appear in the midst intervene.

   2. இைட ல் இ த்தல் ( ன்);; to happen in an interim. (ெச.அக.);.

   3. வ ற் சந் த்தல் (ஆ.அக.);; to come across, encounter.

க. எெடவாய்.

     [இைட + ப .]

இைடப்ப தானம்

 
 இைடப்ப தானம் iḍaippaḍutāṉam, ெப. (n.)

   இைடப்பட்ேடா க் ச ்ெசய் ம் ஈைக; charity to the ordinary indigent folk being the medium grade of benevolence. 
(ெச.அக.);.

     [இைட + ப  + தானம்.]

இைடப்ப  
வள்ளல்கள்

 
 இைடப்ப  வள்ளல்கள் iḍaippaḍuvaḷḷalkaḷ, ெப. (n.)

   இைட வள்ளல்கள் பாரக்்க; intermediate galaxy of liberal benefactors. (ெச.அக.);.

     [இைட + ப  + வள்ளல் + கள்.]

இைடப்பைட

இைடப்பைட iḍaippaḍai, ெப. (n.)

   ந ள்ள பைட; middle army.

     "இைடப்பைடய வத் " ( றம்.295-5);.

     [இைட + பைட.]

இைடப்ப

 
 இைடப்ப  iḍaipparu, ெப. (n.)

   இைட ள் பாரக்்க;

இைடப்பழம்

 
 இைடப்பழம் iḍaippaḻm, ெப. (n.)

   காய்க் ைல ல் இைட ைடேய ப த் ப்ப  ( ன்);; ripe fruits interspersed in a bunch of unripe plantains. 
(ெச.அக.);.

     [இைட + பழம்.]

இைடப்ப ப்

 
 இைடப்ப ப்  iḍaippaḻuppu, ெப. (n.)

   பசை்ச ம் மஞ்ச ங்கலந்த இைல க்காற் ப ப் ைல; leaf partially green and partially ripe. (சா.அக.);.

     [இைட + ப ப் ..]

இைடப்பாட்டம்

இைடப்பாட்டம் iḍaippāḍḍam, ெப. (n.)

   பைழய வரி வைக (S.I.I.ii.521.ft);; ancient tax on herdsmen (ெச.அக.);.

ம. இடயரவ்ரி.

     [இைட + பாட்டம். இைட – இைடயர.் பாட்டம் – வரி. பாட்டம் பாட்டமாய் அல்ல  கால ைறப்ப  
ெப ம் வரி.]
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இைடப் றவரல்

 
 இைடப் றவரல் iḍaippiṟavaral, ெப. (n.)

     [இைட + ற + வரல்.]

இைடப் ணரிைய

 
 இைடப் ணரிைய  iḍaibbuṇariyaibu, ெப. (n.)

   ந  ரக்்கண் ைய  வ வ . (ஆ.அக.);; rhyming in the middle foot of a verse.

     [இைட + ணர ்+ இைய .]

இைடப் ணெர
ைக

 
 இைடப் ணெர ைக iḍaippuṇaredugai, ெப. (n.)

   ந  ரக்்கண் ம் எ ைக வ வ  (ஆ.அக.);; similarity or agreement of the second and/or subsequent 
syllables of the first foot of a metrical line with the other lines in a verse is termed edugai. If the same agreement occurs in the 
middle foot of a metrical line it is termed idaip-punar edugai.

     [இைட + ணர ்+ எ ைக.]

இைடப் ணர் ர
ண்

 
 இைடப் ணர் ரண் iḍaippuṇarmuraṇ, ெப. (n.)

   ந  ரக்்கண் ம் ரண்வரதெ்தா ப்ப . (ஆ.அக.);; antithesis of words or ideas in the middle of a metrical 
line in a verse.

     [இைட + ணர ்+ ரண்.]

இைடப் லம்

இைடப் லம் iḍaippulam, ெப. (n.)

   நட டம்; middle-land, intermediate and between the mountains and the low lands.

     " ண் ணி ரச ைடப் லத் ரங்க" ( றநா.288);.

     [இைட + லம்.]

இைடப்

 
 இைடப்  iḍaippuḻudi, ெப. (n.)

   ைதப்பாட்  நிலம்,  நிலம் ( ன்.);; land which is neither very moist nor very dry which is suitable for 
sowing. (ெச.அக.);.

     [இைட + .]

இைடப் ட்

இைடப் ட்  iḍaippūḍci, ெப. (n.)

இைடப்பாட்டம் (S.I.I.ii, 521); பாரக்்க;see idai-p-patttam. (ெச.அக.);.

     [இைட + ட் .]

இைடப் ட்

இைடப் ட்  iḍaippūḍḍu, ெப. (n.)

   1. அைரக்கச்  ( ன்);; griddle belt (ெச.அக.);.

   2. அைரப் ட் . (ஆ.அக.);; knotted under griddle.

     [இைட + ட் .]

இைடப்ேபச்

 
 இைடப்ேபச்  iḍaippēccu, ெப. (n.)

   ந ந ேவ ெசால் ம் ெசால்; interject.

க. எெடவா . எெடமா .

     [இைட + ேபச் .]
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இைடப்ேபாகம்

இைடப்ேபாகம் iḍaippōkam, ெப. (n.)

   1. இைடக்காலத்  ைள ; interim crop. (ெச.அக.);.

   2. இைட ல் ன்ெசய்ப்ப ர ் ைள  (ஆ.அக.);; dry crop between two spells of wet cultivation.

     [இைட + ேபாகம்.]

இைடபாகம்

 
 இைடபாகம் iḍaipākam, ெப. (n.)

   இ ப் ப் பாகம்; umber region (சா.அக.);.

     [இைட + பாகம்.]

இைடபா

இைடபா  iḍaipāḍu, ெப. (n.)

   1. அ வல்; transaction.

   2. வணிகம் த ய ெதாடரப்ாக இ வரிைட நிக ஞ் ெசய் ; business liaison (ெச.அக.);.

ம. இடபா .

     [இைட + பா .]

இைடேப

 
 இைடேப  iḍaipēci, ெப. (n.)

   ஒேர வளமைன ல் உள்ளவரக் டன் மட் ம் ேப ம் வைக ல் அைமந்த ெதாைலேப ; intercom, 
telephone system within a building.

     [இைட + ேப .]

இைடமகன்

இைடமகன் iḍaimagaṉ, ெப. (n.)

   இைடயன்; cowherd or shepherd.

     "இைடமகன் ெகான்ற ன்னா மரத்  ேனன்." ( வக.1914); (ெச.அக.);.

     [இைட + மகன்.]

இைடமடக்

இைடமடக்  iḍaimaḍakku, ெப. (n.)

   1. ேபச் ன ேவ த க்ைக ( ன்.);; interrupting a conversation.

   2. மடக்கணி வைக (தண் .91);; play on words used in different senses. (ெச.அக.);.

   3. இடக் மடக்கான ேபச்  (ஆ.அக.);; controversial verbal engagement.

     [இைட + மடக் .]

இைடம -த்தல்

இைடம -த்தல் iḍaimaḍuttal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   இைடசெ்ச தல்; to interpolate.

     " ன்ெசா ற் றந் ைட ம த்த கந் " (பரிபா.பா .); (ெச.அக.);.

     [இைட + ம .]

இைடம ல்

இைடம ல் iḍaimadil, ெப. (n.)

   இைடேய ள்ள ம ல்; middle wall of a fortress.

     "ப ந் ரத்் ைட ம ல் ேசக் ம்" ( றம். 343-6);. [இைட + ம ல்.]

இைட ைட-தல்

இைட ைட-தல் iḍaimiḍaidal,    2 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ந ேவ கலத்தல்; intermingle.

     "ெபாய்ேயா ைட  ைடந்த ெசால்" (நால .80);. (ெச.அக.);.

க. எெடெயாட் .

     [இைட + ைட.]
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இைட ள்

இைட ள் iḍaimuḷ, ெப. (n.)

   1. ண்ணிேல ேதான் ம் ம ள்; small new eruption about a healing ulcer.

   2. கரப்பான் வைக; a kind of eruption (ெச.அக.);. ம வ. இைடப்ப ;

க. எெட ள் (இைடஞ்சல்);.

     [இைட + ள்.]

இைட ைள

 
 இைட ைள iḍaimūḷai, ெப. (n.)

   ந ள்ள ைள; interbrain - thalamencephalon (சா.அக.);.

     [இைட + ைள.]

இைடேம

 
 இைடேம  iḍaimēḍu, ெப. (n.)

   இைட ைடேய  ேமடான பாக ள்ள வயல் ( ன்.);; field parts of which are slightly raised in level than the 
surrounding parts. (ெச.அக.);.

க. எெடெதவ . (ந த் ட் );.

     [இைட + ேம .]

இைடைம

இைடைம iḍaimai, ெப. (n.)

   இைட ன ெவ த் கள்;   ய,ர,ல,வ,ழ,ள த யன; medial consonants of the Tamil alphabet

     "ஆ ைடைம ட டறா ம்" (நன்.75);. (ெச.அக.);.

     [இைட → இைடைம.]

இைடயணி

இைடயணி iḍaiyaṇi, ெப. (n.)

   இைட ல் அணி ம் அணிவைக;   1. அைரப்பட் ைக.

   2. ேமகைல,

   3. றங்  ெச ; kind of an ornament (ஆ.அக.);.

     [இைட + அணி.]

இைடய

இைடய  iḍaiyadu, .எ. (adv.)

   இைட ள்ள ; that which is in the middle.

     "வடமைலப் ெபயர் ைவ யா  னிைடய " ( றம்.67.7.);.

     [இைட + அ .]

இைடய 
ெந ங் ரனார்

 
 இைடய ெந ங் ரனார ்iḍaiyaneḍuṅāraṉār, ெப. (n.)

   கைடக்கழக ம ய லவர.் (அ . ந்);; poet of Sangam age.

     [இைடயன் + ெந ம் + ரன் + ஆர.்]
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இைடயர்

இைடயர ்iḍaiyar, ெப. (n.)

   ஞ்  நிலத் க் ம் ம தநிலத் க் ம் இைடப்பட்ட கா ம் கா  சாரந்்த நிலமா ய ல்ைல 
நிலத் ல் கால்நைடகைள ேமய்த்  வா ம் இனத்தார.் ( வ்.ெபரிய .11.8.6);; herdsmen of mullai or forest 
pasture lying midway between hilly tracks or kurinci and plains or marutam. (ெச.அக.);.

     [இைட + அர.்]

ெநய்த ம் பாைல ம் தனிநிலங்களாக வைகப்ப த்தாமல், மைல ம் கா ம் வய ம் ஞ்  
ல்ைல ம தம் ஆ ய த் ைணகளாக மட் ம் வழங் ய காலத் ல் ல்ைல நிலம் இைடநிலமாகக் 

க தப்பட் க்கலாம். ெநய்தல் ம தத்ைத ெயாட் ய கடற் றமாத ன் ம தமாகேவ 
கணிக்கப்பட் க் காலப்ேபாக் ல் கடல்வளத்ைதேய வாழ்க்ைகத் ெதா லாகக் ெகாண்ட மக்கள் 
ேதான் ய ன் ெநய்தல் ைண தாகச ்ேசரக்்கப்பட் க்கலாம்.

இைடயர் வரி

 
 இைடயர ்வரி iḍaiyarvari, ெப. (n.)

இைடப்பாட்டம் பாரக்்க;see idai-p-pâttam.

இைடயல்

இைடயல்1 iḍaiyal, ெப. (n.)

   இ ப் த் ல் ( வா.);; garment, cloth worn round the waist. (ெச.அக.);.

     [இைட + இைடயல் (இைட ல் உ ப்ப );.]

 இைடயல்2 iḍaiyal, ெப. (n.)

   1. ஒ ங்கல்; withdrawing.

   2. தாழல்; lowering.

   3. ன்னிடல்; retreating.

     [இ  – இைட - இைடயல் = தாழ்தல்.]

இைடய யல்

 
 இைடய யல் iḍaiyaviyal, ெப. (n.)

   சைத உராய்வதனாேலற்ப ம் ஒரவ்ைகப்பைட; ecezema resulting from a chase of the skin-intertriga. (சா.அக.);.

     [இைட + அ + யல். இைட – இ ப் . யல் - பர தல்.]

இைடயறல்

 
 இைடயறல் iḍaiyaṟal, ெப. (n.)

   ந ேவ ந்  ேபாதல் (ஆ.அக.);; cease or end in the middle.

     [இைட + அறல். அ  - அறல் + நீங் தல்.]

இைடயற

இைடயற  iḍaiyaṟavu, ெப. (n.)

   இைட ைக; interval, break

     "இைடயற ன் ைமப்பள ம்" ( ளா. ற.221); (ெச.அக.);.

ெத. எடப .

     [இைட + அற .]

இைடயறாவன்

 
 இைடயறாவன்  iḍaiyaṟāvaṉpu, ெப. (n.)

   யாவன்  (ஆ.அக.);; unbreakable love.

     "இைடயறாப் ேபரன் ம் மைழவா ம் இைண ம்" (காஞ் ப் );.

     [இைட + அறா + அன் .]
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இைடய

இைடய 1 iḍaiyaṟudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   தைடப்ப தல்; to be interrupted, to cease in the middle

     "இன்ப ைடயறா ண் ம்" ( றள்.369);. (ெச.அக);.

     [இைட + அ .]

 இைடய 2 iḍaiyaṟuttal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பைட த யவற்ைற ஊட த் செ்சன்  ரித்தல்; to cut through or divide, as an army.

     "வ னற் கற் ைற க ப்ப ைடய த் " (ம ைரக்.725);;

     [இைட + அ .]

இைடயன்

இைடயன் iḍaiyaṉ, ெப. (n.)

   1. இைடயர ்பாரக்்க;see Idaiyar.

   2. ல்ைலநிலத்தவன்; herdsman.

     "மா ண் உ க்ைக ம வா ைடயன்" ( றம்:54-11);.

   ம. இடயன்;க. எெடய.

     [இைட + அன்.]

இைடயன்கால்ெவ
ள்ளி

 
 இைடயன்கால்ெவள்ளி iḍaiyaṉkālveḷḷi, ெப. (n.)

   தா  (பரணி); ( ன்.);; second naksatra (ெச.அக.);.

     [இைடயன் + கால் + ெவள்ளி.]

இைடயன் ேசந்தன் 
ெகாற்றனார்

 
 இைடயன் ேசந்தன் ெகாற்றனார ்iḍaiyaṉcēndaṉkoṟṟaṉār, ெப. (n.)

   கைடக்கழக ம ய லவர;் one of the poets of sangam age.

     [இைடயன் + ேசந்தன் + ெகாற்றன் + ஆர.்]

இைடயாெக ைக

இைடயாெக ைக iḍaiyāgedugai, ெப. (n.)

   அ  ேதா ம் இரண்டாெம த் ெதான்ேற ெயான் வரத் ெதா ப்ப  (காரிைக.ஒ .6.உைர);; variety of 
Initial edugai where only the second letter in each line of the verse is the same, as

     "அகர தல ெவ தெ்தல்லா மா , பகவன் தற்ேற ல ". ( றள்.1); (ெச.அக.);.

     [இைட + ஆ  + எ ைக.]

இைடயாந்தரம்

இைடயாந்தரம் iḍaiyāndaram, ெப. (n.)

   1. இைடப்பட்ட காலம் அல்ல  இடம்; intermediate space or time. 

     'அந்த ேவைல இைடயாந்தரத் ேல ெகட் ப்ேபா ற் ' ( ன்.); (ெச.அக.);.

   2. ந  (ஆ.அக.);; middle, centre.

     [இைட + அந்தரம் - இைடயந்தரம் – இைடயாந்தரம்.]

இைடயாபரணம்

 
 இைடயாபரணம் iḍaiyāparaṇam, ெப. (n.)

இைடயணி பாரக்்க;see idai-y-ani.

 Skt. abharana → த. ஆபரணம்.

     [இைட + ஆபரணம்.]
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இைடயாமம்

 
 இைடயாமம் iḍaiyāmam, ெப. (n.)

   இைட ள் யாமம் பாரக்்க;     [இைட + யாமம்.]

இைடயாமர்

 
 இைடயாமர ்iḍaiyāmar, ெப. (n.)

   இைடயாயார ்பாரக்்க;     [இைட + (ஆயவர ்→ ஆயார)்; ஆமர.்]

இைடயாயார்

இைடயாயார ்iḍaiyāyār, ெப. (n.)

   ந வர;் middle class, those belonging to the intermediate grade in any broad classification

     "இைடயாயார ்ெதங் னைனயர"் (நால .216); (ெச.அக.);.

     [இைட + ஆயார.் ஆ யவர ்→ ஆயவர ்→ ஆயார.்]

இைடயாள்

 
 இைடயாள் iḍaiyāḷ, ெப. (n.)

   இ வர ்அல்ல  இ  க்களிைட நின்  பணிைய ப்பவன், தரகன்; Intermediary, contact man, broker.

ம. இடயாள்.

     [இைட + ஆள்.]

இைடயா

இைடயா  iḍaiyāṟu, ெப. (n.)

   இைடயாற் மங்கலம் என் ம் ஊர;் place name."ெவல்ேபாரச் ்ேசாழனிைட யாற்றன்ன" (அகநா.141-23);.

     [இைட + ஆ .]

இைட ட்ெட ைக

 
 இைட டெ்ட ைக iḍaiyiḍḍedugai, ெப. (n.)

   அ கெளான்ைற டெ்டான்ெற ைக ெயான்  வ வ  (ஆ.அக.);; similarity or agreement of the second 
and/or subsequent letters of the first foot of alternate lines of a verse.

     [இைட + இட்  + எ ைக.]
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இைட -தல்

இைட -தல் iḍaiyiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. இைட ல் நிகழ்தல்; to intervene, happen or occur in the middle.

     "தைலமகள் காரணமாக இைட ம் இைட ல்ைல" (இைற.33.உைர);.

   2. இைட ல் ஒ தல்; to

 be

 omitted in the middle - 18 ெச. ன்றா . (v.t.);

   1. ந தல்; to place between, interpose.

     "மைறெயாளி மணிச் வரிைட ட் " ( வக.656);.

   2. ம த்தல்; to obstruct.

     "வா ைல இைட ட் க் ெகாண்  நிற் ம்ப யாக (க த்.10926. உைர);. (ெச.அக.);.

   3. ன்னி த் தல், காரணமாக் தல்; o make (something or some one); cause of.

   4. காலம் அல்ல  ெதாைல  ன்னி தல்; to pass time, to cover distance, etc. (ேசரநா.);.

ம. இட க.

     [இைட + இ .]

இைட ைட

இைட ைட iḍaiyiḍai, . .எ. (adv.)

   1. ஊேட ேட; intermittently, at frequent intervals.

     "இைட ைட ய க் ம்" (கல்லா.7); (ெச.அக.);.

   2. ந ேவ, டக் ட; occasionally, alternately. (ேசரநா.);.

   ம. இட ெட;   க. எெடெயெட ( ம்பத் ம்ப);;ெத. எடெனட.

     [இைட + இைட.]

இைட ள்யாமம்

இைட ள்யாமம் iḍaiyiruḷyāmam, ெப. (n.)

   இர  10 மணி தல் 2 மணி வைரப்பட்ட நள்ளி ள் ெபா  (மணி. 20–82);; midnight from 22 to 2 hours.

     [இைட + இ ள் + யாமம்.]

இைட ல் காட்

இைட ல் காட்  iḍaiyilkāḍci, ெப. (n.)

   இைட டாத காட்  ெதாடரந்்த நட் ன் ெந க்கம்; unbroken link of friendship;

     "இைட ல் காட்  நின்ேனா ட ைற வாக் க யரந்்த பாேல" ( றநா.236-11);.

     [இைட + இல் + காட் . இைடதல் = ன்வாங் தல், தளரத்ல். இல் = இல்லாத.]

இைட னம்

இைட னம் iḍaiyiṉam, ெப. (n.)

   இைடெய த் ; medial consonants of the Tamil alphabet

     "இைட னம் ய ர ல வ ழ, ள ெவன வாேற" (நன்.70);.

ம. இட னம்.

     [இைட + இனம்.]

வன்ைமக் ம் ெமன்ைமக் ம் இைடநிகரத்்ததாதலா ம் வல்ெல த் த் ேதான் ம் மார் க் ம். 
ெமல்ெல த் த் ேதான் ம் க் க் ம் இைட லான க த் ல் றத்தலா ம் இைட னமா ற் . 
இற்ைற ெமா யலார ் ல் ன எ த் கைள நி த்தம் (stop); என் ம் ெமல் ன எ த் கைள 

க் னம் (nasal); என் ம் க ன்றனர.் இைட னம் என்  மர லக்கணத்தாரால் 
ெகாள்ளப்பட்டைவ அ ரெ்வா  (trill, பக்கெவா  (lateral);, உர ஒ  (fricative);, அைர ர ்(semivowel);, 
எனப்பல ரி க க்  உட்ப த்  ளக்கப்ப ன்றன.
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இைட னேமாைன

இைட னேமாைன iḍaiyiṉamōṉai, ெப. (n.)

   இைட னத் ள் யகரவகரங்கள் ஒன்றற்ெகான்  ேமாைனயாக வ வ  (யா.கா. ஒ .6, 
உைர);; variety of consonantal alliteration at the beginning of lines in which medial consonants 'ya' and 'va' are 
interchangeable. எ- : யாெமய்யாக் கண்டவற்  ளில்ைல எைனதெ்தான் ம் வாய்ைம ன் நல்ல ற.

     [இைட + இன + ேமாைன.]

இைட னெவ
ைக

இைட னெவ ைக iḍaiyiṉavedugai, ெப. (n.)

   இைட னத் ள் வந்தெவ த்தன்  அவ் னத்  ேவெற த்  இரண்டாெம த்தாய் நிற்க வ ம் 
எ ைக (யா.கா.ஒ .6.உைர);. (ெச.அக.);; interchangeability of any one of the medial consonants while determining 
the agreement of the second and/or subsequent letters of the first foot of successive lines in a metrical composition.

எ- :"எல்லா ளக் ம் ளக்கல்ல சான்ேறாரக்் ப்

ெபாய்யா ளக்ேக ளக் ".

     [இைட + இன + எ ைக.]

இைட ட்ெட ைக

இைட டெ்ட ைக iḍaiyīḍḍedugai, ெப. (n.)

   ஒவ்ேவார  இைட ட்  வ ம் எ ைக (யா.கா. ஒ .6. உைர);; similarty or agreement of the second and/or 
subsequent letters of the first foot of alternate lines in a verse.

எ- :

     "ேதாடா ெரல்வைள ெந ழ நா ம்

ெநய்த ண்கண் ைபதல க ழ

வாடா வவ்வரி தைதஇப் பசைல ம்

ைவகல் ேதா ம் ைபபயப் ெப ன".

     [இைட + ஈட்  + எ ைக.]

இைட

இைட 1 iḍaiyīḍu, ெப. (n.)

   1. இைட ல் ேதான் வ ; that which occurs or happens in the middle.

   2. தைட; obstacle, impediment. 'பகற்  ைட ' (நம் யகப்.155);.

   3. மா பா ; difference.

     "ெப  மைற டன்ெமய்த் ெதாண்டரக்் ைட  ெபரிதாமன் ேற" (ெபரிய . ஞான592);.

   4. அைம ; answer to a query.

     "ஏ ய கடா க் ைட டாவ " (ஞானா.67, 10);.

   5. இைட ல் ைக; interruption.

     " ட் ட ்ட வ தன்  இைட ன்  அ யமாட்டா " ( . .2. 94. வஞா.);

   6. இைட ட் க்ெகாண்ட  (ஆ.அக.);; that which had happened in the middle.

ம. இட .

     [இைட + இ  = இைட  → இைட .]

 இைட 2 iḍaiyīḍu, ெப. (n.)

   அர ன் ரிைமயா ந்  ற க்  மாற்றப்பட்ட நிலம்; and the ownership of which had been transferred 
from government to an individual.

     "இக்கசச்ம் ைழப்ேபார ் ல்லங் க ைடய இைட  அகநா ையச ்ெசல ேனாெடாக் ம்" (TAS. iii, 
p.193); (ெச.அக.);.
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இைட வா

இைட வா iḍaiyuvā, ெப. (n.)

    நில ;   ெவள் வா. ( வ்.நாச.்7,3);; full moon, as coming in the middle of the lunar month (ெச.அக.);.

     [இைட + உவா.]

இைட ற்ற மல

 
 இைட ற்ற மல  iḍaiyuṟṟamalaḍi, ெப. (n.)

   ெபண்க க்  இ ப்  ப த்  அதனா ண்டா ேமார ்வைக மலட் த்தன்ைம; abnormal growth of the hip 
in a woman causing barrenness. (சா.அக.);.

     [இைட + உற்ற + மல . இைட + இ ப் .. உ தல் = தல், ப த்தல்.]

இைட

இைட  iḍaiyūṟu, ெப. (n.)

   இைடஞ்சல், தைட ( ைள. ைட ல.10);; impediment, obstruction, hindrance (ெச.அக.);.

ம. இைட .

     [இைட + ஊ .]

இைடெய -த்தல்

இைடெய -த்தல் iḍaiyeḍuttal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

எைட எ த்தல் பாரக்்க;see edai-edu.

     [எைட + எ த்தல், எைட - இைட (ெகா.வ.); இஃ  வ உச ்ெசால்லாத ன் ஆளாமல் லக் தல் 
ேவண் ம்.]

இைடெயண்

இைடெயண் iḍaiyeṇ, ெப. (n.)

   ச் ர ்ஒர யாய் வ ம் அம்ேபாதரங்க வைக (யா.கா.ெசய்.10.உைர);; verse of a class known as 
ambötarangam-consisting of trimetric lines (ெச.அக.);.

     [இைட + எண்.]

இைடெய ஞ்சனி

 
 இைடெய ஞ்சனி iḍaiyeḻuñjaṉi, ெப. (n.)

   கைண ( ர); நாள் ( ங்.);; middle asterism of the fifth sign of the Zodiac wherein saturn is reputed to exert a malignant 
influence (ெச.அக.);.

     [இைட + எ ம் + சனி.]

இைடெய த்

 
 இைடெய த்  iḍaiyeḻuttu, ெப. (n.)

   வல் னத் க் ம் ெமல் னத் க் ம் இைடப்பட்ட இைட ன எ த் கள்; six consonants of the Tamil 
alphabet viz ய், ர,் ல், வ், ழ், ள். classified as medial consonants as dist. fr. valleluttu and melleluttu. (ெச.அக.);.

     [இைட + எ த் .]

இைடெயா

இைடெயா  iḍaiyoḍivu, ெப. (n.)

   கைட  அ க் ன் ஏற்ப ம் அ கள் (ஈ .1,3,3);; calamity before the final dissolution of the world 
(ெச.அக.);

     [இைட + ஒ . ஒ  - அ , .]
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இைடெயா  
கைடமடக்

இைடெயா  கைடமடக்  iḍaiyoḍugaḍaimaḍaggu, ெப. (n.)

   அணிவைக ெளான் . அஃ  அ களினிைட ங்கைட ம் மடங்  வ வ ; figure of speech based on 
metrical composition.

     [இைட + ஒ  + கைட + மடக் .]

     "வா மான மான மைழேபான்மத மானமான

நா மான மான க ற்றாழக மானமான

 மான மான வர் காத் ற மானமான

கா மான மான கல்கரங்கனன் மானமான"

இ ல்

     "மான மான" என்ற ெசால் நான்க களின் இைட ம் ஈற் ம் மடங்  வந்த . (தண் .95.உைர);.

இைடெயாத்

 
 இைடெயாத்  iḍaiyottu, ெப. (n.)

   தாள வைக ( வ். வாய்.);; variety of time-measure (ெச.அக.);.

க. எெடெயாத் .

     [இைட + ஒத் . ஒற்  - ஒத் .]

இைடேயார்

இைடேயார ்iḍaiyōr, ெப. (n.)

   இைட ற்ெசல்ேவார;் those who are marching in the middle of a group.

     "இைடேயார ்பழத் ன் ைபங்கனி மாந்த" ( றநா225.2);.

     [இைட → இைடேயார.்]

இைடவடை்ட

இைடவடை்ட iḍaivaḍḍai, ெப. (n.)

   ந ள்ள  (S.I.I.viii..232);; that which is in the middle (ெச.அக.);.

க. எெடகாண (ந  பாகம்);.

     [இைட + வடை்ட.]

இைடவண்ணம்

இைடவண்ணம் iḍaivaṇṇam, ெப. (n.)

   இைச வைக (ெபரிய .ஆனாய..28);; variety of melody (ெச.அக.);.

க. எெடெயாத்  (மத் ய தாளம்);. Skt vama.

     [இைட + வண்ணம்.]

இைடவரி

 
 இைடவரி iḍaivari, ெப. (n.)

   எைடவரி பாரக்்க;   எைடக்கற்க க்கான வரி (Insc.);; tax on measures and weights (ெச.அக.);.

     [எைட + வரி → எைடவரி → இைடவரி. எைட - இைட எனத் ரிந்த ெகாசை்ச வழக்  வ உச ்
ெசால்லாத ன் லக்கத் தக்க .]

இைடவழக்காளி

 
 இைடவழக்காளி iḍaivaḻkkāḷi, ெப. (n.)

   வழக்காளிக் ம் எ ர ்வழக்காளிக் ம் (வா  ர வா ); இைட ல் தனி வழக் க் ெகாண்  
வ ேவான் (யாழ்ப்.);; third party intervening between the plaintiff and the defendant in a law suit (ெச.அக.);.

     [இைட + வழக்  + ஆளி.]
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இைட வழக்

இைட வழக்  iḍaivaḻkku, ெப. (n.)

   1. வழக் ன் ந ேவ றராற் ெகாண் வரப்ப ம் வழக்  (யாழ்ப்.);; suit of law instituted by a new claimant 
while the previous suit is under trial, interlocutary suit (ெச.அக.);.

   2. ைள வழக்  (ஆ.அக.);; of shoot of a previous suit.

     [இைட + வழக் .]

இைடவ

இைடவ  iḍaivaḻi, ெப. (n.)

   வ ன் ந . ( வ். ெபரியாழ்.4,5,.5);; middle of the way, half-way to a destination (ெச.அக.);.

   2. வலேதா இடேதா அன்  ந வ ; middle path.

க. எெடவடெ்ட.

     [இைட + வ .]

இைடவ த்தட் ல்

 
 இைடவ த்தட் ல் iḍaivaḻittaḍḍil, . .எ. (adv.)

   எ ரப்ாராமல்; accidentally, unexpectedly, by chance. 

அந்தப் ெபா ள் எனக்  இைட வ த் தட் ல் ைடத்த . (இ.வ.); (ெச.அக.);.

     [இைட + வ  + தட் ல்.]

இைடவள்ளல்கள்

 
 இைடவள்ளல்கள் iḍaivaḷḷalkaḷ, ெப. (n.)

   தேல  வள்ளல்கள், கைடேய  வள்ளல்கள் ேபான்  இைட ஏ  வள்ளல்கள்; intermediate galaxy of an 
anthropists or benefactors celebrated in literature there been seven such patrons, viz.,  

அக் ரன், சந் மான், அத் மான், பாலன், தந்த வக் ரன், கன்னன், சந்தன், fr. தல் வள்ளல்கள் and 
கைட வள்ளல்கள் ( ங்.); (ெச.அக.);.

     [இைட + வள்ளல்கள்.]

இைடவாய்

 
 இைடவாய் iḍaivāy, ெப. (n.)

   க த் க்ேகா ன் அள க் டம் (இராட.்);; degrees or marks upon streetyard. (ெச.அக.);.

     [இைட + வாய்.]

இைடவா

 
 இைடவா  iḍaivāvi, ெப. (n.)

   வா களில் ஒ  வைக (க நா.);; a kind of tank. (ெச.அக.);.

க. எெடபா .

     [இைட + வா .]

இைடவாைழ

 
 இைடவாைழ iḍaivāḻai, ெப. (n.)

   ஒ  மைலசெ்ச  (இ.வ..);; common bracken (ெச.அக.);.

     [இைட + வாைழ.]
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இைட டல்

 
 இைட டல் iḍaiviḍal, ெப. (n.)

   ட் ட் த் ெதாடங்கல் (ஆ.அக.);; off and on, intermittent activity, irregular functioning.

     [இைட + டல்.]

இைட டாமல்

இைட டாமல் iḍaiviḍāmal, . .எ. (adv.)

   1. எப்ேபா ம்; always;

 incessantly, constantly.

   2. ெதாடரந்் ; uninterruptedly, continually. (ெச.அக.);.

     [இைட + டாமல்.]

இைட -தல்

இைட -தல் iḍaiviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   இைட ல் ஒ தல்; to intermit or cease now and then.

     "இைட டாமற் ழா " (ைதலவ.ைதல.94);. (ெச.அக.);.

க. எெட , எெட .

     [இைட + .]

இைட ரல்

 
 இைட ரல் iḍaiviral, ெப. (n.)

   ந ள்ள ரல்; middle finger.

க. எெடெவரல்.

     [இைட + ரல்.]

இைட நா

இைட நா  iḍaiviḻunāḍi, ெப. (n.)

   1. ட்  ட்  எ ம் வ ம், அ வ மான நா  நைட; pulsation sinking and rising at intervals - undulating 
pulse.

   2. ந ல் ட் ட்  அ க் ம் நா ; pulse in which beats are skipped. (சா.அக.);.

     [இைட +  + நா .]

இைட

இைட  iḍaivīḍu, ெப. (n.)

   ந ல் ட்  ைக ( வ். வாய்., 1.10.8);; leaving in an incomplete condition, breaking off or ceasing in the 
middle. (ெச.அக.);.

     [இைட + .]

இைட

இைட  iḍaivu, ெப. (n.)

   1. ேதால் ; defeat.

   2. நீக்கம்; interspace, gар.

   3. ெவளி; open space (ெச.அக.);.

     [இைட - இைட .]

இைடெவட் ேல

 
 இைடெவட் ேல iḍaiveḍḍilē, . .எ. (adv.)

   தற்ெசயலாய்; by chance, by accident. 

     'அவ க்  இ  இைடெவட் ேல ைடத்த ' (ெச.அக.);.

     [இைட + ெவட்  + இல் + ஏ.]
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இைடெவட்

 
 இைடெவட்  iḍaiveḍḍu, ெப. (n.)

   இைட ற்ெபற்ற ெபா ள் (ெகா.வ.);; something other than the object

 of pursuit;

 diversion from purpose or main issue (ெச.அக.);.

     [இைட + ெவட் .]

இைடெவட் ப் 
பணம்

இைடெவட் ப் பணம் iḍaiveḍḍuppaṇam, ெப. (n.)

   1. மா த் ைர ந்த பனம் ( ன்.);; clipped or imperfectly stamped coin.

   2. ேவ  வ யாகக் ைடத்த ஊ யம் (யாழ்ப்.);; profit made indirectly. wrongful earning (ெச.அக.);.

   3. ெபா க் ெய த்த பணம் (ஆ.அக.);; picked up money.

     [இைட + ெவட்  + பணம்.]

இைடெவட் ப்ேபச்

 
 இைடெவட் ப்ேபச்  iḍaiveḍḍuppēccu, ெப. (n.)

   ஏளனப்ேபச்  ( ன்.);; derision, ridicule, raillery, (ெச.அக.);.

     [இைட + ெவட்  + ேபச் .]

இைடெவளி

இைடெவளி iḍaiveḷi, ெப. (n.)

   1. ெவளிப்பரப் ; gap, intervening space.

   2. ளப் ; hole, as in a wall;

 cleft (ெச.அக.);.

     [இைட + ெவளி.]

இேடால்

 
 இேடால் iṭōl, ெப. (n.)

   இடால் பாரக்்க;see idal;     [இ  → இடல் → இடால் → இேடால் = வாயகன்ற பைற. இசெ்சால் இேடால் - 
ேடால் எனத் ரிந்  வட ல ெமா களில் வழங் ன்ற .]

இேடா

 
 இேடா  iṭōli, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ் ைக ( ன்.);; litter. (ெச.அக.);.

 H.doli.

     [இடல் - இடா  – இேடா . இட தல் - அகலமாதல், சற்  அகலமான பல்லக்  இப்ெபயர ்
ெபற் க்கலாம்.]

இண்டங்ெகா

 
 இண்டங்ெகா  iṇḍaṅgoḍi, ெப. (n.)

   இண் ; sensitive creeper - (சா.அக.);. [இண்  + அம் + ெகா .]

இண்டங்ெகா ந்

 
 இண்டங்ெகா ந்  iṇṭaṅgoḻundu, ெப. (n.)

   இண்டஞ் ெச ன்  ெகா ந் ைல; tender leaf of Indu. a sensitive plant. (சா.அக.);.

     [இண்  + அம் + ெகா ந் .]
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இண்டஞ்ெச

 
 இண்டஞ்ெச  iṇḍañjeḍi, ெப. (n.)

இண்  பாரக்்க;see indu. (சா.அக.);.

     [இண்  + அம் + ெச .]

இண்டந்தண்

 
 இண்டந்தண்  iṇṭandaṇṭu, ெப. (n.)

   இண்டஞ் ெச ன் அ த்தண் ; stalk of indu plant (சா.அக.);.

     [இண்  + அம் + தண் .]

இண்டம்

 
 இண்டம் iṇṭam, ெப. (n.)

   சவ்வரி ; sago.

     [இண்  + அம்.]

இண்டம்ெபா

 
 இண்டம்ெபா  iṇḍamboḍi, ெப. (n.)

   சவ்வரி  ெநாய் (MM);; sago grit (ெச.அக.);.

     [இண்  + அம் + ெபா .]

இண்ட ள்

 
 இண்ட ள்  iṇṭamuḷḷu, ெப. (n.)

   இண்டஞ்ெச ன் ள்; thorn of indu plant (சா.அக.);.

     [இண்  + அம் + ள் .]

இண்டர்

இண்டர1் iṇṭar, ெப. (n.)

.

   1. இைடயர ்( ன்.);; shepherds

   2. இ ந்ேதார;் outcastes, men who are extremely degraded villains

     "இண்டக் லத்ைத" ( வ். ப்பல்.5); (ெச.அக.);.

     [இண்  + அர.்]

 இண்டர2் iṇṭar, ெப. (n.)

   1. நண்பர;் friends.

   2. ற்றம்; relatives (ஆ.அக.);.

     [இண்  + அர.்]

இண்டரி

 
 இண்டரி iṇṭari, ெப. (n.)

   ஓர ்பணிகாரம்; a kind of confection (சா.அக.);.

     [இண்  + அரி. இண்  = மா . அரி = அரி .]
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இண்டல்

 
 இண்டல் iṇṭal, ெப. (n.)

   ைரதல்; to move quickly.

இண்டனம்

இண்டனம் iṇṭaṉam, ெப. (n.)

   1. ைளயாட் ; play, sport.

   2. ணரச்் ; sexual intercourse.

   3. ஊர் ; vehicle (ெச.அக.);.

 Skt hindana.

     [இண்டல் = ெந ங்கல், ைரதல், இண்டல் + அம் – இண்டலம் → இண்டனம்.]

இண் க்

 
 இண் க்  iṇḍiḍukku, ெப. (n.)

   சந் ெபாந் ; nook and corner. (ெச.அக.);.

     [இண்  + இ க் .]

இண் மாமா

 
 இண் மாமா iṇṭimāmā, ெப. (n.)

   ட் க்ெகா ப்பவன்; panderer, pimp, uncle to every one in the house. (ெச.அக.);.

ெத. இண்  மாமா.

     [இல் = . இல் – ெத. இண்  ( ட் க் ரிய); + மாமா.]

இண் க்ெகனல்

இண் க்ெகனல் iṇṭiṟukkeṉal, ெப. (n.)

   றடை்ட ங் ப் ; onom. expr. of snoring.

     "இண் க்ெகன் ம் ெகாரக்ைக தலால்" (நீலேக ,375.உைர.); (ெச.அக.);.

     [இண்  + இ க்  + எனல்.]
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இண்

இண் 1 iṇṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   இ த்தல்; to pound.

     [உள் – இள் - இண் .]

 இண் 2 iṇṭu, ெப. (n.)

   1. கச் ய இைடெவளி அல்ல  ைள; cleft nook, minute cavity.

     "இண் ம் இ க் ம்" (உ.வ.);. ( .தா.91);.

   2. மா ; flour.

 இண் 3 iṇṭu, ெப. (n.)

   1. ெகா  வைக; eight-pinnate soap-pod

     "இண்  படரந்்த இ கா " (ப ேனா. த் 10);;

   2. ெதாட்டாற் ங் ; sensitive plant, mimosa

   3. ெச  வைக (L);; species of sensitive tree.

   4.  ெதாடக்  (மைல.);; tiger-stopper (ெச.அக.);;

   5. மட் ச ் ங்ைக; prickly brasiletto climber (சா.அக.);;

     [இள் → இண்  ( ரட் , ெதா );;]

இண்ைடகட் -தல்

இண்ைடகட் -தல் iṇṭaigaṭṭudal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

    மாைல ெதா த்தல் (க நா.);; to twine garland.

க. இண்ெடகட் .

இண்ைடச் க்

இண்ைடச் க்  iṇṭaiccurukku, ெப. (n.)

   மாைல வைக (ெபரிய . க.9);; chaplet of flowers. (ெச.அக.);.

     [இண்ைட + க் .]

இணக்கம்

இணக்கம் iṇakkam, ெப. (n.)

   1. இைசப் ; fitting well together as two planks.

   2. ெபா த்தம்; fitness, suitability.

   3. நட் ; friendship, congeniality, compatibility.

     "நல் ணக்க மல்ல தல்லற் ப த் ம்" (ெகான்ைறேவ.);.

   4. இைச ; agreement acquiescence.

   5. த்தம்; exactness."இதைன ணக்க மாய்செ்சய்" (யாழ்ப்.); (ெச.அக.);.

ம. இணக்கம்.

     [இணக்  – இணக்கம்.]
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இணக்

இணக் 1 iṇakkudal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

   இைச த்தல் ( வ். வாய்.6.2.8);; to cause to agree to unite, connect adjust fit persuade (ெச.அக.);.

   ம. இணக் க;ெத. எனி ன்க. (ஒன்றாதல், இைணதல்);.

     [இணங்  → இணக் .]

 இணக் 2 iṇakku, ெப. (n.)

   1. இைச ; union, harmony.

     "இணக் ெமன் ேனைழைமதான்" (தா .பராபர. 273);.

   2. ஒப் ; comparison match

     "இணக் லாதேதா ரின்பேம" ( வாச.30,1);, (ெச.அக.);.

   3. உடன்பா ; agreement.

ம. இணக் .

     [இள் - இள - இளக்  - இணக் .]

 இணக் 3 iṇakku, ெப. (n.)

   1.  ெகாஞ்சம்; little quantity, twig.

   2. ண் ; a piece, bit.

   ம. இணக் ;   க. இண்ெட;ெத. இண்ைட.

இணக் ப்பார்ைவ

இணக் ப்பாரை்வ iṇakkuppārvai, ெப. (n.)

   பாரை்வ லங் ; decoy.

     "இணக் ப் பாரை்வ ட்  கம் ப்பாைரப்ேபாேல ஸஜா யைரக் ெகாண்ேட 
காரியங்ெகாள்ேவா ெமன் " (ஆசாரய்.அவ.பக்.2); (ெச.அக.);.

க. இணி  கண்  (மைறவாக நின்  பாரப்்பதற்  ஏற்ற சந் );.

     [இணக்  + பாரை்வ.]

இணக்ேகாைல

இணக்ேகாைல iṇakālai, ெப. (n.)

   1. உடன்ப க்ைக  ( ன்.);; deed of cession, of reconciliation or of agreement (ெச.அக.);.

   2. ெபா த்ேதாைல; memorandum of association. (சா.அக.);.

     [இணங்  - இணக்  + ஒைல.]

இணகாலன்

 
 இணகாலன் iṇakālaṉ, ெப. (n.)

   ேநரவ்ாளம்; croton seed, purging croton (சா.அக.);.

     [இளகல் - இளகலன் – இளகாலன் – இணகாலன்.]

இண

இண  iṇagu, ெப. (n.)

   உவைம; simile.

     "இண றந் தகன்ற பாசம்" (ஞானா.45);, (ெச.அக.);.

     [இல் - இள் - இள - இண - இைண - இைண  - இண .]

இணங்கர்

இணங்கர ்iṇaṅgar, ெப. (n.)

   ஒப் ; match, comparison.

     "கற் ற் ணங்க ரின்ைமயான்" (கம்பரா. ட் ப்.147);. (ெச.அக.);.

     [இைண  - இணங்  – இணங்கர.்]
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இணங்கல்

இணங்கல் iṇaṅgal, ெப. (n.)

   1. உடன்பா ; consent assent.

   2. எட் ; number 8 (ெச.அக.);.

     [இணங்  – இணங்கல்.]

இணங்கலர்

 
 இணங்கலர ்iṇaṅgalar, ெப. (n.)

   பைகவர;் enemies, adversaries. (ெச.அக.);.

     [இணங்  + அல் + அர.்]

இணங்கற் ஞ்

 
 இணங்கற் ஞ்  iṇaṅgaṟpiñju, ெப. (n.)

   இரண் ; two. (ெச.அக.);.

     [இணங்கல் + ஞ் .]

இணங்கன்

இணங்கன் iṇaṅgaṉ, ெப. (n.)

   1. நண்பன்; friend, man in agreement with another.

     "வணங் ேவா ரிணங்கன் வந்தான்" ( வாலவா.28.27);.

   2. ெவ ப்  ( ன்.);; saltpetre (ெச.அக.);.

ம. இணங்கன்.

     [இணங்  - இணங்கன்.]

இணங்க ப்

 
 இணங்க ப்  iṇaṅgaṉuppu, ெப. (n.)

   ெவ ப் ; nitre or salt-petre. (சா.அக.);.

     [இணங்கள் + உப் .]

இணங்கார்

 
 இணங்கார ்iṇaṅgār, ெப. (n.)

இணங்கலர ்பாரக்்க;see inangalar. (ெச.அக.);.

     [இணங்கலர ்– இணங்கார.்]

இணங்

 
 இணங்  iṇaṅgi, ெப. (n.)

   ேதா  ( ங்.);; girl's companion, lady's maid. (ெச.அக.);.

க. எணவளிெக, ஏண்வளிெக (ெபண்கள் ட்டம்);.

     [இணங்  – இணங் .]
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இணங்

இணங் 1 iṇaṅgudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   . மனம் ெபா ந் தல், ஒத் க்ெகாள்ளல்; to consent comply with agree to

     "இசை்சயா ன ேவைழயரக்்ேக ெசய்தங் ணங் ேய ரிேவைன" ( வாச.41.9);. (ெச.அக.);.

   ம. இணங் ;   க. எெண. எண;   ெத. எ க. என்க;   ட. எெண;. . இென. இைண.

     [இள – இண - இணங் .]

 இணங் 2 iṇaṅgudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   நட் ச ்ெசய்தல்; to be friend.

     "இனிச ் வபத்தரக்ேளா ணங் க" ( .ேபா.12.2);, (ெச.அக.);.

ம. இணங்  (நட் );.

     [இண → இணங் .]

 இணங் 3 iṇaṅgu, ெப. (n.)

   1. இணக்கம்; union friendship

     "உள்ளப் ெபறா ரிணங்ைக ெயா ேவேனா" ( ப் :288);.

   2. ஒப் ; match, fitmate.

     "இணங்கா  னக்கவேள" ( க்ேகா.68);.

   3. ேபய் ( வா);; devil (ெச.அக.);.

இணம்

இணம் iṇam, ெப. (n.)

   1.. ச்  மரம்; orange tree.

   2. தளிர;் sprout (சா.அக.);.

     [இள → இண → இணம்.]

இணர்

இணர1் iṇartal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ெந ங் தல்; to be dense, to intensify.

     "இணரிய ஞாட் ள்" (களவ .34);. (ெச.அக.);.

ம. இணர.்

     [இள் - இண் - இணர.்]

 இணர2் iṇartal,    2 ெச. . . (v.i.)

   பர தல்; to pervade, spread.

     "இண  மவன்றன்ைன ெயண்ணல்" ( மந்.3035);. (ெச.அக.);.

ம. இணரச்ச்.

     [இள் – இள – இளர ்- இணர.் ஒ.ேநா. ஈண் தல்.]

 இணர3் iṇar, ெப. (n.)

   ங்ெகாத் ; cluster or flowers.

     "ெமல் ணரக்் கண்ணி" ( றநா.24.8);.

   2. ; blossom, full-blown flower.

     "ேதங்கமழ் ம ணர ்க ப்ப" ( ,34);.

   3. தழ்; flower petal.

732

www.valluvarvallalarvattam.com 5506 of 19068.



இணர் தைத 
க க்ைக

இணர ்தைத க க்ைக iṇardadaigaḍuggai, ெப. (n.)

   ெகாத்  நிைறந்த ெகான்ைற; bunch of a konrai.

     "இணர ்தைத க க்ைக ஈண் ய தா ற் டவர ் க் ய ெபாங்க ழ்ப் ன்கம்." (அகநா.393-15);.

     [இணர ்+ தைத + க க்ைக.]

இணர்தைத 
தண்கா

இணரத்ைத தண்கா iṇardadaidaṇkā, ெப. (n.)

   ங்ெகாத்  ெந ங் ன ளிரந்்த ெபா ல்; flower, garden.

     "இணரத்ைத தண்கா ன் இயன்றநின்  வந் தாள்" (க த்.69-15);.

     [இணர ்+ தைத + தண்கா.]

இணெரரி

இணெரரி iṇareri, ெப. (n.)

   பல ட ள்ள ெந ப் ; conflagration fire throwing ample flames

     "இணெரரி ேதாய்வன்ன இன்ன ெச ம்" ( றள்.308);.

     [இணர ்+ எரி.]

இணேராங் -தல்

இணேராங் -தல் iṇarōṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   வ  உயரத்ல்; to prosper from generation to generation.

     "இணேராங்  வந்தாைர" (பழெமா .72);. (ெச.அக.);.

     [இணர ்+ ஒங் தல், இணர ்– ெகாத் , ெகாத்தான உற , தைல ைற.]

இணாட்

இணாட்  iṇāṭṭu, ெப. (n.)

   1. ன் ெச ள் (யாழ்ப்.);; gill of fish.

   2. ஓைலத் ண்  (யாழ்ப்.);; small bit of palm leaf. (ெச.அக);.

   3. ஓைலத்தளிர ்(ஆ.அக.);; tender palm leaf.

     [ஒ கா. இணர ்+ ஆட்  – இணராட்  - இணாட்  (ெதா ன் அைட );.]

இணாப்

இணாப் 1 iṇāppudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஏய்த்தல் (யாழ்.);; to deceive, cheat defraud, beguile. (ெச.அக.);.

க. எட் க.

     [இைணப்  → இணாப் .]

 இணாப் 2 iṇāppu, ெப. (n.)

   ஏய்ப்  (யாழ்.);; deceit, cheating, fraud, guile. (ெச.அக.);.

     [இைண → இைணப்  → இணாப் . ஏய்த்தலாவ  ெபா ந்தச ்ெசால்  ஏமாற் தல், (ேவ.க.25);.]

இணலா -தல்

இணலா -தல் iṇalāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ணரத்ல்; to copulate as snakes do.

     "பாம்  இணலா ற " (ெகாங்.வ.);.

     [இணல் + ஆ .]

இணி

இணி iṇi, ெப. (n.)

   1. எல்ைல; boundary.

   2. தைள; fetter.

   3. ஏணி; ladder.

   4. அணி (ஆ.அக.);; ornament.

     [இள் → இளி → இணி.]
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இணிக் -தல்

இணிக் -தல் iṇikkudal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. மைறவாக நின்  பாரத்்தல்; to peep furtively (க நா.);.

   2. காட் க் ெகா த்தல்; to betray.

க. இணிக் , இணக் .

     [இள் – இனி – இணி - இணிக் .]

இ க்

இ க் 1 iṇukkudal,    6, ெச. ன்றா . (v.t.)

இ ங்  பாரக்்க;see inunkku. 

     'இைலகைள இ க் க் ெகாண்  வந்தான்' (ெச.அக.);.

     [இல் – இள் – இண் - இ க் .]

 இ க் 2 iṇukku, ெப. (n.)

   1. ைகப் யள ; little quantity, as a handful of leaves from a plant.

   2. இைலக் ெகாத் ; stalk with leaves.

     "ஒ  க ேவப் ைல க் ப் ேபா ம்".

   3. வளார;் twig, forming part of foliage.

   4. ைள த யைவகளின் இைடசச்ந்  ( ன்.);; fork or joining of a twig, its branch. (ெச.அக.);.

   ம. இ க் ;   க. இண்ெட;ெத. இண்ெட.

     [இ  – இ ங்  – இ க் . இல் – இள் – இ  - இ க் .]

 இ க் 3 iṇukku, ெப. (n.)

   அ க்  கைற (அக.நி.);; dirt, stain. (ெச.அக.);.

     [இ க்  – இ க் .]

இ ங் -தல்

இ ங் -தல் iṇuṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ப த்தல் ( வக.124,உைர);; pull off, as a leaf from a twig. pluck, as a flower from a tree. (ெச.அக.);.

     [இ க்  – இ ங் .]

இைண அைண 
ேசக்ைக

இைண அைண ேசக்ைக iṇaiaṇaicēkkai, ெப. (n.)

   அைனந்த ப க்ைக (ெந நல்.133);; twin bed.

     [இைண + அைண + ேசக்ைக.]

இைணஈர் ஒ

இைணஈர ்ஒ  iṇaiīrodi, ெப. (n.)

   கைடெயாத்த ெநய்ப் ைன ைடய ம ர ்( .20);; tressed hair.

     [இைண + ஈர ்+ ஓ . இ  – ஈர.்]

இைணக்கயல்

இைணக்கயல் iṇaikkayal, ெப. (n.)

   1. எண்மங்கலங்க ெளான்  ( வா.);; brace of carp, in gold or silver, an auspicious object carried before kings or 
other great personages, one of atta-mangalam.

   2. ன வரி (மசச்ேரைக);; two lines on the palm of hand resembling a fish, and considered to augur prosperity.

     "ம ம ண்டா னிைணக்கயற் ைகயான்" (பாரத. சகன்.3); (ெச.அக.);.

     [இைண + கயல்.]
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இைணக் க ப்பம்

 
 இைணக் க ப்பம் iṇaikkaruppam, ெப. (n.)

   இரடை்டப் ள்ைள; two children born at the same birth, twins. (சா.அக);.

     [இைண க ப்பம்.]

இைணக்கல்ைல

இைணக்கல்ைல iṇaikkallai, ெப. (n.)

   இரண் ைலகளால் ைதக்கப்பட்ட கலம் (ெதாண்ைண); (ெபரிய .கண்ணப்ப.118); (ெச.அக.);; cup shaped 
out of folded leaves.

     [இைண + கல்ைல. இைண = இரண் .]

இைணக் றளா
ரியப்பா

இைணக் றளா ரியப்பா iṇaikkuṟaḷāciriyappā, ெப. (n.)

   ஈற்ற ம் தல ம் அளவ யாக இைடய கள் பல றள யா ம் ந்த யா ம் வ ம் அகவல் 
(யா.கா.ெசய.8, உைர);; variety of agaval verse where two or more lines contain lesser number of feet than the standard 
four. (ெச.அக.);.

     [இைண + றள் + ஆ ரியம் + பா.]

இைணக்ைக

இைணக்ைக iṇaikkai, ெப. (n.)

   இரண்  ைககளாற் ரி ம் 15 வைக ெசய்ைகக் கள் (அ நயம்); ( லப். 3,18, உைர);; gesture involving 
the use of both the hands in one of 15 different attitudes, in dancing posture. 

அஞ்ச , ட்பாஞ்ச , ப மாஞ்ச , கேபாதம், கரக்்கடகம், கவத் கம், கடகாவ த்தம், நிடதம், ேதாரம், 
உற்சங்கம், ட்ப டம், மகரம், சயந்தம், அபயவத்தம், வ த்தமானம் and dist. fr. inaiyā-viņai-k-kai (ெச.அக.);.

     [இைண + ைக.]

இைணக்ெகாைடப்
ெபா ள்

 
 இைணக்ெகாைடப்ெபா ள் iṇaikkoḍaipporuḷ, ெப. (n.)

   ழா த ய நல்ல காலங்களில் மணமக்க க்  உற்றார ் த ேயார ்ெகா க் ம் ெபா ள் 
(சங்.அக.);; gifts made to a married couple on auspicious and festive occasions by relatives and others. (ெச.அக.);.

     [இைண + ெகாைட + ெபா ள்.]

இைணக்ேகாணம்

இைணக்ேகாணம் iṇaikāṇam, ெப. (n.)

   க் ரடை்டச ்ெச  (இராசைவத்.40);; pointed-leaved hogweed. (ெச.அக.);.

     [இைண + ேகாணம்.]

இைணத்ெதாைட

இைணதெ்தாைட iṇaittoḍai, ெப. (n.)

   அளவ ள் த ரக்்கண் ம் ேமாைன தலா ன வரதெ்தா ப்ப  (இலக். .723, 
உைர);; concatenation in which there is metrical assonance or alliteration as between the first two feet of a line of four feet 
(ெச.அக.);.

     [இைண + ெதாைட.]

இைணதல்

இைணதல் iṇaidal, ெப. (n.)

   1. ேசரத்ல்; uniting.

   2. லங் களின் ணரச்் ; having sexual connection said of animals. (சா.அக.);.

   க. எெண (இரடை்ட;ேசரத்ல்);.

     [இல் - இள் – இைண.]

இைணதாைர

 
 இைணதாைர iṇaitārai, ெப. (n.)

   ந் ைவ ந் க் ந்  ெவளித்தள் ம் நா க் ழல் தாைர; Canal conveying the semen to the 
urethra - ejaculatory duct. (சா.அக.);.

     [இைண + தாைர.]
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இைணப்பைடத்தா
ைன

இைணப்பைடத்தாைன iṇaippaḍaittāṉai, ெப. (n.)

   ைணப்பைடசே்சைன; army with allies"இைணப்பைடத் தாைன யரேசா ம்" (க த்.15-3);.

     [இைண + பைட + தாைன.]

இைணப்பாம்

இைணப்பாம்  iṇaippāmbu, ெப. (n.)

   1. சாைரப் பாம் ; male-cobra.

   2. ைண ம் பாம் ; snake Sexually uniting with another snake.

     [இைண + பாம் .]

இைணப் ைணய
ல்

இைணப் ைணயல் iṇaippiṇaiyal, ெப. (n.)

   இைண மாைல (பரிபா.2-53);; pair of garlands.

     [இைண + ைணயல்.]

இைணப் ரியன்

 
 இைணப் ரியன் iṇaippiriyaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் பாம் ; a kind of snake. (சா.அக.);.

     [இைண + ரியன்.]

இைணப் ரியா
ைம

இைணப் ரியாைம iṇaippiriyāmai, ெப. (n.)

   ஆ ம் ெபண் ம் ைண ரியா த்தல்; indivisibility of couple.

     [இைண + ரியாைம (ேவ.க.25);.]

இைணப்

இைணப்  iṇaippu, ெப. (n.)

   1. இைசப் ; union connection, coupling.

   2. ஒப் ; equality, similarity.

     "இைணப்ப ம் ெப ைம  சன் காண்க". ( வாச. 3.46);. (ெச.அக.);.

க. எணவளிெக.. ஏணவளிெக.

     [இைண → இைணப் .]

இைணப்  
ைணயல்

இைணப்  ைணயல் iṇaibbuṟubiṇaiyal, ெப. (n.)

   கட் த ன்ற மாைல ( .30);; twinned garlands.

     [இைணப்  + உ  + ைணயல்.]

இைண ரியாைம

 
 இைண ரியாைம iṇaibiriyāmai, ெப. (n.)

   ட் ப் ரியா க்ைக; inseparability of pair, impartibility of affinity, fastness of friendship.

     [இைண + ரியாைம.]

இைணமட்டப்பல
ைக

 
 இைணமட்டப்பலைக iṇaimaṭṭappalagai, ெப. (n.)

   இரடை்டக்ேகா  காட் ங் க  (CEM);; parallel ruler, indicator of parallelism. (ெச.அக.);.

     [இைண + மட்டம் + பலைக.]

இைண ம

 
 இைண ம  iṇaimaḍiyūci, ெப. (n.)

   தாள்கைள இைணக்கச ்ெசய் ம் கம் ; wire, or pin, to fasten the papers with stapler-pin.

     [இைண + ம  + ஊ .]
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இைண 
ம க்க

 
 இைண ம க்க  iṇaimaḍiyūcikkaruvi, ெப. (n.)

   தாள்கைள இைணக்கச ்ெசய் ம் கம் ைய ம க்க உத ம் க ; stapling-machine, a machine that stitches 
paper with wire.

     [இைண + ம  + ஊ  + க .]

இைணமணிமா
ைல

இைணமணிமாைல iṇaimaṇimālai, ெப. (n.)

   ற் லக் ய வைக (இலக். .818);;   அந்தா ல் அைமந் க் ம் 100 பாடல்கைளக் ெகாண்ட . 
பாடல்கள் இரண்  இரண்டாக இ க் ம். பாடல்கள் ெவண்பா, அகவல் அல்ல  ெவண்பா, 
கட்டைளக்க த் ைற ல் அைமந் க் ம்; literary work of 100 stanzas in andadi form, consisting of alternative 
pairs of either wenpa and akaval or venpa and kattalal-k-kalitturai (ெச.அக.);.

     [இைண + மணி + மாைல.]

இைண ரண்

இைண ரண் iṇaimuraṇ, ெப. (n.)

   ஒர ன் த  ம் ரண்பட இைணந்  வ ந் ெதாைட (யா.கா.உ ப்.16.உைர);; anti-thesis in the 
first two feet of a line in a verse (ெச.அக.);.

     [இைண + ரண்.]

இைண ரண்ெதா
ைட

 
 இைண ரண்ெதாைட iṇaimuraṇtoḍai, ெப. (n.)

இைண ரண் பாரக்்க;see inaimuran. (ஆ.அக.);.

     [இைண + ரண் + ெதாைட.]

இைணேமாைன

இைணேமாைன iṇaimōṉai, ெப. (n.)

ஒர ன் த ரி ம் ேமாைன இையந்  வ ந் ெதாைட (யா.கா.உ ப்.16, உைர);. 

 alliteration in the first two feet of a line of verse (ெச.அக.);.

     [இைண + ேமாைன.]

இைணேமாைனத்
ெதாைட

 
 இைணேமாைனதெ்தாைட iṇaimōṉaittoḍai, ெப. (n.)

இைணேமாைன பாரக்்க;see inaimoonai. (ஆ.அக.);.

     [இைண + ேமாைன + ெதாைட.]

இைணயைச

 
 இைணயைச iṇaiyasai, ெப. (n.)

   நிைரயைச (ஆ.அக.);;     [இைண + அைச.]

இைணய

இைணய 1 iṇaiyaḍi, ெப. (n.)

   அணிவைகக ெளான் . அஃ  இ ெரான்றாய் வ தல் (ஆ.அக.);; metrical formulation of identical feet in 
adjacent lines as a figure of speech.

     [இைண + அ .]

 இைணய 2 iṇaiyaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ட் க்கால் தட் தல் (இ.வ.);; knock-knee (ெச.அக.);.

     [இைண + அ த்தல்.]

இைணய கால்

இைணய கால் iṇaiyaḍikāl, ெப. (n.)

   மாட் க் ற்றவைக (ெபரியமாட்.18);; defect in cattle. (ெச.அக.);.

     [இைண + அ  + கால்.]
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இைணயைண

இைணயைண iṇaiyaṇai, ெப. (n.)

   பலவைண; mattresses spread one over another for comfort.

     "இைணயைண ேமம்படத் ந்  ல்" ( லப்.4:67); (ேவ.க.25);.

     [இைண + அைண.]

இைணயளெபைட

இைணயளெபைட iṇaiyaḷabeḍai, ெப. (n.)

   த  ரி ம் அளெபைட வ ந் ெதாைட (யா.கா. உ ப். 16, உைர);; variety of rhyme in which the first two 
feet of a line in a stanza have protracted vowel sounds. (ெச.அக.);.

     [இைண + அளெபைட.]

இைணயாமார்பன்

 
 இைணயாமாரப்ன் iṇaiyāmārpaṉ, ெப. (n.)

   கம்பர ்ேசாழ நாடை்ட ெவ த் ப் பாண் ய நாட் ந்த ேபா  அவைர அைழத் வரப் பாண் யன் 
அைவக் ச ்ெசன்றவர ்(அ . ந்.);; messenger sent by Chola king to bring the great poet Kamban from the Pandiyan 
court.

     [இைணயா + மாரப்ன்.]

இைணயா ைனக்
ைக

இைணயா ைனக்ைக iṇaiyāviṉaikkai, ெப. (n.)

ஒேர ைகயால் ரி ம் 33 வைக ைசைக (அ நயம்); ( லப்.3.

   18. உைர);; gesture with one hand, of which 33 varieties are mentioned in dancing treatise (ெச.அக.);.

     [இைணயா + ைனக்ைக. அைவயாவன: பதாைக, ரிபதாைக, கத்தரிைக பம், அராளம். 
இளம் ைற, க ண்டம், ட் , கடகம், , கமல ேகா கம், காங் லம், க த்தம், ற் , டங்ைக 
அலாபத் ரம், ரமரம், தாம் ர டம், சாசம், ளம், ண் , ெதரி ைல, ெமய்ந் ைல. உன்னம், 
மண்டலம், ச ரம், மான்றைவ, சங் , வண் , இலைத, கேபாதம், மகர கம், வலம் ரி.]

இைணயாளி

 
 இைணயாளி iṇaiyāḷi, ெப. (n.)

   ட் க்காரன்; companion (ேசர.நா.);.

ம. இணயாளி.

     [இைண + ஆள் + இ.]

இைண ைய

இைண ைய  iṇaiyiyaibu, ெப. (n.)

   ஒர ன் ஈற் ச ் ரிரண் ம் இைணந்  வ ந் ெதாைட (யா.கா.உ ப்.16.உைர);. (ெச.அக.);; rhyming of 
the last two feet.

     [இைண + இைய .]

இைண

 
 இைண  iṇaiyudi, ெப. (n.)

   உடம் னில் தைச ைழகைளப் ெபா த் ம் ெபா ள்; tissue which binds together the various structures of the 
body-connective tissue. (சா.அக.);.

     [இைண + உ . உத்  - உ  – உ . உத் தல் = ெபா த் தல்.]

இைண ப்

 
 இைண ப்  iṇaiyuppu, ெப. (n.)

   இரண்  வைக உப்  ேசரந்்த கைரசல்; solution composed of two salts. (சா.அக.);.

     [இைண + உப் .]
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இைணெய ைக

இைணெய ைக iṇaiyedugai, ெப. (n.)

   ஒர ன் த  ரி ம் எ ைக ையந்  வ ந் ெதாைட (யா.கா.உ ப்.16, உைர.);; form of rhyme in 
which the first two feet of a line of verse rhyme with each other. (ெச.அக.);.

     [இைண + எ ைக.]

இைணேய ண்க
ண்

இைணேய ண்கண் iṇaiyēruṇkaṇ, ெப. (n.)

   எ ல்  இ கண்கள் (ஐங் .378);; beautiful eyes.

     [இைண + ஏர ்+ உண்கண்.]

இைணவன்

இைணவன் iṇaivaṉ, ெப. (n.)

   இைணந் ப்பவன்; one who is closely related to or intimately associated with companion.

     "இைணவனா ெமப்ெபா ட் ம்" ( வ். வாய்.2.8.1);, (ெச.அக.);.

     [இைண → இைணவன்.]

இைண ைழச்

இைண ைழச்  iṇaiviḻaiccu, ெப. (n.)

   ணரச்் ; sexual copulation.

     "இைண ைழச்  ெதன்ப" (இைற.1. உைர. பக்.9);. (ெச.அக.);.

     [இைண + ைழச் .]

இைண

இைண  iṇaivu, ெப. (n.)

   1. ஒன் ப் ; junction.

   2. கலப் ; merger.

   3. ேசரம்ானம்; addition.

   4. ணரச்்  (ஆ.அக.);; copulation.

     [இைண – இைண .]

இத்தம்

 
 இத்தம் ittam, ெப. (n.)

   ளி (சங்.அக.);; tamarind (ெச.அக.);.

     [இந்தம் – இத்தம்.]

இத்தைன

இத்தைன ittaṉai, . .எ. (adj.)

.

   1. இவ்வள ; so much, this much.

     "இத்தைன கால ம் ேபாய்க் ப் பட்ேடன்" ( வ்.ெபரியாழ்.53.8);.

   2. ல; few.

     "இத்தைன நாளி யரத்் ைகேய" ( ற்.85); (ெச.அக.);.

   ம. இத் ன. இத் னி;   க. இனி . இனித் . இந் , ஈக;   . ஈ ;பட. ஈசக.

     [இத் ைன – இத்தைன.]

இத்தால்

இத்தால் ittāl, . .எ. (adv.)

   இதனால்; hereby, by this means

     "தான் வந்  ெதாட  த்தால்" (தா . ஆகார.15);. (ெச.அக.);.

   க. இத்த  (இவ்வைக ல்);; Skt ittham (thus, in this manner);.

     [இ  + ஆல் - இத்தால்.]
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இத்

இத் 1 itti, ெப. (n.)

   . கல்லால் ( வாச4.162);; white fig.

   2. கல் ச்  (L);; stone-fig.

   3. கல் த்  (L);; tailed oval-leaved fig. (ெச.அக.);.

   ம. இத் ; ட. இத் .

     [இல் – இத் . வன்னிலத் ம் கல் ம் ேவ ன்  வள ம் மரம். இல் = த் தல், ைளத்தல்.]

 இத் 2 itti, ெப. (n.)

   ைன (அக.நி);; cat (ெச.அக.);.

   2. ெவண்ைம; whiteness.

ம. இத் .

     [இல் - இ  - இத்  – இத் . இல் = ெமன்ைம, இளைம, ள்ைள.]

இத் நைடயம்

 
 இத் நைடயம் ittinaḍaiyam, ெப. (n.)

   நத்ைத ( ன்.);; snail. (ெச.அக.);.

     [இல் - இ  – இத்  – இத்  = ெமன்ைம. நைடயம் = ெம வாக நடத்தல்.]

இத் யால்

 
 இத் யால் ittiyāl, ெப. (n.)

   கல்லால்; white fig. (சா.அக.);.

     [இத்  + ஆல். இத்  = ெவண்ைம.]

இத்

இத் 1 ittu, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ல் (காமாட் ப் ல்); (மைல);; citronella. (ெச.அக.);.

   2. காவட்டம் ல் (ஆ.அக.);; a kind of grass.

     [இல் - இ  - இத் .]

 இத் 2 ittu, ெப. (n.)

   அண்ைமச் ட் ; indicative of nearness or proximity.

     [இல் - இஃ  - இத்  ( .தா.323);.]

இத் ைண

இத் ைண ittuṇai, . .எ. (adv.)

   இவ்வள ; this much, so much.

     "நங்க க் த் ைண யலக்கண்வந் ெதய் ற் " (கந்த . ரனைம.98);. (ெச.அக.);.

   ெத. இன்னி. இனி;   ம. இதர;   க. இனி . இனித் . ஈக. ட. இந்க்;   ட. இசெ்ச;   ெகாலா. இதெ்த;   நா. 
இதெ்தக்;   பர.் இத்னி;   ேகாண். இசே்சார;்   . இெச;   . இெசக;   ர.் இ ந்தா, இ ரா;   மால், 
இெனாந்த;   ரா. தாக;பட. ஈசக.

     [இ + ைண.]
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இத்ைத

இத்ைத1 ittai, இைட. (part) 

   ன்னிைலயைசச ்ெசால்; poet expletive to indicate imperative of verbs. 

     "நீெயான்  பா த்ைத" (நன்.440 உைர);. (ெச.அக.);.

     [ஈ - ஈத்ைத – இத்ைத.]

 இத்ைத2 ittai, ெப. (n.)

   இதைன (ெகா.வ.);; this, in the accusative case (ெச.அக.);.

     [இ  + ஐ - இத்ைத.]

இதக்ைக

இதக்ைக idakkai, ெப. (n.)

   பனங்கா ன் தைல ள்ள ேதா  (அகநா.365);; integument on the op of a palmyra ftruit. (ெச.அக.);.

     [உ  - இ  – இதன் - இதக்ைக. உ  = ேமல். இதக்ைக = ேம ப்ப .]

இதஞ்ெசால்( )-
தல்

இதஞ்ெசால்( )-தல் idañjolludal,    13 ெச. . . (v.i.)

   1. பந்  தல்; to give salutary advice or wholesome counsel. (ெச.அக.);.

   2. ஆ தல் ெமா தல்; to console.

     [இதம் + ெசால் தல்.]

இதடக்

 
 இதடக்  idaḍakku, ெப. (n.)

   அணி ப்  வைக; part in jewels. (ெச.அக.);.

     [இதழ் + அடக் .]

இத

இத 1 idaḍi, ெப. (n.)

   ெபண்ெண ைம; she-buffalo.

     "இத  கைர ம்" ( ைணமாைல.83); (ெச.அக.);.

     [இ ைள – இதைள - இதளி - இத .]

ர ப்ெபயரக்ள் மக்க க் ம் வளரப்்  லங் க க் ம் ெபா வாய் வ த ன் ெபண்ைணக் த்த 
இ ைள வ  ரிந்  ெபண்ெண ைமையக் த்த .

 இத 2 idaḍi, ெப. (n.)

   நீர ்( ங்.);; water. (ெச.அக);.

     [இல் - இ  - இதள் - இத  = மண்ைணக் ைடந்  ெசல் ம் நீர.்]

இதண்

இதண் idaṇ, ெப. (n.)

   காவற்பரண் ( ைணமாைல.2);; high shed put up temporarily with a platform from which to watch a field. (ெச.அக.);.

   2. பரண்; loft (ஆ.அக.);.

     [உ  – இ  - இதண் = உயரமான .]

இதணம்

இதணம் idaṇam, ெப. (n.)

இதண் ( ஞ் ப்.41); பாரக்்க;see idan (ெச.அக.);.

     [உ  – இ  - இதண் (உயரம்); இதண் + அம் – இதணம்.]
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இதம்

இதம்1 idam, ெப. (n.)

   1. இன்பமான ; consensus comfort agreeability.

     "இதந்த  மடந்ைத" ( வாத. . கட ள்வா.1);.

   2. நன்ைம; sage counsel, wholesome words.

     "ேநச ரிதங் ற நிலவலயந் தாங் நளன்" (நள.காப் );. (ெச.அக.);. ம. இதம்;

ெத. இத .

     [இல் - இ  – இதம். இல் - இளைம, ெமன்ைம, இனிைம. இதம் → skt hida.]

 இதம்2 idam, ெப. (n.)

   அ  (நாநாரத்்த.);; knowledge, wisdom. (ெச.அக.);.

     [இல் – இதம். இல் - இளைம, ெமன்ைம ெதளி , அ  இதம் → Skt hida.]

 இதம்3 idam, ெப. (n.)

   இதயம்; heart.

     "இதஞ்ச ப் ெபய்தநின் ேறங் ன ேரங்க ம்" ( வாச.2.139); (ெச.அக.);.

க. எெத.

     [இல் - இத்  - இ  – இதம். (ஒ.ேநா. ம  - மதம்); இல் = த்தல், ைளத்தல். இதம் = உட் ைள ள்ள . 
உட் வான . ஒ.ேநா. இல் க் டம் = ஒடை்டக் டம். ல் - த்  – தம். ல் - ந்  ( ட்டம் தைர ல் 
ஊன்ற உடக்ார)்; இதம் → Skt hridaya ஓ.ேநா. ெம  → Skt midu.]

இதம்பண்ணல்

 
 இதம்பண்ணல் idambaṇṇal,    ெதா.ெப. (vbl.n.) இன்பஞ்ெசய்யல்; give pleasure, gratify.

     [இதன் + பண்  + அல்.]

இதமல் தம்

 
 இதமல் தம் idamallidam, ெப. (n.)

   நன்ைம ைம; good and evil.

     [இதம் + அல் + இதம்.]

இதமாகச ்ெசய்-தல்

இதமாகச ்ெசய்-தல் idamākacceydal,    1 ெச. . . (v.i.)

   உடம் ற்ெகாத் க் ெகாள் ம்ப ச ்ெசய்தல்; make or render anything suitable or agreeable to the constitution. 
(சா.அக.);.

     [இதம் + ஆக + ெசய்.]

இத -த்தல்

இத -த்தல் idamiddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. பற் செ்சய்தல்; to be attached.

     "இத த்தல் பாசத் ன் " ( .ேபா.10,2,5); (ெச.அக.);.

   2. ஒன் த்தல் (ஆ.அக.);; unite.

 Skt. hita.

     [இைதத்தல் = இைணத்தல், ெகட் ப்ப த் தல், ஒன் ைணத்தல். இைத - இதம் - இத த்தல்.]

இத ப்

 
 இத ப்  idamippu, ெப. (n.)

   ஒன் ப்  (ஆ.அக.);; union.

     [இதம் – இத ப் .]
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இத யம்

இத யம் idamiyam, ெப. (n.)

   1. இதப்ப தல்; gratification.

   2. இனிைம; pleasure.

     [இதம் + இயம்.]

இதயம்

இதயம் idayam, ெப. (n.)

   1. இதயப் ைப; heart.

     "க வாரிதயத் " (ேதவா.619.1);.

   2. மார் ; chest.

     "இதயெமன்ம  ரணிந் ல்" (கா க.மகளிர.்23);.

   3. மனம்; mind. (ெச.அக.);.

   ம வ. க ள். இதம், மாங்காய், தாமைரக்காய், ண் க்காய்;   க. எெத. எழ்ெத. எரெ்த;   ெத. எத;   . 
எெத;பர.் எத்ரம். எதெ்ராம். Skt hridaya.

     [இல் – இத்  - இ  - இதம் → வ. ரத்ய – த. இதயம்.]

இதயம் இ க் ம் இடமா ய ேமற் றத்  மார் ம் மன ம் வ நிைலப்ெபா ள்களா ம். இ  
வடெசாற் ரிபா ம். இதம்3 பாரக்்க;see idam3.

இதய மாற்ெறாட்

 
 இதய மாற்ெறாட்  idayamāṟṟoṭṭu, ெப. (n.)

   மாற் தய அ ைம ம த் வம்; heart transplantation.

     [இதயம் + மாற்  + ஒட் .]

இதயாரி ேநாய்

 
 இதயாரி ேநாய் idayārinōy, ெப. (n.)

   இதயத் ன் நாளச் வரில் ஏற்ப ம் வ ; valvular disease of the heart. (சா.அக.);.

     [இதயம் + ஆர ்+ இ + ேநாய்.]

இதர-்தல்

இதர-்தல் idardal,    6 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ரித்தல்; to divide.

     [இதல் → இதர.்]

இதரக்  ம ந்

 
 இதரக்  ம ந்  idarakāṭumarundu, ெப. (n.)

   இதளியம் ேசரந்்த ம ந் ; any medicine containing mercury as the chief ingredient - mercurial compound (சா.அக.);.

     [இதள் – இதளம் - இதரம் +  + ம ந் .]
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இதரம்

இதரம்1 idaram, ெப. (n.)

   ேவ ; another the other.

   2. பைக; hostility, enmity.

     "இதரங் கடந்தா ட் ரன்" (பாரத. வாச.12);. (ெச.அக.);.

 Skt itara.

     [இ  = ன் ள்ள . இ  – இ ர ்– இ ர ்– இ ரம் – இதரம்.]

 இதரம்2 idaram, ெப. (n.)

   ழ்ைம (நாநாரத்்த.);; baseness. (ெச.அக.);.

 Skt itara.

     [இ  = ன் ள்ள . ள்ள . ழ்ைம. இ  – இ ர ்- இ ர ்- இ ரம்.]

இதரமதம்

 
 இதரமதம் idaramadam, ெப. (n.)

   றசச்மயம்; alien religion (ஆ.அக.);.

     [இதரம் + மதம்.]

இதரம ந்

 
 இதரம ந்  idaramarundu, ெப. (n.)

   இதளியத் ந்  ெசய்த ம ந் ; any preparation of mercury. (சா.அக.);.

     [இதளம ந்  → இதரம ந் .]

இதர ட்டம்பைன

இதர ட்டம்பைன idarayiṭṭambaṉai, ெப. (n.)

ற பைன பாரக்்க;see pira panai 

   வ வாய்த ் ைற ல் வ வாய்க்காகப் ரித்  ைவத் ள்ள ப வப்பைன, காய்ப்பைன, 
காட் ப்பைன, ஒைலெவட் ப்பைன, வட  என் ம் ஐந் வைகப் பைனகள். (ெநல்ைல.);; other items of 
palmyra trees, classification, for revenue purposes, of palmyras (TN.D.G.i. 307); (ெச.அக.);.

 Skt hara.

     [இதரம் + அ ட்டம் (Eitem); + பைன.]

இதரர்

இதரர ்idarar, ெப. (n.)

   1. ேவற்றவர;் strangers, foreigners.

   2. ழ்மக்கள்; inferiors, persons of no worth or character (W);.

     [இ  – இ ர ்– இ ரர ்- இதரர.்]

இதரல்

 
 இதரல் idaral, ெப. (n.)

   ரித்தல்; dividing.
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இதரன்

இதரன்1 idaraṉ, ெப. (n.)

   1. எளியவன். பாமரன் (நாநாரத்்த.);; ignorant person, simpleton.

   2. ழ்மகன்

 mean person. (ெச.அக.);.

     [இ  → இதரன். இ  - ழ் ேநாக் ய ட் . தாழ்  = தாழ்ந்த இடம்;

   தாழ்ந்ேதார ்எனப் ெபா ள் தந்  ஆ ெபயரா ற் . ஒ.ேநா. உ  → உதரம். உடம் ன் ந ள்ள 
வ ற்ைறக் த்த . அ  → ஆதரம். அ த்தல் = ப த்தல்;சற்ேற ப த்த இதைழக் த்த .]

 இதரன்2 idaraṉ, ெப. (n.)

   1. அற்பன்; a low man.

   2. றன், அன்னியன்; alien, other man, man of another group."இதரரக்்  மாதரக்் காகா" ( த்தாசல. வ . 
34;

சங்.அக.)

     [இல் = ளத்தல், இரண்டாக்கல்;

இல் → இ  → இத தல். இதரல் = ரித்தல். ஒ.ேநா.ெமல். - ெம . இதல் → இதலன் → இதரன். இதரர ்
என் ம் ெசால்ைல வடெமா  த னின்  கடன் ெபற் ள்ள . இதரர ்→ Skt itara.]

இதல்-தல்

இதல்-தல் idaldal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ரித்தல்; divide.

     [இல் - இ  - இதல், தா ட ந்  ழந்ைதையப் ரிக் ம் ெதாப் ழ்க் ெகா  இதைல 
எனப்ப தைல ேநாக் க.]

இதல்

இதல் idal, ெப. (n.)

   காட் க்ேகா ையப்ேபால உ ைடய ம் க தாரி ன் அள ைடய மான ஒ  பறைவ; the red spur 
fowl.

     " தன் ைசத் தள  னிதன் ட ்ெசந்நைன" (அகநா.23.3);.

     [P]

ம வ, ச க்ேகா , வர க்ேகா , மணிக்கண், ள்ளன் ேகா , கண்டால் ேகா .

     [இல் → இ  → இதல். இல் = ள், கா ன் றத்ேத ள் ைடைம ன் ெபற்றெபயர.் இ  க தாரி ன் 
ேவ பட்ட . பல வண்ணங்கள் ெகாண்ட இதன் மற்ெறா வைக, கல்ேகா  எனப்பட்ட .]

இதலதம்

 
 இதலதம் idaladam, ெப. (n.)

   காரியம் (சா.அக.);; back lead.

     [இ  → இ லம் → இ லதம் → இதலதம். இ  → இ லம் = தாழ்வான . தரத் ல் ைறந்த .]

இதைல

 
 இதைல idalai, ெப. (n.)

   ெகாப் ழ் ( வா.);; navel umbilicus (ெச.அக.);.

     [இல் → இ  → இதல் → இதைல = தா ட ந்  ழந்ைத

ெகாப் ழ்க்ெகா  அ ப்பதன் லம் ரிக்கப்ப தல் ரிக்கப்ப தற்கான ெகாப் ழ்.]
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இத ய

இத ய idaviya, .ெப.எ. (adj.)

   1. நன்ைமயான; pleasant, agreeable, good.

     "இத ய ல்  ட்ேடம்" ( வாலவா.29.6.);.

   2. ெபா த்த ள்ள; suitable.

ம. இத ய.

     [இல் → இளைம = ைம, நன்ைம. இல் → இ  → இதம் → இத ய.]

இத

இத  idavu, ெப. (n.)

   1. இதம்; pleasant agreeable manners.

     "இதவார ் லேசகரன்" (அழகரக்லம்.காப் .3);.

   2. கமன்; praise, flattery. (ெச.அக.);.

ம. இத .

     [இல் - இ  – இத - இத . ஒ.ேநா. ெமல் → ெம .]

இதழ்

இதழ்1 idaḻ, ெப. (n.)

   1. ன் ேதா ; petal, leaf of the corolla.

     " ல் தழ் ற்  ண் " (நால . 221);.

   2. உத ; lip." த றப் பம்மப் றக் ம்" (நன்.81);.

   3. கண்ணிைம; eyelid.

     "நீெர  மலரிற் சாஅ தழ் ேசாரா" ( ஞ் ப்.247);.

   4. பைனேய  ( வா.);; palmyra leaf, palm leaf.

   5. மாைல; garland."ேசாரந்்த  த ன்" (பரிபா.17,27);.

   5. பாைள (அக.நி.);; coconut flower being the spadix of the coconut palm.

   7. சா பத் ரி ( .அ.);; mace.

   8. கத ன் இைல ( ன்.);; thin slat in a venetian blind.

   9. ெபாத்தகத் ன் தாள்; leaf of a book. 'இதழ் க்காத ப் த்தகம்' (ெச.அக.);.

   ம. இதழ்;   க. எசள்; . எசள், எக .

     [உத  → (உதழ்); → இதழ்;

   உத  ேபான்ற தழ்;இல் → இளைம, ைம, நன்ைம, ெமன்ைம. இல் → இ  → இதழ் = ெமல் ய 
ன் ப .]

 இதழ்2 idaḻ, ெப. (n.)

இதழ்க் ச்

 
 இதழ்க் ச்  idaḻkkucci, ெப. (n.)

   வா தட் ச ்சாய ம் அழ க் ச் ; lip-stick.

இதழ் 

இதழ் 1 idaḻkuvidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. மலர ் ம் தல்; to close, as the petals of a flower.

   2. இைம தல்; to droop one's eyelids.

   3. ேம த ங் த ங் த்  நிற்றல் (நன்.78);; to join the lips

 conically, as in pronouncing the rounded vowels to உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஒள. (ெச.அக.);.
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இதழ் -த்தல்

இதழ் -த்தல் idaḻkuviddal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உதடை்டக் த்தல்; shrinking of the lips conically making a small orifice with the lips.

   2. கண் தல்; closing the eye-lids (சா.அக.);.

     [இதழ்1 + த்தல்.]

இதழ் ரி

இதழ் ரி  idaḻvirivu, ெப. (n.)

   னிதழ் ரிந் , மலரத்ல்; process of bud opening petals into flower – florescence.

     [இதழ்1 + ரி .]

இதழ் ள்ளல்

இதழ் ள்ளல் idaḻviḷḷal, ெப. (n.)

   1. ேபசல்; speaking.

   2. மலரல்; blossom.

   3. வாய் றத்தல்; opening mouth as on speaking.

     [இதழ்1 + ள்ளல்.]

இதழகலந்தா

இதழகலந்தா  idaḻkalandādi, ெப. (n.)

   உத  ஒட்டாமல் பாடப்ப ம் அந்தா ; a kind of andadi verse without labio-dentals or labials (Pros.);.

 Skt. anta-adi.

     [இதழ்1 + அகல் + அந்தா .]

இதழலர்-தல்

இதழலர-்தல் idaḻlardal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ேபச வாய் றத்தல்; to open the lips.

     "இதழலரந்் நின் ேறார ்ெமா  ெயன் டன் ெமா ர"் ( ேலாத்.ேகா.14);.

     [இதழ்1 + அலர.்]

இதழ ழ்தல்
இதழ ழ்தல் idaḻviḻdal,    ெதா.ெப. (vbl.n.) த்தல்; to unfold petals (i.e) blossoming. (சா.அக.).

     [இதழ்1 + அ ழ்தல்.]

இத

இத  idaḻi, ெப. (n.)

   ெகான்ைற ( வா.);; cassia fistula. (ெச.அக.);.

க. எசெள.

     [இதழ்1 → இத .]

இதள்

இதள் idaḷ, ெப. (n.)

   1. இதளியம் (பாதரசம்);; mercury. ( .அக);.

   2.  (ஆ.அக.);; low jungle, thicket bushes (w.);.

     [இல் → இ  → இதல் → இதள் = இளைம, அழ  பளபளப் .]

இதளிய ளக்

 
 இதளிய ளக்  idaḷiyaviḷakku, ெப. (n.)

   அ கஒளி வழங் ம் வைக ல் இதளிய ஆ  (பாதரசம்); ெகாண்டைமக்கப்பட்ட ன் 
ளக் வைக; mercury lamp.

     [இதளியம் + ளக் .]

இதைள

 
 இதைள idaḷai, ெப. (n.)

   ெகாப் ழ் (சங்.அக.);; navel, umbilicus.

     [இதைல → இதைள.]
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இதைளக்காற்

 
 இதைளக்காற்  idaḷaikkāṟpūṭu, ெப. (n.)

   ஒ   (சா.அக.);; plant.

     [இதைள + கால் + .]

இதா

இதா itā, இைட. (int.)

   1. அண்ைமச ் ட்  ( ன்.);; demonstrative which refers to a person, place or thing near opposed to ேசய்ைமச ்
ட் .

   2. இேதா ( ன்.);;see here Lo!.

     "மற் தா ேதான் ன்ற" ( வக.123.2);

   3. உடன்,  ேநரத் ல், இப்ெபா தான்; just now, immediately.

   ம. இதா;   க. இதா, இேதா;   ெத. இ ேகா, இெத. இேகா;   . இதெ்த. இந்தா;   பட. இதா;   ேகாத. இலா. 
Gk. Itha; Goth ith, Z idha.

     [ஈ  → இ  → இதா ( . .16);.]

இதா தம்

இதா தம் idākidam, ெப. (n.)

   1. நன்ைம ைம; good and evil

     "இதா தம் பைக ற  ட் " (ேச . ம. 32);.

   2. ப்  ெவ ப் ; like and dislike இதமல் தம் பாரக்்க;see idamallidam.

     [இல் → இன் → இனிைம. இல் → இ . இதமல் தம் → இதா தம் → இதா தம் → இதா தம். ஒ.ேநா. 
தமல் → தம . இ  என் ம் ெசால் கல்லாத மக்கள் ேபச்  வழக் ல் இன்பம் எனப் ெபா ள்ப ம்.

     " ப்ப  அவ க்  இ வா ந்த " என்  உைரயா தைலக் காணலாம்.]

இதார்த்தம்

 
 இதாரத்்தம் itārttam, ெப. (n.)

   எதாரத்்தம் (ஆ.அக.);; conformable to the truth or true meaning, agreeing with fact, true, real, genuine, right, suitable, 
truthful etc.

 Skt. yathartha.

     [இதம் + ஆரத்்தம். இதம் = இனிைம, நன்ைம. ஆரத்்தம் = ெபா ந் ய .]

இ

இ 1 idi, ெப. (n.)

   1. ஈ  பாரக்்க;see idi.

     "ஈ  இைடஞ்ச ேல இ ந்த கான ேல" (நாட் ப் றப் பாடல்);.

   2. இ  (அக.நி.);; end.

ம. இ . இ . Skt idi.

     [வடெமா ல் இ  → இ  எனத் ரிந்  வழங் ம். இ தான் என் ம் உ ப்ெபா ள் த ம் iti 
என் ம் வடெசால் இேத என்பதன் ரிபா ம்.]

 இ 2 idi, ெப. (n.)

   ேபய் (அக.நி.);; devil, ghost (ெச.அக.);.

ம. இ .

     [இ ளி → இ ள்  → இத்  → இ .]
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இ ரக் ழங்

 
 இ ரக் ழங்  idirakkiḻṅgu, ெப. (n.)

   காட் க் க ைணக் ழங்  (சா.அக.);; wild yam tuber.

     [இைத → இ ரம் + ழங் ;

இைத + ேமட் நிலம், கா .]

இ

இ 1 idu,    .ெப. (demons. pron.) அஃ ைண ஒ ைமச் ட் ; this,

 the

 thing close to the speaker, used impersonally – .ெப.எ. (adj.);

   இந்த; this before neut sing nouns. இ  யா ம் அ ந்தேத. (ெச.அக.);.

   ம. இ . ஈ;   க. இ ;   ெத. இ ;   ேகாத. இத;்   ட. இந்த்;   ட. இ ;   . இந் ;   ெகால. இத;்   நா. 
இத;்   பர.் இத;் .

   இ ;   . ஈ ;   . ஈத;்   மா. இத;்   ரா. தா.தாத்; Skt idam L is;

 Goth hita;

ஆத். இன்ன.

     [ஈ → ஈ  → இ .]

 இ 2 idu, ெப. (n.)

   இன்பம், ம ழ்ச் ; joy, happiness.

     " ப்ப  அவ க்  ஒ  இ வா க் ற " (உ.வ.);. (ெச.அக.);.

     [இல் → இ . இல் = இளைம, ெமன்ைம, இனிைம. ஒ.ேநா. ெமல் → ெம .]

 இ 3 idu, ெப. (n.)

   1. இ வான , தாழ்வான ; base, low, mean.
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இைத

இைத1 idai, ெப. (n.)

   1. கலப்ைப; plough.

   2. ேமட்  நிலம்; field for dry cultivation.

     "தத்ைத த் த்த ேதா ைத" (காஞ் ப் . ரகரீசப்.11);.

   3. ைன; italian millet.

     "பன்மணி யரித் ைத ைளப்பன ஞ் " (ெபரிய . க் ப் .7);.

 As hoeth, ME heth, E healh;

 Goth haithi;

 L, G, D, Fris heide. heithr, Dan hede;

 Sw hed;

 W hoed.

     [இல் = ைளத்தற் க த்  ேவரச்ெ்சால். இல் → இ  → இைத = வன்னிலம் உ ம் கலப்ைப. ெகாத் க் 
ள  அல்ல  உ  ப ர ்ெசய்ய ேவண் ய ேமட் நிலம், ேமட் நிலத் ப் ப ர,் ைன, காராமணி.]

 இைத2 idai, ெப. (n.)

   கப்பற்பாய்; sail of a ship.

     "ெந ங் ெகா  ைச ைதெய த் " (ம ைரக்.79);.

     [உ  → இ  → இைத (உயரம், உயரத் ப்ப  கப்பற்பாய்);.]

இைதப் னம்

இைதப் னம் idaippuṉam, ெப. (n.)

   க்ெகால்ைல ( வா.);; newly cultivated field of dry crops such as millet, dist fr. 

ைதப் னம் (ெச.அக.);. [இைத1 + னம்.]

இேதா

இேதா itō,    இைட. (int.) அண்ைமச ் ட் ;   இங்ேக யப் ன் ெபா ட்  ன்னிற்ேபாரின் கவனத்ைத 
ஈரப்்ப ; lo, behold an exclamation calling a person's attention to something to be taken notice of

     "இேதா வந்  நின்றெதன் மன் ேர ( க்ேகா.39);.

   க. இேதா. இ ேகா;   ெத. இ ேகா;   ம. இதா. இ ேகா;   . இ ேகா;   ேகாண். இத்ரா, இப் ெட; ரா. 
ஈரா. இ ேகா pkt. ido, Skt itah E. Lo.

     [இ  + இேதா. இதா → இேதா ( . .16);.]

இேதாள்

இேதாள் itōḷ, . .எ. (adv.)

   இவ் டம் (ெதால்.எ த் 398, உைர.);; here.

 As hider;

 E. hither;

 Goth hidre, 1 hethra.

     [இ  + உள் – இ ள் → இேதாள்.]

இேதாளி

இேதாளி itōḷi, . .எ. (adv.)

இேதாள் (ெதால்.ெபா ள்.392,உைர.); பாரக்்க;see ido. (ெச.அக.);.

     [இ  + உள் - இ ள் - இேதாள் → இேதாளி.]

இந்த

இந்த inda, .ெப.எ. (adj.)

   ;   இந்த; this, demonstrative adjective and pronoun to indicate person or thing close at hand. 

     'இந்த நா ' (நன்,267.உைர);.

   ம. இந்த;   க. இந்த;   ெத. இந்த; ட. இந்ெத. இன்னெத.

     [இ → இந்த.]
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இந்தண்ைட

 
 இந்தண்ைட indaṇṭai, . .எ. (adv.)

   இப்பக்கம் (ெகா.வ.);; this side (ெச.அக.);.

     [இ  → இந்த + அண்ைட.]

இந்தப்ப க்

 
 இந்தப்ப க்  indappaḍikku, . .எ. (adv.)

இப்ப க்  பாரக்்க;see ippadikku. term used in writing documents, and meaning in confirmation of which 

     'இந்தப் ப க்  என் மேனாரா ல் எ க் ெகா த்த அைடமானப் பத் ரம்' (ெச.அக.);.

     [இந்த + ப  + .]

இந்தம்

 
 இந்தம் indam, ெப. (n.)

   ளி ( .அ.);; tamarind.

ெத. ந்த.

     [இன் → இந்  → இந்தம். ளியம்பழம் அறப்ப த்த நிைல ல் ளிப் ச ் ைவ டன்  இனிப் ம் 
த த ன் இன் ம் ளி எனக் ப் டப்ப ம் வட லத் ல் சகர தல் ேசரந்்  ெத ங் ல் ன்தபண்  
( ளியம்பழம்); ஆ ற் . ஒ.ேநா. ன் → ந்  → ந்தம்.]

இந்தம்வரம்

 
 இந்தம்வரம் indamvaram, ெப. (n.)

   நீேலாற்பலம் (சங்.அக.);; blue Indian water-lily. (ெச.அக.);.

 Skt indambara, ம. இந் வரம்.

     [இந்தம் + வரம்;

இந்தம் + இனிப் , றப் .]

இந்தளங் ஞ்

 
 இந்தளங் ஞ்  indaḷaṅguṟiñji, ெப. (n.)

   ஒ  பண் ( வ். வாய்);;ம. இந்தளம்.

     [இந்தம் → இந்தளம் + இனிைம. இந்தளம் + ஞ் .]

இந்தனம்

இந்தனம்1 indaṉam, ெப. (n.)

   1. ற ; fuel, wood"இந்தனத் ற் " (ேவதா. :154); (ெச.அக);.

   2. கா  (ஆ.அக);; Jungle, forest.

   3. ேமல்; high above (ஆ.அக.);.

இந்தனம் → Skt indhana.

     [இ ந்ைத → இந்ைத → இந்தனம்.]

 இந்தனம்2 indaṉam, ெப. (n.)

. இந்தளம்1 (நாநாரத்்த.); பாரக்்க;see Indalam1

   2. ைக (அக.நி.);; smoke (ெச.அக.);.

     [இந்தளம் → இந்தனம்.]
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இந்தா

இந்தா indā, இைட. (int.)

   1. இேதா ( வக.1232,உைர);; exclamation calling a person's attention to something near Lol behold.

   2. இங்ேக வா என் ங் ப்  ெமா ; come here.

   3. இைத வாங் க்ெகாள் என் ங் ப் ெமா ; an interjection used in the sense of Here! take this!

     "இந்தா ஃேதா ரிளங் ழ ெயன்ெற த் ...ேத ைக ந்தனேன" (கந்த .வள்ளி.35); (ெச.அக);.

. இதெ்த. இந்தா.

     [இ  → இதா → இந்தா.]

இந்தாளி

 
 இந்தாளி indāḷi, ெப. (n.)

   தாளிப்பைன; South Indian talipot palm (ெச.அக.);.

     [இ  → இந்தாளி.]

இந்

இந் 1 indi, ெப. (n.)

   ைன ( ன்);; cat (ெச.அக.);.

ம. இத் .

     [இத்  → இந் ;

இள் → இத்  = இைளய , ய .]

 இந் 2 indi, ெப. (n.)

   இந்  ெமா  (mod.);; Hind language (ெச.அக.);.

இந்  பாரக்்க;see indu.

     [இந்  → இந் . வட லத் ப் ற சமயத்தாைர ேநாக்க இந் க்களின் ெமா யாகக் க தப்பட்  இந்  
எனப்பட்ட .]

இந் ைக

 

 இந் ைக indigai, ெப. (n.)

    ஆற்ற ள் ஒன்  (சதா வ .);; one of the five energies of aparanātam (ெச.அக.);.

     [இந் ைக → இந் ைக.]

இந் டம்

இந் டம் indiḍam, ெப. (n.)

   இவ் டம்; this place."ேவ யேரா ட ந் ட ந் டேம" ( க்ேகா.223);.

     [இங்  → இந்  + இடம்.]

இந் யம்

 
 இந் யம் indiyam, ெப. (n.)

   ஐம்ெபா  (ஆ.அக.);; five sense organs.

     [இள் → இந்  → இந் யம். இந் யம் + ெமன்ைம ம் ஒண்ைம ம் வாய்ந்த லன்கள்.]
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இந் யன்

 
 இந் யன் indiyaṉ, ெப. (n.)

   இந் ய நாட்டான்; Indian (ஆ.அக.);.

     [இந்  → இந் யன்.]

இந் யா

 
 இந் யா indiyā, ெப. (n.)

   இந் யநா ; India Bharat.

     [ ந்  → இந்  → இந் யா.]

இந் ரகணம்

இந் ரகணம் indiragaṇam, ெப. (n.)

   ெசய் டக்ணத ்ெதான்  (இலக். ..800.உைர);; foot of three nér (---);. as ேதமாங்காய்,  considered as 
auspicious at the commencement of a poem. (ெச.அக.);.

     [இந் ரம் + கணம்.]

இந் ர காந்தச ்
ேசைல

இந் ர காந்தச ்ேசைல indirakāndaccēlai, ெப. (n.)

   ைடைவ வைக (பஞ்ச. க.1161);; a kind of saree. (ெச.அக.);.

     [இந் ரம் + காந்தம் + ேசைல.]

இந் ரேகாபம்

இந் ரேகாபம் indiraāpam, ெப. (n.)

   தம்பலப் ச் ; cochineal insect, coccus cacti,

     "இந் ர ேகாபங் ெகௗ  ற ளர் ன்ற மஞ்ைஞ" ( வக.1819); (ெச.அக.);.

     [இந் ரம்2 + ேகாபம்.]

இந் ரசாபம்

இந் ரசாபம் indiracāpam, ெப. (n.)

   வான ல்; rainbow, poetically described as the bow of Indra.

     "தாலந் தனில் வந்தெதாரிந் ர சாப ெமன்ன" (அரிசச்ந்.நாட் .10);."தனியா ந் ர 
சாப ண்டாக ன் (மணி.24-65);, (ெச.அக.);.

     [ஐந் ரம் → இந் ரம் + சாபம்;

சாய்பம் → சாபம் = சாய்ந்த  அல்ல  வைளந்த .]

இந் ரசாலம்

இந் ரசாலம் indiracālam, ெப. (n.)

   1. லன்களால் அ யப்படாத மாய த்ைத; magical tricks, sleight of hand, phantasmagoria, optical illusions

     "இந் ர சாலங் காட் ய யல் ம்" ( வாச.2,43);.

   2. வஞ்சகச ்ெசால்; specious doctrines, such as those of heretics.

     "உழல்வார ்ெசான்ன ந் ரசால ெமா ந் " (ேதவா. 691.10);.

   3. ரப மன் ேதர ்(கந்த .வரம்ெப .21);. 

 name of the chariot of Sūrapadma.

   4. அ பத்  நான்  கைலக ள் ஒன் ; one of the sixty four arts and Science. (ெச.அக.);.

     [இந் ரம் + சாலம். சலம் - சாலம்.]

இந் ரசா

இந் ரசா  indiracāli, ெப. (n.)

   1. இந் ர த்ைத எனப்ப ம் மாய த்ைத ெசய்பவன்; magician.

   2. அ ஞ் ல் (மைல.);; sage-leaved alangium, having fruits which are said to have the magic power to drop from and 
return to the tree on dark nights. (ெச.அக.);.

     [இந் ரம்2 + சா .]
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இந் ர த்

இந் ர த்  indirasittu, ெப. (n.)

   இராவண ைடய த்த மகன் (கம்பரா.பாசப்.38);; Mēghanāda, Ravana's eldest son who vanquished Indra

     [இந் ரன் + த் . Skt. Jl → த. த் . இந் ர த்  = இந் ரைன ெவன்றவன்.]

இந் ர ற்பம்

 
 இந் ர ற்பம் indirasiṟpam, ெப. (n.)

   ற்ப ெனான்  (ஆ.அக.);; work on sculpture.

     [இந் ரம் + ற்பம்.]

இந் ர றப்

இந் ர றப்  indirasiṟappu, ெப. (n.)

   பகல் ந்  பைடப்பதற் ன், இந் ரன் உள்ளிட்ட ெதய்வங்க க்  ன் ட்டாக இடப்ப ம் 
தளிைக அல்ல  பைடயல்; religious ceremony performed before the midday meal, consisting in the offering of 
small portions of cooked food to Indra and other gods."இந் ர றப் ச ்ெசய்ேவான் ன்னர"் (மணி.11,88);.

     [இந் ரம்1 + றப் ;

இந் ரம் = உயர் , ேமன்ைம.]

இந் ரதந் ரம்

இந் ரதந் ரம் indiradandiram, ெப. (n.)

இந் ர சாலம் ( ப் . 229); பாரக்்க;see indirasālam.

     [இந் ரம்2 + தந் ரம்.]

இந் ரத

இந் ரத  indiradaru, ெப. (n.)

   ம  ( த்.அக);; Arjuna. (ெச.அக);.

     [இந் ரம்1 + த .]

இந் ரத

இந் ரத  indiradaṉu, ெப. (n.)

   வான ல்; rainbow the bow of Indra.

     "இந் ர த ெவன லங்கக த் " (மணி.28.22);.

 Skt dhanu → த. த . வான ல் பாரக்்க;see vanavil.

     [இந் ரன் + த .]

இந் ர ைச

 
 இந் ர ைச indiradisai, ெப. (n.)

   ழக்  ( வா.);; cardinal direction of the east of which the guardian deity Is Indra.

     [இந் ரன் + ைச.]

இந் ர வன்

இந் ர வன் indiradiruvaṉ, ெப. (n.)

   இந் ரைனப் ேபாற் ெசல்வ ைடயவன்; person of great affluence having the wealth of Indra.

     "இந் ர வன் ெசன் னி ேதற ம்" (மணி.19.116);.

இந் ர நீலம்

இந் ர நீலம் indiranīlam, ெப. (n.)

   நீலமணி; sapphire.

     "இந் ரநீல ெமாத் ண்ட ஞ் ம்" (கம்பரா. ைலக்.56);, (ெச.அக.);.

 Skt. Indra – nila.

     [இந் ரம் + நீலம். இந் ரம் + அழ , உயர்  றப் ப் ெபா ள் த்த இசெ்சால் தைலைமப் ெபா ள் 
ன்ெனாட்டா ற் . இந் ர நீலம் + றந்த நீலம்.]
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இந் ரப் ரத்தம்

இந் ரப் ரத்தம் indirappirattam, ெப. (n.)

    ல் க் க ல் ய ைன ந க் கைர ல் அைமந் ந்த பாண்டவர ்தைலநகரம் 
(பாரத.இந் ரப்.14);; Indra-prastha, a city on the banks of the Jumna and the ancient capital of the empire of the 
Pāndavas, situated near the site of the modern Delhi (ெச.அக.);.

     [இந் ரம்1 + ரத்தம். இந் ரம் = றப் , உயர் . ரம் + தானம் = ரத்தானம் → ரத்தானம் → 
ரத்தம் எனத் ரிந்த . Skt. prashanam → த. பட்டணம் எனத ் ரிந்த .]

இந் ரபதம்

இந் ரபதம் indirabadam, ெப. (n.)

   1. றக்கம் ( ன்);; svarga, Indra's heaven.

   2. இந் ரபத  பாரக்்க;see indra padavi. (ெச.அக.);.

     [இந் ரம்2 + பதம். இந் ரம் = தைலைமப் ெபா ள் த்த ன்ெனாட் ;

பதம் = நிைல, பத  இந் ரபதம் = தைல றந்த பத  நிைலயா ய றக்க வாழ்ைவ ம், ேதவ லக 
வாழ்ைவ ம் த்த . இந் ர பத  நிைல ல்லாத . ஆத ன் நிைலத்த றக்கம் இந் ரன் பதம் 
எனப் ெபயர ்ெபற் க்க வாய்ப் ல்ைல. றப் . உயர் . தைலைம எனப் ெபா ள்ப ம் இந் ரம் 
என் ம் ெசால்ேல இக் ட் ச ்ெசால் ன் நிைலெமா யாதல் ேவண் ம்.]

இந் ரபத

 
 இந் ரபத  indirabadavi, ெப. (n.)

   இந் ரனா க் ம் நிைல; office of Indra."இந் ரன் த ய இைறயவர ்பதங்க ம்" (பரிேம.உைரப்);.

     [இந் ரன் + பத .]

இந் ர ரி

இந் ர ரி indiraburi, ெப. (n.)

   இந் ரனின் தைலநகரான அமராவ  (பாரத.இந் ரப்.24);; Amarawati, Indra's capital (ெச.அக.);.

 Skt indra pura.

     [இந் ரன் + ரி.]

இந் ரர்

இந் ரர ்indirar, ெப. (n.)

   ேதவர;் Dēvas as those living in Indra's world.

     "இந் ரர ்அ ழ்தம் இையவ தா ம்" ( றநா.182);, (ெச.அக.);.

     [இந் ரம் → இந் ரர.்]

இந் ர 
வண்ணப்பட்

இந் ர வண்ணப்பட்  indiravaṇṇappaṭṭu, ெப. (n.)

   பட் ப் டைவ வைக; kind of silk saree.

     "இைழயா ரம் ைலப் ெபான் இந் ரவரண்ப் பட்டாைட" (ேகாவ.க.17);.

     [இந் ரம்2 + வண்ணம் + பட் .]

இந் ர வ ணி

 
 இந் ர வ ணி indiravaruṇi, ெப. (n.)

   ேபய்க்ெகாம்மட் ; wild bitter gourd.

     [இந் ரம் + வ ணி. வண்ணம் → வ ணம் → வ ணி.]

இந் ரவல்

இந் ரவல்  indiravalli, ெப. (n.)

   1. ரண்ைட (ைதலவ.);; square-staked vine.

   2. டக்ெகாற்றான் (ைதலவ.ைதல.93);; balloon vine.

   3. ெகாற்றான் (MM);; parasitic leafless plant (ெச.அக.);.

     [இந் ரம்1 + வல் .]
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இந் ரவாசம்

 
 இந் ரவாசம் indiravācam, ெப. (n.)

   ெநய்தல் மலர ்(மைல.);; white Indian, water-lily. (ெச.அக.);.

     [ஐந் ரம் → இந் ரம் + வாசம். ஐந் ரம் = அழ , றப் .]

இந் ரவாைழ

இந் ரவாைழ indiravāḻai, ெப. (n.)

   கானல் வாைழ; wild plantain.

     [இந் ரம்2 + வாைழ,]

இந் ர காரம்

இந் ர காரம் indiravikāram, ெப. (n.)

   கா ரிப் ம் பட் னத் ந்த ஒ  ப த்தப்பள்ளி (மணி.26.55);; name of a Buddhist monastery in Käviri-p-pu-
m pattinam, reputed to have been established by Indra (ெச.அக.);.

     [இந் ரம்1 + காரம்.]

இந் ர ல்

 
 இந் ர ல் indiravil, ெப. (n.)

   வான ல் ( வா.);; rainbow, the bow of Indra (ெச.அக.);.

     [ஐந் ரம் → இந் ரம் + ல். ஐந் ரம் = அழ , றப் .]

இந் ர ழ

இந் ர ழ  indiraviḻvu, ெப. (n.)

   ேமழ( த் ைரத ் ங்களில் கா ரிப் ம் பட் னத் ல் இந் ரைனக் த் ச ்ெசய் ம் ஒ  ழா 
( லப்.ப .67);; ancient annual festival in honour of Indra held in the month of Cittirai by the Côja kings in their capital city 
of Käviri-p-pú-m-pattiram (ெச.அக.);.

     [இந் ரன் + ழ .]

இந் ர ழா

 
 இந் ர ழா indiraviḻā, ெப. (n.)

இந் ர ழ  பாரக்்க;see indravilavu (அ . ந்.);.

     [இந் ரன் + ழா.]
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இந் ரன்

இந் ரன் indiraṉ, ெப. (n.)

   1. தைலவன்; chief.

   2. அரசன்; king.

     "இந் ரரா ப் பாரே்மல்" (கந்த . ற் பயன்);.

   3. ேவத கால ஆரியரக்் த் தைலவனாக ம் வ ப  ெதய்வமாக ம் ளங் யவன்; Indra who was the 
chief and the god of the Vedic Aryans.

     "இந் ரேன சா ங்கரி" ( றள்.25);.

     [ேவந்தன் → இந்தன் → இந்தர ்→ இந் ரன்.]

ேவதகால ஆரியரக் க்  ற்பட்ட ேமைலயாரியத் ல் 'இந்தர'் 
எனக் ப் டப்பட்ட_ஆரியத்தைலவன் ெபயர ்ேவத காலத் ல் இந் ரன் எனத் ரிந்த .

     "மாேயான் ேமய கா ைற உலக ம்

ேசேயான் ேமய ைமவைர உலக ம்

ேவந்தன் ேமய ம் னல் உலக ம்

வ ணன் ேமய ெப மணல் உலக ம்

ல்ைல ஞ்  ம தம் ெநய்தெலனச்

ெசால் ய ைறயாற் ெசால்ல ம் ப ேம" (ெதால்.ெபா ள்.5);

என் ம் ெதால்காப் ய ற்பா உைர ல் இளம் ரணர ்ேவந்தன் என் ம் ெசால் க்  இந் ரன் 
எனப்ெபா ள் வைரந் ப்ப  ஏற் ைடத்தன் . இந் ரைனத் ேதவர ்தைலவனாக வல்ல  த ழக 
நிலதெ்தய்வங்க ள் ஒ வனாகக்கைடக்கழக இலக் யங்கள் யாண் ம் ப் ட ல்ைல. ேவந்தன் 

இந் ரன் ைச

இந் ரன் ைச indiraṉṟisai, ெப. (n.)

   ழக்  ( வா.);; cardinal direction of the east of which the guardian deity is indra.

     "அ ணனிந் ரன் ைச ய னன்" ( வாச.20.:2);.

     [இந் ரன் + ைச.]

இந் ரனாள்
இந் ரனாள் indiraṉāḷ, ெப. (n.)

   தழல் (ேகடை்ட); ( வா.);;   18th naksatra, an asterism sacred to Indra-Indra's day.

இந் ர ர்

இந் ர ர ்indiraṉur, ெப. (n.)

   ெபான்னாங்காணி (ைதலவ.ைதல.66);; plant growing in damp places. (ெச.அக.);.

     [ஒ கா. இந் ரம் + ஊரி. இந் ர ரி → இந் ர ரி – இந் ர ர.் இந் ர ர ்+ அழ  ஊரப்ெப வ . 
ெபான்னாங்காணிக் ைர உண்பாரக்்  ேமனி ெபான்னா ம் என் ம் நம் க்ைக இ ந்த .]

இந் ராணி

 
 இந் ராணி indirāṇi, ெப. (n.)

இந் ைர பாரக்்க;see Indira. (ெச.அக.);.

     [இந் ைர → இந் ராணி.]
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இந் ரி

இந் ரி indiri, ெப. (n.)

   1. ஒ  ள்மரம்; sensitive prickly tree.

   2. காந்தம்; magnet or load-stone. (சா.அக.);.

     [இந் ரம் → இந் ரி.]

 இந் ரி indiri, ெப. (n.)

   ழக் ; the eastern cardinal direction, as Indra's quarter.

     "இந் ரி தற் ைச ெயட் ங் ேகட்டன'" (கம்பரா. வா வைத. 9.);.

     [Skt. aindri → த. இந் ரி.]

இந் ைர

 
 இந் ைர indirai, ெப. (n.)

   இந் ரன் மைன ; wife of Indira.

ம. இந் ைர.

     [இந் ரன் (ஆ.பா); - இந் ைர (ெப.பா.);.]

இந் வா

இந் வா indivā, ெப. (n.)

   1. ெசங் வைள; sweet smelling red water-lily.

   2. நீரக்் ளிரி; water archer. (சா.அக.);.

     [இந் வரம் → இந் வா. இந் வரம் க ங் வைளையக் த்தா ம் வைள என் ம் ெபா ைமயான் 
ெசங் வைளைய ம் த்ததாகலாம்.]

இந்

இந் 1 indu, ெப. (n.)

   1. நில ; moon.

     "அ க்க ெனசச்ன் இந்  அனல்" ( வாச.13.4);.

   2. க ப் ர மரம் ( .அ.);; camphor cinnamon.

   3. மாழ்  ( க ரிடம்); ( தான. ணா.1.);; fifth naksatra.

   4. ந்  ந  ( ன்.);; river Indus.

   5. இந்  மதத்தவன் (ஆ.அக.);; Hindu, as one who professes Hinduism (ெச.அக.);.

இந்  → Skt indu.

     [நீர ்→ நீத்தம். நீர ்→ நீரந்்  → ஈரந்்  → ஈந்  → இந்  (தண்ணீர,் ளிரச்் ;

   ளிரந்்த நில . இந்  → ந்  (தண்ணீர)்;;ஒ.ேநா. நீர ்→ நீரம் → ஈரம். வா ரம் ஆண் க க்  
ன்ேப ந்  ெவளி நாகரிகத் ன் எசச்மாகச ் ைதந்த பாகத, வடத ழ் (பலவைகப் ரா த 

ெமா கள்); வழக் களான இசெ்சாற்கள் வட லத் க் ெகாசை்ச வழக் களாகத் ெதன் லத் ல் 
வழக் ன் ன.]

 இந் 2 indu, ெப. (n.)

   இந் ப் ; rock-salt (ெச.அக.);.

 Skt sindhuja.

     [இன் → இந் . ஒ.ேநா. ன் → ந் . இந்  + இனிைம அல்ல  ைவ ட் வ . உண க் ச ் ைவ 
ேசரத்்த ன் உப்  இனிைமப் ெபா ள் ெபற்ற . இந்  (உப் ); ைளந்த இடம் இந்  - ந்  
எனப்பட்ட .]
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இந் க்க க்காய்

இந் க்க க்காய் indukkaḍukkāy, ெப. (n.)

   நாட் க் க க்காய்; Indian gall-nut. as opposed to

   கா க் க க்காய்; foreign gall-nut exported from Kabul.

   2. ரந்்த க க்காய்; ripe gall nut as opposed to ஞ் க் க க்காய்;

 tender or immature gall-nut (சா.அக.);.

     [இந்  + க க்காய். இந்  = இந் ய நாட் . இந்  = ளிரச்் , இளைம.]

இந் ப்

இந் ப்  induppu, ெப. (n.)

   ம ந் ப்  வைக (பதாரத்்த. 1096.);; rock salt or sodium chloride used in medicine, so called because it was brought 
from Sindh. (சா.அக.);.

 Skf sindhu.

     [இந்  + உப் .]

இந் ரம்

இந் ரம் induram, ெப. (n.)

   1. எ ; rat.

   2. கப்பற் க க்காய்; large variety of gall-nut (சா.அக.);.

இந் ரம் → Skt indira.

     [ஒ கா. இண் ரம் ( ைட ம் எ ); → இந் ரம்.]

இந்

 
 இந்  induru, ெப. (n.)

   ெப சச்ாளி; bandicoot. (சா.அக.);.

 Skt indúra.

     [ஒ கா. இண் ரம் → இண்  → இந் . இண்  = ெபரிய . இந்  → skt indura.]

இந் ள்

 
 இந் ள் induḷ, ெப. (n.)

இந் ளி பாரக்்க;see induli.

     [இந்  + உள். இந்  – நீர.்]

இந் ளம்

 
 இந் ளம் induḷam, ெப. (n.)

   ெநல்  (ைவ. .);; emblic myrobalan. (ெச.அக.);.

     [இந்  → இந் ள் → இந் ளம்.]

இந் ளி

 
 இந் ளி induḷi, ெப. (n.)

   ெப ங்காயம்; asafetida. (ெச.அக.);.

     [இந் ள் → இந் ளி. இந்  + நீர.் இந் ளி + உள் ஈரம் ெகாண்ட .]

இந்ேதா

இந்ேதா indō,    இைட. (int.) அண்ைமச ் ட் ; to behold.

க. இேதா.

     [இந்தா → இந்ேதா. ( .தா..323);.]
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இப்ப

இப்ப 1 ippaḍi, , . .எ. (adv.)

.

   1. இவ் தம் (ஆ.அக.);; in this manner, thus, so.

   2. இவ்வா ; likewise (ெச.அக.);.

   ம. இப்ப ;   க. இன் ;   ெத. இப்பா ;   ரா. தகன், தான்;பட. இதெ்த.

     [இ + ப  + இப்ப ;

ப  + வைக. இ + அண்ைமச ் ட் .]

 இப்ப 2 ippaḍi, ெப. (n.)

   தண்டத் ரை்வ (R.T.);; penal assessment (ெச.அக.);.

ெத. இப் .

     [ஒ கா. இழப்  + ப  = இழப்ப  → இப்ப .]

இப்ப க்

 
 இப்ப க்  ippaḍikku, . .எ. (adv.)

   . இங்ஙனம் (ஆ.அக.);; thus: in these terms a term used in the subscription in a letter or document over the writer's 
signature, meaning, I remain thus 'இப்ப க்  உங்கள் அன் ள்ள கண்ணன்' (உ.வ.); (ெச.அக.);.

     [இ + ப  = இப்ப  + . ப  = வைக, தன்ைம.]

இப்ப க்ெகாத்த

 
 இப்ப க்ெகாத்த ippaḍikkotta, .ெப.எ. (adj.)

   . இத்தன்ைமயான; such as this (ெச.அக.);.

     [இப்ப  +  + ஒத்த.]

இப்பந்

 
 இப்பந்  ippandi, ெப. (n.)

இ பந்  பாரக்்க;see irupandi.

   ெத. இப்பந் ;க. இப்பந் .

     [இ  + ப . ப  → ெத. பந் . பந்  = வரிைச வைக. இ  + ெத. பந்  → இப்பந்  = 
இ வைகப்பட்ட , கலப்பான .]

இப்பந்  யா

 
 இப்பந்  யா  ippandiyāṭu, ெப. (n.)

இ பந் யா  பாரக்்க;see irupandiyādu (சா.அக.);.

     [இ  + பந்  + ஆ . ப  → ெத. பந் .]

இப்பம்

 
 இப்பம் ippam, . .எ. (adv.)

   இப்ெபா  (ெகா.வ.);; now, at the present moment. (ெச.அக.);.

   ம. இப்பம்;   க., பட. ஈக;   ெத. இப் ; . இதெ்ல.

     [இப்ெபா ம் → இப்ப ம் → இப்பம் (ெகா.வ.);.]
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இப்பர்

இப்பர ்ippar, ெப. (n.)

   1. வணிக இனத்தார ்( வக.1756);; one of the three subcastes among the vaiśyas.

   2. ேகாவணிகர ்(ேகாைவ யர)்; ( ங்.);; sect among the waisyas whose chief vocation is to tend cows and live on 
dairy produce;

 dairymen vaiśya.

   3. ேவளாளர ்(ஆ.அக.);; agriculturist.

     [இைடப்பர ்→ இப்பர.்]

இப்ப ம்

இப்ப ம் ippavum, . .எ. (adv.)

   1. இப்ெபா ம் (ெகா.வ..);; even now.

   2. இப்ெபா ; term meaning just now, generally used as a prefatory word in epistolary writing. (ெச.அக.);.

ம. இப்ேபா ம்.

     [இப்ெபா ம் → இப்ப ம்.]

இப்பா

இப்பா  ippāṭu, . .எ. (adv.)

   இவ் டம்; to this place, hither.

     "இப்பாேட வந் யம் " ( வாச.19,6);.

     [இ + பா , ப  → பா , ப தல் + ைவத்தல், தங் தல். பா  = ைவத்தற் ரிய இடம்.]

இப்பால்

இப்பால் ippāl, . .எ. (adv.)

   1. இவ் டம் (ஆ.அக.);; on this side, herein.

     "இப்பா லைலத்த  காமன் ேசைன" ( வக.490);.

   2. ன் ; hereafter, after this event.

     "இப்பாற் பாரெ்சலச ்ெசல்லச ் ந் " ( வக.469);.

   3. இனிேமல் (ஆ.அக.);; hereafter.

ம. இப்பால்.

     [இ + பால். பால் = ப ப் . ரி , ப , ப க்கப்பட்ட இடம்.]

இப்

இப்  ippi, ெப. (n.)

   1. சங் ; conch – shell.

   2. ளிஞ் ல்; bivalvular shell-fish.

     " ரிக ர ்இப் ைய ெவள்ளி ெயன் ணரத்ல்" (மணி.27-64);.

   3. ப் ; oyster.

   4. த் ச ் ப் ; pearl oyster-shell. (சா.அக.);.

   ம. இப் ;   க. ப் ;   ெத. ப்ப; . ப் .

 Pkt. Sippi.

     [இல் → இள் → இ ப்  → இப்  = ைள ள்ள  சங் .]

இப் ைய

இப் ைய ippiyai, ெப. (n.)

   1. ெவள்ைளக் ங் யம் (நாநாரத்்த.);; konkani resin.

   2. ெபண்யாைன;   ; female elephant. (ெச.அக.);.

இப் ைய → Skt ibhya.

     [இப்  = சங் . இப்  → இப் ைய = சங்  ேபான்  ெவண்ைமயான . இப்  = ஒ ைட ஒப் ைம 
க ய ெபண்பார ்ெசால்லாட் .]
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இப் ெவள்ளி

இப் ெவள்ளி ippiveḷḷi, ெப. (n.)

   ளிஞ் ைல ெவள்ளிெயன் ெறண் ம் மயக்க ணரச்்  ( த். கா.23,5);; mistaking a brilliant shell for 
silver. (ெச.அக.);.

     [இப்  = ளிஞ் ல், சங்  இப்  + ெவள்ளி ளிஞ் ல்கள் ேசா கள் ஆ யைவ பண்டமாற் க் 
காலத் ல் ல்லைற நாணயங்களாகக் க தப்பட்ட ம் ஒப் ேநாக்கத்தக்க .]

இப் றம்

இப் றம் ippuṟam, ெப. (n.)

   இவ் டம்; this place this side."இப் றப்பரப் ெபங்க ம்" (இர . யாக. 44);.

ம. இப் றம்.

     [இ + றம். றம் + றத்ேத ள்ள இடம், ப .]

இப்ேபர்ப்பட்ட

 
 இப்ேபரப்்பட்ட ippērppaṭṭa, .ெப.எ. (adj.)

   இத்தன்ைமயதான; such as, of this kind. (ெச.அக.);.

ம. இப்ேபரப்்பட்ட.

     [இ + ேபர ்+ பட்ட + இப்ேபரப்்பட்ட ெபயர ்→ ேபர.் இத்தைகய ெபயர ்தாங் ய என்ப  இதன் ெசால் 
வ ப்ெபா ள் இத்தன்ைம ைடய என்ப  ெசால்லாட் ப்ெபா ள்.]

இப்ைப

 
 இப்ைப ippai, ெப. (n.)

   இ ப்ைப (L);; South India mahua. (ெச.அக.);.

   ெத. இப்ப;க. இப்ெப.

     [இ ப்ைப → இ ப்ைப → இப்ைப.]

இப்ெபா

 
 இப்ெபா  ippoḻudu, . .எ. (adv.)

   இந்ேநரம் (ஆ.அக.);; now.

     "இப்ெபா  எம்மேனாரால் இயம்  தற்ெகளிேதா?" (கம்பர)்;.

   ம. இப்ெபா ;   க. ஈெஹாத் , ஈெபாத் ;   ெத. இப் . இ ;   பர.் இெபாட;   நா. இகட;்   ர.் 
ஈம் ரி;பட ஈக.

     [இ + ெபா .]

இப்ெபா ேத

 
 இப்ெபா ேத ippoḻutē, . .எ. (adv.)

   இந்ேநரத் ேலேய; at this very moment now itself.

ம. இப்ேபாேழ.

     [இ + ெபா  + ஏ.]

இப்ேபா

 
 இப்ேபா ippō, . .எ. (adv.)

இப்பம் பாரக்்க;see Ippam. (ெச.அக.);.

ம. இப்ேபா.

     [இ + ெபா  = இப்ெபா  → இப்ேபா  → இப்ேபா (ெகா.வ.);.]
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இப்ேபா

இப்ேபா  ippōtu, .எ. (adv.)

   இப்ெபா  ( வ். இயற். ெபரிய வ.87);; now, at this time. (ெச.அக.);.

ம. இப்ேபா .

     [இப்ெபா  → இப்ேபா .]

இப்ேபாேத

 
 இப்ேபாேத ippōtē, .எ. (adv.)

   இப்ெபா ேத; this very moment (ெச.அக.);. 'அப்ேபாைதக்  இப்ேபாேத ெசால் ைவத்ேதன்.'

ம. இப்ேபாேழ.

     [இ + ெபா  + ஏ = இப்ெபா ேத → இப்ேபாேத.]

இம்பர்

இம்பர ்imbar, ெப. (n.)

   1. இவ் லகம்; this material world.

     "உம்ப  ம்ப  ய்ய" ( வாச.9.17);. – . .எ. (adv.);

.

   2. இவ் டத் ; here, in this place."இம்பரிவ் லக ெமாப்பாய்க் " ( வக.1737);.

   3. ன்; next, after.

     "ெநடெ்ட த் ம்பர"் (ெதால்.எ த்.41);. (ெச.அக.);.

     [இம் → இம்  → இம்பர.் ( தா.323); இ → இம்பர.்]

இம்பரர்

இம்பரர ்imbarar, ெப. (n.)

   இவ் லகத்தவர;் beings of this world.

     "இம்பர ேரக்  னிய த்த " ( வாட்ேபாக் ப். இந் ரன் சாப.6.); (ெச.அக.);.

     [இ → இம்பர ்→ இம்பரர.்]

இம்பல்

 
 இம்பல் imbal, ெப. (n.)

   பலைகச ் க்கத்தால் ேதான் ம் இைடெவளி (இ.வ.);; silt caused by the shrinking of wood, as in a door.

     [இம்  → இம்பல்.]

இம்

 
 இம்  imbi, ெப. (n.)

   க ந் ைன ( .அ.); பாரக்்க; black Italian millet (ெச.அக.);.

     [இ ம்  → இம் .]

இம் கம்

 
 இம் கம் imbigam, ெப. (n.)

   ள ; black pepper. (சா.அக.);.

     [ ரியல் → இரியல் → இம்  → இம் கம்.]
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இம்

 
 இம்  imbiḍi, ெப.எ. (adj.)

   ய ைறந்த, ெகாஞ்சம்; small, little (ேசரநா.);.

     [இம் + .]

இம் ல்

இம் ல் imbil, ெப. (n.)

   பண்ைடக்காலத்  ைளயாட்  வைக (பா .109);; ancient game with music. (ெச.அக.);.

     [இம் → இம்  → இம் ல்.]

இம்

 
 இம்  imbusi, ெப. (n.)

   கடல ஞ் ல்; a kind of alangium tree.

     [இம் → இம்  → இம் .]

இம் ராேவர்

 
 இம் ராேவர ்imburāvēr, ெப. (n.)

   சாயேவர ்(இ.வ.);; root used for dying scarlet (ெச.அக.);.

     [இம்  → இம் ரி → இம் ரா + ேவர.்]

இம் றல்

 
 இம் றல் imbūṟal, ெப. (n.)

   சாயேவர ்( ன்); பாரக்்க; root, used for dying scarlet (ெச.அக.);.

     [இம் ரி → இம் ரல் → இம் றல்.]

     [P]

இம் றற் 
சக்களத்

 
 இம் றற் சக்களத்  imbūṟaṟcakkaḷatti, ெப. (n.)

   சாயேவர ்ேபான்ற ஒ வைகப் ண்  (M.M);; foot which resembles imbural. (ெச.அக.);.

     [இம் ரி → இம் ரல் → இம் றல் + சக்களத் .]

இம்மட் ம்

 
 இம்மட் ம் immaṭṭum, . .எ. (adv.)

   இ  வைர ம்; thus far, until now. (ெச.அக.);.

ம. இம்மட்  (இவ்வா );.

     [இ → மட் ம்.]

இம்ம

 
 இம்ம  immaḍi, ெப. (n.)

   யாைன; elephant (சா.அக.);.

     [இ  + ம  = இம்ம .]
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இம்

இம் 1 immi, ெப. (n.)

   மத்தங்காய்ப் ல்லரி ; grain of red little millet

     "இம் யன ண்ெபா ள்களட்ீ " ( வக.495);.

   2. அ  ( ன்.);; atom minute particle.

   3. ஒ  ற்ெறண் ( வக.495, உைர);; smallest fraction = the 1,075. 200-th part of a unit.

   4. ஒ   நிைற ( வக.3027);; small weight.

ம. இம் .

     [இல் → இம் → இம்  (த.வ.145);.]

 இம் 2 immi, ெப. (n.)

   1. ெபாய்ைம (அக.நி.);.

   2. லன்; sense. (ெச.அக.);.

     [இ → இம் → இம் .]

இம் க்கணக்

 
 இம் க்கணக்  immikkaṇakku, ெப. (n.)

   ழ் லக்கக் கணக் ; general term to indicate to computation of very small fractions. (ெச.அக.);.

     [இம்  + கணக் .]

இம் ணி

இம் ணி immiṇi, ெப. (n.)

   1. கச் ய;   க ைற ; a little, very little quantity. (ேசரநா.);.

   2. ; much.

     [இம் → இம்  → இம் ணி.]

இம்ெமன் ரனார்

 
 இம்ெமன் ரனார ்immeṉāraṉār, ெப. (n.)

   கைடக்கப் லவர;் a Sangam poet.

இம்ெமனல்

இம்ெமனல் immeṉal, ெப. (n.)

   1. ைர க் ப் ; onom. expr. of hurry, celerity, haste.

     "ஏ ைட தல்வன ைமந்த னிம்ெமன வங்கட் ெசன்றான்" (கந்த . ரப  மன்வைத.245);.

   2. ஒர ்ஒ க் ப் ; onom. expr. humming, rustling, pattering

     "இம்ெமனப் ெபய் ெவ  ழங் ந் ைசெயல்லாம்" (நால .392); (ெச.அக.);.

     [இம் + எனல்.]

இம்ைம

இம்ைம immai, ெப. (n.)

   இப் றப் ; present birth present state, this life dist fr. ம ைம,

     "இம்ைமக்  ேமேழழ் ற க் ம் பற்றாவான்" ( வ்.நாச.்6.8);

     "இம்ைமச ்ெசய்த  ம ைமக் காெம ம்" ( றநா. 134-1); (ெச.அக.);.

     [இம் → இம்ைம. (க. .17);.]
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இமம்

இமம்1 imam, ெப. (n.)

   பணி; frost, snow."இமஞ் ழ மைல ம்" ( வ்.இயற். 3.98); இமயம் பாரக்்க;see Imayam (ெச.அக);.

இமம் → Skt hima.

     [இமயம் → இமம்.]

 இமம்2 imam, ெப. (n.)

   1. சந்தனம் (நாநாரத்்த.);; sandal wood.

   2. ைம ( தளம்);; coldness, chillness.

 Skt hima.

     [இமம்1 → இமம், பனிையக் த்த ெசால் ளிரச்் ைய ம் ளிரந்்த சந்தனத்ைத ம் த்த .]

இமயம்

இமயம் imayam, ெப. (n.)

   1. ஒ  லமைல (ப ற் ப்.43,7);; Himalayan range, one of the asta-kulaparvadam.

   2. பாற்கட ல் அ தம் கைடவதற்  பயன்பட்ட மந்தரமைல ( வக.963);; Mt.Mandam which was used as the 
churning staff for churning the sea of milk.

   3. ேம  (க த்.38);; Mt. Meru.

   4. ெபான்; gold."இமயம் ைன மன் ல்" ( மர. ர. தம்பர.ெசய்.23);. (ெச.அக.);.

     [உம் → இம் → இைம → இைமயம் → இமயம். உம் + உயர்  க த்  ைனய . உயரந்்த மைலையக் 
த்த இசெ்சால் பனிபடரந்்த ைச ஓங்க ன் கடை்ட ம் த்தலால் ளிரச்் க்க 

பனிப்ெபா ைள ம் அப்பனி ன்  க ரவனின்

ெபான்ெனாளி பட் ப் ெபான் என் ம் ெபா ைள ம் த்த . வடெமா ல்

     " ம" என் ஞ்ெசால் பனிையக் ப் ம் அ  த ழ்செ்சால் ன் ரிேபயா ம். சப்பானிய 
ெமா ல் 'இம' மைலையக் க் ற . ேமைலயாரிய ெமா ல்

     " ம" என் ஞ்ெசால் பனிப்ெபா ளி ம் மைலப்ெபா ளி ம் ஆளப்பட ல்ைல என்ப  
அ யத்தக்க

     "வடாஅ  பனிப ெந வைர" எனப் பண்ைடத்த ல் ஆளப்பட் த்தல் காண்க.]

இமயவரம்பன்

இமயவரம்பன் imayavarambaṉ, ெப. (n.)

   பனி (இமய); மைலைய வரம்பாகக் ெகாண்  ஆண்ட ேசரமன்னன் (ப ற் ப்.20.ப கம்);; name of a 
distinguished Chéra king implying that his conquests and jurisdiction extended upto the Himalayas. (ெச.அக.);.

     [இமயம் + வரம்பன்.]

இமயவல்

 
 இமயவல்  imayavalli, ெப. (n.)

   இமவான் மகளான மைலமகள் (பாரவ் ); ( வா);; Parvati, daughter of Himavat (ெச.அக.);.

     [இமயம் + வல் .]

இமய ல்

இமய ல்  imayavilli, ெப. (n.)

   ேம மைலைய ல்லாகக் ெகாண்ட வன் ( கா த்.ேசட.27);; Siva who took up Mt. Méru as His bow in a war 
with asuras (ெச.அக.);.

     [இமயம் + ல் .]

இ ைச

இ ைச imisai, ெப. (n.)

   ங் ; violence, annoyance torment injury, harm.

     "ெபாய் லாரி ைச ெசய்யார"் (நல்.பாரத.ஆசார.30); (ெச.அக.);.

     [இன்னாத்தல் - இன்னல் ைளத்தல். இன்னா - இன்  – இன் த்தல் - இ த்தல் (ெகா.வ.); → Skt himsa.]
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இ ர்

இ ர1் imirtal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ த்தல்; to sound.hum."க ம் ரந்் ம்ெமன" (க த்.119.8);.

   2. ஊ தல்; to blow.

     "ைகைவத் ர்  ழல்" (பரிபா. 19,41);.

ம. இ க.

     [இம் → இ ர.் இம் = ஒ க் ப் .]

 இ ர2் imirtal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. உலரத்ல்; to dry up.

   2. ஆ தல், வற் தல்; to evaporate as in boiling to disappear, as a boil.

   3. கைள ன் தல் (க நா.);; to waste away.

   4. அ தல், ெக தல்; to get spoiled 'அவ க் க் கண் இ ரந்்  ட்டதா?' (ெகாங்.வ.);.

க. இம . இ . இ . ெத. இ  இ .

     [உம் → உ ர ்→ இ ர.் உம் + ெவப்பம்;

ெவப்பத்தால் உலரத்ல் ைறதல்.]

இ ல்

இ ல் imil, ெப. (n.)

   எ த் த் ல்; hump or the withers of an Indian bull, hump of the Zebu.

     "எ ேலற் ன் ேனற்ப த்தான்" ( வக.2437); (ெச.அக.);.

ம. இ. .

     [உம் → இம் → இ ல். உம் = தல், ர தல், ெப த்தல், உயரத்ல்.]

இ ெல

இ ெல  imilerudu, ெப. (n.)

   1. ைடய எ  (hump + bull);; humped Indian ox.

   2. ெப மாள் மா ; temple bull. (சா.அக.);.

     [இ ல் + எ .]

     [P]
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இ ழ்

இ ழ்1 imiḻtal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ த்தல்; to sound.

     " ள்ளின. ம் கழ் சால் ைளவயல்" ( றநா.15.4.);.

   2. யாெழா த்தல் ( ங்.);; to buzz lo make a low continued sound, as the strings of a yāl.

   3. தைழத்தல்; to sprout, shoot forth

     "ம ழ்ந் ேதாங் ய நளி ம் பரப் ன்" (ப ற் ப்.23);.

   4. தல்; to abound.

     "உண்ம  வைக க்க ழ" (ெப ங்.நரவாண 7.3);.

     [இம் – இ ழ். இம் = ஒ க் ப் . இ ழ் + இன்ேனாைச, ம ழ்ச் , தைழத்தல்.]

 இ ழ்2 imiḻtal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கட் ப்ப த்தல்; to bind, as by an order to restrain.

     "ஆைண னா

ழ்ந் டப்பட் " ( நாயக . 17:14);.

   2. ட் தல்; to wink.

     [அம் → இம் → இ ழ். அம் தல் = அைணத்தல், கட் தல்.]

 இ ழ்3 imiḻttal, ெச. . . (v.i.)

இ

 
 இ  imiḻi, ெப. (n.)

   இைச (அக.நி.);; melody. (ெச.அக.);.

     [இ ழ்தல் + ஒ த்தல், இைசத்தல், இ ழ் → இ .]
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இைம

இைம1 imaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ங் தல்; to sleep.

     " ணாக ேநாக்  ைமயான்" (க த்.60); (ெச.அக.);

     [அைமத்தல் + ெபா த் தல், தல். அைம → இைம இைமத்தல் கண் தல், ங் தல்.]

 இைம2 imaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   இைம ெகாட் தல்; lo wink.

     "அ த் ைமப் ன்"

   775); - 4 ெச. . . (v.i.);

   1. ஒளி தல் ( வா.);; to glitter, twinkle, shine.

   2. ங் தல்; to diminish shrink.

     "இைமயா வ ங்கடன்" (கல்லா.7);.

   ம. இமய்க் க: க. . வ . ;ெத. .

     [அைம → இைம. இைமத்தல்.]

 இைம3 imai, ெப. (n.)

   1. கண்ணிைம; eye lid.

   2. கண்ணிைமக்ைக; winking of the eye.

இைமக்கட்

 
 இைமக்கட்  imaikkaṭṭi, ெப. (n.)

   இைம  ண்டா ேமார ்கட் ; adenoma of the eye-lid (சா.அக.);.

     [இைம + கட் .]

இைமக்கண்

 
 இைமக்கண் imaikkaṇ, ெப. (n.)

   ட் க்கண்; constantly winking eye, continuous blinking - Blepharism (சா.அக);.

     [இைம + கண்.]

இைமக்

 
 இைமக்  imaikkuru, ெப. (n.)

   இைம ண்டா ம்  கட் ; sty. (சா.அக.);.

     [இைம + .]

இைமக் ைல

 
 இைமக் ைல  imaikkulaivu, ெப. (n.)

   கண்ணிைம ேலற்ப ம் நிைலய ; sagging of the skin of the eye-lid, due to atrophy of the tissues - 
Blepharochalasis. (சா.அக.);.

     [இைம + ைல .]
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இைமக்ேக

 
 இைமக்ேக  imaikāṭu, ெப. (n.)

   வளி னால் இைமக க்ேகற்ப ம் உணரச்் ய ; paralysis of the muscles of both eye-lids. (சா.அக.);.

     [இைம + ேக .]

இைமெகாட் -தல்

இைமெகாட் -தல் imaigoṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   கண்ணிதழ் ேசரத்ல்; to wink twinkle. (ெச.அக.);.

   ம. இமெவட் க;க. எெம க் .

     [இைம + ெகாட் தல். ெகாட் தல் = அ த்தல், ஒன்ேறாெடான்  இைணந்  ெபா ந் தல்.]

இைமசச்ந்

 
 இைமசச்ந்  imaiccandi, ெப. (n.)

   கண்ணிைம ட்பக்க ள்ள ைடெவளி;   இ  ெவள் க் ம் இைமக் ம் 
ந ேவ ள்ள ; intervening crevice between the eyelids and the white of the eye. (சா.அக.);.

     [இைம + சந் .]

இைம றத்தல்

 
 இைம றத்தல் imaidiṟaddal, ெப. (n.)

   ம ர ்உ ரந்்  இைம ெவளித்ேதான்றல்; eye lids losing hairs and opening out (சா.அக.);.

     [இைம + றத்தல்.]

இைம றந்த கண்

இைம றந்த கண் imaidiṟandagaṇ, ெப. (n.)

   1. த்த கண்; wide-open eyes.

   2. இைம ம ர ்உ ரந்்த கண்; eye lids deprived of lashes.

   3. ண்டக்கண்;   அள ற்  ேமல் ல க் கா ங் கண்; blepharodiastasis. (சா.அக.);.

     [இைம + றந்த + கண்.]

இைமநீர்

 
 இைமநீர ்imainīr, ெப. (n.)

   கண்ணீர;் tear, drops of water secreted from the eyes (சா.அக.);.

     [இைம + நீர.்]

இைமநீர்ப்பாய்சச்
ல்

 
 இைமநீரப்்பாய்சச்ல் imainīrppāyccal, ெப. (n.)

   தைல ள்ள நீர ்இைம நரம் ன் வ யாகக் கண்ணிைம ல் இறங்  க்க ண்டாக் ம் 
கண்ேணாய்; disease of the eye-lids marked by swelling supposed to be due to the draining of fluid from the head. 
(சா.அக.);.

     [இைம + நீர ்+ பாய்சச்ல்.]

இைமப்பள

இைமப்பள  imaippaḷavu, ெப. (n.)

   இைமக் ன்ற ேநரம்;    ேநரம்;   கண்ணிைமப்ேபா ; time taken in winking;

 a moment."இைமப்பள ந் ன்ப ெமான் ல்லாத" ( ளா. ற.221);.

ம. இமப்பள .

     [இைமப்  + அள . அள  = ேநரம்.]
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இைமப்

இைமப்  imaippu, ெப. (n.)

   1. இைமப்பள  பாரக்்க;see imaippalavu.

     "இைழபக ைமப் ன் எய் ட் " ( வக.1680);

   2. ளக்கம்; brilliance.

     " ன் ற ைமப் ற் ெசன்னிப் ெபாற்ப" ( .85);, (ெச.அக.);.

     [இைம → இைமப் .]

இைமப்ெபா

இைமப்ெபா  imaippoḻudu, ெப. (n.)

   கண்ணிைமக் ம் ேநரம்; brief moment of time, as the twinkling of the eye.

     "இைமப்ெபா ம் என்ெனஞ் ல் நீங்கா தான் தாள் வாழ்க" ( வாச.1.2); (ெச.அக.);.

     [இைம + ெபா .]

இைம ற-த்தல்

இைம ற-த்தல் imaibiṟattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   இைமத்தல்; to wink, as the eyes.

     "உம்பரிைம றப்ப" (பரிபா.17.31);.

     [இைம + ற. றத்தல் = ேதான் தல், ெசய்தல். இைம றத்த லாவ  இைமக் ந் ெதா ல் 
ெவளிப்ப தல்.]

இைம ெபா ந் -
தல்

இைம ெபா ந் -தல் imaiborundudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   உறங் தல் ( வ்.நாச.்5,4);; sleep, close ones eyelids. (ெச.அக.);.

     [இைம + ெபா ந் தல். ெபா ந் தல் = ேசரத்ல், தல்.]

இைமயவர்

இைமயவர ்imaiyavar, ெப. (n.)

   ேதவர ்( வ். ெபரியாழ்.474);; celestials who have characteristic eye lids which do not bat (ெச.அக.);.

ம. இமயவர.் இமேயார.்

     [இைமயாதவர ்→ இைமயார ்→ இைமயவர ்(ெகா.வ.);.]

இைமயா -தல்

இைமயா -தல் imaiyāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   கண்ெகாட் தல்; wink as the eyes. (ெச.அக.);.

     [இைம + ஆ தல். ஆ தலாவ  ெசயற்பா தல்.]

இைமயார்

இைமயார ்imaiyār, ெப. (n.)

   ேதவர;் gods. who never wink their eyes

     "இைமயாரின் வா ம் பா லேர" ( றள்.906); (ெச.அக.);.

ம. இமயவர.் இமேயார.்

     [இைமயாதவர ்→ இைமயார.்]

இைமெயாட்

 
 இைமெயாட்  imaiyoṭṭi, ெப. (n.)

   இயற்ைகயாகேவ இைமகள் ஒன்ேறாெடான்  ஒட் க் ெகாண்  வள தல்; growing together or adhesion of 
the eye-lids - Blepharosynechia (சா.அக.);.

     [இைம + ஒட் .]

இைமெயாட் க் 
ெகாள்ளல்

 
 இைமெயாட் க் ெகாள்ளல் imaiyoṭṭikkoḷḷal, ெப. (n.)

   கண்ணின் ைள அ கரிப்பதால் இைம க் ெகாள் தல்; eye-lids adhering together from excessive 
purulence. (சா.அக.);.

     [இைம + ஒட்  + ெகாள்ளல்.]
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இைமேயார்

இைமேயார ்imaiyōr, ெப. (n.)

இைமயவர ்(ெதால். ெபா ள். 248); பாரக்்க;see imaiyavar. (ெச.அக.);.

     [இைம → இைமேயார.்]

இைமேயாரம்

 
 இைமேயாரம் imaiyōram, ெப. (n.)

   ம ர ் ைளத் க் ம் கண்ணிைம ன் னி; edge or the margin of the eye-lids - Tarsus (சா.அக.);.

     [இைம + ஒரம்.]

இய-த்தல்

இய-த்தல் iyattal,    3 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கடத்தல்; to pass beyond, excel, transcend.

     "உணரந்்  யந்த ந் நிைலைம" ( வ். வாய். 1.3.6); (ெச.அக.);.

உ-உய்-இய்-இய. இயத்தல் = ெசல் தல், கடத்தல் இய என் ம் ைனசெ்சால் யா → யாத் ைர. இந் , 
ஜா → ஜாத் ைர, என இந் ம், ற ெமா களி ம், ஏ → ஏ , எனப் ற்காலத் த ம் ம ய .]

இயக்க சத் வம்

இயக்க சத் வம் iyakkasattuvam, ெப. (n.)

பத்  ெமய்ப்பா க ள் (சத் வங்க ள்); இயக்கசா ப் ெபண்ணின் சத் வம் (ெகாக்ேகா.4); (ெச.அக.);. 

 natural disposition of a woman classed under the yaksa type.

     [இயக்கர ்+ சத் வம்.]

இயக்க நரம்

 
 இயக்க நரம்  iyakkanarambu, ெப. (n.)

   அைச ம் நரம் ; nerve whose function is motion, vasomolor nerves (சா.அக.);.

     [இயக்கம் + நரம் .]

இயக்கம்

இயக்கம்1 iyakkam, ெப. (n.)

   1. நடமாட்டம்.

     "நாணகத் ல்லார ்இயக்கம்" ( றள். 1020);;

 motion moving, about as showing signs of life, activity.

   2. அைச க் ப் ; expression as of the eyes"கண்ணிைண யக்கம்" (மணி.25-8);.

   3. வ ; way-path.

     "ஏ நீ ரைடகைர யக்கந் தன்னில் ( லப்.10.90);.

   4. இைசப்பாட்  வைக, ழ ைசத்தல்; musical composition of four different kinds, viz., 

தனைட, வாரம், ைட, ரள்.

   5. இைச, நடப் ; pitch of three kinds. viz, powerful, weak and mean 

ெம , சமன், வ  என் ம் வைக யக்கம்,

     " வைக யக்க  ைற  ளிக் க ப் " ( லப்.842);.

   6. நன்ைம, ேமன்ைம, ெப ைம ( வா.);; greatness, goodness, excellence

   7. ஒளி; shine, splendour.

   8. வாழ் ; livelihood.

   9. மர , பழக்கம்; custom, manner.

   ம. இயக்கம்;   க. எசக;   ெத. எசக  (ம ழ் );; . எத் . எச் .
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இயக்கமாதர்

 
 இயக்கமாதர ்iyakkamātar, ெப. (n.)

   ேதவ கன்னியர;் celestial damsels. (ஆ.அக.);.

     [இயக்கர ்+ மாதர.்]

இயக்கர்

இயக்கர ்iyakkar, ெப. (n.)

ப ெனண்கணத் ெளா  கணத்தார ்(கம்பரா.தாடைக.26); 

 yaksas a class of celestials, one of padinen - kanam (ெச.அக.);.

ம. இயக்கன்.

இயக்கர் ேகாமான்

 
 இயக்கர ்ேகாமான் iyakkarāmāṉ, ெப. (n.)

   ேபரன் ( டா.);; kubéra, king of the yaksas (ெச.அக.);.

 Skt. Yaksa,

     [இயக்கர ்+ ேகாமான். ேகாமகள் → ேகாமான் + அரசன்.]

இயக்கர் ேவந்தன்

 
 இயக்கர ்ேவந்தன் iyakkarvēndaṉ, ெப. (n.)

இயக்கர ்ேகாமான் ( ங்.);;see iyakkar-koman. (ெச.அக.);.

     [இயக்கர ்+ ேவந்தன்.]

இயக்கல்

 
 இயக்கல் iyakkal, ெப. (n.)

   ன்னல்; lightning (ஆ.அக.);.

     [இயங்  → இயக்  → இயக்கல்.]

இயக்கன்

இயக்கன்1 iyakkaṉ, ெப. (n.)

   1. இயக்ககணத்தான் (கம்பரா.தாடைக.26);; yaksa.

   2. ேபரன் ( வா.);; Kuběra, king of the yaksas (ெச.அக.);.

     [இயம் → இயக்கன்.]

 இயக்கன்2 iyakkaṉ, ெப. (n.)

   தைலைமயாக நின்  நடத் பவன் (க த்.95.உைர);; leader.

     [இய → இயக்  → இயக்கன். இயக் தல், ன்னின்  நடத் தல்.]

இயக்

இயக்  iyakki, ெப. (n.)

   1. இயக்கப்ெபண் ( வக.1219);; female yaksa.

   2. அறதெ்தய்வம் ( ங்.);; goddess of virtue. (ெச.அக.);.

இயக்  → Skt yaksi.

     [இயக்  → இயக் , இயக்  → Skt. yaksi.]
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இயக்  கா

 
 இயக்  கா  iyakkikācu, ெப. (n.)

   இயக் ன் உ வம் ெபா த்த ஒ  பைழய நாணயம் (ேசரநா.);; old coin bearing the figure of a yaksi.

     [இயக்  + கா .]

இயக் னி

 
 இயக் னி iyakkiṉi, ெப. (n.)

   கண்டங்கத் ரி (மைல.); பாரக்்க; prickly plant.

     [இயக்  → இயக்  → இயக் னி. இனி - ெபண்பா . ஒ.ேநா. நல்  → நல் னி.]

இயக் நர்

 
 இயக் நர ்iyakkunar, ெப. (n.)

   இயக் பவர,் தைலவர;் director, leader.

     [இயக்  → இயக் நர.்]

இயங்கல்

இயங்கல் iyaṅgal, ெப. (n.)

   1. நடத்தல்; walking.

   2. உ ரத்்தல்; breathing, respiring (சா.அக.);.

     [இயங்  → இயங்கல்.]

இயங் யற்ெபா
ள்

இயங் யற்ெபா ள் iyaṅgiyaṟporuḷ, ெப. (n.)

   நக ம், இடம் ெபய ம் ெபா ள் (நன்.259. த்);; living, animate and mobile beings (ெச.அக.);.

     [இயங்  + இயற்ெபா ள். இயங் ன்ற அல்ல  அைச ன்ற உ ரத்் ரள்கள்.]

இயங் ேயார்

இயங் ேயார ்iyaṅgiyōr,    .அ.ெப. (vpl.n.) ெசன்ேறார;் onward mover.

     "ெப வைர அத்தம் இயங் ேயா ேர" (அகநா.359);.

     [இயங்  + ஆர ்= இயங் யார ்→ இயங் ேயார.் ஆர ்→ ஓர ்( ரி .);.]

இயங்

இயங் 1 iyaṅgudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   1. அைசதல்; to move. Stir.

   2. ேபாதல் ( வா.);; to go, travel, proceed.

   3. உலா தல் ( ங்..);; to walk about. Promenade. (ெச.அக.);.

ம. இயங்ஙக.

     [இய → இயங் .]

 இயங் 2 iyaṅgudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   ஒளி ெசய்தல் (நாநாரத்்த.);; to shine, glitter. (ெச.அக.);.

     [ஒ கா. வயங்  → யங்  → இயங் .]

 இயங் 3 iyaṅgu, ெப. (n.)

   ெசல் ைக; movement act of going

     "இயங் ைடய த்த கங் ல்" ( வக.1360); (ெச.அக.);.

     [இய → இயங் .]
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இயங்

இயங்  iyaṅgudi,    ெச. . . . (v.i.fin) ெசல் ன்றாய் (அகாந.12.3); you go, move (2nd person, sing finite verb).

     [இயங்  + .]

இயங் ைச

 
 இயங் ைச iyaṅgudisai, ெப. (n.)

   ச் க்காற்  இயங் ம் க் த் ைள ( ன்.);; nostril through which the breathing passes. (ெச.அக.);.

     [இயங்  + ைச.]

இயங் ைண

இயங் ைண iyaṅgudiṇai, ெப. (n.)

   அைச ம் ெபா ள் (நன்.299. த்.);; class of things that move. opp. to நிைலத் ைண. (ெச.அக.);.

     [இய → இயங்  + ைண.]

இயங் பைடயரவ
ம்

இயங் பைடயரவம் iyaṅgubaḍaiyaravam, ெப. (n.)

   பைகயரைண ற் தற்ெக ந்த பைட ன் ெசல வால் உண்டாம் ஆரவாரத்ைதக் ம் றத் ைற 
(ெதால்.ெபா ள்.63);; literary theme describing the uproar caused by the march of a besieging army. (ெச.அக.);.

     [இயங்  + பைட + அரவம்.]

இயங்ெக ல்

இயங்ெக ல் iyaṅgeyil, ெப. (n.)

   ப் ரம்; legendary three forts.

     "இயங்ெக  ெலய்யப் றந்த எரிேபால" (க த்.150-2);.

     [இயங்  + எ ல்.]

இயங்ெகா

இயங்ெகா  iyaṅgoli, ெப. (n.)

   பர ன்ற ஒ ; vibrating sound.

     "இயங்ெகா  ெந ந் ண்ேதர ்கட ம  ைரந்ேத" (க த்.135-20);.

     [இயங்  + ஒ .]

இயத்

இயத்  iyattu, ெப. (n.)

   இயற் 2 (யாழ்ப்.); பாரக்்க; implement, utensil (ெச.அக.);.

     [இயற்  → இயத்  (ெகா.வ.);.]

இயந்தா

இயந்தா iyandā, ெப. (n.)

   1. யாைனப்பாகன்; mahout.

   2. ேதேராட் ; to driver of chariots, etc. (ெச.அக.);.

     [இய = ெசல், நட, நடத் . இய → இயந்தன் → இயந்தா.]

இயந் ரம்

இயந் ரம்1 iyandiram, ெப. (n.)

   1. இயங் ெபா ; machine.

     "இயந் ரப் ப வ ெமாப்பான்" (கம்பரா. உ க்கா.78);.

   2. ேதர ்( வா.);; car, chariot (ெச.அக);.

     [இய → இயங்  → இயந் ரம்.]

 இயந் ரம்2 iyandiram, ெப. (n.)

   1. பாண்டவைக (நாநாரத்்த.);; a kind of vessel or receptacle.

   2. கண்ணி; net (ெச.அக.);.

     [ஒ கா. உயந் ரம் → இயந் ரம். உய்த்தல் = உடெ்ச த் தல்.]

775

www.valluvarvallalarvattam.com 5549 of 19068.



இயந் ரம ல்

 
 இயந் ரம ல் iyandiramayil, ெப. (n.)

   ம ற்ெபா  ( ன்.);; legendary flying machine fashioned after the pattern of a peacock (ெச.அக.);.

     [இயந் ரம் + ம ல்.]

ம ற்ெபா  பாரக்்க;see mayirpori.

இயந் ரி-த்தல்

இயந் ரி-த்தல் iyandirittal,    4 ெச. . . (v.i.)

.

   1. இயங் ெபா  அைமத்தல் ( வக.103.உைர.);; to design or construct, as mechanism.

   2. இயந் ரத் லாட் தல்; to press, as seeds in an oil mill

     "இக்ெகனேவ ெசக் ைட ட ் யந் ரிப்பர"் ( வத . வரக்்க நரக .161);.

   3. மந் ரம் ஓ  இயந் ரத் தகட் ல் எ தல்; to write on a thin copper sheet chanting mantras. 

     'மந் ரக்காரர ்ெசப் த்தகட் ல் யந் ரித் க் ெகா த்தார.்' (உ.வ.);. (ெச.அக);.

     [இயம் + ஒ ெய ப் ம் அல்ல  இயக்கப்ப ம் க . இயம் + ரித்தல், ரித்தல் + ஆட் தல், 
அைசத்தல், ெசய்தல்.]

இயந்ைத

 
 இயந்ைத iyandai, ெப. (n.)

   ெசவ்வ  யாழ்த் றவைக ( ங்..);; ancient secondary melody-type of the cevvaļi class. (ெச.அக.);.

     [இயம் → இயந்ைத.]

இயபரம்

இயபரம் iyabaram, ெப. (n.)

   இம்ைம ம ைம; this world and the next, here and hereafter.

     "இயபரமாவன ன்னம் பரான்ற ைணய ேய" (ேதவா.252,9);.

     [இகம் + பரம் = இகபரம் → இயபரம். இவ் → இவம் → இகம் (இவ் லகம்);. ப  → பரம் (ேபரண்டம், 
எல்லா உலகங்கைள ம் உள்ளடக் ய அகல் ம் .]

இயம்பல்

இயம்பல் iyambal, ெப. (n.)

   1. ெசால் (அக.நி.);; word.

   2. அம்பல், பழெமா ; gossip about love affairs. proverb, old saying. (ெச.அக.);.

     [இய → இயம்  → இயம்பல், இைசக்க னின்ெற ம் இ ம் எ ம் ெமல்ேலாைச ேபால் 
இனிைமயாகக் ரெல ப் ப் ேப தல்.]
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இயம்

இயம் 1 iyambudal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ த்தல்; to sound.

     "ஒைச. க மைன யம்ப" ( றநா.36);.

   2. இைசக்க  ஒ த்தல்; to

 sound,

 as a musical instrument.

     "ெவன் ெக  ெதாண்டகம் யன்  யம்ப" (கந்த .வள்.92);- 4 ெச. ன்றா . (v.t.);

.

   1. ெசால் தல் ( ங்.);; to say, speak, utter.

   2. த்தல்; to praise.

     "ஞானக்ெகா தைன… இயம் ேவாேம" ( ற்றா. ற.7);;

ம. இயம் க.

     [இய → இயம் .]

 இயம் 2 iyambudal,    11 ெச. . . (v.i.)

   ப் தல்; to call, as to help.

     "மடப்  … ெந வைர யம் ம்" (மைலப .309.உைர);, (ெச.அக.);.

இயம் ணர் ம்

இயம் ணர் ம்  iyambuṇartūmbu, ெப. (n.)

   ெந  வங் ய ெமன் ம் இைசக்க  (ஐங் .377);; ancient wind instrument. (ெச.அக.);.

     [இயம்  + உணர ்+ ம் . ெசால்லக்க ம் அல்ல  ெவளி டக் க ம் உணர் ைன இைசயான் 
ெவளிப்ப த் ம் ம்பா ய ெந வங் யம் என் ம் நீண்ட ல்லாங் ழல்.]

இயமகம்

இயமகம் iyamagam, ெப. (n.)

   மடக்கணி (ேதவா.582);; style of versification where a word or phrase is repeated but connotes different senses.

அ ேதா ம் ஒன் ம் பல மா ய ரக்ள் மடங் வ வ . ெபான்ன  மாதவர ்ேசர் ற வத்தவன்

ெபான்ன  மாதவர ்ேசர் ற வத்தவன்

ெபான்ன  மாதவர ்ேசர் ற வத்தவன்

ெபான்ன  மாதவர ்ேசர் ற வத்தவன்.

     [இயம் + அகம். இைசெயா ங் ைன உடெ்காண்ட  இயமகம் → யமகம் எனத் ரிந்த . இயமகம் → 
Skt. yamaka.

இயமகாமாைல

இயமகாமாைல iyamakāmālai, ெப. (n.)

   காமாைல வைக (தஞ்.சர .iii,122);; a kind of jaundice.

     [இயமம் + காமாைல.]

இயமநியமம்

 
 இயமநியமம் iyamaniyamam, ெப. (n.)

இயல்மம் பாரக்்க;see iyalmam. (அ . ந்);.

     [இய → இயல் → இயல்மம் → இயமம். இய = நட. இயமம் = நடத்ைத. இயமநியமம் என்ப  
எ ைகபற்  வந்த அ க் த் ெதாடர.்]
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இயமம்

இயமம் iyamam, ெப. (n.)

   ஒகத் ற் ரிய எண் வைக உ ப் க ள் ஒன்  (ெதால்.ெபா ள்.75.உைர);; abstention from lying, killing, 
theft, sust, covetousness etc., one of the elements of astáñga yógam (ெச.அக.);.

     [இயல்மம் → இயமம். இயல்மம் = ஒ ங் .]

இயமரம்

இயமரம் iyamaram, ெப. (n.)

   பைறவைக (ப ற் ப்.50, உைர);; a kind of ancient drum. (ெச.அக.);.

     [இயம் → இயமரம்.]

இயமன்

 
 இயமன் iyamaṉ, ெப. (n.)

   எமன்; yama, god of death. (ெச.அக.);.

இயமன் → Skt. yama.

     [இய - இயமன் = ெச த் ேவான்.]

இயம ர்

 
 இயம ர்  iyamaṉūrti, ெப. (n.)

   எ ைமக்கடா ( ங்.);; he-buffalo, yama's vehicle.

     [இயமன் + ஊர் .]

இயமான்

இயமான் iyamāṉ, ெப. (n.)

இயவான்

   1. பாரக்்க;see iyavan-1,

     "நான்மைற ேயா மகத் ய மான்பட" ( வாச.14.14);. (ெச.அக.);.

இயமான் → Skt. yajamäna.

     [இய → இயமான்.]

இயமானன்

இயமானன் iyamāṉaṉ, ெப. (n.)

இயவான் பாரக்்க;see iyavan

   1. ேவள் த் தைலவன்; sacrifice.

     "இயமா னனாம் மலா" ( வாச.1.36);.

   2. ஆதன் (ஆன்மா);; life, soul,

     "இ கடேரா யமான ைனம் த ெமன் " (மணி.27.89);, (ெச.அக.);.

இயமானன் → Skt. yajamära.

     [இய → இயவன் → இயவான் → இயமான் → இயமானன். → skt. yajamana. ஒ.ேநா. இய ள் + கட ள். 
இய  = வ . இய ள் + வ நடத் பவன். தைலவன். இயவான் த ல் வழக் ழந்த காலத் ற்  

ன்ேப வடெமா  கடன்ெகாண்ட .]

இயர்

இயர ்iyar,    இைட. (part) யங்ேகாள் ஈ ; vbl. opt. ending.

     "ெபாய்யா யேரா ெபாய்யா யேரா" ( றநா. 233);. (ெச. அக.);.

     [ஈ → ஈயர ்→ இயர ்( யங். . .ஈ .]

778

www.valluvarvallalarvattam.com 5552 of 19068.



இயல்

இயல்1 iyalludal,    13 ெச. . . (v.i.)

   1. யதாதல்; to be possible.

     "இயல்வ  கரேவல்" (ஆத் .);.

   2. ேநரத்ல்; to befall, happen.

     "இயன்ற ெதன் ெபா ட் னா வ் ட னக் " (கம்பரா கப். 40);.

   3. ெபா ந் தல்; to be associated with.

     "ெவ  யல் ெவஞ் ரம்" ( ன்.);.

   4. தங் தல்; lo abide.

     "'மா யல் ன்ற ரமேகந் ர ரத் க் " (கந்த . ஏம . 4);.

   5. ெசய்யப்ப தல்; to be made or constituted.

     " யவரக்ட ்ெகற்றா யன்றேதா நா'' (நால .353);.

   6. அைசதல் ( .215);; to move, dance, frisk about.

   7. நடத்தல்; to go on foot, to move forward

     "அரிைவெயா  ெமன்ெமல ய " (ஐங் .175);.

   8. உலா தல்; to walk about gaily.

     "

மஞ்ைஞ

இயல்பகத் ைண

 
 இயல்பகத் ைண iyalpagattiṇai, ெப. (n.)

   அவ்வவ் யல்ைபக் ெகாண்  ெபா ைளக் காட் வ ; classification according to the nature and content of 
things (ஆ.அக.);.

     [இயல்  + அகம் + ைண.]

இயல்பளைவ

இயல்பளைவ iyalpaḷavai, ெப. (n.)

   1. ெசால் ன் ெபா ைளச ் ழ்நிைலயால் உ ப்ப த் ம் ஆைண (சந்தரப்்பத் னால் நிசச் க் ம் 
ரமாணம்);. ( . .அளைவ.1);; determination of the meaning of a word from the context;

 one of four kinds of judgement. (ெச.அக.);.

     [இயல்  + அளைவ.]

இயல்பா -த்தல்

இயல்பா -த்தல் iyalpāyiruttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெசல்வாக்ேகா த்தல் ( ன்.);; to be influential or powerful. (ெச.அக.);.

     [இயல்  + ஆய் + இ த்தல்.]
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இயல்

இயல் 1 iyalpu, ெப. (n.)

   1. தன்ைம; nature, property, quality.

     "இயல் காண்ேடாற்  மாய்ைக" ( . .1.3.);.

   2. ஒ க்கம்; proper behaviour, good conduct

     "சால் ம் யப்  யல் ம் ன் ன்" ( ஞ் ப்-15);.

   3. நற் ணம்; goodness."ஏ லா ெரன்பாரியல் ல்லார"் (நான் மணி.44);.

   4. ேநரை்வ (இ.வ..);; propriety, regularity, genuineness.

   5. ைற; prescribed code of conduct

     "இயல் னானில்வாழ்க்ைக வாழ்பவன்" ( றள்.47);.

   6. வரலா ; circumstances, account

     "உல ன்றாடக்கண் மகளா த்த யல் ம்" ( ரம் . க்க .1);. (ெச.அக.);.

ம. இயல் .

     [இய - இயல் → இயல் .]

 இயல் 2 iyalpu, ெப. (n.)

   அளைவ ( ரமாணம்); பத்த ள் ஒன்  (மணி.27.10);; one of ten methods of acquiring true knowledge. 
(ெச.அக.);.

     [இயல் → இயல் .]

இயல் கணம்

இயல் கணம் iyalpugaṇam, ெப. (n.)

   உ ரக்்கணம் ெமன்கணம் இைடக்கணங்கள் (தக்கயாகப்.602);; vowels, nasals and semi-vowels. (ெச.அக.);.

     [இயல்  + கணம்.]

இயல் நயம்

இயல் நயம் iyalpunayam, ெப. (n.)

   நயங்கள் நான் ள் ஒன்  (மணி. 30,218);; one of nayanga nangu, or four principles of life according to Buddhism. 
(ெச.அக.);.

     [இயல்  + நயம்.]

இயல்  ணர்ச்

இயல்  ணரச்்  iyalbubuṇarcci, ெப. (n.)

   ேதான்றல், ரிதல், ெக தல் ேபான்ற மாற்ற ன் ச ்ெசாற்கள் ணரவ்  (நன்.153. உைர.);;     [இயல்  
+ ணரச்் .]

இயல்  வழக்

இயல்  வழக்  iyalpuvaḻkku, ெப. (n.)

   எப்ெபா க்  எப்ெபயர ்இயல் லைமந்தேதா அப்ெபயராேலேய அப்ெபா ைளக் ைக 
(நன்,267);;   இ  இலக்கண ைடய ;   இலக்கணப் ேபா , ம உ என்ற வைக ல் 
ஆளப்ப ற ; denoting a thing by the word that usage has sanctioned as its natural name, which usage is of three 
kinds, viz, இலக்கண ைடய ;

இலக்கணப்ேபா , ம உ, as dist fr. த  வழக் . (ெச.அக.);.

     [இயல்  + வழக் .]

இயல் ளி

இயல் ளி iyalpuviḷi, ெப. (n.)

   ஈ ரியா  நிற் ம் ளிேவற் ைம (க த்.80, உைர);; vocative case in which the noun is uninfected. 
(ெச,அக.);. [இயல்  + ளி.]

இயல் ளி

இயல் ளி iyalpuḷi, , . .எ. (adv.)

   ைறப்ப ; in accordance with the established custom or order.

     "இயல் ளி வ பட் " (காஞ் ப் . அ ரா .4); (ெச.அக.);

     "இயல் ளிக் ேகாேலாச் ம் மன்னவன்" ( றள்:545);.

     [இயல்  + உளி.]
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இயல்

 
 இயல்  iyalpū, ெப. (n.)

   ); ல்வம்; beel flower. (ஆ.அக.);.

     [இயல் + .]

இயல்ெபான்

 
 இயல்ெபான் iyalpoṉ, ெப. (n.)

   இயற்ைகப் ெபான்; natural gold as opposed to alchemical gold (சா.அக.);.

     [இயல் + ெபான்.]

இயல்மம்

 
 இயல்மம் iyalmam, ெப. (n.)

   ஒ ங் , ரை்ம; regularity.

     [இயல் + இயல்மம்.]

இயல் ெமா

இயல் ெமா  iyalmoḻi, ெப. (n.)

இயன்ெமா  (ப ற் .24.11); பாரக்்க;see iyanmoli.

     [இயல் + ெமா .]

இயல்வ

இயல்வ  iyalvadu, ெப. (n.)

   ெபா ந்த நடப்ப ; perfect functioning, natural existence.

     "உ ப ம் ஓவாப் ணி ம் ெச பைக ம் ேசரா  இயல்வ  நா " ( றள்.734);. (பாண் .அக.);.

     [இயல்  + அ .]

இயல் வைரயைற

 
 இயல் வைரயைற iyalvaraiyaṟai, ெப. (n.)

   ெபா ளின் தன்ைமைய அல்ல  ெசால் ன் ெபா ைளத் ட்ப ட்பமாக ெதளிந் ைரத்தல்; stating 
precise nature of thing or meaning of word.

     [இயல் + வைரயைற. இயல் - இயல் .]

இயல்வாைக

 
 இயல்வாைக iyalvākai, ெப. (n.)

   ெப ங்ெகான்ைற (L);; a species of unarmed brasiletto. (ெச.அக.);.

     [இயல் + வாைக.]

இயல்வாணர்

இயல்வாணர ்iyalvāṇar, ெப. (n.)

   லவர;் poets"இயல் வாண க் களித்தான்" (ெப ந்ெதா.1348);. (ெச.அக.);.

     [இயல் + வாணர.்]

இயல்

இயல்  iyalvu, ெப. (n.)

   1. இயல் ; nature.

   2. ெப ைகக் த்தக்க ஆம் ைட; means of attaining, as salvation.

     "ஏனமாய் நின்றாரக்் யல் " ( வ். இயற். 1,12);. (ெச.அக.);.

     [இய → இயல் → இயல் .]
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இயலைச

இயலைச iyalasai, ெப. (n.)

   ேநரைச நிைரயைசகள்; class of general metrical syllables.

     "இயலைச த ரண் " (ெதால்.ெபா ள்.318);, (ெச.அக.);.

     [இயல் + அைச.]

இயல

 
 இயல  iyalaḍi, ெப. (n.)

   இயற் ரான் (நான்  ரான்); வ ம  (ஆ.அக.);; line containing feet of two metrical syllables each.

     [இயல் + அ .]

இயலவர்

இயலவர ்iyalavar, ெப. (n.)

   இயல் ைன ைடயவர;் possessing desirable attributes.

     "தணந்ததன் நைல நீ தளரியலவ ெரா " (க த்.66-17);.

     [இயல் + அவர.்]

இயலல்

இயலல் iyalal, ெப. (n.)

   1. இைசதல்; agreeing.

   2. ஏ தல்; to be able.

   3. யதா த்தல்; being accessible.

   4. உடன்படல்; consent.

   5. நடத்தல்; walking.

   6. அைசதல்; moving (ஆ.அக.);.

     [இயல் + அல்.]

இயல

இயல  iyalaṟivu, ெப. (n.)

   ெசால்ல  (சப்த ஞானம்);; knowledge of words with their meanings and relations to each other.

     " ள்ைள இயல க் " (ஈ .2.5.10);. (ெச.அக.);.

     [இயல் + அ .]

இயலா ரியன்

இயலா ரியன் iyalāciriyaṉ, ெப. (n.)

   பரத ல் கற் ப்ேபான் ( வக. 672, உைர.);; dancing master (ெச.அக.);.

     [இயல் + ஆ ரியன்.]

இயலாைம

 
 இயலாைம iyalāmai, ெப. (n.)

   டாைம; inability infeasibility, impossibility (ெச.அக.);.

     [இயல் + இயலாைம.]

இயலார்

இயலார ்iyalār, ெப. (n.)

   இயல் ைன ைடயார;் people who possess good nature and conduct

     "ம யலார ்ம ண்  றந்தைம வான் மன்ேனா" (க த்.30-6); (பாண் .அக.);.

இய ைச யந்தா

இய ைச யந்தா  iyalisaiyandāti, ெப. (n.)

   ெபா ளாலன்  ஓைசயால் வ ம் அந்தா த் ெதாைட (ஈ .1.6.2. );; variety of andād-t-todai in which the 
concluding letter, word or phrase of a stanza is apparently repeated at the commencement of the next Stanza but is different 
in sense though alike in sound dist fr. ெபா ளிைசயந்தா  (ெச.அக);.

     [இயல் + இைச + அந்தா .]
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இயெலா க்கம்

இயெலா க்கம் iyaloḻukkam, ெப. (n.)

   நல்ெலா க்கம்; right conduct

     "இைண ல்லா யெலா க்க ைசத்த நின் னிைறைமேயா" (ெப ந்ெதா.169);.

     [இயல் + ஒ க்கம்.]

இயவம்

இயவம்1 iyavam, ெப. (n.)

   1. தவசவைக; a kind of grain.

   2. ெநல்; paddy (ெச.அக.);.

இயவம் → Skt yawa.

     [ஒ கா;

   ேவய் → ேவயம் ( ங் லரி );, ெத. ய்ய ;ேவயம் → யம் → யவம் → இயவம்.]

 இயவம்2 iyavam, ெப. (n.)

   கண் ள்ேள வட்டமா ம். இ ற ங் ந் ள்ள பளிங் ேபான்ற ஆ க்கல்; crystalline lens of the 
eyes (சா.அக.);.

இயவம் → Skt yawa.

இயவர்

இயவர ்iyavar, ெப. (n.)

   இைசக்க கைள இயக் பவர;் operator of musical instruments, instrumentalist (க. .63);.

     [இய → இயவர.்]

இயவன்

இயவன் iyavaṉ, ெப. (n.)

   1. ேதாற்க யாளன்; drummer.

     "க த்த யவரியந்ெதாட்டன்ன" (ம ைரக். 304);.

   2. ழ்மகன் (அக.நி.);; base man, man of low upbringing (ெச.அக.);.

     [இயம் – இய + அன் = இயவன்.]

இயவனர்

இயவனர ்iyavaṉar, ெப. (n.)

   1. கம்மாளர;் smiths.

   2. த் ரக்காரர;் artists.

   3. ேசானகர;் Romans and Greeks.

   4. றர;் others.

     [இய  - இயவனர ்= வ ப்ேபாக்கர;்

றர,் ேவற் ர ்கம்மப் பணியாளர ்அயலார.்]

இயவனன்

இயவனன் iyavaṉaṉ, ெப. (n.)

   ேரக்கநாட் னன் (யவனன்);; foreigner.

     "இைனய ட்பத் யவன ரியற் ய" (ெப ங்.நரவாண.9.59); (ெச.அக.);.

     [GK Ayona → yavana → த. இயவனன்.]

இயவனிைக

 
 இயவனிைக iyavaṉigai, ெப. (n.)

   எ னி பாரக்்க;see eliņi. ைர; curtain. (ஆ.அக.);.

     [எ னி → Skt யவனிகா → த. இயவனிைக.]
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இயவான்

இயவான் iyavāṉ, ெப. (n.)

   1. வ நடத் ேவான், தைலவன்; one who leads, leader, chief.

   2. கட ள்; god.

     [இய → இய  (வ ); → இயவான்.]

இயவானி

இயவானி iyavāṉi, ெப. (n.)

   ஒமம் (ைதலவ.ைதல.77);; bishop's weed. (ெச.அக.);.

இயவானி → Skt yavani.

     [ஒ கா. இயவம் (= அரி ); → இயவானி = ெமல் ய அரி  ேபான்ற ஓமம்.]

இய ள்

இய ள் iyavuḷ, ெப. (n.)

   1. தைலைம; leadership, superiority.

     "இய ள் யாைன" (அகநா.29);.

   2. எப்ெபா க் ம் இைறவன்; supreme Lord.

     "ெபரிேயா ேரத் ம் ெப ம்ெபய ரிய ள்" ( ,274);.

   3. ெதய்வம் ( ங்.);; God, deity.

   4. கழாளன் ( வா.);; famous person.

   5. வ  (அகநா.29, உைர);; way (ெச.அக.);.

ம. இய ள்.

     [இய - இய  - இய ள்.]

 இய ள்2 iyavuḷ, ெப. (n.)

   ள்ைள (அக.நி.);; child. (ெச.அக.);.

     [இல் → இன. இய → இய ள்.]

இயைவ

இயைவ1 iyavai, ெப. (n.)

   1. வ  ( வா.);; way, path.

   2. கா  (அக.நி.);; jungle (ெச.அக.);.

 OE OS OHG Way, ON vegr. Goth Wigs;

 F Weg. L. Vehere: G Dutch Ydd Weg. Hung ut;

 Nor. Vei.

     [இய → இய  → இயைவ.]

 இயைவ2 iyavai, ெப. (n.)

   1. மைலெநல்வைக ( ங்.);; paddy raised in hilly districts.

   2. ங் லரி  ( வா.);; bamboo seed which resembles rice. (ெச.அக.);.

     [ேவய் → ேவயம் ( ங் லரி ); – யம் → ய  → யைவ – இயைவ. இயைவ → Skt yava.]

 இயைவ3 iyavai, ெப. (n.)

   வைர (பச.் .);; dholl (ெச.அக.);.

     [ஒ கா. உலைவ - உயைவ - இயைவ.]
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இயற்காட்

இயற்காட்  iyaṟkāṭci, ெப. (n.)

   நற்காட் ; right faith.

     "ேப ல்லா யற்காட் ய ளிய  நின்ெப ைமேயா" (ெப ந்ெதா.167);. (ெச.அக.);.

     [இயல் + காட் .]

இயற்காந்தம்

 
 இயற்காந்தம் iyaṟkāndam, ெப. (n.)

   இயற்ைகயாகேவ நிலத் லகப்ப ம் காந்தம்; smooth, loadstone, natural magnet, as opposed to artificial magnet. 
(சா.அக.);.

     [இயல் + காந்தம்.]

இயற் ணப்ெபயர்

இயற் ணப்ெபயர ்iyaṟkuṇappeyar, ெப. (n.)

   ெதா ைலயன் ப் பண்ைபக் க் ம் ெபயர ்(நன். 269, ம ைல.);; nomenclature which indicates nature but 
not function.

     [இயல் + ணம் + ெபயர.்]

இயற்ைக

இயற்ைக1 iyaṟkai, ெப. (n.)

   1. இயல்  ( வ். வாய்.4,9,1);; nature, disposition, inherent quality.

   2. இயல்பாக இ த்தல், ெசயற்ைகக்  எ ர;் that which is natural opp. to ெசயற்ைக"இயற்ைக யல்லன 
ெசயற் ைக ற் ேறான் ம்" ( றநா.35);.

   3. வழக்கம்; custom, practice.

     "உலகத் யற்ைக ய ந்  ெசயல்" ( றள். 637);.

   4. இலக்கணம்; distinguishing characteristic.

     " ரமசாரி யற்ைகையத் ெதரித்த வா ம்" ( ரம் . அ க் .23);.

   5. நிைலைம; state, condition, circumstances வ ைமயான இயற்ைக ( ன்.);.

   6. ெகாள்ைக; opinion conviction belief."ெபரியவரியற்ைக" (கம்பரா.அேயாத்.மந் ர.63);.

   7. பணி ட்  (யாழ்ப்.);; instrument tool (ெச.அக.);.

     [இயல் +  ைக = இயற்ைக.]

இயற்ைகக் ணம்

 
 இயற்ைகக் ணம் iyaṟkaikkuṇam, ெப. (n.)

   இயல் ; natural disposition, temper (ெச.அக);.

     [இயல் → இயற்ைக + ணம்.]

இயற்ைகக்

 
 இயற்ைகக்  iyaṟkaikkuṟi, ெப. (n.)

இயற்ைகயாகேவ ண்டா ங்  (in pathology);, natural symptoms as in diseases. (சா.அக.);.

     [இயல் → இயற்ைக + .]

இயற்ைகப் ணர்ச்

இயற்ைகப் ணரச்்  iyaṟkaippuṇarcci, ெப. (n.)

   தைலவ ம் தைல ம் ெதய்வத்தால் ம் தற் ட்டம் (இைற.2.பக்.33.);; first union of lovers brought 
about by destiny.

     [இயல் → இயற்ைக +  ணரச்் .]
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இயற்ைகப்ெபா
ள்

இயற்ைகப்ெபா ள் iyaṟkaipporuḷ, ெப. (n.)

   ேதான் யேபா  ெதாடங்  ஒ நிைலய வா ய ெபா ள் (ெதால்.ெசால். 19.);; that which is natural, natural 
product (ெச.அக.);.

     [இயற்ைக + ெபா ள்.]

இயற்ைகயளெப
ைட

இயற்ைகயளெபைட iyaṟkaiyaḷabeḍai, ெப. (n.)

   இைச ளி பண்டமாற்  த ய இடங்களில் நிக ம் அளெபைட ( ர. .ேவ.5, உைர.);; natural 
prolongation of a vowel sound as in singing, calling bartering, lamenting, etc., கண்ணாஅ;

   காஅ;ேமாேராஒ ேமார.் (உ.வ.);.

     [இயற்ைக + அளெபைட.]

இயற்ைக யவா

இயற்ைக யவா iyaṟkaiyavā, ெப. (n.)

   இயல்பாகேவ ஏற்ப ம் ஆைச; natural desire.

     "ஆரா இயற்ைக அவா நீப் ன்" ( றள்.370); (சா.அக);.

     [இயற்ைக + அவா.]

இயற்ைகய

 
 இயற்ைகய  iyaṟkaiyaṟivu, ெப. (n.)

   உய்த் ண ம் அ ; instinct, intuition (ெச.அக.);.

     [இயற்ைக + அ .]

இயற்ைக ன்பம்

இயற்ைக ன்பம் iyaṟkaiyiṉpam, ெப. (n.)

   இயற்ைகப் ணரச்் யாலா ய இன்பம் ( வக.2063);; experience of pleasure by lovers in their first union brought 
about by destiny. (ெச.அக.);.

     [இயற்ைக + இன்பம்.]

இயற்ைக ணர்
னனாதல்

இயற்ைக ணர் னனாதல் iyaṟkaiyuṇarviṉaṉātal, ெப. (n.)

   வெனண் ணத் ெதான்  ( றள்.9, உைர);; having intuitive wisdom, one of Sivan-en-kunam (ெச.அக.);.

     [இயற்ைக + உணர் னன் + ஆதல்.]

இயற் ர்

இயற் ர ்iyaṟcīr, ெப. (n.)

   அகவ ரிச் ர ்(ெதால். ெபா ள். 325);; foot of two metrical syllables. (ெச.அக);.

     [இயல் + ர.்]

இயற் ர்ெவண்ட
ைள

இயற் ரெ்வண்டைள iyaṟcīrveṇṭaḷai, ெப. (n.)

   மா ன் நிைர ம், ள ன் ேந ம் வ ந்தைள (இலக்.718, உைர);; metrical succession which should be 
observed in venbä. The metrical Connection of a simple (ேநரைச); syllable at the end of a foot with the compound 
(நிைரயைச); syllable at the beginning of the succeeding foot and vice versa when both the feet happen to be two syllable. 
(ெச.அக.);.

     [இயல் + ர ்+ ெவண் + தைள.]

இயற்ெசால்

இயற்ெசால் iyaṟcol, ெப. (n.)

   எல்லாரக்் ம் ெபா ள் ளங் ஞ் ெசால் (நன்.271);;   ரிெசால் ன் ேவறான ; standard words which are 
in common use and are understood by all, dist fr. ரிெசால் (ெச.அக.);.

     [இயல் + ெசால்.]

இயற்பைக 
நாயனார்

 
 இயற்பைக நாயனார ்iyaṟpagaināyaṉār, ெப. (n.)

   அ பத்  ன்  நாயன்மா ள் ஒ வர ்(ெபரிய .);; name of a canonized $aiva saint, one of the sixty-three.

     [இயற்பைக + நாயனார.்]
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இயற்படெமா தல்

இயற்படெமா தல் iyaṟpaḍamoḻidal, ெப. (n.)

   தைலவன் ணங்கைளத் தைல  கழ்ந்  ம் அகத் ைற ( க்ேகா.378);; woman's expatiation of her 
lover's good qualities. (ெச.அக.);.

     [இயல் + பட + ெமா தல்.]

இயற்ப த் ைரத்த
ல்

 
 இயற்ப த் ைரத்தல் iyaṟpaḍutturaittal, ெப. (n.)

   வ ப த் ச ்ெசால்லல் (ஆ.அக.);; indicate way while narrating.

     [இயல் + ப த்  + உைரத்தல்.]

இயற்பலைக

இயற்பலைக iyaṟpalagai, ெப. (n.)

   த ழ்க்கழகப் பலைக, (சங்கப் பலைக);, ( வாலவா.56.10);; miraculous seat-board of the last Tamil Sangam 
in Madura (ெச.அக.);.

     [இயல் + பலைக.]

இயற்ப த்தல்

இயற்ப த்தல் iyaṟpaḻittal, ெப. (n.)

   தைலவன் ணங்கைளத் ேதா  இகழ்ந்  ம் அகத் ைர ( க்ேகா.376);; literary theme in which the 
companion the heroine belittles the hero's qualities (ெச.அக.);.

     [இயல் + ப த்தல்.]

இயற்பா

 
 இயற்பா iyaṟpā, ெப. (n.)

   மா யப் பாடல்க ள் ( வ் யப் ரபந்தத் ள்); ஒ ப ; name of a sector of the Divya-p-pirabandam 
(ெச.அக.);.

     [இயல் + பா.]

இயற்ெபயர்

இயற்ெபயர1் iyaṟpeyar, ெப. (n.)

   1. வழங் தற்  இடப்பட்ட றப் ப் ெபயர ்(ெதால்.ெசால்.173);; proper name, naturally or arbitrarily given 
(ெச.அக.);

   2. ெபற்ேறாரிட்ட ெபயர ்(ஆ.அக.);; christened name.

     [இயல் + ெபயர.்]

 இயற்ெபயர2் iyaṟpeyar, ெப. (n.)

   ர ப்ெபயர ்(ெதால்.ெசால்.174. ேசனா.);; noun common to both uyartina and akrinai (ெச.அக.);.

     [இயல் + ெபயர.்]

இயற்ெபயரக்் ள

இயற்ெபயரக்் ள  iyaṟpeyarkkiḷavi, ெப. (n.)

   இயற்ெபயரா ய ெசால்; proper noun (ெதா.ெசால்.196-2);.

     [இயல் + ெபயர ்+ ள .]

இயற்றண்டம்

இயற்றண்டம் iyaṟṟaṇṭam, ெப. (n.)

   தண்டைண; ordinary fine

     "நாேல கால் காணம் இயற்றண்ட டம் ெப வதாக ம்" (S.I.I.iv. 295); (ெச.அக.);.

     [இயல் + தண்டம்.]

787

www.valluvarvallalarvattam.com 5561 of 19068.



இயற்ற ழ்

 
 இயற்ற ழ் iyaṟṟamiḻ, ெப. (n.)

   த்த ள் ஒன்  ( ங்.);; literary Tamil, poetry or prose, conforming to the rules of Tamil grammar, one of mu-o-
Tamil, a broad division of Tamil literature embracing all belles-letters except dramas and musical compositions (ெச.அக.);.

     [இயல் + த ழ்.]

இயற்றல்

இயற்றல் iyaṟṟal, ெப. (n.)

   1. யற்  ( வா.);; effort exertion, endeavour (ெச.அக.);.

   2. ஏ தல் (ஆ.அக.);; commanding

   3. ெசய்தல் (ஆ.அக.);; doing, making

   4. யாத்தல்; composing.

     [இயல் → இயற்றல். . .]

இயற்றைள

இயற்றைள iyaṟṟaḷai, ெப. (n.)

   1. இயற் ர ்ெவண்டைள (யா.கா.ஒ .4.); பாரக்்க;see Iyarcir vendalai (ெச.அக.);

   2. ஆ ரியத்தைள; metrical connection between the first and last syllables of -adjacent feet as applicable to asiriya-p-pâ.

     [இயல் + தைள.]

இயற்றனம்

இயற்றனம் iyaṟṟaṉam, ெப. (n.)

   1. க ; instrument. 2.. ஏனம் (பாத் ரம்);;

 vessel. (ஆ.அக.);.

     [இயல் → இயற்  → இயற்றனம்.]

இயற்

இயற் 1 iyaṟṟi, ெப. (n.)

   1. யற் ; effort exertion.

   2. ஏந் , வ ; position of ease, comfort and happiness, strength.

     "தனக்  இயற் ள்ள காலத் ேல" (ஈ .9.14);. (ெச.அக.);.

 இயற் 2 iyaṟṟi, ெப. (n.)

   உத ; support.

     "ைகநிற் ம் பரிகர ண்டா க்க இயற் ல்லாதாைரப் ேபாேல" ( வ்.ெபரியாழ்.53.6, 
வ்யா.பக்.574);.

   2. றைம (ஈ .9,1,4. );; skill.

   3. த ; qualification.

   4. உசச்ாயம் (ஈ .9,1,4, );; high position (ெச.அக.);.

     [இயற்  → இயற் .]
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இயற்

இயற் 1 iyaṟṟudal,    5 ெச ன்றா . (v.t.)

   1.ெசய்தல்; to do, make, perform, effect, execute.

     "இைசயா ெதனி  யற் ேயா ராற்றால்" (நால . 194);.

   2. நடத் தல்; to cause o act direct or control the movements of

     "ெநஞ்ேச யற் வா ெயம்ெமா " ( வ்.இயற்.ெபரிய வந்.1.);.

   3. ெபா ள் ேதடல்; to acquire, earn.

     "ஒண் ெபா ள் காழ்ப்ப யற்  யாரக்் " ( றள்.760);.

   4. ேதாற் த்தல் ( ஷ் த்தல்);; to create, germinate.

     "ெக க ல யற்  யான்" ( றள். 1062);,

   5. ல் ெசய்தல்; to compose, to write, as a book.

     "சாத்தனார ்இயற் ய மணிேமகைல" (ெச.அக.);.

   ம. இயற் க;   க., ெத. எச ; . இய னி, இய னி.

     [இயல் → இயற் .]

 இயற் 2 iyaṟṟu, ெப. (n.)

   ஏனம் (யாழ்ப்.);; implement utensil, any hollow vessel, as a cup or a coconut shell (ெச.அக.);.

     [இயல் → இயற் .]

இயற் தற் 
க த்தா

இயற் தற் க த்தா iyaṟṟudaṟkaruddā, ெப. (n.)

   பயனிைலச ்ெசயைல ேநேர ெசய் ம் ைன தல் (நன்.297, உைர.);; direct agent who carries out a function, 
as in the sentence. 'தசச்ன் ேதைர யைமத்தான்' dist. fr. ஏ தற்க த்தா (ெச.அக);.

     [இயற் தல் + க த்தா.]

இயறல்

இயறல் iyaṟal, ெப. (n.)

   . ேப  (அக.நி.);; final bliss (ெச.அக.);.

   2. ேபாதல்; the act of moving, going. (ஆ.அக.);.

     [இயலல் → இயறல்.]

இயன்ஞானம்

இயன்ஞானம் iyaṉñāṉam, ெப. (n.)

   நல்ல ; right knowledge.

     "இ ளில்லா யன்ஞான யம் வ ன் னியல் பாேமா" (ெப ந்ெதா.167);, (ெச.அக.);.

     [இயல் + ஞானம். இயல  பாரக்்க;see iyalarrivu.]

இயன்மகள்

இயன்மகள் iyaṉmagaḷ, ெப. (n.)

   கைலமகள் ( ரேமாத.் 8.20);; Saraswati, goddess of letters (ெச.அக.);.

     [இயல் + மகள்.]

இயன்மணம்

 
 இயன்மணம் iyaṉmaṇam, ெப. (n.)

   இயற்ைக மணம்; natural fragrance. (ஆ.அக.);.

     [இயல் + மணம்.]
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இயன்மாைல

இயன்மாைல iyaṉmālai, ெப. (n.)

   இயங் ம் மாைலக் காலம்; agreeable evening

     "யாெகாண்ட இ ைச இயன் மாைல அைலத ்த உம்" (க த்.29-17);.

     [இயல் + மாைல.]

இயன்ெமா

இயன்ெமா  iyaṉmoḻi, ெப. (n.)

இயன்ெமா  வாழ்த்  (ெதால்.ெபா ள்.90.உைர.); பாரக்்க;see iyan-moli-válttu (ெச.அக.);.

     [இயல் + ெமா .]

இயன்ெமா  
வாழ்த்

இயன்ெமா  வாழ்த்  iyaṉmoḻivāḻttu, ெப. (n.)

   1. தைலவன் னர ்ெசய் கைள அவன் ேமேலற்  வாழ்த் ம் றத் ைற (ெதால்.ெபா ள். 
90);; literary theme of glorifying a hero by attributing to him all the noble deeds of his ancestors

   2. இன்னாரின்ன  ெகா த்தார ்அவர ்ேபால நீ ங் ெகா ப்பாயாக என யாவ ம் அ யக் ம் றத ்
ைற ( .ெவ.9.6.);; literary theme of requesting one to emulate the noble example set by the great benefactors of olden 

times

   3. அரசன் தன்ைம ைனப் கழ்ந்  ெசால் ம் றத் ைண ( .ெவ. 9.7.);; theme of extolling the high qualities 
of the king (ெச.அக.);.

     [இயல் + ெமா  + வாழ்த் .]

இயனம்

 
 இயனம் iyaṉam, ெப. (n.)

   கள்ளிறக் ேவான  க ெபய் ட் ல் (யாழ்ப்.);; bag which loosely hangs down from the waist best of a toddy 
drawer, containing

 implements which he may require for climbing trees and for cutting branches etc. (ெச.அக.);.

     [ஏனம் → யானம் → இயானம் → (ெகா.வ.); இயனம்.]

இயனிைல 
வகம்

 
 இயனிைல வகம் iyaṉilaiyuruvagam, ெப. (n.)

   உ வக அணிவைக  ெளான் . அஃ  ஒன்ற ப்  பலவற்ைற வ த் ம் உ வ யா ம் 
உைரத்  அங் ைய வ த்  உைரப்ப . (ஆ.அக);; figure of speech.

     [இயன் + நிைல + உ வகம்.]

இயென

இயென  iyaṉeṟi, ெப. (n.)

   நல்ெலா க்கம்; path of approved conduct even path of rectitude.

     "இயென  ங் ைக டா " (நால .294); (ெச.அக.);.

     [இயல் + ெந .]

இ கம்

இ கம் iyūkam, ெப. (n.)

   க ங் ரங்  (ெப ங். வத்தவ. 17.14);; black monkey.

     [ஏ - க ைம. ஏ + ஊகம் – ஏ கம் – இ கம்.]
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இைய

இைய1 iyaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

.

   1. ெபா ந் தல்; to be agreeable, be palatable

     "என்ேபா ையந்த வ ழ் " (நால .210);.

   2. இணங் தல்; to agree, harmonise.

   3. நிரம் தல்; to

 become

 quite ful.l

     "மாக்கடல் கண் ையய மாந் க் கார ்ேதான்ற" ( ைண மாைல, 100); - 2 ெச. ன்றா . (v.t.);

   ஒத்தல் (நன்.367);; to resemble. (ெச.அக.);.

   ம. இய க;   க. ஈ : ெத. ஈயேகா . உய்யேகா  (ஒப் ைக);; . இய னி இய னி.

     [இல் → இள் → இய் → இைய.]

 இைய2 iyaittal, ,

   2

ெச. ன்றா . (v.t.);

ெபா த் தல் to join, connect adapt. (ெச.அக.);.

இைய ைசக்

 
 இைய ைசக்  iyaibilisaikkuṟi, ெப. (n.)

   இைடப் றவரலாக வ ஞ்ெசாற்கைள யைடக் ங் கள் (பாலபாடம்);; bracket (ெச.அக.);.

     [இைய  + இல் + இைச + .]

இைய  வகம்

 
 இைய  வகம் iyaibiluruvagam, ெப. (n.)

   அணிவைக ெளான் ;   அஃ  பல ெபா ைள ந் தம் ெளான்ேறா ெடான் ையயாமல் உ வகஞ் 
ெசய்வ  (ஆ.அக.);; figure of speech.

     [இைய  + இல் + உ வகம்.]

இைய ன்ைம 
நீக்கம்

இைய ன்ைம நீக்கம் iyaibiṉmainīkkam, ெப. (n.)

   தன்ேனா ைய ன்ைம நீக் ம் தன்ைம; non-restrictive attribution of a quality to a noun by a purely descriptive 
epithet, as ெசம்ைம in ெசஞ்ஞா  which only defines 65muogy without carrying with it any implication that there are 
other suns. (ெச.அக.);.

     [இைய  + இன்ைம + நீக்கம்.]

இையந் ைர

இையந் ைர iyaindurai, ெப. (n.)

   பல ெபா ள்களின் வைரயைறப்பட்ட ெதா  (மணி.30.193);; collection of several distinct objects (ெச.அக.);.

     [இைய → இையந்  + உைற = இயந் ைற → இையந் ைர.]

இைய ன்ைம 
நீக்கல்

இைய ன்ைம நீக்கல் iyaibiṉmainīkkal, ெப. (n.)

இைய ன்ைம நீக்கம் (ெதால்.ெசால்.182,ேசனா.); பாரக்்க;see iyalbinmai-nikkam. (ெச.அக.);.

     [இைய  + இன்ைம + நீக்கல்.]
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இைய ன்ைமய
ணி

இைய ன்ைமயணி iyaibiṉmaiyaṇi, ெப. (n.)

   ெபா ள் தனக் த் தாேன வைம என்  உைரக் ம் அணி (அணி.2);; figure of speech in which a thing is 
compared only to itself as being peerless and as having nothing else comparable to it (ெச.அக.);.

     [இைய  + இன்ைம + அணி.]

இைய

இைய  iyaibu, ெப. (n.)

   1. ணரச்்  (ெதால்.ெசால். 308);; combination union.

   2. ெபா த்தம்; harmony."பண்ெணன் னாம் பாடற் ைய ன்ேறல்" ( றள். 573);.

   3. இ  ேகட்ட ன் இ  ேகடக்த்தக்கெதன் ம் யாப்  (நன். றப் ப். த்.);; sequence of study, 
appropriateness, logical arrangement of Subject matter which determines the order in which topics should be taken up for 
study.

   4. எ த் ெதாத் வ ம் ெதாைட வைக. (காரிைக. உ ப்.16.);; rhyme.

   5. ெமல் ன இைட ன ெமய்க ள் ஒன் ல் ம் ெசட் டக்ைளக் ெகாண்ட வனப்  வைக 
(ெதால்.ெபா.552); (ஞ, ண, ந, ம, ன, ய, ர, ல, வ, ழ, ள என்ற ப ெனா  ள்ளி றாய் வந்த பாட் );; long, 
continuous, narrative poem consisting of verses which end in any one of the possible consonantal endings. (ெச.அக);.

     [இைய - இைய  – இைய .]

இைய த்ெதாைட

இைய தெ்தாைட iyaibuttoḍai, ெப. (n.)

   ஐந்ெதாைட ள்ெளான்  ஈற்ெற த்  ஒன் வரத் ெதா ப்ப  (இலக்.723);; rhyming, concatenation in which 
the last letter of each line of a verse is the same, one of five todais. (ெச.அக.);.

     [இைய  + ெதாைட.]

இைய வகம்

இைய வகம் iyaiburuvagam, ெப. (n.)

   உ வகவணி  ெளான்  (தண் .35, உைர);; a kind of metaphor. (ெச.அக.);.

 Skt. rüpaka.

     [இைய  + உ வகம்.]

இைய வண்ணம்

இைய வண்ணம் iyaibuvaṇṇam, ெப. (n.)

இைடெய த் கள் ந்  வ ஞ் சந்தம் (ெதால்.ெபா

   530); rhythm produced by the frequent use of

 the consonants of the medial class. (ெச.அக.);.

     [இைய  + வண்ணம்.]

இைய வனப்

 
 இைய வனப்  iyaibuvaṉabbu, ெப. (n.)

   ெசய் ள் வனப்ெபட் ெனான் ;   அஃ  இைடெமல் ன ெவாற் ற் ற் ப ன்  வ வ  
(ஆ.அக.);; figure of speech.

     [இைய  + வனப் .]

இையேம

 
 இையேம iyaimē, ெப. (n.)

   இைய பாரக்்க வாைழப்ெபா  (மைல);; plantain, musa. (ெச.அக.);.

     [இைய → இையேம. (ெகா.வ.);.]
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இைய

இைய  iyaivu, ெப. (n.)

   1. ேசரக்்ைக ( வா.);; union, joining together. (ெச.அக.);.

   2. ெபா த்தம் (ஆ.அக.);; harmony, appropriateness.

   3. இைச  (ஆ.அக.);; consent, willingness.

     [இைய → இைய .]

இர்

இர ்ir, இைட. (part),

   1. ன்னிைலப் பன்ைம ஈ ; suffix denoting second person plural,

     "வந்தனிர"்.

   2. படரக்்ைகப்பன்ைம ஈ ; suffix denoting third person plural. ேகளிர,் ெபண் ர.் (ெச.அக.);.

     [நீர ்→ ஈர ்→ இர.்]

இர ்  ன்னிைலயா ன் ைன ல் வ ம். படரக்்ைகயா ன் ெபயரில் வ ம்.

இர

இர1 ira, ெப. (n.)

   இர ; night.

     "இர வர ைரத்த " ( க்ேகா.156. ெகா .); (ெச.அக.);.

     [இர  - இர.]

 இர2 irattal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. சை்செய த்தல்; to beg alms, solicit aid, seek livelihood by begging.

     "இரந்  ரவ்ாழ்தல் ேவண் ன்" ( றள்.1062);.

   2. ேவண் தல்; to pray, beseech, entreat, solicit.

     "இனி ன்ைன ெயன்னி ரக்ேகேன" ( வாச.22,5);. (ெச.அக.);.

   ம. இரக் க: க. எெர;   ெத. எர  (கடன்);;   . எர ;   . ரீசல லச , ரிஹைன; ட. எர.

     [இள் → இள → இர.]

இரக்கக் ப்

இரக்கக் ப்  irakkakkuṟippu, ெப. (n.)

   பரி  யரம் இைவகைளக் க் ம் ெமா  ( வக.295, உைர.);; interjection expressive of pity or of grief. 
(ெச.அக.);.

     [இரக்கம் + ப் .]
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இரக்கம்

இரக்கம்1 irakkam, ெப. (n.)

   1. அ ள்; mercy, grace, commiseration.

     "இரக்க ைட ைறய வ ர"் (ேதவா. 145.9);.

   2. மன க்கம்; pity, compassion, melting of heart, as of a mother at the sight of her child in distress, or of a cow for her 
calf.

   3. மன வ த்தம்; regret, sorrow.

     "உரிதெ்தன ெமா ப வாழ்க்ைக  ளிரக்கம்" (ெதால்.ெபா. 226);.

   4. ஒ ; sound;

 squall, as of a

 pig."பன்  வாய்  ரக்க ம்" ( ைள.பரிநரி. 31); (ெச.அக.);.

   ம. இரக்கம்;க. எரக.

     [இள → இர → இரங்  → இரக்கம்.]

 இரக்கம்2 irakkam, ெப. (n.)

   ஈ பா  ( வ்.ெபரியாழ். 3,6,10, யா.பக்.696);; absorption, involvement, state of being engrossed. (ெச.அக.);.

     [இரங்  → இரக்கம்.]

இரக் -த்தல்

இரக் -த்தல் irakkittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பா காத்தல்; to protect, safeguard.

     "இரக் க்ைக யாேல ரிைன" (ைசவச.ெபா .204);. (ெச.அக.);.

 Skt raks.

     [இரங்  → இரக்  → இரக் த்தல் → skt. ரட் த்தல்.]

இர

 
 இர  iragu, ெப. (n.)

   க ரவக் லத்தரச ள் கழ் ெபற்ற ஒ வன்; name of a celebrated king of the Solar race and an ancestor of 
Rāma (ெச.அக.);.

 Skt. raghu.

     [இர  → இர  → இர .]

இர நாத ேச ப

இர நாத ேச ப  iragunādacēdubadi, ெப. (n.)

   இ ற்  ப்ப  ஆண் கட்  ன்னர ்இராமநாத ரத் ல் அர  ெசய்த ேச  மன்னர ்
(ஆ.அக.);; Prince of Ramnad some 250 years ago.

     [இர நாதன் + ேச ப .]

இரங்கல்

இரங்கல் iraṅgal, ெப. (n.)

   1. அ ைக ( வா.);; weeping, crying.

   2. ெநய்த ரிப்ெபா ள் (ெதால்.ெபா.14);; lady's bemoaning her lover's absence, a mood appropriate to the 
maritime tracts, one of five uri-p-porul.

   3. ஒ  ( வா.);; sound noise.

   4. யாழ்நரம்ேபாைச ( ங்.);; sound of the yãị (ெச.அக.);.

   5. ன்பப்பாடல் (ஆ.அக.);; elegy, song of lamentation, esp. for the dead.

     [உள் → இள் → இர→ இரங்  → இரங்கல்.]
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இரங்கற்பா

 
 இரங்கற்பா iraṅgaṟpā, ெப. (n.)

   ன் யற் பாடல்கள்; elegy. (ெச.அக.);.

இரங்

இரங் 1 iraṅgudal,    15 ெச. . . (v.t.)

.

   1. தல்; tell, speak.

     " லம்ெபலாந் ரக்் ேவமன் ெனன் ரங் " (க த்.83-23);.

   2. ஈ ப தல்; to be absorbed, involved.

     "இரங் ங் ம் ம்" ( வ்.ெபரியாழ்.3.6.10);.

     [இள → இர → இரங் . இரங் தல் = மன ரங் க் தல்.]

 இரங் 2 iraṅgudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   1. பரி  காட் ; to feel pity.

     " ற் ரக்் ரங் க் காய் ன வால ண்டாய்" ( வாச.6:50);.

   2. அ ள் ெசய்தல்; to condescend, to show grace.

     "அரக்கரக்் காற்றா ெதய் ன னிரங்கல் ேவண் ம்" (ஞானவா.ைவராக். 43);.

   3. மனம தல்; to be aggrieved, to be distressed in mind.

     "இரங்  நாெடா ம் வாய்ெவரீஇ" ( வ்.

வாய்.6.5.9).

   4. அ தல் ( வா.);; to weep, cry.

இரங் க் ெகளி

 
 இரங் க் ெகளி  iraṅgukkeḷiṟu, ெப. (n.)

   ெகளிற்  ன்வைக; brownish estuary fish. (ெச.அக.);.

     [P]

     [இரங் ம் + ெகளி . இரங் ம் மன ளகத்தக்க ஓைச ண்டாக் தல்.]

இரங்  
ன்றநாடன்

 
 இரங்  ன்றநாடன் iraṅguguḍiguṉṟanāḍaṉ, ெப. (n.)

   கைடக்கழக ம ய த ழ்ப் லவர;் one of the poets of the Sangam age.

     [இரங்  +  + ன்றம் + நாடன். இரங்  என்ப  ப்ெபயராகலாம். எளிேயாரக்் ம் இரங் ம் 
ெகாைடத் தன்ைம ெபற்ற  இரங் .]

இரங்ேகச 
ெவண்பா

 
 இரங்ேகச ெவண்பா iraṅācaveṇpā, ெப. (n.)

   அறெந கைளக் கைதக டன் ம், ேநரிைச ெவண்பாவாலான ற் லக் யம்; name of a poem in the 
nérišavanbā metre, composed by Cántakavirayar and addressed to God Irangășan, the presiding deity in the shrine at 
Srirangam, and consisting of verses the latter half of which is some couplet chosen from the Kural while the first half giving 
an illustrative story to enforce the moral of the Kural couplet (ெச.அக.);.

     [அரங்  + ஈசன் + ெவண்பா.]
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இரங்ேகசன்

 
 இரங்ேகசன் iraṅācaṉ, ெப. (n.)

   அரங்கநாதன்; visnu, the Lord of Srirangam (ெச.அக.);.

     [அரங்க + ஈசன். அரங்ேகசன் - வ. ரங்ேகசன் - இரங்ேகசன் - த ஈசன் = தைலவன்.]

இரஞ்சகம்

 
 இரஞ்சகம் irañjagam, ெப. (n.)

   க் ன் பற் வாய் ம ந்  ( ன்.);; priming powder. (ெச.அக.);

ெத. ரஞ்சக .

இலஞ்  → இலஞ்சகம் → இரஞ்சகம் = ெசந்நிற ைடய .]

இரஞ்சனம்

இரஞ்சனம் irañjaṉam, ெப. (n.)

   1. ெசஞ்சாந்  (நாநாரத்்த);; red sanders (ெச.அக.);.

   2. ரிவாய் ம ந்  (ஆ.அக,);. Medicine.

     [இலஞ்சனம் – இரஞ்சனம்.]

இரட்டபா

 
 இரட்டபா  iraṭṭapāṭi, ெப. (n.)

   ேசாழரால் ெவல்லப்பட்ட நிலப்ப ; a territory conquered by Cholas.

     [இரட்டம் + பா .]

இரட்டம்

 
 இரட்டம் iraṭṭam, ெப. (n.)

   ெப நிலப்ப , நா ; land mass, country.

      [இ  → இ ைம = ெப ைம, ெப ம்பரப் . ஓ.ேநா. இ  நிலம், இ  → இரட்  → இரட்டம் → Skt Rastra.]

இரட்டர்

இரட்டர ்iraṭṭar, ெப. (n.)

   1. இராட் ர ட அரசர;் Rastrakota kings.

     "ஒண் ற ரட்ட மண்டலம்" (ேசாழ வ .பக்.91); (ெச.அக.);.

   2. வணிகர ்(ைவ யர)்;; mercantile community. (ஆ.அக.);.

 Skt. råstra kula.

     [இ  → இ ைம = ெப ைம, பரப் , ப . இ  → இரட் ம் → இரட்டம் = பரந்த நிலப்ப . இரட்டம் → 
இரட்டர ்= ெப நில மன்னர,் இரட்டப்ப  வணிகர.்]

இரட்டாங்கா

 
 இரட்டாங்கா  iraṭṭāṅgāli, ெப. (n.)

   இரடை்டயாகக் ைளக் ம் மரம் (யாழ்ப்.);; double tree with single trunk, esp. a freak of the palmyra species. 
(ெச.அக.);.

     [இரண்  → இரட்டாம் + கா .]

இரட் த் ச ்
ெசால் -தல்

இரட் த் ச ்ெசால் -தல் iraṭṭidduccolludal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ட் ங் தல்; to repeat reiterate.

   2. மா படச ்ெசால் தல் ( ன்.);; to make a discrepant statement or a statement different from that given by some 
one else. (ெச.அக.);.

     [இரட்  → இரட் த்  + ெசால்.]
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இரட் ப்

 
 இரட் ப்  iraṭṭippu, ெப. (n.)

   இ மடங்  (ெகா.வ.);; double quantity, duplication, doubling. (ெச.அக.);.

ம. இரட் ப் .

     [இ  → இரட்  → இரட் ப் .]

இரட்

இரட் 1 iraṭṭu, ெப. (n.)

   இரடை்ட லால் ெநய்யப்பட்ட கம்பளி அல்ல  ேபாரை்வ; dungaree double - threaded cloth, sack cloth.

   பட, ரட் ;ம. இரட் .

     [இ  → இரட் .]

 இரட் 2 iraṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

.

   1. இரட் த்தல்; to double, as a consonant in sandhi or combination of words

     "டற ெவாற் ரட் ம்" (நன்.183);.

   2. மா ெயா த்தல்; to sound alternately, as the beating of a double drum or the bells on an elephant.

     "இலங்  ெவள்ள ெயா  லம்பகத் ரட்ட" (ம ைரக்.299);.

   3. ஒ த்தல்; to sound." ண்ணீரா ளி ரட்ட" (ம ைரக்.606);.

   4. அைசதல்; to

 wave,

 as a leaf, to oscillate.

     "ெமன்கா ெல த  னிரட்டல் ேபா ம்" (கந்த . வா.111);. 5 ெச. ன்றா  (v.t.);

   1. தல்; to wave alternately on opposite sides, as fly-whisks in a procession.

இரட் '

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;
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இரட்

 
 இரட்  iraṭṭumi, ெப. (n.)

   பைறவைக ( ன்.);; a kind of drum. (ெச.அக.);.

     [இரட்  → இரட் .]

இரட் றக் 
காண்டல்

இரட் றக் காண்டல் iraṭṭuṟakkāṇṭal, ெப. (n.)

   ஐயக்காட் ; indistinct perception, production of double images, problematical or hypothetical knowledge.

     " ரியக் காண்ட ம் இரட் றக்காண்ட ம் ெதளியக்காண்ட  ெமனக் காட்  வைகப்ப ம்" 
( .ேபா.பா.9, பக்.190); (ெச.அக.);.

     [இரண்  + உற → இரட் ற + காண்டல்.]

இரட் றெமா தல்

இரட் றெமா தல் iraṭṭuṟamoḻidal, ெப. (n.)

   இ  ெபா ள்படக் ேமார ்உத்  (நன்.14);; making tentionally a statement capable of being interpreted two 
ways, one of 32 uttis (ெச.அக.);.

     [இரண்  + உற = இரட் ற + ெமா தல்.]

இரட் றல்

இரட் றல் iraṭṭuṟal, ெப. (n.)

   இ ெபா ள்படக் தல் (மாறன.299. உைர);; paronomasia, in which a word phrase has a double sense. 
(ெச.அக.);.

     [இரண்  + உறல் = இரட் றல்.]

இரட் -தல்

இரட் -தல் iraṭṭuṟudal, ெச. . . (v.i.)

   1. இ  ெபா ள்ப தல்; to be ambiguous.

   2. ஐ தல்; to be in doubt."இரட் ற ெவண்ண ர"் (ேச .பல . 4.);.

   3. மா ப தல்; to change, metamorphose.

     "தானத்  மணி ந் தா  ரட் றத ்ேதான் னாேன" ( வக.387);.

     [இரண்  + உ தல் = இரட் தல்.]

இரட்ைட

இரடை்ட iraṭṭai, ெப. (n.)

   1. ேசா ; pair. .

   2. தம்ப கள் ( டா.);; married couple.

   3. இரடை்டப் ள்ைளகள்; twins.

   4. இரண்  ஒன்றான ; two things naturally conjoined, as a double fruit.

   5. இரடை்டெயண்; even numbers, as 2,4,6 opp. to ஒற்ைற 'ஒற்ைற ரடை்ட ைளயா தல்.'

   6. அைரயாைட ேமலாைடகள்; pair of cloths, one tied round the waist and the other thrown over the shoulders.

     "இரடை்டகள க்கானா ம் ம

ைலயாமல் ைவக் மா ேபால" (ஈ .5.9.3);.

   7. ப்பட் ; double sheet.

     "ேமேல ற் ன இரடை்டக ம்" (ஈ 3.5.4);.

   8. ஆடைவ ஒைர ( வா.);; sign Gemin in the Zodiac.

   9. ஆடைவத் ங்கள் (இராசைவத்.71); month Ani, June-July.

   10. ேவதேமா ைறக ெளான்  ( . . 8,11, மைறஞா);; particular method of reciting the Védas (ெச.அக.);.

   ம. இரட்ட;   க. இரெ்ம. இம்ெம;   ெத. ெரட்ட, ெரண்ட;   ட. இம். இ ;   ட. தண் . இம்ப;   . 
ரட் ;   ெகாலா. இன் ன் நா. இன் ங்;   பர.் இர் , இெரா ;   ேகாண், ரண்ெட. இ ர ்  ரிண்ெட;   . 
ரிண் ;   ர.் இரம்்ப், ஏண் ;   மால். இவ்ர ்இஸ்; ரா. இரா: பட. ரடெ்ட.

     [இ  → இரடை்ட.]
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இரட்ைட 
அக்கமணி

 
 இரடை்ட அக்கமணி iraṭṭaiakkamaṇi, ெப. (n.)

   இரடை்டமணி, அக்க மணி; double beads of rudra's tears (சா.அக.);.

     [இ  → இரடை்ட + அக்கமணி.]

இரட்ைடக் கத்

 
 இரடை்டக் கத்  iraṭṭaikkatti, ெப. (n.)

   இரண்  அல ள்ள கத்  (ஆ.அக.);; double bladed knife (ெச.அக.);.

     [P]

     [இரண்  → இரடை்ட + கத் .]

இரட்ைடக்கத

 
 இரடை்டக்கத  iraṭṭaikkadavu, ெப. (n.)

   இரண்  ரிவா ள்ள கத ; double doors (ெச.அக.);.

     [இரடை்ட + கத .]

இரட்ைடக்கரளன்

 
 இரடை்டக்கரளன் iraṭṭaikkaraḷaṉ, ெப. (n.)

   க ம் டமான ஆள்; very strong man.

     [இரடை்ட + கரளன்.]

இரட்ைடக் க ப்பம்

 
 இரடை்டக் க ப்பம் iraṭṭaikkaruppam, ெப. (n.)

   இரண்  ள்ைள ண்டா த்தல்; double pregnancy twin pregnancy. (சா.அக.);.

     [இரடை்ட + க ப்பம்.]

இரட்ைடக் கழைல

 
 இரடை்டக் கழைல iraṭṭaikkaḻlai, ெப. (n.)

   ஒன்றாக அல்ல  ஒன்றன் ன் ஒன்றாக எ ம் ம் கழைலக் கட் ; couple of contiguous tumours cropping up 
simultaneously or one after the other. (சா.அக.);.

     [இரடை்ட + கழைல.]

இரட்ைடக்க

 
 இரடை்டக்க  iraṭṭaikkaḻu, ெப. (n.)

   ேபர  (ேசரநா.);; double gallows, great peril.

ம. இரட்டக்க .

     [இரடை்ட + க .]

இரட்ைடக் 
கற் ண்

 
 இரடை்டக் கற் ண் iraṭṭaikkaṟṟūṇ, ெப. (n.)

   இரண்  கற்களால் ஆ ய ண் (CEM);; column assembled with two rocks (ெச.அக.);.

     [இரடை்ட + கல் + ண்.]
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இரட்ைடக் ள

இரடை்டக் ள  iraṭṭaikkiḷavi, ெப. (n.)

   இரடை்டயாக நின்ேற ெபா ணரத்் ஞ் ெசால் (ெதால். ெசால்.48);; words framed by doubling of certain 
syllables. எ- , கலகல, மளமள. (ெச.அக.);.

     [இரடை்ட + ள .]

இரட்ைடக் ச்

இரடை்டக் ச்  iraṭṭaikkucci, ெப. (n.)

   லம்பக் கைல வைக (ம .களஞ். 1.66);; art of fencing with quarter staves in both hands.

     [இரடை்ட + ச் .]

இரட்ைடக் 
ண்டட் ைக

 
 இரடை்டக் ண்டட் ைக iraṭṭaigguṇṭaṭṭigai, ெப. (n.)

   க த்தணி வைக; necklace of double gold beads (ெச.அக.);.

ம. இரட்டக் ழல்.

     [இரடை்ட + ண்  + அட் ைக.]

     [P]

இரட்ைடக் க்

 
 இரடை்டக் க்  iraṭṭaikkulukki, ெப. (n.)

   ெந ேகா ள்ள ைடைவ வைக (இ.வ.);; a kind of saree with long stripes. (ெச.அக.);.

     [இரடை்ட + க் .]

இரட்ைடக் க்

இரடை்டக் க்  iraṭṭaikkuṟukku, ெப. (n.)

   மாட் க் ற்ற வைக (ெபரியமாட்.141);; defect in cattle. (ெச.அக.);.

     [இரடை்ட + க் .]

இரட்ைடக் 
ெகா ய ப்

இரடை்டக் ெகா ய ப்  iraḍḍaikkoḍiyaḍuppu, ெப. (n.)

   அ ப் வைக (இந் பாக.பக்.66);;   இ  ன்  ரிவாக இ க் ம்;, oven with two branches from the main 
chamber for the passage of flames, for the cooking of side dishes along with rice. (ெச.அக.);.

     [P]

     [P]

இரட்ைடச ் ரட்ைட

 
 இரடை்டச ் ரடை்ட iraṭṭaicciraṭṭai, ெப. (n.)

   இரடை்டக் ெகாட்டாங் கச்  ( ன்.);; shell with a scaly lining. from its looking like a double shell (ெச.அக.);.

     [இரடை்ட + ரடை்ட.]

இரட்ைடச ்
வப்பலரி

 
 இரடை்டச ் வப்பலரி iraṭṭaiccivappalari, ெப. (n.)

   இரடை்டச ் வப் ப் க்கைள ைடய அலரிசெ்ச ; oleander rosebay (சா.அக.);.

     [இரடை்ட + வப்  + அலரி.]

இரட்ைடச ் ன்னம்

இரடை்டச ் ன்னம் iraṭṭaicciṉṉam, ெப. (n.)

   இரடை்டயான ஊ ழல் வைக (தக்கயாகப்.344, உைர);; double clarion.

     [இரடை்ட + ன்னம்.]

800

www.valluvarvallalarvattam.com 5574 of 19068.



இரட்ைடச்

இரடை்டச்  iraṭṭaiccuḻi, ெப. (n.)

   இ  ( ன்.);; two curls, as marks on horses and cattle.

   2. ஐகார ெவா ையக் க் ம்

     "" என் ம் ;

 secondary consonantal symbol"" of the vowel 'ஐ' from its being a double loop (ெச.அக.);.

     [இரடை்ட + .]

இரட்ைடச ்
ெசம்பரத்ைத

 
 இரடை்டச ்ெசம்பரத்ைத iraṭṭaiccembarattai, ெப. (n.)

   இரடை்டப் க்கைள ைடய ெசம்பரத்ைதச ்ெச ; double shoe flower. (சா.அக.);. –

     [இரடை்ட + ெசம்பரத்ைத.]

இரட்ைடச ்ெசால்

இரடை்டச ்ெசால்  iraṭṭaiccollu, ெப. (n.)

   இரடை்டயாக வ ங் ப் ச ்ெசால் (தக்க யாகப்.415, உைர);; reduplicated onom. word (ெச.அக.);.

     [இரடை்ட + ெசால் + உ. ெசால்  என்ப  ெகாசை்ச வழக் .]

இரட்ைடத் 
தைலயன்

இரடை்டத் தைலயன் iraṭṭaittalaiyaṉ, ெப. (n.)

   1. இரண்  தைலையப் ெபா த் ய ேபால் ந ல் பள்ளமாக ைடய தைலைய ைடயவன்; one 
having a skull with two prominences and a depression in between.

   2. இ தைலைய ைடய உ ; monster fetus (male); with two heads-Dicephalous. (சா.அக.);.

     [இரடை்ட + தைலயன்.]

இரட்ைடத் 
தைலவ

 
 இரடை்டத் தைலவ  iraṭṭaittalaivali, ெப. (n.)

   இரண்  பக்க ம் வ ைய ண்டாக் ம் தைலவ ; head-ache affecting both the sides of the head. It is 
opposed to ஒற்ைறத் தைலவ , pain in one side of the head-Hemicrania. (சா.அக.);.

     [இரடை்ட + தைல + வ .]

இரட்ைடத் த

இரடை்டத் த  iraṭṭaittavisu, ெப. (n.)

   இ வர ்இ த்தற்  உரிய ஓரி க்ைக (ெப ங்.உஞ்ைசக்.34, 42);; double seat, seat for two. (ெச.அக.);.

     [இரடை்ட + த .]

இரட்ைடத் தாப்

 
 இரடை்டத் தாப்  iraṭṭaittāppu, ெப. (n.)

   இ ைற அளத்தல்;   இ ேவ  அ  ைற (ேசர.நா);; two approaches, duplicity, double-dealing.

ம. இரட்டத்தாப் .

     [இரடை்ட + தாப் .]

இரட்ைடத்தாளம்

இரடை்டத்தாளம் iraṭṭaittāḷam, ெப. (n.)

   தாளவைக; a kind of talam.

     "இரடை்டத் தாளத் ற் ப் ெபா ந்த ஒ  பாட் ைன யான் ேபணிப் பா தற்  ன்ேன" 
(ெபா ந.71,உைர);. (ெச.அக.);.

     [இரடை்ட + தாளம்.]
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இரட்ைடத் 
கம்

 
 இரடை்டத் கம் iraṭṭaittirumugam, ெப. (n.)

   ன்னாளில் தாங் ர ்மன்னரக்ள் றப்பான ெதாண்  ரிந்ேதாரக்்  நல்  வந்த ஓர ் றப் ப் 
ெபயர ்(ேசரநா.);; title of honour awarded by the Sovereigns of Travancore to persons who rendered meritorious service.

ம. இரட்டத் கம்.

     [இரடை்ட + கம்.]

இரட்ைடத் 
ேதங்காய்

 
 இரடை்டத் ேதங்காய் iraṭṭaittēṅgāy, ெப. (n.)

   ஒ  கா ள் இரண்  ைத ள்ள ேதங்காய் (ேசரநா.);; double-coconut Lodoicea Sechelliana.

ம. இரட்டத ்ேதங்க.

     [இரடை்ட + ேதங்காய்.]

இரட்ைடத்ெதாைட

இரடை்டதெ்தாைட iraḍḍaittoḍai, ெப. (n.)

   ஒர  ம் ஒ  ெசால்ேல வரதெ்தா ப்ப  (காரிைக. உ ப்.18. உைர);; concalenation in which the same 
word is repeated throughout a line of verse (pros); (ெச.அக.);.

     [இரட்  - இரடை்ட + ெதாைட.]

இரட்ைட 
நந் யாவட்டம்

 
 இரடை்ட நந் யாவட்டம் iraṭṭainandiyāvaṭṭam, ெப. (n.)

   அ க்  நந் யாவட்டம்; Indian rose bay-it is so called from its double petals. (சா.அக.);.

     [இரடை்ட + நந் யாவட்டம்.]

இரட்ைட 
நாக்ேகாளி

 
 இரடை்ட நாக்ேகாளி iraṭṭainākāḷi, ெப. (n.)

   இரடை்ட நாக் ைடய உ ம் ; a guana having double or forked tongue. (சா.அக.);.

     [இரடை்ட + நா + ேகாளி. ெகாள் → ேகாள் → ேகாளி = இைரைய ங் க் ெகாள் ம் இயல் ைடய .]

இரட்ைட நா

 
 இரடை்ட நா  iraṭṭaināṭi, ெப. (n.)

   த த்த உடம்  (ெகா.வ.);; corpulent body. (ெச.அக.);.

     [இரடை்ட + நா .]

இரட்ைடப்ப

 
 இரடை்டப்ப  iraḍḍaippaḍi, ெப. (n.)

   இரண்  ப கள் உள்ள இடம்;   அ வலகம் (ேசரநா);; place with two steps, office.

ம. இரட்டப்ப .

     [இரடை்ட + ப .]

இரட்ைடப்பைட

இரடை்டப்பைட iraḍḍaippaḍai, ெப. (n.)

   1. இரட் ப்  (ெகா.வ.);; double.

   2. இரடை்டப்பட்ட எண் (ெகா.வ.);; even number (ெச.அக.);.

     [இரடை்ட + பைட.]

802

www.valluvarvallalarvattam.com 5576 of 19068.



இரட்ைடப்பத்தாக்

இரடை்டப்பத்தாக்  iraṭṭaippattākku, ெப. (n.)

   தாங் ரின் ஒ  பைழய நாணயம்;   264½. பணம் ம ப்  (ேசரநா.);; coin used in Travancore in olden 
times. (ெச.அக.);.

ம. இரட்டப்பத்தாக் .

     [இரடை்ட + பத்தாக் .]

இரட்ைடப்பாக்

 
 இரடை்டப்பாக்  iraṭṭaippākku, ெப. (n.)

   இ  கண் ள்ள பாக்  ( ன்.);; arecanut with two eyes or germ pores (ஆ.அக.);.

     [இரடை்ட + பாக் .]

இரட்ைடப் ள்ைள

இரடை்டப் ள்ைள iraṭṭaippiḷḷai, ெப. (n.)

   1. ஒேர க ப்பத் னின் ம் தனித்தனியாக ஒேர ேநரத் ல் றந்த இ வர;் twins.

   2. இரடை்டயாகக் ைளத்த ெதன்ைன அல்ல  க ; double shoo young coconut or areca-nut tree. 
(ெச.அக.);.

     [இரடை்ட + ள்ைள.]

இரட்ைடப் ட்

இரடை்டப் ட்  iraṭṭaippūṭṭu, ெப. (n.)

   1. இ  ைற ட் ம் ட்  (ெகா.வ);; double lock requiring separate action for each part.

   2. பா காப் க்காக இ ம் இ ேவ  ட்  (ெகா.வ.);; two locks put on for greater security. (ெச.அக.);.

     [இரடை்ட + ட் .]

இரட்ைடப் ரான்

 
 இரடை்டப் ரான் iraṭṭaippūrāṉ, ெப. (n.)

   சதங்ைகப் ரான் ( ன்.);; a species of large centipede (ெச.அக.);.

     [இரடை்ட + ரான்.]

இரட்ைடப்ேபய்ம
ட்

 
 இரடை்டப்ேபய்ம ட்  iraṭṭaippēymaruṭṭi, ெப. (n.)

   ெவ ப்படக் ; soft woolly plant (ெச.அக.);.

     [P]

ம. இரட்டப்ேப ம ட் .

     [இரடை்ட + ேபய் + ம ட் .]

இரட்ைடப்ேபய் ர
ட்

இரடை்டப்ேபய் ரட்  iraṭṭaippēymiraṭṭi, ெப. (n.)

   1. இரடை்டப்ேபய் ம ட்  பாரக்்க;see irattai-p-pey-marutti (பாலவா.494);. (ெச.அக.);.

     [இரடை்ட + ேபய் + (ம ட் ); → ரட் .]

இரட்ைடப்ேபர்

இரடை்டப்ேபர ்iraṭṭaippēr, ெப. (n.)

   1. இட்டெபயேரா  ேசரக்் ம் மற்ெறா ேபர;் surname.

   2. நைகச் ைவயாக ளிக் ம் ெபயர;் nick name (ேசரநா.);.

ம. இரட்டப்ேப .

     [இரடை்ட + ேபர.் ெபயர ்→ ேபர.்]
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இரட்ைடப் ேப

 
 இரடை்டப் ேப  iraṭṭaippēṟu, ெப. (n.)

   இரடை்டப் ள்ைள ெப தல்; giving birth to twins. (சா.அக.);.

     [இரடை்ட + ேப .]

இரட்ைட ரமடை்ட

 
 இரடை்ட ரமடை்ட iraṭṭaibiramaṭṭai, ெப. (n.)

இரடை்டப்ேபய் ம ட்  பாரக்்க;see irattai-p-pey-marutti (சா.அக);.

     [இரடை்ட + ரமடை்ட.]

இரட்ைட மஞ்சட் 
ெசம்பரத்தம்

 
 இரடை்ட மஞ்சட் ெசம்பரத்தம் iraṭṭaimañjaṭcembarattam, ெப. (n.)

   இரடை்ட மஞ்சட் க்கைள ைடய ெசம்பரத்தஞ்ெச ; double-buff shoe-flower - Hibiscus Rusasinensis. (flara 
plona); (சா.அக.);.

     [இரடை்ட + மஞ்சள் + ெசம்பரத்தம்.]

இரட்ைட மண்ைட

 
 இரடை்ட மண்ைட iraṭṭaimaṇṭai, ெப. (n.)

   அகலமாய்ப் ப த்த தைல (ெகா.வ.);; huge head (ெச.அக.);.

     [இ  → இரடை்ட. இரடை்ட + மண்ைட. மண்ைட = மடக்லம், மடக்லம் ேபான்ற தைலேயா .]

இரட்ைடமணி

இரடை்டமணி iraṭṭaimaṇi, ெப. (n.)

   அணிவைக (IMPTj.305);; ornament (ெச.அக.);.

     [இ  → இரடை்ட + மணி.]

இரட்ைடமணிமா
ைல

இரடை்டமணிமாைல iraṭṭaimaṇimālai, ெப. (n.)

   அந்தா த் ெதாைடயாலைமந்த ற் லக் ய வைக: 20 பாடல்கைளக் ெகாண்ட . ெவண்பாவா ம், 
கட்டைளக் க த் ைறயா ம் இயற்றப்பட்ட . (இலக். .819);; poem in andadi-t-todai consisting of 20 stanzas 
composed alternately in the two types, venbā and Kattalai-k-kaitturai (ெச.அக.);.

     [இ  → இரடை்ட + மணி + மாைல.]

இரட்ைட மல் ைக

 
 இரடை்ட மல் ைக iraṭṭaimalligai, ெப. (n.)

   இரண்ட க் ப் த ள்ள மல் ைக; double petal lined jasmine (சா.அக.);.

     [இ  → இரடை்ட + மல் ைக.]

இரட்ைட ண்

 
 இரடை்ட ண்  iraṭṭaimuṇṭu, ெப. (n.)

   இரண்டாக மடக்  க் ம் வண்ணம் நீளத் ல் ெநய்த ேவட் ; double-dhoti (சா.அக);.

ம. இரட்ட ண் .

     [இ  → இரடை்ட + ண் .]
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இரட்ைடயர்

இரடை்டயர ்iraṭṭaiyar, ெப. (n.)

   1. இரடை்டப் ள்ைளகள்; twins.

     "இனிய ரடை்டயரிற் ந்  ந லன்" (பாரத ெவண்);.

   2. ந ல சகேதவர ்( ங்.);; Pandava twins Nakulan and Sagadevan.

   3. இரடை்டப் ள்ைளகளான இளஞ் ரியர,் ரியர ்என்ற லவர ்(த ழ்நா.113);. இவரக்ளில் 
ஒ வர ்கண்ணில்லாதவர ்மற்றவர ் டவர.் 15ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்தவரக்ள். இ வ ம் ேசரந்்  

ேவகம்ப நாதர ்உலா, வாமாத் ர ்கலம்பகம், ல்ைலக்கலம்பகம் த ய ல்கைள 
இயற் னர.் டமானவர ்வ காட்ட கண்ணி

   லார ்அவைரத ் க் க் ெகாண்  ெசல்வார;் twin Tamil Poets named slam-Suriyar and Mudu-šūrīyar, one of whom 
was born blind and the other a cripple, who flourished about the 15th C., and who were the joint authors of the Tiru-v-
Ékāmbaranátar-ulá, the Tiruvâmåttur-k-kalambagam, the Tillal-k-kalambagam, and also of many occasional verses 
composed extempore as they travelled from place to place, the blind brother carrying the crippled one (ெச.அக.);.

     [இ  → இரடை்ட → இரடை்டயர.்]

இரட்ைடயாட்

 
 இரடை்டயாட்  iraṭṭaiyāṭci, ெப. (n.)

   இ றத்தார ்ப த் க் ெகாண்  ெசய் ம் அரசாட் ; diarchy.

     [இரடை்ட + ஆட் .]

இரட்ைடேயணி

இரடை்டேயணி iraṭṭaiyēṇi, ெப. (n.)

   1. கைவேயணி; fork-legged ladder.

   2. ஒன் ன் ன் ஒன்  ைவத் க் கட்டப்பட்ட ஏணி; longer ladder formed by tying together two ladders joined 
together at their ends. (ெச.அக.);.

     [இரடை்ட + ஏணி.]

இரட்ைடவரி

 
 இரடை்டவரி iraṭṭaivari, ெப. (n.)

   ஒேர நிலத் க்காக அர க் ம், உள்ளாட்  நி வனங்க க் ம் தனித ்தனியாச ்ெச த் ம் வரி; double 
taxation, as taxes paid to Government and local body. (ெச.அக.);.

     [இரடை்ட + வரி. வரித்தல் = இ த்தல், ேகா தல், கட் தல், கட் ப்ப த் தல், கட் ப்ப த்தப்பட்ட 
அல்ல  வைரய க்கப்பட்ட ெதாைக.]

இரட்ைடவாலன் 
(வா )

இரடை்டவாலன் (வா ) iraṭṭaivālaṉvāli, ெப. (n.)

   1. ெபாத்தகங்களி ம் ணிகளி ம் காணப்ப ம் ெவண்ணிறப் ச்  வைக; Silver – fish.

   2. இரடை்ட வால் உள்ள க த்த  பறைவ; a kind of bird having twin tail.

ம. இரட்ட வாலன், இரட்டவா .

     [இரடை்ட + வாலன்.]

இரட்ைட 
வாைழப்

 
 இரடை்ட வாைழப்  iraṭṭaivāḻaippū, ெப. (n.)

   ெந ங்ேகா ள்ள ைடைவ வைக (இ.வ.);; a kind of saree, with long stripes (ெச.அக.);.

     [இரடை்ட + வாைழ + .]

இரட்ைட ரல் 
ேதவாங்

இரடை்ட ரல் ேதவாங்  iraṭṭaiviraltēvāṅgu, ெப. (n.)

   1. இ ரல்க ைடய ேதவாங் ; two toed sloth cf. ன் ரல் ேதவாங் ;

 the three toed one. (சா.அக.);.

     [இரடை்ட + ரல் + ேதவாங் .]
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இரட்ைட த்தம்

இரடை்ட த்தம் iraṭṭaiviruttam, ெப. (n.)

   ப ெனா ரக்்  ேமற்பட்ட ரான்வ ம் க ெந ல  யா ரிய த்தம் ( ரேசா.யாப்.3. 
உைர.);; verse of more than 11 metrical feet to a line. (ெச.அக.);.

     [இரடை்ட + த்தம்.]

இரட்ைடெவள்ைளச்
ெசம்பரத்ைத

 
 இரடை்டெவள்ைளசெ்சம்பரத்ைத iraṭṭaiveḷḷaiccembarattai, ெப, (n.)

   இரடை்ட ெவள்ைளப் க்கைள ைடய ெசம்பரத்தஞ்ெச ; downy angular leaved shoe flower. (சா.அக.);.

     [இரடை்ட + ெவள்ைள + ெசம்பரத்ைத.]

இரட்ைட 
ெவள்ைளயலரி

 
 இரடை்ட ெவள்ைளயலரி iraṭṭaiveḷḷaiyalari, ெப, (n.)

   இரண்  க்க ள்ள ெவள்ைள யலரி; Indian double flowered white oleander. (சா.அக.);.

     [இரடை்ட + ெவள்ைள + அலரி.]

இரட்ைட ேவட்

 
 இரடை்ட ேவட்  iraṭṭaivēṭṭi, ெப, (n.)

   எட் ழ ேவட் ; double - dhoti (ேசரநா.);.

ம. இரட்ட ேவஷ் .

     [இரடை்ட + ேவட் .]

இரண்டகம்

இரண்டகம் iraṇṭagam, ெப, (n.)

   ஏமாற் ; duplicity double dealing, treachery, perfidy.

     "உண்ட ட் க் ரண்டகம் நிைனயாேத" (பழ.);.

   2. இ மனம் (ஆ.அக.);; double - mindedness, wavering.

     [இரண்  + அகம். அகம் = மனப்பாங் . இரண்டகம் = ஒ ெந  நில்லா  ஏய்த்தல், ஏமாற் க் 
ெக க் ம் மனப்பாங் .]

இரண்ட ெய ைக

 
 இரண்ட ெய ைக iraṇḍaḍiyedugai, ெப, (n.)

   த ரண்ட  ேநெர ைகயாய் மற்ைறய கேளா ெர ைக யாேய ம் பலெவ ைகயாேய ம் 
வ வ . (ஆ.அக.);; agreement of the second/subsequent syllables of the initial foot in respect of two adjacent lines.

     [இரண்  + அ  + எ ைக.]

இரண்டகவா

 
 இரண்டகவா  iraṇṭagavāti, ெப, (n.)

   நம்பைவத் க் ெக ப்பவன்; betrayer, confidence trickster. (ஆ.அக.);.

     [இரண்டகம் + வா . வா த்தல் = ேப தல்.]

இரண்டறக்கல-
த்தல்

இரண்டறக்கல-த்தல் iraṇṭaṟakkalattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. ேபறைடதல்; to so realize God in one's self as to merge emotionally with Him, to attain salvation. (ெச.அக.);.

   2. ஒன்றாகக் கலத்தல்; to become merged into one.

     [இரண்  + அற + கலத்தல்.]
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இரண்டா -தல்

இரண்டா -தல் iraṇṭākudal,    7 ெச. . . (v.i.)

   இ  ண்டாதல்; to be split up, get divided to fall into two pieces. (ெச.அக.);.

க. எரடா . எர .

     [இரண்  + ஆ .]

இரண்டாங்கட்

 
 இரண்டாங்கட்  iraṇṭāṅgaṭṭu, ெப, (n.)

   ட் ன் இரண்டாம் ப ; second set of apartments inside a house inner court. (ெச.அக.);.

     [இரண்  + ஆம் + கட் .]

இரண்டாங்காலம்

 
 இரண்டாங்காலம் iraṇṭāṅgālam, ெப. (n.)

   ேகா ல் அந் க் காப் க் ம் ந  இர ப் ைசக் ம் ந ல் நடக் ம் வ பா  (இ.வ.);; temple 
services at night, services between the evening and the midnight (ெச.அக.);.

     [இரண்  + ஆம் + காலம்.]

இரண்டாங் ட்டம்

இரண்டாங் ட்டம் iraṇṭāṅguṭṭam, ெப. (n.)

   உடம்  க த் ச ்ெசா டன் எரி ண்டா ப் பன்னீர ்பாய்ந்  கலங்கட் ேமார ்வைகக் ட்டேநாய்; a 
form of leprosy known as the second stage of the 10 stages of leprosy (சா.அக.);.

     [இரண்  + ஆம் + ட்டம்.]

இரண்டாட் -தல்

இரண்டாட் -தல் iraṇṭāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   இ ெந ப்ப தல்; to be double minded, to be unstable, be irresolute between two paths,

     "இரண்டாட்டா ெதா ந்  சன் றேம ேபணி" (ேதவா.811.3);. (ெச.அக.);.

     [இரண்  + ஆட் .]

இரண்டாநிலம்

இரண்டாநிலம் iraṇṭānilam, ெப. (n.)

   ேமன்மாடம் ( வ். ப்பா.10,வ்யா);; upper storey (ெச.அக.);.

     [இரண்  + ஆம் + நிலம் = இரண்டாம் நிலம் → இரண்டா நிலம். மகரக்ேக  இைடக் ைற.]

இரண்டாம் நிைல

இரண்டாம் நிைல iraṇṭāmnilai, ெப. (n.)

   1. தன்ைம ல்லாத ; secondary importance.

   2. உ  ெசய்யாத ; unconfirmed.

   3. இரண்டாவ  நிைல; second stage.

இரண்டாம் 
பாட்டன்

 
 இரண்டாம் பாட்டன் iraṇṭāmbāṭṭaṉ, ெப. (n.)

   பாட்டனின் தந்ைத; great-grandfather. (ெச.அக.);.

     [இரண்டாம் + பாட்டன்.]

இரண்டாம் ேபாகம்

 
 இரண்டாம் ேபாகம் iraṇṭāmbōkam, ெப. (n.)

   இரண்டா ைறப் ப ர ் ைள ; second crop raised on land in a year (ெச.அக.);.

     [இரண்  + ஆம் + ேபாகம்.]
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இரண்டாம் ேவைள

 
 இரண்டாம் ேவைள iraṇṭāmvēḷai, ெப. (n.)

   இரண்டாம் ேவைளச ் ற் ண்  (இ.வ.);; light luncheon, Tiffin, as second meal during the day (ெச.அக.);.

     [இரண்  + ஆம் + ேவைள. ேவைல = எல்ைல. ேவைல → ேவைள = கால எல்ைல.]

இரண்டா ைறக் 
காய்சச்ல்

இரண்டா ைறக் காய்சச்ல் iraṇṭāmuṟaikkāyccal, ெப. (n.)

   ஒ  நாள் ட்  ஒ நாள் வ ேமாரவ்ைகக் காய்சச்ல்o; form of intermittent fever -tertian fever. (சா.அக.);.

   2. ண் ம் வ ம் காய்சச்ல்; relapsing fever.

     [இரண்  + ஆம் + ைற + காய்சச்ல்.]

இரண் ைக

 
 இரண் ைக iraṇṭigai, ெப. (n.)

   இண்ைட (மைல);; eight-pinnate soap-pod.

     [இரண்  → இரண் ைக. 'ைக' ெசால்லாக்க ஈ . யகர மன்  ஐகார வ ெமா  ன் ம் ற் கரம் 
ற் ய கர மா ற் .]

இரண் ல் ன் ல்

 
 இரண் ல் ன் ல் iraṇṭilmūṉṟil, . .எ. (adv.)

   இரண்  அல்ல  ன்  நாள்க க்ெகா ைற; once in two or three days 

     'அவன் இரண் ல் ன் ல் வ வான்' (ெகா.வ.); (ெச.அக.);.

     [இரண்  + இல் + ன்  + இல்.]

இரண் ெலான்

 
 இரண் ெலான்  iraṇṭiloṉṟu, ெப. (n.)

   இ ; final decision. 

     'இரண் ெலான்  இன்ைறக் ள் பாரத்்  டேவண் ம்.' (உ.வ.);.

     [இரண்  + இல் + ஒன் .]
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இரண்

இரண் 1 iraṇṭu, ெப. (n.)

   1. இரண்  என் ம் எண் ப்ெபயர,் ஒன் ம் ஒன் ம் ேசரந்்த ட் த் ெதாைக; number two.

     "இரண்ட வ ேவ அதெனா  நாேவ" (ெதால். மர .27);.

   2. ல; few.

     "இரண்  நாைளச ் ற்றேம இரங்கல் ேவண்டா" ( வக.270);.

   3. உகரெவ த் ; letter. 'உ',

     "எட் ேனா ரண் ம் ம ேயைனேய" ( வாச.5.49); (ெச.அக.);.

   ம வ. பா  (ப );, , ஒன்ஒன், ஓரஒ்ர;்   ம. இரண் , ரண் ;   க. எர , எரழ்;   பட. ஏர ;   ட. 
தண் , தண் ;   ேகாத. எெட, எய் ;   த. எட்;   ம். ெயர : இ . இெரண் ;   . ரட் ;   ெத. எ , 
ெரண் ;   ெகாலா, இண் ங், இண்ட்;   பர,் இர் ;   கட. இண் ;   ேகாண். ரா , ரண்ட;்   . ரி;   . ஏர,் 
ஏண்ட்;   . ஏர,் ஏண்ட் மால். இவ், இத் ;   நாய், இண் ;   ைகக். ரண்ட;் ரா . இராட.்

 Central India Gayati rand. Madi randu;

 Madaia rand. Rutluk rand.

     [இல் → ஈல் → ஈர ்→ இ  → இரள் → இரண் .]

ஈரத்ல் = ளத்தல், ெவட் தல், இரண்டாக் தல். இேத ெபா ளில் ப த்தல் த்தல் என் ம் 
ைனய யாகத் ேதான் ய ப  → பா. , என் ம் ெசாற்க ம் பண்ைடக் காலத் ல் இரண்ைடக் 

க் ம் எண் ப் ெபயரக்ளாக வழங் ன. இசெ்சாற்கைள ய யாத ஒ சார ்பழங் னர ்இரண்  
என் ம் ெபா ளில் ஒன்  ஒன் . ஒன்  ஒன் , ஒன்ஒன் ஒன் ம் ஒன் ம் ேபான்ற அ க் ச ்
ெசாற்கைள வழங் னர.் இைவயன்  இரண்  என் ம் எண் ப் ெபயரின் ப் ப் ெபயெரசச் 
அ யா ய இ , ஈர.் என்பன ம் அவற் ன் ரி களா ய ெகாசை்சச ்ெசாற்க ம் பல்ேவ  பழங்  
மக்களிைட எண் ப் ெபயரக்ளாகேவ வழங் ன்றன. எண் ப் ெபயரின் தனிைல 

ரிந்தனெவல்லாம் அ நிைலத் ரி ற்றைவ ெயன் ம் தனிைல நீங்  ஈ  மட் ம் ரிந்தன 

இரண் க் ற்ற

இரண் க் ற்ற  iraṇṭukkuṟṟadu, ெப. (n.)

   1. இ ேவா! அ ேவா ெவன்  நிைல. ( ன்.);; that which is dubious dilemma. that which admits of alternatives. 
(ெச.அக.);.

   2. உண்ைமேயா, ெபாய்ேயா ெவன்ப  (ஆ.அக.);; true or false.

     [இரண்  +  + உற்ற .]

இரண் ங்ெகட்ட 
ேநரம்

 
 இரண் ங்ெகட்ட ேநரம் iraṇṭuṅgeṭṭanēram, ெப. (n.)

   அந் ப் ெபா ; dusk of the evening which is neither day or night. (ெச.அக.);.

     [இரண்  + உம் + ெகட்ட + ேநரம்.]

இரண் ங்ெகட்டா
ன்

இரண் ங்ெகட்டான் iraṇṭuṅgeṭṭāṉ, ெப. (n.)

   1. நன்ைம ைம ய யாதவன் (ெகா.வ.);; one who cannot distinguish between good and evil.

   2. ஒ வ க் ம் வராதவன் (ெகா.வ.);; one who will not take up any course definitely, one who is not himself 
knowledgeable nor will heed good advice. (ெச.அக.);.

{இரண்  + உம் + ெகட்டான்.]

இரண்  நிைன-
த்தல்

இரண்  நிைன-த்தல் iraṇṭuniṉaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   இரண்டகம் நிைனத்தல் (ெகா.வ.);; to indulge in double dealing, duplicity, confidence tricking (ெச.அக.);.

     [இரண்  + நிைன.]

இரண் ப்

 
 இரண் ப்  iraṇṭuppu, ெப. (n.)

   இ வைக ப் . அதாவ  இயற்ைக ெசயற்ைக; two kinds of salt viz;

 the natural and the artificial salts. (சா.அக.);.

     [இரண்  + உப் .]
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இரண் ப -தல்

இரண் ப -தல் iraṇḍubaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

 to disagree, dissent to get divided

     "ஊர ்இரண்  பட்டால் த்தா க் க் ெகாண்டாட்டம்" (பழ.);.

   2. ஐ தல்; to be doubtful.

     [இரண்  + ப .]

இரண்  பண் -
தல்

இரண்  பண் -தல் iraṇṭubaṇṇudal,    15 ெச. . . (v.i.)

.

   1. ரளி பண் தல்; lo tease.

   2. ேவற் ைம உண்டாக் தல்; to cause to disagree. (ஆ.அக.);.

     [இரண்  + பண் .]

இரண்

இரண்  iraṇṭuru, ெப. (n.)

   1. ஆ ம் ெபண் மா ய இரண்  உ ; combination formed of male and female figures.

     "இரண் வாய் ஈரணி ெபற்ற ெவ ற் றைகயன்" (ப ற்.கட7);.

   2. வ ம் மா ம் ஆ ய இ வர ்உ வங்கள்; Siva and Vishnu as manifestations of the supreme being.

     "இரண் ம் ஒன்றா ைசந் " ( வ். வந்.63);.

     [இரண்  + உ .]

இரண் வ

 
 இரண் வ  iraṇṭuvavu, ெப. (n.)

   கா வா ம் ெவள் வா ம்; new moon and full moon.

     [இரண்  + உவ .]

இரண்ெடட் ல்

இரண்ெடட் ல் iraṇṭeṭṭil, . .எ. (adv.)

   1. ைர ல்; very soon, quickly, literally in two strides. 

     'இரண்ெடட் ல் வா' (ெகா.வ.);.

   2. ெவ  அண்ைம ல்; very near. 

     'அவர ்  என் ட் ந்  இரண்ெடட் ல் இ க் ற ' (உவ.);.

     [இரண்  + எட் ல். எட்  - எட் ைவக் ம் பாதம். இரண்  அ  எ த்  ைவக் ம் ெதாைல . இரண்  
அ  எ த்  ைவக் ம் ய ேநரம்.]

இரண்ைட

இரண்ைட iraṇṭai, ெப. (n.)

   1. ைகம்ெபண்; widow.

   2. எ யால் ைத; glaucous-leared physic nut. (ெச.அக.);.

     [இரள் → இரண்ைட. இரள் = ரிதல், இரண்டாதல், இரண்ைட = கணவைனப் ரிந்தவள். தனிைம ற்ற 
ைகம்ெபண் ள ண்ட த்  அல்ல  ைள.]

இரண்ெடான்

 
 இரண்ெடான்  iraṇṭoṉṟu, . .எ. (adv.)

   ல; one or two a few. 'இரண்ெடான்  தா.' (உ.வ.);.

     [இரண்  + ஒன்  = இரண்ெடான் . ஓரிரண் தா என் ம் ேபா  சற் க் தலாகக் ெகா  
என்ப ம், இரண்ெடான் தா என் ம்ேபா  எண்ணிக்ைக சற் க் ைறந்தா ம் ப ல்ைல என்ப ம் 

ப்பால் உணரத்்தப்ப வனவாம்.]
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இரண ட்டம்

 
 இரண ட்டம் iraṇamuṭṭam, ெப. (n.)

   பழங்காலத் ந்த ஊரப்்ப ; a division of habitation.

     [இரினம் - இரணம். இரிணம் + உவரந்ிலம். இரணம் ட்டம்.]

இரணிய ட்டத் ப்
 

ெப ங்ெகள க
னார்

 
 இரணிய ட்டத் ப் ெப ங்ெகள கனார ்iraṇiyamuṭṭattupperuṅgeḷasigaṉār, ெப. (n.)

   கைடக்கழகட ் லவர;் sangam poet.

     [இரண ட்டம் – இரணிய ட்டம் + ெப ம் + ெகள கன் + ஆர.் இவர ்மைலப கடாம் இயற் ய 
லவர.் இரண ட்டம் பாரக்்க;see irana muttam.]

இரத்

இரத்  iratti, ெப. (n.)

   1. இலந்ைத மரம்; jujube tree.

     "இரத்  நீ ய வகன்றைல மன்றத் " ( றநா.34, 12);.

   2. மரவைக; tree.

   3. இத்  மரம் ( டா.);; joined ovate - leaved fig.

   ம. இலந்த, லந்த;   க எர. எல . எள , இ , எக , ேர ;   ெத. ேர ;   ெகாலா. ெரங்கா;   பர,் 
ேரகா;ேகாண். ெரங்கா, ெரங் .

     [இல் → இர ்→ இரத் .]

இரதம்

 
 இரதம் iradam, ெப. (n.)

   இரத்  பாரக்்க;see iratti, இத்  (ைவ. ,);; Jointed ovate leaved fig (ெச.அக.);.

     [இரத்  – இரதம்.]

இரந் ரி

 
 இரந் ரி irandiri, ெப. (n.)

இரத்  பாரக்்க;see iratti.

     [இரத்  – இரந் ரி.]

இரந் ண்ணி

 
 இரந் ண்ணி iranduṇṇi, ெப. (n.)

   இரப்ேபான்; begger (ஆ.அக.);"அப்பன் இரந் ண்ணி ஆத்தாள் மைல நீ ". (தனிப்பா.);.

     [இரந்  + உண்ணி. இரந் ண்ணி - இந்  உண்பவள்.]

இரந் ணி

 
 இரந் ணி iranduṇi, ெப. (n.)

இரந் ண்ணி பாரக்்க;see irandunni.

     [இரந் ண்ணி - இரந் ணி.]

இரந்ைத

இரந்ைத irandai, ெப. (n.)

   இலந்ைத மரம் (ஆ.அக.);; jujube tree.

     "இரந்ைத ன் கனி" (ேச . கா ப.46); (ெச.அக.);.

     [இலந்ைத - இரந்ைத.]
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இரப்பாண்

 
 இரப்பாண்  irappāṇṭi, ெப. (n.)

இரப்பாளன் பாரக்்க;see irappallan.

     [இரப்  + ஆண் .]

இரப்பாளன்

இரப்பாளன் irappāḷaṉ, ெப. (n.)

   வ ைம ற்  இரப்பவன் (ஈ .2.6.1);; beggar, mendicant, suppliant (ெச.அக.);.

   ம. இரப்பாளி; ட. எரெப.

{இரப்  + ஆளன்.]

இரப்

இரப்  irappu, ெப. (n.)

   1. இரத்தல்; begging, asking alms

     "இரப்  ேமார ்ஏஎர ்உைடத் " ( றள்.1053); (ெச.அக.);.

   2. வ ைம (ஆ.அக.);; poverty.

ம. இரப் .

     [இர → இரப் .]

இரப் ணி

 
 இரப் ணி irappuṇi, ெப. (n.)

   இரந் ண்ணி ( ன்.);; beggar who begs for his food (ெச.அக.);.

     [இரப்  + (உண்ணி); உணி.]

இரப்ைப

 
 இரப்ைப irappai, ெப. (n.)

   இைம தழ்; eyelid (ெச.அக.);.

   க. ெரப்ெப;ெத. ெரப்ப.

     [இறப்ைப - இரப்ைப (ெகா.வ.);.]

இறப்ைப பாரக்்க;see irappai.

இரப்ேபா

 
 இரப்ேபா  irappōṭu, ெப. (n.)

   இரப்பதற் ப் பயன்ப த் ம் ஏனம்; beggars bow (ேசரநா.);.

ம. இரப்ேபா .

     [இரப்  + ஒ .]

இரப்ேபார்

இரப்ேபார ்irappōr, ெப. (n.)

   1. இரவலர;் poor people.

   2. இரந்  ேவண் ேவார;் beggars.

   3. பரி லாளர;் poets who seek presents from the patron. (ஆ.அக.);.

     [இர → இரப்  → இரப்ேபார.்]
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இரப்ேபான்

 
 இரப்ேபான் irappōṉ, ெப. (n.)

   இரந் ண்ணி; beggar.

     [இர → இரப்  → (ஆன்); ஒன்.]

இரம்பம்

இரம்பம்1 irambam, ெப. (n.)

   கத் ரி மான் (அக.நி.);; musk deer. (ெச.அக.);.

     [ஒ கா. இ  → இ ம்பம் → இரம்பம்.]

 இரம்பம்2 irambam, ெப. (n.)

   அரம்பம் பாரக்்க, மரம க் ம் வாள்; saw. (ெச.அக.);.

ெத. ரம்ப .

     [அரம்பம் → ரம்பம் - இரம்பம். அரம்பம் → Skt. ramba → இரம்பம்.]

இரம் கம்

 

 இரம் கம் irambigam, ெப. (n.)

   ள  (சங்.அக.);; pepper. (ெச.அக.);. இரம் லம் → இரம் கம்.

     [ ரியல் - இரியல் – இரிம்பம் – இரிம்பகம் - இரம்பகம்.] 

இரம் லம்

 

 இரம் லம் rambilam, ெப. (n.)

   ள ; black pepper. (ெச.அக.);.

     [இரிம்பம் – இரம்பகம் – இரம்பலம்.]

இரைல

இரைல1 iralai, ெப. (n.)

   1. கைலமான் ( வா.);; stag.

   2. ல்வாய் (ஆ.அக.);; a kind of deer.

     "இரைல ங்

     [P]

கைல ம் ல்வாய்க் ரிய" (ெதால்.ெபா ள்.600);.

   3. க  மான் (ஆ.அக.);; black buck (ெச.அக.);

     "இரைல நன்மான் இனம் பரந்தைவ ேபால்" (அகநா.194);.

   க. எரெள. எரெல;   ெத. இற்ற, ேலட் , ேல ;மால், இல .

     [இ  – இரல் - இரைல. இரல் (இரள்); = வைளதல், தல், ற் தல், க் தல். இரைல = ய 
ெகாம் ைடய மான் வைக. இ  - இ ல் = க ைம. இ ைல - இரைல = கரிய மான்.]

 இரைல2 iralai, ெப. (n.)

   1. த் ரி ெயன் ம் ஊ ெகாம்  ( வக.434);; trumpet.

   2. இரைல நாண் ன் (அ னி);; first naksatra ( ங்.);.

     [இரல் = வைளதல். இரைல = வைளந்த ஊ  ெகாம்  ேபான்  வைளந்த அைமப்  காணப்ப ம் 
ண் ன் ெதா .]
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இரவசச்ம்

இரவசச்ம் iravaccam, ெப. (n.)

   1. மானந் ரவ ம் இரப் க்  அஞ் ைக ( றள்.அ .107);; vexation of beggary.

   2.  கண்  அஞ் ம் அசச்ம்; homophobia. (ெச.அக.);.

இரவணம்

இரவணம் iravaṇam, ெப. (n.)

   1. க ைத கத் ைக; braying of a donkey.

   2. வண் ; beetle. (ெச.அக.);.

     [இைர + அணம் = இைரவணம் – இரவணம். இைரதல் = ெதாடரந்்  ஒ  எ ப் தல்.]

இரவம்

இரவம்1 iravam, ெப. (n.)

   இ ள்; darkness.

     [இ  → இ வம்.]

 இரவம்2 iravam, ெப. (n.)

   ஒ ; sound.

     [அரவம் – இரவம்.]

 இரவம்3 iravam, ெப. (n.)

   இரவமரம் – இலந்ைத; jujube tree.

     " ங்கனி ரவெமா  ேவம்  மைனச ்ெசரீஇ" ( றநா.281-1); (சங்.இலக்.ெசாற்);.

     [இ  – இர – இரவம்.]

இரவரல்

இரவரல் iravaral,    ெதா.ெப. (vbl.n.) இர க் ல் வ தல்; coming at the appointed time during night for love 
meeting. ( ஞ்.239) (சங்.இலக்.ெசாற்).

     [இர  + வரல் = இரவரல்.]

இரவல்

இரவல் iraval, ெப. (n.)

   1. ேவண் ப் ெப தல். ேகட்டல் (ஆ.அக,);; begging to get by asking.

     "இரவன் மாக்களைீக வல" ( றநா.24.30);.

   2. ண்  த வ தாகக் ெகாண்ட ெபா ள்; materials borrowed. 

     'இரவ டம்ேபா மந்  ெகாண் க்ைகக் ' (ஈ .2.4.2); (ெச.அக.);.

     [இரத்தல் + மனம் தாழ்ந்  ேவண் தல். இர – இரவல்.]

இரவல் மாக்கள்

இரவல் மாக்கள் iravalmākkaḷ, ெப. (n.)

   பரி லர,் வள்ள ன் பால் பரி  ேவண் ச ்ெசல் ம் லவர,் கைலவலார,் பாணர,் ேகா யர,் த்தர ்
த ேயார;் poets, artists, singers, musicians and dancers who seek presents from the patron.

     "இரவன் மாக்களைீக வல" ( றநா.24-30);.

     [இர – இரவல் + மாக்கள். இரவல் = இரத்தல்.]

இரவலர்த் த த்த 
வா ல்

இரவலரத் ்த த்த வா ல் iravalarttaḍuttavāyil, ெப. (n.)

   இரவலரக்ைள நீங் ச ்ெசல்ல மன ன் த் த த்த வா ல்; gate of a patron, forbidding the prize.

     " ய் ரல் ம ந்த ெகா ந் ைவ அ ல் இரவலரத்் த த்த வா ல்." ( றநா.250);.

     [இரவலர ்+ த த்த + வா ல்.]

இரவலன்

இரவலன் iravalaṉ, ெப. (n.)

   இரப்பவன் (ெப ம்பாண்.45);; suppliant, recipient (ெச.அக.);.

     [இர - இரவல் - இரவலன்.]
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இரவலாளன்

இரவலாளன் iravalāḷaṉ, ெப. (n.)

   இரவலன் (த ழ்நா.161);; beggar.

     [இரவல் + ஆளன்.]

இரவற்

இரவற்  iravaṟkuḍi, ெப. (n.)

   1. க் ன் க் க் ங் ம்பம் ( ன்.);; family occupying a borrowed house.

   2. அ த்  வா ங் ம்பம் ( ன்.);; family living with the owners of a house and without paying rent. (ெச.அக.);.

   3. இரவல் ; house rent.

     [இரவல் + .]

இரவற்ேசா

 
 இரவற்ேசா  iravaṟcōṟu, ெப. (n.)

   றைரச ்சாரந்்  ைழக் ம் ைழப்  (யாழ்ப்.);; livelihoodd obtained by sponging upon others. (ெச.அக.);.

     [இரவல் + ேசா .]

இரவ வான்

 
 இரவ வான் iravaṟivāṉ, ெப. (n.)

   ேசவற்ேகா  ( ன்.);; cock, from its making the watch of the night. (ெச.அக);.

     [இர  + அ வான். இர ப் ெபா ன்கண் யாமம் அ ந்  ம் இயல்பான் ெபற்ற ெபயர.்]

இரவன்

இரவன் iravaṉ, ெப. (n.)

   ங்கள்; moon, who is lord of the right.

     "இரவன் பகேலா  ெமசச்த் ைம ேயாைர" (ேதவா.5714);. (ெச.அக.);.

     [இர  → இரவன் + இர ல் வ ம் நில .]

இரவாளர்

 
 இரவாளர ்iravāḷar, ெப. (n.)

   ெகாங் ப் ப ல் வா ம் இ ள ள் ஒ  ரி னர;் sect of the irular community in Coimbatore district.

     [இர  + ஆளர.் ஒ.ேநா. அ வாளர.்]

இர

இர 1 iravi, ெப. (n.)

   வாணிகத் ெதா ல் ( ங்.);; commercial practice (ெச.அக.);.

     [இ  → இ  → இர . இ  + ெப ைம;

இர  + ெப மள ல் ெசய்யப்ப ம் ெமாத்த வாணிகம்.]

 இர 2 iravi, ெப. (n.)

   1. ஞா ; sun.

     "கண்ணாரிர  க ரவ்ந்  காரக்ரப்ப" ( வாச.7.18);.

   2. மைல ( ங்.);; mountain. (ெச.அக.);.

     [உல் – உ  - உரி (எரிதல்);, உ  – உர  - இர  = ஒளி ந் ம் க ரவன், க ரவன் சா ம் மைல.]
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இர க்ைக

இர க்ைக iravikkai, ெப. (n.)

   1. மகளிர ்சடை்ட; blouse. (ெச.அக.);.

   2. ஞா ற் க்க ரக்ள்; Sun's rays. (சா.அக.);.

   க. ர க்ெக;ெத. ர க.

     [இற  - இற தல் = ற் தல், வைளதல். இற  - இற ைக - இற க்ைக – இர க்ைக. இர  + ைக = 
இர க்ைக = க ரவனின் ைக, ஒளிக்க ர.் ஒ.ேநா. இற  = வைளந்த இறால் ன். இற  – இறா - இறால்.]

இர காந்தம்

இர காந்தம் iravikāndam, ெப. (n.)

   1. ஞா  காந்தக்கல் (ஆ.அக.);; Sun-stone.

     "இர  காந்தத் லக ேம" (நீ ெவண்.50);.

   2. தாமைர (மைல.);; lotus (ெச.அக.);.

     [இர  + காந்தம்.]

இர லம்

இர லம் iravigulam, ெப. (n.)

   க ரவக் லம் (ஆ.அக.);; solar race.

     "இர லம் பாரிக்கத் த வ ெனன்ேற" (க ங்.10,6); (ெச.அக.);.

     [இர  + லம்.]

இர ச ் ைல

 
 இர ச ் ைல iraviccīlai, ெப. (n.)

   வப் க்கல், கற்கா ; red ochre. (சா.அக.);.

     [இர  + ( ைல); ைல. இர  + க ரவன், ெசந்நிறம் ைல = கல்.]

இர ற் ரிேவான்

இர ற் ரிேவான் iraviṟṟirivōṉ, ெப. (n.)

   அரக்கன்; demon or goblin, one who roams during night.

     "இர ற் ரிேவார ்கட் ைற" (ேதவா.111.8); (ெச.அக.);.

     [இர  + இல் + ரி + (ஆன்); ஒன்.]

இர க்

இர க்  iravukkuṟi, ெப. (n.)

   இர ேல தைலவ ந் தைல ஞ் ேச ம்ப  க்கப்பட்ட இடம் (ெதால்.ெபா ள்.131);; clandestine 
meeting place of lovers by night (ெச.அக.);.

     [இர  + .]

இர க் ைட

 
 இர க் ைட  iravukkuṟiyiḍaiyīḍu, ெப. (n.)

   எட்டாம்நாள் இர க் க்கண் வந்த தைலவன். அல்ல ப்ப தலால் இைட  பட் ப் ேபாதல். 
(அ . ந்.);; interruption of regularity of love meeting at night literary genre of Tamil agam poems.

     [இர  +  + இைட .]

இர சே்சா

இர சே்சா  iravuccōṟu, ெப. (n.)

   1. அர ன் ழ் நிைலப் பணியாளரக்்  இராக் காலத் ம் உண  (T.A.S.ii.65);; supply of food at night to 
government menial servants (ெச.அக.);.

   2. இரந்  உண் ம் உண ; food got through begging at night. (ேசரநா.);.

ம. இர  ேசா .

     [இர  + ேசா .]
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இர த் தைலச ்
ேசறல்

 
 இர த் தைலச ்ேசறல் iravuttalaiccēṟal, ெப. (n.)

   தைலவைனக் காணேவண் ம் என் ம் ஆைசேயா  இ ள்ெச ந்த யாமத்  மாண்  
ெமன்ைமயாள் தன் இல் னின் ம் றப்ப தல். ெப ந் ைணத் ைறக ள் ஒன் . ( .ெவ.);; literary 
genre of Tamil agam poems – peruntinai.

     [இர  + தைல + ேசறல். ெபண் ஆைண நா ச ்ெசல் தல் நா வைர றத்தல் என் ம் ற்றத் ன் 
பாற்ப த ன் இதைனப் ெப ந் ைணத் ைறக ள் ஒன்றாக் னர.்]

இர  பகல்

 
 இர  பகல் iravubagal, ெப. (n.)

   இராக் கால ம் பகற் கால ம்; day and night.

பட. இ ஹக .

     [இர  + பகல்.]

இர  மலர்

இர  மலர ்iravumalar, ெப. (n.)

   ெபாய்ைகப் ப் ேபாலன்  இர க் காலத் ம் மலரச்் நிைல ெபற்ற மலர;் nocturnal flower.

     "இர  மலர ்நின் . கத் தலம ம்" (ப ற் .21-34);.

     [இர  + மலர.்]

இர ைர

இர ைர iravurai, ெப. (n.)

   இரப் ைர; entreaty imporation.

     "இர ைர ெந வாரரிப்ப வட் த் " ( றநா.398.13);.

     [இர  + உைர.]

இரெவரி

இரெவரி iraveri, ெப. (n.)

   ஒளிமரம் (ேசா  மரம்); (மசச் .ைந ச.8);; a kind of tree said to shine at night. (ெச.அக.);.

     "ெசந்தழல் ஒளி ற் ெபாங் ம் பமா மரங்களா ம்" (ெபரிய .கண்ணப்ப.131);.

     [இர 1 + எரி.]

இரைவக்

இரைவக்  iravaikku, . .எ. (adv.)

   இராப்ெபா க் ; to night;

 for the night. 

     'இரைவக் ப் க் க் க ய ' (S.I.I.vii. 267); (ெச.அக.);.

     [இர  - இரைவ + .]

இரேவான்

இரேவான்1 iravōṉ, ெப. (n.)

   1. இரவலன் ( வா.);; beggar (ெச.அக.);.

   2. வ யவன்; poor man (ஆ.அக.);.

     [இர  + (ஆன்); ஒன்.]

 இரேவான்2 iravōṉ, ெப. (n.)

   ங்கள் ( ங்.);; moon who is the lord of the night. (ெச.அக.);.

     [இர  + (ஆன்); ஒன்.]
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இரளி

 
 இரளி iraḷi, ெப. (n.)

   ெகான்ைற (மைல);; cassia. (ெச.அக.);.

   க. ேரலா;ெத. ேரலா-ெசட் .

     [இர - இரளி.]

இரற் -தல்

இரற் -தல் iraṟṟudal, .

   15

ெச. . . (v.i.);

   1. ஓல தல்; to shout, utter a shriek as a bird.

     "கட னாைர ரற் ம்" (ஐங் .114);.

   2. ஒ த்தல்; to sound.

     [அரற்  - இரற் .]

இரா

இரா1 irā, ெப. (n.)

   இர ; night.

     "நீ க மன்ேனா ரா" ( றள்.1329);.

   ம. இரா;ெத. இ . Skt rairi.

     [இர  - இரா.]

இராக்கைடப் 
ெபண் ர்

இராக்கைடப் ெபண் ர ்irākkaḍaippeṇḍir, ெப. (n.)

   ைல மாதர ்( லப்.5,50,உைர);; prostitutes. (ெச.அக.);.

     [இர  + கைட + ெபண் ர.்]

இராக்கைட 
ேவைசயர்

 
 இராக்கைட ேவைசயர ்irākkaḍaivēcaiyar, ெப. (n.)

இராக்கைடப் ெபண் ர ்பாரக்்க;see ira-k-kadai-p-pendir.

     [இர  + கைட + ேவ யர.்]

இராக்கண்

 
 இராக்கண் irākkaṇ, ெப. (n.)

   இர ல் கண் ெதரியாதெவா  ேநாய்; failure of or imperfect vision at night or in a dim light, night blindness-
nyctalopia.

     [இர  + கண்.]

இராக்கதம்

இராக்கதம் irākkadam, ெப. (n.)

   1. தைல மகைள வ ற் ெகாள் ம் மனம் (ெதால்.ெபா ள்.92. உைர);; a form of marriage in which the bride 
is carried away by force characteristic of Rakshasas of asta.wivakam.

   2. இர ன் 15 ேநரப் ரி க ள் ஆறாவ  ( தான, ணா.73.உைர);; the Sixth of 15 divisions of the night 
(ெச.அக.);.

   3. ெபண் ஞ் ற்ற ம் உடன்படா  வ ற் ெகாள் ம் மணம் (ஆ.அக.);; forced marriage.

     [அரக்கன் - அரக்கதம் - ராக்கதம் – இராக்கதம்.]
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இராக்க ர்

 
 இராக்க ர ்irākkadir, ெப. (n.)

   ங்கள் ( வா.);; moon, from its shining at night. (ெச.அக.);.

     [இர  – இரா + க ர.்]

இராக்க

 
 இராக்க  irākkaṟi, ெப. (n.)

   இர ச ்சாப்பாட் ற் த ங் க கள்; curries fit to be used in food during nights, as distinguished from பகற்க , 
those taken during the day. (சா.அக.);.

     [இர  + க  = இராக்க .]

இராக்கனி

 
 இராக்கனி irākkaṉi, ெப. (n.)

   இர  உண க் ப் ன் ெமல்லப்ப ம் ெவற் ைல; betel, it is so called from its being invariably chewed in the 
night before retiring to bed. (சா.அக.);.

     [இர  + கனி. கண் க் ப் லப்படப் த் க் காய்க்காத இயல் ைடய ெவற் ைல கனித ்
தன்ைமையத் தனக் ள் ெபற் க் ற  என் ம் க த் ல் கனி எனப்பட்ட . இர  ேநரத் ல் 
ெவற் ைல ேபாட் க் ெகாள்வ  வழக்கமாத ன் இப்ெபயர ்ெபற்ற .]

இராக்கனியாள்

 
 இராக்கனியாள் irākkaṉiyāḷ, ெப. (n.)

   இர ற் ப்பதற் ப் பாைலக் ெகா க் ம் மா ; cow, as supplying milk to drink in the night before bed time. 
(சா.அக.);.

     [இர  + கனி + ஆள்.]

இராக்

 
 இராக்  irākkuruḍu, ெப. (n.)

   மாைலக்கண்; night-blindness, nyctalobia.

     [இர  – இரா + .]

இராட் ரம்

இராட் ரம் irāṭṭiram, ெப. (n.)

   1. நா ; country, territory.

   2. நகரி ள்ள மக்கள்; towns folk, citizens. (ெச.அக.);.

     [இ  + ெபரிய. இரட்  = ெபரிய . ெபரிய நிலப்பரப் . இரட்டம் → Skt. rastra → த. இராட் ரம். 
இரட்டயா  என் ம் வழக்ைக ேநாக் க.]

இராட் னத்ெதாட்

 
 இராட் னதெ்தாட்  irāṭṭiṉattoṭṭi, ெப. (n.)

   இராட் னம் ேபாலச ் ழல் ெதாட் ; vessel rotating like a wheel.

     [இரட் தல் = ற் தல். இரட்  → இரட் னம் → இராட் னம்.]
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இராட் னம்

இராட் னம் irāṭṭiṉam, ெப. (n.)

   1. ல் ற் ங் க ; spinning wheel.

   2. நீரிைறக் ம் க ; machine for drawing water.

   3. பஞ்சைரக் ங் க ; machine for reeling.

   4. ஏ ைளயா ம் ழல்ேதர;் giant wheel in which people ride and amuse themselves at festivals. (ஆ.அக.);.

     [இரட் தல் = ற் தல். இரட்  → இரட் னம் → இராட் னம்.]

இராட் ன வாைழ

 
 இராட் ன வாைழ irāṭṭiṉavāḻai, ெப. (n.)

   ஒ  தண் ல் ந ட்  ேம ங் ஞ் ப் ம் வாைழ; a species of plantain whose bunches have an 
intermediate blank space ( ன்.);.

     [இராட் னம் + வாைழ.]

இராட் ன சல்

 
 இராட் ன சல் irāṭṭiṉavūcal, ெப. (n.)

இராட் ன ஞ்சல் பாரக்்க;see irattina-vunjal. (ஆ.அக.);.

     [இராட் னம் + ஊசல்.]

இராட் ன ஞ்சல்

 
 இராட் ன ஞ்சல் irāṭṭiṉavūñjal, ெப. (n.)

   இராட் னம் ேபாற் ழ  ஞ்சல்; a kind of turning swing with four wanes like a wind-mill-sometimes called the 
fandango. ( ன்.);.

     [இராட் னம் + ஊஞ்சல்.]

இராட்

இராட் 1 irāṭṭu, ெப. (n.)

   ேதன்  (இ.வ.);; honey comb (ெச.அக.);.

     [இறால் + இராட் .]

 இராட் 2 irāṭṭu, ெப. (n.)

   இறால்; shrimp prawn. (ஆ.அக.);.

     [இறால் → இறாட்  → இராட் .]

இராட்ைட

 
 இராடை்ட irāṭṭai, ெப. (n.)

   ல் ற் ங் க ; spinning wheel.

     [இரட் தல் = ற் தல். இரட்  – இராட்  – இராடை்ட.]
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இராடம்

இராடம்1 irāṭam, ெப. (n.)

   1. ெப ங்காயம்; asafetida.

   2. ெவண்காயம்; onion. (சா.அக.);.

     [இரதம் – இராதம் – இராடம். இரதம் = சா , சா ள்ள .]

 இராடம்2 irāṭam, ெப. (n.)

   சச்ரநா ; ancient Gujarat. (சா.அக.);.

     [இரட்டம் → இராடம்.]

இராத் ரி

இராத் ரி irāttiri, ெப. (n.)

   1. இர ; night. 2.. இராக் காலம்;

 night time. (சா.அக.);.

     [இர  → இரா → Skt rathri → த. இராத் ரி.]

இராத் க்கம்

 
 இராத் க்கம் irāttūkkam, ெப. (n.)

   இர த் க்கம்; night sleep as opposed to day sleep. 

     'இராத் க்கம் ெகட் ப்ேபாச் ' (இ.வ.); (சா.அக.);.

     [இரா + க்கம்.]

இராப்பகல்

இராப்பகல் irāppagal, ெப. (n.)

   1. இர ம் பக ம்; night and day.

     "இராப்பகனாம் ேப ம்ேபா " (

வாச.72);, (ெச.அக.);.

   2. எப்ெபா ம்; always constantly. (சா.அக.);.

     [இர  → இரா + பகல் = இராப்பகல்.]

இராப்பண்

 
 இராப்பண் irāppaṇ, ெப. (n.)

   இராக்காலத் ற் பா தற் ரிய பண்கள்; melodies to be sung at night. (ெச.அக.);.

     [இர  → இரா + பண்.]

இராப்பத்

 
 இராப்பத்  irāppattu, ெப. (n.)

   ண்ணகப் ப ேனாரைம தல் (ைவ ந்த ஏகாத ); வ ன்ற பத்  இர கள்; latter half of the 
attiyayanörcavam in visnu temples beginning with waikunda-āgādaśī day and continuing for ten nights. (ெச.அக.);.

     [இர  → இரா + பத் .]

இராப்பள்ளிக் ட
ம்

 
 இராப்பள்ளிக் டம் irāppaḷḷikāṭam, ெப. (n.)

   இர ல் நடத்தப்ப ம் பள்ளி; night-school. (ெச.அக.);.

     [இர  → இரா + பள்ளி + டம்.]
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இராப்பா

இராப்பா  irāppāṭi, ெப. (n.)

   1. இர ல் டாகச ்ெசன்  ேசா  வாங் ம் சலைவத் ெதா லாளி (இ.வ.);; member of a sect of the 
washer man caste called pudara vannān, who begs by singing from door to door during night (ெச.அக.);.

   2. இர ற்பா ெமா  வைகக் ; small bird that sings at night. (சா.அக.);.

     [இர  → இரா + பா .]

இராப்பா க் 

 
 இராப்பா க்  irāppāṭikkuruvi, ெப. (n.)

   வால்ெகாண்டலாத்  என் ம், இர ற்பா ெமா  வைகக் ; Madras boolbool or paradise fly catcher. 
(சா.அக.);.

     [இர  → இரா + பா  + .]

     [P]

இராப்பாைல

 
 இராப்பாைல irāppālai, ெப. (n.)

   மரவைக (ட);; garden tree with smooth grey bark (ெச.அக.);.

     [இ  → இரா + பாைல.]

இராப்பாைற

 
 இராப்பாைற irāppāṟai, ெப. (n.)

 n ஒ வைகக் கடல் ன்;

 a kind of sea fish.

     [P]

இராப் சை்ச

 
 இராப் சை்ச irāppiccai, ெப. (n.)

   இர ல் எ க் ம் சை்ச; begging at night. (ெச.அக.);.

     [இர  → இரா + சை்ச.]

இராப்

இராப்  irāppū, ெப. (n.)

   இர ல் மல ம் க்கள் ( லப்.2.14.உைர);; flowers that blossom at night-fall like the water-lily. (ெச.அக.);.

     [இர  → இரா + .]

இராைவக்

இராைவக்  irāvaikku, . .எ. (adv.)

   இர க் ; for of during night.

     "இராைவக் ப் ேபானகப் பழவரி " (S.I.I.ii.146); (ெச.அக.);.

     [இர  → இரா  +  = இரா க்  - இராைவக்  (ெகா.வ.);.]

இராேவான்

இராேவான் irāvōṉ, ெப. (n.)

   நில ; moon.

     " ைளத் தன னிராேவான்" ( வாத. . த்தைர.30);. (ெச.அக.);.

     [இர  + ஆன் = இராவான் - இராேவான்.]
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இரி

இரி1 iridal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெக தல், ேதாற்ேறா தல்; to be destroyed.

     "மா ரியச் " ( .ெவ.2,9);.

   2. ஓ தல்; to run to flee away, as a defeated army, to scamper away through fear.

     " னெலா கப் ள்ளிரி ம்" (நால 212);.

   3. ல தல்; to fall away, as a garment to drop, to recede.

     "உத்தரீயங்க  ரிய ேவா வார"் (கம்பரா.ஊரே்த . 51);.

   4. வ தல்; to drop, as perspiration, to ebb. as the tide.

   5. அஞ் தல் ( வா.);; to fear, dread (ெச.அக);.

   6. ன் க்ேகா தல் ( தா);; to retreat.

ம. இரிதல் (அ .);.

     [இல் → இ  → இரி.]

 இரி2 irittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேதாற்ேறாடச ்ெசய்தல்; to rout defeat.

   2. ெக த்தல்; to destroy, ruin to dispel.

     "ெவஞ் ைலக் காய்ந் ரிக் ம் வக் க ங்கண்ணியர"் ( வக.1769);.

இரிக்

 
 இரிக்  irikki, ெப. (n.)

   ெப ங்ெகா வைக (ட);; scimitar-pod. (ெச.அக.);.

     [இரிகம் → இரிக் .]

இரிகக்கத்ைத

 
 இரிகக்கத்ைத irigaggattai, ெப. (n.)

   இதய சடாக் ல் நீட் க் ெகாண் க் ம் தைசநார;் muscular projections (fleshy columns); inside the 
ventricles of the heart - columna carneae (சா.அக.);.

     [இரிகம் + கத்ைத.]

இரிகநா

 
 இரிகநா  iriganāṭi, ெப. (n.)

   இதயத் ன் நா ; cardiac artery. (சா.அக.);.

     [இரிகம் + நா .]

இரிகம்

இரிகம் irigam, ெப. (n.)

   1. இதயம்; heart.

   2. மனம்; mind. (ெச.அக.);.

   3. வழக் ; dispute. (ஆ.அக.);.

     [இரி → இரியம் → இரிகம்.]
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இரிகரம்

 
 இரிகரம் irigaram, ெப. (n.)

   இதயத் ற் ண்டான அழற் ; inflammation of the heart-carditis (சா.அக.);.

     [இரி → இரிகரம்.]

இரி

 
 இரி  irigu, ெப. (n.)

   பைகவன்; enemy. (ஆ,அக.);.

     [இரி (அசச்ம்); → இரி .]

இரிங்கணம்

 
 இரிங்கணம் iriṅgaṇam, ெப. (n.)

   ஒ  பறைவ; a kind of bird. (சா.அக.);.

     [இரி → இரிங்கணம்.]

இரிசம்

 
 இரிசம் irisam, ெப. (n.)

   ைனக்கா  (மைல.);; cowhage. (ெச.அக.);.

     [இரி – இரிசம்.]

இரிசல்

இரிசல் irisal, ெப. (n.)

   1. ள  (யாழ்ப்.);; break, crack.

   2. மன  (யாழ்ப்.);; alienation of mind, discord. (ெச.அக.);.

   3. லைன ேவெறான் ற் ெச த்தல்; division of the mind, diversion.

     [இரி → இரியல் → இரிசல்.]

இரி யா

 
 இரி யா irisiyā, ெப. (n.)

இரிசம் பாரக்்க;see irisam.

இரிஞ்சகம்

 
 இரிஞ்சகம் iriñjagam, ெப. (n.)

   ஊ மல் ைக; needle shaped jasmine;

 harlot jasmine. (சா.அக..);.

     [இரி → இரிஞ்சகம்.]

இரிஞ்

 
 இரிஞ்  iriñji, ெப. (n.)

   ம ழ் (மைல.);; pointed-leaved spe-flower. (ெச.அக.);.

     [இரி → இரிஞ் .]
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இரிஞ் கம்

 
 இரிஞ் கம் iriñjigam, ெப. (n.)

இரிஞ்  பாரக்்க;see irinji. (சா.அக.);.

     [இரி → இரிஞ்  → இரிஞ் கம்.]

இரிஞன்

 
 இரிஞன் iriñaṉ, ெப. (n.)

   பைகவன் ( வா.);; foe, enemy. (ெச.அக.);.

     [இரி → இரிஞன்.]

இரிட்டம்

இரிட்டம்1 iriṭṭam, ெப. (n.)

   நல்ல ; good. (ெச.அக.);.

     [இ  - (ெபரிய . நல்ல ); இ  - இரி – இரிட்டம்.]

 இரிட்டம்2 iriṭṭam, ெப. (n.)

   1. ய ; inauspicious.

   2. வாள்; sword.

   3. அ , ; end, destruction.

   4. அறக்கைட (பாவம்);; sin (ெச.அக.);.

     [இ  – இரி – இரிட்டம். இ  - கரிய . ய . அ . அ ப்ப .]

இரிணம்

இரிணம் iriṇam, ெப. (n.)

   1. உவரந்ிலம் ( டா.);; saline soil. (ெச.அக.);.

   2. பாழைடந்த ; ruined (ஆ.அக.);.

     [இரி - (ெக தல்); - இரி - இரிணம்.]

இரித்தகம்

 
 இரித்தகம் irittagam, ெப. (n.)

   பாழைடந்த ; ruined house. (ஆ.அக.);.

     [இரி → இரித்தகம்.]

இரித்தம்

 
 இரித்தம் irittam, ெப. (n.)

   ெசல்வம்; wealth (ஆ.அக.);.

     [இ  → இரி → இரித்தம். இ  = ெபரிய . ஆக்கம்.]

இரித்ைத

இரித்ைத irittai, ெப. (n.)

   1. நான்காவ , ஒன்பதாவ , ப னான்காவ  ம  நாள்கள் (ச ரத்் , நவ , ச ரத்்த  என் ம் 
கள்);;   4th, 9th and 14th phases of the moon.

   2. நா ைக ( ங்.);; period of 24 minutes. (ெச.அக.);.

     [இ  → இரி → இரித்ைத ( ன் ட்டம், அல்ல  ஒைர);.]
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இரிப்

இரிப்  irippu, ெப. (n.)

   1. இ த்தல், உடக்ா ம் ெசயல்; sitting.

   2. நிைல; state, condition.

   3. இ ப் டம்; residence.

   4. வா ம் நிைல, ஒ க்கம்; mode of living, position, conduct.

   5. ஒ வ க்ெகா வர ் ெகாண் ள்ள உற  ைற ன் நிைல; nature of mutual relations.

   6. இ க்ைக; a seat (ேசரநா.);

   7. ய க்ைக; defeating, (W);.

   ம. இரிப் ;   க. இர ;ெத. இர .

     [இ ப்  → இரிப்  (ெகா.வ.);.]

இரி

இரி  iribu, ெப. (n.)

   1. அசச்ம்; fear.

   2. ஒ தல்; fleeing.

   3. பைக; hatred, animosity.

   4. ேதால் ; defeat, discomfiture. (ஆ.அக.);.

     [இரி → இரி .]

இரிேபரம்

இரிேபரம் iripēram, ெப. (n.)

   ெவட் ேவர ்(ைதலவ.ைதல.56);; cuscus grass (ெச.அக.);.

 Skt hribéra.

     [இ  → இரி (ேவர ்– ேவரம்-); + ேபரம்.]

இரிமான்

 
 இரிமான் irimāṉ, ெப. (n.)

   எ வைக (இ.வ.);; a species of rat (ெச.அக.);.

     [இ  + (மா); lமான். இ  + கரிய, மா = லங் .]
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இரியல்

இரியல்1 iriyal, ெப. (n.)

   1. அசச்த்தால் நிைல ெக ைக (ெப ம்பாண்.202.);; being agitated, perturbed or tossed about through fear.

   2. ைரந்  ெசல்ைக; running, speeding, racing.

     "ெப நீர ்ேபா  ரியன் மாக்கெளா " ( லப்.6.112);.

   3. அ ைக; weeping

     "அ வாளிரியற் ரல்" (கம்பரா.நகர.் நீ.35); (ெச.அக.);.

     [இல் → இரி - இரியல்.]

 இரியல்2 iriyal, ெப. (n.)

   நல்லாைட ( ன்.);; fine cloth (w.);

     [இ  → இரி → இரியல்.]

 இரியல்3 iriyal, ெப. (n.)

   இலவங்கப்படை்ட; cinnamon (சா.அக.);.

     [இரி → இரியல்.]

இரியல்ேபா-தல்

இரியல்ேபா-தல் iriyalpōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   ேதாற்ேறா தல்; to be routed, put to fight

     "அமரினாற்றா  இரியல் ேபாக. ( ரம் .தக்கன் ேவள்.47); (ெச.அக.);.

     [இரி → இரியல் + ேபாதல்.]

இரியல்ேபாக் -தல்

இரியல்ேபாக் -தல் iriyalpōkkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   சாய்த் க் ெகா த்தல்; to give unsparingly, liberally.

     "கைய  யாைன ரியல் ேபாக் ம்" ( றநா.135,12);. (ெச.அக.);.

     [இரி-இரியல் ேபாக் .)

இரி கஞ்சம்

 
 இரி கஞ்சம் irivigañjam, ெப. (n.)

   அ ளாளரக்ள் சடை்ட; coat of fibres obtained from the substance between the bark and the wood of a certain tree. In 
olden days it was used by siddhars. (சா.அக.);.

     [இரி → இரி  + கஞ்சம்.]
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இ

இ 1 iruttal,    2 ெச. . . (v.i.)

.

   1. உளதாதல்; to exist. 

     'ஊரிேல ஏரி இ க் ற ' (ெத.ஆ.);.

   2. நிைல ெப தல்; to remain.

     "வலம் வ ம்ப  ப்ப  க ைலமால் வைரேய" (கந்த . க்ைகலாச.12);.

   3. உடக்ா தல்; to sit down.

     "நிற்ற த்தல் டத்த யங் த ெலன் " (நால .334);.

   4. உள்ளிறங் தல்; to sink, as a foundation, to disappear, come down.

     " வர ்இ ந் ேபா ற் ".

   5. உ ரவ்ாழ்தல்; to live."ெந நாளி ந்த ேப ம்" (தா .பரி .10);.

   6. அணியமா த்தல்; to be ready to act, to be in readiness for any duty or project, to be on the point of acting or 
going. 

     ' ன் க்க இ க் றான்' (ெகா.வ.);.

   7. நிைனத்தல்; to fancy, imagine, expect. Hope. 

     'நம் மா ெரன் ந் ேதாம்' (த ழ் நா. 216);. - இைட (part); ஒ  ைண ைன;

 auxiliary verb. 'எ ந் ந்தான்.' (ெச.அக.);.

இ க்கைண

 
 இ க்கைண irukkaṇai, ெப. (n.)

   த் ர ேவைலக் த ம் மரவைக (Nels.);; crenulate leaved spindle tree. (ெச.அக.);.

     [இ  + கைண.).

இ க்கம்

இ க்கம் irukkam, ெப. (n.)

   1. ண் ன்; nakşatra, star.

   2. கர ; bear.

   3. ஓைர (இரா );; zodiacal sign (ெச.அக.);.

     [ஒ கா: இ  = கரிய. இ  → இ க்கம், கர  வ லைமந்த ண் ன் ெதா .]

இ க்கமா

இ க்கமா  irukkamāli, ெப. (n.)

   766 ழ அகல ம் உயர ள்ளதாய் 766 உச் கேளா  96 ேமனி ைலக்கட் கள் ெகாண்ட ேகா ல் 
( க் ரநீ , 229);; temple of the width of 766 cubits and of the same height, with 766 towers and 96 storeys.

     [இ  → இ க்க (ெபரிய + (மா); மா .]

இ க்கன்

இ க்கன் irukkaṉ, ெப. (n.)

   நான் கன்; Brahma, literally one who recites the véda.

     "தைர ம்ைபச ் ட் த்த க்கன்" ( ப் .419);.

     [இ க்  → இ க்கன். இ க்  மைறைய (ேவதம்); ஓ பவன்.]
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இ க்கால்

இ க்கால் irukkāl, ெப. (n.)

   1. இரண்  ைற (பாரத.ப ன் ன்றாம்.111.);; twice.

   2. வற் ற் த்த ஓர ்எண் ( ன்.);; cast of dice for the number 2. (ெச.அக.);.

ம. இ க்கால.

     [இரண்  → இ  + கால்.]

இ க்கா

 
 இ க்கா  irukkāvi, ெப. (n.)

   கட் மரப்பக்கங்கைள இைணத் க்கட் ஞ்  பலைக; small piece of wood which connects the planks of a 
catamaran (ேசரநா.);.

ம. இ க்கா .

     [இ  + கா . கா  – கா ;

கா தல் = தாங் தல்.]

இ க்கா

 
 இ க்கா  irukkāḻi, ெப. (n.)

   இரண்  ைத ைடய காய் (யாழ்ப்.);; fruit with two kernels, as the palmyra

     [இரண்  → இ  + (காழ்.); கா . காழ் = த் .]

இ க்

இ க்  irukku, ெப. (n.)

   1. ேவதமந் ரம்; vedic hymns.

     "ேவதப் னித க்ைக நா ற் ெகாண் " ( வ். வாய்.5.2.9);.

   2. இ க் ேவதம் ( வ்.ெபரியாழ்.5.1.6.);; the rig. věda (ெச.அக.);.

     [அ க் தல் = கழ்தல், பர தல். அ க்  → skt. க். அரச் ்→ த. இ க் .]

இ க் க் றள்

இ க் க் றள் irukkukkuṟaḷ, ெப. (n.)

   ய பாவைக; a kind of short verse.

     "ஏகபாதந் த க் க் றள் சாத் " (ெபரிய . ஞான.276); (ெச.அக.);.

     [ஒ கா;

இ க்  → இ க்  + றள்.]

இ க் ேவள்

இ க் ேவள் irukkuvēḷ, ெப. (n.)

   க்ேகாடை்டக் க ல் உள்ள ெகா ம்பா ரில் 8வ  9வ  ற்றாண் ல் அரசாண்ட ேவளிர ்
ற்றரசர ்(கல்ெவ.);; line of powerful chieftains who flourished about the 8th and 9th c at Kodumbālūr, in the Pudukköttai 

Dt. (ெச.அக.);.

     [இ  → இ க்  (ெப ைம); + ேவள். ஒ.ேநா. அ க்  = அ ைம.

     "நி ன க்  ன்னி" ( க்ேகா.275);.]
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இ க்ைக

இ க்ைக irukkai, ெப. (n.)

   1. உடக்ாரந்் க்ைக; sitting.

     "பாரவ் க்ைக" ( றநா.3.19);.

   2. உடக்ா டம் (ஆசனம்); (நால .143.);; seat.

   3. இ ப் டம், residence, dwelling situation.

   4. ப் ; residential quarters, as in a village.

     "தண்பைண த இய தளரா க்ைக" (ெப ம்பாண்.242);.

   5. ேகாள்களி க் ம் ஓைர (இரா ); (பரிபா.11.3);; sign of the zodiac, as the seat of the planets.

   6. ரிதர ள்ள க்ைக, ரிதர ல்லா இ க்ைக என்ற இ வைக இ க்ைககள் ( லப்.8.25, 
உைர.);; posture of two kinds viz., ரிதர ள்ள க்ைக;

     'moving posture', ரிதர ல்லா க்ைக motionless posture mentioned in the treatise on painting. ( லப்.8,25, 
உைர.);.

   7. ஊர ்( ங்.);; town, village.

   8. ேகா ல்; temple."நீ க்ைக" (கந்த . மாரக்்க.144);

   9. அரசர ்ேபார ் ரி க் காலங் க  க் ம் இ ப்  ( .ெவ.9:37, உைர.);; waiting for an opportunity to open 
hostilities or to commence war. (ெச.அக.);.

   ம. இரிப் ;   க. இர ;ெத. இ .

     [இ  → இ க்ைக.]

இ க்ைக தவல்

இ க்ைக தவல் irukkaiyudaval, ெப. (n.)

   உடக்ார இடமளித்தல் ( ேவங்.சத.58.);; providing a seat esp. for a great person (ெச.அக.);.

     [இ க்ைக + உதவல்.]

இ கண்

இ கண் irugaṇ, ெப. (n.)

   ஊனக்கண், ஞானக்கண்; eye of the body and eye of the mind.

     "இ க ம் ைதத்  ைவக் ம்" ( வக.1578);. (ெச.அக.);.

     [இரண்  → இ  + கண்.]

இ கணி

 
 இ கணி irugaṇi, ெப. (n.)

   இ  கண்களா ம் ெதாைல ள்ள ெபா ள்கைளக் காண த ம் ெதாைல ேநாக் க்க ; binoculars.

இ கரந்ைத

 
 இ கரந்ைத irugarandai, ெப. (n.)

   வகரந்ைத மால் ( ட் ); கரந்ைத எ ம் இ கரந்ைத (ஒ வைகசெ்ச );; two kinds of plants of 
sweet basil.

     [இ  + கரந்ைத.]

இ கைரயன்

இ கைரயன் irugaraiyaṉ, ெப. (n.)

   1. இரண்  எண்ணம் உைடயவன் ( வ்.ெபரியாழ். ப்பல்.2 யா.);.

   2. மற்ெறான் ம் பற் ள்ளவன்; double minded man vacillating person. (ெச.அக.);.

     [இரண்  → இ  + கைரயன்.]
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இ கழஞ்

 
 இ கழஞ்  irugaḻñju, ெப. (n.)

   இரண்டைர வராெனைட; two and a half pagodas (சா.அக.);.

     [இரண்  → இ  + கழஞ் .]

இ க த் க் ப்

 
 இ க த் க் ப்  irugaḻuttugguppi, ெப. (n.)

   இரண்  க த்தைமந்த ஒ வைகக் ப் ; two necked bottle used in medicinal preparation - woulfe's bottle. 
(சா.அக);.

     [இரண்  → இ  + க த்  + ப் .]

இ கால்

இ கால் irukāl, ெப. (n.)

   1. அைர; half. (ஆ.அக.);

   2. இ ைற; two times (சா.அக.);.

     [இரண்  → இ  + கால்.]

இ கா லாட்டல்

 
 இ கா லாட்டல் irukālāṭṭal, ெப. (n.)

   இரண்  தடைவ ம ந்ைதக் க வத் ட்  அைரத்தல்; grinding a medicine twice in a stone mortar.

     [இரண்  → இ  + கால் + ஆட்டல்.]

இ காற் ரண்ைட

 
 இ காற் ரண்ைட irukāṟpiraṇṭai, ெப. (n.)

   களிப்பரண்ைட; a species of the vitis (genus); (சா.அக.);.

     [இரண்  - இ  + கால் + ரண்ைட.]

இ ரங் ன்ைக

 
 இ ரங் ன்ைக iruguraṅgiṉgai, ெப. (n.)

   க்ைக (மைல);; bristly bryony. (ெச.அக.);.

     [இரண்  → இ  + ரங்  + இன் + ைக.  + ரங் ன் ெபயரக் ள் ஒன் .  ரங் ன் 
ெபயர ்அ க்   + ைக + க்ைக என் ம் ெகா .]

இ

இ  irugumiḻi, ெப. (n.)

   1. இரண் வைகக் ழ மரம், அதாவ  ெப ங் ழ், ழ்; two species of trees viz big cashmere tree - 
Gmelina arbores and small cashmere tree - Gmelina asiatica.

   2. நீரக்் ழ், நிலக் ழ் என இ வைகக் ழ்; two kind of Gmelina water borne and earth borne (சா.அக.);.

     [இரண்  → இ  + .]

இ றேணரிைச 
ெவண்பா

இ றேணரிைச ெவண்பா iruguṟaṇērisaiveṇpā, ெப. (n.)

ேநரிைச ெவண்பா வைக (காரிைக ெசய்.3.);

   இ  இரண்  றள் ெவண்பாவாலா  இரண் க் ம் ந ல் தனிசெ்சால் ெபற்  வ ம்; variety of nersai-
we. nbā composed of two Kusal-venbå linked by an isolated foot. (ெச.அக.);.

     [இரண்  → இ  + றள் + ேநரிைச + ெவண்பா.]
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இ

இ  iruāṟu, ெப. (n.)

   1. இரண்  பங் ; two parts, two shares.

   2. மாறான , எ ரான ; opposition, duality, contrariety. (ேசரநா.);.

ம. இ .

இ ெகாம்

 
 இ ெகாம்  irugombu, ெப. (n.)

     ' ' என்ற எ த் ள்ள இரண்  ெகாம் ;

 double loop which stands as a symbol for the vowel ஐ when forming vowel consonants ai, viz  in letters like ைக, ைத, etc. 
(ெச.அக.);.

     [இரண்  → இ  + ெகாம் .]

இ ேகாட்ட ைவ

 
 இ ேகாட்ட ைவ iruāṭṭaṟuvai, ெப. (n.)

   ன் ம் ன் ம் ெதாங்கலாக நால ட்ட ல் (ஆ.அக.);; cloth left hanging on either ends.

     [இரண்  → இ  + ேகா  + அ ைவ.]

இ ங்கரம்

இ ங்கரம் iruṅgaram, ெப. (n.)

   ஒரள ; dry measure = ணி;

பதக் . (ைதலவ.ைதல.6); (ெச.அக.);.

     [இ  + கரம்.]

இ ங்காைர

 
 இ ங்காைர iruṅgārai, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கடல் ன்; a kind of sea fish.

     [இ  - இ ம் + காைர.]

     [P]

இ ங்

 
 இ ங்  iruṅgu, ெப. (n.)

   வப் சே்சாளம்; a kind of red millet (சா.அக.);.

     [அரிங்  – இரிங்  – இ ங் .]

இ ங்ெக த்

 
 இ ங்ெக த்  iruṅgeḷutti, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கடல் ன்; a kind of sea fish.

     [P]

இ ங்ேகாேவள்

இ ங்ேகாேவள் iruṅāvēḷ, ெப. (n.)

   ேவளிர ்தைலவ ள் ஒ வன் ( றநா.201.);; name of an ancient chief of the vě line of ruling chiefs. (ெச.அக.);.

     [இ  = ெபரிய. இ  + ேகா + ேவள். ஒ.ேநா. ெப  - ெப ம், இ  + இ ம். இ ங்ேகா = ெப ங்ேகா 
(ேபரரசன்);.]

இ ங்ேகான் 
ஒல்ைல ஆயன் 

ெசங்கண்ணனார்

இ ங்ேகான் ஒல்ைல ஆயன் ெசங்கண்ணனார ்iruṅāṉollaiāyaṉceṅgaṇṇaṉār, ெப. (n.)

   கைடக்கழகப் லவ ள் ஒ வர ்(அகநா.279);; Sangam poet.

     [இ ம் + ேகான் + ஒல்ைல + ஆயன் + ெசம் + கண்ணன் + ஆர.்]
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இ சங்கன்

இ சங்கன் irusaṅgaṉ, ெப. (n.)

   இ வைகச ்சங்கன் ெச ,. அதாவ , நற்சங்கன், சச்ங்கன்; two varieties of the plant 1 mistle berry thorn.

   2. smooth velkameria (சா.அக.);.

     [இரண்  → இ  + சங்கன்.]

இ சமய ளக்கம்

இ சமய ளக்கம் irusamayaviḷakkam, ெப. (n.)

   அரிதாசர ்16ஆம் ற்றாண் யற் ய வ. மா ய மதங்கைள ஆரா ம் ஒ  ல்; name of a 
controversial treatise on the relative merits of Saivaism and Vaisnavaism, by Ari-täcar, 16th C. (ெச.அக.);.

     [இரண்  → இ  + சமயம் + ளக்கம்.]

இ ர்ப்பாணி

இ ரப்்பாணி irucīrppāṇi, ெப. (n.)

   இரடை்டத் தாளம் (ெபா ந.71);; a kind of talam (ெச.அக.);.

     [இரண்  → இ  + ர ்+ பாணி.]

இ கந்தப் ண்

 
 இ கந்தப் ண்  irusugandappūṇṭu, ெப. (n.)

   ம க்ெகா ந் ; southern wood. (ெச.அக.);.

     [இ  + கந்தம் + ண் .]

இ டர்

இ டர ்irusuḍar, ெப. (n.)

   ஞா , ங்கள் (சந் ர ரியர)்;; sun and moon, the two bright orbs which illumine the earth.

     "இ டர ்  ேதாடா லங்ைக" (ேதவா.320,10); (ெச.அக.);.

     [இரண்  → இ  + டர.்]

இ டர்த்ேதாற்றம்

இ டரத்்ேதாற்றம் irusuḍarttōṟṟam, ெப. (n.)

   ெப ங்காப் ய ப்  ெளான்  (ஆ.அக.);; appearance of Sun and moon described in poetry-one of the elements 
of epics.

     "இ டரத்்ேதாற்றெமன் ைனயன ைனந் " (தண் .8);.

     [இரண்  → இ  + டர ்+ ேதாற்றம்.]

இ

 
 இ  irusuḻi, ெப. (n.)

   இரடை்டச் ; double curis or rings, believed to indicate either comfortable life or chill penury. 

     'இ  இ ந் ண்டா  ண் ம். இரந் ண்டா ண் ம்' (ெச.அக.);.

     [இரண்  → இ  + .]

இ ஞ் ைற

இ ஞ் ைற iruñjiṟai, ெப. (n.)

   1. நரகம் ( ன்.);; hell, considered as a great prison-house. (ெச.அக.);.

   2. ம ல் (ஆ.அக.);; fortress.

     [இ ம் + ைற.]

இ ட்கண்டம்

இ டக்ண்டம் iruṭkaṇṭam, ெப. (n.)

   க த்தணி வைக; necklace.

     " றங் டக்ண்ட ம்" (S.I.I.viii.39); (ெச.அக.);.

     [இ ள் + கண்டம்.]
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இ ட்கண்டர்

இ டக்ண்டர ்iruṭkaṇṭar, ெப. (n.)

   வன்; siva as having a dark throat.

     " ரந்்த டக்ண்டர"் (ெபரிய . ைற.12);. (ெச.அக.);.

     [இ ள் + கண்டம் + அர.்]

இ ட்கம்மல்

 
 இ டக்ம்மல் iruṭkammal, ெப. (n.)

   கண்ணிற் ைக ழ்ந்த  ேபாற் கா ேமாரவ்ைகக் கண்ேநாய்; eye disease marked by smoky appearance. 
(சா.அக.);.

     [இ ள் + கம்மல்.]

இ ட்

இ ட்  iruṭci, ெப. (n.)

   1. இ ட் ; darkness. (ெச.அக.);.

   2. மயக்கம் (ஆ.அக.);; illusion.

     [இ ள் + . ஒ.ேநா;

ம ள் +  + ம ட் .]

இ ட்டல்

 
 இ ட்டல் iruṭṭal, ெப. (n.)

   இ ளாதல்; becoming dark. (ஆ.அக.);.

     [இ ள் → இ ளல் → இ ண்டல் → இ ட்டல்.]

இ ட்டைற

இ ட்டைற iruṭṭaṟai, ெப. (n.)

   1. ஒளி ல்லா அைற; darkroom.

     "இ ட்டைற  ேல ல் ணந் த இ யற் " ( றள்.913); (ெச.அக.);.

   2. அ யாைம; ignorance.

     "இ ட்டைற ல் உள்ளதடா உலகம்" - (பார தாசன்);.

ம. இ ட்டற.

     [இ ள் +  + இ ட்  + அைற. இ ட்  + இ ள் உைடய .]
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இ ட்

இ ட் 1 iruṭṭu, ெப. (n.)

   1. இ ள்; darkness.

   2. அ யாைம ( ன்.);; figuratively, obscurity of mind. ignorance (ெச.அக.);.

   3. மயக்கம் (ஆ.அக.);; illusion.

   ெத. இ . இ ;   ம. இரிட் , இ ட் ;   க. இ ள், இர . இ ;   ேகாத. இரள்் (இர );;   ட. ஈள்;   ட. 
இரி ;   . இ , இள ;   ெகாலா. ம் ( க ள்);;பர.் ல் (கரி);.

     [இ ள் → இ ட் .]

 இ ட் 2 iruṭṭudal,    15 ெச. . . (v.i.)

.

   1. இ ளைடதல்; to grow dark.

   2. மந்தார தல்; to darken, as when clouds gather 

     'வானம் இ ட்  வ வதால் மைழ ைர ல் வ ம்' (ெச.அக.);.

   ம. இ ட் க;க. இ ளா .

     [இ ள் +  = இ ட்  + தல்.]

இ ட்பைக

இ ட்பைக iruṭpagai, ெப. (n.)

   ஞா ; sun, the enemy of darkness. 

     'இ ட்பைகமண் லம்' (கல்லா.13);. (ெச.அக.);.

     [இ ள் + பைக.]

இ ட்படலம்

 
 இ ட்படலம் iruḍpaḍalam, ெப. (n.)

   இ டெ்தா ; sheet of darkness, as a dense layer. (ெச.அக.);.

     [இ ள் + படலம்.]

இ ட் ழம்

இ ட் ழம்  iruṭpiḻmbu, ெப. (n.)

   இ ள்; darkness.

     "பட  ட் ழம் ப க் ம் பண்ணவன்" (மசச் . மசச்ா.12); (ெச.அக.);.

     [இ ள் + ழம் .]

இ ட்

 
 இ ட்  iruṭpū, ெப. (n.)

   மரவைக (L);; Malabar wrinkled log's matrix. (ெச.அக.);.

     [இ ள் + .]

இ

இ 1 iruḍi, ெப. (n.)

   னிவன்; saint.

     [இ  = ெப ைம.. இ  – இ ளி – இ .]

 இ 2 iruḍi, ெப. (n.)

   ஆந்ைத ( ங்.);; owl. (ெச.அக.);.

     [இ ள் – இ ளி – இ  - இ ளில் வா ம் ஆந்ைத. னிவைனப் ேபால் வ வ  உைரக் ம் 
கணியனாகச ்ெசயற்ப வ  ேநாக்  ஆந்ைதக்  இட்ட ெபயர ்சா  அல்ல  ேகட் ைன ன் ட்  
ெதரி க் ம் என் ம் நம் க்ைகயால் இதைனச ்சாக்  என் ம் வர.்]
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இ ண்ட ெசவைல

இ ண்ட ெசவைல iruṇṭasevalai, ெப. (n.)

   க ைம கலந்த மங்கல் நிறமான மாட் நிறவைக (ெபரிய மாட.் 13);; dark brown colour of cattle. (ெச.அக.);.

     [இ ள் → இ ண்ட (ெப.எ.); + ( வைல); ெசவைல (ெகா.வ.);.]

இ ண்ம

இ ண்ம  iruṇmadi, ெப. (n.)

   1. ேதய் ைறத் ங்கள்; waning moon in the dark fortnight.

     "இ ண்ம  ற் ேறய்வன ெக க" (ம ைரக்.195);.

   2. கா வா (அமாவாைச.); (பரிபா.11.37);; new moon (ெச.அக.);.

     [இ ள் + ம .]

இ ண்மலம்

இ ண்மலம் iruṇmalam, ெப. (n.)

ஆணவமலம் பாரக்்க;see anavamalam.

     "எண்ணரிதாய் நித்தமா ண்மலத்  ன ந் " ( வப் ர.2, 1);. (ெச.அக.);.

     [இ ள் + மலம்.]

இ ண்ைம

 
 இ ண்ைம iruṇmai, ெப. (n.)

   இ ண் க் ந் தன்ைம; being dark, darkness.

     [இ ள் + ைம = இ ண்ைம.]

இ ணம்

இ ணம்1 iruṇam, ெப. (n.)

   உவர ்நிலம் ( ங்.);; saline soil (ெச.அக.);.

   2. உப்பளம்; salt field;

 salt pan.

   3. எ ரம்ைற; negative. (சா.அக.);.

     [அளம் → அளவணம் Skt. lavana, runa → த. இ ணம்.]

 இ ணம்2 iruṇam, ெப. (n.)

   கடன்; debt. (ெச.அக.);.

   க. ண;ெத. ண .

     [உப்ைபக் கடன் வாங் ம் ெதான் கால இயல் னால் உப்ைபக் த்த ெசால் கடன் ெபா க்  
உரியதா ற் .]

இ ணாள்

இ ணாள் iruṇāḷ, ெப. (n.)

   ேதய் ைற நாள் ( வ்.ெபரிய .8,8,9);; till of the dark fortnight (ெச.அக.);.

     [இ ள் + நாள் = இ ணாள்.]

இ ணி

இ ணி iruṇi, ெப. (n.)

   பன் ; hog.

     "இ ணியா ெய ந்த ேசா ரணியாக் கைனத்தான் ெகால்ல" (வரத. பாகவத. நர ங்க.5);. 
(ெச.அக.);.

ம. இ ளி.

     [இ ளி → இ ணி.]
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இ த்தல்

இ த்தல் iruttal, ெப. (n.)

   1. உரிப்ெபா ள்கள் ஐந்த ள் ல்ைலக் ரிய  (நம் யகப்.25);; heron's bearing patiently separation from 
hero, a literary mode appropriate to the mullai or forest pasture tracts, one of five uri-p-porul. (ெச.அக.);.

   2. உ ேரா த்தல்; being alive.

   3. வாழ் ; living. (சா.அக);.

     [இல் - த்தற் க த் , இ த் தல் க த் . இல் → இர ்→ இ த்தல்.]

இ த்

இ த் 1 irutti, ெப. (n.)

   வட்  (T.A.S.viii.1.15);; interest Skt rddhi.

     [இ  → இ த்  → இ த்  (இ.எசச்ம்);.]

 இ த் 2 irutti, ெப. (n.)

   1. த் ; super natural powers obtained by abstract meditation and exercised at one's will.

     "அளப் த் ெயா " (மணி.21,166); (ெச.அக.);.

   2. ேமன்ைம; excellence (ஆ.அக.);.

     [இ  → இ த்  → இ த்  = உள்ளத் ன் கண் இ த் க் ெகாள்ளப்பட்ட ஆற்றல்கள்.]

இ த் ப்ேப -தல்

இ த் ப்ேப -தல் iruddippēcudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ த் செ்சால் தல்; to speak emphatically or impressively (w.);.

     [இ த்  + ேப .]

இ த் ப்ேபா -
தல்

இ த் ப்ேபா -தல் iruddippōṭudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நிைலக்கச ்ெசய்தல் ( ன்.);; to cause to settle fix;

 to cause to run aground, as a vessel.

   2. அைசயாமற்

   ெசய்தல் (ெகா.வ.);; to bring to a stand still, stop one's progress (ெச.அக.);.

     [இ  → இ த்  → இ த்  + ேபா .]
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இ த்

இ த் 1 iruddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உடக்ாரச ்ெசய்தல்; to cause to sit.

     "உபசார டன ற த் " (பாரத.நா கரந்.31);.

   2. தாம க்கசெ்சய்தல்; to detain cause one to wait for a time.

   3. அ த் தல்; to press down, to bear upon, as with a style or other instrument.

     "ெபான் ெமள ைய த் னான்" (பாரத. ப ெனட்டாம்.187);.

   4. அ த்  உடெ்ச த் தல்; to beat down, as a floor, to drive in, as a nail, to make firm or compact by beating. 

     'ஆணிைய உள்ேள இ த் '.

   5. நிைல ெபறச ்ெசய்தல் ( றள்.660.உைர);; to

 fix

 permanently, make stationary. - 5 ெச. . . (v.i.);

   றங் தல்; to sink down, as a foundation.

     "  இ த் க் ெகாண்ட " (ெச.அக.);.

     [இ  → இ த் .]

 இ த் 2 iruttu, ெப. (n.)

   வ ரக் ற்றங்க ள் ஒன்  ( லப்.14,180.உைர);; flaw in diamond one of twelve vayira-k-kumam (ெச.அக.);.

இ த்ைத

இ த்ைத1 iruttai, ெப. (n.)

   ேசங்ெகாடை்ட (மைல.);; marking-nut tree. (ெச.அக.);.

     [இ  - இ த்ைத.]

 இ த்ைத2 iruttai, ெப. (n.)

   ஒ  ெபண் ேதவைத; woman deity. (அ . ந்.);.

     [இ  (கரிய); → இ த்ைத.]

இ தைல

இ தைல irudalai, ெப. (n.)

   இ ைன; two ends."ந வண ெதய்த தைல  ெமய் ம்" (நால .114); (ெச.அக.);.

     [இரண்  → இ  + தைல.]

இ தைல ஏய்ப்

இ தைல ஏய்ப்  irudalaiēyppu, ெப. (n.)

   லாங்  ன் (ஆ.அக.);; eel.

   2. ஏமாற் ம் ேபச் ; spoken of as being deceitful. (ெச.அக.);.

     [இ  + தைல + ஏய்ப் . ஏய்ப்  + ஒத் த்தல்.]

இ தைலக் ழ

 
 இ தைலக் ழ  irudalaikkuḻvi, ெப. (n.)

   அம் க் ழ ; pestle with grinding facility on both ends, as opposed to the common pestle shaped on one side.

     [இ  + தைல + ழ .]
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இ தைலக்ெகாள்
ளி

இ தைலக்ெகாள்ளி irudalaikkoḷḷi, ெப. (n.)

   இ  ைன ந் ள்ள கடை்ட; brand burning at both ends.

     "இ தைலக் ெகாள்ளி ைடநின்  வ ந் " (அகநா.339-9);. 2 எப்பக்கத் ம் ன்பஞ் ெசய்வ ;

 that which causes trouble in all directions. (ெச.அக.);

     "இ தைலக்ெகாள்ளி ன் உள்ெள ம்  ஒத் " ( வாச.113);.

     [இ  + தைல + ெகாள்ளி.]

இ தைலஞாங்கர்

 
 இ தைலஞாங்கர ்irudalaiñāṅgar, ெப. (n.)

   இ தைல ங் ள்ள மரன்ேவல் (யாழ்.அக.);; double pointed lance. (ெச.அக.);.

     [இ  + தைல + ஞாங்கர.்]

இ தைலப்பகரங்க
ள்

 
 இ தைலப்பகரங்கள் irudalaippagaraṅgaḷ, ெப. (n.)

   எ த் கைள உள்ளடக்  நிற் ம் [ ] (பகர); அைடப் ; square brackets. (ெச.அக.);.

     [இ  + தைல + பகரங்கள்.]

இ தைலப்பாம்

இ தைலப்பாம்  irudalaippāmbu, ெப. (n.)

   1. இ தைல மணியன்; semi-nocturnal sand-snake.

   2. இ தைலப் ைடயன் (இ.வ.);; blind snake with very short head and tail.

   3. மண் ளிப் பாம் ; harm less kind of snake (w.);. (ெச.அக.);.

     [இ  + தைல + பாம் .]

     [P]

இ தைலப் ைடய
ன்

 
 இ தைலப் ைடயன் irudalaippuḍaiyaṉ, ெப. (n.)

   இரண்  பக்க ம் ய தைல ைடய பாம்  வைக; blind snake with very short head and tail, including the 
Smallest species of snakes, supposed to have a head at either end, typhlopidae. (ெச.அக.);.

     [இ  + தைல + ைடயன்.]

இ தைலப் ள்

இ தைலப் ள் irudalaippuḷ, ெப. (n.)

   இரண்  தைலக ள்ள பறைவ ( வக.1631 உைர);; fabulous bird with two heads (ெச.அக.);.

     [இ  + தைல + ள்.]

இ தைலமணியம்

இ தைலமணியம் irudalaimaṇiyam, ெப. (n.)

   1. நண்பன் ேபால் ந த்  இ வ ள் கலகம் ைளக் ந்ெதா ல் (ெச.அக.);; act of setting one person against 
another by pretending to be friend of each of them.

   2. ஒ வைக நச் ப் பாம் ; a kind of poisonous snake. (ேசரநா.);.

ம. இ தைல மணியன்.

     [இ  + தைல + மணியம்.]

இ தைலமணியன்

இ தைலமணியன் irudalaimaṇiyaṉ, ெப. (n.)

   1. தைலகள் இரண் ம் உடல் ஒன் மாக ள்ள பாம்  வைக; semi-nocturnal sand-snake.

   2. றைள ெசால்ேவான் (இ.வ.);; back biter, tale bearer. (ெச.அக.);.

ம. இ தைல மணியன்.

     [இரண்  → இ  + தைல + மணியன்.]

839

www.valluvarvallalarvattam.com 5613 of 19068.



இ தைலமாணிக்
கம்

 
 இ தைலமாணிக்கம் irudalaimāṇikkam, ெப. (n.)

   வமந் ரம்; a šaiva mantra, viz வாயவா , which reads the same whether uttered from the beginning or from the 
end. (ெச.அக.);.

     [இரண்  → இ  + தைல + மாணிக்கம்.]

இ  தைல ரி

 
 இ  தைல ரி irudalaimūri, ெப. (n.)

   மண் ளிப் பாம்  (இ.வ.);; harmless kind of snake (w.);. (ெச.அக.);.

     [இரண்  → இ  + தைல + ரி.]

இ தைல ரியன்

இ தைல ரியன் irudalaiviriyaṉ, ெப. (n.)

   இரண்  தைல ம் நான்  அ  நீள ம் உைடய பாம்  வைக; sand snake, nearly 4 ft long, mutilated by snake 
charmers in such a way as to make the tail resemble the head-eryx johni. (ெச.அக.);.

ம. இ தல ரி.

     [இரண்  → இ  + தைல + ரியன்.]

இ தாள்

 
 இ தாள் irutāḷ, ெப. (n.)

   இரண்  வ கள் (ஐங் .கட.);; two divine feet. (w.);

     [இரண்  → இ  +தாள்.]

இ ைண

இ ைண irudiṇai, ெப. (n.)

   1. உயர் ைண, அஃ ைண என்ற இரண்  ரி ; two classes of nouns and verbs referring to (i); the personal 
and (ii); the impersonal, viz., உயர் ைண, அஃ ைண (ெதால்.ெசால்.1);.

   2. இயங் ைண, நிைலத் ைண என்ற இ  ரி ; two classes into which creatures are divided. Viz.. 
இயங் ைண. 'moving' and நிைலத் ைண 'fixed' (ெச.அக.);.

     [இரண்  → இ  + ைண.]

இ ரிம ப்

இ ரிம ப்  irudirimaruppu, ெப. (n.)

   ெபரிய க் ைடய ெகாம் ; twisted horn

     "இ ரி ம ப்  னண்ணல் இரைல" (அகநா.34-4);.

     [இ  + ரி + ம ப் .]

இ

இ  irudu, ெப. (n.)

   1. இரண்  மாதம் ெகாண்ட ப வகாலம்; season of two months.

     "இ ள ேவனி ெலரிக  ரிடபத் " (மணி.11.40);.

   2. மகளிர ் ப் ; catamenia.

   3. தற் ப் ; first menstrual discharge. (ெச.அக.);.

     [இ  → இ  = ெப  ம் ப வம்.]

இ க்ெகா ேயா
ன்

 
 இ க்ெகா ேயான் irudukkoḍiyōṉ, ெப. (n.)

   பவளம்;   ெகா ப் பவளம்; coral, coral creeper. (சா.அக.);.

     [அ  → அ  → இ  + ெகா ேயான்.]
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இ காலம்

இ காலம் irudukālam, ெப. (n.)

   மாத டாய்க் காலம்; time of woman's periods.

   2. க த்தரிக் ங் காலம்; period favourable for conception (ெச.அக.);.

   3. மைழக்காலம்; rainy season.

     [இ  + காலம். இ  – இ  → skt. rudu.]

இ  சாந்

 
 இ  சாந்  iruducāndi, ெப. (n.)

   சாந் மணம்; propitiatory rite performed in connection with the ceremonial consummation of marriage in the period 
recognised in the Śāstrăs as favourable for conception, consummation. (ெச.அக.);.

     [இ  + சாந் . சாந்  = ழா.]

இ ைடயாதவள்

 
 இ ைடயாதவள் iruduḍaiyādavaḷ, ெப. (n.)

   எப்ெபா ேம ப வமைடயாதவள்; woman who has not menstruated at all. (சா.அக.);.

     [இ  - இ  + ெபரி . வளரந்்  எய் ம் ப வம். ப வ காலத் ல் மகளிரக்் ண்டா ம் ப்  இ  → 
skt. .]

இ த்தம்

 
 இ த்தம் irududdam, ெப. (n.)

   இ வைகத ் த்தம்; two kinds of vitriol (tuttam); - zinc sulphur or white vitriol and copper sulphate or blue vitriol. 
(சா.அக.);.

     [இரண்  → இ  + த்தம்.]

இ  கர்

இ  கர்  irudunugarvu, ெப. (n.)

   ப வங்கட் ரிய பட்ட  ( வக.2668.தைலப் .);; enjoyment appropriate to the season. (ெச.அக);.

     [இ  + கர் .]

இ ப்ெபண்

இ ப்ெபண் iruduppeṇ, ெப. (n.)

   1. ரண்ட ெபண்; matured girl. 2 மாத டாய்ப் ெபண்;

 a woman in her menses. (சா.அக.);.

     [இ  + ெபண்.]

இ ம

இ ம  irudumadi, ெப. (n.)

   1. ப வப் ெபண்; girl who has attained puberty.

   2. மா லக்கான ெபண்கள் (ைசவச.ெபா .307);; woman during her periods.

   3. க த்தரித்தற் ரிய நிைல ப்பவள்; woman just after her periods, being then in a condition favourable for 
conception. (ெச.அக.);.

     [இ  + ம . ம  + ெபண்பா க ள் ஒன்  நிலைவப் (ம ); ெபண்ணாகக் க ம் ெபற்  ேநாக்  
இசெ்சால் ெபண்பா றாக ஆளப்பட்ட .]

இ வா-தல்

இ வா-தல் iruduvādal,    6 ெச. . . (v.i.)

   ப வமைடதல்; to attain puberty, said only of a girl. (ெச.அக.);.

     [இ  + ஆதல்.]
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இ ந்த 
க்ேகாலம்

 
 இ ந்த க்ேகாலம் irundadirukālam, ெப. (n.)

   மா ன் ற் க் ம் இ ப் ; sitting posture of Visnu, one of three tiru-k-kölams. (ெச.அக.);.

     [இ  → இ ந்த + க்ேகாலம்.]

இ ந்தேத யாக

இ ந்தேத யாக irundatēkuḍiyāka, . .எ. (adv.)

   எல்லா மாக; all gathered together.

     "இ ந்தேத யாகக் கா ம்ப " (ஈ .4,1,1); (ெச.அக.);. [இ  → இ ந்த  + ஏ +  + ஆக.]

இ ந்த நம்

இ ந்த நம்  irundanambi, ெப. (n.)

   ற்ெறட் த் ப்ப க  ெளான்றா ய க் ங் ற் ேகா ல் ெகாண்ட மால் 
(ஆ.அக.);; Lord Vishnu in sitting posture at Thirukkusurgudi, one of 108 Vaisnavite shrines.

     [இ  - இ ந்த + நம் .]

இ ந்த வ

இ ந்த வ  irundavaḻi, ெப. (n.)

   இ ந்த இடம் (ம ைரக்.158);; place one had lived.

     [இ ந்த + (உ  வ .]

இ ந்தவள ைட
யார்

இ ந்தவள ைடயார ்irundavaḷamuḍaiyār, ெப. (n.)

   டலழகர ்( லப்.18.4.அ ம்);; Visnu in the perumål temple at Madura so styled with special reference to the beauty of 
His sitting posture. (ெச.அக.);.

     [இ  → இ ந்த + வளம் + உைடயார.் வளம் + அழ .]

இ ந்தா

இ ந்தா  irundāḻi, ெப. (n.)

   கரிய தா ; black vessel.

     "இ ந்தா  க ப்ப" (நற்.271);.

     [இ  → இ ம் + தா .]

இ ந்தாற்ேபால்

இ ந்தாற்ேபால் irundāṟpōl, . .எ. (adv.)

   ெரன்  ( வ். த்.12. வ்யா.அப் );; suddenly. (ெச.அக.);.

     [இ ந்தால் + ேபால். இ ந்தாற்ேபா ந்  என் ம் மர த் ெதாடர ் ெமன ஏற்ப ம் மாற்றத்ைதக் 
த்த . இ ந்தாற் ேபா ந்  – இ ந்தாற்ேபால்.]

இ ந் ல்

இ ந் ல் irundil, ெப. (n.)

   1. இ ந்ைத ( வ். ெபரிய .2.10.3); பாரக்்க;see iundar.

   2. நிலக்கரி; coal. (ேசர.நா.);.

   க. இத்தல்;ம. இ ன்னல்.

     [இ ம் + கரிய - இ ம் + த் + இல் = இ ந் ல்.]

இ ந்

இ ந் 1 irundu, ெப. (n.)

இ ந்ைத பாரக்்க;see irundai. (ெச.அக.);.

     [இ ந் ல் → இ ந்ைத → இ ந் .]

 இ ந் 2 irundu,    , இைட. (part) ஐந்தாம் ேவற் ைமச ்ெசால் ; sign of the abl. case as in எங் ந்  
(ெச.அக.).

     [இ  → இ ந் .]
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இ ந் ேபா-தல்

இ ந் ேபா-தல் irundupōtal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெசயல தல்; to be rendered inactive, to be stupefied, to be paralysed. 

     'அந்தத் க்கத்ைதக் ேகட்ட ம் அவன் இ ந்  ேபானான்'.

   2. ேழ அ ந் தல்; to sink. 'அ வாரம் இ ந்  ேபா ற் '.

   3. ைல ேபாகா  தங் தல்; to remain unsold, as goods. 

     'இ ந்  ேபான சாமான்' (ெச.அக.);.

     [இ  → இ ந்  + ேபா.]

இ ந் ம்

 
 இ ந் ம் irundum,    இைட. (conj.) ஆக ம்; for all that, nevertheless, yet. Notwithstanding. 

     'அப்ப ந் ஞ் ெசய்தான்'. (ெச.அக.);.

     [இ  → இ ந்  + உம்.]

இ ந்ேதத் வார்

இ ந்ேதத் வார ்irundēttuvār, ெப. (n.)

   மாகதர ்( லப்.5.48,உைர);; courtiers. (ெச.அக.);.

     [இ  → இ ந்  + ஏத் வார.்]

இ ந்ைத

இ ந்ைத irundai, ெப. (n.)

   கரி; charcoal.

     "வா  தாம் பக்க ந்ைதக் ந்தன் " (நால .258);. (ெச.அக.);.

     [இ ந் ல் → இ ந்ைத.]

இ ந்ைத ர்

இ ந்ைத ர ்irundaiyūr, ெப. (n.)

   ம ைர ல் மால் ேகா ல் ெகாண் ள்ள இடம் (பரிபா. பக்.165);; ancient suburb of Madurai where a Visnu 
temple dedicated to irunta-valam-udaiyār is situated.

     [இ  → இ ந்ைத + ஊர.் மால் இ ந்த ேகாலத் ல் ேகா ல் ெகாண்  இ க் ம் ஊர.் இ ந்த 
வள ைடயார ்பாரக்்க.]

இ ந்ைத ர்க் 
க ங்ேகா  
ேமா யார்

 
 இ ந்ைத ரக்் க ங்ேகா  ேமா யார ்irundaiyūrkkaruṅāḻimōciyār, ெப. (n.)

   கைடக் கழகத் ந்த த ழ்ப் லவ ள் ஒ வர;் poet of the Sangam age.

     [இ ந்ைத + ஊர ்+ க ம் + ேகா  + ேமா  + ஆர.் இ ந்ைத ர ்= மால் இ ந்த ேகாலங்ெகாண்ட 
ேகா ல் உள்ள ஊர.்]

இ ந்ைத ர்க் 
ெகாற்றன் லவன்

 
 இ ந்ைத ரக்் ெகாற்றன் லவன் irundaiyūrkkoṟṟaṉpulavaṉ, ெப. (n.)

   கைடக்கழகப் லவ ள் ஒ வர;் poet of the Sangam age.

     [இ ந்ைத + ஊர ்+ ெகாற்றன் + லவன்.]

இ ந்ேதாட் ப் ள்

 
 இ ந்ேதாட் ப் ள் irundōṭṭuppuḷ, ெப. (n.)

   ெப ங் ட்டப்பறைவ; flock of birds.

     [இ ம் + ேதா  + ள். இ ம் + ெபரிய ேதா  + ெதா . ட்டம். ள் பறைவ.]
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இ ந்ேதான்றல்

இ ந்ேதான்றல் irundōṉṟal, ெப. (n.)

   கரிய ேதாற்றத் ைன ைடய; blackish appearance.

     "அளப்பரிதா ய ைவ ந்ேதான்றல்" (அகநா.162);.

     [இ ம் + ேதான்றல்.]

இ நி க் ழவன்

 
 இ நி க் ழவன் irunidikkiḻvaṉ, ெப. (n.)

   ேபரன்; kubëra, the possessor of wealth.

     [இ  + நி  + ழவன். இ  + ெபரிய.]

இ நிலம்

இ நிலம் irunilam, ெப. (n.)

   அகண்ட நிலப்ப ; wide world, vast expanse of earth.

     "இ நில மாள்ேவான்" ( லப்.28.78); (ெச.அக.);.

     [இ  + நிலம்.]

இ நிைன

 
 இ நிைன  iruniṉaivu, ெப. (n.)

   இரண் பட்ட மனம் (ெகா.வ.);; double mindedness, wavering disposition. (ெச.அக.);.

     [இ  + நிைன .]

இ

 
 இ  irunūṟu, ெப. (n.)

   இரண்  ; two hundreds.

   ம. இ ;   க. ெத., பட. இன் ;   ேகாத. இ ர;்   ட. இ ர ் ட. இன் ர;்   . 
இர் ;     [இரண்  - இ  + .]

இ ெந த்ெதரிப்

இ ெந தெ்தரிப்  iruneṟitterippu, ெப. (n.)

   1. இரண்  ெதாைடச ்சந் ம் ெந க்கட்  வ ையத் த ேமார ்ேநாய்; disease characterised by the 
inflammation of the lymph glands of the groin. (சா.அக.);.

     [இ  + ெந  + ெதரிப் .]

இ ேநரம்

 
 இ ேநரம் irunēram, ெப. (n.)

   இரண்  ேவைள;   அதாவ  காைல, மாைல; two periods of the day viz. the morning and the evening. (சா.அக.);.

     [இரண்  → இ  + ேநரம்.]

இ ெநாச் ல்

இ ெநாச் ல் irunoccil, ெப. (n.)

   இ வைக ெநாச் ச ்ெச ; two species of negundu plant viz..

   1. ெவண்ெணாச் ; white leaved negundo-itex negundo.

   2. க ெநாச் ; black leaved negundu (unidentified);. It is said that it is not ordinarily visible, but can only be recognised 
by siddhars and yogis through psychic vision. (சா.அக.);.

     [இரண்  → இ  + ெநாச் ல்.]
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இ ப்ப

 
 இ ப்ப  iruppaḍi, ெப. (n.)

   ைரவண்  ேபான்றவற் ல் உடக்ா வதற்காக அைமக்கப்பட்ட இடம்; raised seat in a coach. (ேசரநா.);.

ம. இ ப்ப .

     [இ ப்  + அ .]

இ ப்பணிச ்சட்டம்

 
 இ ப்பணிச ்சட்டம் iruppaṇiccaṭṭam, ெப. (n.)

   இ ப் ச ்சட்டம் பாரக்்க (இ.வ.);; cart-drivers seat. (ெச.அக.);.

     [இ ம்  → இ ப்  + அணி + சட்டம்.]

இ ப்பவல்

 
 இ ப்பவல் iruppaval, ெப. (n.)

   ஒ  ம ந் ப் ண்  (mm);; Indian cudweed (ெச.அக.);.

     [ஒ கா. இ  + பவல். பவல் → பவர ்+ ெகா வைக.]

இ ப்பன

இ ப்பன iruppaṉa, ெப. (n.)

நிைலத் ைணப் ெபா ள்கள், motionless things such as vegetation and

 lower forms of life.

     "இ ப்பன தற் ேறகங்க ளத்தைன ம்" (தா .பரி.2); (ெச.அக.);.

     [இ  - இ ப்பன. ( ைனயா.ெப);.]

இ ப்பாணி

இ ப்பாணி iruppāṇi, ெப. (n.)

   இ ம்பாணி; iron nail.

     "அ ப்ேபன் க ப் பாணி ெகாண்ேட" (தனிப்பா.1.1.20.22);.

ம. இ ம்பாணி.

     [இ ம்  - இ ப்  + ஆணி.]

இ ப்பாைர

 
 இ ப்பாைர iruppārai, ெப. (n.)

   க ஞ் ப்பாைர ன்; grey horse-mackerel caranire. (ெச.அக.);.

     [இ  + பாைர.]

இ ப்பாவல்

 
 இ ப்பாவல் iruppāval, ெப. (n.)

   க நிறக்கா ள்ள பாவல்;   காட் ப் பாவல்; wild momordica ehảrantia (ேசரநா.);.

ம. இ ப்பாவல்.

     [இ  + பாவல்.]
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இ ப் டம்

இ ப் டம் iruppiḍam, ெப. (n.)

   1. தங் டம் ( வ்.இராமா ச.106);; residence, lodging, abode, dwelling.

   2. இ க்ைக; seat. (ெச.அக.);.

ம. இ ப் டம், இரிப் டம்.

     [இ ப்  + இடம்.]

இ ப்

இ ப்  iruppu, ெப. (n.)

   1. இ க்ைக (பாரத. .5);; seat.

   2. தம்; seat of the body, posteriors.

     "இ ப் னி னாகர"் (கந்த . ர.வைத.425);.

   3. இ ப் டம்; residence.

     " தெ்தா ற் ரி வரி ப் டன்" (ேச . இராம ரத்். 20);.

   4. நிைல; stage at which matter rests, condition position in life. 

     'உன்னி ப்ெபன்ன அவளி ப்ெபன்ன?'

   5. ைக ப் ; balance on hand, surplus, whether of cash, reserve funds or commodities.

   6. ெபா ண் தல்; stores, merchandise, capital. (ெச.அக.);.

ம. இ ப் .

     [இ  → இ ப் .]

இ ப் க்கசை்ச

 
 இ ப் க்கசை்ச iruppukkaccai, ெப. (n.)

   ரரணி ம் இ ம் ைட ( ன்.);; iron girdle worn by warriors. (ெச.அக.);.

     [இ ம்  - இ ப்  + கசை்ச.]

இ ப் க்கட்

இ ப் க்கட்  iruppukkaṭṭi, ெப. (n.)

   வரிவைக; tad (S.I.I.Iv.79); (ெச.அக.);.

     [இ ப்  + கட் .]

இ ப் க்கட்ைட

இ ப் க்கடை்ட1 iruppukkaṭṭai, ெப. (n.)

   த் யல்; hammer.

     [இ ம்  – இ ப்  – கடை்ட.]

 இ ப் க்கடை்ட2 iruppukkaṭṭai, ெப. (n.)

   ற  ேகால் ( ன்.);; shank of a key.

     [இ ம்  – இ ப்  + கடை்ட.]

இ ப் க்கம்ைப

 
 இ ப் க்கம்ைப iruppukkambai, ெப. (n.)

   வண்  ேயாட் பவ க்  ன் வண் ல் அைமக்கப்பட்ட இ க்ைக (ெகா.வ.);; driver's seat, in front of a 
cart. (ெச.அக.);.

ம. இ ப்ப .

     [இ ம்  + கம்ைப.]
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இ ப் க்கரண்

 
 இ ப் க்கரண்  iruppukkaraṇṭi, ெப. (n.)

   இ ம் க் கரண் ; iron ladle.

     [இ ம்  + கரண் .]

இ ப் க்காய் 
ேவைள

 
 இ ப் க்காய் ேவைள iruppukkāyvēḷai, ெப. (n.)

   இ ம் க்காய் ேவைள ( ன்.);; plant. (ெச.அக.);.

     [இ ம்  - இ ப்  + காய் + ேவைள.]

இ ப் க் ட்டம்

 
 இ ப் க் ட்டம் iruppukkiṭṭam, ெப. (n.)

   இ ம் ய கட் ; scoria of Iron, Iron dross. (ெச.அக.);.

     [இ ம்  - இ ப்  + ட்டம்.]

இ ப் க்ெகால்

 
 இ ப் க்ெகால்  iruppukkolli, ெப. (n.)

   வனார ்ேவம் ; wiry indigo. (ெச.அக.);.

     [இ ம்  - இ ப்  + ெகால் .]

இ ப் ல்

 
 இ ப் ல் iruppugil, ெப. (n.)

   இ ேபாக ைற ப ர;் yielding two crops, double crops. (ேசரநா.);.

ம. இ ப் ல்.

     [இ  + ல்.]

இ ப் சச்ட்டம்

 
 இ ப் சச்ட்டம் iruppuccaṭṭam, ெப. (n.)

   வண்  ேயாட் ேவான் அம ம் கவைண; cart-driver's seat from the slats united at the pole. (ெச.அக.);.

ம. இ ப்ப .

     [இ ப்  + சட்டம்.]

இ ப் சச்லாைக

 
 இ ப் சச்லாைக iruppuccalākai, ெப. (n.)

இ ம் ச ்சலாைக பாரக்்க (ெச.அக.);;see irumbu-c-calāgai.

     [இ ம்  – இ ப்  + சலாைக.]

இ ப் ச் ட்டம்

 
 இ ப் ச் ட்டம் iruppucciṭṭam, ெப. (n.)

   இ ப் க் ட்டம் ( ன்.);; oxide of iron. [இ ம்  – இ ப்  + ட்டம்.]
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இ ப் ச் ல்

 
 இ ப் ச் ல் iruppuccil, ெப. (n.)

   வர ் ைளயாட் க் க  ( ன்.);; small round pale of iron used in a game played by children. (ெச.அக.);.

     [இ ம்  - இ ப்  + ல்.]

இ ப் ச் ரா

 
 இ ப் ச் ரா iruppuccīrā, ெப. (n.)

   இ ப் சச்டை்ட ( ன்.);; iron coat of mall. (ெச.அக.);.

இ ம்  + இ ப்  + ரா. ைர – ரா.]

இ ப் ச் வ

 
 இ ப் ச் வ  iruppuccuvaḍu, ெப. (n.)

   இ ப் ச ் ரா ( ன்.);;பாரக்்க see iruppu-c-cira.

     [இ ம்  - இ ப் . + வ .]

இ ப் த்தாள்

இ ப் த்தாள் irupputtāḷ, ெப. (n.)

   இ ம் க்ேகால் (ஞானா.55.12. உைர);; Iron rod. (ெச.அக.);.

     [இ ம்  - இ ப்  + தாள்.]

இ ப் த் ட்டம்

 
 இ ப் த் ட்டம் irupputtiṭṭam, ெப. (n.)

   ெசல  நீக்  எஞ் ள்ள ெதாைக; remnant after spending. (ெச.அக.);.

     [இ ப்  + ட்டம்.]

இ ப் நகம்

 
 இ ப் நகம் iruppunagam, ெப. (n.)

   ெவற் ைல ள் ம் க  (இ.வ.);; betel clipper.

     [இ ம்  - இ ப்  + நகம்.]

இ ப் ெநஞ்

இ ப் ெநஞ்  iruppuneñju, ெப. (n.)

   வன்மனம்; cruel, unfeeling heart, heart steeled against all tender feelings.

     "வன்ெனஞ்ேசா ரங்காத மரெநஞ்ேசா ப்  ெநஞ்ேசா" (தா .ஆைசெய .4); (ெச.அக.);.

     [இ ம்  - இ ப்  + ெநஞ் .]

இ ப் ப்பாைத

 
 இ ப் ப்பாைத iruppuppātai, ெப. (n.)

   ெதாடர ்வண் ப்பாைத; railway. (ெச.அக.);.

     [இ ம்  - இ ப்  + பாைத.]

இ ப் ப்பாளம்

 
 இ ப் ப்பாளம் iruppuppāḷam, ெப. (n.)

   இ ம் க் கட்  ( ன்.);; pig iron. (ெச.அக.);.

     [இ ம்  – இ ப்  + பாளம்.]
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இ ப் மணல்

 
 இ ப் மணல் iruppumaṇal, ெப. (n.)

   இ ம்  கலந்த மண்; sand containing iron, iron stone. (ெச.அக.);.

     [இ ம்  - இ ப்  + மணல்.]

இ ப் கம்

இ ப் கம் iruppumugam, ெப. (n.)

   இ ம் ப் ண் (தந்தப். ண்);; protective metal band at the end of a rod.

     "இ ப்  கஞ்ெச த்த ேவந்ெத ன் ம ப் ற் க ங்ைக யாைன" ( றநா.369-1);.

     [இ ம்  – இ ப்  + கம்.]

இ ப் ள்

 
 இ ப் ள் iruppumuḷ, ெப. (n.)

   தா ; spike of a goad. (ெச.அக.);.

     [இ ம்  - இ ப்  + ள்.]

இ ப் ைள

 
 இ ப் ைள iruppumuḷai, ெப. (n.)

   கல் ங் க ; pickaxe. (ஆ.அக.);.

     [இ ம்  - இ ப்  + ைள.]

இ ப்

 
 இ ப்  iruppumuṟi, ெப. (n.)

ெச வைக (L);. silvery leaved indigo, m.gh Indigofera argenea (ெச.அக.);.

     [இ ம்  - இ ப்  + .]

இ ப் ர்

இ ப் ர ்iruppuyir, ெப. (n.)

   ெகா யவர ்உ ர ் ரயத் ல் இ ப்பவர ்உ ர;் literally, iron-soul, fig. Souls that undergo purgation in hell, one of 
five class of souls arranged accg to spiritual purity"இ ப் ரா  ெவந் " ( வக..3108); (ெச.அக.);.

     [இ ம்  – இ ப்  + உ ர.்]

இ ப் லக்ைக

 
 இ ப் லக்ைக iruppulakkai, ெப. (n.)

   ஒ  க ; iron pestle, a weapon in warfare. (ெச.அக.);.

     [இ ம்  - இ ப்  + உலக்ைக.]

இ ப் றல்

 
 இ ப் றல் iruppūṟal, ெப. (n.)

   ஊறல், இ ம் க்கைற; iron stain on cloth (ெச.அக.);.

     [இ ம்  - இ ப்  + ஊறல்.]

இ ப் றற்பணம்

 
 இ ப் றற்பணம் iruppūṟaṟpaṇam, ெப. (n.)

   கலப்  ெவள்ளி நாணயம் ( ன்.);; adulterated silver counterfeit coin. (ெச.அக.);.

     [இ ம்  - இ ப்  + ஊறல் + பணம்.]
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இ ப்ெப

இ ப்ெப  iruppeḻu, ெப. (n.)

   உழைல; crossbar made of Iron

     "ம ப் நிைலக் கந்  னி ப்ெப ப்ேபாக் " (ெப ங். இலாவாண.5.38); (ெச.அக);.

     [இ ம்  - இ ப்  + எ .]

இ ப்ேபனம்

 
 இ ப்ேபனம் iruppēṉam, ெப. (n.)

   இ ம் னாற் ெசய்த ஏனம்; iron vessel (சா.அக.);.

     [இ ம்  + ஏனம் – இ ம்ேபனம் – இ ப்ேபனம்.]

இ ப்ைப

இ ப்ைப1 iruppai, ெப. (n.)

   இ ப்ைப மரம்; South Indian Mahua. (ெச.அக.);.

   ம. இ ப் ;   க., . இப்ெப மர;ெத. இப்ப.

     [இ  + இ ப்ைப.]

இ ப்ைபத் ப்

 
 இ ப்ைபத் ப்  iruppaittippi, ெப. (n.)

   இ ப்ைபப் ண்ணாக் ; cake of mahua seed from which oil has been pressed out. (சா.அக.);.

ம. இ ப்பப் ண்ணாக் .

     [இ ப்ைப + ப் .]

இ ப்ைபப் சச்ம்
பா

 
 இ ப்ைபப் சச்ம்பா iruppaippūccambā, ெப. (n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy of the campá variety. from its having the odour of the iruppai flower. (ெச.அக.);.

     [இ ப்ைப +  + சம்பா.]

இ பத் நாலா ர
ப்ப

இ பத் நாலா ரப்ப  irubattunālāyirabbaḍi, ெப. (n.)

   ெபரிய வாசச்ான் ள்ைளயால் எ தப்பட்ட வாய்ெமா ன் உைர; commentary on the Tiruvâymoll, by 
Periya-Văccān-Pillai, aggregating 24,000 granthas of 32 syllables each. (ெச.அக.);.

     [இரண்  - இ  + பத்  + நான்  + ஆ ரம் + ப .]

இ ப

இ ப  irubadu, ெப. (n.)

   ஓர ்எண்; number 20, being twice ten. (ெச.அக.);.

   ம. இ ப ;   க. இரப்த் . இப்பத் ;   ெத. இ ைவ. இ வ ;   பட. இப்பத் ;   இ  இரப் ;   எ . ரவ் . 
ரெபாத் : ேகாத. இரப்த். இெவாத்;   . இப்பத்த;   ட. ரப்த. இ வத;   . இரல்், இ வ;ெகாலா. 

இ ெவ.

     [இரண்  - இ  + (பத் ); ப .]

இ பந் யா

 
 இ பந் யா  irubandiyāṭu, ெப. (n.)

   எந்த இனத் ம் ேசராத ஆ ; sheep of mixed breed.

     [இ  + பந்  + ஆ . ப  → ெத. பந் .]

இ பன்னியம்

 
 இ பன்னியம் irubaṉṉiyam, ெப. (n.)

   ேசங்ெகாடை்ட (மைல.); பாரக்்க; marking nut. (ெச.அக.);.

     [இரண்  - இ  + பன்னியம்.]
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இ பா

 
 இ பா  irupāṭu, ெப. (n.)

   இ றம்; two sides. (ேசரநா.);.

ம. இ பா .

     [இரண்  - இ  + பா .]

இ பா பஃ

இ பா பஃ  irubāvirubaḵtu, ெப. (n.)

   1. ற் லக் ய வைக (பன்னி பா,337);;   ெவண்பா ம், அகவ மாக மாற் மாற்  
அந்தா தெ்தாைட ல் பாடப்பட்ட இலக் யம்; class of literary composition of 20 verses, in which venbā and 
agaval alternate in antati-t-todai.

   2. ெமய்கண்ட சாத் ரதெ்தான் ;   அ ணந்  வாசச்ாரியார ்இயற் ய ; text-book of the Saiva siddhānta 
philosophy by Arunanti-civācāriyar, one of 14 Meykanda-cáttiram. (ெச.அக.);.

     [இரண்  – இ  + பா + இ  + (பத் ); பஃ .]

இ பா ப

 
 இ பா ப  irubāvirubadu, ெப. (n.)

இ பா பஃ  பாரக்்க (ெச.அக.);;see irupavirupakku.

     [இ  + பா + இ  (பத் ); ப .]

இ பான்

இ பான் irupāṉ, ெப. (n.)

   இ ப ; twenty.

     "இ பான் கைண ரந் " (கந்த .அக் னி .82); (ெச.அக.);.

     [இரண்  – இ  + (பத் -ப ன்-பான்); பான்.]

இ றப்பாளன்

இ றப்பாளன்1 irubiṟabbāḷaṉ, ெப. (n.)

   1. ங்கள்; moon.

   2. ெவள்ளி ( க் ரன்);; Sukkiran, as twice –born.

     [இரண்  – இ  + றப்  + ஆளன்.]

இ ற

 
 இ ற  irubiṟavi, ெப. (n.)

   கலப் ன லங்  வைக; hybrid animal. (ெச.அக.);.

     [இரண்  - இ  + ற .]

இ ைடெமய்க்கா
ட்

இ ைடெமய்க்காட்  irubuḍaimeykkāḍḍu, ெப. (n.)

   ஒன்ேற இ ேவ  வைகயாகத் ேதாற் வ  ( வ். ெந ந்.21.வ்யா);; that which appears in two functions as 
the discus of visnu which is at once a pleasing ornament as well as a destructive weapon. (ெச.அக.);.

     [இரண்  - இ  + ைட + ெமய் + காட் .]

இ ரியா-தல்

இ ரியா-தல் iruburiyātal,    6 ெச. . . (v.i.)

   மா பாடாதல் ( வ்.கண்ணி ண்.11,வ்யா);; to be contrariwise one to another, as a rope twisted contrariwise at 
the two ends. (ெச.அக.);.

     [இரண்  – இ  + ரி + ஆ.]

இ லன்

இ லன் irubulaṉ, ெப. (n.)

   உடற்க கள் (மலசலங்கள்);; two sold evacuation, urine and excrement.

     "உ ழ்ேவா ல ஞ் ேசாரார"் (ஆசாரக்,33); (ெச.அக.);.

     [இரண்   - இ  + லன்.]
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இ றம்

 
 இ றம் irubuṟam, ெப. (n.)

   இரண்  பக்கம்; two sides. (ேசரநா.);.

ம. இ றம்.

     [இரண்  – இ  + றம்.]

இ றவைச

இ றவைச irubuṟavasai, ெப. (n.)

   வைசேபான்ற வாழ்த்  (யாப். .95, பக்.512);; what appears to be censure but is actually meant to praise. 
(ெச.அக.);.

     [இரண்  – இ  + றம் + வைச.]

இ றவாழ்த்

இ றவாழ்த்  irubuṟavāḻttu, ெப. (n.)

வாழ்த் ப் ேபான்ற வைச (யாப். .95.பக்.512);;seeming praise which is in such a form, that it is actually meant to 
censure (ெச.அக.);.

     [இரண்  - இ  + றம் + வாழ்த் .]

இ னல்

இ னல் irubuṉal, ெப. (n.)

   ழ்நீர,் ேமல்நீரக்ள் ( றள்.737);; two sources of water viz. underground water as that in springs, wells and tanks, and 
surface water as in lakes and rivers (ெச.அக.);.

     [இரண்  – இ  + னல்.]

இ

 
 இ  irupū, ெப. (n.)

இ ேபாகம் பாரக்்க (ஈ .); (ெச.அக.);;see irubogam.

     [இரண்  - இ  + .]

இ ைல

இ ைல irupūlai, ெப. (n.)

   1. லா (ட); பாரக்்க; small Indian snow - berry.

   2. ெவள்ைளப் லாஞ்  (L); பாரக்்க; Indian snow berry (ெச.அக.);.

     [இரண்  - இ  + ( லாஞ் ); ைல.]

இ ெபயெராட்டா
 ெபயர்

இ ெபயெராட்டா  ெபயர ்irubeyaroṭṭākubeyar, ெப. (n.)

   இ  ெபயர ்ஒட் நின்  ஒ  ெசால்நீரை்மத்தாய் ஆ ெபயரா  வ வ ; two nouns in apposition, one of 
which is used figuratively

     "வகரக் ள  அ வா  ள  மக்கட் ட் " (நன்.290. த்);.

     [இரண்  - இ  + ெபயர ்+ ஒட்  + ஆ ெபயர.்]

இ ெபயெராட்

இ ெபயெராட்  irubeyaroṭṭu, ெப. (n.)

   ஆ ய என் ம் பண்  ெதாக்  நிற் ம் ெபயரக்ள் இைணந்  வ வ  (நன்,365.உைர);; combination of 
two nouns in apposition where the adi particle. ஆ ய is understood.

     [இரண்  - இ  + ெபயர ்+ ஒட் .]

இ ெப ந்ெதய்வ
ம்

இ ெப ந்ெதய்வம் iruberundeyvam, ெப. (n.)

பைனக் ெகா ைய உைடயவ ம், நீலநிறத் ேம

   னிைய ைடயவ மா ய இரண்  ெப ந்ெதய்வங்கள்; two gods Balaraman and Kannan

     "இ ெப ந் ெதய்வ  டனின்ற ஆங் " ( றநா.58.16);.

     [இரண்  - இ  + ெப ம் + ெதய்வம்.]

இ ெப நியமம்

இ ெப நியமம் iruberuniyamam, ெப. (n.)

   இ  ெபரிய அறங்கள் இல்லறம், றவறம்; two kinds of virtues, domestic and ascetic. (ம ைரக்.365);.

     [இரண்  – இ  + ெப  + நியமம்.]
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இ ெபா ள்

 
 இ ெபா ள் iruboruḷ, ெப. (n.)

   கல் , ெசல்வம் ஆ ய இரண்  ெபா ள்கள்; two kinds of wealth, as learning and riches. (ெச.அக.);.

     [இரண்  – இ  + ெபா ள்.]

இ ேபாகம்

இ ேபாகம் irupōkam, ெப. (n.)

   1. இ ைற ைள ; two crops, one raised in the wet season and another in the dry.

   2. நில ைடேயா க் ம் ப ரி ேவா க் ரிய பங் ; two shares of the crop, one of the landlord and the 
other of the tenant (RF); (ெச.அக.);.

ம. இ ப் ல்.

     [இரண்  – இ  + ேபாகம்.]

இ ேபா

இ ேபா  irupōtu, ெப. (n.)

   காைலமாைல ெபா கள்; morning and evening.

     "இ ேபா ம் பணிவார"் (ேதவா,634.6);.

     [இரண்  - இ  + (ெபா ); ேபா .]

இ ம்பல் காஞ்

 
 இ ம்பல் காஞ்  irumbalkāñji, ெப. (n.)

   ஒ  த ழ் ல் ( றத.்);; ancient Tamil work. (ெச.அக.);.

     [இ  - இ ம் + பல் + காஞ் .]

இ ம்ப

 
 இ ம்ப  irumbali, ெப. (n.)

இ ம்  (ட); பாரக்்க;see irumpili. (ெச.அக.);.

     [இ ம்  - இ ம்ப .]

இ ம்பவல்

 
 இ ம்பவல் irumbaval, ெப. (n.)

இ ப்பவல் பாரக்்க;see iruppaval. (சா.அக.);.

     [இ ம்  + அவல்.]

இ ம்பன்

இ ம்பன் irumbaṉ, ெப. (n.)

   1. எ  ( வா.);; rat.

   2. அ ெழ  ( ங்.);; field rat.

   3. டன்; thief. (ேசரநா.); (ெச.அக);.

     [இ ம் + கரிய. இ ம்பன் + கரிய எ .]

இ ம்பாட்டல்

 
 இ ம்பாட்டல் irumbāṭṭal, ெப. (n.)

   இதளிய வாதம் ெசய்தல்;   இ ம்ைபப் ெபான்னாக்கல்; play with iron, transmuting iron into gold. (சா.அக.);.

     [இ ம்  + ஆட்டல்.]
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இ ம்பார

 
 இ ம்பார  irumbāramūli, ெப. (n.)

அ ககண்ணி பாரக்்க;see alukanni. (சா.அக.);.

     [இ ம்  + ஆரல் + .]

இ ம்பாைல

 
 இ ம்பாைல irumbālai, ெப. (n.)

   பாைலமரவைகக ள் ஒன்  (L);; blue - dyeing Rosebay.

ம. இ ம்பால.

     [இ  - இ ம் + பாைல.]

இ ம் டர்த்தைல

இ ம் டரத்்தைல irumbiḍarttalai, ெப. (n.)

   ெபரி க த் ; neck of abnormal size.

     "ெப ங்ைகயாைவ ம் டரத்்தைல ந் " ( றநா.3-11);.

     [இ ம் + டர ்+ தைல.]

இ ம் டர்த்தைல
யார்

 
 இ ம் டரத்்தைலயார ்irumbiḍarttalaiyār, ெப. (n.)

   கரிகாற்ேசாழனிடம் அைமசச்ராக ம், லவராக ந்தவர.் இவர ்கரிகாற் ேசாழனின் 
தாய்மாமனாவார;் name of the poet who was the uncle Chola king Karikalan (அ . ந்.);.

     [இ  – இ ம் + டர ்+ தைல + ஆர.் இ ம் டரத்்தைல என் ம் ஊரில் வாழ்ந்தவர.் டர ்= பாைன.]

இ ம் னீர்ைம

இ ம் னீரை்ம irumbiṉīrmai, ெப. (n.)

   இ ந்தநிைல; state or condition of iron used fig for low condition mean position etc.

     "இ ம் னீரை்ம ெக த் " ( வக. 952); (ெச.அக.);.

     [இ ம் ன் + நீரை்ம.]

இ ம்

இ ம் 1 irumbu, ெப. (n.)

   1. ெபான்; gold. ெசங்காந்தள் (L); red species of malabar glorylilly. (ெச.அக.);.

     [இ ம் + ெபான் = இ ம்ெபான் – இ ம் . இ ம் = ெபரிய ெபரிய ெபான் என் ம் ெபா ளின .]

 இ ம் 2 irumbu, ெப. (n.)

   1. க ம்ெபான் (ேதவா. 209,3);; iron, literally, the black metal.

   2. க ; instrument weapon.

     "இ ம்  ேமல் டா  நிற்பார"் ( வக.782);.

   ம. இ ம் ;   க. இ ம்  (க னத்தன்ைம);;   ெத. இ . இ . இ . இ ம் ;   எ . எய ம் ;   ைக. 
இல் ;   ேகாத. இம். ட. இம்ப (ஊ );;   ட. இரிம் ;   . இ ம்ப; . இர.் ெகாலா. இ ம்.

     [இர ்→ இ  → இ ம்  ( தா.197);. இ  - இ ம் + ெபான் + இ ம்ெபான் – இ ம் . இ ம் – கரிய. ஒ.ேநா. 
க  + ெபான் + க ம்ெபான்.]

இ ம் க்காம்

இ ம் க்காம்  irumbukkāmbu, ெப. (n.)

   1. இ ம் ேகால்; Iron rod.

   2. ட் க்ேகால்; branding iron. (சா.அக.); (ெச.அக.);.

     [இ ம்  + காம் .]
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இ ம் க்காய்ேவ
ைள

 
 இ ம் க்காய்ேவைள irumbukkāyvēḷai, ெப. (n.)

   ேவைளவைக ( .அ.);; species of cleome. (ெச.அக.);.

     [இ ம்  + காய் + ேவைள.]

இ ம் க் ட்டம்

 
 இ ம் க் ட்டம் irumbukkiṭṭam, ெப. (n.)

   இ ம் க் ம்ேபா  ேமல் ரண்ட கட் ; Iron dross scoria of iron. (சா.அக.);.

     [இ ம்  + ட்டம்.]

இ ம் க் ணம்

 
 இ ம் க் ணம் irumbukkuṇam, ெப. (n.)

   இ ம் ற்  இயற்ைகயாகேவ அைமந் ள்ள ஐந்  ணம்: அைவயாவன:- ச , உைடதல், ஊறல், 
ைர, உ காக் ணம்; natural qualities peculiar to iron ore, cracking, brittleness, prone to rust, contractile and not easily 

fusible of melted (சா.அக.);.

     [இ ம்  + ணம்.]

இ ம் க்ெகண்

 
 இ ம் க்ெகண்  irumbukkeṇṭi, ெப. (n.)

   இ ம் க் கமண்டலம்; iron water-bowel used by mendicants. (சா.அக.);.

     [இ ம்  + ெகண் .]

இ ம் க்ெகால்ல
ன்

 
 இ ம் க்ெகால்லன் irumbukkollaṉ, ெப. (n.)

   க ங் ெகால்லன்; blacksmith (ெச.அக.);.

     [இ ம்  + ெகால்லன்.]

இ ம் சச்ட்

 
 இ ம் சச்ட்  irumbuccaṭṭi, ெப. (n.)

   இ ம்பால் ெசய்த ெபரிய ஏனம்;   னசச்ட் ; an Iron pan.

ம. இ ம் சச்ட் .

     [இ ம்  + சட் .]

இ ம் சச்லாைக

இ ம் சச்லாைக irumbuccalākai, ெப. (n.)

   1. அ ைவ ம த் வக்க  வைக; surgeon's probe pointed instrument made of iron.

   2. இ ப் நாராசம்; iron rod.

     [இ ம்  + சலாைக.]

இ ம் ச் ந் ரம்

 
 இ ம் ச் ந் ரம் irumbuccindūram, ெப. (n.)

   அயச் ந் ரம் பாரக்்க;   இைதப் பல னத் ற் ம், மாத டாய் ேநாய்க க் ம், க்கைளக் 
ெகால்ல ம் பயன்ப த் வ ண் ; red oxide of iron - ferrus oxide alias ferric per. Oxidum alias F. rubizo. It is 
medicinally used as a tonic (சா.அக.);.

     [இ ம்  + (ெசந் ரம்); ந் ரம்.]
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இ ம் செ்சப்

 
 இ ம் செ்சப்  irumbucceppu, ெப. (n.)

   இ ம்பாலா ய ெசம்  (சா.அக.);; vessel.

     [இ ம்  + (ெசம் ); ெசப் .]

இ ம் ண்டநீர்

இ ம் ண்டநீர ்irumbuṇṭanīr, ெப. (n.)

   இ ம் ண்ட நீைரப்ேபாலா ெமன்ப  ெபா வாக ேநாய் அகல்வைதக் க் ம். இ ம் ண்ட நீரான  
ம ப ம் ேதான்றாவா  ேபால் ேநாய்க ம் ண் ம் ேதான்றாவாம்; water absorbed by heated iron. The 
disease absorbed by the system will just disappear as the water absorbed by heated iron"இ ம்பனன்  உண்ட நீ ம் 
( வ். க் ந் 13); (சா.அக.);.

     [இ ம்  + உண்ட + நீர.்]

இ ம் த் ப்

 
 இ ம் த் ப்  irumbuttuppu, ெப. (n.)

   இ ம் த்  ( .அ.); பாரக்்க; iron rust (ெச.அக.);.

     [இ ம்  +  (  - ப் ); ப் .]

இ ம் த்

 
 இ ம் த்  irumbutturu, ெப. (n.)

   மண் ரம்; Iron rust, ferri peroxidum. (ெச.அக.);.

     [இ ம்  + .]

இ ம் நாக்

 
 இ ம் நாக்  irumbunākku, ெப. (n.)

   அம் ன் ரிய ைன; iron tongue, the sharp iron edge of an arrow.

ம. இ ம்  நாக் .

     [இ ம்  + நாக் .]

இ ம் நீற்

 
 இ ம் நீற்  irumbunīṟṟi, ெப. (n.)

   எ க் ைல; leaf of the madar plant (சா.அக.);.

     [இ ம்  + நீற் .]

இ ம் ப்பாளம்

 
 இ ம் ப்பாளம் irumbuppāḷam, ெப. (n.)

   இ ம் க் கட் ; oblong mass of iron, as they come from the blast furnace, pig iron (சா.அக.);.

     [இ ம்  + பாளம்.]

இ ம் ப்ெபட்

 
 இ ம் ப்ெபட்  irumbuppeṭṭi, ெப. (n.)

   உ க்காலைமந்த ேபைழ; cash chest, iron safe (ெச.அக.);.

ம. இ ம் ப் ெபட் .

     [இ ம்  + ெபட் .]
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இ ம் ப்ெபா

 
 இ ம் ப்ெபா  irumbuppoḍi, ெப. (n.)

   அரப்ெபா  ( .அ.);; iron filings. (ெச.அக.);.

     [இ ம்  + ெபா .]

இ ம்  மைல

இ ம்  மைல irumbumalai, ெப. (n.)

   வடஅெமரிக்கா கண்டத் ல் உள்ள ெமக் ேகா நாட் ல் 640 அ  உயர ம் 4 ச ர கல் (ைமல்); 
அகல ம் உள்ள மைல; iron mountain in Mexico. (அ . ந்);.

     [இ ம்  + மைல.]

இ ம் ர்

இ ம் ர ்irumbuyir, ெப. (n.)

இ ப் ர ்( வக.3.111. உைர); பாரக்்க;see iruppuyir. (ெச.அக.);.

     [இ ம்  + உ ர.்]

இ ம் க்

 
 இ ம் க்  irumburukki, ெப. (n.)

   நத்ைதச் ரி, நத்ைதமண்ட ; that which is capable of melting iron viz., butten weed, red water plant. (சா.அக.);.

     [இ ம்  + உ க் .]

இ ம் க்

 
 இ ம் க்  irumburukku, ெப. (n.)

   எஃ ; steel. (சா.அக.);.

     [இ ம்  + உ க் .]

இ ம்

 
 இ ம்  irumbuli, ெப. (n.)

   வைர; dhall. (ஆ.அக.);.

     [இ ம் + .]

இ ம் ளி

 
 இ ம் ளி irumbuḷi, ெப. (n.)

   மரவைக ( ன்.);; tree whose fruit is sour and is used for curry. (ெச.அக.);.

     [இ ம் + ளி.]

இ ம்ெபாைற

இ ம்ெபாைற irumboṟai, ெப. (n.)

   ேசரர ்பட்டப் ெபயரக் ள் ஒன்  (ப ற் ப்.39.9);; title of the Cera kings. (ெச.அக.);.

     [இ ம் + ெபாைற. இ ம் = ெபரிய. ெபாற்ைற - ெபாைற = மண் மைல.]

இ மடங்

இ மடங்  irumaḍaṅgu, ெப. (n.)

   1. இரண்  பங் ; two portions or parts.

   2. இரட் த்த அள ; doubled quantity. (ஆ.அக.);.

     [இரண்  - இ  + மடங் .]
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இ ம

 
 இ ம  irumaḍi, ெப. (n.)

இ மடங்  பாரக்்க;see irumadangu.

     [இரண்  - இ  + ம .]

இ ம யா ெபயர்

இ ம யா ெபயர ்irumaḍiyākubeyar, ெப. (n.)

   இ ைற ம ந்  ஆ  வ ம் ெபயர ்ஆ ெபயர ்வைகக ள் ஒன் ;águ-peyar of double transference, variety 
of metonymy, where in a word used fig in one sense in the first instance is once again applied to signify another with which it 
bears a certain relation. Kär, meaning black used to signify a cloud is used again to connote the rainy season. (ெச.அக.);.

     [இரண்  + ம  + ஆ  + ெபயர.் காரந்ிகர ்வண்ைக என் க் காெரன் ம் நிறப்ெபயர ்
அதைன ைடய ேமகத் ற்காதலால் ஆ ெபயர.் கார ்வந்த  என் க் காெரன் ம் நிறப்ெபயர ்
ேமகத் ற்கா  ேமகத் ன் ெபயர ்அ  ெபய் ம் ப வத் ற் காதலால் இ ம யா ெபயர.் (தன்.290-
காண் . உைர.);.]

இ ம ேயவல்

 
 இ ம ேயவல் irumaḍiyēval, ெப. (n.)

   ற ைன ன்ேமற் ற ைன; double caus. verb as கற் ப் . (ெச.அக.);.

     [இரண்  - இ  + ம  + ஏவல்.]

இ மண்

 
 இ மண் irumaṇ, ெப. (n.)

   மணற்களிமண்; sandy clay. (ெச.அக.);.

     [இ  + மண்.]

இ மர

 
 இ மர  irumarabu, ெப. (n.)

   தாய்தந்ைத வ ைற ( வா.);; two sold ancestry, paternal and maternal (ெச.அக.);.

     [இரண்  - இ  + மர .]

இ ம ந்

இ ம ந்  irumarundu, ெப. (n.)

   ேசா ம் தண்ணீ ம்; two medicines, fig applied to rice and water as the mainstay of life.

     "இ  ம ந்  ைளக்  நன்னாட் ப் ெபா நன்". ( றநா.70-9); (ெச.அக.);.

     [இரண்  - இ  + ம ந் .]

இ மல்

இ மல் irumal, ெப. (n.)

   1. ெச தல் (காசம்);; cough, bronchitis.

   2. ஆட் ேநாய்வைக (M.C.D. [1887] 249);; contagious disease of sheep. (ெச.அக.);.

   ம. இ மல்;   க. ெகம் ;   ெத. ெச மல்;பட. ெகம்ம .

     [இ  - இ  (ெப ய ஓைச எ ப் ); – இ  - இ மல்.]

இ மல்

இ மல்  irumalli, ெப. (n.)

   1. மல் ; jasmine (small);.

   2. ெப மல் ; jasmine (big);.

     [இ  + மல் .]
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இ மனப்ெபண் ர்

இ மனப்ெபண் ர ்irumaṉappeṇṭir, ெப. (n.)

   பரத்ைதயர;் prostitutes.

     "இ மனப்ெபண் ங் கள் ம்" ( றள்.920); (ெச.அக.);.

     [இரண்  - இ  + மனம் + ெபண் ர.்]

இ மனம்

இ மனம் irumaṉam, ெப. (n.)

   1. இரண்டகம்; double-mindedness.

     "இ மனப்ெபண் ம் ( றள்.920);.

   2. ணி ன்ைம; irresolution, indecision

     "இ மன ள்ளவன் தன் வ களிெலல்லாம் நிைறயற்றவன்" ( .யாஞ்.1.8); (ெச.அக.);.

     [இரண்  – இ  + மனம்.]

இ மா

இ மா irumā, ெப. (n.)

   பத் ெலா  ப ையக் (1/10); க் ம் ன்னெவண் "ஐ"; fraction of 1/10.

ம. இ மா.

     [இரண்  - இ  + மா. மா என்ப  இ ப ல் ஒ  பங் .]

இ மாவைர

இ மாவைர irumāvarai, ெப. (n.)

   அைரக்கால்; fraction 1/8 being the sum of இ மா (1/10); and அைரமா (1/40);. (ெச.அக.);.

     [இரண்  - இ  + மா + அைர (மா); அஃதாவ  இ ப ல் இரண்டைர அல்ல  அைரக்கால்.]

இ மான்

 
 இ மான் irumāṉ, ெப. (n.)

   எ வைக (இ.வ.);; a species of rat. (ெச.அக.);.

ம. இ மான்.

     [இ  – இ மான். இ  – கரிய.]

இ ழ்தல்

 
 இ ழ்தல் irumiyumiḻtal, ெப. (n.)

   காரி ழ்தல்; act of coughing up and spitting out phlegm. (சா.அக.);.

     [இ  -  இ  ( .எ.); + உ ழ்தல்.]

இ

இ 1 irumudal,    8 ெச. . . (v.i.)

   இ மல்; cough."இ  ைளத் ர"் ( வ்.ெபரிய .1.3.8); (ெச.அக.);.

   க., பட. ெகம் ;ெத. ெச .

     [இ  - இ . இ தல்.]

 இ 2 irumu, ெப. (n.)

   இ மல்; cough.

     "இ ைட ைடந்த ல ெசால்" ( றநா.243,13); (ெச.அக.);.

பட. ெகம்ம .

     [இ மல் - இ .]
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இ டகநில்லான்

 
 இ டகநில்லான் irumuḍaganillāṉ, ெப. (n.)

   கரிசலாங் கண்ணி; eclipse plant (சா.அக.);.

     [இ  + டகம் + நில்லான்.]

இ ட்

இ ட்  irumuṭṭi, ெப. (n.)

   இ வைக ட் ; two varieties of sticky mallow.

   1. ேபரா ட் ; Ceylon sticky mallow.

   2. ற்றா ட் ; fragrant sticky mallow (சா.அக.);.

     [இரண்  → இ  + ட் .]

இ

இ  irumuḍi, ெப. (n.)

   1. இரண்  கட் கள் ஒன்றாக இைணத்  உயரத்் த் க் ம் வண்ணம் ந ல் ேசரத்் க் கட் ய 
பண்டம்; double-baggage with equipoised load.

   2. மைலக க்  வ நைடப்பயணம் ெசல்ேவார ்ேதாளில் அல்ல  தைல ல் மந்  ெசல் ம் 
இ ப் பண்டங்கள்; double-baggage carried either on head or on shoulders by those who go on a pilgrimage to the 
hills.

     [இரண்  - இ  + .]

இ க்கட்

 
 இ க்கட்  irumuḍikkaḍḍu, ெப. (n.)

இ  பாரக்்க;see irumudi.

இ ரவர்

இ ரவர ்irumuduguravar, ெப. (n.)

   தாய்தந்ைதயர ்( லப்.16,57);; parents (ெச.அக);.

     [இரண்  – இ  +  + ரவர.்]

இ மக்கள்

 
 இ மக்கள் irumudumakkaḷ, ெப. (n.)

இ ரவர ்பாரக்்க;see irumudukuravar. (ஆ.அக.);.

     [இரண்  – இ  -  + மக்கள்.]

இ ரடன்

 
 இ ரடன் irumuraḍaṉ, ெப. (n.)

   ரட் க் ணன்; ruffian, muscle man (ஆ.அக.);.

     [இ  (ெபரிய); + ரடன்.]

இ ள் ர்

இ ள் ர ்irumuḷḷūr, ெப. (n.)

   மைலயமான் க் காரி ன் ஊர;்   ; native place of Malaiyamār Thirumudikkai.

     "மா  ள் ர ்மன்னன்" (நற். 291-7); (பாண் .அக.);.

இ ற் ரட்ைட

இ ற் ரடை்ட irumuṟṟiraṭṭai, ெப. (n.)

   ஒ  ெசய் ளில் ஒர  ற்ெற ைகயாய், மற்ைறய  மற்ெறா  ற்ெற ைகயாய் வ வ  
(யாப். .பக் 182);; concatenation in which each of two successive lines of a stanza has identical initial letters in all its feet 
(ெச.அக.);.

     [இரண்  - இ  + ற்  + இரடை்ட.]
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இ

 
 இ  irumuṟi, ெப. (n.)

   இ ப்  என் ம் ெச ; silvery-leaved indigo (ெச.அக.);.

     [இ ப்  - இ .]

இ ைற

இ ைற irumuṟai, ெப. (n.)

   இரண்  ைற; twice, two times.

     "ஒன் ைற ந் ண்ட ன்ைற". ( றநா.269-5); (பாண் .அக.);.

     [இரண்  – இ  + ைற.]

இ டம்

 
 இ டம் irumūṭam, ெப. (n.)

   தானாக ம் அ யா  றர ்அ க்க ம் அ யாத டத்தனம் (ெகா.வ.);; double stupidity, characterised by 
not knowing oneself and, in not listening to others' advice (ெச.அக.);.

     [இரண்  - இ  + டம்.]

இ

இ  irumūṭi, ெப. (n.)

   1. இரண்  ரிவாகப் ெபா ந் ய ; that which consists of two parts.

   2. ம் ளிஞ் ல்; shell consisting of two parts which can be opened and shut, bivalve. (சா.அக.);.

     [இரண்  – இ  + .]

இ ைம

இ ைம1 irumai, ெப. (n.)

   1. ெப ைம (ெதால்.ெசால். 396, உைர);; greatness, largeness, hugeness, eminence.

   2. க ைம ( வக.1171);; darkness, blackness. (ெச.அக.);.

     [இ  - இ ைம.]

 இ ைம2 irumai, ெப. (n.)

   1. இ தன்ைம; two fold state.

     "அ வதா வா ைமயா ைற ரணன்" (கந்த .த ப்.57);.

   2. இ ெபா ள்; two things. 

     'இ ைம வைக ெதரிந் ' ( றள்.23);.

   3. இம்ைம ம ைமகள் (கம்பரா.அேயாத்.மந் ர.63);; this birth and the future birth, this life and the life to come 
(ெச.அக.);.

ம. இ ம.

     [இரண்  – இ  - இ ைம.]

 இ ைம3 irumai, ெப. (n.)

   1. க்கம்; sorrow.

   2. ம ைம; glory.
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இ ைம யற்ைக

 
 இ ைம யற்ைக irumaiyiyaṟkai, ெப. (n.)

   அணிவைக ள் ஒன் ; figure of speech. 

அஃ  வைத ம் டாதைத ம் டக் வ . (ஆ.அக.);.

     [இ ைம + இயற்ைக.]

இ ெமா

இ ெமா  irumoḻi, ெப. (n.)

   இரண்  வைகச ்ெசாற்கள்; two kinds of words.

     "நல்ல பல்ேலாரி  நன்ெமா ேய" ( றநா.85);.

     [இரண்  – இ  + ெமா .]

இ ேமாட்ட ைர

இ ேமாட்ட ைர irumōṭṭadirai, ெப. (n.)

   கரிய ெபரிய அைலகள்; large black waves.

     " ணங்  ேமாட்ட ைர வந்தளிக் ம்" (க த்.131);.

     [இ  + ( கட்  - ேமாட் ); ேமாட்ட + ைர.]

இ ேமாட்

 
 இ ேமாட்  irumōṭṭuvīṭu, ெப. (n.)

   மச் ங் ைர ள்ள  (இ.வ.);; thatched house with a small upper room. (ெச.அக.);.

     [இரண்  - இ  + ( கட் ); ேமாட்  + .]

இ வ ர்ஈ ள்

இ வ ரஈ் ள் iruvagirīruḷ, ெப. (n.)

   இ ளவா ய ஈரல்்; lever consisting of two parts.

     "இ வ ர ்ஈ ளின் ஈரிய யல்வர" (அகம்.294-8); (சங்.இலக்.ெசாற்.);.

     [இ  + வ ர ்+ ஈ ள்.]

இ வைகத்ெதாட்

இ வைகதெ்தாட்  iruvagaittoṭṭi, ெப. (n.)

   இரண்  வைகத் ெதாட் ச ்ெச ; two kinds of Thotti plant viz.

   1. சாத்ெதாட் ச ்ெச ; Ceylon caper.

   2. ெசந்ெதாட் ; climbing nettle mercury. (சா.அக.);.

     [இரண்  – இ  + வைக + ெதாட் .]

இ வங்கம்

இ வங்கம் iruvaṅgam, ெப. (n.)

   இரண் வைக ஈயம்; two kinds of lead.

   1. ெவள்வங்கம் அல்ல  ெவள்ளயீம்; white lead or powder.

   2. க வங்கம் அல்ல  காரீயம்; black lead or graphite. (சா.அக.);.

     [இரண்  - இ  + வங்கம்.]

இ வைணக்கட்
ைட

 
 இ வைணக்கடை்ட iruvaṇaikkaṭṭai, ெப. (n.)

   வண் ன் கவைண; cart-driver's seat. (ெச.அக.);.

     [இரண்  – இ  + அைண_ + கடை்ட.]
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இ வ ற்பற்

இ வ ற்பற்  iruvayiṟpaṟṟu, ெப. (n.)

இரண் வைகப்பற் :

   1. அகப்பற்

   2. றப்பற் ; two kinds of desires one of the mind and the other of the world. (ஆ.அக.);.

     [இரண்  → இ  + வ ன் + பற் .]

இ வர்

 
 இ வர ்iruvar, ெப. (n.)

   இரண்  ேபர;் two persons.

   ம. இ வர:் க. இரவ்ர.் இரப்ர.் இப்பர;்   ெத. இ ;   ட. இப்ப;   . இரவ்ர.் இரெ்வ ;   ேகாத. 
இத்தர;்   நா. இத்தர;்   பர.் இ ப்;   கட. இ ள்;   ேகாண். ஈற் ;   . ரப்்;மால், இவ்வர.்

இ வரி

இ வரி  iruvarisi, ெப. (n.)

   1. கார ்ேபாக வரி ; hazy leaved psoralea.

   2. ெவட்பாலரி ; medicinal echitis. (சா.அக);.

     [இரண்  - இ  + அரி .]

இ வ ந்த நிைல

இ வ ந்த நிைல iruvarundabunilai, ெப. (n.)

   எ ன் அகத் ம் றத் ம் நின்ற ேவந்தரி வ ம் ெபா  ழ்ந்தைதக் ம் றத் ைற 
(ெதால்.ெபா. 68);; theme describing the death of both the besieged and the besieging kings. (ெச.அக.);.

     [இ வ ம் + த  + நிைல.]

இ வல்ெநா வல்

இ வல்ெநா வல் iruvalnoruval, ெப. (n.)

   1. இ ந் யா  ள்ள அரி  த யன; rice inadequately pounded.

   2. நன்றாக ெமல்லப் படாத உண ; food not-well masticated. (ெச.அக.);.

     [இ வல் + ெநா வல் – இ வல்ெநா வல்.]

இ வாட்

இ வாட்  iruvāṭci, ெப. (n.)

   ெச வைக ( வ்.ெபரியாழ்.2.7.10);; tuscan jasmine. (ெச.அக.);.

     [இ  + வாய்ச்  - இ வாய்ச்  – இ வாட் .]

இ வாட் த்தைர

 
 இ வாட் த்தைர iruvāṭṭittarai, ெப. (n.)

   மண ங் களி மான நிலம்; soil composed of sand and clay. (ெச.அக.);.

     [இரண்  - இ  + வாட்  – இ வாட்  + தைர. வாட்  –வாட் . இ வாட்  - இ வைக. ஒ.ேநா. 
பக்கவாட்  –பக்கப்ப . ப ப்ெபா ள் வைகைமப்ெபா ைள ம் ட் ம்.]

இ வா

 
 இ வா  iruvāṭi, ெப. (n.)

   இ வாட் ; tuscan jasmine (ெச.அக.);.

     [இரண்  – இ  + வா . ஒ கா. வாட்  - வா .]

இ வாம்

இ வாம் iruvām, ெப. (n.)

   நா வ ம்; both of us we two.

     "இ வாைமயைன ேயத் வாம்" (க த். 43.); (ெச.அக.);.

     [இரண்  - இ  + ஏம் - இ ேவம் - இ வாம்.]
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இ வாய்க்கட்

 
 இ வாய்க்கட்  iruvāykkaṭṭu, ெப. (n.)

   உடற் க்கட்  (மலசலக்கட் );; suspension or retention of urine and facal matter (stools); (சா.அக.);.

     [இரண்  – இ  + வாய் + கட் .]

இ வாய்க்

 
 இ வாய்க்  iruvāykkuruvi, ெப. (n.)

   ஒ  வைக மைலப் பறைவ; concave-casqued hornbill, a mountain bird having harsh voice. (ெச.அக.);.

     [இ  + வாய் + . இ  - ெபரிய, கரிய.]

     [P]

இ வாய்க் ழல்

 
 இ வாய்க் ழல் iruvāykkuḻl, ெப. (n.)

   இரடை்டக் ழல் க் ; double barreled gun. (ேசரநா.);.

ம. இ வாய்க் ழல்.

     [இரண்  – இ  + வாய் + ழல்.]

இ வாய்ச்

இ வாய்ச் 1 iruvāycci, ெப. (n.)

   இ வாட் ; tuscan jasmine (ெச.அக.);.

ம. இ வாச் . க. இ வந் ெக.

     [இ  + வாய்ச் .]

 இ வாய்ச் 2 iruvāycci, ெப. (n.)

   மரம் ெச க் ம் தச் க்க ; carpenters tool. (ெச.அக.);.

     [இ  - (ெபரிய, அகன்ற); + (வாய்த் -); வாய்ச்  = அகன்ற (வா ைடய); ளிம் ைடய இ ம் க்க .]

இ வாரம்

 
 இ வாரம் iruvāram, ெப. (n.)

   ேமல்வார ம், வார ம்; two shares, viz., the landlord's and the tenant's share of the crop. (ெச.அக.);.

     [இரண்  → இ  + வாரம்.]

இ வா

இ வா  iruvāru, ெப. (n.)

   1. ஒ வைக ெவள்ளரி; a kind of cucumber.

   2. ெகாம்மட் ; a kind of bitter gourd. (சா.அக.);.

இ

இ  iruvi, ெப. (n.)

   ைன த யவற் ன் அரிதாள்; stubble of grain, esp. of Italian millet

     "இ  ேவய்ந்த ங்காற் ரம்ைப" ( ஞ் ப்-153); (ெச.அக.);.

ம. இ .

     [இ  (கரிய); → இ .]
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இ டரகம்

இ டரகம் iruviḍaragam, ெப. (n.)

   ெபரிய ைழஞ் டம்; Coven.

     "நீ  டரகஞ் லம்பக் ய்" (க த்.38);.

     [இ  (ெபரிய); + டர ்+ அகம்.]

இ ல்

இ ல் iruvil, ெப. (n.)

   கரியெவாளி; darkening, as of the countenance.

     "வாண் கத் ேதா ய ம்" ( வக.339);.

     [இ  (கரிய); + ல்.]

இ ள

இ ள iruviḷa, ெப. (n.)

   1. பைனேயாைல (ெதால்.எ த்.216. உைர);; palm leaf.

   2. ேவணாட்டகத்  ஓர ்ஊர;் town in Venedu.

   3. க ரினிடத்  ஒ ேசரி; slum in Karuvur. (ெச.அக.);.

     [இ ைள - இ ள (ெகா.வ.);.]

இ ைன

இ ைன iruviṉai, ெப. (n.)

   நல் ைன ைனகள்; two classes of moral attributes, the good and the evil.

     "இ ள்ேசர ்இ ைன ம்" ( றள்.5.); (ெச.அக.);.

ம. இ ன.

     [இரண்  → இ  + ைன.]

இ ைனெயாப்

இ ைனெயாப்  iruviṉaiyoppu, ெப. (n.)

   அற ம் அறக்கைட ம் சம றச ்ெசய் ைக ( .ேபா.பா.8.1 பக்.362, ப்);; state of the soul in which it 
takes the attitude of perfect equanimity towards both meritorious and sinful deeds (ெச.அக.);.

     [இரண்  - இ  + ைன + ஒப் .]

இ

 
 இ  iruvīṭu, ெப. (n.)

   ஒ வைக மரம் (நாநாரத்்த.);; a kind of tree. (ெச.அக.);.

     [இ  + .]

இ ர்

இ ர ்iruvīr, ெப. (n.)

   இ வர;் two persons.

     "இ ர ்ேவற யற்ைக  மன்ேற" ( றம்.45-6);.

     [இரண்  → இ  + ஈர ்= இ ர.்]

இ -தல்

இ -தல் iruvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t..) இ க்கச ்ெசய்தல்; cause to be or abide.

     "என்ெனஞ்  யவம் ெபாற் வ " (காஞ் ப் .த வ.145); (ெச.அக.);.

     [இ  → இ  (இ ந் ); - தல்.]

இ ேவரி

இ ேவரி iruvēri, ெப. (n.)

   ெவட் ேவர;் cuscuss grass.

     "நைற நான  நா ேவரி ம்" (ெப ங்.இலா வாண.18,47); (ெச.அக.);.

ம. இ ேவரி.

     [இ  + ேவரி.]
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இ ேவல்

 
 இ ேவல் iruvēl, ெப. (n.)

   ழ்நாட்  மரவைக; Burmah iron wood. (ெச.அக.);.

   ம. இ ள்;க. இத்ரள்.

     [இ  + ேவல்.]

இ ேவ

 
 இ ேவ  iruvēli, ெப. (n.)

இ ேவரி ( வா.); பாரக்்க;see iruveli. (ெச.அக.);.

     [இ ேவரி - இ ேவ .]

இ ேவ மண் ல
ம்

இ ேவ மண் லம் iruvēṟumaṇṭilam, ெப. (n.)

   ஞா ம் ங்க ம்; sun and moon.

     "இ ேவ மண் லத் லக்கம் ேபால" (பரி-13-8);.

     [இ  + ேவ  + மண் லம்.]

இ ள்

இ ள் iruḷ, ெப. (n.)

   1. இ ட் ; darkness.

   2. க ப் ; dark colour, swarthiness, blackness.

     "இ ம்  ேமஎந்ேதா லன்ன ள்ேசர் " (ம ைரக்.534);

   3. மயக்கம்; mental delusion, clouded state of mind.

     "ெபா கட் ளீ  ஞாலத் " ( .ெவ.9.41);.

   4. அ யாைம; spiritual ignorance concerning God.

     "உலக ணீங்க ந்தெவந்ைத" ( வக.2812);.

   5. ன்பம்; trouble, difficulty,

     "அசச்ற் ேறம மா  ரந்் " (ப ற் ப்.90.2);.

   6. நிரய ேசடம் ( றள்.121);; region of darkness, which is one of many hells.

   7. றப் ; birth."இ ணீங்  இன்பம் பயக் ம்" ( றள்.352);.

   8. ற்றம்; fault blemish.

     "இ ர ்ெபாைற ம்" (ஞானா. ஆ ரியர் );.

   9. மரகதக் ற்றம் எட்ட ள் ஒன்றா ய க கல் ( லப்.14.184);; flaw in emeralds, one of eight marakata-k-
kumam.

   10. மலம் ( . .பா .50);; corruption affecting the soul.
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இ ள்( )-தல்

இ ள்( )-தல் iruḷḷudal,    6 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒளிமங் தல்;   இ ட்டாதல்;   வானம் ேமகத்தால் மைறத்  இ ட்டாதல்; to become dark, as the sky over-
cast to become dim, to become obscure.

   2. ப்பாதல்; to be black in colour.

     "இ ண்ட கல்ைல ம்" (கம்பரா.வைரக்காட் );.

   3. அ யாைம ெகாள் தல்; to be darkened, as the mind.

     "இ ளாத ந்ைதயராய்" ( வ். இயற்.3.19); (ெச.அக.);.

ம. இ க.

     [இ  → இ ள் -இ தல்.]

இ ள்அைள

இ ள்அைள iruḷaḷai, ெப. (n.)

   இ ண்ட ைக; dark cave.

     "ஏகல் அ க்கத் ளைளச ் லம் ன்" (அகநா.52);.

     [இ ள் + அைள.]

இ ள்ெகாள்நாகம்

இ ள்ெகாள்நாகம் iruḷkoḷnākam, ெப. (n.)

   இ ண்ட நிற ைடய யாைன; black elephant. 

ெகா ணங்கரில இ ள் ெகாள் நாகம்" (அகநா.73); (சங்,இலக்.ெசாற்.);.

     [இ ள் + ெகாள் + நாகம். நா  - நாகம் = ெபண் யாைன.]

இ ள்பாைல

 
 இ ள்பாைல iruḷpālai, ெப. (n.)

   எ ைலப்பாைல; seven leaved poon tree. (ெச.அக.);.

     [இ ள் + பாைல.]

இ ள் கா

 
 இ ள் கா iruḷpukā, ெப. (n.)

இ ள் கா பாரக்்க;see irulmuga. (சா.அக.);.

இ ள்ம

இ ள்ம  iruḷmadi, ெப. (n.)

   இ ள்உவா; new moon

     "எண்ம நிைற உவா இ ண்ம ேபால" (பரி.11-37);.

     [இ ள் + ம .]

இ ள்மயக்கம்

 
 இ ள்மயக்கம் iruḷmayakkam, ெப. (n.)

   டல்,  இ ள் ஆதல், அந் மயக்கம்; gloom twilight. (ெச.அக.);.

ம. இ ள்மயக்கம்.

     [இ ள் + மயக்கம்.]

இ ள்மரம்

 
 இ ள்மரம் iruḷmaram, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ெபரிய மரம்; ironwood of Ceylon. (ெச.அக.);.

     [இ ள் + மரம்.]
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இ ள்ம

 
 இ ள்ம  iruḷmarugi, ெப. (n.)

   க ங் வைள; blue lotus. (சா.அக);.

     [இ ள் + ம .]

இ ள்ம

 
 இ ள்ம  iruḷmarudu, ெப. (n.)

   க ம ; back murdah-Terminalia tomentosa (typica);. (சா.அக.);.

     [இ ள் + ம .]

இ ள்

இ ள்  iruḷmūli, ெப. (n.)

   1. இ ள்ெச  பாரக்்க;see irulsedi.

   2. க ங்கா ; black catechu. (சா.அக.);.

     [இ ள் + .]

இ ள் வட்டம்

 
 இ ள் வட்டம் iruḷvaṭṭam, ெப. (n.)

   எ நிரயத ்ெதான்  ( வா.);; hell of darkness, one of elu-narakam. (ெச.அக.);.

     [இ ள் + வட்டம்.]

இ ள்வ

 
 இ ள்வ  iruḷvali, ெப. (n.)

   ஞா  ( ங்.);; sun, as the dispeller of darkness. (ெச.அக.);.

     [இ ள் + வ .]

இ ள் ெச

 
 இ ள் ெச  iruḷviḍuseḍi, ெப. (n.)

   காமாைலையப் ேபாக் ம் ஒ  வைக ; herb capable of curing jaundice. (சா.அக.);.

     [இ ள் +  + ெச .]

இ ள்ெவளி

 
 இ ள்ெவளி iruḷveḷi, ெப. (n.)

   இ ட் ம் ெவளிசச் ம்; darkness and brightness. (சா.அக.);.

     [இ ள் + ெவளி.]

இ ள்ேவல்

 
 இ ள்ேவல் iruḷvēl, ெப. (n.)

   ழ்நாட்  மரவைக; Burmah iron wood. (ெச.அக.);.

     [இ ள் + ேவல்.]

இ ள -த்தல்

இ ள -த்தல் iruḷaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   இ ளால் ங் ண்டாதல்; to act malignantly, as the powers of darkness esp. on infants. (ெச.அக.);.

     [இ ள் + அ .]
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இ ளைட-தல்

இ ளைட-தல் iruḷaḍaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ெபா ன் த்தல்; to be void of beauty or charm, being steeped in darkness. 

     '  இ ளைடந் க் ற ' (ெச.அக.);.

     [இ ள் + அைட.]

இ ளப்பன்

 
 இ ளப்பன் iruḷappaṉ, ெப. (n.)

   பாண் நாட் ல் ெகாண்டாடப்பட்ட ெதய்வம்; folk deity in Pandya country. (அ . ந்.);.

     [இ ள் + அப்பன்.]

இ ளன்

இ ளன் iruḷaṉ, ெப. (n.)

   1. ஒ சார ்ேவட இனத்தான்; member of a primitive tribe of hunters inhabiting the Nilgiris and the Eastern Plains, so 
called from being dark in complexion.

   2. ஒ   ெதய்வம்; folk deity.

   3. வரிக் த் வைக ( லப்.3.13.உைர);; masquerade dance. (ெச.அக.);.

   ம. இ ளன்;ேகாத. எரல்்.

     [இ ள் + அன்.]

இ ளா

 
 இ ளா  iruḷāyi, ெப. (n.)

   பாண் நாட் ல் ெகாண்டாடப்பட்ட ெபண் ெதய்வம்; folk goddess. (அ . ந்);.

     [இ ள் + ஆ .]

இ ளி

இ ளி1 iruḷi, ெப. (n.)

   ெவடக்ம் (யாழ்.அக.);; shame. (ெச.அக.);.

     [ஒ கா. இ ளி - இ ளி.]

 இ ளி2 iruḷi, ெப. (n.)

   1. பன்  ( வா.);; pig.

   2. க ஞ் ரகம் (மைல.); பாரக்்க; black cumin.

   3. ெபரிய லந் ; a kind of spider (ேசரநா.);.

   4. ஈரா  என் ம் மரம்; tree. (ேசரநா.);.

ம. இ ளி.

     [இ ள் - இ ளி.]

இ ளிசெ்ச

இ ளிசெ்ச  iruḷiccevi, ெப. (n.)

   அ க் ரா (ைதலவ.ைதல.32);; winter cherry.

ம. இ ளிச ்ெச .

     [இ ளி + ெச .]

இ லகம்

இ லகம் iruḷulagam, ெப. (n.)

   நிைரயம்; hell, region of darkness.

     "இம் ன்  லகஞ் ேசராத வா " ( ரிக .90);. (ெச.அக.);.

     [இ ள் + உலகம்.]
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இ வா

இ வா iruḷuvā, ெப. (n.)

   கா வா (அமாவாைச); (பரிபா.11.37,உைர);; new moon. (ெச.அக.);.

     [இ ள் + உவா.]

இ ைள

 
 இ ைள iruḷai, ெப. (n.)

   நாணம் ( ங்.);; bashfulness, shyness, delicacy. (ெச.அக.);.

     [இ ளி - இ ைள - இ ைள.]

இெரக்ைக

 
 இெரக்ைக irekkai, ெப. (n.)

   ற ; feather. (ஆ.அக.);.

     [இறக்ைக - இெரக்ைக (ெகா.வ.);.]

இெரட்

 
 இெரட்  ireṭṭi, ெப. (n.)

   ஓர ்இனம்; a kind of caste. (ஆ.அக.);. [இரட்  - இரட்டர ்- இரட் யர ்- இெரட் .]

இெரப்ைப

இெரப்ைப ireppai, ெப. (n.)

   1. கண்மடல்; eyelid.

   2. இரப்ைப; lashes.

     [இறப்ைப - இெரப்ைப (ெகா.வ.);.]

இேரக்

இேரக்  irēkku, ெப. (n.)

   1. தங்கத்தாள் (இ.வ.);; gold leaf tinsel.

   2. தழ் (இ.வ.);; petal of a flower.

   3. ெமன் ல்; gauze. (ெச.அக.);.

ெத. ேர .

     [இற  – இறக்  - ேறக்  - ேரக்  + இேரக் .]

இேர

 
 இேர  irēḻi, ெப. (n.)

   இைடக  (ெகா.வ.);; corridor between the entrance and the next inner door of an Indian house. (ெச.அக.);.

     [இைடக  - ேடக  - ேர  - இேர .]
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இைர

இைர1 iraidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ஒ த்தல்; to Sound, to roar, as the sea;

 to rumble, as a crowd to wamble, as the bowels, to whiz as birds when flying. (ெச.அக.);.

ம. இர.

     [இல் - இர ்(ஒ க் ப் ); – இைர.]

 இைர2 iraittal,    2 ெச. . . (v.i..)

   1. ஒ த்தல் (பாரத.ெவளிப்பாட் .5);; to cry out as in anger.

   2. தல்; to hiss and dart forth, as a snake.

     "இைரக் ன்ற பாம் ைன" (ப ெனா.காைரக். ரட.்7);.

   3. ச்  வாங் தல்; to pant, breathe hard, to palpitate, as from running to wheeze, as an asthmatic.

     "ஈண்  ன்பத ் ைரத் ட ேவா னான்" (உபேதசகா.அய .55);.

   4. ங் தல்; to puff up to swell, as the body sometimes does after the use of sulphur. (ெச.அக.);.

ம. இரய்க் க.

     [இல் – இர ்- இைர. இைதல் - இைரத்தல்.]

 இைர3 irai, ெப. (n.)

   1. ஒ ; sound, roar, splash, as of a running river.

இைரக் டர்

 
 இைரக் டர ்iraikkuḍar, ெப. (n.)

இைரக் டல் பாரக்்க;see irai-k-kudal.

     [இைர + ( டல்); – டர.்]

இைரக் டல்

 
 இைரக் டல் iraikkuḍal, ெப. (n.)

   இைரப்ைப ( ன்.);; stomach.

     [இைர + டல்.]

இைரக் டற் ளிப்

 
 இைரக் டற் ளிப்  iraikkuḍaṟpuḷippu, ெப. (n.)

   உண்ட உண  சரியாகச ்ெசரியாைம னால் இைரக் ட க் ள் ஏற்ப ம் ளிப் ; acidity in the stomach 
(சா.அக.);.

     [இைர + டல் + ளிப் .]

இைரக் ழல்

 
 இைரக் ழல் iraikkuḻl, ெப. (n.)

   உண  ெசல் ங் ழாய் (இங்.ைவ);; oesophagus. Gullet. (ெச.அக.);.

     [இைர + ழல்.]
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இைரெகாள்ளி

இைரெகாள்ளி iraigoḷḷi, ெப. (n.)

   1. இைரெயா க் ம் பறைவ ட ; crop in birds, craw.

   2. ெப ந் னி ன்ேபான் ( ன்.);; glutton. (ெச.அக.);.

     [இைர + ெகாள்ளி.]

இைரசச்ல்

இைரசச்ல்1 iraiccal, ெப. (n.)

   1. ஒ ; sound, noise, clamour. hubbub, uproar, hullabaloo, vociferation, din

     "இைரசச்லவ்  ெர த் ட" (இராமநா. த்-24);.

   2. ெதாடக்கம்; starting. (ஆ.அக.);.

ம. இைரசச்ல்.

     [இைர – இைரதல் – இைரத்தல் – இைரசச்ல்.]

 இைரசச்ல்2 iraiccal, ெப. (n.)

   க்கம்; to puff up. (ஆ.அக.);.

     [இைர - இைரதல் - இைரத்தல், இைரசச்ல் = ஒ த்தல், ெப தல்.]

இைரசல்

இைரசல் iraisal, ெப. (n.)

   1. மாணிக்கக் ற்ற வைக; flaw, as of a precious stone.

   2. ர ரப் ; roughness, as of a brick, pourousness 

     'அவ் ரச் ்ெசங்கல்கள் இைரசச்லா க் ' (ெகா.வ.);.

     [இைர - இைரசல்.]

இைரதல்

இைரதல் iraidal, ெப. (n.)

   1. ஒ த்தல்; sounding making a rumbling noise.

   2. ங் தல்; swelling. (சா.அக.);.

     [இைர - இைரதல்.]

இைரேத தல்

 
 இைரேத தல் iraidēṭudal, ெப. (n.)

இைரேதரத்ல் பாரக்்க;see iraiterdal. (ஆ.அக.);.

     [இைர + ேத தல்.]

இைரேதரத்ல்

இைரேதரத்ல் iraitērtal, ெதா.ெப. (vbl.n.) 

   உண  ேத தல்; roam or fly about in search of food, as animals and birds.

     "இைரேதரவ்ண் ேக" ( வ். வாய்.1.4.5);. (ெச.அக.);.

     [இைர + ேதர.்]

இைரேத -தல்

இைரேத -தல் iraidēṟudal,    7 ெச. . . (v.i.)

   உண  ெசரியாமற்றங் தல் ( ன்.);; to remain undigested, as food in the stomach. (ெச.அக.);.

     [இைர + ேத .]

இைரநீர்

 
 இைரநீர ்irainīr, ெப. (n.)

   கடல்; sea. (ஆ.அக);.

     [இைர + நீர.்]
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இைரப்பற்

 
 இைரப்பற்  iraippaṟṟu, ெப. (n.)

   ெசரியாத உண  (யாழ்ப்.);; undigested food lodged in the system. (ெச.அக.);.

     [இைர + பற் .]

இைரப்

இைரப் 1 iraippu, ெப. (n.)

   இைரசச்ல்; buzzing din, hullabaloo.

   2. ச் வாங் ைக; hard breathing wheezing, panting shortness of breath.

   3. ஈைள ேநாய்; asthma.

ம. இைரப் .

     [இைர - இைரப் .]

 இைரப் 2 iraippu, ெப. (n.)

   ேமாகம்; infatuation

     " ப் ணத் ைரப் க் " (தக்கயாகப்.129); (ெச.அக.);.

     [இைர → இைரப் .]

 இைரப்  iraippu, ெப. (n.)

   கரப் ப் ச் ; cockroach. (ெச.அக.);.

     [இைர → இைரப் .]

இைரப் காசம்

 
 இைரப் காசம் iraippukācam, ெப. (n.)

   ைர ர ன் ச் க் ழல்கள் ங் வதால் ச் ட யாைம, ெநஞ் ைரசச்ல், இ மல் 
த ய ணங்கைளக் காட் ேமார ்ேநாய்; a disease marked by attacks of paroxysm with wheezing, coughing and 

a sense of constriction due to spasmodic contraction of the bronchi in the lungs. (சா.அக.);.

     [இைரப்  + காசம்.]

இைரப் காப்பா

 
 இைரப் காப்பா  iraippukāppāci, ெப. (n.)

   ெகா ப் பா ; moss, creeping in water. (சா.அக.);.

     [இைரப்  + கா + பா .]

இைரப் மாந்தம்

 
 இைரப் மாந்தம் iraippumāndam, ெப. (n.)

   ெசரியாைம ேநாய்வைக (மாந்தவைக); ( வரட)்;; kind of convulsion in children. (ெச.அக.);.

     [இைரப்  + மாந்தம்.]

இைரப் ச்

 
 இைரப் ச்  iraippūcci, ெப. (n.)

   நாக் ப் ச்  (Tinn);; worms in the stomach. (ெச.அக.);.

     [இைர + ச் .]
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இைரப்ெபட்

இைரப்ெபட்  iraippeṭṭi, ெப. (n.)

   1. பறைவ இைரெயா க் ம் டற் ப்ைப; crop of birds, craw.

   2. சை்ச வாங் ம்ெபட் ; begging bowl. (ெச.அக.);.

     [இைர + ெபட் .]

இைரப்ெப

 
 இைரப்ெப  iraippeli, ெப. (n.)

   இ ப் ண்டாக் ம் எ  ( ன்.);; a species of rat whose bite is supposed to cause shortness of breath. (ெச.அக.);.

     [இைரப்  + எ .]

இைரப்ைப

 
 இைரப்ைப iraippai, ெப. (n.)

   இைரக் டல்; stomach. (ெச.அக.);.

     [இைர + ைப.]

இைரப்ைபயைச

 
 இைரப்ைபயைச  iraippaiyasaivu, ெப. (n.)

   உடெ்காண்ட உண  ெசரிப்பதற்காகக் ட க் யற்ைகயாக அைமந்த ேவார ்அைச ; natural 
movement during which the stomach digests the food. (சா.அக.);.

     [இைர + ைப + அைச .]

இைரப்ைப க்கம்

 
 இைரப்ைப க்கம் iraippaivīkkam, ெப. (n.)

   மா க க்  வ ப் க்ெகாள் ேமார ்ேநாய்; disease in cattle. (சா.அக.);.

     [இைர + ைப + க்கம்.]

இைர ள்(ட்)-த(ட)ல்

இைர ள்(ட)்-த(ட)ல் iraimīḷḍtaḍal,    16 ெச. . . (v.i.)

   அைசேபா தல்; chew the cud, ruminate. (ெச.அக.);.

     [இைர + ள்.]

இைரெய -த்தல்

இைரெய -த்தல் iraiyeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. பறைவ, பாம்  த யன உண  ெகாள் தல்; pick up food, as birds;

 to catch prey, as snakes.

   2. உண  ன் தல்; to eat food, usu. said of dogs and cattle.

   3. அைசேபா தல்; to chew the cud. (ெச.அக.);.

     [இைர + எ .]
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இல்

இல்1 iltal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. த் தல்; to pierce, to make a hole.

   2. ளத்தல்; to cut into two, divide.

   3. ேழ தல்; to fall.

     [உல் → இல்.)

 இல்2 iltal,    13 ெச. . . (v.i.)

   1. ெபா ந் தல்; to fit, to adhere.

   2. இைணதல், தல்; to join.

     [உல் → இல்.]

 இல்3 iltal,    13 ெச. . . (v.i.)

   1. ெமல் யதாதல்; to become tender.

   2. இைளயதாதல்; to become young.

     [உல் → இல்.]

 இல்4 iltal,    13 ெச. . . (v.i.)

   1. நடத்தல்; to walk.

இல்ெபா ள்

இல்ெபா ள் ilporuḷ, ெப. (n.)

   இல்லாத  (அசத் );; that which does not exist.

     " ரமப் ெபா ளாவ  உள்ெபா மன்  இல்ெபா மன் " ( . .6,5, வஞா.); (ெச.அக.);.

     [இல் + ெபா ள்.]

இல்ெபா வைம

இல்ெபா வைம ilporuḷuvamai, ெப. (n.)

   உல ல் இல்லாத ஒ  ெபா ைள உவைமயாக் வ  ( றள்.273.உைர);; figure of speech, a simile in which 
things non-existent are handled. (ெச.அக.);.

     [இல் + ெபா ள் + உவைம.]

இல்ெபா  மக உ

இல்ெபா  மக உ ilpolimagaṭūu, ெப. (n.)

   மைன ; wife.

     "நீெண ம் பந்த ண் ைற ட் ம் இற்ெபா  மக உப் ேபால" ( றநா.331-9); (பாண் .அக.);.

     [இல் + ெபா  + மக உ. மகள் - மக  – மக உ.]

இல்லக் ழத்

 
 இல்லக் ழத்  illakkiḻtti, ெப. (n.)

   மைன ; wife, mistress of the house. (ெச.அக.);.

     [இல் – இல்லம் + ழத் .]

இல்லகம்

இல்லகம் illagam, ெப. (n.)

   ; house, home.

     "மைனயாைள ல்லா தானில்லகம்" (நால .361); (ெச.அக);.

     [இல் + அகம்.]

875

www.valluvarvallalarvattam.com 5649 of 19068.



இல்லைட

இல்லைட1 illaḍai, ெப. (n.)

   1. அைடக்கலப் ெபா ள் ( ன்.);; anything lodged in a house for security.

   2. அைடமானப் ெபா ள்; pledged article

   3. பண்ட சாைல (ஆஅக.);. slore-room. (ெச.அக);.

     [இல் + அைட.]

 இல்லைட2 illaḍai, ெப. (n.)

   ஒட்டைட; cobweb, adhering to the inner side of the roof.

   க. இல்லண;ம. இல்லட்டக்கரி.

     [இல் + அைட.]

இல்லைடக்கலம்

இல்லைடக்கலம் illaḍaikkalam, ெப. (n.)

இல்லைட1 பாரக்்க;see illadai-1. (ெச.அக.);.

     [இல் + அைட + கலம்.]

இல்லைடப் ல்

 
 இல்லைடப் ல் illaḍaippul, ெப. (n.)

   யற் ல்; cough grass-cynoden dactylon. (சா.அக.);.

     [இல் + அைட + ல்.]

இல்லத்தைலவன்

இல்லத்தைலவன் illattalaivaṉ, ெப. (n.)

   1. ட் ன் தைலவன்; head of the family.

   2. அ ைடேயான்; wiseman, the prudent. (அ . ந்.);.

     [இல்லம் + தைலவன்.]

இல்லத் ப் 
ள்ைள

இல்லத் ப் ள்ைள illattuppiḷḷai, ெப. (n.)

   ஈழவர ்(GTn.d. 144);; title assumed by people of the ilavar Caste.

     [இல்லம் + அத்  + ள்ைள.]

இல்ல

இல்ல  illadu, ெப. (n.)

   இயற்ைக ( ர ); ( வ். வாய்.1,2,4);; non-spirit matter.

     [இல் → இல்ல .]

இல்ல நிரப்பல்

இல்ல நிரப்பல் illadunirappal, ெப. (n.)

   இல்லாத ெபா ைளத் ேத  நிரப் தல்; securing the unavailable.

     "இல்ல  நிரப்பலாற்றா ேதாரி ம்" ( றநா.203);;

     [இல் → இல்ல  + நிரப்பல்.]

இல்லம்

இல்லம் illam, ெப. (n.)

   1. ; house, home.

     "இல்லங்கேடா  ெம ந்த ளி" ( வாச.7.17);.

   2. ேதற்றா (அகநா.4); பாரக்்க; clearing-nut tree.

   3. மைன ; wife. (ெச.அக.);.

   ம. இல்லம்;   க. இல் . இல்;   ட. இல்லெவண் (உற னன்);;   . இல் ;   ெத. இல் ;ஆத். ல் ம்.

     [இல் + அம் = இல்லம்.]
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இல்லர்

இல்லர ்illar, ெப. (n.)

   இல் டத்தர;் people of the house.

     "அன்ைன  அத்த ம் இல்லராயாய் நாண" (க த்.115-8);.

     [இல் + அவர ்+ இல்லவர.் இல்லவர ்→ இல்லர.்]

இல்லல்

இல்லல் illal, ெப. (n.)

   நடக்ைக ( ங்.);; walking (ெச.அக.);.

     [இல்4 - த்தல், ெச த் தல் கடத்தல், நடத்தல். இல் + அல் =  இல்லல்.]

இல்லவர்

இல்லவர ்illavar, ெப. (n.)

   1. இல்லறத்தவர;் people following domestic life.

     "இல்லவர ்ஒ க்கம் ேபால் இ ங்க  மலர ் ம்ப" (க த்.148-6);.

   2. இல் ல் உள்ளார;் people of the house.

     "இல்லவர த லஞ்

ெமல்ெலன" (அகநா.34-16);.

   3. மகளிர;் women housewives.

     [இல் + அவர ்= இல்லவர.்]

இல்லவ க்கார்

 
 இல்லவ க்கார ்illavaḻikkār, ெப. (n.)

   உற னன், ஒேர லத்ேதான்; relative, people of the same class. (ேசரநா.);.

ம. இல்லவ க்கார.்

     [இல்லம் + வ க்கார ்(வ யர)்;.]

இல்லவள்

இல்லவள் illavaḷ, ெப. (n.)

   மைன  ( றள்.53);; wife, mistress of the house. (ெச.அக.);.

     [இல் + அவள் - இல்லவள்.]

இல்லவன்

இல்லவன் illavaṉ, ெப. (n.)

   1. ஏழ்ைமயன்; poor man.

     "இல்லவ ெரா க்கம் ேபால்" (க த்.148);.

   2. கணவன்; husband. (ஆ.அக.); (ெச.அக.);.

     [இல் + அவன் - இல்லவன்.]

இல்லைவ

இல்லைவ illavai, ெப. (n.)

   1. இல்லாப் ெபா ள்; the unavailable, non existent.

   2. மைனப்ெபா ள்; house-hold things. (ஆ.அக.);.

     [இல் + அைவ - இல்லைவ. இல் = த்தற்ெபா ளில் உள்ளீ  நீக் ய இன்ைமப்ெபா ள் த்த .]

இல்லறத் ன் 

 
 இல்லறத் ன்  illaṟattiṉpuli, ெப. (n.)

   பசை்சக் கல் (மரகதம்);; emerald (சா.அக.);.

     [இல்லறத் ன் + .]

877

www.valluvarvallalarvattam.com 5651 of 19068.



இல்லறம்

இல்லறம் illaṟam, ெப. (n.)

   1. இல்வாழ்க்ைக; domestic life of the house holder, opp. to றவறம்.

   2. இல்வாழ்த ன் அறம் ( வா.);; duties incumbent on a house holder. (ெச.அக.);.

     [இல் ( ); + அறம் – இல்லறம். இல்லறத் ந்  ெசய் ம் அறம்]

இல்லாக்காட் ல்

 
 இல்லாக்காட் ல் illākkāṭṭil, . .எ. (adv.)

   இல்லா ட்டால் (pond);; if not, otherwise (ெச.அக.);.

ம. இல்லாக்கால்.

     [இல்லாக்கால் – இல்லாக்கா ல் - இல்லாக்காலத் ல் –இல்லாக்காத் ல் - இல்லாக்காட் ல் - 
இல்லாக்காட்  (ெகா.வ.);.]

இல்லாக்

 
 இல்லாக்  illākkuḍi, ெப. (n.)

   வ ைமயான ம்பம்; destitute family. (ெச.அக.);.

     [இல் - இல்லா + க் + .]

இல்லாக் ற்றம்

இல்லாக் ற்றம் illākkuṟṟam, ெப. (n.)

   1. ஏழ்ைம; poverty.

   2. இ வந்  (pond);; calumny. (ெச.அக.);.

     [இல் + ஆ + க் + ற்றம்.]

இல்லாங்காட்

 
 இல்லாங்காட்  illāṅgāṭṭi, . .எ. (adv.)

இல்லாக் காட் ல் (இ.வ.); பாரக்்க;see illakatti. (ெச.அக.);.

     [இல்லாக்கால் + இல்லாக் காலத் ல் - இல்லாக்காத் ல் - இல்லாக்காட்  - இல்லாங்காட்  (ெகா.வ.);.]

இல்லாட்

இல்லாட்  illāṭṭi, ெப. (n.)

   மைனக் ழத்  ( றள். 201);; wife (சங்.இலக்.ெசாற்);.

     [இல் + (ஆள் + ); ஆட் .]

இல்லாண் ல்ைல

இல்லாண் ல்ைல illāṇmullai, ெப. (n.)

   1. பாசைறத் தைலவைன இல்லாள் நிைன ம் றத் ைற; literary theme of a faithful wife thinking about her 
husband during his absence from home or in a military camp.

   2. தைல  கணவைன வாழ்த்  ந்ேதாம் ம் இல் ன் ையப் க ம் றத் ைற ( .ெவ.10, 
ல்ைல.5);; literary theme of a wife's loving adoration of her husband and her praise of his unstinting hospitality as a house 

holder. (ெச.அக.);

     [இல்லாள் + ல்ைல.]

இல்லாண்ைம

 
 இல்லாண்ைம illāṇmai, ெப. (n.)

   ைனயா ந் தன்ைம;     [இல் + ஆண்ைம = ஆ ந் றம்.]

இல்லாத்தனம்

 
 இல்லாத்தனம் illāttaṉam, ெப. (n.)

   வ ைம; poverty destitution. (ெச.அக.);.

     [இல் + ஆ + த் + தனம். தன்ைம - தனம்.]
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இல்லாத ம் 
ெபால்லாத ம்

 
 இல்லாத ம் ெபால்லாத ம் illādadumbollādadum, ெப. (n.)

   ெபாய் ம் ங்  ைளப்ப ம் (ெகா.வ.);; falsehood and slander. (ெச.அக.);.

     [இல்லாத  + உம் + ெபால்லாத  + உம்.]

இல்லாதெபாய்

 
 இல்லாதெபாய் illātaboy, ெப. (n.)

   ப்ெபாய் (ெகா.வ.);; downright-lie, utter falsehood (ெச.அக.);.

     [இல் + ஆ + த + ெபாய்.]

இல்லாதவன்

 
 இல்லாதவன் illātavaṉ, ெப. (n.)

   வ யவன்; one utterly destitute, an impecunious person (ெச.அக.);.

     [இல் + ஆ + த + இல்லாத + அவன்.]

இல்லா

இல்லா  illātu, . .எ. (adv.)

   இல்லாமல்; without.

     [இல்ல  → இல்லா  ( .தா.336); இல்லா + அ  - இல்லா .]

இல்லாப் லம்

இல்லாப் லம்  illāppulambu, ெப. (n.)

   இல்லாத தனிைம; loneliness.

     "நா ல்லாப் லம்பா ன் ந க்கஞ் ெசய் ெபா தா ன்" (க த்.27-23);. (சங்.இலக்.ெசாற்);.

     [இல் + ஆ + ப் + லம் .]

இல்லாப் 

 
 இல்லாப்  illāppuḷugu, ெப. (n.)

   ெப ம்ெபாய்; utter falsehood.

     [இல்லா + .]

இல்லாைம

இல்லாைம illāmai, ெப. (n.)

   1. இன்ைம; non-existence.

   2. ஏழ்ைம; poverty, want.

     "இல்லாைம ெசால் " (அ ரா.54); (ெச.அக.);.

   ம. இல்லாய்ம;   க. இல்லெவ, இல்லத. இல்லததன்;ெத. ேல .

     [இல் + ஆ + ைம.]

இல்லாவாட்

 
 இல்லாவாட்  illāvāṭṭi, ெப. (n.)

   வ யவள் (Tinn);; destitute woman. (ெச.அக.);.

     [இல்லா + (ஆள் + ); ஆட் .]
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இல்லாள்

இல்லாள் illāḷ, ெப. (n.)

   1. மைன  ( றள்:52);; wife, mistress of the house.

   2. ம த ல்ைல நிலங்களின் தைல யர ்( வா.);; term used to designate a lady of rank in towns or in forest-
pasture tracts.

   3. ஏைழப்ெபண்; poor girl. (ெச.அக.);.

     [இல் + ஆள்.]

இல்லாளன்

இல்லாளன் illāḷaṉ, ெப. (n.)

   1. இல்லவன்; householder.

   2. கணவன்; husband, ruler of the home.

     "இல்லாளன் ைவக்கெவன" (ெபரிய .காைரக்.20); (ெச.அக.);.

     [இல் + ஆளன்.]

இல்லாளி

இல்லாளி illāḷi, ெப. (n.)

   ம்பத்தான் (ைசவச. ெபா . 376);; householder, one who has entered on the order of a householder. (ெச.அக.);.

இல்லான்

இல்லான் illāṉ, ெப. (n.)

   1. வ யவன்; poor man;

 one in want.

     "இல்லாைன ல்லா ம் ேவண்டாள்". (நல்வ.34);.

   2. கணவன்; husband. (ஆ.அக.); (ெச.அக.);.

     [இல் + ஆன்.]

இல்

இல்  illi, ெப. (n.)

   1. ைள; orifice, as of the teat

   2. ேதற்றா ( .அ.); பாரக்்க; clearing-nut tree.

   3. வான் ள ; tail pepper.

   4. கடற்கைரேயாரங்களில் வா ம் ; small molluse found on the seashore.

   5. ெவற் ைல; betel leaf-piper betel.

   6. ெபண் ப் ற் ைற ைடயவள்; woman wanting in or defective of genital organs in her body.

   7. ஒ வைக ங் ல்; a bamboo. (சா.அக.);.

ம. இல் .

     [உல் → இல் → இல்  (ேவ.க.87); இல் - ைளத்தற்க த்  ேவர.் இல் – இல் .]

இல் க்கண்ணன்

இல் க்கண்ணன் illikkaṇṇaṉ, ெப. (n.)

   1. கச ் ய கண் ைடயான் (இ.வ.);; one who has eyes which appear like two small holes in the head, one with 
very tiny eyes.

   2. சச்க்கண் ள்ளவன் ( ன்.);; one whose eyes are sensitive to light and who, therefore, contracts his eyes to a 
small aperture when facing light. (ெச.அக.);.

     [இல் - இல்  + கண்ணன்.]
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இல் க்க

 
 இல் க்க  illikkayiṟu, ெப. (n.)

   சன்னமான க ; very thin variety of coir. (ேசரநா.);.

ம. இல் க்கயர.்

     [இல்  + க .]

இல் க்கா

 
 இல் க்கா  illikkātu, ெப. (n.)

    ைளக்கா  ( ன்.);; bored ear with a small hole, opp to ெதாள்ைளக்கா . (ெச.அக.);.

     [இல் - இல்  + கா .]

இல் கம்

 
 இல் கம் illigam, ெப. (n.)

   ைர; pig's greens - Amaranthus compestris. (சா.அக.);.

இல் டம்

இல் டம் illiḍam, ெப. (n.)

   1.  ( ங்.);; house abode.

   2. ஊர ்( ங்.);; town, village. (ெச.அக.);.

     [இல் + இடம்]

இல் ப் ச்

 
 இல் ப் ச்  illippūcci, ெப. (n.)

   கடற்கைர ல் காணப்ப ம் ச் ; seashore insect.

     [P]

இல் க்

 
 இல் க்  illimūkku, ெப. (n.)

   ல்  க் ; easily bleeding nose, epistaxis. (ெச.அக.);.

     [இல்  + க் .]

இல் யல்

இல் யல்  illiyalpu, ெப. (n.)

   ப் றப் ற்  உரிய இயல் ; nature of family people.

     "ஆயர ்மகளிரக்்  இ மணங் தல் இல் யல்பன்ேற" (க த்.114-21);.

     [இல் + இயல் .]

இல் ந்தைம
ேவார்

இல் ந்தைமேவார ்illirundamaivōr, ெப. (n.)

   இல் ன்கண் வாளா அைமந் ப்பவர;் people settled in a family.

     "இல் ந் தைமேவாரக்் ல்ெலன் ெறண்ணி" (அகநா.231-3);.

     [இல் - இ ந்  + அைமேவார.்]

இல் ைற

 
 இல் ைற illiṟai, ெப. (n.)

   ட் ன் இறவாணம்; eaves of a house.

     [இல் + இைற.]
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இல் ைறகல்

இல் ைறகல் illuṟaigal, ெப. (n.)

   அம் க்கல்; mashing stone, domestic utensil.

     "இல் ைறகல் ன் … ெசங்கால் த் " (கல்லா-18); (ெச.அக.);.

     [இல் + உைற + கல்.]

இல் ைறெதய்வம்

இல் ைறெதய்வம் illuṟaideyvam, ெப. (n.)

   ட் த் ெதய்வம்; deity of a house

     "இல் ைற ெதய்வ மன்னார"் ( வக.1095); (ெச. அக.);.

     [இல் + உைற + ெதய்வம்.]

இல்ெல

இல்ெல  illeli, ெப. (n.)

   டெ்ட ; house-rat mus decumanus. 

     'இல்ெல  பாரத்் " ( வக. 2985); 'இல்ெல  ம ந்த ெதால் வர ்வைரப் ற்" ( றநா.211-19); (ெச.அக.);.

     [இல் + எ .]

இல்ெல வயைல

இல்ெல வயைல illeḻuvayalai, ெப. (n.)

   மைன ல் ைளத்த வயைலக் ெகா ; a kind of creeper growing around the house. 

     "=இல்ெல  வயைல ஈற்  ஆ ன்ெறன" (நற்.179-1); (பாண் .அக.);.

     [இல் + எ  + வயைல.]

இல்ெலனல்

இல்ெலனல் illeṉal, ெப. (n.)

   1. சா  ( ங்.);; death

   2. இல்லாமல் ெசய்தல்; becoming extinct.

   3. இல்ைல ெயன்ைக ( ங்.);; negating existence. (ெச.அக.);.

     [இல் + எனல்.]

இல்ைல

 
 இல்ைல illai, ெப. (n.)

   உண்ெடன்பதன் எ ரம்ைற; no. இல், இல்ைல என்பன, உள், உண்  என் ம் ைனகட்  
எ ரம்ைறயாம். (ெச.அக.);

     "உள்" என் ம் ைன மைலயாளத் ல், பழெமா களில் இன் ம் வழங் ன்ற . ம. இல்ல;

   க. இல்ல;   ெத. ேல, ேல ;   . இச் , இஞ் ;   ட., பட., இ . இல்ைல;   ெகார. இல்ல;   ேகாத. இல்;   பர.் 
ல;   ேகாண். ல்ெல;ஆத். இல்ல.

     [இல  → ேல . இல் → ேல(ெத); - இலக்கணப்ேபா  (metathesis); ேல → ேன → ைன → ைந (இந் ); = 
இல்ைல.]

 O.G ni, Goth ni As. ne. ME Ice – nei. Dan - net. Enay,no.

அல் → அன் → ன. Skt ra.

     [இல் + ஐ.]

இல்ைல ெசய்-தல்

இல்ைல ெசய்-தல் illaiseytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ம த்தல்; to deny. 

     'இல்ைல ெசய்யாேத இைச ைக ேற' ( வ். ப்பா.15.வ்யா); (ெச.அக.);.

     [இல்ைல + ெசய்.]
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இல்ைலயா-தல்

இல்ைலயா-தல் illaiyātal,    6 ெச. . . (v.i.)

   ெசத்  தல்; to be no more;

 to die.

     "இல்ைலயா ன ன்மக னின்ெறன" (கம்பரா.இராவணன்ேசா.3); (ெச.அக.);.

     [இல்ைல + ஆதல்.]

இல்ெலா வர

இல்ெலா வர  illoḍuvaravu, ெப. (n.)

   ப் றப் ; high birth, noble parentage.

     "இளைம ம் வனப்  ல் ெலா  வர ம்" (ெப ங்.உஞ்ைசக்.36,89); (ெச.அக.);.

     [இல் + ஒ  + வர .]

இல்ெலா க்கம்

இல்ெலா க்கம் illoḻukkam, ெப. (n.)

   இல்லறம்; life of a householder family life.

     " ல்ெலா க்கந்தன்ைன" (கந்த .மாரக்்கண்ேடய.33);. [இல் + ஒ க்கம்.]

இல் வழக்

இல் வழக்  ilvaḻkku, ெப. (n.)

   1. ெபாய்வழக் ; false or untenable plea or contention.

   2. இல்லதைன இல்ைலெயன்ைக; categorical denial.

     " யற்ேகா ன் ல் வழக்ேக" ( . .பர.ெசளத்.10); (ெச.அக.);. [இல் + வழக் .]

இல்வழங்காைம

இல்வழங்காைம ilvaḻṅgāmai, ெப. (n.)

   ைட ெபயரந்்  நடவாைம; inability to walk.

     "இல்வழங்கா ைம ற் கல்ெலன ெவா த் " ( றநா.320-9); (சங்.இலக்.ெசாற்.);.

     [இல் + வழங்காைம.]

இல்வாழ்க்ைக

இல்வாழ்க்ைக ilvāḻkkai, ெப. (n.)

   இல்லறத் ல் வாழ்க்ைக ( றள்.5, அ .);; domestic life, the order of domestic life. (ெச.அக.);.

     [இல் + வாழ்க்ைக.]

இல்வாழ்வான்

இல்வாழ்வான் ilvāḻvāṉ, ெப. (n.)

   இல்லறத்தான்; householder.

     "இல்வாழ்வா ெனன்பான்" ( றள்.41); (ெச.அக.);.

     [இல் + வாழ்வான்.]

இல

இல1 ila, ெப. (n.)

   இல  பாரக்்க; red flowering silk-cotton tree.

     "இலமலரப்் பஞ் ப் பாதத் " ( வக.264); (ெச.அக.);.

     [இல் - இல. (ேவ.க.16);.]

 இல2 ila, ெப. (n.)

   ஏ ெயன் ம் ெபா ள்ள ளிப்ெபயர;் always in the voc. case, used in ancient times in addressing a woman in 
an intimate manner.

     "எவனில மக ளியங் " (அகநா.12);, (ெச.அக.);.

     [இல் - இல.]

இலக்கணக் க மம்

இலக்கணக் க மம் ilakkaṇakkarumam, ெப. (n.)

   இயல் ணரத்் ம் ெமய்க் , கக்  தலா ன (ெப ங்.உஞ்ைசக்.38,292);; descriptive marks or 
qualities. (ெச.அக.);.

     [இலக்கணம் + க மம்.]
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இலக்கணக்ெகாத்

இலக்கணக்ெகாத்  ilakkaṇakkottu, ெப. (n.)

   17-ஆம் ற்றாண் ல் வா நாத ேத கர ்எ ய இலக்கண ல்; treatise on grammar by Suvâmináda-
Désigar. 17th c. (ெச.அக.);.

     [இலக்கணம் + ெகாத் .]

இலக்கணச் ைத

 
 இலக்கணச் ைத  ilakkaṇaccidaivu, ெப. (n.)

   வ வாய் வழங் ஞ்ெசால்; irregular usage of a word (ஆ.அக.);.

     [இலக்கணம் + ைத .]

இலக்கணச்

 
 இலக்கணச்  ilakkaṇaccuḻi, ெப. (n.)

   நற்  ( ன்.);; auspicious curve or curvature in the lines of the body, in the hair of horses, and in cattle generally. 
(ெச.அக.);.

     [இலக்கணம் + .]

இலக்கணசெ்சால்

இலக்கணசெ்சால் ilakkaṇaccol, ெப. (n.)

   இலக்கண வ யால் வ ம்ெசால்;   இயற்ெசால், ெசஞ்ெசால் (நன்.267);; word that is regularly formed, and is 
part of the legitimate vocabulary, one of three iyaibu valakku. (ஆ.அக.);.

     [இலக்கணம் + ெசால்.]

இலக்கண ல்

 
 இலக்கண ல் ilakkaṇanūl, ெப. (n.)

   இலக்கணத்ைதப் பற் க் ம் ல்; treatise on grammar. (ெச.அக.);.

     [இலக்கணம் + ல்.]

இலக்கணப்ேபா

இலக்கணப்ேபா  ilakkaṇappōli, ெப. (n.)

   இலக்கண ைடய  ேபால் ெதான்  ெதாட்  வழங் ஞ் ெசால் (நல்.267);; words which, though not strictly 
grammatical, have, nevertheless, by long usage secured unquestioned admission into the standard dialect and are, on that 
account, accepted to be as good as 'ilakkanam -udaiyatu, one of three 'iyapu – valakku". (ெச.அக.);.

     [இலக்கணம் + ேபா .]

 இலக்கணப்ேபா  ilakkaṇappōli, ெப.(n.)

   தனிச ்ெசால் ன் எ த் க ம் ஒ  ட் ச ்ெசால் ன் உ ப் கள் அல்ல  உ ப் ச ்ெசாற்க ம் 
ன் ன்னாக ைறமா  வ வ ; metathesis.

     [இலக்கணம்+ேபா ]

எ. . தனிசெ்சால் அலரி-அரளி, ெகாப் ளம் - ெபாக் ளம், சைத-தைசD - நி , - . 
ட் ச ்ெசால்: இல்வாய்-வா ல் இல் ன் ன் ல், க வா -க தாரிதாைன ன் ன்றாைன.
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இலக்கணம்

இலக்கணம் ilakkaṇam, ெப. (n.)

   1. றப் யல்  (ேவதா. .20);; definition, accurate description.

   2. இயல் ; quality, property, attribute, characteristic.

   3. அைடயாளம்; sign, symbol, distinctive mark.

   4. அழ ; elegance, symmetry, comeliness, beauty.

   5. ஐந்  இலக்கணம்; grammar, consisting of five parts, viz. 

எ த் லக்கணம், ெசால் லக்கணம், ெபா ளிலக்கணம், யாப் லக்கணம், அணி லக்கணம்.

   6. ன்ெமா  ெயா ங் . அைதக் ம் ல், றந்த நைடக்  எ த் க்காட்டாக அல்ல  கற்ேறார ்
ன்பற் ம் இலக்காகக் றப்ெப ம் ெமா யைம ; style of writing a mature work of literature etc. (ெச.அக.);.

இலக்கணம் என்பதற் ப் பாவாணர ்காட் ம் ளக்கம்: ஆரியர ்இந் யா ற் ட ் ன்னேர, 
த க்  இலக்கணம் வ க்கப்பட் ந்ததனா ம், ேவெறம் ெமா ல்லாத ெபா ளிலக்கணம் 
த க் த்தலா ம்,

     "கண் தற்ெப ங் கட ங் கழகேமா டமரந்்

பண் றத ்ெதரிந் தாய்ந்த ப் ப ந்த ழ் ஏைன

மண்ணிைடச் ல இலக்கண வரம் லா ெமா ேபால்

எண்ணிைடப்படக் டந்ததா எண்ண ம் ப ேமா."

என்  பரஞ்ேசா யார ் யதற்ேகற்ப இலக்கண வரம் ற் றந்த ெமா  த ேழயாதலா ம், 
இலக்கணத்ைதத் தனிப்படச ் ட்ட ேவ  த ழ்ச ்ெசால் ன்ைமயா ம், இயல் என் ஞ் ெசால் ஒ  
ெபா ளின் இயல்ைபேய த்தலா ம், இலக் யத்ைதக் க்க இயல் என் ஞ் ெசாற்  இனமான 
ெதான்  ன்ைமயா ம், இலக்கணம் இலக் யம் என் ம் ெசாற்கள் ய ெதன்ெசாற்கேள ெயன்  

இலக்கண ைற

 
 இலக்கண ைற ilakkaṇamuṟai, ெப. (n.)

   இலக்கண ெந ; grammatical norm. (ஆ.அக);.

     [இலக்கணம் + ைற.]

இலக்கண வ

 
 இலக்கண வ  ilakkaṇavaḻu, ெப. (n.)

   இலக்கணப் ைழ; grammatical error. (ெச.அக.);.

     [இலக்கணம் + வ .]

இலக்கண 
ளக்கச் றாவளி

இலக்கண ளக்கச் றாவளி ilakkaṇaviḷakkaccūṟāvaḷi, ெப. (n.)

   வஞான னிவர ்18ஆம் ற்றாண் ல் எ ய ஓர ்இலக்கண ல்; treatise on Tamil grammār written by 
Civafära-Munivar, 18th c. in refutation of the lakkana-vilakkam. (ெச.அக.);.

இலக்கணம் + ளக்கம் + றாவளி.]

இலக்கண 
ளக்கம்

இலக்கண ளக்கம் ilakkaṇaviḷakkam, ெப. (n.)

   ைவத் யநாத ேத கர ்17ஆம் ற்றாண் ல் எ ய ஐந் லக்கண ம் ெகாண்ட ஒ  ல்; treatise on 
Tamil grammar in its five parts, by vaittiyanāta-Técigar, 17th c. (ெச.அக.);.

     [இலக்கணம் + ளக்கம்.]

இலக்கைண

இலக்கைண ilakkaṇai, ெப. (n.)

ஒ  ெபா ைளக் காட்டற்  உரிய ெசால்ைல மற்ெறா  ெபா ட் த் தந்  உைரப்ப  (நன்.269, த்.); 
secondary significative capacity of a word, of three kinds viz.: ட்ட லக்கைண, டாத லக்கைண, ட் ம் 

டாத லக்கைண. (நன்:269. .); (ெச.அக.);.

     [இலக்  + அைண.]
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இலக்கம்

இலக்கம்1 ilakkam, ெப. (n.)

   ெவளிசச்ம்; brightness light

     "எல்ேல லக்கம்" (ெதால்.ெசால்.271); (ெச.அக.);.

     [இலக்  + அம்.]

 இலக்கம்2 ilakkam, ெப. (n.)

   1. ப்ெபா ள்; target butt. Aim.

     "இலக்க டம் ம் ைபக் " ( றள் 627);.

   2. றா ரம்; one lakh, 100,000.

     "இலக்கத் ெதான்ப ன்மர"் (கந்த . வவதார.129);.

   3. எண்; number, digit.

     "அநந்தெமன்  ெசால்வேத…. கைணக் லக்கம்" (கந்த . ங்க . 386);.

   4. எண் ; numerical figure.

     " லக்கெம ேத" (ைதலவ.பா .15); (ெச.அக.);.

     [இல் - இலக்  - இலக்கம்.]

இலக்கமைட-த்தல்

இலக்கமைட-த்தல் ilakkamaḍaittal,    3 ெச. . . (v.i.)

   எப்ப க் ட் ம் ெமாத்த எண் ஒன்ேறயா ம்ப  எண்கைளச ்ச ரங்களில் அைடத்தல் ( ன்.);; to 
enclose numbers in Squares in such a manner that in whatever way they are added the total shall be the same, a device 
used also for magical purposes. (ெச.அக.);.

     [இலக்கம் + அைட.]

இலக்க -தல்

இலக்க -தல் ilakkamiḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கணக் தல் ( ன்.);; count, reckon, compute, alkot numbers as to pages. (ெச.அக.);.

     [இலக்கம் + இ .]

இலக்கர்

இலக்கர1் ilakkar, ெப. (n.)

   றா ரவர,் இலக்க ெமன் ந் ெதாைக னர ்(கந்த .சத கன்வ.15);; multitude, numbering around 1,00,000 
(ெச.அக.);.

     [இலக்  + அர.்]

இலக் -த்தல்

இலக் -த்தல் ilakkittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உ  வைரதல்; to draw as a sketch on a canvas.

     "இவ்  ெநஞ்ெசன் ங் ன் ேம ந் லக் த் " ( வக.180); (ெச.அக.);.

     [இலக்  → இலக்  - இலக் த்தல் ( .தா.329);.]

இலக் தம்

இலக் தம் ilakkidam, ெப. (n.)

   க்கப்பட்ட ; that which is marked, indicated or characterised by,

     "ேப ம் ெபா க் லக் தமாம்" ( வாச.48.7);. (ெச.அக.);.

     [இலக்  – இலக் தம்.]
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இலக் யம்

இலக் யம் ilakkiyam, ெப. (n.)

   1. இலக்கண மைமந்த ; thing defined."இலக் யமாம் ெபா ளில்" (ேவதா. .20.);.

   2. எ த் க்காட் ; example from classical writings to illustrate rule of grammar, or the different meanings of a word or 
an expression,

     "ஏற்றப் படாதன ன்னிைசச ் ந் ற் லக் யேம" (காரிைக. ெசய்.5.உைர);.

   3. ஆன்ேறார ் ல்; classical writings which form the basis for inductively framing the rules of grammar, literary works.

   4. ; mark, butt."தாரைண மேனா யாபார ன்  லக் யத் ற் சாரச ்ெசய்தல்" ( ரேபாத.44.19);. 
(ெச.அக.);.

     [இலக்  + இயம்.]

பாவலன், இலக்கணம் வ வாத ைற ல் தான் எ த் க் றக்க ம் இலக்ைக, 
நால்வைகப்பா னத் ல் ஏேத ம் ஒ வைக ல் ெசாற் ைவ. ெபா ட் ைவ ெபா ந்த, அணிகள் பல 
அைமத் ப் பா யைவகள் இலக் யமாம்.

இலக்

இலக் 1 ilakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஒளிரத்ல்; to brighten, cause to blaze

     "எரியத் ரத் லக் ேய" (ைசவச.ெபா .294);.

   2. அைடயாள தல் (ஆ.அக.);; impress a sign or stamp for identification. (ெச.அக.);.

     [இலங்  – இலக் .]

 இலக் 2 ilakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. த் தல்; to pierce.

   2. வைரதல்; to draw, definite.

     "இேரைக லக் க" (ைசவச.ெபா ,274);

   3. ைதத்தல்; stitching. (ெச.அக.);.

     [இல் – இல – இலக் .]

 இலக் 3 ilakku, ெப. (n.)

   1. ப்ெபா ள்; mark but, target

   2. அம்ெபய் ம் இலக்  (பாரத.வாரணா. 56);; target for an arrow, of four kinds, viz. 

ெப  வண்ைம, ண்ைம, சலம், நிசச்லம்.

   3. அைடயாளம்; distinguishing mark or sign 

இலக் ப்பார்-த்தல்

இலக் ப்பார-்த்தல் ilakkuppārttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. பாரத்்தல்; to take aim.

   2. ேநரம்பாரத்்தல் (ெகா.வ.);; to watch for opportunity generally to do evil. (ெச.அக.);.

     [இலக்  + பார.்]

இலக் ைவ-த்தல்

இலக் ைவ-த்தல் ilakkuvaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ைவத்தல்; to take aim. (ெச.அக.);.

     [இலக்  + ைவ.]
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இலக்ைக

இலக்ைக1 ilakkai, ெப. (n.)

   1. ஆைட; clothing.

   2. மாதசச்ம்பளம்; monthly wages. (ஈ .4,8,8. .); (ெச.அக.);.

     [இலக்  → இலக்ைக. இலக் தல் = ைதத்தல், இலக்ைக ைதத்த ஆைட.]

 இலக்ைக2 ilakkai, ெப. (n.)

   பா காவல்; protection.

     "இலக்ைக யற்றதல் லங்ைகக்  ராவணன் றனக் ம் (கம்பரா. ம்பக .339);. (ெச.அக.);.

     [இலக்  → இலக்ைக.]

இல

இல 1 ilagudal,    7 ெச. . . (v.i.)

   1. ளங் தல் ( வ். வாய். 8,8,1);; to shine, glisten, glitter.

   2. தல் (சங்கற்.பநி. சங் ராந்த.96);; to increase aggravate, expand. (ெச.அக.);.

ம. இல .

     [உல் → இல் →  இல → இல  – இல தல்.]

 இல 2 ilagu, ெப. (n.)

   1. இேல  ( டா.);; levity lightness, as of cotton or feathers.

   2. எளி ; ease, facility.

   3. ைம (உரி.நி.);; minuteness, smallness.

   4. காலவைக (பரத.தாள.27);; one of ten varieties of time divisions which consists of 16384 moments.

   5. தணி ; relief mitigation, alleviation.

     " யா  ெகாஞ்சம் இல வா க் ற ".

   7. ற்ெற த்  (யாப். .95. பக்.471);; short vowel.

   8. அ ல் ( ன்.);; eagle-wood. (ெச.அக.);.

 Skt laghu.

     [இல  → இல .]

இலங் ைழ

இலங் ைழ ilaṅgiḻai, ெப. (n.)

   ளங் ம்ப யான ஒளி ைடய கல் ைழத்த அணி;   ெபண்; literally, glittering ornaments, figuratively applied 
to denote a woman adorned with jewels.

     "இலங் ைழ ெயவ்வ ந ய" ( .ெவ.12. ெபண்பாற்.19);, (ெச.அக.);.

     [இலங்  + இைழ.]

இலங் ைழமகளிர்

 
 இலங் ைழமகளிர ்ilaṅgiḻaimagaḷir, ெப. (n.)

   அணிகலன்கள் ண்ட மகளிர;் women adorned with jewels.

     [இலங்  + இைழ + மகளிர.்]
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இலங்

இலங் 1 ilaṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெவட் தல், த்தல்; to dig, cut,

     [இல் → இல → இலங் .]

 இலங் 1 ilaṅgudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   ஒளி தல் ( ங்.);; to shine, emit rays, gleam, glitter, be bright. (ெச.அக.);.

 இலங் 3 ilaṅgudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   ெசல் தல், ேபாதல்; to go, to pass.

     [இல் → இல → இலங் .]

 இலங் 4 ilaṅgu, ெப. (n.)

   ளம் ( ன்.);; tank, pool. (ெச.அக.);.

     [இல் → இல → இலங் . த்  அல்ல  நிலத்ைதத்ேதாண் ச ்ெசய்த நீரந்ிைல.]

இலங் ெபா

 
 இலங் ெபா  ilaṅguboḻudu, ெப. (n.)

   ப ஞா  (J);; glimmering sun as it shines when setting. (ெச.அக.);.

     [இலங்  + ெபா .]

இலங்ேகசன்

 
 இலங்ேகசன் ilaṅācaṉ, ெப. (n.)

   இராவணன்; Rávana, lord of Lañká (ெச.அக.);.

     [இலங்ைக + ஈசன்.]

இலங்ைக

இலங்ைக ilaṅgai, ெப. (n.)

   1. ஆற் ைடக் ைற ( ங்.);; islet in a river, ait.

   2. ஈழமண்டலம் (Ceylon);; Srilanka.

   3. இராவணன் தைலநகர;் ancient capital of Lanka.

     " ரியரிலங்ைக ர"் (கம்பரா.ஊரே்த.96);.

   4. ெதாண்ைடநாட் ல் ஓ ர ்( றநா.379);; ancient town in the Tamil land, the capital of a chief named Oymān willi-y-
ātan (ெச.அக.);.

 Skt lanka.

     [இலங்  → இலங்ைக.]

இலங்ைகக் 
கடற்பா

 
 இலங்ைகக் கடற்பா  ilaṅgaikkaḍaṟpāci, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கடற்பா ; Ceylon moss or edible sea weed. (சா.அக.);.

இலங்ைகத் ச் டர்

 
 இலங்ைகத் ச் டர ்ilaṅgaittīccuḍar, ெப. (n.)

   மா ங்க மரம்; lingam tree. (சா.அக.);.

     [இலங்ைக +  + டர.்]
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இலங்ைக ேயலம்

 
 இலங்ைக ேயலம் ilaṅgaiyēlam, ெப. (n.)

   இலங்ைகத் ல் ைள ம் ஏலம்; Ceylon cardamom. (சா.அக.);.

     [இலங்ைக + ஏலம்.]

இலச் ைன

இலச் ைன ilacciṉai, ெப. (n.)

   1. த் ைர; seal, signet.

     "அரக் லச் ைன ெசய் " ( வ். சச்ந்த.76);.

   2. த் ைர ேமா ரம் ( ங்.);; signet-ring. (ெச.அக.);.

ம. இலசச்ன.

     [இலக்  → இலத்  → இலச்  → இலச் ைன → skt. lanchana.]

இல

இல  ilasu, ெப. (n.)

   ய , கன ல்லாத . எளிய ; little, small, slight, unimportant trivial, insignificant of little worth or estimation.

 Skt. laghu, Gr eachys. L-levis, Ger leight, AS leught. E light Ice lettr. Fr. aise, It. ago. E ease.

     [இல் - இல  - இேல  ( . .19);.]

இலஞ்

இலஞ் 1 ilañji, ெப. (n.)

   1. ளம்; reservoir, tank for drinking and other purposes.

     "இலஞ்  ென  ண் ல்" (ஐங் .278);.

   2. ஏரி ( டா.);; lake for irrigation.

   3. ெகாப் ழ்; navel."இலஞ்  ெபற்ேறான்" (மாறன.ேமற்.359);.

   4. ணம் ( டா.);; disposition, temper.

   5. சாைரப்பாம்  ( ங்.);; rat snake.

   6. ம ழமரம் பாரக்்க; pointed-leaved ape flower.

     "நிழன் ரிலஞ் " (ஐங் .94);.

   7. ம ல் ( டா.);; wall round a fortress or a town.

   8. ன்  (மைல.);; Indian beech. (ெச.அக.);.

     [இல் – இல – இலங்  - இலங்  - இலஞ் . இல் - த்தல், ெவட் தல், ைளத்தல்.]

 இலஞ் 2 ilañji, ெப. (n.)

   மாமரம் (அக.நி.);; mango tree. (ெச.அக.);.

     [இல் – இல – இலஞ் .]

இலஞ் மன்றம்

 
 இலஞ் மன்றம் ilañjimaṉṟam, ெப. (n.)

   கா ரிப் ம் பட் னத் ந்த மன்றம் ஐந்த ள் ஒன் ; one of the five pavilions in ancient Kävirippūmpatinam. 
(அ . ந்);.

     [இலஞ்  + மன்றம்.]
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இலஞ் ல்

 
 இலஞ் ல் ilañjil, ெப. (n.)

   நீரந்ிைல ய ல் ேதான் ம் ெச ெகா கள்; flora near the water tank.

     [இலஞ்  → இலஞ் ல்.]

இலஞ் லாங்ெகா

 
 இலஞ் லாங்ெகா  ilañjilāṅgoḍi, ெப. (n.)

   க ங் ேகாைவ; a kind of black creeper. (சா.அக.);.

     [இலஞ் ல் + ஆம் + ெகா .]

இலண்டம்

இலண்டம் ilaṇṭam, ெப. (n.)

   இலத்  (ெதால்.ெசால். 443, உைர);; dung, as of elephants. (ெச.அக.);.

     [இல்1 - இலண்  – இலண்டம். இல் = றங் தல், தல்.]

இலத்

இலத்  ilatti, ெப. (n.)

   1. யாைன த யவற் ன் க , எ ; dung of elephants, horses, camels and asses. 

     'ேசா  மத் லத்  ெசாரிந்த தால்" ( வா லவா.26,18);.

   2. ப்  ன்; purple sea-fish. (சா.அக.);.

ெத., க. லத் .

     [இல்1 - இலண்  - இலட்  - இலத்  – இலத் . இல் + ேழ தல்.]

இலைத

இலைத1 iladai, ெப. (n.)

   1. படர ்ெகா  ( ங்.);; creeper, running plant, twining tendril.

   2. வள்ளிக்ெகா  ( .); பாரக்்க; bindweed.

   3. தக்ேகாலம்

 cubebs. (ெச.அக.);.

     [இல்1 – இலைத. இல்1 - ேழ தல் படரத் க்கா ற் .]

 இலைத2 iladai, ெப. (n.)

   இைணயா ைனக்ைக வைக ( லப்.3.18, உைர);; gesture with one hand in which the fore finger and the middle 
finger are joined and held up and the thumb touches their roots while the other two fingers are held erect.

   2. ஒ வைக ெயா  (இலக். .3.உைர);; a kind of sound. (ெச.அக.);.

     [இல்1 - இலைத.]

இலைதவன்னி

இலைதவன்னி iladaivaṉṉi, ெப. (n.)

   ெகா ேவ  (ைதலவ.ைதல.43.); பாரக்்க; Ceylon leadwort. (ெச.அக.);.

     [இலத்ைத → இலைத + வன்னி.]
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இலந்ைத

இலந்ைத1 ilandai, ெப. (n.)

   ள்மர வைக ( வா.);; Jujube-tree.

   ம. இலந்த;க. எலச் .

     [இல்1 - இலந்ைத.]

     [P]

 இலந்ைத2 ilandai, ெப. (n.)

   நீரந்ிைல ( ங்.);; water tank.

     [இலஞ்  - இலந்ைத.]

இலந்ைதவைட

 
 இலந்ைதவைட ilandaivaḍai, ெப. (n.)

   இலந்ைதப் பழத் ன் சைதப்பற்ைறக் காயைவத் த் தட் ன அைட; round cake preserved by drying the 
fleshy portion of the jujube fruit. (சா.அக.);.

இலந்ைத வற்றல்

 
 இலந்ைத வற்றல் ilandaivaṟṟal, ெப. (n.)

   இலந்ைதப் பழத்ைதக் காயைவத் ப் பதப்ப த் ய ; dried jujube fruit. (சா.அக);.

இலம்

இலம்1 ilam, ெப. (n.)

   வ ைம; poverty.

     "இலம் என் ள க் ப் ப வ  காைல" (ெதால்.எ த்.316);;

     "இலெமன்  அைசஇ இ ப்பாைர" ( றள்.1040); (ெச.அக.);.

     [இல்6 - இலம்.]

 இலம்2 ilam, ெப. (n.)

    (ஆ.அக.);; house.

     [இல்5 – இலம்.]

இலம்பகம்

இலம்பகம் ilambagam, ெப. (n.)

   1. ன் உட் ரி ; chapter or section. 

     'நாமகளிலம்பகம்' ( வக.);.

   2. மாைல ( வா.);; garland.

   3. தைலக்ேகாலெமன் ம் அணி; ornamental chain for a woman's fore head.

     "மகளிர ்ஆய் தல்… இலம்பகத் ேதாற்ற ெமாத்தேத" ( வக.1442); (ெச.அக.);.

     [இைல - இலம்பகம்.]

இலம்ப -தல்

இலம்ப -தல் ilambaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   வ ைமயைடதல்; to become poor.

     "இலம்ப  லவேரற்றைகந் நிைறய" (மைலப .576.); (ெச.அக.);.

     [இல் - இலம் + ப .]
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இலம்பைட

இலம்பைட ilambaḍai, ெப. (n.)

   வ ைம; want poverty, destitution.

     "இலம்பைட வந் " (கந்த . வா.46);. (ெச.அக.);.

     [இலம் + ப . ப  – பைட. இலம் + பைட - இலம்பைட - இலம்பா  = வ ைம.]

இலம்பத்தக

இலம்பத்தக  ilambattagaḍu, ெப. (n.)

   க் ட்பக்கத் ல் ழ்ப்ப ல் அகம் றெமன இ பக்கங்க ள்ள நீண்ட ெமல் ய 
ெவ ம் ; long, soft bone or cartilage within the nose dividing it at the bottom - Nasal septum. (சா.அக.);.

     [இல்1 - இலம்பம் + தக .]

இலம்பம்

இலம்பம்1 ilambam, ெப. (n.)

   1. ெதாங்கல் (யாழ்.அக.);; anything hanging down, as a pendulam.

   2. ெசங் த்  ( ன்.);; perpendicular.

   3. மாைல (யாழ்.அக.);; garland.

   4. ய ற் றப்ப ம் ஒ  பாைகயள  ( ன்.);; complement of the latitude or arc between the pole and the 
zenith of a given place which is the same as the altitude of the equator. (ெச.அக.);.

     [இல் – இலம்பம். இல் = ழ்தல்.]

 இலம்பம்2 ilambam, ெப. (n.)

   1. உயர் ; height.

   2. அகலம்; expanse, width. (ெச.அக.);.

     [இல் = த்தல், த்தல் ேவரச்ெ்சால். இல் → இலம் → இலம்பன் = த்தலால் ஏற்ப ம் அகற் ம், 
நீட் மாம். ளத்தக் க த் ைடய  -  என் ம் ெசால்வளரச்் ம் ளத்த ந்  ேதான் ம் 
அகற் க்க த்தால் மைலப் பாைறப் ளப் கள் மக்கள் வ ம் உள்ளகன்ற டரக்ளாக ம்,. 

களாக ம் இ ந்தைத ம் ஒப்  ேநாக் க.]

இலம்பாட்டார்

 
 இலம்பாட்டார ்ilambāṭṭār, ெப. (n.)

   வ ேயார;் the poor. (ஆ.அக.);.

இலம்பாட்ேடான்

 
 இலம்பாட்ேடான் ilambāṭṭōṉ, ெப. (n.)

   வ ைமயாளன் ( டா.);; destitute-person. (ெச.அக.);.

     [இலம் + ப . ப  - பா . இலம் + பா  + ஆன் இலம்பாட்டாள் -இலம்பாட்ேடான். ஆன் → ஒன் – 
ஈற் த் ரி .]
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இலம்பா

இலம்பா 1 ilambāṭu, ெப. (n.)

   வ ைம; privation indigence.

     "இலம்பா  ஒற்கம் ஆ ரண் ம் வ ைம" (ெதால்.ெசால்.360.);

     "இலம்பா  நா த்த ம்" ( லம் ); (ெச.அக.);.

     [இலம் + ப . ப  - பா . இலம் + பா  - இலம்பா . இலம் = இன்ைம, வ ைம. பா  = ப தல், 
உண்டாதல்.]

 இலம்பா 2 ilambāṭu, ெப. (n.)

   யரம், (அக.நி.);; sorrow, grief.

     "இலம்பா ழந்த என்இ ம்ேபெராக்கல்" ( றநா.378-13); (ெச.அக.);.

     [இலம் + ப . ப  → பா . இலம் + பா  - இலம்பா  = வ ைம, வ ைமயால் அல்ல  இன்ைமயால் 
ேதான் ம் ன்பம்.]

இலம்

இலம்  ilambu, ெப. (n.)

   ெதாங் ைக; hanging down.

     "இலம் ைட ந மலர"் (ெப ங்.மகத.14,136.); (ெச.அக.);.

     [இல் – இலம் . இல் = ழ்தல், ெதாங் தல்.]

இலம்ைப

இலம்ைப ilambai, ெப. (n.)

   1. வ ைம; penury.

   2. இ க்கண்; distress.

   3. யரநிைல; unfortunate plight or predicament. (ெச.அக.);.

     [இலம் → இலம்  → இலம்ைப.]

இலமலர்

இலமலர ்ilamalar, ெப. (n.)

   இலவமலர;் flower of the silk-cotton tree.

     "இலமலரன்ன வஞ்ெசந்நா ன்" (அகநா.142.); (ெச.அக.);.

     [இல  + மலர ்- இல மலர ்- இலமலர.் இலவமலர ்எனப் ணர ேவண் ய ெசால் யாப்பைம  ேநாக்  
'வ'கர ஈ  ெகட்ட .]

இலவங்கப்பட்ைட

இலவங்கப்படை்ட ilavaṅgappaṭṭai, ெப. (n.)

   1. க வாப்படை்ட; cinnamon bark.

   2. தாளிசபத் ரி; cassia cinnamon. (ெச.அக.);.

     [இலவங்கம் + படை்ட.]

     [P]

இலவங்கப்

இலவங்கப்  ilavaṅgappū, ெப. (n.)

   1. உலரந்்த இலவங்கப் ; clove, flower of the clove tree.

   2. காதணி வைக (ெகா.வ.);; ornament worn on the ear as having the design of a clove. (ெச.அக.);.

     [இலவங்கம் + .]

இலவங்கப்பத் ரி

 
 இலவங்கப்பத் ரி ilavaṅgappattiri, ெப. (n.)

   ஒ  ம ந் ைல ( .அ.);; cinnamon leaf. (ெச.அக.);.

     [இலவங்கம் + பத் ரம். இலவங்கம் ேபான்ற .]
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இலவங்கம்

இலவங்கம் ilavaṅgam, ெப. (n.)

   1. இலவங்கப்  ( வா.);; clove.

   2. இலவங்க மரம் ( வக.1901);; clove tree.

   3. க வாமரம்; cinnamon-tree.

   4. காட் க்க வாமரம்; wild cinnamon. (ெச.அக.);.

ம.இலவங்கம். Skt lavanga.

     [இல  – இலவம் - இலவங்கம். இலவம் என் ம் ந்  வந்ததால் ெபற்ற ெபயர.்]

இலவசம்

 

 இலவசம் ilavasam, ெப. (n.)

இலவயம் பாரக்்க;see ilavayam. (ெச.அக.);.

     [இல் – இலா + வயம் – இலாவயம் - இலவயம் - இலவசம். ைலேய ம் இல்லாமல் வயப்ப த் க் 
ெகாள் தல்.] 

இலவ -த்தல்

இலவ -த்தல் ilavaḍiddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெநற்க ர த்தல் (ெகா.வ.);; to threshout sheaves of corn. (ெச.அக.);.

ம. இலவ த்தல்.

     [ஒ கா. இைணய த்தல் – இைளவ த்தல் - இளவ த்தல் - இலவ த்தல், இைணய த்தல் = 
மா கைளப் ைணகட்  ஏற்ெகனேவ க ர த்த ெநல்லரிதாைளக் களத் ல் பரப் ப் 

ைணேயாட் தல்.]

இலவணம்

 
 இலவணம் ilavaṇam, ெப. (n.)

   உப் ; salt. (ெச.அக.);.

     [அளம் = உப் . அளம் + அணம் - அளவணம் → Skt lavanam → த. இலவணம்.]

இலவந்

இலவந்  ilavandi, ெப. (n.)

இலவந் ைக ( லப். 25.4); பாரக்்க;see ilavandigal. (ெச.அக.);.

     [இலவந்  = இளமரக்கா. வா ைய ந வணதாகக் ெகாண்ட இளமரக்கா.]

இலவந் ைக

இலவந் ைக ilavandigai, ெப. (n.)

   1. வா ையச ் ழ்ந்த இனிய ேசாைல; garden encircling a large tank.

     "இலவந் ைக  ென ற் றம் ேபா " ( லப்.10, 31.);.

   2. இயந் ரவா  (மணி.3,45.);; big tank provided with machinery for filling as well as emptying. (ெச.அக.);.

     [இைல + வந்  → இலவந்  = இைலக ம் தைழக ம் மண் ய ப ஞ்ேசாைல, இலவந்  – 
இலவந் ைக. இலவந்  = இளமரக்கா, இலவந் ைக = இளமரக்கா ழ்ந்த வா .]

இலவந்
இலவந்  ilavandīvu, ெப. (n.)

   ஏ  க ள் ஐந்தாவ  (கந்த . அண்டேகா.19);; fifth of legendary seven islands (ெச.அக.);.
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இலவம்

இலவம்1 ilavam, ெப. (n.)

   1. ெமன்ைம; softness.

   2. இலவமரம்; silk cotton tree.

   3. இலவந் ; a legendary island.

ம. இலவம்.

     [இல - இல  - இலவம்.]

 இலவம்2 ilavam, ெப. (n.)

   1. ; trifle.

   2. எட் க் கணங்களாலான காலவைக (பரத தாள.27, உைர);; variety of time measure which consists of eight 
moments. (ெச.அக.);.

ம. இலவம். Skt lava

     [இல  → இலவம்.]

 இலவம்3 ilavam, ெப. (n.)

   இலவங்கம்; clove.

     "ஏலத்ெதா  நல் லவங் கம ங்ேகாய்" (ேதவா. 353,2); (ெச.அக.);.

     [இல  – இலவம். இல  = ய . தா ய இலவத் ந்  ெகாண் வரப்பட்ட இலவங்கமரம்.]

இலவம்பஞ்

 
 இலவம்பஞ்  ilavambañju, ெப. (n.)

   இலவமரத் ப் பஞ் ; Silk cotton.

     "இலவம்பஞ் ற் ல்" (ஆத் .);. (ெச.அக.);.

     [இல  - இலவம் + பஞ் . இல் – இல - இல  = ெமன்ைம.]

இலவம் ன்

 
 இலவம் ன் ilavambisiṉ, ெப. (n.)

   இலவமரத் ண்டா ம் ன்; gum from silk cotton tree. (ஆ.அக.);.

     [இலவம் + ன்.]

இலவயம்

 
 இலவயம் ilavayam, ெப. (n.)

   ைல ன் ப் ெப வ  ( ன்.);; gratuity, anything obtained free, free gift.

     [இல் → இவா + வயம் – இலாவயம் → இலவயம்.]

இலவர்

இலவர ்ilavar, ெப. (n.)

   இல்லாதவர;் those who does not possess.

     "அகத் ப்  அன் லவரக்் " ( றள்.79-2);;

     [இல்லவர ்- இலவர.்]
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இலவன்

 
 இலவன் ilavaṉ, ெப. (n.)

   இராம ைடய மக்க ள் ஒ வன்; Lava one of the sons of Sri Rama. (ஆ.அக.);.

     [இல  ( ய ); - இலவன் (இைளயவன்);.]

இலவன் 
கண்ணா

 
 இலவன் கண்ணா  ilavaṉkaṇṇāṭi, ெப. (n.)

   வாசப் ளியா  என் ம் பறைவ; a kind of bird. (ேசரநா.);.

ம. இலவன் கண்ணா .

     [இலவன் ( ய); + கண்ணா . பளபளப்பான ேதாற்றத்தால் கண்ணா  எனப்ெபயர ்
ெபற் க்கலாம்.]

இல யஞ் ெசய்தல்

 
 இல யஞ் ெசய்தல் ilaviyañjeytal, ெப. (n.)

   ெமாய்யளித்தல்; making presents on festival occasions especially to the bridal couple at wedding.

     [இல  – இல யம் + ெசய்தல்.]

இல யப்பணம்

 
 இல யப்பணம் ilaviyappaṇam, ெப. (n.)

   ெமாய்யளித்த ற் ைடத்த பணம்; money collected by way of presents. (ஆ.அக.);.

     [இல யம் + பணம்.]

இல

இல 1 ilavudal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   எ தல்; to write.

     [இல் – இல - இல . இல தல் - இலக் தல் என வழக் ன் ய .]

 இல 2 ilavu, ெப. (n.)

   மரவைக; red silk-cotton tree. (ெச.அக.);.

   ம. இல ;   க. எலவ;ேகாண். எலெக.

     [இல் → இல  (ெமன்ைம);.]

     [P]

 இல 3 ilavu, ெப. (n.)

   1. ெநாய்ய பஞ் ; soft cotton.

   2. கண ன்ைம; lightness.

   3. எளிைம; simplicity.

   4. ைம; tiny, small (objects);.

     [உல் →  இல் → இல → இல .]

 இல 4 ilavu, ெப. (n.)
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இலாடம்

 
 இலாடம் ilāṭam, ெப. (n.)

   ஒ  நிலப்ப ; name of a country division.

     [நா  - லா  - லாட த. இலாடம்.]

இலா ச்
இலா ச்  ilāmiccu, ெப. (n.)

இலா சை்ச (கடம்ப. . இ லா.182.); பாரக்்க;see ilimiccal. (ெச.அக.);.

இலா சை்ச

 
 இலா சை்ச ilāmiccai, ெப. (n.)

   ஒ வைக மணேவர ்( வா.);; cuscus-grass anatherum muricatum with aromatic root. (ெச.அக.);.

ம. இலாமசச்ம்.

     [இல  – இல  - இல சை்ச – இலா சை்ச. இல  = ந மணம்.]

இலாவணம்

இலாவணம் ilāvaṇam, ெப. (n.)

   1. ெபயரப்் ப ; enlistment.

   2. ரரக்ளின்பட்  (இ.வ.);; list of soldiers or recruits for army enlistment.

   3. வ  வ ம் ேவைல அமரத்்தத் க் க் ெகா க் ம் ஆைண. (ேகாைவ வழக் );; conferring on a 
person the permanent right to a hereditary office.

   4. ேதா ம் இனவாரி வழங் ம் அரி , பணம் த யன; food

 stuffs and money distributed to the needy of the villages on festive occasions by the Năţiukköltaichettis according to a 
prepared list. (ெச.அக.);.

   ம., க. இலாவண;ெத. லாவண .

     [இல் - இலக் தல் = த்தல், ெபா த்தல், கணக்  எ தல், இல் - இல  – இலவணம் - இலாவணம்.]

இலாவணெம -
தல்

இலாவணெம -தல் ilāvaṇameḻududal,    5 ெச. . . (v.i.)

   பைடக்  ஆள்ேசரத்்தல் (இ.வ.);; to enroll recruits for army etc. (ெச.அக.);.

     [இலாவணம் + எ .]

இலாவணியம்

 
 இலாவணியம் ilāvaṇiyam, ெப. (n.)

   அழ ; beauty. loveliness, charm. (ெச.அக.);.

     [இல  = ெமன்ைம, அழ  இலவணியம் - இலாவணியம் → Skt lavanya.]

இலாளம்
இலாளம் ilāḷam, ெப. (n.)

இலாடம் (S.I.I.183); பாரக்்க;see iladam.
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இ

இ 1 ili, ெப. (n.)

   1. இல்லாதவன்; one who is without generally used as a suffix at the end of compounds as in. றப் , இைற .

   2. ஒ  பாைக ல் 1/60 பாகம்; one sixtieth of a degree.

   3. ஒ  ெபா ; moment. (ேசரநா.);.

ம. இ .

     [இல் - இல்  - இ  ( . ைனயா.ெப.);.]

 இ 2 ili, ெப. (n.)

   எ ; rat. (ெச.அக.);.

ம. இ .

     [இல் = ைளத்தல், இ  = மண்ைணத் ைளக் ம் எ . இல் → இ . இ  - எ .]

இ ர்-த்தல்

 
 இ ர-்த்தல் ilirttal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ரத்்தல்; to stand erect, as the hair stands on end from fright. rapture, anger or cold.

     "இ ரத்்த

ெமய்ம்ம ர"்

   தளிரத்்தல் ( வா.);; lo sprout. Germinate. (ெச.அக.);.

   க. எலரக்;ெத. எல ச் .

     [உ ர ்– இ ர.்]

இ ல்

 
 இ ல் ilil,    ெதா.ெப. (v.n.) ஊ தல்; oozing. (ெச.அக.).

     [இல் + இல் - இ ல்.]

இ ற் -தல்

இ ற் -தல் iliṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ரத்தல்; to exude, percolate, spring, stream or flow, as milk from the breast or water from the fountain.

     " ழ க் ற்  ைலேபால" ( றநா.68);.

   2. ளிரத்்தல்; to fall in drops.

     "அ ழ்  ெபா ந் ற் ம்" ( பாண்.227);.

   3. ெசாரிதல்; to sprinkle, trickle.

     "ேதனினங் கவரந்் ண ற்  ம்மதத் " ( வக.2521); (ெச.அக.);. [இ ல் – இ  - இ ற் .]

இ ப்ெபண்ெணய்

 
 இ ப்ெபண்ெணய் iluppeṇīey, ெப. (n.)

இ ப்ைப ெநய் பாரக்்க;see iluppainey. (ெச.அக.);.

     [இ ப்ைப → இ ப்ைப + எண்ெணய்.]
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இ ப்ைப

 
 இ ப்ைப iluppai, ெப. (n.)

இ ப்ைப ( ங்.); பாரக்்க;see iruppaai. (ெச.அக.);.

   ம.இ ப்ப;   க. இப்ெப;   ெத. இப்ப;   பர.் இரப், இ ப;   ேகாண். ஈ ;   ெகாலா. இப்பா, இப்ப; .. இர் .

     [இ ப்ைப → இ ப்ைப.]

     [P]

இ ப்ைபக்கட்

 
 இ ப்ைபக்கட்  iluppaikkaṭṭi, ெப. (n.)

இ ப்ைபப் ண்ணாக்  பாரக்்க;see iluppai-p-pinnākku (ெச.அக.);.

     [இ ப்ைப → இ ப்ைப + கட் .]

இ ப்ைபக் க

இ ப்ைபக் க  iluppaiggaḍugu, ெப. (n.)

   இ ப்ெபண்ெணய்க் கச  ( ன்.);; sediment of mahua oil.

   2. இ ப்ைபப் ப ப்  ( .அ.);; kernal of mahua seeds. (ெச.அக.);.

     [இ ப்ைப → இ ப்ைப + க . க  → க  = உலரந்்  காய்ந்  கட் யாதல், உலரந்்  காய்ந்த த்  
அல்ல  த் களின் ப ப் . - க  ஆதல் பாரக்்க.]

இ ப்ைபக் 
கற்கண்

 
 இ ப்ைபக் கற்கண்  iluppaikkaṟkaṇṭu, ெப. (n.)

   இ ப்ைபப் னின்  உ வாக் ம் கற்கண் ; sugar candy obtained from the bassia flower. (சா.அக.);.

     [இ ப்ைப - இ ப்ைப + கற்கண் .]

இ ப்ைபச ்
சாராயம்

 
 இ ப்ைபச ்சாராயம் iluppaiccārāyam, ெப. (n.)

   இ ப்ைப மரத் ன் னின்  காய்ச்  வ க் ம் சாராயம்; arrack distilled from bassia flower. (சா.அக.);.

     [இ ப்ைப → இ ப்ைப + சாராயம்.]

இ ப்ைப ெநய்

இ ப்ைப ெநய் iluppainey, ெப. (n.)

   இ ப்ைப ெயண்ெணய் (பதாரத்்த.158);; oil of mahua seeds. (ெச.அக.);.

     [இ ப்ைப → இ ப்ைப + ெநய்.]

இ ப்ைபப் ப ப்

 
 இ ப்ைபப் ப ப்  iluppaipparuppu, ெப. (n.)

   இ ப்ைப ைத ள்ளி க் ம் ப ப் ; kernal of mahua seeds. (சா.அக.);.

     [இ ப்ைப → இ ப்ைப + ப ப் .]

இ ப்ைபப் பால்

இ ப்ைபப் பால் iluppaippāl, ெப. (n.)

   இ ப்ைப ெநய்; oil of mahua seeds.

     "இ ப்ைபப் பால் க்கலேன ணி நானா " (S.I.I.ii, 426); (ெச.அக.);.

     [இ ப்ைப - இ ப்ைப + பால்.]

900

www.valluvarvallalarvattam.com 5674 of 19068.



இ ப்ைபேமற் ல்

 
 இ ப்ைபேமற் ல்  iluppaimēṟpulluruvi, ெப. (n.)

   இ ப்ைப மரத் ன் ேமற்பாய்ந்த ல் ; parasitic plant grown on the bassia tree. (சா.அக.);.

     [இ ப்ைப → இ ப்ைப + ேமல் + ல் .]

இேலசவணி

இேலசவணி ilēcavaṇi, ெப. (n.)

   1. ப்ைப ெவளிப்ப த் ம் ெமய்ப்பா  ேவெறான்றால் நிகழ்ந்ததாக மைறத் ச ்ெசால் ம் அணி 
(தண் .64,.உைர);; figure of speech in which an expression is deliberately attributed to a different cause to conceal the 
original emotion.

   2. ணத்ைதக் ற்றமாக ம், ற்றத்ைதக் ணமாக ம் ெசால் ம் அணி (அணி .72);; figure of speech 
in which a merit is represented, as a demerit, and vice versa. (ெச.அக.);.

     [இல – இல  – இல  + அணி, இல  = ெமன்ைம.]

இேல

இேல  ilēcu, ெப. (n.)

   1. ெநாய்ம்ைம ( வா.);; lightness in weight, buoyancy.

   2. எளி  (ெகா.வ.);; easiness.

   3. கச் யவள  ( வக.770);; minuteness smallness in quantity. 

   4. தப் செ்சால் (நன்.194. த்.);; short and significant word.

     [இல – இல  - இல  – இேல .]

இைல

இைல1 ilai, ெப. (n.)

   1. மரஞ்ெச களின் இைல; leaf of trees or plants.

     "இைலவளர ் ரம்ைப" ( வக. 1432);.

   2. தழ்; petal.

     "அக ைல யாம்பல்" (ேதவா.511,8);.

   3. ெவற் ைல; betel leaf, leaf of the betel-pepper.

     "இைல ளவதைன ந த் க் ேகடக் ம்" ( ப் .47);.

   4. கத ன் இைல; wooden stats made to overlap one another as in a venetion-blind.

   5. படைல மாைல (பரிபா.6,19);; garland of green leaves and lowers.

   6. அணிகளின் இைலதெ்தா ல்; foliage like ornamental work on jewels.

     "இைலெகாள் ண்" ( வக.1371);.

   7. பச் ைல (ைதலவ.ைதல.98);; herb.

   8. சக்கரத் ன் ஆர;் spoke of a wheel.

     "இைல கத் ழ ன்ற ெவந் ரத் ரி நாப்பண்" (பாரத. ெரள.31);.

   9. ஆ த வல ; blade of a weapon or instrument.

     "நச் ைல ேவற்பைட ரர"் ( வக.2229); (ெச.அக.);.

   ம. இல, எல: க. எெல, எல;   . இைர, எைர;   ேகாத. எல்;   பட. எெல;   ட. எல்;   . ெயல்ல;   எர.் 

இைலக்க க்காய்

இைலக்க க்காய் ilaikkaḍukkāy, ெப. (n.)

   1. ெவண்ம ; paniculate winged myrobalan..

   2.  ம ; flowering mardas. (ெச.அக.);.

     [இைல + க க்காய்.]
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இைலக்கட்

 
 இைலக்கட்  ilaikkaṭṭu, ெப. (n.)

   ண், கட்  த யைவக க் ப் பச் ைல ைககைள ைவத் க் கட் தல்; bandage of green medicinal 
leaves applied to ulcers, abscesses etc., (சா.அக.);.

இைலக்கத

 
 இைலக்கத  ilaikkadavu, ெப. (n.)

   இைலேபால் மரத்தட் கள் ெதா க்கப்பட்ட கத ; venetian door Or window. (ெச.அக.);.

     [இைல + கத .]

இைலக்கம்மம்

இைலக்கம்மம் ilaikkammam, ெப. (n.)

   இைலவ வாக அணி கலனைமக் ம் ெதா ல் (ெப ங். இலாவண.19,136);; art of making filigree, foliage 
ornamentation in jewels. (ெச.அக.);.

     [இைல + கம்மம்.]

இைலக்கலம்

 
 இைலக்கலம் ilaikkalam, ெப. (n.)

   இைலகளால் ெசய்த ஏனம், ெதான்ைன; cup like vessel formed out of dried leaves. (சா.அக.);.

இைலக்கள்ளி

இைலக்கள்ளி ilaikkaḷḷi, ெப. (n.)

   1. கள்ளி வைக; five - tubercled spurge.

     "ஓ ைலக்கள்ளிப் பால்" (பதாரத்்த.123);.

   2. கானாங்கள்ளி; spiral five – tuber-cled spurge. (ெச.அக.);.

ம. இலக்கள்ளி.

     [இைல + கள்ளி.]

     [P]

இைலக்கற்றாைழ

 
 இைலக்கற்றாைழ ilaikkaṟṟāḻai, ெப. (n.)

   ள் க் கற்றாைழ; prickly aloe, spiked aloe. (சா.அக.);.

     [இைல + கற்றாைழ.]

இைலக்க

இைலக்க 1 ilaikkaṟi, ெப. (n.)

   ைரக்க  ( ங்.);; leaves prepared for food, greens. (ெச.அக.);.

ம. இலக்க .

     [இைல + க .]

 இைலக்க 2 ilaikkaṟi, ெப. (n.)

   அட ; betel leaf. (ஆ.அக.);.

இைலக்காம்

 
 இைலக்காம்  ilaikkāmbu, ெப. (n.)

   இைல ன் தண் ; stalk of a leaf. (ெச.அக.);.

     [இைல + காம் .]
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இைலக் ளி

 
 இைலக் ளி ilaikkiḷi, ெப. (n.)

   ெவட் க் ளி வைக; mantis having leaf-like wings. (ெச.அக.);.

ம. இலக் ளி.

     [இைல + ளி.]

     [P]

இைலக் ன்னி

 
 இைலக் ன்னி ilaikkiṉṉi, ெப. (n.)

   மைழக் ளி ( ன்.);; grasshopper, locust, locustidae. (ெச.அக.);.

     [இைல + ன்னி. ளி → ண்ணி. ண்ணி - ன்னி (க ங்ெகாசை்ச);.]

இைலக் ரம்ைப

இைலக் ரம்ைப ilaikkurambai, ெப. (n.)

   இைலக் ல் (பரண்சாைல); ( வ்.இயற்.ெபரிய. ம.13);; hut made of leaves and twigs. (ெச.அக.);.

ம. இலக் ஞ்ஞ ல்.

     [இைல + ரம்ைப.]

இைலக் ழல்

இைலக் ழல் ilaikkuḻl, ெப. (n.)

   இைலயால் அைமந்த ஊ க ; musical leaf-pipe.

     "அண்ண ைலக் ழ " ( வ்.ெபரிய .10.7.6); (ெச.அக.);.

     [இைல + ழல்.]

இைலக் ற

 
 இைலக் ற  ilaikkuṟaḍu, ெப. (n.)

   ஒ வைகத ்தட்டார ்க  ( ன்.);; goldsmith's tongs. (ெச.அக.);.

ம. இலக்ெகா ல்.

     [இைல + ற .]

     [P]

இைலக் லம்

இைலக் லம் ilaikālam, ெப. (n.)

   1. ; daily wage.

   2. வரிவைக (S.I.I.iii.411);; tax (ெச.அக.);.

     [இைல + லம். இைல ல் கட் த்தரப்ப ம் லம் ஆகலாம்.]

இைலக்ெகா

 
 இைலக்ெகா  ilaikkoḍi, ெப. (n.)

   ெவற் ைலக் ெகா  ( ங்.);; betel creeper piper betel. (ெச.அக.);.

     [இைல + ெகா .]

இைலக்ெகா க்கட்
ைட

 
 இைலக்ெகா க்கடை்ட ilaikkoḻukkaṭṭai, ெப. (n.)

   பணிகாரவைக ( ன்.);; a kind of thin pastry. (ெச.அக.);.

     [இைல + ெகா க்கடை்ட.]
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இைலக்ேகாட்ைட

 
 இைலக்ேகாடை்ட ilaikāṭṭai, ெப. (n.)

   ைதய ைலக்கட்  (ெகா.வ.);; bundle of stitched leaf plates. (ெச.அக.);.

     [இைல + ேகாடை்ட.]

இைல ள்ளல்

 
 இைல ள்ளல் ilaigiḷḷal, ெப. (n.)

   மகளிர ் ைளயாட் க் ைகதெ்தா ல்க ள் ஒன்  ( ங்.);; nipping leaves into various figures, a recreative 
hand - work of women. (ெச.அக.);.

     [இைல + ள்ளல்.]

இைலசச்

 
 இைலசச்  ilaiccarugu, ெப. (n.)

   உலரந்்த இைல; dry leaves. (சா.அக.);.

     [இைல + ச .]

இைலசச்ா

 
 இைலசச்ா  ilaiccāṟu, ெப. (n.)

   இைல னின்  ந்த சா ; juice extracted from leaves. (சா.அக.);.

     [இைல + சா .]

இைலச் ைன

இைலச் ைன ilaicciṉai, ெப. (n.)

   இலச் ைன; emblem.

     "இடப ைலச் ைனைய" (க த்.82.உைர);.

     [இைலக்க - இைலச் ைன - இைலச் தல், பாரக்்க;see ilaiccudai.]

இைலச் -தல்

இைலச் -தல் ilaiccudal,    4 ெச. . . (v.i.)

   த் ைர தல் (ெப ங்.நரவா.1,46);; to mark with a seal. (ெச.அக.);.

     [இைல – இைலத்தல் – இைலத் தல் – இைலச் தல் = த் தல் அல்ல  இைலெயாற்  அைடயாளம் 
ெசய்தல்.]

இைலச் ள்

இைலச் ள் ilaiccuruḷ, ெப. (n.)

   ெவற் ைலச ் ள்; roll of betel leaves.

     "இைலச் ைளப் ளேவாேட தட் ய" ( ப் .124.);. (ெச.அக.);.

     [இைல + ள்.]

இைலச் ளி

இைலச் ளி ilaiccuruḷi, ெப. (n.)

   1. ஒ  ண் ; grass. (ஆ.அக.);.

   2. ெவற் ைலச் ள்; betel leaf, vine-piper betel. (சா.அக.);.

     [இைல + ளி.]

இைலசெ்சப்

இைலசெ்சப்  ilaicceppu, ெப. (n.)

   ைசக் ரிய ஏனம் (S.I.I.ii, 5);; utensil for worship. (ெச.அக.);.

     [இைல + ெசப் .]
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இைலசெ்ச

 
 இைலசெ்ச  ilaicceṟivu, ெப. (n.)

   இைலெந க்கம், இைல ; leaves collectively – foliage. (சா.அக.);.

     [இைல + ெச .]

இைலச்

இைலச்  ilaiccu, ெப. (n.)

   1. இைல ன் நிறம்; colour of the leaf.

   2. ப ைம; green.

     [இைல - இைலச் .]

இைலசை்ச

இைலசை்ச ilaiccai, ெப. (n.)

   நிறம்; colour.

     "ெவண் சங்ேக ரிைலசை்ச". ( ளா. ற:226); (ெச.அக.);

     [இைல – இைலச்  - இைலசை்ச = ப ைமநிறம், நிற ட் வதற் ப் ப ய இைலகைள ஆண்டதால் 
நிறத்ைதக் க் ம் ெபா ச ்ெசால்லா ற் .]

இைலசா -தல்

இைலசா -தல் ilaicāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெச  ெகா கள் யாக வளரத்ல் (Tinn);; to grow too luxuriantly to be productive, as plants. (ெச.அக.);.

     [இைல + சா .]

இைல னி

இைல னி ilaisuṉi, ெப. (n.)

   மாணிக்கக் ணதெ்தான் ; white speck, a property of ruby.

     "மாணிக்கம் சட்ட ம் இைல னி ம் ஒன் ம் உட்பட" (S.I.I.ii.430, 434, 71);, (ெச.அக.);.

     [இைலச்  – இைலசை்ச – இைலச் னி - இைலகனி (பகைம );.]

இைலெஞமல்

 
 இைலெஞமல் ilaiñemal, ெப. (n.)

   இைலச ்ச ; dry leaves."மகளிரிைலெஞம  ளன்ீற ழ " ( தெ்தாள்); (ெச.அக.);.

     [இைல + ெஞமல்.]

இைலத்தக

 
 இைலத்தக  ilaittagaḍu, ெப. (n.)

   இைலையப் ேபால் ெமன்ைமயாகத் தட் ெய த்த தக ; metal beaten into a sheet as thin as a leaf. (சா.அக.);.

     [இைல + தக .]

இைலத்தட்

இைலத்தட் 1 ilaittaṭṭu, ெப. (n.)

   ெவற் ைலத் தட்டம் (S.I.I.ii.419);; salver for keeping betel leaves. (ெச.அக.);.

     [இைல + தட் .]

 இைலத்தட் 2 ilaittaṭṭu, ெப. (n.)

   ைசத்தட்  வைக (S.I.I.ii. 6);; a kind of plate used in worship. (ெச.அக.);.

     [இைல + தட் .]
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இைலத்தைட

இைலத்தைட ilaittaḍai, ெப. (n.)

   1. வாைழ ைலேய  (இ.வ.);; section of a plantain leaf cut lengthwise for a plate.

   2. வாைழப்படை்ட ைல (இ.வ.);; plate made by stitching together pieces of plantain sheaths. (ெச.அக.);.

     [இைல + தைட.]

இைலத்தண்

 
 இைலத்தண்  ilaittaṇṭu, ெப. (n.)

இைலையத் தாங் நிற் ம் காம்  (in botany);, a partial stem supporting the leaf foot-stalk. (ெச.அக.);.

     [இைல + தண் .]

இைலத் ரி

 
 இைலத் ரி ilaittiri, ெப. (n.)

   கா த் ைள ற் ெச ம் ஓைலச் ள் ( ன்.);; roll of palmyra leaf inserted in the bored perforation of the ear. 
(ெச.அக.);.

     [இைல + ரி.]

இைலத்ெதாைட

இைலதெ்தாைட ilaittoḍai, ெப. (n.)

   அழ த் (அலங்காரத)்; ெதாங்கல்; decorative hangings, as garlands.

     "சாத் ன இைலத் ெதாைட யாதலாம்" ( வ்.ெபரியாழ்.3.4.1 வ்யா.பக்.592); (ெச.அக.);.

     [இைல + ெதாைட.]

இைலநரம்

 
 இைலநரம்  ilainarambu, ெப. (n.)

   இைல ல் உள்ள நரம் ; fibre of a leaf. (ெச.அக.);.

     [இைல + நரம் .]

இைலநிறம்

 
 இைலநிறம் ilainiṟam, ெப. (n.)

   பசை்சநிறம்; Green colour. (ஆ.அக.);.

     [இைல + நிறம்.]

இைலெநாச்

 
 இைலெநாச்  ilainocci, ெப. (n.)

   க ெநாச் ; black purification plant. (சா.அக.);.

இைலப் பசைல

 
 இைலப் பசைல ilaippasalai, ெப. (n.)

   ெப ம் பசைல; large - flowered purslane -portulaca quadrifida (சா.அக.);.

     [இைல + பசைல.]

இைலப்பசளி

 
 இைலப்பசளி ilaippasaḷi, ெப. (n.)

   ெப ம்பசைல (மைல.);; large-flowered purslane (ெச.அக);.

     [இைல + பசளி.]
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இைலப்பணி

இைலப்பணி ilaippaṇi, ெப. (n.)

   இைல வ வாகச ்ெசய் ந் ெதா லைமந்த அணி (ெப ங்.மகத.5.22);; leaf-shaped jewel. (ெச.அக.);.

     [இைல + பணி.]

இைலப்பணிகாரம்

 
 இைலப்பணிகாரம் ilaippaṇikāram, ெப. (n.)

   பணிகார வைக ெளான் ; edible delicacy.

     [இைல + பணிகாரம்.]

இைலப்ப ப்

 
 இைலப்ப ப்  ilaipparuppu, ெப. (n.)

   மட்டமான வரம் ப ப்  (ெகா.வ.);; inferior dhal which is as thin as a leaf. (ெச.அக.);.

     [இைல + ப ப் .]

இைலப்ப ப்

 
 இைலப்ப ப்  ilaippaḻuppu, ெப. (n.)

   இைல ர ்காலத் ல் இைலக க் ண்டா ம் ப ப்  நிறம்; the yellow colour of plants with ripe leaves in the 
autumn. (சா.அக.);.

     [இைல + ப ப் .]

இைலப்பா

 
 இைலப்பா  ilaippāci, ெப. (n.)

   பா வைக ( .அ.);; a species of duckweed. (ெச.அக.);.

     [இைல + பா .]

     [P]

இைலப்பா க்கள்
ளி

 
 இைலப்பா க்கள்ளி ilaippācikkaḷḷi, ெப. (n.)

இைலக்கள்ளி பாரக்்க;see ilai-k-kali.

இைலப் ைர ைள
-த்தல்

இைலப் ைர ைள-த்தல் ilaippuraigiḷaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   எங் ந்ேத தல்; to make a through search everywhere, as among eaves turning them all over one by one.

     "ஈட்ட ம் ேவ மா  ைலப் ைர ைளத் ட்ேடேம" ( வக.1741); (ெச.அக.);.

     [இைல + ைர + ைள.]

இைலப் ைர தட -
தல்

இைலப் ைர தட -தல் ilaippuraidaḍavudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

இைலப் ைர ைள பாரக்்க;see llaippurai kilai. (ெச.அக.);.

     [இைல + ைர + தட .]

இைலப் ல்

 
 இைலப் ல் ilaippul, ெப. (n.)

   ல்வைக ( .அ.);; species of panic grass. (ெச.அக.);.

     [இைல + ல்.]
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இைலப் ச்

 
 இைலப் ச்  ilaippūcci, ெப. (n.)

   இைல ன் ம் ; insect which eats through leaves, pulchri-phyllium. (ெச.அக.);.

ம. இலப் .

     [இைல + ச் .]

     [P]

     [P]

இைலப்ேபன்

 
 இைலப்ேபன் ilaippēṉ, ெப. (n.)

   இைலப் ; walking-leaf. (ேசரநா.);.

ம. இலப்ேபன்.

     [இைல + ேபன்.]

இைலப்ெபாங்

 
 இைலப்ெபாங்  ilaippoṅgu, ெப. (n.)

   ேகாங் ; common caung. (சா.அக.);.

ம. இலப்ேபாங்ங.

     [இைல + ெபாங் .]

இைலப்ெபால்லம்

இைலப்ெபால்லம் ilaippollam, ெப. (n.)

   1. இைல ைதக்ைக; sewing or stitching leaves together for use as plates.

   2. வாைழ ைலத் ண் ; piece of plantain leaf used as a plate to eat from. (ெச.அக.);.

     [இைல + ெபால்லம்.]

இைலேபா -தல்

இைலேபா -தல் ilaipōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   உண க்  இைலக்கலம் இ தல்; to set leaf-plates in order to serve food. (ெச.அக.);.

     [இைல + ேபா .]

இைலமைறகாய்

 
 இைலமைறகாய் ilaimaṟaikāy, ெப. (n.)

   மைறெபா ள்; meaning hidden in an expression, just as the fruit is hidden among the rich foliage. (ெச.அக.);.

     [இைல + மைற + காய்.]

இைல ன்

 
 இைல ன் ilaimīṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைக ன், தாட ன்; a kind of marine fish. (ேசரநா.);.

ம. இல ன்.

     [இைல + ன்.]

     [P]
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இைல ைலமா

 
 இைல ைலமா  ilaimulaimātu, ெப. (n.)

   வைள; three lobed night shade. (சா.அக.);.

     [இைல + ைல + மா . ம த் வப் பயன் ேநாக்  இட்ட ெபயர.்]

இைல க்கரி கத்

இைல க்கரி கத்  ilaimūggarigatti, ெப. (n.)

   1. ெவற் ைலக் காம்பரி ங்கத்  ( வா.);; special kind of knife for cutting the stem of the betel leaf.

   2. ளிர;் cold.

   3. கணிச் ; axe. (ெச.அக.);.

     [இைல + க்  + அரி + கத் .]

இைலேமற்காய்

இைலேமற்காய் ilaimēṟkāy, ெப. (n.)

   1. ெவள்ைளக் கடம்  (L);; bridal-couch plant.

   2. மைலத்தணக்  (L);; olio vateleaved bridal-couch plant.

   3. நாய்க்கடம் ; bastard cedar. (சா.அக.); (ெச.அக.);.

     [இைல + ேமல் + காய்.]

இைலயைட

 
 இைலயைட ilaiyaḍai, ெப. (n.)

   அப்பவ க்கம்; a kind of flat sweet cake prepared by steaming the dough enclosed in a leaf. (ெச.அக.);.

ம. இலயட.

     [இைல + அைட.]

இைலயத்

 
 இைலயத்  ilaiyatti, ெப. (n.)

   ஒ வைக அத் ; a kind of fig. (சா.அக.);.

     [இைல + அத் .]

இைலயப்பம்

 
 இைலயப்பம் ilaiyappam, ெப. (n.)

இைலயைட பாரக்்க;see Ilaiyadai.

ம. இலயப்பம்.

     [இைல + அப்பம்.]

இைலயம்

 
 இைலயம் ilaiyam, ெப. (n.)

   ஒ  த்  வைக (அக.நி.);; a kind of dance. (ெச.அக.);.

     [இல - இைலயம், ெமன்ெமல இயங் ம் த்தாகலாம்.]

இைலய ேவா
ர்

இைலய ேவார ்ilaiyamudiḍuvōr, ெப. (n.)

   ெவற் ைல ற்பார ்( லப்.5.26.உைர.);; venders of betel leaves. (ெச.அக.);.

     [இைல + அ  + இ ேவார.்]
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இைலய

இைலய  ilaiyamudu, ெப. (n.)

   ெவற் ைல; betel leaf. 

     'அைடக்காய  இரண் ம் இைலய  நா ம்' (S.I.I.iii, 138); (ெச.அக.);.

ம. இலய ர் .

     [இைல + அ .]

இைலயான்

 
 இைலயான் ilaiyāṉ, ெப. (n.)

   ஈ (J);; fly. (ெச.அக.);.

     [இைல + ஆன்.]

இைல ைலத்தல்

இைல ைலத்தல் ilaiyilaittal, ெப. (n.)

   1. ைவ ெக தல்; to lose taste.

   2. பசை்சநிறமாதல்; to become green. (ெச.அக.);.

     [இைல + இைலத்தல்.]

இைல ர்காலம்

 
 இைல ரக்ாலம் ilaiyudirkālam, ெப. (n.)

   இைலகள் உ ரத்ற் ரிய ப வம்; season when leaves wither from trees, autumn. (ெச.அக.);.

     [இைல + உ ர ்+ காலம்.]

இைல ர்

இைல ர்  ilaiyudirvu, ெப. (n.)

   1. இைல ரை்க; deciduousness of leaves from trees.

   2. கா  ( வா.);; cremation ground. (ெச.அக.);.

     [இைல + உ ர் .]

இைலெய -த்தல்

இைலெய -த்தல் ilaiyeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   எச் ைலெய த் த் ய்ைம ெசய்தல்; to clear leaves after the meals. (ெச.அக.);.

     [இைல + எ .]

இைலெயாளி 
மாதர்

 
 இைலெயாளி மாதர ்ilaiyoḷimātar, ெப. (n.)

   சாைரப் பாம் ; rat snake or male cobra. (சா.அக.);.

     [இைல + ஒளி + மாதர.்]

இைலவடகம்

 
 இைலவடகம் ilaivaḍagam, ெப. (n.)

   இைல ல் எ ச ்சைமக் ம் வடகம்; wafers of rice four prepared on leaves and steamed. (ெச.அக.);.

     [இைல + வடகம்.]

இைலவடாம்

 
 இைலவடாம் ilaivaṭām, ெப. (n.)

இைல வடகம் பாரக்்க;see ilai vadagam. (ெச.அக.);.

     [இைல + வடகம். (வடகம் - வடாம்.); (ெகா.வ.);.]
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இைலவாைக

 
 இைலவாைக ilaivākai, ெப. (n.)

   ெப வாைக; large vaugay tree. (சா.அக.);.

     [இைல + வாைக.]

இைலவாணிகம்

இைலவாணிகம் ilaivāṇigam, ெப. (n.)

   1. இைல வாணிகம்; trading in leaves.

   2. ெவற் ைல த ய ைளப ர ்ேவளாண்ைம; cultivation etc. of betel leaves. (ஆ.அக.);.

     [இைல + வாணிகம்.]

இைலவாணிபம்

 
 இைலவாணிபம் ilaivāṇibam, ெப. (n.)

இைலவாணிகம் பாரக்்க;see ilaivanigam. (ஆ.அக.);.

இைலவாணியர்

 
 இைலவாணியர ்ilaivāṇiyar, ெப. (n.)

   ெவற் ைலப் ப ர ்ெசய் ம் ரி னர;் class of people who cultivate betel creepers and sell their leaves. 
(ெச.அக.);.

ம. இலவாணியன்.

     [இைல + வாணியர.்]

இைலவாைழ

இைலவாைழ ilaivāḻai, ெப. (n.)

   1. மலட்  வாைழ வைக; a kind of plantain grown for its leaves which does not yield fruits.

   2. ெகாடை்ட வாைழ; a kind of plantain yielding stony fruit. (ெச.அக.);.

     [இைல + வாைழ.]

இைல த் ண்டா
ம்மரம்

 
 இைல த் ண்டாம்மரம் ilaivittuṇṭāmmaram, ெப. (n.)

   இைலகள் ம் காலத் ல் அதன் அ ப் றத் ல் அ ம் கள் உண்டா  ரந்்  காய்கள் ேபான்  
ெவ த்  ைதகைள நாற்பக்க ம் பரவச ்ெசய் ம் ஒ வைகமரம்; a kind of European tree. (அ . ந்.);.

     [இைல + த்  + உண்டா ம் + மரம்.]

இ  ஐேராப்பா ன் வடபாகத் ல் காணப்ப ற .

இைலேவல்

 
 இைலேவல் ilaivēl, ெப. (n.)

   இைலத் ெதா ல்களால் றந்தேவல்; spear decorated with foliage design. (ஆ.அக.);.

     [இைல + ேவல்.]

இவ்

இவ் iv,    .ெப. (demons.pron.) இைவ; these used imper.

     "இவ்ேவ யணிந் " ( றநா.95); (ெச.அக.);.

   ம. இவ;   க. பட. இெவ;ெத. இ .

     [இ → இவ்.]
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இவ்வத்

 
 இவ்வத்  ivvattu, . .எ. (adv.)

   இங்ேக; here.

     [இவ் + அத் . 'அத் ' ஏழ . இசெ்சால் நாட் ப் றங்களில் 'இவத்ேத' எனத் ரிந்  வழங் வ  
ெகாசை்ச.]

இவ் டத்

 
 இவ் டத்  ivviḍattu,    . .எ. (adv) இங்ேக; here.

     [இவ் + இடத் .]

இவ் டம்

இவ் டம் ivviḍam, ெப. (n.)

   1. இம்பர;் this place.

   2. இவண்; here. (ஆஅக.);.

     [இவ் + இடம்.]

இவ் ரண்

இவ் ரண்  ivviraṇṭu, ெப. (n.)

   1. தனித்தனி இரண் ; two each.

     "ஆ க்  இவ் ரண்  ெகா த்தான்".

   2. இந்த இரண்  (ஆஅக.);; these two. (ெச.அக.);.

     [இ + இரண் .]

இவக்காண்

இவக்காண் ivakkāṇ, இைட. (int.)

   1. இங்ேக; here."இவக்காெணன் ேமனி பசப் ரவ் " ( றள்.1185);.

   2. இந்ேநரமள ம்; up till now. (ெச.அக.);.

     [இ – இவ் + அ + காண்.]

இவண்

இவண் ivaṇ, ெப. (n.)

   1. இவ் டம்; this place.

   2. இம்ைம ( வா.);; this world;

 present life. (ெச.அக.);.

     [இ - இவ் + அண்.]

இவணம்

 
 இவணம் ivaṇam, ெப. (n.)

   இங்ேக; here. (ஆ.அக);.

     [இவண் + அம்.]

இவணர்

இவணர ்ivaṇar, ெப. (n.)

   இவ் லகத்தார;் people who inhabit this world. 

     'இவணரக்் க ங்கடனி த்த' (ப ற் ப்.74); (ெச.அக.);.

இவண் + அர.்]
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இவர-்தல்

இவர-்தல் ivartal,    15 ெச. . . (v.i.)

   1. உயரத்ல்; to rise on high, ascend.

     " ம் வரந்் தமரன் ெசன்றான்" ( வக.959);.

   2. ெசல் தல்; to go proceed."இ ம் வரத் ற் " ( வக.959);.

   3. உலா தல்; to move about pass to and fro.

     "இைரேதரந்் வ ங் ெகா ந்தாண் தைலெயா " (மைலப .90);.

   4. பரத்தல்; to spread, as a creeper.

     " வற் க த்த வரந்ைன வளரெ்கா " (மைலப 514);.

   5. ெச தல் ( வா.);; to be close, crowded.

   6. பாய்தல்; to spring, leap, rush out

     " ன்ற வைரக்ேகண்மா வரந்்தாங் " (க த். 86.132);.

   7. ெபா ந் தல்; to be an integral part of be united with, become inseparable from

     "மா வர்

பாகன்"

   1. ேமற்ெகாள் தல் ( றள். 1055);; climb over, mount, as on horseback.

   2. ம் தல்; to desire, long far, hanker after.

     "ஆெனய் பாற் வரந்்த ெதாத்த " ( வக. 1051);.

இவர்

இவர ்ivar, .ெப. (demons.pron)

   1. இவன், இவள் என்பதன் பன்ைம; pl. of இவன் or இவள்;

 these persons.

   2. ஒ வைரக் க் ம் பன்ைமச ்ெசால்; this person, used as an honorific term of reference. (ெச.அக);.

   ம., க. இவர;்   ெத. . ேகாத. இவ்ர;்   ட. இந்தம்;   . இம்ெப. ேம ;   ெகாலா. இவ்ர.் இத்தர;்   . 
ஈய . ஈரி;   நா. இதல்;   பர,் இவ்;   . ஈவரி;   . இம்பர;்மா. ஈர.்

     [இ + அர.்]

இவரக்ள்

இவரக்ள் ivarkaḷ, .ெப. (demons.pron.)

   1. இவன், இவள் என்பதன் பன்ைம; double pl of இவன் or இவள்.

   2. ஒ வைரக் க் ம் பன்ைமச ்ெசால்; this person, used as an honorific term and considered to be more so than-
இவர.் (ெச.அக.);.

ம. இவரக்ள்.

     [இ + அர ்+ கள். அர ்- பன்ைம த்த உயரெ்சாற் ள  'கள்' பன்ைம  அ க் ப் னரந்்த . இைவ 
இலக்கண வழக்கல்ல.]

இவரி-த்தல்

இவரி-த்தல் ivarittal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   எ ரத்்தல்; to oppose;

 contend against to attack, as an army.

     "இவரித்தரசர ்த மாற" ( வ்.ெபரிய .8,8,9); (ெச.அக.);.

     [உவர ்– இவர ்– இவரி.]
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இவல்-தல்

இவல்-தல் ivaltal,    13 ெச. . . (v.i.)

   1. ேம யரத்ல்; to go up.

   2. ேமேல தல்; to ascend.

   3. ேமன்ேம ம் ஆைசப்ப தல்; to become greedy.

   4. ேமற் ெசல்லல், நடத்தல்; to go, proceed.

     [உ – உவல் - இவல்.]

இவள்

 
 இவள் ivaḷ,    .ெப. (demons.pron) ெபண்ைணக் க் ம் அண்ைமச் ட் செ்சால்; this woman or girl;

 she, used to denote the female among rational beings. (ெச.அக.);.

   ம. இவள்;   க. இவ , இவள்;   ெத. இ ;   பட. இவ;   ட. இவள்;   ேகாத. இவள்;   ட. இவ;   . இமள். 
இம்பாள், இெபா ;   ெகாலா. இத.் இவர ்நா. இத;்   பர.் இவ்;   ேகாண். இத;்   . ஈரி;   . ஈ . 
ஈவ ;   ர.் ஈத;்   மா. ஈத;்கட. இத.்

     [இ + அள்.]

இவறல்

இவறல் ivaṟal, ெப. (n.)

   1. ப்பம்; wish."யா  ெகா வறெலன்றான்" (இர . ைத.13);.

   2. ேபராைச; covetousness, avarice.

     "இவற ன் க் ேகாத ்ெதா  னடாத்  மன்ேற" ( வக.2583);.

   3. இவறண்ைம (ெதால்.ெசால்.396.உைர); miserliness, niggardliness.

   4. மற  ( ங்.);; forgetfulness. (ெச.அக.);.

     [இவ  + அல்.]

இவறன்ைம

இவறன்ைம ivaṟaṉmai, ெப. (n.)

   1. ஈயாைம நிைல; parsimony, stinginess.

     "பற் ள்ள ெமன் ம் வறன்ைம" ( றள்.438);.

   2. அசடை்ட; negligence. (ஆ.அக.); (ெச.அக.);.

     [இவ  + இவறல் + ைம.]
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இவ -தல்

இவ -தல் ivaṟudal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ம் தல்; to desire, earnestly wish for

     "ஈட்ட வ  ைசேவண்டா வாடவர"் ( றள்,1003);.

   2. மறத்தல் ( ங்.);; to

 forget

- 5 ெச. . . (v.i.);

.

   1. ஈயாைம (க த்தனம்); ( றள்.432);; to be niggardly.

   2. தல்; to heighten, enhance, as pleasure.

     "இன்பத் வ னார ்காமெவள்ளத் " ( வக.966);.

   3. உலா தல்; to roll, as billows, to and fro.

     "இவ  ைர ைளக்  மணல்" (ஐங் .177); (ெச.அக.);.

   ம. இவ க;   க. எ ;ெத. எக .

     [இவல் - இவ .]

இவன்

இவன் ivaṉ,    .ெப. (demons.pron) ஆைணக் க் ம் ெசால்; this man or this boy, he is used

 to denote the male among rational beings.

     "மவனிவன் உவன்" ( வ். வாய்,1,1,4); (ெச.அக.);.

   ம. இவன்;   க. இவ;   ெத. ;   பட. இம;   ேகாத. இவ்ன்;   ட. இந்த்;   ட. இ . இவ, இெவ ;   . 
இம்ெப;   நா. இவ்ந்த்;   பர.் இத;்   ேகாண். ஏல்;   ெகாலா. இந்த். இம்;   . இயன்க;   . ஈவ ; ர.் ஈஸ், 
மால், ஈக்.

     [இ + அன்.]

   இ யாடம்  இதளிய க ப் ரம் ( .அ.);; calomel. (ெச.அக.);.

     [ஒ கா. அ யாடம் - இ யாடம். இதளியத்ைதப் ட ட்  மாற் ய ெபா த் கள்.]

இ ளி

இ ளி ivuḷi, ெப. (n.)

   1. ைர; horse.

     "வாச ்ெசல ளி" ( றநா.197);.

   2. மாமரம் (இராசைவத்.);; mango tree. (ெச.அக.);.

     [இவல் (இவர)்; - இவ  - இ  - இவளி = ேமேல ச ்ெசல்லத்தக்க .]

இ ளிமறவன்

இ ளிமறவன் ivuḷimaṟavaṉ, ெப. (n.)

   1. ைர ரன்; mounted warrior, trooper.

     "இ ளிமறவ ம் யாைன ர ம்" (ஞானா.9.18);.

   2. எண்ேபராயத்  ெளா வன் (ஆ.அக.);; a member of the assembly of the eight ministers. (ெச.அக.);.

     [இவளி + மறவன்.]

இேவ த் 
ெதாைகேய

 
 இேவ த் ெதாைகேய  ivēcittogaiyēṭu, ெப. (n.)

   ரட் ய தவசம், பணம் த யவற் ன் கணக்ைகக் காட் ம் ளக்கக் ப்  (R.t);; statement showing 
the amount of collection and balance in money or in kind. (ெச.அக.);

     [இேவ  + ெதாைக + ஏ . ஒ கா. தவ  – அவ  - இேவ  தவ  – தவசம்.]
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இைவ

இைவ ivai,    .ெப. (demos.pron) ட் ய யப்ப ம் அண்ைமப் ெபா ள்கள் ( க்ேகா.223.உைர); these the 
things close to the speaker, impers. pl. (ெச.அக.).

     [இ → இைவ.]

   க. இ . இதவ;   ெத. இ ;   ேகாத. இத;்   ட. இதம்;   ட. இ ;   . இன் ;   ேகாண். ஈ , இவ்;   , 
ஈ. ;   பர,் இவ். . ஈவ்வ ;   ெகாலா. இதவ்;   நா. இதவ்;   . இப்பரா மா. இத;் ரா, எத்க்.

     [இ + ஐ.]

இழ-த்தல்

இழ-த்தல் iḻttal,    3 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. தவற தல் (நால .9);; to lose, forfeit.

   2. சாகக் ெகா த்தல்; to lose by death.

     "மக்களிழந்த ம்ைப ம்" (உத்தர. க் .138); (ெச.அக.);.

ம. இழக் க.

     [இ  - இழ.]

இழந்த நாக்க -
த்தல்

இழந்த நாக்க -த்தல் iḻndanākkaḍittal,    3 ெச. .  (v.i.)

.

   1. ன் ன் நிைனயாமல் உ ன்  வாக்களித்தல் (Tinn);; to promise or consent lightly without

 due consideration.

   2. இரக்கப்ப தல் (இ.வ.);; to commiserate. (ெச.அக.);.

     [இழந்த + நாக்  + அ .]

இழந்த நாள்

இழந்த நாள் iḻndanāḷ, ெப. (n.)

   பயனின் க் க ந்த நாள் (அஷ்டகா. ப்ப . மந்.1.1.10);; wasted day.

     [இழந்த + நாள்.]

இழப்பாளி

 
 இழப்பாளி iḻppāḷi, ெப. (n.)

   ெசல்வத்ைத ணாகச ்ெசலவ ப்பவன்; spend thrift (ஆ.அக.);.

     [இழப்  + ஆளி.]

இழப்

இழப்  iḻppu, ெப. (n.)

   இழக்ைக (ஒ . ெபா .2);; loss."இழப் ம் ற்பயக் ம் நற்பாலைவ" ( றள்.659);.

     [இள் → இழ → இழப் .]

இழப் ணி

 
 இழப் ணி iḻppuṇi, ெப. (n.)

   இழந்தவன் ( ன்.);; one who has suffered loss, as of child, husband or property. (ெச.அக.);.

     [இழப்  + உணி.]

இழப் ெவற் ைல

 
 இழப் ெவற் ைல iḻppuveṟṟilai, ெப. (n.)

   நல்ல ங் ெகட்ட ங் கலந்த ெவற் ைல (இ.வ.);; unsorted betel leaves. (ெச.அக.);.

     [இழப்  + ெவற் ைல.]
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இழ

இழ 1 iḻvu, ெப. (n.)

   1. இழப் ; loss, deprivation, detriment

     "உனக் ங் ழெவன்றான்" (கம்பரா.ஊரே்த .83);. 2 ேக ;

 destruction ruin.

     "ெசந்ெதாைட இழ ப ெமன ம க்க" (ெதால்.ெபா.406.உைர);.

   3. சா ; death.

   4. இ சச்டங் ; funeral. 'இழ க்  வந்தவள் தா ய ப்பாளா?

   5. ெதாந்தர  (ெகா.வ.);; trouble, worry.

   6. எச் ல் ( ங்.);; leavings in plates after eating.

   7. வ ைம; destitution.

     "ெப ழ ன்பேமா ...ஆ ம்" ( . .2.9); (ெச.அக.);.

ம. இழ .

     [இள் → இழ → இழ .]

 இழ 2 iḻvu, ெப. (n.)

   க ளைமப்  ஆற ள் ஒன்றான பந் நட்டம் ( ங்.);; bereavement, one of six karuvul-amaippu. (ெச.அக.);.

     [இ  → இழ . ேப , இழ , இன்பம், ணி ப் , சா  என்  க ளைமப்  ஆ வைக.]

இழ க்க -த்தல்

இழ க்க -த்தல் iḻvukkaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ெசத்த ட் ல் மாரப் த் க் ெகாள் தல்; to beat ore's breast-in funeral out of grief for the departed.

   2. க்  ய தல்; exert oneself in vain. (ெச.அக.);.

     [இழ க்  + அ ]

இழ கா-த்தல்
இழ கா-த்தல் iḻvukāttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   சா த் யரங் ெகாண் த்தல்;     [இழ  + கா.]

இழ காரன்

 
 இழ காரன் iḻvukāraṉ, ெப. (n.)

   சா க் ரியவன்; mourner. (ஆ.அக.);.

     [இழ  + காரன்.]

இழ ட் -தல்

இழ ட் -தல் iḻvuāṭṭudal,    5 ெச. . . (vi.i) 

   ெதாந்தர ண்டாக் தல் (இ.வ.);; to cause confusion and uproar, as at a funeral, to create trouble;

 be a nuisance. (ெச.அக.);.

     [இழ  + ட் .]

இழ ெகா -த்தல்

இழ ெகா -த்தல் iḻvugoḍuttal,    3 ெச. . . (v.i.)

இழ  ட்  பாரக்்க;see ilavu-kuttu. (ெச.அக.);.

     [இழ  + ெகா .]

இழ ெகா ப்பான்

 
 இழ ெகா ப்பான் iḻvugoḍuppāṉ, ெப. (n.)

   ெதால்ைலக்ெகா ப்பவன் (இ.வ.);; troublesome fellow, a pest rabble rouser. (ெச.அக.);.

     [இழ  + ெகா ப்பான்.]
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இழ ெகாண்டா -
தல்

இழ ெகாண்டா -தல் iḻvugoṇṭāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   சா த் யரங் ெகாண் த்தல் (ெகா.வ.);; to mourn for the dead, in a public manner, both at the funeral as well as 
at subsequent obsequies. (ெச.அக.);.

     [இழ  + ெகாண்டா .]

இழ  ெசால் -தல்

இழ  ெசால் -தல் iḻvusolludal,    15 ெச. . . (v.i.)

   சாவ த்தல்; to give intimation concerning a funeral. (ெச.அக.);.

     [இழ  + ெசால் .]

இழ ப்

 
 இழ ப்  iḻvuḍuppu, ெப. (n.)

   யரக் யான உைட (pond);; mourning dress. (ெச.அக.);.

     [இழ  + உ ப் .]

இ  -தல்

இ  -தல் iḻuvuviḻudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   இறப்  ேநரி தல்; to befall, as death. (ெச.அக.);.

     [இழ  + .]

இழ

 
 இழ  iḻvuvīṭu, ெப. (n.)

   சா ; house where a death has occurred. (ெச.அக.);.

     [இழ  + .]

இழ ழ்

இழ ழ் iḻvūḻ, ெப. (n.)

   ேக த ம் ைனப்பயன்; destiny which brings trouble and loss.

     "ேபைதப் ப க் ழ ழ்" ( றள்,372); (ெச.அக.);.

     [இழ  + ஊழ்.]

இழேவாைல

 
 இழேவாைல iḻvōlai, ெப. (n.)

   சாைவய க் ம் மடல்; funeral notice. (ெச.அக.);.

     [இழ  + ஒைல.]
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இ

இ 1 iḻidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. இறங் தல் (அகநா.66);; to descend, dismount.

   2. தல்; to fall drop down."ெவண்ம யம்…. நிலத் ந்த ெதாத்தனேவ" ( வக. 2238);.

   3. இ ப தல்; to be degra-

 ded, disgraced, reduced in circumstances.

     "மாந்தர ்நிைல  னி ந்தக் கைட" ( றள்.964);.

   4. தாழ்தல்

     "நா ம் ந் " ( வ். வாய்.3.7.9);;

 to be inferior, low in comparison.

   5. ெவளிப்ப தல்; to be revealed.

     "வானின் ந்  வரம் கந்த மா தத் ன்" (கம்பரா.அேயாத்.மந் ர.1);.

   6. ைழதல்; to enter into.

     "த மத்  ென க் ெகன்  யா" (கம்பரா. ரமா. 111); (ெச.அக.);.

   ம. இ க;   க. இ ;   ெத. ஈ , ;   ேகாத. உக்;   ட. ஊக். ஊங்க்;   ட. இளி;   ட. இ , 
இளி னி;   ெகாலா. க், க் ;   நா. க் ;   பர.் இர.் இரவ்், இரி;   . வ;   ேகாண். ஈய்யானா;   . 
ரீய ;   ரா. டரிங் ;பட. ஈ . எர .

     [இ – இ .]

இ க்கப் ெப -தல்

இ க்கப் ெப -தல் iḻikkappeṟudal,    13 ெச. . . (v.i.)

   ஆழமாகத் ேதாண்டப்ப தல்; to be dug or sunk, as a well. 

     ' ர  ண க்கப் ெப வதாக ம்' (S.I.I.ii.521); (ெச.அக.);.

     [இ  – இ க்க + ெப .]

இ கட்ெப ங் 
கண்ணனார்

 
 இ கடெ்ப ங் கண்ணனார ்iḻigaṭperuṅgaṇṇaṉār, ெப. (n.)

   கைடக் கழகப் லவரக் ள் ஒ வர;் a sangam poet.

     [இ கண் + ெப ம் + கண்ணன் + ஆர.் இ கண் = ஊரப்்ெபயர.் (ஒ.ேநா.); ங்கண் உத் ைரயார.்]

இ கைட

 
 இ கைட iḻigaḍai, ெப. (n.)

   க இ ந்த  ( ன்.);; that which is lowest, most-mean, most degraded. (ெச.அக.);.

     [இ  + கைட.]

இ கண்

இ கண் iḻigaṇ, ெப. (n.)

   ைளநீெரா ங் கண்; blear-eyes secreting matter.

     " ந்த கண்ணனி  கண்ணன்" (ைசவச.ஆசாரிய.11); (ெச.அக.);.

     [இ  + கண்.]
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இ -தல்

இ -தல் iḻigudal,    7 ெச. . . (v.i.)

   1. தாழ்தல், இறங் தல்; to come down, godown.

   2. ழ்தல்; to fall.

   3. த் தல்; to stab.

     [இ  - இ .]

இ லத்தார்

இ லத்தார ்iḻigulattār, ெப. (n.)

   இ ந்த லத்தார;் low case people.

     "இ லத்தவரக்ேள ம் எம்ம  யாரக்ளா ல்" (ஆ.அக.); ( மாைல.42);.

     [இ  + லத்தார.்]

இ லம்

இ லம் iḻigulam, ெப. (n.)

   தாழ்ந்த ; low case or family. (அஷ்டப். வரங்.கலம்.15); (ெச.அக.);.

ம. இ லம்.

     [இ  + லம்.]

இ ைக

இ ைக iḻigai, ெப. (n.)

   ைகச் ரிைக; dagger.

     "பவளப் பாய்காற்ப மணி ைக" ( வக.558); (ெச.அக.);.

     [இ  – இ ைக. இ தல் = ஆழக் த் தல்.]

இ ங்

இ ங்  iḻiṅgu, ெப. (n.)

   ஈனம்; meanness.

   2. வ ; scar. (ஆ.அக.);.

     [இ  → இ ங் .]

இ சச்ல்

இ சச்ல் iḻiccal, ெப. (n.)

   1. ப த்தல்; despising.

   2. இ ச் தல்; degrading. (ஆ.அக.);.

     [இ  → இ சச்ல்.]

இ சச்ல்வாய்

 
 இ சச்ல்வாய் iḻiccalvāy, ெப. (n.)

   றந்தவாய்; open mouth.

     [இ  → இ சச்ல் + வாய்.]

இ ச் -தல்

இ ச் -தல் iḻiccudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. இறக் தல்; to lower, let down, help or hand down.

     "அரிவ பட் ச் ய மானத் ைறயவன்" (ேதவா.584,7);.

   2. தள்ளிக் ெகா த்தல்; to remit as taxes.

     "இைற ச் க் ெகா த்ேதாம்" (S.I.I.i,69);.

   3. இ த்தல்; to pull down, dismantle, as a building. 

     ' மண்டப ச்  ெய ப்பதற் ' (S.I.I.iii.93);

   4. அவம த்தல் ( ன்.);; to disgrace, insult. (ெச.அக.);.

     [இ  → இ ச் .]
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இ செ்சால்

 
 இ செ்சால் iḻiccol, ெப. (n.)

   இ ெசால் ( ங்.);; condemnatory, or deprecatory language. (ெச.அக.);.

     [இ  + ெசால்.]

இ னர்

இ னர ்iḻisiṉar, ெப. (n.)

   1. அ னர;் ignoramus people.

   2. ழ்மக்கள்; mean-minded people. (ெச.அக.);.

     [இ  → இ னர.்]

இ னர் ெமா

 
 இ னர ்ெமா  iḻisiṉarmoḻi, ெப. (n.)

   இ வழக்  (அவப் ரஞ்சம்); (உரி.நி.);; slang. vulger dialect corrupt language, as the spoken tongue of low, 
uncivilized people (ெச.அக.);.

     [இ  → இ னர ்+ ெமா .]

இ னன்

இ னன் iḻisiṉaṉ, ெப. (n.)

   1. ைலமகன்; a man of oppressed class

     "கட் னிணக்  னன்" ( றநா. 82);.

   2. தாழ்ந்ேதான்; low, uncivilized person.

     "இ  னர ்வழக் " (ெதால்.ெபா.649.உைர); (ெச.அக);.

     [இ  → இ னன்.]

இ -தல்

இ -தல் iḻisudal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தல்; to smear, plaster, spread over.

     "சாந் ய ேகாலம்" ( வ்.ெபரிய .2.8,7); (ெச.அக.);.

     [இ  → இ தல்.]

இ ெசால்

இ ெசால் iḻisol, ெப. (n.)

   1. ப செ்சால் ( ங்.);; calumny, slander.

   2. இ செ்சால்; blame worthy term.

 improper language of four kinds, viz. ெபாய், றைள, க ஞ்ெசால், பயனில் ெசால் ( வா.);. i.e., falsehood, 
calumny gossip, harsh words and the useless ones (ெச.அக.);.

     [இ  + ெசால்.]

இ ஞன்

இ ஞன் iḻiñaṉ, ெப. (n.)

   இ னன்; a man of oppressed class.

     "இ ஞன் ைலக்கரந் ண் " (காஞ் ப்.பர ரா.42); (ெச.அக.);.

     [இ  → இ ஞன்.]

இ த் -தல்

இ த் -தல் iḻiddudal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. இறக் தல்; to lower, let down.

   2. வரிநீக் தல்; to remit, as taxes. 

     'எப்ேபரப்்பட்ட இைற ம் இ த் ' (S.I.I.iii.103);;

     [இ  → இ த் .]
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இ தக

இ தக 1 iḻidagavu, ெப. (n.)

   இ  ( ங்.);; inferiority, baseness, meanness. (ெச.அக.);.

     [இ  + தக .]

 இ தக 2 iḻidagavu, ெப. (n.)

   எளிைம; simplicity. (ஆ.அக.);.

     [இ  + தக .]

இ ைண

இ ைண iḻidiṇai, ெப. (n.)

   அஃ ைண; nouns and verbs referring to impers. beings

     "எல்லா ெமன்ப ைண யா ன்" (நன்.245); (ெச.அக.);.

     [இ  + ைண. அல் + ைண - அஃ ைண என்பேத மர . உயர் ைண ேமன்ேம ம் உய ம் மக்கள் 
ரி . இஃ ண ராத தன் லார ்உயர் ைணக்  எ ராக இ ைண எனச ்ெசாற்பைடத்த  

தவறா ம்.]

இ ந்தார்

 
 இ ந்தார ்iḻindār, ெப. (n.)

   தாழ்ந்ேதார;் interiors. (ஆ.அக.);.

     [இ  → இ ந்தார.்]

இ ந்ேதார்

 
 இ ந்ேதார ்iḻindōr, ெப. (n.)

இ ந்தார ்பாரக்்க;see ilindar. (ஆ.அக.);.

     [இ ந்தார ்→ இ ந்ேதார.்]

இ ப்

இ ப்  iḻippu, ெப. (n.)

   1. தாழ்த் ப் ேப தல்; insult, contemptuous treatment

     "ைகய யாமாக்க ளி ப்  ெம த்ேதத் ம்" (நால .163);.

   2. இ ப் ச் ைவ ( லப். 3.

   13. உைர);; sentiment of disgust (ெச.அக.);.

     [இளி → இ  → இ ப்  ( .தா.301);.]

இ ப் ச் ைவ

இ ப் ச் ைவ iḻippuccuvai, ெப. (n.)

   இ ணர்  ( லப்..3.13, உைர);; sentiment of disgust (ெச.அக.);.

     [இளி – இ  - இ ப்  + ைவ.]

இ

இ 1 iḻibu, ெப. (n.)

   ைற ; little, small quantity, minimum.

     [இ  → இ .]

 இ 2 iḻibu, ெப. (n.)

   அணிவைக ெளான் ;   அஃ  இ ேதான்றக் வ ; a figure of speech.

     "ெவள்ைளக் " (யா.கா.உ ப்.15); (ஆ.அக.);.

     [இ  → இ .]
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இ யற்கண்

 
 இ யற்கண் iḻiyaṟkaṇ, ெப. (n.)

   இைம றந்த கண்; eye the lids of which remain open (ஆ.அக.);.

     [இ  + அல் + கண்.]

இ னன்

இ னன் iḻiyiṉaṉ, ெப. (n.)

இ னன் பாரக்்க;see ilisinan.

     "இ னரக்்ேக யா ம் ப த்தாரக்் ணீதல்" ( பஞ்:75);.

     [இ  → இ னன்.]

இ வழக்

இ வழக்  iḻivaḻkku, ெப. (n.)

   இ னர ்வழக்  (ெதால்.எ த். 64, நச.்);; slang, vulgar usage. (ெச.அக.);.

     [இ  + வழக் .]

இ

இ  iḻivu, ெப. (n.)

   1. தாழ்  ( ங்.);; inferiority lowness, baseness.

   2. இகழ்ச்  ( டா.);; disgrace. dishonour, ignominy.

   3. ைற ; diminution, decrease, deficiency.

     "இ வ ந் ண்பான்" ( றள்.946);.

   4. ேக  ( வா.);; ruin, destruction.

   5. ற்றம் ( வா.);; fault blemish.

   6. ட் ; pollution, defilement.

     "இ  ெதாடக் ற் " (ெபரிய . ந நந்:24);.

   7. பள்ளம் ( வா.);; hollow, depression, pit. (ெச.அக.);.

   ம. க. இ ;ெத. .

     [உள் → இள் → இளி → இ  - இ  ( .தா.301);.]

இ ச் றப்

 
 இ ச் றப்  iḻivucciṟappu, ெப. (n.)

   ஒன் ற்ேக ள்ள இ ைவக் காட் ய ; indicative of baseness as a special quality. (ஆ.அக.);.

     [இ  + றப் .]

இ ச் றப் ம்
ைம

 
 இ ச் றப் ம்ைம iḻivucciṟappummai, ெப. (n.)

   இ ன் ைய ளக் ம் உம்ைம; particle expressing marked inferiority.

     [இ  + றப் ம்ைம.]

இ படல்

 
 இ படல் iḻivubaḍal, ெப. (n.)

   ஈனப்படல்; get insulted. (ஆ.அக.);.

     [இ  + படல்.]
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இ ப த்தல்

 
 இ ப த்தல் iḻivubaḍuttal, ெப. (n.)

   தாழ் ப த்தல்; demean. (ஆ.அக.);.

     [இ  + ப த்தல்.]

இ பண்ணல்

 
 இ பண்ணல் iḻivubaṇṇal, ெப. (n.)

   தாழ்  ப த் தல்; insult. (ஆ.அக.);.

     [இ  + பண்ணல்.]

இ ெனனல்

இ ெனனல் iḻiṉeṉal, ெப. (n.)

   ஒர ்ஒ க் ப் ; onom expr. to denote the bustle and stir in an inhabited house.

     "ஏந்  மாடங்க டா  ெனன்பன" ( வக. 2315); (ெச.அக.);.

     [இ  → இ ெனனல்.]

இ -த்தல்

இ -த்தல் iḻuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஈரத்்தல்; to draw, pull, haul, drag along the ground.

   2. கவரத்ல்; to draw to oneself, attract as a magnet.

   3. வயப்ப த் தல்; lo influence, persuade by coaxing, wheedle.

   4. நீளச ்ெசய்தல்; to lengthen, stretch, attenuate by pulling, draw out.

   5. வ ந்  ெதாடர்  ப த் தல்; to drag one into an affair, to haul up a person, as to court to deliberately bring in 
one's name in support of an argument.

   6. காலநீட் த்தல் (ெகா.வ.);; to protract as time.

   7. ஒ ைய நீட் தல் (ெகா.வ.);; to lengthen, as the sound in singing, speaking or in reading.

   8. உள்வாங் தல்; to draw into, as whirlwind, to swallow up, engulf, as vortex in a stream 

     'ெவள்ளம் இ க் ற '.

   9. உ ஞ் தல்; lo

 absorb,

 as a sponge. - 3 ெச. . . (v.i.);

   1. வ ப் ண்டாதல்; to have one's features or limbs distorted in spasms, have convulsions, to be twitched with pain, 
often used impersonally.

      'ைககால் வா னால் இ க் ற '.

   2. ச்  வாங் தல்; to grasp for breath, as from asthma or from approach of death.

இ க்க -த்தல்

இ க்க -த்தல் iḻukkaḍittal,    3 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அைலயைவத்தல்; cause vexatious trouble to a person by constantly putting off the fulfilment of an obligation to him.

     "இ க்க த்தாய் ெநஞ்ேச" (தா .உடல்ெபாய். 65); (ெச.அக.);

     [இ  → இ க்க .]
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இ க்கம்

இ க்கம் iḻukkam, ெப. (n.)

   ைழ; fault, offence, transgression. 

     'நாளி க்கம் நட்டார ்ெச ன்' ( றள்.808);.

   2. ஒ க்கந் தவ ைக; violation of social and case rules.

     "இ க்க ந்த றப்பாய் ம்" ( றள்.133);.

   3. ஈனம்; ignominy, discomfiture

     "ம வாளவ னி க்க ற்ற வன் ம்" (கம்பரா.அேயாத்.மந் ர 41); (ெச.அக.);.

     [இ  → இ க்  → இ க்கம் ( .தா.116);.]

இ க்கல்

இ க்கல்1 iḻukkal, ெப. (n.)

   தளர்  ( வா.);; languor, lassitude, enfeeblement.

   2. வ க் ைக; sipping gliding.

     "இ க்க ைட  ற் க்ேகா லற்ேற" ( றள்.415); (ெச.அக.);.

க. இ ெக.

     [இ  – இ க்கல்.]

 இ க்கல்2 iḻukkal, ெப. (n.)

   வ க் நிலம்; slippery ground (ஆ.அக.);.

     [இ  – இ க்கல்.]

இ க்காைம

இ க்காைம iḻukkāmai, ெப. (n.)

   மறவாைம; remembering.

     "இ க்காைம யாரம்ாட் ம்" ( றள்.536); unforgetting (ஆ.அக.);.

     [இ க்  + ஆைம 'ஆ' எ.ம.ஈ .]

இ க்கா

இ க்கா  iḻukkāṟu, ெப. (n.)

   ெந ; evilway;

 path of iniquity.

     "இ க்காற்  ேனதம் ப பாக்க ந் " ( றள்.164); (ெச.அக.);.

     [இ க்  + ஆ . ஆ  = வ .]

இ க் யான்

இ க் யான் iḻukkiyāṉ, ெப. (n.)

   மறந் ந்தவன்; one who did not remember.

     " ன் றக் காவா  இ க் யான்" ( றள்.535); (ஆ.அக.);.

     [இ க் யவன் – இ க் யான்.]
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இ க்

இ க் 1 iḻukkudal,    7 ெச. . . (v.i.)

.

   1. தவ தல் ( வக. 2238);; to slip down from a great height fall from a high rank.

   2. ன் தல் (அகநா.18);; to suffer misery, undergo pain.

   3. வ க் தல் ( வக.476);; to slip, slide.

   4. தளரத்ல் ( வா.);; to grow weak, lose vigour;

 to become dispirited.

   5. அகப்ப தல் ( லப்.12, 24, அ ம்.);; to

 be

 caught, entrapped. 12 ெச. ன்றா . (v.t.);

   1 மறத்தல்; to forget.

     " ன் றக் காவா க்  யான்" ( றள்.535);.

   2. இழத்தல்; to lose.

     "ம ழ்நைக க் யான்" ( றநா.71);.

   3. க தல்; to give up, avoid

     "நான்  க்கா யன்ற தறம்" ( றள்.35);.

   4. அ த்தல் ( லப்.12.24);; to destroy. (ெச.அக.);.

இ க் செ்சால்

 
 இ க் செ்சால் iḻukkuccol, ெப. (n.)

   ஈனமான ெசால்; slang term. (ஆ.அக.);.

     [இ க்  + ெசால்.]

இ க் ைடயான்

 
 இ க் ைடயான் iḻukkuḍaiyāṉ, ெப. (n.)

   ழானவன்; low, uncivilized person. (ஆ.அக.);.

     [இ க்  + உைடயான்.]

இ க் ப்ெபா க்
ெகனல்

 
 இ க் ப்ெபா க்ெகனல் iḻukkuppoḍukkeṉal, ெப. (n.)

   எசச்ரிக்ைகக் ப்  (J);; expr. of warning. (ெச.அக.);.

     [இ க்  + ெபா க்  + எனல்.]
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இ -தல்

இ -தல் iḻugudal,    7 ெச. . . (v.i.)

   1. தல்; waft, blow, as the wind.

     "ெதன்ற க ெம ந் " (கம்பரா. ஊரே்த .174);.

   2. பரத்தல்; to extend, spread over.

     "மைழக் ல த் க்ெகலாம்" (கம்பரா.இராவணன் வைத.62);.

   3. ப தல்; to settle, as particles of dust.

     " ற  க ந் களி கப் ெபற்றனன்" (உபேதசகா. ரா .73);.

   4. தாம த்தல் (J);; to procrastinate, linger;

 to

 be

 tardy, - 5 ெச. ன்றா . (v.t.);

   தல்; to daub, to smear, rub over, as mortar.

     "ெவண் ைத ய மாடத் " (மணி.6.43); (ெச.அக.);.

     [இ  → இ  → இ  ( .தா.329);.]

இ ணி

இ ணி iḻuguṇi, ெப. (n.)

   1. ேசாம்ேப ; procrastinating person, sluggard.

   2. இவறன்; miser. (ெச.அக.);.

     [இ  + உணி.]

இ பைற

இ பைற iḻugubaṟai, ெப. (n.)

   ப்பைற (அகநா. 19, உைர);; small drum shaped like an hour-glass. (ெச.அக.);.

     [இ  + பைற.]

இ ங்

இ ங்  iḻuṅgu, ெப. (n.)

   நீங் ைக ( வக.3093, உைர.);; separation, withdrawal (ெச.அக.);.

     [இ  - இ  - இ ங் .]

இ த்தல்

இ த்தல் iḻuttal, ெப. (n.)

   ஈரத்்தல்; to draw or pull as in drawing a wire.

   2. ச்  வாங்கல்; to gasp for the breath, as in asthma or on the approach of death.

   3. வ ப் ண்டாதல்; having convulsions, to twitch, with pain.

   4. உள்வாங் தல்; to draw into, to swallow up.

   5. உ ஞ் தல்; to absorb. (சா.அக.);.

     [இள் → இ  → இ த்தல்.]

இ த் க்ெகாண்
 நில்(ற்)-த(ற)ல்

இ த் க்ெகாண்  நில்(ற்)-த(ற)ல் iḻuttukkoṇṭunilṟtaṟal,    14 ெச. . . (v.i.)

   1. இக மா ப தல் (ெகா.வ.);; to pull against to draw away from each other, as refractory oxen in yoke. (ெச.அக.);.

     [இ த்  + ெகாண்  + நில்.]
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இ த் ப்ப -த்தல்

இ த் ப்ப -த்தல் iḻuttuppaṟittal,    14 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ ந்  ெகாள் தல்; to take away by force.

     "அடரந்் யமனி த் ப்

ப க் ல்"

.

   1. ெப யற்  ெசய்தல்; put forth great and protracted effort. 

     'இ த் ப் ப த்  அந்தக் காரியம் நடந்த '.

   2. ேபாரா தல்; to struggle against contend

     "அவேனா  இ த் ப் ப த் க் ெகாண்  நிற் றான்" (ெச.அக.);.

     [இ த்  + ப .]

இ த் ப் த்தல்

 
 இ த் ப் த்தல் iḻuttuppiḍittal, ெப. (n.)

   ைக, கால், வ  த ய பாகங்களில் தைச ங் வதால் ெரனக் கா ம் ஒ வைக 
நிைலைம; sudden involuntary rigid contraction of limbs, abdomen etc. due to mascular action – spasm. (சா.அக.);.

     [இ த்  + த்தல்.]

இ த் ப்ேப -தல்

இ த் ப்ேப -தல் iḻudduppēcudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நி த்  ெமள்ளப்ேப தல்; to speak slowly, in a measured manner.

   2. ந வ ட் ப் ேப தல்; to speak evasively. (ெச.அக.);.

     [இ த்  + ேப .]

இ த் -தல்

இ த் -தல் iḻudduviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெசயைல நீட் த்  தல்; to protract delay, continue putting off indefinitely.

   2. வ ந்  ெதாடர் ண்டாக் தல்; to drag, as into court. 

அவைன அந்த வழக் ல் இ த்  ட்டாரக்ள்.

   3. ெவளிப்ப த் தல் to make public, as one's faults. 

     'க க்கத்ைதெயல்லாம் இ த்  ட்டான்'

   4. தாய் உண்டாக் தல்; to bring about cause produce. 

     'இம் ம ந்  வ ற்  வ ைய இ த்  ட்ட ' (ெச.அக.);.

     [இ த்  + .]
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இ

இ 1 iḻudu, ெப. (n.)

   த் ப்  (நாநாரத்்த.);; sweetness. (ெச.அக.);.

     [இள் → இ  → இ .]

 இ 2 iḻudu, ெப. (n.)

   ெவண்ெணய்; butter.

     "இ தாரெ்மன் பள்ளிேமல்" ( வக.1576);.

   2. ெநய்; ghee.

     "இ தைம ெயரிகடர ் ளக் " ( வக.2630);.

   3. நிணம்; fat grease.

     "இ ைட ன ன்" (கம்பரா. வ ண.29);.

   4. ேதன்; honey. இ தார…்  ( வக.3137);.

   5. ழம் ; thick semi-liquid substance.

     "ேச  ெசய் ள்" (ெபரிய . நாட.்12);.

   6. ேச ; mud. (ெச.அக.);.

ம. .

     [இள் → இ  → இ .]

இ ைத

இ ைத iḻudai, ெப. (n.)

   1. அ ன்ைம; ignorance.

     "இ ைத ெநஞ்ச ெதன்ப ன்றேத" (ேதவா.1203.8);.

   2. ேபய் (சங்.அக.);; devil.

   3. ெபாய் (சங்.அக.);; falsehood.

   4. ட்டாள்; ignorant person (ெச.அக.);.

     [இ  → இைத.]

இ ப்பைற

 
 இ ப்பைற iḻuppaṟai, ெப. (n.)

   ெச ெபட் ன் அைற ( ன்.);; drawer. (ெச.அக.);.

     [இ ப்  + அைற.]

இ ப்பாசா

 
 இ ப்பாசா  iḻuppācāmi, ெப. (n.)

   ஒ ங்கற்ற நடத்ைத ள்ளவன்; immoral person. (ெச.அக.);.

     [இ ப்  + ஆசா .]

இ ப்பாட்டம்

இ ப்பாட்டம் iḻuppāṭṭam, ெப. (n.)

   1. காலச் ணக்கம்; tardiness, procrastination, innering.

   2. உ ன்ைம (யாழ்ப்.);; uncertainty. (ெச.அக.);.

     [இ ப்  + ஆட்டம்.]
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இ ப்பாட் யம்

 
 இ ப்பாட் யம் iḻuppāṭṭiyam, ெப. (n.)

இ ப்பாட்டம் பாரக்்க;see iluppattam. (ெச.அக.);.

     [இ ப்  + ஆட் யம்.]

இ ப்பாணி

இ ப்பாணி1 iḻuppāṇi, ெப. (n.)

   ணக்கம் ெசய்பவன் (J);; one who delays or postpones, a lingerer. (ெச.அக.);.

     [இ ப்  + ஆளி – இ ப்பாளி - இ ப்பாணி.]

 இ ப்பாணி2 iḻuppāṇi, ெப. (n.)

   ஏரக்்காைல கத் ல் ட் ம் ைள (ஆணி.); (யாழ்ப்.);; movable peg which fastens the yoke to the beam of the 
plough. (ெச.அக.);.

     [இ ப்  + ஆணி.]

இ ப்பாளி

 
 இ ப்பாளி iḻuppāḷi, ெப. (n.)

   காலத்தாழ்  ெசய்பவன்; procrastinator, (ஆ.அக);.

     [இ ப்  + ஆளி.]

இ ப்

இ ப் 1 iḻuppu, ெப. (n.)

   இ க்ைக; drawing pulling.

   2. கவரச்் ; attraction.

   3. இ ேநாய்; spasm, convulsion.

   4. ஈைளேநாய் ( வாசகாசம்); (ைதலவ. ைதல.117);; asthma.

   5. நீரி ப் ; force of a current of water.

   6. காலந்தாழ் ; procrastination delay.

      'காரியம் இன் ம் இ ப் ேல க் ற '.

   7. ைற ; deficiency,  insufficiently, 

     'ெசல க் ப் பணம் இ ப்பா க் ற '.

   8. நிசச்ய ன்ைம; doubtfulness, uncertainty. 

     'அவன் வாரத்்ைத இ ப் த்தான்'. (ெச.அக.);.

   ம. இ ப் ;ெத. ஈ .

     [இள் → இ  → இ  → இ ப் .]

 இ ப் 2 iḻuppu, ெப. (n.)

   நீட்  இைசத்தல்; row of music. (ஆ.அக.);. [இ  → இ ப் .]

இ ப் ண் தல்

 
 இ ப் ண் தல் iḻuppuṇṇudal, ெப. (n.)

   இ க்கப்ப தல்; being drawn (ஆ.அக.);.

     [இ ப்  + உண் தல்.]
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இ ப் த்ேதர்

 
 இ ப் த்ேதர ்iḻupputtēr, ெப. (n.)

   இ த் செ்சல் ம் ேதர ்(w);; temple car to be dragged dist for eduppu-t-tér (ெச.அக.);.

     [இ ப்  + ேதர.்]

இ ப் ப்ப ப்பா-
தல்

இ ப் ப்ப ப்பா-தல் iḻuppuppaṟippātal,    6 ெச. . . (v.i.)

   1. ேபாராட்டமாதல்; to be in a state of scuffling and struggling;

 to be in a problematical or unsettled condition.

   2. ேபா ய ம், ேபாதாத ம் ஆதல்; to be scarce. (ெச.அக.);.

     [இ ப்  + ப ப்  + ஆதல்.]

இ ப் ப்ப ப்

இ ப் ப்ப ப்  iḻuppuppaṟippu, ெப. (n.)

   1. ஒ ங் னமான நடக்ைக; Immorality

     "அவ க்  இ ப் ப் ப ப் ண் }.

   2. கடன்; debit. (ெச.அக.);.

     [இ ப்  + ப ப் ..]

இ ப் ம்ப ப் மா
-தல்

இ ப் ம்ப ப் மா-தல் iḻuppumbaṟippumātal,    6 ெச. . . (v.i.)

இ ப் ப்ப ப்பாதல் பாரக்்க;see iluppu-p-parippu. (ெச.அக.);.

     [இ ப் ம் + ப ப் ம் + ஆ.]

இ ப் மாந்தம்

 
 இ ப் மாந்தம் iḻuppumāndam, ெப. (n.)

   ெசரியாைம ேநாய்வைக ( வரட)்;; digestive disorder in children accompanied by fits. (ெச.அக.);.

     [இ ப்  + மாந்தம்.]

இ ப் வைல

 
 இ ப் வைல iḻuppuvalai, ெப. (n.)

   ன் க் ம் வைலவைக (pond);; a kind of fishing net. (ெச.அக.);.

     [இ ப்  + வைல.]

இ ப

இ ப 1 iḻubaṟi, ெப. (n.)

இ ைவ, 1,

   2. பாரக்்க;see iluvai. (ெச.அக.);.

     [இ  + ப .]

 இ ப 2 iḻubaṟi, ெப. (n.)

   ேபாராட்டம்; scuffle, struggle. 

     'அவேனா  ெபரிய இ ப யா க் ற ' (ெச.அக.);.

     [இ  + ப .]

இ ம்

இ ம் iḻum, ெப. (n.)

   1. த் ப்  ( ங்.);; sweetness.

   2. ம ழ்ச்  (ஆ.அக.);; happiness. (ெச.அக.);.

     [இள் → இ  → இ ம்.]
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இ

 
 இ  iḻumu, ெப. (n.)

   த் ப் ; sweetness. (சா.அக.);.

     [இ  → இ .]

இ ெமனல்

இ ெமனல் iḻumeṉal, ெப. (n.)

   1. ஒ க் ப் "ஏம ரச ெமன ழங்க" ( றநா.3);.

   2. இன்ேனாைசக் ப்  (ெதால்.ெபா ள்.550);; sweet pleasant agreeable sound, both vocal and instrumental.

   3. வ வ ப் ; slipperiness. (ெச.அக.);.

     [உள் → இன் → இ  → இ ம் → இ ெமனல்.]

இ வல்

இ வல் iḻuval, ெப. (n.)

   1. இ க்ைக; drawing, pulling.

   2. ணக்கம்; putting off delaying, postponing. 

     'வழக்  இன் ம் யாமல் இ வ க் ற '.

   3. தன் ெசய ல் கவன ன் ப் றர ்ெசய ல் ேண ைழபவன் (யாழ்ப்.);; one who neglects his own 
affairs and busies himself with those of others;

 a busy-body.

   4. ப் ல்லாதவன்; lazy, slothful person. 

     'அவன் ெபரிய இ வல்'.

   5. ைற ; a deficiency as of money. 

     'ைக ல் பணம் இ வலா க் ற '. (இ.வ.);.

   6. உ ன்ைம; uncertainty, unreliability 

     'அவன் ேபச்  இ வல்தான்'. (இ.வ.); (ெச.அக.);.

ம. இ வ .

     [இ  → இ வல்.]

இ வல் ந வல்

இ வல் ந வல் iḻuvalnaḻuval, ெப. (n.)

   உ ன்ைம (பாவலரச்ரித்.11);; uncertainty. (ெச.அக.);.

     [இ வல் + த வல்.]
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இ ைவ

இ ைவ1 iḻuvai, ெப. (n.)

   1. பணி ல் கணக்கம் (இ.வ.);; delay, procrastination, dilatoriness.

   2. இைடஞ்சல்; obstruction.

     "நற் க் த் ன்பமடா நா ம் பல ைவ" (பஞ்ச. க.768);.

   3. ஒ  டெ்ச  ( ன்.);; thorny shrub. (ெச.அக.);.

     [இ  → இ ைவ.]

 இ ைவ2 iḻuvai, ெப. (n.)

   1. இ க்ைக; dragging. pulling, as of the eddies in a stream. 

     'ெவள்ளத் ன் இ ைவ அ கம்'.

   2. இ க்கப்ப வ  ( ன்.);; things drawn, as thorns, fishes or timber.

   3. வடம் ( ன்.);; long rope for draught, cable.

   4. இ த்த தடம்; track made on the ground by a thing which is drawn. 

     'இ ைவ கண்டால் அ பாரக்் றேதன்?' (உ..வ.); (ெச.அக.);.

     [இ  → இ ைவ.]

 இ ைவ iḻuvai, ெப.(n.)

நிைலப்ேபைழ, ைச(ேமைச ள்ள இ ப்பைற drawer.

இ ைவக்க

இ ைவக்க  iḻuvaikkayiṟu, ெப. (n.)

   1. இ க் ங் க ; rope used to pull or draw.

   2. ெந ங்க ; long rope.

     [இ  → இ ைவ + க .]

இைழ

இைழ1 iḻaidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ற்கப்ப தல்; to be reeled as yam

     "இைழந்த ைன" (கம்பரா. த் ர.9);.

   2. உராய்தல்; to rub against as the shoots of the bamboo tree. 

     ' ங் ல் ஒன்ேறாெடான்  இைழந்  பற் க்ெகாள் ம் (உ.வ.);.

   3. ேசா  ைழதல் ( ன்.);; to become soft and pasty, as boiled rice by being overcooked.

   4. ெந ங் ப் பழ தல்; to associate intimately. 

     'அவரக்ளி வ ம் இப்ேபா  நிரம்ப இைழ றாரக்ள்' (உ.வ.);.

   5. உள் ெந ழ்தல்; to have tender emotions, as in love. 

     ' ைழந் ைழந்  ேவண் யவரக்் கண்ட கண்' ( றள். 1177);.

   6. தல்; to be together, as husband and wife.

     "இைழந்தவர ்நலத்ைத ெயய் " ( வக.2720);.

   7. ைணதல்; to copulate as snakes. 

     'பாம் கள் ஒன்ேறாெடான் ைழ ம்' ( ன்.);.

   8. ச்  தல்; breathe in a scarcely audible manner, as by a dying person 

     'உ ரிைழந்  ெகாண் க் ற '.

   9. மனம் ெபா ந் தல்; to agree, be in accord
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இைழக்கட்

 
 இைழக்கட்  iḻaikkaṭṭi, ெப. (n.)

   கழைல வைக (இங்.ைவ.);; fibrous tumour. (ெச.அக.);.

     [இைழ + கட் .]

இைழக்கட்

 
 இைழக்கட்  iḻaikkaṭṭu, ெப. (n.)

   காப் க்கட்  ( ன்.);; tying of a string on the wrist for religious ceremonies and for vows. (ெச.அக.);.

     [இைழ + கட் .]

இைழக்க

இைழக்க  iḻaikkayiṟu, ெப. (n.)

   1. ற்க ; cord, piece of string.

   2. காப்  ல் ( ன்.);; thread or string fastened as an amulet about the hair, on the arm or around a tree. (ெச.அக.);.

ம. இழக்க .

     [இைழ + க .]

இைழக் தல்

இைழக் தல் iḻaikkudal, ெப. (n.)

   1. கலத்தல்; mixing.

   2. ம ந்  கலத்தல்; compounding medicine.

   3. இைழத்தல்; to rub with a liquid on a flat stone the reduction of solid bodies to a powder by continuous rubbing. 
(சா.அக.);.

     [இைழ → இைழக் .]

இைழக் ளிர்ச்

 
 இைழக் ளிரச்்  iḻaikkuḷircci, ெப. (n.)

இைழக் ளிரத்்  பாரக்்க;see ilaikkulirtti. (ெச.அக.);.

     [இைழ + ளிரச்் .]

இைழக் ளிர்த்

 
 இைழக் ளிரத்்  iḻaikkuḷirtti, ெப. (n.)

   ஆைட ன் ெமன்ைம (இ.வ.);; fine texture of cloth pleasing to the sight. (ெச.அக.);.

     [இைழ + ளிரத்் .]

இைழக்ேகால்

 
 இைழக்ேகால் iḻaikāl, ெப. (n.)

   ன்னல் ஊ ; knitting - needle. (ேசரநா.);.

ம. இழக்ேகால்.

     [இைழ + ேகால்.]

இைழ

 
 இைழ  iḻaiāṭu, ெப. (n.)

    மரசச்ட்டகத் ள் ர் னி மட் ம் ெவளிேய அைமந்த உளிவைக ( ன்.);; joiner's plane. (ெச.அக.);.

     [இைழ + .]
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இைழெகாள்( )-
தல்

இைழெகாள்( )-தல் iḻaigoḷḷudal,    7 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைதத்தல் (ப ற் ப்.42, உைர);; to sew, stitch. (ெச.அக.);.

     [இைழ + ெகாள்.]

இைழெந க்கம்

 
 இைழெந க்கம் iḻainerukkam, ெப. (n.)

   ஆைட ன் ெமன்ைம; fine texture of the cloth.

     [இைழ + ெந க்கம்.]

இைழப்படம்

 
 இைழப்படம் iḻaippaḍam, ெப. (n.)

   இரத் னக்கல் ப த் ச ்ெச க் செ்சய் ம் ேவைலப்பா ; encasing gems in gold, by a kind of fine work, dist 
fr. கட்டடம். (ெச.அக.);.

     [இைழ – இைழப்  - இைழப்படம். அடம் - ெசால்லாக்க ஈ .]

இைழப்

இைழப் 1 iḻaippu, ெப. (n.)

   ெசய்ெதா ல்; exertion, work;

 application of effort.

     "உைழக்கல மகளி  ைழப்  ரிந்தரற்ற ம்" (ெப ங்..உஞ்ைஞக்.46,334); (ெச.அக.);.

     [இைழ → இைழப் ..]

 இைழப் 2 iḻaippu, ெப. (n.)

   காசேநாய் (இ.வ.);; asthma. (ெச.அக.);.

     [இ  - இ ப்  – இைழப் .]

இைழப் ைடைவ

 
 இைழப் ைடைவ iḻaippuḍaivai, ெப. (n.)

   னால் ெநய்யப்பட்ட ேசைல (ஆ.அக.);; saree with woven - in design.

இைழப் ளி

 
 இைழப் ளி iḻaippuḷi, ெப. (n.)

   இைழக் ந் தச் க் க ; tool for smoothening wooden surface, joiners plane, trying plane. (ெச.அக.);.

     [இைழப்  + உளி.]

     [P]

இைழப் ளியல

 
 இைழப் ளியல  iḻaippuḷiyalagu, ெப. (n.)

   இைழப் ளி ம்  (C.E.M.);; steel chisel in a plane. (ெச.அக.);.

     [இைழப்  + உளி + அல .]

இைழ -த்தல்

இைழ -த்தல் iḻaibiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   காயந் ைதத்தல் ( ன்.);; to stritch up, as a wound. (ெச.அக.);.

     [இைழ + .]
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இைழ

 
 இைழ  iḻaibu, ெப. (n.)

   வல்ெலாற்  வரா  ெசய் ளி ய ைடயரால் எ தெ்தண்ணி வ க்கப்பட்ட றள  தலாப்ப ேனழ் 
நிலத்  ஐந்த  ைற யாேன உைடத்தாய் ஓங் ய ெசாற்களான் வ வ . (அ . ந்.);; poetic composition 
in an easy flowing style of writing consisting of choice diction in which long vowels, soft consonants and the liquids 'I' and 'T' 
are prominent and hard consonants are avoided.

     [இைழ - இைழ .]

இைழேபா -தல்

இைழேபா -தல் iḻaipōṭudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

இைழேயா  பாரக்்க;see ilalyodu.

     [இைழ + ேபா .]

இைழ ந்

 
 இைழ ந்  iḻaimurundu, ெப. (n.)

   நாரத்்தைசகளினா லாக்கப்பட்ட ந் ; tough and elastic cartilage containing a large amount of fibrous tissue. 
(சா.அக.);.

]இைழ + ந் .]

இைழயா -தல்

இைழயா -தல் iḻaiyāṭudal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

   லால் ைதத்தல்; to darn, draw together in sewing. (ெச.அக.);.

     [இைழ  + ஆ .]

இைழ -தல்

இைழ -தல் iḻaiyiḍudal,    18 ெச. ன்றா  (v.t.)

இைழயா  பாரக்்க;see ilaiyadu. (ெச.அக.);.

     [இைழ + இ .]

இைழ

 
 இைழ  iḻaiyūci, ெப. (n.)

   இைழவாங் ; darning-needle. (ெச.அக.);.

ம. இழக்ேகால்.

     [இைழ. + ஊ .]

இைழேயாட் -தல்

இைழேயாட் -தல் iḻaiyōṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

இைழயா  பாரக்்க;see ilaiyadu.

     [இைழ + ஒட் .]

இைழேயா -தல்

இைழேயா -தல் iḻaiyōṭudal,    5 ெச. . . (v.t.)

   ற்சர  ெசல் தல்; to wind thread on a spindle.

   2. ச் க் ைறந்ேதா தல் (ெகா.வ.);; to breathe very gently, as when nearing death. (ெச.அக.);.

     [இைழ + ஒ .]

இைழவாங்

 
 இைழவாங்  iḻaivāṅgi, ெப. (n.)

   இைழ ; darning – needle. (ெச.அக.);. [இைழ + வாங் .]
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இள்( )-தல்

இள்( )-தல் iḷḷudal,    15 ெச. . . (v.i.)

.

   1. ெபா ந் தல்; to fit.

   2. இைணதல்; to join.

   3. ெமல் யதாதல்: to become tender

   4. இைளயதாதல்; to become young.

   5. த் தல்; to pierce.

   6. ளத்தல்; to cut, divide.

   7. பள்ளமாக் தல், தாழ்த் தல்; to make a dip to lower the position or plane.

   8. இ  ப த் தல்; to degrade, look down, under-estimate.

     [இல் → இள்.]

இள-த்தல்

இள-த்தல் iḷattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   ெமல் யதாதல்; to become tender. (ேவ.க.16);.

     [இல் - இள் - இள. இளத்தல்.]

இள

இள iḷa, ெப.எ. (adj.)

   1. இைளய; young."எள்ளல் இளைம" (ெதால்.ெமய்.4);.

   2. ய; small. இளநாகன் (உ.வ.);.

     [இல் – இள் – இள.]

இளஃ -தல்

இளஃ -தல் iḷaḵkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   தளிரத்்தல்; to be so refreshed as to put on a fresh glow.

     "இன் ர ்-------- இளஃ ேம" ( வக.149); (ெச.அக);.

     [இள  - இளஃ. . இளஃ தல். (ேவ.க.17);.]

இளக்கத்தா

 
 இளக்கத்தா  iḷakkattāli, ெப. (n.)

   ஒ  க த்தணி வைக; a kind of necklace (ேசரநா.);.

ம. இளக்கத்தா .

     [இளக்கம் + தா .]

இளக்கம்

இளக்கம் iḷakkam, ெப. (n.)

   1. ெந ழ்ச் ; lay relaxation, tenderness.

   2. தளரச்் ; weariness, faintness.

     "இளக்க ல் கடற்பைட" (கம்பரா.ஊரே்த .71);.

   3. ைலக் ைற ; lessened amount, lower price. 

     'இளக்கமாய் ற்ேறன்' (இ.வ.);.

   4. ெமன்ைம; softness, as of pure gold. 

     'இளக்கமான ெபான்' ( ன்.);.

   5. இளக்காரம்; leniency (ெச.அக.);.

ம. இளக்கம்.

     [இள  → இளக்  → இளக்கம் (ேவ.க.17);.]
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இளக்கரம்

 
 இளக்கரம் iḷakkaram, ெப. (n.)

   இளக்கம்; softness. (ஆ.அக.);.

     [இள → இளக்கம்.]

இளக்கரி

 
 இளக்கரி iḷakkari, ெப. (n.)

இளக்கரித்தல் காண்க (ஆ.அக.);;see ilakkari.

இளக்கரி-த்தல்

இளக்கரி-த்தல் iḷakkarittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ேவகந்தணிதல்; to relax, slacken.

   2. க மத் ல் ப் ன்  த்தல்; to be negligent in action.

   3. தளிரத்ல்; to become weary, dispirited, disheartened.

     "இளக்கரிப்பேதன்' (இராமநா. அேயாத்.);

   4. இள ப் ன்னி தல் ( ன்.);; to yield before an opponent or a rival, the lose in a race or trial of strength. 
(ெச.அக.);.

   5. ம ப் ன்ைம; to dishonour.

     [இள → இள  → இளக்  → இளக்  → இளக் ரி → இளக்கரி → இளக்கரித்தல்.]

இளக்கல்

 
 இளக்கல் iḷakkal, ெப. (n.)

இளக்  பாரக்்க (ஆ.அக.);;see ilakku.

இளக்காரம்

இளக்காரம் iḷakkāram, ெப. (n.)

   1. ஈ ரக்கம்; indulgence.

   2. மனெந ழ்ச் ; laxity, relaxation.

   3. தாழ்நிைல; inferiority low state.

     "இளக்காரமாய்த் தளரந்்ேதன்" (இராமநா.ஆரணிய.24);.

   4. ைற ; defect. (ெச.அக.);.

     [இளக்கரி → இளக்காரம்.]

இளக் -தல்

இளக் -தல் iḷakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெந ழசெ்சய்தல்; to slacken, to relax, as a spring, to loosen, as a rope, to moisten, as the throat with liquid, to 
relieve, as the bowels by cathartics, to cause to-relent.

   2. அைசத்தல்; to shake, to make less firm, as a peg driven into the ground.

   ம. இளக் க;க. எ .

     [இள  → இளக் .]
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இளக் ம ந்

இளக் ம ந்  iḷakkumarundu, ெப. (n.)

   1. தைசைய ெமன்ைமயாக் ம் ம ந் ; an agent which softens of soothes the skin, as does gum etc. emollient.

   2. தைடைய நீக் ம் ம ந் ; a medicine that removes obstruction by softening the obstructing matter - De-obstruent.

   3. டைல ளகச ்ெசய்  ேப ைய ண்டாக் ம் ம ந் ; a medicine capable of relaxing the bowels for a free 
discharge of the faeces;

 a laxative medicine. (சா.அக.);.

     [இள  - இளக்  + ம த் .]

இளகக் காய்சச்ல்

 
 இளகக் காய்சச்ல் iḷagaggāyccal, ெதா.ெப. (vbl.n.) 

   இள ம்ப  காய்ச் தல்; boiling to a soft semi-solid state as in the preparation of medicated oils, (சா.அக.);.

     [இள  – இளக + காய்ச் தல்.]

இளகம்

 
 இளகம் iḷagam, ெப. (n.)

   ம ந் க் ழம் ; unctuous medical preparation. (சா.அக.);.

     [இள  → இளகம்.]

இளகல்

இளகல் iḷagal, ெப. (n.)

   1. ெமல் தாதல், தாதல் ( . .18);; to become mellow, thin.

   2. அன்  (அக.நி.); love. (ெச.அக.);.

     [இள → இள  → இளகல்.]

இளகாதவன்

 
 இளகாதவன் iḷakātavaṉ, ெப. (n.)

   மன காதவன், கன்ெனஞ்சன்; unyielding person, merciless person.

     [இள  → இளகாதவன்.]

இள க்காண்( )-
தல்

இள க்காண்( )-தல் iḷagiggāṇṇudal, ெப. (n.)

   16 ெச. .  (v.i.);

   ெந ழ்ந்  ேதான் தல் ( ன்.);; to become soft loose, pliant: to become yielding to grow less strict or rigid, as the 
mind. (ெச.அக.);.

     [இள  + காண்.]

இள ய

இள ய iḷagiya, ெப.எ. (adj.)

   1. ழம்  ேபான்ற; resembling that which is reduced to a semi solid state.

   2. ெமன்ைமயான; soft.

   3. ைகப்பான; flaccid. (சா.அக.);.

     [இள  + இ + அ +  இள ய.]

இள யம்

 
 இள யம் iḷagiyam, ெப. (n.)

   இளக்கமாகச ்ெசய்த நாட் ம ந் ; medicine in the form of doughy mixture.

     [இள  → இளகம் → இள யம்.]

939

www.valluvarvallalarvattam.com 5713 of 19068.



இள ப்ப -த்தல்

இள ப்ப -த்தல் iḷagippadiddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   அழகாகப்ப த்தல் ( வ்.அமலனா .3.வ்யா.பக்48);; to be nicely set. (ெச.அக.);.

     [இள  - இள  + ப த்தல்.]

இள -தல்

இள -தல் iḷagudal,    7 ெச. . . (v.i.)

   1. ெந ழ்தல்; to liquefy, to grow soft, to become tender, mild, yielding.

   2. ெமல் தல்; to get reduced in hardness owing to moisture, to become pliable, as heated iron.

     "நீரந்ின் ள ற் ேவண்டா" ( வக.718);.

   3. கட் ெந ழ்தல்; to become relaxed, as a bowstring to get loose, as screws.

     "வாரந்ின் ள ம்" ( வக.718);.

   4. கைளத்தல்; to grow weary, to become tired.

     "மல்லா ளகா  மைலந்தனன் மால்" (கம்பரா.அ காய.68);.

   5. அைசதல்; to shake, agitate.

     "கா ளகப் பரிெகாண்டேவ" ( வக.1778);,

   6. ப தல் ( வக.2146);; to fade away, an euphemism meaning to die, to perish.

   7. தைழத்தல்; to sprout afresh, send forth tender shoots. இள  கா  ( வக. 1778);.

   8. தணிதல் (J);; to diminish, abate, to lessen in intensity or severity, as wind, rain, sunshine, sever etc.

   9. உ தல்; to melt (ெச.அக.);.

   ம. இள ;க. எள .

     [எல் → எல்  → இள . (க. .79); இள  = ெந ப் ன் ட் னால் உ .]

இள சம்

 
 இள சம் iḷagusam, ெப. (n.)

   கத்தரி; brinjal solarum melongena (சா.அக.);

     [இள - இள  – இள யம் – இள சம்.]

இள பதம்

 
 இள பதம் iḷagubadam, ெப. (n.)

   ைழந்த பதம் அதாவ  ச க்கைர டன் நீரத்்தன்ைமயான ஏேத ெமான்ைறச ்ேசரத்் க் 
காய்ச் ம்ேபா  அப்பா  நார ்ேபால் ஆ ம்பதம். இதற் ப் பா பதம் அல்ல  தந் பாகம் என்  
ெபயர;் soft semi-solid state, the state to which a concentrated solution of sugar, often medicated, is reduced by boiling into 
a thick viscid consistence.

     [இள  + பதம்.]

இளங்க ங்ேகா

 
 இளங்க ங்ேகா iḷaṅgaḍuṅā, ெப. (n.)

   கைடக்கழக மன்ன ள் ஒ வன்; king in Sangam age.

     [இளம் + க ம் + ேகா.]

இளங்கண் ரக்
ேகா

இளங்கண் ரக்ேகா iḷaṅgaṇṭīrakā, ெப. (n.)

   1. ெப ந்தைலச ்சாத்தனார ்பாரக்்க;see perundalai-c-cattanar.

   2. கண் ரக்ேகா ன் தம்  ( றநா.151);; brother of Kandirakkö.

     [இளம் + கண்டன் + ரன் + ேகா.]
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இளங்கண்ணி

 
 இளங்கண்ணி iḷaṅgaṇṇi, ெப. (n.)

   ராத அைடக் காய், ைபங்காய்; tender areca nut (ேசரநா.);.

ம. இளங்கண்ணி.

     [இளைம + கண்ணி.]

இளங்க ர்

இளங்க ர ்iḷaṅgadir, ெப. (n.)

   1. ப ரின் ற்றாக்க ர ்( ங்.);; tender ears of corn.

   2. எ ஞா ற் ன் க ர:் early rays of the sun.

   3. எ ஞா ; early morning sun. (ெச.அக.);.

ம. இளங்க ர.்

     [இளம் + க ர.்]

இளங்கம்

இளங்கம்  iḷaṅgambu, ெப. (n.)

   கம் வைக (ேவ.க. 17);; bulrush millet sown in September and October. (ெச.அக.);.

     [இளம் + கம் .]

இளங்க க்

இளங்க க்  iḷaṅgarukku, ெப. (n.)

    காய்ச் ய க க்  (கசாயம்);; decoction, infusion.

     [இளம் + க க்  (ேவ.க.18);.]

இளங்க

 
 இளங்க  iḷaṅgaruvu, ெப. (n.)

   ரச்் யைடயாத க ப்பம் அதாவ  க ப்பமைடந்த கால தல் ன் மாதம் வைரக் ம் இளநீர ்
வ க்ைகையப் ேபால் வள ன்ற க ; foetus in its earlier stages of development, especially before the end of the 
third month, embryo. (சா.அக.);.

     [இளம் + க .]

இளங்கைலயன்

 
 இளங்கைலயன் iḷaṅgalaiyaṉ, ெப. (n.)

   ெநல்வைக; a paddy that rippens early. (ெச.அக.);.

     [இளம் + கைலயன்.]

இளங்கள்

 
 இளங்கள் iḷaṅgaḷ, ெப. (n.)

   ளிக்காத கள். இனிப் க் கள்; sweet toddy (ேசரநா.);.

ம. இளங்கள்.

     [இளம் + கள்.]

இளங்கன்

இளங்கன்  iḷaṅgaṉṟu, ெப. (n.)

   ஆ ன் கன் ; young calf.

   2. மரக்கன் ; saping. (ெச.அக.);.

     [இளம் + கன் .]
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இளங்காட் த்தரி

இளங்காட் த்தரி  iḷaṅgāṭṭuttarisu, ெப. (n.)

   பத்தாண் ப் றம் ேபாக்  (ேவ.க.18);; and left waste for ten years so as to allow growth of young jungle. 
(ெச.அக.);.

     [இளம் + கா  + தரி .]

இளங்காய்

 
 இளங்காய் iḷaṅgāy, ெப. (n.)

   ராக்காய் ( ன்.);; fruit just formed (ெச.அக.);.

     [இளம் + காய்.]

இளங்கார்

இளங்கார ்iḷaṅgār, ெப. (n.)

   ெநல்வைக (ேவ.க.18);; variety of paddy which is reaped in the early part of the rainy season. (ெச.அக.);.

     [இளம் + கார.்]

இளங்காரத் ரி

 
 இளங்காரத் ரி iḷaṅgārattiri, ெப. (n.)

   காயத் ற் ப் பயன்ப ம் காரஞ்ேசரத்்த ம ந் ச ் ைல; a lint steeped in mild irritants (சா.அக.);.

     [இளம் + காரம் + ரி.]

இளங்காரம்

 
 இளங்காரம் iḷaṅgāram, ெப. (n.)

   ேபா மான காரம்; mild irritant (சா.அக.);.

     [இளம் + காரம்.]

இளங்கால்

இளங்கால் iḷaṅgāl, ெப. (n.)

   1. ெதன்றல்; gentle breeze generally applied to the south wind.

     "இளங்காற் த னிைசத்தன னாத ன்" ( லப்.8.9);.

   2. ெவற் ைல ளங்ெகா  ( ன்.);; betel creeper recently planted. (ெச.அக.);.

     [இளம் + கால்.]

ளங்கால்

ளங்கால்2ḷaṅgāl, ெப. (n.)

   இளைமப்ப வம்; period of youth.

     "இளங்காற் றவாதவர:் ( பஞ்.24); ெச.அக.);.

     [இளம் + கால்.]

இளங்கால் 
ெவற் ைல

 
 இளங்கால் ெவற் ைல iḷaṅgālveṟṟilai, ெப. (n.)

   இளங்ெகா ற் ள்ளிய ெவற் ைல (CG);; well developed betels plucked from creepers planted 
comparatively recently. (ெச.அக.);.

இளம் + கால் + ெவற் ைல.]

இளங்கா

இளங்கா  iḷaṅgāli, ெப. (n.)

   மாட் க்கன்  ( வ்.ெபரியாழ். 3.31, வ்யா,பக். 550);; calf. (ெச.அக.);.

     [இளம் + கா .]
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இளங்காைல

இளங்காைல iḷaṅgālai, ெப. (n.)

   1. ைவகைற; early morning 

     'இளங்காைல ற் மலர ்கவரந்் " (ெசவ்வந் ப் .உைற ர த்.5);.

   2. இளைமப்ப வம்; period of youth.

     "இளங்காைலேய யாண் ெகாண் ட ளிய" அ ட்பா.9.அ டெ்ப ஞ்ேசா யக.290); (ெச.அக.);.

     [இளம் + காைல.]

இளங்காற்

 
 இளங்காற்  iḷaṅgāṟṟu, ெப. (n.)

   ெமல் ய காற் ; gentle breeze. (ெச.அக.);.

   ம. இளங்காற் ;க. எள காளி.

     [இளம் + காற் .]

இளங் ைட

 
 இளங் ைட iḷaṅgiḍai, ெப. (n.)

   ஊரம்ா கெளல்லாம் வ ம்வைர மா கைள நி த் ைவக் ம் ெவளி டம் (நாஞ்.);; open place where the 
cattle of the village he gathered before driving them to regular pasture. (ெச.அக.);.

     [இளம் + ைட. கைட → ைட.]

இளங் ைள

இளங் ைள iḷaṅgiḷai, ெப. (n.)

   தங்ைக; younger sister.

     "மாலவற் ளங் ைள" ( லப்.12,68.);.

     [இளம் + ைள.]

இளங் ரந்ைதயார்

 
 இளங் ரந்ைதயார ்iḷaṅārandaiyār, ெப. (n.)

   கைடக் கழகப் லவர;் a poet in sangam age.

     [இளம் + ரன் + அந்ைத + ஆர.் அந்ைத - ம ப் ர செ்சால்.]

இளங் ரனார்

 
 இளங் ரனார ்iḷaṅāraṉār, ெப. (n.)

   கைடக்கழகப் லவர;் a poet in Sangam age.

     [இளம் + ரன் + ஆர.் ரன் + பைழயன்.]

இளங் டர்

 
 இளங் டர ்iḷaṅguḍar, ெப. (n.)

இளங் டல் பாரக்்க;see ilankudal.

     [இளம் + ( டல்); டர.்]

இளங் டல்

இளங் டல் iḷaṅguḍal, ெப. (n.)

   கைடக் டல்; septum.

   2. ய ழந்ைத ன் டல்; the soft bowels of a child.

     [இளம் + டல்.]
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இளங் ட்டம்

 
 இளங் ட்டம் iḷaṅguṭṭam, ெப. (n.)

   ெதா ேநா ன் ஆரம்ப நிைல; leprosy in its early stage. (சா.அக.);.

     [இளம் + ட்டம்.]

இளங் த்

 
 இளங் த்  iḷaṅgutti, ெப. (n.)

இளங்ெகாற்  பாரக்்க;see ilankorri.

     [இளம் + த் .]

இளங் ரல்

இளங் ரல்1 iḷaṅgural, ெப. (n.)

   ழந்ைத ன் ரல்; shrill, fine voice as of a child. (ெச.அக.);.

     [இளம் + ரல்.]

 இளங் ரல்2 iḷaṅgural, ெப. (n.)

   ப ர;் crops.

   2. இளங்க ர;் morning sun rays. (ஆ.அக.);.

     [இளம் + ரல். ரல் = ெகாத் . ெகாத்தான ப ர,் ெகாத்தான க ர.்]

இளங் த்

 
 இளங் த்  iḷaṅguruttu, ெப. (n.)

   ைம ல்லாத த் ; tender shoot. (ஆ.அக.);.

     [இளம் + த் .]

இளங் ழம்

இளங் ழம்  iḷaṅguḻmbu, ெப. (n.)

   ண்ண ல்லாத சா ;   ஒ  வைகக் ழம் ; a kind of loose broth. (ேவ.க.18);.

     [இளம் + ழம் .]

இளங் ழ

 
 இளங் ழ  iḷaṅguḻvi, ெப. (n.)

   றந்த ழந்ைத; new-born baby.

     [இளம் + ழ .]

இளங் ள

 
 இளங் ள  iḷaṅguḷavi, ெப. (n.)

   நீலநஞ் ; a kind of arsenic. (சா.அக.);.

     [இளம் + ள .]

இளங்

இளங்  iḷaṅāṟu, ெப. (n.)

   இளவரசன்; crown prince. ேவணாட்  இளங்  வா மவற்  (T.A.S.ii.64); (ெச.அக.);.

     [இளம் + .]
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இளங்ேகள்

 
 இளங்ேகள்  iḷaṅāḷvi, ெப. (n.)

   உத க் ேகா ற் கண்காணியர ்(ேகா ேலா.);; subordinate supervising officer, as of a temple. (ெச.அக.);.

     [இளம் + ேகள் .]

இளங்ெகாட்ைடப்
பாக்

 
 இளங்ெகாடை்டப்பாக்  iḷaṅgoṭṭaippākku, ெப. (n.)

   ஈழ நாட் ல் வள ேமார ் ராப்பாக் ; a kind of tender arecanut grown in Ceylon (சா.அக.);.

     [இளம் + ெகாடை்ட + பாக் ..]

இளங்ெகா

இளங்ெகா  iḷaṅgoḍi, ெப. (n.)

   1. ெகா ேபான்ற உடலைமப் ள்ள இளம் ெபண்; slim woman as resembling a young vine.

     "இ ங் ன்ற வாண ரிளங்ெகா ேய" ( க்ேகா.15);.

   2. ஆ ன் நஞ் க்ெகா  ( ன்.);; after-birth of a cow. (ெச.அக.);.

   3. ராத ெகா ; tendril. (ஆ.அக.);.

     [இளம் + ெகா .]

இளங்ெகாற்

இளங்ெகாற்  iḷaṅgoṟṟi, ெப. (n.)

   ஈன்றணிைம ஆ  (ேவ.க.17);; cow that has recently calved. (ெச.அக.);.

     [இளம் + ெகாற் .]

இளங்ேகா

இளங்ேகா iḷaṅā, ெப. (n.)

   1. இளவரசன்; prince who is either a brother or a son of the king.

     "இளங்ெகா  ேதான் மா ளங்ேகா ன்ெனன்" (மணி.4,125);.

   2. வணிகக் லத் ள் உ ெதா லாளர ்( ங்.);; agriculturist considered to be a member of a Sub-division of the 
vaisya caste. (ெச.அக.);.

ம. இளங்ேகா.

     [இளம் + ேகா. வணிக ம் அரசராதற் த் த ைடயராத ன் இளங்ேகாக்கள் எனப்பட்டனர.்]

இளங்ேகாசர்

 
 இளங்ேகாசர ்iḷaṅācar, ெப. (n.)

   ெகாங் மண்டலத்தரசர ்(ஆ.அக.);; chieftains of the Kongu region o Tamil Nadu.

     [இளம் + ேகாசர.்]

இளங்ேகா ல்

இளங்ேகா ல் iḷaṅāyil, ெப. (n.)

   பழங்ேகா ல் ப பாரக்்கப்ப ம்ேபா  கட்டப்ெப ம் ங்காலக் ேகா ல் (T.A.S.I.177);; temporary 
shrine put up for worshipping while a temple is under renovation. (ெச.அக.);.

     [இளம் + ேகா ல்.]

இளங்ேகாவ கள்

 
 இளங்ேகாவ கள் iḷaṅāvaḍigaḷ, ெப. (n.)

   ேசரன் ெசங் ட் வனின் இளவல், த ழ்க் காப் யங்க ள் ஒன்றான லப்ப கார 
னா ரியர;் ascetic brother of the céra king Cenkuttuvan, and the author of the Cilappatikaram. (ெச.அக.);.

     [இளம் + ேகா + அ கள்.]
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இளங்ேகாேவள்

இளங்ேகாேவள் iḷaṅāvēḷ, ெப. (n.)

   ேவள் லத்  இளவரசன் (ைசவ கா.36);; prince of vel family. (ெச.அக.);.

     [இளம் + ேகா + ேவள்.]

இள

இள  iḷasu, ெப. (n.)

   இைள  (ெகா.வ.);; that which is young or tender. (ெச.அக.);.

   க. என ;   ெத. எல. ேல, ேலத;   . எள, எெளத், லத.் ட. ஏள;ீ   ெகாலா., நா. ேலங்;   ேகாண் . 
லெயார;்பட. எளக.

     [இள → இள  → இளக (க. .18);. இள  = ய . ஞ் .]

இளஞ்சாைம

இளஞ்சாைம iḷañjāmai, ெப. (n.)

   சாைம வைக ( வசா.4);; a kind of millet. (ெச.அக.);.

     [இளம் + சாைம.]

இளஞ்சாயம்

 
 இளஞ்சாயம் iḷañjāyam, ெப. (n.)

    ேதாய்த்த சாயம் ( ன்.);; slight tinge in dyeing. (ெச.அக);.

     [இளம் + சாயம்.]

இளஞ்சார்

 
 இளஞ்சார்  iḷañjārvu, ெப. (n.)

   த்ேதாைல (யாழ்.);; tender leaf of the palmyra or talipot palm next to the core of the tree. (ெச.அக.);.

     [இளம் + சார் .]

இளஞ்சாலவம்

 
 இளஞ்சாலவம் iḷañjālavam, ெப. (n.)

   வப் ச ் ற்றகத் ; red variety of agathi. (அகத் ); (சா.அக.);.

     [இளம் + சாலவம்.]

இளஞ் வப்

 
 இளஞ் வப்  iḷañjivappu, ெப. (n.)

   ெவண் வப்  ( ன்.);; light red, pink. (ெச.அக.);.

     [இளம் + வப் .]

இளஞ் னி

 
 இளஞ் னி iḷañjiṉi, ெப. (n.)

   அ ரி; indigo plant. (சா.அக.);.

     [இளஞ்  + இளஞ் னி.]

இளஞ் ைல

இளஞ் ைல iḷañjīlai, ெப. (n.)

   1. ெமன் ல்; muslin cloth.

   2. வைலத் ணி; gauge. (சா.அக.);.

     [இளம் + ைல.]
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இளஞ்

 
 இளஞ்  iḷañjūṭu, ெப. (n.)

   ெவ ெவ ப் ; gentle heat, warmth. (ெச.அக.);.

     [இளம் + .]

இளஞ் ரியர்

இளஞ் ரியர ்iḷañjūriyar, ெப. (n.)

   இைடக்காலத் ல் வாழ்ந்த இரடை்டப் லவரக் ள் இைளயவர ்(த ழ்நா.103, தைலப் );; younger of the 
twin poets irattalyar. (ெச.அக.);.

     [இளம் + ரியர.்]

இளஞ் ல்

இளஞ் ல் iḷañjūl, ெப. (n.)

   ப ரினிளங்க  ( ங்.);; young ears of corn which have not yet shot forth.

   2. ராக் க  (ேவ.க.18);; embryo. (ெச.அக.);.

     [இளம் + ல்.]

இளஞ்ெசன்னி

 
 இளஞ்ெசன்னி iḷañjeṉṉi, ெப. (n.)

   ேசாழ அரசரக் ள் ஒ வன்; a king of Chola dynasty. (ஆ.அக.);.

     [இளம் + ெசன்னி.]

இளஞ்ேசர ம்
ெபாைற

 
 இளஞ்ேசர ம்ெபாைற iḷañjēralirumboṟai, ெப. (n.)

   ேசரவரசரக் ள் ஒ வன்; a king of Céra Dynasty.

     [இளம் + ேசரல் + இ ம் + ெபாைற.]

இளந்தண்

இளந்தண்  iḷandaṇṭu, ெப. (n.)

   ைளக் ைர (ைதலவ.பா .57);; plant, the leaves of which serves as a pot herb. (ெச.அக.);.

     [இளம் + தண் .]

இளந்த ர்

 
 இளந்த ர ்iḷandayir, ெப. (n.)

   ற் ம் உைறயாத த ர;் half-curdled milk. (சா.அக.);.

     [இளம் + த ர.்]

இளந்தைல

இளந்தைல iḷandalai, ெப. (n.)

   1. இளைமப்ப வம்; youth juvenility, இளந்தைலப் ெபண்.

   2. எளிைம; owness of spirit or of circumstances, poverty, dejection

     "இளந்தைல றாதப  ேய ன்" (பாரத. தற்ேபார.் 59);.

   3. கன ன்ைம; lightness."ஆளிளந்தைல கண்  ேதாணி தக் ம்" ( ன்.);.

   4. மரத் ன் ற்றாத

   பாகம் (சரவ்ாரத்்த. ற்.68);; tender part of timber, dist fr. தைல.

ம. இளந்தல.

     [இளம் + தைல.]
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இளந்தைலக் 
ைகம்ெபண்

 
 இளந்தைலக் ைகம்ெபண் iḷandalaikkaimbeṇ, ெப. (n.)

   இளம்வய ல் கணவைன இழந்த ெபண்; young widow (சா.அக.);.

     [இளம் + தைல + ைகம்ெபண்.]

இளந்தரன்

 
 இளந்தரன் iḷandaraṉ, ெப. (n.)

இளந்தாரி பாரக்்க;see ilandari.

     [இளந்ைத → இளந்தரன்.]

இளந்தாரி

இளந்தாரி iḷandāri, ெப. (n.)

   இைளஞன், இைளைஞ (ேவ.க.17);; youth;

 youngman or woman.

ம. இளந்தாரி.

     [இளம் → இளந்ைத → இளந்தரன் → இளந்தாரி.]

இளந்தாரிக்கல்

இளந்தாரிக்கல் iḷandārikkal, ெப. (n.)

   உடல் வ ைம ஆய்ந்த ய ஆ ம் ஒ வைக உ ண்ைடக்கல் (இ.வ.);; round stone about 1 ft in diameter, 
Common in villages, with which the young men in a village test or compare their strength. (ெச.அக.);.

     [இளந்தாரி + கல்.]

இளந்தாரித்தத் வ
ம்

 
 இளந்தாரித்தத் வம் iḷandārittattuvam, ெப. (n.)

   இளைம ன் வ ைம. ( ன்.);; vigour of youth. (ெச.அக.);.

     [இளந்தாரி + தத் வம் (ெமய்ைம);.]

இளந்ைத

இளந்ைத iḷandai, ெப. (n.)

   இைளைம; youth (ேவ.க.17);.

     [இள் → இள → இளந்ைத.]

 இளந்ைத iḷandai, ெப. (n.)

   இளைம; youth, tender years.

     "இளந்ைதப் ப வமதன்" ( ப் .372);. (ெச.அக.);.

க.எள .

     [இளம் → இளைம → இளந்ைத.]

இளந் ைரயம்

இளந் ைரயம் iḷandiraiyam, ெப. (n.)

   இளந் ைரயன் என்பவனால் ெசய் க்கப்பட்ட ஒ  ல் (இைற.1.பக்.3.உைர.);; literary work produced 
under the patronage of ilam-tiraiyan. (ெச.அக.);.

     [இளந் ைரயன் → இளந் ைரயம்.]

இளந்ெதய்வம்

இளந்ெதய்வம் iḷandeyvam, ெப. (n.)

   க் லத ்ேதவைத, ெதய்வம்; minor malignant deity.

     "அணங்கா  ளந் ெதய்வ மன் " ( வ். வாய். 4,6,2);. (ெச.அக.);.

     [இளம் + ெதய்வம்.]
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இளந்ெதன்றல்

 
 இளந்ெதன்றல் iḷandeṉṟal, ெப. (n.)

   ெதன் க் ந்  ம் ெமல் ய காற் ; gentle breeze from the South.

     [இளம் + ெதன்றல்.]

இளந்ேதகம்

இளந்ேதகம் iḷandēkam, ெப. (n.)

   இளைம உடம் ; the body of a young man.

   2. ழந்ைதெபற்ற ெபண்ணின் உடம் ; the delicate body of a woman immediately after child birth.

   3. ழந்ைத உடம் ; child's body (சா.அக);.

     [இளம் + ேதகம். இளேமனி பாரக்்க;see ila-meni.]

இளந்ேத

இளந்ேத  iḷandēvi, ெப. (n.)

   1. அரசன  இைளய மைன ; younger queen."இறந்தான்ற னிளந்ேத " (கம்பரா. க.68); (ெச.அக.);.

   2. அரசனின் மகள்; daughter of the king (ேவ.க.17);.

     [இளம் + ேத .]

இளந்ேதாைக

 
 இளந்ேதாைக iḷandōkai, ெப. (n.)

   வப் ப் ெபான்னாங்காணி; a kind of red plant. (சா.அக.);.

     [இளம் + ேதாைக.]

இளந்ேதாய்சச்ல்

இளந்ேதாய்சச்ல் iḷandōyccal, ெப. (n.)

   1. த ர ்  ைரதல்; state of milk when partially curdled.

   2. அலைகச ்  பதப்ப த் தல் (ேவ.க.18);; preparation in water of heated blade for tempering. (ெச.அக.);.

     [இளம் + (ேதாய்த்தல்); ேதாய்சச்ல்.]

இளந்ேதாயல்

 
 இளந்ேதாயல் iḷandōyal, ெப. (n.)

இளந்ேதாய்சச்ல் பாரக்்க;see ilan-toyccal.

     [இளம் + ேதாயல்.]

இளநைக

இளநைக iḷanagai, ெப. (n.)

   ன் ரிப் ; smile."இளநைக காணச ்ெசல்ேவன்" (அ ட்பா.6. தைல  வ ந் தல்.12); (ெச.அக.);.

க. எளநெக.

     [இளம் + நைக.]

இளநாக்க -த்தல்

இளநாக்க -த்தல் iḷanākkaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   உடன்பா ன்ைம ேபாற் காட் தல் (யாழ்.);; feign. Reluctance. (ெச.அக.);.

     [இளம் + நாக்  + அ த்தல்.]

இளநாக்

 
 இளநாக்  iḷanākku, ெப. (n.)

   ேபச் த் ந்தாத நாக் ; tongue not yet fully drilled for clear speaking, as a child's.

     [இளம் + நாக் .]

949

www.valluvarvallalarvattam.com 5723 of 19068.



இளநாள்

இளநாள் iḷanāḷ, ெப. (n.)

   இளேவனில்; temperate part of the hot season.

     "இக ந ரிகழா ளநா ளைமயம்" (அகநா.25); (ெச.அக.);.

     [இளம் + நாள்.]

இளநிலா

இளநிலா iḷanilā, ெப. (n.)

   அந்  நிலா ( லப்.14,103, உைர);; evening moon. (ெச.அக.);.

     [இளம் + நிலா.]

இளநீர்

இளநீர ்iḷanīr, ெப. (n.)

   1. ற்றாத ேதங்காய்நீர;் tender coconut.

     "ெதங் ளநீர ்ெபய்பண் ம்" ( வக. 62);.

   2. மணி ன் இளநிறம். ( ன்.);; faint colour in a gem. (ெச.அக.);.

   ம. இளநீர;்   க. எளநீ ;ெத. எடநீ . எலநீ .

     [இளம் + நீர ்= ராத ெதங்கங்கா ன் நீர;்

ெமன்னீர.்]

இளநீரக்்கட்

 
 இளநீரக்்கட்  iḷanīrkkaṭṭu, ெப. (n.)

   உண்ணாக்  ேநாய்; tonsillitis. (ெச.அக.);.

     [இளம் + நீர ்+ கட் .]

இளநீரக்்காய்

 
 இளநீரக்்காய் iḷanīrkkāy, ெப. (n.)

   ற்றாத ேதங்காய்; tender coconut (சா.அக.);.

     [இளம் + நீர ்+ காய்.]

இளநீரக்் ழம்

இளநீரக்் ழம்  iḷanīrkkuḻmbu, ெப. (n.)

   இளநீராற் ெசய்யப்ப ம் கண்ம ந்  வைக; medicinal preparation of young coconut milk for certain diseases of 
the eye.

     "இளநீரக்் ழம்  இ ற ம்ைபச ்ெசால் தல்." (ஈ .5.6.1. ); (ெச.அக.);.

     [இளம் + நீர ்+ ழம் .]

இளநீரத்்தா-தல்

இளநீரத்்தா-தல் iḷanīrttātal,    6 ெச. . . (v.i.)

   ேதய்ந்  ெம தல் (நன்.431, ம ைல);; to grow lean to be worn out and become thin. (ெச.அக.);.

     [இளம் + நீரத்்  + ஆதல்.]

இளநீர

இளநீர  iḷanīramudu, ெப. (n.)

   வ பாட் ன் ேபா  பைடயல் ெசய்யப்ப ம் இளநீர ்(S.I.I.iii.150, 4);; tender coconut milk used as an offering in 
connection with worship. (ெச.அக.);.

     [இளநீர ்+ அ .]

இளநீலம்

 
 இளநீலம் iḷanīlam, ெப. (n.)

   ெவளி ய நீலம் ( ன்.);; light blue (ெச.அக.);.

     [இளம் + நீலம்.]
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இளெநஞ்

இளெநஞ்  iḷaneñju, ெப. (n.)

   1. இரக்க ள்ள மனம்; tender, compassionate heart.

   2. ேகாைழமனம் ( ன்.);; timidity, cowardice, pusillanimity. (ெச.அக.);.

     [இளம் + ெநஞ் .]

இளேநரம்

இளேநரம் iḷanēram, ெப. (n.)

   மாைல; evening.

     "இளேநரம் ேல வந் நில் ". (ெதய்வச.் ற . .337); (ெச.அக.);.

     [இளம் + ேநரம்.]

இளப்பம்

இளப்பம்1 iḷappam, ெப. (n.)

   ம ப் க் ைற ; disgrace.

     "அவ க்  இ  ெபரிய இளப்பம்" (ெகா.வ.); (ெச.அக.);.

ம. இளப்பம்.

     [இள → இளப்  → இளப்பம் (ேவ.க.17);.]

 இளப்பம்2 iḷappam, ெப. (n.)

   1. தாழ் ; Inferiority baseness, meanness.

   2. உ ன்ைம; flimsiness worthlessness (ெச.அக.);.

ம. இளப்பம்.

     [இள → இளப்  → இளப்பம்.]

இளம்பசை்ச

 
 இளம்பசை்ச iḷambaccai, ெப. (n.)

   ெவளி ய பசை்ச; whitish green, light green. (சா.அக.);.

     [இளம் + பசை்ச.]

இளம்ப

 
 இளம்ப  iḷambasi, ெப. (n.)

   ப ; slight appetite, as that between meals which is easily relieved by light refreshments. (ெச.அக.);.

     [இளம் + ப .]

இளம்ப யர்

இளம்ப யர ்iḷambaḍiyar, ெப. (n.)

   இளம்ெபண்கள்; damsels.

     "வானிளம்ப யர ்வந் வந் ண் " ( வ்.ெபரியாழ்.3.6.3); (ெச.அக.);.

     [இளம் + ப யர.் ப  = தன்ைம, ப யர ்= தன்ைமயர,் ெமல் யலார.்]
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இளம்பதம்

இளம்பதம் iḷambadam, ெப. (n.)

   1. ற்றாநிைல; immaturity. 

     'இளம்பதத் ற் ப ர த்தான்'.

   2. இளவர ப் பத ; position and responsibilities of the heir-apparent to the throne.

     "இளம்பத யற் நாள்" (கம்பரா.நட் க்.50);.

   3. ம ந்ெதண்ெணய் த யன காய்ச் வ ல் இளம்பாகம்; consistency of a liquid resulting from the slow 
application of uniform gentle heat, as in the preparation of medicinal oils.

   4. மாைழகளின் உ பதம் ( ன்.);; thin consistency obtained by melting first stage of melting.

   5.  ெவந்த நிைல ( ன்.);; state of being moderately prepared, as in cooking, parching toasting.

   6. ெநல் த யவற் ன் காய்சச்ற் ைற  ( ன்.);; quality of soaked paddy that is not well dried after boiling. 
(ெச.அக.);.

     [இளம் + பதம்.]

இளம்ப ர்

 
 இளம்ப ர ்iḷambayir, ெப. (n.)

நாற்ைறப் ங்  நட் ச ் லநாளான ப ர ்(இ.வ.);;seedlings that have been recently transplanted. (ெச.அக.);.

     [இளம் + ப ர.்]

இளம்ப வம்

இளம்ப வம் iḷambaruvam, ெப. (n.)

   1. இளைம; young age.

   2. ெமல் ய பதம்; under-cooked. (ஆ.அக.);.

     [இள → இளம் → ப வம்.]

இளம்ப யல்

 
 இளம்ப யல் iḷambaṟiyal, ெப. (n.)

   ற்றாதநிைல ற் ப க் ங்காய் ( ன்.);; that which is plucked when it is yet immature, as tender coconuts etc. 
(ெச.அக.);.

     [இள → இளம் + ப யல். ப யல் = ப த்தல்.]

இளம்பைன

 
 இளம்பைன iḷambaṉai, ெப. (n.)

   பைனமரத் ன் இளைம;   ேபாந்ைத, (வட ); (ஆ.அக.);; young palm.

     [இள → இளம் + பைன.]

இளம்பாக்

 
 இளம்பாக்  iḷambākku, ெப. (n.)

   பாக் வைக ( ற );; a kind of areca nut. (ெச.அக.);.

     [இளம் + பாக் .]

இளம்பாகம்

இளம்பாகம் iḷambākam, ெப. (n.)

இளம்பதம், 3 பாரக்்க;see ilam-padam, 3 (ெச.அக.);.

     [இள → இளம் + பாகம்.]
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இளம்பா

இளம்பா  iḷambāṭu, ெப. (n.)

   இளைம ற் ப ம் பா ; sufferings peculiar to the period of youth.

   2. ற்றாைம ( ன்.);; immaturity. (ெச.அக.);.

     [இள → இளம் + பா . ப  → பா .]

இளம்பாலா ரிய
ன்

இளம்பாலா ரியன் iḷambālāciriyaṉ, ெப. (n.)

   இளம் பாலாரக்் க் கற் க் ம் ஆ ரியன் (அகநா.102);; teacher of children, dist. fr. pātāciriyan (ெச.அக.);.

     [இளம் + பாலர ்+ ஆ ரியன்.]

இளம் ன்

 
 இளம் ன் iḷambisiṉ, ெப. (n.)

   நல்ல ன்; gum of good quality and one easily soluble. (சா.அக.);.

இளம்

இளம்  iḷambiḍi, ெப. (n.)

   1. அழ ய ெபண்; beautiful woman.

     "இளம்  வ க்ெகன்னிைனந்  ந்தாய்" ( வ்.ெபரிய .2.7.2); (அக.நி.);.

   2. இைளய ெபண்யாைன; young female elephant.

     [இளம் + . ேப  – ெப  -  – .]

இளம் ள்ைள

 
 இளம் ள்ைள iḷambiḷḷai, ெப. (n.)

   ள்ைள ( வா.);; baby, infant, child (ெச.அக.);.

     [இள - இளம் + ள்ைள.]

இளம் ள்ைளக்கா
ரி

 
 இளம் ள்ைளக்காரி iḷambiḷḷaikkāri, ெப. (n.)

   ைகக் ழந்ைத ைவத் க் ந் தாய்; mother with a child in arms. (சா.அக.);.

     [இள - இளம் + ள்ைள + காரி.]

இளம் ள்ைளவாத
ம்

 
 இளம் ள்ைளவாதம் iḷambiḷḷaivātam, ெப. (n.)

   ழந்ைதக க்  வ ம் வாதேநாய்வைக; infantile paralysis. (ெச.அக.);.

     [இளம் + ள்ைள + வாதம்.]

இளம் ைற

இளம் ைற iḷambiṟai, ெப. (n.)

   1.  ைற; crescent moon. இளம் ைற ேநாக் னன் (உபேதசகா. வ ர.305);.

   2. இைணயா ைனக்ைக வைக ( லப்.3,18, உைர);; gesture in dance with one hand in which the four fingers are 
joined and curved like a crescent, while the thumb is kept apart. (ெச.அக.);.

     [இள - இளம் + ைற. ட் ரல் ந ரல் அணி ரல் ரல் ேசரந்்  உள்வைளயப் ெப ரல் 
அவற்ைற ட்  நீங்  ேவறா ப்ப . ( லப்.3,18,உைர);.]

இளம் டம்

 
 இளம் டம் iḷambuḍam, ெப. (n.)

   ய டம்; small fire for calcinations (சா.அக.);.

     [இள - இளம் + டம்.]
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இளம் ல்

இளம் ல் iḷambul, ெப. (n.)

   1. ராப் ல் ( வா.);; fresh, tender grass.

   2. அ  (மைல.);; Bermuda grass (ெச.அக.);.

க. எெள ல்.

     [இள் - இளம் + ல்.]

இளம் ரணர்

இளம் ரணர ்iḷambūraṇar, ெப. (n.)

   ெதால்காப் யத் ன் தல் உைரயா ரியர ்(நன்.359.ம ைல);; first commentator of the Tholkäppiyam. 
(ெச.அக.);.

     [இளம் + ரணர.் இளம் ரணம் = ைறநிலா. இளம் ரணர ்- வன் ெபயரக் ள் ஒன் .]

இளம் ரணவ கள்

இளம் ரணவ கள் iḷambūraṇavaḍigaḷ, ெப. (n.)

   இளம் ரணர ்( லப்.8,1,உைர.);; ilampüranar, who was an ascetic. (ெச.அக.);.

     [இளம் + ரணம் + அ கள். இளம் ரணம் = ைறநிலா.]

இளம்ெபண்

இளம்ெபண் iḷambeṇ, ெப. (n.)

   1. கற்றாைழ (ைதலவ.ைதல.94); பாரக்்க; aloe (ெச.அக.);.

   2. இள ய மனத் ைன உைடய ெபண்; soft-hearted lady. (க நா.);.

   3. இளைம ைடயாள்; young lady.

க. எளெவண்.

இளம்ெப

 
 இளம்ெப  iḷamberuviḻudi, ெப. (n.)

   கைடக்கழகக்கால அரச ம் லவ ம் ஆவன்; chieftain and poet of the third Tamil Sangam period.

     [இளம் + ெப  + வ . இவர ்ெப வ ன் தம் யாகலாம்.]

இளம்ேபா யார்

 
 இளம்ேபா யார ்iḷambōtiyār, ெப. (n.)

   கைடக்கழக காலப் லவ ள் ஒ வர;் a Sangam poet.

     [இளம் + ேபா  + ஆர.்]

இளம்வ

இளம்வ  iḷamvayiṟu, ெப. (n.)

   1. ழந்ைத வ ; child's stomach.

   2. ேப காலப் ண் ஆறாதவ ; painful abdomen of a woman after delivery. (சா.அக.);.

     [இள → இளம் + வ .]

இளமகன்

 
 இளமகன் iḷamagaṉ, ெப. (n.)

   அகம்ப யச ்சா யான்; member of a cultivating caste found chiefly in the zamin taluk of Tiruppattur in the Ramnad 
district. (ெச.அக.);.

க. எளமக.

     [இள → இளம் + மகன்.]

இளமட்டம்

இளமட்டம் iḷamaṭṭam, ெப. (n.)

   மட்டக் ைர ( ன்.);; small pony.

   2. இைளஞன் (ேவ.க.17);; little boy or girl, stripling, youth, young woman. (ெச.அக.);.

     [இள → இளம் + மட்டம்.]
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இளமண்

 
 இளமண் iḷamaṇ, ெப. (n.)

   மணற்றைர ( ன்.);; sandy soil. (ெச.அக.);.

     [இள → இளம் + மண்.]

இளமண்ைட

 
 இளமண்ைட iḷamaṇṭai, ெப. (n.)

   ய, ெமல் ய தைல, ழந்ைத ன் தைலேயா ; skull of a child. (சா.அக.);.

     [இளம் + மண்ைட.]

இளமணல்

இளமணல் iḷamaṇal, ெப. (n.)

   த் மணல்; quick sand."ேதேரா ளமண ட்படேலாம் " (க த்.98); (ெச.அக.);.

     [இளம் + மணல்.]

இளமணற்பாய்

இளமணற்பாய்1 iḷamaṇaṟpāytal,    2 ெச. . (v.i.)

   இளமண ற் கால ந் தற்ேபால அகப்ப தல்; to be caught as the feet in quick-sand.

     " சே்சாைல ன் ேயாக்யைத ேல இளமணற் பாய்ந்  கால்வாங்க மாட்டாேத நிற் ம்." 
( வ்.அமலனா .6, யா,பக்.77); (ெச.அக.);.

     [இளம் + மணல் + பாய்தல்.]

 இளமணற்பாய்2 iḷamaṇaṟpāytal,    2 ெச. . . (v.i.)

   மன ள  ப தல் (ஈ .1,3.ப்ர.);; to be irresistibly drawn to, as a devotee to God in meditating on His attributes 
and benignity, just as fine sand is carried away by a flood. (ெச.அக.);.

இளமரக்கா

இளமரக்கா iḷamarakkā, ெப. (n.)

   வயல் ழ்ந்த ேசாைல. ( லப். 11,14, உைர);; grove reared in the midst of green fields. (ெச.அக.);.

     [இளம் + மரம் + கா.]

இளமரல்

 
 இளமரல் iḷamaral, ெப. (n.)

   அ கம் ல் (சா.அக.);; Bermuda grass.

     [இளம் + அரல்.]

இளமைழ

இளமைழ iḷamaḻai, ெப. (n.)

   ெபயல் ல்; drizzling.

     "இளமைழயா ம்" (க த்.41); (ெச.அக.);.

     [இளம் + மைழ.]

இளமார்

இளமார்  iḷamārpu, ெப. (n.)

   க ப் ரவைக; a kind of camphor. (ெச.அக.);.

     ["மைலசச்ரக்  கைல அைட சரக்  மார்  இளமார்  ஆ ரக்் கால் ைகெயாட் க்கால் மாரப்பற்  
வராசான் மெட வான் உ க் க்  வாேறாக டன் னச் டன் என்  ெபயர் றப்பட்ட பலவைக" 
( லப்.14, 109 உைர).]
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இள ைற

 

 இள ைற iḷamuṟai, ெப. (n.)

   ம்ப வ மர னர.் ன்ேதான் யவர ்(இ.வ.);; heir apparent the second member of a family. (ெச.அக.);.

ம. இள ைற.

     [இளம் + ைற.]

இளைம

இளைம iḷamai, ெப. (n.)

   1. இளம்ப வத்  அழ ய ேதாற்றம்; childhood, youthfulness 

     'இளைம ற் கல்" (ஆத் .);.

   2. ெமன்ைம ( ன்.);; tenderness.

   3. அ  ராைம ( ன்.);; indiscretion immaturity of knowledge and intellect.

   4. ஒன்ைற ேவெறான்றாக மயக் ம் மயக்கம் ( ங்.);; illusion.

   5. தாழ்  ( டா.);; inferiority baseness.

   6. காமம் ( டா.);; amorousness. (ெச.அக.);.

   ம. இள ;க. எெளெம.

     [இள → இளம் → இளைம.]

இளைமசெ்சவ்

இளைமசெ்சவ்  iḷamaiccevvi, ெப. (n.)

   டைலப் ப வ அழ  ( வா.);; charm or beauty of youth. (ெச.அக.);.

     [இளைம + ெசவ் . டைலப் ப வம். 16 - 30 அகைவ ெகாண்ட .]

இளைமயா -தல்

இளைமயா -தல் iḷamaiyāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ;   ஒன்ைற மற்ெறான்றாக உணரத்ல், ரி ணரச்் தல்; be deluded into believing one thing to be quite a 
different one மந் ..."இளைமயா  க் ம் வனத் " ( வக.2491); (ெச.அக.);.

     [இளைம + ஆ .]

இளவட்டக்கல்

 
 இளவட்டக்கல் iḷavaṭṭakkal, ெப. (n.)

இளந்தாரிக் கல் பாரக்்க;see ilandari-k-kal.

     [இளம் + வட்டம் - இளவட்டம் + கல்.]

இளவட்டப்பணம்

இளவட்டப்பணம் iḷavaṭṭappaṇam, ெப. (n.)

   1. மணமகன் தன் ர ்ேநாக் ச ்ெசல் ைட ற் சந் க் ம் ஊராரக்்  அளிக் ம் கால்உ பா 
ம ப் ர ப் பணம்; customary present of a quarter rupee coin which a newly married bridegroom has to pay to the 
people of the village or villages through which he passes on his return home after his marriage in the bride's house.

   2. ேவற் ரி ந்  வந்த மணமகன் மணம் ந்  ஊரே்காலம் வ வதற் ப் பல்லக் ல் 
ஏ ம்ேபா  தான்மணம் ரிந்த ற் ர ்இைளஞரக் க் க் ெகா க் ம் ம ப் ர ப் பணம்; small present, 
prob, of the nature of a permit-fee, which a bridegroom who is not a native of the village wherein his marriage is celebrated 
has to pay to the youths of the locality, just before the usual marriage procession starts in a palanquin. (ெச.அக.);.

     [இளவட்டம் + பணம்.]

இளவட்டம்

 
 இளவட்டம் iḷavaṭṭam, ெப. (n.)

இளமட்டம் பாரக்்க;see ila-mattam.
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இளவ

 
 இளவ  iḷavaḍi, ெப. (n.)

   இளம்பதத் ல் வ க்ைக ( ன்.);; imperfect distillation. (ெச.அக.);.

     [இளம் + வ .]

இளவணி

இளவணி iḷavaṇi, ெப. (n.)

   காலாட்பைட; infantry.

     "நின்ற இளவணி கலங் " (ஈ .7.41); (ெச.அக.);.

     [இளம் + அணி.]

இளவத்

 
 இளவத்  iḷavatti, ெப. (n.)

   அத் ப் ஞ் ; young or tender fruit of the country fig tree. (சா.அக.);.

இளவரசன்

இளவரசன் iḷavarasaṉ, ெப. (n.)

   இளங்ேகா (அ ங்கைலச.்53);; crown prince, heir-apparent to a throne.

   2. இளம்ப வத்தரசன்; king in his minority. (ெச.அக.);.

ம. இளவர .

     [இளம் + அரசன்.]

இளவர

இளவர  iḷavarasu, ெப. (n.)

   பட்டத் ற் ரிய அரசனின் மகன்; crown prince

     "தன்ேபா ளவரசாக் னாேன" ( வக.2912);.

ம. இளவர .

     [இள + அர .]

இளவல்

இளவல் iḷaval, ெப. (n.)

   1. தம் ; younger brother, he who is younger than one's self.

     "இளவல் ன்ென ந் " (கம்பரா. லபல.67);.

   2. வன்; lad."இளவறன் ம்…..காத்தார"் (கம்பரா. ைல.129);.

   3. மகன்; son.

     "கய க னா  மாட் ன் னிளவல்" (காஞ் ப் . மர.3);.

   4. ராத ; that which is not fully developed. 

இந்தத் ேதங்காய் இளவல். (இ.வ.); (ெச.அக.);.

ம. இளவன்.

     [இள + அல். அல் - ெசால்லாக்கப் ெபயரீ .]

இளவ பா

 
 இளவ பா  iḷavaḻipāṭu, ெப. (n.)

   ள்ைளக் கல்  (யாழ்.அக.);; child education. (ெச.அக.);.

     [இள + வ பா . ஆ ரியைன வ பட் ப் ெப ங் கல் .]
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இளவ க்ைக

இளவ க்ைக iḷavaḻukkai, ெப. (n.)

   1. இளங்காய்; any glutinous tender fruit, generally said of a cocoanut.

   2. க ப்ைப க் ம் ராத ன்  மாதத் ய ண்டக் க ; an euphemistic term for an undeveloped 
foetus. (சா.அக.);.

     [இளம் + வ க்ைக.]

இளவைள

இளவைள iḷavaḷai, ெப. (n.)

   இைளய சங் ; tender conch.

     "நா ள வைளெயா " ( றநா.266.5); (சங்க.இலக்.ெசாற்.);.

     [இளம் + வைள.]

இளவ ப்

 
 இளவ ப்  iḷavaṟuppu, ெப. (n.)

   இளம்பதமாய் வ த்தல்; frying without scorching with the aid of a gentle heat. (சா.அக.);.

     [இள + வ ப் .]

இளவன்

இளவன் iḷavaṉ, ெப. (n.)

   1. ஒ வைக நஞ்  ( .அ.);; prepared arsenic (ெச.அக.);.

   2. ஒ  வைகப் சணிக் காய்; a kind of pumpkin.

   3. ராத காய்; young or unripe fruit. (ேசரநா.);.

ம. இளவன்.

     [இள – இளவன். ஒ கா. இளக்கமாகச ்ெசய்த ெசய்நஞ் க் ட் .]

இளவன ைல

இளவன ைல iḷavaṉamulai, ெப. (n.)

   இளம் ெபண்ணின் அழ ய மாரப்கம்; breast with youthful elegance.

     "எ ரத்்த த்  ஏரிள வன ைல" (நற்.160-4);.

     [இளம் + வன + ைல. வன - வனப் .]

இளவாைட

இளவாைட iḷavāṭai, ெப. (n.)

   வடக் ந்  வ ம் ெமன்காற் ; mild north wind.

     "இன்னிளவாைட" ( வ்.ெபரிய .9.5.2); (ெச.அக.);.

     [இள + வாைட. வாைட = வடக் னின் ம் ம் காற் . இளவாைட + ெமன்பதமான வடகாற் .]

இளவாளிப்

இளவாளிப்  iḷavāḷippu, ெப. (n.)

   1. ஈரம் (யாழ்ப்.);; dampness, moisture.

   2. இள தல்; melting. (ெச.அக.);.

     [இள + வாளிப் . ஒ கா. வளி – வாளிப் .]

இள ச் க்ேகா

 
 இள ச் க்ேகா iḷaviccikā, ெப. (n.)

   கைடக்கழக காலத் மன்ன ள் ஒ வன்; a king in Sangam age.

     [இளம் + ச்  + ேகா.]
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இள த்

 
 இள த்  iḷavittu, ெப. (n.)

   ன்  ங்களில் ைள ம் ஒ வைக ெநல்; a kind of paddy. (ேசரநா.);.

ம. இள த் .

     [இளம் + த் .]

இள ரி

 
 இள ரி  iḷavirisu, ெப. (n.)

   ஒ மரம் (சா.அக.);; a kind of tree.

     [இளம் + ரி .]

இள ளெவனல்

 
 இள ளெவனல் iḷaviḷaveṉal, ெப. (n.)

   ப ர ்ப ஞ் ெச ப்பா த்தல்; expr. denoting luxuriant growth of vegetation. (ெச.அக.);.

     [இள + இள + எனல்.]

இள ச்

இள ச்  iḷavucci, ெப. (n.)

   நண்பகற்  அணித்தான ற்ெபா  ( தான.எசச் ைன.4);; forenoon nearer midday. (ெச.அக.);.

     [இள + உச்  = உக்கம் →  உத்தம் → உத்  → உச் .]

இள ைடயான்

இள ைடயான் iḷavuḍaiyāṉ, ெப. (n.)

   இளவரசன்; son of a king,

     "இள ைடயாெனன்ேறத்த" ( வக.2568); (ெச.அக.);.

     [இளம் + உைடயான்.]

இள ைற

 
 இள ைற iḷavuṟai, ெப. (n.)

   நன்றாகத் ேதாயாத த ர ்(யாழ்.அக);; milk not fully formed into curds. (ெச.அக.);.

     [இளம் + உைற. உைறதல் - ேதாய்தல்.]

இளெவந்நீர்

 
 இளெவந்நீர ்iḷavennīr, ெப. (n.)

   ள்ள ெவந்நீர;் tepid water. (ெச.அக.);.

     [இளம் + ெவம் + நீர.்]

இளெவந்நீர் 
க்

 
 இளெவந்நீர ் க்  iḷavennīrmuḻukku, ெப. (n.)

   இளஞ் டான நீரில் தைலக் க் ளித்தல்; having a bath in tepid water. (ெச.அக.);.

     [இளம் + ெவம் + நீர ்+ க் .]
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இளெவ ல்

 
 இளெவ ல் iḷaveyil, ெப. (n.)

   காைல ெவ ல்; morning sunshine which is warm but not sensibly hot. (ெச.அக.);.

   ம. இளெவ ல்;க. எள ல்.

     [இளம் + ெவ ல். ெவம் + ெவய் - ெவ ல்.]

இளெவ ற் 
காய்தல்

 
 இளெவ ற் காய்தல் iḷaveyiṟkāytal, ெப. (n.)

   காைல ேநரத் ல் ரிய ெவளிசச்த் ல் ேட ம்ப  உடம்ைபக் காட் க் காய்தல்;   இதனால் 
உடம் ண்டான த்தம் மயக்கம் த ய ேநாய்கெளல்லா ம கப்ப ம்; exposing oneself to the morning 
sun (சா.அக.);.

     [இளம் + ெவ ல் + காய்தல்.]

இளெவ த்

 
 இளெவ த்  iḷaveḻuttu, ெப. (n.)

   ந்தாெவ த்  ( ன்.);; unformed handwriting as that of a child just learning to write. (ெச.அக.);.

     [இள + எ த் .]

இளேவங்ைக

இளேவங்ைக iḷavēṅgai, ெப. (n.)

   ராதேவங்ைக மரம்; young margosa tree.

     "நா ள ேவங்ைக ற் க ரத்ெ்தாளி க ம்" ( றநா.352.12); (சங்.இலக்.ெசாற்.);.

     [இளம் + ேவங்ைக.]

இளேவனில்

இளேவனில் iḷavēṉil, ெப. (n.)

   1. ேமழம் ைடத ் ங்கள் ( லப்.87);; period of time included in the months of Chitral and Vaikäs, being the milder 
part of the hot season, one of six paruvam.

   2. ெவப்பம் ராக் ேகாைட (ெச.அக.);; summer season.

     [இளம் + ேவனில்.]
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இளி

இளி1 iḷidal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. இ க் தல்; to pluck.

     "இளிந்த ம்" ( வக.1241);.

   2. உரித்தல் ( டா.);; lo

 strip

 off – ெச. . . (v.i.);

   இகழப்பட்  எளியனாதல் (ெதால்.ெபா.253.உைர);; to become low spirited because of being ridiculed by others. 
(ெச.அக.);.

     [இல் → இள் → இளி. இல் = த் தல். இளிதல் = த் ப் ரித்தல், உரித்தல்.]

 இளி2 iḷittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. இகழ்தல் ( ன்.);; to disgrace, condemn.

   2. எள்ளல் ( ன்.);; to

 laugh,

 scorn, ridicule. - ெச. . . (v.i.);

   பல்ைலக் காட் தல்; to grin, to show the teeth, as in cringing or in craving servilely. (ெச.அக);.

ம. இளிக் க.

     [இல் → இள் → இளி. இளித்தல் = ரித்தல், உத  ரித்தல் பல்ைலக்காட் தல்.]

இளிகண்

இளிகண் iḷigaṇ, ெப. (n.)

   ைளக்கண்; blear eyes;

 eyes sore with rheum;

 ectropion.

     "இளிகண்ணைனப் ண்டரீகாடச்ெனன் ம்" (ஈ .3,9,10); (ெச.அக.);.

     [இள் → இள → இளி. இளி + கண். இளி = ற்றம், ேநாய்.]

இளிசச்கண்ணி

 
 இளிசச்கண்ணி iḷiccagaṇṇi, ெப. (n.)

   காமக் ப்ேபா  றைர ேநாக் ந்தன்ைம ைடயவள்; woman having amorous look. 

     'இளிசச்கண்ணிக் ப் ளிசச் கண்ணி ேதவைல' (ெச.அக.);.

     [இளித்த + கண்ணி. இளித்த = ரித்த.]

இளிசச்வாய்

 
 இளிசச்வாய் iḷiccavāy, ெப. (n.)

   பல்ெதரி ம்ப  றந்தவாய்; open mouth in which the lips are parted so as to make the teeth visible. (சா.அக.);.

     [இளித்த → இளிசச் + வாய்.]
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இளிசச்வாய்ப்பட்ட
ம்

 
 இளிசச்வாய்ப்பட்டம் iḷiccavāyppaṭṭam, ெப. (n.)

   ஒன் ந் ெதரியாதவன் என்ற பட்டம்; notoriety of being a fool. 

     ' ச்  அ ழ்க்கக் ெகா த்த  மல்லாமல் இளிசச் வாய்ப்பட்ட ங் ைடத்த ' (ெச.அக.);.

     [இளித்த → இளிசச் + வாய் + பட்டம்.]

இளிசச்வாயன்

இளிசச்வாயன் iḷiccavāyaṉ, ெப. (n.)

   1. எப்ேபா ம் பல்ைலக்காட் பவன்;   ; one who is always showing his teeth, one who grins like a monkey.

   2. எளி ல் ஏமாற்றப்ப பவன்; one who is easily misled, simpleton. (ெச.அக.);.

ம. இளிசச்வாயன.

     [இளித்த → இளிசச் + வாய் + அன். இளித்த வாயன் பாரக்்க;see illitavayan.[

இளிசச்ற்கண்

 
 இளிசச்ற்கண் iḷiccaṟkaṇ, ெப. (n.)

இளிகண் ( ன்.); பாரக்்க (ெச.அக.);;see ilikan.

     [இளித்தல் → இளிசச்ல் + கண்.]

இளித்தல்

 
 இளித்தல் iḷittal, ெப. (n.)

   பல்ைலக்காட்டல்; grinning to have the lips open so as to expose the teeth, as dogs do. (சா.அக.);.

     [இள் → இளி → இளி-த்தல்.]

இளித்தவாயன்

 
 இளித்தவாயன் iḷittavāyaṉ, ெப. (n.)

   ரங் ேபால் பல்ைலக் காட் பவன்;   இ ப்  ேநாய் காணின் ேதான் ம் ; one who shows his teeth 
like a monkey. It is also a sign in tetanus or delirium. (சா.அக.);.

     [இளி → இளித்த → வாயன்.]

இளிேதர் ம் ரல்

இளிேதர் ம் ரல் iḷitērtīmkural, ெப. (n.)

   ரலாகத் ேதரந்்  இைசக் ம் ேமற்ெசம்பாைல ெயன் ம் பண்; an ancient musical term.

     "இளிேதர ் ங் ர ைசக்  மத்தம்" (அகநா.33,7);.

     [இளி + ேதர ்+ ம் + ரல்.]

இளிந்த காய்

 

 இளிந்த காய் iḷindakāy, ெப. (n.)

   பாக் ; areca-nut. Areca catechu (சா.அக.);.

     [இளி - இளித்த + காய்.]

இளிப்ப -தல்

இளிப்ப -தல் iḷippaḍudal,    20 ெச. .  (v.i.)

அகப்ப தல் to be caught, trepanned

     "இளிப்பட்டன ைகப்ேபார"் (க த்.95); (ெச.அக.);.

     [இளி + ப .]
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இளிப்

இளிப்  iḷippu, ெப. (n.)

   1. பல்ைலக் காட் ச ் ரித்தல்; grinning.

   2. நா தல்; feeling disgrace or bashful.

   3. ைர கைனத்தல்; neighing of a horse. (ேசரநா.);.

ம. இளிப் .

     [இளி → இளிப் .]

இளிம்

இளிம்  iḷimbu, ெப. (n.)

   றைம ன்ைம; unskillfulness incompetency. 

     'இைடயரிளிம்  கண்டால்' (ஈ .3.5.3); (ெச.அக.);.

     [இளி → இளிம் .]

இளிவரல்

இளிவரல் iḷivaral, ெப. (n.)

   இ ப் ச ் ைவ; emotion of disgust one of eight mey-p-pādu

     " ப்ேப ணிேய வ த்தம் ெமன்ைமெயா  யாப் ற வந்த இளிவரல் நான்ேக" 
(ெதால்.ெபா ள்.ெமய்.6); (ெச.அக.);.

     [இளி + வரல்;

இளிவரல் = இகழ்ச் வரல்.]

இளி

இளி  iḷivu, ெப. (n.)

   1. இகழ்ச் ; ridicule.

     "இளிெவன்  ேமதப்பா " ( றள்.464);.

   2. இ தக  ( வா.);; wretchedness, Iowness in rank or character.

   3. அ வ ப் ; disgust

     "இர ம் பக ம் இளி டன் தரியா " (மணி.6.28);.

     [இளி → இளி .]
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இைள

இைள1 iḷai, ெப. (n.)

   1. தைலக்காவல் ( வா.);; main guard;

 strong watch in a fortress.

   2. காவற்கா ; jungle growth maintained as a defence around a fortified city.

     "இைள ங் டங் ஞ் ைதய" ( .ெவ.5.3);.

   3. கட் ேவ ; hedge, fence, protecting enclosure.

     "இைள ழ் ைள" ( லப்.14,62); (ெச.அக.);.

     [ ைள → இைள. ைள - ைடந் கட் ம் ேவ  -காவற்கா .]

க. எெள.

     [இள் → இைள.]

 இைள2 iḷai, ெப. (n.)

   மகள் (ஆ.அக.);; Lakshmi the goddess.

     [இள் → இைள.]

 இைள3 iḷai, ெப. (n.)

   இைளப் ; lean (ஆஅக.);.

     [இள் → இைள.]

இைளச்

இைளச்  iḷaicci, ெப. (n.)

   தங்ைக; younger sister.

     "அ ல ண்டாரக்்  ேநரிைளச் " ( ப் .1037); (ெச.அக.);.

     [இள் – இள - இைளச் .]

இைள

 
 இைள  iḷaisu, ெப. (n.)

இைள  பாரக்்க;see iladu.

     [இைள  – இைள .]

இைளஞன்

இைளஞன் iḷaiñaṉ, ெப. (n.)

   1. டைலப் ப வத்தன்; lad youngman

     "இைளேயார ் ந்ைதேபால்" (கம்பரா.நாட் ப்.52);.

   2. தம்  ( ன்.);; younger brother. (ெச.அக.);.

     [இள் → இைள → இைளஞன்.]

இைளத்தமண்

 
 இைளத்தமண் iḷaittamaṇ, ெப. (n.)

   சத் க் ைறந்த மண்; strengthless soil (ஆ.அக.);.

     [இைளத்த + மண்.]

இைளத்தவன்

இைளத்தவன் iḷaittavaṉ, ெப. (n.)

   1. எளிைமப்பட்டவன்; poorman.

   2. ெம வைடந்தவன் (ெகா.வ.);; weakman. (ெச.அக.);.

     [இைள → இைளத்தவன்.]
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இைள

இைள  iḷaidu, ெப. (n.)

   1. ராத ; that which is young and not fully developed.

     "இைளதாக ண்மரங் ெகால்க" ( றள்.879); (ெச.அக.);.

   2. பக் வம் சரியாக வராத ; that which is not fully boiled or heated (ேசரநா.);.

   3. தாழ்ந்த , ைற ; inferiority, baseness, disgrace (ேசரநா.);.

ம. இள .

     [இள் → இைள → இைளய  → இைள .]

இைளப்ப -தல்

இைளப்ப -தல் iḷaippaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   வைல லகப்ப தல் (அகநா.3.உைர);; to be caught in the snare. (ெச.அக.);.

     [இைள + ப .]

இைளப்ப ேபைட

இைளப்ப ேபைட iḷaippaḍupēḍai, ெப. (n.)

   காவெலய் ய ேபைட; female detained for protection.

     "இைளப்ப  ேபைட ரிய" (அகம்.310-15); (சங்.இலக்.ெசாற்);"ப ந் ைளப் ப உம் பா தைல 
ேயாைம" (அகநா.21-15);. (சங்.இலக்.ெசாற்);.

     [இள் → இைள → இைளப்ப  + ேபைட.]

இைளப்பாற்

இைளப்பாற் 1 iḷaippāṟṟi, ெப. (n.)

   இைளப்ைப நீக் தல்; that which refreshes, that which relieves fatigue.

     "ேகாைட ேல இைளப்பாற் க் ெகாள் ம் வைக ைடத்த ளிரத் ேவ" ( வ ட்பா); (ெசஅக.);.

     [இைளப்  + ஆற் .]

 இைளப்பாற் 2 iḷaippāṟṟi, ெப. (n.)

   கைளப்ைபயாற் ம் ற் ண ; refreshing light food after fatigue. Refection. (சா.அக.);.

     [இைளப்  + ஆற் .]

இைளப்பாற் -தல்

இைளப்பாற் -தல் iḷaippāṟṟudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   டாய் ரத்்தல்; to refresh, to relieve fatigue, cause to rest, to quench thirst. (ெச.அக.);.

     [இைளப்  + ஆற் .]

இைளப்பா -தல்

இைளப்பா -தல் iḷaippāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. டாய் நீங் தல்; to allay fatigue by taking rest, enjoy repose after fatiguing work.

   2. இைளப்பாறப் ெபா ன்  நீங்  ஓய்ந் த்தல் (இ.வ.); to retire from active work, as a pensioner. 
(ெச.அக.);.

     [இைளப்  + ஆ .]

இைளப் மல்

 
 இைளப் மல் iḷaippirumal, ெப. (n.)

   இைளப்ைப ண்டாக் ேமார ்வைகக் காசேநாய்; atomotasthma causing fatigue by coughing. (சா.அக.);.

     [இைளப்  + இ மல்.]
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இைளப்

இைளப் 1 iḷaippu, ெப. (n.)

   1. ேசார் ; weariness, fatigue, lassitude.

     "இைளப்ெபய்த" ( வ்.இயற்.ெபரிய. வ.23);.

   2. அசச்ம்; affliction, distress.

     "இைளப் ைன யக்க நீக் " ( வ். க் ந்.18); (ெச.அக.);.

   ம. இளப் ;   க. டப் ;   ெத. டய் ;   ேகாத. எள்வ்;   ட. எள்வ்;ெகாலா. டய்.

     [இைள - இைளப் .]

 இைளப் 2 iḷaippu, ெப. (n.)

   ெம  (ஆ.அக.);; leanness;

 emaciation.

     [இைள - இைளப் .]

இைளைம

 
 இைளைம iḷaimai, ெப. (n.)

   இளைம பாரக்்க;     [இள – இளைம - இைளைம.]

இைளய ஆ நைட

இைளய ஆ நைட iḷaiyaāḍunaḍai, ெப. (n.)

   இளைம ல் அைசந் யங் ம் நைட; swing walking

     "வாடாப் ைபம்ம ரிைளய வா நைட" (ப ற் ப் 12:11);.

     [இள் → இைளய + ஆ நைட.]

இைளய ந னார்

இைளய ந னார ்iḷaiyanayiṉār, ெப. (n.)

   கக் கட ள்; Lord Murugan (M.E.R.507 of 1929-30);;

     [இள - இைளய + (நாயனார)்; ந னார.்]

இைளய 
ள்ைளயார்

 
 இைளய ள்ைளயார ்iḷaiyabiḷḷaiyār, ெப. (n.)

   கக் கட ள்; Muruga. the younger son of Siva as dist. for Mutta-pillaiyar. (ெச.அக.);.

     [இள - இைளய + ள்ைளயார.்]

இைளய ெப மாள்

இைளய ெப மாள் iḷaiyaberumāḷ, ெப. (n.)

   இராமனின் தம்  காட் க்  இராமேனா  ைணயாகச ்ெசன்ற இலக் வன் 
( வ். ெந ந்.21.வ்யா.);; lit;

 the junior Lord, an appellation of Lakshmana, who was the younger brother of Rāma the Perumāl or Lord, and who 
accompanied his elder brother through his voluntary exile. (ெச.அக.);.

     [இள - இைளய + ெப மாள்.]

இைளயம்

இைளயம் iḷaiyam, ெப. (n.)

   இளைமைய ைடய ; that which is tender and young.

     "இைளயமாகத் தைழயா னேவ" ( றநா.248-2);.

     [இைள - இைளயம்.]

இைளயமரக்கால்

இைளயமரக்கால் iḷaiyamarakkāl, ெப. (n.)

    மரக்கால்; a small marakkal. 

     'கலத் வாய்த ் ணி இைளயமரக்காலால் வரிைச ட்ட ப ' (S.I.I.IV..30); (ெச.அக.);.

     [இளம் - இைளய + மரக்கால்.]
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இைளயர்

இைளயர ்iḷaiyar, ெப. (n.)

   1. இைளஞர ்(பரிபா.6.27);; youths, youngmen.

   2. ேவைலக்காரர;் servants.

     "இைளயர ் ந் னர"் (ெதால்.ெபா.193); (ெச.அக.);.

     [இள → இைளயர.்]

இைளயவர்

இைளயவர ்iḷaiyavar, ெப. (n.)

   இளம்ெபண்கள்; young women.

     "இைளயவர ்வைலப்பட் ந் " (ேதவா.462,9);.

     [இள → இைளயவர.்]

இைளயவள்

 
 இைளயவள் iḷaiyavaḷ, ெப. (n.)

   மகள்; Lakshmi.

     [இள் – இைள - இைளயவள்.]

இைளயவன்

இைளயவன் iḷaiyavaṉ, ெப. (n.)

   1. அகைவ ற் ைறந்தவன்; younger person, one who is junior n age. 

அவன் எனக்  இைளயவன்.

   2. டைலப்ப வத்தன்; lad, youth 3 τ

 younger brother, so called because he is junior than oneself.

     "இதைனக் ேகட்ட ைளயவன்" (கம்பரா. லபல.62);.

   4. கன் ( ைள.கடல் வற.1);; Murugan (ெச.அக.);.

ம. இைளயவன்.

     [இள → இைளயவன்.]

இைளயன்

இைளயன் iḷaiyaṉ, ெப. (n.)

   தம் ; younger brother.

     "வா ேயாற்கவனிைளயன்" (பரிபா.2.21);.

     [இள → இைளயன்.]

இைளயாட்டக்

 
 இைளயாட்டக்  iḷaiyāḍḍakkuḍi, ெப. (n.)

   நாட் க்ேகாடை்ட ெசட் மார ் ரி ெலான்  (அ . ந்.);; a sub-division among the Náttu-k-kottal chetty caste, 
and they are living in and around the village Ilaiyatta-k-kudi in Ramnad District.

     [இள - இைள + ஆட்டக் . ஆட்டக்  என் ம் ஊரின் ெதாடரப்ால் ெபற்ற ெபயரா க்கலாம்.]
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இைளயார்

இைளயார1் iḷaiyār, ெப. (n.)

   1. ெபண்கள்; young women, lasses.

     " ற்றா ைளயார ் ைளயாடெ்டா " ( வ்.ெபரிய . 3,8,8);.

   2. ேதா யர;் female attendants.

     "இைளயார ் ழாத் ைடயாள்" ( வக.2585); (ெச.அக.);.

     [இைள → இைளயார.்]

 இைளயார2் iḷaiyār, ெப. (n.)

   ெகா ந்தர ்(இ.வ.);; husband's younger brothers. (ெச.அக.);.

     [இைள – இைளயார.்]

இைளயாழ்வார்

 
 இைளயாழ்வார ்iḷaiyāḻvār, ெப. (n.)

   இராமா சர ்( பரம்);; a distinctive appellation of rāmānucar who Is also called Laksmana. (ெச.அக.);.

     [இளம் - இைளய + ஆழ்வார.்]

இைளயாள்

இைளயாள் iḷaiyāḷ, ெப. (n.)

   1. தங்ைக; younger-sister.

   2. மகள்; Lakshmi, as the younger of two sisters, mùtúvi being the elder.

   3. ன் ைற மைன ; any wife married after the first. (ெச.அக.);.

     [இைள - இைளயாள்.]

இைளயான்

இைளயான் iḷaiyāṉ, ெப. (n.)

   1. தம் ; younger brother.

     "அவ னக் ைளயாேனா" (கம்பரா. ரப்்ப.132);.

   2. இளைம ைடயவன் ( வக.1593);; lad youth.

   ம. இைளயான்;க. எெளய.

     [இைள + ஆன்.]

இைளயான் மா
றநாயனார்

 
 இைளயான் மாறநாயனார ்iḷaiyāṉkuḍimāṟanāyaṉār, ெப. (n.)

   நாயன்மார ்அ பத்  வ ள் ஒ வர ்(ெபரிய .);; a canonized Salva saint one of Arupattu-müvar. (ெச.அக);.

     [இைளயான்  – ஊர;்

மாறன் – இயற்ெபயர.் நாயனார ் வதெ்தாண் னால் ெபற்ற ெபயர.் இைளயாள் +  + மாறன் + 
நாயன் + ஆர.்]

இைளெயள்

 
 இைளெயள் iḷaiyeḷ, ெப. (n.)

   ற்றாத எள் ( ங்.);; unripe rape seed. (ெச.அக.);.

     [இைள + எள்.]
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இைளேயான்

இைளேயான்1 iḷaiyōṉ, ெப. (n.)

   வன் ( ங்.);; boy, lad, youth. 2, தம்  ( ங்.);;

 younger brother. (ெச.அக.);.

ம. இளேயான்.

     [இைள + ஆன் – இைளயான் - இைளேயான்.]

 இைளேயான்2 iḷaiyōṉ, ெப. (n.)

   கக்கட ள் (தக்கயாகப்.5.உைர);; Murugan. (ெச.அக);.

     [இைள + இைளயன் → இைளயான் → இைளேயான்.]

இற்கைட

இற்கைட iṟkaḍai, ெப. (n.)

   ட் வா ல்; entrance to a house.

     "இற்கைட…. ரந்்தா நீ" (க த்..97); (ெச.அக.);.

     [இல் + கைட.]

இற் ழத்

இற் ழத்  iṟkiḻtti, ெப. (n.)

   ம்பத்தைல ; wife who is the mistress of the house.

     "தன ற் ழத்  தைன க ன்" ( ரம் .தக்கன்.56);. [இல் + ழத் .]

இற்ெச -த்தல்

இற்ெச -த்தல் iṟceṟittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   தைலவைனச ்சந் த்தற் ட ன்  ெபற்ேறார ்தைல ைய அவள் அகைவ ேநாக்  ட் ள் 
இ த் தல் ( க்ேகா.134);; to restrain the heroine within the parental house in view of her adolescence, and thus 
indirectly impede her meeting her lover. (ெச.அக.);.

     [இல் + ெச .]

இற்ெச

இற்ெச  iṟceṟivu, ெப. (n.)

   தைலவைனச ்சந் த்தற் ட ன் ப் ெபற்ேறார ்தைல ைய அவள் அகைவ ரச்்  ேநாக்  
ட் ள் இ த் ைக ( க்ேகா.133.ெகா );; the restraint placed by her parents on the heroine in view of her 

reaching adolescent womanhood to stay within the house, which impedes her meeting her lover. (ெச.அக.);.

     [இல் + ெச .]

இற்பரத்ைத

இற்பரத்ைத iṟparattai, ெப. (n.)

   காமக் ழத் யாகக் ெகாண்ட பரத்ைத (பரிபா.6.உைர);; concubine, kept as mistress, dist fr. 

காதற்பரத்ைத (ெச.அக.);.

     [இல் + பரத்ைத.]

இற்பாலர்

இற்பாலர ்iṟpālar, ெப. (n.)

   நற் ப் றந்தவர ்(பழ.1.84);; persons of good birth, those born in a respectable family. (ெச.அக.);.

     [இல் + பாலர.்]

இற் றந்தார்

இற் றந்தார ்iṟpiṟandār, ெப. (n.)

   நற் ப் றந்தார;் good qualities as inherited in a family.

     "இற் றந்தார ்கண்ேண ம்" ( றள்.1044);.

     [இல் + றந்தார.்]

இற் றப்

இற் றப்  iṟpiṟappu, ெப. (n.)

   உயர் ப் றப் ; descent from a good family, of noble extraction.

     "இற் றப் ப ர"் ( வ்.ெபரிய .1.1.7); (ெச.அக.);.

     [இல் + றப் .]
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இற்

 
 இற்  iṟpuli, ெப. (n.)

   ைன ( ங்.);; lit domestic tiger, a familiar name for the cat. (ெச.அக.);.

     [இல் + .]

இற்றைவ

இற்றைவ iṟṟavai, ெப. (n.)

   ந்தைவ; broken wornout, corroded.

     "ந வ  ஆர ்இற்றைவ ேபால ய" (க . 84-2);.

     [இ  + அைவ - இற்றைவ.]

இற்

இற் 1 iṟṟi, ெப. (n.)

   ஊன் ( ன்.);; meat. (ெச.அக.);.

     [இல் +  – இற் .]

 இற் 2 iṟṟi, ெப. (n.)

   இத் ; tailed oval-leaved fig. (ெச.அக.);

     "கல் வரிற் " (ஐங் .279);.

     [இல் +  – இத்  – இற் .]

இற் றந் ேபா-தல்

இற் றந் ேபா-தல் iṟṟiṟandupōtal,    8 ெச. .  (v.i.)

   ஏழ்ைம னால் இறத்தல்; to die of poverty. (சா.அக.);.

     [இற்  + இறந்  + ேபாதல்.]

இற்

இற் 1 iṟṟu,    . . (fin.v.) இத்தன்ைம ள்ள ; form of a verb, meaning. (It) is of such a nature.

     "இயற்ைகப் ெபா ைள ற்ெறனக் ளத்தல்" (ெதால்.ெசால்.19 (ெச.அக.);.

     [இல் +  → இற் .]

 இற் 2 iṟṟu,    இைட. (part) ஒ  சாரிைய (நன்.244); a euphonic particle occurring in the combination of the different 
parts of the same word, or of two distinct words

 as in அைவ ற்ைற, ப ற் ப்பத் .

ம. இற்

     [இல் + .]

இற் ச ்ெசாட் -
தல்

இற் ச ்ெசாட் -தல் iṟṟuccoṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   நீர ்இைட ட் ச ்ெசாட் தல்; to exude and drop at intervals, as water. (ெச.அக.);.

ம. இற் க் க.

     [இ  - இற்  + ெசாட் தல்.]

இற் ப்ேபா-தல்

இற் ப்ேபா-தல் iṟṟuppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   ைநந் ேபாதல்; to be worn off, reduced, broken, to become decayed. (ெச.அக.);.[

இ  - இற்  + ேபாதல்.]

இற் ம்

இற் ம் iṟṟum, . . .எ. (adv.)

   ேம ம்; moreover, besides, further. 

     'இற் ங் ேவன்' (ெப ங்.வத்தவ.5.38); (ெச.அக.);.

     [ஒ கா. இன் ம் → இத் ம் → இற் ம்.]
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இற் -தல்

இற் -தல் iṟṟuviḻudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ைநந்  ெகட்  தல்; to decay and fall. 

     'மரம் இற்  ந்த ' ( ன்.); (ெச.அக.);.

     [இ  - இற்  + .]

இற்ைற

இற்ைற iṟṟai, . .எ. (adv.)

   இன்ைறக் ; to day.

     "இற்ைறப் பைறெகாள்வா னன் காண்" ( வ். ப்பா.29);

   இன் ; this day

     "இற்ைற ல் ளித்தைன" (கந்த .ெதய்வயா.5); (ெச.அக.);.

     [இன்  → இற்ைற (வ த்தல் ரி );.]

இற்ைறத் ங்கள்

இற்ைறத் ங்கள் iṟṟaittiṅgaḷ, ெப. (n.)

இந்தத் ங்கள். this month

     "இற்ைறத் ங்களில் ெவண்ணில ன்" ( றநா.112); (சங்.இலக்.ெசாற்);.

     [இற்ைற + ங்கள்.]

இற்ைறநாள்

 
 இற்ைறநாள் iṟṟaināḷ, ெப. (n.)

   இன் ; this day, today. (சா.அக.);.

     [இன்  → இன்ைற - இற்ைற + நாள்.]

இற-த்தல்

இற-த்தல் iṟattal,    3 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கடத்தல்; to go beyond, transcend, pass over.

     " லவைர

றந்த

ேதான்றல்" ( றநா.21); - 3 ெச. . . (v.i.);

.

   1. க தல்; to pass by elapse, as time.

     "இறந்தநாள் யாவர ் ட்பார"் ( வக.2616);.

   2. ெந கடந்  ெசல் தல்; to transgress, trespass, overstep.

     "இல் றப்பா ெனய் ம்…. ப " ( றள்.145);.

   3. தல், to excel, to be pre-eminent.

     "இறந்த கற் னாட் " (க த்..9);.

   4. சாதல்; to die.

     "இறந்தாைர ெயண்ணிக் ெகாண் டற் " ( றள்.22);.

   5. வழக்  ழ்தல்; to cease to be current become obsolete.

      'இ  இறந்த வழக் ' ( வக.2108,உைர);.

   6. நீங் தல்; to depart leave.
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இறக்கம்

இறக்கம்1 iṟakkam, ெப. (n.)

   1. இறங் ைக; descent debarkation.

   2. சரி ; declivity, slope, depression's 

     'ஏற்ற  றக்க மான வ '.

   3. இறங் ைற ( ன்.);; ford, crossing of a river.

   4. லங் கள் ெசல்வ  ( ன்.);; tracks of beasts in a jungle.

   5. நிைல தவ ைக; decline from a high position.

     "இறக்க ற் றாெனள ேவக்க ெமய் னான்" (கம்பரா. சடா கா.19);.

   6. சா ; death. (ெச.அக.);.

ம. இறக்கம்.

     [இ  – இற – இறக்கம்.]

 இறக்கம்2 iṟakkam, ெப. (n.)

   ைற ; deficiency.

     [இற → இறக்கம்.]

 இறக்கம்3 iṟakkam, ெப. (n.)

   உண  த யன உடெ்சல் ைக; swallowing as of food.

இறக்க ன்ைம

 
 இறக்க ன்ைம iṟakkamiṉmai, ெப. (n.)

   உண்ண இயலாைம; loss of appetite. 

     'ேநாயாளிக் ச ்ேசா  இறக்க ல்ைல' (சா.அக.);.

     [இறக்கம் + இன்ைம.]

இறக் -தல்

இறக் -தல் iṟakkiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   தாழ்த் தல்; to bow low or bend, as one's head.

     "தைல றக் ட் ச ்ெசல்வார"் ( ைள. மண.125); (ெச.அக.);.

     [இறக்  + இ .]
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இறக்

இறக் 1 iṟakkudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   1. இறங்கச ்ெசய்தல்; to lower, let-down, put down as a load. to land, unload, as from a boat.

   2. எண்ெணய் த யைவ வ த்தல்; to distill.

   3. அடக் தல்; to reduce or bring down, as pride. 

     'ெகா ப்ைப றக்  ேவன்'.

   4. உயரத்் வ  ேபால இகழ்தல்; to praise ironically.

   5. ெக த்தல்; to injure: to aunnul, as a charitable gift.

     "இத்தரம் றக் வான்" (S.I.I.I.77);.

   6. ெகால் தல்; to kill, slay.

     "எரிமாைல ேவ  னிறக் " ( வக.961);.

   ம. இறக் ;க. எற .

     [இற - இறங்  - இறக் .]

 இறக் 2 iṟakkudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   பணத்ைதக் கட்டாயப்ப த் த் ம்பப்ெபறல் (ெகா.வ.);; to compel repayment. (ெச.அக.);.

     [இ  – இற - இறக் .]

 இறக் 2 iṟakku, ெப. (n.)

இறக் ங்கால்

 
 இறக் ங்கால் iṟakkuṅgāl, . .எ. (adv.)

   உ ரே்பா ம் ேநரத் ல்; at the moment of death;

 while dying-inarticulate martis. (சா.அக);.

     [இறக் ம் + கால். கால் - ெபா , காலம்.]

இறக் ைற

 
 இறக் ைற iṟakkuduṟai, ெப. (n.)

   ெபா ளிறக் ந் ைற கம்; place of debarkation or of discharging Cargo. (ெச.அக.);.

     [இறங்  - இறக்  + ைற.]

இறக் ம

இறக் ம  iṟakkumadi, ெப. (n.)

   1. ைற கத் ந்  ெபா ள் இறக் ைக; Importing.

   2. இறக் ந் ைற கப் ெபா ள்கள்; imports.

ம. இறக் ம .

     [இறக்  + ம . ம  - ெதா ற்ெபயரீ .]
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இறக்ைக

இறக்ைக1 iṟakkai, ெப. (n.)

   ற ; wing pinion (ெச.அக.);.

ெத. ெரக்க.

     [இ க்  = தாழ்த் . இறக்  - இறக்ைக = தாழ்த் யரத்் ம் உ ப் .]

 இறக்ைக2 iṟakkai, ெப. (n.)

   கண்ணாற் ன் இ றங்களி ள்ள ைணச் வர ்(கட்டட.நாமா);; wing wall. (ெச.அக.);.

ெத. ெரக்க.

     [இறக்க - இறக்ைக ேபால் இ றத் ள்ள வர.்]

இறக்ைகச் வர்

 
 இறக்ைகச் வர ்iṟakkaiccuvar, ெப. (n.)

   ைணச ் வர ்(C.E.M.);; wing-wall. (ெச.அக.);.

     [இறக்ைக + வர.்]

இறகர்

இறகர ்iṟagar, ெப. (n.)

   1. ற  wing, pinion.

   2. இற  ( ன்.);; feather (ெச.அக.);.

     [இற  + அர.்]

இற ன் ள்

 
 இற ன் ள் iṟagiṉmuḷ, ெப. (n.)

   இற ன் அ க் த்  ( டா.);; quill of a feather. (ெச.அக.);.

     [இற  + இன் + ள்.]

இற

இற  iṟagu, ெப. (n.)

   1. ற ; wing, pinion. தனி ற ;

 feather quill.

   3. ம ற்  ( வா.); peacock's feather. (ெச.அக.);.

     [இ  - ஒ தல், வைளதல், தாழ்தல். இ  - இற – இற .]

இற க்

 
 இற க்  iṟagugāṭu, ெப. (n.)

   வல் (ேபனா); ைவக் ங் ; pen rack (ெச.அக.);.

     [இற  + எ த உத ம் இற ன் அ  எ க . எ  ேகால். இற  + .]

இற வல்

 
 இற வல் iṟagutūval, ெப. (n.)

   இறகாலான எ ேகால்; quill pen. (ெச.அக.);.

     [இற  + வல்.]

     [P]
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இற ேபனா

 
 இற ேபனா iṟagupēṉā, ெப. (n.)

இற  வல் பாரக்்க;see iragu tuval.

     [இற  + (EPen); ேபனா.]

இற மஞ்சள்

 
 இற மஞ்சள் iṟagumañjaḷ, ெப. (n.)

   சாப் ரா ைர (L);; arnotto. (ெச.அக.);.

     [இற  + மஞ்சள்.]

இற ளர்-தல்

இற ளர-்தல் iṟaguḷartal,    4 ெச. . . (v.i.)

   றக த் க் ெகாள் தல்; to flap the wings, as a bird.

     "எ ைவ ற ள ம்" ( .ெவ.9.19); (ெச.அக.);.

     [இற  + உளர.்]

இறெக ம்

 
 இறெக ம்  iṟageṟumbu, ெப. (n.)

   ற ள்ள எ ம்  (mm);; winged red ant, drepanagnathus saltator. (ெச.அக.);.

     [இற  + எ ம் .]

இறங்கசச்ங்

 
 இறங்கசச்ங்  iṟaṅgaccaṅgu, ெப. (n.)

   ேகா ற் க் ெகாைடயளித்ேதார ் ைக த யவற் ந்  இறங் ம்ேபா  ம ப் க்காக 
ழக்கப்ப ம் சங்  (இ.வ..);; blowing the chank, in honour of a chief or of any liberal donor to a temple just when he 

aligos from his vehicle, dist fr. ஏறசச்ங்  (ெச.அக.);.

     [இறங்  + சங்  → இறங்கசச்ங் .]

இறங்கண்டம்

இறங்கண்டம் iṟaṅgaṇṭam, ெப. (n.)

   அண்ட ேநாய் வைக; ட றக்க ேநாய் ( வரட.்112); hem rupture. (ெச.அக.);.

     [இறங்  + அண்டம்.]

இறங்கமாட்டான்

 
 இறங்கமாட்டான் iṟaṅgamāṭṭāṉ, ெப. (n.)

   ைழநாட்  ெநல்வைக (யாழ்ப்.);; Burmese paddy. (ெச.அக.);.

இறங்கர்

 
 இறங்கர ்iṟaṅgar, ெப. (n.)

   டம் ( ங்.);; water pot. (ெகா.வ.); (ெச.அக.);.

     [இடங்கர ்→ இறங்கர.்]

இறங் பைன

 
 இறங் பைன iṟaṅgubaṉai, ெப. (n.)

   ஒ  வைகயம்ைம; a severe type of small-pox. It is opposed to ஏ பைன. (சா.அக.);.

     [இறங்  + பைன.]
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இறங் ெபா

 
 இறங் ெபா  iṟaṅguboḻudu, ெப. (n.)

   ற்பகல்; afternoon the period of the sun's declivity from the point overhead. It is opposed to wool into (ெச.அக.);.

     [இறங்  + ெபா .]

இறங் ெபாைற

இறங் ெபாைற iṟaṅguboṟai, ெப. (n.)

   வைளந்த க ரக்ள்; stooping ears of com due to weight of grain.

     "ஏன ம் இறங் ெபாைற உ ரத்்தன." (அகநா. 192-8);. (சங்.இலக்.ெசாற்);.

இறங் ரா

 
 இறங் ரா  iṟaṅgumirāci, ெப. (n.)

இறங்  ஒைர பாரக்்க;see irangu orai.

     [இறங் ம் + இரா .]

இறங் கம்

இறங் கம் iṟaṅgumugam, ெப. (n.)

   தணி ம் நிைல; declination, ebb in affairs.

     "என் ன்பமைனத் ம்…. ஏ கங் ெகாண்டதல்லா றங் க ைல யால்" 
(அ ட்பா..5,தனித் த்.12); (ெச.அக.);.

     [இறங்  + கம்.]

இறங் ெவ ல்

 
 இறங் ெவ ல் iṟaṅguveyil, ெப. (n.)

   ற்பகல் ெவ ல்; decreasing sunshine, as the sun descends towards the horizon. (ெச.அக.);.

     [இறங்  + ெவ ல்.]

இறங்ெகாற்

 
 இறங்ெகாற்  iṟaṅgoṟṟi, ெப. (n.)

   கர்  ஒற்  (இ.வ..);; usufructuary mortgage. (ெச.அக.);.

     [இறங்  + ஒற் .]

இறசால்

 
 இறசால் iṟacāl, ெப. (n.)

இைறயால் (J); பாரக்்க;see iraiyal. (ெகா.வ.); (ெச.அக.);.

     [இைறயால் - இறசால்.]

இறஞ்

இறஞ் 1 iṟañji, ெப. (n.)

   ஒ வைகத் ல் ( லப்.14 108, உைர);; garment of ancient times. (ெச.அக.);.

     [ஒ கா. இலஞ்  – இறஞ் .]

 இறஞ் 2 iṟañji, ெப. (n.)

   அ ரி (மைல);; Indian indigo (ெச.அக.);.
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இறஞ் த ேசம்

 
 இறஞ் த ேசம்  iṟañjidacēmbu, ெப. (n.)

   க ஞ் ேசம் ; a black variety of ேசம் ;

 a garden plant caladium nymphaefolium. (சா.அக.);.

     [இ  = க ைம. இ  - இ  - இற - இறஞ் தம் + ேசம் .]

இறட் -தல்

இறட் -தல் iṟaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கந்  தல்; to sprinkle, splash. 

கத் ேல நீைர இறட் க் ெகாள் தல் ( வ். மா.36.வ்யா.118); (ெச.அக.);.

     [இற - இறட் .]

இற

இற  iṟaḍi, ெப. (n.)

   1. ைன; Italian millet.

     "இற ப் ெபாம்மல் ெப ர"் (மைலப .169);.

   2. க ந் ைன ( வா.);; black Italian millet. (ெச.அக.);.

     [இ  → இ  → இற . .தா.197.]

இற ப்ெபாம்மல்

இற ப்ெபாம்மல் iṟaḍippommal, ெப. (n.)

   ைனச ்ேசா ; cooked Italian millet.

     "இற ப்ெபாம்மல் ெப ர"். (மைலப .169); (சங்.இலக்.ெசாற்);.

     [இற  + ெபாம்மல்.]

இறத்தல்

இறத்தல் iṟattal, ெப. (n.)

   1. சாதல்; dying.

   2. ; being in excess. (சா.அக.);.

     [இற - இறத்தல்.]

இறத் ர்

இறத் ர ்iṟattir,    . . (v.) கடப் ர;் let you pass.

     " ன்றழல் ெவஞ் ரம் இறத் ரால் ஐய" (க த்.25-12); (சங்.இலக்.ெசாற்.);.

     [இற - இறத் ர.்]

இறந்த கற் னாள்

இறந்த கற் னாள் iṟandagaṟpiṉāḷ, ெப. (n.)

   க்க கற் ைண ைடயாள்; woman of perfect chastity.

     "இறந்த கற் னாட் ெகவ்வம் படரன் ன்". (க த்.9-21);.

     [இறந்த + கற் னாள்.]

இறந்தகால 
இைடநிைல

 
 இறந்தகால இைடநிைல iṟandakālaiḍainilai, ெப. (n.)

   ெசன்ற காலத்ைதக் காட் ம் இைடநிைல; particle indicating past tense.

     [இறந்த + காலம் + இைடநிைல.]

இறந்தகாலம்

இறந்தகாலம் iṟandakālam, ெப. (n.)

   1. ெசன்ற காலம் (மணி.30.14);; past time.

   2. க்காலதெ்தான்  (நன்.142);; past tense. (ெச.அக.);.

     [இற → இறந்த + காலம்.]
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இறந்த

இறந்த  iṟandadu, ெப. (n.)

   தாண் ச ்ெசன்ற ; that which has crossed.

     "ெப மைல இறந்த  ேநாேவன்". (அகநா.93-3);.

     [இற - இறந்த .]

இறந்த  லக்கல்

இறந்த  லக்கல் iṟandaduvilakkal, ெப. (n.)

   உத்  32-இல் ஒன்  (நன்.14);; rejection of an obsolete expression or usage, one of 32 utti (ெச.அக.);.

     [இறந்த  + லக்கல்.]

இறந்தவழக்

இறந்தவழக்  iṟandavaḻkku, ெப. (n.)

   ழ்ந்த வழக்  ( வக.2108, உைர);; obsolete. Usage. (ெச.அக.);.

     [இறந்த + வழக் .]

இறந் ேனார்

இறந் ேனார ்iṟandisiṉōr, ெப. (n.)

   கடந்  ெசன்ேறார;் those who have crossed.

     "வழங்க ங் கானம் இறந் ேனாேர" (நற்.302-10);.

     [இற → இறந் ேனார.்]

இறங்கல்

இறங்கல் iṟaṅgal, ெப. (n.)

   1. இறங் டம்; place of descent of debarkation.

   2. அைடப ைக (S.I.I,1,119);; state of being closed, neglected condition, as of a temple.

   3. அர ைற ன்ைம (IMD.cg. 1068);; exemption from taxation.

   4. ெநல்வைக (Rd.);; a variety of coarse paddy sown in July, and harvested after six months. (ெச.அக.);.

ம. இறங்கல்.

     [இறங்  → இறங்கல்.]

இறங்கல் ட்டான்

இறங்கல் ட்டான் iṟaṅgalmīṭṭāṉ, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ெநல்; a kind of paddy.

     "ேபாரிறங்கல் ட்டான்  ரட் " (ெநல் .189); (ெச.அக.);.

     [இறங்கல் + ட்டான்.]

இறங்க -தல்

இறங்க -தல் iṟaṅgaliḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ேபாதல்; to pass away, vanish.

     "ஏதங்களா ன ெவல்லா றங்க  த் ஞ ( வ்.ெபரியாழ்.5.2.8);.

   2. ெகாைட, வ பா  த யன நி த் தல்; to neglect, as a charitable endowment;

 to close, as a temple.

     "தானத்ைத இறங்க ட்ட இ ம்" (SII.1,119); (ெச.அக.);.

     [இறங்கல் + இ .]

இறங்க ஞ் ல்

 
 இறங்க ஞ் ல் iṟaṅgaḻiñjil, ெப. (n.)

   அ ஞ் ல்வைக (இ.வ.);; sage-leaved alangium. (ெச.அக.);.

     [இறங்  + அ ஞ் ல்.]
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இறங்

இறங் 1 iṟaṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

.

   1. ட்  நீங் தல்; to leave, abandon.

     "அ ேணாக்க றங்காத தாமைரக்கெணம் ெப மான்" (கம்பரா. ராதன்.50);.

   2. ெதாடங் தல்; to commence, begin to act 

     'அற வ ல் இறங் ள்ளான்' (ெச.அக.);.

     [இ  – இற - இறங் .]

 இறங் 2 iṟaṅgudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   1. இ தல்; to descend;

 to get down, as from a tree, to alight, as from a horse, to fall, as rain, to flow down, as a torrent.

   2. கைரேசரத்ல்; to disembark, to be unladen 

     'கப்ப ந்  பயணிகள் இறங் ன. ன் தான் ெபா ள்கள் இறங் ம்'.

   3. அ ல் தங் தல்; to sink to the bottom as sediment in water 

     'கலங்கல் ெதளி ம்ெபா  அ க்ெகல்லாம் அ ல் இறங் ற '.

   4. உடெ்சல் தல்; to settle into its place, as a peg in a hole, to be driven home, as a nail 

     'பலைக ள்ேள ஆணிெயல்லாம் இறங் ன'.

இறங் ஓைர

 
 இறங் ஓைர iṟaṅguōrai, ெப. (n.)

   ஞா  ெதன் ைச ல் ெசல்வதற்  இடமாய்க் கடக தல் ைல வைர ள்ள ஆ  ஓைரகள்; six signs 
through which the Sun passes in its Southern course.

     [இறங்  + ஒைர.]

இறங் ண

 
 இறங் ண  iṟaṅgugiṇaṟu, ெப. (n.)

   உள்ளிறங் ச ்ெசல்வதற் ப் ப வரிைச ள்ள ண  (இ.வ.);; well with steps leading down to the water. 
(ெச.அக.);.

     [இறங்  + ண .]

இறங் ெகண்ைட

 
 இறங் ெகண்ைட iṟaṅgugeṇṭai, ெப. (n.)

   வ ைமக் ைறவால் ெசா க் வாங்கல் அதாவ  நரம்  இ த்தல்; the alternate contraction or relaxation of 
muscles-clonic spasm. It is opposed to ஏறெகண்ைட, another form of spasm (சா.அக.);.

     [இறங்  + ெகண்ைட.]

இறங் சட்டம்

இறங் சட்டம் iṟaṅgusaṭṭam, ெப. (n.)

   1. மாட் க் ற்ற வைக (ெபரியமாட். 18);; a defect in cattle. (ெச.அக.);.

   2. ழ்ச் க்காலம்; a time of loses.

     "அவ க்  இப்ேபா இறங் சட்டம்;

ெதாட்டெதல்லாம் நட்டமா " ( கைவவழக்.);

     [இறங்  + சட்டம் - மாட் க் ரிய மசச்ங்க ள் ஒன் .]
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இறங் சாத்

இறங் சாத்  iṟaṅgucāttu, ெப. (n.)

   ெசட் மாரக் ள் ஒ  சாரார ்(S.I.I.I. VIII, 232);; a sect of the chetti caste. (ெச.அக.);.

     [இறங்  + சாத் . இறக் ம  ெசய் ம் வணிகர.்]

இறங் ைற

 
 இறங் ைற iṟaṅguduṟai, ெப. (n.)

   இ ம், நீரத் ் ைற; landing place (ெச.அக.);.

     [இறங்  + ைற.]

இறங் நாகம்

இறங் நாகம் iṟaṅgunākam, ெப. (n.)

   மாட் ச்  வைக (ெபரியமாட்..21);; a kind of cur-mark in cattle. (ெச.அக.);.

     [இறங்  + நாகம்.]

இறங் ெநற்

 
 இறங் ெநற்  iṟaṅguneṟṟi, ெப. (n.)

   ன்பக்கமாகப் ைடத் க்கா ம் ெநற் ; a rounded eminence projecting on the surface of the forehead - bossy 
fore-head it is opposed to ஏ ெநற் , receding forehead (சா.அக.);.

     [இறங்  + ெநற் .]

இறந் ரி

 
 இறந் ரி iṟandiri, ெப. (n.)

   இத்  (மைல);; white fig. (ெச.அக.);.

     [இற → இறந் ரி.]

இறந் ப -தல்

இறந் ப -தல் iṟandubaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   சாதல்; to die.

     "எனதாற்றாைம கண்ட டத்  இறந்  ப ம்" (இைற.3, உைர. பக்.53);.

     [இற → இறந்  + ப .]

இறந் பா

இறந் பா  iṟandupāṭu, ெப. (n.)

   உ ரநீ்த்தல்; death"இறந் பா டா னான்ெகால்" (கந்த . காமதக.91); (ெச.அக.);.

     [இறந்  + பா . ப  - பா .]

இறந் ேபா-தல்

இறந் ேபா-தல் iṟandupōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   . சாதல்; to die (சா.அக.);.

     [இறந்  + ேபா.]

இறந்ைத

 
 இறந்ைத iṟandai, ெப. (n.)

   அ கல்; decaying. (சா.அக.);.

     [இற - இறந்ைத.]

இறப்ப

இறப்ப iṟappa, . .எ. (adv.)

   க ம்; much, exceedingly.

     "இறப்பப் கழ்ந்தன் " ( .ெவ.11, ஆண்பாற். 7, ெகா );.

     [இற – இறப்ப.]
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இறப்ப ங் ன்றம்

இறப்ப ங் ன்றம் iṟapparuṅguṉṟam, ெப. (n.)

   கடத்தற்கரிய மைல; unsurmountable mountain ( ந்-109); (சங் இலக்.ெசாற்);.

     [இற → இறப்  + அ ைம + ன்றம்.]

இறப்

இறப்  iṟappu, ெப. (n.)

   1. வரம்  கடத்தல்; transgression, trespass.

     "ெபா த்த றப் ைன ெயன் ம்" ( றள்.152);.

   2. ேபாக்  ( ங்.);; going passage, passing.

   3. சா  ( வாச.5,12);; death.

   4.  ( ங்.);; excess, abundance.

   5. உயரந்்த ெபா ள்; that which is superior.

     "ஒப் றப் ல் ெவங்ைக ைடேயாய்" (ெவங்ைகக்க..75);.

   6. றக்கம்; heavenly bliss, emancipation.

     "இ க றப்ெபன் ம் ஞானிக் ம்" ( வ். வாய். 4,1,10);.

   7. ட் றப் ; inside or under part of a sloping roof, eaves.

     "இறப் ற் ன் : ( க்ேகா.328);.

   8. இறந்த காலம்; past tense.

     "இறப்  ென ர்  கழ் ன்" (ெதால்.ெசால்..202); (ெச.அக.);.

   ம. இறப் ;   க. இ ர,் இக் ; . இரக்ா னி.

     [இற – இறப் .]

இறப் றப் லா
ன்

 
 இறப் றப் லான் iṟabbubiṟabbilāṉ, ெப. (n.)

   ேதான்ற ம் மைறத ல்லாதவன்; one having neither death nor birth. (சா.அக.);.

     [இறப்  + றப்  + இலான்.]
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இறல்

இறல்1 iṟal, ெப. (n.)

   1. இ ; ruin, disaster.

     "இற  ெமண்ணா  ெவஃ ன்" ( றள்.180);.

   2.   ( டா.);; small root.

   3. ளிஞ்சல் ( வா.);; bivalve shell-fish, mussel. (ெச.அக);.

     [இ  - இறல்.]

 இறல்2 iṟal, ெப. (n.)

   1. ஒ ; bend.

   2. வைள ; curve.

   3. வடடம்: round.

     [இ  → இறல்.]

 இறல்3 iṟal, ெப. (n.)

   1. ைச; force.

   2. நரம்  தல்; nerve break. (ஆ.அக.);.

     [இ  → இறல்.]

இறலா கம்

 
 இறலா கம் iṟalāgigam, ெப. (n.)

   எரி ைக; blistering plant.

     [இ  → இறலா கம்.]

இற

இற 1 iṟali, ெப. (n.)

   பட் ப் ச் ; silkworm.

     [இறல் – இற .]

 இற 2 iṟali, ெப. (n.)

   இத்  ( ங்.); பாரக்்க; white fig.

   2. ெகான்ைற  (மைல.);; cassia.

   3. ம  (மைல.);; myrobalan (ெச.அக.);.

     [இற + இற .]

இற த்

 
 இற த்  iṟalittīvu, ெப. (n.)

   ஏ ெளான்  ( வா.);; second annular continent, one of élu-tivu-. (ெச.அக.);.

     [இற  + .]

இற ப்ைப

 
 இற ப்ைப iṟalippai, ெப. (n.)

   பட் ப் ச் க் ; cacoon of the silk-worm (Pond);;

     [இற  + ைப.]
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இறவாணம்

இறவாணம்1 iṟavāṇam, ெப. (n.)

   ேதாற்க  வைக (யாழ்.அக.);; tambourine. (ெச.அக.);.

     [இற + வாணம்.]

 இறவாணம்2 iṟavāṇam, ெப. (n.)

இறவாரம் பாரக்்க;see iravāram (ெச.அக.);.

     [இற → இறவாணம் ( .தா.247);.]

இறவாரம்

இறவாரம் iṟavāram, ெப. (n.)

   தாழ்வாரத்  ேமற் ைர ன் ன்பாகம்; eaves of a house. (ெச.அக.);.

ம. இறவாரம்.

     [இற → இறவாரம் ( .தா.247);.]

இற

இற  iṟavi, ெப. (n.)

   சா ; death.

     "இற ெயா  ற யற" ( ப் .790); (ெச.அக.);.

     [இற → இற .]

இற ன் ப்ைப

இற ன் ப்ைப iṟaviṉkuppai, ெப. (n.)

   இறா னின் ெதா ; cloud of prawns.

     " ெவள் ளிற ன் ப்ைப யன்ன" (அகநா.152-8);.

     [இற → இற ன் + ப்ைப.]

இற

இற 1 iṟavu, ெப. (n.)

   1. ட் றப் ; sloping roof. (யாழ்.அக.);.

   2. எல்ைல; boundary. (ெச.அக.);.

ம. இற .

     [இற → இற .]

 இற 2 iṟavu, ெப. (n.)

   1. மைலசச்ாரல்; slope of the hill.

   2. மைல; mountain.

     [இற - இற .]

 இற 3 iṟavu, ெப. (n.)

   1. சா ; death.

     " ற ெனா ற  மானான்" (ேதவா.447,1);.

   2. நீக்கம்; removal, separation.

     "இற  பாரக்் ன்ற... இராவணன்" (கம்பரா.சடா .20);.

   3. ; end, termination, close.

     "இற ேல ன்ைனச ் க்ெகனப் த்ேதன்" ( வாச.37.6); (ெச.அக.);.
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இற ப் றத்தன்ன 
ணர்

இற ப் றத்தன்ன ணர ்iṟavubbuṟattaṉṉabiṇar, ெப. (n.)

   இறால் னின் ேபான்ற ச சச்ைர (ெசாரெசாரப் );; texture resembling the back of prawn.

     "இற ப் றத்தன்ன ணரப் தட " (நற்.19); (சங்.இலக்.ெசாற்.);.

     [இற → இற ப் றத்தன்ன + ணர.்]

இற ள்

 
 இற ள் iṟavuḷ, ெப. (n.)

   ஞ்  நிலம் (யாழ்.அக.);; hilly tract (ெச.அக.);.

     [இற → இற ள் - சரிவான நிலம்.]

இற ள்ளாளன்

 
 இற ள்ளாளன் iṟavuḷḷāḷaṉ, ெப. (n.)

   உள்ளாடன் என் ம் பறைவ; a hawk (ேசரநா.);.

ம. இற ள்ளாளன்.

     [இற → இற உள்ளாளன்.]

இற ளர்

இற ளர ்iṟavuḷar, ெப. (n.)

   ஞ் நில மக்கள் (ெபரிய .கண்ணப்.16);; inhabitants of the hilly tracts, hill tribes. (ெச.அக.);.

   ம. இறவாளர;்   க. எறவ, இட;ெத. எ க் வாண் .

     [இற  + மைல. இற  + உளர.்]

இறெவள்ளம்

 
 இறெவள்ளம் iṟaveḷḷam, ெப. (n.)

   இற னின்  ( ைர); ம் தண்ணீர;் water dropping from the eaves. (ேசரநா.);.

ம. இறெவள்ளம்.

     [இற → இறெவள்ளம்.]

இறைவ

இறைவ1 iṟavai, ெப. (n.)

   ஏணி ( டா.);; ladder (ெச.அக.);.

     [இற → இறைவ (சாய்வான );.]

 இறைவ2 iṟavai, ெப. (n.)

   இைற ைட ( டா.);; irrigation basket (ெச.அக.);.

ம. இறவ.

     [இற → இறைவ = வைளவான .]

இறா

இறா iṟā, ெப. (n.)

   இறால் ன்; prawn, shrimp, macroura.

     "கயெலா  பச் றாப் ற ம்" (ெப ம்பாண்.270); (ெச.அக.);.

ம. இறா .

     [இற → இறா - வைளவான .]
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இறா ல்

 
 இறா ல் iṟācil, ெப. (n.)

   ம ழம் ; west Indian mediar-mimusops elegi.

     [இற → இறா ல்.]

இறாஞ் -தல்

இறாஞ் -தல் iṟāñjudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. பறைவயைறதல்; to pounce or dart upon, as a bird on its prey. 

     'ப ந்  இறாஞ் னாற் ேபாேல' (ஈ .7.6.1);

   2. ப த்தல்; to seize by force. 

     'தன்னதான ைய மகாப ேபால்வார ்இறாஞ் க் ெகாள்ள' (ஈ .2.87); (ெச.அக.);.

     [இற - இறாஞ்  = இறக்ைகயால் அ த் ப் ப த்தல்.]

இறாட்டாணியம்

 
 இறாட்டாணியம் iṟāṭṭāṇiyam, ெப. (n.)

   இ க்கண் (யாழ்.அக.);; distress, trouble. (ெச.அக.);.

     [இற → இறாட்  + ஆணியம்.]

இறாட்

இறாட் 1 iṟāṭṭu, ெப. (n.)

   ன்; fish.

     [இறா → இறால் → இறாட் .]

 இறாட் 2 iṟāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உைர தல் (யாழ்.அக.);; to rub against each other as bamboos.

   2. பைகத்தல் (யாழ்.அக.);; to hate (ெச.அக.);.

     [இற → இறா → இறாட் .]

இறாட் ப் றாட்

 
 இறாட் ப் றாட்  iṟāṭṭuppiṟāṭṭu, ெப. (n.)

   எ ரிைட (யாழ்ப்.);; quarrel, squabble, strife, scuffle (ெச.அக.);.

     [இறா → இறாட்  + றாட் .]

இறாத்தல்

 
 இறாத்தல் iṟāttal, ெப. (n.)

   னாயத் ைற (யாழ்ப்.);; a place where custom is paid for fish (ெச.அக.);.

     [இறால் + தலம் - இறாத்தலம் - இறாத்தல்.]

இறாத்தலம்

 
 இறாத்தலம் iṟāttalam, ெப. (n.)

   இற ன் ற் டம் (இ.வ.);; place where prawns are offered for sale. (ெச.அக.);.

     [இற  + தலம்.]
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இறாப்பாைவ

இறாப்பாைவ iṟāppāvai, ெப. (n.)

   பாைவேபான்ற இறால் ன்; maid-prawn.

     " வைல கந்த டங்  றாப் பாைவ". (நற்.49-3);.

     [இற → இறா + பாைவ. (இறால் ன் ைக தலாய உ ப் கள் ேபா ம் ள் த யவற்ைற 
ைடத்தா ப்பாைவ ேபாற ற் பாைவெயன்றார.்]

இறாய்-த்தல்

இறாய்-த்தல் iṟāyttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ன்வாங் தல்; to draw back, retreat.

     "அவ் க் றாய்த்  அங்ேக ங்ேக சஞ்சரியாநிற்க" (ஈ .2.1.8); (ெச.அக.);.

     [இற → இறாய்.]

இறால்

இறால்1 iṟāl, ெப. (n.)

   1. ன்வைக ( ங்.);; shim, prawn, macroura.

   2. ெவள்ளிறால்; bluish sea-fish.

   3. ஆரல் (காரத்் ைக); ( வா.);; the third naksatra (ெச.அக.);.

ம. இறா .

     [இற - இறால்.]

     [P]

     [P]

 இறால்2 iṟāl, ெப. (n.)

   1. எ ; bull.

   2. ைடஓைர; sign of Taurus.

     [இ  - இற - இறல் – இறால்.]

 இறால்3 iṟāl, ெப. (n.)

   ேதன் ; honey comb.

     "ெப ஞ் ைன ெதா த்த ெந ங்கண் இறாஅல்" (நற்.168);.

     [இறல்2 – இறால்.]

இறால்வைறயல்

 
 இறால்வைறயல் iṟālvaṟaiyal, ெப. (n.)

   வ த்த இறால் ( ன்.);; roasted shrimps prepared as a curry. (ெச.அக.);.

     [இறால் + வைறயல்.]

இறா கன்

 
 இறா கன் iṟāvimugaṉ, ெப. (n.)

   ெகால்  நா ; aconite of a killing nature. (சா.அக.);.

     [இறா  + கன்.]

இறா -தல்

இறா -தல் iṟāvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வாட்  மயரே்பாக வ த்தல்; to scrape off after roasting, as the skin of a pig to remove the hair.

     "நளி ைக கமழா றா னர ் ைசந் " (மைலப .249); (ெச.அக.);.
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இறாற்

இறாற்  iṟāṟṟu, ெப. (n.)

   1. ெப வைக இறால் ன்; a large species of prawn.

   2. ேதன் ; honey comb. (சா.அக.);.

     [இறால் + இறட்  → இறாட்  - இறாற் .]

இ

இ 1 iṟudal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. தல்; to break, to snap, as a stick, to become severed, as a limb, to crackle and split.

     " ெபய் சாகா  மச் ம்" ( றள்.475);.

   2. சாதல்; to perish, die.

     "இ மள  ன் வ ன் ற் " (நால .209);.

   3. தல்; to end terminate.

     "உ ரி  ள ம்" (ெதால்.எ த்.202);.

   4. ெக தல்; to moulder, to be corroded, to decay.

     "கபால ற்  மண்ணாேம" ( மந்.371);.

   5. தளரத்ல்; to grow weak, to be wearied.

     "பாதைலப் ற" (இர .ேத .45); (ெச.அக.);.

ம. இ . இ க.

     [உ  → இ . இ தல்.]

 இ 2 iṟuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. த்தல் ( வா.);; to break off as a branch, to snap asunder.

   2. உைடத்தல்; to smash, to knock out to break in pieces, as pottery.

இ க்கெந க்கம்

இ க்கெந க்கம் iṟukkanerukkam, ெப. (n.)

   இைட ேவைள; interval. 

     'தம  பணிக்கடைமக க்  அ த்த இ க்க ெந க்கங்களில்' (மா . .க.1); (ெச.அக);.

     [இ க்கம் + ெந க்கம்.]

இ க்கம்

இ க்கம் iṟukkam, ெப. (n.)

   1. ெந ழாத்தன்ைம; tightness, compactness.

   2. ெந க்கம்; closeness, rigidity.

   3. க ஞ்ெசட் ; close-fistedness, niggardliness.

   4. ட் ப்பா ; hardness, as of the times;

 immobility, as of trade.

     "இப்ெபா  பணம் இ க்கம்".

   5. க்கம்; closeness of weather sultriness. (ெச.அக.);.

ம. இ க்கம்.

     [உ  → இ  → இ க்கம்.]
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இ க்கர்

 
 இ க்கர ்iṟukkar, ெப. (n.)

   பாைலநில மக்கள் ( டா.);; inhabitants of desert tracts, who live by oppression and rapine. (ெச.அக.);.

     [இ  → இ க்கர.்]

இ க்கல்

இ க்கல் iṟukkal, ெப. (n.)

   ெச த் தல்; paying, remitting.

     "இ க்கல் ேவண் ந் ைறேய" ( றநா.97-20);.

     [உ  → இ  → இ க்கல்.]

இ க்கன்

 
 இ க்கன் iṟukkaṉ, ெப. (n.)

   ஈயாதவன் (ெகா.வ.);; miser. (ெச.அக.);.

   ம. இ க்கம்;   க. இற ; ர.் எரக்்.

     [உ  → இ  → இ க்கன்.]

இ க்

இ க் 1 iṟukkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அ ந்தக்கட் தல்; to tighten, tie close or hard, make compact.

     " யங்களாற் த் க் னன்" (கம்பரா. ம் பக.266);.

   2. இ க த் தல் ( டா.);; to clothe tightly.

   3. ஒ க் தல்; to repress, restrain. 

     'அவற்ைற நன்றாய் இ க் ட்டான்'.

   4. உள்ள த் தல்; to drive

 in, as a nall.

     "இ க்காணி காட் " ( ப் .695);.

   5. உைறயச ்ெசய்தல் ( ன்.);; to thicken a liquid inspissate.

   6. உ ம் , நண்  த யவற் ன் க ; to pinch or sting (of an insect);.

   7. இ க் கால்; crab's claw. (ேசரநா.); (ெச.அக.);.

   ம. இ க் க;   க., பட. இ ;   ேகாத. இரக்்;   ட. இெகாட.் . இரி னி;ெத. இ .

     [உ  → இ  → இ க் .]

 இ க் 2 iṟukku, ெப. (n.)

   1. ஒ க் ைக (ெகா.வ.);; pressure, coercion.

இ க் வாதம்

இ க் வாதம் iṟukkuvātam, ெப. (n.)

   உடைல வைளத் க்ெகாள் ம் இ ப்  ேநாய்; acute rheumalism. 

     'இ க் வாதம் பற் னாற்ேபாேல' (ஈ ,3,5,2); (ெச.அக.);.

     [இ க்  + வாதம்.]
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இ கங் யான்

 
 இ கங் யான் iṟugaṅgiyāṉ, ெப. (n.)

   ைகயாந்தகைர (மைல);; a plant found in wet place. (ெச.அக.);.

     [இ  + கங் யான்.]

இ கச் ற்றல்

 
 இ கச் ற்றல் iṟugaccuṟṟal, ெப. (n.)

   காற் ப் காதப  ெகட் யாய்த் ணி னாற் ற் தல்; winding round the cloth tightly so as to be air tight.

     [இ க + ற்றல்.]

இ  கண்ணியம்

 
 இ  கண்ணியம் iṟugaṇṇiyam, ெப. (n.)

   க டக் ெகா ; Brahminic kite creeper-Aristolochia indica. It is so called from its being a cure for snake bites. (சா.அக.);.

     [இ  + கண்ணியம். கண்ணி = க ேபான்ற ெகா .]

இ கநீக் -தல்

இ கநீக் -தல் iṟuganīggudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ைக தல்; to abandon or give up absolutely.

     "ேத  ம் ய  க நீக் " ( வக.1237); (ெச.அக.);.

     [இ க + நீக் .]

இ கப் ைச-தல்

இ கப் ைச-தல் iṟugappisaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ேவண் ய அள  அ த்தமாகப் ைசதல்; to kneed dough;

 to press dough into a mass to work it into a suitable consistency for bread, paste etc. (சா.அக.);.

     [இ க + ைச.]

இ கப் -த்தல்

இ கப் -த்தல் iṟugappiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   இவ தல்; to be stingy, parsimonious. (ெச.அக.);.

     [இ க + .]

இ கைர

 
 இ கைர iṟugarai, ெப. (n.)

   இ கைர (அக.நி.);; eroded bank, as of a river. (ெச.அக.);.

     [இ  + கைர.]

இ கல்

இ கல் iṟugal, ெப. (n.)

   1. ங் ைக ( வ். வாய்.4,1,10);; contraction, shrinking. diminution.

   2. ெசம்மணிக் ற்றங்க ள் ஒன்  (இ.வ.);; a defect in a ruby.

   3. நான்  கா  (இ.வ.);; four pies, one third of an-anna. (ெச.அக.);.

     [இ  → இ கல்.]

இ கால்

இ கால் iṟukāl, ெப. (n.)

   ஊ க்காற் ; tempest blowing at the dissolution of the world.

     "இ கால் ேமன்ேமல்வந் ெத ந்த  ேபால்" (ெபரிய .எ பத்த. 33); (ெச.அக.);.

     [இ 2 + கால்.]
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இ ய

 
 இ ய iṟugiya, ெப.எ. (adj.)

   உைறந்த; that which is inspissated. (சா.அக.);.

     [உ  → இ  → இ ய.]

இ

இ 1 iṟugudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ச்  த யன ெந ழா  அ த்தமாதல் (நால .328);; to become tight, as a knot.

   2. ெகட் ப்ப தல்; to harden, as land dried by the sun or as molten metals when they are cooled;

 to become dry, as mortar or as clay.

   3. ெநய் த யன உைறதல்; to thicken, as phlegm, to congeal, as wax, to coagulate, to be clotted, as blood. to 
solidify.

   4. உ யாதல்; to become firm.

     "இ கேவண் ம் பாவைன" (ஞானவா.ேவதாள. 12);.

   5. நிைலெப தல்; to be fixed to be rooted in.

     "அச் த் கல் நீ" ( வக.946);.

   6. ெந ங் தல்; to be rich, luxuriant, as growing corn or as fruitful trees.

     "வாைழ  ைல க" (மைலப .132);.

   7. ரச்் த்தல்; to swoon.

     "இ  ெமய்ம் மறந்  ேசாரந்்தான்" ( வக.299); (ெச.அக.);.

   ம. இ ;   ெத. இ ;க. இ .

     [உ  → இ  → இ .]

இ தல்

இ தல் iṟugudal, ெப. (n.)

   ைபம்மணிக் (மரகதக்); ற்ற ெமட்ட ள் ஒன்  ( லப்.14,184,உைர);; defect of emeralds, one of eight 
marakata-k-kurram. (ெச.அக.);.

     [இ  → இ தல்.]

இ ங் ேசாளம்

 
 இ ங் ேசாளம் iṟuṅgucōḷam, ெப. (n.)

   த் ப் ச ்ேசாளம்;   இதனின்  கனிசச்ா  (சரப்த்); காய்சச்லாம். ஒ  வைக ம  இறக் வர;் Katter 
corn. sweet reed;

 sugar millet-Sorghum saccharatum. It is useful in making syrup as it contains much sugar. A liquor like cider is also obtained 
from it. (சா.அக.);.

     [உ  → இ  → இ ங்  + ேசாளம்.]

இ த்த -தல்

இ த்த -தல் iṟuddarudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   வ தல்; to come, arrive.

     "ேவனி த்தந்த ெபா னான்" (க த்.34); (ெச.அக.);.

     [இ  → இ த்த தல் (தங் தைலத் த தல்);.]

இ த்த

இ த்த  iṟuddadu, . . (fin.v.) 

   தங் ப்ப ; matter that settles to the bottom of the liquid.

     "ஆ மைழ இ த்த ெதங்ேகா யர ் ன்ேற" (நற்.156-10); (சங்.இலக்.ெசாற்);.

     [இ  → இ த்த  - (காலவ );.]

990

www.valluvarvallalarvattam.com 5764 of 19068.



இ

இ 1 iṟudi, ெப. (n.)

   1.  ( ங்.);; termination, end.

   2. அ ; death, extinction.

     "உ ரக்்  யா  ம்" ( றள்.476);.

   3. வைரயைற; limit bound.

     "இ ல்லேதார ் லங் " (கந்த .அ ரர.்ேதாற்.29); (ெச.அக.);.

ம. இ .

     [இ  → இ .]

இ க்காலம்

இ க்காலம் iṟudikkālam, ெப. (n.)

   1. இ க் காலம்; time of death.

   2. ஊ க்காலம்; end of all things. (ெச.அக.);.

     [இ  + காலம்.]

இ நிைல

இ நிைல iṟudinilai, ெப. (n.)

   1. இ ல் நிற்ப  (க த்.124, உைர, பக்.778);; that which occurs in the end;

 ending.

   2.  (நன்.134, சங்கர);; termination, ending of a word. (ெச.அக.);.

     [இ  + நிைல.]

இ ன்பம்

இ ன்பம் iṟudiyiliṉpam, ெப. (n.)

   றக்க கர் ; everlasting bliss.

     "இம்ைம  ம ைம   ன்ப ம்" (மணி.3.96); (ெச.அக.);.

     [இ ல் + இன்பம்.]

இ னற்க

இ னற்க  iṟudiyiṉaṟkadi, ெப. (n.)

   உய் ; final emancipation.

     "இ னற் க  ெசல் ம் ெப வ " (மணி.12-59); (ெச.அக.);.

     [இ ல் + நற்க .]

இ  ளக்

இ  ளக்  iṟudiviḷakku, ெப. (n.)

   கைடநிைல ளக்  ( றள்.1281, உைர);; figure of speech in which a word used at the end of a sentence has to be 
taken as understood in the other parts of the same. (ெச.அக.);.

     [இ  + ளக் .]

இ ேவள்

இ ேவள்  iṟudivēḷvi, ெப. (n.)

   அந் க்கடன்; funeral oblations.

     "அன்ைனயரக்்  ேவள் ….. யாற் னாேன" (இர … அவதாரநீ.44); (ெச.அக.);.

     [இ  + ேவள் .]

இ நாகம்

 
 இ நாகம் iṟunākam, ெப. (n.)

   இலா சை்ச (மைல.);; cuscus-grass (ெச.அக.);.

     [இ  + நாகம்.]
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இ ப்

இ ப் 1 iṟuppu, ெப. (n.)

   1. தங் ைக (இ.வ.);; abiding tarrying.

   2. கடன்ெச த் ைக; liquidation, payment of debt.

   3. ைற; tax.

     "ைவக லா ர ப் த் தண்ட" ( வக.2570); (ெச.அக.);.

ம. இ ப் .

     [இ  → இ ப் .]

 இ ப் 2 iṟuppu, ெப. (n.)

   ஆவண ஒைல; archive document. (ஆ.அக);.

     [இ  → இ ப் .]

இ

இ  iṟubu, ெப. (n.)

   இறப் ; death.

     "இ ம் லம் ம்" (ெப ங்.இலாவண.13.12); (ெச.அக.);.

     [இ  → இ .]

இ ம்

 
 இ ம்  iṟumbi, ெப. (n.)

   எ ம்  (யாழ்.அக.);; ant (ெச.அக.);.

   ம. இ ம் ;   க. இ ம் , இ ம்ெப இ ெப. இறெவ, இ ெவ. இ . இரிெவ;   ேகாத. இரங்்;   ட. 
இரப்்;   ட. உ ;பட. இ ப் .

     [இ  → இ ம்  (ெகாட் வ , க ப்ப );.]

இ ம்

இ ம் 1 iṟumbu, ெப. (n.)

   1. வண்  (யாழ்.அக);; bee.

   2.  (சங்கற்பநி.9.15);; worm. (ெச.அக.);

     [இ  → இ ம் . இ த்தல் = தங் தல்).]

 இ ம் 2 iṟumbu, ெப. (n.)

   1. ங்கா ; thicket.

     " ல்ப  ம் ற் றக ர ் " (ப ற் ப்.78.9);.

   2.  ( ங்.);; shrub, bush.

   3. மைல ( வா.);; hill, mountain.

   4. ைம ( ங்.);; wonder.

   5. அைட மைழக்காலம்; rainy season. (ெச.அக.);.

     [இ  → இ ம் ;

இ த்தல் = ெச தல், தல்.]
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இ ம் காப்

 
 இ ம் காப்  iṟumbukāppū, ெப. (n.)

   காரத்் ைகப் ; November flower. (சா.அக.);

     [இ ம்  + காப் .]

இ ம் ளி

 
 இ ம் ளி iṟumbuḷi, ெப. (n.)

   மரவைக (kodal);; pulney rowan, Photinia notoniana, a Kodaikanal tree. (ெச.அக.);.

     [இ ம் + ளி.]

இ ம்

இ ம்  iṟumbūtu, ெப. (n.)

   1. ைம; amazement.

     " ட் லம் ேபாய ம்  ேபா ம்" ( லப்ப .8);.

   2. வண் ; bee.

   3. தைகைம ( டா.);; magnanimity.

   4. மைல ( வா.);; mountain.

   5.  ( வா.);; shrub, bush.

   6. தளிர ்( டா.);; shoot sprout.

   7. தாமைர; lotus.

     [இ  → இ ம் + . இ  = ெச .   = .]

இ மா-த்தல்

இ மா-த்தல் iṟumāttal,    19 ெச. . . (v.i.)

   1. ெப ைம பாராட் தல்; to be elated to feel exulted.

     "இ மாந் ப்பன் ெகாேலா" (ேதவா.1182.11);.

   2. ெச க்கைடதல்; to be self-conceited. (ெச.அக.);.

ம. இ மான் .

     [இ  – இ ம் + ஆரத்்தல் – இ மாரத்்தல் – இ மாத்தல்;

ஒ.ேந. உ  – உ ம்.]

இ மாப்

இ மாப்  iṟumāppu, ெப. (n.)

   1. ெப ைம பாராட் ைக; elation, exultation.

   2. ெச க்  ( ைள.ெவள்ைள.14);; pride, self-conceit, arrogance.

   3. நி ரச்்  ( ன்.);; erect posture. (ெச.அக.);.

     [இ  → இ ம் + ஆரப்்  - இ மாரப்்  → இ மாப்  - இ ம் = ெச , ெப க்கம். ஒ.ேநர.் உ  – உ ம் – 
ஆரத்்தல் = ேசரத்்தல், கட் தல். ஆரப்்  → ஆப்  = ேசரப்் , ைக.]

இ

 
 இ  iṟumuṟi, ெப. (n.)

   ரந்்  ேபான காதற்ற ஆவணம் ( ன்.);; discharged bond, having a vita part of torn off. (ெச.அக.);.

     [இ த்தல் = இ க் தல், ெந க் தல், ஒ த்தல், எ தல், இ யாதல். இ  + .]
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இ ைற

இ ைற iṟumuṟai, ெப. (n.)

   அ ம் ைறைம, இறந் ப ம் நிைலைம; turn to die.

     "இ ைற ெசய்  ெவா " (க த்.93-19); (சங்.இலக்.ெசாற்.);.

     [இ  + ைற.]

இ வதஞ்சாைம

 
 இ வதஞ்சாைம iṟuvadañjāmai, ெப. (n.)

   வணிகர ் ணங்க ள் ஒன்  ( ங்.);; indifference to losses a desirable virtue in merchants. (ெச.அக.);.

     [இ வ  + அஞ்சாைம. இ வ  = ேமற்ெகாண்ட ெசய ல் ேதால் றல், இழப் கைள 
எ ரெ்காள்ளல்.]

இ வைர

இ வைர1 iṟuvarai, ெப. (n.)

   அ ங்காலம்; time of ruin, downfall, death."இ வைர காணிற் ழக்காந் தைல" ( றள்-488); (ெச.அக.);.

     [இ  → இ  + வைர.]

 இ வைர2 iṟuvarai, ெப. (n.)

   1. ெபரியமைல; high mountain.

     "இ வைர ழ" ( .ெவ.7.20);.

   2. பக்க மைல; foot hill.

     "இ ங் வைர" (க த்.43);.

   3. அ வாரம்; fool of a mountain.

     " ன்ற வைரக் ேகாண்மா" (க த்.86); (ெச.அக.);.

     [இ  → இ  + வைர. வைர = வைள . சரி . சரி கள் உள்ள மைல.]

இ வைரயம்

இ வைரயம் iṟuvaraiyam, ெப. (n.)

   1. எல்ைல (யாழ்.அக.);; limit.

   2. இவ்ேவைள (தற்சமயம்);; preserve moment. (ெச.அக.);.

     [இல் + த்தல், நிைலப்ப தல். இல் → இ  → இ  + வைர + அம் + இ வைரயம். வைர = எல்ைல. 
காலம், ேநரம்.]

இ வைர ம்

 
 இ வைர ம் iṟuvaraiyum, ெப. (n.)

   இறக் மள ம்; till death. (ஆ.அக.);.

     [இ த்தல் = இறத்தல். இ  + வைர + உம்.]

இ வாக

இ வாக iṟuvāka, . .எ. (adv.)

   இ யாக ( டா.12,98);; at last finally. (ெச.அக.);.

     [இ  + ஆக. இ  = இ .]
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இ வாய்

இ வாய் iṟuvāy, ெப. (n.)

   1. ஈ ; end, termination.

     "னகர வாய்" (ெதால்.எ த்.1);.

   2. சா ; death.

     "இ வா ெயய்த" (கந்த .அ ேரந்.58);.

     [இ  + வாய் = இ வாய் = சா ;

வாய் = இடம்.]

இ ேவல்

 
 இ ேவல் iṟuvēl, ெப. (n.)

இ ள்ேவல் பாரக்்க;see irulvel.

     [ஒ கா. இ ள்ேவல் – இ ேவ - இ ேவல்.]

இேற

இேற iṟē, இைட. (part) 

   அன்ேறா, அ ப்  ( ர த் ); ெதரியேவண் ய ெசய் , ெதளி  இவற்ைறக் க் ஞ் ெசால் 
(ஈ .2.1.1);; a particle, frequently used in vaisnava religious writings and occurring mostly at the end of sentences to indicate 
that the subject mentioned is either (1); common knowledge, or (2); one which must be known by all, or (3); one that is 
emphatically so.

     [ஈ  - இேற.]

இைற

இைற1 iṟai, ெப. (n.)

   1. உயரம்; height.

     "ஏந்  ெகா  ைறப் ரிைச" ( றநா.17,27);.

   2. தைல ( டா.);; head.

   3. கட ள்; supreme God.

     "இைறநிைல ணரவ்ரி " ( வ். வாய்.1,3,6);.

   4. வன் ( ங்.);; Siva.

   5. நான் கன் ( ரமன்); ( ங்.);; Brahma.

   6. அரசன்; king. sovereign monarch.

     "இைறகாக் ம் ைவயக ெமல்லாம்" ( றள்.547);.

   7. தைலைம ( ங்.);; eminence, greatness.

   8. ந  நிைலைம; impartiality, justice.

     "கண்ேணாடா ைற ரிந் " ( றள்.541);.

   9. உயரந்்ேதார ்(ெதால்.ெபா.256);, ( வா.);; anyone who is great, as one's father or guru or any renowned and 
illustrious person.

   10. தைலவன் ( வா.);; superior, master, chief.

   11. தைமயன் (பரிபா.11-8);; elder brother.

இைறக்கட்

இைறக்கட்  iṟaikkaṭṭu, ெப. (n.)

   வரி; taxation. 

     'இைறக்கட் ம் த ரத்் ' (S.I.I.vii.14); (ெச.அக);.

ம. இற.

     [இைற + கட் .]
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இைறக்கடன்

 
 இைறக்கடன் iṟaikkaḍaṉ, ெப. (n.)

   நிலவரி (ேசரநா.);; land-tax.

ம. இறக்கடம்.

     [இைற + கடன்.]

இைறக்கள்ளன்

 
 இைறக்கள்ளன் iṟaikkaḷḷaṉ, ெப. (n.)

இைற ளைவ ( ன்.); பாரக்்க;see irai-p-pilavai. (ெச.அக.);.

     [இைற + கள்ளன்.]

இைறக்காசான்

இைறக்காசான் iṟaikkācāṉ, ெப. (n.)

   க கட ள்; Skanda, as the Guru of Šiva.

     "இைறக்காச ெனம்ம ளா மாைல  மாைல" (ெப ந்ெதா.102 (ெச.அக.);.

     [இைறக்  + ஆசான்.]

இைறக்

இைறக்  iṟaikkuḍi, ெப. (n.)

   வரிெகா ப்ேபான் ( லப்.4,9, உைர.);; tax payer. (ெச.அக.);.

     [இைற + .]

இைறக் த்

 
 இைறக் த்  iṟaikkuttu, ெப. (n.)

   இறக் ந் த வா ல் கண்  அைசவற்  நிற்ைக (இ.வ.);; fixed gaze of the eyes at the approach of death. 
(ெச.அக.);.

     [இைற + த் . இைற = நிைலயான, ெநட்டான.]

இைறகாவல்

இைறகாவல் iṟaikāval, ெப. (n.)

   தைலயாரிக் ரிய வரி (I.M.P.TP.121-2);; police cess, an ancient ra paid towards the cost of watch and ward in a 
villages (ெச.அக.);.

     [இைற + காவல்.]

இைற ழவன்

இைற ழவன் iṟaigiḻvaṉ, ெப. (n.)

   அரசனா ம் தன்ைமைய ைடயவன்; ruler endowed with all king qualities.

     "நில்லாத் தாைன ைற ழேவாேய" (ப ற் ப்.54,17);. (ெச.அக.);.

     [இைற + ழவன். ழைம = உைடைம.]

இைற த் -தல்

இைற த் -தல் iṟaiguddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ர ைறயா லள தல் ( ன்.);; to dip the finger into a fluid to ascertain its depth.

   2. ம ப் தல்; estimate.

     [இைற + த் தல். இைற = ன்ைக, ன்ைக ரல்.]

இைற -தல்

இைற -தல் iṟaiāṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அரசா தல் (ெபா ந.79);;   ; to rule over, exercise authority. (ெச.அக.);.

     [இைற + தல்.]
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இைற ைட

 
 இைற ைட iṟaiāṭai, ெப. (n.)

   நீரிைறக் ம் ைட ( வா.);; water-basket made of palmyra leaves for baling out water for irrigation purposes. 
(ெச.அக.);.

     [இைற + ைட. இைற = இைறத்தல், நீரிைறத்தல்.]

     [P]

இைற த்தன்

 
 இைற த்தன் iṟaiāttaṉ, ெப. (n.)

   ராமரம்; common bottle flower-webera corymbosa (சா.அக.);.

     [இைற + த்தன்.]

இைற ர்-தல்

இைற ர-்தல் iṟaiārtal,    2 ெச. . . (v.i.)

   தங் தல்; to dwell, abide.

     "ெதறன்மறவரிைற ரத் ன்" ( றநா.345-5);.

     [இைற + ர.்]

இைறெகாள் -தல்

இைறெகாள் -தல் iṟaigoḷḷudal,    13 ெச. . . (v.i.)

   தங் தல்; to dwell, abide.

     [இைற + ெகாள் தல். இைற ெகாள் தல் = இ ப் க் ெகாள் தல்.]

இைறச்

இைறச்  iṟaicci, ெப. (n.)

   1. இைறச் ; flesh.

     "இைறச் க் ன்றாக் னாேன" ( வக.801);.

   2. இைறச் ப் ெபா ள் (ெதால்.ெபா ள்.229); பாரக்்க;see iraicci-p-porul.

   3. க ப்ெபா ள்; distinctive features of each of the ain-tinal relating to five tracts of land.

     "அன்  த ந ைறச் ட ் ட்ட ம்" (ெதால்.ெபா ள்.231);.

   4. ப்பமான ; that which is agreeable, pleasing.

     " நரக்் ைறச் யாய்" (க த்.8);.

   ம. இறச் , ெத. எர , எர ; ட. எர .

     [இ  → இைற = தங் தல். இைற → இைறச்  = தங் ப்ப  ேசரந்் ப்ப  ஒட் ப்ப  
உள்ளி ப்ப . உள்ளம் ம் வ . கவனத்ைதக் கவரவ் .]

இைறச் க் த்

 
 இைறச் க் த்  iṟaiccikkutti, ெப. (n.)

இைறச்  த்  பாரக்்க;see iraicci-kutti.

     [இைறச்  + த் .]

இைறச்  த்

 
 இைறச்  த்  iṟaiccigutti, ெப. (n.)

   இைறச் ையக் த்  வாட் ங் க  ( ன்.);; spit, rod for holding meat while roasting. (ெச.அக.);. 

     [இைறச்  + த் .]
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இைறச்  நீர்

 
 இைறச்  நீர ்iṟaiccinīr, ெப. (n.)

   ஊன் தண்ணீர;் the thin transparent watery part of the blood-serum. (சா.அக.);.

     [இைறச்  + நீர.்]

இைறச் ப்ெபா
ள்

இைறச் ப்ெபா ள் iṟaiccipporuḷ, ெப. (n.)

   க ப்ெபா ளி ள்ேள ெகாள் ம் ெபா ள் (ெதால். ெபா ள்.229);; suggestive meaning conveyed indirect, by 
reference to the distinctive features of the tract of land. (ெச.அக.);.

     [இைறச்  + ெபா ள்.]

இைறச் ப்ேபார்

இைறச் ப்ேபார ்iṟaiccippōr, ெப. (n.)

   உடம் ; the body, considered as a mass of flesh.

     "இைறச் ப்ேபரிதைன ெயன்றான்" ( வக.1585); (ெச.அக.);.

     [இைறச்  + ேபார.் ேபார ்+ யல்.]

இைறசே்சா

இைறசே்சா  iṟaiccōṟu, ெப. (n.)

   வரிவைக (S.I.viii.87);; a kind of tax. (ெச.அக.);.

     [இைற + ேசா .]

இைறஞ்சலர்

இைறஞ்சலர ்iṟaiñjalar, ெப. (n.)

   பைகவர;் enemies foes or adversaries, as those who do not yield or sub

     "இைறஞ்சலரக்் ெக ேய றைனயான்" (பாரத.ப ேனழா.241); (ெச.அக.);.

     [இைறஞ்  + அல் + அர.் இைறஞ்சலர ்= வணங்காதவர,் பைகவர.்]

இைறஞ்சா ப்

 
 இைறஞ்சா ப்  iṟaiñjāṭippū, ெப. (n.)

   கஞ்சாங் ேகாைர; holy basil - ocimum sanctum. (சா.அக.);.

     [இைறஞ்  + ஆ  + .]

இைறஞ்சார்

 
 இைறஞ்சார ்iṟaiñjār, ெப. (n.)

இைறஞ்சலர ்பாரக்்க;see irainjalar. (ெச.அக.);.

     [இைறஞ்சாதார ்→ இைறஞ்சார.்]

இைறஞ்

 
 இைறஞ்  iṟaiñji, ெப. (n.)

   மர ரி ( வா.);; bark of a certain tree, used for clothing. (ெச.அக.);.

     [இைறஞ்  → இைறஞ் .]
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இைறஞ் -தல்

இைறஞ் -தல் iṟaiñjudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   1. தாழ்தல்; to hang low, as a cluster of coconuts, to bow, bend.

     " ைல ைறஞ் ய ேகாட்டாைழ" ( றநா.17,9);.

   2. ழ்ந்  டத்தல்; total down.

     " ல் ட் ைறஞ் ய

ங்ெகா "

   வணங் தல்; to make obeisance, to pay reverence, to worship by bowing or prostrating.

     "எ லார ்கழ  ைறஞ் " ( வாச.1.21);.

   ம. இரஞ் க;   க. எர ;   ெத. எர ; . எர னி.

     [இற → இைற → இைறஞ் .]

இைறப்பாரம்

இைறப்பாரம் iṟaippāram, ெப. (n.)

   பல் ைரக் காக் ன்ற அரசன் ெபா ப் ; burden of government, responsibility of the king for the welfare of his 
subjects.

     "இைறப்பாரெமல்லாம்…. ட் " ( வக.475);.

     [இைற + பாரம். இைற = அரசன்.]

இைறப் ளைவ

 
 இைறப் ளைவ iṟaippiḷavai, ெப. (n.)

   ைக ைட ல் வ ம் ஒ வைகப் ண்; eruption in the singer joints or between the fingers at the roots. (ெச.அக.);.

     [இைற + ளைவ.]

இைறப் ரிைச

இைறப் ரிைச iṟaippurisai, ெப. (n.)

   உயரந்்த ம ல்; high wall.

     "ஏந்  ெகா  ைறப் ரிைச" ( றநா.17-27);.

     [இைற + ரிைச.]

இைறப்ெபா ட்ட
ைலவன்

 
 இைறப்ெபா ட்டைலவன் iṟaipporuṭṭalaivaṉ, ெப. (n.)

   க க்  ேவண் ய உத  யைனத் ஞ் ெசய்  அவரக்ளிடம் ைற ெகாள் ேவான்; person 
collecting tax and attending to public services. (அ . ந்);.

     [இைற + ெபா ள் + தைலவன். இைறப்ெபா ள் = வரிப்பணம்.]

இைறப்

 
 இைறப்  iṟaippu, ெப. (n.)

   நீர ்இைறக்ைக; drawing out and pouring water. (ெச.அக.);.

     [இைற → இைறப் .]

இைறப் ைணப்ப
-தல்

இைறப் ைணப்ப -தல் iṟaippuṇaippaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ஒ வன் இ க்க ேவண் ம் வரிக் ட் ைண ெகா த்தல் (SII V, 376);; to stand security for the payment of tax by 
a person. (ெச.அக.);.

     [இைற → இைறப் ைண + ப .]
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இைறப் ப்பட்டைர

 
 இைறப் ப்பட்டைர iṟaippuppaṭṭarai, ெப. (n.)

   ணற் ப் பாய்சச் ள்ள நிலம் (C.G.);; land exclusively irrigated from wells. (ெச.அக.);

     [இைறப்  + பட்டைர.]

இைறப்ெபட்

 
 இைறப்ெபட்  iṟaippeṭṭi, ெப. (n.)

   தண்ணீர ்இைறக்க உத ம் ஓைலப்ெபட் ; ola basket for balling water. (ெச.அக.);.

     [இைற + ெபட் .]

இைறபயப்ப

இைறபயப்ப  iṟaibayabbadu, ெப. (n.)

   ப்பாகப் ெபா ைள ைளக் ம் ைட (ெதால்.ெசால்.13);; indirect answer to questions. (ெச.அக.);.

     [இைற + பயப்ப .]

இைறமகள்

இைறமகள் iṟaimagaḷ, ெப. (n.)

   1. ெகாற்றைவ; korravai

     "இைறமக ள ெசய்ய" (தக்கயாகப்.751); (ெச.அக.);.

   2. அரசன் மகள்; king's daughter (ஆ.அக.);.

     [இைற + மகள்.]

இைறமகன்

இைறமகன் iṟaimagaṉ, ெப. (n.)

   1. அரசன்; king.

     "இன் ரா  நின்றா னிைறமகன்" ( ளா.நகர.31);.

   2. ள்ைளயார ்( ங்.);; Ganesa, son of irai, i.e. Siva. (ெச.அக.);.

     [இைற + மகன்.]

இைறமரம்

இைறமரம் iṟaimaram, ெப. (n.)

   1. இைற ைட தாங் ம் மரம் ( ன்.);; three poles united at the top to support a basket in irrigation (ெச.அக.);.

   2. ஏற்றமரம் ( ன்.);; well-sweep.

   3. நீரிைறக் ம் மரப்பத்தல் (j);; long, boat shaped wooden trough suspended for watering fields. (ெச.அக.);.

     [இைற + மரம்.]

இைறமைல

இைறமைல iṟaimalai, ெப. (n.)

   ேம மைல; Mt Meru.

     "இைறமைல ல் " (தக்கயாகப்.170); (ெச.அக.);.

     [இைற + மைல.]

இைறமா

 
 இைறமா iṟaimā, ெப. (n.)

   மாமரம்; mango tree. (சா.அக.);.

     [இைற + மா.]
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இைறைம

இைறைம iṟaimai, ெப. (n.)

   1. தைலைம; kingly superiority, eminence, celebrity.

     " ரங் ைறவேர

ைறைம ண்ேடார"் (கம்பரா. லபல.46);.

   2. அரசாட் ; government dominion.

     "பாண் யற் த் தன்னிைறைம ந்தான்" ( ைள.அங்க.27);.

   3. ெதய்வத்தன்ைம; divinity, divine nature.

     "அவன  இைறைமக்  இ க்காய் ம்" ( . .8.38, வஞா);, (ெச.அக.);.

     [இைற → இைறைம.]

இைறைமயாட்

இைறைமயாட்  iṟaimaiyāṭṭi, ெப. (n.)

   1. தைல  ( வா.);; lady, mistress,

   2. அர ; queen. (ெச.அக.);.

     [இைறைம + ஆட் . இைறைம = தைலைம.]

இைறெமா

இைறெமா 1 iṟaimoḻi, ெப. (n.)

   ம ெமா ; answer, reply.

     "அன்பர ்ேகடக் ைறெமா  ெகா த் " ( ைள.மண்.112); (ெச.அக.);.

     [இைற + ெமா . இைற = ைட.]

 இைறெமா 2 iṟaimoḻi, ெப. (n.)

   இைறவன ளிய மைற (ஆகமம்);; agamas.

     "இைறெமா க் கல்ல  ம தரேவா " ( லப்.10, 206); (ெச.அக.);.

     [இைற + ெமா . இைற = ெதய்வம்.]

இைறயணி

 
 இைறயணி iṟaiyaṇi, ெப. (n.)

   னா க்  ைட தல் அணி; figure of speech in the form of question and answer. (அ . ந்.);.

     [இைற + அணி. இைற = ைட.]

இைறயமன்

இைறயமன் iṟaiyamaṉ, ெப. (n.)

   காரி (பரிபா.11.8);; Saturn whose elder brother is Yama (ெச.அக.);.

     [இைள → இைற + யமன் (ெகா.வ.);.]

இைறயவன்

இைறயவன் iṟaiyavaṉ, ெப. (n.)

   1. தைலவன்; chief.

   2. கட ள்; God.

   3. ேதவர ்தைலவன்; a leader among the gods.

     "இந் ரன் த ய இைறயவர ்பதங்க ம்" ( றள், பரி, உைரப்பா); (ெச.அக.);.

ம. இைறயான், இைறயவன்.

     [இைற → இைறயவன்.]
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இைறயனார்

இைறயனார ்iṟaiyaṉār, ெப. (n.)

   கைடக்கழகப் லவ ள் ஒ வர;்     "ெகாங் ேதர ்வாழ்க்ைக ெயன் ம் பாடைல எ யவர ்( ந்.2);;

 a poet of the time of the third Sangam at Madurai, popularly identified with Siva. (ெச.அக.);. (அ . ந்);.

இைறயனாரகப் 
ெபா ள்

 
 இைறயனாரகப் ெபா ள் iṟaiyaṉāragapporuḷ, ெப. (n.)

   இைறயனாரியற் ய கள யல்; grammar on agapporul by Iraiyanār. (ெச.அக.);;

     [இைறயனார ்+ அகப்ெபா ள்.]

இந் ல் அ ப  ற்பாக்கைளக் ெகாண்ட . இதன் உைர நக் ரர ்இயற் ய  என்பர.்

 Skt. phala → த. பலம்

இைறயாமணக்

 
 இைறயாமணக்  iṟaiyāmaṇakku, ெப. (n.)

   ெசவ்வா மணக் ; red variety of castor plant-Ricinus communis. (சா.அக.);.

     [இைற + ஆமணக் .]

இைறயா ரங்ெகா
ண்டான்

இைறயா ரங்ெகாண்டான் iṟaiyāyiraṅgoṇṭāṉ, ெப. (n.)

   ஒ  ர ைறக்  ஆ ரங்கலம் ெநற்ெகாள் ம் களஞ் யம் (ேகா ெலா.63);;   வரங்கம் ேகா ல் 
இராமநாத ரம் அரண்மைன ஆ ய இடங்களில் இ ப்ப  ேபான்ற ; large granary as in Srirangam temple 
and in the Ramnad pālace, in which paddy spread over the floor to the thickness of one iral or an inch would amount to 1000 
kalam, (ெச.அக.);.

     [இைற + ஆ ரம் + ெகாண்டான்.]

இைறயார்

இைறயார ்iṟaiyār, ெப. (n.)

மகளிரl் ladies.

     "வைள ன்ைக வணங் ைறயார"் (பரி.17-33); (பாண் ச.்அக.);.

ம. இைறயாள்.

     [இைற + ஆர.் இைறயார ்= அழ ய ன்ைகைய உைடயவர.்]

இைறயான்

இைறயான் iṟaiyāṉ, ெப. (n.)

   வன்; Sivan.

     "இைறயான் ைக ல் நிைறயாத" ( வ்.ெபரிய .5.1.8); (ெச.அக.);.

     [இைற + ஆன்.]

இைற

 
 இைற  iṟaiyili, ெப. (n.)

   வரிநீக்கப்பட்ட நிலம்; land that is tax-free. 

     'அறத் ற் ட்ட இைற  நிலங்க ம்' (ெச.அக.);.

ம. இற .

     [இைற + இல் + இ.]

இைற ச் -தல்

இைற ச் -தல் iṟaiyiḻiccudal,    5 ெச. . . (v.i.)

இைற த்  பாரக்்க;see  iraiy-ilittu. 

இைற ச் ச ் லாேலைக ெசய்  ெகா த்ேதாம் (S.I.I.iii.6); (ெச.அக.);.

     [இைற + இ ச் தல். இ ச் தல் + நீக் தல்.]

1002

www.valluvarvallalarvattam.com 5776 of 19068.



இைற த் -தல்

இைற த் -தல் iṟaiyiḻiddudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   வரி நீக் தல்; to exempt from payment of taxes. 

     'இைற த் ச ் லாேலைக ெசய்  ெகா த்ேதாம்' (S.I.I.iii.4); (ெச.அக.);.

இைற க் ங்
ேகால்

இைற க் ங்ேகால் iṟaiyiṟukkuṅāl, ெப. (n.)

   வரி வதற்காக நிலத்ைத அளக்கப் பயன்ப ம் அள ேகால்; rod for measuring land for the purpose of fixing 
the tax. 

     'இவ் ரில் இைற க் ங் ேகாலா இந்நிலம் ஏ மாவைர' (S.I.I.V.107); (ெச.அக.);.

     [இைற + இ க் ம் + ேகால்.]

இைற ைற

இைற ைற iṟaiyiṟai, இைட. (part) 

     ( ந்-52);; little by little (சங்,இலக்.ெசாற்.);.

     [இைற + இைற.]

இைற ணர்

 
 இைற ணர்  iṟaiyuṇarvu, ெப. (n.)

   வால  (ப ஞானம்);; knowledge concerning the supreme being. (ெச.அக.);.

     [இைற + உணர் .]

இைற ர்

 
 இைற ர்  iṟaiyūrti, ெப. (n.)

   காைள; bull siva vehicle. ( ங்.); (ெச.அக.);.

     [இைற + ஊர் .]

இைறெயண் -
தல்

இைறெயண் -தல் iṟaiyeṇṇudal,    11 ெச. . . (v.i.)

   ர ைறயாற் கணக் தல் ( ன்.);; to count by the joints or lines on the fingers. (ெச.அக.);.

     [இைற + எண் தல்.]

இைறேயான்

இைறேயான் iṟaiyōṉ, ெப. (n.)

   1. கட ள் ( வ். வாய். 1,3,2);; God.

   2. வன் ( வா.);; Siva (ெச.அக.);.

ம. இறேயான்.

     [இைற → இைறேயான்.]

இைறவைர

இைறவைர iṟaivarai, ெப. (n.)

   கணப்ெபா ; moment of time.

     "இேதா ரிைறவைரயா ம்." (கந்த . ேமான.8); (ெச.அக.);.

     [இைற + வைர.]

இைறவைள

இைறவைள iṟaivaḷai, ெப. (n.)

   ேதாள்சந் ல் அணிந்த வைள ( ந்.289);; a kind of ornament.

     [இைற + வைள.]
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இைறவன்

இைறவன்1 iṟaivaṉ, ெப. (n.)

   எப்ெபா ளி ந் தங் த ைடய கட ள் ( லப்.10.184, உைர);; God, the all-abiding. (ெச.அக.);.

ம. இறயவன்.

     [இைற + அன்.]

 இைறவன்2 iṟaivaṉ, ெப. (n.)

   1. தைலவன்; chief, master, superior,

     "இவ்  ரிைறவைன ழந் " ( லப். 22,144);.

   2. கட ள்; God. இைறவன் மலர  (பாரத.இராச .146);

   3. மால் ( றள். 610.உைர);; visnu.

   4. வன் (பரிபா.11.78,உைர);; Siva.

   5. நான் கன் ( ங்.);; Brahma.

   6. அரசன்; king.

     "இைறவற் ைற ெயா ங்  ேநரவ்  நா " ( றள்.733);.

   7. கணவன்; husband, lord, in relation to a wife.

     "நற்  தனக் ைறவன்" ( வ்.ெபரிய .2.3.5);.

   8. த்ேதான். ( வா.);; elder, venerable person.

இைறவன்ெறா ல்

 
 இைறவன்ெறா ல் iṟaivaṉṟoḻil, ெப. (n.)

   இைறவன  ெசயற்பா கள்;   அைவ: பைடத்தல், காத்தல், அ த்தல், மைறத்தல், அ ளல் 
என்பனவாம்; God's deeds viz creation, protection, destruction, suppression and showing grace or mercy. 

     [இைறவன் + ெதா ல்.]

இைறவனிம்பம்

 
 இைறவனிம்பம் iṟaivaṉimbam, ெப. (n.)

   வனார ்ேவம்  (மைல);; wiry indigo. (ெச.அக.);.

     [இைறவன் + நிம்பம்.]

இைறவ ல்

இைறவ ல் iṟaivaṉūl, ெப. (n.)

   கட ள ளிய (ஆகமம்); மைற ல்கள்; agemas.

     "இைறவ ைல ம் அவன ள் வ ப்பட் த் தத்தமர ன்வ ம் ரவர ்பலர ் ைல ம்' (நன்.7, சங்கர); 
(ெச.அக.);.

     [இைறவன் + ல்.]

இைறவெனண்
ணம்

இைறவெனண் ணம் iṟaivaṉeṇkuṇam, ெப. (n.)

   இைறவனின் எட் க் னங்கள்; eight attributes of God. 

எண் ணங்களாவன: தன்வயத்தனாதல், யஉடம் னனாதல், இயற்ைக உணர் னனாதல், ற் ம் 
உணரத்ல், இயல்பாகேவ பாசங்களினீங் தல், ேபர ள் உைடைம, லாற்ற ைடைம, 
வரம் ன்ப ைடைம என ைவ ( றள்.பரிஉைர.9);"எண் ணத்தான் கண்டாய்" - (அப்பர ்ேதவாரம்);. 
(ெச.அக.);.

     [இைறவன் + எண் + ணம்.]
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இைறவாகனம்

 
 இைறவாகனம் iṟaivākaṉam, ெப. (n.)

இைற ர்  பாரக்்க: see irai-urdi. (ெச.அக.);.

     [இைற + வாகனம்.]

இைறவாங்  
உயர் ைன

இைறவாங்  உயர் ைன iṟaivāṅguuyarciṉai, ெப. (n.)

   வைளதைல ைடய ெப ங் ைள; a big branch of a tree capable of being bent.

     "உைழயணந்  உண்ட இைறவாங்  உயர் ைன" (நற்.113-1);.

     [இைற + வாங்  + உயர் ைன.]

இைற

இைற  iṟaivi, ெப. (n.)

   1. உைம ( ங்.);; Parvati.

   2. ெகாற்றைவ ( லப்.12.உைரப்பாட் மைட,உைர);; Goddess Korravai.

   3. தைல ; mistress, lady, queen.

     "இந் ன் கத் ைற " (கம்பரா. த்.மந் ர.94); (ெச.அக.);.

     [இைற → இைற .]

இைற த் -தல்

இைற த் -தல் iṟaiviḻuddudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   வரிநீக் தல்; to excempt from payment of taxes. 

     'சந் ரா த்தவைர இைற த் க் ெகா த்ேதாம்' (S.I.I.iii.80); (ெச.அக.);.

     [இைற + த் .]

இைறைவ

இைறைவ1 iṟaivai, ெப. (n.)

   1. ட் ல் ( வா.);; a kind of basket.

   2. இைற ைட; receptacle for drawing water for irrigation purposes, as a well basket.

     "இைறைவ ெகா ங் வல்." ( ப் .321); (ெச.அக.);.

ம. இறவ.

     [இைற → இைறைவ.]

 இைறைவ2 iṟaivai, ெப. (n.)

   ஏணி; ladder.

     "ஏ தற்க ைமத்த….. இைறைவ ன்" (இர .யாக.104); (ெச.அக.);.

     [இைற → இைறைவ.]

இைறைவமரம்

 
 இைறைவமரம் iṟaivaimaram, ெப. (n.)

   தண்ணீர ்இைறக்க மரத்தாற் ெசய்த ஒடம் ேபான்ற க  (இ.வ.);; a boat-like wooden trough used for bailing 
out water. (ெச.அக.);.

     [இைறைவ + மரம்.]
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இன்

இன்1 iṉ, ெப. (n.)

   இனிைம; sweetness, pleasantness.

     "இன்வள ரிளம் ைற" ( வக.1008); (ெச.அக.);.

ம. இன்.

     [இல் + ெமன்ைம, ெநாய்ைம, இனிைம. இல் - இன்.]

இன்2 .ெப.எ. (adj.);

   இனிய; sweet pleasant, agreeable.

     "இன்ெசா ணி ன்றல் காண்பான்" ( றள். 99);.

     [இல் - இன்.]

 இன்3 iṉ, இைட. (part)

   1. ஐந்த  (நன்.299);; an abl. Ending.

   2. ஏழ  ( க்ேகா.19,உைர);; a loc ending.

   3. இறந்தகால இைடநிைல; a sign of the past tense. 

உறங் னான்.

   4. சாரிைய; an euphonic augment.

     "ைவப் ற்ேகார ் த் " ( றள்.24); (ெச.அக.);.

இன்க ங்கள்

இன்க ங்கள் iṉkaḍuṅgaḷ, ெப. (n.)

   உண்டற் னிைம ம் மயக்க ந்த ம் க ைம ைடய கள்; toddy.

     "இன்க ங் கள்ளின் அஃைத" (அகநா.76);.

     [இல் – இன் + க ங்கள்.]

இன்கண்

இன்கண்1 iṉkaṇ, ெப. (n.)

   இன்பம்; delight, pleasure.

     "இன்க ைடத்தவர ்பாரவ்ல்" ( றள்.1152);.

   2. கண்ேணாட்டம்; kindness, special favour.

     "இன்க ைடய னவன்" (க த்.37,22); (ெச.அக.);.

     [இல் – இன் + கண்.]

 இன்கண்2 iṉkaṇ, ெப. (n.)

   ஒன்ப  வைக ெமய்ப்பாட் ள் ஒன்  (நவரசத் ெலான் );; one of nine manifestations of emotions according to 
literary theory.

     [இன் + கண்.]

 இன்கண்3 iṉkaṇ, ெப. (n.)

   இனிய ழ ன் கண் ப ; eye of a drum head.

     "மண்கைண ழ ன் இன்கண் இ ழ் ல்" (பரிபா.22-36); (சங்.இலக்.ெசாற்.);.

     [இன் + கண்.]
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இன்கண்ணி

 
 இன்கண்ணி iṉkaṇṇi, ெப. (n.)

   இனிய மாைல; pleasant evening.

     [இல் → இன் + கண்ணி.]

இன்கல்

இன்கல் iṉkal, ெப. (n.)

   இனிய மைல; gratifying hill or mountain.

     "இன்கல் யாணரத்ம் உைற ன் ஊரக்்ேக" (நற்.344.);.

இன்க யாணர்

இன்க யாணர ்iṉkaliyāṇar, ெப. (n.)

   இனிய ெச க் ைன ைடத்தா ய வ வாய் (ம ைரக்.330);; thriving income or new prosperity. 
(சங்.இலக்.ெசாற்.);.

     [இல் → இன் + க  + யாணர.்]

இன்கைழ

இன்கைழ iṉkaḻai, ெப. (n.)

   அழ ய ங் ல்; bamboo.

     "இன்கைழ யமல் லம் ன்" (அகநா.177-6); (சங்.இலக்.ெசாற்.);.

     [இன் + கைழ.]

இன்களி

இன்களி iṉkaḷi, ெப. (n.)

   இனிய ெச க் ; haughtiness.

     "இன்களி ம ழ்நைக" ( றநா.71); (சங்.இலக்.ெசாற்.);

     [இன் + களி.]

இன்களி நற

இன்களி நற  iṉkaḷinaṟavu, ெப. (n.)

   இனிய களிப்ைபத்த ம் கள்; toddy.

     "இன்களி நற  னியேறர ்நன்னன்" (அகநா.173);.

     [இன் + களி + நற .]

இன்காைல

இன்காைல iṉkālai, ெப. (n.)

   1. இனிய காலம்; morning.

     " தெலாளி றந்த காண் ன் காைல" (அகநா. 139-8);.

   2. இனிய காைலப் ெபா ; morning.

     "வாந்தளி ெபா ந்த காண் ன் காைல" (நற். 264-2); (சங்.இலக்.ெசாற்.);.

     [இன் + காைல.]

இன் ரல் எ

இன் ரல் எ  iṉkuraleḻili, ெப. (n.)

   இனிய ழக்கம் ெசய் ன்ற ல்கள்; clouds, as gives good sound.

     "இன் ரல் எ " (நற்.247-3); (சங்.இலக்.ெசாற்.);.

     [இன் + ரல் + எ .]

இன் ள

இன் ள  iṉguḷagu, ெப. (n.)

   இனியதைழ ( ல்ைல 33);; agreeable foliage. (சங்.இலக்.ெசாற்.);.

     [இன் + ள .]

இன்சாயல்

இன்சாயல் iṉcāyal, ெப. (n.)

   இனிய ெமன்ைம; elegant appearance.

     "அறெலன ரிந்த உற ன் சாயல்" (அகநா.191-15); (சங்.இலக்.ெசாற்.);.

     [இன் + சாயல்.]
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இன்சாயலன்

இன்சாயலன் iṉcāyalaṉ, ெப. (n.)

   ெமன்ைம னிய ெநஞ் னன்; soft at heart.

     "ெப ம்ெபயரச் ்சாத்தன் ஈண்ேடா ன் சாயலன்" ( றநா.178-6);.

     [இன் + சாயலன்.]

இன்  ண்டம்

இன்  ண்டம் iṉciṟubiṇṭam, ெப. (n.)

   இனிய  ண்டம் (இகழ்ச் க் ப் );; sweet little thing.

     "இன்  ண்டம் யாங் ண்டனன் ெகால்" ( றநா. 234-4);.

     [இன் +  + ண்டம்.]

இன் ர்

இன் ர ்iṉcīr, ெப. (n.)

   இனிய ஓைச; sweet

     "ப ைர ன் ரப்் பாணி ங் ம்" ( றநா.209-5);.

     [இன் + ர.்]

இன் ர்ப்பாணி

இன் ரப்்பாணி iṉcīrppāṇi, ெப. (n.)

   இனிய ரா ய தாளம்; pleasant rhythm.

     "ப ைர ன் ரப்் பாணி" ( றநா.209-5);.

     [இன் + ர ்+ பாணி.]

இன் ைவ ரல்

இன் ைவ ரல் iṉcuvaimūral, ெப. (n.)

   இனிய ைவ ைடச ்ேசா  (ெப பாண்.196);; good taste food.

     [இன் + ைவ + ரல்.]

இன்ெசால்

இன்ெசால் iṉcol, ெப. (n.)

   இனிைமயான ெசால்; pleasant speech, kind word courteous language, compliment opp. to வன்ெசால்."இன்ெசா 
னி ன்றல்" ( றள்.99); (ெச.அக.);.

     [இல் → இன் + ெசால்.]

இன்ெசால் வைம

 
 இன்ெசால் வைம iṉcolluvamai, ெப. (n.)

   அணிவைக ெளான் . இ  ெபா ளில் உவைமக்ெகா   ேதான்றக்  இன்ன ைடத ்
ெதனி  ெமாப்பதன் ச ் றந்ததன் ெறன்ப  (ஆ.அக.);; figure of speech.

     [இன் + ெசால் + உவைம.]

இன் ங் ள

இன் ங் ள  iṉtīṅgiḷavi, ெப. (n.)

   க இனிய ெமா ; sweet language.

     "இன் ங் ள யாய்" (க த். 24-3);.

     [இன் + ம் + ள .]

இன் ர்

இன் ர ்iṉtugir, ெப. (n.)

   இனிய பவளப் பலைக; coral decoration.

     "காண்  இன் ரே்மல்" (க த்.86); (சங்.இலக்.ெசாற்.);.

     [இல் → இன் + ர.்]

இன்ெதாைடச ்
யாழ்

இன்ெதாைடச ் யாழ் iṉtoḍaiccīṟiyāḻ, ெப. (n.)

இனிய நரம் ைன ைடய ய யாழ் (ம ைர.559); stringed musical instrument. (சங்.இலக்.ெசாற்.);.

     [இன்ெதாைட + யாழ்.]
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இன்ப உத்

 
 இன்ப உத்  iṉpautti, ெப. (n.)

   அறம், ெபா ள். இன்பம், அசச்ம் என்ற நான்  உத் க ள் ஒன் ; crucial lest of the continence of a minister 
or other officer of state conducted sub rosa, by a king, which consists in his (the king's] sending an old maid long in the 
service of the harem, to tempt the officer concerned, with a story that one of the queen is desperately in love with him (the 
officer);, and that not only great pleasure but also splendid destiny await him if he would meet the queen's wishes, one of four 
utti.

     [இன்பம் + உத் .]

இன்பக்ெகா

இன்பக்ெகா  iṉpakkoḍi, ெப. (n.)

   காமவல் க்ெகா ; twining creeper found in svarga.

     "நந்ைத ன்பக் ெகா ெயாத்தாள்" ( வக.365); (ெச.அக.);.

     [இல் – இன் – இன்பம் + ெகா .]

இன்ப ன்பம்

இன்ப ன்பம் iṉpaduṉpam, ெப. (n.)

   நல ம் ேக ம்; joy and sorrow, pleasure and pain.

     "ெசன்றாங்  இன்ப ன்பங்கள்" ( வ். வாய்.8.8.6);.

     [இன்பம் + ன்பம்.]

இன்பம்

இன்பம்1 iṉpam, ெப. (n.)

   1. அகம ழ்ச்  ( வா.);; delight, joy, happiness.

   2. இனிைம (ம ைர.16);; sweetness, pleasantness.

   3. இன்பம் (காமம்);; sensual enjoyment, sexual love.

     "அறம் ெபா ளின்பம்" ( றள். 501);.

   4. மணம்; marriage.

     "ெகாம்பைனயாைள

ம்…. ன்றைனயாைன ம்…. இன்ப யற் னார"் ( வக.1980);.

   5. ெசால் ம் ெபா ளி ஞ் ைவ ப வதா ய கணம் (தண் .18);; sweetness of subject matter and of style 
and diction, a merit of poetic composition. (ெச.அக.);.

ம. இன்பம்.

     [இல் → இன் → இன்  → இன்பம்.]

 இன்பம்2 iṉpam, ெப. (n.)

   1. ற்பயனான் ெலான் ; one of four benefits of learning.

   2. ெபரிேயா ரியல் ெனான் ; one of the characteristics of noblemen.

     [இல் → இன் → இன்  → இன்பம்.]

இன்பவணி

 
 இன்பவணி iṉpavaṇi, ெப. (n.)

   யற் ன்  ம்பப்பட்ட ெசயல் ைக த ம் ம்பப்பட்ட ெபா ளி ம் நிைறவாய்க் 
ைக த ம், ைக தற் ெபா ட் ச ்ெசய் ம் யற்  மற் ம் வ வைககளால் றன் 
ெவளிப்ப த மாம் (அ . ந்);; figure of speech depicting fulfillment of desire.

     [இன்பம் + அணி.]
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இன்ப பைத

 
 இன்ப பைத iṉbavubadai, ெப. (n.)

இன்பஉத்  பாரக்்க;see inbautti.

இன்பன்

இன்பன் iṉpaṉ, ெப. (n.)

   கணவன்; husband, as being dear to the wife.

     "ப மத்தலரம்கடனக் ன்பன்" ( வ்.ெபரிய .2.3.5);.

     [இன்  + இன்பன்.]

இன்பாயல்

இன்பாயல் iṉpāyal, ெப. (n.)

   இனிய ப க்ைக; comfortable bed.

     " ைரேயா ண்கட் ன் பாயல்." (ப ற் ப்.16:18);.

     [இன் + பாயல்.]

இன் -த்தல்

இன் -த்தல் iṉpittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   இன்ப ட் தல்; to cause to be happy.

     "என்ைன க்  ன் த்தவ " (பா . வ ட)்; (ெச.அக.);.

     [இன்  → இன் .]

இன்

இன்  iṉpu, ெப. (n.)

இன்பம் பாரக்்க;see inbam.

     "வளநக ம்ப ரின்ெபா  ரியவர"் (ேதவா.553.8);.

க. ெத. இன் .

     [இன் → இன் .]

இன் ளி

இன் ளி iṉpuḷi, ெப. (n.)

   நற் ளிப் ; sour. (மைல.179);;

     [இன் + ளி.]

இன் ளிப்

இன் ளிப்  iṉpuḷippu, ெப. (n.)

   1. த் ப் ம் ளிப் ம் கலந்த ைவ; mixture of the sweet and the sour.

   2. கா ந் ேத ங்கலந்த ழம் ; mixture or medicated syrup of vinegar and honey, used as an expectorant or 
demulcent-Oxymel. (சா.அக.);.

     [இன் + ளிப் .]

இன் ளி 
ெவஞ்ேசா

இன் ளி ெவஞ்ேசா  iṉpuḷiveñjōṟu, ெப. (n.)

   இனிய ளிங்க  டப்பட்ட ெவவ் ய ேசா ; tamarind rice.

     "ஈயல் ெபய்தட்ட இன் ளி ெவஞ்ேசா " (அகநா.394); (சங்.இலக்.ெசாற்.);.

     [இன் ளி + ெவஞ்ேசா .]

இன் றல்

 
 இன் றல் iṉpuṟal, ெப. (n.)

   ம ழ்ச்  ெபா ந்தல் (ஆ,அக.);; enjoyment.

     [இன்  + உறல்.]

இன் ற

இன் ற  iṉpuṟavu, ெப. (n.)

   ம ழ்ைக; gratification, pleasure ( க்ேகா.219,அவ.); (ெச.அக.);.

     [இன்  + உற .]
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இன் றாேவர்

 
 இன் றாேவர ்iṉpuṟāvēr, ெப. (n.)

சாயேவர ்பாரக்்க;see Śāyavār. (சா.அக.);.

     [இன்  →  உறா + ேவர.்]

இன்ைப

 
 இன்ைப iṉpai, ெப. (n.)

   ள ; basil - ocimum sanctum. (சா.அக.);.

     [இன்  → இன்ைப.]

இன்மணியாரம்

இன்மணியாரம் iṉmaṇiyāram, ெப. (n.)

   இறந் பட்டேதா ரிைச ல் (யாப். .540);; an ancient musical treatise. (ெச.அக);.

     [இன் + மணி + ஆரம்.]

இன்ைம

இன்ைம iṉmai, ெப. (n.)

   1. இல்லாைம ( வ். வாய்.3,4);; total negation of existence, dist. fr. அன்ைம and opp. உண்ைம.

   2. வ ைம; poverty, destitution, adversity.

     "இன்ைம ரத்்தல் வன்ைம யாேன" ( றநா.3);.

   3. இன்ைமவைக (ேவதா. .35);; absolute negation, of four kinds. viz. 

ன்னின்ைம, ன்னின்ைம, ஒன் னி ெலான் ன்ைம, என் ன்ைம (ெச.அக.);.

     [இல் + இன் → இன்ைம.]

இன்ைம ந ற்  
யணி

 
 இன்ைம ந ற்  யணி iṉmainaviṟciyaṇi, ெப. (n.)

   அணிவைக  ெளான் . இ  யாேத  ெமான் ன்ைமயால் உவ யத் க்  உயரே்வ ந் தாழ்ேவ ந் 
ேதான்றச ்ெசால் தல்; figure of speech. (ஆ.அக.);.

     [இன்ைம + ந ற்  + அணி.]

இன்ைம வழக்

இன்ைம வழக்  iṉmaivaḻkku, ெப. (n.)

இல்வழக்  (மணி.30,194); பாரக்்க;see ilvalakku. (ெச.அக.);.

     [இன்ைம + வழக் .]

இன்

இன்  iṉṟi, . .எ. (adv.)

   இல்லாமல்; without.

     "தனக்ெகா  பயனின்  க்க" (க த்.96.30,உைர); (ெச.அக.);.

ம. இன்னி.

     [இல் - இன் .]

இன் ய

இன் ய iṉṟiya, .ெப.எ. (adj.)

   இல்லாத; that which is not, a word used as a negative affix.

     "தரித்தர ன் ய வற்ைற" (ெப ங்.மகத.14.24); (ெச.அக.);.

     [இல் - இன்  - இன் ய.]

இன் யைமயாைம

இன் யைமயாைம iṉṟiyamaiyāmai, ெப. (n.)

   தானில்லாமல் யாைம; indispensableness, necessity, sinequa non.

     "இன் யைமயாச ் றப் ன வா ம்" ( றள்.961);.

     [இன்  + அைமயாைம.]
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இன்

இன் 1 iṉṟu, ெப. (n.)

. .எ. (adv.);

   இந்நாள்; this day to-day.

     "இன்  நம் ஆ ள் வ ேமல் அவன் வா ல்" ( லப்.17-20); (ெச.அக.);.

   ம. இன் : க., பட. இந் . ெத. இந் . ேந ;   ேகாத. இந்த்ய ட. ஈத;்   . இந் ;   ட. இந் ;   . இனி, 
இன்ென ெகாலா. இந்ெகட.் ெந ;   நா. இந்தர;்   பர.் இென;   . ேநன்க . நின்க;   . ேகாண். 
ேறண்ட;்   . இன்னா;மால். இென. அ ேனா.

     [இஞ்ஞான்  → இஞன்  → இன் .]

 இன் 2 iṉṟu, இைட. (part) 

ஓர ்அைசசெ்சால் ( வா.); expletive (ெச.அக.);.

     [இன்  = இற் . ந்த  எனப் ெபா ள்ப வேதார ்இறந்த காலக் ப்  ைன ற் . பழங்கால 
உலகவழக் ம் ெசய் ள் வழக் ம் அைசநிைலயா ற் .]

 இன் 3 iṉṟu, . .எ. (adv.)

   இன் ; without.

     "உப் ன்  ற்ைக ண்கமா ெகாற்ைக ேயாேன" (நன்.172.ம ைல);.

     [இல் - இன்  இல்ைல எனப் ெபா ள்ப வேதார ் ப்  ைன ற்  இல்லாமல் எனப் ெபா ள் 
ப வேதார ் ப்  ைனெயசச்ம் ஆ ற் .]

இன்ேறல்

இன்ேறல் iṉṟēl, .எ. (adv.)

   இல்லா ல்; if not or else.

     "அஃ ன்ேறல் மன்னாவாம் மன்னரக்் ெகாள்" ( றள்.556);. [இன்  → இன்ேறல்.]

இன்ைறக்

 
 இன்ைறக்  iṉṟaikku, . .எ. (adv.)

   இன் ; today.

     "இன்ைறக்  இ ப்பாைர நாைள இ ப்பர ்என;

எண்ணேவா ட ல்ைல" (தா மானவர)்; (ெச.அக.);.

     [இஞ்ஞான்  → இன்  + ஐ + .]

இன்ன

இன்ன iṉṉa, , .ெப.எ. (adj.)

   1. இத்தன்ைமயான; such.

   2. உவம  (நன்.367);; like, a sign of comparison - ெப. (pron.); இப்ப ப்பட்டைவ;

 such thing.

     "இன்னவா ய பலவள ண் " (கந்த .தவங்கண்); (ெச.அக.);.

   ம. இன்ன;   க. இந் ;   ெத. இட் ;   ேகாத. இன. இன்ேன. ட. இெனாவ்;   ட. இன்னெத. இந்ெத;   . 
இன் ;   ஆ. என்ென;பட. இதெ்த.

     [இல் → இன் → இன்ன. இல் - இ  எனப் ெபா ள். அண்ைமக் ட் , கன்னடத் ல் இல்  - இங்ேகெயன 
ஆளப தல் ேநாக் க.]

இன்னணம்

இன்னணம் iṉṉaṇam, . .எ. (adv.)

   இவ்வா ; thus: in such state.

     "ஈங் வ ளின்னண மாக" (மணி.8.1); (ெச.அக.);.

     [இல் → இன் → இன்ன + அணம். இல் - இ . இன்ன – இந்த. வண்ணம் – வணம் - அணம்.]
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இன்னதல்ல
ெவன ெமா தல்

இன்னதல்ல ெவன ெமா தல் iṉṉadalladiduveṉamoḻidal, ெப. (n.)

   32 வைக உத் களிெலான்  (நன்.14);; making a definite statement about a thing where there is any room for doubt, 
that is only this and not the other, one of 32 utti. (ெச.அக.);.

     [இன்ன  + அல்ல  + இ  + என + ெமா தல்.]

இன்ன

இன்ன  iṉṉadu, .ெப. (pron.)

   1. இத்தன்ைம ைடய ; such as this.

     "வளவயல் ைவக  ன்ன ெதன்ப" ( வக.64);.

   2. இ ; this thing, what follows.

     "இன்ன  ேகண்ெமன" (கந்த .அ ரரய்ாக.1);

     "இன்ன  இன்  இன்னணம் இய ம்" (நன் ல்);.

ம. இன்ன .

     [இன்ன + அ .]

இன்னம்

 
 இன்னம் iṉṉam, . .எ. (adv.)

இன் ம் பாரக்்க;see innum. (ெச.அக.);.

     [இன் ம் → இன்னம்.]

இன்ன ம்

இன்ன ம் iṉṉamum, . .எ. (adv.)

   இன் ம் (கம்பரா. வ .59);; yet (ெச.அக.);.

ம. இன்னி ம்.

     [இல் – இன் – இன் ம். இல் - இ . இன்ன = இதன். இன் ம் - இதனி ம், ேம ம்.]

இன்னயம்

 
 இன்னயம் iṉṉayam, ெப. (n.)

   கம ைர (உரி.நி.);; word of courtesy, of welcome (ெச.அக.);.

     [இல் → இன் (ெமன்ைம, இனிைம); இன் + நயம்.]

இன்னர்

இன்னர ்iṉṉar, ெப. (n.)

   ைளேக ; potent, foreboding."இன்ன ன்னெரா " (பரிபா.419); (ெச.அக.);.

     [இல் → இல்  → இன்  → இன்னல் → இன்னர.் இல் தல் = ைளத்தல், த் தல், ன் த் தல்.]

இன்னைவ

இன்னைவ iṉṉavai, ெப. (n.)

   ெகா யைவ; woe, outrage.

     "ஈரத் ள் இன்னைவ ேதான் ன்." (க த்.41-30); (பாண் ச.்அக.);.

     [இல் → இன் → இன்னைவ.]

இன்னல்

இன்னல் iṉṉal, ெப. (n.)

   ன்பம்; unpleasantness, trouble, pain, affliction.

     "இன்னல் ெச ராவணன்" (கம்பரா.மந்தைர.39); (ெச.அக.);.

     [இல் - இல்  - இன்  - இன்னல். இல் தல் = த் தல், ைளத்தல், ன் த் தல்.]
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இன்னலம்

 
 இன்னலம் iṉṉalam, ெப. (n.)

   நன்னலம்; welfare good prosperity. (ஆ.அக..);.

     [இல் → இன் + நலம் + இன்னலம்.]

இன்னவர்

 
 இன்னவர ்iṉṉavar, ெப. (n.)

   இத்தைகயவர;் the person indicated. (ஆ.அக.);.

ம. இன்னவன்.

     [இன் → இன்னவர.்]

இன்னன்

 
 இன்னன் iṉṉaṉ, ெப. (n.)

இன்னன் பாரக்்க;see innan. (ெச.அக.);.

     [இல் → இன் → இன்ன + ஆள் = இன்னாள் - இன்னன்.]

இன்னா

இன்னா1 iṉṉā, ெப. (n.)

   1. ங் த பைவ ( றள்.32, அ );; those that cause misery.

   2. யரம் ( வா.);; misery, distress. (ெச.அக.);.

     [இல் → இல்  → இன்  → இன்னல் - இன்னா.]

 இன்னா3 iṉṉā,    இைட. (n) இேதா; behold here. (Tinn.).

   ம. இன்னா;   க. இெகா. இ ேகா;   ெத. இ ெகா, இேகா. இேதா;   . இந்தா;பட. இதா.

     [இல் → இன் → இன்னா ( .தா.324);.]

இனனா

இனனா2 iṉaṉā, ெப. (n.)

   1. ன்பம்; affliction.

   2. இகழ்ச் ; insult.

     [இன் → இன்னா.]

இன்னாங்

இன்னாங்  iṉṉāṅgu, ெப. (n.)

   1. ைம; evil, hurt, injury.

     "இன்னாங்  ெசய்வார"் (நால .355);.

   2. ன்பம்; pain, remorse, suffering

     "இன்னாங் ெக ந் ப்பார"் (நால .11);.

   3. க ஞ்ெசால்; aspersion, insult, harsh, cruel words.

     "ஒ வன் இன்னாங் ைரத்தான்" (ெதால்.ெசால்.246.உைர); (ெச.அக.);.

ம. இன்னாங்கம்.

     [இல் → இன் + (ஆ); ஆங் .]
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இன்னாங்ேகாைச

 
 இன்னாங்ேகாைச iṉṉāṅācai, ெப. (n.)

   க ைமயான ஓைச ( வா.);; discord, harsh sound, cacophony. (ெச.அக.);.

     [இன் → இன்னா → இன்னாங்  + ஓைச.]

இன்னாசெ்சால்

 
 இன்னாசெ்சால் iṉṉāccol, ெப. (n.)

   இ ெசால்; insult. (ஆ.அக.);.

     [இல் + இன் + ஆ + ெசால்.]

இன்னாத

 
 இன்னாத iṉṉāta, ெப. (n.)

   ன்பஞ்ெசய்வன; that which are evil or atrocious. 

     [இன் + ஆ + த் + அ. ( . .(அ);.ெப);.]

இன்னாதா-தல்

இன்னாதா-தல் iṉṉātātal,    6 ெச. . . (v.i.)

   ன் தல்; to suffer pain, to be miserable.

     "அவள்… இன்னாதா றாள்" (ஈ .1.4.7); (ெச.அக.);.

     [இல் → இன் + ஆ +  + ஆதல்.]

இன்னாதார்

இன்னாதார ்iṉṉātār, ெப. (n.)

   1. பைகவர;் adversaries, enemies. (ஆ.அக.);.

   2. ேயார;் the wicked.

     [இல் → இன் + ஆ + த  + ஆர.்]

இன்னா

இன்னா  iṉṉātu, ெப. (n.)

   1. ; evil.

     " றப் ன்ன ெதன் ண ம்" (நால .173);.

   2. ன்  (ஈ );; pain. (ெச.அக.);.

     [இல் → இன் + ஆ + .]

இன்னாநாற்ப

இன்னாநாற்ப  iṉṉānāṟpadu, ெப. (n.)

   ப ெனன் ழ்க்கணக்  ல்க ெளான் ;   க லர ்எ ய, 40 பாடல்கள் ெகாண்ட . ஒவ்ெவா  
பாட ம் இன்னாத க த் கள் நான் ைனக் வ ; ancient didactic work by Kabilar consisting of 40 stanzas  
each of which are mentioned certain outstanding cause of pain and suffering in general, one of patinen-kilkanakku 
(ெச.அக.);.

     [இல் → இன் + ஆ + நாற்ப .]

இன்னாப்

இன்னாப்  iṉṉāppu, ெப. (n.)

   ன்பம்; sorrow."இன்னாப்பாேல ெசால் றார"் (ஈ .5.4.3); (ெச.அக.);.

     [இல் → இன் + ஆ + (ப்); + .]

இன்னா கம்

 
 இன்னா கம் iṉṉāmugam, ெப. (n.)

   ம ழ்ச் ல்லா கம் (ஆ.அக.);; sorrowful face.

     [இல் – இன் – ஆ + கம்.]
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இன்னாைம

இன்னாைம iṉṉāmai, ெப. (n.)

   ன்பம்; pain distress, misfortune.

     "இன்னாைம ன்பெமன ெகாளின்" ( றள்.630); (ெச.அக.);.

     [இல் - இன் + ஆ + ைம.]

இன்னார்

இன்னார ்iṉṉār, ெப. (n.)

   பைகவர;் enemies, person not agreeable, unfriendly people.

     "இனியாரே்பான் னாராய்" (நால .378); (ெச.அக.);

ம. இன்னார.்

     [இல் – இன் + ஆ + ஆர.்]

இன்னாரினியார்

இன்னாரினியார ்iṉṉāriṉiyār, ெப. (n.)

   1. பைகவ  நண்ப ம்; foes and friends, ' ற கட்  இன்ன ரினியா ெரன்ப ல்ைல' (உ.வ.);.

   2. இன்னாரிைனய பாரக்்க;see innär-inaiyār. (ெச.அக.);.

     [இல் → இன் + ஆ + ஆர ்+ இனியார.்]

இன்னா ரிைனயார்

இன்னா ரிைனயார ்iṉṉāriṉaiyār, ெப. (n.)

   இத்தன்ைம ைடயவர;் what sort of persons, such and such persons.

     "இன்னா ரிைனயாெரன் ெறண் வாரில்ைல காண்" ( வ்.நாச் .75); (ெச.அக.);.

     [இல் → இன் + ஆர ்+ இைணயார.்]

இன்னாைல

 
 இன்னாைல iṉṉālai, ெப. (n.)

இைலக்கள்ளி (மைல.); five tubered spurse (ெச.அக.);.

     [இல் → இன் + ஆைல. ஆைல - பா ைடய  (இல் → இ + உட் றம்);.]

இன்னா சை்ச

இன்னா சை்ச iṉṉāviccai, ெப. (n.)

   ெசய் ள் ற்றம் இ பத்ேதழ ெளான்  (யாப். .525);; or of the defects in the composition of verses. 
(ெச.அக.);

     [இல் → இன் + ஆ + ( த்ைத); சை்ச.]

இன்னாள்

இன்னாள்1 iṉṉāḷ, ெப. (n.)

   இன்ன ஆள்; such and such a person, so and so.

ம. இன்னாள்.

     [இன்ன + ஆள்.]

 இன்னாள்2 iṉṉāḷ, . .எ. (adv.)

   1. இந்நாள் பாரக்்க;see innal.

   2. இன்ைறய நாள், நடக் ம் நாள்;   இன் ; the day, on the day of occurrence, today.

ம. இன்னாள்.

     [இன் + நாள் - இந்நாள். இதைன இன்னாள் என்ப  தவ .]
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இன்னான்

இன்னான்1 iṉṉāṉ, ெப. (n.)

   1. இத்தன்ைமயான்; person of such a character.

     "இனத்தானா ன்னா ெனனப்ப ஞ் ெசால்" ( றள்.453);.

   2. இன்னார;் so and so, such a person.

     "இன்னாேராைல இன்னார ்காண்க" ( வக.1041.201); (ெச.அக.);.

ம. இன்னான்.

     [இல் → இன் + ஆன்.]

 இன்னான்2 iṉṉāṉ, ெப. (n.)

   ன்பஞ்ெசய்ேவான்; tantalizer, tormentor, persecutor.

     " ணர் னின்னான்" (ஐங் .150); (ெச.அக.);.

     [இல் → இன் + ஆ + ஆன்.]

இன்னிக் ைல

 
 இன்னிக் ைல iṉṉikkilai, ெப. (n.)

   கம்மா  ெவற் ைல; black betel. (சா.அக.);.

     [இல் → இன் → இன்னிக்  + இைல. இல் = க ைம.]

இன்னிைச

இன்னிைச iṉṉisai, ெப. (n.)

   1. இன்பந்த ம் இைச; melody, harmony.

   2. பண்வைக ( வா.);; melody type.

   3. இன்னிைச ெவண்பா (காரிைக.ெசய் .4); பாரக்்க;see innišai venbā (ெச.அக.);.

ம. இந்நிச.

     [இல் → இன் + இைச.]

இன்னிைசக் 
க ப்பா

 
 இன்னிைசக் க ப்பா iṉṉisaikkalippā, ெப. (n.)

   க ப்பா  ெளான் ; class of kalip-pa (ஆ.அக.);.

     [இல் → இன் + இைச + க ப்பா.]

இன்னிைசகாரர்

 
 இன்னிைசகாரர ்iṉṉisaikārar, ெப. (n.)

   பாணர ்( வா.);; ancient caste of bards. (ெச.அக.);.

     [இல் → இன் + இைச + காரர.்]

இன்னிைசச ்
ந் யல்

 
 இன்னிைசச ் ந் யல் iṉṉisaissindiyal, ெப. (n.)

   ெவண்பா வைக  ெளான் ; class of venba. 

இன்னிைச ெவண்பாேபானடந்  ன்ற யாக வ .

     [இன்னிைச + ந் யல்.]
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இன்னிைசமாைல

இன்னிைசமாைல iṉṉisaimālai, ெப. (n.)

   அகப்ெபா ள் பற் ய ெப ல் (களவ .24);; treatise on akapporul (ெச.அக.);.

     [இல் → இன் + இைச + மாைல.]

இன்னிைச 
ெவண்பா

இன்னிைச ெவண்பா iṉṉisaiveṇpā, ெப. (n.)

   நான்க யாய்த் தனிச் ரின் வ ம் ெவண்பா (காரிைக.ெசய்.4,உைர);; venpä of four lines in whic the 
second line has four feet instead of three feet plu the tan-c-cir (ெச.அக.);.

     [இல் → இன் + இைச + ெவண்பா.]

இன்னிைச 
ெவள்ைள

 
 இன்னிைச ெவள்ைள iṉṉisaiveḷḷai, ெப. (n.)

இன்னிைசெவண்பா ( ங்.); பாரக்்க;see innisai venba. (ெச.அக.);.

     [இல் → இன் + இைச + ெவள்ைள.]

இன்னியம்

இன்னியம் iṉṉiyam, ெப. (n.)

   இைசக்க கள் (ெப ங்.வத்தவ.2.30);; musical instruments (ெச.அக.);.

     [இல் → இன் + இயம்.]

இன்னியர்

 
 இன்னியர ்iṉṉiyar, ெப. (n.)

   பாணர ்(அ .நி);; bards singers. (ெச.அக.);.

     [இல் → இன் + இயர.்]

இன்னிைல

இன்னிைல iṉṉilai, ெப. (n.)

   இல்வாழ்க்ைக ( றள்.45 பரி.உைர);; life of a householder, homelife. (ெச.அக.);.

     [இன் + நிைல. இதைன இல் + நிைல - இல்வாழ்க்ைக பற்  வெதனக் ெகாள்ள யலா . 
ப்பா டன் காட் வானப் ரத்தம் ஒவ்வாெதன்க.]

இன்னினி

இன்னினி iṉṉiṉi, . .எ (adv.)

   இப்ெபா ேத; now ever now, without a moments delay.

     "இன்னினிேய ெசய்க வற ைன" (நால .29); (ெச.அக.);.

     [இல் → இன் + இனி.]

இன்னீர்

இன்னீர ்iṉṉīr, ெப. (n.)

இத்தன்ைம ர ்(you); of this nature or character

     "இன்னீராக  னினிய  ளேவா" ( றநா.58-18);.

     [இல் - இன் + நீர.்]

இன் ம

இன் ம iṉṉuma, . .எ. (adv.)

   இவ்வள  காலஞ் ெசன் ம்; still yet. இன் ந் ெதரிய ல்ைல. 2 ம ப ம்;

 again. இன் ம் வ ம்.

   3. ேம ம்; still more more than this. இன் ம் ேவண் ம்.

   4. அன் ம்; also, more than that, in addition to, in a conjunctive sense.

     "இன்  ழத் ங் க ன்" ( றள்.1250); (ெச.அக.);.

   ம. இன் ம்;   க. இன் ம், இன் ;   ட. இஞ்ஞ; . நந பட. இன் .

     [இல் → இன் + உம். இல் + இ . இன் ம் + இதன்ேம ம்.]
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இன் ன் ம்

இன் ன் ம் iṉṉumiṉṉum, . .எ. (adv.)

   ேமல் ேம ம்; more and more.

     "இன் ன் ெமங் காம ேவ" (பரிபா.13.64); (ெச.அக.);.

     [இன் ம் + இன் ம்.]

இன்

இன்  iṉṉuḻi, . .எ. (adv.)

   இன்ன டத் ; in such a place.

     "இன் யாகா " (ெதால்.ெபா ள்.186. உைர); (ெச.அக.);.

     [இல் → இன் + உ .]

இன் கம்

 
 இன் கம் iṉṉūkam, ெப. (n.)

   கப்பற்க க்காய்; large variety of foreign gall nut. (சா.அக.);.

     [இல் → இன் + ஊகம்.]

இன்ேன

இன்ேன iṉṉē, . .எ. (adv.)

   1. இப்ெபா ேத; now itself, at this moment.

     "உற்ற ன்ேன ைட  ெறனக் " ( வக.226);.

   2. இவ் டத்ேத; here, in this place. =இன்ேன வா ங்கள்" ( க்ேகா.55);.

   3. இவ் தமாக; thus, in this manner.

     " யார ்ெசய்ைக ன்ேனேயா" (கந்த .மாரக்்கண்.103); (ெச.அக.);.

இன்ேனாைச

 
 இன்ேனாைச iṉṉōcai, ெப. (n.)

   இனிய ஓைச; melodious sound.

     [இல் → இன் + ஓைச.]

இனக்கட்

இனக்கட்  iṉakkaṭṭu, ெப. (n.)

   1. உற ன் ெந க்கம்; bond of union between relatives.

   2. ைறைம ( ன்.);; due respect among the several branches of a family. (ெச.அக.);.

     [இனம் + கட் .]

இனங்கண்  
ேசர்த்தல்

 
 இனங்கண்  ேசரத்்தல் iṉaṅgaṇṭucērttal,    ெதா.ெப. (vbl.n.) உறவான சரக்ைகக் கலத்தல்; adding allied drugs in 
alchemy, finding which drug is suitable lo add. (சா.அக.).

     [இனம் + கண்  + ேசரத்்தல்.]

இனங்காப்பார்

இனங்காப்பார ்iṉaṅgāppār, ெப. (n.)

   ேகாவலர;் cowherds who protect cattle. (க த்.143,37); (ெச.அக.);.

     [இனம் + காப்பார.் இனம் = கால்நைட னம்.]

இனசாரிசச்ரக்

இனசாரிசச்ரக்  iṉacāriccarakku, ெப. (n.)

   1. ஓரினத்ைதச ்ேசரந்்த சரக் ; drug falling under one group or class.

   2. இனம் ரித்த சரக் ; sorted drug. (சாஅக.);.

     [இனம் + சாரி + சரக் .]
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இனத்தான்

இனத்தான் iṉattāṉ, ெப. (n.)

   1. உற னன் (ெச.அக.);; relative.

   2. ஓரினத்தவன். தன் இனத்ைதச ்சாரந்்தவன்; person belonging to one's own community or caste.

ம. இனத்தான்.

     [இனம் + அத்  + ஆன்.]

இனம்

இனம்1 iṉam, ெப. (n.)

   1. வைக வ ப்  (நன்.91);; class, group, division, kind, species, sort.

   2. லம்; race, tribe.

     " ண்ேணாரக் ெளா பைட தா ம் நங்க ளினத்ைத ண்ணா " (கந்த .அக் னி .203);.

   3. ற்றம் (அக.நி.);; comrades, associates, neighbours.

   4. ைணயாகச ்ேச ம் ட்டம்; brotherhood, fellowship, society, company.

     "இனத்தானா ன்னா ெனனப் ப ஞ் ெசால்" ( றள்-453);.

   5. நிைர; pack herd

     "க ைதப் ல் னம் ட் " ( றநா.15);.

   8. ஒ  ெதா ட ்ேசரத்்  வழங் தற் ரிய  (நன்.358);; associated items.

   7. அைமசச்ர;் ministers in council.

     "இனத்தாற்  ெயண்ணாத ேவந்தன்" ( றள்.568);.

   8. ஒப் ; equality, comparison.

     "இனேம லாைன" ( வ். வாய்.9,3,5);. 9 ஆள்;

 individual 

     'பணத்ைத நல்ல இனத் ற் ெகா த் க் ேறன்' (இ.வ.); (ெச.அக.);.

   ம. இனம்;க. என.

இனம் ரி-தல்

இனம் ரி-தல் iṉambiridal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ைணக் ட்டத் னின்  ல தல்; to be separated from the class or company. (ெச.அக.);.

     [இனம் + ரிதல்.]

இனமாற்றல்

 
 இனமாற்றல் iṉamāṟṟal, ெப. (n.)

   ஓரினக்கணக்ைகப் ேதாரினக் கணக்காய் மாற் ைக; reduction from one denomination to another. 
(ெச.அக.);.

     [இனம் + மாற்றல்.]

இன ைற

 
 இன ைற iṉamuṟai, ெப. (n.)

   ஒத்த இனம் (C.G.);; relationship of the same caste. (ெச.அக.);.

     [இளம் + ைற.]
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இனெமா

இனெமா  iṉamoḻi, ெப. (n.)

   எண்வைக ைடக  ெளான்  (நன்.386);;ேநர யாக ைடயளிக்காமல்,

     "பய ளேவா வணி ர?்" என்றாரக்் "உ ந்  அல்ல ல்ைல" எனக் வ ;

 indirect answer related to the subject of the question, as, for example, when questioned"Have you green gram to sell," to 
answer"We have nothing but black gram" one of eight kinds of vidai. (ெச.அக.);.

     [இனம் + ெமா .]

 இனெமா  iṉamoḻi, ெப.(n.)

   ஒேர ம்பத்ைதச ்சாரந்்த ெமா ; cognate language.

     [இனம்(ம்);+ெமா ]

இனேமாைன

இனேமாைன iṉamōṉai, ெப. (n.)

   இனெவ த்தால் வ ம் வல் ன ெமல் ன இைட ன ேமாைனகள் (யா.கா.ஒ .6);; consonantal alliteration 
in which any letter of the group are repeated instead of the usual, the same letter, of the three kinds, viz., வல் ன 
ேமாைன, ெமல் ன ேமாைன, இைட ன ேமாைன (ெச.அக.);.

     [இனம் + ேமாைன.]

இனவண்

இனவண்  iṉavaṇṭu, ெப. (n.)

   இனமான வண் கள்; same class of bees;

     "யாேழாரத்்தன்ன இன் ரல் இனவண் " (நற்.176);.

     [இனம் + வண் .]

இனவரி

இனவரி iṉavari, ெப. (n.)

   பைழய காசாய வரிவைக (S.I.I.I.89);; ancient tax in cash. (ெச.அக.);.

ம. இனவரி.

     [இனம் + வரி. ஆனினங்க க்  இடப்பட்ட வரியாகலாம்.]

இனவரிக்கா

இனவரிக்கா  iṉavarikkācu, ெப. (n.)

   பைழயெதா  வரி (I.M.P.cg. 1068);; ancient village rate. (ெச.அக.);.

ம. இனவரி.

     [இனம் + வரி + கா .]

இனவ

இனவ  iṉavaḻi, ெப. (n.)

   1. வ ; descent from the same line or ancestry.

   2. தைல ைற (பரம்பைர); ( ன்.);; descent from the same breed, as of cattle. (ெச.அக.);.

     [இனம் + வ .]

இனவ க்கணக்

 
 இனவ க்கணக்  iṉavaḻikkaṇakku, ெப. (n.)

   ேபேர ; ledger. (ெச.அக.);.

     [இனம் + வ  + கணக் .]

இனவாரி

 
 இனவாரி iṉavāri, . .எ. (adv.)

   இனம் இனமாய்; distributively, according to items of different classes (ெச.அக.);.

     [இனம் + வாரி. வைர – வரி - வாரி = வரம் க் ட்பட்ட  இஃ  உ செ்சால்லன் .]
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இனவாைள

இனவாைள iṉavāḷai, ெப. (n.)

   வாைள ன ன்; a kind of fish. ' க்க உ னவாைள' ( றநா.18); (சங்.இலக்.ெசாற்.);.

     [இனம் + வாைள.]

இனெவ ைக

இனெவ ைக iṉavedugai, ெப. (n.)

   இனெவ த்தால் வ ம் வல் ன ெமல் ன இைட னெவ ைக (யா.கா.ஒ .6);; rhyme in which the 
rhyming letters of the lines in a stanza are not the same but are of the same class;

 this being of three kinds viz. வல் னம், ெமல் னம், இைட னம் (ெச.அக.);.

     [இனம் + எ ைக.]

இனெவ த்

 
 இனெவ த்  iṉaveḻuttu, ெப. (n.)

   ஓரினெவ த் ; letter of a main class as those related to each other.

     [இனம் + எ த் .]

இனெவ த் ப்பா
ட்

இனெவ த் ப்பாட்  iṉaveḻuttuppāṭṭu, ெப. (n.)

   வல் னம் த ய னங்க ள் ஓரினத் ெத ந் கேள வரப்பா ஞ் த் ரப் பாடல்வைக (க  
வைக (யாப். .503);; a kind of citira-kavi (ெச.அக.);.

     [இனம் + எ த்  + பாட் .]

இனன்

இனன்1 iṉaṉ, ெப. (n.)

   உற னன்;     "இன்னா னனில்" ( றள்.1158);.

   2. ஒப்பானவன் ( வ். வாய்.1,1.2);; equal.

   3. ஆ ரியர ்(யாழ்.அக.); teacher. (ெச.அக.);.

ம. இனக்கார.்

     [இனம் + அன்.]

 இனன்2 iṉaṉ, ெப. (n.)

   ரியன் ( ங்.);; sun. (ெச.அக.);.

     [உல் - இல் – இன் - இனன்.]

இனாப் -த்தல்

இனாப் -த்தல் iṉāppittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ன்ப ண்டாக் தல்; cause affliction, torment.

     "இனாப் ச ்ெசற்  ட் ல்" ( ப் .90);.
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இனி

இனி1 iṉi, . .எ. (adv.)

   1. இப்ெபா ; now, immediately.

     "ேகளினி" (மைலப .94);"இனிேமல்" ( வ்.இயற்.495);;

 hereafter, henceforth.

     "இனிஅன்ன நின்ெனா  ழ்வார"் ( றள்.1294);.

   3. இப்பால்; from here onwards, used of place.

     "இனி நம் எல்ைல வந் ட்ட " (ெச.அக.);.

   ம. இனி;   க. இன்ென. இன் . இன்ன;   ேகாத. இனி;   ட. இக்க. இக்கனிஞ் ;   . தெ்த. 
தெ்தென;   ெத. இக. இங்க இந்த. இத்தட;   நா. இன் ;   ேகாண். இன்கா. இத்ரா;   ரா. தாசா;ஆத். 

இன்ய.

     [இல் → இன் → இனி.]

 இனி2 iṉittal, ெச. . . (v.i.)

.

   1. த் த்தல்; to be sweet to the taste.

     "இனித்த ைடய எ த்த, ெபாற்பாதம்" (அப்பர ்ேதவாரம்);.

   2. இன்பமாதல்; to be pleasant attractive, fascinating. இனிக்கப் ேப னான் (ெச.அக.);.

   ம. இனிக் க;   க. இன். இனி, இம் ;   . இனி, இம் ;ெத. இம் , இன்க.

இனிசச் பண்டம்

 
 இனிசச் பண்டம் iṉiccabaṇṭam, ெப. (n.)

   த் ப் ப் ெபா ள் (J);; sweet eatable, confectionery. (ெச.அக.);.

     [இனி → இனித்த → இனிசச் + பண்டம்.]

இனி ன் இனி

இனி ன் இனி  iṉidiṉiṉidu, ெப. (n.)

   இனியவற்  னி ; sweeter than most sweets.

     "இனி னினி  தைலப்ப ம்" (நற்.134); (சங்.இலக்.ெசாற்.);.

     [இனி ன் + இனி .]

இனி

இனி  iṉidu, ெப. (n.)

   1. இன்பந்த வ ; that which is sweet, pleasing, agreeable. 

இனி  ள ம் (ெதால்.ெபா ள்.303);.

     "அ ழ் ம் ஆற்ற இனிேத" ( றள்.54);.

   2. நன்ைமயான ; that which is good – . .எ. (adv.);

   நன்றாக; sweetly favourably.

     " ரப் க் னி த ளினன்" ( வாச.2.145); (ெச.அக.);.

   ம. இனி ;   க. இனி ;ெத., . இம் .

     [இல் → இன் →  இனி +  - இனித்  - இனி .]

இனிப் -த்தல்
இனிப் -த்தல் iṉippittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   த் ப்பாகச ்ெசய்தல்; to sweeten. (சா.அக.);.
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இனிப் லந்ைத

 
 இனிப் லந்ைத iṉippilandai, ெப. (n.)

   த் ப் லந்ைத; sweet Indian apple. (சா.அக.);.

     [இனிப்  + இலந்ைத.]

இனிப்

இனிப்  iṉippu, ெப. (n.)

   1. த் ப் ; sweetness.

     "இனிப்ைப நல்  க்கனி" (ைவராக்.சத.45);.

   2. ம ழ்ச் ; pleasure, delight

     "இனிப்ேபா  நைகயாடேவ" ( மர. ர.ம ைரக்.39); (ெச.அக.);.

   ம. இனிப் ;   க. இனி, ஈன். இம் . இம் ;   . இனி, இம் ;ெத. இம் , இம் .

     [இல் → இன் → இனி → இனிப் .]

இனிப் க்காட் -
தல்

இனிப் க்காட் -தல் iṉippukkāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ஆைசகாட் தல்; to give a gratifying foretaste.

   2. இனிப்பாதல் ( ன்.);; to be sweet delicious. (ெச.அக.);.

     [இனிப்  + காட் .]

இனிப் க் ழம்

 
 இனிப் க் ழம்  iṉippukkuḻmbu, ெப. (n.)

   ச க்கைர ட்ட பழக் ழம் ; a conserve of fruits boiled with sugar and water, Jam (சா.அக.);.

     [இனிப்  + ழம் .]

இனிப் த்தட் -தல்

இனிப் த்தட் -தல் iṉippuddaṭṭudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   1. ஆைச ண்டாதல்; to get relish for a thing.

   2. ைவ ண்டாதல்; to be sweet to the taste (ெச.அக.);.

     [இனிப்  + தட் தல்.]

இனிப்  நவ்வல்

 
 இனிப்  நவ்வல் iṉippunavval, ெப. (n.)

   த் ப்  நாவற்பழம்; sweet rose apple. (சா.அக.);.

     [இனிப்  + நாவல். நாவல் - நவ்வல்.]

இனிப்  நாரத்ைத

இனிப்  நாரத்ைத iṉippunārattai, ெப. (n.)

   ச க்கைர நாரத்ைத; sweet lemon - circus medica lumia.

   2. ெகா  நாரத்ைத; litron. (சா.அக.);.

     [இனிப்  + நாரத்ைத.]

இனிப் ப் 

 
 இனிப் ப்  iṉippuppisi, ெப. (n.)

   த் ப்பான ஒ வைகப் பழம்; fruit.

     [இனிப்  + .]
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இனிப்  மா ைள

 
 இனிப்  மா ைள iṉippumātuḷai, ெப. (n.)

   த் ப்  மா ைள; sweet pomegranate as opposed to ளி மா ைள (சா.அக.);.

     [இனிப்  + மா ைள.]

இனிேமல்

இனிேமல் iṉimēl, . .எ. (adv.)

   1. இதற் ப் ற்பா  ( .ெவ.8,33, உைர);; hereafter, at some future time.

   2. இ தல்; henceforth, from now onwards. (ெச.அக.);.

     [இன் → இனி + ேமல்.]

இனிைம

இனிைம1 iṉimai, ெப. (n.)

   1. த் ப்  ( ங்.);; sweetness.

   2. இன்பம்; pleasure, delight. 

     'இனிைம ரந்் ' ( வாலவா.1.18); (ெச.அக.);.

ம. இனிைம.

     [இன் → இனி → இனிைம.]

 இனிைம2 iṉimai, ெப. (n.)

   1. ேமன்ைம; greatness.

   2. அ ழ் ; ambrosia, nector.

   3. நிதளியம்; mercury.

   4. ேசா ; rice.

     [இன் → இனிைம.]

இனிய

இனிய iṉiya, .ெப.எ. (adj.)

   1. இனிப்பான, மனத் க்  ஏற்றதான, அழகான; sweet, pleasant, agreeable:

     "இனிய உளவாக இன்னாத றல்" ( றள்.100);.

   2. நல்ல, றந்த; good noble.

     [இன் → இனி → இனிய.]

இனிய உள்ளம்

இனிய உள்ளம் iṉiyauḷḷam, ெப. (n.)

   நல்ல ெநஞ்சம்; mind.

     "இனிய உள்ளம் இன்னா வாக", (அகநா.98); (பாண் ச.்அக.);.

     [இன் → இனிய + உள்ளம்.]

இனிய சந்தம்

 
 இனிய சந்தம் iṉiyasandam, ெப. (n.)

   ந மணம்; perfume, scent fragrant smell (சா.அக);.

     [இன் → இனிய + சந்தம்.]

இனிய ரி

இனிய ரி  iṉiyabirivu, ெப. (n.)

   ைவப்பாட்  ; concubine's house.

     "சம்  ெயல்லா னிய ரி க் களந்தாெரன் ம்" (சரவண.பண .182); (ெச.அக.);.

     [இன் → இனிய + ரி .]
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இனியர்

இனியர ்iṉiyar, ெப. (n.)

   இனிைம த பவர;் agreeable, loving person

     "நச் வாரக்் னியர ்ேபா ம்" (ேதவா.439,1);.

   2. மகளிர;் young ladies.

     "இைளய  னிய ம்" (பரிபா.6.27); (ெச.அக.);.

     [இன் → இனி + அர.்]

இனியவன்

இனியவன் iṉiyavaṉ, ெப. (n.)

   1. றைர ம ழ் ப்பவன்; benign person

   2. இனிைம ைடயவன்; one with lovable qualities (ஆ.அக.);.

     [இன் → இனி → இனிய + வன்.]

இனியைவ

இனியைவ iṉiyavai, ெப. (n.)

   இனிய தன்ைம ைடயைவ (நான்மணி.78,1);; desirable things.

     [இன் → இனி → இனியைவ.]

இனியைவ 
நாற்ப

இனியைவ நாற்ப  iṉiyavaināṟpadu, ெப. (n.)

   ப ெனண் ழ்க் கணக்  ல்க ெளான்  தஞ் ேசந்தனார ்பா ய ;   40 பாடல்கள் 
ெகாண்ட ; ancient didactic work by púdafi-céndanár, consisting of 40 stanzas one of Patinen-kil-k-kanakku, q.v. 
(ெச.அக.);.

     [இன் → இனி → இனியைவ + நாற்ப .]

இனி ம்

 
 இனி ம் iṉiyum, ெப. (n.)

   இனிேம ம், ண் ம்; even after this, again.

ம. இனி ம்.

     [இனி + உம்.]

இ க்கா வைல

 
 இ க்கா வைல iṉukkāvalai, ெப. (n.)

   கட ல் ேவ ேபாற் கட்  ன் க்க உத ம் வைல; a kind of net, used in fishing at sea. (ெச.அக.);.

     [இல் → இன் → இ க்  → இ க்கா(த); வைல.]
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இைன

இைன1 iṉai, .ெப.எ. (adj.)

   இன்ன; of this degree used in respect of size or quantity =இைனத் ைணத் " ( றள்.87); (ெச.அக.);.

     [இல் → இன் → இைன.]

 இைன2 iṉaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. வ ந் தல்; to be thrown into an agony of grief.

     "இைனந் ரங் ப் பள்ளி ப த்தாரக்ேள" ( வக.292);.

   2. இரங் தல் ( வா.);; to lament cry.

   3. அஞ் தல்; to be afraid.

     "என்ைன வ வ ெதனக் ெகன் ைனயா" (பரிபா.7.68); (ெச.அக.);.

     [இல் → இைன → இைணதல்.]

 இைன3 iṉaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வ த் தல் (ஐங் .237);; to torment, worry.

   2. ெக த்தல்; to destroy, consume, ravage.

     "ெவவ்ெவரி ைனப்ப" ( றநா.23); (ெச.அக.);.

     [இள் → இைள → இைன. இைணத்தல்.]

இைனநலம்

இைனநலம் iṉainalam, ெப. (n.)

   இவ்வாறான நலம்; goodness of this sort similar welfare.

     "இைனநல் ைடய கானஞ் ெசன்ேறார"் (க த்.11-19);.

     [இைன + நலம்.]

இைன ேநாக்

இைன ேநாக்  iṉainōkku, ெப. (n.)

   வ ந் ம் ேநாக் ; worried look

     "இைன ேநாக் ண் கண்நீர ்நில்லாேவ" (க த்,7-12);.

     [இைன + ேநாக் .]

இைனபவள்

இைனபவள் iṉaibavaḷ, ெப. (n.)

   வ ந் பவள்; people who are worried

     " லம் ெகாண் ைனபவள்" (க த்.10-11);.

இைன  ெநஞ்சம்

இைன  ெநஞ்சம் iṉaibuguneñjam, ெப. (n.)

   வ ந் க் ெக ன்ற ெநஞ்சம்; tormented mind.

     "இைன  ெநஞ்சத்தால்" (க த்.35-1); (பாண் ச.்அக.);.

     [இைன +  + ெநஞ்சம்.]

இைனய

இைனய iṉaiya, .ெப.எ. (adj.)

   1. இத்தன்ைமய; of this nature.

   2. இ ேபால்வன; of this appearance (ஆ.அக.);.

     [இல் → இன் → இைனய.]

இைனயர்

இைனயர ்iṉaiyar, ெப. (n.)

   1. இத்தன்ைமயர;் this nature.

   2. இவரக்ள்; these people.

     "இைனயர ்இவர ்எமக் " ( றள்.790); (ஆ.அக.);. [இல் → இன் → இைன + அர.்]

1027

www.valluvarvallalarvattam.com 5801 of 19068.



இைனயள்

 
 இைனயள் iṉaiyaḷ, ெப. (n.)

   இத்தன்ைமயள்; female person of a particular kind. (ஆ.அக.);.

     [இன் → இைண + .அள்.]

இைன

இைன  iṉaivu, ெப. (n.)

   1. வ த்தம்; harrowing sorrow, anguish, great pain of mind (பாரத. சக.40);;

   2. இரக்கம் ( டா.);; crying in distress (ெச.அக.);.

     [இல் → இைல → இைன →  இைன .]

இைன -த்தல்

இைன -த்தல் iṉaivittal, . . (v.t.)

   வ ந் த்தன்; to torment.

     "தன்ெநஞ் ெசா வற் ைன த்தல்" (க த்.147-46); (பாண் ச.்அக);.

     [இைன → இைன .]

ஈ

ஈ1ī, ெப. (n.)

   1. த ழ் ெமா ன் ெந ங்கணக் ல் வ ம் நான்காம் ெநட் ர;் symbol of the close front tense unrounded 
vowel in the Tamil language, being the fourth letter among the vowels of the Tamil alphabet, lengthened form of 1.

   2. அவ்ெவா ையக் க் ம் வரிவ ; written character representing that sound. 

   இவ்ெவ த் ன் ெந ல் வ வமா ய வைளெகாம்  ல் ெமய்க டன் 
இைணக்கப்ப ற ; secondary form of the letter is (i);

     "இ, ஈ, எ, ஏ, ஐ என இைசக் ம் அப்பால் ஐந் ம் அவற்ேறா ரன்ன, அைவதாம் அண்பல் தல்நா 
ளிம் றல் உைடய" (ெதால். எ த். 86);.

 ஈ2ī, ெப. (n.)

   அண்ைமச ் டெ்ட த் ; demons. letter or pronomical adj. pointing to what is near, this, these.

ம., க., ெத., ., பட. ஈ.

     [ஈ - இ என்பன அண்ைம கட் ய ஒ க் ப் . ஐந் ர ட ெமா க ள் ஒன்றாகக் க தப்ப ம் 
மராத் ல் ஈகார அண்ைமச ்கட்  இடப்ெபா ளில் ைட ெபயரந்்  ஏழன் உ பா ற் .]

     'ஈ' என் ம் ெந ேல இயற்ைக அண்ைமச ்கட்  - அதன் க்கேம 'இ' ெந ல் வ வமா ய 'ஈ' 
ெத ங் . கன்னடம், மைலயாளம் த ய ர டெமா களில் வழங்  வரி ம், த லக வழக் ல் 
வழக்கற் ப்ேபா ற் . மைலயாளம் பழஞ்ேசர நாட்  ெமா யாதலால் அ ல் வழங் ம் ெந ற் ட்  
வழக்ைகசே்சர நாட் த்த ழ் அல்ல  பழந்த ழ் என் ங் ெகாள்ளலாம்.

ஈ3 _, இைட. (int.);

   1. யப் க் ப் ; exclamation expressive of wonder. யா க் ந் ெதரியாதப  ராநின் ற ! (ஈ .1, 3, 9);.

   2. வ  ன்பம் தலானவற்ைறக் க் ம் இைடசெ்சால்; interjection of pain, sorrow, etc.

ஈக்கணம்

ஈக்கணம்īkkaṇam, ெப. (n.)

   1. ேதனீதெ்தா , ேதன் ; bee-hive.

   2. ேதனீக்கைளப் ேபான்ற பாரை்வ ட்பம்; keen eye-sight as of the bees.

     [ஈ – கணம் – ஈக்கணம். ஈ – ேதனீ. கணம் - ெதா , ட்டம்.]

ஈக்கணி-த்தல்

ஈக்கணி-த்தல்īkkaṇittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நல்லைதத் ேதரத்ல்; to distinguish the best.

     [ஈ - கணி - ஈக்கணி - ேதனீக்கள் ேத ள்ள இடத்ைதத் ேதரந்்த தல் ேபால நல்லனவற்ைற 
நா ய தல், அ ட்பப் பணியாற் தல்.]

1028

www.valluvarvallalarvattam.com 5802 of 19068.



ஈக்கணிைக

 
 ஈக்கணிைகīggaṇigai, ெப. (n.)

   நற்  பவள்; conjuring woman.

     [ஈக்கணம் - ஈக்கணி - ஈக்கணிைக ஈக்கணம் றப்பாகத் ேதனீக்களின் ட்டத்ைதக் த்த ெசால். 
ேதன் உள்ள இடத்ைதச ்சரியாக நா ய த ன் ஈக்கணித்தல் நல்ல  கா ம் பாரை்வத் றமா ற் . 
நற்  ம் ெபண் ம் ஈக்கணிைக எனப்பட்டாள்.]

ஈக்கால்

 
 ஈக்கால்īkkāl, ெப. (n.)

   வ ரக் ற்றவைக (ெகா.வ.);; flaw in a gem. esp. a diamond, so called from its resemblance to a fly's leg. (ெச.அக.);

ம. ஈக்கால்.

     [வ ரத் ல் எக்கால் ேபான்ற (ஈ-கால்); படை்டக் றல் ற்றம் ஆகலாம்.]

ஈக்காலாணி

ஈக்காலாணிīkkālāṇi, ெப. (n.)

   ற்றாணி (SII ii.213);; rivet in an ornament, as small as a fly's leg.

     [ஈ - கால் – ஆணி. ஈக்கால் - ைம த்த ெசால்.]

ஈக்

 
 ஈக் īkkuḍi, ெப. (n.)

   சா க்க ர ்(இ.வ.);; chair left in the growing ears of paddy when insects have consumed the undeveloped grain.

     [ஈக் ைட - ஈக் , ஈக் ைட – ஈ ைடந்ததால் உள்ளடீற் ப் ேபான க ர.்]

ஈக்ைக
ஈக்ைகīkkai, ெப. (n.)

   1.  ெதாடக்  பாரக்்க;   2. உப்  (மைல.);; species of stinking swallow wort. (ெச.அக.);.

ஈக

ஈகīka,    . . (v.aux) இக என்பதன் ரிபாய் வந்த ஒ  ன்னிைலயைச; poetic expletive in second person.

     "என் ேபாரியாைன வந் க ங் " (க த்.86);.

ஈகம்

ஈகம்1īkam, ெப. (n.)

   சந்தனமரம் (மைல.);; sandal-wood tree.

     [ஈ - ஈ  - தல், பர தல், மணம் பர தல்.]

 ஈகம்2īkam, ெப. (n.)

   ஒப் ர  ( யாகம்);; sacrificing.

     [ஈ → ஈ  → ஈகம். எதைன ம் ணங்கா  ெகாைடயளிக் ம் மனப்பாங் .]

ஈ -தல்

ஈ -தல்īkudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ஈ-தல் பாரக்்க;see I-dal.

   2. ட் யாதல்; to solidify.

     " ரட் ப்பா ம் ஈ ன ெநய் ம் கட் த் த ம்"  ( வ். ெபரியாழ்.3:2.6, யா. பக்.545);.

     [ஈல் – ஈள் – ஈ - ஈ .]
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ஈைக

ஈைக1īkai, ெப. (n.)

   ெகாைட; gift, grant.

     "வ யாரக்்ெகான் வேத ைக" ( றள்.221);.

   2. ெபான்; gold.

     "ஈைகயங் கழற்கால்" ( றநா.99);.

   3. ெதான்மக்கைத ன்ப  ம் யைத நல் வதாகக் க தப்பட்ட வா லகக் கற்பக மரம் (அக.நி.);. 

 Kalpaga tree of heaven (Cuvarkkam); which according to Hindu myth, bestows everything that one desires.

 cf. E yield;

 AS gildon, to pay;

 Goth gildun;

 Ger. gester Ice. Gjakda. see guild

     "E" guild (orig.); an association in a town where payment was made. (AS. gild, money gildan, to pay, it is the same word as 
gold and guild: chED.

     [ஈ - ஈைக ( . .35); ஈ = , இ , ஈல் – ஈ  – ஈைக.]

 ஈைக2īkai, ெப. (n.)

   1. இண்  ( ங்.);; species of mimosa.

   2.  ெதாடக்  (மைல); பாரக்்க; se pull todakki.

ஈைகயன்

ஈைகயன்īkaiyaṉ, ெப. (n.)

   ெகாைடயாளன்; liber munificent person, philanthropist.

     "இனிய ெசால் ைக ஈைகயன்" (கம்பரா.மந்தைர.18);.

     [ஈ – ஈ  – ஈைக - ஈைகயன்.]

ஈைகயாளன்

 
 ஈைகயாளன்īkaiyāḷaṉ, ெப. (n.)

   ஈைகயன் ( ங்.);;பாரக்்க;see Igayan.

     [ஈ - ஈ  – ஈைக. ஈைக - ஆளன்.]

ஈங்கண்

ஈங்கண்īṅgaṇ, ெப. (n.)

   இவ் டம் (ெதால். எ த். 114, உைர);; this place.

     [ஈ - அண்ைமச ் ட் . ஈ - கண் – ஈக்கண் - ஈங்கண்.]

ஈங்கரம்

 
 ஈங்கரம்īṅgaram, ெப. (n.)

   ப்ைபேமனி; dung-hi plant. (சா.அக.);.

     [இங்  - இங்கரம் - ஈங்கரம்.]

ஈங்கன்
ஈங்கன்īṅgaṉ,    . .எ. (adv.) இவ்வா ; thus.

     "ஈங்கனங் கைன  ெளல்ைல நீந் னான்" ( வக. 1942);.
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ஈங் ைச

ஈங் ைசīṅgisai, ெப. (n.)

   1. ெகாைல ( ன்.);; murder, killing.

   2. ெதாந்தைர; affliction.

     "ஈங் ைச ற்ற வலக்  ணமடை்டகள்" ( ப் .263);.

     [இ ைச - இங்ைக - ஈங் ைச (ெகா.வ.);.]

ஈங்

ஈங் 1īṅgu, . .எ. (adv.)

   1. இவ் டம்; here.

     "ஈங்  நம்ஆ ள் வ ேமல்" ( லப்.17, பாட் .2);.

   2. இப்ப ேய ( வக.1593);; in this manner.

     [இங்  - ஈங் .]

 ஈங் 2īṅgu, ெப. (n.)

   1. ஈங்ைக ( ன்.);; species of a sensitive tree.

   2.  ெதாடக்  (மைல.);.

     [இங்  - ஈங் .]

 ஈங் 3īṅgu, ெப. (n.)

   சந்தனம் (சங்.அக.);; sandal wood.

     [இங்  - ஈங் .]

ஈங் கம்

 
 ஈங் கம்īṅākam, ெப. (n.)

   க் ல்; false myrrh.

     [இங்  + ஊகம்.]

ஈங் ங்

 
 ஈங் ங் īṅāṅgu, ெப.எ. (adj.)

   இங் ம் அங் ம்; here and there.

     [ஈங்  + ஊங் .]

ஈங்ைக

ஈங்ைகīṅgai, ெப. (n.)

   இண்டஞ்ெச ; species of a sensitive-tree.

     "ஈங்ைகப் ைபம் த லணி ம்" (ஐங் .456);.

   2. உப்  ( .அ.); பாரக்்க;see uppili.

ஈங்ைகத் வக்

 
 ஈங்ைகத் வக் īṅgaittuvakku, ெப. (n.)

   ஒ  மரப்படை்ட (ைதல.ைதலவ.அ ம்பத.);; the bark of a tree. (த.ெசா.அக.);.

     [ஈங்ைக + வக் .]
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ஈசச்ங் கசங்

 
 ஈசச்ங் கசங் īssaṅgasaṅgu, ெப. (n.)

   ஈஞ் னீரக்் ; switch of the date-palm, used in making country baskets.

     [ஈத்  - ஈத்  – ஈச்  – அம் - கசங் .]

ஈசச்ங்கள்

 
 ஈசச்ங்கள்īccaṅgaḷ, ெப. (n.)

   ஈசச்மரத் னின் றக் ங்கள்; wild-date toddy (சா.அக.);.

     [ஈத்  – அம் - கள் – ஈத்தங்கள் – ஈத்தங்கள் - ஈசச்ங்கள்.]

ஈசச்ங்கா

 
 ஈசச்ங்கா īccaṅgāṭi, ெப. (n.)

ஈசச்ங்கள் பாரக்்க;see scCari-kal.

     [ஈசச்ம் + கா .]

ஈசச்ங் ைட

 
 ஈசச்ங் ைடīccaṅguḍai, ெப. (n.)

   ஈசச்ம் ல் ேவய்ந்த நிழற் ைட (ம ைர.);; umbrella made of date-palm leaves.

     [ஈசச்ம் + ைட.]

ஈசச்ம்பைன

 
 ஈசச்ம்பைனīccambaṉai, ெப. (n.)

   காட் ந் ; wild date-palm.

     [ஈந்தம் - ஈத்தம் – ஈசச்ம் + பைன.]

ஈசச்ம்பாய்

 
 ஈசச்ம்பாய்īccambāy, ெப. (n.)

   ஈந் ைல யாலா ய பாய்; mat made of the leaves of the date-palm.

     [ஈசச்ம் + பாய்.]

ஈசச்ம

 
 ஈசச்ம īccamadu, ெப. (n.)

   ஈசச்ங்கள்; toddy from the date-palm.

     [ஈசச்ம் + ம .]

ஈசச்ெவல்லம்

 
 ஈசச்ெவல்லம்īccavellam, ெப. (n.)

   ஈசச்ம்பாைள ல் வ ம் சாற் னின்  காய்ச் ெய க் ம் ெவல்லம்; jaggery prepared from the date-palm 
juice.

     [ஈசச்ம் - ெவல்லம்.]
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ஈசச்ாட்

 
 ஈசச்ாட் īccāṭṭi, ெப. (n.)

   இவறன், ஈயாதவன்; avaricious person, miser.

ம. ஈசச்ாட் .

ஈசச்ா

ஈசச்ா īccāṭi, ெப. (n.)

   1. அ கமாகப் ங் ய ன் ற் ய ங்கல் அரி ; rice husked after over boiling.

   2. நன்  உல ன் ற் ய ங்கலரி ; rice husked before it is dried adequately.

ம. ஈசச்ா .

ஈச் ல்

 
 ஈச் ல்īccil, ெப. (n.)

இ ச் ல் பாரக்்க;see ilicil.

ம. ஈச் ல்.

ஈச்

 
 ஈச் īccu, ெப. (n.)

ஈந்  பாரக்்க;see indu.

     [ஈத்  – ஈத்  - ஈச் .]

ஈச் ரம்

ஈச் ரம்īccuram, ெப. (n.)

   ய ெமய்ம்மங்க ள் ( த்த தத் வங்க ள்); ஒன்  ( வப்.கட3்);; one of the five sutta-tattuvam.

     [ஈ - ஈச் ரம். ஈ – ஈதல். வாய்ெமா ந்த ளல், ஆசான் வ  அ ளப்பட்ட ெமய்ம்ெமா .]

ஈச் ர

ஈச் ர īccuramūli, ெப. (n.)

   ெப ம ந் க் ெகா  (பதாரத்்த. 256);; kndian birth wort.

     [ஈச் ரம் + .]

ஈசை்ச

 
 ஈசை்சīccai, ெப. (n.)

   ஈந்  (ெகா.வ.);; date-pam.

     [ஈந்ைத - ஈத்ைத - ஈசை்ச.]

ஈசே்சாப்

ஈசே்சாப் 1īccōppi, ெப. (n.)

   ஈேயாட்  (ேதவா. 692.7);; whisk for flies, fly-flapper.

     [ஈ + ஒப்  - ஈேயாப்  – ஈசே்சாப் .]

 ஈசே்சாப் 2īccōppi, ெப. (n.)

   லந்  (யாழ்.அக.);; Spider.

     [ஈ + ஒப் .. ஒப்  – ஒப் .]
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ஈசல்

ஈசல்1īcal, ெப. (n.)

ஈயல் பாரக்்க;see Iyal winged white ant. (ெச.அக.);.

     [ஈயல் + ஈக்கைளப் ேபான்  ெமாய்க் ம் உ ரி வைக. ஈயல் → ஈசல்.]

     [P]

 ஈசல்2īcal, ெப. (n.)

   ழ்க்ைக; whistle.

     "ஈசல் ெகாட் றான்" (இ.வ.); (ெச.அக.);.

     [இச ்– ஈச ்- ஈசல் = ஒ க் ப் .]

ஈச ற

 
 ஈச ற īcaliṟagu, ெப. (n.)

   ெமல் யெபா ள்; any substance as thin as a wing of a white ant.

     [ஈசல் - இற  - ஈய ன் இற ேபால் ெமல் ய .]

ஈ க்க ெவ ம்

 
 ஈ க்க ெவ ம் īcukkaṇuvelumbu, ெப. (n.)

   ழங்கா ன் எ ம் ; the joint connecting the two principal parts of leg, knee, knee-cap. (சா.அக.);.

     [ஈ - ஈ  (ெமல் ய); + க  + எ ம் .]

ஈ ரக் ேகாைவ

 
 ஈ ரக் ேகாைவīcurakāvai, ெப. (n.)

   ஒ வைக மடை்டயரி ; a kind of brown rice.

     [ஈசல் – ஈசர - ஈகர - ேகாைவ.]

ஈைச

 
 ஈைசīcai, ெப. (n.)

   ஏரக்்கால் ( ன்.);; pole or shaft of a plough.

     [இத்ைத → ஈத்ைத → ஈைத → ஈைச.]

ஈஞ்சக்காடன்

 
 ஈஞ்சக்காடன்īñjakkāṭaṉ, ெப. (n.)

   மைலெநல் வைக; a variety of mountain paddy.

ம. ஈஞ்சக்காடன்.

     [ஈஞ்சல் + காடன்.]

ஈஞ்சல்

 
 ஈஞ்சல்īñjal, ெப. (n.)

   ன் ற ; fin of a fish.

ம. ஈஞ்சல்.

     [ஈல் - ளத்தல், த் தல். ஈல் → ஈஞ்  → ஈஞ்சல்.]
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ஈஞ்

ஈஞ் īñju, ெப. (n.)

   1. ேபரீஞ் ; date palm.

   2. காட் ஞ் ; wild date-palm.

   3. ற் ஞ் ; dwarf wild date-palm.

     [ஈந்  - ஈத்  – ஈச்  - ஈஞ் .]

ஈஞ்ைச

ஈஞ்ைசīñjai, ெப. (n.)

   1. ெகாைல; murder.

   2. இகழ்ச்  (நிந்ைத);; insult ( ன்.);;

 disgrace, reproach.

   3. ங் ; evil, harm.

     [ஒ கா. இ ஞ்  → ஈஞ்  = தாழ் ப த் , அல்லற்ப த்  இ ஞ்  → ஈஞ்  → ஈஞ்ைச.]

ஈட்டம்

ஈட்டம்1īṭṭam, ெப. (n.)

   ெபா ள் ேத ைக; acquiring, earning.

     "ஈட்ட வ ைசேவண்டா வாடவர"் ( றள். 1003);.

     [ஈண்  – ஈட்  - ஈட்டம்.]

 ஈட்டம்2īṭṭam, ெப. (n.)

   ட்டம்; concourse, throng congregation, group, assembly, etc.

     "அ யா ரீட்டம்" (ேதவ. 1100.11);.

   2. ; store, treasure, abundance

     " ண்ணியத் ன்ப ட்டம்" ( . .2.41);.

   3. ெசய்தல்; doing.

ம. ஈட்டம்.

     [ஈள் - ஈண்  - ஈட்  - ஈட்டம்.]

 ஈட்டம்3īṭṭam, ெப. (n.)

   1. வ ைம; strength, force vigour.

     "ஈட்டெமா ெடா கைண ேய " (கந்த . தாரக. 146);.

   2. ேநா ன் நீட் ; height or crisis of a disease (சா.அக.);.

ஈட்டல்

 
 ஈட்டல்īṭṭal, ெப. (n.)

   வணிகர ்எண் ணங்க ெளான்  ( ங்.);; amassing wealth, a desirable quality in merchants.

     [ஈண்  - ஈட்  - ஈட்டல்.]
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ஈட்

ஈட் 1īṭṭi, ெப. (n.)

   1. ஈட் மரம்; a kind of tree.

   2. ேதாதகத்  (L);; black wood.

   ம. ஈட் ;   க. இம்ப . இட் ;   . ;ெத. இட் . இ . இ .

     [ஈட்  = ஈட்  ெசய்யப் பயன்பட்ட மரம். பதப்ப த்  ன் நீரி ட்டால் அ ம் தன்ைமய . ஒ  
கனஅ  மரக் 50-60 (ப ண் ); கல்ெலைட ள்ள .]

 ஈட் 2īṭṭi, ெப. (n.)

   ந்தம் ( த் த் ைளக் ம் க ; lance, spear;

 pike.

   ம. க. ஈட் ;ெத. ஈ.ெட.

     [இல் - த்தல் க த் ேவர;்

இல் – இள் - ஈட்  (ெச த் , த் ); – ஈட் .]

ஈட் க்காரன்

ஈட் க்காரன்īṭṭikkāraṉ, ெப. (n.)

   1. வட் க் ப் பணம் ெகா த் த் தண் பவன்; pathan, money iender.

   2. ெகா ைமக்காரன்; usurer.

     [ஈட்  - காரன்.]

ஈட் த்தாங்

 
 ஈட் த்தாங் īṭṭittāṅgu, ெப. (n.)

   ஈட் ப்  ( ன்.);; shaft of a spear, hit.

     [ஈட்  - தாங் .]

ஈட் ப் டங்

 
 ஈட் ப் டங் īḍḍippiḍaṅgu, ெப. (n.)

   ஈட் ன் ைன ள்ள ப  ( ன்.);; spear-head.

     [ஈட்  + டங் .]

ஈட் ன்

 
 ஈட் ன்īṭṭimīṉ, ெப. (n.)

   ன்வைக; a kind of fish.

ம. ஈட் ன்.

ஈட் ய

ஈட் ய īṭṭiyadu, ைனயா.ெப. (vbl.n.)

   1. ேதட்டம்; acquisition, accumulation ( ன்.);.

   2. ஒ வன் இப் றப் ல் அல்ல  ற் றப் ல் ேத ய ைன (சா.அக.);; total quantity of karmic actions which 
one has acquired in this life or in his supposed previous birth.

     [ஈண்  - ஈட்  – ஈட்  - அ .]

ஈட் ெய -தல்

ஈட் ெய -தல்īṭṭiyeṟidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஈட் யால் த் தல், ெகால் தல்; to throw spear, to thrust through and kill with spear.

     [ஈட்  - எ .]
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ஈட் ெய ப

ஈட் ெய ப īṭṭiyeḻubadu, ெப. (n.)

   ஒட்டக் த்தராற் பாடப்ெபற்ற ஒ  ல்; poem in 70 verses composed by Otta-k-kūttar having for its theme the 
spearmanship of the Cenkuntar clan (சா.அக.);

     [ஈட்  + எ ப . ந்தம் எனப்ப ம் ஈட் ப்பைடக்கலன்கைள ஆ ம் றன் ெபற்ற ெசங் ந்தைரப் 
பாராட் ம் ேநாக் ைடய லாத ன் ஈட் ெய ப  எனப் ெபயர ்ெபற்ற .]

ஈட்

ஈட் 1īṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ட் தல் ( ங்.);; to collect, amass, accumulate.

   2. த த்தல், ப த்தல், ெகா த்தல்; to become fat.

   3. ேத தல்; to earn, acquire, secure.

     "அறேநாக்கா ட் ய ெவாண் ெபா ள்" ( றள்.1009); (ெச.அக.);.

ம. ஈட் க.

     [ஈண்  - ஈட் . ஈட் தல்.]

 ஈட் 2īṭṭu, ெப. (n.)

   ட்டம்; flock swam, flight.

     'ஈட்டறாப் ள்ளினம்" ( வக.95);.

     [ஈண்  - ஈட் .]

ஈட் க்

 
 ஈட் க் īṭṭukāṭu, ெப. (n.)

   சரிக் சச்ரி ( ன்.);; measure for measure. (ெச.அக.);.

     [ஈ  - ஈட்  +  + ஈ .]

ஈட்

 
 ஈட் īṭṭumuṟi, ெப. (n.)

   அைடமான ; deed of hypothecation.

     [ஈட்  + .]

ஈடகம்

ஈடகம்īṭagam, ெப. (n.)

   1. மனத்ைதக் கவரவ் ; that which is charming, fascinating.

     "ஈடகமான ேநாக் " (ேதவா.607.3); (ெச.அக.);.

   2. கழ்; fame.

     [ஈ  + அகம் = ஈடகம். இ  - ஈ  (ெச த் தல்) + அகம் (மனம்).]

ஈடணத் ரயம்

 

 ஈடணத் ரயம்īḍaṇaddirayam, ெப. (n.)

ஈடண ப் ெபா ள் பாரக்்க;see Idana-mu-p-porul.

ஈடணம்

ஈடணம்īṭaṇam, ெப. (n.)

   1. ப்பம்; desire.

   2. கழ் (யாழ்.அக.);; fame.

     [இ  – ஈ  + அணம் - ஈடணம் + ப்பம், கழ்.]
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ஈடண ப்ெபா ள்

 
 ஈடண ப்ெபா ள்īṭaṇamupporuḷ, ெப. (n.)

   வைகப் ெபா ள்களின் ப்பம்;   அைவயாவன மக்கள், மைன , ெபான்; the three possessions which 
men commonly desire, the first for children, the second for wife, and the third for gold or riches (w);.

     [ஈடணம் + ப்ெபா ள்.]

ஈடைண

ஈடைணīṭaṇai, ெப. (n.)

   1. ஆைச; attachment wish desire. மைன  மக்க ளரத்்த  டைணகள் ன்  (ைகவல்ய. தத் வ. 13);.

   2. ன்பம்; distress. Affliction.

     "என்ைன ேவறாக்  ந்த டைண ல் ட்ட ம் ன்ைன ைன தாேனா" (பதசா த் யம்);. 
(ெச.அக.);.

 Skt. Isaná.

     [ஈ  + ஈ பா , ப்பம். ஈ  + அைண. அைண = ெசால்லாக்க ஈ . இசெ்சால்ைல வடெமா  'ish' 
என்பதன் ரிபாகக் வ  ெபா ந்தா . இ  இட்டம் என்பைவ ய ெதன்ெசாற்கள். இட்டம் 
வடெமா ல் 'ista' எனத் ரிந் ள்ள . ista என்ப  வடெமா ச ்ெசால்லா ன் ேமைலயாரிய 
ெமா களி ம் இசெ்சால் அ ப்பைடச ்ெசால்லாக வழங் த்தல் ேவண் ம். இட்டம் பாரக்்க;see ittam.]

ஈடத்

 
 ஈடத் īṭattu,    .எ. (adv.)  (சங்.அக.); little.

     [இ  - இட்  =  இட்  - இட் த்  - இடத்  – ஈடத் .]

ஈடம்

ஈடம்1īṭam, ெப. (n.)

   ைண, பணயம்; bail, security.

ம. ஈடம்.

     [இ  – ஈ  - ஈடம்.]

 ஈடம்2īṭam, ெப. (n.)

   இடம்; place, location.

     "நஞ் ண்ட இ ள்கண்டத்த ரீடமாவ " (ேதவா. .13);.

     [இடம் - ஈடம் (உ ர ் தல் நீண்ட );.]

ஈட -த்தல்

ஈட -த்தல்īṭaḻittal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ ெக த்தல்; to quell one's power.

     "இராவணைன ட த் " (ேதவா.350.8); (ெச.அக.);.

     [இ  - ஈ  - அ த்தல், தாக் தல் தாக் ய த்தற் ரிய வ ைம. ஈ  + அ த்தல்.]

ஈட -தல்

ஈட -தல்īṭaḻidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   வ ைம, ெப ைமகள் ெக தல் ( வ். நாச்  8,3);; to suffer loss of power, of authority of dignity or of wealth, to 
become poor (ெச.அக.);

     [ஈ  – அ .]

ஈட

ஈட īṭaḻivu, ெப. (n.)

   1. ரே்க ; disorder. derangement, irregularity .

   2. நிைல ைல  ( ன்.);; misfortune. (ஆ.அக.);.

     [ஈ  – அ .]

1038

www.valluvarvallalarvattam.com 5812 of 19068.



ஈடறல்

ஈடறல்īṭaṟal, ெப. (n.)

   வ  ெக தல்; loss of power etc. ஈட  பாரக்்க;see idalivu.

     "இந்தெவம் பக க் ெகல்லாம் ஈடறான் இவெனன்ெறண்ணி" (பாரத.நீைர ட்  95); (த.ெசா.அக.);.

     [ஈ  - அறல்.]

ஈடற

ஈடற īṭaṟavu, ெப. (n.)

   ெப ைமக்ேக  ( வ். இயற் ெபரிய ம. 143);; loss of dignity, etc. (ெச.அக.);.

ம. ஈடற .

     [ஈ  - அற .]

ஈடன்

ஈடன்īṭaṉ, ெப. (n.)

   1. வ ேயான்; influential man.

   2. ெசல்வன்; wealthy man.

   3. ெப ைம ைடேயான்; great person. (ஆ.அக);.

     [ஈ  – அன்.]

ஈடாக் -தல்

ஈடாக் -தல்īṭākkudal, .

   5

ெச. ன்றா . (v.t.);

   வரிதண் தல், ரட் தல்; to collect tax, realise arrears.

ம. ஈடாக் க.

     [ஈ  - ஆக் .]

ஈடாட்டம்

ஈடாட்டம்īṭāṭṭam, ெப. (n.)

   1. ேபாட் ; competition.

   2. ெசல்வரிடம் உள்ள ேபான்ற பணப் ழக்கம்; money dealing, free use or employment of money, as by rich 
merchants.

   3. ெந ழ்ச் ; looseness as of a dislodged nail

   4. ஏழ்ைம நிைல; poorness poverty. (ெச.அக.);.

     [ஈ  - ஆட்டம்.]

ஈடா -தல்

ஈடா -தல்īṭāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ேபாட்  ேபா தல் ( ன்.);; to compete with another.

   2. ெந ழ்ந்தைசதல் (யாழ்ப்.);; to be shaky, loose as a tooth, a nail, the spoke of a wheel.

   3. தளரத்ல்; to grow slack, become relaxed.

   4. ேநரந்ிற்றல்; to stand face to face.

   5. உழலல் (த.ெசா.);; to get involved in a monotonous work.

     [ஈ  - ஒப் , சமம் ஈ  - ஆ  = ஈடா . ஈடா  - சமவ ைம ள்ளவேரா  ேபாட் தல். ஆ தல் - 
அைசத்தல், தளரத்ல்.]

ஈடாதண்டம்

ஈடாதண்டம்īṭātaṇṭam, ெப. (n.)

ஏரக்்கால் or shaft of a vehicle.

     "நைகெப ம் ஈடாதண்டம்" (மந்த  ரிய ரத.21);.

     [ஈ  – ஆ  – தண்டம்.]
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ஈ

ஈ īṭi, ெப. (n.)

   1. மண் வர;் mud wall.

   2. மண் ற் ம ல்; mud compound, boundary wall.

ம. ஈ

     [ஈ  → ஈ . சம உயரத் க்  எ ப்பப்ப ம் வர.்]

ஈ ைக

 
 ஈ ைகīṭigai, ெப. (n.)

   எ ேகால் (யாழ்.அக.);; painters pencil, quill.

     [ஒ கா.: இ ைக - ஈ ைக – ஈ ைக.]

ஈ -தல்

 
 ஈ -தல்īḍiḍudal, ெச. . . (v.i.)

   ழங்ைகயா ம் ன்ைகயா ம் ேமா ப் ேபாரி ம் ட் ப் ேபார;் to fight with fists and elbows.

ம. ஈ க.

     [ஈ  – இ . ஈ  = ஒப் . ஒப்பான ைற ல் ேபாரி தல் இதற்  ட்டா ட்  என் ம் ெபயர.்]

ஈ தம்

 
 ஈ தம்īṭidam, ெப. (n.)

   கமன் தல்; praising (ஆஅக.);.

     [ஈ  – கழ். ஈ  – ஈ தம் – ேபாற் தல், பர தல், ெதா தல்.]

ஈ ப்

 
 ஈ ப் īṭiruppu, ெப. (n.)

   அட ைவத்தல்; mortgaging a pledge.

ம. ஈ ப் .

     [ஈ  – இ ப் .]

ஈ

ஈ 1īṭu, ெப. (n.)

   தாக் தல், அ த்தல்; blow, stroke.

     [இல் – இள் – இ  – ஈ . இல் – த் தல்.]

 ஈ 3īṭu, ெப. (n.)

   1. ஏற்றெபா ள்; fit or proper subject.

     "நின் ேசாதைனக்  நான் ஈடா" (சரவ்சமய. பக்.126);.

   2. ைற, தடைவ; turn. இந்தத் ெதன்ைன ஒ  ஈட் க்  ப்ப காய் காய்க் ம் (உ.வ.);.

     [ஈ  - ெபா ந் தல், ெபா ந் ம் நிைல, ைற, தடைவ. இ  ஈ .]

 ஈ 4īṭu, ெப. (n.)

   ஒ  அைட ; set, collection.

     "அவன் ஒ  ஈ  இட்ட  ன்பான்". (தஞ்ைச.வ.);.

     [இ  - ஈ . இ  - ைவத்தல்.]
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ஈ கட்

ஈ கட் 1īṭugaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைண ெகா த்தல்; to give as security.

     [ஈ  - ஒப் , சமம். ஈ  - கட் .]

 ஈ கட் 2īṭugaṭṭudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   ணி தலான ெபா ள்கள் பல நாள் பயன்ப த்தப்பட் ம் வன்ைம ெகடா  இ த்தல் (இ.வ.);; to be 
durable, as a piece of cloth for wear.

   2. இழப்  ெசய்தல்; to make amends, to make good, to indemnify.

   3. ைணயாதல்; to be appropriate security.

   4. ேபரன்  ெகாள் தல்; to feel ardent devotion.

     "ஈ  கட்  வ ேர ன்ப கப்ெப ர"் (அ ட்பா.6.உ  றல்,2,2);.

     [ஈ  = ஒப் , சமம். ஈ  – கட் . ஈ  – வ ைம. ஈ  - கட் .]

ஈ ெகா -த்தல்

ஈ ெகா -த்தல்īḍugoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. இைணயாதல் ( ன்.);; to be equal.

   2. ேபாட்  ேபா தல் ( ன்.);; to compete.

   3. எ ரப்் க் த் தளரா  நிற்ைக; to bear the brunt. 

 பலமாக ப்பதால் ச க்  ஈ  ெகா க் ம். (இ.வ.);.

   4. ெபாந் ைக ( ப் ); ெசய்தல்; to give satisfaction. (ெச.அக.);.

     [ஈ  – ஒப் , வ ைம ஈ  – ெகா .]

ஈ ெகாள் -தல்

ஈ ெகாள் -தல்īṭugoḷḷudal,    13 ெச. . . (v.i.)

   மனங்கனிதல்; to soften, to melt as the heart.

     " க ைறஞ்  ெகாண் " ( வாலவா.55.20);. (ெச.அக.);.

     [ஈ  - ெகாள்.]

ஈ ெசய்-தல்

ஈ ெசய்-தல்īṭuseytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. மாற்றாகச ்ெசய்தல் (இ.வ.);; to compensate.

   2. சரிக்கட் தல்; to adjust balance. (ெச.அக.);

     [ஈ  – ெசய்.]

ஈ ெச த்தல்

 
 ஈ ெச த்தல்īṭuseluttal, ெப. (n.)

ஈ  ெசய்-தல் பாரக்்க;see iducey.

     [ஈ  - ெச த்தல்.]

ஈ ேசா

ஈ ேசா īṭucōṭu, ெப. (n.)

   இைண; pair, condition of being equal between two persons or things.

     "ஈ ேசா டற்ற ற்சத் யாம்" (ம தான்.92);.

     [ஈ  - ஒப் , ஈ  – வ . வ  - ேசா .]
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ஈ ப -தல்

ஈ ப -தல்īḍubaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. வ ய தல்; to become weak feeble.

   2. அகப்ப தல்; to be ensnared, entangled.

     " லங்க ரீ பட்டேத" (பாரத.வாரணா.79);.

   3. மனங்க தல்; lo be absorbed, engrossed, involved.

     "பகவத ் ணங்களில் ஈ பட்டவரக்ள்.

   4. ன்பப்ப தல்; to suffer.

     [ஈ  - வ ைம, ப்பம், ப தல் = அ தல், தல், உண்டாதல். ஈ  – ப .]

ஈ பா

ஈ பா īṭupāṭu, ெப. (n.)

   1. ன்பம்; trouble, suffering.

     "ஈ பா த்தைன ம் பட் "  (அரிச.் .மயான. 34);.

   2. மனங்க ைக; state of being absorbed, en-grossed, involvement.

   3. ஆதாயம் இழப்  (இலாப நட்டம்);; profit and loss.

   4. ஈட் க்கைமந் த்தல் (த.ெசா.அக.);; remaining as security.

   5. சார ைவத்தல் (தா .ஆகார வந.2.உைர);; making one dependent (ெச.அக.);.

     [ஈ  - {ப ) - பா .]

ஈ மா

ஈ மா īṭumāṭu, ெப. (n.)

   1. எல்ைல, வரம் ; limit.

   2. ற் ச் வர;் compound wall, boundary.

ம. ஈ மா .

     [ஈ  – மா . 'மா ' எ ைக மர ைணெமா .]

ஈ ட்

 
 ஈ ட் īṭumuṭṭu, ெப. (n.)

   தைட; resistance, obstruction.

ம. ஈ ட் .

     [ஈ  – ட் .]

ஈ ப்பத்தாறா
ரம்

ஈ ப்பத்தாறா ரம்īṭumuppattāṟāyiram, ெப. (n.)

   வாய்ெமா  ரி ைரக  ெளான்  (உபேதச ரத்.44);; exhaustive commentary on the Tiruvây-moll, written 
by Vadakku-t-liru-wili-p-pillai following the discourse of his guru Nam-Pillai, consisting of 36,000 granthas of 32 syllables each 
(ெச.அக.);.

     [ஈ  - ப்ப  - அத்  - ஆ  - ஆ ரம்.]

ஈ ேம

 
 ஈ ேம īṭumēṭu, ெப. (n.)

   ேம ம் பள்ள ம், ண் ம் ம்; ups and down, undulations (ெச.அக.);.

ம. ஈ ேம .

     [ஈ  - ேம .]
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ஈேடற்றம்

ஈேடற்றம்īṭēṟṟam, ெப. (n.)

   1. உய் ; deliverance.

   2. தைல; liberation, emancipation.

   3. பா காப்  ( ன்.);; protection.

   4. ட்  (த.ெசா.அக.);; redemption.

   5. ேபரின்ப வாழ் ; bliss.

   ம. ஈேடற்றம்;   க. ஈேடரிக;ெத. ஈேட .

     [ஈ  – ப்பம்' ஏற்றம் - நிைற தல். ஈ  – ஏற்றம்.]

ஈேடற்றல்

 
 ஈேடற்றல்īṭēṟṟal,    ெதா.ெப. (vbl.n) ஈேடறச ்ெசய்தல்; act of redeeming, liberating. (த.ெசா.அக.).

     [ஈ  - ஏற்றல்.]

ஈேடற் -தல்

ஈேடற் -தல்īṭēṟṟudal,    6 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உய் த்தல்; to deliver, redeem, liberate, emancipate.

     [ஈ  - ஏற் .]

ஈேட -தல்

ஈேட -தல்īṭēṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. தல்; to be completed.

   2. உய்வைடதல்; to be liberated from a worldly life, saved from ruin, rescued from danger, difficulty or disease.

     "ெதாண்டர ் ழா ேடற" ( ற்றா.தல. கட ள். 13);.

   3. வாழ்வைடதல்; to become prosperous.

     "என்ைன நீ ேடற்றத ் ளத் த ள் ெசய் க" (பாரத,நச் .5);.

   4. மனநிைறவைடதல்; to be pleased.

ம. ஈேட க.

     [ஈ  – ப்பம். ஈ  - ஏ .]

ஈைட

ஈைடīṭai, ெப. (n.)

   1. ஈைச ( ன்.); பாரக்்க;see Isai.

   2. கழ்ச் ; fame, praise.

     [ஈ  – ஈைட.]

ஈண்டல்

 
 ஈண்டல்īṇṭal, ெதா.ெப. (vbl.n) ஈண் -தல் பாரக்்க;see indu.

     [ஈண்  → -ஈண்டல், 'அல்' ெபயரீ .]

ஈண்

 
 ஈண் īṇṭi, ெப. (n.)

   மண் வர;் mud wall.

ம. ஈண் .

     [இண்  – ஈண் .]
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ஈண்

ஈண் 1īṇṭu, . .எ. (adv.)

   1. இவ் டத் ல் ( வா.);; here, in this place.

   2. இம்ைம ல்; in this world, in the present birth.

     "ஈண்டறம் ண்டார"் ( றள்.23);.

   3. இவ்வா  ( டா);; in this way.

   4. இப்ெபா ; now.

     "ஈண்ேட க் ெகாணரே்வன்" (கம்பரா. வவ.57); (ெச.அக.);.

     [ஈ - ஈண் .]

 ஈண் 2īṇṭudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   1. தல்; to gather, come together.

     "ஈண் ய வ யவ ேரா ம்"  ( வாச. 2,144);.

   2. ெச தல்; to be close together, to get to be a compact mass, as the atoms of matter/element.

     "இ ழ்கடல் வைளஇய ண்டகன் டக்ைக" ( றநா. 19);.

   3. தல்; to abound, to be numerous.

     "இையந் ெதா ங் ண் " ( லப்.6.145);.

   4. ைரந்  ெசல் தல்; to speed, make haste.

ஈண் நீர்

ஈண் நீரī்ṇṭunīr, ெப. (n.)

   கடல்; sea literally a large collection of water.

     "ஈண் நீர ் ைசத் ேதான் " (க த்.100);.

     [ஈண்  – நீர;்

ஈண் தல் = ெப தல், தல்.]

ஈண்ெடன

ஈண்ெடனīṇṭeṉa,    . .எ. (adv.) ைரவாக; expeditiously, promptly, speedily.

     "நீேய ஈண்ெடனத் தந்த ள ேவண் ெமன் றார"். ( வ். வாய்.2.9.2 ஆறா); (ெச.அக.);.

     [ஈண்  – ெச . ைர . ஈண்  + என = ஈண்ெடன.]

ஈண்ைட

ஈண்ைடīṇṭai,    . .எ. (adv.)   இங் ; here, in this world.

     "ஈண்ைட வைலயகத் ச ்ெசம்மாப்பார"் (நால . 331);. (ெச.அக.);.

     [இங்  - ஈங்  – ஈண்  - ஈண்ைட.]

ஈண்ைடயார்

 
 ஈண்ைடயாரī்ṇṭaiyār, ெப. (n.)

ஈண்ைடயான் பாரக்்க;see Indayán.

     [ஈண்ைட + ஆர.்]

ஈண்ைடயான்

ஈண்ைடயான்īṇṭaiyāṉ, ெப. (n.)

   இவ் டத்தான்; man of this place, locality etc.

     "ஈண்ைடயாரல்லர"் (கம்பரா. ைதல.75);.

     [ஈண் - ஈண்ைட + ஆன்.]
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ஈணி

 
 ஈணிīṇi, ெப. (n.)

   பைன நார;் palm-fibre ( ன்.); (த.ெசா.அக.);.

     [ஈல் – ஈள் – ஈளி - ஈணி + ரிக்கப்பட்ட நார.்]

ஈ -தல்

ஈ -தல்īṇudal,    16 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1, ஒ த்தல்; to break.

   2. ன் ம் ன் மாக வைளத்தல்; to be backward and forward, lo snap.

ம. ஈ க.

ஈைண

ஈைணīṇai, ெப. (n.)

   1. அகணி; as a the fibrous part of the bark of a tree.

   2. பைன நார;் palm-fibre (த.ெசா.அக.);

     [ஈல் – ஈள் – ஈணி – ஈைண - ஈைண.]

ஈத்தா

 
 ஈத்தாīttā, ெப. (n.)

   எச் ல், உ ழ்நீர;் Saliva.

ம. ஈத்தா.

     [இ  – இ த்  - ஈத்  (ெகா.வ.);.]

ஈத்

ஈத் 1īttu, ெப. (n.)

   1. வண் யச் ; axle of a cart.

   2. ஏரத்்த ; thill.

ம. ஈத் .

     [உல் – உத்  - இத்  – ஈத் .]

 ஈத் 2īttu, ெப. (n.)

   1. பயப் , ள்ைளப்ேப ; delivery.

     "ஒ  ஈத் ல் ன்  ள்ைள ெபற்றாள்" (இ.வ.);.

   2. லங்  ட் ேபா தல்; yeaning of animals.

     "இந்தக் கன்  எங்கள் மாட் க்  நாலாம் ஈத் " (உவ);.

   3. நிைலத் ைணகளின் க ர ் ைட தல்; sprouting of corn etc. from plants or crop. 

     'அவைர ம  ஈத்  ட் க் ற ' (இ.வ.);.

     [ஈன் - ஈத் .]

ஈதா

ஈதாītā,    இைட. (int.) இந்தா; exclamation inviting attention, Lo, see here.

     "அ ந் ேல னீதா" (பரிபா. 8,60);. (ெச.அக.);.

     [இ  - இதா (இேதா); - இந்தா + இங் . இந்தா – ஈதா. ஈதா இங்ேக பார.்]
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ஈ

ஈ īti, ெப. (n.)

   1. நாட் க் வ ங் ேக  ( றள்,732, உைர);; disaster which may befall the land scourge in six forms, viz. storm, 
drought, rodent, locust proximity of royalty.

   2. ன்பம், ெதால்ைல, நசச்ர ; affliction.

     "ஈ  இைடஞ்ச ேல இ  ந்த கான ேல" (நாட் ப்பா.);.

ம. ஈ .

     [இைத - ஈைத – ஈ .]

ஈ பாைத

ஈ பாைதītipātai, ெப. (n.)

   1. ஈ  பாரக்்க;see Idi pestilence.

   2. இக்கட்டான நிைல; perplexity, quandary, dilemma.

     [இைத - ஈைத - ஈ  - பாைத.]

ஈ

ஈ ītu,    .ெப. (demon. Pron.) இ ; this.

     "ஈேதெயன் ேறா " ( வாச. 7,1); (ெச.அக.);.

     [இ  - ஈ .]

ஈைத

ஈைதītai, ெப. (n.)

   ன்பம்; calamity, affliction.

     "ஈைதகள் ரக்் ம் நாமத் ராமைன" (கம்பரா.நாகபா. 275); (ெச.அக.);.

     [இைத - ஈைத.]

ஈந்

ஈந் 1īndu, ெப. (n.)

   1. ேபரீசை்சமரம்; date-palm.

     "ஈந் ன் ற் ய ெப  நற " (கல்லா.24);.

   2. ற் ந் ; dwarf wild date-palm (வ.ெமா.வ.90);.

   வ. ந்தால;   ம. ஈத்த;ெத. ஈத்த.

     [ஈர ்( ண்ைம); - ஈரத்்  – ஈத் . ைள ல்லா மரங்கட் ள் கச ் ய ஒைல ள்ள , அல்ல  
ஏ வாைர அ க் ம் அ ன . ஈர ்– ண்ைம. '"ஈர ர ்ம ங் ன்" ( லப்.6.146);.]

 ஈந் 2īndu, ெப. (n.)

   நஞ்  (சங்.அக.);; poison.

     [ஈர ்– ஈரந்்  – ஈந் . ளக்கச ்ெசய்வ ;

சாகச ்ெசய்வ .]

ஈப்

 
 ஈப் īppi, ெப. (n.)

   ேபன் டை்ட (யாழ்.அக.);; nit.

ஈரப்்  பாரக்்க;see irppi

     [ஈரப்்  – ஈப் .]
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ஈப் ணி

 
 ஈப் ணிīppiṇi, ெப. (n.)

   க , இவறன். ஈயாமா  (யாழ்ப்.);; miser.

ஈப்  பாரக்்க;see ippili.

     [ஈ - ஈப்  + இ  - ஈப்  – ஈப் னி – ஈப் ணி. (ெகா.வ.);.);

ஈப்

 
 ஈப் īppili, ெப. (n.)

   ஈயாதவன்; miser.

     [ஈ - ஈப்  (ஈைக); + இ .]

ஈப் -தல்

ஈப் -தல்īppugudal,    21 ெச. . . (v.i.)

   கா ல் ஈ ைழதல்; entry of fly (into the ear);. (சா.அக.);.

     [ஈ - .]

ஈப்

ஈப் īppuli, ெப. (n.)

   1. ஒ வைகச ்  லந் ப் ச் ; species of small spider which devours flies.

     "ஈப் ேயா ெட ப் யாய் வ வங் ெகாண் " (தனிப்பா.1,86.169);.

   2. நாய்ப்  ைளயாட் ; native game similar to the game of fox and geese. (ெச.அக.);.

     [ஈ + . ஈையத் ன் ம் லந் ப் ச் . ஈையக் ெகால் ம் யாக உ வகம் ெகாண்ட .]

     [P]

ஈம்

ஈம்īm, ெப. (n.)

   கா ; place for the cremation of the dead, burning-ground.

     "ஈ ங் கம் ம்" (ெதால். எ த். 328);.

     [ஈ - ஈம். ஈ - இைணதல் (வ ந்தல்);. யரம் க் ம் இடம். ப் க் ள  ஒ.ேநா.: ேப - ேபம்.  - 
ம்.]

ஈமக்கடன்

ஈமக்கடன்īmakkaḍaṉ, ெப. (n.)

   இறந்ேதாரக்் ச ்ெசய் ம் சடங் ; funeral rites.

     "ஈமக்கடனி ப் ேபாெதன்ேற " ( ைள.ப யஞ்30);.

ஈம் பாரக்்க;see Im.

     [ஈ – ஈம் – அம் – கடன்.]

ஈமக்கா

 
 ஈமக்கா īmakkāṭu, ெப. (n.)

   இறந்த டைல எரிக் டம்;   ைதக் டம்; place where dead bodies are

 cremated, burial ground.

ஈம் பாரக்்க;see im.

     [ஈ – ஈம் – அம் + கா .]

ஈமக்ெகா

 
 ஈமக்ெகா īmakkoḍi, ெப. (n.)

இண்டங்ெகா  பாரக்்க;see Indarikodi.

     [ஈம் + அ + ெகா .]
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ஈமத்தா

 
 ஈமத்தா īmattāṭi, ெப. (n.)

   டைல ல் ஆ ம் வன் ( வா.);; Siva, dancing on the burning-ground. (ெச.அக.);.

     [ஈமம் + அத்  + ஆ .]

ஈமந்தன்

 
 ஈமந்தன்īmandaṉ, ெப. (n.)

   ேம த ; upper lip. (சா.அக.);.

     [உம் – இம் – ஈம் - ஈமந்தன்.]

ஈமப்பந்தர்

ஈமப்பந்தரī்mappandar, ெப. (n.)

   காட் ப் பந்தர;் pavilion in burning ground.

     "ஈமப்பந்த ம் யாங்க ம் பரந் " (மணிேம.6.63);.

     [ஈமம் + பந்தர.் பந்தல் – பந்தர.்]

ஈமப்பறைவ

 
 ஈமப்பறைவīmappaṟavai, ெப. (n.)

   இ காட் ல் அல்ல  காட் க் ம் காகம், க  த யன; crow, vulture, etc. found in the burial or 
cremation ground;

   ; birds of prey living on dead bodies.

     [ஈமம் + பறைவ.]

ஈமப் றங்கா

ஈமப் றங்கா īmappuṟaṅgāṭu, ெப. (n.)

   கா ; burial ground.

     "ஈமப் றங்கா ங்  தனயல" (மணி ேம.6-38);.

     [ஈமம் + றம் + கா . ஊரப்் றத்ேத இ க் ம் காடாத ன் றங்கா  எனப்பட்ட .]

ஈமம்

ஈமம்1īmam, ெப. (n.)

   1. கா ; burning ground.

     "ஈமஞ்ேசர ்மாைலேபால" ( வக..210);.

   2. ணஞ் தற்  அ க் ம் றக க் ; funeral pyre.

     "ஈமெவாள் ளழற் ங் க" ( றநா.231);.

ம. ஈமம்.

     [ஈ – ஈம் + அம். ஈம் பாரக்்க;see im.]

 ஈமம்2īmam, ெப. (n.)

   பா ரி (மைல.);; trumpet-flower.

     [ஈம் – ஈமம். இ ளில் ஈமத் த் ையப் ேபாலச ் வந்ெதாளி ம் க்க ைடய மரம்.]

ஈமவனம்

ஈமவனம்īmavaṉam, ெப. (n.)

   கா ; buming-ground.

     "ஈமவனத் ெதரியாட ் கந்த ெவம்ெப  மான்" (ேதவா.84.7);.

     [ஈமம் + வனம்.]
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ஈமவாரி

 
 ஈமவாரிīmavāri, ெப. (n.)

   வசம்  (மைல.);; sweet-fag. (ெச.அக.);.

     [ஈமம் + வாரி.]

ஈம

ஈம īmavidi, ெப. (n.)

   இறந்ேதாரக்் ச ்ெசய் ஞ் சடங் ; funeral rites.

     "அரைச ம  ெசய்ய" (பாரத.சம்பவ.105); (ெச.அக.);.

     [ஈமம் + .]

ஈம ளக்

ஈம ளக் īmaviḷakku, ெப. (n.)

   ணஞ் ம் ற ன் அழல்; funeral fire.

     "ஈம ளக் ற் ேபஎய் மகளிெரா " ( றநா.356-3);.

     [ஈமம் + ளக் .]

ஈம ற

 
 ஈம ற īmaviṟagu, ெப. (n.)

   ைத; funeral pile, руге (w.);. (ஆ.அக.);.

     [ஈமம் - ற .]

ஈமன்

 
 ஈமன்īmaṉ, ெப. (n.)

   வன்; Lord Siva. (ஆ.அக.);.

     [ஈமம் - ஈமன்.]

ஈமெவாள்ளழல்

ஈமெவாள்ளழல்īmavoḷḷaḻl, ெப. (n.)

   ணஞ் ம் ; funeral fire.

     "கரி ற ற னீம ெவாள்ளழல்" ( றநா.231);.

     [ஈமம் + ஒள் + அழல்.]

ஈ க்க ைம

 
 ஈ க்க ைமīmukkaḍumai, ெப. (n.)

   ஈமக்க ைம; heat of a burning place. (ஆ.அக.);.

     [உ ம் - ஊம் - ஈம். ஈம் – ஈ  + க ைம.]

ஈேமாதல்

 
 ஈேமாதல்īmōtal, ெப. (n.)

   லந் , ண் த யவற் ல் ஈெமாய்த்  டை்ட ைவத்தல்; depositing of eggs by the fly on exposed wound 
or ulcer.

     [ஈ + ேமாதல்.]

ஈய

 
 ஈயīya,    . .எ. (adv.); to divide.

     [ஈ - ஈய. ஈதல் = ரித்தல், த தல், வ த்தல்.]

1049

www.valluvarvallalarvattam.com 5823 of 19068.



ஈயக்கந்தகம்

 
 ஈயக்கந்தகம்īyaggandagam, ெப. (n.)

   ஈயக் கலப் ள்ள கந்தகம்; sulphur mixed with lead ore. (சா.அக.);.

     [ஈயம் + கந்தகம்.]

ஈயக்கல்

ஈயக்கல்īyakkal, ெப. (n.)

   1. கல்வங்கம்; lead-stone.

   2. கல் யம்; pewter (சா.அக.);.

     [ஈயம் + கல்.]

ஈயக்களங்

 
 ஈயக்களங் īyakkaḷaṅgu, ெப. (n.)

   வங்கெவடை்ட;     [ஈயம் + களங் .]

ஈயக்களிம்

 
 ஈயக்களிம் īyakkaḷimbu, ெப. (n.)

   ஈயத்ைதக் ெகாண்  ெசய் ம் பைச; lead carbonate - Aerugc Plumbi.

     [ஈயம் + களிம் .]

ஈயக்கற்கண்

 
 ஈயக்கற்கண் īyakkaṟkaṇṭu, ெப. (n.)

   வங்கச ் ண்ணம் (M.M.);; sugar of lead, plumbi acetas. (ெச.அக.);.

     [ஈயம் + கற்கண் .]

ஈயக்கா

 
 ஈயக்கா īyakkāṭi, ெப. (n.)

   ஈயஞ்ேசரந்்த கா ; vinegar of lead. (சா.அக.);.

     [ஈயம் + கா .]

ஈயக்காரிைக

 
 ஈயக்காரிைகīyaggārigai, ெப. (n.)

   க்  ம ந் ; a kind of herb used in sprain (சா.அக.);.

     [ஈயம் + காரிைக.]

ஈயக் ட்டம்

ஈயக் ட்டம்īyakkiṭṭam, ெப. (n.)

   1. ஈய க் ெய த்த ட்டம்; refuse of melted lead.

   2. ஈயத்  ( ன்.);; lead rust (சா.அக.);.

     [ஈயம் + ட்டம்.]

ஈயக்ேகணி

 
 ஈயக்ேகணிīyakāṇi, ெப. (n.)

   ஈயெம க் ம் ரங்கம்; lead mine.

     [ஈயம் + ேகணி.]
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ஈயக்ெகா

 
 ஈயக்ெகா īyakkoḍi, ெப. (n.)

   இண்டங்ெகா ; tiger-stopper. (சா.அக.);.

     [ஈயம் + ெகா .]

ஈயங்கட்

 
 ஈயங்கட் īyaṅgaṭṭi, ெப. (n.)

   இ ம்  இைல; leaves of irumbili plant. (சா.அக.);.

இ ம்  பாரக்்க;see irumbili.

     [ஈயம் + கட் .]

ஈயங்ெகால்

 
 ஈயங்ெகால் īyaṅgolli, ெப. (n.)

   கரியேபாளம்; black myrrh.

     [ஈயம் + ெகால் .]

ஈயசச்த் நீர்

 
 ஈயசச்த் நீரī்yaccattunīr, ெப. (n.)

   நிலத் ற் ைதந்  டக் ம் ஈயத் ன் வ யாகச ் ேட . ெவந்நீராக மா ந் தண்ணீர;் natural fountain of 
hot  water issuing from the soil containing lead tin. (சா.அக.);.

     [ஈயம் + சத்  + நீர.்]

ஈயச ் ழ்

 
 ஈயச ் ழ்īyaccimiḻ, ெப. (n.)

   ம ந்ைதப் பதனப்ப த் வதற்காகப் பயன்ப த் ம் ஈயத்தாற் ெசய்த ழ்; small round box made of 
lead for preserving medicines. (சா.அக.);.

     [ஈயம் + ழ்.]

ஈயச் வப்

ஈயச் வப் īyaccivappu, ெப. (n.)

   1. வப்  ஈயம்; red-lead.

   2. ஈயச ்ெசவ்வச் ரம்; lead tetroxide (Pb3O4);.

   3. ஈயச ்ெசந் ரம்; calcined red oxide of lead.

     [ஈயம் +  வப் .]

ஈயச் ண்ணம்

 
 ஈயச் ண்ணம்īyaccuṇṇam, ெப. (n.)

   ஈயத் னின்ெற க் ம் ேமார ்ம ந் ; preparation from lead, Carbonate of lead.

     [ஈயம் + ண்ணம்.]

ஈயசெ்ச

 
 ஈயசெ்ச īyacceḍi, ெப. (n.)

   இண்  ( .அ.);; tiger-stopper.

     [ஈயம் + ெச .]
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ஈயசெ்சந் ரம்

ஈயசெ்சந் ரம்īyaccendūram, ெப. (n.)

   1. ஈயச் ந் ரம் பாரக்்க;see iya-c-cindúram.

   2. ஈயச ் வப் ; red-lead. (சா.அக.);.

     [ ந் ரம் = ெசந் ரம். ஈயம் + ெசந் ரம்.]

ஈயேசா

 
 ஈயேசா īyacōli, ெப. (n.)

   ேவ ப்ப த் ; hedge cotton - Damoa extensa.

     [ஈயம் + ேசா .]

ஈய சச்ான் காப்

 
 ஈய சச்ான் காப் īyaḍiccāṉkāppi, ெப. (n.)

ஈய சச்ான் ப  பாரக்்க;see ydich-padi.

     [ஈ + அ சச்ான் + காப் . E-copy → த. காப் . அ த்தான் - அ சச்ான்.]

ஈய சச்ான் ப

 
 ஈய சச்ான் ப īyaḍiccāṉpaḍi, ெப. (n.)

   லத் ள்ளவா  எ ம் ப ; exact reproduction, copy, including mistakes and all, even extending to ridiculous 
length, as the fixing of a dead fly on the page of the copy similar to the one found on the original page.

     [ஈ + அ த்தான் + ப .]

ஈயத்தக

 
 ஈயத்தக īyattagaḍu, ெப. (n.)

   ஈயத்ைத இைலையப்ேபால் ெமல் யதாகத் தட் ய தக ; ea or thin plate of lead foil. (சா.அக.);.

     [ஈயம் + தக .]

ஈயத்தண் ைல

 
 ஈயத்தண் ைலīyattaṇṭilai, ெப. (n.)

   இண் ைல; leaf of the plant indu.

     [ஈயம் + தண்  + இைல.]

ஈயத்தண்

 
 ஈயத்தண் īyattaṇṭu, ெப. (n.)

   இண்  ( .அ.);; tiger-stopper.

     [ஈயம் + தண் .]

ஈயத் ன் 
ற்றம்ேபாக்

 
 ஈயத் ன் ற்றம்ேபாக் īyattiṉkuṟṟambōkki, ெப. (n.)

   பாற் ேசாற் ; medicinal creeper - Euphorbia hypericifolia. It is so called by virtue of its characteristic of removing lead 
poisoning from the system. (சா.அக);.

     [ஈயம் + அத்  + இன் + ற்றம் + ேபாக் .]
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ஈயத்ைத 
நாசமாக்

 
 ஈயத்ைத நாசமாக் īyattainācamākki, ெப. (n.)

   ெகா க்கள்ளி; squat flowered creeping milk hedge-sarcos-temma brevistingma. It is so called from its destructive action 
on lead. (சா.அக.);

ஈயநஞ்

 
 ஈயநஞ் īyanañju, ெப. (n.)

   ஈயத் னா டம் ேலற்பட்ட நஞ் ; lead poison – Plumbism.

     [ஈயம் + நஞ் .]

ஈயப்பற்

 
 ஈயப்பற் īyappaṟṟu, ெப. (n.)

   வங்கப்பற் ; solder used for metal. (சா.அக.);.

ம. ஈயப்பற் .

     [ஈயம் + பற் .]

ஈயப் பாளம்

 
 ஈயப் பாளம்īyappāḷam, ெப. (n.)

   ஈய லக்கனி; oblong mass of unforged lead, as when first extracted from the ore-pig lead. (சா.அக.);.

     [ஈயம் + பாளம்.]

ஈயப் ச்

 
 ஈயப் ச் īyappūccu, ெப. (n.)

   ஏனங்க க்  ஈயப் ச் தல்; to coat vessals with lead lorication. (சா.அக.);.

ஈயப்ெபா

 
 ஈயப்ெபா īyappoḍi, ெப. (n.)

   ஈயத்ைத ைறப்ப  ைககைளக் ெகாண்  ய்ைம ெசய்த வங்க பற்பம்; powdered lead. (சா.அக.);.

     [ஈயம் + ெபா .]

ஈயபற்பம்

 
 ஈயபற்பம்īyabaṟbam, ெப. (n.)

ஈயப்ெபா  பாரக்்க;see sya-p-podi.

ஈயபற்

 
 ஈயபற் īyabaṟbi, ெப. (n.)

   ஈயத்ைதப் பற்பமாக் ம் ைக அதாவ  வறட் ண் ; drug used for calcining lead, viz. - a species of 
sensitive plant-Mimosa tripuetra.

     [ஈயம் + பற் .]

1053

www.valluvarvallalarvattam.com 5827 of 19068.



ஈயம்

ஈயம்1īyam, ெப. (n.)

   1. ெவள்ளயீம் ( வா.); பாரக்்க;see ve/yam. white-lead.

   2. காரீயம்; black-lead.

   3. கல் யம்; a hard kind of lead.

 Skt sisa, Sinh Iya, MHG lot;

 OE lead;

 MLG lod.

     [ஈயம் + ெவண்ைம. ெவண்ணிற மாைழ. எல் = ெவள்ைள. எல் - இல் - ஈள் – ஈயம். இள் – இய – ஈ - ஈயம். 
(வ.ெமா.வ.90);.]

 ஈயம்2īyam, ெப. (n.)

   1. பா ரி ( .அ.); பாரக்்க;see pādri.

   2. தார ங்  ( .அ.);; prepared arsenic.

     [ஈயம் = ெவண்ைம. ெவண்ணிறப்  ப்பதனால் பா ரி ஈயம் எனப்பட்ட .]

ஈயம் -தல்

ஈயம் -தல்īyambūcudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஏனங்க க்  ஈயப் ச் தல்; to coat utencils with lead. (ெச.அக.);.

     [ஈயம் + தல்.]

ஈயமஞ்சள்

 
 ஈயமஞ்சள்īyamañjaḷ, ெப. (n.)

   ஈயங்கலந்த ஒ வைக மஞ்சள் ள்; lemon-yellow powder called chrome yellow, lead chromate. (சா.அக.);.

     [ஈய + மஞ்சள்.]

ஈயமணல்

ஈயமணல்īyamaṇal, ெப. (n.)

   1. ஈயப்ெபா ; granular particles of lead.

   2. ஈயஞ் ேசரந்் ள்ள மண் த ய கச ; lead mixed with earth or other matter, lead

 ore (ெச.அக.);.

     [ஈயம் + மணல்.]

ஈயமரம்

 
 ஈயமரம்īyamaram, ெப. (n.)

   பா ரிமரம்; tree with trumpet like flowers - Bignonia chelonocides.

     [ஈயம் + மரம்.]

ஈயமைல

 
 ஈயமைலīyamalai, ெப. (n.)

   ஈயமகப்ப ம் மைல; mountain yielding ore of lead.

     [ஈயம் + மைல.)]

ஈயமாக்

 
 ஈயமாக் īyamākki, ெப. (n.)

   காட்டாமணக் ; physic nut plant – Jatropha glandulifera.

     [ஈயம் + ஆக் .]
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ஈய ைக

 
 ஈய ைகīyamūligai, ெப. (n.)

   ஈயசச்த்  அடங் ய ைக; plants said to contain essence of lead.

     [ஈயம் + ைக.]

ஈயல்

ஈயல்īyal, ெப. (n.)

   1. ற  ைளத்த கைறயான்; winged white ant, Terms bellicosus.

     "மஞ்ைஞ ஈயற் வ ம் வைக ேபால்" ( வக.925);.

   2. தம்பலப் ச்  (இந் ரேகாபப் ச் ); (சா.அக.);; lady fly - Mutella occidentalis.

   ம. ஈயல்;   க. ஈசல்;   ெத. ஈகள் ;   . ஈம;மால். இெம.

     [ஈ + அல் = ஈயல் (ஈேபான்ற );.]

ஈய

 
 ஈய īyali, ெப. (n.)

   தம்பலப் ச்  (ைவ. .);; cochineal insect, scarlet moth.

     [ஈயல் - ஈய .]

ஈயவரி

 
 ஈயவரிīyavari, ெப. (n.)

ெப ம ந்  பாரக்்க;see parumarundu plant Aristolochia Indica (W);.

     [ஈயம் + வரி.]

ஈயவாைக

 
 ஈயவாைகīyavākai, ெப. (n.)

   வாைக மரத் ன் ஒ வைக ெவண்வாைக; a variety of vägal tree.

ம. ஈயவாக.

     [ஈயம் + வாைக.]

ஈயவாரிகம்

 
 ஈயவாரிகம்īyavārigam, ெப. (n.)

   ெவள்ள ; white doob grass-Enicosterna littorale alias Adene ma hyssopifolium.

     [ஈயம் + வாரி + இகம்.]

ஈய ப்

 
 ஈய ப் īyavuppu, ெப. (n.)

   ஈயக்கா ப் ; salt of lead.

     [ஈயம் + உப் .]

ஈயெவண்பற்பம்

ஈயெவண்பற்பம்īyaveṇpaṟpam, ெப. (n.)

   ஈய ெவள்ைள; soft white powder, blackened by sulphureted hydrogen - carbonate of lead.

   2. வங்க பற்பம்; oxide of lead. It is a native preparation.

     [ஈயம் + ெவண்ைம + பற்பம்.]
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ஈயெவள்ைள

 
 ஈயெவள்ைளīyaveḷḷai, ெப. (n.)

   ெபா வைக; lead sulphide.

ம. ஈயெவள்ள.

     [ஈயம் + ெவள்ைள.]

ஈயெவள்ைளக் 
களிம்

 
 ஈயெவள்ைளக் களிம் īyaveḷḷaikkaḷimbu, ெப. (n.)

   ஈயெவள்ைள னின்  ெசய் த்த ேமற் ச்  ம ந் ; ointment of lead carbonate - Unguentum Plumbi

 carbonatis. (சா.அக);.

     [ஈயம் + ெவள்ைள + களிம் .]

ஈயன் தா

 
 ஈயன் தாīyaṉmūtā, ெப. (n.)

ஈயன் தாய் ( ங்.); பாரக்்க;see iyam mப்dசy்.

     [ஈயல் + தா. தாய் - தா.]

ஈயன் தாய்

ஈயன் தாய்īyaṉmūtāy, ெப. (n.)

   தம்பலப் ச் . (இந் ரேகாபம்); (க த்.85. உைர);; cochineal insect Coccus cacti.

     [ஈயல் + தாய். ஈச ன் பாட்  என் ம் நைகச் ைவக் ப் னால் ஈயன் தாய் எனப்பட்ட .]

ஈயாப்பத்தன்

ஈயாப்பத்தன்īyāppattaṉ, ெப. (n.)

   இவறன் (கஞ்சன்); (ம .களஞ்.1.88);; miser.

     [ஈ + ஆ + பத்தன். பற்றன் - பத்தன் ஆ.எ.ம.இ.நி.]

ஈயாம் ழங்

 
 ஈயாம் ழங் īyāmkiḻṅgu, ெப. (n.)

   யா சச்ங் ழங் ; yam tuber - Dioscorea sativa. (சா.அக.);.

     [ஈயாம் + ழங் .]

ஈ ைல

 
 ஈ ைலīyilai, ெப. (n.)

இண்  பாரக்்க;see indu. (சா.அக.);.

     [ஈைக + இைல.]

ஈ வன்

 
 ஈ வன்īyuvaṉ, ெப. (n.)

   இராவணன் (அக.நி.);; Rāvanan.

     [ஈழவன் - ஈயவன் - ஈ வன் (ெகா.வ.);.]
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ஈெயசச்த்ேதால்

 
 ஈெயசச்த்ேதால்īyeccattōl, ெப. (n.)

   ச் யரித்த ேதால் (யாழ்ப்.);; fly-blown skin;

 worm-eaten sheath of the palmyra fruit (சா.அக.);.

     [ஈ + எசச்ம் + ேதால்.]

ஈெயச் ற் ைர

 
 ஈெயச் ற் ைரīyecciṟārai, ெப. (n.)

   னாக் ைர (இ.வ.);; mint, mentha viridis (ெச.அக.);.

     [ஈ + எச் ல் + ைர.]

ஈெயனல்

 
 ஈெயனல்īyeṉal, ெப. (n.)

   பல்ைலக்காட் ங் ப்  ( ன்.);; expression signifying grinning.

     [ஈ + எனல். ஈ = இளித்தற் ப் ச ்ெசால்.]

ஈேயாட்

ஈேயாட் īyōṭṭi, ெப. (n.)

   ஈைய லக் ங் க  ( டா.11.39);; fly-whisk.

     [ஈ + ஒட் .]

ஈேயாட் -தல்

ஈேயாட் -தல்īyōṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேவைல ெயான் ன் த்தல் (ெகா.வ.);; to drive away flies. fig to be without any employment or work.

     [ஈ + ஒட் .]

ஈேயாப்

 
 ஈேயாப் īyōppi, ெப. (n.)

ஈேயாட்  (சங்.அக.); பாரக்்க;see yõlli.

     [ஈ + ஒப் .]
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ஈர்

ஈர1்īrtal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ த்தல்; to saw.

     "உ ரீ ம் வாள " ( றள்.334); - 2 ெச. . .

   இ க்கப்ப தல்; to be drawn out.

     "ஈரந்்  நிலந் ேதா  ம் த் தடக்ைக" ( பாண்.19);.

ம. ஈர.்

     [இல் – ஈல் - ஈர.்]

 ஈர2்īrttal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. இ த்தல்; lo draw along, pull, to attract as a magnet, to carry away, as does a currert.

     " ேத ரீரத்் " (மணிேம. 755);.

   2. உரித்தல்; to excoriate, as a tiger does, to flay.

     " னீ ரி க் ேமா" (கந்த . த த்.3);.

   3. எ தல்; to draw, paint write,

     "ெமன்ேறாட் ெபய்க ம் ரக்்க ம் வல்லன்" (க த்.143.32); (ெச.அக.);.

     [இல் → ஈல் → ஈர.்]

 ஈர4்īr, ெப. (n.)

ஈர்க்கம்

 
 ஈரக்்கம் īrkkambi, ெப. (n.)

ஈரக்் க் கம்  பாரக்்க;see Ir-k-ku-k-kambi narrow stripes in the border of clothe.

     [ஈர ்+ கம் .]

ஈர்க் ல்

ஈரக்் ல்īrkkil, ெப. (n.)

   1. அம் னிற  ( டா.);; feather of an arrow.

   2. ஓைல நரம்  (இ.வ.);; rib of a palm leaf.

ஈர்க் றால்

 
 ஈரக்் றால்īrkkiṟāl, ெப. (n.)

   இறால் ன் வைக; Iobster-, Astaeus marinus.

     [ஈரக்்  + இறால்.]

ஈர்க்

ஈரக்் 1īrkku, ெப. (n.)

   1. ஓைல நரம் ; rib of a palm leaf.

     "ஈரக்் ைட ேபாகா" ( வாச. 4,34);.

   2. அம் னிற ; feather of an arrow.

     " ைலவா ளிட ரக்் " (கம்பரந்21);.

     [ஈர ்- ஈரக்் .]

 ஈரக்் 2īrkku, ெப. (n.)

   இற ; feather. மஞ்ைஞ ரக்் .

     [ஈர ்- ஈரக்் .]
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ஈர்க் க் கம்

 
 ஈரக்் க் கம் īrkkukkambi, ெப. (n.)

   ஆைட ன் சன்னக்கைர; narrow stripe in the border of a silk or cotton fabric.

     [ஈரக்்  + கம் .]

ஈர்க் க்க க் நீர்

 
 ஈரக்் க்க க் நீரī்rkkukkarukkunīr, ெப. (n.)

   ேவம் ரக்்  தலான இைலகைளப் ேபாட்  நீர ் ட் ச ் ண்டக் காய்ச்  றக் ம் நீர;்   இந்நீர ்
ேநாய்க க் ப் பயன்ப ம்; medicinal decoction prepared from the ribs of the leaves, such as those of margosa etc. 
(சா.அக.);.

     [ஈரக்்  + க க்  + நீர.்]

ஈர்க் சச்ம்பா

ஈரக்் சச்ம்பாīrkkuccambā, ெப. (n.)

   சம்பாெநல் வைக (பதாரத்்த.801);; a variety of paddy with very slender stalk, sown between June and September and 
ripening in six months.

     [ஈரக்்  + சம்பா.]

ஈர்க்  மல் ைக

 
 ஈரக்்  மல் ைகīrggumalligai, ெப. (n.)

   ல்ைல வைக ( .அ.);; a kind of jasmine with slender petioles - eared-jasmine - jasminum – auriculatum.

     [ஈரக்்  + மல் ைக.]

ஈர்க் ழாம்

ஈரக்் ழாம்īrkkuḻām, ெப. (n.)

   ஈரின  ரள்; swam of nits.

     "ஈரக்் ழாத்ேதா ைற ரந்்தேப எற்பைகெயன ெவான்ெறன்ேகா" ( றநா.136,4);.

     [ஈர ்+ ழாம்.]

ஈர்க்ேகால்

 
 ஈரக்்ேகால்īrkāl, ெப. (n.)

ஈரவ்  (இ.வ.); பாரக்்க;see ir-vali.

     [ஈர ்+ ேகால்.]

ஈர்ெகால்

ஈரெ்கால் īrkolli, ெப. (n.)

உப்  ( .அ.); பாரக்்க;see uppilli a species of stinking swallow-wort.

     [ஈர ்+ ெகால் .]

 ஈரெ்கால் 2īrkolli, ெப. (n.)

ஈரவ்  பாரக்்க;see irvali.

ம. ஈரெ்கால் .

     [ஈர ்+ ெகால் .]

ஈர்ெகால் க்ெகா

 
 ஈரெ்கால் க்ெகா īrkollikkoḍi, ெப. (n.)

   ஒ  ெச ; a kind of climbing plant, pentatropis microphyla ( ன்.);

     [ஈரெ்கால்  + ெகா .]
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ஈர்ேகா

 
 ஈரே்கா īrāli, ெப. (n.)

ஈரவ்  ( ன்.); பாரக்்க;see Irvali.

     [ஈர ்+ ெகால் . ெகால்  - ேகா .]

ஈர்ங்கட்

ஈரங்்கட் īrṅgaṭṭu, ெப. (n.)

   ளிர ்காலத் க் ரிய உைட; clothing suitable for cold weather.

     "இைளய  ரங்்கட ்டயர" (காரந்ாற்.22);.

     [ஈரம் + கட் .]

ஈர்ங்க ர்

ஈரங்்க ரī்rṅgadir, ெப. (n.)

ஈரங்்க ரத்் ங்கள் பாரக்்க ( ன்.);;see Ir-ri-kadir-t-tingal moon, emitting cool rays (அகநா.130.9); (ெச.அக.);.

     [ஈரம் + க ர.்]

ஈர்ங்க ர்த் ங்கள்

 
 ஈரங்்க ரத்் ங்கள்īrṅgadirddiṅgaḷ, ெப. (n.)

   ளிரந்்த ஒளிக்கற்ைறகைளச ்ெசாரி ம் ங்கள்; cool-rayed moon (w.);.

     [ஈரம் + க ர ்+ ங்கள்.]

ஈர்ங்கைழ

ஈரங்்கைழīrṅgaḻai, ெப. (n.)

   ப யேகால்; moist stem.

     "இ ெவ ரீரங்்கைழ தத் " (மைலப .207);.

     [ஈரம் + கைழ.]

ஈர்ங்ைக

ஈரங்்ைகīrṅgai, ெப. (n.)

   உண்  ய ைக; wet hand. Fig. hand that has been washed after taking one's meal and therefore wet.

     "ஈரங்்ைக ரார ்கயவர"் ( றள்.1077);.

     [ஈரம் + ைக.]

ஈர்ந்த ழ்

 
 ஈரந்்த ழ்īrndamiḻ, ெப. (n.)

   தண்ட ழ்; sweet, melodious Tamil.

     [ஈரம் + த ழ்.]

ஈர்ந்தளிர்

ஈரந்்தளிரī்rndaḷir, ெப. (n.)

   ஈரிய தளிர;் wet, tender leaves. 'மாரி ஈரந்்தளி ரன்ன ேமனி' (அகநா.337.2);.

     [ஈரம் + தளிர.்]

ஈர்ந் ரி

ஈரந்் ரிīrndiri, ெப. (n.)

   ெநய் ேதாய்ந்த ரி; wick immersed in oil.

     "இ ம் ெசய் ளக்  னீரந்் ரிக் ெகாளஇீ" (ெந நல் 42);.

     [ஈரம் + ரி.]

1060

www.valluvarvallalarvattam.com 5834 of 19068.



ஈர்ந்ைத

ஈரந்்ைத1īrndai, ெப. (n.)

   1. ேதாயன் மாற ைடய ேகா நகரம்; royal city of the chieftain Toyanmaran.

   2. ஈேரா  நகரம்; The town 'iródu' (Erode);

   3. ஈரந்்ைதெயன் ம் ஊர;் village irndai.

     "ஈரந்்ைத ேயாேன பாண்ப ப் பைகஞன்" ( றநா.180.7);.

     [ஈர ்– ஈரத்்ைத. ஓ.ேநா. உைற – உைறந்ைத – உறந்ைத.]

 ஈரந்்ைத2īrndai, ெப. (n.)

   ெபா ; dandruff.

     [ஈர ்+ ேபன் டை்ட. ெபா . ஈர ்– ஈரந்்ைத.]

ஈர்ப்

ஈரப்் īrppi, ெப. (n.)

   1. ஈர ்( ன்.);; nits, scurt dandruff in the hair.

     [ஈல் – (ஈன்); – ஈர ்– ஈரப்் .]

ஈர்ப்

ஈரப்் īrppu, ெப. (n.)

   1. இ ப் ; pull, tug attraction.

     "ஈரப்் ைடக் கராத் தன்ன ெவன்ைன" ( றநா.104);.

   2. இ ேநாய் ( ன்.);; lock-jaw, tetanus, spasmodic contraction of the features or limbs.

   3. இறக் ந் த வா  ண்டா ம் வ ேயா  ய ம  மயக்கம்; acute terminal delirium.

     [இல் - ஈல் – ஈர ்– ஈரப்் .]

ஈர்பட்

 
 ஈரப்ட் īrpaṭṭu, ெப. (n.)

ஈரெ்வட்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see Irvettu.

     [ஈரெ்வட்  - ஈரப்ட் .]

ஈர்பாதம்

 
 ஈரப்ாதம்īrpātam, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் பாம் ; a kind of Snake.

ஈர்ம்பைட

ஈரம்்பைடīrmbaḍai, ெப. (n.)

   ஈரியபைட; weapon. tool with both the points sharpened.

     "ஈரம்்பைடக்ெகாங்கர ்ஆபரந்தன்ன" (ப ற் ப்.77.10); நீர ்ேவண் க் வல் த யன 
ேதாண் தற் ரிய ந்தா  த ய பைடகைள

     "ஈரம்்பைட" ெயன்றார.் (ப ற்.77.10.உைர); ந்தா  என வழங் வர ்பரிேமலழகர ்( றள்.1251);. 
இ ற ம் ரந்்த ஓரா தம் (ஐங்.354.1);

ஈர்ம் றம்

ஈரம்் றம்īrmbuṟam, ெப. (n.)

   நைனந்த இடம்; wet location.

     " ைறேமய் இப்  ஈரம்் றத்  உைறக் ம்" (நற்.87.7);.

     [ஈரம் + றம்.]

ஈர்மணி

ஈரம்ணிīrmaṇi, ெப. (n.)

   வப்  ஒளிவட்டத்ைத ைடய அள  (ஏலா.67);; hell, irattina-p-pirabai.

     [ஈர ்+ மணி.]
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ஈர்மலர்

ஈரம்லரī்rmalar, ெப. (n.)

   ெமல் ய மலர;் delicate flower.

     " இைல ல் டவம் ஈரம்லர ்அ ம்ப" (நற்.242);.

ஈர்ைம

ஈரை்மīrmai, ெப. (n.)

   1. ண்ைம; minuteness, subtlety.

   2. வ த்தம்; distress, pain, suffering.

     "என்ைன ரை்ம ெசய் " ( வ். வாய்.9.6.3);.

   3. ளிரச்் ; coolness.

     [இல் - ஈல் – ஈர ்– ஈரை்ம.]

ஈர்வடம்

 
 ஈரவ்டம்īrvaḍam, ெப. (n.)

   பைன ரக்் க் க  (யாழ்ப்.);; rope made of ribs of the palmyra leaf (w);.

     [ஈர ்+ வடம்.]

ஈர்வ

 
 ஈரவ் īrvali, ெப. (n.)

   ஈரவ்ாங் ங் க ; long narrow wooden comb for clearing the hair of nits.

ம. ஈரவ் .

     [ஈர ்+ வ . வ  – இ .]

ஈர்வ த்தல்

 
 ஈரவ் த்தல்īrvalittal,    ெதா.ெப. (vbl.n.) ஈரவ்ாரல் ( ன்.); combing out nits.

     [ஈர ்+ வ த்தல்.]

ஈர்வளி

 
 ஈரவ்ளிīrvaḷi, ெப. (n.)

   ஓர ்மரவைக;. a kind of tree.

ஈர்வாங்

 
 ஈரவ்ாங் īrvāṅgi, ெப. (n.)

ஈரவ்  பாரக்்க;see irvali. (ெச.அக.);.

     [ஈர ்+ வாங் .]

ஈர்வாணி

 
 ஈரவ்ாணிīrvāṇi, ெப. (n.)

ஈரவ்டம் (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see irvadam.

     [ஈர ்+ வாணி. வ  - வா  - வாளி - வாணி (இ க் ங் க .]

ஈர்வாரி

 
 ஈரவ்ாரிīrvāri, ெப. (n.)

ஈரவ்  பாரக்்க;see irvali.

     [ஈர ்+ வாரி. வா  – வா  - வாரி.]
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ஈர்வாள்

ஈரவ்ாள்īrvāḷ, ெப. (n.)

   1. அரம்பம் ( வா.);; saw.

   2. அரிவாள் (அக.நி.);. sickle.

ம. ஈரவ்ாள்.

     [ஈர ்+ வாள்.]

ஈர்ெவட்

 
 ஈரெ்வட் īrveṭṭu, ெப. (n.)

   பைன ரக்் க் க  (யாழ்.அக.);; rope made of ribs of palmyra leaf.

     [ஈர ்+ ெவட் .]

ஈரக்கல்

 
 ஈரக்கல்īrakkal, ெப. (n.)

   ந்தக்கல் ( ன்.);; corundum.

     [ஈரம் + கல்.]

ஈரக்கற் ரம்

 
 ஈரக்கற் ரம்īrakkaṟpūram, ெப. (n.)

   பசை்சக் க ப் ரம்; camphor, menthol. (சா.அக.);

     [ஈரம் + க ப் ரம்.]

ஈரக்

 
 ஈரக் īrakkuḻi, ெப. (n.)

   க ப்ைப; womb. (சா.அக.);.

     [ஈரம் + .  - க  - க ம் . க ம்  = வ .]

ஈரக்ைகயாேலதட
-தல்

ஈரக்ைகயாேலதட -தல்īrakkaiyālēdaḍavudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அன் காட் த் ேதற் தல்; to console, to caress lovingly.

     "நாடை்ட ஈரக்ைகயாேல தட  கம்சன் காலத் ற்பட்ட ேநா ரப் பா காத் " ( வ். 
இயற். ந்.1. யா);.

     [ஈரம் + ைக + ஆல் + தட .]

ஈரங்காயம்

 
 ஈரங்காயம்īraṅgāyam, ெப. (n.)

   ெவண்காயம்; onion - Allium cepa. (சா.அக.);.

     [ஈரம் + காயம்.]

ஈரங்கார்த்தல்

 
 ஈரங்காரத்்தல்īraṅgārttal,    ெதா.ெப. (vbl.n) க வா த்தல்; being in a state between dry and wet, holding water in 
suspension or absorption. (சா.அக.).

     [ஈரம் + காரத்ல்.]
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ஈரங்ைக

 
 ஈரங்ைகīraṅgai, ெப. (n.)

   ெகா ங்ைக (அக.நி.);; curved cornice or projection. Corbel. 

ஈறங்ைக பாரக்்க;see Irangai.

     [ஈ  + அம் + ைக. ஈ  - ஈர.்]

ஈரங்ெகால்

ஈரங்ெகால் īraṅgolli, ெப. (n.)

   வண்ணான். ( ங்.); (ஈ . 7,6,10);; washer man.

ம. ஈரங்ெகால் .

     [ஈரம் + ெகால் . ஈரம் ெகால் தல் - ஈரம் உலரத்் தல்.]

ஈரங்ெகால் -தல்

ஈரங்ெகால் -தல்īraṅgolludal,    7 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஈர லரத்் தல்; to expel moisture from to dehydrate to allow to dry.

     "ஈரங்ெகான்ற ன் …. ஞ் ைய" ( வக.2422);.

     [ஈரம் + ெகால் தல். ெகால் தல் = இல்லாமல் ெசய்தல், நீக் தல்.]

ஈரங்ேகா

 
 ஈரங்ேகா īraṅāli, ெப. (n.)

ஈரங்ெகால்  பாரக்்க;see iranko///.

     [ஈரம் + ெகால் . ெகால்  - ேகா .]

ஈரங்ேகா யர்

 
 ஈரங்ேகா யரī்raṅāliyar, ெப. (n.)

ஈரங்ெகால்  பாரக்்க;see irankoli. (த.ெசா.அக.);.

     [ஈரம் + (ெகால் ); ேகா  + ஆர.்]

ஈரஞ் வ தல்

 
 ஈரஞ் வ தல்īrañjuvaṟudal, ெப. (n.)

   ஈரங் காய்தல்; drying (சா.அக.);.

     [ஈரம் + வ தல்.]

ஈர

ஈர 1īraḍi, ெப. (n.)

   1. இரண்ட ; two lines.

     "ஈர ெவண்பா" (யா.கா.ெசய் .3);

   2. ஐயம் ( ன்);; uncertainty.

   3. கவர ்( ன்.);; fork, that which is bifurcate (ெச.அக.);.

ம. ஈர .

     [இரண்  → ஈர ்+ அ .]

 ஈர 2īraḍi, ெப. (n.)

ஈரா 1 (இ.வ.); பாரக்்க;see Irādi.

     [ஈரா  – ஈர .]
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ஈர ப்பயன்

ஈர ப்பயன்īraḍippayaṉ, ெப. (n.)

   1. கவர ்ெபா ள் ( ன்.);; ambiguity in conversation, equivocation.

   2. ஏமாற் ேவைல; double dealing, acting with duplicity so as to suit both parties.

   3. ஐயம் ( ன்.);; uncertainty, dubiousness.

   4. மா பா  (யாழ்ப்.);; diverseness disagreement, discrepancy, as of a report or an account differently related. 
(ெச.அக.);.

     [இரண்  -  ஈர ்+ அ  + பயன்.]

ஈர மடக்

 
 ஈர மடக் īraḍimaḍakku, ெப. (n.)

   அ க  ளிரண்ட  மடங்  வ வ ; repetition of a word/phrase in two successive lines in a stanza each time in a 
different sense.

     [இரண்  → இ  → ஈர ்+ அ  + மடக் .]

ஈர வ க்கம்

ஈர வ க்கம்īraḍivarukkam, ெப. (n.)

   1. ெசய் ள் வைக; name given to a verse of two lines in which the first and middle letters of each are the same. 
(ெச.அக.);.

     [இரண்  → இ  → ஈர ்+ அ  + வ க்கம்.]

ஈர ெவண்பா

 
 ஈர ெவண்பாīraḍiveṇpā, ெப. (n.)

   றள் ெவண்பா பாரக்்க;     [இரண்  → இ  → ஈர ்+ அ  + ெவண்பா.]

ஈர க்ெகா

 
 ஈர க்ெகா īraḍukkoli, ெப. (n.)

   இரடை்டயாக அ க்  வ ம் ஒ க் ப் ச ்ெசால்; reiterated words imitative of sound, as ெந ெநெறனல்.

     [இரண்  – இ  - ஈர ்+ அ க்  + ஒ .]

ஈரண்டஊைத

ஈரண்டஊைதīraṇṭaūtai, ெப. (n.)

   1. இரண்  ைரப்பக்க ம் நீர ்ேகாத் க்ெகாண்  உண்டா ம் ஓதம்; double hydrocele.

   2. இரண்  பக்க ம் ட றக்கம்; scrotal hernia (சா.அக,.);.

     [இரண்  - இ  – ஈர ்+ அண்டம் + ஊைத.]

ஈரண்டவாதம்

 
 ஈரண்டவாதம்īraṇṭavātam, ெப. (n.)

ஈரண்டஊைத பாரக்்க;see irandaÚdai.

     [இரண்  - இ  – ஈர ்+ அண்டம் + வாதம்.]

ஈரணம்

ஈரணம்īraṇam, ெப. (n.)

   1. கள்ளி; plant of the Euphorbia genus.

   2. வ  வ த்  மலங் க த்தல்; painful and laborious evacuation of the bowels.

   3. களர ்நிலம், ெவ நிலம்; dry land.

     [ஈரம் + அணம்.]

1065

www.valluvarvallalarvattam.com 5839 of 19068.



ஈரணி

ஈரணிīraṇi, ெப. (n.)

   னலா ம்ேபா  மகளிர ்அணிதற் ரியைவ; garments put on by women while bathing.

     " ம் ய ஈரணி ெமய் ரந் ர" (பரிபா.7.61);.

     [ஈரம் + அணி.]

ஈரைண

 
 ஈரைணīraṇai, ெப. (n.)

   இரண்  இைண மா  (யாழ்ப்.);; two pairs of oxen. 

ஈரைண ஏர ்ெகாண்  உ  (உ.வ.); (ெச.அக.);.

     [இரண்  - இ  - ஈர ்+ அைண.]

ஈரத்தட்ைட

 
 ஈரத்தடை்டīrattaṭṭai, ெப. (n.)

   ஈரக் ழல் தடை்ட; a kind of reed. (சா.அக.);.

     [ஈரம் + தடை்ட..]

ஈரத் ைரயம்

 
 ஈரத் ைரயம்īrattiraiyam, ெப. (n.)

   ங் யம்; resinous gum.

     [ஈரம் + ைரயம்.]

ஈரந் வட் -தல்

ஈரந் வட் -தல்īranduvaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நீரா ய ன் ஈரத்ைதத் ைடத்தல்; to wipe the head and body after bathing.

     [ஈரம் + வட் .]

ஈரநா

 
 ஈரநாīranā, ெப. (n.)

   றங் ம் நாக் ; slanderous tongue. 

ஈரநா க் ெக ம் ல்ைல ( ன்);.

     [ஈரம் + நா.]

ஈரப்பசை்ச

 
 ஈரப்பசை்சīrappaccai, ெப. (n.)

ஈரப்பைச பாரக்்க;see Irappasai.

     [ஈரம் + பசை்ச. பசை்ச = ெச ப் நிலம்.]

ஈரப்ப ைம

 
 ஈரப்ப ைமīrappasumai, ெப. (n.)

   ஈரப்பற் ; moisture. (சா.அக.);.

     [ஈரம் + பகைம.]
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ஈரப்பைச

ஈரப்பைசīrappasai, ெப. (n.)

   1. ஈரக்க ; moisture, as in hands, wetness as in clothes.

   2. இரக்கம்; sympathy, mercy, kindness, as the moisture in one's heart. 

     'அவன் மனத் ல் ஈரப்பைசயற்றவன்' (உ.வ.); (ெச.அக.);.

     [ஈரம் + பைச. பசை்ச - பைச.]

ஈரப்பைச ள்ளவ
ன்

ஈரப்பைச ள்ளவன்īrappasaiyuḷḷavaṉ, ெப. (n.)

   1. இரக்க ள்ளவன்; benevolent man.

   2. ெசல்வ ைடயவன்; prosperous man. ( ன்.);

     [ஈரம் + பைச + உள்ளவன்.]

ஈரப்பலா

ஈரப்பலாīrappalā, ெப. (n.)

   1. ஆ னி ( வா.);; bread-fruit tree, the wood of which is used for musical instruments, the Aśin.

   2. மரவைக; monkey Jack.

ம வ. ஆ னிப் பலா.

     [ஈரம் + பலா. ெகாடை்டயற்றதாக ம், மணமற்றதாக ம் உள்ள ைமப்பலா. 

 bread out tree cultivated in Ceylon and west coast resembling common jack fruit perfectly scentless and seedless. It is 
gathered before getting ripe sliced and baked on cinders and eaten like bread (சா.அக.);.]

     [P]

ஈரப்பலா தம்

 
 ஈரப்பலா தம்īrappalādidam, ெப. (n.)

   ைர வா ; a kind of grass.

     [ஈரம் + பலா தம்.]

ஈரப்பற்

ஈரப்பற் īrappaṟṟu, ெப. (n.)

   1. ஈரக்க  ( ன்.);; moisture, dampness, fluid exuding or diffused.

   2. இரக்கம்; sympathy, as the moisture in one's heart.

   3. ெசல்வம் ( ன்.);; health, prosperity.

   4. நன் ; benevolence (w);.

     [ஈரம் + பற் .]

ஈரப்பா

ஈரப்பா īrappāṭu, ெப. (n.)

   1. ஈரமா க்ைக (இ.வ..);; condition of being moist opp. to ularttarpādu.

   2. மனெந ழ்ச் ; tenderness of heart.

     "ஈரப்பாடை்ட ைளத் " (ஈ .9.6.4); (ெச.அக.);.

     [ஈரம் + பா . ப  - பா .]
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ஈரம்

ஈரம்īram, ெப. (n.)

   1. நீரப்்பற்  (பாரத. ெரளப .97);; wetness, moisture, humidity, dampness.

   2. ப ைம; freshness, greenness.

   3. ளிரச்்  ( டா.);; coolness, agreeableness, pleasantness.

   4. நய ைடைம; love, affection, attachment.

     "எ ரெ்பய்  ம த்த ரத்  ம ங் ம்" (ெதால்.ெபா ள்.147);.

   5. அ ள், பரி ; grace, mercy, favour.

     "நாடனீரத் ள்" (க த்.41);.

   6. அ  (அக.நி.);; knowledge, wisdom.

   7. ங் மம் (மைல.);; anotto.

   8. க ம்  (மைல.);; sugar-cane.

   9. அழ ; beauty.

   10. ெவள்ளரி; cucumber (ெச.அக.);.

   ம. ஈரம்;   க., பட. ஈர;   ெத. ஈ ரி;   ெகாலா. ஈர;்   நா. ஈர;் ரா. நீர.்

     [நீரம் - ஈரம் (ெசல் . 77. நவம்.பக்.138);.]

 ஈரம்īram, ெப. (n.)

ஈரம்பைன

 
 ஈரம்பைனīrambaṉai, ெப. (n.)

   ந்தற்பைன; jaggery-palm (L);;

ஈரற்பைன பாரக்்க;see irar-panai.

     [ஈரல் = ரிதல். ஈரம் + பைன.]

ஈரம்ேபாக்கல்

 
 ஈரம்ேபாக்கல்īrambōkkal,    ெதா.ெப. (vbl.n.) உலரத்்தல்; to dry-thoroughly - desiccation.

     [ஈரம் + ேபாக்கல்.]

ஈரம்ேபாக்

ஈரம்ேபாக் īrambōkki, ெப. (n.)

   1. உலரத்்  ம ந் ; drugs having drying properties – exsiccant.

   2. ன்னாற்றல்; electric current.

     [ஈரம் + ேபாக் .]

ஈரமாப்

 
 ஈரமாப் īramāppū, ெப. (n.)

   ங் மப் ; English saffron;

 flower of crocus sativus, arnotto.

     [ஈரம் + மா + .]

ஈரமாைல

ஈரமாைலīramālai, ெப. (n.)

   ளிரந்்த மாைல; fresh garland, wreath.

     "ஈரமாைல இயலணியார"் (பரிபா.17.36);.
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ஈரமானி

 
 ஈரமானிīramāṉi, ெப. (n.)

   காற் ன் ஈரத்ைதக் காட் ங்க ; instrument for measuring the moisture of the atmosphere, hydro-meter.

     [ஈரம் + மானி.]

ஈர லரத்்தல்

 
 ஈர லரத்்தல்īramularttal,    ெதா.ெபா. (vbl.n.) ஈரம் ேத ல்லாதப ; drying thoroughly - exsiccation. 
(சா.அக.).

     [ஈரம் + உலரத்்தல்.]

ஈர ஞ்சல்

 
 ஈர ஞ்சல்īramuṟiñjal, ெதா.ெப. (vbl.n.) ஈர தல் பாரக்்க;see Ira-musidal (சா.அக.).

     [ஈரம் + உ ஞ்சல்.]

ஈர ஞ்

 
 ஈர ஞ் īramuṟiñji, ெப. (n.)

   ஈரத்ைதக் கவரந்்  இள த் தண்ணீரா ந் தன்ைம ள்ள ; that which has a tendency to become a liquid by 
absorbing moisture from the atmosphere. (சா.அக.);.

     [ஈரம் + உ ஞ் .]

ஈர தல்

 
 ஈர தல்īramuṟidal,    ெதா.ெப. (vbl.n.) காற் னி ள்ள ஈரத்ைதக் கவரந்்  இள த் தண்ணீரா ந் 
தன்ைம; characteristic of becoming liquified by absorbing water from the air-deliquescence. (சா.அக.).

     [ஈரம் + தல்.]

ஈரர

ஈரர īrarasu, ெப. (n.)

   இ வர ்ஆ ைக; government by two dyarchy.

     "ஈரர  த ரத்்தா ேற ேச த் வம் ரண்மாவ " ( வ். அமலனா .1. யா.);.

     [இரண்  – இ  – ஈர ்+ அரக.]

ஈரரத்ைத

 
 ஈரரத்ைதīrarattai, ெப. (n.)

   இரண்  வைக யரத்ைத – ற்றரத்ைத ேபரரத்ைத; two kinds of galangal viz. the smaller and the bigger.

     [இரண்  – இ  – ஈர ்+ அரத்ைத.]
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ஈரல்

ஈரல்1īral, ெப. (n.)

   1. ஈ ள் ( ங்.);; internal organ in the body as the liver or spleen.

   2. டல்; intestines.

   3. ரிதல்; splitting.

   ம. ஈரல்;   க. ரி;   ேகாத. இ வ்; ட. இ ப்.

     [ஈரல் = ளத்தல், இரண்டாதல், இரண்டாகப் ரிந் க் ம் உ ப் .]

 ஈரல்2īral, ெப. (n.)

   வ த்தல்; harassing, tormenting.

     "பாதகவரக்்கத் க்  ஈரலாம்ப " (ஈ .9.9.ப்ர.);.

     [ஈரல் = ளத்தல் ேபான்  ெநஞ்சத்ைத வ த் ம் ன்பம்.]

ஈரல்கட்

 
 ஈரல்கட் īralkaṭṭi, ெப. (n.)

ஈரற்கட்  பாரக்்க;see Iarkatti. (சா.அக.);.

     [ஈரல் + கட் .]

ஈரல்க கல்

 
 ஈரல்க கல்īralgarugal, ெப. (n.)

   அள டற்கரிய அசச்த்தாேலற்ப ம் கல் ரல் ந க்கம்; fear, supposed to affect the liver, showing extreme 
shiver.

     [ஈரல் + க கல்.]

ஈரல்க -தல்

ஈரல்க -தல்īralgarugudal,    7 ெச. . . (v.i.)

   ன்பம் தல்; to be tormented with such intense anguish as to scorch the liver.

     "ஈரல் க ப் ேபா ற் " ( ன்.); (சா.அக.);.

     [ஈரல் + க தல்.]

ஈரல்கழைல

 
 ஈரல்கழைலīralkaḻlai, ெப. (n.)

ஈரற்கழைல பாரக்்க;see Irar-kalalai. (சா.அக.);.

ஈரல் ைடசச்ல்

 
 ஈரல் ைடசச்ல்īralkuḍaiccal, ெப. (n.)

ஈரற் ைடசச்ல் பாரக்்க;see Irar kượaiccal. (சா.அக..);.

     [ஈரல் + ைடசச்ல்.]

ஈரல்

 
 ஈரல் īralkuḻi, ெப. (n.)

ஈரற்  பாரக்்க;see Irarkuli.

     [ஈரல் + .]
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ஈரல்தாங்

 
 ஈரல்தாங் īraltāṅgi, ெப. (n.)

   மார் க் ள் வ ற் ற் ம் ெநஞ் ற் ம் ந வாக ள்ளேவார ்தைசப்பற் ள்ள சவ் ; muscular and 
membraneous partition that separates the abdomen from the thorax-diaphragm. (சா.அக.);.

     [ஈரல் + தாங் .]

ஈரல் ந கல்

 
 ஈரல் ந கல்īralnaḻugal, ெப. (n.)

   ஈரல் சரிதல்; dislocation of the liver-hepatoptosis. (சா.அக.);.

     [ஈரல் + ந வல் – ந கல்.]

ஈரல் நிறம்

 
 ஈரல் நிறம்īralniṟam, ெப. (n.)

   க ஞ் வப்  நிறம்; dark red, purple, the colour of the liver.

     [ஈரல் + நிறம். நிழல் – நிறன் - நிறம்.]

ஈரல் பைடசச்ால்

 
 ஈரல் பைடசச்ால்īralpaḍaiccāl, ெப. (n.)

   ஈர ன் நாளம்; hepatic vein - vena portae. (சா.அக.);.

     [ஈரல் + பைடசச்ால். பைடசச்ால் - உ பைடசச்ால் ேபான்ற நாளம்.]

ஈரல் பதறல்

 
 ஈரல் பதறல்īralpadaṟal, ெப. (n.)

   அசச்ப்ப தல்; frightened. 

     'அவன் ையக் கண்  ஈரல் பத ப்ேபாய் ட்டான்' (இ.வ.);.

     [ஈரல் + பத .]

ஈரல் பைன

 
 ஈரல் பைனīralpaṉai, ெப. (n.)

   உலட் ப்பைன;   ஆண்டப்பைன, ஆைணப்பைன; bastardd sagopalm, jaggery-palm.

ம. ஈறம்பன.

     [ஈரல் + பைன. ஈரல் = ரிதல்.]

ஈரல் க்கம்

 
 ஈரல் க்கம்īralvīkkam, ெப. (n.)

   கல் ர ன் க்கம்; enlargement of the liver-hepatomegalia. (சா.அக.);.

     [ஈரல் + க்கம், ங்  - க்கம்.]

ஈர த்த ேசா

 
 ஈர த்த ேசா īralittacōṟu, ெப. (n.)

   தண்ணீர ்அல்ல  ஈரங் க ஞ் ேசா ; cooked rice which has absorbed moisture (சா.அக.);.

ம வ. தங்கல்ேசா . பைழய ேசா . பழக. பழஞ்ேசா .

     [ஈரம் → ஈர த்தல் + ேசா .]
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ஈர -த்தல்

ஈர -த்தல்īralittal,    4 ெச. . . (v.i.)

.

   1. ஈரமாதல்; to become moist, damp (j);.

   2. பதன ந்  நீரக் தல்; to perish and become moist.

     "பலாப்பழம் அறக்கனிந்  ஈர த்த " (உ.வ.);.

     [ஈரம் - ஈர . ஈர த்தல். ஈர த்தைத 'ஈத் ப் ேபாய் ட்ட  நீத் ப்ேபாய் ட்ட ' என்  
ெகாசை்சயாக வழங் வர.்]

ஈர ரத்தம்

ஈர ரத்தம்īralirattam, ெப. (n.)

   1. ைர னின்  வ ம் அரத்தெவா க் ; discharge of blood.

   2. ஈர ல் நிற்  ரத்தம்; blood contained in the lungs.

   3. கல் ர னின் ண்டா ம் அரத்தப்ேபாக் ; hemorrhage of the liver - hepatorrhagia (சா.அக.);.

     [ஈரல் + இரத்தம்.]

ஈர லரத்்

ஈர லரத்் īralulartti, ெப. (n.)

   மாட் ேநாய் வைக (மாட் ைவ. .41);; disease of the spleen, in cattle (ெச.அக.);.

     [ஈரல் + உலரத்் .]

ஈர த் தானம்

 
 ஈர த் தானம்īraluṟuttāṉam, ெப. (n.)

ஈரற்  பாரக்்க;see Irakuli.

     [ஈரல் + உ  + தானம்.]

ஈரெலரிசச்ல்

ஈரெலரிசச்ல்īralericcal, ெப. (n.)

   1. ஒ ேநாய்; inflammation of the liver.

   2. மாட் ேநாய்; inflammation of the liver in cattle. (சா.அக.);.

     [ஈரல் + எரிசச்ல்.]

ஈரவணி

ஈரவணிīravaṇi, ெப. (n.)

ஈரணி பாரக்்க (பரிபா.11,86, உைர);;see Irani.

     [ஈரம் + அணி - ஈரவணி.]

ஈரவன்

ஈரவன்īravaṉ, ெப. (n.)

   1. ளிர ்நிலா; moon, producing coolness (w.);.

   2. ஈரம் (ஆ.அக.);; moisture.

   3. ஈரங்்க ர;் coorays (ஆ.அக.);.

     [ஈரம் - ஈரவன்.]

ஈரவா

 
 ஈரவா īravāli, ெப. (n.)

   ைரவா  யரி  (சா.அக.);; a kind of millet.

     [ஈரம் + ஆ . ஈரவா .]

ஈர ைதப்

ஈர ைதப் īravidaippu, ெப. (n.)

   1. ஈர நிலத் ல் ைதக்ைக; sowing on land when wet.

   2. ஈரநிலத் ண்டான ப ர;் crop produced from seed sown in moist land.

     [ஈரம் + ைதப் . நீர ்– நீரம் – ஈரம். ஈரம் பாரக்்க;see Iram.]
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ஈர ள்ளி

 
 ஈர ள்ளிīravuḷḷi, ெப. (n.)

ஈ ள்ளி பாரக்்க (மைல);;see Irulli.

   ம. ஈர ள்ளி;க. ஈ ள்ளி.

     [ஈரம் + உள்ளி. உள்ளில் – உள்ளி. உள்ளில் = உள்ேள ஒன் ம் இல்லாத .]

ஈர ணிகம்

 
 ஈர ணிகம்īravūṇigam, ெப. (n.)

   த்  வல்லாைர; a species of Indian pennywort grown on mountains or on the top of hills.

     [ஈரம் + ஊணிகம்.]

ஈரெவங்காயம்

 
 ஈரெவங்காயம்īraveṅgāyam, ெப. (n.)

   ெவங்காயம்; onion.

பட. ஈர ெபங் ெவ.

     [ஈரம் + ெவம் + காயம். ெவள்ைள ெவங்காயம் எனப்ப ம் ெவள்ைளப் ண் னின் ம் 
ேவ ப த் வதற்காக ஈர ெவங்காயம் என் ம் ெசால்லாட்  ேதான் ய .]

ஈர ெவண்காயம்

 
 ஈர ெவண்காயம்īraveṇkāyam, ெப. (n.)

ஈரெவங்காயம் பாரக்்க;see Iravengayam.

     [ஈரம் +  ெவம் + காயம். ெவம் + காயம் - ெவங்காயம் - ெவண்காயம் என்ப  ைழயான வழக் .]

ஈரற்கட்

ஈரற்கட் īraṟkaṭṭi, ெப. (n.)

   1. கல் ர ண்டா ங் கட் ; abscess of the liver. (சா.அக.);.

   2. மண்ணீர ன் க்கம்; enlargement of spleen.

     [ஈரல் + கட் .]

ஈரற்க ப்

 
 ஈரற்க ப் īraṟkadippu, ெப. (n.)

   ேநா னால் கல் ரல் ப த்தல்; enlargement of the liver.

     [ஈரல் + க ப் .]

ஈரற்க -தல்
ஈரற்க -தல்īraṟgarugudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   க ம் அசச்ப்ப தல் (யாழ்.அக.);; to be very much afraid.

ஈரற்கல்

 
 ஈரற்கல்īraṟkal, ெப. (n.)

   மந்தாரச் ைல எனப்ப ம் கல் (யாழ்.அக.);; medicinal stone.

     [ஈரல் + கல்.]
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ஈரற்கழைல

 
 ஈரற்கழைலīraṟkaḻlai, ெப. (n.)

   கல் ர ண்டா ங் கழைலக் கட் ; tumour of the liver-hepatoma. (சா.அக.);.

     [ஈரல் + கழைல.]

ஈரற் ைல

 
 ஈரற் ைலīraṟkulai, ெப. (n.)

   ஈர ன் ெகாத் ; lobes of the liver.

     [ஈரல் + ைல.]

ஈரற் ைல 
ந க்கம்

 
 ஈரற் ைல ந க்கம்īraṟkulainaḍukkam, ெப. (n.)

   அசச்த் னால் ஈரற் ைலக்ேகற்ப ம் அ ரச்் ; shock due to visceral tremor through fear. (சா.அக.);.

     [ஈரல் + ைல + ந க்கம்.]

ஈரற் ைல பைத-
த்தல்

ஈரற் ைல பைத-த்தல்īraṟkulaibadaiddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ேவதைனப்ப தல்; to become deeply grieved.

     [ஈரல் + ைல + பைத.]

ஈரற்

 
 ஈரற் īraṟkuḻi, ெப. (n.)

   ஈர க்  ேநராக வ ற் க்  ேம க் ம் ; upper middle portion of the abdomen, over or in front of the 
stomach - epigastric region. It is also called the pit of the stomach. (சா.அக.);.

     [ஈரல் + .]

ஈரற்ேக

 
 ஈரற்ேக īraṟāṭu, ெப. (n.)

   கல் ர க்ேகற்ப ம் அ ; atrophy and degeneration of the liver-cirrhosis. (சா.அக.);.

     [ஈரல் + ேக .]

ஈரற்ெகாத்

 
 ஈரற்ெகாத் īraṟkottu, ெப. (n.)

ஈரற் ைல பாரக்்க;see Irarkulai.

     [ஈரல் + ெகாத் .]

ஈரற்ேகாளா

 
 ஈரற்ேகாளா īraṟāḷāṟu, ெப. (n.)

ஈரற் ச  பாரக்்க;see irar pisagu.

     [ஈரல் + ேகாளா .]

ஈரற் ச்

 
 ஈரற் ச் īraṟpiccu, ெப. (n.)

ஈரற் த்  பாரக்்க;see Irarpittu. (சா.அக.);.

     [ஈரல் + த்  → ச் .]
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ஈரற் ச

ஈரற் ச 1īraṟpisagu, ெப. (n.)

   கல் ர ண்டா ங் ேகாளா ; hepatic disorder.

   2. ெபா வாக ஈர ண்டா ங் ற்றம்; disorder of the liver or the lungs or the spleen in general. (சா.அக.);.

     [ஈரல் + ச .]

ஈரற் த்

ஈரற் த் īraṟpittu, ெப. (n.)

   1. கல் ர ல்உண்டா ம் த்தம்; bile secreted in the liver.

   2. த்தநீர ்தங் ம் ைப;   ; small membraneous sac which receives the bile from the liver gall-bladder. (சா.அக.);.

     [ஈரல் + த் .]

ஈர

ஈர īraṟivu, ெப. (n.)

   1. இம்ைம ம ைம; this birth and the supposed next.

   2. உற்ற , ைவய ; senses of touch & taste.

     "நந் ம் ர ம் ஈர னேவ" (ெதால்.ெபா ள்.மர .29);.

     [இ  – ஈர ்+ அ .]

ஈரா

ஈராīrā, ெப. (n.)

   ெவட் ப்படாத; not cut.

     "இ ங்ேகாள் ஈராப் டை்க" ( றநா.381:25);.

     [ஈர ்+ ஆ. (எ.ம.இ.நி.);.]

ஈராங்ெகால்

 
 ஈராங்ெகால் īrāṅgolli, ெப. (n.)

   சலைவத் ெதா லாளி; washerman. ஈரங்ெகால்  பாரக்்க;see Irankolli.

ம. ஈராங்ெகால் .

     [ஈரம் + ெகால்  – ஈரங்ெகால்  - ஈராங்ெகால்  (ெகா.வ.);.]

ஈரறம்

 
 ஈரறம்īraṟam, ெப. (n.)

   இல்லறம் றவறம் ஆ ய இ வைக அறம்; family life and ascetic life.

     [இ  → ஈர ்+ அறம்.]

ஈர ர்

ஈர ரī்raṟivuyir, ெப. (n.)

   1. ஊற்ற ம் ைவய ைடய சங்  நத்ைத த யன (நன். 446);; beings that have only two senses, viz. 
touch and taste like-shell-fish, snail etc.

     [இ  – ஈர ்+ அ  + உ ர.்]

ஈரா ைட 
ெவண்பா

 
 ஈரா ைட ெவண்பாīrāciḍaiveṇpā, ெப. (n.)

   ய், ர,் ல், ழ் ஒற்  நான் ம் ஆசாய் வ ம் ெவண்பா; to insert ய், ர,் ல், or ழ் in the rhyming foot in two lines of a 
stanza.

     [இ  → ஈர ்+ ஆக → இைட + ெவண்பா.]
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ஈராட்

ஈராட் 1īrāṭṭi, ெப. (n.)

   1. இரண்  மைன கள்; two wives.

   2. இரண்  ெபண்டாட் க்காரன்; man having two wives. (சா.அக.);.

     [இ  → ஈர ்+ ஆட் .]

 ஈராட் 2īrāṭṭi, ெப. (n.)

   1. காற்  மா ய க்ைக; changeable state of the wind and weather, previous to the change of monsoon, indicative of 
rain.

   2. காற் ன் அைம ; calm, lull, failing of the wind between monsoons.

   3. நிைல ன்ைம; fickleness, hesitation, fluctuation of mind. 

     'மனம் ஈராட் ப்ப ன்ற ' (இ.வ.);.

     [இ  - ஈர ்+ ஆட் . ஆ  - ஆட்  – ஆட் . இ பா ம் இ க்கப்படல் ஆட்டப்ப தல்.]

ஈராட்ைட

 
 ஈராடை்டīrāṭṭai, ெப. (n.)

   இரண்  ஆண் கள்; two years.

     [இ  - ஈர ்+ ஆடை்ட. ஆண்  – ஆண்ைட – ஆடை்ட.]

ஈராட்ைடப்

 
 ஈராடை்டப் īrāṭṭaippūṭu, ெப. (n.)

   இரண்  ஆண்  நிைலத் க் ம்  அல்ல  இரண்  ஆண் க் ெகா ைற த் க் காய்க் ம் 
; plant which lives only for two years or which produces its flower and fruit once in two years. (சா.அக.);.

     [இ  + ஆடை்ட + . ஆண்  – ஆண்ைட – ஆடை்ட. ண் _- .]

ஈரா

ஈரா īrāṭi, ெப. (n.)

   1. ஈரம் (யாழ்.அக.);; wetness, dampness.

   2. மைழக் ணம்; cloudiness.

     [ஈரம் + ஆ  - ஆ . ஈரம் ஆ ய  என்ப  ஈரம்பட்ட  எனப் ெபா ள்ப ம்.]

ஈராண்  

 
 ஈராண்  īrāṇṭumūli, ெப. (n.)

   த்தரக்ள் ப ெய க்கா க்கேவண்  இரண்  ஆண் ற் ெகா ைற டெ்காள்வதாகக் 
க தப்பட்ட அரியேதார ் ைக; unknown drug said to be taken by Siddhars once in two years with a view to 
keeping off hunger (சா.அக.);.

     [இரண்  – இ  - ஈர ்+ ஆண்  + .]

ஈரான்

 
 ஈரான்īrāṉ, ெப. (n.)

   பார கம்; Iran formerly known as Persia, (muham);.
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ஈரி

ஈரி1īri, ெப. (n.)

   இளம் மகளிர ்கழற் க் காய்களில் ஒன்ைற எற் ம் பலவற்ைற அள்ளி ம் ஆ ம் ைளயாட் ; play 
of girls, usu. with molucca beans, in which first two and then more beans are taken up together from the ground while one 
bean is tossed in the air.

   2. ஐந்  அல்ல  ஏ  ழாங்கற்கைளக் ெகாண்  யர ்ஆ ம் ெகாக்கான் ைளயாட் ; a game 
played by girls with five or seven pebbles.

     [இரண்  – இ  - ஈர ்→ ஈரி.]

 ஈரி2īri, ெப. (n.)

   1. கந்ைத; rags, torn clothes.

   2. பலாக்காய்த் ம் ; fibres between the pulps in a jack fruit.

     [ஈரத்ல் = ளத்தல். ஈர ்- ஈரி + ள ண்ட . ய்ந்த . தரந்்த தார.்]

 ஈரி3īrittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ஈரமாதல்; to become wet most, damp, cool.

     "ேசா  ஈரித் ட்ட ".

   2. ளிரத்ல்;, to be cool, as a breeze, to be benumbed, or stiffened, by coldness or disease.

     "ஈரித்த ெதன்றல்" ( மர. ர.ம ைரக்.31);.

     [ஈரம் → ஈரி.]

ஈரிசச்ல்

 
 ஈரிசச்ல்īriccal, ெப. (n.)

ஈரி-த்தல் பாரக்்க;see Iri (சா.அக.);.

     [ஈரித்தல் – ஈரிசச்ல்.]

ஈரிடம்

ஈரிடம்īriḍam, ெப. (n.)

   இரண் டம் (ெதால். ெசால். 226);; two places.

     " ன்னிைல தன்ைம ஆ ரிடதெ்தா ம்" (ெதால்.ெசால். ைன.29);.

     [இரண்  → இ  → ஈர ்→ இடம்.]

ஈரிணம்

 
 ஈரிணம்īriṇam, ெப. (n.)

   உழமண் நிலம்; sols of fuller's earth.

     [ஒ கா. ஈரம் + நிலம் + ஈரநிலம் → ஈரிலம் → ஈரிணம்.]

ஈரித்த ேசா

 
 ஈரித்த ேசா īrittacōṟu, ெப. (n.)

   ல் ட்  ஈரந்தங் ய ேசா ; watery boiled rice which has absorbed moisture through coldness. 

ஈர த்த ேசா  (சா.அக.); பாரக்்க;see Irahtta sõru.

     [ஈரம் →  ஈரித்தல் → ஈரித்த + ேசா .]

1077

www.valluvarvallalarvattam.com 5851 of 19068.



ஈரித் ப் ேபா-தல்

ஈரித் ப் ேபா-தல்īrittuppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   1. ளிர ்அல்ல  ேநா னால் ெதா ணரவ்ற் ப் ேபாதல்; to be benumbed or deadened by coldness or 
disease.

   2. ளிரந்்  ேபாதல்; to get cold or moist. (சா.அக.);.

     [ஈரம் → ஈரித்தல் → ஈரித்  + ேபாதல்.]

ஈரிப்

ஈரிப் īrippu, ெப. (n.)

   1. ஈரம்; dampness, moisture.

   2. நட்  (ஈ . 9.2.4.3);; friendship.

     [ஈரம் – ஈரி - ஈரிப் .]

ஈரிய

ஈரியīriya, .ெப.எ. (adj.)

   1. ஈர ள்ள; moisture, dampness.

   2. ளிரை்ம; coldness.

     [ஈரம் – ஈரிப்  - ஈரிம் ..]

 ஈரியīriya, .ெப.எ. (adj.)

   1. ஈர ள்ள; damp, wet.

   2. ளிரந்்த (ஆஅக.);; cold.

     "ஈரிய நிறம்  வாளி" ( ைள.மாயப்.21);.

   3. அன் ைடய; kindly, loving, affectionate.

     "ஈரிய ெநஞ்சம்".

     [ஈரம் → ஈரி → ஈரிய.]

ஈரியம்

 
 ஈரியம்īriyam, ெப. (n.)

   உடம் ன் நான் வைக நிைலகள். அைவயாவன: நடத்தல், நிற்றல், இ த்தல், டத்தல்; four positions of 
the body viz., going, standing upright, sitting and lying down.

     [ஈரி → ஈரியம், ஈரித்தல் + ளத்தல், இரண்டாக அல்ல  நான்காகப் ள ப தல், நான்  வைக.]

ஈரிைல

 
 ஈரிைலīrilai, ெப. (n.)

   ஞா  (அக.நி.);; sun. (ெச.அக.);.

     [ஒ கா. ஏர ்+ எல் - ஏெரல் - ஈரில் – ஈரிைல. ஏெரல் - எ ஞா .]

ஈரிைலத் தாமைர

 
 ஈரிைலத் தாமைரīrilaittāmarai, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ; a kind of flowering (lotus); plant with leaves divided into two parts. It is opposed to ஓரிைலத் 
தாமைர.

     [இரண்  → இ  → ஈர ்+ இைல + தாமைர.]
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ஈரிைலப்ப ர்

 
 ஈரிைலப்ப ரī்rilaippayir, ெப. (n.)

   இரண் ைல ள்ள இளம்ப ர;் young shoot when two blades appear [w.).

     [இரண்  . இ  → ஈர ்+ இைல + ப ர.்]

ஈரிைழ

 
 ஈரிைழīriḻai, ெப. (n.)

   ஆைட னிரடை்ட ல்; double thread used in weaving, as in muslin 'ஈரிைழத் ண் '.

ம. ஈரிழ.

     [இரண்  → இ  → ஈர ்+ இைழ.]

ஈரிைற

ஈரிைறīriṟai, ெப. (n.)

   1. ஈரர ; diarchy.

   2. இரண்  ைற ெப ம் வரி; double duty or similar impost

     "நா ம் றந்  அவரக் ம் றக்க ேவ ேமா? ஈரிைற ண்ேடா?" (ஈ .1,3,ப்ர.);.

     [இரண்  → இ  → ஈர ்+ இைற.]

ஈரற்ீறா

 
 ஈரீற்றாīrīṟṟā, ெப. (n.)

   இரண்டாம் ஈற்  மா  (ஆ.அக.);; the cow which yeaned for the second time.

ஈ டல்

 
 ஈ டல்īruḍal, ெப. (n.)

   இ தன்ைமத்தான டல்; body, which has two features. (ஆ.அக.); ஈ டல் ஓ ர ்(உ.வ.);.

     [இரண்  → இ  → ஈர ்+ உடல்.]

ஈ -தல்

ஈ -தல்īrudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ஈரத்ல்; lo fascinate. (ஆ.அக.);.

   2. வ த் தல்; to afflict.

     "காமேநாய் ஈ ன்ற " (கந்த .மாையப்.72);.

     [ஈர ்→ ஈ . ஈ தல்.]

ஈ ர்

 
 ஈ ரī்ruyir, ெப. (n.)

   ல்; pregnancy as the body is consisting of two lives (சா.அக.);.

     [இரண்  → இ  → ஈர ்+ உ ர.்]

ஈ ர்க்காரி

 
 ஈ ரக்்காரிīruyirkkāri, ெப. (n.)

   ல்ெகாண்ட ெபண்; pregnant woman, as holding two lives. (w.);

     [இரண்  → இ  → ஈர ்+ உ ர ்+ காரி.]

ஈ ர்ப் ண

ஈ ரப்் ண īruyirppiṇavu, ெப. (n.)

   ற்ெகாண்ட ண  (அகநா.72);; pregnant female, either human or animal, having another life within her.

     [இரண்  → இ  → ஈர ்+ உ ர ்+ ண .]
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ஈ ரா த்தல்

 
 ஈ ரா த்தல்īruyirāyiruttal, ெப. (n.)

   க க் ெகாண்ட ெபண்ணா த்தல்; woman in a state of pregnancy. (சா.அக.);.

     [இரண்  → இ  → ஈர ்= உ ராய் + இ த்தல்.]

ஈ வா

 
 ஈ வா īruvāti, ெப. (n.)

   ப்ைபக் ைர; rubbish green (சா.அக.);.

     [ஒ கா. ஈரம் + வளரத்்  + ஈரவளரத்்  → ஈரவா  → ஈ வா .]

ஈ வா

 
 ஈ வாīruvā, ெப. (n.)

   கா வா, ெவள் வாக்கள்; new moon and full moon.

     [இரண்  → இ  → ஈர ்+ உவா.]

ஈ

 
 ஈ īruruvi, ெப. (n.)

ஈரவ்  பாரக்்க (யாழ்ப்.);;see irvali.

     [இரண்  → இ  → ஈர ்+ உ .]

ஈ ள்

ஈ ள்īruḷ, ெப. (n.)

ஈரல் பாரக்்க;see iral.

     "ஈ ட்ட  " ( வக.2791);. (அகநா.394.8);.

     [இரண்  – இ  – ஈர ்+ உள்.]

ஈ ள்ளி

 
 ஈ ள்ளிīruḷḷi, ெப. (n.)

   ெவங்காயம் ( .அ.);; onion allium cepa.

   ம., க. ஈ ள்ளி;   ெத. நீ ல் , நீ ல்ெல; . நீ ள்ளி.

     [ஈரம் + உள்ளி. உள்ேள ஈர ைடய .]

ஈ ள்ளிக்ேகாைர

 
 ஈ ள்ளிக்ேகாைரīruḷḷikārai, ெப. (n.)

   ேகாைர வைக; a sedge, culon terete, Cyperus articulatus. (ெச.அக.);.

     [ஈரம் + உள்ளி + ேகாைர.]

ஈெரசச்ம்

ஈெரசச்ம்īreccam, ெப. (n.)

   1. ெபயெரசச்ம்; adjective.

   2. ைனெயசச்ம்; adverb.

     [இரண்  → இ  → ஈர ்+ எசச்ம்.]
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ஈெரன் ப் 
ெபா த்த

 
 ஈெரன் ப் ெபா த்தīreṉpupporutta, ெப. (n.)

   ந ேவ சைதப் பற் ன்  இரண்ெட ம் ங் ய அைசயா ட் ; an immovable joint with no intervening 
tissue between the bones – Synarthrosis. (சா.அக.);.

     [இரண்  → இ  → ஈர ்+ என்  + ெபா த் .]

ஈெரண்வைகக் ல
ம்

 
 ஈெரண்வைகக் லம்īreṇvagaigālam, ெப. (n.)

   ெநல், ல், வர , ைன, சாைம, இ ங் , ேதாைர, இற  (ரா ..);. எள், ெகாள், பய , உ ந் , அவைர, 
கடைல, வைர, ெமாசை்ச என்பன; sixteen varieties of grain.

     [இரண்  - இ  + ஈர ்+ எண் + வைக + லம்.]

ஈெர த்  
ஒ ெமா

ஈெர த்  ஒ ெமா īreḻuttuorumoḻi, ெப. (n.)

   இரண்ெட த் களாலா ய ெசால் (ெதால். ெசால். 45);; word made of two letters (பல, ல);.

     [இரண்  – இ  - ஈர ்+ எ த்  + ஒ  + ெமா .]

ஈெராட்

ஈெராட் 1īroṭṭu, ெப. (n.)

   உ ன்ைம; uncertainty, doubt. 'ேநாயாளி ன் காரியம் ஈெராட்டா க் ற ' (உ.வ.);.

     [இ  → ஈர ்+ ஒட்  = ஈெராட்  + இ வைக.]

 ஈெராட் 2īroṭṭu, ெப. (n.)

   உ ன் அ ப்பைட லைமந்த ெகாள் ெகாைட; conditional bargain.

     [இ  → ஈர ்+ ஒட்  = ஈெராட் . ஒட்  = ஆைண, ைர. உ ெமா . இ  → ஈர ்= ெபரி . .]

ஈெராற் வாரம்

ஈெராற் வாரம்īroṟṟuvāram, ெப. (n.)

   இரண்  மாத் ைர ெபற் வ ஞ் ெசய் ள் ( லப்.3,136, உைர);; musical composition sung with double beat.

     [இரண்  → இ  → ஈர ்+ ஒற்  + வாரம்.]

ஈ

ஈ īli, ெப. (n.)

   ைகவாள்; sword.

   2. ரிைக; dagger

     [இல் ( த் தல்); → ஈல் → ஈ .]

ஈ -த்தல்

ஈ -த்தல்īvittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பங் தல்; to distribute, apportion.

     [ஈதல் = த தல். பங் தல். ஈ → ஈ  → ஈ த்தல் ( . .);.]

ஈ ங்

ஈ ங் īviḻuṅgi, ெப. (n.)

   ஈைய ங் ம் பறைவ; fly-catcher.

   2. ஈத் ன் ம் பல் ; fly-catching lizard.

   3. ஈ ண் ஞ் ெச ; fly-trap.

   4. எைத ம் நம் ம் டன்; simpleton who believes in any and everything told.

     [ஈ + ங் . ஈ = ஈதல்.]
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ஈ ரக்கம்

 
 ஈ ரக்கம்īvirakkam, ெப. (n.)

   மனக்க ; compassion associated with liberality, sympathy, (colloq);.

     [ஈ  + இரக்கம்.]

ஈ

ஈ īvu, ெப. (n.)

   1. ெகாைட; giving, bestowing.

     "ஈ தைன ேமற்ெகாண்ட" (கம்பரா.கார் க.22);.

   2. நன்ெகாைடப் ெபா ள்; gift donation.

     " த் ள்ள மைன ேயா, கரத்்தர ம் ஈ " ( :நீ .19.14);. 

   3.. பங் ைக; distribution, sharing.

   4. ஒ ைக; disappearance, vanishing.

     "ஈ லாத ைனகள்" ( வ். வாய்.4,7,3);.

   5. கணக் ற் ரித் க் கண்டேப ; quotient (math);.

   ம. ஈ ;   க. ஈ;ெத. ஈ .

     [ஈ - ஈ .]

ஈ க்கணக்

ஈ க்கணக் īvukkaṇakku, ெப. (n.)

   1. வ த்தல் கணக் ; division (w.);.

   2. ரி ; part.

   3. கணக் ; mathematics.

     [ஈ  + கணக் .]

ஈ ேசாய்

ஈ ேசாய் īvucōyvu, ெப. (n.)

   1. மனம் இள க் ெகா க் ம் ெகாைட (யாழ்.அக.);; gift out of sympathy.

   2. ெகாைட ம் இளக்கார ம்; charity and debasement.

     [ஈ  + ேசாய் , ேசார்  → ேசாய் .]

ஈ ேசார்

 
 ஈ ேசார் īvucōrvu, ெப. (n.)

   ழ்நிைல அைம ; Seasonableness and unseasonableness with particular reference to the resources on hand. 

ஈ  ேசார்  பாரத்் ச ்ெசய்ய ேவண் ம் (இ.வ.);.

     [ஒ கா. ஈ  ேசா  - ஈ ேசார் .]

ஈ தரம்

ஈ தரம்īvudaram, ெப. (n.)

   சராசரி வரித்தண்டல்; average collection (GTn D.288);.

     [ஈ  + தரம். ஈ  = ெகா த்தல். தரம் = அள .]

ஈ மானியம்

 
 ஈ மானியம்īvumāṉiyam, ெப. (n.)

   நில வ ம்ப க் த் தக்கப  ஈ த் க் ெகா க் ம் உரிைம; grand of a proportion or percentage on any branch 
of land revenue, which fluctuates with the improvement of deterioration of the produce. (RF.);.

     [ஈ  + மானியம்.]
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ஈேவான்

ஈேவான்īvōṉ, ெப. (n.)

   1. ெகாைடயாளி; donor benefactor.

   2. கற் ப்ேபான் (ெதால்.பா .உைர.); teacher.

ம. ஈேவான்.

     [ஈ → ஈேவான்.]

ஈழக்க ங்கா

ஈழக்க ங்கா īḻkkaruṅgācu, ெப. (n.)

   பைழய நாணய வைக; an old coin (M.E.R. 47 of 1925);.

     [ஈழம் + க ம் + காக.]

ஈழக்கா

ஈழக்கா īḻkkācu, ெப. (n.)

   நாணய வைக; coin of Srilanka (I.М.Р.Тj 38); 

ஈழநாட்  நாணயம்.

ம. ஈழக்கா .

     [ஈழம் + கா .]

ஈழக் லசச்ான்றா
ர்

ஈழக் லசச்ான்றாரī்ḻkkulaccāṉṟār, ெப. (n.)

   சான்றார ் ரி னர ்(ெபரிய .ஏனா .2);; division of the cánár caste.

     [ஈழம் + லம் + சான்றார.் சான்றார ்+ ேபாரம்றவர.்]

ஈழங்கனாக் 
காண்( )-தல்

ஈழங்கனாக் காண்( )-தல்īḻṅgaṉākkāṇṇudal,    12 ெச. . . (v.i.)

   கண்ணாற் காணாதைதக் கன ல் கா தல் ( வ். க் ந் 1. யா);; to dream of things which had never 
before been in one's experience referring to the dream experiences of those in ancient times who had not seen Ceylon.

     [ஈழம் + கனா + கா தல் = ஈழத் க் ப் பண்ைடக் காலத் ன் ேசரன்  எனப்ெபயரி ந்த . 
அந்நாட் ச ்ேசர இளவரசரக்ள் எவ ம் கண் ம் ேகட்  ராத ைமப் ெபா ள்கைளத் தம் 
கடற்பயணங்களால் ெகாணரந்்  ேசரத்்ததால் ஈழக்கன  ைம காண க்  ஆ ற் .]

ஈழங் ழங்

 
 ஈழங் ழங் īḻṅgiḻṅgu, ெப. (n.)

   ெப வள்ளி; wing-stalked yam.

ம. ஈழசே்சம் .

     [ஈழம் + ழங் .]

ஈழசே்சரி

ஈழசே்சரிīḻccēri, ெப. (n.)

   கள்ளிறக் பவர ்வா டம்; locality inhabited by toddy-drawers (S.I.I.ii.44);.

     [ஈழவர ்+ ேசரி – ஈழவசே்சரி → ஈழசே்சரி.]

ஈழஞ் ற் ேயாடல்

 
 ஈழஞ் ற் ேயாடல்īḻñjuṟṟiyōṭal, ெப. (n.)

   இலங்ைக ன் ழக்  வ ேய ெசல் ங் கப்பற் ெசல  (பயணம்);; sailing round the eastern side of Ceylon.

     [ஈழம் + ற்  + ஒடல்.]

ஈழத்தலரி

 
 ஈழத்தலரிīḻttalari, ெப. (n.)

   அலரி வைக; pagoda tree.

ம. ஈழத்தலரி.

     [ஈழம் + அத்  + அலரி.]
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ஈழத்

 
 ஈழத் īḻtti, ெப. (n.)

   கல்லத் ; hill banyan.

     [ஈழம் + அத் .]

ஈழத் மரவாைழ

ஈழத் மரவாைழīḻttimaravāḻai, ெப. (n.)

   1. ஈழநாட் ன் மரவாைழ; a kind of plantain in Srilanka.

   2. நாட் மா வாைழ; indegenous plantain. (சா.அக.);.

ம. ஈழத்  மரவாழ.

     [ஈழம் + அத்  + மரம் + வாைழ. அத்  → அத்  - சாரிையத் ரி .]

ஈழத் த் ேதங்காய்

 
 ஈழத் த் ேதங்காய்īḻttuttēṅgāy, ெப. (n.)

   இலங்ைக ல் ைள ம் ேதங்காய் (யாழ்ப்பாணத் க்காய் என் ம் ெசால்வ ண் );; cocoanut variety of 
Srilanka. (சா.அக.);.

     [ஈழம் + அத்  + ேதங்காய்.]

ஈழத் ண

 
 ஈழத் ண īḻttuṇavu, ெப. (n.)

   ஈழநாட்  உண ப் ெபா ள்கள்; food preparation from Srilanka.

     "ஈழத்  ண ம் காழகத் தாக்க ம்" (பட் னப்.);.

     [ஈழம் + அத்  + உண .]

ஈழத் ப் தன்ேறவ
ன்

ஈழத் ப் தன்ேறவன்īḻttuppūtaṉṟēvaṉ, ெப. (n.)

   கைடக் கழகப் லவ ள் ஒ வர ்( ந்.343);; a poet of Sangam Age.

     [ஈழம் + அத்  + தன் + ேதவன். தன்ேறவன் → தன்மகன் ேதவன்.]

ஈழநா

ஈழநா īḻnāṭu, ெப. (n.)

   இலங்ைக (ேதவா.123.9.7);; Srilanka (Ceylon);.

ம. ஈழத்  நா .

     [ஈழம் + நா .]

ஈழப் ளி

 
 ஈழப் ளிīḻppuḷi, ெப. (n.)

   ெகா க்காய்ப் ளி; malabar gamboges.

     [ஈழம் + ளி.]
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ஈழம்

ஈழம்īḻm, ெப. (n.)

   1. இலங்ைக ( ங்களம்); ( வா.);; Srilanka (Ceylon);.

   2. ெபான் (இர நகர.68);; gold.

   3. கள் ( டா.);; toddy, arrack.

   4. கள்ளி (மைல.);; spurge.

   ம. ஈழம்; pal Sihata.

ஈழம் + ஈழநா , ஈழத் ல் ைளந்த ெபான் மாைழ. 

   1. இல் = த்தல், தாழ் , பள்ளம், ழக் . இல் → ஈல் → ஈளம் → ஈழம் + ழக் ள்ள

   2. ழக் னின்  வந்தெபான்.

   3. ஈள் → ஈளம் (ஈைள); + ெதாய் , மயக்கம் ஈளம் → ஈழம் + மயக்க ண்டாக் ம் கள்.

   4. உடச்ா (கள்); ெகாண்ட கள்ளிசெ்ச .]

ஈழம் ஞ்ைச

ஈழம் ஞ்ைசīḻmbuñjai, ெப. (n.)

   வரிவைக; tax. (SIIVii, 122);.

     [ஈழம் + ட்  = ஈழப் ட்  → ஈழப் ஞ்  → ஈழப் ஞ்ைச.]

ஈழம் ட்

ஈழம் ட் īḻmbūṭci, ெப. (n.)

   ஒ  பைழய வரி; ancient tax. (S.I.l.ii. 521.31);.

     [ஈழம் + ட் . ஈழம் + கள். ண் → ட்  (கடைமயாக ெச த்தப்பட்ட . ஈழப் ட் கள் வரி.]

ஈழமண்டலம்

ஈழமண்டலம்īḻmaṇṭalam, ெப. (n.)

   இலங்ைக; country of Srilanka (Ceylon);

     "ஈழமண்டல மள  ைறெகாண்ட" (த ழ்நா.253);.

     [ஈழம் + மண்டலம்.]

ஈழவக்கத்

ஈழவக்கத் īḻvakkatti, ெப. (n.)

   ஈழவரக்் ரிய கத்  (ெதால்.எ த். 153, உைர);; knife used by ilavas.

     [ஈழவர ்+ கத் .]

ஈழவர்

 
 ஈழவரī்ḻvar, ெப. (n.)

ஈழவன் பாரக்்க;see ilavan.

     [ஈழம் → ஈழவர.்]

ஈழவன்

ஈழவன்īḻvaṉ, ெப. (n.)

   மைலயாள நாட் ற் கள்ளிறக் ம் னன்; class of people who emigrated from ceylon in the remote past and 
settled in Tirunelveli distric and Kerala, the caste of toddy-drawers. 'ெதங் ம் பைன ம் இவரக்ள் மன ன்  ஈழவர ்
ஏறப் ெபறாதா ராக ம்' (S.I.I.ii.509);.

   ம. ஈழவன்;   க. ஈ க;ெத. ஈ க.

     [ஈழம் → ஈழவன்.]

ஈழற்க வரி

ஈழற்க வரிīḻṟkaḍivari, ெப. (n.)

   வரிவைக; tax (S.I.I.vii.24); (ெச.அக.);.

     [ஈழன் +  + அ வரி. ஈழநா  காத்தற் ரிய வரியாகலாம்.

ஈ வன்

 
 ஈ வன்īḻuvaṉ, ெப. (n.)

ஈழவன் பாரக்்க;see ilavan.
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ஈைழ

ஈைழīḻai, ெப. (n.)

   1. ெதாய் ; slackening.

   2. இைழப் ; emaciation.

   3. ஈைளேநாய்; asthma.

   4. த்தம்; bile.

   5. மஞ்சள் நிறம்; yellow colour.

     [ஈைள → ஈைழ.]

ஈைழக்ெகால்

 
 ஈைழக்ெகால் īḻaikkolli, ெப. (n.)

   அரிதாரம் (சங்.அக.);; yellow dye, orpiment, (ெச.அக.);.

     [ஈைள - ஈைழ + ெகால் .]

ஈளம்

 
 ஈளம்īḷam, ெப. (n.)

   பா ரி (சங்.அக.);; yellow flower fragrant trumpet flower-tree (ெச.அக.);.

     [ஈைள – ஈளம்.]

ஈள ள

 
 ஈள ள īḷamiḷagu, ெப. (n.)

   ெகாச்  ள ; cochi pepper. (சா.அக.);.

     [ஈழம் + ள . ஈழம் → ஈளம். ஈழத் ந்  ெகாணரந்்  ப ராக் ய ள .]

ஈைள

ஈைளīḷai, ெப. (n.)

   1. ேகாைழ; phlegm.

     "ஈைளேயங்  " ( வ்.ெபரிய .1,3,6);.

   2. இைழப் ; asthma.

     "ஈைள ம் ெவப் ம்" ( மந்.263);.

   3. எ ம் க்  ேநாய்; consumption, tuberculosis.

   4. உ ழ்நீர;் saliva spittle (ேசரநா.);.

   ம. ஈள;க. ஈெள.

     [இைள → ஈைள.]

ஈைளக்காரன்

 
 ஈைளக்காரன்īḷaikkāraṉ, ெப. (n.)

   ேகாைழ ேநாயாளி (ஆ.அக.);; patient afflicted with bronchitis.

     [ஈைள + காரன்.]

ஈைளக்ெகால்

ஈைளக்ெகால் īḷaikkolli, ெப. (n.)

   காசேநாையக் ெகால் ம் ம ந் ; any medicine capable of killing (curing); asthma.

   2. தாளகம்; orpiment (சா.அக.);.

     [ஈைள + ெகால் .]
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ஈைளத்தைர

ஈைளத்தைரīḷaittarai, ெப. (n.)

   ஈரத்தைர; moist ground

     "ெதய்வத் தான ம்…. உ ம் பர ம் ேசரந்்த நிலம் களித்தைர, உவரத்்தைர, ஈைளத்தைர 
ெபால்லாச ்சாம்பல் தைர ெபா த்தைர என்  ெசால்லப்பட்டன ஒ ந் " ( லப்.3.96.உைர);.

     [ஈரம் → ஈலம் → ஈளம் + தைர.]

ஈைள த்தான்

 
 ஈைள த்தான்īḷaibiḍittāṉ, ெப. (n.)

ஈைளக்காரன் பாரக்்க;see flaf-k-kâran.

     [ஈைள + த்தான்.]

ஈைள மல்

 
 ஈைள மல்īḷaiyirumal, ெப. (n.)

   ேகாைழ டன் ய மல்; a cough attendant on expectoration a wet cough. (சா.அக.);.

     [ஈைள + இ மல்.]

ஈற்றைச

ஈற்றைசīṟṟasai, ெப. (n.)

   அ . ெசால் களில் வ ம் அைசசெ்சால் ( வக.334..228);; expletive at the end of a line or sentence 
in a verse or at the end of a word.

     [ஈ  → ஈற்  + அைச.]

ஈற்ற

 
 ஈற்ற īṟṟaḍi, ெப. (n.)

   ெசய் ளின் இ ய ; line of a verse.

     [ஈ  → ஈற்  + அ .]

ஈற்றம்

ஈற்றம்īṟṟam, ெப. (n.)

   1. ஈ ைக; giving birth bringing forth.

     "ேபரறத் தா ற்றம்" ( பஞ்,74);;

   2. ெபண் லங் களின் றப் ப் ; the generation organ of female animals. (ேசரநா.);.

ம. ஈற்றம்.

     [ஈன் → ஈற்றம்.]

ஈற்றயல்

ஈற்றயல்īṟṟayal, ெப. (n.)

   இ க்க த்த ; penultimate

     "ஈற்றய லாேவா வாக ம்" (நன்.353);.

     [ஈ  → ஈற்  + அயல்.]

ஈற்றரத்தம்

 
 ஈற்றரத்தம்īṟṟarattam, ெப. (n.)

   பல் களில் ஏற்ப ம்  ஒ க் ; oozing of the blood from the gums, ulorrhea.

     [ஈ  → ஈற்  + அரத்தம்.]
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ஈற்றா

ஈற்றாīṟṟā, ெப. (n.)

   கன் ன்ற ெபற்றம் ( டா.);; cow that has calved.

     "ஈற்றாைவ ெவ ள த் " ( ைள.ப யஞ்37);.

ம. ஈற்ற.

     [ஈள் → ஈற்  + ஆ.]

ஈற்

ஈற் īṟṟu, ெப. (n.)

   1. ஈ ைக; bringing forth, applied to animals.

     "மானீ  ற் னிைட" ( ரேபாத11,88);.

   2. ஈனப்பட்ட ; young one brought forth.

     "தைல ற் ".

   3. மரக்கன் ; young

 plant

- ெப.எ. (adj.);

   கைட ; last. 'ஈற் ப்பல்".

   ம. ஈற் ;   க. ஈன்;ெத. ஈ . ஈக.

     [ஈன் → ஈற் .]

ஈற் க்கடன்

ஈற் க்கடன்īṟṟukkaḍaṉ, ெப. (n.)

   இ க் கடன்; funeral rites, being the last duty to be performed to ore's relative.

     "ஈற் க் கடன் ற ந்தாைதக்  யா லாற் " ( ைள. தடாதைக.42);.

     [ஈ  → ஈற்  + கடன்.]

ஈற் த்தாய்

ஈற் த்தாய்īṟṟuttāy, ெப. (n.)

   ெபற்றதாய் ( வ்.ெபரியாழ்.3.94);; one's own mother, dist. fr. mamu-l-täy.

     [ஈன் – ஈற்  + தாய்.]

ஈற் ைச

ஈற் ைசīṟṟumisai, ெப. (n.)

ஈற்றயல் பாரக்்க;see irrayal. பா  ெமன்  ற் ைச உகரம் ெமய்ெயா ங் ெகட் க் கால மயக்கமாய் 
நின்ற  ( க்ேகா.164.உைர);.

     [ஈ  → ஈற்  + ைச.]

ஈற் ைள-தல்

ஈற் ைள-தல்īṟṟuḷaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   மகப்ேபற்  வ , ேப காலப் ைப ள்; to travail to undergo pangs of child birth (த.ெசா.அக.);.

     [ஈன் → ஈற்  + உைள.]

ஈற்ெற த்

 
 ஈற்ெற த் īṟṟeḻuttu, ெப. (n.)

   உ ர ்பன்னிரண் ம். ஞ், ண், ந், ம், ய், ர,் ல், வ், ழ், ள், ன் என் ம் ெமய் எ த் க்க ம்; twelve vowels and 
ஞ். ண், ந், ம், ய், ர,் ல், வ், ழ், ள், ன் eleven consonants (த.ெசா.அக.);.

     [ஈ  → ஈற்  + எ த்  ெசால் க்  ஈறா ம் எ த்  ஈற்ெற த்  எனப்பட்ட .]
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ஈற்ெற த் க் க

 
 ஈற்ெற த் க் க īṟṟeḻuttukkavi, ெப. (n.)

தற் பாட் ன் ஈற் ல் வ ம் ெசால்ேல ம் எ த்ேத ம்

   அ த்த ெசய் ளின் அல்ல  அ ன் ெதாடக்க எ த்தாகேவா ெசால்லாகேவா வ வ ; starting a new 
stanza with a letter or word from the end of the previous stanza in verse.

     [ஈ  - ஈற்  + எ த்  + க .]

ஈற்ெற த் க் க  
ெசால்லல்

 
 ஈற்ெற த் க் க  ெசால்லல்īṟṟeḻuttukkavisollal, ெப. (n.)

   ஒ வர ் ய பாட் ன் கைடெய த்ைத தலாகக் ெகாண்  றர ்க ைய ஒப் த்தல்; exhibition of 
one's memory in which after one has recited a verse, another, must recite a verse beginning with the last letter of that very 
verse of the letter next to it.

     [ஈ  → ஈற்  + எ த்  + க  + ெசால்லல்.]

ஈற்ேற -தல்

ஈற்ேற -தல்īṟṟēṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ப ரக்்க  ரத்ல்; grain maturing on the stalk.

     "சா  ற்ேற ம் ேபா " (ஏெர .47); (ெச.அக.);.

     [ஈன் + ஈற்  + ஏ தல்.]

ஈற ல்

 
 ஈற ல்īṟayil, ெப. (n.)

   ர  ெவட் ; gum lancet, a knife for incising the gums.

     [ஈ  + அ ல்.]

ஈறல்

ஈறல்īṟal, ெப. (n.)

   1. யரம்; grief, as of a broken heart deep-seated sorrow. 

என்ெனஞ் றைல யா க் ச ்ெசால்  ஆற் ேவன்" (யாழ்ப்.);.

   2. ெந க்கம்; closeness, thickness (w);.

     [இ  → இறல் → ஈறல். இ க் தல் + ெந க் தல், ெந க் ம் ன்பம், ெந ங்கப் ன் ம் ன்னல்.]

ஈறழற்

 
 ஈறழற் īṟaḻṟci, ெப. (n.)

   பல் ற் க்ேகற்ப ம் எரிசச்ல்; inflammation of the gum-gingivitis (சா.அக.);.

     [ஈ  + அழற் .]

ஈறற்பற்ைற

 
 ஈறற்பற்ைறīṟaṟpaṟṟai, ெப. (n.)

   ெந க்கமான ; dense thicket (w.);.

     [இ  → இறல். ஈறல் + பற்ைற. இ க்கம் = ெந க்கம்.]

ஈறாந்தம்

 
 ஈறாந்தம்īṟāndam, ெப. (n.)

   ஆக ; end, finiteness, utmost limit. [w.).

     [ஈ  + அந்தம்.]
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ஈறாம் வரிைச

 
 ஈறாம் வரிைசīṟāmvarisai, ெப. (n.)

   கைட ைற ( வாலயா.);; regularity of occurring in the final position. (த.ெசா.அக.);.

     [ஈ  + ஆம் + வரிைச.]

ஈ லான்

ஈ லான்īṟilāṉ, ெப. (n.)

   கட ள்; God;

 He who has no end.

     "ஈ லாைர வரைணந் தாரெ்காேலா" (கந்த . க்கல்.22);.

     [ஈ  + இல்லான். இல்லான் – இலான்.]

ஈ

 
 ஈ īṟili, ெப. (n.)

ஈ லான் பாரக்்க (அக.நி.);;see irilän.

     [ஈ  + இல்  → இ .]

ஈ

ஈ 1īṟu, ெப. (n.)

   1.  ( வா.);; end, termination.

   2. இறப் ; death.

     " ெறய் ன்" (கா க. ேதவ.அக.5);.

   3. எல்ைல; limit, boundary.

     "ெகான்ற மன்னரீ லர"் (பாரத. நிைர .49);.

ம. ஈ .

     [இ  → ஈ . இ தல் = தல்.]

 ஈ 2īṟu, ெப. (n.)

   எ , பல் நிற் ம் தைச; gum of the teeth.

     [இ  → ஈ . இ  = இ க் ப் க் ம் தைச.]

 ஈ 3īṟu, ெப. (n.)

   பயன் (அக.நி.);; result.

   2. உப்பளம்; salt-pan.

     [இ  → ஈ . இ  = . இ ;

வரப் ள்ள உப்பளம்.]

ஈ கட்டல்

 
 ஈ கட்டல்īṟugaṭṭal,    ெதா.ெப. (vbl.n) ஈ  க்கம்; swelling of the gums. ஈ காப்  பாரக்்க;see irukāppu. 
(சா.அக.).

     [ஈ  + கட்டல.]
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ஈ கட்

 
 ஈ கட் īṟugaṭṭi, ெப. (n.)

   இதளியம் (சங்.அக.);; calomel, bichloride of mercury.

     [ஈ  + கட் .]

ஈ கைட

 
 ஈ கைடīṟugaḍai, ெப. (n.)

   இ  (யாழ்.அக.);; final end.

     [இ  → ஈ  + கைட.. இ  → இ .]

ஈ கைர-தல்

ஈ கைர-தல்īṟugaraidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   பல்  ங் தல்; to waste away as the gums of the teeth. (ெச.அக.);.

     [ஈ  + கைர.]

ஈ கழைல

 
 ஈ கழைலīṟugaḻlai, ெப. (n.)

   பல்  ண்டா ங் கழைல; carcinoma of the gums-Ulocarcinoma. (சா.அக.);.

     [ஈ  + கழைல.]

ஈ  ெகாப் ளம்

ஈ  ெகாப் ளம்īṟugoppuḷam, ெப. (n.)

   ஈ கட் ; a disease in which the roots of 2 or 3 teeth are marked by a violent swelling and pain-gumboil. (சா.அக.);.

     [ஈ  + ெகாப் ளம்.]

ஈ ெகால்

 
 ஈ ெகால் īṟugolli, ெப. (n.)

ஈரக்்ெகால்  பாரக்்க;see Ir-k-kolli. (சா.அக.);.

     [ஈ  + ெகால் . ஈ  + ஈ ல் உள்ள ேநாய்.]

ஈ  ெகா -த்தல்

ஈ  ெகா -த்தல்īṟugoḻuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   பல்  ங் தல்; to become swollen as the gums of the teeth. (ெச.அக.);.

     [ஈ  + ெகா -த்தல்.]

ஈ  தப் ன ேபச்

 
 ஈ  தப் ன ேபச் īṟudappiṉapēccu, ெப. (n.)

   தகாத ெசால்; improper language.

     [ஈ  + தப் ன + ேபச் . ஒ கா: பல்ைல ய ேபச் .]

ஈ  ரப்

 
 ஈ  ரப் īṟusurappu, ெப. (n.)

   ஈ  க்கம்; swelling of the gums through inflammation (சா.அக.);.

     [ஈ  + ரப் .]
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ஈ நாவழற்

 
 ஈ நாவழற் īṟunāvaḻṟci, ெப. (n.)

   பல் ம் நா ம் ண்ணாதல்; inflammation of the gums and the tongue. (சா.அக.);.

     [ஈ  + நா + அழற் . நாக்  → நா.]

ஈ ண்

 
 ஈ ண்īṟubuṇ, ெப. (n.)

   பற்களின் சந் ல் ஈ கள் ெவந்  ேநாைய ண்டாக் ேமார ்பல் வ ; superficial or deep-seated inflammation 
of the alveolar process Interstitial gingivitis. (சா.அக.);.

     [ஈ  + ண். ஈற் ப் ண் → ஈ ண் (ெகா.வ.);.]

ஈ வ

ஈ வ īṟuvali, ெப. (n.)

   1 பல் ற் க் ண்டா ம் வ ; inflammation of the gum of the teeth.

   2. பல்  ேநாய்; gingivitis (சா.அக.);.

     [ஈ  + வ  = ஈற் வ  → ஈ வ  (ெகா.வ.);.]

ஈ  ெவ ப்

 
 ஈ  ெவ ப் īṟuveḍippu, ெப. (n.)

   ழந்ைதக க்  ஈ ரந்  ெவ ப் ண்டா க்  ெயா  ேமார ்ேநாய்; an eruption, in the gum of 
infants, attended with fissure and bleeding. (சா.அக.);.

     [ஈ  + ெவ ப் .]

ஈன்

ஈன்1īṉ, ெப. (n.)

   1. இவ் டம்; this place.

     "ஈன் வ ெகன்ன" (தணிைகப் . ராட்ட89);.

   2. இவ் லகம்; this world.

     "ஈ  ம்ப ம் ெபறல ங் ைரத்ேத" (ஐங் .401);.

     [ஈ = அண்ைமச ் ட் . ஈ → ஈன் + இவண். இங் .]

 ஈன்2īṉ, ெப. (n.)

   மர வைக; ainecwood loc

   2. ஆசச்ா ( த்.அக.);; sal tree. [ஒ கா: ஊ - -ஊன் - ஈன் (உயரமான );.]

ஈன்( )-தல்

ஈன்( )-தல்īṉṉudal,    14 ெச. ன்றா . (v.t) க ரத்்தல் (நால .400); to bear, bring forth, yean.

   2. உண்டாக் தல்; to produce, yield, bring into being.

     "நயனீன்  நன்  பயக் ம்" ( றள்.97);.

   ம. ஈ க;க., ெத., ேகாத., ட., பட., பர.் ஈன். ரா. னிங்க்.

     [இல் – ஈல் – ஈன்.]

ஈன்றணிைம

ஈன்றணிைமīṉṟaṇimai, ெப. (n.)

   1 னி  ( வா.); time immediately after calving, said of cow.

     "நாளன்ீ றணிய….. கன் " ( ரம் .கன்ைன.80);.

     [ஈன்  + அணிைம.]
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ஈன்றணிைமப்பா
ல்

 
 ஈன்றணிைமப்பால்īṉṟaṇimaippāl, ெப. (n.)

   மா  கன்  ேபாட்ட டன் ரக் ம் பால். இைதச ் ம் பால் என் ம் ெசால்வ ண் ; irst milk given by a cow 
after calving.

     [ஈன்  + அண்ைம + பால்.]

ஈன்ற ைம

 
 ஈன்ற ைமīṉṟaṇumai, ெப. (n.)

   ஈன்றணிைம பாரக்்க;     [ஈன்  + அணிைம. அணிைம → அ ைம. (ெகா.வ.);.]

ஈன்றதாய்

ஈன்றதாய்īṉṟatāy, ெப. (n.)

   ெபற்ற தாய். ஐவைகத் தாயரில் ஒ வர;் mother who brought forth, one of al-wagal-tiyar .

     "உ ரத்்த ெபா ேத ஓ ற் ன்ற தாய்" ( ர ங். ர ேத.63); (ெச.அக.);.

     [ஈன் → ஈன்ற  + தாய்.]

ஈன்ற ேநாக்கா

 
 ஈன்ற ேநாக்கா īṉṟanōkkāṭu, ெப. (n.)

   ள்ைள றந்ததால் உண்டா ம் வ ; pain which succeeds childbirth-after pains. This is due to the contraction of 
the uterus.

     [ஈன்ற +  ேநாக்கா . ேநாக்கா  →  ேநா .]

ஈன்றல்

ஈன்றல்īṉṟal, ெதா.ெப. (vbl.n)

   1. ெப தல்; bringing forth.

   2. உண்டாதல்; becoming.

   3. ைளதல்; yielding.

     "இன் ெசால் இனி ன்றல் காண்பான்" ( றள்.99);.

     [ஈன் → ஈன்றல்.]

ஈன்றார்

 
 ஈன்றாரī்ṉṟār, ெப. (n.)

   தந்ைத தாயர;் father and mother. (ஆ.ஆக.);.

     [ஈல் → ஈன் → ஈன்ற + (அவர)்; ஆர.்]

ஈன்றாள்

ஈன்றாள்īṉṟāḷ, ெப. (n.)

   தாய்; mother.

     "ஈன்றாள் ப  காண்பானா ம்" ( றள்.656);.

     [ஈள் → ஈன்றவன் → ஈன்றாள்.]

ஈன்றான்

 
 ஈன்றான்īṉṟāṉ, ெப. (n.)

   தந்ைத ( ங்.);; father (ெச.அக.);.

     [ஈன் → ஈன்றவன் → ஈன்றான்.]
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ஈன் ளார்

ஈன் ளாரī்ṉṟuḷār, ெப. (n.)

   தாய்தந்ைதயர;் parents. (ஆ.அக.);

     "ஆண்ைடயேரா எைம ஈற் ளர"் (கந்த . சய.17);.

     [ஈன் → ஈன்   உளார.்]

ஈன்ேறான்

 
 ஈன்ேறான்īṉṟōṉ, ெப. (n.)

ஈன்றான் ( டா.); பாரக்்க;see Inran (ெச.அக.);.

     [ஈன்றான் → ஈன்ேறான். ஆன் → ஒன். ஈ  ரி .]

ஈன்னம்

 
 ஈன்னம்īṉṉam, ெப. (n.)

   ெவள்ளி; silver. (சா.அக.);.

     [ஈ → ஈயம் → ஈயன்னம் → ஈன்னம்.]

ஈனசாமந்தன்

ஈனசாமந்தன்īṉacāmandaṉ, ெப. (n.)

   சாமந்தர ்வைக னர ்( க் ர.நீ .26);; class of camantar.

     [ஈன + சாமந்தன்.]

ஈனைத

ஈனைதīṉadai, ெப. (n.)

   இ ;     "தரமற னைத யைடய" (ஞானவா.தா .23.);. 

 low state, degraded condition.

     [ஈன் → ஈனம் → ஈனைத.]

ஈனம்

ஈனம்1īṉam, ெப. (n.)

   1. இ ; degradation. baseness, meaness.

     "ஈனமா ல் ந் " (நால . 198,);.

   2. ைறபா ; deficiency, want (உரி.நி..);.

 Skt.  hina.

     [இல் → இள் (இளி, இ ); → ஈளம் → ஈனம் – என்பன தாழ்த்த ம் இ த்த மா ய ேநரப்்ெபா ள் த ம் 
ய த ழ்ச ்ெசாற்களாம். இவற்ைற வடெசால்ெலனக்  காட்டல் ெபா ந்தா .]

 ஈனம்2īṉam, ெப. (n.)

   சரி  (அக.நி.);; inclination, slope. (ெச.அக.);.

     [இல் → இள் → ஈளம் → ஈனம்.]

 ஈனம்3īṉam, ெப. (n.)

   யல் (அக.நி.);; hare.

     [இல் = ெமன்ைம. இல் → ஈல் → ஈலம் → ஈனம்.]
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ஈனல்

ஈனல்īṉal, ெப. (n.)

   1. க ர ்( ன்);.

   2. ஈ தல்; bringingforth, as a cow brings forth a calf (சா.அக.);.

ஏனல் பாரக்்க;see enal.

ெத. என் .

     [ஈன் → ஈனல்.]

ஈனவன்

ஈனவன்īṉavaṉ, ெப. (n.)

   இ ந்ேதான் ( வ். இயற். நிரன் .6);; degraded person, low fellow.

     [ஈனம் → ஈனவன்.]

ஈனன்

ஈனன்īṉaṉ, ெப. (n.)

ஈனவன் பாரக்்க ( வாத9, ப்ெப .133);;see inawan.

     [ஈனவன் → ஈனன்.]

ஈனா

 
 ஈனாīṉā, ெப. (n.)

   ஈனாத ப ங்கன் ; uncalving cow-calf (சா.அக.);

     [ஈன்  + ஆ (எ.ம.இ.நி.);.]

ஈனாக்கடாரி

 
 ஈனாக்கடாரிīṉākkaṭāri, ெப. (n.)

   கன்  ேபாடாத ஆன் அல்ல  எ ைம; cow or buffalo that has not calved.

     [ஈன் + ஆ (எ.ம.இ.நி); + கடாரி.]

ஈனாக் மரி

 
 ஈனாக் மரிīṉākkumari, ெப. (n.)

   மகப்ெபறாத இளம்ெபண் ( ன்.);; young woman who has not yet given birth to child.

     [ஈன் → ஆ (எ.ம.இ.நி.); + மரி.]

ஈனாத்தாயர்

ஈனாத்தாயரī்ṉāttāyar, ெப. (n.)

   ெச த்தாய்; foster mother.

     "ஈனாத் தாயர ்ம ப்ப ம் உண்ணாள்" (அகநா.105.6);.

     [ஈன் - ஆ – தாயர.் (ஆ.எ.ம.இ.நி);.]

ஈனாமல

ஈனாமல īṉāmalaḍi, ெப. (n.)

   1. ள்ைள ெபறாத மல ; barren woman.

   2. மலட்  ஆ; barren cow. (சா.அக.);.

     [ஈல் + ஆ + மல .]

ஈனாமல

 
 ஈனாமல īṉāmalaḍu, ெப. (n.)

ஈனாமா  பாரக்்க;see inä-mădu.

     [ஈன் + ஆ + மல .]

1095

www.valluvarvallalarvattam.com 5869 of 19068.



ஈனாமா

 
 ஈனாமா īṉāmāṭu, ெப. (n.)

   மலட்  ஆன்; barren cow or buffalo. (ெச.அக.);.

     [ஈன் + ஆ + மா .]

ஈனாேமகப்

 
 ஈனாேமகப் īṉāmēkappū, ெப. (n.)

   ெசம்பரத்தம் ; shoe-flower. (சா.அக.);.

     [ஈன்  + ஆ + ேமகம் + .]

ஈனாயம்

ஈனாயம்īṉāyam, ெப. (n.)

   1. இ ; ignominy, disgrace, dishonour.

   2. இ த் ைர; rebuke, abuse. (ஆ.அக.);.

     [ஈனம் + ஆயம்.]

ஈனாவரக்

 
 ஈனாவரக் īṉāvarakki, ெப. (n.)

   மகப்ெபறாக் ெகா யவள் ( ன்.);; Cruel, merciless woman lit., Raksasa woman who has not born children. 
(ெச.அக.);.

ம. ஈனாஞ்சக் .

     [ஈன் + ஆ + அரக் .]

ஈனாவாைழ

 
 ஈனாவாைழīṉāvāḻai, ெப. (n.)

    டாத அல்ல  ைலதள்ளாத வாைழ மரம்; plantain tree which has not put forth flower. (சா.அக.);.

     [ஈன் → ஆ +  வாைழ.]

ஈனில்

ஈனில்īṉil, ெப. (n.)

   ள்ைளப்ேபற் டம்; lying-inchamber.

     "ேபைடச ்ெசவ்  ேநாக்  னி ைழக்க" (ப ேனா. வா .19);, (ெச.அக.);.

     [ஈன் + இல்.]

ஈ -தல்

ஈ -தல்īṉudal,    14 ெச. ன்றா . (v.t).

   1. ஈன்பாரக்்க;see In. 2.  காய்த்தல்; to bear fruit.

   3. வ ற் னின்  ழ ையக் தல், ள்ைள ெப தல் அல்ல  ட்  ேபா தல்; to bring forth a young 
one.

 Eyean;

 AS eanian = to bring forth.

     [ஈ → ஈன் → ஈ .]

ஈ  மணிைம

 
 ஈ  மணிைமīṉumaṇimai, ெப. (n.)

   ள்ைள ெபற்ற  ட் ; ceremonial uncleanliness after deliver. (சா.அக.);.

     [ஈ ம் + அணிைம.]
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ஈைன

ஈைனīṉai, ெப. (n.)

   1. இைல நரம் ; vein of a leaf.

   2. த் ரக் ப் ; outline of a picture.

     [ஈன் → ஈைன. இல் - ஈல் - ஈன் = த் தல். ள்ளி தல், வைர படம் எ தல்.]

ஈைனெய -தல்

ஈைனெய -தல்īṉaiyeḻududal,    5 ெச. . . (v.i.)

   த் ரக் ப்  வைரதல்; to delineate, make the first outline of a picture, design, or pattern (w.);.

     [ஈன் → ஈைன + எ தல்.]

ஈைன வாங் -தல்

ஈைன வாங் -தல்īṉaivāṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

ஈைனெய  பாரக்்க;see ila-y-eludu.

     [ஈைன + வாங் தல்.]

ஈேனார்

ஈேனாரī்ṉōr, ெப. (n.)

   இவ் லகத்ேதார;் those who are of this world.

     "ஈேனார ்வ ற் காண்ட ல்ெலன" ( லப்.ப கம்.53);.

     [ஈ → அண்ைமச ் ட் . ஈ → ஈன் + ஒர.்]

உக் ரப்பாண் ய
ன்

 உக் ரப்பாண் யன் ukkirappāṇṭiyaṉ, ெப. (n.)

   பாண் ய மன்னரக் ெளா வன்; Pandyan monarch.

     [இவன் ேசாம ந்தரபாண் யன்மகள் கடல் வறேவல் ட்ட ைளயாடல் கண்டவ ம் 
இவேனயாவான்.]

உக் ரப்ெப வ

உக் ரப்ெப வ  ukkirapperuvaḻudi, ெப. (n.)

   கைடக் கழகத் ப் பாண் யன் (இைற.1. உைர. பக்.11);. அகநா ற்ைறத் 
ெதா ப் த்ேதான்; Pandiya king who reigned during the period of the Third Tamil Sangam in Madurai and under whose 
patronage Agananuru was compiled.

உக் ரம்

உக் ரம்1 ukkiram, ெப. (n.)

   1. ெகா ைம; blaze, glow, fierceness.

     "உக் ர வடைவக்கனல்" ( ைள. யாைன ெயய். 20);.

   2. ஊக்க ; vehemence, ardour, intensity, fervency, impetuosity.

   3. னம்; wrath, rage, tury

     "உக் ரமாக மன் வந்த  கண் " (பாரத. இரண்டாம். ேபா. 12);. (ெச.அக.);.

     [உல் – , அனல், எரிதல். உல் +  = உக்   → உக் ரம்  → உக் ரம் ஒ.ேநா. கல் = எரிதல். கல் +  = 
க்  → க் ரன், க்  = ண் ன்.]

 உக் ரம்2 ukkiram, ெப. (n.)

   இலா சை்ச (மைல.);; cuscus grass. (ெச.அக.);.

 உக் ரம்3 ukkiram, ெப. (n.)

   இைச ப் க ெளன்  ( லப்.3, 150 உைர);; limb of a musical piece, one of four Gita-v-uruppu.
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உக் ரம ந்

உக் ரம ந்  ukkiramarundu, ெப. (n.)

   1. காரம ந் ; pungent and stimulating medicine.

   2. இதளிய கந்தக பாடாணங்கைளக் ெகாண்  ெசய் ம ந் ; powerful medicine prepared from mercury, 
Sulphur and arsenical compounds,

   3. ேவைதக் த ம் ம ந் ; one used in alchemy for transmuting metals.

   4. ெகாப் ளத்ைத எ ப்  ம ந் ; blislering agent.

   5. ெவ ம ந ; gun powder. (ெச.அக.);.

உக் ரெவ ல்

 
 உக் ரெவ ல் ukkiraveyil, ெப. (n.)

   க ைமயான ெவ ல்; intense heat of the sun.

     [உக் ரம் + ெவ ல்.]

உக் ரன்

உக் ரன் ukkiraṉ, ெப. (n.)

   வத்  ேமனிக ள் ஒன்  (காஞ் ப் . வ ண்.15);; manifestation of Siva. (ெச.அக.);. [உல் = . உல் → 
உக்  → உக் ல் → உக் லன் → உக் ரன் → உக் ரன். ஒ.ேநா. அக்  → அக் ரன்.]

உக் ராணக்கார
ன்

 
 உக் ராணக்காரன் ukkirāṇakkāraṉ, ெப. (n.)

   சரக்கைற ேமற்பாரப்்ேபான்; steward incharge of provisions, store keeper.

   ம. உக்ராண்;   க. உக்ராண்க, உக்ராணதவ;   . உக்ராண்;ெத. உக்ராணி, உக் ரா வா .

     [உள் + கரணம் உள் = , அரண்மைன, கரணம் = ேமற்பாரப்்பவன், கணக்கன், காரன் ெபயரீ .]

உக் ராணம்

 
 உக் ராணம் ukkirāṇam, ெப. (n.)

   ட் ச ்சரக்கைற; store house for provisions, granary (ெச.அக.);.

   ெத. உக்ராண க., . உக்ராண;ம. உக்ராணம். Mar ugrani.

     [உள் + கரணம் – உக்கரணம் → உக் ராணம் (ெகா.வ.); உக்கரணம் பாரக்்க;see ukkaramam]
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உக்

உக் 1 ukkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ேமெல ம் தல்; to rise, go up

   2. ெபாங் தல்; to spring.

க., . உக்

     [உ → உ  → உக் ]

 உக் 2 ukkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. மக் ப்ேபாதல்; to rot, decay, moulder. உக் ன மரம்.

   2. ெம தல்; to pine away, waste away, 

அவள் க்கத்தால் உக் ப் ேபா றாள் (இ.வ.); (ெச.அக);.

ம. உக் க.

     [உள்  → உட்  → உக்  உள் தல் = உள்ெளா ங் தல், உ த்தல், உட் தலாம். ஒ.ேநா. ெவள்  → 
ெவட்  → ெவட் தல்.]

 உக் 3 ukku, ெப. (n.)

   இலவங்கம் (சங்.அக);; clove.

     [உள்  = உடக் ங் , உள்  → உக் .]

உக் -தல்

உக் -தல் ukkuviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   கைரந்  தல்; to dissove.

     "உப் யல் பாைவ ைற ற்ற  ேபால உக்  ெமன் ர"் (க . 132.17);.

     [உள்  = ங் தல், கைரதல், உள்  → உக்  + .]

உக் ளான்

 
 உக் ளான் ukkuḷāṉ, ெப. (n.)

   ச  ன் ம் யல்; hare which is supposed to live on dried leaves (W.);. (ெச.அக.);.

     [உ தல் = ெசாரிதல், ழ்தல், உ  → உக்  = ேழ ந்த ச . உக்  → உக் ளாள் = ச  ன் ம் 
யல்.]

உக் றள்

உக் றள் ukkuṟaḷ, ெப. (n.)

   ற் ய கரம்; shortened 'ப'

     "உ ரவ்ரி க் றள் ெமய் ட ்ேடா ம்" (நன். 164);. (ெச.அக.);.

     [உ + றள் – றள் = ய . உக் றள் = ய உகரம்.]

உக் ைம

 
 உக் ைம ukkuṟumai, ெப. (n.)

   உகரக் க்கம்; shortened 'u' (ஆ.அக.);.

உக்ெக ம்

 
 உக்ெக ம்  ukkelumbu, ெப. (n.)

   மாரெ்ப ம் ; breast bone, (சா.அக.);.

     [உ- ன்ைமச ் ட்  மாரை்பக் த்த , உ + எ ம்  – உக்ெக ம் .]
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உக்ைக

 
 உக்ைக ukkai, ெப. (n.)

   எ ; ox. (loc.);. (ஆ.அக.);.

     [உக்  = உயர் , ெச க் , ெச க் ள்ள காைள, உக்  → உக்ைக.]

உக

உக1 ugattal,    3. ெச. . . (v.i.)

   1. உயரத்ல்; to ascend, rise stately, soar upward.

     "மா ம் கந் " (ம ைரக். 334);.

   2. உயரப் பறத்தல் (ப ற். 779);; to fly high.

   ம. உக் க;   க. உக்  (உப் );;   . உக் ;   ெத. உக் ன்  ( த்தல்);; Goth hanhs;

 Ger hock;

 lce har;

 As heat E high. (உவ → உக → உக-த்தல். ஒ.ேநா. வப்  → கப் . ஆவா → ஆகா (இைடசெ்சால்);.]

 உக2 ugattal,    3. ெச. . . (v.i.)

   1. ம ழ்தல் ( வ். இயற். 2.8);; to enjoy, to be glad, pleased, satisfied

   2. ம் தல்; to like.

     "காக்ைக கக் ம் ணம்" (வாக் ண். 24);.

     [உவ → உக → உக-த்தல் = ம ழ்தல், உயரத்ல், ேமற்ெசலற் க த்  ம ழ்தற் க த் ல் ரி ம்.]

உகட் -தல்

உகட் -தல் ugaṭṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   அ வ ப்பாதல்; to nauseale,

     "உகட் ப் ேபாந்த ெசய் " ( வ் க் ந். 4. யா. பக்.17);.

     [உகள் = ெவளிவரல், உகள் +  = உகட்  = றந்தள் , உ ட் .)

உகந் ைடைம

 
 உகந் ைடைம uganduḍaimai, ெப. (n.)

   கண ைடய ெசாத் ல் மைன க் ரிய பங் ; right of a married woman to a share of her husband's property. 
(Nan.);. (ெச.அக.);.

     [உவ → உவந்  → உகந்  + உைடைம + ம்  எ த் க் ெகாள்ளத்தக்க உைடைம.]

உகப்பார்ெபான்

உகப்பாரெ்பான் ugappārpoṉ, ெப. (n.)

   வரிவைக (S.I.I. iii. 110.);; tax. (ெச.அக.);.

     [உவ → உவப்பார ்→ உகப்பார ்+ ெபான்.]
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உகப்

உகப் 1 ugappu, ெப. (n.)

   உயரச்் ;     "உகப்ேப உயர் " (ெதால்.ெசால். 306);;

 height, elevation. (ெச.அக.);.

     [உ → உக → உகப் ]

 உகப் 2 ugappu, ெப. (n.)

   1. ம ழ்ச் ; joy.

     " தலத்ேதா கப்ெபய்த" ( வாச. 11.5);.

   2. ம்  வா டம்; happy resort, favourite resort 

     'இராவணைன... ெயய்தா கப் " ( வ். இயற். நான் . 28);.

   3. ப்பம்; wish, choice (ெச.அக.);

     [உவ → உக → உகப் .]

உகம்

உகம்1 ugam, ெப. (n.)

   ஊ ; age of the world, long mundane period of years.

     "உகம் பல ெசன்றன" (கந்த . ேம ப். 66);.

   ம. உகம்; O.E. geoc;

 E yoke, OHG, G joch;

 OS, Goth Juk;

 ON ok;

 L jugum;

 Skt yuga.

     [உ  → உகம், உ தல் = ெக தல், அ தல், தல் = உலகம் ம் காலம்.]

 உகம்2 ugam, ெப. (n.)

   1. கம். yoke

   2. இைண; pair.

     [உ  → உகம் = , ைன, ஏரக்்கா ன் ைனப்ப ல் ெபா த்தப்ப வ .)

 உகம்3 ugam, ெப. (n.)

   நில லகம்; earth world

உகமகள்

உகமகள் ugamagaḷ, ெப. (n.)

   நிலமகள் (ஆ.அக.);; goddess of the earth.

     "உகமக தற்கண்" (இரா . க் . 208);.

     [உகம்3 + மகள்.]

உகமம்

 
 உகமம் ugamam, ெப. (n.)

றந்த இடம் birth place.

     [உ  → உகம் → அம்.]
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உக

 
 உக  ugamuḍivu, ெப. (n.)

   ஊ  ( வா.);; end of the world

     [உகம் + .]

உகரக் க்கம்

 
 உகரக் க்கம் ugaragguṟuggam, ெப. (n.)

   ற் ய கரம்; shortened 'u'.

     [உகரம் + க்கம், ற் ய கரம் பாரக்்க;seek kurriyalugaram.]

உகரக்ேக

 
 உகரக்ேக  ugaragāṭu, ெப. (n.)

   நிைல ெமா னி ல் நின்ற உகரம் வ ெமா  ண டத் க் ெக தல்; elision of final 'u' of the first-
word when joining with another word having a vowel for initial

     [உகரம் + ேக . ெக  → ேக .]

உகல்

உகல்1 ugaltal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. உ ரத்ல்;   ேழ தல்; to drop off;

 as leaves, fruits;

 to fall out, as hair, to be blasted, nipped, shaken with the wind, to drop down, as tears.

   2. ந் தல்; to be spilled, to fall.

   3. ெசாரிதல்; to pour out

   4. ழலல்; to be disconnected.

   5. இறங் தல்; to descend.

   6. த்தல்; to jump.

     [உக → உகம்.]

 உகல்2 ugalludal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. த்தல்; to iump.

   2. தா ; to blow.

     "உக யாழ் கடேலாங்  பா ளரீ"்  (ேதவா.75.1);.

     [உ  → உகல் → உகல்( );தல். (ேவ.க. 31);]

உகவல்

உகவல்  ugavalli, ெப. (n.)

நாகமல்  ringworm-root.

     [உகம்3 + வல் .]

உக

 
 உக  ugavu, ெப. (n.)

   நிைலய ; to be agitated, to wear off, to pass away. (ெச.அக.);.

     [உ  → உ  → உக ]
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உகைவ

உகைவ1 ugavai, ெப. (n.)

   1. ம ழ்ச் ; joy, happiness.

     "உகைவயா ெனஞ்ச ள் " ( வ். வாய். 6.2.9);.

   2. உவப் ; cheer, inspiration.

     " கைவ ன்ைம ன் உகைவ ன் " ( றம். 362-11);.

     [உவ → உக → உகைவ.]

 உகைவ2 ugavai, ெப. (n.)

   1. உத ;   நன்ைம; help, good, favour.

     "உள் வாரக்ட்  உகைவகள் பல ஞ் ெசய் " (ேதவா. 1146);. உகைவப்ெபான் பாரக்்க (S.I.I. iii, 38);;see 
ugavai-p-pon (ெச.அக.);.

     [உவ → உக → உகைவ = உவத்தற் ரிய .]

உகைவப்ெபான்

உகைவப்ெபான் ugavaippoṉ, ெப. (n.)

   காசாயவைக (S.I.I. v.ii, 290);; a tax in money. (ெச.அக.);.

     [உவ → உக → உகைவ + ெபான்.]

உகள்-தல்
உகள்-தல் ugaḷtal,    5 ெச. . . (v.i.)

உக தல் பாரக்்க See ugalu.

உகளம்

உகளம்1 ugaḷam, ெப. (n.)

   ப்பம் (அக.நி.);; desire, delight.

 உகளம்2 ugaḷam, ெப. (n.)

   1. இைண; pair, brace, couple,

     "உகள  னரின்" (ேகா ற் . பதஞ். 65);.

   2. இரண் ; two.

உகளி

உகளி1 ugaḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. த்தல்; to leap.

     "ேபய் ண க்கன ெவன் களித ்தனேவ" (பாரத. ப னாறாம். 51);.

   2. ம ழ்ச்  தல்; to delight, exult

     "ேமைலத் ெதாண்  களித் " ( வ். வாய். 10,8,7);.

   3. பாய்தல்; to jump.

     [உ தல்  = ேமெல ம் தல். உ  → உகள் → உக  → உகளித்தல்.]

 உகளி2 ugaḷi, ெப. (n.)

   ன் (நாம ப);; gum.

     [உகள் - உகளி மரப் ன் தானாகப் ெபாங்  ேமல் வ தலால் ெபற்ற ெபயர.்]
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உக

உக 1 ugaḷudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   1. தா தல்; to leap, bound, frisk.

     "இரைல... கள" ( ந். 65);.

   2. ஒ த் ரிதல்; to run about

     "பன்ம ரப்் ணெவா  ேகழ கள" (ம ைர. 74);.

   3. பாய்தல்; to leap over, bound

   4. கடத்தல்; to pass over (ஆ.அக.);.

   5. ந  தல்; to slip down, fall off.

     "ஒளிேமகைல க ம்" ( க்ேகா. 350);.

   6. றழ்தல்; to turn upside down.

     "ெபா கய களிப் பாய" ( வக. 1854);.

   7. வாயா ெல த்தல்; to vomit.

 Mar ugal

     [உ  → உ ள் → உகள் → உக , உ தல் = ேமெல ம் தல், த ம் தல், ெபாங்  எ ந்  த தல்.)

 உக 2 ugaḷudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   1. உயரத்ல்; to go up.

உகா

உகா ukā, ெப. (n.)

   1. ஓைமமரம் ( ங்.); tooth-brush tree.

   2. உவா மரம் (மைல.);; sand paper tree.

ம. உகமரம்,

     [உவா → உகா.]

     [P]

உகாக்காய்

 
 உகாக்காய் ukākkāy, ெப. (n.)

   உகா மரத் ன் காய்; ooga fruit (சா.அக.);.

     [உகா + காய்.]

உகா

உகா  ukāti, ெப. (n.)

ஆண் ன் ெதாடக்கம் 

 beginning of the year.

க., ெத. உகா

     [உகம்4 + ஆ .]

உகாப்பட்ைட

 
 உகாப்படை்ட ukāppaṭṭai, ெப. (n.)

   உகா மரத் ன் படை்ட; bark of the tree, uga (சா.அக.);.

     [உகா + படை்ட.]
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உகாைம

உகாைம ukāmai, ெப. (n.)

   1. தறாைம; not spilled.

   2. ெவளி டாைம; not let out, not spoken.

     [உ  + ஆ + ைம.]

உகாய்

உகாய் ukāy, ெப. (n.)

   ஒ வைக மரம்; a kind of tree.

     "உல தைல உகாஅய்" (நற். 66);.

     [உவா → உகா → உகாய். உவப்  = உயரம்.]

உகாய்க் ழார்

 
 உகாய்க் ழார ்ugāygguḍigiḻār, ெப. (n.)

   கைடக்க கப் லவரக் ள் ஒ வர;் poet of the Sangam perio

     [உகாய்க்  + ழார,் உகாய்க்  என் ம் ஊரினர.் உகாய  என்ப  உகாய் (ஒைம); 
மரத் னால் ெபற்ற ெபயர.்]

உகாயவாைக

 
 உகாயவாைக ukāyavākai, ெப. (n.)

   ஒ வைக வான மரம்; a kind of sirissa tree. (சா.அக.);.

     [உகாய் + வாைக → உகாய வாைக.]

உகாரம்

உகாரம் ukāram, ெப. (n.)

   1. உகரக் ல் எ த்  short vowel 'u'

   2. இரக்கம் ட் ய இைடசெ்சால் interjection denoting compassion.

   3. இள ம் உப் ல் ப் ; black salt

     [உ + காரம்.]

உகார ப்

 
 உகார ப்  ukāravuppu, ெப. (n.)

கல் ப்  ( .அ. black salt, impure chloride of sodium.

     [உகாரம் + உப் .]

உ ர்

உ ர ்ugir, ெப. (n.)

   நகம்; finger or toe nail, tak claw.

     "உ ரத்ெ்தாடர ்கழன் ' (மணிேம. 20:59);.

   ம. உ ர;்   ைக ேகா ;   க. உ ;   ேகாத, ஊர,் ஊரக் ட ஊர;்   ட. நா., . உ ;   ெத. ேகா  
ெகாலா, ேக. பர.் ேகாரி;    ேகார . ேகா ;   கட. ேகெர;    ஒேரா மால். ஓர் ;   ரா. ேகார ்
( ரல்);;பட உ ல்,

     [உ  → உ ல் → உ ர ்→ உ ர.் உ தல் = ேமெல ம் த ைளத்தல்.)

உ ர்ச் ற்

 
 உ ரச்் ற்  ugirccuṟṟu, ெப. (n.)

நகச் ற்  whito

     "உ ரச்் ற் ல் உலக்ைக ந்தாற்ேபால்" (பழ. (ெச.அக.);.

     [உ ர ்+ ற் .]
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உ ர்நிைலப்பசாச
ம்

உ ரந்ிைலப்பசாசம் ugirnilaippacācam, ெப. (n.)

   ண் க்ைக ப்பத்  ன்ற ள் ஒன் . அ  கட் ர ம் ெப ர ம் உ ர் ைன கவ்  நிற்ப 
( லப். 3.18. உைர);; variety of gesticulation in white the tip of the nail in the thumb is brought into clour with that of the fore-
finger. (ெச.அக.);.

     [உ ர ்+ நிைல + பசாசம், பைசதல் = ம் தல், ஒட்  ேசரத்ல், பைச → பைசயம் → பசாயம் → 
பசாசம்.]

உ ர்ப் றவன்

உ ரப்் றவன் ugirppuṟavaṉ, ெப. (n.)

   நகத் ன் ேம அணி ம் அணிவைக (S.I.I. ii. 16);; jewel for na (ெச.அக.);.

     [உ ர ்+ றவன். றம் → றவன். றம் = ேமேல.]

உ ரம்

 
 உ ரம் ugiram, ெப. (n.)

   இலா சை்ச; cuscus-grass

உ லா

 
 உ லா  ugilāti, ெப. (n.)

   ளி; tamarind. (சா.அக.);

     [எ ள் + ஆ  - எ ளா  → எ லா  → உ லா ]

உ ன்

 
 உ ன் ugiṉ, ெப. (n.)

   எ ன்;   ளிமா (மைல.);; ind hogplum.

     [எ ன் → உ ன்.]

உ -தல்

உ -தல் ugudal,    21. ெச. . ;   1. உ ரத்ல்; lo

 shed or part with, as leaves from a tree, to shed, as feathers or hair, to become separated

     "ேபா  ைலகள்" ( . . 1,15);.

   2. த தல்; to be strewed, scattered

     "உன்க காைம நன் " (ஆசாரக். 21.);.

   3. ந் தல்; to be spilled;

 to fail;

 to pour out.

     "அங்கணத் க்க வ ழ்தற்றால்" ( றள் 720);.

   4. ரத்தல்; to trickle gently as water from a spring, or gush forth, as milk from cow's udder (J);.

   5. ெக தல்; to wear off, pass away;

 to be lost.

     "இளைம கா நின்ற ேமனி ம்" ( ற். 45);.

   6. சாதல்; to fall down, fig to die.

     "உக்கார ்தைல த் " (ேதவா. 641,4);.

   7. கைரந்  ேதய்தல்; to melt pine, languish, wither.

     "உக்  ெமன் ர"் (க த். 138);.
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உ

உ 2 ugudal,    21. ெச. . . (v.i.)

   1. ைளத்தல்;   ேதான் தல்; to sprout appear.

   2. றத்தல்; to be glorified.

     [உ → உ  → உ -தல். உ = உயரச்் .]

 உ 3 uguttal,    4. ெச ன்றா  (v.t.)

   1 தறசெ்சய்

   தல்; lo le fall, spill, scatter.

     "ஊஉனன்ைம ண்ணா தெ்தன" (மைலப . 148);.

   2. உ ரத்்தல்; to cast, as leaves, to exuviate, as a bird its feathers.

     "பழன மஞ்ைஞ த்த " ( றநா.13);.

   3. ெவளி தல்; to emit pour out

     " ற்ற த்த ெசந் " (கம்பரா. இராவணன்றா. 27.);.

   4. ந் தல்; to shed, as tears.

     "ெந ங்கணீ த் " ( லப்.ப க. 32);.

   5. ெசாரிதல்; to pour.

     "ெமன்பழ த்த ேத ம்" (ைநடத.நாட் ப். 20);.

உ ணம்

 
 உ ணம் uguṇam, ெப. (n.)

   ட் ப் ச் ; bed-bug.(W.);

     [உ ள் → உ ள் → உ ணம்.]

உ

 
 உ  uguruvi, ெப. (n.)

   ைரசெ்ச ; jackal jujuba.

     [உ  → உ ல் → உ ர ்→ உ ]

உ ல்

உ ல் ugul, ெப. (n.)

   1. ழ்ச் ; tall, 2 ேக ;

 ruin

     [உ  → உ ல்.]

உ

உ  uguvu, ெப. (n.)

   1. ந் ைக; spilling.

     "ேசாரந்்  வன்ன" (ம ைரக் 415);.

     [உ  → உ .]
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உ ழ்

 
 உ ழ் uguḻ, ெப. (n.)

உ ள் பாரக்்க see ugul.

க உ ம்.

     [உ ள் → உ ழ்.]

உ ள்

உ ள் uguḷ, ெப. (n.)

   1. ெசாரிதல்; pouring.

   2. உ ழ்தல்; spitting

   3. ெகாப்பளித்தல்; to wash the mouth inside

க. உ ள்

     [உ  → உ ல் → உ ள்.]

உ ைன

உ ைன uguṉai, ெப. (n.)

   ெநற்ப க் ரிய ேநாய் வைக (நீலேக . 366. உைர);; disease affecting paddy

     [உ  + ேநாய் – உ ேநாய் → உ ைன.]

உேக

 
 உேக uā, ெப. (n.)

ெகாண்டாட்டங்களின் ேபா

ெவற் யாகட் ம் என் ம் ெபா ளில் எ ப்பப்ப ம்

   ழக்கம்; slogan raised on the occasion of festivals

 or function of grand celebration. மாைதய க்  உேக;

மாேதவ க்  உேக! (ெகாங்.வ.);

க. உ.ேக.

     [உைக → உேக. உைக= ெச த் தல், ன்வ தல், ேமேலாங் தல், ெவற்  ெபறல்.]
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உைக

உைக1 ugaidal,    4 ெச.  (v.i.)

   ெசல் தல்; to move, as a boat;

 to go, as a vehicle, to walk, as an animal

     "காம த ையக் கைர ட ைக  நாவா யா ம்" (கல்லா, 19);. (ெச.அக.);.

     [உ  → உைக → உைக-தல் = ேமற்ெசல் தல் எ தல்.]

 உைக2 ugaittal,    4 ெச ன்றா . (v.t.)

   1. ெச த் தல்; to drive as a carriage, to ride, as a horse, to row, as a boat, to discharge, as an arrow,

     "ெப ந்ேதாணி பற்  ைகத்த ம்" ( வாச. 30,4);, 

   2 எ ப் தல்; to stir up, as dust.

     "பல ர  நீ ைகப்ப" (ம ைரக்.184);.

   3. ப த்தல்; to set, as a gem

     "நீலெமான் ைகக்  நிைறந்த கைணயா ;

     (பண .97);.

   4 ெச. .  (v.i.);

   1. எ தல்; to rise.

     "உகத் ன் னி ைகத்த கைனகடல்" (க ங், 342 ப் 11.44);.

உங்கண்

உங்கண் uṅgaṇ, .எ. (adv.) 

   உவ் டம்; yonder, where the person spoken to is chiefly poetic.

     "தனயைரக் கண் ேரா ங்க ெணன்ன" (ேச . அக் னி. 32);.

     [உ + கண் → உக்கண்  → உங்கண்]

உங்களி-த்தல்

உங்களி-த்தல் uṅgaḷittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   1. உம்ெமன் ெறா த்தல்; to utter the exclamatory sound of 'hum' expressive of contempt or displeasure.

     "காமர ் ல்லாளி யா  ங்களித் " ( க்காளத். . 6, 39);.

   2. அதட் தல்; to rebuke authoritatively, hector, threaten.

   3. உரப் தல்; to whoop, vociferate inarticulately as when driving cattle or in scaring away birds, beasts, or human beings.

   4. உங்காரஞ் ெசய்தல்; to utter 'hum' expressive of menace.

ம. உங் .

உங்காரைண

உங்காரைண uṅgāraṇai, ெப. (n.)

   1. அ ரி; indigo, Indigofera tinctoria. (சா.அக.);

     [உங்காரம் → உங்காரைன.]

உங்காரம்

உங்காரம் uṅgāram, ெப. (n.)

   1. அச் த் ம் ஒ  (ெதானி);; exclamation 'hum' expressive of menace.

     "உங்காரத்  ரப்  ேமாைதயாள்" (கந்த .அக் னி, 95);.

   2. வண் ன் ஒ ; buzzing sound, as that made by bees in flight

     "உங்கார ம கரங்கள்" (பாரத.வசந்த. 3);.

     [உம் + காரம் - உங்காரம்.]
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உங் ணி

 
 உங் ணி uṅguṇi, ெப. (n.)

   ெப ங் ளிஞ் ல் எனப்ப ம் நீலநிறக் கடல் ன்; bluish sea-fish.

     [உ → உங் ணி]

உங்ைக

உங்ைக uṅgai, இைட (part)

   1. உன் தங்ைக; your sister younger than you.

     " க் ங்ைகயரி ண்டாள்" (கம்பரா. ரப்்பன. 125);.

   2. உன் தாய்; your mother.

     [உன் + ைக = உங்ைக ைக = இைளயள், ெமல் யன், ெபண். ஐ = ெமன்ைம, அழ . ஐ → ைக 
(ெமன்ைம ைடவள்);.]

உங்ஙன்

உங்ஙன் uṅṅaṉ, .எ. (adv)

   1. உவ்வா  in the way you do.

   2. உவ் டம்; in the place where you are

     "என் தனயைரக் கண் ேரா உங்ஙன் (ேச  அக் னி-32);

     [ஊங்  → ஊங்கண் → உங்கண் → உங்கள் → உங்ஙன் ( .தா. 32.);]

 உங்ஙன் uṅṅaṉ, .எ. (adv.)

   1. அத்தன்ைம; thus, so, in that way.

   2. இத்தன்ைம; thus, so, in this way.

   3. உத்தன்ைம; thus, so, this or that (intermediate); way.

     [ஊங்கண் → உங்கண் → உங்கள் → உங்கள்2.]

உசச்க்ேகாள்

 
 உசச்க்ேகாள் uccakāḷ, ெப. (n.)

   உசச் நிைலயைடந்த ேகாள்; planet occupying an exalted position or sign in the zodiac (astrol);. (ஆ.ஆக.);.

     [உசச்ம் + ேகாள்.]

உசச்சந்

 
 உசச்சந்  ussasandi, ெப. (n.)

   உசச்நிைலக் ேகாள்களின் சந் ப் ; superior conjunction of planets. (Astrol); (C.G.);

     [உசச்ம் → உசச் + சந் .]

உசச்ட்டம்

உசச்ட்டம் uccaṭṭam, ெப. (n.)

   1. ேநரை்ம, straightness,

   2. இலக் ; mark (ெச.அக.);.

     [உசச்ம் → உசச்ட்டம் அட்டம் = தன்ைம கட் ய ெபயர ்ஈ .]

உசச்ட்ைட

உசச்டை்ட uccaṭṭai, ெப. (n.)

   ஒல் ; thinness, senderness (Loc.);.

   2. ஒஞ்சடை்ட பாரக்்க;see orijattal

     [ஒஞ்சடை்ட → உஞ்சடை்ட → உசச்டை்ட.]
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உசச்டம்

உசச்டம்1 uccaḍam, ெப. (n.)

   1. ஓர ் ல்; a kind o cyprus.

   2. ஓரவ்ைக ெவள்ைளப் ண் ; a kind of garlic.

   3. ன் மணி; Indian liquorice.

   4. சரளங்காய்; Indian plum (சா.அக.);.

     [ஒ கா. ஒள் + சடம் – ஒசச்டம் → உசச்டம்]

 உசச்டம்2 uccaḍam, ெப. (n.)

   1 னம்; anger.

   2. ைர :

 Speed.

     [உசச்ம் → உசச்டம்.]

உசச்ைட

உசச்ைட1 uccaḍai, ெப. (n.)

   1. ந மணப் ல்; fragrant grass,

   2. ஒ வைகக் ழங் ; edible tuber, root edible.

   3. ெநல் ச ்ெச ; plant.

க. உசச்ெட

     [உசச்டம் → உசச்லட.]

 உசச்ைட2 uccaḍai, ெப. (n.)

   1. ஆ லம் (இடம் பாசாரம்);; foppishness, 2 ெவள் ள்ளி;

 garlic,

   3. வட்டக்ேகாைர; a kind of grass.

   4. ற்றம்; anger

   5. வழக்கம் habit

     [உசச்டம் → உசச்ைட.]

உசச்ண்டம்

உசச்ண்டம்1 uccaṇṭam, ெப. (n.)

   க ைமயான ர மான ; lerocious, இ  உசச்ண்ட மாகாளி ேகா ல் (உ.வ.);.

க. உசச்ண்ட

     [உச்  → உசச்ம் → உசச்ண்டம்.]

உசச்த்தலம்

 
 உசச்த்தலம் uccattalam, ெப. (n.)

   உச் ; pate, crown of head;

 top summit. 

     'உசச்த ்தலத் ைட நிற்ப தபாணன்'

     [உசச்ம் + தலம்.]
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உசச்த்தா

 
 உசச்த்தா  uccattāvu, ெப. (n.)

   ேகாளின் ( ரகத் ன்); உயரந்ிைல; exalted position of a planet.

     [உசச்ம் + தா .]

உசச்த்தானம்

 
 உசச்த்தானம் uccattāṉam, ெப. (n.)

உசச்க்ேகாள் பாரக்்க;see uccakkol.

     [உசச்ம் + தானம்.]

உசச்த் ைச

 
 உசச்த் ைச ussattisai, ெப. (n.)

   நற்ேபற் நிைல (நல்லா ழ்நிைல);; prosperous period, the highest point of success;

 good fortune.

     [உசச்ம் + ைச.]

உசச்தைச

 
 உசச்தைச ussadasai, ெப. (n.)

உசச்த் ைச பாரக்்க see ucca-t-tisai.

     [உசச்ம் + தைச]

உசச்த

 
 உசச்த  uccadaru, ெப. (n.)

   ெதன்ைன (பச.் .);; coconut tree.

     [உசச்ம் → உசச் + த . உசச்ம் = உயரம். உசச்த  = உயரமான மரம்]

உசச்ந்தம்

உசச்ந்தம் uccandam, ெப. (n.)

   1. ைல யர் ; being at the highest price in the market

   2. தணி ; decline, after the height or crisis is past.

   3. அ கப்ப தல்; being increased. (ஆ.அக.);

     [உசச்ம் → உசச்ந்தம்.]

உசச்ந்தமா-தல்

 
 உசச்ந்தமா-தல் uccandamātal, ெப. (n.)

ெச. . . (v.i.);

   தணிதல்; to be past the highest point, to be lessening, as rain, to become mitigated, as diseases(J.);.

     [உசச்ம் + அந்தம் + ஆ-தல், அந்தம் ெசால்லாக்க ஈ .]

உசச்ந்தலம்

 
 உசச்ந்தலம் uccandalam, ெப. (n.)

உசச்ந்தைல பாரக்்க see uccantalai (சா.அக.);.

1112

www.valluvarvallalarvattam.com 5886 of 19068.



உசச்ந்தைல

உசச்ந்தைல uccandalai, ெப. (n.)

   1. தைல ன் உச்  (ஆசாரக்.6);; crown of head;

 pate.

   2. ந த்தைல; the top of the head;

 the point on the surface of the skull at the junction of the coronal and saggital sutures-Bregma (சா.அக.);.

ம. உசச்தல்.

     [உசச்ம் + தைல]

உசச்நிைலநாள்

 
 உசச்நிைலநாள் uccanilaināḷ, ெப. (n.)

   மாழ்  ( க ரிடம்);, ெநய்ம் ன் ( த் ைர);, பறைவ (அ ட்டம்); என்ற ன்  நாண் ன்கள்; three 
stars Mirugaciridam Cittirai. Avittam.

     [உசச்ம் + நிைல + நாள்.]

உசச்ம்

உசச்ம்1 uccam, ெப. (n.)

   1. உயரம் ( வா.);; height elevation, altitude.

   2. உசச்ந்தைல; extreme top, overhead.

   3. தைலக்  ேநரான வான் க ; zenith, meridian, position overhead.

     "ெவங்க  சச்மாம் ெபா " (காஞ் ப் . பன்னி . 341);.

   4. றப் ; excellence, superiority.

     "உசச் மாணிக்கத்தாேல" (இராமநா. பாலகா 17);.

   5. வல் ைச ( வா.);. treble.

   6. ேகாள் நிைல ெளான்  ( தான நட்பா, 21);; exated position of a planet one of five kiraga-nilai.

   7. அ யள ; extreme limit, 

ேதாணி உசச்ேவாட்  ஓ ற் .

   8. னி; edge.

   9. ைன; brink.

   10. நண்பகல்; noon, midday.

   11. உயர் ; Supremacy.

   ம. உசச்ம்;   க. உசச்.; Sktucca

     [உ → உச்  → உசச்ம்]

உசச்ம்ேபா

உசச்ம்ேபா  uccambōtu, ெப. (n.)

ந ப்பகல், lit time when the sun is in meridian, noon, midday.

     "உசச்ம் ேபாேத ர ் ரிய" (ேதவா. 298,9.);.

     [உசச்ம் + (ெபா ); ேபா .]

உசச்ம்ேபாழ்

 
 உசச்ம்ேபாழ்  uccambōḻtu, ெப. (n.)

   உசச்ம்ேபா   பாரக்்க;
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உசச்யம்

உசச்யம் uccayam, ெப. (n.)

   1. யல்; heap.

   2. வாைழக்காய்; unripe plantain fruit

     [உசச்ம் → உசச்யம்.]

உசச் னி
உசச் னி uccayiṉi, ெப. (n.)

   ஒ  நகரம் (காஞ் ப் . ரத்். 75);; ancient city of Ujjain, formerly the capital of king Vikramaditya.

உசச்ரம்

 
 உசச்ரம் uccaram, ெப. (n.)

உட்ப ப்  யதா ம் ெவளி ஓ  ெபரிதாக ம் உள்ள ேதங்காய், 

 coconut with a thick shell and thin kernal.

ம். உசச்ரம்.

     [உ → உச்  → உசச்ரம்.]

உசச்ரா

உசச்ரா  uccarāci, ெப. (n.)

   1. ேகாள் உசச்த் க்கப் ெபற்ற ஓைர (இரா );;   2. ஆ ழ் ஒைர (அ ட்ட ரா ); (CG);; tortunate natal 
Sign.

     [உசச்ம் + ரா . Skt rasi → த. ரா . உசச்ேவாைர பாரக்்க See ucca-Vorai]

உசச்ரி-த்தல்

உசச்ரி-த்தல் uccarittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   1. இதழ் த யவற் ன் ெதா ல்களால் எ த் கைளப் றப் த்தல்;   ப க் தல்; to pronounce, 
enunciate, articulate with the organs of speech.

   2. ஓ தல்; worship, pray.

     "அஞ்ெச த்ைத ப்ப  உசச்ரிக்க" ( . . 9, 1);.

உசச்ரிப்

உசச்ரிப்  uccarippu, ெப. (n.)

   1. உசச்ரிக்ைக;   ப க்கல்; pronunciation.

   2. எ த் ேனாைச (ஆ.அகs.);; sound of a letter.

க. உசச்ார.

     [உத்  → உச்  → உசச்ரி → உசச்ரிப் .]

உசச்ல்

 
 உசச்ல் uccal, ெப. (n.)

   கரிய மசச்ம்; black mole. (ேசரநா.);.

ம. உசச்ல்.

     [உச்  → உசச்ல்.]

உசச்வம்

உசச்வம் uccavam, ெப. (n.)

   1. ழா ( வா.);. festival. festivity.

   2. ெசல்வம்; prosperty.

     "மா சச்வ மாபத் ம்" (ஞானவா. உபசா.12);.

   க. உசச்வ; Skt. Utsava

     [உத்தம் = ேமெல தல், மனம் ெபாங் தல், ம ழ்ச் ண்டா தல். உத்தம் → உத்தவம் → உசச்வம், 
உத்தவம் பாரக்்க;see ustavam.]
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உசச்

 
 உசச்  uccavīṭu, ெப. (n.)

   உதயத் க்ேகழா டம்; exalted sign of a planet (சா.அக.);.

     [உசச்ம் → .]

உசச்ன்

உசச்ன்1 uccaṉ, ெப. (n.)

   ைளயாட் ல், ைவத் ெத ம் கல், ைத த யவற் ள் ஒன் ; cowrie, arecanut or tamarind seed, 
used for pitching in games (J.);. (ெச.அக.);.

     [ஒச்  → உச்  → உசச்ன்.]

 உசச்ன்2 uccaṉ, ெப. (n.)

   1. ஒைரச ்சக்கரத் ல் தன் உசச்நிைல ல் நிற் ம் ேகாள் (பஞ்.);; planet in its exalted sign of the zodiac.

   2. ெநடை்டயானவன்; tall man. (சா.அக.);.

ம. உசச்ன்.

     [உ → உசச்ன்.]

 உசச்ன்3 uccaṉ, ெப. (n.)

   த்தன்; madman.

   க. உச் ;ெத. உச் .

     [உச்  → உசச்ன்.]

உசச்னிமாகாளி

உசச்னிமாகாளி uccaṉimākāḷi, ெப. (n.)

   1. உசச்யனி நகரத் ள்ள காளிேத ; guardian goddess of the ancient city of Ujjain.

   2. ஒ  ற் ரத்் ( ராம); ேதவைத; village goddess. (Tinn);. (ெச.அக.);.

     [உசச் னி → உசச்ளி + மாகாளி.]

உசச்ாணி

 
 உசச்ாணி uccāṇi, ெப. (n.)

   எல்லாவற் ம் உயரமான ; highest point, top, summit;

உசச்ாணிக் ெகாம்  ந்  ந்தான், உசச்ாணிக் ைள. (உ.வ.);

     [உச்  → உசச்ாணி.]

உசச்ாயம்

உசச்ாயம் uccāyam, ெப. (n.)

   1. உயர்  stateliness, loftiness, dignity.

     "உசச்ாயமாக கமன்கள் உைர ெசய் "' (நல். பாரத. ஆ ரமவாச. வனம் . 163);

   2. மனெவ ச் ;   ஆரவ்ம்;   ஊக்கம்; enthusiasm.

     [உ → உத்தம் → உத்தாயம் → உசச்ாயம். உத்தாயம் பாரக்்க See Uttayam.]

உசச்ாரைண

உசச்ாரைண uccāraṇai, ெப. (n.)

உசச்ரிப்  பாரக்்க ( ரேசா. யாப். 35.); see uccarppu

க. உசச்ரன, உசச்ாரன.

     [உ → உந்  → உத்  → உத்தாரம் ( ரைல யரத்்  உரத் ச ்ெசால் தல்); → உசச்ாரம் → உசச்ாரணம் 
→ உசச்ாரைண.]
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உசச்ாரம்

உசச்ாரம்1 uccāram, ெப. (n.)

உசச்ரிப்  பாரக்்க ( . . 4.35 மைறஞா);;see uccarippu.

க. உசச்ார,

     [உ → உந்  → உத்  ( ரைல உயரத்் ); உத்தாரம் → உசச்ாரம் (உரத் ச ்ெசால் தல்);.]

 உசச்ாரம்2 uccāram, ெப. (n.)

   1. உயரச்்  (யாழ்.அக.);; height.

   2. ேமன்ைம;   வளரச்் ; development.

     [உ → உந்  → உத்  → உத்தம் (உயர் ); → உத்தாரம் → உசச்ாரம்.]

உச்

உச் 1 ucci, ெப. (n.)

   1. க ;   உயர் ; height, summit, meridian.

   2. தைல; head.

   3. ந ப்பகல் ( ங்.);; midday, high noon, 

உச் ப்ெபா  ஆ ட்ட  (உ.வ.);.

   4. ஆண்ம ர;் hair of male.

   5. எல்ைல; limit, border,

 boundary.

   6. ; tuft of hairs.

   7. தைலக்  ேநரிடம்; zenith.

   க., ம., ெத., உச் ; . உசச்.

     [உ → உத்  → உச்  → உச் .]

 உச் 2 ucci, ெப. (n.)

   நாய் ( ங்.);; dog (Onom. Imit. of beckoning sound 'cu'.);.

உச் க்கடன்

உச் க்கடன் uccikkaḍaṉ, ெப. (n.)

   நண்பகல் கடைம ( ரம் . நித் யகண். 15);; midday worship or prayers

     [உச்  + கடன்.]

உச் க்கரண்

 
 உச் க்கரண்  uccikkaraṇṭi, ெப. (n.)

   ழந்ைதக க்  உச் ல் எண்ெணய் ஞ் கரண் ; small spoon that is used when pouring oil on the 
head of a baby.

     [உச்  + கரண் . உச் ல் எண்ெணய் ேதய்த்தற் ரிய ற்றள ள்ள கரண் ]

உச் க்கரண் யள

 
 உச் க்கரண் யள  uccikkaraṇṭiyaḷavu, ெப. (n.)

   ேத ைலக் கரண் யள ; tea spoonful.

     [உச்  + கரண்  + அள .]
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உச் க்கலயம்

உச் க்கலயம் uccikkalayam, ெப. (n.)

   1. அ க் ன் ேம க் ம் மட்பாைன; pot which is on top (ஆ.அக.);.

   2. ய மட்பாைன, 

 small pot.

     [உச்  + கலயம்]

உச் க்கவாஅன்

உச் க்கவாஅன் uccikkavāaṉ, ெப. (n.)

   ன்றத் ச் ன் பக்கம்; side of a peak,

     "வறன் ெபா ந்  ன்றத்

உச் க்கவாஅன்" (நற். 92-4);.

     [உச்  + கவாஅன்.]

உச் க்காலம்

உச் க்காலம் uccikkālam, ெப. (n.)

   1. நண்பகல்; mid.

 day.

   2. ேகா ன் நண்பகல் (மத் யான); ைச; noon

 service in the temple.

     [உச்  + காலம்.]

உச் காய்-தல்

உச் காய்-தல் uccikāytal,    2 ெச. . . (v.i.)

   அ ழத்தல்; to lose sense.

     [உச்  + காய்.]

உச் காய்ந்தவன்

 
 உச் காய்ந்தவன் uccikāyndavaṉ, ெப. (n.)

   அ ழந்தவன்; tool. 

அவன் ஒ  உச்  காய்ந்தவன்.

     [உச்  + காய்ந்தவன்.]

உச் க் ழான்

உச் க் ழான் uccikkiḻāṉ, ெப. (n.)

   க ரவன்; sun,

 lit lord of the zenith.

     "உச் க் ழான் ேகாட்டம்" ( லப். 9.11);. (ெச.அக.);.

     [உச்  + ழான்.]

உச் க்

 
 உச் க்  uccikkuḍumi, ெப. (n.)

   ஆடவரின் தைல ல் ற் ம் ம த்  உசச்ந்தைல ல் மட் ம் ம க்காமல் டப்ப ம் ம ரக்் 
கற்ைற; crest, hair-tuft on the centre of the head.

ம. உச் ம். .

     [உச்  + . ெகா  (ேமற்ப  உயரந்் ப்ப ); → ெகா  → .]

1117

www.valluvarvallalarvattam.com 5891 of 19068.



உச் க் டன்

 
 உச் க் டன் uccikkuruḍaṉ, ெப. (n.)

   ள்ளன்; dwarf.

ம. உச் க் டன்.

     [உச்  + டன்.]

உச் க்

 
 உச் க்  uccikkuḻi, ெப. (n.)

   ைள ழந்ைத ன் தைல ச் ப் பள்ளம் (ஆ.அக.);; mbranous dent or depression in an infant's head, fontanelle.

     [உச்  + ]

உச் க் ைக

 
 உச் க் ைக uccigguḻigai, ெப. (n.)

உச்  ைக பாரக்்க;see ucci-vilugai (சா.அக.);.

     [உச்  + ைக.]

உச் க்ெகா

 
 உச் க்ெகா  uccikkoḍi, ெப. (n.)

   ல் ; parasitic plant. (சா.அக.);.

     [உச்  + ெகா .]

உச் க் ெகாண்ைட

உச் க் ெகாண்ைட uccikkoṇṭai, ெப. (n.)

   1. உச் ; tuft or braid of hairs on the crown of one's head. 

   2 ேசவல் த யவற் ன் தைலச் ட் ; cockscomb. crest as of a cock. (ஆ.அக.);.

     [உச்  + ெகாண்ைட.]

உச் க்ெகாம்பன்

உச் க்ெகாம்பன் uccikkombaṉ, ெப. (n.)

   1. உச் ல் நி ரந்்த ெகாம் ள்ள மா ; bull or cow that has erect horns near together.

   2. கல்யாைன (காண்டா லங் );; rhinoceros, from its having one straight horn.

     [உச்  + ெகாம்பன்

உச் க்ெகாம்பன் என்பதற் க் கல்யாைன (காண்டா கம்); என மற்ெறா  ெபா ைளப் ற 
அகர த கள் ப்ப  ெபா த்தமாக இல்ைல. ஏெனனில் கல்யாைனக் க் ெகாம்  க் ன் 
ேமல் உள்ள . உச்  என் ம் ெசால் தைல உச் ையேய றப்பாகக் ப்ப . ந் ெவளி 

த் ைர ல் மாட்  வைகையச ்சாரந்்த உச் க் ெகாம்பன் (unicom); ெபா க் கப்பட் ள்ளைத 
ஒப் ேநாக் க. சா. அகர த ல் நி ரந்்த ெகாம் ள்ள மா  எனப்ெபா ள் றப்பட் ப்ப  
ெபா த்த மாகத் ெதரி ற .);

     [P]

உச் ளிர்-தல்

உச் ளிர-்தல் ucciguḷirtal,    2. ெச. . . (v.i.)

   ம ழ்வைடதல்; lit cooling of the head, fig to feel happy, to be highly pleased, delighted. 

     'அப்பா என்றால் உச்  ளி ேமா' (ஈ . 4.3. ப்ர. );. (ெச.அக.);.

உச் சச்மயம்

 
 உச் சச்மயம் ucciccamayam, ெப. (n.)

   நண்பகல்; midday. (ஆ.அக.);.

     [உச்  + சமயம்.]
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உச் ச் ட்

 
 உச் ச் ட்  ucciccuṭṭi, ெப. (n.)

   ழந்ைதகளின் தைலயணி வைக; ornament for the forehead of children. (ெச.அக.);.

     [உச்  + ட் .]

உச் செ்ச

 
 உச் செ்ச  uccicceḍi, ெப. (n.)

   ல் ; Indian mistletoe (ெச.அக.);.

     [உச்  + ெச .]

உச் செ்ச ல்

 
 உச் செ்ச ல் uccicceḍil, ெப. (n.)

   ெச லாட்டம்; hook - swinging. (ெச.அக.);.

     [உச்  + ெச ல்.]

உச் சந்

 
 உச் சந்  ussisandi, ெப. (n.)

   உச் க்காலப் ைச; noon service in the temple. (ெச.அக.);.

     [உச்  + சந் ]

உச் ட்டம்

உச் ட்டம் ucciṭṭam, ெப. (n.)

   1. எச் ல் பண்டம் ( ங்.);; unconsumed food remaining after one had eaten, . regarded as being unclean and unfit to 
be eaten by another.

   2. ச் ல்; that which is left, refuse.

     "உச் ட்டம் ெமன் ல ைன ண் லார"் (கந்த . ரபத.்41);.

     [எச் ல் → உச் ல் → உச் ட்டம்.]

உச் த்தம்

உச் த்தம் uccittam, ெப. (n.)

   மகரக்ைக ( லப். 3.18, உைர);; variety of gesture with both hands.

     [ஒ கா. உத்  → உத் த்தம் → உச் த்தம்.]

உச் த் லகம்

உச் த் லகம் uccittilagam, ெப. (n.)

   ெசம்மல ள்ள ஒ வைகப் ஞ்ெச ; flowering shrub with red blosssoms.

     "உ க் ன்ற ெசங்க ச் த் லகம்... என்ன க் ன்ற ேமனி" (அ ரா .1);.

     [உச்  + லகம்.]

உச் தபண்டம்

 
 உச் தபண்டம் uccidabaṇṭam, ெப. (n.)

   த யாகச ்ெசய்த பண்டம்; delicious thing;

 preparation high pleasing to the taste. (சா.அக.);.

     [உத்  → உத் த → உச் த + பண்டம், உத்  = ெபா ந் . உத் த = ெபா ந் ய, ஏற்ற, த ந்த.]
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உச் தம்

உச் தம்1 uccidam, ெப. (n.)

   1. உயரச்் ; height.

   2. அழ  (சா.அக.);; beauty.

   3. அரிய  (ஆ.அக.);; rare thing.

   4. ெகாைட; gift.

     [உத்  → உத் தம் → உச் தம் = ெபா த்தமான , தக்க . றந்த . அரிய .]

 உச் தம்2 uccidam, ெப. (n.)

ெந ஞ்  பாரக்்க;see neruroji (ெச.அக.);.

     [உச்  → உச் தம்.]

உச் ப்ப -தல்

உச் ப்ப -தல் uccippaḍudal,    20. ெச. . . (v.i.)

   உசச்மாதல்; to ascend as of morning sun,

     "ெவள்ளி உச் ப்பட்ட . யாழன் அஸ்த த்த " ( வ். ப்பா. 13 வ்யா.);. (ெச.அக.);.

     [உச்  + ப .]

உச் ப்பள்ளி

 
 உச் ப்பள்ளி uccippaḷḷi, ெப. (n.)

   ப னான்காம் (ச ரத்்த ); நாள்ேதா ம் பள்ளிக் டத் ல் டப் ெப ம் பகல் ைற; noonday 
dismissal of school on the day preceding the new moon or the full moon (ெச.அக.);.

     [உச்  + பள்ளி உச் ேநரம் (நண்பகல்); வைர மட் ம் நைட ெப ம் பள்ளி.]

உச் ப் ளைவ

 
 உச் ப் ளைவ uccippiḷavai, ெப. (n.)

   உசச்ந்தைல  ண்டா ம் ண் ( .அ.);; ulcerous scab or sore on the crown of the head. (ெச.அக.);.

     [உச்  + ளைவ]

உச் ப் ைற

 
 உச் ப் ைற uccippiṟai, ெப. (n.)

பரவ மகளிரணி ந்

   தைலயணிவைக; crescent shaped head ornament, a

 common ornament among women of the Parava Caste.

     [உச்  + ைற]

மண ழா ன் ேபா  பரதவ மகளிர ் ைற வ ல் தைலயணி ஒப்பைன ெசய்  ெகாள்வர.் 
ந் ெவளி த் ைரகளில் காணப்ப ம் மகளிர ்தைலயணிைய இ  ஒத் ள்ள .

உச் ப் ன்னல்

 
 உச் ப் ன்னல் uccippiṉṉal, ெப. (n.)

   உச் சச்ைட; plait of the crown. (ஆ.அக.);.

     [உச்  + ன்னல்.]
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உச் ப்

 
 உச் ப்  uccippū, ெப. (n.)

   ழந்ைதகளின் தைலயணி வைக; ornament for a child's forehead

ம. உச் ப்

     [உச்  + .}

உச் ப்ெபா

 
 உச் ப்ெபா  uccippoḻudu, ெப. (n.)

ந ப்பகல், noon, midday (ெச.அக.);.

     [உச்  + ெபா .]

உச் மல் ைக

உச் மல் ைக uccimalligai, ெப. (n.)

ஊ  மல் ைக பாரக்்க5;see usimalligal.

ம. உச் மல

     [ஊ  → உச்  + மல் ைக.]

உச் ன்

 
 உச் ன் uccimīṉ, ெப. (n.)

   ள்ளி ன்; spotted butter fish

. உச் ன்

     [உச்  + ன்.]

உச் க

 
 உச் க  uccimugaḍu, ெப. (n.)

   ைர ன் இ  பக்க ம் ேச ன்ற ேம டம்; ridge of roof. (ெச.அக.);.

     [உச்  + க .]

உச் கரல்

 
 உச் கரல் uccimugaral, ெப. (n.)

   ழந்ைத ச் ைய அன்  ேம ட் னால் க தல்; smelling the crown of the head of a child through 
affection. (சா.அக.);.

     [உச்  + கரல்.]

உச் லம்

 
 உச் லம் uccimūlam, ெப. (n.)

உச் ேம  பாரக்்க see uccimedu.

     "தானவனா  நின்ற தவம  உச் லம்" ( வள்  சற்பம்);.

     [உச்  + லம்.]

உச் ேம

 
 உச் ேம  uccimēṭu, ெப. (n.)

   தைல ன் ந டம்; central region of the head.

     [உச்  + ேம . க  → ேம .]
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உச் ேமாத்தல்

உச் ேமாத்தல் uccimōttal,    3 ெச. ன்றா  (v.t) 

   உசச்ந் தைலைய ேமாந்  அன்  பாராட் தல்; smell the crown of the head especially of a child, from affection

     "தனிப் தல்வன்றைன. உச்  ேமாந் " (ேகா ற்  யாக் ர_2);.

     [உச்  + ( கரத்ல்); ேமா-த்தல்.]

உச் ேமா

 
 உச் ேமா  uccimōṭu, ெப. (n.)

உச்  க  பாரக்்க See ucci-mugadu.

     [உச்  → ( க ); ேமா . க  → ேமா  → ேம ]

உச் யணி

 
 உச் யணி ucciyaṇi, ெப. (n.)

   தைலச ் ரா ல் உள்ள அணித் ெதாங்கல்; pendant of a head-gear. (pond.);

     [உச்  + அணி]

உச் யாட்டம்

 
 உச் யாட்டம் ucciyāṭṭam, ெப. (n.)

   ைளயாட்  வைக; a kind of four-a-side game

ம. உச் ள்ளியாட்டம்

     [உச்  + ஆட்டம்.]

உச் யார்

உச் யார ்ucciyār, ெப. (n.)

   ேதவர;் celestial beings.

     "உச் யாரக்் ைறவனா லக ெமலாங்காத் தளிக் ம்" (யாப். . 86. பக். 315);.

     [உச்  + ஆர.்]

உச் க்ைக

 
 உச் க்ைக ucciyiḍikkai, ெப. (n.)

   ழந்ைத  சச்ந்தைல தாய்மார் ற் ப தலால் அவட் ண்டா ம் ேநாய்; disease of the nursing mother 
caused by her nipple being touched by the crown of her suckling baby's head. (ெச.அக.);.

     [உச்  + இ க்ைக. இ  → இ க்ைக]

உச் ெய -த்தல்

உச் ெய -த்தல் ucciyeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. வ ர ்எ த்தல்; part the locks of hair in two with a cleavage line from the crown to the forehead (J.);,

   2. உச்  ைய ெமன்ைமயாகப்பற் த்தல்; slow pull of few hairs in the crown to relieve ailment

     [உச்  + எ த்தல்.]

உச் ைய வ ர ்எ த்தைல உச் ெய த்தல் என்ப  ெபா வழக்  உள்நாக்  அல்ல   நாக்  
ேமெல ப்பதற்காக ள ப் ெபா ைய உள்நாக் ல் தட த் தைல ன் உச் ள்ள ல கைள 
ெமன்ைமயாக ஓரி ைற பற் ப்ப  நாட் ப் றங்களில் நில ம் பழங்காலக் ைகம த் வ 

ைறக ள் ஒன் .

உச் ெயண்ெணய்

 
 உச் ெயண்ெணய் ucciyeṇīey, ெப. (n.)

   ழந்ைதகளின் உசச்ந்தைல ம் எண்ெணய்; oil smeared on the crown of the head especially of infants. 
(ெச.அக.);, ம. உசெ்சண்ெணய்

     [உச்  + எண்ெணய்.]

1122

www.valluvarvallalarvattam.com 5896 of 19068.



உச் ல்

 
 உச் ல் uccil, ெப. (n.)

   ஒ  வைகச ்ெச ; a kind of plant.

ம. உசெ்ச , ஒசெ்ச .

உச்

உச்  ucciviḍudi, ெப. (n.)

   1. உச்  பாரக்்க;see ucci vidu.

   2. ெதா லாளிகள், பள்ளிச் வரக்ளின் நண்பகல் (மத் யான); ; midday recess for labourers, or for 
children at school.

   3. நண்பகல் ேநரத் ல் மைழ ைக; cessation of rain at noon (ெச.அக.);.

     [உச்  + . உச்  = நண்பகல்.]

உச் ைக

 
 உச் ைக ucciviḻugai, ெப. (n.)

   ழந்ைதகளின் உ ர ்ஏதத் ற் ரியதான உச் க் ைக; dangerous disease of infants, the most prominent 
symptom of which is an increased depression in the head of the infant (ெச.அக.);.

     [உச்  + ைக]

உச் ைன

உச் ைன ucciviṉai, ெப. (n.)

உச் க் கடன் பாரக்்க see ucci-k-kadan (ேச . த்தம். 6);. (ெச.அக.);.

     [உச்  + ைன.]

உச்

உச்  uccivīṭu, ெப. (n.)

   1. உச் ேவைள ல் மைழ ட் க்ைக; cessation of rain at noon.

   2. இைட ைக; stopping at intervals. 

     'உச்  டாேத இத்ைதேய மேனார யா நின்ற ' (ஈ  9,3,7);.

     [உச்  + .  = ப தல், நிற்றல்]

உச் தயம்

 
 உச் தயம் uccivudayam, ெப. (n.)

ழந்ைதப் ேபற் ன் ேபா  தலாக உச் ெவளிக் காணல் (In mid-wifery); the appearance of the upper part of 
the foetal head in labour vertex presentation. (சா.அக.);

     [உச்  + உதயம்]

உச் மம்

 
 உச் மம் uccivurumam, ெப. (n.)

   ந ப்பகல்; midday.

     [உச்  + உ மம். உ மம் = ெவ ல்.]

உச் ெவளி

 
 உச் ெவளி ucciveḷi, ெப. (n.)

உச்  பாரக்்க see ucci-vidu  [உச்  + ெவளி.]
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உச் ெவ

 
 உச் ெவ  ucciveṟi, ெப. (n.)

உக்  பாரக்்க see ucci-vidu (ெச.அக.);.

     [உச்  + ெவ .]

உச் ேவர்

 
 உச் ேவர ்uccivēr, ெப. (n.)

   லேவர;் lop-root.

     [உச்  + ேவர]்

உச்

உச் 1 uccudal, ெச. . . (v.i.)

   1. இலக் ற் காய் த யன எ தல்; to pitch at a mark, to play such a game of pitching with areca nuts, shells or 
coins. 

   2. (வஞ்சகத்தால்); ெவல் தல்; to conque in a game, come out successful in a controversy, win, secure an advantage 
by subtliety or artifice.

   3. றர ்ெபா ைள ஏய்த் க் கவரத்ல்; to get possession of another's property by fraud, stratagem, cunning, ordeceit

   4. த் ப் த்தல்; to go mad, to become demented. (ெச.அக.);.

 உச் 2 uccudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ேதய்த்தல்; to rub.

க. உச் .

     [உல் → உத்  → உச் .]

உசச்

உசச்3 ucca, ெப. (n.)

   த்தன்; mad man, mentally

 Retarded.

   ம, உச் ;க. உச் .

     [உய்த்  → உத்  → உச்  =அ ழந்தவன். நிைன  தப் யவன்.]

உச் க்காட் -தல்

உச் க்காட் -தல் uccukkāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   நாைளயத ் ண் தல்; to urge or set a dog on a person or an object by repeating the sound 'உச் , உச் ' while 
simultaneously pointing to the object of attack. நாைய உச் க்காட் . (ெகாங்.வ.);.

     [உச்  + காட் -தல், உச்  = நாைய ஏ ம் ஒ க் ப் ச ்ெசால். நாைய உச் க்காட் றான் அல்ல   
- உகக் காட்  றான் என்ப  நாட் ப் ற வழக் .)

உச் க்ெகாட் -தல்

உச் க்ெகாட் -தல் uccukkoṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. இக் க்ெகாட்  பாரக்்க;see ikku-k-kotsu

   2. ெவ ப் க்  காட் தல்; to manifest one's dissatisfaction or disapproval by smacking the lips, so as to produce an 
interjectional sound like 'pshaw' expressive of contempt. (ெச.அக.);.

     [உச்  + ெகாட் -தல். உச்  = வாயால் எ ப்பப்ப ம் இரக்கம் த்த ஒ க் ப் ச ்ெசால்.]

உச் செ்சனல்

 
 உச் செ்சனல் uccucceṉal, இைட (part) 

   நாையக் ப் தல்; calling a pet dog (ஆ.அக.);.
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உச் ைட

 
 உச் ைட uccūṭai, ெப. (n.)

   ெகா க்கம்பத் ன் னி; pointed head of flag - pole.

     [உச்  + ைட]

உச் ன்

 
 உச் ன் uccūṉ, ெப. (n.)

உச் னம் பாரக்்க;see uccunam

     [உச்  + ஊன். ஊெனா  ஒட் ப்ப  ெகா ப் .]

உச் னம்

 
 உச் னம் uccūṉam, ெப. (n.)

   ெகா ப் ; fat. (ெச.அக.);.

     [உத்  → உச்  = ெபா ந் தல் ஊன் தைசேயா  ெபா ந் ப்பதால் உச் ளம் எனப்பட்ட . உச்  
+ ஊனம், ஊன் → ஊனம்.]

உசெ்சனல்

 
 உசெ்சனல் ucceṉal,    இைட (part) நாைய அைழத்தற் ப் ; utterance of an imit word used in calling a dog. 
(ெச.அக.).

     [உச்  + எனல்]

உசே்சதம்

 
 உசே்சதம் uccētam, ெப. (n.)

உட் ைத  பாரக்்க see utsidaivu.

     [உள் + ேசதம்]

உசை்ச

 
 உசை்ச uccai, ெப. (n.)

   நீர;்   த் ரம்; urine.

   க. உசெ்ச;ெத. உசச்

     [உய் → உய்த்  → உத்  → உத்ேத → உசெ்ச (ெபய்த , ெசாரிந்த ); → உசை்ச]

உசை்சனி

 
 உசை்சனி uccaiṉi, ெப. (n.)

உசச்யனி பாரக்்க see uccayani

உசகம்

 
 உசகம் usagam, ெப. (n.)

   ஆமணக்  (சங். அக.);; castor-plant. (ெச.அக.);.

     [ஒ கா. உசச்கம் → உசகம் = உயரமாக வள ம் ெச .]

உசத்

உசத்  usatti, ெப. (n.)

   1. உயரத்் ;   உயரம்; height உயரத்்  பாரக்்க;see uyartti

     [உயரத்்  → உசத் ]
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உசரம்

உசரம் usaram, ெப. (n.)

   உயரம்; height, elevation 'நா ேதாைர உசரத் ' (S.I.I. ii, 134);.

     [உயர ்→ உயரம் → உசரம் (ெகா.வ.);, உயரம் பாரக்்க;see uyaram.]

உசரி

 
 உசரி usari, ெப. (n.)

ள்ளி a thorny shrub in common

     [ஒ கா உத்தரி → உசச்ரி → உசரி அரிதல் = த் தல், ண்ப த் தல்.]

உசல்

உசல் usal, ெப. (n.)

   1. யல்; dawn.

   2. ஒ வைக மரம்; a kind of tree.

     [ஊசல் = ேமல்வ தல், ஒளி ேமெல ம் தல், ஊசல் → உசல். Skt usai]

உச

உச 1 usavudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ந் த்தல்;   கலந்தாய்தல்; to consider, to think and decide to sculinize.

     "ஏவெவன் ச ேய" (பாரத. ப ேனழாம். 221);.

   2. ேவ பாரத்்தல்; to spy. to discern by careful observation.

     [உசா  → உச .]

 உச 2 usavudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   உசாவா நிற் ம்; to enquire, to ask question 'தனிக் ச ' (க த். 121-15.); (சங்,இலக்.ெசாற்.);

     [உசா  → உச ..]

 உச 3 usavu, ெப. (n.)

   எந் ரங்கடக்ட் ம் களி ெமண் ெண ஞ் ேசரந்்த கட்  ( வக.78 6, உைர.);; grease (ஆ.ஆக.);.

     [மச  → ச  → உச  → உச .]

உசற்காலம்

 
 உசற்காலம் usaṟkālam, ெப. (n.)

   யற்காலம் (யாழ். அக.);; dawn (ெச.அக.);.

     [ஊசல் → உசல் + காலம், ஊசல் = ேமெல தல், ழக் ற் க ெராளி தைலகாட் தல்.)

உசனன்

உசனன் usaṉaṉ, ெப. (n.)

   ெவள்ளி;   க் ரன் (கம்பரா. ஆ ெசல். 6);; venus (ெச.அக.);.

     [ஒ கா. உசல் → உசன் → உசனன்.]

உசனார்
உசனார ்usaṉār, ெப. (n.)

உசனன் பாரக்்க (பாரத. . 23);;see usanan (ெச.அக.);.
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உசா

உசா1 ucā, ெப. (n.)

   1. ஆராய்ச் ; enquiry, investigation, question.

     "சான்ேறா சாப் ேபால" (ெதால். ெபா ள். 285. உைர);.

   2. ஒற்றன் ( வா.);; spy.

     [உசா  → உசா.]

 உசா2 ucā, ெப. (n.)

   க் த் செ்ச ; pointed leaved hogweed. (L); (ெச.அக.);.

     [உசச்ம் → உைச → உசா.]

உசாக்காலம்

 
 உசாக்காலம் ucākkālam, ெப. (n.)

   க ரவன் ேதான்ற க்  நான்  க ைக ற்பட்ட காலம்; dawn, time of day before day break

     [உசா + காலம்.]

உசாக்ேகட்டல்

 
 உசாக்ேகட்டல் ucākāṭṭal, ெதா.ெப. (vbl.n.) 

   க த் ைர ேகட்டல்; investigation, consultation. (ஆ.அக.);.

     [உசா + ேகட்டல்.]

உசாக்ைகயர்

உசாக்ைகயர ்ucākkaiyar, ெப. (n.)

   க த் ைர வழங்  ேவார;் consultant, investigator.

     "உசாக்ைகய ெரா ங்  ேபானார"் (இர . அயென.12);. (ெச.அக.);

     [உசா   → உசா + உசாக்ைக + அர.்]

உசாத் ைண

உசாத் ைண ucāttuṇai, ெப. (n.)

   உற்ற ைணவன் ( க்ேகா. 400 வைர);; best adviser, reliable friend, faithful companion, congenial comrade. 
(ெச.அக.);.

     [உசா  → உசா → ைண.]

உசாதல்

 
 உசாதல் ucātal,    ெதா ெப (vbl.n.) னா தல்; questioning.

     [உசா தல் + உசாதல்.]

உசாவ

உசாவ  ucāvaḍi, ெப. (n.)

   உட் ரி ; separation into smaller parts, subdivision (i.m.p.tj 894);. (ெச.அக.);.

     [உசா  + அ .]

உசாவல்

உசாவல் ucāval, ெப. (n.)

   1. ஆராய்தல்; investigating.

   2. எண்ணல்; thinking, considering.

   3. னாவல்; questioning.

     [உசா  → உசாவல்.]
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உசா -தல்

உசா -தல் ucāvudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t) 1. ந் த்தல்; to consider, to take counsel with oneself, deliberate.

     "அர ய சா " (பாரத. வாரணா. 128);.

   2. ேகட்ட தல்; to enquire or investigate.

     "உசா ேகா ைவய " (க த் 7-4);.

   3. ெச தல் (ஆ.அக.);; to hear to listen, உைரத்தைமயைனவ  சா " ( நாய க . 75, 84);.

     [உல் = ெபா ந் தல் க த் . உல் → உல → உல  → உலா  → உசா , றேரா  ெபா ந் தல், 
கலத்தல், ெசன் வரல், றேரா  கலந்  க மம் ேமற்ெகாள்ளல், ஆராய்தல், ேப  தல், னாதல். 
உலா  → உசா , .ேநா. அைல → அைச → அைச  → அசா. உசா  என் ம் ைன வட லத் ம் 
ேவ ன்  வழக் ப் ெபற்றதால் வடெமா ம் உசா  - உவா  எனத் ரிந்  ெப க வழங்கலா ற் .]

உசா ந் ைண

உசா ந் ைண ucāvunduṇai, ெப. (n.)

   ன்பம் ரக் ேகட்ட ம் ைண ேகள் த் ைண; counsel, adviser consultant.

     "..உைளயான் உற்ற  உசா ந் ைண'' (க த். 136.25);. (சங்.இலக்.ெசாற்.);.

     [உசா ம் + ைண.]

உ ப் -த்தல்

உ ப் -த்தல் usippittal,    5. ெச ன்றா , (v.t.)

   1. ேசரத்்தல்; to unite, associate, to join with another.

     "உன்னிடத ்ெதங்கைள ப் த் க் ெகாள்வாய்" ( க்காளத். . காளன், 60);.

     [உய் → உய்ப்  → உ ப்  → உ ப்  → உ ப் -த்தல், (ெகா.வ.); உய்ப் -த்தல் பாரக்்க see uyppl-,]

உ ர்

உ ர ்usir, ெப. (n.)

   உ ர;் life animal or vegetable.

     "உ ரக்்ெகாைல பல ேநரந்் " (ேதவா. 918, 3);.

   க. உ ர;்   ., ெத. உக ;பட உச .

     [உ ர ்→ உ ர ்(ெகா.வ.);. உ ரப்ாரக்்க see uyir.]

உ ல்

உ ல் usil, ெப. (n.)

   ஒ  மரம்; a tree உ லங்ேகா . (ெதால். எ த். 405. உைர);.

     [உசல் → ல்.]

உ லம்

 
 உ லம் usilam, ெப. (n.)

உ ல் பாரக்்க (மைல.);;see usil. (ெச.அக.);.

     [உ ல் → உ லம்.]

உ லைரப்

 
 உ லைரப்  usilaraippu, ெப. (n.)

   அைரப் ப்ெபா ; powder made of dried sirissa leaves.

     [உ ல் + அைரப் .]
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உ

உ 1 usilittal,    4. ெச ன்றா . (v.t.)

   கம்பாப்ெபா  கலந்  தாளித்தல்; to prepare with condiments as curry.

     [உ ல் → உ  → உ -த்தல் = உ ைலேசரத்் த்தாளித்தல்.]

 உ 2 usili, ெப. (n.)

   கடைல அல்ல  தவசங்கைள ேவகைவத் ப்ெபா தா னக  (இ.வ.);; bolled pulse

   க. உச , உசளி, உசெள. உகெள;   ெத. உசல்; Mar. usal.

     [உ ல் → உ .]

உ ைல

 
 உ ைல usilai, ெப. (n.)

   அைரப் ப்ெபா  க் ரி; black sirissa (ெச.அக.);.

     [உ ல் → உ ைல.]

உ ரம்

உ ரம் ucīram, ெப. (n.)

   இலா சை்ச ேவர;் cuscuss. Root.

     "சந்தன ரங் ேகாட்டம்" ( வாலவா.43.16);. (ெச.அக.);.

     [உ ல் → உ லம் →→ உ ரம் → உ ரம்.]

உ

உ 1 usuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

ைளத்தல் to bore, punch.

     [உ  → உ ]

 உ 2 usu, ெப. (n.)

   மரத்ைதத் ைளக் ம் ; wood worm.

ம. உ ம்

     [உல் → உள் → உ  → உ .]

ெதால்காப் யர ்காலத் ல் ல த்த உசச்காரம் இரண்ேட ெசாற்களில் ஆளப்பட்ட  என்பதற் ச ்
சான்றாக உ , க என் ம் இ  ெசாற்கைள உைரயா ரியர ்ேமற்ேகாள் காட்  னர.்

     "உசச்காரம் இ ெமா க் ரித்ேத" (ெதால். எ த்.75);.

உ க்கல்

 
 உ க்கல் usukkal,    ெதா. ெப. (vbl.n.) ஏ தல்; driving, as of a dog to an object or person. (ஆ.அக.).

உ ப்

உ ப் 1 usuppu, ெப. (n.)

   உடற்க ; dung. Faeces. (Tinn); (ெச.அக.);.

     [உல் → உ ப்  → உ ப் .]

 உ ப் 2 usuppudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. எ ப் தல்; to rouse, wake up;

 to urge, as dogs.

   2. ெவ ட் தல்; to frighten, to drive away as birds.

     [உ ம்  →  உகப்   → உ ப் -தல், உ ம்  (த. .); → உ ப்  ( . .);.]
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உ ம் -தல்

உ ம் -தல் usumbudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அைசதல் to move, stir, to be in motion as wind-

   5. ெச. ன்றா , (v.t.);

   . அதட் தல்; to rebuke, rant, hector.

     "மாக்கள ரப்் கம்ப" (ெப ங். மகத 13,59);. (ெச.அக.);.

     [உல் → உ  → உ ம்  → உ ம் .]

உ ல்

உ ல் usul, ெப. (n.)

   1. ைளத்தல்; piercing

   2. ேதாண் ெய த்தல் ப தெ்த த்தல்; digging out, pluckingout.

   3. ைளந்தவற் ல் அரச க் ரியபங்கா கப் ெபறல் வரிப்பணம் தண் தல்; collecting tax.

     [உச → உசல்.]

உ லாத் மா

 
 உ லாத் மா  usulāttimāṭu, ெப. (n.)

   அ மாகப் பால் ெகா க் ம் மா ; a kind of a big cow, giving plenty of milk as from Gujarat (ெச.அக.);.

     [உகலாத்  + மா . உசல் → உ ப்  - அ கப்ப த் . உ ல் → உகலாத்  = ரப்  ந்த. அ கமாகப் 
பால் த ன்ற.]

உஞ்சட்ைட

உஞ்சடை்ட uñjaṭṭai, ெப. (n.)

உசச்டை்ட பாரக்்க;see uccattai

     [உசச்டை்ட → உஞ்சடை்ட (ேவ.க. 81);]

உஞ்ச னி
உஞ்ச னி uñjayiṉi, ெப. (n.)

உசச் னி பாரக்்க (யேசாதர 2.1.);;see uccayini (ெச.அக.);.

உஞ்சல்

உஞ்சல் uñjal, ெப. (n.)

   ஊஞ்சல்; swing,

     "உஞ்சனிகர ்கா ற் ம்" ( வப். ரபந். ெவங்ைக . 78);.

ம வ, உய்யாைல, ஊஞ்சல்,

   க. உய்யல் ெத. உய்யாைல, உய்ேயேல, ஊயேல ம. உ ஞ்ஞல், ஊஞ்சல்; . உசச்ால். உய்யால்,

     [உந்  → உஞ்  → உஞ்சல்.]

உஞ்ச த்

உஞ்ச த்  uñjavirutti, ெப. (n.)

   1. தவசங்கைளப் ெபா க்  நடத் ம் வாழ்க்ைக (காஞ் ப் . ஒ க்கப். 36);; gleaning grains of rice, as a 
means of livelihood.

   2. அரி ப் சை்ச ெய த் ச ்ெசய் ம் வாழ்க்ைக; living by gleaning handfuls of rice, as alms, from door to door. 
(ெச.அக.);.

     [உய் → உய்ந்  → உஞ்ச + த் .]

உஞ்

 
 உஞ்  uñji, ெப. (n.)

   நாைய ஏ ம் ப் ச ்ெசால் (ஆ.அக.);; onom. expr. of setting dog against an object or person.

     [உச்  → உஞ்  → உஞ் ]

உஞ் ல்

 
 உஞ் ல் uñjil, ெப. (n.)

உ ல் பாரக்்க. see usil. (ெச.அக.);.]
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உஞ்

 
 உஞ்  uñju, இைட. (part) 

   நாைய அைழக் ம் ஒ க் ப் ;Оnom. expr. used in calling dogs.

     [உஞ்  - ஒ க் ப் ச ்ெசால்.]

உஞ் க்காட் -தல்

உஞ் க்காட் -தல் uñjukkāṭṭudal,    5. ெச. ன்றா  (v.t.)

உச் க்காட்  பாரக்்க see uccu-k-kattu. 

நாைய உஞ் க் காட் றான். (ெச.அக.);.

     [உஞ்  + காட் -தல்.]

உஞ்ேசைன
உஞ்ேசைன1 uñjēṉai, ெப. (n.)

உசச் னி பாரக்்க (ேதவா. 1221, 8);;see uccayini.

உஞ்ேசைன 
மாகாளம்

உஞ்ேசைன மாகாளம் uñjēṉaimākāḷam, ெப. (n.)

உசச் னி ள்ள வன் ேகா ல் (ேதவா. 1221.8); Sva šhrine at Ujjain. (ெச.அக.);.

     [உஞ்ைச → உஞ்ேசைன + மாகாளம்]

உஞ்ைச

உஞ்ைச uñjai, ெப. (n.)

   1. உசல்மரம்; tree known as usal.

   2. அவந்தநிகா; city of Avanthi.

     [உஞ்ைச என்ப  மரத் ன் ெபயராலைமந்த ஊராகலாம்.]

உஞ்ைசயம்ப

உஞ்ைசயம்ப  uñjaiyambadi, ெப. (n.)

   உஞ்ைச நகர ்( லப். 6.20);; city of Unjainagar.

     [உஞ்ைச + அம் + ப ]

உஞ்ஞார்

 
 உஞ்ஞார ்uññār, ெப. (n.)

   ஞா  உ க் ம் ைச;   ழக் ; east (ேசரநா.);.

ம. உஞ்ஞா .

     [உ.  + ஞா  - உ ஞா  → உஞ்ஞார ்(மைல);.);]
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உஞற்

உஞற் 1 uñaṟṟudal,    5. ெச ன்றா  (v.t.)

   1. ய தல்; to attempt vigorously, strive diligently.

     "தாழா ற் பவர"் ( றள். 620);.

   2. ெசய்தல்; to do, perform accomplish.

     "மறத் ைற.. எ ரவ்ன் ெக இ ற்றல்" (ஞான. 17.48);.

   3. ண் தல்; to urge, incite, spur to action.

     "உள்ளம் உஞற் ைக னாேல" (க த் 18, உைர);. (ெச.அக.);.

     [உய் → உயல் → உயற்  → உஞற் .]

 உஞற் 2 uñaṟṟu, ெப. (n.)

   1. பாடாற் தல் ( ங்.);; enthusiasm, striving, exertion.

   2. யற் ; application, efort.

     "தன் ஞற் ெறா ந் டான்" (இர . தசரத. 13);.

   3. ண் தல்; inciting.

   4. வழக்கம்; practice. (ெச.அக.);.

     [உய் → உயல் → உயற்   → உஞற் .]

உடக்ட்

உடக்ட்  uṭkaṭṭi, ெப. (n.)

   1. அகக்காழ்ப்  உள் டத் தன்ைம; inner hardness or thickness.

   2. அடரத்் ; density.

   3. உடெபா ள்; inner substance. (ேசரநா.);.

ம. உள்கட்

     [உள் + கட் .]

உடக்ட்

உடக்ட்  uṭkaṭṭu, ெப. (n.)

   1. ட் ன் உட்ப , inside of a house, private apartments.

   2. பரதவச ் யர ் ழந்ைதப் ப வத் ல் அணி ஞ் தா ; kind of necklace, worn especially by Parava 
girls.

   3. உள் ரம்; mental courage.

   4. உவளகம்; inner appartment.

   5. மாதர ்க த் லணி ம் ஒ  மணிவடம்; a kind of necklace, worn by women. (ெச.அக.);

     [உள் + கட் .]

உடக்ண்

உடக்ண் uṭkaṇ, ெப. (n.)

   காட் ; mind's eye, insight. Wisdom.

     "ெநஞ்ெசன் ம் உடக்ண்ேணற்கா ம் உணரந்் " ( வ். இயற். ெபரிய வந்;

   28).

ம. உள்கண் க. ஒளகண் .

உடக்ண்டம்

உடக்ண்டம் uṭkaṇṭam, ெப. (n.)

   1. க த் ட்பாகம்; inner part of the neck, throat

   2. உடக் த்  பாரக்்க;see upkasutsu (சா.அக.);.

     [உள்  + கண்டம் - உடக்ண்டம். கண்டம் = க த் . க த்  → Skt kandam.]
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உடக்

உடக்  uṭkaṇu, ெப. (n.)

   1. மரத் ள் ளி;   2. எ ம் ள்ேள க்  ளி; eminence on the inner side of a bone - inner tuberosity. 
(சா.அக.);.

     [உள் + க  - உடக் . கண் → க ,]

உடக்த

உடக்த  uṭkadavu, ெப. (n.)

   ட் வா ல்; wicket-door கைணயமரம் ஏறட்ட உடக்த ைன ைடய வா  ைன ம் (ெப ம் பாண். 
127 உைர);, (ெச.அக.);.

க. ஒளஅ னி (உள்தாழ்ப்பாள்);

     [உள் + கத  - உடக்த .]

உடக்ைத

 
 உடக்ைத uṭkadai, ெப. (n.)

   கைதக் ள் வ ம் ைளக் கைத; episode

க. ஒளகெத.

உடக்ந்தாயம்

 
 உடக்ந்தாயம் uṭkandāyam, ெப. (n.)

நிலக் ழாரக்் க்

   கட் ம் வரி (c.c.);; levy or assessment paid to private land-lords. (ெச.அக.);.

     [உள் + கந்தாயம் - உடக்ந்தாயம்.]

உடக்

உடக்  uṭkaru, ெப. (n.)

   உள்ேள அடங்  இ க் ம் ெபா ள்; things contained within;

 that which is inside,

 such as precious stones enclosed in the interior of an

 ankle உடக் ைவ ைடத்தா ய…. லம் ன் ( லப். 16, 118, உைர);. (ெச.அக.);.

உடக் த்

உடக் த்  uṭkaruttu, ெப. (n.)

   1. உள்மன ேநாக்கம்; innermost thought, real purpose, motive.

   2. ஆழ்ந்த க த் ; the deeper sense of a passage, underlying theme.

     [உள் + க த்  - உடக் த் .]

உடக்

 
 உடக்  uṭkaruvi, ெப. (n.)

அகக்க  பாரக்்க;see

 aga-k-karuvi (ெச.அக.);.

க. ஒள அடை்ட

     [உள் + க .]

உடக்ல்

 
 உடக்ல் uṭkal, ெப. (n.)

உட் -தல் பாரக்்க;see utku.

     [உள் → உள்  → உள்கல் → உடக்ல்.]
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உடக்லகம்

 
 உடக்லகம் uṭgalagam, ெப. (n.)

   உட் சல்; intestine broil civil war. (ெச.அக.);.

     [உள் + கலகம் = உடக்லகம்.]

உடக் த்

 
 உடக் த்  uṭkaḻuttu,    க த் ன் ன் பாகம்; front par of the neck.

     [உள் + க த்  = உடக் த் .]

உடக் த் சச்ர

 
 உடக் த் சச்ர  uḍkaḻuttuccaraḍu, ெப. (n.)

   க த் ேதா  அணியப்ப ம் பதக்கஞ் ேசரந்்த ெபாற்சர  வைக; close fitting golden necklace, with a pendant 
(ெச.அக.);.

     [உள் + க த்  + சர .]

உடக்ள்ளம்

உடக்ள்ளம் uṭkaḷḷam, ெப. (n.)

   1. உள் கர ; deep - seated

 vice, dissimulation.

   2. ண்ணி ள் நஞ் ; hidden tumour or matter in a boil (ெச.அக.);.

ம. உள்கள .

     [உள் + கள்ளம் = உடக்ள்ளம்.]

உடக்ள்ளன்

உடக்ள்ளன் uṭkaḷḷaṉ, ெப. (n.)

   1. இடத் ற் ள் உள்ள கள்ளன்; thief within,

   2. ப ன் உள்ளில் ஏற்ப ம் ஆணி; core of an ulcer.

   ம. உள்கள்ளன்;.

     [உள் + கள்ளன்.]

உடக்ள்ளி

 
 உடக்ள்ளி uṭkaḷḷi, ெப. (n.)

   உடெ்பா ள் உள்ளிடத்  மந்தணம்; inner secret, hidden meaning. (ேநரநர.);

ம. உள்கள்ளி

உடக்ள

 
 உடக்ள  uṭkaḷavu, ெப. (n.)

   உள்வஞ்சகம்;   மனத் ன் கபடத் தன்ைம;கர , deceit, trick (ஆ. அக.);

ம. உளகள .

     [உள் + கள  = உடக்ள .]

உடக்ாந்தல்

 
 உடக்ாந்தல் uṭkāndal, ெப. (n.)

   உள்ெவப்பம்; Inner heat (ஆ.அக.);.

     [உள் + காந்தல் = உடக்ாந்தல். காந் தல் → காந்தல்.]
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உடக்ாய்சச்ல்

உடக்ாய்சச்ல் uṭkāyccal, ெப. (n.)

   1. உள்ளாக அ க் ம் காய்சச்ல்; internal fever,

   2. உள்ெளரிசச்ல்; envy, jealousy.

ம. உள்ப்பனி.

     [உள் + காய்சச்ல் = உடக்ாய்சச்ல்.]

உடக்ாய்

 
 உடக்ாய்  uṭkāyvu, ெப. (n.)

ெபாறாைம envy, jealousy

     [உள் + காய்  = உடக்ாய் .]

உடக்ார்

உடக்ார1் uṭkārtal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ற் த்தல்; to sit down, to occupy a seat.

     [உள் → உள்  → உள்  → உள் -தல் → உள்கார-்தல் → உடக்ாரத்ல், மைலயாளத் ல் இன் ம் 
இங்ேக உடக்ார ்என்பைத 'இவ் ெட உள் ' என்பர.்]

 உடக்ார2் uṭkār, ெப. (n.)

   பைகவர;் foes, those who oppose openly without fear,

     "உடக்ாெர ன்றல் காஞ் ." ( .ெவ.);.

     [உள் → உட்  = னம், னம் ெபாங் ம் பைகைம, உட்  + ஆர ்= உடக்ார ்= பைகவர.்]

உடக்ார்த் -தல்

உடக்ாரத்் -தல் uṭkārddudal,    5. ெச. ன்றா  (v.t.)

   உடக்ார ைவத்தல்; to seat, make to sit

     [உடக்ார ்→ உடக்ாரத்் .]

உடக்ாரம்

உடக்ாரம் uṭkāram, ெப. (n.)

   1. அசச்ம்; fear

   2. ெநஞ் ; resolution, courage. (ஆ.அக.);.

     [உட்  → உடக்ாரம்.]

உடக்ாரல்

உடக்ாரல் uṭkāral,    ெதா.ெப. (vbl.n.) உடக்ாரத்ல்; siting, taking seat.

     "உடக்ாரந்்த ராமணர"் ( ராச 174);.

     [உடக்ார ்→ உடக்ாரல்.)

உடக்ாரைவ-த்தல்

உடக்ாரைவ-த்தல் uṭkāravaittal,    5. ெச. ன்றா  (v.t.)

   1.

   இ க்ைக க்கச ்ெசய்தல்; to seat, to make one sit by providing a seat

   2. அடக் தல்; to floor, as an opponent fig to put to silence, as by a decisive argument. vanquish, overcome.

     [உடக்ார ்→ உடக்ாரைவ.]

உடக்ால்

 
 உடக்ால் uṭkāl, ெப. (n.)

   நீர ்வரத் ள்ள கால்வாய் (ஆ.அக);; a channel.

     [உள் + கால். கால் = கால்வாய்.]
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உட் டக்ைக

 
 உட் டக்ைக uḍkiḍakkai, ெப. (n.)

உடக் த்  பாரக்்க see utkaruttu (ெச.அக.);.

     [உள் + டக்ைக + உட் டக்ைக. டக்ைக = டந் ள்ள ப ந் ள்ள எண்ணம். க த்  உட் டக்ைக 
உள்ெளண்ணம்.]

உட் ைட

உட் ைட uḍkiḍai, ெப. (n.)

   1. உடக் த்  பாரக்்க see utkaruttu

   2. ஊரகச ் ற் ர;் subordinate hamlet in a village group.

     " ரண்ைட ர ் த ட் ைட" ( ற்றா. ற. 89.3);.

     [உள் + ைட = உட் ைட ைட = டக்ைக]

உட்

உட் 1 uṭkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அஞ் தல்; to be afraid, to stand in awe, to show signs of fear.

     "நண்ணா  ட் ெமன் " ( றள். 1088);.

   2. நா தல்; to be bashful, be shy,

     "ேசரன் வ க… உடக்ாேத" (த ழ்நா. ஒளைவ);.

   3. நிைல ெக தல்; to be nervous to collapse

   4. ம தல்; to die, to be ruined (ெச.அக.);.

     [உள்  → உட் . உள் தல் = அஞ் தல்.]

 உட் 2 uṭkudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ெவட் தல்; to Cut

 உட் 3 uṭku, ெப. (n.)

   1. அசச்ம்; fear, dread, terror

     "நா ட்  மைடதர" ( ஞ் ப் 184);.

   2. நாணம் ( ங்.);; shame, bashfulness, modesty

     [உள்  → உட் .]

உட்

உட்  uḍkuḍi, ெப. (n.)

   1. உள் ரி ந்  ப ர ்ெசய்   வார ம் ெப தற் ரிய கள்; resident ryots who farm lands in time 
for the major crops and are entitled to the full shares or rates, dist fr.

   2. றக் ; a class of farmers in Salem District. (ெச.அக.);.

ம. உள் யான்.

     [உள் + . உள் ரில் வா ம்  மக்கள்.]

உட் ப்பாயகாரி

உட் ப்பாயகாரி uḍkuḍippāyakāri, ெப. (n.)

   உரிைம ெபற்ற  (M.NA.D. 284);; tenant who has acquired an occupancy right in a village. (ெச.அக.);.

     [உள் +  + (பாயகாரன்); பாயகாரி பயன்காரன் → பாய காரன் = உட் யாய் இ ந்  பயன்ெப ம் 
உரிைமக்  உரியவன். பயன் → பாயம்.]
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உட் ைடசச்ல்

 
 உட் ைடசச்ல் uḍkuḍaiccal, ெப. (n.)

   உடம் ள் உண்டா ம் நரம்ைபப் பற் யேவார ்வ ; pain, affecting the nerves internally. (சா.அக.);.

     [உள் + ைடக்சல் = உட் ைடசச்ல்.]

உட் த்தைக

 
 உட் த்தைக uṭguttagai, ெப. (n.)

   ழ்க் த்தைக; sublease (ெச.அக.);.

ம. உள் த்தைக.

     [உள் + த்தைக = உட் ததைக.]

உட் த்தல்

உட் த்தல் uṭkuttal, ெப. (n.)

   1. கட் , ளைவ, லந்  ேபான்றவற் ல் ஊ யால் த் வ  ேபால் ஏற்ப ம் த்தல் வ ; deep seated 
pricking pain in boil carbuncle, ulcer etc.

   2. உடெ்ச த் தல்;   உள்ேள த் ச ்ெச த் தல்; piercing through a part or organ of the body for purposes of 
injection. (சா.அக.);.

     [உள் + த்தல் = உட் த்தல்.]

உட் த்

உட் த்  uṭkuttu, ெப. (n.)

   1. உடம்  காய்ந்  யரத்் , பல் ட் , நா வறண்  வாய் ழ்ேநாக் , அன்னந் தண்ணி ெசல்லா  
வ ந் ேமார ் ைலையப் பற் ய ேநாய்; a kind of tetanus form heart disease, marked by perspiration, lock-jaw, 
dryness of the longue, passage of gas downwards, aversion to food and drink etc, a kind of tetanus.

   2. உடம் ள் ஊ யால் த்  ம ந்ைத ட ் த் தல்; act of passing. a liquid medicine into a part of the body-
injection

   3. உள் ப் கைளத் தாக் ம்ப  ெகா த்த த் ; blow dealt so as to affect the internal organs.

     [உள் + த்  = உட் த் .]

உட் த் ப் ற ச்

 
 உட் த் ப் ற ச்  uṭkuttuppuṟavīccu, ெப. (n.)

   ஒ  இ ேநாய் ( ன்.);; hepatic complaint attended with convulsions. (ெச.அக.);.

     [உள் + த்  + றம் + ச் ]

உட் ப்பாயம்

 
 உட் ப்பாயம் uṭkuppāyam, ெப. (n.)

   உள் உ ப் ; Inner garment (ேசரநா.);.

   ம. உள் ப்பாயம்;க. ஒளஉ .

     [உள் + ப்பாயம்.]

உட்

உட்  uṭkuḻi, ெப. (n.)

   1. நாவாய்க்  அல்ல  ேயானி ன் உட் ; cavity behind the vaginal aperture;

 fossa navicularis

   2. இ ப்ெப ம் ட் றம்; inner part of ilium-Venter. (சா.அக.);.

     [உள் +  = உட் .]
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உட் ளிர்

உட் ளிர ்uṭkuḷir, ெப. (n.)

   1. உள்ளில் ேதான் ம் ளிர;் internal cold.

   2. ப் ; relief.

ம. உள் ளிர.்

உட் ற்றம்

உட் ற்றம் uṭkuṟṟam, ெப. (n.)

   ஆைச, அவா, பைகைம, இவறன்ைம, ெச க்  ெபாறாைம, த யன; innate or inborn human foible such 
as lust, anger etc.

     [உள் + ற்றம் = உட் ற்றம்.]

   உ1 ப. த ழ்ெந ங்கணக் ல் இதழ்  ஐந்தா ரக்் ற்ெற த் ; fifth letter of the Tamil alphabet 
representing the close back short rounded (labial); vowel sound.

     [உ - ன்ைமச ் டெ்ட த் .)

உ2 ப. த ழ் எண்களில் இரண்  என் ம் எண். symbol for the number 2 usually written without the loop.

     "அ

உ வ யா வ ைட மகேன' (யாப். . 37.);

     " (ெச.அக.);.

உ3 ப. இைட (part); 

   1. (அ); த ல் ெமா  தலாகாத அயன்ெமா  ன்ென த் ச ்ெசாற்க க்  ன் Glsom Lnas oth 
clusióðsso; prothetic vowel added to Sanskrit and other foreign loan-words beginning with , , ேயா, , , ேரா, , 

, ேலா, as in உ த்தம் for த்தம். உேரா ணி for ேரா ணி, உேலா  for ேலா . (ஆ); வடெமா  
ேவற் நிைல ெமய்ம்மயக்கங் களின் த ழ் மரபாக்கத் ற்காக ெமய்ைய உ ரெ்மய்யா கப் ரித் க் 
காட் ம் ெமா ைடச ்சாரிைய;

 euphonic medial anaptyxis appearing in Sanskritic words in order to separate certain consonantal cluster sounds, as 
ப மம் for பத்மம், வா  for ஸ்வா , ேலாகம் for ஸ்ேலாகம், க  for ஸ் . (நன். 149, உைர);.

   2. ெமய் ல் ம் எ த் டன் ேச ம் சாரிைய final euphonic anaptyxis developing from the consonantal 
ending of a word, as in பல்  for பல், and also in combinations,

உக்கடணம்

உக்கடணம் ukkaḍaṇam, ெப. (n.)

   1. உத் க் தல்;   ேபேராைச எ ப் தல்; loud cal Clarion call

   2. சான்ேறார ்பலர யக்  ஒன்ைறத் ெதாடங்  ைவத்தல்; inaugurating something the presence of the elite.

க. உக்கடென.

     [உ  → உக்கடம்1 → உக்கடனம். உக்கடனம் → வ. உத்காட்டன.]
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உக்கடம்

உக்கடம்1 ukkaḍam, ெப. (n.)

   1. தலாவ ;   ெதாடக்கம்; first. Beging.

   2. ட் ன் ன் ள்ள ெத வா ல்;   அரண்மைன ன கப் ;   ம ல்;   வா ல்; gate, façade, entrance.

     [கைட → உக்கடம்]

     [உக் ரம் + நாள்]

 உக்கடம்2 ukkaḍam, ெப. (n.)

   நீரச்ச்ால் வடத் ல் தைலக்கண்ணி;   க ; rope used in well-irrigation

 உக்கடம்3 ukkaḍam, ெப. (n.)

   1. ன் பக்கத் ல் அமரந்்  ெச த் ம் ஒடம்; steering boat

   2. ஊரின் எல்ைல ள்ள காவ டம்;   காவற்பரண்; watch-tower.

   க. உக்கட; . உக்கேடா.

     [உக்கம் = பக்கம், கைட , இ , ைன, ன்பக்க ள்ள டரி ஒ.ேநா. உக்கைடப் னம் = ஊரின் 
எல்ைல ள்ள நிலம். உக்கைடவா ல் (கைட  எல்ைல வா ல் (gale); → உக்கைட → உக்கடம்.]

 உக்கடம்4 ukkaḍam, ெப. (n.)

ேகாைவக்  அ ள்ள ஒர ்ஊர,் 

 village near Coimbatore.

உட்

 
 உட்  uṭkuṟi, ெப. (n.)

   உள்ளி ந்  காட் ம் ; internal symptom. (சா.அக.);.

     [உள் +  = உட் .]

உட் ப்

 
 உட் ப்  uṭkuṟippu, ெப. (n.)

உடக் த்  பாரக்்க see utkaruttu (ெச.அக.);.

     [உள் + ப்  = உட் ப் .]

உட் தல்

 
 உட் தல் uṭātal, ெப. (n.)

   உடம் ள்ளாக உண்டா ம் ளிர;் Internal cold, shivering. chlliness (ெச.அக.);.

     [உள் + தல் = உட் தல், தற் காற்றால் ந ங் வ  ேபான்  உட் ளிரால் ந ங் தல்.]

உட் ர்

 
 உட் ர ்uṭātir, ெப. (n.)

உட் தல் பாரக்்க see utkudal.

     [உள் + ர ்= உட் ர.் தல் → தர ்→ ர.் ர ்= தல்காற் . தல் காற்  ம் 
ளிரக்ாலம்.]
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உடை்க

உடை்க uṭkai, ெப. (n.)

   1. உள்ளங்ைக; palm (ot hand);.

   2. உள்ளாள்; one who is privy to, or in collusion with, another.

   3. உடை்கச் ற்  பாரக்்க;see utkaicurru.

   4. உட்பக்கம்; Innser side,

   5. உள ; spying,

   6. உத  (ேசரநா.);; help assistance.

   7. அக் ள் (க நா.);; ampit.

   ம. உளக்ைக;க. ஒளைக, ஒளெகய்

     [உள் + ைக = உடை்க.]

உடை்கச் ற்

 
 உடை்கச் ற்  uṭkaiccuṟṟu, ெப. (n.)

   நாட் யத் ல் இடக்ைகப் றமாகச ் ற் ைக; turning to the left in dancing or winding, turning backwards or 
contrary to the sun. (ெச.அக.);.

     [உள் + ைக + ற் .]

உடெ்காள்

உடெ்காள் 1 uṭkoḷḷudal,    10. ெச ன்றா . (v.t.)

   1. தன்னகத் க் ெகாள் தல்; to take, inclose, as one's own;

 to appropriate,

     "பாைல ட ்ெகாண்  ெச க் கால்" (கந்த . ஆற் . 14);.

   2. உடக் தல்; to regard, look upon, consider

   3. உண் தல்; to take in, as one's food or drink to swallow.

     "யாவ  மணிந் டெ்காண " (கந்த . க்கல். 82);.

   4. உள்ளி த்தல்; to draw in or absorb, as the earth absorbs the rain water.

   ம. உள்ெகாள் க;க. ஒளெகாள்.

     [உள் + ெகாள் = உடெ்காள்.]

உடெ்காள் )

உடெ்காள் )2 uṭkoḷḷudal,    10. ெச. ன்றா  (v.t) 

   வரி த யன தண் தல்; to collect, as taxes, etc. 

     'உட்ேகாளடங்க உடெ்காண் ' (S.I.I. vi, 147);. (ெச.அக.);.

     [உள் + ெகாள்.]

உட்ேகாட்ைட

உட்ேகாடை்ட uṭāṭṭai, ெப. (n.)

   1. உள்ளான அரண்; clade (C.E.M.);

   2. கங்ைக ெகாண்ட ேசாழ ரத் ற்  அண்ைம ள்ள ஓர ்ஊர;் village near Gangai konda chola puram 
(ெச.அக.);.

     [உள் + ேகாடை்ட = உட்ேகாடை்ட.]

உட்ேகாடல்

 
 உட்ேகாடல் uṭāṭal, ெப. (n.)

உடெ்காளல் பாரக்்க See Uskokal

     [உள் + ேகாடல் ெகாளல் → ேகாடல்.]
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உட்ேகா ல்

உட்ேகா ல் uṭāyil, ெப. (n.)

   ேகா ல் க வைற; inner

 shrine, the sanctum sanctorum.

     "உட்ேகா ல் றக்ேகா ட்பட்" (S.I.I. v. 328);.

     [உள் + ேகா ல.]

உட்ேகாள்

உட்ேகாள்1 uṭāḷ, ெப. (n.)

   வரி; tax ces

     "உட்ேகாள டங்க உடெ்காண் " (S.I.I. vi. 147);, (ெச.அக.);

க. ஒளெதறெக. (உள் நாட் ல் ேபாடப்ப ம் வரி);

     [உள் + ேகாள் = உட்ேகாள்.]

 உட்ேகாள்2 uṭāḷ, ெப. (n.)

   உடக் த் ; Inner meaning underlying theme.

   2. க த் ; meaning, significance.

   3. ேகாட்பா ; principle, concept.

   4. அணிவைக ள் ஒன் ; figure of speech (ஆ.அக.);.

     [உள் + ேகாள் = உட்ேகாள். ெகாள் → ேகாள்.]

உடச்ட்ைட

 
 உடச்டை்ட uṭcaṭṭai, ெப. (n.)

உள் க் ம் அங் , vest, shirt, undergarment. (ெச.அக.);,

   ம. உள்சட்ட;க. ஒளஉ .

     [உள் + சடை்ட = உடச்டை்ட.]

உடச்ண்ைட

 
 உடச்ண்ைட uṭcaṇṭai, ெப. (n.)

உடக்லகம் Internal disturbance, family quarrel, civil war. (ெச.அக);.

க. ஒளேதா .

     [உள் + சண்ைட = உடச்ண்ைட.]

உடச்மயம்

 
 உடச்மயம் uṭcamayam, ெப. (n.)

   இந்  சமயத் ள்ள அ வைகப் ரி க  ெளான் ; one of the sub classes of six religious sects in Hinduism 
fold, viz., 

ைவரவம், வாமம், காளா கம், மா ரதம், பா பதம், ைசவம் ( ங்.);. (ெச.அக.);.

     [உள் + சமயம் = உடச்மயம்]

உடச்ாைட

உடச்ாைட uṭcāṭai, ெப. (n.)

   உடக் த் ; inner sense.

   2. உக் ; conventional term, peculiar to a society or profession.

     [உள் + சாைட = உடச்ாைட.)
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உடச்ாத்

 
 உடச்ாத்  uṭcāttu, ெப. (n.)

   அைரக்கசை்ச; short inner garment worn round the waist, a kind of tunic.

     " உ ைவ தான் ெகா த்த உடச்ாத் ம்;

     [உள் + சாத்  = உடச்ாத் .]

உட் ைத

உட் ைத  uṭcidaivu, ெப. (n.)

   1. அ  (நீலேக . 657);; desolation,

   2. ெவட்டல்; cutting.

     [உள் + ைத ]

உட் ைல

உட் ைல uṭcīlai, ெப. (n.)

   1. உள்ேள கட் ம் ைல; under or inner garment

   2. உள்ைவத் த் ைதக் ம் ணி; lining of a garment

   3. ண்ணிற் ள் ஏற்ப ம் ைர; sinus of an ulcer. (ெச.அக.);.

     [உள் + ைல = உட் ைல.]

உட் ரம்

 
 உட் ரம் uṭcuram, ெப. (n.)

   உடக்ாய்சச்ல்; internal fever,

 low fever. (ெச.அக.);.

ம. உள்ச்

     [உள் + கரம் = உட் ரம்.]

உட் த் ரம்

உட் த் ரம் uṭcūttiram, ெப. (n.)

   1. எந் ரத் ன்

   லக்க  ( ன்.);; main spring of a machinery. 2.

   உள் ள ; clue to an affair.

   3. கணிதத் ல் க்  வ ;   4. எளிதான வ ; easy process.

   5. உட் ப் ; deeper meaning of a passage.

   6. லகாரணம்; fundamental cause.

   7. ல ற்பா; original, head verse.

   8. ட்பமானவைக (ஆ.அக.);; minute design. (ெச.அக.);.

     [உள் + த் ரம்.]

உடெ்சல்-தல்

உடெ்சல்-தல் uṭceltal,    13 ெச. . . (v.i.)

உள்ேள

   ெசல் தல்; to enter, go in

க. ஒளெகேகா , ஒளெகேச .

     [உள் + ெசல்.]
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உடெ்சல்லல்

 
 உடெ்சல்லல் uṭcellal, ெப. (n.)

உடெ்ச த் -தல் பாரக்்க;see Utseluttu-.

     [உள் + (ெசல் தல்); ெசல்லல்.]

உடெ்ச த் -தல்

உடெ்ச த் -தல் uṭceluddudal,    13. ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. உள்ேள ெச த் தல்; to insert inject

   2. ழ்ச்

   ெசய்  உள்ேள த்தல்; to administer, as a

 medicine or a poison, by sweet persuasion,

   3. ைக ட ் க்ெகா த்தல்; to send in a bribe secretly. (ெச.அக.);.

     [உள் + ெச த்  = உடெ்ச த் .]

உட்ேசவகம்

உட்ேசவகம் uṭcēvagam, ெப. (n.)

   வரிவைக (S.I.I. vi. 147.);; cess. (ெச.அக.);.

     [உள் + ேசவகம் = உட்ேசவகம். ெசய் → ெசைவ → ெசவகம் → ேசவகம்.]

உட்டாகம்

 
 உட்டாகம் uṭṭākam, ெப. (n.)

உள்வறட்  பாரக்்க;see ulvaratci.

ம வ. நீரே்வடை்க, வாய ைக, டாய், நாவறட் , தழப் .

     [உள் + தாகம்.]

உட்டாணி

 
 உட்டாணி uṭṭāṇi, ெப. (n.)

   கனத்த மணி; heavy, soid

 Gem

   ம. உட்டாணி; Mar. uthavana

     [ஒ கா. உ ட்டாணி → உட்டாணி.]

உட்டாறா

உட்டாறா uṭṭāṟā, ெப. (n.)

   கப்ப ல் சவாப் பாய்கைள இறக்க த ங் க கள் (M.Navi 87);; ropes used to tighten sails of a ship.

     [ஒ கா. உ ட்  → உட்  + (ஆரத்்  ஆறா.]

உட்

உட்  uṭṭi, ெப. (n.)

   1. ைளயாட் ல் பயன்ப த் ம் த் கள் அல்ல  காய்கள்; seeds used in games.

   2. கன் க க்  வா ம் சச்ா  அல்ல  வைல; small basket or coir net for calves' mouths to prevent 
eating soil etc.

க. உட்

     [உண்ைட → உடை்ட → உட் .]

உட் னிடம்

உட் னிடம் uḍḍiṉiḍam, ெப. (n.)

   1. தைலப்பாைக; turban,

   2. ; lid (ஆ.ஆக.);.

     [உச்  → உத்  → உட்  + இன் + இடம்.]
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உட் ைள

 
 உட் ைள uṭṭuḷai, ெப. (n.)

   உள்ேள உள்ள ைள; inner hole, bore or hallow space in a tube or pipe (ெச.அக.);.

 |உள் + ைள = உட் ைள.]

உட் ற

 
 உட் ற  uṭṭuṟavu, ெப. (n.)

   உள்ளத் ற ; mental

 renunciation of one's desires and attachments. (ெச.அக.);.

     [உள் + ற  = உட் ற . உள் = உள்ளம்.]

உட் ைற

உட் ைற uṭṭuṟai, ெப. (n.)

   1. ேகா ல் த யவற் ல் உடக்ாரியம் நடத் ம் ரி ; department of internal affairs as in a temple. (Loc.);. 
(ெச.அக.);,

   2. உள் ைற; Home Dept.

     [உள் + ைற = உட் ைற.]

உடெ்டளி

உடெ்டளி  uṭṭeḷivu, ெப. (n.)

   1. மனதெ்தளி ; clearness of mind, freedom from doubt

   2. வ த்தசா  ( ன்.);; clear liquid, poured off from the sediment

   3. உள்வ ரம் ( ன்.);; strength and soundness, as intimber

   4. உட்பக்க வள  ( ன்.);; inner measurement

   5. ேபர  (ஆ.அக.); wisdom

   6. ப  த்  ெய த் க் ெகாண்ட . (ஆ.அக.);. 

 that which has been selected after clarification

க. ஒளக .

     [உள் + ெதளி  = உடெ்டளி . உள் = உள்ளம்.]

உட்ேடட்டம்

உட்ேடட்டம் uṭṭēṭṭam, ெப. (n.)

   1. மன நாட்டம்; secre

 object of pursuit;

 activating motive

   2. உடச்ம்பாத் யம்; property acquired and kept in secret (ெச.அக.);

     [உள் + ேதட்டம் = உட்ேடட்டம். ேதட்டம் = ேத ய . ேத த் ரட் ய ெசல்வம்]

உடை்ட

உடை்ட1 uṭṭai, ெப. (n.)

   ைளயாட் க்காய்; seeds used in Indian indoor games of children,

     "உடை்டெயன ைவத்  ைளயா  ைபங்கழற்காய்" ( ப்ேபா. சந். ள்ைளத் அம் . 6); (ெச.அக.);.

     [உண்ைட → உடை்ட.]

 உடை்ட2 uṭṭai, ெப. (n.)

   வ யல்; heap. ஒேர உடை்டயா கப் ேபாட் ைவக்காேத. (ெகாங்.வ.);

     [ஒட்  → உட்  → உடை்ட]
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உடெ்டாடர்

உடெ்டாடர ்uḍḍoḍar, ெப. (n.)

   ெப ந்ெதாடர ்ெமா ன் பாகமான ெதாடர ்(ெதால். ெசால். 42 ேசனா);; simple sentence forming part 
of a compound sentence. (ெச.அக.);.

     [உள் + ெதாடர ்= உடெ்தாடர]்

உடெ்டாைள

உடெ்டாைள uṭṭoḷai, ெப. (n.)

   1 உள்ளான ஓடை்ட, hollow space or bore in a pipe or tube.

   2. உட் ைள பாரக்்க;see uttulai (ெச.அக.);.

     [உள் + ைள = உட் ைள → உடெ்டாைள. (ெகா.வ.);.]

உடெ்டாைளப்ெபா
ள்

உடெ்டாைளப்ெபா ள் uṭṭoḷaipporuḷ, ெப. (n.)

   1. உடெ்டாைள ள்ள ழல் த யன 

 anything tubular or holow. 

   2 உட் ைளப் ெபா ள் பாரக்்க;see uttulai-p-porul (ெச.அக.);

     [உள் + ைள + ெபா ள்  = உட் ைனப்ெபா ள் → உடெ்டாைளப் ெபா ள். ைள → ெதாைன.]

உட்ேடால்

உட்ேடால் uṭṭōl, ெப. (n.)

   த்ேதா க்க ள்ள ேதால்; true skin below the epidermiscorium or dermis

   2. உடச்வ் ; inner membrane. (சா.அக.);.

     [உள் + ேதால் = உட்ேடால்.]

உட்பைக

உட்பைக uṭpagai, ெப. (n.)

   1. நட் ப் பாராட் ச ்ெக க் ம் பைகைம ( ேராதம்); ( றள். 889); 

 internal enmity, hatred or grudge, rancour at heart with out-ward profession of friendship.

   2. களின் பைகைம; civil hostility

   3. காமம் த ய அ பைக ( ங்.);; internal enemy of man having reference to the six emotions which tend to 
corrupt and taint his soul:

     "பற்றற்ற ஒகப் பைகயால் உட்பைகயா ம் ற்றத ் றந் " (பாரத சம்பவ. ழ்.);. (ெச.அக.);.

   ம. உள்பக;க. ஒளவைக.

     [உள் + பைக = உட்பைக]

உட்பட

உட்பட uḍpaḍa,    இைட (part.) உள்ளாக; together with inclusive of

     "நா ம் ெபாய்ைக  ட்பட ைரத்தனன் ( வக. 1216);. (ெச.அக.);.

     [உள் + பட = உட்பட]

உட்ப

உட்ப  uḍpaḍi, ெப. (n.)

   1. லாக்ேகா ம் ப க்கல் எவ்வள  ைற ன்றெதன்பைத அ தற்  இ ம்.  ப க்கல் 
த யன ( ன்.);; that which is throws into a scale to make up the weight;

 a makeweight.

   2. நடப் ப் ப ராண் ; current year for the assessmen of tax etc. (ெச.அக.);.

     [உள் + ப  = உட்ப ]
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உட்ப

உட்ப 1 uḍpaḍudal,    20.ெச. . . (v.i.)

   1. உள்ளாதல்

 to be within, included,

   2. ழாதல்; to be under, as is

 age.

   3. அகப்ப தல் ( .ெவ. 8.34.);; to fall into, as

 a trap, to be caught

   4. உடன்ப தல்; to be take in concerned in;

 to become a party.

   5. ேசரத்ல்; to

 join.

     "ஆ ட்பட்டைவ காலத் ". (கந்த . அக் னி 205);. (ெச.அக.);.

   ம. உள்ெப க;க. ஒளப

     [உள் + ப  = உட்ப .]

 உட்ப 2 uḍpaḍuttal,    18 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. உள்ளாக் தல்; to cause to be put in

உட்பத் யம்

 
 உட்பத் யம் uṭpattiyam, ெப. (n.)

   ம ந் ண் ங்காலத் ல் ணரச்்  லக் ம் பத் யம் ( ன்.);; abstinence from sexual indulgence as 
regimen to be observed while one is taking medicine. (ெச.அக.);.

     [உள் + பத் யம் = உட்பத் யம். உள் = உள் கமான, ெவளிப் படச ்ெசால்லாமல் ப்பாய் 
உணரத்தக்க.]

உட்பந்

 
 உட்பந்  uṭpandi, ெப. (n.)

   ந் ல் தைலவரிைச; Inmost or first row of guests at a feast (ெச.அக.);.

     [உள் + பந்  = உட்பந் .]

உட்பலம்

உட்பலம் uṭpalam, ெப. (n.)

   1. அகவ ைம; reserve strength, as of one's physique, property, friends, or fighting force. 

   2_ஆண்ைம, 

 vitality

   3. ைணவர ்வ ைம; supporter's strength.

   4. ெசல்வ வ ைம; wealth strength

   5. பைட வ ைம; military strength (ெச.அக.);.

     [உள் + பலம் = உட்பலம். த. வலம் → Skt bala → த. பலம் உள்வ  பாரக்்க;see ulvali.]
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உட்பாய்சச்ல்

 
 உட்பாய்சச்ல் uṭpāyccal, ெப. (n.)

   உள்ேள ம ந்ைதப் கட்டல்; lit. throwing in the act of passing a liquid or a medicine in liquid form into a part of the 
body such as the rectum or a blood vessel. (சா.அக.);.

     [உள்

+

பாய்சச்ல் = உட்பாய்சச்ல்.]. உட்பாயம் பறேவா ெப. (n.);

   க வ தல்; bortion

     [உள் + பாயம் பயத்தல் → பாயம் ( ரசவம்);.]

உட்

 
 உட்  uḍpiḍi, ெப. (n.)

   ைகேவல் (அக.நி.);; lance;

 Spear.

க. ஒல . (அகங்ைக ன் உட்பாகம்);.

     [உடன்  +  → உடம்  → உட் .]

உட் ரசவம்

 
 உட் ரசவம் uṭpirasavam, ெப. (n.)

உட்பாயம் பாரக்்க;see utpayam (சா.அக.);.

     [உள் + ரசவம் = உட் ரசவம். பயத்தல் → பாயம் → Skt prasava → த. ரசவம்.]

உட் ரி

 
 உட் ரி  uṭpirivu, ெப. (n.)

   ஒன் ன் பல வைகக ள் ஒன் ;   உள்பகம்; subdivision (ேசரநா.);.

ம. உள் ரி .

     [உள் + ரி .]

உட் க

 
 உட் க  uṭpugavu, ெப. (n.)

   உள்ேள ைக; act of entering as into a room or a house. (ெச.அக);.

     [உள் + க .  → க .]

உட் -தல்

உட் -தல் uṭpugudal,    21 ெச. . . (v.i.)

   1. உள்ேள தல் to get into enter.

     "உட் ந் ெதன் ளமன்னி" ( வாச. 31.3);.

   2. ஆழ்ந்  கவனித்தல்; to ener deeply into, get into the heart of. 

அந்தச ்ெசய் ைய உட் ந்  பார.் (உ.வ.);. (ெச.அக);.

   ம. உள் க;க. ஒளேவா . ஒள

     [உள் +  → உட்  → உட் -தல்.]
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உட் ண்

உட் ண் uṭpuṇ, ெப. (n.)

   1. உள்ளாக க் ம் ஆறாப் ண்; internal or deep seated ulcer.

   2. உள்ளகத் ேலற்ப ம் ண்; inflammation of internal organs

   3. ைரப் ண்; scar with a sinus, (சா.அக.);.

ம. உள் ண்

     [உள் + ண் = உட் ண்.]

உட் ர

உட் ர  uṭpuravu, ெப. (n.)

   அர ைனச ்சாராத அறப் றம்; endowed and

     "நாட்  நீங்கலாய் உட் ரவாய்த் ேதவதானமாக" (S.l.l.ii. 509);. (ெச.அக);.

     [உள் + ர  = உட் ர .]

உட் ைர

உட் ைர uṭpurai, ெப. (n.)

   1. உட் ைள; tubular cavity.

   2. உள்ம ப் ; small inner folds of a garment

   3. மந்தணம்; secret part of a matter. (W.); (ெச.அக.);.

     [உள் + ைர = உட் ைர.]

உட் ளகம்

உட் ளகம் uṭpuḷagam, ெப. (n.)

   1. ம ரக்் ச் டல்; hair on ends through joy or rapture (சா.அக.);.

   2. ெமய் ரத்்/தல் பாரக்்க see meycilir.

     [உள் + ளகம் = உட் ளகம்.]

உட் றக்

 
 உட் றக்  uḍpuṟakkuḍi, ெப. (n.)

   நில ரிைம ல்லா ம், நீண்டகாலப் பயன்ப த்தத்தால் வாரஞ் ெச த் க் ெகாண் வ ம் 
வைர அந்நிலத் ற்  உரிைம ள்ளவனான யானவன்; cultivator who has no title to a piece of land but who by 
the right of long enjoyment, cannot be dispossesed as long as he pays the stipulated rent (ெச.அக.);.

     [உள்  + றம் + .]

உட் றம்

 
 உட் றம் uṭpuṟam, ெப. (n.)

   உட்பக்கம்; Inner side of

 a thing. (ெச.அக.);.

     [உள் + றம் = உட் றம்.]

உட் றம்பாதல்

 
 உட் றம்பாதல் uṭpuṟambātal, ெப. (n.)

   உட்பக்கம் ெவளிப்பக்கமாதல்; assuming a perverse position or the turning inside out, etc. as in inversion of the 
womb. (சா.அக.);.

     [உள் + றம்  + ஆதல்.]

உட் றம் ன்ைம

உட் றம் ன்ைம uṭpuṟambiṉmai, ெப. (n.)

   இைட ன்ைம (நாநாரந்்த. 733);; continuity, non-interruption (ெச.அக.);.

     [உள் + றம்  + இன்ைம.)
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உட் ற

 
 உட் ற  uṭpuṟavu, ெப. (n.)

உட் ர  பாரக்்க see utpuravu (ஆ.அக.);.

     [உள் + ற  = உட் ற  (ெகா.வ.);.]

உட் ற ப் கள்

 
 உட் ற ப் கள் uṭpuṟavuṟuppugaḷ, ெப. (n.)

   உடம்  ள்ேள க் ம் ைர ரல், தாமைரக்காய், கல் ரல், இைரப்ைப த யன; the internal 
organs of animals such as the lungs, the heart, the liver, the stomach and the other viscera. (சா.அக.);

     [உள் + றம் + உ ப் கள் = உட் ற ப் கள்.]

உட் ைச

உட் ைச uṭpūcai, ெப. (n.)

   மனத்தகப் ைச ( .  2.28);; mental and spiritual worship. (ெச.அக.);

     [உள் +  ைச = உட் ைச ைச = க்கைளக் ெகாண்  ெசய்வ   +  ெசய் – ைச.]

உட்ேபதம்

உட்ேபதம் uṭpētam, ெப. (n.)

   அகேவ பா  ( .ேபா.பா.1);; internal or sectional difference, subdivision, opp to றப்ேபதம். (ெச.அக.);.

     [உள் + தம் = உட்ேபதம்.]

உடெ்பாய்

பpoy,

ெப. (n.);

உள்ளடீற்ற ெபா ள் hollow, unsubstantial thing, உடெ்பாய்யான காளாம்  (  பாண்.134, உைர);. 
(ெச.அக.);.

     [உள் + ெபாய் = உடெ்பாப்.]

உடெ்பா ள்

உடெ்பா ள் uṭporuḷ, ெப. (n.)

   1. உண்ைமக் க த் ; real purport or significance

     "ேவதத் டெ்பா ள்" ( வ். கண்ணி ண். 8);.

   2. மைறெபா ள் secret or esoteric meaning.

   3. உட்பயன் (ஆ.அக.);; intrinsic benefit. (ெச.அக.);.

ம. உள்ெபா ள்.

     [உள் + ெபா ள் = உடெ்பா ள்.]

உட்ேபா -தல்

உட்ேபா -தல் uṭpōṭudal,    19 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. வயமாக் தல்; to entice, coax, wheedle. 

அவைள உட்ேபாட் க் ெகாண்  காரியம் நடத் றான்.

   2. காயச ்ெசய்தல் (ஆ.அக.);; to cause to dry.

   3. வாட் தல் (ஆ.அக.);; to wither (ெச.அக.);.

     [உள் + ேபா  = உட்ேபா  → உட்ேபா -தல்.]

1149

www.valluvarvallalarvattam.com 5923 of 19068.



உடக்

உடக் 1 uḍakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெச த் தல்; to dat or shoot as an arrow

     " ல்வாங்

டக் ஞ்

சரத்தால்" (மாறன. பா. 660);. 5 ெச. . . (v.i.);

   2. நாணிற்ெச தல் (மாறன.பா. 374);; to be fitted to the string of the bow, as an arrow. (ெச.அக.);. '

     [ஒ க்  → உ க்  → உடக் .]

 உடக் 2 uḍakkudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   உள்ளீ ன் த்தல்; to lack strength or solidity;

 to be tubular, to be hollow. (Tinn.); (ெச.அக.);.

     [உனக்  → உடக் .]

 உடக் 3 uḍakku, ெப. (n.)

   1. உடல்; body.

     "உடக்ைகத் தகரத்்ேத ைரயமன் ெகாள்ைக ேல" (பட் னத் ப். பக். 260);.

   2. உளளீ ன்ைம; hollowness. (Tinn.); (ெச.அக.);.

     [ டக்  → உடக் .]

உடங்

உடங்  uḍaṅgu, ெப. (n.)

   பக்கம்; propinquity, side nearness,

     "எம டங் ற் ப த்தேதா" ( நாயக . 622 19);. . .எ.

   1. ஒத் ; amicably, harmoniously

     "உடங் ர ்வாழ்க ெவன் " (மணிேம. 10.664);.

   2. ஒ ப யாக;   3. ேசர; together, closely,

     "தடந்ேதாட ்ெகாப்ட டங்கணிந் " (ெப ங். மகத. 2, 231);.

   4. உடேன immediately

     "ஒ ேகட்ேடா டங்ெக ல் யாைனயங் ண்ெடன ணரத்ல்" (மணிேம 27, 32);.

     (உடன் → உடங்  (ேவ.க.43);.]

உடங்ேகா
உடங்ேகா  uḍaṅāḍi, ெப. (n.)

   இண்  (ெபரியமாட் 160);; tiger stopper. (ெச.அக.);.

உடசம்

உடசம்1 uḍasam, ெப. (n.)

   இைலக் ல்; hut made of leaves, hermit's thatched hut

     "உடசேமற்பட  மாடன் ெமன்ெகா " (ேச .ைந .12);. (ெச.அக.);.

     [உலைவ → உலசம் → உடசம்.]

 உடசம்2 uḍasam, ெப. (n.)

   ெவட்பாைல (ைதலவ ைதல 72);; ivory tree

     [உலைவ → உலசம் → உடசம்.]

1150

www.valluvarvallalarvattam.com 5924 of 19068.



உட ப்

 
 உட ப்  uḍasippi, ெப. (n.)

   ப் த் ; oyster peal as distinguished from pearls got from other sources (சா.அக.);.

     [உடசம் + ப்  = உடசற் ப்  → உடற் ப்  → உட ப் .]

உடணம்

உடணம் uḍaṇam, ெப. (n.)

   1. இஞ் ; ginger 2 ள  pepper.

   3. க் ; dried ginger.

   4. ப்  லம்; roc of piper longum - Piper cubeba. (சா.அக.);.

     [உல் → உள் → உ  → உடனம்.]

உடந்ைத

உடந்ைத uḍandai, ெப. (n.)

   1. ேசரை்க; unior

     "மைன யா மனந்ைதேயா டந்ைதயாய்" (மசச்ட ஆ ட் . 15);.

   2. ைண; alliance, suppor abelmen.

     "உடந்ைதயாய்த் ரிவா ம்" (இராமநா அேயாத். 4);.

   3. உற ; relationship எனக் ம் அவ ம் உடந்ைத ல்ைல. (உ.வ.);

   4. ட்டாள். Companion.

   ம. உடந்த. க., . ஒட;ெத. ஒட.

     [உடன் → உடந்ைத. (ேவக 43);.]

உடந்ைதக் ற்றவா
ளி

 
 உடந்ைதக் ற்றவாளி uḍandaikkuṟṟavāḷi, ெப. (n.)

   ேசரக்்ைகக் ற்றவாளி; a better of an offence, co-offender, accomplice (ெச.அக.);.

உடந்ைதயாதல்

உடந்ைதயாதல் uḍandaiyātal, ெப. (n.)

   1. ஒ த்தல்; coalese.

   2. ஒன் பட் த்தல்; combine into one.

     [உடந்ைத + ஆதல்.]

உடப் றந்தாள்

 
 உடப் றந்தாள் uḍappiṟandāḷ, ெப. (n.)

உடன் றந்த

   வள்; sister. (ெச.அக.);.

     [உடன் + றந்தாள் = உடன் றந்தாள் → உடப் றந்தாள் (ெகா.வ.);.]

உடப் றந்தான்

 
 உடப் றந்தான் uḍappiṟandāṉ, ெப. (n.)

உடன் றந்தவன் brother

   ம. உடப் றன்னவன்;   க, ஒட ட் தவ ;ெத ேதாட ட் ன வா .

     [உடன் + றந்தான் → உடன் றந்தான் → உடப் றந்தான் (ெகா.வ.);.]

1151

www.valluvarvallalarvattam.com 5925 of 19068.



உடப் றப்

உடப் றப்  uḍappiṟappu, ெப. (n.)

   1. உடன் றந்தவன்-ள்; one born of the same parents, brother or sister,

   2. தம்மக்கள்;   ற கள்; brotherhood, fraternity. (ெச.அக.);.

   ம. உடப் றப் , உடப் ற ;க. ஒட ட் த

     [உடன் + றப்  = உடன் றப்  → உடப் றப்  (ெகா.வ.);.]

உடப்

உடப் 1 uḍappu, ெப. (n.)

றட்  ள்பாரக்்க ( .அ.);;see turattumul (ெச.அக.);.

     [ஒ  → ஒடம் → உடம் → உடப் .]

 உடப் 2 uḍappu, ெப. (n.)

உைடப்  பாரக்்க;see udaippu.

     [உைடப்  → உடப் .]

உடம்

 
 உடம் uḍam, ெப. (n.)

   ேவலமரம்; babool tree. (சா.அக.);.

     [ஒ  → ஒடம் → உடம்.]

உடம்படல்

 
 உடம்படல் uḍambaḍal, ெப. (n.)

உடன்ப -தல் பாரக்்க See udaspadu.

     [உடன் + படல் = உடன்படல் → உடம்படல்.]

உடம்ப க்ைக

 
 உடம்ப க்ைக uḍambaḍikkai, ெப. (n.)

உடன்ப க்ைக பாக்க;see udanpadikkai.

   ம. உடம்ப ;   க. ஒடம்ப ெக;   ெத. ஒடம்ப க; . ஒடம்ப ெக.

     [உடன் + ப க்ைக = உடன்ப க்ைக → உடம்ப க்ைக (ெகா.வ.);.]

உடம்ப -தல்

உடம்ப -தல் uḍambaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ஒப் தல்; to Consent agree to acquire,

   ம. உடம்ெப க;க. ஒடம்ப .

     [உடன் + ப  = உடன்ப  → உடம்ப . உடன்ப  பாரக்்க See udanpadu.)

உடம்ப த்தேநாய்

 
 உடம்ப த்தேநாய் uḍambaḍuttanōy, ெப. (n.)

   கக் ற்றக் ேகாளா களினா ம் மனவ த்தங்களினா ம் இயல்பாகேவ உடம் ேலற்ப ம் 
ேநாய்; disease of an idiopathic type due to the morbid diathesia of the body arising from the action of any of the three

 fundamental bodily humours or from the dynamical energies of the mind. (சா.அக.);

     [உடம்  + அ த்த + ேநாய்.]

உடம்ப ெமய்

உடம்ப ெமய் uḍambaḍumey, ெப. (n.)

நிைல ெமா  ற் ம் வ ெமா  த ம் உள்ள இரண்  உ ரக்ைளச ்ேசரக்் ம் ெமய்ெய த்  
(அைவ 'ய், வ்' என்பன. (நன். 162.); (gram); consonantal glide 'y' or 'v' which comes in combination of two vowels to 
prevent a hiatus.
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உடம்ப லக்

 
 உடம்ப லக்  uḍambaḍuvilakku, ெப. (n.)

   அணி வைக ெளான் ;   அஃ  உடம்பட்டார ்ேபாலக்  லக் வ ; figure of speech (ஆ.ஆக.);.

     [உடன் + ப  + லக் .]

உடம்ப யாமற்
ேபாதல்

உடம்ப யாமற்ேபாதல் uḍambaṟiyāmaṟpōtal, ெப. (n.)

   1. மயக்க றல்; swooning.

   2. உணரச்் யற் ப்ேபாதல்; becoming senseless, to be void of perception.

   3. ெமய்மறத்தல்; becoming unconscious. (சா.அக.);

     [உடம்  + அ யாமல் + ேபாதல்.]

உடம்ப யாைம

உடம்ப யாைம uḍambaṟiyāmai, ெப. (n.)

தன்ைன

   மறத்தல்; unconsciousness.

   2. த்  நிைல;   3. ம ள்;     [உடம்  + அ யாைம]

உடம்பா

உடம்பா 1 uḍambāḍu, ெப. (n.)

   இைச ; agreement. consent_அ  எனக் ம் உடம்பா  (உவ.);.

   2. ஒற் ைம union, concord.

     "உடம்பா லாதவர ்வாழ்க்ைக" ( றள். 890);.

   3. உடன்ப க்ைக; agreement.

   ம. உடம்பா ;ெத. ஒடம்பா

     [உடன் + (ப ); → பா  = உடன்பா  → உடம்பா .]

உடம்

உடம்  uḍambiḍi, ெப. (n.)

   ேவல்; spear

     "உடம் த் தடக்ைக" (ெப ம்பாண். 76);

     [உடன் +  = உடன்  → உடம்  = ைக ல் எப்ெபா ம் உடன் த் க் ம் ேவல்.]

உடம் ைல

 
 உடம் ைல uḍambilai, ெப. (n.)

ெந நாைர பாரக்்க See nedumarai

     [ஒ கா உடம் ன → உடம் ைல.]

உடம் ன்

 
 உடம் ன்  uḍambiṉāṟu, ெப. (n.)

உடற்  பாரக்்க see udarkuru (சா.அக.);.

     [உடம்  + இன் + .]
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உடம்

உடம்  uḍambu, ெப. (n.)

   1. உடல் ( றள் 338.);; body.2 ெமய்ெய த் ;

 consonant.

     "உ டம் மா ப்ப ம்" (நன். 59);.

   3. உ க் ப் டம் (ஆ.ஆக.);; receptacle for life.

   ம. உடம் ;   க. ஒடம்ெப. ஒடம் ;   . உட . ஒடா ;ெத. ஒட . ஒள்

     [உழல் → உடல் → உடம் ]

உடம் க்

உடம் க்  uḍambukāḍu, ெப. (n.)

   ெமய்ம்மைற (கவசம்);; armour, coat of mail. 

லேம டம் க்  ( வக. 307.4 உைர);.

     [உடம்  +  + ஈ  = உடம் க்  + உடம் க்  இட் க் (அணிந் ); ெகாள்வ .]

உடம் கட் டல்

 
 உடம் கட் டல் uḍambugaḍḍuviḍal, ெப. (n.)

உடம்  தளரத்ல், 

 infirmity through old age, to lose strèngth.

     [உடம்  + கட் டல்.]

உடம் க த்தல்

 
 உடம் க த்தல் uḍambugaruttal, ெப. (n.)

காய்சச்லால்

   க த்தல்; dosha (defect); arising from fever, asphixiated condition.

     [உடம்  + க த்தல்.]

உடம் காந்தல்

 
 உடம் காந்தல் uḍambukāndal, ெப. (n.)

உடம்

   ெவப்பங்ெகாள்ளல்; body becoming hot (சா.அக.);.

     [உடம்  + காந்தல்.]

உடம் ேதற் -தல்

உடம் ேதற் -தல் uḍambudēṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   உடம்ைப வ ைமயாக் தல்; to make one grow strong in body.

     [உடம்  + ேதற் -தல் ேத  → ேதற்  ( . );.]

உடம் ேவ தல்

உடம் ேவ தல் uḍambuvēṟudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   உடல் நலம் அைடதல்; to recover one's health and strength as a convalescent

     [உடம்  + ேத ]

உடம் ந க்கம்

உடம் ந க்கம் uḍambunaḍukkam, ெப. (n.)

   1. ேநாய், அசச்ம், னம் த யவற்றால் உடம் ல் ஏற்ப ேமார ்வைக அைச ; trembling arising from 
disease, fear, anger or excitement

   2. ளிரினால் உடம்  உதறல்; shivering out of cold.

     [உடம்   + ந க்கம். ந ங்  + ந க்கம்.]
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உடம் த்தல்

உடம் த்தல் uḍambubiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. உடம் ற் சைத உண்டாதல்; to pick up flesh. 

   2 உடம்ைபக் ைகயாற் த்  அ க் தல்; the process of pressing the parts of a person's body, shampooing, to 
massage, (சா.அக.);

     [உடம்  + த்தல்.]

உடம்ெப -த்தல்

உடம்ெப -த்தல் uḍambeḍuttal, ெச. . . (vi)

   1. றத்தல்; to be born with a material body.

     "ப க்க டம்ெப த்ேதன்" (இராமநா. ஆரன். 25);. 

   2.. ெசய ைடயனாதல்; to lift oneself up;

 to have the strength to move அ த்த அ யால் அவன் உடம்ெப க்க ய ல்ைல.

   3. உடம்  ேதறல்; recover from ailment ஆ.அக.).

     [உடம்  + எ -த்தல், எ த்தல் = றத்தல், ேதான் தல், ெசயற்படல், நல றல்]

உடம்ைப

 
 உடம்ைப uḍambai, ெப.(n.)

   கலங்கற் னல் ( ங்.);; turbid water. 

     [உழம்  → உழம்ைப → உடம்ைப. உழம் தல் = கலங் தல்.]

உடம்ைபத்ேதற்றல்

உடம்ைபத்ேதற்றல் uḍambaittēṟṟal, ெப.(n.)

   1. ேநாயா ைளத்த உடம்ைப ம ந்  ெகா த் த் ேதற் தல்; toning up the body with medicine.

   2. இைளத்த உடம் ற் த்  த ந்தப  ஊட்டங்ெகா த்தல்; strengthening the body by nourishment during 
convalescence.

   3. உடம்ைப வ வைடயசெ்சயதல்; invigorating the system (சா.அக.);.

     [உடம்  + ஐ + ேதற்றல். ேத  → ேதற்  → ேதற்றல்.)

உடம்ெபா ணர்
த்தல்

உடம்ெபா ணரத்்தல் uḍambomubuṇarttal, ெப.(n.)

   ம் இலக் யத் ேலேய ெசால்ல ேவண் ய ெதான்ைற உய்த் ணர ைவக்ைக ( றள், 27 
உைர);; device in literary art in which an author seeks skilfully to suggest by implication certain ideas which, being quite 
germane to the subject he is dealing with, would in his opinion, help to make his presentation quite clear to the reader, but 
which he (the author); could not except as digression, proceed to elaborate in the regular course in his work.

     [உடம் _ + ஒ  +_ ணரத்்தல்.]

உட ள்

 
 உட ள் uḍamuḷ, ெப.(n.)

   ேவல மரத் ன் ள்; thorn of the Acacia tree (சா.அக.);.

     [ஒ  → உ  + ள் – உட ள்]

உடைம

உடைம uḍamai, ெப.(n.)

   1. ஒ வ க்  உரியதான; ownership, proprietorship.

   2. உடனி க் ம் ெபா ள்; belongings.

   3. ெசல்வம், ெபா ள்; wealth. property

   ம. உடம;   க. ஒடெம. ெத. ஒட  ஒடைம, . ஒடெவ;   பட ஒடெம;ேகாத ஒடய்ன் (ெபா க் ரியவர)்;

     [உ  → உைட → உைடைம → உடைம (ேவக);.]
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உடர்

உடர ்uḍar, ெப.(n.)

   உடம் ; body.

     "உடெரலா ரிலா" (கம்பரா க.70);. (ஆ.அக.);.

     [உடல் → உடர.் ஒ.ேநா. சாம்பல் → சாம்பர ்பந்தல் → பந்தர]்

உடர்களி-த்தல்

உடரக்ளி-த்தல் uḍarkaḷittal,    4 ெச. . . ([v.i.) 

உடற்கரி பாரக்்க;see udarkari.

     [உடல்  + கரி - உடற்கரி → உடரக்ரி.]

உடல்

உடல்1 uḍal, ெப.(n.)

   1. உடம்  ( ங்.);; body.

   2. ெமய்ெய த் ; consonant.

     "உடன் ேம ர ்வந் " (நன். 204);.

   3. ற ; birth,

     "ேதா ைடயா ம் ரா டல்" (ைசவச, ெபா . 403);.

   4. க ; means, instrument.

     "பகவத சந்தானத் க் டலாேம" (ஈ . 1.2.8);.

   5. ெபான் ( வா.);; gold,

   6. ெபா ள்; money, the wherewithal.

     " ளக்ேகற்றற் ட ல னாப" (ப ெனா. தெ்தாண். 54);.

   7. ஆைட ன் கைர ெயா ந்த ப ; main body of a cloth, excluding the border spaces, உடல் அர க்  (உ.வ.);.

   8. ஆைட னிைழ; texture of a cloth as judged by the warp and woof.

   9. உ டனி ப்ப ; alive.

   10. உட க் ம் ; skeletal frame.

   ம. உடல் க. ஒடல்;   ெத. ஒட . ஒன்  ேகாத ஒடள்்வ;   ட . டன்;   . உட  ;   உடா ; . ஒல் .

     [உழல் → உடல்.]

உடல்( )-தல்

உடல்( )-தல் uḍalludal,    13. ெச. . . (v.i.)

   1. ற்றங் ெகாள் தல்; to be enraged

     "உடன்  ேமல் வந்த வம்ப மள்ளைர" ( றநா. 77.9);.

   2. மா ப தல்; to quabble;

 to bicker, wrangle.

     " உட ேனல்ேலன்" (ஐங் .66);.

   3. ேபார ் ரிதல்( வா.);; to fight, wage war,

   4. ஆைசயால் வ ந் மல்; to pine for, yearn after.

     "உள்ள டன் ெற ன்றேத" ( வக. 2005);.

   5. ஒளிர ்தல் (ஆ.அக);; to shine, glitter.

     [உள் → உ  → உடல் (ெவப்பமைடதல்);- உட -தல்.]
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உடல்கணத்தல்

 
 உடல்கணத்தல் uḍalkaṇattal, ெப.(n.)

   உடம்  ப த்தல்; growing stout and heavy, (சா.அக);.

     [உடல் + (கனம்); கனத்தல்.]

உடல்கணப்

 
 உடல்கணப்  uḍalkaṇappu, ெப.(n.)

உடம்  காந்தல்:

 growing hot (சா.அக.);.

     [உடல் + கணப் . கனல் → களப் .]

உடவ்காஙயதல்

 
 உடவ்காஙயதல் uḍavkāṅayadal, ெப.(n.)

   காய்சச்ல்; suffering from fever, (சா.அக.);.

     [உடம்   + காய்தல் (காய் = காய்தல், ெவப்பமைடதல்);.]

உடல்தளிர்காணல்

 
 உடல்தளிரக்ாணல் uḍaltaḷirkāṇal, ெப.(n.)

   ெம ந்த உடம்க ம ப ம் சைதபற்றல்; putting on flesh (சா.அக.);.

     [உடல் + தளிர ் + காணல்.]

உடல்வளரச்்

உடல்வளரச்்  uḍalvaḷarcci, ெப.(n.)

   1. உ ர ்வாழ்வதற்  ேவண் ம் ெபா ள்கள்; necessaries of life

     " ண்ெணனெவன் டல் த்  தாேரயா ல்" (ேதவா. 678, 9);.

   2. உடல் வள ைக; growing physically.

     [உடல் + வளரச்் .]

உடல்வாசகம்

உடல்வாசகம் uḍalvācagam, ெப.(n.)

   1. த ம்  ெமா ந்த மடல் (எ த்தாவணம்); பாகம் ( ன்);; man body of any writing exclusive of the 
greeting and the signature, as in a letter (W.);.

     [உடல் + வாசகம், வா  → வாசகம்.]

உடல் டா

 
 உடல் டா  uḍalviḍāvīḍu, ெப.(n.)

உட ந்த  பாரக்்க;see udalirunda-vidu.

     [உடல் + டா + .]

உடல்

 
 உடல்  uḍalviḍuviḍu, ெப.(n.)

உட றந்த  பாரக்்க;see udaliranda-vidu.

உடல் ைன

உடல் ைன uḍalviṉai, ெப.(n.)

   ன் ைன; fruits of one's previous karma that are experienced in the present lite

     "உடல் ைனேயா ம் ஆண் ப் றந்த " ( .ேபா. பா. 8.1.1);, (ெச.அக.);

     [உடல் + ைன. உடேலா  வந்த ைனப்பயன்.]
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உடல்ெவ ப்

 
 உடல்ெவ ப்  uḍalveduppu, ெப.(n.)

   உடம்ைப ய த்த ; bodily heat, animal heat. (சா.அக.);.

     [உடல் + ெவ ப் , ெவ ம்  → ெவ ப் .]

உடல்ெவள்ைள

 
 உடல்ெவள்ைள uḍalveḷḷai, ெப.(n.)

   பக்கங்கள் மட் ம் சாய ட் ய ெவள்ைள ைட (யாழ்ப்.);; cloth that is dyed only at the borders leaving the 
main body of the cloth white (ெச.அக.);

     [உடல் + ெவள்ைள. உடம்  = றத்ேத ெவளிப்படக் கா ம்

உடல்ேவ ச்

 
 உடல்ேவ ச்  uḍalvēticci, ெப. (n.)

ெகா  ேவ  பாரக்்க;see kodiveli.

உடல்ேவைல

 
 உடல்ேவைல uḍalvēlai, ெப. (n.)

ஒ யம் வைரதல், வண்ணம் தல் ஆ யவற் ன் அ ப்பைட ேவைல, 

 body of a work, chiefly applied to painting or any other art work (ெச.அக.);.

     [உடல் + ேவைல.]

உடலக்கண்ணன்

உடலக்கண்ணன் uḍalakkaṇṇaṉ, ெப. (n.)

   உடல் ைம ம் கண்கள் ெகாண்ட இந் ரன் (கல்லா.1);; Indra who has eyes all over his body. (ெச.அக.);

     [உடல் + அ + கண்ணன், அகரம் ஆற . உடலக்கண்ணன் = உடம்ெபல்லாம் கண் ைடயவன். 
கண் = ைள, ைள யைடயாளம்.]

உடல ர்ச்

 
 உடல ரச்்  uḍaladircci, ெப. (n.)

   காயம் அல்ல  மன வ த்தத் னால் நரம் க் ண்டா  ம ரச்் ; sudden vital depression due to an injury or 
emotion, acting on the nervous system-shock (சா.அக);

     [உடல் + அ ரச்் .]

உடலந்தம்

 
 உடலந்தம் uḍalandam, ெப. (n.)

உடம்ப  பாரக்்க; See udambalovu

     [உடல் + அந்தம்.]

உடலம்

உடலம் uḍalam, ெப. (n.)

   உடம் ; body.

     "சலந்தர டலந்த ந்த". (ேதவா. 584.7);. (ெச.அக.);. ம. உடலம்.

     [உடல் → உடலம்.]

உடலல்

 
 உடலல் uḍalal, ெதா.ெப. (vbl.n) உடல்( )-தல் பாரக்்க;see udal. (ெச.அக.).

     [உடல் + அல்.]
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உடலவ த்தைன

உடலவ த்தைன uḍalavaruttaṉai, ெப. (n.)

   ெமய்யாற் ெசய் ம் நடனக்  ( லப். 3.16. உைர);; gesticulation by means of movements of the body. 
(ெச.அக);.

     [உடல் + வ த்தைன. த. வ த்தல். Skt variana.வ த்தைன அகரம், சாரிைய.]

உடலற்பைன

 
 உடலற்பைன uḍalaṟpaṉai, ெப. (n.)

   ப் ப்பைன; elephant's palm (சா.அக.);,

     [உடலன் + பைன.]

உடலற்றநாள்

உடலற்றநாள் uḍalaṟṟanāḷ, ெப. (n.)

. (n.);

   மாழ்  ( க ரிடம்);. ெநய் ன் ( த் ைர);, பறைவ (அ ட்டம்); ஆ ய நாள்கள் (ேசா ட 
ந்.40);; naksatras, mirukaciridam, chittirai, and avittam, their earlier halves belonging to certain signs of the Zodiac and the 

latter halves to the next signs (ெச.அக);.

     [உடல் + அற்ற + நாள். இந்நாளில் மைன ேகாலக் டா .]

உடலனல்

 
 உடலனல் uḍalaṉal, ெப. (n.)

   உடம் ல் நிற் ம் ; bodily temperature, animal heat (சா.அக);.

     [உடல் + அனல்]

உடலாட்டம்

உடலாட்டம் uḍalāḍḍam, ெப. (n.)

   ); மாட் க் ற்றவைக (ெபரியடாட்.20);; defect in cattle. (ெச.அக);.

     [உடல் + ஆட்டம்]

உட ம்பைன

 
 உட ம்பைன uḍalumbaṉai, ெப. (n.)

ந்தற்பைன elephant's palm (சா.அக);.

     [உட ம் + பைன -  உட ம்பைன → உட ம்பைன. (ெகா.வ.);]

உட ரண் ெரா
ன்

உட ரண் ெரான்  uḍaliraṇḍuyiroṉṟu, ெப. (n.)

   1. ளிஞ்சல்; shell.

   2. நட் ; friendship.

     [உடல் + இரண்  + உ ர ்+ ஒன் .]

உட ந்த

உட ந்த  uḍalirundavīḍu, ெப. (n.)

   உடெலா  ேப , உ ரப்்ேப  ( வன் த் );. (ஞானவா. ஞான. ண். 36);; emancipation of the soul while it is 
still in the bondage of the flesh, opp to, உட றந்த . (ெச.அக.);.

     [உடல் + இ ந்த + .]

உட லான்

 
 உட லான் uḍalilāṉ, ெப. (n.)

   வனின் கனலால் எரிக்கப்பட் ச ்சாம்பலாக் யதால் உடலற்  இ க் ம் காமன்; one who has no body, 
referring to mythical Manmadan, the Indian Cupid, whose body was burnt to ashes by the fiery stare of Siva (W.); (ெச.அக.);.

     [உடல் + (இல்லான்); இலான்.]
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உட றந்த

உட றந்த  uḍaliṟandavīḍu, ெப. (n.)

   உடல் ட்டேப  ( ேதக த் );. (ஞானவா. ஞான ண். 36);; emancipation of the soul after death, opp. to 
உட ந்த . (ெச.அக.);

     [உடல் + இறந்த + .]

உட நர்

உட நர ்uḍalunar, ெப.(n.)

பைகவர,் Ioes

     "உட ந டக்" ( றநா. 17,36);.

     [உடல் → உட  → உட நர.்|

உட க்

 
 உட க்  uḍalurukki, ெப. (n.)

   கைணக்  (ைபஷஜ);; wasting disease of childhood. (ெச.அக);.

     [உடல் + உ க் .]

உட தல்

 
 உட தல் uḍaludal, ெப. (n.)

   உடம்  ப த்தல் அல்ல   ங்கல்; of swelling of the body-edima (சா.அக.);

     [உடல் + ஊதல். ஊதல் = ப த்தல்.)

உடெல -த்தல்

உடெல -த்தல் uḍaleḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. உடம்ெப ;see udambedu,

     [உடல் + எ _.]

உடெல த்

 
 உடெல த்  uḍaleḻuttu, ெப. (n.)

   ெமய்ெய த் ; consonant (ெச.அக.);. [உடல் + எ த் .]

உடவ்ாரம்

 
 உடவ்ாரம் uṭvāram, ெப. (n.)

உடன்வாரம் பாரக்்க;see udan-varam.

     [உடன்+ வாரம் = உடன்வாரம் → உடவாரம் (ெகா.வ.);.]

உடற்க ப்

உடற்க ப்  uḍaṟkaḍuppu, ெப. (n.)

   1. உடம் னி ேலற்பட்ட ெயரி ; burning sensation in the body.

   2. உடல்ெவ ப் ; irration

   3. உடம் ன் த்தல், 

 darting pain in the body as in rheumatism. (சா.அக);.

     [உடல் + க ப் .]

உடற்கரி-த்தல்

உடற்கரி-த்தல் uḍaṟkarittal,    4 ெச. . . (v.i) 

   ேதாள் தட் தல் ( லப். 6.49);; pat one's own shoulder, as in challenging (ெச.அக.);

     [உடல்+ கரி-த்தல், க த்தல் = ெசய்தல், க த்தல் → கரித்தல்.)
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உடற்க

 
 உடற்க  uḍaṟkaruvi, ெப. (n.)

   ெமய்ம்மைற ( ன்);; coat of mail, armour. (ெச.அக.);.

     [உடல் + க .]

உடற்க

 
 உடற்க  uḍaṟkaḻivu, ெப. (n.)

   உடம் னின்  க ம் க கள் (மலம், நீர ் த யன);; waste matter discharged from the body such as, 
urine, faeces, etc. (சா.அக.);.

     [உடல் + க .]

உடற்காப்

உடற்காப்  uḍaṟkāppu, ெப. (n.)

உடற்க  பாரக்்க;see udarkaruvi

     "இ ப் டற் காப் னர"் ( ைள, நரிபரி. 29);. (ெச.அக.);.

     [உடல் + காப் .]

உடற்காயம்

 
 உடற்காயம் uḍaṟkāyam, ெப. (n.)

   உடம்  ேலற்பட்ட காயம்; physical injury. (சா.அக.);

     [உடல் + காயம்.]

உடற்காவல்

உடற்காவல் uḍaṟkāval, ெப. (n.)

உடற்க  பாரக்்க;see பdarkaruvi.

     "ஒன்றா  மறா  வா டற் காவேலா ம்" (கம்பரா. நாகபா. 15);. (ெச.அக.);.

     [உடல் + காவல்.]

உடற் ற்றம்

உடற் ற்றம் uḍaṟkuṟṟam, ெப. (n.)

   மாந்தனின் உடம் க்  உளதா ம் ப ெனண் ற்றங்கள்; eighteen moral and physical imperfections or defects 
attributed to the human body viz.,

   1. ப ; hunger. 

   2 நீரே்வட்டல்; thirst

   3. அசச்ம்; fear.

   4. ெவ ளி; anger.

   5. உவைக; delight.

   6. ேவண்டல் ஆைச; desire.

   7. நிைணப் ; thought.

   8. உறக்கம், க்கம்; sleep

   9. நைர; grey hair.

   10. ேநாய்; disease. 

   11 சா ; death. 

   12 றப் ; birth.

   13. மதம்; self-conceit.

   14. இன்பம்; pleasure.
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உடற் ைற

 
 உடற் ைற uḍaṟkuṟai, ெப. (n.)

   தைலயற்ற உடல்;   தைலயரிந்த மரம்; headless body, trunk.

     [உடல் + ைற]

உடற் ற் லக்க
ணம்

 
 உடற் ற் லக்கணம் uḍaṟāṟṟilakkaṇam, ெப. (n.)

   உடம்  ப் களின் ெதா ல்கைள ம் அைவகளின் தன்ைமகைள ம் பற் க் ேமார ்
ல்; science of parts of the human body, its structure, frame, quality and also the functions of the several organs. 

(சா.அக.);.

     [உடல் + ற்  + இலக்கணம்.]

உடற் ற் வண்
ணம்

 
 உடற் ற் வண்ணம் uḍaṟāṟṟuvaṇṇam, ெப. (n.)

   பட் னத்த கள் ெசய்த ஒ  ல்; treatise by Pattinattadigal.

     [உடல் + ற்  + வண்ணம்.]

உடற்

 
 உடற்  uḍaṟāṟu, ெப. (n.)

   உடல் அைமப் ;   உட ன் ; anatomy of the body. (ெச.அக.);.

     [உடல் + .]

உடற்

உடற்  uḍaṟci, ெப. (n.)

   னம்; irritation, resentment, anger,

     "உடற்  ெசய்ய" ( வக. 1078);. (ெச.அக.);.

     [உடல் + உடற் .]

உடற்ெபா ள்

 
 உடற்ெபா ள் uḍaṟporuḷ, ெப. (n.)

   உட க் ள் உண்டா ம் மான்மணத்  (கஸ் ரி);, ஆன்மணத்  (ேகாேரா சைன);, , அம்பர ்
த ய ெபா ள்கள்; scented substances such as musk. bezoar, amber etc. found inside, the body of animals. 

(சா.அக.);.

     [உடல் + ெபா ள்.]

ம. உடன்கட்ட.

உடன்கட்ைடேய -
தல்

உடன்கடை்டேய -தல் uḍaṉkaḍḍaiyēṟudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   1. இறந்த கணவ டன் ஒன்  த் ல் உ ர் தல்; to ascend, as a woman, the funeral pyre of her 
husband, to perform sustee.

   2. ரிேயெனன்  நிற்றல்; to be inseparable

   ம வ. தைலெயா  தல்;ஆஞ் க் காஞ் .

     [உடன்+ கடை்ட + ஏ -தல்.]

ேபாரக்்களத் ல் கணவர ்இறந்த ன் தாம் பைகவரால் ைறப் க்கப்படலாகா  என நிைனத்த 
மகளிர ்பா காப்  ேநாக் ல் உடன்கடை்ட ேய ம் ப்பாய்ந் ம் உ ர ்மாய்த க் ெகாண்ட 
ெதான்  வழக்கம் த ழகத் ல் தானாகேவ மைறந்த  வட லத் ல் டநம் க்ைகயாக வளரந்் 

ந்த .
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உடன் ற்றவாளி

 
 உடன் ற்றவாளி uḍaṉkuṟṟavāḷi, ெப. (n.)

   உடனி ந்  ற்றஞ்ெசய்தவன்; co-offerder, accomplice, abettor. (ெச.அக.);.

     [உடன் + ற்றவாளி. ற்றம் + ஆளி – ற்றவாளி.]

உடன் ட்டத்த கா
ரி

உடன் ட்டத்த காரி uḍaṉcuḍḍaddadikāri, ெப. (n.)

ேசாழர ்காலத் ச ் ற் ார ்அைவத்தைலவன் (S.l.l.iii.35);, head of the village assembly in the days of Chola 
administration. (ெச.அக.);.

     [உடன் + ட்டத்  +அ காரி.]

உடன் ட்டாளி

உடன் ட்டாளி uḍaṉāḍḍāḷi, ெப. (n.)

   1. ட் ப் பங்காளி; partner, participator, associate.

   2. உடெனத்தவன்; play fellow, companion, friend;

 equal in status, age or rank (ெச.அக.);.

     [உடன் + ட்  + ஆளி - உடன் ட்டாளி. ]

உடன்ேக

உடன்ேக  uḍaṉāḍu, ெப. (n.)

   உடனி ந்  ன்பத ்ைதப் ப ரந்்  ெகாள் தல்; be a companion in grief.

     "தம்ெமா டன் ேகடான ெநஞ்சேமயா ந்த " (ஈ , 10, 6. ப்ர.);. (ெச.அக.);.

     [உடன் + ேக .]

உடன்ேகடன்

உடன்ேகடன் uḍaṉāḍaṉ, ெப. (n.)

   உடனி ந்  ன் பவன்; sharer with another of his grief and sorrow.

     "உடன்ேகடனாய் நின் ேநாக் ம்" (ஈ . 1.1.3);. (ெச.அக.);.

     [உடன் + ேகடன்.]

   உடன்ைக ல் . .எ. (adv.); உடேன; immediately, as soon as, (Loc); 

     'உடன் ைக ேல  ைடக் மா?' (இ.வ.); (ெச.அக.);.

     [உடன் + ைக + இல்]

உக்கைட

 
 உக்கைட ukkaḍai, ெப. (n.)

   நீரிைறக் ம் ஏற்றம்; wicker basket for drawing water for irrigation

க. உக்க யன்த்ர.

     [உ  → உக்  → உக்கைட]

உக்கணி

 
 உக்கணி ukkaṇi, ெப. (n.)

ைகத்த ல் க  இ த் க்

   கட் வதற்காக உள்ள ஒ  க ; accessory of the handloom. (ேசரநா.);.

ம. உக்கணி.

     [உக்கம் → உக்கணி, உக்கம் = க .]
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உக்கம்

உக்கம்1 ukkam, ெப. (n.)

   1. இைட; waist

     "உக்கஞ்ேசரத் ் ய ெதா ைக' ( . 108);.

   2. ெபா ந் ய பக்கம்; conjoined side (ெச.அக.);.

   ம. உக்கம்; . ஒக்க, ஒக்கம்.

     [உ → உக்கம். உ = ந ப்ப ]

 உக்கம்2 ukkam, ெப. (n.)

   1. ேபரால வட்டம்;  large circular tan

     "உக்க ந்தடெ்டாளி ம் தந் " ( வ். ப்பா. 20);.

   2. ற்றால வட்டம; small omamental fan.

     "உைழசெ்சன் மகளி க்க ேமற் " (ெப ங். 1,34,213);.

   3. ெபான் (சங்.அக);, 

 gold,

     [உ  → உக்கம் உ த்தல் = ெகாட் தல், ெசாரிதல், தல், ெபா தல்.)

 உக்கம்3 ukkam, ெப. (n.)

   கட் த் க் ெய க் ங் க ; rope or cord lached to anything as to a handle (ெச.அக.);.

உக்கம்ப த்

 
 உக்கம்ப த்  ukkambarutti, ெப. (n.)

   உப்பம் ப த் ;   வனப்ப த் ; Indian cotton-plant (ெச.அக.);.

     [உக்கம் + ப த் ]

உக்கரணம்

உக்கரணம் ukkaraṇam, ெப. (n.)

   1. ட் ன் சரக்கைற; store-house for provisions.

   2. அரண்மைன ன் களஞ் யம்; granary in a palace.

   ம. உக்கராணம்;   க., . உக்ராண;   ெத. உக்ராண ;மரா. உக்ராணி.

     [உள் + கரணம் = உடக்ரணம் – உக்கரணம்;

உள் = , அரண்மைன, அகம் → Skt griha → த. கம் → கரணம்.]

உக்கரி
உக்கரி1 ukkarittal,    4. ெச ன்றா  (vt) வாயாெல த்தல்; to vomit (W.).

     [உ + கரி.]

உடக்்கரி

உடக்்கரி2 uṭkkarittal, ெப. (n.)

   4 ெச. . . (v.i.);

   உக்கார தல்; hunkara, to bellow, as a bull. (W.);.

     [ க்கார  → க்கரி → உக்கரி.]

உக்கைர

உக்கைர ukkarai, ெப. (n.)

   அக்கைர; opposite bank.

     "இக்கைர நின் வரந்் க்கைர ெகாளேவ" ( றநா. 357.9);.

1164

www.valluvarvallalarvattam.com 5938 of 19068.



உக்கைரத்தட்

உக்கைரத்தட்  ukkaraittaṭṭu, ெப. (n.)

   மண ழ ன் வலந்தைர ன் ந ப்பாகத் க்  ேம ள்ள பாகம் (கைலமகள் xii, 400);; part just above the 
middle of the Valantarai of a Mirutangam, (ெச.அக.);.

     [உ + கைர + தட் .]

உக்கல்

உக்கல்1 ukkal, ெப. (n.)

   1. பதன  rollenness, putridity.

   2. உ த்த ; that which is rotten or decayed

     [உ  → உக்கல்.]

உடன்பங்

 உக்கல்2 ukkal, ெப. (n.)

   1 பக்கம்; side (w);

   2. ம ங் ; hip.

   3. ஆலவட்டம்; circular fan made of fragrant roots or palm leaves, carried in procession before idols and great persons.

   4. ஏ ; bull.

   5. ஆன்; cow.

   6. ேகா ; fowl.

   7. ; fire. (ஆ.அக.);.

   ம. உக்கல்; . ஒக்க

உடன்பங்

 
 உடன்பங்  uḍaṉpaṅgu, ெப. (n.)

   ட் ப் பங் ; joint share, joint heirship. (W.);. (ெச.அக.);.

     [உடன் + பங் .]

உடன்படல்

உடன்படல் uḍaṉpaḍal, ெப. (n.)

   1. இைசதல்; agreeing

   2. உடன்ப க்ைக ெசய்தல்; entering into an agreement

   3. இைசதல், எ வைக மதத் ெனான் ; one of the seven mathams

   4. ேசரல்; joining. 5 ெபா ந்தல்;

 sticking

   6. ஒட்டல்; adhering

   7. ேநரத்ல்; happening.

     [உடன்ப  + அல்.]
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உடன்ப க்ைக

உடன்ப க்ைக uḍaṉpaḍikkai, ெப. (n.)

   1. ஒப்பந்தம்; agreement (ெச.அக.);.

     [உடன், ப . ப  – ப .]

 உடன்ப க்ைக uḍaṉpaḍikkai, ெப. (n.)

   1. ஒப்பந்தம்; contract, agreement, covenant, treaty.

   2. உ ப்பா ; promise, assurance அவ க்  அவன் உடன்ப க்ைக ெசால் றான். (R);.

   ம. உடம்ப ;   க. ஒடம்ப ெக;ெத. ஒடம்ப க.

     [உடன்ப  → உடன்ப க்ைக.]

உடன்ப க்ைகக் 
கணக்

 
 உடன்ப க்ைகக் கணக்  uḍaṉpaḍikkaikkaṇakku, ெப. (n.)

   ேபேல ; ledger. (C.G);. (ெச.அக.);.

உடன்ப

உடன்ப 1 uḍaṉpaḍudal, ெப. (n.)

.

   20

ெச. . . (v.i.);

   இைசதல் ( ங்);; to agree, assent, consent, acquiesce, yield. (ெச.அக,);.

க. ஒடம்ப , ெத. ஒடம்ப :

     [உடன் + ப .]

 உடன்ப 2 uḍaṉpaḍuttal, ெப. (n.)

ெச. ன்றா  (v.t);. 

உடன்ப த் -தல் பாரக்்க;see பdarpaduttu.

உடன்ப த் -தல்

உடன்ப த் -தல் uḍaṉpaḍuddudal, ெப. (n.)

-,

   17.

ெச. ன்றா . (v.t.);

   ,இைணத்தல்; persuade into giving consent,  make one yield or agree,

     "இைசந் டன் ப த் னான்" (பாரத ல, 44);

க. ஒடம்ப க ெத. உடம்ப ன் ,

     [உடன் + ப த் .]

உடன்ப தல்

உடன்ப தல் uḍaṉpaṟimudal, ெப. (n.)

   1 ைறமன்றக் கட்டைளப்ப  ெபா ட ்ப தல் ெசய்ைக; immediate seizure of property according to legal 
decree.

   2. ரப்்பளிக் ம் ன்ேன ெசாத்ைதக் ைகப்பற் ைக; attachment before judgement

     [உடன் + ப தல்.]
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உடன்பாட் ைன

 
 உடன்பாட் ைன uḍaṉpāḍḍuviṉai, ெப. (n.)

   உடன் பாடை்டத் ெதரி க் ம் ைன; affirmative web, opp to எ ரம்ைற ைன. (ெச.அக.);.

     [உடன்ப  → உடன்பா  → உடன்பாட்  + ைன.]

உடன்பா

உடன்பா  uḍaṉpāḍu, ெப. (n.)

   1. இைசைக ( ங்.);; consent accord, acquiescence.

   2. மனப்ெபா த்தம்; concord, harmony, unanimity.

     "உடன்பாைலத மைன  ெதா ன்ன" (இன்னா. 12);.

ம. உடம்பா , ெத. ஒடபாட் .

     [(உடம்பா  → உடன்பா  (ேவக.43);.]

உடன்பா வான்

உடன்பா வான் uḍaṉpāḍuvāṉ, ெப. (n.)

   பக்கப் பாட் க்காரன் (S.I.I. vii, 65);; supporting chorus, accompanist; 

     ' ைண வா ப்பா க் ம் உடன் பா வா க் ம்

உடன் றந்தார்

உடன் றந்தார ்uḍaṉpiṟandār, ெப. (n.)

   டப் றந்தவர;் children of the same parents, brothers or sisters or both.

     "உடன் றந்தார ் ற்றத்தார"் (வாக் ண். 20);.

ம வ. றவர,்

     [உடன் + றந்தார.்]

உடன் றந்தாள்

 
 உடன் றந்தாள் uḍaṉpiṟandāḷ, ெப. (n.)

   டப் றந்தவள்; sister. (ெச.அக.);

ம வ, ற .

     [உடன் + றந்தாள்.]

உடன் றந்தான்

 
 உடன் றந்தான் uḍaṉpiṟandāṉ, ெப. (n.)

டப் றந்தவன், brother.

ம வ, றவன்.

     [உடன் + றந்தான்.]

உடன் றப்

உடன் றப்  uḍaṉpiṟappu, ெப. (n.)

   1. உடன் றந்த தன்ைம; state of being born of the same parents.

     "இன்ெறா ந் த ரந்்த தன்ேற டன் றப் " (கம்பரா. ம்பக. 166);.

   2. டப் றந்தவர ்(நல்வ. 24);; person or persons born of the same parents (ெச.அக.);.

ம. உடப் றப் , உடப் ற . க. ஒட ட் க.

     [உடன் + றப் .]

உடன் ணர்ப்

உடன் ணரப்்  uḍaṉpuṇarppu, ெப. (n.)

   சம ட்  (மணிேம, 227.243); (அ ம்.);; inseparable concomittance (Log.);.

     [உடன் + ணரப்் .]
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உடன் 
ேபாக் ைட

 
 உடன் ேபாக் ைட  uḍaṉpōkkiḍaiyīḍu, ெப. (n.)

   இ  நம்மைன ல் வைரந்  ெகாள்ள  தன் ரில் வைரந்தாெனன்  தைல  ற்றத்தார ்
ெவ ப்பைடத லால் தைல ைய உடன்ெகாண்  ேபா ம் ேபா  தைல  ற்றத்தாரிைட ஈ பட்  

ண்  வ தல்; intimate movement of the heroine with her own relations before going away with her lower since after 
elopement the heroine will have to marry the hero in his place against the wishes of her people.

     [உடன்ேபாக்   + இைட ].

இ , ேபாக்க த்தல், வரவ த்தல், நீக்க ரக்கம், ட்  ெயன நால் வைக ைன ம், நீங் ம் 
ழத்  பாங் யர ்தமக் த் தன் ெசல ணரத்்  த்தல், தைலமகன் தன் ெசல ன்னாட் ணரத்்  

த்தல். நற்றாய்க் கந்தனர ்ெமா  தல், தைலவற் ணரத்்தல், தைலமகைளத் தைலமகன் த் தல், 
தம டன் ெசல்பவள் அவள் றேநாக் க் கவன்றரற்றல் எ ம் ரி ைன  ைடத் . (அ . ந்);.

உடன்ேபாக்

உடன்ேபாக்  uḍaṉpōkku, ெப. (n.)

   1. ெபற்ேறார யாமல் தைல  தைலவ டன் ெசல்ைக (நம் யகப். 181);; an unmarried young woman going 
away with her lover to his own place without the knowledge of her parents.

   2. டப்ேபாதல்; accompanying. 

ேபாக்க  த்தல் தலாகத் ேதற்ற றா ய ெவட் ம் உடன் ேபாக் ள் அடங் ம்.

க. ஒடேவாக.

     [உடன் +ேபாக் .]

உடன்ேபாக் ரி

 
 உடன்ேபாக் ரி uḍaṉpōkkuviri, ெப. (n.)

   பாங்  தைலவரக்் டன்ேபாக் ணரத்்தல் தலாகத் தைல வன்றன் ப யைடந்தைம தைல க் 
ணரத்்த றா ய ப ெனாட் ; process of revelation by the heroine's friend the news of elopement (ஆ.அக.);.

     [உடன் + ேபாக்  + ரி.]

உடன்மாணாக்கன்

 
 உடன்மாணாக்கன் uḍaṉmāṇākkaṉ, ெப. (n.)

   உடன்ப ம் மாணாக்கன்; classmate, (ெச.அக.);.

     [உடன் + மாணாக்கள்.]

உடன்வந்

உடன்வந்  uḍaṉvandi, ெப. (n.)

   டேவ வ வ ; inseparable companion, as one's shadow. 

     'உடன் வந்  யான வல் ைன' (ஈ , 5.8.5);. (ெச.அக.);.

     [உடன் + வந் ]

உடன்வ ற்ேறார்

உடன்வ ற்ேறார ்uḍaṉvayiṟṟōr, ெப. (n.)

   உடன் றந்தவர ்( லப். 10,227);; those born of the same mother like brothers and sisters. (ெச.அக.);.

க. ஒட ட் .

     [உடன் + வ ற்ேறார.் வ  + வ ற்ேறார.்]

உடன்வ

உடன்வ  uḍaṉvayiṟu, ெப. (n.)

உடன் வ ற்ேறார ்பாரக்்க see udanvayirror.

     " றப்ேபாரன்ன உடன்வ ற் ள் ம்" ( றநா. 183);. (ெச.அக.);.

     [உடன் + வ .]
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உடன்வாரம்

உடன்வாரம் uḍaṉvāram, ெப. (n.)

ேமல் வாரம் வாரமாகப் ரிக்கப் படாத ெநல் (T.A.S.I.7.);. gross produce before it is divided between landlord 
and tenant (ெச.அக.);.

   ம. உடன்பாரம்;க. ஒடவார.

     [உடன் + வாரம்.]

உடன்றல்

 
 உடன்றல் uḍaṉṟal, ெப. (n.)

ேபார ்war, (ெச.அக.);.

     [உடல் → உட  → உடன்றல்.]

உடன்

 
 உடன்  uḍaṉḍi, .எ. (adv)

உடேன immediately, (Tinn.);. (ெச.அக.);.

ம_உடன .

     [உடன் + அ .]

உடனா-தல்

உடனா-தல் uḍaṉātal, ெப. (n.)

.

   6

ெச. . . (v.i.);

   நிற்றல் ( . . 2,80);; to be in company with associate.

     [உடன்_(ஆ ); ஆ.]

உடனாளி

உடனாளி1 uḍaṉāḷi, ெப. (n.)

உடன் ட்டாளி பாரக்்க see udan-küß (ெச.அக.);. [உடன்+ஆளி]

 உடனாளி2 uḍaṉāḷi, ெப.(n.)

ெசாத் ள்ளவன். weathy person.

க. ஒெடய ெத. ஒடய , ஒட , . ஒடெய. ஒெடெய ட ஒைடேவ. 
[உைடைம+ஆளி_உைடைமயாளி→உடனாளி.]

உடனிகழ்தல்

உடனிகழ்தல் uḍaṉigaḻtal, ெப. (n.)

   ஒ ங்  நிகழ்தல் (நன். 297, த்.);; happen simultaneously. (ெச.அக.);.

     [உடன்+நிகழ்தல்.]

உடனிகழ்ச் யணி

உடனிகழ்ச் யணி uḍaṉigaḻcciyaṇi, ெப. (n.)

   1 அஃதாவ  கற்ேறாைர ம ழ் க் ம் உடனிகழ்தைலச ்ெசால் ம் அணி; gure of speech இதைன 
வட லார ்சேகாத் யலலங்கார ெமன்பர.் தண் யா ரியர ் ணர ்நிைல என்பர.்

   2. ணரந்ிைலயணி பாரக்்க (அணி .21);;see punanilaiyani (அ . ந்.);. [உடன்+நிகழ்ச் +அணி]

உடனிகழ்வான்

 
 உடனிகழ்வான் uḍaṉigaḻvāṉ, ெப. (n.)

   ைணவன் ( வா.);; companion, comrade. (ெச.அக.);.

     [உடன்+நிகழ்வான்.]

உடனிகழ்
உடனிகழ்  uḍaṉigaḻvu, ெப. (n.)

உடனிகழ்ச் பாரக்்க see udapgacc (நன். 297); [உடன்+நிகழ் .]
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உடனிைல

உடனிைல uḍaṉilai, ெப. (n.)

   1.  நிற்ைக the state of being together, 

உேராணிேயா டனிைல ரிந்த ம ைட மண் லக் கட ைள (ெப ங். இலாவாண. 9.67);

   2. உடனி ந்த இ வைரப் பா ம் ஒ  றத ் ைற ( றநா. 58);;     [உடன்+நிைல.]

உடனிைலக்
ைரசே்சவகர்

உடனிைலக் ைரசே்சவகர ்uḍaṉilaiggudiraiccēvagar, ெப. (n.)

   பரிேய ம் ெமய்க்காவலர(்s.I.I.ii.274);; mounted body guards. (ெச.அக.);.

     [உடனிைல _ ைர - ேசவகர.்]

உடனிைல 
இரட் றெமா தல்

உடனிைல இரட் றெமா தல் uḍaṉilaiiraḍḍuṟamoḻidal, ெப. (n.)

ஒ  பாட்  ேநேரவ ம் ெபா ைளயன்  ேவெறா  ெபா ள் ெகாண்  நிற் ம் அணி 
( க்ேகா.1.உைர); 

 figure of speech, paronomasia as a literary embellishment in a stanza conveying both the natural as well as a hidden 
meaning. (ெச.அக.);, [உடனிைல+இரட் ற+ெமா தல்.]

உடனிைலச் ேல
ைட

 
 உடனிைலச் ேலைட uḍaṉilaiccilēḍai, ெப.(n.)

உடனிைல இரட் றெமா தல் பாரக்்க see udarial. ira!!uramolidal

     [உடனிைல+ ேலைட.]

உடனிைலசெ்சால்

 
 உடனிைலசெ்சால் uḍaṉilaiccol, ெப. (n.)

ஒப் ைமக் ட்டம் பாரக்்க;see oppumarkkulam (ெச.அக.);.

     [உடனிைல + ெசால்.]

உடனிைலமயக்கம்

 
 உடனிைலமயக்கம் uḍaṉilaimayakkam, ெப. (n.)

உட னிைல ெமய்ம்மயக்கம் பாரக்்க;see பdarlal-mey. מחm-mayakka

     [உடன்+நிைல+மயக்கம்]

உடனிைலெமய்ம்ம
யக்கம்

உடனிைலெமய்ம்மயக்கம் uḍaṉilaimeymmayakkam, ெப. (n.)

   ர ்என் ம் இரண்  ெமா ந்த 16 ெமய்க ள் ஒவ்ெவான் ம் தன் டன் தான் நின்  மயங் ைக 
(நன்.110, உைர);;     [உடன்+நிைல+ெமய்ம்மயக்கம்.]

உட க் டேன

 
 உட க் டேன uḍaṉukkuḍaṉē, .எ. (adv)

அப்ேபா ைதக்கப்ேபா  then and there வந்த க தத் க்  உட க் டேன ம ெமா  எ  (உ.வ.);. ம. 
உட டன் க. ஒடேனாடேன, ஒடெனாடென, ெத. ேதாடேதாடென

     [உட க் +உடேன]

உட ற்றவன்

 
 உட ற்றவன் uḍaṉuṟṟavaṉ, ெப. (n.)

   ஒேர வ ப்  ேவைலயாள்(ஆ.அக.);; servant of the same grade
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உட ற

 
 உட ற  uḍaṉuṟavu, ெப. (n.)

உடல் ெதாடர்

   ணரச்் , sexual combination; the habitual coition or sexual intercourse of man and woman. (சா.அக.);.

     [உடல்+உற -உட ற  → உட ற  (ெகா.வ.);.]

உட ைற

உட ைற uḍaṉuṟai, ெப. (n.)

   ஒ  நிலத் ல் உட  ைற ன்ற க ப்ெபா ளாற் ெதா  ெபா ள் பயப்ப மைறத் த் ம் 
இைறச்  (ெதால், ெபா ள் 242);; suggestive meaning conveyed indirectly by means of a specific reference to a 
distinctive feature of any tract of land. (ெச.அக);.

     [உடன்+உைற.]

உட ைற

உட ைற  uḍaṉuṟaivu, ெப. (n.)

   1. ணரச்்  (ெபரிய  நீலகண்..5);. Cohabitation,

   2.  வாழ்தல்; living together. (ெச.அக.);,

     [உடன்+உைற .]

உடேன

உடேன uḍaṉē, .எ. (adv)

   1. ய அேத ேநரத் ல், immediately 2, ஒ ேசர; simultaneously,

     "உ வ மா  டேன ண்டான்' ( வ். வாய். 9.6.5.);

   3. க்க 

 entirely, 

     'உடேன ட ( வக. 1966);. (ெச.அக.);.

ம. உடேன க. ஒடேன ெத. ெதாடேன ட ஒடென . ஒட் .

     [உடன்+ஏ.]

உடெனா ல்

 
 உடெனா ல் uḍaṉoḍiyil, .எ. (adv)

உடன  பாரக்்க;see udanadi (Loc); (ெச.அக.);.

     [உடன்_ெநா ல்.]

உடெனாத்தபங்கா
ளி

 
 உடெனாத்தபங்காளி uḍaṉottabaṅgāḷi, ெப. (n.)

சரிபக் ைடயவன் (ஆ.அக.); co-partner.

     [உடன் + ஒத்த +  பங்காளி.]

உடெனாத்தவன்

 
 உடெனாத்தவன் uḍaṉottavaṉ, ெப. (n.)

சமமானவன் equal fellow, compeer. (ெச.அக.);.

     [உடன் + ஒத்தவன்.]

உடா

 
 உடா uṭā, ெப. (n.)

   உ ம் ; iguana

     [உ  → உ  → உடா.]
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உ

உ 1 uḍuttal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேசரத்ல் ெபா ந் தல்; to join, stick,

   2. ஆைட த யன அணிதல்; to put on as clothes. 

     ''பட் ந்  த் " (நால . 264);,

   3. ழ்தல்; to surround, encircle

     "அ ங் ம் த்த கானப் ேபெர ல்" ( றநா.21;);

   3. ேசரத்்ல்;   ெபா ந்தல்; to join, stick.

   ம. உ க் க;   க. ஒ , உ  உ ெக, உ ெக;   ெத. உ ட. உட்ப்;   ட உ , உ ;   . 
உ ங்ேர;ேகாண்.. கட ஊட.்

     [உள் → உ  → உ -த்தல்.]

 உ 2 uḍu, ெப. (n.)

   1. உ ம் ; iguana.

   2. உைடேபர ேகாடை்ட ம ைலச ் ற் ள்ள அக ; moat.

   க. உ , உட;   ெத. 'உ ';   . உ , ஒ , ஒட் ;ம. உ ம்  ெகாலா. உ ைக.

     [உள் → உ . உள் = ெபா ந் தல். பற் தல், உ  = பற் க ெகாள் ம் இயல் ைடய உ ம் .]

 உ 3 uḍu, ெப, (n.)

உ க்

உ க் 1 uḍukku, ெப. (n.)

   இைடெயா ங் ய  பைற; small drum tapering in the middle.

   ெத. உ க;   ம. உ க்க;   க. . உ ;   . ; Pthudukku;

 Skt. hudukka.

     [(உ  → உ க் . உ  = ஒ  ஒ  → ஒ  → ஒ ங்  → ஒ க்  → ஒ க்கம் (வ.ெமா.வ.22);.]

 உ க் 2 uḍukku, ெப. (n.)

   1. ெவப்பம்; heat 2 ெகாத் ல்;

 bolling. ெத. உ க் .

     [உள் → உ  → உ க் .]

உ க் ச் க்கம்

 
 உ க் ச் க்கம் uḍukkuccurukkam, ெப. (n.)

   உடம் ன் ந க் ம் உ ப் ைடய (அதாவ  வ  அல்ல  க ப்ைப ன்); 
க்கம்; contraction of an organ (as the stomach or the uterus); at or near the middle of the body, hour-glass contraction. 

(சா.அக.);.

     [உ க்  + க க்கம்.]
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உ க்ைக

உ க்ைக1 uḍukkai, ெப. (n.)

   உைட;   ஆைட; raiment, clothing.

     "உ க்ைக ழந்தவன் ைகேபால" றள். 788);. (ெச.அக.);. க. உ ெக, உ ெக.

     [உ  – உ க்ைக. உள் → உ  - ெபா ந் தல், இ ப் ற்ெச  க் கட் தல், உ த்தல்.]

 உ க்ைக2 uḍukkai, ெப. (n.)

   இைடச ங்  பைற; drum tapering in the middle. நிைலயாய் உ க்ைக வா ப்பான். (SII.ii.254);.

     [P]

உ க்ைக

   ம. உ க்க;   க. உ , ெத. உ க;த. உ  → Sk hudukka

     [உ  → உ க்  → உ க்ைக. உ க்ைக = ஒ ங் ய ந ப்ப  ைய உைடய .]

உ க்ைகக்ெகா

 
 உ க்ைகக்ெகா  uḍukkaikkoḍi, ெப. (n.)

   வள்ளிக் ெகா ; creeper of the sweet potato plant (சா.அக);.

     [உ க்ைக + ெகா . உள் → உ  = ெபா ந்தல், ந த்தல். ந .]

உ க்ைகடச க்க
ம்

 
 உ க்ைகடச க்கம் uḍukkaiḍasasurukkam, ெப. (n.)

   ந ற் ங்கல்; tapering in the middle as in the small drum.

     [உ க்ைக + க்கம் உள் → உ  = ெபா ந்தல். ந த்தல், ந .]

உ க்ைகமரம்

 
 உ க்ைகமரம் uḍukkaimaram, ெப. (n.)

   க ங்கா  மரம்; black wood. (சா.அக.);.

     [உ க்ைக + மரம்.]

உ க்ைகேரைக

 
 உ க்ைகேரைக uḍukkairēkai, ெப. (n.)

உ க்ைக வரிைக பாரக்்க.;see udukkal-varigal.

உ க்ைகவரிைக
உ க்ைகவரிைக uḍuggaivarigai, ெப. (n.)

   ைக வரி (ேரைக); வைக ( வக். ரபந். சரேப. ற. பக். 344);;     [உ  → உ க்ைக + வரிைக.]

உ க்ேகான்

உ க்ேகான் uḍukāṉ, ெப. (n.)

   ங்கள்; moon, lord of the stars, 

     'உ க்ேகானா ம்.. அகன் டாத ் ர ட்டம்"  ( ரேமாத ்2.40);. (ெச.அக.);.

 Skt uduganadhipa

     [உ  + ேகான்.]

உ காட்

 
 உ காட்  uḍukāḍḍi, ெப. (n.)

ெபான்னாங்காணி பாரக்்க. see ponnangāni (ெச.அக.);.

     [உ  + காட் ]
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உ

 
 உ  uḍusi, ெப. (n.)

   உ ைவ மரம்; black sirissa. (சா.அக.);.

     [உ  → உ .]

உ த் -தல்

 
 உ த் -தல் uḍuddudal, ெப. (n.)

   ெச. ன்றா ,  (v.t); ஆைடயணி த்தல்; to dress on. (ெச.அக);.

     [உ _ → உ த் .]

உ நீர்

 
 உ நீர ்uḍunīr, ெப. (n.)

   அக நீ; dich wate (சா.அக.);.

     [உ  + நீர.்  உ  = பள்ளம், அக .]

உ ப்பம்

 
 உ ப்பம் uḍuppam, ெப. (n.)

ெதப்பம், ratt, foal.

     [உ  → உ ப்பம். உ  = பளளம்.]

உ ப்பாத்

 
 உ ப்பாத்  uḍuppātti, ெப. (n.)

    கடல் ன் வைக ; light-green, fresh water fish. (ெச.அக.);.

     [உ  + பாத் .]

     [P]

உ ப்பாத்

உ ப்

உ ப்  uḍuppu, ெப. (n.)

   1. ஆைட cloth unsew garment

     "மணிக்ேகாைவ ப்ெபா  யல்வர (மணிேம 3, 140);.

   2. அங்  த யன. 

 clothe clothing, westure, dress. (ெச.அக.);

   ம. உ ப் . க. உட  உ ;   ட உட்ப்வ ட உ  . உ சர்;ெத.

     [உ  → உ ப் .]

உ ப்ைப

 
 உ ப்ைப uḍuppai, ெப. (n.)

   நிலப்பாைல; round-leave discous featherfoil (ெச.அக.);

     [உ  → உ ப்ைப]
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உ பதம்

உ பதம் uḍubadam, ெப. (n.)

   ண் ; firmament trol its being the path of the stars.

     "உ பதத் ல்ைல" (பாரத. ட ். 60);,

உ  + பதம் உ  = ண் ன். உ பதம் = ண் ன்க இ க் டம்.]

உ ப

 
 உ ப  uḍubadi, ெப. (n.)

   உ க்ேகான் பாரக்்க;

உ பம்

 
 உ பம் uḍubam, ெப. (n.)

   ெதப்பம்; raf, toal. (ெச.அக.);.

     [உ  → உ ப்பம் → உ பம் (ெகா.வ.); = உட் வானேதான அல்ல  ெதப்பம்.]

உ ைடைவ

உ ைடைவ uḍubuḍaivai, ெப. (n.)

   1. உைட garments (W);. 2, எளிய உைட; dress for daily wearing ம. உ டவ.

     [உ  + டைவ.]

உ ம்

உ ம்  uḍumbu, ெப. (n.)

   ன்  அ  நீளம் ைவ வள ம், இந் யா ைம ம் காணப்ப ம். ெபரி ள பட்ட நாக் ள்ள 
பல் வைக; genus of arg thick-tongued aboreal lizards found all over India, an growing to 3 ft in length, varamus 
bengalenis.

     "one ம் ம் ேபால் ஏ னார ்ஏணிபலர"்

   ம. உ ம் ;   க. உட, உ ;   ட உ ம் ;   . உ , ஒ  ஒட்ட;   ெத உ ;   ெகால உ க். உ க்;   நா. 
க்;பக். உ

     [உள்- உ  = ேசரத்்தல், ெந க்கல். இ கப் த்தல், பற் தல். [உ  → உ ம் ]

     [P]

உ ம்

உ ம் க்கல்

 
 உ ம் க்கல் uḍumbukkal, ெப. (n.)

   உ ம் டம் க் ங்கல். இ  ம ந் ற் ப் பயன்ப ம்; stone or calculus found inside the body of a 
guana useful in medicines. (சா.அக.);.

     [உ ம்   + கல்]

உ ம் க்கா வர

 
 உ ம் க்கா வர  uḍumbuggālivaragu, ெப. (n.)

   வர வைக; variety of millet which is sown in September and matures in three months. (ெச.அக.);.

     [உ ம்  + கா  + வர .]

உ ம் நாக்கன்

 
 உ ம் நாக்கன் uḍumbunākkaṉ, ெப. (n.)

   ெபாய்யன், ஏமாற் க்காரன்; one who has a double tongue as the big lizard, deceitful man, (ெச.அக.);.

     [உ ம்  + நாக்கன்.]

உ ம் ன் நா ள பட் த்த ன் ன்ெனான் ம் ன்ெனான் மாகப் ேப ம் இரடை்ட நாக்  
பைடத்தவன் என் ம் ெபா ளில் இசெ்சால் வழக் ன் ய .
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உ ம

உ ம  uḍumaḍi, ெப. (n.)

   ); ஆைட (அமரா. கைத. 84);; apparel (ெச.அக.);.

     [உ  + ம .. ம  = ஆைட]

உ மாற்

உ மாற்  uḍumāṟṟu, ெப. (n.)

   1. உைட மாற் ைக; change of dress, 

உ மாற் க் ச ்ேசைல ண்டா? (உ.வ.);

   2. நைடபாவாைட; clothes used for Spreading on the floor on certain special occasions.

     [உ  + மாற் . உ  = உ த் க் ெகாள் ம் உைட.]

உ மானம்

உ மானம் uḍumāṉam, ெப. (n.)

   உைட (யாழ்.அக);; dress, clothing

   2. த க் த் த ந்த உைட; dress style according to etiquette (ெச.அக.);.

மானம் - ெபய . ஒ.ேதா வ மானம்.]

உ வம்

 
 உ வம் uḍuvam, ெப. (n.)

   அம் ன் ஈரக்் ; shaft of anarrow

     "'உ வந்ேதான்ற... எய் தேலா ம்" ( வக.

     [உ  + அம்.]

உ வைல

உ வைல uḍuvalai, ெப. (n.)

   ஆழ ல்லா ஆற் ப்ப ன் க்ேக அல்ல  பட ன் அ ப்ப ல் கட்டப்ப ம் சற்ெறாப்ப 
நாற்ப  இரடை்ட ழ நீள ள்ள ன் வைல வைக; fisherman's net, about 40 yards in length, tied across a stream 
in its shallow part.

     [உ  + வைல.]

உ லான்

 
 உ லான் uḍuvilāṉ, ெப. (n.)

உ க்ேகான் பாரக்்க ( ங்.);;see udukkõn (ெச.அக.);.

     [உ   + இல் + ஆன்.]

உ ேவந்தன்

 
 உ ேவந்தன் uḍuvēndaṉ, ெப. (n.)

உ க்ேகான்பாரக்்க ( ங்.); see uợukkõn (ெச.அக.);.

     [உ  + ேவந்தன்.]

உ ைவ

உ ைவ1 uḍuvai, ெப. (n.)

   1. அக ; ditch surrounding a fort (W.);.

   2. நீரந்ிைல; pool, reservoir of water

     [உள் → உ  → உ ைவ. உ  = பள்ளம்.]
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உைட

உைட1 uḍaidal,    3 ெச. . .  (v.i.)

   1. தகரத்ல்; break as a pot;

 to burst into fragments,

     "என்னா ம் மண்ணின் ட ைடந்தக் கால்"  (வாக் ண். 18.);.

   2. ளத்தல்; to Crack, split, to be cloven.

     "உைடகவட்ேடாைம." (கல்லா 7.);.

   3. ஏரி ஆ  த யன கைர ைடதல்; to be breached, as a tank. ராணத்ேதரி உைடந்த  (உ.வ.);.

   4. ண்கட் ைடதல்; to burst open, as a boil.

   5. க்  அ ழ்தல்; to become untwisted, as a rope, க ற் ன் க் ைடந்த . (உ.வ.);.

   6. மலரத்ல்; to blossom as a flower.

     "ேகா ைட ம்.. ேசரப்்பன்" ( .ெவ.12. ெபண்.3.);.7. ேதாற்ேறா தல்;

 to be discomfited, routed, broken, as the ranks of an army,

     "வ  ேசைன ைடந்தேத" ( ைள, ந்த ரப். 18.);.

   8. மனங் ைலதல்; to be dispirited, dejected, as one's heart with grief;

 to be in despair.

     "உைட . ெநஞ் க" (க த். 10.);

   9. எளிைமப்ப தல் ( ங்.);; to become poor, reduced in circumstances.

உைடக்கல்

உைடக்கல் uḍaikkal, ெப. (n.)

   கா க்கல் (ைதலவ. ைதல. 33.);; redochre, used in dyeing. (ெச.அக.);.

     [உள் → உ  → உைட = உைடைம உள் = இ த்தல் உ  = தன்பா த் க்ெகாள் தல்.]

     [உள் + உ  → உைட + கல், உ  = ெவப்ப ைடய .

ஒளி ைடய . ெசந்நிற ைடய .]

உைட ைலப்ப -
தல்

உைட ைலப்ப -தல் uḍaigulaippaḍudal, ெப. (n.)

   20 ெச. . . (v.i.);

   1. கைரய தல் (ஈ . 6.4.4.);; be breached, as a bank of river of the shore of a tank

   2. நிைலய தல்; be deranged, discomfited. உைட ைலப்ப ற மனஸ் (ஈ  5.1.4.);. (ெச.அக.);.

     [உைட + ைல + ப -தல். உைட = ற் . ற் ப்ப .]

உைட ளம்

உைட ளம் uḍaiguḷam, ெப. (n.)

   ற் ளம் ( ராடம். ( வா.);;   20th naksatra whose configuration looks as if it were a breached tank (ெச.அக.);.

     [உைட + ளம். கைர ைடந்த ளம் ேபான்ற ேதாற்ற ைடய .]

உைடெகால்

 
 உைடெகால் uḍaigol, ெப. (n.)

ைடேவல மரம் umbrella - thorn, babul (ெச.அக.);.

     [உைட + ெகால் ெகால் + ெகா , ராய் அைமதல், ற் ம் ஒ  ராய்க் ைடேபால் க ந்தமரம்)
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உைடசல்

 
 உைடசல் uḍaisal, ெப. (n.)

   உைடந்த ெபா ள்; cracked worthless articles, broken pieces. (ெச,அக.);.

     [உைட → உைடசல்.]

உைடஞாண்

உைடஞாண் uḍaiñāṇ, ெப. (n.)

உைடநாண் பாரக்்க see udainan.

     "உ த்த பஞ் ேமற் டந் ைடஞான் பைதத் லங்க" ( வக. 2240.);.

   ம. உடஞாண் க. ஒடய்ாைன, ெத. ஒடய்ாண ;  ஒடய்ாண. (உைட + ஞாண். நாண் → ஞாண். ஊ  → 
உ  → உைட = இ ப் . இசெ்சால் நாளைட ல் உைடஞாண் → ஒ ஞான - ஒ ஞானம் → ஒட் யாணம் 
எனத் ரிந் ட்ட .]

உைடத்தானவன்

 
 உைடத்தானவன் uḍaittāṉavaṉ, ெப. (n.)

உைடயவன் proprietor, possessor, owner. (ெச.அக.);.

     [உைடைமத்  → உைடத்  + ஆனவன்.]

உைடதாரம்

உைடதாரம் uḍaitāram, ெப. (n.)

   அைர லணி ; cord or girdle used as an omament belt over the waist-cloth.

     "உைடதார  ெமாட் யான ம்"  ( னாட். ள்ைளத். ஊசற். 10.);. (ெச.அக.);.

க. உ தார, உ தார, உெடதார.

     [ஊ  → உ  → உைட + தாரம் (க ). உைட = இ ட்ட ]

உைடேதால்

உைடேதால்uḍḍauḍaitōl, ெப. (n.)

   ேதாற்பரிைச;     " தற்கரிைக ைடேதா ம் வாங் க் ெகாண் "  (ெபரிய :கண் 54.);. (ெச.அக.);.

க. உெடேதால், உெடெதாவல்.

     [உைட + ேதால். உைட = ற் . ற்றான.]

உைடந்தவாய்ச் ல
ந்

 

 உைடந்தவாய்ச் லந்  uḍaindavāyssilandi, ெப. (n.)

   ெபரிய ஆழ்ந்த நீண்ட ளப் ள்ள லந் ; deep and - or less linear from the ulcer-Dissured ulcer. (சா.அக.);

     [உைட → உைடந்த + வாய் + லந் .]

உைடநாண்

உைடநாண் uḍaināṇ, ெப. (n.)

   இ ப் ல் அணிபா நாண் அல்ல  அணிகலன்; cord of ornament wor round the waist - cloth to serve as a waist 
band and confine the cloth at the waist

     "உைடநாெனா  க வடெ்னா "  an ( வக. 2263);, (ெச.அக.);.

க. உெடேநண், உெட ல்.

     [உைட_நாண் (க );.]

உைடப்பட்ைட

உைடப்படை்ட uḍaippaḍḍai, ெப. (n.)

   உைடக்  ேபர கட் ங் கசை்ச; kind of sash.

     "அைரப்படை்ட ைட படை்ட  கட் " ( ளப்ப. 43.);. (ெச.அக.);.

     [உைட + படை்ட]
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உைடப்பைட

உைடப்பைட uḍaippaḍai, ெப. (n.)

   நிைலப்பைட Siv, 492);; standing army. (ெச.அக.);.

     [உைட + பைட]

உைடப் ற்ேபா -
தல்

உைடப் ற்ேபா -தல் uḍaippiṟpōḍudal, ெப. (n.)

   10. ெச. ன்றா . (v.t.);

   அகலத் தள் தல்; cast away as worthess as a thing thrown into a breach. அைத உைடப் ற்ேபா . (உ.வ.);.

     [உைடப்  + இல் + ேபா . உைடப்  நீண்ட பள்ளம் ெந ங் , கைர ைடத்ேதா ம் நீரப்்ெப க்  
டெ்ட க ேவண்டாத க  ெபா ள்கைள  எ தற் ரிய இட இக்கால் சாய்க்கைடைய ம் க் ம்.]

உைடப்

உைடப்  uḍaippu, ெப. (n.)

   1. உைடத்தல்; causing to break.

   2. உைடைக; breach, bursting of a tank உைடந்த அ வாய் (S.I.l. ii, 393);;

 portion breac=echannel cut through a ridge in a field.

   ம. உடப் . க. ஒட ; . உ .

     [உைட →  உைடப் . ெதா.ெப.]

உைடப் க்கட்

 
 உைடப் க்கட்  uḍaippukkaḍḍu, ெப. (n.)

   அைண ளம் த யவற் ள்ள உைடப் கைளச ்ெசட்டனி ைக; of Glens;

 repair of a breach in an embankment (ெச.அக.);.

     [உைடப்  + கட் .]

உைடப்ெப -த்தல்

 
 உைடப்ெப -த்தல் uḍaippeḍuttal, ெச. . . (v.i.)

   ெவள்ளத்தாற் கைரய தல்; to be breached, as a tank of உைடப்ெப த் ட்ட  (உ.வ.);. (ெச.அக.);.

     [உைடப்  + எ. .]

உைடப்ெபா ள்

 
 உைடப்ெபா ள் uḍaipporuḷ, ெப. (n.)

   உைடைமப் ெபா ள் ( .ேபா. அைவயடக்கம், ற்.);; property in one's possession meaning a slave when 
referring to human beings, and other items of worldly goods when referring to animals and things (ெச.அக.);.

     [உைட + ெபா ள்.]

உைடமணி

உைடமணி uḍaimaṇi, ெப. (n.)

   1. ழந்ைதகளின் அைரயணி; waist ornament with bells worn by a child.

     "உைடமணி கட் ச ் ேத ட் " ( க்ேகா. 385);,

   2. ேமகைல ( வக. 2407);; jewelled gridle worn by women. (ெச.அக.);.

     [உைட + மணி உைட = இ ப் .]

உைட ள்

 
 உைட ள் uḍaimuḷ, ெப. (n.)

   ைட ேவ ன் ள்; thorn of the babul (ெச.அக.);.

     [உைட + ( ைடேவலமரம்); + ள்.]
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உைடேமற் ல்

 
 உைடேமற் ல்  uḍaimēṟpulluruvi, ெப. (n.)

   உைடேவ ன் ேமல் வள ம் ல் ; parasic plant found grown on arrow-thorn tree. (சா.அக.);.

உைடைம

உைடைம1 uḍaimai, ெப. (n.)

   1. உைடயனந்தன்ைம; state of possessing, having, owning

     "அன்  மாரவ் ைடைம'" றள், 74).

   2. உைடைமப் ெபா ள்; possession, property.

     "உைடைம ெயல்லா ம்" (  வாச. 33.7);.

   3. ெசல்வம் wealth, riches.

     "உைடைம யாற் ேபாத்தந்த மர"் (க த். 58);.

   4. அணிகலன்கள் (ஆ.அக.);.; ornament (ெச.அக.);.

   ம. உடம;   க. ஒடெம. ெத. ஒட , ஒடெம ேகாத ஒடய்்ன்;   ட. டம் (இ காட் ல் இ ம் 
ெபா ள்கள்);; ட ஒெடெவ. . ஒெடெவ.

     [உ  → உைட → உைடைம (ேவ.க 43);.]

 உைடைம2 uḍaimai, ெப. (n.)

   ேமல்வாரம்;   வ வாய்; perquisite.

     "பணஉரடைம ெநல் ைடைம" (S.l.l.v. 331);, (ெச.அக.);.

     [உைட → உைடைம.]

உைடய

உைடய uḍaiya,    இைட (part.) ஆறாம் ேவற் ைமச ்ெசால்  (நன். 300 சங்கர.); particle of the genitive case. 
(ெச.அக.).

ம. உடய க. ஒெடய

     [உைட → உைடய (க.. . 69);.]

உைடயநம்

உைடயநம்  uḍaiyanambi, ெப. (n.)

   ந்தர ரத்்  நாயனார;், Sundaramurti Nayanar.

     "உைடயநம்  தனிவ ம் ம ழ்ச்  ெபாங்க" (ெபரிய  ஏயர.் 107);. (ெச.அக.);.

     [உைட → உைடய + நம் ]

உைடயல்

உைடயல் uḍaiyal, ெப. (n.)

   1. உைடதல்; breaking.

   2. உைடந்த ; that which is broken.

   3. ெகடல்; losing.

     [உைட→ உைடயல்.]

உைடயல் -தல்

 
 உைடயல் -தல் uḍaiyalviḍudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஏளனஞ் ெசய்தல்; to mock, ridicule, banter, make fun of. (ெச.அக.);.

     [உைட→ உைடயல் → .]
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உைடயவர்

உைடயவர ்uḍaiyavar, ெப. (n.)

   1. க வைறத் ெதய்வம்; Master, Lord.

     "உைடயவர ்ேகா ல்" (ெபரிய .  ஞான. 664);.

   2. ஆன்மாரத்்த இ ங்கம்; Siva-linga used in private worship.

   3. இராமா சர,் (ஈ . 10.7.1);; Ramanuja, the Guru of Sri Vaishnavas.

   4. ெசல்வர;் prosperous man, rich fellow. (ெச.அக.);.

ம_டயர.்

     [உைட + அவர]்

உைடயவன்

உைடயவன் uḍaiyavaṉ, ெப. (n.)

   1. உரியவன். 

 owner, one who possesses.

   2. ெசல்வ ள்ளவன்; possessor of wealth.

     "உைடயவரக்ெளனநா " ( ப் ;249);.

   3. கட ள்; God, as possessing the universe.

ம. உடயவன். உடயக்காரன், ெத. ஒடய .

     [உைட + அவன்.]

உைடயார்

உைடயார ்uḍaiyār, ெப. (n.)

   1. க வைறத் ெதய்வம்; Lord, Master.

     "உைடயார…் ழா ல" (S.l.l.i. 306);

   2. ல லப் ரி னரின் பட்டப் ெபயர;் ttle of certain castes of cultivators.

   3. இலங்ைக ல் ஒ  ற் ரப்் பணியாளன்; village official in North and East Ceylon.

   4. ெசல்வர;் the rich, as those who have world's goods.

     "உைடயார்  னில்லாரே்பால்" ( றள், 395);.

     [உைட → உைடயார]்

உைடயார ்சாைல

உைடயார ்சாைல uḍaiyārcālai, ெப. (n.)

   ேகா ல் உணவளிக் ம் இடம்; place where food is served In a temple. 

     ' வேயா கள் ப ன்ம ம் உைடயார ்சாைல ேல உண்ணக்கடவர'் (S.l.l.ii. 1.33);. (ெச.அக.);.

     [உைட→ உைடயார ்+ சாைல.]

உைடயாள்

 
 உைடயாள் uḍaiyāḷ, ெப. (n.)

உமாேத , Goddess Parvathi,

     [உைட + ஆள்.]

உைடயளி

 
 உைடயளி uḍaiyaḷi, ெப. (n.)

   கட ள்; Lord of the universe, God. (ெச.அக.);.

     [உைட +ஆளி]
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உைடயான்

உைடயான்1 uḍaiyāṉ, ெப. (n.)

   1 இைறவன்; Master, Lord

     "உைடயா னல்லாதாைன உைடயாெனன". ( .ேபா. அைவயடக்கம். ற்.);.

   2. றப் ப்ெபயர ்( . .31. உைர);;   3. உைடயவடன; a possessor or an owner. (ெச.அக.);.

ம. உடேயான் க. ஒெடய.

     [உைட +அவன் = உைடயவன் → உைடயான்.]

 உைடயான்2 uḍaiyāṉ, ெப. (n.)

   உ த்தவன்; one who is wearing dress. (ஆ.அக.);

     [உைட + ஆன்]

உைடவாரம்

 
 உைடவாரம் uḍaivāram, ெப. (n.)

   ேமல்வாரங்  வாரமாகப் ரிப்பதற்  ன் ள்ள ெமாத்த ைள த் தவசம்; gross produce from the 
land before it is divided between the landlord and the cultivators. (ெச.அக.);

     [உைட+ வாரம்.]

உைடவாலக் ைர

 
 உைடவாலக் ைர uḍaivālakārai, ெப. (n.)

   தண்டங் ைர; garden-green (சா.அக.);.

     [உைடவால் + அ + ைர.]

உைடவாள்

 
 உைடவாள் uḍaivāḷ, ெப. (n.)

   உைட ற் ெச ம் ரிைக ( வா.);; short scimitar.

ம. உடவாள்.

     [உைட + வாள், உைட = இ ப் .  இ ப் ற் ெச ம் வாள், உைட ற் ெச ம் வாள் எனின் உைட ன் 
எப்ப  எனத் ெதளி படாைம காண்க.]

உைட

உைட  uḍaivu, ெப. (n.)

   1. தகரை்க; cracking;

 fracturing.

   2. உைடப் ; breach

   3. ேதாற்ேறா ைக; defeat. discomiture.

     "களிற்ைற ெபா ைட  கண்டா ம்" ( வ். இயற் 1.18);,

   4. தளர் ; debility, weakness. (W);.

   5. கள  (பழ. 194);; theft, stealing.

   6. ேக  (த.ெசா.அக.);; reduction of circumstances from wealth to poverty (ெச.அக.);.

   ம. உட ;   க. ஒ . உ ;   ெத. ஒட ;   ட. டய்்;   ட. ஒடெவ; . ஒட் .

     [உைட → உைட ]
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உைடேவல்

 
 உைடேவல் uḍaivēl, ெப. (n.)

   ேவலமரவைக ைட ேவல்; pea-podded black babul (ெச.அக.);.

     [உைட + ேவல், ேவல் = ேவலமரம்.]

உேடா

உேடா uṭō,    ,இைட. (int) அடா; exclamation, addressed familiarly to an inferior.

     "ேநேர நின்றன்ேறா உேடா பரிமா வ " (ஈ . 4,8,2);.

     [எல → ஏழ → ஏட → அட → அடா → உேடா (ெகா.வ.);]

உேடாளக்ைக

உேடாளக்ைக uṭōḷakkai, ெப. (n.)

   ரல்கைள ெந க் க் ெகாண்  ேதா க்  ேநராக இ  ைககைள ம் நீட் ம் இைணக்ைக வைக 
(பரத. பாவ.52);; of the shoulders, with fingers kept close to one another. (ெச.அக.);

     [உ+ ேதாள் +அ + ைக = உேதாளக்ைக → உேடாளக்ைக உ= ன்ைம கட் ய ப் , ஒ.ேநா. உக்கைட = 
ட் ன் அல்ல  ஊரின் ன்வாசல் (gate);

உேடாளாயம்

 
 உேடாளாயம் uṭōḷāyam, ெப. (n.)

   கட் த் க் ஞ்  டை்ட - (நாம ப.);; small package or bundle. (ெச.அக.);.

     [உ +  ேதாள்_+ ஆயம் = உேதாளாயம் → உேடாளாயம்]

உண்

உண்1 uṇṇudal,    13 ெச. ன்றா  (v.t.)

.

   1. உண் தல்; to eat or drink;

 to suck as a child;

 take food 

   2. உணைவக் க யா  உடெ்காள் தல் ( வ். வாய் 6. 7, 1);; to swallow without biting

   3. ய்த்தல்; to enjoy, experience.

     "மங்ைகய ரிளநல ைமந்த ண்ண" (கம்பரா. உண்டா. 63);.

   4. உடெ்காள் தல்; to draw in, receive.

     "ந ண்ட கடல்

     "(தா  - மைலவளர.் 1);.

   5. ெபா ந் தல்; to be fitted lo.

     "உ ண்ட கரகத்ேதா " ( ைள யாைனெயய். 38);,

   6. ஒத்தல்; to resemble.

     "ேச ண் கண்ணியர'் ( வக. 2383);.

   7. கவரத்ல்; to seize, grasp.

     "அ னனா ைர ண்ட ற் ைன" ( வ். க் ந் 2.);.

உண்கண்

உண்கண் uṇkaṇ, ெப, (n.)

   ைமெய ய கண்; eye painted black on the lower lid.

     "இந்ேநாக்  இவ ண் கண் உள்ள " ( றள் 1091);, (ெச.அக.);.

     [உண் + கண்]
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உண்கல்

 
 உண்கல் uṇkal, ெப, (n.)

   க்காங்கல் ( க்கான்கல்); (R);; lime stone. (ெச.அக.);.

உண்கலம்

 
 உண்கலம் uṇkalam, ெப, (n.)

   உண் ம் ஏனம்; plate or dish to eat from, whether of metal, China glass or leaf.

     [உண் + காலம்]

   ெபான், ெவள்ளி. ெவண்கலம் இவற்றால் ெசய்த கலங்கள்;வாைழ ைல, பலா, ந் ரி தாமைர, 
மந்தாைர. காட்  க்  ேபான்ற இைலகளால் ைதத்த ெதான்ைனகள் த  யன உண்கல 
வைககளா ம்.

உண்கலன்

 

 உண்கலன் uṇkalaṉ, ெப, (n.)

உண்கலம் பாரக்்க;see un-kalam.

     [உண்_கலம் + உண்கலம் = உண்கலன் ஈற் த் ரி .] 

உண்டல்

உண்டல் uuṇṭal, ெப, (n.)

   1_உண்டா ைக; coming into existence.

     "காட்டாத் லங்  ேவ ண்டல் ேபால்" ( .ேபா.பர. 12.3.2);.

   2. உடெ்காள்ளல்; eating, swallowing (ெச.அக.);.

     [உள் →  உண் → உண்தல் → உண்டல்.]

உண்ட

உண்ட  uṇṭaḻivu, ெப, (n.)

   உண தற் ரிய ெசல ; feeding expenses. ' ழா உண்ட க்  மாக" (S.l.I iiii 298);. (ெச.அக.);. 

     [உண்  → அ . அ  = ெசல .]

உண்ட

உண்ட 1 uṇṭaṟuttal,    4. ெச. ன்றா , (v.tt) 

   1. த் ச ்ெசரிப் த் க் ெகாள் தல் (ஈ . 10.5.11);; eat and digest.

   2. ய்த்  த்தல்; experience to the fullest extent, enjoy the maximum benefit of

     "உண்ட க் ெவாண்ணாத ேபாக்யதா  சயத்ைத" (ஈ , 10.3.2);.

   3. நன்  மறத்தல்; to be ungraeful.

     "அல்லாத உபகாரங்கைள உண்ட க் ம்" ( வ். ெந ந் 2. வ்யா.);. (ெச.அக.);.

     [உண்  + அ .]

 உண்ட 2 uṇṭaṟuttal,    4. ெச. ன்றா  (v.t.)

   ஈ ெசய்  ரத்்தல்; to exhaust.

     "இவ் க்  மாத்ர ம் உண்ட க்க மாட்டா  சரண்யன் ைப" (ரஹஸ்ய 340);. (ெச.அக.);.

     [உண்  + அ .]
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உண்டா-தல்

உண்டா-தல் uṇṭātal,    6. ெச. . . (v.t.)

   1. உளதாதல்; to come into existence, rise into being, to be formed.

     "ன் ண்டாகெவன" ( வக. 1159);.

   2. ைளதல் ( ங்.);; to grow as vegetables;

 to thrive, flourish. 

   3 ெசல்வச ்ெச ப்பாதல்; to become rich, wealthy, opulent, to prosper,

     "உண்டாய ேபாழ் ல்.. ெதாண்டா  ரவர ்ெதா பேவ" (நால , 284);.

   4. நிைலயாதல்; to be permanent lasting, durable.

     "ெசல்வெதான் ண்டாக ைவக்கற்பாற் றன் " (நால . 1);.

   5. க ண்டாதல்; to conceive. அந்த அம்ைமயார ்உண்டா க் றார ்(உ.வ.);.

     [உண்  + ஆ ( );.]

உண்டாக்கல்

உண்டாக்கல் uṇṭākkal, ெப, (n.)

   1. உண்டாக் தல்; making, producing. 

   2, உ வாக்கல்; creating, bringing into being.

   3. ைள த்தல்; cultivating, rearing.

   4. உயரத்் தல்;   உரிய இடத் க் க் ெகாண்  வ தல்; enriching, raising, bringing up

     [உண்  + ஆக்கல்.]

உண்டாக் -தல்

உண்டாக் -தல் uṇṭākkudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. ஒன்ைற உண்டாக் தல்; to make, produce,

     "மண்ணால் ர ைம ண்டாக் னான்" (உ.வ.);.

   2. பைடத்தல்; to bring into being, create.

     " ரத்்த ங் ண்டாக்ெகைனச ்ெசப்பேலா ம்"  ( ைள. ரத்்த . 8);.

   3. ைள த்தல்; to raise, as crops or trees;

 to cultivate 'நந்தனம். உண்டாக் " ( ைள. த க். 4);.

   4. வளரச்் க் க் ெகாண்  வ தல்; to enrich, raise to afluence. 

அந்தப் ர  அவைன உண்டாக்  ைவத்தார.் (உ.வ.);.

   5. சம்பா த்தல்; to earn (ேசரநா.);. (ெச.அக.);.

ம. உண்டாக் .

     [உண்  + ஆக் .]

உண்டாக

உண்டாக uṇṭāka, .எ. (adv.)

   1. உரிய காலத் க்  ன்;   ன்ேப; early, betimes;

 before it is too late.

     "ேவண்  ண்டாகத் றக்க" ( றள், 342);.

   2. யாக; abundanty. 

என்னிடம் அந்தப் பண்டம் உண்டாக க் ற . (உ.வ.);. (ெச.அக.);.

     [உண்  + ஆக.]
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உண்டாட்டம்

உண்டாட்டம் uṇṭāṭṭam, ெப. (n.)

   ைளயாட் ; festivity, joviality.

     "ெகாண்ட ண்டாட்டங் ெகாண்டான்" (கம்பரா. ரப்்ப. 51);, (ெச.அக.);.

     [உண்  + ஆட்  + உண்டாட்  →  உண்டாட்டம்.]

உண்டாட்

உண்டாட் 1 uṇṭāṭṭu, ெப. (n.)

   1. கள் ண்  ம ழ்ைக ( ரேமாத.் 22.13);; festivity, joviality, as of warriors celebrating the seizure of cows by 
indulging in drink

   2. கள் ண்  ம ழ்தைலத் ெதரி க் ம் றத் ைற (ெதால். ெபா ள். 58);;     [உண்  + ஆட் .]

 உண்டாட் 2 uṇṭāṭṭu, ெப. (n.)

   1. ைளயாட் ; play, game, 

   2 மகளிர ் ைளயாட்  வைக; ladies'game (ெச.அக.);.

     [உண்  + ஆட் , கள் ண்  ேவல் ரித்  ைளயா ம் ஆடவரக்்ேக உரிய உண்டாட்  ெபா வாக 
ைளயாடை்டக் த்த .]

உண்டா -த்தல்

உண்டா -த்தல் uṇṭāyiruttal,    4. ெச. . . (v.i.)

   1. க க்ெகாண் த்தல்; to be pregnant. அவள் உண்டா க் றாள் (ெகா.வ.);.

   2. உளதா த்தல்; to come into existence, rise into being, be formed.

     [உண்  + (ஆ ); ஆய் + இ .]

உண்

உண் 1 uṇṭi, ெப. (n.)

   1. உண  food,

     "அ ைவ ண் " (நால .1);.

   2. ேசா  ( டா);; boiled rice,

     "உண்  தற்ேற உண ன் ண்டம்" ( றநா.);.

   3. பறைவ த யவற் ன் இைர ( டா.);; food of birds and beasts in general.

   4. கரச்் ; experience.

     "உண்  ைன ன் " ( .ேபா. 3.5 அ கரணம். அவ.);.

 உண் 2 uṇṭi, ெப. (n.)

உண் ைக பாரக்்க;see undigai

உக்கலரி

 
 உக்கலரி  ukkalarisi, ெப. (n.)

   ெநா க்கலரி , ெநாய்யரி ; crushed rice. (சா.அக.);.

     [உக்கல் + அரி ]

உக்கைல

 
 உக்கைல ukkalai, ெப. (n.)

   ம ங் ன் பக்கம் ( ங்.);; hip.

ம. உக்கல்

     [உக்கம் → உக்கைல.]

     [P]
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உக்களம்

உக்களம் ukkaḷam, ெப. (n.)

   1. யாமக்காவல்; night watch.

   2. தைலக்காவல்; advance guard.

   3. பாைளயஞ் ழக ; entrenchment around a camp. (ெச.அக.);.

   ம, உக்களம்;   க. உக்கட ெத. உக்கள ; . உக்கட

     [உள் + களம்.]

உக்களவர்

 
 உக்களவர ்ukkaḷavar, ெப. (n.)

   இராக்காவலர;் night watchmen (க .அக.);.

     [உள் + களம் – உக்களம் + அவர.்)

உக்களி

உக்களி ukkaḷi, ெப. (n.)

   இனிய பணிகார வைக (இராசைவத். 125.);; sweet confection (ெச.அக.);.

   ம. உக்காளி;ெத. உக்கர.

     [உக்கம் + களி.]

உக்கைள

 
 உக்கைள ukkaḷai, ெப. (n.)

   இ ப் ; hip உக்கைல பாரக்்க;see ukkala. (ெச.அக.);.

     [உக்கைல  → உக்கைள. (ெகா.வ.);]

உக்காக்கம்

 
 உக்காக்கம் ukkākkam, ெப. (n.)

அைரஞாண் waist cord (யாழ்.அக.);

     [உக்கம்  + அக்கம் = உக்காக்கம். - உக்கம் = இ ப் . அக்கம் = க ]

உக்காரம்

உக்காரம்1 ukkāram, ெப. (n.)

கக்கல் ( ங்.); Vomiting. (ெச.அக.);

     [உ  → உக்கரம் → உக்காரம்.]

 உக்காரம்2 ukkāram, ெப. (n.)

   ஒ  எ ப் ைக; belowing as of a bull (W.); (ெச.அக.);.

     [ க்காரம் → உக்காரம்.)

உக்காைர

 
 உக்காைர ukkārai, ெப. (n.)

   நீரா ல் ெவந்த அஃ ல்  என் ம் ட் ; steamed meal-cake.

ம. உக்கா , உ  ெத. உக்ெகர

     [உஃ ல்  → உக் ல்  → உக்க  → உக்கா  → உக்காைல → உக்காைர ஒ  கலத் ன் வாையத் 
ணியால் கட்  அதன் ேமல் அரி  மாைவேயா அல்ல  ற மாைவேயா ஆ ல் ேவகைவக் ம் 

ஒ வைகச ் ற் ண் .]
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உக்

உக்  ukki, ெப. (n.)

   1. இ காைத ம் இ ைகயால் மா ப் த் க் ெகாண்  உடக்ாரந்்ெத ம் ேதாப் க் கரணம்; form of 
salutation, specially before Ganesa, in which the worshipper is lowering and raising his body a certain number of times while 
folding his arms across his breast and holding his two ear lobes by alternate hands.

   2. தண்டைன வைக; form of punishment (ெச.அக);.

     [உள்  → உட்  → உக் .]

உக் ட்

 
 உக் ட்  ukkiṭṭu, ெப. (n.)

   உடக்ட் ; kind of necklace. (ெச.அக.);

     [உள் + கட்  – உக்கட்  → உக் ட்  (ெகா.வ.);.]

உக் டர்

 
 உக் டர ்ukkiḍar, ெப. (n.)

லந் ப் ச் , spider (W.); (ெச.அக.);.

உக்

 
 உக்  ukkiḍu,    இைட (int) நாணத்ைதக் காட் ம் ப் ச ்ெசால் (இ.வ.); word expressive of shyness. 
(ெச.அக.).

     [உள்  → உள்  → உக் .]

உக் ப்ேபா-தல்

உக் ப்ேபா-தல் ukkippōtal, ெச. .  (v.i.)

   1. உ ப் ேபாதல்; wasting away with grief or pain.

   2. இைளத் ப் ேபாதல்; to pine away.

   3. அ கல் to rot (சா.அக.);

     [உள் → உ  → உ  → உக்  → உக்  + ேபா.1]

உக் ரநாள்

உக் ரநாள் ukkiranāḷ, ெப. (n.)

   தா . (பரணி);, ெகா  கம் (மகம்);, கைண ( ரம்);, ற் ளம் ( ராடம்);, ற்ெகா ங்கால் 
( ரட்டா ); ஆ ய ஐந்  நாண் ன்கள (ேசா ட ந். 36);; five naksatras Parani, Magam Puram, Puradam, 
Purattadi (ெச.அக.);.

     [உக் ரம் + நாள்.]

க. உண்ணி.

     [உண் → உண் ]

உண் ைக

உண் ைக uṇṭigai, ெப. (n.)

   1. ட்டம்; huge gathering. large concourse of people,

     "சாரிைக ம த் க் தண்டா ண் ைக" (பரிபா. 6.36);.

   2. பணம் இட் ைவக் ம் ெபட்  அல்ல  ைவ; box, pot with a line-shaped opening for saving money.

     [உள் → உண்  → உண் ைக உள் = இ த்தல், இ த் தல், ைவத்தல், இ தல்.]

உண் ங்கல்

உண் ங்கல் uṇṭisuruṅgal, ெப. (n.)

   உண  ைறவாக ண்ணல்; eating less than the required quantity.

     "உண்  ங் தல் ெபண் ரக்் கழ " (ெகான்ைற ேவந்தன்-5);. (சா.அக.);

     [உண் → உண்  + ங்கல்]
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உண் ப்ெபா த்த
ம்

 
 உண் ப்ெபா த்தம் uṇṭipporuttam, ெப. (n.)

   ெசய் ண் தன் ெமா ப் ெபா த்த வைக ( ங்.);; rule of propriety which enjoins that the initial letter of a poem 
should be one of amula-v-eluttu, and not one of nacceluttu one of ten ceyyun-mutan-moli- p-poruttam (ெச.அக.);.

     [உண் → உண்  + ெபா த்தம்.)

உண் யச்

உண் யச்  uṇṭiyaccu, ெப. (n.)

. . 13ஆம்

ற்றாண் ல் மைல நாட் ல் வழங் ய நாணய

   வைக; coin current in the West Coast about the 13th AD (MER. 20 of 1916);. (ெச.அக.);.

     [உண் → உண்  + அச் ]

உண்

உண் 1 uṇṭu,    15 ெச. . . (v.i.)

   உள்ளதன்ைமைய உணரத்் ம் ஐம்பால் டத் க்  ரிய ஒ  ப்  ைண ற் ச ்ெசால்  
(நன்.339);; finite verb denoting existence, used in common to all genders and persons and both numbers – . . . (adv.); 
அற்பத்ைதக் க் ஞ் ெசால்;

 expr. used to denote a diminutive sense in respect of guantity.or measure such as இத்தைன, அத்தைன. 
இத்தைன ண்  ெகா த்தான்டா. (உ.வ.);.

   ம. உண் ;   ெத உண் . க. உண் ;   ேகாத ஒள் ட ள்ட;்   ட உன் . . உண்  ெகாலா, அன், 
அன் ; ரா. அன்னிங்.

     [உள்_+  - உண் .]

ஒன்றன்பாற் படரக்்ைகக் ப்  ைன ற் ம் ைளயா லைன ம் ெபய மா ய 'உண் ' என் ம் 
ெசால் இன்  பால்வ  வைம யாக இ ைனையம்பால் ட ஈெரண் கட் ம் ெபா வாக வழங்  
வ ன்ற . இன் ம், அ ண்  மர ண்  என்பவற் ல் ஒன்றன்பாற் ப் ைன ற்றாக ம் 
உண்  பண்  (உள்ள  பண் );. உண்டாக்  (உள்ள தாக் ); என்பவற் ல் ஒன்றன்பாற் படரக்்ைக 

ைனயாலைண ம் ெபயராக ம், ஆளப்ெப தல் காண்க (ேவ.க.42);, 'உள்' ப்  ைளைய இற்ைற 
ெமா யலார ் ைற ைன

 உண் 2 uṇṭu, இைட (part)

   1. ஓர ்உவம ; Suffix used as a sign of comparison.

     " ன் ண் ேடாங்  ரேடாளவன்" ( வக. 1159);.

   2. ஒ  ைணசெ்சால்; expletive, ேதவைரத் வ  ெதாழ ெந ந் ர ண்  வந் க் ற . (ஈ . 6.9.3. 
வ்யா. பக். 403);. (ெச.அக.);.

     [உள் → உண் → உண் .]

உண் படர்க்ெகா

 
 உண் படரக்்ெகா  uṇḍubaḍarkkoḍi, ெப. (n.)

   ெவள்ளிண்டங்ெகா ; shining leaved soap pod. (சா.அக.);.

     [உண்  + படர ்+ ெகா . உண்  = ெவண்ைம உடெ்காண் .] 
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உண் ப -தல்

உண் ப -தல் uṇḍubaḍarkoḍiuṇḍuveṇmaiuḍkoṇḍuuṇḍubaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. உண்டாதல்; to арреаг. сопe lпto existence.

     "உண்  ப  டங்கண்டத் ெதா க் னான்காண்'" (ேதவா. 1047, 8);.

   2. ேதான் தல்; to be formed or produced by natural processes observable by the sense, to happen, occur (W.);.

   3. ேமன்ேம ம் உண்டாதல்; to grow, thrive, flourish.

   4. ைளத்தல் (ஆ.அக.);; to be sprouted.

   5. ேதான் தல்; to be seen, appear. (ெச.அக.);.

     [உண்  + ப .]

உண் ப த் -தல்

உண் ப த் -தல் uṇḍubaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. பைடத்தல்;   உண்டாக் தல்; to make, create,

   2. கட் தல்; to tabricate, concoct.. (ெச.அக.);.

     [உண்  + ப த் .]

உண் பண்ணி
ைவ-த்தல்

உண் பண்ணிைவ-த்தல் uṇṭubaṇṇivaittal,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

   நல்ல நிைல ல் ைவத்தல்; to put into the state or condition of being, to set up or establish the fortune or standing of, 
to elevate, as a person. (ெச.அக.);.

     [உண்  + பண்ணி + ைவ.]

உண் பண் -தல்

உண் பண் -தல் uṇṭubaṇṇudal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உண்டாக் தல்; to make, create, give rise to.

     " தேம அத் த ஞானத்ைத ண்  ப  ஞானம்" (தா . எங்  3);. (ெச.அக.);.

     [உண்  + பண் .]

உண் ட்

 
 உண் ட்  uṇṭuruṭṭi, ெப. (n.)

   ன்ேனார ்ஈட் ய ெபா ள்கைள ெயல்லாம் ன்  அ ப்பவன் (ள்);; one who squanders and eats away all 
his ancestral property. (ெச.அக.);.

     [உண்  + உ ட் .]

உண் ைறயணங்

உண் ைறயணங்  uṇṭuṟaiyaṇaṅgu, ெப. (n.)

   நீ ண் ந் ைற ள்ள ேதவைத; malignant goddess presiding over springs or streams from which fountain or 
ghat people take their drinking water;

 naiad of Indian myth

     "உண் ைற யணங் வ ைற ேநாயா ன்" (ஐங் .28);. [உண் + ைற + அணங் .]

உண்ேடன

 
 உண்ேடன uṇṭēṉa, ெப. (n.)

 profusely, lavishly.

உண்ெடனத ்தரேவ ம் (உ.வ.); (ெச.அக.);.

     [உண்  + என.]
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உண்ைட

உண்ைட uṇṭai, ெப. (n.)

   1. ரண்ட வ ள்ள ; ball, globe, sphere, anything round or globular, commonly rather small. ெபாரி ண்ைட.

   2. ல் ண்ைட; ball of stone or earth shot from a bow.

     "உ த் ரள் பலேகாளின்ன ண்ைடயாக் ெகாண் " (கந்த . ைள. 29);.

   3. கவளம்; food in the shape of a ball, mouthful.

     "உண்ைடெகாண் மதேவழம்" (கம்பரா. க மண.28);.

   4. ஒ வைகச ்ச க்கைர ( ங்.);; a kind of sugar

   5. ஆயமா க ; dice. உண்ைட ட்டல் ( றள். 401. உைர);.

   6. க் ைழ; woof, weft 

     'ம ப் ைடைவ ெவந்தால் உண்ைட ம் பா ம் ஒத் க் டக் ம்' ( வசன. 2.191);.

   7. பைடவ ப் ; a form of array of an army.

     "உண்ைட ம த ற்ற" (கந்த . த ம ேகாபன். 79.);.

   8. ட்டம்; group collection. 

ேகா ண்ைட ேகாட்டாற் ற த்த ேகான் (பரிபா 6,36. உைர);,

   9. கஞ்சா ண்ைட; ball of ganja mixed with jiggery.

     "அவன் உண்ைட ேபா றவன" (ெசல் , 77 நவம், 122);.

   ம. உண்ட;   க. உண்ெட;   ெத. உண்ட;   ேகாத. உண்ட்;   ட. உடய்்;   . உண்ெட;ேகாண். உன்தா.

உண்ைடக்கட்

 
 உண்ைடக்கட்  uṇṭaikkaṭṭi, ெப. (n.)

   ேகா ல் படை்டயாகத் த ம் பைடயல் ெசய்த உண ; balls of offering distributed in temples (ெச.அக.);.

     [உ ண்ைட_உண்ைட + கட் ]

உண்ைடக்கார்

 
 உண்ைடக்கார ்uṇṭaikkār, ெப. (n.)

   நான்  மாதங் களிற் ப ரா ம் ெநல் வைக; a coarse paddy sown in August and maturing in four months. 
(ெச.அக.);.

     [உ ண்ைட→ உண்ைட + கார]்

உண்ைடக்ெக த்

 
 உண்ைடக்ெக த்  uṇṭaikkeḷutti, ெப. (n.)

    கடல் ன் வைக; bluish leaden salt-water cat fish. (ெச.அக.);.

     [உ ண்ைட- உண்ைட + ெக த் .]

உண்ைடசச்ம்பா

 
 உண்ைடசச்ம்பா uṇṭaiccambā, ெப. (n.)

ஐந்  ங்களிற் ப ரா ம் ெநல்வைக 

 a paddy maturing in five months. (ெச.அக.);.

     [உ ண்ைட → உண்ைட + சம்பா.]
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உண்ைடசச்ாதம்

 
 உண்ைடசச்ாதம் uṇṭaiccātam, ெப. (n.)

உண்ைடக் கட்  பாரக்்க ன்,);;see undai-k-kații (ெச.அக.);.

     [உ ண்ைட → உண்ைட + சாதம்.]

உண்ைடச் ைர

 
 உண்ைடச் ைர uṇṭaiccurai, ெப. (n.)

   கைரவைக (நாம ப.);; a kind of calabash (ெச.அக.);.

     [உ ண்ைட → உண்ைட + ைர.]

உண்ைடநிைலைம

 
 உண்ைடநிைலைம uṇṭainilaimai, ெப. (n.)

   உ ண்ைட வ வமா க் ம் நிைலைம; the state of being a globule, spheroidal state. (சா.அக.);.

     [உ ண்ைட → உண்ைட + நிைலைம.]

உண்ைட ல்

உண்ைட ல் uṇṭainūl, ெப. (n.)

   1. ண்ைட; ball of thread;

   2. ெநக ன் க் ைழ; woof, west (ெச.அக.);.

     [உ ண்ைட → உண்ைட + ல்.]

உண்ைடயம்

 
 உண்ைடயம் uṇṭaiyam, ெப. (n.)

   க க்காய்; gall-nut

     [உ ண்ைட → உண்ைட → உண்ைடயம்.]

உண்ைட -தல்

உண்ைட -தல் uṇḍaiviḍudal,    18 ெச. ன்றா , (v.t.)

   த் தல்; to strike with the first to cuff. (ெச.அக.);.

     [உ ண்ைட → உண்ைட + .]

உண்ைட ல்

உண்ைட ல் uṇṭaivil, ெப. (n.)

   காய்ந்த களி மண் ண்ைடைய ைவத் த் ெத க் ம் ண் ல்; bow from which dried balls of clay are 
shot.

     " ேன ைதய ண்ைட ல் நிறத் ல் ெத த்தாய்" ( வ் வாய், 1.5.5);. (ெச.அக.);.

     [உ ண்ைட → உண்ைட + ல்.]

உண்ணம்

உண்ணம்1 uṇṇam, ெப. (n.)

உைட5 பாரக்்க (மைல; See Udai (ெச.அக.);.

 உண்ணம்2 uṇṇam, ெப. (n.)

   1. ெவப்பம்;  heat

   2. ெந ப் ; fire.

     "உண்னவண்ணத ்ெதாளி நஞ்ச ண் " (ேதவா. 510.6.);. (ெச.அக.);.

     [உல் → உள் → உண் → உண்ணம் -Skt unna.]
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உண்ணல்

உண்ணல் uṇṇal, ெப. (n.)

   1. ய்த்தல்; enjoying. experiencing.

   2. ங்கல்; swallowing (ஆ.அக.].

     [உள் → உண் → உண்ணல்.]

உண்ணா

 
 உண்ணா uṇṇā, ெப. (n.)

   அண்ணத் ள்ள  நாக்  ( வா.);; uvula (ெச.அக.);.

     [உள் + நா - உண்ணா.]

உண்ணாக்

 
 உண்ணாக்  uṇṇākku, ெப. (n.)

உண்ணா பாரக்்க;see unna (ெச.அக.);.

ம. உண்ணாக்

     [உள் + _நாக்  = உண்ணாக் .]

உண்ணாச்

 
 உண்ணாச்  uṇṇācci, .ெப.எ. (adi) 

   க ம் ய; very small, உண்ணாச்  மாங்காய். (ேசரநா.);.

ம. உண்ணாச் .

     [உள் → உண் →உண்ணி → உண்ணாச் .]

உண்ணாட்டம்

உண்ணாட்டம் uṇṇāṭṭam, ெப. (n.)

   1. ஆராய்ச் ; searching, enquiry.

     "உண்ணாட்டங் ெகாள்ளப் ப தலால்" (நால . 18.);.

   2. உடக் த்  ( ன்.);; real purpose, motive. (ெச.அக.);.

     [உள் +_நாட்டம் - உண்ணாட்டம்.]

உண்ணாேநான்

உண்ணாேநான்  uṇṇānōṉpi, ெப. (n.)

   த்த காலங் களிற் பட் னி ட் ண் ஞ் சமண னிவன்; Jaina ascetic who fasts on specified occasions,

     "உண்ணா ேநான்  தன்ெனா ஞ் ற் " (மணிேம 3, 102);. (ெச.அக.);.

     [உண்  + ஆ + ேநான் . ேநான்  - ேநான்  'ஆ' எ ரம்ைற இைடசெ்சால்.]

உண்ணாேநான்

 
 உண்ணாேநான்  uṇṇānōṉpu, ெப. (n.)

   ம் ய ெசய்ைகைய க்கப் பட் னி டக்ைக; hunger strike. (mod.);.

     [உண்ணா_ேநான் ]

உண்ணாம ப்

உண்ணாம ப்  uṇṇāmaṟippu, ெப. (n.)

   கடன் ெகா த் ேதார ்கடன் வாங் னவரக்ைள உண  ெகாள்ள ெவாட்டாமல் தைக ம் ம யல்; the 
creditor's act of preventing his debtor from taking food till he is paid.

     "கடன்காரர ்வந் க்க ண்ணா ம ப்  ைட வா ம்" (ெதய்வச.் ற . 366.);. (ெச.அக.);.

     [உண்  + ஆ - உண்ணா + ம ப் . ஆ (எ.ம.இ.நி.);.]
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உண்ணா ைல

உண்ணா ைல uṇṇāmulai, ெப. (n.)

   வண்ணா மைல ல் எ ந்த ளி க் ம் அம் ைக; Parvathi, worshipped in the shrine at Tiruvannāmalai,

     "உண்ணா ைல உைமயாெளா  டனா ய ெவா வன்ஞ (ேதவா. 1025.);

     [உண்  + ஆ + ைல, ஆ (எ.ம.இ.நி.);.]

உண்ணா ைலயப்
பனார்

 

 உண்ணா ைலயப்பனார ்uṇṇāmulaiellappanayiṉār, ெப. (n.)

   வண்ணாமைல ல் வாழ்ந்த ஒ  லவர;் name of a poet who lived at Tiruvannāmalai.

உண்ணாவர

உண்ணாவர  uṇṇāvaragu, ெப. (n.)

ெவள்வர  coarse millet, unsuited for fodder,

     "உண்ணா வரெகா  ெகாள் த் ன் " ( .ெவ. 6.26 ெகா .);. (ெச.அக.);

     [உண்  + ஆ – வர . ஆ எ ரம்ைற இைடசெ்சால்.]

உண்ணா ரதம்

 
 உண்ணா ரதம் uṇṇāviradam, ெப. (n.)

உண்ணா பாரக்்க;see unnānóobu

     [உண்  + ஆ – உண்ணா + ரதம்.]

உண்ணா ைக

உண்ணா ைக uṇṇāḻigai, ெப. (n.)

   ேகா ல் க வைற (க ப்பக் கம்);; Innermost sanctuary of a temple.

     "உண்ணா ைகயா ைமயாேளா " (ேதவா. 5923);. (ெச.அக.);. ம. உண்ணா க.

     [உள் +_நா ைக – உண்ணா ைக. நா ைக = இைடெவளி, இடம்.]

உண்ணா ைகயா
ர்

உண்ணா ைகயார ்uṇṇāḻigaiyār, ெப. (n.)

   ேகா ல் க வைற ல் (க ப்பக் கத் ல்); வா ங்கட ள்; God abiding in the sanctum sanctorum.

     "அந்தணரக்ள் மாடக் ேகா  ண்ணா ைகயார"் (ேதவா. 592.3.);. (ெச.அக.);.

     [உள் + நா ைக + ஆர-் உண்ணா ைகயார.்]

உண்ணா ைக
ைடயார்

உண்ணா ைக ைடயார ்uṇṇāḻigaiyuḍaiyār, ெப. (n.)

   ேகா ல் க வைற ல் ப்பணி ெசய்ேவார ்(S.l.l.i 115.);; servants grafted for duty in the inner most sanctuary 
of a temple. (ெச.அக.);.

     [உள் + நா ைக = உண்ணா ைக + உைடயார]்

உண்ணா ைக 
வாரியம்

 
 உண்ணா ைக வாரியம் uṇṇāḻigaivāriyam, ெப. (n.)

ேகா ல் ஆ வக் 

 managing committee of a temple. (ெச.அக.);.

     [உள் + நா ைக = உண்ணா ைக + வாரியம்.]
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உண்ணி

உண்ணி1 uṇṇi, ெப. (n.)

   1. உண்பவன்; one who eats.

     "அப்ப னிரந் ண்ணி" (தனிப்பா. I, 35.66.);.

   2. உ ர ்வைக ; acarus, tick on dogs, sheep and cattle.

     " கத் ண்ணி ப த் டல்" (பழ. 109.);. 3.

   பா ண்ணி ( ன்.);; wart (ெச.அக.);.

ம. க. உண்ணி

     [உண் → உண்ணி]

 உண்ணி uṇṇi, ெப. (n.)

   1. ழந்ைத; infant, baby. child. 2, மாட் ன் கன் ;

 calf of a cow.

   3. ஞ் ; tender fruit.

   4. ய ; that which is small.

ம. உண்ணி.

     [உண்1 ( ைம); → உண்ணி.]

 உண்ணி uṇṇi, ெப. (n.)

உண்ணிக்ெகாக்

 
 உண்ணிக்ெகாக்  uṇṇikkokku, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் பறைவ; species of stork (ெச.அக.);,

உண்ணிமாங்காய்

 
 உண்ணிமாங்காய் uṇṇimāṅgāy, ெப. (n.)

   ஞ்  மாங்காள்; tender mango, (ேசரநா.);.

ம. உண்ணிமாங்ங்.

     [உண்ணி + மாங்காய்.]

உண்ணியப்பம்

 
 உண்ணியப்பம் uṇṇiyappam, ெப. (n.)

   ய உ ண்ைட வ வான இனிப் ப் பணிகார வைக; small, round, sweet cake. (ெச.அக.);.

ம. உண்ணியப்பம்

     [உண்ணி + அப்பம் = உண்ணியப்பம். உள் = உள்ேள. ேழ, தாழ இ த்தல், தாய். இ த்தல் உள் → 
உள்ளி → உண்ணி = வன், ய . ஒ.ேநா. ம. உண்ணி = வன்.]

உண்ணிடம்

உண்ணிடம் uṇṇiḍam, ெப. (n.)

   1. தைலப்பாைக; turban 2 மணி ;

 crown (ெச.அக.);.

     [உள் + நீ  + அம் = உண்ணிடம் = உட் ம் வ வாக அைமந்த தைலப்பாைக அல்ல  மணி .]
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உண்ணீரம்

 
 உண்ணீரம் uṇṇīram, ெப. (n.)

   உள்ளரீம்; interna moisture.

     [உள் + ஈரம் = உள்ளரீம் → உண்ணிரம்]

உண் ைக

உண் ைக uṇṇugai, ெப. (n.)

   1. ய்த்தல்; enjoying.

   2. உண்டல்; eating, swallowing (ஆ.அக.);.

     [உண் → உண்  → உண் ைக]

உண்ேணாக்கல்

 
 உண்ேணாக்கல் uṇṇōkkal, ெப. (n.)

   எண்ணத்ைத ஒ கப்ப த்தல்; meditation (ெச.அக.);

     [உள் + ேநாக் தல் = உண்ேணாக் தல் → உண்ேணாக்கல்.]

உண்ப

உண்ப  uṇpali, ெப. (n.)

   சை்ச; alms of food.

     "உைடதைல  ண்ப ேத ரம்பலவன்" ( வாச 10.2.);. (ெச.அக.);

     [உண் + ப .]

லால் த ரத்் த் தவேமற்ெகாண்ட ற யரக்் ப் பழம் த தல், வட ல ெமா களில் பலம் த தல் 
ப  த தலா ற்  கட க்  இ ம் பைடய ம் ப யா ற் .

உண்மட்ைடநார்

 
 உண்மடை்டநார ்uṇmaṭṭainār, ெப. (n.)

பைனமடை்ட ன் உட்பக்கத்  நார ்(யாழ்ப்);. 

 fibre of the inner side of the palmyra leaf stem (ெச.அக.);

     [உள் + மடை்ட + நார ்= உண்மடை்டநார.்]

உண்மைட

உண்மைட uṇmaḍai, ெப. (n.)

   1. அ மத த் றப் ; lower opening of a sluice in a water course,

   2. ேகா ற் ள்ளி ம் பைடப் ; offerings of fruits, betel. cooked rice and pastries presented to village deities.

   3. உள்வாய்க்கால் (ஆ.அக.);. inside the temples, opp. to றமைட (ெச.அக.);.

     [உள்_மைட உண்மைட.]

உண்மலம்

 

 உண்மலம் uṇmalam, ெப. (n.)

   மனமாக ( ங்.);; mental impurity. 

ஆணவம், கன்மம், மாைய. (ெச.அக.);. [உள் + மலம் = உண்மலம்.]

உண்மா

உண்மா  uṇmācu, ெப. (n.)

உண்மலம் பாரக்்க;see unmalam

     "உண்மாக க வ  நீ " ( ைள. த்த . 16);. (ெச.அக.);.

     [உள் + மாக = உண்மாக.]
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உடண் ட

 
 உடண் ட  uḍaṇmiḍaṟu, ெப. (n.)

   உடக்ண்டம் ( ங்.);; inner throat, larynx (ெச.அக.);.

     [உள் + ட  = உண் ட .]

உடண் கம்

உடண் கம் uḍaṇmugam, ெப. (n.)

   மனத்தால் உட் றம் ேநாக் ம் ேநாக்கம்; looking Inward

     "கான நீரிற்கண் ண் க மைடவார"் (மகராஜா ற , 102.);. (ெச.அக.);.

     [உள் + கம் = உண் கம்.]

உண் ச்

 
 உண் ச்  uṇmuḍiccu, ெப. (n.)

   உள்ளாகச ்ெசய் ம் வஞ்சம்; a deep - seated knot said of a treacherous design to inveigle another (W.);.

     [உள் + ச்  = உண் ச் .]

உண் க்

 
 உண் க்  uṇmūkku, ெப. (n.)

   க் ன் உட் றத் ன் ேமற்பாகம் (யாழ்.அக.);; top of the nostril (ெச.அக.);. [உள் + க்  = உண் க் .]

உண் லம்

 
 உண் லம் uṇmūlam, ெப. (n.)

   உட்பக்கமாக உண்டா ம் லேநாய்; internal ples (ெச.அக.);

     [உள் + லம் = உண் லம்.]

உண்ைம

உண்ைம1 uṇmai, ெப. (n.)

   1. உள்ள ; existence, reality. opp to இன்ைம.

     "உண்ைம மாய் இன்ைம மாய்" ( வாச. 38.8.);.

   2. உளதாைக; state of being

     " ற் ண்ைமயான்" (நால . 20.);

   3. உள்ளதன்ைம; nature, intrinsic quality, essence. 

   4. ெமய்ம்ைம ( வா.);; sincerity, honesty, probity, veracity, truth.

   5. ஊழ். ( றள். 38. அ . அவ.);; destiny, inevitability of the issue of one"s actions.

   6. ெபா ள்களின் இயற்ைகக் ணத் ைதச ் ட் ச ்ெசால் தல்;     ( . . அளைவ, 1.); (Log.);. statement 
regarding natural objects, that such an object has such an attribute as "fire burns" (ெச.அக.);.

   ம. உண்ம க ஒள் ;   ெத. உணிக;ேகாத ஒட்..

     [உள் → உண்ைம.]

     "உள்ளதா க் ம் தன்ைம, உள்ளதெ்தா  ெபா ந் ய  என் ம் ெபா ள் ெமா ற்  ஒல்லா . 
வாய்ைம = வாய்ப்ப . நிைறேவ வ . ெமய்ம்ைம = உடம் ேபால் a extenunumang (substance, substantiality) 
e gramun, euruento, ெமய்ம்ைம என் ம் ெசாற்களின் க்கரணத் ெதாடர் . தன்ேனரச்் யான (accidental) 
ேபா ேய. (ேவ.க. 42). 

 உண்ைம2 uṇmai, ெப. (n.)
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உண்ைமஏய்ப்

 
 உண்ைமஏய்ப்  uṇmaiēyppu, ெப. (n.)

   நம் க்ைக ஏமாற்றம்;இரண்டகம் ( ேராகம்);. flagrant breach of trust 

     [உண்ைம + ஏய்ப் .]

உண்ைமத்தாழ்ச்

 
 உண்ைமத்தாழ்ச்  uṇmaittāḻcci, ெப. (n.)

   உண்ைமக் ைற  (சங்.அக);; lack of truthfulness. (ெச.அக.);

     [உண்ைம + தாழ்ச் .]

உண்ைமெந ள
க்கம்

உண்ைமெந ளக்கம் uṇmaineṟiviḷakkam, ெப. (n.)

   உமாப  வாசச்ாரியாரியற் ய வ ல்; treatise on the Šava Šiddhanta Philosophy by Umapat-Švaccariyar 
one of 14 Meykanda – Cattiram.  (ெச.அக.);

     [உண்ைம + ெந  + ளக்கம்.]

உண்ைமப்ப -

உண்ைமப்ப - uṇmaippaḍu,    20 ெச. . . (v.i.)

   உ ப்ப தல்; to become evident to the mind to appear as certainty as the deity to His worshippers;

 to prove true, as religion (ெச.அக.);.

     [உண்ைம + ப .]

உண்ைமப்ப த் -
தல்

உண்ைமப்ப த் -தல் uṇmaippaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா   (v.t.)

   ெமய்ப் த்தல்; to prove or demonstrate to be true. (ெச.அக.);.

     [உண்ைம + ப த் ]

உண்ைமப்

 
 uṇmaippiḍi, ெப. (n.)

   உ யான சமயப்பற்  ( ன்.);; unfaltering adherence to religious

 truth, consistent and steady perseverance in religion (W.);. (ெச.அக.);.

     [உண்ைம + .]

உண்ைமப்ெபா ள்

உண்ைமப்ெபா ள் uṇmaipporuḷ, ெப. (n.)

   . கட ள்; God, as the only Reality.

   2. சரியான ெபா ள்; true meaning

   3. ம க்கலாகாத உண்ைமச ்ெசய் ; unquestionable or axiomatic truth,

     "ஞானத் ராளாய் நின்ற ெப மான் நல்ல யார ்ேமல். ஊனத ் ரைள நீக் ம ம் உண்ைமப் 
ெபா ள்" (ேதவா. 102 ...);.

   4. உள்ள ெபா ள்; existing material

   5. உவமப் ெபா ள்; that which is compared, subject of comparison (ெச.அக.);

     [உண்ைம + ெபா ள்.]

உண்ைமய காரம்

 
 உண்ைமய காரம் uṇmaiyadikāram, ெப. (n.)

   . வஞா னேபாத த ய ல்களில் இைறவ ைடய வ  லக்கணெமனப்ப ம் றப் யல்ைபக் 
ம் ப ; portion in Saivaite sacred works describing the characteristics of the Lord's personality (ஆ.அக);.

     [உண்ைம + அ காரம்.]
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உண்ைமயளைவ

 
 உண்ைமயளைவ uṇmaiyaḷavai, ெப. (n.)

   ெமய்ம்ைம னால் அளைவப்ப த்தல்; measure of truth

     [உண்ைம  + அளைவ.]

உண்ைமய

உண்ைமய  uṇmaiyaṟivu, ெப. (n.)

   1 ெமய்ய ; knowledge of the truth

   2. ெமய்யான அ ; true knowledge. 

   3.ஊழா ளதா ய அ ; knowledge acquired as a result of the inevitable consequence of past karma, as dist. from 
that acquired by learning.

     "உண்ைமய ேவ ம்" ( றள் 373);.  (ெச.அக.);.

     [உண்ைம + அ .]

உண்ைம த்தரம்

உண்ைம த்தரம் uṇmaiyuttaram, ெப. (n.)

வழக்காளி ம் உண்ைம ெமா கைள எ ரவ்ழக்காளி ெயாப் க் ெகாண்  ம் ைட (கக் ரநீ  
270);. 

 answer;of the defendant admitting the truth of the plaint. (ெச.அக.);.

     [உண்ைம + உத்தரம்.]

உண்ைமவழக்

உண்ைமவழக்  uṇmaivaḻkku, ெப, (n.)

உள்வழக்  பாரக்்க (மணிேம 30,194);;see ulvalakku (ெச.அக.);.

     [உண்ைம + வழக் .]

உண்ைம ளக்கம்

உண்ைம ளக்கம் uṇmaiviḷakkam, ெப, (n.)

   மனவாச கங் கடந்தாரியற் ய ைசவ ல்; text-book of the Saiva Siddhanta Philosophy by Mana-väcakan-
Kadandār, one of 14 Meykafda Cättiram.. (ெச.அக.);,

     [உண்ைம + ளக்கம்.]

உண

உண uṇa, ெப, (n.)

   உண  ( லப். 2,28, உைர.);; food. (ெச.அக.);.

     [உள் → உண் → உணா → உண (ெகா.வ.);.]

உணக்கம்

உணக்கம் uṇakkam, ெப, (n.)

   1. உலரந்்த தன்ைம; withering, drooping dejection (W.);.

   2. வாட்டம்; slackness, languidness, inactivity (ெச.அக.);.

ம. உணக்கம். . ஒணெக . க ஒண .

     [உணங்  → உனக்  → உணக்கம்]
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உணக்

உணக் 1 uṇakkudal,    5 ெச ன்றா  (v.t.)

   1. உலரத்் தல்; to cause to dry, to dry in the sun

     "ெதா ப்  கஃசா ணக் ன்" ( றள். 1037.);

   2. ெக த்தல்; to injure, run,

     "உனக் னான். என் வாழ்க்ைக" ( நாயக . 80,120.);.

   3. வ த் ; torment, give trouble. (ெச.அக.);

   ம. உணக் க, க ஒனத்த;   ேகாத ஒண்க்;   ட ண்க்;   ட ஒணக்;   . உணங் ;பட ஒனக் .

     [உணங்  → உனக்  ( . ); → உணக் தல்.]

 உணக் 2 uṇakku, ெப, (n.)

உணக்கம் பாரக்்க see unkkam

     "உனக்கலாதேதார ் த் " ( வாச.30.1.); (ெச.அக.);

     [உணங்  → உணக் .]

உணக் ப்ெபா ள்

 
 உணக் ப்ெபா ள் uṇakkupporuḷ, ெப, (n.)

காய்க களின் வற்றல் (நாம ப); 

 dried vegetables (ெச.அக.);.

     [உணக்  + ெபா ள்.]

உணங்கல்

உணங்கல் uṇaṅgal, ெப, (n.)

   1. உலரத்் ய லம்; dred grain,

     "உணங்கல் ெகடக்க ைத தடாட்டங்கண் ெடன் பயன்" ( வ். வாய், 4,6.7.);.

   2. வற்றல்; dried food material.

     "ெவள்ெளன் ணங்க ம்" (மணிேம. 16,67);.

   3. உண , cooked food.

     "ஒ  ைகேயந் .. உணங்கல் கவரவ்ார"் (ேதவா. 1030, 3.);.

   4. உலரந்்த  ( ங்.);; withered flower 5, வற்ற ைறச் ;

 dried meat.

   6. ஒ தல்; suffer 7, ய றல்;

 feel sorry (ஆ.அக.);.

   ம. உணங்ங்ல்;   க. பட ஒணக ; . ஒணெக .

     [உணங்  → உணங்கல்]
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உணங் -தல்

உணங் -தல் uṇaṅgudal, ெச. . . (v.i.)

   1. உலரத்ல்; to dry, as grain, vegetables or fish.

     " ைன ைளத்தார ் ற்றந் ைன ணங் ம்" (த ழ்நா. 154.);.

   2. ெம தல்; to become gaunt, as the body by fasting

     "ஊட ணங்க வாேரா " ( றள். 1310.);,

   3. வா தல்; to be dejected in mind, to languish

     "வணங் ய ந்ைத ர"் (கந்த ;

ேமான 21.).

   4. ங் தல்; to shrink, shrivel

     "உணங்க ம் கழ்" (காஞ் ப்  நாட் ப்.1.);.

   5. ெசயல தல்; to pine away, droop, become listless.

     "உணங் ங் கரண ெமன்னில்" ( . . 4.7.);.

   ம. உணங்ங்க க. ஒன ;   ேகாத. ஒண்க்;   ட ங்க். ண்க்;   ட ஒனங்க்; . ஒணகட்  (உலரந்்த );. 
[உண் → உணங்  → உணங் -தல்.]

உணத்தல்

 
 உணத்தல் uṇattal, ெப, (n.)

உணத் தல் பாரக்்க;see unattu- (ஆ.அக.);.

உணத் -தல்

உணத் -தல் uṇaddudal,    5 ெச. ன்றா  (v.i.)

   1. காய தல்;  lo cause to dry. 

ெநல்ைல ணத் னான் 

   2.  வற் த்தல்; to emaciate as the body, to attenuate.

     "ெமய் ணத்த ம்" (ைதலவ ைதல:110);, (ெச.அக.);.

     [உண → உணத்  → உணத் -தல்.]

உணப்பா

 
 உணப்பா  uṇappāṭu, ெப. (n.)

உண்ணப்ப ைக

 edibility, state of being eaten or consumed. (ெச.அக.);.

     [உண்ண + ப  – உண்ணப்ப  → உணப்பா  ப  → பா  ( .ெதா.ெப.]
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உணர்

உணர1் uṇartal,    2 ெச. ன்றா  (v.i.)

.

   1. அ தல்; to be conscious of;

 to know, make out, understand.

     " ன்ன கத் ணரந்் " ( றநா. 3.25.);.

   2. க தல் ( வா.);; to think, reflect, consider, contemplate.

   3. ஆராய்தல்; to examine, test, oberve, scrutinize

     "உற்  நா ங் கண்  ணரந்் " ( வக. 885);

   4. கரத்ல்; to experience, as a sensation.

     "ஐந் ைள  ெமான்ெறான்  பாரத்் ணரவ் " ( .ேபா. 11.1.1.);.

   5. நிைனத்தல், 

 to realize, conceive, imagine.

     "அண்டைன யான் மா  லாய்ந் ணர" ( .ேபா. 9.2.3);.

   6. உள்ளம் ெந ழ்தல்; to teel 

   7 ப த்த தல் (ஆ.அக.);; to rationalize.

   8. உணரந்்த தல் (ஆ,அக.);; to known by sense or perception (ெச.அக.);.

   ம. உண க;க. ஒனர.்

உணர்ச்

உணரச்்  uṇarcci, ெப. (n.)

   1. உணரை்க; consciousness, perception, understanding, knowledge, feeling.

   2. மனம்; mind.

     " யா ணரச்்  ளில்ைல" ( றள். 976);. (ெச.அக.);.

ம. உணரச்் .

     [உணர ்→ உணரச்் . உணரத்்  பாரக்்க;see unarthi.]

உணர்த்

உணரத்் 1 uṇartti, ெப. (n.)

   1. உணரத்ல்; feeling

   2. அ தல்; knowing.

     [உணர ்→ உணரத்் .]

 உணரத்் 2 uṇartti, ெப. (n.)

நிைன  recollection, remembrance.

     "மறந்தைமைய ஸ்மரிப் ங்ேகாள்;

உணரத்் யற்றாைர ணரத்்த ேவ ேம" (ஈ . 6.1.4...);.

     [உணரத்்  → உணரத்் ]

 உணரத்் 3 uṇartti, ெப. (n.)

   ைவ; taste 

ேதங் ழ் உணரத்் யாய் இ ந்த  (இ.வ.); ஒனத் யா ன்  ேய (ெகா.வ.);.

     [உணர ்→ உணரத்்  உணரத்்  என் ம் ெதன்ெசால் வட ல ெமா களில் உணரத்்  → த்  → ச்  
→  எனத் ரிந்த .]
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உணர்த் ய -தல்

உணரத்் ய -தல் uṇarddiyaṟudal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெமய்ம்மறத்தல்; to swoon;

 to lose consciousness

     "ஸ்வதஸ்லர ்வஜ் மான வஸ் ம் உணரத்் ய ம் ப  யாய்த் ப் ப க்ைக வாய்ப் " (ஈ .10.2.8. 
வ்யா பக்.60.);. (ெச.அக.);.

     [உணர ்→ உணரத்் → அ -தல்.]

உணர்த் -தல்

உணரத்் -தல் uṇarddudal,    15 ெச. .  (v.i.)

.

   1. அ த்தல்; to teach, instruct, cause to feel or understand, enlighten, convince,

     "உடல ைநந்ெதா த்  ெமன் ணரத்் ேன" ( வ். வாய். 6.1.4);.

   2. ெல ப் தல்; to wake from sleep.

     "ஏனல் காப்ேபா ணரத்் ய உம்" ( றநா. 28.);.

   3. ஊடல் ரத்்தல்; to pacity, as the husband his wife.

     "உணரத்்தல் ேவண் யu ழேவான்' (ெதால். ெபா ள். 150);.

   4. நிைனப் ட் தல்; to put in mind, remind, recall to mind.

     "உணரந்்த ட ணரந்் " ( வ். வாய். 6.1,5);.

   5. ெபரிேயார ்அ மா  ெசய்தல்; to inform a superior, to submit. ம, உணரத்் ;

க. உன்னிக.

     [உணர ்→ உணரத்் .]

உணர்ந்தைத ண
ர்-தல்

உணரந்்தைத ணர-்தல் uṇarndadaiyuṇardal,    2 ெச. ன்றா  (v.i.)

   .ஓரளைவ, அ  ன் த் வந் ற்ற காலத்  ெந ப்  ம ந்ெதன்ற ந்தான் ன் ம் அ  
ம ந்ெதன ள்ளங் ேகாடல்; to remember the previous remedy for something in a new tangle. (ஆ.அக.);.

     [உணர ்→ உணரந்்த  → உணர.்]

உணர்ந்ேதார்

 
 உணரந்்ேதார ்uṇarndōr, ெப. (n.)

   அ ைடேயார;் wise. learned men.

     [உணர ்→ உணரந்்ேதார.்]

உணர்ப்

உணரப்்  uṇarppu, ெப. (n.)

   1. ெதளி க்கப்ப ைக; reganing clarity of mind.

     "உணரப்் வ ன் வாரா ஊட ற்ேறாயள்" (ெதால் ெபா ள். 150);.

   2. கல் ; education, (ெச.அக.);.

   ெத ேநரப்் ;ம. உணரப்்

     [உணர ்→ உணரப்்  = மனதெ்தளி  எப்ெபா ைளப் பற் ம் ெதளிவான ளக்கம் த ம் 
எ த்த வான கல் ம் ெத ங் ல் ேநரப்்  எனப்ப ற . உணரப்்  → ெத ேநரப்் .]
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உணர்

உணர்  uṇarvu, ெப. (n.)

   1. அ  ( வா.);; consciousness, sense-perception.

   2. ெதளி  ( வா.);; clear discernment.

   3. ல் நீங் ைக; waking from sleep.

   4. ஊடல் ரை்க ( டா.);. reconciliation after a love quarrel

   5. ஒ  ( ங்.);; separation, cessation

   6. ஆதன்; soul.

     "ஒ வைனேய ேநாக் ணர் " ( வ். இயற். 1.67);, (ெச.அக.);.

ம_உணர்

     [உணர ்→ உணர் .]

உணர் க்ேக

உணர் க்ேக  uṇarvukāṭu, ெப. (n.)

   அ  ேக ; loss of wisdom.

   2. ேக ; loss of perception.

     [உணர்  + ேக  ெக  → ேக ;

உணர்ேவ த்

உணரே்வ த்  uṇarvēḻuttu, ெப. (n.)

ன ணரப்ப ம் ஒ வைகெய த்  (யாப். . 535);

 symbolic letter. (ெச.அக.);

     [உணர்  + எ த் .]

உணர்ேவார்

 
 உணரே்வார ்uṇarvōr, ெப. (n.)

உணரந்்ேதார ்பாரக்்க see unarndor

     [உணர்  + (ஆர)்; ஒர ்→ உணரே்வார.்]

உணராைம

உணராைம uṇarāmai, ெப. (n.)

   1 அ யாைம ignorance, lack of knowledge.

   2. உள்ளம் ெந ழாைம lack of feeling. unmindfulness.

   3. மயக்கம்; intoxication infatuation, bewilderment (ெச.அக.);.

     [உணர ்+ ஆ (எ.ம.இ.); + ைம]

உணரார்

உணரார ்uṇarār, ெப. (n.)

அ ைவ இையத் ப்பாராதா the ignorant, the foolish, the uninformed folk

     "உணராட ர ன்ெறரிய" (ேதவா. 508.2.);. (ெச.அக.);.

     [உணர ்+ ஆ + ஆர.் ஆ (எ.ம.இ.); ெதாக்க .]

உண ன் ண்டம்

 
 உண ன் ண்டம் uṇaviṉpiṇṭam, ெப. (n.)

உடம்  body

     [உண   + இன் + ண்டம்.]
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உண

உண  uṇavu, ெப. (n.)

   1. உண்ணப்ப வன;   உட ெகாள்ளப்ப வன; food, sustenance, eatables,

     "உனெவனப் ப வ  நிலதெ்தா  நீேர" ( றநா. 18);. 2 ேசா  ( ங்.);;

 boiled rice

   3. உண ப்ெபா ள்

 food-stuts.

     "எண்வைக ண " (ெதால்.ெபா ள். 633);.

   4. மைழ (அக.நி.);; rain (ெச.அக.);

     [உள் → உண் → உண → உண . உண் + அ + உ – உண . அகரம் ைனதெ்தாைகையப் 
ெபயெரசச்மாக்க வந்த . உண் ம் ெதா தற் கந்த உண்ெபா ைளக் க்க வந்த ன்ைமச ்

ட்டா ய உகரம் ஈறா ற் . உண்ணக் ய  எனப் ெபா ள் ப தலான், இதைன தனிைல 
ைனயா வைண ம் ெபயர ்எனலாம்.]

உணா

உணா uṇā, ெப. (n.)

   1 உண ; food, sustenance.

     "இந்நான் கல்ல  உண  ல்ைல" ( றநா. 335);.

   2. ேசா  ( டா);; boiled rice.

ம. உணா (பைடயல்);

     [உண் → உண  → உணா]

உணாப்ெபா த்த
ம்

உணாப்ெபா த்தம் uṇāpporuttam, ெப. (n.)

உண் ப் ெபா த்தம் பாரக்்க (ெவண்பாப் தன். 7);;see undi-p-poruttam.

     [உண் + உண  →  உணா + ெபா த்தம்]

உணி

உணி uṇi, ெப. (n.)

   1 கரவ் , கரவ்ர;் enjoyer

   2. கர் ப்ப  என் ம் ெபா ள்பட நிற் ம் ஒ ைமப் படரக்்ைக இ ; third person singular or plural 
termination to denote getting someone enjoyed or experienced.

   3. ஒ ரி; animate being.

     [உண் → உண்ணி → உணி.]

உைண

உைண1 uṇaidal,    2 ெச.  (v.i.)

   1. உைரெம தல்; to emaciate, slacken.

   2. உள்ளநதல்; to be frayed to be wornout, as cloth.

     [உள் + ைந _ உைன இக்கால் இசெ்சால் உைனதல் →ெதாைணதல் - ெநாணத்தல் எனத ் ரிந்த .]

உனண
உனண2 uṉaṇa, ெப. (n.)

   ெம  (யாழ்.அக.);; emaciation, weakening. [உள்_ைந_உைண.]

உைன

 
 உைன  uṉaivu, ெப. (n.)

   உைணதல்; fraying.

     [உள் + றந  - உைன .]
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உத்தண்டம்

உத்தண்டம் uttaṇṭam, ெப. (n.)

   1. ெகா ைம fierceness, relentlessness, barbarity.

   2. இ மாப் ; Imperiousness, haughtiness. 

அவன் உத்தண்டமாகப் ேப றான். (உ.வ.);. (ெச.அக.);

     [உத்  → உத்தண்டம்.]

உத்தண்டமணி

 
 உத்தண்டமணி uttaṇṭamaṇi, ெப, (n.)

   ெபான் மணி களாலான மாதர ்க த்தணி வைக ( ன்.);; woman's necklace make of gold beads (W.);. 
(ெச.அக.);.

   ெத. உத்தண்ட ;க. உத்தண்ட.

     [உத்  → உத்தண்டம் + மணி.]

உத்தண்டமாைல

உத்தண்டமாைல uttaṇṭamālai, ெப, (n.)

   ெபான் மணிகளாலான மாதர ்க த்தணி வைக; woman's necklace made of gold beads.

     "உத்தஙணட மாைலையக்

காேதாைலையப் ெபான் ேமா ரத்ைத ைவதெ்தன் றா ங் க  வாங் த்தா" ( ற . . 258);. 
(ெச.அக.);

   க. உத்தண்ட. உத்தண்டாெல;ெத. உத்தண்ட . [உத்  → உத்தண்டம் + மாைல.]

உத்தண்டன்

உத்தண்டன் uttaṇṭaṉ, ெப. (n.)

   1. ெகா யவன்; fierce, cruel person,

     "தண்டைன ெசய் ம் உத்தண்டைன" (தனிப்பா. 1.224.14);.

   2. இ மாப் ள்ளவன்; haughty, conceited person, (ெச.அக.);.

     [உத்  → உத்தண்டன்.]

உத்தண்டால்

 
 உத்தண்டால் uttaṇṭāl, ெப. (n.)

உத்தண்டமணி பாரக்்க;see uttandamani. (ெச.அக.);.

     [உத்  → உத்தண்டம் → உத்தண்டால்.]

உத்தம்

உத்தம்1 uttam, ெப. (n.)

உத்தமபலம் பாரக்்க ( .அ.);;see uttamabalam (ெச.அக.);

 உத்தம்2 uttam, ெப. (n.)

   ெகாடை்ட ந் ரி; cashew nut. (ஆ.அக.);.

     [உத்  → உத்தம்.]

 உத்தம்3 uttam, ெப. (n.)

. த்ேத ைக (அக.நி.);. becoming mad or maddened. (ெச.அக.);.

     [உத்  → உத்தம்.]

 உத்தம்4 uttam, ெப. (n.)

   ேபாரக்்களம்; battle-field.

     [உத்தம் → உத்தம்.]
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உத்தம்பகம்

உத்தம்பகம் uttambagam,    ெப. (n.. வளரச்் ; augmenting, raising

     "அ  பைழய அ நிேவசத் ற்  உத்தம்பகமாய்" ( வ் இயற். ெந ந். 1. வ்யா.);. (ெச.அக.);.

     [உத்  → உத்தம் → உத்தம்பகம்.]

உத்தம்பரி

 
 உத்தம்பரி uttambari, ெப. (n.)

   ெகாத் ம  பாரக்்க ( .அ.);; coriander. (ெச.அக.);.

     [உத்  → உத்தம் → உத்தம்பரி.]

உத்தம் -த்தல்

உத்தம் -த்தல் uttambittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வளரத்ல் (ரஹஸ்ய. 94);; to augment, develope. (ெச.அக.);.

     [உ → உத்  → உத்தமம் → உத்தம் .]

உத்தமம்

உத்தமம் uttamam, ெப. (n.)

   1. எவற் ள் ம் றந்த ; that which is pre-eminent.

     "உத்தம ணத்தாரக்் " (தணிைகப்  அகத் 159);.

   2. நன்ைம ( ங்.);; excellence;

 nobility;

 goodness. (ெச.அக.);.

   3. அரத்ைத (சங்.அக.); galangal.

   ம. உத்தமம்;   க. உத்தம; Skt. Uttama.

     [உ → உத்  → உத்தம் → உத்தமம். உத்  = உயர் . உத்தமம் உயரவ்ான .]

உத்தமன்

உத்தமன் uttamaṉ, ெப. (n.)

சான்ேறான் பாரக்்க;see sanron.

     "உத்தம னித்த அ யார ்மனேம நிைனந் " ( வாச. 5.3);. (ெச.அக.);.

ம. உத்தமன்.

     [உத்  = உயர் . உத்  → உத்தம் → உத்தமன்.]

உத்தமாகாணி

உத்தமாகாணி uttamākāṇi, ெப. (n.)

   ேவ ப்ப த் ; hedge-twiner (W.);. (ெச.அக.);

   ம, உத்தமாரணி; Skt utamarant

     [உத்தமன்  + காணி]

உத்த

 uttami,

ெப. (n.);

   1. க உயரந்்த ெபண்; excellent woman.

     " ேபா ெமன் த்த  ெயழ ம்" (தணிைகப் . வள்ளி. 63.);.

   2. கற் ைடயவள்; chaste woman.

     [உத்  = உயர் . உத்  → உத்தம் → உத்த ]
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உத்தர.

 
 உத்தர. uttara, ெப. (n.)

     (adj); ேமலான;

பpper (சா.அக.);.

   ம., க. உத்தர; Skt. Utara.

     [உத்  = உயர் ,  உத்  → உத்தர.]

உத்தரக்கணம்

 
 உத்தரக்கணம் uttarakkaṇam, ெப. (n.)

   அ த்த நிமயம்; next moment (ெச.அக,);.

உத்தரக்கற்க

உத்தரக்கற்க  uttarakkaṟkavi, ெப. (n.)

   கத  நிைலக்  ேமற் த் ரம் வ க்கப்பட்ட உத் ரம் (ெந நல். 82, உைர.);; ornamented entablature of 
stone forming part of the intel in a building (ெச.அக,);.

     [உத்தரம் +கல் +க ]

உத்தரகாண்டம்

 
 உத்தரகாண்டம் uttarakāṇṭam, ெப. (n.)

   இராமாயணத் & someomLib; seventh book of the Rāmāyana, so-called because it relates events after the coronation of 
Rāma;

 prob, also because it is a later work that has been appended to Vālmīki's Rāmāyana (ெச.அக,);.

 Skt. uftara kanda.

     [உத்தரம் + காண்டம்.]

உத்தரகாலம்

உத்தரகாலம் uttarakālam, ெப. (n.)

   1. எ ரக்ாலம்; future time.

   2. ஒ  ெவள் வா(ெபளரண் ); க் ம்.அ த்த ெவள் வா க் ம் இைடப்பட்ட காலம்; the time 
reckoned from full-moon to full-moon (ேசரநா.);. (ெச.அக.);

ம. உத்தரகாலம்.

     [உத்தரம் + காலம்.]
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உத்தரம்

உத்தரம் uttaram, ெப. (n.)

   1. ம ெமா ; answer, reply, reionder.

     "வத்தவர ்ெப மக த்தர நா " (ெப ங். loss. 10, 55);. 

   2.எ ராடல்; written statement filed by the defendant in a case.

   3. ன் நிகழ்வ ; which follows;

 that which comes later.

   4. ேமற்பட்ட ; that which is superior.

     "அ க் த் தர ல்ல த" (உத்தரரா. ேவாலக் 4);.

   5. தைலக்  ேம ள்ள கட்  ட்டம் (ெந நல்;82, உைர);; beam, or cross-beam in a building.

   6. வடக ர ்வ  ( தான ணா. 74);; period of the sun's progress towards the north. 

   7 மரிமைல ய ன் உயரந்்த வடக் த் ைச ( வா.);; north.

   8. வடவனல் ( ங்.);; submarine fire 9, 12 ஆவழ ண் ன், மாேன ;

   12th naksatra, part of Cinka-ráci and Kanni-raci containing Denebola or Leonis. (ெச.அக.);.

   ம. உத்தரம்; Skt uttara.

     [உ + தரம் – உத்தரம். தட→ தடம் → தரம்.]

உ → உயர் க் க த்  ன்ைமச ் ட்  தடம், தடைவ என்பன ைற எனப் ெபா ள் ப தலான தடம்→ 
தரம் எனத் ரிந்த ரி ச ்ெசால் ம் அேத ெபா ள் ட் ய . தட → தடம் – தரம் = வைள  கற் ச ்

ற்  வ ம் ைறைம, ஒ  ரான இயங்  நிைலைம. அல்ல  இ ப்  நிைலைம. தன்ைம இயல் , 

உத்தரமடங்கல்

 
 உத்தரமடங்கல் uttaramaḍaṅgal, ெப. (n.)

வடைவத்த (வட காக் னி); பாரக்்க, see Vadava-t-ti submarint fire (ெச.அக.);

     [உத்தரம் + மடங்கல்]

உத்தரமத் ம   
uttara-mattima-bum,

உத்தரமத் ம   uttara-mattima-bum, uttaramattimapūmi, ெப. (n.)

   1 வட ளிர ்ெவப்பச ்சமநிலம் ( ன்.); north temperat zone.

   2. வட ெவப்பநிலத் பாரக்்க;see vada-veppanisam (ெச.அக.);.

     [உத்தரம் + மத் மம் +  (வட ந நிலம்]

உத்தரம ைர

உத்தரம ைர uddaramadurai, ெப. (n.)

கண்ணன் ேதான் ய வடம ைர ( வள் வமாைல 21.); 

 Matura, the birth place of Krishna (ெச,அக);.

     [உத்தரம் + ம ைர.]

உத்தரமந் ரி

உத்தரமந் ரி uttaramandiri, ெப. (n.)

   தன்ைம அைமசச்ர;்  prime minister, 

     'உத்தர மந் ரி பதெமய் ன (I.M.P.Mr. 366.);. (ெச. அக.);.

     [உத்தரம் + மந் ரி]

உத்தர ன்

உத்தர ன் uttaramīṉ, ெப. (n.)

வட ன் பாரக்்க sel vadamin, 

     'உத்தர னின் ெகாண்கன்" (ேச  த்தம 6);, (ெச.அக.);

     [உத்தரம் + ன்.)
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உத்தர ேனாைர

உத்தர ேனாைர uttaramīṉōrai, ெப. (n.)

ேகா. மண்டல ண் ன்க க்  வடபா ள்ள ண் ன்

   ெதா  (MNavi. 109);; constellations to the north of the Zodiac.

     [உத்தரம் + ன் + ஒைர.]

உத்தர ம்ைம

 
 உத்தர ம்ைம uttaramummai, ெப (n.)

   மாேன  (உத்தரம்);, கைடக் ளம் (உத்தரம்);, கைடக் ளம் ற்ெகா ங் கால் (உத்தரட்டா ); ஆ ய 
ன்  ண் ன்கள்; the three naksatras. Viz. Uttaram, Uttarãɖam, Uttarattadi,

     [உத்தரம் + ம்ைம]

உத்தர ைன

 
 உத்தர ைன uttaramuṉai, ெப (n.)

   வட ைன, (வட வம்);; north pole.

     [உத்தரம் + ைன.]

உத்தரவாணி

 
 உத்தரவாணி uttaravāṇi, ெப (n.)

   கண்டங்கத்தரி (ைவ. );; a highly thorny plant with diffuse branches (ெச. அக.);

     [ஒ கா உத்தரம் + ஆணி. ேமற்ப ல் ஆணிேபான்ற ள் உள்ள .]

உத்தர

உத்தர  uttaravu, ெப (n.)

   1 கட்டைள; order, command 2 அ ம ;

 grant leave, permission,

   3. ெதய்வ ஒப் தல்; divine permission such as that suggested in dreams or revealed by inspiration,

   4. ைட;ம ெமா  answer, reply.

   5. ேவண் ேகாட் ப் ன் த ம் ைடேயாைல; reply.

ம., ெத. உத்தர .

     [உ + தரம் = உத்தரம் → உத்தர .]

உகரம் ன்ைம ம் உயரச்் ம் த்த ட்  உத்தரம் என்ப  ேமேலார ்உயரந்்ேதார ்பத நிைல 
ட் ய . ேம  டத் ந்  டப்ப ம் கட்டைள, உத்தர . ழ்த்தரத் ள் ளவரக்ளின் 

ேவண் ேகாைள ஏற்  ஆைண டப்ப ம் ைட ேயாைல ம் உத்தர  ம ெமா  எ ம் ெபா ளில் 
வழக் ன் ய

உத்தர ெகா -
த்தல்

உத்தர ெகா -த்தல் uttaravugoḍuttal,    4 ெச. .  (v.i.)

   1. இைசவளித்தல்; to give permission

   2. கட்டைள ெகா த்தல்; to issue an order

   3. ேபாகச ்ெசால் தல்; to send away, dismiss (ெச.அக..);

     [உத்தர  + ெகா .]

உத்தர ச் ட்

உத்தர ச் ட்  uttaravuccīṭṭu, ெப (n.)

.

   1. கட ச் ட் :

 passport, permit. 

   2. அ காரச ்சான் தழ்; certificate of right, of authority. (ெச.அக.);
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உத்தராசங்கம்

உத்தராசங்கம் uttarācaṅgam, ெப (n.)

   ேமலாைட; upper garment, cloth worn loosely over the shoulders.

     "உத்தராசங்கம் ைவத்தார"். ( வக. 2457.);. (ெச.அக.);.

     [உத்தரம் + ஆசங்கம். < Skt a-sarpal]

உத்தாமணி

 
 உத்தாமணி uttāmaṇi, ெப (n.)

   ேவ ப் ப த் ; hedge - twiner.

     [ஒ கா. உத்  + மணி.]

     [P]

உத்

உத் 1 utti, ெப. (n.)

   1. அணிகலதெ்தாங்கல் ( ங்.);; pendantofan ornament.

   2. மகள் உ வம் ெபா த்த தைலயணி; head-ornament of women, with figure of Lakshmi, embossed upon it.

     "ெதய்வ த் ேயா " ( . . 23.);. (ெச.அக.);.

     [உ → உத்  → உத் .]

 உத் 2 utti, ெப. (n.)

   1. பாம் ன் படப்ெபா ; spots on the hood of the cobra.

     "ேகழ் ள த்  யர " (நற். 129);.

   2. ேதமல் ( வா.);; yellow or tawny spots on the skin, chiefly of women, considered as marks of beauty. (ெச.அக.);.

     [உ → உத்  → உத்  (ேமல் ேதான் ம் நிற அழ .]

 உத் 3 utti, ெப (n.)

   1. ேபச்  ( ங்);; words speech (ெச.அக.);.

     [உ → உத் . ேமெல ப் தல், ெவளி தல், ேப தல், உத்  → உத் .]

 உத் 4 utti, ெப (n.)

   1. ேசரக்்ைக; union, mixture, combination

உத் க்கட் -தல்

உத் க்கட் -தல் uddikkaṭṭudal, ெப. (n.)

   5 ெச. ன்றா , (v.t.);

   ைளயாட் ற் கன்ைன (கட் ); ரித்தற்  ஈரி  வராய்ச ்ேசரத்ல்; to divide a team in doubles for play 
(ேவ.க.44);.

     [உத்  + கட் .]

உத் ைக

 
 உத் ைக uttigai, ெப. (n.)
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உத் ரம்

உத் ரம் uttiram, ெப. (n.)

   1.  உத்தரம்4 பாரக்்க see utaram4 

     ''உத் ர ல்கெளல்லாம்" ( நாயக.75.6);.

   2. உத்தரம்4 பாரக்்க;see பtaram4

     "ெச ந்  த் ரம் பரப் " (பாரத இராச.6);. (ெச.அக.);.

ம. உத் ரம்

உள் + ரம் → உத் ரம்.  உத்தரம் → உத் ரம்.]

உத்

உத் 1 uddudal, ெப. (n.)

   1. மஞ்சள்; turmeric

   2. மரமஞ்சள்; tree of turmeric (ெச.அக.);.

     [உ த்தரம் → உத்தரம் → உத் ரம்.]

 உத் 1 uddudal,    5 ெச ன்றா  (v.t.)

   1. க த்தல்; to discard, throw away.

     "ெபான்ெனல்லா த் ெய ந் "

     (க த்..64);.

   2. ன்தள் தல்; to push (ெச.அக.);

     [உந்   → உத்  → உத் -தல்.]

 உத் 2 uttu, ெப. (n.)

   1. உயரம்; height, elevation

   2. உயர் , ெப ைம; elegance, excellence.

   3. வந்த ,  ெசம் ; copper.

     [உ → உத் ]

உத் ங்கம்

உத் ங்கம் uttuṅgam, ெப. (n.)

   1. உயரச்் ; height eminence, grandeur, loftiness.

     "உஙத ங்க க்க ெவா வன் ற ேச " (கந்த . ங்க 475);.

   2. உயரந்்த ; that which is superior.

     "உத் ங்க ங்க லா" ( க் ரம. உலா.);. (ெச.அக.);.

     [உ + ங்கம். உ + உயர் , ங்கம் = ெவண்ைம, அழ , றப் .)

உத் ம்பரம்

 
 உத் ம்பரம் uttumbaram, ெப. (n.)

   ெசம் ; copper, (சா.அக.);.

     [உ  → உத்  → உத் ம்பரம்.]
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உதக்

உதக் 1 udakkuba, ெப. (n.)

   வடக்  ( வா.);; north.

     [உ → உத்  = உயரம், ேம , உத்  → உ  → உதக்  = ேமடான வடக் த் ைச உதக்  = இடப்பக்கம். 
உதட ்டாங்ைக, ஒரட்டாங்ைக என் ம் ெகாங்  நாட்  வழக் கள் உதட் , உதக்  என் ம் 
ெசாற்க க்  இடப்பக்கம் எனப் ெபா ைளத் ெதளி ப த் ன்றன. ேமற்  ேமடான ைசயா கத் 
த ழக மக்க க் த் ெதன்பட்டைம ன் அதனின் ம் ேவ ப த்த காைல ல் க ரவைனக் கண்  
வ ப  ேவாரக்்  உதக் த் ைச இடப்பக்கம் இ த்த ன் இடப்பக்கப் ெபா ம் ெபறலா ற் .]

உதக்  → வதக்  → வடக்  எனத் த ம், உதக்  → உடக்  → உனக்  → நாக்  → நாத் -நாரத்்  → 
(North); என ேமைலயாரிய ெமா களி ம், ரி ற் த்தைலக் காண லாம். ஆங் லச ்ெசாற் றப்  
அகர த  ெதா த்த ெள ன் ெப மகனா ம், இேத க த்ைத North என் ம் ெசால் ளக்கத் ல் 
வ த்  இ க் றார.் North இடப்பக்கம் எனப் ெபா ளாட்  ெபற் த்தைல அலர ்காட் னார.் 
ஆ ன் அதற்  லமான உதக்  த ல் உள்ள  என்பைத அவர ்அ யாரா னார.் வட ெமா ல் 
இட  பக்கம், வாமபாகம். உத்தரம் எனப் ெபயர ்ெபற் ந்தா ம், அைவ உதக்  என் ம் ெசால் ன் 
ேவர ் லத் ரி கேளயா ம்.

உதகக்ெகாட்

உதகக்ெகாட்  udagaggoṭṭu, ெப. (n.)

   நீரி  ேநாய்; diabetes

     "ஊ  ெதா ைன  தகக் ெகாட் ன் ெவப் ற் ைல ன்" (ஞானா 19);, (ெச. அக.);

     [உதகம் + ெகாட் .]

உதகஞ்ெசய்-தல்

உதகஞ்ெசய்-தல் udagañjeydal,    1 ெச. . .(v.i.)

   ெபா ைள நீர ்வாரத்் க் ெகாைடயளித்தல்; to pour water into the hand of the recipient of a gift by the donor when 
it is handed to him, (ெச.அக.);.

     [உதகம் + ெசய்.]

உதகெந

உதகெந  udaganeṟi, ெப. (n.)

   ெகாைடயளிக்க ேவண் ய ைற; prescribed form in which a gift is to be made,

     "உதக ெந  தப்பாவா  ந்தவளித் " ( வா லவா.31.5);. (ெச.அக.);.

     [உதகம + ெந ]

உதகம்

உதகம்1 udagam, ெப. (n.)

நீர ்water.

     "வாசநல் தகம்" (கந்த . க்கல்.70);.

     [ஊ  → ஊற்  → ஊத்  → ஊத்தம் → உத்தம் → உத்தகம் → உதகம் ஒ ம் இயல் னால் நீல் = (நீள்); 
நீர ்எனப் ெபயர ்ெபற்ற  ேபால, ேதாண் ய இடங்களில் ஊ ம் இயல் னால் ஊற்  எனப் ெபயர ்
ெபற்ற . ெகாசை்சத ் ரி ற்  ஊத்  → உத்  → உதகம் என ம ய . வ ப்ேபாக்கர ்மண ல் 
ஊற்ெற த்  நீர ்ப வ ம், கால்நைடகைள நீர ்ப கச ்ெசய்வ ம், ெதான்  ெதாட்  வ ம் 
தைல ைற வழக்கம். உலக ெமா கள் பலவற் ம் இசெ்சால் ேவ ன் ட்ட . LE ued Skt ud, Av vada, 
Lt udra, GK udar, Alb. Uye, L undu, Gothic wato E water. மைழயால் தைர ல் ஊற் கள் காணப்ப ன் தைர 

வ ம் ஒதம் பர ட்ட  என்  த ழக நாட் ப் ற மக்கள் ேப வைதக் காணலாம். ஊற்  → 
ஊத்  → ஒதம் எனத ்த ம் உதகம் என வட ல ெமா களி ம் இந்ைதேராப் ய ெமா களி ம் 
வழக் ன்  ய . த ல் றந்  உலக ெமா களில் ேவ ன் ய த ழ்ச ்ெசாற்க ள் இ ம் 
ஒன்றா ம்.]

 உதகம்2 udagam, ெப. (n.)

   நில லகம் (உரி.நி.);; earth (ெச.அக.);. [உதகம் = நீர,் கடல், கட த்த நிலம்.]

 உதகம்3 udagam, ெப. (n.)

   காய்க களிட் ச ்சைமத்த ழம் ல் காய்க  த ரத்்த நீராளப்ப ;   ெதளிசா ; thin porridge after 
separating vegetable pieces.

க. உதக

     [உதகம் = நீர,் நீராளமான ழம் ]
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உதகம்பண் -தல்
உதகம்பண் -தல் udagambaṇṇudal,    12 ெச. ன்றா  (v.i.)

உதகஞ்ெசய் பாரக்்க, (S.I.I. iii. 35.);;see udagañcey.

உதகமண்டலம்

உதகமண்டலம் udagamaṇṭalam, ெப. (n.)

   1. நீலமைல மாவட்டத் தைலநகரின் ெபயர;் name of the Nilgiri District headquarters.

   2. ேமகடண்டலம்; cloudy region referring to the Nilgris (சா.அக);.

பட. ஒதெ்தெக.

     [ஒற்ைற + கல் + மன்  -  ஒற்ைறக்கல் மன்   → ஒத்தக்கல் மந்  → உதகமண்டலம்]

உதகம் = நீர ்எனப் ெபா ள் ெகாண் . நீர ் ழ்ந்த ப  என்  லம் காட் வ  ெபா ந்தா . 
நீலமைலப் பழங்  மக்கள் இதைன ஒத்தக்கல் மந்  என்ேற அைழப்பர ்ஒற்ைறக்  நின்றான் மன்  
எனக் காட்  தனிெயா த்தனாய் நின்  ெபா  ெவன்றவனின் ஊர ்என ம் ன்றனர்

உதகமந்தம்

 
 உதகமந்தம் udagamandam, ெப. (n.)

   தண்ணிச ்ேசா ; mixture of water and meal stirred together. (சத.அக..);.

     [உதகம் + மத்தம் – உதகமத்தம் → உதகமந்தம். மத் தல் = கைடதல் மத்  → மத்தம் → மந்தம்.)

உதக ய்-த்தல்

உதக ய்-த்தல் udagamuyddal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

உதக ெசய் பாரக்்க see பdagaரc்ey (ெச. அக.);.

     [உதகம் → உய]

உதக லம்

உதக லம் udagamūlam, ெப. (n.)

   1.  தண்ணி ட்டான் ழங்  பாரக்்க. (ைதலவ. ைதல. 77);;see tanninvittan kilangu

   2. பசை்சேவர;் green root

     "சால ட ்ேசாதக லம்" (ைதலவ. ைதல. 85.);. (ெச.அக.);.

     [உதகம் + லம்.]

உதகேமல்-தல்

உதகேமல்-தல் udagamēldal,    7. ெச ன்றா  (v.t.)

ெகாைட ெப தல்:to receive gifts.

     "நான் உதகேமற்ற  அளந்  ெகாள்ள ேவண்டாேவா" ( வ். ெபரியாழ். 1.8.8. வ்யா.பக் 173);. (ெச.அக.);.

     [உதகம் + ஏல், ஏ தல் = ஏற்றல், ெப தல், வாங் க் ெகாள்  தல்.]

உதகரணம்

உதகரணம் udagaraṇam, ெப. (n.)

   உைதத்  அ த் ைக; pressing by leg (after kicking);,

     "இலங்ைகக் ேகாமாைன… ரலால் உதகரணம் ெசய் " (ேதவா. 286.10.);.

     [உைத + கரணம்_உதகரணம்.]

உத

 
 உத  udagu, ெப. (n.)

   ன் . ( .அ.);; Indian beech.

     [உத  →உத . ேகாைட நீழ ம் ன் ன் எண்ெண ம் த ம் உத  ேநாக்  உத  → உத  (மரம்); 
எனப் ெபயர ்ெபற்றதாகலாம். க ம் பரவலாக எள்ளின் ெநய், ஆமணக்  ெநய் ேபான்றைவ 

ளக்ெகரிக்கப் பயன்ப த்தப்ப வதற்  ன்  ன் ன் ைத ந்  எ த்த எண்ெணய் ளக் 
ெகரிக்கப் பயன்பட்டைம ன் ஆக்கம் க  உத  எனப்பட்ட தாகலாம்.]
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உதச் ரகம்

 
 உதச் ரகம் udaccīragam, ெப. (n.)

   ெப ஞ் கம்; anise-seed. (சா.அக.);.

     [உ → உ  = உயரம் ெபரிய . உ  + ரகம் - உதச ் ரகம்.]

உதட்ட

உதட்ட  udaḍḍaḍi, ெப. (n.)

   1. அ ர ; rebuking. 2 வாய்ெவ ட் ;

 threatening.

     [உத  + அ  - உதட்ட ]

உதட்டாங்ைக

 
 உதட்டாங்ைக udaṭṭāṅgai, ெப. (n.)

   . இடக்ைக; left hand (ெச.அக.);.

உதட் ேநாய்

 
 உதட் ேநாய் udaṭṭunōy, ெப. (n.)

   உதட  ேலற்ப ம் ப னா வைக ேநா ள் ஒன் ; one of the sixteen ailments which affects the lips. 
(சா.அக.);.

     [உத  + ேநாய்.]

உதட் ேராகம்

 
 உதட் ேராகம் udaṭṭurōkam, ெப. (n.)

உதட்  ேநாய் பாரக்்க;see udatsu-noy.

உதடை்டப் க்க
ல்

 
 உதடை்டப் க்கல் udaṭṭaippidukkal, ெப. (n.)

   நிந்தைன அல்ல  இல்ைல என்பைதக் காட்  ேமார ் ; gesture to show remorse or negation.

     [உத  +  ஐ + க்கல்.]

உதடன்

 
 உதடன் udaḍaṉ, ெப. (n.)

   த த்த உதடைட ைடயவன். ( ன்.);; thick lipped person or the blubber- lipped.

     [உத  → உதடன்]

உத

உத  udaḍi, ெப. (n.)

   1. த த்த உதடை்ட ைடயவள்; blubber-lipped woman.

   2. த த்த உத கைள உைமய கடல் ன்வைக; purplish mullet. Upenius macronema, having thick lips.

     [உத  → உத .]
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உத

உத  udaḍu, ெப. (n.)

   1. வா தழ் (க ங். 128. );; lip.

   2. பாைன த யவற் ன் ளிம் ; brim, margin (W.);. 3.ெவட் வாய் ( ன்.);;

 edge of a wound.

   4. அல ன் இ பக்கத்  உத ; hairy fold of skin on either side of the slit of the vulva – labium majus. (சா.அக.);.

 Skt osta, ம. உத , க ஒத , ஒ , ஒத ;

   ெத. ெபத ;   ெகாலா. ெபதேவ, ெபத்ேதல்;பட .

     [உதழ்தல் = ேமெல த்தல், றத்தல், வாய் றத்தல். உதழ் → உத  = றக் ம் தன்ைமய .]

 உத 2 udaḍu, ெப. (n.)

   1. இட ைக; left hand.

   2. இட பக்கம்; left side.

     [உதழ்தல் = ேமெல த்தல், லக் தல், ஒ க் தல். உதழ் → உத  = நற்பணிக்  ஆகா  என 
லக்கப்பட்ட இட  ைக, இட  பக்கம்.]

உதண்

உதண் udaṇ, ெப. (n.)

   ;   ெமாட்டம் ; arrow - head of the sharp of a bud,

     "யாைன தணாற் க ந்தான்" ( ைணமாைல. 2);.

     [உதள் → உதண்]

உத

உத  udadi, ெப. (n.)

   1. கடல்; sea

     "ஒ த  காட் மால்" (இர  நாட் ப் 41.);.

   2. ல் (ஆ.அக.);; cloud.

   3. நீரக்் டம்; water jar.

     [உதகம் → உத ]

உதப்

உதப்  udappi, ெப. (n.)

   1. ெசரியாத இைர; undigested food in the stomach of a beast

     "இலத்  வாயாேலா ய தப் ேயாட"  ( வாலவா. 26.17);.

   2. ஈரல்; venticle of animals

   3. ெத க் ம் எச் ல்; saliva drivelling from the mouth, slaver (J);. (ெச.அக.);.

ம. உதப் .

     [உதப்  → உதப் .]

உதப் வாயன்

 
 உதப் வாயன் udappivāyaṉ, ெப. (n.)

   எச் ல் ெத க்கப் ேப ேவான்; one who emits salva while speaking a drooler (J.);. (ெச.அக.);.

     [உதகம் → உதப்  + வாயன்.]
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உதப்

உதப் 1 udappu, ெப. (n.)

   1. எ ரப்் ;   இட தல்; offence, opposition.

   2. அ த்தல்;   உைதத்தல்; kicking, striking. kick (ேசரநா.);.

   ம. உதப் ;க. ஒெத ேகாத ஒத் (உைத = ன் த்தல்);. 

     [உைத →  உைதப்  → உதப் ]

 உதப் 2 udappudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. க ந்  தல் ( ன்.);; to scold, reprove.

   2. அசச் ட் தல்;   இகழ்ந்  நீக் தல் ( ன்.);; to reject with an exclamation of disdain, to rebuff.

   3. தப் தல்; to move about it the mouth. mumble.

   4. வா னின்  உண் ம் ெபா ள் ெவளிவ ம்ப  யாய்ச் ைவத்தல் (ெசா.ஆ.க.); 

 munching awkwardly (ெச.அக.);.

     [ தப்  → உதப் .]

உதம்

உதம்1 udam, ெப. (n.)

   உதகம் ( டா);; water (ெச.அக.);

     [உதகம் → உதம் இனி. ஒதம் → உதம் என் மாம்.]

 உதம்2 udam, ெப. (n.)

   1. அைழத்தல்; calling

   2. ேகட்டல்; hearing.

     [உ  → உதம்.]

உதம்பதல்

 
 உதம்பதல் udambadal, ெப. (n.)

அதட் தல் frightening.

     [உ  → உதம்பல் = உரத்த ர டன் ேப ம் ேபச் . உ  ர ன் உயரச்் .]

உதம் -தல்

உதம் -தல் udambudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

ம த்தல் to deny, refuse

     [உ  → உதம்  = உரத்த ர ல் ேபச, எ ரத்் ப்ேபக.]

உதயகாலம்

உதயகாலம் udayagālam, ெப. (n.)

   1. ஞா , ங்கள் ண் ன்கள் ேதான் ங் காலம்; rising time of any heavenly body.

   2. ஞா  ேதான் ங்காலம்; time of sunrise, early morning (ெச.அக.);.

     [உ  → உதய + காலம். உ  = ேமெல ம் தல், ேதான் தல்.]

உதயகாைல

 
 உதயகாைல udayakālai, ெப. (n.)

உதயகாலம் பாரக்்க ( ன்.);;see udayakālam (ெச.அக.);.

     [உதயம் + காைல.]
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உதய ரி

உதய ரி1 udayagiri, ெப. (n.)

உதயப்ெபா ப்  பாரக்்க;see udaya-p-poruppu (ெச.அக.);.

     [உதயம் + ரி]

 உதய ரி2 udayagiri, ெப. (n.)

   ஞ் யாழ்த் ற வைக ( ங்.);; ancient secondary melody type of the Kuriñch tracts (ெச.அக.);.

     [உதயம் + ரி]

உதய மரன்

 
 உதய மரன் udayagumaraṉ, ெப. (n.)

   கா ரிப் ம் பட் னத் தரசனா ய ெந க் ள்ளி ன் தல்வன்; son of the king Nedumudi-k-kill of 
Kåvirippumpatinam (அ . ந்);.

     [உதயம் + மரன்.]

உதயண மாரகா
யம்

 
 உதயண மாரகா யம் udayaṇagumāragāviyam, ெப. (n.)

   வத்தவநாட்  அரசனா ய உதயண மார ைடய வரலாற்ைறக் ம் ஒ  த ழ் ல்; Tamil epic 
which describes the history of Udayana kumâran;

 of Vatsava country.

     [உதயணன் + மாரன் + கா யம். Sk kavya→ த. கா யம்.]

உதயணன்

 
 உதயணன் udayaṇaṉ, ெப. (n.)

   ெப ங்கைத ன்; Udayana, a celebrated King of vatsa and hero of the Peruń-kadai.

     [உ  → உதயம் → உதயணன்.]

உதயணன்கைத

உதயணன்கைத udayaṇaṉkadai, ெப. (n.)

ெகாங்  ேவளிரால் இயற்றப்பட்ட ெப ங்கைத 

 Perun-kadai, an epic written by Kongu-vésir, Cir. 10th C. recounting the life and exploits of Udayanan.

     [உதயணன் + கைத.]

உதயப்ப ப்பதம்

உதயப்ப ப்பதம் udayapparuppadam, ெப. (n.)

உத யப்ெபா ப்  பாரக்்க ( ல் நாய்ச.் 14,6.); see udaya. -р-роruppu.

     [உதயம் + ப ப்பதம் ெபாற்ைற → ெபாைற → ெபா ப்  → ப ப்பதம்.]

உதயப்ெபா ப்

உதயப்ெபா ப்  udayapporuppu, ெப. (n.)

   ஞா  உ க் ம் மைல ( வக. 2153, உைர.);; eastern mountain from behind which the sun is supposed to rise.

     [உதயம் + ெபா ப் .]
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உதயபர்வதம்

உதயபரவ்தம் udayabarvadam, ெப. (n.)

உதயப் ெபா ப்  பாரக்்க see பdaya-pporuppu, (ெச.அக.);

     [உதயம் + பரவ்தம் ப ப்பதம் → பரவ்தம்.]

உதயம்

பdayam.

ெப. (n.);

   1. ேதாற்றம்; appearance, becoming visible.

     "உதயாத்தமனம க் ளவாகாேவ" ( ரேபாத, 32.18);.

   2. நாண் ன், ேகாள் ன் த  யன ழ்த் ைச ய வானத் த் ேதான் ைக; rising of the Sun, planets and 
stars, appearance of heavenly body above the horizon.

   3. உ க் ங்காலம்; time of rising of a heavenly body.

   4. றப் ; birth, origin, appearance

   5. உதயப்ெபா ப்  பாரக்்க;see udaya-pporuppu

     "உதயத்  ெனற்  ேசரந்்த ெவாண் டர"் ( வக. 2153);.

   6. உதய ஒைர; constellation in which a planet is seen when on the horizon, ascendant.

   7. ஊ யம். (ஆ.அக.);; gain, earning. (ெச.அக.);.

     [உ   → உதயம்.]

உதயராகம்

உதயராகம் udayarākam, ெப. (n.)

   1. காைலப்பண் (பரத இராக. 69, உைர);; melody-type appropriate to the time of sun rise.

   2. உதயப்பண் பாரக்்க;see Udaya-p-pan

உதயெவ ேவாைர

 
 உதயெவ ேவாைர udayaveḻuvōrai, ெப. (n.)

   ;   றக் ம் ேபா  உதயமா ள்ள எ ேவாைர (இலக்கனம்);; sign rising at the moment of one's birth.

     [உதயம் + எ ம் + ஒைர.]

உதயேவாைர

உதயேவாைர udayavōrai, ெப. (n.)

   1 றக் ம்ேபா  உதயமா ள்ள ஒைர (இரா );;     "ஓைட மாகளிறனா தயரா " (கம்பரா. வவ. 
110);.

   2. தற்காலத்  உ க்   ேமாைர ( ன்.);; sign rising at present. (ெச.அக.);.

     [உதயம் + ஒைர.]

உதயன்

உதயன் udayaṉ, ெப. (n.)

   ஞா  (பாரத இந் ர 5.);; sun. (ெச.அக.);. 

     [உ  → உ  → உ யன் → உதயன்.]

உதயாத்தமனம்

உதயாத்தமனம் udayāddamaṉam, ெப. (n.)

   1. ஞா  எ வ  மைறவ மா ய காைல, மாைலகள்; sunrise and sunset. 

   2 ஞா , ங்கள், ண் ன்களின் ேதாற்றமைற கள்; rising and setting of the sun, moon, or other heavenly 
bodies. (ெச.அக.);

     [உதயம் + அத்தமனம்.]
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உதயா பன்

உதயா பன் udayādibaṉ, ெப. (n.)

   1. ஞா ; sun. 'உதயா ப ெனன நின்றாரத்ம் ெவங்ைக ல்" (ெவங் ைகக்ேகா. 15);.

   2. உதய ஒைரைய ஆ ம் ேகாள்; planet which is the lord of the rising sign, (ெச.அக.);

     [உதயம் + அ பன். அ யன் → அ பன்.]

உதயாைல

 
 உதயாைல udayālai, ெப. (n.)

உதயகாலம் பாரக்்க;see udayakálam.

     [உதயம்+ காைல - உதயகாைல → உதயாைல (ெகா.வ.);.]

உதரக்கட்

 
 உதரக்கட்  udarakkaṭṭu, ெப. (n.)

   அைரப்பட் ைக; girdle or belt made of gold or silver and worn over the dress.

     [உதரம் + கட் .]

உதரக்கனல்

உதரக்கனல் udarakkaṉal, ெப. (n.)

   1. ெசரிமானத் க்  உத ம் ெவப்பம்; body heat promoting proper digestion

   2. ப த் ; fire of hunger.

     [உதரம் + கனல்.]

உதரக்ெகா

 
 உதரக்ெகா  udarakkodi, ெப. (n.)

   ப  ( ன்.);; great hunger. (ெச.அக.);.

     [உதரம் + ெகா , ெகா  = ெகா த்தல், ப தல்.]

உதரத்

 
 உதரத்  udaraddī, ெப. (n.)

உ ரத்் ள் ஒன்றான சாடா அழல் (சாடராக் னி); ( டா.);. fire of hunger lit, stomach-fire, one of Uyir-t-ti.

     [உதரம் + .]

உதரத் ப்

 
 உதரத் ப்  udaradduḍippu, ெப. (n.)

   ப ; great hunger (W.);. (ெச.அக.);.

     [உதரம் + ப் .]

உதரபந்தனம்

உதரபந்தனம் udarabandaṉam, ெப. (n.)

உதரக்கட்  பாரக்்க;see udark-kaய

     " வ ற் தர பந்தனம்"

     [ வ். அமலனா . 4]

     [உதரம் + பந்தனம்.].
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உதரம்

உதரம் udaram, ெப. (n.)

   1. வ , 

 stomach, belly,abdomen, 

     'உதரங் ளிரந்் ' (பாரத வாச. 12);.

   2. க ப்ைப (ஆ.அக.);; womb, uterus.

   ம. உதரம்; Skt udara, Mar udara;

 AL uerus, Lth vedaras.

உ  என் ம் ச ் ட் களில் உ  இைடப்பட்டைதக் த்தல் காண்க. ஒ. ேநா அ  → அைத 
→அைதத்தல் = ங் தல், ப த்தல், அ  → அதரம் ப த்த உத .]

உதவ -த்தல்

உதவ -த்தல் udavaḍuddal,    4. ெச. . . (v.i.)

   உத  ெசய்தல்; to do a favour, bestow a benefit

     "ஏவல் ைன ெசய் ந்தாரக்் தவ த்தல்" (பழ 274);. (ெச.அக.);.

     [உத  + அ  - உதவ .]

உதவரங்ெகட்ட

 
 உதவரங்ெகட்ட  udavaraṅgeṭṭadu, ெப. (n.)

உதவறக் ெகட்ட  பாரக்்க (யாழ்ப்); see udavara-k-ketadu (ெச.அக.);.

     [உத  + அற + ெகட்ட  = உதவறக்ெகட்ட  → உதவரக்ெகட ்ட  → உதவரங்ெகட்ட  (ெகா.வ.);]

உதவரங்ெகட்டவன்

 
 உதவரங்ெகட்டவன் udavaraṅgeṭṭavaṉ, ெப. (n.)

   ங் ெகட்டவன்; person who is spoiled beyond hope of redemption (J.);. (ெச.அக.);.

     [உத  + அற + ெகட்டவன் - உதவறக்  ெகட்டவன் → உதவரங்ெகட்டவன் (ெகா.வ. );.]

உதவல்

உதவல் udaval, ெப. (n.)

)

   1. ெகா க்ைக ( டா.);. 

 giving.

   2. ைண ெசய்தல் (ஆ.அக.); 

 helping. (ெச.அக.);.

ம. உதவல்

     [உத  → உதவல்.]

உதவறக்ெகட்ட

பdawark-kadu

ெப. (n.);

ற் ங்

   ெகட்ட ; that which is spoiled beyond redemption (J.);. (ெச.அக.);.

     [உத  + அற + ெகட்ட  → உதவறக்ெகட்ட .]
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உதவாக்கட்ைட

 
 உதவாக்கடை்ட udavākkaṭṭai, ெப. (n.)

   பயனற்றவன்; worthless fellow, person who is good - for - nothing as a rotten piece of wood. (ெச.அக.);.

     [உதவாத + கடை்ட → உதவாக்கடை்ட.]

உதவாக்கைட

 
 உதவாக்கைட udavākkaḍai, ெப. (n.)

   பயனற்றவன்; worthless fellow, low-down creature. (ெச.அக.);.

உதவாக்க ற

உதவாக்க ற  udavāggaḻiguṟaḍu, ெப. (n.)

   பயனில்லாதவன்; worthless person,

     "காண் க்க ற்றைனேயா ேபாடா தவாக் க  றேட" (பஞ்ச. க. 1142);. (ெச.அக.);.

     [உதவாத + க  - ற  → உதவாக்க ற . க  = ;

   ற  சம்மட்  அ வாங் ம் ைட, இ ம் க்கடை்ட;இ  மக் ம் இயல் னள்.]

உதவாத்ேதன்

 
 உதவாத்ேதன் udavāddēṉ, ெப. (n.)

   கள்ளிச ்ெச ன ற்கட் ய ேதன், இ  ம ந் க் ம் கண் ேநாய்க்  தவா ; honey from the honey 
comb found near Kalli, a plant of the Euphorbia genus. This kind of honey is prohibited in medicine.

     [உதவாத + ேதன்.]

உதவாரக்ெகட்ட

 
 உதவாரக்ெகட்ட  udavārakkeṭṭadu, ெப. (n.)

உதவறக்ெகட்ட  பாரக்்க (யாழ்ப்.);;see udavara-k-kettadu (ெச.அக.);.

     [உத  + அற + ெகட்ட . - உதவறக் ெகட்ட  → உதவரக்ெகட ்ட  → உதவாரக்ெகட்ட  (ெகா.வ.);.]

உதவாரங்ெகட்டவ
ன்

 
 உதவாரங்ெகட்டவன் udavāraṅgeṭṭavaṉ, ெப. (n.)

உதவரக்ெகட்டவன் பாரக்்க.. (J.);;see udavara-k-kettava. (ெச.அக.);.

     [உத  + அற ெகட்டவன் – உதவறக்ெகட்டவன் → உதவரக் ெகட்டவன் → உதவாரங்ெகட்டவன். 
(ெகா.வ.);]

உத

உத  udavi, ெப. (n.)

   1. ைண; help, assistance, support.

     "ெசய்யாமற் ெசய்த உத க்க" ( றள், 101);.

   2. ெகாைட; gift, donation, contribution. 

உயரந்்தவரக்் த ய த " (கம்பரா. ேவள்  35);.

   3. ைண (ஆ.அக.);; companionship. (ெச.அக.);.

   ம. உத ;   க. ஒத  ேகாத ஒத்க், ஒத் ;   ட ெதால்ய;   . ஒத னி;பட ஒத .

     [உய் → உய்ந்  → உத்  → உ  → உத  உத .]
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உத ெசய்யாைன

 
 உத ெசய்யாைன uyuynduudduuduudavuudaviudaviseyyāṉai, ெப. (n.)

யாைனக் ட்டத் க் த் தைலைமயான யாைன ( ங்.); chief in a herd of wild elephants. (ெச.அக.);.

     [உத  + ெசய் + யாைன.)

உத ந்

 
 உத ந்  udavindu, ெப. (n.)

   நீரத்் ளி; drop of water. (சா.அக.);.

     [உதகம் +  ந்  - உதக ந்  → உத ந் .]

உத

உத 1 udavudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. ெகா த்தல்; to give, contribute, bestow.

     "ஈக்காற் ைண தவாதார"்  (நால .218);.

   2. ைண ெசய்தல்; to help. aid, assist.

     "நம்மாட் த ய நன்னரக்் " (ெப ங்.வத்தவ. 3;11);.

   3. த த்  நிற்றல்; to withstand, as an invading army.

     "இடத் த ம் நல்லா ைடய தரண்".

   4. ெசால் தல்; to report, tell, inform.

     "அன்ைனயரக்் தவல் ேவண் ம்" (கல்லா.40);.

     [உய் → உய்த்  → உத்  → உ  → உத .]

 உத 2 udavudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. யதாதல்; to be possible.

     "உத யேத ம் ெபரிேயாரக்் ட் " (ைசவச.பா .19);.

   2. பயன்ப தல்; to be of use இ  ம ந் க் த ம். (ெச.அக.);.

ம. உத க, க. ெத. ஒத .

     [உத்  → உ  → உத .]

உதள்

உதள் udaḷ, ெப. (n.)

   1. ஆட் க்கடா; ram, he-goat

     "உத  மப்ப ம்" (ெதால். ெபா ள், 602);.

   2. ஆ  ( வா.);; goat, sheep.

   3. ேமழ ஓைல ( வா.);; aries of the zodiac

   4. மரவைக (ெதால்.எ த்.400. உைர);; tree. (ெச.அக.);.

   ம. உதள்;க., பட ேகா .

     [உ  → உதள். ஆட் னங்களில் ஆணினம், உயரந்்  ப த் க் காணப்ப த ன் உதள் எனப்பட்ட . 
உ  = உயர் . ப ைம.]
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உதளிப்பைன

 
 உதளிப்பைன udaḷippaṉai, ெப. (n.)

); ந்தற்பைன பாரக்்க;see kúndapanai (ெச.அக.);.

     [உ  → உதள் → உதளி + பைன. உதள் = ப த் த்தல்.]

உதைள

 
 உதைள udaḷai, ெப. (n.)

   காட்டலரி வைக; jungle mango. (ெச.அக.);.

ம. உதளம்.

     [உதள் → உதைள, ப த்த அல்ல  அகன்ற இதழ்கைளக்

ெகாண்ட அலரி வைக]

உத நட- த்தல்

உத நட- த்தல் udaṟinaḍaddal, ெப. (n.)

   3. ெச. . . (v.i.);

ெவ க்

   ெவ க்ெகன்  நடத்தல்; to walk with short, quick,

 jerky steps. (ெச.அக.);

     [உத  → உத  + நட]

உத ப்பான்

 
 உத ப்பான் udaṟimuṟippāṉ, ெப. (n.)

   ம ந் ச ்ெச ; medicinal plant that grows only in hot and dry places. (ெச.அக.);.

உத

உத 1 udaṟudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அைசத்   எற் தல்; to shake off, throw off, shake out as a cloth

     "பாய த ப் ப ப்ப " (கம்பரா. கடல்தா. 4);. 2. லக் தல்;

 to renounce, as the world, friends, etc.

     "ேபறைனத்  ம ெவனேவ த த்தள்ள" (தா . ஆகார.3);.

     [உதல் → உத .]

 உத 2 udaṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ைரந்  அைசத்தல்; to move to and fro, to shake.

   2. ளிர,் அசச்ம் த யவற்றாற் ைக கால் ந ங் தல்; to shake, as one's hands, feet or body, through cold, 
fear or anger. (ெச.அக.);.

   ம. உத க க. ஒத . ஒத ;   ெத. உத , உ  உ ;   . உேத னி;கட. உதரப்் பட ஒத .

     [உதல் → உத .]

உத இ

 
 உத இ  udaṟuisivu, ெப. (n.)

   இ க் காய்சச்ல்; fever attended with trembling.

     [உத  + இ .]
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உத கா

உத கா  udaṟukāli, ெப. (n.)

   1. உைதகாற்ெபற்றம் ( ன்.);; cow that kicks or twitches away its leg and does not allow to be milked.

   2. காைல இ த்  நடப்பள்; woman who shakes her feet in walking, such gait-being supposed to bring evil upon her 
household. உள்ளைத ங் ெக த்தா த கா  வந் . (உ.வ.);. (ெச.அக.);.

     [உத  + கா .]

உத சன்னி

உத சன்னி udaṟusaṉṉi, ெப. (n.)

   1. ைககால்களில் ந க்கங் கா ேமார ்வைக இ க்காய்சச்ல்; a kind of fever attended with shaking or 
trembling of the limbs like typhoid. 

   2.. உடம் ல் ந க்க ண்டாக் ம் இ ; delirium

   3. உத  இ  பாரக்்க;see udaru – isivu. (சா.அக.);.

     [உத   + சன்னி]

உத ரம்

உத ரம் udaṟusuram, ெப. (n.)

   1. ளிர ்காய்சச்ல்; intermittent fever accompanied by cold and shivering.

   2. நச் க்காயசச்ல்; malarial fever, (சா.அக.);.

     [உத  + ரம்.]

உத வ

 
 உத வ  udaṟuvali, ெப. (n.)

   ந க்  ஊைத; shaking palsy. (ெச.அக.);.

     [உதற + வ .]

உத வாதம்

 
 உத வாதம் udaṟuvādam, ெப. (n.)

உத  வ  பாரக்்க;see udaru-vali (ெச.அக.);.

உதன்

 
 உதன் udaṉ, ெப. (n.)

   வன்; Siva (ஆ.அக.);.

     [உ  → உதள் = ேமலானவள், உயரந்்தவன்.]

உதாத்தம்

உதாத்தம் utāttam, ெப. (n.)

   1. ெசல்வத் யரச்் ைய ேய ம், மனத் ன் ெப ைமையேய ம், ேமம்ப த் க் வதா ய ஓர ்
அணிவைக (தண் -72);; figure of Speech which expresses either abundance of wealth, or the greatness of thought

   2. மைறகைளச ்ெசால் ம் ஒைச நான்க ள் ஒன்றா ய எ த்தேலாைச (  ைள, 
தடாதைக.8);; rising accent of one of the four Vědasvaram.

     [உ  → உதாத்தம் = உயர் , ன்ேனற்றம், ெச ப் .]

உதாத்தன்

உதாத்தன் utāttaṉ, ெப. (n.)

   1. ெபரிேயான்; great man.

   2. ெகாைடயாளி; liberal donor. (ெச.அக.);.

     [உ  → உதாத்தம் → உதாத்தன்.]
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உதாம்பரம்

 
 உதாம்பரம் utāmbaram, ெப. (n.)

   ெசம் ; copper (ெச.அக.);.

     [உ  → உ ம்பரம் → உதாம்பரம் (ெகா.வ.);.]

உ

உ 1 udi, ெப. (n.)

   1, ஒ ய மரம்; goom pain tree.

     "உ மரக் ள " (ெதால். எ த். 243);.

   2. மரவைக; falcate trumpet flower,

   3. உைலத் த்  ( ங்.);; bellows of the furnace of the iron smith

   4. சை்ச; science, learning knowledge.

     "உ ெயாேர ரண் ந்தந்த னிவ" (இர . அய .19);;

   5. உ ந் ; black

 gram 6.  இைழக்கட் ;

 any layer of the body with an aggregation of cells-tissue.

   7. கடலாத் ; falcate trumpet flower. (சா.அக.);.

     [உ  → உ  (ப த்த );. உ   = ேமெல ம் தல், ளரத்ல், ளங் தல்.]

 உ 2 udiddal,    4. ெச. . .(v.i.)

   ப த்தல்;   10 swell increase in size, ஆள் உ த்  ட்டான். (உ.வ.);.

     [உ  → உ . உ  = ேமெல ம் , ெபரியதா .]

 உ 3 udiddal,    4 ெச. . . (v.i.)

உ ச் யம்

 
 உ ச் யம் udicciyam, ெப. (n.)

   ெவட் ேவர;் fragran root (சா.அக.);.

     [உ த் யம் → உ ச் யம்.]

உ தன்

உ தன்1 udidaṉ, ெப. (n.)

   ேதான் னவன்; one who is bom ''உ தற் ரியாள் பணியால்" ( வக. 23);.

     [உ  → உ  → உ தன்.]

 உ தன்2 udidaṉ, ெப. (n.)

   பாண் ய மன்னன் (இைற.2,31);; Pandya king (ெச.அக.);.

     [உ  → உ  → உ யன் → உ தன்.]
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உ ப்

உ ப்  udippu, ெப. (n.)

.

   1. ேதாற்றம்; birth, appearance.

     "மரிப்ெபா ப் " ( ர ங் த்தா . 23);.

   2. ெமய்ய ; knowledge, wisdom

     "ஊற் ச ்ெச த் ட ப்ைப யாக் ம்" (யேசாதர. 1.65);.

   3. க்கம்; swelling. (சா.அக.);.

     [உ  → உ  → உ ப் .]

உ யஞ்ேசரல்

உ யஞ்ேசரல் udiyañjēral, ெப. (n.)

   மாபாரதப் ேபாரில் பாண்டவப் பைடக க் ப் ெப ஞ்ேசா  அளித்தவ னாகக் க தப்ப ம் பைழய 
ேசர ள் ஒ வன் (ப ற் ப். 20, ப கம்);; king who is said to have fed the armies of the Pāndavás in the Mahābhārata 
War.

     [உ  → உ  → உ யன் + ேசரல்.]

உ யம்பால்

 
 உ யம்பால் udiyambāl, ெப. (n.)

   ஒ ய மரத் ன் பால்; essence of the odina tree. (சா.அக.);

     [உ  → உ  + அம் + பால்.)

உ யம் ர்

 
 உ யம் ர ்udiyambūr, ெப. (n.)

   ஒ ர;் name of a

 village. (ெச.அக.);.

     [உ யன் + ரம் = உ யன் ரம் → உ யம் ர.்]

உ யமரம்

 
 உ யமரம் udiyamaram, ெப. (n.)

   ஒ யமரம்; goom

 pain tree. (சா.அக.);

     [உ  + மரம்]

உ யன்

உ யன் udiyaṉ, ெப. (n.)

   1. இயற்ெபயர;் proper name.

   2. ேசரன் ( வா.);; title of Cëra dynasty.

   3. அ வாளி; learned man.

     [உ .→ உ  → உ யன். உ  = உயரம், ேமன்ைம.]
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உ ர்

உ ர1் udir, ெப. (n.)

   ந மணசெ்ச ; the fagrant of root plant (சா.அக.);.

     [உ  → உ ர ்→ உ ர.் உ ர ்= ேமெல ம்பல், ந மணம்]

 உ ர2் udirdal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ழ் தல்;   10 drop off, as leaves, fruits; to fall out, as hair;

 to be blasted, nipped, shaken with the wind;

 to drop down, as tears.

     " வளியா னற்கா ரத்  ண் " (நால -19);.

   2. ரத்ல்; to crumble, fall to pieces, as cakes,

     "உ ன்ற ற் ண்  ெகாண் " (கந்த . ஆற் ப்.27);.

   3. சாதல்; to die, used in imprecations (W.);. 

நீ க் ர ரந்் ேபாவாய். ( ன்.);.

   4. ைலதல்; to be demolished.

     "உ ராம  ளெகால்" ( .ெவ.6.4.);.

ம. உ க.க. உ ர ்உ . உ ர ் ட த் (இைட ஆைட ெந ழல்);. . உ னி, உத னி.

     [உ  → உ ர ்→ உ ர.்]

உ ர்க் டாரி

 
 உ ரக்் டாரி udirkkiṭāri, ெப. (n.)

க டன் ழங்  Indian birth-wort (சா.அக.);.

     [உ ர ்+ டாரி. கடாரி → டாரி. கடாரி = கன்னித்தன்ைம, இளைம.]

உ ர்க் க் டாரி

 
 உ ரக்் க் டாரி udirkkukkiṭāri, ெப. (n.)

உ ரக்் டாரி பாரக்்க பdr-k-kidari]

உ ர்காய்

உ ரக்ாய் udirkāy, ெப. (n.)

   1. ெசாரி காய் காற்ற த்  உ ரந்்த காய் fallen fruit

   2. ைல னின்  ரிந்த காய்; fruit shaken from a bunch.

     [உ ர ்+ காய்]

உ ர்காலம்

 
 உ ரக்ாலம் udirkālam, ெப. (n.)

   இைல ர ்காலம்; season of the year during which leaves fall off from trees - Autumn (சா.அக.);.

     [உ ர ்→ உ ர ்+ காலம்]

உ ர்ேகாலகம்

 
 உ ரே்காலகம் udirālagam, ெப. (n.)

   ம்மா  ெவற் ைல; a dark and thick species of betel - Piper betel (சா.அக.);.

     [உ ர ்→ உ ர ்+ ேகாலகம். (க ப் .);]
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உ ர்சம்பம்

 
 உ ரச்ம்பம் udircambam, ெப. (n.)

ப த்  உ ரந்்த எ சை்ச, ripe lime fallen or dropped off the tree. (சா.அக.);.

     [உ ர ்→ உ ர ்+ சம்பம்.]

உ ர்ச

 
 உ ரச்  udircarugu, ெப. (n.)

   மரத் னின்  காய்ந்  ந்த இைல; the dried leaves dropped off the tree. (சா.அக.);.

     [உ ர ்- ச .]

உ ர்ப்பகம்

 
 உ ரப்்பகம் udirppagam, ெப. (n.)

   ச க்  மரம்; casuarina equisetifolia. (சா.அக.);.

     [உ ரப்்  → உ ரப்்பகம், ேகாைட ல் அல்ல  வறட் ல் இைல ரத்்  நிற் ம் இயல் ைடய 
மரம்.]

உ ர்ப்

உ ரப்்  udirppu, ெப. (n.)

   1. உ க்ைக spitting

   2. உ ர்  falling. (ஆ.அக.);.

     [உ ரப்்  → உ ரப்் .]

உ ர்பன்னீர்

 
 உ ரப்ன்னீர ்udirpaṉṉīr, ெப. (n.)

   பன்னீர ்மரம்; dew-flower,

     [உ ர ்+  பன்னீர.்]

உ ர்மணல்

உ ரம்ணல் 1 udirmaṇal, ெப. (n.)

   ற் ர ள்ள மணல்; loose damp sand (W.);.

   2. ைதமணல்; quick Sand.

     [உ ர ்+ மணல்.]

உ ர்

 
 உ ர்  udirvu, ெப. (n.)

உ ரை்க falling.

     [உ ர ்+ உ ர் .]

உ ர்ேவங்ைக

 
 உ ரே்வங்ைக udirvēṅgai, ெப. (n.)

உ ரேவங்ைக

பாரக்்க;see undinavāńgal (சா.அக.);.

     [உ ரம் + ேவங்ைக = உ ரே்வங்ைக.]
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உ ரக்கட்

உ ரக்கட்  udirakkaṭṭu, ெப. (n.)

   1. அரத்தத்ைத நி த் ைக; stoppage of hemorrhage.

   2. ப் ப் படாைம; non occurrence or suppression-of the menses.

     [உ ரம் + கட் .]

உ ரக்கல்

 
 உ ரக்கல் udirakkal, ெப. (n.)

   மாணிக்க வைக; blood stone, heliotrope.

     [உ ரம் + கல்.]

உ ரக்கலப்

 
 உ ரக்கலப்  udirakkalappu, ெப. (n.)

   அரத்தத் ெதாடர் ள்ள உற ; blood relationship, consanguinity.

     [உ ரம் + கலப் .]

உ ரக் ேடாரி

 
 உ ரக் ேடாரி udirakkuṭōri, ெப. (n.)

க டன் ழங்  ( .அ.); பாரக்்க;see karudan klangu.

உ  → உ ரம் - உ ரம் - ேடாரி. ( டாரி → கடாரி

- ேடாரி)

உ ரம் = ெசந்நீர.் ெசந்நிறம்

     [ டாரி ( ேடாரி); இளைம, கன்னித்தன்ைம.]

உ ரங்கைள-தல்

உ ரங்கைள-தல் udiraṅgaḷaidal,    2 ெச. :- (v.i.)

   அரத்தம் வ த்தல். ( றள், 948, உைர);; to bleed, draw out blood.

     [உ ரம் + கைளதல்]

உ ரச் க்கல்

 
 உ ரச் க்கல் udiraccikkal, ெப. (n.)

   மாத லக்  பற் ய ேநாய்; painful menstruation.

     [உ ரம் + க்கல். உ ரம் பாரக்்க;see udram]

உ ர ைல

 
 உ ர ைல udiracūlai, ெப. (n.)

   க ப்ப ேநாய் வைக; clots of blood formed in the uterus (W.);

     [உ ரம் + ைல. உ ரம் பாரக்்க;see udram.]

உ ரத் ப்

 
 உ ரத் ப்  udiradduḍippu, ெப. (n.)

   ெந ங் ய உற னர ்ப ந் ன்பங் கண்  உண்டா ம் மன வ த்தம்; painful sensation felt on seeing a near 
relation in suffering (W.);

     [உ ரம் + ப் . உ ரம் பாரக்்க;see udram.]
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உ ரத்ெத ப்

 
 உ ரதெ்த ப்  udiraddeṟippu, ெப. (n.)

   அரத்தந் ெதாடரப்ான உற ; blood relationship 

     'நாராயணத்வ பர க்தமான உ ரத் ெத ப்பாேல' (ஈ .);

உ ரம் - ெத ப் , ெத ப்  = பரவல், ெதாடரந்்  வ தல்

உ ரம் பாரக்்க see udram.)

உ ர நரம்

 
 உ ர நரம்  udiranarambu, ெப. (n.)

   அரத்த நா ; blood-vessel..

     [உ ரம் + நரம் . உ ரம் பாரக்்க;see udram]

உ ரப்பா

 
 உ ரப்பா  udirappāṭu, ெப. (n.)

   மகளிரக்்  ேந ம் ெப ம்பா  என் ம் ேநாய், ெப ங் ப்ேபாக் ; excessive menstruation.

     [உ ரம் + பா  ப - பா  (ப வ  பா ); ப தல் தல், ஒ தல், க தல்.]

உ ரப்ேபாக்

 
 உ ரப்ேபாக்  udirappōkku, ெப. (n.)

அரத்தம் ெவளிப்ேபாைக, bleeding.

     [உ ரம் + ேபாக்  உ ரம் பாரக்்க;see udiram.]

உ ரம்

உ ரம் udiram, ெப. (n.)

அரத்தம் 

 blood, 

     'உ ரம் உறவ ம்' ( வக. 1910, உைர.);.

உல் - எரிதல் க த்  ேவர.் உல் → உல → உ  → உ  (உ ); = எரிநிறம், வப் . உ  → உ ர ்→ உ ரம் → 
உ ரம் = ெசந்நீர ் , அரத்தம்.

அரத்தத்ைதக் ப் ம்  ( நிறம் = ெசந்நிறம்); என் ம் ெசால் ம் ' ' ( வப் ); 
ேவர யாகப் றந்த  என்பைத ஒப் க.

உ ரமாகாளி

 
 உ ரமாகாளி udiramākāḷi, ெப. (n.)

   ெபரிய ெவளவால் வைக; Vampire.

     [உ ரம்_மாகாளி) உ ரம் = ெசந்நிறம். மாகாளி என்ப  வ ல் ெபரிய . ெகா ந்தன்ைமய  
என் ம் ெபா ள்கைளக் ப்பால் ட் யதாகலாம்.

உ ர

ப்பான்

 
 ப்பான் muṟippāṉ, ட் க்  ராந்  என்றைழக்கப்ப ம் ைகச ்ெச  ( .அ.) 

 a plant that grows only in hot and dry places.

     [உ ரம் + ப்பான்]
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உ ரல் udiral

உ ரல் udiral udiral, ெப. (n.)

   உ ரந்்த ; flowers that have tallen down.

     "ேவங்ைக ரிந்த ண ரேலா ' (பரிபா.7.12.);. (ெச.அக.);.

     [உ ர ்→ உ ரல்]

உ ரேவங்ைக

 
 உ ரேவங்ைக udiravēṅgai, ெப. (n.)

   ேவங்ைக மரவைக ( .அ.);; East-Indian Kino, as having reddish sap. (ெச.அக.);.

உ

உ  udu, .ெப. (demons, pron).

   1. ேசய்ைமக் ம் அண்ைமக் ம் ந வனைதக் க் ம் ஒ  ட் ப் ெபயர;் that which is between the near 
and the more remote,

     "உ க்காண்" (யாப். .94. பக். 356.);.

   2. ன்னிைலயாளனிடம் உள்ள ெபா ள்; that which is near the person(s); spoken to. உ  என்ன? (யாழ்ப்.);.

   3. ன்னால்; in front of (எனக்  ன்);. (ெச.அக.);.

   ம. உ . க. உ , ெத. உ. . உன்த் பர.் ஊத்;    ஓ ;   . ஊ , ஊஅ ;   . த்; ரா. ஒத.்

     [உ → உந்  → உ. .]

உ க்கம்

உ க்கம் udukkam, ெப. (n.)

   1. நீர;் water.

   2. சம்பாரம் ட் ய ழம் ; curry juice.

க. உ க.

     [இதம் = நீர ்ஒதம் → உதம் → உ கம் → உ க்கம்.]

உ க்கலம்

 
 உ க்கலம் udukkalam, ெப. (n.)

   ந ல் ந்த மர ரல் அல்ல  கல் ரல்; mortar either of wood or stone.

 Skt உ கல (உரல்);.

     [உ  - ந ப்ப , கலம் = வான ஏனம், ந ப்ப ல் ள்ள உரல், உ க்கலம் எனப்பட்ட . 
இ  உ கலம் → உ கல எனச ்சமற் தத் ம், உ கல → ேரா=ல எனத் ெத ங் ம் ரிந்த . 
வடெமா  அகர த ல், ulukala = a wooden mortar, name of a particular kind of cup for holding the soma shaped 
like a mortar. எனக் றப்பட் த்தலால்  மர ரைலேய த ற் த்த ெசால்லாக இ  வழங் ய  என 
அ யலாம்.)

உ க

 
 உ க  udugadi, ெப. (n.)

   வாயாெல த்தல்; vornitng.. (சா.அக.);.

     [உ  + க . உ  + ேமெல ம்பல். க  = நிைலைம.]

உ ம்பரக் ட்டம்

 
 உ ம்பரக் ட்டம் udumbarakkuṭṭam, ெப. (n.)

   உடம்  வ ம் ெசம் ள்ளிகைள ைடய ஒ வைகக் ட்டம். இ  அரத்தத் ல் உ க் ம் 
ச் களால் ஏற்ப வதாகச ்ெசால்லப்ப ம்; a species of leprosy with red spots all over the body. It is said to be 

caused by a kind of germ supposed to be generated in the blood. (சா.அக.);.

     [உ ம்பரம் + ட்டம்.]
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உ ம்பரப்பரணி

உ ம்பரப்பரணி udumbarapparaṇi, ெப. (n.)

   1 காட்டாமணக் ; wild croton

   2. வப் க் காட்டாம கணக் ; red physic nut (சா.அக.);.

     [உ ம்பரம் - பரணி.]

உ ம்பரம்

உ ம்பரம்1 udumbaram, ெப. (n.)

   1. ெசம்  ( ங்.);; copper.

   2. அத்  மரம் ங்.); red-wooded fig tree.

   3. வா ற்ப ; threshold of a house (W.);. 

ஒன் ய  கபாடஞ் சா  ம்பரங் கடந்  ெசன்றான்.

   4. ெசவ்வகத்  ( .அ.);; red-flowered West-Indian pea-tree,

   5. எ க்  ( .அ.);; madar, 6 ெநற்களம் (ஆ.அக.);;

 threshing floor.

   7. வப் ; redness.

   8. ேபயத் ; wild fig-ficus oppositifolia.

   9. அத் ப்பழம்; the fruit of ficus glomerats.

   10. ைமயத்  அல்ல  ேதரத் ; hebrew tenah or European fig tree. (சா.அக.);

 உ ம்பரம்2 udumbaram, ெப. (n.)

   ;   ெசங் ட்ட ேநாய் (நாநாரத்்த.);; red leptosy.

உ கலம்

பப்ரவலா

உைத

உைத1 udaidal,    4. ெச. ன்றா  (v.t.)

.

   1. காலால் எற் தல்; lo kick. அவன் என்ைன உைதத்தான்.

   2. நன்றாக ஊன் தல்; to plant the foot firmly against a post or a wall.  

     ' ட் க்கடை்ட வைர உைதத் க் ெகாண் க் ற . (இ.வ.);. (ெச.அக.);

   3. தாக்  தல்; to dash and retreat (ஆ.அக.);.

     [உ -உைத ( ன்தள் தல்.);]

 உைத2 udaiddal,    4.ெச. ன்றா . (v.i.)

   1. காலாெலற் தல்; to kick.

     " ற்ெறான்ைற ைதத்தாய் ேபாற் " (ேதவா, 966, 1);.

   2. அவம த்தல்; to spum, reject. as advice (W.);. 

அவன் என் ேபசை்ச ைதத் த் தள்ளி ட்டான் (இ.வ.);.

   3. ெச த் தல்; to discharge, as an arrow.

     "இச் ைல ைதத்த ேகாற் லக்கம்" (கம்பரா. கார் க.9.);.

   4. அ த்தல்; to beal, strike. அவைன நன்றாய் உைதத்தான். (உ.வ.);.

     [உ  → உைத ( ன்தள் தல்);.]
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உைதகால்

உைதகால் udaikāl, ெப. (n.)

   1. தாங்  ட் க்கால்; prop, set against a slanting wall or a falling tree.

   2. ட் க்கால்; physical deformity whereby the hindlegs of an animal-touch each other;

 knock-knee, as in the case of overloaded donkeys.

   3. உைதக் ங்கால்; kickin leg.

     "உைதகாற் ப " ( டா. 3.13);.

   4. உத் ரத் ன் ள்ள த் க்கா ன் ஆரக் கால்கள்; supports to king post (C.E.M);. (ெச.அக.);.

     [உைத + கால்]

உைதகால்ெபற்றம்

 
 உைதகால்ெபற்றம் udaikālpeṟṟam, ெப. (n.)

   பால் கறக் ம் ேபா  உைதக் ம் இயல் ள்ள கறைவ மா ; cow with kicking keg.

     [உைத + கால் + ெபற்றம்]

உைதகா

உைதகா  udaikāli, ெப. (n.)

   உைதக் ங் ண ள்ள மா   (அ . ந்.பக்.788);; cow with kicking leg (ெச. அக.);.

     [உைத + கா . கால் → கா ]

உைதகாற்ப

 
 உைதகாற்ப  udaikāṟpasu, ெப. (n.)

உைதகால்ெபற்றம் பாரக்்க;see udai-käs-perram.

     [உைத + கால் + பக. ெபற்றம் →  ெபத்த → ெபச்  → ெப  = ப .]

உைதெகா

உைதெகா 1 udaigoḍuddal,    4. ெச. ன்றா  (v.i.)

   உைதத்தல்; to give kicks.

     [உைத + ெகா .]

 உைதெகா 2 udaigoḍuddal, ெப. (n.)

   4. ெச. . . (v.i.);

   1. ட் க்ெகா த்தல்; to set a prop, put a buttress as against wall or a tree.

   2. ஊஞ்சைல ஆட் க்ெகாள் தல்; to push and give impulse to a swing. (J);. (ெச.அக.);.

     [உைத + ெகா .]

உைத வர்

உைத வர ்udaisuvar, ெப. (n.)

   1. ட் ச் வர;் wall rest, buttress.

   2. அைண வர;் supporting wall.

     [உைத + வர.்]

     [P]

உைதகவர்

உைதகவர ்udaigavar, ெப. (n.)

   1. ளிரால் ந க்கங்ெகாள்ளல்; shivering with cold.

   2. அசச்த்தால் ந க்கங் ெகாள்ளல்; trembling with fear.

   3. வ ப்  அல்ல  இ ப் னால் ைக கால் உைதத் க் ெகாள்ளல்; violent and irregular motion of the limbs 
through fits. (சா.அக.);.

     [உைத → உைதத்  + ெகாள்ளல்.]
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உைதப்பள

உைதப்பள  udaippaḷavu, ெப. (n.)

   ைகதெ்தா ப் ெபா ; moment.

     "கண்ணன் உைதப்பள  ேபா  ேபாக் ன் " ( வ். இயற். நான் க. 32);. (ெச.அக.);.

     [உைத → உைதப்  + அள .]

உைத

 
 உைத  udaibu, ெப. (n.)

   -கத  ( ங்.);; door (ெச.அக.);.

     [உைதப்  → உைத . ( ன்தள் வ .);]

உைதமானம்

உைதமானம் udaimāṉam, ெப. (n.)

   1. ட் ; backing of an abutment, buttress of an arch;

 prop, support

   2. க நாடகத் ப்பாக் க் ைகப் ; pistol grip of a Karnatic gun.

     [உைத → உைதமானம், மானம் = ெசால்லாக்க ஈ .]

உைதயக்காப்

 
 உைதயக்காப்  udaiyakkāppu, ெப. (n.)

   நன்றாக அ க்ைக; sound thrashing. (ெச.அக.);.

     [உைத + அ + காப் . (காய்ப் .);]

உைதயப்ெப மா
ள்

 
 உைதயப்ெப மாள் udaiyapperumāḷ, ெப. (n.)

   பட்டனி; starvation (ெச.அக.);.

     [உைத →  உைதய + ெப மாள். ெப மா க் ரிய ேநான் .]

உைதயம்

 
 உைதயம் udaiyam, ெப. (n.)

   ெச ப்பைட; a low spreading plant grown in the fields.

     [உைத → உைதயம்]

உைதயர க்கஞ்

 
 உைதயர க்கஞ்  udaiyaralikkañji, ெப. (n.)

   பசை்சக் க ப் ரம்; crude camphor. (சா.அக.);.

     [உைத + அர  + கஞ் .]

உைதயவன்பால்

 
 உைதயவன்பால் udaiyavaṉpāl, ெப. (n.)

   எ க்கன் பால்; the milky juice of madar or sun plant. (சா.அக.);.

     [உைதயவள் + பால்.]
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உைத ண்ணி

 
 உைத ண்ணி udaiyuṇṇi, ெப. (n.)

   காலால் உைதப  பவர;் one who is repeatedly kicked. (சா.அக.);.

     [உைத + உண்ணி.]

உேதாள்

உேதாள் utōḷ, . .எ. (adv)

உேதாளி பாரக்்க;see udoli (ெதால், எ த். 398, உைர.);. (ெச.அக.);.

     [உ →  → உதா → உேதா → உேதாள்.]

உேதாளி

உேதாளி utōḷi, ெப. (n.)

   உவ் டம் (ெதால். எ த். 159);; the place where the person addressed is or the intermediate place.

     [உ → உ  → உதா → உேதா → உேதாள் → உேதாளி.]

உந்த

உந்த unda,    .ெப.எ. (adi) உங்ேக ள்ள; which is near the person addressed or which is intermediate.

     "உந்தேவல்" (பாரத. ப னான். 213.);. (ெச.அக.);.

     [உ → உந்  → உந்த.]

உந்தரம்

உந்தரம் undaram, ெப. (n.)

   1. வ ; way (W.);.

   2. எ ; rat (ெச.அக.);.

     [உந்  → உந்தரம்.]

உந்தல்

உந்தல்1 undal, ெப. (n.)

   1. தள் , உந் ; push.

   2. தள்ளி க் ன்ற பாகம்; the projecting part

   3. ைளத்  நிற் ன்ற நிைல; jutting out, projection. (ேசரநா.);.

   ம. உந்தல்;ேகாத உந்  (தள் ); ட உந் .

     [உந்  → உந்தல்.]

 உந்தல்2 undal, ெப. (n.)

   1. உயரச்் ; height

   2. யாழ் நரம்  தட ைக; thrumming to test the strings of the ya.

     "நரம்  ைன ந் தட த் தள்ள ந்தல்" ( ரம் . கண்ணன் மணம் 146);. (ெச.அக.);

   3. ஏ ைக (ஆ.அக.); climbing.

     [உ → உந்  → உந்தல்.]
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உந்

உந் 1 undi, ெப. (n.)

   1. ேப ம்ேபா  வாய் வ க் காற்ைறத் தள் வதாகக் க தப்ப ம் ெகாப் ன் உட்பக்கம் ெகாப் ழ் 
naval.

     "உந்  ேமல் நான் க ைனப் பைடத்தான்" ( வ். ெபரிய , 5.4.1.);.

   2. வ ; belly, stomach.

     "உந் ப க் " ( வாலவா. ப .1.);.

   3. நீரச்்  ( வா.);; whirlpool.

   4. ஆ ; river.

     "அ ம் ற ந்  மடந்ைதயர"் (இர  க் . 267.);.

   5. யாற் ைடக் ைற; small island in a river." ணகடற் வரத் ங் உப் ன ந் " (ம ைரக் 245);.

   5. நீர ்( ங்.);; water.

   7. கடல்; Sea.

     "உந் லகத் ல்" ( . . பர. உேலாகா. 1);.

   8. ேதரின் உ ைள car wheel

     "உந்  கனா ைட ந் ரதம்" (பாரத ப ன் ன். 12);.

   9. ேதரத்்தட்  ( ங்.);; middle lost of a car.

   10. மகளிர ் ைளயாட் வைக ( ங்.);; a game of Indian women somewhat akin to the English game of battle dore 
and shuttlecock.

உந் ச்

உந் ச்  undiccuḻi, ெப. (n.)

   1. ெகாப் ழ்ச் :curve or involution of the naval

   2. நீரச்் ; whirlpool. (ெச.அக.);.

     [உந்  + ]

உந் டம்

உந் டம் undiḍam, ெப. (n.)

   உவ் டம்; yonder place. where the person addressed is

     "ெபாய் ன்ற ேவ ய ேரா " ந் டம்" ( க்ேகா, 223.);. (ெச.அக.);.

     [உ → உந்  → இடம்.]

உந் நாளம்

உந் நாளம் undināḷam, ெப. (n.)

   ெகாப் ழ்க் ெகா ; umbilical cord,

     "உந்  நாளத்ைத ெமல்லவரிந் " (  வாைனக் ேகாசெ்சங், 78.);. (ெச.அக.);.

     [உந்  → உந்  → நாளம்.]

உந் பற-த்தல்

உந் பற-த்தல் undibaṟattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   ழாங் ய மகளிர ்உந்  ைளயாட்டா தல்; to play the game of unit, an ancient game, consisting prob. In 
jumping accompanied by singing.

     "உந் பறந்தெவாளி ைழயாரக்ள்" ( வ். ெபரியாழ். 3.9.11.);. (ெச.அக.);.

     [உ → உந்  → உந்  + பறத்தல்.]

உந் த்ேதான்

 
 உந் த்ேதான் undipūttōṉ, ெப. (n.)

   மால் ( வா.);; Visnu, with a lotus flower sprouting from His navel (ெச.அக.);

     [உந்  + த்ேதான்.]
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உந் ல்வந்ேதா
ன்

 
 உந் ல்வந்ேதான் undiyilvandōṉ, ெப. (n.)

   நான் கன் ( ங்.);; Brahma who has sprung from Visnu's navel lotus. (ெச.அக.);,

     [உந்  + இல் + வந்ேதான்.]

உந் த்ேதா
ன்

 
 உந் த்ேதான் undiyiludiddōṉ, ெப. (n.)

உந் ல்

வந்ேதான் பாரக்்க;see ( வா.); undiyil-vandon (ெச.அக.);.

     [உந்  + இல் + உ த்ேதான்.]

உந்

உந் 1 undudal,    5 ெச ன்றா  (v.t.)

   1. தள் தல்; to push out, thrust forward.

     "உந் டெவ ந்  ழ் " (ஞானா. 16:17);.

   2. ெய தல்; to cast away

     "கரிகேடரத்ெ்தாைக…. யள்ளிேய ந் னன்" (கந்த . நகர . 23.);.

   3. அம்  த யன தல்; to shoot. as an arrow, as a spear.

     "சரங்கள் ம ந்த" (பாரத ட்ப. 104.);, 4, ெச த் தல்;

 to drive as a chariot

     "ேதரிைனத ் ேரான ந் னான்" (பாரத நிைர . 86.);.

   5. அ ப் தல்; to despatch, send,

     "வ ர  தன்ைன யாங்ேக ந் னன்" ( ரேபாத. 24.45);.

   6. ெவளிப்ப த்தல்; to produce, cause to appear.

     "கடல்வண ந் ந் ய ற் தழ்த ்தாமைர" (கம்பரா. ைள. 121.);.

   7. யாழ்நரம்  ெத த்தல்; to thrum, as a string of the

   8. மர த யன கைட go to tum in a lathe, to rub, as two sticks together till they ignite.

     "உந்தேவ காட்டாக் ற்ேறான்ற" ( .ேபா. 9.3.2.);

   9. ஆயக்காய் த யன உ ட் தல்; to loss, as dice, கவ ந் னார.் ( ன்.);

உந் ரம்

 
 உந் ரம் unduram, ெப. (n.)

எ  mouse, (ஆ.அக.);.

     [உந்  → உந் ரம், உந் ரல் = ைடதல்.]

உந்

உந்  unduru, ெப. (n.)

   1. ெப சச்ாளி ( ங்.);; bandicoot.

   2. ஏ ; mouse. (அ.ஆக.);;

 mouse (ெச.அக.);.

     [உந்  → உந் ரம் உந் ரல் = ைடதல்.]
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உந் வண்

 
 உந் வண்  unduvaṇṭi, ெப. (n.)

உந் க் ெகாண்  ேபாவ ேபால் அைமந்த வண்  (ேசரநா.);. go-cart.

ம. உந் வண்

     [உந்  + வண் ]

உந் ழ்

உந் ழ் undūḻ, ெப. (n.)

   ெப ங் ல்; large bamboo.

     "உரி நா ற ழ்ெதாத் ந் ழ் ளம்" ( ஞ் ப், 65.);. (ெச.அக.);. 

     [உ → உந்  → உந் ல் →  உந் ழ். உந் தல் = ப த்தல்.]

உந்ெத ச்

 
 உந்ெத ச்  uridunāṟaviḻdoddunduḻāviḷamguṟiñjipceagauunduundulundūḻundudalparuddalundeḻucci, ெப. (n.)

கண்ணில் ப த் க் காையப்ேபால் ெகட்ட தைச வள ம் கண்ேணாய் வைக ெளான்  eye disease, 
(ஆ.அக.);.

     [உந்  + எ ச் ]

உந்ைத

உந்ைத undai, ெப. (n.)

   உன் அப்பன்; your father. 

     '' தர ்வந்தன. ந்ைத ெசால்ேலா " (கம்பரா. பள்ளி, 2.);.

     [உன் + தந்ைத + உந்ைத.]

உப்பக்கம்

உப்பக்கம் uppakkam, ெப. (n.)

   1. உந்தப்பக்கம்; yonder, where the person addressed is, or that (intermedia);

 side.

     "உப்பக்க ேநாக் " (வள் வமா. 21.);.

   2.  back

     "ஊைழ  ப்பக்கங்காண்பர"் ( றள், 620); 

   ன்பக்கம்; back or hind side. (ெச.அக.);

ம வ உப்பால். ெவரிந்:

     [உ + பக்கம்.]

உப்பங்க

உப்பங்க  uppaṅgaḻi, ெப. (n.)

   1. காயல்; backwater.

   2. உப்பளம் ( ன்.); salt-pan. (W.);. (ெச.அக.);.

     [உப்  + அம் + க ]

உப்பங்காற்

 
 உப்பங்காற்  uppaṅgāṟṟu, ெப. (n.)

கடற் காற்  see breeze (ெச.அக.);

     [உப்  + அம் + காற் .]
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உப்பங்ேகாைர

உப்பங்ேகாைர uppaṅārai, ெப. (n.)

   உவர ்நிலத் ல் ைளப்பதான ைகப் க் ேகாைர (M.N.A.D II,170);; a bitter sedge that grows only by the side of 
salt marshes.

     [உப்  + அம் + ேகாைர.]

     [P]

உப்பங்ேகாைர

உப்பசம்

உப்பசம் uppasam, ெப. (n.)

   1. ஈைளேநாய் 

 asthma. 

   2.  க்கம்; or swelling, as of the abdomen 

வ  உப்பசமா க் ற  (உ.வ.);. (ெச.அக.);

ெத. உப்பச .

     [உப்  → உப்பம் (ெதா.ெப.);. உ → உப்  ( ங் தல்); _ உப்பசம்.);

உப்பட்டம்

உப்பட்டம் uppaṭṭam, ெப. (n.)

   1. உப் க் ட்  மரம்; while mangrove

   2. வர ் ைளயாட்  வைக; children's game.

ம. உரப்்பம்.

     [உப்  + ஆட்டம் - உப்பாட்டம் → உப்பட்டம் உப் ப் ெபா ையச ் மப்ப  ேபான்ற ஆட்டம்]

உப்பட்

 
 உப்பட்  uppaṭṭi, ெப. (n.)

அரிக்கட்  (யாழ்ப்.);. sheaf.

     [உ → உப்  → உப்பட்  ஒன் ன் ேமல் ஒன்றாக ைவத்  உயரத்் க் கட் ம் கட் .]

உப்பட்

உப்பட்  uppaṭṭu, ெப. (n.)

   1. ேபாளிப்பணிகாரம் cake made of wheat flour enclosing it boiled with dhal and Sugar or jaggery. (அ.ஆக.);.

     [உள் → உப்பட்  (உட்ப ல் அதாவ  ந ல் இனிப்  ைவத் ச ் டப்பட்ட பணிகாரம்.);]

உப்பந்தரைவ

 
 உப்பந்தரைவ uppandaravai, ெப. (n.)

   உவர ்நிலம்; saline soll. (ெச.அக.);

     [உப்  + அம் + தரைவ, தரைவ = தரிகநிலம்.]

உப்பம்ப த்

உப்பம்ப த்  uppambarutti, ெப. (n.)

   ப த்  வைக; Indian cotton plant. M.sh. Gossypium herbaceum (G.sm.D.l.i 226);. (ெச.அக.);.

     [உ → உப்பம் + ப த் ]

உப்பைம-த்தல்

உப்பைம-த்தல் uppamaittal,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

   உப்  ைளத்தல்; to produce salt (ெச.அக.);.

     [உப்  + அைம.]
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உப்பைமப்ேபார்

 
 உப்பைமப்ேபார ்uppamaippōr, ெப. (n.)

   உமணர ்( வா.);; salt manufacturers, dwellers in maritime tracts (ெச.அக.);.

     [ம வ, உப்பளவர,் க யர;்

உப் ச ்ெசய்ேவார,் உப்பாரவர,் அளவர.்]

உப்பர்

 
 உப்பர ்uppar, ெப. (n.)

உப்பைமப்ேபார ்பாரக்்க;see uppamaippor (ெச.அக.);

     [உப்  → உப்பர.்]

உப்பரம்

 
 உப்பரம் upparam, ெப. (n.)

   வ ற் ப் ெபா மல்; flatulent distension of the abdomen, tympanites (ெச.அக.);.

ெத. உப்பர

     [உப்  → உப்பரம்]

உப்பரவர்

உப்பரவர ்upparavar, ெப. (n.)

   1. ள த ய அக ந் ெத ங்கள்; a Telugu caste who are usually tank and well diggers, and road-workers, and 
who ordinarily bear the title mestin

   2. றவ ள் ஒ  வ ப்பார;் a branch of Kuravās who deal in karu-weppilafand style themselves Chetties. (ெச.அக.);

ெத. உப்பர.

     [உ → உப்பரம் → உப்பரவர]்

உப்பரி

உப்பரி uppari, ெப. (n.)

   1. ைக ; excess

   2. ேமற்படல்;   உயரத்ல்; heightening

     [உப்  → உப்பரி]

உப்பரிகாண்( )-
தல்

உப்பரிகாண்( )-தல் upparikāṇṇudal,    12 ெச. .  (v.t.)

   அள  ந்  கா தல்; to swell, increase in quantity, as old raw rice in boiling (ெச.அக.);.

   க.. பட உப்பரி ;ெத. உப்பரின்

     [உ→ உப்  → உப்பரி + காண்( );-தல், உப்பரி = ேமற்ப தல், தல், உப்பரி - உபரி எனத் ரிந்த .]

உப்பரிைக

உப்பரிைக1 upparigai, ெப. (n.)

   ேமல்மாடம்; uppe storey

     "ஆடகப் ரிைச ப்பரிைக" (மசச் . ைந சா. 2.);.

   ம. உப்பரிக்க க. உப்பரிெக;ெத. உப்பரிக

     [உ → உப்பரி → உப்பரிைக. உப்பரி = ேமற்ப தல், ேமற்கட்டடம்.)

உப்பளநீலம்

உப்பளநீலம் uppaḷanīlam, ெப. (n.)

   ஒ வைக நீலமணி; variety of sapphire (S.l.I.ii. 204,63);. (ெச.அக.);.

     [உப்  →  உப்பளம் → நீலம்]
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உப்பளம்

உப்பளம் uppaḷam, ெப. (n.)

   1. உப் ைள நிலம் ( ங்.);; salt-pans, 2 க நிலம் ( ங்.);;

 saline soil. (ெச.அக.);

   ம. உப்பளம்;   க. உப்பள;   ட உப்பாெல;ெத. உப்பள .

     [உப்  + அளம், அளம் = ெச , உப் ச ்ெச ந்த நிலம்.]

உப்பளவர்

 
 உப்பளவர ்uppaḷavar, ெப. (n.)

   ெநய்தல் நில மக்கள்; dwellers in martime tracts (அ.ஆக.);

     [உப்  + அளம் + அர]்

உப்பளவன்

 

 உப்பளவன் uppaḷavaṉ, ெப. (n.)

உப்  ைளப்ேபான் salt-maker.

   ம. உப்பளவன்;க. உப்பார.

     [உப் _அள(ம்);_அன்.]

உப்பள

 
 உப்பள  uppaḷaṟu, ெப. (n.)

   களிமண் ம் உப் மண syri ssolis semiflsvih (m.m);; soil containing clay and sand impregnated with alkaline matters, 
generally found along the coasts (ெச.அக.);

உப்ப

 
 உப்ப  uppaṟugu, ெப. (n.)

   உவர ்நிலத் ள்ள); ஒ வைக ய  (சங்.அக.);; species of Bermuda-grass growing in maritime tracts (ெச.அக.);.

     [உப்  + அ .]

உப்பனா

உப்பனா  uppaṉāṟu, ெப. (n.)

   கட ந்  எ ரத்் ப் ெப ய உவரநீ் ள்ள ஆ  (அ வசா. 147);; back-water, regarded as a river of salt 
water. (ெச.அக.);.

     [உப்  → உப்பன் + ஆ .]

உப்பாயம்

உப்பாயம் uppāyam, ெப. (n.)

   உப் வரி; salt tax (S.l.l.ii, 115.);. (ெச.அக.);.

     [உப்  + ஆயம்.]

உப்பாரக்காரன்

 
 உப்பாரக்காரன் uppārakkāraṉ, ெப. (n.)

ண்ணாம்  ம் ேவைலக்காரன் (சங்.அக.); one who plasters a wall, who rubs mortar. (ெச.அக.);.

     [உப்  → உப்பாரம் + காரன். உப்  + அனம் - உப்பளம் → உப்பாளம் – உப்பாரம். உப் ைளப்ேபார ்
கடற் ளிஞ் ல், கண்ணாம் ம் ற்றதால், காலப்ேபாக் ல் ெசால் இப்ெபா ள் ெபற்ற .]
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உப்பால்

உப்பால் uppāl, ெப. (n.)

   1. உந்தப் பக்கம்; the side near person addressed, intermediate side.

   2. ேம டம்; upper of further region.

     "உப்பா யரந்்த உலகம் ம்" (நான்மணி. 27.);.

   3.  back

     [உ + பால்.]

உப்பா

 
 உப்பா  uppāṟu, ெப. (n.)

   காட்டா ; country stream, usu, dry except in the rainy season. (Tinn.);. (ெச.அக..);

     [உப்  + ஆ , உ ப் தல் → உப் தல் = உலரத்ல், ைரந்ேதா

வறண்  ேபாதல்.]

உப்பானி

 
 உப்பானி uppāṉi, ெப. (n.)

உப் ச ் மத்தல் பாரக்்க;see uppu.c-cபாatal 

அவன் உப்பானி க் றான் (ெச.அக.);

ம. உப் த் க் தல், உப் டை்ட

     [உப்  → உப்பானி]

உப்

 
 உப்  uppi, ெப. (n.)

   ெசவ்வகத் ; scarlet, flowered Cessabame.

     [உ ப்  →  உப்  → உப் . உ ப்  = எரிதல், வப் .]

உப் சம்

 
 உப் சம் uppisam, ெப. (n.)

உப்பசம் பாரக்்க see Uppašam.

     [உப்  → உப்பசம் → உப் சம் (ெகா.வ.);.]

உப் ஞ்

உப் ஞ்  uppiñji, ெப. (n.)

   இஞ் வைக; a kind of ginger (S.l.l.ii 299);. (ெச.அக.);.

     [உப்  + இஞ் ]

உப் ட்ட

உப் ட்ட  uppiṭṭadu, ெப. (n.)

   1. ஊ காய்; pickles

   2. உப் ட் ப் பா காத்த பண்டம்; that whichis salted and preserveds (ெச.அக.);.

     [உப்  + இட்ட  - உப் ட்ட .]

உப் ட்டவர்

 
 உப் ட்டவர ்uppiṭṭavar, ெப. (n.)

   உணவளித்தவர;் one who offered food, help [உப்  + இட்டவர.்]
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உப் -தல்

உப் -தல் uppiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   உப் ட்ட உணவளித்தல்; to turnish food seasoned with salt 

உப் ட்டவைர உள்ளள ம் நிைன. (ெச.அக.);.

     [உப்  + இ .]

உப் தம்

 
 உப் தம் uppidam, ெப. (n.)

   த் ன் வைக ( ங்.);; a kind of dance.

     [உப்  → உப் தம்.]

உப் ல்லாப்ேபச்

 
 உப் ல்லாப்ேபச்  uppillāppēccu, ெப. (n.)

   பயனற்ற உைரயாடல்; insipid discourse.

     [உப்  + இல்லா + ேபச் .]

உப் லாங்ெகா

 
 உப் லாங்ெகா  uppilāṅgoḍi, ெப. (n.)

   இண்டங்ெகா ; a species of stinking swallow-wort. (ெச.அக.);.

     [உப் லாம் + ெகா .]

     [P]

உப் லாங்ெகா

உப்

உப் 1 uppili, ெப. (n.)

   உப் ல்லாத ; that which is without salt

     "உப் ப் க்கல்" ( வக. 2984.);. (ெச.அக.);.

ம. உப் ல, உப்

     [உப்  + இ ]

 உப்  uppili, ெப. (n.)

   1. ெதாடக்  (மைல.);; tiger-stopper, 2.இரண் ;

 species of sensitive tree (W.);.

   3. ஈரெ்கால் க் ெகா  (மைல);; a species of stinking swallow-wort.

     [உப்  + இ .]

 உப் 3 uppili, ெப. (n.)

   ஒ ர;் name of a village.

     [ஒப்  → உப் . ஒப்  பாரக்்க;see appilli]

உப் கம்

 
 உப் கம் uppiligam, ெப. (n.)

   க ப் ச ்ேசாளம்; back millet.

     [உ ப்  (ேவதல்); → உப்  → உப் கம் எரிந்  க த் ப் ேபானாற் ேபால் க நிறம் ெபற்றதால் 
க ப் ச ்ேசாளம் உப் கம் எனப்பட்ட .]
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உப்

 
 உப்  uppiliḍu, ெப. (n.)

   உப் ட்ட ெபா ள்; pickles, that are sailed. (ெச.அக.);

     [உப்  + இல் + இ .]

உப் ப்பாைன

பppl-p-pra.

ெப. (n.);

   உப் ன்  உண் ம் ைகம்ைம ேநான் ; observance in which widows in mourning abstain from salted food. 
(Tinn.); (ெச.அக.);.

     [உப்  + இ _+ பாைன. பாரைன → பாைன.]

உப் யப்பன்

 
 உப் யப்பன் uppiliyappaṉ, ெப. (n.)

ஒப் யப்பன் பாரக்்க;see oppliyappan (அ.ஆக.);.

     [ ற்ெறட் த் ப்ப க ெளான்றா ய ண்ணகரிற் ேகா ல் ெகாண்ட மால், 
ஒப் யப்பன் என்ப , ஒப் ல் லாதவனா ய மாைலக் த்த . ஒப்  + இ  = ஒப்  → உப்  
(ெகா.வ.);, உப்  + அப்பன் கன்னடநாட் ல் இசெ்சால் ஒ , ஒ யப்பன் எனத் ரிந் ள்ள . 
ெத ங் ல் ஒ ளிகான், ஒ ளிகா  எனத் ரிந் ள்ள .]

உப் யன்

 
 உப் யன் uppiliyaṉ, ெப. (n.)

   உப்பைமக் ம் பணியாளன்; member of a caste of salt-workers. (ெச.அக.);.

க. உப்ப க.

     [உப்பளன் → உப் யன் (ெகா.வ.);.]

உப் ற் உ

 
 உப் ற் உ  uppiṟkuuṟudi, ெப. (n.)

   கட் க்ெகா ; a creeper, smilax pseudochina.

     [உப் ற்  + உ . ம த் வப்பயன் க ய .]

உப் ண் வரி

 
 உப் ண் வரி uppīṇṭuvari, ெப. (n.)

   உப்  நிைறந்த கடல்; sea, as full of salt (அ.ஆக.);

     [உப்  + ஈண்   + உவரி]
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உப்

உப் 1 uppu, ெப. (n.)

   1. கடல் நீைர ஆ யாக்  உணக் ய ப க வ வ உவரப்் ைடய ெவண் கல் ( றள், 1302.);; salt alkali.

   2. க ப் , ெவ ப் , இந் ப் , ஒட் ப் , அமரி ப் ; each of five kinds of salt said to be used by alchemists.

   3. உவரப்்  ( ங்.);; saltness.

   4. உவரக்்கடல்; sea of salt water.

     "உப் னிற்கயல் ெபா த் ள பதாைகயார"் (இர  க் .125);.

   5. இனிைம; sweetness, deliciousness.

     " ட ற்ேறான் ய ப் " ( றள் 1328.);.

   6. மகளிர ் ைளயாட்  en soas ( வா.);; a game of women.

   ம. க., ெத. .. பட, ெகார., இ  ம், ட. உப் ;   ைக. உ ;   ேகா., . உப்;   ெகாலா. ப. நா. 
ப்;   ேகாண். ஓவர;்   பர.் ப;கட. கப, ப் . . ெபக், மா. ெபக் ரா. ேப.

     [உ → உப் . உப் தல் = உயரத்ல், ேமெல ம் த்ேதான் தல், ப தல்.] 

உப்  வய ல் கடல் நீர ்ஆ யான ன் ேமல் ரண்ட ப கத் களின் ரட்  ேநாக்  உப்  எனப் 
ெபயர ்ெபற்ற .

 உப் 2 uppu, ெப. (n.)

   1 அன் ; love 2, எல்ைல (அ.ஆக.);;

 demarcation;

உப் க்கசைன

 

 உப் க்கசைன uppukkasaṉai, ெப. (n.)

உப் றணி பாரக்்க. ( ன்.); see பppiram (ெச.அக.);.

     [உப்  + கசைன. க  → கசைன.]

உப் க்கட்

உப் க்கட்  uppukkaṭṭi, ெப. (n.)

   1. உப் க்கல்; grain of salt.

   2. கட் க் ெகா   (மைல);; kind of milky medicinal creeper, useful as a remedy for dysentery. (ெச.அக.);.

     [உப்  + கட் .]

உப் க்கட்

உப் க்கட் 1 uppukkaṭṭudal,    12 ெச ன்றா , (v.t.)

   ழந்ைதைய ல் க்  ைளயா தல்; to carry a child on one's back and cry out merrily, 'salt for sale' in a 
game

     [உப்  கட் தல், உப்  டை்டைய ற் மந்தவா  பண்டமாற்  வாணிகம் ெசய்த 
பழங்காலச் ழ ல் ேதான் ய ெசால்லாட் யாத ன் ழந்ைதைய ல் மந்  ைளயா ம் 

ைளயாடை்டக் த்த .]

 உப் க்கட் 2 uppukkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ச  ைளயாட் ற்  மணல் த்தல்; to make a sand goal in the game of

     "Palinjadgudu".

     [உப்   + கட் -தல். உப் தல் உயரத்ல், உப் க் கட் தல், மணைல உயரக் கட் தல்.]

1246

www.valluvarvallalarvattam.com 6020 of 19068.



உப் க்கடல்

உப் க்கடல் uppukkaḍal, ெப. (n.)

   1. உப்  யான கடல் ( ங்.);; ring-shaped sea of salt water.

   2. சாக்கடல்; the Salt Sea, the old name for the Dead Sea ( . ஆ . 14:3);. (ெச.அக.);

ம. உப் கடல்.

     [உப்  + கடல்.]

உப் க்கடைல

 
 உப் க்கடைல uppukkaḍalai, ெப. (n.)

   உப் ம் மஞ்சட ்ெபா ம்  வ த்த கடைல (இ.வ.);; parched bengal-gram seasoned with salt and turmeric 
powder. (ெச.அக.);.

     [உப்  + கடைல.]

உப் க்கண்டம்

 
 உப் க்கண்டம் uppukkaṇṭam, ெப. (n.)

   உப் ட் க் காயைவத்த இைறச் த் ண்  அல்ல  ன்; piece of salted meat, or salt fish. (ெச.அக.);

     [உப்  + கண்டம்.]

உப் க்கந்தம்

 
 உப் க்கந்தம் uppukkandam, ெப. (n.)

உப் க் ேகா  பாரக்்க;see uppu-k-kodu (ெச.அக.); [உப்  + கந்தம்]

உப் க்கரி-த்தல்

உப் க்கரி-த்தல் uppukkarittal, ,

   4

ெச. . . (v.i.);

.

   1. உவரப்்  தல்; to have an intensely saline taste.

   2. உப் லரத்்தர;் to dry salt (ெச.அக.);

     [உப்  + கரித்தல்.]

உப் க்கரிநீர் ள்
ளி

 
 உப் க்கரிநீர் ள்ளி uppukkarinīrmuḷḷi, ெப. (n.)

   க ைத ள்ளி (L.);; holly-leaved bears-breech. (ெச.அக.);.

     [உப்  + கரி + நீர் ள்ளி]

உப் க்கல்

உப் க்கல் uppukkal, ெப. (n.)

   1. உப் த் ண் ; lump or pinch of salt. க க்  ஓர ்உப் க்கல் ேவண் ம்.

   2. ஒ  வைகக் கடற்கல்; fine-grained grit stone formed by the induration of the upper surface of the sea bed. (Loc.);. 
(ெச.அக.);.

     [உப்  + கல்.]

உப் க்க

 
 உப் க்க  uppukkaḻi, ெப. (n.)

உப்பங்க  பாரக்்க;see uppangali (ெச.அக.);.   [

     [உப்  + க ]
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உப் க்க

 
 உப் க்க  uppukkaṟi, ெப. (n.)

   உப் ட்  உணக் ய ழங்  அல்ல  பழத் ண் களின் வ வல்; curry of fruits or tubers salted and fried. 
(ேசரநா.);. 

     [உப்  + க , க  = ள , ள ட் ச ்ெசய்த .]

உப் க்கா தம்

 
 உப் க்கா தம் uppukkākidam, ெப. (n.)

   மரங்கைள ெம வதற்  உத ம் ஒ வைகத ்தாள்; sand paper, உப் த்தாள் பாரக்்க;see upputtai 
(ெச.அக.);.

     [உப்  + கா தம்.]

உப் க்கா

உப் க்கா  uppukkācu, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக (S.l.l. vii. 41);; ancient tax. (ெச.அக.);.

     [உப்  + கா .]

உப் க் ைர

 
 உப் க் ைர uppukārai, ெப. (n.)

   ைரவைக; common Indian saltwort. (ெச.அக.);.   

     [உப்  + ைர. உவரப்் ள்ள ைர.]

உப் க் ஞ்சம்

 
 உப் க் ஞ்சம் uppukkuñjam, ெப. (n.)

   க ஞ் ரக்ம்; black cumin.

     [உப்  + ஞ்சம்.]

உப் க் ட்

உப் க் ட் 1 uppukkuṭṭi, ெப. (n.)

   1. கடற்கைர ள்ள ஒ வ க மரம்; white mangrove. (m,m.);.

   2. உப்  மரைவ; wooden vessel with a lid, for keeping salt (ெச.அக.);.

ம. உப் த் .

     [உப்  + ட் . ற்  → ட்  ( ய );.]

 உப் க் ட் 2 uppukkuṭṭi, ெப. (n.)

   1 வர ் ைளயாட் க ள் ஒன் ; game of children,

   2. உப் க்கட ்பாரக்்க;see uppu-k-kattu.

     [(உப் க்கட்  → உப் க் ட் ]

உப் க் த்

உப் க் த்  uppukkutti, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ன்; a kind of fish.

 உப் க் த் 2 uppukkutti, ெப. (n.)

   பறைவ வைக; a kind of bird. (W.);. (ெச.அக.);.

     [உப்  + த் .]

     [P]

உப் க் த்
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உடப் க் றவன்

 
 உடப் க் றவன் uḍappukkuṟavaṉ, ெப. (n.)

   உப் ற் ங் றசச்ா யான்; member of a division of the Kurava caste, trafficking in salt. (ெச.அக.);.

     [உப்  + றவன்.]

உடப் க்

 
 உடப் க்  uḍappukkuṟudi, ெப. (n.)

   ெகா க்காய்ப் ளி; sweet babool.

     [உப் க்  + உ ]

உடப் க் ர்-த்தல்

உடப் க் ர-்த்தல் uḍappukārttal,    2 ெச. . . (v.i.)

   உப் க்கரித்தல் ( ன்.);; to have a saline taste (ெச.அக.);.

     [உப்  + ரத்்தல், ரத்்தல் = தல்.]

உடப் க்ெகாள்( )-
தல்

உடப் க்ெகாள்( )-தல் uḍappukkoḷḷudal,    13. ெச. ன்றா  (v.t.)

உப் க்கட்  பாரக்்க;see uppu-k-kattu. (ெச.அக.);.

     [உப்  + ெகாள் )-தல்.]

உடப் க்ேகா

 
 உடப் க்ேகா  uḍappukāḍu, ெப. (n.)

   ச ரக் ேகா  த்  ஆ ம் ளித்தட்  ைளயாட் ; a game consisting of running through a diagram of 
squares marked on the ground. (Loc.);. (ெச.அக.);.

     [உப்  + ேகா .]

உடப் ைக

 
 உடப் ைக uḍappugai, ெப. (n.)

   ப த்தல்;   ங் தல்; enlarging, Swelling.

     [உப்  → உப் ைக]

உடப் சச்ரக்

 
 உடப் சச்ரக்  uḍappuccarakku, ெப. (n.)

   உப் ட்ட பணிகாரம்; salted, fried, savoury cakes. (ெச.அக.);.

     [உப்  + சரக் .]

உடப் சச்ா

உடப் சச்ா  uḍappuccāṟu, ெப. (n.)

   1. கடல் நீர;் sea water. (vaisn.);.

   2. அ தம்; nectar produced at the churning of the ocean.

     "உப் சச்ா  ள வ  எப்ேபாேதா என்  டக் ற ேதவசா " (ஈ . 1,3இ11.);. (ெச.அக.);.

     [உப்  + சா .]

உப் ச் ைட

 
 உப் ச் ைட uppuccīṭai, ெப. (n.)

   உப் ச ் ைவ ள்ள ைடப்பணிகாரம்; small balls of pastry fried and salted. (ெச.அக.);.

     [உப்  + ைட]
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உடப் ச் மத்தல்

 
 உடப் ச் மத்தல் uḍappuccumattal, ெப. (n.)

   ஒ வைக ைளயாட் ல் ெவன்றவைனத ்ேதாற்றவன் ற். மக்ைக; carrying the winner on one's 
back, as a penalty of discomfiture in a game. (ெச.அக.);.

     [உப்  + மத்தல்.]

உப் ச் ன்னம்

 
 உப் ச் ன்னம் uppuccuṉṉam, ெப. (n.)

   ம ந்  வைக (த ழர .);; a kind of medicinal drug. (ெச.அக.);.

     [உப்  + ன்னம்.]

உப் சே்சாளம்

உப் சே்சாளம் uppuccōḷam, ெப. (n.)

   ேசாள வைக ( வசா. 3.);; a kind of maize. (ெச.அக.);.

     [உப்  + ேசாளம்.]

உப் சம்

உப் சம் uppusam, ெப. (n.)

   1. க்கம்; swelling. உப்பசம் பாரக்்க;see uppasam 

     [உப்  →  உப் தல் → உப் சம்]

உப் டா

 
 உப் டா  uppuṭāli, ெப. (n.)

   கடல் ெகா ஞ் ச ்ெச  a medicinal plant, species of citrus - ruella ringin;     [உப்  + உட  → உப் ட  → 
உப் டா ]

உப் த்தண்ணீர்

உப் த்தண்ணீர ்upputtaṇṇīr, ெப. (n.)

   1. உப் நீ கடல் நீர ்ேபால் உப் ள்ள நீர;் salt brackish wate opp to- நல்ல தண்ணீர.்

   2. உப்  இட் க் கலக் ய நீ water in which salt is dissolved. (ெச.அக.);.

ம. உப் நீர்

     [உப்  + நீர.்]

உப் த்தரைவ

 
 உப் த்தரைவ upputtaravai, ெப. (n.)

உவர ்நில saline soil. (W);. (ெச.அக.);.

க. உப் ெநல.

     [உப்  + தரைவ.]

உப் த்தைர

 
 உப் த்தைர upputtarai, ெப. (n.)

உப் த்தரைய பாரக்்க;see upputtarawal (ெச.அக.);.

     [உப்  + தைர. தரைவ → தைர]

உப் த்தள்ளல்

 
 உப் த்தள்ளல் upputtaḷḷal, ெப. (n.)

   பத் யத் ல் உப் நீக்கல்; the removal of the salt from diet. de cleridin

     [உப்  + தள்ளல்.]
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உப் த்தாள்

 
 உப் த்தாள் upputtāḷ, ெப. (n.)

ெசார ெசாரப்பா ஆக் ய தாள்

 sand paper (loc. (ெச.அக.);

     [உப்  + தாள்.]

உப் த் ரி

 
 உப் த் ரி upputtiri, ெப. (n.)

   மலங்க க்க ஏற் ந் ; twist dipped in a preparation of salt, to serv as a rectal injection for a child. (W,);. (ெச.அக.);

     [உப்  + ரி.]

உப் த் க் -தல்

உப் த் க் -தல் uppuddukkudal, ெப. (n.)

   5 ெச. ன்றா . (v.t.);

உப் க்கட் 1 பாரக்்க see பppu-k-kattu. (ெச.அக.);.

     [உப்  + க் -தல்.]

உப் நீக்

 
 உப் நீக்  uppunīkki, ெப. (n.)

காட்  ம க்ெகா ந்  

 a species of mad's love

     [உப் + நீக் ]

உப் நீர்

 
 உப் நீர ்uppunīr, ெப. (n.)

உப் த்தண்ணி பாரக்்க;see սppu-t-tanոir

     [உப்  + நீர.்]

உப் ப்ப -தல்

உப் ப்ப -தல் uppuppaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ;   உப் ைளதல்; to form as salt by natural process (W.);.

   2. உப் த்தன்ைமயைடதல்; to become salin (ெச.அக.);.

     [உப்  + ப -தல்.]

உப் ப்பண்டம்

 
 உப் ப்பண்டம் uppuppaṇṭam, ெப. (n.)

   உப் ச ் ைவ ள்ள உண ப்பண்டம்; sated food. (ெச.அக.);.

     [உப்  + பண்டம்.]

உப் ப்ப ர்

 
 உப் ப்ப ர ்uppuppayir, ெப. (n.)

   உப்பளங்களின் பாத் களிேல கடல் நீைரப் பாய்ச் வதால் ைளந்த உப் ; crop of salt. (ெச.அக.);

     [உப்  + ப ர]்
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உப் ப்பற் -தல்

உப் ப்பற் -தல் uppuppaṟṟudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   உவர் த்தல்; to become saline, as land. (ெச.அக.);.

     [உப்  + பற் -தல்.]

உப் ப்பாத்

உப் ப்பாத்  uppuppātti, ெப. (n.)

   உப்  ைளதற் ட மானபாத் ; beds in salt-pans. 

உப் ப் பாத் ெல ெவள்ளிய உப்  ற் ம் அளவர ்(ம ைரக். 117, உைர..);. (ெச.அக.);.

ம. உப் ப்பாத் . க. உப் கட்ேட

     [உப்  + பாத் ]

உப் ப்பார்-த்தல்

உப் ப்பார-்த்தல் uppuppārttal,    11 ெச. ன்றா , (v.t.)

   ைவபாரத்்தல்; to try seasoning, as of curry by the taste. (ெச.அக.);.

     [உப்  + பாரத்்தல்.]

உப் ப்பால்

 
 உப் ப்பால் uppuppāl, ெப. (n.)

   ஈன்றணிைம ள்ள தா ன்பால்; colostrum, the first milk secreted in the breasts after childbirth (ெச.அக.);.

     [உப்  + பால்.]

உப் ப் ல்

 
 உப் ப் ல் uppuppul, ெப. (n.)

   உவரந்ிலத் ண்டா ம் ல்; grass growing on saline soils. (W.);. (ெச.அக.);.

     [உப்  + ல்].

உப் ப் -த்தல்

உப் ப் -த்தல் uppuppūttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. உப் ண்டாதல்; to form, as salt or a laminal

   2. உப் ப்ப தல்; to form, a coating salt on any surface.

   3. உட ப் ப், படரத்ல்; to form, as concretion on the skin, from perspiration (W.);.

   4. உப்பங்காற்றா ற் ப்ேபாதல்; to crumble, as masonry because of weathering by a salt atmosphere,

     [உப்  +_ -த்தல்.]

உப் ப்ெபாரி-தல்

உப் ப்ெபாரி-தல் uppupporidal,    4 ெச. . . (v.i.)

உப் ப் -த்தல் பாரக்்க;see uppu-p-pப் (ெச.அக.);.

     [உப்  + ெபாரிதல்.]

உப் மண்

உப் மண் uppumaṇ, ெப. (n.)

   1. உவரந்ிலம்; Saline soll, salt earth.

   2. உடம் ல் உப் ஙப த்தல்; formation of concretion on the skin, from perspiration. (ெச.அக.);.

க. உப் மண்

     [உப்  + மண்]

உப் மணி

உப் மணி uppumaṇi, ெப. (n.)

   1. உப் மண் பாரக்்க;see uppu-man (ஆ.அக.);.

   2. த்தரக்ள் பயன்ப த் ய

   தாகக் க தப்ப ம் கல் ப்  மணி; a string of beads as hard of Ivory made of salt consolidated by a peculiar 
crocess known to siddhar's,

     [உப்  + மணி.]
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உப் மா

உப் மா uppumā, ெப. (n.)

   1. ஒ வைகச ் ற் ண் ; salted confection of flour or meal.

   2. உடம்பற் க் ம் உப்  (பதாரத்்த 634. உைர.);; beriberi, producing a sallow colour all over the body. (ெச.அக.);.

ம. உப் மா.

     [உப்  + மா மா  - மா.]

உப் மந்தம்

 

 உப் மந்தம் uppumāndam, ெப. (n.)

   ழந்ைதக க்  வ  உப் சத்தா ண்டா ம் ேநாய்; puting of the abdomen, a disease of children. 
(ெச.அக.);.

     [உப்  + மாந்தம். மந்தம் → மாந்தம்]

உப் மா -தல்

உப் மா -தல் uppumāṟudal,    5 ெச. ன்றா , (v.i.)

   ஏமாற் தல்; to cheal. (ெச.அக.);.

     [உப்  + மா . பண்டமாற்  வணிக ம் உப் ற் ம் உமண ம் உப் ன் ெகாள்ளள க் ச ்சமமாக 
ெநல், பய  ேபான்ற தவசங்கைளப் ெப வ  நாளைட ல் ஏமாற் வதாகக் க தப் பட்டதால் 
இசெ்சால் இப்ெபா க் ரியதா ற் .]

உப் மா

உப் மா 2 uppumāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   உப்  ற்றல்; to sell salt

     "உ ண்டா ல் உப்  மா ண் ணலாம்" (அஷ்டாதச ரபந்த பக். 71);

     [உப்  + மா -தல்.]

உப் ள

உப் ள  uppumiḷagi, ெப. (n.)

   ஐந்  மாதத் ல் ைள ம் ெநல்வைக ( வசா. 1);; a kind of paddy maturing in five months. (ெச.அக.);

     [உப்  + ள . ள  → ள .]

உப் ைக

 
 உப் ைக uppumūligai, ெப. (n.)

   உப் ச ்சத் ள்ள ைககள்; the herbaseous plants containing the essence of salt 

எ க் , த் , ப்ைபேமனி, வாைழ, ங்ைக, ஊமத்ைத நா , ெதன்ேனாைல, அ , 
ரண்ைட, எள், வர .

     [உப்  + ைக]

உப் ெம

 
 உப் ெம  uppumeḻugu, ெப. (n.)

   உப் னால் ெசய்த ெம ; medicinal wax-like preparation of salve obtained by special process from the common salt

     [உப்   + ெம .]

உப் ரிைச

 
 உப் ரிைச uppurisai, ெப. (n.)

   உப்பரிைக (ஆ.அக.);; upper storey.

     [உப்  → உப் ரிைக → உப் ரிைச]
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உப் ல்

 
 உப் ல் uppul, ெப. (n.)

   ெசங்கள்ளி; red species of rate - spurge.]

     [உ ப்  ( வப் ); → உப்  → உப் ல்]

உப் வா

 
 உப் வா  uppuvāṭi, ெப. (n.)

   உப் க் ெகாட் ம் ேமைட; platform on which salt is heaped up (mm);. (ெச.அக.);.

ம. உப் சாப்ப (உப்  ைவக் ம் அைற.);.

     [உப்  + வா  வழங் தல் = ழங் தல் வழங்  → ெத.வா  (பயன்ெகாள் ழங் );, ெத. வா  → த 
வா  → வா  ஒ.ேநா. மரவா ]

உப் வாணிகன்

உப் வாணிகன் uppuvāṇigaṉ, ெப. (n.)

   1. உப்  ற் ம் னன் ( டா);; member of a caste of salt vendors.

   2. உப்பளவர ்பாரக்்க;see uppalavar

     [உப்  + வாணிகன்.]

உப் வா

 
 உப் வா  uppuvāyu, ெப. (n.)

உப்பங்காற்  பாரக்்க;see uppankårru.

     [உப்  + வா .]

உப் ைற-த்தல்

உப் ைற-த்தல் uppuṟaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. உப் ச ் ைவ கா தல்; to be well flavoured with salt

   2. உப் க் கரித்தல்; to be over-flavoured with salt. (ெச.அக.);.

     [உப்  + உைற-த்தல்.]

உப் ரி ழார்

 
 உப் ரி ழார ்uppūriguḍigiḻār, ெப. (n.)

   உ த் ரசன் உ த் ரசன்மர ்தந்ைத; father of Uruttirasanmar. (அ.ஆக.);,

     [உப் ர ்+  - உப் ரி  + ழார]்

உப் றணி

உப் றணி uppūṟaṇi, ெப. (n.)

   1. உப் ச ்ெச ; being impregnated with salt as saline soil.

   2. உவரந்ிலம் (அ.ஆக.);; saline soil (ெச.அக.);.

     [உப்  + ஊ  + அணி.]

உப்ெப த்தல்

 
 உப்ெப த்தல் uppeḍuttal, ெப. (n.)

   நாட் க் ேகாடை்டச ்ெசட் யாரக்ளில் மாப் ள்ைள ட்டார ்ெபண் ட ் ற்  உப் ம், ஒன்பான் 
வைகத ்தவச ம், மண உடன்ப க்ைக ெய த ஒைல ம் எ த் ச ்ெசல் ம் சடங் ; ceremony among 
Náttukkösta chemis in which the bridegroom's party carries to the bride's house a basket containing salt and nine kinds of 
grain together with a palmyra scroll for writing the marriage contract on (ெச.அக.);.

     [உப்  + எ த்தல்.]
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உப்ேப

உப்ேப  uppēṟi, ெப. (n.)

   1. உப் டன் உ ைல இட் ப் ெபாரித்த ழங்  அல்ல  பழ உணங்கல் க , 

 curry of chopped fruit or tubers well seasoned with salt, pepper and other condiments and then fried in ghee or oil.

   2. உப் க்க  பாரக்்க;see uppu-k-ka (ெச.அக.);.

ம. உப்ேப

     [உப்  + க  – உப் க்க  → உப்ேப  = உப் ச் ைவ ட் வ தால் ெபற்ற ெபயர.் இ  ேசர நாட் ப் 
பண்டம். வ த் ப் ேபரி, ெவள் ப் ேபரி ேசன உப்ேபரி, னி ப்ேபரி, சக்க ப் ேபரி, ச க்கைர ப்ேபரி 
எனப் பல வைகப்ப ம்.]

உப்ைப

உப்ைப uppai, ெப. (n.)

   1. ஓரியற்ெபயர;் a proper name.

   2. வள் வர ்உடன் ற க ள் ஒ த் ; name of one of the reputed sisters of Tiruvalluvar, the author of the 
Kural

     "வய ற் க் காட் ப்ைப" (தனிப்பா.);. (ெச.அக.);.

     [உப்  → உப்ைப (உயரந்்தவள். றந்தவள்.);]

உம்

உம்1 um, இைட (part) (அ)

   1. எண் ம்ைம; connective particle implying simple connection as in ேசர ம் பாண் ய ம்,

   2. எ ரம்ைற ம்ைம; negation, as in மறப்  ேமாத் க் ெகாளலா ம்.

   3. றப் ம்ைம; speciality whether of superiority or inferiority as in ' றவ ம ங் ன்றம்" அல்ல  
ைலய ம் ம் பாத யாக்ைக.

   4. ஐய ம்ைம uncertainty as in அவன் ெவல் ம், ெவல்வான்.

   5. எசச் ம்ைம; something understood, as in சாத்த ம் வந்தான்.

   6. ற் ம்ைம; universality as in த ழ்நாட்  ேவந்த ம் வந்தார.்

   7. ெதரிநிைல ம்ைம; declaration of a conviction as in ஆ மன் , ெபண் மன்  when speaking of a 
hermaphrodite.

   8. ஆக்க ம்ைம (நன். 425.);; in addition to as in பா மா ற் , which signifies that milk is not only food, but also 
medicine. (ஆ);

   1. பலரப்ாெலா ந்த படரக்்ைக நிகழ்கால எ ர ்கால ற்  ஈ ; ending of 3rd pers. sing of all genders and of 
the impers. pl of verbs of the present as well as the future tense.

 உம்2 um, இைட (part) 

   1. ஏவற்பன்ைம ஈ ; imp pl.

   2. ஒ  யங்ேகாள் ைண ஈ ; opt auxiliary,

     "ப றா வைக ய ற்ற ம்" ( ரேபாத 10,16);.

உம் ட் -தல்
உம் ட் -தல் umāṭṭudal,    15 ெச. . . (v.i.)

உம் ெகாட் -தல் பாரக்்க;see um-kottu.

உம்ெகாட் -தல்

உம்ெகாட் -தல் umkoṭṭudal,    5 ெச. .  (v.i.)

.

   1. உம்ெமா ட் ப் றர ் வைதக் ேகட்டல்; to respond by ejaculating 'um' as in listening to a story that is told,

   2. இைச  ெதரி த்தல்; to say 'yes', agree without questioning

   ெத. ஊெகாட்  பட ஊங்கட் ;ஆத். உங்

     [உம் - இைச  த்த ஒ க் ப் . உம் + ெகாட் .]
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உம்பங்காய்

 
 உம்பங்காய் umbaṅgāy, ெப. (n.)

   ெகாடை்ட ல்லாப் பனங்காய்; palmyra fruit without seed. (சா.அக.);.

     [(உ ம்  → உம்  + அம் + காய்].

உம்பர்

உம்பர ்umbar, ெப. (n.)

   1. ேம டம்; elevated spot., higher place.

     "மாடத் ம்பர"் (ஞானா. 9.6);.

   2. உயரச்்  ( வா.);; height elevation.

   3. வானம்; sky.

     "(அ.ஆக.); உம்ப ச் ற்….. க ரப்ரப்  கட ள்" ( ைள. தண்ணீர.் 22.);.

   4. ேதவேவாகம்; celestial world, paradise.

     "உம்பரக்் டந் ண்ண' (நால  37);.

   5. ேதவர;் celestials, immortals, gods.

     "ஒ  கடல் ழலகா ம் பரத்ா ேம" ( வ். ெபரிய . 7.8.10);,

   6. பாரப்்பார;் Brahmans (W);.- . .எ. (adv.); 

   1..அப் றம்; yonder on the farther side of

     "ஆைறங்காத நம் மகனாட் ம்பர"் ( லப். 10,42);.

   2. ேமேல; over head, aloft

     "யான் வ ந் ம்பரிைழத்த ல்வலயம்" (ெபரிய . ேகாசெ்சங் 5.);.

     [உ → உம் → உம்  → உம்பர.்] .

ம. உம்பர ்(ேதவர)்;. வ. உபரி (இ.ேவ.);:

உம்பரக்ாட் ளங்க
ண்ணனார்

 
 உம்பரக்ாட் ளங்கண்ணனார ்umbarkāṭṭiḷaṅgaṇṇaṉār, ெப. (n.)

   கைடச ்சங்கம ய காலப் லவர;் name of a poet of later 'Sangam age'.

     [உம்பல் → உம்பர ்+ கா  +  இளங்கண்ணன் + ஆர.் உம்பல் = யாைன.]

உம்பர்ேகான்

உம்பரே்கான் umbarāṉ, ெப. (n.)

   கட ள் தைலவர,் இந் ரன்; Indira, the lord of the celestials.

     "உம்பர ்ேகா  லேக ம் வந் ண்  வணங் ம்" ( வ் ெபரிய . 5,4,5);.

ம. உம்பரே்கான்.

     [உம்பர ் + ேகான்.]

உம்பர்நா

 
 உம்பரந்ா  umbarnāṭu, ெப. (n.)

   ேதவ உலகம்; world of the gods, heaven.

     [உம்பர+் நா .]

உம்பர்நாயகன்

 
 உம்பரந்ாயகன் umbarnāyagaṉ, ெப. (n.)

   இந் ரன்; Indiran. (உம்பர ்நாயகன்.);
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உம்பரம்

உம்பரம் umbaram, ெப. (n.)

   1. ேம லகம்; heaven

   2. வானம்; sky.

உம்பராகம்

 
 உம்பராகம் umbarākam, ெப. (n.)

   ஆத் ேமற் ல் ; parasitic plant found qrown on mountain ebony tree.

உம்பரர்

உம்பரர ்umbarar, ெப. (n.)

   ேதவரi்; celestials.

     "உம்ப ராரக்்  ைறப்ப ந் தைகய ரானார"் ( வக. 1678.);.

உம்பரான்1

பmbara.

ெப. (n.);

   ேதவ லகத் ப் ெபற்றம்;   காமேத  ( ன்.);; cow of the celestial world. (ெச.அக.);.

     [உம்பர ்+ ஆன். ஆ → ஆன் (ெபற்றம்.);]

உம்பரான்2

பாம்.

ெப. (n.);

   உயரந்ிைல ப்பவன் also; person in high state, one in exalted position

     "உவப்  ம்பரான்" (கந்த . மாையப். 33);. (ெச.அக.);.

     [உம்பர ்+ ஆன். (ஆ.பா.ஈ .);.]

உம்ப ல

உம்ப ல  umbarulagu, ெப. (n.)

   ேதவ லகம்; world of the Gods.

     "கற்ேபார.் உம்ப லகாள்வர"் ( வா லவா. பயன் . 5);. (ெச.அக.);.

     [உம்பர ்+ உல .]

உம்ப ர்

 
 உம்ப ர ்umbarūr, ெப. (n.)

   ெபான்னாங்காணி; an edible plant bearing white flowers, (சா.அக.);

     [உம்பர ்+ ஊர]்

1257

www.valluvarvallalarvattam.com 6031 of 19068.



உம்பல்

உம்பல்1 umbal, ெப. (n.)

ழ் (மைல); comb teak.

     [உம் → உம்  → உம்பல்.]

 உம்பல் umbal, ெப. (n.)

   1 எ ச்  ( ங்);; rising

   2. யாைன (உயரமான லங் ); elephant;     "யாைனக்க மர ம்பல்" ( வள் வ மா. 36);.

   3. வ ைம ( வா);; strength.

     [உம் -உம் -உம்பல் (ேவக 32);.]

 உம்பல்3 umbal, ெப. (n.)

   வ ப் றந்ேதான் ன்ேனான்; descendant

     "நல் ைசச ்ெசன்ேறா ம்பல்" (மைலப  540);.

     [உம்  → உம்பல் ெகா வ ல் ேமற்ெறாட ம் றங்கைட ன்ேனானாத ன் உம்பல் எனப்பட்ட . 
(ேவக 37);.]

உம்பளசெ்சய்

உம்பளசெ்சய் umbaḷaccey, ெப. (n.)

   ெசய்த ஊ யத் க்காக டப்பட்ட நிலம்; land granted for services rendered

     "ம த்த அம்பலத்தா ம்பளசெ்சய்யவ்வள ம்" (சரவண. பண . 186);. (ெச.அக.);

     [உம்பளம்1 → ெசய்.]

உம்பளம்

உம்பளம் umbaḷam, ெப. (n.)

   1. மானியநிலம்; and granted rent-free for the performance of service. (Loc.);.

   2. பரி ;   ம. உம்பளம்;க. உம்பணி, உம்ப , உம்ப ைக, உம் , உம்ம , . உம்ெபானி, ெத. 
உம்ெபான , உம்பள . உம்பளிக. உம்பன்.

     [உண்  + அளி-உம்பளி → உம்பளம் உண்பதற்காக அல்ல  உண ப் ெபா க்காக அளிக்கப்பட்ட 
இைற  நிலம் உம்பளி எனப்பட்ட .]

 உம்பளம்2 umbaḷam, ெப. (n.)

   உப்பளம்; sal pan.

     "உம்பளந் த இய யரம்ண ென ங்ேகாட் " (மணிேம. 24.27);. (ெச.அக.);.

     [உம்  + அளம்- உம்பளம், உம் தல் = ேமெல தல் ெபாங் தல்;

அள் → அளம் ஏேத ம் ெபா ள் ெச ம் இடம். ெபாரிந்  ேமெல ம் இயல் னால் உப் க்  உம்  
எ ம் ெபயர ்ெதாடக்கத் ல் அைமந்த . ன்னர ்உம் - உப்  என வ த்த .)

உம்பன்

உம்பன் umbaṉ, ெப. (n.)

   1. உயரந்்ேதான்; pre-eminent being

     "உம்பரீச ம்பன்" (ஞானா பா , 7.4.);.

   2. கட ள்; god

     "நீலேமனி உம்பைன" (காஞ் ப், அந் தரே்வ. 32);.

     [உம்  + அன் உம்  = உயர் .]
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உம்

உம்  umbi, ெப. (n.)

   உன் தம் ; he who was born after you, your younger brother.

     "உம் ெயம் ெயன் " ( வ். ெபரிய . 5,81);, (ெச.அக.);.

     [உம் + ன் - உம் ன் → உம்  ன் = ன் றந்தவன், தம் .]

உம் க்ேகால்

 
 உம் க்ேகால் umbiḍikāl, ெப. (n.)

   நிலவள  ேகால் வைக; a standard measuring rod used for measuring lands. (Rd.);. (ெச.அக.);.

     [உம்பன் → உம்பனி → உம் ளி → உம்  + ேகால்.]

உம் லா

 
 உம் லா  umbilāti, ெப. (n.)

உம் க்ெகா  பாரக்்க;see umbili-k-kodi. (சா.அக..);.

உம் ளிக்ைக

 
 உம் ளிக்ைக umbiḷikkai, ெப. (n.)

உம்பளம் பாரக்்க;see umbakam.

   க. உம்ப ெக;   ெத உம்பளிக;, , உம்ெபாளி.

     [உம்  + அளம் –உம்பளம் →  உம்பளக்ைக → உம் ளிக்ைக]

உம்
உம்  umbu,    . .எ. (adv.) ேமேல; up a high(er) place, position, degree, amount value.

     [உ → உம் → உம்  ( தா. 339);.]

உம்மங்காய்

 
 உம்மங்காய் ummaṅgāy, ெப. (n.)

ெகாடை்ட ல்லாப் பனங்காய் (யாழ்ப்.);;seedless palmyra fruit, (ெச.அக.);.

     [உம் →  உம  காய் + உம் க்காய் → உம்மக்காய் → உம்மங்காய், உம்  = ேமற்பற் ள்ள . 
உ ேபால்வ , உள்ளி ல்லாத .]

உம்மச்

உம்மச் 1 ummaccu, ெப. (n.)

உம் சம் பாரக்்க;see ummisam (ெச.அக.);.

ெத. கம்மத்க

 உம்மச் 2 ummaccu, ெப. (n.)

   கம் க் ம் சட்டம்; wire-drawer's plate.

ெத. கம்மத் .

     [உம் = தல், ெபா த் தல். உம் + அச்  – உம்மச் ]

உம்மணா ஞ்

உம்மணா ஞ்  ummaṇāmūñji, ெப. (n.)

   1. தாராளமா கப் ேபசத் ெதரியாதவன்; one who is unable to speak freely.

   2. ஊக்க ல்லாத கத் னன்; sullen, sulky person (Vul.);. (ெச.அக.);.

     [உம் - உத கள் ய நிைல ல் ேபசாம க் ம் ஒ க்

ப்  உம் → உம்மணம் + ஞ்  கம் → ஞ் ]
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உம்மம்

உம்மம் ummam, ெப. (n.)

   1. த்தம்; kiss_2. ெதாங்கல்;

 fringe, tassel (Gasps.);

   ம. உம்மம், க. உம் ;மால். கங்ெவ

     [உம் → உம்மம்]

உம்மரப்ப

 
 உம்மரப்ப  ummarappaḍi, ெப. (n.)

   வாசற்ப ; threshold (ேசரநா.);.

ம. உம்மரப்ப

     [உம்பரம் → உம்மரம் + ப ]

உம்மரப்பல்

 
 உம்மரப்பல் ummarappal, ெப. (n.)

   ன்பல்; fore-tooth

ம. உம்மரப்பல் ,

     [உம்பரம் → உம்மரம் + பல்.]

உம்மரம்

உம்மரம் ummaram, ெப. (n.)

   1. வாசற்கா ன் ேமற்பலைக; upper timber of a door-frame.

   2. வாசற்ப ; front of a house, door-way threshold,

   3. வாசற்கா ன் ழ்ப்பலைக; lower timber of a door-frame.

ம, உம்மரம்

     [உ → உம் → உம்மரம், ummara → Skt. Umbara.]

உம்மளம்

பmalam,

ெப. (n.);

   உப்பளம்; sal pan.

     [உப்  → உம்  → உம்பளம் → உம்மளம் (ெகா.வ.);.]

உம்மா

 
 உம்மா ummā, ெப. (n.)

   அம்மா; mother. Ar. Umma.

     [அம்மா → உம்மா (ெகா.வ.);.]

உம்மாச்

 
 உம்மாச்  ummācci, ெப. (n.)

   ெபண்ெதய்வம்; Goddess உம்மாச்  ம்  ( ரா.வ.);.

     [அம்ைம → உம்ைம +  ஆச்  உம்மாச் . ஆத்தாள் →  ஆத்  → ஆச் )
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உம்மாண்

உம்மாண்  ummāṇṭi, ெப. (n.)

   1 சச்ாண் ; bug bear. (J.);.

   2. ெவ ட் ஞ் ெசால்; frightening word (ெச.அக.);.

ம. உம்மாக் .

     [உம் - அச் த் ம் ஒ க் ப் ச ்ெசால். உம் + ஆண்  – உம்மாண்  = ஆண் க் ேகாலத் ல் 
வ பவன் ேபசாமல் ப ங் வ ம் பைக லங்  ேபான்றவன் என்ப  ப் ப் ெபா ள்.]

உம்

 
 உம்  ummi, ெப. (n.)

   காய்ந்த ;   உலரந்்தத; dried

     [உல் → உம் → உம் ]

உம் சம்

 
 உம் சம் ummisam, ெப. (n.)

   வ ரக்கல் ப க்க அைமத்த நைகக் கட்டடம்; to groove in the framework ofajewelin whichstonesaretobeset (Loc); 
(ெச.அக.);

ெத. ஓம்மத்

     [உம் + ெபா த் தல், உம் → உம் தம் → உம் சம் (ெகா.வ.);.]

உம் யம்

உம் யம் ummiyam, ெப. (n.)

   1. ற நஞ்  (சங்.அக.);; mineral poison

   2. நஞ்  ைள ம் நிலம் (ஆ. அக.); poisonous land. (ெச.அக.);.

 உம் யம் ummiyam, ெப. (n.)

   உ யம், ெசய் நஞ்  ைள ம் நிலம்; soil or mine from which mineral poisons are dug out.

உம்

உம் 1 ummudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   . தல்;   இைணதல் உடனி த்தல் ெபா ந் தல் ஒட் தல்;   ஒத்தல்; to join, fix together, mix, mingle.

     [உ → உம் → உம் .]

ம. க. உ.ம்.

     "உம்" என் ம் ெசாற க் தற்ெபா ள் இ த்தலாேலேய அ  இன் ம் 
எண் ப்ெபா ளிைடசெ்சால்லாக வழங் ன் ற . (எ. .); அற ம் ெபா ம், இன்ப ம் ம். 
வந் ம் ேபா ம். எண் ம்ைம இைடச ்ெசால் பல ெபா ள்கைள அல்ல  ெசாற்கைள ஒன்  ேசரத்்தல் 
காண்க. உம் ைடச ்ெசாற் க் தற்ெபா ளி ப்பைத இ வைகச் றப் ம்ைமக் ம் பகரமாக 
(ப லாக);க் ட என் ம் ெசால் ஆளப்ெப ன், ெபா ள்கைள அல்ல  ெசாற்கைள ஒன்  ேசரத்்தல் 
காண்க உம் ைடச ்ெசாற் க் தற் ெபா ளி ப்பைத. இ வைகச ் றப் ம்ைமக் ம் பகரமாக 
(ப லாக);க் ட என் ம் ெசால் ஆளப்ெப ன் ெபா ள் மாறா ப்பதா ம் அ யலாம். (எ. .); 

லவரக்் ம் ெதரியாப் ெபா ள் லவரக்் ம் டத் ெதரியாத ெபா ள். ைலய ம் ம்பாப் 
ன் லால் யாக்ைக ைலயன் ட ம்பாப் ன் லால் யாக்ைகயாம். நாம், நீம், தாம் த ய 

டப்ெபயரக்ளின் பன்ைம ணரத்் ம் மகரெவாற் ம், உம் ைடச ்ெசாற் ப்ேப. (ேவ.க. 38, 
த.ம.4.);

 உம் 2 ummuttal,    5 ெச. . . (v.i.)

   காய்தல்;   10 become dry,

     [உல்-உம்_உம் .]
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உம்ெமணல்

உம்ெமணல் ummeṇal, ெப. (n.)

   1. உடன்பா , னம்  த யவற் ன் ஒ க் ப் ; uterance of an interi sound um expressive of assent, anger 
or threat

   2. ஒர ்ஒதெ்தா த்தேலாைச; onom expr, denoting the sound of bubbling streams, pattering of rain, murmuring of the 
wind. உம்ெமன்ெற  ம த் ரள் (ேதவா. 244.3);. (ெச.அக.);.

     [உம் + எனல்]

உம்ைம

உம்ைம1 ummai, ெப. (n.)

   உம்ெமனிைடச ்ெசால்; part உம்,

     "உம்ைம எட்ேட" (நன். 425);. (ெச.அக.);.

     [உம் → உம்ைம.]

 உம்ைம2 ummai, ெப. (n.)

   1. ற் றப் ; birth previous to the present one

     "உம்ைம" ைன வந் த்த ெலா  யா " (மணிேம 26, 32);.

   2. ம ைம; life beyond the grave, existence after the present life.

     "உம்ைம ெயரிலாய் நிரயத்  ழ்வரெ்கால்" (நால  58.);. (ெச.அக.);.

     [உ → உம் → உம்ைம

     "உம்" எ ம் ன்ைமச் ட் கால ன், இட ன் என் ம் இ வைக ம் ன்ேனாக் ம் ன்ேனாக் 
ம் ெகாண்ட . எனேவ ற் றப் ம் ம றப் ம் த்த .]

உம்ைமத்ெதாைக

உம்ைமதெ்தாைக ummaittogai, ெப. (n.)

     'உம்' என்ப  ெதாக்க ெதாைக. (நன். 368. உைர);;

     [உம் → உம்ைம + ெதாைக]

உம்ைமெயஞ்சணி

 
 உம்ைமெயஞ்சணி ummaiyeñjaṇi, ெப. (n.)

   அணி வைக ெளான் ; a kind of rhetoric, [உம்ைம + எஞ்  + அணி.]

உம்வரம்

 
 உம்வரம் umvaram, ெப. (n.)

   ேமல்வா ற்ப  (சங். அக.);; upper timber of a door frame. (ெச.அக.);.

     [உம் - உயர் , ேமல், உம் + (வாரம்); வரம்.]

உமட் யர்

உமட் யர1் umaṭṭiyar, ெப. (n.)

   உமணக் லத் ப் ெபண் மக்கள்; women of the Uman caste.

     "உமட் யரீன்ற…

     " தல்வெரா " ( பாண். 60);, (ெச.அக.);. [உம்மளம் → உம்மளன் → உம்மணன் → உமணன்- 
உமணத்  –உமட்  +அர.்]

 உமட் யர2் umaṭṭiyar, ெப. (n.)

   ைளச் யர ்(அக.நி.);; fisher-women (ெச.அக.);.   

     [உமணத்  → உமட்  + அர.் உப்  ைளப்பவேர னவராக ம் இ ந்தைமைய இசெ்சால் 
காட் ற .]
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உமண்

உமண் umaṇ, ெப. (n.)

   1. உப்பைமப்ேபார ் லம் (நன். 210. ம ைல.);; the caste of salt-makers.

   2. உப் மண்; saline soil.

   3. உப் ; salt (ெச.அக.);.

     [உமணன் →  உமண். ஓ.ேநா. பாணன் - பாண்.]

உமண்பக

உமண்பக  umaṇpagaḍu, ெப. (n.)

   உப்  வாணிகர  டை்ட மந்  ெசல் ம் எ  (ெதால்ெபா ள். 18. உைர);; pack-ox carrying salt 
(ெச.அக.); .  

     [உமண் + பக .]

உமணத்

 
 உமணத்  umaṇatti, ெப. (n.)

   உமணப் ெபண். ( ன்.);; woman of the caste of salt makers. (ெச.அக.); .

     [(உமண் + அத் ]

உமணத் யர்

 
 உமணத் யர ்umaṇattiyar, ெப. (n.)

   உப்  ற் ம் மகளிர ்(அ.ஆக.);; women of the salt sellers caste.

     [உமண் + அத்  + அர.்]

உமணர்

 
 உமணர ்umaṇar, ெப. (n.)

   உமணன் பாரக்்க;     [உமண் + அர.்]

உமணன்

உமணன் umaṇaṉ, ெப. (n.)

   1. உப்பைமக் ம் லத் னன் ( வா.);; member of the ancient caste of sal makers.

   2. உப் வாணிகன்; dealer in salt

     "பல்ெல த் மணர ்ப ேபா  ெந ெந ' (ெப ம்பாண். 65); (ெச.அக.);.

     [உம்மளம் → உம்மணம் → உம்மணன் → உமணன்]

உம

உம  umadu, ெப. (n.)

   உம் ைடய; that whic belongs to you, yours.

   2. உம்ைம; yourself.

     [உம் + அ  - உம .]

உமர்

உமர1் umar, ெப. (n.)

   உம்மவர;் your friends and relations.

     "உமர ் நி  ெகாணரந்் " ( க்ேகா. 268);. (ெச.அக.);.

     [உம் + அவர ்+ உம்மவர ்→ உமர]்

 உமர2் umar, ெப. (n.)

   1. ரi்; clay receptacle for grain (Loc.);.

   2. இக்ழ்ச் ச ்ெசால்; a term of contempt (Tinn.);. (ெச.அக.);.

     [உ → உம் → உமர ்= உயரமாய் இ ப்ப , உயரத்் வ  ேபான்  ப த்தல்.]
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உமரி

உமரி umari, ெப. (n.)

   1. ஒ  ண்  (மைல.);; marsh-samphire.

   2. பவளப் ண் ; species of glasswort

   3. நத்ைத; snal. ( ன்.);. (ெச.அக.);.

ம. உமரி

     [(உம் + உமரி]

உமரிக்கா

 
 உமரிக்கா  umarikkācu, ெப. (n.)

   பலகைற; cowry used as money. (ெச.அக.);.   

     [உமரி + காக]

உமரிக் ைர

 
 உமரிக் ைர umarikārai, ெப. (n.)

   ேகா ப் பசைள; sea-blite,

     [உமரி + ைர.]

உமரிசச்ாரக்கட்

 
 உமரிசச்ாரக்கட்  umariccārakkaṭṭi, ெப. (n.)

   உமரி ப் ன் கட் ; a lump of salt wort, soda. (சா.அக.);.

     [உமரி + சாரம் + கட் .]

உமரிசச்ாரம்

 
 உமரிசச்ாரம் umariccāram, ெப. (n.)

   உமரிப் ண் னின்  எ க் ம் சத் ; saltwort soda obtained from

 the plant Umari (சா.அக.].

     [உமரி + சாரம். சா  → சாறம் → சாரம்.]

உமரிசச்ா

 
 உமரிசச்ா  umariccāṟu, ெப. (n.)

   உமரி ைல ன் சா ; juice of the leaves of the saltwort plant. (சா.அக.);.

     [உமரி + சா ]

உமரித்தா ரம்

 
 உமரித்தா ரம் umarittāmiram, ெப. (n.)

   க ஞ் ற்றகத் ; paso a black variety of sasbane. (சா.அக.);.

     [உமரி + தா ரம்]

உமரிப்

 
 உமரிப்  umarippūṭu, ெப. (n.)

உமரி பாரக்்க;see umari (சா.அக.);.

     [உமரி + . ண்  → .]
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உமரி ப்

உமரி ப்  umariyuppu, ெப. (n.)

   1. உமரிச ்ெச ையக் ெகா த் ய சாம்பல்; ash obtained from burning the plant (marsh-samphire);. It is an alkali 
or saltwort soda and is used as a mordant in medicine.

   2. அ ரி ப் ; uric salt (சா.அக.);

     [உமரி + உப் ]

உமல்

உமல் umal, ெப. (n.)

   1. ஒைலப்ைப; long bag of palmyra leaves or of rushes. (J.);.

   2. ஒைலக் ைட; ன் க்கப் பயன்ப த் ம் பைனேயாைலக் ைட 

 basket made of palmyra-leaf. (ெச.அக.);.

ம. உமல்.

     [உமல்- உமல்.]

உமலகம்

 
 உமலகம் umalagam, ெப. (n.)

   அரிதாரம்; orpiment (W.); (ெச.அக.);.

     [உமல் → உமலகம்.]

உம சச்ாரம்

 
 உம சச்ாரம் umaliccāram, ெப. (n.)

   உமரிசச்ார, பாரக்்க;see umar;-c-caram (சா.அக);

     [உம  → சாரம்.]

உமற்கடம்

 
 உமற்கடம் umaṟkaḍam, ெப. (n.)

த ப்ைப (மைல.); darbha grass. (ெச.அக.);.

     [உமல் + கடம்.]

 உமற்கடம் umaṟkaḍam, ெப. (n.)

    (த ப்ைப);ப் ல்; the kusa grass, the sacrificial grass.

உம ப் லவர்

உம ப் லவர ்umaṟuppulavar, ெப. (n.)

   றாப் ராண, பா ய கம்ம யப் லவர;் Muhammadan Tamil poe patronized by a mussalman patron of 
learning Crdakkäd author of the Cirã-p-purănam, 17th C. (ெச.அக.);.

     [உம  + லவர.்]

உமா

உமா umā, ெப. (n.)

   ன்  ( .அ.);; crabs - eye (ெச.அக.);.

     [உம்  → உமா.]

 உமா1 umā, ெப. (n.)

   ன் மணி; crab's eye, gold-smith's grain.

 உமா2 umā, ெப. (n.)

   ைவ; paravathi.
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உமாகடம்

 
 உமாகடம் umākaḍam, ெப. (n.)

   சணற்ெகாத் ; Sun-hem bundle. (அ.ஆக.);,

ெத. உ

     [உமகடம் → உமாகடம், உ  ேபான்  உடச்ாறற்  ெவளி ய .]

உமாத யரி

 
 உமாத யரி  umātagiyarisi, ெப. (n.)

   க ங் ைவயரி ; rice of a black variety of paddy. (சா.அக.);.

     [ஒ கா. உ  - அதக்   + அரி ]

 உமாத யரி  umātagiyarisi, ெப. (n.)

   க ங் ைவ யரி ; the rice of a black variety of paddy.

உமா

 
 உமா  umāti, ெப. (n.)

   அ ல்லா-ன்-ள்;பn-wis person. (அ.ஆக.);.

     [உள்-மத்தம் → உண்மத்தம் → உமத்தம் → உமாதம் → உமா  உள் - உள்ளம். மத்தம் = ழற் .]

உமாேத

 
 உமாேத  umātēvi, ெப. (n.)

   அ ம் அ மா ய வசக் ; Goddess Pârvati.

     [உைம →  உமா + ேத ]

உமாப வாசாரி
யார்

உமாப வாசாரியார ்umāpadisivāsāriyār, ெப. (n.)

   வ ைற (சந்தான); ரவ ள் ஒ வர;் a Swa acarys author of the Siva-p-pirakāsam and seven other treatise of 
the 15 Sidhānta-Sáttiram besides Several other work like Köyispuránam, 13th c., one of four Santāna-kuravar

     [உைம → உமா + ப - வ + ஆசாரியர]்

 உமாப வாசாரியார ்umāpadisivāsāriyār, ெப. (n.)

   சந்தான ரவ ள் ஒ வர;் a šaiva acarya, author of the Siva-p-piragasam and seven other treatises of the 14 sittanda-
sattirambesides several other works like koyirpuranam, 13th C. one of four sandanakuravar (q.v.);.

     [உமாப  + வா + ஆசச்ாரியார.்]

     [Skt. umapati → த. உமாப .]
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உமாமேகச் ரம்

உமாமேகச் ரம் umāmaāccuram, ெப. (n.)

ஒ  ேநான்  religious observance in honour of umāmakecuvaram உமா மேகச் ரெமன்ெறா  தவ ரதம்" 
( ரேமாத ்உமாம.17);. (ெச.அக.);.

உ

பா.

ெப. (n.);

   ெநல் ன் ேமல்ெதா ; husk;

 chaff.

     "ெநல் க் ண் " (நால . 221);.

   ட. ம. உ  க. உம் ;   . உ , உம் ;ெத. உமக்க, உ க, மக . உம் .

     [உம் → உ . உம் = ேம தல், தல், க த்தல்.]

உ 2-த்தல்

பா,

   2 ெச. . . (v.i.);

   1. பதராதல்;   10 become chaff.

   2. சாலம தல்; to become insipid, spoiled (W.);. 

ேசா  உ த் ப் ேபா ற் . (ெச.அக.);.

உ

உ 3 umittal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ெகாப் ளங் ெகாள் தல; to blister, become sore.

     "உள்ள  த் த் தழன்ற" ( ளா. அர . 93);.

   2. பதன் அ தல்; to decay, deteriorate, to lose soundness, as timber. 

ட்  மரங்கள் உக் த் ப் ேபா ன. (ெச.அக.);.

     [உம் → உம்  → உ . உ த்தல்.]

 உ 4 umidal,    4. ெச ன்றா  (v.i.)

   1. ெகாப் ளித்தல்; to garge.

     "நீரா ம்ேபா . நீந்தா யார"் (ஆசாரக் 15);.

   2. இதழ் (உத ); ட் த் ப் தல் (தனிப்பா, 1, 25.45);; to spit

   ம. உ க் க;   க. உ , உகழ்;உ ழ், . உ  (உ ழ் நீர)்;.

   உ னி;ெத. உ .

     [உம் → உ  → உ ழ் (இதழ் தல், இதழ் த் ப் தல்.]

உ 5-தல்

பm-

   4 ெச. ன்றா , (v.i.);
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உ க்கரப்பான்

 
 உ க்கரப்பான் umikkarappāṉ, ெப. (n.)

   ழந்ைத கட்  வ ம் கரப்பான் வைக ( ன்);; a kind of small eruption over the head and body, esp. in children. 
(ெச.அக.);.

     [உ  + கரப்பான்.]

உ க்கரி

உ க்கரி umikkari, ெப. (n.)

   1. உ  எரித்ததனாலா ய கரி; burnt rice-husk (used as tooth powder);.

ம. உ க்கரி.

     [உ  + கரி]

உ க்கா

 
 உ க்கா  umikkāṭi, ெப. (n.)

   உ க்க க் ; gruel made of barley, sour rice gruel or barley-gruel.

ம. உ க்கா

     [உ  + கா .]

உ க்காந்தல்

 
 உ க்காந்தல் umikkāndal, ெப. (n.)

   உ ண்டா ம் தழல்; fire of rice husks, fire smouldering in a heap ot rice husk

     "உண்ட வ ற் க்காந்த ட்டேத"

ம. உ த் .

     [உ  + காந்தல்.]

உ க் ர்

 
 உ க் ர ்umikār, ெப. (n.)

   உ க் ; point of the rice-husk. (ெச.அக.);.

     [உ  + ர]்

உ சச்ட்

 
 உ சச்ட்  umiccaṭṭi, ெப. (n.)

   கணப் சச்ட் ; vessel containing rice-husks in which fire is kept alive. (ெச.அக.);.

     [உ  + சட் ]

உ சச்ாம்பல்

 
 உ சச்ாம்பல் umiccāmbal, ெப. (n.)

   உ  எரிந் ண்டா ம் சாம்பல்; ashes obtained from the burning of rice-husks (loc);. (ெச.அக.);.

     [உ  + சாம்பல்.]

உ ச் ரங்

உ ச் ரங்  umicciraṅgu, ெப. (n.)

   உ ையப் ேபான்ற ப க்கள் அல்ல   ரங் கள்;   நைமச் ரங்  (யாழ்ப்.);; a superficial, troublesome 
kind of itch, Prurigo (1); (ெச.அக.);.

     [உ  + ரங் .]
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உ சம்

உ சம் umisam, ெப. (n.)

   1.உம் சம்; groove in the frame work of a jewel in which stones are to be set

   2. க ; notch (ெச.அக.);.

     [உ  → உ சம்]

உ த்த

 
 உ த்த  umittaviḍu, ெப. (n.)

   உ  கலந்த த ; bran mixed with fine or broken husks for feed, coarse bran. (ெச.அக.);.

     [உ  + த .]

உ நகம்

 
 உ நகம் uminagam, ெப. (n.)

   ெமல் ய நகம்; finger and toe nails that are verythin like husk (W);. (ெச.அக.);.

     [உ  + நகம்.]

உ நீர்

 
 உ நீர ்uminīr, ெப. (n.)

   வா  நீர;் Sple, salva.

   ம. உ நீ  க. உ ள் நீ ; . உம் , ெத. உம்

     [உ ழ் + நீர ்– உ ழ்நீர ்→ உ நீர]்

உ ப் டம்

 
 உ ப் டம் umippuḍam, ெப. (n.)

    நிைறய உ ட்  எரிக் ம் டம் (சங் அக.);; calcination by heating medicinal drugs over a pitful of burning 
paddy-husk (ெச.அக.);.

     [உ  + டம்]

உ க்

 
 உ க்  umimūkku, ெப. (n.)

உ க் ர ்பாரக்்க see um-k-kür (ெச.அக.);

     [உ _ க் .]

உ யம்

உ யம் umiyam, ெப. (n.)

   1. கனிமநஞ்  ைள ம் நிலம்; paddy field, 

   2 ெசய்நஞ்  (பாடாணம்); ைள ம் நிலம்; soil or mine from which mineral poison Is dug out.

     [உ  + அம்.]

உ யல்

 
 உ யல் umiyal, ெப. (n.)

   வசம்  (மைல);; sweet-flag. (ெச.அக.);.

ம. உ யல்.

     [(உம் → உ யல்.]

1269

www.valluvarvallalarvattam.com 6043 of 19068.



உ ண்ணி

 
 உ ண்ணி umiyuṇṇi, ெப. (n.)

   த ட் ண்ணி; small tick (ெச.அக.);.

     [உ  → உண்ண]

உ ர்

 
 உ ர ்umir, ெப. (n.)

   உடல் ம ர;் the hair of the body.

     [உமரி → உ ரி.]

உ ரி

 
 உ ரி umiri, ெப. (n.)

   உமரி பாரக்்க;     [உமரி → உ ரி.]

உ சாரம்
உ சாரம் umilicāram, ெப. (n.)

   க க் ட்  (பதாரத்்த. 1113.);; vegetable salt.

உ

உ  umivu, ெப. (n.)

   ப் ைக; sping

     "உ ம்…. ணரார ்ெபரியா ரகத் " (ஆசாரக். 71);, (ெச.அக.);.

     [உ ழ் → உ ழ்  → உ .]

உ ழ்-தல்

உ ழ்-தல் umiḻtal,    2. ெச ன்றா . (v.i.)

   1. ப் தல்; to spit

   2. ெகாப்பளித்தல் ( வா,);; to gargle,

   3. வாயாெல த்தல்; to vomit, reject from an overcharged stomach

   4. ெவளிப்ப த் தல்; to emit as rays of light to discharge, as arrows, to send forth, as sparks, to yield, as fragrance, to 
reveal as news,

     " உள்ளத்தா ழ"  ேவண்டா' ( வக 2149);.

   5. ெத ட் தல் ( வா.);; to be satiated.

   6. ெசாரிதல்; to pour.

   ம. உ ழ்க க. உ , உ ழ்;   உகழ், . உம் னி, உ . ெத. உ ;   ேகாண். உ யன், உசச்ான் 
ெகாலா, நா. உச ்பர.் உச,் உசச்;பட. உ .

     [உ → உம் → உ  → உ ழ்.]

உ ழ்
உ ழ்2 umiḻ, ெப. (n.)

உ ழ்நீர ்பாரக்்க;see umil-nir.

உ ழ்நீர்

 
 உ ழ்நீர ்umiḻnīr, ெப. (n.)

   வா  நீர;் spittle, salva (ெச.அக.);.

ம, உ ழ்நீர்

     [உ  → உ ழ் + நீர]்
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உ ழ்நீர்ப்ெப க்

 
 உ ழ்நீரப்்ெப க்  umiḻnīrpperukki, ெப. (n.)

   ெகா  ேவ ; Ceylon leadwort

     [உ ழ் + நீர ்+ ெப க் ]

உ ழ்

உ ழ்  umiḻvu, ெப. (n.)

   1. ப் ைக; spitting.

     "உ ழ்ேவா ல ஞ் ேசாரார"் (ஆசாரக். 33.);.

   2. உ ழப்ப வ ; anything ejected from the mouth as spittle, vomit (ெச.அக.);.

     [உ ழ் → உ ழ் .]

உைம

உைம1 umai, ெப. (n.)

   1. மஞ்சள் (நாநாரத்்த.);; turmeric.

   2. கழ். (நாநாரத்்த.);; fame,

   3. ஒளி (நாநாரத்்த.);; brilliance.

   4. ெநல்வைக (நாநாரத்்த.);; a kind of paddy.

   5. சணல்; sunhemp, (pond.);.

     [அம் → உம் → உைம.]

 உைம2 umaittal,    2 ெச. . . (vi)

ன  ன்  தல்:to itch,

     "உைமத் ச ்ெசா யப் ெபற்றாம்" ( வக. 2617.);.

 உைம3 umai, ெப. (n.)

   மைலமகள்; Pārvathi, consort of Siva.

     "ஒளி நீறணிந்  ைமேயா ம் ெவள்ைள ைடேமல்". (ேதவா. 11713);. (ெச.அக.);.

     [அம்ைம → உம்ைம → உைம.]

உைமகரந

 
 உைமகரந  umaigaranadi, ெப. (n.)

   மைலமகளின் ைக ந்  வ வதா ய கங்ைக ( ங்.);; Ganges supposed to flow from the hand of Pârvati 
(ெச.அக.);.

     [உைம+ கரம் + ந  → உைமகத ந .]

உைமமகன்

உைமமகன் umaimagaṉ, ெப. (n.)

   1. யாைன கன்; Vināyakā. 2.  கன்;

 Murugan.

   3. ரபத் ரன்; Virabhadra son of Pārvathi. (ெச.அக.);.

     [உைம + மகன்.]
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உைமயவட்ெபற்
ேறான்

 
 உைமயவடெ்பற்ேறான் umaiyavaṭpeṟṟōṉ, ெப. (n.)

   இமவான் ( ங்);; Himalaya, father of Pârvathi, (ெச.அக.);.

     [உைமயவள் + ெபற்ேறான்.]

உைமயவள்

உைமயவள் umaiyavaḷ, ெப. (n.)

   பாரவ் ; Pārvati.

     "ெகா  ெனால் ய ப் ைட ைமயவள்" (கந்த . தவங்காண்.8);. (ெச.அக.);.

     [உைம + அவள்.]

உைமயாள்

உைமயாள் umaiyāḷ, ெப. (n.)

உைமயவள் பாரக்்க;see பmaiyaval

     "உைமயாள் கணவா" ( வாச. 33.1);. (ெச.அக.);.

     [உைம + (அவள்); ஆள்.]

 உைமயாள்2 umaiyāḷ, ெப. (n.)

   1 ச க்காரம்; soap.

   2. ம ற ; feather of pea-cock,

உய்1

-தல்

பy, 2 ெச. . . (v.i.);

   1. ைழத்தல்;   வாழ்தல்; to live, to subsist, have being

     "உண்ணா வ ங்க ம் ய்தல் ேவண் " ( றநா.181);.

   2. ஈேட தல்; to be saved, redeemed.

     " ைனத்தைனப் ெபா ம் மறந் ய்வேனா" (ேதவா. 5.1);.

   3. நீங் தல்; to be relieved, as from trouble.

     "தாவ ய் ேமா" (ப ற் ப். 4.1.17);.

உய்
உய்4இைட (part).     ஒ க் ப்  இைடசெ்சால்; onornatopoeic expression.

     [உ_உய்.]

உய்க யால்

 
 உய்க யால் uykadiyāl, ெப. (n.)

உய்த  பாரக்்க;see uydadi (ெச.அக.);.   

உய்ைக

உய்ைக uytaḍipārggaseagauygai, ெப. (n.)

   1. ஈேட ைக; Salvation, deliverance.

   2. ன்பம் நீங் ைக; escaping from hardship, relief from distress.

     "உய்ைக ெபா ளா ெவா வாக்  ேமா த  ெசய்ைக லேனல்" (கந்த . காம. 47);, (ெச.அக.);

     [உ → உய் → உய்ைக = உய்தல்.]
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உய்த்த ல்ெபா
ண்ைம

உய்த்த ல்ெபா ண்ைம uyttalilporuṇmai, ெப. (n.)

   க ய ெபா ள் ெதளிவாகப் லப்ப மா  எளிய ெசால் ைடைமயா ய ணம் (தண்  
21.);;     [உய்த்தல் + இல் + ெபா ண்ைம.);

உய்த்த தல்

பார.்

   5 ெச. ன்றா . (v.t.);

உய்த் ணர ்பாரக்்க;see uyttunar, இப்ெபா ள் உய்த்த யத் தக்க . (ெச.அக.); 

     [உய்த்  + அ .]

உய்த் க்ெகாண்
உணர்தல்

உய்த் க்ெகாண் உணரத்ல் uyttukkoṇṭuuṇartal, ெப. (n.)

   32 உத் க ள் ஒன் . அஃ  ஒ  ெபா ள் ெசால் யக்கால் அதன் மற்ெறா  ெபா ளிைன ம் 
ணரந்்  ெகாண்ட மா  ேதான்றசெ்சய்தல் (ெதால். ெபா ள். 656);; a literary method consisting in the use 

in exposition of such expressions of additional meaning is incorporated with the prime meaning, one of 32 utti."

     [உய்த்  + ெகாண்  + உணரத்ல்.]

உய்த் ணர்-தல்

உய்த் ணர-்தல் uyttuṇartal,    8 ெச. ன்றா , (v.t.)

   மனத்ைதச ்ெச த்  ஆராய்ந்த தல்; to know by careful investigation.

     "உய்த் ணரந்்த வ ைரத்த" ( ளா ய.37); (ெச.அக.);.

     [உய்த்  + உணரத்ல்]

உய்த் ணர்ெமா
உய்த் ணரெ்மா  uyttuṇarmoḻi, ெப. (n.)

   ெசய் ட் றங்க ெளான்   (யாப். . 525.);;     [உய்த்  + உணர ்+  ெமா ]

உய்த் ணர்வணி

 
 உய்த் ணரவ்ணி uyttuṇarvaṇi, ெப. (n.)

   ஒ  ெசயல் ற் ப் ெப தற் ஃ வ்வாறா ெமன ஊ த்தல். (அ . ந்);; informing means and ways to finish 
a matter.

உய்த் ணர்

உய்த் ணர்  uyttuṇarvu, ெப. (n.)

   1. ஆராய்ந் ண ம் அ , knowledge obtained by study, keen research and observation.

     "உய்த் ணர ் ல்ெலனி னில்லா ம்" (நீ ெந . 5.);.

   2. ஞானம்; wisdom ''உய்த் ணர ்ெவன் ம் ஒளி' ( வ். இயற். 3,94);, (ெச.அக.);.

உய்த் ணரைவப்
உய்த் ணரைவப்  uyttuṇaravaippu, ெப. (n.)

   ஓர ்உத்  (நன். 14.);;

உய்த

 
 உய்த  uytaḍi, ெப. (n.)

   ைளக் ம் ேவ க்ெகாம்  (யாழ்ப்.);; live hedge stick. (ெச.அக.);

உய்
உய்  uyti, ெப. (n.)

   1. ஈேடற்றம் salvation, deliverance

உய்மணல்

 
 உய்மணல் uymaṇal, ெப. (n.)

க மணல் ( ன்.); black sand. (ெச.அக.);

     [உய் + மணல்.]
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உய்யக்ெகாண்டார்

உய்யக்ெகாண்டார ்uyyakkoṇṭār, ெப. (n.)

   1. நாத னிக க் ப் ன்வந்த மா யக் ரவர;் a Vaisnava ācharyar.

   2. ண்டரீகாசர ்பாரக்்க;see Pundarikásar

     [உய்ய + ெகாண்டார.்]

உய்யக்ெகாண்டா
ன்

உய்யக்ெகாண்டான் uyyakkoṇṭāṉ, ெப. (n.)

வாழச ்ெசய்தவன், saviour (ெச.அக.);.

     [உய்ய + ெகாண்டான்.]

 உய்யக்ெகாண்டான்1 uyyakkoṇṭāṉ, ெப. (n.)

   எ ைம ல்ைல ( .அ.);; white bracted Jasmine.

உய்யப் ணக்கம்
உய்யப் ணக்கம் uyyappiṇakkam, ெப. (n.)

   வாழ்க்ைகப் ேபாராட்டம்; doldrums of life. (@laćos@.77. ரட்டா . 74);.

உய்யவந்தேதவநா
யனார்

உய்யவந்தேதவநாயனார ்uyyavandatēvanāyaṉār, ெப. (n.)

   1. வனியக் ெகாண் க ள் ந் யார ் ைல யற் யவர;் the author of the Tiru-v-untiyar, native of 
Tiruviyalur 12th c.

   2. வனியக் ெகாண் க ள் க்களிற் ப்ப யார ்இயற் யவர;் author of Thiru-k-kalirru-p-patiyār, 
native of Tirukkaavur 12th C- (ெச.அக.);.

உய்யாக்க ப்பான்

 
 உய்யாக்க ப்பான் uyyākkaḍippāṉ, ெப. (n.)

   ைழக்காத ப  க க் ம் உ ரி;அதாவ  க நாகம் ablack Cobra the bite of which is sure to bring on death. 
(சா.அக.);.

உய்யானம்

உய்யானம் uyyāṉam, ெப. (n.)

   ங்கா; park, pleasure garden,

     "உய்யானத் ைட ணரந்்ேதார ்ெசல்லார'் (மணிேம (அ.ஆக.); .3.52);, (ெச.அக.);.

உய்வன

உய்வன  uyvaṉavu, ெப. (n.)

   1. ெச ப் ; flourishing. reviving, as a tree.

   2. ைழப் ;   வாழ் ; living, subsistence, maintenance

   3. ஈேடற்றம்; attaining eternal bliss. (ெச.அக.);.

உய் -

 
 உய் - uyvi, ெச. ன்றா , (v.t.)

   ைழக்கச ்ெசய்தல்; to restore one to life. (சா.அக.);.

     [உய் → உய்  ( . .);.]

உய் டம்

உய் டம் uyviḍam, ெப. (n.)

   ைழக் டம்; asylum, place of refuge, shelter.

     "உய் ட ம ெய மா " ( ஞ் ப் 166.);. (ெச.அக.);. [உய்  _இடம்.]
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உய்

உய்  uyvu, ெப. (n.)

)

   1. உ ர ்தப் ைக; escaping from danger.

     "எரியாற் கடப்ப  ய் ண்டாம்" ( றள், 896);.

   2. ஈேடற்றம்; Salvation. 'உய் பாய மற் ன்ைம ேத " ( வ். வாய். 4.3.11);.

   3. க வாய், explation

     "உய் ல்ைல ெசய்ந்நன்  ெகான்ற மகற் " ( றள், 110);. (ெச.அக.);.

     [உப் → உய் .]

உயக்கம்

உயக்கம் uyakkam, ெப. (n.)

   வ த்தம்; suffering, distress, trouble.

     "உண்ணா யக்கத் " (மணிேம. 7,66);.

     [உயங் -உயக்கம்.]

உயங் -தல்

உயங் -தல் uyaṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. வ ந் தல்; to suffer, to be in distress, to be pained in body or mind 

     ''உயங் வன் டந்த ழத் ைய" (ெதால் ெபா ள். 146);.

   2. ெம தர;் to grow thin, become emaciated.

     "உயங் சாய் றம்"  (அகநா. 19);.

   3. வ தல்; to be flexible, slender,

     "உயங்  ெசங்க  நீர"் ( வாத. .மண் மந்த 4.);.

     [உய் → உய → உயங் .]

உயந் -தல்

உயந் -தல் uyandudal,    3 ெச. . . (wi. ஏப்பம் தல் to belch (ேசரநா.).

     [ம. உயந் க

     [உ → உய் → உயந்  (ேமெல ம் தல்);.]

உயம்

உயம் uyam, ெப. (n.)

   ெச த் தல்;   தள் தல்; driving pushing.

     [உப் → உயம் ( . . 41.);.]
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உயர்

உயர1் uyartal,    2 ெச. . . (v.i.)

   . ேமெல தல்; to rise, as water;

 to ascend, as a body in the air, to move towards the meridian, as aheavenly body.

     "வட  தாழ்ந்  ெதன்பா யரத் ம்" (கந்த . பா . 63);.

   2. உயர் ள்ளதாதல்; to be high, elevated, tall, lofty.  உயரந்்த மைல).

   3. வளரத்ல்; to grow, increase, expand . 'ெநல் யரக் ய ம்'.

   4. ேமன்ைம தல்; to be excellent, exalted, eminent, dignified, superior.

     "உயரந்் தவரக்் த ய த " (கம்பரா. ேவள். 35);

   5. நீங் தல்; to vanish, disappear, to be removed.

     "இனிவரி ய மற் ப ெயன" (க த். 129.17); (ெச.அக.);.

   6. அைல த யன ேமல் எ ம் தல்; to rise as water or waves. 

   7.  நீரெ்பாங்  ேமேல வ தல்; to spring, bubble up, gush, flow forth.

   8. னிந்  டக் ம் தைல, ேமேல உயரத்ல்; to be raised as head).

ம. உய க.

     [உ → உய் → உயர.்]

 உயர2் uyar, ெப. (n.)

உயர்

உயர்  uyarkuḍi, ெப. (n.)

   ேமலான ; high case, noble family.

     "உயர் ட ் றப்  ெனன்னாம்" (நால . 199);.

     [உயர ்+ .]

உயர் லம்

உயர் லம் uyarkulam, ெப. (n.)

உயர்  பாரக்்க;see

பyarkud:

     "ஒ க்க யர ் லத்  னன் " (நல்வ. 31);.

     [உயர ் + லம்]

உயரச்்

உயரச்்  uyarcci, ெப. (n.)

   1. உயரம்; height, elevation, alitude

     "மண்டபத்  னள  நீளம்.உயரச்் " (பாரத. gyms. 8);.

   2. ேமன்ைம; excellence, superiority, moral worth, valuable trait. (ெச.அக.);.

ம. உயரச்ச்.

     [உயத ்→ உயரத்்  → உயரச்் .]

உயரெ்சால்

உயரெ்சால் uyarcol, ெப. (n.)

   உயரத்் க் ஞ் ெசால்; honorific expression, term of respect.

     "உயரெ்சாற் ள " (ெதால், ெசால். 27);. (ெச.அக.);.

     [உயர ் → ெசால்.]
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உயரத்்

உயரத்்  uyartti, ெப. (n.)

   ேமன்ைம; excellence, superiority.

     "உயரத்் க டாழ்த் யைற " (நல்.பாரத ட் னாரச் ்83);, (ெச.அக.);.

     [உயர ்→  உயரத்் .]

உயரத்் ப்ேப -தல்

உயரத்் ப்ேப -தல் uyarddippēcudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. கழ்ந்  தல்; to speak highly, of a person or a thing.

   2. ரெல த் ப் ேப தல்; to raise the voice and Speak.

     [உயரத்்  + ேப -தல்.]

உயரத்் -தல்

உயரத்் -தல் uyarddudal,    5 ெச. ன்றா , (v.i.)

   1. உயரச்ெ்சய்தல்; to lift up, elevate;

 to build up, as a wall in building.

   2. அ கப் ப த் மல்; to raise, as price;

 to increase, as expenditure, 

ைலைய யரத்் னான்.

   3. ேமனிைலக் க் ெகாண்  வ தல்; to promote to higher office, exalt ennoble.

   4. ேமன்ைமப் ப த் தல்; to honour, treat with respect to praise, magnity.

     "எப் ன்ைமயைர கேவ யரத்் " ( வாச 5.10);

   5. இைச ெய த்தல்; to raise the voice, as in singing or speaking. உயரத்் ப் பா னான்.

   6. க் தல்; to lift, hold up, as a sceptre;

 to hoist, as a flag.

   7. ஒ  ெபா ைளக் ெகாள்ளச ் ல ஏமாற்  ேவைலகைளக் ைகயா தல்; to get something by playing a trick, 
deceive,

   8. தல்; to steal, lift.

   ம, உயரத்் க, உய்த் க;க. ெத. எத் .

     [உயர ்→ உயரத்் .]

உயர் ைன

உயர் ைன uyartiṉai, ெப. (n.)

   1, ேமற் லம்; high caste noble tamily.

     "உயர் ைண மன் ேபால" ( ந்;224.);.

   2. மக்கள் ேதவர ்நரகெரன்  த் றத்தாைரக்  க் ம் ெசால்  (நன். 261); (Gram);, 

 nouns denoting personal class of beings, including men, gods and demons opp. to அஃ ைண.

     [உயர ்+ ைண ( .ெதா.);]

ஏைனய உ ரிகள் ேபாலா  ேமன்ேம ம் உய ம் தன்ைமய ராதல் ேநாக்  மக்கள் உயர் ைண எனப் 
ெபயரெ்பற்றனர்

உயர்ந்தவன்

உயரந்்தவன் uyarndavaṉ, ெப. (n.)

   1. ற்ந்ேதான். man of rank, man of high character. 

   2, ெந யவன்; man of tal stature.

     "உயரந்்தவர ் றளாேனார"் (கந்த . மாரக்். 64);.

     [உயர ்→ உயரந்்தவன்.]
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உயர்ந்ேதார்

உயரந்்ேதார ்uyarndōr, ெப. (n.)

   1. ெபரிேயார ்( வா.);; the great;

 the learned, the exalted, as in piety, in virtue, or in austerities.

   2. ேதவர,் celestials

     "ேவள்  ேவட்டைன யரந்்ேதா வப்ப" (ப ற் ப். 74);.

   3. னிவர ்( வா.);; sages.

     [(உயர ்→ உயரந்்ேதார.்]

உயர்நில்(ற்)-த(ற)ல்

உயரந்ில்(ற்)-த(ற)ல் uyarnilṟtaṟal,    14 ெச. . . (v.i.)

   உசச்மாதல்; to be in a zenith, as a constellation.

     "அங் யர ்நிற்ப" (பரிபா. 11.7);. (ெச.அக.);

     [உயர ்+ நில்]

உயர்நிலத்தவர்

 
 உயரந்ிலத்தவர ்uyarnilattavar, ெப. (n.)

   ேதவர ்( டா.);; celestials, those whose abode is on high (ெச.அக.);.

     [உயரந்ிலம் + அத்  + அவர.்]

உயர்நிலம்,

உயரந்ிலம், uyarnilam, ெப. (n.)

   1. ேதவேலாகம்; world of the gods, lit, the higher regions,

     "உயரந்ில மைடந்தான் ெகாணரந்்தனன்" (உபேதசகா. உ த் ராக்க, 90.);.

   2. ேம  ( ங்.);; mound, hillock, highland.

   3. உப்பரிைக ( ன்.);; upper storey in a building (ெச.அக.);.

ம, உயரந்ிலம்.

     [உயர ்+ நிலம்.]

உயர்நிைல

உயரந்ிைல uyarnilai, ெப. (n.)

   1. ேமலான பத ; high position.

     "உயரந்ிைல வான்ேறாய் மாடம்" (ெப ம் பாண். 332);.

   2. ெதய்வத் தன்ைம; godhead, divine nature.

     "அணங் சா யரந்ிைல த இ" (  289);.

   3. உப்பரிைக; upper storey in a building

ம. உயரந்ிைல

     [உயர ்+ நிைல.]

உயர்நிைலேயார்

 
 உயரந்ிைலேயார ்uyarnilaiyōr, ெப. (n.)

உயரந்ிலத்தவர ்பாரக்்க  ( ங்.);;see uyar-nila-t-tavar (ெச.அக.);.

     [உயரந்ிைல + ஒர ்ஆர ்→ ஓர.்]
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உயர்

உயர்  uyarpu, ெப. (n.)

   1. உயரம் ( டா); height, loftiness, elevation,

   2. உயரந்்த டம் mound, rising ground, hillock,

     "கல் யரே்ப f" ( ந். 275);.

   3. ேமன்ைம; greatness, excellence. 

   4.உயரவ்ான ; that which is excellent

     "உயர்  ரண் ங் யங் ய ள்ைளப் ேபேர ய ேலாமன்" ( டா. 2,60);. (ெச.அக.);.

     [உயர ்+ .]

உயர் ைசயவர்

உயர் ைசயவர ்uyarmisaiyavar, ெப. (n.)

உயரந்ிலத்தவர ்பாரக்்க see uyamilattavar ( வக.966);, (ெச.அக.);.

     [உயர ்+ ைச + அவர]்

உயரெ்மா

உயரெ்மா  uyarmoḻi, ெப. (n.)

   உயரத்் க் ம் ற் ; compliment, high encomium,

     "உயரெ்மா க் ள  ரிய" (ெதால் ெபா ள். 240);. (ெச.அக);.

     [உயர ்+ ெமா ]

உயரவ்ண்ணத்

 
 உயரவ்ண்ணத்  uyarvaṇṇatti, ெப. (n.)

   ம தாணி; fragrant nail dye 

ம வ. அழவணம். ம ேதான் . 

 Hind mehanti.

     [உயர ்+ வண்ணத் ]

உயர்

உயர் 1 uyarvu, ெப. (n.)

   1. உயரம், lofty height, elevation.

     "உயரவ்கலந் ண்ைம' ( றள் 743);.

   2. ேமன்ைம; eminence, dignity, greatness.

     "மாந்தரத் ் ள்ளத் தைனய யர் l" ( றள், 595);.

   3. ஏற்றம், 

 increase, as of price of commodities. ைல உயரவ்ா க் ற . 

   4, உயர்  ந ற் யணி ( வா.);; hyperbole.

ம. உயர்

     [உயர ்→ உயர் .]

 உயர் 2 uyarvu, ெப. (n.)

   வ த்தம் (மாறன. 262. ேமற். 738);; trouble, woe, suffering, affliction. (ெச.அக.);

     [உயல் →  உயல்  → உயர் .]
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உயர் க்கல்

 
 உயர் க்கல் uyarvukkal, ெப. (n.)

   ைவ ரியம்; precious stone. It is a variety of chalcedony which in light, gives an effect resembling the pupil of a cat's eye, 
(சா.அக.);.

     [உயர்  + கல்.]

உயர் க்ெகா

 
 உயர் க்ெகா  uyarvukkoḍi, ெப. (n.)

   ); ன் மணி; crab's eye. (சா.அக.);

     [உயர்  + ெகா .]

உயர் றப் ம்
ைம

 
 உயர் றப் ம்ைம uyarvusiṟappummai, ெப. (n.)

   உயர்  ையக் காட் ம் உம்ெமன் ஞ் ெசால்;     [உயர்  + றப்  + உம்ைம]

உயர் ந ற் ய
ணி

உயர் ந ற் யணி uyarvunaviṟciyaṇi, ெப. (n.)

   உயரத்் செ்சால்லப்ப ம் அணிவைக (அணி .13);; hyperbole, (ெச.அக.);

     [உயர்  + ந ற்  + அணி]

உயர் வைம

உயர் வைம uyarvuvamai, ெப. (n.)

   இைய ன்ைம யணி  ( ரேசா. அலங்.14);; a figure of speech in which a thing is compared to itself. (ெச.அக.);.

     [உயர்  +- உவைம.]

உயர்ேவ

 
 உயரே்வ  uyarvēki, ெப. (n.)

   கல்மதம்; mineral wax bitumen. It is a dark Sticky unctuous substance Supposed to issue from rocks in hot weather.

     [உயர ்+ ேவ  ெவப்பத்தால் உ ப் ெபாங் க் க வ  ழங்கால நீரா ங் ளங்களில் நீரக்் 
க ைவத் த க்கத் தைரக்கற்களிைடேய பயன்ப த்தப்பட்ட .]

உயரங்காட் -தல்

உயரங்காட் -தல் uyaraṅgāṭṭudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   நைட பழ ம்ேபா  ழந்ைத த மா  நிற்றல்; to stand up casually, as a little child does when attempting to 
walk. (ெச.அக.);.

     [உயரம் + காட் ]

உயரம்

உயரம் uyaram, ெப. (n.)

   1. ஆள், மரம் த யவற் ன் உயரம்; height

   2. உயரந்ிைல; elevation, eminence, loftiness.

   3. உசச்ம்;   ம. உயரம்;   க. பட உத்த;   ெத. உயர ்உசர;்   ேகாத உதமன்;    உத்த ;   ட, ஒதர; . 
உசர,் உயர ்Skt urdhan.

     [உ → உயர ்→ உயரம்]

உயரா

உயரா  uyarāṭu, ெப. (n.)

   ெவள்ளா ; goal, supposed to be taller than a sheep.

     "உயராட் ப் பால்" ( ைதலவ. ைதல. 12);. (ெச. அக.);

     [உயர ்+ ஆ .]
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உயரி

 
 உயரி uyari, ெப. (n.)

   உயரமான ; that which is tall, as a palm tree;

 tall person, (ெச.அக.);

     [உயர ்+ இ.]

உயல்

உயல்1 uyal, ெப. (n.)

   1. வாழ்தல்; living

   2. தப் தல்; escaping 'உயலாகா ழ்த ் றத்த ெவன்னார"் (நீ  ெந . 50);.

   3. உளதாதல்; being existing.

     "ெசல்வ யற்பால தன் க் ெக ம்" ( றள், 437); (ெச.அக.);.

     [உய் +  தல்-உய்தல் → உய்யல் → உயல்.]

 உயல்2 uyalludal,    13 ெச. . . (v.i.)

   1. அைசதல்; to wave, shake

     "உய ங்ேகாைத" (ப ற் ப். 52.17);.

   2. ெசல் தல்;   நடத்தல்; to go, to walk

     [உள் → உய் → உயல் → உய தல். (ேவக 48);.]

உயவர்

 
 உயவர ்uyavar, ெப. (n.)

   ன் ேவார;் persons in distress.

     [உய   + அர.் உய  = அைச , ன்பம்.]

உயவல்

உயவல் uyaval, ெப. (n.)

வ த்தம், distress, affliction, pain, suffering

     " தா அ ேராம்  த்த யவற் பாண" ( றநா. 69);. (ெச.அக.);.

     [உய  + அல்.]

உயவற்ெபண் ர்

உயவற்ெபண் ர ்uyavaṟpeṇṭir, ெப. (n.)

   ) ைகம்ைம ேநான் னால் வ ந் ம் மகளிர;் women who suffer under very trying austerities enjoined upon 
widowhood.

     "பா ன்  வ  யவற் ெபண் ேர மல்ேலம்" ( றநா. 246);. (ெச.அக.);.

     [உய  → உயவல் + ெபண் ர.்]

உய -தல்

உய -தல் uyavudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   வ ந் தல்; to suffer,

     "உண்ெடன ணரா ய  ந ன்" (ெபா ந. 38);.

     [உய் → உய்  + உய .]
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உய

உய 2 uyavudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   வண் ச ்சக்கரத் ற்  ைம தல்; to apply grease to a cart-wheel

     "தஞ்சாகாேட  யவாமற் ேசறேலா ல்" (பழ.168);. (ெச.அக.);.[

     [உ → உப் → உய்  (ெச த்  உட் கட் ); → உய .]

 உய 3 uyavu, ெப. (n.)

   வ த்தம்; distress, trouble, suffering

     "உய ேநாய் ைகம் க" (க த் 58);. (ெச.அக.);.

உய 4

பyaய

ெப. (n.);

உ ர ் ைழக்கச ்ெசய் ம்" means of saving life.

     "உய்யா யவா ம்" (க த் 139);. (ெச.அக.);. |உய்_உய .);  (ேவ.க.48);]

 உய 5 uyavudal, ெப. (n.)

   5 ெச. ன்றா , ெச. . . (v.t. & v.i.);

     " உசா தல்;

 to take counsel, consult. 

உய த் ைன

உய த் ைன uyavuasaidalvāyasaidalpēsudaluyuyavuuyavudduṉai, ெப. (n.)

   உசாத் ைண; Intimate friend,

     " ரஞ்ெசன் மாக்கட ் ய த் ைண யா ங் கல்வைர" ( ந் 207);. (ெச.அக.);.

     [உய  + ைண.]

உய ெநய்

உய ெநய் uyavuney, ெப. (n.)

   1. சகடத் ற்  இ ம் எண்ெணய்; lubricating oil for the wheels of carts, etc.

     "அஃதா ய ெநய் ட் ளிக் மா " (பழ.385.);.

     [உய 2 + ெநய்.]

உயைவ

உயைவ1 uyavai, ெப. (n.)

   1. காக்கணம் ெகா ; mussel

-shell Creeper

     "ஊ நீ யைவ" (மைலப . 136);.

   2. ெவண்க ைள ( ங்.);; white - flowered mussel - shell creeper. (ெச.அக.);.

     [உய  → உயைவ.]

 உயைவ2 uyavai, ெப. (n.)

   1. கா  ( ங்.); பngle

   2. காட்டா  ( ங்);; jungle stream.

   3. ெசல் ம் வ . path. (ெச.அக.);.

     [உய  → உயைவ.]
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உயா

உயா uyā, ெப. (n.)

   வ த்தம்; distress, suffering.

     "உயாேவ யங்கல்" (ெதால். ெசால். 369);, (ெச.அக.);.

     [உய் → உயா. (ேவ.க. 48);]

உயா -தல்

உயா -தல் uyāvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t..)  ேகட்ட தல்; to inquire after. (ெச.அக.).

     [உய → உய  = அைசதல், வாயைசத்தல், ேப தல். உய  - → உயா , உயா  → உசா  என ம் 
ரி ம்.]

உயா த் ைண

உயா த் ைண uyāvuttuṇai, ெப. (n.)

உசாத் ைண பாரக்்க;see  usa-t-tunai.

     "உயா த் ைணயாக வயா ெவா ம் ேபா " (மணிேம. 20.93);. (ெச.அக.);

     [உயா _ ைண.]

உ ர1்-த்தல்

பyர.்

   4 ெச. . . (v.i.);

   1. உ ர ்ெபற்ெற தல்; to revive, to regain consciousness, to be re-animated.

   2. ெதா ற்ப தல்; to be in vigorous பnctioning activity.

     "அவ் ட  னின் ரப்்ப லவம் ெபா கள்" ( .ேபா. 3.4.);.

   3. செ்ச தல்; to breathe hard

     "உைரத மாறா ரத்் " (பாரத ப ெனட். 173);.

   4. கமழ்தல்; to be wasted as fragrance.

     "உ ரத்்த தாமத்தன" (கம்பரா. நி ம். 114);

   5. இறந் ப தல்; to breathe one's last

     "உ ரப்்ப  ேமாம் " ( வக. 1989.);.

     [உய் → உ ர-்.]

உ ர்-த்தல்

உ ர-்த்தல் uyirttal,    4. ெச ன்றா  (v.i.)

   1. ஈ தல், to give birth to, bringforth.

     " ழந்ைதைய ரத்்தமல க் வைம ெகாண்டாள்", (கம்பரா, உ க்காட ்65);.

   2. ேமாத்தல்; to smell;

     'கண் ேகட் ண் ரத்் ற்ற ம்" ( றள். 1101);.

   3. தல்; to say, declare.

     " ட் ரத்் த ங் ம்" (ெதால், ெபா ள். 111);

   4. ெப க் தல; to multiply a number அம்  வா  ெரா  ரப்்ப (ேந நா. 3. உைர);

   5. ெவளிப்ப த் தல்; to emit send forth.

     "ெகாங் ரத்்த ந்தடத் லாய்' (ைநடத நாட் ப்.5);. (ெச.அக.);.

   ம, உ ர.் உ ரக்் க;   க. உ ர.் உகர;்   ட. உ ரி ( ச் );;   . உக ;   ேகாத. உ ர;்   ட உ ர;்   . 
உசச்னா;   மால். உெச; ரா. உசர்.்

     [உய் → (உ ல்); உ ர.் உ ரத்்தல். உய் + இல் - உ ல், இல் - உைடைமப் ெபா ளீ . உய்தைல அல்ல  
இயங் த ைலத் தன்பாற் ெகாண்ட .]
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உ ர்

உ ர3் uyir, ெப. (n.)

   1. தானாக இயங்காத உடம்ைப இயக் ம் அல்ல  ெச த் ம் ஆ  ( வா.);; life of human being, animal or 
vegetable.

   2. ஆதன் (ஆன்மா,);; soul

     "தன் ர ்தானறப் ெபற்றாைன" ( றள் 268);.

   3. உ ரி; Ilving being.

     "எல்லா ந் ெதா ம்" ( றள், 260);.

   4. றப்ேபாைர (சன்மலக் னம்);; ascendant, sign of nativity.

     "உ ரக்்  பா ம்" ( தான சாதக.19.);.

   5. தனித் யங் ம் உ ெர த் ; vowel:

     "உ  டம் மா ப்ப ம்" (நன். 59);.

   6. உ ரவ்ளி. ( ராணவா );; oxygen, one of the wital airs.

     "ைவகரி ல்... உ ரைணந்  வந்த ெமா " ( வப் ர, 2:20);.

   7. காற்  ( ங்.);; wind

   8. ஒைச; voice, spoken sound

     "வள் ரத்் ெதள் ளி" ( ஞ் ப் 100);.

   9. ஒ  நா ைக ல் 4320இல் ஒ   (கணக்க . பக்.13.);; measure of time, 1/4320 of nålikai.

உ ர்ஊ -தல்

உ ரஊ் -தல் uyirūdudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ழந்ைத ன் ெநற் ல் ஊ தல்; to blow the forehead of infants.

க. உக  ஊ .

     [உ ர ்+ ஊ . உ ரப்்ப  = உ ரத்்தல், ச்  தல், உ ர ்- தனிைலத் ெதா லா ெபயர)்

உ ர்க்கட்ைட

 
 உ ரக்்கடை்ட uyirkkaṭṭai, ெப. (n.)

   உடல்; ( ன்.);; body. (ெச.அக.);.   க. உ ரெ்நேல.

     [உ ர ்+ கடை்ட]

உ ர்க்கணம்

 
 உ ரக்்கணம் uyirkkaṇam, ெப. (n.)

   உ ெர த் க் ட்டம்; vowels (ெச.அக.);.

     [உ ர ்+ கணம்.]

உ ர்க்கப்பண்ண
ல்

 
 உ ரக்்கப்பண்ணல் uyirkkappaṇṇal, ெப. (n.)

   உ ர ் ைழக்கச ்ெசய்தல்; to reanimate, to bring back to lite, (சா.அக.);.

     [உ ரக்்க + பண்ணல்.]

உ ர்க்க

உ ரக்்க  uyirkkayiṟu, ெப. (n.)

   1 உ ள்ள க ; strong rope or cable.

     "வட்ம ேபாேல க் ற வா ைய வ ய உ ரக்் க றாகச ் ற் " ( வ்.ெபரியாழ். 1.6.11. யா, 
பக்.135);. 2. பாம்  Snake. (ெச.அக.);,

     [உ ர ்+ க .]
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உ ர்க்க

உ ரக்்க  uyirkkaḻu, ெப. (n.)

   க வைக; from of stake for impalement designed to prolong the agony.

     "உ ரக்்க  னவா ன்னர"் ( வாலவா. 38.27);. (ெச.அக.);.

     [உ ர ்+ க .]

உ ர்க்காப்பாற்

 
 உ ரக்்காப்பாற்  uyirkkāppāṟṟi, ெப. (n.)

   உ ர ்ம ந் ; elixir of life.

     [உ ர ்+ காப்பாற் .]

உ ர்க்கால்

 
 உ ரக்்கால் uyirkkāl, ெப. (n.)

   தன்ைமக்காற் ; one of the five vital airs (prana); supposedly controlling the functions of the body. (சா.அக.);

     [உ ர ்+ கால், கால் = காற் .]

உ ர்க் ழவன்

உ ரக்் ழவன் uyirkkiḻvaṉ, ெப. (n.)

   கணவன்; husband, considered as the lord of his wife's life.

     "தன் ரக்் ழவைன யைடந் " ( ைள. மல யத-்9);. (ெச.அக.);.

     [உ ர ்+ ழவன்.]

உ ர்க் ரங்

உ ரக்் ரங்  uyirkkuraṅgu, ெப. (n.)

   கட ள்; god. who is the soul of the soul. 

உ ரக்் ரா யங்கங்ேக நின்றான் ேகா ல்" (ேதவா. 575.4);. (ெச.அக.);.

     [உ ர ்+  + உ ]

 உ ரக்் ரங்  uyirkkuraṅgu, ெப. (n.)

   எ ம் க் ; the skeleton (சா.அக.);

     [உ ர ்+ ரங்  = வைளந்த எ ம் க் .]

உ ர்க் ற

 
 உ ரக்் ற  uyirkkuṟaḍu, ெப. (n.)

   எ ம் ; bone (சா.அக.);.

     [உ ர ்+ ற .]

உ ர்க்ெகாைல

உ ரக்்ெகாைல uyirkkolai, ெப. (n.)

   1. உ ர ்வாங் ; taking of animal or human life.

     "ஊைன ம் ரக்்ெகாைல ெயண் வான்" ( வத . பாவ 75);.

   2. ன் த் க் ெகால்லல்; taking of life by gradual dismemberment of limbs and organs

     "நற்ெகாைலயாகக், ெகால்ல ெவாண்ணா . உ ரக்் ெகாைலயாகக் ெகால்ல ேவ ம்" (ஈ , 9.9.1);, 
(ெச.அக.);.

     [உ ர ்+ ெகாைல.]
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உ ர் -த்தல்

உ ர் -த்தல் uyirkuḍittal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   உ ைரப்ேபாக் தல்; to devour life, said of bloodthirsty demons and malevolent deities,

     "outranguan's Qudooms;

ன் ர் த் " (கந்த . ரபன் வைத, 455);, (ெச.அக.);.

உ ர்ெகா க்

உ ரெ்கா க்  uyirkoḍukkumūli, ெப. (n.)

   1. ைழக்கச ்ெசய் ம் ைககள்; herbs giving or prolonging life.

   2. உ ரத்  ம ந் ; the philosopher's stone sought for by the alchemists for prolonging life. (சா.அக.);.

     [உ ர ்+ ெகா க் ம் + ]

உ ர்சச்ரக்

உ ரச்ச்ரக்  uyirccarakku, ெப. (n.)

   1. ஒவ்ெவா  சரக் ள்ளைமந்த வ ள்ள ெபா ள்; the compo. nent part in every drug. 

   2, தன்ைமச ்சரக்க; main substance in medicine, main drug in a medicine. (சா.அக.);.

     [உ ர ்+ சரக் .].

உ ர்ச

 
 உ ரச்  yircacūtu, ெப. (n.)

ஆ , ேகா  த ய வற்ைறப் ேபார ்ெபா த்  யா ைக (சங். அக.); 

 gambling with living animals as stakes, a term used to denote that kind of gambling involved in cock-fight, ram-fight,etc. 
(ெச.அக.);.

     [உ ர ்+ .]

உ ர்த்த வாய்

 
 உ ரத்்த வாய் uyirttaṟuvāy, ெப. (n.)

   க்கலான ேநரம்; great emergency, critical moment, extreme danger. (ெச.அக.); .

     [உ ர ்+ த வாய்.]

உ ர்த்தன்ைம

 
 உ ரத்்தன்ைம uyirttaṉmai, ெப. (n.)

   உ ேரா  ய தன்ைம; living date (சா.அக.);.

     [உ ர ்+ தன்ைம.]

உ ர்த் ைண

உ ரத்் ைண uyirttuṇai, ெப. (n.)

   1. இக்கட்டான ேநரத் ல் உத பவன்(ள்);; friend in need

   2. உ ரத்்ேதாழன், ேதா ; intimate friend, dear as life.

     "ஆ ரத்் ைணயாய் வந்த" (பாரத இராச. 28);.

   3. மைன . wire (ெச.அக.);.

     [உ ர ்+ ைண.]

உ ர்த் ைணவன்

உ ரத்் ைணவன் uyirttuṇaivaṉ, ெப. (n.)

   1. இக்கட்டான ேநரத் ல் உத பவன்; he who is an intimate friend,

     "உங்கள் லத்தனி நாதற் ரத்் ைணவன்" (கம்பரா. கப். 25);.

   2. கணவன் husband (ெச.அக.);.

     [உ ர ்+ ைணவன்.]
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உ ர்த் ைண

உ ரத்் ைண  uyirttuṇaivi, ெப. (n.)

   1. கைலமகள் ( ங்.);; Saravati

   2. மைன  wife (ெச.அக.);.

க. உக ெவண்

     [(உ ர ்+ ைண .]

உ ர் ண் ல்கார
ன்

 

 உ ர் ண் ல்காரன் uyirttuṇṭiṟkāraṉ, ெப. (n.)

   ஒ  தெ்தய்வம் (m.m);; a demon in the temple of the goddess Angalammal, who brings to her the souls of suicides. 
(ெச.அக.);.

     [உ ர ்+ ண் ல் + காரன்]

உ ர்த்ெத -தல்

உ ரத்ெ்த -தல் uyirddeḻudal, ெப. (n.)

ெச. . . (v.i.);

.

   1. மயக்கமைடந்தவர ்ெதளி  ெபற்ெற தல்; to be revived, restored to life.

   2. ெசத்தவன் ட் ம் உ ர ்ெபற்ெற தல்; to rise from the dead. இெய  ன்றான் நாள் 
உ ரத்ெ்த ந்தார.் (ெச.அக.);.

     [உ ரத்்  + எ -தல்.]

உ ர்த்ேதாழன்

 
 உ ரத்்ேதாழன் uyirttōḻṉ, ெப. (n.)

   உற்ற நண்பன்; bosom friend, inseparable companion (ெச.அக.);

     [உ ர ்+ ேதாழன்]

உ ர்த்ேதா

உ ரத்்ேதா  uyirttōḻi, ெப. (n.)

   பாங் ; woman's trusted female companion.

     "தன் ைடய ன் ரத்் ேதா யால்"  ( வ் இயற்.ெபரிய ம 62);. (ெச.அக.);.

     [உ ர ்+ ேதா .]

உ ர்த்ேதாற்றம்

 
 உ ரத்்ேதாற்றம் uyirttōṟṟam, ெப. (n.)

   உ ரக்ளின் ற ; genesis of life in four classes of living organisms (ெச.அக.);.

     [(உ ர ்+ ேதாற்றம்.]

உ ர்த ம ந்

 
 உ ரத் ம ந்  uyirtarumarundu, ெப. (n.)

   உ  நீட் க் ம் ம ந்  ( வா.);; elixir of life, (ெச.அக.);.

     [உ ர ்+  த  + ம ந் .]
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உ ர்நிைல

உ ரந்ிைல uyirnilai, ெப. (n.)

   1. உடம் , body as the seat of life,

     "அன் ன் வ ய ரந்ிைல" ( றள்.80);.

   2. ஆதனின் இயல்நிைல; nature of soul

     "ெமய்யா ர ்நிைல ம்" ( வ். வாய். தனியன்);.

   3. உ ர ்தங் ம் இடம்; seat of life, any vital par of the body.

     "நீ  ரந்ிைல றாய்" (பாரத. ப ெனட் 173);.

   4. உ ரப்்  ஒ ங்  ( ராணாயாமம்);; regulation of breath 

   5. உடக் த் , 

 inner meaning

   6. ஆண்  அல்ல  ெபண்  (உ.வ.);; genital organs (ெச.அக.);.

க. உ ரெ்நேல

     [உ ர ்+ நிைல]

உ த்நிைலப் ண்

 
 உ த்நிைலப் ண் uyitnilaippuṇ, ெப. (n.)

உடம் ன் உ ரந்ிைலப்பாகங்களிேலற்ப ம் ண்:

 wound injury or sore on a vital part of the body, (சா.அக.);

     [உ ர ்+ நிைல + ண்.]

உ ர் ல்

 
 உ ர் ல் uyirnūl, ெப. (n.)

   உ ேராம் ம் ைறையத் த ய ல்; a treatise on protection of life, science of health. (சா.அக);.

     [உ ர ்+ ப ரக்ள்]

உ ர்ப்ப ர்கள்

 
 உ ரப்்ப ரக்ள் uyirppayirkaḷ, ெப. (n.)

   எல்லாவைக உ ரக்ள்; all lives in the animal kingdom;

 all things with life, (சா.அக);

     [உ ர ்+ ப ரக்ள்.]

உ ர்ப்ப

உ ரப்்ப  uyirppali, ெப. (n.)

   1. உ ைரேய ெகா க் ம் காணிக்ைக sacifice of life_

   2. ரன் தன் தைலையக் ெகாற்றைவக் க் ெகா க் ம் ப  (ெதால், ெபா ள். 59 உைர.);; warrior 
beheading himsel as an offering to the goddess of war, an ancient custom

   3. உ ரப்் ச் ச; saving a person's life.

     "ஒ ரப்்ப  நீ  ெகன்றாள்" ( ரேமாத.்2.16);. (ெச.அக.);.

உ ர்ப்பைல

 
 உ ரப்்பைல  uyirppalaivu, ெப. (n.)

   ச் னைல ; the wave life motion of respiration (சா.அக.);.
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உ ர்ப்ப

 
 உ ரப்்ப  uyirppaḻi, ெப. (n.)

ெகாைல ெசய்தவைனத்

   ெதாட ம் ப   ( ன்.);; guilt of murder, vengeance, divine or human, of the foul deed of murder pursuing the murderer 
to death. (ெச.அக.); .

     [உ ர ்+ ப ]

உ ர்ப்பற்

 
 உ ரப்்பற்  uyirppaṟṟu, ெப. (n.)

   உ ரின் ெதாடர் ; desire for life (ேசரநா.);.

க. உ ரப்த் .

     [உ ர ்+ பற் .]

உ ர்ப்பன

 
 உ ரப்்பன uyirppaṉa, ெப. (n.)

ச் ைடய லங்  asso, breathing animals (சா.அக.);.

     [உ ரப்்  + அன் +அ உ ரப்்பன. ( .அ.ெப.);.]

உ ர்ப்பாங்

 
 உ ரப்்பாங்  uyirppāṅgi, ெப. (n.)

   தன்ைன ட்  நீங்காத ேதா ; intimate female friend. (அ.ஆக.);:

     [உ ர ்+ பாங் ]

உ ர்ப்

உ ரப்் 1 uyirppittal,    1. . . (caus.1, ைழக்கச ்ெசய்தல்; reviving restoring to life, reanimating, 

   2 உ ரெ்கா த்தல் 

 giving lite

   3. இறந்ேதாைர எ ப் தல் 

 animating persons apparently dead. (சா.அக.);.

ம, உ ரப்் க் க, க உ ரிக் .

     [உ ர ்→ உ ரப்் . ( . .);]

உ ர்ப் சை்ச

 
 உ ரப்் சை்ச uyirppiccai, ெப. (n.)

உ ைரயளிக்ைக gift of life, saving one's life. 

உ ரப்் சை்ச தரேவ , ெமன்  ெதய்வத் னிடம் ேவண் க்ெகாண்டார.் (ெச.அக.);. (உ ர_் சை்ச);

உ ர்ப் ப்

 
 உ ரப்் ப்  uyirppippu, ெப. (n.)

   ைழப் த்தல்; reviving life. (சா.அக.);.

     [உ ர ்→ உ ரப்்  → உ ரப்் ப் .]
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உ ர்ப்

உ ரப்்  uyirppu, ெப. (n.)

   1. உ ரத்ெ்த ைக 

 reanimation, resurrection.

   2. ேசார்  நீங் ப் வ  அைடைக 

 revival. 

   3.  ச் ; breath, respiration.

     "ஊனி ரப்்ைப ெயா க் " (ேதவா.1173:3);.

   4. ெதய்வப்ப ைம ள்ள ெதய்வ ஆற்றைல வ க்ைக; invocation to a deity to come and abide in an idol.

   5. காற் ; wind, air,

     " ஒவ்ெவன ழ்  ரப்் ன் காவலன்" (கந்த . வவ.13);.

   6. ெப  ச்  Sighing.

     "ெநட் ரப்் ேபா ற்ற ணம்" (நீ  ெந .31);.

   7. ந மணம்; sweet fragrance. 

     'உ ரக்் ெமல் ரப்்ெப  ேரா " (பாரத.  ல.91);.

   8. இைளப்பா ைக; rest, repose

     "நின்  ய ேநாய்க் ரப்்பா ' (க த். 35);.

   9. ெசயலற ; state of being undone, helplessness when deprived of power or energy 

உ ர்ப் ங் -

உ ரப்் ங் - uyirppuvīṅgu, ெப. (n.)

   5 ெச. . . (v.i.);

   ெப ச்  தல்; to heave a deep sigh, fetch a deep breath

     "உண்ணிைனப்ேபா நின் ரப்்  ங்  னாள்" (கம்பரா ட் .70);, (ெச.அக.);.

     [உ ரப்்  + ங் தல்.]

உ ர்ப் னல்

உ ரப்் னல் uyirppuṉal, ெப. (n.)

 blood, lit, lite-fluid. 

     ' ண்ணிைடப் ெபா ரப்் னல் ெபா ந்  வர ம்" (கம்பரா. .ராதன்.44);. (ெச.அக.);.

     [உ ர_் னல்.]

உ ர்ப்ெபாைற

உ ரப்்ெபாைற uyirppoṟai, ெப. (n.)

   உடம் ; body, the support of life.

     "உழந்  ெபற்ற ெதா ரப்் ெபாைற ம்" (கம்பரா. உ க்காட,் 65);.

     [உ ர ்+ ெபாைற.]

உ ர் ைழ-த்தல்

உ ர் ைழ-த்தல் uyirpiḻaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. உ ர ்வாழ்தல்; to live, subsist

   2. தப் ப் ைழத்தல்; to survive, escape with life, live through a time of peril. (ெச.அக.);.

உ ர்ேபா-தல்

உ ரே்பா-தல் uyirpōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   1. சாதல்; to expire, die

   2. அ  ேபாதல், to becomeinsensible, lose consciousness, faint

     " உ ர ்ேபா ந்தான் மாேதா" ( வக. 2196);. (ெச.அக.);.

     [உ ர ்+ ேபா.]
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உ ர்ம ந்

உ ரம் ந்  uyirmarundu, ெப. (n.)

   1. வாழ்நாள் நீட் க் ம் ம ந் ; elixir of life. ெதளிந்த ரம் ந்தாய்" ( வாலவா.43.17);.

   2. ேசா ; food, the sustainer of life;

 boiledrice.

     " அ ந் ர ்ம ந்  ன்னங்ைக ற் ெகாண் " (மணிேம. 25.160);. (ெச.அக.);.

     [உ ர ்+ ம ந் ]

உ ர்மாய்-த்தல்

உ ரம்ாய்-த்தல் uyirmāyttal,    2 ெச. ன்றா  (v.i.)

   ெகால்லல்; to deprive of life, to kill (சா.அக.);.

     [உ ர_்மாய்-த்தல்.]

உ ர்மாற்றல்

உ ரம்ாற்றல் uyirmāṟṟal, ெப. (n.)

   1. ெகாைல ெசய்தல்; murdering.

   2. தற்ெகைல; suicide.

     [உ ர ்+ மாற்றல்.]

உ ர்

 
 உ ர்  uyirmūli, ெப. (n.)

   உ ரச்ச்த் ள்ள ; any drug with an active principle, (சா.அக.);.

     [உ ர ்+ ]

உ ர்ெமய்

உ ரெ்மய் uyirmey, ெப. (n.)

   1. ஒற்  ன் ம் உ ர ் ன் மா ைணந்  ஒ க்  ெம த் ; consonant -vowel, composed of a consonant 
and a vowel, in the written character of which the vowel animates the Consonantal sound whose articulation always precedes 
In pronunciation, one often carpeluttu.

     "ஒற் ன்னாய் வ  ரெ்மய்" (நன்.89);.

   2. உ டம் ; a living body. (Qs.sos.);.

      [உ ர ்+ ெமய்]

உ ர்வாங் -

உ ரவ்ாங் - uyirvāṅgu, ெப. (n.)

.

   5. ெச. ன்றா . (v.t); 

   ெகால்லல்; to kill. (சா.அக.);.

     [(உ ர ்+ வாங் .]

உ ரவ்ாழ்-தல்

பyrv .

   2. ெச. . . (v.i.);

   . உ ட னி த்தல்; to live.

     "இரந்  ர ்வாழ்தல் ேவண் ன்" ( றள், 1062);. (ெச.அக.);.

     [உ ர ்+ வாழ்.]

உ ர்வாழ்க்ைக

 
 உ ரவ்ாழ்க்ைக uyirvāḻkkai, ெப. (n.)

   உ ர ்வாழ்தல்; living (ெச.அக.);.

     [உ ர ்+ வாழ்க்ைக]
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உ ர் -தல்

உ ர் -தல் uyirviḍudal,    20. ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ வ க்காக அல்ல  நற்ெசய க்காக உ ைரத ்தாேன தல்; to lay down one's life for a person or 
cause,

     "உ ர ் வான் வனக்கனல் வளரத்் ' (ஞானவா. த்தன்.24);.

   2. கப்பா ப தல்; to work hard (ெகா.வ.);. (ெச.அக.);.

க. உக .

     [உ ர ்+ .]

உ ர் ளக்கம்

உ ர் ளக்கம் uyirviḷakkam, ெப. (n.)

   ஆதன் (ஆன்ம); நிைலைய அ ைக ( வ ள் தைலப்  பக்.59);; knowledge of the nature of Atman 
(ெச.அக.);.  (ெச.அக.);.

     [உ ர ்+ ளக்கம்.]

உ ர்ைவ-த்தல்

உ ரை்வ-த்தல் uyirvaittal,    4 ெச. .  (vi)

.

   1. இறத்தல்; to die.

     "அழனிைல யத்தத் தைசந் ர ்ைவப்ப" (ெப ங். இலாவான 9.129);.

   2. பற் ைவத் த்தல்; to have more affection, regard (ெச.அக.);.

ம. உ ெர க் க.

     [(உ ர ்+ ைவ.]

உ ரடங் -தல்

உ ரடங் -தல் uyiraḍaṅgudal,    5. ெச. . . (vi)

   . 1 செ்சா ங் தல்; to be in a state of unconsciousness in a Swoon;

 to have one's animation suspended.

   2. இறந் ப தல்; to die. (ெச.அக.);.

     [உ ர ்+ அடங் .]

உ ரைட-தல்

உ ரைட-தல் uyiraḍaidal,    2. ெச. . . (vi)

   மயக்கந் ெதளிதல்; to revive, to be re-animated. (ெச.அக.);.

     [உ ர ்+ அைடதல்.]

உ ரவர்

 
 உ ரவர ்uyiravar, ெப. (n.)

   வாழ் ன்றவர;் living persons. (ெச.அக.);.

ம. உ ரவர ்க. உ ரி.

     [உ ர ்+ அவர.்]

உ ரைவ

உ ரைவ uyiravai, ெப. (n.)

   உ ரத்ெ்தா ; the world

 with all its life.

     "உ ரைவ ெயா ங் " ( . .1,32);.

     [உ ர ்+ அைவ.]

உ ரள

உ ரள  uyiraḷabu, ெப. (n.)

உ ரளெபைட பாரக்்க;see பyiralabedal

     "உ ரள ெப ன் " (நன்.61);. (ெச.அக.);.

     [உ ர ்+ அள .]
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உ ரளெபைட

உ ரளெபைட uyiraḷabeḍai, ெப. (n.)

   தனக் ரிய மாத் ைர ன் க்ெகா க் ம் உ ெர த் . (நன்.91. உைர);; vowel which sounds with more 
than its normal quantity, which fact is indicated in writing by placing a short vowel of the class after the long vowel, as in 995& 
Gaudot{\ld, one of Šárbeluttu (ெச.அக.);.

     [உ ர ்+ அளெபைட.]

உ ரிலங்

 
 உ ரிலங்  uyirilaṅgi, ெப. (n.)

உ ரத்்  பாரக்்க ( டா.);;see uyirst (ெச.அக.);

     [உ ர+் இல் + அங்  'இல்' இடப்ெபா ளில் வந்த ஏழன் உ  அங்  = .)

உ ரினம்

உ ரினம் uyiriṉam, ெப. (n.)

   1. உ ர ்வைககள்; living beings.

   2. e-u%lop&asso, vowels. (அ.ஆக.);,

     [உ ர ்+ இனம்]

உ ண்( )-தல்

உ ண்( )-தல் uyiruṇṇudal, ெச. ன்றா  (v.i.)

.

   1. உ ைரப் ேபாக் தல்; to devour life, kill, ெப ங் ற் ண்  மா ம்" ( ரிக .88);.

   2. தன் ணர ் ழத்தல்; to subjugate a person's will.

     "இன்ேபய ளிெயைன க்  ண் ன்ற ெவம்மாேன" (  வாச.44,3);. (ெச.அக.);.

     [(உ ர ்+ உண் தல்.]

உ த

உ த  uyirudavi, ெப. (n.)

   1. இக்கட் ல் உத ைக; aid when life is in danger.

   2. உ ரெ்பா த் ைக; aid by sacrificing one's life. (ெச.அக.);..

     [உ ர ்+ உத ]

உ ெர -த்தல்

உ ெர -த்தல் uyireḍuttal,    18 ெச. ன்றா  (v.t.)

.

   1. உ ைர வாங் தல்; to take awayle,

   2. ன் த் ( ன்.);; to give great trouble. (ெச.அக.); ம. உ  எ க் க

     [உ ர ்+ எ ]

உ ெர த்

உ ெர த்  uyireḻuttu, ெப. (n.)

   உ ர ்ேபால் தனித் யங்கக் ய எ த் ; vowel, a sound having life in itself or its written character. 

ெமய் எ த் க் , உ ர ்ேபால இ த்தலால் இப்ெபயர ்ெபற்றன. அைவ அ, ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, 
ஓ, ஒள ஆகப் பன்னிரண் .

     [உ ர ்+ எ த் .]

உ ரத்்த அள ேலேய ேதான் வ . நா, உத  ேபான்ற ஒ ப் ப் களின் ெதா தல், ப தல், க ங்கல் 
ேபான்ற எவ்வைக யற் ைன ம் ைணக்ெகாள்ளா  வாய் றந்த ரேலாைச ன் 
ேவ பாட்டள ேலேய உ ரக்ள் றக் ன்றன என்ப  ம் ல் ன் வைரயைற - உ ரத்்த அள  
ேலேய ேதான் வ  உ ெர த்  என்ப  தம் அள ல்

   தம்ைமேய கட்  நிற்பைதக் காண்க;     'vowels are modifications of voice sound that involve no closure, friction or 
contact of the longue or lips' - Bloomfield, L, Language, P.102
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உ ைரவாங் -தல்

உ ைரவாங் -தல் uyiraivāṅgudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

.

   1. ெகாைல ெசய்தல்; to take away life.

   2. ன்பப்ப த் தல்; to persecule, (ெச.அக.);

     [உ ர ்+ ஐ + வாங் தல்.]

உ ெரா ங் -தல்

உ ெரா ங் -தல் uyiroḍuṅgudal,    7. ெச. . . (v.t.)

   1. உ ர ்வ க் றதல்; to be reduced considerably, as the animating powers before death.

   2. சாதல்; to die (W);.

   3. ஒகத் ல் செ்சா ங்கல்; sso, suspension of breath in Yoga practice, (சா.அக.);.

     [உ ர ்+ ஒ ங் .]

உ ெரா -த்தல்

உ ெரா -த்தல் uyiroḻittal,    18 ெச. ன்றா , (v.t.)

   ெகால்லல்; to kill, murder. (அ.ஆக.);.

     [உ ர ்+ ஒ ]

உ ெராளி-த்தல்

பyror,

   7 ெச. . . (v.t.);

   உ ரக்்  இக்கட் வந்த  ேபாற் காட் தல்; to feign great weariness or sickness, in order to gain an object (J.);. 
(ெச.அக.);.

     [உ ர ்+ ஒளி.]

உ ெராளித்தகள்
ளன்

 
 உ ெராளித்தகள்ளன் uyiroḷittagaḷḷaṉ, ெப. (n.)

   தன் ெசல்வநிைலைய மைறத் ப் றைர இரந்  ஏமாற்  ேவான்; cringing deceiver who, when he is really 
rich and strong, pretends the contrary state. (ெச.அக.);

     [உ ர ்+ ஒளித்த + கள்ளன்.]

உ ேரா -த்தல்

உ ேரா -த்தல் uyirōṭiruttal,    3. ெச. ன்றா , (v.t.)

   ைழத் த்தல்; to survive

     [உ ர ்+ ஒ  + இ  ஒ  - ன்றன் உ .]

உர-த்தல்

உர-த்தல் urattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. ெகட் யாதல்; to become firm, hard, as the soil.

     "உரத் த் தரிக்  தரணி தாேன" ( வப் ர.2.27);.

   2. டாதல்; to become thick, coarse, as paper. o.o. 505mál.

   3. வலத்தல்; to become strong, furious as the wind. உரத்த காற் .

   4. எ ப்பாதல்; to become loud, as the voice, to become harsh, as a noise, உரத் ப் ேப னான்,

   5. ெகாந்தளித்தல்; to rage, be boisterous as the sea, p_055 &Léo.

   6. க ைமயாதல்; to become sharp, as a contest;

 to become violent as a controversy. உரத்த த க்கம்.

   7. தல்; to become powerful intense, as the hot sun. உரத்த காய்சச்ல்.

   ம. உரக் க, க ஒர  (ெகட் );;ெத உக்  (ெகட் );. (உல் – [உ  → உர → உல் = ெச தல், இ தல், 
தல், க ைமயா தல்.]
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உரக்க

உரக்க1 . .எ (adv)    . ரேலாங்க; loudly, distinctly,

உரக்கப் ேப  (ெச.அக.);.

ம. உரத்த (ெசான்ன);.

     [உல் = ெச தல், இ கல், தல், க ைமயாதல். உல்= உ  → உர → உரக்க.]

 உரக்க2 urakka, . .எ (adv)

   . உ யாக; firmly, tighty, அவற்ைற ரக்கப் த் க்ெகாண்ேடன். (ஈ . 10.8.3. வ்யா. பக். 263);. 
(ெச.அக.);.

ம. உரத்த.

     [உல் → உ  → உர → உரக்க.]

உரகடல்

உரகடல் uragaḍal, ெப. (n.)

   1. ெகாந்தளிக் ங்கடல் ( ன்.);; boisterous sea, sea generally rough.

   2. ெப ங்கடல் (ஆ.அக.);; ocean (ெச.அக.);.

     [உ  → உர → கடல்.]

உரக ரகம்

 
 உரக ரகம் uragacīragam, ெப. (n.)

காட் ச ் ரக்ம் wild cumin-vernonia anthelmintica (சா.அக.);.

உரகதம்

உரகதம் uragadam, ெப. (n.)

பாம்  serpent

     "உரகத வாரந்ேதாற்றா " ( ைள நரிபரி.85);.  (ெச.அக.);

     [உர + கதம், உர க ைமயான கதம் = னம்.]

உரக ரி

 
 உரக ரி uragaburi, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள கடல் ைறப் பட் னம், நாகப்பட் னம்; Nagapalam a seaport town.

     [உரகம் + ரி.]

உரகம்

உரகம் uragam, ெப. (n.)

   1. பாம்  snake, serpent.

     "உரக ெமல்லைணயான்' ( வ். ெபரியாழ். 4, 4, 4.);.

   2. நாகமல் ைக (மைல.);; ringworm-root,

     [உரம் → உரகம் (க. .48);]

 உரகம் uragam, ெப. (n.)

   பாம் ; snake.

     [Skt. ura-ga → த. உரகம்.]

உரகமல்

 
 உரகமல்  uragamalli, ெப. (n.)

   நாகமல் ைக (மைல.);; ringworm rool. (ெச.அக.);.

     [உரகம் + மல் ]
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உரகர்

உரகர ்uragar, ெப. (n.)

   நாகர;் a class of demigods called Nāgās, who are supernatural serpents, the upper half being human in form, one of 
patinen-kanam

     "உரகரே்ப ரப்் னான் மயங் " (பாரத ல 3 (ெச.அக.);.

     [உரகதம் → உரகம் + அர.்]

 உரகர2் uragar, ெப. (n.)

உரவர ்பாரக்்;see uravar (ெச.அக.);.

     [உல்_உர_்உர_உரகர]்

உரகவல்

 
 உரகவல்  uragavalli, ெப. (n.)

   ெவற் ைலக்ெகா ; betal creeper. [உரகம் + வல் .]

உரகவாதம்

உரகவாதம் uragavātam, ெப. (n.)

   உடம் ன் ஒ  பா ல் வ ேயற்பட் க் க த் ம் வா ம் ேகாணிக் கண்கள் இைம ெகாட்டா  
ன் த் ம் ஒ வைக ஊைதேநாய், ( .800);; paralysis of one side of the body marked by wryneck, wrymouth 

and inability to wink - a kind of Hemiplegia. (சா.அக.);.

     [உரகம் + வாதம்]

உரகன்

உரகன் uragaṉ, ெப. (n.)

   பாம் ; snake, serpent,

     "உரகன்வாய் ண்ட மாதவன் ேபால" (கல்லா.46);.

     [உரகம் → உரகன்.]

உரங்கம்

உரங்கம் uraṅgam, ெப. (n.)

   பாம் ; snake, serpent

     "உரங்கெவங்ெகா  யரத்்த காவலன்" (பாரத ப  னான்காம், 115);. (ெச.அக.);. 

     [உரகம் → உரங்கம்.]

உரங்காட் -தல்

உரங்காட் -தல் uraṅgāṭṭudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   அன்  பாராட் தல்; to show kindness, love. (ெச.அக.);.

     [உரம் + காட் தல்.]

உரங் த் -தல்

உரங் த் -தல் uraṅguddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   மரத்ைதச ் ற்  மண்ெகாட் க் ெகட் ப் ப த்தல்; to poபnd and harden the earth around trees newly set (J);. 
(ெச.அக.);.

     [உரம் + த் .]
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உரங்ெகாள் -தல்

உரங்ெகாள் -தல் uraṅgoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

.

   1. உக் ரமாதல்; to gain force, blow strong, as the wind;

 to become boisterous as the sea;

 to raqe, as fever. காய்சச்ல் உரங்ெகாண்  காய் ற .

   2. க னமாதல்; to be hardened, obdurate. ெநஞ்சரங்ெகாண்டவன். (ெச.அக.);.

உர -தல்

பrasu,

   10 ெச. . . (v.i.);

.

   1. உராய்தல்; to rub against உர  ரன் ம் ( லப். 3.14. உைர);. 

   2. உ ஞ் தல் to absorb (ஆஅக.);.

   ம, உரக;   ;க. ஒர

     [உர ்→ உைர → உைரக → உர  → உர -தல் (க. .48);.]

உரஞ் வந்தான்

உரஞ் வந்தான் urañjivandāṉ, ெப. (n.)

   ைரவைக (அ வசா.152);; species of horse having red hairs on its chest (ெச.அக.);

     [உரம் + வந்தான்.]

உரஞ் -தல்

உரஞ் -தல் urañjudal,    15 ெச. ன்றா , (v.i.)

   1. ைடத்தல்; to rub

   2. ேதய்த்தல்; to scrape.

     [உர  → உரஞ் .]

உரஞ்ெசய்-தல்

உரஞ்ெசய்-தல் urañjeytal,    7 ெச. . . (v.i.)

,

   1. உ  ெகாள் தல்; to take effect to be forceful, as in an argument. 

அவெர த்த காரியங்கெளான் ம் உரஞ்ெசய் ல்ைல.

   2. வ தல்; to grow strong (W);.

ம, உரெசய் க (ெசால் தல்);.

     [உரம் + ெசய்-தல்.]

உரஞ்ெசால்( )-தல்

உரஞ்ெசால்( )-தல் urañjolludal,    13 ெச. . . (v.i.)

   1. உ  தல். ( ன்.);, 

   10 encourage

   2. ைண யாக நிற்றல்;   அ ல் இ த்தல்; to support, to back up (ேசரநா.);

ம, உரசா க.

உரட் க்ைக

 
 உரட் க்ைக uraṭṭukkai, ெப. (n.)

   இட ைக; left hand (ெசன்ைன வழக் );.

     [ஒரட்  → உரட் . ஒரட்  → ைக]
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உரண்டம்

 
 உரண்டம் uraṇṭam, ெப. (n.)

   காக்ைக (அ.க.நி.);; crow (ெச.அக.);. [உரள்_உரண்  _ உரண்டம் = ஒ  பக்கமாகத் தைல சாய்த் ப் 
பாரப்்ப .]

உரண்ைட

 
 உரண்ைட uraṇṭai, ெப. (n.)

உரண்டம் பாரக்்க;see urandam

     [உரண்  → உரண்டம் → உரண்ைட]

உரண்ைடவ

உரண்ைடவ  uraṇṭaivali, ெப. (n.)

   காக்ைக வ ; epileptic fits. (சா.அக); 

     [உரண்ைட + வ ]

உரத்த பrata .ெப.எ. (adj);

   1. ஆற்றல் உள்ள;உரம் உள்ள strong, wigorous.

   2. ெப ய; ரமான increased, severe, intense.

   3. ப த்த;   ேமாட்டான; loud, coarse rough (ேசரநா.);.

     [உரம் → உரத்த.]

உரதாைர

 
 உரதாைர uratārai, ெப. (n.)

   ெநஞ் க் ழல்; canal in the region of the thorax - thoracic duct (சா.அக.);

     (உரம்_தாைர.);

 உரதாைர uratārai, ெப. (n.)

   ெநஞ்சாங் ழல்; the canal in the region of the thorax.

உரேநாய்

உரேநாய் uranōy,    1 மார் ேநாய்; chest pain from any cause 

   2 க் ; sprain (சா.அக.);.

     [உரம் + ேநாய்.]

உரப்பம்

 
 உரப்பம் urappam, ெப. (n.)

   ெப ங்காயம் (மைல.);; asafoetida. (ெச.அக.);

     [உர → உரப்  → உரப்பம்.]

உரப்பல்

உரப்பல் urappal,    1. அடெரா ; whoop.

   2. ரட்ேடாைச ( ங்.); 

 roaring sound.

   3. வ வான பல்; strong tooth (சா.அக.);.

ெத. ெராப் .

     [(உர → உரப்  → உரப்பல்.]
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உரப்பன்

உரப்பன் urappaṉ, ெப. (n.)

   1. கரப்பான்; teter scall, scruit. 

   2;பாக் ; areca nut 

   3. (பாக்  த யவற்ைற வம் க ;   4.  க ; curry-comb (ேசரநா.);

ம, உரப்பன்

     [உரப்  → உரப்பன்.]

உரப் ய -த்தல்

உரப் ய -த்தல் urappiyaḍittal,    4 ெச. ன்றா  (v.i.)

   ேபசச்ால் ெவல் தல்; to overcome by boisterous talk;

 to brow beat (ெச.அக.);   

     [உரப்  → உரப்  + அ -த்தல்.]

உரப்

உரப் 1பrappu,    15 ெச. .  (v.i.)

   1. அதட்  ெயா த்தல்; to whoop, vociferate inarticulately as in driving cattle or in Scaring away birds, beasts, or 
human beings, to shout so as to menace or intimidate.

     "நின் ரப் " ( வ் இயற். ய, ம. 37);.

   2. ரண் ெடா த்தல். ( ங்.);; to bluster, roar, sound loudly.

     [உர → உரப் .]

 உரப் 2 urappudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t). 

   1_அசச் த் தல்; to righten

     "காலைன.. உரப் ய ேசவ  யான் (ேதவா.524.3);.

   2. வடெமா  ெய த் ன் ஐவ க்கத் ம் இரண்டாம் எ த்ைத உசச்ரித்தல்; to Sound kh, ch, th;

 th;

 ph, theaspirates of hard consonants n Skt. 

ஐந்தன் வ க்கத் ம் உரப் ம் எ த் ங் கைனத் ம் ெசால்லப்ப ம் ன் ம் (நன்.146, ம ைல);

   3. உரத்  ஒ க்கச ்ெசய்தல்; to cause to sound loudly 

     'ஒ  ர ரப் னானால் (தணிைகப் . வள்ளி.38);, (ெச.அக.);. [உர → உரப் -.]

 உரப் 3 urappu, ெப. (n.)

உரப் தாள்

 

 உரப் தாள் urapputtāḷ, ெப. (n.)

   உப் த்தாள்; sand- paper. (ேசரநா.);

ம, உரப்  தாள்.

     [உரப்  + தாள்.]

உரப் ப் ன்

உரப் ப் ன் urappuppisiṉ, ெப. (n.)

யான்மரி ம்

   ேமல் வள ம் மரவைக; an ever green tree growing to a height of 80 ft. or more, a native of Burma and the Andaman 
Islands (ெச.அக.);

ம, உரிப் .

     [உ ப்  + ன்]
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உரப

 
 உரப  urabaḍi, ெப. (n.)

   வ ைம; டம் strong physique, roughness, strength, firmness of body. உரவ  யான மனிதன் (யாழ்ப்.);.

     [உரம் + ப .]

உர

 
 உர  urabiḍi, ெப. (n.)

உரப  பாரக்்க (யாழ்ப்.);;see ura-pad (ெச.அக.);

     [உர + ]

உரம்

உரம் uram, ெப. (n.)

   . n 1 வ ைம ( வா.);; strength

   2. ண்ைம; hardness, compactness, 

   3 டம்; resolution, fortitude, firmness of mind, strength of will

     "ஒடை்ட மனவ ர  ெயன்ம ம்" (பரிபா.12,51);.

   4. ைவரம் ( ன்.);; solid part of timber, heart of a tree.

   5. எ ; manure, fertilizer, as strengthening the soll. நிலத் க்  உரம்ேபாட ேவ ம். (ெச.அக.);.

ம, உரம் க. ஒப்  உர்  ெத. உக் .

     [உர + உரம்.]

 உரம்2 uram, ெப. (n.)

   1. மார் ; chest, breast, bosom.

     "வாளிவந் ரங் ைடந்த"  (கம்பரா. மாரீச. 93);.

   2. அ  ( ங்.);; wisdom, spiritual, knowledge, clearness of understanding.

   3. ஊக்கம் ( ங்.);; energy, zeal, spirit.

   4. பைடயைமப் ன் ன்னணி ( றள், 767, உைர);, 

 van of an army

உரம் -தல்

உரம் -தல் urambugudal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ைச ேயா  தல்;   4633ew to fierce with force. (அ.ஆக.);

     [உரம் + .]

உரம் -தல்

உரம் -தல் uramviḻudal,    2 ெச. .  (v.i.)

   ப் ன்ைமயால் ழந்ைதையத ் க் ம்ேபா  க்  உண்டாதல்; to be sprained, to suffer sprain, from 
rolling on the ground or from being carelessly lifted up, as an infant by one arm. ழந்ைதக்  உரம் ந் க் ற  
(ெகா.வ.);. (ெச.அக.);.

     [உரம் + ]

உரம த்தல்
உரம த்தல் uramaḍittal,    4 ெச  (wi) எ க்ெகாணந் தல்; to car manure (உ.வ.). (ெச.அக.)

     [உரம் + அ ]

உரமண்

உரமண் uramaṇ, ெப. (n.)

   1. சத் ள்ள நிலம்; rich soil.

   2. ெகட் யான மண். ( ன்.);; hard ungenial soil. (ெச.அக.);.

     [உரம் + மண்.]
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உரமா -த்தல்

உரமா -த்தல் uramāyiruttal,    2 ெச. . . (v.i.)

   வ வா த்தல்; to be strong,

   2. க் க் ெகாண் த்தல்; to be in a sprained condition. (சா.அக.);

     [உரம் + ஆய் + இ .]

உரெம -த்தல்

உரெம -த்தல் urameḍuttal,    18 ெச. ன்றா , (v.i.)

   ழந்ைத ன் க்ைக நீக் தல்; to relieve an infant of the sprain caused by careless handling (உ.வ.);. 
(ெச.அக.);.

     [உரம் + எ .]

உரல்

உரல் ural, ெப. (n.)

   1. ஒ த்தல்; Sound

   2. இ க் ம் உரல்; mortar, made of wood or stone for pounding o polishing grans

     " ைகவர ்சாந் ரல் த்தார ்ம ப் ன்…. உலக்ைக" (க த். 40);.

   3. இ யப்பந் ேதங் ழல் த ய பணிகாரம் ம் அச் ; mould for making pastry like vermicelli (ெச.அக.);.

   ம. உரல், க. ெவார , ஒர . ஒரள். ஒர . ஒள் ;ெத. ேரா  ேகாத ஒள்கால் ட ஒர. . ஒர  பட ஒர .

     [உல் →  உர ்→ உரல், உல் = த் தல்.]

 உரல்2 ural, ெப. (n.)

   வப் ; redness.

     [உல் → உர ்→ உரல் = வப் .]

உரல்பலம்

 
 உரல்பலம் uralpalam, ெப. (n.)

ெசங்கள்ளி, red variety of square spurge - Euphorbia antiquorum (ruba);. (சா.அக.);

     [உரல் + பலம், உரல் = வப் ]

உரல் ரம்

 
 உரல் ரம் uralpuram, ெப. (n.)

   உரல்களம்;   ெநல் த் ன்ற இடம்; mortar - shed, a shed in which paddy is pounded (ேசரநா.);.

ம, உரல் ரம்.

     [உரல் + ரம்.]

உரல்வரி

உரல்வரி uralvari, ெப. (n.)

வரிவைக ancient tax (S.l.l.i.v..106);.

     [உரல் + வரி]

 உரல்வரி uralvari, ெப. (n.)

   யாைன; elephant which has legs like mortars

     "க க்ைக ரல  ற்றா ம்" (தனிப்பா. 179.158);. (ெச.அக.); [உரல் + அ ]
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உரலாணி

உரலாணி uralāṇi, ெப. (n.)

   1. உலக்ைக ( ன்); pestle rce-pounder.

   2. உர ன் அ க் ம் மரத் ண் ; wooden plug inserted in a mortar when the bottom is wor away, 

உரலாணி ட்டாற்ேபால (ெதால், எ த் . 99. உைர);. (ெச.அக.);.

     [உரல் + ஆணி]

உரலாமணக்

உரலாமணக்  uralāmaṇakku, ெப. (n.)

   ஆமணக்  வைக; species of castor - plant

     "உரலாமணக் க் …. ன்ம ம் ேபாம்" (பதாரத்்த:248);.

     [உரல் + ஆமணக் .]

உர ல் ைவத்தல்

 
 உர ல் ைவத்தல் uraliltuvaittal, ெப. (n.)

   உர ட்  இ த்தல்; bruising or pounding in a mortar. (சா.அக.);.

     [உர ல் + ைவத்தல்.]

உர ைல

 
 உர ைல uralilai, ெப. (n.)

உல ய்யக் ெகாட்டான் பாரக்்க. (ெபரியமாட்.);;see ulaguyyak-koffän

     [உரல் + இைல.]

உரவக்கா

உரவக்கா  uravakkāṭu, ெப. (n.)

   மைல ல் நிைலயா கச ்ெசய் ம் ேவளாண்ைம (GSAD, 333);; permanent hill cultivation, dist. fr. னக்கா , 
(ெச.அக.);

     [உரவம் + கா .]

உரம்வண்

 

 உரம்வண்  uravaṇṭu, ெப. (n.)

   ஒ  ெகா ய வண் ; a poisonous beetle. (ெச.அக.);

     [உரம்_வண் .]

உரவம்

உரவம் uravam, ெப. (n.)

   1.வ ைம; strength, force, firmness.

     "உரவ ள்ள ெதா ைழ ன் ரி" (ேதவா. 344,8);. (ெச.அக.);

   2. மைல, mountain

ம. உரவம் க, ஒர்  ெத உக் .

     [(உர → உர  → உரவம்.]

உரவர்

 
 உரவர ்uravar, ெப. (n.)

சமணர ்(யாழ்.அக.); Jains, (ெச.அக.);. 

     [உர_உரவர ்மனவ ைம க்கவா.]
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உரவல்

 

 உரவல் uraval, ெப. (n.)

   உலாவல்; wandering roaming (ஆ.அக.);.

      [உலவல் → உரவல்.]

உரவன்

உரவன் uravaṉ, ெப. (n.)

   1. வ ேயான்; strong man. 

   2.  அ ஞன்; learned man, man of knowledge

     " உரவ மடவ  ம  ெதரிந்ெதண்ணி" (ப ற் ப். 71,25);. (ெச.அக.);

   3. அ கன் (ஆ.அக.); 

 Arhat.

     [(உர  + உரவன்]

உர யன்

உர யன் uraviyaṉ, ெப. (n.)

வ ேயான் strong man

     " ன்ைக உர யரா ப்பார"்  ( ல் ப்பா.3. வ்யா.63);. (ெச.அக.);.

     [உர → உர  → உர யன்.]

உர க்

 
 உர க்  uraviḻukku, ெப. (n.)

மார் க்ேக , 

 deformity of the chest. (சா.அக.);,

     [உர  +  இ க் .]
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உர

உர 1 uravudal,    5 ெச.  (v.i.)

   வ தல்; to become vigorous, get strong,

     "வா கள் ன ண் ரவா ல்"  (பாரத, ப னான்.51);. (ெச.அக.);.

     [உரம் → உர .]

 உர 2 uravudal, ெச. . . (v.i.)

   ; to be in constant motion, as the sea, a river.

     "உர நீ ர வத் ேதா கலம்;

ம. உர க.

     [உல் →  உல → உல  → உர  → உர தல்.]

 உர 3 uravu, ெப. (n.)

   1. வ ைம; strength, firmness.

     "உர ச் னந் ய" ( றநா. 25.3);.

   2. ெநஞ் ரம்; strength of mind or will

     "a malands opcoatsto" (ேச . கா ப. 43);,

   3. ைக; increasing, heightening.

     "உர க் க ரெ்த உ ப்ப  ரமயத் " ( ஞ் ப்.45);. 

உர நீர்

உர நீர ்uravunīr, ெப. (n.)

   1. கடல்; sea, being water In motion.

     "உர நீரப்்பரப் ர"் ( லப். 4,79);.

   2. யா ; river torrent

     "ஊரங்கனநீ ர நீர ்ேசரந்்தக் கால்" (நால . 175);. (ெச.அக.);.

     [உர  + நீர]்

உரேவான்

உரேவான் uravōṉ, ெப. (n.)

   1. வ ேயான்r; strongman.

     "ஒ தா மா ய ரேவா ம்பல்" ( றநா.18,4);.

   2. ஊக்க ைடேயான்", 

 person of spirit of enthusiasm

     " ைத டத் ெதால்கா ரேவார"் ( றள், 597);.

   3. த்ேதான். ( வா.);. 

 senior, elder (ெச.அக.);.

     [உர  → உரேவான்.]

உரளி

 
 உரளி uraḷi, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ண் ; plant (சா.அக.);.

     [உரள் → உரளி.]
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உரற்கட்ைட

உரற்கடை்ட uraṟkaṭṭai, ெப. (n.)

   1. உரற் ரிய மரக் கடை்ட; wooden block for a mortar.

   2. உரல்; mortar formed from a block or wood. (ெச.அக.);

     [உரல் + கடை்ட]

உரற்களம்

உரற்களம் uraṟkaḷam, ெப. (n.)

   அ ஞர ் ப் ேப டம்; place where wise men hold their debates

     "உரற்களத்  மட் ம். ேநாக்கார"் (ஆசாரக்.100);

     [உரன் + களம்]

உரற்

உரற்  uraṟkuḻi, ெப. (n.)

   1. உர ற் ற் ங் ; hollow of amortar.

   2. ற் தற் த்தைர ல் அைமத்த ; mortar sunk in a floor, hole in the floor for pounding rice.

     "இ ப்ெபா ந்த ேகா க்  உரற் ேய ைகலாசம்".

ம, உரல்

     [உரல் + ]

உரற் ற்

 
 உரற் ற்  uraṟkuṟṟi, ெப. (n.)

உரற்கடை்ட பாரக்்க;see urakastai (ெச.அக.);.

     [உரல் + ற் ]

உரற்பைன

 
 உரற்பைன uraṟpaṉai, ெப. (n.)

   ட் ம்ேபா  அரி ;   ந்தாதவா  உர ன் ேமல் ைவக் ங் ; cylindric;

 ring of wicker work placed over the mortar so that ric may not spill in pounding. (ெச.அக.);.  

     [உரல்_பைன.]

உரற்ெபட்

 
 உரற்ெபட்  uraṟpeṭṭi, ெப. (n.)

   அரி  ந்தாதப ைவக் ம் உர ன் வாய்க் ; circular basket c earthen ring placed around the mouth of a 
mortar fo keeping the grain within when pounding it. (ெச.அக.);

ம. உரல் ெபட்

     [உரல் + ெபட் .]

     [P]

உரற்ெபட்

உரற் -தல்

உரற் -தல் uraṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ழங் தல் to resound; to roar, as an elephant;

 to roll, as thunder

     "யாைன ரற்ெறா  ேயாைச ம்' ( வக 855);. (ெச.அக.);

     [உர  → உரற் .]
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உர -தல்

உர -தல் uraṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ழங் தல், ! resound, reverberate, roar;     " உ மா  க ய ெப மைல ற்பட' (மைலப , 357);

     [உ  → உர → உர  → உர .]

உரன்

உரன்1 uraṉ, ெப. (n.)

   1. ண்ைம; strength of wil self-control

     "உரெனன் ந்ேதாட் யான்". ( றள்,24);

   2. பற் க்ேகா  support, prop,

     "ஊரன்மன் ரணல்லன் (க த்.68);.

   3. ெவற்  victory.

     "உரனைசஇ ள்ள ைணயாகச ்ெசன்றார"் ( றள் 1263);.

   4. அ  knowledge.

     "உரியதா ந் ேதா கண் ரேன" (ெதால் ெபா ள். 239);.

     [உரம் → உரன்.]

 உரன்2 uraṉ, ெப. (n.)

   1 மார்  

 breas.

     "உரன் ங்கநாதர ் டந்தைசய" ( ைள.உலவாக்.7);.

   2. உள்ள  ( வா.);; impulse, zeal. (ெச.அக.);.

     [உரம் → உரன்.]

உரனர்

உரனர ்uraṉar, ெப. (n.)

   மனவ ைடேயார;் persons of strong will

     "உரனர.்.. ந் யாற்ற ப்பர"் (ஞானவா. உபசாந் 66);. (ெச.அத.);. [உரம் → உரன் → உரனர.்]

உராய்-தல்

பா ,

   2 ெச. . . (v.i.);

   உரிஞ் தல் ( ங்.);; to rub, as an animal against a tree, as two branches together. (ெச.அக.);.

     [உைர → உராய்.]

உராய்ஞ் -தல்

பா

   8 ெச. . . (v.i.);

   ெபா த் த் ேதய்த்தல்; to rub.

உராய்

உராய்  urāyvu, ெப. (n.)

   1. ேதய்மானம்;   உராய்ந்  ேபாதல்; rubbing, wearing away.

   2. உராய்ந்த ப ; a bruise.

ம. உர .

     [உைர → உராய் → உராய் .]
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உராவ்

உராவ் urāv, ெப. (n.)

   ஒ ைக; running as a horse, 

     ' உம ரப்் ர  ரா ற் பரிநி ரந்் " (ம ைரக் 387); (ெச.அக.);.

     [உல் → உல  → உர  → உரால்]

உரா

உரா 1 urāvudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. பர தல்; to move away, spread

   2. பாரத்்தல்; to spread over, extend

     "நிைற கடன் கந் ராய்" (பரிபா. 6.1);.

   3. இடம் ட் ப் ெபயரத்ல்; to move from its place, to be dislodged

     "ெபான்ன ம்பா  யைளந் ராய்" ( வக 37);.

   4. ெசல் தல்; to go, pass. காெலன்னக் க ராய்' (ம ைரக் 125);. (ெச.அக.);.

உரா 2-தல்

ப ய

   5 ெச. . . (v.i.);

வ யைடதல், to become strong, to grow powerful.

     "உரா  ங்கப்பட்ட . (ஞானவா. ண்,93);. (ெச.அக);.

     [உர  → உரா .]

உரி1-தல்

பா.

   4 ெச. ன்றா  (v.i.);

   1. ஆைட கைளதல்; to strip off, as clothes.

உரி

உரி3 urittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   ேதால், படை்ட த யைவ கழ தல்; to peel, as bark (ெச.அக.);.

ம. உரி.

     [உல் → உ  → உரி]

 உரி3 urittal, ெப. (n.)

ெச ன்றா  (v.t.);

   ேதால், படை்ட;   த யவற்ைறக் கழற் தல்; to slough off, as a serpent its skin;

 to flay, excoriate;

 to strip off, as bark.

     "உரித்

ைவவன்ேறால்" (கந்த . த .127); (ெச.அக.);

   2. பர தல்; to spread.

     [உல் → உ  → உரி]

 உரி4 uri, ெப. (n.)

   1. மரம் த யவற் னின்  உரிந்

   வ ம் ேதால்; rind, peel, skin stripped off.
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உரிக் ட்

உரிக் ட்  urikkuṭṭi, ெப. (n.)

   1. கடல் ன் வைக; brownish grey suckerfish, 

   2.  கடல் ன் வைக; light brown, suckerfish (ெச.அக.);

உரிக் ட்

     [P]

உரிக் ட்

உரிச் ர்

உரிச் ர ்uriccīr, ெப. (n.)

வைசச்  (யாப்.12.); foot of three asai (ெச.அக.);

     [உரி + ர]்

உரிசெ்சால்

உரிசெ்சால் uriccol, ெப. (n.)

   1. ெபயெரசச்ம் ைனெயசச்ம் ேபான்றவற் ற்  அ யாக ளங் ம்

   த ன் நால்வைகச ்ெசாற்க ள் ஒன்  (நன். 442);;   2. ரிெசால் பாரக்்க;see hr-sol.

     [உரி + ெசால்.]

ெபா ளால் 
ைடெபய ம் 

ெசால் உரிச 
ெசால்லா ற்  

உரிசெ்சாற்ப வ
ல்

ெபா ளால் ைடெபய ம் ெசால் உரிச ெசால்லா ற்  
உரிசெ்சாற்ப வல் boruḷālbuḍaibeyarumsolurisasollāyiṟṟuurissoṟbaṉuval, ெப. (n.)

   நிகண்  ல்; lexicon, nigandu

     " ங்கல தலான உரிசெ்சாற் ப வல்க ள்" (நன்.459, ம ைல);.

     [உரி + ெசால் + ப வல்.]

உரிசெ்சான்னிக
ண்

 
 உரிசெ்சான்னிகண்  uriccoṉṉigaṇṭu, ெப. (n.)

காங்

ேகயர ்இயற் ய ெவண்பா னா லைமந்த ஒ  நிகண்

   ல்; name of a lexicon compiled by Kāngēyar in venbā metre (ெச.அக.);.

     [உரி + ெசால் + நிகண் .]

உரி ைறெகாள் )
-தல்

உரி ைறெகாள் )-தல் uricūṟaigoḷḷudal,    13 ெச. ன் றா , (v.i.)

   ஆைடையப் ங் க்ெகாள்ளல்; to strip off a person's clothes by force.

     "உரி ைற ெகாண்  ேபானவைன' (ஈ . 7, 3, 4);. (ெச.அக.);.

     [உரி + ைற + ெகாள்.]

உரிைச

உரிைச urisai, ெப. (n.)

ைவ tase, relish,

     "ைகப் ப் ளிப் ரிைச" ( ேனந்:244); (ெச.அக.);.

     [உரி + உரிைச]

 உரிைச urisai, ெப. (n.)

   1. ைவ; taste.

     "ைகப் ப் ளிப் ரிைச" ( ேனந். 244);.

   2. ஞ் ைவ; sweet taste.

     [Skt. ruci → த. உரிைச.]
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உரிஞ்சல்

உரிஞ்சல் uriñjal, ெப. (n.)

   உராய்ைக; rubbing, chafing.

     "ேபாரம்தக் ன் ரிஞ்ச ன்" (இர , ேத .88);. (ெச.அக.);

     [உரிஞ்  + உரிஞ்சல்]

உரிஞ்

உரிஞ் 1 uriñjudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   உராய்தல். ( ங்);; to rub oneself;

 to rub, as beasts, to rub against one another, as trees.

     [உைர → உரி → உரிஞ் .]

 உரிஞ் 2 uriñjudal,    5 ெச ன்றா  (v.i.)

.

   1. ேதய்த்தல்; to wear away by rubbing, to grind away, as sandal, to scrape, triturate.

     "ந ங் ற ரிஞ் ய… ேதய்ைவ" ( . 33);.

   2. தல்; to rub on, smear, anoint, as with oil, soap, aromatics.

     "ஊ ன்னனா ரிஞ்  யாட் னார"் ( வக. 24.18);. (ெச.அக.);. [உரி + உரிஞ் .]

 உரிஞ் 3 uriñjudal,    5 ெச. ன்றா . (v.i.)

   உள்ளி த் க் ெகாள் தல்; to sip, suck up.

     [உ ஞ்  → உரிஞ்  (ெகா.வ.);]

உரிஞ -தல்

உரிஞ -தல் uriñadal,    5 ெச. . . (v.i.)

   , உரிஞ் தல்; to rub,

     "உரிதன் ன ேவார'் (தணிைகப்  அகத்497); (ெச.அக.);.

     [(உரி → உரி .]

உரித்தாளி

 
 உரித்தாளி urittāḷi, ெப. (n.)

உரித்தானவன் பாரக்்க;see uristānavan . (ெச.அக.);.

     [உரித்  + ஆளி]

உரித்தானவன்

உரித்தானவன் urittāṉavaṉ, ெப. (n.)

   1. ெசாத் க் ரியவன்; proprietor, owner, her. (ெகா.வ.);.

   2. தக்ேகான்; suitable, worthy person

   3. நண்பன்; friend. (ெச.அக.);.

     [உரித்  + ஆனவன்.]

உரித்

உரித்  urittu, ெப. (n.)

   1. உரிய ; that for which one has a claim.

   2. உரிைம ( வா.);; right, proprietorship.

   3. உற்ற நட் ; intimacy, affection, tender regard. 

அவ க்  உரித் ள்ளவன். (உ.வ.);. (ெச.அக.);.

     [உரி → உரித் .]
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உரித் ைவ-த்தல்

உரித் ைவ-த்தல் urittuvaittal, ெச ன்றா  (v.t.)

   1. ெவளிப்ப த்  ைவத்தல்; to disclose, reveal, make known

     " ேழ உரித்  ைவத்தாரிேற அவரக்ள் ஸ்வ  பத்ைத" (ஈ , 3, 9, 2);.

   2. ேநெராப்பாதல்; to resemble completely. 

இந்தப் ள்ைள தகப்பைன உரித்  ைவத் க் ற . (உ.வ.);. (ெச.அக.);. 

     [உரித்  + ைவ.]

உரி

உரி  uridu, ெப. (n.)

   உரிைமயான ; that which is related.

     "உரி  னின்ேனா டன் றப் ண்ைம ன்" ( லப்.2.40);. (ெச.அக.);

     [உரித்  → உரி .]

உரிப்ெபா ட்டைல
வன்

உரிப்ெபா ட்டைலவன் uripporuṭṭalaivaṉ, ெப. (n.)

   ள த் தைலவன்;     "உரிப்ெபா ட்டைலவன் ஒ வேன யானவா ம், (ெதால்,ெபா ள். 55, உைர);. 
(ெச.அக.);.

     [உரி + ெபா ள் + தைலவன்.]

உரிப்ெபா ள்

உரிப்ெபா ள் uripporuḷ, ெப. (n.)

   ஐந் ைணகட்  உரியனவான ணரத்ல், ரிதல், இ த்தல், ஊடல், இரங்கல்க ம் அவற் ன் 
நி த்தங்க ம் (நம் ய கப். 25);;     [உரி + ெபா ள்]

நிலத் ற்  ஏற்பப் ைட ெபய ம் பண்  உரிப்ெபா ள் எனப்பட்ட .

உரிைம

உரிைம urimai, ெப. (n.)

   1. உரித்தாந் தன்ைம; ownership, proprietorship.

   2. உரித்தான ெசாத் ; that which is owned.

     "உரியா ரிைம யடக்கம்' (நால .170);.

   3. உரிைமநாட் தல்; claim for right of possession

     "உரிைம ைமந்தைரப் ெப ன்ற " (கம்பரா. அேயாத். மந் ரப். 63.);.

   4. மைன ; wife,

     "அரச ரிைமேயா டப்ெபா ல் ந் " (மணிேம 25.1);

   5. அ ைம; slave, dependant acquisition.

   6. அ ைமத் ெதா ல்; the services of a bondservant.

     "எந்தமக் ரிைம ெசய்ெயண்" ( வ். ெபரிய  2, 3,

   6).

   7. கடைம; duty, obligation,

     "உரிைமதன்ைன.. ஆற்ற" (கந்த பட்டா .14);.

   8. ணம் ( வா.);; disposition, nature, quality.

   9. அன் ; love, affection, tender regard,

     "உரிைமேயாெடா வ ேனாக் னான்" (பாரத. ல. 58);, 

உரிைமக்கஞ்

உரிைமக்கஞ்  urimaikkañji, ெப. (n.)

   1. இறக் ந் த வா  ள்ளவ க் க் கைட யாக இனத்தார ்வாரக்் ம் கஞ் ; conjee poured into the 
mouth of a dying person as the last token of love and respect (J.);.

   2. ஒ வர ்இறந்தவன்  அவ ைடய ற்றத்தாரக்் ப் பைடக் ம் உண  ( ன்.);; food served to the relations 
of a person on the day of his death by the members of his family.(ெச.அக.);.

     [உரிைம + கஞ் ]
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உரிைமக்கட்

உரிைமக்கட்  urimaikkaṭṭu, ெப. (n.)

   1. மணத் ற் ரிய இன ைறத் ெதாடர்  ( ன்.);; consanguinity that allows marriage between the two.

   2. இனக்கட் ப்பா ; preservation of one's rights as a relative. (ெச.அக.);.

     [உரிைம + கட் .]

உரிைமக்கடன்

உரிைமக்கடன் urimaikkaḍaṉ, ெப. (n.)

   1. உரிைம பற் ச ்ெசய் ங் கடைம; obligation, as that of a son to support his parents.

   2. ணக்கடைம; duties and obligations of near relations to perform funeral rites and to show respect to a deceased 
person (ெச.அக.);.

     [உரிைம + கடன்.]

உரிைமக்க யா
ணம்

 
 உரிைமக்க யாணம் urimaikkaliyāṇam, ெப. (n.)

உரிைமத் மணம் பாரக்்க see urimal-tiumanam

     [உரிைம + க யாணம்.]

உரிைமக்காணி

 
 உரிைமக்காணி urimaikkāṇi, ெப. (n.)

   உரிைமயாற் ைடத்த நிலம்; Inherited and (ெச.அக.);.

     [உரிைம + காணி.]

உரிைமக்காரர்

உரிைமக்காரர ்urimaikkārar, ெப. (n.)

   1. உரிைமக் காரன் பாரக்்க see urimal-k-kran

   2. ம ைர த ய இடங்களில் வா ம்தப்படை்ட அ க் ம் இனத்ைதச ்சாரந்்த பழந்த ழர ்(ஆ  
ரா டர)்;; an Addravidar drum-beating professional caste living in places like Madural etc.

     [உரிைம + காரர.்]

உரிைமக்காரன்

உரிைமக்காரன் urimaikkāraṉ, ெப. (n.)

   1. ெசாத் க் ரிைம யானவன்; her, claimant to a property. 2.

   ெபா ப்  ஏற்றற் ரிய இனத்தான்; responsible relative, natural guardian. (W);. (ெச.அக.);.

     [உரிைம + காரன்.]

உரிைம 
ெகாண்டா -தல்

உரிைம ெகாண்டா -தல் urimaigoṇṭāṭudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   உற ைற ெகாண்டா தல்; to claim kinship or friendship. (ெச.அக.);.

     [உரிைம + ெகாண்டா .]

உரிைமச் ற்றம்

உரிைமச் ற்றம் urimaiccuṟṟam, ெப. (n.)

   அ ைமத் ரள்; retinue of Slaves,

     "உரிைமச் ற்றெமா  ஒ  தனி ணரக்்க" ( லப். 2,88);. (ெச.அக.);

     [உரிைம + ற்றம்.]

உரிைமசே்சா

 
 உரிைமசே்சா  urimaiccōṟu, ெப. (n.)

உரிைமக் கஞ்  பாரக்்க. ( ன்.); see urimark-kanji (ெச.அக.);.

     [உரிைம + ேசா .]
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உரிைமெசப் -தல்

உரிைமெசப் -தல் urimaiseppudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   மணம் ேப தல்; to negotiate a marriage.

     " ைறவற் ரிைம ெசப் னர"் ( ந்.351); (ெச.அக.);.

     [உரிைம + ெசப் .]

உரிைமெசய்-தல்

உரிைமெசய்-தல் urimaiseytal,    1 ெச. . . (v.i.)

   1. கடைம ெச த்தல் ( ன்.); 

 to discharge one's duties.

   2. அ ைமத் ெதா ல் ெசய்தல்; to do the duties of a servant

     "எந்தமக் ரிைம ெசய்ெயனத ்தரியா " ( வ்.ெபரிய . 2, 3, 6);.

   3. சாசச்டங்  நடத் தல் ( ன்.);; to perform obseques (ெச.அக.);.

     [உரிைம + ெசய்.]

உரிைமத்தத் வம்

உரிைமத்தத் வம் urimaittattuvam, ெப. (n.)

   1 இறந்தவ ைடய ெசாத்ைதக் காக்க ைறமன்றத் தைலவரிடம் ெப ம் அ காரம்; right of letters of 
administration to the estate of a deceased person.

   2. ைவத் க் காப்பாற் ம் உரிைம; right of guardianship as of a minor or a person of unsound mind. (ெச.அக.);.

     [உரிைம + Skt tatva → தத் வம்]

உரிைமத் மண
ம்

 
 உரிைமத் மணம் urimaittirumaṇam, ெப. (n.)

   இனத் ற்ெசய் ம் மணம்; marriage within the prescribed degrees of consanguinity.

     [உரிைம + மணம்.]

உரிைமப்பங்

 
 உரிைமப்பங்  urimaippaṅgu, ெப. (n.)

   உரிைம வ யாய் வ ம் பங் ; hereditary heirship (ஆ.அக.);.

     [உரிைம + பங் .]

உரிைமப்பைட

உரிைமப்பைட urimaippaḍai, ெப. (n.)

   ப் பைட ( க் ரநீ . 303);; paid soldiers, mercenaries.

     [உரிைம + பைட]

உரிைமப்பள்ளி

உரிைமப்பள்ளி urimaippaḷḷi, ெப. (n.)

   உரிைம மகளிர ்இ ப் டம்; queen's apartments.

     "உரிைமப் பள்ளி ம் ரி ஞ் ேசாைல ம்" ( லப். 27.19);. (ெச.அக);.

     [உரிைம + பள்ளி]

உரிைமப்பா

 
 உரிைமப்பா  urimaippāṭu, ெப. (n.)

   உரிய கடைம ( ன்.);; obligation, duty. (ெச.அக.);.

     [உரிைம + பா .]
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உரிைமப் ள்ைள

 
 உரிைமப் ள்ைள urimaippiḷḷai, ெப. (n.)

வளரப்்

   மகன் ( ன்.);; adopted child, who is entitled to the property of the adopter.(ெச.அக.);.

     [உரிைம + ள்ைள.]

உரிைமப்ெபண்

உரிைமப்ெபண் urimaippeṇ, ெப. (n.)

   1. மணம் ெசய்தற் ரிய ைறைம ைடயவள் ( ன்.);; girl in the proper degree of consanguinity to be 
taken in marriage

   2. உரிைம பற் த் மணம் ெசய்யப்ப ம் ெபண் (G.Tp.D.i. 94);; girl married because of her relationship to the 
bridegroom, opp to ெப ைமப்ெபண். (ெச.அக.);.

     [உரிைம + ெபண்]

உரிைமபாராட் -
தல்

உரிைமபாராட் -தல் urimaipārāṭṭudal,    5. ெச. . . (v.i.)

உரிைம ெகாண்டா  பாரக்்க;see urimaikondadu. (ெச.அக.);.

     [உரிைம + பாராட் .]

உரிைமமண்

 
 உரிைமமண் urimaimaṇ, ெப. (n.)

ணத்ைத இ ம் ல் இனத்தார ்ேபா ம் மண் 

 earth thrown into the grave by near relatives of the deceased, at a funeral (ெச.அக.);.

     [உரிைம + மண்]

உரிைமமாநகர்

உரிைமமாநகர ்urimaimānagar, ெப. (n.)

   உவளகம். (அந்தப் ரம்);; harem in a king's palace;

 zanana

     "ஒன்னலர ் ைழயா ரிைம மாநகர"் (ெப ங்.உஞ் ைசக். 35. 4);. (ெச.அக.);.

     [உரிைம + மா + நகர.்]

உரிைமயாட்

 
 உரிைமயாட்  urimaiyāṭci, ெப. (n.)

   ெசாத் ன் உரிைம ையத் ய்த்தல் ( ன்.);; possession or right of possession of property devolving on an heir 
(ெச.அக.);

     [உரிைம + ஆட் ]

உரிைமயாளி

 
 உரிைமயாளி urimaiyāḷi, ெப. (n.)

   ெசாந்தக்காரன்; owner. (ஆ.அக.);.

     [உரிைம + ஆளி.]

உரிைம டம்

உரிைம டம் urimaiyiḍam, ெப. (n.)

   ட் ல் மைன  வா ம் ப ; wife's apartment. 

பள்ளியம்பலம் உரிைம டம் த்தப் பள்ளி ெயன இவற் ள் நீங் . (இைற.21. உைர);. (ெச.அக.);.

     [உரிைம + இடம்.]
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உரிைம ல்

உரிைம ல் urimaiyil, ெப. (n.)

உரிைம மாநகர ்பாரக்்க see urimal-managar

     "ஒ வனண் மாேதா உரிைம ன் மைறந்ெதன்" (ெப ங்க. மகத. 14, 296); (ெச.அக.);.

     [உரிைம + இல்]

உரிைமெய -த்தல்

உரிைமெய -த்தல் urimaiyeḍuttal,    4. ெச. . . (v.i.)

   உரிைம ெப தல் ( ன்.);; to take possession of one's share, as of an inheritance or of produce (ெச.அக.);.

     [உரிைம + எ ]

உரிைமவ

உரிைமவ  urimaivaḻi, ெப. (n.)

   1. ெதாடர்  ைற; consanguinity, lineage.

   2. ெகா வ  உரிைம; ancestral inheritance. (ெச.அக.);.

     [உரிைம + வ ]

உரிைம -தல்

உரிைம -தல் urimaiviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. உரிைம அளித்தல் ( ன்.);; to set free, manumit, as a slave.

   2. உரிைமைய ட்  தல்; to give up one's right. (ெச.அக.);

     [உரிைம + .]

உரியைச

உரியைச uriyasai, ெப. (n.)

   ேநர்  நிைரயைசகள் (ெதால். ெபா ள். 318);; particular kinds of metrical syllables (ெச.அக.);

     [உரி + அைச.]

உரிய

உரிய 1 uriyaḍi, ெப. (n.)

   உரிச் ரான் வ ம ; metrical syllabus of uri-c-cfr.

     [உரி + அ . உரிச் ரா லான  உரிய .]

     ' வைசச ் ரஉ்ரிச ் ரஇ்  நான்க ள் ேநரி  நான் ம் ெவள்ைள அல்லன பா ள் வஞ் ன் 
பாற்பட்டனேவ ன்  அைசயான் ஆ ய ர ்உரிச் ர ்அஃ  எட்  வைகப்ப ம். அவற் ள் ேநரைச 
இ யா ய நான் ம் ெவண்பா உரிச் ர;்

அைவ அல்லனவா ய நிைரயைச இ யா ய நான் ம் பா வைக ள் வஞ் ப்பா ன் ப யாய் 
வஞ்  உரிச் ர ்எனப்ப ம் (யாப் த்12);

உரியப்பம்

 
 உரியப்பம் uriyappam, ெப. (n.)

   ஒ வைக அப்பம்; a kind of cake.

ம. உ யப்பம்.

     [உரி + அப்பம்.]

உரியர்

உரியர ்uriyar, ெப. (n.)

   1. உைடயவரக்ள்; possessor

   2. அ ஞர;் wisemen (ஆ.அக.);

     [உரி + அர.்]

உரியவர்

 
 உரியவர ்uriyavar, ெப. (n.)

உரிைம ள்ளவர ்

 those who have rights.

     [உரி+ அவர.்]
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உரியவள்

 
 உரியவள் uriyavaḷ, ெப. (n.)

உரித்தானவள் மைன , 

 wife.

     [உரி + அவள்]

உரியவன்

உரியவன் uriyavaṉ, ெப. (n.)

   1. உரிைம ள்ளவன்; one who has rights, heir

   2. அ காரி; one who is worthy. qualified.

   3. உற னன் ( ங்.);; relative.

   4. கணவன்; husband. (ெச.அக.);.

ம. உரியன்.

     [உரி + அவன்.]

உரியள்

 
 உரியள் uriyaḷ, ெப. (n.)

உரியவள் பாரக்்க;see ui-y-aval (ஆ.அக.);.

உரியன்

 
 உரியன் uriyaṉ, ெப. (n.)

உரியவன் பாரக்்க;see un-y-avan.

உரியார்

 
 உரியார ்uriyār, ெப. (n.)

உரியவர ்பாரக்்க;see uri-y-avar.

     [உரியவர ்→ உரியார]்

உரியாழாக்

உரியாழாக்  uriyāḻākku, ெப. (n.)

   அைரேய அைரக்காற் ப ;   518 of measure.

     [உரி + ஆழாக் . உரி ம் ஆழாக் ம்.]

உரியாள்

 
 உரியாள் uriyāḷ, ெப. (n.)

உரியவள் பாரக்்க see uri-y-aval.

     [உரியவள் → உரியாள்.]

உரி ழக்

உரி ழக்  uriyuḻkku, ெப. (n.)

   க்காற்ப ;   3/4 of measure. (சா.அக.);

     [உரி + உழக் . உரி ம் உழக் ம்.]

உரிேயார்

 
 உரிேயார ்uriyōr, ெப. (n.)

உரியவர ்பாரக்்க see uri-y-avar.

     [உரியவர ்→ உரியார ்→ உரிேயார.்]
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உரிேயாள்

 
 உரிேயாள் uriyōḷ, ெப. (n.)

உரியவள் பாரக்்க see uri-y-aval.

     [உரியவள் → உரியாள் → உரிேயாள்.]

உரிேயான்

 
 உரிேயான் uriyōṉ, ெப. (n.)

உரியவன் பாரக்்க;see uri-у-avan (ெச.அக.);.

     [உரியவன் → உரியான் → உரிேயான்.]

உரிவைல

 
 உரிவைல urivalai, ெப. (n.)

   ய ன்கைளப் க்கப்பயன்ப த ம் ஒ வைக வைல; a kind of fishing-net (ேசரநா.);.

ம. உரிவவ.

     [உரி + வைல]

உரிைவ

உரிைவ urivai, ெப. (n.)

   1. ேதால்; skin, hide, peel. rind 

     ''காராைன ரிைவப் ேபாரை்வ யாைன" (ேதவா. 13, 8);,

   2. உரிைக; stripping, peeling off, flaying

     "மதகரி ரிைவ ெசய்தவர"் (ேதவா. 578, 3);. (ெச.அக.);.

ம. உரி.

     [உரி → உரிைவ.]

உ

உ 1 uruttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ெப ஞ் னங் ெகாள் தல்; to get angry, to be provoked to exhibit signs of anger,

     "ஒ பக ெலல்லா தெ்த ந் " (க த்.39,23);.

   2. அழ தல்; to burn, smart,

     "ஆக

ப்ப " ( றநா.25.10);.

   3. ரத்ல்; to become ripe, mature.

     "பண்ைட ழ் ைன தெ்தன்" ( லப் 16,217);.

     [உல் → உர ்→ உ .]

 உ 2 uruttal,    4 ெச. ன்றா  (v.i.)

   1. ெவ தல்; to be angry with

     "ஒள்வாட்டாைன தெ்த ந்தன் "

     ( .ெவ.3.2);.

   2. ஒத்தல்; to bear likeness to, resemble.

     "நின் க ன ைக" (பரிபா. 3.32);.

     [உர ்→ உ  → உ -த்தல்.]
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உ க்கங்காட் -
தல்

உ க்கங்காட் -தல் urukkaṅgāṭṭudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   அன்  காட் தல்; to show kindness, love. (ெச.அக.);.

     [உ த்தல் = ெவப்ப றல்; ெவய் றல், மனம் உ தல் உ  → உ க்கம் + காட் .]

உ க்கம்

உ க்கம் urukkam, ெப. (n.)

   1. மனெந ழ்ச் ; melting of heart, tenderness, sympathy.

   2. இரக்கம்; compassion, mercy. pity.

     "உ க்க லவ் வகரக் லம்" (இர . மாைல .113);.

   3. அன் ; love, as to a deity, a friend, or a child,

     "உ க்கத் ற் கரத்ேதந் " ( நாயக . 75.121); (ெச.அக.);.

ம. உ க்கம்

     [உல் → உர ்→ உ  → உ க்கம்.]

உ க்கரக்கைட

 
 உ க்கரக்கைட urukkarakkaḍai, ெப. (n.)

உ க்கரக்  பாரக்்க;see urukkarakku.

     [உ க்  + அரக்  + அைட]

உ க்கரக்

 
 உ க்கரக்  urukkarakku, ெப. (n.)

   ெந ப் க் ச ்ெசய்த அரக் ; seed-lac melted and formed into thin cakes, shellac (சா.அக.);

     [உ க்  + அரக் .]

உ க்கரம்

 
 உ க்கரம் urukkaram, ெப. (n.)

   ெவண்காரம்; borax. (சா.அக.);.

     [உ  + காரம் = உ க்காரம் → உ க்கரம்.]

உ க்கல்

உ க்கல்1 urukkal, ெப. (n.)

   1. ேகா ல் கட் யவ ைடய உ ;   2. ேபாரில் இறந்த ரன  உ செ்ச க் ய கல், ரக்கல்; stone effgy 
of a hero who died in a battle. (ெச.அக.);.

     [உ  + கல்]

 உ க்கல்2 urukkal, ெப. (n.)

   1. ெசங்கல்; brick

   2. உ ன கல், அதாவ  ட்டம்; over heated brick or over burnt brick in kilns. (சா.அக.);

     [உ  + கல்.]

உ க்கன்

 
 உ க்கன் urukkaṉ, ெப. (n.)

   உடைல வாட் ம் ேநாய் (யாழ்ப்.);; wasting disease, of men or of plantains (ெச.அக.);.

     [உ க்  → உ க்கன்.]
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உ க்கண் -த்தல்

உ க்கண் -த்தல் urukkaṇṭittal,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. க கசெ்சய்தல் (யாழ்ப்.);; to blight, as disease, esp. in plantains.

   2. உடம்ைப இைளக்கச ்ெசய்தல்; to reduce to leanness;

 to cause to emaciate (சா.அக.);.

     [உ க்கல் → உ க்கன் → அ .]

உ க்காங்கட்

 
 உ க்காங்கட்  urukkāṅgaṭṭi, ெப. (n.)

உ க்காங்கல் பாரக்்க;see urukkankal (ெச.அக.);.

     [உ க்  + ஆம் + கட்  = உ க்காங்கட் .]

உ க்காங்கல்

 
 உ க்காங்கல் urukkāṅgal, ெப. (n.)

   உ ப்ேபான ெசங்கல்; overburnt brick. (ெச.அக.);.

     [உ க்  + ஆம் + கல்.]

உ க்காட்

 
 உ க்காட்  urukkāṭṭi, ெப. (n.)

கண்ணா , mirror. (ெச. அக.);

     [உ  + காட் ]

உ க்காட் -தல்

உ க்காட் -தல் urukkāṭṭudal,    5 ெச. . (v.i.)

   உ  ெவளியாகத் ேதான் தல்; to appear as a hallucination. a visionary object

     "மாயவன்வந் க்காட் ன்றான்" ( வ்.நாச ்12, 3);.

     [உ  + காட் .]

உ க்

உ க்  urukki, ெப. (n.)

   1. உ கச ்ெசய்வ ; that

 which induces melting.

   2. இைளக்கச ்ெசய்வ ; that which causes one to be reduced, said of a disease ora medicine bringing about such a 
condition.

   3. மாைழ வைககைள உ க் பவன்; one who melts metals.

   4. உ ப்ேபான ெசங்கல் overburnt brick.

     [உ க்  → உ க்

உ க் சச்ாய்-
த்தல்

உ க் சச்ாய்-த்தல் urukkiccāyttal,    4 ெச. ன்றா

   1. மாைழகைள (உேலாகங்கைள); நீண்ட கட் யாக உ க் தல் ( ன்.);; to cast or run metals in bars, or in 
mass, further use.

   2. ேவ யல் ைற ல் மாைழகைள க்  ம ந் னங்களி ற்றல்;     [உ க்  + சாய்.]

உ க் ற்றல்

 
 உ க் ற்றல் urukkiyūṟṟal, ெப. (n.)

   உ ய மாைழ கைளப ெபா வாகச ்சாய்த்தல்; an ordinary process of casting. (சா.அக.);.

     [உ க்  + ஊற்றல்.]
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உ க் வார்-த்தல்

உ க் வார-்த்தல் urukkivārttal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

   உ க் ன மாைழகைளக் க ல் வாரத்்தல்; to cast, found, run, as a metal. (ெச.அக.);.

     [உ க்  + வார.்]

உ க் னம்

உ க் னம் urukkiṉam, ெப. (n.)

   1. உ க் ச ்சரக் ; that which facilitates the fusion of metals, as borax.

   2. ைமநஞ் ; mineral poison.

   3. ேதன்; honey.

   4. ெம  wax (சா.அக.);.

     [உ க்  → உ க் னம்.]

உ க் -தல்

உ க் -தல் urukkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. இள ழச ்ெசய்தல்; to melt with heat, as metals or congealed substances;

 to dissolve, liquefy, fuse.

     " ைட க் தன் யன்றான்" (கந்த . மாரக்்க. 131);.

   2. மனம் ெந ழ்த் தல்; to soften, as feelings;

 to melt, as one's heart எம் ரானாமஞ்ெசால்  க் னன்" (கம்பரா, உ க்காட.் 27);,

   3. ெம யச ்ெசய்தல்; to reduce, emaciate, as the body. 

அந்த ேநாய் உடம்ைப உ க் ட்ட .

   4. அ த்தல் ( வா.);; to destroy.

   5. வ த் தல்; to afflict, distress.

   க. உக்  (உ க்கப்பட்ட ெபா ள்);;   ம. உ க் க;  உர.் 

     [உ  → உ க்  உ க் -தல் (ெசல் .80. ைல.53);.]

உ க்

உ க் 2 urukku, ெப. (n.)

   1. எஃ  ( டா.);; steel.

   2. உ க் ன் ெபா ள்; anything melted, product of liquetaction.

     "ெசப் க்கைனய" (கம்பரா. காரக்ா.91);. (ெச.அக.);.

   ம. உ க் ;   ெத. உக் ;   க. உர் . உக் ;   ேகாத. உக்;   ட. உக் ; . ளரக.

     [உ  → உ க்

   பழங்காலத் ல் இந் யா ல் ெசய்யப்பட்ட எஃ  உக்  எனப்பட்டதால் அ  ேமைல நாட்  
ெமா களில் wook என ம் ரிந்த ; Wootz-steel made in India, from ancient time, by fusing iron with carbonaceous 
matter. (for wook Ka ukku.); (chamber);. A kind of steel made in India - misprint for 'wook' on exact rendering of Kannada 
'ukku'-steel.]

 உ க் 3 urukku, ெப. (n.)

   1. ெவள்ளி; silver.

   2. ெவள்ளிப்பணம்; silver coin.

   3. ெவண்ைம; whiteness.

ெத. க்  க்க = ெராக்கம்.

     [உ  → உ க் .]
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உ க் க் ைக

உ க் க் ைக urugguggugai, ெப. (n.)

   1. மாைழகைள ம் மற்றச ்சரக் கைள ம் அ கமாக உ க்க ேவண் ப் பயன்ப த் ெமா  ெபரிய 
ைச; a big and strong crucible used for melting metals and other Substances requiring higher temperature.

   2.  ெந ப் ைபத்தாங் வதற்ேகற்ற சரக் கைளப் பயன்ப த் ச ்ெசய்த வச் ர ைச; a crucible 
specially made of heat resisting substances and fire-proof materials, so as to withstand great heat or higher temperature. 
(சா.அக.);.

     [உ க்  + ைக.]

உ க் க் நண்ப
ன்

 
 உ க் க் நண்பன் urukkukkunaṇpaṉ, ெப. (n.)

   ெவள்ைள யாமணக் ; a white of castor plant. (சா.அக.);

     [உ க்  +  + நண்பன்.]

உ க் காரம்

உ க் காரம் urukkukāram, ெப. (n.)

   1. ெவண்காரம் ( ன்.);; borax

   2. உ க் ச ்சரக் ; anything which promotes melting or fusion.

     [உ க்  + காரம்.]

உ க் ைக

 
 உ க் ைக uruggugai, ெப. (n.)

   உ க் தல்; the act of melting. (சா.அக.);.

     [உ க்  → உ க் ைக]

உ க் சச்ட்டம்

 
 உ க் சச்ட்டம் urukkuccaṭṭam, ெப. (n.)

   வாரத்்த இ ம் ; iron which has been cast into moulds cast iron. (சா.அக.);.

     [உ க்  + சட்டம்]

உ க் சச்ரக்

 
 உ க் சச்ரக்  urukkuccarakku, ெப. (n.)

   ெவண் காரம்; borax (சா.அக.);.

     [உ க்  + சரக் .]

உ க் ச் ண்ணம்

 
 உ க் ச் ண்ணம் urukkuccuṇṇam, ெப. (n.)

எஃ ைகக் ெகாண்  ட டெ்ட த்த ண்ணம், 

 alkali preparation containing iron and insoluble calcium carbonate as chief ingredients - A kind of ferrous carbonate 
(சா.அக.);.

     [உ க்  + கண்ணம்.]

உ க் செ்சங்கல்

 
 உ க் செ்சங்கல் urukkucceṅgal, ெப. (n.)

உ க்காங்கல் பாரக்்க;see urukkangal.

     [உ க்  + ெசங்கல்.]
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உ க் த்தட்டார்

உ க் த்தட்டார ்urukkuttaṭṭār, ெப. (n.)

ெபாற்ெகால்

   லர ்( லப்.5, 31, உைர);; goldsmiths (ெச.அக.);

     [உ க்  + தட்டார.்]

உ க் த் -தல்

உ க் த் -தல் urukkuddudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. உ வம் அைமய வாரப்்படம் வாரத்்தல் (ெந நல். 57. உைர);; to cast in a mould.

   2. அம்ைம த் தல்; to vaccinate. (ெச.அக.);.

     [உ  + த் .]

உ க் ெநய்யம்

உ க் ெநய்யம் urukkuneyyam, ெப. (n.)

   1. ெவண்ெணய், ேகா டை்டக்க  த ய ெபா ள்களி னின் ம் இறக் ம் எண்ெணய்; oil extracted 
from butter, the yolk of fowl's eggs, etc.

   2. எஃைக க் ம் எண்ெணய்; universal solvent for melting steel. (சா.அக.);.

     [உ க்  + ெநய்யம்.]

உ க் ப்பாைற

 
 உ க் ப்பாைற urukkuppāṟai, ெப. (n.)

உட் ட் னா ள  ெமாத்ைதயாகத் ரண்ட கற்பாைற (In Geology); massive rocks called also plutonic or 
igneous rocks which are believed to have undergone fusion. They lie beneath all the other rocks or have some times been 
forced up through them from beneath. They were once in a melted state and on cooling at the surface, formed the original 
crust of the globe, (சா.அக.);.

     [உ க்  + பாைற.]

உ க் மண்

 
 உ க் மண் urukkumaṇ, ெப. (n.)

உ க்  மணல் பாரக்்க;see urukku-manal (ெச.அக.);.

     [உ க்  + மண்.]

உ க் மணல்

 
 உ க் மணல் urukkumaṇal, ெப. (n.)

   இ ம் க்கனிமம் அடங் ய மணல் ( ன்.);; iron ore, iron-sand. (சா.அக.);.

     [உ க்  + மன்.]

உ க் மணி

 
 உ க் மணி urukkumaṇi, ெப. (n.)

காதணிவைக

 solid globules or gold soldered together around a ring and worn by women as ear-drops. (ெச.அக.);.

ம. உ க் மணி

     [உ க்  + மணி.]

உ க் மம்

உ க் மம் urukkumam, ெப. (n.)

   1. ெபான் (சங். அக.);; gold.

   2. உ க்  (நாநாரத்்த.);; steel.

     [உ க்  → உ க் மம்.]
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உ க் கம்

 
 உ க் கம் uruggumugam, ெப. (n.)

   உ வ ம் சமயம்; the stage at which fusion or melting takes place - melting point. (சா.அக.);.

     [உ க்  + கம்.]

உ க் ைற

 
 உ க் ைற urukkumuṟai, ெப. (n.)

   யாதப  சரியான பதமாய் உ க் ெய த்தல்; melting in consitence with the principle of melting process. 
(சா.அக.);.

     [உ க்  + ைற.]

உ க் க்

உ க் க்  urukkurukku, ெப. (n.)

   க ப் ரவைக ( லப்.14, 109 உைர);; variety of camphor. (ெச.அக.);

     [உ க்  + உ க் .]

உ க் ைல-தல்

உ க் ைல-தல் urukkulaidal,    2. ெச. . . (v.i.)

   1. ன் வம் அ தல்; to become dismembered;

 to be disunited, as parts of a lock, a house;

 to become loose deranged, disorganized.

   2. உடல் ெம தல்; to be emaciated, as the body by illness (ெச.அக.);.

     [உ  + ைல-தல்.]

உ க் வைள

 
 உ க் வைள urukkuvaḷai, ெப. (n.)

   ெம காணி (சங்.அக.);; instrument for polishing the precious metals. (ெச.அக.);.

     [உ க்  + வைள.]

உ க் ட் -தல்

உ க் ட் -தல் urukāṭṭudal,    7 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒன்றாக் தல் ஒன்  ட் தல்; to collect, amass.

 accumulate (ேசரநா.);.

ம. உ க் ட் க.

     [உ  + ட் .]

உ க்ெகண்ெணய்

 
 உ க்ெகண்ெணய் urukkeṇīey, ெப. (n.)

   உ க்  வ த்த எண்ெணய்; oil prepared by boiling coconutmilk (ேசநா.);.

ம. உ க்ெகண்ண.

     [உ க்  + எண்ெணய்.]

உ க்ெகா -த்தல்

உ க்ெகா -த்தல் urukkoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ஏ  தல்; to instigate, set on.

   2. ெகா ைம ெசய்யத் ண் தல்; to incile to evil deeds.

   3. அ ைரத்தல்; to give advice. (ெச.அக.);

     [உ  + ெகா .]
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உ க்ெகாள்( )-
தல்

உ க்ெகாள்( )-தல் urukkoḷḷudal,    16. ெச. . . (v.i.)

   1. வ ெவ த்தல்; to take shape.

   2. க வாதல் ( ன்t.);; to be conceived in the womb.

   3. ஒ ங்கான வளரச்் யைடதல்; to attain normal development. 

   4 ஆத் ரங் ெகாள் தல் (யாழ்ப்.);; to be possessed as by a spirit for uttering oracles. (ெச.அக.);.

     [உ  + ெகாள்.]

உ -தல்

உ -தல் urugudal,    9. ெச. . . (v.i.)

   1. ெவப்பத்தால் இள தல்; to dissolve with heat;

 to melt, liquefy, to be fused.

   2. மனெந ழ்தல்; to become tender, to melt, as the heart, to be kind, to commisserate, to sympathize, to glow with love

     " ண் ைலயார ்மன க" ( .ெவ. 9.41, ெகா .);.

   3. ெம தல்; to be emaciated.

     "அந்த ேநாயால் உடம்  உ ட்ட ". (ெச.அக.);.

ம. உ

     [உ  → உ .]

உ நிைலயம்

 
 உ நிைலயம் urugunilaiyam, ெப. (n.)

   உ ம் நிைல; the state at which a substance changes from solid to liquid, melting point. (சா.அக.);.

     [உ  + நிைலயம்.]

உ பதம்

உ பதம் urugubadam, ெப. (n.)

   இள தற் ரிய பக் வம்; softness of condition, melting state,

     "உ  பதத் ேல வைளந்தைவ" (ஈ . 1, 4, 3);. (ெச.அக.);.

     [உ  + பதம்.]

உ மயம்

 
 உ மயம் urugumayam, ெப. (n.)

   உ ம் பதம்; melting point. (சா.அக.);.

     [உ  + மயம்.]

உ ப்

 
 உ ப்  urugumuppu, ெப. (n.)

   கட் ப் ; fusible salt prepared out of common salt by a special process;

 a consolidated salt usually melting when exposed to heat. It is opposed to உ கா ப் . (சா.அக.);.

     [உ ம் + உப் .]

உ ைக

உ ைக urugai, ெப. (n.)

   1. ல் ரி; a parasitic plant.

   2. அ கம் ல்;  harialigrass (சா.அக.);.

     [உ  → உ ைக.]
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உ ங் -தல்

உ ங் -தல் uruṅgudal,    5. ெச. ன்றா . (v.i.)

   1. உண் தல்; to eat.

     "அர ட ங் வணம்" (பரிபா. 4,42);.

   2. ேதய்தல்; to wear away.

   3. உராய்தல்; to rub (ேசரநா.);.

ம. உ ங் க.

     [உல் → உர ்→ உ  → உ ங்  = ேதய்த்தல்,  தாகப் ப த்  அல்ல  ைறத் ண் தல்.]

உ

உ  urusi, ெப. (n.)

   1. ைவ; tase 

   2 இனிைம 

 pleasantness

   3. ப்பம்; disire.

     [உ க →  உ ]

 உ 1 urusi, ெப. (n.)

   1. ைவ; taste.

   2. இன் ைவ; good taste, relish, flavor.

   3. இனிைம; pleasantness, agreeableness.

     'அவன் ேபச்  உ யான '.

   4. ப்பம்; wish, desire.

     'அவ க் ப் ப ப் ல் உ  அ கம்'.

     [Skt. ruci → த. உ .]

வடெமா ல் ஒளி, அழ  என் ம் ெபா ள்ப ம் ru என் ம் ேவரி ந்  ம் வ , ைவயான  
எனப் ெபா ள்ப ம் ruci என் ம் ெசால் றந் ள்ள  (மா. .); என்ப  ெபா ந் வதன் . ெசாற் றப்  
ேநாக் ல் நா ன் அ ப்பைட லான ெசால் ந் தான் ைவ ெதாடரப்ான ெசால் ேதான்ற ம் 
உணரத்்  → த்  →  எனத் ரிந்  வடநாட் ல் வழக் ன் ய  என்ப  அ யத்தக்க . த ல் 

உ தட் -தல்

உ தட் -தல் urusidaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ைவ ேதான் தல்; to be sweet, pleasant to the taste. (ெச.அக.);.

     [உ  + தட் .]

 உ தட் -தல் urusidaṭṭudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   ைவ ேதான் தல்; to be sweet, pleasant to the taste.

     [உ  + தட் -,]
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உ பார்-த்தல்

உ பார-்த்தல் urusipārttal,    4 ெச. ன்றா  (vt.) 

   ைவத்த தல்; to taste, examine, ascertain as the nature of a thing by tasting it. (ெச.அக.);.

     [உ  + பார]்

 உ பார-்த்தல் urusipārttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

உ காண்( );-தல் பாரக்்க; see urusikan.

     [உ  + பார-்,]

     [Skt. ruci → த. உ .]

உ -தல்

உ -தல் urusudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   உ ஞ் தல்;    தாகக் காற்ைற உள்ளி ப்பதன் வா லாக நீரம் உண்ெபா ைள நா ல் 
ைவத்தவாேற ெமன் ெமல ங் தல்; to suck.

     [உ → உல் → உ  = ேதான் தல், ேமெல ப் தல். உ க = ேமெலழச ்ெசய். உ ப் தல், உ கதல் ஆ ய 
இ  ைனக ம் காற்ைற உ ஞ் வதன் வா லாக உண ப் ெபா ைள ேமெல ப்  வாய்க் ள் 

ழச ்ெசய் ம். உ ப் , உ  என்பன ற ைளகள். உ , உ ம்  இரண் ம் தன் ைனகள் உ  → 
உ ந்  → உ த்  → உ ச்  → உ  எனத் ரிந்ததால் இ  ரி ப் ற ைன;

உ ப்  இயல் ப் ற ைன.]

உ ட்

உ ட்  uruṭci, ெப. (n.)

   1. உ ைக; revolving, as a wheel.

   2. ரட் ; rotundity, globularity. 

உ ட் க்  நீட் . (ெச.அக.);.

     [உ ள் +  = உ ட் .]

உ  = ேமெல ப் . உ ள் = ேமெல ம் ம் ெசய்ைக. ண் ம் ேமெல ம் ம் ெசய்ைகையக் த்த 
ேபா  ழற் ப் ெபா ள்க ம் ழ ம் வட்ட ம். உ ண்ைட, ேகாளம், சக்கரம் ஆ யவற்ைற ம் 

க் ம்.]

உ ட் க்காய்

 
 உ ட் க்காய் uruṭṭikkāy, ெப. (n.)

   ெப ந் ம்மட் ; callous leaved bryonia. (ெச.அக.);.

     [உ ள் → உ ட்  → உ ட்  + காய்.]

உ ட் த்ைத-த்தல்

உ ட் த்ைத-த்தல் uruṭṭittaittal,    4. ெச. ன்றா  (v.t.)

   ணிையச ் ட் த் ைதத்தல்; to roll, and sew a border, a kind of hemming. (ெச.அக.);.

     [உ ள் → உ ட்  → உ ட்  + ைத-த்தல்.]

உ ட் ப்பார்-த்தல்

உ ட் ப்பார-்த்தல் uruṭṭippārttal,    4. ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ைய உ ட் ப் பாரத்்தல்; staring after rolling the eyes.

   2. கண் ட்டா  ைய உ ட்  உற் ப் பாரத்்தலா ய ஒ  சாக் ; a symptom of death in which the 
dying person rolls his eyes and stares at or looks intently

   3. மண்ைடேயாட் ப் ப யால் ைய ட் க் ழாகச ்ெசா , ேமற் வம் வைள ட் க் 
கா தல்; peculiar expression of the eyes in meaning it is due to downward rolling of the eye ball and retraction of the 
upper lid - post basic stare, (சா.அக.);.

     [உ ட்  + பார.்]
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உ ட் ப்ேபா -தல்

உ ட் ப்ேபா -தல் uruṭṭippōṭudal,    19. ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ேபசச்ால் ம ட்  ெவல் தல்; to defeat by argument, by a display of skill or by sophistry;

 to overcom in games அவரக்ைளப் ேபச் ல் உ ட் ப் ேபாட்டான் (இ.வ.);.

   2. அ த்  தல்; to bring to ruin, a a family. 

வஞ்சகேம அந்தக் ைய ட் ப்ேபாட்ட  (உ.வ.);.

   3. சாகச ்ெசய்தல்; to cause to die. 

அந்த ழந்ைத றந்  தாைய ட் ப் ேபாட்ட . (ெச.அக.);.

     [உ ட்  + ேபா .]

உ ட் -தல்

உ ட் -தல் uruḍḍiviḍudal,    18. ெச. ன்றா . (v.t.)

உ ட் ப்ேபா  பாரக்்க see urutti-p-podu. (ெச.அக.);.

     [உ ட்   → உ ட்  → .]

உ ட்

உ ட் 1 uruṭṭudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உ ள ெசய்தல்; to roll, as a ball or wheel, as a barrow

 to bowl, turn about, revolve, as a thing on a plane to throw, as dice, to whirl, as a discus.

     "அறக்க ரா  றப்பட ட் " (மணிேம. 5.76);.

   2. உ ண்ைட யாகச ்ெசய்தல்; to form, as clay or other substance;

 into balls or globules. ரந்் ட்டற்  (கம்பரா மாரீசன்.139);

   3. வ த் தல்; to afflict cause pain to vex.

     "உய்ந்  ேபாம்வ  ட் வா ெனா வைன" ( ளா. த். 9);.

   4. இைச நரம்ைப வ தல் ( ரம்  கண்ணன். 147);; to play upon a stringed musica instrument with pressure of 
fingers, as lute springs.

   5. ைளயாட் ல் ெவல் தல்; to overcome In athletit exercises of games

   6. ஒ ன் ேவ பாட்டால் ம ட தல்; impose and confound as by hard sounding verbiage கடபடெமன் 
ட் தற்ேகா (தா . நின்ற 3);. (ெச.அக.);.

   ம. உ ட் க;   க. பட உ ;   ேகாத. உரண்;   ட. ஊட ் ட உரிட.் உரிக்;   . உ ண் ;ெத. உர , . 
ப .

     [உ ள் → உ ட்  → உ ட் -தல்.]

 உ ட் 2 uruṭṭu, ெப. (n.)

   1. உ ட் ைக; rolling revolving in a plane, turning of a wheel, whirling. உன்ைன ஓர ்உ ட்  உ ட் டவா?

உ ட் க்காரன்

 
 உ ட் க்காரன் uruṭṭukkāraṉ, ெப. (n.)

ரட்டன் deceiver, tricker.

     [உ ட்  + காரன்.]

உ ட் ப் ரட்

 
 உ ட் ப் ரட்  uruṭṭuppuraṭṭu, ெப. (n.)

   வஞ்சகச ்ெசயல்; tricks and frauds (ெச.அக.);.

     [உ ட்  + ரட் .]
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உ ட் ேமா ரம்

 
 உ ட் ேமா ரம் uruṭṭumōtiram, ெப. (n.)

   ரலணி வைக (இ.வ.);; plain gold-ring (ெச.அக.);.

ம. உ ட் ேமா ரம்.

     [உ ட்  + ேமா ரம்.]

உ ட் வண்ணம்

உ ட் வண்ணம் uruṭṭuvaṇṇam, ெப. (n.)

   அராகந்ெதா த் வ ஞ் சந்தம்; variety of rhythm effected by using short syllables in quick succession, as free roling 
on

     "உ ட்  வண்ண மராகந்ெதா க் ம்" (ெதால், ெபா ள். 544); (ெச. அக.);.

     [உ ட்  + வண்ணம்.]

உ ைட

உ ைட uruḍai, ெப. (n.)

   1. வண் ; cart

     "உ ைட

ரி ம்" (ேச . த் ர.் 42);.

   2. சக்கரம்; wheel. (ெச.அக.);.

     [உ ள் → உ ைட (ேராைட → ேராைத);.]

 L. rota, a wheel;

 L roto, a cause to turn round like a wheel, to whiri round, swing round;

 L rotula, a little wheel;

 L rotunde, roundly, L. rotunditos, roundness, rotundity (plin);, L rotundo, lo round, make round. Li rotund us round, circular, 
spherical;

   இவற் னின்  ன்வ மா  ஆங் லச ்ெசாற்கள் ேதான்  ரிந் ளள்ன. E rota list of persons acting, or 
duties to be done, in rotation. E rotary, acting by rotation; E rotate, v. move round axis or centre, revolve, adj. Wheel-shaped. 
E rotation, rotating, recurrence, recurrent series of period, regular succession in office, in by, rotation. E rotator, muscle that 
rotates a limb etc. E rotifer, wheel animalcule, member of class rotifer wilh' rotatory organs used in swimming. E rotograph, 
print of Ms. page etc. ect by sensitized roll, Erolor, rotary part of machine, E. rotund, a circular, round, rotundate;

 E rotunda building of circular ground plan, esp. one with dome;

 Roll என் ம் ஆங் லசெ்சால் 'உ ள்' என்பைத ஒத் க் ன்ற . ஆ ன் அைத rotula அல்ல  rolla 
என் ம் இலத் ன் ைமப் ெபா ட ்ெசால் னின்  ரிக் ன்றனர ்ேமைலய  ஞரக்ள். இ  வட்ட 
வ த் ரி . ட rotulus த ல் 'இல்' என்ப  ஒ  ைமப் ெபா ட் ன்ெனாடெ்டன்ப  இங் க் 
கவனிக்கத்தக்க .

உ ண் ேபா-தல்

உ ண் ேபா-தல் uruṇṭupōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   சாதல்; to die, said in cursing or in mentioning in a disrespectful way (ெச.அக.);.

     [உ ள் → உ ண்  + ேபா.]
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உ ண்ைட

உ ண்ைட uruṇṭai, ெப. (n.)

   1. உண்ைட; ball, bowl. globe, anything round, as a pill.

   2. கவளம்; mouthful of food in the shape of a ball.

   3. ரட் ; roundness, globularity.

   4. உலகம்; world.

     "அண்ைடப்ப ன் உண்ைடப் றக்கம்' ( வாச. வண்டப்.1);;

   5 ட்டம் crowd. ேகா ண்ைட ேகாட்டாற்ற த்த ேகான் (பரிபா. 636 உைர);.

உ ண்ைடயான ெபா ள் உண்ைட எனப்பட்ட . ெபாரி ண்ைட ேசாற் ண்ைட ெவல்ல ண்ைட 
மண் ண்ைட, ல் ண்ைட கஞ்சா ண்ைட த யன

   ம. உ ண்ட, க., பட., . உண்ெட;   ெத. உண்ட;    உ ெட;   ேகாத. உண்டய;   ட. உடய;ேகாண். 
உன்தா.

     [உ ள் → உ ண்ைட.]

உ ணி

உ ணி1 uruṇi, ெப. (n.)

உ ந் தன்ைம ைடய .

 that which has capacity to roll.

     [உ ளி → உ ணி.]

 உ ணி1 uruṇi, ெப. (n.)

   1. எ ம் த் தட் ; pan or bone.

   2. மாங்கதாய்ப் ஞ் ; tender mango (ேசரநா.);.

ம. உ ணி.

     [உ ள் →  உ ளி →. உ ணி]

உ த்தரி-த்தல்

உ த்தரி-த்தல் uruttarittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   வ வங் ெகாள் தல்; to take shape, as an embryo. 

உ க்ெகாளல் பாரக்்க;see urukkolal (ெச.அக.);.

     [உ  + தரி.]

உ த் ரங்கண்ண
ன்

 
 உ த் ரங்கண்ணன் uruttiraṅgaṇṇaṉ, ெப. (n.)

   பத் ப் பாட் ள் ஒன்றா ய ெப ம்பாணாற் ப்பைடைய யாத்த கைடக் கழகப் லவர;் name of a 
sangam poet who authored the 'Perumbanarru-p-padal'.

     [உ த் ரம் + கண் + அன்.]

உ த் ரச மன்

 
 உ த் ரச மன் uruttirasarumaṉ, ெப. (n.)

   இைறயனார கப்ெபா ைர ேகட்டவ ம் அகநா  ெதா த்த வ மா ய ஒ  லவர;் name of a dumb 
poet in Madura who acted as arbitrator on the commentaries of the Iraiyansraga-p-porul, and who was himself the compiler of 
the Aga-nsnuru (ெச.அக.);.

     [உ த் ரன் + ச மன்.]
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உ த் ரேசாைல

உ த் ரேசாைல uruttiracōlai, ெப. (n.)

   காஞ் ள்ள ம் தன்ைன அைடந்தவரக்ளின் றப் ைனய க்க வல்லதாகக் க தப்ப வ மான 
ஒ  ேசாைல; a grove in kanji. entry into which is supposed to free one from future births,

     " ரரக்ள் உ த் ரேசாைல" (ெபரிய . க் ப்  84);. (ெச.அக.);

     [உ த் ரம் + ேசாைல.]

உ த் ரப ப  
நாயனார்

உ த் ரப ப  நாயனார ்uruddirabasubadināyaṉār, ெப. (n.)

   அ பத்  ன்  நாயன்மா ள் ஒ வர;் a canonized Saiva Saint, one of 63 (ெபரிய ...);.

     [உ த் ரம் + பக + ப  + நாயனார.்]

உ த் ரம்

உ த் ரம்1 uruttiram, ெப. (n.)

   1. ெப ஞ் னம்; fury, violent anger.

   2. ெவளிச் ைவ (தண் .69.);;   க., . த்ர. ெத. த்ர ; Skt roudra, CE wreth. OS wrth, OHG reid;

 ON reigher. E wrath, wroth

     [உல் → உ  ( ); → உ த்தல் → உ த் ரம்.]

   உ த் ரம் = ெப ஞ் னம். உ த் ரம், வ. ( த்ர.);. ' ரம்' ஒ  ெதா ற்பண் . ஒ.ேநா;மாத்தல் 
அளத்தல். மா + ரம் - மாத் ரம் (அள );. அவன் எனக்  எம்மாத் ரம்? என் ம் வழக்ைக ேநாக் க. 
மானம் (மா +அனம்); என் ம் அள ப் ெபா ப் ெபயைர ம். மா. மானம், ஒ மா, இ மா, மாகாணி 

த ய அள ச ் றப் ப் ெபயரக்ைள ம், ேமைல வடாரக்்கா  அம்ேபத்கர ்மாவட்டத் ல் ப  என் ம் 
கத்தல ளைவப் ெபயர ்மானம் என்  வழங் தைல ம் ேநாக் க மாத்தல் என் ம் ைனசெ்சால் 

பண்ேட வழக் றந்த . ரம் → ைர. மா + ைர - மாத் ைர = அள . எ தெ்தா க் ங் கால அள . 
உண் ம் ம ந்தள . னம் ெயாத்தலால்  பற் ய ெசாற்கள் எல்லாம் னத்ைத ம் க் ம்.

   உ  → உ த் ரம். உ த் ரம் → வ. ெரளத்ர (Roudra); = ெவ ளி. ஒ. ேநா; Gaigas.

   9. Gani E wroth; N ange;

   , OE wreth thu, As and on Wraedo, ME wrathu, E Sroth, adj angry, CE wrath, CS wreth; CHG reid. CN reither.

ற் ம் (Skeat); ெளய் ம் (kien); இசெ்சாற்கைள reid (twisled); என் ம் லத் னின்  ரிக் ன்றனர.் 
அ  அவரக்ள் ெதன் ெசால்ைல அ யாததனா ம் இ க்கலாம் (வ.ெமா.வ. 94);.]

 உ த் ரம்2 uruttiram, ெப. (n.)

   1. மஞ்சள் ( ன்.);; turmeric.

   2. மரமஞ்சள் (சங். அக.);; tree turmeric. (ெச.அக.);
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உ த் ரன்

உ த் ரன் uruttiraṉ, ெப. (n.)

   1. வன் ( வா.);; Siva.

   2. ப ெனா  உ த் ர ெளா வன் ( வா.);; Ruttiran one of ekataca ruttirar.

   3. அழற்கட ள்; Agni,

     "உ த் ர ெனன் நாமம்... ெசந் ப் பண்ணவன் றனக் மாமால்" (கந்த . த ப் 45);.

   4. வகணத்ேதான். attendant of Siva (கந்த ;த ப், 45);.

   5. க ஞ் னத்தான்; ferocious visage.

     [உ த் ரம் → உ த் ரன் → Skt. Rudra.]

வன் ெந ப் ன் தன்ைம ம், அ ப் த் ெதா ம் உைடய வனாத ன் உ த் ரன் எனப்பட்டான். 
(ஒ.ெமா. 25);. த ழ ரின் தெ்தா ேலானான வன் ஆரியரின் த்  ேமனிய ள் ( ரி ரத்் க ள்); 
ஒ வனான அ ப் த் ெதா ேலானாக்கப்பட்ட ன். ஆரியக் க ங்காற் த் ெதய்வமா ய த்ர 
(உ த் ரன்); அ ப் த் ெதா ெலாப் ைம பற் ச ் வேனா  இைணக்கப்பட்டான். த்ர ஆரியத ்
ெதய்வமா ம், த ழ்த ் ரி ெசால்லாேலேய க்கப்பட்டான் என அ க.]

 உ த் ரன் uruttiraṉ, ெப. (n.)

   வன்; God Šivan

உ த் ரி-தல்

உ த் ரி-தல் uruddiridal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. உ மா தல்; to be metamorphosed, changed in form

   2. மா ேவடங்ெகாள் தல்; to wear a mask, assume a disguise,

     "உ த் ரிந்  தனித்  வந் " ( ைள. ைட லச.் 7); (ெச.அக.);.

ம. உ த் ரி க.

     [உ  + ரி-தல்.]

உ நாட்

உ நாட்  urunāṭṭu, ெப. (n.)

   1. ப மம்;   ைல; idol. (J);.

   2. ஒ யம்; picture (யாழ்.அக.);

     [உ  + நாட் ..]

உ ப்ப

உ ப்ப  uruppaḍi, ெப. (n.)

   1 கணக் டக் ய ெபா ள்; item, piece, any article admitting of counting unit

     "நித்யம் ஏ ப்ப  பணியாரம்" (ேகா ெலா. 69.);.

   2. பயன்ப ம ெபா ள்; article of value, useful thing உ ப்ப யாக என்னிடம் ஒன் ல்ைல (உ.வ.);.

   3. இைசப்பாட் ; piece of music. 

அவ க்   உ ப்ப  பாடம் உண்  (ெச.அக.);.

     [உ  → உ ப்ப .]

உ ப்ப யா-தல்

உ ப்ப யா-தல் uruppaḍiyātal,    6 ெச. . . (v.i.)

   உ வாதல்; to take a tangible shape, come to something (Colloq.);. 

அந்தக் காரியம் உ ப்ப யாகாமற் ேபா ற் . (ெச.அக.);.

ம. உ ப் க் க.

     [உ ப்ப  + ஆ-தல்.]
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உ ப்ப யாய்

 
 உ ப்ப யாய் uruppaḍiyāy,    . .எ. (adv.) யாெதா  அங்கப்ப ன் ; soundly, wholly, unhurt, without any 
injury to any part of the body. 

உ ப்ப யாய் வந்  ேசரந்்தான் (ெச.அக.);.

     [உ  → உ ப்ப  + ஆய்.]

உ ப்ப -தல்

உ ப்ப -தல் uruppaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. உ வாதல்; to be formed, shaped.

   2. ரப்்ப தல்; to improve in body, mind or morals, to rise to a position.

   3. ம ந்ைதப் ட ட்  நிைறவாக்கல்; completing the preparation of a medicine by calcining it.

     [உ  + ப .]

உ ப்பம்

உ ப்பம்1 uruppam, ெப. (n.)

   1. ெவப்பம்; heat as of the sun, temperature,

     "கன ம்... வந் ெகாண்டவ ைறந்தன ப்பெமழ" (அரிச.் . வா.104);

   2. ெந ப் ; fire.

   3. ெவப்ப க்க நண்பகல்; midday.

ம. உ ப்பம்.

     [உல் → உ  → உ ப்பம்.]

 உ ப்பம்2 uruppam, ெப. (n.)

உ ப்  பாரக்்க ( ங்.);;see unuppu (ெச.அக.);.

     [உல் → உ  → உ ப்பம்]

உ ப்பாத்

 
 உ ப்பாத்  uruppātti, ெப. (n.)

   கடல் ன் வைக; flathead brownfish. (ெச.அக.);

     [உ  + பாத்  – உ ப்பாத் .]

உ ப் -த்தல்

உ ப் -த்தல் uruppiḍittal,    4 ெச. ன்றா  (v.i.)

   படம் த்தல்; to take a photograph. (ெச.அக.);.

     [உ  + -த்தல்.]

உ ப் ணி

உ ப் ணி uruppiṇi, ெப. (n.)

   கண்ணன் மைன  ( வ். வாய். 7,10,6]; Krishna's consort.

     [உ  → உ ப்   → உ ப் ணி  (ெவண்ணிறத்தவள்);.]
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உ ப்

உ ப் 1 uruppu, ெப. (n.)

   1. ெவப்பம் heat.

     "கன் ைச உ ப் றக் கைண ளி தெறன" (க த் 16.7);.

   2. னத் ; anger, heated emotion.

     "உ ப்பற நிரப் ைன யாத ன்" (ப ற் ப். 50.16);.

   3. ெகா ைம; crueity.

     "உ ப் ல் ற்றேமா ந்ேதாற் " (ெப ம்பாண். 447);, (ெச.அக.);.

   ம. உ ப்பம்;க. உ .

     [உல் → உ  → உ ப் .]

 உ ப் 2 uruppu, ெப. (n.)

    ( வா.);; abundance, increase. (ெச.அக.);.

     [உல் → உ  → உ ப் .]

 உ ப் 3 uruppu, ெப. (n.)

   1. யரம்; grief.

   2. அ க்கைள; kitchen (ெச.அக.);.

     [உ  → உ ப் .]

உ ப்ெபயர்-த்தல்

உ ப்ெபயர-்த்தல் uruppeyarttal,    4. ெச ன்றா , (v.i.)

   ஒ  ெசால்ைலப் றெமா ெய த் ல் எ தல்; to transliterate (mod);. (ெச.அக.);.

     [உ  + ெபயரத்்தல்.]

உ ப்ேபா -தல்

உ ப்ேபா -தல் uruppōṭudal,    19. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. மந் ரத்ைதப் பல ைற ெசால் தல்; to repeat mantras a number of times.

   2. மனப்பாடம் பண் தல்; to repeat so as to commit to memory. (ெச.அக.);.

ம. உ க் க.

     [உ  + ேபா -தல்.]

உ

உ 1 urubu, ெப. (n.)

   1 வ வம்; form shape (ெதால். ெசால். 24. ேசனா);. 2. நிறம்;

 colour.

     "உ ளர ்வண்ணம் ெகாண்ட" (ப ற் ப். 52.30);.

   3. ேவற் ைம த யவற்ைறக் காட் ம் இைடசெ்சால் (ெதால். ெசால். 69.);;     (Gram); particle such as case 
endings, etc. (ெச.அக.);.

     [உ  → உ  → உ ]

 உ 2 urubu, ெப. (n.)

   ேநாய் (அக.நி.);; malady. (ெச.அக.);.

     [உல் → உ  (ெவப்பம், ேநாய்.); → உ .]
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உ ப் ணர்ச்

 
 உ ப் ணரச்்  urububbuṇarcci, ெப. (n.)

   ேவற் ைம  ணரச்்  வ வ ; function with case ending.

     [உ  → ணரச்் .]

உ மயக்கம்

உ மயக்கம் urubumayakkam, ெப. (n.)

   1. ஒ  ேவற் ைம  ெதா  ேவற் ைம உ ன் ெபா ள் ெகாண்  நிற்றல்;   2. ஒ  
ேவற் ைமக் ள் ஒ  ேவேறா ேபா  மயங் ைக; use of one ending of a case in the sense connoted by 
another ending of the same case, as அறத்தான வ வேத ன்பம் ( றள். 39); for அறத்ேதா  வ வேத இன்பம்.

     [உ  +  மயக்கம்.]

உ ம்

உ ம் urum, ெப. (n.)

   1. இ ; thunder,

     "உ ற்ற பாம் ன்' ( வக.27);.

   2. அசச்ம் (ெதால். ெசால். 365);; fear;

 dread, alarm.

   3. னம் anger.

   4. ெந ப் ; fire. (ெச.அக.);.

ெத உ .

     [உல் → உ  → உ ம். உ  = ெவப்பம். அனல், இ .)

உ ம்

உ ம்  urumbu, ெப. (n.)

   ெகா ப் ; ire, exasperation.

     "உ ம் ல் ற்றத ்தன்னநின்" (ப ற் ப். 26.13);.

     [உ  → உ ம் → உ ம் .]

உ காலம்

உ காலம் urumikālam, ெப. (n.)

   1. ேகாைடக்காலம் ( ன்.);; hot weather.

   2. ந ப்பகல்; midday, (சா.அக.);.

     [உ ம் → உ ம → காலம்.]

உ மணி

உ மணி urumaṇi, ெப. (n.)

   1. க  (யாழ். அக.);

 pup of the eye.

   2. அ வ ற் ள்ள ஓரஉ் ரப்்ப ; mortal spot in the abdomen (ேசரநா.);.

ம. உ மணி.

     [உல் → உ  +மணி.]

உ மத் க் -
தல்

உ மத் க் -தல் urumaddukkuviḍudal,    20. ெச. . . (v.i.)

   நண்பகல் ேவைல நி த்தல்; to cease at noon, as from study from labour (ெச.அக.);.

     [உ மம் + அத் க்  + .]
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உ மம்

உ மம் urumam, ெப. (n.)

   1. ெவப்பம் ( ங்.);; heat as of the sun, of the atmosphere, sultriness, closeness.

   2. ந ப்பகல்; noon, noon-day

     "உ மத் ற் க ேர" (ேச  இராமன ச ்218);. (ெச.அக.);.

     [உல் → உ  → உ ம் → உ மம்.]

உ மைலவாரி

 
 உ மைலவாரி urumalaivāri, ெப. (n.)

   மாைழ (உேலாக); மணல்; sand containing metal (W.);. (ெச.அக.);.

     [உ  + மைல + வாரி]

உ ம

 
 உ ம  urumaviḍudi, ெப. (n.)

   நண்பக ல் ேவைல நி த் ைக; midday recess (J.);. (ெச.அக.);.

     [உ ம் → உ மம் + ;

 = ப் . ஒய் .]

உ மேவைள

 
 உ மேவைள urumavēḷai, ெப. (n.)

   உச் ப்ெபா ; noon. (சா.அக.);.

     [உ மம் + ேவைள.]

உ மாற்றம்

உ மாற்றம் urumāṟṟam, ெப. (n.)

   1. உ வம் ேவ படல்; change of shape or form.

   2. லங் கள் அல்ல  ண் களிலாவ  அவற் ன் ப களிலாவ  ஏற்ப ம் ேவ பா ; change of 
form in animals or plants or in their parts during life.

   3. உடலைமப் மா  ேவற் க் ெகாளல்;   4. இக்ேகாளகத் ன் ( ரபஞ்சத் ன்); காரணமாக 
மாைய ன் வல்லைமயால் ஒன்  மற்ெறான்றாக மா தல்;   5. ேவ ய ன்ப  ஒ  ெபா ளின் உ  
ேவ ப தல்; in chemistry, the change of a compound into a new form, chemical change.

   6. மாந்தர ்உ வத்ைத மாற்  ேவற் வங் ெகாள் தல்;   7. நிறம், ேதாற்றம் த யன 
மா தல்; change of colour, appearance etc. என்ன இப்ப  உ மா  ட் ரக்ேள (உ.வ.);.

     [உ  + மாற்றம்]

உ மா -தல்

உ மா -தல் urumāṟudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   1. ேவற் க் ெகாள் தல்; to change one's shape, disguise oneself.

     "வா  வணிகர ்ேபாலேவ ேய லா மா  னார"் ( வாத. . ைர ட்ட. 2);.

   2. ேதாற்றம்ேவறாதல்; to become changed in appearance, as by disease. (ெச.அக.);.

ம. உ வ க (மைறத்தல்);.

     [உ  + மா .]
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உ மா

 
 உ மா  urumāṟumūli, ெப. (n.)

   ெதாட்டாற் ங் ; humble plant;

 touch me not – mimosapudica.

 It is so called from its leaves mimicking sensibility by folding themselves at the slightest touch. (சா.அக.);

     [உ  + பா  + .]

உ மானம்

உ மானம் urumāṉam, ெப. (n.)

   1. உ வம்; figure shape.

   2. ற் ன ; anything ripe or full grown.

     [உ  + மானம்.]

உ -த்தல்

உ -த்தல் urumittal,    4. ெச. .  (v.i.)

   1. ெவப்பமாதல்; to be hot sultry, close, as the weather (W.);

   2. மனெவப்பமைடதல்; to grow excited in mind. (சா. அக.);.

     [உ ம் → உ  → உ -த்தல்.]

உ -தல்

உ -தல் urumudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   1. உரப் தல்; to hunder roar,

     "உ நக் " (கந்த . அகேரந். 35);.

   2. த்தல்; to growl, grumble (ெச.அக.);

ெத. உ .

     [உ ம் = அசச்ம். உ தல் = அசச் ண்டாக உரத்  ஒ த்தல்.]

உ

உ 2 urumu, ெப. (n.)

உ ம் பாரக்்க ( ங்.); see urum. (ெச.அ.க.);.

     [உ ம் → உ .]

உ க் ரல்

 
 உ க் ரல் urumukkural, ெப. (n.)

   இ ேயாைச; noise of thunder. (ெச.அக.);.

     [உ ம் → உ  + ரல.]

உ ேம

உ ேம  urumēṟu, ெப. (n.)

   ேபரி ; hunderbot

     "அசெ்சாற்றத்தஞ் ெச க்  ேமறாகக் கலங்

மரவன்னார"் (பாரத. ெரன. 32);. (ெச.அக.);.

     [உ  → உ ம் + ஏ .]

உ ேமனி

உ ேமனி urumēṉi, ெப. (n.)

   வன், உ ரக்ள் தங்கண் ணாற் கா ம்ப ெய க் ம் வ வம்; Invisible form of god.

     "உ ேமனிதரித் க் ெகாண்ட ெதன்ற ம்" ( . . 55);, (ெச.அக.);.

     [உ  + ேமனி.]
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உ ைம

 
 உ ைம urumai, ெப. (n.)

   உப் ைள ம் நிலம்; saline Soil.

     [உ ம் → உ ைம. உ ைம = ெவப்பத்தால் ஆ யா நிற் ம் உப்  வயல்.]

உ வ

உ வ uruva, . .எ. (adv.)

   1. நன்றக; thoroughly, fully carefully

     " யவ ைம நீ வ ேநாக்ைகயா" (கம்பரா, ல ைற. 28);.

   2. ம்பத் ம்ப 

 again andagain

     " ன்ைன ம் ட மாட்டாேள. இங்ங்ேன  வச ்ெசால்  த்தைன" (ஈ . 10,3,4);. (ெச.அக.);.

     [உல் → உ  → உ வ. (ேவக 9);.1]

உ வகப்ப த் -
தல்

உ வகப்ப த் -தல் uruvagappaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   உவேமயத்ைத உவமானத்ேதா  ெபா ந்தக் தல்; to speak metaphorically. (ெச.அக.);.

     [உ  → உ  → உ வகம் + ப த் .]

உ வகம்

உ வகம்1 uruvagam, ெப. (n.)

   உவமத்ைதப் ெபா  டன் ேவ பா ன் ப் ெபா ந்தக் ம் அணி (தண் . 34);; figure of speech in 
which the uvameyarn or the thing compared is represented as identical with the uvamanam or the object of comparison, 
metaphor (ெசஅக.);

     [உ  → உ  → உ வகம்.]

 உ வகம் uruvagam, ெப. (n.)

நாடகம் (நாநாரத்்த); drama (ெச.அக.);.

     [உ  → உ  → உ வகம்.]

உ வகவணி

உ வகவணி uruvagavaṇi, ெப. (n.)

உ வகம்1 பாரக்்க;see usuvagam.

     [உ வகம் + அணி.]

உ வங்காட்

 
 உ வங்காட்  uruvaṅgāṭṭi, ெப. (n.)

   கண்ணா  ( ங்.);; mirror. (ெச.அக.);.

     [உ வம் + காட் .]

உ வத் ேமனி

உ வத் ேமனி uruvattirumēṉi, ெப. (n.)

   வ ைடய வராகக் க தப்ப ம் கட ள் ( கா . ேகா. பக். 88);; god, as assuming form or shape. (ெச.அக.);.

     [உ வம் + ேமனி.]

உ வப்பரப்

உ வப்பரப்  uruvapparappu, ெப. (n.)

   கட ளின் ேமன்ைமயான எண் ணங்கள்; the eight characteristics of the Supreme Being

     "தன் வப் பரப்ைபெயல்லாம் ெகா ந்  ப ப்பன்"  ( . . 9,12);. (ெச.அக.);.

     [உ வம் + பரப் .]
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உ வப்ெபாம்ைம

 
 உ வப்ெபாம்ைம uruvappommai, ெப. (n.)

   ைவக் ேகால் ேபான்ற ெபா ள்களால் ெசய்யப்ப ம் உ த் ேதாற்றம்; effigy.

     [உ வம் + ெபாம்ைம.]

ஒ வைர ம ப் க் ைற  ெசய்ய ேந ம்ேபா  அவர  உ வப் ெபாம்ைமையப் ணம் ேபாலக் க த் 
ெத த்ேதா ம் இ த் வந்  ஒப்பாரி ைவத்  எரிப்ப  வழக்கம்.

உ வம்

உ வம் uruvam, ெப. (n.)

   1. வ வம். shape, visible form figure.

     "ேசா யாய்த் ேதான் வேம" (  வாச 22,9);.

   2. உடல்; body.

     "உ வ  மா " (ேதவா. 1028.3);.

   3. அழ ; beauty.

     "உ வப் ணி னாய்' (ைநடத.ேத ையக். 3);.

   4. நிறம்; colour, hue.

     "உ வப் பல் த் உய்" ( . 241);.

   5. ைன  (ேவட்ம்);; disguise, assumed form.

     "வ னிைலைமயான் வல் வம்" ( றள். 273);.

   6. கவ ; die used in gaming

     " ன்னாயம் பத் வம் ெபற்றவன் மனம்ேபால்" (க த். 136);.

   7. மந் ர ; repetition of mantas.

     "நின் ரண் வ ேமா " ( வக. 1289);.

   8. ப ைம; image made of clay or fashioned of brick,

 idol, statue

உ வெம -த்தல் 
¬¬¬¬

உ வெம -த்தல் ¬¬¬¬ uruvameḍuttal,    4, ெச. .  (v.i.)

வ வங் ெகாள் தல் to assume a form, as a deity. (ெச.அக.);.

     [உ வம் + எ -த்தல்.]

உ வல்

 
 உ வல் uruval, ெப. (n.)

   காதணி வைக; kind of ear - drops (ெச.அக.);.

     [உ  → (உ க் ); உ வல்.]

உ வ -தல்

உ வ -தல் uruvaḻidal,    4. ெச. . . (v.i.)

   1. உ வம் ேவறாதல்); to become disfigured by disease, to be deformed.

   2. ஞ் ைததல்; to be entirely ruined

   3. க  கைலதல்; to abort.

   4. மைறதல்; to disappear. (ேசரநா.); (ெச.அக.);.

ம. உ வ க.

     [உ  + அ -தல்.]
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உ வைற

உ வைற uruvaṟai, ெப. (n.)

   உடலழகற்றவன்-வள்- ; one who has bodily defects.

     "உ வைறக் ேகாபாலர"் ( வ். ெபரியாழ். 3,8,2 வ்யா. பக். 740); (ெச.அக.);.

     [உ  + அைற. அைற = அ பட்டவன், ைறபட்டவன்.]

உ வா-தல்

உ வா-தல் uruvātal,    6. ெச. . . (v.i.)

   1. வ தல்; to assume a form, take shape.

   2. ரப்்ப தல்; to become sound, to improve, to be reformed. (ெச.அக.);.

ம. உ க் க.

     [உ  + ஆ( );.]

உ வாக் -தல்

உ வாக் -தல் uruvākkudal,    5. ெச. ன்றா , (v.t.)

   1.உ வ ைடயதாகச ்ெசய்தல்; to shape, fashion, mould.

   2. ரப்்ப த் தல்; to repair, reform, improve.

ம. உ வாக் க.

     [உ  + ஆக் .]

உ வாணி

உ வாணி uruvāṇi, ெப. (n.)

   1. அக்சாணி; axie bolt.

 inch pin

     "ேதரகத்  வாணி ன்" (உபேதசகா.

வத் ேரா. 411).

   2. ெம ந்த டல்; emaciated body, body which is all skin and bone only. (J.); (ெச.அக.);.

     [உ  + ஆள். ஆள் → ஆண் → ஆணி.]

உ ணிபற் -தல்

உ ணிபற் -தல் uruṇibaṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெம வைடதல்; to grow lean, to be emaciated, (ெச.அக.);.

     [உ வாணி + பற் .]

உ வாரம்

உ வாரம்1 uruvāram, ெப. (n.)

   1. ெவள்ளரி ( ங்.);:

 mottled melon. (ெச.அக.);.

ம.உ வாரம்.

     [உ  + வாரம் – உ வாரம்.]

 உ வாரம்2 uruvāram, ெப. (n.)

   1. நிழ வம்;   உ வப்ப வம்; image. ேகா ல் உ வாரம் ெசய்  ைவத் க் றாரக்ள் (இ.வ.);.

   2. ெகா ம்பா ; effigy. (ெச.அக.);.

ம. உ வாரம்.

     [உ  → உ வாரம்.]
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உ

உ 1 uruvi, ெப. (n.)

   1 நா ; plant growing

 in hedges and thicket.

     "எள்ளிரம் ப " (ைதலவ. ைதல. 103);.

   2. ல் ; honey suckle mistietoe.

   3. ள்ளி; Indian night shade. (ெச.அக.);.

ம. உ .

     [உ  → உ  → உ ]

 உ 2 uruvi, ெப. (n.)

   உலகம்; wide earth.

     "பா  நீெரரிகால்" ( வ். ெந ந். 2);. (ெச.அக.);.

     [உ  → உ  → உ . உ  = ேதாற்றம், பைடப் .]

 உ 3 uruvi, ெப. (n.)

   பாட் ைடத ்தைலவன்; hero extolled by name in a poem, dist friaruv.

     "உ யா ய ெவா ெப ங் ழவைன"

     [உ  → உ  → உ ]

உ -தல்

உ -தல் uruviḍudal,    1

   8. ெச. ன்றா  (v.t.);

   மந் ரத்ைத உ ப்ேபா தல்; to repeat (as a mantra);, learn by note, repeat so as to commit to memory. (ெச.அக.);.

ம. உ க.

     [உ  + இ .]

உ ப்பாய்தல்

 
 உ ப்பாய்தல் uruvippāytal, ெப. (n.)

   ேவகமாகத் ைளத் க் ெகாண  ெசல்லல்; piercing through rapidly. (சா.அக.);.

     [உ  + பாய்தல்.]

உ ய -தல்

உ ய -தல் uruviyaḻudal,    1. ெச. . . (v.i.)

   ம் ய தல்; to weep and sob. (ெச.அக.);.

     [உ  + அ . உ  = ச்  உ , ச்  வாங் .]

உ ப்

 
 உ ப்  uruviyuppu, ெப. (n.)

   நா  ப் ; medicinal salt made from achyranthes aspera. (ெச.அக.);.

     [உ  + உப் .]

உ ல்

 
 உ ல் uruvil, ெப. (n.)

உ லாளன் பாரக்்க see uruilalan.

     [உ  + இல்.]
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உ லாளன்

உ லாளன் uruvilāḷaṉ, ெப. (n.)

   . காமன்; kama, who has no corporal body.

     " ன ேலாதனத் லாளன்" (மணிேம. 5.6);. (ெச.அக.);.

     [உ  + இல் + ஆளன்.]

உ லாளி

உ லாளி uruvilāḷi, ெப. (n.)

உ லாளன் பாரக்்க see uruvidar

     "உ லாளி உடல் ெபா த்த ெவா  வர"் ( ைள, வைளயல். 35);. (ெச.அக.);.

     [உ  + இல் + ஆளி.]

உ

 
 உ  uruvili, ெப. (n.)

உ லாளன்பாரக்்க ( ங்.); see uruvilalan (ெச.அக.);.

     [உ  + இ .]

உ ழ-த்தல்

உ ழ-த்தல் uruviḻttal,    2. ெச. ன்றா  (v.i.)

வ வ ழ-த்தல் பாரக்்க;see vadivamila.

     [உ  + இழ.]

உ

உ 1 uruvudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உைறக த்தல்; to unsheath, as a sword.

     "வா ரீஇ னாேன" ( வக. 2247);.

   2. ைகயாற் ெபா ள் வ ம்ப  உ தல்; to strip, as beads from a string, as leaves from a wig.

     "அட ரீஇ" ( வக. 2625);.

   3. க்  த யவற்ைறப் ேபாக்கத் தட தல்; to massage, draw the hand down over a sprained part of the 
body.

   4. க ற் ச ் க்ைக தல்; to loosen or tighten a noose.

   5. ஊ செ்சல் தல்; to pierce through, penetrate, as an arrow, a needle,

     "உலக ஞ் ெசம்ெப மாேன" ( வாச. 28.2);.

   ம. உ க;   க. ஒெர;ெத ஒரி (ப த்தல்);.

     [உல் → உ  →  உ .]

 உ 3 uruvu, ெப. (n.)

உ வம் பாரக்்க;see uruvam.

     "உ  கரச்் … ையங்கந்த மாவன" (மணிேம. 30.189); (ெச.அக.);.

ம. உ .

     [உ  → உ .]

உ -தல்

உ -தல் uruvudal,    7. ெச. . . (v.i.)

   1. தப் த் க் ெகாள் தல்; to escape, to give the slip. ைபயன் உ ட்டான்.

   2. ைளத்தல் (ஆ.அக.);; to pierce. (ெச.அக.);.

1340

www.valluvarvallalarvattam.com 6114 of 19068.



உ க

 
 உ க  uruvugayiṟu, ெப. (n.)

   மா  கட் ங் க ; stall rope for tying an ox. (ெச.அக.);

     [உ  → உ  + க .]

உ ைக

 
 உ ைக uruvugai, ெப. (n.)

   க் ப் பாய்ந்த டத்ைத ரல்களினால த்  ெம வாய் உ தல்; a gentle movement of the affected 
part by someone else pressing with the fingers and drawing the hand down a number of times, passive movement 
(சா.அக.);.

     [உ   →  உ ைக (உ தல்);.);]

உ க்

 
 உ க்  uruvusurukku, ெப. (n.)

   ச்  (அக.நி.);; slip-knot noose. (ெச.அக.);.

     [உ  → உ  + க க் .]

உ டம்

 
 உ டம்  uruvuḍambu, ெப. (n.)

   கண் க் ப் லனா ம் உடம் ; physical (matter); body.

     [உ  + உடம் .]

உ தடம்

 
 உ தடம் uruvudaḍam, ெப. (n.)

உ க்  பாரக்்க;see uruvu-Surukku (ெச.அக.);

     [உ  → உ  + தடம்.]

உ ைர

உ ைர uruvudirai, ெப. (n.)

   ைரவைக ( வக 2471, உைர);; stage curtain. (ெச.அக.);.

     [உ  → உ  + ைர.]

உ பற்றல்

 
 உ பற்றல் uruvubaṟṟal, ெப. (n.)

   க ப்ைப ள்ள ண்டத் க்  உ ப் கள் உண்டாதல்; formation of organs in a foetus in the womb, 
development of the product of conception, gestation (சா.அக.);.

     [உ  + பற்றல்.]

உ வமம்

உ வமம் uruvuvamam, ெப. (n.)

வண்ணம் பற்  வ ம் ஒப் ைம (ெதால். ெபா ள். 27

   6. உைர);     [உ  + உவமம்.]
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உ ள்

 
 உ ள்  uruvuḷḷu, ெப. (n.)

ெகாள் horsegram.

   க. உ ளி, உள்ளி;ெத. உ . உ .

     [உ  + உள் , உ ளி → .உள்ளி → உள் , உ ளி என் ம் த ழ்செ்சால் ம் உள்ளி என் ம் ரி ம் 
ேசரந்்  ெத ங் ல் ெபற்ற வ வம் உ ள்ளி. இ  லக்கத்தக்க .]

உ ெவ -த்தல்

உ ெவ -த்தல் uruveḍuttal,    4. ெச. . . (v.i.)

   வ வ ெம த்தல்; to take a body, as a soul;

 assume a form, as a deity, to represent a character, as in a drama (ெச.அக.);.

     [உ  + எ .]

உ ெவ த்தல்

 
 உ ெவ த்தல் uruveḍuttal, ெப. (n.)

    உ வத்ைத ஊரவ்லமாகக் ெகாண்  வ தல்; taking out an idol or image in procession (ேசரநா.);.

ம. உ ெவ ப் .

     [உ  + எ த்தல்.]

உ ெவ ப்

உ ெவ ப்  uruveḍuppu, ெப. (n.)

   1. ேநரச்் க்கடன் ெச த்தற் ெபா ட் ச ் மண் உ வம் ெசய்தல்; to fulfill a vow making clay images.

   2. த்த உ ல் அல்ல  வ ல் ப ைம ெசய்தல்; making image in particular shape.

   3. த்த வ வ ைடய உ ராய்ப் றப்ெப த்தல்; incarnation.

     [உ  + எ ப் .]

உ ெவ த்

உ ெவ த்  uruveḻuttu, ெப. (n.)

   வரிவ ள்ள எ த்  (யாப். . 535);; letters of an alphabet, as having forms.

     [உ  + எ த் .]

உ ெவளி

உ ெவளி uruveḷi, ெப. (n.)

உ ெவளித்ேதாற்றம் பாரக்்க see uruvelittorram.

     "உ ெவளி ய  ேதான்ற ற்றன னிைறவ ெனன்னா" (தணிைகப் . வள்ளி. 245);. (ெச.அக.);

     [உ  + ெவளி.]

உ ெவளிக்காட்

 
 உ ெவளிக்காட்  uruveḷikkāṭci, ெப. (n.)

உ ெவளித ்ேதாற்றம் பாரக்்க;see uruveli-t-torram (ெச.அக.);.

     [உ  + ெவளி + காட் .]

உ ெவளித்ேதாற்ற
ம்

 
 உ ெவளித்ேதாற்றம் uruveḷittōṟṟam, ெப. (n.)

   இைட டா நிைனப் னால் தான் ம் ய  எ ரி ள்ள  ேபாலத் ேதான் ம் ேபா த் 
ேதாற்றம்; imaginary appearance of a person or thing, visionary object, hallucination usu, applied, to the supposed sight of 
absent lovers. (ெச.அக.);.

     [உ  + ெவளி + ேதாற்றம்.]
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உ ெவளிப்பா

 
 உ ெவளிப்பா  uruveḷippāṭu, ெப. (n.)

உ ெவளித ்ேதாற்றம் பாரக்்க see பruvelilttorram (ெச.அக.);.

     [உ  + ெவளி + பா .]

உ ெவளி மயக்கம்

 
 உ ெவளி மயக்கம் uruveḷimayakkam, ெப. (n.)

   உடம் ன் நரம் களின் ஆற்றல் ைறவால் பல வைகயான உ வங்கள் ல க் த் ேதான்றல்; disea. 
se due to nervous weakness, in which a variety of strange mages float before the mind. (சா.அக.);

     [உ  + ெவளி + மயக்கம்.]

உ ேவற் -தல்

உ ேவற் -தல் uruvēṟṟudal,    5. ெச. ன்றா  (v.t) 

   1. மந் ரத்ைதப் பல ைற உ ேவற் தல்; to repeat meantras.

     "எடெ்ட த்தா ேவற்றலார'் (ேச .ேச  பல. 114);.

   2. ெநட் ப் பண் தல்; to repeat or rehearse a lesson frequently in order to learn it by heart

   3. ஆத் ரேமற் தல்; to cause a spirit to possess some one for uttering oracles or for ascertaining future events. (W,);.

   4. ைறயற்ற ய ட் தல்; to give evil advice, usu. taking the form of a persuasive talk. (colloq.);. (ெச.அக.);.

     [உ  + ஏற் .]

உ ேவ -தல்

உ ேவ -தல் uruvēṟudal, ெச. . . (v.i.)

   1. மந் ர  அ கமாதல்; to increase in number as repetition of mantras.

     'உ ேவறத் ேவ ம்'.

   2. ெவ ணர்  ப்படல்; to be possessed by a spirit for the utterance of oracles. (W,);

   3. க ஞ் ற்றம் ெகாள் தல் ( ரக்்க தல்);; to become furious. (W.);

   4. நிைல தளரத்ல்; to fall into a fit (ெச.அக.);.

     [உ  + ஏ .]

உ ைவ

உ ைவ uruvai, ெப. (n.)

   1. ைர (மைல.);; oblique leaved jujube.

   2. ள்ளி; Indian night shade. (ெச.அக.);.

     [உ  → உ ைவ.]

உ ெவாளி

 
 உ ெவாளி uruvoḷi, ெப. (n.)

கண்ணா  த யவற் ல் கா ம் நிழல் 

 mirror images etc,

     [உ  + ஒளி.]
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உ ேவாட்டம்

 
 உ ேவாட்டம் uruvōṭṭam, ெப. (n.)

   கப்பேலாட்டம்; sailing (ேசரநா.);.

ம. உ ேவாட்டம்.

     [உ  + ஒட்டம்.]

உ ள்

உ ள்1 uruḷḷudal,    1

   6. ெச.  (v.i.);

   1. ெதாடரந்்  ர தல்; to turn about as dice, to roll, tumble over and over, revolve on a plane, as a wheel;

 to spin, whirl round, as discus.

     " ண்வைர ள் ேலன்" ( வாச. 539);.

   2. உ ண்  ர தல்; to become round, to grow globular. 

அரத்தக் கட் ண்  வ ற .

   3. அ தல்; to perish, die as in battle or by an epidemic, to become extinct

     "உலெகலா ன்ெறன" ( வக. 2452);.

   4. ெசல் தல்; to go, proceed.

     " ல்வ  ள் லா மனத்தவரக்் " ( ளா. த்  13);.

   5. (சக்கரம்); உ ண்  ெசல் தல்; to roll on.

     "உ ள் ெப ந்ேதரக்்  அசச்ாணி யன்னா ைடத் " ( றள். 66);.

   ம. உ ள்;   க. உ ள், உ ளி, உ : . உரிட்: . உ ;   ெத. உர : . பட உ ; E roll OF role D. 
rotulus.

     [உல் → உ  → உ ள்.]

 உ ள்2 uruḷ, ெப. (n.)

உ ள்வண்

உ ள்வண்  uruḷvaṇṭu, ெப. (n.)

   வண் ; dung beele, scarab.

     "உ ள் வண் னந் ரம்லத்ைத நா ம்" ( மேரச.சத 83);, (ெச.அக.);.

     [உ ள் + வண் .]

உ ளரி

 
 உ ளரி  uruḷarisi, ெப. (n.)

உ ண்ைடயான ெகாத்  மல்  ( வா.);. 

 coriander seed. (ெச.அக.);.

     [உ ள் + அரி .]

உ ளாயம்

உ ளாயம் uruḷāyam, ெப. (n.)

   கவறாட்டத்தால் வ ம் ஆதாயம்; gains from playing dice.

     "உ ளாய ேமாவா  ன்" ( றள். 933);. (ெச.அக.);.

     [உ ள் + ஆயம்.]
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உ ளி

உ ளி uruḷi, ெப. (n.)

 wheel of a vehicle.

     "வல்வா ளி க ெமன மண்ட" (ப ற் ப். 27.11);.

   2. வட்டம், circle.

     "உ ளிமாம " ( வக. 532);.

   3. எ ம் ப் ெபா த் ; ball and socket joint, enarthrosis.

   4. ஒ வைக ெவண்கல ஏனம்; small vessel of bell-metal that is circular in shape

   5. ரிைக ன் ேமற்கல்; upper mill stone, as the one that turns on

 the lower stationary one.

   6. ெகாள்;   காணம்; horsegram. (ெச.அக.);.

   ம. உ ளி;க., . உ ளி

     [உ ள் → உ ளி.]

உ ளி ரள்( )-தல்

உ ளி ரள்( )-தல் uruḷiburaḷḷudal,    6. ெச. . . (v.i.)

   எ ம் ப் ெபா த்  ல தல்; to be dislocated, as a joint. (ெச.அக.);.

     [உ ளி + ரள்-தல்.]

உ ளிெபயர்-தல்

உ ளிெபயர-்தல் uruḷibeyartal,    4 ெச. . . (v.i.)

உ ளி ரள்-தல் பாரக்்க see uruli-pural.

     [உ ளி + ெபயர.்]

உ ைள

உ ைள1 uruḷai, ெப. (n.)

   1. சக்கரம்; wheel of a vehicle.

     "சக  சக்கர ைளக ய்க்கேவ" (பாரத. ேவத் ர. 50);.

   2. உ ண்ைட; anything that rolls or turns, as a ball or a wheel.

   3. உ ைளக் ழங் ; potato.

   ம. உ ள;   க. உரளி;   ெத. உள்ளி;   ேகாத. உண்டாய்;   ேகாண். உள்தா;   பட உண்ெட; L rota, wheel.

     [உ ள் → உ ைள.]

 உ ைள2 uruḷai, ெப. (n.)

   1. ைவரவைக; a kind of diamond.

   2. ட்டம்; hip-joint of a bull.

   3. டை்ட (ைவ. .);; egg.

   4. ெவள்ைள நஞ்  (பாடாணம்); (ைவ. .);; white oxide of arsenic. (ெச.அக.);.

     [உ ள் → உ ைள.]

உ ைளக்கல்

 
 உ ைளக்கல் uruḷaikkal, ெப. (n.)

   பரற்கல்; pebble.

     [உ ைள + கல்.]
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உ ைளக் ழங்

உ ைளக் ழங்  uruḷaikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   1. ழங்  வைக; potato, tuber of solanum tuberosum.

   2. ெச வைக; potato-plant.

     [உ ைள + ழங் .]

உ ைளப் ரண்
ைட

 

 உ ைளப் ரண்ைட uruḷaippiraṇṭai, ெப. (n.)

   ேகாப் ரண்ைட; a long round and smooth creeper of vitis (zenus.);. (சா.அக.);.

     [உ ைள + ரண்ைட.]

உைர

உைர1 uraidal,    3. ெச. . . (v.i.)

   1. ேதய்தல்; to be reduced in to a powder or paste;

 to wear away by attrition;

 to be indented or effaced by rubbing. (W.);

   2. ணாதல்; to prove abortive. (W.); காரிய ெமல்லா ைரந்  ேபா ற் .

   க. ஒெர;   ம. உர;ெத. ஒர .

     [உல் → உல் → உர → உைர.]

 உைர2 uraittal,    3. ெச ன்றா . (v.t.)

   1. ேதய்த்தல்; to rub in to a paste, wear away by rubbing, grate.

     "ெவண்ெண ைரஇ ரித்த க ப்ேபாேட" (க த். 115);.

   2. ம ந் ைழத்தல்; to rub in to a nice powder, or paste to evigate or titrate.

   3. மாற் யத் ேதய்த்தல் ( வ். ெபரியா. 5,4,5,); ; to test to the touchstone, as valuable metais like gold.

   4. தல்; to smear, daub,

     "உைரக்  நான ம்" ( வக. 831);

   5. ெம தல்; to polish.

     "ஓடைவத் ைரத்த" (ஈ  3.1.2); (ெச.அக.);.

உைரக் ழத்

உைரக் ழத்  uraikkiḻtti, ெப. (n.)

   கைலமகள் ( க்காளத். .ப .3);; Sarasvati, the deity over speech, the goddess of learning. (ெச.அக.);.

     [உைர + ழத் .]

உைரக்ேகாள்

உைரக்ேகாள் uraikāḷ, ெப. (n.)

உைரயா ரியனின்

   க த் ; interpretation given to the textby a commentator. (W.); (ெச.அக.);.

     [உைர5 + ேகாள்.]

உைரகட் -தல்

உைரகட் -தல் uraigaṭṭudal,    5. ெச. ன்றா , (v.t.)

   உைர ெசய்தல்; to comment on a work (W.); (ெச.அக.);.

     [உைர6 + கட் .]
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உைரகல்

உைரகல் uraigal, ெப. (n.)

   1. ெபான், ெவள்ளி ைரக் ங் கல்; touchstone, used in testing the particular quality of the fineness of precious 
metals.

     "ெபான்ைனக் ெகாண் ைரகல் ேத" ( வ். ெபரியாழ். 5,4,5);

   2. ம ந் ைரக் ஞ் கல்; small store for rubbing pilis and other forms of medicine into powder. (ெச.அக.);

   ம. உரகல் ;   க., . ஒெரகல்;   ெத. ஒெரகல் ;ெகாலா., நா. ெராகல்.

     [உைர5 + கல்.]

உைரகலங் -தல்

உைரகலங் -தல் uraigalaṅgudal,    1

   5. ெச. . . (v.i.);

   ேபச் த்த மா தல்; to be confused in speech.

     " ந்ைத ேயா ைர கலங்க" (பாரத. ட்ப. 20);.

     [உைர6 + கலங் .]

உைரகாரன்

உைரகாரன் uraikāraṉ, ெப. (n.)

உைரயா ரியன் (நன்.

   51);; commentator. (ெச.அக.);.

     [உைர5 + காரன்.]

உைரேகாள்

 
 உைரேகாள் uraiāḷ, ெப. (n.)

க் ச ்ெசய் ம்

   உைர ல் ெசால்லப்ப வன; the contents, description in a commentary.

     [உைர + ேகாள்.]

உைரேகாளாளன்

உைரேகாளாளன் uraiāḷāḷaṉ, ெப. (n.)

ெசால் ம்

   உைரைய எளி ல ய வல்லவன்; he who can easily grasp what is taught.

     "உைர ேகாளாளற் ைரப்ப  ேல". (நன். 37);, (ெச.அக.);.

உைரச் த் ரம்

உைரச் த் ரம் uraiccūttiram, ெப. (n.)

உைர ற்பா

பாரக்்க;see urai-nurpa.

     [உைர6 + த் ரம்.]

 Skt Sura → த. த் ரம்.

உைரசெ்சய் ள்

உைரசெ்சய் ள் uraicceyyuḷ, ெப. (n.)

   கட் ைர; prose Composition.

     " வாரத்் கப் ெபா ப்ெபன்ப  உைரசெ்சய் ளா ம் பாசெ்சய் ளா ஞ் ெசய்யப்ப ம்" ( .ேபா.பா); 
(ெச.அக.);.

     [உைர6 + ெசய் ள்.]

உைரசல்

உைரசல் uraisal, ெப. (n.)

   உராய்ைக; rubbing against

 Friction. (ெச.அக.);.

ம. உரசல்.

     [உைர1 → உைரசல் → உைரசல்.]
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உைர

உைர 1 uraisudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. உரிஞ் தல்; to rub agains, as a post;

 to chase.

   2. ேதய்தல்; to wear away by use, as a seet, sa one's feet by walking.

     [உைர5 – உைர .]

உைரக

உைரக2 uraigadal,    5. ெச. ன்றா , (v.t.)

   ேதய்த்தல்; to rub hard, scour, scrape, scratch as with the head of a nail, clean off or waste away by rubbing. (ெச.அக.);.

   ம. உர க;   க. ஒரக;ெத. ஒரக.

     [உைர → உைரத்  → உைரச்  → உைர , ஒ.ேநா. உைர1.]

உைரெசய்

உைரெசய்1 uraiseytal,    1. ெச ன்றா . (v.i.)

   ெசால் தல்; to speak talk.

     "இ ந்தவாற்ைற ைர ெசய்தான்" ( வாய். ற். 99);. (ெச.அக.);.

ம. உரெசய் க.

     [உைர5 + ெசய்.]

 உைரெசய்3 uraiseytal,    1. ெச. . . (v.i.)

   உைர ( ளக்க ைர); ெசய்தல்; to write a commentary.

     [உைர5 = ெசய்.]

உைரெசால்லல்

உைரெசால்லல் uraisollal, ெப. (n.)

   இறந்தார ் ன்  மார த் க் ெகாண்  ெபண்கள் லம் க்கற்பைனயாகப் பாட் ச ்
ெசால் தல்; mournfu singing by the females lamenting at the funeral with rhythmic breas beating for the departed soul;

     [உைர5 + ெசால்லல்.]

உைரஞ் -தல்

உைரஞ் -தல் uraiñjudal,    5. ெச. ன்றா , (v.t.)

   உைர  தல்; to rub. ஆைன  மாைன  ைரஞ்ச இைட  ந்  ெகா  ந ங் ற . (ெச.அக);.

     [உைர → உைரந்  → உைரஞ் .]

உைரத்தாெமன்றல்
உைரத்தாெமன்றல் uraittāmeṉṟal, ெப. (n.)

   ஒர ்உத்  (நன். 14.);;     [உைர6 → உைரத்தாம் → என்றல்.]

உைரத் ெமன்றல்
உைரத் ெமன்றல் uraittumeṉṟal, ெப. (n.)

   ஒர ்உத்  (நன். 14.);;     [உைரத் ம் + என்றல்.]

உைரநைட

உைரநைட urainaḍai, ெப. (n.)

   யாப்பைம க் ட்படா  இயல்பாக அைம ம் எ த்  நைட; prose style (ெச.அக.);.

     [உைர6 + நைட]

உைரநயம்

 
 உைரநயம் urainayam, ெப. (n.)

   உைர ன் இனிைம; excelence of the exposition on a work. (ெச.அக.);.
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உைர ல்

உைர ல் urainūl, ெப. (n.)

   1. உைரயா ய ல்; commentary, as a recognized work possessing literary merit and forming part of iterature.

   2. உைரெபற்ற ல்; a work on which a commentary has been written. (W.); (ெச.அக.);.

     [உைர6 + ல்.]

 word which has lost much of its original signification and is almost an expletive as

     'ஆங்', (ெச.அக.);.

     [உைர6 + அைச.]

ைரயைசக் ள

ைரயைசக் ள  raiyasaikkiḷavi, ெப. (n.)

   ஒ வைன எ ர் கமாக் ஞ் ெசால் (ெதால், எ த். 34);; word used in inviting attention, as ேகள், I.e, listen in 
ேகண் யா. (ெச.அக.);.

     [உைர6 + அைச + ள .]

ைரயல்

ைரயல் raiyal, ெப. (n.)

   ெசால் ைக; narrating. relating.

     "கன ன் றைல ட் ைரயல்" (க த். 92,57);. (ெச.அக.);.

ம. உரய் .

     [உைர5 + அல்.]

ைரயளைவ

ைரயளைவ raiyaḷavai, ெப. (n.)

ைறைம அளைவ (ஆகமப் ரமாணம்); ( . . அளைவ,

   2. வஞா.]; proof from the sastras. (ெச.அக.);.

     [உைர + அளைவ.]

ைரய க

ைரய க  raiyaṟigaruvi, ெப. (n.)

   1. உைரகல் ( வா.);; touch stone.

   2. மாற்ற க் ம் ஆணி; tounch needle. (W.); (ெச.அக.);.

     [உைர5 + அ  + க .]

ைரயன்

ைரயன் raiyaṉ, ெப. (n.)

     'ெசப் னஞ் ெச ேன' எ ம் ந்ெதாைகப் பாைவப் பா ய சங்க ம ய த ழப் லவ ள் ஒ வர;்

 a poet of later Sangam age.

     [உைர5 + அன்.]

ைரய மானம்

 
 ைரய மானம் raiyaṉumāṉam, ெப. (n.)

உைர ய்த் ணர்  பாரக்்க;see urai-y-uyfumarwu.

ைரயா ரியர்

ைரயா ரியர ்raiyāciriyar, ெப. (n.)

   1. உைரயா ரி யன் பாரக்்க see urai-y-asiriyan.

   2. இளம் ரணர;் IIampuranar the first commentator of Tolkappiyam.

     "உைரயா ரிய ம்…. ரிப் " (ெதால். ெசால்.

   2. ேசனா.).

     [உைர6 + ஆ ரியர.்]
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ைரயா ரியன்

ைரயா ரியன் raiyāciriyaṉ, ெப. (n.)

   உைரகாரன் (இலக் ெகாத.்6);; comentator. (ெச.அக.);.

     [உைர6 + ஆ ரியன்.]

ைரயா -தல்

ைரயா -தல் raiyāṭudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெசால் தல்; to say, tel.

     "பணிந்த ெசால் ைர யா னன்" ( ர ங் இட்ட ங். 42);.

   2. கலந்  ேபதல்; to converse. (ெச.அக.);.

     [உைர5 + ஆ .]

ைரயாணி

ைரயாணி raiyāṇi, ெப. (n.)

   மாற்ற க் ம் ஆணி; touch-meedle,

     " வஞான த்  வாகமாரத்்தங்க க் ெகல்லாம் உைரயாணி" ( வசம. 33);. (ெச.ஆக.);.

     [உைர5 +ஆணி.]

உைர -தல்

உைர -தல் uraiyiḍudal,    20. ெச. . . (v.i.)

   1. ற்  உைர ெசய்தல்; to annotate

   2. ெசாற்ேபார ்ெசய்தல்; to enter into controversy, to debate.

     "ஒ வரக்் ெகா வ ைர  மவ்ேவாைல" (ெதய்வச ் ற . 99);.

     [உைர6 + இ .]

உைர லக்கணம்

உைர லக்கணம் uraiyilakkaṇam, ெப. (n.)

   பாடம், க த் , ெசால்வைக, ெசாற்ெபா ள் ெதா த் ைர, (உதாரணம்);, னா ைட றப்  
( ேசடம்);, ரி , அ காரம், ணி , பயன் ஆ யைவ ஆ ரிய உைர(வசனம்); க்  
ேவண் லக்கணம்; the contents of commentary.

     [உைர6 + இலக்கணம்.]

உைர ற்ெகாள்(
)-தல்

உைர ற்ெகாள்( )-தல் uraiyiṟkoḷḷudal,    10. ெச. ன்றா , (v.t.)

   லத் ற் ெசால்லப்படாதைத உைர ற் ேசரத்் க் ெகாள் தல் (மாறன. 275. உைர.);; to make additional 
statements in a commentary about a subject mentioned in the text. (ெச.அக.);.

     [உைர6 + இல் + ெகாள்.]

உைர ற்ேகாடல்

உைர ற்ேகாடல் uraiyiṟāṭal, ெப. (n.)

   லத் ற் ெசால்லாதவற்ைற ம் உைர ற் ெகாள் ம் ஒ  த்  (இைற. 27, உைர.);; an accepted 
canon of exegesis which permits of addtions being made to the subject-matter of a text by the commentator in the course of 
his exposition, one of 32 utti (ெச.அக.);.

     [உைர6 + இல் + ேகாடல்.]

உைர ய்த் ணர்

உைர ய்த் ணர்  uraiyuyttuṇarvu, ெப. (n.)

ற் ெசால் ய  ெகாண் , ெசால்லாதைத ம் ஒப் ைம பற் ய ம் உய்த் ணர்  ( . . அளைவ, 1

   2. வஞா.); inference by analogy of things that are not specifically mentioned in the Sastras from those that are 
mentioned there in.

     [உைர6 + உய்த் ணர் .]

உைர ைரத்தல்

உைர ைரத்தல் uraiyuraittal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1. பய ைரத்தல், ெமய் ைரத்தல், ரித் ைரத்தல் அன் ம் பத ைர ைரத்த ன் ெபயர;் name of 
the branches of the commentary.

   2. ெபா ப் ரத் ரட்டல்; compiling the commentary description.

     [உைர6 + உைரத்தல்.]
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உைரேய

உைரேய  uraiyēṭu, ெப. (n.)

உைரயாடம் பாரக்்க (W);, see urai-padam.

     [உைர6 + எ .]

உைரவன்ைம

உைரவன்ைம uraivaṉmai, ெப. (n.)

   ேபச் வன்ைம; eloquence, oratorical power.

     [உைர6 + வன்ைம.]

உல்

உல்1 ul, ெப. (n.)

ன்ைம: frontness.

     [ஊ → உ → உல்.]

 உல்2 ul,    1

   4. ெச. . . (v.t.);

   1. ன் தல்;   ற்ப தல்; to move forward, go forward.

   2. ேமற் ெசல் தல்;   உயரத்ல்; to go up,

   3. ைரதல்; to go fast hasten.

   4. ப்ப தல்; to become excess.

     [ஊ → உ → உல்.]

 உல்3 ul,    1

   4. ெச. . . (v.i.);

   1. ேதான் தல்; to originate, appear. உல்லரி (தளிர)்;, உ  (உ வம்);.

   2. ைளத்தல்; to sprout

   3. ெமன்ைமப்ப தல்; to become thin.

   4. ெபரிதாதல்; to grow big,

உல

உல10 ula, ெப. (n.)

   1. ேதங்கா ரிக் ம் க ; sharp stick or iron to peel coconuts.

   2. க ; impaling stake.

     [உ → உல் ( த்தல் க த் .); உல் = த் ரிக் ம் க .]

உல்

உல் 1 ulku, ெப. (n.)

   ங்க ைற; toll, custom, duty.

     "உ ெபா  ல் ெபா ம்" ( றள். 756);.

     [உல் = ெபா ந் தல், ெச தல், ெகா த்தல் உல்-உல் .]

உல் ெசய்-தல்

உல் ெசய்-தல் ulkuseytal,    4. ெச. . . (v.i.)

   ங்கங் ெகாள் தல் (பட் னப். 125);; to levy a duty.

     [உல்  + ெசய்.]

உல் ட் ஞ்சரக்

உல் ட் ஞ்சரக்  ulāṭṭuñjarakku, ெப. (n.)

   ங்கந்த ம் பண்டம் (T.A.S.ii, 82.);; merchandise from which customs are derived. (ெச.அக.);.

     [உல்  + ஊட் ம் + சரக் .]
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உல்லங் க வா

 
 உல்லங் க வா  ullaṅgaruvāṭu, ெப. (n.)

   காயைவத் ப் பதப்ப த் ய உல்ல ன்; the salted sable fish. (சா.அக.);.

     [உல்லம் + க வா .]

உல்லைடப்

 
 உல்லைடப்  ullaḍaippu, ெப. (n.)

   மரத்தால் ஆற் க்  அைண ைக; damming a river with stockade spond.);. (ெச.அக.);.

     [உல் + அைடப் .]

உல்லம்

உல்லம் ullam, ெப. (n.)

   1. ன்வைக; hilsa, silvery-shot with gold and purple clupea lisha.

   2. கடல் ன்வைக; sea-fish, silvery shot with yellow and purple, clupea toll

   3. வாசற்கால்; frame o a door (ேசரநா.); (ெச.அக.);.

   ம. உல்லம்;ெத. உல்லா .

     [உல் → உல்லம்.]

உல்லரி.

உல்லரி. ullari, ெப. (n.)

   தளிர ்(அக.நி.);; shoot bud.

   ம. உல்லரி;     [உல்3 → உல்லரி. உல்லரி → Skt. Vallari.]

உல்லாகம்

 
 உல்லாகம் ullākam, ெப. (n.)

   ேநாய்நீங்  உடல்நலம் ேத தல்; health and strength after disease or from sickness- convalescence. (சா.அக.);.

     [உல்லாயம் → உல்லாகம்.]

உல்லாசம்

உல்லாசம் ullācam, ெப. (n.)

   1. உள்ளக்களிப் ; mirth,

 gaiety.

     "உல்லாச நிரா ல" (கந்தர .2.);.

   2. அத்த வாளம்; shawl, upper gament.

     ''உயரந்்த தைலப்பாைக உல்லாச வல்லவட்  சைபயடக் ப் ேப  வ ம் சமத்

தேரா உன் மாமன்" (நாட.் பா.);.

   3. இ மாப் ; pride. (ெச.அக.);.

   ம., . ஒல் ;   க. ஒல் ;ெத. ஒல்ெல, ஒல் ய (an upper cloth);.

     [உல்லாத்தம் → உல்லாசம்.]

 உல்லாசம் ullācam, ெப. (n.)

   களிப் , அகம ழ் ; mirth.

     [Skt. ul-lasa → த. உல்லாசம்.]
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உல்லா

உல்லா  ullāṭi, ெப. (n.)

   ஒல் யான ஆள் (யாழ். அக.);; thin, gaunt person.

ம. ஒல்லா .

     [உல்3 → உல்  → உல்லா .]

உல்லாயம்

 
 உல்லாயம் ullāyam, ெப. (n.)

   நிரம்பா ெமன்ெமா  ( வா.);; babble, prattle, stammering, imperfect utterence, as of children, of birds. (ெச.அக.);.

     [உல்லாத்தம் → உல்லாசம் → உல்லாயம்.]

உல்

உல் 1 ulli, ெப. (n.)

   1. ெம ந்த ஆள் (யாழ்.அக.);; thin person.

ம. ஒல் .

     [உல்3 → உல் .]

 உல் 2 ulli, ெப. (n.)

   1. ெவங்காயப் ; onion flower.

   2. தைல; head. (ஆ.அக.);.

     [உல் → உல் .]

 உல் 3 ulli, ெப. (n.)

   ம ல். (அக.நி.);; high wall, fort. (ெச.அக.);.

     [உ → உன்3 → உல்  = உயரமான .]

உல் யக்

உல் யக்  ulliyakāli, ெப. (n.)

   வரிவைக (S.I.I.ii. 252);; ancient tax.

     [உல் யம் + .]

உல் ய ல்

 
 உல் ய ல் ulliyanūl, ெப. (n.)

   நீரந்ிைலகைள உண் டாக்க நிலத்ைத அகழ்வதற் ன் நிலத்த  ஊற் க் கால்கைளத் ெதரிந்  
ெகாள்ள உத ம் ல்; the branch of Science relating to the Secrets of the nature of the soil to determine the springs or 
sources for purposes of digging out wells and tanks of water supply.

     [உல் யம் + ல்.]

உல் யம்

உல் யம் ulliyam, ெப. (n.)

   1. இைற ண ; well. (W.);.

   2. நிலத்த ள்ள ஊற் க்கால்கைளத் ெதரிந்  ெகாள் ம் கைல; the art of finding out the sources of 
springs under the earth. (சா.அக.);.

     [உல் → உல் யம் = ண . உல் = த் தல்.]

உல் யர்

 
 உல் யர ்ulliyar, ெப. (n.)

   வ ேலார ்( வா.);; persons reputed to be skilled in determining suitable places for digging wells. (ெச.அக.);.

     [உல் → உல் யர.்]
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உல்

 
 உல்  ullu, ெப. (n.)

   ேகாட்டான்; rock horned owl Hind, ullu;

 E owl.

     [உல் → உல்  = மரத்ைதப்பற் க் ெகாண் ப்ப .]

உல்ேலற் -தல்

உல்ேலற் -தல் ullēṟṟudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   க  ேவற் தல் (யாழ்ப்.);; to impale, (ெச.அக.);.

     [உல் → உ  = க ைன. உல் + ஏற் -தல்.]

உல-த்தல்

உல-த்தல் ulattal,    3. ெச. . . (v.i.)

   1. ைறதல்; to become diminished;

 to be spent wasted,

     "உலவாக் ேகாடை்ட" ( வாலவா. 50, 13);.

   2. அ தல்; to be devoid of, to be ruined.

     "நட் லந்தவரால்" (பாரத. நச் . 33);.

   3. சாதல்; to die pass away,

     "உலந்தவன்றாெரா  ெபாங் " ( .ெவ. 10, றப் ற்ெபா  4);.

   4. க தல்; to terminate, expire,

     "உலந்த ற ைய.. காட்" (மணிேம. 25, 13.5);.

   5. நீங் தல்; to leave, be away from

   6.  ெப தல்; to be full, complete, perfect.

     "எங் லக்க ேவா வேன" ( ல். வாய். 3. 1, 5);.

   7. எரிதல்; to glow.

   8. காய்தல்; to wither.

ம. உலக் க.

     [உ → உல் → உல.]
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உலக்ைக

உலக்ைக1 ulakkai, ெப. (n.)

   அ ; end, ruin, disaster, death.

     "ெபா ப் லக்ைக ற் றலமர வரிந்தவன்" (பாரத. ப ெனட். 5);. (ஆ.அக.);.

     [உல் → உல  ( த் தல், அ த்தல்); → உலக்  → உலக்ைக.]

 உலக்ைக2 ulakkai, ெப. (n.)

   1. இ மரம்;   லம் த யன ற் ம் உ ண்  நீண்ட க ; pestle.

     " ளெக  லக்ைக ன்" (ப ற் ப். 41);.

   2. ஒ  பைடக்கலம்; iron bar shaped like a pestle and used as a weapon in ancient warfare.

     "உலக்ைக லம் ேவல்" (கந்த . சத கன். 15);.

   3. க்ேகால் ( ங்.); 22nd naksatra.

   ம. உலக்க;   க. ஒலெக. ஒனெக, ஒளிெக;   ேகாத. எல்க்;   ப. வல்க்;   ட. ஒலெக;   ெத. 
ேராக ;   ெகாலா. ெராகால். ேராக;   நா. ேராகல்;   ேகாண். ராகால்;பட ஒணெக.

     [உல்3 → உல → உலக்  ( த் தல், இ த்தல்.);. → உலக்ைக.]

 உலக்ைக3 ulakkai, ெப. (n.)

   ெவ கன் ழங்  (ைதலவ. ைதல.84);; bulbous root of the long - rooted arum. (ெச.அக.);.

     [உல்5 →  உல →  உலக்ைக.]

உலக்ைகக்கைண

உலக்ைகக்கைண ulakkaikkaṇai, ெப. (n.)

   1. உலக் ைகப் ண்; ferrule on the pestie.

   2. ேதய்ந் ேபான உலக்ைக னி; worn-out end of a pestle. (J.);. (ெச.அக.);.

     [உலக்ைக + கைண.]

உலக்ைகக்க ந்

 
 உலக்ைகக்க ந்  ulakkaikkaḻundu, ெப. (n.)

   உலக்ைகப் ; end of a pestle inserted into the mortise. tenon. (ெச.அக.);.

     [உலக்ைக + க ந் .]

உலக்ைகக்கனி

 
 உலக்ைகக்கனி ulakkaikkaṉi, ெப. (n.)

   ேதங்காய்; cocoanut - cocod nucifera. (சா.அக.);.

     [உலக்ைக + கணி.]

உலக்ைகக்ெகா ந்

 
 உலக்ைகக்ெகா ந்  ulakkaikkoḻundu, ெப. (n.)

   அ க் ைற ள்ளவன்; stupid fellow, whose wit is as blunt as the tenon of a pestle, or who is such a simpleton as to 
believe that the pestle is a sprout from the mortar-root. உலக்ைகக் ெகா ந் ம் ந்தாணி ேவ ம்.

     [உலக்ைக + ெகா ந் .]
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உலக்ைகசாத் -
தல்

உலக்ைகசாத் -தல் ulakkaicāddudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ க்க  ெசால் ச ்ெசால்  அ த் தல்; to din a thing several times into a person's ears so as to make him 
comparehend it.

     "இசெ்சய் ைய அவனிடம் உலக்ைக சாத்த ேவண் யதா ற்  (ேகா.வ.);.

     [உலக்ைக + சாத் .]

உலக்ைகசார்த் -
தல்

உலக்ைகசாரத்் -தல் ulakkaicārddudal,    5. ெச. ன்றா , (v.t.)

   அ த்தல்; to ruin, destroy. (W); (ெச.அக.);.

     [உலக்ைக + சாரத்் .]

உலக்ைகப்பாட்

உலக்ைகப்பாட்  ulakkaippāṭṭu, ெப. (n.)

   வள்ைளப் பாட்  ( வா.);; species of poetical composition in which the poet feigns women pounding grain and singing 
the praises of a hero. பறைவப் ேப கள் உலக்ைகப் பாட்டால் கண் றங் ன்ற (வள் வமா.

   5. உைர);. (ெச.அக.);.

     [உலக்ைக + பாட் .]

உலக்ைகப்பாைல

 
 உலக்ைகப்பாைல ulakkaippālai, ெப. (n.)

   பாைல மரவைக; wedge-leaved ape flower, m.tr, Mimusops hexandra. (L);, (ெச.அக.);.

     [உலக்ைக + பாைல.]

உலக்ைகப் டங்

 
 உலக்ைகப் டங்  ulakkaippiḍaṅgu, ெப. (n.)

உலக் ைகக்கைண பாரக்்க: see ulakkal-k-kana (ெச.அக.);.

     [உலக்ைக + டங் .]

உலக்ைகயாணி

 
 உலக்ைகயாணி ulakkaiyāṇi, ெப. (n.)

   ட் ன  வாணி; pin of a lock which passes into the hole of the key. (W.); (ெச.அக.);.

     [உலக்ைக + ஆணி.]

உலக்ைகவள்ளி

 
 உலக்ைகவள்ளி ulakkaivaḷḷi, ெப. (n.)

உலக்ைக ேபால்

   நீண்ட வள்ளிக் ழங் ; a long and thick sweet potato, resembling a pestle - Dioscoria sativa. (சா.அக.);

     [உலக்ைக + வள்ளி.]

உலகஅ

உலகஅ  ulagaaṟivu, ெப. (n.)

   1. உலகத்ைதப்

   பற் ய அ ; wisdom of the world.

   2. க  ல ; secular knowledge.

     (உலகம் + அ .]
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உலகத்தார்

உலகத்தார ்ulagattār, ெப. (n.)

   1. உல ள்ேளார;் people of the world.

   2. உயரந்்ேதார;் great men, men of eminence.

     "உலகத்தா ண்ெடன்ப ல்ெலன்பான்" ( றள். 850);.

   3. உலகப் பற் ைடயார;் worldly persons.

உலகநைட

உலகநைட ulaganaḍai, ெப. (n.)

   1. உலகத்தாெரா க்கம்; fashion, custom, usage. உலகநைட ேவதநைட ேபால அற ல்க ட ்
றப்ப வதன்  ( றள். 2

   2. அ . அவ.).

   2. உலக வழக் ; colloquial language. (W.); பரிேமலழகர,் உலகநைடயாவ  ஒப் ர  ெசய்தல், றந்த தல், 
ைழத்தன ெபா த்தல் என் ைவ தலா ன என்பர ்( றள். 57

   2. பரிேம. உைர).

     [உலகம் + நைட.]

உலகநீ

உலகநீ  ulaganīti, ெப. (n.)

   1. உலகநைட; customs and usages of the world.

   2. அன்றாட வாழ் ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ய ஒ க்கங்கைளச ்ெசால் ம் ஒ  அற ல்; name of a 
well-known popular work on every day ethics mentioning categorically the

     "don'ts" or things to be guarded against in one's conduct in life.

     [உலகம் + நீ . Skt niti → த. நீ .]

உலக ல்

உலக ல் ulaganūl, ெப. (n.)

   உலகநைட ல்; Secular literature, book dealing with the subject matter of knowledge relating to the world dist fr. 
அ ல்.

     "உலக  ேலா வ ெதல்லாம்" (நால . 140);. (ெச. அக.);.

     [உலகம் + ல்.]

உலகேநான் கள்

உலகேநான் கள் ulaganōṉpigaḷ, ெப. (n.)

   சமண த்த மதங்களில் இல்லறத்தார;் householders among Jains or Buddhists.

     "உலகேநான் க ெளா ங் டனிட்ட" ( லப்.10.24);. (ெச.அக.);.

     [உலகம் + ேதான் கள்.]

உலகேநான்

உலகேநான்  ulaganōṉpu, ெப. (n.)

   றவா  ேநான்  காக்ைக; observances of religious rites by householders among Buddhists and Jains.

     "உலக ேநான்  யரந்்த ேதாய்" (மணிேம. 5.99);,

     [உலகம் + ேநான் .]

உலகப்பற்

 
 உலகப்பற்  ulagappaṟṟu, ெப. (n.)

   உல ல் வாழேவண் ம் என் ம் ஆைச; attachment to the world. (ெச.அக.);.

     [உலகம் + பற் .]

உலகப் ரட்டன்

 
 உலகப் ரட்டன் ulagappuraṭṭaṉ, ெப. (n.)

   ெப ேமாசக்காரன்; great rogue, one who turns the world upside down, well-known cheat.

     [உலகம் + ரட்டன்.]
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உலக ராணம்

உலக ராணம் ulagaburāṇam, ெப. (n.)

   ஒ  பைழயெதான்மம்; an ancient Purana,

     "அலைக சான்ற லக ராண ம்" (ெப ங், உஞ்ைசக். 322);. (ெச.அக.);.

     [உலகம் + ராணம்.]

உலகம்

உலகம் ulagam, ெப. (n.)

   1. ஞாலம் ( ங்.); earth

   2. உலகப்ெபா  ( ல் வாய். 6,10,1);: any world

   3. நிலப்ப ; country, territory, region,

     "மாேயான் ேமய கா ைற உலக ம்" (ெதால், ெபா ள். 5);.

   4. வானம் ( ங்.);; sky, etherial regions.

   5. ைச ( வா.);; point of the compass.

   6. மக்கடெ்டா . (ெதால்.ெசால். 57, ேசான.);; inhabitants of the world, mankind in general

   7. நன்மக்கள்; the excellent, the good.

     "உலகம் கழ்ந்த ஓங் யர ் ச் ர"் ( . 124);.

   8. உ ரினங்கள்; created beings.

     "உலக வப்ப வல ேனர்  ரத " ( .1);

   9. உயர் ணம் ( ங்.);; lofty character.

     "ஒ க்கநைடேய லகம தா ம்" (மாற. 320);.

   10. வழக்கம்; usage, custom.

ம. உலகம், க. ேலாக. ெத. ேலாக . பட ஒலக.

     [உல  → உலகம்.]

உலகமைலயாைம

உலகமைலயாைம ulagamalaiyāmai, ெப. (n.)

   லழ  ெளான்  (நன். 13);; conformity of one's opinions with those held by the good and great so that there is no 
variance, one of ten nül-alagu.

     [உலகம் + மைலயாைம.]

உலகமைல
உலகமைல  ulagamalaivu, ெப. (n.)

   ற் ற்றங்க  ெளான்  (தண் . 119, உைர);;

உலகமளந்தான்

உலகமளந்தான் ulagamaḷandāṉ, ெப. (n.)

   மால்; Visnu, who measured the world with His feet in His incarnation as a dwarf.

     "உலகமளந்தாேன தாேலேலா" ( வ். ெபரியாழ்.1.3,2);.

     [உலகம் + அளந்தாள்.]

உலக ன்றாள்

உலக ன்றாள் ulagamīṉṟāḷ, ெப. (n.)

   மைலமகள்; Goddess Parvathi.

     "வந் லக ன்றாள் வ ைவயஞ் சாைல நண்ணி" (கந்த . க்கல். 67);.

     [உலகம் + ஈன்றாள்.]

உலக ண்ேடான்

உலக ண்ேடான் ulagamuṇṭōṉ, ெப. (n.)

   ஊ க்கால இ ல் உலகத்ைத உண்  வ ற் ள் அடக் க் காத்த மால் ( ங்.);; Visnu who 
swallowed the world and preserved it in His stomach at the great deluge.

     "உம்ைம அதனில் உலக ண்ேடான்றன் மகன்" (கந் த . வள்ளி. 119);. (ெச.அக.);.

     [உலகம் + உண்ேடான்.]
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உலகவழக்கம்

உலகவழக்கம் ulagavaḻggam, ெப. (n.)

   1. உலெகா ங் ; people of the world

     "உலகர ்ேச ப்பயன்" ( வதத் வ. 7;

சங். அக.).

   2. பாண் யர ்(அக.நி.);; the pandyas.

ம. ேலாகர.்

     [உலகம் → உலகர.்]

 உலகவழக்கம் ulagavaḻggam, ெப. (n.)

   உலெகா ங் ; custom or usage of the world. (ெச.அக.);.

     [உலகம் + வழக்கம்.]

உலகவழக்

உலகவழக்  ulagavaḻggu, ெப. (n.)

   1. உலக வழக் ச ்ெசால் (நன். 26

   7. த்.); words In common speech or popular words, dist fr. ெசய் ள் வழக் . i.e., words usedinthe language of 
poetry.

   2. உலக வழக்கம் பாரக்்க;see ulaga-Valakkam. (ெச.அக.);.

     [உலகம் + வழக் .]

உலகவற

உலகவற  ulagavaṟavi, ெப. (n.)

   எல்லாக் லத்தவ ம் வந்  தங் தற்  உரிய அறசச்ாைல; any big charitable institution or rest-house 
established for the benefit of all castes and classes.

     " லர் கத் றந்த ப வாய் வா லக வற " (மணிேம. 7.93);.

     [உலகம் + அற .]

உலகவ

 
 உலகவ  ulagavaṟivu, ெப. (n.)

   ெபா அ ; knowledge of the world. (ெச.அக.);.

     [உலகம் + அ .]

உலக ைடக

உலக ைடக  ulagaviḍaigaḻi, ெப. (n.)

   மக்கள் கடந்  ெசல்லற் ரிய ெப வா ல்; public passage, as the gateway of a city.

     "உலக ைடக ெயா ங் டனீங்

     " ( லப். 10, 27);. (ெச.அக.);.

     [உலகம் + .இைடக .]

உலகளந்ேதான்

 
 உலகளந்ேதான் ulagaḷandōṉ, ெப. (n.)

உலகமளந்தான் பாரக்்க ( வா.);;see ulaga-makandad. (ெச.அக.);.

     [உல  + அனந்ேதாள்.]

உலகள

உலகள  ulagaḷavu, ெப. (n.)

   நாட் ன் நிலவள ;     (I.M.P.Ct. 326);;

 survey of the country. (ெச.அக.);.

     [உல  + அள .]
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உலகாசாரம்

 
 உலகாசாரம் ulakācāram, ெப. (n.)

உலக வழக்கம் பாரக்்க;see ulaga-Valakkam. (ெச.அக.);.

     [உலகம் + ஆசாரம். Skt. Acara → த. ஆசாரம்.]

உலகாள்ேவான்

உலகாள்ேவான் ulakāḷvōṉ, ெப. (n.)

   1. இைறவன்; God, Lord,

   2. அரசன்; King.

     [உல  → ஆள்ேவான்.]

உல யல்

உல யல் ulagiyal, ெப. (n.)

   1. உலக வழக்கம்; custom

 of the world.

   2. உலக ைறைம; order of the world.

   3. உலகநைட ( வக. 24

   5. உைர); universal code of morals.

     [உல  + இயல்.]

உல யல்வழக்

உல யல்வழக்  ulagiyalvaḻggu, ெப. (n.)

   உலகவழக்கம் (ெதால். ெபா ள். 53);; actual usage of the world, dist. fr. நாடகவழக்  i.e., stage usage. 
(ெச.அக.);.

     [உல  + இயல் + வழக் .]

உல யற்ைக

உல யற்ைக ulagiyaṟgai, ெப. (n.)

உல யல் பாரக்்க;see ulagiyal.

     "இைவெயன்ன ல யற்ைக" ( வ்.  வாய். 4,9,1);.

     [உல  + இயற்ைக.]

உல யற்ெசால்

உல யற்ெசால் ulagiyaṟcol, ெப. (n.)

   உலகவழக் ேல வழங் ஞ்ெசால். (க த்.1.உைர);; world of daily usage. (ெச.அக.);.

     [உல  + இயல் → உல யல் + ெசால்.]

உல ன்ெபா

உல ன்ெபா  ulagiṉpodu, ெப. (n.)

   1. இடம் (தலம்);; place.

   2. நா ; country.

   3. நானிலம்; world.

   4. ெபா ல்; growe.

     [உல  + இன் + ெபா .]

உல ைடயெப
மாள்

உல ைடயெப மாள் ulaguḍaiyaberumāḷ, ெப. (n.)

   அரசன் (M.E.R. 211 of 1927-8);; King. (ெச.அக.);.

     [உல  + உைடய + ெப மாள்.]

உல ண்டவன்

 
 உல ண்டவன் ulaguṇṭavaṉ, ெப. (n.)

உலக ண்ேடான் பாரக்்க;see ulagamundon.

     [உல  + உண்டவள்.]
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உல ண்ேடான்

 
 உல ண்ேடான் ulaguṇṭōṉ, ெப. (n.)

உலக ண்ேடான்

பாரக்்க;see ulagam-undon.

     [உல  + உண்ேடான்.]

உல ய்யக்ெகாட்
டான்

உல ய்யக்ெகாட்டான் ulaguyyaggoṭṭāṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைக ம ந் ப் பச் ைல (ெபரிய மாட.் 15-A);; a medicinal herb. (ெச.அக.);.

     [உல  + உய்ய + ெகாட்டான். ெகாற்றான் → ெகாட்டான் (ெகா.வ.);.]

உலேகார்

 
 உலேகார ்ulaār, ெப. (n.)

உலகர ்பாரக்்க see ulagar.

     [உல  → உலகர ்→ உலேகார.்]

உலங்கலம்

உலங்கலம் ulaṅgalam, ெப. (n.)

   கல் ஏனம்; vessel of stone.

     [உல்3 → உல்லம் + கலம் - உல்லங்கலம் → உலங்கலம்.]

 உலங்கலம் ulaṅgalam, ெப. (n.)

   கல்ேலனம்; stone-vessel.

உலங்

உலங் 1 ulaṅgu, ெப. (n.)

   ெகா ; gnat, mosquito, Culicidae. (ெச.அக);.

     "க ழ லங் ன்ேம த் ெதன்ன" (கம்பரா. பஞ்சேச. 2);.

     [அலம் → உலம். உலம் → உலங் .]

 உலங்  ulaṅgu, ெப. (n.)

உலம் பாரக்்க see ulam. (ெச.அக.);.

உலட்ைட

 
 உலடை்ட ulaṭṭai, ெப. (n.)

உ டை்ட பாரக்்க see uluttai.

உலண்டங்ெகால்

 
 உலண்டங்ெகால்  ulaṇṭaṅgolli, ெப. (n.)

   க்ெகால் ; plant whose medicinal effects counteract the poision of worms, bees etc.- aristolochia indica. (சா.அக.);.

     [உலண்டம் + ெகால் .]

உலண்டம்

 
 உலண்டம் ulaṇṭam, ெப. (n.)

   வண் ; beelle (ஆ.அக.);.

     [உல் → உலண்டம்.]
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உலப்ப

 
 உலப்ப  ulappaḍi, ெப. (n.)

   உைலப்பாைன ன் ேமல் ; lid of the cooking pot.

     [உைல + ப  – உைலப்ப  → உலப்ப .]

உலப்பல்

 
 உலப்பல் ulappal, ெப. (n.)

கலப் க் கட்ேடாைச ( ங்.);: Combined noise of many sounds, hubbub, clamour. (ெச.அக.);.

   ம. உலப்பர;்   க. உ . உ ப, உ , உ ; ட, ஒ , ெத. உ , உ .

     [உலப்  → உலப்பல்.]

உலப்

உலப் 1 ulappu, ெப. (n.)

   1. அ ; wasting, perishing.

     "உலப் ன்பேமா " (மணிேம. 6.111);.

   2. ைற ; delect, deficiency.

     "உலப் றா ெதைவ  ேவார"் (கந். த . வவ.9);

   3. சா  death,

     "உலப் ைனக் கடக்  மா " (காஞ் ப் . மணிக 5);.

   4. காய்ச் தல்; boiling.

     [உல → உலப் .]

 உலப் 2 ulappu, ெப. (n.)

   1. அள ; limit, measure.

     " ைடந்தவ லப் லர"் (கம்பரா. உ க்கா. 23);.

   2. உத ைக; assistance, help.

     "ஒல் டத் லப் லா ணர் லார"் (க த். 25);.

     [உல் → உலப் .]

உலப்ெபண்ெணய்

 
 உலப்ெபண்ெணய் ulappeṇīey, ெப. (n.)

   காய்ச் ய ளியெலண்ெணய்; boiled oil used for oil bath.

 oil.

ம. உவப்ெபண்ண.

     [உலப்  (காய்ச் ய); + எண்ெணய்.]

உலப்ேப

உலப்ேப  ulappēṟi, ெப. (n.)

   த்தப்பட்ட நிலம்; permanently improved lands. (G.Tn.D.i., 294);. (ெச.அக.);.

     [உல → உலப்  – ஏ .]
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உலம்

உலம்1 ulam, ெப. (n.)

   1. உ ண்  ரண்ட கல்; roundstone, large pebble.

     "உலஞ்ெசய்த... ேதாளான்" ( வக. 2915);.

   2. ரட் : roundness.

     "உலங்ெகாள்

சங்கத் தாரக் " (ேதவா. 11

   2. 8);. (ெச.அக.);.

   ம. உலம்; Skt upala.

     [உல்11 → உலம்.]

 உலம்2 ulam, ெப. (n.)

   1. வ ைம; strength. 2.

   அசச்க் ப் ; manifesting symptom of fear.

   3. ன்பம்; grief.

   4. ணம்; corpse.

   5. பட்டாைட; silk cloth.

   6. வாசல்; doorway.

உலம்பல்

 
 உலம்பல் ulambal, ெப. (n.)

   ஆரவாரம் ( ங்.);; roar of many sounds. (ெச.அக.);.

   ம. உலம் க (ஒ ெய ப் தல்.);;   மால். ஒல்ெக (அ .);; ட. ஒ  (மணிேயாைச.);.

     [உல் → உல → உலம்  → உலம்பல்.]

உலம் -தல்

உலம் -தல் ulambudal,    1

   5. ெச. . . (v.i.);

   1. ேபெரா  ெசய்தல்; to make a loud noise, cryout, roar, thunder.

     "யாளிநின் லம் ேம" ( வக. 1900);.

   2. அலப் தல்; prate, chatter.

     "ஒல்காதார ்வாய் ட ் லம் ப" (நீ  ெந . 72);.

   ம. உலம் க;   க. உ ;ெத. உ .

     [உல் → உல → உல  → உலம்  → உம் தல்-தல்.]

உலம்வா(வ )-தல்

உலம்வா(வ )-தல் ulamvāvarudal,    1

   8. ெச. . . (v.i.);

   ெநஞ்  உழ தல்; to be perturbed in mind, confused.

     "உ ரக்்  சாஅ லம்வ ம்" (க த். 145.4.);.

ம. உல் க

     [உல்7 → உல → உலம் + வா-தல்.]
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உலமரல்

உலமரல் ulamaral, ெப. (n.)

   1. ன்பம் ( டா.);; Suffering.

   2. அசச்க்  காட் ைக ( டா.);; manifesting symptoms of fear.

   3. உழ தல்; afflicting

   4. ழ தல்; stirring. (ெச.அக.);.

     [உலம்வரல் → உலமரல்.]

உலம -தல்

உலம -தல் ulamarudal,    1

   8. ெச. . . (v.i.);

உலம்வா (வ );-தல் பாரக்்க see ulam-va (varu);-,

     " லம் யா லமர" (க த். 83.2.);. (ெச.அக.);.

ம. உலர.்

     [உலம் + வ -தல் = உலம்வ -தல் → உலம -தல்.]

உலர்தல்

உலரத்ல் ulartal,    2. ெச. . . (v.i.)

   1. காய்தல்; to become dry, to wither, to be parched up.

   2. வா தல்; to pine away, as from grief, disease of hunger, to flag. droop,

     "உலரந்்  ேபாேன ைடயாேன". ( வாச 32.1.);. (ெச.அக.);.

ம. உல க.

     [உல்6 – உல → உலல் → உலர.்]

உலர்ச்

உலரச்்  ularcci, ெப. (n.)

   1. காய் ; dryness, withered state, aridity.

   2. வாட்டம்; emaciated condition of the

 system occasioned by travel, hunger or disease;

 weariness of the mind. (ெச.அக.);.

ம. உலரச்ச்.

     [உலர ்→ உலரச்் .]

உலர்த்தற்பா

உலரத்்தற்பா  ularttaṟpāṭu, ெப. (n.)

   உலரத்்தப்பட்ட நிைலைம; condition of being fully dried, as groundnut kernels ready for crushing, opp. to ஈரப்ப . 
(ெச.அக.95.);.

     [உலர ்→ உலரத்்தல் + பா .]

உலர்த்

 
 உலரத்்  ulartti, ெப. (n.)

உலரச்்  பாரக்்க see ularcci.  (ெச.அக.);

உலர்த் -தல்

உலரத்் -தல் ularddudal,    5. ெச ன்றா . (v.t.)

   ஈரம் லரத்் தல்; to dry, air desccale.

     "நைனந்த வான்  லரத்் ய" (ேச . கந்த. 41.); (ெச.அக.);.

ம. உலரத்் க.

     [உலர ்→ உலரத்் .]
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உலர்ப்ெப

 
 உலரப்்ெப  ularppeli, ெப. (n.)

ஓர ்எ , species of rat (W);. (ெச.அக.);.

     [உலர ்→ உலரப்்  + எ .]

உலர்மரம்

உலரம்ரம் ularmaram, ெப. (n.)

   1. வானம்; Sky. (ஆ.அக.);.

   2. பட் ப்ேபான மரம்; lifeless or decayed tree. (சா.அக.);.

     [உலர ்+ மரம்.]

உலர்

 
 உலர்  ularvu, ெப. (n.)

   உலரச்ச்;் dried state, withered condition.

     [உலர ்→ உலர் .]

உலரி

 
 உலரி ulari, ெப. (n.)

   நன்னீர ் ன்; fresh-water fish (ெச.அக.);.

     [உல் → உலரி.]

உலவக்காரன்

 
 உலவக்காரன் ulavakkāraṉ, ெப. (n.)

   மற்றவேரா  பழக நா பவன்; he who is shy with strangers. (J.); (ெச.அக.);.

     [உல → உலைவ + காரன்.]

உலவம்

உலவம் ulavam, ெப. (n.)

   1. றர ் ன்  ஏற்ப ம் மனக் சச்ம்; bashfulness, shyness, diffidence before strangers. கடன் ேகடக் 
உலவமா க் ற  ( ன்.);.

   2. இவறன்ைம;   க த்தனம் (சங்.அக.);; miserliness.

   3. இலவ மரம்; silk cotton. (ெச.அக.);.

     [உல் → உல → உல  → உலவம்.]

உலவமரம்

 
 உலவமரம் ulavamaram, ெப. (n.)

   இலவமரம்; silk cotton tree,

     [உல் → உலவம் + மரம்.]

உலவல்

உலவல் ulaval, ெப. (n.)

   1. றந்ேதான் (அக.நி.); ascetic.

   2. ைறதல் (ஆ.அக.);; diminishing, shrinking (ெச.அக.);.

     [உல → உலவல்.]
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உலவாக்

உலவாக்  ulavākkiḻi, ெப. (n.)

   எ க்கெவ க்க ைறபடாப் ெபான் ப் ; inexhaustible quantity of gold tied up in a cloth-bag

     "கன்னி நாடன் தனக்  இைசந்தப யால் உலவாக்  ெகா த்த ப ைய அ ந்தப  பகரவ்ாம்" 
( ைள. உலவாக்.1);.

     [உல → உல  → உலவா + .]

உலவாநில்(ற்)-
த(ற)ல் )

உலவாநில்(ற்)-த(ற)ல் ) ulavānilṟtaṟal,    1

   6. ெச. . . (v.i.);

   பரத்தல்; to spread.

     "இன்பெவள்ளம் உலவா நிற் ம்." (தா . நின்ற. 2);.

     [உலவா + நிற்றல். உலவா என்ப  ெசய்யா என் ம் வாய் பாட்  ைனெயசச்ம். உலவா = உலந்  
நிற்றல், பர் தல்.]

உல -த்தல்

உல -த்தல் ulavittal,    4. ெச. . . (v.i.)

ெயா தல் 

 to be bashful in eating, to evince diffidence in accepting favours or gifts, to be backward in coming into company (J.);. 
உல யாமற் சாப் ம். (ெச.அக.);.

     [உல் → உல  → உல த்-தல்.]

உல ெபான்

உல ெபான் ulaviboṉ, ெப. (n.)

   ய தங்கம்; pure gold.

     "உல ெபான் இ ப ன் கழஞ்  ெபான் க் ம்" (S.l.l.v.281);. (ெச.அக.);.

     [உல் → உல  + ெபான். உல  = காய்ச் ய.]

உல -தல்

உல -தல் ulavudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   ரிதல்; to go

 around

     "ஒ ங் ைர ல சைட" ( வாச. 38.1); (ெச.அக.);.

ம. உல க.

     [உலம் → உல  → உல -தல்.]
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உலைவ

உலைவ1 ulavai, ெப. (n.)

   1. தைழ; green twig wit

 leaves upon it.

     "ஈ லைவ  ேனாப் " (இர . ேத . 35);

   2. மரக்ெகாம் ; branch of tree, bough.

     "இைல ந்த லைவயால்" (க த். 11);.

   3. மரசெ்ச  ( ங்.);

 Grove.

   4. லங் ன் ெகாம் ; hom, tusk.

     "யாைனத் தரள நீ லைவ" (காஞ் ப் . க வா. 397);.

   5. ைடேவல் ( டா.);; umbrella thorn babool, buffalo thorn cutch.

   6. ஓைட பாரக்்க (மைல.);; oval-leaved wheel - creeper.

   7. வள்ளிக்ெகா  (அக.நி.);; sweet potato ); creeper;

 panicled-bindweed.

   8. ப்ைப (மைல.);; rattlewort.

   9. இளந்தளிர;் tender leaves.

     "அலங்க லைவேய  ெபாய்ேயன்" ( ந்:79);.

உலைவயான்

உலைவயான் ulavaiyāṉ, ெப. (n.)

   காற் த் ேதவன்; Vấyu, the god of wind.

     "அண்ட ம் உலைவயாைன அ ணரம்ாத் தைலவன் பாரா." (கந்த . _அர .7);.

     [உலைவ → உலைவயான்.]

உலறல்

 
 உலறல் ulaṟal, ெப. (n.)

   க ஞ் ற்றம் (ெப ங்ேகாபம்.); ( வ.);; fierce anger, rage.

     [உல → உல  - உலறல்.]
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உல

உல 1 ulaṟudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   1. வற் தல் (அகறா. 19.); to dry up, wither.

   2. ைதத்தல்; to be injured, to be spoiled, worn out as clothes.

     "உலன்ைன ல  டம்ப ந்தக் கண் ம்" (நால . 141);.

   3. ெபா வ தல்; to become rough, shaggy, brush.

     "கண்  க  ல " ( வக. 2966);. (ெச.அக.);.

     [ உல் → உல → உல .]

உல 2-தல்

பarl

   5.ெச. . . (v.i.);

   உைர த மா  தல்; to hows, scream to babble, as in a rapture.

     "அல ேட ல ேட னா  ேசாேரன்" ( வாச. 5.22);, (ெச.அக.);.

ம. உல க.

     [உல → உல .)

உலா

உலா ulā, ெப. (n.)

   1. அரசன் தைலநகைரச ் ற்  T வ ம் உலா; procession.

     "ேபாந்தா லா" (சங்கர - உலா);.

   2. ேபைத த ய ஏ  ப வப் ெபண்க ம்  கண்  மயங் ம்ப  தைலவன் உலாவ தைலக் 
க ெவண்பாவால் வ ; poem in kalivenpä metre which describes how women of the seven magasr paruvam are 
love-striken at the sight of a hero as they see him coming along in procession

     "க ெவண்பா லாவாம்" (ெவண்பாப். ெசய். 27);.

   3. மக்கள் காற்றாடச ் ற்  வரல்; walking.

     [உல  → உலா.]

உலாங் -தல்

உலாங் -தல் ulāṅgudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   1. அைசதல்; to move.

   2. தள்ளா தல்; to stagger.

     [உல  → உலா → உலாங் .]

உலாஞ் -தல்

உலாஞ் -தல் ulāñjudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   1. அைசந்தா தல்; to move, work about, as the head. 

கப்பல் உலாஞ் ற .

   2. தைல ற் தல்; to be giddy dizzy, to suffer swimming in the head.

   3. தள்ளா தல்; to stagger as sway in walking. (ெச.அக.);.

     [உலாங்  → உலாஞ் .]
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உலாத்

உலாத் 1 ulāddudal,    6. ெச. . . (v.i.)

   1. உலாவச ்ெசய்தல்; to take out for a walk, as a child;

 to lead about as a horse.

   2. பரவச ்ெசய்தல்; to spread out, extend on all sides. 

ேவட் ைய லாத் க் ெகாண்  ேபா றான் (உ.வ.);.

   3. அைசத்தாட் தல்; to cause to shake (ெச.அக.); ெகாண்ைட லாத்  - ெகாண்ைடைய ஆட் ம் பறைவ.

   4. நைட ெகாள்ளல்; to walk taken by a patient in convalescent state.

ம. உலாத் க.

     [உலா → உலாத்  → உலாத் தல்.]

 உலாத் 2 ulāttu, ெப. (n.)

   1. உலா ைக, walking up and down for amusement, display or exercise moving to and fro.

   2. ற் தல்; wandering, revolving. (ெச.அக.);.

     [உல → உலா → உலாத் .]

உலாத் க்கட்ைட

 
 உலாத் க்கடை்ட ulāttukkaṭṭai, ெப. (n.)

கத க்

   ;   கத  நின்றா ஞ் யாணி; shutter tums. (W.);. (ெச.அக.);.

     [உலாத்  + கடை்ட.]

உலாத் க்கத

 
 உலாத் க்கத  ulāddukkadavu, ெப. (n.)

   ைணயற் கத  (யாழ்.அக);; folding door. (ெச.அக.);.

     [உலாத்  + கத .]

உலாத் கண்டன்

 
 உலாத் கண்டன் ulāttugaṇṭaṉ, ெப. (n.)

   ஒணான்; a kind of lizard. (சா.அக.);.

     [உலாத்  + கண்டன்.]

உலாப் த் -தல்

உலாப் த் -தல் ulāppuṟuddudal,    6. ெச. ன்றா , (v.t.)

   அ த்தல்; to destroy.

     "நா லாப் த் ம் வாள்வ " (ெப ங். உஞ்ைசக் 56, 252);.

     [உலாப்  + உ த் .]

உலாப்ேபா-தல்

உலாப்ேபா-தல் ulāppōtal,    8. ெச. . . (v.i.)

   வலம் வ தல்; to go in procession. (ெச.அக.);.

     [உலா + ேபா.]

உலாம்

உலாம் ulām,    இைட. (part.) ஒ வமசெ்சால்; word used as a sign of comparison.

     "ேவ லாந் ேதாளினார"் ( வக. 1581); (ெச.அக.);.

     [உல் (ெபா த் தல்); →  உல → உலாம்.]
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உலாமடல்

உலாமடல் ulāmaḍal, ெப. (n.)

   ஒ  ெபண்ைணக் கன ற் ணரந்்ேதான் த்த ன் அவள் ெபா ட்  மட ரே்வன் எனக் க  
ெவண்பாவால் பாடப்ப ம் ஒ  ற் லக் யம்; poem in kali-venpa metre, in which a man who has beheld an 
unknown woman in a dream vows to possess her in reality or die by riding a palmyra stem. கன ல் ஒ த் ையக் 
கண்  ணரந்்ேதான் நன ல் அவள் ெபா ட்டாக நாேன ஊரவ்ன் மடல் என் ைரப்ப  உலாமடல் 
(இலக். . 857);. (ெச.அக.);.

     [உலா + மடல்.]

உலாவல்

 
 உலாவல் ulāval, ெப. (n.)

   ெபா  க த்  ைளயாடல்; playing after the stipulated period.

     [உலா → உலாவல்.]

உலாவரி

 
 உலாவரி  ulāvarisi, ெப. (n.)

   ெவட்பாைலயரி ; blue dyeing rosebay.

     [உல் → உலாவல் + அரி .]

உலாவா(வ )-தல்

உலாவா(வ )-தல் ulāvāvarudal,    1

   8. ெச. . . (v.i.);

   1. அங் ங் ம் அைலதல்; to wander about.

     "கரா  லாவ  ைபந்தட ம்" (பாரத. நா . 8);.

   2. வலம் வ தல்; to move in procession.

     " ேதா ரந்் லாவ மால்" (இர . நாட் ப். 13);.

   3. அைசதல்; to wave as a flag.

     "உலாவ  பதாைக  னீட்டம்" (கந்த . த்த. தனாட் 53);. (ெச.அக.);.

     [உலா + வ .]
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உலா

உலா 1 ulāvudal,    6. ெச. . . (v.i.)

   1. அைலதல்; to move about, walk or ride for recreation take a jaunt, a stroll or a ramble.

     "நில லா ய நீரம்  ேவணியன்" (ெபரிய . பா . 1);.

   2. வலம் வ தல்; lo go in procession, parade the streets, as festal processions.

   3. இயங் தல்;   தல்; to move, str.

     "வந் லாய்த ் யரெ்சய் ம் வாைட" ( .ெவ. 8.1

   6. ெகா .).

   4. பர தல்; to spread over, as a flood.

     "உ ெரன லாய தன்ேற" (கம்பரா. ஆற் ப். 20); (ெச.அக.);.

   ம. உலா க;   ெத. ஒல ;பட ஒலாத் .

     [உல  → உலா .]

 உலா 2 ulāvudal,    6. ெச. ன்றா , (v.t) 

   ற் க்கட் தல்; to surround, encircle as a garment.

     " லாய்க் டந்த" ( வக. 550);.

     [உல் → உல  → உலா .]

உலா காட்ைச

உலா காடை்ச ulāvukāṭcai, ெப. (n.)

வரிவைக (S.I.Iv.330.); tax. (ெச.அகs.);.

ம. உலா  காழ்சச்.

     [உலா  + காடை்ச. காட்  → காடை்ச. (ெகா.வ.);]

உ மணி

 
 உ மணி ulimaṇi, ெப. (n.)

   நா  (மைல.);; a plant growing in hedges and thickets. (ெச.அக.);.

     [உல் → உ  → மணி.]

உ

 
 உ  ulu, ெப. (n.)

   ைன த யவற் ன் பதர;் chaft of inferior grains (J.);. (ெச.அக.);.

     [உல் → உ  = உ க் வதனால் அல்ல  த் வதனால் நீங் ம் பதர.்]

உ க்கல்

உ க்கல் ulukkal, ெதா.ெப. (vbl.)

   1. க்கல்; shaking.

     [உல் → உ க்  → உ க்கல்.]

உ க்

உ க் 1 ulukkudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   க் தல்; to shake, as a tree.

   ம. உ க் ;   க. உ ;   ட ஒ ப், ஒ ச;்ெத உ , உ க் .

     [உல் → உ  → உ க் .]

உ க் -தல்

உ க் -தல் ulukkudal,    7. ெச. . . (v.i.)

   ந ங் தல்; to tremble, as in an earthquake.

     [உ  → உ க் .]
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உ க் மரம்

 
 உ க் மரம் ulukkumaram, ெப. (n.)

   ெநம்  கடை்ட; lever (W.);. (ெச.அக.);.

     [உ  → உ க்  → மரம்.]

உ ட்ைட

 
 உ டை்ட uluṭṭai, ெப. (n.)

   ெசாடை்டப்ேபச் ;   பயனில் ெசால் (யாழ்ப்);; slanderous talk.

     [உல் → உ  → உ டை்ட = உ த் ப்ேபான . பயனற்ற .)

உ த்தத்தனம்

 
 உ த்தத்தனம் uluttattaṉam, ெப. (n.)

   ஈயாக் ணம்; niggardliness, stinginess. (ெச.அக.);.

     [உல் → உ  = ெவப்பம், ெகா ைம. உல் → உ  → உ த்தன் + தனம்.]

உ த்தம்

 
 உ த்தம் uluttam, ெப. (n.)

உ த்தத்தனம் பாரக்்க;see usutta-t-tasam (ெச.அக.);.

     [உல் → உ  → உ த்தம்.]

உ த்தன்

உ த்தன் uluttaṉ, ெப. (n.)

   1. ஈயாதவன்; niggard, miser, close-fisted person.

     "இல்ைலெயன்ேற ெசா  த்தன்" (அறப். சத. 38);.

   2. வாங் ன கடைனக் ெகாடாதவன் (ஆ.அக.);; debtor, who disinclines to repay debt.

ம. உ த்தன்.

     [உல் → உ  → உ த்தன். இசெ்சால் வட ர ட ந வண் ெமா களில் உ த்தன் - த்தன்- த்தா_ 
சச்ா எனத் ரிந்  வழங் ற .]

 உ த்தன் uluttaṉ, ெப. (n.)

   ேவடன் (நாநாரத்்த.);; hunter.

     [Skt. lubdha → த. உ த்தன்.]

உ த் -தல்

உ த் -தல் uluddudal,    8. ெச. ன்றா . (v.t.)

உ ப் தல் பாரக்்க see பluppu,

     [உ  → உ த்  → உ த் தல் → உ ரத்்தல், உ  → உ  → உ ர ்→ உ ர ்→ உ ரத்்தல் என ம் 
ரி ம்.]

உ ப் -தல்

உ ப் -தல் uluppudal,    8. ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. உ ரத்்தல் (யாழ்ப்.);; to shake off, cause to shed, as fruits or leaves from a tree.

   2. அைசத்தல்; to shake. (ெச.அக.);.

     [உல் → உ  → உ ப்  → உ ப் -தல், இக்காலத் ல் உ ப்  → உ ப்  → உ ப்  எனத் ரி ற்றன. 
உ ப் , உ ப்  , உ ப்  என் ம் ட்  ைனக ம் உ ப்ெபற்றன. நகர 

ன்ென த் ப்ேப  ெபற்  ப்  என் ம் ைன ம் அக்காலத் ல் உ ப்ெபற்ற .]
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உ ப்ைப

உ ப்ைப uluppai, ெப. (n.)

   1. அ காரிகள் ெபரிேயார ் த ேயாரக்்  ம ப் ரவாக அ ப் ம் உண ப் பண்டங்கள்; presents of 
fruits, articles of food etc., offered to great personages;

 supplies gratuitously given to officials on tour by people or subordinates.

     "உம்பர ்ேகான் ைவத்த ப்ைபெயன" (வ ண லா 219);.

   2. ைப; bag.

   3. காய்; unripe fruit in common (சா.அக.);.

   4. ேகா ல் த யவற் ற்  அ ப் ம் காணிக்ைக. (த.ெசா.அக.);; presentation to temple etc.

     [உல் → உ  → உ ப்ைப, உ ப் தல் = உ ரத்்தல், உ ரத்் த் ரட் யதவசம். தவசம் உ ரக்்காமல் 
அரிதாள் கட் கைளேய வழங் ம் வழக்க ம் இ ந்ததால், உ ரத்்த தவசம் மட் ம் வழங் வைத 
ேவ ப த் க் வ ம் இன் யைமயாத தா ற் .)

உ ப்ைபகட் -தல்

உ ப்ைபகட் -தல் uluppaigaṭṭudal,    1

   5. ெச. . . (v.i.);

   ெபரிேயார ்அ ள் ெப வதற்காகப் பரி ப்ெபா ள் அ ப் தல் (ஆ.அக.);; to send presentation to revered 
persons to get blessings.

     [உ ப்ைப + கட் .]

உ ப்ைபெகா -
த்தல்

உ ப்ைபெகா -த்தல் uluppaigoḍuttal,    4. ெச. . . (v.i.)

   தம் ழ்ப் பணியாற் பவரக் க் ப் ப ெகா த்தல்; to give supplies to an inferior or dependent (W.);.

     [உ ப்ைப + ெகா .]

உ கம்

உ கம்1 ulūkam, ெப. (n.)

   ேகாட்டான் ( ங்.);; rock homed owl (ெச.அக.);.

 Hindi ullu.

     [உல் → உல்  → உல் கம் → உ கம் உல்  பாரக்்க see ullu.]

 உ கம்2 ulūkam, ெப. (n.)

   1. உரல் (அக.நி.);; mortar.

   2. ங் யம்; konkani resin (ெச.அக.);.

     [உலங்கலம் → உ கம்.]

உ கலம்

உ கலம் ulūkalam, ெப. (n.)

   1. உரல்; wooden mortar.

     "உ கல டன்றவழ்ந்தவன்" (பாரத. உ கன். 5);.

   2. ங் யம் (மைல.);; resin.

     [உலங்கலம் → உ கலம். உல் → த் தல்.]
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உைல

உைல1 ulaidal,    2. ெச.  (v.i.)

   1. நிைல ைலதல்; to be disordered, as one's affairs;

 to become deranged, unsettled, loose, to degenerate in morals or character, to be overripe, as fruit

     "உைலயா யற் " (நீ ெந . 51.);.

   2. அ தல். ( வா.);; to perish;

 to be ruined, as houses, land or crops.

   3. அஞ் தல்… ( வா.);; to be afraid, to be agitated in mind…

   4. கைலந்  ேபாதல்; to be dispersed, as an assembly;

 put to rout, as an army.

     "ஒன்னாத் ெதவ்வ ைல டத் " (ெப ம்பாண். 491);

   5. அைலதல்; to wander about

     "உலகஞ் ற் …. உைலய ட்டாெயனின்

     " (தா . கவாரி, 6.);.

   6. ேசா  ெக தல்; to spoil. as of boiled rice etc.

     [உல் → உைல → உைல-தல்.]

 உைல2 ulaittal,    4. ெச. ன்றா  (v.t.)

உைலக்களம்

 
 உைலக்களம் ulaikkaḷam, ெப. (n.)

   ெகால்ல ைலக் டம் ( ங்.);; Smith's forge. (ெச.அக.);.

     [உைல → களம்.]

உைலக் ழல்

 
 உைலக் ழல் ulaikkuḻl, ெப. (n.)

   த் ; blow-pipe,

 the bellows of a forge.

     [உைல + ழல்.]

உைலக் ற

 
 உைலக் ற  ulaikkuṟaḍu, ெப. (n.)

   உைல கத் ம்  க் ங் ற  ( ன்.);; Smith's longs (ெச.அக.);.

     [உைல + ற .]

உைலகட் -தல்

உைலகட் -தல் ulaigaṭṭudal,    1

   5. ெச. . . (v.i.);

   ெபாங் கற்பாைனக்  மா ைல ெச ய க  கட் தல்; to decorate the top of a pot with mango leaves and 
set it on the fire with water for boiling rice for a sacred meal. (ெச.அக.);.

     [உைல + கட் .]
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உைலெகா -த்தல்

உைலெகா -த்தல் ulaigodiddal,    4. ெச. . . (v.i.)

   ேசா  சைமத்தற் ரிய நீர ்ெகா ப் தல்; to boil, as water in a pot, when rice should be put in for cooking 
(ெச.அக.);.

     [உைல + ெகா -த்தல்.]

உைலசச்ல்

 
 உைலசச்ல் ulaiccal, ெப. (n.)

   அைலைக; trouble, vexation, harassment. 

அ ேல ெமத்த உைலசச்ல் (ெச.அக.);.

     [உைல → உைலத்தல் → உைலசச்ல்.]

உைலத்தண்ணீர்

உைலத்தண்ணீர ்ulaittaṇṇīr, ெப. (n.)

   1. காய்ந்த

   இ ம்ைபத் ேதாய்க் ம் நீர;் water used by the smith at his forge for dipping hot iron. (W.);

   2. ேசா  சைமத்தற் க் ெகா க்க ைவக் ம் நீர;் water in a pot set over the fire for boiling rice. (ெச.அக.);.

     [உைல + தண்ணி.]

உைலத் த்

உைலத் த்  ulaitturutti, ெப. (n.)

   1. ெகால் ைல ள்ள ெந ப் ந் த்  ( வா.);; smith's bellows. (ெச.அக.);.

     [உைல + த் .]

உைலந்தபழம்

 
 உைலந்தபழம் ulaindabaḻm, ெப. (n.)

அளிந்தபழம்

 ovempe fruit (ெச.அக.);.

     [உைலந்த + பழம்.]

உைலநீர்

 
 உைலநீர ்ulainīr, ெப. (n.)

உைலத்தண்ணி பாரக்்க; see ula-l-tami (ெச.அக.);.

     [உல் → உைல + நீர.்]

உைலப்பா

உைலப்பா  ulaippāṭu, ெப. (n.)

   க்க ந க்கம்; great exclement.

     "உைலப்பாேட படத்த " (ேதவா. 1109.8);. (ெச.அக.);.

     [உல் → உைல → பா ]
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உைலப்

உைலப் 1 ulaippu, ெப. (n.)

   1. வ ந் ைக ( வா.);; troubling, vexing, harassing.

   2. ய க்ைக; putting to rout (W.); (ெச.அக.);.

     [உல் → உைல2 → உைலப் .]

 உைலப் 2 ulaippu, ெப. (n.)

 or destruction, eradication, extirpation.

     "உைலப் வன வ வந்  ேதாய்நரக்்ேக" (தணிைகப் . அகத்.29);. (ெச.அக.);.

     [உைல → உைலப் .]

உைல கம்

உைல கம் ulaimugam, ெப. (n.)

   1. ெகால்ல ைல டம்; central part of a smith's forge (W.);

   2. ெகால்ல ைல வா ல்; the fire in the furnace in the smith's workshop (ெச.அக.);.

     [உல் → உைல + கம்.]

உைல க்

 
 உைல க்  ulaimūkku, ெப. (n.)

   ெகால் ைல ல் த்  ைவக் ம் ைள ( ங்.);; hole in a forge in which the bellows are inserted. (ெச.அக.);.

     [உல் → உைல + க் .]

உைல ட் -தல்

உைல ட் -தல் ulaimūṭṭudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   1. உைல ைவத்  ெந ப் ட் தல்; to set a pot of water over the fire for cooking.

     "உைல ட் னா ண் லக ".

   2. ன்  கற்கைள ைவத்  உைல ட் தல்; to put three stones together to form an ulai. (ெச.அக.);.

க. ஒெல ெகாத் க (ெந ப்  ட் தல்);.

     [உைல + ட் .]

உைல

 
 உைல  ulaimūṭi, ெப. (n.)

   உைலப்பாைன ன் ேமல் ; lid placed over a pot of water set on the fire. 

ஊரவ்ாைய ட ைல ல்ைல.(உ.வ.);.

     [உல் → உைல + .  → .]

உைலேயற் -தல்

உைலேயற் -தல் ulaiyēṟṟudal,    6. ெச. . . (v.i.)

   சைமயல் ெசய்வதற்  உைலப்பாைனைய அ ப் ல் ைவத்தல்; to set a pot of water on the fire for boiling rice.

     "தமக்ெகன் ைலேயற்றார"் (ஆசாரக். 40);. (ெச.அக.);.

     [உைல + ஏற் .]
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உைல

உைல  ulaivu, ெப. (n.)

   1. ந க்கம் ( டா.);; tremor, trembling.

   2. கலக்கம்; tributation, uneasiness.

     "உைல  ைசசவத் டன்" (ஞானவா. ைவராக், 88.);.

   3. அ ; ruin, destruction.

   4. ேதால் ; rout, defeat.

     "ெதவ்வ ைல டத்தாரத்் " (ெப ம்பாண்.419);.

   5. அைல ; agitation, trouble, vexation. (W.);

   6. வ ைம; poverty, indigence.

     "உயங் படர ்வ த்த  ைல  ேநாக் "

   7. ஊக்கக் ைற ; languor, wearness,

     "உைல ன் த் தாழா ற் பவர"் ( றள் 620);. (ெச.அக.);.

   ம. உல ;   க. உெலக;ெத. உ .

     [உல் → உைல → உைல .]

உைலைவ-த்தல்

உைலைவ-த்தல் ulaivaittal,    4. ெச. . . (v.i.)

உைல ேயற்  பாரக்்க see ulai-y-erru.

     [உைல + ைவ.)

உெலாட்ைட

 
 உெலாடை்ட uloṭṭai, ெப. (n.)

   ெசாடை்டப் ேபச்  (யாழ். அக.);; slanderous talk. 

அந்த ெலாடை்டப் ேபசெ்சல்லாம் எனக் ப் க்கா . (ெகாங். வ.);.

     [உ டை்ட → உெலாடை்ட → உ ள் ன்ற, றழ் ன்ற ேபச் , நிைல ல்லாத ேபச் , ெபாய் ைர.]

உெலாடெலாெடன
ல்

 
 உெலாடெலாெடனல் uloḍaloḍeṉal, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ெயா க் ப் ; onom expr. signifies rattling sound. (ஆ.அக.);.

     [உ டல் + உ டல் + எணல் - ெலாடெலாட எனல் எனத் ரிக்க . உ டல் → உ டை்ட → ேபச் . இ  
இக்காலத் ல் ெலாடெலாடை்டப்ேபச்  எனத் ரி ற்ற .]

உெலா க்

உெலா க்  uloḍukku, ெப. (n.)

   1. ஒ க் ப் ; onom expr. signifies ratting sound.

   2. ெவ ப் ; disgust (ஆ.அக.);.

     [உெலா  → உெலா க்

     'உெலா ' ஒர ்ஒ க் ப் . ெநா க்  பாரக்்க;see nodukku.]

உவ்

உவ் uv,    . ெப. (pron.) உைவ; they, those things in between or above.

     "உவ்  ெமவ்வ  ேனா  நீேய" (பரிபா.

   2. 58).

க. உவ. (இைடப்பட்ட நிைல ல் இ ப்ேபான்.);

     [உ → உல்.]

1377

www.valluvarvallalarvattam.com 6151 of 19068.



உவ்

உவ்  uvvi, ெப. (n.)

   1. வரிவைக (T.A.S.iii.32);; a customary due. (ெச.அக.);.

   2. தைல; head. (சா.அக.);.

     [உ → உவ் .]

உவ் டம்

 
 உவ் டம் uvviḍam, ெப. (n.)

அவ் டத் ற் ம் இவ்

   டத் ற் ம் இைடப்பட்ட ; intermediate place, in between proximity and distance.

     [உ → உல் + இடம்.]

உவ்

உவ் 1 uvvudal,    6. ெச. . . (v.i.)

   ம் தல்; to like, desire.

     [உ → உல் → உல் . (ெபா ந் .);.]

 உவ் 2 uvvudal,    6. ெச. . . (v.i.)

   1. ைளத்தல்; to sprout.

   2. தைழத்தல்; to foliate.

     [உவ் → உவ் .)

 உவ் 3 uvvu, ெப. (n.)

   1. தவம் (யாழ்.அக.);; penance (ெச.அக.);.

   2. ெவள் வா அல்ல  கா வா; full moon or new moon. (ேசரநா.);.

ம. உவ் .

     [உவ  → உவ்  = நிைற . ம ழ் .]

உவ

உவ1 uvattal,    3. ெச. . . (v.i.)

   1. ம ழ்தல் ( .1);: to be glad, to rejoice, to be delighted.

   2. ரிய ைடயதாதல்; to be pleased with, to approve of like. 

அவ க்  வந்த ெசய்ைக.

   3. உள்ளத்தாற் ெபா ந் தல்; to be agreed.

   4. ெபா ந் தல்; to be joined.

   5. ஒத்தல்; to be resembled.

   ம. உவக் ;க. ேகாத. ஒக், ஒக்ய ( ணரத் ன் ப் பம்);, ெத. உவ் , உவ்வா  (ம ழ்ச் );.

     [உவ்  → உவ → உவத்தல்.]

 உவ2 uvattal,    3. ெச ன்றா  (v.t.)

   ம் தல்; to be pleased with, to approve of, like.

     [உவ் 1 – உவ.]

உவக்காண்

உவக்காண் uvakkāṇ,    இைட (int.) உங்ேக பார;் behold, see where_you are.

     "உவக்காண்... வரிக்கச் னேன" (ஐங் . 206);.

     [உங் → உவ + காண்.]

1378

www.valluvarvallalarvattam.com 6152 of 19068.



உவைக

உவைக uvagai, ெப. (n.)

   1. ம ழ்ச் ; joy, gladness, delight.

     "நைக  வைக ங் ெகால் ஞ் னத் ன்" ( றள். 304);.

   2. அன் ; love. fondness.

     "அசச்  வைக  ெமசச் ன் " (ெதால், ெபா ள். 91);.

   3. காமம்; sexual desire;

 amorous passion.

     "உவைகயாைசயா ள்ள ந் " (பாரத. ேவத். 11);.

   4. இன்பச ் ைவ ( ங்கார ரசம்.); ( க்ேகா. 1. உைர);; sentiment of love.

   ம. உவ் ;ெத. உவ் . உவ்வா .

     [உவ் → உவ்  → உவ → உவைக.]

உவைகக்கண்ணி

உவைகக்கண்ணி uvagaiggaṇṇi, ெப. (n.)

   ம ழ்ச் க் கண்ணீர;் tears of joy.

     "அ ைகக் கண்ணிர ்ேபால உவைகக் கண்ணிர ் ழ்வ ண் " (ெதால். ெபா ள். 25

   3. உைர).

     [உவ → உவைக + கண்ணிர.்]

உவைகக்க ழ்ச்

உவைகக்க ழ்ச்  uvagaiggaluḻcci, ெப. (n.)

வாட் ண் ந்த கணவைனக் கண்  மைன  ம ழ்ச் க் கண்ணீர ் ந் ம் றத் ைற. ( .ெவ.7.25);: 
(purap); theme of a wife's shedding tears of exultation on seeing her warrior husband lying sorely wounded by the sword in 
battle. (ெச.அக.);

     [உவ → உவைக + க ழ்ச் .]

உவைகசெ்சால்

 
 உவைகசெ்சால் uvagaiccol, ெப. (n.)

   கமன்; kind and polite words, as to a visitor, congratulation, felicitation (W.);

     [உவ → உவைக → ெசால்.]

உவைகப்பைற

 
 உவைகப்பைற uvagaippaṟai, ெப. (n.)

   ம ழ்ச் ையக் க் ம் பைற ( வா.);; drum used to be beaten on occasions of joy.

     [உவ → உவைக + பைற.]

உவசச்க்காணி

 
 உவசச்க்காணி uvaccakkāṇi, ெப. (n.)

   உவசச் க் க் ேகா ற் ெகாட் யத் ற்காக டப்ப ம் மானியம் (கல்ெவட் );; lands granted rent-free 
to a person of the uvaccan caste for service as a temple drummer (Insc.);.

     [உவச்  + காணி. உவச் தெ்தா ல் ெசய்ேவாரக்்காகத் தரப் பட்ட காணி.]

உவசச்வரி

உவசச்வரி uvaccavari, ெப. (n.)

   உவசச்ரிட ந்  வாங் ம் வரி (S.I.I.i, 81);; tax collected from uvaccar.

     [உவச்  + வரி.]

1379

www.valluvarvallalarvattam.com 6153 of 19068.



உவசச்ன்

உவசச்ன் uvaccaṉ, ெப. (n.)

   1. சகக் னன் (நன். 14

   4. ம ைல.); member of a caste of temple drummers and pujaris of Kaji.

   2. ஆ ரியன்; teacher.

   3. மத்தளம் ெகாட் யவா  பா யா ம் த்தன்; dance who beats drum and sings simultaneously.

ம. உவசச்ன் க. ஒவச, ஒச.

     [உவச்  → உவசச்ன். உவச்  = மத்தளம். மத்தளம் ெகாட் ய வா  ஆ க்ெகாண்ேட பா ம் பானர ்
இனத் னன். வ ரியர ்என் ம் த்தர ் லத் னன்.)

உவச்

உவச்  uvaccu, ெப. (n.)

   மத்தளம்; drum.

     "உவச் ம் பைற ம் ெகாட்டக் கடவதல்லன்" (S.I.I.vii. 450);. (ெச.அக.);.

     [உவ → உவச்  = ம ழ்ச் ைய க் ம் பைற.]

உவட்

உவட்  uvaṭci, ெப. (n.)

   1. வ ைக; flexibility.

   2. அைசப்  (ஆ.அ.க.);; litheness.

     [உவள் +  – உவட் . உவள் = வ தல்; தளரந்்  அைசத ம், ஆ த மாம்.]

உவட் -த்தல்

உவட் -த்தல் uvaṭṭittal,    4. ெச. ன்றா . (.v.t.) 

   அ வ த்தல்; to nauseate, Ioathe. (J.);

     [உவள் → உவட்  → உவட்  → உவட் த்தல்.]

உவட் ப்

 
 உவட் ப்  uvaṭṭippu, ெப. (n.)

உவட்  பாரக்்க see uvatti. (ெச.அக.);.

     [உவள் → உவட்  → உவட்  → உவட் ப் .]

உவட்

உவட் 1 uvaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெவ ப்  தல்; to loathe abominate, recoil from

     "மாய வாழ்க்ைக  னேம த்தெலன் வட் ேனாரக் ம்" (அ ட்பா, ம்ப. 18);.

   2. ெத ட் தல்; to satiate, surfeit.

     "உவட்டாத ேபரின்பமான கவாரி ைன" (தா . ன்மயா 2);.

   3. தல்; to increase, மய  லட் ... கதெமா  ளி ம்" (கல்லா. 20.37);.

   4. ர தல் (ஆ.அக.);: to roll.

   ம. உவட் க;க. உ  ( ப் );. ஒெக (ேமெல );: . உச் னி ( ப் );: ெத. உ  ( ப் );. உ  ( ப் );.

     [உவள் → உவட் . உவள் = தவ தல், அைசதல், தளரத்்தன் ெவ ப் றல்.]

 உவட் 2 uvaṭṭu, ெப. (n.)

   1. மட் ைக ( ன்.); nausea.

   2. ெப க் ; increasing, overflowing as from a fountain.

     "மதந  வட் ன்" (கல்லா. கணப .); (ெச.அக.);.

     [உவள் → உவட் .]
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உவட் மண்

 
 உவட் மண் uvaṭṭumaṇ, ெப. (n.)

   ச ட்  மண்; fuller earth. i.e. soil impregnated with soda. (ெச.அக.);.

     [உவள் → உவட்  + மண், உவள் = உவரப்் .]

உவட்ெட -த்தல்

உவடெ்ட -த்தல் uvaḍḍeḍuttal,    4. ெச. . . (v.i.)

ெப  ெக த்தல். to swell, as a river.

     "உவடெ்ட த் ெதா  க " (தணிைகப்  ராட்ட. 76);. (ெச.அக.);.

     [உவள் → உவட்  = ெபாங் தல், தல், ெப க்ெக த்தல் உவட்  + எ .]

உவ

 
 உவ  uvaḍu, ெப. (n.)

உவட் நிலம் பாரக்்க see uvattunilam.

     [உவள் → உவ . இசெ்சால் ர ட ெமா ல் சவ  → ச  என ம் சவள் → ச  என ம் 
ரிந் ட்ட .)

உவண்
உவண் uvaṇ, . .எ. (adv.) ேம டம். ( வக. 2853) upper-place, place above. (ெச.அக.).

     [உவள் → உவன்.]

உவணக்ெகா ய
ே◌ான்

 
 உவணக்ெகா ேயான் uvaṇakkoḍiyōṉ, ெப. (n.)

   . மால்; Visnu, who has the white headed kite on his banner.

     [உவண் → உவணம் + ெகா ேயான்.]

உவணம்

உவணம் uvaṇam, ெப. (n.)

   1. க டன்; white headed kile.

     " ைற வண ரந்்தாய்" ( வ். இயற் 1.22);.

   2. க  ( வா.);. vulture.

   3. உயரச்்  excellence. (ெச.அக.);.

     [உவண் → உவணம் = உயரத் ல் பறப்ப .]

உவண யரத்்ேதா
ன்

 
 உவண யரத்்ேதான் uvaṇamuyarttōṉ, ெப. (n.)

உள். ணக்ெகா ேயான் பாரக்்க: see uvana-k-kodiyon.

     [உவணம் + உயரத்்ேதான்.]

உவணர்

உவணர ்uvaṇar, ெப. (n.)

   க டர;் garudas, a raci of demigods.

     "உவணேரா யக்கர"் (கந்த . அயைன: ைறநீ. 2.); (ெச.அக.);.

     [உவணம் → உவணர.்]

உவணன்

 
 உவணன் uvaṇaṉ, ெப. (n.)

   க டன் ( .வா.);; white-hea ded kite. (ெச.அக.);.

     [உவனம் → உவணன்.]
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உவணி

 
 உவணி uvaṇi, ெப. (n.)

வாள் ( .வா.);. sword.

ம. உவணி.

     [உவள் → உவளி → உவணி.]

உவைண

உவைண uvaṇai, ெப. (n.)

   ேம லகம்; svarga, the

 celestal region.

     "ஆகநீத ் வைணேம ைறந்தான்" (ேச . ம. 54);, (ெச.அக.);.

     [உவண் → உவைண.]

உவ

 
 உவ  uvadi, ெப. (n.)

   இளம்ெபண்; young woman. (ெச.அக.);

     [உவ்  → உவ  = நிைற . உவ  → உவ . நிைறப வம் எய் யவள். உவ  → Skt yuvati.]

உவைத

 
 உவைத uvadai, ெப. (n.)

   ேபர  ( டா.);; high waterfall. (ெச.அக.);.

     [உவ்  → உவ  = நிைற . உவ  → உவைத - நிைறந்  ெப ம் ஆ .]

உவப்

உவப் 1 uvappu, ெப. (n.)

   1. ம ழ்ச்  (ெதால். ெசால். 306);; joy, delight rapture.

   2. ெபா  ( வா.);; prosperity, luxuriance, fertility.

   3. ப்பம்; desire, wish.

     "உவப்ெபா  தவப்பாைத  னிவரந்்தன் " (ைவராக். ப. 18);.

   4. அன் ; love, affection. (ேசரநா.); (ெச.அக.);.

     [உவ்  → உவ → உவப் .]

 உவப் 2 uvappu, ெப. (n.)

   உயரம் ( ங்.);; height. (ெச.அக.);.

ம. உவப் .

     [உ = உயரம். உ → உவ → உவப் .]

உவமசெ்சால்

உவமசெ்சால் uvamaccol, ெப. (n.)

உவம  பாரக்்க. ( வக. 2490, உைர.); see uvama-y-urubu (ெச.அக.);.

     [உல் → உல்  → உவ → உவமம் + ெசால்.]

உவமத்ெதாைக

 
 உவமதெ்தாைக uvamattogai, ெப. (n.)

   உவைமத் ெதாைக பாரக்்க;see uvamas-t-toga (ெச. அக.);;     [உவ்  → உவ → உவமம் + ெதாைக.]
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உவமப்ெபா

உவமப்ெபா  uvamapporu, ெப. (n.)

ஒன்ைற ஒப்பா கக் ம் உவைம (ெதால். ெசால். 7

   8. உைர.);: comparison based on exact likeness, opp, to உறழ்ெபா . (ெச.அக.);.

     [உவமம் + ெபா . ெபா  = ஒப் .]

உவமப்ேபா

உவமப்ேபா  uvamappōli, ெப. (n.)

   உள் ைற வமம் (ெதால். ெபா ள். 299);; a variety of simile. (ெச.அக.);.

     [உவமம் + ேபா .]

உவமம்

உவமம் uvamam, ெப. (n.)

உவைம (ெதால். ெபா ள். 276);: comparison. (ெச.அக.);.

     [உவ → உவமம்.]

உவமவளைவ
உவமவளைவ uvamavaḷavai, ெப. (n.)

   ஒப்பளைவ ( றள், 253, உைர.);;     [உவமம் + அளைவ.]

உவமவாசகம்

உவமவாசகம் uvamavācagam, ெப. (n.)

உவம  பாரக்்க. ( வக. 10. உைர.); see uvama-v-urubu. (ெச.அக.);

     [உவமம் + வாசகம்.]

உவம

உவம  uvamavurubu, ெப. (n.)

   உவைமையக் க் ம் உ . (ெதால். ெபா ள், 286, உைர);; sign of comparison. (ெச.அக.);.

     [உவமம் + உ .]

உவமன்

உவமன்1 uvamaṉ, ெப. (n.)

   ஊமன்; dumb person.

     "உைரத்தக்கா வமேன ெயாக் ம்" (ேதவா. 351. 1);. (ெச.அக.);.

     [உவமன் → ஊமன். றர ்ேபசக் ேகட் த்தான் ேபச இயலாைமயால் நைக கம் காட்  உவந்  
இ ப்பவன்.]

 உவமன்2 uvamaṉ, ெப. (n.)

   உவைம; comparison

     "உவமனி றந்தன" ( வாச. 5, 39);. (ெச.அக.);.

     [உவைம → உவமன்.]

உவமானம்

உவமானம் uvamāṉam, ெப. (n.)

உவமம் பாரக்்க;see uvamam.

     "ம ேந வமானம் வ த் ட" (ேச . இராம . 36);.

     [உவைம → உவமானம்.]

உவமானி-த்தல்

உவமானி-த்தல் uvamāṉittal,    4. ெச. ன்றா  (v.t.)

உவ த்தல் பாரக்்க: see uvami. (ெச.அக.);.

     [உவ → உவமானம் → உவமானி → உவமானித்தல். (ேவ.க. 39);]

உவ -த்தல்

உவ -த்தல் uvamittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒப் க் தல் (கந்தரல.9);; to liken, compare. (ெச.அக.);.

     [உவைம → உவ  (வ.ெமா.வ. 96);. ஒ.ேநா: ஒ ைம ஒ .]
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உவ யம்

 
 உவ யம் uvamiyam, ெப. (n.)

   உவ க்கப்ப ம் ெபா ள்; thing that is compared with.

     [உவ → உவ  → உவ யம்.]

உவேமயப்ெபா ள்

 
 உவேமயப்ெபா ள் uvamēyapporuḷ, ெப. (n.)

உவ யம் பாரக்்க. ( .ேபா. பா . ற்.);;see uvamiyam. (ெச.அக.);.

     [உவ யம் → உவேமயம் + ெபா ள்.]

உவேமயம்

 
 உவேமயம் uvamēyam, ெப. (n.)

உவ யம் பாரக்்க;see uvamiyam.

     [உவ யம் → உவேமயம்.]

உவைம

உவைம uvamai, ெப. (n.)

   1. ஒப்  ( .வா.);; resemblance, similarity.

   2. உவைமயணி (தண் . 29.);; simile.

   3. ஒட்டணியாகக் றப்ப ம் அறெந கள்; parable. (chr.);. (ெச.அக.);.

     [உ → உவ் → உவ → உவைம.]

ம ழ்ச் க்  ப்ப ம் ப்பத் ற்  மனப் ெபா த்த ங் காரணமாம். நாட ைழய, ழ என் ம் 
உவம உ கள் ப்பக் க த்ைதேய அ ப்பைடயாகக் ெகாண் ள்ளன. உவைம என் ம் ெசால் 

ப்பப் ெபா ைள உணரத்் வ  மட் ன்  ஒப் ைமப் ெபா ைள இயல்பாகக் ெகாண் ம் உள்ள . 
உவ த்தல் = ஒப்பாக் தல், ஒப்பாகக் ெகாள் தல், ஒப் தல் ஆளப்ெபற்ற வ வம் உவமம் என்பேத. 
உவைம என் ஞ் ெசால் வடெமா ல் உபமா என்  ரி ம். அைத உப + மா என்  ரித்  இ ெசாற் 

ட்டாக் , ஒத்த அள  என்  ெபா ள் வர.் உப = உடன், மா = அள . த ல். உவைம என்ப

     'உவ' என் ம் தனிைல ம்

     'ைம' என் ம் ஈ ங்ெகாண்ட ஒ  ெசால்ேல. இ க்  ேவதத் ல், உபமா என்ப  
ட் செ்சால்லா ந்  ன் ெசால் ற் ெபா ள் றந் . அளத்தல், பங் தல், அளித்தல் என்  

ெபா ள்பட்ட தாகத் ெதரி ன்ற . சதபத ரமாணம், மகாபாரதம் த ய ன் ல்களில் அ  த ழ்த ்
ெதாடர் னால் ஒப் ைமப் ெபா ள் ெபற் ட்ட . ஒப்  ஒப் ப்ெபா ள் என இ  ெகாண்ட  
உவைம என் ம் அணி ஒப்  உவமம் என் ம் ஒப் ப்ெபா ள் என் ம் த ற் ெசால்லப்ெப ம். 
வடெமா  யாளர ் ற்காலத் ல் ரமாண(ம்); ரேமய(ம்); என் ம் ைற ல் உவமத் க் ம் 
ெபா க் ம் உபமான உபேமய என் ம் ெசால் ைணைய ஆக் க் ெகாண்டனர.் இ ம் மான 
என்ப , அள  த்த மானம் என் ம் ெதன் ெசால்ேல. (வ.ெமா.வ.96);.

உவைமத்ெதாைக

 
 உவைமதெ்தாைக uvamaittogai, ெப. (n.)

   உவைம  ெதாக்க ெதாைக;     [உவைம + ெதாைக]

உவைமயணி

 
 உவைமயணி uvamaiyaṇi, ெப. (n.)

இரண்  ெபா ள் க க் ைடேய ஒப் ைமைய ளங்கச ்ெசால் ம் அணிவைக simile.

     [உவைம + அணி.]

உவைமயா ெபயர்

உவைமயா ெபயர ்uvamaiyākubeyar, ெப. (n.)

   உவைமயான ெபா ளின் ெபயர ்உரிய ெபா க்  ஆ வ வ  (நன் 290. உைர);; a figure of speech in 
which the thing compared stands for the subject of comparison as in ம ல் வந்தாள். (ெச.அக.);.
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உவைம ன்ைம

 
 உவைம ன்ைம uvamaiyiṉmai, ெப. (n.)

இைறவன் எண் ணதெ்தான்  ( ங்.);: incomparableness, transcendence, one of Iraivan –enkunam. (ெச.அக.);.

     [உவைம + இன்ைம.]

உவர்

உவர1் uvarttal,    4. ெச. . . (v.i.)

   1 உப் க்கரித்தல்; to taste saltish, to brackish, as a mineral salt.

   2. வரத்்தல் (சங். அக.);; to taste astringent. (ெச.அக.);

     [உவள் → உவர.்]

 உவர3் uvar, ெப. (n.)

   1. உப் ச் ைவ; saltishness, brackishness, the taste of any kind of salt, acid or alkaline substance,

     "உவரில் ணற் ன்கட ்ெசன் ண்பர"் (நால . 263);.

   2. உப் ; Salt,

     "க க்  ேவண் வர ் தலைமந்த நல் " (கந்த . ல்வல.வைத 17);.

   3. களரந்ிலம்; brackish soll.

   4. உைழமண்; fuller's earth, crude carbonate of soda,

     "உ வ மாப்  த் " (காஞ் ப் . க வாய்ப். 268);,

   5. கடல்; sea.

     "வைர நிைர டந்த ைர வர ் ந் " (கல்லா 15.22);.

   6. இனிைம; pleasantness.

     " ங் வரக்் கவ னிங்கல் ெசல்ேலம்" (நற். 52);, (ெச.அக.);.

உவர'்-த்தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;
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உவரக்்கடல்

உவரக்்கடல் uvarkkaḍal, ெப. (n.)

   உப் க் கடல்; salt sea,

     "உவரக்்கடலன்ன ெசல்வ ளேர" (நன். 268, ம ைல.);. (ெச.அக.);.

ம. உவரக்டல்.

     [உவர ்+ கடல்.]

உவரக்்கம்

உவரக்்கம் uvarkkam, ெப. (n.)

கடற்கைர seashore.

     "உவரக்்கத் ெதாேரா த ச ்ேசரப்்பன்" ( ைணமாைல. 62);. (ெச.அக.);.

     [உவர ்+ அகம் – உவரகம் → உவரக்்கம் (ெகா.வ.);]

உவரக்்கல்

 
 உவரக்்கல் uvarkkal, ெப. (n.)

   சவரக்்காரம்; a hard concretion found in the soil of fuller's earth.

     [உவர ்+ கல்.]

உவரக்்களம்

உவரக்்களம் uvarkkaḷam, ெப. (n.)

   1. களர ்நிலம் ( ங்.);; saltish land.

   2. உப்பளம் ( வா.);; salt-pans, land where salt is formed. (ெச.அக.);.

     [உவர ்+ களம்]

உவரக்்காரம்

உவரக்்காரம்1 uvarkkāram, ெப. (n.)

உவரந்ிலம் பாரக்்க;see uvar-nilam. (ெச.அக.);.

 உவரக்்காரம்2 uvarkkāram, ெப. (n.)

   சவரக்்காம் ( ன்.);; soар.

ம. உவரக்ாரம்.

     [உவர ்+ காரம்.]

உவரக்ா

 
 உவரக்ா  uvarkāli, ெப. (n.)

உப் நீரில் டக் ம் ப்ப ள்ள, எ ைம அல்ல  மா , 

 buffalo cows that prefer to lie in Salt water.

ம. உவரக்ா .

     [உவர ்+ கா ]

உவரச்ச்ங்கம்

 
 உவரச்ச்ங்கம் uvarccaṅgam, ெப. (n.)

   டச்ங்  (மைல.);; mistietoe berry thom. (ெச.அக.);.

உவரச்ச்ாரநீர்

 
 உவரச்ச்ாரநீர ்uvarccāranīr, ெப. (n.)

   நீ ; essence or the salt derived from the SoH of fuller's earth.

     [உவரச்ச்ாரம் + நீர.்]
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உவரச்ச்ாரம்

 
 உவரச்ச்ாரம் uvarccāram, ெப. (n.)

   உவ ப் ; fuller's earth. (ெச.அக.);.

     [உவரக்்காரம் → உவரச்ச்ாரம்.]

உவரத்்தைர

 
 உவரத்்தைர uvarttarai, ெப. (n.)

   களர ்நிலம் ( ங்.);; Saline Soil.

     [உவர ்+ தைர.]

உவர்நிலம்

 
 உவரந்ிலம் uvarnilam, ெப. (n.)

உவரத்்தைர பாரக்்க see uvar-t-tarai. (ெச.அக.);.

ம. உவரந்ிலம்.

     [உவர ்+ நிலம்.]

உவர்நீர்

 
 உவரநீ்ர ்uvarnīr, ெப. (n.)

உப் நீர ்( ங்.); salt water, brackish water. (ெச.அக.);.

     [உவர ்+ நீர.் உவர ்→ உவரப்்  → உப் .]

உவர்ப் ல்லாைம

 
 உவரப்் ல்லாைம uvarppillāmai, ெப. (n.)

   ைகப் ல்லாைம; freshness as opposed to Saltness in water. (ெச.அக.);.

     [உவரப்்  + இல்லாைம.]

உவர்ப்

உவரப்் 1 uvarppu, ெப. (n.)

   1. உப் க்கைவ; saltishness.

   2. வரப்் : astringency. (W.);

   3. இகழ்ச்  ( டா.);; insult, contempt.

   4. ெவ ப் ; dislike, aversion.

     "இவற்  வரப்் த் ேதான் " ( .ேபா.பா. அைவயடக்கம், பா பதம்);.

   5. அவா ன்ைம ( வா.);. absence of desire, suppression of passion. (ெச.அக);.

   ம. உவரப்் : க. . ஒகர;்ெத. ஒக

     [உவர ்→ உவரப்் .]

 உவரப்் 2 uvarppu, ெப. (n.)

உ ரால் அள ன்  ஈட்டப்பட்ட ைனக ள் இனி கரக் டந்த ைன களின் பயன்கள் ( றள். 350. 
உைர);. 

 that portion of karma that still remains to be experienced. (ெச.அக.);.

     [உவர ்→ உவரப்் .]
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உவர்மண்

உவரம்ண் uvarmaṇ, ெப. (n.)

   1. களரந்ிலம்; saline-soil.

   2. உைழமண்; fuller's earth, crude carbonate of soda. (ெச.அக.);.

ம. உவரம்ண் .

     [உவள் → உவர ்+ மண்.]

உவர்மண் ப்

 
 உவரம்ண் ப்  uvarmaṇṇuppu, ெப. (n.)

   உவரம்ண் நிலத் ள்ள (ேசாடா); உப் ; carbonate of soda found in fuller's soil (ெச.அக.);.

     [உவரம்ன் + உப் .]

உவரகம்

 
 உவரகம் uvaragam, ெப. (n.)

   உவரம்ண் (அக.நி:);; Saline earth.

     [உவர ்→ உவரகம்.]

உவராகம்

உவராகம் uvarākam, ெப. (n.)

   ேகாள் மைறப்  ( ரகணம்);; eclipse of the sun or moon.

     "உவராக, மா ரத் க் ெகாப்பாம்" (ேச . ேச பல. 78);.

     [உவ  + அ கம் = உவவ கம் → உவறாகம் → உவராகம் (ெகா.வ.);]

உவரிக்ெகண்ைட

 
 உவரிக்ெகண்ைட uvarikkeṇṭai, ெப. (n.)

   ன்வைக  ெளான்  (ஆ. அக.);; a kind of fish.

     [உவரி + ெகண்ைட.]

உவரிநீர்

 
 உவரிநீர ்uvarinīr, ெப. (n.)

   கடல் நீர;் sea water, Salt-water.

ம. உவரெ்வள்ளம்.

     [உவர ்→ உவரி + நீர.்]

உவ ப்

 
 உவ ப்  uvaruppu, ெப. (n.)

    நீ ப் ;வழைல ப்  an efflorescent salt collected from the soil of fuller's earth much valued in the Tamil medical 
Science. (ெச.அக.);.

ம. உவ ப் .

     [உவர ்+ உப் .]

உவைர

 
 உவைர uvarai, ெப. (n.)

   ப ர ்எ ம் ய ைளநிலம். (ஆ. அக.);; cultivated land with crop.

     [உவர ்→ உவைர.]
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உவல்

உவல்1 uval, ெப. (n.)

பள்ளம் depression.

     [உவ் → உவ → உவல்.]

 உவல்2 uval, ெப. (n.)

   1. தைழ; twigs and sprays.

     "பாகவ ட்ட ன்காற் பந்தர.்" ( றநா. 262);

   2. ச , dried leaves.

     "கானவ வல்  கமழ் ைக" (நற்.282);. (ெச.அக.);.

     [உவ்  → உவ்வல் → உவல்.]

உவைல

உவைல1 uvalai, ெப. (n.)

   1. தைழ; twigs and sprays.

     "உவைல  த் வ  ம ரந்ிைற" (ப ற் ப். 28.12);.

   2. ச  (அகநா. 21);; dried leaves.

   3. இ ; meanness.

     "  மனிச வைல யாக்ைக" ( வ்.  வாய் 1, 5, 8);.

   4. ெபாய் (ஆ.அக.);; faisehood, lie.

     "உவைலச ்சமயங்கள் ஒவ்வாத சாத் ரமாம்" (  வாச த்தாள். 17);. (ெச.அக.);.

     [உவல் → உவைல.]

 உவைல2 uvalai, ெப. (n.)

   ஓடை்ட; hole, hallow.

     [உல் → உல் → உவைல.]

உவைலக் வல்

 
 உவைலக் வல் uvalaikāval, ெப. (n.)

   தைழ ய ண ; well covered by plants.

     [உவைல + வல்.]

உவவனம்

உவவனம் uvavaṉam, ெப. (n.)

   ங்கா; grove, park.

     "உவவன ம ங் னவ் ைரசா ெறய்வதம்" (மணிேம. ப . 45);. (ெச.அக.);.

     [உவ்  → உவ  (ம ழ் ); → உவ → வனம்.]
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உவ

உவ 1 uvavu, ெப. (n.)

   1. உவைக, உவப் ; joy, love, desire, great pleasure, fondness.

   2. ெகாைட; charity. liberality.

   3. ம ழ்ச் ; gladness. (ேசரநா.);.

ம. உவ , உவ்வா .

     [உவ்  → உவ → உவ .]

 உவ 2 uvavu, ெப. (n.)

   1.  உவப் ; great pleasure. gladness.

     "உவ ெபான் ற ெகன." ( நாயக . 54.12);.

   2. உவா; full moon and new moon.

     "உவ ம ேனாங்கல் ெவண் ைட" ( றநா. 3.1);.

   3. தவம் ( ங்.);; religious austerity. (ெச.அக.);.

ம. உவ .

     [உவ்  → உவ → உவ .]

உவள்

உவள்1 uvaḷ,    .ெப. (demonspron) ன் நிற்பவள்; she who is yonder.

     "பைட வள் கண் காண் ன்" (பரிபா. 11.123);. (ெச.அக.);.

க. உவள்.

     [உ → உவள்.]

உவள்( )

உவள்( )2 uvaḷḷudal,    1

   5. ெச. . . (v.i.);

   1. வ  தல் ( டா.);; to quiver;

 be unable to support a weight, as the poplar or the asp.

   2. அ ரத்ல்; to quake, as the earth.

     "கடல் நில வ ற" ( ரேமாத.் 4.46);.

   3. பரத்தல்; to spread, extend in all directions.

     "உவள்த  மைற ெனா " (கம்பரா. வவ. 127);. (ெச.அக.);

     [உவ → உவள்.]
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உவளகம்

உவளகம் uvaḷagam, ெப. (n.)

   1. அரண்மைன ன் உட் றம்; zenana, interior part of a mansion set apart for women.

     "உவளகந் தனதாக ெவா ங் னான்" ( வக. 243);.

   2. ைறசச்ாைல; prison,

     "பல்லமரைர வளகந் தன்னி த் னாெயன" (கந்த . அைவ . 98);. 3.

ஒ பக்கம் ( வக. 24

   3. உைர); one side,

   4. ம ல் ( வா.);; rampart

   5. மைனவா ல் ( ங்.);; gateway, entrance.

   6. இைடசே்சரி ( ங்.);; hamlet of herds men

   7. பள்ளம் ( ங்.);; hollow depression in the ground.

   8. நீரந்ிைல ( ங்.);; tank, lake.

   9. அக ; trench, losse.

     "உவளகங் கண் ற் வரக்் கட  ெதன" ( மர. ர. வா . 32);.

   10. அகலம் ( ங்.);; expanse, wideness.

   11. உப்பளம் ( ங்.);; salt-pan, 1

   2. ரிைக ( ங்.);: separating, parting. (ெச.அக.);.

உவளம்

உவளம் uvaḷam, ெப. (n.)

   1. ேசா ; boiled rice.

   2. யாைனக் கவளம்; elephant fodder. (ெச.அக.);

     [உவல் → உவன் → உவளம். உவல் = தைழ, உண .]

உவளி-த்தல்

உவளி-த்தல் uvaḷittal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

   ய்ைம ெசய்தல் ( ங்.);; to cleanse, purity. (ெச.அக.);.

     [உவல் → உவள் → உவளி-த்தல் = தைழகளால் தைரையக் ட் த் ப் ர  ெசய்தல்.]

வற் -தல்

வற் -தல் vaṟṟudal,    6. ெச. ன்றா , (v.t.)

   ரக்கச ்ெசய்தல்; to cause to swell up, to flow.

     "ஒண்ெசங் l  வற் ண் ட ந் " (அகநா. 3);.

     [உவ  → உவற்  → உவற் -தல்.]

உவ -தல்

உவ -தல் uvaṟudal,    6. ெச. . . (v.i.)

   ரத்தல்; to spring up, well up.

     "உவ நீ ழக் " ( வக. 966);.

     [உவல் → உவ .]

உவன்

உவன் uvaṉ, .ெப. (demons.pron).

   1. ன்நிற்பவன்; he who is yonder,

     "பாரத்்தா வன்" (பரிபா. 12.55);.

   2. ந வர;் he who takes an intermediate position: arbitrator.

     " ராப்தெமன்  உவர ளிச ்ெசய்ததற் " (ரஹஸ்ய, 262);. (ெச.அக.);.

     [உ → உவன்.]
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உவன்

உவன்  uvaṉṟi, ெப. (n.)

   நீரந்ிைல; fountain-head, head of water.

     'வாய்த்தைலக் ம் உவன் க் மாகப் பங்ெகான் ம்.' (S.I.I.ii. 220);.

     [உவல் → உவன் .]

உவன் ெசய்

உவன் ெசய்1 uvaṉṟiseytal,    1. ெச. ன்றா , (v.t.)

   நீரந்ிைல ண்டாக் தல்; to make or construct a head of water. (S.I.I.ii. 521);.

     [உவன்  + ெசய்.]

உவனி-த்தல்

உவனி-த்தல் uvaṉittal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ய்ைம ெசய்தல் ( ங்.; Ms.);; to clean, as the bow before shooting.

   2. எய்யத ்ெதாடங் தல்; to begin to shoot an arrow from the bow.

     " ல்லன்ேற வனிப்பா ம்" ( வக. 2179);.

   3. ஈரமாதல்; to grow moist when exposed to dew;

 to become damp, as the ground, clothes, furniture. (J.); (ெச.அக.);.

     [உவல் → உவ  → உவனி.]

உவனிப்

 
 உவனிப்  uvaṉippu, ெப. (n.)

   ஈரம்; moisture, dampness, humidity. (J); (ெச.அக.);.

     [உவல் → உவ ப்  → உவனிப் .]

உவா

உவா1 uvā, ெப. (n.)

   1. இளைம; youthfulness, juvenility.

     "வந்தன ெவண்ணைர ேபா ற் வா" ( ற். 95);.

   2. இைளேயான் ( ங்.);; young man, youth, lad.

   3. நில ; fullmoon.

     "உவாம  டக் ங் ண்  கடல்" (கல்லா. 41,25);.

   4. கா வா; new moon.

     " ரைண வாெவன் றள  ேசர் " ( ரேமாத.் 18,18);.

     [உவ  → உவா.]

 உவா uvā, ெப. (n.)

   கடல் ( ங்.);; sea

   2. யாைன; elephant that is 60 years old.

     "உவாவணி ரந்்தா  நீ" (க த். 97);

   3. உகாமரம் (L);; sand paper-tree.

     [உவ  → உவா.]

உவாஏர்

உவாஏர ்uvāēr, ெப. (n.)

   1. உழ தெ்தா ல் ெதாடங்  வதற்  அைடயாளமா ய ெபான்ேனர ்கட் தல்; first ploughing of the land.

   2. ெபான்ேனர ்கட் வதற் த் த ம் ெகாைட; a gift for first ploughing. (மரக்காணம் கல்ெவட் );.

     [உவா = நிலா. உவா + ஏர.் நிலா நாளில் ட் ம் ெபான்ேனர.்]
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உவாத்ேதக்

 
 உவாத்ேதக்  uvāttēkku, ெப. (n.)

   உகாமரம்; sand paper-tree.

     [உகா → உவா + ேதக் .]

உவாந்தம்

உவாந்தம் uvāndam, ெப. (n.)

   1. கா வா; new moon,

 conjuction of sun and moon.

   2. ெவள் வா; full moon, opposition of Sun and moon.

     [உவா + அந்தம்.

     'அந்தம்' ெசால்லாக்க ஈ .]

உவாம

உவாம  uvāmadi, ெப. (n.)

   ெவள் வா; full moon

     "உவாம  ட ரிஞ் தலால்" (ைநடத. நகர. 8);. (ெச.அக.);.

     [உவ  → உவா → ம .]

உவாவ

 
 உவாவ  uvāvaṟudi, ெப. (n.)

   கா வா, ெவள் வாக் களின் ; end of the new or full moon when, if there is an eclipse, religious duties are to 
be performed. (W.); (ெச.அக.);.

     [உவா + அ .]

உவா -தல்

உவா -தல் uvāvudal,    6. ெச. ன்றா . (v.t.)

   நிைறதல்; to fill in.

     "ெப மண் வா ம் ேபராப் பல்பைட" (ெப ங். உஞ்ைசக். 5

   8. 106.);. (ெச.அக.);.

     [உவ  → உவா .]

உ

உ 1 uvidal,    2. ெச. . . (v.i.)

   1. வற் தல்; to boil away, as water in a pot of rice.

   2. சாதல்; to die in great numbers as in war or pestilence. 

அம்ைம னால் ெவ சனம் உ ந்  ேபா ற் . (ெச.அக.);.

     [உல் → உள் → உவ் → உ  = ெவ ப் தல், ேடற்றதல், அ த்தல்.]

 உ 2 uvittal,    8. ெச ன்றா  (v.t.)

   அ த்தல்; to boil.

     "சாந்த ற த்த ன்கம்" ( றநா.168.11);. (ெச.அக.);.

     [உல் → உள் → உல் → உ  = ேவகச ்ெசய்தல்.]

உ யல்

உ யல் uviyal, ெப. (n.)

   சைமத்த க ; boiled dish.

     "ெந வாைளப் பல் யல்" ( றநா. 395);. (ெச. அக.);.

     [உல் → உள் → உல் → உ  (ேவகச ்ெசய்தல்.); → உ யல்.]
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உைவ

உைவ uvai,    க.ெப. (demons, pron) உங் ள்ளைவ ( வ். வாய் 1,1,4); they or those things that are near you, or 
yonder, at a distance not far off (ெச.அக.).

     [உல் → உவ → உைவ. ( தா. 32);]

உழ

உழ1 uḻttal,    3. ெச. . . (v.t.)

.

   1. வ ந் தல்; to suffer;

 to experience sorrow, pain, trouble or fatigue.

     "அ ந் த ன்  யைடகட ழந்ேதான்" (மணிேம. 1

   6. 74),

   2. பழ தல் ( வக. 597);; to be accomplished, as in an art.

   3. யற்  ெசய்தல்; to try, make an effort.

     "ெசயற்றைல நின் ழப்பவரக்ள்" (தணிைகப் . நாட் . 130);. (சா.அக.);.

     [உைல → உைழ → உைழ-த்தல் → உழத்தல்.]

 உழ2 uḻttal,    3. ெச. ன்றா , (v.t.)

   ெவல் தல்; to conquer,

     "பாடகச ் ற  பரற்பைக ழவா" ( லப் 10,52);.

     [உைல → உைழ → உழ.]

உழக்கால்

 
 உழக்கால் uḻkkāl, ெப. (n.)

   உழ க்ேகால்; ox-goad.

     [உழ ேகால் → உழ க்ேகால் → உழக்கால். (ெகா.வ.);]

உழக்காழாக்

உழக்காழாக்  uḻkkāḻākku, ெப. (n.)

   காேலயைரக்காற் ப ;   3/8 of a measure. (சா.அக.);.

     [உழக்  + ஆழாக் .]
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உழக்

உழக் 1 uḻkkudal,    5. ெச ன்றா  (v.t.)

   1. கலக் தல்; to disturb, stir up,

     "ேபரக  ழக் ய கரிகள்" (ைநடத. நகர. 2);.

   2. த்தல்; to trample down, read upon,

     "அவைரக் கழல ழக் " (க த். 106,18);.

   3. ெகான் ரிதல்; to ravage, devastate.

     " னஞ் றந்  கள ழக்க ம்" (ம ைரக். 48);.

   4. உ தல் ( ங்.);; to plough. (ெச.அக.);.

     [உழ → உழக் .]

 உழக் 2 uḻkkudal,    7. ெச. . . (v.i.)

   1. ைளயா தல்; to play.

     "உர த் ைர ழக் ம்" (பட் னப். 101);.

   2. பழ தல் (நாநாரத்்த.);: to be used or accustomed to.

     [உழ → உழக் .]

 உழக் 3 uḻkku, ெப. (n.)

   1. காற்ப ; measure of capacity, 2 oollocks = 1/4 of a measure.

உழக் ட் -தல்

உழக் ட் -தல் uḻkkuruṭṭudal,    1

   5. ெச. . . (v.i.);

   கவறா தல் ( தா தல்);; to indulge in gambling at dice. (Loc.);. (ெச.அக.);.

     [உழக்  + உ ட் -தல்.]

உழக்ேகால்

உழக்ேகால் uḻkāl, ெப. (n.)

   தாற் க்ேகால்); goad used to drive oxen when ploughing, oxgoad. 

இல்ைல யா ல் உழக்ேகாலாேல தகரக்் ேறாம். (ஈ  6.4.5); (ெச.அக.);.

     [உழ  + ேகால் - உழக்ேகால்.]

உழசச்ாரம்

 
 உழசச்ாரம் uḻccāram, ெப. (n.)

ச ட் ப் : impure carbonate of soda. (சா.அக.);.

     [உழல் + காரம் – உழக்காரம் → உழசச்ாரம்.]

உழச் யர்

 
 உழச் யர ்uḻcciyar, ெப. (n.)

   ம தநிலப் ெபண்கள்; women of agricultural tract.

     [உழத்  → உழச்  + அர.்]

உழத்

உழத்  uḻtti, ெப. (n.)

   உழவர் ப் ெபண் (ெதால். ெபா ள். 20. உைர);; woman of the ulavan, i.e ploughman caste. (ெச.அக.);.

     [உ.  → உழவன் → உழத் .]
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உழத் ப்பாட்

உழத் ப்பாட்  uḻttippāṭṭu, ெப. (n.)

   உழ ச ்ெசய்  கைளக் ம் ஒ  ற் லக் யம் (பன்னி பா. 333);; species of agricultural poem. 
(ெச.அக.);.

     [உழத்  + பாட் .]

உழப்பம்

உழப்பம்1 uḻppam, ெப. (n.)

   ேவைல; work. (S.I.I.vii. 47);, (ெச.அக.);.

     [உ  → உழப்பம் = உழ  ேவைல.]

 உழப்பம்2 uḻppam, ெப. (n.)

   ழப்பம்; confusion. (Loc.); (ெச.அக.);.

     [உலப்  → உவப்பம் → உழப்பம்.]

உழப்பைறயர்

 
 உழப்பைறயர ்uḻppaṟaiyar, ெப. (n.)

   உ  வா ம் பைறயர;் a sub-division of Paraiyas who earn their livelihood by serving as ploughmen.

     "உழப்பைறய ரி க் ம் ைழச ்ேசரி ம்" (S.l.l.ii);, (ெச.அக.);.

     [உ  + பைறயர ்= உ பைறயர ்→ உழப்பைறயர.்]

உழப்பன்

 
 உழப்பன் uḻppaṉ, ெப. (n.)

   ேபா யாக அறம் ேப ேவான்; quibbler (J);, (ெச.அக.);.

     [உலப்  → உலப்பன் → உழப்பன்.]

உழப்

உழப் 1 uḻppudal,    6. ெச. ன்றா  (v.i.)

   1. ெசாற்களால் ம ப் தல்; to confuse, disconcert, embroil, mix altogether, nonplus.

     "உழப் ப்ேபாட்டாய் ையக் ழப் ப் ேபாட்டாய்" ( ற்றா. ற 73.2);

   2. ேபா யாக எ ராடல்; to sophisticate.

   3. காலங்கடத் தல்; to delay, protract

     "பரி  ழப் ங் ரி ைல"

   4. பழக் தல் (யாழ். அக.); practise. (ெச.அக.);.

     [உலப்  → உழப் .]

 உழப் 2 uḻppu, ெப. (n.)

   1. வ த்தம் suffering.

     "ெசன் ேதஎத் ழப் நனி ளக் " (ெதால்ெபா ள். 146

   2. மனக் கலக்கம், mental disquiet

     "உள்ளம  வா ழ ப வாய்" (தா . பராபரக். 33);.

   3. யற்  ( வா effort, close application, exertion. 

   4, பழக்கம்; practice habit

     "உ பைட ழப் ைன ணர் றாதேதார ்  வைர" (கந்த : ங்க 210);
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உழப்ெப

உழப்ெப  uḻpperudu, ெப. (n.)

உ ெம : tea oxen

     "உழப்ெப  ெபான்றப் ைடத் " ( வ 2783);.

     [உ  → உழப்  + எ .]

உழ லவஞ்

உழ லவஞ்  uḻpulavañji, ெப. (n.)

பைகவரந்ாடை்ட டெ்டரித்தைலக் ம் றத் ைற ( .ெவ. 3,14);

  theme of describing the setting fire to an enemy's countries.

     [உல் → உல(=எரிதல், எரித்தல்);. உழ + லம் + வஞ்  = உழ  வஞ் .]

உழம்பல்

 
 உழம்பல் uḻmbal, ெப. (n.)

றல் uttering indistinct  sounds. (சா.அக.);.

     [உலம்  → உழம்  → உழம்பல்.]

உழம் -தல்

உழம் -தல் uḻmbudal,    6. ெச. . . (v.t.)

   1. பலேவான கலந்ெதா த்தல் ( வா.);; to make a confused hullaboo of many noises.

   2. ழம் தல்; to be disturbe disconcerted, thrown into disorder (W.); (ெச.அக.);

     [உலப்  → உழப்  → உழம் .]

உழமண்

 
 உழமண் uḻmaṇ, ெப. (n.)

உைழமண் பாரக்்க see

 Ulaiman. (ெச.அக.);.

     [உைழமண் → உழமண்.]

உழமண்காரம்

 
 உழமண்காரம் uḻmaṇkāram, ெப. (n.)

உவரம்ண்கார 

 a solution prepared from fuller's earth – mortal (சா.அக.);.

     [உைழமண் → உழமண் + காரம்]

உழமண் ப்

 
 உழமண் ப்  uḻmaṇṇuppu, ெப. (n.)

   உவர ்மண்ணி ந் ெத க்  ப் ; an impure carbonate of sod (சா.அக.);.

     [உைழ → உழ → மண் + உப் .]
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உழல்( )-தல்

உழல்( )-தல் uḻlludal,    1

   3. ெச. . . (v.i.);

   ;   அைசதல்; to oscillate, swing to be in motio

     " காற் ழ ம்" (கல்லா. கண.);.

   2. ழ தல் ( ங்.);; to whirl, revolve.

   3. அைலதல்; to wander, roam about

     "ஆட்பாரத் ் ழ  ம ளில் ற் ண்ைம யால்

   4. நிைல ெக தல்; to lose condition or status, become poor. (Loc.);,

அந்தக்  உழன்  ேபா ற் .

   5. ன் தல்; to suffer]

     [உல் → உள் → உழ் → உழ → உழல் → உழல்( );-தல்.]

உழல்மான்

 
 உழல்மான் uḻlmāṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைக மான்; a kind of deer. (ேசரநா.);.

ம. உழல்மான், உழமான்,

     [உைழ → உழல் + மான்.]

உழலல்

உழலல் uḻlal, ெப. (n.)

   1. மனஞ் ழலல்; restlessness of mind.

   2. வ த்தம்; being in a state of suffering and distress, as the soul is in connection with birth. 3.

   றந் ைளத்தல்; the sufferings undergone in the evolution in the births.

     [உலல் → உழல் → உழலல்.]

உழலாத்

 
 உழலாத்  uḻlātti, ெப. (n.)

ஊழலாத்  பாரக்்க;see ulalatti. (சா.அக.);.

     [ஊழல் → உழல் + ஆத் .]
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உழைல

உழைல1 uḻlai, ெப. (n.)

   1. ெசக்  த யவற் ன் உழைலமரம்; cylindrical beam of wood, in an oil or Sugarcane press, by the revolution of 
which the oil or juice is expressed (W.);.

   2. க் மரம்; horizontal bar of wood in a doorway or across a road.

     "உழைல மரத்ைதப் ேபாற்ெறாட்டன" (க த்.106);

   3. கைணய மரம்; cross bar.

     "ேவழம்….. உழைல ம் பாய்ந் த் " ( .ெவ. 12, ெவன் ப் 8);.

   4. உழைலமரம் பாரக்்க;see ulalaimaram.

   5. ந்தநீரே்வடை்க (ைதலவ. ைதல. 58);; great thirst. (ெச.அக.);.

     [உழல் → உழைல.]

 உழைல2 uḻlai, ெப. (n.)

   ெவப் த்தம்; burning sensation, heat.

     "உழைலேசரக்ாட் ேவனிற் " ( த் தாசல , வ சா . 6);.

     [உழல் → உழைல.]

உழைலக்க சச்ல்

உழைலக்க சச்ல் uḻlaikkaḻiccal, ெப. (n.)

   வ ற் ைளசச்ல் வைக; a kind of dysentery, accompanied by this. 

த்தகரம் மற் ம் உழைலக் க சச்ல் ம் (தஞ்சர  111.81);. (ெச.அக.);.

     [உழல் → உழைல + க சச்ல்.]

உழைலத்த

 
 உழைலத்த  uḻlaittaḍi, ெப. (n.)

உழைல பாரக்்க;see ulalai. 

உழைலத ்த  ேகாத்தாற் ேபாேல க் ற எ ம் கள் (ஈ .);. (ெச.அக.);.

     [உழல் → உழைல + த .]

உழைலப்ப -தல்

உழைலப்ப -தல் uḻlaippaḍudal,    20. ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. பகலவன் ெவப்பக் ெகா ைம னால் தாக்கப் ப தல்; to be affected by sun-stroke, to be scorched with great 
heat.

   2. நீர ்ேவடை்கயால் வ ந் தல் 

   10 be tormented with thirst.

     [உழல் → உழைல + ப .]

உழைலப் ணி

 
 உழைலப் ணி uḻlaippiṇi, ெப. (n.)

   நா வறட் , க நீரே்வடை்க த ய ணங்கேளா  ய ேநாய்; any disease attended with parched tongue 
and intense thirst. (சா.அக.);.

     [உழல் → உழைல + ணி.]
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உழைலமா

 
 உழைலமா  uḻlaimāṭu, ெப. (n.)

   ஒ ப்ேபாகாதப  க த் ல் உழைல மரங்கட் ள்ள மா ; cow from whose neck a block of wood is 
suspended so as to impede its running and thus prevent its straying away. (ெச.அக.);.

     [உழல் → உழைல + மா .]

உழவட்டம்

உழவட்டம் uḻvaṭṭam, ெப. (n.)

   ெப க்கற் கணக்  வைக; a process in multiplication. (t.c.m. 2, ii, 473);. (ெச.அக.);.

     [உழைல + வட்டம் = உழைலவட்டம் → உழவட்டம்.]

உழவைட

உழவைட1 uḻvaḍaittal,    2. ெச. . . (v.i.)

   உ வ தற்காக நிலத்ைத ஒப்பைடத்தல்; to make over to another a piece of land for purposes of cultivation (W);. 
(ெச.அக.);

     [உழ  + அைட.]

 உழவைட2 uḻvaḍai, ெப. (n.)

   நிலத் ன் உரிைம; right of cultivating land. (ெச.அக.);.

     [உழ  + அைட.]

உழவணிகம்

 
 உழவணிகம் uḻvaṇigam, ெப. (n.)

ெபான்னாங்காணி, 

 edible plant bearing yellow flowers-Illecerbrum senssile. (சா.அக.);.

உழவன்

உழவன் uḻvaṉ, ெப. (n.)

   1. உ பவன்; ploughman, agriculturist.

     "பயந்த ைளநில ள்  ழவன்" (நால . 356);.

   2. ம தநிலக் களமன் (ெதால். ெபா ள். 20, உைர);; member of the ploughing class in an agricultural tract.

   3. ஏரம்ா ; ploughing ox. (ெச.அக.);.

ம. உழவன்.

     [உழ  + அன்.]

உழவன்பாம்

 
 உழவன்பாம்  uḻvaṉpāmbu, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் பாம் ; a kind of snake.

உழவாரக்

 
 உழவாரக்  uḻvārakkuruvi, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ; a kind of bird.

உழவாரப்பைட

உழவாரப்பைட uḻvārappaḍai, ெப. (n.)

உழவாரம் பாரக்்க;see ulavaram.

     "உழவாரப் பைட ைக ைட யான்" (ப ெனா. நா க் 2); (ெச.அக.);.

     [உ  → உழ  + ஆர ்+ அ + பைட. பைட = க . ஆர ்+ அ = ஆர = ெபா ந்த. சாரந்்த.]
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உழவாரம்

உழவாரம் uḻvāram, ெப. (n.)

   ற்ெச க் ங் க ; small hoe for weeding or cutting grass;

 weeding-spade

     "ைக ற் க  ழவார டன்" (ெபரிய  நா  77);. (ெச.அக.);.

ம. உழவாரம்.

     [உ  → உழ  + ஆரம். உழ தெ்தா க் த் ைண ரி ம், கைளெய க் ம் க .]

உழ ைட

 
 உழ ைட uḻviḍai, ெப. (n.)

   உழ நீக்கம்; cessation from ploughing. (W.); (சா.அக.);.

     [உழ  + இைட. இைட = இைடெவளி, ஓய் , ஒ .]

உழ ரம்

 
 உழ ரம் uḻvīram, ெப. (n.)

   உ தற் த் தக்க ஈரம்; condition of the ground when it has as much moisture as is needed for ploughing. (ெச.அக.);.

     [உழ  + ஈரம்.]

உழ

உழ 1 uḻvu, ெப. (n.)

   1. உ ைக; ploughing.

     "உழந்  ழேவ தைல" ( றள் 1031);.

   2. ேவளாண்ைம; agriculture, husbandry.

     "உழ ன் க்க ய ல்ைல" (பழ.);.

   ம். உழ ;   க. உழ். உழெம. உழல்;   ேகாத. உக்;   ட. உழ்வ்;   ட. ஊள்;   . உர. ஊ னி;ெத. க் .

     [உ  → உழ → உழ .]

பழநார்  (Old Norse);, ஆங் ேலா சாக்சன் என்ற ெமா க ளில், ைறேய, eridhi, earfodh என்ற ெசாற்கள் 
தலாவ  உழைவக் த் ப் ன்  உைழப்ைபக் த்தன ெவன் ம், இலத் னில் ars arts என்ற 

ெசாற்கள் தலாவ  உழைவக் த் ப் ன்  கைலப்ெபா ப் ெபயரா ற்ெறன் ம் அச ்ெசாற்கட்  
லம் a (to plough); என் ம் தலாவ  கற் க்கப்பட்ட கைல உழேவெயன் ம் மாக்க ல்லர ்  

த்தல் காண்க. (ஒ.ெமா. 168, 170);.

 உழ 2 uḻvu, ெப. (n.)

   உட ைழப் ; bodily exertion.

     "ெமய்ய ழ  ென ர் னன் மாறா " (பரிபா. 10, 103);. (ெச.அக.);.

     [உ  → உழ .]

உழ கட்

 
 உழ கட்  uḻvugaṭṭi, ெப. (n.)

   உழ ற்ெபய ம் மண்கட் ; clods in a ploughed field. (ெச.அக.);.

     [உழ  + கட் .]
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உழ கட் -தல்

உழ கட் -தல் uḻvugaṭṭudal, ெப. (n.)

   5. ெச. . . (v.i.);

   தற்சால் ேபாதல்; to take the lead in ploughing so as to mark the course, as done by the head team. (J.);. (ெச.அக.);.

     [உழ  + கட் .]

உழ கா

உழ கா  uḻvukāṭu, ெப. (n.)

   உழ க்ேகற்ற நிலம் (GSm. D.I, ii, 43.);; Lands that cambe ploughed and brought under cultivation opp, to 
ெகாத் க்கா . (ெச.அக);.

     [உழ  + கா .]

உழ காணியாட்

உழ காணியாட்  uḻvukāṇiyāṭci, ெப. (n.)

நிலத்ைத

   உ  ப ரெ்சய் ம் உரிைம (I.M.P.NA.154.);; sole right to plough and cultivate a land. (ெச.அக.);.

ம. உழெவாற் .

     [உழ  + காணியாட் .]

உழ

உழ  uḻvuguḍi, ெப. (n.)

உ  பாரக்்க;see

 Ulukudi.

     'உழ  ைக ைனக் ம் காசாயக் ற் ெகாள் ம்' (S.I.I.v. 95.);. (ெச.அக.);.

     [உழ  - .]

உழ ண்ைட

 
 உழ ண்ைட uḻvuguṇṭai, ெப. (n.)

   உழ மா ; ox trained to the plough. (ெச.அக.);.

     [உழ  + ண்ைட.]

உழ ேகால்

உழ ேகால் uḻvuāl, ெப. (n.)

   1. தாற் க்ேகால் (சங். அக.); ox - goad.

   2. ைர ண் ங் க வ; horse-whip, a goad used (for driving oxen); when ploughing. 

ைக ம் உழ ேகா ம் வாய்க்க ம் (ஈ , 7.4.5);. (ெச.அக.);.

     [உழ  + ேகால்.]

உழ சால்

உழ சால் uḻvucāl, ெப. (n.)

   பைடக்சால்; furrow.

     "உழ  சாலணி  ேதா ரந்் " (இர . நாட் ப். 13);.(ெச.அக.);.

ம. உழ சால்.

     [உழ  + சால்.]

உழ பாட்டம்

 
 உழ பாட்டம் uḻvupāṭṭam, ெப. (n.)

   ஒ வைக நில ைடைம; name of a land-tenure. (ேசரநா.);.

ம. உழ பாட்டம்.

     [உழ  + பாட்டம்.]
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உழ மைழ

 
 உழ மைழ uḻvumaḻai, ெப. (n.)

   உ தற்  ேவண் ய ப வமைழ; rain in sufficient quantity, to moisten the

 ground, and at the proper season, for ploughing and sowing. (ெச.அக.);.

     [உழ  + மைழ.]

உழெவ

 
 உழெவ  uḻverudu, ெப. (n.)

   உ ங்காைள; ploughing ox.

     [உழ  + எ .]

உழைவ

 
 உழைவ uḻvai, ெப. (n.)

   ஒ வைக ன்; a green Sea-fish, a brown fresh water fish.

ம. உழவ.

     [உ ைவ → உ ைவ → உழைவ. உ ைவ பாரக்்க;see uluvai.

உழேவான்

 
 உழேவான் uḻvōṉ, ெப. (n.)

   உழவன்; ploughman. (ெச.அக.);.

     [உழ  → உழேவான்.]

உழற்

உழற்  uḻṟci, ெப. (n.)

   1. ழற் ; whirling, revolving.

   2. அைலைக; roaming, wandering.

   3. வ த்தம்; suffering, distress. (ெச.அக.);.

     [உழல் → உழற் .]

உழற்றல்

 
 உழற்றல் uḻṟṟal, ெப. (n.)

   நீரே்வடை்க; thirst. எனக்  உழற்றலா க் ற . ( ன்.);.

     [உழல் → உழற்றல்.]

உழற்

உழற் 1 uḻṟṟi, ெப. (n.)

   1. ழற் ; rolling, twisting. writhing with pain.

   2. க நீரே்வடை்க; great thirst. (ெச.அக.);.

     [உழல் → உழற்  → உழற் .]

 உழற் 2 uḻṟṟi, ெப. (n.)

   வ த்தம்; affiction.

     " ள் ைளைய இழந்தாளாக நிைனத் ப் பயப்பட்ட உழற்  யாேல" ( வ். ெபரியாழ். 1.2.4 வ்யா. பக். 
27);. (ெச.அக.);

     [உழல் → உழர → உழற்  → உழற் .]
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உழற்

உழற் 1 uḻṟṟudal,    6. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அைலயச ்ெசய்தல்; to drive to and fro, cause to wander. 

என்ைன யவேம ழற்  ( க்ேகா. 100, உைர, அவ.);.

   2. ழற் தல்; to twist, whiri about.

   3. வ த்தத்ேதா  க த்தல்; to pass tediously, as time. (J.);. (ெச.அக.);.

ம. உழற் க.

     [உழ  → உழற் .]

 உழற் 2 uḻṟṟudal,    6. ெச. . . (v.i.)

   ைககால் ேநாவாற் ர தல்; to writhe, move the arms and legs about on account of pain.

     [உழ  → உழற் .]

 உழற் 3 uḻṟṟu, ெப. (n.)

   ழற் ; whirling, revolving

     "மாைய ழற் னிற்ப  வம்பேனைன" ( ப் . 1052);. (ெச.அக.);.

ம. உழற் .

     [உழர → உழற் .]

உழ

உழ 1 uḻṟudal,    6. ெச.  (v.i.)

   கலங் தல்; to be disturbed.

     "என்னக் கண் ழறா ெந ழ்ந்தாய்" ( வ். ெப மாள். 6.8);. (ெச.அக.);.

ம. உழ க.

     [உழல் → உழ -தல்.]

 உழ 2 uḻṟudal,    5. ெச. . . (v.i.)

.

   1. அைலதல்; to move about.

     " உழறலர ்ஞானச் டர ் ளக்காய்" ( வ். இயற். த் 58);.

   2. அைளதல்; to mix with, play about.

     " த் ழா ேல க் ழ " ( வ் இயற். த் 74, ெபரியவாச)்;.

   3. உ க்காட் தல்; to

 show onesele.

     "உழ  ேம ல ம்" (தக்கயாகப், 32);. (ெச.அக.);.

     [உழல் → உழ  → உழ -தல்.]

உழன்ற -த்தல்

உழன்ற -த்தல் uḻṉṟaṟuttal,    4. ெச. . . (v.i.] 1. க ய ேவைல ெசய்தல்; to labour hard, strive with might and main.

   2. பழ த்ேதரத்ல்; to become skilful or dexterous by practice. (ெச.அக.);.

     [உழன்  + அ .]
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உழன்

 
 உழன்  uḻṉṟi, ெப. (n.)

   மாட் ன் க த் ல் மாட் ங்கடை்ட (சங்.அக.);; stick fastened under a cow's neck with a hole for the tether to play 
in, neck piece to prevent an ox from turning its head. (ெச.அக.);.

     [உழல் → உழன் .]

உழன் வ -தல்

உழன் வ -தல் uḻṉṟuvarudal,    1

   8. ெச. . . (v.i.);

   கைளப் றல்; to grow tired or fatigued. (சா.அக.);.

     [உழல் → உழன்  + வ .]

உழாஅன்

உழாஅன் uḻāaṉ, ெப. (n.)

உழவன் (ெதால். ெசால். 13

   7. உைர);; cultivator. (ெச.அக.);.

     [உழ  → உழா + அன்.]

     [உ  → அள் – உ வன் → உழவன் என இைட ல் வகர உடம்ப  ெமய் ெபற் ப் ணரவ்  ேபால, 
உடம்ப ெமய் ெபறாமல் உ ரளெபைட ேபால் உழா + அன் உழாஅன் எனப் ணரவ் ம் உண் . ேதா. 

ழவன் → ழாஅன்.]

உழால்

உழால் uḻāl, ெப. (n.)

   1. உ ைக; ploughing.

   2. ண் தல்; scratching, probing, as bees the flowers.

     "உழா ற் ெபா வண் " (தணிைகப் . வள்ளி, 59);. (ெச.அக.);.

     [உழ → உழல் → உழால்.]

உ

உ 1 uḻidal,    2. ெச. . . (v.i.)

   1. அைலதல்; wander about.

     "உ தைல ெயா ந் ள ைம ந் தா ேம" (ேதவா. 553.10);.

   2. வைளதல்; to bend (ெச.அக.);.

     [உல் → உள் → உளி → உ  → உ -தல்.]

 உ 2 uḻi, ெப. (n.)

   1. இடம்; place, site.

     "ெசல்வ ச ்ெசல்கயான்" (நன். 16

   3. த்.).

   2. பக்கம் ( வா.);; side.

   3. அகலம்;   பரப் ; width area. (ெச.அக.);.

     [உள் → உளி → உ .]

 உ 3 uḻi,    இைட. (part.) ஒர ்எம  (தன். 302); a loc, ending.

     [உள் → உளி → உ .]

 உ 4 uḻi,    . .எ. (adv.) அள ல்); when, while.
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உ ஞ் ல்வாைக

 
 உ ஞ் ல்வாைக uḻiñjilvākai, ெப. (n.)

உ ஞ் ல் பாரக்்க;see ulinijil. (சா.அக.);.

உ ைஞ

உ ைஞ uḻiñai, ெப. (n.)

   1. ெகாற்றான் ( றநா. 50, உைர);; balloon wine, s.cl., Cardiospermum halicacabum.

   2. ைன ( வா.);; a common wayside weed, Aerua lanata..

   3. பைகயரண் வைளப்ேபார ் ம் மாைல; chaplet, balloon wine garland worn by soldiers when storming a for.

     "உ ைஞ ைனந் " ( .ெவ. 6.1);.

   4. உ ைஞத் ைண பாரக்்க (ெதால். ெபா ள். 64);: See ulinar-t-tinai (ெச.அக.);.

ம. உ ஞ்ஞ.

     [உ  → உ ைஞ.]

உ ைஞத் ைண

உ ைஞத் ைண uḻiñaittiṇai, ெப. (n.)

   பைகயரண் வைளத்தைல ணரத்் ந் ைண (ெதால். ெபா ள். 65);; theme describing the laying siege to a 
fort.

     [உ  → உ ைஞ + ைண.]

உ ைஞமாைல

உ ைஞமாைல uḻiñaimālai, ெப. (n.)

   ஒ  ற் லக் யம் (ெதான். 283, உைர);; poem which describes the storming of a fort. (ெச.அக.);.

     [உ ைஞ + மாைல.]

உ ைஞ லக்கண
ம்

 
 உ ைஞ லக்கணம் uḻiñaiyilakkaṇam, ெப. (n.)

   ேவற்  ேவந்த ைடய அரைண ெவன்ற ேவந்தன் வைளத்தல்; literary theme of besieging a fort.

     [உ ைஞ + இலக்கணம்.]

உ தா(த )-தல்

உ தா(த )-தல் uḻidādarudal,    1

   8. ெச. . . (v.t); 1. அைலதல்; to wander about, move to and fro.

     "உன்மத்த ேமற்ெகாண் த ேம" ( வாச. 5.7);.

   2. அங் ங்  மைலதல்; to wander from place to place.

     "மண்ேமல்…. உ தரக் கண்ேடாம்" ( வ். வாய். 5.2.1.);. (ெச.அக.);

     [உ த  → உ தா.]
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உ

உ 1 uḻudal,    1. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நிலத்ைதக் ைளத்தல்; to dig up, root up, as pigs.

     "உ  மாநிலத் ேதனமா " (ேதவா. 929.9.);.

   2. நிலத்ைத ஏரால் ன் தல்; to plough.

     "உழவ பைடக் " (நால . 178);.

   3. ண் தல்; to scratch, incise, as bees in a flower.

     "அ கா மலர"் (இர . தசரத. 95);. 

   4.ம ைரக் ேகா தல்; to arrange or adjust, as the hair with the fingers.

     "உ ரி தாங் கணிந்தாேர" ( வக. 2692);.

   ம. உ க;   க. உ ;   ேகாத. உக்;   ட. உழ்ல்;   ட. ஊ . ஊ . ஊள்;   . ஊ னி;   ெத. ன் , 
;   நா. உர;்   ெகாலா. உர;்   . , ைன;   , வ, வ;ேகாண். உரான, உழன பர.் உழ், உர,் 

. உ னா. உய்னா மால். உ.ெச.

     [உல் → உ  → உ. .]

 உ 2 uḻudal,    1. ெச. ன்றா , (v.t.)

   உக தல் (அக.நி.);; to leap.

     [உல் → உ  → உ .]

 உ 3 uḻuttal,    2. ெச. . . (v.i.)

உ

 
 உ  uḻugu, ெப. (n.)

ஒ  பாரக்்க;see olugu. (ெச.அக.);.

     [ஒ  → உ. . .]

உ

உ  uḻuguḍi, ெப. (n.)

   உ  ப ர ்ெசய்ேவான். (S.I.I.V. 264.);; ryot. (ெச.அக.);.

ம. உ .

     [உ. . + .]

உ ைக

 
 உ ைக uḻugai, ெப. (n.)

   உ தல்; ploughing.

     [உ.  → உ ைக.]

உ த்தம்ெபா

உ த்தம்ெபா  uḻuttamboḍi, ெப. (n.)

உ த்தமா

பாரக்்க. ( வக. 2736, உைர);;see uluttama. (ெச.அக.);.

     [உள் → உ  → உ ந்  → உ ந்  → உ த்தம் + ெபா .].

உ த்தமா

 
 உ த்தமா uḻuttamā, ெப. (n.)

   உ ந் ன்மா; blackgram flour used for cakes. (ெச.அக.);.

     [உ ந்  + மா - உ ந் மா → உ த்தமா.]
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உ த்

உ த்  uḻuttu, ெப. (n.)

   ஓர ்அணிகலன்; ancient ornament.

     " த் ன் உ த்  ஒன் ற் கட் ன வ ர ன் ம்" (S.l.l.ii, 430);. (ெச.அக.);.

     [உ ந்  → உ த் . ெந ங்கக்கட் ய மாைல.]

உ தான்

உ தான்  uḻutāṉkuḍi, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக; tax.

     "இைற ைம உ தான்  உட்பட மற்ெறப்ேபரப்் பட்டன ம்" (S.I.I.V. 141);. (ெச.அக.);.

     [உ.  → உ தான் + .]

உ ண்பான்கா
ணி

 
 உ ண்பான்காணி uḻuduṇpāṉkāṇi, ெப. (n.)

   வரி ல்லா  பயன்ெகாள் ம் நிலம், (PTL);; land held free of rent (ெச.அக.);.

     [உ  + உண்பான் + காணி.]

உ ண்ேபார்

உ ண்ேபார ்uḻuduṇpōr, ெப. (n.)

   ேவளாளரில் தாேம ப ரிட் ண் ம் ஒ வைகயாளர ்(ெதால். ெபா ள் 30, உைர);; a division of the velaias 
who themselves cultivate the land, dist. fr. உ த் ண்ேபார.் (ெச.அக.);.

     [உ  + உண்ேபார.்]

உ ண்

உ ண் uḻutūṇ, ெப. (n.)

   ப ர ்ெசய்  வாழ்தல்; living by cultivating the land.

     "ேவளாண் மாந்தரக்்  ணல்ல " (ெதால். ெபா ள். 635);. (ெச.அக.);.

     [உ  _ ஊண்.]

உ ந்

உ ந்  uḻundu, ெப. (n.)

   பய வைக; black-gram, Phaseolus mungo glaber.

     "ெநய்ெயா  மயக் ய ந் ற் றன்ன" (ஐங் . 211);. (ெச.அக.);.

ம வ. மாடம், உ ந் .

   ம. உ ன் . க. உத் ;ெத உத் .

     [இல் → உல் → உள் → உ  → உ  → உ ந்  = ெமன்ைம அல்ல  வழவழப்பான .]

உ ந் ேசா

 
 உ ந் ேசா  uḻunducōṟu, ெப. (n.)

உ ந் ணா பாரக்்க;see ulunduna.

ம. உ ந்  ேசா .

     [உ ந்  + ேசா .]

உ ந் ணா

உ ந் ணா uḻunduṇā, ெப. (n.)

உ ந்தம் பயற்ெறா

   கலந்தட்ட ேசா  (பதாரத்்த 1408);; preparation of

 food made of rice mixed with bruised black-gram and

 boiled together.

ம. உ ந்  ேசா .

     [உ ந்  + உணா. உண  → உணா.]
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உ நர்

உ நர ்uḻunar, ெப. (n.)

உழவர ்ploughmen.

     "கழனி நர ்ெவள்ளேம" ( வக. 44);, (ெச.அக.);.

     [உ.  + நர.்]

உ நிலம்

 
 உ நிலம் uḻunilam, ெப. (n.)

   உ தற் ரிய நிலம்; cultivable land, arable land. (ெச.அக.);.

ம. உ நிலம்.

     [உ  + நிலம்.]

உ ல்

உ ல் uḻunūl, ெப. (n.)

   இைழ ல்;   பட் ல்; silk-thread. (ெச.அக.);.

ம. உ ல்.

     [உ 4 → ல்.]

உ பைட

உ பைட uḻubaḍai, ெப. (n.)

   கலப்ைப; plough.

     "உ பைட ன் .சான் ம ங்  னின்றதன் பயேன" ( றநா. 35:25);.

     [உ  + பைட.]

உ பைடசச்ால்

உ பைடசச்ால் uḻubaḍaiccāl, ெப. (n.)

   1. கலப்ைப; plough.

   2. உழ சச்ால்; furrow.

     [உ  + பைட + சால்.]

உ மகன்

உ மகன் uḻumagaṉ, ெப. (n.)

   உழவன்; plough-man.

     "உ மகற் க் ேக ைர" ( பஞ். 50);. (ெச.அக.);.

     [உ  + மகன்.]

உ ைள

 
 உ ைள uḻumuḷai, ெப. (n.)

உ ைன பாரக்்க;see ulu-munai.

     [உ  + ைள.]

உ ைன

 
 உ ைன uḻumuṉai, ெப. (n.)

   கலப்ைபக் ர;் plough - share. (Loc.);. (ெச.அக.);.

     [உ  + ைன.]

உ வம்

 
 உ வம் uḻuvam, ெப. (n.)

   எ ம் ; ant (W);. (ெச.அக.);.

     [ஒ  → ஒ கம் → உ கம் → உ வம்.]

1409

www.valluvarvallalarvattam.com 6183 of 19068.



உ வல்

உ வல்1 uḻuval, ெப. (n.)

   1. ணம் ( வா.);; quality, temper, disposition characteristic of a person or thing.

   2. அன் ; love.

     "ப த்த- வலமரர"் ( நாயக . 72,54);.

க. உழ்ெக.

     [உல் → உ  → உ வல்.]

 உ வல்2 uḻuval, ெப. (n.)

   1. ைற (நாநாரத்்த.);; order, regularity.

   2. எ ைம (அக.நி.);; seven successive births.

   3. ணரச்்  (அ.க.நி.);; sexual union. (ெச.அக.);.

     [உ  + அல்.]

உ வலன்

உ வலன்  uḻuvalaṉpu, ெப. (n.)

எ ைம ம் ெதாடரந்்த அன்  (ெதால். ெபா ள். 12

   5. உைர);; love, esp. sexual love persevered in with constancy through seven successive births. (ெச.அக.);.

     [உ வல் + அன் .]

உ வைளப்

 
 உ வைளப்  uḻuvaḷaippu, ெப. (n.)

   உழ ன்-சால் வைள ; turnings in ploughing. (W.); (ெச.அக.);.

     [உ  + வைளப் .]

உ வன்

 
 உ வன்  uḻuvaṉpu, ெப. (n.)

உ வலன்  பாரக்்க;see uluval-anbu.

     [உ வல் + அன்  – உ வலன்  → உ வன் .]

உ வாங்ேகால்

 
 உ வாங்ேகால் uḻuvāṅāl, ெப. (n.)

   உழெவ ைதத ் ண் ங்ேகால்; goad for driving cattle when ploughing. (Loc.);. (ெச.அக.);.

     [உ  + ஆம் + ேகால்.]

உ த் ண்ேபார்

உ த் ண்ேபார ்uḻuvittuṇpōr, ெப. (n.)

   ேவளாள ள் றைரக் ெகாண்  ப ர ்ெசய் த் ண் ம் ஒ  வைகயார ்(ெதால். ெபா ள். 30. 
உைர);; a division of the velalas who are owners of the land but who cause it to be cultivated by others, dist.fr. 
உ ண்ேபார.் (ெச.அக.);.

     [உ  → உ த்  + உண்ேபார.்]
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உ ைவ

உ ைவ1 uḻuvai, ெப. (n.)

   1. ; tiger.

     "உ ைவ… இ ந்த ெதாத்தான்" ( வக. 2469);.

   2. ஒ வைக ன் ( டா.);; green seafish, Gobius ornatus

   3. நல்லதண் ைவ; brown fresh - water fish.

   4. ண்டல ைவ; a yellowish fish, found in fresh and back waters.

   5. ம் ; sea fish. (ெச.அக.);.

ம. உ வ.

     [உல் → உ  = எரித்தல், அ த்தல், ெகால் தல், ங் தல். உ  → உ  → உ ைவ.]

 உ ைவ2 uḻuvai, ெப. (n.)

ெப ைம (அக.நி.); grandeur (ெச.அக.);.

     [உல் → உ  → உ ைவ. உல் → உயர் .]

உைழ

உைழ1 uḻaittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   1. யற்  ெசய்தல்; to labour hard, toil, drudge.

     "உைழத்தா  ண்ேடாதான்" ( வாச. 33,1);.

   2. வ ந் தல்; to suffer hardship, to be afflicted,

     "வைல ற் பட் ைழக் ன்ேறற் " ( வ். மாைல, 36);. (ெச.அக.);.

ம.உழ.

     [உல் → உைல → உைழ → உைழத்-தல்.]

 உைழ2 uḻaittal,    4. ெச ன்றா . (v.t.)

   ஈட் தல்; to eam (J.);. அவன் மாதம் பத்  உ பா உைழக் றான்.

     [உல் → உைல → உைழ → உைழத்தல்.]

 உைழ3 uḻai, ெப. (n.)

   1. தழ்; petal of a flower.

     "வா ைழ ெய க்க ம்" (கல்லா. 19);.

   2. மான்; deer.

     "உைழயா  கரதலெமான்  ைடயான்" (ேதவா. 234.7);.

   3. ஆன் (நாநாரத்்த.);; cow.

உைழக்கலம்

உைழக்கலம் uḻaikkalam, ெப. (n.)

   ெபான் ெவள்ளி த யவற்றாற் ெசய்த ஆ ம் ஏனங்கள்; collective term for various vessels of gold and silver 
which royalty takes into camp.

     "உயரந்்த ைழக் கலத் " (ெப ங். உஞ்ைசக். 38, 129);. (ெச.அக.);.

     [உல் → உைல ( ேடற்  உ க் தல்.); → உைழ + கலம்.]

உைழச் ற்றாளன்

உைழச் ற்றாளன் uḻaiccuṟṟāḷaṉ, ெப. (n.)

   பக்கத் ல் நின்  ஏவல் ேகட்ேபான்; personal attendant.

     "உைழச் ற்றாளைரப் த் ன்" (ெப ங், உஞ்ைசக் 33.14.);. (ெச.அக.);.

     [உள் → உ  → உைழ → கற்றாளன்.]
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உைழசெ்சல்வான்

உைழசெ்சல்வான் uḻaiccelvāṉ, ெப. (n.)

ேநாயாளிக் ப் பக்கத் ந்  ம ந்  த யன ெகா ப்பவன் ( றள். 950);: 

 one who has the care of a sick person as an attendant. (ெச.அக.);.

     [உைழ + ெசல்வான்.]

உைழஞர்

 
 உைழஞர ்uḻaiñar, ெப. (n.)

பக்கத் ல் நிற் ம் ஏவலாளர ்

 attendants.

     [உைழ + நர ்– உைழநர ்→ உைழஞர.்]

உைழத் க்ெகா -
த்தல்

உைழத் க்ெகா -த்தல் uḻaittukkoḍuttal,    4. ெச. .  (v.i.)

   1. ஊ யம் ெபற் க் கடன் த யன ரத்்தல்; to earn and pay off, as one's debit. (J);.

   2. ெபற்ேறார ் த யைரப் ேப தல்; to support, as one's parents. (J.);.

   3. ணாக உைழத்தல்; to labour in vain. (W.);,

     [உைழ → உைழத்  + ெகா .]

உைழப்ப

உைழப்ப 1 uḻaippaṟittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   வ ந்  ய தல்; to struggle, labour under difficulties (W.); (ெச.அக.);.

     [உைழ + ப .]

 உைழப்ப 2 uḻaippaṟittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   1. ேசற் ழ தல்; to wallow, flounder, roll in mire or in anything filthy. (W.); (ெச.அக.);.

     [உைழ + ப .]

உைழப்பாளி

 
 உைழப்பாளி uḻaippāḷi, ெப. (n.)

   யற்  ெசய்ேவான்-ள்; industrious person, one who takes great pains, (ெச.அக.);.

ம வ. க வாளி, பாட்டாளி.

     [உைழப்  + ஆளி.]

உைழப்

உைழப்  uḻaippu, ெப. (n.)

   1. உைழப் ; toil, industry,

 diligence.

   2. யற் ; effort, active endeavour, exertion.

   3. ஊ யம் ெப தல்; earnings, gain, acquisition. (J.);

   4. ப் ; diligence. (ெச.அக.);.

     [உைழ → உைழப் .]

உைழப்ேப -தல்

உைழப்ேப -தல் uḻaippēṟudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   ெசய்த் த்தமைடதல்; to improve in productivity, as the soil. (ெச.அக.);.

     [உைழப்  + ஏ .]
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உைழமண்

 
 உைழமண் uḻaimaṇ, ெப. (n.)

   உழமண் ( .அ.);; fuller's earth. (ெச.அக.);.

     [உைழ + மண்.]

உைழயர்

உைழயர ்uḻaiyar, ெப. (n.)

   1. பக்கத்தவர ்(ஐங் . 12, உைர.);; neighbours.

   2. அைமசச்ர ்( டா.);; King's counsellors.

   3. ஏவலாளர;் attendants.

     "உைழயேரா  யரகவா வ கெவன்ன" ( ளா. க யா. 100);. (ெச.அக.);.

     [உைழ → உைழயர.்]

உைழயவர்

உைழயவர ்uḻaiyavar, ெப. (n.)

உைழயர ்பாரக்்க: see Ulaiyar.

     "இளங்ேகாெவன் ைழயவர ் ற" ( வக.2864);. (ெச.அக.);.

     [உைழ + அவர.்]

உைழயன்

 
 உைழயன் uḻaiyaṉ, ெப. (n.)

   த்த ேநாயாளி; any person suffering from the effects of biliousness or other similar disease due to the aggravated 
condition of bile in the system. (சா.அக.);.

     [உைழ + அன்.]

உைழயாளன்

உைழயாளன் uḻaiyāḷaṉ, ெப. (n.)

   ேவைலக்காரன்; attendant.

     "உைரெசய்தா ரரசரக்் ைழயாளேர" (யேசா தர. iii, 48);, (ெச.அக.);.

     [உைழ + ஆளன்.]

உைழ ந்தான்

உைழ ந்தான் uḻaiyirundāṉ, ெப. (n.)

   அைமசச்ன்; minister of state, companion of the king.

     "உ  ைழ ந்தான் றல் கடன்" ( றள், 538);. (ெச.அக.);

     [உைழ + இ ந்தான்.].

உைழேயார்

உைழேயார ்uḻaiyōr, ெப. (n.)

   1. உைழயர ்பாரக்்க;see ulaiyar.

     "உலகமன்னவ ைழேயா ராங் ளர"் (மணிேம. 3.46);.

   2. அைமசச்ரக்ளின் நட்பாளர ்( ங்.);; friends of the counsellors. (ெச.அக.);.

     [உைழ → உைழேயார.்]

உைழவ

 
 உைழவ  uḻaivali, ெப. (n.)

   பக்கவ ; pain on the sides. (சா.அக.);.

     [உைழ + வ .]
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உைழ

 
 உைழ  uḻaivu, ெப. (n.)

   யா ன் உள்ேளாைச ( வா.);; secondary sound of a string of yal. (ெச.அக.);

     [உைழ → உைழ .]

உள்

உள்1 uḷ,    1. இ த்தற் ெபா ள் க் ம் ப்  ைனப்ப ; base of a tenseless verb meaning. (1)

     'to be' as in உள்ேளன்.

     "l am" (2); உைடைமப்ெபா ள்  க் ங் ப்  ைனப்ப ;

 to have, யான் ெபா ள் உள்ேளன் (ெச.அக.);.

   2.  house.

க., ம. உள். ம. ேகளிேய உள்  (ேகள் ப்பாடாகத்தான் உள்ள );. கண் ட் ல்ல (கண்ட ல்ைல);.

     [உ → உல் → உள். உல் ெபா ந் தல், இ த்தல். ெபா த்  ள்ள . உள்ள . இசெ்சால் ேசரநாடா ய 
மைலயாள நாட ் ல் மட் ம் வழக் ள்ள . ேசாழ, பாண் ய நா களில் வழக் ல் இல்ைல.]

 உள்2 uḷ, ெப. (n.)

   1. உள்ளிடம்; inside, interior of

 a place.

   2. மந்தணமான ; that which is private, secret, esoteric, 

உட் ைச றப் ைசகள்.

   3. மனம்; mind, heart.

     "தைலெகா  வந்தா ண் ம ய" ( .ெவ. 4.1

   2. ெகா .).

   4. மனெவ ச் ; cheer, highspits.

உள்க ப்

உள்க ப்  uḷkaḍuppu, ெப. (n.)

   1. உள்வ ; Internal pain.

   2. உள்ளழற் ; internal irritation or inflammation. (சா.அக.);.

     [உள் + க ப் .]

உள்க

 
 உள்க  uḷkaru, ெப. (n.)

உடக்  பாரக்்க see ulkaru.

உள்

உள் 1 uḷkudal,    6. ெச. ன்றா  (v.t.)

உள்  பாரக்்க;see ullu.

     "நின்றைன ள்  ள்ள ம் ெப ங்காதல்".( வாச. 5,56);. (ெச.அக.);.

     [உள் → .]

 உள் 2 uḷkudal,    2. ெச. . . (v.i.)

   உள்ள தல்; to be disheartened, dispirited.

     " ந்ைத ள் ". (இரா . அய தய. 20.);. (ெச.அக.);.

     [உல் → உள் + . (ேவக 79);]
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உள் ந்

 
 உள் ந்  uḷkurundu, ெப. (n.)

   த்  ேபால் ெமன்ைமயாக உள்ள மனம்; the soft mind (ேசரநா.);

ம. உள் ந் .

     [உள் + ந் .]

உள்ப -தல்

உள்ப -தல் uḷpaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. மன ெமாப்  நடத்தல்; to engage in or take to willingly.

     "க ம  ள்படா" (நால . 250);,

   2. அ தல்; to know understand.

     "ஒற்  டரந்ிைல ள்ப ேவா ம்" (பரிபா 19,47);, (ெச.அக.);.

     [உள் + ப .]

உள்பற்

உள்பற்  uḷpaṟṟu, ெப. (n.)

   1. வர ; income

   2. ைளசச்ல் (உற்பத் .);; harvest.

     [உள் + பற்  → பற்  = வர .]

உள்பாடன்

உள்பாடன் uḷpāṭaṉ, ெப. (n.)

   ேகா ற்பணிக ள் ஒன் ; an office in the temple. (T.A.S. iii, 166.); (ெச.அக.);.

     [உள்ப  → உள்பா  + அன்.]

உள்ெபா ள்

உள்ெபா ள் uḷporuḷ, ெப. (n.)

   உள்ள ெபா ள்; reality, that which is, opp to இல்ெபா ள்.

     "உள் ெபா ெளனப் பட்ட ரபஞ்சம்". ( .ேபா. 1, 2, ற்.);.

ம. உள்ெபா ள்.

     [உள் + ெபா ள்.

     'உள்' இ த்தல் ெபா ள்ப ம் ைனச ்ெசால்லாத ன் உடெ்பா ள் எனத் ரியாதா ற்  உள் 
ெபா ள்- ைனத் ெதாைக.]

உள்ம ந்

 
 உள்ம ந்  uḷmarundu, ெப. (n.)

   உள் க் க் ெகாள் ம் ம ந் ; medicine taken internally, opp to ெவளிம ந்  (ெச. அக.);.

     [உள் + ம ந் .]

உள்மைன

 
 உள்மைன uḷmaṉai, ெப. (n.)

   ஊரக்் ப்  மைன; house site within a village, opp. to றமைன. (C.G);. (ெச.அக.);.

     [உள் + மைன.]

உள்மானம்

உள்மானம் uḷmāṉam, ெப. (n.)

   ற்ெறல்ைல; interior Iimit.

     "இந்த அஸ்ைதரய்த் ம் உள்மானம் றமான ெமா ய நித்யரா ப்பா ெரா வ ல்ைல" ( வ். 
சச்ந். 6

   6. வ்யா. பக். 191);. (ெச.அக.);

     [உள் + மானம்.]
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உள்வட்டம்

 
 உள்வட்டம் uḷvaṭṭam, ெப. (n.)

   நாணயமாற் ற் ெப ம் ஊ யம்; agio, premium in exchange of coins or other money for difference in value. (W.); 
(ெச.அக.);.

     [உள் + வட்டம்.]

உள்வணக்கம்

 
 உள்வணக்கம் uḷvaṇakkam, ெப. (n.)

   உள்மன வ பா ; worship in spirit. (ெச.அக.);.

     [உள் + வணக்கம்.]

உள்வந்ைத

 
 உள்வந்ைத uḷvandai, ெப. (n.)

   உள் ப் களி ண்டா ம் க் ணி; Internal parasiles.

     [உள் + வந்ைத.]

உள்வ ரம

உள்வ ரம uḷvayirama, ெப. (n.)

   1. அகக்கா; firmness of wood in the centre of an exogenous tree, core of a tree.

   2. ெசற்றம்; malice, internal hatred. (ெச.அக.);.

     [உள் + வ ரம்.]

உள்வ ரிப்

உள்வ ரிப்  uḷvayirippu, ெப. (n.)

   1. ண்ணின் உரத்த உட்பாகம்; internal hardness of a boil (W);

   2. ைக ப் ; property possessed, money in hand. (J.); (ெச.அக.);

     [உள் + வ ரிப் .]

உள்வரி

உள்வரி1 uḷvari, ெப. (n.)

   மாற் ப் ைன ; disguise.

     "உள்வரிக் ெகாண்ட….. மணிேமகைல" (மணிேம. 19, 29);. (ெச.அக.);.

     [உள் + வரி. வரி = வைரதல். ேமற்ெகாள்ளல், ைனதல். உ → உள் = ேமல்.]

 உள்வரி2 uḷvari, ெப. (n.)

   ற்றாயம்; petty tax or cess.

     "உள்வரி உைடயார ் ேவகம்ப ைடயாற் ... இ ப் பதாக" (S.I.iv. 284);. (ெச.அக.);.

ம. உள்வரி.

     [உள் + வரி. உள் = ைற . .]

உள்வ

உள்வ  uḷvali, ெப. (n.)

   1. ண் ைர த யைவகளி ட்பக்கத் ல் கா ம் வ ; inward pain as In an abscess etc.

   2. உள் ப் ன் வ ; pain in the internal organ. (சா.அக.);.

     [உள் + வ ]

உள்வழக்

உள்வழக்  uḷvaḻkku, ெப. (n.)

   உள்ளைத ள்ள ெதன்ைக; assertion of that which is or exists.

     "உள்வழக் ள ண்ெடன்ைக" ( . .பர ெசளத் 10.);. (ெச.அக.);.
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உள்வைளயல்

 
 உள்வைளயல் uḷvaḷaiyal, ெப. (n.)

உள்வைள  பாரக்்க;see ulvalaivu.

     [உள் + வைளயல். வைளயல் + வைள .]

உள்வைள

 
 உள்வைள  uḷvaḷaivu, ெப. (n.)

   உடக் ; inward curvature, concavity. (ெச.அக.);.

     [உள் + வைள .]

உள்வறட்

உள்வறட்  uḷvaṟaṭci, ெப. (n.)

   1. உடம் ள் ப்  கள் தாக்கப்ப வதா ேலற்ப ம் ஒ வைக இ ; apoplexy arising from the affection 
of internal organs.

   2. இ ம னா ம், ெவடை்டச ் ட் னா  ண்டா ம் வறட் ; dryness due to cough as experienced in 
asthma, consumption, venereal heat etc. (சா.அக.);.

     [உள் + வறட் ]

உள்வாங் -தல்

உள்வாங் -தல் uḷvāṅgudal,    5. ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. உள் க் த்தல்; to draw in, as the head;

 to withdraw;

 to absorb, as moisture.

   2. பைடத்தல்; to create.

     "ஒ நான்  நீ யரத்்  ள்வாங் " ( வ். இயற். 4, 5);. (ெச.அக.);.

     [உள் + வாங் .]

உள்வா ல்

 
 உள்வா ல் uḷvāyil, ெப. (n.)

   ட் ன் ெவளிவா ைல அ த்  உள்ேள இ க் ம் வா ல்; inner door.

     [உள் + வா ல்.]

உள்வாரம்

உள்வாரம் uḷvāram, ெப. (n.)

   1. உள்மனச ்சார் ; secret leaning, inclination,

   2. ேமல்வாரம்; owner's share in the produce of a field. (ெச.அக.);.

     [உள் + வாரம்.]

உள்

உள் 1 uḷviḻudal,    2. ெச. . . (v.i.)

   உள்ளதல்; to fall in with, join a party.

     [உள் + .]

 உள் 2 uḷviḻudal,    2. ெச. ன்றா  (v.t.)

   பயன் க  நண்பராதல்; to assume the appearance of friendship for a sinister object, to pretend kindness.

     [உள் + .]
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உள் ைன

உள் ைன uḷviṉai, ெப. (n.)

   1. உட்பைக; malice, evil in the heart long cherished. (W);

   2. ஊழ் ைன; inherited fate (ெச.அக.);.

     [உள் + ைன.]

உள் க்கம்

 
 உள் க்கம் uḷvīkkam, ெப. (n.)

   உடம் ள் உண்டா ம் க்கம்; internal swelling. (ெச.அக.);.

     [உள் + க்கம்.]

உள்

 
 உள்  uḷvīṭu, ெப. (n.)

   உள்ளின் உள்ளைற; room within a room, closet (ெச.அக.);.

     [உள் + .]

உள் ழ்-தல்

உள் ழ்-தல் uḷvīḻtal,    2. ெச. . . (v.i.)

   ைறதல்; to decrease, diminish, retrench, reduce.

     "வழங் வ ள்  ழ்ந்தக் கண் ம்" ( றள், 955);.

     [உள் + ழ்.]

உள்ெவட்

உள்ெவட்  uḷveṭṭu, ெப. (n.)

   1. உைரயாணி ன் உள்ெவட் க் ; marks on a testing piece of gold, for trying the fineness of other pieces, from 
eight degrees and upwards.

   2. உயரந்்த மாற் ப் ெபான்; gold of a high degree offineness.

   3. மரத் ன் உட்ப ப் பலைக; inner boards or planks from a log exclusive of the slabs. (ெச.அக.);.

ம. உள்ெவட் .

     [உள் + ெவட் .]

உள்ெவண்டயம்

உள்ெவண்டயம் uḷveṇṭayam, ெப. (n.)

   1. அரசேர ம் ைரக் க் கா ல் அணி க் ம் த்தைளக் கழல்; tinkling ring of brass put as an ornament 
on the feet of horses mounted by kings.

   2. ெபா மாட் ன் ல் ைவக் ம் அைண; pad placed between a load and the back of a pack-ox. (ெச.அக.);.

     [உள் + ெவண்டயம்.]

உள்ெவ ப்

உள்ெவ ப்  uḷveduppu, ெப. (n.)

   1. உள்ெவக்ைக; internal heat.

   2. மனெவ ப் ; displeasure, dissatisfaction, vexation of mind

     "அவன் பரம்பதத் ல் உள் ெவ ப்ேபாேட ேபாேல கா ப்ப " (ஈ , 4.10.2);, (ெச.அக.);.

     [உள் + ெவ ப் .]

உள்ள

உள்ள uḷḷa, ெப.எ.

   1. இ க் ற; who is, which is அங்ேக உள்ள மனிதன்,

   2. உண்ைமயான; true, actual, உள்ள ெசய்  இ . (ெச.அக.);.

   ம. உள்ள;   க உள்ள;   ேகாத. ஒன்;   ட. ஒள்த். ஒள்;   ட. உள்ள;   . உள்ள உள். உண் ;ெகாலா. அ  
நா. அ ட ் ரா. அன்னிங்க்,

     [உள் + அ – உள்ள.]
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உள்ளக்க த்

உள்ளக்க த்  uḷḷakkaruttu, ெப. (n.)

   உண்ேணாக்கம்; secret thought or intention that is not clearly evident from one's words.

     "'உள்ளக் க த்ைத ெயா த்ேத  ெயன்றான்" (நள. யம்வர 159);. (ெச.அக.);.

     [உள்ளம் + க த் .]

உள்ளக்களிப்

 
 உள்ளக்களிப்  uḷḷakkaḷippu, ெப. (n.)

   மனம ழ்ச்  ( வா.);; heartfelt joy, delectation (ெச.அக.);.

     [உள்ளம் + களிப் .]

உள்ளக் ப்

 
 உள்ளக் ப்  uḷḷakkuṟippu, ெப. (n.)

உள்ளக்க த்  பாரக்்க;see ulla-k-karuttu (ெச.அக.);.

     [உள்ளம் + ப் .]

உள்ளகம்

உள்ளகம் uḷḷagam, ெப. (n.)

   ெநஞ் ; mind, heart

     "உள்ளகங் கனல" (அகநா. 19);. (ெச.அக.);.

ம. உள்ளகம்.

     [உள் + அகம் - உள்ளகம்.]

உள்ளங்கால்

உள்ளங்கால் uḷḷaṅgāl, ெப. (n.)

   உள்ள ; sole of the tool opp to றங்கால்.

     "உள்ளங்கால் ெவள்ெள ம்  ேதான்ற" (தனிப்பா. 1.6.119);, (ெச.அக.);.

ம. உள்ளங்கால்.

     [உள் + அம்.+ கால். அம் - சாரிைய.]

உள்ளங்ைக

உள்ளங்ைக uḷḷaṅgai, ெப. (n.)

அகங்ைக palm of the hand opp to றங்ைக.

     "உல ைன ள்ளங்ைகக் ெகாண் " ( ளா அர . 18);.

   ம. உள்ளங்ைக;   க ஒளைக, ஒளெகய்;ெத. ேலாெச .

     [உள் + அம் + ைக. அம் - சாரிைய.]

உள்ளங்ைகெநல்
க்கனி

 
 உள்ளங்ைகெநல் க்கனி uḷḷaṅgainellikkaṉi, ெப. (n.)

   உள்ேள ள்ள நிறத்ைதேய றத் ம் காட் ம் ெநல் க்கனிையப் ேபால் ெதளிவாக ம் 
உ யாக ம் அ ந் ப்ப ; anything that is as clear and certain as the nelli, fruit which is transparent as a crystal 
for clarity.

     [உள்ளகம் + காண் + ெநல்  + கனி. உள்ளகங்கான் என்ப  உள்ளங்ைக எனத் ரி ற்ற . றத்ேத 
உள்ள நிறத் ேதாற் றத்ைத உள்ேள ம் ெபற் ப்பதால் இக்கணி இப்ெபயர ்ெபற்ற .]

உள்ளங்ைகவரிைக

 
 உள்ளங்ைகவரிைக uḷḷaṅgaivarigai, ெப. (n.)

   உள்ளங்ைக லைமந்த வரிகள்; the lineaments on the palm of the hand from which is predicted fortune etc. 
(ெச.அக.);.

     [உள் + அங்ைக + வரிைக. வரிைக வட ல ெமா களில் ேரகா எனத ் ரிந்த .]
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உள்ளடக் -தல்

உள்ளடக் -தல் uḷḷaḍakkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. உட்ப தல்; to enclose, shut in, shut up, in a place.

   2. மைறத்தல்; to conceal, keep secret

     "அ ைன ள்ளடக் " (நால  196);, (ெச.அக.);.

     [உள் + அடக் .]

உள்ளடங் -தல்

உள்ளடங் -தல் uḷḷaḍaṅgudal,    1

   5. ெச. . . (v.i.);

   உட்ப தல்; to be shut in, included. (ெச.அக.);

     [உள் + அடங் .]

உள்ள

உள்ள  uḷḷaḍi, ெப. (n.)

   1. உள்ளங்கால்; sole of thefoot, opp. To றவ .

     "உள்ள பாய….. ழ்ந்தார"் ( வக. 2768);.

   2. அண்ைம; nearness, vicinity, neighbourhood. (J);

   3. ெந ங் ய ற்றம்; own relations, own circle. (J.);

   4. க க்கம் (இரக யம்);; that which is secret (W.); (ெச.அக.);.

ம. உள்ள .

     [உள் + அ  + உள்ள  = உள்ளத் ன் அ ல் ப ந்த க க்கமான ெசய் . உள் க் ள் ெந ங் ய 
உற .]

உள்ள க் ள்

 
 உள்ள க் ள் uḷḷaḍikkuḷ, . .எ. (adv.) 

   ட் ள்ள வரக்் ள்ேள (க க்கமாகப் ேப க்ெகாள்வ );; at home, within doors, spoken in cases of theft or 
mischief. (ெச.அக.);.

     [உள்ள  +  + உள்.]

உள்ள நிலம்

 
 உள்ள நிலம் uḷḷaḍinilam, ெப. (n.)

   ஏரிைய அ த் ள்ள நிலம்; and next to a tank or lake. (ெச.வ.);. (ெச.அக.);.

     [உள் + அ  + நிலம்]

உள்ளைட

உள்ளைட uḷḷaḍai, ெப. (n.)

   உள்ளடீாக இடப்ப ம் ெபா ள்; that which is placed inside as in a trinket or jewel.

     "உைடமணி ல் உள்ளைட ந் சப் க்ைக யா ம்" ( வ். ெபரியாழ். 2.10.

   5. வ்யாக் 495.);. (ெச.அக.);

     [உள் + அைட]

உள்ளத்தம்

 
 உள்ளத்தம் uḷḷattam, ெப. (n.)

   க த் ப்ெபா ள்; meaning. (ஆ.அக.);

     [உள் + அத்தம்.]
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உள்ளதன்இன்ைம

உள்ளதன்இன்ைம uḷḷadaṉiṉmai, ெப. (n.)

   உள்ளைத இல்ைல எனல்; relative negation as in

     "we do not find the elephant in the stable". 

ஆைனையப பந் ற் கண் லெமன் றாற்ேபா ம் அபாவம்." ( . . அளைவ.1. மைறஞா.);.

     [உள்ளதன் + இன்ைம.]

உள்ளதனபாவம்

 
 உள்ளதனபாவம் uḷḷadaṉapāvam, ெப. (n.)

உள்ளதன் இன்ைம பாரக்்க;see ulladan-inmai.

உள்ள

உள்ள  uḷḷadu, ெப. (n.)

   1. உள்ெபா ள் ( .ேபா 1.1.1. ற்.);; that which exists, which is prevalent or present

   2. ெமய்; truth, that which is true.

     "ஆவ ள்ளேத ையய" (கம்பரா. வனம் . 33);. 3 க்கப்பட்ட ;

 that which is destined.

     "உள்ளெதா ய ெவா வரக்் ெகா வர ் கம்" (நல்வ. 6);.

   4. ஆதன் soul, spirit.

     "உள்ள  ல்ல  மல்லதவ " ( வ். வாய். 1.2.4.);. (ெச.அக.);

   ம. உள்ள ;   க. உள்ள , உள்ளி ;ெத. உன்ன .

     [உள் → உள்ள + .]

உள்ளந்தண்

உள்ளந்தண்  uḷḷandaṇṭu, ெப. (n.)

   க தெ்த ம் ; bone of the neck. (cervical vertebrae.);

     "உள்ளந்தண்டற….. ஊட்  மரியா நின்றார"் (ெபரிய . அரிவா. 17);. (ெச.அக.);

     [உள் + அம் + தண் .]

உள்ளந்தம்

 
 உள்ளந்தம் uḷḷandam, ெப. (n.)

   உள்நம்பகம்; close confidence.

     [உள் → உள்ளத்தம்.]

உள்ளந்தாள்

உள்ளந்தாள் uḷḷandāḷ, ெப. (n.)

   உள்ளங்கால்; sole of

 the foot, opp to றந்தாள்.

     "உள்ளந்தானின் ச் யள ம்" ( வாச. 5.21);. (ெச.அக.);.

     [உள் + அம் + தாள்.]

உள்ளநிகழ்ச்

உள்ளநிகழ்ச்  uḷḷanigaḻcci, ெப. (n.)

   மனக்க த் ; intention, thought.

     "ேகண்மெனனா ள்ள நிகழ்ச்  ணரத்் னனால்" ( ரேபாத. 4.16);. (ெச.அக.);.

     [உள்ளம் + கழ்ச் .]
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உள்ளெந

உள்ளெந  uḷḷaneṟi, ெப. (n.)

   நிகழ்ச்  அளைவ; mode

 of reasoning.

     " ட் ய வ , ெவய் ண்டாெந  ெயன் ைவதம்மால்" (மணிேம. 27.55);. (ெச.அக.);.

     [உள்ள + ெந .]

உள்ளேநாய்

உள்ளேநாய் uḷḷanōy, ெப. (n.)

   மனேநாய்; distress of mind, mental pain, anguish,

     "உள்ளேநாய் ேவண்டா ரக்் " ( பஞ்.62);, (ெச.அக.);.

     [உள்ளம் + ேநாய்.]

உள்ளப் ணர்ச்

உள்ளப் ணரச்்  uḷḷappuṇarcci, ெப. (n.)

   தைலவ ம் தைல ம் உள்ளத்தாற் ங் ட்டம்; union of lovers, in mind, dist. fr. ெமய் ணரச்் .

     " ன்ன ள்ளப் ணரச்்  ரியதா ம்" (இலக். . 404);. (ெச.அக.);.

     [உள்ளம் + ணரச்் .]

உள்ளப

உள்ளப 1 uḷḷabaḍi, ெப. (n.)

   உண்ைம; truth உள்ளப  ெசால்லவா" (தனிப்பா.);. (ெச.அக.);.

     [உள்ள + ப . ப  = நிைலைம, இ ப் , நடப் .]

 உள்ளப 2 uḷḷabaḍi, . .எ. (adv.)

   1. உண்ைமயாக; truly, indeed.

     "உள்ளப  யா ர ் த …… இங் க்க" (தனிப்பா. 1,60,119);,

   2. தக்கவள ; in due measure. அவ க்  உள்ளப  ைடக் ம். (இ.வ.);.

     [உள்ள + ப . ப  + தன்ைம.]

உள்ள ள்ைள

 
 உள்ள ள்ைள uḷḷabiḷḷai, ெப. (n.)

பணக்காரப் ள்ைள, child of rich parents, opp. to வ ய ள்ைள. (ெச.அக);.

     [உள்ள + ள்ைள.]
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உள்ளம்

உள்ளம்1 uḷḷam, ெப. (n.)

   1. மனம்; mind, heart.

     "உள்ளத்தா ள்ள ந் ேத" ( றள். 282);.

   2. க த் ; thought, intention, purpose.

     "என் ங்கட ் ள்ளம்" ( வக. 2347);.

   3. ஊக்கம்; energy, zeal, fervour.

     "உள்ளற்க ள்ளஞ் வ" ( றள். 798);.

   4. அ யல்; consciousness, intellector thought,

     "உள்ள க்க டனா ம்" (மணிேம 30,87);.

   5. மனச ்சான்  conscience.

     "உள்ளத்தாற் ெபாய்யா ெதா  ன்' ( றள், 294);,

   6. ஆதன்; soul

     "ஐம்ெபா ைய யாண்ட்ங் கரசா ள நிற்ப" ( .ேபா. 5,1,1);.

   ம. உள்ளம்;   க. உள். ஒள்;   ேகாத. ட. உள்;   ட. ஒளி;   . உள்;   ெத. உல்ல ;   ெகாலா. ேலாபல்;   நா. 
ேலாபல்;   பர.் ஒெலக் ( .);;   ேகாண். ெலான்;   கட. உெல. உல்ெலன் ( );;   . உலா 
(உள்ளைற.);;   மால். உெல;   ரா. உரா. ( .);;     [உள் → உள்ளம்.]

 உள்ளம்2 uḷḷam, ெப. (n.)

உள்ளம்

 
 உள்ளம்  uḷḷammi, ெப. (n.)

   ம ந்தைரக்கப் பயன்ப ம் ஆழமா ள்ள  அம் ; a vessel made of granite stone with an oval shaped cavity, 
in which ingredients are pounded. (சா.அக.);.

     [உள் → அம் .]

உள்ளமட் ம்

 
 உள்ளமட் ம் uḷḷamaṭṭum,    . .எ. (adv.) இ க் ற வைர ம்; as long as (anything) lasts. (சா.அக.).

     [உள்ள + மட் ம்.]

உள்ள

 
 உள்ள  uḷḷamigudi, ெப. (n.)

   உள்ளக் ளரச்்  ( வா.);; zeal, enthusiasm (ெச.அக.);.

     [உள்ளம் + .]

உள்ள ைடயான்

 
 உள்ள ைடயான் uḷḷamuḍaiyāṉ, ெப. (n.)

   வான ல் ப ற் ையக் க் ம் பட்டப்ெபயர;் common title of certain astrol. works, as 
டாமணி ள்ள ைடயான், ரேம வர ள்ள ைடயான் (ெச.அக.);.

     [உள்ளம் + உைடயான். உள்ளம் = உண்ைம. உள்ள ைடயான் = வான ல் ெதாடரப்ான பல 
உண்ைமகைள உைடைமயாக் க் ெகாண்ட ல்.]
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உள்ளைம

 
 உள்ளைம uḷḷamai, ெப. (n.)

   உண்ைம; truth, sincerity. (J); உ ைம ெசால்  (இ.வ.);. (ெச.அக.);.

     [உள் → உள்ளைம (உண்ைம);. இ  யாழ்ப்பாண வழக் , த ழகத் ம் கல்லாத மக்கள் உ ைம 
எனக் ப் வர.்]

உள்ளரங்கம்

உள்ளரங்கம் uḷḷaraṅgam, ெப. (n.)

   1. அகத் ல் ைவப்ப ;   க க்கமான ; that which is secret, opp. to ெவளியரங்கம்.

   2. மைறவான ெசய் ; secret, private matter.

     [உள் + அரங்கம்.]

ட் ல் உள்ளைற ல் உடக்ாரந்்  யா க் ம் ெவளிப்படாமல் ேபசப்ப ம் க க்கமான உைரயாடல் 
அல்ல  ற் . யா க் ம் ெசால்லாமல் உள்மனத் ல் இ த் க் ெகாள்ள ேவண் ய அ ஞ்ெசய் .

     [உள் + அரங்கம்.]

உள்ளரங்

உள்ளரங்  uḷḷaraṅgu, ெப. (n.)

   மைன ன் உள்ளைற; room in the interior of a house.

     "உள்ளரங் ேல நின் பசாரச ்ெசால்லா க்கத் ெதாடங் னான்." (ெதய்வச.் ற . 204);. 
(ெச.அக.);.

     [உள் + அரங் .]

உள்ளல்

உள்ளல்1 uḷḷal, ெப. (n.)

க த்  ( வா.);. intention, thought (ெச.அக.);.

     [உள் → உள்ளல் = நிைன . க த் , எண்ணல்.]

 உள்ளல்2 uḷḷal, ெப. (n.)

   உள்ளான்; common snipe.

     "வாைள ள்ள றைலப்பட ம்" ( ரிக .7);. (ெச.அக.);.

     [உள் → உள்ளல். உள்ளான் பாரக்்க;see ullan.]

உள்ளலார்

உள்ளலார ்uḷḷalār, ெப. (n.)

   பைகவர;் enemies.

     "உள்ள லார ் ரநீெறழ" (ெபரிய . ேசக். 33);. (ெச.அக.);.

     [உள் + அல் + ஆர.் அல் (எம.);.]

உள்ளவன்

உள்ளவன் uḷḷavaṉ, ெப. (n.)

   1. உைடயவன்; he who has.

   2. ெபா ைடயவன்; moneyed man, rich person. (ெச.அக.);.

ம. உள்ளவன்.

     [உள்ள + அவன்.]
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உள்ளவா

உள்ளவா 1 uḷḷavāṟu, ெப. (n.)

   உண்ைம; that which is actual true right.

     "உள்ளவாெறனக் ைரெசய்ம் ன்' (ேதவா. 38

   5. 2.);. (ெச.அக.);.

     [உள்ள + ஆ . ஆ  = ெந .]

 உள்ளவா 2 uḷḷavāṟu,    . .எ. (adv.) உள்ளப ; truly. rightly, actually.

     [உள்ள + ஆ . ஆ  = வைக.]

உள்ளழைல

 
 உள்ளழைல uḷḷaḻlai, ெப. (n.)

   உடம் ட ்ெகா ப் ; internal heat in the system. (சா.அக.);.

     [உள் + அழைல.]

உள்ளழற்

 
 உள்ளழற்  uḷḷaḻṟci, ெப. (n.)

   உடம் ள்ேளற்ப ம்; inflammation of the internal organ of the body as in tuberculosis. (சா.அக.);.

     [உள் + அழற் .]

உள்ள -தல்

உள்ள -தல் uḷḷaḻidal,    2. ெச. .  (v.i.)

   மனம தல்; to lose heart.

     " அகவா ன் க்ேக க்ைகயன் க்ேக ள்ள யா நின்றாள்" (ஈ . 4.2.1);. (ெச.அக.);.

     [உள் (உள்ளம்); + அ -தல்.]

உள்ளவ

உள்ளவ  uḷḷavaṟivu, ெப. (n.)

   உள் ணர் , உள்ம னம்;     "உ …. உள்ளவ ைவ ையங்கந்த மாவன" (மணிேம. 30, 190);.

     [உள்ளம் + அ .]

உள்ள

 
 உள்ள  uḷḷaṟivu, ெப. (n.)

உள்ளவ  பாரக்்க;see ulla-vasivu.

     [உள் + அ .]

உள்ளள ம்

உள்ளள ம் uḷḷaḷavum,    . .எ. (adv.) உள்ளமட் ம்; as long as (anything) lasts.

     "ேவத ள்ள ம் ேவதக  ள்ளள ம்" (இராமநா. த்த 10);. (ெச.அக.);.

     [உள்ள+ அள ம்.]

உள்ளைற

உள்ளைற uḷḷaṟai, ெப. (n.)

   1. உள் ; inner room, closet.

   2. ெபட் ன் அைற; division in a drawer or box, pigeonhole. (ெச.அக.);

   3. லவைற (க ப்பக் கம்);: sanctum sanctorum in a temple.

   4. உடம் ட ்ப கள்; internal cavities of the body. (சா.அக.);.

ம. உள்ளற.

     [உள் + அைற.]
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உள்ளன்

உள்ளன் uḷḷaṉ, ெப. (n.)

   1. உள்ளி க் ம் ஆள்; one of the party or family, domestic. 

உள்ள ம் கள்ள மாய இ க் ன்றான்.

   2. உற்றவன்; near acquaintance.

   3. ேபார க் ம் தைலமா ; head or middle ox in the team for threshing grain. (W.); (ெச.அக.);.

     [உள் → உள்ளன்.]

உள்ளா-தல்

உள்ளா-தல் uḷḷātal,    6. ெச. . . (v.i.)

   1. வயப்ப தல்; to submit.

   2. உட்ப தல்; to be involved as in suffering 

ன்பத் ற் ள்ளானான்.

   3. உடன்ப தல்; to become privy to an affair. (W.); (ெச.அக.);.

     [உள் + ஆ  – உள்ளா  → உள்ளா-தல். ஆ தல் - ஆதல்.]

உள்ளாக் -தல்

உள்ளாக் -தல் uḷḷākkudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   உட்படசெ்சய்தல்; to cause to submit to bring into one's party or association;

 to cause to be involved, as in suffering. (ெச.அக.);

     [உள் + ஆக் .]

உள்ளா -தல்

உள்ளா -தல் uḷḷāṭudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   உளவ ய உள்ேள ப தல்; to have intimate intercourse with an enemy in order to effect ulterior object. (W.);.

     [உள் + ஆ .]

உள்ளா பைகவன்

 
 உள்ளா பைகவன் uḷḷāṭubagaivaṉ, ெப. (n.)

   உட் பைகவன்; enemy in the camp, snake in the grass, treacherous companion. (W.);

     [உள் + ஆ  + பைகவன்.]

உள்ளாைட

 
 உள்ளாைட uḷḷāṭai, ெப. (n.)

   மகளி ள் ைட; woman's undergarment, chemise. (W.); (ெச.அக.);.

ம. உள்ளாைட.

     [உள் + ஆைட.]

உள்ளாந்தம்

 
 உள்ளாந்தம் uḷḷāndam, ெப. (n.)

உள்ளந்தம் பாரக்்க: See ullandam.

     [உள்ளந்தம் → உள்ளாந்தம்.]

உள்ளாந்தரம்

உள்ளாந்தரம் uḷḷāndaram, ெப. (n.)

   1. ந வா ப்ப ; medial.

   2. உள்நம்பகம்; close confidence. (ெச.அக.);.

     [உள் → உள்ளந்தம் → உள்ளாந்தரம்.]
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உள்ளாப்

உள்ளாப்  uḷḷāppu, ெப. (n.)

   உடக் த் ; idea.

   2. க க்கம், மைறவான ெசய் ; secret.

     [உள் → உள்ளாப் .]

உள்ளாய்தம்

உள்ளாய்தம் uḷḷāytam, ெப. (n.)

   1. த க் ளடங் ய கத் ; sword-cane.

   2. உடம் ள் ள ைவக்காகப் பயன்ப த் ம் க ; any instrument set up for internal use in surgery.

     [உள் + ஆய்தம் - உள்ளாய்தம்.]

உள்ளார்

உள்ளார ்uḷḷār, ெப. (n.)

   1. இ ப்ேபார;் those who are present. 

இங் ள்ளாரக்் த் ெதரிந்த ெசய்  (உ.வ.);.

   2. உைடயவர;் those who possess, as money.

     "ஒண் ய ள்ளார"் (கந்த . சகத் ர. 6); (ெச.அக.);.

     [உள் = உள்ளார.் உள் = இ . உள்ளார ்= இ ப்பவர.் உள்ளவர ்= ெசல்வம் உள்ளவர.் உள்ளவர ்→ 
உள்ளார.் தாேன இ த்த ம் தன்பால் ெதான்ைற இ த் க் ெகாள்ள ம் (உள்.); அ ைன ன் 
ெபா ளா ம் அ ைன ெசய் ைன ம் ெசயப்பாட்  ைன ம் ெபா ளால் ைட ெபய ம்.);

 உள்ளார2் uḷḷār, ெப. (n.)

   பைகவர ்( டா.);; foes, enemies, as those who do not care or regard others.

     [உள்ளாதவர ்→ உள்ளாதார ்→ உள்ளார.்]

உள்ளால்

உள்ளால் uḷḷāl, . .எ. (adv.)

   1. உள்ளாைல பாரக்்க;see ullalai.

     " ந்ைத ள்ளால்" (ேதவா. 319);.

     [உள் + (ஆைல.); ஆல்]

உள்ளாலயம்

 
 உள்ளாலயம் uḷḷālayam, ெப. (n.)

   இதயம்; heart. (சா.அக.);.

     [உள் + ஆலயம்.]

உள்ளாைல

உள்ளாைல uḷḷālai, . .எ. (adv.)

   1. உட்பக்கம்; inside.

     "க ேசர ்நாற்றத் ள்ளாைல இன்ப ன்பக் க ேநரை்ம" ( வ். வாய். 8.8.2);.

ம. உள்ளால.

     [உள் + ஆைல. ஆைல = ற் . ற் ப்பக்கம், பக்கம்.)

உள்ளாள்

உள்ளாள் uḷḷāḷ, ெப. (n.)

   1. ட் ன் உ ப் னன்; member of a family or party, domestic.

   2. உளவ ேவான்ள்; traitor in the guise of a friend, spy. 

அவ க்  உள்ளாள் இ க் றான் ( ன்.);. (ெச.அக.);.

ம. உள்ளாள்.

     [உள் + ஆள்.]
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உள்ளாளம்

உள்ளாளம் uḷḷāḷam, ெப. (n.)

   உடம்பைசயாமல் உள்ளடக்கமாகப் பா ம் பாட் ; mode of singing without any motion of the features or limbs, 
in imitation of the Gandharwas 

கந்த வ ள்ளாளப் பாட ணர ்( வக. 658. உைர);.

     [உள் + ஆளம். பண்ணின் றத்ைதப் றத்தைசவால் லப்ப த் தாமல் ஒைசயளவாகேவ உள் க் ள் 
ஆ தல்.]

 உள்ளாளம்2 uḷḷāḷam, ெப. (n.)

த் ன் ேவ பா  ( ங்.); kind of dance. (ெச.அக.); 1

     [உள் + ஆளம். த்தா பவன் பாடாமல். உ ப்பைச கைள ெமய்ப்பா  ேதான்றக் காட்ட, 
அதற் ரிய பண்ணைச கைள உள்ளாளமாகப் பா க்காட் தல். இ  இக்காலப்பரதநாட் ய மா ற் .]

உள்ளாளனம்

உள்ளாளனம் uḷḷāḷaṉam, ெப. (n.)

உள்ளாளம்2 பாரக்்க;see ullalam2 (ெச.அக.);.

     [உள்ளானம் → உள்ளாளனம்.]

உள்ளா ங்கள்ளா
ம்

 
 உள்ளா ங்கள்ளா ம் uḷḷāḷuṅgaḷḷāḷum, ெப. (n.)

   இ  றத் க்  ணங் க் கள்ளமாய் நிற்பவன்; a treacherous person.

     [உள் + ஆள் + உம் + கள் + ஆள் + உம் + கள் + கள்ளம்.]

உள்ளான்

உள்ளான் uḷḷāṉ, ெப. (n.)

உள்ளன் பாரக்்க;see ullan (ெச.அக.);.

     [உள்ளன் → உள்ளான்.]

 உள்ளான்2 uḷḷāṉ, ெப. (n.)

   நீ ள் ழ் ச ்ெசல் ம் பறைவ; common snipe, gallinago media, of which there are many varieties.

     "உள்ளா ம் வ யா  ெமண் ணிக்ெகாண்  ( ற்றா. ற. 85.1);.

இனம் ேகாைர ள்ளான், ள்ளான், வாலாட் ள் தான். த க்  உள்ளான். ப்  உள்ளான், 
மா ள்ளான். ங்ைக ள்ளான், ேகா ள்ளான், ம ல் உள்ளான். வப்  க்  உள்ளான். காட்  
உள்ளான், கட் த்தைல உள்ளான், ெகா  உள்ளான்.

   த. உள்ல ;க. உல்லங்

     [உள் → உள்ளான். நீ ள் ழ் ம் இயல் பற்  உள்ளான் உள்ேள ெசல்வ .) எனப்பட்ட .]

 உள்ளான்3 uḷḷāṉ, ெப. (n.)

   ச் வைக; insect (ெநல்ைல.); (ெச.அக.);.

     [உள் → உள்ளான்.]

உள்ளி

உள்ளி1 uḷḷi, ெப. (n.)

   க வ , க த் ; that which is considered, thought.

     [உள் தல் = க தல். உள் → உள்ளி.

     'இ' . த. ஈ .]
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பள்ளி

பள்ளி2 paḷḷi, ெப. (n.)

   ெவண்காயம் ( ங்.);; onion, allium cepa. 2 ெவள்ைளப் ண்  ( .அ.);;

 garic. உள்ளில் பாரக்்க;see ullil. (ெச.அக.);.

   ம. உள்ளி;   க, உள்ளி, உரளி, உரள்ி, ேகாத உள்ய்;   ட ஊண்ய்;   . உல் , உள்ளி;   ெத. 
உல் ;   ேகாண். உல் ;   ெகாலா. உல் ;பர.் உல் , . ஊல் , உல் .

     [உள் + இல் – உள்ளில் → உள்ளி (உள்ேள ஒன் ம் இல்லாத .);]

 பள்ளி paḷḷi, ெப. (n.)

   1. இடம்; place.

     "ெசால் ய பள்ளி நிைல ன வா ம்" (ெதால். எ . 100.);

   2. ற் ர ்( ங்.);.

   3. இைடயரே்சரி; herdsmens village.

   4. நகரம் ( ங்.);; town.

   5. னிவர ்இ ப் டம்; hermitage, cell of recluese.

     "மாத  மாதவர ்பள்ளி

ளைடந்த ம்" (மணிேம. 18, 8.);

     "அறத் ைற ளங் ய அறேவார ்பள்ளி ம்" ( லப்.ஊரக்ாண். 11.);

   6. ேகா ல்; temple.

உள்ளிக்ேகாளம்

 
 உள்ளிக்ேகாளம் uḷḷikāḷam, ெப. (n.)

   க த் ன் ழ் மாரப்ைற ள் ரண்  கா ம் ேகாளம்; a two-lobed body in the neck and the thorax of an infant 
- thymus gland.

     [உள் + ேகாளம்.]

உள்ளிட்டம்

உள்ளிட்டம் uḷḷiṭṭam, ெப. (n.)

   இழப் ; loss, ஏற்ற உள்ளிட்டம் வாராமல் காத்  ேநாக்கக் கடவராக ம் ( . கல். 475);.(ெச.அக.);.

ம வ. இழப் , ேபாக் , ேபா .

     [உள் → உள்ளி  = உள்ேள தல், சரிதல், இழந் ேபாதல், உள்ளி  → உள்ளிட்டம் = உட் ந்  
ேபான . ஒன்  ல்லாமற் ேபான . ைற  பட் ப் ேபான . ெபா ள் இழப் .]

உள்ளிட்டார்

உள்ளிட்டார ்uḷḷiṭṭār, ெப. (n.)

   1. ட்டாளிகள். 

 partners concerned in the same bargain, co-partners in land, co-heirs. 

சாத்தைன ம் அவ ள்ளிட்டாைர ம் ேசரந்்த காணி.

   2. தலானவர;் all the rest,

     'and company'.

     "ெசத்தன ெர வர ் ங்கேசனைன ள்ளிட் டாேர" (பாரத. ப ேன. 100);. (ெச.அக.);.

     [உள் → உள்ளி  → உள்ளிட்டார.்]

1429

www.valluvarvallalarvattam.com 6203 of 19068.



உள்ளி -தல்

உள்ளி -தல் uḷḷiḍudal,    1

   8. ெச. ன்றா , (v.t.);

   உள்ளடக் தல்; to include, comprise.

     "உைரயா ரியைர உள் ளிட்ேடா ெரல்லா ம்" (ெதால்.. த். 45);. (ெச.அக.);.

     [உள் + இ .]

உள்ளிைட

உள்ளிைட uḷḷiḍai, ெப. (n.)

   1. உள்ளிடம்; inner space.

     "உள்ளிைட ய த்த ேகாட்டத் " (இர . தசரத. 51);.

   2. மந்தணம்; private affair, secret, 

உள்ளிைட பாரக்்க வந்  நிற் றான் ( ன்.);.

   3. இ ப் ன் உட்பக்கம்; pelvis, inside the hip. (ெச.அக.);.

ம. உள்ளிட.

     [உள் + இைட.]

உள்ளிைடயானவ
ன்

 
 உள்ளிைடயானவன் uḷḷiḍaiyāṉavaṉ, ெப. (n.)

   இனத்தான்; one of our fold or party. (W.); (ெச.அக.);.

     [உள்ளிைட + ஆனவன்.]

உள்ளித் ரி

 
 உள்ளித் ரி uḷḷittiri, ெப. (n.)

   உள்ளிப் ண் ன் உள் ளி க் ம் ப ; clove of garic (ெச.அக.);.

     [உள்ளி + ரி.]

உள்ளிப்பல்

 
 உள்ளிப்பல் uḷḷippal, ெப. (n.)

உள்ளித் ரி பாரக்்க: see ullittiri. (ெச.அக.);.

     [உள்ளி + பல்.]

உள்ளிப்

 
 உள்ளிப்  uḷḷippūṭu, ெப. (n.)

உள்ளிப் ண்  பாரக்்க;see ulli-p-pundu.

     [உள்ளி + ( ண் .); .]

உள்ளிப் ண்

 
 உள்ளிப் ண்  uḷḷippūṇṭu, ெப. (n.)

   உள்ளி; garic

 or onion (ெச.அக.);.

     [உள்ளி + ண் . ள் → ள் → ண் → ண் .]
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உள்ளியாமணக்

 
 உள்ளியாமணக்  uḷḷiyāmaṇakku, ெப. (n.)

   யாமணக் ; a variety of castor plant-ricinus communis.

     [உள்ளி + ஆமணக் .]

உள்ளிெயண்ெண
ய்

உள்ளிெயண்ெணய் uḷḷiyeṇīey, ெப. (n.)

   1. உள்ளியாம ணக்ெகண்ெணய்; oil extracted from a variety of castor seeds.

   2. ெவள்ைளப் ண்  எண்ெணய்; oil obtained from garlic. (சா.அக.);.

     [உள்ளி + எண்ெணய்.]

உள்ளி ப்

உள்ளி ப்  uḷḷiruppu, ெப. (n.)

   1. ைவப் நி ; reserve cash.

   2. க லக்காவல்; watching the treasury. (ெச.அக.);.

ம. உள்ளி ப் .

     [உள் + இ ப் .]

உள்ளில்

உள்ளில்1 uḷḷil, ெப. (n.)

   உள்ளிடம்;   உட்பக்கம்; Inside.

     [உள் + இல் = உள்ளில்.]

 உள்ளில்2 uḷḷil, ெப. (n.)

   1. ெவங்காயம்; onlon.

   2. ெவள்ைளப் ண் ; gartic.

     [உள் + இல் = உள்ளில் = உள்ேள ஒன் ம் இல்லாத . உள்ளில் = உள்ளி என ம ய .]

உள்ளில்ேநாய்

 
 உள்ளில்ேநாய் uḷḷilnōy, ெப. (n.)

   உடம் ள்ளி க் ம் ேநாய்i; internal disease. (சா.அக.);.

     [உள்ளில் + ேநாய்.]

உள்ளி ழ

உள்ளி ழ  uḷḷiviḻvu, ெப. (n.)

   பண்ைடக்காலத் க் க ரில் நிகழ்ந்த ழா; name of a festival in Karuvur, the ancient Cera capital.

     "ெகாங்கர ்மணியைர யாத்  ம னா  ள்ளி ழ னன்ன" (அகநா. 368);.

     [உள்ளி + ழ . உள்ளிைய (ெவங்காயம்.); ஒத்த ெவண்கல மணிகைள இ ப் ல் கட் க்ெகாண்  
ஆ ம் ழா ஆகலாம்.]

உள்ளி ழா

உள்ளி ழா uḷḷiviḻā, ெப. (n.)

உள்ளி ழ  பாரக்்க;see ulliavilavu.  

அைவ ம ைரயாவணி ய ட்டேம உைற ரப்் பங் னி த்தரேம க ர ்உள்ளி ழாேவ ெயன் ைவ 
ேபால்வன (இைற.16, உைர);. (ெச.அக.);.

     [உள்ளி + ழா.]

உள்ளி ச் -தல்

உள்ளி ச் -தல் uḷḷiḻiccudal,    6. ெச. ன்றா . (v.t.)

   உடெ்காள் தல்; to gulp, to swallow. 

ஸாரஸ்யத்தாேல உள்ளி சச் ம் மாட்டாேத உ ழ ம் மாட்டாேத ந ேவ நாக்க ேல ைவத் க் ற 
ப ையச ்ெசால்  தல் ( வ். ெந ந். 11. வ்யா.);. (ெச.அக.);.

     [உள் + இ ச் .]
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உள்ளினர்

உள்ளினர ்uḷḷiṉar, ெப. (n.)

   அ க்கமானவர ்(  வ ட.்2, பக். 43);; intimate friends. (ெச.அக.);.

     [உள் = உள்ளினர.் உள் = மனம்.]

உள்ளீ

உள்ளீ  uḷḷīṭu, ெப.(n.)

   1. உள்ளி க் ஞ்சத் ; that which is within, as the kernel in a nut. 

அ ெவன் ள்ள ீ ன்ைம ன், மக்கட் பத ெயன்றார.் ( றள். 19

   6. உைர).

   2. உள்ளான க த் ; inner meaning, inherent substance,

     "அவ்ெவ த் ள்ளீ  ம த் " (காஞ் ப். கட ள்.18);.

   3. உடன்ப க்ைக; bond (W.);. 4.

   மந்தணம்; secret. 

உள்ளடீ் க்காரியம் ( ன்.);.

   5. உள்ேள இடப்பட்ட . (ஆ.ஆக.);; that which is kept inside. (ெச.அக.);.

   6. இனிப்  ேபான்ற பணியாரங்க ளில் உள்ளி ம் ெபா ள். 

 the essential inclosed in a cake.

     [உள் + ஈ . இ  → ஈ .]

உள்

உள் 1 uḷḷudal,    6. ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. நிைனதல்; to think of, remember.

     "ஒ ைச ெயா வைன ள்ளி" ( றநா. 121);.

   2. ஆராய்தல்; to revolve in the mind, Investigate.

     "உள்ளப்ப வன ள்ளி" ( க்ேகா. 87);.

   3. நன்  ம த்தல்; to honour esteem.

     "ேவந்தன்க ெறய்  ள்ளப் ப ம்" ( றள். 655);.

   4. ம்ப நிைனத்தல்; to recollect.

     "உள்ளிேன ெனன்ேறன்மற் ெறன் மறந்  ெரன்ெறன்ைனப் ல்லாள் லத்தக் கணள்" ( றள், 1316);

   5. இைட டா  நிைனத்தல்; to think without ceasing. (ெச.அக.);.

     [உள் → உள் ]

 உள் 2 uḷḷu, ெப. (n.)

   நிைன , க த் ; thought, idea.

     [உள் → உள் .]

 உள் 3 uḷḷu, ெப. (n.)

   உள்ளான்; common snip.

உள் க் க்ெகா -
த்தல்

உள் க் க்ெகா -த்தல் uḷḷukkukkoḍuttal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

   உண் ம்ப  ம ந்  ெகா த்தல்; to administer internally, as medicine.

     [உள் → உள் க்  + ெகா .]
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உள் செ்சல்( )-
தல்

உள் செ்சல்( )-தல் uḷḷuccelludal,    1

   3. ெச ன்றா . (v.t.);

   1. நிைனேவா தல்; to pursue in thought. ஸரவ்ஜ் ஞனானவைன உணரத்்த ேவண் ேற உள் செ்சல்  
ற  ( ல், ப்பா. 21.வ்யா.);.

     [உள் → உள்  + ெசல்.]

உள் டன்

உள் டன் uḷḷuḍaṉ, ெப. (n.)

   1. பணிகாரத் ள்ளீ ; ingredients inclosed in the interior of a cake or tart.

   2. உட் டக்ைக; matter within, hidden meaning. (ெச.அக.);.

     [உள் + உடன்.]

உள் ப்

 
 உள் ப்  uḷḷuḍuppu, ெப. (n.)

   உள்ளாைட; inner garment.

ம. உள் ப் .

     [உள் + உ ப் .]

உள் ைட

உள் ைட1 uḷḷuḍaidal,    2. ெச. . . (v.i.)

   1.மன தல்; to be heart broken, sorely grieved.

     " ணிக் ள் ைடந்ேதன்" (மைறைச. 63);.

   2.  ஞ் ைததல்; to be destroyed utterly.

     "ஊக் த்தாங்ெகாண்ட ரதங்க ள் ைடய" (நால . 57);. (ெச.அக.);.

     [உள் + உைடதல்.]

 உள் ைட2 uḷḷuḍai, ெப. (n.)

   1. ேகாவணம். (சா.அக.);; Inner garment worn by man;

 strip of cloth used as man's fore-lap to cover nudity.

   2. உடச்டை்ட; shirt, inner garment. (ெச.அக.);.

     [உள் + உைட.]

உள் ணர்ச்

 
 உள் ணரச்்  uḷḷuṇarcci, ெப. (n.)

   உள் ணர் ;   அ ; inner consciousness, awakening of the mind, knowledge.

ம. உள் ணரச்் .

     [உள் → உணரச்் .]

உள் ப் ைட

உள் ப் ைட uḷḷuppuḍai, ெப. (n.)

உட் ைள (ப ற் ப். 47.

   5. உைர); hole in a pipe, spout (ெச.அக.);.

     [உள் → உள்  + ைட = உள் ப் ைட. ைழ – ைட.]
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உள் ர்

 
 உள் ர ்uḷḷuyir, ெப. (n.)

   உள் ஆதனா ய கட ள்; God, who is the inmost life of all creation. (ெச.அக.);.

     [உள் + உ ர.்]

உள் ர்க் ன்

 
 உள் ரக்் ன்  uḷḷuyirkkuṉṟu, ெப. (n.)

   நத்ைத; snail, (W.); (ெச.அக.);.

     [உள் + உ ரக்் ந்  = உள் ரக்் ந் . உ ரக்் ந்  உ ரப்்ப , ச் வ . உ ரக்் ன்  
(ெகா.வ.);.]

உள் க்

 
 உள் க்  uḷḷurukki, ெப. (n.)

   கைணேநாய் (இங்.ைவ.);; wasting disease of childhood, tabes

 Mesenterica. (ெச.அக.);.

     [உள் + உ க் .]

உள் -தல்

உள் -தல் uḷḷurugudal,    5. ெச. . . (v.i). 

   மனங் கைரதல்; to melt, as the heart.

     "உண்ணிைறந்த ேபரன்பா ள் " (தா .ெபா ள். 10);. (ெச.அக.);.

     [உள் + உ .]

உள் ல

 
 உள் ல  uḷḷulavu, ெப. (n.)

ற்ெறா ைவ பாரக்்க;see cirroduvai.

     [உள் + உல .]

உள் ள

உள் ள  uḷḷuḷavu, ெப. (n.)

   உடந்ைத; collusion.

     "உள் ளவான கைடக்காரரக்ள்" (ம .களஞ். 1.9);. (ெச.அக.);.

     [உள் + உள .]

உள் றப்

 
 உள் றப்  uḷḷuṟappu, ெப. (n.)

   ெநஞ் ரம்; timess

 of mind.

   ம வ. ணி . உரம்;ம. உள் றப் .

     [உள் + உறப் .]

உள் -தல்

உள் -தல் uḷḷuṟudal,    4. ெச. . . (v.i.)

   உள்ளி த்தல், உட்ப தல்; to be in, concerned in, involved. (ெச.அக.);.

     [உள் + உ .]
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உள்

உள் 2 uḷḷuṟuttal,    4. ெச. ன்றா . (v.i.)

   1. உடெ்ச த் தல்; to thrust in, insert, instil, as principles.

     "மடெ்ப ங் ைக னின் ம ந்ைத ள் த்தான்" (கந்த . மாரக்். 132);.

   2. உடக் தல்; to consider, think about.

     "உள் த் தேனா ெடாத் ப் ெபா ண் ெகன" (ெதால். ெபா ள். 48);.

   3. உள்ளி தல்; to include, comprise.

     "ேதா  ள் த்த வா ல்" (ெதால். ெபா ள். 149);. (ெச.அக.);.

     [உள் + உ .]

உள் ப்

 
 உள் ப்  uḷḷuṟuppu, ெப. (n.)

   உடம் ன் உள்ேள இ க் ம் உ ப் கள்; the internal organs of the body.

     [உள் + உ ப் .]

உள் ைற

உள் ைற1 uḷḷuṟai, ெப. (n.)

   1. உடக் த் ; inward thought real opinion, the thing intended. உன் உள் ைற எ ? ( ன்.);.

   2. மைறெபா ள்; hidden meaning. இப்பாட் ற்  உள் ைற யா ?

   3. ஆ க க் க் ெகா க் ந் தைலப் ; subject matter proposed tor composing a verse impromptu.

     "ஒ வன் ேநர ்ெகா த்த ள் ைறக் கப்ேபா  உைரப்பதைன யாெசன்றார"் (ெவண்பாப். ெசய். 2);.

   4. ெபா ளடக்கம்; contents. as of a book

   5. உள் ைற வமம் பாரக்்க;see ullurai-y-uvamam.

     "உள் ைற ெதய்வெமா ந்தைத நில ெனனக் ெகாள் ம்" (ெதால், ெபா ள். 47);. (ெச.அக.);.

ப்பால் லப்ப த் ம் க த்  உள் ைற எனப்ப ம் அன் ணரை்வ மட் ம் லப்ப த் க் காட் ம் 
ப்  இைறச்  என ேவ  ரித் க் காட்டப்ப ம்.

     "அன் த ந இைறச் ட ்கட்ட ம்" (ெதால், ெபா ள் 231); என்றார ்ெதால்காப் யர ்உள் ைற ன் 
பாற்பட்ட ப்  ெதய்வ மல்லாத க ப்ெபா ள்கைளப் பற் க்ேகாடாகக் ெகாண்  வ ம்.

     [உள் + உைற.]

 உள் ைற2 uḷḷuṟai, ெப. (n.)

   1. உட் கட் ம் ம ந் ; any medicine given to be taken internally.

   2. ண் ைர க க்  உள்ேள கட் ம் ம ந் ; any medicine which is inserted into Cavities of sores.

     [உள் + உைற.]

உள் ைற வமம்ப

 
 உள் ைற வமம்ப uḷḷuṟaiyuvamamba, ெப. (n.)

   ெவளிப்ப ைடயானன் க் ப்பாற் ெபா ைளப் லப்ப த் ம் உவமம்; indirect suggestion by which an 
author who does not propose to explicitly state his idea, endeavours, however, to present it through the skilful employment of 
such telling comparisons as would help people to infer there from that he actually intended to convey, opp to ஏைன வமம்.

     [உள் + உைற + உவமம்.]
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உள் ர்

உள் ர ்uḷḷūr, ெப. (n.)

   1. ஊரந்ா ; heart of a town, interior of a village.

   2. ெசாந்த ர;் own town, home.

     "உள்  ரி ந் ர ்ெகான்ேன க யா " (நால . 286);, (ெச.அக.);.

     [உள் + ஊர.்]

உள் ர்சச்ரக்

உள் ரச்ச்ரக்  uḷḷurccarakku, ெப. (n.)

   1. உள்நாட்  ம ந் சச்ரக் ; local product, indigenous drugs. 

   2.ெசாந்த ஊரில் ைள ம் ெபா ள்; local product.

     [உள் + ஊர ்+ சரக் .]

உள்ெளரிசச்ல்

 
 உள்ெளரிசச்ல் uḷḷericcal, ெப. (n.)

   ெபாறாைம; envy, jealousy. (ெச.அக.);.

     [உள் + எரிசச்ல்.]

உள்ெளரி

 
 உள்ெளரி  uḷḷerivu, ெப. (n.)

   உள்ளழற் ; inflammation

 of the internal organs.

     [உள் + எரி .]

உள்ேள

 
 உள்ேள uḷḷē,    . .எ. (adv.) உள்ளாக;   அகத்த; inside.

ம. உள்ேள.

     [உள் + ஏ - உள்ேள.]

உள்ேளேபா -தல்

உள்ேளேபா -தல் uḷḷēpōṭudal,    1

   9. ெச. ன்றா , (v.t.);

   தன்வயப்ப த் தல்; to get into one's power, bring

 over to one's interests. (W.); (ெச.அக.);.

     [உள்ேள + ேபா .]

உள்ேள றக் -தல்

உள்ேள றக் -தல் uḷḷēyiṟakkudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ங் தல்; to swallow.

   2. உள்ேள ம்ப  ெசய்தல்; to let in (சா.அக.);.

     [உள் → உள்ேள + இறக் .]

உள்ெளா க்கம்

 
 உள்ெளா க்கம் uḷḷoḍukkam, ெப. (n.)

   தன்னடக்கம்; self control. (ெச.அக);.

     [உள் + ஒ க்கம்.]
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உள்ெளா

 
 உள்ெளா  uḷḷoli, ெப. (n.)

உள்ேளாைச பாரக்்க;see

 ullosai.

     [உள் + ஒ ]

உள்ெளாற் -தல்

உள்ெளாற் -தல் uḷḷoṟṟudal,    1

   5. ெச. . . (v.i.);

   உண்ணிகழ்ச் ைய உய்த் ணரத்ல்; to discern a thing that is hidden from public view.

     "உள்ெளாற்  ள் ர ்நகப்ப வர"் ( றள். 927);. (ெச.அக.);.

     [உள் + ஒற் .]

உள்ேளாக்காளம்

 
 உள்ேளாக்காளம் uḷḷōkkāḷam, ெப. (n.)

   மட்டல்; inclination to vomit.

     [உள் + ஒக்காளம்.]

உள்ேளாைச

உள்ேளாைச uḷḷōcai, ெப. (n.)

   1. உள்ெளா  ( ங்.);; internal sound unheard by others. as the beating of the heart

   2. ெமல்ேலாபைச ( வா.);; low note, as of a lute. (ெச.அக.);

     [உள் + ைச.]

ெஞளிர,் ெதளிர,் நால் , ைழ . க்கம், ரல், ரல் . ைழ  த யவற் ன் உள்ளாளம் 
உள்ேளாைச எனப்ப ம்.

உளகன்

உளகன் uḷagaṉ, ெப. (n.)

   உள்ளானவன்; one who is subjected to, enthralled.

     "பல் ைனக்ேக ளகெரல்லாம்" ( ற். 61);.

     [உள் → உள்கன் → உளகன்.]

உள

உள 1 uḷagu, ெப. (n.)

   உட் ைள ள்ள யா ன் தண் ; stem of the yal.

     "உள  ைர  ன்ைகயவேளா ம்" (ேச . த ம த். 22);. (ெச.அக.);.

     [உள் → உள .]

 உள 2 uḷagu, ெப. (n.)

   ற் ாரெ்வா ;   ைலம ப் க் ப்ேப ; standard rate, as for assessment;

 register or detailed account of the lands in a village. (ெச.அக.);.

     [ஒ ங்  → ஒ  → ஒள  → உள . (ெகா.வ.);. ஒ  பாரக்்க;see olugu.]

உளதா-தல்

உளதா-தல் uḷatātal,    18 ெச. . . (v.i.)

   1. உண்டாதல்; to originate, come into being.

     "இல காரிய த ளதா  ெமன்னில்" ( . . 1.7);.

   2. இ த்தல்; to exist (ெச.அக.);.

     [உள  + (ஆ தல்.);. ஆ-தல்.]
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உள

உள  uḷadu, ெப. (n.)

   1. இ ப்ப ; that which is

   2. ெமய்ம்ைம; truth.

     "இைலெயனி ளேத ெசால்" (ைவராக்.சத. 27);. (ெச.அக.);.

ம. உள .

     [உள்ள  → உள .]

உளப்ப

உளப்ப 1 uḷappaḍudal,    20. ெச. . . (v.i.)

   இைசதல்; to agree. (W.); (ெச.அக.);.

     [உள்ளம் → உளம் + ப .]

 உளப்ப 2 uḷappaḍudal, ெப. (n.)

   20. ெச. . . (v.i.);

   1. உள்ளடங் தல்; lo be included.

     "அன்ெனன் ள  ளப்பட" (ெதால். எ த். 119);.

   2. உரியதாதல்; to be proper, fitting, appropriate.

     "மன்னவற் ளப்ப  கடன் ைற த ஞ (கந்த . நாட.் 25);. (ெச.அக.);.

     [உள் → உள → ப .]

உளப்ப த்

உளப்ப த் 1 uḷappaḍuddudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. மனத் ட ்ெகாள் தல்; to bear in mind, keep in remembrance,

     "ஈ ளப்ப த் த் ர ்நீர'் (உபேத சகா ரா . 90);.

     [உள் → உளம் + ப த் .]

 உளப்ப த் 2 uḷappaḍuddudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   உட்ப த் தல் ( ன்.);; to include, cause to agree.

     [உள் + ப த் .]

உளப்ப -தல்

உளப்ப -தல் uḷappaṟidal,    4. ெச. . . (v.i.)

உளவ  பாரக்்க;see ulavari. (ெச.அக.);

     [உள்ளாப்  → உளப்  + அ . (ெகா.வ.);]

உளப்பாட் த்தன்
ைம

உளப்பாட் த்தன்ைம uḷappāṭṭuttaṉmai, ெப. (n.)

   ன்னிைல, படரக்்ைக டத்தாைரத் தனித்தனிேய ம் ேசரத்்ேத ம் உடன் ட் ந்தன்ைம டம் 
(நன். 332. த்.);;     [உள் → உளப்ப  → உளப்பா  → உளப்பாட்  + தன்ைம.]

உளப்பாட் ன்
னிைல

 
 உளப்பாட் ன்னிைல uḷappāṭṭumuṉṉilai, ெப. (n.)

   படரக்்ைக டத்தாைர உடன் ட் ம் ன்னிைல;     [உளப்பாட்  + ன்னிைல.]

1438

www.valluvarvallalarvattam.com 6212 of 19068.



உளப்பா

உளப்பா 1 uḷappāṭu, ெப. (n.)

   1. எண்ணம்; object. intention, purpose.

     " யற் ம் உளப்பா ன் " ( க்ேகா. 1

   4. உைர).

   2. மனத் யர;் mental suffering, sorrow, gret.

     "உளப்பா ணரப்வர ்யாவர"் (தா . ஆரணம், 6); (ெச.அக.);.

     [உளம் + ப  - உளப்ப   → உளப்பா .]

 உளப்பா 2 uḷappāṭu, ெப. (n.)

   உட்ப த் ைக; including, enclosing. 

உளப்பாட் த் தன்ைமப் பன்ைம. (ெச.அக.);.

     [உள் + ப  – உளப்ப  → உளப்பா .]

உளப்

உளப்  uḷappu, ெப. (n.)

   ந க்கம்; trembling, shaking.

     "தன் ளப்ப ந் தைகைம தன்னால்" (கம்பரா. இராவ ணன்களங், 15);. (ெச.அக.);.

     [உள+  → உளப் .]

உளம்

உளம் uḷam, ெப. (n.)

   1. உள்ளி க் ம் மனம்; mind, heart.

   2. மார் ; breast.

     "நரிமா ளங் த்த வம் னில்" (நால . 152);.

   3. எண்ணம்; thought (ெச.அக.);.

ம. உளம்.

உளம்

உளம் 1 uḷambudal,    6. ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. அைலத்தல்; to stir up, beat up, as game,

     "ைகம்மா ளம் நர"் (க த். 23);.

   2. தைரத் தட்  ேவடை்ட லங்ைகக் ளப் தல்; to drive out the animals from thicket in hunting.

     [உல் → உள் → உள → உளம் .]

 உளம் 2 uḷambudal,    1

   5. ெச.  (.v.i.); ஒ  எ ப் தல்; to make a noise, to howl.

     " நரி ளம் ம்." (அகநா. 94);.

     [உல் → உள் → உள → உளம் .]

உளைம

உளைம uḷamai, ெப. (n.)

   உண்ைம; truth reality.

     "உளைம ணரா ெதா ங் " ( .ெவ. 10, காஞ் . 5);. (ெச.அக.);.

ம. உளைம.

     [உள் → உளைம.]
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உளர்

உளர1் uḷartal,    5. ெச ன்றா  (v.t.)

   1. ேகா தல் 

 to adjust, smooth out, as birds their feathers.

     "க ளரி" ( ந். 82);.

   2. தைல ம ர ்ஆற் தல்; I spread out and draw the fingers through, as in dryin we hair.

     " ந்த ளர" (க த். 105);.

   3. அைசத்தல் 

 to shake, cause to move or fly about.

     " ைரவளர ் ந்தல் வைரவளி ளர" ( றநா. 133.4);.

   4. த தல்; scatter, throw about, strew,

     "கைனத் வண் ளரந்்  தாரக்் காைள வ கன்னேரா" ( வக. 707);.

   5. தட தல் to draw the fingers over, as a bow string.

     "வல் ன்ஞ ளர் ேய" (க த் 7);.

   6. யாழ் த யன இைசதல்; go to thrum, as a yal;

 to play, as an instrument

     "ெமன்ெமா  ேமவலரின்னரம் ளர" ( .142);

   7. கலக் தல்; to disturb, ruffle, stir up, as fish the water of a pool.

உளர்ச்

உளரச்்  uḷarcci, ெப. (n.)

   1. ழற் ; whirling.

   2. உளரப்் . shaking.

     [உல் → உள் → உள → உளர ்→ உளரச்் .]

உளர்ப்

உளரப்்  uḷarppu, ெப. (n.)

   அைலக்ைக; stirring, shaking

 Agitating.

     " ர ளரப்்ப ழ்ந்த" ( . 198 (ெச.அக.);.

     [உளர ்→ உளரப்் .]

உளர்

உளர் 1 uḷarvu, ெப. (n.)

   1. அைசைக; moving

   2. யாழ்வா க்ைக; playing a yal.

     "ைக ளர் ன் யா ைக ெகாண்ட னவண் " (க த்.131.8);.

   3. ழ ைக whirling, whiffling, turning (W.); (ெச.அக.);.

     [உல் → உள் → உள → உளர ்→ உளர் .]

 உளர் 2 uḷarvu, ெப. (n.)

   ேபெரா ; loud noise.

     [உல் → உள் → உள → உளர ்→ உளர் .]

உளவ -தல்

உளவ -தல் uḷavaṟidal,    2. ெச. . . (v.i.)

ப்ப தல் to spy out the secrets of a person, family or state, to some sinister object. (ெச.அக.);.

     [உள  + அ -தல்.]
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உளவன்

உளவன் uḷavaṉ, ெப. (n.)

   ப்பாள்; spy he who in the secret;

 secret agent.

     "உளவனில்லாம ர யா  ( மேர. சத. 91);. (ெச.அக.);.

   . உள ;க., ெத. ஒல .

     [உள  → உளவன்.]

உளவாடம்

 
 உளவாடம் uḷavāṭam, ெப. (n.)

   ன்பணம்; advance of money. (ெச.அக.);.

     [உள்ளவடம் → உளவடம் → உளவாடம் உள்ளவடம் உள்ளதா ய ெபா ைள ன்பணமாக இ தல்.]

உளவாள்

 
 உளவாள் uḷavāḷ, ெப. (n.)

ப்பாள் spy, male or female. (ெச.அக.);

     [உள  + ஆள்.]

உளவாளி

உளவாளி uḷavāḷi, ெப. (n.)

   1. உளவாள். (தா ல்.நா.);; spy, informer.

   2. உள  பாரக்்க;see ulavu. (ெச.அக.);.

     [உள  + ஆள் + இ.]

உள

உள 1 uḷavu, ெப. (n.)

   1. மந்தணம்; secrecy privacy.

     "உள  ேலெயனக் ள்ள வா ணரத்் ன்" (தா . எனக்ெகன.19);.

   2. உள்ளரா ம் ப் ; secret internal affair espied or ascertained by an emissary in disguise to be afterwards disclosed 
to others.

   3. ேவ ; spying, prying espionage.

     "கண்ணிற்கண்ட ள " (கம்பரா. ணி . 116);.

   4. ஒற்றன்t; spy, informer.

   5. வ ; means, method, expedient.

     "ஊைழ யகற்ற ளவ யாப் ெபாய்யனிவன்" (அ ட்பா. 11. எ த்த . 24);.

   6. உள்ளதன்ைம; real nature.

     "உளவ ந்ெதல்லா நின் ெசய லாெமன" (தா . எனக்ெகன. 2);.

   ம. . உள ;க, ெத. ஒள .

     [உள் → உள .]

 உள 2 uḷavu, ெப. (n.)

உளவன் பாரக்்க;see ulavan. (ெச.அக.);.

     [உள் + உள .]
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உள காரன்

 
 உள காரன் uḷavukāraṉ, ெப. (n.)

உளவன் பாரக்்க;see ulavan (ெச.அக.);.

     [உள  + காரன்.]

உளறல்

உளறல் uḷaṟal, ெப. (n.)

   1. ேபெரா  ( ங்.);; shouting, clamour, sound of many voices.

   2. ழ பைடயான ெமா ; incoherent speaking. (ெச.அக.);.

     [உள  + உளறல்.]

உள -தல்

உள -தல் uḷaṟudal,    10 ெச. . . (v.i.)

   1. ஆரவாரித்தல் ( ங்.);; to roar, shout, vociferate.

   2. கண்டப  தற் தல்; to clamour without sense, utter unmeaning vociferations, speak incoherently as through fear, 
talk blatanty.

     "பந்த மயக் க்கப் பற்ெறா ந்ேத ெனன் ள ம்" (தா . பராபர. 336);. (ெச.அக.);.

   ம. உள க;   க. ஒள ;   ெத. ஊல் (நரி ஊைள டல்);;பட ஊவ க்  (ஊைள டல்.);

     [உளரத்ல்=அைசத்தல், ந ங் தல், ஒ த்தல். உள → உள .]

உள ப

 
 உள ப  uḷaṟubaḍi, ெப. (n.)

உள பைட பாரக்்க;see ularu-padai. (ெச.அக.);.

     [உள  + ப  = உள ப  → உள பைட → உள ப .]

உள பைட

 
 உள பைட uḷaṟubaḍai, ெப. (n.)

   ேபச் ற் ழ ைக; incoherence in speaking. (ெச.அக.);.

     [உள  + ப  = உள ப  → உள பைட.]

உள வாயன்

 
 உள வாயன் uḷaṟuvāyaṉ, ெப. (n.)

   தற் ேவான்; babbler, he that chatters. 

ஊைமக் ள வாயன் உற்பாத ண்டம். (ெச. அக.);.

     [உள  + வாய் + அன்.]
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உளி

உளி1 uḷi, ெப. (n.)

   1. தச் க்க க ெளான் ; chisel.

     " ளி ன்ற ரிைல" (ெந நல். 119);.

   2. கணிச்  ( வா.);. 

 battle-axe. 

   3 த் ரிக் ங்க ; burin, engraver's tool. (W);

   4. நகஞ் ; barber's instrument for paring nails. (J.);

   5. ரை்ம; sharpness;

   ம., க., . உளி;ெத. உ  ேகாத, ட. உள்ய்.

     [உள் → உளி = உள்ேள ெசல்வ . ெவட் வ .]

 உளி2 uḷi, ெப. (n.)

   இடம் ( ங்.);; place (ெச.அக.);.

     [உளி → உளி.].

 உளி3 uḷi, இைட. (part)

   1. ஓர ்ஏழ . ( . 95);; in or at a loc ending.

   2. ன்றாம் ேவற் ைமப் இைடசெ்சால் ( றள். 545, உைர);; by or along. a particle having the force of an instr. 

உளிக் த்

 
 உளிக் த்  uḷikkuttu, ெப. (n.)

   ட் யாற் த் ங் த்  (ெநல்ைல.);; fisticuff. (ெச.அக.);.

     [உளி + த் . உளி த் னாற்ேபால் ஆழப்ப ம் த் .]

உளிக்ெகாம்

 
 உளிக்ெகாம்  uḷikkombu, ெப. (n.)

   லங் ன் அ க் ெகாம் ; stump of a horn. (ெச.அக.);.

     [உளி + ெகாம்  = உளிக்ெகாம்  = அ ப்பக்கம் ப த்த ெகாம் .)

உளிைக

 
 உளிைக uḷigai, ெப. (n.)

   ஐங்காய ெமன் ம் ஐம்மலம்; the five evils attached to the soul. (சா.அக.);.

     [உள் → உளிைக (உள்ளி ப்ப .);]

உளிைஞ

உளிைஞ uḷiñai, ெப. (n.)

   1. ேகா ரவா ல்; entrance of a fort.

   2. பைட; army.

     [உள் → உளி → உளிைஞ.]

உளித்தைலக்ேகா
ல்

உளித்தைலக்ேகால் uḷittalaikāl, ெப. (n.)

   இ ப் ப் பாைர; crowbar.

     "எ ன்ேசரி  ள்ளமாத ளித்த ைலக் ேகால்ெகா " (கந்த . வள்ளி. 28);. (ெச.அக.);.

     [உளி + தைல + ேகால். உளிைய அல்ல  ரை்ம ள்ள இ ம்ைபத் தைல ற் ெச ய மரக்ேகால்.)
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உளிப்பாைர

 
 உளிப்பாைர uḷippārai, ெப. (n.)

உளித் தைலக்ேகால் பாரக்்க. (யாழ்.அக.);;see uli-t-talai-k-kol. (ெச.அக.);.

     [உளி + பாைர. பாைர = நீண்ட .]

உளியம்

உளியம் uḷiyam, ெப. (n.)

   கர ; bear

     "நா லாெவ ந்த ேகாள்வ ளியம்" (அகநா. 81);, (ெச.அக.);

ம. உளியம்.

     [உளி → உனியம் உளிேபான்ற ரிய உ ரக்ைள உைடய .]

உளிைவ-த்தல்

உளிைவ-த்தல் uḷivaittal,    4. ெச. .  (v.i.)

   மரத்ைத உளி ட் ப் ளத்தல் (யாழ்.அக.);; to split wood with an iron tool. (ெச.அக.);.

     [உளி + ைவ.]

உ

உ 1 uḷuttal,    4. ெச. . . (v.i.)

   மர த யைவ வால் அரிக்கப்பட் க் ெக தல்; to be worm eaten, as wood;

 to be eaten out by insects, as grain, as seeds (ெச.அக.);.

     [உள் → உ  → உ த்தல், உ  = உடெ்சல்.]

 உ 2 uḷu, ெப. (n.)

   1. உள்ேள ைளத் ச ்ெசல் ம் ; wood-worm, wood-borer, wood-fretter.

     " ண்  ண்ெடன" ( வக. 1899);.

   2. உ த்த ; that which is rotten.

     " ள . ண்பான் கல்" (பழ. 23);. (ெச.அக.);.

   ம. உ , உ ம் ;   க. உ  (ஒ வைக அடை்ட);;   . உ ;ெத. உ   ெபன்.

     [உள் → உ  = உள்ேள ைளத் ச ்ெசல்வ .]

உ க்கா-த்தல்

உ க்கா-த்தல் uḷukkāttal,    4. ெச. . . (v.i.)

   1. உள் ெளா ங் தல்;   ஓரிடத் ல் இ த்தல்; to sit down.

     "ேசாேளந் ர ங்கைன க்காக்கப் பண் ேறன்" (ஈ . 6,4,9);.

   2. வர ் த யைவ றங் தல்; to sink as a wall (W.); (ெச.அக.);.

     [உ க்  + ஆர-்த்தல் – உ க்கார-்த்தல் → உ க்கா-த்தல்.]

உ க்கா -தல்

உ க்கா -தல் uḷukkārudal,    9. ெச. . . (v.i.)

உ க்கா பாரக்்க;see ulukka (ெச.அக.);.

     [உள் → உள்  → உ  → உ க்  = உள்ெளா ங்க, உயராமல் ேழ தாழ்ந் . உ க்  + ஆர ்+ உ. 
தாழ்ந் த் தைல எய்  உகரம் ஏவெலா ைம .]
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உ க்

உ க் 1 uḷukkudal,    1

   5. ெச. . . (v.i.);

   1. க் தல்; to be sprained, dislocated.

   2. ெநளிதல்; to writhe.

     "நில  க் க் ற" (கம்பரா. கார் க. 10);. (ெச.அக.);.

   ம., உ க் ., க., ெத. ஊ . (அ தல்.);; . உள் .

     [உள் → உ க்  = உள்ளைசதல்.]

 உ க் 2 uḷukkudal,    5. ெச. ன்றா  (v.t.)

   ெம தல்; to polish or streak metallic articles. (W);.

     [உள் → உ க் .]

 உ க் 3 uḷukkudal, ெப. (n.)

   க் ; sprain, dislocation. (ெச.அக.);.

   ம. உ க்கல்;   ெத. இ ;   க. உ ; . உள் .

     [உன் → உ  → உ க்  → உ க்  = உள்ளிைசப் .]

உ த்தம்பய

 
 உ த்தம்பய  uḷuttambayaṟu, ெப. (n.)

உ ந்  பாரக்்க;see ulundu. (சா.அக.);.

     [உ ந்  → உ த்  → பய  - உ த்தம்ப ர.]

உ த்தமா

 
 உ த்தமா uḷuttamā, ெப. (n.)

   உ ந்  மா ; the flour of black-gram.

ம. உ த்த மா .

     [உ ந்  → உ த்தம் + மா  – உ த்தமா  → உ த்தமா.]

உ த்தெவ ம்

 
 உ த்தெவ ம்  uḷuttavelumbu, ெப. (n.)

   அரித்த ெவ ம் ; gangrenuous eating of a bone - caries. (சா.அக.);.

     [உ  → உ த்த + எ ம் .]

உ த் ரம்

 
 உ த் ரம் uḷuttiram, ெப. (n.)

   மஞ்சள்; turmeric. (சா.அக.);.

     [உ  → உ த்  → உ த் ரம்.]

உ த் ப்ேபா-தல்

உ த் ப்ேபா-தல் uḷuttuppōtal,    8. ெச. . . (v.i.)

   1.  வரித்தல்; to be eaten up by worm.

   2. ெவ ப் னால் உ த்தல்; to be corroded by salt petre. (சா.அக.);.

     [உ  → உ த்  + ேபா.]
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உ ந்

 
 உ ந்  uḷundu, ெப. (n.)

   பய வைக; black-gram. (ெச.அக.);.

     [உள் → உ  = உள்ெளா ங் தல், தாழ்தல், உ  → உ ந்  = உயரமாகாமல் தாழ்ந்  டை்டயாய் 
வள ம் ெச . உள்ெளா ங் த் தாழ்ந்  பற் க் ெகாள் ம் இயல்பால் உ ம்  → உ ம்  எனப் ெபயர ்
ெபற்றைம ஒப்  ேநாக் க.]

உ ந் செ்ச

 
 உ ந் செ்ச  uḷunducceḍi, ெப. (n.)

   உ ந்  ைள ம் ெச ; plant of black-gram, phaseolus radiatus. (சா.அக.);.

     [உ ந்  + ெச .]

உ ந் ர்சச்க்கரம்

உ ந் ரச்ச்க்கரம் uḷundurccakkaram, ெப. (n.)

   பைழய நாணய வைக. (பண . 145.);; an ancient coin, probably after a place ulundur. (ெச.அக.);.

     [உ ந் ர ்+ சக்கரம்.]

உ ப்

உ ப் 1 uḷuppu, ெப. (n.)

   1. உ க்ைக; condition of being worm - eaten. (W.);

   2. உ த்தமரம் ( வ். ெபரியாழ். 3.7.

   3. ஸ்வா.வ்யா.);; worm-eaten tree. (ெச.அக.);.

ம. உ ப் .

     [உள் → உ  → உ ப் .]

 உ ப் 2 uḷuppu, ெப. (n.)

   நாணம்;   சச்ம்; shame, shame-facedness. (ேசரநா.);.

ம. உ ப் .

     [உள் → உ  → உ ப் .]

உ ப் த்தா -தல்

உ ப் த்தா -தல் uḷuppuddāvudal,    8 ெச. . . (v.i.)

   உ க்கத் ெதாடங் தல்; to be attacked by a pest, as a croр (W);. (ெச.அக.);.

     [உ ப்  + தா .]

உ வாய்

 
 உ வாய் uḷuvāy, ெப. (n.)

   ெவந்தயம்; fenugreek (சா.அக.);. [உள்_உ _வாய், உ  = ய .

     'வாய்' ெசால்லாக்க ஈ .]
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உ ைவ

உ ைவ uḷuvai, ெப. (n.)

   1. உ ைவ ன்; a sea-fish, green with brown spots, gobius ornatus.

   2. ஆற் ன் வைக; a fresh water-fish, variable, generally fawn- coloured with spots, gobius, giuris.

   3. கடல் ன்வைக (பாலவா. 1085);; a sea-fish, brownish gray, saurida tumbil. (ெச.அக.);.

உ ைவகள்

ஆற் ைவகள் கட ைவகள்

   1. ெவள் ைவ  மண் ைவ

   2. கல் ைவ

   2. ண்டல ைவ

   3. ேகாைர ைவ

     [உ  + வாய் → உ வாய் → உ ைவ.]

உைள

உைள1 uḷaidal,    2. ெச. . . (v.i.)

   1. ைடசச்ல் ேநாவைடதல்; to ache or suffer pain in the limbs, as from weariness, cold, rheumatism கால் 
உைள ற . 

   2, வ ைளதல்; to suffer griping pain, as with dysentery.

   3. ேப கால ேவதைனப்ப தல்; to travail

   4. மனம் வ ந் தல்; to suffer in mind, to be in distress;

 to touch deeply

     "உைளயச ்ெசான்னான்" (கம்பரா. ைகயைட_10);.

   5. அ தல்; to perish;

 to bedestroyed.

     "உைளயாவ ெயால்க" (ேதவா,570.8);.

   6. ேதாற்றல்; to be defeated, vanquished.

     " ட க் ைளந் " ( வ். இயற். த். 69);.

   7. த ப்ேபாதல்; to disperse, scatter, to be diffused

     "கா ைளக் க ம்  ைடய வா ைள" (ப ற் ப். 41.25);.

     [உள் → உ  → உைள.]

 உைள3 uḷaittal,    2 ெச. . . (v.i.)

உைள-த்தல்

உைள-த்தல் uḷaittal,    2. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வ த் தல்; to afflict torment, make sorrowful.

     "மாைலெயன்  ைளப்ப ம்" (கல்லா 7031);.

   2. ெவ த்தல்; to dislike

     "உைளத்தவர ்  ைரெயல்லா நிற்க" ( .ெவ. 12, இ பாற். 14);, (ெச.அக.);. 

     [உள்_உ - உனள.]
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உைளக்கால்

 
 உைளக்கால் uḷaikkāl, ெப. (n.)

   ம ரக்்கால்; roots of hair (colloq.);, (ெச.அக.);.

     [உள் - உைள (உள்ளாரந்்த அ ப்ப ); + கால்.]  

உைளக் தல்

 
 உைளக் தல் uḷuḷaiuḷḷārndaaḍippagudigāluḷaiggudal, ெப. (n.)

   மார் , ைக கால் த யன ைடசச்ெல த்தல்; suffering from pain in the breast and the limbs, (சா.அக.);,

     [உள் → உைள. (உள்ளைச .);]

உைளசச்ல்

உைளசச்ல் uḷaiccal, ெப. (n.)

   ேநாதல்; pan, (ெச.அக.);.

ம. உளச் ல். (உள்_உைள- உைளசச்ல் ( .தா. 314);

உைளடந ேப -
தல்

உைளடந ேப -தல் uḷaiḍanadupēcudal,    5. ெச. . . (vi.) 

   மனம் ெநாந்  ேப தல்; to express anguish from revolving in mind an injury received, (W.); (ெச.அக.);.

     [உள் → உைள →  உைளந்  + ேப ]

உைளப்

உைளப்  uḷaippu, ெப. (n.)

உைள  பாரக்்க;see ulaivu.

     "நாக் ெள  ம ப்ப ைளப் ழ" (ைதலவ. ைதல. 140);. (ெச.அக.);.

     [உள் → உைள → உைளப் .]

உைளம ர்

உைளம ர ்uḷaimayir, ெப. (n.)

   டரிம ர;் mane

     " ேமனி ம் உைளம மாய் நின்றநிைல" (ஈ  1.9.2);, (ெச.அக.);.

     [உள் → உைள (உள்ளைச ..); அைசதல், உைள + ம ர.்]

உைளமாந்தம்

 
 உைளமாந்தம் uḷuḷaiuḷḷasaivuasaidaluḷaimayiruḷaimāndam, ெப. (n.)

   ழந்ைதக க் ண்டா  ெமா வைக மாந்த ேநாய்; disease in children arising chiefly from indigestion 
(சா.அக.);

     [உைள + (மந்தம்); மாந்தம்.]

உைளமாந்ைத

உைளமாந்ைத1 uḷaimāndai, ெப. (n.)

   உட் ண்; internal abscess. (W.); (ெச.அக.);.

     [உள் → உைள + மாந்ைத.]

உைள

உைள  uḷaivu, ெப. (n.)

   1. வ ற் ைள ; griping pain in the stomach.

   2. ைடசச்ேனா ; intense pain in the limbs, as from rheumatism, weariness or cold (ெச.அக.);

ம. உள .

     [உள் → உைள + உைள .]
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உைள க்கண்

 
 உைள க்கண் uḷaivukkaṇ, ெப. (n.)

   கண்மணி ள் உைளந்  வ க்  ெமா வைகக் கண்ேநாய்; inflammation of the iris-iritis. (சா.அக.);.

     [உள் → உைள → உைள  + கண்]

உைளெவ -த்தல்

உைளெவ -த்தல் uḷaiveḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ேநா ண்டாதல்; to be attacked with griping pain. (ெச.அக.);

     [உள் → உைள →  உைள  = எ த்தல்.]

உடற்கட் தம்
உடற்கட் தம் uḍaṟkaḍḍidam, ெப. (n.)

   இ க்ைக வைக ( லப். 8.25. உைர.);; a posture of sitting, one nine tiritaravilla-v-Irukkai.

உற்ற

உற்ற  uṟṟadu, ெப. (n.)

   1. நிகழ்ந்த ெசயல்; that which has happened, event, occurrence,

     "உற்றெதல்லாஞ் ெசான்ன ன்" (கம்பரா. ைகேக . 5);.

   2. உண்ைம; truth, fact, what has actually happened. 

உற்ற  ெசான்னால் அற்ற  ெபா ந் ம். (ெச.அக);.

     [உர → உற்ற .]

உற்றாண்ைமேப -
தல்

உற்றாண்ைமேப -தல் uṟṟāṇmaipēcudal,    10 ெச. . . (v.i.)

   பரிந் ேப தல்; to speak for, as a near relative or friend interested in one's welfare. (W,); (ெச.அக.);.

     [உ  + ஆண்ைம + ேப ]

உற்றார்

உற்றார ்uṟṟār, ெப. (n.)

   1 ற்றத்தார ்

 relatives.

     "உற்றாைர யான்ேவண்ேடன்" ( வாச. 39,3);.

   2. நண்பர;் friends,

   3. க்கவர;் those who excel

     " க்கவர;்

 those who excel.

     "ஒத ற்றா ற் "  ( க்ேகா 309);. (ெச.அக.);.

ம. உற்றார.்

     [உ  → (உற் ); உற்றார.்]

 உற்றார ்uṟṟār, ெப. (n.)

   1. ற்றத்தார ்

 relatives.

     "உற்றாைர யான்ேவண்ேடன்" ( வாச. 39. 3);.

   2. நண்பர;் friends,
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உற்றா ற னர்

 
 உற்றா ற னர ்uṟṟāruṟaviṉar, ெப. (n.)

அரத்தக் கலப் ைடய உற னர[் kith and kin, (ெச.அக.);.

     [உற்றார ்+ உற னர.்]

 உற்றா ற னர ்uṟṟāruṟaviṉar, ெப. (n.)

அரத்தக் கலப் ைடய உற னர ்

 kith and kin, (ெச.அக.);.

     [உற்றார ்+ உற னர.்]

உற்றான்

உற்றான் uṟṟāṉ, ெப. (n.)

   1. கணவன் husband

     "உற்றாரக்் ரியார ்ெபாற்ெறா  மகளிர"் (இைற. 14.94);.

   2. உற னன், relative (ெச.அக.);,

 |உ  → உற்றான்.)

 உற்றான் uṟṟāṉ, ெப. (n.)

   1. கணவன் 

 husband

     "உற்றாரக்் ரியார ்ெபாற்ெறா  மகளிர"் (இைற. 14.94);.

   2. உற னன், 

 relative (ெச.அக.);,

     [உ  → உற்றான்.]
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உற் டம்

உற் டம் uṟṟiḍam, ெப. (n.)

   ன்பக்காலம்; time of trouble or distress. 

உற் டத் த தல் (உ.வ.);

     [உ  + இடம்]

உற்  பாய இைட (part);

   1. ஓர ்உவமசெ்சால். a sign of comparison.

     "ேதா ற்ெறார ்ெதய்வம்" ( வக. 10);.

   2. உணரச்் யாய்ப் பரி  ெகாண் ; intimately, affectionately, kindly 

   3 நிைறந் , 

 full of with

   4. எசச்ரிக்ைகயாய், மனமாழ்ந் ; carefully attentively, deeply (ேசர.நா.);.

ம. உற்

     [உ  → உற் .]

 உற் டம் uṟṟiḍam, ெப. (n.)

   ன்பக்காலம்; time of trouble or distress. 

உற் டத் த தல் (உ.வ.);

உற் க்ேகள்-
(ட்)த(ட)ல்

உற் க்ேகள்-(ட)்த(ட)ல் uṟṟukāḷḍtaḍal, .

   11

ெச. ன் prest. (v.t.);

   ரந்்  ேகட்டல்; to listen attentively. (ெச. அக.);.

     [உ   → உற்  + ேகள்]

 உற் க்ேகள்-(ட)்த(ட)ல் uṟṟukāḷḍtaḍal,    11 ெச. ன் prest. (v.t.)

   ரந்்  ேகட்டல்; to listen attentively. (ெச. அக.);.

     [உ   → உற்  + ேகள்.]

உற் ேநாக் -தல்

உற் ேநாக் -தல் uṟṟunōkkudal,    5 ெச ன்றா  (v.t.)

   கவனித் ப்பாரத்்தல்; to look seadlasty

     "உற்  ேநாக் " (காஞ் ப் . நகேர. 198);.

   2. ரந்்தாராய்தல், 

 to examine minutely, to scrutinize carefully. (ெச.அக.);.

ம. உற் ேநாக் க.

     [உ  → உற்  + ேநாக் .]
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உற் ப்பார்-த்தல்

உற் ப்பார-்த்தல் uṟṟuppārttal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

உற் ேநாக்  பாரக்்க see urrunokku (ெச.அக.);.

     [உ  → உற்  + பார.்]

உற்  __. . .எ. (adv.);

   1. ன்  காலத் ல்; atthetime of Imminent danger.

     "உற் யல்ல  ெசால் ன்ைம ன்" (ெதால், ெபா ள். 208);. (ெச. அக.);.

     [உ  → உத்  + உ ]

உற்ேறார்

உற்ேறார ்uṟṟōr, ெப. (n.)

உற்றார ்பாரக்்க;see பான்

     "உற்ேறா ெரல்லாம் உற ன ரல்லர"் (ந ந்);. (ெசஅக.);.

ம. உற்ேறார.்

     [உ  → உற்றார ்→ உற்ேறார.்]

உற1 ura . .எ. (adv.);

   1. அண்ைம ல்; near, nigh

     "ஒல் ற நின்றான்" ( வக. 2014);.

     [உ  → உற.]

   உற2 பக இைட. (part); ஓர ்உவம உ ; sign of comparison

     " ந் றக் காண்டல்" (தஞ்ைசவா. 35, தைலப் );. 

     [உ  → உற]

உற

உற3 uṟattal,    4 ெச. ன்றா  (v.i.)

   1. ள்ளிெய த்தல்; to nip, pinch off, tear open.

     "ெபாற்ைக நகத்தா றக் ம்" (காளத்.உலா.460);. 

   2,. ளத்தல்; to split with force, cleave, rend, rive

     "உ ரக்ளா ற்க் ம்"

     "(கம்பரா இராணி. 138);.

   3. அ த் தல்; t to squeeze out, as juice உறந்  ( ன்.);.

   4. உ ஞ் தல்; to suck In. இரத்தத்ைத உறந்  ேபாட்ட  (இ.வ.);.

   5. ஒட்டக் கறத்தல்; lo milk to the last drop. கன் க்  டாமல் பாைல உறந்  ட்டான் (இ.வ.);.

   6. ற் ங்கவரத்ல்; to drain to the last farthing. அவன் ெசாத் கைளெயல்லாம் உறந்  ேபாட்டான் (இ.வ.); 

   7 தல்: 

 pressing out the juice as from leaves, flowers etc. க்கல்;

 pressing out the pulp from any grain as in shelling peas etc.

     [உல் → உ  → உற]

 உற4 uṟattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. தாதல்;   10 be very small, minute, as capable of being nipped.
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உறக்கப்பாட்

 
 உறக்கப்பாட்  uṟakkappāṭṭu, ெப. (n.)

   ழந்ைதகைளத் ரங்கைவக் ம் பாட் ;   தாலாட் ப் பாட் ; a cradle-song, lullaby. (ேசரநா.);.

ம, உறக் பாட்

     [உ  → உறக்கம் + பாட் .]

உறக்கம்

உறக்கம் uṟakkam, ெப. (n.)

   1. க்கம் ( வ். ப்பா 12);, 

 sleep, slumber, drowsiness.

   2. ேசார் ; weariness, lassitude.

   3. ந க்கம்; suspension of the faculties by sleep or otherwise.

   4. மயக்கம்; fainting

   5. இறப் ; death. (ெச.அக.);.

   ம. உறக்கம்;   க. ஒர  ஓரங் ;   ைக ஒரக்்;   ட வரக்்;   ட ஒர ;   ., பட ஓர ;   ெத. ஒர ;பர.் ஒரக்்.

     [உறங்  → உறக்கம்.]

உறக்கம ந்

 
 உறக்கம ந்  uṟakkamarundu, ெப. (n.)

   க்கம ந் ;   உறக்கம் வ ம் ம ந் ; medicine to induce sleep, sleeping - draught (ேசரநா.);.

ம, உறக்க ம ந் .

     [உறக்கம் + ம ந் .]

உறக்காய்சச்ல்

 
 உறக்காய்சச்ல் uṟakkāyccal, ெப. (n.)

   ம ந் ன் சத்  இறங் ம்ப  காய்சச்ல்; boiling a drug in water for extracting its essence. (சா.அக);.

     [உ  → உற + காய்ச்  + அல்]

உறக் -தல்

உறக் -தல் uṟakkudal,    5 ெச ன்றா  (v.t.)

   1. ங்கச ்ெசய்தல்; to put to sleep, as a child (W,);

   2. இைமைய டசெ்சய்தல்; to weigh down the eyelids, as in sleep 

நித் ைர கண்ைண உறக் ன்ற  (இ.வ.);.

   3. அ த்தல்; to destroy.run (W.); 

என் ைய உறக் ப் ேபாட்டான் (இ.வ.);. (ெச.அக.);.

ம, உறக்  பட ஒர .

     [உறங்  → உறக் .]

உறக்

உறக் 2 uṟakku, ெப. (n.)

உறக்கம் பாரக்்க;see பrakkam

     "உறக்ெக  ேமாைட யாைன" ( வக 30.75);. (ெச.அக.);. 

     [உறங்  → உறக் .]
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உறக் த்

உறக் த் 1 uṟakkuttu, ெப. (n.)

   மரங்களில், தவசங்களில் உண்டா ம் க் த் ; damage caused to timber or corns); by worms. (ேசரநா.);.

ம. உறக் த் .

     [உ  → உற + த் .]

 உறக் த் 2 uṟakkuddudal,    6 ெச ன்றா  (v.t.)

   1. தவசம், மரம் த யவற்ைறப் க் த் தல்: 

 to be worm-eaten (as wood etc.);;

 to be eaten by insects, (ேசரநா.);.

ம. உறக் த் க

     [உ  → உற + த் .]

உற -தல்

உற -தல் uṟagudal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஒ ங் த் ங் தல்; to sleep.

     "பறைவ யைரயா றகல்" ( வ் ெபரியாழ். 5.2.9);. க_பட_ஒர .

     [உறங்  → உற ]

உறங்காப் ளி

உறங்காப் ளி uṟaṅgāppuḷi, ெப. (n.)

   இர ல் இைல யாத ளிய மரம்; species of tamarind tree whose leaves do not fold up at night. (ெச.அக.);.

 |உறங்காத ளி1

உறங்காப் ளியன்

உறங்காப் ளியன் uṟaṅgāppuḷiyaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  ெதய்வம்; an interior deity.

     "உன்னி வளரந்்த உறங்காப் ளியெனன் ம்" (பஞ்ச க. 736);. (ெச.அக.);.

     [உறங்காத → உறங்கா + ளியன்.]

உறங்

 
 உறங்  uṟaṅgi, ெப. (n.)

ளியமரம் (சங். அக.);: tamarind tree. (ெச.அக.);.

     [உறங்  → உறங்  இர ல் இைலகள் ந்  → உறங்  ப்பதால் உறங் .]

உறங் றா

 
 உறங் றா uṟaṅgusuṟā, ெப. (n.)

றா னின் ஒ  outo: 

 a kind of shark.

     [உறங்  + றா.]

உறங் கறா

உறங்ெகாட்டாைம

 
 உறங்ெகாட்டாைம uṟaṅgoṭṭāmai, ெப. (n.)

   க்கம் யாைம; sleeplessness (சா.அக.);.

     [உறக்கம் + ஒட்டாைம – உறக்ெகாட்டாைம → உறங்ெகாட ்டாைம.]
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உறட்டல்

 
 உறட்டல் uṟaṭṭal, ெப. (n.)

   வறட் ; sterility

     [உறட்  → உறட்டல்]

உறட்டலன்

 
 உறட்டலன் uṟaṭṭalaṉ, ெப. (n.)

   உடல் வற் யவன்; slim, thin, lank person, emaciated person

     [உறன் → உறட்டவன் → உறட்டலன்.]

உறட்டற்களி

உறட்டற்களி1 uṟaṭṭaṟkaḷi, ெப. (n.)

   வறண்ட களிமண் தைர; sterile, clayey soil (W);. (ெச.அக.);.

     [உறண்டல் → உறட்டல் + களி]

உறட்  uratti.

உறட்  uratti. uṟaṭṭi, ெப. (n.)

   1. வறண்ட ; that which is dried 

   2, அப்பம், 

 a kind of cake.

     [உல் → உர ்→ உரட்  → உறட்  → உறட்  = ெவப்பம் தல், தல், காய்தல்.]

உறட்

உறட் 1 uṟaṭṭudal,    6 ெச ன்றா . (v.i.)

   வறட் தல்; to dry, reduce, cause to wither, emaciate, (W.);.

     [உல் → உர ்→ உரட்  → உறட் ,]

 உறட் 2 uṟaṭṭu, ெப. (n.)

   கரம்ைப நிலம்; rugged uneven ground as dried mud which hurts the feet (J); (ெச.அக.);.

     [உறண்  → உறட் .]

உறட் க்கண்

 
 உறட் க்கண் uṟaṭṭukkaṇ, ெப. (n.)

   ஒரக்கண்; squint eye. (Loc.);.

     [உல் → உர ்→ உ  → உறல் → உறள் → உறட்  + கண், உறட்  = ய ெகா ய. வைளந்த.]

உறட் க்ைக

 
 உறட் க்ைக uṟaṭṭukkai, ெப. (n.)

   இடக்ைக; left hand (ெச.அக.);.

ம. எடங்ைக

     [உறள் = மாறான. மா பட்ட. உறட்  + ைக ஒரட்டாங்ைக ஒட்டாங்ைக என்பன ெகாசை்ச வழக் .)

உறட்ைட

 
 உறடை்ட uṟaṭṭai, ெப. (n.)

   ெகட்ட நாற்றம் தல்; bad offensive smell, stench, as of a carcass, of bugs (J.);. (ெச.அக.);.   

     [உறள்_உறட் _உறடை்ட = ெவப்பம் அல்ல  ெவ ல் ப தலால் பர ம் ைடநாற்றம்)
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உறட்ைடய  - த்தல்

உறடை்டய  - த்தல் uṟaḍḍaiyaḍittal,    4 ெச. .   (v.i.)

ெகட்ட நாற்றம் தல், to smell offensively, (J.); (ெச.அக);.

     [உறள் → உறட்  → உறடை்ட + அ ]

உறட்ைட -தல்

 
 உறடை்ட -தல் uṟaṭṭaivīcudal, ெப. (n.)

ெச. . . (v.i.);

உறடை்டய  பாரக்்க;see பalaiyad (ெச.அக.);.

     [உறள் → உறட்  →  உதடை்ட + ]

உறண்டல் மண்

 
 உறண்டல் மண் uṟaṇṭalmaṇ, ெப. (n.)

வறள் மண், dried soil

     [உறண்டல் + மண்]

உறண்டற்களி

 
 உறண்டற்களி uṟaṇṭaṟkaḷi, ெப. (n.)

உறட்டற்களி பாரக்்க;see usaltarkali' 

     [உறண்டல் + களி]

உறண் -தல்

உறண் -தல் uṟaṇṭudal,    5 ெச. ன்றா  (v.i.)

   1. வற தல்; to become reduced, emaciated, by journeying by want of sufficient food, by disease (J);, 
சாப்பா ல்லாமல்உறண் ப் ேபானான் (இ.வ.);. (ெச.அக.);.

     [உறள் → உறண்  → உறண் -தல் = ெவம் க் காய்தல், ெம தல்.]

உறண்ைட

உறண்ைட uṟaṇṭai, ெப. (n.)

   1. ெதால்ைல த தல்; annoying, harassing, mischievous or offensive sport, as pinching, pushing 

   2 ரட் த்தனம்; sourness or coarseness of disposition.

   3. ெகட்ட நாற்றம்; ranksmell, as of bugs, of fish, or rancid ghee (ெச.அக.);.

     [உறள் → உறண்  → உறண்ைட.]

உறண்ைடக்  
நிற்றல்

 
 உறண்ைடக்  நிற்றல் uṟaṇṭaikkuniṟṟal, ெப. (n.)

   ர ைக; disagreeing, dissenting (W);. (ெச.அக.);

     [உறண்ைட +  + நிற்றல்]

உறண்ைடய -
த்தல்

உறண்ைடய -த்தல் uṟaṇḍaiyaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

உறடை்டய த்தல் பாரக்்க;see பratary-ad

     [உறண்ைட + அ ]

உறண்ைடயா -
தல்

உறண்ைடயா -தல் uṟaṇṭaiyāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அைலக்க த்தல்; to annoy, harass (W.);. (ெச.அக.);.

     [உறண்ைட + ஆ .]
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உறண்ைட -தல்

 
 உறண்ைட -தல் uṟaṇḍaiyiḍudal, ெச ன்றா , (v.i.)

உறண்ைடயா  பாரக்்க;see usandar-y-ādu (ெச.அக.);.

     [உறண்ைட + இ .]

உறந்

 
 உறந்  uṟandi, ெப. (n.)

உறங்  பாரக்்க;see urangi (சா.அக.);. 

     [உறங் -உறந் , (ெகா.வ.);]

உறந்ைத

உறந்ைத uṟandai, ெப. (n.)

   உைற ர;்பraiyur in Tiruchirāpals an ancient capital of the Côa kingdom

     "ேசாழ றந்ைத யைவயத் " ( றநா.39);. (ெச.அக.);

     [உ  → உைற → உைறந்ைத → உறந்ைத = உைற_தங் . வாழ்ந் .]

உறப்

உறப் 1 uṟappu, ெப. (n.)

   ெச ; denseness, thickness, closeness,

     " றப்  றப் ம் ெவ ப் ஞ் ெச ேவ" (ெதால், ெசால். 347);. 

     [உ  → உற → உறப் .]

 உறப் 2 uṟappu, ெப. (n.)

   ளப்  (நாநாரத்்த.);; cleavage. (ெச.அக.);.

     [உ  → உற → உறப் .]

உற ைறயார்

 
 உற ைறயார ்uṟamuṟaiyār, ெப. (n.)

உற ன் ைறயார ்பாரக்்க: see பrawimபrayக் (ெச.அக.);.

     [உற  + ைறயார ்= உற ைறயார ்→ உற ைறயார ்(ெகா.வ.);.]

உறல்

உறல் uṟal, ெப. (n.)

   1. அைடைக; being near, coming. drawing near, approaching.

     "உற்றபால ட்டா க  ெமனின்' ( றள் 378);.

   2. உற ;   உற ன் ைற; relationship

     "உறன் ைறயா ட்பைக ேதான் ன்" ( றள், 885);.

   3. ெதா ைக; tactile sense, a property of the skin.

     "நாற்றத் ேதாற்றச ் ைவெயா  றலா  நின்ற" ( ல் வாய் 3,6,6);, (ெச.அக.);

     [உ  → உறல்]
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உறவன்

உறவன் uṟavaṉ, ெப. (n.)

உற ைடயான் (சங். அக.);: relation. (ெச.அக.);.

ம. உறவன்

     [உற  + அன்]

 உறவன்2 uṟavaṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் பட் ; a kind of silk (ேசரநா.);.

ம. உறவன்.

     [உ  → உற  → உறவன்.]

உறவாக்

உறவாக்  uṟavākki, ெப. (n.)

   1. இையதல் ப ம்ப  ெசய் ஙட ம ந் ச ்சரக் கள்; drugs or medicine acting as chemical agents.

   2. இைய ம் ெபா ள்; that which induces chemical combination.

   3. ம ந் கைள ,இைய ப்ேபான்; a pharmaceutical chemist 

   4, மாைழகைள வாத ைற ன்ப  கலக்கச ்ெசய்  இைய த்  ெசய்ேவான்;     [உற  + ஆக் .]

உறவாக் -தல்

உறவாக் -தல் uṟavākkudal,    5. ெச. ன்றா  (v.t.)

   அைம  ெசய்தல்; to reconcile, conciliate (J);. (ெச.அக.);

     [உற  + ஆக் .]

உறவா -தல்

உறவா -தல் uṟavāṭudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   1. உற   ெகாண்டா தல்; to be on terms intimacy with one's relations,

   2. நட் ப் பாராட் தல்; to be friends with

     "தம்பலவாெயா  ேப க் ெகாண் றவா " ( ப் . 581);, (ெச.அக.);.

     [உற  + ஆ .]

உறவாளி

 
 உறவாளி uṟavāḷi, ெப. (n.)

   உற னன்; relation, (ெச.அக.);.

     [உற  + ஆள் + இ.]

1458

www.valluvarvallalarvattam.com 6232 of 19068.



உற

உற 1 uṟavi, ெப. (n.)

   1. உ ர ்( ங்.);; life, soul.

   2. உற  ( வா.);; relationship

   3. இவ் லகத் ெதாடர்  ( வா.);; worldly attachment.

   4. எ ம் ; ant

     "உற  ேயாம்  ெயா ங் ம்" ( வக 3119);.

   5. ஒ வைகப் ச் ; a moth varrat port.

   6. மைல ங்ைக (மைல.);: wild drumstick tree, prickly sesban.

ம. உற . க. ஒர: ெத. உ .

     [உ  → உற  = உற  ெகாண்  ெந ங்  வா ம் இயல் ைடய எ ம் கள்.]

 உற  uṟavi, ெப. (n.)

   1..நீ ற்  ( ங்.);; spring, sountain

   2. ண  ( ங்.);: well.

 உற 3 uṟavi, ெப. (n.)

உைலக்களம் ( ங்.);. 

 smiths forge.

உற டம்

 
 உற டம் uṟaviḍam, ெப. (n.)

   லம்; source, origin.

     [உ  →  உற + இடம்.]

உற ன் ைறயார்

உற ன் ைறயார ்uṟaviṉmuṟaiyār, ெப. (n.)

   உற னர;் relations.

     "உற ன் ைறயாரக்ள் பைக ம்" ( மேர. சத;

   2

   2. (ெச.அக.);.

     [உற  + இன் + ைற + ஆர.் உற த் ெதாடர் களால் ைறப்ப  ெந ங்  வா ம் இயல் னர.் ஒரம்ப 
என இசெ்சால் ம  வழங் வ  க ங்ெகாசை்ச வழக்  இன் சாரிைய.]
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உற

உற 1 uṟavu, ெப. (n.)

   1 உ ைக; enttring upon, commencing

     "யாைனேயா டாட ற " (பழ.16);.

   2. ற்றம்; relation, relationship.

     "உ ேவ ெயன் றேவ ெயன் ேன" (ேதவா. 482.1);.

   3. நட் ; triendship, love, intimacy.

     "ஒ ேவ ெனா நீ றவாக ைலேயா" (கம்பரா. க மண. 14);.

   4. ப்பம்; desire.

     "தைலவ ைனக் காண ற னளாம்" (இைற கள . 11. உைர);

   5. உலகப்பற்  ( வா.);; worldly attachment, opp, to ற  (ெச. அக.);.

ம. உற  க. ஒ .

     [உ  → உற .]

உற கல-த்தல்

உற கல-த்தல் uṟavugalattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. மணத் னால் ய ெதாடர்  ஏற்ப தல்; to form new relationship by intermarriage.

   2. ெதாடர்  பாராட் தல்; to be friends.

     "காக ற  கலந் ண்ணக் கண் ர"் (தா . கா ங்கைர ம் 3);. (ெச.அக.);.

     [உற  + கல-,]

உற -தல்

உற -தல் uṟavuāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   நட்பாதல்; to become friends, to grow intimate (W.);, (ெச.அக.);

     [|உற  + ]

உற ரி-தல்

உற ரி-தல் uṟavumuridal,    4 ெச.  (v.i.)

   நட் க் ெக தல்; to cease to be friends, become disunited. (W.);. (ெச.அக.);.

     [உற  + ரி]

உற ைற

உற ைற uṟavumuṟai, ெப. (n.)

   ற்றம்; relationship, kinship. 

உற ைறயாராம் இத்தைனேயா ேவண் வ  (ஈ , 5.6.7);. (ெச.அக);.

     [உற  + ைற.]

உற ைறயார்

 
 உற ைறயார ்uṟavumuṟaiyār, ெப. (n.)

உற ைற பாரக்்க;see usavu-murai.

     [உற  + ைற + ஆர.்]

உறெவ -த்தல்

உறெவ -த்தல் uṟaveḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ஊ வ தல்; to ooz out

   2. உண்டாதல்; to orgnate, form (ேசரநா.);

ம, உறெவ க் க

     [உற  + எ .]
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உறேவார்

உறேவார ்uṟavōr, ெப. (n.)

   1. கற்றத்ேதார;் relation

   2. றந்ேதார;் persons of eminence.. 

   3 ழ்ந்ேதார;் companion.

   4. றந்ேதார ்ெபயர;் deceased name in a family

   5. நண்பர;் friends.

     [உற  + (ஆர)்; ஒர.்]

உறழ்

உறழ்1 uṟaḻtal,    2 ெச. . . (v.i.)

.

   1. ேவ படல்; to admit of option, in combination of words, as to whether a letter undergoes any change or remains 
unchanged.

     "கன்னவ் ேவற்  ெமன்ைமேயா ற ம்" (நன். 217);.

   2. ரிதல்; to change, vary.

     "உறழ்ச்  வாரத் " (ெதால். எ த், 102);. 

   3, எ ராதல்; to be contrasted.

     "உற ங் ள " (ெதால், ெபா ள். 238);.

     [உ  → உறன் → உறழ்.]

 உறழ்2 uṟaḻtal,    2. ெச. . . (v.i.)

   1. ெச தல் ( வா.);:

 to be close, dense, crowded.

   2. ஒன்றனான் ஒன்  தல்: 

 to be compared with.

     [உ  → உறள் → உறழ்]

உறழ்க

உறழ்க  uṟaḻkali, ெப. (n.)

   க ப்பா வைக; a variety of Kaliverse in which statement and response alternate.

     " ற்  மாற்ற  ைட ைட ைடந் ம் ேபாக் ன்றாக றழ்க க் யல்ேப" (ெதால். ெபா ள் 468);. 
(ெச. அக.);.

     [உறழ் + க .]

உறழ் -த்தல்

உறழ் -த்தல் uṟaḻkuṟittal,    4 ெச. .  (v.i.)

   ெசாற்ேபார ்ெசய்யக் க தல்; to intend to engage in a disputation

     "உறழ் தெ்த த்த…. ெகா ம் (பட் னப் 171);. (ெச.அக.);. [உறழ் + ]
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உறழ்ச்

உறழ்ச்  uṟaḻcci, ெப. (n.)

   1. மா பா ; rivalry. Competition.

     "கண்ண றழ்ச் ள் ெவல்வ ' ( வக. 879);.

   2. ரிைக; changing

     "உறழ்ச் வாரத் " (ெதால் எ த், 102);.

   3. ேவ பா  (நன். 123, ம ைல.);;   4. யாப் ல் ய ெந ய அைசகள் அல்ல  எண்கள் பல 
இைணப்  (யாப் . 95, 471);, all possible combinations of certain given numbers, or of the short and the long syllables 
in metre (ெச.அக.);.

     [உறழ் → உறழத்  → உறழ்ச் ]

உறழ்ப்

உறழ்ப்  uṟaḻppu, ெப. (n.)

   1. பண்வைக (காந்தார பஞ்சமம்); ( ங்.);; a specific melody - type.

   2. ெந க்கம்; denseness, closeness (ெச.அக.);

     [உ  → உற → உறழ் → உறழ்ப் .]

உறழ்ெபா

உறழ்ெபா  uṟaḻporu, ெப. (n.)

   உவைம ம் ெபா ைள த் க் ம் ஒப்  (ெதால், ெசால். 78. உைர);; comparison of degree, opp. to 
உவமப் ெபா . (ெச.அக.);.

     [உறழ் + ெபா .]

உறழ்ெபா ள்

உறழ்ெபா ள் uṟaḻporuḷ, ெப. (n.)

ஒப்  மா படக்  வ  (ெதால், ெசால் 16, ேசனா.);:  that which is compared with another. (ெச.அக.);.   

     [உறழ் + ெபா ள்.]

உறழ

உறழ uṟaḻ, இைட (part) 

உவைம : 

 sign of comparison,

     "என்ன றழத் தைகய ேநாக்ெகா " (ெதால். ெபா ள். 287);. (ெச.அக.);. [உ  → உறழ் + அ.]

உறள்

உறள் uṟaḷ, ெப. (n.)

   1. ஒ வைக ஈ; a kind of bee.

   2. ஒ வைகப் ; wood-worm.

   3. ப்ெபா ; a spark.

   4. ஒரின ன்; a kind of fish. (ேசரநா.);.

ம. உறள்.

     [உல் → உ  → உறல் → உறள். உல் = த் தல்.]

உறன் ைற

உறன் ைற uṟaṉmuṟai, ெப. (n.)

உற ைற பாரக்்க;see uravu-murai.

     "உறன் ைறயா ட்பைக ேதான் ன்" ( றள், 885);. (ெச.அக.);.

      [உ  → உற → உற  + இன் + ைற → உற ன் ைற - உறன் ைற.]

உறாதவன்

உறாதவன் uṟātavaṉ, ெப. (n.)

   ெநா மலன்; one who is neither friend nor foe, neutral

     "உறா அதவர ்ேபாற் ெசா ம்" ( றள், 1096); (ெச.அக.);.

உ _உறாத _அவன்.
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உறாைம

உறாைம uṟāmai, ெப. (n.)

   ம யாைம; cavalier act

     "ஒ வைர ம யா றாைமகள் ெசய் ம்" (ேதவா. 1115.1);. (ெச.அக.);. (உ _உறா + ைம].

உறார்

உறார ்uṟār, ெப. (n.)

   பைகவர;் Ioes

     ''உறாரிலாவைக' ( நாயக . 22:44);. (ெச.அக.);.

     [உ  + ஆர.்]

உறாவைர

உறாவைர uṟāvarai, ெப. (n.)

   ற் ட் ; land or property in full possession.

     "இெதந்ைத றாவைர" ( க்ேகா. 252);. (ெச.அக.);.

     [உ  + ஆவைர. ஆவைர = எல்ைல.]

உறா -தல்

உறா -தல் uṟāvudal, ெப. (n.)

ெச. . . (v.i.);

   1. ேசாரத்ல்: 

 to be weary, exhausted;

 to faint. 

இவள் பரிஸரத் ள்ளைவ ேற உறா க் டப்பன (ஈ . 6.8.4);. (ெச.அக.);

     [உறத்தல் = தல், ேசார் , உற  → உறா .]

உ 1-தல் பா,

   2. ெச. ன்றா , (v.i.);

   உ ஞ் தல்; to snuff up, sip up. (ெச.அக.);.

க. உ .

     [உ  → உ  = உறசெ்சய், ெபறசெ்சய், கரசெ்சய்.]

உ

உ 2 uṟi, ெப. (n.)

பண்டம் ைவக் ம் ெபா ட் த்

   ெதாங்க ம் உ ; hoop

 or

 a network of rope for placing pots, and suspended by a cord from the roof of a house, from the hand, or from the end of a 
pole carried on the shoulder. (v.i.);

   2. ஏைண; children's hummock.

   ம. உரி;   க, உட் , ஒட் , உரி;ேகாத உரய்: . உரிகசெ்ச (  மணி);, ெத. உட் .

     [உ  → உ . உ  = ெபா ந் . உ  = ெபா ந் டம்.]

உ க்கா

உ க்கா uṟikkā, ெப. (n.)

   இ  பக்கத் ம் உ ெதாங் காவ ; balancing pole used by pilgrims for carrying burdens,

     "உ க்கா ரந்்த ம ப்ப  ம ரச்் வல்" (ெப ம்பாண்.171);, (ெச.அக.);.
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உ சச்மணர்

 
 உ சச்மணர ்uṟiccamaṇar, ெப. (n.)

   சமண னிவரி ெலா சாரார;் ascetics of the Jaina sect who sit in swings that they may not tread upon and thus 
destroy insect life. (ெச.அக.);.

     [உ  + சமணர.் உ ல் அமரந்்த சமனர.்]

உ ஞ் -தல்

உ ஞ் -தல் uṟiñjudal,    10 ெச. ன்றா . (v.t..)

   1. வாயால் உள்ளி த்தல்; to sip, suck up, draw into the mouth, as in tasting liquids,

     "நன் ஞ் ப் ேபய்த்தநஞ் ைவத்தார"் (அஷ்டப் ேவ, மாைல 41.);.

   2. க்கால் உ ஞ் தல்; to snuff up, sniff, draw in sharply through the nose

     " க் ஞ்  ைல ணாேய" ( வ். ெபரி யாழ்.2.2,2);.

   3. உள்ேள த்தல்; to suck up, take in, absorb, as a sponge, 

மைழநீைரப்  உ ஞ்  ட்ட  (உவ.);. (ெச.அக.);.

ம. உ ஞ் க.

     [உல் → உ  → உ  → உ ஞ் → உ ஞ்  உரிஞ ெகாற்றா, நாகா மாடா எனவ ம் இலக்கண 
ேமற்ேகாள்களில் றகரம் ரகரமாகத் ரிந்த .]

உ ஞ் ப்

 
 உ ஞ் ப்  uṟiñjuppu, ெப. (n.)

   க்கால் க ம் ஒ வைன ப் ; volatile salt used as a stimulant - smellir Salt (சா.அக.);.

     [உ ஞ்  + உப் .]

உ ய

 
 உ ய  uṟiyaḍi, ெப. (n.)

   கண்ணன் ள்ைள ப வத் ல் உ ெவண்ெண ெய த்தைதக் ெகானட்டா ம் நாள்; annual festival in 
Avani correspondir to August-September in which herdsmen break poi suspended in networks of rope, to commemorate the 
mythological story of Sri Krishna stealing butter during His childhood. (ெச.அக.);.

 LD. உ ய .

     [உ  + அ .]

உ ய க் சச்ட்

 
 உ ய க் சச்ட்  uṟiyaḍukkuccaḍḍi, ெப. (n.)

   உ ல் ைவக்கப்ப ம் அ க் ப்பாைன; a number small kitchen utensils placed one over the other ansuspended 
from the roof in a net work of rope. (W.); (ெச.அக.);.

     [உ  + அ க்  + சட் ]

உ ய க் சச்ட்

உ வைல

உ வைல uṟivalai, ெப. (n.)

   1, ய ன்கைள க்கப் பயன்ப த் ம் ஒ வைக வைல; a kind fishing-net.

ம. உ வல.

     [உ  + வைல.]
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உ

உ 1 uṟudal,    4 ெச.  (v.i.)

   1. இ த்தல்; to be, exist.

   2. ேநரத்ல்; to happen, occur, befall, as good or evil

     "ெமய்த்  வந் ற்றா ம்" (நள. யம். 5);

   3. தாங் தல்; to dwell, reside. 

   4, நன்ைமயதால்; to be desirable, useful, worthy of choice.

     "இரவாைய ேகா ம்" ( றள் 1061);.

   5. உ யாதல்; to b permanent, lasting, stable.

     "ேவல்வா ர ்வாழ்க்ைக ம்" ( .ெவ. 2,13);.

   6. மனத் ல் நிகழ்தல்; to pass in one's mind,

     " நிைனக் வ  ெசால்  (கம்பரா. ம்பக 325);.

   7. தல்; to be numerous

     "பல்ெலலாம் உறத்ேதான் ம் ப வாயாள்" (கம்பரா. ரப்்ப. 138);,

   8. சாரந்் த்தல்; to be attached

     "அங் ற்ேற னல்ேலன்" ( வ். வாய். 5,8,2);.

   9. ெபா த் தல்; to join, associate with

     "நீ  மணிெசய் மாடம்" (இர , நகரப் 42);.

உ -தல்

உ -தல் uṟudal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. வ ந் தல் (பழ. 226);; to suffer,

   2. ப ப தல் ( றள், 662);; to be infructuous, damaged, spoiled. [உல் → உ .]

     [உல் → உ .]

உ க்காட்டம்

உ க்காட்டம் uṟukkāṭṭam, ெப. (n.)

   1. அதட் ைக; rebuking, threatening, reprimanding 

   2 அ காரஞ் ெச த் ைக; command, exercise of authority. (ெச.அக.);.

     [உ க்  + ஆட் .  ஆட்  → ஆட்டம்.]

உ க்காட் யம்

உ க்காட் யம்1 uṟukkāṭṭiyam, ெப. (n.)

உ க்காட்டம் பாரக்்க;see urukkata◌ா (ெச.அக.);. 

அவ ைடய உ க்காட் யத்ைதப் பார ்( ன்.);.

     [உ க்  + ஆட் . ஆட்   → ஆட் யம்.]
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உ க்

உ க் 1 uṟukkudal,    5 ெச ன்றா . (v.i.)

   1. அதட் தல்; to menace, threaten.

     "தஞ்ெசாலாற் ன் வந் டா  க்  வளாரினா ல த் " ( . . 2.16);.

   2. னத்தல்; to address with harshness, severity, anger. 

உ க் க் கட் ப்பாைரப் ேபாேல (ஈ , 7.1,1.);

   3. தண் த்தல்; to punish.

     "'காலைனத் தானலற க் ய ேசவ யான்" (ேதவா. 52.4.4.);.

   4. தாண் தல் ( ங்.);: to jump, leap over. (ெச.அக.);,

ம. உ க் க.

     [உல் → உ  → உ க் .]

 உ க் 2 uṟukku, ெப. (n.)

   அதட் ைக; threatening.

     "உ க்  ெசால்லர"் (கம்பரா. பஞ்சேசனா. 66);. (ெச. அக.);

     [உன் → உ  → உ க் .]

உ கண்

உ கண் uṟugaṇ, ெப. (n.)

   1. வ த்தம்; suffering, affliction, distress.

     "உ கேணாம்பல்" (ெதால். ெபா ள், 239);.

   2. ேநாய் ( ங்.);: 

 disease, 

   3 ஏழ்ைம ( டா.);: 

 poverty, want. 

   4- அசச்ம் ( டா);, 

 fear. (ெச.அக.);.

     [(உல → -உர + கண் (ெசால்லாக்க ஈ );,]

உ கண்ணாளர்

 
 உ கண்ணாளர ்uṟugaṇṇāḷar, ெப. (n.)

   ேநாயாளிகள்; patients. (சா.அக.);. [உ கண் + ஆள் + அர.்]

உ கணாளன்

உ கணாளன் uṟugaṇāḷaṉ, ெப. (n.)

   1. வ ைமயன்; poor, destitute, indigent person,

     "உ கணாளரிற் கைட க ந் " ( லப். 10.48.);.

   2. ைனயாளன். ( லப். 10,4

   8. உைர);; one who suffers the inevitable effects of the sins he had committed in previous births, (ெச.அக.);.

     [உ  + கண் + ஆளன்.]
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உ ழாத்

உ ழாத்  uṟugiḻātti, ெப. (n.)

   ன்வைக; a kind of

 fish,

     "உ ழாத்  காைல மாைல" (பறாைள.பள் .75);. (ெச.அக.);

     [உ  + ழாத் ]

உ ங்கன

 
 உ ங்கன  uṟuguṅgaṉali, ெப. (n.)

   ரண்ைட; square stalked wine-vitis quadrangularis, (சா.அக.);.

     [உ ம் + கன .]

உ ேகாள்

உ ேகாள் uṟuāḷ, ெப. (n.)

   நிகழ் ; happening, event

     "ஒ  ேவங்கலந்த காைலக் ளங்ேகா  ெமன்  ேகாேள." (கம்பரா. ரப்்ப. 140);. (ெச.அக.);.

     [உ ெகாள் → உ ேகாள் நிகழ்  ெகாண்ட , நிகழ்ச் .]

உ ைவ

உ ைவ uṟusuvai, ெப. (n.)

   ஒ  ெசய் ள்அணிவைக (மாறன். 235);; figure of speech in which a particular object is described as being superior 
in sweetness to a series of several sweet objects.

உ

 
 உ  uṟucūtu, ெப. (n.)

   ஏய்ப் ;   ஏய்த்தல்; deceit. (ஆ.அக.);.

     [உ  + .]

உ த்தல்

உ த்தல் uṟuttal, ெப. (n.)

   1. க்ைக ( ங்.);: 

 increasing

   2. ஒற் ைக ( வா.);: 

 bringing into contact, clapping (ெச.அக.);.

     [உல் → உ  → உ த்  → உ த்தல்.]

 உ த்தல்2 uṟuttal, ெப. (n.)

   1. கண்ணில்  த யன

   ப தலால் ஏற்ப ம் த ப் ; irritation, uncomfortable

 sensation caused by dust etc., falling in the eye. 

   2.ஏற்ப தல்; happening

   3. தாக்கல்: oftending, 

   4 அ த் தல்; pressure, instigation.

     [உர → உ த்தல்.]
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உ த்தா(த )-தல்

உ த்தா(த )-தல் uṟuddādarudal,    15 ெச. ன்றா , (v.t.)

ெந க் தல்: 

 to crowd, constrict

     "ஒரிய த்தர" (பரிபா. 6.37);. (ெச.அக.);.

     [உ  + த  = உ த்த  → உ த்தா.]

உ த்ைத

உ த்ைத uṟuttai, ெப. (n.)

   அணில்; squirrel (W.);. (ெச.அக.);.

   ம. உ த்த க. உ ெத;ெத உ த

     [உ  →உ த்ைத உ  = ைர .]

உ  பய. ெப. (n);

   1. டம்; firmness, strength, stability.

   2. வல்லைம, power, energy, force.

     "இ வ ந்த  னின்றா ெரன்னில்" ( . . 135);.

   3. ண்; sword, certainty, assurance.

   4. மாந்தரக்் ரிய க்ேகாள்; aims of mankind, objects of human pursuit. four in number viz. 

அறம், ெபா ள், இன்பம், . மாந்தரக்்  உ ெயன உயரந்்ேதாரா ென க்கப்பட்ட ெபா ள் ( றள், 
உைரப்பா ரம்);

   5. உ  வாக் ; positive declaration,

     "ஆண்டவன் க  மாண்ைம ங் ேகட் " (பாரத ட்ப 47);.

   6. ெசய்யத்தக்க ; appropriate thing to do, suitable action

     " த ெயன்ேற ளம் " (கந்த . ர. வைத 64);.

   7. நன்ைம; good, benefit

உ க்கட் ைர

 
 உ க்கட் ைர uṟudikkaṭṭurai, ெப. (n.)

   இ த் க் ைக ( ங்);; admonition, remonstrance. (ெச.அக.);.

     [உ  + கட் ைர.]

உ ச் ட்

 
 உ ச் ட்  uṟudiccīṭṭu, ெப. (n.)

   உ ப்ப த் ம் ஆவணம்; written contract bond.s (ெச.அக.);.

     [உ  ட் .]

உ செ்சால்

உ செ்சால் uṟudiccol, ெப. (n.)

   1 உ ெமா ; assurance.

   2. தக்க அ ைர 

 word of advice, good counsel

   3. இ த் ைர; admonition (ெச.அக.);

     [உ  + ெசால்.]
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உ ப்ப -தல்

உ ப்ப -தல் uṟudippaḍudal,    20 ெச. .  (v.i.)

   1. நிைலப்ப தல்; to be firmly established, to be assured

   2. டப்ப தல்; to be confirmed, as a member in a church (ெச.அக.);.

     [உ  + ப .]

உ ப்ப த் -தல்

உ ப்ப த் -தல் uṟudippaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   நிைலப்ப த் மல்; to confirm, corroborate, establish. (ெச.அக.);.

     [உ   + ப த் .]

உ ப்பத் ரம்

உ ப்பத் ரம் uṟudippaddiram, ெப. (n.)

   1. உ ச ் ட்  பாரக்்க;see urudi-cittu (ெச.அக.);.

ம. உறப் பத்ரம். Skt para.

     [உ  + பத் ரம்.]

உ ப்பா

உ ப்பா  uṟudippāṭu, ெப. (n.)

   1. நிைலப்ப ைக; confirmation.

   2. ouráðso pledge, promise. (ெச.அக.);.

     [உ  + பா .]

உ ப்ெபா ள்

உ ப்ெபா ள் uṟudipporuḷ, ெப. (n.)

 உ  பாரக்்க;see urudi

   2. கட ள்; god (W.);

   3. காட் . (ஆஅக.);; wisdom (ெச.அக.);.

     [உ  + ெபா ள்.]

உ பண் -தல்

உ பண் -தல் uṟudibaṇṇudal,    12 ெச. ன்றா  (v.t) 

   நிைலப்ப த் தல்; to corroborate, confirm (ெச.அக.);.

     [உ  - பண் .]

உ தல்

 
 உ தல் uṟudipūcudal, ெப. (n.)

   டப்ப த் ைக; sacrament of confirmation. (ெச.அக.);.

     [உ   + தல்.]

உ த்தல்

உ த்தல் uṟudimuḍiddal,    4 ெச. . . ஆவணம் எ க் ெகா த்தல்; to execute a title deed or bond. (J) 
(ெச.அக.).

     [உ  + .]

உ ெமா

உ ெமா  uṟudimoḻi, ெப. (n.)

   1 உ செ்சால் பாரக்்க: See urudi-c-col

   2. உ  ெமா யாகச ்ெசால் ம் ெசாற்கள்; statement made on oath, solemn affirmation before a magistrate or a 
judge (ெச.அக.);.

     [உ  + ெமா ]

உ ேயார்

 
 உ ேயார ்uṟudiyōr, ெப. (n.)

   தர(் ங்.);; messengers of state, confidential emissaries, (ெச.அக.);.

     [உ  + (ஆர)்; ஓர.்]
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உ ைண

உ ைண uṟuduṇai, ெப. (n.)

   உற்ற ைண; faithful friend, boon companion

     "உ ைண யாவர ்ேபா ம்" (ேதவா. 476,3.);. (ெச.அக.);.

     [உ  + ைன.]

உ நர்

 
 உ நர ்uṟunar, ெப. (n.)

உ நன் பாரக்்க;see பrunan.

உ நன்

உ நன் uṟunaṉ, ெப. (n.)

   ேசரந்்தவன்; volary he who seeks protection, follower.

     "உ நரத் ்தாங் ய மத ைடேநான்றாள்" ( .4);. (ெச.அக.);.

     [உ  → உ நன்.]

உ ப்படக்

 
 உ ப்படக்  uṟuppaḍakki, ெப. (n.)

ஆைம ( ங்.);: tortoise, turtle, so called from its being able to draw in its limbs. (ெச.அக.);.  

     [உ ப் _அடக்  உ ப் கைள உள்ளடக் க் ெகாள்வ .]

உ ப்பணங்ெகட்ட
வன்

உ ப்பணங்ெகட்டவன் uṟuppaṇaṅgeṭṭavaṉ, ெப. (n.)

   1. உடற் ைற னன், 

 Ill shaped, maimed, ugly person

   2. டன்; foolish fellow. (ெச.அக.);.

     [உ ப்  + இனம் + ெகட்டவன். உ ப்பணம் என்ப  ெகாசை்ச வழக் .]

உ ப்பற்றவன்

உ ப்பற்றவன் uṟuppaṟṟavaṉ, ெப. (n.)

   1. உ ப் க் ைறயன்; ill-formed, deformed person.

   2. ஒ க்க ல்லாதவன்; ill-bred person (W);. (ெச.அக.);.

     [உ ப்  + அற்றவன்.]

உ ப்பைற

உ ப்பைற uṟuppaṟai, ெப. (n.)

   1. உ ப் க் ைறயன்; deformed person.

     "ஆ ல ரந்தக ப்பைறகளாதர"் ( ங். 3.35);.

   2. உ ப் க் ைற; dismembering the Iimbs.

     ''உ ப்பைற ேகாள்" (ெதால், ெபா ள் 258);. (ெச.அக.);.

     [உ ப்  + அைற.]

உ ப்பா

 
 உ ப்பா uṟuppā, ெப. (n.)

   கப்பல் ெசய்வதற் ப் பயன்ப ம் மரவைக ( .அ);; a tree, the timber of which is used instead of teak in ship-
buildings. (ெச.அக.);.   

     [ஒ கா. உ  + பால். பால் = பாைலமரம், உ   + பால் -  உ ப்பால் → உ ப்பா.]

உ ப் ைசக்

 
 உ ப் ைசக்  uṟuppisaikkuṟi, ெப. (n.)
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ப க்ைக ல் ஒ  
மாத் ைரக்காலம் 

நி த் வதற்  
அைடயாளமாக 

இ ங்  (பாலபா 
பக்.

ப க்ைக ல் ஒ  மாத் ைரக்காலம் நி த் வதற்  அைடயாளமாக இ ங்  (பாலபா பக். 
170     [உ ப்  + இைச + . இைசத்தல் = ஒ த்தல்.] 
உ ப் ல் ண்டம்  paḍiggaiyilorumāddiraiggālamniṟudduvadaṟguaḍaiyāḷamāgaiḍuṅguṟipālapāpagseagauṟuppuisaiguṟiisai
ddaloliddaluṟuppilpiṇḍam,

ெப. (n.);

   க ல் வ ன் ைதந்த தைசப் ண்டம்; aboried embryo

     " றப் ல் த ம் உ ப் ல் ண்ட ம்" ( றநா. 28);. (ெச.அக.);. 

     [உ ப்  + இல் + ண்டம்.]

உ ப் னர்

 
 உ ப் னர ்uṟuppiṉar, ெப. (n.)

   உ ப் னன் என்பதன் பன்ைம; pl. of uruppinan.

உ ப் னன்

உ ப் னன் uṟuppiṉaṉ, ெப. (n.)

   1. ல் அல்ல  நி வனத் ல் பங்ேகற் ம் உரிைம ெபற்றவன்; member of an association or institution.

   2. ெதரிந்ெத க்கப்பட்ட நிகராளி; elected or selected candidate for an assembly or forum.

     [உ ப்  → உ ப் னன்.]

உ ப்

உ ப் 1 uṟuppu, ெப. (n.)

   1. உ ப் கள் ( டா);: limb. member of body.

   2. பாகம்; division, as of an army: part of whole, component part, department section.

     "உ ப்பைமந் றஞ்சா ெவல்பைட" ( றள், 761);.

   3. உடம் : body,

     "உ ப்ெபாத்தன் மக்கெளாப் பன்றால் ( றள். 993);.

   4. ெமய்ெய த்  consonant.

     " ன்ற ப் ப ம்" (நன். 190);

   5. பாைல யாழ்த் றம் ( வா.);; secondary melody type of the pālai class

   6. மரக்ெகாம்  ( வா.);; bough, branch 

   7 உ ப்பைம ; just proportion symmetry of form. 

அவன் உ ப் ள்ளவன் ( ன்.);.

   8. ேமல்வரிச ்சட்டம்; copy of single letters set for a child to imitate.

   9. நில ஆவணம்; title deed, as of land.

     "அந்த காணிக் ேகா ப் ல்ைல (இ.வ.);. (ெச.அக.);.

ம, உ ப் .

     [உ  → உ ப் .]

உ ப் க்கழைல

 
 உ ப் க்கழைல uṟuppukkaḻlai, ெப. (n.)

   உடம் ல் ேதான் ம் ெகாப் ளம்; tumour arising in any of the organ or organs of the body. (ெச.அக.);.

     [உ ப்  + கழைல.]
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உ ப் க் ைற

 
 உ ப் க் ைற uṟuppukkuṟai, ெப. (n.)

   உ ப் க் ைற பா ; maimedness, body defect, deformity. (ெச.அக.);.

     [உ ப்  + ைற.]

உ ப் க்ேக

 
 உ ப் க்ேக  uṟuppukāṭu, ெப. (n.)

   உடற் ைற; deformity in limb (pond.);. (ெச.அக.);.

     [உ ப்  + ேக .]

உ ப் த்தள் ைக

 
 உ ப் த்தள் ைக uṟupputtaḷḷugai, ெப. (n.)

   அண்  தள் ைக; prolapsus ani, (Loc.);.

     [உ ப்  + தள் ைக]

உ ப் த்ேதால்

உ ப் த்ேதால் uṟupputtōl, ெப. (n.)

   மான் ேதால்; deer-skin, a piece of which, according to the Śāstrăs the Brahmachári should fasten to his sacred thread.

     "உ ப் த்ேதா ம் ெவண்ெணய் ன உடம் மான யஜமான ேவஷத் ேதாேட" (ஈ . 4,84);. (ெச.அக.);.

     [உ ப்  + ேதால் உ ப்  = அைடயாளம்]

உ ப் ல்

உ ப் ல் uṟuppunūl, ெப. (n.)

   உ ப்  நலங் ம் ப வல்; science dealing with the characteristics of human form and features.

     "நல்லெவன ப்  லா ைரக்  நல நிரம் " (ெபரிய . காைரக், 6);. (ெச.அக.);.

     [உ ப்  + ல்.]

உ ப் மயக்கம்

 
 உ ப் மயக்கம் uṟuppumayakkam, ெப. (n.)

   உ ப் க் எட் ெனான் ; one of the deformities. (ெச.அக.);.

     [உ ப்  + மயக்கம்.]

உ ப் ள்ளவன்

உ ப் ள்ளவன் uṟuppuḷḷavaṉ, ெப. (n.)

   1. உ ப்  நல ைடயவன்; beautiful, well-formed man.

   2. ற ைடயவன்; man of enterprising character qualified for business. 

   3.ஓ க்க ள்ளவன்; of good conduct. virtuous person. (ெச.அக.);.

     [உ ப்  + உள்ளவன்.]

உ பாைத

உ பாைத uṟupātai, ெப. (n.)

வரிவைக (S.l.l. vii,214);: a tax. (ெச.அக.);.

     [உ  + பாைத.]

உ

 
 உ  uṟubu, ெப. (n.)

   பாைலயாழ்த் றம் ( ன்.);; musical mode of the pālai class. (ெச.அக.);.
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உ சல்

உ சல் uṟupūcal, ெப. (n.)

   ைககலந்த ேபார;் hard scuffle, hand to hand fight

     "ேபரணி உ ச லானவாேற" (ஈ , 9.9.2);. (ெச.அக.);.

     [உ  + சல்.]

உ ெபா ள்

உ ெபா ள் uṟuboruḷ, ெப. (n.)

   உைடயாளில்லாைம யால் ஒ வ க் க் ைடக் ம் ெபா ள்; unclaimed property which a 
manappropriatestohimself

     " உ ெபா ம் உல்  ெபா ம்" ( றள் 756);. (ெச.அக.);.

     [உ  + ெபா ள்.]

உ ம்

உ ம் 1 uṟumbu, ெப. (n.)

   உலரந்்த கரம்ைப மண்ணின் ய கட் ; urumbu-;

 small piece of dried clay with a sharp edge. (ெச.அக.);.

     [உ  → உ ம்  = நடந்தால் பாதத்ைத உ த் வ .] 

 உ ம் 2   5. ெச. . . (v.t.) உ  பாரக்்க;see urumu. (ெச.அக.).

   ம. உ ம் க;க. ஒற : . உறல், ஒரல்.

     [உ  → உ  → உ ம் .]

உ மாைல

உ மாைல uṟumālai, ெப. (n.)

ேமேல ேபாட் க்ெகாள்

   ம் ண் வைக; upper gament

     "நற்ெபா லா ெவன்னி மாைல" ( ேவங். சத. 29.);. (ெச.அக.);,

   ம. உ மா; U. ruma, rumal;

 pers. Rumal.

     [உ  + மாைல.]

உ

 
 உ  uṟumi, ெப. (n.)

   ஒ வைகத ்ேதாற்க  (சங். அக.);; a kind of drum . (ெச.அக.);.

ம. உ .

     [உ ம் → உ . உ ம் ஒ க் ப்  இைடசெ்சால்.]

உ ய -த்தல்

உ ய -த்தல் uṟumiyaḍittal,    4. ெச ன்றா  (v.t.)

   ந்த யால் ஒ  ண்டா மா  உ ையத் ேதய்த்த த்தல்; to alternately rub and beat on one side of 
urum with a curved stick in order to produce a characteristic humming sound. (ெச.அக.);.

     [உ ம் → உ  + அ த்தல்.]

உ -தல்

உ -தல் uṟumudal,    10 ெச. . . (v.i.)

   1. உ ெமன்  ஒ த்தல்; to grows, as a wild beast to grunt, as

 a pig, to rumble, as thunder: to sound, as the urumi. drum

   2. த்தல்; to mumur angrity. இல்லத ்  ெந  ராஅர"் (ஆசாரக் 81);.

   3. எ ம் தல் ( வா.);; to rise, to be stirred up. (ெச.அக.);.

   ம. உ க;   க. ஒரல் ( ச் தல்);: ெத உ : பர.் உ ம் ல் (இ );; . ம் .

     [உ ம் → உ .]
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உ ைம

உ ைம uṟumai, ெப. (n.)

உ  பாரக்்க;see urumi

     "கம்ப  ைம தக்ைக" (கம்பரா. ரமாத் ர 5);. (ெச.அக.);.

     [உ ம் → உ ைம. உ ம் ஒ க் ப்  இைடசெ்சால்.)

உ வ

உ வ  uṟuvadu, ெப. (n.)

   1 நிகழ்வ ; that which happens,

     "உ வெதான்  னரக்லா " (பாரத வாரணா 81);.

   2. ஊ யம்; that which accrues;

 gain.

     "உ வ ம்.

   ேபைதக ேளார் லேர" ( ற். 13);. (ெச.அக.); ஒப்ப ; that which resembles.

     " இைமயவரக் லக வ ேவ" ( வக. 1780);.

   4. த வ ; that which is proper.

     "உ வதாவ … டக் த்த க் காடெ்சய் வத" ( வ். வாய், 4.10.10);. (ெச.அக.);.

     [உ  → உ வ .]

உ வ றல்

உ வ றல் uṟuvaduāṟal, ெப. (n.)

ஒன்ைறச ்ெசய்வாயா என்  னா ய டத்  ேநரவ்  கத்தான் ம ப்பைதக் ெதரி க் ம் 
ைடவைக (நன். 386, உைர);: form of indirect negative reply consisting in the person questioned stating what would 

happen to him if he were to answer

     'yes' as for e.g., when a person who is asked a question like Will you do this" replies.

     "My health will be affected".

     [உ வ  + றல்]

உ வ ெதரிதல்

 
 உ வ ெதரிதல் uṟuvaduderidal, ெப. (n.)

ன்வ வன அ தல் என் ம் வணிகர ் ணம் ( வா.);. 

 foresight in regard to the future state of the market, a quality or character in merchants. (ெச.அக.);

உ வர்

 
 உ வர ்uṟuvar, ெப. (n.)

உ வரர ்பாரக்்க;see uruvarar.]

உ வரர்

உ வரர ்uṟuvarar, ெப. (n.)

ேதவர ்celestials,

     'உ வரர ்ப ெசல' ( வக. 119.);. (ெச.அக.);.

     [உ வர ்( க்கவர)்; + அர.்]

உ வல்

உ வல் uṟuval, ெப. (n.)

ன்பம்: suffering, affliction, distress.

     "ெபண்பா றன் வ நீரப்்பான்" (கம்பரா. சடா . 183);, (ெச.அக.);.

     [உ  → உ வல்]
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உ வ

உ வ  uṟuvali, ெப. (n.)

க்க வ ட்ேயான் lit great strength, man of great strength,

     "உ வ  தாக் னாேன" ( வக. 2282);, (ெச.அக.);.

     [உ  + வ . அன்ெமா தெ்தாைக.]

உ வன்

உ வன்1 uṟuvaṉ, ெப. (n.)

   1. க்ேகான்; great one, lord, master.

     "உ வேனா யா ற்ற நற் றம்" ( லப். 9.53);.

   2. னிவன்; sage, saint

     "உறற்பால நீக்க வரக்்  மாகா" (நால  104);.

   3. அைடந்ேதான்; new arrival guest.

     "உ வரார ேவாம்பா ண் " (ப ற் ப். 43.19);.

   4. அ கன் ( ங்.);: 

 Arhalt (ெச.அக.);.

     [உ  → உ வன் ( க்ேகான்);.]

 உ வன்2 uṟuvaṉ, ெப. (n.)

   1. ெபரிேயான்; great man elder,

     "உ வ ஞ் வ  ழ்மா ய்க் ம்" ( றநா. 381);.

   2. எ ரத்்  நிற்ேபான் 

 opponent.

     " ப் வர ் றம்ெபற் ேன" ( றநா. 11);. (ெச.அக.);.

உ வாவரி

 
 உ வாவரி  uṟuvāvarisi, ெப. (n.)

   அ வைகயரி . ெளான் . (சங்.அக.);; one of aruvakas-y-aris, rice (ெச.அக.);.

     [உற  → உ வா + அரி ]

உ -த்தல்

உ -த்தல் uṟuvittal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   கர் த்தல்; to cause to experience, as pleasure or pain.

     "பல ப் பான் ேவண் ம்" ( . .2.21.);,(ெச.அக.);.

     [உ  → உ .]

உைறக்கப்பார-்
த்தல்

உைறக்கப்பார-்த்தல் uṟaikkappārttal,    4. ெச ன்றா . (v.t.)

   உற் ேநாக்கதர;் to look at intently. (ெச.அக.);.

     [உைற → உைறக்க + பார]்

உைறக் ண

உைறக் ண  uṟaikkiṇaṟu, ெப. (n.)

   மண் ைற ட்ட ண ; well formed of burnt clay curbs placed one upon another.

     "உைறக் ணற் ப் றசே்சரி" (பட்  னப். 76);, (ெச.அக.);.

     [உைற + ண .]
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உைறக் ைல

 
 உைறக் ைல uṟaikkumilai, ெப. (n.)

   ெவற் ைல; betal leaf, it is so called from its leaf being pungent (சா.அக.);. 

     [உைறக் ம் + இைல.]

உைறகாய்

 
 உைறகாய் uṟaikāy, ெப. (n.)

   ெசங்காய்; unripe fruit (ெச.அக.);. [உ  → உைற + காய்.]

உைறகாலம்

உைறகாலம்1 uṟaikālam, ெப. (n.)

   வாணாள்;     [உைற + காலம்.]

 உைறகாலம்2 uṟaikālam, ெப. (n.)

   மைழக்காலம் ( ன்.);; rainy season. (ெச.அக.);.

     [உைற + காலம்.]

உைற த் -தல்

உைற த் -தல் uṟaiguddudal,    10. ெச. . . (v.i.)

பா க்

   ப் ைர த் மல்; to pour a small quantity of curd into milk to curdle ைவ (ெச.அக.);.

உைறசச்ாைல

உைறசச்ாைல uṟaiccālai, ெப. (n.)

   ம ந் சச்ாைல; dispensary, hospital.

     "பல் ைறச ்சாைலக ம்" (ைதலவ. பா . 12);. (ெச.அக.);.

     [உைற + சாைல.]

உைறத்த ர்

 
 உைறத்த ர ்uṟaittayir, ெப. (n.)

   கட் த்த ர,் உைறந்த த ர;் curd.

ம. உறைத .

     [உைற + த ர.்]

உைறத்தல்

 
 உைறத்தல் uṟaittal, ெப. (n.)

அதட் ைக ( ங்:);:

 reproving, rebuking. (ெச.அக.);.

     [உ → உைற.]

உைறத் ளி

 
 உைறத் ளி uṟaittuḷi, ெப. (n.)

   மைழத் ளி; raindrop.

     [உைற + ளி]\

உைறநா

உைறநா  uṟaināḻi, ெப. (n.)

   ெவட் யான் மானியம்; share of the village watchman in ancient times.

     "உைற நா  ெவட் ... உள்ளிட்ட அைனத் வற்க ம்"  (S.l.l.ii,  247.8);. (ெச.அக.);

     [உைற+  நா , உைற = தங் ப்பணியாற் தல், நா =அளந்  த ம் .]
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உைறநீர்

உைறநீர ்uṟainīr, ெப. (n.)

   1. காரமான நீர;் any alkaline liquid.

   2. பனிநீர;் dew-water.

   3. உைறந்த நீர;் frozen water such as ice.

   4. ம ந்  நீர;் solution of medicine. (சா.அக.);.

ம. உறநீர ்(கஞ் நீர)்;.

     [உைற + நீர]்

உைறப்பன்

உைறப்பன் uṟaippaṉ, ெப. (n.)

   வ ள்ளவன்; strong, powerful man,

     "ஒ ப்ப த்த ைறப்ப ர"் ( வ். ெபரி யாழ். 4.8.2);, (ெச.அக.);.

     [உைற → உைறப்பன்.]

உைறப்

உைறப்  uṟaippu, ெப. (n.)

   1. ைவக் ரை்ம; sharpness of taste.

   2. காரம்; pungency.

   3. ஊற்றம் firmness, steadrastness.

     "ேச த்வ ைறப் த் ேதாற்ற இ க் ற வைன" (ஈ . 2,5,8.);.

   4. வாய்ப் : opportunity, a

 favourable time.

     "அங் ள்ளம் டக் ற்றா ல் நல் ைறப்ேப" ( வ். வாய். 8.8.8);.

   5. ெகா ைம; severity, sternness, harshness,

     "உைறப் ைடய ராவணன்' (ேதவா. 45.10);,

   6. அ த்தம்; mpressiveness, positiveness.

     "உைறப்பான ேபச் ' ( ன்.);.

   7. அல்லல்; painful sensation of body or painful feeling of mind

   8. மைழெபய்ைக; falling or ran

     "உைறப்ப ங் காலத் ம்" (நால . 184);

   9. தாக் ைக; blowing

     'கல்லக ைறப் ன் ழ" (கந்த  நகர . 70);, (ெச.அக.);

உைறப் க்காட் -
தல்

 
 உைறப் க்காட் -தல் uṟaippukkāṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

   காரமாதல்; to be pungent. (ெச.அக.);.

     [உைற → உைறப்  + காட் .]

உைறப

உைறப  uṟaibadi, ெப. (n.)

உைற டம் பாரக்்க;see

பravilar1.

     "நா க் ைறப " ( றள். 1015);.

     [உைற + ப .]
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உைறபனி

 
 உைறபனி uṟaibaṉi, ெப. (n.)

   இ ய பனி; hoar frost. (ெச.அக.);.

     [உைற + பனி.]

உைறேபா- தல்

உைறேபா- தல் uṟaipōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   உைற ட  யா ெதா ல்; to exceed computation, to be too numerous even for numbering by symbols:

     "அம்பண வளைவ ரிந் ைற ேபா ய" (ப ற் ப் 66.8);. (ெச.அக.);.

     [உைற + ேபா.]

உைறம ந்

 
 உைறம ந்  uṟaimarundu, ெப. (n.)

ழந்ைதக க்  க்காட் ய டன் ேதன் அல்ல  ைலப்பா ல் இைழத்  மாந்தம் அ காதப  
ெகா க் ம் ஒ  வைகக் காரமான மாத் ைர: pungent pill administered to children by mothers as a home-remedy 
immediately after a bath as a preventive against indigestion etc.

     [உைற  + ம ந் .]

உைறமைழ

 
 உைறமைழ uṟaimaḻai, ெப. (n.)

   ஆலங்கட் ; hail-stone, (சா.அக.);.

     [உைற + மைழ,]

உைறேமார்

 
 உைறேமார ்uṟaimōr, ெப. (n.)

   பா ம் ைரேமார;் sour butter-milk used for curdling milk (ெச.அக.);.

     [உ  →  உைற + ேமார]்

உைறயல்

 
 உைறயல் uṟaiyal, ெப. (n.)

ணக்  (அ.க.நி.);. quarrel. (ெச.அக.);.

     [உைற + அல் (ெதா.ெபா .);.]

உைறயாணி

உைறயாணி uṟaiyāṇi, ெப. (n.)

   ெபான், ெவள்ளி இவற்ைற மாற்ற வதற்காகப் பயன்ப த்தப்ப ம் ெபான், ெவள்ளிகளாற் ெசய்த 
ஆணிகள்; touch nee. dies made of gold or silver. (சா.அக.);.

     [உைர

+

ஆணி = உைரயாணி → உைறயாணி (ெகா.வ.);] உைற -தல் __. 18 ெச. ன்றா  (v.t.);

   ேபரளைவக் ப்பதற் ச ் ற்றள க் யைமத் க் ெகாள் தல்; to put down a particular mark or symbol 
to stand for a number,  numbering, measuringa weighing as 1 for 100.

     "உைற டத் ேதய்ந் ம் இவ்வந்  வானத்  உ க் லேம" (அட்டப் ேவங்கடத்தந்: 34);, (ெச. அக.);.

     [உைற + இ .]
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உைற ரம்

உைற ரம் uṟaiyudiram, ெப. (n.)

   1. உைறந்த அரத்தம்; blood clot gore.

   2. ெசங் க் கட் ; blood clot, containing red-corpuscles-Cruor. (சா.அக.);,

     [உைற + உ ரம்]

உைற ள்

உைற ள் uṟaiyuḷ, ெப. (n.)

   1. உைறைக; living, residing abiding

     "உைற ன் னி ம்"  ( றநா. 96);.

   2. தங் டம்; abode, resting place

     "உைற ங் ேகாட்ட ங் காப்பாய்" (மணிேம 6.137);.

   3.  ( வா.);; house, residence.

   4. ஊர ்( வா.);; village, town.

   5. நா   ( டா);; district, land province.

   6. மாந்தர ் டத் ( வா.);; sleeping place;

 dormitory,

   7. உகம்; age, aeon (ெச.அக.);.

     [உைற + உள்.]

உைற ர்

உைற ர1் uṟaiyūr, ெப. (n.)

ேசாழநாட் ன் பைழய தைலநக ள் ஒன்  ( லப். 10.242);: 

 name of an ancient Cola capital, now a suburb of Tiruchirāpalli (ெச.அக.);.

ம. உைற ர,்

     [உைற + ஊர.்]

 உைற ர2் uṟaiyūr, ெப. (n.)

   ம தநிலத் ர;் village in an agricultural tract (அக.நி.);. (ெச.அக.);.

     [உைற + ஊர.் உைற = நீர.்]

 உைற ர3் uṟaiyūr, ெப. (n.)

   க ப்ைப; womb being dwelling for the infant.

     [உைற + ஊர.்]

உைற

உைற  uṟaivi, ெப. (n.)

   உைறபவள்; woman resident

     "ேநா ழந் ைற " ( ந் 400);, (ெச.அக.);.

     [உைற → உைற ]

உைற டம்

உைற டம் uṟaiviḍam, ெப. (n.)

   1. இ க் டம் dwelling-place, residence.

     "அன்றவ ைற டத் தல் னரடங் " ( லப்.11.0);.

   2. ெபா ட் டங் ;   ெகாட் ல் ( வா.);; godown. (ெச.அக.);.   [உைற + இடம்.]
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உைற

உைற  uṟaivu, ெப. (n.)

   1, தங் க; abding

     "உடங் ைற  தா ங்க  வந்தான்" (தணிைகப்  கள . 558);,

   2. இ க் டம்; dwelling-place, abode (ெச.அக.);.

     [உைற → உைற .]

 உைற  uṟaivu, ெப. (n.)

   ைரேமார;் buter milk use for curdling milk. (Pond.);.  (ெச.அக.);.

     [உைற → உைற ]

உன்

உன்1 uṉ,    4 ெச. . . (v.i.)

   உண் -தல் பாரக்்க;Տee uրս-,

 உன்2 uṉ, ெப. (n.)

   நீ என்பதன் ேவற் ைமய ; obliqu form of the second pers pron,

     'thee'.

     [ ன் → உன்.]

 உன்3 uṉ, ெப. (n.)

   உயர்  ேமன்ைம; greatness gloriousness.

     [உ → உல் → உன்]

 உன்4 uṉ, ெப. (n.)

   ெந க்கம்; closeness

     [உல் → உன்.]

உன்மணி

உன்மணி uṉmaṇi, ெப. (n.)

   உயரந்்த மணி; superior gen.

     [உல் →  உன் + மணி.]

 உன்மணி uṉmaṇi, ெப. (n.)

   ஒ க க்  மட் ம் லப்ப ம் உடம் ள்ளேவார ்ஒக இடம் (ேயாகத்தானம்);; a mystic centre of the body, 
perceived only by person of high spiritual development.

     "உன்மனிக்  ெளாளிரப்ரஞ் ேசா யாம்" (தா . ெபான். 38);.

     [Skt. un-manas → த. உன்மனி.]

உன்னநிைல

உன்னநிைல uṉṉanilai, ெப. (n.)

   1. ேபார ்ெதாடங்  ன் உன்னமரத்தால் நி த்தம ம் றத் ைற (ெதால். ெபா ள். 60. உைர);;   2 
உன்னம் பாரக்்க;see unnam. 

உன்னநிைலேய ண ங் காைல ( லப். 3,18, உைர);. (ெச.அக.);.
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உன்னயம்

உன்னயம் uṉṉayam, ெப. (n.)

   1. ைர லக்கண  ல்க  ெளான் ; a treatise on hippology.

     "உன்னய தலாம் ர ல்' (பாரத நா க 21);. (ெச.அக.);.

   2. உயரத்் தல்; raising lifting up.

     [உன்னம் → உன்னயம்]

 உன்னயம் uṉṉayam, ெப. (n.)

   1. பரி ற் கைல (அ வசாத் ரம்);க ெளான் ; a treatise on the doctrine of diseases of horses.

   2. உயரத்் ைக; elevating.

உன்னல்

உன்னல் uṉṉal, ெப. (n.)

   1. க ைக ( ங்.);: 

 thinking.

     "உன்னல் காேல ஊன்றல் அைரேய க்கல் க்கால்

த்தல் ஒன்ேற" (உைர ற்பா);.

   2. மனம் ( ங்.);; mind

ம, உன்னல்.

     [உன் → உன்  → உன்னல்.]

உன்னலர்

 
 உன்னலர ்uṉṉalar, ெப. (n.)

   பைகவர;் enemies, lit, those

 who are unmindful (ெச.அக.);.

     [உன் →  உன்  + அல் + அர.்

     "அல"' எம.இ.நி.]

உன்னாகங்ெகா

 
 உன்னாகங்ெகா  uṉṉākaṅgoḍi, ெப. (n.)

   ெப  டை்ட; many-flowered bindweed. (L);. (ெச.அக.);

     [உள் + நாகம் + ெகா ]

உன்னாயங்ெகா

உன்னாயங்ெகா  uṉṉāyaṅgoḍi, ெப. (n.)

   1. ெகா  வைக; elliptic-leaved silverweed.

   2. ெகா வைக; bristly heart-leaved silverweed. (ெச.அக.);.

     [உன்னாகன் → உன்னாயன் + ெகா ]

 உன்னாயங்ெகா  uṉṉāyaṅgoḍi, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் ெகா ; a kind of creeper.

த.வ. ஓணான் ெகா .
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உன்னாயம்

உன்னாயம் uṉṉāyam, ெப. (n.)

உயர்  height (ஆ.அக.);.

     [உன்3 நயம் – உன்னயம் → உன்னாயம்.

     'நயம்' ெசால்லாக்க ஈ .]

 உன்னாயம் uṉṉāyam, ெப. (n.)

   1. ேசாைனப் ல்; guinea grass.

   2. உயரத்் ைக; elevating.

உன்னாலகம்

 
 உன்னாலகம் uṉṉālagam, ெப. (n.)

   ன் ெதாடரி; a plant causing bewilderment. It is opposed to ன் ெறாடரி. (ெச.அக.);.

     [உள் + நாலகம்.]

உன்னி

உன்னி1 uṉṉittal,    4 ெச. . . (v.i.)

.

   1. எண் தல்; to think, consider.

   2. உயரத்ல்; to climb up.

ம. உன்னிக் க: க. உன்னி , உன் க.

     [உன் → உன்னி → உன்னித்தல்.]

 உன்னி2 uṉṉi, ெப. (n.)

   ஊழ் தற் ரிய ( யானித்தற் ரிய.); ெபா ள்; that which is fit to be meditated

 upon.

     "ஞால ன்னிையக் காண்  நாங் ரிேல" ( வ். ெபரிய . 10.1.3);.

     [உள் + இ]

 உன்னி3 uṉṉi, ெப. (n.)

)

   1. ைர:horse;     "உன்னிவாய்ப் ெபன் க த் ட" (இர  நகர 51.);.

   2. அ ஞ் ல் ( .அ.);; sage-leaved alangium

   3. ெச வைக: Indian lantana (ெச.அக.);.
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உன்னிப்

உன்னிப்  uṉṉippu, ெப. (n.)

   1. கவனிப் : intenness உன்னிப்பாய்க்ேகட் றான் (உவ.);.

   2. அ க் ரை்ம; acuteness of mind, discemment.

   3. ஊ ப் ; guess.

   4. றப் ; unerring sign by which a place or person is known (W.);. இ ட் ம் உன்னிப்பாக எ த் ட்டான் 
(உ.வ.);,

   5. யற்  ( ன்.);; exertion, effort

   6. உயரம்; height. 

உன்னிப்பான மைல,

   7. கண்ணியம்; dignty, 

உன்னிப்பான ேபச்  ( ன்.);. (ெச.அக.);.

     [உல் → உன்  → உன்னிப் ]

உன்னியர்

 
 உன்னியர ்uṉṉiyar, ெப. (n.)

   ற்றத்தார;் relations (W.);. (ெச.அக.);.

     [உல்→ உள் → உன்னியர.்]

இசெ்சால் வன்னியர ்எனத் ரிந்  உழவ ள் ஒ  சாராைரக் த்த . ஒ.ேநா. ஒக்கல் →  ஒக்க யர.்]

உன்னியன்

உன்னியன் uṉṉiyaṉ, ெப. (n.)

   உரிைமயன், ெசாந்தக்காரன்; relative.

     [உன்னியம் → உன்னியன் (ேவக 39);.]

உன் -தல்

உன் -தல் uṉṉudal,    11 ெச. . . (v.i.)

   . ேபசவாய்;   ட் தல்; to be on the point of speaking, as having words on the tongue. 

ேபச ன் றான்.

     [உல் → உன் → உன் .]
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உன்

உன் 2 uṉṉudal,    12 ெச. ன்றா  (v.t.)

   க தல்;   ஊழ் தல் ( யானம்);; to think, consider

     "உன்னேல யானம்" (கந்த . நகர. 81.);

ம. உன் க: க. உன்னி  ேகாத உன்ய ட. உன்ய: ெத. உங் : . ஒன் ைன, ரா. கன்னிங்க்

     [உல் → உன் → உன்  → உன் -தல்.]

 உன் 3 uṉṉudal,    11. ெச. . . (v.i.)

   1. எ ம் தல்; to rise. 

ைர ன்னிப் பாய்ந்த  (உவ.);.

   2. ன்னங் கால் ரைல ன்  நி ரத்ல்; to be on tiptoe

     [உல் → உன் → உன் .]

 உன் 4 uṉṉudal,    1

   2. ெச. ன்றா  (v.t.);

   1, இ த்தல்; to pull (W);.

   2.  ஊஞ்ச ந் தல்; to propel (L); (ெச.அக.);

ெத. உங் .

     [உல் → உன் → உன் .]

உனகன்

உனகன் uṉagaṉ, ெப. (n.)

   இ ந்தவன்; low mean person.

     "உனகனா யரக்கேனா ெய த்த ம்" (ேதவா, 1198.1);.

     [உலகன் → உனகன்.]

ஊ

ஊ1ū,    ஆறா ெர த் ;உ ர ் யற் ய

றக் ம் எ த் க ள் வாையத் றத்தேலா இதழ் வாற் றக் ம் ஒ  ெநட் ர:் 

 sixth letter and vowel of the Tamil alphabet, the close back tense;

 rounded vowel in Tamil

     [உ → ஊ]

 ஊ2ū, இைட. (part)

   1. ன்ைமச் ட் ; Iron demonstrative. 2, இைடைமச் ட் ;

 intermedia demonstrative.

     [ஊ - டெ்ட த்தாகமட் மன் ச ்கட் செ்சால்லாக

வழங் ய .

     "ெநடெ்ட த்ேதேழ. ஒெர தெ்தா ெமா  (ெதால்.எ த்43);.);

 ஊ3ū,    க.ெப. (pron) நீ என் ம் ன்னிைன ஒ ைமப்ெபயர;் you, second pers, sing.

     [ஊன்-ஊ (மைறந் ேபான த ழ்செ்சால்);.]

 பண்ைடக்காலத் ல் ஆன் ஈன் ஊன் என்பன  ஒ ைமச ்கட் ப்ெபயரக்ளாக இ ந்தன. ஆன் → 
நா என் ம், ஊன் → ன் →  நீன் → நீ என் ம் ரிந்தன

ஊன் பாரக்்க;see un
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ஊக்கப்பா

ஊக்கப்பா ūkkappāṭu, ெப. (n.)

   ஊக்கங்ெகாள்ைக; Zeal, fervour.

     " ன்றா நன்  க்கப்பா ம்" ( ைளநகரப்.57);, (ெச.அக.);.

     [ஊக்கம் + பா .]

ஊக்கம்

ஊக்கம்ūkkam, ெப. (n.)

   1. மனக் ளரச்்  ( றள்,382);; impulse, ardour, zeal.

   2. யற் ; exertion, effort

     "ஊக்க ேவர் ட் " ( வக.962);.

   3. வ ைம; strength, power force.

     "ஊக்க ைடயா ெனா க்கம்" ( றள். 486);.

   4. ைனேமற் ெகாண்ட எண்ணம்; firm persuasion, conviction.

     "இடஞ் ெதன்  க்கந் ரப்ப" ( றநா.8.3);.

   5. உயரச்்  ( டா.);; height, elevation, hugeness

   6.  ( ங்.);; abundance,

   7. உண்ைம ( வா.);; truth (ெச.அக.);.

   8. உள்ளத் ன்  (ஆ.அக.);: 

 enthuslasm

   9. மனத்தாற்றல்; will power.

ம. ஊக்கம்: க. உரக்்  உக்  ெத. உக்

     [ஊக்  → ஊக்கம்.]

ஊக்கல்

ஊக்கல்ūkkal, ெப. (n.)

   1. ய ைக; putting forth effort.

     "என்  நன் க்க லந்தண ள்ளம்" (நான்மணி 86);.

   2.  ( டா.);; abundance (ெச.அக.);

   3. எ ப்பல்; raising

   4. ஏ தல்; climbing.

   5.  தளரத்்தல்; relaxing

   6. அைசத்தல்; shaking, moving

   7. அ கப்ப த் தல்; enhancing boosting,

   8. உள்ளத்ைத உந்  த்தல் அல்ல  ஒ ைன ன் ேமற்ெச த்தல் ( , .41);: 

 encouraging, inspiring;

     [ஊக்  → ஊக்கல்.]

ஊக்கலர்

ஊக்கலரū்kkalar, ெப. (n.)

யற் ைடயவர:் persons of energy, of spirit of pluck.

     "உயரந்்த த  க்கலரத்் தம் ன்" (ம ைரக்.743);. (ெச.அக.);.

     [ஊக்  → ஊக்கல் → ஊக்கலர]்
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ஊக் றாக்

 
 ஊக் றாக் ūkkiṟākkuruvi, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் ; a kind of sparrow (சா.அக.);.

     [ஊக்   → ஊக்கணம் +  - ஊக்கணாங்  → ஊக்கராங்  → ஊக் றாக்  (ெகா.வ.); 
ஊக் னா (நிலப்பைன); மரத் ல் வா ம் யாகலாம்.]

ஊக்

ஊக் 1ūkkudal,    5. ெச. ன்றா  (v.t.)

   .1 ஆட் தல்; to swing, shake,

     "ஐய ெதன்ைன க்  ெயனக் ற" (க த்.37);, 2, ெந ழ்த் தல்;

 to loosen as one's hold.

     "ைககைள க்கப் பசந்த …… தல்" ( றள்.1238);.

   3. தப் தல்; to miss the mark

     "ஊக்க ங் கைண னர"் (ம ைரக்.647);.

   4. ஊக்க ட் தல்; to encourage, motivate, prompt 

அந்தக் காரியத் ல் அவைன ஊக் னார.்

   5. ய தல்; lo make an effort act with energy.

     "நீென  க் னா வ  ம  ெனாண்ைமயான்" ( வக.1409);.

   6. கற் த்தல்; to teach, instruct

     " ஞ்ைசகளிரண் ம்…..ஊக் னன்" (கம்பராதாடைக18);.

   7.  நிைனத்தல்; to consider ruminae (v.i.);.

   8. அைசத்தல் (அ.ஆக.);; to move, stir up.

   ம. ஊக் க: க. உய், ஒய்;   . உசச்ா ;ெத., பட ஊ .

     [ஊ  → ஊங்  → ஊக் .]

ஊக் னா

ஊக் னாūkkuṉā, ெப. (n.)

   நிலப்பைன ( த்.அக.);; moosly root (ெச.அக.);.

     [ஒ கா. ஊக் 1 + உணா.]

ஊகதன்

ஊகதன்ūkadaṉ, ெப. (n.)

   ங்ைக; drumstick,

     [ஊ 1 +  ஊகதன்.]
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ஊகம்

ஊகம்1ūkam, ெப. (n.)

   1 ஊகம் ல்; broomstickgrass

     "ஊகம் ேவய்ந்த உயரந்ிைல வைரப் ன்ஞ (ெப ம் பாண்.122);.

   2. க ங் ரங் ; black monkey.

     "ைபங்க கம் பாம்  த்தன்ன"  ( பாண்.221);.

   3. ெபண் ரங் ; female monkey.

க. ஊக.

     [

   1. ஊ  → ஊகம். 2 உ மம் → உ கம் → ஊகம். உ மம் = கரியம ர.்]

 ஊகம்2ūkam, ெப. (n.)

   1 உய்த் ணரத்ல்; interence conjecture, guess,

     "ஊகம பவம் வசன ன் க் ம்"

   2. க த்  ( டா);; thought, consideration, deliberation

   3. உத் ; skill, discernment

     "ஊக ளேதற் வ ைர ங் ெகாள்க" (ஞானவா ட2்7);.

   4. அ ; knowledge.

ஊகனம்

ஊகனம்ūkaṉam, ெப. (n.)

   1. காரணங் காட் ைக; reasoning.

   2. ஊகம்; inference, deduction. 

   3, ணி ; conclusion (ெச.அக.);.

     [ஊகம் → ஊகனம் (ெகா.வ.);.]

ஊகனி

 
 ஊகனிūkaṉi, ெப. (n.)

   ைடப்பம் ( ன்.);; broom (ெச.அக.);.   

     [ஊைக → ஊகணி.]

ஊ

ஊ 1ūkittal,    4.ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ன்னதாகக் க தல்; to conjecture, guess, infer

   2. கலந்தாய்தல்; to consider deliberate. (ெச.அக.

   3. இட் க்கட் தல் (ஆ,அக);; to imagine.

     [உல் ( ரை்ம); → ஊல் → ஊ → ஊ  → ஊ  (க. .41);.]

 ஊ 2ūki, ெப. (n.)

   ண்ண ைடேயான்-ள்; intelligent discerning person. (ெச.அக.);.

     [ஊகம் → ஊ ]
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ஊ ெமா

 
 ஊ ெமா ūkimoḻi, ெப. (n.)

   ெசய்ைக (ைசைக); காட் ப் ெப ம்ெபா  (Pond.);; language by signs (ெச.அக.);.

     [ஊ  + ெமா ]

ஊ

ஊ 1ūkudal, .

   7. ெச. .  (v.i.);

   1. அைசதல்; to move

   2. ஊசலா தல்; to swing

   3. நீ தல்; to lengthen.

க. ஊ .

     [ஊ → ஊ .]

 ஊ 2ūku, ெப. (n.)

   1. ரை்ம; sharpness.

   2. ண்ண ; intellect 

     [உ → உல் ( ரை்ம); → ஊல் → ஊ .]

ஊ ள்

ஊ ள்ūkumuḷ, ெப. (n.)

   1. னண; prickles or sharp points as on certain leaves.

   2.  ைடப்பம் ள்; thorn of broom-stick grass (சா.அக);

     [உ → உல் ( ரை்ம); →  ஊல் → ஊ  + ள்.]

ஊ

ஊ ūā, ெப. (n.)

   1. கந்த வர ்எனப்ப ம்  யாேழா ள் ஒ வன்; Huhu, a Gandharva, associated with Haha ஆகா  ம்.

   2. ந் ெவளி த் ைர ல் காணப்ப ம் இயற்ெபயர;் proper_name in the Indus Sea No.2803

     [ஊஊ → ஊ .]

ஆஆ. (ஆகா); என ம் ஊஊ (ஊ ); என ம் ெபயரிட் க் ெகாள்வ  ெதான்  கால மர  ந் ெவளி 
த் ைரகளி ம் ஆஆ. ஊஊ என் ம் இயற்ெபயரக்ள் காணப்ப ன்றன.

ஊைக

ஊைக1ūkai, ெப. (n.)

   கல் ; earning, erudition wisdom, (ெச.அக.);.  

     [உல 2  → ஊைக.]

 ஊைக2ūkai, ெப. (n.)

ஊகம்1 பாரக்்க;see ugam1

ஊங்கண்

ஊங்கண்ūṅgaṇ, .எ. (adv)

   1. உவ் டத்  (ெதால் எ த்,114);; yonder, where you are

   2. ற்காலத் ல் in former time

     "ஊங்கேணாங் ய ரேவான்றன்ைன." (மணி.21,181);. 

     [ஊங்  _ ஊங்கண். (ேவ.க.29);.]
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ஊங்கேணார்

ஊங்கேணாரū்ṅgaṇōr, ெப. (n.)

ன் ள்ேளார:் 

 those who lived in former times ancestors

     " ங்ெக ெல ந்த நின் ங்க ேணார ்நிைன ன்" ( றநா.39);, (ெச.அக.);.

     [ஊங்கண் + ஊங்கேனார.்]

ஊங்க ர்

 
 ஊங்க ரū்ṅgaṉūr, ெப. (n.)

   ேசரநாட் ன் கடற்கைர ர;் ancient city on the seashore of Chera land.

     [ஊங்கண் + ஊர.் ( ன் ள்ள ஊர)்;. இவ் ரில் ேசரன் கடப்ப மரத்ைத ெவட் னாள் எனக் 
றப்ப ற  (அ . ந்.);.]

ஊங்காரப்பறைவ

 

 ஊங்காரப்பறைவūṅgārappaṟavai, ெப. (n.)

   பறைவ வைகக ள் ஒன் ; a species of bird

     [ஊங்காரம் + பறைவ ஊங்காரம் - ஒப் தல் காட் ம் ஒ க் ப் .]

ஊங்

ஊங் 1ūṅgu,    .எ. adv) . ன்னிைல டம், உவ் டம்; yonder, where you are

     "ஊ கட மா ற ங்ெகலாம்" (கம்பரா. வைரக்காட்.60);,

   2. ன் ; in former times.

     "உணரா ங்ேக" ( ந்:297);.

     [ஊ → ஊங் .]

 ஊங் 2ūṅgu, ெப. (n.)

   1.   ( டா.);; superiority,  greatness.

   2. ேமம்பட்ட ; that which is lofty

     "கல் ங் ல்ைல". (நீ ெந .2);.

     [உங்  → ஊங் . (ேவ.க.29);.]

 ஊங் 3ūṅgudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   ஆ தல்; to swing

     " ங்க ணாய க்க ங்காள்" (நற்.90);. (ெச.அக.);

ெத. ஊ

     [ஊ → ஊ  → ஊங் .]

ஊங்ெகாட் -தல்

ஊங்ெகாட் -தல்ūṅgoṭṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   றர ்ெசால்வைதத் ெதாடரந்்  ேகட்பதற் ம், சரி என்  ஒப் வதற் ம் அைடயாளமாக 'ஊ' என்  
ெசால் தல்; to respond by ejaculating

     'um' as in listening to a story that is to say

     'yes', agree without questioning (ெச.அக.);.

   ம. க. ஊம்;ெத ஊ

     [உம் → ஊம் + ெகாட் தல்.]
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ஊச் ல்

 
 ஊச் ல்ūccil, ெப. (n.)

   தைச ேநாய்; morbid state of a muscle, myalgia (ெச.அக.);.

     [ஊன் → ஊச்  →  ஊச் ல்]

ஊச்

ஊச் 1ūccudal,    5 ெச ன்றா  (v.i.)

   உ ஞ் தல்; to absorb

     "கள்ளத்  ச் ஞ் ரம்" (ஐந்.ஐம்.38);.

     [உ ஞ்  → ஊஞ்  → ஊக்க.]

 ஊச் 2ūccu, ெப. (n.)

அசச்ம் (அக.நி.);: fear

     [ஊ  → ஊச் .]

ஊசகம்

ஊசகம்ūcagam, ெப. (n.)

   1. உப் ; sat

   2. ள ; pepper

   3. யற்காலம்; day-break.

     [ஊசல் - வரத்ல், உலரத்ல் ஊ  → ஊசகம்.[

ஊசணம்

ஊசணம்ūcaṇam, ெப. (n.)

   1. ள : blackpepper.

   2. ப் ; long-рөppөг. (சா.அக.);.

     [ஊக → ஊசனம் ஊசகம் பாரக்்க;see usagam.]

ஊசநாற்றம்

 
 ஊசநாற்றம்ūcanāṟṟam, ெப. (n.)

   ஊசல் நாற்றம்; foul Smell. [ஊ

     [ஊ → ஊள் → ஊ  → ஊசல் + நாற்றம்.]

ஊசம்

ஊசம்ūcam, ெப. (n.)

உவரம்ண் : salt-ground

   2. சவரக்்கார நிலம்; soil impregnated with soda or saline particles

   3. ைள; cleft ora hole. (சா.அக.);.

     [உவல் → ஊவல் → ஊசல் → ஊசம்.]

ஊசமன்

 
 ஊசமன்ūcamaṉ, ெப. (n.)

ஆ , vapour (சா.அக.);.

     [உல் → உணல் → ஊக → ஊசமன்]

ஊசரக்கல்

 
 ஊசரக்கல்ūcarakkal, ெப. (n.)

   சக்கான் கல்; ime-stone. (சா.அக.);

     [ஊக → ஊசரம் + கல்]
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ஊசரம்

ஊசரம்ūcaram, ெப. (n.)

   1. உவரத்்தைர; brackish, sterie land

   2. உவரம்ண்; washerman's or fuller's earth (ெச.அக.);

   3. வ ைல (ஆ.அக.);: Saline soil.

     [உவல் → உளவல் → வாயல் → ஊசல் → வாசலம் → வாசரம்.]

ஊசல்

ஊசல்ūcal, ெப. (n.)

   1. அைச ; moving to and to

     " ங் ைழ சற் ெபாைற சால் கா ன்" (ெபா ந.30);.

   2. ஊஞ்சல்; swing

     "ஊச ரந்்தாட" (க த்,37);.

   3. ஒ வைகச் ற் லக் யம்; swing-song, a poem in praise, composed of verses in agaval viruttam or kali-t-lālišai 
metre, purporting to be sung when moving a swing on which is seated the Idol or the person

   4. கலம்பக உ ப் க ெளான் ; member or component part of Kalambagam (இலக். . 812);.

   5. மனத்த  மாற்றம்; trepidation, perturbation, fear

     "ஊசனீங் னர"் (கம்பரா.நாகபா.130. (ெச.அக.);.

   ம. ஊஞ்சல்;   . உசச் : ெத உய்யல் க, உய்யாெல, உய்யாவ; L- Oscillum, a swing. E Osciliale, lo swing.

     [உந்  → உந்தல் → உஞ்சல → _ஊஞ்சல் → ஊசல்.]

 ஊசல்2ūcal, ெப. (n.)

   1 பதன ந்த ; that which is fetid, that which has become stake, rank

     " ணத்ரயதெ்தா  த மா  சைல' ( ப் :532);.

   2. இவ தல்; miserliness, stinginess, prob, fig from fetidness.

     [உல் → ஊல் → ஊள் → ஊளல் → ஊசல்.]

ஊசல் வரி

ஊசல் வரிūcalvari, ெப. (n.)

   ஊஞ்சற் பாட்  ( லப்.291-);; song to accompany swinging (ெச.அக.);.

     [ஊஞ்சல் →  ஊசல் + வரி]

ஊசலாங்ெகா

 
 ஊசலாங்ெகா ūcalāṅgoḍi, ெப. (n.)

   ச ண்ைடக் ெகா ; creeping plant (unidentified);. 

     [ஊசல் + ஆம் + ெகா .]

ஊசலாட்டம்

ஊசலாட்டம்ūcalāṭṭam, ெப. (n.)

   1. ஊஞ்சலா ைக; swinging

   2. ேபாக் வரத் ; going backward and forward (W.);.

     [ஊஞ்சல் →  ஊசல் + ஆட்டம்.]

ஊசலாட்

 
 ஊசலாட் ūcalāṭṭu, ெப. (n.)

ஊசலாட்டம் பாரக்்க;see usalãoam

     [ஊஞ்சல் →  ஊசல் + ஆட் .]
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ஊசலா -தல்

ஊசலா -தல்ūcalāṭudal,    5.ெச.  (v.i.)

   1. ஊஞ்சலா தல்; to swing

     "ெபான்  சலாடாேமா" ( வாச 16,1);.

   2. அைசதல்; to move to and fro,

     "ஊசலா  ைபங்க " ( வக.68);.

   3. ேபாக் வரத்தா த்தல் ( ன்.);; lo frequent, come and go (ெச.அக.);.

   4. உல த் ரிதல் ((அ.ஆக.);; to wander, roam.

     [ஊசல் + ஆ .]

ஊச

 
 ஊச ūcali, ெப. (n.)

ஊசலாங்ெகா  பாரக்்க;see usalangodi. (சா.அக.);.

     [ஊசல் → ஊச .]

ஊசற்க

 
 ஊசற்க ūcaṟkaṟi, ெப. (n.)

   பதன ந்த க ; old curry grown stale and nauseous, (சா.அக.);.

     [ஊசல் + க .]

ஊசற் ர்

ஊசற் ரū்caṟcīr, ெப. (n.)

ஊசல்வரி பாரக்்க;see usal-vari

     "நாம் பா ஞ் ேச ய சற் ர"் (க த்.131);. (ெச.அக.);.

     [ஊசல் + ர]்

ஊசற்பயற் க்கா
ரி

 
 ஊசற்பயற் க்காரிūcaṟpayaṟṟukkāri, ெப. (n.)

   வ ைம க்க ழ ; destitute old woman Lit, she that strives to make a living out of stale or spoiled preparation of 
pulse (ெச.அக.);

     [ஊசல் + பய  + காரி பய கைள ேவக ைவத்  ற் வா ம் ெபண்.]

ஊசற்ப வம்

 
 ஊசற்ப வம்ūcaṟparuvam, ெப. (n.)

   ெபண்பாற் ள் ைளத ்த ழ்ப் ப வங்க ெளான் ; one of en paruvams which describes the stage of childhood 
in

 which a girl delights in being swung on a swing (ெச.அக.);.

     [ஊசல் + ப வம்]

ஊசா

 
 ஊசாūcā, ெப. (n.)

   க் த் க்ெகா . ( ன்.);; blunt-leaved hogweed. (ெச.அக.);

     [ஊச → ஊசா.]
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ஊசாம்

 
 ஊசாம் ūcāmbi, ெப. (n.)

   ப மானானவன்; bulky stupid man (ேசரநா.);.

     [ஊ  → ஊதாம்  →ஊசாம் .]

ஊசா

 
 ஊசா ūcāli, ெப. (n.)

   ஊற்றால், ன்  ைட; pointed basket fish trap. (ெச.அக.);.

     [ஊக  = ர் க் . ஊக → ஊசா . ம் வ வ ள் ைட.]

ஊசான்

 
 ஊசான்ūcāṉ, ெப. (n.)

   ெநடை்டயாக வளரந்்  ெம ந்தவன்; tall slender person (ேசரநா.);.

     [ஊசல் → ஊசலான் → ஊசான், ஊசல் = நீட் , ெம .]

ஊ

ஊ 1ūci, ெப. (n.)

   1. ைதய  ( ங்.);; sewing needle

   2. எ த்தாணி; iron style for writing on palmyra leaves

     "ெபான்ேனாைல ெசம்ெபா யா ெல " ( வக. 369);. 

   3 லாக்ேகா ன் ள்; needle of a balance magnetic needle.

   4. ரியக் க காரத் ன் ள் ( ன்);; pointer of dial.

   5. நிைரக்க ; spike put up to protect gates and walls.

     "ெப  ம்" ( லப்.15. 213);.

   6. அ ெயாட் ; instrument with spikes to perce the feet

     "உள்ள  பாய" ( வக.2768);.

   7. ண் ; pin

   8. யவர ்மடக்லத்ைத அ க் ங் க ; potter's instrument used for fashioning clay.

   9. ரை்ம; sharpness, poinledness.

     "  ெவண் ேடா " (ப ற் ப்.70.7);.

   10. ைம; slenderness, thinness, lightness ஊ தெ்தாண்ைட., (ெச.அக.);.

   ம. ஊ ;   க. ;பட. ஞ் .

     [உளி → உ  → ஊ  (ேவ.க.87-88);.]

ஊ க்கண்

 
 ஊ க்கண்ūcikkaṇ, ெப. (n.)

   கண்; small eyes. ஊ க் கண்ணிேல ஆகாசம் பாரத்்த ேபால் (இ.வ.); (ெச.அக.);.

     [ஊ  = ய . ஊ  + கண் வட லத் ல் சகரச ்ேசரப்்பால் ஊ  →  எனத் ரிந்த .]
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ஊ க்கணவாய்

 
 ஊ க்கணவாய்ūcikkaṇavāy, ெப. (n.)

ன்வைக ( ன்.);: a species of cuttle fish. (ெச.அக.);.

ம. ஊ டத்ேத .

     [ஊ  ( ைம); + கணவாய்.]

ஊ க்கப்பல்

 
 ஊ க்கப்பல்ūcikkappal, ெப. (n.)

   ைக ைல வைக; indigenous variety of tobaccos (ெச.அக.); .

     [ஊ  + கப்பல். கப்பல் = கப்பல் வ வந்த சரக் .]

ஊ க்க த்

 
 ஊ க்க த் ūcikkaḻutti, ெப. (n.)

   ெகாக்  ன்; marine fish, long-nosed yellowish greens (ெச.அக.);.

ம. ஊ ன்.

     [ஊ  + க த் ]

ஊ க்களா

 
 ஊ க்களாūcikkaḷā, ெப. (n.)

ள் க்களாச ்ெச  (L);, fascicled-leaved spinous barberry (ெச.அக.);.

     [ஊ  + களா.]

ஊ க்கா

ஊ க்கா ūcikkātu, ெப. (n.)

   1. ஊ த் ைள; eye of a needle,

   2. னித ்த ஞ் ெச ப் லன்; sharp ear, acuteness of hearing (ெச.அக.);.

     [ஊ  + கா .]

ஊ க்காய்

 
 ஊ க்காய்ūcikkāy, ெப. (n.)

   ேதங்காய் வைக; species of coconut (ெச.அக.);

     [ஊ  + காய்.]

ஊ க்கார்

 
 ஊ க்காரū்cikkār, ெப. (n.)

   ன்  மாதத் ற்ப ரா ம் ெநல் வைக; a kind of paddy sown inMay and reaped in July. (ெச.அக.);.

     [ஊ  + கார]்

ஊ க்கால்

 
 ஊ க்கால்ūcikkāl, ெப. (n.)

   ந க் த் க்கால ( ன்.);; king post (ெச.அக.);.

     [ஊ  + கால்]
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ஊ க் த்தல்

 
 ஊ க் த்தல்ūcikkuttal, ெப. (n.)

   உடம் ள் ஊ ன் வ யாக ம ந்  கட்டல்; throwing or introducing a liquid medicine within the body by a 
needle-injection.

     [ஊ  + த்தல்.]

ஊ க் த்தாைள

 
 ஊ க் த்தாைளūcikkuttāḷai, ெப. (n.)

   ெநல்வைக; a variety of paddy (ெச.அக.);.

     [ஊ  + த்தாைன.]

ஊ க் றண்

 
 ஊ க் றண் ūcikkuṟaṇṭi, ெப. (n.)

   ட் றண் ; thony shrub (சா.அக.);

     [ஊ க + றண் .]

ஊ க்

 
 ஊ க் ūcikāṭu, ெப. (n.)

   ஊ  ைவக் ங் ; needle-case (ெச.அக.);.

     [ஊ  + .]

ஊ சச்ம்பா

 
 ஊ சச்ம்பாūciccambā, ெப. (n.)

   சம்பா ெநல்வைக; a variety of cambā paddy, yielding a siender kernel (ெச.அக.);.

     [ஊ  + சம்பா.]

ஊ த்தகைர

 
 ஊ த்தகைரūcittagarai, ெப. (n.)

   அவைர வைக. (L);; shrubby bean (ெச.அக.);.

     [ஊ  + தகைர.]

ஊ த் றல்

 
 ஊ த் றல்ūcittuṟal, ெப. (n.)

   மைழ; ight drizzle (ெச. அக.);.

     [ஊ +  றல்]

ஊ த்ெதாண்ைட

 
 ஊ தெ்தாண்ைடūcittoṇṭai, ெப. (n.)

    ெதாண்ைட; slender, narrow throat  

ஊ த் ெதாண்ைட ம் தா  வ ம் (இ.வ.);.

     [ஊ  + ெதாண்ைட]
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ஊ நரம்

 
 ஊ நரம் ūcinarambu, ெப. (n.)

   கா ள்ள ஊ ையப் ேபான்றேவார ்நரம் , ேகள்  நரம் ; auditory nerve-acusticus (சா.அக);.

     [ஊ  + நரம் ]

ஊ நீர்

ஊ நீரū்cinīr, ெப. (n.)

   1. த் ரம்; urine

     'ெதா த் வாய் தங்கள்தங்கள் ஊ நீரில் அ த்  வாய் ந நீரச்்  டா ன்ேன" (சா.அக.);.

   2. மைழ நீர;் rain water.

   3. வாய்நீர;் saliva (சா.அக.);.

   4. றப்  உ ப் ; genital organ உகநீர ்(ெகாங்.வ.);.

     [ஊக + நீர ்– ஊகநீர ்– ஊ நீர.்]

ஊ ப்பலைக

 
 ஊ ப்பலைகūcippalagai, ெப. (n.)

   வைல ன் ம் ஊ ; needle for making nets (ெச.அக.);.

     [ஊ  + பலைக]

ஊ ப்பார்ைவ

 
 ஊ ப்பாரை்வūcippārvai, ெப. (n.)

   பாரை்வ; aculeness or clearness of vision-acuity. (ெச.அக.);.

     [|ஊ  + பாரை்வ.]

ஊ ப்பாைல

 
 ஊ ப்பாைலūcippālai, ெப. (n.)

   ெகா வைக (ட);; needle-leaved swallow-wort (ெச.அக.);.

     [ஊ  + பாைல.]

ஊ ப் ல்

 
 ஊ ப் ல்ūcippul, ெப. (n.)

ஊ ையப்ேபான்ற ல், needle-shaped grass, (சா.அக.);.

     [ஊ  + ல்]

ஊ ப்

 
 ஊ ப் ūcippuḻu, ெப. (n.)

    வைக; worm of the shape of a needle, brought out of the ground by a light drizzle on a sunny day. (ெச.அக.);.

     [ஊ  + ]

ஊ ப்ேபாதல்

 
 ஊ ப்ேபாதல்ūcippōtal, ெப. (n.)

   ஊசல் நாற்றம த்தல்; becoming putrified from being kept long, becoming stale and nauseous. (சா.அக);.

     [ஊ  + ேபாதல்.]
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ஊ  மல் ைக

 
 ஊ  மல் ைகūcimalligai, ெப. (n.)

   ல்ைலக்ெகா  வைக (L.);; eared Jasmine.

     [ஊ  + மல் ைக]

ஊ ளகாய்

 
 ஊ ளகாய்ūcimiḷakāy, ெப. (n.)

   ெகாச்  ளகாய்; bird pepper, very fiery. (ெச.அக.);.

     [ஊ  + ளகாய்.]

ஊ ளிைர

 
 ஊ ளிைரūcimiḷirai, ெப. (n.)

   கா  யாளி; a species of oleander with yellow flowers (சா.அக.);.

     [ஊ  + ளிைர.]

ஊ  ன்

 
 ஊ  ன்ūcimīṉ, ெப. (n.)

ஊ க்க த்  பாரக்்க;see Úss-k-kalutti.

     [ஊ  + ன்.]

ஊ ல்ைல

 
 ஊ ல்ைலūcimullai, ெப. (n.)

   ஊ மல் ைக ( ங்.);; eared jasmine (ெச.அக.);.

     [ஊ  + ல்ைல.]

ஊ

ஊ ūcimuṟi, ெப. (n.)

   இைடக்காடரியற் ய ஒ  ல். (யாப். .95.பக் 375);; poem by idai-k-kādar, not extant.

     [ஊ  + ]

ஊ ைன

 
 ஊ ைனūcimuṉai, ெப. (n.)

   ஊ  னி; needle's  point

     [ஊ  + ைன.]

ஊ ைனயள

 
 ஊ ைனயள ūcimuṉaiyaḷavu, ெப. (n.)

   கச ் ய அள ; extremely small size or quantity. (சா.அக.);.

     [ஊ  + ைன + அள .]

ஊ யாவைர

 
 ஊ யாவைரūciyāvarai, ெப. (n.)

   ெவள்ைள யாவைர; Ilaian senna. (சா.அக.);.

     [ஊ  + ஆவைர.]
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ஊ ப்

 
 ஊ ப் ūciyuppu, ெப. (n.)

   ெவ ப் ; nitre potassium nitrate. (சா.அக.);.

     [ஊ  + உப் .]

ஊ ேயற்றல்

 
 ஊ ேயற்றல்ūciyēṟṟal, ெப. (n.)

   ஊ ைய உடம் ட்பாய்ச்  ம ந்ேதற்றல்; injecting medicines into the system by means of a needle (சா.அக.);.

     [ஊ  + ஏற்றல்.]

ஊ ேயாட்டல்

 
 ஊ ேயாட்டல்ūciyōṭṭal, ெப. (n.)

ஊ ேயற்றல் பாரக்்க: see usi-yerral. (சா.அக.);.

     [ஊ  + ஒட்டல்.]

ஊ ேயா -தல்
ஊ ேயா -தல்ūciyōṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   ஊ த் ைதயல் ெசல் தல்; to pass the neede through in sewing (ெச.அக.);.   [ஊ  + ஒ .]

ஊ வண்ணம்

 

 ஊ வண்ணம்ūcivaṇṇam, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் டைவ; a kind of saree. (ெச.அக.);.

     [ஊ  + வண்ணம்.]

ஊ வா

ஊ வா ūcivāci, ெப. (n.)

தட்டார.் ைதயற்காரர ்ஆ ேயாரிட ந்  அர  ெப ம் வரி: 

 tax collected from goldsmiths and tailors.

     'தட்டார ்ெபரால் ஊ வா ' (ெச.அக.);  (S.l.l.vii. 820);.

     [ஊ  + வா . வா  = வரி.]

ஊ வாணம்

 
 ஊ வாணம்ūcivāṇam, ெப. (n.)

ஊ வண்ணம் பாரக்்க;see US-vannam.

     [ஊ வண்ணம் → ஊ வாணம்.]

ஊ ெவ

 
 ஊ ெவ ūciveḍi, ெப. (n.)

   ய ெவ வைக; a kind of small-sized crackers. (ெச.அக.);.

     [ஊ  + ெவ ]
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ஊ

ஊ 1ūcudal,    7.ெச. . . (v.i.)

   1. அ தல்; to decay, become fetid, rotten;

 to putresy, as a corpse

     "ஊ  ம்ைப யா ய உடம் " ( ப் );. 2 ைவ ெக தல்;

 to become stale, sour, rank insipid, as food by keeping

     "மா  ேலாதனம்..... ஊக ேம னிெயன் ெசய்வ " ( வாலவா.6.4);.

ம., க. ஊக: . ஊக.

     [உல் → ஊல் → ஊள் → ஊழ் → ஊய்  → ஊக. ஊழ்த்தல் = ற் தல், ரத்ல், பதன தல், அ தல், 
ெக தல், நா தல்.]

 ஊ 2ūcudal,    5. ெச. ன்றா , (v.t) தல்; to shave, cut off in slices, pare off

     "கணிச்  ேபால் ேகா " (க த்.101-8);

     [உய் →  ஊய் → ஊ  = ெச த் தல், ேபாக் தல், நீக் தல், தல்.]

 ஊ 3ūcu, ெப. (n.)

   ; emission of wind from the anus.

க. ., பட. ஊக.

     [ஊள் → ஊழ் → ஊய் →  ஊ   = பதன ந்த நாற்றம்]

ஊெசனல்

 
 ஊெசனல்ūceṉal, ெப. (n.)

   இைளப்பாறற் ப் ; onom.expr of relief in sitting down to rest ஊெசன்  உடக்ார ேநரங் ைடயா  
(ெச.அக.);.

     [ஊக + எனல் ஊ  - ெப க ச் ம் இைளப்பாறல் ஒ க் ப் செ்சால். ஒ க் கைளத்த நாய் 
ஊகஊக என்  ச்  வாங் ற  (உ.வ.);.]

ஊஞ்சல்

ஊஞ்சல்ūñjal, ெப. (n.)

   1. ஊசல் ( வா.);; swing

   2. ஊசற்பாட் ; song to accompany swinging 

மணத் ல் ஊஞ்சல் பா றாரக்ள் (இ.வ.);.

   ம. ஊஞ்சல், ஊஞ்சால்;   க. உய்யல், ஊய்யல், உய்யா , உய்ய , உவாெல, உவ்வாெல;   . உசச்ால், 
உய்யால், உசச்ா , உய்யா ;   ெத. உய்ய , உய , ஊஞ்சால், உய்யல. ஊக, உயால, 
உய்யால;   ெகாலா. ஊெச;   நா. ஊெச. பர.் ஊசல்;ேகாண். ஊகாக.

     [ஊக்   → ஊஞ்  →  ஊஞ்சல் ஊக் தல் = ன்ேன

தள் தல்,

     "ஐய ெதன்ைன ஊக் " (க த்.3);.]

ஊஞ்சல் கட் ல்

 
 ஊஞ்சல் கட் ல்ūñjalkaṭṭil, ெப. (n.)

ஊஞ்சல்ேபால்

   ஆ ம் வண்ணம் அைமந்த கட் ல்; swinging cot (ேசரநா.);.

ம. ஊஞ்சால் கட் ல்,

     [ஊஞ்சல் + கட் ல்.]
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ஊஞ்சற்பாட்

 
 ஊஞ்சற்பாட் ūñjaṟpāṭṭu, ெப. (n.)

   ஊஞ்சலா ம் ேபா  பா ம் பாட் ; song sung in swinging, as an idol, or as the bride and bridegroom seated on a 
swing at wedding (ெச.அக.);.

ம. ஊஞ்சால் பாட் .

     [ஊஞ்சல் + பாட் .]

ஊஞ்சற்பாலம்

 
 ஊஞ்சற்பாலம்ūñjaṟpālam, ெப. (n.)

   சங் யால் ைணத்  ஊஞ்சல்ேபால் அைமத் ள்ள பாலம்; suspension-bridge (ேசரநா.);.

ம. ஊஞ்சால் பாலம்.

     [ஊஞ்சல் + பாலம்.]

ஊஞ்சற் ன்

 
 ஊஞ்சற் ன்ūñsaṟpisiṉ, ெப. (n.)

   உ ல மரத் ன் ன்; gum of the usilam tree. (சா.அக.);.

     [ஊஞ்சல் + ன்.]

ஊட்டம்

ஊட்டம்ūṭṭam, ெப. (n.)

   1. உண் க்ைக; feeding

   2. உண ; food refrement.

     "ஊட்ட ன் த் றந்தா ெலாக் ேம" ( வ்.நாச.்1.9);.

   3. ெச ப் ; fertility of land, fatness of a person, opp to வாட்டம். இந்த ழந்ைத ஊட்டமா க் ற  
(ெச.அக.);.

   4. ேசாற் ப் பைடயல்; giving a feast (ேசரநா.);.

ம. ஊட்டம்.

     [ஊட்  → ஊட்டம்]

ஊட்டல்

ஊட்டல்ūṭṭal, ெப. (n.)

   1. உண் த்தல்; nursing by forcing food into the mouth as in children or patients

   2. பால் ெகா த்தல்; breast feeding

   3. பால் ப தல்; the act of sucking in milk.

   4. இன்ப ன்பங்கைள உ த்தல்;   5. ைழப் ட்டல்; restoring to life (சா.அக.);,

ம. ஊட்டல்: க. ஊ . . ஊட

     [ஊட்  → ஊட்டல்.]

ஊட்ட -தல்

ஊட்ட -தல்ūḍḍaviḍudal,    1

   8. ெச. ன்றா . (v.t); 

   கன்ைற அல்ல  ட் ையப் பால் க்க தல்; lo lat the young of an animal suck (சா.அக.);.

     [ஊட்  → ஊட்ட ( .எ.); + .]
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ஊட்டாக் ழந்ைத

ஊட்டாக் ழந்ைதūṭṭākkuḻndai, ெப. (n.)

   1. ேநாய் வ த்தத்தால் பா ண்ணாக் ழந்ைத; child which does not suckle owing to suffering from disease or 
pain

   2.  பால் மறந்த ழந்ைத; child which has passed through the stage of suckling

   3. ஊட்  வளரக்்காத ழந்ைத; child not brought up by artificial feeding or by a wet nurse. (சா.அக.);.

     [ஊட்டாத – ஊட்ட + ழந்ைத.]

ஊட்

ஊட் 1ūṭṭittal,    5 ெச. ன்றா  (v.t) தாளிய த்தல்; to level a field with a harrow.

     [ஊட்  → ஊட்  (இ ம ப் ற ைன); ஊட் த்தல் = :பள்ளத் ற்  ேமட்  மண்ைணத் தள்ளிச ்
சம றச ்ெசய்தல்.]

 ஊட் 2ūṭṭi, ெப. (n.)

   1. ஊட் ம் உண ; food

     "வரபலம் ஜபலம் ஊட் யாக வளரத்்த சரீரமான " (ஈ .2,6,6);.

   2. பறைவ லங் களி ன ( வா.);; food of birds and beasts. 

   3 வளரப்்  லங் க க் த் னி ட்  ைவக் ம் ெதாட்  அல்ல   க நீர ்ைவக் ம் தா ; a vessel or 
big earthern pot meant for providing cattle-feed.

     [உண் → ஊண் → ஊட்  → ஊட் .]

 ஊட் 3ūṭṭi, ெப. (n.)

   1. ழந்ைதகட் ப் பா ட் ம் சங்  feeding conch.

   2. சங்  ேபான்ற ரல்வைள: Adam's apple,

     "க த்  ேனாேட ஊட் ம் அரியாநின்றார.்" (ெபரிய :அரிவா.17);.

   3. மைழ (அகநி.);; rain, lit that which feeds. (ெச.அக.);.

   4. ஊட்டப்ப ம் பன் ; pig.

ம. ஊட் .ஊட் க் ற் </Italic
s>

ஊட் யார்

 
 ஊட் யாரū்ṭṭiyār, ெப. (n.)

தம் பாட ள்

     'ஊட் ' என்ற ெசால் அைமந்ததனால் ெபயரெ்பற்ற கைடச்

   சங்க காலத் த் த ழ்ப் லவர;் poet of Sangam age who is named as such because the word útti' appears in one of 
his poems

     [ஊட்  + ஆர.்]

ஊட் ரம்

 
 ஊட் ரம்ūṭṭiram, ெப. (n.)

   ேதட் ெகா க்  ( .அக.);; Indian turnsole (ெச.அக.);.

     [ஊட்  → ஊட் ரம்]
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ஊட்

ஊட் ūṭṭu, ெப. (n.)

   . ழந்ைதக்  உண  ெச த்தல்; feeding child

   2. உண ; food

   3. ழந்ைத அல்ல  ேநாயாளிக் க் ெகா க் ம் கவளம்; morse of food given to a child or to a patient. 
(சா.அக.);.

   ம. ஊட் : க. ஊட்ட. ஊெட; . ஊட

     [உண் → ஊண்→  ஊட் .]

 ஊட் 1ūṭṭudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   உண் ம்ப  உணைவப் றர ்வா ேல தல்; to put small quantity of food into the mouth, as of a child, of a 
sick person, as of a token of affection.

     " ட் ப் ன் ண் ங் களிெறன ம்" (க த்.11);.

   2. உண்ணச ்ெசய்தல்; to coax and make one eat one's food, as a mother, her child, to entertain, as a guest

     "ஊற் ப் ெப க்கா ல ட் ம்" (நல்வ.9);.

   3. கட் தல்; to instill, infuse. அ ட் னான் (உ.வ.);.

   4. வண்ண ேமற் தல்; to dye

     "அரக்காரந்்த பஞ்  ெகாண் ட் ம்" (நால .396);.

   5. கரசெ்சய்தல்: to cause, to experience, as the fruits of one's action.

ஊட் க்கன்

 
 ஊட் க்கன் ūṭṭukkaṉṟu, ெப. (n.)

   பால் க் ங்கன் ; sucking calf.

     [ஊட்  + கன் .]

ஊட் க் ழந்ைத

ஊட் க் ழந்ைதūṭṭukkuḻndai, ெப. (n.)

   1 பா ண் ம் ழந்ைத; sucking child 

   2 ெச த்தாயால்

   ஊட்டப்பட்ட ழந்ைத; child feeding at the breast of a wet nurse. (சா.அக.);.

     [ஊட்  + ழந்ைத.]

ஊட் ந்தாய்

 
 ஊட் ந்தாய்ūṭṭundāy, ெப. (n.)

   ஐவைகத் தாயா ெள த்  ( ங்);; foster-mother, one of al-vagai-t-tãyar.

ம வ. ைலத்தாய், வளரப்் த்தாய்.

     [ஊட்  → ஊட் ம் + தாய்.]

ஊட் ப் ைர

 
 ஊட் ப் ைரūṭṭuppurai, ெப. (n.)

   ேகரள நாட் ல் ஏைழயரக்்  உணவளிக் ஞ் சாைல; rest-house in the Kerala country in Sindia where the poor 
are given free feeding (ெச.அக.);.

ம. ஊட் ர.

     [ஊட்  + ைர.]

1502

www.valluvarvallalarvattam.com 6276 of 19068.



ஊட் மற-த்தல்

ஊட் மற-த்தல்ūṭṭumaṟattal,    3 ெச. ன்றா , (v.t.)

   கன்  பால்  மறத்தல்; to make the calf to forget milk.

     [ஊட்  + மற-.]

ஊட் வான்

ஊட் வான்ūṭṭuvāṉ, ெப. (n.)

   சைமயற்காரன்; one who prepares food, cook

     "அவர ்பா ட் வான்றைன ட்டார"் (ெபரிய : நா க்.55);.

     [ஊட்   + ஆன் - ஊட் வான் (சைமத்  உணவளிப்பவன்);.]

ஊட்ெட த்

 
 ஊடெ்ட த் ūṭṭeḻuttu, ெப. (n.)

   எ த் கைள ன்ன ச ் ப்பத் ல் ப க் ம் ஒளிப்படத ்தட்டச் ; electronic type-setter.

     [ஊட்  + எ த் .]

எ த் க்கைள ஒளிப்ப ச ் ப்பத் ல் ஊட் தலான் ேதான் ய பைடப் செ்சால்.

ஊடகம்

 
 ஊடகம்ūṭagam, ெப. (n.)

   கடல் ன் வைக; marine fish silvery (ெச.அக.);.

ம. ஊடவம்.

     [ஊ  → ஊ கம்.]

ஊடகம்

ஊடணம்

ஊடணம்ūṭaṇam, ெப. (n.)

   1. க் ; dried ginger

   2. ள ; pepper.

   3. ள க்ெகா ; pepper creeper.

     [ஊ  + அணம்.]

ஊடைண

 
 ஊடைணūṭaṇai, ெப. (n.)

   ப் ; long pepper (சா.அக.);.

     [ஊ  + அைண.]

ஊடம்

ஊடம்ūṭam, ெப. (n.)

   1. உவர ்மண்; saline soil

   2. யற்காலம்; dawn.

     [ஊ  + அம்.]

ஊடரக்கல்

 
 ஊடரக்கல்ūṭarakkal, ெப. (n.)

   க்கான் கல்; lime-stone (சா.அக.);.

     [ஊ  →  ஊடாம் + கல்]
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ஊடரம்

 
 ஊடரம்ūṭaram, ெப. (n.)

   வழைல; saline soil (சா.அக.);.

     [ஊ  → ஊடாம் ஊ  = ெவப்பம், ெவ ம்பல்.]

ஊடல்

ஊடல்1ūṭal, ெப. (n.)

   1. ம தத் ைண ரிப் ெபா ள்க ள் ஒன்றா ய ல ; love quarrel, between husband and wife, arising 
from jealousy appropriate to the agricultural tracts, one of five ur-p-porul (நம் யகப்.25); (ெச.அக.);.

   2. ணக் ; disaccord.

   3. ெவ ப் ; dislike.

   4. கணவன் மைன  இ வரிைடத ்ேதான் ம் உைரயாடாத ெமன் னம்; domestic disharmony between 
husband and wife.

     [ஊ  + ஊடல்.]

 ஊடல்2ūṭal, ெப. (n.)

   மர நிழல்; shade of a tree (ெச.அக.);.

     [ஊழ் → ஊ  → ஊடல்.]

ஊடல் ரி

 
 ஊடல் ரிūṭalviri, ெப. (n.)

   ெவள்ளணி யணிந்  த் த் தைலவன் வா ல் ேவண்டன் தலா கப் பாங்  தைலவைன 
அன் ைல, ெகா ையெயன் கழ்தல்; theme of agam classification of esoteric poem, in which the conversation 
leading to love quarrel between the hero and heroine groups is elaborately narrated

     [ஊடல் + ரி.]

ஊட வைக

ஊட வைகūṭaluvagai, ெப. (n.)

   ல ன் ன் டலால் நிக ம் ம ழ்ச் ; pleasure derived from reunion after sulking, from temporary variance 
and huff between husband and wife, ( றள். 133. அ .);.

     [ஊடல் + உவைக.]

ஊடெலா த்தல்

 
 ஊடெலா த்தல்ūṭaloḻittal, ெதா.ெப. (vbl.n.) 

   ணக் த் ரத்்தல்; husband removing the feigned dislike of a wife for the purpose of reunion (சா.அக.);.

     [ஊடல் + ஒ த்தல்.]

ஊட

ஊட 1ūṭaṟuttal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஊ தல்; to cut through, cleave, sunder, pierce, as an arrow, to force one's way through.

   2. வழக் த் ரத்்த்ல்; to decide between parties, settle amicably, (W);. 

     [ஊ  + அ  – ஊட -.]

 ஊட 2ūṭaṟuttal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   இைட ல் அைடத்தல் (ஈ .1.4,4);; to dam;

 to obstruct in the middle

     [ஊ  + அ .]
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ஊடன்

ஊடன்ūṭaṉ, ெப. (n.)

   ன்வைக; fresh water fish. (ெச.அக.);

     [ஊ  → ஊடன்.]

 ஊடன்ūṭaṉ, ெப. (n.)

   1. ஊடக ன்; fish, silvery, Gerres filamentosus.

   2. கடல் ன்வைக; marine fish, pristipoma furcatum (ெச.அக.); [ஊடன் → ஊடான். ஊடன் பாரக்்க;see udan]

ஊடாட்டம்

ஊடாட்டம்ūṭāṭṭam, ெப. (n.)

   1. பல்காற் ப ைக frequent communion, intercourse.

   2. பழக்கம்; intimacy.

ம. ஊடாட்டம்.

     [ஊடா  → ஊடாட்டம்.]

ஊடா -தல்

ஊடா -தல்ūṭāṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   1. ந ேவ ரிதல்; to move about go among.

     "ஊடா  பனிவாடாய்" ( ல். வாய்.1.4.9);.

   2. பலகாற் ப தல்; to frequent move about very often

     "ேதன் ெகாண் டா ங் ந்தல்" (கம்பரா.மாரீசன்.79);.

   3. கலந்  பழ தல்; to be familiar, to get into close intimacy

     "" ைதெயன்  மான்ெகாண் டா ம் வண்ணம்"" (கம்பரா.மாரீசன்.79);.

   4. கலத்தல்; to come in contact get in touch,

     "ைகெய த்ேதா டாடாமைற" ( ற்றா. தல ரி ட34);.

   5. ெப  யற்  ெசய்தல்; to make suppreme effort அவன் அ நிைறேவற க ம் ஊடா  றான். (இ.வ.); 
(ெச.அக);.

   6. கல்  ப தல் (அ.ஆக.);; to gain knowledge.

ம. ஊடா க. க. ஓடா : ெத ஊடா .

     [ஊ  + ஆ  - ஊடா .]

ஊடாளன்

ஊடாளன்ūṭāḷaṉ, ெப. (n.)

   1. ஒற்றன்; Spy

   2. இ வர ்அல்ல  இ சாராரக்் ைட ல் க த்  ஊடாட்டத் ற்  உத ம் ந வன்; mediator.

     [ஊ  + ஆளன்.]
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ஊ

ஊ 1ūṭudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   1. லத்தல்; to feign displeasure, as a wife of her husband or vice versa in order to enhance his or her affection.

     "ஊ தல், காமத் ற் ன்பம்" ( றள்.1330);.

   2. ணங் தல்; to be impatient, to show resentment,

     "ெச த்ேதா ைடப் ஞ் ெசம் னேலா டார'் (நால .222);. [உள் → உ  →  ஊ . வாய் றந்  
ேபசாமல் உள்ளத் ன் உைளசச்ல்கைளக் ப்பால் லப்ப த் தல், நாளைட ல் ெசால்லா ப் 

லப்ப த்த ம் ஊ தலா ற் . ஊ தல் - (உள்ளத் ன்); உைளசச்ல்.]

 ஊ 2ūṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   உண் தல்;   10 eat பன்  வள்ளிக் ழங்ைக ஊட் ட்ட . (இ.வ.);.

     [உள்→ உண் → ஊ  (உடெ்காள்);.]

 ஊ 3ūṭu, ெப. (n.)

   1. ந ; middle, that which comes between

     "ஊடா  பனிவாடாய்" ( வ்.  வாய்.1.4.9);.

   2. இைட; waist

   3. ெநச ன் தார் ல் ( ன்.);; woof, thread woven across the warp (ெச.அக.);.

   ம. ஊ ;க. உ : ேகாத ஊட.் . ஊ

     [உள் → உ  → ஊ .]

ஊ சா ப

ஊ சா ப ūḍucākubaḍi, ெப. (n.)

   இ வைகத ்தவசங்கைளக் கலந்  ப ரி ைக; cultivating by mixing two kinds of grain in a seed bed and planting 
the seedlings indiscriminately. (Gll 1,93);. (ெச.அக.);.

     [ஊ  + சா ப .]

ஊ ெசல்( )-தல்

ஊ ெசல்( )-தல்ūṭuselludal,    13.ெச. . . (v.i.)

   1. ந ற்ேபாதல்; to pass through, the centre.

     "உைடகப்பல் கப்பலாய்த் ைரயா  ெச ேமா" (தா கவா.11);.

   2. இைடேய ேபாதல்; lo enter

 in between

     [ஊ  + ெசல்.]

ஊ தட்

 
 ஊ தட் ūṭudaṭṭi, ெப. (n.)

   இைடத்தரகன்;   இைட ல் நின்  மா ெகாண்ட இ வைர ஏய்த் ச ்ெசல்பவன்; go between intermediary 
cheating both the conflicting parties,,

     [ஊ  + தட் .]

ஊ தல்

 
 ஊ தல்ūṭudal, ெப. (n.)

   கல ற் ணங் தல்; feigning displeasure in sexual affair as a wife does with her husband chiefly with a view to 
increase his affection. (சா.அக.);.

     [உள் → உ  → ஊ தல்.]
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ஊ தாக்

ஊ தாக் 1ūṭudākkudal,    7.ெச. . . (v.i.)

   ன்னிடாமல் எ ரத்்  நிற்றல்; to oppose with firmness, stand resolutely.

     [ஊ  + தாக் .]

 ஊ தாக் 2ūṭudākkudal,    5. ெச. ன்றா , (v.t.)

   இரண்  ெபா ள்களின் வ ைமைய ெயாப் தல்; to compare two things with regard to their relative strength 
(ெச.அக.);.

     [ஊ  + தாக் .]

ஊ பற் -தல்

ஊ பற் -தல்ūṭubaṟṟudal,    5. ெச. .  (v.i.)

   ளக்  உள்ேள பற்  ெயரிதல் ( ன்);; to burn whithin the hollow or bowl of an open lamp, as the wick when the oll 
is out (ெச.அக.);.

     [ஊ  + பற் .]

ஊ பாட்

ஊ பாட் ūṭupāṭṭu, ெப. (n.)

   1. பழக்கம் அ ந் த்தல்; custom, habit familiarity.

   2. அ ; knowledge (ேசரநா.);.

ம. ஊ பாட் .

     [ஊ  + பாட் .]

ஊ ேபாக்

ஊ ேபாக் 1ūṭupōkkudal,    5.ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. இைடேய ேபாகச ்ெசய்தல்; to run through, cause to pass through.

   2. வழக் த் ரத்்தல்; to decide between parties, settle amicably (ெச.அக.);

   3. ஊ வச ்ெசய்தல்; to penetrate (ஆ.அக.);.

ம. ஊ  ேபாக் .

     [ஊ  + ேபாக் .]

 ஊ ேபாக் 2ūṭubōkkubayai, ெப. (n.)

   1. ஊ  ெசல் ைக 

 passing through, as a jungle, a crowd. 

ஆளிகன் ஊ ேபாக்கற நி ரத்்  ( க்ேகா,151.உைர.);

   2. ஒ  பைழய வரி; ancientax

     "ஊ ேபாக் ம்…… ேகாக்ெகாள்ளப் ெபறாேத" (S.l.l.ii,509);.

     [ஊ  + ேபாக் .]

ஊ ப்பாய்-
தல்

ஊ ப்பாய்-தல்ūṭuruvippāytal,    2 ெச. . . (v.i.)

ந ள் ேவகமாய் வைத ம்

   ைளத் ச ்ெசல்லல்; passing through anything forcibly and rapidly inter-penetrating. (சா.அக.);.

     [ஊ  + உ  + பாய்.]
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ஊ -தல்

ஊ -தல்ūṭuruvudal,    5.ெச. . . (v.i.)

.

   1. இைட ச ்ெசல் தல்; to penetrate, pierce, as weapons

     ""ெநற் ெதா  ேமாெரா  வ க்கைண வ".. (பாரத இரண்டாம்ேபா-26);.

ம. ஊ க.

     [ஊ  + உ .]

ஊ ெவளி

 
 ஊ ெவளிūṭuveḷi, ெப. (n.)

   இைடெவளி; space in between, gap.

     [ஊ  + ெவளி.]

ஊ ைளசச்ல்

 
 ஊ ைளசச்ல்ūṭuḷaiccal, ெப. (n.)

   மாத டாய்க க்கைடெய கா ம் வ ; pain occurring between the menstrual periods - midpain. (சா.அக.);.

     [ஊ  + உைளசச்ல்.]

ஊ ேட

ஊ ேடūṭuṭē, .எ. (adv) 

   1 இங் மங் ம் ,இைட ைடேய; off and on irregularly interspersed

   2. அப்ேபாைதக்கப்ேபா ; there and then, 

   3 அ க ; frequently.

     [உ  → ஊ  + எ)

ஊேட -தல்

ஊேட -தல்ūṭēviḻudal,    2.ெச. . . (v.i.)

   ந ற் தல்; to come between, rush into the midst, interfere.

     [1ஊ  + ஏ + ,]

ஊைட

ஊைடūṭai, ெப. (n.)

   ஆைட ன் க் ைழ ( ன்,);; woof (ெச.அக.);.

   2. ற்றார;் galand to fibres.

   3.  உண்ைட; ball of thread.

     [ஊ _ஊைட.]

 ஊைடūṭai, ெப. (n.)

   ேதடெ்கா க் ; scorpior plant or scorpion sting (சா.அக.);

     [ஊ  → ஊைட + மா]

ஊைடயம்

 
 ஊைடயம்ūṭaiyam, ெப. (n.)

நீரரண் ( ன்.);: dict round a fort or a camp. (ெச.அக.);.

ம வ, அக , அகழ்ப் : அகப்பா.

     [ஊ  → ஊைடயம்.]
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ஊண்

ஊண்ūṇ, ெப. (n.)

   உண்ைக; eating.

     "பாத் ண் மரீஇயவைன" ( றள்.227);

   2. உண  food

     "உைட _ெசல்வ ெணாளிகல் " ( றள்.939);,

   3. ஆன்மா ன்

   இன்ப ன்பப் பட்ட ; experience of Joys and sorrows by the soul, as the inevitable fruits of karma

     "ஊெனா யா ன்னின்" ( வப் ர.19); (ெச.அக.);.

   ம. ஊண், ஊ ;   க. ஊட உணிக ேகாத,, ட. ஊண்; . உனக, ஒணக.

ஊண்சாைல

 
 ஊண்சாைலūṇcālai, ெப. (n.)

   ஊட் ப் ைர; choultry where food is distributed gratis (ெச.அக);.

     [உண் → ஊண் + சரை்ல.]

ஊண்டழல்

ஊண்டழல்ūṇṭaḻl, ெப. (n.)

ப யழல் power of digesting food, it food-fire.

     "ஊண்டழல் ெவ க் ம் வண்ண ட் வம்" ( ர ங். ஆேராகண.40); (ெச. அக.);

     [ஊன் + தழல்]

ஊண்பாக்

 
 ஊண்பாக் ūṇpākku, ெப. (n.)

   உண்ட ன் ன் ம் பாரக்்க; betel and nut taken after a meal, dist ெவ ம் பாக்  ( ண் பாக் ); 
ஊண்பாக்ெகா ய ண்பாக்காகா . (பழ.);.

     [ஊன் + பாக் .]

ஊண் த்ைத

ஊண் த்ைதūṇpittai, ெப. (n.)

ஓர ்ெபண்பாற் லவர:் 

 a poetess

      [ஊண் + த்ைத. த்ைத = , ெபண்.]

ந்ெதாைக ல் 232ஆம் பாடைலப் பா ய ஊண் த்ைத யார ்உண பைடக் ம் பணிப்ெபண்ணாக 
வாழ்ந்தவராக லாம். ல் → த்  → த்  என் ம் ெசாற்கள் இளைம, ெமன்ைம, ைம, அழ  என்  
ெபா ளால் ரிவன. ெமா ல்

     ' த் ' இன் ம் ெபண்பாற் ெபயராக வழங்  ற . ல் → ப  → தல் → தல்வன் ல் → த்  → 
த்தன் (மகன்); த. த்  → த்தன் Skt. Putra. கன்னடத் ல் த்  → ட்  → ட்ட என்பன இளைம ம் 

அழ ம் த்  வழங் வன. ல் →  ள் → ன் → ள்ைள என்பன இளைமப்ெபயரக்ள். த்ைத → 
த்ைத.

ஊணம்

ஊணம்ūṇam, ெப. (n.)

   ஒ  நா ; name of the country of the Huns

     "ஊன நாட்ேடா ரின்" (ஞானவா கா க.7);. ]

அ ண்_ஊண்_ஊனம் ஊனம்_அ னரவ்ாழ்வகம்.)

   ஊணன் r ெப. (n); ஊண நாட்டான்; Hun, barbarian (ெச.அக.);.

     [அ னன் → ஊனன்.]
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ஊணன்

ஊணன்2ūṇaṉ, ெப. (n.)

   க ண்ேபான்; glutton ஊணன் க ம ழந்தான் க ம ழந்தான் ( ன்); (ெச.அக.);.

ம. ஊணன்.

     [ஊண் + அள்.]

ஊணா

 
 ஊணாūṇā, ெப. (n.)

சைடச்  மரம் (L);, 

 common Indian linder (ெச.அக.);.

     [ஊள் → ஊன் → ஊணா.]

ஊணாட்டம்

 
 ஊணாட்டம்ūṇāṭṭam, ெப. (n.)

   பல்லாங் ல் ஆ ம் ஒர ்ஆட்டம்; a kind of game (ேசரநா.);.

     [ஊண் + ஆட்டம்]

ஊணாளி

 
 ஊணாளிūṇāḷi, ெப. (n.)

   அ கமாக உண்பவன்; glutton, great eater (ேசரநா.);.

     [ஊண் + அளி.]

ஊணி

ஊணிūṇi, ெப. (n.)

உண ெகாள்பவன்: one who eats.

     "காள ட ண்" ( ப் .69);. (ெச.அக.);.

   ம. ஊணி;க. உணி.

     [ஊண் →  ஊணி.]

 ஊணிūṇi, ெப. (n.)

   பாவாற் தற்  ஊன் ம் கவரக்் கால்; weaver's stand for the threads of the woof.

     [ஊண் → ஊணி.]

ஊணிக்கம்

ஊணிக்கம் ūṇikkambu, ெப. (n.)

   1. ெமாடை்ட வண் ன் இ  பக்கத் ம் ஊன்றப்பட்ட ைளக் கம் கள் (ெநல்ைல);; stakes on the 
sides of an open country cart

   2. பாவாற் தற்  ஊன் ம் கவரக்்கால்; weaver's stand for the threads of the woof. 

     [ஊன்  +  கம்  - ஊன் க்கம்   → ஊணிக்கம் .]
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ஊ -தல்

ஊ -தல்ūṇudal,    13.ெச. ன்றா . (v.i.)

   உண  ெகா த் ப் ேப தல்; to feed and nourish.

     "உழைல யாக்ைகைய ணர் ர"் (ேதவா. 588.6);

     [உண் → ஊன் + உ - ஊ .]

     'உண்' என் ம் தன் ைன ஊண் என ெந தலா ப் ற ைனயா ம் ெபற் ைடயதா ம் 
தனிைல ரிந்த ெதா ற்ெபயரா ய வண்' என்பதனின் ம் ேவ ப த்த

     'ஊ  என உகர ஈ ெபற் ப் ற ைன ஏவலா

     'ஊட் ' எனப்ெபா ள் தந் நின்ற .

ஊத்தங்காய்

 
 ஊத்தங்காய்ūttaṅgāy, ெப. (n.)

   ைதத் ப் ப க்க ைவத்த காய்; green unripe fruit buried to ripen, as plantains. Loc. (ெச.அக.);.

     [ஊழ்த்தல் = ைதத்தல், ஊழ்த்தம் → ஊத்தம் + காய்.]

ஊத்தட்டம்

 
 ஊத்தட்டம்ūttaṭṭam, ெப. (n.)

   மாைழகைள க்க தழல்; fire for melting metal (ெச.அக.);.

     [ஊவ  → ஊத்  → ஊத்தட்டம்.]

ஊத்தப்பம்

 
 ஊத்தப்பம்ūttappam, ெப. (n.)

   ப த்த ேதாைச வைக; thick rice-flour cake. (ெச.அக.);.

ம ஊத்தப்பம்.

     [ஊற்   → ஊத்  _அப்பம்.]

ஊத்த ைற

 
 ஊத்த ைறūttamuṟai, ெப. (n.)

ஊ  ட்டம் பாரக்்க;see Jou-titlam.

ஊத்தல்

 
 ஊத்தல்ūttal, ெப. (n.)

   த்தைள; brass (சா.அக.);.

     [ஊற்  → ஊற்றல் → ஊத்தல், காய்ச்  உ க் வாரத்்த கலப்  மாைழயாத ன் இப்ெபயர ்ெபற்ற .]

ஊத்தாம் ள்ைள

ஊத்தாம் ள்ைளūttāmbiḷḷai, ெப. (n.)

   1. ேபைழ; container

   2. த் ரப்ைப (இங்.ைவத்.43);: bladder. (ெச.அக.);.

     [உத்  →  உத்தாம் → ஊத்தாம் + ள்ைள.]
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ஊத்

ஊத் ūttu, ெப. (n.)

   1. ஊ ைக; blowing a musical instrument 

ஓர ்ஊத்  ஊ னான். (உ.வ.);.

   2. காகளத் ன் ஒ ; sound of a wind instrument

     "ெபரிய நாளாய்ச ்ெசல் ம்ப  பண்ணினால் றம்  ஊத் ம் வ  மற் க் டக்க ம் 
ேவ மா?" ( வ். ெந ந்.8. யா.);.

   3. உடம்  ஊ ப்ப த்தல் (சங்.அக.);: 

 swelling of body.

   4. ஊதல்; whistle. (Tinn.);.

   ம, ஊத்த;   க. ஊ ; . ஊ ணி,

     [ஊ  → ஊத் .]

ஊத்ைத

ஊத்ைதūttai, ெப. (n.)

   1. அ க் ; dirt impurity, fifth excrement, that which is ceremonially unclean, as catamenia,

     "ஊத்ைதக்  ல தம் பாய்வ  ேபால்" ( வ்.ெபரியாழ், 4,6.10); (ெச.அக.);.

   2. ஊன், ஊனிர;் water oozing from flesh.

   3. மாத லக்  நீர;் menstrual blood -catamenia.

   4. பல்ல க் ; foul matter which collects on the teeth ordinarily;

 a composed accumulation about the teeth in sickness-scordes.

   5. லால்; meat

     "ஊத்ைதச ்சடலத்ைத உப் ந்த பாண்டத்ைத"

   6. நாற்றம்; stench.

ம. ஊதத.

     [ஊழ் → ஊழ்த்ைத → ஊத்ைத.]

ஊத்ைதகழல்( );-தல் __. 1

   3. ெச. .  (v.i.);

   1. அ க்  ெவளிேய தல் ( ன்.);; to come off as dirt from a vessel (ெச.அக.);.

   2. ஊத்ைத கழ தல்; to remove foul matter

     [ஊழ்த்ைத → ஊத்ைத + கழல்.]

ஊத்ைதச் ைல

ஊத்ைதச் ைலūttaiccīlai, ெப. (n.)

   1. அ க் ச் ைல; dirty clothor clothes.

   2. லக் ச் ைல; sanitary towel or napkin.

     [ஊத்ைத  + ைல.]

ஊத்ைத நா

ஊத்ைத நா ūttaināṟi, ெப. (n.)

   1. நா  ( .அ.);: fetid tree.

   2. ைடநாற்றம் உைடயவள்; dirty woman or a woman ceremonially unclean, said of a woman as a low term of 
abuse. (சா.அக.);.

     [ஊத்ைத + நா .]
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ஊத்ைதப்பல்

ஊத்ைதப்பல்ūttaippal, ெப. (n.)

   1. அ க் ச ்ேசரந்்த  பல்; dirty tooth,

   2. ஊன் ப ந்த பல்; tooth with the dark brown foul matter collected on it in low fevers - scordes.

   3. ழ்வ ம்; tooth with a discharge of pus as in pyorrhoea. (சா.அக.);.

     [வனத்ைத + பல்.]

ஊத்ைதப்பல்லன்

 
 ஊத்ைதப்பல்லன்ūttaippallaṉ, ெப. (n.)

   ய்ைமயற்பற்க ைடயவன்; one with unclean teeth. (ெச.அக.);.

     [ஊத்ைத + பல்லன்.]

ஊத்ைதப்பாட்டம்

ஊத்ைதப்பாட்டம்ūttaippāṭṭam, ெப. (n.)

வரி வைக tax ((ெச.அக.); S.ll.V.330);, (ெச.அக.);.

ம. ஊத்தப்பாட்டம்

     [ஊத்ைத + பாட்டம்]

ஊத்ைதப்பாண்டம்

ஊத்ைதப்பாண்டம்ūttaippāṇṭam, ெப. (n.)

   1. ஊத்ைத டம் ; body, full offith, called contemptuou sly by renunciative moralizers.

   2. நாற்றம் ம் உடம்  

 body emitting a fetid smell (சா.அக.);.

     [ஊத்ைத + பாண்டம்.]

ஊத்ைதப் ணம்

ஊத்ைதப் ணம்ūttaippiṇam, ெப. (n.)

   1. நா  ணம் ( ன்);; putrid corpse, decomposed carcas (ெச. அக.);.

   2. அ க் டம் ; filthy body (சா.அக.);

     [ஊத்ைத + ணம்.]

ஊத்ைதயட் -தல்

ஊத்ைதயட் -தல்ūddaiyaṭṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   ஊன தல்; to sustain dishonour, suffer disgrac

     "ேகா ப் ேபாரில் ஊத்ைதயட்டாமல்" (S.II.ii 251); (ெச.அக.);.

     [ஊத்ைத + அட் .]

ஊத்ைதெய -த்தல்

ஊத்ைதெய -த்தல்ūttaiyeḍuttal,    4.ெச. . . (v.i.)

   அ க்ககற் தல் (யாழ்ப்.);; to remove tams from jewels, stain from silk or other cloth (ெச.அக.);

     [ஊத்ைத + எ .]

ஊத்ைதவாசல்

 
 ஊத்ைதவாசல்ūttaivācal, ெப. (n.)

ெபண் ேநான vagina from its serving as a passage for the discharge of menses. (ெச.அக.);.

     [ஊத்ைத + வாசல்]

ஊதைடப்பான்

 
 ஊதைடப்பான்ūtaḍaippāṉ, ெப. (n.)

   மாட் ேநாய் வைக; disease, among cattle (மாட் ைவ. ந்.பக். (ெச.அக.);.

     [ஊ  + அைடப்பான்.]
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ஊதம்

ஊதம்ūtam, ெப. (n.)

   யாைனக் ட்டம்; herd o elephants

     "உலைவ நீள்வனத் தேம ெயாத்த .' (கம்பரா.வைரக்.7.); (ெச.அக.);.

     [ஊ → ஊ  → ஊதம் (ெப க்கம்);.]

ஊதல்

ஊதல்1ūtal, ெப. (n.)

   . ளிரக்்காற் ; cold wind ஊதல க் ற . (உ.வ.);.

   2. க்கம்: swelling 

   3 ஆரவாரம் ( ன்.);; great noise,

   4. ஊைதேநாய் 

 rheumatism 

ஊத னம் (ைதலவைதல:130);.

   5.  fullness.

     "இ ம ைள ெயன் ைவ தலாக்ைக" (ேதவா.996.8);.

   6. ழந்ைதகள் ஊ ங் க  

 toy trumpet, small pipe. 

ஒர ்ஊதல் வாங் க்ெகா  (உ.வ.);. (ெச.அக);.

     [ஊ  → ஊதன்.]

 ஊதல்2ūtal, ெப. (n.)

   க நீலப் படரெ்கா ; dark blue creeper.

     [ஊ  → ஊதல்.]

ஊதல் ேபா ைக

ஊதல் ேபா ைகūtalpōṭugai, ெப. (n.)

   1 ைகேபாட் ப் பழக்கச ்ெசய்ைக; fumigation for ripening unripe fruits as plantains.

   2. ெப சச்ாளி ேபான்றைவ ெபாந் னின்  ெவளிேயறப் ைக ட் ைக; fumigation, so as to expose the 
hole of rodents as bandicoots, to smoke, and so force them to run away (ெச.அக.);.

     [ஊ  → ஊதல் + ேபா ைக.]

ஊதற்காற்

 
 ஊதற்காற் ūtaṟkāṟṟu, ெப. (n.)

   பனிக்காலத் க்  ளிரக்்காற் ; cold biting wind of the dewy season. (ெச.அக.);.

     [ஊதல் → காற் . ஊதல் = ெப தல், தல், ளிைர க் ம் காற் .

ஊதற்ெகா

 

 ஊதற்ெகா ūtaṟkoḍi, ெப. (n.)

   ெகா வைக (ட);; dark-blue creeper (ெச.அக.);.

     [ஊதல் + ெகா .]
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ஊதன்

 
 ஊதன்ūtaṉ, ெப. (n.)

ஆண்பாற் ெபயர:் 

 name of a person. 

ஆத க் க் ெகா த்தாெலன்ன ஊத க் க் ெகா த்தாெலன்ன, (ெகாங்.வ.);

க. ஊதன்.

     [ஊ → ஊ  → ஊதன் (ப த்த ேதாற்ற ள்ளவன்);.]

ஊதா

ஊதாūtā, ெப. (n.)

   1. ெசம்ைம கலந்த நீலநிறம்; purple, violet (ெச.அக.);.

   2. ெசம்ைம கலந்த க நிறம் (ஆ.அக);: 

 reddish black.

ம_ ஊதா.

     [ஊ  → ஊதல் → ஊதா.]

ஊதல் என் ம் ெகா ன் நிறம் ஊதா என வழங்கலா ற்  ஊதற்ெகா  பாரக்்க;see udar-kodi.

ஊதா இ ங்

ஊதா இ ங் ūtāiṟuṅgu, ெப. (n.)

ேசாள வைக ( வசா.3);: a kind of maize.

     [உைதல் → உனதா + இ ங் .]

ஊதாக்கத் ரி

 
 ஊதாக்கத் ரிūtākkattiri, ெப. (n.)

   கத் ரி வைக; New York-purple brinjal. Solanum melongena Americana (ெச. அக.);.

     [ஊதல் → ஊதா + கத் ரி.]

ஊதாங் ச்

 
 ஊதாங் ச் ūtāṅgucci, ெப. (n.)

ெந ப் ங் ழாய்: blow-pipe Loc. (ெச.அக.);

     [ஊ  + ஆம் + ச் .]

ஊதாங் ழல்

 
 ஊதாங் ழல்ūtāṅguḻl, ெப. (n.)

ஊதாங் ச்  பாரக்்க;see Udari-kucci (ெச.அக.);.

     [ஊ  + ஆம் + ழல்.]

ஊதா

ஊதா ūtāci, ெப. (n.)

ஊதாரி பாரக்்க see udari.

srهے ت 1.

ஊதாப்

 
 ஊதாப் ūtāppū, ெப. (n.)

மரவைக (L);, medium mernoranous lance to obovate accuminate or cuspidate leaved jungle geranium (ெச.அக.);

     [ஊதா + .]
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ஊதாம்

 
 ஊதாம் ūtāmbi, ெப. (n.)

   காற் ச ் வர ் ைளயா ம் காற்  டை்ட; balloon.

     [ஊ  + ஆம் + ைப – ஊதாம்ைப → ஊதாம் ]

ஊதாம்ைப

ūtāmbai, ெப. (n.)

   ஊர் ச ்சக்கரங்களில் வடை்ட ள் உள்ள காற் ப்ைப; lube in the tyre of a vehicle.

     [ஊ  + ஆம் + ைப]

     'ஆம்' ெசாற்சாரிைய பைடத் இரா. ம வாணன் 1988)

ஊதா ள்ளி

 
 ஊதா ள்ளிūtāmuḷḷi, ெப. (n.)

   ெசம் ள்ளி (ட);; crested purple, nail dye

     [ஊதாய் → ஊதா + ள்ளி.]

ஊதாய்

 
 ஊதாய்ūtāy, ெப. (n.)

   ெசம்ைம கலந்த நீலநிற ஊமத்தம் ; purple blue datura.

     [ஊதல் → ஊதாய்.]

ஊதாரி

ஊதாரி1ūtāri, ெப. (n.)

   ண்ெசல க்காரன்; spendthrift prodigal, squanderer.

     " ஊதாரி' ( ப் ); (ெச.அக.);

ம. ஊதாரி

     [ஊ தல் = பறக்கச ்ெசய்தல், ண த்தல். ஊ  + ஆளி -ஊதாளி → ஊதாரி ( கைள ஊ த் 
ைடத்தாற்ேபால் ெசல்வத்ைத வாரி இைறத் க் க ப்பவன்.]

ஊதாரிப தல் = ேக தல்

     "உட  தாரிபட ்ெடா ய" ( ப் :904);. ஊதாரி என் ஞ் ெசால், உதார என் ம் வடெசால் னின்  
ரிந்ததாகச ்ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழகத் த ழ் அகர த  காட் ப்ப  உண்ைமக்  

மாறான ம் ற் ம் ெபா த்தமற்ற மாம். உதார என் ம் வடெசால் ஈைகத் தன்ைமையக் 
ப்பதா ம். ஊதாரி என் ம் ெதன் ெசால்ேல அ ப்பாளிையக் ப்பதா ம். அ ப்பாளி ண் 

ெசலவ் ெசய்பவேனயன்  அளிப்பாளியல்லன். (ேவக98);.

 ஊதாரி2ūtāri, ெப. (n.)

   பயனி ; worthess person,

     "ஊதாரியாய் நான யா வண்ணம்" (பா .63.பந் );. [ஊ _ + ஆளி ஊதாளி →  ஊதாரி. ஊ தல் = 
பறக்கச ்ெசய்தல், ண த்தல்.]

ஊதாரித்தனம்

ஊதாரித்தனம்ūtārittaṉam, ெப. (n.)

   1. அ ப் ; wasting, destruction,

   2. ண்ெசல ; wasteful, immoderate spending (ஆ.அக.);

     [ஊதாரி - தனம்.]
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ஊதாரிப தல்

ஊதாரிப தல்ūdāribaḍudal,    20. ெச. . . (v.i.)

   ேக தல்; to become damaged, spoiled, impaired, bighted

     'உட தாரி படெ்டா ய" ( ப் :904);.

     [ஊ  + ஆர ்+ இ- ஊதாரி + ப , ஊ  = பறக்கசெ்சய்தல், ேபாகச ்ெசய்தல், இழத்தல், அ றல், ேக . 
ஆர ்= ஆரத்ல். இகரம் = ெதா.ெபா.ஈ ,]

ஊதாவல்

ஊதாவல் ūtāvalli, ெப. (n.)

   1. நீலச ்ெசவ்வாம்பற் ெகா ; purple Indian water lily.

   2. நீலவல் , so நீலப் க்கைள ைடய ஓர ் ங்ெகா  blue Indian water lily or Star flower lily. It is a perennial 
creeper with blue flowers, flowering all round the year, (சா.அக.);.

ம வ ஊதற்ெகா  ஊதல்.

     [ஊதாப் → ஊதா + வல் .]

ஊ ைக

 
 ஊ ைகūtigai, ெப. (n.)

ல்ைலக்ெகா  ( .அக.);: eared jasmine, jasimum auriculatum (ெச.அக.);.

     [ஊ  → ஊ ைக (ெப ப் பட ம் ெகா .]

ஊ ப்பார்-த்தல்

ஊ ப்பார-்த்தல்ūtippārttal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ட ட்  ேநாக் தல்; to test by blowing, as a goldsmith (ெச.அக.);.

   2. மந் ரித்தல் ( ன்);; to attempt a cure by enchantment consisting in part of blowing into the patient's body.

     [ஊ  + பார-்.]

ஊ ப்ேபா -தல்

ஊ ப்ேபா -தல்ūdippōṭudal,    19.ெச. ன்றா , (v.i.)

   எளித்ல் ெவல் தல்; to overcome easily, overthrow without the least difficulty (ெச.அக.);.

     [ஊ  + ேபா , ஊ  = வாயால் ஊ ப் பறக்கச ்ெசய்தல், ஊ ப்ேபா தல் = பைகவைரப் 
பறந்ேதாடசெ்சய்தல், ெவல் தல்.]

ஊ யம்

ஊ யம்ūtiyam, ெப. (n.)

   ேமல் வ வாய், ஆதாயம்; profit gain,

     " த லாரக்் ய ல்ைல" ( றள்.449);.

   2. பயன்; benefit advantage,

     "ஊ யங்க யெவா றத்தா ம்" (ெதால்,ெபா ள்.41);.

   3. கல்  ( வா.);; learning, erudition (ெச.அக.);.

     [ஊ  → ஊ யம். ஊ  = ெப க்கம், .]

ஊ -த்தல்

ஊ -த்தல்ūtiyiruttal,    3.ெச. . . (v.i.)

   1. ங் த்தல்; to be in a swollen condition

   2.  ப த் த்தல்; to be stout or bloated (சா.அக.);

     [ஊ  + இ .]

ஊ ெயா க்கம்

 
 ஊ ெயா க்கம்ūtiyoḍukkam, ெப. (n.)

   ச் ; breathing, respiration (சா.அக.);.

     [|ஊ  + ஒ க்கம்]
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ஊ ல்

ஊ ல்ūtil, ெப. (n.)

   1. பாம்பாட் கள் ஊ ங் ழல்; a kind of musical pipe, used by snake charmers.

   2. ழந்ைகள் ஊ ங்க ;, toy pipe for children (Tinn);, (ெச.அக.);.

     [ஊ  → ஊ ல்

     'இல்' ெசால்லாக்க ஈ .]

ஊ

 
 ஊ ūtili, ெப. (n.)

ஊ ல் பாரக்்க;see udil.

     [ஊ ல் + இ. இகரம் ஒ ைம த்த ஈ .]

ஊ ன ெபான்

 
 ஊ ன ெபான்ūtiṉaboṉ, ெப. (n.)

   ட ட்ட ெபான்; refined gold (சா.அக.);

     [ஊ  + இன் + அ – ஊ ன + ெபான்

     'இன்' சாரிைய.

     'அ' ெப.எ.ஈ .]

ஊ னமரம்

 
 ஊ னமரம்ūtiṉamaram, ெப. (n.)

   வண்  மரம்; tree pierced by beetle. (சா.அக.);.

ஊ  + இன் + (அ.ஆக.);  - ஊ ன + மரம். இன் சாரிைய.

     'ஆ' ெப.எ.ஈ .)

ஊ ன ெவள்ளி

 
 ஊ ன ெவள்ளிūtiṉaveḷḷi, ெப. (n.)

   ெந ப் ட்  கலப் ன்  ஊ ெய த்த ெசாக்க ெவள்ளி; wrough silver, purified silver (சா.அக.);.

     [ஊ  + இன் + (அ.ஆக.); – ஊ ன + ெவள்ளி.

     'இன் சாரிைய

     'அ' ெப.எ.ஈ .]
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ஊ

ஊ 1ūdudal,    5.ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. ழல் தல் யன ஊதல்; to blow, as a wind instrumen

     "ஊ ன்ற ழேலாைச' ( ல்.ெபரியாழ்.3.6.1);.

   2.  எரிய ஊதல்; to blow, as a fire, to kindle: blaze.

   3. ளக்  த யன அ ய ஊ தல்: to blow out.as alamp

     "ஊ த் ய ய வான்" (கம்பரா ம் us.311);.

   4. ேநா  ர ஊ தல்; to blow, breathé upon, in order to allay pain. 

   5 ைளத்தல்; to gnaw through and bore holes, as a beetle, to injure by drilling through as a moth வண் ன மரம்.

   6. ெபான்ைன டம் ேபா தல்; to refine with fire, as gold ஊ ன ெபான்.

   7. கரத்ல்; to seed on, as bees honey.

     'பாய்ந் ப்படர் ரந்் " (க த்.66);.

   8. டாற்ற ஊதல்; to blow over to cool a liquid 

   9, கள் நீக்க ஊ தல்; to blow chat away 

   10, ஊத்தாம்ைப ஊ தல்: 

 to blowpipe.

   11 காய்கைள ட்டம்ேபாட்  ஊ ப் ப க்க ைவத்தல்; fumingation to ripen unripe fruit, 

   12 ேநாயாளி உடம் ற் ள் ஊ  மந் ரித்தல்; to blow on a patient's body to cure by enchantment 

ஊ கட்

 

 ஊ கட் ūtugaṭṭi, ெப. (n.)

   ெசாக்கெவள்ளி; silver of the purest kind. (ெச.அக.);.

ம. ஊ கட்

     [ஊ  + கட் . ஊ தல் = ஊ  உ க் தல், உ க் க் த் ய்ைம ெசய்த ெசாக்கெவள்ளி.] 

ஊ கலம்

 

 ஊ கலம்ūdugalam, ெப. (n.)

   உரல்; vessel used ;

 for pounding grains for removing husk - mortar (சா.அக.);

     [ஊ  + கலம்.]

ஊ காமாைல

ஊ காமாைலūtukāmālai, ெப. (n.)

   காமாைல ேநாய்வைக; jaundice with dropsy.

     "ஊ காமாைல ேசாைக" ( ப் .790); (ெச.அக.);.

     [ஊ  + காமாைல.]

ஊ ழல்

ஊ ழல்ūtuguḻl, ெப. (n.)

   ஊ ம் இைசக் ழல்; musical pipe, 

   2, ெந ப் ங் ழாய்; blow pipe. (ெச.அக.);.

     [ஊ  + ழல்]
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ஊ ெகாம்

 
 ஊ ெகாம் ūtugombu, ெப. (n.)

   ெகாம்  இைசக் க  ( வா,);; horn, used as a trumpet

     [ஊ  + ெகாம் .]

ஊ ெகாம்

ஊ மாக் ழ்

 
 ஊ மாக் ழ்ūtumākāḻ, ெப. (n.)

   ஒ வைக ண ; a kind of pasty pudding (ெச.அக.);.

     [ஊ  + மா  + ழ்.]

ஊ கம்

ஊ கம்ūtumugam, ெப. (n.)

   1. மாைழகைள க் ம் உைலவா ல்: 

 forge meting furnace

   2. உ  நிற் ம் நிைலைம; state of fusion.

   3. ங் ய கம்; swollen or bloated face.

   4. ப த்த கம்;: bloated face (சா.அக.);

     [ஊ  + கம்.]

ஊ வத்

 
 ஊ வத் ūtuvatti, ெப. (n.)

   ந மணச ்சரக் த் ற் ய ச் ; incense stick, Joss stick (ெச.அக.);.

   ம., க.,  பட. ஊ பத் ; Skt varts ta wick)

     [ஊ  + வத்  ஊ  = ெப தல், பர தல் வல்-கல் வல்   → வன்னி = கற்கைள உர வதால் உண்டான 
 வத்  : ப்பற்றக் ய .]

ஊ வத் ேநாய்

 
 ஊ வத் ேநாய்ūtuvattinōy, ெப. (n.)

   ெநற்ப க்  உண்டா ம் ேநாய் வைக; disease of paddy crops (LOC);

     [ஊ வத்  - ேநாய்.]

ஊ வாரம்

ஊ வாரம்ūtuvāram, ெப. (n.)

   1. ெவள்ளி ( .அ.);; silver. 2 . ெவள்ளி ன்;

 Venus

   3. ெவள்ளிக் ழைம; Friday. In plain language, metable day of the week;

 the Tamil word velli connoting the metal silver as well as the Planet Venus, a periphrastic method of denoting silver. 
(ெச.அக.);.

     [ஊ  + வாரம், ஊ  = ஊ  உ க் ய ெவள்ளி ஊ வாரம் = உ க் ய ெவள்ளிையப்ேபால் ஒளி ம் 
ெவள்ளி ன், அம் ன் ெபயரிலைமந்த ெவள்ளிக் ழைம]
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ஊ ரியன்

 

 ஊ ரியன்ūtuviriyaṉ, ெப. (n.)

   ண் வதனால் உடம்ைப ங்கச ்ெசய் ம் ஒ வைக ரியன் பாம் ; a kind of viper, whose bite causes 
swelling of the whole body (ெச.அக.);.

     [ஊ  + ரியன்.]

ஊ ெவள்ளி

 
 ஊ ெவள்ளிūtuveḷḷi, ெப. (n.)

ஊ கட்  பாரக்்க;see udu-katti)

     [ஊ  + ெவள்ளி.]

ஊ ைள

 
 ஊ ைளūtuḷai, ெப. (n.)

   நீரந்ிைலகளின் ஒரங்களில் ைள ேமார ்வைகப் ண் ; plant found growing generally at the margins of 
places where water remains stagnant (சா.அக.);.

     [இ  → தம் (நீர)்;, ஒதம் → ஒ ள் → ஒ ைள → ஊ ைள = நீரக்்கால் ப களில் வள ம் ண் .]

ஊைத

ஊைதūtai, ெப. (n.)

   1. காற்  ( வா.);: wind, gale

   2. வாைடக்காற் ; cold wind.

     "பனிப் லரப்ா .....

     "ஊைத ர ்தர" (பரிபா.11,84);.

   3. வளி ேநாய்; rheumatism தைலவ  பன்னைமசச் ைத" (ைதலவ. ைதல.7);.

     [ஊ → ஊ  →  ஊைத ( வ );. ஊைத → வ. வாத, வடெமா யாளர ்வா என்பைத 
லமாகக்ெகாள்வர.் அ  "ஊ" என்பதன் ரிேய. (வ.ெமா.வ.97.ேவ.க96);.]

ஊைதக்காற்

 
 ஊைதக்காற் ūtaikkāṟṟu, ெப. (n.)

ஊதற்காற்  பாரக்்க;see Údar-kānu [ஊைத + காற் .]

ஊப்பம்

ஊப்பம்1ūppam, ெப. (n.)

   1. உயரச்் , எ ச் ; height, elevation

   2. தைலயற்ற ெந ந்ேதாற்றம் 

 headless appearance.

     [ஊ → உப்பம் → ஊப்பம்,]

 ஊப்பம்ūppam, ெப. (n.)

   ெவப்பம்; heal

     [உல் → உ ப்பம் → ஊப்பம்.]

ஊப் -தல்

ஊப் -தல்ūppudal,    5.ெச. ன்றா  (v.i.)

   உ ஞ் தல், உ ப் தல், ப தல், உடெ்காளல்; to suck

     [உ ம்  → உ ப்  → ஊப் .]
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ஊப்
ஊப் 2ūppu, ெப. (n.)

ஊப்பம்2 பாரக்்க;see uppam

ஊப்ைப

 

 ஊப்ைபūppai, ெப. (n.)

   பன் ையப்ேபால் ன் ைக; gluttony, as of a pig (Tinn); (ெச.அக.);.

     [ஊ → ஊப்   → ஊப்ைப.]

ஊபம்

ஊபம்ūpam, ெப. (n.)

   1. ேபாரின் அணி; of battle array 

   2 ைறத்தைல டல்; headless trunk.

     [ஊப்பம் → ஊபம்.]

ஊ

ஊ 1ūpudal,    7.ெச. . . (v.i.)

   1. ஊ தல்; to blow

   2. ேடற் தல்; to heat.

     [உல் → உ ப்  → ஊ  (ெகா.வ.);.]

 ஊ 1ūpudal,    7.ெச. . . (v.i.)

   1. ச் ; to blow

   2. க ர ் னி; tip of the corn

   3. ெவப்பம்; to heat

     [உல் → உ ப்  → ஊப்  → ஊ  (ெகா.வ.);.]

ஊம்

ஊம்2ūm, ெப. (n.)

   1. ஊைம;     "ஊ ஞ் ெச ம்" (மணி.12.97); (ெச.அக.);.

   2. ெசயற்பா ன்ைம; inactiveness,

   3. பயனின்ைம; uselessness.

   4. ங் ; evil

ம, ஊம க. ஊெம.

     [உம் → ஊம்."உம்" ேபசாம க் ம் ப் ைடசெ்சால்.]

ஊம் -தல்

ஊம் -தல் ūmbudal,    5.ெச. ன்றா . (v.i.)

   சப் தல்; to suck.

     " கட்ேபய் ண்ணைளந் ைக ம்பப்ேபார ்மண ர ்ெவன்றேத" (Inscெசந்.பத்.6.11); (ெச.அக.);.

ம. ஊம் .

     [உ ம்  →  உ ப்  → ஊப்  → ஊம் ]

ஊமச்

ஊமச் ūmacci, ெப. (n.)

   1. ங்ைகப்ெபண்; dumb woman, she who is dumb,

   2. ஒ வைக நந்ைத; roman snail, Helix Pomatia

   3. மட் ; common cockie, codium edule. (ெச.அக.);.

     [ஊம் → ஊமத்  → ஊமச் ]
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ஊமணா ஞ்

ஊமணா ஞ் ūmaṇāmūñji, ெப. (n.)

   1. ெபா வற்ற geogastorolor-or; stupid, sullen, pouting person, one with anugly orforbiddingcountenance

   2. GLæsø plású sungalor; one who is unable to speak with ease (ெச. அக.);

     [உம் → உம்மணம் + ஞ் . கம் → ஞ்  (ெகா.வ.);.]

ஊமணி

 
 ஊமணிūmaṇi, ெப. (n.)

   ஆட் ன் க த் ல் ெதாங் ம் இரடை்டத ்ெதாங் வால் தைசக்காம் ; a kind of wattle or excrescense under 
the neck of goats and sheep.

ம வ, அதர்

     [ஊன் → ஊ + மணி. ஊள் = தைச.]

ஊமைண

 
 ஊமைணūmaṇai, ெப. (n.)

   ேப ந் றமற்றவன்; one unable to speak freely.

     [உம் → ஊம் + அைன. (ெசால்லாக்க ஈ );.]

ஊமைன

ஊமைன2ūmaṉai, ெப. (n.)

   அழகற்ற ; that which is defective, misshappen, clumsily made (ெச.அக.);.

     [உம் → ஊம் + அைண - ஊமைண = ெபா

ெவளிப்படாத .]

ஊமைணசச்ட்

 
 ஊமைணசச்ட் ūmaṇaiccaṭṭi, ெப. (n.)

   ைள ல் நன்றாய் ேவகாத சட்  (யாழ்ப்);; half baked earthen pot, miss happen and easily broken. (ெச.அக.);

     [உம் → ஊம் + அைண → ஊமைண + சட் _ஊமைனசச்ட்  = ேவ ம் ெசய றாத .]

ஊமைணச்

 
 ஊமைணச் ūmaṇaicci, ெப. (n.)

   அழகற்றவள் (யாழ்ப்.);; she who is ugy. (ெச.அக.);.

     [ஊமைண → ஊமைணச் .]

ஊமைணயன்

 
 ஊமைணயன்ūmaṇaiyaṉ, ெப. (n.)

   அழகற்றவன் (யாழ்ப்.);; he who is ugly. (ெச.அக.);.

     [ஊமைன + அன்.]

ஊமைன ரல்

 
 ஊமைன ரல்ūmaṉaiyural, ெப. (n.)

   ந ப்பாகம் ஒ ங்காய்ச ்ெசய்யப்படாத உரல் ( ன்.);; mortar that is not well formed in its waist (ெச.அக.);.

     [ஊமைன + உரல்.]
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ஊமத்தங் ைக

 
 ஊமத்தங் ைகūmattaṅākai, ெப. (n.)

   ேகாட்டான் வைக; a species of a very large size owl (W);. (ெச.அக.);.

     [ஊமத்தம் +  ைக]

ஊமத்தஞ்ெச

 
 ஊமத்தஞ்ெச ūmattañjeḍi, ெப. (n.)

ஊமத்ைத பாரக்்க;see ümattai [ஊமத்தம் + ெச .]

ஊமத்தம்

 
 ஊமத்தம்ūmattam, ெப. (n.)

ஊமத்ைத பாரக்்க;see urmattai.

     [ஊமத்ைத → ஊகத்தம்.]

ஊமத்ைத

ஊமத்ைதūmattai, ெப. (n.)

   1. ெச  வைக ( வா.);; thorn-apple.

   2. ெவஙள மத்ைத ( வா);; while flowered thorn-apple

   3, க மத்ைத; purple stramony. ெச.அக.).

ஊமத்ைத ன் வைககள்:

   1. ெவள் மத்ைத,

   2. க மத்ைத,

   3. அ க் மத்ைத,

   4. ேப மத்ைத

   5. ம மத்ைத,

   6. ெபான் மத்ைத,

   7. நீல ஊமத்ைத.

ம, ஊமத்தன்.

     [உன்மத்தம் → ஊமத்ைத ( தா.196.);

ஊமத்ைதக்

 
 ஊமத்ைதக் ūmattaikāṭu, ெப. (n.)

   ளிஞ்சல்; bivalve shell (சா.அக);.

     [ஊமத்ைத + .]

ஊமல்

 
 ஊமல்ūmal, ெப. (n.)

   ழங்  க ந்த பனங்ெகாடை்ட (யாழ்ப்.);; dried hollow shell of the palymyra seed after it has been put into the 
ground and has struck rool (ெச.அக.);

     [உம் → ஊம் + அல் - ஊமல் = காய்ந்த . உலரந்்த .]
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ஊமற்கச்

 
 ஊமற்கச் ūmaṟkacci, ெப. (n.)

   உலரந்்த பனங்ெகாடை்ட ன் பா ; half of a dried palmyra nut (W.); (ெச.அக.);.

     [ஊமல் + கச் .]

ஊமற்கரி

 
 ஊமற்கரிūmaṟkari, ெப. (n.)

   பனங்ெகாடை்டக்கரி (யாழ்ப்,);; charcoal made of palmyra nuts, used by blacksmiths, (ெச.அக.);.

     [ஊமல் + கரி.]

ஊமன்

ஊமன்ūmaṉ, ெப. (n.)

   1. ஊைமயன்; dumb man.

     "ஊமன் கண்ட கனா"  ( ரிக .7);.

   2. ைக; owl

   3. ெப ங்ேகாட்டான்; a kind of big owl.

     " ைக டக் க்க மன் ெவ ட்ட" (ப ெனா.காைரக் த்த,2,3);  (ெச.அக.);.

   ம, ஊமன்;க. ஊெம.

     [ஊம் → ஊமன்.]

ஊமன் ரங்

 
 ஊமன் ரங் ūmaṉkuraṅgu, ெப. (n.)

   ஓர ்இனக் ரங் ; a variety of monkey. (ேசரநா.);.

     [ஊம் + அன் → ஊமன் + ரங் .]

ஊமாண்

ஊமாண் ūmāṇṭi, ெப. (n.)

   1. சச்ாண் ; bugbear.

   2. ள்ைள ைளயாட் வைக; play among children, to frighten each other (W.); (ெச.அக.);.

     [ஊம் + ஆண் .]

ஊமாண் காட் -
தல்

ஊமாண் காட் -தல்ūmāṇṭikāṭṭudal, ெப. (n.)

   5. ெச. . . (v.i.);

.  ள்ைளகைள அசச் த் தல் (யாழ்ப்.);: 

 to frighten children with a bugbear. (ெச.அக.);.

     [ஊம் + ஆண்  + காட் .]

ஊ ள்

 
 ஊ ள்ūmiḷ, ெப. (n.)

 ைள (மைல.);: common way side weed. (ெச.அக.);.

     [ஊம் + இல் = ஊ ல் → ஊ ள்.]

ஊ ட்ைட

ஊ டை்டūmuṭṭai, ெப. (n.)

   ெகட்ட டை்ட; rotten egg

     [ஊழ் டை்ட → ஊ டை்ட ( தா.313);.]
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ஊெமனல்

 
 ஊெமனல்ūmeṉal, ெப. (n.)

இைச , கவனங்களின்

   றப் ; onom expr: signifying assent, attentiveness. (ெச. அக.);

     [உம் + எனல்  - உம்ெமளல் → ஊெமனல்]

ஊைம

ஊைம1ūmai, ெப. (n.)

   1. ங்ைகத்தன்ைம; dumbness,

     " ன் ெச ட ைம"  ( ைள.எல்லாம்.10);.

   2. வா ; dumb person

     'உன்மகடா ைமேயா" ( வ். ப்பா.9);.

   3. ஒ க் ைற ; dulness of sound, as in a coin that has no proper ring ஊைமப்பணம்.

   4. ஒ  இைசக்க ; ancient war drum

     "ஊைம சகைடேயா டாரத்்த வன்ேற.' (கம்பரா. ரமாத்.5);.

   5. ரி.(அக,நி.);, mongoose, (ெச.அக);.

   6. வாய்ேபசாமல் அைம யாய் இ ப்பவன்; one who is silent

   7. இைளய அம்மா; step-mother (ேசரநா);.

ம. ஊம: க. பட.. ஊெம.

 |ஊம்_ஊைம (க. .99);./

ஊைம ma. ெப. (n);

   1. ப்  conch (நாம ப);.

   2. ஊமச் ; romansnal. (நாம ப.);.

   3. ெமய்ெய த் ; consonant

ஊைமக்கட்

ஊைமக்கட் ūmaikkaṭṭi, ெப. (n.)

   1. கங்ெகாள்ளாத லந் க்கட் ; blind boil, boil that does not gather to a head,

   2. ைகக்கட்  ( ன்.);; mumps (ெச.அக.);.

ஊைமக்க ப்

 
 ஊைமக்க ப் ūmaikkaḍuppu, ெப. (n.)

   ஊைம வ ; dull pain (சா.அக.);

     [ஊைம + க ப் .]

ஊைமக்கணவாய்

 
 ஊைமக்கணவாய்ūmaikkaṇavāy, ெப. (n.)

   ன்வைக ( ன்.);; a species of cuttlefish. (ெச.அக.);.

     [ஊைம + கணவாய்.]

ஊைமக்கணவாய்
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ஊைமக்காைட

 
 ஊைமக்காைடūmaikkāṭai, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் காைட; slow quail that does not rise at once - Coturnix textilis. (சா.அக.);.

     [ஊைம காைட.]

ஊைமக்காய்

ஊைமக்காய்ūmaikkāy, ெப. (n.)

   1. ப ப்பற்ற காய்; fruit that does not have seed, as a withered palmyra fruit (Loc); (ெச.அக.);.

   2. தைசப் பற் ல்லாத காய்; any fruit without pulp or kernel inside, c.f. tender coronut (சா.அக.);.

     [ஊைம + காய்.]

ஊைமக்காய்சச்ல்

 
 ஊைமக்காய்சச்ல்ūmaikkāyccal, ெப. (n.)

   ெவளிக்காட்டாத காய்சச்ல்; latent or masked fever, dumb ague. (சா.அக.);.

     [ஊைம_காய்சச்ல்.]

ஊைமக்காயம்

 
 ஊைமக்காயம்ūmaikkāyam, ெப. (n.)

   ரட்ட யால் ெவளிக் க் காயந்ெதரியா  உண்டான உள் க்கம்; internal injury from blows that do not 
produce any visible wound on the skin (ெச.அக.);.

     [ஊைம + காயம்.]

ஊைமக் ளாத்

 
 ஊைமக் ளாத் ūmaikkiḷātti, ெப. (n.)

   கடல் ன் வைக; trigger-fish, buff in colours (ெச.அக.);.

     [ஊைம +  ளாத் .]

ஊைமக் ளாத்

ஊைமக் றன்

ஊைமக் றன்ūmaikāṟaṉ, ெப. (n.)

   ஊைமயன் ேபச் ; inarticulate sounds uttered by a dumb person, 

ஊைமக் றனாகக் ப் வ  (ஈ .2.1.3);. (ெச.அக.);.

     [ஊைம + றன்.]

ஊைமக்ேகாட்டான்

ஊைமக்ேகாட்டான்ūmaikāṭṭāṉ, ெப. (n.)

   1. ேகாட்டான்; large species of owl.

   2. ேப த் ெதரியாமல் ப்பவன்; one who merely stares or blinks and gives no answer, like an owl. (ெச.அக.);.

     [ஊைம + ேகாட்டான்.]

ஊைமக்ேகாட்டான்
 ெவ ல்

 
 ஊைமக்ேகாட்டான் ெவ ல்ūmaikāṭṭāṉveyil, ெப. (n.)

   ேமக ட்டத் ல் உைறக் ம் ெவ ல்; clouded but scorching sunshine. (ெச.அக.);.

     [ஊைம + ேகாட்டான் + ெவ ல்]
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ஊைமச்

ஊைமச் ūmaicci, ெப. (n.)

   1. ஊைமப்ெபண்; dumb woman.

   2. கடல் ன்வைக; trunk-fish, light brown, ostracion cornutus.

   3. நத்ைத வைக ( ன்);; cockle, cardium edule. (ெச.அக.);.

     [ஊைம →  ஊைமத்  → ஊமச் ]

ஊைமசெ்சா

 
 ஊைமசெ்சா ūmaiccoṟi, ெப. (n.)

   ெசா  வைக; skin marked by violent itching, prurigo. (ெச.அக.);.

     [ஊைம + ெசா .]

ஊைமத்த ம்

ஊைமத்த ம் ūmaittasumbu, ெப. (n.)

   வா ல்லாத டம்; earthen pot which is without a mouth, but Is porous to absorb water 

ஊைமத ்த ம் ள் நீர ்நிைறந்தாற்ேபால ஆனந்த மயமான ஒளி மாணாக் கரக்்  நிைறத ன் 
( :112, உைர);. (ெச.அக.);.

     [ஊைம + த ம் ]

ஊைமத்தனம்

ஊைமத்தனம்ūmaittaṉam, ெப. (n.)

   1. ேபச யாைம; muteness;

 inability to speak, mutism

   2. ஊைமயா த்தல்; state of being dumb - dumbness.

   3. அைம  காக் ம் தன்ைம; observance of silence. 

   4.உைரயாடாைம; reservedness in speech-tacturnity

   5. உடம் ள் காயம் அைடவதால் ேப ந்தன்ைமைய இழத்தல்; loss of the power of speech due to a central 
lesion - Aphemia (சா.அக.);.

     [ஊைம + தனம்.]

ஊைமத்ேதங்காய்

ஊைமத்ேதங்காய்ūmaittēṅgāy, ெப. (n.)

   1. நீராடாத ்ேதங்காய்; coconut in which the milk does not sound when shaken,

   2. உள்ேள ஒன் ல்லாத ேதங்காய்: 

 coconut that is useless, having no kernel (ெச.அக.);.

ம. ஊைமத்ேதங்ங்.

     [ஊைம + ேதங்காய்.]

ஊைமப் ச்

 
 ஊைமப் ச் ūmaippūcci, ெப. (n.)

   அடை்ட; leech (சா.அக.);.

     [ஊைம + ச் ]

ஊைமமணி

ஊைமமணிūmaimaṇi, ெப. (n.)

   நாக் ல்லாத மணி; longueless beil

     "ஊைமமணியாட்  ேமாைச ஒ ந்தாற்ேபால்" (ஒ  ற ,9);.

     [ஊைம + மணி.]
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ஊைமமரம்

 
 ஊைமமரம்ūmaimaram, ெப. (n.)

   மைல ேவம் ; hill-neem - Melia semperriren (சா.அக.);.

 |ஊைம_மரம்.)

ஊைமய

 
 ஊைமய ūmaiyaḍi, ெப. (n.)

   க்காய ண்டாக்காத அ ; contused wound, bruise (Tinn);, (ெச.அக.);.

ம. ஊைமய .

     [ஊைம + அ ]

ஊைமய வாள்

 
 ஊைமய வாள்ūmaiyaṟuvāḷ, ெப. (n.)

டை்ட: egg (சா.அக.);

     [ஊைம + அ வாள். கற்காலத் க் கற்ேகாடரி ேபான்ற வ  ெவாப் ைம ைடயதாக டை்ட ன் 
ேதாற்றம் காணப் ப த ன் ஒ சார ்ஒப் ைம க  இட்ட ெபயராகலாம்.]

ஊைமயன்

 
 ஊைமயன்ūmaiyaṉ, ெப. (n.)

   ங்ைகயன்; dumb speechless man(ெச.அக.);.

     [ஊைம + அன் - ஊைமயன்]

ஊைமயாெமா

ஊைமயாெமா ūmaiyāmoḻi, ெப. (n.)

   அைசயா  மந் ரம்;     ( மந், 1611);;

 the ajapá mantra.

     [ஊைம + ஆ + ெமா .]

ஊைமெய த்

ஊைமெய த் ūmaiyeḻuttu, ெப. (n.)

   1. ெமய்ெய த் ; consonant being mule

   2. ஓம் என் ம் உள்ளகமான மந் ர எ த் ; the mystic syllable om.

     "மைற நான் ன் தற் டந்த ஆைமெய த் " ( ற்றா தல, ரி டமைல,34);. (ெச.அக.);. 

     [ஊைம + எ த் .]

ஊைம 
ைளயாட்

 
 ஊைம ைளயாட் ūmaiviḷaiyāṭṭu, ெப. (n.)

   ள்ைள ைளயாட்  வைக; play among children in which they imitate a dumb person (ெச.அக.);.

     [(ஊைம + ைளயாட் .]

ஊைம க்கம்

 
 ஊைம க்கம்ūmaivīkkam, ெப. (n.)

   அ னால் ெவளிக் க் காயந் ெதரியா  உண்டா ம் க்கம்; contusion, swelling on account of a bruise 
(ெச.அக.);.

ம. ஊைம க்கம்

     [ஊைம + க்கம்.]
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ஊைம ெவ ல்

 
 ஊைம ெவ ல்ūmaiveyil, ெப. (n.)

ஊைமக்ேகாட்டாடன ெவ ல் பாரக்்க;see Uma-k-kótán veyil

ம. ஊைம ெவ ல்.

     [ஊைம + ெவ ல்.]

ஊய்-தல்

ஊய்-தல்ūytal,    2.ெச. . . (v.i.)

   பதன தல்; to become overripe, lo deterioate, lo decay (யாழ்.அக.);. (ெச.அக.); .

     [உல் → ஊல் → ஊழ்  → ஊய்.]

ஊய்ந் ேபா-தல்

ஊய்ந் ேபா-தல்ūyndupōtal,    6. ெச. ன்றா . (v.t.)

ெப வாரி ேநாயா றத்தல்: 

 to de in plague or pestilence. (சா.அக.);.

     [ஊய் → ஊய்ந்  + ேபா]

ஊயல்

ஊயல்ūyal, ெப. (n.)

   ஊஞ்சல்; swing

ெத. உய்யால.

     [உந்தல் → உஞ்சல் → ஊஞ்சல் → ஊசல் → வயல் (க. .40);.]

ஊர்

ஊர1்ūrtal,    2.ெச. . . (v.i.)

   1. அடரத்ல்; to come to close quarters

     " ெவஞ்சம் ரந்்தம  ழக் " ( லப்.27.28.அ ம்.);.

   2. நகரத்ல்; lo move slowly, to creep as a infant to crawl, as a snake

     "நந் ம் னனாட் ன்" (பாரத. ட் ன.11);.

   3. பர தல்;   10 spread, circulate, as blood, to extend over a surface, as spots on the skin.

     "இலக்காெனன் ேமனி பப் ரவ் " ( றள்.1185);.

   4. வ தல்; to flow, as juice from the sugarcane.

     "க ம் ரந்்த சா ேபால்" (நால .34);.

   5. கழ தல்; to unloosen, to relaxed.

     "அ ரெ்தா ைற ர" (க த்.100);.

   6. ற்  வ தல்; to go round.

     [உல் → ஊல் → ஊர.்]

 ஊர2்ūrtal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ஏ தல்; to mount.

     "பாச ம்  பரிய ர ் ….. வந்தன் ….. ேதர"் (ஐங் .101);.

ஊரக்்கணக்கன்

 
 ஊரக்்கணக்கன்ūrkkaṇakkaṉ, ெப. (n.)

   ஊரக்்கணக்  பத  ேமற்ெகாள்பவன் ( ராமக் கணக்கன்);; village accountant.

   ம. ஊரக்்கணக்கன்;க. ஊ க்கரண, ெத. ஊரக்்கரணம்.

     [ஊர ்+ கணக்கன்.]
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ஊரக்்கணக்

 
 ஊரக்்கணக் ūrkkaṇakku, ெப. (n.)

   ஊரக்்கணக்கன் பத ; post or appointment of a village-accountant.

ம. ஊரக்ணக்

     [ஊர ்+ கணக் .]

ஊரக்்கைத

ஊரக்்கைதūrkkadai, ெப. (n.)

   1. ஊரப்்ேபசச்; rumour, country talk

   2. வம் ; gossip. (ெச.அக.);

     [ஊர ்+ கைத.]

ஊரக்்கலகம்

ஊரக்்கலகம்ūrggalagam, ெப. (n.)

   1. ஊரி ண்டா ங் கலகம்; village quarrel

   2. நாட் க் ழப்பம்: insurrection (ெச.அக.);.

     [ஊர ்+ கலகம்.]

ஊரக்்கலாபம்

 
 ஊரக்்கலாபம்ūrkkalāpam, ெப. (n.)

   மக்கட் ண்டா ங் கலகம்; revolt civil disorder. (W.);.

     [ஊர ்+ கலாபம். கலகம் → கலாபம்.]

ஊரக்்கழஞ்

ஊரக்்கழஞ் 2ūrkkaḻñji, ெப. (n.)

மக்கட் ண்டா ங் கலகம் ( ன்.); insurrection (ெச.அக.);.

     [ஊர ்+ கழஞ் , கலாம் → கலஞ்  → கழஞ்   (ெகா.வ.);.]

 ஊரக்்கழஞ் 2ūrkkaḻñji, ெப. (n.)

ஊரக்்கழஞ்  பாரக்்க;see ür-k-kala^ju (T.A.S.I,165);.

ஊரக்்கழஞ்

ஊரக்்கழஞ் ūrkkaḻñju, ெப. (n.)

ஒ  பைழய வரி வைக: ancient tax (ெச.அக.);  (S.I.I.ii,425);.

ம. ஊரக்ழஞ் .

     [ஊர ்+ கழஞ் .]

ஊரக்்கள்ளி

 
 ஊரக்்கள்ளிūrkkaḷḷi, ெப. (n.)

   ஒரவ்ைகக் கள்ளி அதாவ  ெகாம் க் கள்ளி; any spurge of the Eupborbia genus grown near a village or in a 
country. but it generally refers to the creeper kall -sarcostemma Intermedium.

     [ஊர ்+ கள்ளி. ( .ெதா.);.]

ஊரக்்கற்ெசம்ைம

ஊரக்்கற்ெசம்ைமūrkkaṟcemmai, ெப. (n.)

   ட ட்ட நிைல; refinement as of gold (I.m.P.cg1027); (ெச. அக.);.

     [உ க்கல் → ஊரக்்கல் (ெகா.வ.); ஊரக்்கல் + ெசம்ைம);

ஊரக்்காரம்

 
 ஊரக்்காரம்ūrkkāram, ெப. (n.)

   உவரக்்காரம்; fuller's earth (சா.அக.);.

     [உவர ்→ ஊர ்+ காரம்.]
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ஊரக்்காவல்

ஊரக்்காவல்ūrkkāval, ெப. (n.)

   ஊைரக் காப்பவன்;   தைலயாரி  (I.N.P.Tj76);; village watchman.

க. ஊரக்்காவ க

     [ஊர ்+ காவல்.]

ஊரக்்

 
 ஊரக்் ūrkkuruvi, ெப. (n.)

   அைடக்கலான் ( வா.);; house - sparrow, passer domesticus. ( வா.);.

   ம. ஊரக்் ;   க. ஊ  ப் ;   ெத. ஊ வ்வ;பட ப் ,

     [ஊரக்்  + .]

ஊரக்் றவர்

 
 ஊரக்் றவரū்rkkuṟavar, ெப. (n.)

   ரி ம் வழக்கத் ைத ட்  ஓர ்ஊரி ந்  வா ம் றவர;் Section of the Kurava caste who have given up 
their nomadic life and have settled themselves in villages.

     [ஊர ்+ றவர.்]\

ஊரக்் ட்டம்

 
 ஊரக்் ட்டம்ūrkāṭṭam, ெப. (n.)

   ஊரி ள்ேளார ் ங் ட்டம்; village crowd, gathering of people (ெச.அக.);.

ம. ஊரக்் ட்டம்.

     [ஊர ்+ ட்டம்.]

ஊரக்் -தல்

ஊரக்் -தல்ūrkāṭudal, ெப. (n.)

   5.ெச. . . (v.i.);

   ஊரார ் ர தல்; to throng in a body, as all the villagers for any common purpose. 

ஊர ் ச ்ெசக்கத் தள் தல் ேபால (பழ);. (ெச.அக.);.

     [ஊர ்+ ]

ஊரக்் ரம்

 
 ஊரக்் ரம்ūrkāram, ெப. (n.)

   பாகற்காய்; bitter-fruit. Mimordica charantia (சா.அக.);

     [ஊர ்+ ரம்.]

லம் = தவசம் ழ் = தவசம், தவசத்தால் ெசய்த உண . ெத ங் ல் ழ் - ழம் - காய் - ழங்காய் - 
ரகாய் = காய்க கைளக் க் ம். இங்  ரம். காய்க  த் ப் ன்னர,் காய் வைகக் ப் 

ெபா ப்ெபயரா ற் .

ஊரெ்காைல

ஊரெ்காைலūrkolai, ெப. (n.)

பைகேமற்

     'ெசல்ேவார ்நிைர ெகாள் ன் நிைரகாவலைரக் ெகால் ம் றத் ைற;

 literary theme depicting the slaughter of herdsmen by the enemy before capturing the cows

     " ற் ய ரெ்காைல" (ெதால்ெபா ள்.58);.

     [ஊர ்+ ெகாைல]
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ஊரெ்காள்( )-தல்

ஊரெ்காள்( )-தல்ūrkoḷḷudal,    16.ெச. . . (v.i.)

   1 ற் வட்டங் ெகாள் தல் ( க்ேகா.262.உைர);: 

 to have a halo as the sun or moon

   2. ைற ன்  மண்டலமாக ஒளிபரத்தல் ( க்ேகா.262.உைர);; to Shine in its fullness, as the moon

     [ஊர ்+ ெகாள்.]

ஊரெ்காள்ைள

ஊரெ்காள்ைளūrkoḷḷai, ெப. (n.)

   1. ஊரில் நடக் ங் ெகாள்ைள; robbers in a town by a gang of robbers, dacoity.

   2. அ காரிக்ெகாள்ைள; extortion by the headman of a village. (W.);. (ெச.அக.);.

   3. ெகாள்ைள ேநாய்; epidemic.

     [ஊர ்+ ெகாள்ைள.]

ஊர்ேகாலம்

 
 ஊரே்காலம்ūrālam, ெப. (n.)

   ஊரவ்லம் வ ைக; procession on festive occasions (ெச.அக.);.

     [ஊர ்+ ேகாலம், ேகாலம் = அழ , அழ ய காட் ] 

ஊர்ேகாள்

ஊரே்காள்ūrālamālamaḻkuaḻkiyakāṭciūrāḷ, ெப. (n.)

   ஒளிவட்டம்; halo round the sun or moon

     " ட்டழற் க ைர ரே்காள் வைளத்த வா' ( வக.11.36);. [ஊர ்+ ேகாள். ெகாள் → ேகாள்.]

ஊரச்ே்சா

 
 ஊரச்ே்சா ūrccōṟu, ெப. (n.)

   ஊராரக்் க் ெகா க் ம் ந் ; feast given to the villagers.

ம. ஊ சே்சா .

     [ஊர ்+ ேசா .]

ஊரத்்தைலைம

 
 ஊரத்்தைலைமūrttalaimai, ெப. (n.)

   நாட்டாண்ைம; office of village chief, position of the accredited headman of a caste or guild community (ெச.அக.);.

     [ஊர ்+ தைலைம.]

ஊரத்்தைலயாரி –

 
 ஊரத்்தைலயாரி –ūrttalaiyāri, ெப. (n.)

ஊரக்் காவற்காரன். village watchman, (தா ல்.நா.);.

     [ஊர ்+ தைலயாரி தைலயாள் - தைலயாளி_தைலயாரி.] 

ஊரத்்தைலவன்

 
 ஊரத்்தைலவன்ūrdalaiyāridalaiyāḷdalaiyāḷidalaiyāriūrddalaivaṉ, ெப. (n.)

   ஊரின் தைலவன்; headman of a village.

ம, ஊரத்்தைலவன்.

     [ஊர_்தைலவன்.]
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ஊரத்ண்டம்

 
 ஊரத்ண்டம்ūrtaṇṭam, ெப. (n.)

   ஊரின்ேமல் மத் ம் தண்டம்; collection of community fine, fine imposed on a village. (ேசரநா.);

ம, ஊரத்்தண்டம்.

     [ஊர ்+ தண்டம்.]

ஊரத்ா(த )-தல்

ஊரத்ா(த )-தல்ūrdādarudal,    2.ெச. . . (v.i.)

.

   1. ஊரத்ல்; to move slowly, crawl

   2. தல் (பரிபா.11,84);; to blow, as the wind

   3. தல்; to abound, to overpower,

     "ஒன் ய ேவடை்க ரத்ர" மாறன.560.உதா).

     [ஊர ்+ (த );தா.]

ஊர்

ஊர் ūrti, ெப. (n.)

   1. ஏ செ்சல் ம் லங் , பறைவ, வண்  த யன; vehicle, conveyance in general.

   2. ஆ டம்; that which has risen, that which has ascended.

     "ஊர்  ைடயதய ன் ல்" ( ேனந்.158);, (ெச.அக.);.

     [ஊர ்→ ஊர் . (ேவக33);.]

ஊர்நத்தம்

ஊரந்த்தம்ūrnattam, ெப. (n.)

ஊரில் கள் கட் வதற்காக டப்பட் க் ம் இடம்: 

 site sel apart for building purposes in a villages. (ெச.அக.);.

   2. ற் ர;் hamlet or a village. (Insc.);. 3. ப் ;

 group of homesteads in a village (Loc);.

     [ஊர ்+ நத்தம், நந்  → நந்தம் →  நத்தம்]

ஊர்நா

 
 ஊரந்ா ūrnāvu, ெப. (n.)

   ஊரி ள்ேளார  நா. மக்கள் ேபச் ; village-gossip (ேசரநா.);

ம. ஊரண்்ணா .

     [ஊர ்+ நா . நா → நா .]

ஊர்ேநரிைச

ஊரே்நரிைசūrnērisai, ெப. (n.)

   தைலவன  ஊைர ேநரிைச ெவண்பாவாற் றப் க் ம் ற் லக் ய வைக (இலக். .830, 
உைர.);; poem. containing 50 70, or 90 nérisal-venpä verses written in eulogy of the town or place of residence of the hero. 
[ஊர ்+  ேநரிைச.]

ஊர்ப்பைக ம்

 
 ஊரப்்பைக ம்ūrppagaim, ெப. (n.)

   ஊரி ள்ளாேரா  ெகாள் ம் எ ணர்  ( ேராதம்);; enmity with the local residents of a place (ெச.அக.);.

ம. ஊரப்்பக.

     [ஊர ்+ பைக]
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ஊர்ப்பட்ட

 

 ஊரப்்பட்ட ūrppaṭṭadu, ெப. (n.)

   ந்த ; great quantity, much (ெச.அக.);.

     [ஊர ்+ பட்ட . ப தல் = ேதான் தல், உண்டாதல்.] 

ஊர்ப்பட்

ஊரப்்பட் ūrbbaḍḍi, ெப. (n.)

   1. ஊரில் ற் ம் நாய்; stray dog 2 நாட்  நாய்;

 native dog (ேசரநா.);.

ம. ஊரப்்பட் "

     [ஊர ்+ பட்  பள் → ப  → பட்  டப்ப . ஓரிடத் ப்ப .]

ஊரப்்ப  - ெப. (n); 

   ஊரந்ிந்ைத; public censure;

 displeasure of the people in a village (ெச.அக.);.

ம. ஊரப்்ப .

 |ஊர_்ப .

     [ஊரப்்பள்ளி __ ேவடரக் க்ெகன்ேற ஊரில்கட்டப்பட்ட கட்டடம்;

 exclusive building for the hunters of a parish. (ேசரநா.);.

ம. ஊரப்்பள்ளி.

     [ஊர ்+ பள்ளி.]

ஊர்ப்பன்

 
 ஊரப்்பன் ūrppaṉṟi, ெப. (n.)

   நாட் ப்பன் ; village pg

     "உ த த்தஞ்ெசய் ரப்்பன்  ேமய ( த் ெதாள்);. (ெச.அக.);.

ம. ஊரப்்பன்னி.

     [ஊர ்+ பன் .]

ஊர்ப்பாக்

 
 ஊரப்்பாக் ūrppākku, ெப. (n.)

   மணவைழப் க் காக ைவக் ம் ெவற் ைலப்பாக் ; distribution of

 pan supan among the residents of a place as in an invitation to a wedding (Loc);. (ெச.அக.);.

     [ஊர ்+ பாக் ]

ஊர்ப்பா

 
 ஊரப்்பா ūrppāṭu, ெப. (n.)

   ற ைடய ெசயல்; others' affairs, matters which concern other folk. (ெச.அக.);.

     [ஊர ்+ பா .]
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ஊர்ப்

 
 ஊரப்் ūrppu, ெப. (n.)

   உரிைம, பங் ; share claim. right (ேசரநா.);.

ம. ஊரப்் .

     [ஊர ்→ ஊரப்்  (தாயஉரிைம);.]

ஊர்ப் ரட்

 
 ஊரப்் ரட் ūrppuraṭṭu, ெப. (n.)

   ெப ம் ெபாய்; utter false-hood. (W);. (ெச.அக.);

     [ஊர ்+ ரட் .]

ஊர்ப் ரளி

ஊரப்் ரளிūrppuraḷi, ெப. (n.)

   1. ஊரக்் ழப்பம்; tumult insurrection, general commotion.

   2. ஊரப்் ரட்  பாரக்்க;see rpural (ெச.அக.);. 

     [ஊர ்+ ரளி]

ஊர்ப் ல் -

 
 ஊரப்் ல் - ெப. (n)     ேகாைர வைக; Creeping grass, Papyrus pargore ( .அக.) (ெச.அக.).

     [ஊர ்+ ல்.]

ஊர்ப் ள்

 
 ஊரப்் ள்ūrppuḷ, ெப. (n.)

   ஊரக்்  ( டா);; house sparrow, passer domesticus (ெச.அக.);.

ம. ஊரக்் . க. ஊ  ப் .

     [ஊர ்+ ள்.]

ஊர்மணியம்

ஊரம்ணியம்ūrmaṇiyam, ெப. (n.)

   1. ற் ர ்ேமற் பாரை்வ; superintendance of a village.

   2. ற் ைர ேமற்பாரப்்பவன்; supervision of a village (ெச.அக.);.

     [ஊர ்+ மணியம்.]

ஊர ்மன்றம்

 
 ஊர ்மன்றம்ūrmaṉṟam, ெப. (n.)

   ஊரம்ன்  பாரக்்க; see մr-ոanru:

     [ஊர ்+ மன்றம்]

ஊர்மன்

 
 ஊரம்ன் ūrmaṉṟu, ெப. (n.)

   ஊரப்் ெபா டம்; place for public gathering in a village, usu situated under a tree. (ெச.அக.);.

     [ஊர ்+ மன் .]
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ஊர்மானியம்

 
 ஊரம்ானியம்ūrmāṉiyam, ெப. (n.)

   ஊரப்் ெபா யத் க்காக டப்பட்ட மானிய நிலம்; lands in M.Mf village exempted from taxes and set apart 
for enjoyment by those who perform common village duties (ெச.அக.);.

     [ஊர ்+ மானியம். மானம் → மானியம் (ெப ம ப்  க  அளிக்கப்ப ம் ெகாைட);.]

ஊர்

ஊர் ūrmi, ெப. (n.)

   அைல ( சாரசந்344);; wave (ெச.அக.);

     [ஊர ்→ ஊர்  ஊரந்்  ேமல் வ வ .]

 ஊர் ūrmi, ெப. (n.)

   1. வ ற் ன் ம ப் ; the folds of the abdomen.

   2. இன்ப ன்பங்களின் அைல ; the wave of pain or passion.

   3. உ ர ்வாழ்க்ைகக்  ஏற்பட்ட ஆ வைக நிைல மாற்றங்கள்; the six waves of existence.

ஊர் கம்

ஊர் கம்ūrmugam, ெப. (n.)

   பைடகள் ெபா டம்; battle-field, prob, because it was the open ground in front of a village.

     "ஊர் கத் றாஅ யேரா ெப மநின்றாைன" (ப ற் ப்.40.1);.

     [ஊர ்+ கம்.]

ஊரவ்ரப்பன்

 
 ஊரவ்ரப்பன்ūrvarappaṉ, ெப. (n.)

   ெவள்ளரி; cucumber ( .அ.);

     [ஊர ்+ வரம்  வரம்  → வரப்  → வரப்பன். (வரப் ல் ஊரந்்  பட ம் ெகா );.]

ஊரவ்ைர

ஊரவ்ைரūrvarai, ெப. (n.)

யாைன elephant." ெபான் ர ்வைரதனில்" ( வக். ரபந்தேகாட் ச் ர. 241); (ெச.அக.);.

     [ஊர ்+ வைர வைர = மைல, ஊரந்்  ெசல்லத்தக்க மைல ேபான்ற யாைன.]

ஊரவ்லம்

 
 ஊரவ்லம்ūrvalam, ெப. (n.)

ஊரே்காலம்: procession on festive occasions around a town or village, keeping the village always to one's right side 
(ெச.அக.);.

     [ஊர ்+ வலம். ஊைர வலமாக வ தல்.]

ஊரவ்ன

ஊரவ்னūrvaṉa, ெப. (n.)

ஊ ம் ச் கள் repவtiles, Creeping things.

     "ஊரவ்ன நடப்பன பறப்பன" (தா .பரி .2);. (ெச.அக.);.

ம. ஊரவ்்வ.

     [ஊர ்→ ஊரவ்ன.]

ஊரவ்ா ல்

 
 ஊரவ்ா ல்ūrvāyil, ெப. (n.)

ஊரின் ெபரிய வா ல், entrance of a village.

க. ஊ  ா .

     [ஊர ்+ வா ல்.]
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ஊரவ்ாரி

ஊரவ்ாரிūrvāri, ெப. (n.)

   ஊரக்் க நீரக்்கால்; public drain of a town or village. 

ஊரவ்ாரி நீரிேல உடம்  ய்ைம ெப தற் க் ளித் க் ைளத்ததேனாெடாக் ம்(பழ.98.உைர.);.

     [ஊர ்+ வாரி. வார ்= நீர.் வாரி = நீேரா ம் கால்வாய்.]

ஊர ்வாரியம்

 
 ஊர ்வாரியம்ūrvāriyam, ெப. (n.)

   ஊரம்ன்றம்; village committee

ம. ஊரவ்்வாரியர.்

     [ஊர ்+ வாரியம்.]

ஊரவ்ா கம்

 

 ஊரவ்ா கம்ūrvārugam, ெப. (n.)

   ெவள்ளரி (நாம ப);; cucumber. (ெச.அக.);.

     [ஊர ்+ வா கம், வா கம் ெகா . பட ம் ெகா .] 

ஊர் த்தம்

ஊர் த்தம் ūrviruttam,

ெப. (n.);

   தைலவ ைர மண் லச ்( த்தச)்; ெசய் ள் பத் னாற் றப் க் ம் ற் லக் ய வைக; eulogistic 
poem describing the town of the hero in ten viruttam verses (இலக். .853);

     [ஊர ்+ த்தம்.]

ஊரெ்வண்பா

ஊரெ்வண்பாūrveṇpā, ெப. (n.)

தைலவ ைர ெவண்பாப் பத் னாற் றப் க் ம் ற் லக் ய வைக (ெவண்பாப். ெசய் .22);: 

 eulogistic poem describing the town of the hero, in the venbä verses 

     [ஊர ்+ ெவண்பா]

ஊரகம்

ஊரகம்ūragam, ெப. (n.)

   1. ஊரின் ந ; centre of a village. a village_

   2. காஞ் ள்ள ற்ெறட் த் ப்ப க ள் ஒன் ; one of the 108 sacred places situated in Kanchipuram.

   ம. ஊரகம்;க. ஊரிக [

     [ஊர ்+ அகம்.]

ஊரகமல்

 
 ஊரகமல் ūragamalli, ெப. (n.)

   நாகமல் ; snake jasmine

     [ஊரகம் + மல் ]
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ஊர

ஊர 1ūraḍi, ெப. (n.)

   1. ஊரவர ்வைரயைற ெசய் ம் அள ; limit of villagers (க நா.);.

   2. ஊைர ெயாட் ய டம்; place adjacent to a village.

க. ஊர

     [ஊர ்+ அ .]

 ஊர 2ūraḍi, ெப. (n.)

   ஊரின் அ யவன், அ ைம; village servant slave. (ேசரநா.);.

ம. ஊர

     [ஊர ்+ அ .]

ஊர  வயல்

 
 ஊர  வயல்ūraḍivayal, ெப. (n.)

   ஊெரா  ேசரந்் க் ம் வயல்; rice lands adjoining a village. (ேசரநா.);.

ம. ஊர  வயல்.

     [ஊர ்+ அ  – ஊர  + வயல்,]

ஊர சயங்காட்

 
 ஊர சயங்காட் ūradisayaṅgāṭṭi, ெப. (n.)

   ஊரில் யப்பாக உள்ளவற்ைற ெயல்லாம் அங் ப் தாக வ பவரக்் க் காட் பவன்; cicerone, guide. 
(ெச.அக.);.

     [ஊர ்+ அ சயம் + காட் .]

ஊரப்பார்-த்தல்

 
 ஊரப்பார-்த்தல்ūrappārttal, ெப. (n.)

ெச. ன்றா , (v.t.);

நஞ்

   ேபாக் தல்; to put in motion, to cause to move or pass away as poison, by a magician. (ெச.அக.);.

     [ஊர ்→ ஊர + பார.் ஊரத்ல் = நகரத்ல், நீங் தல்.]

ஊரம்

 
 ஊரம்ūram, ெப. (n.)

ெச  வைக country-mallow, (ேசரநா.);.

ம. ஊரம்: ஆத். ஊர (மரம்);.

     [ஊர ்+ அம் - ஊரம் (உயரமான );.]

ஊரம்ைம

 
 ஊரம்ைமūrammai, ெப. (n.)

   ஊரத்ெ்தய்வம்; village goddess. (ேசரநா.);. ம. ஊரம்ம: க. ஊ ேதவம்ம

     [ஊர ்+ அம்ைம, அம்ைம = அம்மன்.]
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ஊரைம

ஊரைமūramai, ெப. (n.)

   ற் ரப்் ெபா ப் பணிகைள ேமற்பாரத்்தல்; administration of a village.

     "ஊராைம ெசய் ம் வாரியப் ெப மக்கேளா " (S.l.li,117); (ெச.அக.);.

     [ஊர ்+ ஆண்ைம - ஊராண்ைம → ஊராைம → ஊரைம.]

ஊரயன்

 
 ஊரயன்ūrāṇmaiūrāṇmaiūrāmaiūramaiūrayaṉ, ெப. (n.)

   ெபாறாைம ெகாண்டவன்; envious person (ேசரநா.);.

ம. ஊரயன்.

     [ஊர ்→ ஊரல் → ஊரலன் → ஊரயன்.]

   ஊரரி  மைல ெநல் ன் அரி ; rice obtained from wild paddy. (ேசரநா.);.

ம. ஊரரி.

     [வைர → வார ்→ ஊர ்+ அரி .]

ஊரல்

ஊரல் ெப. (n)    1. ஊரவ் : 

 Creeping thing (W.);

   2. ளிஞ் ல் ( ங்.);; shell-ish

   3. ைவப் பறைவ; water-bird

     "உள்  ர ம்' ( லப்.10.17);.

   4. ன ; itching sensation

   5. ேதமல் வைக; eruptive patch on the skin.

   6. படர ்தாமைர ேநாய்; ringworm, tinea tinea circinata

ம_ஊரல்,

     [ஊர ் + அல் – ஊரல். அல் (ெதா.ெபா );.

 ஊரல்2ūral, ெப. (n.)

   ப ைம; greemess, moistness, as of a vegetable

ம, ஊரல்.

     [ஊர ்→ ஊரல் = பட ம் பகங்ெகா  ெகா ன் பகைம நிறம்.]

 ஊரல்3ūral, ெப. (n.)

   த்  இ த்தல்; drawing out or pulling out extraction. (ேசரநா.);.

ஊரவர்

ஊரவரū்ravar, ெப. (n.)

   ஊரார;் inhabitants of a village or town

     "ஊரவர ்ெகளைவ ெய வாக" ( றள்.1147); (ெச.அக.);.

ம. ஊராங்கள்

     [ஊர ்+ அவர.்]
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ஊர யன்

 
 ஊர யன்ūraviyaṉ, ெப. (n.)

   வணிகன்; merchant ஊரைவயன் பாரக்்க;see Úravayan

ம. ஊரவ்யன்,

     [ஊர ்+ அைவயள் - ஊரைவயன் →  ஊர யன் (ெகா.வ.);.] 

ஊர சல்

ஊர சல்ūravaiyaḷūravaiyaṉūraviyaṉkovaūraḻipūcal, ெப. (n.)

   ஊைரக் ெகாள்ைள ட்ட க் ம் ேபார;் war in which the whole village is looted.

     "ஊர சல்ேபாேல ேமனி ன்நிறமான  எல்லாவற்ைற ங் டக் ெகாண்  வந்  
என்ெனஞ்ைசக் ெகாள்ைள ெகாண்ட " ( ல் அமலனா .9. யா,பக்.99);. (ெச.அக.);.

     [ஊர ்+ அ  + சல்.]

ஊரற்ெசா

 
 ஊரற்ெசா ūraṟcoṟi, ெப. (n.)

   க்க னைவ ண்டாக் ம் ஒர ்வைகசெ்சா ; skin disease marked by small purple spots and intense itching.

     [ஊரல்  + ெசா .]

ஊரற்பரி

ஊரற்பரிūraṟpari, ெப. (n.)

   1. ேசம் ; garden plant with vesculent seeds and roots 

   2, நீரச்ே்சம் ; another variety of 'sémbu'.

     [ஊரன் + பரி.]

ஊரற் ண்

 
 ஊரற் ண்ūraṟpuṇ, ெப. (n.)

   ஆறாப் ண்; raw wound, unhealed wound (W);. (ெச.அக.);.

     [ஊரல் + ண்.]

ஊர

ஊர ūraṟugu, ெப. (n.)

அ  வைக (தஞ்ைச,சர .iv.144);, 

 a kind of grass. (ெச.அக.);.

     [ஊர ்+ அ .]

ஊரன்

ஊரன்ūraṉ, ெப. (n.)

   1. ம தநிலத் தைலவன்; chief of an agricultural tract

     "தண் ைற ரைன" (ஐங். .88);.

   2. ந்தர ரத்்  நாயனார ்(ேதவா.1242.10);: 

 St. Sundara (ெச.அக.);

   3. ெசல்வக் னன்; man of wealthy family. [

     [ஊர ்+ அன் - ஊரன். ம தநிலத்  நகரங்கேள ஊரக்ள் எனச ் றப்பாகக் க்கப்ப த ன் 
ேகாடை்ட ம் ம ம் ஊர ்ெகாண்டேத ( ழ்ந்தேத); ஊரா ற்  என ம் க தலாம். ஊரன் 
ேகாடை்ட ரினன்.]

ஊரா

ஊராūrā, ெப. (n.)

   ஊரப்்ெபற்றம்; Village cow

     "ஊரா ைலக்கக் ட்டா ைலக் ம்" ( ல் இயற் த்.94);, (ெச.அக);. [ஊர ்+ ஆ]
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ஊராட்

ஊராட் ūrāṭci, ெப. (n.)

   1. ஊரா ைக; administration of a village.

   2. ஒ  பைழய வரி; ancient tax.

     "நாடாட் ம் ஊராட் ம்…

     " எவ்வைகப்பட்ட ம்" (S.I.I.ii.509);.

ம, ஊராச் .

     [ஊர ்+ ஆட் .]

ஊராண்ைம

ஊராண்ைமūrāṇmai, ெப. (n.)

   1. ஊைரயா ந் தன்ைம; commanding influence in a locality.

   2. ஈ ம் தன்ைம; generosity, benignity.

     "ஒன் ற்றக்கா ராண்ைம மற்றதன் எஃ " ( றள்.773);.

   3. க்க ெசயல்; great wonderful performance.

   4. பைகேமற்ெசல் ைக; military expedition (ெச.அக.);.

ம. ஊராண்ம.

 |ஊர ்ஆண்ைம. ஆள்_(ஆ ைம); - ஆண்ைம.]

ஊராண்ைமக்கார
ன்

 
 ஊராண்ைமக்காரன்ūrāṇmaikkāraṉ, ெப. (n.)

   ேகா ல் தக்கார;் trustee of a temple. (ேசரநா.);.

ம. ஊராண்ைமக்காரன்.

     [ஊர ்+ ஆண்ைம + காரன் காரன்-உைடைம அல்ல  உரிைம த்த ெசால்லாக்க ஈ .]

ஊராநற்ேறர்

ஊராநற்ேறரū்rānaṟṟēr, ெப. (n.)

   வா ர் ; aerial car, so called because it does not run on the ground.

     "ஊரா நற்ேற ேரா யப்ப த் " (மணி.6.39);. (ெச.அக.);.

     [ஊர ்+ ஆ + நல் + ேதர ்- ஊராதற்ேறர ்ஊரா = நிலத் ல் ஒட் ச ்ெசல்லப்படாத 'ஆ' எ.ம.இ.நி.]

ஊராைம

 
 ஊராைமūrāmai, ெப. (n.)

   மகளிரக்் க் க ப்ைப ண்டா ங் கட் ;   ஆைமையப் ேபால் ஊ ம் கட் ; tumour developing in the 
uterous and having a sensation of crawling like the tortoise.

ம வ, ெகண்ைடக்கட் . வல்ைலக்கட்

     [ஊர ்+ ஆைம.]

ஊரார்

ஊராரū்rār, ெப. (n.)

   1. ஊரவர;் Inhabitants of a village or town

     "மைறெபற ராரக்் கரி தன்றால்" ( றள்.1180);.

   2. றர;் others, strangers, those who are not one's own people

     'ஊரார ் ள்ைளைள ஊட்  வளரத்்தால் தன் ள்ைள தாேன வள ம். (பழ.);. (ெச.அக.);.

ம. ஊரார.்

     [ஊர ்+ அவர ்– ஊரவர ்→ ஊரார.்]
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ஊராள்

ஊராள்ūrāḷ, ெப. (n.)

   1. ஊரவன்; villager 2 ேகா ல் தக்கார;்

 temple trustee,

   3. யவன்; stranger.

   க. ஊரா ;ம. ஊராள்,

     [ஊர ்+ ஆள்.]

ஊராளன்

ஊராளன்ūrāḷaṉ, ெப. (n.)

   ஊராட்  ெசய் ம் ஓர ்அ காரி; official who superintends the village affairs [T.A.S.ivi.10);. (ெச.அக.);.

     [ஊர ்+ ஆளன்.]

ஊராளி

ஊராளி1ūrāḷi, ெப. (n.)

   ம ைர, ெநல்ேவ  ள்ள உழவரின் ஒ  வைக னர;் name of a sect of agriculturists who inhabit 
Madurai and Tirunelvãli districts.

     [ஊர ்+ ஆளி – ஊராளி, ஊரா ம்தைலவரா ந்  உழவரா னவரா க்கலாம்.]

 ஊராளி2ūrāḷi, ெப. (n.)

   ஊரத்்தைலன்; headman of a village. 

இவர ்ஊராளிக்க ண்டரின் மகன் (ெகாங்.வ.);.

ம. ஊரானன்.

     [ஊர ்+ ஆளி. ஆன் → ஆனி.]

 ஊராளி3ūrāḷi, ெப. (n.)

   வரிக் த்  வைக; a kind of vari-k-kuttu" dance.

     [ஊர ்+ ஆனி.]

ஊர ்மக்கைள ழாக் காலங்களில் ம ழ் ப்பதற்காக ஊராளி யால் நடத்தப்ப ம் வரிக் த் .

ஊரான்

 
 ஊரான்ūrāṉ, ெப. (n.)

   ஊரக்்காரன்; inhabitant of a village or town.

ம. ஊரான்.

     [ஊர ்+ அவன் – ஊரவன் → ஊரான்.]
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ஊரி

ஊரி1ūri, ெப. (n.)

   1. ல் ; species of Loranthus

     "உயரம்ர ைளத்த ஆரிேபால' (கல்லா.38);.

   2. சங்  (அக.நி.); conch

   3. ேமகம் (அக.நி.);; cloud

   4. இளைம; youth, juvenility (ெச.அக.);

     [ஊர ்→ ஊரி.]

 ஊரி2ūri, ெப. (n.)

   நத்ைத வைக; a kind o a small (Pond.);

   2. ஊரந்்  ெசல் ம் உ ர ்வைககள்; reptile.

     [ஊர ்→ ஊரி.]

ஊரி வரிப்பா

ஊரி வரிப்பா ūriḍuvarippāḍu, ெப. (n.)

   ற் ரார ் த் க் ெகாண்ட நிலவரி (S.I.I.iii.14);; land cess assessed by the village. (ெச.அக.);.

     [ஊர ்+ இ  + வரி + பா .]

ஊரி க்ைக

ஊரி க்ைகūrirukkai, ெப. (n.)

   ஊைரசச்ாரந்்த இடம்; land adjoining a village

     'ஊர் ம் ஊரிக்ைக ம்' (S.l.l.(iii);-19);.

     [ஊர ்+ இ க்ைக]

ஊரி  கம்பைல

 
 ஊரி  கம்பைலūriligambalai, ெப. (n.)

   ஊரக்்கலகம்; village quarrel, lumult, civil disorder. (W.);.

     [ஊர ்→  ஊரில் + கம்பைல. ஊரில் → ஊரி  எனத் ரிந்த  ெகாசை்சத் ரி .]

ஊரின்னிைச

ஊரின்னிைசūriṉṉisai, ெப. (n.)

   தைலவ ைர இன்னிைச ெவண்பாக்களாற் றப் க் ம் ற் லக் ய வைக (இலக். .825);; eulogistic 
poem describing the town of the hero in 50, 70, or 90 innišai-venbā verses (ெச.அக.);.

     [ஊர ்+ இன்னிைச.]
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ஊ

ஊ 1ūrudal,    7. ெச. . . (v.i.)

   நிைலெகாள் தல்; lo Set firm க. . ஊ .

     [உல் → ஊல் → ஊர ்→  ஊ . பார ்→ பா  எனத் ரிந்தாற் ேபான்ற ெகாசை்ச வழக்  ஊல் → ஊன்  
எனத் ரிவேத ெசால் வளரச்்  மரபா ம் மக்கள் ேபச்  வழக் ல் ஊ ' எனத் ரிந்த .]

 ஊ 2ūru, ெப. (n.)

   அசச்ம்; fear (ஆ.அக.);.

     [உ  = அசச்ம் உ  → ஊ .]

 ஊ ūru, ெப. (n.)

   ெதாைட; thigh.

     "அவைளத்தன்  ைச ேயற் " (கந்த . அ ராணிேசா. 7);.

     [Skt. uru → த. ஊ .]

வடெமா ல் தல், மைறத்தல், ழ்தல் ேபான்ற ெபா ள்க ள்ள urna என் ம் ைனச ்
ெசால் ந்  uru என் ம் ெசால் உ வா ள்ள  (மா. .);. த ல் ஊ  என் ம் ெபயரச்ெ்சால் 
ெதாைட என் ம் ெபா ளில் மட் ம் வழக் ள்ள . இதற்  அ யான ைனசெ்சால் த ல் 
வழக்ெகய்த ல்ைல.

ஊ கட்

 
 ஊ கட் ūrugaṭṭi, ெப. (n.)

ஊரம்ன்றம் வதற்  மரத்ைதச ் ற்  யைமக் ந் ண்ைண (RT); 

 raised platform round a tree in a village, where the villagers assemble. (ெச.அக.);

     [ஊர ்→ ஊ  + கட் . ஊரத்ல் = வைளதல், கற் தல் கட்  - கட்டப்பட்ட , ண்ைண.]

ஊ கால்

ஊ கால்ūrukāl, ெப. (n.)

   1. நத்ைத snail.

   2. சங் : conch (ெச.அக.);.

ம. ஊ கால்.

     [ஊர ்→ ஊ  → ஊ  → ஊ கல் → ஊ கால். ஊ கால் -வைளந்த வ ைடய .]

ஊ ைட

 
 ஊ ைடūruḍai, ெப. (n.)

உ ைட பாரக்்க;see urudal.

     [உ ள் → உ ைட → ஊ ைட.]

ஊ ைடயான்

 
 ஊ ைடயான்ūruḍaiyāṉ, ெப. (n.)

   ஊரக்்கணக்கன்; village accountant who has the records of lands ( ன்.); (ெச. அக.);.

     [ஊர ்+ உைடயான்.]

ஊ ணி

ஊ ணிūruṇi, ெப. (n.)

   ஊரா ண் நீரந்ிைல; public drinking water tank in a village or town

     "ஊ ணி நீர ்நிைறந்தற்ேற" ( றள்.215);. (ெச.அக.);.

     [ஊர ்+ உணி. உண்ணி → உணி.]
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ஊ ப்

 

 ஊ ப் ūruppu, ெப. (n.)

   ேசாற் ப் ; common salt (சா.அக.);.

     [உவர ்+ உப்  → உவ ப்  → ஊ ப் .]

ஊ வாள்

 
 ஊ வாள்ūruvāḷ, ெப. (n.)

   ஒ  வைக வாள்; a kind of sword

ம. ஊ வாள்

     [ஒ கா உர + வாள் - உாவாள் → ஊரவாள் → ஊ வாள்] 

ஊெர ச்

ஊெர ச் ūreḻucci, ெப. (n.)

   1. ஊர் ரண்ெட ைக; raising or gathering together of the citizens of a place, as for presenting complaints or making 
other representation to the authorities (J);.

   2. ஊரக்்கலகம்; riot, insurrection (W);. (ெச.அக.);.

     [ஊர ்+ எ ச் .]

ஊெர -தல்

ஊெர -தல்ūreṟidal,    2.ெச. .  (v.i.)

   ஊரக்் ெகாள்ைள தல்; to sack a willage. (ெச.அக.);.

     [ஊர_்எ -தல்.]

ஊெர பைற

ஊெர பைறūreṟibaṟai, ெப. (n.)

   பாைல நிலத் ப் பைற; drum used to be beaten by people of the arid tracks in their plundering expeditions (இைற.1. 
பக். 18);

     [ஊர ்+ எ  + பைற.]

ஊேர

ஊேர ūrēṟu, ெப. (n.)

   1. ஊரப்்பன் ; country pig. domesticated pig.

   2. ஊரக்்காைள, ெபா காைள; bull (uncastrated);.

     [ஊர ்+ ஏ ]

ஊல்

ஊல்1ūltal,    13.ெச. . . (v.i.)

   1. ெபா ந் தல், நிைலெகாள்ளல்; to join, to set firm

   2. ரத்ல்; lo ripen.

     [உல் → ஊல்.]

 ஊல்2ūltal,    13.ெச. . . (v.i.)

   1. ேவ தல் 10 boil.

   2. ெக தல், அ தல்; to decay.

     [உல் → ஊல்.]
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ஊழ்

ஊழ்1ūḻtal,    2.ெச. . . (v.i.)

   ரத்ல்; to grow old

     "ெப ம்பாம் ழ்ந்  ேதா ரிப்பன ேபால்" ( வக.1560);. (ெச.அக.);.

     [உல் → ஊல் → ஊழ்.]

 ஊழ்2ūḻttal,    2.ெச. . . (v.i.)

   1. ரத்ல்; to grow old, pass the prime of life

     "காந்த ழ்த் ச ்ெசாரிலேபால்" ( வக.1742);.

   2. உட் ைலதல், பதன தல்; as decay, as flesh, as fruits, to become putrid, to be spoiled, to rot, to fade.

     "அ தந்த பழம்... ஊழ்த் " (மைலப .174.180);.

   3. நா தல் ( ங்.);; to stink..

   4. ரிதல், மலரத்ல; to blossom

     ' (க த்.26);. (ெச.அக.);.

     [ஊள் → ஊழ்.  ஊழ்த்தல். (ேவக92);.]

 ஊழ்3ūḻttal,    2.ெச ன்றா  (v.t.)

   1. நிைனத்தல் (நாம ப.);; to think,

   2. தல் (நாம ப.);; lo cover

ஊழ் -தல்

ஊழ் -தல்ūḻkudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ மனம் ஒன் த்தல், மனெமா ங்  தல்; to mediate

     " னிதன் பங்கய ழ் " (ேகா ற் :பா .17);. (ெச.அக.);.

     [உல் → உள் → உ  → ஊ .]

ஊழ்த்தைச

 
 ஊழ்த்தைசūḻttasai, ெப. (n.)

லால்: flesh ( ங்.); (ெச. அக.);

     [உன் →ஊள் → ஊழ் + தைச.]

ஊழ்த்தல்

ஊழ்த்தல்1ūḻttal, ெப. (n.)

   இைறச் ; flesh

   2. ைடநாற்றம்: 

 slench ( ங்.);.

   3. நிைரயம் (நரகம்);; hell ( ங்.); (ெச.அக.);.

     [உல் → மான் → ஊழ் → ஊழ்த்தல்.]

 ஊழ்த்தல்2ūḻttal, ெப. (n.)

   ர ்ப வம், ைள ப வம்  ( டா.);; opportunity, seasonable time (ெச.அக.);.

     [உல் → ஊள் → ஊ .]
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ஊழ்த்தேனாய்

 
 ஊழ்த்தேனாய்ūḻttaṉōy, ெப. (n.)

ஆட் ன் ஈரல் ேநாய்: rot fatal distemper of sheep (கால். .);.

     [உல் → ஊள் → ஊழ் → உத்தல் + ேநாய்.]

ஊழ்த் ைண

 
 ஊழ்த் ைணūḻttuṇai, ெப. (n.)

   மைன ; wife, as one's destined helpmate (W);. (ெச.அக.);

     [உல் → ஊள் → ஊழ் → ைண.]

ஊழ்பா

ஊழ்பா ūḻpāṭu, ெப. (n.)

   ப ைக; coming to an end

     "நின் ன் ழ் பா ன் ' (மணி.30.37);, (ெச. அக.);.

     [ஊழ் + பா  ப  → பா .]

ஊழ் ைற

 
 ஊழ் ைறūḻmuṟai, ெப. (n.)

ைனப்பயன் ைற: order of experiences resulting from Karma in previous births (ெச.அக.);.

     [ஊழ் + ைற.]

ஊழ்ைம

ஊழ்ைமūḻmai, ெப. (n.)

   ைறைம; established rule regulation.

     "ஊழ்ைம ற் கண்ண ரான் கழல்

வாழ்த் ன்" ( ல். வாய்,4,6.9);, (ெச.அக.);

     [ஊழ் → ஊழ்ைம.]

ஊழ்வ

ஊழ்வ ūḻvali, ெப. (n.)

   1 ரந்்த ேநாய், பைழய suo: 

 long standing or chronic pain,

   2. ன் ன்ன வன்ைம; inevitability of Karma or the result of actions in the previous birth (சா.அக.);

     [ஊழ் + வ ]

ஊழ் ைன

ஊழ் ைனūḻviṉai, ெப. (n.)

   1 பழ ைன; deed done by a Soul in former birth, considered as the cause of the present life with all its fortunes

     "யாேர ழ் ைன ரக்் ற்பார'் (இர .ேத .35);.

   2. உ வலன் : 

 attachment continued from birth to birth.

     "இஃ ழ் ைனயா ள்ளஞ்  மாெலன்ன" ( வக. 1670);, (ெச.அக.);.

     [ஊழ் + ைன.]

ஊழ

ஊழ 2ūḻlittal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ வ த்தல்; to loathe, to be disgusted with (ெச.அக.);.

     [ஊழ் → ஊழ .]

1548

www.valluvarvallalarvattam.com 6322 of 19068.



ஊழ ப்

 
 ஊழ ப் ūḻlippu, ெப. (n.)

   பதன ; the state of being rotton, putrefaction (சா.அக.);.

     [ஊழல் + ஊழ ப் .]

ஊழ டம்

ஊழ டம் ūḻluḍambu, ெப. (n.)

   1. நாற்ற டம்  

 stinking body..

   2. அ க்  நிைறந்த டம் ; body full of fifth..

   3. ப த் த் தளரந்்த உடம் ; fat and slack body hanging loose for want of firmness, a body with sluggish muscles. 
(சா.அக.);.

     [ஊழ் → ஊழல் - உடம் .]

ஊழற்சைத

ஊழற்சைதūḻṟcadai, ெப. (n.)

   1. உடம்  ப த் த் தளரவ்தனால் ெதாங் ம் தைச; flesh hanging loose owing to flabby nature.

   2. ண் லால்; proud flesh

   3. நாற்ற ள்ள தைச; rotten fesh

   4. ஊழற்றைச பாரக்்க;see ularrasai.

     [ஊழல் + சைத தைச - சைத (இலக்கணப்ேபா );.]

ஊழ த்தல்

ஊழ த்தல்ūḻṟuttal, ெப. (n.)

   1. ைனப்பயைன நீக் தல்; renunciation of Karma

   2. உட்ம் ள்ள மா கைள அகற்றல்; removing filth and obnoxious matter from the system.

   3. ண் லால் ழ் த யைவகைளப் ண் ைரகளினின்  ெவளிப்ப த்தல்; removal of purulent and 
putrid matter from an ulcer, abscess. etc.

     [ஊழ் + அ த்தல்.]

ஊழ தல்

ஊழ தல்ūḻṟudal, ெப. (n.)

   1. ஊழ் ைனப்பயன் நீங் தல்; liberation from karma.

   2. உடம் னின்  அ ந்த நாற்ற ள்ள ெபா ள்கள் அகலல்;     [ஊழ் + அ தல்.]

ஊழனாற்றம்

 
 ஊழனாற்றம்ūḻṉāṟṟam, ெப. (n.)

   நாற்றம்; offensive odour 

ேமார ்ஊழனாற்றம க் ற  (ெச.அக.);.

     [ஊழல் + நாற்றம்.]

ஊழனிலம்

 
 ஊழனிலம்ūḻṉilam, ெப. (n.)

   ேசற்  நிலம்; miry. muddy land. (ெச.அக.);.

ம. ஊழனிலம்.

     [ஊழல் + நிலம்.]
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ஊழான்

ஊழான்ūḻāṉ, ெப. (n.)

   1. ெவட் க் ளி; grasshopper,

   2. மண் : earthwom (ேசரநா.);.

ம. ஊழான்

     [உ  → உழான் → ஊழான்]

ஊ

ஊ ūḻi, ெப. (n.)

   1. கடற்ேகாளால் உலகம் ங்காலம்;, time of universal deluge and destruction of all things, end of the world 
( வக. 1157);,

   2. உகம்; aeon

     "பண்ைட ற் பாரம்  ற்றேத" ( வக.2581);.

   3. ெந ங்காலம்; very long time

     "ஊ வாழ் ெகன் ' ( ெவ8,7);.

   4. வாழ்நாள்; life-time அன்ன வாக நின்  ( றநா.135);.

   5. உலகம்; world

     'ஊ ேயழான ெவா வா ேபாற் " (ேதவா.1160.8);

   6. ைற; fate

     "நல் ச ்ெசல்வம் ேபால்" (க த் 130);,

   7. ைறைம; regular order

     " ந்ேத  வாய்க்ெகாண்ட ெதாக் ம்பாட ம்" ( வக.2974);

   8. ேக , அ : destruction (ெச.அக.);

ம. ஊ .

ஊ க்காய்சச்ல்

 
 ஊ க்காய்சச்ல்ūḻikkāyccal, ெப. (n.)

   ஊைரேய பற்  நிற் ம் ெதாற் க்காய்சச்ல்; epidemic fever, pestilence, an acute infectious epidemic fever or 
disease spreading throughout vast area (ெச.அக.);   [ஊழ் → ஊ  + காய்சச்ல்]

ஊ க்காரம்

 
 ஊ க்காரம்ūḻikkāram, ெப. (n.)

   இதளியம் (இரசம்);; mercury - Hydrargyrum (சா.அக.);

     [ஊ  + காரம்.]

ஊ க்கால்

ஊ க்கால்ūḻikkāl, ெப. (n.)

ஊ க்காற்  பாரக்்க;see uli-k-karru

     "ஊ க்கா  மாற்றலா ரியல் ேபான" (கந்த :கடல்பாய்.3);. (ெச.அக.);.

     [ஊழ் → ஊ  + கால்.]

ஊ க்காலம்

ஊ க்காலம்ūḻikkālam, ெப. (n.)

   உலகத் ன் எல்ைல;     ( வக.274.உைர.);;

 end of the ages (ெச.அக.);.

     [ஊழ் → ஊ  + காலம்]
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ஊ க்காற்

ஊ க்காற் ūḻikkāṟṟu, ெப. (n.)

   1. உலக ண்டா ங் காற் ; destructive wind that prevails at the end of the world. 

   2, நச் க்காற் ; poisonous vapour that causes epidemic diseases and pestilence. (W.);. (ெச.அக.);.

     [ஊழ் → ஊ  + காற் .]

ஊ த்

ஊ த் ūḻittī, ெப. (n.)

   1. வடைவத்  ( ங்.);; submarine fire

   2. ெகா ந்  

 fire.

   3. காட் த் ; wild fire.

     [ஊ  + .]

ஊ நாள்

 

 ஊ நாள்ūḻināḷ, ெப. (n.)

   உலக  நாள்; period of termination of earthy life. (ஆ.அக);.

     [ஊ  + நாள்.]

ஊ ேநாய் பாக, ெப. (n); 

   ெதாற் ேநாய்; pestience, supposed to be induced by a malignant demon (W.);. (ெச.அக.);.

     [ஊழ் → ஊ  + ேநாய்.]

ஊ தல்வன்

ஊ தல்வன்ūḻimudalvaṉ, ெப. (n.)

   கட ள்; God. He who is eternal, 

ஊ தல்வன் உ வம் ேபால்" ( ல். ப்பா4);, (ெச.அக.);.

     [ஊழ் → ஊ  + தல்வன்.]

ஊ யக்காரன்

ஊ யக்காரன்ūḻiyakkāraṉ, ெப. (n.)

   1 அ யான்; slave.

   2. ேவைலக்காரன்; servant, a drudge.

     "க யாறா  லேனவறைல ெகாண்ட யக்காரர"் ( ப்ேபா.சந். ள்ைள.அம் .6);. 
(ெச.அக.);.

ம. ஊ யக்காரன்.

     [ஊ யம் + காரன்.]
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ஊ யம்

ஊ யம்1ūḻiyam, ெப. (n.)

   1. ெதாண் ; service due to a deity, a guru, or a superior by birth, natural obligation, obligation of a slave to his master. 
( ப் :548);. 2.

     " ைறப்பட்ேடார ்ெசய் ம் ேவைல" 

 duty of convict labour. (Qa.os.);.

   3. ெதா ல் business, 

   4 அர ப்பணி பைடப்பணி: 

 govt. or military service.

   ம. ஊ யம்;   க. ஊ ெக;ெத. ஊ க .

     [உ  → உழ → உைழ → ஊைழ → ஊைழயம் → ஊ யம் ( . . 47);.]

 ஊ யம்2ெப .(n.)     ; wage, (R.t.) (ெச.அக.)

     [உ  → உ →  உைழ → ஊைத → ஊைழயம் → ஊ யம்.]

ஊ யம யல்

 
 ஊ யம யல்ūḻiyamaṟiyal, ெப. (n.)

   க ங்காவல்; rigorous imprisonment (J); (ெச.அக.);.

     [ஊ யம் + ம  + அல்.]

ஊ யமானியம்

 
 ஊ யமானியம்ūḻiyamāṉiyam, ெப. (n.)

   ெபா மக்கள் ேசைவக்காகக் ெகாைடயாக டப்பட்டநிலம் (R.T);; land granted rent-free for the performance 
of public service (ெச.அக.);.

ம. ஊ யமானியம்.

     [ஊ யம் + மானியம்.]

ஊ யன்

ஊ யன்ūḻiyaṉ, ெப. (n.)

   ஊ யம் ெசய்பவன்; employee, worker,

   2. பணியாள், ேவைலக்காரன்; servant.

ம. ஊ யன்.

     [ஊழ் → ஊ யம் → ஊ யன். ஊழ் = ற் தல், ெசய்தல்.]

ஊ யான்

ஊ யான்ūḻiyāṉ, ெப. (n.)

   ெந ங்கால வாழ்க்ைக ைடேயான்; one who lives long life.

     "ஊ யா ெரளி னிற் கர தந் த வார"் (கம்பரா நட் க் ேகாட்4);.

   2. அ க் காலத் ம் அ யாம க் ங்கட ள் (ேதவா. 270.5);; God, one who will survive final destruction of 
the world (ெச.அக.);.

     [ஊ  –→ ஊ யான்]

ஊ ல்

ஊ ல்ūḻil, ெப. (n.)

   அ வ ப்  ேச  ( ங்.);; filthy mire (ெச.அக.);.

     [ஊழ் → ஊ ல். (ேவ.க.92);.]

1552

www.valluvarvallalarvattam.com 6326 of 19068.



ஊ ைல

ஊ ைலūḻilai, ெப. (n.)

   இைலசச் ; dead, dry leaves

     "ேகாைட ற்றக் ய ஆ ைல" (ஞானா.28.12);. (ெச.அக.);.

     [ஊழ் + இைல.]

ஊ -தல்

ஊ -தல்ūḻuṟudal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைடதல்; to scoop out

     "கா யர ்ேமாதகத்  ளக்க ம்." ( லப்.6.137.அ ம்.);. (ெச.அக.);.

     [ஊழ் + உ தல்]

ஊ க்காலம்

ஊ க்காலம்ūḻuḻikkālam, ெப. (n.)

   1. ெந ங்காலம்; duration without end, eternity. 

   2 நீ க் காலம்; longest period imaginable (சா.அக.);.

     [ஊழ் + ஊ  + காலம் = ஊ க்காலம்]

ஊைழ

 
 ஊைழūḻai, ெப. (n.)

   த்தம் ( ங்.);; bile.

     [ஊழ் → ஊைழ.]

ஊைழக்காய்சச்ல்

 
 ஊைழக்காய்சச்ல்ūḻaikkāyccal, ெப. (n.)

   த்தக்காய்சச்ல்; fever arising from the deranged condition of the bile, billious fever. (சா.அக.);.

     [ஊைழ + காய்சச்ல்.]

ஊைழக் த்

 
 ஊைழக் த் ūḻaikkuruttu, ெப. (n.)

   ள  ( பச.் );; sacred basil (ெச.அக.);.

     [உைழ → ஊைழ + த் .]

ஊளல்

 
 ஊளல்ūḷal, ெப. (n.)

உள்ளான் ன் பாரக்்க;see ulla min.

ஊளன்

ஊளன்ūḷaṉ, ெப. (n.)

   1.  நரி ( ங்.); jackal, fox (ெச.அக.);.

   2. ரகன் (தந் ரக்காரன்);; Cunning man, trickster (ேசரநா.);.

   ம. ஊளன்;க. ஊள், ஊ  (ஊைள தல்);, ெத. ஊல (ஊைள தல்);.

     [ஊள் → ஊைள → ஊளன்]

ஊளா

 
 ஊளாūḷā, ெப. (n.)

   ெந வாய் ன்; carnívorous marine fish, dark leaden colour-Sphyraena acutipinnies (ெச.அக.);

ம. ஊளா .

     [ஊள் → ஊள  → ஊளா.]
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ஊளான்

ஊளான்ūḷāṉ, ெப. (n.)

   1. கடல் ன் வைக; sea-bream greyish silvery fish (ெச.அக.);

   2. நரி; jackal. (ஆ.அக.);.

     [ஊள் → ஊளான்.]

ஊளி

ஊளி1ūḷi, ெப. (n.)

இைரசச்ல் (ஈ .7:4,4);. sound

   2. ப ; hunger

     "ஊளி ெயழ லக ண்ட ேண" ( ல். வாய்.7.4.4 பன்னீ); (ெச. அக.);.

   ம. ஊளி. க. ஊள், ஊளெவ;   ேகாத, ஒளாட;்ெத. ஊல. ஊன ரா. வ க் (ஊைள தல்);.

     [உல் → உ  → ஒ  உல் → உ  → ஊ  → ஊளி.]

 ஊளி2ūḷi, ெப. (n.)

   ஊளா ன்; camourous marine fish | (யாழ்.அக);.

     [ஊளா → ஊளி]

ஊைள

ஊைள1ūḷai, ெப. (n.)

   நாய், நரி த யைவ இ ம் க் ரல்; howl of a dog or jackal, beat of a sheep when diseased cry of a person in 
anguish applied contempluously

     "ஊைளப் ெப நரி வல் ய ைள." (தணிைகப் .கள 617);.

   ம. ஒளி;   க ஊள்;ெத. ஊள

     [உல் → உால் → ஊள் → ஊைள.]

 ஊைள2ūḷai, ெப. (n.)

 நாற்றம் song pub: offensive smell ஊைளேமார ்(ெச.அக);.

     [ஊள் → ஊைன.]

 ஊைள3ūḷai, ெப. (n.)

   1 ெதாள் ;   ெதாய் ; weariness exhaustion 

   2 உைல ; wandering

   3. பதன ; rottenness.

   4. பதன ந்த ேமார;் spoiled buttermilk.

   5. கா ச் ழ்; purulent or mucopurulent of ear

     [உள் → ஊள் → ஊ (ேவக.92);.]

ஊைளக்கா

 
 ஊைளக்கா ūḷaikkātu, ெப. (n.)

   ழ்வ ங்கா ; purulent or mucopurulent discharge from the ear, Otorrhoea (ெச.அக.);

     [|ஊைள + கா .]
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ஊைளசச்ைத

 
 ஊைளசச்ைதūḷaiccadai, ெப. (n.)

ஊழற்சைத பாரக்்க;see usar-Sadai

      [ஊைன + சைத தைச_சைத.]

ஊைள க்கன்

 
 ஊைள க்கன்ūḷaimūkkaṉ, ெப. (n.)

   சளி வ ம் க்கன்; snotty fellow

     [ஊைள + க்கன்.]

ஊைள க்

 
 ஊைள க் ūḷaimūkku, ெப. (n.)

சளி த்த க் : 

 running nose (ெச.அக.);.

     [ஊைன + க் ]

ஊைள -தல்

ஊைள -தல்ūḷaiyiḍudal,    20 ெச. . . (v.t.)

   நாய் நரி த யைவ க் ர தல்; to how as jacka or dog

     " ரந்ரிக ைள ன்" ( த. எக்  .46:20);. (ெச. அக.);

   பட வ க் ;க ஊளி .

     [ஊைள + இ .]

ஊற்காரம்

 

 ஊற்காரம்ūṟkāram, ெப. (n.)

   கக்கெல த்தல் (நாம ப);; vomitting (ெச.அக.);

     [ஊக்காளம் → ஊக்காரம் → ஊற்காரம் (ெகா.வ.).] 

ஊற்றக்காரன்

ஊற்றக்காரன்ūṟṟakkāraṉ, ெப. (n.)

   1 வ ைம ெபா ந் யவன்; strong and arrogant man

   2. தந் ரக்காரன்; clever man.

   3. ெசல்வந்தன்;ம. ஊற்றக்கான்

     [ஊற்றம் + காரன்.]

ஊற்றங்கால்

 
 ஊற்றங்கால்ūṟṟaṅgāl, ெப. (n.)

   வயல் த யைவகளில் நீர ்வ ங்கால்; water channel in fields (ஆஅக.);

     [ஊற்  → ஊற்றம் + கால்]

ஊற்றங்ேகால்

ஊற்றங்ேகால்ūṟṟaṅāl, ெப. (n.)

   ஊன் ேகால்; staff to lean on

     "ஒல்ைல ரக்் ற்றங்ேகாலா " (  பஞ்:57);, (ெச. அக.);

     [ஊன்  →  ஊன்றம் + ேகால் - ஊன்றம்ேகால் _ ஊற்றங்ேகால்)
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ஊற்றப்பம்

 
 ஊற்றப்பம்ūṟṟappam, ெப. (n.)

   ஒ வைக ஆப்பம்; a kind of cake

ம. ஊற்றப்பம்.

     [ஊற்  + அப்பம் ெமாத்தமாக அல்ல  ப மனாக வாரத்்த அப்பம்.]

ஊற்றம்

ஊற்றம்1ūṟṟam, ெப. (n.)

   1. பற் க்ேகா ; walking stick, Crutch prop.

     "உண் தற் ெபா டெ்கலா ற்ற மாவன (கம்பரா. ைள.74);.

   2. உ யா க்ைக; stability, immobility.

   3. வ ைம; strength, power,

     "ஊற்ற ைடயாய்' ( ல். ப்பா-21);.

   4. மனெவ ச் ; ardour eageness

     "ஊற்றெமா  ப த்தார"் (ேச  நா.42);.

   5. ேமம்பா ; greatness, eminence

   6. பழக்கம்; training, practice.

     "பைட ற்ற லன்" (கம்பரா.ைகயைட12); (ெச.அக);.

   ம. ஊற்றம்;   க. ஊத;   . உத (கனம்);;ெத. ஊத. ஊத .

     [ஊன்  - ஊற்றம் (ேவக91);.]

 ஊற்றம்2ūṟṟam, ெப. (n.)

   1. இைட ; hindrance

     "ெமல்ல யா ெரா  ற்ற மஞ்சா" ( ைள, . ணப்.34);.

ஊற்ற

 
 ஊற்ற ūṟṟarugi, ெப. (n.)

   நீர ்(சங்.அக.);; wate (ெச.அக.);.

     [ஊற்  _அ .]

ஊற்றல்

ஊற்றல்ūṟṟal, ெப. (n.)

   1. ஊற் தல்; the act pouring.

   2. நீர ் த ய ஊ  வ தல் (ஆ.அக.); 

 welling up or oozing water etc. as from spring.

     [ஊற்  → ஊற்றல்.]

ஊற்றவாக்

 
 ஊற்றவாக் ūṟṟavākku, ெப. (n.)

   ெப ைம ெசால் தல், தற் கழ்ச் ; boasting, braggadocio.

ம. ஊற்றவாக் .

     [உ  → ஊற்  → ஊற்ற + வாக் . உ _ .]
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ஊற்ற

 
 ஊற்ற ūṟṟaṟivu, ெப. (n.)

ெதா ணரச்் , sense of touch (சா.அக.);.

     [ஊற்   + அ . உற்ற  →  ஊற்ற .]

ஊற்றன்

 
 ஊற்றன்ūṟṟaṉ, ெப. (n.)

   ); ஊற்ற ள்ளவன், வ ைமயன்; mighty one (ேசரநா.);

ம. ஊற்றன்

     [ஊற்றம் → ஊற்றன்.]

ஊற்றாணி

ஊற்றாணிūṟṟāṇi, ெப. (n.)

கலப்ைப ப்  ெனான்  nail which fastens the plough-beam to the plough-beam to the plough.

     "கலப்ைப ற்றாணி ளதா  ல நிைல ைலயாேத" (ஏெர ,5);. 

ஊட்டாணி பாரக்்க;see uttani.

     [ஊட்  + ஆணி - ஊட்டாணி → ஊற்றாணி (ெகா.வ.);.] 

கலப்ைப ல் கார ்என் ம் இ ம் ப்படை்ட ெச தற்  இ ம் ெகாண் ,வட்டாணி எனப்ப ம். 
இதைன ஊற்றாணி என ஆண் ப்ப  ெகாசை்ச வழக் .

ஊற்றாம்ெபட்

ஊற்றாம்ெபட் ūṟṟāmbeṭṭi, ெப. (n.)

   1. ஊற் ப் ெபட்  பாரக்்க;see urru-pet

   2. நீர ்ஊ ம் ைப; urinary bladder.

     [ஊற்  + ஆம் + ெபட் .]

ஊற்றால்

ஊற்றால்ūṟṟāl, ெப. (n.)

   1. ன்ப ; wicker basket for catching fish (W.);.

   2. ேகா ஞ் கைளயைடக் ங்; wicker basket for covering chickens (W.);.

   3. உ ள். (உேரா ணி, ( ங்.);;   4th naksalra, whose shape resembles a fish basket net.

     [உ  → உற்  → உற்றால் →  ஊற்றால்.]

ஊற்றால்க -த்தல்

ஊற்றால்க -த்தல்ūṟṟālkavittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   ன் க்கப் ப ைய தல்; to set a wicker basket for catching fish (W);. (ெச.அக.);.

     [ஊற்  + ஆல் + க .]

ஊற் -த்தல்

ஊற் -த்தல்ūṟṟiruttal,    3.ெச. . . (v.i.)

ெதா ம்

   ெகாண் த்தல்; to be devoted.

     "இத்தைல ஊற் க்க

ேவ ம்" (ஈ );. (ெச.அக.);.

     [ஊற்  + இ .]

ஊற் ைற-த்தல்

ஊற் ைற-த்தல்ūṟṟiṟaittal,    4 ெச  (v.i.)

   ஊற் ள்ள ைர ைறத் த் ய நீர ்ஊறச ்ெசய்தல்; to scoopand throw out the water of a spring in the bed 
of a river until it becomes pure. (ெச.அக.);

     [ஊற்  + இைற.]
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ஊற் ன 
எண்ெணய்

ஊற் ன எண்ெணய்ūṟṟiṉaeṇīey, ெப. (n.)

   ஆமணக் ெகண்ெணய்; castor-oil obtained by boiling the seeds, dist. fr. ஆட் ன் எண்ெணய், which is cold-drawn. 
(ெச.அக.);.

ைக  எண்ெணய் பாரக்்க;see kapilli enney

     [ஊற்  → ஊற் ன+ எண்ெணய்.]

ஊற் -தல் __. 5.ெச. ன்றா , (v.t);

   1. வாரத்்தல்: to pour out, cause to flow, spill,

     "ஒ றக் கடத் னீ ற் " (ேச .கந்தமா.87);.

   2. எண்ெணய் வ த்தல்; to extract, as oil from the castor seeds by boiling them. ெகாடை்ட த் னின்  
எண்ெணய் ஊற் வாரக்ள்.

   3. ெவளிேய தல்; to pour out castawayas useless, empty or clean as a vessel of its contents,

     "கங்ைக, ைட ற் ஞ் சைடயான்" (கம்பரா.ைக ைட12);. (ெச.அக.);.

ம. ஊத் .

     [ஊ  → ஊற்  → ஊற் - தல் (ேவ.க.91);.]

ஊற்

ஊற் 2ūṟṟu, ெப. (n.)

   1, ரக்ைக; flowing, gushing forth, as blood from an artery, milk from the udder, pouring of rut from a must elephant.

     "ஊற் ந்த ம்மதத் ேதாைடயாைன" ( வக.152);.

   2. நீ ற் : spring fountain

     "வல் வரில் ணற் ன்கண்" (நால .263);.

   3. க ; moisture oozing from the ground,

     "ஊற் ைட ெந வைர: ( வக.278);. (ெச. அக.);.

   நா. ஊற்;   ெகாண். ஊசா;    உற்ப;   ம. ஊற் ;   ெத. ஊட;   ெகாலா, ஊர ்(ஒ ம் );;   . ஊ , உ. 
க. ஊெட, ஒரேத. ஒர ; ட. ஊற்.

     [ஊ  → ஊற் .]

 ஊற் 3ūṟṟu, ெப. (n.)

   1. ஊன் ேகால்; staff

   2. பற் க்ேகா ; prop, support

     "உடம் ரக்் ற்றாக" (க த்.146);, (ெச.அக.);.

     [ஊன்  → ஊற் .]

ஊற் க்கண்

ஊற் க்கண்ūṟṟukkaṇ, ெப. (n.)

   ஊற் த் ைற; office of a spring (ெச.அக.);.

     [ஊ  – ஊற்  + கண் கண் = இடம், ைள]

 ஊற் க்கண்ūṟṟukkaṇ, ெப. (n.)

   கண்களினின்  எப்ேபா ம் நீர ்வ ந்  ெகாண் க் ம் மாட்  ேநாய் வைக (ெபரியமாட், 15);; disease 
in cattle, in which water flows from the eyes (ெச.அக.);

     [ஊ  →  ஊற்  +கண்.]
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ஊற் க்களம்

ஊற் க்களம்ūṟṟukkaḷam, ெப. (n.)

   பல ம் வந்  ேசரத்ைல ைடய இடம்; common meeting place.

     "கதழ் ைடக் காரிைய ற் க் களத்ேத யடங்கக் ெகாண் " (க த்.103);. |

     [ஊன்  + களம் – ஊன் களம் →  ஊற் க்களம்.]

ஊற் க்கால்

 
 ஊற் க்கால்ūṟṟukkāl, ெப. (n.)

   ஊற் னின்  ெப  வ ங்கால்; channel for irrigation issuiro from a spring [ᏟG. )

     [ஊ  → ஊற்  + கால்.]

ஊற் க்

ஊற் க் ūṟṟukkuḻi, ெப. (n.)

   1. ஊற் ள்ள பள்ளம்; spring pool (W);, (ெச.அக.);.

   2. ஓ ர;் name of a village (ஆ.அக.);.

ம. ஊற் க்

     [ஊ  → ஊற்  + .]

ஊற் க்ேகால்

ஊற் க்ேகால்ūṟṟukāl, ெப. (n.)

   ஊன் ேகால்; star

     "இ க்க ைட  ற் க் ேகாலற்ேற" ( றள்,415);. (ெச.அக.);.

     [ஊன்  + ேகால் – ஊன் ேகால் → ஊற் க்ேகால்.) ]

ஊற் ண்( )-தல்

ஊற் ண்( )-தல்ūṟṟuṇṇudal,    12.ெச. . . (v.i.)

   1. நீர ்ஒ  வ தல்; to leak out  (W.);. (ெச. அக.);.

   2. சாதல்; ld die (அ.ஆக.);.

     [ஊற்  + உண்.]

ஊற் த் ைல

 
 ஊற் த் ைலūṟṟuttulai, ெப. (n.)

   நீரந்ிைல; reservoir, spond.);. (ெச.அக.);

     [|ஊ  → ஊற்  + ைல.]

ஊற் த்ேதாண் -
தல்

ஊற் த்ேதாண் -தல்ūṟṟuddōṇṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   ஊற் ண்டாகத் ேதாண் தல்; to scoop out the sand for a spring in the bed of a river, dig out a spring in the bottom of 
a well (ெச.அக.);.

     [ஊற்  + ேதாண் .]

ஊற் நீர்

 
 ஊற் நீரū்ṟṟunīr, ெப. (n.)

   ஊ நீர;் inflowing water

 from a spring

     "இைறப்பவரக்் ற் நீர ்ேபால ம்."

     [ஊ  → ஊற்  + நீர.்]
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ஊற் ப்பட்ைட

 
 ஊற் ப்படை்டūṟṟuppaṭṭai, ெப. (n.)

   ஊற் நீரிைறக் ம்படை்ட; scoop for throwing out water from artificial springs in river beds.

     [ஊ  → ஊற்  + படை்ட]

ஊற் ப்ப

 
 ஊற் ப்ப ūṟṟuppaṟi, ெப. (n.)

   ம  த யவற் ல் ன் க் ங் க ; wicker basket for catching fish in tanks and ponds (ெச.அக.);

     [ஊற்  + ப .]

ஊற் ப்

 
 ஊற் ப் ūṟṟuppū, ெப. (n.)

ேதங்காய்ப் ண்ணாக்  (யாழ்ப்.);: residum of the kernel of the coconut after the oil has been expressed therefrom 
dist fr. of ந்த  (ெச.அக.);.

     [ஊ  → ஊற்  + .]

ஊற் ப்ெபட்

 
 ஊற் ப்ெபட் ūṟṟuppeṭṭi, ெப. (n.)

   எண்ெண ற் ங் ைட; basket in which seeds, kernals, etc., are put for expressing oil, (J);, (ெச.அக.);.

     [ஊற்  + ெபட் .]

ஊற் ப்ெபயர்-தல்

ஊற் ப்ெபயர-்தல்ūṟṟuppeyartal,    2.ெச. . . (v.i.)

   ஊற் ண்டாதல்; to flow from a spring as water into a well (W.);. (ெச.அக.);.

     [ஊற்  + ெபயர.்]

ஊற் ப்ேபா -தல்

ஊற் ப்ேபா -தல்ūṟṟuppōṭudal,    20.ெச.  (v.i.)

   ஆற் ல் ஊற் க்  ேதாண் தல்; to scoop out a hollow for fresh water in the bed of a river (ெச.அக.);.

     [ஊற்  + ேபா .]

ஊற் மரம்

ஊற் மரம்ūṟṟumaram, ெப. (n.)

   1. எண்ெண ற் ம் மரம்: a kind of oil-press.

   2. ெசக லக்ைக; cylindrical shaft in an oil-press (ெச.அக.);.

     [ஊற்  + மரம்.]

ஊற்ெற -த்தல்

ஊற்ெற -த்தல்ūṟṟeḍuttal,    4.ெச. . . (v.i.)

   1. ஊற் த் ேதான் தல்; to flow from a spring, as water into a well.

   2. ஊற் த்ேதாஙண தல்; to scoop out a spring (ெச.அக.);.

     [ஊற்  + எ -த்தல்.]

ஊற்ெறண்ெணய்

 
 ஊற்ெறண்ெணய்ūṟṟeṇīey, ெப. (n.)

   வ த்த எண்ெணய்; oil extracted by pressing or pounding the seeds ( ன்.); (ெச.அக.);.

     [ஊற்  + எண்ெணய்]

ஊற்ெற -தல்

ஊற்ெற -தல்ūṟṟeḻudal,    2.ெச. . . (vi) ஊற் ப்ெபயர ்பாரக்்க: see tru-p-peya ஊற்ெற  க ள்' 
(கல்லா.4.). (ெச.அக.).

     [ஊற்  + எ .]
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ஊற்ைற

ஊற்ைறūṟṟai, ெப. (n.)

அ க்  fifth

     "ஊற்ைறச ்சடலத்ைத ண்ெடன் நி மாந்த"' (பட் னத் ப். பக்.257);. (ெச.அக.);. [ஊழ் → ஊழ்த்ைத → 
ஊத்ைத →  ஊற்ைற (ெகா.வ.);.]

ஊறணி

ஊறணிūṟaṇi, ெப. (n.)

   1. ஊற்  (யாழ்.அக.);; spring

   2. க  நிலத் (யாழ்.அக);; good, moist land where water oozes out

   3. ேசற் நிலத் (சங்.அக.);; wet marshy

 land.

   4. வ வாய் (சங்.அக.);; income, source of income (ெச.அக.);. 

     [ஊ  + அணி - ஊறணி.]

ஊறல்

ஊறல்1ūṟal, ெப. (n.)

   1. ஊ ைக; oozing, percolation, discharge 

ஊற்ற க தா .

   2. நீ ற் ; small spring spring water

     " ற் றல் ஒண்னி  மா  ம்" (வாக் ண்.12);.

   3. சா ; juice, extracted by squeezing.

     "க ம் றல் கண்டாய் கலந்தாரக்்கவன்" (ேதவா. 369.1);

   4. ம ந் ன் சாரன்; tincture, infusion ( ன்.);.

   5. மாைழக்கலப்  ( ன்.);; faint mixture of an inferior metal with a more precious one

   6. வ வாய், ெசல்வம்; income, acquisition, property.

   7. களிம்  ( ன்);; sight amount of verdigris.

   8. நீரவ்ற்றாப் ப ைம ( ன்.);; greenness, moisture, as of a vegetable (ெச.அக.);.

ம_ஊறல்.

     [ஊ  → ஊறல்.]

   ஊறல் ெப. (n); ண ; well (Pudu Insc.10.94);, (ெச.அக.);.

     [ஊ  → ஊறல்.]

ஊறல்சாரல்

 
 ஊறல்சாரல்ūṟalcāral, ெப. (n.)

   ஒ  வய ன் வரப் ந்  உள் ப் பக்கத்  வய ல் க ந்  வ ம் ஊறல்நீர;் water oozing through 
embankment of fields.

ஊறல் ெத த்தல் 
அணிக

ஊறல் ெத த்தல் அணிக ெப. (n)    1. களிம்பற் ப் ேபாதல்; Cunasở, being deprived of rust or verdigris

   2. உடம் ன் ன  அல்ல  நைமசச்ல் நீங் தல்; to be cured of itching sensation (சா.அக.);.

     [ஊ  →  ஊறல் + ெத த்தல்.]

1561

www.valluvarvallalarvattam.com 6335 of 19068.



ஊறல்பாைற

 
 ஊறல்பாைறūṟalpāṟai, ெப. (n.)

   ப யற் ப ைகப்பாைற; sedimentary rock (ேசரநா.);.

ம. ஊறல்பாற

     [ஊறல் + பாைற.]

ஊறல் மண்

 
 ஊறல் மண்ūṟalmaṇ, ெப. (n.)

   வண்டலாகப் ப ந்த மண்; sedimentary soil (ேசரநா.);.

ம. ஊறல் மண்

     [ஊ  →  ஊறல் +  மண்.]

ஊறைவ-த்தல்

 
 ஊறைவ-த்தல்ūṟavaittal, ெச. ன்றா , (v.t.)

   நீரிற் பதம் ெபறச ்ெசய்தல்; to steep, soak, pickle (ெச.அக.);.

     [ஊ  → ஊற + ைவ.]

ஊறற்பதம்

ஊறற்பதம்ūṟaṟpadam, ெப. (n.)

   1. பசை்சப் பதம்; anything softened with moisture or by soaking.

   2. ம் ஊ ய பதம்; condition in which anything is completly soaked. (சா.அக.);.

     [ஊறல் + பதம்.]

ஊறற்பாக்

 
 ஊறற்பாக் ūṟaṟpākku, ெப. (n.)

   நீரில் ஊ ய பாக் ; areca nut soaked to render it fit for use (ெச.அக.);.

     [ஊறல் + பாக் .]

ஊறாைம

 
 ஊறாைமūṟāmai, ெப. (n.)

   க யாைம; not oozing as blood from scres or ulcers, (சா.அக.);.

     [ஊ  +ஆ + ைம.

     'ஆ' (எம.இ.நி.);.]
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ஊ

ஊ 1ūṟudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   1. நீ தல்: ( றள், 396);; to spring, flow, as water in a well, to issue

   2. க தல்; to ooze, percolate. (W);.

   3. ஊ காய்ப்தமாதல்; to soak, to be steeped, pickled.

   4. பால் த யன ரத்தல்; to gather, as milk in the breast. as toddy in palm flowers.

   5. ைம த யன ஊ தல்; to run, to spread, as ink on flimsy paper, to keep, as moisture around a spring or in a river 
bank.

   6. காயத் ல் ஊன் வளரத்ல் ( ன்);; to form, as new flesh in asore, to heal.

   7. ெம ந்த டல் ேத தல்; to increase, as flesh in a person wasted by disease, to improve by slow degrees.

   8. ெப தல்; to increase. அவ க் ச ்ெசல்வம் ஊ ற .

   9. வா தல்; to water, as the mouth : கனிகாண்ெடா  ேமெய ேம." ( ளா.கயம்.65);. (ெச. 
அக.);.

   ம. ஊ க;   க. . ஊ ;ெத. ஊ . |

     [உல் → உ  →  ஊ  உ தல் = தல், அ கரித்தல்.]

 ஊ 2ūṟu, ெப. (n.)

   1. உ ைக; joining, approaching.

     "ப ந் றளப்ப" (ப ற் ப்.51.32);.

ஊ க

ஊ க ūṟugaṟi, ெப. (n.)

ஊ காய் (ெப ம்பாண். 310, உைர.); பாரக்்க;see Urugãy

     [ஊ  + க . க  = காய்க .]

ஊ காய்

ஊ காய்ūṟukāy, ெப. (n.)

   உப் ட்  ஊறைவத்தகாய் (பதாரத்்த.1378);; pickled vegetable or fruit (ெச.அக.);.

   ம. ஊ காய்;   ெத. ஊ காய;க. உப் னகா ,

     [ஊ  + காய்.]

ஊ ேகாள்

ஊ ேகாள்ūṟuāḷ, ெப. (n.)

   1. காயம்: injury, wound

   2. ெகாைல: murder (ெச.அக.);.

     [உ  → ஊ  → ேகாள். ஊ  = ன்பம். ெகாள் → ேகாள் (ேநரச்் );.]

ஊ தல்

   1. நீரக்்க ; oozing of water as from a boil or a wound.

   2. தண்ணீரில் ேபாட்  ைவத்தல்; to retain steeped in any fluid as is done to greens in pickless,

   3. ண்ணில் தைச வளரத்ல்; formation of a new layer of flesh over a healing wound.

   4. ெம ந்த உடம் ல் அரத்தம் ேச தல்; increase of blood in a convalascent's body.

   5. சைத த்தல்; picking up or putting on flesh.

   7. ெப தல்; increasing.

     [உ  → ஊ  → ஊ தல்.]
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ஊ நீர்

ஊ நீரū்ṟunīr, ெப. (n.)

   1. ண்ணி ந்  க ம் நீர;் thin  serous fluid oozing from a sore or from a wound-Ichor.

   2. நிலத் ல் ஊ ம் நீர;் water springing from earth. 3.உ ழ்நீர;்

 saliva.

     [உ  + நீர.்]

ஊ பா

ஊ பா ūṟupāṭu, ெப. (n.)

   1. தாக் தல்; beating, butting.

   2. ஆ தங்களாற் காய ண்டாக் ைக( ங்.);; wounding of which there are four methods, viz. த்தல், ெவட்டல், 
எய்தல், எ தல்.

   3. ண்ப தல்; having wound.

   4. ண்; wound, sore.

   5. ன்பம்; trouble, distress.

     "ஊ பா ல்ைல ரக்் " றள்.945),

   6. இைட ; obstacle, obstruction, hindrance.

     "மரைல, தாழகலத்  பாடற வந்தரத் தளிகவரந்் ண்ப" ( ைள.த க்.56);.

     [உ  → ஊ  + பா .]

ஊ ண்

 
 ஊ ண்ūṟubuṇ, ெப. (n.)

   ஆ வ ம் ண் ( ன்.);; wound that is healing (ெச.அக.);.

     [ஊ  + ண். ஊ தல் = ேம டல், நலமாதல்.]

ஊெறண்ெணய்

ஊெறண்ெணய்ūṟeṇīey, ெப. (n.)

   உச்  ெமண்ெணய்; oil placed upon the head for purposes or health ( வ். ப்பா.17, வ்ய,பக்.164); 
(ெச.அக.);.

     [ஊ  + எண்ெணய்.]
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ஊன்

ஊன்1ūṉ, ெப. (n.)

சவ்வரி  (L.);, sago fern palm (ெச.அக.);. 

     [உைற → ஊைற.]

 ஊன்ūṉ, ெப. (n.)

   1. தைச: flesh, muscle.

     "ஊ த் ெயான்ப   வாசல் ைவத் " (ேதவா.29,1);.

   2. உண் ம் இைறச் ; meat, animal food.

     "ஊன தம்,

ப் ற் " ( வாச.15.3);.

   3. உடல்; body

     "ஊைனக் த்த_ ெரல்லாம்" ( றள்.1013);. (ெச.அக.);.

   ம. ஊன்;   க. ஊ  ஊக்  (எ ர)்;;   ேகாத ஊ (எ ர)்;;   ட. ஊர ்ெத. ஊ ; . ஊ .

     [உல் → ஊல் → ஊன். உல் = ெபா ந் ப்ப , பற் ப் ப . உல் - ஊல் = எ ம்ைபப் 
பற் ப்ப . ஊல் → ஊன். ஒ.ேநா;

ஊன் தல் = பற் தல், நிைலெகாள் தல்.)

 ஊன்2ūṉ, ெப. (n.)

ஊன்கணார்

ஊன்கணாரū்ṉkaṇār, ெப. (n.)

   மானிடர;் men who have the physical eye only

     "கழனி யாக்க  ன்கணாரக்் ைரப்பரி " ( வக.54);, (ெச.அக.);.

     [ஊன் + கண் + ஆர.் கண்ணார ்→ கணார,்]

ஊன்ெசய்ேகாட்டம்

ஊன்ெசய்ேகாட்டம்ūṉceyāṭṭam, ெப. (n.)

   உடல்; body as a structure formed of flesh,

     "ஊன்ெசய், ேகாட்டக் …... வள் ரேம மந் …….. றஞ்ெசய் ன்றார"். ( வக.1552);. (ெச.அக.);.

     [ஊன் + ெசய் + ேகாட்டம்.]

ஊன்தள்ளல்

 
 ஊன்தள்ளல்ūṉtaḷḷal, ெப. (n.)

ஊன்றள்ளல் பாரக்்க;see unrallal.

ஊன்வ

ஊன்வ ūṉvali, ெப. (n.)

உடம் ன் வ ைம (நீலேக ,486,உைரேமற்ேகாள்);: 

 bodily Vigour (ெச.அக.);.

     [ஊன் + வ ]

ஊன் ைலஞர்

 
 ஊன் ைலஞரū்ṉvilaiñar, ெப. (n.)

   ஊன் ற்ேபார ்( வா.);; meat sellers. (ெச.அக.);.

     [ஊன் + ைலஞர.்]
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ஊன்றக்கட் -தல்

ஊன்றக்கட் -தல்ūṉṟakkaṭṭudal,    5.ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. வ ைமப த் தல்; to edify, strengthen,

   2. ண்காயம்;   த யவற்ைற உ யாய்க் கட் தல்; to bandage firmly as is done to wound, injury, fracture 
etc. (சா.அக.);. 

ஊன்  → ஊன்ற + கட் .]

ஊன்றள் -தல்

ஊன்றள் -தல்ūṉṟaḷḷudal,    15.ெச. . . (v.i.)

   1. ஊன் வளரத்ல்; to be formed as proud flesh

   2. லா ண்டைல லக் தல் ( ன்.);; to abstain from meat (ெச.அக.);.

     [ஊன்+ தள் -தல்.]

ஊன்

 
 ஊன் ūṉṟi, ெப. (n.)

   பாம்  வைக (அக.நி.);; a kind of snake. (ெச.அக.);.

     [ஊன்  → ஊன் ]

ஊன் க்ேகள்(ட்)த(
ட)ல்

ஊன் க்ேகள்(ட)்த(ட)ல்ūṉṟikāḷḍtaḍal,    11. ெச ன்றா  (v.t.)

   1. அ த்  னா தல்; to interrogate with attention, press for an answer.

   2. உற் க்ேகட்டல்; to hear attentively. (ெச.அக.);.

     [ஊன்  → ஊன் . + ெகாள்.]

ஊன் க்ெகாள்( )-
தல்

ஊன் க்ெகாள்( )-தல்ūṉṟikkoḷḷudal,    7. ெச. ன்றா  (v.t.)

   நிைல ெப தல்; to gain a firm footing, as in an office, to establish oneself somewhere (ெச.அக.);.

     [ஊன்  → ஊன்  + ெகாள்.]

ஊன் செ்சால்( )-
தல்

ஊன் செ்சால்( )-தல்ūṉṟiccolludal,    8. ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ெதளிவாய்ப் ேப தல்; to speak distinctly, articulate

   2. உ யாய்ச ்ெசால் தல்; to speak emphatically, stress, assert 

     [ஊன்  → ஊன்  + ெசால்.]

ஊன் த்தாங் -
தல்

ஊன் த்தாங் -தல்ūṉṟiddāṅgudal,    5.ெச. ன்றா , (v.t.)

   ேகாைல ன் த் ேதாணிையத் தள் தல் ( ன்.);; to press on the pole either in stopping or in pushing a boat 
(ெச.அக.);.

     [ஊன்  → ஊன்  + தாங் ]

ஊன் நடத்தல்

ஊன் நடத்தல்ūṉṟinaḍattal,    3.ெச. . . (v.i.)

   1. உற யாய் நடத்தல்; to walk firmy so as to quicken one's gait

   2. காைலப் ப ய ைவத்  நடத்தல்; to walk cautiously, as on slippery ground, or as one regaining the use of his legs 
(ெச.அக.);.

     [ஊன்  → ஊன்  + நில்.]

ஊன் நில்(ற்)-
த(ற)(ல்)

ஊன் நில்(ற்)-த(ற)(ல்)ūṉṟinilṟtaṟal,    14.ெச. . . (v.i.)

   உ யா த்தல்; to hold fast as by an opinion. be firm 

காரியத் ல் ஊன்  நிற் றான். (ெச.அக.);.

     [ஊன்  → ஊன்  + நில்]

ஊன் ப்ப -த்தல்

ஊன் ப்ப -த்தல்ūṉṟippaḍittal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. க த்தாய்ப் ப த்தல்: to read attentively

   2. நி த்  வா த்தல் ( ன்.);; to read with proper intonation or emphasis. (ெச.அக.);.

     [ஊன்  → ஊன்  + ப .]
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ஊன் ப்பாட்டம்

 
 ஊன் ப்பாட்டம்ūṉṟippāṭṭam, ெப. (n.)

   ஓர ்வரி வைக; old tax.

ம. ஊன்னிப்பாட்டம்.

     [ஊன்  → ஊன்  + பாட்டம்.]

ஊன் ப்பார்-த்தல்

ஊன் ப்பார-்த்தல்ūṉṟippārttal, .

   4. ெச. ன்றா . (v.t.);

   1. உற் , ேநாக் தல்; to look at steadfasty or intently

   2. ஆராய்ந்  பாரத்்தல்; to consider carefully, fix the mind Intently upon

   3. அ த் ப் பாரத்்தல்; to feel, try, press, in order to test, as a fruit

     [ஊன்  →  ஊன்  +  பார]்

ஊன் ப்ெபய்-தல்

ஊன் ப்ெபய்-தல்ūṉṟippeytal,    1.ெச. . . (v.i.)

   டாமல் ஓங் ப் ெபய்தல்; to pour incessantly, as rain 

மைழ ன் ப் ெபய் ன்ற . (ெச.அக.);.

ஊன் -தல்

ஊன் -தல்ūṉṟudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   1. நிைலெப தல்; to be fixed, settled, gain a firm footing, become established, strike root

     "கற் னிற் ரித ன் ன் க" ( வக.604);.

   2. ெசன்  தங் தல்; to slop in a place

     ' ைக….. கம் ன் ஞ் ைள" ( றநா.228.3);

     [உல்→ ஊல் +  - ஊன் .]

 ஊன் -தல்ūṉṟudal, . 5.ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. அ ந்த ைவத்தல்; to fix, place firmly, as a pole in fixing a boat

     ' ன்ெனா  ேகா ன் " ( ல்.ெபரிய . 1,3,2);.

   2. பள்ளத் ல் அல்ல  ல் ந தல்; to plant set firmly in the ground, as a post

     "கா ன் ய க ன்" க ன் (பட் னப்.167);.

   3. நிைலநி த் தல்; to establish, as fame, position

     ' ைதய்ம் ற் பட் ப்பா ன் ங் களி ' ( றள்:597);.

   4. ைணயாகப் பற் தல்; to lean upon, recline or depend on, as a staff, a person

     "ைகத வார ்தைம ன் " (ெபரிய நா  61);.

   5. தாங் தல்; lo support

ஊன்

ஊன் ūṉṟu, ெப. (n.)

   சார் ; prop.support.

     "தனிேயாங் கார ன்றற…… ேம ற்  நின்ற " (ஞானவா.உத்தால கன்.41);. (ெச. அக.);.

   ம. ஊன் : க. ஊ , . ஊ  ஊ ;ெத. ஊக, ஊத  [உவல் → உவன்  →  ஊன் .]
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ஊன் கட்

ஊன் கட் ūṉṟugaṭṭu, ெப. (n.)

   ஊன் ம்ப  கட் ய ற  கட் ; bundle of firewood placed on end, when offered for sale:

     " ற  ெவட்  ன் கட்டாக் கட் " ( வாலவா.54.24);, (ெச.அக.);.

      [உவல் → உவன்  → ஊன்  + கட் .]

ஊன் காரன்

 
 ஊன் காரன்ūṉṟukāraṉ, ெப. (n.)

   படேகாட் ; one who propels a boat with a pole.

ம. ஊன் காரன்.

     [ஊன்  + காரள். ஊன்  = ஊன் ம் ப் .]

ஊன் கால்

 
 ஊன் கால்ūṉṟukāl, ெப. (n.)

ஊன் ேகால் பாரக்்க;see Unrukol.

ம. ஊன் கால்.

ஊன் கால் ெச  
ப்ைபக்

 
 ஊன் கால் ெச  ப்ைபக் ெப. (n)     க ைதத ் ம்ைப; donkey toombay, Indian borage - Trichodesma Indicum 
alias Borago indica (சா.அக.)

     [ஊன்  + கால் + ெச .]

ஊன் ேகால்

ஊன் ேகால்ūṉṟuāl, ெப. (n.)

   பற் க்ேகா ; staff, walking stick, support, whether for body or mind

     "ஊன் ேகாெலனக் காவெதான் ற ளாய்" (ேதவா. 1110.4);.

   ம. ஊன் ேகால்;   க. ஊ ேகா ;   . ஊ ேகா ;ெத. ஊதேகால.

     [உவல் → உவன்  →  ஊன்  + ேகால்.]

ஊன் வைல

 
 ஊன் வைலūṉṟuvalai, ெப. (n.)

   ஊன்  ச் டன் ேசரத்் க் கட் ய வைல; a kind of fishing net tied to stakes.

ம. ஊன்னிவல.

     [ஊன்  + வைல.]

ஊனக்கண்

ஊனக்கண்ūṉakkaṇ, ெப. (n.)

   கடெ்பா ; physical eye, opplo ஞானக்கண்.

     "ஊனக்க னிரண்  "

     [ஊன் + அ + கண்.]

 ஊனக்கண்ūṉakkaṇ, ெப. (n.)

   1. ெமய்ய ; soul's intellingence as being defective.

     "ஊனக்கண் பாச ண ராப் ப ைய" ( .ேபா.9.1);, (ெச.அக.);.

   2. ெபாடை்டக்கண்; defective eye.

     [உல்-உலம் = ெக தல், எரிதல், அ தல். உலம் → ஊலம்  → ஊனம் ஊன் = தானாக அ ம் 
இயல் ைடய . ஊனம் + கண்.]
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ஊனக்கால்

ஊனக்கால்ūṉakkāl, ெப. (n.)

   1. ைறந்த கால்; short leg, short distorted limb.

   2. ற  ெநாண் ; disabled leg, a deformity of the foot generally of a congenital origin - club-foot (சா.அக.);.

     [ஊனம் + கால்.]

ஊனகத்தண்

 
 ஊனகத்தண் ūṉagattaṇṭu, ெப. (n.)

   க வண்  ( ன்.);; black beetle (ெச.அக.);.

     [ஊன் + அகத்  +வண்  ஊனில் அல்ல  ண்ணில் ெமாய்க் ம் வண் .]

ஊனகாரகன்

ஊனகாரகன்ūṉagāragaṉ, ெப. (n.)

   இ ெதா ல் ெசய் ப்ேபான்; one who causes vile actions to be dore by others

     "ஊனமா னகள் ெசய்  னகாரகரக் ேள ம்" ( வ். மாைல.41);, (ெச.அக.);.

     [ஊனம் + காரகன்.]

ஊனஞ்சவ்

 
 ஊனஞ்சவ் ūṉañjavvu, ெப. (n.)

   ஊன் வ ம் சவ் ; membrane secreting scrum-serous mebrane (சா.அக.);.

     [ஊனம் + சவ் .]

ஊனப்ப -தல்

ஊனப்ப -தல்ūṉappaḍudal,    18.ெச. ன்றா . (v.t)

   1. ற்றப்ப தல்; to be hurt

   2. ன்பப் ப தல்; to be grieved (ேசரநா.);.

ம, ஊனப்ெப க.

     [ஊனம் + ப .]

ஊனம்

ஊனம்ūṉam, ெப. (n.)

   1. & ைற ; defect, deficiency, as of a member, flaw.

     "அந்நா  ைல தா ன ள " (கம்பரா.பர ரா.25);.

   2. ற்றம்: tault

     "ஊன ல் காலன்றன்ைன" (ஞானவா. க் ர32);.

   3. ப : calumny, sander

     "ேகள்வற் ன ம் பரி  மஞ் " ( வக.1530);.

   4. ைம; evil injury,

     "ஊனமா னகள் ெசய் ம்" ( வ். மாைல.41);.

   5. அ ; destruction

     "ஊனம்  றேவ ேவண் ம்" ( . .2:21);. (ெச.அக.);.

ம. ஊன

     [ஊன் → ஊனம்.]

 ஊனம்2ūṉam, ெப. (n.)

ஊனமர் ற  பாரக்்க;see unamarkuradu.

     "ஊனத்த த்த வானினக் ெகா ங் ைற" (ப ற் ப்.21); (ெச.அக.);.
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ஊனமர் ற

ஊனமர் ற ūṉamarkuṟaḍu, ெப. (n.)

   இைறச்  ெகாத் ம் பட்டைட மரம் ( வக.2281);; block of wood on which butchers mince meat (ெச.அக.);

     [ஊள் + அமர ்+ ற .]

ஊனமா-தல்

ஊனமா-தல்ūṉamātal,    8.ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. ெநாண் யாதல்; to be crippled.

   2. ப றல்; to be maimed.

   3. அங்கம் ப தாதல்; to be defective of any organ in the body. (சா.அக.);.  [ஊனம் + ஆ + தல்.]

ஊனவன்

ஊனவன்ūṉavaṉ, ெப. (n.)

   மனிதன்; man, he who s in the fesh

     "ஊனவ ரி ேனா ம்" (ேதவா.10505);. (ெச. அக.);.

     [ஊன் + அவன்.]

ஊனவாளி

 
 ஊனவாளிūṉavāḷi, ெப. (n.)

   ைறபா ள்ளவன்; maimed or lame person (சா.அக.);.

     [ஊனம் + ஆளி]

ஊனன்

ஊனன்ūṉaṉ, ெப. (n.)

   1. உடற் ைறபா ள்ளவன்; One who is defective in some member, one who has a physical imperfection (ெச.அக.);.

   2. டவன்; lame person.

   3. ஊனாங்ெகா ; creeper-convol-vulus race mosus.

     [ஊனம் → ஊனன்.]

ஊனாம்பல்

 
 ஊனாம்பல்ūṉāmbal, ெப. (n.)

   ஆம்பல் வைக ( .அக.);; a kind of water lily. (ெச.அக.);

     [ஊள்_ஆம்பல்.]

ஊனாயம்

 
 ஊனாயம்ūṉāyam, ெப. (n.)

   ைழ (சங்.அக.);; mistake, (ெச.அக.);. [ஊனம் → ஊனாயம்.]

 ஊனாயம்ūṉāyam, ெப. (n.)

   ர  (தந் ரம்); ( ன்.);; trick (ெச.அக.);

     [உன்னயம் → ஊளாயம்.]

 ஊனாயம்ūṉāyam, ெப. (n.)

   ைழ (யாழ்.அக.);; mistake.
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ஊனான்

ஊனான்ūṉāṉ, ெப. (n.)

   1. உன்னாயங் ெகா ; elliptic leaved silver-weed.

   2. ெப டை்ட;     (ைதலவ. ைதல.102);;

 many-flowered bind weed.

     [உள்னாயம் → ஊனாயம் → ஊனாள்.]

ஊனி

ஊனிūṉi, ெப. (n.)

   மாந்த உடம் னன்; one who has corporeal existence,

     " ரவ லாகா  னிகளா ள்ளார.்" (ேதவா.982,10);. (ெச.அக.);.

     [ஊன் + இ.]

வானின்

 
 வானின்  vāṉiṉpūṭu, ெப. (n.)

   ைள; wooly caper - Achyranthe lanata.

     [ஊள் + இன் + .]

ஊனீர்

ஊனீரū்ṉīr, ெப. (n.)

   1. தைச னின்  வ ம் நீர;் water oozing from flesh.

   2. ன் ேமல் வ ம் நீர;் serum, a thin watery transparent liquid separated from blood –serum.

     [ஊன் + நீர]்

ஊ டம்

 
 ஊ டம் ūṉuḍambu, ெப. (n.)

   தைச னாலான டம் ; body composed of flesh.

     [ஊன் + உடம் .]

ஊ க்

 
 ஊ க் ūṉurukki, ெப. (n.)

ஈைள ேநாய்: tuber. culosis, consumption, as a wasting diease (ெச.அக.);.

     [ஊன் + உ க் ]

ஊேன

 
 ஊேன ūṉēṟi, ெப. (n.)

க ப்பம் (சங்.அக.); embryo. (ெச.அக.);.

     [ஊன் + ஏ .]

ஊெனாட்

ஊெனாட் ūṉoṭṭi, ெப. (n.)

   1. உ ம் ; iguana

   2. உ ம் ைறச்  (சா.அக.);; flesh bengalensis (ெச.அக.);.

     [ஊன் + ஒட் , உடம்  ஒட் க்ெகாள்வ .]
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எ

எ1 e, ெப. (n.)

   த ழ் வண்ணமாைல ல் ஏழாம் உ ெர த்தா ய இதழ் யா ன்னண்ண உ ரக்் ல்; seventh 
letter and vowel of the Tamil alphabet, the half-close front lax unrounded vowel in Tamil

     [இ → எ.]

இகரக்கட்  ேவர் தலானேபா  ேவர த் ரி களால் ெபற்ற ரி  வ வேம எகரம்.  
இகரேவர் தற்ெபா ள்கைள எகர ேவர் த ம் ெப ம், ஆ, ஈ, ஊ எ ம் ெந ல் க்கட் கேள அ, இ, உ 
எ ம் ல் க்கட் களானவா  ஏகார ஓகார ெந ல்கள் எகர ஒகரங்களாகக் க ல்ைல. எகர 
ஒகரங்கள் ஏகார ஓகாரங்களாக நீட் ம் ெபற ல்ைல. இவற் ன் ல்ெந ல் ேதாற்றங்கள் 
ஒன்றற்ெகான்  ெதாடரப்ற்றைவ. இவற் ன் ளக்கம் ெசாற் றப்  ெந ைறகளில் காண்க 
அைசெய த் க்காலத் ெதான்  த ல் இ  உ ரக்் ல் இைணந்  ெநட் ர ்வ வம் 
ெபற்றதால் ஏகார ஓகாரங்கள் இஅ(ஏ); என ம் உஅ(ஓ); என ம் எ தப்பட்டன. ஈெர த் க்  
ஒ வ வம் தந்  ெந லாக் ய ன் எகர ஒகரக் ெல த்ைத எ வதற் த் தனிெய த்  
பைடக்காமல் ஏகார ஓகார ெநடெ்ட த் ன் ேமல் ெமய்ெய த்ைதப்ேபால் ள்ளி ட் க் 

லாக் னர.் இதனாற்றான் ெதால்காப் யர்

     "ெமய் ன் இயற்ைக ள்ளிெயா  நிைலயல்" எகர ஒகரத் யற்ைக  மற்ேற (ெதால் எ த்.15.16);

என ற்பா யாத்தார ்என்க.

 எ2 e, ெப. (n.)

   ஏெழன் ம் எண்ணின் ; symbol or the number 7 in Tamil Arithmetic. (ெச.அக.);

 எ2 e, ெப. (n.)

     [த ழ் எண்களில் ஏ க் ரிய வரிவ வம்.]

எஃகம்

எஃகம் ekkam, ெப. (n.)

   1. ரை்ம; sharpress, poinedness

     "எஃகேவற் ங்கவன்" (கந்த . அைவய.12);.

   2. உ க்காய்தப் ெபா . ( டா.);; any weapon made of steel.

   3. வாள்; sword,

     "எஃகம் ல ைற க ப்" (ப ற் ப். 19);.

   4. ைகேவல்; lance

     " ல  வாெயஃகம்" (ெப ம்பாண்.119);.

   5. சக்கரம். ( வா.);; discus

   6. எ ட் .( ண் பாலம்);; javelin

   7. ேவல். ( லம்); (கம்பராமந்தைர.11);; trident (ெச. அக.);.

ம. எக்கண்டம்.

     [எய் → எய்  → எஃ . + அம்;

எஃகம்.

     'அம்' ெசால்லாக்க ஈ , எஃகம் = தாக் ம் பைடக்கலம், ரிய ைன ைடய க .]
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எஃகல்

எஃகல் eḵkal, ெப. (n.)

   1. ெநாய்தாக்கல்; pulverizing

   2. ேமேல வாங் தல்; drawing upwards

   3. எ ர ்தாக் தல்; opposing

   4. அ ழ்தல்; loosening

   5. ஏ தல்; climbing.

     [எஃ  → எஃகல் = தாக் தல், வ ைம அ த்தல்.]

எஃகா-தல்

எஃகா-தல் eḵkātal, ெப. (n.)

   6.ெச. ன்றா  (v.t.);

   உ க்காக மா தல்; to turn into steel acierate

     [எஃ  + ஆ.]

எஃ

எஃ 1 eḵkudal, ெப. (n.)

   5. ெச. ன்றா . (v.t.);

   1 பன் தல்; to pull with fingers, as cotton எஃ ன பஞ்  ேபால (ப ற் ப்55.14.உைர);.

   2. ஆராய்தல்; to search or as the true meaning of a passage...to sift, scrutinize. வ க் கைளந்த எஃ ய 
இலக்கணங்கைள (ெதால் ன் மர , 1. உைர,);.

   3. எட் தல்; to reach up, stretch one stretch one self in reaching for a thing. அவைன எஃ ப் . (உ.வ.);.

     [இ  → எ  →  எ  → எஃ .]

 எஃ 2 eḵkudal,    7.ெச. . . (v.i.)

   1. ெந ழ்தல்; to be yielding, pliable-(w);.

   2. அ ழ்தல்; to become unfastened, unclasped, loosened.

   3. வைள  நி ரத்ல்; to spring back, rebound, as a bent bow, வைளந்த ல் எஃ ற்  (உவ.);.

   4. தாழ்ந் ெத ம் தல்; to lift carry, as a well sweep. லா அத்ைனக் ெகாண்ெடஃ ற் .

   5. ஏ தல் ( வா.);; to climb, mount get up

   6. உ தல்; to melt .

   7. வ ற் ப்பக்கத்ைத ேமெல ம் பச ்ெசய்தல்; lift up the abdomen

   8. பஞ்ைச ேமெல ம்பச ்ெசய்தல்; to draw the cotton up.

   ம. எக் க: க. எக் . எக  ட. ெடக்;   . எக்  எக்கல் னி, ெத. எக்  எக் ன்க. எக  எக : . 

எஃ ேகால்

 எஃ ேகால் eḵkuāl, ெப. (n.)

   பஞ்  ெகாட் ம் ல் ( ன்.);; bow for ginning cotton. (ெச.அக.);.

     [எஃ  + ேகால்.]

எஃ ச ்ெச

எஃ ச ்ெச  eḵkuccevi, ெப. (n.)

   ட்பமான ெச ப் லன்; acute hearing, sharp ears.

எஃ ச ்ெச ம் ண் ணர்  ைடயார ்( . 140, உைர.);. (ெச.அக.);.

     [எ.  + ெச .]
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எஃ ப -தல்

எஃ ப -தல் eḵkubaḍudal,    20. ெச. . . (v.i.)

   இள ன நிைலையயைடதல்; to met;

 to soften.

உ கக் காய்ச்  ெய தற்  எஃ பட் க் ம் உைல ைன ம் ( லப்.15.210,உைர.);.

     [எ.  + ப .]

எஃ ெவட் ம்

 
 எஃ ெவட் ம்  eḵkuveṭṭirumbu, ெப. (n.)

   ஒ  வைகயான இ ம் ளி (CEM);; cold chisel. (ெச.அக.);.

     [எஃ  + ெவட்  + இ ம் .]

எஃ -தல்

எஃ -தல் eḵkuṟudal,    4.ெச. . . (v.i.)

   1. அ க்கப்ப  தல்; to be Sawn through.

     "எஃ ற் ேவறா ய…. மா ன வ " (அகநா.29);.

   2. ன்னப்ப தல்; to be pulled thinly with the fingers, as cotton.

எஃ  பஞ் த் ய்ப்பட் டன்ன" (அகநா.217);.

     [எஃ  + உ தல்.]

எக்கசச்க்கம்

எக்கசச்க்கம் ekkaccakkam, ெப. (n.)

   1. தா மா ; confusion, muddle, disorder,

எக்கசச்க்கமாய்ப் ேப றார.்

   2. ஒ ங் ன்ைம; unevenness, irregularity.

   3. இச ச ; fix, awkward, predicament.

எக்கசச்க்கமாய் அகப்பட் க் ெகாண்டான்.

   ம. எக்கசச்க்கம்;   க. எக்கசக்க;   . எக்கசச்க்க;ெத. எகக சக்ெக .

     [இ க்  → எக்  + சக்கம் – எக்கசச்க்கம். சக்கம் - எ ைக த்த இைணெமா .]

எக்கடைம

எக்கடைம ekkaḍamai, ெப. (n.)

   வரிவைக ( . கல். 513);; tax.

     [ஏர ்+ கடைம - எக்கடைம.]

எக்கண்டவ

 
 எக்கண்டவ  ekkaṇṭavali, ெப. (n.)

   உடம்  ைம ம் ஏற்ப ம வ ; pain all over the body. (சா.அக.);.

     [எக்கண்டம் + வ .]

எக்கண்ட க்கம்

 
 எக்கண்ட க்கம் ekkaṇṭavīkkam, ெப. (n.)

   உடம்  ைம ம் பர ய க்கம்; swelling extending all over the body. (சா.அக..);

     [எக்கண்டம் + க்கம்.]
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எக்கம்

எக்கம்1 ekkam, ெப. (n.)

   ைரயாழ் (ஏகதந் ரி); என் ம் இைசக் க ; one-stringed musical instrument.

     "தண் ைம எக்கம் மத்தளி தாழ் " ( ல்.ெபரியாழ். 3,4,1); (ெச.அக.);.

     [ஒ க்கம் → ஒக்கம் → எக்கம்.]

 எக்கம்2 ekkam, ெப. (n.)

   1 தாளம் ( வ். ப்பள்ளி. 9. யா,பக்.41); cymbal.

   2. ஒ தைலப் பைற வைக ( வ்.ெபரியாழ். 3,4.1, ஸ்வா.);; a kind of single-headed drum.

     [ஒ க்கம் → ஒக்கம் → எக்கம்.]

 எக்கம் ekkam, ெப. (n.)

   நரம்ெபான் ைடய ேதா ைசக் க ; one-stringed musical instrument.

     "தண் ைம ெயக்க மத்தளி தாழ் " ( வ். ெபரியாழ். 3, 4, 1);.

த.வ. ஏகதந் ரி.

ஒ கா. Skt. eka → த. எக்கம்.

எக்கமத்தளி

எக்கமத்தளி ekkamattaḷi, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ழ  ( வ்.ெபரியாழ்.3,4,1, யா.);; a kind of drum. (ெச. அக.);.

     [எக்கம் + மத்தளி.]

எக்கர்

எக்கர1் ekkar, ெப. (n.)

   1. இ மணல்; sandy place, sand heaped up, as by the waves.

     "எக்கர ்மண ம் பலேர." (மைலப .556);.

   2. மணற் ன் ; sand hill.

     "மட்டறல் நல்யாற்  எக்கர ்ஏ " ( றநா.177);.

   3. ண்மணல்; fine sand.

     [எக்கல் → எக்கர.்]

 எக்கர2் ekkar, ெப. (n.)

   ேவளாண்க கள்; agricultural implements, apparatus for ploughing. (ேசரநா.);.

ம. எக்க .

     [ஏரக்்கலம் → ஏக்கல் → எக்கர.்]

 எக்கர3் ekkar, ெப. (n.)

   ெசாரிதல்; pouring.

   2. ஏ தல்; climbing, ascending.

   3. தல்; dumping, heaping.

     [எக்கல் → எக்கர.்]
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எக்கரணம்

 
 எக்கரணம் ekkaraṇam, ெப. (n.)

   எ த் ன் உரப்ெபா ; bellowing of a bull when about to attack another.

     [எ → எக்  → எக்கரணம். எ → ஒ க் ப் .]

எக்கல்

எக்கல் ekkal, ெப. (n.)

   1 மணல்ேம ; sand hill

     "கடெலக் க  ண்மண ற் பலர"் ( வ். வாய்.4,1,4);.

   2. ெந க்கம் ( ங்.);; closeness, denseness (ெச.அக.);.

   ம. எக்கல்;ெத. எக்க  (ஆற்றால் ெகாண்  ெசல் ம் மணல்);.

     [எ → எக்  → எக்கல் = ேமெல ம் தல், உயரத்ல், ேமடாதல், உயரமாய்க் ந்த மணற் ன் .]

 எக்கல் ekkal, ெப. (n.)

   1. வ ற்ைற ேம க் த்தல் 

 drawing up of the stomach or of the belly; contracting the belly.

   2. ேம க்ேகறச ்ெசய்தல்; causing to rise up.

   3. வற்றல்; contracting. (ெச.அக.);.

     [எ → எக்  → எக்கல்.]

எக்கலாேத

எக்கலாேத  ekkalātēvi, ெப. (n.)

   1. ஒ   ெதய்வம்; minor goddess. (சரேபந் ர. றவஞ் . 55.13);

   2. ெசவ்வாமணக் ; red caster plant.

எக்க த்தம்

 
 எக்க த்தம் ekkaḻuttam, ெப. (n.)

   இ மாப் ; pride;

 arrogance. (ஆ.அக.);.

     [ஏ + க த்  + அம் - ஏக்க த்தம் → எக்க த்தம் (நி ரந்்த தைல, இ மாப் );.]

எக்க த்தல்

 
 எக்க த்தல் ekkaḻuttal, ெப. (n.)

   எக்க த்தம் பாரக்்க;

எக்களி

எக்களி1 ekkaḷittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   ெப கம ழ் தல்; to be overjoyed.

     "எக்களித்  வாழ் ன்ேறன் யான்" (அ ட்பா. வேநச.78);. (ெச.அக.);.

   ம. எக்களிக் க;   க. எக்  ( ன்னங்காலால் நிற்றல்);;   . எக்கல் னி (உடம்ைப நீட் தல்);;   ெத. 
எக் ;   . எக ; . என்க .

     [ஏ → எ → களித்தல். ஏ = உயர் , .]

 எக்களி2 ekkaḷittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   மட் தல்; to nauseate. Retch.

   ம. எக்களிக் க;   க. அக்களி ;   ெத. அக்களின் ;மால், அெகெல.

     [ஒக்களி → எக்களி → எக்களி.]
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எக்களிப்

எக்களிப்  ekkaḷippu, ெப. (n.)

   ெச க்ேகா  ய  ம ழ்ச் ; excessive joy tinged with conceit.

     "எக்களிப் பாயவன் பக்கற் ரங் ற்  ெமன்ேனா ெட ரக்்க லாசே்ச." (இராமநா.உ த்.31);.

   ம. எக்களிப் ;   க. அக்களிக;ெத. ெவக்கல  ( );.

     [எக்களி → எக்களிப் .]

எக்காைள

எக்காைள ekkāḷai, ெப. (n.)

   ெவண்கலக் க  (அ . ந்.);; a kind of cymbal. (ெச.அக.);.

     [ஏ → எ + காளம் - எக்காளம் → எக்காைள. எக்காளம் 2 பாரக்்க;see ekkalam – 2.]

எக்

எக்  ekki, ெப. (n.)

   நீர ் த யன ச் ங் க ; syringe, squit.

     "நீெரக்  யாைவ ம்" (பரிபா.19,12);. (ெச.அக.);.

     [எஃ  → எக்  → எக் .]

எக் -தல்

எக் -தல் ekkiḍudal,    20.ெச. . . (v.i.)

தாராளமாகக்

   ெகா த்தல்; to be profuse or liberal, as in giving alms or presents.

     [எ → எக்  + இ  - எக்  = த் க் ெகா த்தல்.]

எக்

எக் 1 ekkudal,    7.ெச. . . (v.i.)

   1. தல்; to be heaped up, as sand on the shore.

   2. ேமெல ம் தல்; to rise, go up.

     "எ த்தேவ ெயக் " (பரிபா.16.45);.

     [ஏ → எ → எக் .]

 எக் 2 ekkudal,    5.ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. தாக்  தல்; to force through, as one's way in a Crowd.

     " ட்டத்ைத எக் க் ெகாண்  வந் ட்டான்.

   2. உள்ளி த்தல்; to contract the abdominal muscles, as beggars do to show hunger, as persons while dressing round 
the waist, as a cow in refusing to give milk.

     "எக் ம் வ " ( க்காளத்.4,31,110);.

   3. ேமேல ெசல்ல தல்; to squirt throw up, as water,

     "நீெரக் ேவா ம்" (பரிபா.11.57);.

   5. எட் தல் ( ன்);; to stand on tip-toe (ெச.அக.);.

   ம. எக் க;   க. எக் , எக ;   ட. ெடக்;   . எக் , எக்கல் ணி;   ெத. எக் , எக் ன் , எ , எக , 
அக்க ன்க;   க. எக , என்க ; . என்க .

     [எ → எ → எக்க. எக் தல் = ேமெல ம் தல், டெ்ட தல், உயரத்ல்.]

எக் த்தக்

 
 எக் த்தக்  ekkuttakku, ெப. (n.)

   எக்கசச்க்கம்; awkward predicament (Madr);. (ெச.அக.);.

     [இ க்  → எக்  + தக் .]
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எக் த்தப்

 
 எக் த்தப்  ekkuttappu, ெப. (n.)

எக் த்தக்  பாரக்்க;see ekku-t-lakku. (ெகாங்.வ.);. (ெச.அக.);.

     [இ க்  → எக்  + தப் .]

எக்ேக

எக்ேக ekā, இைட (int.)

   வ த்தக் ப் ; exclamation of sorrow,

     "எக்ேக ெவன்" ( வ்.ெபரிய .10.8.8);. (ெச.அக.);.

     [அக்ைக → அக்ேக → எக்ேக (ெகா.வ.); அம்ேம, அன்ேன என்றாற் ேபான்ற ளி ைடசெ்சால்.]

எகத்தாளம்

 
 எகத்தாளம் egattāḷam, ெப. (n.)

எகத்தாளி பாரக்்க;see egattali.

க. எகதாள.

     [இகழ் → இகழ்த்தல் → இகழ்த்தாளம் → க. எகத்தாளம். → த. எகத்தாளம்.]

எகத்தாளி

 
 எகத்தாளி egattāḷi, ெப. (n.)

   எள்ளி நைகயா தல்; mockery, jest, ridicule.

க. எகதாளி, எக்கதாளி, ெத. ெகதாளி,

     [இகழ் → இகழ்தல் → இகழ்த்தல் → இகழ்த்தாளம் → இகழ்த்தாளி → எகத்தாளி.]

எகரம்

 
 எகரம் egaram, ெப. (n.)

   ஏழாம் உ ர ்எ த்தா ய 'எ'; seventh short vowel of Tamil alphabet.

     [எ + கரம், 'கரம்' எ த் ச ்சாரிைய.]

எகைன

எகைன egaṉai, ெப. (n.)

   1. எ ைக; rhyme in Tamil.

   2. ெபா த்தம்; concord, harmony, agreement.

     [எ ைக → எகைன.]

எகைன ெமாகைன

 
 எகைன ெமாகைன egaṉaimogaṉai, ெப. (n.)

எ ைக.

   ேமாைன; hyme in Tamil.

     "எகைன ெமாகைனயாப். ேப றான்" (உ.வ.);.

     [எ ைக + ேமாைன - எ ைக ேமாைன - எ ைக ஒ இைய  க  எகைன ெமாகைன எனத ்
ரிந்த . (ெகா.வ.);.]
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எ ர்

 
 எ ர ்egir, ெப. (n.)

   எ ; gums (ெகா.வ.);.

   ம. எ ;ெத. இக . .

     [எ  → எ ர.்]

எ ர்க்ெகா ப்

 
 எ ரக்்ெகா ப்  egirggoḻuppu, ெப. (n.)

   பல் ற் ன் க்கம்; swelling of the gums. (ெச.அக.);.

     [எ  → எ ர ்(ெகா.வ.); + ெகா ப் .]

எ -தல்

எ -தல் egirudal,    3.ெச. . . (v.i.)

   ள் தல்; to cut capers to leap to bounce.

     " ரகதா ென ரி…. ழ்ந் " (ேகாவ.கைத.6);.

ெத. எ  க. எக .

     [எ → எக்  + உ  – எக் ர → எ  → எ  (ெகா.வ.);.]

எ ன்

எ ன் egiṉ, ெப. (n.)

   1. அன்னம் (ஆ.அக.);; Swan.

     "மடல ழ் மைரமாட் ெட ெனன" ( வப். ரபந். ேசாணைசல.5);.

   2. கவரிமா ( டா.);; yak.

   3. ளிமா ( டா.);; Indian hog-palm.

   4. ளியமரம் ( டா.);; tamarind.

   5. அ ஞ் ல் ( .அ);; sage-leaved alangium.

   6. ெசம்மரம் ( .அ.);; marking-mut tree. (ெச.அக.);.

     [எ ன் → எ ன். உ ள் → எ ன்.]

எ னத் ைல

 
 எ னத் ைல egiṉattilai, ெப. (n.)

   ளி ைல; leaf of the tamarind tree. (சா.அக.);.

     [எ ள் + அத்  + இைல. எ ன் = ளி, 'அத் ' சாரிைய.]

எ னம்

எ னம்1 egiṉam, ெப. (n.)

எ ள் பாரக்்க;see egin.

     [உ ள் → உ ளம் → எ னம் ( .தா.58);.]

 எ னம்2 egiṉam, ெப. (n.)

   1. நாய்; dog. ( வா.);.

   2. நீர ்நாய் ( டா);; otter. (ெச.அக.);.

     [எ ன் → எ ள் → எ னம். எ ன் = ேவடன், ேவடை்டதாய்.]
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எ னன்

எ னன் egiṉaṉ, ெப. (n.)

   நான் கன்; Brahms who rides on a swan.

     "எ னைன த ய க ல்" ( ப் :609);. (ெச.அக.);.

     [எ ள் + அள்.]

எங்கண்

எங்கண் eṅgaṇ,    . .எ. (adv.) எவ் டம்; which place.

     "எங்கேன " (கந்த .பா ேகா.136);.

     [எங்  → எங்கண்]

எங்க ம்

எங்க ம் eṅgaṇum,    . .எ. (adv.) எங் ம்; everywhere.

     "உலக ெமங்க ம் யக் ம்" (கம்பரா. தாடைக.26);. (ெச.அக.);.

ம. எங்ஙா ம்.

எங்கள்

எங்கள் eṅgaḷ, . .எ. (adj.)

   யாங்கள் (நாங்கள்); என்பதன் ேவற் ைமய , ைப ேயற் ம்ேபா  அைட ம் வ வம்; oblique form of 
1st pers.pl.occurs before case-endings.

     "எங்கள் ெபா மாைன ைமேயார ்ெதா ேதத் ம்" (ேதவா.410.7);. (ெச.அக.);.

   ம. எங்கள்;   க. நா , ஆம், எம்;   ட. எம்;   ேகாத. எம்;   ட., பட. எங்க;   . எங் ெள;   ெத. ஏ . 
ேம ;   ெகாலா. அம்;   நா. ஆம்;   ேகாண். அம்மட் அம்மாட;்   . ஆ , ஆஞ்ஞ;   . எம், ஏம்;மால். எம், 
ஏம்.

     [யாம் → எம் + கள் - எங்கள். இனி, யாம் + கள் - யாங்கள் → எங்கள் என் மாம்.]

எங்களாழ்வான்

 
 எங்களாழ்வான் eṅgaḷāḻvāṉ, ெப. (n.)

   ெவள்ளைறச ்ேசா யர ்(அ . ந்.);; name of a sect of choilars belonging to Tiruvellarai.

     [எங்கள் + ஆழ்வான்.]

எங் த்ைத

எங் த்ைத eṅgittai,    . .எ. (adv.) எவ் டத் ல்; in whelewer place.

     "எங் த்ைதக் கன்மெமலாஞ் ெசய்தா ம்." ( . .10.5);. (ெச.அக.);.

     [எங் ற்ைற → எங் த்ைத →  எங் த்ைத. (ேவ.க.104);.]

எங்

எங்  eṅgu,    எவ் டம்; where.

     "எங் ப்ேபா ய்ேகன்" ( வ்.ெப மாள்.5,5);.

   ம. எங் ;   க. எத்த, எல் ;   ேகாத. எய், எத;்   ட. எத,் எல்;   ட., பட. எல் ;   . ஒ , ஒள்ப;   ெத, எந் , 
எக்கட, எட, ஏட, எசட, எக , எெசா ;   ெகாலா. எத் ன்;   நா. எத் ன்;   பர.் எெதாட் எதெ்தால்;   க. 
எம்ெப;   . இம் ய;   கட, ஏட்;   . எேகர.் எேகா, ஒேவா, எகய்யா;   மால், இக், இெகெனா; ரா, 
அராங், அராேடக்.

     [எ + கண் – எக்கண் → எங்கண்.]

எங் ம்

எங் ம் eṅgum,    . .எ. (adv.) எவ் டத் ம்; everywhere, in all directions.

     "எங் ம் ேபாய்க் கைரகாணா " ( வ்.ெப மாள்.5.5);.

   ம. எங் ம், க. பட. எல் ;ெத. எக்கட.

     [எங்  + உம்.]

எங் ற்ைற

 
 எங் ற்ைற eṅguṟṟai,    . .எ. (adv.) எவ் டம்; which place.

     [எங்  → எங் ற்ைற.]
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எங்ேக

எங்ேக eṅā, . .எ. (adv.)

   1. எங்  பாரக்்க;see ergu.

     "எங்ேக காண்ேக னீன் ழா யம்மான்றன்ைன" ( வ். வாய்.8,5,11);. (ெச. அக.);.

   2. எவ் டம் (ஆ.அக.);; whither, where, to which place.

   ம. எங்ேங;   க., பட. எல் ;ெத. எக்கட.

     [எங்  + எ. 'ஏ' ரிநிைலப் ெபா ளில் வந்த இைடசெ்சால்.]

எங்ைக

எங்ைக eṅgai, ெப. (n.)

   என் தங்ைக; my younger sister. ( க்ேகா.373.உைர.);.(ெச.அக.);.

     [என் + ைக – எங்ைக. ைக = ைம, இளைம, இைளயெபண்.]

எங்ைகச்

 
 எங்ைகச்  eṅgaicci, ெப. (n.)

எங்ைக பாரக்்க see engal. (ெச.அக.);.

     [என் + ைக + அச்  -எங்ைகச் .]

எங்ஙன்

எங்ஙன் eṅṅaṉ, . .எ. (adv.)

   1. எங்ங்னம் பாரக்்க;see ennanam.

     "இைவக ம்ைம யைணயா தகல்வ ெதங்ங்ன்" ( வத கவரக்்கநா.94);. (ெச.அக.);.

   2. எங்ேக; where (ஆ.அக.);.

     [எங்கண் → எங்கனம் → எங்கணம் → எங்ங்ணம் → எங்கள்.]

எங்ங்ணம்

எங்ங்ணம் eṅṅṇam, . .எ. (adv.)

   1. எவ்வா ; how, in what manner.

     "எங்ங்ணம் மறந்  வாழ்ேகன்" ( வ். மாைல.23);.

   2. எவ் டம்; where, to what place.

     " வரக் ெளங்ங்னம் ேபா னார"் (கந்த . தக் கன்மக.52);, (ெச.அக.);.

   3. எத்தன்ைம (ஆ.அக.);; what manner.

   ம. எங்ங்ென;   க. எந்த;   பட, எதெ்த;   ட. எ க;   ேகாத, என்ம், ேயெக;   . ெயதெ்த;   ட, 
ெயன்னென, என்னென;   . ெயன்ச, எஞ்ச;   ெத. எட் ;   ெகாலா, எனன்;   நா. எனன், பர.் என் ;   . 
இன ;   மால். இக்னா; ரா. அமா.

     [எங்கண் → எங்கணம் → எங்ஙணம் → எங்கன்.]

எங்ஙேன

எங்ஙேன eṅṅaṉē, . .எ. (adv.) 

எங்ங்னம் பாரக்்க;see ennanam.

     "எங்ஙேன நீர ் னிவ " ( வாய் ெமா  .45);. (ெச.அக.);.

ம. எங்ஙேன,

     [எங்கள் + ஏ.]
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எசச்ம்

எசச்ம்1 eccam, ெப. (n.)

   1. சச்ம்; remander, remnant, residue.

     " ைன பைக ெயன் ரண்  ெனசச்ம்" ( றள் 674);,

   2. றங்கைட (சந்த );; posterity, offspring.

     "ஆக்கம்…. எசச்த் ற் ேகமாப் ைடத் " ( றள்.112);.

   3. மகன்; son

   4. எச் ல்; orts, remains of food, Spittle, whatever has come in contact with the mouth, as defiling.

   5. பறைவ த யவற் ன் க ; dung of birds, lizards, etc.

     " ரண்டெமான் ெறசச் நீங் த ம்" (நல்.பாரத.ெகள .10);.

   6. ந மணப் ெபா ள் ( லப்.14,108, உைர.);; aromatic substance.

   7. ைற  ( டா.);; deficiency, defect lack

   8. றப் ேல வ ம்

   ைற; deformity at birth of which eight types are mentioned, viz, 

த , உ ப் ல் ண்டம், ன், றள், ஊைம, ெச , மா, ம ள்.

     "எண்ேபெரசச்ம்." ( றநா.28);

   9. எசச்க் ப் ; inference.

     "எசச்ெமன் ப  ெவள்ளேவ னான்…. மைழ நிகழ் ைரத்தல்". (மணி.27.33);. 

எசச் -தல்

எசச் -தல் eccamiḍudal,    20.ெச. . . (v.i.)

   பறைவகள் மலங்க த்தல்; to drop excrement, as birds. (ெச.அக.);.

     [எஞ்  → எச்  → எசச்ம் + இ .]

எசச்ரி-த்தல்

எசச்ரி-த்தல் eccarittal,    4.ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. ன்ன த்  எசச்ரிக்ைக ெசய்தல்; to caution, warn, forewarn. (ெச.அக.);.

   2. அ ைர தல்; to instruct, admonish.

   3. க்கப் பண் தல் (ஆ.அக.);; to awaken.

   க. எசச்ரிக;   . எசச்ரி;ெத. எசச்ரின்க.

     [எ  + த  + ைக - எ த ைக = த் த்தல், ப்பா  த்தல். எ த ைக – எழ்த ைக – 
எழ்சரிைக - எசச்ரிக்ைக → எசச்ரி.]

எ த  என் ம் ெசந்த ழ்ச ்ெசால் எழ்த  என் ம் ைசச ்ெசால்லா ப் ன்னர ்எசச்ரி எனத் ர டத் 
ரி ற்ற . இத ைனத் ர ட ம உசெ்சால் எனலாம்.
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எசச்ரிக்ைக

எசச்ரிக்ைக eccarikkai, ெப. (n.)

   1. ப் ணர் ; caution, circumspection, vigilance. 

அவன் எசச்ரிக்ைக ள்ளவன்.

   2. ன்ன ப் ; prior notice, warning. ெபா  மக்க க்  எசச்ரிக்ைக ெகா த்தாரக்ள்.

   3. அரசர ்ேபான்ற உயரே்பராளர ்அைவக்  வ தைலய த் த்தக்க ம ப் ர  காட் மா  
அ த் ம் ெசால்; exclamatory word enjoining care, silence, uttered In advance on the approach of a king, or any 
exalted personage, attention, called for in an assembly or court.

     "மன்னவரக் ெளசச்ரிக்ைக ேபச" (இராமநா.பா லகா.18);.

   4. எசச்ரிக்ைக என் ம் ெசால் ல் ம் ெதய்வப்பாடல்; hymn sung before an Idol, each of the verses of 
which ends in this word

   5. க த் ; conception.

   6. ஒ  ற் லக் யம்; a class of literary genre.

   க. எ த ெக, எசச்ெர;ெத. எசச்ரிக.

     [எ த தல் → க. எ த ைக → எழ்தரிெக → ெத. எசச்ரி → த. எசச்ரிக்ைக. ப்பா த்தல் என்  
ெபா ள்ப  எ த தல் என் ம் த ழ்ச ்ெசால் கன்னட ெமா வ யாக ெத ங் ல் எசச்ரிக்ைக எனத ்

ரிந்  த ல் வழ ன் ய .]

எசச்ரிப்

எசச்ரிப்  eccarippu, ெப. (n.)

   1. ன்ன ப் ; caution forewarning. (ெச.அக.);.

   2. ஓர ்பாட் ; a kind of song (ஆ.அக.);.

     [எசச்ரி → எசச்ரிப் .]

எசச்வாய்

 
 எசச்வாய் eccavāy, ெப. (n.)

   மலவாய் ( ன்.);; anus.

ம. எசச்வாய்.

     [எசச்ம் + வாய்.]

எசச் ம்ைம

 
 எசச் ம்ைம eccavummai, ெப. (n.)

   பட்டெச ைய உய்த் ணர ைவக் ம் 'உம்' என் ம் இைட ெசால்; particle 'um' suggestive of something 
to be understood. 

சாத்த ம் வந்தான்.

     [எசச்ம் + உம்ைம – எசச் ம்ைம. எஞ் ய ெபா ணரத்்  உம் என் ம் இைடசெ்சால்.]
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எச் ல்

எச் ல் eccil, ெப. (n.)

   1. உ ழ்நீர;் salva, spittle. 

   2 உ ழ்நீரப்ட் த் ய்ைம அ வ  (அ த்தமாவ ); 

 anything defiled by contact with the mouth.

   3. ய்ைம இல்லாத  (அ த்தமான );; anything defiled. அவனி ந்  என்வாய் எச் லா ற் .

   4. உண்  க த்த ச் ல்; orts, refuse of food, leavings.

     "நாய் ற ெரச் ற் ைடயா  பாரத்் க் ம்" (நால .345);.

   5. உடற்கழ கள் (ஆசாரக்.8);; excretions from the body, as faeces urine, semen.

   ம. எச் ல்;   க. எஞ்சல்;   ேகாத. எசல்்;   ட. இ ல்;   ட எச் ;   . எஞ்சல்;   ெத. என் , 
எங் ;   ேகாண், எஞ்க எங் ல்; . எங்நீைர.

     [எஞ்சல் → எஞ் ல் → எக் ல்.]

எச் ல் க -த்தல்

எச் ல் க -த்தல் eccilkaḻittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   எச் ல் டத்ைதத ் ய்ைம ெசய்தல் ( ன்.);; to clear the spot where one has taken food. (ஆ.அக.);.

     [எஞ்சல் → எஞ் ல் → எச் ல் → க .]

எச் லன்

 
 எச் லன் eccilaṉ, ெப. (n.)

   இவறன், ஈயாதவன் (யாழ்.அக.);; miser (ஆ.அக.);.

     [எச் ல் + அன்.]

எச் லாக் -தல்

எச் லாக் -தல் eccilākkudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   உண் ம் ேபா  எச் ல் படச ்ெசய்தல்; to defile food or anything else either by bringing it into contact with the 
mouth or by touching it with the hand that has already come into contact with the mouth.

க. எஞ்ச க.

     [எச் ல் + ஆக் .]

எச் -தல்

எச் -தல் ecciliḍudal,    20. ெச. . . (v.i.)

   உண்ட  டத்ைதச ்சாண ட்  ெம தல்; to clear the place where food has been eaten by smearing cowdung 
and water.

     [எச் ல் + இ .]

எச் ைல

 
 எச் ைல eccililai, ெப. (n.)

   உண  உண்ணப்பட்ட இைல; leaf-plate from which food has been eaten.

க. எஞ்செலெல.

     [எச் ல் + இைல.]

எச் ரண்

 
 எச் ரண் ecciluraṇ, ெப. (n.)

   உண  ஞ் ய ண ; refuse or remains of food. (சா.அக.);.

     [எச் ல் + ஊன்.]
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எச் றல்

 
 எச் றல் ecciluṟal, ெப. (n.)

   எச் ல் வா தல்; secretion of saliva. (ெச.அக.);.

     [எச் ல் + ஊறல்.]

எச் ெல -த்தல்

எச் ெல -த்தல் eccileḍuttal,    4. ெச. . . (v.i.)

   எச்  ைலைய யகற் தல்; to remove the leaf-plate after one has eaten from it.

     [எச் ல் + எ .]

எச் ற்கல்ைல

 
 எச் ற்கல்ைல ecciṟkallai, ெப. (n.)

   உண்ட ைதய  ைலக்கலம்; plate of leaves sewn together from which food has been eaten.

     [எச் ல் + கல்ைல.]

எச் ற்

 
 எச் ற்  ecciṟkuḻi, ெப. (n.)

   எச் ைல ம் பள்ளம்; pit in the backyard of a house for throwing used leaf-plates.

   ம. எச் ல் ;   க. எஞ்ச ணி;ெத. எங்  ந்த.

     [எச் ல் + .]

எச் ற்ப

எச் ற்ப 1 ecciṟpaḍuttal,    18. ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. எச் லாக்  பாரக்்க;see accil-akku-

   2. ண்ப த்தல்; to cause a sore, to injure

     "இ ம்ெபச் ற் ப த்த மாரப்ர"் ( வக.2353);.

   3. கன்னிைம ெக தல்; to deprive a damsel of her virginity, either by force or with her consent (W.);.

     [எச் ல் + ப .]

 எச் ற்ப 2 ecciṟpaḍudal,    20. ெச. . . (v.i.)

   உ ழ் நீரப்ட் த் ய்ைம ெக தல்; to become defiled, as food by contact with the mouth.

     [எச் ல் + ப .]
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எச்

எச் 1 eccu, ெப. (n.)

   ைற; delect.

     "எச் நாட்டங் ெகா " (இர  ைற .29);.

     [எஞ்  → எச் .]

 எச் 2 eccu, ெப. (n.)

 in

   1. ; to excess, increase. 

   2. (இைச); உயரந்்த இைச; high pitch, (in music); opp to தக் . அவன் எச் ேல பா றான்.

ம., க., ெத., பட. எச் .

     [எஞ்  → எச் . எஞ்  = தல்.]

 எச் 3 eccudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   வணங் தல்; to worship.

     "ெப மாைன ெயச் ம யாரக்ட் ல்ைல  டர ்தாேன". (ேதவா.410,10);.

     [ஏத்  → எத்  → எக் .]

எசே்சா

எசே்சா  eccōṟu, ெப. (n.)

எற்ேசா  பாரக்்க;see ercoru. (I.M.P.Sm.2);.

     [எற்ேசா  → எசே்சா .]

எசப்

 
 எசப்  esappu, ெப. (n.)

   ெபா ள் ற்பைன ல் இ தரத்தாைர ம் இைச க் ம் யற் ; தரவாளித ்ெதா ல், தர ; brokerage.

     [இைச → இைசப்  → எசப் .]

எசப் ச ்ெசல

 
 எசப் ச ்ெசல  esappusselavu, ெப. (n.)

   தர  ெகா த்தற் ப் க் ஞ் ெசல ; brokerage expe. nses in business (Loc.);.

     [இைசப்  → எசப்  + ெசல .]

எசர்

 
 எசர ்esar, ெப. (n.)

   உைலநீர;் water in a pot set over the fire for boiling rice. (இ.வ.);.

   க. எசர;்   ெத. எச ;பட. எச .

     [ெபயல் → ெபசர ்→ எசர.் (ெகா.வ.);.]

எசர்கட் -தல்

எசரக்ட் -தல் esarkaṭṭudal,    5. ெச. ன்றா , (v.t.)

   உைல நீர ்ைவத்தல் (இ.வ.);; to keep a pot of water over the fire for boiling rice.

     [எசர ்+ கட் . எசர ்கட் தல் என் ம் ைசசெ்சால்லாட்  த க் த் ேதைவ ல்லாத .]
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எசலாட்டம்

 
 எசலாட்டம் esalāṭṭam, ெப. (n.)

இகலாட்டம் பாரக்்க;see lgalattam.

     [இகலாட்டம் → எகலாட்டம் → எசலாட்டம்.]

எெச

 
 எெச  eseli, ெப. (n.)

   ர ைக; contradicting.

     [இக  → எக  → எச . (ெகா.வ.);.]

எஞ்சல்

எஞ்சல்1 eñjal, ெப. (n.)

   1. ைற; defect blemish.

     "எஞ்ச  லமரர ் ல தல்" ( ல். வாய்.3.6,9);.

   2. ங் தல்; contracting, shrinking.

   3. அற்ெறா ைக; extinction.

     "வ ெயஞ்ச ெலஞ்ஞான்  ல்" ( றள்.44);. (ெச.அக.);.

   க. எஞ்சல்;   ெத. எங் ;   ேகாண். ெயங் ல்;மால். எங்ேக.

     [இஞ்  → எஞ்  → எஞ்சல்.]

 எஞ்சல்2 eñjal, ெப. (n.)

   1. ஞ் தல், அ கரித்தல், தல்; exceeding, expanding

   2. யாதல்; remaining. (சா.அக.);

     [எ → எச்  → எஞ்க → எஞ்சல்.]

எஞ்தலார்

எஞ்தலார ்eñtalār, ெப. (n.)

   யவர;் strangers.

     "எஞ்சலார ்ெசான்ன ெதவன்வா  ேதா " ( லப்.18, 24);.

     [எஞ்  + அல்-எஞ்சன்2 + ஆர.் எஞ்சல் = தல், ெச க் .]

எஞ்ச -த்தல்

எஞ்ச -த்தல் eñjalittal,    4.ெச. ன்றா  (v.t.)

   எஞ்சல், ைற  ெசய்தல்; to bring discredit upon to cause degradation, as of a person;

 to cause discomfiture

     "பைடக்கடலா லமேரசைன ெயஞ்ச த் ட" (ஞானவா. தாம யாள.21);.

     [எஞ்சல் = எஞ்ச .]

     [எஞ்  + ஆ + ைம - எஞ்சாைம. 'ஆ' எ.ம.இ.

     "ைம" - பண் ப் ெபயரீ .]

எஞ் நில்(ற்)-த(ற)ல்

எஞ் நில்(ற்)-த(ற)ல் eñjinilṟtaṟal,    14.ெச. . . (v.i.)

   1. ெதாக் நிற்றல்; to be elliptical, as a word

     "ெசால்ெலன் ம் தனிைல மாத் ைர தன் ள்ேளேய எஞ் நிற்ற லல்ல " (ெதால்ெசால்.441.உைர.);.

   2. ஒ ந்  நிற்றல்; to remain, to be left உணரத்் தற்  இட ன்  எஞ் நின்ற ெசால் லக்கணங்கைள. 
(ெதால்,ெசால். 397.உைர.);.

     [எஞ்  → எஞ்  + நில்.]
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எஞ் யெசால்
ெனய்தக் றல்

எஞ் யெசால் ெனய்தக் றல் eñsiyasolliṉeytakāṟal, ெப. (n.)

   ெசான்னவற்றால் ெசால்லாதனவற்ைற ம் உய்த்த மா  ைகயா ய ஓர ்உத் . 
(நன்.14);;     [எஞ் ய + ெசால் ன் + எய்த + றல்.]

எஞ்

எஞ் 1 eñjudal,    15.ெச. . . (v.i.)

   1. ைறதல்; to lack, diminish, to be deficient.

     "எஞ்சா ன்ன ண் ளி ெகாள்ள" ( வாச.3.76);.

   2. ெக தல்; to be spoiled, injured, marred.

     "வைகெய ல் வனப்ெபஞ்ச" (க த்.17.13);.

   3. ஒ தல் ( றள். 382);; to cease. 

   4. (இலக.); ெதாக் நிற்றல்; to be elliptical, as a word-to.

     "ெசால்லளவல்ல ெதஞ்  த ன்ேற" (ெதால். ெசால்.441);.

   5. ெசய்யாெதா தல்; to refrain

     "இ  பயப் ம் எஞ்சா " ( றள்.690);.

     [இஞ்  → எஞ் , இஞ் தல் = உ ஞ் தல், உள்ளி த்தல், ைறதல், ெக தல்.]

 எஞ் 2 eñjudal,    15.ெச. . . (v.i.)

   1. யாதல்; to remain, to be left behind, to survive.

     "எஞ் னா  ரிவ் லகத் ல்" (நால .21);.

   2. கடத்தல்; to transgress, go beyond, overstep.

     "இரக்  வாேர ெனஞ் க் ேறன்" (ப ற் ப்.61,11);.

எஞ்ஞான் ம்

எஞ்ஞான் ம் eññāṉṟum, . .எ. (adv.) 

எக்கால ம்

 always, ever.

     "வ ெயஞ்ச ெலஞ்ஞான்  க ( றள்.44);.

     [எ + ஞான்  + உம்.]

எட்க

எடக்  eṭkasi, ெப. (n.)

எள்ளாற் ெசய்யப்பட்டேத

உண , எள் ண்ைட ( லப்.12.37.உைர);. ca

 prepared with sesame seed.

     [எள் + க .]

எட்க

எடக்  eṭkasivu, ெப. (n.)

எடக்  பாரக்்க. ( ல

   5-68, உைர.);see etkasi.

     [எள் + க .]

எட்கைட

 
 எடக்ைட eḍkaḍai, ெப. (n.)

   எட் ைட பாரக்்க; s

 et-kidai.

     [எள் + ைட – எட் ைட → எடக்ைட.]
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எட் ைட

எட் ைட eḍkiḍai, ெப. (n.)

   எள்ளள  இடம்; spa occupied by a sesame seed.

     "எட் ைட... மாத் ைர ெவளி ட ் ைழ ல்கற் " (கடம்ப. .இல்லாசங் ர 476);.

     [எள் + ைட. ைட = டத்தற் ரிய இடம்.]

எட் ைட, எள்ளிைட, எடக் , எள்ளள  என் ம் ெசாற்க கக் ய அ ப்பைட நீட்டலள  
த்தைவ.

எட்ேகா

 
 எட்ேகா  eṭātu, ெப. (n.)

   எள்ளின் ேமற்ேறா (சங்.அக.);; sesame husk,

எட்சத்

எடச்த்  eṭcattu, ெப. (n.)

   நல்ெலண்ெணய் (ைதல ைதல.134);; oil extracted from sesame.

     [எள் + அத் .]

எட்ேசா

 
 எட்ேசா  eṭcōṟu, ெப. (n.)

   எள்ளிட்  ஆக் ய ேசா (யாழ்.அக.);; boiled rice mixed with powdered sesam seeds.

ம. என்சே்சா .

     [எள் + ேசா .]

எட்ட

 
 எட்ட eṭṭa,    . .எ. (adv.) ேசய்ைமயாக; far of furth

 away, out of the way. எட்டநில் (உ.வ.);

     [எ → எட்  → எட்ட ஏ → எ (உயரம், நீட் , ெதாைல ]

எட்டக்கட் த-தல்

எட்டக்கட் த-தல் eṭṭakkaṭṭudadal,    5.ெச. . . (v.i.)

   ெந ங்  வாரா த்தல்; to keep away, hold of

மைழ எட்டக் கட் ட்ட  (இ.வ.);.

     [எட்ட + கட் .]

எட்டக்கரம்

எட்டக்கரம் eṭṭakkaram, ெப. (n.)

   மால் வ பா ற்கான எடெ்ட த்தாலா ய மந் ரம்; manta

 prayer of eight syllables in honour of Visnu.

     "அரங்க ெனட்டக்கரேம" (அஷ்டப். வரங்கத்தந்.27);.

   2. எட் ெட த்  பாரக்்க;see etteluttu.

     [எட்  + அக்கரம்.]

எட்ட ச் வடன்

 
 எட்ட ச் வடன் eḍḍaḍiccuvaḍaṉ, ெப. (n.)

எட்ட  ரியன் பாரக்்க;see ettadi-viriyan.

ம. எட்ட ச் வடன்.

     [எட்  + அ  + கவடன்.]
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எட்ட ப்பறைவ

எட்ட ப்பறைவ eḍḍaḍippaṟavai, ெப. (n.)

   ம் ள்; fabled eight-footed bird.

     "எட்ட ப் பறைவ க் ைட ரிஞ் ம்" (ேச .கந்த:58);.

     [எட்  + அ  + பறைவ - எட்ட ப்பறைவ. ெதாள்  காலத் ல் எட்ட  நீள ள்ள ெகா ய பறைவ 
இ ந் க்க லாம் எட்ட ைய எட்  கால்களாகப் ற்காலத்தார ் றழக் க  எண்காற் ள் எனப் 

செ்சால் பைடத்த  ஒவ்வாத கற்பைனயா ம்.]

எட்ட மான்

 
 எட்ட மான் eḍḍaḍimāṉ, ெப. (n.)

எண்கால் வ ைட

பாரக்்க;see enkal-varudai.

ம. எட்ட மான்.

     [எட்  + அ  + மான்.]

எட்ட ரியன்

 
 எட்ட ரியன் eḍḍaḍiviriyaṉ, ெப. (n.)

   ரியன் பாம்  வைக; a viper.

ம. எட்ட ரியன்.

     [எட்  + அ , ரியன், க த்த ம் எட்ட  ேபாதற்  ன் ஆைளக் ெகான் ம் நச் த் தன்ைம 
வாய்ந்த  என்  க தப்பட்டதால் ெபற்றெபயர ்என்பர.் எட்ட  நீளம் த்த தாகலாம்.]

எட்டம்

எட்டம்1 eṭṭam, ெப. (n.)

   1. உயரம், ெதாைல

 height, distance.

   2. நீளம்; length.

     " ன்   ெகாண் வந் ைணக்க எட்டம் ேபாராைமயாேல" (ஈ .4.1.5);.

   க. எத்தர; E height.

     [எண் → எட்  + எட்டம்.]

 எட்டம்2 eṭṭam, ெப. (n.)

   அைடதற் ெகளிதாந்தன்ைம; accessibility.

     [அண் → அட்  → எட்  → எட்டம்.]

எட்டம்பற் -தல்

எட்டம்பற் -தல் eṭṭambaṟṟudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைடத்தல் (யாழ்.அக.);; to be available. (ெச.அக.);.

     [எட்டம் + பற் .]

எட்டமன்

எட்டமன் eṭṭamaṉ, ெப. (n.)

   ெநல்ேவ  மாவட்டம் எடை்டய ரத்  நிலக் ழாரின் பட்டப்ெபயர;் title of the Zamindars of Elaiyapuram 
in the Tinnevelly District.

     " மார ெவட்டமைனச ்ேசர" (தனிப்பா.1317:7);

     [எட்டய ரம் → எட்டம் → எட்டமள்.]
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எட்டர்

 
 எட்டர ்eṭṭar, ெப. (n.)

   அரச க்  நா ைகக் கணக் க் ம் மங்கலப்பாடகர ்( வா.);; panegyrists in ancient royal households 
whose duty it was to tell the hours to the king.

     [எ  → ஏட்டர ்→ எட்டர.்]

எட்ட -தல்

எட்ட -தல் eḍḍaviḍudal,    18.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. றைரக் ெகாண்  ெசய்  ெதரி த்தல்; to communicate, inform. 

அவ க்  இந்தச ்ெசய் ைய எட்ட .

   2. பரப் தல்; to spread over.

     "எட்ட ட்ட மண ெலக்கர ்(ேதவா,360,8);.

     [எட்ட + .]

எட்டன்

எட்டன்1 eṭṭaṉ, ெப. (n.)

எட்டமன் பாரக்்க;see ettaman

     "ேவங்கேடசெரட்டன்" (தனிப்பா.1314,1);.

     [எட்டமன் → எட்டன்.]

 எட்டன்2 eṭṭaṉ, ெப. (n.)

   டன் (இ.வ.);; boor, fool.

   க. எட்ட;ெத. எடெ்ட.

     [இ ைத → எ ைத → எட்டன்.]

     [எட்டன் + மட்டம்.]

எட்டன்மட்டம்

எட்டன்மட்டம் eṭṭaṉmaṭṭam, ெப. (n.)

   16. உைர.); time-measure in music.

     [எட்டன் + மட்டம்.]

எட்டாக்ைக

 
 எட்டாக்ைக eṭṭākkai, ெப. (n.)

   ெதாைலவான இடம்; distant place, place out of reach. 

அவன் எட்டாக்ைக ல் இ க் றான். (இ.வ.);.

     [எட்  + ஆ + ைக – எட்டாக்ைக. 'ஆ' எ.ம.இ. .]

எட்டாம்

 
 எட்டாம் eṭṭām, .ெப.எ. (adj.)

எட் ன், எட்டாவ

   எண்ணின்; the eighth.

ம. எட்டாம்.

     [எட்  + ஆம்.]
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எட்டாமாறல்

 
 எட்டாமாறல் eṭṭāmāṟal, ெப. (n.)

எட்டாங்காய்சச்ல்

பாரக்்க (சா.அக.);;see estan-kayccal.

எட்டா டம்

 
 எட்டா டம் eḍḍāmiḍam, ெப. (n.)

ேகாள்களின் எட்டாம்

   இடம்; eighth house of the zodiac (ேசரநா);.

ம. எட்டா டம்.

     [எட்  + ஆம் + இடம்.]

எட்டா ட்

எட்டா ட்  eṭṭāmuṭṭi, ெப. (n.)

   அகலக் ைற  (ம .க. 1,76);; insufficient width. 

இந்த ேவட் , உயரமாக இ க் ம் அவ க்  எட்டா ட் யாக இ க் ற . (உ.வ.);.

     [எட்  + ஆ + ட்  – எட்டா ட் . 'ஆ' எ.ம.இ.நி ட்  → ட்  ( ைறவான );.]

எட்

எட் 1 eṭṭi, ெப. (n.)

   நச் த் கைளக் ெகாண்டமரம்; strychnos nux-vomica, strychnine-tree. M.tr.

     "எட்  ப தெ்தன்ன ஈயாதார ்வாழ்ந்ெதன்ன?" (பழ.);.

   ம. எட் ;க. இட் , இட்டங் , இடெ்ட, ஈடங் .

     [இள் → இட்  → இட்  → எட் .]

காஞ் ரங்காைய எட் க்காய் எனப் ெபா ள் ெகாண்  எட்  ையக் காஞ் ரமரம் எனப் றழப் ெபா ள் 
ெகாள்வ  தவ . இரண் ம் ெவவ்ேவ  மரங்கள்.

 எட் 2 eṭṭi, ெப. (n.)

   எண்வைகப் பண் களால் றந்த வணிக க்  அரசன் வழங் ம் ம ப் ர  ; title of distinction 
conferred on persons of the merchant community encouraging their eight noble qualities.

     "எட்  சாயல னி ந்ேதான் றன " ( லப்.அைடக்கல.193);.

   ம. எட் ;   ரா. ெசட் ;மரா., ச.் ேசட்.

ேநரை்ம ம் வாய்ைம ம் வாய்ந்தவன்.]

நாட் ன் ெபா ளியல் வாழ்க்ைகக் க் ைல  ேநரா வண்ணம் ேநரை்மயாக வாணிகத் ெதா ல் 
நைடெப வதற்காகப் பண் ெதாட்ேட த ழ்ேவந்தர ்வணிகரக்்  'எட் ' என் ம் பட்டம் தந் , எட் ப்  
எ ம் ெபாற் ச் ட்  எட் ப் ர  என் ம் நிலக்ெகாைட யளித் ப் பாராட் னர.் இதைன வாைகத் 

ைண ன் உட் ரிவாக

     "எட்  வைக த ய அைவயத்தா ம்" என்  ெதால்காப் யர ் ப் றார.் அரசனின் 
எண்ேபராயத் ல் றந்த வணிக ம் இடம் ெபற்  ந்தனர.்

எட் க் கசப்

 
 எட் க் கசப்  eṭṭikkasappu, ெப. (n.)

   கக் கசப் ; extreme bitterness. (சா.அக.);.

     [எட்  + கசப் .]
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எட் க்காய்

 
 எட் க்காய் eṭṭikkāy, ெப. (n.)

   எட்  மரத் ன் காய். இ  உ ண்ைடயாக ம் ெமன்ைமயாக ம் ய ஆப் ள் 
பழமள ள்ளதா க் ம்; berry of the nux-womica tree. It is round smooth, and about the size of a small apple. 
(சா.அக.);.

     [எட்  + காய்.]

எட் ேநாக் -தல்

எட் ேநாக் -தல் eṭṭinōkkudal, ெச. . . (v.i.)

   1.

   அண்ணாந்  பாரத்்தல்; to look up.

     "இஃ ட்ேடா

ளாரெ்காெலன் ெறட்  ேநாக் னன்" (ெப ங்.நரவான.8.82);.

   2. தா ப்பாரத்்தல்; to stretch oneself and see.

     [எட்  + ேநாக் .]

எட் ப்பழம்

 
 எட் ப்பழம் eṭṭippaḻm, ெப. (n.)

   எட் மரத் ன் பழம்; etti fruit. (சா.அக.);.

     [எட்  + பழம்.]

எட் ப் ர

எட் ப் ர  eṭṭippuravu, ெப. (n.)

வாணிகத்தாற்

   றந்ேதாரக்்  அரசன் ெகா த்த நிலம் (நன்.158,ம ைல.);; land presented by the king to erminent merchants.

     [எட்  + ர .]

எட் ப்

எட் ப்  eṭṭippū, ெப. (n.)

எட் ப் பட்டம் ெபற்ற

   வணிகரக்்  அரசர ்ெகா க் ம் ெபாற் ; golden flower gifted by a king to the distinguished member of the vaisya 
community on whom the title of etti has been conferred.

     "எட் ப் ப்ெபற் " (மணிேம.22-115);.

ம. எட் ப் .

     [எட்  + .]

எட்  மரம்

 
 எட்  மரம் eṭṭimaram, ெப. (n.)

ைகப் த்தன்ைம ள்ள

   மரம்; strychnine tree, nux-vomica.

க. இட் .

     [எட்  + மரம்.]

எட் ல்பத் ல்

எட் ல்பத் ல் eṭṭilpattil, . .எ. (adv.)

   1. எட்  அல்ல  பத்  நாளில்; in eight or ten days. 

   2 இைட ைடேய (யாழ்.அக.);; now and then, occasionally.

     [எட் ல் + பத் ல்.]
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எட்

எட் 1 eṭṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   1. ஒன்ைறயைடய ெந ங் தல்; to reach up to.

     " ைறைய ெயட் னள் த் " (கம்பரா. த் ர.22);.

   2. ட் தல்; to come within reach, approach. 

ைககக்  எட் ன  வாய்க்  எட்ட ல்ைல.

   3. அகப்ப தல்; to be attained, realised, gained.

     " ன்னம் பார ்…. ேதட  ெமட்டா" (பாரத.அ ச் னன் ர.்18);.

   4. லப்ப தல்; to be with mental grasp, within the powers of comprehension.

     "எண் தற்ெகட்டா ெவ லார ்கழ ைறஞ் " (  வரச்.122);.

   5. நீர ்க த் க்  ேமற்படா த்தல் (யாழ்ப்.);; to be so shallow, as water, as not to submerge one.

   6. தா ப் பாய்தல்; to spring, leap up or forward.

     "எட் ன வயவரிெயன" (இர . க் .89);.

   7. ல தல்; to go out of reach, move away from.

     "எட் யன்ன ரிந் பறக்க" (அரிச.் :நாட் ,51);.

   8. நீளம் ேபா யதாதல்; to be sufficient in length so as to reach, as a rope, the water in a well. 

ணற் க்  இந்தக் க  எட்டா .

ம. எட் , க. எண் .

எட் க்கண் ட்ெட
-தல்

எட் க்கண் டெ்ட -தல் eṭṭukkaṇviṭṭeṟidal,    2.ெச. .  (v.i.)

   எங் ந் தன் அ காரஞ் ெசல் தல்; to exercise authority everywhere as of one had eight eyes;

 lo have very wide influence.

     [ எட்  + கண் + ட்  + எ . எட் க்கண் = எண் ைசக்கண்.]

எட் க்காற் ச்

 
 எட் க்காற் ச்  eṭṭukkāṟpūcci, ெப. (n.)

   லந் ப் ச் ; spider, so called because it has eight legs.

ம. எட் காலன், எட் கா .

     [எட்  + கால் + ச் .]

எட் க்ெகாண்டார்

எட் க்ெகாண்டார ்eṭṭukkoṇṭār, ெப. (n.)

எண் ேதான்றலா ய (அட்ட ரத்்த ைடய); வெப  மான். Siva, as having attamurtam.

     "எட் க் ெகாண்டார ்தைம" ( ந் .24);.

     [எட்  + ெகாண்டார.்]

எட் சச்ார்

 
 எட் சச்ார ்eṭṭuccār, ெப. (n.)

   இரண்  கட்டா ள்ள ச ர  (யாழ்ப்.);; two four-square houses connected together.

     [எட்  + சார.்]

எட் செ்சய்-தல்

எட் செ்சய்-தல் eṭṭucceytal,    1.ெச. . . (v.i.)

   ல வ ப்பாரிைடேய ஒ வர ்இறந்த எட்டாம் நாளில் ெசய் ம் றப் ச ்சடங் ; to perform special 
ceremonies on the eighth day after a person's death, among certain castes.

     [எட்  + ெசய்.]
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எட் ைண

 
 எட் ைண eṭṭuṇai, ெப. (n.)

   எள்ளள ; size of a single grain of sesame of the size or weight of a sesamum seed, very little.

ம. எள்ளள .

     [எள் + ைண.]

எட் த் க்

 
 எட் த் க்  eṭṭuttikku, ெப. (n.)

   எண் ைச; eight directions, viz., the four cardinal points and the four between them.

ம. எட்  க் .

     [எட்  + க் . லக → க் .]

எட் த்ெதாைக

 
 எட் தெ்தாைக eṭṭuttogai, ெப. (n.)

   ஈரா ரம் ஆண்  கட்  ன்னரத்் ெதா க்கப்பட்ட நற் ைண, ந் ெதாைக, ஐங் , 
ப ற் ப்பத் , பரிபாடல், க தெ்தாைக, அகநா , றநா  ஆ ய எட் த் ெதா ப்  ல்கள்; eight 
anthologies of the Sangam period.

     "இத் றத்த ெவட் தெ்தாைக" (தனிப்பா.);.

     [எட்  + ெதாைக.]

எட்ெடட்

எடெ்டட்  eṭṭeṭṭu, ெப. (n.)

   எட் ன் மடங் ; eight multiplied by eight i.e. 64. (ஆ.அக.);.

ம வ. எண்ெணண்.

   ம. எடெ்டட் ;க. எண்டெ்டண்ட் .

     [எட்  + எட்  - எடெ்டட் .]

எட்பக

எட்பக  eṭpagavu, ெப. (n.)

   1. எள்ளள  என் ம் கச ்  நீட்டலள ; very small linear measure.

   2. கச் ைம; very little, tiny.

     "எட்பகவன்ன ைமத்ேத ஆ ம்" ( றள்.889);.

     [எள் + பக  - எட்பக  = எள்ளள .]

எட்பா

எட்பா  eṭpāku, ெப. (n.)

   1. எள் ப்பா ; sweet paste made of sesame seeds.

     [எள் + பா .]

எட்

 
 எட்  eṭpū, ெப. (n.)

   எள் ெச ன் ; flower of the plant sesamurn indicum.

ம. எள்ப் .

     [எள் + .]
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எடார்

 
 எடார ்eṭār, ெப. (n.)

   பரந்தெவளி, ெவளி டம்; plain open field.

ெத. எடாரி.

     [இைட → இடார ்→ எடார.்]

எடார்ெவளி

 
 எடாரெ்வளி eṭārveḷi, ெப. (n.)

   ெவட்டெவளி; vacant forlorn land. 

கா ெவட்  அந்த இடெமல்லாம் எடார ்ெவளியா ட்ட . (இ.வ.);.

     [எடார ்+ ெவளி.]

எ

எ 1 eḍuttal,    4. ெச.  (v.i.)

   1. உயரத்் தல்; to take up, raise.

     "பாண் ெல த் பஃறாைர" ( க்ேகா.249);.

   2. க் ப் த்தல்; to hold up எ க்கப்பட்ட ைடநிழ ேல (க த்.9,உைர.);.

   3. ேமற் ெகாள் தல்; to undertake, take in hand. 

அந்தச ்ெசயைல எ த் க் ேறன்.

   4. ரட் தல்; to recruit.

     " லேசைனெய த் ெத க் ெகாள்ெகன்றான்" (  ைள.ெமய்க்கா.5);.

   5. ெதரிந்ெத த்தல்; to select, choose.

     "எ த்தணி ைகேய ைவைள யாரப்்ப" ( க்ேகா.352);,

   6. ைலக்  வாங் தல்; to buy, as in a bazaar, to purchase, as in auction

   7. நீக் தல்; to remove, take off வண்ணான் ஆைட ல க்ெக ப்பான்.

   8. வா டெ்காள் தல்; to take into the mouth, as fish the bait.

     " ண் ெல த்த வரால்" ( க்ேகா. 249);.

   9. எ த்  வளத்தல்;   10. வா ெலெல த்தவரா வர"் ( க்ேகா.249);.  

   வா ெல த்தல்; to vomit. 

சாப் ட்ட ெதல்லாம் எ த் ட ்டான்

எ க்கல்

எ க்கல் eḍukkal, ெப. (n.)

   1. க் ைக; lifting.

     "எ க்கல் ெசல்லா ழப்பவன் ேபால" (க த்.38);.

   2. அள ட்ட ைக; conceiving, comprehending.

     "ஞானங்களா ெல க்க ெலழாத ெவந்தாய்" ( ல். வாய்,2,3,5);.

     [எ  → எ க்கல்.]
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எ

 
 எ  eḍuāli, ெப. (n.)

   ைம ; porterage, hire for carrying a burden. 

அவ க்  எ  கட்டா .

     [எ  + .]

எ

எ  eḍuāṟu, ெப. (n.)

   பங்  ரித்தல் ( க் ர நீ .12);; partition, a part to be set aside, a surplus (taken by any one beyond his actual 
share);. (ேசரநா.);.

ம. எ .

     [எ  + .]

எ த்தைக

எ த்தைக eḍuttagai, ெப. (n.)

   1. ஓங் யைக; raised

 hand

   2. அ காரம்: power அவ க்  அவ்வள

எ த்தைகயா? (இ.வ.);.

க. எத் ைக, எத்  ெகய்.

     [எ  → எ த்த + ைக.]

எ த்த மடக்

எ த்த மடக்  eḍuttaḍimaḍakku, ெப. (n.)

   1. ஒ வர ்ெசான்னைதக் ெகாண்ேட ம க்ைக; confuting a person by using his own arguments.

   2. ன்ெசன்  த க்ைக; forestalling a person in word or action in order to thwart him.

   3. இைட ற் ற த் ப் ேப ைக; interrupting one while he is speaking.

   4. அஞ்சேவண் ய தற்  அஞ்சாைம; rashress. 

   5 ைர  (யாழ்.அக.); 

 suddenness.

     [எ  + எ த்  + அ மடக் .]

எ த்த ைவ-த்தல்

எ த்த ைவ-த்தல் eḍuttaḍivaittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   1. அ ெபயரத்்  நடத்தல்; to raise the foot and step forward, as a child or a feeble person.

   2. பாதத்ைதத ் க்  ைவத்தல்; raising and planting of the foot slowly as do debilitated or sick persons.

   3. தளர ்நைடயாய் நடத்தல்; taking a leisurely, light walk (சா.அக.);.

     [எ த்  + அ  + ைவ.]

எ த்தப

எ த்தப  eḍuttabaḍi, . .எ. (adv.)

   1. உடேன; immediately, at once, promptly. 

எ த்தப  வா. (இ.வ.);.

   2. ன்னணிய ன் ; extemporaneously, without previous preparation.

ம. எ த்தப .

     [எ த்த + ப . ப  = நிைல.]
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எ த்தெமா

எ த்தெமா  eḍuttamoḻi, ெப. (n.)

   1. எ த் க்காட் ; illustration, example (Logic);.

     "ஏ க்களா  ெம த்தெமா யா ம்" (ேதவா.1118.5);.

   2. உயரத்் ய ர ல்

   றைர அடக் ப் ேப ம் ேபச் ; authoritative or dictative terms.

     [எ  + எ த்த + ெமா .]

எ த்தெமா
ெனய்தைவத்தல்

 
 எ த்தெமா ெனய்தைவத்தல் eḍuttamoḻiyiṉeytavaittal, ெப. (n.)

     [எ த்த ெமா ன் + எய்தைவத்தல்.]

எ த்தல்

எ த்தல் eḍuttal, ெப. (n.)

   1.நி த்தலள ; weight measurement by balance.

     "எண்ணெல த்தல்" (நன்.368);.

   2. எ த்தேலாைச; acute accent, sharp

 Tone.

     "எ த்தல் ப த்த ன த ழப் ன்" (நன்.88);.

   3. ெவளி ெல த்தல்; to bring out.

     [எ  → எ த்தல்.]

எ த்தலளைவ

எ த்தலளைவ eḍuttalaḷavai, ெப. (n.)

   நிைற (நன்.290, த்,);; weight in a scale.

     [எ த்தல் + அளைவ.]

எ த்தலளைவயா
ெபயர்

எ த்தலளைவயா ெபயர ்eḍuttalaḷavaiyākubeyar, ெப. (n.)

   அளைவயா ெபயர ்வைக (நன்.290.உைர.);; metonymy, in which weight is used for the article weighed, one of four 
kinds of alava-y-agu-peyar.

     [எ த்தல் + அளைவ + ஆ ெபயர.்]

எ த்தேலாைச

எ த்தேலாைச eḍuttalōcai, ெப. (n.)

   உயரத்் க் ம் ஓைச; acute accent, sharp tone. ற்படக் ளந்தெவன எ த்தேலாைசயாற் றேவ 
(ெதால்,ெபா ள்.1. உைர.);.

     [எ த்தல் _ ஓைச.]

எ த்தள

எ த்தள  eḍuttaḷavu, ெப. (n.)

   ஒ  பைழயவரி (S.1.1.i.103);; ancient village cess.

     [எ  → எ த்  + அள .]

எ த்தன்

 
 எ த்தன் eḍuttaṉ, ெப. (n.)

   எ , ெபா மா  (யாழ்.அக.);; pack ox.

     [எ  → எ த்தன். எ த்தல் = மத்தல்.]

எ த்தாட்

 
 எ த்தாட்  eḍuttāḍci, ெப. (n.)

   பயன்ப த்தம், வழக் ; usage.

     [எ  → எ த்  + ஆட்  – எ த்தாட்  (எ த்தா தல், பயன்ப த் தல்);.]
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எ த்தாள்( )-தல்

எ த்தாள்( )-தல் eḍuddāḷḷudal,    10.ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. வழங் தல்; to use, as utensils;

ேதநீர ்அ ந்தகண்ணா  வைளைய எ த்தா றார.்

   2. ேமற்ேகாள் காட் தல்; to quote as an expression. 

இவர ் க் றைள அ க்க  எ த்தா றார.்

     [எ த்  + ஆள்.]

எ த் யல் ள

எ த் யல் ள  eḍuttiyalkiḷavi, ெப. (n.)

   ேமற்ேகாள் காட் தல்; illustration.

     "எ த் யல் ள ேயாேட க் காட் " (ெப ங்.உஞ்ைச.35,143);.

     [எ த்  + இயல் + ள .]

எ த்

 
 எ த்  eḍuttu, ெப. (n.)

   ைம (யாழ்.அக.);; burden.

     [எ  → எ த் .]

எ த் க்கட்டல்

எ த் க்கட்டல் eḍuttukkaḍḍal, ெப. (n.)

   1. தாங் ப் ேப தல், சாரப்ாக நின்  தல்; support, buttress. 

அவ க்காக இவன் எ த் க்கட் ப் ேப றான் (உ.வ.);.

   2. உயரத்் க் கட் தல்; to bind or tie up at a considerable height.

     [எ த்  + கட்டல்.]

எ த் க்கட்

எ த் க்கட் 1 eḍuttukkaḍḍi, ெப. (n.)

   1 கட்டடவைக (E);;எ ரி சே்சாழன் ெவ த் க்கட் ேல தன் ெசய்  (S.I.l.vi.492);.

   2. உயரமாகக் கட்டப்பட்ட இடம்; high or raised structure.

   3. ஆைடைய வரிந்  கட் தல் (ேசரநா);; to tighten the dress around the Waist.

ம. எ த் க்ெகட் .

     [எ  → எ த்  + கட் .]

 எ த் க்கட் 2 eḍuttukkaḍḍi, ெப. (n.)

   1. வரின் தைல வரிக்கட் ; coping, covering course of a wall.

   2. ைகப் ச ் வர ்(I.m.p.Pd.163);; parapet wall.

     [எ த்  + கட் .]

எ த் க்கட்  
உ தல்

 
 எ த் க்கட்  உ தல் eḍuddukkaḍḍiuḻudal, ெப. (n.)

   ஆழ ல்லாமல் உ வ ; ploughing at surface level.

     [எ த்  + கட்  + உ தல்.]

எ த் க்கட் ப்பந்
தல்

 
 எ த் க்கட் ப்பந்தல் eḍuttukkaḍḍippandal, ெப. (n.)

   பந்தல் வைக; a kind of pandal.

     [எ த்  + கட்  + பந்தல்.]
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எ த் க்கட்

எ த் க்கட் 1 eḍuddukkaḍḍudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   1. உயரத் க்கட் தல்; to raise to a higher level.

     "தளவரிைச மட்டத் க்  ேமேல ம் எ த் க்கட் " (ேகா ெலா.3);.

   2. இல்லாத ெசயைலத் ெதா த்தல் (j);; to fabricate, invent.

   3. தா ைய ய த் க் கட் தல்; to remarry, as a widow.

     [எ த்  + கட் .]

 எ த் க்கட் 2 eḍuttukkaḍḍu, ெப. (n.)

   1. கட் க்கைத (யாழ்ப்.);; fable.

   2. ப்ஹபைன  ( ன்.);; invention, coning as of a word.

   3. ன்னின ம ைரச ் ட் க்கட் ம் கட் ; coil of braided hair on the back or top of the head.

     [எ த்  + கட் .]

எ த் க்காட்டல்
எ த் க்காட்டல் eḍuttukkāḍḍal, ெப. (n.)

   1. சான்  காட் ைகயா ய ஓர ்உத்  (நன்.14);; citing examples

எ த் க்ேகாள்

எ த் க்ேகாள் eḍuttukāḷ,    1. சான் ; example.

     "எ த் க் ேகா ம் வாய்ந்தன் " (ஞானா.51.15);.

   2. எ த் க்ேகாள்வரி பாரக்்க;see eduttu-k-kolvari.

     "எ த் க்ேகாைள ைசக் ங் காைல" ( லப். 5.108.உைர.);.

     [எ த்  + ேகாள்.]

எ த் க்ேகாள்வரி

எ த் க்ேகாள்வரி eḍuttukāḷvari, ெப. (n.)

   ைகயற ெவய்  ழ்தைலக் கண்  றர ்எ த் க்ெகாள் ம்ப  ந க் ம் நடம்; theatrical action of 
swooning in extreme anguish in order to be listed up by others.

     "அ த்த த்தலர் ன் மயங் ய மயக்க ெம த்தவர ் ரத்்த ெவ த் க் ேகாள்வரி ம்" ( லப்.8.108);.

     [எ த்  + ேகாள் + வரி.]

எ த் செ்சல

எ த் செ்சல  eḍuttuccelavu, ெப. (n.)

   பைடெய த் ச ்ெசல் ைக; leading forth an army with a view to invasion

     "மண்ணைச ேவடை்கயால் எ த் ச ்ெசல  ரிந்த ேவந்தன்ேமல்" (ெதால். ெபா ள். றத.்1.இளம் .);.

     [எ த்  + ெசல .]

எ த் செ்சால்( )-
தல்

எ த் செ்சால்( )-தல் eḍudduccolludal,    8.ெச. ன் நா . (v.i.)

   1. ளக்கமாகக் தல்; to explain cleary.

   2. றப் த் க் தல்; to extol, eulogize.

   3. அ ைர ெசால் தல்; to advise.

ம. எ த்  பர க.

     [எ த்  + ெசால்.]

எ த் த்ெதா -
த்தல்

எ த் தெ்தா -த்தல் eḍuttuttoḍuttal,    17.ெச. ன் தா . (v.t.)

   1. இல்லாதைதக் கட் க் தல்; to tabricate, concoct.

   2. ெபாய் வழக் ப் ைணத்தல்; to invent, as a cause of quarrel or litigation.

ம. எ த்  நடத் க.
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எ த் நிைல

எ த் நிைல eḍuttunilai, ெப. (n.)

   ேபா னைத ட் ம் நிைல நி த் ைக; rehabitation.

     "எ த்  நிைலயரிெதன ேவ க் காட் " (ெப ங்.மகத.19,89);.

     [எ த்  + நிைல.]

எ த் ப் -த்தல்

எ த் ப் -த்தல் eḍuttuppiḍittal,    4. ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. க் ப் த்தல்; lifting and holding aloft.

   2. ற்றத்ைதப் ெபரிதாக் த் ற் தல்; to hold up and expose to view, as little faults.

   3. டப்ப த் தல்; to encourage, strengthen, establish.

     [எ த்  + .]

எ த் ப்ேப -தல்

எ த் ப்ேப -தல் eḍudduppēcudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உரத் ப்ேப தல்; taking loudy.

   2. மற்றவர ்வழக் ைன வழக்க ஞன் எ த் ப்ேப தல்; to speak as an advocate, pleading on behalf of a 
person.

   3. ஒ  ெசய் ையக் த் ப் ேப தல்; to treat of speak on a subject.

   4. கழ்ந்  தல்; to praise, commonly one who is absent.

   5. றர ் ற்றங்கைளச ட் க்காட த் ற் தல்; to make open rebuke pointing the mistakes or faults one by one.

ம. எ த் ப்பர க.

     [எ த்  + ேபக.]

எ த் ப்ேபா

எ த் ப்ேபா 1 eḍudduppōḍudal,    14. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நீக்  தல்; to deprive of office, turn out of situation, remove. 

அவன் ெபயைரப் பட் னின்  எ த் ப்ேபா . (உ.வ.);.

   2. க் டச ்ெசய்தல்; to state அந்தக் க ஞ்ெசய்  என்ைன எ த் ப் ேபாட்ட .

     [எ த்  + ேபா .]

 எ த் ப்ேபா 2 eḍudduppōḍudal,    20. ெச. . . (v.i.)

   லாப் ைடக்க ச்  வாங் தல்; to alternate contraction and relaxation, as of intercoastal muscles in children 
affected with sparm. 

ழந்ைதக்  லா ெவ த் ப்ேபா ற . (உ.வ.);. (சா.அக.);.

     [எ த்  + ேபா .]

ஆட் செ்ச க்கள்
ளி

 
 ஆட் செ்ச க்கள்ளிāṭṭuccevikkaḷḷi, ெப. (n.)

   ஆட் ன் காைதப் ேபான்ற இைலக ள்ள ஒ வைகக் கள்ளி; species of spurge-wort, the leaves of which 
resemble the horn of a sheep - Euphorbia (genus); (சா.அக.);.

     [ஆ +ெச  - ஆட் செ்ச  = ஆட் ன்கா . ஆட் செ்ச  + கள்ளி = ஆட் செ்ச க்கள்ளி.]

இரத் ரி

 
 இரத் ரி irattiri, ெப. (n.)

   இத்  ( ன்.);; fig tree. (ெச.அக);.

     [இரத்  – இரத் ரி.]
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எ த் ெமா -தல்

எ த் ெமா -தல் eḍuddumoḻidal,    2. ெச. ன்றா . (v.i.)

    ளங்கச ்ெசால் தல்; to explain clearly.

     "இ ந்தவற் ெகல்லா ெம த்  ெமா ந்தான்" ( வக.518);.

     [எ த்  + ெமா .]

எ த் ைர-த்தல்

எ த் ைர-த்தல் eḍutturaittal,    4. ெச. ன்றா , (v.t.)

எ த் ெமா -தல் பாரக்்க;see eduttumoll.

     " ம நிைல ெய த் ைரப் ம்" (ெதால்ெபா ள்.39);.

     [எ த்  + உைர.]

எ த் ைரமைல

எ த் ைரமைல  eḍutturaimalaivu, ெப. (n.)

   ெசய் ட ் ற்றங்க ள் ஒன்  (யாப். .525);; rhet, defect in poetry. (ெச.அக.);.

     [எ த்  + உைர + மைல .]

எ த் வளர்-த்தல்

எ த் வளர-்த்தல் eḍuttuvaḷarttal,    4. ெச. ன்றா  (v.t.)

    றர ் ழந்ைதைய ஊட்  வளரத்்தல்; to bring up, as a destitute child.

ம. எ த்  வளரத்் க.

எ த் வாலன்

 
 எ த் வாலன் eḍuttuvālaṉ, ெப. (n.)

   நீண்ட வா ள்ள &  ; long tail bird.

எ த் டல்

எ த் டல் eḍuttuviḍal, ெப. (n.)

   1. ேவேரா  கைளதல்;   2. ேநாையக் ெகாஞ்சேம  ல்லாமல் ணப்ப த்தல்;     [எ த்  +  டல்.]

எ த் -தல்

எ த் -தல் eḍudduviḍudal,    20. ெச. . . (v.i.)

   1. பைடெய த்தல்; to lead a compaign, conduct on expedition.

     "காங்ேகயன் ெதற்ேக ெய த் ட்ட ேபா " ( ல்.கண்ணி ண்.3. யா.);.

   2. பைட நீங் தல் ( .ெவ.6.30,உைர);; to withdraw.

     [எ த்  +  .]

எ த்ெத -தல்

எ தெ்த -தல் eḍuddeṟidal,    2. ெச ன்றா . (v.t.)

   1. பைற ழக் தல்; to beat, as a drum.

   2. ெபா ட்ப த்தாைம; to disregard one's advice or commands. 

நான் ெசான்னைத அவன் எ தெ்த ந் ட்டான். (உ.வ.);.

ம. எ தெ்த க.

     [எ த்  + எ .]

எ த்ேதத்

எ த்ேதத்  eḍuttēttu, ெப. (n.)

    கழ்ச் ; praise, sulogy.

     "ைகய யா மாக்க ளி ப்  ெம த்ேதத் ம்" (நால .163);.

     [எ த்  + ஏத் .]

எ த்ேதற்றம்

 
 எ த்ேதற்றம் eḍuttēṟṟam, ெப. (n.)

    ப் ன்ைம ( ன்.);; random chance.

     [எ த்  + ஏற்றம்.]
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எ த்ேதற்

எ த்ேதற்  eḍuttēṟṟi, ெப. (n.)

   1. ெபா ட்ப த்தாைம; disregard, 

அவன் என்ைன எ த்ேதற் யாய்ப் ேப னான். (இ.வ.);.

   2. இனக்க ன்ைம ( ன்.);; discrepancy, discord.

     [எ த்  + ஏற் .]

எ த்ேத

 
 எ த்ேத  eḍuttēṟi, ெப. (n.)

    யற் ; over effort. 

ெமனக்ெகட்  இ க்ெகன்ேற எ த்ேத ப் ேபாக ம் அங்ெக. (இ.வ.);.

     [எ த்  + ஏ .]

எ த்ேத

எ த்ேத  eḍuttēṟu, ெப. (n.)

   எ தெ்த ைக; beating as of a drum.

     "எ த்ேத ேறய க ப் ைட ய ம்" (ப ற் ப்.34);.

     [எ த்  + ஏ .]

எ த்ேதாத்

எ த்ேதாத்  eḍuttōttu, ெப. (n.)

   1. எ த்  ஒ ைக; exposition.

     "எ த்ேதாத் ைர ன்" (ெப ங்.ம.கத. 15,11);.

   2. எ த் க் ம் ெந ; expositive statement.

     "இந் ள் எ த்ேதாத்ேத இேலேசெயன்  இவற்றான் யா  நின்றனெவல்லாம்" (இைற.59.உைர.);.

     [எ த்  + ஒத் .]

எ ப்பார்ைகப் ள்
ைள

 
 எ ப்பாரை்கப் ள்ைள eḍuppārkaippiḷḷai, ெப. (n.)

   யாவரக்் ம் வசப்படக் யவன்; simpleton;

 one who is easily guided by others, as an infant in arms.

     [எ ப்பார ்+ ைக +  ள்ைள.]

எ ப்பார் 
ப்பார்

 
 எ ப்பார ் ப்பார ்eḍuppārpiḍippār, ெப. (n.)

   ேநாயாளிக் த் ைணயாளர;் persons attending or waiting upon a patient. 

     'எ ப்பார ் ப்பாரி ந்தால் இைளப் ங் கைளப்  ெமத்த ண் ' (சா.அக.);.

     [எ ப்பார ்+  ப்பார.்]

எ ப்பானவன்

எ ப்பானவன் eḍuppāṉavaṉ, ெப. (n.)

   1. ேதாற்றப் ெபா ள்ளவன்; conspicuous personality.

   2. இடம் பக்காரன் ( ன்.);; one who lives above his rank or circumstances.

   3. ெச க்கன்; haughty man.

     [எ ப்  + ஆனவன்.]
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எ ப்

எ ப் 1 eḍuppu, ெப. (n.)

   இைசக் ைள ஐந்த  ெளான்  (ெபரிய .ஆனாய.26,உைர.);; one of five Isai-k-kilai.

ம. எ ப் .

     [எ  → எ ப் .]

 எ ப் 2 eḍuppu, ெப. (n.)

   1. உயரம்; elevation   எ ப்பா க் ற  (உ.வ.);.

   2. ஏற்றம்; superiority.

     "ஈ ம் எ ப்  சன்" ( வ். வாய்.1,6,3);.

   3. கண்ெட க் ம் ைதயல்; buried treasure. 

     'இவன் எ ப்ெப த்தான்' (ஈ .8.13);.

   4. வ ைற; device. plan, scheme. 

அவன் நல்ல எ ப்  எ த்தான் (இ.வ.);.

   5. ெதாடங் ன ெசயல்; undertaking. எ த்த எ ப்  டான். (இ.வ.);.

   6. இ மாப் ; Pride. எ ப்பாய்ப் ேப றவன்.

   7. ேமட் ைம; high pretention, style of living above one's rank or circumstances. 

எ ப்பாவனவன் அவன் (உ.வ.);

எ ப் சச்ாப்பா

எ ப் சச்ாப்பா  eḍuppuccāppāḍu, ெப. (n.)

   1. உணவ

   கத் ந்  ட் ற்  எ த் வ ம் உண ; meal taken from a hotel to the residence of a person (Mod);

   2. எ ப் ச ்ேசா  பாரக்்க;see eduppu.c-corn.

     [எ ப்  + சாப்பா .]

எ ப் சச்ாய்ப்

எ ப் சச்ாய்ப்  eḍuppuccāyppu, ெப. (n.)

   1. ஒப் ரவான நைட; gentle and obliging behaviour consistent with one's dignity.

   2. உயர்  தாழ் ; ups and downs.

     [எ ப்  + சாய்ப் .]

எ ப் சச்ாய்

 
 எ ப் சச்ாய்  eḍuppuccāyvu, ெப. (n.)

எ ப் ச ்சாய்ப்  பாரக்்க;see eduppu-c-cayppu. (ஆ.அக.);.

     [எ ப்  + சாய் .]

எ ப் ச் ட்

எ ப் ச் ட்  eḍuppuccīḍḍu, ெப. (n.)

   1.  க் ச ் ட் ; chit fund conducted on the lottery system. [Tinn.).

   2. ஏலச் ட் ; chit fund conducted on the auction system. (Madr.); (ெச.அக.);.

     [எ ப்  +  ட் .]
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எ ப் சே்சா

 
 எ ப் சே்சா  eḍuppuccōṟu, ெப. (n.)

ந் ற்  வர யலாத உற ன க்  அ ப் ம் உண  (Tinn.);, 

 meal sent to a relative who is unable to attend a special dinner.

     [எ  → எ ப்  + ேசா .]

எ ப் ண்( )-தல்

எ ப் ண்( )-தல் eḍuppuṇṇudal,    12. ெச. . . (v.i.)

   எ ப தல்; to be taken up, absorbed, engrossed

     "அவன் ைவலடச்ண்யத் ேல ெய ப் ண்  ன்பற் த் ரி ற இவைள" ( வ்.ெபரியாழ். 3,7,5, வ்யா, 
பக்.713);.

     [எ ப்  + உண்.]

எ ப் த் தண்ணீர்

 
 எ ப் த் தண்ணீர ்eḍupputtaṇṇīr, ெப. (n.)

   நட  ெசய்த ன் டப்ப ம் தல் தண்ணிர;் first watering after transplanting in the field.

     [எ ப்  + தண்ணி.]

எ ப் த்ேதர்

 
 எ ப் த்ேதர ்eḍupputtēr, ெப. (n.)

    மந்  ெசல்லப்ப ம் ேதர ்( ன்);; portable car for the conveyance of an idol on men's shoulders.

     [எ ப்  + ேதர.்]

எ ப் ப் ள்ைள

எ ப் ப் ள்ைள eḍuppuppiḷḷai, ெப. (n.)

   1. க க்கமாக மாற்  ைவக்கப்பட்ட ள்ைள; child substituted by trick in place of the geniune child.

   2. கண்ெட த்த ள்ைள; child found without a parent or anyone to take care for it, foundling.

   3. ைக டப்பட்ட ள்ைள; child left winout resources - destitute child. 

   4 வாங்  வளரத்்த ள்ைள; child received in adoption and treated as one's own child - adopted child. (சா.அக.);.

     [எ ப்  +  ள்ைள.]

எ ப் ழ

 
 எ ப் ழ  eḍuppuḻvu, ெப. (n.)

   மானாவாரி ல் ைதப்பதற்  ன்  உ ம் உழ ; preseasonal

 ploughing of the rainfed arable land.

     "எட்  உழ  ேபாட்டா ம் ஒ  எ ப்ெபாழ  ேபா ற க் க் காணா " (ெசாலவம்);.

     [எ ப்  + உழ .]

எ ப்ெப -த்தல்

எ ப்ெப -த்தல் eḍuppeḍuttal,    4. ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ  வ வைக ேமற்ெகாள் தல்; to contrive a way, devise a plan.

   2. பைடெய த் ப் ெபா தல்; to lead an army and fight.

     "எ ப்ெப த் ய்ய ெவன்னா" ( வக.450);.

   3. அரியைத ய தல் (யாழ்.);; to attempt the impossible.

   4. ெச க் க் ெகாள் தல்; to put on airs.

     [எ ப்  + எ .]
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எ பட்ட

 
 எ பட்ட eḍubaḍḍa, ெப.எ. (adj.)

   அ ந் ேபான, ெதாைலந்த; lost, destroyed, removed. 

எ பட்ட க்  (வச );. அந்தக் ட்டம் எ பட் ப் ேபாச் . (வட்.வழ.ெசால்லக.);.

எ பட்டவன்

 
 எ பட்டவன் eḍubaḍḍavaṉ, ெப. (n.)

ஒ க்கக் ேகட்டால் ட்டத் ந்  லக்கப்பட்டவன் (இ.வ.);: 

 one who has been expelled from society for violation of its rules;

 outcaste.

     [எ  + பட்டவன்.]

எ ப

எ ப 1 eḍubaḍudal,    20. ெச. . . (v.i.)

.

   1. நீக்கப்ப தல்; to be taken out be abolished.

   2. நிைலெபயரத்ல் ( ன்.);; to be detached, displaced, dislodged. 

ெயல்லாம் எ பட் ப் ேபா ற்  (இ.வ.);

   3. அ ரத்ல்; to be stirred 

அவள் ேபச் னால் அய ெலல்லா ெம ப ன்ற  (இ.வ.);.

   4. வழக் ல் ேதாற் ப் ேபாதல்; to be overcome in argument;

 refuted. உன்னால் நான் எ பட் ப் ேபாேவேனா?

   5.  ற்ற தல்; to be spent, sold out. 

வந்த சரக்ெகல்லாம் எ பட் ட்டன.

   6. ைகக்ெகாள்ளப்ப தல்; to be taker over. 

வண் ந்  சரக்ெகல்லாம் எ பட்  ட்டன.

   7. ேமம்ப தல்; to be exalted or elevated. 

அவன் பணத் னால் எ ப றான். (இ.வ.);.

   ம. எ ெப க;ெத. எ ப  ( ரித்தல்);.

     [எ  + ப .]

எ பா

எ பா 1 eḍupāḍu, ெப. (n.)

   1.  ைல ; degeneration.

   2. நிைல ன்ைம; instability.

     [எ  + பா .]

 எ பா 2 eḍupāḍu, ெப. (n.)

   1.  கழ்ச் ,  ரை்ம; renown, eminence, notoriety.

   2. நி ர் ; uprightness.

   3. பகட் ; gaiety in dress, ostentation, as in a woman.

     [எ  → எ  → பா .]
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எ

எ  eḍubiḍi, ெப. (n.)

   1.  யற் . (சங்.அக.);; great activity.

   2.  ; appendage.

   3. ம ப் ; respect.

   4.  ைணப் பணியாளா; attendants.

ம. எ ன் .

     [எ  +  .]

எ -தல்

எ -தல் eḍuvudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   எ த்தல்; to hold up

     "வைர ைடெய ய ெந யவர"் ( வ்.ெபரி ய . 8,7,3);.

     [எ  + உ → எ .]

எைட

எைட1 eḍai, ெப. (n.)

   1.  ெல ப் தல்; rousing one from sleep.

     " ெலைடநிைல" (ெதால்.ெபா ள்.91);.

   2.  தல்; lengthening, increasing அளெபைட (இலக்.);.

     [ஏ → ஏல் → எல் → எள் → எ  → எைட.]

 எைட2 eḍai, ெப. (n.)

   1. நி க்ைக. ( ன்.);; weighing

   2. நிைறயள ; standard weight.

   3. 25 பலங்ெகாண்ட நி த்தலள ; measure of weight = 25 palams.

   4.  ற ன் நிைறயள  (c.g.);; weight for weighing firewood = 54 lbs.

   ம. எட;க., ெத. எத் .

     [எ  → எைட.]

எைடக்கட்

 
 எைடக்கட்  eḍaikkaḍḍu, ெப. (n.)

   நி க்கப்ப ம் ெபா க்  அைதத்தாங் ம் கலத் ன் க  நிைற; allowance made for the weight of a 
receptacle before weighing its contents.

     [எைட + கட் .]

எைடக்ெகைட

 
 எைடக்ெகைட eḍaikkeḍai, ெப. (n.)

   நிைறக்  நிைற. ( ன்.);; like weight even weight.

     [எைட +   + எைட.]

6

www.valluvarvallalarvattam.com 6381 of 19068.



எைடகட்

எைடகட் 1 eḍaigaḍḍudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   பா ல் நீரே்சரத்்தல்; to dilute milk with water. 

இன்  பா ல் எவ்வள  எைடகட்டப் ேபா ர.் (ம ைர.வ.);.

ம வ. எைடேபா தல் (ெசன்ைன.வ.);

     [எைட + கட் . எைட = அள .]

பா ன் அள க் ச ்சமமாக நீர ்கலக் ம் ைற எைட கட் தல் எனப்பட்ட . பா ன் அள க்  இரண்  
எைட கட் ,  ன்ெறைட கட்  என்பன ைறேய. இ மடங்  ம்மடங்  எனப் ெபா ள்ப ம்.

 எைடகட் 2 eḍaigaḍḍudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நி த்தல்; to weigh.

   2. நி க் ம் ெபா ளின் அ க்க லத் ைன நி த் க் ெகாண்  எைட ேபா தல்; to allow for the weight of 
the receptacle while weighing the contents with the receptacle.

     [எைட + கட் .]

எைடபாகம்

எைடபாகம் eḍaipākam, ெப. (n.)

   1. நி த்த ன் ைற; the process of weighing.

   2. இராம ேதவர்

   ெசய்தேவார ்ஊத (வாத);  ல்; treatise on alchemy in Tamil compiled by Ramadeva, a Siddha. (சா.அக.);.

     [எைட + பாகம்.]

எைடேபா -தல்

எைடேபா -தல் eḍaipōḍudal,    20. ெச. . . (v.i.)

   1. ெபா ள்கைள எைட தல்; to weigh as measure.

   2. பா ல் நீர ்கலத்தல்; to dilute milk with water. 

பா ல் எைடேபாட்டாயா? (ெசன்ைன.வ.);.

     [எைட + ேபா .]

எைடவரி

 
 எைடவரி eḍaivari, ெப. (n.)

   எைடகல் ன்ேமல் வாங்கப்ப ம் பைழய அர ைற. (கல்ெவட் .);; ancient tax on weights.

ம. எடவரி.

     [எைட + வரி.]

எைடவாய்

எைடவாய்1 eḍaivāy, ெப. (n.)

எைடவரி பாரக்்க;see edaivari.

     [எைட + வாய்.]

 எைடவாய்2 eḍaivāy, ெப. (n.)

   எைட ன் அள க் ; mark or number on measure of weights. (ஆ.அக.);.

     [எைட + வாய்.]
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எண்

எண்1 eṇ, ெப. (n.)

   1. இலக்கம் ( டா.);; number. digit

     "ஒன்  தெலட் ற ெமண் ள்" (நன்.உ  ரீற்.36);.

   2. கணக் ; mathematics.

     "எண்ெணன்ப ேவைன ெய தெ்தன்ப" ( றள். 393);.

   3. கணிய ல் (ேசா ட ல்);; astronomy including astrology.

     "கற்பங்ைக சந்தங்கா ெலண்கண்" (மணி. 27-100);.

ம., க. எண்.

     [இல் ( த் தல், ெபாத் தல்); → இன் இ த்தல், ேகா த்தல்); → எள் → எண் = ேம ந்  ழ்ேநாக்  
இ க் ம் ேகா , ேகா களின் எண்ணிக்ைக, எண்ணிக்ைகக் ரிய இலக்கம்.]

   ேகா கைள எண் வ ம்,  ட் வ ம், க ப்ப ம், வ ப்ப ம், ெப க் வ மா ய ெசய்ைக 
நிைன த் றைனக் ட்  ஆராய்ந்  ந் க் ம் ஆற்றைல நல் வதால், எண்ணிக்ைக ையக் த்த 
'எண்' என் ம் ெபயரச்ெ்சால் எண்ணிப்பாரத்்தல் ( ந் த்தல்); என் ம் ஏவல் 

ைன மா ற் ;கணக் . கணிய ல் ஆ யவற்ைற ம் த்த .

ெதான்  காலத் ல் ரலால் ைடயாகேவா, ெந க்காகேவா ேகா  ப்பேத எண்ணிக்ைகையக் 
ப்பதாக இ ந்த .  ற  ள்ளிகளிட் ம் எண்ணினர.் ெமா ன் எ த் கைளேய எண்கைளக் 
க் ம் களாக ம் பண்ைடேயார ்ஆண் ள்ளனர.் எ த்ைதக் கற் த்த ஆ ரி யேர 

எண்கைன ம் (கணக் ); கற் த்ததால், அவைரக் கணக்கா யர ்என்  அைழத்தனர.் எண்களாகப் 
பயன்ப த்தப்பட் ந்த த ழ் எ த் கேள இன்ைறய 1  தல் 10 வைர லான இலக்கக் 

களா ள்ளன.

க உ வ ச    எ அ  ய

எண்கைலயர்

எண்கைலயர ்eṇkalaiyar, ெப. (n.)

   ேகா க் டப் பட்ட மாதர,் ேதவர யார ்(அக.நி.);; dancing gris attached to a temple, as knowing the 64 
kalai. (ெச.அக.);.

     [எண் + எண் – எண்ெணண் → எண் → கைல + ஆர.் எண்ெணண் (8 x 8); = 64.]

எண்கணப்

 
 எண்கணப்  eṇkaṇappūṭu, ெப. (n.)

   ெவங்காயப்  (சா.அக.);; onion plant.

     [எண் + கனம் +  . எண்களம் = எட்ட க் .]

எண்காற்பறைவ

 
 எண்காற்பறைவ eṇkāṟpaṟavai, ெப. (n.)

எண்காற் ள் பாரக்்க;see en-karpul.

     [எட்  + கால் + பறைவ.]

எண்காற் ள்

 
 எண்காற் ள் eṇkāṟpuḷ, ெப. (n.)

   அரிமாைவ ம் ெகால் ம் வ ைம சான்றதாகக் க தப்பட்ட (சரபம் என்றைழக்கப்பட்ட); 
பறைவ; fabulous bird capable of killing the lion.

     [எண் + கால் +  ள்.]

இப்பறைவக்  ற்காலத் ல் எட்ட ப்பறைவ என்  ெபயரி ந்த . எட்ட  நீள ள்ள பறைவ 
ெயன்பைத அ யாமல் ற்காலத் ல் அ ையப்பாதம் என்  றழ ணரந்்  எண்காற் ள் எனப் 

செ்சால்ைலப் பைடத் க்ெகாண்டனர ்ேபா ம்.
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எண்

எண்  eṇku, ெப. (n.)

   கர ; bear.

     "எண் தன் ணேவா ந்த  ேபால" (மணி.16.88);.

ெத. எ .

இல் → இன் → இண் → இண்  → எண் . எண்  = கரிய , கர .]

எண் ணத்தான்

எண் ணத்தான் eṇkuṇattāṉ, ெப. (n.)

   1. கட ள்; God, who has eight attributes.

     "எண் ணத்தான் றாைள வணங்காத் தைல" ( றள்.9);.

   2. அ கன்; Arhat.

   3.  வன்; Lord Siva. (ெச.அக.);.

     [எண் (எட் ); +  ணத்தான்.]

எண் ணம்

 
 எண் ணம் eṇkuṇam, ெப. (n.)

   அ கெனண் ணம்; eight attributes of God.

     [எண் (எட் ); +  ணம்.]

எண் ணன்

எண் ணன் eṇkuṇaṉ, ெப. (n.)

   1. அ கன் ( வா.);; Arhat

   2.  வன் ( ங்.); Siva.

     [எண் (எட் ); +  ணம்.]

எண் ற்றம்

 
 எண் ற்றம் eṇkuṟṟam, ெப. (n.)

   அ ைவ மைறக் ம் ஆனால் அ கைன அ காத எண்வைகக் ைறகள்; eight impediments or karmas 
which obscure one's knowledge and intuition as a cloud obscures the sun but from which an Arhat is free.

     [எண் (எட் ); +  ற்றம்.]

உண்ைம மைறப் , ெமய் ணர் , மைறப் . இன்ப ன்ப கர் ப் , ஆன்மாைவ மயக் தல், வாணாள் 
வைரய ப் , வாழ்நிைல (க ); வைரய ப் , ம றப் க்  லம், இைட  ஆ யவற் க்  

த்தான ெசயற்பா கைள எண்வைகக் ற்றங்களாகச ்(தரிசனாவரணியம், ஞானாவரணீயம், ேவதநீ 
யம், ேமாக யம், ஆ , நாமம், ேகாத் ரம், அந்தராயம்); சமணசமயத்தார ் வர.்

எண்ேகாணம்

 
 எண்ேகாணம் eṇāṇam, ெப. (n.)

   எட் ைலகைள ைடய பரப் வம்; octagon.

ம. எண்ேகாணம்.

     [எண் (எட் ); + ேகாணம்.]

எண் ேகாைவ

 
 எண் ேகாைவ eṇāvai, ெப. (n.)

   காஞ்  ெயன் ம் அைரயணி ( டா.);; waist ornament.

     [எண் + ேகாைவ.]
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எண்சா டம்

 
 எண்சா டம்  eṇcāṇuḍambu, ெப. (n.)

   மாந்த உடல்; human body of eight span in height when measured by one's own hand.

     [எண் (எட் ); + சான் + உடம் .]

எண் றப் ள்ேளா
ன்

 
 எண் றப் ள்ேளான் eṇciṟappuḷḷōṉ, ெப. (n.)

   அ கன் ( டா.);; Arhat recipient of eight kinds of honour.

     [எண் (எட் ); +  றப்  + உள்ேளாள்.]

எண் வ

 
 எண் வ  eṇcuvaḍi, ெப. (n.)

   ெப க்கல்வாய்பாட்  ல்; book of multiplicatibn tables.

ம. எண் வ .

     [எண் + வ .]

எண்ெசய் ள்

 
 எண்ெசய் ள் eṇceyyuḷ, ெப. (n.)

   எண்ணாற் ெபயர ்ெப ம் ல்; trealise named after number.

     [எண் + ெசய் ள்.]

எண் க்

 
 எண் க்  eṇṭikku, ெப. (n.)

எட் த் க்  பாரக்்க;see ettu-l-likku.

     [என் +  க் .]

எண் ைச

 
 எண் ைச eṇṭisai, ெப. (n.)

எட் த் க்  பாரக்்க;see ettu-l-likku.

ம. எண் ச.

எண்ேடாளன்

 
 எண்ேடாளன் eṇṭōḷaṉ, ெப. (n.)

எட் த்ேதாள் ெகாண்ட வன் ( ங்.); Siva, who has eight shoulders.

     "எண்ேடாள் ஈசற்  எ ப  மாடஞ்ெசய்ேதான்" ( வ்ய- மங்ைக.);.

     [என் + ேதாள் + அன்.]

எண்ேடாளி

 
 எண்ேடாளி eṇṭōḷi, ெப. (n.)

   ெகாற்றைவ, காளி ( வா.);; kaļi, Durga.

     [எண் + ேதாள் + இ.]
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எண்ணக் ப்

எண்ணக் ப்  eṇṇakkuṟippu,    1. ேநாக்கம்; motive, object, intention, design.

   2. உள்ளாைச; internal desira aspiration. (ெச.அக.);.

     [எண்ணம் +  ப் .]

எண்ணங் ைல-
தல்

எண்ணங் ைல-தல் eṇṇaṅgulaidal,    4. ெச. . . (v.i.)

   1. மனம் கலங் தல் ( ன்.);; to be perplexed in mind.

   2. எண்ணம் ணாதல்; to be disconcerted in a plan, thwarted in one's expectation.

   3. ம ப் க் ெக தல் ( ன்.);; to lose reputation.

     [எண்ணம் +  ைல.]

எண்ணங்ெகாண்
-த்தல்

எண்ணங்ெகாண் -த்தல் eṇṇaṅgoṇṭiruttal,    3. ெச. .  (v.i.)

   1. ேநாக்கங் ெகாண் த்தல்; to intend, Purpose.

   2. நம்  எ ரப்ாரத்்தல், ( ன்.);; to entertain hope.

   3. மனத் ல் கன  காணல்; to build castles in the air.

   4. கவைலப்ப தல் ( ன்.);; to be anxious, deeply concerned.

   5.  ந் த்தல் ( ன்.);; to muse, ponder, ruminate.

     [எண்ணம் + ெகாண்  + இ .]

எண்ணப்ப -தல்

எண்ணப்ப -தல் eṇṇappaḍudal,    20. ெச. . . (v.i.)

   1.

   கணிக்கப்ப தல்; to be counted, reckoned.

   2. ம க்கப்ப தல்; to be asteemed, respected.

ம. எண்ணப்ெப க.

     [எண் → எண்ண + ப .]

எண்ணம்

எண்ணம் eṇṇam, ெப. (n.)

   1. நிைனப் ; conception, thought, idea.

     "எண்ணந்த மா " ( வாச.5,25);.

   2. க த் ; intention, idea.

   3. நா ய ெபா ள்; end, goal.

     "எண்ணியா ெரண்ண ழப்பர"் ( றள். 494);.

   4. ம ப் ர ; respect, reverence யாரா ம் அவ க்  எண்ண ல்ைல (உ.வ.);.

   5. ம ப் ; estimation.

   6.  ழ்ச்  ( ங்.);; deliberation, counsel.

   7. கவைல; care, anxiety.

     "எண்ண க்கான்" (ெபரிய . த த்தாட.்54);.

   8. நம்  எ ரப்ாரக்்ைக ( ன்.);; hope, expeciation.

   9. எண்ணிக்ைக; number.

   10. கணக் ; mathematics.

   ம. எண்ணம்;   க. எணிெத, எண்ணிெக;    ட., ஒண், ஒணம்;    ட. எண்ண்;    . எண்ணிெக. எணிெக. 
எெண, எங்ெக;   ெத. என . எணிக;   பர.் எச (எண்);. எசவாச;் . எ ைன.

     [எண் → எண்ணம்.]
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எண்ணர்

எண்ணர ்eṇṇar, ெப. (n.)

   1. கணிதர;் mathematicians, astronomers.

   2. ஏரணர;் logicians.

     "ஏரணங் காெணன்ப ெரண்ணர'் ( க்ேகா.  ற் றப் . சங்.அக.);.

   3. அைமசச்ர ்( ங்.);; king's ministers, counselors.

     [எண் + அர.்]

எண்ணல்

எண்ணல் eṇṇal, ெப. (n.)

   1. க த்  ( வா.);; purpose, intention.

   2. கணக் ைக ( ங்.);; counting.

   3. எண்ணலளைவ; computation.

   4. க த்தாய் ; deliberation.

     "நீேய ேபெரண்ணைலேய" ( றநா.138,6);.

     [எண் + அல்.]

எண்ணலங்காரம்

 
 எண்ணலங்காரம் eṇṇalaṅgāram, ெப. (n.)

   எண்கள் ைறேய வ ம் ஓர ்அணி ( . . நாயக.காப் .);; figure of speech, use of terms of number in 
succession.

     [எண்ணல் + அலங்காரம்,]

எண்ணலர்

 
 எண்ணலர ்eṇṇalar, ெப. (n.)

எண்ணார ்பாரக்்க;see ennar.

ம. எண்ணவர.்

     [எண் + அல் + அர.்]

எண்ணலள

 
 எண்ணலள  eṇṇalaḷavu, ெப. (n.)

எண்ணலளைவ பாரக்்க;see ennal-alavai.

     [மண்ணல் + அள .]

எண்ணலளைவ

எண்ணலளைவ eṇṇalaḷavai, ெப. (n.)

   இலக்கத்தால் எண் மள  (நன்.290.உைர.);; computation, one of four alavai.

     "எண்ணல் எ த்தல் கத்தல் நீட்டல் எ ம் நான்களைவ ம்" (நன். 368);.

     [எண்ணல் + அளைவ.]

எண்ண

எண்ண  eṇṇavi, ெப. (n.)

   நல்ெலண்ெணய்; gingili oil.

     "எண்ண யைர" (ைதலவ.ைதல.45);.

     [என் + அ . எண் = எள். எண்ண  = எள்ைள அ த்  எ த்த ெதய்மம்.]
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எண்ணாட் ங்கள்

எண்ணாட் ங்கள் eṇṇāṭṭiṅgaḷ, ெப. (n.)

   எட்டாம் நாள் வளர் ைறநில ; crescent moon eight days old.

     "எண்ணாட ் ங்க ளைனய ெகா ங்கைர…..   ளம்" ( றநா.118);.

     [எண் (எட் ); + நாள் +  ங்கள்.]

எண்ணாதவன்

எண்ணாதவன் eṇṇātavaṉ, ெப. (n.)

   1. ஆராய்ச்  ல்லாதவன்; thoughtless man.

   2. எைத ம் ெபா ட ்ப த்தாதவன் (ெகா.வ.);; one who shows no concern, who does not care. (ெச.அக.);.

     [எண் + ஆ + த + அவன். ('ஆ' எ.ம.இ. ); எண்ணாதவன் ( ைனயா.ெப.);]

எண்ணாப்

எண்ணாப்  eṇṇāppu, ெப. (n.)

   இ மாப்  (ேந நா. 59, உைர.);; arrogance, pride. (ெச. அக.);.

     [எண் + ஆப் .]

எண்ணாைம

 
 எண்ணாைம eṇṇāmai, ெப. (n.)

   ம யாைம; disrespect.

     [எண் + ஆ + ைம. 'ஆ' எ.ம.இ.நி.]

எண்ணா ரம்

எண்ணா ரம் eṇṇāyiram, ெப. (n.)

   1. எட்டா ரம்; eight thousand, 8000.

   2. ஊரப்்ெபயர;் place name.

ம. எண்ணா ரம்.

     [எண் + ஆ ரம்.]

எண்ணா ரத்தார்

 
 எண்ணா ரத்தார ்eṇṇāyirattār, ெப. (n.)

எண்ணா ரவர ்பாரக்்க;see en-n-ayiravar.

     [எண் + ஆ ரத்தார.்]

எண்ணா ரவர்

எண்ணா ரவர ்eṇṇāyiravar, ெப. (n.)

   1. சமணரி ெலா  ெதா யார;் body of 8,000 jains, who disputed with Sambandhar.

     "எண்ெப ங் ன்றதெ்தண் ணா ரவ  ேம னாரக்ள்" (ெபரிய .  ஞா. 855);.

     [எண் (எட் ); + ஆ ரவர.்]

எண்ணார்

எண்ணார ்eṇṇār, ெப. (n.)

   பைகவர;் foes enemies, those who are supercilious.

     "எண்ணா ெர ல்கண் ன் ம்" (ேதவா.45.2);.

     [எண் + ஆ + ஆர.் 'ஆ' (எ.ம.இ. .);.);]

எண்ணா

 
 எண்ணா  eṇṇāḻi, ெப. (n.)

   எட்  நா ; measure of eight nails.

ம. எண்ணா .

     [எண் + நா .]
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எண்ணான்

 
 எண்ணான் eṇṇāṉ, ெப. (n.)

   உ ந் ; back gram.

     [இல் → இள் → எண் → எண்ணான். இள் = க ைம.]

எண்ணிக்ைக

எண்ணிக்ைக1 eṇṇikkai, ெப. (n.)

   1. கணக் ைக; numbering.

     "இந்த எண்ணிக்ைகயா ய கால்களால்" (சங்.அக., ெநல். . வ ண்.11);.

   2. ம ப் ; esteem, reverence.

   ம. எண்ணிக்க;   க.,  . எண்ணிெத;ெத. என்னிக.

     [எண் → எண்ணிக்ைக. 'ைக' ெபயரீ .]

 எண்ணிக்ைக2 eṇṇikkai, ெப. (n.)

ப் ணர் , எசச்ரிக்ைக (யாழ்.அக.); caution

     [எண் தல் = க தல், ஆராய்தல், எண்  - எண் ைக → எண்ணிக்ைக =  ப் ணர் .]

எண்ணி -தல்

எண்ணி -தல் eṇṇiḍudal,    18. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கணக் தல்; count calculate.

   2. வரிைச ல் எண் த்தல்; to allot a number in a series.

     [எண் + இ .]

எண்ணிைடசெ்சா
ல்

எண்ணிைடசெ்சால் eṇṇiḍaiccol, ெப. (n.)

   எண் ப்ெபா ைளக் காட் ம் இைடசெ்சால் (நன்.429,  த்.);; particle signifying addition or of enumeration.

     "ெபாய்ப ம் ஒன்ேறா ைன ம்" ( றள்.836);. இ ல்

     "ஒன்ேறா" என்ப  எண்ணிைடசெ்சால்.

     [எண் + இைட + ெசால்.]

எண்ணியற்ெபயர்

எண்ணியற்ெபயர ்eṇṇiyaṟpeyar, ெப. (n.)

   எண்ணா ய இயல்  பற் வ ம் உயர் ைனப் ெபயர ்(ெதால்.ெசால்.165);; வர,் ஐவர,்  ற் வர.்

     [எண் + இயல் + ெபயர.்]

எண்ணியார்

எண்ணியார ்eṇṇiyār, ெப. (n.)

ேநாக்கங்ெகாண்டவர ்designing, scheming persons.

     "எண்ணியாெரண்ண ழப்பர"் ( றள். 494);.

     [எண் → எண்ணி + அவர ்– எண்ணியவர ்→  எண்ணியார.்]

எண்ணிலார்

எண்ணிலார ்eṇṇilār, ெப. (n.)

எண்ணார ்பாரக்்க;see ennar.

     "எண்ணிலா ெர ன் ன்  ெமரித்த" (ேதவா. 221.4);.

     [எண் (எண் தல்); + இல் + ஆர.் 'இல்' - எ.ம.இ.நி.]

எண்ணி

எண்ணி  eṇṇili, ெப. (n.)

   எண்ணிலடங்காத ; that which is beyond computation.

     "எண்ணி  யா ய த் கள் வந் " ( வாச. 49,5);.

     [எண் + இ . இல் → இ , எ.ம. . .க.ெப.]
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எண்ணிறந்த

எண்ணிறந்த eṇṇiṟanda,  . .எ. (adj.)

   எண்ண யாத; innumerable.

     "எண்ணிறந்த வமணரக் ம்" (ேதவா.575,10);.

     [எண் + இறந்த.]

எண்ணின் வ ப்

எண்ணின் வ ப்  eṇṇiṉvaguppu, ெப. (n.)

   ஒன்  தல் 36 இடங் ெகாண்ட எண்வைர ள்ள வாய்பா  ( ன்.);; numeration table, exlending from one to 
36 digits.

     [எண் + இன் + வ ப் .]

எண்ணீர்

எண்ணீர ்eṇṇīr, ெப. (n.)

   எள் ம் நீ ம்; water with sesame seeds, offered to the dead as libation.

     "எண்ணீரகெலனி றந்ேதாரக்ட னல்க" ( ரம் . உத். 21,15);.

ம. எண்ணிர.்

     [எள் + நீர.் (உம்ைமதெ்தாைக);.]

எண் -தல்

எண் -தல் eṇṇudal,    12. ெச ன்றா  (v.t.)

   1. நிைனத்தல் ( ங்.);; to think, to ruminate.

   2. ஆராய்தல்; to consider, ponder on, weigh mentally,

     "எண்ணித் ணிக க மம்" ( றள். 467);,

   3.  ரம்ானித்தல் ( ங்.);; to resolve upon, decide, determine.

   4. ம த்தல்; to esteem. Respect.

     "ெவ ேலான் மகற்  ட ெனண்ணத்த ந் ற னான்" (பாரத. ப ெனட்.4);.

   5. உன்னித்தல்; to guess, conjecture, surmise.

   6. வ படல்; to meditate upon.

     "எண்ணி யஞ்ெச த்  மா " ( வப் ர. உண்ைம. 47);,

   7. கணக் தல்; to count, reckon.

     "அன்ன ேகள்வ ரேனகைர ெயண்ணினான்" (உபேத சகா. அய . 59);.

   8. ம ப் தல்; to value.

     "எண்ணற்கரிய ேவந்தர"் (பாரத.இராச. 32);.

   9.  ய்த்தல்; to enjoy.

     "எண்ணான் வனசத்ைத" ( .ேபா.5.2.1);.

   ம. எண் க;   க. எண் , எணிெக ட, ஒண்;    ட. எண்ண்;    . எண் னி;   ெத. என் ;   பர.் எ  சாத் 

எண் ப்ெபயர்

எண் ப்ெபயர ்eṇṇuppeyar, ெப. (n.)

ஒன் தலா ய ேமல்வா லக்கங்க க் ம் அைர, கால் ேபான்ற ழ்வா லக்கங்க க் ம் 
வழங் வ ம் ெபயர.் 

 name for numerical and fractional digits.

     "எண் ப்ெபயரக்் ள  உ யல் நிைல ம்" (ெதால்,எ த்.419);.

     [எண் + ெபயர ்- எண் ப்ெபயர ்(எண்களின் ெபயர)்;.]

ஒன்  தல் பத்  வைர லான இலக்கங்க க் ப் ெபயராக வ ம் எண் ப்ெபயரக் ம் அவற் ன் 
ஒ ெபா ள் த்த பல ெசாற்களாகவ ம் எண் ப்ெபயரக் ம் உலகெமா கள் 
ெப ம்பாலானவற் ல் ஒ ராக ஊடா ப்பைத அந்தந்த எண் ப்ெபயர ் ளக்கங்களில் காண்க.
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எண் ம்ைம

 
 எண் ம்ைம eṇṇummai, ெப. (n.)

எண் ப் ெபா ளில் வ ம்

     "உம்" என் ம் இைடசெ்சால்;

 particle 'um' used in the sense of computation.

     [எண் + உம்ைம.]

எண் ம்ைமத்
ெதாைக

 
 எண் ம்ைமதெ்தாைக eṇṇummaittogai, ெப. (n.)

   எண்ண ம்ைம ெதாக்  வ தல்; elliptical compound in which the computation part 'um' is understood இராப்பகல் 
(ஆ.அக.);.

     [எண் + உம்ைம + ெதாைக.]

எண் வண்ணம்

எண் வண்ணம் eṇṇuvaṇṇam, ெப. (n.)

   எண்ணி ைடசெ்சால் ப ன் வ ம் வண்ணக் ப்  (சந்தம்);;     (Pros.); rhythm produced bythe frequent use 
of the enumerative particle. e.g. 'உம்'

     "எண் வண்ண ெமண் ப்ப ம்" (ெதால்.ெபா ள்.540);.

     [எண்  + வண்ணம்.]

எண் த்தல்

 
 எண் த்தல் eṇṇuṟuttal, ெப. (n.)

   உ ப்ப த் ைக (சங்.அக.);; confirming, establishing.

     [எண் + உ த்தல்.]

எண் ல்

எண் ல் eṇṇūl, ெப. (n.)

   கணக்  ல்; mathematics

     "பன் ெமண் ன் க்கந்தம் பல  ைற  ேனா னனால்" (காஞ் ப் .சனற் .40);.

     [எண் +  ல்.]

எண்

 
 எண்  eṇṇūṟu, ெப. (n.)

   எட்  கள்; eight hundreds.

     "இம்ெமன் ம் ன்ேன எ  ெமண் ம்" (தனிப்.);.

   ம. எண் ;   க. எண்ட் ;    . எட் ;    . ெபண்ம ;ெத. எனம . எனமன் .

     [எண் +  .]

எண்ெணட்

 
 எண்ெணட்  eṇīeṭṭu, ெப. (n.)

   அ பத்  நான் ; eight eights, i.e., sixty four, dist fr.

     "evvettu".

     [எண் + எட் .]
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எண்ெணய்

எண்ெணய் eṇīey, ெப. (n.)

   1. நல்ெலண்ெணய்; gingilli oil. 

   2 எண்ெணய்ப்ெபா , ெநய்மம்; common name for oil.

   3. எண்ெணய் த ம் ஒ  மரவைக; Malabar wood-oil tree, having oil in the pores of the wood.

   1. tr. Dipterocar-pus indicus. (L);.

   ம. எண்ண;   ெத. ெகாலா.  ென;   ைக, யன;   எ . வன்ன;   ேகாத, எண், எண்ெண;க.,  ., இ .,  ட., 
பட.,  ட. எண்ென.

ெநய்ப்ெபா  ெளல்லாவற் ள் ம் ஆ ன் அல்ல  எ ைம ன் ெநய் ஊட்டமான உண ற் ரியதாய்த் 
தைல றந்ததாதலால், ெநய்ெயன் ம் ெபா ப் ெபயேர றப் ப் ெபயரா ற் .  தன் தலாக 
எள்ளின் ெநய்ையக் த்த எண்ெணய் என் ஞ்ெசால்.  கப் ெப வழக்காய் வழங் யதால் நாளைட 

ல் தன் றப் ப் ெபா ைள ழந் , ெநய்யல்லாத ெநய்மப் ெபா ள்களின் ெபா ப் ெபயரா ற் . 
அதனால் தன் பழம் ெபா ைளக் த்தற்  'நல்' என் ம் அைடெபற்ற . இத னால், ெநய்க்  அ த் ச ்

றந்த  நல்ெலண்ெணய் என்ப  ெபறப்ப ம்.

     "ைவத் ய க் க் ெகா ப்பைத வாணிய க் க் ெகா " என்ப  பழெமா . (ெசல் .74 ட.்);.

     "எண்ெணய் ந் ேதா ரி ந் ேதா" என் ம் ஒ  பழ ெமா  வழங் ற . அகல் ளக்  ரி 
த ல் ரந்்  அ ேமா! எண்ெணய் த ல் வறண்  அ ேமா! என்  பாரத்்தமட் ல் ட்டமாகச ்

ெசால்ல யாத நிைலையச ்சாக் காட்  வா ல் த க் ம் ப ழட் ப் ப வெமய் ய 
தானத் ைணவரக்் ப் ெபா த்  உவைமயாக் ப் ேப வ  உலக வழக் .

எண்ெணய்க்கச

 
 எண்ெணய்க்கச  eṇīeykkasaḍu, ெப. (n.)

   எண்ெணய் மண் ; dregs of oil.

     [எண்ெணய் + கச .]

எண்ெணய்க்கார
ன்

 
 எண்ெணய்க்காரன் eṇīeykkāraṉ, ெப. (n.)

   எண்ெணய் ற்பவன்; oil-monger.

   ம. எண்ணக்காரன்;க. எண்ெணகார.

     [எண்ெணய் + காரன்.]

எண்ெணய்க் த்

 
 எண்ெணய்க் த்  eṇīeykkutti, ெப. (n.)

    ய எண்ெணய்ச ்சா ; small oil jar. (இ.வ.);.

   ம. எண்ணக் ற் ;   க. எண்ெண க ெக;பட எண்ெணமான.

     [எண்ெணய் +  த் .  ற்  →  த் .]

எண்ெணய்சச்ா
ைண

 
 எண்ெணய்சச்ாைண eṇīeyccāṇai, ெப. (n.)

   எண்ெணய் ய ஒ வைகச ்சாைணக்கல்; stone prepared for sharpening knife etc. by oiling.

ம. எண்ணசச்ான.

     [எண்ெணய் + சாைண.]
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எண்ெணய்சச்ாயப்
படம்

 
 எண்ெணய்சச்ாயப்படம் eṇīeyccāyappaḍam, ெப. (n.)

   எண்ெணய் வண்ணப்படம்; oil painting.

ம. எண்ணச ்சாயப்படம்.

     [எண்ெணய் + சாயம் + படம்.]

எண்ெணய்சச்ாயம்

எண்ெணய்சச்ாயம் eṇīeyccāyam, ெப. (n.)

   1. எண்ெணயாற் ெசய்யப்பட்ட வண்ணம் (ராட.்);; oil paint.

   2. எண்ெண ற்ேறாய்த்ேதற் வண்ணம். (ெகா.வ.);; colouring substance used in dying a cloth red after soaking it 
in oil.

ம. எண்ணசச்ாயம்.

     [எண்ெணய் + சாயம். சாயம் = நிழல், நிறம்]

எண்ெணய்ச் க்க
ல்

எண்ெணய்ச் க்கல் eṇīeyccikkal, ெப. (n.)

   1. எண்ெணய் வ ற் ல் தங் தலா ண்டா ம் ெசரி

   யாைம (ெகா.வ.);; indigestion caused by unassimilated oily food. 

   2 எண்ெணய் ம ரினின்  நீங்காைமயாலா ம் க்கல் ( ன்);; greasy, clotted state of the hair.

   3. எண்ெணய் நாற்றம் ( ன்.);; oil odour, as obnoxious.

   4. ஆைட ற்பற் ன எண்ெணய க் ; oily, stained condition of cloth.

ம. எண்ணச் க்கல்.

     [எண்ெணய் +  க்கல்.]

எண்ெணய்ச் ண்

 
 எண்ெணய்ச் ண்  eṇīeyccuṇṭu, ெப. (n.)

   எண்ெணய்க் கச  ( ன்.);; dregs of oil.

     [எண்ெணய் + கண் .]

எண்ெணய்த்தண்

எண்ெணய்த்தண்  eṇīeyttaṇṭu, ெப. (n.)

   எண்ெணய் ெபய் ைவக் ம் ழாய்; bamboo tube in which oil is Kept.

     " லா ெமண்ெணய்த்தண் ம்" (காஞ் ப் : க்கண்.36);.

     [எண்ெணய் + தண் .]

எண்ெணய்த்த
ைவ

 
 எண்ெணய்த்த ைவ eṇīeyttaruvai, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ல்; a kind of grass.

ம. எண்ணக்கடகல்.

     [எண்ெணய் + த ைவ. த ைவ = த ப்ைபப் ல்.]

எண்ெணய்ேதய்த்
க்ெகாள்( )-தல்

எண்ெணய்ேதய்த் க்ெகாள்( )-தல் eṇīeydēyddukkoḷḷudal,    12. ெச. . . (v.i.)

   உடம்  வ ம் எண்ெணய் ேதய்த் க் ளித்தல்; to smear one's head as well as body and limbs with gingili oll 
immediately before a bath.

     [எண்ெணய் + ேதய்த்  + ெகாள்.]

18

www.valluvarvallalarvattam.com 6393 of 19068.



எண்ெணய்ப்பற்

 
 எண்ெணய்ப்பற்  eṇīeyppaṟṟu, ெப. (n.)

   எண்ெணய்ச் க்  (இ.வ.);; adherence of oil or unctuous matter to hair or clothes;

 greasy substance in food.

     [எண்ெணய் + பற் .]

எண்ெணய்ப்பைன
யன்

 
 எண்ெணய்ப்பைனயன் eṇīeyppaṉaiyaṉ, ெப. (n.)

   பைன ரியன் பாம்  (இ.வ.);; krait a small venomous Snake, oily in appearance, Bungarus carulens.

     [எண்ெணய் + பைனயன்.]

எண்ெணய்ப் க்

 
 எண்ெணய்ப் க்  eṇīeyppisukku, ெப. (n.)

   எண்ெணய்ப்பற் ; adherence of oil to hair or clothes.

     [எண்ெணய் +  க் .]

எண்ெணய்ப் ண
க்

 
 எண்ெணய்ப் ணக்  eṇīeyppiṇakku, ெப. (n.)

   எண்ெணய் ேதய்த் க் ளித்ததனால் வ ம் காய்சச்ல் (இ.வ.);; fever caused by oil-bath.

     [எண்ெணய் +  ணக் .]

எண்ெணய்ப் ல்
-தல்

எண்ெணய்ப் ல் -தல் eṇīeyppulliḍudal,    18. ெச. ன்றா , (v.t.)

   ெநச பா க்  எண்ெண தல் (யாழ்.அக.);; to apply oil to the warp, in weaving.

எண்ெணய்மணி

 
 எண்ெணய்மணி eṇīeymaṇi, ெப. (n.)

   க த் லணி ம் ஒ  வைக மணி (சங்.அக.);; kind of plain bead used in necklaces.

     [எண்ெணய் + மணி.]

எண்ெணய்மரம்

எண்ெணய்மரம் eṇīeymaram, ெப. (n.)

   1. மைலயாளத் ல் வள ேமார ்எண்ெணய்மரம் (சா.அக.);; tree usually growing in the western ranges of Kerala.

   2. வ க் மரம்; slippery post especiály for sport event on festival occasion.

     [எண்ெணய் + மரம்.]

எண்ெணய் 
த்தல்

 
 எண்ெணய் த்தல் eṇīeymuṟittal, ெப. (n.)

   ப க்கக் காய்ச் ய இ ப் க் கரண்  ட்டாவ , இ ம்ைபப் ப க்கக் காய்ச்  எண்ெண ல் 
ேதாய்த்தாவ , எண்ெண ன் நீரக்்கலப்  த ய ற்றங்கைள நீக்கல்; removing the admixture of water or 
other bad qualities in oil, by pouring it into a well-heated large spoon or small vessel made of iron or by dipping into it a piece 
of red hot iron. (சா.அக.);.

     [எண்ெணய் +  த்தல்.]
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எண்ெணய்ெம

எண்ெணய்ெம  eṇīeymeḻugu, ெப. (n.)

   1. உைறந்த இ ப்ெபண்ெணய் அல்ல  ேதங்காய் எண்ெணய்; vegetable wax, it is a term used for solidified 
coconut oil or iluppal oil.

   2. ஒ  வைகெம  (M.M.);; solidified oil, vegetable wax.

ம. எண்ணக் .

     [எண்ெணய் + ெம .]

எண்ெணய்வ -
த்தல்

எண்ெணய்வ -த்தல் eṇīeyvaḍittal,    4. ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. எண்ெண ற் தல்; to express oil by boiling oleagnous, seeds.

   2. எண்ெணையத ்ெதளி த்  இ த்தல்; to filter oil from impurities.

     [எண்ெணய் + வ .]

எண்ெணய்வ க்

எண்ெணய்வ க்  eṇīeyvaḻukku, ெப. (n.)

   1. எண்ெணய் க் ; oleaginousness, greasiness.

   2. எண்ெணய் க் ; sleekiness, glossiness, oily brightness.

     [எண்ெணய் + வ க் .]

எண்ெணய் 
ளக்

 
 எண்ெணய் ளக்  eṇīeyviḷakku, ெப. (n.)

   எண்ெணய் ல் எரி ம் ளக் ; oil-lamp.

ம. எண்ண ளக் .

     [எண்ெணய் +  ளக் .]

எண்ெண த்

எண்ெண த்  eṇīeḻuttu, ெப. (n.)

   1. எண் ம் எ த் ம்; number and alphabet.

   2. இலக்கம்; the written form of a letter used as digit.

     "எண்ெண த்  இகேழல்" (ஆத் .);.

     [எண் + எ த் .]

எண்ேணகாரம்

எண்ேணகாரம் eṇṇēkāram, ெப. (n.)

ஏ4-3 பாரக்்க;see e4-3.

     "எண்ேணகாரம் இைட ட் க் ெகாளி ம்" (நன்.);.

     [எண் + ஏகாரம்.]

எண்ைணப்பந்தம்

எண்ைணப்பந்தம் eṇṇaippandam, ெப. (n.)

   1. எண்ெண ட்  எரிக் ம் ப்பந்தம்; torch.

   2. வரி வைக; tax. (S.i.i.vii.69);. (ெச.அக.);.

     [எண்ெணய் + பந்தம்.]

எண்ேணாகாரம்

எண்ேணாகாரம் eṇṇōkāram, ெப. (n.)

   எண் ப்ெபா ளில் வ ம் ஓகார ைடசெ்சால்; computative partcle 'O' எண்ேணாகாரம். 
(நன்.இைட4.இராம க க ரா ய ைர);.

     [எண் + ஓகாரம்.]

எண்ப -தல்

எண்ப -தல் eṇpaḍudal,    20. ெச. . . (v.i.)

   அகப்ப தல் (யாழ்.அக.);; to be obtainable, available. (ெச.அக.);.

     [எண்5 + ப  - எண்ப , எண் = எளிைம. எண்படல் = எளிதாய்க் ைடத்தல்.]
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எண்பதம்

எண்பதம்1 eṇpadam, ெப. (n.)

   எளியெசவ் ; easy accessibility.

     "எண்பதத்தாேனாரா ைறெசய்யா மன்னவன்" ( றள்:548);.

     [எள் + பதம்.]

 எண்பதம்2 eṇpadam, ெப. (n.)

   எட் வைகயான தவசம்; eight kinds of millet.

     [எண் + பதம். பதம் = ப ர,் தவசம், உண . ெநல்,  ல், வர ,  ைன, சாைம, இ ங் , ேகழ்வர , 
வைர என்பன எண்வைகக் லங்களாம்.]

எண்ப

எண்ப  eṇpadu, ெப. (n.)

   80 என் ம் எண்; number 80.

     "எண்ப  ேகா  நிைனந்  எண் வன" (ஒளைவ யார.்);.

   ம. என்ப ;   க., பட, எம்பத் ;    ட. எட்டெபாத்த;   ெகாலா. எம்பத்;    ட. எம்ப ;    . ெயன்ப, 
எண்ப;ெத. எ ப , எனப , எ ப , எனபய், என்ப .

     [எண் + (பத் ); ப .]

எண் -த்தல்

எண் -த்தல் eṇpittal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெமய்ப் த்தல் (யாழ்ப்.);; to prove, show, substantiate.

   ம வ.  த த்தல், ெமய்ப் த்தல், நி தல்;ெத. எனி ன்க.

     [ஏ → ஏண் → எண் → எண்  ( . .); ஏ (எண்); = உயர் , எண் = எ த் நி த் தல், எண்  = 
நிைலநாட் தல்.]

எண்ெப ந் ைண
வர்

 
 எண்ெப ந் ைணவர ்eṇperunduṇaivar, ெப. (n.)

   அரச க் ரிய எட் வைக ஆயத்தார ்( வா.);; the eight groups of attendants necessary for a monarch.

     [எண் + ெப ம் +  ைணவர.்]

அரசரக்்  உசாத் ைணயாக இ ந்த கரணத் யலர,் க கார,் ெபான்கற்றம், கைடகாப்பாளர,் 
நகரமாந்தர ்பைடத்தைலவர,் யாைனமறவர,் இ ளிமறவர ்என் ம் எண்வைக ஆயத்தார ்எண் 
ெப ந் ைணவர ்எனப்பட்டனர.்

எண்ெபற்

எண்ெபற்  eṇpeṟṟi, ெப. (n.)

   எண் ணம் வாய்ந்ேதான்; one possessing eight qualities - Siva

   2. எட் ப் ள்ைள ெபற்றவள்; woman who has borne eight children – octipara. (சா.அக.);.

     [எண் (எட் ); + ெபற் .]

எண்ேபராயம்

எண்ேபராயம் eṇpērāyam, ெப. (n.)

எண்ெப ந் ைனவர ்பாரக்்க: see enperunlunaivar.

     "ஐம்பெப ங்  ெமண்ேபராய ம்" (மணி.1.17);.

     [எண் (எட் ); + ேபராயம்.]

எண்ம

எண்ம  eṇmadi, ெப. (n.)

எண்ணாட் ங்கள் (பரிபா. 1, 1, 37); பாரக்்க;see ennattingal.

     [எண் (எட் ); + ம . ம  = நில .]

எண்மயம்

எண்மயம் eṇmayam, ெப. (n.)

எண்ெச க்  பாரக்்க;see enserukku.

     " டந் ரிதெ்தண் மயத்  நின்றார"் ( ற் 62);. (ெச.அக.);.

     [எண் + மயம், மயன் → மயம்.]
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எண்மர்

எண்மர1் eṇmar, ெப. (n.)

   கணக் யல் வல் நர ்(யாழ்.அக.);; mathematicians. (ெச.அக.]

     [எண்மர ்+ மர.் எண் → எண் தல். ஆராய்தல், கணக் தல், 'நர'்;

     'மர'் என்பன பலரப்ா கள்.]

 எண்மர2் eṇmar, ெப. (n.)

   எட் ப்ேபர;் eight persons.

     "மா ரங் காக்  ெமண்மரக்் ம்" (கம்பரா. ணி .44);.

   ம. எண்மர;்   எண்வர;்   க. எண்பர;்   ெத. எனமண் ;ெகாலா. என்மாெதர,் என்மாடர.்

     [எண் (எட் ); + மர.்]

எண்மானம்

 
 எண்மானம் eṇmāṉam, ெப. (n.)

   எண்ைண எ த்தாெல ைக.(Mod.);;     [என் + மானம்.]

எண்ைம

எண்ைம1 eṇmai, ெப. (n.)

   ம ப் ர , (யாழ்.அக);; honour. (ெச.அக.);.

     [எண் = எண்ணப்ப தல், ம க்கப்ப தல், எண் + ைம - எண்ைம. (ம க்கற்பா );.]

 எண்ைம2 eṇmai, ெப. (n.)

   1. எளிைம; easiness, as of acquisition.

     "எண்ைமக்காலத் " (ெதால்,ெபா ள், 150);.

   2. தாழ்ைம; lowness of rank or condition, position of inferiority.

     "எண்ைமயா ல னில்" (கம்பரா.சடா ர.்5);.

     [என் → எண்ைம (எளிைம);.]

எண்ைமயவன்

 
 எண்ைமயவன் eṇmaiyavaṉ, ெப. (n.)

   எளியவன்; poor person.

     [எண்ைம + அவன்.]

எண்வ ப்

 
 எண்வ ப்  eṇvaguppu, ெப. (n.)

   ஒன்  தல் ப்பத்தா  இடம் (தானம்); வைர வ வ ; numerical classification. (ஆ.அக.);.

     [எண் + வ ப் .]

எண்வைக ைட

எண்வைக ைட eṇvagaiviḍai, ெப. (n.)

    ட்  ைட, மைற ைட, ேநர் ைட, ஏவல் ைட,  னா ைட, உற்ற ைரத்தல் ைட, உ வ றல் 
ைட, இனெமா ைட என எட் வைகயான ைட. (நன்.386);; eight forms of answering questions.

     [எண் (எட் ); + வைக +  ைட.]
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எத்தன்

எத்தன் ettaṉ, ெப. (n.)

   1. ஏமாற் ேவான்; he who is a cheat, impostor.

   2.  ர ள்ளவன்; scheming wiyperson.trickster.

     " ைனப்பற்ற க்  ெமத்தரக்ேளா ெப வார"் ( ற்.4);.

     [இைய → ஏப் → ஏய்த்தல் → எத்தல் → எத்தன்.]

எத்தனம்

எத்தனம் ettaṉam, ெப. (n.)

   1.  யற் ; effort, attempt, exertion.

   2. ஏற்பா ; preparation, readiness.

   3. க  ( ன்.);; implement instrument, utensil, tool.

     [ஏந்  → ஏந்தல் → ஏந்தனம் → ஏத்தனம் → எத்தனம். (ெகா.வ.);.]

 எத்தனம் ettaṉam, ெப. (n.)

   1. க ; tool, instrument.

   2. ஏனம் (பாத் ரம்);; vessel, utensil.

ம. ஏத்தனம்.

எத்தனி-த்தல்

எத்தனி-த்தல் ettaṉittal,    4. ெச. ன்றா  (v.t.)

    ய தல்; to try, set about attempt.

     [எல் → ஏந்  = ேமெல ம் ,  யல்,  ன்ேன . ஏந்  → ஏந்தல் → எத்தல் → எந்தன் → எத்தனி 
(ெகா.வ.);.]

எத்தைன

எத்தைன ettaṉai,  .ெப.எ. (adj.)

.

   1. எவ்வள ; how many;

 how much, what measure, what degree.

     "எத்தைன கால ம்" ( ல்.ெபரியாழ்.5,3,8);.

   2. பல; many

     "எத்தைன பக ம் ப ேபாெயா ந்தன" ( வ். ெபரிய .1,1,2);.

   ம. எத்தன, எத்ர;   இ . ெயத்தனி;   க. எனி , எனித் , எனிக, எக ;   பட, ஏசக;   ேகாத. எந்தல், 
எந் க்;    ட. எத,் எத்க்;    , ெயசக;    ட. எசெ்ச. எசச் ;    . எ ;   ெத. எந்த;   ெகாலா, எதெ்த;   நா. 
என்ெகல், எதெ்தக்;   பர.் எங்ெகாட் கட். எங்ெகர;்   ேகாண், பசே்தாட;்    . எெச;    , எசர;மால், 
இெகான்.

     [எ =  னாசெ்சால், எத் ைண → எத்தைன.]

எத்தாப்

எத்தாப்  ettāppu, ெப. (n.)

   ேமலாைட ( வ்,  த், 12, அப் , அ ம்.);; vesture, garment, எத்தாப் , (ெநல்ைல.);.

     [ஏ → எத்  (ேமல்); → எத்  + ஆப்  - எத்தாப்  = ேம வ .]

எத்

 
 எத்  etti, ெப. (n.)

   ஏமாற் பவள்; she who is a cheat.

     "இைசெய ப்  ெமத் கள்." ( ப் .);.

     [ஏய்த்தல் → எத்தல் → எத் .]
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எத் த்த

 
 எத் த்த  ettittaḍi, ெப. (n.)

   நீர ்இைறக் ம் பாசன ள்ள நிலம்; well land.

     [ஏற்றம் → ஏத்தம் + த  - எத்தத்த  → எத் த்த . த  = நீரே்காத்த நிலம், நன்ெசய்.]

எத்

எத் 1 eddudal,    5. ெச. ன்றா , (v.t.)

   ஏய்த்தல், ஏமாற்றல்; to inveigle, lure, cheat, seduce, defraud.

     "ேந த்தாைர  ெமத்  வ ப்பவர"் ( ப் . 403);.

     [ஏய்த்தல் → எத் தல்.]

ஏத்

ஏத் 2ēttu, ெப. (n.)

   ஏமாற் ; invesging, cheating, fraud seduction, deception.

     "எத்ேதா நின்னன் ைடைம" ( .வாச.7,3);.

எத் க்கள்ளி

எத் க்கள்ளி ettukkaḷḷi, ெப. (n.)

   ஏமாற் பவள்; woman who inveigles.

     "ேபச் ெலத் க்கள்ளி" (தனிப்பா.11.16,35);.

     [எத்  + கள்ளி.]

எத் ம்

எத் ம் ettum,     . .எ. (adv.) எவ்வைகயா ம்; by

 all means.

     "எத் ந் தம ைர ேத  நின்ேறைன" (தஞ்.ைசவா.26);.

     [எைனத் ம் → எத் ம் (ெகா.வ.);.]

எத் வாதம்

எத் வாதம் ettuvātam, ெப. (n.)

   1. ஏமாற் ப் ேபச்

 deceptive speech.

   2. எ ரப்்ேபச்  ( ன்.);; Contradiction.

   3.  தரக்்கப் ேபச் ; argument devoid of

 logic.

     [எத்  + வாதம்.]

எத் வாளி

 
 எத் வாளி ettuvāḷi, ெப. (n.)

   ஏமாற் பவன்; cheat. (Tinn.);.

     [எத்  + ஆள் + இ.]

எதா ம்

 
 எதா ம் etākilum,     . .எ (adv.) ஏதா ம்; whatever may be, something or other.

     [எ  + ஆ ம் - ஏதா ம் → எதா ம்.]

 எதா ம் etākilum,     .ெப. (pron) ஏேத ம்; some-tning, whatever.

     [ஏ  + ஆ ம்.]
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எதாச் ம்

 
 எதாச் ம் etāccum,     . .எ. (adv.) என்னமாவ , ஏதாவ ; whatever may be.

     "ஏதாச் ம் இ க் மா சாப் ட?" (வட்.வழக், ெசால்லக.);.

எ ர்

எ ர1் edirdal, ெச. . . (v.i.)

.

   1. ேதான் தல்; to appear.

     "எ ரந்லப் ங்ெகா " ( வக. 2115.);

   2. நிகழ்தல்; to happen betal.

     "இனி ெய ரா சன்மங்கள்" (அஷ்டப். ற்ெறட.்காப் .3);.

   3.  ன்னாதல்; to precede.

     "பனிெய ர ்ப வ ம்" (ெதால்.ெபா ள்.7);.

   4. மலரத்ல் ( வா.);; to blossom.

   5. மா ப தல்; to be opposed, be at variance.

     "ெசய் ைனக் ெக ரந்்த ெதல்வர ்ேதஎத் " ( றநா. 6,11);

   6. எ ரக்ாலத்  வ தல்; to come to pass in future.

     "எ ரவ்நல்ல வல்லைவயடா " (இர .  ைற .1);.

   7. தம் ற் தல்; to join together.

     "ேபாெர ரந்்ேதற்றார"் (பரிபா.18,1);.

   8. அறம்ெசய்தல்; to be hospitable.

     " றேவாரக்் ெக ரத் ம்" ( லப்.16,72);. -

எ ர்க்கட்

 
 எ ரக்்கட்  edirkkaṭci, ெப. (n.)

   மாற் க்கட் ; rival party, opposile side.

ம. எ ரக்்கச்

     [எ ர ்+ கட் .]

எ ர்க்கைட

எ ரக்்கைட edirkkaḍai, ெப. (n.)

   1. எ ரப்்  (இ.வ.);; opposition.

   2. எ ர ்பாகம்; opposite side. (ேசரநா.); ெச.அக.);.

ம. எ ரக்ட.

     [எ ர ்+ கைட. 'கைட' ெபயரீ .]

எ ர்க்கத

 
 எ ரக்்கத  edirkkadavu, ெப. (n.)

   ஆ கத  (பாண் .);; folding door, double door. (ெச.அக.);.

     [எ ர ்+ கத .]
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எ ர்க்கரி

எ ரக்்கரி edirkkari, ெப. (n.)

   1. மாறான சான்  ( ன்.);; counter evidence.

   2. எ ர ்வழக்காளனின் சான்  (இ.வ.);; defence witness. (ெச.அக.);.

     [எ ர ்+ கரி.]

எ ர்க்களி-த்தல்

எ ரக்்களி-த்தல் edirkkaḷiddal,    4.ெச. . . (v.i.)

எ ரக்்ெக   பாரக்்க;see edir-k-kedu.

     [எ ர ்+ களி-த்தல்.]

எ ர்க்காற்

 
 எ ரக்்காற்  edirkkāṟṟu, ெப. (n.)

   ேநெர ர ்அ க் ங் காற் ; direct current of air moving through an inclosed space – draught. (ெச.அக.);.

     [எ ர ்+ காற் .]

எ ர்க்

எ ரக்்  edirkkuṟi, ெப. (n.)

   1. மா பாடான ; contra-indication.

   2.  க் ; counter-symptom, bad or unfavourable symptom. (சா.அக.);.

     [எ ர ்+  .]

எ ர்க்ெக -த்தல்

எ ரக்்ெக -த்தல் edirkkeḍuddal,    4. ெச. . . (v.i.)

   1.  மட் தல்; to nauseate, turn the stomach.

   2. உண்ட ஊண் ம்  ேமல் வ தல்; to retch. (இ.வ.);.

     [எ ரக்  → எ ரக்்  + எ த்தல்.]

எ ர்க்ைக

எ ரக்்ைக1 edirkkai, ெப. (n.)

   1. ேமற் ைர ன் எ ர ்மரம் ( ன்.);; slanting timber forming a continuous line with the ridge and unting in an angle 
formed by the slanting hip, rafters on either end of a hipped or bungalow roof.

     [எ ர ்+ ைக.]

 எ ரக்்ைக2 edirkkai, ெப. (n.)

   எ ரத்்  நிற்ைக; opposition.

     [எ ர ்→ எ ரக்்ைக. ைக (ெதா.ெப.ஈ .);]

எ ர்க்ெகாத்தளம்

 
 எ ரக்்ெகாத்தளம் edirkkoddaḷam, ெப. (n.)

   ெகாத்தளத் க்  ன் ள்ள காப் ச ் வர;் protecting wall in front of the rampart (pond.);.

     [எ ர ்+ ெகாத்தளம்.]

ர்கட்

ரக்ட்  tirkaṭci, ெப. (n.)

   1.  ன்பக்கம்; front side.

   2. எ ரவ்ரிைச; opposite line.

   3.  யர  அைமப் ல் ஆ ங்கட் க்  எ ரான கட் ; opposite party formed against the ruling party in a 
domocratic country.

     [எ ர ்+ கட் ]
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ர்கழ -தல்

ரக்ழ -தல் dirkaḻṟudal,    7. ெச. . . (v.i.)

   1. மா தல்; to answer back

   2. ஒத்தல்; to resemble.

     "இ ெய ரக்ழ ம்" (பரிபா.2.37);.

     [எ ர ்+ கழற்.]

ர்காலம்

 
  ரக்ாலம் tirkālam, ெப. (n.)

   வ ங்காலம் ( வா.);; future.

     [எ ர ்+ காலம்]

ர்கால ணர்ச்

 
  ரக்ால ணரச்்  tirkālavuṇarcci, ெப. (n.)

    ன் வ வைத ணரை்க; fore-knowledge.

     [எ ர ்+ காலம் + உணரச்் .]

ர்காற்

 
  ரக்ாற்  tirkāṟṟu, ெப. (n.)

   எ ரத்்த க் ங் காற் ; contrary wind.

     [எ ர ்+ காற் .]

ர் ர்

ர் ர ்dirkudir, ெப. (n.)

   ம தைல; obverse. (redupl of எ ர)்;

     "எ ர்  ரா ன் ற ரப்் " (பரிபா.8-21);.

     [எ ர ்+  ர.்]

ர்ெகாண்ெட -
த்தல்

ரெ்காண்ெட -த்தல் tirkoṇḍeḍuttal,    4. ெச. ன் றா . (v.t.)

எ ெர த்தல் பாரக்்க;see ediredu. (சா.அக.);.

     [எ ரெ்காண்  + எ -த்தல்.]

ர்ெகாள்( )-தல்

ரெ்காள்( )-தல் dirkoḷḷudal,    7. ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. வரேவற்றல்; to advance or go towards a guest or great person to meet welcome or receive him.

     "ேவனில் ழெவ ரெ்காள் ம்" (க த்.36);

   2. ஏற்றல், ெகாள் தல்; to accept.

     "எஞ்சா ெல ர ்ெகாண் " ( ெவ.9,32);.

   ம. எ ேரல்க் க;   ெத. எ ரெ்கா ;க. எ ரெ்காள் .

     [எ ர ்+ ெகாள் .]

ர்ெகாள்பா

 
  ரெ்காள்பா  tirkoḷpāṭi, ெப. (n.)

   ேசாழ நாட் ற் கா ரிக்  வடகைர ல் வன் ேகா ள்ள இடம்; name of a Siva shrine on northern bank of 
river Kaveri.

     [எ ர ்+ ெகாள் + பா .]
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ர்ேகாள்

ரே்காள் tirāḷ, ெப. (n.)

   எ ரெ்காள் ைக; ceremonious or complimentary greeting;

 welcorning, meeting and receiving.

     "அரைச ெய ரே்கா ெளண்ணி" (கம்பரா. வவ.59);.

ெத. எ ரே்கா .

     [எ ர ்+ ேகாள்]

ர்சச்ாட்

 
  ரச்ச்ாட்  tirccāṭci, ெப. (n.)

எ ரக்்கரி பாரக்்க;see edir-k-kari

     [எ ர ்+ சாட் .]

எ ர்ச்

 
 எ ரச்்  edircci, ெப. (n.)

   எ ரக்்ைக; act of opposing.

     [எ ர ்→ எ ரத்்தல் → எ ரச்ச்.்]

எ ர்ச் ட்

 
 எ ரச்் ட்  edirccīṭṭu, ெப. (n.)

   எ ரிைட ; counter document containing the corresponding obligations of the executant of it.

க. எ ர் ட் .

     [எ ர ்+  ட் .]

எ ர்ச் வர்

 
 எ ரச்் வர ்edirccuvar, ெப. (n.)

    ன்பக்கச் வர;் face wall (C.E.M.);.

     [எ ர ்+  வர.்]

எ ர்செ்சட்

எ ரச்ெ்சட்  edircceṭṭu, ெப. (n.)

   1. ேபாட்  வணிகம் ( ன்.);; competition in trade.

   2. வாங்  ற் ம் வணிகம் (யாழ்ப்.);; trading at second hand, buying and selling again directly at a small profit.

     [எ ர ்+ ெசட் .]

எ ர்செ்ச -த்தல்

எ ரச்ெ்ச -த்தல் edircceṟiddal,    2. ெச. ன்றா , (v.t.)

   ெவள்ளத் ற்  எ ராக அைண ேபா தல்; to dam up, as a flood.

     "ெப க்காற்ைற எ ரச் ்ெச க்க மாட்டா தாப் ேபாேல" ( வ்.  ெந ந்.21. வ்யா, பக்.160);.

     [எ ர ்+ ெச -த்தல்.]

எ ர்சம்பாவைன

 
 எ ரச்ம்பாவைன edircambāvaṉai, ெப. (n.)

எ ரெ்மாய் பாரக்்க;see edir moy.

     [எ ர ்+ சம்பாவைன.]

28

www.valluvarvallalarvattam.com 6403 of 19068.



எ ர்ெசய் ைற

 
 எ ரெ்சய் ைற edirceykuṟai, ெப. (n.)

   ைகம்மா ; recompense.

     [எ ர ்+ ெசய் +  ைற.]

எ ர்ெசல

எ ரெ்சல  edircelavu, ெப. (n.)

   வரேவற்க ன்ென ந்  ெசல்ைக; courteous advance to welcome anyone.

     "இ க்ைக ெயழ ம் எ ரெ்சல ம்" (நால .143);.

     [எ ர ்+ ெசயல.]

எ ர்ேசாழகம்

 
 எ ரே்சாழகம் edircōḻkam, ெப. (n.)

   ேநர ்ெதற் ந்  ம் காற்  (யாழ்ப்.);; wind that blows directly from the south.

     [எ ர ்+ ேசாழகம்.]

எ ர்த்தட்

எ ரத்்தட்  edirddaṭṭu, ெப. (n.)

   1. எ ரப்்பக்கத் த் லாத்தட் ; opposite scale-pan in a balance.

     "எ ன்ற ஞா ெறாத்தான் ல ப ென ரத்்தட் ேல" (த ழ்நா. 124.);

   2. எ ரிைட; that which is contrary, opposite.

     "தாரித்ரிய ம் அதற்  எ ரத்்தட்டான ஐஸ்வரிய ம்." (ஈ ,6,3,1);.

     [எ ர ்+ தட் .]

எ ர்த்தைல

எ ரத்்தைல edirddalai, ெப. (n.)

   எ ரிைட; opposite.

     "நட் ம் அதற்  எ ரத்்தைலயான பைக ம்" (ஈ .9,1,1);.

ம. எ ரத்்தைல. (an enemy);.

     [எ ர ்+ தைல.]

எ ர்த்தாக்

 
 எ ரத்்தாக்  edirddākku, ெப. (n.)

   தற்காப் ன் ெபா ட் த்தாக் ைக; counter attack in self-defence. (Pond);

     [எ ர ்+ தாக் .]

எ ர்த் த்தா-(த )-
தல்

எ ரத்் த்தா-(த )-தல் edirdduddādarudal,    15. ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒத் க்ெகா த்தல்; to compensate, make up for. ேதாற் ப்ப ல் நாங்கெள ரத்் த் தரக்கடேவாம். 
(S.I.I.I.104);.

     [எ ரத்்  + த தல்.]

எ ர்த் ப்ேப -தல்

எ ரத்் ப்ேப -தல் edirdduppēcudal,    5. ெச. ன்றா , (v.t.)

   மா  ெசல் தல் (Law.);; to

 dispute,

 controvert, object, to plead against -

   5. ெச. . . (v.i.);

   அடங்காமற் ேப தல்; to retort, speak disobediently.

     [எ ரத்்  + ேபக.]
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எ ர்ந்ேதார்

 
 எ ரந்்ேதார ்edirndōr, ெப. (n.)

   பைகவர ்( வா.);; adversaries, opponents, combatants.

     [எ ர ்→ எ ரந்்ேதார.்]

எ ர்நைட

எ ரந்ைட1 edirnaḍai, ெப. (n.)

    லத் ன்ப ; counter part of a document 

இப் ர  எ ரந்ைட பாரத்ெ்த  ன . (ெச.அக.);.

     [எ ர ்+ நைட.]

 எ ரந்ைட2 edirnaḍai, ெப. (n.)

   மா பட்ட ஒ க்கம் ( ன்.);; acting perversely, taking an opposite course.

     [எ ர ்+ தைட.]

எ ர்நைடக்கணக்

 
 எ ரந்ைடக்கணக்  edirnaḍaikkaṇakku, ெப. (n.)

    ட்டாளிகளின் தனிக்கணக்  ( ன்.);; register or account kept separately by each partner in a joint concern

 in order that the account maintained by everyone of them may be examined by the other partners.

     [எ ரந்ைட + கணக் .]

எ ர்நிரனிைற

எ ரந்ிரனிைற edirniraṉiṟai, ெப. (n.)

    ைறமா  வ ம் நிரனிைற (நன்.414,உைர.);; reversed sequence, a syntactical arrangement of a series of 
predicates in

 an order which is the reverse of that in which their respective-nominatives stand.

     [எ ர ்+ நிரல் + நிைர.]

எ ர்நில்

எ ரந்ில்1 edirnildal,    14. ெச. . . (v.i.)

   1. மா பட்  நிற்றல் ( ன்.);; to be perverse, contumacious.

   2.  ன்னிற்றல்; to stand before.

     "காகமானைவ. ஒ  கல் ன் ன் ென ர ்நிற் ேமா" (தா .எங் .6);.

     [எ ர ்+ நில்.]

 எ ரந்ில்2 edirnildal,    14. ெச. ன்றா . (v.t.)

   எ ரத்்  நிற்றல்; to resist, withstand, oppose.

     [உ  → இ  → எ ல் → எ ர ்→ எ ர ்+ நில்.]

எ ர்நிைல

எ ரந்ிைல edirnilai, ெப. (n.)

   இக நிற்ைக ( ன்.);; resistance, opposition.

     [எ ர ்+ நிைல. நிைல = நிற்றல்.]

 எ ரந்ிைல2 edirnilai, ெப. (n.)

   கண்ணா  (சங்.அக.);; mirror.

     [எ ர ்+ நிைல. நிைல = நிைலெகாண்ட .]
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எ ர்நீச்

எ ரநீ்ச்  edirnīccu, ெப. (n.)

   ெவள்ளப்ேபாக் ற்  எ ராக நீந் ைக; swimming against the current.

   2. ெசயற்கரிய. ெசய்ைக; accomplishing a very difficult task.

     [எ ர ்+ நீச் .]

எ ர் ல்

எ ர் ல் edirnūl, ெப. (n.)

   தன்க த்ைத நிைலநாட் ப் றரக் த்ைத ம க் ம் ல்(இைற.1,பக்.12);; refulatory work, one of four broad 
divisions of literary attempts;

 work containing fresh material and defending its own doctrines against those of others.

     [எ ர ்+  ல்.]

எ ர்ேநாக் -தல்

எ ரே்நாக் -தல் edirnōkkudal,    5. ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ேநேர பாரத்்தல்; to face.

   2.  ன்பக்கம் பாரத்்தல்; to look forward.

   3. எ ரப்ாரத்்தல்; to expect, envisage.

ம. எ ர ்ேநாக் க.

     [எ ர ்+ ேநாக் .]

எ ர்ப்ப

எ ரப்்ப 1 edirppaḍudal,    20. ெச. , (v.i.)

    ன் ேதான் தல்; to appear.

     "ஈசென ரப்்ப

மா ேல"

   சந் த்தல்; to meet, encounter.

     "எ ரப்்பட்டாற் ன்ைன ேமா றல் ன்" (பாரத.ப ேனழாம்.143);.

   ம. எதரெ்ப க;   க. எ ;    . எ ;ெத. எ ப .

     [எ ர ்+ ப .]

 எ ரப்்ப 2 edirppaḍudal,    18.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒப்பாதல்; to resemble.

     "பண்ெண ரப்்ப ெமா க் " (இர . இர ற்.10);.

     [எ ர ்+ ப .]

எ ர்ப்பா

எ ரப்்பா  edirppāṭu, ெப. (n.)

   சந் க்ைக (ஐங் . 275,உைர.);; meeting, encounter, juxtaposition.

     [எ ர ்+ (ப ); பா .]

எ ர்ப்பாய்சச்ல்

எ ரப்்பாய்சச்ல் edirppāyccal, ெப. (n.)

   1. எ ரான நீேராட்டம்; counter-current.

   2. எ ராகப் பாய்ைக; leaping in contrary direction, reverse flow. (ெச.அக.);.

     [எ ர ்+ பாய்சச்ல்.]

எ ர்ப்பாய்ஞ்சான்

 
 எ ரப்்பாய்ஞ்சான் edirppāyñjāṉ, ெப. (n.)

   தண்ணீர ்ஒட்டத் ற்  எ ராகப் பாய்ந்ேதா  ன்; fishr ushing or swimming against the current of water. 
(சா.அக.);.

     [எ ர ்+ (பாய்ந்தான்); பாஞ்சான் (ெகா.வ.);.]
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எ ர்ப்

எ ரப்் 1 edirppu, ெப. (n.)

    ; omen portent augery, foreloken.

     [எ ர ்→ எ ரப்் .]

 எ ரப்் 2 edirppu, ெப. (n.)

   1. அைலப் ; resiance.

   2. இலக் ; aim.

   3. எ ரெ்மா ; contradiction.

   4. வ ங்காலம்; future.

   5. த ப் ; obstruction. (ஆ.அக.);

   ம. எ ரப்் ;   க. எ ர,் எ ர,் எ ;    . எ ;ெத. எ .

     [எ ர ்→ எ ரப்் .]

 எ ரப்் 3 edirppu, ெப. (n.)

   வாங் ய அளேவ ப் க் ெகா ப்ப ; exact return of things borrowed.

     "மாெற ரப்்ைப ெபறாஅைம ன்" ( றநா.333,11);.

     [எ ர ்→ எ ரப்் .]

எ ர்ப்ெபண்

 
 எ ரப்்ெபண் edirppeṇ, ெப. (n.)

   ஒ  ட் ற் ப்ெபண் ெகா த்  அங் ந்  தம் ட் ற் ப் ெபண் எ ப்ப  (க நா.);; exchange of brides 
between two families.

க. எ ெதண் .

     [எ ர ்+ ெபண்.]

எ ர்பார்-த்தல்

எ ரப்ார-்த்தல் edirpārddal,    4.ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. ஒன்ைற ேநாக் த்தல்; to expect, look forward to envisage.

   2. வர  பாரத்் த்தல்; to await, the arrival, as one expected

   3.  ற த  ேநாக் தல்; to look up to others for help. 

அவன் றர ்ைகைய எ ரப்ாரப்்பவன் (உ.வ.);.

   ம. எ ரே்நாக் க;க. எ ேநா .

     [எ ர ்+ பார.்]

எ ர்ெபா

எ ரெ்பா  edirpoḻudu, ெப. (n.)

   1. இனிவ ங்காலம்; hereafter, time to come, future.

   2. எ ரக்ாலம்; future tense.

     "ஐம்பாெல ரெ்பா " (நன்.144);.

     [எ ர ்+ ெபா .]
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எ ர்ம ப்

 
 எ ரம் ப்  edirmaṟuppu, ெப. (n.)

    ன்ெனா  ன் ரணக் ைக (யாழ்.அக.);; contradictory statement.

ம. எ ரெ்மா .

     [எ ர ்+ ம ப் .]

எ ர்மைற

எ ரம்ைற edirmaṟai, ெப. (n.)

   எ ரம் ப் ; negative.

     "எ ரம்ைற ம்ைம  ேமற் ம்" (நன்.145);.

     [எ ர ்+ மைற.]

எ ர்மைற ைடநி
ைல

 
 எ ரம்ைற ைடநிைல edirmaṟaiyiḍainilai, ெப. (n.)

   எ ரம்ைறப் ெபா ைளக் காட் ம் அல், ஆ, இல், ஆ ய இைடநிைலகள்;     [எ ரம்ைற + இைட + 
நிைல.]

எ ர்மைற லக்க
ைண

 
 எ ரம்ைற லக்கைண edirmaṟaiyilakkaṇai, ெப. (n.)

   எ ரம்ைறப் ெபா ைளக் ப்பால் உணரத்் வ ; irony, cynicism, parody, using language hinting a meaning 
contrary to the literal sense, abuse of terms.

     [எ ரம்ைற + இலக்கைன.]

எ ர்மைற ம்ைம

 
 எ ரம்ைற ம்ைம edirmaṟaiyummai, ெப. (n.)

   எ ரம்ைறப் ெபா ள்த ம் 'உம்' இைடசெ்சால்; negative part. 'um'.

     [எ ரம்ைற + உம்ைம.]

எ ர்மைறெயசச்ம்

 
 எ ரம்ைறெயசச்ம் edirmaṟaiyeccam, ெப. (n.)

   எ ர ்ம ப்ைபக் காட் ெமசச்ம்; adjective denoting negation. காணாத கண் (உ.வ.);.

     [எ ரம்ைற + எசச்ம்.]

எ ர்மைற ைன

 
 எ ரம்ைற ைன edirmaṟaiviṉai, ெப. (n.)

   உடன்பாட் க் ெக ராக ம த்  வ ம் ைன; negative verb. (எ.கா.); வந் லன், ெசல்லான் காணலன்.

     [எ ரம்ைற +  ைன.]

எ ர் ன்

 
 எ ர் ன் edirmīṉ, ெப. (n.)

   நீரப்்பாய்சச்ைல எ ரத்் ச ்ெசல் ம் ன்; fish that swims against the current.

     [எ ர ்+  ன்.]
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எ ர் கம்

எ ர் கம்1 edirmugam, ெப. (n.)

   1. ேநெர ர;் confronting position, as face to face.

   2.  ன்னிைல ( ன்.);; presence, confrontation.

     [எ ர ்+  கம்.]

 எ ர் கம்2 edirmugam, ெப. (n.)

   மா பா  ( ன்.);; opposition, polarity, reverse.

     [எ ர ்+  கம்.]

எ ர் கேவற்
ைம

எ ர் கேவற் ைம edirmugavēṟṟumai, ெப. (n.)

    ளி ேவற் ைம; vocative case

     "ஏ யன் ைறைய ெத ர் க ேவற் ைம" (ெதால்,ெசால்74,ேசனா);.

     [எ ர ்+  கம் + ேவற் ைம.]

எ ர்

 
 எ ர்  edirmuḻi,     . .எ. (adv.) ேந க் ேநராய்;     [எ ர ்+  .   →   (ெகா.வ.).]

எ ர்

 
 எ ர்  edirmuṟi, ெப. (n.)

எ ரச்் ட்  பாரக்்க;see edirccittu.

     [எ ர ்+  .]

எ ர் ச் ப்ேபா
ைக

 
 எ ர் ச் ப்ேபா ைக edirmūccuppōṭugai, ெப. (n.)

   எ ரந்ின்  ச்  வாங்க ெநற் த் ைக; puffing, while husking.  ங் ெகா த்  எ ர் ச் ம் ேபாட 
ேவண் மா? (பழ.);.

     [எ ர ்+  ச்  + ேபா ைக.]

எ ர்ைம

எ ரை்ம edirmai, ெப. (n.)

   எ ரக்ாலத் ல் நிகழ்ைக; happening in future.

     "அஃெத ரை்ம ெபா ெளன". (ெப ங்,நரவாண.1,119);.

     [எ ர ்→ எ ரை்ம.]

எ ர்ெமாய்

 
 எ ரெ்மாய் edirmoy, ெப. (n.)

    மணம் த ய காலங்களில் ெசய்யப்பட்ட ரக்்  மாற்றாகச ்ெசய்யப்ப ம் 
அன்பளிப் ; complimentary gift of courtesy to the brides party by those of the bridegroom or vice versa on marriage 
occasions in return for gifts received. (ெச.அக.);.

     [எ ர ்+ ெமாய்.]

எ ர்ெமா

எ ரெ்மா  edirmoḻi, ெப. (n.)

   1. ம ெமா  ( ங்.);; response, answer, reply.

   2. ம ப் வைர; rejoinder, counterargument retaliation, rebuttal.

     "எ ரெ்மா  ண்டாமா ற் ெசால் ேர" (பாரத .243);.

   ம. எ ரெ்மா ;க. எ மா .

     [எ ர ்+ ெமா .]
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எ ர்வட்

 
 எ ரவ்ட்  edirvaṭṭi, ெப. (n.)

   ெச த் ம் லத ்ெதாைகக் ேகற்பக் க க் ம் வட்  (C.G.);; counter interest, as on payments made before due 
date.

     [எ ர ்+ வட் .]

எ ர்வனன்

எ ரவ்னன் edirvaṉaṉ, ெப. (n.)

   ஏற் க்ெகாள்பவன்; recipient.

     "இன்பம் ெப க ெவ ரவ்னன் ம் " (ெப ங்.வத்தவ.10.11);.

     [எ ர ்+ வ் + அன் + அள். வ் - எ.கா.இ.நி. 'அன்' சாரிைய. அன் (ஆ.பா.ஈ );.]

எ ர்வாதம்

எ ரவ்ாதம் edirvādam, ெப. (n.)

   1. எ ரவ்ழக்காளி ன் ேபச் ; reply, argument for the defence.

   2. மா படக் ைக; objection எைதச ்ெசான்னா ம் எ ரவ்ாதம் பண் றான். (உ.வ.);.

ம. எ ரவ்ாதம்.

     [எ ர ்+ வாதம், வாள் = ேப தல். வாள் → வாளம் → வாதம் (ெகா.வ.);]

எ ர்வா

எ ரவ்ா  edirvādi, ெப. (n.)

   1. எ ர ்வழக்காளி; defendant, respondent accused.

   2. தன்பக்கத் க்ேக எ ராக வா ப்பவன் (நன்.384, ம ைல.);; he who pleads for the side opposite to one's 
own.

   3. எ ரக்்கட்  ேப ேவான்; opponent, one who attacks a thesis. Antagonist rival. 

அ னால் வ ம் னா, எ ரவ்ா யா ம் ஆ ரியனா ம் வ ம். (நன்.384, ம ைல.);.

ம. எ ரவ்ா .

     [எ ர ்+ வா . வாள் = ேப தல். வாள் → வாளம் → வாதம் (ெகா.வ.); - வா .]

எ ர்வாய்

 
 எ ரவ்ாய் edirvāy, ெப. (n.)

   ஏரி ன் உள்ளக ன்வாய்; foreshore of a lake.

     [எ ர ்+ வாய்.]

எ ர்வார்த்ைத

எ ரவ்ாரத்்ைத edirvārddai, ெப. (n.)

   பகரம்,  ைட; reply relor. 

சங்கத்தாரக்்  ஒ ேபா ம் எ ரவ்ாரத்்ைத ெசால்லாரக்ேள (த ழ .32);.

ம. எ ரவ்ா.

     [எ ர ்+ வாரத்்ைத. எ ரெ்மா  பாரக்்க;see edimoli.]

எ ர்வ க்ெகண்
ைடப்பசை்ச

 
 எ ரவ் க்ெகண்ைடப்பசை்ச edirvaḻikkeṇṭaippaccai, ெப. (n.)

   இ ன்கள் ஒன்ைறெயான்  பாரப்்ப  ேபாற் த் ம் பசை்சக் ; tattoo mark like that of two carps facing 
each other.

     [எ ர ்+ வ  + ெகண்ைட + பசை்ச.]
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எ ர் ற்பைன

 
 எ ர் ற்பைன edirviṟpaṉai, ெப. (n.)

   ேபாட்  வாணிகம்; competition in trade (Pond);.

     [எ ர ்+  ற்பைன.]

எ ர் ைன

எ ர் ைன edirviṉai, ெப. (n.)

   எ ரக்ாலத் ச ்ெசயல்;: future events.

     "கணிெயைனக் ய எ ர் ைன ெயல்லா ெமஞ்சா ெதய் " (ெப ங்.உஞ்ைசக்.36,211);. (ெச.அக.);.

     [எ ர ்+  ைன.]

எ ர் ைன 
லக்

 
 எ ர் ைன லக்  edirviṉaivilakku, ெப. (n.)

   அணிவைக ெளான் ;   அஃ  எ ரக்ால இைட ற்ைறக் காட்  ம ப்ப ; figure of speech. (ஆ.அக.);.

     [எ ர ்+  ைன +  லக் .]

எ ர்

எ ர்  edirvu, ெப. (n.)

   1. எ ரப்்ப ைக; meeting. Confronting.

   2. எ ரக்ாலம் (ெதால்.ெசால்.202);; future tense.

   3. நிகழ்ச்  (W,);; happening contingence.

     [எ ர ்→ எ ர் .]

எ ர்ெவட்

 
 எ ரெ்வட்  edirveṭṭu, ெப. (n.)

   ம தைல; opposition. contradiction, retaliation. 

அவன் எப்ேபா ம் எ ரெ்வட்டாய்ப் ேப றான், (இ.வ.);.

     [எ ர ்+ ெவட் .]

எ ர

எ ர edira, இைட. (part) 

   ஓர ்உவம  (தண் .33);; adverbial particle of comparison.

     [எ ர ்→ எ ர.]

எ ரைடேயாைல

எ ரைடேயாைல ediraḍaiyōlai, ெப. (n.)

   அைடேயாைல எ த் த பவ க் க் ெகா க் ம் சான் ச ் ட் ; deed of authority given by the lessor to the 
lessee. 

     'நிலக் க் ம் ைத த க் ம் எ ைர ேயாைல காட் னப யா ம்' (S.I.ivii.385);.

     [எ ர ்+ அைட + ஒைல.]

எ ர த இயெவ
சச் ம்ைம

 
 எ ர த இயெவசச் ம்ைம ediradudaḻiiyaveccavummai, ெப. (n.)

   எஞ் ய ெசயைல ளக்  ெய ரக்ாலத்ைதத் த  நிற்  ம்ைம; adverbial particle of anticipatory 
reference (ஆ.அக.);.

     [எ ர ்+ அ  + த ய (த இய); + எசச்  + உம்ைம.]

எ ர த -தல்

எ ர த -தல் ediradudaḻuvudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   வரக்கடவதைன ங் த்  நிற்றல்; to bear anticipatory reference. 

எ ர  தlஇயெவசச் ம்ைம" (நன்.);.
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எ ர ேபாற்றல்

எ ர ேபாற்றல் ediradupōṟṟal, ெப. (n.)

ன்னில்லா தனவா ம் தற்கால வழக்கா ன் அவற்ைறக்

ெகாள் ம் ஓர ்உத்  (நன்.14); (Gram);, 

 adoption of modern usage. One of 32 utti.

     [எ ர ்+ அ  – எ ர  + ேபாற்றல்.]

எ ர ேபாற் -தல்

எ ர ேபாற் -தல் ediradupōṟṟudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

எ ர த  பாரக்்க;see ediradu-laluvu.

     [எ ர ்+ அ  + ேபாற் .]

எ ரம் ேகா-த்தல்

எ ரம் ேகா-த்தல் edirambuāddal,    4. ெச. . . (v.i.)

   எ ரத்் நிற்றல் ( பரம்.ஆறா.5);; lit to place the arrow against the bowstring, against a similar act of the opponent 
to stand in opposition;

 to cross swords.

     [எ ர ்+ அம்  + ேகாத்தல்.]

எ ரல்

 
 எ ரல் ediral, ெப. (n.)

   எ ரத்்தல்; opposing. (ஆ.அக.);.

     [எ ர ்+ அல்.]

எ ரழற்

 
 எ ரழற்  ediraḻṟci, ெப. (n.)

   எ ரப்் ண்டாக் ம் ம ந் ; irritant medicine.

     [எ ர ்+ அழற் .]

எ ரா லாக்

 
 எ ரா லாக் edirālāk, ெப. (n.)

   வ ம் ஆண் ; rext year.

     "எ ராக் ப் ேபாேவாம். அங்ேக" (வடவ்ழக். ெசால்லக);.

     [எ ர ்+ ஆண்  – எ ராண்  → எ ரா. (ெகா.வ.);.]

எ ராப்

 
 எ ராப்  edirāppu, ெப. (n.)

   கழலாதப  ைவக் ம் ஆப் ; side wedge driven in to hold fast the main wedge.

     [எ ர ்+ ஆப் .]

எ ராமாண்

எ ராமாண்  edirāmāṇṭu, ெப. (n.)

   எ ரவ் ம் ஆண்  (S.i.i.i.93);; next succeeding year.

     [எ ர ்+ ஆம் + ஆண் .]

எ ராள்

 
 எ ராள் edirāḷ, ெப. (n.)

   எ ராளி (ேசரநா.);; opponent, enemy.

ம. எ ராள்.

     [எ ர ்+ ஆள்.]
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எ ராளி

எ ராளி edirāḷi, ெப. (n.)

   1. பைகவன்; enemy, adversary.

     " ரக்் ண ல்லா தவரக்் ெக ராளிேய ." ( மேரச.80);.

   2. எ ரவ்ழக்காளி; defendant, accused.

   3. ேபாட்  ேபா பவன்; competitor.

   ம. எ ராளி;   க. எ ராள்;   ேகாத. எத்ய்ர;்ெத. எ ரி.

     [எ  + (ஆள்); ஆளி.]

எ ரி

எ ரி ediri, ெப. (n.)

எ ராளி பாரக்்க see edirali.

     "எ ரிசாப ந் ணிந் ழேவ" (பாரத.பத்தாம்.31);.

   க. எ ரி;   ெத. எ ரி;   ம. எ ரி;ேகாத. எத்ய்ர.்

எ ரிடல்

 
 எ ரிடல் ediriḍal, ெப. (n.)

எ ரி -தல் பாரக்்க;see edindu.

     [எ ர ்+ இடல்.]

எ ரி -தல்

எ ரி -தல் ediriḍudal,    18. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. எ ரப்்ப தல்; to meet, encounter.

   2. எ ரத்்தல்; to oppose in battle.

   3. மா ப தல்; to be opposed;

 to be alwarance. 

     'அனந்தர ணத் ேல எ ரிடா நிற்பாரக்ள் (ஈ .1,3,10);.

   ம. எ ரி க;   க. எ ரிக, எ ரி ;ெத. எ ரின்க.

     [எ ர ்+ இ .]

எ ரிைட

எ ரிைட1 ediriḍai, ெப. (n.)

   1. எ ரச்ெ்சயல்; opposition, counter-action.

   2. ேபாட் ; rivalry, competition.

   3. சமமா ப்ப ; that which is equal. 

அவ க்  எ ரிைட ல்ைல. (இ.வ.);.

   ம. எ ரிட;க. எ  ட் .

     [எ ர ்+ இைட.]

 எ ரிைட2 ediriḍai, ெப. (n.)

எ ரிைடச் ட்  பாரக்்க, See ediridaiccittu.

     [எ ர ்+ இைட.]

எ ரிைடகட் -தல்

எ ரிைடகட் -தல் ediriḍaigaḍḍudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேபாட்  ேபா தல்; to vie with, compete with.

   2. பைக ெகாள் தல் (யாழ்ப்.);; to oppose, resist, antagonize.

     [எ ர ்+ இைட – எ ரிைட + கட் .]
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எ ரிைடச் ட்

 
 எ ரிைடச் ட்  ediriḍaiccīḍḍu, ெப. (n.)

எ ரச்் ட்  பாரக்்க;see edir-c-cittu.

     [எ ரிைட +  ட் .]

எ ரிைட

 
 எ ரிைட  ediriḍaimuṟi, ெப. (n.)

எ ரிைடச் ட்  பாரக்்க;see edingaiccittu.

     [எ ரிைட +  .]

எ ரி

 
 எ ரி  edirili, ெப. (n.)

   எ ரில்லாதவன்; the univalied, usu, a title of kings. 

எ ரி  ேசாழேவந்தன். (insc.);

     [எ ர ்+ இ .]

எ க்ெக -த்தல்

எ க்ெக -த்தல் edirukkeḍuddal,    4. ெச. . . (v.i.)

எ ரக்்ெக  பாரக்்க;see edir-k-keau.

     [எ க்  + எ .]

எ த்தரம்

 
 எ த்தரம் ediruddaram, ெப. (n.)

   ம ெமா ; rejoinder, counter Slalement.

     [எ ர ்+ உத்தரம்.]

எ ைர-த்தல்

எ ைர-த்தல் ediruraiddal,    4. ெச. ன்றா , (v.t.)

   எ ரத்் ப் ேப தல்; to

 oppose,

 contradict, speak against. _ 4.ெச. . . (v.i.);

   ெபா தற் யாய் எ ரந்ிற்றல்; to take a firm, stand for making an attack.

     "ேசைன டன்  ண்  ெம ன்றாமல்" (பாரத.ப ேனழாம்.163);.

     [எ ர ்+ உைர.]

எ ெர -த்தல்

எ ெர -த்தல் edireḍuddal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வாயாெல த்தல்; to vomit

     " மட்  ெய ேர

ெய க் ம்" ( னாட். ள்ைள.காப் .6);.

   2. எ ரக்் ெக -த்தல் பாரக்்க;see edirkkedu.

     [எ ர ்+ எ .]

எ ேரவல்

எ ேரவல் edirēval, ெப. (n.)

   1. ஏவைலெய க்கச ்ெசய் ந் ெதா ல் ( ன்.);; counteracting sorcery. 

   2 ஒ வன் ெசய்த ஏவ ன் ெபா ட்  மாறாக அவன்  ஏ ைக; retallatory sorcery.

     [எ ர ்+ ஏவல்.]
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எ ேரற்றம்

எ ேரற்றம் edirēṟṟam, ெப. (n.)

   ெவள்ளப் ெப க் க்  எ ேர ச ்ெசல் ைக; against the current.

     "எ ேரற் றங் ெகாண்ட பாடல்" (ேச . நா.5);.

     [எ ர ்+ ஏற்றம்.]

எ ேரற்றல்

எ ேரற்றல்1 edirēṟṟal, ெப. (n.)

   எ ரெ்காள் ைக; advancing towards a party to welcome them.

     [எ ர ்+ ஏற்றல்.]

 எ ேரற்றல்2 edirēṟṟal, ெப. (n.)

   1. எ ரத்்  நிற்ைக; attacking, opposing, resisting.

   2.  றன்ேமல் வ வைத ன்னின்  தாேனற்ைக; interposing and receiving on one's own person, as the 
weapons discharged against another by a foe.

     [எ ர ்+ ஏற்றல்.]

எ ேர

எ ேர  edirēṟu, ெப. (n.)

   வ ைம; strength, power.

     "எங்க ெள ேரற ய" (ெபரிய . நா.121);.

     [எ ர ்+ ஏ .]

எ ெரா

எ ெரா 1 ediroliddal,    4.ெச. . . (v.in.) மா

   ெயா  ெசய்தல்; to echo, reverberate.

     "நீ ன்ெற ெரா க்கேவ" (பாரத.ேவத் ர.10);.

     [எ ர ்+ ஒ .]

 எ ெரா 2 ediroli, ெப. (n.)

   மா ெயா த்தல்; echo,

 reverberation of sound.

     "இவ மப் ெபா  ெத ெரா ெயன்" (பாரத.ப ன் .88);.

     [எ ர ்+ ஒ .]

எ ைள

 
 எ ைள ediḷai, ெப. (n.)

ளியமரம் (சங்.அக.); 

 tamarind tree.

     [எ ன் → எ ள் → எ ன் → எ ைள. (ெகா.வ.);.]
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எ

எ  edu,     னாெப. (inter. Pron.) யா ; which thing.

   ம. எ ;   க. ஆவ . எ.ஏ;   ேகாத. எத;்    ட. எத;்    ட. எ ;    . ஒ . வா;   ெத. எ , ஏ ;   ெகாலா. 
எத;்   நா., பர.் ஏத.் ஏ ;   கட, ஏன;   ேகாண். ஏம்;    , எ த்;    ர.் என்த்ர, எக்தா;   மால், இன்த் ;    ரா, 
அரா, அராத;்பட, ஏ , யாவ .

     [உ → எல் → ஏன் → எல் → ஏப் → ஏய்  → எய்ந்  → எந் . எந்  → எ . ( நிைலத் ரி );. ஒ.ேநா. 
ேவய் → ேவய்ந்  → ேவந்  எந்  → என் → என்ன (அ நிைலத் ரி ); ஏய் → ஏய்ந்  → ஏய்ந்  → 
ேவய்த் . ேவத்  → வாத் → வாட் (what); என ேமைல-யாரியத் ல் ரிந்ததாகல் ேவண் ம்.]

 எ 1 edu, ெப. (n.)

   1.  ளக்கம்; illustration.

     "ஏ க்கள் காட்  த்தா ளிைண ல்ல நல்லாள்" (நீலேக . 423);.

   2. ெதாடர் ; connection relation.

     " ெகாண்மார ்நி த்த வைல ேளா ேர ல் நரி பட்டற்றால்" (க த்.65,25);.

   3. ஒ  க மம் அல்ல   ெசய்யத் ண் வ ; stimulating one to actor decide.

 Skt. Helu.

     [ஏ → ஏ . (ேவ.க.54);.]

 எ 2 edu, ெப. (n.)

   ஏ ைக,  ண் ைக, காரணம்; inciting, urging, cause basis.

     "ஏ  நிகழ்சச் ்ெய ரத்் ளதாத ன்" (மணி.3.4);.

எ க்களி-த்தல்

எ க்களி-த்தல் edukkaḷiddal,    4. ெச. . . (v.i.)

   சாப் ட்ட ேசா  ண் ம்  வாய்க்  வ தல்; bringing back food from stomach to mouth. 
(வட்.வழக்.ெசால்லக.);

     [எ  → எ க் ளி → எ க்களி.]

எ ைக

எ ைக edugai, ெப. (n.)

   1. எ ைகதெ்தாைட பாரக்்க;see eudgai-t-todai

     "இரண்டாம் ... எ தெ்தான்  ென ைக" (காரிைக.உ ப்.16);.

   2. ெபா த்தம், ( ன்.);; agreement, consonance,

ம. எ க.

     [எ ரை்க → எ ைக. (த.வ.50);.]

எ ைகத்ெதாைட

எ ைகதெ்தாைட edugaiddoḍai, ெப. (n.)

   ெசய் ளின் வரிகளில் இரண்டாெம த்  ஒன் வரத் ெதா ப்ப . (இலக். .723);;     [எ ைக + 
ெதாைட.]

எ ைகப்பா

 
 எ ைகப்பா edugaippā, ெப. (n.)

   ேதைரயர ்ெசய்தேவார ்த ழ் ல்; Tamil treatise on medicine compiled by Therayar, a great native physician. 
(சா.அக.);.

     [எ ைக + பா.]

எ வடம்

 
 எ வடம் eduvaḍam, ெப. (n.)

   எ கைள கத்ேதா  ைணக் ம் க ,  ட்டாந் ம் .(Rd);; rope which fastens the yoke to the pole.

     [எ ரவ்டம் → எ வடம் (ெகா.வ.);.]
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எேதாள்
எேதாள் etōḷ,     . .எ. (adv.) எவ் டம். (ெதால், எ த். 398. உைர.); where, எேதாடெ்காண்டான்.

     [எதா → எேதா → எேதாள் (ேவ.க.103);.]

எேதாளி

எேதாளி etōḷi,  . .எ. (adv.) 

எேதாள் பாரக்்க: see edol. (ெதால்.எ த்.159.உைர.); 

எேதாளிக்ெகாண்டான்.

     [எதா → எேதா → எேதாள் → எேதாளி. (ேவ.க.103);.]

எந்த

எந்த enda,  னா எ. (Inter.adj.) 

   எத்த , என்ன; which, what.

     "எந்த ெவந்த ெவஞ்சாயகம்…. ெகா த்தார"் (பாரத.ப ெனட்,30);.

   ம., க.,  . எ;ெத. ஏ.

     [எந்  → எந்த.]

எந் ரக் ண

எந் ரக் ண  endirakkiṇaṟu, ெப. (n.)

   நீைர ைறக் ம் ெபா ைய ைடய ண ; well that is provided with a contrivance for lifting water.

     "எந் ரக் ண  ங்கற் ன்ற ம்" (மணி.19,112);.

     [இயந் ரம் → எந் ரம் +  ண .]

எந் ரநா ைக

எந் ரநா ைக endiranāḻigai, ெப. (n.)

   ஒ வைக நீர் ங் க ; machine which throws out water in sprays.

     "எந் ர நா ைக ெயன் ைவ ற ம்." (ெப ங்.உஞ்ைசக்41.18);.

     [இயந் ரம் → எந் ரம் + நா ைக.]

எந் ரப்ெபா ப்

எந் ரப்ெபா ப்  endirapporuppu, ெப. (n.)

   பல்வைகப் ெபா களைமந்த ெசய் ன் ; articial mound or hillock on which are mounted various kinds of 
machines.

     ""எண்ண ம் பல்ெபா  ெயந் ரப் ெபா ப் ம்" (ெப ங்,நரவாண.9.28);.

     [இயந் ரம் → எந் ரம் + ெபா ப் .]
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எந் ரம்

எந் ரம் endiram, ெப. (n.)

   1. எந் ரப் ெபா ; machine.

   2. க ம்  ஆைல; sugar-cane press.

     "க ம்ெப ந்  கண் ைடக்  ெமந் ரம்" ( வக.1614);.

   3. ெசக் ; oil-press.

     "எந் ரத் ற் கலந்த லம்" (ஞானவா.  ண்.77);.

   4. ேதரச்ச்க்கரம்; chariot wheel.

     "எந் ரத் ேதரர ் ழ்ந்தார"் (கம்பரா.அடச்.10);.

   5.  யவன் சக்கரம்; potter's wheel.

     "கட சக்கர ெரந் ரெமனச ் ழல்" (காஞ் ப் .காப் );.

   6. ம ற்ெபா ; engine or other machinery of war mounted over the battlements of a fort.

     "எந் ரப் ப ைழ" ( றநா.177.5);.

   7.  க்கைடக்ேகால் ( ன்.);; sticks for producing fire by drilling.

   8. மந் ர சக்கரம்; mystical diagram, written on a palmyra leaf or drawn on metal and worn as (எந் ரம்); a charm of 
amulet. 

அவ க்  எந் ரெம க் கட் னாரக்ள். (உ.வ.);.

   ம. எந் ரம்;   க.,  . யன்தர;ெத. யன்த்ர .

எந் ரெயண்ெண
ய்

எந் ரெயண்ெணய் endirayeṇīey, ெப. (n.)

   1. எள், ேவரக்்கடைல ேபான்றைவ களினின்  ெசக்  த ய இயந் ரங்கைளக் ெகாண்ெட க் ம் 
ெநய்மம் (ைதலம்);; oil in general, extracted from the oil seeds Such as gingelly, ground nut etc. with the aid of oil 
presses, oil machines etc.

   2. இயந் ரங்களின் உத ையக்ெகாண்  ைகச ்சரக்  ைகச ்சத்  த யைவகளினின்  
வ க் ம் ம ந்ெதண்ெணய்;     [இயந் ரம் → எந் ரம் + எண்ெணய்.]

எந் ரவா

எந் ரவா  endiravāvi, ெப. (n.)

   இயந் ரத்தால் நீர ்வர ம் ேபாக ம் அைமக்கப்பட்ட நீரந்ிைல; tank provided with machinery for filling and 
emptying water.

     "எந் ர வா  ைளஞ  மகளி ம்... ஆ ய" (மணி.28.7);.

     [இயந் ரம் → எந் ரம் → வா .]

எந் ர ல்

எந் ர ல் endiravil, ெப. (.n) 

தாேன எய் ம் ற்ெபா  ( லப்.15,207,உைர.);' 

 self-shooting bow. Crossbow.

     [இயந் ரம் → எந் ரம் +  ல்.]

எந் ர சல்

 
 எந் ர சல் endiravūcal, ெப. (n.)

    றராட்டாத நிைல ம் தாேனயா ம் ெபா யைமந்த ஊசல்; swing that swings automatically.

     [இயந் ரம் → எந் ரம் + ஊசல்.]

எந் ர ர்

எந் ர ர்  endiravūrti, ெப. (n.)

   ெபா யைமப்பால் தாேன இயங் ம் இயங் ; vehicle propelled by machinery.

     "எந்தர ர்  யற்  ெனன்றான்" ( வக.234);.

     [இயந் ரம் → எந் ரம் + ஊர் .]
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எந் ரெவ னி

எந் ரெவ னி endiraveḻiṉi, ெப. (n.)

    ைறப்ப  எழ ம் ழ ங் ய ைர; Curtain worked by machinery

     " ம்படெ்டந் ர ெவ னி ழ்த்தார"் ( வக.740);.

     [இயந் ரம் + எந் ரம் + எ னி.]

எந் ரன்

 
 எந் ரன் endiraṉ, ெப. (n.)

ேதர ்(யாழ்.அக.); car.

     [இயந் ரம் → எந் ரன் (ெகா.வ.);]

எந் ரி

எந் ரி1 endirittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   மந் ரசச்க்கரம் வைரதல்; to draw a mystical diagram.

     "எந் ரித்த க்ைகதனில்" (கந்த : ங்க .228);.

     [இயந் ரி → எந் ரி.]

 எந் ரி endiri, ெப. (n.)

   ேதால் அல்ல  மரப்பாைவைய ஆட் ப்ேபான்; one who pulls the wires that move the puppets in a puppet-play, 
wire-puller on அரங் ளாட் க்  ெமந் ரி ழந்த பாைவ ெயன ம் ( ர ேபாத.38.7);.

ம வ, ெபாம்மலாட்டக்காரன்,  ல்லா .

     [இயந் ரம் → எந் ரம் → எந் ரி.]

எந்

எந்  endu,  . .எ. (adv.)

   1. எப்ப ; how.

     "ெசய ெலலாம் வ மற்ெறந்ேதா" (தணிைகப் . ரம.4);.

   2. என்ன; what

     "அெதந் ேவ ெயன்ற ளாேய" ( வாச.29);.

ம., க., ெத. எந் .

     [என்ன  → எந்  (ேவ.க.105);.]

உகரச ்கட்ட  ர டக் ைள ெமா களில் எ , ஏ , யா , யாவ , எந் , என்ன, எனப் பல் வைகயாகத் 
ரிந்த ன் த ல் வழக்ெகா ந்த எந்  என் ம் ெசால், த ழ்க் ைள ெமா  வழக் ல் என்ன  → 

எந்  எனப் தாகத் ரிந்த ரி  எனப் பாவாணர ்க னார.்

     'எந் ' த ல் ெப ய வழக்கன் . உ -கட் ச ்ெசால்ல  காலெவள்ளத் ல் எகரசக்ட்ட யாக மா  
'எ ' என் ம் நிைலத் ரியாக ம் என்ன என் ம் அ நிைலத் ரிபாக ம் ரிந்தவைக எ  
என் ம் ெசால் ன் ழ் ளக்கப்பட் ள்ள .
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எந்ைத

எந்ைத1 endai, ெப. (n.)

   1. என் தந்ைத; my fether, our father, also used courteously in addressing an elder.

     "எந்ைத தந்ைத" ( ல். ப்பல்.6);.

   2. என் தைமயன்; my eider brother.

     "எந்ைதக் ப் கா ய்த் க் ெகா ப்பேதா" (க த்.108);.

   3. என் தைலவன்; my master, lord.

     "எந்ைதெயா  டந்தா ெரம் ன்றைலப் தல்வர"் ( றநா.19,13);.

     [என் + அந்ைத – என்னத்ைத → எந்ைத. ஒ.ேநா. ம் + அந்ைத →  ம்மந்ைத →  ந்ைத. அத்தன் → 
அத்ைத → அந்ைத = அப்பன். தந்ைத, தந்ைதைய அந்ைத என ளிப்ப  இடவழக்  இ  ம ப் ர  
ஆண்பாற் ெபயரீராகப் பண் ெதாட்ேட வழக் ன் ய . ஒ.ேநா;

கண்ணன் + அத்தன் - கண்ணத்தன் → கண்ணசச்ன் எனச ்ேசரநாட் ம், கண்ணத்தன் → கண்ணந்ைத 
எனத் த ழகத் ம் வழங் ம்.]

எந்ைதெபயரன்

எந்ைதெபயரன் endaibeyaraṉ, ெப. (n.)

   என் தந்ைத ெபயர ் ண்ட என் மகன்; my son, who is named after my father, a term, used by a father to denote his 
son who usu, is named after the grandfather.

     "எந்ைத ெபயரைனயாங் ெகாள்ேவம்" (க த்.81);.

     [எந்ைத + ெபயர ்+ அன்.]

எப்ப

எப்ப  eppaḍi,     . .எ. (adv.) எவ்வா ; how in what way or manner.

     "எப்ப  ரா ைலக்கக் ட்டா

ைலக் ம்" ( வ்.இயற். த்.94);.

ம. எப்ப .

எப் றம்

 
 எப் றம் eppuṟam,     . .எ. (adv.) எந்தப் றம்; which

 side. (ேசரநா.);.

ம. எப் றம்.

     [எ +  றம்.]

எப்ேபர்ப்பட்ட

எப்ேபரப்்பட்ட eppērppaṭṭa,  .ெப.எ. (adj) 

எத்தைகய of whatsoever kind.

     "எல்வைகயான மற் ம் எப்ேபரப்்பட்ட உபா க ம்" (S.1.1.i.104);.

ம. எப்ேபரப்்ெபட்ட.

     [எ + (ெபயர)்; ேபர ்+ பட்ட.]

எப்ெபா ட் ைற
ேயான்

எப்ெபா ட் ைறேயான் epporuṭkumiṟaiyōṉ, ெப. (n.)

   1. ெகா நன்; husband.

   2. தைலவன்; leader.

   3. மன்னன்; king.

   4. கட ள்; God.

     [எ + ெபா ள் +   + உம் + இைறேயான்.]
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எப்ெபா

 
 எப்ெபா  eppoḻudu,     . .எ. (adv.) எக்காலம்; when, at what time.

   ம. எப்ேபாழ், எப்ேபாள், எப்ெபா ;   க. எந் ;    ட, எதெ்பாக்;   ேகாத, எல்,  ட, எக்க;    . ஏெபா, 
ஏப;   ெத. எப் , எ ;   ெகாலா, எப் ட,் எ ட;்   நா. எ ட;்   பர.் எெதாட், எதெ்தல்;   கட. எசே்சல், 
எெசல்;   ேகாண்,  ப்ேபாட்,  க்ெக;    . எெசக;   ெகாண், எசன்;    . எ.கா.ெக;   மால். 
இெகாஸ்ேனா;பட, ஏ வ.

     [எ + ெபா .]

எப்ெபா ம்

எப்ெபா ம் eppoḻudum,     . .எ. (adv.) எந்ேநர ம்; always, at all times.

     "யாெனப்ெபா  ண்  ம ந் " ( க்ேகா.300);.

   ம. எப்ெபா ம்;ெத. ெயப்ப ன்னி.

     [எ + ெபா ம்.]

எப்ேபா

 
 எப்ேபா  eppōtu,  . .எ. (adv.) எப்ெபா  பாரக்்க;see eppoludu.

     [எ + (ெபா ); ேபா .]

எப்ேபா ம்

எப்ேபா ம் eppōtum,  .எ. (adv.) எப்ெபா ம் பாரக்்க;see eppoludum.

     "எப்ேபா  ேதெசால் ெலன்ெனஞ்ேச" ( வ். இயற்.ெபரிய வ.87);.

ம. எப்ேபா ம்.

     [எ + ெபா  + உம். ெபா  → ேபா .]

எப்ேபாைதக் ம்

 
 எப்ேபாைதக் ம் eppōtaikkum,  . .எ. (adv.) எப்ெபா ம் பாரக்்க;see eppoludum.

     [எ + (ெபா ); ெபா ைதக் ம். ெபா  → ேபா .]

எப்ேபாழ்

 
 எப்ேபாழ்  eppōḻtu,  . .எ. (adv.) எப்ெபா

பாரக்்க;see eppoludu.

ம. எப்ேபாள்.

     [எ + (ெபா ); ேபாழ் .]

எம்

எம் em,     .ெப. (pron) 'யாம்' என்பதன் ேவற் ைமய ; the oblique of first pers. pl. pron.

     "yam".

ம. எம்.

     [ஏம் → எம். (க. .88);.]

எம்பர்

 
 எம்பர ்embar, ெப. (n.)

   எவ் டம்; which place, where.

     [எ → எம் → எம்பர.் ஒ.ேநா. இ. → இம்பர.்]

எம்ப ம்

எம்ப ம் embarum,     . .எ. (adv.) எவ் டத் ம்; Everywhere.

     "ெவம்பர ல வத் ெதம்ப  ன்ைம ன்" [ெப ங்,நரவான2.13).

     [எம் → எம்பர ்+ உம்.]
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எம்

எம்  embi, ெப. (n.)

   என் தம் ; my younger brother

     "எம் ைய ங் ப் ெபற்ேறன்" ( வக.1760);.

     [என் +  ன் – எம் ன் → எம் .]

எம் ராட்

எம் ராட்  embirāṭṭi, ெப. (n.)

   எங்கள் தைல ; our lady.

     "எம் ராட்  வ ேமற் ெபான்னஞ் லம் ல்" ( வாச. ெவம்.16);.

ம. எம் ராட் .

     [எம் + (ெப மாட் );  ராட் .]

எம் ரான்

எம் ரான் embirāṉ, ெப. (n.)

   1. ஆண்டவன்; God

     "எம் ராேன ெயன்ைன யாள்வாய்" ( வ்.ெபரிய . 10,3,2);.

   2. எங்கள் தைலவன்; our lord (ெச.அக.);.

ம. எம் ரான்.

     [எம் + (ெப மான்);  ரான்.]

எம் ன்

 
 எம் ன் embiṉ, ெப. (n.)

   தம் ; my younger brother.

     [எம் +  ன் - எம் ன் (எமக் ப் ன்னால் றந்தவன், தம் ); இசெ்சால்வழக் ழந்த . எம் ன் → எம்  
எனக் கைடக் ைறந்த .]

எம்

எம் 1 embudal,    7. ெச. . . (v.i.)

   ேமெல தல் அல்ல  ள் தல்; to rise, spring up. 

ஓர ்எம்  எம் னான் (ெகா.வ.);.

     [எ ம்  → எம்  (இைடக் ைற);.]

 எம் 2 embu, ெப. (n.)

   1. எ ம் ைக; rising.

   2. நி ரத்் தல்; straightening.

ம. எம்ேப .

     [எ → எம்  (க. .81);.]

 எம் 2 embudal,    5.ெச. . . (v.i.)

.

   1. வ ந் தல்; to suffer.

     "மத் ைக தாக்க ேவம்ப ற்றனம்" ( ைளபரிநரி,12);.

   2. மனங்கலங் தல்; to be confused in mind.

     [ஏ → ஏல் → ஏலல் = அைசதல், ெதாங் தல், வ ந் தல், மனம்கலங் தல். ஏல் → ஏம் .]
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எம் கம்

 
 எம் கம் embugam, ெப. (n.)

நிலக்கடம்  பாரக்்க;see nila-k-kadambu.

     [எம்  → எம் கம்.]

எம்பட்

 
 எம்பட்  embaṭṭu, ெப. (n.)

   எவ்வள ; how much. எம் ட்  ர ்உனக்  (வட்.வழ.ெசால்லக.);.

     [எ + மட்  - எம்மட்  - எம் ட்  (ெகா.வ.);. இக்ெகாசை்ச வழக்  லக்கத்தக்க .]

எம்ெப மாட்

 
 எம்ெப மாட்  emberumāṭṭi, ெப. (n.)

   எங்கள் தைல ; myleader (female);.

     "எம்ெப மாட்  யேசாதாய் எ ந் ராய்" ( ப்பாைவ.);.

     [எம் + ெப மாட் .]

எம்ெப மான்

எம்ெப மான் emberumāṉ, ெப. (n.)

   1. எம் ரான் பாரக்்க;see empiran.

     "எம்ெப மாேனெயம்ைம ெயாளித் ேயா" ( வக.294);.

   2. என் தைலவன்; my master, my lord.

   3. கட ள்; God.

ம. எம்ெப மான்.

     [எம் + ெப மான்.]

எம்ெப மான்ெவட்

எம்ெப மான்ெவட்  emberumāṉveṭṭu, ெப. (n.)

   பைழய நாணயவைக (பண .134);; ancient coin.

     [எம்ெப மான் + ெவட் .]

எம்ெப மானார்

எம்ெப மானார ்emberumāṉār, ெப. (n.)

   இராமா சர;் Ramanujecharya.

     "ஆளவந்தாரக்் கன்பா ெமம்ெப  மானாரக்் " (அஷ்டப்.ஊசல்.18);.

     [எம் + ெப மாள் + ஆர.்]

எம்ேபா

 
 எம்ேபா  embōki, ெப. (n.)

   ஏ ,  க ,  றநாட்டான்; refugee, foreigner, destitute.

     "ஏைழ எம்ேபா  இனிேம வாழ யா " (வடவ்ழ.ெசால்லக.);.

     [ஏமம் + ேபாக்  – ஏமம்ேபாக்  → ஏம்ேபா  → எம்ேபா . ஏமம்ேபா  = பா காப்  இழந்தவன்.]

எம்மட்

எம்மட்  emmaṭṭu,  . .எ. (adv.)

   1. எவ்வள ; how much.

   2. எம்மாத் ரம்; how far. (ஆ.அக.);.

     [எம் + மட் . மா = மாத் ைர. மா → மாத்  → மாட்  - மட்  = அள .]
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எம்மைன

எம்மைன emmaṉai, ெப. (n.)

   எம் அன்ைன, எம் தாய்; our mother.

     " ம்பா ட்  ெமம்மைன வாராள்" (ெப ங்.உஞ்ைசக்.33,169);.

     [எம் + அன்ைன - எம்மள்ைள → எம்மைன.]

எம்மேனார்

எம்மேனார ்emmaṉōr, ெப. (n.)

   1. எம்ைம ெயாத்தவர;் those like ourselves, our party.

     "எம்மேனாரிவட் றவலரம்ாேதா" ( றநா.210);.

   2. நாங்கள்; we.

     "மம்மர ்ெநஞ்சத் ெதம்மேனாரக்் ெகா தைல" ( றநா.53);.

     [எம் + அன்ேனார.் அன்ேனார ்→ அேனார.்]

எம்மாத் ரம்

 
 எம்மாத் ரம் emmāttiram,     . .எ. (adv.) எவ்வள ; how much.

     [எம் + மாத் ரம்.]

எம்மா ரி

 
 எம்மா ரி emmātiri, ெப. (n.)

   எ ேபால்; of which kind.

ம. எம்மா ரி.

     [எம் + (மாத் ரி); மா ரி. மா ரி = அள ன , அளவால் ஒத் ப்ப .]

எம்மான்

எம்மான்1 emmāṉ, ெப. (n.)

   என் மகன்; my son.

     "எம்மாேன ேதான் னா ெயன்ைன ெயாளித் ேயா" ( வக.1801);.

     [எம் + மகள் – எம்மகள் → எம்மான்.]

 எம்மான்2 emmāṉ, ெப. (n.)

   1. எம் இைறவன்; our lord.

     "எந்ைதேய ெயம்மாேன ெயன்ெறன் ேறங் " (தா .ஆகார.6);.

   2. எம் தந்ைத; our father.

     "எம்மா

ெனம்மைன ெயன்றனக் ெகட்டைனச ்சாரவ்ாகார"் (ேதவா.322,3);.

ம. எம்மான்.

     [எம் + ெப மான் – எம்ெப மாள் → எம் ரான் → எம்மாள் (ெதா த்தல் ரி );.]

எம் ன்

எம் ன் emmuṉ, ெப. (n.)

   என் தைமயன்; my elder

 Brother.

     "எம் ன் யாண்ைடயான்" (கம்பரா. பள்ளி.89);.

     [என் +  ன் – எம் ன்.]
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எம்ைம

எம்ைம1 emmai, ெப. (n.)

   1. எப் றப் ; which birth, in metempsychosis.

     "எம்ைமக் தமாக ஃ ெதண்ணிைன" (கம்பரா.சடா ர.்99);.

   2. எவ் லகம்; what

 world.

     "எம்ைம லகத் ம் யான்காேணன்" (நால .132);.

     [எம் + ஐ. ஐ = ேவற் ைம உ .]

 எம்ைம2 emmai, ெப. (n.)

   1. எந்தைலவன்; our lord, our master.

     "நிைறெயம்ைம" (அறெந ச,்206);.

   2. எங்கைள; us (ஆ.அக.); (ெச.அக);.

     [எம் + ஐ + தைலவன்.]

எம்ைம ம்

எம்ைம ம் emmaiyum, ெப. (n.)

   1. எங்கைள ம்; including us

   2. எப் றப் ம்; all births.

     [எம் + ஐ + உம்.]

எம்ைமேயார்

எம்ைமேயார ்emmaiyōr, ெப. (n.)

   எம்மவர;் our party. those connected with us.

     "எம்ைமேயா ரைனவ ம்' (கம்பரா.சடா ர.்48);.

     [எம் + அவர ்- எம்மவர ்- எம்மேவார ்- எம்ைமேயார ்(ஈற் த் ரி );.]

எம்ேமார்

 
 எம்ேமார ்emmōr, ெப. (n.)

   எம் ைடயவர;் my fellows, our friends.

     [எம் + அவர ்– எம்மவர ்→ எம்ேமார.்]

எம்ேமான்

எம்ேமான் emmōṉ, ெப. (n.)

   எம் ைடய தைலவன்; our master.

     "எம்ேமான்... ...  றவர ்ெப மகன்." ( றநா.157);.

ம. எம்ேமான்.

     [எம் + அவன் – எம்மவன் → எம்ேமான்.]

எமகாதகன்

 
 எமகாதகன் emagātagaṉ, ெப. (n.)

   ெப ந் றல் பைடத்தவன்; stalwart, astute man, scheming person, able even to kill yama.

     [எமன் + காதகள். கா தல் = ெபா தல்,  னத்தல், கா கள் → காதகன்.]

எமத மன்

எமத மன் emadarumaṉ, ெப. (n.)

   இயமன்; Yama, in his office as judge of souls.

     "எமத ம ம் பக ேமய்க் யாய்" (தா . ற்க.10);

     [எமன் + த மன். Skt. dham → த. த மம்.]
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எமர்

எமர ்emar, ெப. (n.)

   எம்மவர,் எம  ற்றத்தார;் our relatives;

 our friends

     "எமேரெழ  றப் ம்" ( வ். வாய்.2,7,1);.

     [எம் + அவர ்– எம்மவர ்→ எமர.்]

மரங்கள்

மரங்கள் maraṅgaḷ, ெப. (n.)

எமர ்பாரக்்க;see emar.

     "இற் ட் ப் ேபா னா ெரமரங்கள்." ( ைள.  த்த .20);.

     [எமர ்→ எமரம் + கள்.]

எமரன்

எமரன் emaraṉ, ெப. (n.)

எமன்1 பாரக்்க;see emam1

     "எமர னா  னிைறெகா த் தகல்க" (ெப ங்.உஞ் ைசக்.37,201);.

     [இயமன் → எமன் + அரசன் - எமராசன் → எமரன்.]

எமராசன்

எமராசன் emarācaṉ, ெப. (n.)

எமன்2 பாரக்்க;see eman.

     [எமன் + அரசன் – எமனரசன் → எமராசன்.]

எமன்

எமன்1 emaṉ, ெப. (n.)

   எம்ைமச ்ேசரந்்தவன் (நன்.275, ம ைல);; he who is one of us;

 he who is for us.

     [எம் + அவன் – எம்மவன் → எம்மன் → எமன்.]

 எமன்2 emaṉ, ெப. (n.)

   இறப் க் கட ள்; Yama, god of death.

ம. எமன்.

     [இய → இயமன் → ஏமன் → எமன். இய = ெச த் தல், கட தல், இயமன் = ஊ ன் வண்ணம் 
ெச த் பவன். உ ரக்ைளப் பற் ச ்ெசல்பவன்.]

எ

எ 1 emi, ெப. (n.)

   தனிைம; solitude.

     "எ ேயந் ணிந்த ேவமஞ்சா ல ைன" ( ஞ் ப்.32);.

     [எம் → எ  = யான் மட் ம் தனித் க் ம் நிைல. என்→ எம் → எ .]

 எ 2 emi, ெப. (n.)

    ப்ேபான் ( வா.);; one in company with others.

     "எ ைய ந்தர சாள்வ  கண்டெவன் கண்க ளிைனந்த யத் த ைய ந்தாைன" 
(தணிைகப் . பரி.563);.

     [அம் → அ  → எ  =  த்தல். அம் தல் =  தல்.]

எ ைன

எ ைன emuṉai, ெப. (n.)

   ய ைன யா ; river Jamna.

     "சா மயத ்ெத ைன" (தணிைகப் .அகத்.489);.
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எய்

எய்1 eytal,    1.ெச. ன்றா , (v.t.)

   அம்ெபய்தல்; to discharge arrows.

     " ன் ங் கைணயா வெனய் ட" (பாரத.சம்பவ.49);.

   ம. எய் க;   க. ஏய், எெச, இக, எசெ்ச, எக;   ேகாத, எய், இய், இ வ், இச,்  ட, எவ்;    . எய் ளி, 
ஈ ளி;   ெத, ஏ , எ க;   பர,் எய், எய்க், ேகாண், எகனா;    , இன்சனி;மால், இன்ெக.

     [இப் → எய் → எய-தல். (ேவ.க.52,53);.]

 எய்4 ey, ெப. (n.)

   வ ைம; poverty.

     "எய் ைரயான்" (ஏலா.33);.

     [எள் = எளிைம. வ ைம, எள் → எய்.]

 எய்5 eyttal, ெச. . . (v.i.)

   கா ன்  நிற் ம்ப  நீர ்ஆழ ல்லா த்தல்; to be within one's depth.

     [எள் → எப். எள் = எளிைமயாதல்.]

 எய்6 eyttal,    1.ெச. . . (v.i.)

   1. இைளத்தல்; to grow weary by exertion;

 to fall on strength as in battle;

எய

எய2 eya, ெப. (n.)

    ள்ளம்பன் ; poroupine.

     "எய்ம்

ள்ளன்ன ப உம ர"் (நற்.98);.

   ம., க. எய்;    . எ ;ெத. ஏ .

     [எய் =  ள்,  ள் ைடய பன் .)]

 எய3 eya, ெப. (n.)

   1. அம் ; arrow.

     "இவளாகத் ெதய்ேய ண்டவாெறவன்" ( ைள.ப யஞ்.24);.

   2. ேவடன்; hunter.

   3. ேவடர் லம்; hunters community.

     [இல் → இய் → எய். எய் =  ள், அம் , அம் ைன ைடய ேவடன், ேவட லம், இசெ்சால் எய் → எய  → 
ய  எனத் ரிந்  வட லத்  மன்னர ்மரைபக் த்த ெசால்லா ற் .]

எய்த

எய்த eyta,  .எ. (adv.)

   1. நன் ெபா ந்த; carefuly, well,adequaley.

     "எனநிைனதெ்தய்த ேநாக் " (கம்பரா. உ க்கா.28);.

   2. நிரம்ப; very much, abundantly, protusey.

     "எய்த…. தம்ைமப் கழ்தல்" (பழ.65);.

     [இய் → இைய → இையத → எய்த.]
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எய் -தல்

எய் -தல் eydudal,    10.ெச. . . (v.i.)

   1. அ தல்; to approach.

     "ெந ேயாெயய்த வந்தனம்" ( றநா.10);.

   2. அைடதல்; to obtain, attain.

     "ஏமைவக ெலய் ன்றா லேக" ( ந்.கட ள்.வாழ்த் .);.

   3. ேசரத்ல்; to reach as a place.

     " நிறக் கங்ைகயாள் ழெலய் னான்". (பாரத. ல.34);.

   4. பணிதல்; reverse, surrender.

     "இளங்ெகா ேய ெயய் ம்" (தஞ்ைசயா.386);.

   5. நீங் தல்; to leave, depart.

     "எய்த ல்லாத் ன்" (தஞ்ைசவா.386); - 10.ெச. . . (v.i.);

   1. ெபா ந் தல்; to be adapted, be suitable.

     "காலத்ேதாெடய்த ணரந்்  ெசயல்" ( றள்.516);.

   2. நிகழ்தல், ேதரத்ல்; to happen, occur.

     "எட்  மரெனய் ய ைரப்ேபான்" (மணி.4,64);.

   3. உண்டாதல்; to appear, become. crop up.

     "மாெசனக் ெகய்த ம்" (கம்பரா. றப்.6);.

எய்ப்பன்

எய்ப்பன்  eyppaṉṟi, ெப. (n.)

    ள்ளம்பன் ; porcupine. 

எய்ப்பன்  ேபா ம் (ெப ம்பாண்.88, உைர.);.

   ெத. எ பந் ;    . எ பஞ் ;   ம. எய்பன்னி;   க. எ  கந் ;    ட, எப்பந் ;பட, இப்பந் .

     [இல் → இப் → எய் + பன் . எம் =  ள்.]

எய்ப்பா

 
 எய்ப்பா  eyppāṭi, ெப. (n.)

   ேவட ர;் hunter's village.

     [எய் + பா .]

எய்ப் ல்ைவப்

 
 எய்ப் ல்ைவப்  eyppilvaippu, ெப. (n.)

   தான் தளரந்் ம் றைரத ்தாங் வ  (யாழ்.அக.);; that which, though itself feeble, is a source of strength and 
support to other things.

     [எய்ப் ல் + ைவப் .]

எய்ப் னில் 
ைவப்

எய்ப் னில் ைவப்  eyppiṉilvaippu, ெப. (n.)

எய்ப் ல் ைவப்  பாரக்்க;see eyppil-vaippu.

     "நல்ல யார ்மனத் ெதய்ப் னில் ைவப்ைப" (ேதவா.818.2);.

     [எய்ப்  + இன் + இல் + ைவப் .]
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எய்ப்

எய்ப்  eyppu, ெப. (n.)

   1. இைளப் ; weariness, languor.

     "எய்ப்பானாரக்் ன்  ேதனளித் " (ேதவா.189,3);.

   2. வ ைமக்காலம்; time of adversity.

     "எய்ப் னில் ைவப்ெபன்ப " (பழ.358);.

   3. தளரச்் ; weakness.

     [எப் → எய்ப் .]

எய்ப்ேபாத்

எய்ப்ேபாத்  eyppōttu, ெப. (n.)

   ஆண் ள்ளம்பன் ; male porcupine.

     "கற்கந் ம் எய்ப்ேபாத் ம்… அைன யார"் (இைற.2.உைர,பக்.27);.

     [எய் + ேபாத் .]

எய்ம்மான்

எய்ம்மான் eymmāṉ, ெப. (n.)

   எய்ப்பன் ; porcupine

     "எ னர ்தந்த ெவய்ம்மா ென தைச" ( றநா.177,13);.

     [எய் + மான். மா =  லங் . 'ன்' ெசால்லாக்க ஈ .]

எய்யாைம

எய்யாைம eyyāmai, ெப. (n.)

   அ யாைம (ெதால். ெசால்.342);; ignorance.

     [இப் → எய் → எய்யாைம (ேவ.க.53);.]

எயம்

 
 எயம் eyam, ெப. (n.)

   ஏலம்; cardamom. (சா.அக.);.

     [ஏலம் → ஏயம் → எயம் (ெகா.வ.);.]

எ ல்

எ ல் eyil, ெப. (n.)

   1. ம ல்; fortress, wall, fortification

     " ந்ெத ற் டபாற் ைழ ேபா " (மணி 622);.

   2. ஊர,் நகரம் ( வா.);; town city.

ம. எ ல்.

     [எய் + இல். எய் ம் ஏப் ைழகள் உள்ள இ ப் டம். எப் → எய்தல் இல் = இ ப் டம்.]

எ ல்காத்தல்

எ ல்காத்தல் eyilkāttal, ெப. (n.)

   அகத்ேதான் உள்ளி ந்  ேகாடை்டையக் காத்  நிற்றைலக் ம் றத் ைற 
(ெதால்.ெபா ள்.67.உைர.);; theme which treats of the defence of a fortress by its owner (ெச.அக.);.

     [எ ல் + காத்தல்.]

எ ற்றம்

எ ற்றம்  eyiṟṟambu, ெப. (n.)

   அலகம் ; arrow tipped with a spear-head.

     "எ ற்றம்  ழ் ன்" ( வக.780);.

     [எ  + அம் .]
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எ ற்றழற்

 
 எ ற்றழற்  eyiṟṟaḻṟci, ெப. (n.)

   பல் க் ேகற்ப ம் ேநாய்; inflammation of a tooth – Odontitis. (சா.அக.);.

     [எ  + அழற் .]

எ ற்

எ ற்  eyiṟṟi, ெப. (n.)

   எ னக் ப் ெபண்; woman of the Eyin caste.

     "க ங்க ெண ற் " ( றநா.181);.

     [எ ன் +   – எ ற் .]

எ ற் யர்

 
 எ ற் யர ்eyiṟṟiyar, ெப. (n.)

எ ற்  பாரக்்க;see eyirri.

எ ற் ப் ண்

 
 எ ற் ப் ண் eyiṟṟuppuṇ, ெப. (n.)

   பல் ற்  ண்டா ம் ண்; sore of the gum as the result of an abscess or an ulcer - gum-boil. (சா.அக.);.

     [எ  +  ண்.]

எ றைல-த்தல்

எ றைல-த்தல் eyiṟalaittal,    4. ெச. . . (v.i.)

    னத்தாற் பல்ைலக் க த்தல்; to gnash the teeth in anger.

     "ஆவன  ென றைலப்பான்" (நீ ெந .3);.

     [எ  + அைல.]

எ

எ  eyiṟu, ெப. (n.)

   1. பல்; tooth.

     " ல்ைலயைலக்  ெம ற்றாய்" (நால .287);.

   2. பல் ன் ளிம்  ( ங்.);; the gums

   3. யாைன, காட் ப் பன் களின் வாய்க்ேகா ; tusk of the elephant or the wild hog.

     "ேகழலா ைளெய ந் ைன ேயந்  னானேரா. ஓெர ற் ள்" (கம்பரா. ைள.119);.

   ம. எ , எ ;   பட, எம ;ெத. இக ,  .

     [எய் =  த் தல்,  ளத்தல், க த்தல், எய் → எ .]

எ ன்( )-தல்

எ ன்( )-தல் eyiṟudiṉṉudal,    13. ெச. . . (v.i.)

   ெவ ளியால் பல்ைலக் க த்தல்; to gnash the leeth n anger.

     "எ ன்  ைவ " (பாரத,நிவாத.115);.

     [எ  +  ன்.]

எ ன்

எ ன் eyiṉ, ெப. (n.)

   ேவடர் லம்; hunting tribe of the desert tract.

     "எ னி  கடனி " ( லப்.12.பாடல்.18, அணி );.

     [எய் →  எய்நன் → எ னன் → எ ள் = எ ன் னர.் எ னர ்→ ஏனர ்→ எனா யர ்என 
ஆந் ரத் ம், ெஜ ன் என வட லத் ம் ப்ெபயர ் ரி ற்றனர ்என்பர.்]
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எ ன்ேசரி

எ ன்ேசரி eyiṉcēri, ெப. (n.)

   ேவட் வர ்ஊர;் village inhabited by the hunting tribes.

     "எ ன்ேசரி ள்ள மாதர"் (கந்த .வள்ளி.28);.

     [ ன் + ேசரி.]

எ னச ்ேசரி
எ னச ்ேசரி eyiṉaccēri, ெப. (n.)

எ ன்ேசரி பாரக்்க (நன்.212. த்.);;see eyin-ceri.

எ னன்

எ னன் eyiṉaṉ, ெப. (n.)

   ேவடன்; hunter, inhabitant of the desert tract.

     "ெகா ெல னர ் ம் ல்" (ெப ம்பாண்.129);.

     [எய் + நன் – எய்நன் → எ னன் (ேவக.53);.]

எரங்கா

எரங்கா 1 eraṅgāṭu, ெப. (n.)

   பாழ்நிலம் (இ.வ.);; barren land.

     [எல் → எ  → எரி = எரிநிறம்,  வப் , எரி + அம் + கா  - எரங்கா  எரி = ெசந்நிலப்பாங்கான 
ேமட் க்கரம் .]

 எரங்கா 2 eraṅgāṭu, ெப. (n.)

   ப த்  ைளதற் ரிய ெச த்த ன்ெசய் நிலம்; fertile land of red loam soil, fertile black cotton soil.

     [எல் → எ  + அம் - எ வம் = ெசந்நிலம். எ வம் + கா  (ேவ.க.50);.]

எரல்

 
 எரல் eral, ெப. (n.)

   கடற் ப் ; sea-shell (சா.அக.);.

     [ஈரல் → ஏரல் ( ள ண்ட );.]

எரி

எரி1 eridal, ெச. .  (v.i.)

   1.  ளல், ெசா த்தல்; to fame, ignite.

     "எரி ந் ேயா " ( வ். .வாய். 3,6,5);.

   2. ஒளிரத்ல்; to glow shine.

     "எரி ஞ் ெசம்ெபான் மணி " ( ளா.மந் .6);.

   3. எரிசச் ண்டாதல்; to burn, as a sore, as fever, to smart;

 to suffer pain, to feel panos, as the stomach from hunger. கண்ெணரி ன்ற  (உவ.);.

   4. ெபாறாைம ெகாள் தல்; to be envious, jealous. அவைனப் பாரத்்  இவன் வ  எரி றான் (உ.வ.);.

   5. மனம் வ ந் தல்; to experience a painful emotion. அைதப் பாரக்் ம்ேபா  மனம் எரி ற .

   6.  னம் ெகாள் தல்; to be angry, indignant. எரிந்  ழாேத (உ.வ.);.

   7.  ரத்ல்; to become old,

     "எரி ன்ற ப் னா ம்" (கம்பரா. ம ந் . 17);.

   8.  தல்; to go on increasing.

   ம. எரி;   க. உரி;    ட. எரி;    . எரி;   ெத. ஏர் ;   ேகாண். அர் , எரக (கரம்);; , ஏரப்.

     [உல் → அல் → எல் → எரி. உல் = ெவப்பம்,  , ெந ப்  எரிதல் =   உண்டாதல், அழல் மண் தல்.]

 எரி2 erittal,    4. ெச. ன்றா . (v.i.)
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எரிக்ெகா

எரிக்ெகா  erikkoḍi, ெப. (n.)

ெந ப் ன் ெகா ந் , 

 fame of fire.

     "எரிக்ெகா க் கைவஇய ெசவ்வைர ேபால" (ஐங் .353);.

     [எரி + ெகா .]

எரிக ப்

 
 எரிக ப்  erigaḍuppu, ெப. (n.)

   எரிசச்ைல ண்டாக்  ேமார ்வைக வ ; pain marked by burning sensation;

 irritation.

     [எரி + க ப் .]

எரிகண்

எரிகண் erigaṇ, ெப. (n.)

   1. நச் க்கண்; evil eye.

   2. எரிசச்ைல ண்டாக்  ேமார ்வைகக் கண்ேணாய்; eye disease accompanied by burning sensation.

   3.  க்கண்; fiery eye. (of Siva); (ேசரநா.);.

   ம. எரி கண் ;க. உரிகண்.

     [எரி + கன்.]

எரிக ர்

எரிக ர ்erigadir, ெப. (n.)

   1. க ரவன் ( வா.);. Sun

   2. ெசங்க ர;் red rays of the Sun.

     [எரி + க ர.்]

எரிக ம்

எரிக ம்  erigarumbu, ெப. (n.)

   அ ப் ற ; firewood,

     "எங்கள் மடத் க் ெகரிக ம் ெகாள்வ " (தனிப்பா.1,76,149);.

     [எரி + க ம் .]

எரிகல்

எரிகல் erigal, ெப. (n.)

   1. கந்தகம்; brim stone.

   2. எரி ந் தன்ைம ள்ள ஒ வைகக்கல்; stone with exordinary qualities.

     [எரி + கல்.]

எரிகள்

எரிகள் erigaḷ, ெப. (n.)

   1. எரிசச்ல் உண்டாக் ம் கள்,  க ம் ளித்த கள்; fermented toddy.

ம. எரிகள் .

     [எரி + கள்.]

எரிகனல்

 
 எரிகனல் erigaṉal, ெப. (n.)

    க்கனல்; glowing coal, burning splinter, fire brana. (ேசைநத.);.

   ம. எரிகனல்;க. உரிெகண்ெட.

     [எரி + கனல்.]
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எரி ஞ்

எரி ஞ்  eriguñji, ெப. (n.)

   ெசம்ம ர ்( ன்);; red hair, of the colour of red flame.

     [எரி4 +  ஞ் ]

எரி டல்

 
 எரி டல் eriguḍal, ெப. (n.)

    ப  (யாழ்ப்.);; canine appetite, morbidly voracious appetite.

ம. எரி டல்.

     [எரி +  டல்.]

எரி டலன்

 
 எரி டலன் eriguḍalaṉ, ெப. (n.)

    க்க ப ைய ைடயவன் (யாழ்ப்.);; he who is always craving for food.

     [எரி +  டல் + அள்.]

எரிெகாள்ளி

எரிெகாள்ளி erigoḷḷi, ெப. (n.)

கைடக்ெகாள்ளி, 

 firebrand. 

எரிெகாள்ளி எரிந் ழ ம் ( றநா.41, உைர.);. (ெச. அக.);.

ம. எரிெகாள்ளி.

எரிசச்ல்

எரிசச்ல் ericcal, ெப. (n.)

   1. எரிக்ைக; burning, heating 

ெசத்ைத எரிசச் க் த ம் (உ.வ.);.

   2. அழற் ; burning sensation, 

கண்ெணரிசச்ல்.

   3. உைறப்  ( ன்.);; acridity. pungency, as of some kind of fruits.

   4.  னம்; anger, fury. 

அேயாக் யைனக் கண்டால் அவ க்  எரிசச்ல் அ கம்.

   5. ெபாறாைம; envy, jealousy.

     "மனதெ்தரிசச்லாேல" (இராம.நா.அேயாத்.5);.

   7. ெப ங்காயம், asafetida.

   8. ேவைக; boiling.

   9. ெவ ப் ; disgust.

   ம. எரிசச்ல்;    ட. எரி ;ெத. ஏர் .

     [எல் → எரி → எரிசச்ல்.]

எரிசச்ற்ப -தல்

எரிசச்ற்ப -தல் ericcaṟpaḍudal,    20.ெச. . . (v.i.)

   ெபாறாைமப்ப தல்; to be envious, jealous.

     [எரிசச்ல் + ப .]
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எரி னக்ெகாற்ற
ைவ

 
 எரி னக்ெகாற்றைவ erisiṉakkoṟṟavai, ெப. (n.)

   க ஞ் ற்ற ைடய காளி; Durga, goddess of rage.

     [எரி +  னம் + ெகாற்றைவ.]

எரி னக் ெகாற்றைவ என் ம் ெபயைர வடெமா யாளர ்ெரளத்ர ரக்ாேத  என ெமா  ெபயரத்் க் 
ெகாண்டனர.்

எரி னம்

 
 எரி னம் erisiṉam, ெப. (n.)

   க ஞ் ற்றம்; rage, fury.

     [எரி +  னம்.]

எரி டர்

எரி டர ்erisuḍar, ெப. (n.)

   1. ெசா க் ம் ெந ப் , 

 fire which has burst out into flames –  . .எ.(adv.); 

க்கெவாளி, 

 immense illumination.

     "ப மணிெயரி  டர ்பரப் " (கந்த :நகர .37);,

   3.  ளக் ; lamp.

     [எரி + கடர.்]

எரி ைர

 
 எரி ைர erisurai,    ெப. (n,)  டான சாராயம்; ardent spirit (சா.அக).

     [எரி +  ைர.]

எரி -தல்

எரி -தல் eriduvudal,    5. ெச. . . (v.i.)

    ப்பற் தல்; to take fire.

     "ஒக்க ப் ர ேமாங்ெகரி வ" (ேதவா. 485,5);. (ெச.அக.);.

     [எரி +  .]

எரிந் -தல்

எரிந் -தல் erinduviḻudal,    2. ெச. . . (v.i.)

   1.  ற்றம் காட் தல்; to wax hot and burst into a temper.

   2.  னந்  ேப தல்; to talk angrily, fall foul of. (ெச. அக.);.

     [எரி → எரிந்  +  .]

எரிநைக

எரிநைக erinagai, ெப. (n.)

   ெவட் மலர;் name of the ixore flower.

     "எரிநைக ைட  ைழத்த ந ந்தார"் (பரிபா.13,59);, (ெச.அக.);.

எரிநாள்

 
 எரிநாள் erināḷ, ெப. (n.)

   ஆரல் நாண் ன் (காரத்் ைக நடச்த் ரம்);. ( ங்.);; third naksatra (ெச.அக.);.

     [எரி + நாள். நாள் = நாண் ன்.]
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எரிேநாய்

எரிேநாய் erinōy, ெப. (n.)

   ஆட் ேநாய்வைக (M.cm.D. (1887);,249);; contagious disease of sheep. (ெச.அக.);.

     [எரி - ேநாய்.]

எரிப்

எரிப்  erippu, ெப. (n.)

   1. எரிக்ைக; burning.

   2. காரப்் ச ் ைவ; pungency.

   3. ெபாறாைம; envy, jeaiousy. 

   4. ெநஞ்ெசரிப்  (w.);; burning sensation in the throat (ெச.அக);.

     [எரி → எரிப் .]

எரிப் மா

 
 எரிப் மா erippumā, ெப. (n.)

   உைறப் ள்ள ஒ  வைக மாம்பழம் (இ.வ.);; a variety of mango that is pungent to the taste.

ம. எரிநாடன்.

     [எரி → எரிப்  + மா.]

எரிப் றம்

 
 எரிப் றம் erippuṟam, ெப. (n.)

   நிரயம் ( ன்.);; hell.

     [எரி +  றம்.]

எரிப்

எரிப்  erippū, ெப. (n.)

   எரிேபா ம் நிற ள்ள ; flower that has the hue of fire.

     "எரிப் சம் பழனம்" ( றநா.249);.

எரி டாரி

எரி டாரி eribiṭāri, ெப. (n.)

   1. க ஞ் ன ைடய காளி ெதய்வம், ெகாற்றைவ; enraged, furious female goddess.

   2. எரிசச் ைடயவள்; peevish, fretful woman, spoken disparagingly.

     [எரி +  டாரி.  டாரி = ெகால்பவள்.]

எரி

 
 எரி  eribuḻugu, ெப. (n.)

   ந மணப் ெபா ள் (சவ்வா .);; substance taken from the anal glands of the civet - cats. It is a perfume. (சா.அக.);.

     [எரி +  . இ  இக்காலத் ல்  என வழங்கப்ப ற .]

எரி ளி

 
 எரி ளி eribuḷi, ெப. (n.)

    ட் க்க வைக (இ.வ.);; hot curry of which buttermilk is one of the incredients.

ம. எரி ளி

     [எரி +  ளி. உள் →  ள் →  ளி.]

60

www.valluvarvallalarvattam.com 6435 of 19068.



எரிெபாத் -தல்

எரிெபாத் -தல் eriboddudal,    10. ெச. . . (v.i.)

   அழல் ட் தல்; to ignite, light a flame.

     "கைனெயரி ெபாத் " (மணி.2,42);.

     [எரி + ெபாத் . ெபால் → ெபாள் → ெபாய் → ெபாய்த்  → ெபாத்  = அ த்தல், ேதய்த்தல், கைடதல். 
எரிெபாத் தல் =  . கைடதல், எரி ட் தல்.]

எரிெபா

 
 எரிெபா  eriboḻudu, ெப. (n.)

   ெசவ்வாணப்ெபா ; rosy sunset (w.);

     [எரி + ெபா . ெபால் → ெபா  = ஒளி ள்ள . இ ள் ந்  ல ம் ேநரம், ஒளி கா ம் ேநரம்.]

எரிெபா

எரிெபா  eriboṟi, ெப. (n.)

   1.  ப்ெபா ; spark of fire.

   2.  ந்த ; scorching heat. (ேசரநா.);.

ம. எரிெபாரி.

     [எரி + ெபா .]

எரிமணி

எரிமணி erimaṇi, ெப. (n.)

   ஒளிர் ள்ள மணி; sparking  jewel, bright gem. ( ரம் . அட்ட .2);.

     [எரி + மணி.]

எரிம ந்தன்

 
 எரிம ந்தன் erimarundaṉ, ெப. (n.)

   ெவ ம ந்  ெசய்பவன்; manufacturer of gun powder. (Insc.);. (ெச.அக.);.

     [எரி + ம ந்தன்.]

எரிம ந்

எரிம ந்  erimarundu, ெப. (n.)

   1.  ட ட ்ெட த்த ம ந் ; calcined medicine.

   2. உைறப்பான ம ந் ; medicine pungent or corrosive.

   3. அ ப்  ட்  எரித்த எண்ெணய் த ய ம ந் கள்; medicaled ois and medicines prepared by heating on 
an oven.

   4. ெசய்நஞ் ; poisons or poisonous compounds.

   5. உள் க் ச ்சாப் ட அழற் ைய ம் அல்ல  ெவளி ற் ச எரிசச்ைல ம் உண்டாக் ம் 
ம ந் ; medicine causing inflammation when taken internally or burning sensation when applied externally.

   6. ெவ ம ந் ; gun powder. (சா.அக.);.

     [எரி + ம ந் .]

எரிமலர்

எரிமலர ்erimalar, ெப. (n.)

   1.  க் மலர;் flower of the Indian Coral-tree.

     "எரிமலரப்் பவளச ்ெசவ்வாய்" ( வக.662);.

   2. ெசந்தாமைர; red lotus.

     "'ெசல்வ ெனரிமலரச் ்ேசவ ைய" ( வக.2741);.

ம. எரிமலர.்

     [எரி + மலர.்]
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எரிமைல

 
 எரிமைல erimalai, ெப. (n.)

   கல் ம் மண் ம் கலந் ப் ெபாங் த் ப்பற்  எரி ம் மைல; mountain with a burning hole in which 
stones and mud are converted into a molten state called lava and thrown out – Volcano.

ம. எரிமைல.

     [எரி + மைல.]

எரியம்

 
 எரியம்  eriyambu, ெப. (n.)

    ம் அம் ; fiery

 arrow (ேசரநா.);.

ம. எரியம் .

     [எரி  + அம்  - எரியம் . இதைன வடெமா யாளர ்அக் னியத் ரம் என்பர.்]

எரியல்

எரியல் eriyal, ெப. (n.)

   1. எரி ; burning

   2. ஒளிரை்க; Shining.

   3. எரிந்த  (யாழ்ப்.);; that which is burnt, as charred food at the bottom of a vessel in cooking.

     [எரி → எரியல்.]

எரியா

எரியா  eriyāṭi, ெப. (n.)

   1. அழைல ேயந் யா பவனா ய வன்; Siva, who dances with faming fire in hand.

     "எரியா  ெதன் ல்ைல" ( க்ேகா.127);.

   2. வற்றல் ள ; pepper (ேசரநா.);.

ம. எரியா .

     [எரி + ஆ .]

எரியாணிெவ ல்

 
 எரியாணிெவ ல் eriyāṇiveyil, ெப. (n.)

   ெந ப் ப் ேபால்  டாக இ க் ம் ெவ ல்; burning or scorching sunshine. (ேசரநா.);.

ம. எரியாணிெவ ல்.

     [எரியாணி + ெவ ல், எரியாணி = ெந ப் ட்ட இ ம்  ஆணி.]

எரி -தல்

எரி -தல் eriyiḍudal,    20.ெச. . . (v.i.)

   1. எரியைவத்தல்; to cause to burn.

   2.  ட் தல்; to set fire.

     [எரி + இ .]

எரி சல்

 
 எரி சல் eriyīcal, ெப. (n.)

   ஒ  வைகச ் ய ஈ; a kind of small fly. (ேசரநா.);.

ம. எளி சச்.

     [எரி + ஈசல்.]
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எரி ட் -தல்

எரி ட் -தல் eriyūṭṭudal,    5. ெச. ன்றா  (v.t.)

    க் ெகா த் தல்; to set fire to, இலங்ைக ெயரி ட்  படலம் (கம்பரா.);.

ம, எரி க் க.

     [எரி + ஊட் -தல்.]

எரிெயண்ெணய்

எரிெயண்ெணய் eriyeṇīey, ெப. (n.)

   1. அ ப் ட்  எரித் க் காய்ச்  வ த்த ம ந்ெதண்ெணய்; medicated oil prepared by boiling oil on an oven.

   2. காய்ச் ய எண்ெணய்; healed oil.

   3. எரிசச்ைல ண்டாக் ேமார ்ம ந்ெதண்ெணய்; medicated oil causing irritation or burning sensation.

   4. கரண் ட் க் காய்ச் ச ்ேசாற் ேல ஊற் ம் க் டெ்டண்ெணய்; mixture of ghee, castor oil and 
sesame oil.

 burnt in a lada and poured on food. (ெச.அக.); (சா.அக.);.

ம. எரிெயண்ண.

     [எரி + எண்ெணய்.]

எரிேயாம் -தல்

எரிேயாம் -தல் eriyōmbudal,    7. ெச. . . (v.i.)

    ேவள்  ெசய்தல்; to make offerings in the consecraled fire.

     "கற்றாங்ெகரிேயாம் " (ேதவா.1.1);.

     [எரி + ஒம் .]

எரிேயான்

எரிேயான் eriyōṉ, ெப. (n.)

    க்கட ள்; Agni the god of fire.

     "ஒள்ெளரிேயா  ெமாளித்தான்" [கம்பரா.இலங் ைகெயரி.64).

     [எரி → எரியன் → எரிேயான்.]

எளிவந்தம்

எளிவந்தம் eḷivandam, ெப. (n.)

   1. எரிசச்ல், buming sensation.

   2. எரி ; blistering heat.

   3. எரிசச்ைல ண்டாக் ேமார ்ேநாய்; any disease such as carbuncle, biliousness etc. accompanied by burning 
sensation.

   4.  னம்; anger, wrath, rage. (ெச.அக.); (சா.அக.);.

     [எரிவ தல் → எரிவா → எரிவந்தம்.]

எரிவனம்

 
 எரிவனம் erivaṉam, ெப. (n.)

    கா ; cremation ground. ( வா.);.

     [எரி + வனம்.]

எரி -த்தல்

எரி -த்தல் eriviḻittal,    4. ெச. ன்றா  (v.t.)

    னந்  பாரத்்தல்; to gare at fiercely with blazing eyes

     "தானவைன…… அரி வமா  ெயரி த் " ( வ். இயற்ெபரிய ம.100);.

     [எரி +  .]
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எரி ளக் -த்தல்

எரி ளக் -த்தல் eriviḷakkuṟuttal,    4. ெச. ன்றா , (v.t.)

   தைல ளக் ெகரித் த் தண் த்தல்; to punish a condemned culprit by compelling him to go around the town with a 
burning lamp over his head.

     "எரி ளக் க்  நம்ைம" ( வக.1162);.

     [எரி +  ளக்  + உ .]

எரி

எரி  erivu, ெப. (n.)

   1. எரிைக; burning

   2. உடற் தல்; heat in the system, burning, as of the eyes, hands, feet, etc.

   3. ெபாறாைம; envy, jealousy.

     "எரி னாற் ெசான்னா ேர ம்" (ேதவா.758,9);.

   4.  னம்; wrath.

     "இழந்தா ெனரி னா ரந்் " ( வ்.ெபரி.யாழ்.1,2,4);.

   5. அழற் ; inflammation. (சா.அக.);.

   ம. எரி ;   க. உரி;    ட, எரி ,  . எரி;   ெத. எர் ;   பர.் எரிப்;   ேகாண். ஏரினானா; . ஏரப்

     [எரி → எரி .]

எ

எ  eru, ெப. (n.)

   1. உரம்; animal or vegetable manure.

     " தெ்த ம் ேவண்டா " ( றள்.1037);.

   2. எ  டை்ட பாரக்்க;see erumuttai.

   3. மலம்; excrement.

     "எ வாய் க வாய் தனிேல" ( ப் :174);.

   4. எ ; bull (சா.அக.);.

   5. சாணம்; dung, as of a cow.

   ம. எ ;   க. எ ;ெத. எ .

     [இய → இயல் → எல் → எ  ெவளிப்ப வ ).]

எ க்கங்ெகா க்க
ட்ைட

 
 எ க்கங்ெகா க்கடை்ட erukkaṅgoḻukkaṭṭai, ெப. (n.)

    ைசந்த அரி மாைவ ன்  அங் ல நீளமாக அைடதட் , ச க்கைர ம் ன ேதங்கா ம் 
ெவந்த ப ப் ம் கலந்  அல்ல  பயற்ைற மட் ம் அத ள் ைவத்  ம த்  அ த்த ஓர ்வைகப் 
பலகாரம்; a pastry or tart backed in steam. The rice four is doughed into a paste, pressed flat and then expanded in lo a 
thin sheet about three inches Indiametre Baked dholl or other grains mixed with cocoanut and sugar is placed on it, covered 
and then steamed.

     [எ க்கள் + ெகா க்கடை்ட.]

எ க்கங்ேகால்

 
 எ க்கங்ேகால் erukkaṅāl, ெப. (n.)

   ம ந்  அல்ல  ம ந் ச ்சரக் கைள வ ப்பதற்காகப் பயன்ப த் ம் எ க்கஞ்ெச ன் ெகாம் ; a 
twig of the madar plant used for roasting mediciné or other drugs. (சா.அக.);.

     [எ க்கன் + ேகால்.]
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எ க்கட்

எ க்கட் 1 erukkaṭṭudal,    5.ெச. ன்றா , (v.t.)

   1.  ைடைவத்தல்; to fold sheep, herd cattle for manure, keep cattle penned in a field that they might manure it.

   2. சாணஞ்ேசரத்்தல் ( ன்.);; to collect dung.

     [எ  + கட் -தல்.]

 எ க்கட் 2 erukkaṭṭu, ெப. (n.)

   1. உரத் ற்காகக் ைடைவக்ைக; folding of sheep and herding of cattle for manure.

   2.  ைடைவத்த ெகால்ைல; land thus manured.

   3. எ க்களம்; manure store, dung hill. (ஆஅக.); (ெச. அக.);.

     [எ  + கட் .]

எ க்கம்

 
 எ க்கம் erukkam, ெப. (n.)

எ க்  பாரக்்க;see erukku. (சா.அக.);.

எ க்கம்பஞ்

 
 எ க்கம்பஞ்  erukkambañju, ெப. (n.)

   எ க்கங்காய் ற்  ெவ ப்பதனால் அதனின் ெற ம் ப் பறக் ம் பஞ் ; fine silky floss which surrounds 
the seeds of the madar plant. French cotton.

     [எ க்கம் + பஞ்க.]

எ க்கம்பால்

 
 எ க்கம்பால் erukkambāl, ெப. (n.)

   எ க் ன் பால்;   இ  ம ந்தாகப் பயன்ப ற ; milk of magar plant.

     [எ க்கம் + பால்.]

எ க்கல்

எ க்கல் erukkal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1. ெகால்லல்; killing.

   2. ெவட்டல்; hewing or cutting. (சா.அக.);.

     [உல் → எல் → எ க்  → எ க்கல்.]

எ க்க த் க்ெகா
-த்தல்

எ க்க த் க்ெகா -த்தல் erukkaḻittukkoḍuttal,    4.ெச. . . (v.i.)

   ைவக்ேகா ல் சாணி ட் க்ெகா த்  மாட்  ற்பைனைய உ ப்ப த் தல் (இ.வ.);; to confirm a 
contract for the sale of cattle, the vendor taking a small quantity of straw in hand, putting some cowdung on it and presenting 
it to the purchaser.

     [எ  + க த்  + ெகா .]

எ க்களம்

 
 எ க்களம் erukkaḷam, ெப. (n.)

   எ டம்; site set apart for a dung hill. (ெச.அக.);.

     [எ  + கனம்.]

எ க் ைலமணி

 
 எ க் ைலமணி erukkilaimaṇi, ெப. (n.)

   பரவமகளிர ்அணி ம் க த்தணி வைக; necklace worn by Parava women (ெச.அக.);.

     [எ க்  + இைல + மணி.]
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எ க் ைலமாைல

 
 எ க் ைலமாைல erukkilaimālai, ெப. (n.)

எ க் ைலமணி பாரக்்க);;see erukkilaimani. (ெச.அக.);.

எ க்

எ க் 1 erukku, ெப. (n.)

   ெச வைக; yarcum, madar, m.sh.calotropis gigantean.

     "எ க் ன் ழ்ேநாக் ம்" (தணிைகப் .கள .274);. (ெசல் .77. ச.178);.

   வ.அரக்்க;   ம. எரிக் ;     [எ  → எ க் .]

 எ க் 2 erukkudal,    5. ெச. ன்றா  (v.t.)

.

   1. ெகால் தல்; kill ( வா.);.

   2. வ த் தல்; to harass, trouble.

     "ப ெற க் " (க த்..81);.

   3. ெவட் தல்; to cut, hew.

     "ைபம் த ெல க் " ( ல்ைலப்.25);.

   4. தாக் தல்; to beat.

     " ேதா ெற க் ….  ரசைறந்த காைல" ( வக.609);,

   5. அ த்தல்; to strike as a bush.

     "ப வாய் ஞம ெயா  ைபம் த ெல க் " (ெப ம் பாண்.112);.

   6. அ த்தல்; to destroy.

எ க் ம்

 
 எ க் ம்  erukkumbi, ெப. (n.)

    ப்ைபேம ; dung-hill, mixen. (சாஅக.);

     [எ  +  ம் .]

எ க் ரல்

எ க் ரல் erukkural, ெப. (n.)

   தாக் தலா ண்டா ம் ஒ ; sound produced by beating, as a drum.

     "இன்கட் பம்ைப ெய க் ர இ" (ெப ங்.மகத.26,36);.

     [உல் → எல் → எ க்  +  ரல்.]

எ க்ெகா -த்தல்

எ க்ெகா -த்தல் erukkoḍuttal,    4. ெச. . . (v.i.)

. எ க் க த் க்ெகா  பாரக்்க;see erukkalittukkodu.(இ.வ.);

     [எ  + ெகா .]

எ -தல்

எ -தல் erugudal,    7. ெச. . . (v.i.)

   மா  க தல்; to have loose motions, used with reference to cattle. 

மா  எ க் ற . (இ.வ.);.

   ம. எ க;   க. எ ம் , எ ;   ெத. எ ;   ெகாலா. எரங்் ;   நா. எரங்் ;    . எரக்ானா;மால். எரெ்க. 
எரக்்தெ்ர.

     [எல் → எ  → எ .]
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எ சச்ாட்

 
 எ சச்ாட்  eruccāṭṭi, ெப. (n.)

   எ ட்ட நிலம்; land not manured during the present year, having been enriched previously (யாழ்.அக.);.

     [எ  + சாட் . சா  → சாட்  → சாட்  (இடப்பட்ட );.]

எ சச்ாம்பல்

 
 எ சச்ாம்பல் eruccāmbal, ெப. (n.)

   எ டை்டச ்சாம்பல்; ashes of cowdung fuel.

     [எ  + சாம்பல்.]

எ த்த

எ த்த  eruttaḍi, ெப. (n.)

   ஈற்றயல ;     " ட்ட ெம த்த ைடத்  மா ம்." (ெதால்,ெபா ள்.428);.

     [எ த்  + அ . எ  → எ தல் = க த்தல். நீங் தல், ேபாதல் எ  → எ த்  = க த்த, நீங் ய. 
எ த்த  =ஈ  நீங் ய, இ ய  நீங் ய ஈற்றயல .]

எ த்தம்

எ த்தம் eruttam, ெப. (n.)

   1. க த் ; neck.

     "எ த்த டங்ேகாட் " ( வக.1658);.

   2.  டர;் nape, back of the neck.

     "யாைன ெப த்தம் ெபா ய" (நால .3);.

   3. தர  ( ரேசா.யாப்.11,உைர.); பாரக்்க;see taravu, member of kali verse.

   4. ஈற்றயல் (காரிைக.ெசய்.10, உைர.);; penultimate.

   ம. எ த்தம்;ெத. அற் .

     [ஏ → ஏர ்→ எ த்  → எ த்தம். ஏர ்= உயரத்ல், எ த்  = உயரந்்  நிற் ம் ப , க த் ,  டரி.]

எ த்தன்

 
 எ த்தன் eruttaṉ, ெப. (n.)

   காைளேபால் வ யவன்; man who is as strong as a bull.

     "மைலையக் ைகயாெல த்தனா ெய த்தவாேற" (ேதவா.);.

     [எ த்  → எ த்தன்.]

எ த்

எ த்  eruttu, ெப. (n.)

   க த் ; neck.

     "எ த் வ ய... இரைல" (க த்.5);.

   2. தர  (ெதால்.ெபா.444. உைர.); பாரக்்க;see taravu, member of kali verse.

   3. ஈற்றயல் (ெதால்.ெபா ள்.428.);; penultimate.

     "எ த்த  ைநந் ம்"

   ம. எ த்தம்;ெத. அர் .

     [ஏ → ஏர ்→ எ த் .]

எ த் த் ல்

 
 எ த் த் ல் eruttuttimil, ெப. (n.)

   மாட் ன் ப் , ேமற் றம், மாட் ன் ன்னங்கால்க க்  ேமல் இ க் ம் உ ண்ைட வ வான 
ெகாண்ைட; hump of a bull.
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எ த் ப் ைர

 
 எ த் ப் ைர eruttuppurai, ெப. (n.)

   மாட் க் ெகாட் ல். (Tinn);; ox-stall.

ம. எ த் ல்.

     [எ  +  ைர.]

எ த் ப் ட்

 
 எ த் ப் ட்  eruttuppūṭṭu, ெப. (n.)

   நல்லநாளில் த ல் சர் ட்  உ தல் (யாழ்ப்);; first polughing on an auspicious day.

     [எ  +  ட் .]

எ த் மா

எ த் மா  eruttumāṭu, ெப. (n.)

   1. எ ; bull, ox

   2. ெபா மா ; pack-bullock. (Loc);

     [எ  → எ த்  + மா .]

எ த -த்தல்

எ த -த்தல் erudaḍiddal,    4.ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. உ தல்; to plough.

   2.  ட த்தல்; to thrash out grain by marking cattle tread over the stalks.

     [எ  + அ .]

எ

எ 1 erudu, ெப. (n.)

   1. காைளமா ; bull ox, steer

     "நல்ெல  ய ம்" (ப ற் ப்.27,13);.

   2.  ைடேயாைர; Taurus, second sign of the zodiac (சங்.அக.);

   ம. எ ;   க., பட, எத் ;   ேகாத, எத;்    ட, எகத்,  ட, எத் ;    . எ ;   ெத. எத் ;   ெகாலா, எட்;   நா. 
ெகட;் . அட்ேடா.

     [ஏர ்(கலப்ைப → ஏர்  → எ .]

 எ 2 erudu, ெப. (n.)

   இறால்; prawn.

     [எரி → எரி  → எ . எரி = ெசந்நிறம், எ  = ெசம் ன், இறால்.]

எ கட்

 
 எ கட்  erudugaṭṭi, ெப. (n.)

   ஏ த த ல் (சல் க்கட் ல்); எ ைத மடக் ேவான்; bull-fighting champion.

     [எ  + கட் . கட்  + அடக்  யாள்பவன்.]

எ கட்

 
 எ கட்  erudugaṭṭu, ெப. (n.)

   ஏ த தல் ேபாட் ; bull-fighting festival. (இ.வ.);.

     [எ  + கட் .]
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எ ப் த்

 
 எ ப் த்  eruduppiddu, ெப. (n.)

   எ ன் ஈர வா ம் த்தம்; bitter fluid secreted by the liver of the ox-ox-gall. (சா.அக.);.

     [எ  +  த் .]

எ ம -த்தல்

எ ம -த்தல் erudumaṟiddal,    2. ெச ன்றா . (v.t.)

   எ ெபா தல் (யாழ்ப்.);; to cover a cow, as a bull (யாழ்ப்.);.

     [எ  + ம .]

எ ரப்பல்

எ ரப்பல் erudurappal, ெப. (n.)

   1. எ ைத அதட் ேயாட் தல்; driving cattles by making sound.

   2. எ ைதப்ேபால் ஒ டல்; making sound like ox.

     [எ  + உரப்பன்.]

எ ந்

எ ந்  erundi, ெப. (n.)

   இப்  ( .அ.);; a kind of small shell.

   2. சங் ; conch.

   3. ஒ  ந மணசெ்ச ; fragrant plant. Pavonia.

     [இரி → இந்  → எரிந்  → எ த் .]

எ ந்

எ ந் 1 erundu, ெப. (n.)

   உரல்; mortar. (ெசஅக.);.

     [இல் → எல் → எ ந் .]

 எ ந் 2 erundu, ெப. (n.)

    ளிஞ் ல்; bivalve shelt fish, as mussels, oysters.

     " த்தம்….. எ ந் ன் வ ற்ற கத்தடக் " ( பாண்.58);.

ம. எ ந் .

     [இரி → இரிந்  → இ  → எ ந் .]

எ ப்

 
 எ ப்  eruppuḻu, ெப. (n.)

   சாணிப் ; muck-worm. (சா.அக.);

     [எ  +  ]

எ ப்ேபா -தல்

எ ப்ேபா -தல் eruppōṭudal,    20.ெச. . . (v.i.)

   1. உர தல்; to manure land.

   2. மா  சாண தல்; to pass excrement.

     [எ  + ேபா .]
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எ மணம்

எ மணம்1 erumaṇam, ெப. (n.)

   ெசங் வைள; red lndian water-lily, Nymphaea lotus rubra. ( ங்.);.

     [எ மனி + எ மணம்.]

 எ மணம்2 erumaṇam, ெப. (n.)

   சாணிநாற்றம்; smell of cow-dung. (சா.அக.);.

     [எ  + மணம்.]

எ மணி

 
 எ மணி erumaṇi, ெப. (n.)

   ெசங் வைள; that which emits the smell of cow dung i.e, red Indian water lily. (கா.அக.);

     [எ  + மணி. மணி = மணப்ப , மனம் வ .]

எ மன்றம்

எ மன்றம் erumaṉṟam, ெப. (n.)

   மா கள் டம்; open gathering place for cattle.

     "ஆயரப்ா ெல  மன்றத் " ( லப்.17.உைரப்பாட் );.

     [எ  + மன்றம்.]

எ மா

 
 எ மா  erumāṭu, ெப. (n.)

    டரி, க த் ன் ன் ப ; back of the neck. (ேசரநா.);

ம. எ மா .

     [எ  + மா . எ  = எ த்  (க த் ); மா  = பக்கம்.]

எ ட்ைட

எ டை்ட erumuṭṭai, ெப. (n.)

   வறட் ; dried cow-dung-cake used as fuel.

     "எ டை்ட ட்  ரந்் ம்" (பட் னத் ப்பா.ெபா .51);.

     [எ  +  டை்ட.  ட்  →  டை்ட = உ ண்ைடயான .]

எ ைம

எ ைம erumai, ெப. (n.)

   1. பாலத ம் லங் னங்க

    ள் ஒன் ; buffalo.

     " ைல படரம் ப் ெப ைம" ( வக.2102);.

   2. எ ைம மறம் பாரக்்க;see erumal maram theme of unyielding resistance.

     "ஒ வெனா வைன ைடபைட க் க் ைழதாங் ய ெவ ைம ம்" (ெதால்.ெபா ள்.72);.

   3. எமன்; Yama, who rides on a buffao.

     "எ ைம ந்ேதாட்  ெயள்ளீ ங் காைள" (பரிபா.8,86);.

   ம. எ ம;   ெத. எ ;   க., பட, எம்ெம;    . எரெ்ம; Skt. Heramba.

     [இர ்→ இ  → இ ைம → எ ைம. இ  = க ைம.]

எ ைமக்கடா

 
 எ ைமக்கடா erumaikkaṭā, ெப. (n.)

   ஆெண ைம; he-buffalo.

     [எ ைம + கடா.]
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எ ைமக்கற்றாைழ

 
 எ ைமக்கற்றாைழ erumaikkaṟṟāḻai, ெப. (n.)

மைலக் கற்றாைழ பாரக்்க;see malai-k-karralai.

     [எ ைம + கற்றாைழ.]

எ ைமக்காஞ்ெசா

 
 எ ைமக்காஞ்ெசா  erumaikkāñjoṟi, ெப. (n.)

ெப ங்காஞ்ெசா  பாரக்்க;see perunkanjori climbing nettle-mercury. (மைல.);.

     [எ ைம + காஞ்ெசா .]

எ ைமக்காைள

 
 எ ைமக்காைள erumaikkāḷai, ெப. (n.)

   ெநல்வைக (A);; a kind of paddy.

     [எ ைம + காைள.]

எ ைமக் ழ

எ ைமக் ழ  erumaikkuḻvi, ெப. (n.)

   எ ைமக்கன் ; calf of buffalo. (ெதால்.ெபா ள்.575);.

     [எ ைம +  ழ .]

எ ைமக் 
ெகாற்றான்

 
 எ ைமக் ெகாற்றான் erumaikkoṟṟāṉ, ெப. (n.)

   ெகா வைக; parasitic leafless plant, S.cl., cassytha filiformis.

ம. எ மவள்ளி.

     [எ ைம + ெகாற்றான்.]

எ ைமக்ேகாைர

 
 எ ைமக்ேகாைர erumaikārai, ெப. (n.)

   எ ைம ன் ேமார ்வைகப் ெப ங்ேகாைர; targe species of reed eaten by buffaloes - Saccherum spontaneum. 
(சா.அக.);.

     [எ ைம + ேகாைர.]

எ ைமச் றா

 
 எ ைமச் றா erumaiccuṟā, ெப. (n.)

   ெபரிய க ப் ச ் றா ன்; black shark - Carcharias menisorrah (சா.அக.);.

எ ைமப் ல்

 
 எ ைமப் ல் erumaippul, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ல்; a kind of grass growing in rice fields. (ேசரநா.);.

ம. எ மப் ல்.

     [எ ைம +  ல்.]

எ ைமப்ெபான்

எ ைமப்ெபான் erumaippoṉ, ெப. (n.)

   வரிவைக (S.I.I.vi.155);; tax. (ெச.அக.);.

     [எ ைம + ெபான்.]
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எ ைமப்ேபாத்

எ ைமப்ேபாத்  erumaippōttu, ெப. (n.)

எ ைமக்கடா. he-buffalo. (ெதால்.ெபா ள்.596);. (ெச.அக.);.

     [எ ைம + ேபாத் .]

எ ைமமறம்

எ ைமமறம் erumaimaṟam, ெப. (n.)

   மறவன் ஒ வன் தன் பைட ட ம் பைகவர ்பைடையத ்தான் ஒ வேன அஞ்சா  எ ரத்்  
நிற் ம் றத் ைற ( .ெவ.7,13);; theme of a hero's taking a firm and bold stand in the battlefield against very heavy 
odds, like an unyielding buffalo, even after his army had retreated and fled.

     [எ ைம + மறம் - எ ைமமறம். அஞ்சா  தனித்  நின்  தாக் ம் எ ைமேபான்ற ெநஞ்சத் ணி  
எ ைம மறம் எனப்பட்ட .]

எ ைம ல்ைல

 
 எ ைம ல்ைல erumaimullai, ெப. (n.)

    ல்ைலக் ெகா வைக; white-bracted jasmine, m cl., jasminum rottlerianum. (ெச.அக.);.

     [எ ைம +  ல்ைல.]

எ ைம ல்ைலத்

 
 எ ைம ல்ைலத்  erumaimullaittīvu, ெப. (n.)

   யாழ்ப்பாணத் ன் பைழய ெபயர ்( ன்.);; ancient name of Jaffna, from the flower erumal-mullai found there.

     [எ ைம +  ல்ைல +  .]

எ ைம ள்

 
 எ ைம ள் erumaimuḷ, ெப. (n.)

   ெவள்ைள ள்ேவல்; buffalo thorn. (சா.அக.);.

     [எ ைம +  ள்.]

எ ைம ன் ைச

எ ைம ன் ைச erumaiyiṉṟisai, ெப. (n.)

   ெதற் த் ைச; south, as being Yama's quarter.

     "ஆகநைனந்  டாவைக ெய ைம ன் ைச னீள்வ ற் ." (ேச .சங்க .10);.

     [எ ைம + இன் +  ைச. 'இன்' ஆறாம் ேவற் ைமச ்ெசால் .]

எ ைமெவளியனா
ர்

 
 எ ைமெவளியனார ்erumaiveḷiyaṉār, ெப. (n.)

    ைரமறம் பா ய கைடக்கழகப் லவர;் poet of Sangam age.

     [எ ைமெவளி + அன் - எ ைமெவளியன். எ ைமெவளி என் ம் ஊரினராகலாம். மந்ைதெவளி 
என் ம் ஊரப்்ெபயர ்உள்ளைத ஒப்  ேநாக் க.]

எ வட்

 
 எ வட்  eruvaṭṭi, ெப. (n.)

எ வறட்  பாரக்்க;see eruvarattai.

எ வைட-த்தல்

எ வைட-த்தல் eruvaḍaittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   எ க்காக ஆ மா கைள அைடயச ்ெசய்தல்; to fold sheep, herd cattle for manure.

     [எ  +  அைட.]
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எ வண்

 
 எ வண்  eruvaṇṭu, ெப. (n.)

   வண் வைக; a kind of beetle (pond.);.

     [எ  + வண் .]

எ வறட்

 
 எ வறட்  eruvaṟaṭṭi, ெப. (n.)

எ டை்ட cake of cowdung, used as fuel. ( ன்.);.

     [எ  + வறட்  - எ வறட் . வறள் → வறட் .]

எ வாரம்

 
 எ வாரம் eruvāram, ெப. (n.)

   எ ர ட்டதற் க் ெகா க் ந் தவசப்பங் ; share of the produce assigned to those who provide manure for the 
land.

     [எ  + வாரம்.]

எ

 
 எ  eruvu, ெப. (n.)

எ  பாரக்்க;see eru.

   ம. எ வ;   ெத. எ ;க. எ ம் .

     [எ  → எ .]

எ ைவ

எ ைவ eruvai, ெப. (n.)

   1. தைல ெவ த்  உடல் வந் க் ம் ப ந் ; a kind of kite, whose head is white and body brown.

     " ம்பா ெட ைவ ப ந்த  த ப்ப" ( றநா.64,4);.

   2. க ; eagle

     "எ ைவ  ணங்கவ ந் ேதாற்றம்" (களவ .20);.

   3.   ( வா.);; blood

   4. பஞ்சாய்க் ேகாைர; species of cyperus.

     "எ ைவ ெச ைள மணிப் ங் க ைள" ( ஞ் ப்.63);.

   5. ேகாைரக் ழங் ; straight sedge tuber.

     "மட்பைன ெய ைவ ெதாட் " (ைதலவ.ைதல.94);.

   6. ெபா க்கச் ; European bamboo reed. ( ஞ் ப்.68,உைர.);.

   7. ெசம் ; copper.

     "எ ைவ க் னாலன்ன " (கம்பரா ம்பக.248);.

ம. எ வ.

     [உல் → எல் → எ  → எ ைவ. எ ைவ =  வந் ப்ப .]
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எல்

எல்1 el, ெப. (n.)

   1. ெந ப் ; fire.

   2. க ரவன்; sun.

     "எற்படக் கண்ேபான் மலரந்்த" ( .74);.

   3. ஒளி; lusture, splendour, light

     "எல்ேல லக்கம்" (ெதால்,ெசால்.271);.

   4. ெவ ல் ( ங்.);; sunshire.

   5. பகல்; day time.

     "எல்ல ப் ப த்த கல்லாக் காட் " ( றநா.170);.

   6. நாள் ( ங்.);; day of 24 hours.

   7. ெப ைம; vehemence, strength.

   ம. எல்;   ெத. எல ;பர.் ெதந் . ேகாண், எத , அத , (ெல ன் ெவப்பம்);.

     [உல் → எல்.]

 எல்2 el, ெப. (n.)

   1. க ரவன் மைற ; sunset.

   2. இர ; night

எல்ைக

 
 எல்ைக elkai, ெப. (n.)

   எல்ைல; border, limit எல்ைக

     "எல்ைகைக ட் க் கடக்கப்ேபான தனாேல." (கல்ெவட் );.

ம. எல்க.

     [எல் → எல்ைல =  ளிம் , ஒரம், வரம் , வரப் . எல்ைல ைக ட் செ்சன்றாள் என் ம் வழக்  
ரத்்த ப களில் எல்ைலைக ட்  → எல்ைக ட்  எனத் ரிந்த . அத் ரிபால் எல்ைல + ைக → 

எல்ைக என ம  வழங்கலா ற் .]

எல்ல

எல்ல ella, ெப. (n.)

எல்லா பாரக்்க;see ella (ெதால்,ெபா ள்.220.உைர.);. (ெச. அக.);.

     [எல்லா → எல்ல.]

எல்லப்பநாவலர்

 
 எல்லப்பநாவலர ்ellappanāvalar, ெப. (n.)

   அ ணாசல ராணம் த ய ல்கைள யற் ய லவர;் author of Arunacala-puranam and other works in 
Tamil (ெச.அக.);.

     [எல்லப்பன் + நாவலர.்]

எல்லம்

 
 எல்லம் ellam, ெப. (n.)

   இஞ் ; ginger. (மைல.);.

ெத. அல்ல .

     [அல்லம் → எல்லம்.]
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எல்லம்மன்

 
 எல்லம்மன் ellammaṉ, ெப. (n.)

    ய ைள களின்ேபா  னவரக்ளா ம் மற் ம் நச் ப் பாம் னால் க ப பவரா ம் 
வணங்கப்ப ம் ஒ  ற் ாரத்் ெதய்வம் (இ.வ.);; village goddess, invoked by fishermen when in danger and by 
anyone bitten by a poisonous serpent.

ெத. எல்லம்ம.

     [எல் → எல்ைல. எல்ைலயம்மன் →எல்லம்மன்.]

எல்லம்மா

 
 எல்லம்மா ellammā, ெப. (n.)

எல்லம்மன் பாரக்்க;see ellamman.

     [எல்ைலயம்மன் → எல்லம்மன் → எல்லம்மா.]

எல்லரி

எல்லரி ellari, ெப. (n.)

   பைறவைக; a kind of drum.

     "க கவர ்ெபா க் ம் வல்வா ெயல்லரி" (மைல

ப .10).

     [ஒல் → எல் → எல்லரி.]

எல்லவ ம்

எல்லவ ம் ellavarum, ெப. (n.)

   எல்லா ம்; all persons

     "நாெமல்லவ ம்" (கந்த ேதவர.் லம் .19);.

   ெத. எல்ல ;க. எல்ல . எல்லவ .

     [எல்ைல + அவர ்– எல்லவர ்+ உம் + எல்லவ ம். நாட ்ெடல்ைல அல்ல  ஊெரல்ைலக் ட்பட்ட 
அைனவ ம்.]

எல்லவன்

எல்லவன் ellavaṉ, ெப. (n.)

   1. க ரவன்; sun

     "எல்லவன் ன்னம்" (பாரத.ப ெனட்.119);.

   2.  ங்கள்; moon (அகநி.);.

ம. எல்லவன்.

     [எல் → எல்லவன்.]
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எல்லா

எல்லா ellā, ெப. (n.)

   1. ஒ  ளிப்ெபயர;் here, you (ெதால்.ெபா ள்.220.உைர.);.

   2. ேதா  ன்னிைல ெபயர ்( டா. 2,42); 

 word used in addressing a woman friend.

     "கைட மணி ன் ரல் காண்ெபன் காண் எல்லா" ( லப்.20,3);.

   ம.,  ட., பட, எல்லா;   க.,  ட., ெத. எல்ல;   ேகாத, எல், எலம்;    ரா.  ல்; Eng all.

     [இல் - இளைமக் க த் ேவர.் இல் → எல் → எல்லா → எல → எல்லா = ேதாழன், ேதா .]

ஆங் ல நண்பைரக்கா ம்ேபா  ம ழ்ச்  ளியாக ஆ ம் உறேலா (உறல்ேலா); என் ஞ்ெசால். 
எல்லா என் ம் ெதன் ெசால்ேலா  ெதாடர் ைடயேத.

 hallo, haloa, Int, n. and vi Int, calling attention or expr. surprise. informal greeting, (n and vi); the cry 'hallo' var of earlier Hollo 
halloo, int inciting dogs to the chase, calling attention or expressing surprise, (n); the cry 'halloo' (perh.); var. of Hollo;

 urge on (dogs etc.); with shouts shout (t and i); to attract attention.

 hallow, v.t. and i chase with shouts;

 incite with shouts;

 shout to incite dogs etc. (ME); halower prok. 1 OF halloer, hello, n, and v.i. hallo. Holla, int. calling attention of OF holla hollo 
int. calling attention;

     "hallo" (conn.w.); HOLLA. hallo, hollow, holla, holloa, v.i. and t shout (i and t); call o hounds (as prec); hullo, hulloa, int-
used to call attention, express surprise or answer call esp. on telephone, of HALLO.

ற் க்கணக்கான அ ப்பைட ஆங் லச ்ெசாற்கள், ெதன் ெசால் ம் 

எல்லாம்

எல்லாம் ellām, ெப. (n.)

   1.  ம் ( க்ேகா.351, உைர.); whole.

   2. அைனவர,் அைவ என் ம் ெபா ளி ம் வ ம்; all, personal as well as impersonal. அவரக்ள் எல்லாம் 
ேபானாரக்ள்;

அைவ எல்லாம் ேபா ன.

     "நல்லைவ எல்லாம் யவாம்" ( றள். 375);

   ம. எல்லாம்;   க. எல்லா;    ட, ெயெல, ெயல்லம ;   ேகாத, எல்ம்;   பட, எல்லா;    ட, எல்ல;    . 
எல்ல;ெத. எல்ல.

     [எல்ல ம் → எல்லாம். எல்ைல + அைவ - எல்ைலயைவ → எல்லைவ + உம் – எல்லைவ ம் → எல்லாம். 
எல்லைவ = எல்ைலக் ட்பட்ட அைனத் ம்.]

எல்லார்

எல்லார ்ellār, ெப. (n.)

   ேதவர;் Devas of Hindu mythology

     "பணிவானத் ெதல்லார ்கண் ம்" ( வக.364); (ேவ.க.58);.

ம. எல்லார.்

     [எல் → எல்லார.் எல்லவ ம் பாரக்்க.]

எல்லா ம்

எல்லா ம் ellārum, ெப. (n.)

   யாவ ம்; all persons

     "எல்லா ம் எல் ம் என்பவற் ம்ைம" (நன். 246);

   ம. எல்லா ம், எல்லாவ ம்;   க. எல்ல ம்;   ேகாத, எலம்;    ட, எல்ல;ெத. எல்ல .

     [எல்லவ ம் → எல்லா ம்.]
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எல்லாேவா

எல்லாேவா ellāvō, ெப. (n.)

   ேதா ; lady friend.

     "எல்லாேவா காதலற் காண் ேலன்" ( லப்.18,11-12);.

     [எல்லா → எல்லாேவா.]

எல்

எல் 1 elli, ெப. (n.)

   1. க ரவன் ( ங்.);; sun.

   2. பகல்; day time.

     "இரேவா ெடல்  ேமத் வார"் (ேதவா.344,8);.

     [உல் → எல் → எல்  = அழேலான், க ரவன்.]

 எல் 2 elli, ெப. (n.)

   1. இர ; right.

     "எல்  காைல " ( வக.1877);.

   2. இ ள்; darkness.

     "நீரைர ெயல்  யங்கன் ேன" (இைற.30.உதா.217);.

     [இல் → இல்  → எல்  = இ ள். இல்  = க ைம, இ ள்.]

எல் ப்பைக

எல் ப்பைக ellippagai, ெப. (n.)

   1. க ரவன்; sun, enemy of night (சங்.அக.);.

   2. ெவளிசச்ம்; light as the enemy of darkness or the night.

     [இல்  → எல்  + பைக. இல்  + இர .]

எல் மைன

எல் மைன ellimaṉai, ெப. (n.)

   தாமைர; lotus, fancied as the wife of the sun.

     " ரம்ெபல் மைன க்க ைண." (ைதலவ.ைதல.135);.

     [எல் → எல்  (க ரவன்); + மைன. மைன = மைன .]

எல் ய வன்

 
 எல் ய வன் elliyaṟivaṉ, ெப. (n.)

   ேகா சே்சவல்; cock-which knows the watches of the night. (ெச.அக.);.

     [எல்  + அ வன். அ வன் = அ பவன்.]

எல் ள்

எல் ள் elliruḷ, ெப. (n.)

   இரா ள்; darkness of night.

   2.  யற்காலத் ள்; darkness preceding the dawn.

     "எல் ள் ஞ்ைசேயா " ( வக.1747);.

ம வ, நள்ளி ள், ெச ள்,  மரி ள், ேபரி ள்.

     [எல் + இ ள்.]

எல் னான்

எல் னான் elliṉāṉ, ெப. (n.)

எல்ேலான் பாரக்்க;see ellon.

     " யங்க ண் ழ்ந்த ெவல் னா ெனன" (கந்த .அக் னி.223); (ேவக.58);

     [எல்  → எல் னன் → எல் னான்.]
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எல் ம்

எல் ம் ellīrum, ெப. (n.)

   எல்லா நீங்க ம்; you all

     "எல்  ெமன் ம் ெபயரந்ிைலக் ள ம்" (ெதால்.ெசால்.166);

     "எல்லா ம் எல் ம்" (நன் 246);.

   ம. எல்ல ம்;க. எல்ல ம்.

     [எல்லா + நீ ம் – எல்லாநீ ம் → எல் ம்.]

எல் -தல்

எல் -தல் elludal,    13.ெச. .  (v.i.)

   ஒளிமங் தல்; to become dim as the sun.

     "எல்  ெமல் ன்  ஞம  ைளத்தன" ( ந்.179);.

     [இல் → எல்.]

எல்ெலண்

எல்ெலண் elleṇ, ெப. (n.)

   பன்னிரண் ; number 12, representing the number of Atittar.

     "காட்டைசசத்  ெயல்ெலண்" (ைதலவ.ைதல.69);.

எல்ெலனல்

 
 எல்ெலனல் elleṉal, ெப. (n.)

   ஓர ்ஒ க் ப்  ( ங்.);; onom expression.

     [எல் + எனல்.]

எல்ேல

எல்ேல ellē, இைட (int.)

   1. ேதா ைய ளிக் ம் ன்னிைலச ்ெசால்; here you, used in addressing a woman-friend.

     "எல்ேல.....ேதா " ( வ். வாய். 5,3,5);.

   2. ஓர ் யப்  ரக்கச ்ெசால்; exclamation of wonder or pity.

     "ஏ ேல னரங்கற் ெகல்ேல" ( வ். மாைல.26);. –  . .எ. (adv.);

   1. ெவளியாக; openly, cleary,

     "எல்ேலமற் ெறம்ெப மாற் ன் வ  ன்னாேளா" ( வக.2957);.

   2. ெவளிேய ( வக.653, உைர.);; outside.

     [எல் → எல்ேல.]

எல்ேலம்

 
 எல்ேலம் ellēm, ெப. (n.)

எல்ேல ம் பாரக்்க;see ellemum.

எல்ேல ம்

 
 எல்ேல ம் ellēmum, ெப. (n.)

   எல்லா நாங்க ம்; we all, all of us.

     [எல்லா + நா ம் – எல்ேல ம்.]

எல்ேலெலனல்

 
 எல்ேலெலனல் ellēleṉal, ெப. (n.)

   எல்ெலனல் பாரக்்க;     [எல் + எல் + எனல்.]
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எல்ேலெளனல்

 
 எல்ேலெளனல் ellēḷeṉal, ெப. (n.)

எல்ேலெலனல் ( வா.); பாரக்்க;see ellelenal.

எல்ைல

எல்ைல1 ellai, ெப. (n.)

   1. நடப்பட்ட எல்ைலக்கல்; stone fixed up to show the boundary limits.

   2. வரம் ; limit, border.

     "எல்ைலக் கணின்றார"் ( றள்.306);.

   3. அளைவ ( வா.);; measure, extent.

   4.  ; end, goal, extremity, death. (க த்.129.உைர.);.

   5.  ப்  ெதாைல ; distance within reach of voice. ( வா.);.

   6. த வாய்; specified time, period.

     " ய ெவல்ைல ல்" (கம்பரா. ட. 97);.

   7. இடம்; place, spot, locality.

     "அதற்க த்த ெவல்ைல யா ண் " (கந்த .ஏம ட.30);.

   8. ஐந்தாம் ேவற் ைமப் ெபா ள்க ள் ஒன் ; ablative case.

     "எல்ைல ன்  ம ம் ெபயர ்ெகா ம்" (நன்.319);.

   ம. எல்ல;   க. எல்ேல;    ட. எல்ய;    . எல்ல;ெத. எல்ல, எல்ேல.

     [இல் → எல் → எல்ைல. இல் =  த் தல், ந தல்.]

 எல்ைல2 ellai, ெப. (n.)

எல்ைலக்கட்

எல்ைலக்கட் 1 ellaikkaṭṭudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கட் ப்ப த் தல்; to limit, restrain, circumscribe.

   2. வைரய த்தல்; to determine, decide.

   3. வழக் த் ரத்்தல்; to settle matters of dispute.

     [எல்ைல + கட் .]

 எல்ைலக்கட் 2 ellaikkaṭṭu, ெப. (n.)

   1. வரம் ; boundary, demarcation.

   2. கட் ப்பா ; restraint, circumscription.

ம. எல்லத்தல.

     [எல்ைல + கட் .]

 எல்ைலக்கட் 3 ellaikkaṭṭu, ெப. (n.)

   வரிகட் தல், இைறக்கட் தல் (யாழ்.அக.);; payment of taxes. (ெச.அக.);.

     [எல்ைல + கட் .]
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எல்ைலக்கல்

எல்ைலக்கல் ellaikkal, ெப. (n.)

   எல்ைல ய ய நி த் ங் கல்; stone fixed up to show the boundary Imils.

     "எல்ைலக்கல்  னி இ" ( னாட் ள்ைளத்.38);.

     [எல்ைல + கல்.]

எல்ைலக்க ப்பன்

 
 எல்ைலக்க ப்பன் ellaikkaṟuppaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  ஊரத்் ேதவைத; village deity, who guards the boundary of the village.

ம. எல்லக்கல் சா .

     [எல்ைல + க ப்பள்.]

எல்ைலக்கால்

 
 எல்ைலக்கால் ellaikkāl, ெப. (n.)

   எல்ைலக் கல் (யாழ்.அக.);; boundary stone.

     [எல்ைல + கால். கால் = கம் , கல்.]

எல்ைலக்காவல்

 
 எல்ைலக்காவல் ellaikkāval, ெப. (n.)

   ஊெரல்ைல ற் காக் ம் வயற்காவல் ( ன்.);; watch-shed, to mark the division of one field from another.

     [எல்ைல + காவல்.]

எல்ைலக் ப்

எல்ைலக் ப்  ellaikkuṟippu, ெப. (n.)

   1. எல்ைலயைடயாளம்; boundary-mark.

   2. வ யளைவக் காட் ம் ; málestone, mile-post.

     [எல்ைல +  ப் .]

எல்ைலக்ெகட்டேநர
ம்

 
 எல்ைலக்ெகட்டேநரம் ellaikkeṭṭanēram, ெப. (n.)

   ஒவ்வாத ேநரம்; unsuitable time. (ஆ.அக.);.

     [எல்ைல + ெகட்ட + ேநரம்.]

எல்ைலக்ேக

எல்ைலக்ேக  ellaikāṭu, ெப. (n.)

   1. சமயெமாவ் வாைம; unsuitableness in regard to time.

   2. இடெமாவ்வாைம; unsuitableness, inconvenience in regard to place.

     [எல்ைல + ேக .]

எல்ைலகட-த்தல்

எல்ைலகட-த்தல் ellaigaḍattal,    3. ெச. . . (v.i.)

   1.

   வரம்  தல்; to tresspass.

   2. ேநரை்ம தவ தல், எல்ைல தல்; to exceed limits, transgress.

   3. அள றத்தல்; to be beyond all measure.

     [எல்ைல + கட.]

எல்ைல -த்தல்

எல்ைல -த்தல் ellaiguṟittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   வரம் ேபற்ப த் தல்; to mark limits, set boundaries.

     [எல்ைல +  .]
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எல்ைலத்தரி

 
 எல்ைலத்தரி  ellaittarisu, ெப. (n.)

   ஊேராரங்களி ள்ள கரம்  நிலம் (C,G);; waste land, generally on the outskirts of a village.

     [எல்ைல + தரிக.]

எல்ைலத்

 
 எல்ைலத்  ellaittī, ெப. (n.)

   ஊ த் ; fire that destroys

 all things at the close of an age.

     [எல்ைல +  .]

எல்ைலப்ப த் -
தல்

எல்ைலப்ப த் -தல் ellaippaḍuddudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. எல்ைல கட் தல்; to settle a boundary.

   2.  ப த் தல் ( ன்.);; to settle matters, decide, finish, terminate.

     [எல்ைல + ப த் .]

எல்ைலப்பத் ரம்

 
 எல்ைலப்பத் ரம் ellaippattiram, ெப. (n.)

எல்ைலவ க் த் ரத்ெ்த ம் ஆவணம் (சங்.அக.); writen agreement setting forth the terms of settlement of a 
boundary dispute.

     [எல்ைல + பத் ரம்.]

எல்ைலப் டாரி

 
 எல்ைலப் டாரி ellaippiṭāri, ெப. (n.)

   எல்ைலயம்மன்; female deity believed to preside over spots where roads meet ( ன்.);.

     [எல்ைல +  டாரி.]

எல்ைலப் சல்

 
 எல்ைலப் சல் ellaippūcal, ெப. (n.)

   எல்ைலையப் பற் ய வழக் ; boundary dispute (ெச.அக.);.

     [எல்ைல +  சல்.]

எல்ைலப்ெபா ள்

 
 எல்ைலப்ெபா ள் ellaipporuḷ, ெப. (n.)

   ஒ  ெபா ளி ன  ைசயளைவக் ப்பதற்  எல்ைலயாய் நிற் ம் ெபா ள் (ஆ.அக.);; object located to 
indicate extent and/or boundary.

     [எல்ைல + ெபா ள்.]

எல்ைலமால்

 
 எல்ைலமால் ellaimāl, ெப. (n.)

   நான்ெகல்ைல (C.G);; four boundaries of a piece of land.

     [எல்ைல + மால், மாத்தல் = அனத்தல், மா → மால் = அள .]
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எல்ைலமானம்

எல்ைலமானம் ellaimāṉam, ெப. (n.)

   1. எல்ைல; boundary limit, circuit (யாழ்.அக.);.

   2. அள ; measure, extent.

     [எல்ைல + மானம். மாத்தல் = அளத்தல். மா →  மால் → மாள் + அம்.]

எல்ைலயம்மன்

 
 எல்ைலயம்மன் ellaiyammaṉ, ெப. (n.)

ஊெரல்ைல ல்

   இ க் ம் காவல் ெதய்வம்; guardian deity at the boundary of a village.

     [எல்ைல + அம்மன்.]

எல்ைலேயாடல்

 
 எல்ைலேயாடல் ellaiyōṭal, ெப. (n.)

   எல்ைலையச ் ற் வரல்; running through the boundary. (ஆ.அக.);.

     [எல்ைல + ஒடல்.]

எல்ைலேயா

 
 எல்ைலேயா  ellaiyōṭi, ெப. (n.)

   ஊரத்் ெதய்வத் ன் ேகா ன் ன்ேன ல வ பாட் ைறகைளச ்ெசய்  ற  
எல்ைலையக்காட்  வழக்ைகத் ரப்்ேபான். (இ.வ.);; boundary runner, a village officer, whose testimony incase of 
boundary disputes is accepted by the disputants, when he shows the boundary line by running round it after having been 
solemnly sworn to discharge his duty as almost a divine arbitrator by being required to go through certain awe-inspiring 
ceremonies before the shrine of the village deity (ெச.அக.);.

     [எல்ைல + ஒ .]

எல்ைலேயா -தல்

எல்ைலேயா -தல் ellaiyōṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   எல்ைலையச ் ற் வ தல் ( ன்.););; to march around

 the bounds of a village or district, a religious ceremony

 performed by some of the Hindu sects.

     [எல்ைல + ஒ .]

எல்ைல த்

எல்ைல த்  ellaivirutti, ெப. (n.)

ஊெரல்ைலையக்

   காக் ம் காவற்பணி. (Rd.M.331);; office of protecting village boundaries, held hareditarily and carrying with it certain 
emoluments.

     [எல்ைல +  த் ]

எல்ேலா

எல்ேலா ellō, இைட (int.)

   ஓர ் யப் , இரக்கசெ்சால்; exclamation expressive of surprise or pity. (ெசல் . 78,  ன்.497);.

     [எல்லா → எல்ேலா.]

எல்ேலா ம்

 
 எல்ேலா ம் ellōmum, ெப. (n.)

எல்லா ம் பாரக்்க;see ellam-um.

     [எல்லா ம் → எல்ேலா ம்.]
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எல்ேலா ம்

 
 எல்ேலா ம் ellōrum, ெப. (n.)

   அைனவ ம்; all.

     [எல்லா ம் → எல்ேலா ம்.]

எல்ேலான்

எல்ேலான்1 ellōṉ, ெப. (n.)

   க ரவன் ( ன்.);; Sun.

     [எல் → எல்ேலான்.]

 எல்ேலான்2 ellōṉ, ெப. (n.)

   பன்னிரண்  எ ம் எண்ணிக்ைக; dozen.

ம வ, எல்ெலண்.

     [எல் → எல்ேலான் (பைடத். பாவாணர)்;.]

பன்னி  ரியர ்உண்  எ ம் க த் ன்ப  ரியைனக் க் ம் எல் என் ம் ெசால் ந்  
பன்னிரண்  என் ம் எண்ைண (dozen);க் க்க எல்ேலான் என் ம் ெசால்ைலப் பாவாணர ்
பைடத் ட் க்ெகாண்டார.்

எல்வளி

எல்வளி elvaḷi, ெப. (n.)

   ெப ங்காற் ; furious winds.

     "எல்வளியைலக் ம்" (அகநா.77);.

     [எல் + வளி.]

எல்ைவ

எல்ைவ elvai, ெப. (n.)

எல்ைல பாரக்்க;see ellai.

     "அல்வ  நடக் ெமல்ைவ" (உபேதசகா. வ ண் ணிய, 375);.

     [எல்ைக → எல்ைவ.]

எல

எல ela, ெப. (n.)

அன்ெபா  ளிக் ஞ்ெசால்,

   ெக தைகப் ெபா ச ்ெசால்ர; word of endearment.

     [எல் + எல.]

     'எல' என்பைத ம் இதன் ரியான ல ெசாற்கைள ம் பற் க் ற்றல் கன்னட அகர த  
ன்வ மா  ற ன்ற .

க. எல (ela); - உடன்ப தைலக் க் ம் ஓர ்இைடசெ்சால்.

க. எலெக (elage); - ெபண் ைர ளிக் ம் ெசால்.

க. எலேவா - வ க்க யப் ைடச ்ெசால்

க. எலா - நண்பைர அல்ல  ெந ங் ப் பழ யவைர ளிக் ஞ்ெசால்.

க. எெல - எேல - எலா.

க. எெலெக (lege); - பழ ய ெபண் ைர ளிக் ஞ்ெசால்

க. எேலா, எேலா - எலா (ெசல் 78. ன்.497);.

எேல என்ப  ஆைண ம் எலா என்ப  ெபண்ைண  க்க வழங் ய ெக தைகப் ெபா செ்சால்.
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எலேவா

 
 எலேவா elavō, இைட (int.)

   ம ழ்ச் ,  யரம்,  யப் ஆ யவற்ைறக் க் ம் ெக தைகப் ெபா  ெசால்; word of endearment 
expressing happiness, grie and surprise.

     [எல்லா → எல → எலேவா.]

எல்லா, எலா, எலேவா என் ம் ெக தைகப் ெபா  ெசாற்கள் த ல் ெதான் கால தேல 
வழக் ன் யைவ இ க் ேவத பாடெலான் ல் ரா டரக்ளின் ஓைலச ் வ  க் ப் பைகவர ்

ட்டேபா  எலேவா எலேவா என அவரக்ள் வ ந்  அ ததாகக் ப் டப்பட் ள்ள .

எலா

எலா elā, இைட (int.)

   நண் னைர ளிக் ம் ஒ  ளிப்ெபயர;் here, you! used in addressing a person In a familiar and friendly 
manner. (ெதால்.ெபா. 220 உைர.);.

க. எலா.

     [எல்லா → எலா.]

எ

எ 1 eli, ெப. (n.)

   1. தவசம், ெகாடை்ட, ேவ த யவற்ைறக் க க் ம் தன்ைம ள்ள ய உடலைமப் ள்ள 
லங் ; rat, mus ratus,

     "எ ப் பைக நாக ரப்்பக் ெக ம்" ( றள்,763);.

   2. ெப ச ்சாளி; bandicoot.

     "வாரணத்ைத…..ெய த் ட ்ேபா ன்ற ெதன்." (தனிப்பா.1,32,61);.

   ம. எ ;   க. எ , இ ;    ட, எ ;    . எ , இ ;   ெத. எ க, எ க;   எ . எணி;   ேகாத, எய்ச;்    ட. 
இல்ல;   ெகாலா, எல்க;   நா, எல் ;   பர,் எல்;   கட,  ேலல்;    . ஒட்ரி;    , ஒல்ல ;    ரா, கல்;   ேகாண், 
அல் க, எல் ;பட, இ .

     [இல் → இ  → எ . இல் =  த் தல்,  ைடதல்.]

எ க்கா ைல

 
 எ க்கா ைல elikkātilai, ெப. (n.)

எ க்கா  பாரக்்க;see elikkadu. (சா.அக.);.

     [எ  + கா  + இைல.]

எ க்கா

 
 எ க்கா  elikkātu, ெப. (n.)

   எ செ்ச  ேபான்  வள ம் ைளகைள ைடய ஓர ்ப ர ்(M.N);; plant whose leaves resemble rats, ears-
lpomaea reniformis.

     [எ  + கா .]

எ செ்ச

 
 எ செ்ச  eliccevi, ெப. (n.)

எ செ்ச  ேபான்ற

   இைலகள் உள்ள ஒ  ம ந் ச ்ெசட; plant Evolvulus emarginatus or Salvinia Cucullala.

   ம. எ செ்ச ;   க. இ ; . எ ெகம் , ெத. எ செ்ச , எ கெச .

     [எ  + ெச .]
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எ செ்ச க்கள்ளி

எ செ்ச க்கள்ளி eliccevikkaḷḷi, ெப. (n.)

   கள்ளி வைக (ைதலவ.ைதல.125, உைர.);; a kind of sedge.

   ம. எ செ்ச யன்;   க. இ ;    . எ ெக ;ெத. எ ச ்ெச .

     [எ  + ெச  + கள்ளி.]

எ த் ைச

 
 எ த் ைச elittisai, ெப. (n.)

 North-west, opp. to punai-t-tisai. (ெச.அக.);.

     [எ  +  ைச.]

எ த் ன்

 
 எ த் ன் elittuṉ, ெப. (n.)

   எ ேதாண் ய ெபாந் ; hole made by rat. (ெச.அக.);.

     [எ  +  ன்.  ன் தல் =  ைடதல், உ தல், வைளேதாண் தல், ெபாந்  ெசய்தல்.]

எ ப்பைக

எ ப்பைக elippagai, ெப. (n.)

   1.  ைன; cat

   2. எ ன் எ ரப்்பாற்றல்; attacking capacity of the rat.

     "எ ப்பைக நாகம் உ ரப்்பக்ெக ம்" ( றள்.763);.

     [எ  + பைக.]

எ ப்பயல்

 
 எ ப்பயல் elippayal, ெப. (n.)

    ய ைபயன்; ittle boy.

     [எ  + (ைபயல்); பயல்.]

எ ப்பய

எ ப்பய  elippayaṟu, ெப. (n.)

   1. ஒரவ்ைகக் காட் ப் பய ; a wild variety of pulse - Glycine trilobal

   2. வயற்கா களில் ைளக் ம் வயற் பய ; pulse found grown in fields and hedges and known as rat-pulse or rat-
gram-phasecous trilobus. (சா.அக.);.

     [எ  + பய .]

எ ப்

எ ப்  elippuli, ெப. (n.)

    ைன; cat.

     "ஈப் ேயா ெட ப் யாய் வ வங் ெகாண் " (தனிப்பா. 1,86,169);.

     [எ  +  .]

எ ப் ற்

 
 எ ப் ற்  elippuṟṟu, ெப. (n.)

   எ வைள; rat hole.

     [எ  +  ற் .]

எ ப்

 
 எ ப்  elippūḻi, ெப. (n.)

   எ வைள னின்  ெவளிேய தள் ம் மண்; sand thrown out by a rat from a rat-hole. (ேசரநா.);.

ம. எ ப் .
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எ ப்ெபாந்

 
 எ ப்ெபாந்  elippondu, ெப. (n.)

   எ வைள; rat-hole.

ம. எ ப்பளம்.

     [எ  + ெபாந் .]

எ ப்ெபா

எ ப்ெபா  elippoṟi, ெப. (n.)

   1. எ ையப் க் ம்

   எந் ரம்; rat-trap.

   2. எ ப் க்கன் பாரக்்க;see

 Elippidukkan.

ம. எ க்கணி, எ ப்ெபா .

     [எ  + ெபா .]

எ  ம ந்

 
 எ  ம ந்  elimarundu, ெப. (n.)

   எ ையக் ெகால்வதற்  ம ந் ; any medicine intended for killing rats.(சா.அக.);.

     [எ  + ம ந் .]

எ ம ர்க்கம்பளம்

எ ம ரக்்கம்பளம் elimayirkkambaḷam, ெப. (n.)

எ ம ரினாற் ெசய்யப்பட்ட கம்பளி ( வக.2686,உைர.); 

 blanket made of rats' fur.

     [எ  + ம ர ்+ கம்பளம்.]

எ ள்

 
 எ ள்  elimuḷḷu, ெப. (n.)

   இராவணன் ைசப் ல்; water-pink, a Seashore grass, spinifex Squarrosus.

எ யைள

 
 எ யைள eliyaḷai, ெப. (n.)

   எ வைள ( ன்.);; rats hole.

ம. எ யள.

     [எ  + வைள – எ வைள → எ யைன.]

எ யன்

 
 எ யன் eliyaṉ, ெப. (n.)

   ெபா யன் (இ.வ.);; little

 Boy.

     [எ  + எ யன்.]
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எ யாமணக்

 
 எ யாமணக்  eliyāmaṇakku, ெப. (n.)

   காட்டா மணக் ; glauosus-leaved physic-nut.

ம. எ யாவணக் .

     [எ  + ஆமணக் .]

எ க்

 
 எ க்  eliyiḍukki, ெப. (n.)

   எ க் ம் ெபா ; rat-trap.

     [எ  + இ க் .]

எ ெய ம்பன்

எ ெய ம்பன் eliyelumbaṉ, ெப. (n.)

   வ ைம ல்லாதவன்; weak man, he who is as weak as a rat.

     "இல்ெல  ெய ம்பனான சம்சாரி" (ஈ .4,9,8);.

     [எ  + எ ம்  + அன்.]

எ ேயா

 
 எ ேயா  eliyōṭi, ெப. (n.)

    ைர ன் ந கட் ேல ைவக் ம் உ ட் மரம் ( ன்.);; thin timber on the top of a ceiling ridge-pole.

ம. எ ேயா .

     [எ  + ஓ .]

எ வைள

 
 எ வைள elivaḷai, ெப. (n.)

எ ப்ெபாந்  பாரக்்க;see eli-p-pondu.

எ வாலரம்

 
 எ வாலரம் elivālaram, ெப. (n.)

   எ  வாைலப் ேபான்ற அரம்; Instrument, rat's tail file. (சா.அக.);

     [எ  + வால் + அரம்.]

எ ெவ

 
 எ ெவ  eliveḍi, ெப. (n.)

   ெவ வைக; a kind of rocket (ேசரநா.);.

ம. எ ெவ .

எ ெவள்ைள நஞ்

 
 எ ெவள்ைள நஞ்  eliveḷḷainañju, ெப. (n.)

   எ கள் ண ங் காலத் ல் த ம் ள்  மாந்தர ்உடம் ல் ப வதால் ஏற்ப ம் நஞ்  ( ஷம்);; 
இதனால் ண்,  ளிரக்ாய்சச்ல், மயக்கம், ேபான்ற ேநாய்கள் உண்டா ம்; diseases due to the poisonous 
effects of the seminal fluid (split during the coition of rats); coming in contact with the humanbody and the symtoms are - 
ulcers, swelling, ague, swoon, fever etc. (சா.அக.);.

     [எ  + ெவள்ைள + தஞ்க.]
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எ னன்

 
 எ னன் eliṉaṉ, ெப. (n.)

   கள்; toddy;

     [எ  =  ஞ் . எ ன் வ நீர ்எ ெவனப்பட்ட . எ  → எ னன் → எ ளன்.]

எ

எ 1 elu, ெப. (n.)

   கர  ( ங்.);; bear.

ெத. எ .

     [எல் + க ப் . எல் → எ .]

 எ 2 elu, ெப. (n.)

    ஞ்  ( ங்.);; green fruit that as just being formed from the blossom.

     [இல் → இ  → எ  =  ஞ் .]

 எ 3 elu, ெப. (n.)

   ேதாழைம; friendship.

     [எல்லா → எலா = எ .]

எ ம்பன்

 
 எ ம்பன் elumbaṉ, ெப. (n.)

   எ ம் ேபான்  ெம ந்தவன்; one who is almost a skeleton, emaciated man.

ம. எ ம்பன்.

     [எல் → எ  → எ ம்  + அன்.]

எ ம்

எ ம் 1 elumbi, ெப. (n.)

   எ ம்  ேதான்ற ெம ந்தவள்; emaciated woman.

     [எ ம்  + இ.]

எ ம்

எ ம்  elumbili, ெப. (n.)

   1.  த ய எ ம் ல்லாத உ ரிகள்; worm, or any creature that has no bones.

   2. மரவைக (யாழ்.அக.);; tree.

     [எ ம்  + இ . இல்  → இ .]
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எ ம்

எ ம்  elumbu, ெப. (n.)

உடம் ன் ேதாற்றம், உ க் க் காரணமான வன்ைமயான மரசச்ட்டம்

   ேபான்ற ெபா ள்; bone.

     "நரம்ேபா ெட ம்பணிந் " ( வாச.12,11);.

   ம. எ ம் ;   த. எ , எ ம் , எ ;   ேகாத, எல்ன்;    ட, எ ன்;    ட, எ ம் ;    . எ ;   ெத. எம் , 
எம்ேக, எ க;பட, இ .

     [எல் = ெவண்ைம, எல் → எ  → எ  → எ ம் .]

ேமைலயாரிய ெமா களி ம் 'எல்' எ ஞ்ெசால்ெவண்ைமப் ெபா ளில் வழங்  வ ற .

எல்  - L albus, white. LL alba,

 E alb, white vestment reaching to feet worn by priests. CE, ME alte.

 E albala, while mata. Lalbata, whilaned Port albino, while Negro.

 E albile, white or soda fieldspar.

 E album, book of while sheets for insertion of autographs, photographs, etc.

 E albumen, white of egg 5 albuminuria, presence of albumen in the usine.

 E alburnum, recently formed while wood in exogamous, trees (ெசல் .77. ச.177);.

எ ம் க்கண்

 
 எ ம் க்கண் elumbukkaṇ, ெப. (n.)

   எ ம் ன் கண்ணைறகள்; bone-cells. (சா.அக.);

     [எ ம்  + கண்.]

எ ம் க் 

 
 எ ம் க்  elumbukāṭu, ெப. (n.)

   உடம் னில் தைச நீங் ய எ ம் ன் ேகாப் ; the hard or bony | frame work of an animal separated from the flesh 
and fixed together in their natural position--skeleton. (சா.அக.);.

     [எ ம்  +  .]

எ சச்ம் ல்

 
 எ சச்ம் ல் elumiccambul, ெப. (n.)

   ஒரவ்ைகப் ல்; lemon grass - Andropagon schoenanthus. (சா.அக.);.

     [எ சச்ம் +  ல்.]
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எ சை்ச

எ சை்ச elumiccai, ெப. (n.)

   1. ஒ  மரம்; sour lime, citrus medica acida.

   2. எ சச்ம்பழம்; fruit of the sour-lime-tree.

   3.  த் ப்ெப சை்ச; sweet lime.

   4. எ சை்ச வைக; Bergamotte orange, citrus aurantium beggamia.

   ம. எ ச்  நாரகம்;   பட, இ ெக;   க. இ. ஞ் ;   ேகாத, இல் ச;் ட, இன் ச ்Skt laknea.

     [எல் → எ  =  ஞ் , காய், எ  → எ  → எ தெ்த → எ தெ்த → எ செ்ச, எ த்த  → 
காய்த்தன்ைம ைட . ஏைனய பழங்கைளப் ேபால் பழம் எ ம் ெநாய்த்த தன்ைமயைடயாம ம் 
ேமற்ேறால் வாடாம ம் இ ப்ப .]

எ சை்ச வைககள்:

   1. ெபரிய எ சை்ச; large lime or giant emon - Chrus medica limon - Cilnus medica limonum (medico-limonum);.

   2. ெகா ெய சை்ச; creeper lime-Citrus acida.

   3. மைலெய சை்ச; mountain lime Citrus rufucea.

   4.  த் ப்  எ சை்ச; sweet lime-citrus media-lumia alias C limeta- Used the orange.

   5. காடெ்ட சை்ச; Indian wild or bitter lime - Alalantia monophylla alias racemosa.

   6. பணிலா எ சை்ச; musk or manila lime, Triphasia trifoliala alias

 Limonia trijolaia.

   7. நாெய சை்ச; dog wood apple - limonia acidissina.

எ சை்ச 
ெவற் ைல

 
 எ சை்ச ெவற் ைல elumiccaiveṟṟilai, ெப. (n.)

   கற் ர ெவற் ைல; betel leaf with the fragrance of the lime fruit (சா.அக.);

     [எ சை்ச + ெவற் ைல.]

எ வர்

எ வர ்eluvar, ெப. (n.)

   ேதாழர;் men-friend

     "எ வ!  றாஅர ்ஏ  நண்ப" ( ந்-129);.

     [எ வன் → எ வ. எ  =  ஞ் , இளைம, எ வ = இைளயவேள.]

எ வல்

எ வல் eluval, ெப. (n.)

ேதாழன் 

 man friend.

     "அரெவ ய ெகா ய ைடயவ ை◌ெ◌ வ ம்" (பாரத.ப னாறாம்.28); (ெச.அக.);.

     [எ வன் → எ வல். எ  =  ஞ் , இளைம, எ வல் = இளைமயள்.]

எ வன்

 
 எ வன் eluvaṉ, ெப. (n.)

எ வல் பாரக்்க;see eluval. (ெச.அக.);

     [எ வ → எ வன்.]

எ

எ  eluvi, ெப. (n.)

   ேதா . (ெதால்,ெபா ள். 26,32. உைர);; lady companion.

     [எ வன் → எ . எ  =  ஞ் , இளைம, எ  = இளைமயள்.]
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எ ைவ

எ ைவ eluvai, ெப. (n.)

   ேதா ; lady companion,

     "உனக்ெக ைவ யா வெத ெனண்ணம்" (பாரதநா  கரந்.33);. (ெசல் .  ன்.78,பக்.497);.

     [எ வன் → எ ைவ, எ  =  ஞ் , இளைம. எ ைவ = இளைம ைடயளாய், இளைமக் ணமான 
அன் ம் ஆரவ் ம், நட் ம் வளரக்் ம் தன்ைமயள்.]

எேல

 
 எேல elē,    இைட (part).  ளி ைடசெ்சால்; vocative partice of endearment. எேல! இங்ேக வாேல (ெநல்ைல).

     [எல்லா → எேல.]

எவ்

 
 எவ் ev,     . .ெப. (inter.pron) எைவ; what, which things. எல்ேவந்தன்? (உ.வ.).

   ெத. எ ;ம. எவ்.

     [எ → எவ், எ →  னாக் ப் .]

எவ்வண்ணம்

 
 எவ்வண்ணம் evvaṇṇam, ெப. (n.)

   எவ்வா , எப்ப ; how, in which manner.

ம. எவ்வண்ணம்.

     [எவ் + வண்ணம்.]

எவ்வ

எவ்வ  evvadu,  . .எ. (adv.)

   1. எவ் தம்; How? in what manner.

     "எவ்வ ைறவ லகம்" ( றள்-426);.

   2. யாெதா வா ; whatsoever (ெச.அக.);.

     [எவ் + அ  - எவ்வ .]

எவ்வேநாய்

 
 எவ்வேநாய் evvanōy, ெப. (n.)

    ராத ேநாய்; incurable disease.

     [எவ்வம் + ேநாய்.]
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எவ்வம்

எவ்வம்1 evvam, ெப. (n.)

   1.  ன்பம்; affliction, distress

     " ரந்்தெவல்வம் ட" ( றநா.393);.

   2. ஒன்றா ந் ராத ேநாய் ( றள். 1241,உைர.);; incurability, persistence, as of a disease ( றள்.1241, உைர.);.

   3. இளிவர ; inferiority, degradation, wretchedness.

     "இலெனன்   ெமல்வ ைரயாைம தல்" ( றள்.223);.

   4. ஏய்த்தல்; deceitfulness. guile.

     "எவ்வ மாகவந் ெதய் " (ெபரிய . நா .83);.

   5. ெவ ப் ; dislike, aversion.

     "எவ்வந் ரந்் ந்தாள்" ( வக.874); (ெச.அக.);.

   6.  ற்றம்; fault (ஆ.அக.);.

   7. நாட்பட்ட ேநாய்; chronic illness. (சா.அக.);.

     [அவ்  → எவ்  → எவ்வம்.]

 எவ்வம்2 evvam, ெப. (n.)

   மானம்; self-respect.

     "என்க னிடரி ம் ெபரிதா ெலல்வம்" ( .ெவ.11,ெபண் பாற்.7);.

எவ்வ ம்

எவ்வ ம் evvarum,     . .ெப. (Inter.pron) யா ம்; anyone.

     "ஆங்கைவெயவ்வ ம்ெப லர"் (கந்த .மா ைய ப.14);.

     [எவ ம் → எவ்வ ம். வகரெமய் ைகத் ேதான்றல் ரி .]

எவ்வ

எவ்வ  evvaḻi,  . .ெப. (inter.pron)

   1. எந்த வ ; which way, wither.

   2. எப்ப ; how.

     "எல்வ  நல்லவர ்ஆடவர"் ( றநா.187);.

ம. எல்வ .

     [எவ் + வ .]

எவ்வள

 
 எவ்வள  evvaḷavu,  . .எ. (adj.)

   எம்மட் ; how much, how far, how long. 

ண  எவ்வள  ஆழம்? எவ்வள  நாளா ம்? (உ.வ.);.

     [எவ் + அள  - எவ்வள .]

எவ்வா

 
 எவ்வா  evvāṟu,  . .எ. (adv.) எப்ப  in what manner, how?  ழா எவ்வா  நிகழ்ந்த ? (உவ.).

     [எவ் + ஆ  - எவ்வா . ஆ  = வ .]
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எவ்

எவ்  evvi, ெப. (n.)

   ேவளிர ் நில மன்னரக்  ெளா வனான ேவள் எவ் ; one of the chieftains of Tamil Nadu known as Vel Evvi. 
(ெச.அக.);.

     "எவ்  ெதால் ப் ப இயர"் ( றநா.202.14);.

     [எவ் தல் = எய்தல், எவ்  = அம்  எய்த ல் வல்லவன்.]

எவ் டம்

 
 எவ் டம் evviḍam, ெப. (n.)

   எந்த டம்; which place, where. (ஆ.அக.);.

   ம. எவ் டம்;   க. எல் ;   ெத. எக்கட;    . எக்கய்ய;மால், இ.ேகா. இக , இக் ரா. அராேடக்.

     [எவ் + இடம் – எவ் டம்.]

எவ்

எவ் 1 evvudal,    5. ெச. ன்றா  (v.t.)

   ெச த் தல்; to discharge, as a missile or an arrow.

     [ஏ  → எவ் .]

 எவ் 2 evvudal,    7.ெச. . . (v.i.)

   எ ம் தல்; to rise, spring up.

     " க்கைண ேம ைவக் கால்வைளத் ெதவ் னான்" (கம்பரா.ஊர.்ேத.177);. [ஏ  - எவ் .]

 எவ் 3 evvudal,    7.ெச. . . (v.i.)

    ன்ப ைழத்தல்; to bother to tease.

     "எவ் ஞ் ைல ைட" ( வ்.ெபரியாழ்.3,2,5);.

     [அவ்  → எவ் .]

எவ்ெவட்

எவ்ெவட்  evveṭṭu, ெப. (n.)

   தனித்தனி எட் ; eight each.

ம. எல்ெவட் .

     [எட்  + எட்  - எல்ெவட் .]

எடெ்டட் , எண்ெணண் என்  அ க் வரின் எட் ன் ெப க் கலா ய எட்  எனப் ெபா ள் தந்  
ெப க்கற்பலனா ய 64ஐக் க் ம். எட்  எட்டாகப் ப ரந்்தளிக் ம் ெபா ளில் எவ்ெவட்  என 
ம ப் ணரந்்  ட் ச ்ெசால்லா ம்.

எவ்ெவலாம்

எவ்ெவலாம் evvelām, ெப. (n.)

   உள்ளெவல்லாம்; whatever there be.

     "எல்ெவலாலண்டத் ைறத  ம த் ம்" (கந்த . ரனர.11);.

     [எல்லாம் + எல்லாம் – எல்ெலல்லாம் → எவ்ெவல்லாம்.ஒ.ேநா. எவ்ெவட் .]

எவ்ெவவர்

எவ்ெவவர ்evvevar, ெப. (n.)

   எவெரவர;் whosoever,

     "எவ்ெவவரக்்  ைறவற்  நல் ேய" (கந்த . ைள.123);.

     [எவர ்+ எவர ்– எவெரவர ்→ எவ்ெவவர.்]
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எவ்ெவைவ

 
 எவ்ெவைவ evvevai, ெப. (n.)

   எைவெயைவ; whatsoever things.

     [எைவ + எைவ - எைவெயைவ - எவ்ெவைவ.]

எவ்ேவ

எவ்ேவ  evvēḻu, ெப. (n.)

   தனித்தனி ஏ ; seven each.

     [ஏ  + ஏ  - எவ்ேவ .]

ஏேழ  என்ற க்  வரின் அவற் ன் ெப க்கற்பலனா ய 49ஐக் க் ம். ஏ  ஏழாகப் 
ப ரந்்தளிக் ம் ெபா ளில் எவ்ேவ -எவ்ேவழ் என ம ப் ணரந்்  ட் செ்சால்லா ம்.

எவ்ைவ

எவ்ைவ1 evvai, ெப. (n.)

   கவைல; care, anxiety

     "எல்ைவ ல்லா வள்ளியம்ைம கவ்ைவமன தா ம்." (வள்ளி.கைத.ms.); (ெச.அக.);.

     [அவ்  → எவ்  → எவ்ைவ.]

 எவ்ைவ2 evvai, ெப. (n.)

   எம் தங்ைக; our yourge sister.

     "எல்ைவக் ெகவன்ெபரி தளிக்  ெமன்ப" (ஐங் .89); (ெச.அக.);.

     [எம் + அவ்ைவ - எம்மல்ைவ → எவ்ைவ.]

எவஙண

எவஙண evaṅaṇa,  . .எ. (adv.)

   1. எவ் டம்; where.

     "எவண் படரந்்தனெளன" (காஞ் ப் :க வாய்.91);.

   2. எப்ப ; how. ஒன் பலேபால நின் யல் ெபவெணனின் (ஞானா.56,35);.

     [எவ் + அண் – எவண். அண் = இடம்.]

எவர்

எவர ்evar,     . .ெப. (Inter.pron) யாவர;் who இங்  வந்தார ்எவர?் (உ.வ.).

ம. எவர.்

     [ஏவர ்→ எவர ்(ஒ.ெமா.304);.]

எவ ம்

எவ ம் evarum, ெப. (n.)

   யா ம்; everyone, anyone.

     "இன்ேனா ெரவ ஞ் வேனெயன் ரங்க ேலா ம்" (கந்த : க்கல்.49);.

     [எவர ்+ உம்.]

எவள்

எவள் evaḷ,     . .ெப. (inter.pron) யாவள்; what woman, which woman.

   ம. எவள்;   க. யாவ , ஆவள்;   ேகாத. எவள்;    ட. எவ;   ெத. ஏ ;   ெகாலா. எத;்    . அனரி, 
அைன;    . அம்ப , அம்ப ;    . எக்நா;   மால். இ ர,் இ ;பட. எவ.

     [ஏவல் → எவள் (வ.ெமா.304);.]

எவற்

 
 எவற்  evaṟṟu,     . .ெப. (Inter.pron) எ  (யாழ்.அக.); what, which.

ம. எவற்ற (எப்ெபா ள்);: E what.

     [எவள் +   - எவற் .]

94

www.valluvarvallalarvattam.com 6469 of 19068.



எவன்

எவன்1 evaṉ,  . .ெப. (Inter.pron) யாவன். which man, suff. pers, masc. ( னாப்ெபயர.்).

   ம. எவன்;   க. ஆவம், யாவ . ஆ.ெவ;   ேகாத. எவ்ன்;    ட. எந்த;்    ட. ஏெவன்;    . ஏ . ஏரெண;   ெத. 
எவ , எவ்வ ;   ெகாலா. எம்;    . அெனன்க;    , அம்ப ;    . ேந;   மால். ெநெர;    ரா. ேதர,் ேத;பட. 
எம.

     [எவன் → எவன் (ஒ.ெமா.304);.]

 எவன்2 evaṉ,  what, used in both numbers. –  . .எ. (adv.)

   1. எவ்ெவண்ணம்; how? in what manner?

     "அ ேளானாவைத ெயவன்ேனா" (ஞானா.46,6);.

   2. ஏன்; why – இைட. (part);  யப்  இரக்கசெ்சால் ( டா.);;

 an exclamation of wonder or pity.

     " ப் ன் எவன் ஆவர"் ( றள்.1165);.

     [ஏவன் → எவன்.]

எவா அரி

 
 எவா அரி  evāarisi, ெப. (n.)

   எவா தவசம் (பார் );; husked seed of barley called pearl barley - Hordeum decorticatum. (சா.அக.);.

     [ஐய  → ஏ  → எவா + அ . இ  உ ண்ைடயா ம், ந ல் ளப் ள்ளதா க் ம்;

ஐய  அரி  பாரக்்க;see aiyaviyars]

எைவ

 
 எைவ evai,     . . .ெப. (inter.pron) யாைவ; which things.

   ம. எவ;    . யாவ. தாவ;   ேகாத. எத;்    ட. ஏனாம்;    ட. ஏ . எ ;    . தாவ. தாதவ;   ெத. எ . 
ஏ ;   ெகாலா. எத.் எதவ்;   ெகாண். ஏல்;    . அைன;   மால். இந்ர;பட. எெவ.

     [ஏ + அைவ = ஏைவ → எைவ.]

எழல்

எழல்1 eḻl, ெப. (n.)

    யரம்1 (யாழ்.அக);; grief.

ம. எழல், அழல்.

     [அழல் → எழல்.]

 எழல்2 eḻl, ெப. (n.)

   1.  ளரச்ச்;் enthusiasm, elation

     "அமைர ேவட் வந் ெதழ  மனத் னர"் (கம்பரா. கரன்வ.43);.

   2.  றப்ப ைக; starting, departing.

     "ேசாதைன ரிவாரிற் ண்ெணன ெவழ ற்றான்" (கந்த .தவங்கா.1);.

   3. ேதான் ைக; originating, emanating.

     "அங்க ைலைய வந்ெதழ ம்" (கந்த .  நகர.72);. (ெச.அக.);.

   ம. எழல்;   க. ஏ ெக, ஏழ்ெக;    . எர.் ெகல். எழெக;ெத. ேல ட.

     [எ  + அல் - எழல்.]
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எழவாங் -தல்

எழவாங் -தல் eḻvāṅgudal,    7.ெச. . . (v.i.)

   ெதாைல ற்ேபாதல்; to go to a distance

     " கங்காட்டாேத எழவாங்  க்ைக" (ஈ .4,7,2);.

     [எழ + வாங் .]

எழாநிைல

எழாநிைல eḻānilai, ெப. (n.)

   யாைன கட் ங் டம்; stable for elephant.

     "எழாநிைல காஅ னங்க ற் றத் … ….களி " (ெப ங்.உஞ்ைசக்.38,91);

     [எழாத + நிைல - எழாநிைல.]

எழா ரம்

எழா ரம் eḻāyiram, ெப. (n.)

   7000 என் ம் எண் (ெதால்.எ த்.391,உைர.);; the number 7000.

     [ஏ  + ஆ ரம் - ஏழா ரம் – எழா ரம்.]

எழால்

எழால்1 eḻāl, ெப. (n.)

   1. வல் ெறன் ம் பறைவ; a kind of bird.

     "  ெயழாெலா  ெகாண்  ழக் ய" (ப ற் ப்.36,10);.

   2. யாெழ ன்னிைச; musical notes of theyal.

     "ஏழாைலயன்னெசா ேலந் ைழ மாதரார"் (கந்த . க்கல்.15);.

   3. யாழ்; stringed musical instrument known as yal. 

பய ைடய ெயழாற் ேகா யர ்தைலவ" (ெபா ந.56);.

   4. மக்கள் டற் ைச; human voice.

     "களம்ப  ெமழா ேனா " ( ைள.த க் . 76.);.

   5. ம ல்:peecock (ெச.அக);.

     [எ  → எழா → எழால். எழால் = உயரப் பறக் ம் பறைவ. எழால் → எடாைக → ேடைக என்பன 
ெகாசை்ச வழக் . எழால் எ த்த ரேலாைச. எழால் = உயரம் ந்  எ ப்பான ேதாற்ற ைடய 
யாைன.]

எழால்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;
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எ ல்

எ ல்1 eḻil, ெப. (n.)

   1. ஒளி; brightness, lustre

   2. வண்ணம் ( ன்);; colour, colouring, paint 3, அழ ;

 beauty, comeliness, gracefulness.

     "எ ெத லம்பலம்" (பரிபா.1828);.

   4. ேதாற்றப்ெபா ; imposingappearance.

     " ண்மா ைழ ல ல்லா ென னலம்' ( றள்.407);.

     [எல் = ஒளி. எல் → எழ் + இல் - எ ல் 'இல்' ெசால்லாக்க ஈ .]

 எ ல்2 eḻil, ெப. (n.)

   இளைம ( டா);; youth ( டா.);.

   2. ப ைம; bigness, bulkiness,

     "எ ற்கைல ப்பாற் படெ்டன" ( றநா.23);.

   3. வ  ( ங்.);: strength

   4.  றைம; ability.

   5. உயரச்் ; height loftiness, elevation

     "பகடெ்ட ன் மார் ன் ( றநா.13);.

எ ல்காட் -தல்

எ ல்காட் -தல் eḻilkāṭṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

    ப் க் காட் தல் ( ன்);; to give inkling to hint .

     [எ ல் + காட் .]

எ ல்ெசால் -தல்

எ ல்ெசால் -தல் eḻilcolludal,    8.ெச. ன்றா , (v.t) 

ப் ற் ெசால் தல் ( ன்.); 

 to him by words, allude to, (ெச.அக.);.   

     [எ ல் + ெசால் .]

எ ல் -த்தல்

எ ல் -த்தல் eḻilpiḍittal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

ந மணத்தால் கவரப்ப தல் (யாழ்.அக.); to be attracted by smell (யாழ்.அக.);. (ெச.அக.);.

     [எ ல் +  ]

எ ல தல்

 
 எ ல தல் eḻilaṟidal, ெதா.ெப. (vbl.n.)  ப்ப தல்: 

 having an inkling, knowing the hint (அ.ஆக.); .

     [எ ல்+ அ தல்.]

எ

எ  eḻili, ெப. (n.)

ேமகம்: cloud:

     "எ  தானல்கா தா  ன்" ( றள்.17);.

ம. எ .

     [எ  → எ  → எ . எ  = ேமெல ம் தல், எ  - உயர எ ம் செ்சல் ம் ேமகம்.]
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எ ற்ைக

எ ற்ைக eḻiṟkai, ெப. (n.)

ஆட ன்ேபா  அழ ெபறக்காட் ம் ைகஇ  

 graceful gesture of the hand in dancing.

     " ண் ம் ைணய  ெம ற்ைக ந்ெதா ற் ைக ம்' ( லப்.3.18);

     [எ ல் + ைக - எ ற்ைக ெபா  ேதான்றக் காட் ம் ைக எ ற்ைக எனப்பட்ட .]

எ னி

எ னி1 eḻiṉi, ெப. (n.)

   உைற; cover case

     " ைன ெயான் ைண ... எ னிைய நீக் " ( வக.716);.

     [இ  → எ  → எ னி.]

 எ னி2 eḻiṉi, ெப. (n.)

   கைடவள்ளல்கள் எ வ ள் ஒ வன் ( றநா.158);; chief noted for philanthrophy, one of seven philanthrophists,

ம. எ னி.

     [எ  → எ னி → எ னி. எ  = உயரச்் . எ னி = ெந யவன், உயரந்்தவன், ேமேலான்.]

எ னி

எ னி3 eḻuṉi, ெப. (n.)

   1. எ ைக; rising,

   2. இ ைர: curtain

     "ெபா கப் பளிங்  ென னி ழ்த் " (மணிேம.5:3);.

 L elate, lofty, Eelale, lo raise, elation, pride.

     [எ -எ னி எ  = எ ச்  (க. . 76);.]

எ -தல்

எ -தல் eḻudal, , 2.ெச. . . (v.i.)

   1. எ ந் த்தல்; to rise, as from a seat or bed.

   2. ேமல் எ ம் தல்; to ascend, as a heavenly body, to rise by one's own power, as a bird, to ascend, by buoyancy, as a 
balloon

   3. ேதான் தல்; to appear, arise, originate,

     "அ ழ்ெதழக்கைட ன்" (கம்பரா.அக :21);.

   4.  றப்ப தல்; to start, as from a dwelling

     "எம்ெப  தல்ல நீ ெய யால்" (கந்த .சரவண.4);.

   5. ெதா தல்; to function

     "கா ெமழா'" ( வ்.ெபரியாழ்.5.3.5);.

   6. மனங் ளரத்ல்; to be excited, roused

     "ஒள்வாட்டாைன தெ்த ந்தன் " ( ெவ3:2);.

   7.  தல்; to increase, swell,

     "எ  மரவக் கடற்றாைனயான்" ( .ெவ.7.6);,

   8. வளரத்ல்; to grow, increase in stature, as a tree, to rise, as a building;

 to stature, swell, as breasts.

     "எ ைள ம ழ்ந் ' ( வக.330);
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எ

எ 2 eḻu, ெப. (n.)

   1.  ண் ( வா.);; column, pillar

   2. கதைவ உள்வா ற்ப ேல த க் ம் மரம், (அஃ ); கைணயமரம்; cross-bar of wood set to a door

     "ஊெட ப் ேபாக் " (ெப ங்.உஞ்ைசக். ( வா,);:

   3. பைடக்கலவைக ( வா.);: weapon

ம, எ .

     [ஏழ் → எ .]

 எ 3 eḻu, ெப. (n.)

   எஃ ; Steel (சாஅக.);

     [எ க → எ .]

எ 4

 elu,

.ெப.எ. (adj.);

   எ ; numeral. seven

     "எ ைம எ றப் ம் உள் வர"் ( றள்,107);

     [ஏ  → எ ,  ட் ச ்ெசால் ன் ன் ப்பா ம் ெந தல் எண் ப்ெபயரக்ள் தலா ம் 
என் ம் ெசாற் றப்  ெந  ைறப்ப  எ  → எ  எனக் ய .]

எ க்காம்

 
 எ க்காம்  eḻukkāmbu, ெப. (n.)

   உ க் லக்ைக; peste made of steel (சப.அக);.

     [எ  + எஃ . எ  + காம் .]

எ கடல்

எ கடல் eḻugaḍal, ெப. (n.)

   ஏ கடல் (கந்த :அண்ட ேகாச.20);; seven concentric seas of the terrestrial sphere,

உப் க்கடல், க ப்பஞ் சாற் க்கடல், கடக்டல், ெநய்க்கடல், த ரக்்கடல், பாற்கடல், நன்னீரக்்கடல்.

எ களம்

எ களம்1 eḻugaḷam, ெப. (n.)

   ஆண்  அ வைட ; conclusion of the annual harvest (தஞ்,);.

     [எ  + களம் எ தல் =  றப்ப தல், பயன்பா நிைற ற்  ெவளிேய தல்.]

 எ களம்2 eḻugaḷam, ெப. (n.)

   ேபாரக்்களம்; battle-field (ஈ .);.

     [எ  = எ தல், ேபா க்  எ தல் எ  + களம் - எ களம் ( ைனதெ்தாைக);.]

எ

 
 எ  eḻugu, ெப. (n.)

   எஃ  உ க் ; steel (சா.அக.);.

     [எஃ  → எய்  → எ .]
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எ ெபா

 
 எ ெபா  eḻuguboḍi, ெப. (n.)

எஃ ப்ெபா பாரக்்க;see ekkuppodi.

     [எஃ  → எ  + ெபா  எஃ  → எய்  → எ  எனத் ரிந் த  ெகாசை்சத ் ரி .)

எ ெவட் ம்

 

 எ ெவட் ம்   eḻuguveṭṭirumbu, ெப. (n.)

எஃ  ெவட் ம்  பாரக்்க;see ekkuwettirumbu.

     [எஃ  → எய்  → எ  + ெவட்  = இ ம் .]

எ ச்

எ ச் 1 eḻucci, ெப. (n.)

   1.

     "எ ைக;

 rising, ascent, elevation."தண் ைறெய ச் கண்ட சலநி ெயனேவ" (பாரத.சம்பவ.69);.

   2.  றப்பா ; starting, as of an ido.in procession,

     "அரண்ெத ச் க் " (ேகா ற் :  ழா.41);.

   3. பள்ளி ெய ச் ப்பாட் : song sung at dawn to rouse from sleep.

     "படரி ட ்க ச ்ெத ச்  பா வாரக்ள்" (ேச . த் ரத்்த:37);.

   4. ேதாற்றம்; origin birth, appearance.

     " ண்ெட ச்  யனிலத் ல்ைலயால்" (ேச ேசதத52);.

   5. ெதாடக்கம்; beginning

     "இ ைற ெய ச்  ெனய் வெதல்லாம்" ( வக.333);,

   6. கா  ேநாய்வைக; inflammation of the ear, otitis, esp, Meatus, auditorius, externus.

   7. எ ச் க் கண்ேநாய் ( ன்); பாரக்்க;see elucci-k-kannoy

   8.  யற் ; effort, activity.

   ம. எ ச் ;க. எ ெக, எழ்ெக.  . எரெ்க, எரெ்க .

     [எ  → எ ச் .]

எ ச் பா வான்

எ ச் பா வான் eḻuccipāṭuvāṉ, ெப. (n.)

    ப்பள்ளி ெய ச்  பா ேவன்; one who sings at dawn to awaken aprince, or any great personage.

     "எ ச் பா வாரக்ள் பாடல்ேகட் " (ேச . த் ரத்்த.37);,

     [எ ச்  + பா  + ஆன்.]

எ ச் ரசம் 

 elucci-mபrasam. 

ெப. (n); 

   1 பள்ளிெய ச்  ரசம்; drum beaten at dawn to awaken a king or commandant or to rouse a garrison

   2.  றப்பாட்  ரசம்; drum beaten just before the starting of the procession of an idol.

     [எ ச்  +  ரசம்]
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எ ஞா

எ ஞா  eḻuñāyiṟu, ெப. (n.)

   1. ஞா  றப்பா ; rising sun,

   2. ஞா  ேதான் ம்ேபா  உண்டா  மைற ம் வைர ள்ள தைலேநாய் ( வரட)்;, headache which 
begins at sunrise and continues till sunset (ெச.அக.);.

     [எ  + ஞா .]

எ த்தசச்ன்

 

 எ த்தசச்ன் eḻuttaccaṉ, ெப. (n.)

   மைலயாள ெமா  ன் எ த்ைத வாக் ய லவர;் poet who designed the script for Malayalam language.

     [எ த்  + அசச்ன் - எ த்தசச்ன். அத்தன் → அசச்ன்.] 

எ த்தச்

 

 எ த்தச்  eḻuttuaccaṉeḻuttaccaṉattaṉaccaṉeḻuttaccu, ெப. (n.)

   அச் ட உத ம் எ த்தைமந்த உ  (இராட)்;; letter-type

எ த்தைட-த்தல்

எ த்தைட-த்தல் eḻuttaḍaittal,    4.ெச. ன்றா , (v.t) 

   மந் ரங்களின் எ த் கைள அவ்வவற் ற் ரிய சக்கரங்களினைறக் ட ்ெபா ந்த எ தல்; to 
enclose the letters of a mantra or stanza within a diagram

     [எ த்  + அைட]

எ த்த காரம்

 
 எ த்த காரம் eḻuddadikāram, ெப. (n.)

 orthography (ெச.அக.);.

     [எ த் -அ காரம்.]

எ த்தந்தா

 
 எ த்தந்தா  eḻuttandāti, ெப. (n.)

எ த்  ெதாடங்  பாரக்்க;see eluttru-todangi.

எ த்தம்ைம

 
 எ த்தம்ைம eḻuttammai, ெப. (n.)

   ஆ ரிையஇ எ த்  கற் க் ம் ெபண்; woman-eacher (ேசரநா.);.

ம, எ த்தம்ம

     [எ த்  + அம்ைம - எ த்தம்ைம.]

எ த்த ைச

எ த்த ைச eḻuttalisai, ெப. (n.)

   எ த்ேதாைசயாகாத இ மல்,  ம்மல் த யைல; sounds not reducible to writing as a cough, sneeze, etc;

 Inarticulate sounds

     "எ த்த ைச ைன (இலக். .755);.

     [எ த்  + அல் + இைச, எ த்த ைச "அல்" எ.ம.இ.நி.]
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எ த்த

 

 எ த்த  eḻuttaṟivu, ெப. (n.)

எ த ம் ப க்க ம் பழ ம் ப ற்  ( ன்);: art of reading and writing.

     [எ த்  + அ .]

எ த்தன்

 
 எ த்தன் eḻuttaṉ, ெப. (n.)

   எ பவன் எ த் க்காரன்; writer, scribe. (ேசரநா.);.

ம. எ த்தன்.

     [எ த்  + அன் - எ த்தன்.]

எ த்தாணி

எ த்தாணி eḻuttāṇi, ெப. (n.)

   1. ஒைல ெல தற் ரிய இ ப்பாணி; stylus for writing on oaimyra leaf

     "அங் ெர த்தாணி தன்ேகாடாக" (பாரததற் றப் ப்.1);.

   2. எ த்தாணி ேபான்ற ள்ள ஒ வைகப் ண்  (பதாரத்்த 312);: 

 style plant, having a style-like flower.

ம. எ த்தாணி,

     [எ த்  + ஆணி.]

எ த்தாணிக்கள்ள
ன்

எ த்தாணிக்கள்ளன் eḻuttāṇikkaḷḷaṉ, ெப. (n.)

   கள்ளக் கணக்  எ ேவான்; one who fabricates accounts.

     "எ த்தாணிக்கள்ளர ்

 accounts  

ரடெ்டல்லா ன்காரணேம' (சரவண.பண .160);.

     [எ த்தாணி + கள்ளன்.]

எ த்தாணிக்

 
 எ த்தாணிக்  eḻuttāṇikkuruvi, ெப. (n.)

   மரங்ெகாத் க்  (இ.வ.);; wood-pecker.

     [எ த்தாணி +  ,]

எ த்தாணிக்

எ த்தாளன்

எ த்தாளன் eḻuttāḷaṉ, ெப. (n.)

   1.  லவன்: Scholar, savant ம ைர எ த்தாளன் ேசந்தம் தனார ்( ந்-90,  ப் );.

   2. எ ேவான் ( ன்.);; writer clerk,

   3. த ல் இலக் யப் பைடப் கைள இயற் பவன்; creative writer.

ம, எ த்தாசானி,

     [எ த்  + ஆளன் - எ த்தாளன் (ெமா த் றம் ைகவரப் ெபற்றதால் எ த்தா ம் உரம் ெபற்றவன்);.]
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எ த்தானந்தம்

எ த்தானந்தம் eḻuttāṉandam, ெப. (n.)

   பாடப்ப  ேவான் ெபயைரச ்சாரத்்  எ த்தளெபழப் பா ப்வதா ய ெசய் ட ் ற்றம் 
(யாப். .96.பக்.518); (Pros);; use of alabedal in the name of a hero, believed to portend evil, a fault in versification.

     [எ த்  + ஆனந்தம் ( ற்றம்);.]

எ த் -தல்

எ த் -தல் eḻuddiḍudal,    20.ெச. . . (v.i) ைகசச்ாத் தல்; to put one's signature

     "எ த் ட் த்தா ங்ேகாள்' (ஈ .5.10.4);.

     [எ த்  + இயல்.]

எ த் யல்க்கணம்

 
 எ த் யல்க்கணம் eḻuttiyalkkaṇam, ெப. (n.)

   எ த் னகத் லக்கணத்ைதக் ம் ப ; section of orthography which treats about the sounds of speech, 
their classification etc.

     [எ த்  + இயல்.]

எ த் லக்கணம்

எ த் லக்கணம் eḻuttilakkaṇam, ெப. (n.)

   எ த் ன் இலணத்ைதக் ம் ப ; section of the traditional grammar dealing with the alphabets.

     "எ த் லக்கணத் ச ்சந் ெயா " (தண் .114);.

     [எ த் + இலக்கணம்]

எ த் லாேவாைச

 
 எ த் லாேவாைச eḻuttilāvōcai, ெப. (n.)

எ த்த ைச ( வா.); பாரக்்க;see eluttalisai.

     [எ த்  + இலா + ஓைச.]

எ த் ன் ழத்

 
 எ த் ன் ழத்  eḻuttiṉkiḻtti, ெப. (n.)

   கைலமகள்: ( ங்.);; Sarasvati the goddess of letters.

எ த் ெதாடங்

எ த் ெதாடங்  eḻuddīṟudoḍaṅgi, ெப. (n.)

   ெசய்களில் ஓர ன்  ஒர ன் ஈற்ெற த்  அ த்த அ ன் . ெல த்தாக வரதெ்தா ப்ப  
(யாப். .52);; concate nation in the letter at the end of a line of verse begin the next line,

     [எ த்  + ஈ  + ெதாடங் . வடெமா யாளர ்இதைன எ த்தந்தா  என்பர.்]
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எ த்

எ த் 1 eḻuttu, ெப. (n.)

   1. 'ஒ யம்; painting, picture drawing

     "இன்னபல பல ெவ த்  நிைல மண்டபம் (பரிபா.1953);.

   2. ஒ ய வ ல் எ தப்பட ்உ ெவ த் ; pictograph

   3. ஒ ேகாட்  ஒ யமா எ ச ் க்கப்பட்ட அைசெய த் : 

 sylabic typ of writing known as logo-syllabic and morpho-syllabic.

     [இ  → இ  → எ  → எ த்  = எ தல் ஒ ய வைரதல், எ த்  பாரக்்க;see eluttu2]

 எ த் 3 eḻuttu, ெப. (n.)

   1 எ தப்பட்ட ப் ; writien statement உனக் ப் பணம் ெகா க்க தலாளி எ த்  ேவண் ம்.

   2. தைலெய த் ; fancied letters on the skul

     "எ த்ைத ய த்  ெம த் த யாேர' ( மந்.2721);.

   3. எ த் லக்கணம் ெமா லக்கணம்; grammar '"எண்ெணன்ப ேவைன எ தெ்தன்ப" ( றள்.392);,

   4. கல் ; letter, science, learning

     "எ த;

ெத  ைமயா ள்ளக்கண் றந் ட்டான்' (இர .இர ற்.37);.

   5. ைகெய த் ; signature

எ த் "

எ த் " eḻuttu, ெப. (n.)

   1. ெசால் ன் அக ப்பா . ஒ யைனக் கட் லனாக வைரந்  காட் ம் வரிவ வம்:  letter, character 
representing phoneme or basic sound used in speech.

     "ergp#gd  ரிந் ைசத்தல் (ெதால்,ெசால்.201);.

   2. ெமா ன் வண்ண மாைல ரிய ங்கணக்  எனப்ப ம் தெல த் ள் அல்ல  
ெந ங்கணக்  எனப்ப ம் ெமாத்த எ களின் வரிவ வத் ெதா ப் ; alphabet, alphabet, set of letter used in 
a language

     "எ த் ம் ெசால் ம் ெபா ம் நா " (ெதால் எ த் பா .5);.

     [இ  → எ  → எ  → எ த் . எ  → ஒ யம் வைரதல் இ  – ேகா த்தல். எ த்  படெவ த்  
அைசெய த்  தெல த்  ேபான்றன வைரதல்.]

எ த் கைள த் ைரகளாகச ்ெசய்  ப த்த காலத் ல் எ  என் ம் ெசால் க்  அ ந் தல், 
அ த் தல் ெபா ள்: ேதான் ன. அ ந் தல்

     "இ வர ்ெநற்   ெம  லகைன" (பாரத.1389); அ த் தல் -

     "ெதா  தாளி ைனச ்ெசய்யபஞ் ெச ம் (பாரத சம்பவ.8);.

ந்  த ன் ெதாடக்கக் காலத் ல் படெவ த் ம் (pictora Pic); அதனினின் ம் 
தைலக்கழகக்காலத் ய அைசெய த் ம் (syllabic); அதனி ன் ம் இரண்டாம் த ழ்க்கழக 
இ க்கால ல் ப்ப  தெல த் களா ய லத்த ழ் அகரநிரற்  ட்  எ த் க ம் 
ேதான் யனவாகக் ெகாள்ளலாம்.

எ த் க் ள் உ வங்கள்:

உல ல் ேபசப்ப ம் சற்ெறாப்ப 3000 ெமா க ள்

   19. ெமா கேள வரிவ வங்கள் ெகாண் ள்ளன. வரிவ வங்கள்அைனத் ம் படெவ த் களி ந்  
எ த் க்ககப்ப -

தல்

எ த் க்ககப்ப -தல் eḻudduggagappaḍudal,    20ெச. . . (v.i)  ன் பயைன கரேநரத்ல்; to suffer one's 
fate, as a widow, அவள் ெகாண்டாள். (உ.வ.).

     [எ த்  +   - எ த் க்  + அகப்ப .]
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எ த் க்காரன்

எ த் க்காரன் eḻuttukkāraṉ, ெப. (n.)

   1. நல்ெல த் ைடேயான்; chirographer, calligrapher.

   2. எ த்தாளன்; writer, scribe, clerk, copyist, amanuensis,

   3.  த் ரெம ேவான்; painter, limner.

ம. எ த் க்காரன்.

     [எ த்  + காரன்.]

எ த் க் த்

 
 எ த் க் த்  eḻuttukkuttu, ெப. (n.)

   எ த் லமானசான் ப்ேபார;் written evidence, documentary proof (Tinn);.

ம. எ த்  த்

     [எ த்  +  த் ]

எ த் க் ற்றம்

எ த் க் ற்றம் eḻuttukkuṟṟam, ெப. (n.)

   1. எ த் லக்கணவ ; orthographical error. 2.நசெ்ச த் வரப்பா ங் ற்றம் (யாழ்.அக.);: fault in 
versification due to the use of inauspicious letters. [எ த்  +  ற்றம்.]

எ த் க் ட் -தல்

எ த் க் ட் -தல் eḻuddukāṭṭudal, ெப. (n.)

   5. ெச. ன்றா , (v.t.);

   எ த் கைளத் தனித்தனிேய ஒ த் ச ்ெசால்ைலக் தல்; to spell, as a word, to pronounce in order the 
individual orthographical units of a word and then pronounce the word as completed, dist fr reading the word-unit straight off.

     [எ த்  +  ட் .]

எ த் சச்ாரிைய

எ த் சச்ாரிைய eḻuttuccāriyai, ெப. (n.)

   1 எ த் கைளச ்ெசால் ைக ற் ேசரக்்கப்ப ன்ற சாரிையச ்ெசாற்கள்;, (Gram); term used in 
designating a letter of the alphabet கரம், காரம், கான்.

   2. ஒெர த்தா ள்ள சாரிைய; single letter functioning as euphonic augment 

     'கலேன ணி' (நன் 252.ம ைல.);.

     [எ த் -சாரிைய.]

எ த் ச் ற்றாைட

எ த் ச் ற்றாைட eḻuttucciṟṟāṭai, ெப. (n.)

    த் ரந் ட் ய  ேவைலப்பாடைமந்த ற்றாைட வைக ( வ்.ெபரி 
யாழ்.1.3,8.வ்யா.பக்.64.அ ம்,);; embroidered with pictures painted in it.

     [எ த்  +  ற்றாைட.]

எ த் ச் ைல

 
 எ த் ச் ைல eḻuttuccīlai, ெப. (n.)

    த் ரந் ட் ய ைல ( ன்);; chintz, colhe with pictures

     [எ த்  +  ைல]

எ த் ச் க்கம்

 
 எ த் ச் க்கம் eḻuttuccurukkam, ெப. (n.)

   ெசால் ென த் ச ் ங் வதற்காக இைட ற் ேகா ட்  த  எ த் கைள ெய ைக 
(யாழ். அக.);; contraction of words or phrases by the use of hyphensor dots in place of the omitted letters in the middle as 
இ-ள், (இதன் ெபா ள்);, எ-  (என்றவா );. [எ த்  +  க்கம்.]

எ த் ப்ப -தல்

எ த் ப்ப -தல் eḻudduppaḍidal,    4. ெச. . . (v.i.)

   ைகெய த்  ஒ  நிைலப்ப தல்; to become settled as the hand-writing.

     [எ த்  + ப .]
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எ த் ப்பள்ளி

 
 எ த் ப்பள்ளி eḻuttuppaḷḷi, ெப. (n.)

எ த்  கற் ற் ம் பள்ளி: Mage-school (ேசரநா.);.

ம. எ த்  பள்ளி

     [எ த்  + பள்ளி - எ த் ப்பள்ளி.]

எ த் ப்பாைன

 
 எ த் ப்பாைன eḻuttuppāṉai, ெப. (n.)

   ெபாங்கற் பாைனேயா  மாப் ள்ைள ட் க் ப் ெபண் ட்டார ்அ ப் ஞ் த் ரெம ய பாைன 
(நாஞ்:);; painted pot usually sent by the bride's people to her father-in-law's house along with pongapánai, 

     [எ த்  + பாைன - எ த் ப் பாைன, இதைனக் ேகாலப் பாைன என்பர.்]

எ த் ப் ைழ

 
 எ த் ப் ைழ eḻuttuppiḻai, ெப. (n.)

   எ த் க் ற்றம்; error in lettering, spelling mistake.

     [எ த்  +  ைழ.]

எ த் ப் ைடைவ

 
 எ த் ப் ைடைவ eḻuttuppuḍaivai, ெப. (n.)

    த் ர ெம ய ேசைர (யாழ்,);; printed saree, designed with pictures.

     [எ த்  +  ைடைவ.]

எ த் ப் ள்

 
 எ த் ப் ள் eḻuttuppuḷ, ெப. (n.)

உ ெர த் க் ரிய

   வாகக் கணியத் ல் (ேசா டத் ற்.);  றப்ப ம் பறைவகள்; birds representing vowels,

     [எ த்  +  ள்.]

எ த் ப்ெபட்

எ த் ப்ெபட்  eḻuttuppeṭṭi, ெப. (n.)

   1 அஞ்சற்

   ெபட் ; letter box, post box. 

   2 எ யைவகைள ைவக் ம் ெபட் ; box for keeping letters, documents etc. in (ேசரநா.);.

ம. எ த் ெபட்

     [எ த்  + ெபட் .]

எ த் ப்ேப

 
 எ த் ப்ேப  eḻuttuppēṟu, ெப. (n.)

ெசாற் ணரச்் ல்

   இைட ல் ேதான் ம் எ த் ; augment occuring in the middle of a word

     [எ த்  +  ேப  - எ த் ப்ேப  ெப  → ேப .]
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எ த் ப்ெபா த்த
ம்

எ த் ப்ெபா த்தம் eḻuttupporuttam, ெப. (n.)

   1. (ெசய் ள்); ஒ  காப் யத் ன் ெதாடக்கச ்ெசய்  ளின் தன்ெமா  ஒற்ெற த் ட்பட ன்ைறந்  
ஏெழான்பெதன் ம் எ த் க ள் ஏேத ம் ஒன் ைறப் ெபற் வ வதா ய ெசய் ண் தன்ெமா ப் 
ெபா த்த வைக (ெவண்பாப். தன்.4.தைலப் );: rule of propriety which enjoins that the word commencing a poem 
should consist of three, five, seven or nine letters including the mute consonants and not of four, six or eight, one of ten 
Ceyyun-mudan-moli-p-poruttam

   2.  றந்த நாண் க் (நடச்த் ரம்);  ரிய தெல த் ல் ெதாடங்கப் ெபயரி தல் ( ன்.);: choosing 
such a name for a child, as begins with one of the letters ascribed in astrology to the naksatra under which the child was born.

     [எ த்  + ெபா த்தம்]

எ த் மைறேவ
ைள

 
 எ த் மைறேவைள eḻuttumaṟaivēḷai, ெப. (n.)

   மாைலப்ேபா ; dusk of the evening, which blurs written characters.

     [எ த்  + மைற + ேவைள.]

எ த் மாைல

 
 எ த் மாைல eḻuttumālai, ெப. (n.)

கா, கா , கா ரி ேபான் , ஒ ெபா ள் பயப்பேதார ்ெசாற்  அச ்ெசால்ேலா  ஒேராெர த்தாகக் 
ட்ட ேவ  ேவ  ெபா ள் பயக் ம் த் ரப்பாடல்: verse composed with a play on words, a word by gradual 

addition of letters becoming different words with different meanings as in கம், நகம், கநகம், or கா. கா , கா ரி.

     [எ த்  + மாைல - எ த் மாைல. இதைன வட லார ்எ த்  வ த்தனம் என்பர.்]

எ த் வாங் -தல்

எ த் வாங் -தல் eḻudduvāṅgudal, ெப. (n.)

   7.ெச. . . (v.i.);

   1.

   அ ைமயாதற்  அ யாக ஆண்டான்ெபயைர மார் ேல ெய க் ெகாள் தல்; to imprint one's 
lord's name on one's breast, in token of becoming his save.

     "ேதவசா யான  எ த்  வாங் ம்ப யாக வா ற் . ேதா ந் ேதாண்மாைல மாய்……. கைடந் 
தப ' (ஈ .1, 3,11);.

   2. ைகெய த்  வாங் தல்; to take one's signature or receipt.

     [எ த்   + வாங் .]

எ த் வாசைன

 
 எ த் வாசைன eḻuttuvācaṉai, ெப. (n.)

எ த்த  பாரக்்க;see eluttarivu.

     [எ த்  + வாசைன.]

எ த் ெவட் தல்

 
 எ த் ெவட் தல் eḻudduveṭṭudal, ெப. (n.)

   கல், ஏனம் (பாத் ரம்);  த யவற் ல் எ த் ச ்ெச க் ைக (C.E.M);; engraving letters in stone, metal 
plates, domestic Utensils etc.

     [எ த்  + ெவட் .]
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எ த் ேவைல

எ த் ேவைல eḻuttuvēlai, ெப. (n.)

   1. எ தல், ெபயரத்ெ்த தல், ப ெய த்தல் ஆ ய ேவைல; writing, transcribing, copying as an employment

   2.  ைலச் த் ரத் ெதா ல்: chntz-painting

     [எ த்  + ேவைல.]

எ த்

எ த்  eḻuttusi, ெப. (n.)

எ த்தாணி பாரக்்க;see eluttani

     "ைமெய த் ன். எ த் ட்டாள்" ( வக.1769);.

     [எ த்  + ஊ .]

எ தெ்தண்ணிப்ப -த்தல்

 eluttenni-p-padi.

   4. ெச. ன்றா , (v.t.);

   ஒன் ம் டா  கற்றல்; to study a book so carefully as to obtain a thorough grasp of its contents. 

ெதால்காப் ய த ய ல்கைள எ த் ெதண்ணிப்ப த்த வா நாத ரத்் யா (இலக்ெகாத். 
சரித,்பக்.4);.

     [எ த்  + எண்ணி + ப .]

எ தகம்

எ தகம் eḻudagam, ெப. (n.)

   1  ற்பேவைல வைக; cornice work.

   2.  ணின க்கல்; ornamental stone base for a pillar (LOC);.

     [எ  → எ தகம்.]

எ த -தல்

எ த -தல் eḻudarudal,    8.ெச. . . (v.i.)

   எ ம் தல்; to rise, stand.

     [எ  + த .]

எ தாக் ள

 
 எ தாக் ள  eḻutākkiḷavi, ெப. (n.)

    மைற; The Vedas, as unwritten and handed down orally,

     [எ தாத +  ள -எ தாக் ள  (எ தாதெசால், எ தாத ெமா .]

எ தாமைற

 
 எ தாமைற eḻutāmaṟai, ெப. (n.)

எ தாக் ள  பாரக்்க;see eludakkilavi.

     [எ தாத + மைற]

எ க்ெகா -
த்தல்

எ க்ெகா -த்தல் eḻudikkoḍuddal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

   எ த்  லமாகத் ைண ெசய்தல் (ஆதர  ெகா த்தல்);; to grant in writing, to write and deliver, as a voucher, 
an agreement a contract 

க்கண்க க்கா ற்  அநந்யாரக்மாக எ க்ெகா த்த " (ஈ .7.3,3);.

     [எ  + ெகா .]
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எ க்ெகாள்( )-
தல்

எ க்ெகாள்( )-தல் eḻudikkoḷḷudal,    7.ெச. ன்றா . (v.t)

   1. ப  ெசய்தல்; to enrol

     " தாக ன்ன நீ லேசைன ெய தெ்த க் ெகாள்ெகன்றான்" (  ைள.ெமய்க்கா.5);.

   2. அ ைமயாக் தல்; to make one a bond slave by registration.

     "இவ்ெவாப்பைனயழகாேல எ க்ெகாள்வ  அனந்த ைவநேதயா  கைள யா ற் " (ஈ .2.3.9);.

   3. எ த்  லமாக ண்ணப் த்தல்; to make a written submission to, petition, a great person.

     [எ  + ெகாள்.]

எ ைவ-த்தல்

எ ைவ-த்தல் eḻudivaiddal,    4.ெச. ன்றா , (v.t.)

   ப  (சாசனம்); ெசய் ைவத்தல்; to register;

 write and keep for a memorandum, write and leave behind for the use of others, as a will.

     [எ  + ைவ.]

எ -தல்

எ -தல் eḻududal,    5.ெச. ன்றா , (v.t.)

    தல்; to gild.

     "ெசம்ெபானா ெல  ேவய்ந்த" (ேதவா6.8);.

     [இ  → எ  → எ .]

எ 1-தல் eludu. 
10.ெச. . . (

எ 1-தல் eludu. 10.ெச. . . (110 eḻududalceguvi, ெப. (v.i.)

அ ந் ப்

   ப தல்; to become indented by pressure.

     "இ வர ்ெநற்  ெம ன லகைன" (பாரத.ப ன் ன்.89);.

     [இ  → எ  → எ .]

எ 3-தல்

 eludu-,

   5.ெச. ன்றா , (v.t.);

   1. ஒ யம் வைரதல்; to paint, draw எ ங்காற் ேகால்காணாக் கண்ேணேபால்' ( றள்.1285);.

   2. பாைவ த யன ெசய் த்தல்; to produce by art, to sculpture, as an image.

   3. எ த் வைரதல்; to write.

   4. இயற் தல்; to write as author, to compose. 

அவன் ஒ  ல் எ ள்ளான்.

   5. ெந ேயற்ப த்தல்; to foreordain.

 k

 presdestine as Brahmāby writing on the head

     "இட்ட டெனன்றைல ன்னப ெயன்ெற  ட்ட வ ம்" (தனிப்பா.1.1.19,1);.

எ கல்

 
 எ கல் eḻudugal, ெப. (n.)

   ெபயரெ்பா த்த த் ைரகள் ெசய்யப் பயன்பட்ட மா க்கல்; grey Soft stone now used for making domestic 
utensils - potstone, but originally used for making seals by carving or scratching the surface inscribing proper names In 
ancient days since Indus civilisation.

     [எ கல் + எ  கல்- எ கல் எ வதற்  அல்ல  த் ைர ப ப்பதற் ப் பயன்பட்ட 
மா க்கல்.]
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எ ெகா

எ ெகா  eḻudugoḍi, ெப. (n.)

    ைலேமல் எ ந் Q&minuoso; outline of creeping plant drawn in sandal paste on a woman's bosom, as an 
adornment (poa, 

ேமேல எ ெகா யாக எ  ( வக.850.உைர.);.

     [எ  + ெகா  – எ ெகா  = ஒ யமாக வைரந்த ெகா .]

எ ேகால்

எ ேகால் eḻuduāl, ெப. (n.)

   1. ஓ யம் வைர ம்

 Gameo ( வா.);;

 painter's brush, pencil.

   2. எ த்  வைர ங்ேகால் ( ர ங் .16);; writing reed

ம, எ த்  ேகால்.

     [எ  + ேகால்.]

எ நாணல்

எ நாணல் eḻudunāṇal, ெப. (n.)

     ைமெதாடெ்ட வதற் ப் பயன்ப த்தப்ப ம் ஓர ்வைக ெகா க்ைக நாணல்; pen grass or pen reed 
which grows to 6-10 ft high and smooth and erect.

     [ எ  + நாணல்]

எ படம்

 
 எ படம் eḻudubaḍam, ெப. (n.)

    ைரேயா யம்; picture, painting on a canvas, paper or board (ெச.அக.);.

     [எ  + படம்]

எ ெபா ள்

 
 எ ெபா ள் eḻuduboruḷ, ெப. (n.)

   எ வதற் ப் பயன்ப ம் ெபா ள்கள்; writing-materials, stationery.

     [எ  + ெபா ள்.]

எ வரிக்ேகாலம்

எ வரிக்ேகாலம் eḻuduvarikālam, ெப. (n.)

மகளி ராகத்  எ ங் ேகாலம் ( லப்.5.226.அ ம்.);: ado. rnment of the breasts, as eludu-kodi.

     [எ  + வரி + ேகாலம், எ தல் = வைரதல், வண்ணம் தல் வரி =  லள , ஒப்பைன, வண்ணம் 
 உைட அணிகல ஒப்பைன ெசய்த ேகாலம்.]

எ வரிேகாலம்

எ வரிேகாலம் eḻuduvariālam, ெப. (n.)

) எ வ ரிக்ேகாலம் பாரக்்க;see eluduvarikkam

     "எ வரி ேகால ெமய இ" ( லப்5,226);

     [எ  + வரி + ேகாலம்]

எ ேவான்

 
 எ ேவான் eḻuduvōṉ, ெப. (n.)

எ த் க்காரன் பாரக்்க;see eluttukkāraṇ.

     [எ  → எ பவன் → எ ேவான்.]
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எ ந்த ள்( )-தல்

எ ந்த ள்( )-தல் eḻundaruḷḷudal, . 15.ெச. . . (v.i.)

   1. வ தல்; to come arrive.

     "எங் நின் வண்மற்ெற ந்த ளிய ." (பாரதநா கரந்:12);.

   2.  றப்ப தல்; to go orth, start

     " னைத ன் பயந்த யான ெத ந்த ளி வந் " (பாரத ல30);.

   3. ஆ ள் த்தல். ( ன்,);; to take abode, as a deity in an idol on consecration

ம. எ தத க.

     [எ  → எ ந்  + அ ள்.]

எ ந்த ள்ப

எ ந்த ள்ப  eḻundaruḷpaḍi, ெப. (n.)

 In 1 கட ள் றப்பா  ( ன்,);;

 procession of idols.

   2. ெபரிேயார ்வ ைக (யாழ்ப்,);: arrival of the great.

ம. எ ந்த ளத்

     [எ  → எ ந்  + அ ள்.]

எ ந்த ளி -
த்தல்

எ ந்த ளி -த்தல் eḻundaruḷiyiruttal, ெப. (n.)

   3. ெச. . . (vi); 1  ெயாண்ட தல்; so take one's abode as God.

   2.  ற் த்தல்; to be sealed, said to or of the great and exalted personages.

 இங்  எ ந்த ளி க்க.

     [எ  → எ ந்  + அ ளி + இ .]

எ ந்த ந்
ேமனி

எ ந்த ந் ேமனி eḻundaruḷundirumēṉi, ெப. (n.)

எ ந்த நாயகர ்பாரக்்க;see elundarulunayagar 

     'எ ந்த ந் ேமனி ழா எ ந்த ளப் க்க வாேற. (S.I.I.ii,127);.

     [எ  → எ த்  + அ ம் +  ேமனி.]

எ ந்த நாயகர்

 

 எ ந்த நாயகரḻ்undaruḷunāyagar, ெப. (n.)

    ழாத் ேமனி ( ன்,);; festival Idol of a temple carried about in processions.

     [எ  → எ ந்  + அ ம் + நாயகர.்]

எ ந் -த்தல்

எ ந் -த்தல் eḻundiruttal,    3.ெச. . . (v.i.)

   எ தல்; to rise from one's seat, to get up.

     " னிவெலல்லாம் வந்தேபா  மன்னவ ென ந் ந் " (அரிச.் .  வா.37);,

எ ந் ப்

எ ந் ப்  eḻundiruppu, ெப. (n.)

   எ ந்  நிற்ைக; rising from seat getting up,

     "கால்வாய்தெ்தா  சமயெம ந் ப் " (ஆசாரக்.63);.

      [எ ந்  + இ ப் .]
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எ ந்ேதற்றம்

எ ந்ேதற்றம் eḻundēṟṟam, ெப. (n.)

   1 இ மாப்  ( ன்.);; pride, arrogance

   2.  ணி ; rashness, presumptuousness

   3. ப டத் ல் நற்க ைண உயரத்்தப்ப க (RC);, exposition, as of the host and the chalice in mass 4, கட ள் 
றப்பா ; procession, as of an idol in a Hindu temple, or the carrying of the Eucharist or an image by Roman Catholics. 

(ெச.அக.);.

ம. எ ந்ேதற்றம்

     [எ ந்  ஏற்றம்.]

எ நகரம்

எ நகரம் eḻunagaram, ெப. (n.)

   இந் யா ள்ள ஏ  நகரக்ள்; seven sacred cities of India

     " தன்னின் ேமலவாய் ட ள் ன்ற ெவ  நகரத் ள்." (கந்த : நகரப்.75);. (ெச.அக.);. கா , 
காஞ் , அேயாத் , ம ைர, அவந் ,  வாரைக, மாைய.

     [எ தகரம் →  எ தகரம்.]

எ நிைலமாடம்

எ நிைலமாடம் eḻunilaimāṭam, ெப. (n.)

   ஏழ க்  lமாளிைக; palace seven stories high.

     "இன்ன லா  ம்  ெம நிைல மாடஞ்ேசரந்் ம்" ( வக.2840);.

     "எ நிைல மாடத்  இைடநிலத் ந் " ( லப்  கார.்213);.

ம. எ நிலமாடம்.

     [ஏ நிைல → எ நிைல + மாடம்.]

எ

 
 எ  eḻunūṟu, ெப. (n.)

   எ கள்; seven hundreds (ெச.அக.);

ம. எ  க. ஏழ் . ஏ  எள்  ட. என் ரி: ெத. ஏ   ஏ நாட . ஏண் .

     [ஏ +   - ஏ  _ எ .]

எ ப்பம்

எ ப்பம் eḻuppam, ெப. (n.)

   1 எ ைக; rising getting up

   2. உயர் ; growth, height elevation. (ெச.அக.);.

     [எ  → எ ப்பம்.]

எ ப்பல்

 
 எ ப்பல் eḻuppal, ெப. (n.)

   எ ப் தல்; rousing or awakening from sleep, the act of awakening (சா.அக.);

     [எ ப்  →  எ ப்பல்.]
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எ ப்

எ ப் 1 eḻuppudal,    5. ெச. ன்றா  (v.i.)

   எ ம்பச ்ெசய்தல்; to cause or help to rise, to erect as a building

   2.  ெல ப் தல்; to  awake, rouse

     "நாைள நாேனெய ப் வ ெனன்ற ம்"

   உ ரெ்பற்ெறழச ்ெசய்தல்; to raise from the dead, resuscitate, restore of life.

     "ெமய்க் க ென ப் த ம்" (கந்த : ைள.79);.

   4. ஊக்க ண்டாக் தல்; to excite, stimulate, inspire, 

   5, கலக த யன ட் தல்; to instigate, to inflame, as the passions

   6. ஒைசெய ப் தல்; to raise, as the voice in speaking or singing, to call forth, as melody;

 from an instrument

     "சங் க ெள ப் ய நாதம்" (பாரத.ப  ெனட்.24);.

     [எ  → எ ப் .]

 எ ப் 2 eḻuppu, ெப. (n.)

   எ ப் ைக ( ன்);; rousing, waking.

     [எ  → எ ப் .]

 எ ப் 3 eḻuppu, ெப. (n.)

எ ப

எ ப  eḻubadu, ெப. (n.)

   எ பத் கைள ைடய எண்ணிக்ைக; seventy as seven tens

     "எ ப  ேகா ம் ( றள்.639);.

   ம, எ ப ;   க. எப்பத் , ஏழ்பத்  ேகாத எள்பத்;    ட. எ ப ;    . எள்ப, ஏள்ப, எரப்;   ெத. ெடப்ப , 
ெடப்ைப;பட எளவத் . [எ  + பத்  - எ ப .]

எ றப்

எ றப்  eḻubiṟabbu, ெப. (n.)

   ஏ வைகயான ற  ( ங்.);; seven kinds of births, in metempsychosis, 

ேதவர.் மக்கள்,  லங்  பறைவ, ஊரவ்ன, நீரவ்ாழ் வன நிைலத் ைண (தாவரம்); என்பன 
எ றப் களா ம்.

     "எ ைம எ றப் ம் உள் வர"் ( றள்.107);

     [ஏ  +  றப்  - எ றப்  → எ றப் .]

எ ேபா

எ ேபா  eḻupōtu, ெப. (n.)

   க ரவன் ேதான் ம் ேநரம்; time of sun rise.

     "பட்டேபா ெத ேபா த யாள்" ( ல். வாய்.2.4.9); (ெச.அக.);.

     [எ  + ேபா . ெபா  → ேபா .]

எ ம்பல்

 
 எ ம்பல் eḻumbal, ெப. (n.)

   நிலவளைவ த யன பற் ய ைகக் ப்ேப  (யாழ்.அக.);; hand-book of land-register. (ெச.அக.);.  

      [எ  → எ ம்பல்.]
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எ ம் -தல்

எ ம் -தல் eḻumbudal,    7.ெச. . . (v.i.)

எ  பாரக்்க;see elu

   ம, எ ம் க;   க எழ் ;   ேகாத எடவ்;    ட. ஒட்;    ட. ஏள்.  . எரக்ளி;   ெதேல, ேல ; ேடஞ்ஜ: 
ரா.ேத ங்க்

     [எ  → எ ப் . எ ம் தல்.]

எ மதம்

எ மதம்1 eḻumadam, ெப. (n.)

    லா ரிய க் ரிய எ வைகக் ெகாள்ைக. (நன்.11);; seven kinds of attitude of an author towards a certain 
subject அைவேய, உடன்படல், ம த்தல்,  றரத்ம் மதேமற் ெகாண்

கைள , தாஅனாட் த்தனா நி ப் . இ வரம்ா ேகா ெளா தைல ணி ,  றர் ற் ற்றங்காட்டல், 
ெதா படா.அன்றன் மதங்ெகாளல் ஆ யன. (நன் ல்); (ெச.அக.);.

     [ஏ  + மதம் - ஏ  மதம் → எ மதம்]

எ மைல

எ மைல eḻumalai, ெப. (n.)

   க ரவன் காைல ல் ேதான் ம் மைல; Eastern Mountain from behind which the sun is supposed to rise

     "எ தைல மைல ைடமணியாக" (கல்லா,19); (ெச.அக.);.

ம, எ மல.

     [எ  + மைல.]

எ மாைழ

 
 எ மாைழ eḻumāḻai, ெப. (n.)

தங்கம், ெவள்ளி, தா ரம், இ ம் , ஈயம்,  த்தைள (தா ர ம் த்த நாக ம் ேசரந்்த );, ெவண்கலம் 
(தா ர ம் தகர ம் ேசரந்்த ); ேபான்ற

     "ஏ  மாைழகள்" (உேலாகங்கள்);: 

 seven metals viz. the five ordinary metals such as gold. copper. Iron and lead, together with the two mixed metals viz. 
bronze or bell metal (a mixture of copper and tin); and tarah (a mixture of copper and zinc);  (சா.அக.);

     [ஏ  + மாைழ = ஏ மாைழ → எ மாைழ.]

எ ன்

எ ன் eḻumīṉ, ெப. (n.)

    தன்ைமயான ஏ  ண் ன்கள்; seven principal stars of ursa major, Charles Wain.

     "ைகெதா  மர  ென ன்ேபால" (நற்.231);, (ெச.அக.);.

ம. எ ன்.

     [ஏ  +  ன்-ஏ  ள் → எ ன்.]

எ

எ  eḻumuḍi, ெப. (n.)

   ெவல்லப்பட்ட ஏழரசர ் யாற் ெசய்த ேசரன்மாைல; Cera's necklace fashioned out of the crowns of seven 
conquered kings எ  ெக இய ெஞம ரகலத் " (ப ற் ப்.14.11); (ெச. அக.);.

ம. எ .

     [ஏ  +   – எ  → எ .]

எ ர

எ ர  eḻumurasu, ெப. (n.)

   அரசன  ெசலைவய க் ம் ர ; drum beaten to announce the starting of a king on a journey.

     "எ க வான்பயண ெமன்றங் ெக ர யம் த்தார"் (ேகா ற்  இரணிய.116); (ெச.அக.);.

ம, எ பற.

     [எ  +  ர .]
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எ ைம

எ ைம1 eḻumai, ெப. (n.)

உயரச்்  ( வா.); height.

ம. எ ம. க. ஏ ெக, ஏழ்ெக ஏழ் ெக: . எரெ்க, எரெ்க .

     [ஏ → எல் → எ  → எ ம:]

 எ ைம2 eḻumai, ெப. (n.)

   1. ஏ ைற றக் ம் றப் ; seven successive births

     "கல்  ெயா வற் ெக ைம  ேமமாப் ைடத் ' ( றள்,398);.

   2. எ வ

   ைகயான றப் ; seven kinds of births in transmigration

     "எ ைம ந் தான் க் க ந் மள " ( றள்.835);.

ம. எ ம.

     [ஏ  → எ  + ைம.]

வைகயளைவ

வைகயளைவḻuvagaiyaḷavai, ெப. (n.)

நி த்த ளத்தல், ெபய்தளத்தல், சாரத்் யளத்தல், நீட் யளத் தல், ெத த்தளத்தல், ேதங்க கந்தளத்தல், 
எண்ணியளத்தல் ஆ ய ஏ வைகயான அளைவ ைறகள் (ெதால். எ த் 7, உைர);: seven ways of 
measuring (ெச.அக.);.

     [ஏ  + வைக + அளைவ]

வாய்

வாய்ḻuvāy, ெப. (n.)

   1. ேதாற்றம்; beginning. origin source.

     "எ வா வா லாதன" (ேதவா. 292.5);.

   2.  தல்; first

     "எ வா கத்  ெலா  லம் " ( காளத். . காள1);.

   3.  தல் ேவற் ைம; nominative case.

     "எ வா  ரி ல் ெபயேர" (நன். 295);.

   4. க த்தன்;     [எ  + வாய் - எ வாய் (ேதான் தல்);.]

  வாய்2ḻuvāy, ெப. (n.)

   1.கட் ன் கம்; point of an abscess.

   2.  ளம் டம்; to place wherefrom anything rises.

   3.  ழ் எ டம்; the place from which the pus of an abscess approaches the surface. (சா.அக.);

     [எ  + வாய்.]

வாெய ஞ்சனி

வாெய ஞ்சனிḻuvāyeḻuñjaṉi, ெப. (n.)

பத்தா வ  நாண் ன், ெகா கம்.(மகம் ( வா.);, 10th nakşatra (ெச.அக.);.

     [எ வாய் + எ ம் + சனி.]

வான்

 
  வான்ḻuvāṉ, ெப. (n.)

    ழக் த் ைச; The East as the place of sun rise opp to ப வான். எ வான் ெதாடங் ப் ப வான் மட் ம். 
(ெச.அக.);.

     [எ  → எ வான்.]
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-தல்

-தல்ḻuvudal, ெப. (n.)

   5.ெச. ன்றா  (v.t.);

   1. எழசெ்சய்தல்; to cause to rise, raise.

     "எ ஞ் ப் " ( லப்.15.215);.

   2. ஒைச ெய ப் தல்; to produce or cal forth sound

     "எ ம் ர " ( ளா.க யான. 248);.

   3. இைசக் க  னின்  ஒ ெயழச ்ெசய்தல்; lo produce musical note, சாத் யா ெழ உம் 
(ேசனா.உைர);.

     [எ  → எ . எ தல்.]

ள்

ள்1ḷ, ெப. (n.)

   1. எண்ெணய்த ம்  க ப் நிற மற் ம் ெவண்ைம நிற ைடய ைத வைக; sesame, a plant 
cultivated for the oil obtained from its seed, Sesamum indicum.

     "எட்பகவன்ன ைமத்த" ( றள்,889);.

   2. எட்  க  ைதகளின் நீள ள்ள ம் எள்ளள  எனப்ப வ மா ய கச் ய நீட்டலள ; small 
linear measure

   3. எட்  க ைதகளின் எைட ைடய ஒ  ற்றள  ( ன்.);; a weight of 8 mustard seeds

   ம. எள்;   க. எள், எள் ;   ேகாத எண்;    ட எள்ளி;    . எண்ெம;ம வ,  .  வல்,

எள்ளின் வைகைகள்:

   1 காெரள் (Black gingüi);

   2  வப்ெபள் (Red gingill);

   3. ெவள்ைளெயள் (White gingili);

   4. காடெ்டள் (wild gingill);

   5.  ம ெலள் (Peacock gingні);

   6. ேபெயள் (Bitter gingll);

   7. காட் ம ெலள் (Wild peacock gings);

   8. மைலெயள் (Hill girgill);

   9.  ற்ெறள் (Small variety gingii);.

எள்

எள்2 eḷ, ெப. (n.)

   இகழ்ச் ; reproach, censure condemation

     "எள் ய க மம் ேநரந்்தா ளிவள்" (கம்பரா.நகரநீ்.109);.

   ம. எள் ;   க. எள், எள் ;    ட. எள்ளி; . எண்ெம' ெத. ெத க வ் ,

     [இன் → எள்.]
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எள்

எள் 1 eḷkudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   இகழ்தல்; to despise, sight

     "எள்க ன் … ஈசைனவ பா  ெசய் வாள்' (ேதவா.1049.10);.

   2. அஞ் தல்; to lear

     "எண் ைசேயா  ெமள்க" ( வக.1749);.

   3. ஏய்த்தல்;   10 deceive

     "ஓர ்பாலகன்வந் ெதன்மகைள ெயள் " ( வ்.ெபரியாழ்.3.7.4);.

     [எள் → என் . எள் தல்.)

 எள் 2 eḷkudal,    7.ெச. . . (v.i.)

   1.  தல் to be bashful, to hesitate.

     "ப வந்  ெமன்ெறள் ேம" ( க்ேகா.92);

   2. வ ந் தல்; to be in difficulty

     "ெசங்களம் பற் நின் ெறள்  ன்மாைல"  ( வ்.இயற்.  த்,77);.

     [இல் → எல் → எள் → எள் .]

எள்ெநய்

 
 எள்ெநய் eḷney, ெப. (n.)

   எள்ளி ந்  வ தெ்த க் ம் நல்ெலண்ெணய்; gingili oil (சாஅக.);

   ெத.  ென;   ம. எள்ெளண்ண;க. எள்ெளண்ெண.

     [எள் + ெநய்.]

எள்ள

எள்ள eḷḷa, இைட (part) 

ஓர ்உவம : 

 adverbial word of comparison

     "எள்ள ைழய…. பயனிைல வமம்" (ெதால்,ெபா ள்,289);. (ேவ.க.20);.

     [எள் → எள்ள.]

எள்ளல்

எள்ளல் eḷḷal, ெப. (n.)

   இகழ்ச் ,  ைறவாய் ம ப் டல்; reproach, laughing to scorn,

     "எள்ளி ளைம

ேபைதைம மடெனன் ….. நைகநான்ெகன்ப" (ெதால் ெபா ள்.252);.

     [எள் → எள்  → எள்ளல்.]

எள்ளள

 
 எள்ளள  eḷḷaḷavu, ெப. (n.)

, எள்ளின் அள : of the size of weight of a sesamum seed, very little

ம வ, எள்ளிைட எள் ைட எட்பக : ம. எள்ளள : க. எள்ளத்

     [எள் + அள .]

எள்ளள ம்

எள்ளள ம் eḷḷaḷavum,     . .எ. (adv.  தள ம்; not even a little, not even as much as a sesamum seed,

     "யாெள மகந்ைததா ெனள்ளள  மாற ைல" (தா , ஆனந்த9);.

     [எள் + அள  + உம்]

117

www.valluvarvallalarvattam.com 6492 of 19068.



ள்ளற்பா

ள்ளற்பா ḷḷaṟpāṭu, ெப. (n.)

   இகழ்ச் ; scom, reproach.

     "எள்ளற்பா ள்ளிட் ெடல்லாம்" ( வக. 2799);.

     [எள்ளல் + பா .]

எள்ளிைட

 
 எள்ளிைட eḷḷiḍai, ெப. (n.)

   எள் ைதயள ; merest lrifle.

ம. எள்ளிட

     [எள் + இைட இைட = அள .]

எள்

எள் 1 eḷḷudal,    6.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. இகழ்தல்: lo ignore, disregard

     "உ கண் ெடள்ளாைம ேவண் ம்" ( றள்.667);.

   2. இகழ்ந்  நைகத்தல் ( வா.);; to ridicule, deride, laugh at

   3. ஒப்பபாதல்; to be equal, similar எ வான ெமள்ளினன் ற உம். (ெதால்,ெபா ள்.289.உைர);.

ம. எள் க

     [எள் → எள் .]

 எள் 2 eḷḷudal,    6.ெச. ன்றா , (v.t.)

   தள் தல் (யாழ்.அக.);; to omit discard.

ம. எள் க.

     [இள் → எள்- எள் .]

எள் ண்ைட

 
 எள் ண்ைட eḷḷuṇṭai, ெப. (n.)

எள் ண்ைட பாரக்்க;see ellurundai.

   ம. எள் ண்ைட;க. எள் ண்ெட

     [எள் ண்ைட → எள் ண்ைட)

எள் ந்தண்ணீ
ைற-த்தல்

எள் ந்தண்ணீ ைற-த்தல் eḷḷundaṇṇīrumiṟaittal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   நீத்தாரக்டனி த்தல்; lo offer water with sesame seeds on sacrificial grass to the spirits of the dead

ம, எள் நீர.்

     [எள் ம் + தண்ணீ ம் + இைற.]
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எள் நர்

எள் நர ்eḷḷunar, ெப. (n.)

   இகழ்பவர;் scomers revilers

     "எள் நரக்ள் சாய' ( வக.847);.

ெமலாம் யாம்" (ைசவச.பா .7);.

   9.  ல் ெத தல்; to snap, as a carpenter's line for making board.

     "எற் ல்ேபான் ' (ைநடத.சந் ேரா.33);. 10 எ ப் தல் ( வா.);;

 to raise.

ம. எற் க

     [எ  → (எ ); → எற் .]

எற்

எற் 2 eṟṟudal,    5.ெச. ன்றா , (v.t.)

   எ த்தல்; to lift

 take,

     "எற்  வயவ ெர ய தல் ளந் " (களவ .23);.

     [எ  → எற் .]

 எற் 3 eṟṟudal,    10.ெச. . . (v.i.)

   1. நீங் தல்; to

 Cease.

     "இைடக்ெகாட்  ெனற்றா மந்த ம்"

     ( றள்.663);.

   2. இரங் தல்; to feel compassion

     "எற் ய காத னா ைசத்தாள்." (தஞ்ைசவா.224);.

ம. எற் க.

     [இல் → எல் → எ  → எற் .]

 எற் 4 eṟṟu, ெப. (n.)

உைதத்தல், அ த்தல், தள் தல் 

எற் ண்( )-தல்

எற் ண்( )-தல் eṟṟuṇṇudal,    12.ெச. . . (v.i.)

   ஏ யப்ப தல்; to be tossed about 

இ ைனெய ந் ைர  ெனற் ண் . (தா .ேதேசா.2);.

     [எல் +   -எற்  + உண்.]

எற் ல்

எற் ல் eṟṟunūl, ெப. (n.)

மரம க்கப் ேபா ம் ல் carpenter's line for marking a board

     "உ ரே்பாழ்தர ்ெகற் ல்ேபான் ந்த ." (ைநடத.சந் ேரா.33);.

ம. எற்  ல்.

     [எற்  +  ல - எற் ல் (ெத க் ம் ல்); எற் தல் = கா அல்ல  ைம தட ய ைலக் ேகா  
வதற்காக மரத் ல் ேமல் ைசத் த் ெத த்தல்.]
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எற் ப்பணிக்கன்

 
 எற் ப்பணிக்கன் eṟṟuppaṇikkaṉ, ெப. (n.)

சலைவத் ெதா லாளி washerman (ேசரநா.);.

ம. எற் பணிக்கன்

     [எற்  + பணிக்கன் - எற் ப்பணிக்கன் எற்  = அ த்தல் ைவத்தல், பணிக்கன் = பணியாளன்.)

எற்ேற

எற்ேற eṟṟē, இைட (int.)

எற் 3 பாரக்்க;see erru

     "கற்றெவலாம் எற்ேற இவரக்்  நாெமன் " (நீ ெந .);.

     [என் +  - எற்  + ஏ-எற்ேற. ஏகாரம் னா ைடசெ்சால்.]

எற்ைற

 
 எற்ைற eṟṟai,     .ெப. (interpron.) என் ; when (யாழ்.அக.).

     [என்  + ஐ = என்ைற → எற்ைற.]

எற்ைறக் ம்

எற்ைறக் ம் eṟṟaikkum,     . .எ. (adv) எப்ெபா ம், என்ெறன்ைறக் ம்; for all time, for ever

     "எற்ைறக்  ேமேழழ் ற க் ம்"  ( வ். ப்பா.29);.

     [என்  → என்ைறக்  + உம் – என்ைறக் ம் → எற்ைறக் ம்.]

எற்ேறா

எற்ேறா eṟṟō, இைட (int) எற் 3 பாரக்்க;see  erru3

     "ெப நைகயா ெபற்றாெளன்( ); எற்ேறாமற் ெறற்ேறா மற் ெறற் " (தனிப்பா.1,109,49);.

     [எற்  + ஒ - எற்ேறா.]

எற்ேறாற்றம்

 
 எற்ேறாற்றம் eṟṟōṟṟam, ெப. (n.)

   எ ஞா ; Sunrise (சா.அக.);.

     [எல் + ேதாற்றம் - எற்ேறாற்றம் எல் = ஞா , க ரவன்.]

எறட் -தல்

எறட் -தல் eṟaṭṭudal,    5.ெச. ன்றா , (v.t.)

    ைறத் தல்; to radiate, cast forth.

     "சந் ர ைடய ரணங்களா னைவ ெந ப்ைப ெயறட் ச் "' ( வ்.ெபரிய . 8.5.3.வ்யா);.

     [இைற → இறட்  → எறட் ]

எறவன்

 

 எறவன் eṟavaṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைகெநல்; a kind of paddy. (ேசரநா.);.

ம. எறவன்.

     [எறவன் = எரங்காட் ல் ைள ம் ெநல்.]
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எ

எ 1 eṟidal,    2.ெச ன்றா . (v.t.)

    ெய தல்; throw, cast, fling, discharge, huri,

     "கல்ெல ந் தன்ன" (நால .66);.

   2. ெவட் தல்; to hack, cut into pieces.

     "எ ந்  களம்ப த்த          ேவந் ேவள்' ( றநா.19,12);.

   3. அ த்தல்; to chop, as mutton,

     "எ க ற் "  (ப ற் ப்.18.2);.

   4.  த்தல்; to shiver into pieces, smash.

     "கதெவ யாச ் வந் ராஅய்" ( றநா.4.10);.

   5. ப த் தல்; topick as owers

     "எ யார ் ங்ெகான்ைற ேனா ம்" (ேதவா.1895);,

   6. அ த்தல்; to destroy.

     " ம்ெப ந்தன் " ( ெவ.18);, 7 அ த்தல்;

 to  beat, as a drum,

     " வைர நின்ேறெய ய பைற ைன'

     " (நால .,24);. 8, அைறதல்;

 to drive, as a nail.

எ கண்

 
 எ கண் eṟigaṇ, ெப. (n.)

   ஒரப்பாரை்ல; side-glance,  flirting glance.

ம. எ கண் .

     [எ  + கண்.]

எ கண்ணன்

எ கண்ணன் eṟigaṇṇaṉ, ெப. (n.)

   1.  னப்பவன்; one who frowns, an angry man

   2. உற்ற ேநாக் பவன்; one who ogles;

ம, எ கண்னன்.

     [எ  + கண்ணன்.]

எ கால்

 
 எ கால் eṟikāl, ெப. (n.)

   ேமா ங் காற் ; violent wind

     [எ  →  எ  + கால்.]

எ கா

 

 எ கா  eṟikāli, ெப. (n.)

   உைதகால்மா , பால்கறக் ம் ேபா  உைதக் ம் மா ; cow that kicks

     [உைத + கா  – கால் + இ - கா  = கா ைடய .] 
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எ சச் ர்மலாட
னார்

 

 எ சச் ரம்லாடனார ்eṟiccalūrmalāḍaṉār, ெப. (n.)

   கைடக்கழகக்காலப் லவரக்  ெளா வர;் bard of Sangam age.

     [இைறசச்ல் + ஊர ்– இைறசச் ர ்→ எ சச் ர ்= மைழசச்ாரல் ந்த ஊர ்மைல + நாடன் → ஆர.் 
மைல நாடனார ்மலாடனார.் மைலநா  → மலா  (ம .உ);.]

எ ப்

எ ப்  eṟippu, ெப. (n.)

   ஒளிர் ; lustre, brightness, glitter

     "எ ப்ெபா ந்தாங் க க்கன் க் " ( க்ேகா.218);.

   2. க ெவ ல் ( ன்.);; hot sun.

ம. எ ப்

     [எல் → எரி → எ  → எ ப் .]

எ ப -தல்
எ ப -தல் eṟibaḍudal,    20.ெச. . . (v.i) ஒ க்கப்ப தல்; to be rejected, cast off. எ பட்ட ெபா ள்.

     [எ  ப  ( . .);.]

எ பைட

எ பைட eṟibaḍai, ெப. (n.)

    ம் ெகாைலக்க , ைக பைட; missile,

     "ஆன்றைம ெய பைட ய வத் " (கம்பரா.கரன்வைத.52);.

     [எ  + பைட. பைட = பைடக்கலம், ெகாைலக்க .]

எ பத்தநாயனார்

எ பத்தநாயனார ்eṟibattanāyaṉār, ெப. (n.)

அ பத்  ன்  நாயன்மா ள் ஒ வர ்(ெபரிய );. 

 canonized Salva Saint, one of 63.

     [எ  + பத்தன் + நாயனார.்]

எ பாவாைட

எ பாவாைட eṟipāvāṭai, ெப. (n.)

ெதய்வங்க க்  ன் ம் ெபரிேயார ் ன் ம் ம் பாவாைட  (ேகா ேவா.88);: 

 cloth waved before an idol or a great person, as an act of reverence.

     [எ  + பாவாைட.பா + ஆைட - பாவாைட =  ரித்த ஆைட.]

எ மணி

 
 எ மணி eṟimaṇi, ெப. (n.)

   ெகாட்  ஒ ெய ப் ம் வட்டத்தகட்  ெவண்கல இைசக்க ( ங்);; gong for striking the hours, also used 
intempesindaily worship

     [எ  + மணி.]

எ யாலம்

 
 எ யாலம் eṟiyālam, ெப. (n.)

எண்ெணய் எ க்க உத ம் ன் வைகக ெளான்  

 a kind of fish from which oil is extracted. (சா.அக.);.
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எ ட்

 
 எ ட்  eṟiyīṭṭi, ெப. (n.)

    ைன ல் ரை்மயான இ ம்பாணிைய ைடய நீளக்கம் ; javelin lance.

ம வ,  ந்தம்

     [எ  + சட்  - எ ட் .]

எ ப்

 
 எ ப்  eṟiyuppu, ெப. (n.)

கல் ப்  ( .அ.); rock-salt.

     [எ +உப்  -எ ப்  = ெவட் ெய க் ம் உப் .]

எ வல்லயம்

 
 எ வல்லயம் eṟivallayam, ெப. (n.)

    ற்  எ ம் கற்காலக்க , வைளத , ( ன்);; boomarang, that is hurled opp to  த் வல்லயம்.

     [எ வல்லயம் என்ப  பழந்த ழர ்பயன்ப த் ய ஆத் ேர ய மராங் வைளத  ேபான்ற . எ  + 
வல்லயம் - எ . வல்லயம் ெய ந்  ெகால் ம் பைடக்கலம் ைக பைட எளப்ப ம். பைடக் 
கலத்ைதக் ைக ல் இ கப் பற் ய வாேற பைகையக் த் க் ெகால் ம் பைடக்கலம் த் வல்லயம் 
(ைக டாப்பைட); எனப்ப ம்.]

எ வைளயம்

 
 எ வைளயம் eṟivaḷaiyam, ெப. (n.)

   சக்கரப்பைட ( ன்.);; discus, used as a missile.

ம. எ வளயம்.

     [எ  + வைளயம்-எ வைளயம், வடெமா யாளர ்இதைனச ்சக்கரா தம் என்பர.்]

எ வாள்

எ வாள் eṟivāḷ, ெப. (n.)

எ ந்  ேபாரிட ஏந்தாக இ க் ம் க : 

 a kind of missile (ேசரநா.);.

ம. எ வாள்.

     [எ  + வாள்.]

எ வாள்

எ ம்  அபmb. ெப. n எ ம் , n எ ம்  யைளயற் ம்பல் ைனய' ( ந்-12);.

ம. எ ம்  உ ம் . க. இ . எ ப.

எ ம்

எ ம் 2 eṟumbi, ெப. (n.)

யாைன ( வா.);. elephant

     [இறம்  →  எ ம்  → எ ம் . இ ம்  = வ ைம.]

எ ம்

எ ம்  eṟumbu, ெப. (n.)

நான்  ற கைள ைடய , ச் னப் ரி ல் ஓயா  உைழப் ல் இ க் ம் ஓர ் ற் ரி: ant 
emmet

     "எ ம் சா ம்  மர ன்... ப " (ப ற் ப்.30:38);.

   ம. எ ம் ;   க. இ ம்ெப இ ெவ:  ட உ ;பட இ ப்

     [எல் → எ  தாக் தல், ெகாட் தல், க த்தல்) எ  → எ ம் .]
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எ ம் ப் ற்

 
 எ ம் ப் ற்  eṟumbuppuṟṟu, ெப. (n.)

   எ ம் னி ப் டம்; habitation of ants (சா.அக.);.

     [எ ம்  +  ற் .]

எ ம்  ங்

 
 எ ம்  ங்  eṟumbuviḻuṅgi, ெப. (n.)

எ ம்ைப ங் ம் ஒ ரி: an eater (சா.அக.);

ம. எ ம்  னி,

     [எ ம்  +  ங் ,]

எ ம்

எ ம் eṟum, ெப. (n.)

   1. வ ைம; strength, might

     " ைலந  ெல ழ்த்ேதாேளாச் " (ெதால்,ெசால்.388, உைர.);.

   2. மரத்தண் .(தண்டா தம்); ( ங்);; club

   3.  ண்(அக.நி.);; pillar post

   4. ெசந்நிறப் ைடய ஞ் நிலத்  மரவைக; hill tree with red flowers.

     "காெல ெழாள் " (ஐங் .308);.

ம. எ ள்.

     [உ  → எ  → எ ழ். எ ழ் = வ ைம,  ண்ைம.]

எ ழ்வ

எ ழ்வ  eṟuḻvali, ெப. (n.)

   . In 1  ந்த வ ைம; great strength:

     "இ ம் னாற் ன்னியன்ன ெவ ழ்வ  ழ த் ேதாளார"் ( வக.785);.

   2.  க்க வ ைட ேயான்; mighly hero,

     "எ ழ்வ  ைரத்த மாற்றம்" ( வக.1723);.

     [உ . → எ  → எ ழ் + வ  - எ ழ்வ  = எ ழ்மரத்ைத ேபான்ற வ ைம.]

எ ழம்

எ ழம் eṟuḻm, ெப. (n.)

எ ழ் பாரக்்க;see erul.

     "எரி ைர ெய ழம்" ( ஞ் ப்,66);.

     [எ ழ் → எ ழம். எ ழம் = எ ழ் மரம்.]

எ

எ  eṟuḻi, ெப. (n.)

   பன் ; pig

     "காெத ற் ெற ேவந் தன்" ( ைள.பன்  ைல-26);.

     [உ  → எ  → எ ழ் → எ  (தாக் க் ெகால் ம் இயல்  ைடய பன் );.]

எேற

 
 எேற eṟē, இைட (part) இேற பாரக்்க;see ire

     [இேற → எேற.]
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என்

என்1 eṉ,    க. னாஎ. (inter.adv) என்ன; Why wherefore? நீ வந்தெதன்? - இைட (int) ஒரிகழ்ச் க் ப்  ( ங்);

 exclamation expressive of contempt – இைட. (part); எ  அல்ல  எைதெயனப் ெபா ள்ப ம் இைடசெ்சால்;

 particle having the force of whatever, whichever.

     "என் ைடய ேர  லர"் ( றள்.430);.

ம. என்.

     [எவன் → என்.]

 என்2 eṉ, ெப. (n.)

   ெவளிப்பட்ட தவசக் க ர;் grown corn.

ெத. என் .

     [எல்-என் = ெவளிப்ப தல், ேம யரத்ல். ெபா ேதாைக  ந்  டை்டயாய் ெவளிப்பட்ட தவசக் 
க ர)்

 என்3 eṉ, ெப. (n.)

   1. தன்ைம ஒ ைம ன் ேவற் ைமய  (நன்.331);; oblique form of the 1st per sing pron. நான் or யான், 2 ஓர ்
அைச (யாப்.74.உைர.); expl ending in nilal-mandila-āśiriyappa

   ம. என்;   க. என்;   என் , ெயன். நன்;   ேகாத என்;    ட. என் ட என் . என். என: ெத நா. நன்;   ெகாலா. 
அன்;   நா. அன் பர.் அன்;   கட அ ;   ேகாண். நா.  . நா.  . நா.  . எங்க;மால். என்க.  ரா. கன்.

     [நான் → நன் → அன் → என்.]

என்( )-தல்

என்( )-தல் eṉṉudal,    14.ெச. ன்றா , (v.t.)

   என்  ெசால் தல்; to say, ute express,

     "என்னா மர ன ெவனக் த ம்" (ெதால்,ெசால்.422);.

   க. அன்  பட என் ;ெத அ .

     [அல் → எல் → என் → என்  - நாக் ட் க் ர யரத்் ப் ேப  அல் தல் =  ன் தல்,  ைடதல், 
ெபா த் ப் ேப தல்.]

என்ைக

என்ைக eṉkai, ெப. (n.)

   என்  ெசால் ைக; saying that

     "அ லெமல்லா மவெனன்ைக" (கந்த :ேம .26);.

     [என் → என் தல் = ேப தல், என்  + ைக = என் ைக → என்ைக.]

என்ப

என்ப1 eṉpa, ெப. (n.)

   என்  ெசால்வன; what are said to be, being said that

     "எண்ெணன்ப ேவைனெய த் ெதன்ப" ( றள்,392);. [எள் + ப - என்ப. என்பர ்என்பதன் கைடக் ைற. 
'அர'்.பலர ்பா ர, 'ப' பலரப்ா  என்ப  ெபா ந்தா .]

 என்ப2 eṉpa,    இைட (part) அைசசெ்சால் (ெதால், ெசால். 298இ உைர,); expletive.

     [என் + ப - என்ப. இைசநிைறக் ம் ெசால்லாகவந்  அைசச ்ெசால்லா ற் .]

என்ப

என்ப  eṉpadu, இைட. (part.)

   1. நன் ைரத்தற்கண்ண ம் இ த்தற்கண் ம் வ ம் அைசநிைல (ெதால். 
Qamā);.280,ேசனா.);; expletive word used to express either approval or disapproval of a statement.

   2. சாரந்்  நின்  ெசால் ன் ெபா ைள ணரத்் ம் ரி ல் 
அைசநிைல(ெதால்.ெசால்.282,உைர.);; expletive word used as an adjunct and having more attributive force.

     [என் + ப் + அ  – என்ப . ெதாடரில் ெபா ள் நிைறக் ம் ெசால்லைசயாக வந்  அைசநிைல 
யா ற் .)
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என்பவன்

 
 என்பவன் eṉpavaṉ, ெப. (n.)

என்பான் பாரக்்க;see enbản

     [என் + ப் + அவள் - என்பவன்.]

என்பான்

என்பான் eṉpāṉ, ெப. (n.)

   1 என்  ெசால்பவன்; he who says

     "வள் வ ெனன்பாேனார ்ேபைத." (வள் வமா.8);.

   2. என்  ெசால்லப்ப பவன்; he who is sald to be

     "இல்வாழ்வாெனன்பான்" ( றள்-41);.

     [எள் → ப் + அவன் = என்பவள் → என்பான்.]

என்

என் 1 eṉpittal,    4.ெச. ன்றா  (v.t.)

   ெசால்லச ்ெசய்தல்; to make one speak or prove, as a statement அைத அவன் வா னாேல என் ப்ேபன் 
(யாழ்ப்.);.

ெத. அனி ன்க

     [என் → என்  = ெசால்லசெ்சய், ெவளிப்ப த் .]

என் 2-த்தல் 4.ெச. ன்றா . (v.t.);

    கழ்ெப தல்; to cause to be known to proclaim.

     "என் ெசால்லால் யான்ெசான்ன இன்க  ெயன் த் " ( ல்.  வாய்,7,9,2);.

     [என் → என்  (ெசால்லச ்ெசய்,  கழ்);.]

என் யல்

 
 என் யல் eṉpiyal, ெப. (n.)

   எ ம் ன் இயல் கைளப் பற் க் ம் ல்; that branch of science which treats of the nature of bones and bony 
tissues - Osteology (சா.அக.);.

     [என்  + இயல் - என் யல்.]

என்

என்  eṉpili, ெப. (n.)

     (நாம ப);; worm devoid of bones

     "என் லதைனெவ ல் ேபாலக் கா ேம" ( றள்,77);.

     [என்  + இ  – என் . இல்  → இ  (இல்லாத );

என்

என் 1 eṉpu, ெப. (n.)

   1. எ ம் ; bone

     "என்  ைநந் " ( வாச. 4,80);.

   2. உடம் ; body.

     "ஆ  ரக்் ெகன்ேபா ையந்த ெதாடர் " ( றள்,73);.

   ம. எ ம் . எ ம் : க. எ ம் ; ட. எ ம் : ெத. எம் . எம் க.

     [எல் +   - என்  ' ' பண் ப் ெபயரீ .]

என் 2 அம்  ெப. n);  ல் (அக.நி.);. grass,

 என் 3 eṉpu, ெப. (n.)

    ; tiger (ஆஅக.);
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என்மனார்

என்மனார ்eṉmaṉār, ெப. (n.)

   என்  ெசால் வார;் It is said so.

     "கந்த வ வழக்கம் என்மனார ் லவர"் (இைறய-1);

என்ற

என்ற eṉṟa, இைட (part) ஓர ்உவம வாய்பா  adjectival expression signifying comparison, வாெயன்ற, பவளம் 
(ெதால்,ெபா ள்.286,உைர.).

     [என் - என்ற (ெப.எ); எனக் றப்பட்ட என் ம் ெசால்லாட ்ஒத்த தன்ைமக்கா  உவம வாய்பாட்  
இைடச ்ெசால்ல.  ற் .]

 என்ற2 eṉṟa, ெப. (n.)

   எந்த நாள்; what day, when, wha ttime:

     "இன் ெகாலன் ெகாெலன் ெகாெலன்னா ' (நால .36);.

   ம. என் ;   க. பட எந் ;   ேகாத. எந்த;்    ட. எத் ன்;    ட. எக்க;    . ஏனி;   ெத. எ , எப் , 
என்ன ;   பர.் எதாட், எதெ்தல்;   கட. எெசன்ட;   ெகாண். எசன்;    . எெசக;    . எெசல்; . எகாெக.

     [எ- ஞான்  - எஞ்ஞான் - என் . ஞான்  = ெபா )

என்றவன்

என்றவன்1 eṉṟavaṉ, ெப. (n.)

   க ரவன்; sun.

     "என்றவள் மதைலேய ம்" (பாரத.ப ேன.102);.

என்றவன

என்றவன2 eṉṟavaṉa, ெப. (n.)

   என்  யவன்; on who said so

     [என்ற + அவன் - என்றவன்.]

என்றா

என்றா eṉṟā, இைட (part) 

ஓெரண்ணிைடசெ்சால் 

 numerical connective particle

     "உப் ற் க ற் ெனன்றா" (ெதால்,ெசால்.73);.

      [என்  → என்றா (என்றா ன்ற);.]

என்றால்

என்றால் eṉṟāl, இைட (conj.)

   1. என்  ெசால் ன் if (it is); said so.

   2. ஆனால் (அப்ப );; f (it is); so.

   ம. என்னால்;   க. எந்தெர;   ெத. ஐெத;பட, எந்தெல.

     [என்  + ஆல்.]

என்றா ம்

என்றா ம் eṉṟālum, ெப. (n.)

 though, (it is said so);.

   2. ஆ ம்; though (is so);, notwithstanding

     "உட  ந ங்காநின்றா ெரன்றா ம்" (கம்பரா.ைதல.71);.

   ம. என்னா ம்;என்னா ம்.

     [என்  + ஆல் + உம்.]
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என் . ேனார்

என் . ேனார ்eṉṟisiṉōr, ெப. (n.)

   1. என்  ெசான்னவர;் it is said so.

   2. என்  ெசால்ேவார;் those wouk say so.

     [என்  +இ ன் +  ஒர ்- என் . ேனார.் 'இ ன்'  ைண ைக யா  இடவழக்  ேவ பா களால் 
இறப் ம் எ ர் ம் ட ்வ த ம் அைசநிைலயாக வ த ம் உண் .]

     [என்  → என் ய.]

என்

என் 1 eṉṟu,  . .எ. (adv)

   1. எதற்காக (ஈ .7.9.2); what for

   2. எப்ப ; in what way, how, by what means

     "என் ய ெவன்னில்" (ஈ .4.10.11);.

     [என்  → என் ய]

 என் 1 eṉṟu,    , இைட (part) 1, என்  ெசால் ; relative part ending a quotation and connecting it with the following part 
of the sentence.

   2. alsoar, Quun  ப் , இைச, பண்  எண் என்ற ெபா ள் பற்ற வ ம் இைடசெ்சால் 
(ெதால்.ெசால்.261.உைர.நன் 424);; in special or elliptical constructions, in which it is used as a connective part (a); 
between verbs, a

     "நைரவ ெமன்ெறண்ணி" (நால .11);. (b); betweern noun and a pronoun, as in பாரிெயன் ெறா வ ளன்

   3. ஒ  ெசால்லைச; expletive, 

க யாணத் க்ெகன்  பணம் ைவத் க் ேறன்.

   ம. என் ;   க. இந் ;பர ்என். எத்த.

     [என் → என் .]

என் ம்

 
 என் ம் eṉṟum, ெப. (n.)

என்ைறக் ம் பாரக்்க;see erakkum

     "என் ந்தான் இவ்வைகேய இடர ்ெசய் ன் ர"் (அப்-ேதவா);. ம. என் கம்;

க. எந் ம்.

     [எஞ்ஞான் ம் → என் ம்.]

என் ன்ைம

என் ன்ைம eṉṟumiṉmai, ெப. (n.)

   ஒ  ேபா ல்லா ைமையத் ெதரி க் ம் இன்ைம ( . .அளைவ.1. மைறஞா);; negation of an impossible 
thing as in the hare has horns never existing

     [என்  + உம் + இன்ைம.]
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என் ழ்

என் ழ் eṉṟūḻ, ெப. (n.)

   1. க ரவன்; sun "என் ழ்மா மைல மைற ம்" ( ந்-215);.

   2. ெவ ல்; sunshine.

     "என் ழ் நின்ற ன் ெக  நன்னாட் " ( லப்.14, 121);.

   3. ேகாைடக் காலம்; summer.

     "என் ழ் வா வ றல்ேபால" ( றநா.75);.

   4. காற்  (அக.நி.);. wind.

     [என் ழ் = ஒளி ெவப்பம் ந்த க ரவன், பகல், ெவ ல், எல் + ஊழ் - எல் ழ் → என் ழ். எல் = ஒளி 
க ரவள். ஊழ்த்தல் =  தல், அ கரித்தல், ற் எ த் ப்ேப .) ]

என்ைறக்

என்ைறக்  ēṟueṉṟaiggu,     . .எ. (adv) எந்நாள்; what day when

     "அல்லெலா வ ெதன்ைறக் " (தா .பரா. 305);.

   க. யாவாக, ஆவாக;பட ஏ வ,

     [என்  → எள்ைற +  .]

என்ைறக் ம்

என்ைறக் ம் eṉṟaikkum,  . .எ. (adv)

   1. எக்காலத் ம்;   2. ஒ  நா ம்;   3. ஒ  ெபா ம்; even once, at any time.

   ம. என்ேனக் ம்;   க. எந் ;பட ஏ

     [என் → என்  → என்ைற →   + உம்]

என்ன

என்ன1 eṉṉa,  .ெப. (Interpron)

   1. யா ? What

   2. என்ன பயன்; tenseless verb signifying what avail.

     "என்ன ேபா த் ம் என்ன" (தா .ேதேசா.7);.

   3. எத்தைகய; of what kind. ( . .84);.

   ம. என்ன;   க. எந்தா, என்ன;   ேகாத என ட. இன்;    ட. என்னெத. என்ெத;    . எஞ் ;   ெத. ஏ , 
ஏலா ;   ெகாலா, எண்ேடாவ்;   பர.் எத்னி;பட ஏன.

     [எள்_என்ன.]

 என்ன2 eṉṉa,    இைட (part) ஒர ்உவம உ ; sign of comparison.

     "அ த்ேதரல ெரன்ன லஞ் வனின் ைனய ெரன்னின்" ( க்ேகா.216);.

     [அன்ன → என்ன.]

என்னணம்

என்னணம் eṉṉaṇam,     . .எ. (adv) எவ்வைகயாக; how, in what manner.

     "என்னணஞ் ெசன்றனள்" ( க்ேகா.231);.

     [என்ன + வண்ணம் - என்ன வண்ணம் → என்னணம்.]

என்ன

 

 என்ன  eṉṉadu,     .ெப. (pron) எ ; what, நீ என்ன  ெசால் றாய். (ெச. அக.).

ம. என்ன .

     [என் + அ  = என்ன  (எத்தைகய );.]

என்ன ம்

என்ன ம்1 eṉṉadum,     . .எ. (adv.)  ம்; even a little

     "என்ன  உம் க மரந் த தேலாம் " ( றநா 57);.

     [என் → எைன → எைனத்  → எைனத்  + உம் - எைனத் ம் →  என்ன ம்.)
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என்னர்

என்னர1் eṉṉar,    ெப. (pron) யாவர;் who?

     "அ ந்ெதா ைடச ் த் ர மதைன ெயன்னேர யளந்த  பவர.்" (இர க் .196);.

     [என் → என்னர.்]

 என்னர2் eṉṉar,     .எ. (adv)  ம்; even a little

     "என்ன ங் க தான்" (ெப ங்,நரவான2,41);.

     [என் → (எைள); → எைனயல் → என்னல் → என்னர ்+ உம்.]

எைனயல்

எைனயல்1 eṉaiyal,  னா .ெப. (interpron).

   1. யாவன்; who?

   2. எப்ப ப்பட்டவன்; what kind of a man

     "நீத்ேதா ெரன்னவர ்தங்கட்ேக ம்" (கந்த .  ர ஞ்:4);.

     [எவள் → என்னவன்.]

என்னவன்

என்னவன்2 eṉṉavaṉ,    ெப. (n) எனக் ரியவன் எனக் ற்றவன்; one who is mine, my friend.

     "croal வன்ன ைகப் ண் மாரப்கஞ் ேசரக்க ' (மைறைச.94);.

     [யான் → என் + அவன்.)

 என்னவன் eṉṉavaṉ,  who, what person

ெத. எவர, எவ .

     [எைன + அவன் – எைனயவன் → எைனவன்.]

என்னன்

என்னன் eṉṉaṉ, ெப. (n.)

என்னவன்1 பாரக்்க: sea ennavan.

     "என்ன ெனவ் டத்தன்" (இர .யாக.96);. (ேவ.க.104);,

     [எள்ளவன் → என்னன்.]

என்னாங்

என்னாங்  eṉṉāṅgu,     . .எ. (adv) என்னிடத் ; to me, let, to my place.

     "என்னாங்  வாரா ேதாம் ைன" (க த்.23);.

     [என் + ஆங்  - என்னாங் .]

   என் க்  ennukku,  .எ. (adv); எதற் ; What for?

     "என் க் ன் ம் ெப க் ன்றேத" ( க்ேகா.121);.

     [ஏன் → என் →  என்  +  .]

என் ங்காட் ல்

 
 என் ங்காட் ல் eṉṉuṅgāṭṭil,    இைட (conj) என்ப்ைதக்காட் ம் (ஈ ,); more than saying that.

     [என் → என் தல் = ெசால் தல், என் ம் + காட் ல் - என் ங்காட் ல் (ெகா.வ.); காண் ம் → 
காண் ம்காட் ம் →  காட் ல்.]
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என் ம்

என் ம்2 eṉṉum, ெப. (n.)

   என்  ெசால்லப்ப வ ; thus called, known as, such, that (ேசரநா.);,

ம. என் ம்,

     [என் + உம் - என் ம் ( ைனயா.ெப.);.]

 என் ம்2 eṉṉum, ,  . .எ. (adv)

   1. யா ம் ( றள்,430,உைர.);; all.

   2.  ம்; even a little.

     "என்  ைமயாள்" ( வக.1658);.

     [இல் → இல் ம் → இன் ம் → என் ம் இல் =   எல் = எ தல், உயரத்ல், ெப தல், நிைறதல், 
எல்லாம்.]

என்ெனன்ன

 

 என்ெனன்ன eṉṉeṉṉa,  . .எ. (adv.) 

எ ெய . எைவெயைவ: 

 Whatever 

உமக்  என்ெனன்ன ேவ ம்?

ெத. ஏைதனா.

     [என்ன + என்ன.]

என்ேன

என்ேன eṉṉē, இைட (int) 1, என்ன what?

   2. ஓர ் யப்  ரக்கக் ப் ; what, an exclamation of pity, wonder or surprise.

     "என்ேனெயேன க ைண ைளயாட் ந்தவா ' (தா .எங் நிைற.2);.

   ம. என்ேன;   க. என்ட;ெத. எ .

     [என் + ஏ - என்ேள 'ஏ'  ளா,  யப் ைடசெ்சால்.

என்ைன

என்ைன1 eṉṉai, ெப. (n.)

   1 என் தந்ைத; my father:

     "என்ைனக் க் கலதெ்தா  ெசல்வேதா" (க த்.108);.

   2. என் தைலவன்; my master, my lord

     "நிைரெயா வ உ ெமன்ைனக் " ( றநா.262);.

   3. என் தாய்; my mother

     "நின்ெனஞ்ச ெமன்ைன ெநஞ்சாகப் ெப ன்" (க த்.107);.

     [என் + ஐ – என்ைன. என் = என் ைடய. ஐ = தைலவன், தந்ைத, தாய்.)

   என்ைன2 __.  .ெப. (interpron); என்ன பாரக்்க;see enna;   ம. என்ேனா;   க. என்னம், நன்னன் ;   ேகாத, 
என்ேன;    . எனன்;   ெத. தன் . ந , நன்;   நா. ஆனான்;  நன் . [என்ேன → என்ைன. 'ஐ' ெசால்லாக்க 
ஈ .]
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என்ேனா

 
 என்ேனா eṉṉō, இைட (int.)

என்ேன பாரக்்க;see еnne.

ம. என்ேனா.

     [என்ேன → என்ேனா.]

என்ேனா ம்

என்ேனா ம் eṉṉōrum, ெப. (n.)

   எத்தன்ைமேயா ம்; persons of whatever kind.

   2. எல்ேலா ம்; all persons

     "என்ேனா ம ய ெவ த் ைரத்தன் " ( .ெவ. 9.6.ெகா .);.

     [எள் → என்னர ்(எத்தைகயர)்; → என்ேனார ்+ உம்.]

என

என eṉa, இைட (part) 1, என் 1-2 பாரக்்க;see ennu1-2 (ெதால்,ெசால்.250).

   2. ஒர ்உவம ; a sign of comparison  ெயனப் பாய்ந்தான். (உ.வ.);.

ம.என.

     [என் → என.]

என

 
 என  eṉadu, ெப. (n.)

   என் ைடய ; mine,

     [என் + அ  - என . 'அ ' ஆறன்உ .]

எனவ

எனவ eṉava, ெப. (n.)

   என் ைடயைவ; mine, elliptical equivalent to 'my' with a substantive supplied from the context

     "எனவ ேகண்ம " ( றநா.35);.

     [என் + அைவ - எனைவ.]

எனேவ __ இைட (coni.);

   1. அவ்வா  ெசான்னதால்; when it was so said: therefore.

   2. ேபால;   ஒன்ைற ஒத் ப்ப ; just like.

ம. எனெவ, எனேவ.

     [என + ஏ - எனேவ, 'ஏ'. ேதற்ேறகாரம்.]

எனா எனா eṉā,    இைட (part) ஓெரண்ணிைடசெ்சால் (நன்.428); connective of things enumerated as in நிலெனனா 
நீெரனா. (என்_என்றா_◌ானா.1

எனா

 
 எனா  eṉātu, ெப. (n.)

என  பாரக்்க;see enadu.

     [என் + அ  – என  - எனா . அ   → ஆ  என ெந  தலா ய  ெசய் ள் ரி .]

எனில்

 
 எனில் eṉil,    இைட (conj) என்  ெசான்னால்; if it is said so

     [என் + இல் - எனில் 'இல்' இடப் ெபா ளில் வந்த ெபா ள் நிைறச ்ெசால் . எனில் = என்  ய 
டத் .]
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எனின்

எனின் eṉiṉ,    இைட (conj) 1 என்  ெசால் ன்; if (it is said so. 2 என்ைகயால்;

 in consideration of

     "அைவயைவ னி வெமனிேன" (ெபா ந.107);.

     [என் + இல் – எனில் → எளின் இல் → இன் ரி ).]

எனி ம்

எனி ம் eṉiṉum,    இைட (conj) 1 என்ற ெசால் ம்; even if (it is said so).

   2. ஆனா ம்; even if (it is so);;

 nevertheless

     "யாவேர ெயனி ம்" (கந்த :அர 5);.

எ ம்

எ ம்1 eṉum,     .எ. ed.)  ம்; even a te

     "வ ெவ ம் பாேரன்" ( லப்.16,69);.

     [இன் ம் → என் ம் → எ ம் இல் → இன் ( );.]

 எ ம்2 eṉum,     .எ. (adv) என் ன்ற; nown as said as

ம. எ ம்

     [எள் →  என் ம் → எ ம்.]

எைன1 enai, ,  . .எ. (adv); என்ன, எந்த எத்தைகய, what why. [எள் → எைள.]

   எைன2 enai,  .ெப.எ. (adj); எல்லாம்; all.

     " ட் ணர ்ெவனப்ப வ, ெதைனப் ெபா ண்ைமகாண்டல்" (மணி 27,62); –  . .எ. (adv); எவ்வள : 
however much,

     "எைனப்பைக ற்றா ம்" ( றள்.207);.

     [அல் → அைன → எைன.]

எைனத் 1 enaittu,  . .எ. (adv); எைன2 பாரக்்க;see enra'.

     "எைனத் ள ேகட்பன ன்பம்" (கம்பரா. பள்ளி.60);.

     "எைனத்  நிைனப் ம் காயார"் ( றள்.); (ேவ.க.105);.

     [அல் → அைன → அைனத் ]

எைனத்

எைனத் 2 eṉaittu,  .ெப. (Interpron) 

   எத்தன்ைமத்  ((யாழ்.அக.);; of what kind?

     [என் → எைள → எைனத் .]

எைனத் ைண
எைனத் ைண eṉaittuṇai,     .எ. (adv) எவ்வள ; how much

     "எைனத் ைண" ( றள்,144);.

எைனத் ம்

எைனத் ம் eṉaittum, ெப. (n.)

    ம்; all the whole,

     " ர் ைள ெயைனத் ம் ெபான் ம்" (கந்த :ேம  78);.

     [அல் → எல் → என் → எைன → எைனத்  + உம்]

எைனப்பல

எைனப்பல eṉaippala,     .ெப.எ. (adj) எத்தைனேயா பல; how many, very many. 

எைபப்பல ரத்்தங்பட் ம் ( ைள ரத்்த.11);.

     [எல் → எள் → எைள + பல.]

எைனய ம்

எைனய ம் eṉaiyadum,     . .எ. (adv.)  ம்; even a little

     "நிைனயா  க ந்த ைவக ெலைனய உம் வாழெலன்" (அகநா.29);.

     [இல் → எல் → என் → எைன + அ  + உம்]
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எைனயவன்

எைனயவன் eṉaiyavaṉ,  எைனயவன் eṉaiyavaṉ,  .ெப.(pron)

.ெப. (pron); எைனவன் பாரக்்க;see enaivan. எைனயன்

 cubeeṉaivaṉbārkkaeṉaiyaṉ,

,  .ெப. (pron); எைனவன் பாரக்்க;see enaivan

     [எைனயவள் → எைனயன்]

   எைனவர ்__  .ெப. (pron); யாவர:் எைனவரா ம்  (ெப ங். வத்தவ,3.22);; who ever, whatever;

 persons.

     [எைன + அவர.்]

ஏ

ஏ2ē, ெப. (n.)

   1. உயரச்் ; height elevation

   2. ேமேனாக் ைக; looking upward

     "காரந்ிைனந் ேதத் த  ம ற் ழாம்" ( வக.87);.

   3. அ க்  (ெதால், ெசால்.305.0 உைர);; pile, row, tier, series.

   4. ெப க்ககம்; increase, abundance,

     "ஏ" ெபற்றா ம்" (ெதால், ெசால் 305.); 5, இ மாப் ;

 pride, self-conceit, arrogance

     "ஏக்க த்த நானால்" (பரிபா.7.55);, 6, உைழ ைச ன் எ த்  ( வா.);:  letter of the 4th note of the gamut 
usu,

 denoted by ம.

ம. க. ஏ. எத்தர L, E ex, Gr, ec, ex, exo, Fr, Sp. ex out [P. f.); up, out (Pt. f.); up. out.

     [உ → எ → ஏ.]

 ஏ4ē, இைட (part)

   1.  ரிநிைலேயகாரம்; suffix naving the force of (a); disjunction, as அவ ள் அவென ெசான்னான்…. 
னாேவகாரம்;

 copulative, as நிலேம நீேர ேய (d); ேதற்ற ேவகாரம் emphasis as in அ  ெமய்ேய (e); ஈற்றைச ேயகாரம்;

ஏக்க த்தம்

ஏக்க த்தம்ēkkaḻuttam, ெப. (n.)

   1. தைலெய ப் ; supercillousness, strutting, lit, stretching the neck.

     "கா  ரண்  ல்லாதா ேனக்க த்தஞ் ெசய்த ம்" (  பஞ்:5);.

   2. இ மாப் ; arrogance, pride 

   3,  ற் க்ைக ( டா.);; sitting majestically.

     [எ + க த்தம். எ = உயர் . க த்  + அம் -க த்தம் (க த்  நிற் ம் நிைல);.]

ஏக்க த்

ஏக்க த் ēkkaḻuttu, ெப. (n.)

எக்க த்தம் பாரக்்க;see -k-kalutam

     "ேமாட் ைடப். ேபாரை்வேயா ேடக்க த்தம்." (ஆசாரக்.92); 

     [எ + க த் . எ = உயர் , நி ர் . எக்க த்  = நி ரந்்த க த்  இ மாப் .]

ஏக்கற

 
 ஏக்கற ēkkaṟavu, ெப. (n.)

ப்பம் desire, lust
ப்பம் desire, lust      'ஒ த்  ைலக் டந்த ேவக்கறவால்" (கம்பரா. மாயாசன.83),       [எங்  + உ  → 

எங்  → ஏக்  → எக் ற  → எக்கற .]
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எக்க

எக்க 1 viruppamoruddimulaikkiḍandavēkkaṟavālkambarāmāyācaṉaeṅguuṟueṅguṟuēkkuṟuekkuṟavuekkaṟavuekkaṟudal,    4.
ெச. . . (v.i.)

   1. இைளத்  இைடதல்; suffer from weariness, to languish

     "கைடக்கேணக்கற" ( வக.1622);.

   2. ஆைசயால் தாழ்தல்; to bow before superiors, as one seeking some favour at their hands

     "ஏக்கற் ங் கற்றார"் ( றள்.395);

ெத. ஏக .

     [எங்  + உ  - எங்  → எக்  → ஏக்க . "உ "  ைண ைன "அ " எனத் ரிவ  ட்  
ைளகளில் இயல் .]

ஏக்க

ஏக்க 2 ēggaṟudal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

    ம் தல்; to desire

     "ம ேயக்க உ மாச  கத் " (  பாண்.157);. (ஏக்க 1 –ஏக்க 2.);

ஏக்கன் ேபாக்கன்

 
 ஏக்கன் ேபாக்கன்ēkkaṉpōkkaṉ, ெப. (n.)

   ஒன் க்  தவாதவன்  ((யாழ்ப்.);.; man of no consequence, worthless fellow

     [இயங்  → இயக் ேபாக்  இைணெமா ) – ஈக் ேபாக்  → ஏக் ேபாக்  → ஏக்கன்ேபாக்கன் → 
கண்டப  ரிபவன். ஏக்  → ஏக்கள். ேபாக்  → ேபாக்கன்.]

ஏக் ேபாக்

 
 ஏக் ேபாக் ēkkipōkki, ெப. (n.)

ஒன் க் தவாதவள் (யாழ்ப்.);: 

 woman of no consequence.

     [எக்  → ஏக் , ஏக் ேபாக்  (இைணெமா );.]

ஏக்

 
 ஏக் ēkku, ெப. (n.)

   ஏக்கம்; desire, longing.

     [எங்  → எக் .]

ஏக்ெக

ஏக்ெக 1ēkkeṟidal,    2.ெச. . . (v.i.)

   கவைலநீங் தல்; to cast away care, get rid of anxiety

     [எங்  → எக்  + அ  – ஏக்கர → ஏக்க  → எக்ெக .]

எக்ெக

எக்ெக 2 ekkeṟidal,    2.ெச. . . (v.i.)

   அசச் தல்; to be frightened.

     "ஏக்ெக ந் லெகங்  ைரத் ட" (இர  ஆற் .3);.

     [எங்  → ஏக்  + உ  – ஏக்  → ஏக்கர → எக்ெக  → ஏக்ெக .]

ஏக்ைக

 
 ஏக்ைகēkkai, ெப. (n.)

   இகழ்ச்  (சங்.அக.);; contempt, abuse.

     [எங்  → ஏங்ைக → ஏக்ைக.]

135

www.valluvarvallalarvattam.com 6510 of 19068.



ஏகப்பட்ட

ஏகப்பட்டēkappaṭṭa,  . .எ. (adj)

   1.  யான; plenty;

 numerous, 

அவனிடம் ஏகப்பட்ட பணம் உள்ள .

   2. இகப்பட்ட பாரக்்க;see igappatta.

     [இகப்பட்ட → எகப்பட்ட இகத்தல் =  தல், ெபரிதாதல்.]

எகல்

எகல்1 egal, ெப. (n.)

உயரம் (யாழ்ப்.); 

 height

     [ஏ – ஏகல்.]

ஏகல்

ஏகல்2ēkal, ெப. (n.)

   ந த்தல்; walking.

     [இய → எக → ஏகல்.]

 ஏகல்ēkal, ெப. (n.)

   உயரம்; height.

ஏகாரம்

 
 ஏகாரம்ēkāram, ெப. (n.)

     'ஏ' என் ம் ெநட் ெர ' த் ;

 letter or sound 'é'

ம.ஏகாரம்.

     [ஏ + காரம் - எகாரம் 'காரம்' எ த் ச ்சாரிைய.]

ஏகா

 
 ஏகா ēkāli, ெப. (n.)

சலைவத்ெதா லாளி: 

 washerman.

      [ஈரங்ெகால்  → சங்கா  → ஏகா .]

   ஏ யன் ெப. (n); ேதாழன் (யாழ்.அக.);; friend.

     [இ ளன் → இ யன் → எ யன் (ெகா.வ.);.]

ஏ -தல்

ஏ -தல்ēkudal,    7.ெச. . . (v.i.)

.

   1. ேபாதல்; to go, pass.

     "தாய்த் தாய்க்ெகாண் ேட மளித் ல் ல "  (நால .15);.

   2. நடத்தல் ( ங்.);; to walk

   3. கழ தல்; to become loose, lo slipoff

     "நல்வைளேயக" ( ,ெவ.11,ெபண்பாற்.12);.

   ம. ஏ க;ெத. ஏ. .

     [இய → எ → எ .]
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ஏைக

ஏைகēkai, ெப. (n.)

   வ ரக் ற்றங்க  ெளான் ; streak, a fault in a diamond

     "ஏைக நீங் " ( லப்,14,181);.

     [இல் → ஈல் → ஈ  → எ  → எைக.]

ஏங்கல்

ஏங்கல்ēṅgal, ெப. (n.)

   1. ேபெரா  ெசய்தல்;   ஆரவாரிக்ைக; shoul clamour.

     "ஈட் ய சமபல ர ேரங்கலால்" (இர க் .251);.

   2. ம ற் ரல் ( ங்.);; screaming, as of a peacock

   3. யாழ் நரம் ேனாைச ( ங்);; sound, as of the strings of a lute.

   4. அ ைக ( ங்.);; weeping

   5.  ழந்ைதகட்  வ ங்காசேநாய்; asthma in children.

ம. ஏங்ங்ல்:

     [ஏங்  → ஏங்கல்.]

ஏங் ப்ேபா-தல்

ஏங் ப்ேபா-தல்ēṅgippōtal,    8.ெச. . . (v.i.)

   ஏக்கம் த்தல்; to be in low spirits, to languish, used impers, 

தாையப் ரிந்ததனால் ழந்ைத ஏங் ப் ேபா ற்  (உ.வ.);.

     [ஏங்  → ஏங்  + ேபா.]

ஏங் -தல்

ஏங் -தல்ēṅgudal,    7.ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ த்தல்; to sound, as a lute, to roar, to scream, as a peacock

   2. இைளத்தல்; to pine, languish

     "தாழ்ந்  தளரந்் ேதங் " ( வக.2012);.

   3. மனம் வா தல்; to long for yearn arter,

     "மக்கடெ்கன்ேறங் " (நால .130);. 

   4 அ தல் ( டா.);: 

 to weep cry wall, sob,

   5. அஞ் தல்; to be in fear, to be panic-stricken.

     "ேநரலன் பைடைய ேநாக்  ேயங் னர"் (கந்த : ரபன்.வைத.50);.

   6. இரங்கல்; it is said of a devotee whose mind is always longing for God, as in…

     "ஏங் ேத ெநஞ்ச ைமேயா' (தா மான.);. (ெச.அக.);.

   க. ஏங் ;   பட ஏங் ;   ம. ஏங் க: ேகாத. ஏங்;   ெத. ஏக் , ெவக் ;   பர.் ேநஞ்ஞ ேகண். ேநககானா;     
ேநஞ்ச;    . நாக்னா;மால், நகரெய.

     [ஏ → ஏங்  → ஏங் -தல்.]

ஏங் றல்

 
 ஏங் றல்ēṅguṟal, ெப. (n.)

   கவைலயைடதல்; state of being Sorrowful or thoughtful (சா.அக.);.

     [எங்  + உறல்.]
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ஏசச்ம்

 
 ஏசச்ம்ēccam, ெப. (n.)

   ஒ ங் ைணதல்,  த்தல், ெதாடர் ,  ட்  (ேசரநா.);; connection tie.

ம, ஏசச்ம்,

     [இைய-இையத் -இையச் - எச் - எசச்ம் (ெகா.வ.);.]

ஏச்

ஏச் ēccu, ெப. (n.)

   1. வச ; abuse, insult, calling names.

   2. ப ப் ; reproach

     "எமரக்ள் க்ேகா ேரச ் க்ெகா லா ங் ெகாேலா' ( வ்.ெபரியாழ்.3.82);.

   3.  றக்கணிப் : negligence

   4.  றங் தல்; backbiting.

ம. ஏச் , ெத. ஏ

     [ஏ → ஏச் .]

ஏச் க்கட் -தல்

ஏச் க்கட் -தல்ēccukkaṭṭudal,    5.ெச. ன்றா , (v.t.)

   ேசரத்் க் கட் தல் இைணத் க்கட் தல்; tying together (ேசரநா.);.

ம. ஏச் க்ெகட்

     [இைய → இையத்  → இையச்  →  எச்  + கட் .]

ஏச் க்கட்ைட

 
 ஏச் க்கடை்ட iyaiiyaittuiyaiccueccugaṭṭuēccuggaṭṭai, ெப. (n.)

   மாட் வண் ைய நி த்தப் பயன்ப த் ம் கடை்ட; a kind of device serving as a brake of a bullock-cart 
(ேசரநா.);.

ம. ஏக்கக்கடை்ட

     [இையத்  → இையச்  →எக்  + கடை்ட)

ஏச் க்காட் -தல்
ஏச் க்காட் -தல்ēccukkāṭṭudal,    5.ெச. ன்றா , (v.t.)

   ப ப்ைபச ் ட் க் காட் ப் ேப தல் (இ.வ.);; reproach pointing to one's fault, twit [ஏ → எக்  + காட் .]

ஏச் ைர

ஏச் ைரēccurai, ெப. (n.)

   ப ப் ைர; opprobrium calumny.

     "ஏ லாரத்ாங் ேமச் ைர ங்ேகட்ேடங் " ( லப்.29.அ த்ேதா யரற் );.

     [ஏ → ஏச்  + உைர.]

எரசே்சா

எரசே்சா  eraccōṟu, ெப. (n.)

   தண்டசே்சா ; food given grati...

     "ஏசே்சா  ெபாங்  ட்ேட." (ஆ ரவதானி3);.

     [எள்ளல் → எள் + ேசா  - எசே்சா  -ஏசே்சா .]
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ஏசல்

ஏசல்ēcal, ெப. (n.)

   1. இகழ்ைக;   ; reproaching abusing

     "ஏசெலாப்பன ேகா லப் பறைவகளிைசத்தல்" (கந்த . நாட் .44);.

   2. ப ெமா  ( டா.);; slander.

   3. ஒ வைரெயா வர ்ஏ க் ம் பாட் : poem or song in which each of two parties extols himself and 
depreciates the other.

     " ந்  க த் ைறகேளசல்" ( ப் :198);.

ம. ஏசச்ல் ( ற்றம் மத் தல்);

     [ஏ →  எத்  → எச்  → எசச்ல் → ஏசல் → ஏத்  =  றர்  ப  மத் .)

ஏசற

ஏசற 1ēcaṟavu, ெப. (n.)

   1  ப்பம், அன் ; desire, longing

     "தா ற்ற ேவசறைவத் ேதா யர் ன் ேப வார"் (ப ெனா.ஆ . லா.138);.

   2. ேபாற்  வ பா ; praise, adoration,

     " னிசண் கைன ேயசற  ேப நின் " ( வத .பா .11);.

     [ஆைச + உ  – ஆைச  → ஆக  → எச  → எசற  (ெகா.வ.);.]

 ஏசற 2ēcaṟavu, ெப. (n.)

   1. ப த்தல்; slander,

   2. இ ப த் தல்; reproaching

   3.  ன்பம்; யரம்: compunction, penitence, regret.

     [ஏ → ஏத்  → ஏச்  → எ . எச + உ  – எக  → எசற .]

ஏச

ஏச 1ēcaṟudal,    4.ெச. . . (v.i.)

   ஆைசப்ப தல்; to long for desire,

     "வைரத்ேதாள் தற் ேகசற்ற ெகாம் ைன" (ப ெனா.ஆ . வந்:45);.

     [ஆைச + உ  – ஆைச  → ஆக  →  எச .

 ஏச 2ēcaṟudal,    4.ெச. ன்றா . (v.t)

   1. ப த்தல்; to blame, reproach

     "ஏச  ரவர ்கவ்ைவ" ( வ்.  வாய்.5.3.1);.

   2. வ த்த தல்; to be troubled, to feel sorry.

     [எ- எத்  (ப மத் ); - எச்  –எ  + உ  எகர → எச .

ஏர

ஏர 1ērasi, ெப. (n.)

   இகழ்ச்  (அக.நி.);; contempt

ஏர 2 ெப. (n);  ளி, parrot (அக.நி.);.

. எெடர.்

     [ ள் → எள் → ஏளி → ஏ .]

ஏ க்காட் -தல்
ஏ க்காட் -தல்ēcikkāṭṭudal,    5.ெச. ன்றா , (v.t) 

ஏச் க் காட்  பாரக்்க: see க்cukkal

139

www.valluvarvallalarvattam.com 6514 of 19068.



ஏர '-தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ஏ

ஏ 2ēcudal,    5. ெச. ன்றா  (v.t) ெச த் தல்; to huri, dart,

     "ெகால்லம் ேப " (ேதவா.380,6);.

     [எய் → ஏ  → ஏ  → ஏ .]

 ஏ 3ēcu, ெப. (n.)

இேய  பாரக்்க;see iyesu. 

ஏ நாம ெமான்ைற நம் ர"் ( த்.);.

     [இேய  →எக.]

 ஏ 4ēcu, ெப. (n.)

    ற்றம் ( வா.);; fault, bemish.

     [மா  → ஆ  → ஏ  (ெகா.வ.);]

ஏட்

ஏட் 1ēṭci, ெப. (n.)

   ேதாற்றம்;     "ஏட் ெதாட ்ெடண்ண" ( ேனந்.காண்டப்.3);;

 rising of a heavenly body.

     [எ ச்  → ஏட்  (ெகா.வ.);.]

 ஏட் 2ēṭci, ெப. (n.)

   உ ; sability, firmness.

     "ஏட் ன் ளக்  ெமன்றணிச ் த்ேத" (அ ட்பா. vi, அ டெ்ப ஞ்ேசா யக);.

     [எல் +   – ஏற்  → ஏட்  (ெகா.வ.);.]

ஏட்டன்

ஏட்டன்ēṭṭaṉ, ெப. (n.)

   ேமேலான்; virtuous man.

     [ஏ → ஏட்டன். ( தா.77);.]
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ஏட் க் ப்ேபாட்

 
 ஏட் க் ப்ேபாட் ēṭṭikkuppōṭṭi, ெப. (n.)

   ேந க் மாறான ெசயல் (ெகா.வ.);; logomachic retort ortit for tat.

ெத. ஏ ேபா .

     [எண் → எட்  → ஏட்  →   + ேபாட்  – எட் க் ப்ேபாட் , எண் = ேநரான . ெசவ் .]

ஏட் ற்கல்

 
 ஏட் ற்கல் ēṭṭiṟkalvi, ெப. (n.)

   ஆ ரியர ்இல்லாக் கல் ; learning not by teacher, self-education.

     [எ  + இல் – ஏ ல் + கல்  - ஏட் ற்கல்  (ெகா.வ.); =  ன் ைணமட் ம் ெகாண்  அ ல் 
உள்ளைதத் தனக் ப் லப்பட்டவா  ளங் க் ெகாள் ம் ப ப் . 'இல்' ஏழன் உ .]

ஏட் ச் ைரக்காய்

ஏட் ச் ைரக்காய்ēṭṭuccuraikkāy, ெப. (n.)

   1. பட்ட ேவா  டாத கல் ய ; book-learning that is devoid of practical wisdom.

     "ஏட் ச ் ைமக்காய் க க்  உதவா " (பழ.);.

   2. பட்ட  இன்  ல மட்  ள்ளவ-ன்-ள்; person with such book learning. அவெனா  
ஏட் ச் ைரக்காய். அவனால் எ ம் ெசய்  காட்ட யா . (உ.வ.);.

     [எ  +  ைர – காய் – ஏட் க்கைரக்காய் = ஏட் ல் வைரயப் பட்ட கைரக்காய் ஒ யம். ஏட் ச ்
கைரக்காய் -   ெபா ணரத்் ய ப் தெ்தாடர.்]

ஏட் ப்ப ப்

 
 ஏட் ப்ப ப் ēḍḍuppaḍippu, ெப. (n.)

     (உலக); பட்ட  இல்லாத கல் ;

 book-learning without practical knowledge.

     [எ  + ப ப்  - எட் ப்ப ப்  = எட் ல் அல்ல  ல் உள்ளவா  ப த்த த்த கல் .]

ஏட் ப்ெபா

ஏட் ப்ெபா ēṭṭuppoṟi, ெப. (n.)

   ஒைலச் வ ல் ப த்த த் ைர; seal set on a letter written on

 Palmyra leaf.

     "ஏட் ப் ெபா  நீக்  ெமல்ெலன ரித் " (ெப ங்.வத்தவ.10,109);.

     [ஏ  + ெபா  - எட் ப்ெபா .]

ஏட் ைன

ஏட் ைனēṭṭuviṉai, ெப. (n.)

   ஒைலேயட்  ெல ந் ெதா ல்; occupation as writer on palmyra leaves.

     "ஏட்  ைனக் கணக்கன்" (ெப ங்.வத்தவ.10,95);.

     [ஏ  +  ைள - ஏட் ைன.]
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ஏட்ைட

ஏடை்ட1ēṭṭai, ெப. (n.)

   1. வ ைம; poverty, necessitous state or condition.

     "ஏடை்டப் ப வத்  ற் றந்தார ்ெசய்வன" (நால .358);.

   2. தளர் ; weakness.

   3. இைளப் ; drooping, pining.

     "ெவண்ணினத்த ெசந்த க்ேகேயடை்டப்பட் " ( வக.1552);.

     [இள் → இடை்ட → ஏடை்ட]

 ஏடை்ட2ēṭṭai, ெப. (n.)

   1. இளைம; youthfulness.

   2. இளங்க ர;் young ears of corn.

     [இன் → இடை்ட → ஏடை்ட.]

 ஏடை்ட3ēṭṭai, ெப. (n.)

    லங்ேகற் ன் ெபயர ்( வா.);; male of animals, as of the buffalo.

     [ஏ  → ஏற்ைற → ஏடை்ட (ெகா.வ.);.]

 ஏடை்ட4ēṭṭai, ெப. (n.)

ஏட்ைடப்படல்

 
 ஏடை்டப்படல்ēḍḍaippaḍal, ெப. (n.)

   இைளத்தல்; reduce in growing thin.

     [ஏடை்ட + படல்.]

ஏட்ைடப்ப வம்

ஏடை்டப்ப வம்ēṭṭaipparuvam, ெப. (n.)

   இளம் ப வம்; period of youth;

 youthhood.

   2. தளரந்்த ப வம்; helpless state.

     [ஏடை்ட + ப வம்.]

ஏட

 
 ஏடēṭa,    இைட, (part) ேதாழைன ம், தாழ்ந்ேதாைன ம் ளக் ஞ்ெசால்; exclamation addressed familiarly to 
a friend or an inferior.

     [எல → ஏழ → எட. எல்லா, எலா பாரக்்க;see ella, ela.] 

கலந்த அன் ன் ெவளிப்பா  லப்ப த் ம் எல்லா எலா என் ம் ெக தைகப் ெபா ச ்ெசாற்கள் 
உலகவழக் ல் ஏட. ஏடா, அடா, அேட எனத் ரிந்தன. ேதாழைன ளித்த இேத ெசால் பணியாளைர ம் 

ளிக்கப் பயன்பட்டதால் பழந் த ழர ்பணியாளைர இ வாக நடத்த ல்ைல என அ யலாம்.

ஏடகணி

ஏடகணிēṭagaṇi, ெப. (n.)

ஒைல ரக்்  (ைதலவ. பா .20);: rib of a palm leaf.

     [ஏ  + அகணி – எட்டகணி → ஏடகணி. எ  = பைனேயாைல, அகணி = ந க் ம் ஈரக்் .]

142

www.valluvarvallalarvattam.com 6517 of 19068.



ஏடகப்ைப

 
 ஏடகப்ைபēṭagappai, ெப. (n.)

   எ  அல்ல  வண்டைல வ க்கப் பயன்ப த்  மகப்ைப; lade used for removing the scum of liquids, skimmer. 
(சா.அக.);.

     [எ  + அகப்ைப.]

ஏடகம்

ஏடகம்1ēṭagam, ெப. (n.)

   ம ைரக்க ள்ள ேவடகம் என் ம் ஒ  வத்தலம்; Siva shrine near Madurai.

     [எ  + அகம்.]

சமணரக்் ம் சம்பந்தரக்் ம் இைடேய நடந்த னல்வாதத் ல் சம்பந்தர ் ட்ட ஏ  ைவைய நீரில் 
எ ரத்் ச ்ெசன்  அக்கைரைய அைடந்த இடம் ஏடகம் எனப் ெபயர ்ெபற்ற .

 ஏடகம்3ēṭagam, ெப. (n.)

   1.  ; flower.

     "ஏடகக் லஞ் ேச ைமக் ழெலா " ( ப் .730);.

   2. ெதங்  ( வா.);; coconut-palm.

   3. பைன (மைல.);; palmyra-palm.

     [எ  + அகம் – ஏடகம். ஏ  = இதழ்.]

 ஏடகம்4ēṭagam, ெப. (n.)

   ஒ  வைகத் ணி ( டா.);; a kind of cloth.

     [ஆைட → ஆடகம் → ஏடகம்.]

 ஏடகம்5ēṭagam, ெப. (n.)

   பலைக (அக.நி.);; plank.

எடகம்

எடகம்2 eḍagam, ெப. (n.)

   ெசம்ம யாட் க்கடா; ram.

     [ேமழகம் → ஏழகம் → ஏடகம்.]

எடைண

எடைண eḍaṇai, ெப. (n.)

   ஆைச; ardent desire.

     "ஏடைண  ேமவெல வா  த ம்" ( வத .  வஞானேயா.112);.

     [ஈடைன → ஏடைண (ெகா.வ.);.]

எடல்

எடல் eḍal, ெப. (n.)

உள்ளீ  inner content.

   2. க த்  ( வா.);; meaning, intention, thought.

     [எல் = எ தல், ேதான் தல். ஏல் → எள் → எளல் → ஏடல். எடல் = உள்ேள வளரந்்  வ வம் ெபற்ற 
உள்ளீ ,  த் , க த் .]

ஏடலகம்

ஏடலகம்ēṭalagam, ெப. (n.)

   1. அ ம ரம் ( .அ.);; liquorice-plant.

   2.  ன் ; crab's-eye.

     [ஏடல் + அகம் – ஏடலகம்.]
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ஏடலர்

 
 ஏடலரē்ṭalar, ெப. (n.)

   தாமைரப் ; lotus flower. (ேசரநா.);.

ம.ஏடலர.்

     [எ  + அலர ்– ஏடலர ்= அகன்ற மலர.்]

ஏடன்

ஏடன்1ēṭaṉ, ெப. (n.)

   1. ஏைழ; pooman.

   2. ெச டன் (யாழ்.அக.);; deaf man.

க. ஏட.

     [ஏைழ → எழன் → ஏடன்.]

 ஏடன்2ēṭaṉ, ெப. (n.)

   ேதாழன் (யாழ்.அக);; companion, friend.

     [ஏல → என → ஏடன்.]

 ஏடன்3ēṭaṉ, ெப. (n.)

   ெதா ம்பன்; Slave

     "ஏடரக்ைள ெயங்  மாண் ெகாண்ட யல்ப வார"் ( வா சக.43.4);.

ஏ  கட்டல்

 
 ஏ  கட்டல்ēṭugaṭṭal, ெப. (n.)

   எ படரத்ல்; formation of a scum on the surface of any liquid. (சா.அக.);.

     [எ  + கட்டல்.]

ஏ கம்

ஏ கம்1ēṭugam, ெப. (n.)

   கல்லைற (யாழ்.அக.);; grave.

     [எ  → ஏ கம். ஒ கா, பலைகக்கற்களால் அைமத்த ைத  ஆகலாம்.]

 ஏ கம்2ēṭugam, ெப. (n.)

   1. மைல; mountain.

   2.  ன் ; hill.

     [ஏ → எண் → எ  → எ கம்.]

ஏ க ங்ைக

ஏ க ங்ைகēṭugamuruṅgai, ெப. (n.)

   மைல ங்ைக; hill moringa - Hedysarum sennoides. (சா.அக.);.

     [எ கம்2 +  ங்ைக.]

ஏ ேகா-த்தல்

ஏ ேகா-த்தல்ēṭuāttal,    4.ெச. . . (v.i.)

   பைன ேயாைலகளினாலைமந்த ெபாத்தக தழ்கைளக் க ற் ற் ேகாத்தல்; to string together the leaves 
of a palmyra leaf-book.

     [ஏ  + (ேகார)்; ேகா.]
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ஏ ேகாளாளன்

ஏ ேகாளாளன்ēṭuāḷāḷaṉ, ெப. (n.)

   கணக்கன்; accountant.

     "ஏ ேகாளாள ெரைனயெரன்ெறண்ணி" (ெப ங்.உஞ்ைசக்.37,153);.

     [ஏ  - (ெகாள்); ேகாள் + ஆளன்.]

ஏ ேசர்-த்தல்

ஏ ேசர-்த்தல்ēṭucērttal,    4.ெச. . . (v.i.)

   பைனேயா ைலகைள ஏ களாகச ் ப் ெபாத்தகமாக் தல்; make up a book of the strips of palmyra leaves.

     [ஏ  + ேசர.்]

ஏ த ர்

 
 ஏ த ரē்ṭudayir, ெப. (n.)

   ஆைட நீக்காத த ர;் curd from which cream hasnot been removed. (சா.அக);.

     [ஏ  + த ர.்]

ஏ க் -தல்

ஏ க் -தல்ēṭudukkudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   ஆ ரியரிடம் ஏடை்ட எ த் ப் ப த்தல்; to lake up and read a book of palmyra leaves, before one's teacher.

     [எ  +  க் .]

ஏ படர்தல்

 
 ஏ படரத்ல்ēḍubaḍartal, ெப. (n.)

   ஆைட ண்டாதல்; formation of coating on the surface of some liquids. (சா.அக.);.

     [ஏ  + படர.்]

ஏ ப -தல்

ஏ ப -தல்ēḍubaḍudal,    20. ெச. . . (v.i.)

   1. பா ல் ஆைட ண்டாதல்; to form as cream.

   2. பா ப தல்; to Spread, as moss over the surface of water.

     [ஏ  + ப .]

ஏ வா -தல்

ஏ வா -தல்ēṭuvārudal,    7.ெச. . . (v.i.)

   ெபாத்தக எ களாக் தற் ப் பைனேயாைலகைளச ் தல்; to pare palmyra leaves into uniform strips for 
being made up into a book.

     [எ  + (வார)்; வா . வ ர ்→ வார ்→ வா தல் =  ளத்தல்;

ந க் தல்.]

ஏெட தல்

ஏெட தல்ēṭeḻududal,    5.ெச. . (v.i.)

   1. எ த் க் கற் க்க த ல் ஏ  எ த் த தல்; to write out the alphabet for a child on an auspicious day with 
appropriate ceremonies.

   2.  ப்ெபாத்தகெம தத் ெதாடங் தல்; to write or begin lo copy a book for learning.

     [ஏ  + எ .]

ஏைட

 
 ஏைடēṭai, ெப. (n.)

   . ஆைச ( டா.);; ardent desire, eager longing.

     [ஈ  → ஈைட → ஏைட.]
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ஏண்

ஏண்1ēṇ, ெப. (n.)

.

   1. உயரச்் ; exaltation greatness, excellence.

     "ஏணிேலனி ந்ேதன்" ( வ்.ெபரிய . 1,6,1);.

   2. எல்ைல ( வ். வாய்.2,8,8,பன்ள)ீ;; Loundary, limit.

   3. ெப ைம; praisworthiness worth.

   4. ஆணவப்ேபச் ; haughty words.

     "ஏண்பல பகரந்் தைன" (கந்த .அைவ :153);.

   5. ெச க் ; pride.

     [ஏ → எண்.]

 ஏண்2ēṇ, ெப. (n.)

.

   1.  ண்ணம்; firmness, stability.

     "ெநஞ்சத்ேத ணிகந் " ( வக.770);.

   2. வ ைம; strength energy.

     "ஏணிலான் ேசவக ம்" ( பஞ்.12);.

ஏண்ேகாண்

 
 ஏண்ேகாண்ēṇāṇ, ெப. (n.)

   . ஒ ங் ன்ைம; urevenness, crookedness, inconsistency. ஏண்ேகாணான  ேபச்  (யாழ்ப்.);

     [ஏ → எண் = ெசங் த் , ெநட் , உயரம். ேகாள் → ேகாண் = வைள , சரி . ஏன் + ேகாண் = 
எண்ேகான், ேம ம் பள்ள மாய் இ த்தல், ஒ ங் ன்ைம.]

ஏண்டன்

 
 ஏண்டன்ēṇṭaṉ, ெப. (n.)

   .  ட்டாள்; ruffian, brute. (ேசரநா.);.

ம. ஏண்டன்.

     [ஏ → எண் → ஏண்  → எண்டன் = ெச க் னால் அ ழந்த வன்.]

ஏண்டாப்

 
 ஏண்டாப் ēṇṭāppu, ெப. (n.)

   . இ மாப்  (யாழ்ப்.);; self-conceit, arrogance, pride.

     [ஏ → ஏண் → ஏனாப்  ('ஆப் ' - ெசால்லாக்க ஈ );. ஏண் = ெச க் . ஏணாப்  - ஏண்டாப்  
(இைடத் ரி );.]

ம. ஏணி.

     [ஏண் → ஏணி.]
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ஏணி

ஏணிēṇi, ெப. (n.)

    ன் ; hill.

   2. மைல; mountain,

   3. ெசங் த்தாக வள ம் மரம்; tall tree.

     [ஏண் → ஏணி.]

ஏணிக்காணம்

ஏணிக்காணம்ēṇikkāṇam, ெப. (n.)

   ஏணி ைவத்  மரேம ம் ஈழவரக்் ரிய வரி (S.I.I.ii.67);; tax paid by toddy tappers.

ம. ஏணிக்கானம்.

     [ஏணி + காணம். காணம் = காணத் ன் (ெகாள்ளிள்); வ வாகச ்ெசய்யப்பட்ட ெபாற்காக.]

ஏணிநிைல

 
 ஏணிநிைலēṇinilai, ெப. (n.)

   பைகவர ்ம ல்  ஏணி சாரத்் தல்; placing ladder on the side of the rampart of the enemy, literary convention 
describing a heroic tradition.

     [ஏணி + நிைல.]

பைகவர ்ேகாடை்டையக் ைகப்பற் ேய ேவாம் என் ம் மறவர ் ணிைவக் காட் ம் றத் ைற.

     "இட்ட ரக்கழைல உைடய ெகா ைனயாளர ்ெச ந்  ெச யாதார ்மண்ணின் ஏவைறகைள 
ைடய ம ேல ஏணிையச ்சாரத்் ய ." ( .ெவ.);.

மணிப்ப கால்

 
 மணிப்ப கால் maṇippaḍikāl, ெப. (n.)

ஏணிப்ப கால் பாரக்்க;see eni-p-padukal.

ஏணிப்ப கால்

ஏணிப்ப கால்ēṇippaḍukāl, ெப. (n.)

   ேமகைல; woman's jewelled girdle.

     "ஏணிப்ப கா கத் தாளி இ" (பரிபா.10,11);.

     [ஏணி + ப  + கால் – ஏணிப்ப கால் = ஏ  அல்ல  எட்  வடங்களாகத் ெதாங்கல் அைமத்த 
இைடயணிகலன்.]

ஏணிப்பந்தம்

 
 ஏணிப்பந்தம்ēṇippandam, ெப. (n.)

   ேதாளிற் மக் ம் ஒ வைகத ் வட்  வரிைச; row of torches set in a beam and carried on men's shoulders in 
night processions.

     [ஏணி + பந்தம்.]

ஏணிப்ப

 
 ஏணிப்ப ēṇippaḻu, ெப. (n.)

   ஏணிப்ப  ( ன்.);; step or rung of a ladder.

     [ஏணி + ப .பள் → =  டக்ைகப்ப .]

ஏணிமயக்கம்

ஏணிமயக்கம்ēṇimayakkam, ெப. (n.)

   ேகாடை்டக்  உள் ம் ற ள்ளார ்ஏணி ைசநின்  ேபாரெ்சய் தைலக் ம் றத் ைற 
(ெதால்,ெபா ள்.68,உைர);; theme of the fighting of opposing parties climbing on ladders placed against the opposite 
sides of the wall of a fort.

     [ஏணி + மயக்கம். மயக்கம் = ைககலத்தல், ேபார.்]
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ஏணி ைசமயக்க
ம்

ஏணி ைசமயக்கம்ēṇimisaimayakkam, ெப. (n.)

ஏணிமயக்கம் பாரக்்க (ெதால்,ெபா ள்.68);;see enimeyakkam.

ஏ க் க்ேகாண்

 
 ஏ க் க்ேகாண்ēṇukkukāṇ, ெப. (n.)

   எ ரிைடயான ேபச்  (யாழ்ப்.);; thwarting, gainsaying, logomaChic talk.

     [ஏண் → ஏ க்  + ேகாண்.]

ஏைண

ஏைண1ēṇai, ெப. (n.)

   ெதாங் ம் ெதாட் ல்,  டைவத் ெதாட் ல்; cloth-cradle hung from a cross piece or branch;

 children's hammock.

     "ஏைணநின் ெற த்த ைகப் ள்ைள" (அ ட்பா.vl பற்ற த்தல்.2);.

ம வ,  ளி.

     [ஏல் → ஏள் → ஏன் → ஏைண. (ேவ.க.35);.]

 ஏைண2ēṇai, ெப. (n.)

   உ  நிைல; firmness, stability

     "ஏைண ெபற் ட ெவனக்க ள் ரிந்த" (அ ட்பா.vi. அபயநி.1);.

     [ஏ → ஏண் → ஏைண.]

 ஏைண3ēṇai, ெப. (n.)

   ஆ  (யாழ்.அக.);; goat or sheер.

     [எண்4 → ஏைண = மாைனப் ேபான் க் ம் வைரயா க ள் ஓரினம்.]

ஏைணக் க் 
ேகாைண

 
 ஏைணக் க் ேகாைணēṇaikkukāṇai, ெப. (n.)

   ஏட் க் ப் ேபாட் ; contradiction merely for the sake of contradicting, tit for tat.

     [ஏண் → ஏைண. ேகாண் → ேகாைண. ஏைண +   + ேகாைண.]

ஏத்தம்வாைழ

 
 ஏத்தம்வாைழēttamvāḻai, ெப. (n.)

   ேநந் ரம் வாைழ; a kind of banana popular in Kerala.

     [ஏற்றம் → த்தம் + வாைழ.]

ஏத்தன்

 
 ஏத்தன்ēttaṉ, ெப. (n.)

   ேநந் ர வாைழ; a kind of plantain. (ேசரநா.);.

ம. ஏத்தன்.

     [ஏற்றம் → ஏற்றன் → ஏத்தன்.]

ஏத்தாளன்

ஏத்தாளன்ēttāḷaṉ, ெப. (n.)

ஏத்தாளி ( லப்.26,124, அ ம்.); பாரக்்க;see ettall.

     [ஏத்  + ஆளன்.]
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ஏத்தாளி

 
 ஏத்தாளிēttāḷi, ெப. (n.)

    கழ்ந்  பா பவன்; panegyrist bards, singers.

ம. ஏத்தாக்கள்.

     [ஏத்  + ஆள் + இ – எத்தாளி. ஏத் தல் =  கழ்தல்.]

ஏத் யலாளன்

ஏத் யலாளன்ēttiyalāḷaṉ, ெப. (n.)

எத்தாளி பாரக்்க (ெப ங்,நரவான.6,87); see ettall.

     [எத்  + இயல் + ஆளன்.]

ஏத் -தல்

ஏத் -தல்ēddudal,    5.ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. வாழ்த் தல்; to bless,

     "பைகதவ  வாெயன… ஏத் னாள்" ( வக.324);.

   2.  கழ்ைக; praising, extolling.

     "இ ப்  ெம த்ேதத் ம்" (நால .163);.

     [ஏ → ஏத் .]

ஏதண்ைட

ஏதண்ைடētaṇṭai, ெப. (n.)

   1. பலைகத் ழக் ; shelf suspended by cords, rack for books.

   2. நீரத்் ைற ற் கட் ய பரண்; platform raised over a body of water, or at a ford for passengers waiting for a ferry

   3. கட்டடங்கட்ட உத ம் சாரம்; scaffoid.

     [ஏந்  → ஏந்தண்ைட → ஏதண்ைட.]

ஏதப்பா

ஏதப்பா ētappāṭu, ெப. (n.)

    ற்றம் உண்டா ைக; fault defect.

     "இளிெவன்  ேமதப்பா டஞ் பவர"் ( றள்.464);.

     [ஏதம் + பா . ப  → பா .]

ஏதம்

ஏதம்1ētam, ெப. (n.)

   1.  ன்பம் ( வா.);; suffering, affliction, distress.

     "ஏதம் ப பாக் ந் " ( றள்.136);.

   2.  ற்றம் ( வா.); 

 fault, defect, blemish.

   3. ேக ; calamity ruin.

     "அர ம் உ ம் ம் யாைன  வற்ற  ஏத ைடத் " (இைற.18.உைர);.

ம. ஏதம்.

     [ஏ  → ஏறம் → எதம். ஏ  =  த் தல், தாக்த்தல்,  ன் த் தல்,  ன்பம்.]

 ஏதம்2ētam, ெப. (n.)

   1.  ேயார ்( ன்.);; a species of deer or antelope of black colour with beautiful eyes and short legs.

   2. ஆ ; sheep.

ம. ஏதம்.

     [ஏண் → ஏணம் → ஏதம் (ெகா.வ.);.]
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ஏதர்

 
 ஏதரē்tar, ெப. (n.)

    ேயார ்( ன்.);; blameworthy persons, evil-minded people.

     [ஏதம் → ஏதர.்]

ஏதல்

ஏதல்ētal, ெப. (n.)

   1. ேபாைக; going.

   2. மரக்கலம்; vessel, ship.

     [இய → ஏ → எ  → ஏ தல் → ஏதல். இய = ெசல். நட.]

ஏதலன்

ஏதலன்ētalaṉ, ெப. (n.)

   பைகவன்; foe, enemy. எதல னின் ைர வல் " ( வ்.ெபரிய .1,7,4);.

ம. ஏதலன்.

     [எள்ளல் → எளல் → ஏதல் → ஏதலன் எள் ம் = பைகவன்.]

எத -தல்

எத -தல் edaliḍudal,    20.ெச. . . (v.i.)

   1. ெபாறாைமேயா  ேப தல் ( ன்.);; to speak with envy.

   2. எள்ளி உைரயா தல்; mocking.

     [எள்ளல் → எளல் → எதல் + இ .]

எதன்

எதன் edaṉ, ெப. (n.)

லகாரணன், he who is the is first cause.

     "ஏதைன ேபத லா ைமேயார ்ெதா ம் ேதவைன" (ேதவா.471.3);.

     [ஏந்  → ஏ  → ஏதன்.]

எதனம்

 
 எதனம் edaṉam, ெப. (n.)

    ச்  ைக (யாழ்.அக.);; creathing.

ம. ஏதனம்.

     [எங்  → ஏந்  → ஏந்தல் → ஏதல் → ஏதலம் → ஏதளம் ெகா.வ.).]

ஏதா தல்

 
 ஏதா தல்ēdākudal,     .ெப. (pron) ஏதாவ  (யாழ்ப்.); something, whatever, ever so little.

     [எ  - ஆ தல்.]
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எ

எ 1 edi, ெப. (n.)

   1. பைடக்கலப் ெபா ; weapon

     "ம ப்  ேய ெகா த் " (இர . க் .35);.

   2. வாள் ( வா.);; sword.

     [எய் → எய்  → எ  (ெகா.வ.);. எய்  = எய்வ , ெகால் ம் க .]

 எ 2 edi, ெப. (n.)

    ண்டம் ( ங்.);; piece, fragment.

     [எய் → எய்  → எ  = ெவட் ய ,  த் ய ,  ண்டாக் ய .]

 எ  edi, ெப. (n.)

    ற ; ascetic.

     "எ கேள ம் வணங் வர ்தாைய (கா க.  வசன். அக். 13);.

     [Skt. yati → த. எ .]

ஏ ல்

 
 ஏ ல்ētil, ெப. (n.)

   அயல்; aien.

     [எ  + இல் - ஏ ல் (ஏ ம் இல்லாத , உற  ெகாள்ளாத  'இல்' - எ.ம.இ.நி.].

எ லன்

 
 எ லன் edilaṉ, ெப. (n.)

    றன், ேவற்றவன்; stranger, neutral, one who does not mingle in others' affairs.

     [ஏ  + இல் + அன் - எ லன் (ஏ ம் இல்லாதவன், உற ம் பைக ம் அற்றவன்); 'இல்' - எ.ம.இ. .]

ஏ லார்

ஏ லாரē்tilār, ெப. (n.)

   1  றர ்(அன்னியர)்;; others, foreigners, strangers, those who go not mingle in others' afairs.

     "ஏ லார ்பக்கமா " (கந்த .தவங்காண்.22);.

   2. பைகவர;் toes, eremies.

     "ஏ லேவ லார ் ல்" ( றள்.440);.

   3. பரத்ைதயர ்prostitutes

     "ஏ லாரப்் ணரந்்தைம" (க த்,78);.

   4. வ ைமயாளர;் poormen.

     [எ  + இல் + ஆர ்– எ லார ்= எ மற்றவர,் எவ்வைக உற ம் இல்லாதவர.் 'இல்' எ.ம.இ. .]

ஏ லாள்

ஏ லாள்ētilāḷ, ெப. (n.)

    ற ெகண்; strange, unfamiliar woman.

   2. மாற்றாள்; co-wife.

     "ஏ லாள்வாய் நைவ னிற் காத் ெயன்ன" ( ைளவன்னி ங்.42);.

     [ஏ  + இல் + ஆள்- ஏ லாள் (ஏ ம்இல்லாதவள். எவ்வைக ெந ங் ய உற ம் இல்லாதவள். 'இல்' - 
எம.இ. .]
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ஏ லாளன்

ஏ லாளன்ētilāḷaṉ, ெப. (n.)

    றன் (அன்னியன்);; stanger.

     "ஏ லாளற் ழந்தெனென ேல" ( .ெவ.11. ெபண்பாற்.4);.

     [ஏ  + (இல்லாளன்); இலாளன்.]

ஏ லான்

 
 ஏ லான்ētilāṉ, ெப. (n.)

   வ யவன் (யாழ்.அக.);; poor man.

ம. ஏ லான் (பைகவன்);.

     [ஏ  + இல் + ஆன் - ஏ லான் (ஒன்  மற்றவன்);. 'இல்' - எ.ம.இ. .]

ஏ ன்ைம

ஏ ன்ைமētiṉmai, ெப. (n.)

   1. அயன்ைம; strangeness, foreignness.

   2. பைகைம; enmity, hatred, alienation.

     "அ ைடயா ேர ன்ைம ேகா  ம்" ( றள்.816);.

     [ஏ  + இன்ைம.]

எ

எ  ediḍu, ெப. (n.)

ேதா  அறத்ேதா  நிற்ைக ல், தைல  தைலவைன மணத்தற்  அவன் ெசய்த உத கைளக் 
காரணமாக இட் ைரக்ைக

     "ஏ தைலப்பா " (ெதால்.ெபா ள்.207);;

 literary theme in which the lady companion of a heroine explains that the reasons for the chose of her man by her mistress 
are to be found in the risks he had taken to save her in times of imminent danger, and other tokens of his regard for her.

     [ஏ  + ஈ . இ  → ஈ . ஏ  = காரணம்.]

ஏ

ஏ 3ētu,    1. ஏ ; which, what உனக்ேக  ேவ ம் (இ.வ.).

   2. ஏன்; why. அவன் உன்ைனயப்ப ப் ேபசேவண் யேத ? (இ.வ.);.

   3. எங் ந் , எப்ப ; hence, how. அவ க் ப் பணேம ? (உ.வ.);.

   ம. ஏ ;   க. யா, ஆ. எ, ஏ, யாவ, தாவ;   ேகாத, ஏத;்    ட, ஏத;்    ட, ஏ ;    . தா. தாென, சாென;   ஈத , 
வா, ஒ ;   ெத, ஏ , எ , ஏத் ;   ெகாலா. ஏத,் ஏத்வ்;   பர.் ஏத;்    . அென. ஏகென;   ெகாண். எம். நா. நா. 
நாென;    . ஏன;    . எக்நா;   மால். இந் ர, இ ர.் இகம்; ரா. அரா, அராத.்

     [ஏ → ஏ . ஏ =  னாசெ்சால்.

     "ஆ ஏ ஒ'அம் ன் ம் னா" (ெதால்.எ த்.32);. எ  -கட்ட யாகப் றந்த னாசெ்சால். ஏ  -
காரணங்க ய னாச ்ெசால்.]

 ஏ 4ētu, ெப. (n.)

   எதம்; fault, defect.

     "ஏ லாக் கற்பம்" (கந்த .அைவ.15);.

     [எய் → எய்  → எ  → ஏ .]

 ஏ 5ētu, ெப. (n.)

   1. காரணம்; cause, origin, basis utimate cause.

     "ஏ  ணரத்்த ம்" (ெதால்.ெபா ள்.168);.

   2.  ைணக்காரணம் ( வா.);; instrumental cause.
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ஏ அணி

 
 ஏ அணிētuaṇi, ெப. (n.)

   யாதா ம் ஒ  ெபா ட் ற தனினி  நிகழ்ந்தெதன்  காரணம் தந்  ெசால் ம் அணி 
(அ . ந்.);; figure of speech.

     [ஏ  + அணி.]

ஏ க்க த்தன்

ஏ க்க த்தன்ētukkaruttaṉ, ெப. (n.)

   ஏ தற்க த்தன் (இைற.18, பக்.110);; indirect agent.

     [ஏ  + க த்தன்.]

ஏ க்க த்தா
ஏ க்க த்தாētukkaruttā, ெப. (n.)

ஏ க்க த்தன் பாரக்்க (ெதால்.ெசால்.248.உைர);;see edukkaruttan.

ஏ ங்ெகட்டவன்

 
 ஏ ங்ெகட்டவன்ētuṅgeṭṭavaṉ, ெப. (n.)

   பயனற்றவன்; person of no worth whatever, a good for nothing fellow.

     [எ ம் → ஏ ம் + ெகட்டவன்.]

ஏ நிகழ்ச்

ஏ நிகழ்ச் ētunigaḻcci, ெப. (n.)

   கன்மங்களா ய காரணங்கள் தத்தம் பயைனக் ெகா த்தற் த் ேதாற் ைக; events as the concomitant 
fruits of previous deeds.

     "ஏ நிகழ்ச்  ெய ரத்் ள தாத ன்" (மணி.3.4);.

ஏ ப்பண் -தல்

ஏ ப்பண் -தல்ēduppaṇṇudal,    15. ெச. . . (v.i.)

   நா யெபா ள் ைடத்தற்  வைகெசய்தல் (உ.வ.);; to endeavour to attain an end, to take steps to achieve one's 
aim.

     [ஏந்  → ஏ  + பண் .]

ஏ ப்பார்-த்தல்

ஏ ப்பார-்த்தல்ētuppārttal,    4.ெச. . . (v.i.)

   ேநரம் பாரத்்தல் ( ன்.);; to wait for a suitable opportunity.

     [எந்  → ஏ  + பார.்]

ஏ ப்ேபா

ஏ ப்ேபா ētuppōli, ெப. (n.)

   ஏ க் ரிய இலக்க ண ன்  ஏ ப்ேபாலத் ேதான் வ  (மணி.29,141);; fallacy, fallacious middle term.

     [எந்  → ஏ  + ேபா .]

ஏ ம்

ஏ ம்ētum, ெப. (n.)

   1.  ம்; even a little.

     "ஏ ம் நீரிலா தழல்ப  ெவய்யகான்" (கந்த . ரம் .22.);

   2. எ ம்; anything, everything without exception... கற்பகம் ஏ ந் த ம்.

   3. ஏதாவ ; something.

   4. எ வா ம், எல்லாம்; whichever, whatever, whatsoever, all, any.

ம. ஏ ம்.

     [எ  + உம் – எ ம் → ஏ ம்.]

ஏ மைல

ஏ மைல ētumalaivu, ெப. (n.)

   ெசய் ட ் ற்றங்க  ெளான்  (யாப். .525);; defect in poetry.

     [ஏ  + மைல .]

153

www.valluvarvallalarvattam.com 6528 of 19068.



ஏ ன் த்தல்

ஏ ன் த்தல்ētuviṉmuḍittal, ெப. (n.)

    ன் காரணம் ளங்கப் ெபறாத ெதான்ைறப் ன் கார ணத்தால்  ெசய்வதா ய உத்  
(நன்.14);;     [ஏ  + இன் +  த்தல்.]

ஏேத

 
 ஏேத ētētu, ெப. (n.)

   எ வா ம்; which all, whatsoever.

ம. ஏேத .

     [ஏ  + ஏ  - ஏேத .]

ஏேத ம்

 
 ஏேத ம்ētēṉum, ெப. (n.)

   ஏதாவ ,  ைறந்த வளவாவ ; somewhat, a little of something. at least anything.

ம. ஏேத ம்.

     [ஏ  + ஆ ம் → ஏதா ம் → ஏேத ம்.]

ஏைத

ஏைதētai, ெப. (n.)

   1. வ ஞன் (யாழ்.அக.);; poor man.

   2. ேபைத; innocent person;

 ignoramus.

     [ஏைழ → ஏைத.]

ஏந்தல்

ஏந்தல்1ēndal, ெப. (n.)

   1. மைல (அக.நி.);; hill.

   2.  தல் (அக.நி.);; that which is first.

   3. உத ; assistance, helpfulness, அவனி ந்த  எவ்வளேவா ஏந்தலா ந்த .

   4. எளி ற் ெசய் க் ந் தன்ைம; ease in accomplishment. 

அந்தக் காரியம் ெசய்வ  எனக்  ஏந்தலா க் ற .

     [ஏ → ஏல் → ஏத்  → ஏந்தல்.]

 ஏந்தல்2ēndal, ெப. (n.)

   இளைம; youthfulness.

     [இளந்ைத → ஏந்ைத → ஏந்தல்.]

 ஏந்தல்3ēndal, ெப. (n.)

   1. ைகேயந் ைக; selcing out the hands, as a beggar.

   2. தாங் ைக; holding up, raising, supporting.

   3. ேதக்கம் ( வ். சச்ந்.6,

ஏந் ைசயகவல்

ஏந் ைசயகவல்ēndisaiyagaval, ெப. (n.)

   ேநெரான்றா  ரியத ்தைளயாற் றக் ம் ஓைச (காரிைக.ெசய்.1. உைர);; rhythm found in agaval verse and 
produced by ேநரைச following either of the மாச் ர.்

     [ஏந்  + இைச + அகவல்.]
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ஏந் ரம்

ஏந் ரம்1ēndiram, ெப. (n.)

   1. மாவைரக் ந் ரிைக ( ரேபாத. 11,34);; hand-mill.

   2. க ம்பாைல; sugarcane press.

ம. ஏந்த்ரம்: Skt yantra.

     [இய → இயந் ரம் → ஏந் ரம்.]

 ஏந் ரம்2ēndiram, ெப. (n.)

   மாயக்கைல, கண்கட் க் கைல; magic.

     "ஏந் ர ல் ெசய்யா" ( வக.2283);.

     [இய → இயந் ரம் → ஏந் ரம் (ெச த் தல், ஏ தல்);.]

 ஏந் ரம்3ēndiram, ெப. (n.)

   1. ம ப்  (அக.நி.);. 

 bastion of a fortified wall.

   2. ேதர;் car, chariot.

     [ஏ → எண் +  ரம் – ஏந் ரம். ' ரம்' - ெசால்லாக்க ஈ .]

ஏந் ரவச்

 
 ஏந் ரவச் ēndiravaccu, ெப. (n.)

    ரிைகயச் ; axis or upright shaft about which the upper stone of a hand mill is turned.

     [இயந் ரம் → எந் ரம் + அச்  - எந் ர அச்  → ஏந் ரஅச் .]

ஏந் ைல

ஏந் ைலēndilai, ெப. (n.)

   ேவல்; spear ence

     "ஏந் ைல மந் " (பரிபா.17.2);.

     [ஏ → ஏந்  (உயரம்);. எந்  +  இைல - ஏந் ைல (ெந ய இைல கட் ேவல்);.]

ஏந் ைழ

ஏந் ைழēndiḻai, ெப. (n.)

   1. அழ ய அணிகலன்; beautiful ornament.

     "ஏந் ைழயாட ்ட ெகன் ம்" ( .ெவ.4,24);.

   2. ெபண்; woman beautifully decked with jewels.

     "ஏந் ைழ ல க் " ( வ்.ெபரிய . 2,7,3);.

ம, ஏந் ழ.

     [எந்  = உயர் ,  றப் . ஏந்  + இைழ - ஏந் ைழ =  றந்த அணிகலன் அணிந்தவள்.]
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ஏந்

ஏந் 1ēndudal,    5.ெச. ன்றா , (v.t)

   1. உயரத் க் தல்; to lift.

   2. உயரத் க் ப் த்தல்; to hold a thing after lifting it.

   3. ைகநீட் தல்; to stretch out the hands. 

நீ தர நான் ஏந்  வாங் ேனன்.

   4. ைக ெல த்தல்; to receive in the hands 

நீைர ஏந் ப் ப னான்.

   5. தாங் தல்; to hold in the hands,

     "அங் சபாச ேமந் " ( டா.);.

   7.  மத்தல்; to support as a beam. 

உத் ரத்ைதத் ண் ஏந்  நிற் ற .

     [ஏ → ஏல் → ஏந் .]

 ஏந் 2ēndudal,    10.ெச. . . (v.i.)

   1. ஒங் தல்; to rise high, to be elevated.

     "நிலேனந் ய ம் ம்" ( றநா.2,2);.

   2.  றத்தல்; to be eminent, excellent, exalted, of fine quality.

ஏந் கால்

 
 ஏந் கால்ēndukāl, ெப. (n.)

    டக்கால்; lameress. (ேசரநா.);.

ம. ஏந் கால்.

     [ஏந்  + கான்.]

ஏந் ழந்ைத

 
 ஏந் ழந்ைதēnduguḻndai, ெப. (n.)

   ைகக் ழந்ைத; infant in arms.

     [எந்  +  ழந்ைத - ஏந்  ழந்ைத ( ைனதெ்தாைக);.]

ஏந் ெகாம்பன்

ஏந் ெகாம்பன்ēndugombaṉ, ெப. (n.)

   1. வைளந்த

   ெகாம்ைப ைடய யாைன; elephant with curved tusks.

   2. நி ரந்்  ன் வைளந்த ெகாம் ள்ள மா ; ox with horns rising abruptly and projecting forward at the points.

     [ஏந்  + ெகாம்  + அன்.]

ஏந் ெகாம்

ஏந் ெகாம் ēndugombu, ெப. (n.)

   1. யாைனக் ெகாம் ; tusk of an elephant curved upward.

   2. தாங்  ெகாம்  ( ன்.);; curved pole of the palanquin, pole for carrying a load.

     [எந்  + ெகாம் .]
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ஏந் மாந்

 
 ஏந் மாந் ēndumāndu, ெப. (n.)

   உத ; help, assistance. (ேசரநா.);.

ம. ஏந் மாந் .

     [ஏந்  → எந் மாந்  (எ ைக த்த இைணெமா );.]

ஏந்ெத ல்

ஏந்ெத ல்ēndeḻil, ெப. (n.)

    க்க அழ ; surpassing beauty.

     " ங் ைழக் கைமந்த ேவந்ெத ன் மைழக் கண்." (ெந நல்.38);.

     [ஏந்  + எ ல். எந்  = உயரந்்த.  றந்த.]

ஏப்பம்

ஏப்பம்ēppam, ெப. (n.)

   ேதக்ெக ; eructation, belch.

     "நிண ண் ேடப்ப ட் " ( ைச.க .ப .10,6);.

ம. ஏம்பல்.

     [ஏ → ஏப்பம் (ேவ.க35);.]

ஏப்பம்ப -தல்

ஏப்பம்ப -தல்ēppambaṟidal,    4.ெச. . . (v.i.)

   எப்பம்  பாரக்்க; eppamvidu.

     [ஏ → ஏப்பம் + ப .]

ரப்பம் -தல்

ரப்பம் -தல் rappamviḍudal,    20.ெச. . . (v.i.)

   ேதக்ெக தல்; to belch, to eject as of wind, from the mouth – Bructate

     [ஏ → ஏப்பம் +  .]

ரப்ப -தல்

ரப்ப -தல் rappamiḍudal,    20.ெச. . . (v.i.)

ஏப்பம்  பாரக்்க: see eppamvidu.

     [ஏப்பம் +   - ஏப்பம்  → ஏப்ப ]

ரப்பெம -த்தல்

ரப்பெம -த்தல் rappameḍuttal,    4.ெச. . . (v.i.)

ஏப்பம்  பாரக்்க see eppamvidu.

     [ஏப்பம் + ஏ .]

ரப்பா

ரப்பா  rappāṭu, ெப. (n.)

   அம்  ம் எல்ைல (ெப ங்.உஞ்ைசக். 53,68);; distance to which an arrow can fly.

     [ஏ + பா . ப  → பா . ஏ = அம் . பா  = ப டம்,   ம் இடம்]

ரப் யன்

 
 ரப் யன் rappiyaṉ, ெப. (n.)

   ேபைத(ெகா.வ.);; simpletion fool.

     [ஏ → ஏய்ப்  + அன் – ஏய்ப் யன் → ஏப் யன். (எளி ல் ஏமாற்றப்ப பவன்);.]

ரப் ரா

 
 ரப் ரா  rappirāci, ெப. (n.)

ஏப் யன் பாரக்்க;see eppiyan.

   க. ஏப்ரா , எப்ரா , எப்ேர ;    .எ ளந்ெத;ெத. எப்ெபரா .
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ரப் ைழ

ரப் ைழ rappuḻai, ெப. (n.)

   அம்  எய்யக் ேகாடை்ட ம ல் அைமக்கப்பட் க் ம் ைளமாடம் ( வக. 105 உைர);; loop-hole in a 
fort-wall for discharging arrows through.

     [ஏ +  ைழ - ஏப் ைழ. ஏ = அம் .  ைழ =  ைளமாடம்.]

ஏப்ைபசாப்ைப

 
 ஏப்ைபசாப்ைபēppaicāppai, ெப. (n.)

   பயனற்ற  (உ.வ.);; that which is useless,

     [ஏ → ஏண் → ஏண்  → ஏப்  = (உயரம்);, சாய் → சாய்ப்  → சாப்  (சாய் , சரி );. ஏப் சாப்  = 
ஏற்றத்தாழ் , ேகாணல் மாணல், ஒ ங்கற்ற .]

ஏம்

ஏம்1ēm, ெப. (n.)

   1. இன்பம்; pleasure, delight.

     "ஏ ந னி  ேனாம் " (கம்பரா. ட.114);.

   2. காப் ; guard.

     "எஞ் ய ெபா ள்கைள ஏ றநா " ( . .97);.

     [ஏ → ஏம் (வ.ெமா.வ.99);.]

 ஏம்2ēm, ெப. (n.)

   1.  ழப்பம், மயக்கம்; perplexity, distraction.

     "ேவனிலத்த ெமன்னா ேத ற் " (அகநா.69);.

   2.  ன்பம்; affliction, suffering.

     [எ3- எம்.]

ஏம்பல்

ஏம்பல்1ēmbal, ெப. (n.)

   1. ஆரவாரம ( ங்.);; bustle, uproar.

   2. களிப் ; pleasure.

     "ஏம்பேலா ைற  மாயன்" (காஞ் ப் .சலந்தரீ.17);.

   3. வ த்தம்; pain, physical or mental

     "மத் ைசதாக்க ேவம்ப ற்றனம்" ( ைள.பரிநரி.12);.

ம. ஏம்பல்.

     [எம் → ஏம்  → ஏம்பல் (க. .77.);]

 ஏம்பல்2ēmbal, ெப. (n.)

   உட் ைடச ் ; hamlet attached to a village. நில ம் ஏம்பல்க ம் (S.1.1. viii.209);.

     [ஏ → ஏம்பல். ஊராரக்் த் ைணயாகப் பா காப்  த ம் ேநாக் ல் அ ல் ேதான் ய ப் .]

 ஏம்பல்3ēmbal, ெப. (n.)

   ஏரிப்பாசனமாக அைமந்த நிலம்ń; land cultivated by irrigation from lake. ' கா  அரநி  ஏம்ப ல் 
கடைம ம்' 'கல்லாத்தான் ஏரிக் ைழ ஏம்ப ன் ெதன்கைடக்ேகய் ஏறப்ேபாக ம்' (S.l.l.VIII.410);.

     [ஏ → ஏம்  → ஏம்பல் = உயரத்் க்கட் ய மத  அல்ல  ஏரிக்கைர.]

158

www.valluvarvallalarvattam.com 6533 of 19068.



ஏம்ப -த்தல்

ஏம்ப -த்தல்ēmbalittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   அவாக் ெகாள் தல்; to feel intense ardour, to long ardently.

     "நின்றாள் சரெணன் ேறம்ப ப்பாரக்ட் " (ேதவா. 1040,8);.

     [ஏ → ஏப்  → ஏம்பல் → ஏம்ப .]

ஏம்

ஏம் 1ēmbudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   1. ெப கக்களிப்ப ைடதல்; to reloice, to be overloyed.

     "'மள்ள ேரம்பேலாடாரக்்  ேமாைத" (கந்தபஆற் .33);.

     [எ ம்  → ஏம் .]

ஏமங்ேகாலா

ஏமங்ேகாலாēmaṅālā, ெப. (n.)

   1. ம ல் ன்; peacock fish graj, Histophorus unmaculatus.

   2. ஒ  கடல் ன்; fish, greyish, Histiphorus breviostris.

     [ஏ → ஏமம் + ேகாலா, ஏமம் = உயரம் நீளம்.]

ஏமம்

ஏமம்1ēmam, ெப. (n.)

   கலக்கம் ( ங்.);; perplexity.

   2. உன்மத்தம் ( வா.);; imbecility, madness, bewilderment/

     "ஏ ற்றவரி ம் ஏைழ" ( றள்.873);

     [ஏ → ஏம் →  ஏம்பல் →  ஏமல் →  ஏமம் = கவைல, கலக்கம், வ த்தம்.]

 ஏமம்3ēmam, ெப. (n.)

   1. காப் , பா காப் ; safety.

     "ஏமப்ேப ர"் (ெதால்.982);.

   2. இன்பம் ( வா.);; delight, enjoyment, gratification.

   3. களிப்  ( ங்.);; jollity, mirth.

   4. காவல்; defence, protection, guard.

     "எல்லா ரக்்  ேமம மா ய" ( றநா.1.11);.

   5. ெபா ள் ைவப் , நலக் ைவ (ேசமநி ); ( வா.);; hoarded treasure, welfare fund.

     [ஏ + உயர் , உயரத்்தல்,  க்கல், காத்தல். எம் → ஏமம் (காவல்);.]

 ஏமம்4ēmam, ெப. (n.)

நீ  ( ங்.); sacred ashes.

ஏமமணல்

 
 ஏமமணல்ēmamaṇal, ெப. (n.)

   ெபான்மணல்( .அ.);; alluvium.

     [ஏமம் + மணல்.]
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ஏம

ஏம 1ēmarudal,    2.ெச. . . (v.i.)

   1. காக்கப்ப தல்; to be protected, to be supported.

     "இ ப்பாைர ல்லாத ேவமரா மன்னன்" ( றள்.448);.

   2. களிப் தல்; to rejoice, to be elated.

     "ஏம  வன ன் ம்" (கந்த . ேம . 24);.

     [எம் + ம  - ம  - ஏம  (ெகா.வ.);.]

 ஏம 2ēmarudal,    2. ெச. . . (v.i)  ைகத்தல் (யாழ்.அக.); to be bewildered or perplexed.

     [ஏம் → ஏமம் + அ -தல் – ஏம -தல் → ஏம -தல் (ெகா.வ.);.]

ஏமல்

 
 ஏமல்ēmal, ெப. (n.)

மனக்கலக்கம்.(இ.வ.); confusion of mind.

ம. எமல்.

     [ஏ → ஏம்  → ஏம்பல் → ஏமல்.]

ஏமெவ ைம

 
 ஏமெவ ைமēmaverumai, ெப. (n.)

மன்னர ் ைடகள்

   தம் ல் தைலமயங் ய வாட்ேபாரில் தாென ந்தேவல்; theme of unyeilding resistance. ஒ.ேநா. எ ைம 
மறம்.

     [ஏமம் + எ ைம.]

ஏமன்

 
 ஏமன்ēmaṉ, ெப. (n.)

இயமன் (சங்.அக.); God of Death.

ம. எமன்.

     [இயமன் → ஏமன்.]
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ஏமா

ஏமா1ēmātal,    18. ெச. .  (v.i.)

   1. அரணாதல், to be protected by guarded by,

     "ஏமாப்ப ன்ேன யயற்பைக ண் த் " (பழ.306);.

   2. ஆைசப்ப தல்; to desire.

     "அ ந்ேதமாந்த ெநஞ்சம்" ( றநா.101);

   3. இன் தல்; to be exhilarated, be overjoyed, be in an ecstasy, to experience the highest delight.

     "காமர ்ெநஞ்ச ேமமாந் வப்ப" ( றநா.198,8);.

   4. ெச க் தல்; to feel proud, to be highly elated.

     "இரங்  நமக்கம்பலக் த்த ெனன்ெறன் ேறமாந் ப்ேபைன" ( வாக. 21,7);.

     [ஏமம் + ஆர ்– ஏமமார ்→ ஏமார ்→ ஏமா. (பா காவல் ெபா ந் தல் ம ழ்தல் ம ழ்ச் ல் 
ைளத்தல், ெச க்கைட தல்); சமாரப்்ப, ஏமாரந்்த என்பைவ ஏமாப்ப, ஏமாந்த என

இைடக் ைறந்  வழக் ன் ன. ஏமா என்ப  வ ைன, எமமார ்என்பேத ெசவ் ய ைன 
வ ைனகைளக் ைற ைன (desective verb); என்பர.்);

 ஏமா2ēmāttal,    18. ெச. . . (v.i.)

   கலக்க தல்; to be distressed.

     " ணரந்்ேதார ்ெநஞ்ேசமாப்ப ன் றந் " (ம ைரக்.575);.

     [ஏமம் + அ  – ஏமம  → ஏமா  → ஏமா. (பா காப்  அ தல்,  ன் தல், கலங் தல்); ஏமா 
( ைற ைன - delective verbi.);]

ஏமாந் ேபா-தல்

ஏமாந் ேபா-தல்ēmāndupōtal,    8. ெச. . . (v.i.)

   ஏமா தல்; to be disappointed. அவன் ஏமாந்  ேபானான். (உ.வ );.

ம. ஏமா க.

     [ஏமம் + அ தல் = ஏமா தல். ஏமா  → ஏமா  → ஏமாந்  + ேபா.]

ஏமாப்

ஏமாப் ēmāppu, ெப. (n.)

   1. அரணாதல்; security safeguard

     "எ ைம  ேமமாப் ைடத் " ( றள்.126);.

   2. வ யாைக; support stay, strength.

     "எசச்த் ற்ேக மாப் ைடத் " ( றள்.112);.

   3. இ மாப் ; hauteur, pride.

     "ஏமாப் ரைல லங்கைல" (ஞானா.43,25);.

   4. க த்  ( வா.);; object, intention, purpose.

     [ஏமம் + ஆப்  - ஏமாப் .

     "ஆப் " ெசால்லாக்க ஈ .]
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ஏமார்

ஏமார1்ēmārtal,    18. ெச. . . (v.i.)

   மனங்கலங் தல்; to be confused, bewildered.

     "ஏமாரந்் தனெமனச ்ெசன் நா ம ன்" (நற்.49);.

     [ஏமம் + அ -தல் – ஏம -தல் → ஏமா -தல் → ஏமார-்தல்.]

 ஏமார2்ēmārttal,    15. ெச. ன்றா  (v.t.)

   வ ப்ப த் தல்; to strengthen, establish firmy, make secure.

     "சலத்தாற் ெபா ள்ெசய்ேத மாரத்்தல்" ( றள். 660);.

     [ஏமம் + ஆர-்த்தல் + ஏமார-்த்தல்.]

ஏமாளி

ஏமாளிēmāḷi, ெப. (n.)

   ேபைத; simpleton, dunce, fool,

     "ெந லாத ேவமாளி" ( ப் .530);.

ம. ஏமா .

     [ஏமம் + அ  – ஏம  → ஏமா  → ஏமா  → ஏமாளி.]

ஏமாற்றம்

ஏமாற்றம்ēmāṟṟam, ெப. (n.)

   1. ஏய்க்கப்ப தல்; state of being defrauded, disappointment.

   2. ஏய்ப் ; deceit, fraud.

   3. மனக்கலக்கம்; confusion of mind, perplexity.

     "ஏமாற்ற ெமன்ைனத் த ரத்்தாய்" ( வ்.ெபரியாழ். 2,7,8);.

   ம. ஏமாற்றம்;   ேகாத. ஏமன்;ெத. ஏம . ஏமா .

     [ஏமம் + அ  – எமம  → ஏமா  → ஏமாற்றம்.]

ஏமாற்

ஏமாற் 1ēmāṟṟudal,    5. ெச. ன்றா , (v.t.)

   எய்த்தல்; to hoodwink, disappoint deceive,

     "மக த் னாலவைர ேயமாற்ற" (இராமநா.உ த்த.57);.

ம. ஏமாற் க.

     [ஏமா  → ஏமாற் .]

 ஏமாற் 2ēmāṟṟudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   எமஞ் ெசய்தல்; to defend, protect.

     "மாற்ேற மாற்ற ைலேய" (பரிபா.4,53);.

     [ஏமம் + ஆற்  - ஏமாற் .]

ஏமா

ஏமா 1ēmāṟudal,    2. ெச. . . (v.t.)

   அலம தல் (யாழ்.அக);; to be confused, bewildered.

     [ஏமம் + அ -தல் – ஏமம -தல் → ஏம -தல் → ஏமா -தல்.]

 ஏமா 2ēmāṟudal,    2. ெச. . . (v.i) எய்க்கப்ப தல்; to be gulled;

 to be inveigled, defrauded.

     "ேமாக வைல ேட ேயமா " ( ப் .622);.

     [ஏமம் + அ  – ஏமம  → ஏமா .]
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ஏ லாந்

ஏ லாந் ēmilāndi, ெப. (n.)

   1.  ைகத்  நிற்பவன் (யாழ்ப்.);; one who is despondent, confounded, disappointed.

   2. மனமயக்க ைடயவன்; absent-minded, forgetful person.

     [எம் + இல் – ஏ ல் + (ஆழ்ந் ); ஆந் .]

ஏ லாந் -தல்

ஏ லாந் -தல்ēmilāndudal,    10.ெச. . . (v.i.)

   1.  ைகத்  நிற்றல்; to despair, stand aghast.

   2. மனந்த மா தல்; to stare about, not knowing what to do;

 to be in a fix;

 to be amazed.

     [எம் + இல் – எ ல் + (ஆழ்ந் ); ஆந் .]

ஏ லாப்

 
 ஏ லாப் ēmilāppu, ெப. (n.)

   மனத்த மாற்றம் (யாழ்.அக.);; confusion, bewilderment.

     [எ லாந்  → எ லாப் .]

ஏ னி

 
 ஏ னிēmiṉi, ெப. (n.)

   இ ைர.(அகநி.);; curlain.

     [எ னி → ஏ னி (ெகா.வ.);.]

எ

எ 1 emuṟudal,    13. ெச. . . (v.i.)

   1. ம ழ் தல்; to be delighted.

     "ஏ  ைளயாட் க்கண் ம்" (ெதால்.ெபா ள்.147);.

   2. தன்ைம ரிதல்; to be changed in nature or disposition.

     "ஏ  ரண்  ளெவன ெமா ப" (ெதால்.ெபா ள்.109);.

   3. காப்பைடதல்; to be protected, saved.

     "எஞ் ய ெபா ள்கைளேய ற நா " ( .97);.

   4. ெபா த்த தல்; to be suited, be appropriate.

     "காம ம் ெபா  ேம றத ்த " (இலக். .704);.

     [எம் + உ .]

 எ 2 emuṟudal,    13.ெச. . . (v.i.)

   1. வ த்த தல்; to suffer to be vexed.

     "ஏ ள " (ெதால்.ெபா ள்.146);.

   2.  த் தல்; to be mad, insane.

     "ஏ ற்றவரி  ேமைழ" ( றள்.873);.

   3. மயக்க தல்; to
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ஏய்

ஏய்1ēytal,    4. ெச. . . (v.i.)

   1. ெபா ந் தல்; to be suited.

     "ஏய்ந்த ேபழ்வாய்" ( ல்.ெபரிய .1,7,3);.

   2. த தல்; to be fit.

     " ல்ைல ர க் ன் ேறயாப்ப " ( க்ேகா.374);.

     [இைய → எப்.]

 ஏய்2ēytal,    4. ெச. ன்றா , (v.t) 

   1. ஒத்தல்; to be similar to.

     "ேசேலய் கண்ணிய ம்" ( வ்.  வாய்.5,1,8);.

   2. எ ரப்்ப தல்; to meet.

     "ேபா ன ன் னான் னத்  மைற னா ேல னா ரின் னி " (ஐந்.ஐம்.11);.

     [இைய → எய்.]

 ஏய்3ēy,    இைட (part) ம த்தற் ம் ப் தற் ம் பயன்ப த் ம் இைடசெ்சால்; interjection for negation and 
for calling attention.

     [ஏ → ஏய் (ஒ க் ப் );.]

 ஏய்4ēyttal,    4.ெச. ன்றா  (v.t)

ஏய்ப்ப

ஏய்ப்பēyppa, இைட. (part.) 

   ஒர ்உவம  (ெதால். ெபா ள்.290);; adverbial word ot comparison.

     [இைய → இையப்ப → ஏய்ப்ப.]

ஏய்ப் ேலவட்டன்

 
 ஏய்ப் ேலவட்டன்ēyppilēvaṭṭaṉ, ெப. (n.)

   ம ேகடன் (யாழ்.அக.);; one who is easily duped;

 dupe, fool.

     [எய்ப்  → ஏய்ப்  + இல் + ஏ + வட்டன்.]

ஏய்ப்

 
 ஏய்ப் ēyppu, ெப. (n.)

   ஏமாற் ; deceit, fraud.

     [இையப்  → ஏய்ப் .]

ஏய்ப் க்காட் -தல்

ஏய்ப் க்காட் -தல்ēyppukkāṭṭudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஏமாற்றம் ெசய்தல்; to dupe, circumvent, deceive defraud.

     [ஏய்ப்  + காட் .]

ஏய்

 
 ஏய் ēyvu, ெப. (n.)

   உவைம ( வா.);; comparison, likeness, resemblance.

ம. ஏய்  (இைணப் );.

     [இைய  → எய் .]
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ஏய

ஏய1ēya,    இைட. (part) ஒர ்உவம  (தண் .33); adverbial word of comparison.

     [இைய → இையய → எய.]

 ஏயēya, ெப.எ (adj.)

   ெபா ந் ய, ஏற் ைடய; appropriate, suitable.

     "ஏயதன்ைம இ வ ந்ேதரந்் தேரா" (கந்த .அகேரந் ரன்.மேகந் ரஞ்.47);.

     [இையய → ஏய.]

ஏயம்

ஏயம்ēyam, ெப. (n.)

   தள்ளத்தக்க ; that which deserves to be abandoned.

     "இ  ஏயம், இ  உபாேதயம்…..என்  நிசச் த் " ( . .258, வாக.);.

     [இய → ஏ = ெசல் தல், நீங் தல், ஏ → ஏயம் = நீக்கத்தக்க .]

ஏயர்

ஏயரē்yar, ெப. (n.)

   வட லத்  ஆயர் ன் ைளமர னர;் descendants of Hehaya, one of Yadhava races.

     "ஏயரக்்ெகன்  நிலதெ்தா  ெதாடரந்்த லப்பைக" (ெப ங்.வத்தவ.8,44);.

     [ஆயர ்→ ஏயர ்(ெகா.வ.);.]

ஏயர் லம்

 
 ஏயர் லம்ēyarkulam, ெப. (n.)

    காவ ன் தந்ைத லம் (ெப ங்.); (அ . ந்.);; paternal lineage of Mrugawathi of Perungathai.

     [ஆயர ்→ ஏயர ்+  லம்.]

ஏயர்ேகான்க க்
காம நாயனார்

 
 ஏயரே்கான்க க்காம நாயனாரē்yarāṉkalikkāmanāyaṉār, ெப. (n.)

   அ பத்  ன்  நாயன்மா ள் ஒ வர ்(ெபரிய .);; name of a canonized Salva Saint

     [ஆயர ்→ ஏயர ்(வடத ழ்);, ஏயர ்+ ேகான் + க  + காமன் + நாயனார.்]

ஏயான்

ஏயான்ēyāṉ, ெப. (n.)

ஒ  ெதா ைலச ்ெசய்யத்த காதவன்

     "மாவ ைய ேயயானிரப்ப" ( வ்.ெபரிய . 1,5,6);;

 he who is too exalted to do an act.

     [இைய + ஆ + அன் – இையயான் → ஏயான் (ெகா.வ.);.]

ஏ ல்

ஏ ல்ēyil, ெப. (n.)

   இைச (ஈ .4,6,2);; song, music.

     [ஏ ல் → ஏ ல் (ெகா.வ.);.]

ஏெயனல்

ஏெயனல்ēyeṉal, ெப. (n.)

   ஒ  ைர க் ப் ; onom, expr of rapidity as utering the sound

     "ஏெய  மாத் ரத் " (கம்பரா.பள்ளி.72);.

     [ஏய் + எனல்.]

ஏேய

 
 ஏேயēyē, இைட. (int.)

   இகழ்ச் க் ப்  ( வா.);; exclamation expressive of ridicule.

     [ஏ + ஏ.]
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ஏர்

ஏர1்ērtal,    2. ெச. . . (v.i.)

   எ தல்; to rise

     "பனிக்கடல் ப  வலேனர் " ( ல்ைல.4);.

     [எல் → (எ ); → ஏர.்]

 ஏர2்ērtal,    2. ெச. ன்றா , (v.t.)

   ஒத்தல்; to be like, similar.

     " த்ேதர ் வலார"் (இனி.நாற்.2);.

     [எல் → (எ ); → எல் → ஏர.்]

 ஏர3்ēr, ெப. (n.)

   1. கலப்ைப; plough.

     "ஏரி ழாஅ ழவர"் ( றள்.14);.

   2. ஒ  கலப்ைப ம் ஓரிைணமா ம்; team of oxen and plough.

     "ஏ ரண் ளதாய்" (த ழ்நா.60);.

   3. உழ மா  ( டா);; yoke of Oxen.

   4. உழ ; ploughing, agriculture, as an occupation.

     "ஏரி  நன்றா ெல தல்" ( றள்.1038);.

ஏர்க்கட்

 
 ஏரக்்கட் ērkkaṭṭu, ெப. (n.)

   எரப்் ட் ; first ploughing.

     [ஏர ்+ கட் .]

ஏர்க்களம்

ஏரக்்களம்ērkkaḷam, ெப. (n.)

   ெநற்களம்; threshing foor.

     "ஏரக்்களம் பா ம் ெபா ந ம் ேபாரக்்களம் பா ம் ெபா ந ம்" (ெதால்.ெபா ள்.91,உைர);.

     [ஏர ்+ களம்.]

ஏர்க்கள வகம்

ஏரக்்கள வகம்ērggaḷavuruvagam, ெப. (n.)

   ேபாரக்்களத்ைத ஏரக்்களமாக உ வகப்ப த் ம் றத் ைற ( றநா.369);;     [ஏர ்+ களம் + உ வகம்.]

ஏர்க்கா

ஏரக்்கா ērkkāṭi, ெப. (n.)

   ஏரக்்காணிக்ைக, வரி வைக, (S.1.1 vi.155);; tax.

     [ஏர ்+ காணி, காணம் → காணி → கா .]

ஏர்க்காணிக்ைக

 
 ஏரக்்காணிக்ைகērkkāṇikkai, ெப. (n.)

   ஏரவ்ரி (m.m.);; plough tax.

     [ஏர ்+ காணிக்ைக.]
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ஏர்க்கால

ஏரக்்காலērkkāla, ெப. (n.)

   1. கலப்ைப, வண் வற் ன் கங் ெகா ம் உ ப் ; shaft, as of a plough or of a carriage;

 thill.

   2. ஆரக்கால்; spoke of a wheel.

ம. ஏரக்்கால்.

     [ஏர ்+ கால்.]

ஏர்க் ளி

 
 ஏரக்் ளிērkkuḷi, ெப. (n.)

    ப்  த யன ெசய்ய த ம் மரவைக; white hard wood.

     [ஈர ்+ ெகாளி – ஈரக்்ெகாளி → ஈரக்் ளி → ஏரக்் ளி (ெகா.வ.);.]

ஏர்க் ப்

 
 ஏரக்் ப் ērkkuṟippu, ெப. (n.)

   ஏர் தைலக் க் ம் அன்றாடக் கணக்  (M.M.);; daily account of ploughs at work.

     [ஏர ்+  ப் .]

ஏர்கட் -தல்

ஏரக்ட் -தல்ērkaṭṭudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   நிலத் ல் உழ மாடை்டப் ட்  உழத் ெதாடங் தல்; to yoke the plough. நல்ல அந் ேயர ்கட் ற 
ேநரம். (உ.வ.);.

     [ஏர ்+ கட் .]

ஏர்ச் ர்

ஏரச்் ரē்rccīr, ெப. (n.)

   1. உழ த் ெதா க் ரிய க கள்; implements or husbandry. ஏரச்் ரில்லாதவன்.

   2. ேவளாண்ைமயால் வ ஞ்ெசல்வம் ( ன்.);: wealth produced by husbandry.

ம. எ .

     [ஏர ்+  ர.்]

ஏர்த்தாயம்

 
 ஏரத்்தாயம்ērttāyam, ெப. (n.)

   ப வகாலத்  உழ  ( ன்.);; ploughing in season.

     [ஏர ்+ தாயம்.]

ஏர்த்ெதா ல்

 
 ஏரத்ெ்தா ல்ērttoḻil, ெப. (n.)

   உழ த் ெதா ல்; husbandry, calling of a tiller.

     [ஏர ்+ ெதா ல்.]

ஏர்த்ெதா லர்

 
 ஏரத்ெ்தா லரē்rttoḻilar, ெப. (n.)

   உ ண்ேபார ்( வா.);; agriculturists, husbandmen, tiller.

     [ஏர ்+ ெதா ல் + அர.்]
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ஏர்நா

 
 ஏரந்ா ērnāḻi, ெப. (n.)

   கலப்ைப ேனா ப்  ( ன்.);; small circular piece of wood with a hole in the centre to receive the cord, vada-k-
kayiru, by which polughmen can regulate the depth of a furrow.

     [ஏர ்+ நா .]

ஏர்ப்ப

ஏரப்்பērppa, இைட (part.) 

   ஒர ்உவம  (ெதால்.ெபா ள்i.286. உைர);; adverbial word of comparison.

     [ஏல் → ஏர ்→ ஏரப்்ப.]

ஏர்ப்பண்

 
 ஏரப்்பண்ērppaṇ, ெப. (n.)

    ட்டாங்க  ( ன்.);; ropes for attaching the oxen to the plough and the plough-beam to the yoke.

     [ஏர ்+  ண் – ஏரப்் ண் → ஏரப்்பண் (ெகா.வ.);.]

ஏர்ப்
ஏரப்் ērppu, ெப. (n.)

ஈரப்் 2 பாரக்்க;see irppu2.

ஏர்ப் ட்

 
 ஏரப்் ட் ērppūṭṭu, ெப. (n.)

    த ழ ; ploughing for the first time in the season on an auspicious day, begun with appropriate ceremonies.

     [ஏர ்+  ட் .]

ஏர்ப்ெபான்

ஏரப்்ெபான்ērppoṉ, ெப. (n.)

   வரிவைக (S.1.1.vi.155);; taх.

     [ஏர ்+ ெபான்.]

ஏர்

 
 ஏர் ērpu, ெப. (n.)

   எ ச்  ( ங்.);; ascent, elevation rising of a heavenly body.

     [ஏர ்→ ஏர் .]

ஏர் ட் -தல்

ஏர் ட் -தல்ērpūṭṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   ) ஏரில் மா  & கட் தல்; to yoke the oxen to the plough.

     "ஏர் ட் னல்ல " (ஏெர .17);.

     [ஏர ்+  ட் .  ண் (த. ); →  ட்  ( . .);]

ஏர்மங்கலம்

ஏரம்ங்கலம்ērmaṅgalam, ெப. (n.)

   ெபான்ேனர் ட் ப் பா ம் மங்கலப் பாட் ; ancient song of benediction sung at the commencement of ploughing.

     "ஏெரா   நின்ேறா ேரரம்ங்கல ம்" ( லப்.10,135);.

     [ஏர ்+ மங்கலம்.]

ஏர்வாரம்

ஏரவ்ாரம்ērvāram, ெப. (n.)

   1. எ க்காகக் ெகா க் ம் ைள ப் பங்  ( ன்.);; share of produce allowed for the team and agricultural 
implements used incultivating

 the land.

     [ஏர ்+ வாரம்.]
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ஏர
ஏரēra,    இைட (part.) ஒர ்உவம உ ப் (ெதால். ெபா ள். 286, உைர.); adverbial word of comparison.

     [ஏல் → ஏல → ஏர.]

ஏரகம்

ஏரகம்ēragam, ெப. (n.)

   1.  ேவரகம்; Udip in S. Kanara, Sacred to Skanda, one of the six padaividu

     "ஏரகத் ைறத ரியன்" ( .189);.

   2.  வா  மைல (Mod);; Swamimalai in the Tanjavur Dist.

     [ஏர ்+ அகம் – ஏரகம். எர ்= அழ .]

ஏரங்கம்

 
 ஏரங்கம்ēraṅgam, ெப. (n.)

    ன் வைக (சங்.அக.);; a kind of fish.

ம. ஏரங்கம்.

     [ஏர ்→ ஏரங்கம்.]

 ஏரங்கம்ēraṅgam, ெப. (n.)

   எரங்கா  பாரக்்க;     [எரி → எர → ஏரங்கா  = ெசம்மண் பாங்கான நிலத் ள்ள கா .]

ஏரடம்

 
 ஏரடம்ēraḍam, ெப. (n.)

   இ  (சங்.அக.);; hunder.

     [ஏ  + இ  –ஏ  → ஏ டம் → எறடம் → ஏரடம் (ெகா.வ.);.]

ஏர -த்தல்

ஏர -த்தல்ēraḍittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   உ தல்; to plough.

ம. ஏர க் க.

     [ஏர ்+ அ .]

ஏரண்டப் ள்
ஏரண்டப் ள்ēraṇṭappuḷ, ெப. (n.)

ஏரண்டம்2 பாரக்்க;see erandam."

ஏரண்டம்

ஏரண்டம்1ēraṇṭam, ெப. (n.)

   1. ஆமணக்  ( ங்.);; castor-plant

   2. ஆமணக் ந்  உண்டா ம் ெபா ள்கள் (ைதலவ.ைதல.(9&54);; products of the castor plant.

ம. ஏரண்டம்.

     [எரி + அண்டம் - எரியண்டம் – ஏரண்டம். (ெசவ்வாமணக் );.]

 ஏரண்டம்2ēraṇṭam, ெப. (n.)

   கண்ட ேபரண்டப் பறைவ; two-headed bird.

     "ஏரண்ட ெவன் ப் ள் க் ைரயாவாய்" (ேவதாரணி.ேதவல.12);.

ம. ஏரண்டம்.

     [ஈர ்+ உண்  - ஈ ண்  → ஈரண்  → ஏரண்  → ஏரண்டம் (நகத்தால் த்  அலகால் ளந்  
ெகான் ண் ம் பறைவ);.]
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ஏரண்டன்

 
 ஏரண்டன்ēraṇṭaṉ, ெப. (n.)

   ஓர ்இயற் ெபயர;் name of a person. ஏரண்ட னிவர.்

ஏரணம்

ஏரணம்1ēraṇam, ெப. (n.)

   காரணங் காட்  ெமய்ப் க் ம் அ யல்; logic

     "ஏரணங் காெணன்ப ெரண்ணர"் ( க்ேகா. ற் றப்.);

     [ஏர ்= ேதர.் ெபா த்தம், ெசப்பம். ஏர ்+ அணம் – ஏரணம். 'அணம்' ெசால்லாக்க ஈ . ஏரணம் = ேதேர 
ெபா த் க் காரணங்காட்  உண்ைமகைள உ ப்ப த் ச ்ெசால்லா ம் கைலத் றன்.]

 ஏரணம்2ēraṇam, ெப. (n.)

   மைறந் ேபான ெசாற்ேபார ்(த க்கம்); கைல ல்; an extinct treatise in. Tamil on logic.

     "ஏரணம் உ வம் ஓகம் இைசகணக் …. அன்ன ல் யா ம் வாரி, வாரணம் ெகாண்ட தந்ேதா வ  
வ ப் ெபய ம் மாள".' (தனிப்பா.);.

     [ஏர ்- ஏரணம்.]

ஏரம்பம்

ஏரம்பம்1ērambam, ெப. (n.)

   1. யாைன (நாம ப.);; elephant.

   2. ேவளாண்ைம; agriculture.

     [ஏ → ஏர ்→ ஏரம்பம் (உயரமான . உழ );.]

 ஏரம்பம்2ērambam, ெப. (n.)

ஒ  கணித ல் ( றள்.392.உைர); treatise on mathematics.

     [ஏர ்→ ஏரம்பம்,  ழ்வா லக்கக் கணக் ற்  எ ரான ேமல் வா லக்கக் கணக்  வ வக் கணக்  
வான ல் கணக்  ேபான்றைவ பற் ய லாகலாம்.)

 ஏரம்பம்ērambam, ெப. (n.)

   யாைன; elephant (நாம ப.);.

     [Skt. heramba → த. ஏரம்பம்.]

ஏரரத்ைத

 
 ஏரரத்ைதērarattai, ெப. (n.)

   ேபரரத்ைத; greater galangal. (சா.அக.);

     [ஏர ்+ அரத்ைத.]

ஏரல்

 
 ஏரல்ēral, ெப. (n.)

    ளிஞ் ல் ( வா.);; mussel or other bivalve animal;

 snail. ஏரல் எ த் ப் ேபால்வ ேதார ் க்கா . ( றள்.பரி.உைர);.

ம. ஏரல்.

     [ஈர ்→ ஏர ்→ ஏரல்.]
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ஏரா

ஏரா1ērā, ெப. (n.)

   கப்ப ன் அ ப்ெபா த்  மரம் (யாழ்ப்.);; keel of a ship,

ம. ஏரா.

     [ஆர ்→ ஏர ்→ ஏரா. ஆர ்ெபா த் தல்.]

 ஏரா2ērā, ெப. (n.)

ஏராக்கள் பாரக்்க (யாழ்ப்.);;see earakka.]

ஏராக்கள்

 
 ஏராக்கள்ērākkaḷ, ெப. (n.)

   பைன மரத் ப் பாைள ந்  இறக் ம் இனிய பனஞ்சா ; sweet sap extracted from the spathe of the 
palmyra tree. (சா.அக.);

     [எர ்→ ஏரா (கள்ளின் தன்ைம நிரம்பாத); + கள்.]

ஏராண்ைம

 
 ஏராண்ைமērāṇmai, ெப. (n.)

   உழ  (யாழ்ப்.);; ploughing, tillage, agriculture.

     [ஏர ்+ ஆண்ைம.]

ஏராப்பலைக

 
 ஏராப்பலைகērāppalagai, ெப. (n.)

   கப்ப ன் அ மரம் (யாழ்ப்.);; keel of a ship.

     [ஆர ்→ ஏர ்→ ஏரா + பலைக.]

ஏராமரம்

 
 ஏராமரம்ērāmaram, ெப. (n.)

ஏராப்பலைக பாரக்்க;see erappalagai.

ஏராளட்டவைண

 
 ஏராளட்டவைணērāḷaṭṭavaṇai, ெப. (n.)

   எைர ம் உழ ெசய்ேவாைர ங் காட் ம் ப்  (m.m.);; list of the ploughs and labourers in a village.

     [ஏர ்+ ஆள் + அட்டவைண.]

ஏராளம்

ஏராளம்ērāḷam, ெப. (n.)

    ; abundance, plenitude

     "ஏராளமாக் ேகாலெம ய தைரக ம்" (இராமநா. கந்3);.

   ெத. ஏராள , ேபராள ;க. ேதராள.  . ேதராள.

     [ஏர ்+ ஆளம் – ஏராளம். ஏைர ஆள்வதால், ேவளாண்ைம ெசய்வதால் உண்டா ம் ைளசச்ல். 
ஒன் க்  றாக ைளதல்.]

ஏராளர்

ஏராளரē்rāḷar, ெப. (n.)

   1. உழவர;் husbandmen, agriculturists, cultivators. ploughmen.

   2.  ரர;் brave men, heroes. (ேசரநா.);

ம. ஏராளன்.

     [ஏர ்+ ஆள் + அர.்]
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ஏரி

ஏரிēri, ெப. (n.)

   இயற்ைகயாகப் பள்ளத் ல் ேதங் ய ெபரிய நீரந்ிைல; lake.

   2. ெசய்கைர நீரந்ிைல; embanked lake.

   3. பாசனத் ற் ப் பயன்ப ம் நீர ்நிைல; reservoir for irrigation.

   4. பக்கக்கைரகைளக்காப்பாகக் ெகாண்ட ெபரிய நீரந்ிைல; large tank a lake with banks.

     "ஏரியாம் வண்ண யற்  வல்

லால்" ( வ்.இயற்.2,16);.

   5. எ த் த் ல்; hump of a bull. ஏரி நி ரந்்தா ைடயைன ம் பாரா . (யாழ்ப்.);.

   6. ெகா த் ள்ள டர;் prominence on the nape of the neck, through corpulence. 

அவ க்  ஏரி ற் ப் ேபா ற்  ( ன்.);.

   7. கைழ ( னர் சம்);; star.

ம. க.,  ட.,  . ஏரி.

     [ஏ → ஏர ்→ ஏரி (உயரந்்த ைரைய உைடய );.]

ஏரிப்பட்

ஏரிப்பட் ērippaṭṭi,    ெப. (n) ஏரிையக்காக் ம் பணிக் காகக் ெகா க்கப்ப ம் மானியம் (S.I.I.I,225); endo. 
wment made for carrying out repairs to the tank.

     [ஏரி + பட் /]

ஏரிப்பாய்சச்ல்

 
 ஏரிப்பாய்சச்ல்ērippāyccal, ெப. (n.)

   ஏரிநீரப்்பாசனம்; irrigation from a tank.

     [ஏரி + பாய்சச்ல்.]

ஏரிப்பாய்ச்

ஏரிப்பாய்ச் ērippāycci, ெப. (n.)

    ன்  வரி, (M.NA.D.1,287);; fish rent.

     [ஏரி + பாய்ச் . பாய்ச்  =  ன்.]

ஏரிேமைர

 
 ஏரிேமைரērimērai, ெப. (n.)

ஏரி, மத , க ங்கல் இைவகளின் ப் க் ம் ெசல ற்காக ஒ க்கப்ப ம் ைளசச் ன் ப  (WG);, 

 portion of the crop set apart to meet the expense of keeping the reservoir, watercourses etc. in good repair.

     [ஏரி + ேமைர. ேம  → ேமரி → ேமைர (ேமலாக அல்ல  தலாகத் தரப்ப ம் வரி பங் );.]

ஏரிவாரியத்தார்

 
 ஏரிவாரியத்தாரē்rivāriyattār, ெப. (n.)

   ஏரிைய ேமற்பார ்ைவ ம் னர ்(insc.);; local committee of ancient times which functioned as a supervising 
body over tanks and irrigation.

     [ஏரி + வாரியம் + அத்  + ஆர.் 'அத் ' - சாரிைய.]

ஏரிவாரியம்
ஏரிவாரியம்ērivāriyam, ெப. (n.)

ஏரிவாரியத்தார.் (.IM.P.NA. 17); பாரக்்க;see erivariyattar.
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ஏரிவாைள

 
 ஏரிவாைளērivāḷai, ெப. (n.)

வாைள ன்வைக: 

 fresh-water fish.

ஏரின்வாணர்

 
 ஏரின்வாணரē்riṉvāṇar, ெப. (n.)

ஏரின்வாழ்நர ்பாரக்்க ( வா.);;see erinvalnar.

ஏரின்வாழ்நர்

 
 ஏரின்வாழ்நரē்riṉvāḻnar, ெப. (n.)

   உழ த் ெதா ல் ெசய்  அதனால் வாழ்பவர ்( வா.);; agriculturists, as those who live by the plough.

     [ஏர ்+ இள் + வாழ்நர.் 'இன்' ஐந்தள் உ .]

ஏ ழவர்

ஏ ழவரē்ruḻvar, ெப. (n.)

   ஏரெ்காண் பவர;் plough tillers,"' ல்ேல ழவர ்பைக ெகாளி ம்" ( றள்.872);.

     [ஏர ்+ உழவர.்]

ஏ ழ

ஏ ழ ēruḻvu, ெப. (n.)

   1. ேவளாண்ைம; ploughing. tillage, agriculture

   2. ஒ  நாளில் இரண்ேடைரக் ெகாண்  உழக் ய நிலம் (G.Sm.D.1,288);, 

 extent of land that can be ploughed by two pairs of the plough.

     [ஏர ்+ உழ .]

ஏெர ப

ஏெர ப ēreḻubadu, ெப. (n.)

   எைரப் கழ்ந்  கம்பர ்பா ய ஒ  ல்; poem by Kamban containing 70

 stanzas in praise of the plough.

     [ஏர ்+ எ ப .]

ஏேராட் -தல்
ஏேராட் -தல்ērōṭṭudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t) உ தல்; to plough.

     [ஏர ்+ ஒட் -தல்.]

ஏேரார்

ஏேராரē்rōr, ெப. (n.)

   உ ேவார;் ploughmen.

     "ஏேரார ்களவ த் ேதேரார ்ேதாற் ய" (ெதால்.ெபா ள்.76);.

     [ஏர ்+ ஆர ்– ஏரார ்→ ஏேரார.்]
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ஏல்

ஏல்1ēlṟtaṟal,    14.ெச. . . (v.i.)

   1. த தல்; to be suitable convenient, just.

     "ஏலா டெரா வ ற்றக்கால்" (நால .113);.

   2. மா ப தல்; to change.

     "ஏலாதான் பாரப்்பான்" (நான்மணி.54);.

     [ஈல் → ஏல்.]

 ஏல்2ēlṟtaṟal,    14.ெச.  (v.i.)

   1.  ெல தல்; to awake from sleep.

     "நீ ஞ் ேயற் ம்" (க த்.12);.

   2. நிகழ்தல்; to happen, occur.

     "ஏற்றைத ணர ் லெமன் " (பாரத.வாரணாவத.21);.

   3.  தல்; to be excessive to abound ஏற்கக் ெகா த்தான்.

     [எல் → ஏல்.]

 ஏல்3ēlṟtaṟal,    9.ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. எ ர ்ெகாள் தல் ( டா.);; to receive, welcome.

   2. ஒப் க் ெகாள் தல்; to admit, accept, consent, concede, to embrace, adopt.

ஏல்ைவ

ஏல்ைவ1ēlvai, ெப. (n.)

   காலம்; time, period, season occasion.

     "அரசாள் ன்ற ேவல்ைவ" (உத்தரரா.சம்  வன்.6);.

   2. நாள் ( டா.);; day.

   3. நீரந்ிைல ( ங்.);; tank;

 large expanse of water.

     [எல் (ெபா ); → ஏல் → ஏல்ைவ.]

 ஏல்ைவ2ēlvai, ெப. (n.)

   வரிவைக (S.1.1.v.96);; a tax.

     [எல்ைவ - நீரந்ிைலக்காக வாங்கப்பட்ட வரியாகலாம்.]

ஏல

ஏலēla,  . .எ. (adv.)

   1.  ன்னேம; already, beforehand.

     " ரளயம் வ ெமன் ேறலக் ேகா " (ஈ .2,8,7);.

   2.  க; liberally, vastly.

     "கல் ேயலவைமந்த ெப ைம ெபற் ம்" ( க்காளத்.4,3,8);.

 A.S. oer, E are, before, Gosh air, soon. E early, from oer.

     [எல் → எல (க, 78);.]
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ஏலக்கம்

 
 ஏலக்கம்ēlakkam, ெப. (n.)

   க னேவைல ன் ெபா  ஊக் க்க எ ப் ம் ஒ ; cry to encourage one another in hard work (ேசரநா.);.

ம. ஏலக்கம்

     [ஏல → ஏலக்கம். ஏல - ெக தைகப் ெபா செ்சால்லாக வ ம் ளி.]

ஏலக்காய்

 
 ஏலக்காய்ēlakkāy, ெப. (n.)

   ஏலசெ்ச ன்காய்; Cardamom.

   க. ஏலக் , ஏளக் , யாலக் ;    .,  ., ஏலக் ;   ெத. ஏல . Guj. Elaci; Blang liayaja. Hn itayaci, Mar.elaci, elaci, 
Skt elilka.

     [ஏலம் + காப். ஏ → எல் → ஏலம் (உயரந்்த மணம் வ );.]

ஏலக்ேகாலம்

 
 ஏலக்ேகாலம்ēlakālam, ெப. (n.)

   அணியம் (யாழ்.அக);; readiness, preparedness.

     [ஏல் + ேகாலம் - ஏலக்ேகாலம்.]

ஏலங்ேகள்(ட்)-
த(ட)ல்

ஏலங்ேகள்(ட)்-த(ட)ல்ēlaṅāḷḍtaḍal,    12. ெச. . . (v.i.)

   ஏல ைலைய ஏற்  அல்ல  ைறத் க் ேகட்டல்; to bid at an auction.

     [ஏலம் + ேகள்.]

ஏலச் ட்

 
 ஏலச் ட் ēlaccīṭṭu, ெப. (n.)

   எலங்ேகடெ்ட க் ங் ட் ச ் ட் ; periodical deposit of money, the net collections being auctioned away to the 
lowest bidder on each occasion.

     [ஏலம் +  ட் .]

ஏலப்பாட்

 
 ஏலப்பாட் ēlappāṭṭu, ெப. (n.)

   படேகாட் களின் பாட்  ( ன்.);; boatmen's song in which the words elo, elelo occur again and again.

     [ஏல + பாட்  – ஏலப்பாட் . ஏேலேலா என இைசத்தவா  பா ம் பாட் .]
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ஏலம்

ஏலம்1ēlam, ெப. (n.)

   1. ெச வைக; cardamom plant.

   2. ஒ  மணப் ெபா ள் ( வா.);; cardamom seeds.

   3. ம ரச்ச்ாந் ; unguent for perfuming the hair of women.

     "ஏலவார் ழ மார"் ( வாச.29);.

   ம. ஏலம் க. ஏலக் , யாலக் , யால ,  ட. ஏலக் ;ெத. ஏலக் , ஏல Mar elaci, velaci, veladoda or ela, olay.

     [ஏ → ஏல் → ஏலம்.]

 ஏலம்2ēlam, ெப. (n.)

   ேபாட் ற் பலர் ன் ஏற் ம் ைல; auction.

   ம.,  ., க. ஏலம்;   ெத. ஏல , பால , ேவல , Hin. Nilam; Mar, lilam port lelam.

ஏலரி

 
 ஏலரி ēlarisi, ெப. (n.)

எலவரி  பாரக்்க;see ela-v-ansi.

     [ஏலம் + அரி .]

ஏலரி மணி

 
 ஏலரி மணிēlarisimaṇi, ெப. (n.)

   பரவ மகளிர ்க த்தணிக ெளான் ; a kind of necklace worn by parava women.

     [ஏலம் + அரி  + மணி.]

ஏலவரி

ஏலவரி ēlavarisi, ெப. (n.)

   ஏலக்கா ன் உள்ளீ  (S.1.1.ii.121);; Cardamom Seed.

க. ஏலக் .

     [ஏல + அரி .]

ஏலவார் ழ யம்
ைம

 
 ஏலவார் ழ யம்ைமēlavārkuḻliyammai, ெப. (n.)

    க்காஞ் ற் ேகா ல் ெகாண்ட அம்ைமயார;் deity in Kanchipuram temple.

     [ஏலம் + வார் ழ  + அம்ைம.]

ஏலேவ
ஏலேவēlavē,  v-e,  . .எ. (adv.) ஏல1 பாரக்்க;see ela1.

     [ஏல + ஏ - ஏலேவ.]

ஏலன்

 
 ஏலன்ēlaṉ, ெப. (n.)

    ைனயரி ; millet.

     [இல் → எல் → ஏல் + அன் - ஏலன் =  ய . 'அன்' - ஒ ைம த்த ஈ .]
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ஏலா

ஏலாēlā,  ளி (int.)

   1. ேதாழன் ேதா ைய ன்னிைலப் ப த் ஞ் ெசால் (பரிபா.8,69.கந்த .அச ப்.12);; exclamation of 
farmiliar address to a companion, whether man or woman.

   2. மைன ைய ளிக் ம் ெக தைகப் ெபா செ்சால் (க ர.்வ.);; word of endearment. ஏலா, இங்ேக வா 
(இ.வ.);.

   க. எலா, ேல;ெத. எலா.

     [எல்லா → எலா → ஏலா.]

கணவன் மைன  ஆ ய இ வ ம் ஒ வைரெயா வர ்ஏற்றத்தாழ் ன்  அன் ம் ம ப் ம் 
ஒ ப த்தரமாகப் லப்ப ம் வைக ல் எலா என அைழப்ப  ந்  த ழ்ப் பண்பா . அஃ  இன் ம் 
நாட் ப் றங்களில் ஒ க்கப்பட் ப் றக்கணிக்கப்பட்ட மக்களிைட மைறயாமல் நின்  நில  ற . 
ேமனாட்டார ்ஒ வைரெயா வர ்Halo என ளித் க் ெகாள்வைத இதெனா  ஒப் க.

ஏலா

ஏலா ēlāti, ெப. (n.)

 lit. cardamom and other ingredients', name of an ancient didactic work by Kani-Metaviyar, containing 100 stanzas and 
mentioning six virtues in each stanza, one of Padin-en-kil-kanakku.

     [ஏலம் + ஆ .]

ஏலா க கம்

 
 ஏலா க கம்ēlātigaḍugam, ெப. (n.)

   ம ந் வைக (யாழ்.அக.);; a medicine.

     [ஏலம் + ஆ  + க கம்.]

ஏலாப்

 
 ஏலாப் ēlāppu, ெப. (n.)

    ன்பம் (யாழ்.அக.);; distress.

   ம வ. ெபால்லாப் ;ம. எலாப் .

     [இயலாப்  → ஏலாப் .]

ஏலாப் றம்

 
 ஏலாப் றம்ēlāppuṟam, ெப. (n.)

   வயைலச் ற் ள்ள இடம்; place adjoining and around paddy-fields. (ேசரநா.);.

ம. எலாப் றம்.

     [எல்ைலப் றம் → எலாப் றம் (ெகா.வ.);.]

ஏலா ள்

 
 ஏலா ள்ēlāmuḷ, ெப. (n.)

   ேவ யைமக்கப் பயன்ப த் ம் ஒ வைக டெ்ச ; a species of thorny plant. (ேசரநா.);.

ம. ஏலா ள் ,

     [ேவல் → ேவலா +  ள் – ேவலா ள் → எலா ள் (ெகா.வ.);.]

ஏலாைம

ஏலாைமēlāmai, ெப. (n.)

   1.  டாைம; inability, impossibility.

   2. ெபா ந்தாைம; unsuitableress, incongruity, inconsistency.

     " த தலாய தத் வங்கெளன ைரத்தல் ஈண்ைடக்ேகலாைமய க." ( .ேபா ற்.1,1);.

     [இயலாைம → எலாைம.]
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ஏ

ஏ 1ēludal,    13. ெச. . . (v.i.)

   1. நிகழ்தல்; to happen, occur.

   2. ெபா ந் தல்; to join, mingle.

   3. ெசய்ய தல்; to be possible. இ  உன்னாற் ெசய்ய ஏ மா.

ம. ஏ க.

     [இயல் → எல் → எ -தல்.]

ஏேல

ஏேலēlē,  ளி (int.)

   1.  வைன ம் இ ந்ேதாைன ம் ளிக் ஞ் ெசால்; exclamation or familiar address lo Inferior and young. 
ஏேல! என்னேல அ ? (ெநல்ைல.);.

   2. பழங்  மக்கள் ஒ வைரெயா வர ்அன்ெபா  ளிக் ம் ெக தைகப் ெபா ச ்ெசால்; word of 
endearment among Harijans and other most Backward Communities.

     [ஏல் → ஏலா → ஏேல.]

ஏேலல ங்கன்

 
 ஏேலல ங்கன்ēlēlasiṅgaṉ, ெப. (n.)

    வள் வ நாயனார ்காலத் ல், அப்ெப மானிடம் ேபரன்  ண்  ஒ  தன் மகைள 
வள் வ க்  வாழ்க் ைகத் ைணயாகக் ெகா த்த ஒ  ேவளாளப் ெப  மகனார;் a velala chief, a 
contemporary of Tiruvalluvar fascinated by Tiruvalluvar's excellence and gave his daughter in marriage to him (Tiruvalluvar); 
as a token of respect.

     [ஏேவலன் +  ங்கள், ஏேலலன் என்ப  படேகாட் க் ம் கப்பல் உைடைமயாள க் ம் பண்  
ெதாட்  வழங் ய ெபயராகலாம்.]

ஏேலலம்
ஏேலலம்ēlēlam,  ளி, (int.)

ஏேலேலா1 பாரக்்க;see elelo1.

ஏேலேலா

ஏேலேலா1ēlēlō,  ளி. (int.)

   பட  த யன தள் ேவாரப்ா ம் ஏலப்பாட் ல் வ ம் ஒ  ெசால்; onom, expression that occurs again and 
again in songs sung by boatmen or others while pulling crlifting together

     "மண்ைண நம்  ஏேலேலா - மர க்க - ஏேலேலா. மரத்ைத நம்  ஏேலேலா -  ைள க்க - 
ஏேலேலா."

     [ஏேலா + ஏேலா - ஏேலேலா (ஒ க் ப் );.]

 ஏேலேலா2ēlēlō, ெப. (n.)

   ேசாழமன்னெனா வனின் ெபயர;் name of a Chola King. (ெச.அக.);.

ஏவங்ேகள்

ஏவங்ேகள்1ēvaṅāḷḍtaḍal,    12.ெச. . . (v.i.)

   ஏவல் ெசய்தல்; to do as directed.

     [ஏவல் → ஏவம் + ேகள்.]

 ஏவங்ேகள்2ēvaṅāḷḍtaḍal,    12.ெச. . . (v.i.)

   1.  ற்றத்ைதச ் ட் ப் ேப ப் ப த்தல் (உ.வ.);; to taunt a person specifying his faults.

   2. இைடம த  ன தல்; to intermiddle when an injury is done.

அரசன் ெசய்ததற்  ஏவங்ேகட்பவரார?் ( ன்.);.

     [எவ்வம் → ஏவம் + ேகள்.]
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ஏவஞ்ச

 
 ஏவஞ்சēvañja,     . .எ. (adv.) ஏறத்தாழ; so that, it being so. ஏவஞ்ச இந்தக்காரியம் யலாம். (Brah.).

     [ஏற + எஞ்ச – ஏறஞ்ச → எவஞ்ச.]

ஏவ ம்

ஏவ ம்ēvadum,  .ெப. (pron.)

   1. ஒவ்ெவான் ம்; everything.

     "ெசய் ைனேயவ  ெமண்ணி லாதகடந் ெதா ம்" (கந்த . க் ர ப.36);.

   2. ஏ ம்; whatsoever.

     [ஏ + அ ம் – எவ ம் → எவ ம்.]

ஏவம்

ஏவம்1ēvam, ெப. (n.)

    ற்றம்; fault, blemsn.

     "ஏல க்க

ந்ைதேயா " (ேதவா.2306);.

     [எவ்வம் → ஏவம்.]

 ஏவம்2ēvam, ெப. (n.)

   இவ் தம்; thus, exactly so.

ம. ஏவம்.

     [இவ்வம் → ஏவம் (ெகா.வ.);.]

ஏவர்

 
 ஏவரē்var,     . .ெப. (interr.pron) எவர;் which persons, who.

ம. ஏவா.

     [எவ் + அர ்– எவர ்→ ஏவர.்]
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ஏவல்

ஏவல்1ēval, ெப. (n.)

   1.  ண் ைக; Instigation,

 irclement

   2. ஒ ைக; recial.

     "ஏவ ன் ெமா " (பரிபா. 13,40);

   3. ஆைண ( வா.);; command, order,

 authority.

   4. பணி ைட; service.

     "ஏவன் ற் "

   5. ஏவலாள்; servant, attendant.

     " னிவரக்் ேகவலாய்" (தா .ேதேசா.1);.

   6.  ய ஆ ைய ஏ ைக; inciting a devil against an

 enemy by witchcraft.

   7. ஏவல் ைன ற்  (நன்.145);;   8. வ ைம ( டா.);; poverty, want.

     [ஏ  → எவல்.]

 ஏவல்2ēval, ெப. (n.)

ஏவல்ேகள்(ட்)-
த(ட)ல்

ஏவல்ேகள்(ட)்-த(ட)ல்ēvalāḷḍtaḍal,    12. ெச. . . (v.i.)

   ஏ யபணி ெசய்தல்; to serve, obey orders, perform duties assigned;

 to wait upon, as an attendant.

ஏவல்ெகாள் )-தல்

ஏவல்ெகாள் )-தல்ēvalkoḷḷudal,    12. ெச. . . (v.i.)

   ேவைல வாங் தல்; to get work done by others.

     [ஏவல் + ெகாள்.]

ஏவல் ல யார்

 
 ஏவல் ல யாரē்valciladiyār, ெப. (n.)

   சைமயலைற ஏவற்ெபண் ர,் மைடப்பள்ளியார யார;் kitchen maids.

     [ஏவல் +  ல  + ஆர.்  ல  = ஏ ய பணி ெசய் ம் ற்றாள்.]

ஏவல்ேமவல்

 
 ஏவல்ேமவல்ēvalmēval, ெப. (n.)

   கட்டைள ( ன்.);; commands.

     [ஏவல்ேமவல் (எ ைக த்த இைணெமா );.]

ஏவல் ைட

ஏவல் ைடēvalviḍai, ெப. (n.)

    னா க்  ைடயாக  ஒ  ஏவல் இ வ ; answering a question by an imperative retort, as when asked.

     "will you do this?" to say 'Do it yourself'

     'சாத்தா, இ  ெசய்வாேயா?' என்ற வ  'நீ ெசய்!' என்ப  ேபான்ற ைட. (நன்.386, உைர);.

     [ஏவல் +  ைட - ஏவல் ைட = ஏவேல ைடயாக அைமவ .]
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ஏவல் னா

ஏவல் னாēvalviṉā, ெப. (n.)

   ஏ ம் ேநாக்கத்ேதா  ேகட் ம் னா (நன்.385);; questioning with a view to give a command as "Had you your 
dinner?"

சாத்தா உண்டாயா?

     [ஏவல் +  னா - ஏவல் னா. "நீ உண்டாயா?" என் ம் னா. "ேபாய் உண்" என் ம் எவற் ப்ைப 
உள்ளடக் ய ஏவல் னாவா ற் .]

ஏவல் ைன

ஏவல் ைனēvalviṉai, ெப. (n.)

   1.  ன்னின்றாைர ஏ ம் ைன; verb in the imperative mood.

   2. மந் ரதெ்தா ல்; act of commanding a devil by witchcraft to do harm lo a person.

     [ஏவல் +  ைன.]

ஏவலன்

ஏவலன்ēvalaṉ, ெப. (n.)

   பணி ைட ெசய்ேவான்; attendant servant.

     "ஏவலர ்ெதா ன் ைற யற்ற" (கந்த .உைர ைன.17);.

ம. ஏவலன்.

     [ஏவல் + அன் – ஏவலன்.]

ஏவலாள்

 
 ஏவலாள்ēvalāḷ, ெப. (n.)

ஏவலன் பாரக்்க;see evalan.

     [எவல் + ஆள்.]

ஏவள்

 
 ஏவள்ēvaḷ, ெப. (n.)

   எப்ெபண்; which woman.

ம. ஏவள்.

     [எவ் + அள் – எவள் → ஏவள்.]

ஏவற் ல

ஏவற் ல ēvaṟciladi, ெப. (n.)

    ற்ேறவல் ரி ம் ெபண்; maid servant of a household;

 kitchen-maid.

     " ைல மடந்ைதய ேரவற் ல யர"் ( லப்.5.51);.

     [எவல் +  ல  - எவற் ல .  ல  என் ம் ெசால்ேல ஏவற்பணியாலளக் க் ம். 'ஏவல்'  ைகயான 
ன்னைட.  ல  =  ற்ேறவல் ெசய்யச ்ெச த் ம் ெபண். ெசல் → ெசல  + ஆளி - ெசலவாளி → 

ெசலவா  → ெசல  →  ல . ெசலவா  பாரக்்க;see selavadi]

ஏவற்பணி

 
 ஏவற்பணிēvaṟpaṇi, ெப. (n.)

   ஏ யேவைல ( ன்.);; Services commanded, often used as-a compliment in epistolary writings and in polite 
conversation.

     [ஏவல் + பணி - ஏவற்பணி.]
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ஏவற

 
 ஏவற ēvaṟavu, ெப. (n.)

    ன்பம், கவைல; sorrow. distress (ேசரநா.);.

ம. வர

     [ஏசற  → ஏவற  (ெகா.வ.);.]

ஏவைற

ஏவைற1ēvaṟai, ெப. (n.)

மைறந்  அம்ெபய்தற் ரிய ம ப்  ( .ெவ.6,5, உைர.);

 retreat constructed in the battlement of a fort from where bowmen might shoot arrows against the enemy unobserved.

     [ஏ + அைற - ஏவைற. ஏ = அம் .]

 ஏவைற2ēvaṟai, ெப. (n.)

   ஏப்பம் (யாழ்ப்.);; belching. Eructation.

     [ஏ + உ  - ஏ  →  ஏவைற. ஏ = ஏப்பம்.]

ஏவன்

 
 ஏவன்ēvaṉ,  .ெப. (pron) யாவன் who?

   ம. எவன்;   க. யாவன், தாவன்;    . எ ;   ெத. எவ்வண் ;பட எம்.

     [எவன் → ஏவள்.]

ஏ டல்

 
 ஏ டல்ēviviḍal, ெதா.ெப (vbl.n.)

ஏ  பாரக்்க;see evividu.

ஏ

ஏ 1ēvudal,    8.ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. ஆைண தல்; to command, order, direct.

   2.  ண் தல்; to incite, prompt, urge, instigate, to conjure and set on, as a demon.

   3.  வ ளால் ண்டப்ப தல்; chr. to inspire. as God. 

ஆ யானவர ்ப ைல ேய னார ்( த்.);.

   4. ெச த் தல் ( ங்.);; to discharge, as an arrow, to throw, as a dart.

   5. ெசால் தல்; to speak, say.

     "ஏவா ந்த வ கள்" ( வக.3036);.

   ம. ஏ க;க. ஏ.க.

     [எய் → ஏ → ஏ .]

 ஏ 2ēvu, ெப. (n.)

   உயரம்; height.

க. ஏ. Ger heben, AS hebban. E heave. Goth hefian. to lift. E heaven, O Ice hifinn. As heafon, the air, the abode of lhe Deity. 
Lit the

     "heaved" or "lified up".

     [ஏ → ஏ .]

182

www.valluvarvallalarvattam.com 6557 of 19068.



ஏ கைண

 
 ஏ கைணēvugaṇai, ெப. (n.)

    தவறாமல் இலக் ைகச ்ெசன்  தாக் ம் பைடக்கலம்; missile.

     [ஏ  + கைன.]

ஏ காரன்

 
 ஏ காரன்ēvukāraṉ, ெப. (n.)

   எய்பவன்,  ல்லாளி; archer (ேசரநா.);.

ம. ஏ காரன்.

     [எவ + காரன்.]

ஏ ைக

 
 ஏ ைகēvugai, ெப. (n.)

   ஏ தல்; inciting, driving.

ம. ஏ .

     [ஏ → ஏ  → ஏ ைக.]

ஏ ண் -தல்

ஏ ண் -தல்ēvuṇṇudal,    12. ெச. . . (v.i.)

   அம் ைதத்தல்; to be injured by an arrow.

     "பக ேன ண் " (இைற.6.64);.

     [எ + உண் - ஏ ண் → ஏ ண் . ஏ = அம் .]

ஏ தற்க த்தன்

 
 ஏ தற்க த்தன்ēvudaṟkaruddaṉ, ெப. (n.)

அரசன் ேகா ல் கட் னான் (உ.வ.);.

     [ஏ தல் + க த்தன் - ஏ தற்க த்தன்.]

ஏ வான்

 
 ஏ வான்ēvuvāṉ, ெப. (n.)

   கட்டைள பவன் ( ங்.);; master, director.

     [ஏ  + ஆன் - ஏ வான்.]

ஏ ர்

 
 ஏ ர் ēvūrti, ெப. (n.)

    ண்ணில் ெச த் ம் ஊர் ; vehicle which is sent through sky.

     [ஏ  + ஊர்  - ஏ ர் .]

ஏழ்

ஏழ்1ēḻ, ெப. (n.)

   எ ைலப் பாைலமரம் (ஏ ல்மரம்);; seven leaved milk plant.

     [எ → ஏழ் = உயரந்்தமரம், ெந யமரம்.]

 ஏழ்2ēḻ, ெப. (n.)

ஏ  பாரக்்க (ெதால்.எ த்,388);;see elu.

183

www.valluvarvallalarvattam.com 6558 of 19068.



ஏழ்ச்

ஏழ்ச் ēḻcci, ெப. (n.)

   ேதாற்றம்; appearance, advent, manifestation.

     "ஏழ்ச் க் ேக ன் " ( வ்.  வாய்.324);.

ஏழ் றப்

 
 ஏழ் றப் ēḻpiṟappu, ெப. (n.)

ஏ  றப்  பாரக்்க;see elupirappu.

ஏழ் ைழ

ஏழ் ைழēḻpuḻai, ெப. (n.)

   ேவய்ங் ழல் வைக; reed pipe that has seven holes.

     "ஏழ் ைழையம் ைழ யா ைச ேகழ்த்தன்ன" (பரிபா.8.22);.

     [ஏ  → ஏழ் +  ைழ.  ைழ =  ைள.]

ஏழ (ஏழா)

 
 ஏழ (ஏழா)ēḻēḻā,  ளி, (int.)

   பழங் னர ்தம் மைன ைய ளிக் ஞ்ெசால் (ெநல்ைல);; exclamation used by tribals to address or call 
attention to their wives

     [ஏல → ஏழ ( → ஏழா);.]

ஏழகத்தார்

 
 ஏழகத்தாரē்ḻkattār, ெப. (n.)

   பைடவ ப்பா ள் ஒ  வைகயார;் class of military men.

     [எழகம் = ெமய்ம்மைற (கவசம்);. ஏழகம் + அத்  + ஆர ்- ஏழகத்தார.்

     "அத் " - சாரிைய. 'ஆர'் - ப.பா.ஈ .]

ஏழகநிைல

 
 ஏழகநிைலēḻkanilai, ெப. (n.)

   ஏழகத்தகரிைனப்ேபால் எ ச்  ெகாண்ட மறவர ்பண்  (அ . ந்);; literary theme, dealing with kings and 
chieftains.

     'உய ம் கைழ ைடய ஞாலத் ல் இளைமையப் பாராேத அரசன்  காவல் ண்  நிற் ம் 
ஏழக நிைலேயயாம்' ( .ெவ.ெபா யல்);.

     [ஏழகம் + நிைல – ஏழகநிைல. ஏழகம் =  ஆட் க் டா.]

ஏழகம்

ஏழகம்ēḻkam, ெப. (n.)

   1. ெசம்ம யா ; ram or ewe.

   2.  வாட்ேட ; ram of the species of sheep called Durvadu ( வா );, fleecy sheep. (சா.அக.);.

     [ேமழகம் → ஏழகம்.]

ஏழ க் ன்

 
 ஏழ க் ன்ēḻṭukkumīṉ, ெப. (n.)

   ஓரின ன்; a kind of fish. (ேசரநா.);.

ம. ஏழ க்  ன்.

     [ஏழ் + அ க்  +  ன்.]
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ஏழத்தைன

 
 ஏழத்தைனēḻttaṉai, ெப. (n.)

   ஏ மடங் ; seven times.

     [ஏ  + அத்தைன.]

ஏழைம

 
 ஏழைமēḻmai, ெப. (n.)

ஏைழைம பாரக்்க;see elaimai.

ஏழைர

ஏழைரēḻrai, ெப. (n.)

   1. ஏ ம் அைர ம்; seven and half.

   2. ஏழைர நா ைக உள்ள கால அள ;   3 AM (at night); (ேசரநா.);.

ம. ஏழர.

     [ஏ  + அைர.]

ஏழைரக்ேகா

ஏழைரக்ேகா ēḻraikāḻi, ெப. (n.)

   ஏழைர ெவ ப் ல் ம் ேகா  (ேசரநா.);; cock crowing at 3 A.M.

ம, ஏழரக்ேகா .

     [ஏ  + அைர + ேகா .]

ஏழைரசெ்சப்

 
 ஏழைரசெ்சப் ēḻraicceppu, ெப. (n.)

   ெபாற்கா  ைவக்கப் பயன்ப த் ம் ஏழைர இடங்க  ெகாள்ளள ள்ள ெசப் ப் ெபட் ; coper vessel 
which will Contain Seven and a half measures (paras or itafigalis); for the safe-keeping of gold coins or the like. (ேசரநா.);.

ம. ஏழரசெ்சப் .

     [ஏ  + அைர + ெசப் .]

ஏழைரநாட் சச்னி

 
 ஏழைரநாட் சச்னிēḻraināṭṭuccaṉi, ெப. (n.)

ஏழைரயாண் க்காரி பாரக்்க;see elarai-y-andu-k-kari.

     [ஏ  + அைர + ஆண்  - ஏழைரயாண்  →  ஏழைரயாட்  → ஏழைரநாட்  + சனி. ஆண்  → ஆட் .]

ஏழைரயாண் க்
காரி

ஏழைரயாண் க்காரிēḻraiyāṇṭukkāri, ெப. (n.)

   நிைல ேவாைர ந்  12, 1, 2ஆம் இடங்களில் ஏழைரயாண்  வ த் ம் காரி (சனி);. ( ன்.);;   ம. 
ஏழரஞ்சனி;க. ஏழெரயாடதசனி.

     [ஏ  + அைர + ஆண்  + காரி.]

ஏழாங்காப்

 
 ஏழாங்காப் ēḻāṅgāppu, ெப. (n.)

    ழந்ைத றந்த ஏழாம் நாளில் ெசம் ம் ெவள்ளி மான நாணி னால் ைனந்த ஒ வைகக் 
கால்ெகா ைசக் காப்பாக அணி க் ம் நிகழ்ச்  (இ.வ.);; bracelets or anklets of a particular pattern, of copper 
and silver wire twisted together, put on the ankles of a baby on the seventh day after birth, as an amulet.

     [ஏ  + ஆம் + காப் .]
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ஏழாங்காய் 
ைளயாட்

 
 ஏழாங்காய் ைளயாட் ēḻāṅgāyviḷaiyāṭṭu, ெப. (n.)

   ெபண்கள் ட் ற் ள் ைளயா ம் ஒ வைக ைளயாட்  ( ன்.);; indoor game played by girls.

ம வ, ஈரி.

ம. ஏழா த் ன் ைளயாட் .

     [ஏ  + ஆம் + காப் +  ைளயாட் .]

ஏழாங்கால்

 
 ஏழாங்கால்ēḻāṅgāl, ெப. (n.)

    மணத் ற்  ஏ நா ளின் ன்  ந ம் பந்தற்கால் ( ன்.);; auspicious first post, for erecting the marriage 
pavilion, planted seven days before the date of the wedding.

     [ஏ  + ஆம் + கால்.]

ஏ ைச

 
 ஏ ைசēḻisai, ெப. (n.)

    ரல், தத்தம், ைகக் ைள, உைழ, இளி ளரி, தாரம் என் ம் ஏ  வைக நரம்  இைசெயா  
( வா.);; seven notes of the diatonic scale.

     [ஏ  → ஏழ் + இைச.]

ஏ ைசெய த் க
ள்

 
 ஏ ைசெய த் கள்ēḻisaiyeḻuttugaḷ, ெப. (n.)

   ஏ ைசகளின் டாக வழங் ம் ஏ  ெநட் ர ்( வா.);; seven long vowels of the alphabet significative of 
the seven notes of the diatonic scale,

ஆ. ஈ. ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ – எனப்ன.

     [ஏ  → ஏழ் + இைச + எ த் கள்.]

ஏ ைசவாணர்

ஏ ைசவாணரē்ḻisaivāṇar, ெப. (n.)

   யாேழார ்(கந்த வர)்;; Gandharvas, noted for their superb music.

     "ஏ ைச வாண ஞ் த்த ம்" (ேச . ம.4);.

     [ஏ  → ஏழ் + இைச + வாணர.்]

ஏ யன்

 
 ஏ யன்ēḻiyaṉ, ெப. (n.)

   ெநற்க ரக்ைளத ்தாக் ம் ய ; canker-worm, palmer-worm, letocorisa acuta, the ricesapper, an insect pest 
destructive to the growth of paddy.

ம. ஏ யன்.

     [அ யன் → ஏ யன்.]
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ஏ ல்

ஏ ல்1ēḻil, ெப. (n.)

   எ ைலப்பாைல ( ந். 138, உைர.);; seven-leaved milk-plant.

     [ஏழ் + இைல – ஏ ைல → ஏ ல்.]

 ஏ ல்2ēḻil, ெப. (n.)

   இைச; music, as consisting of seven notes.

     "ஏ  யம்ப யம் ம் ெவண்சங் ெகங் ம்" ( வாச.7,8);.

     [ஏ → ஏழ் → ஏ ல் (எ ம் இைச);.]

 ஏ ல்3ēḻil, ெப. (n.)

   நன்னன் என் ம் தைலவன  மைல; name of a hill which belonged to Nannan. An ancient chief of the Tamil country.

     "நன்னேன ென  வைர" (அகநா.152);.

ம. ஏ ல்.

     [ஏ  → ஏ ல். (ஏ  ன்றங்களின் அ க் );.]

ஏ ைலக் ழங்

 
 ஏ ைலக் ழங் ēḻilaikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   மரவள்ளி; tapioca, whose leaves divide at the top into several forks.

   ம வ. மரவள்ளி,  ச் , கப்பல் ழங் , ஆழ்வள்ளிக் ழங் ;ம. ஏ ைலக் ழங் .

     [ஏ  + இைல +  ழங் .]

ஏ ைலப்பாைல

 
 ஏ ைலப்பாைலēḻilaippālai, ெப. (n.)

   ஏ ைலகைளக் ெகாண்ட ம் ெந ந்ெதாைல  மணம் பரப் ம் க்கைளக் ெகாண்ட மான 
மரம்; seven leaved milk plant. M.tr. Alslonia Scholarles.

ம. ஏ லம்பால.

     [ஏ ைல + பாைல.  ட் கள்ேதா ம் ஏ ைல ெகாண்ட .]

ஏ ைலம்பாைல

ஏ ைலம்பாைலēḻilaimbālai, ெப. (n.)

ஏ ைலப் பாைல பாரக்்க;see el-ilai-p-palai

     " த்த ேவ ைலம் பாைலையப் ெபா ப்ெபா யாகத் ேதய்த்த" (கம்பரா. வைர.6);.

     [ஏ ைல + பாைல - ஏ ைலப்பாைல → ஏ ைலம்பாைல (ெம த்தன் ரி );.]
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ஏ

ஏ ēḻu, ெப. (n.)

   1. ஏ  என் ம் எண் ப்ெபயர,் ஆ ன் ேமல் ஒன் ; number seven, one more than six. 

   2. 'எ' என் ம் எண் க் ட் க் ரிய த ழ் எண் ப்ெபயர;் name of the seventh numerical symbol 'எ' in 
Tamil.

ம வ. ஏழ் (எ  ெபயர  oblique);.

   ம. ஏ ;   க. ஏ , ஏ ;   ெத, ஏ , ேய ;    த, எல்;    . ஏள், ஏ ;   இ . ஏ ;   ைக, யல்;   எ . 
ெய ;   ேகாத, ேயெய, ஏய்;    , ெயல் ;    ட, ஏழ், ஒவ்;    ட, ஏளி;   பட, இய் ;   ெகாலா, எட், ஏட், 
ேகாண், ஏ ங்க், ஏ , ஏ ங்க்;    , ஒத் ;   ேகால், இய;   சாந், ஏ, ஏர;்    ரி, ஏய் ;    ரா , ஆப்த், Turk 
yedi, Sinh hathai, Hung het; Mag heb;

 Gk epla.]

ஏழ் = ஏ ைலப் பாைலமரம், ஏ ைலகளின் ெபயரால் ேதான் ய ஏ ைசப்பண்கள், ஏ  நரம் கள் 
கட் ய யா க் ம் ெபயராய் அைமந் த்தலான், ஏ  ரி களாக அைமந்த ஏ ைலப்பாைல 
மரத் ன் இைலயைமப்ேப ஏ  என் ம் எண் ப்ெபயர ்ேதான்றக் காரணமா ற் .

ஏ  ண் ன் ட்டத்த்  இப்ெபா  கன்னிேயாைர (கன்யாரா ); எனப்ெபயரி ப் ம் 
பண்ைடக்காலத் ல் ஏழ் → ஏைழ என் ம் ெசால்ேல ெபண்ைணக் க் ம் ெசால்லாக ம் 
ப ன்றதால், ஏ ைலப்பாைல மரத் ன் இைலயைமப் பால் ேதான் ய எண் ப்ெபயர ் ண் ன் 

ட்டத் க் கன்னி ேயாைரக் ம் பழம்ெபயரா ற் .

ஏழ் → ேசழ் → ேசத.் அ நிைலத் ரி ற்றைவ.

 Now. Sju;

 Pol. Oeidern;

 L. septern;

ஏ க்காந்தம்

 
 ஏ க்காந்தம்ēḻusikkāndam, ெப. (n.)

ஒன் ற் ழ்

   ஒன்றாக எ கைளப் க்கவல்ல ஒரவ்ைகக் காந்தம்; powerful magnet capable of attracting seven needles 
which hang one below the other. (சா.அக.);.

     [ஏ  → ஏழ் + ஊ  + காந்தம்.]

ஏேழ

 
 ஏேழ ēḻēḻu, ெப. (n.)

   ஏ ல் ஏ  மடங் ; seven times seven, forty-nine.

ம. ஏேழ .

     [ஏ  + ஏ .]

ஏைழ

ஏைழēḻai, ெப. (n.)

   1. அ லான்; foolish, silly person, one of weak intellect.

   2. அ யாைம; ignorance, simplicity, harmlessness, mental weakness.

     "ஏைழத்தன்ைம ேயா ல்ைல ேதா " (க த்.55,232);.

   3. ெபண்; Woman.

     "எ ேத  ேபைழ டேன" (ேதவா.1171,2);.

   4. வ யவன் ( டா.);; indigent person, poor wretch, helpless fellow.

ம. ஏழ.

     [எள் → ஏள் → ஏழ் → ஏைழ.]

188

www.valluvarvallalarvattam.com 6563 of 19068.



ஏைழக் ம்

 
 ஏைழக் ம் ēḻaikkuṟumbu, ெப. (n.)

   ேபைத ேபாலக் காட் ச ்ெசய் ம் ம் ; mischief perperated under an exterior cloak of innocence.

     [ஏைழ +  ம் .]

ஏைழத்தன்ைம

ஏைழத்தன்ைமēḻaittaṉmai, ெப. (n.)

   1. அ யாைமயா ய பண் ; state of ignorance.

     "ஏைழத்தன்ைமேயா ல்ைல ேதா " (க த்..55,23);.

   2. வ ைம நிைல; state of poverty.

     [ஏைழ + தன்ைம.]

ஏைழைம

ஏைழைமēḻaimai, ெப. (n.)

   1. அ யாைம (ெதால், ெபா ள். 274);; ignorance, simplicity, innocence.

   2. வ ைம; poverty.

     [எள் → ஏள் → ஏைழ → ஏைழைம.]

ஏைழைமகாட் -
தல்

ஏைழைமகாட் -தல்ēḻaimaikāṭṭudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   ேகாைழயாதல் ( ன்.);; to be timid, cowardy, effeminate.

     [ஏைழ → ஏைழைம + காட் .]

ஏைழயாளன்

ஏைழயாளன்ēḻaiyāḷaṉ, ெப. (n.)

   வ யவன்; poor, miserable man.

     "பாம்ெபன ரக்்  ேமைழயாளைன" (த ழ்நா.168);.

ம. ஏழன்.

     [ஏைழ + ஆளன்.]

ஏெழாத்

 
 ஏெழாத் ēḻottu, ெப. (n.)

     [ஏ  + ஒத் . ஒற்  → ஒத் .]

ஏளனம்

 
 ஏளனம்ēḷaṉam, ெப. (n.)

   இகழ்ச்  ( டா.);; mockery. jeer.

     [எள் → ஏள் → ஏளனம். 'அனம்' - ெசால்லாக்க ஈ .]

ஏற்க

 
 ஏற்கēṟka,  . .எ. (adv.) ஏற்கேவ பாரக்்க (யாழ்ப்.);see erkave.

     [ஏல் + க.]

ஏற்கநட-த்தல்

ஏற்கநட-த்தல்ēṟkanaḍattal,    3. ெச. . . (v.i.)

   ஒ ங்காய் நடத்தல், ( ன்.);; to behave properly.

     [ஏல் + க - ஏற்க + நட.]

ஏற்கேவ

ஏற்கேவēṟkavē,     . .எ. (adv.)  ன்னேம; before hand, early, in good time.

     "ஆபத்  வந்தேபா  நம்ைமத் ேத த் ரியெவாண்ணாெதன்  ஏற்கேவ கட டங் ெகாண்டவைன" 
(ஈ .3,6,2);.

     [ஏற்க + ஏ.]
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ஏற் மட்கலம்

ஏற் மடக்லம்ēṟkumaṭkalam, ெப. (n.)

   1. க ைஞ; bowl.

   2. ஐயேமற் ம் கலம்; bowl for receiving aims.

     [ஏற் ம் + மண் + கலம்.]

ஏற்ெகனேவ

 
 ஏற்ெகனேவēṟkeṉavē,  . .எ. (adv.) ஏற்கேவ பாரக்்க;see erkave.

     [ஆ ( ன் ); → ஏ → ஏல் → ஏற்  ( ன் ); → ஏற்கனேவ → ஏற்ெகனேவ.]

ஏற்ைக

ஏற்ைகēṟkai, ெப. (n.)

   1. இணங் ைக; consent, agree to.

   2. வாங் ந் தன்ைம; receiving capacity.

     [ஏல் → ஏற்  → ஏற்ைக.]

ஏற்ப

ஏற்பēṟpa,    இைட (part) ஒர ்உவம உ  (தண் .33); adverbial word of comparison. –  . .எ. (adv.) தக்கப ;

 in accordance with.

     [ஏல் = ெபா ந் தல். ஏல் → ஏற்ப.]

ஏற்ப -தல்

ஏற்ப -தல்ēṟpaḍudal,    20. ெச. . . (v.i.)

   1. உண்டாதல்; to come into existence, to become formed, to be produced or created. 

அந்த ஊர ்அவனால் ஏற்பட்ட .

   2. தைலப்ப தல் (யாழ்ப்.);; to be engaged in to enter upon, as a business.

   3. உடன்ப தல் (யாழ்ப்.);; to agree, consent, become a party-to a contract.

   ம. ஏரப்்ெப க;   க. ஏரப் ;   ேகாத, ஏரப்டத்;    . ஏரப் , ஏ ண;   ெத. ஏரப் ;   பர.் ஏப் 
(அைடதல்);;   ேகாண். ஏதானா (எ த்தல்);; . ஏ.ண்ட (வாங் தல்);.

     [எல் = ெபா ந் தல், ெபா த்தல், எ ப் தல், உண்டாக் தல். ஏல் + ப  – ஏற்ப . ப தல் = ெசய்தல், 
ஏற்ப  = உண்டாகச ்ெசய், உளதாக் .]

ஏற்ப த் -தல்

ஏற்ப த் -தல்ēṟpaḍuddudal,    5. ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. உண் பண்  தல்; to create, make, form, construct, establish. 

அவன் அந்த ஊைர ஏற்ப த் னவன்.

   2. இணங்கசெ்சய்தல் (யாழ்ப்);; to persuade, prevail upon, induce.

   3. நி தல்; to find, as guilty or not guilty. 

அவைனக் ற்றவாளிெயன் ேறற்ப த் னாரக்ள் (ேப.வ.);.

   4. அமரத்் தல்; to ordain, appoint, assign, Institute, put in to office. 

அவைன அசெ்சய க் த் தைலவனாக ஏற்ப த் னாரக்ள்.

   5. அணியப்ப த் தல் ( ன்.);; to prepare, arrange, get ready.

   ம. ஏரப்்ெப த் க;   க. ஏரப் க;ெத. ஏரப்ரடக்.

     [ஏல் = எ ப் , உண்டாக் , ஏல் + ப  – ஏற்ப  - ஏற்ப த் .]
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ஏற்பா

ஏற்பா 1ēṟpāṭu, ெப. (n.)

   1. ஒ ங் ; arrangement, method, system, rule, established custom. அந்த ஏற்பா  நன்றா க் ற .

   2. அமரத்்தம்; appointment to an office. 

அந்த ேவைலக்  அவைன ஏற்பா  பண்ணினான்.

   3. உடனப் க்ைக; engagement, covenant.

   4.  த்தவர ்பைழய,  ய ய ன் இ ப  களான பைழய ஏற்பா ,  ய ஏற்பா களில் 
ஒன் ; testament, as the old and new testament in the Bible. (Chr);.

   ம. ஏரப்்பா ;   க. ஏரப்ா ;   ேகாத. ஏரப்டத்்;    ட. ஏவர;்    . ஏரப்ா ;ெத. ஏரப்ா .

     [ஏற்ப  → ஏற்பா .]

 ஏற்பா 2ēṟpāṭu, ெப. (n.)

   ெபா த்தம் (யாழ்.அக.);; fitness, appropriateness.

     [இயல் → ஏல் + பா  - ஏற்பா . ப  → பா .]

ஏற் -த்தல்

ஏற் -த்தல்ēṟpittal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒப்பைடத்தல் (இ.வ.);; to entrust.

ம. ஏல் க் க.

     [ஏல் → ஏற்  → ஏற் .]

ஏற்

ஏற் ēṟpu, ெப. (n.)

   1. ெபா த்தம்; appropriateness, fitness.

     "ஏற் ற வணித ம்" (நம் யகப்.125);.

   2. ஏற் க்ெகாள்ைக, வரேவற் ; acceptance, reception.

     [ஏல் → ஏற் .]

ஏற்

ஏற் ēṟpuḻi,     . .எ. (adv.) ஏற் டத் ; at appropriate place.

     "அைடகைள ஏற்  ெயங் ம் ஒட் க" ( லப்.13,155,உைர);.

     [ஏற்  + உ .]

ஏற் க்ேகாடல்

 
 ஏற் க்ேகாடல்ēṟpuḻikāṭal, ெப. (n.)

     [ஏற்  + உ  + ேகாடல், ெகாளல் → ேகாடல்.]

ஏற் றவணிதல்

 
 ஏற் றவணிதல்ēṟpuṟavaṇidal, ெப. (n.)

   மணமகைள அழ ெசய்தல்; decorating a bride.

     [ஏற்  + உற + அணிதல்.]

ஏற்ேபான்

 
 ஏற்ேபான்ēṟpōṉ, ெப. (n.)

   இரவலன் ( டா.);; beggar, mendicant.

     [ஏல் → ஏற்பான் → ஏற்ேபான்.]
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ஏற்றக்கால்

 
 ஏற்றக்கால்ēṟṟakkāl, ெப. (n.)

    லாைவத் தாங் ம்கால்; frame for supporting a sweep or picottah for Irrigation.

   ம. ஏற்றக்கால்;க. ஏதேகா .

     [ஏற்றம் + கால்.]

ஏற்றக் ைறசச்ல்

ஏற்றக் ைறசச்ல்ēṟṟakkuṟaiccal, ெப. (n.)

   1. உயர்  தாழ் ; superiority and inferiority, highness and lowness;

 greatness and smallness.

   2. ஒவ்வாைம (ேப.வ.);; disparity, difference, disagreement.

ம. ஏற்றக் றச் ல்.

     [ஏற்றம் +  ைறசச்ல்.  ைறத்தல் →  ைறசச்ல்.]

ஏற்றக்ேகால்

 
 ஏற்றக்ேகால்ēṟṟakāl, ெப. (n.)

    லாமரத் ல் நீரிைறக் ம் க ; pole attached to a well sweep or picottah and supporting the bucket for drawing 
water.

   க. ஏத ேகா ;ம. ஏத்தக்ேகால்.

     [ஏற்றம் + ேகால்.]

ஏற்றசச்ால்

 
 ஏற்றசச்ால்ēṟṟaccāl, ெப. (n.)

லாக்கால்: bucket used for irrigation by picottah.

     [ஏற்றம் + சால்.]

ஏற்றைண

ஏற்றைணēṟṟaṇai, ெப. (n.)

   அரியைண; throne, supported by legs carved with the figure of the lion.

     "ஏற்றைண  னீங் " (கந்த .இரண். ரப. த்-29);.

     [ஏ  + அைண. ஏ  = அரிமா ஏ .]

ஏற்றப்பட்டைர

 
 ஏற்றப்பட்டைரēṟṟappaṭṭarai, ெப. (n.)

   ஏற்ற ட் ைறக் ங் ணற்ைறச ் ழ்ந்த ைளநிலம் (இ.வ.);; cultivable land surrounding a well from which 
water can be drawn by a sweep or picottah for purposes of irrigation.

     [ஏற்றம் + பட்டைர. பட்டைட → பட்டைர.]

ஏற்றப் வாரம்

 
 ஏற்றப் வாரம்ēṟṟappuvāram, ெப. (n.)

   நீரக்்  [W.G.); share of the produce, charge for watering lands.

     [ஏற்றம் + அப்  + வாரம். அப்  = நீர.்]

192

www.valluvarvallalarvattam.com 6567 of 19068.



ஏற்றப

ஏற்றப ēṟṟabaḍi,  .எ. (adv.)

   1. தக்கவா ; as is

 fit, meet, becoming, proper.

   2.  ம் யவா  ( ன்.);; as one likes, according to one's own pleasure.

     [ஏல் → ஏற்ற + ப .]

ஏற்றம்

ஏற்றம்ēṟṟam, ெப. (n.)

   1. ேமல் ஏ ைக; mounting, as on a ladder, a horse, ascending.

   2. ேம ; ascent, acclivity.

   3. உயரை்க, ெகா ேயற்றம்; hoisting, as a flag, raising up.

   4. நீரப்்ெப க் ; rising, as the flowing tide.

     "ஆைணயாேலேயற்றந்ெதாடங்காக்கட ன்" (கம் பரா.நகரநீ்.141);.

   5.  கழ் ( வா.);; praise, eulogy.

   6. இ மரம்; heavy wooden rammer set to a frame for pounding parched rice.

   7. அ கப்ப ; increase, increment.

     "ேமல் ஏற்றம் ஒ  நாைளக்  ன்  மாவாக" (S.l.l.ii,129);.

   8.  ; excess.

     "ஏற்றம் ெநல் க் ணி எ நா ம்". (S.Il.ii.705);.

   9. ேமன்ைம; distinction, superiority, exaltation, pre-eminence.

     "பத்தரக்ட ்ேகற்ற நல் னீர"் (ேதவா.599,6);.

   10. நிைன ; remembrance.

     "ஏற்ற நிைன ந் ணி மா ம்" (ெதால்.ெசால்.337);.

   11.  ணி ; courage. ஏற்ற லாட் ெயன்ேன ற்றாள் (ெதால்.ெசால்.337.உைர);.

ஏற்றம்ேபா -தல்

ஏற்றம்ேபா -தல்ēṟṟambōṭudal,    20. ெச. . . (v.i.)

   1.  லாமரம் அைமத்தல்; to set a well sweep or picottah.

   2. ேதாப் க்கரணம ேபா தல்; to punish or humble one's self by taking hold of the right ear with the left hand and the 
left ear with the right hand and then raise and lower the body many times in quick succession.

     [ஏற்றம் + ேபா .]

ஏற்றமடல்

 
 ஏற்றமடல்ēṟṟamaḍal, ெப. (n.)

    லாமரந் தாங் ங்ேகால் ( ன்.);; fulcrum on which the well sweep or picottah is pivoted and which is attached to a 
pillar planted in the ground.

     [ஏற்ற + மடல்.]

ஏற்றமரம்

 
 ஏற்றமரம்ēṟṟamaram, ெப. (n.)

    லாமரம்; long lever or yard pivoted on an upright post in an irrigating machine as the well sweep or picottah.

     [ஏற்றம் + மரம்.]
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ஏற்றெமா

 
 ஏற்றெமா ēṟṟamoḻi, ெப. (n.)

    கழ்ச் ைர ( வா.);; praise, eulogy.

     [ஏற்ற + ெமா .]

ஏற்றர

ஏற்றர ēṟṟaravu, ெப. (n.)

   1. அண்ைமக் காலம்; near future.

   2.  தல்; front, first in place or time.

   3. அ கம்,  ; much, very many, excessive.

ம. ஏற்றர .

     [ஏல் + தர  - ஏற்றர .]

ஏற்றல்

ஏற்றல்1ēṟṟal, ெப. (n.)

   ஒப் க்ெகாள் தல்; agreeing

 Accepting.

     [ஏல் → ஏற்றல்.]

 ஏற்றல்2ēṟṟal, ெப. (n.)

   எ ரக்்ைக; disputation, polemics

     "அ வைகச ்சமய  ேமற்றல்" (ெப ங். உஞ்ைசக்.36,243);.

     [ஏ  → ஏற்  → ஏற்றல். ஏ  =  த் தல், தாக் தல், எ ரத்்தல்.]

 ஏற்றல்3ēṟṟal, ெப. (n.)

   ஊ  ஏற்றல்; thrusting a needle into the body for introducing a liquid medicine, to inject (சா.அக.);.

     [ஏற்  → ஏற்றல்.]

ஏற்றவா

ஏற்றவா ēṟṟavāṟu,  . .எ. (adv.)

   1. ஏற்றப ; suitably.

   2.  ைறப் ப; proportionately.

     [ஏற்ற + ஆ  - ஏற்றவா .]

ஏற்றார்

ஏற்றாரē்ṟṟār, ெப. (n.)

   பைகவர;் toes, anemies.

     "ஏற்றார ் ெர னைக ெயரி ன் ழ் த் " ( வாச. 3,158);.

ம. ஏற்றார.்

     [ஏற்றல் + ஆர ்- ஏற்றலார ்→ ஏற்றார.்]

ஏற்றாளி

ஏற்றாளிēṟṟāḷi, ெப. (n.)

   எ ராளி; enemy, adversary. (ேசரநா.);.

ம. ஏற்றாளி,

     [ஏற்றன்2 + ஆளி – ஏற்றவாளி → ஏற்றாளி.]

ஏற்றாற்ேபால

 
 ஏற்றாற்ேபாலēṟṟāṟpōla,     . .எ. (adv.) ஏற்றப ; appropriately, in accordance with.

     [ஏல் → ஏற்றல், ஏற்றால் + ேபால்.]
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ஏற்றான்

 
 ஏற்றான்ēṟṟāṉ, ெப. (n.)

   வ ப் க்  த ல் வ ம் மாணவன் (ெநல்.);; first boy to be present at school, on a day.

     [ஏ → ஏற்  (உயரம்,  றப் ); ஏற்  + அன் - ஏற்றள் → ஏற்றான்.]

ஏற் யல்

ஏற் யல்ēṟṟiyal, ெப. (n.)

    ைட (இடப); ஒைர; Taurus, a sign of the Zodiac.

     "உ ெக  ெவள்ளி வந்ேதற் யல் ேசர" (பரிபா.11.4);.

     [ஏ  + இயல்.]

ஏற் றக் -தல்

ஏற் றக் -தல்ēṟṟiyiṟakkudal,    5. ெச. ன்றா , (v.t) கண்ேண  க க் ஞ் சடங்  நிகழ்த் தல்; to perform 
the ceremony of waving lights, etc., before a person to avert the evil eye.

     [ஏற்  + இறக் .]

ஏற் லக்ைக

ஏற் லக்ைகēṟṟilakkai, ெப. (n.)

   அ கசச்ம்பளம்; high salary.

     "ஏற் லக்ைக ெபற் ண் ற க்ைக ைடய" (ஈ .7.4.5);.

     [ஏ  + இலக்ைக.]

ஏற் வா-தல் 
(ஏற் வ தல்)

ஏற் வா-தல் (ஏற் வ தல்)ēṟṟivādalēṟṟivarudal,    15. ெச. ன் றா . (v.t)  வ தல்; to add.

     "'த ன் னால் ஏற் வந்த நிலம்" (S.I.I.vi,11);.

     [ஏ  → ஏற்  → ஏற்  + வா.]

ஏற்

ஏற் ēṟṟiḻivu, ெப. (n.)

   1. ெப ைம ைம (ெதால், ெபா ள், உைர);; greatness and smallness.

   2. ேம பள்ளம் (இைற. 18, உைர);; hill and dale;

 mountain and valley;

 up and down, uneven surface.

ம. ஏற் றக்கம்.

     [ஏ  → ஏற்  + இ .]

ஏற் றக்கம்

ஏற் றக்கம்ēṟṟiṟakkam, ெப. (n.)

   1. ேம ம் பள்ள ம்; up and down spot, hill and dale.

   2. ஏற்ற ம் இறக்க ம்; increase and decrease, fluctuation in position or status.

   3. ஏற் ம ம் இறக் ம ம்; export and import

   4. கட ல் அைல ஏற்ற ம் இறக்க ம்; ebb and flow of tide. (ேசரநா.);.

ம. ஏற் றக்கம்.

     [ஏற்  + இறக்கம்.]
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ஏற்

ஏற் 1ēṟṟudal,    5. ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. தாக் தல்; to lift up, raise, hoist உத்தரத்ைத ேயற்றனின். 

   2  ைகப்ப த் தல் ைலைய ஏற் தல்; to increase, as price.

   3.  மத் தல்; to load as a cart or ship, to impose as a responsibility.

   4. ஏறச ்ெசய்தல்; to run over, as a wheel over a person. 

கா ல் வண் ைய ஏற் ட்டான்.

   5. அ க் தல் ( வா.);; to pile up, stow away, pack.

   6. ேமம்ப த் தல்; to eulogise, praise.

     "ஏற்றற் கண் ம் நி த்தற் கண் ம்" (ெதால்.ெபா ள், 147);.

   7.  ேயற் தல்; to colonize, populate, 

ெகாண்  வந்  ஏற் ன தளிசே்சரிப்ெபண் க க் ம் (S.I.I.ii.261);.

   8. நிைலநி த்தல்; to found, establish

     "நம் ெபயரால் ஏற் ன ரேசாழன் மைட ளாகத் ல் (S.I.I.ii.47);.

   9. உடெ்ச த் தல்; to put in, cause to enter insert to drive in as a nail. 

நகத் ல் ஊ ைய ஏற் னான்.

   10. ேமற்ெச த் தல்; to ascribe foist upon. 

தன் ற்றத்ைத அவன் ேமேலற் னான்.

ஏற் க்

ஏற் க் ēṟṟukkuṟi, ெப. (n.)

   1. ஆண் ; penis.

   2. எ ன் இலச் ைன; symbol of an ox. (சா.அக.);.

     [ஏ  +  .]

ஏற் க்ெகாண்
வா

ஏற் க்ெகாண் வாēṟṟukkoṇṭuvā,    18. ெச. . . (v.i.)

   ஒ வைனத ்தாங்க வ தல்; to come forward to support another. 

அவ க்  ஏற் க்ெகாண்  வந்தான். (உ.வ.);.

     [ஏல் → ஏற்  + ெகாண்  + வா.]

ஏற் க்ெகாள்( )-
தல்

ஏற் க்ெகாள்( )-தல்ēṟṟukkoḷḷudal,    10. ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ஒத் க்ெகாள் தல்;   இைசதல்; to receive, admit, accept, acknowledge.

   2. ேமற்ெகாள் தல்; to undertake, engage in, take charge of.

     [ஏல் → ஏற்  → ெகாள்.]

ஏற் த்ெதா ல்

ஏற் தெ்தா ல்ēṟṟuttoḻil, ெப. (n.)

யாைன த ய வற் ல் ஏ நடத் ந் ெதா ல் ( வக.1758.உைர);

 art of riding on elephants, horses, etc.

     [ஏ  + ெதா ல்.]

ஏற் ைற

 
 ஏற் ைறēṟṟuduṟai, ெப. (n.)

   சரக்ைகக் கப்ப ேலற் ந் ைற கம் ( ன்.);; place of export or ambarkation.

     [ஏ  → ஏற்  +  ைற.]
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ஏற் ப்பைன

ஏற் ப்பைனēṟṟuppaṉai, ெப. (n.)

ஏற்ைறப்பைன பாரக்்க;see errai-p-paral.

     "ஏற் ப் பைனெயல்லாம் நிைறந்த ைலகளாய்" (ெபரிய . ஞான.980);.

     [ஏ  → (ஏற்ைற); ஏற்  + பைன.]

ஏற் மண்

 
 ஏற் மண்ēṟṟumaṇ, ெப. (n.)

    ற இடங்களினின்  ெகாண்  வந்  ேபாட்டமண்; deposited soil. (ேசரநா.);.

ம. ஏற் மண் .

     [ஏ  → ஏற்  + மண்.]

ஏற் ம

ஏற் ம ēṟṟumadi, ெப. (n.)

   1. கப்ப ற் பண்டேமற் ைக; export

   2. ஏற் ம ப் பண்டபம்; exported cargo.

   ம. ஏற் ம ;க., ெத., எ ம .

     [ஏற்  + ம , 'ம ' அள  த்த ெசால் தனிைலப்ெபா ள் த்த ஈறா ற் .]

ஏற் ம ச் ட்

ஏற் ம ச் ட் ēṟṟumadiccīṭṭu, ெப. (n.)

   கப்ப ள்ள நாவாய்கனின் ெபயர,் பயணியர ்ெதாைக, சரக் களின் ளக்கம் த ய ப் கள் 
அடங் ள்ள ட்  (M,Navi.123);; manifest, cargo list and list of passengers.

     [ஏற் ம  +  ட் .]

ஏற் தல்

 
 ஏற் தல்ēṟṟumudal, ெப. (n.)

ேதாணி த யவற்

   ேலற்றப்ப ஞ் சரக்  (சங்.அக.);; cargo exported in boats, etc.

     [ஏற்  +  தல்.]

ஏற்ெற -தல்

ஏற்ெற -தல்ēṟṟeḻudal,    2.ெச. . . (v.i.)

   1. மயக் ந் ல்களினின் ம் எ தல்; to rise after recovery of consciousness from a swoon, from sleep.

     "ெமய்ய ந் ேதற்ெற ேவனா ன்" (க த்.37);.

   2. ஓங்  ெய ம் தல்; to ascend, as a flame.

     "ஏற்ெற  வன்னிேம னி  ஞ்சலாம்" (கந்த ைடெப .31);.

   3. ேமற் ெசல் தல்; to proceed against.

     [ஏல் → ஏற்  + எ தல்.]

ஏற்ைற

ஏற்ைறēṟṟai, ெப. (n.)

   ஆற்றேலா  ய ஆண்பால் லங்  (ெதால்.ெபா ள்.604);; male of any animal remarkable for physical 
strength.

     [ஏ  → ஏற்ைற.]

ஏற்ைறப்பைன

ஏற்ைறப்பைனēṟṟaippaṉai, ெப. (n.)

   ஆண் பைன; male palmyra

     "இ காட்  ேளற்ைறப்பைன" (நால .96);.

     [ஏ  → ஏற்ைற +பைன.]
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ஏற்ேறாற்றம்

ஏற்ேறாற்றம்ēṟṟōṟṟam, ெப. (n.)

   காைல அல்ல  உதய தல் 10 நா ைக வைர, பைனப்ெபா ; period from sun rise till 10 A.M. (சா.அக.);.

     [எல் + ேதாற்றம் - எற்ேறாற்றம் → ஏற்ேறாற்றம். எல் = க ரவன்.]

ஏற

ஏறēṟa,  . .எ. (adv.)

   1. அ கமாக; so as to exceed, more than அைரப்ப க்  ஏறக்ெகா .

   2. உயர; on high, in the air, above.

     "அந்தரமாறா... ஏறப்பறக்ெகனிற் பறந் ம்" ( வக.2156);.

   3.  வ ம்; completely, entirely

     "என் ைட ைள ேயறத் ரந் ம்" (  வாச.2,6);.

   4.  ற்பட; in advance, forward.

     "மானிடத்  ஏறசெ்சல்  நிைலைமைய ம் ம்" ( வக.1932, உைர);.

     [ஏ  → ஏற.]

ஏறக்கட் த் க் -
தல்

ஏறக்கட் த் க் -தல்ēṟakkaṭṭiddūkkudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெதாங் ம்ப  உயரக் கட்  ைவத்தல்; to hang up.

   2. தண்டைனக்காகத் ெதாங்கக் கட் தல்; to hang up by the hands in order to flog.

     [ஏற + கட்  +  க் .]

ஏறக்கட்

ஏறக்கட் 1ēṟakkaṭṭudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ ப்ப த் தல் (யாழ்.அக.);; to strengthen by hands, etc.

     [ஏற  + கட் .]

 ஏறக்கட் 2ēṟakkaṭṭudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உயரக்கட் தல்; to bulld up.

   2.  ைலேய தற்காகச ்சரக்ைக ற்காமல் ைவத்தல்; to put off selling so that price may rise.

   3. ேமகம் ெபய்யாமற் ரத்தல்; to withhold or keep back, as clouds their showers. 

வானம் மைழேயறக் கட் ட்ட .

   4. இைறந்த ெபா ள்க ைளக் த்தல்; to collect together scattered articles, as grain into a heap.

   5. அ ேயா  நி த் தல்; to give up altogether, as a person his studies.

ம. ஏற வய்க் க.

     [ஏற + கட் .]

ஏறக் ைறய

 
 ஏறக் ைறயēṟakkuṟaiya,  . .எ. (adv.) 

   சற்ெறாப்ப ( மார.்);; more or less, about.

ம. ஏறக் ெற.

     [ஏற +  ைறய.]

ஏறக் ைறயப்ேப -
தல்

ஏறக் ைறயப்ேப -தல்ēṟakkuṟaiyappēcudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   இகழ்ந்  தல் (இ.வ.);; to vilify, abuse.

     [ஏற +  ைறய + ேப .]
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ஏறங்ேகாட்பைற

 
 ஏறங்ேகாட்பைறēṟaṅāṭpaṟai, ெப. (n.)

ஏ ேகாட ்பைற பாரக்்க;see {}.

     [ஏ  + ேகாள் + பைற - ஏறங்ேகாட்பைற. 'அம்' ெசால் னிைம க  வந்த அைசநிைலச ்சாரிைய.]

ஏறங்ேகாள்

ஏறங்ேகாள்ēṟaṅāḷ, ெப. (n.)

ஏ ேகாட்பைற பாரக்்க;see {}.

     "ஏறங்ேகாண் ழங்க" ( வக.489);.

     [ஏ  + ேகாள் - ஏறங்ேகாள். 'அம்' அைச நிைலச ்சாரிைய.]

ஏறசச்ங்

 
 ஏறசச்ங் ēṟaccaṅgu, ெப. (n.)

   ேகா ற் க் ெகாைடய ளித்த ெபரிேயார,் பல்லக் ,  ைக த யவற் ல் ஏ ம்ேபா  ம ப் ர  
க  ஊதப்ப ம் சங்  (இ.வ.);; conch that is blown in honour of a chief or a liberal donor of a temple as he mounts his 
vehicle.

     [ஏற + சங் .]

ஏறட் க்ெகாள்-தல்

ஏறட் க்ெகாள்-தல்ēṟaṭṭukkoḷtal,    7. ெச. ன்றா . (v.t.)

   உரிைமப் ெபா ப்ைப ஏற் க்ெகாள் தல்; to assu- me a responsible post. 

     'எப்ேபற்பட்ட இைறக ம் நாங்கேள ஏறட் க் ெகாண்  இ க்கக்கடேவாம்' (S.I.I. VII-40);.

     [ஏற + அட் க்ெகாள் = ேமற்ெகாள்தல்.]

ஏறட

 
 ஏறட ēṟaḍavu, ெப. (n.)

   வர  ெசல க் கணக் ; accounts entry. (ேசரநா.);.

ம. ஏறட .

     [ஏ  + (அைட ); அட .]

ஏற -தல்

ஏற -தல்ēṟaḍudal,    19.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேமல் ைவத்தல்; to place over.

     "ெகாம் னிடத்ேத ேயறட்ட தம்ைக டத்ேத" ( ல்ைலப்.34, உைர);.

   2. ேமற்ெகாள் தல்; to take upon one's self. 

இைவ ண்ண ெமன்பெதா  ெபயைர ேயறட் க் ெகாண்  ( வக.876, உைர);.

     [ஏற + அ .]

ஏறத்தாழ

 
 ஏறத்தாழēṟattāḻ,  . .எ. (adv.) ஏறக் ைறய பாரக்்க;see {}.

     [ஏற + தாழ.]

ஏறப்பற-த்தல்

ஏறப்பற-த்தல்ēṟappaṟattal,    3. ெச. . . (v.i.)

   1. உயரப் பறத்தல்; to fly on high.

     "அந்தரமாறா... ஏறப்பறக்ெக னில்" ( வக.2156);.

   2. ஏலாதவற்ைறச ்ெசய்ய ய  தல்; to attempt the impossible

     [ஏற + பற.]
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ஏறப்ேபா

ஏறப்ேபா1ēṟappōtal,    8.ெச. ன்றா . (v.t.)

    த் ச ்ெசல் தல்; to go towards, proceed in the direction of ஊேரறப்ேபாக ( வக.1875, உைர);.

     [ஏற +ேபா.]

 ஏறப்ேபா2ēṟappōtal,    8.ெச. . . (v.i.)

    க் ட் ச ்ெசல் தல்; to Intersect 

     'ேதவர யார ்மத்தவாணச ்ேசரிேயறப்ேபான ெத க் க் ழக் ம்' (S.I.l. iii-i, -15);.

     [ஏற = ேமேல,  தாக.  க்காக. ஏற + ேபா.]

ஏறல்

 
 ஏறல்ēṟal, ெப. (n.)

    ளிஞ் ல்; bivalve shell fish. (சா.அக.);.

     [இறல் → ஏறல் ( ள ண்ட ,  ளிஞ் ல்);.]

ஏறவாங்

ஏறவாங் 1ēṟavāṅgudal,    7.ெச. . . (v.i.)

   1.  ல த்தல்; to be aloof.

     "சரே்வ ரன்... ஏறவாங்  நிற் மா ல்" (ஈ .);.

   2.  க் தல் ( ன்.);; to be drawn up, twisted, as the neck by cold.

     [ஏற = உயர,  றழ. ஏற → வாங் .]

 ஏறவாங் 2ēṟavāṅgudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ம் ைலக் ப் ெப தல்; to purchase outright. 

அவன் இந்தப் பண்டங்கைள ஏறவாங் ட்டான்.

   2. நயமாக வாங் தல்; to buy cheaply.

     [ஏற + வாங் . ஏற =  .]

ஏற -தல்

ஏற -தல்ēṟaviḍudal,    18. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1, ஏ ம் ப ச ்ெசய்தல்; to make climb, to allow to ascend. 

ஏற ட்ேடணிைய வாங் ன ேபால.

   2. மரக்கலத் ைதக் கைரக் த் ெதாைலவாக தல் ( ன்.); to keep off from the shore, as a vessel.

   3. காற் கமாய்க் கப்பைல தல் ( ன்.);; to sail along with the wind.

   4. கைர ேசர மரக்கலத்ைத தல் ( ன்.);; to turn towards the shore, as a vessel.

   5. ேமற்ேபாக

    தல்; to allow to spread, to circulate, as poison. 

நஞ்  ஏற டக் டா . (உ.வ.);.

     [ஏ  → ஏற +  .]

ஏற றங்கப்பார்-
த்தல்

ஏற றங்கப்பார-்த்தல்ēṟaviṟaṅgappārttal,    4.ெச. ன் றா . (v.t.)

    ம் ேம ம் பாரத்்தல்; to stare at, survey from head to foot. 

அவன் என்ைன ஏற றங்கப் பாரத்் தான்.

     [ஏற + இறங்க + பார.்]
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ஏறாங்கைட

ஏறாங்கைடēṟāṅgaḍai, ெப. (n.)

   ஒவ்வாசெ்சயல் ( ன்.);; inconvenient engagement, unsuitable contrast.

ம. ஏறாங்கைட.

     [ஏ 7 + ஆம் + கைட – ஏறாங்கைட.]

ஏறாட்டம்

 
 ஏறாட்டம்ēṟāṭṭam, ெப. (n.)

   ேபாட் ; competition.

க. ஏறாட்ட.

     [ஏ  + ஆட்டம். ஏ  = எ ரப்் .]

ஏறா

 
 ஏறா ēṟāṭi, ெப. (n.)

   காைளகைள ேமய்ப்பவன்; cowherd (ேசரநா.);.

ம. ஏறா .

     [ஏ  + (ஆனி); ஆ , ஏ  = காைள.]

ஏறாண் ல்ைல

ஏறாண் ல்ைலēṟāṇmullai, ெப. (n.)

   ஆண்ைம ந்த ரக் ெனா க்கத்ைதப் க ம் றத ் ைற ( .ெவ.8,22);;     [ஏ  + ஆண் + 
ல்ைல.]

ஏறாந்தைல

 
 ஏறாந்தைலēṟāndalai, ெப. (n.)

   ஏரி ன் நீரப்்  ; outer catchment limits of the water of a tank.

     [ஏ  + ஆம் + தைல.]

ஏறாப்பா

 
 ஏறாப்பா ēṟāppāṭu, ெப. (n.)

    ட் ன் ற்றத்ைதச ் ற் ள்ள இடம்; place adjoining the yard of a house (ேசரநா.);.

ம. ஏறப்பா .

     [இைற → இற → எற + பா  – எறப்பா  → ஏறாப்பா  (ெகா.வ.);. இைற = இைறப் , இைறவாணம்.]

ஏறாப்

 
 ஏறாப் ēṟāppu, ெப. (n.)

   மாராப் , ஏத்தாப் ; apron, breast cloth of women (ேசரநா.);.

ம. ஏறாப் .

     [ஏ  + ஆப் . 'ஆப் ' - ெசால்லாக்க ஈ .]

ஏறாேம

ஏறாேம ēṟāmēṭu, ெப. (n.)

   1. உயரந்்த ேம ; high level which one cannot reach or to which water cannot rise.

   2. ெசய்ய யாத ெசயல்; enterprise beyond one's power.

   3. ஏறாங்கைட பாரக்்க ( ன்);;see {}.

     [ஏ  + ஆ + ேம . 'ஆ' – எ.ம.இ.நி.]
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ஏறாவழக்

ஏறாவழக் ēṟāvaḻkku, ெப. (n.)

   அடா வழக் ; unreasonable dispute.

     "ஏறாவழக் த் ெதா க் ன்றார"் (அ ட்பா.1.இங் த.13);.

     [ஏலா + வழக்  - ஏலா வழக்  → ஏறாவழக் .]

ஏறாேவணி

ஏறாேவணிēṟāvēṇi, ெப. (n.)

   ேகாக்கா ; horizontal beam set against the wall and used as as a shelf.

     "நிரம்பகல் ப யா ேவறா ேவணி" (ப ற் ப்.43,33);.

     [ஏ  + ஆ + ஏணி.]

ஏறாளர்

 
 ஏறாளரē்ṟāḷar, ெப. (n.)

   பைட ரர ்( வா.);; warriors, soldiers.

ம. ஏறாள், ஏறாளர.்

     [ஏ  + ஆனர.் ஏ  = அம் .]

ஏறான்

 
 ஏறான்ēṟāṉ, ெப. (n.)

   பள்ளிக் டத் க்  தன் தல் வ பவன்; first boy to be present at school.

     [ஏ   + ஆன். ஏ  =  றப் , தைலைம.]

ஏ ட் க்ெகாள்( )
-தல்

ஏ ட் க்ெகாள்( )-தல்ēṟiṭṭukkoḷḷudal,    10.ெச. ன் றா . (v.t.)

   ஏற் க்ெகாள் தல்; to accept or assume responsibility

     "என் ைட இரடை்ச உனக்ேக பரமாக ஏ ட் க் ெகாள்ளேவ ம்" (இரக ய.338);.

     [ஏ  → ஏ ட்  + ெகாள்.]

ஏ ட் ப்பார்

ஏ ட் ப்பார1்ēṟiṭṭuppārttal,    4.ெச. . . (v.i.)

   நி ரந்்  பாரத்்தல்; to look up.

     [ஏற + இட்  + பார.்]

 ஏ ட் ப்பார2்ēṟiṭṭuppārttal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   கவனித்தல்; to take notice of, care for. 

அவர ்என்ைன ஏ ட் ப் பாரக்்க ல்ைல.

     [ஏற + இட்  + பார.்]
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ஏ

ஏ 1ēṟiḍudal,    18.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ற்றம் சாட் தல்; to cast upon, to superimpose, as blame.

   2. நாேணற் தல்; to bend, as a bow. 

ஏ ட்ட ல் ( வக.657, உைர);.

   3.  க் தல்; to lift up

     "க ைக மாைலேபாேல எ த்  ஏ ட் க் ெகாண்  ேபானான்" (ஈ .1, 3, 1);.

   4. உயரத்் தல்; to raise.

     "  நீக்  ேய ட வாரத்்தேபா " (கம்பரா.இந் ர.56);.

   5.  கப் பண் தல்; to probe into, to cause to penetrate. 

ப ற் சலாைகைய ேய ட்டான் ( ன்.);.

ம. ஏ க.

     [ஏ  + இ  - ஏ .]

 ஏ 2ēṟiḍudal,    18.ெச. ன்றா . (v.t.)

   கணக்  தல்; to enter on the credit side of account.

     "வ ம் மாைட நாட் ேல ஏ ட் க் ெகாண் " (S.I.l.V,493);.

ம. ஏ க.

ஏ ய ளப்பண்
-தல்

ஏ ய ளப்பண் -தல்ēṟiyaruḷappaṇṇudal,    12.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ல் எ தல்; to transcribe on a palm leaf as the sacred books.

     "பட்ேடாைல த்  ஏ ய ளப் பண்ணிக்ெகாண்  வ ைக ல்" ( ப ரம்.172, ஆறா.);.

   2. ப மம் ( க் ரகம்); அைமத்தல்; to cast, as an idol or image. 

ப்பள்ளிநாய்ச் யார ் தலாக ள்ள டம் க ம் ஏ ய ளப்பண்  த்  (T.A.S.91);.

     [ஏ  + அ ள + பண் .]
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ஏ

ஏ 1ēṟudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   1. உயரத்ல்; to go up, as the eyebrows, in anger.

     "ஏ  ந்  ம்  வங்கண் ரிய" ( வக.2507);.

   2. ேமேல தல்; to rise, ascend, as the heavenly bodies, to mount, climb.

     " ன்ேற  ெயாளிப் ம்" (நால .90);.

   3.  ற் ப் ெப தல்; to terminate, end.

     "ஆண்ெடலா ன்ெறா ேட ேமா" (கம்பரா. ைள.114);.

   4.  தல்; to abound in number, weight or measure, to increase in price, quality.

   5. பர தல்; to spread, to be diffused, as poison. 

நஞ்ேச ற .

   6. ம றல், ெதய்வேமறப் ெபறல்; tobecome possessed.

     "கடல் ஞாலத் சன்வந் ேதறக்ெகாேலா" ( ல். வாய்.5,6,1);.

   7. வளரத்ல்; to grow. ப ேர ட்ட .

   8. உடெ்சல் தல்; to enter, to penetrate, to run into, as a thorn. 

அவன் ெசான்ன  மனத் ேலற ல்ைல.

   9.  ேய தல்; to settle, to be domiciled. 

க்ேகா ைலச ் ழ்ந்த இடத் ம் சன்ன ம் ஏ ன பல க் ம் (S.l.l.1.93);.

ஏ க் மா

 
 ஏ க் மா ēṟukkumāṟu, ெப. (n.)

   தா மா ; improper, unruly behaviour, perverseness. contrariety.

     [ஏ  +  + மா .]

ஏ கைட

 
 ஏ கைடēṟugaḍai, ெப. (n.)

   கைட   ( ன்.);; very end, extremity.

ஏ கண்

ஏ கண்ēṟugaṇ, ெப. (n.)

   1. பக்கப் பாரை்வ; glance.

   2. சரிந்  பாரக்் ம் பாரை்வ; side glance, ogle. (ேசரநா.);.

ம. ஏ கண் .

     [ஏ  + கண்.]

ஏ கா

 
 ஏ கா ēṟukāli, ெப. (n.)

    ய கலப்ைப; a kind of plough smaller than the ordinary one (ேசரநா.);.

ம. ஏ கா .

     [ஏ  + கா  - ஏ கா  = ஆழமாக உழாமல் ேமேலாட்டமாக உ ம் கலப்ைப.]

ஏ ேகாட்பைற

ஏ ேகாட்பைறēṟuāṭpaṟai, ெப. (n.)

   ஏ த தற் ரிய ல்ைலநிலப்பைற (இைற.1,பக்.18);; drum, used in {} (bull fight); tournaments in forest-
pasture tracts.

     [ஏ  + ேகாள் + பைற. ஏ  = காைள.]
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ஏ ேகாடல்

ஏ ேகாடல்ēṟuāṭal, ெப. (n.)

   காைளையத் த  அடக் தல்; subduing the bull as a sport. 

ைகக் ைள ள் ஆ ரமா ய ஏ ேகாடல் (ெதால்.ெபா ள்.53, உைர);.

     [ஏ  + ேகாடல். ஏ ேகாள் பாரக்்க;see {}.]

ஏ ேகாள்

ஏ ேகாள்ēṟuāḷ, ெப. (n.)

   ஆயர் ல வழக் ன்ப  ஒ  ெபண்ைண மணந்  ெகாள்வதற்காக அவள் வளரத்்த காைளையத் த  
அடக் தல் ( க்ேகா. 136, உைர);; capture of the bull at large as a proof of bravery, by a man seeking in marriage the 
hand of a woman, a custom among herdsmen in ancient times.

     [ஏ  + ேகாள். ஏ  = காைள.]

ல்ைலநிலக் ல் ெபண் றந்தால் ெபற்ேறார ்தம் ெதா ல் அன்  றந்த ேசங்கன் கைளத் 
தம் ட் யாக ட்  வளரத்்  அவ்வா  வளரந்்த ஒன்ைறத ்த  அடக் ன வ க் ப் ெபண்ைணக் 
ெகா த்தல் மர . இ  ஏ ேகாள் எனப்ப ம்.

ஏ ங் மாய்

 
 ஏ ங் மாய்ēṟuṅāṟumāy,     .எ. (adv.) தா மா றாய் (இ.வ.); improperly, indecently.

     [ஏ ம் +  ம் + ஆய். ஏ  = உயர் , ெசம்ைம,  ற =  ள ,  ரி .]

ஏ சலாைக

 
 ஏ சலாைகēṟusalākai, ெப. (n.)

   ைகம்மரம் ேகாக் ம் சட்டம் (யாழ்ப்.);; large wooden peg passing through the ends of rafters in a building.

     [ஏ  + சலாைக. சாலாக்  → சலா  → சலாைக (நீண்ட );.]

ஏ சாத்

ஏ சாத் ēṟucāttu, ெப. (n.)

   ெசட் மா ள் ஒ வைக யார,் (S.i.i.vii,232);; a sect of chetty caste (lit.merchants dealing in export business);.

     [ஏ  + சாத்  - ஏ சாத்  = பண்ைடக் காலத் ல் ஏற் ம  வாணிகம் ெசய்  வந்த கடல் வாணிகப் 
ரி னர.் இறக் ம  வாணிகத் ல் ஈ பட்ேடார ்இறங்  சாத்  எனக் க்கப்பட்ட னர.் சாரத்்  → 

சாத்  ( வாகச ்ெசன்  வணிகம் ெசய்ேவார.்]

ஏ ண்( )-தல்

ஏ ண்( )-தல்ēṟuṇṇudal,    12.ெச. . . (v.i.)

   1. அ க்கப் ப தல்; to be cut off. வா ந் ரி  த யவற்றா ேல ண்ட தைல 
(ெதால்.ெபா ள்.71,உைர);.

   2. அம்  த யன ைதத்தல்; to be pierced, transfixed

     "எய்ேய ண்டவா " ( ைள.ப யஞ் .24);.

   3. தள்ளப்ப தல்; to be thrown down.

     "ெபா ேன ண் ....  ழ்ந்தான்" ( வக.2183);.

     [ஏ  + உண்.]

ஏ த -தல்

ஏ த -தல்ēṟudaḻuvudal,    9.ெச. . . (v.i.)

   ஆய்க்  லக் காைளயர ்மண க் ம்ெபா ட்  எ ைனத் த ப் த்தல்; capture a bull at large as 
proof of bravery in {} contests, a custom among herdsmen in ancient times. 

அந்நிலத் யல்  பற்  ஏ த  (ெதால்.ெபா ள்.53,உைர);.

     [ஏ  + த . ஏ  = காைள.]

ஏ நாகம்

 
 ஏ நாகம்ēṟunākam, ெப. (n.)

   மாட் ச ் வைக (ெபரிய.மாட்.);; a kind of circular mark on the head or body of cattle.

     [ஏ  + நாகம்.]
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ஏ நீர்

ஏ நீரē்ṟunīr, ெப. (n.)

   கடல் நீரின் ஏற்றம்; flow, food – tide.

     "கடக்டற்  ஏ நீர ்இ  நீ ளேவா என்னில்" (தக்கயாகப்.122,உைர);.

     [ஏ  + நீர.்]

ஏ ெநற்

 
 ஏ ெநற் ēṟuneṟṟi, ெப. (n.)

   அகன்ற ெநற்  (இ.வ.);; broad forehead.

     [ஏ  + ெநற் .]

ஏ ப

ஏ ப 1ēṟubaḍi, ெப. (n.)

   1. அ கப் ப த்தரம். ( ன்.);; extra batta to a servant, extra allowance for expenditure In the temple.

   2. தாழ்வாரம் (யாழ்.அக.);; sloping roof, verandah.

     [ஏ  + ப . ஏ  = ேமன்ேம யரத்ல்.]

ஏ ெபட்

 
 ஏ ெபட் ēṟubeṭṭi, ெப. (n.)

   மரேம கள் க கள் ைவப்பதற்காக அைர ற் கட் க்ெகாள் ம் ெபட்  (யாழ்ப்.);; basket containing 
tools for tapping toddy which a toddy drawer carries about his waist while engaged in tree tapping.

     [ஏ  + ெபட் .]

ஏ ெபா

 
 ஏ ெபா ēṟuboḻudu, ெப. (n.)

    ற்பகல்; forenoon. time of the sun's advancing towards the meridian.

     [ஏ  + ெபா .]

ஏ மாடம்

ஏ மாடம்ēṟumāṭam, ெப. (n.)

   1. மரத் ன் தைமந்த பரண் (இ.வ.);; loft.

   2. காட்  லங் களினின்  தப் க்க மரக் ைள ன்  அைமக்கப்பட்ட  ைச; small cottage or 
hut constructed on the bifurcated branches of a tree as an asyium from wild animals. (in forests);.

ம. ஏ மாடம்.

     [ஏ  + மாடம்.]

ஏ மாநாட்  
நல் யக்ேகாடன்

 
 ஏ மாநாட்  நல் யக்ேகாடன்ēṟumānāṭṭunalliyakāṭaṉ, ெப. (n.)

   ஓ யர ் ல் றந்த ஓய்மா நாட்  நல் யக்ேகாட க் ரிய ஒ ெபயர;் surname of {}, Tamil chieftain of 
Sangam age.

     [ஏ  + மா + நாட்  + நல் யன் + ேகாடன். ஏ மா = ெபா காைள.]
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ஏ மா

ஏ மா ēṟumāṟu, ெப. (n.)

   1.  ட் க்கடை்ட; impediment to progress.

   2. உண்ைம ெந னின்  மா தல்; deviation from the path of truth or justice

   3.  ழப்பம்; disorder.

   4.  ரணியல்; contrary to nature.

   5. வ ற் ேலற்ப ம் ழப்பம்; disordered condition of the stomach (சா.அக.);.

   6. தா மா ; improper, unruly behavior.

     "ஏ மாறாக ப்பாேள யாமா ன்" (தனிப்பா.1, 95, 24);.

   7. இக ைக; competing, rivaling.

     "ஏ மாேறற் க் ன் " (பரிபா.18,6);. (ெச.அக.);.

     [ஏ  + மா .]

ஏ ரா

 
 ஏ ரா ēṟumirāci, ெப. (n.)

ஏ ேமாைர பாரக்்க;see {}.

     [ஏ ம் + இரா .]

ஏ கஅக்கமணி

 
 ஏ கஅக்கமணிēṟumugaaggamaṇi, ெப. (n.)

   உ த் ராக்க மணிகள் ைறேய கங்கள் அ கம்ெபறக் ேகாக்கப்ப ம் மாைல; garland of {} beads in 
which the number of faces of the beads is in a progressively ascending scale.

     [ஏ  +  கம் + அக்கமணி.]

ஏ கக்கண் ைக

 
 ஏ கக்கண் ைகēṟumugaggaṇṭigai, ெப. (n.)

ஏ கஅக்கமணி பாரக்்க;see {}.

     [ஏ  +  கம் + கண் ைக.]

ஏ கம்

ஏ கம்1ēṟumugam, ெப. (n.)

   வள நிைல; waxing state. state of increase

     "என் ன்ப மைனத் ம்... ஏ  கங்ெகாண்ட தல்லால்" (அ ட்பா.5,தனித் த்.12);. (ெச. அக.);.

     [ஏ  +  கம்.]

 ஏ கம்2ēṟumugam, ெப. (n.)

   1.  ன  கம்; angry face.

   2. ேமேனாக் ய கம்; anything facing upwards (சா.அக.);.

     [ஏ  +  கம்.]
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ஏ ேமாைர

 
 ஏ ேமாைரēṟumōrai, ெப. (n.)

   க ரவன் வட ைசச ்ெசல ற்  இடமாய்,  றவம் தல் ஆடைவ (மகர தல் னம்); வைர ள்ள 
ஆ  ஒைரகள் (இ க்ைக); ( ன்.);; six signs of the Zodiac through which the sun passes in its northern course, dist fr. 
இறங்  ேமாைர.

     [ஏ ம் + ஒைர.]

ஏ வட்டம்

ஏ வட்டம்ēṟuvaṭṭam, ெப. (n.)

   1.  ண் ன் த  யன நா ைகேய ம் ைற; difference, less or more than 60 Indian hours in the passage of 
the moon through any of the naksatra;

 also the difference in the karanam and yokam as affected thereby.

   2. பங் ன் அள க்  அ கமான நிலம் த யைவ; excess above, or deficiency in, equal shares in the division 
of the inheritance of lands, etc.

     [ஏ  + வட்டம்.]

ஏ வா

ஏ வா 1ēṟuvāci, ெப. (n.)

   1. ஏற்றம்; increase, as of price.  ைல ஏ வா யா க் ற .

   2. உத்தரம் வரில் ெசல் தற்  ேவண் ய அள  (இ.வ.);; length of a groove in a wall into which is inserted the 
edge of a beam or rafter.

ம. ஏ வா .

     [ஏ  + வா . வாய் → வா  → வா .]

 ஏ வா 2ēṟuvāci, ெப. (n.)

   ஒ  வரி ள்ள ெசங்கல் இைணப் கள் அதன் ேமல்வரி ள்ள ெசங்கல் இைணப் க டன் 
ேசராதப  கட் ம் கட் ட ேவைல (உ.வ.);; breaking of joints, in brickwork.

ம. ஏ வா .

     [ஏ  + வா . வாய் → வா  → வா .]

ஏ வாணம்

 
 ஏ வாணம்ēṟuvāṇam, ெப. (n.)

   வானம்; a kind of fire-work. (ேசரநா.);.

ம. ஏ வாணம்.

     [ஏ  + வாணம்.]

ஏ வால்

 
 ஏ வால்ēṟuvāl, ெப. (n.)

   நீண்ட வால்; long tail. ப  ஏ வா ம் எ  ைழவா ம் ( ன்.);

     [ஏ  + வால்.]

 ஏ வால்ēṟuvāl, ெப.(n.)

    டை்டயான வா ைடய மா ; short tailed cow.

     [ஏ +வால்]
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ஏ -தல்

ஏ -தல்ēṟuviḍudal,    20.ெச. . . (v.i.)

   ஆயர ்தம்மகைள மணம் ரியத் தக்ேகார,் த ப் க் ம் ெபா ட்  எ தல்; to set a bull at large 
to be captured, as a test of bravery, by a man who seeks the hand of a woman in marriage, a custom among herdsmen in 
ancient times.

     [ஏ  +  .]

ஏ த்தல்

 
 ஏ த்தல்ēṟuviḍuttal, ெப. (n.)

    ப்பத் ரண்டறங் க ட ்ெபா ெய கைள உத ம் அறசெ்சயல் ( வா.);; charitable act of furnishing 
covering bulls, one of {}.

     [ஏ  +  .]

ஏ ெவ ல்

 
 ஏ ெவ ல்ēṟuveyil, ெப. (n.)

    ற்பகல் ெவ ல்; increasing heat and sunshine, as the sun advances towards the meridian, dist fr. இறங் ெவ ல்.

     [ஏ  + ெவ ல்.]

ஏ ழவன்

 
 ஏ ழவன்ēṟuḻvaṉ, ெப. (n.)

   பைட ரன் ( ன்.);; warrior.

     [ஏ  + உழவன். ஏ  = அம் .]

ஏ ர்ந்ேதான்

 
 ஏ ரந்்ேதான்ēṟūrndōṉ, ெப. (n.)

    வன் ( டா);;{} who rides on the bull.

     [ஏ  + ஊரந்்ேதான்.]

ஏெற -த்தல்

ஏெற -த்தல்ēṟeḍuttal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேமெல த்தல்; to lift up, as the head, eyes. (ெச.அக.);.

   2. தைல நி ரத்ல்; to be in an upright or a perpendicular posture.

   3. உயரத்் தல்;   ; to highten (சா.அக.);.

     [ஏ  + எ .]
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ஏன்

ஏன்1ēṉ,     . .எ. (adv.) எதற் ; why? what? wherefore? how?

     "அ த்த ைன ளதா  னிைறேய ெனன்னில்" ( வப் ர.2,6);.

   ம. ஏன்;   க. ஏன்;    . தாேன;   ெத. ஏ ;பட. ஏக.

     [ஏ → ஏன். (ேவ.க.103);.]

 ஏன்2ēṉ, இைட. (part.)

   1. தன்ைம ெயா ைமப் ெபயர் ைனகளில் வ ம் ஈ ; first pers, sing. suffix (a); of a verb, as in வந்ேதன்;

   2. ஒ தற் ெபா ளில் வ ம் இைடச ்ெசால் (நன்.420, ம ைல.);; particle of exclusion, as in ஏேனான்.

   ம. ஏன்;   க. ஆன், என். நான், யான்;   ேகாத. ஆன்;    ட. ஒன்;    ட. நானி;    . யான், ேநன்;   ெத. ஏன், 
ேநன்;   ெகாலா. ஆன்;   நா. ஆன்;   பர.் ஆன்;   கட. ஆன்;   ேகாண். அனா;   ெகான். நான்;    . ஆன்;    . 
நா ;    . ஏன்;   மால். ஏன்; ரா. ஈ.

     [நான் → ஆன் → ஏன்.]

 ஏன்3ēṉ, ெப. (n.)

   பன் ; pig.

     "ஏெனா வ னாெய ற் ல் தாங் ய ம்" ( வ்.இயற்.நான்.70);.

     [இல் → எல் → ஏல் → ஏன். இல் = க ைம. ஏன் = க நிறப்பன் .]

ஏன் ெகாள்( )

ஏன் ெகாள்( )1ēṉṟugoḷḷudal,    7.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஏற் க்ெகாள் தல்; to receive, accept to entertain.

     "அ ேயைன  ேமன் ெகாணீ" (ேதவா.323,6);.

   2.  றைனத ்தாங் தல்; to defend, plead the cause of. 

அவ க்காக ஏன் ெகாண்  வ  றான்.

     [ஏல் → ஏன்  + ெகாள்.]

 ஏன் ெகாள்( )2ēṉṟugoḷḷudal,    7.ெச. ன்றா . (v.t.)

   எ ரத்்  நிற்றல்; to confront, oppose.

     "அ மன்  ைவ ங்கண்  ரிேயாதனன் மகன்... ஏன் ெகாள்ள" (பாரதெவண்பா.795);.

     [ஏ → ஏல் → ஏன்  + ெகாள். ஏ = உயரத்ல், எ ரத்ல்.]

ஏன் ேகாள்

ஏன் ேகாள்ēṉṟuāḷ, ெப. (n.)

   ஆதரித்தல்; supporting, defending.

     "எனக் ப்பான ஏன் ேகாைள ைடய னாய்" ( ல். வாய்.2,7,6,பன்னீ.);.

     [ஏல் → ஏன்  + ேகாள். ெகாள் → ேகாள்.]

ஏன

ஏனēṉa,     .ெப. (pron.)  ற; others, the rest.

     " தலா ேவன" (ெதால்.எ த் .66);.

     [ஏ = உயரத்ல்,  தல், எஞ் தல். ஏ → ஏல் → ஏல → ஏன = எஞ் யைவ.]

ஏனப்படம்

ஏனப்படம்ēṉappaḍam, ெப. (n.)

   பன் கக் ேகட கம்; shield in the shape of a boar's head

     "ஏனப்பட ம் ன் பட ம்" ( லப்.14,172);.

     [ஏனம் + படம்.]
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ஏனபானம்

 
 ஏனபானம்ēṉapāṉam, ெப. (n.)

   தட் ட் ; utensils, implements.

     [ஏனம் + பானம். 'பானம்' எ ைக த்த இைணெமா .]

ஏனம்

ஏனம்1ēṉam, ெப. (n.)

   வாய்ப் ; opportunity, convenie- nce, happiness (ேசரநா.);

ம. ஏனம்.

     [ஏல் → ஏனம்.]

 ஏனம்2ēṉam, ெப. (n.)

   1. கள் ப்பதற்  ஓைலயா லான கலம், ஒைலக் டைல ( வா.);; palm-leaf-ve- ssel for drinking toddy from.

   2. கலம்; utensil, vessel.

   3. க  ( ன்.);; tool.

   4. அணிகலன் (இ.வ.);; jewel.

ம. ஏனம்.

     [எல் → ஏனம் (ஏற்ப );.]

 ஏனம்3ēṉam, ெப. (n.)

   1. பன் ; pig, wild. Hog. (ெதால்.ெபா ள்.623);.

   2.  ைனயரி ; millet.

     [ஏனல் = க ைம. ஏனல் → ஏனம்.]

ஏனல்

ஏனல்ēṉal, ெப. (n.)

   1. ெசந் ைன ( வா.);; red millet.

   2. க ந் ைன( டா.);; back-millet.

   3.  ைனப் னம் ( ங்.);; millet field.

   4. க ர ்( ன்.);; ear of corn.

     [இல் → எல் → ஏல் (க ைம);. ஏலல் → ஏனல் = க ந் ைன. க ந் ைனக் ரிய ெபயர ்
ைனக க் ரிய ெபா ப்ெபயரா ச ்ெசந் ைனைய ம் ைனப் னத்ைத ம் த்த .]

ஏனவாயன்

 
 ஏனவாயன்ēṉavāyaṉ, ெப. (n.)

   ேபைத (இ.வ.);; dolt, fool.

     [ஈனம் → ஏனம். ஈனம் + வாயன் – ஈனவாயன் → ஏனவாயன்.]

211

www.valluvarvallalarvattam.com 6586 of 19068.



ஏனா

ஏனா 1ēṉāti, ெப. (n.)

   ஓர ்இள யம் (இேல யம்); ( ன்.);; a kind of electuary.

     [ஏலா  → ஏனா .]

 ஏனா 2ēṉāti, ெப. (n.)

   1.  ற்பைடத்தைலவன்; general of archery wing.

   2. பைடத்தைலவன் ( ங்.);; general.

   3. மறவன் ( ங்.);; soldier, warrior.

   4. அைமச ்சர;் ancient title conferred by a king on his minister.

     "ேசா க ேவனா  தன் க ேநாக் " (மணி.22,205);.

   ம. ஏனா ;ெத. ஏனா .

     [ஏ = அம் . ஏனன் =  ல்லாளி. ஏனன் + அ  = ஏன  → ஏனா  =  ற்பைடத்தைலவன்.]

 ஏனா 3ēṉāti, ெப. (n.)

   1.   த்தாளன் ( ங்.);; barber.

   2. சாணாரில் ஒ  வ ப் ; division among {}. (Tj.);.

ெத. ஏனா .

     [ஏனன் + அ  - என  → ஏனா . ஏனா  =  ற்பைடத் தைலவன். ஏனா 2 பாரக்்க;see {}.

ஏனா க் ள்
ளி

 
 ஏனா க் ள்ளிēṉādidirukkiḷḷi, ெப. (n.)

   ேகானாட்  எ சச் ர ்மாடலன் ம ைரக் மரனால் பாடப்ெபற்றவன்;   ெகாைட ம்,  ர ம் 
ெகாண்ட ற்றரசன். (அ . ந்.);; chieftain, beneficient and heroic, being sung by the poet {}.

     [ஏனா  +   +  ள்ளி. ஏனா  =  ற்பைடத்தைலவன். பைடத் தைலவ ள் ஒ வனாக ந்  
ேசாழராட் ல் ற்றர சனாக மா ய நில மன்னனாகலாம்.]

ஏனா நாதநாய
னார்

ஏனா நாதநாயனாரē்ṉātinātanāyaṉār, ெப. (n.)

   அ பத்  வர ்நாயன்மா ள் ஒ வர.் (ெபரிய .);; canonized {}, one of 63 (அ . ந்.);

     [ஏனா  + நாதன் + நாயனார.் ஏனா  பாரக்்க;see {}.]

ஏனா  ேமா ரம்

ஏனா  ேமா ரம்ēṉātimōtiram, ெப. (n.)

   ஏனா ப் பட்டத்தாரக்்  அரசரளிக் ம் ேமா ரம் ( வக.2569, உைர);; ring being the insignia of the title of {}.

     [ஏனா  + ேமா ரம்.]

ஏ ம்

ஏ ம்ēṉum,    இைட. (part.) என்றா ம்; an affix having the force of

     "even if".

     "தாமைர தல்வற்ேக ம்" (கந்த .காமதகன.83);.

     [ஆல் → ஏல் → ஏ ம் → ஏ ம்.]

ஏெனன்றால்

 
 ஏெனன்றால்ēṉeṉṟāl,    இைட. (conj.) எதற்காக என் றால்; because. நான் அப்ப ச ்ெசால்வ  ஏெனன்றால். 
(உ.வ.).

     [ஏன் + என்றால்.]
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ஏெனன்( )-தல்

ஏெனன்( )-தல்ēṉeṉṉudal,    14.ெச. ன்றா . (v.t.)

   இட ரில் உதவக் ேகட்ட தல்; to make kind enquiries in times of need with a view to offer help. 

அவைர ஏெனன்  ேகடக் ஆளில்ைல (உ.வ.);.

     [ஏன் + என்.]

ஏைன

ஏைன1ēṉai,     . .எ. (adi.) மற்ைற ( டா.); other, the rest.

     [ஏல் → ஏல → ஏன → ஏைன.]

 ஏைன2ēṉai, ெப. (n.)

   1. மலங்  ன், ( வா.);; eel, anguilla.

   2. ஓர ்இைசவைக ( வா.);; musical note.

     [ஏல் → ஏைன.]

ஏைனக் ேமாைன

 
 ஏைனக் ேமாைனēṉaikkumōṉai, ெப. (n.)

ஏைணக் க்ேகாைண பாரக்்க;see {}.

ஏைனயவர்

 
 ஏைனயவரē்ṉaiyavar, ெப. (n.)

   மற்ைறேயார;் others.

     [ஏல் → ஏல → ஏன → ஏைன = அவர.்]

ஏைன வமம்

ஏைன வமம்ēṉaiyuvamam, ெப. (n.)

   ெவளிப்பைட  வமம் (ெதால்.ெபா ள்.49);; explicit comparison, dist fr. உள் ைற வமம்.

     [ஏைன + உவமம்.]

ஐ

ஐ ai, 
   த ழ் வண்ண மாைல ல் அகர ம் இகர ம் ப் றந்த ஒன்பதாம் உ ரெ்ந ல்; ninth letter and vowel 
of the Tamil alphabet, diphthong of "a" and "i".
     "அகர இகரம் ஐகாரமா ம்." (ெதால். எ த்.54).
ம., க., ெத. ஐ.

     [ அ + இ – அஇ → ஐ.]

     "ஐ" என்பேத ஒப்ப ந்த வரிவ வம் எனி ம் ெதான்  காலத் ல் த ழ்ெமா  
உ ெவ த்தாக ம் அைசெய த்தாக ம் எ தப்பட் வந்ததால், "அஇ" என் ம் ட் ர ்"அய்" என 
மாற் க் ட் ர ்வ வம் ெபற்ற . இதைன (அஇ);. (அய்); என் ம் ந் ெவளி ல் ைடத்த 
எ த் களா ம் அ யலாம்.

     "அகரத் ம்பர ்யகரப் ள்ளி ம் ஐெயன் ெந ஞ் ைன ெமய்ெபறத் ேதான் ம்" (ெதால். எ த்.56); 
எனத் ெதால்காப் யர ் ற்பா இயற் னார.் ஆதலால் இ  இலக்கண வழக்கன்  என்ப ம் உல யல் 
வழக்ைக ஒ ைட த ய தன் ேநாக்கம் பண்ைடேயார ்ஏட் ச் வ களில் உள்ள எ த் ப்பாங்  

ன்ைனேயாரக்் ப் லப்ப த்தற்ேக என்ப ம் அ தல் ேவண் ம்.

   அைசெய த் க்காலத் ல் த ல் ெநட் ர ்அைனத் ம் இ உ ரக்் ல்களின் 
இைணப்ெப த் களாக எ தப்பட ்டன. எ- : அஅ. → ஆ;   இஇ → ஈ;   உஉ → ஊ;   எஎ → ஏ (அல்ல ); 
இஅ → ஏ;   அஇ → ஐ அல்ல  அய் → ஐ;   ஒஒ → ஒ அல்ல  உஅ → ஒ;அஉ →  ஒள அல்ல  அவ் → ஒள. 
ஏகார ஐகார ஓகார ஒளகாரங்கைள ஈெர த் க் ல்களாக எ தாமல் ஓெர த்  ெந லாக எ ம் 

ைறைய இலக்கண வல் நர ்ப த் யேபா  பண்ைடய ஈெர த்  ெந ல்க க்  இலக்கண அைம  
வதற்கா கேவ ெதால்காப் யர ்அகரஇகரம் ஐகாரம் ஆ ம் என்றார.் ெநட் ரக்ைள

     "ஈரள ைசக் ம் ெநடெ்ட தெ்தன்ப" எனக் ப் வ ம் இ ல் இைணந்  ெநட் ர ்
வரிவ வம் ெப ம் என் ம் பண்ைடய அைசெய த்  நிைலையக் ப்பால் லப்ப த் வதா ம். 
எ த் 2 பாரக்்க;see {}.

 ஐ2 ai,    இைட. (part) 1. (அ)  ைன தற்ெபா ள் ஈ ; suff of nouns formed from verbs to express, that which does 
an action as in பறைவ. (ஆ) ெசயப்ப  ெபா ள் ஈ , that which is acted upon, as in ெதாைட (மாைல). (இ) 
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ஐக்ககம்

ஐக்ககம் aiggagam, ெப. (n.)

    ட் ள் ற்ப ல் அைமந்த ெபரிய அைற; drawing room. (ேசரநா.);.

ம. ஐக்ககம்.

     [ஐ → ஐக்  + அகம் – ஐக்ககம். ஐ4 = உயர் . ஐக்  = ெபரிய.]

ஐக்கணச் ைல

 
 ஐக்கணச் ைல aikkaṇaccūlai, ெப. (n.)

   சளியால் ழந்ைதக க் க் கா ம் ஓரவ்ைகக் கணச் ைல; form of tabes in new born infants. (சா.அக.);.

     [ஐ + கனம் +  ைல.]

ஐக் ரம்

 
 ஐக் ரம் aikkuram, ெப. (n.)

   க ப்பஞ்சாற்றாற் ெசய்யப் பட்ட க ந்ேதன் (ஆ.அக.);; honey made of sugarca- ne-juice.

     [இக்  = க ம் . இக்  → ஐக்  – → ஐக் ரம்.]

ஐகாரக் க்கம்

ஐகாரக் க்கம் aikārakkuṟukkam, ெப. (n.)

   சாரெ்ப த் க ள் இரண்  மாத் ைர அள ம் ைறந்  ஒ க் ம் ஐகாரம் (நக்.95,உைர);; letter 'ஐ' 
shortened which, except when it is treated as a distinct letter in the alphabet, never receives its full measure of two mattirai, 
one of ten {}.

     [ஐ + காரம் +  க்கம். காரம் - எ த் சச்ரிைய.]

ஐகான்

ஐகான் aikāṉ, ெப. (n.)

   ஐெயன் ெம த் ; the letter ஐ.

     "ஐகான் யவ்வ " (நன்.124); (ெச.அக.);.

     [ஐ + கான். கான் - சாரிைய.]

ஐங்கைண

ஐங்கைண aiṅgaṇai, ெப. (n.)

   காதற்கட ளின் அம் கள்; arrows of {}, the god of sexual love tipped with five kinds of flower.

     " ைரமல ைரங்கைண" (மணி.5.5);. (ெச.அக.);

     "ஐங்கைண அரியத்தக்க ண் ெணல்லாம் எனக்ேகயாக் " (கம்ப.);.

   ம. ஐங்கண. அய்கண;க. அய்கண (ஐந்  அம் கைள உைடயவன்);.

     [ஐ + கைண – ஐங்கைண. தாமைர, மாம் , அேசா ,  ல்ைல, நீேலாற்பலம் என்பன ஐந்  மலரக்ள்.]

ஐங்கைணக் ழவ
ன்

ஐங்கைணக் ழவன் aiṅgaṇaikkiḻvaṉ, ெப. (n.)

   காமன்;{}, the god of sexual love who uses {}.

     "ஐங்கைணக் ழவன் காட் ண் ம ழ" (கல்லா.19,10);. (ெச.அக.);.

     [ஐந்  + கைண +  ழவன்.]

ஐங்கைணயல்லல்

 
 ஐங்கைணயல்லல் aiṅgaṇaiyallal, ெப. (n.)

   காம ேநாய்;   ஐங்கைணயவத்ைத; effect produced by {}.

     [ஐந்  + கைண + அல்லல்.]
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ஐங்கைண ல்

ஐங்கைண ல்  aiṅgaṇaivilli, ெப. (n.)

   காமன்;   ஐந்  வைக மலரக்ைள அம்  ைன ல் ைவத்  எய்பவன்;{}, the god of sexual love, the archer 
who uses arrows tipped with five kinds of flowers.

     "ஐங்கைண ல் த னாண்ைம" ( வ்.ெபரிய  9,5,7);. (ெச.அக.);.

     [ஐந்  + கைண +  ல் .]

ஐங்க

ஐங்க  aiṅgadi, ெப. (n.)

    ைர நைட; five kinds of pace of the horse,

     "ஐங்க  நடத் க் காட் " (  ைள.ெமய்க்கா.37);. (ெச.அக.);.

     [ஐந்  + க . (க  = க தல்); க  -  → க  (நிைலைம);.]

ஐங்கரற் ைளேயா
ன்

ஐங்கரற் ைளேயான் aiṅgaraṟkiḷaiyōṉ, ெப. (n.)

   1.  கன்; Lord Muruga.

   2.  ரபத் ரன்; Veerabadra.

     [ஐந்  + கரன் +   + இைளேயான.]

ஐங்கனி

 
 ஐங்கனி aiṅgaṉi, ெப. (n.)

   ஐந்  வைகப் பழங்கள்; the five kinds of fruits.

     [ஐந்  + கனி.]

ஐங்காயக்

 
 ஐங்காயக்  aiṅgāyakāṟu, ெப. (n.)

   ஐந் வைக உ ைலச ்(சம்பாரச)்; சரக் ; five constituent parts in the mixture of drug. (சா.அக.);.

     [ஐந்  + காயம் +  .]

ஐங்காயம்

ஐங்காயம் aiṅgāyam, ெப. (n.)

க , ஓமம், ெவந்த யம், உள்ளி, ெப ங்காயம் த ய ஐந்  உ ைலச ்
சரக் கள்(ைதலவ.ைதல.135.வரி.111);. 

 five vegetable stimulants, viz., mustard, bishop-weed, fenugreek, garlic, asafoetida

     [ஐந்   + காயம். காள் → காளம் → காயம் = காரப்் ச ் ைவ ைடய .]

ஐங் ரவர்

ஐங் ரவர ்aiṅguravar, ெப. (n.)

   ம த் ப் ேபாற் தற் ரிய ெபரிேயார ்ஐவர;் five elders entitled to respect viz., 

அரசன், ஆ ரியர,் தாய், தந்ைத, தைமயன்.

     ":ஐங் ர வராைண ம த்த ம்" ( ரிக .97);. (ெச.அக.);.

     [ஐந்  +  ரவர.்]

ஐங்

ஐங்  aiṅguṟunūṟu, ெப. (n.)

எட் தெ்தாைக  ெளான் , அகம் பற் ய ஐந்  அகவற் பாக்கள்

   ஐந் ைன வ ப் க்  ஏற்பப் லத ் ைற ற் ய ட ர ் ழாரால் ெதா க்கப்பட்ட ; the short five 
hundred, an ancient anthology of love-lyrics, containing 500 short agaval verses, one of {}, compiled by {}.

     [ஐந்  +   - ஐங்  +  .]

ஒவ்ெவா  ப ம் ைறேய ஓரம்ேபா யார.் அம் வ னார,் க லர,் ஓதலாந்ைதயார,் ேபயனார ்
ஆ ய ஐவரால் இயற்றப்பட்ட .
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ஐங் ந்தல்

ஐங் ந்தல் aiṅāndal, ெப. (n.)

   ஐந்  வைகயாக ஒப்பைன ெப ம் ந்தல்; women's hair, as dressed in five modes.

     "நாைறங் ந்த  நைர ரா ற்றன" (மணி.22,130);. (ெச. அக.);.

     [ஐந்  +  ந்தல்.]

ஐங்ேகாலான்

ஐங்ேகாலான் aiṅālāṉ, ெப. (n.)

ஐங்கைணக் ழவன் பாரக்்க;see {}.

     "ஐங்ேகாலா னடத் ங் ெகா ங்ேகாைல" ( ரேபாத.6,39);. (ெச.அக.);.

     [ஐந்  + ேகால் + ஆன். ேகால் = அம் , கைண.]

ஐசெ்சல

 
 ஐசெ்சல  aiccelavu, ெப. (n.)

   கணவன் மைன க் க் ெகா க் ம் ப ; subsistance allowance (given to one's wife); (ேசரநா);.

ம. ஐசெ்சல .

     [ஐ + ெசல  – ஐஞ்ெசல  → ஐசெ்சல , ஐஞ்ெசல  பாரக்்க;see {}. இ  ஆ ெபயராய் உண ச ்
ெசலைவக் த்த .]

ஐ

__,

ெப. (n.);

   மல் ைக; jasmine bud. (சா.அக.);.

     [ஐ = அழ , மணம். ஐ → ஐ  → ஐ .]

ஐ ைகசா-தல்

ஐ ைகசா-தல் aisugaisātal,    19.ெச. . . (v.i.)

    கச ் தாதல்; to be exceedingly small or minute.

     "ஐ ைகசான இ டெ்கா ந் கைள" ( வ்.இயற்.  த்.69,வ்யா.பக்.361);. (ெச.அக.);.

     [ஐ  + ைகக + ஆதல். ஐகைகக - எ ைக த்  வந்த இைணெமா . ஐ → ஐ  =  ய .]

ஐஞ்சந்

ஐஞ்சந்  aiñjandi, ெப. (n.)

   ஐந்  ெத க்கள் டம் ( .225, உைர);; Junction of five streets. (சா.அக.);.

     [ஐந்  + சந் .]

ஐஞ் றப்

ஐஞ் றப்  aiñjiṟappu, ெப. (n.)

   ஐந்  மங்கலப் ைச; ceremonies on the five auspicious occasions in the life of a {}.

     "ஐஞ் றப் பய ந் ேதவர"் (ேம  மந்.1,8);.

     [ஐந்  +  றப்  - ஐஞ் றப் .]

ஐஞ்ெசல

 
 ஐஞ்ெசல  aiñjelavu, ெப. (n.)

    ழம் ,  ட்  ேபான்றைவ ெசய்வதற்காகச ்ேசரக்்கப்ப ம் உ  ைலப் (மசாலா); ெபா டக்ள்; spices, 
condiments, curry-stuffs.

     [ஐந்  + ெசல   - ஐஞ்ெசல .]

ஐந்தைறப் ெபட் ல் (அஞ்சைறப் ெபட் ல்); உ ைலப் ெபா ள்கைளச ்சைமயலைற ல் 
ைவத் க் ம் பழக்கம் இதைன வ த் ம். இக்காலத் ம் நாட் ப் றங்களில் இத ைனச ்சந்ைதச ்
ெசல  என்பர.்
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ஐஞ் 

 
 ஐஞ்  aiññūṟu, ெப. (n.)

ஐந்  பாரக்்க;see {}.

     [ஐந்  → ஐஞ் .]

ஐஞ்ைஞ

ஐஞ்ைஞ1 aiññai, ெப. (n.)

   அ ேகடன் (அக.நி);; ignorant, foolish person (சா.அக.);.

     [அ ஞன் → அஞ்ைஞ → ஐஞ்ைஞ.]

 ஐஞ்ைஞ2 aiññai, ெப. (n.)

   அழ ; beauty. (சாஅக.);.

     [ஐ → ஐம்ைம → ஐன்ைன → ஐஞ்ைஞ.]

ஐணம்

 
 ஐணம் aiṇam, ெப. (n.)

   மான் ேதால் (Pond.);; deer-skin. (ெச.அக.);.

     [ஐ = அழ . ஐ → ஐணம்.]

 ஐணம் aiṇam, ெப. (n.)

   மான்ேதால்; deer-skin.

     [Skt. aina → த. ஐணம்.]

ஐதப ர்

 
 ஐதப ர ்aidabayir, ெப. (n.)

   அடரத்் யற்ற ப ர ்( ன்.);; thin crop of growing corn. (ெச.அக.);

     [ஐ → ஐ  = ெமல் , பரவலான . ஐ  + ப ர ்=  ஐ  ப ர ்→ ஐதப ர.்]

ஐ

 
 ஐ  aidi, ெப. (n.)

   உல ைரயா ய அளைவ (யாழ்.அக.);; tradition, as an authority. (ெச.அக.);.

     [ஐ → ஐ  = உயர் ,  றப் , ேமன்ைம. ஐ  → ஐ .]

 ஐ  aidi, ெப. (n.)

   ஐ கப் ரமாணம் பாரக்்க; seе aitika-piramanam.

     [Skt. aiti → த. ஐ .]
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ஐ

ஐ  aidu, ெப. (n.)

   1. அழ ள்ள ; that which is beautiful.

     "ெபற்  ைமெதன" (மணி.10,2);.

   2. அழ ; beauty ( ரம் .தக்கைனச ்சாத்.3);.

   3.  ண்ணிய ; that which is minute, fine, subtle.

     "ஐதமர ் ப் னாள்" (க த். 52);.

   4. ெமல் ய ; that which is thin, light. slender, soft.

     "ஐ  ெபயல்" ( பாண்.13);.

   5.  யப் ைடய ; that which is wonderful.

     "ஐேத யம்ம்" (ெதால். ெசால்.385,உைர);.

   6. இள ய தன்ைம; fuidity.

     "கண்ணம்... நான நீரி ைன பட ்ெடா " ( வக. 117);.

   7. ெச ன்ைம; sparseness, standing near but not in contact.

     "ஐத  ெநல், அடரந்்த  ற்றம்" (யாழ்ப்.);. (ெச.அக.);.

     [ ஐ → ஐ  (த .வ.279);.]

ஐ  அம்ைம

 
 ஐ  அம்ைம aiduammai, ெப. (n.)

   அடரத்் யாக இல்லா  காணப்ப ம் அம்ைம; form of small pox in which the pustules remain more or less distinct 
and separate.

     [ஐ  + அம்ைம.]

ஐ கன்

ஐ கன் aidugaṉ, ெப. (n.)

   மைற (ேவத);  ைறகைள ம த் க் காரண ைறயான் வழக்கா பவன்; one who is a {} and denies the 
authority of the {}.

     "ஆரண ல்வ ச ்ெசவ்ைவ ய த்  ைம கரக்் ேகார ்வாரணமாய்" (ரஹஸ்ய.61);. (ெச.அக.);.

     [ஏ  → ஐ  → ஐ கன்.]

 ஐ கன் aidugaṉ, ெப. (n.)

   ெமய்மைற உைரைய ம த்  ைற  ெசய்ேவான்; one who is a hetu-vadin and denies the authority of the 
Vedas.

     " ரண ல்வ ச ்ெசவ்ைவ ய த்  ைம கரக்்ேகார ்வாரணமாய்" (ரஹஸ்ய.61);.

     [Skt. haituka → த. ஐ கன்.]

ஐ ெநாய்தாக

ஐ ெநாய்தாக aidunoydāka,  . .எ. (adv.) 

    கக் ைறவாக; very little.

     "அனந்தன் பா ங்க டன்பா  ைம ெநாய்தாக ைவத் " ( வ்.ெபரியாழ்.5,4,8);. (ெச. அக.);.

     [ஐ  + ெநாய்  + ஆக.]

ஐந்தஃகல்

 
 ஐந்தஃகல் aindaḵkal, ெப. (n.)

   ஐம் லன்கைள ஒ க்  தல்; curtailing the five senses and restricting their activities to a limit (சா.அக.);.

     [ஐந்  + அஃகல்.]
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ஐந்தடக் -தல்

ஐந்தடக் -தல் aindaḍakkudal,    7.ெச. . . (v.i.)

   ஐம்  லன்கைள ம் ஒ க் தல்; to control the five senses.

     "ஆைமேபாைலந்தடக்க லாற் ன்" ( றள்.126);. (ெச.அக.);.

     [ஐந்  + அடக் .]

ஐந்த தம்

 
 ஐந்த தம் aindamudam, ெப. (n.)

   ச க்கைர, த ர,் ேதன், ெநய், பால் இைவகைளக் கலந்  ெசய்த அ தம்; five nectars ie., the five sweet 
substances viz., sugar, curd, honey, ghee and milk. (சா.அக..);.

     [ஐந்  + அ தம் = ஐந்த தம்.]

ஐந்தரம்

ஐந்தரம்1 aindaram, ெப. (n.)

   பைன (யாழ்.அக.);;раlmуга (சா.அக.);.

     [ஐ – உயரம். ஐ → ஐந்  → ஐந்தரம்.]

 ஐந்தரம்2 aindaram, ெப. (n.)

   1. அழ ள்ள ; that which is beautiful.

   2. ெச ன்ைம; sparseness.

     [ஐ → ஐந்  → ஐந்தரம்.]

ஐந்தல்

 
 ஐந்தல் aindal, ெப. (n.)

   அ ள், இரக்கம்; mercy, pity, sympathy. (ேசரநா.);.

ம. ஐந்தல்.

     [ஐ → ஐந்தல். ஐ = ெமன்ைம, இரக்கம்.]

ஐந்த -த்தல்

ஐந்த -த்தல் aindavittal,    4.ெச. . . (v.i.)

ஐந்தடக்  பாரக்்க;see aindadakku.

     "ஐந்த த்தா னாற்றல்" ( றள்.25);.

     [ஐந்  + அ .]

ஐந்த ர்

 
 ஐந்த ர ்aindaṟivuyir, ெப. (n.)

ஐய ர ்( வா.); பாரக்்க;see {}.

     [ஐந்  + அ  + உ ர.்]

ஐந்த

 
 ஐந்த  aindaṉurubu, ெப. (n.)

   ஐந்தாம் ேவற் ைம ; case ending of the ablative, viz., இல் or இன் denoting separation, similitude, limit or 
means. (சா.அக.);.

     [ஐந்   + அன் + உ .]
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ஐந்தாங்கல்

 
 ஐந்தாங்கல் aindāṅgal, ெப. (n.)

   ஐந்  கற்கைளக் ெகாண்  ைளயா ம் ஒ  வைக ைளயாட்  (இ.வ.);; forfeit game which consists in 
throwing five stones up into the air and catching them in various ways.

     [ஐந்  + ஆம் +கல்.]

ஐந்தாங்கால்

 
 ஐந்தாங்கால் aindāṅgāl, ெப. (n.)

    மணத் ற்  ஐந் நாள் ன்  ந ம் பந்தற்கால் ( ன்.);; first auspicious post of the marriage pavilion 
planted on the fifth day before the date fixed for the marriage.

     [ஐந்  + ஆம் + கால்.]

ஐந் ைண

ஐந் ைண aindiṇai, ெப. (n.)

   1. அன் ைடக்காமம் (நம் யகப்.4, உைர.);; love between man and woman as manifested in five situations 
pertaining to the five tracts of land. 2   ஞ் , பாைல,  ல்ைல, ம தம், ெநய்தல் என் ம் ஐவைக நிலங்கள் 
( வா.);. the five tracts of land

     "அன் ன் ஐந் ைணக் களெவனப்ப  வ " (இைற.கள.  ற்பா.1);.

     [ஐந்  +  ைண.]

ஐந் ைணசெ்சய்
ள்

ஐந் ைணசெ்சய் ள் aindiṇaicceyyuḷ, ெப. (n.)

   உரிப்ெபா ள் ேதான்ற ஐந் ைணைய ங் ம் ற் லக் யம் (இலக். ..849);; poem describing the ain-
tinai, along with their characteristics. (சா.அக.);.

     [ஐந்  +  ைண + ெசய் ள்.]

ஐந் ைணத் 
ெதய்வம்

 
 ஐந் ைணத் ெதய்வம் aindiṇaitteyvam, ெப. (n.)

   ஐந்  நிலங்கட் ரிய ெதய்வம்:  கன், ெகாற் றைவ,  மால், ேவந்தன், வ ணன் 
என்பவர;் presiding deities of the five tracts of land viz. {}.

     [ஐந்  +  ைண + ெதய்வம்.]

ஐந் ைணெய ப

ஐந் ைணெய ப  aindiṇaiyeḻubadu, ெப. (n.)

   ப ெனண் ழ்க் கணக்  ல்க ள் வா யார ்ெசய்த ல் எ ப  (14 x 5); பாடல்கைளக் 
ெகாண்ட ; ancient love poem of 50 stanzas by {}, one of {}.

     [ஐந்  +  ைண + எ ப .]

ஐந் ைணையம்ப

ஐந் ைணையம்ப  aindiṇaiyaimbadu, ெப. (n.)

   ப ெனண் ழ்க் கணக் ல்க ள் ஒன் ;   மாறன் ெபாைறயனார ்இயற் ய ;   50 பாடல்கைளக் 
ெகாண்ட ; ancient love poem of 50 stanzas by {}, one of {}.

     [ஐந்  +  ைண + ஐம்ப .]
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ஐந் ரம்

ஐந் ரம்1 aindiram, ெப. (n.)

   1. ெதால்காப் யத் ற்  ந்  லாக வழங்  மைறந்த பண்ைடத் த லக் கணம்; an ancient treatise 
on Tamil grammar, being

 the basic and source work for ancient extant Tamil grammar Tolkappiyam.

     "ஐந் ரம் நிைறந்த ெதால்காப்  யன் எனத ்தன்ெபயர ்ேதாற் " (ெதால்.எ த்.பா .);.

   2. இந் ய ெமா க க்  இலக்கணம் வ க்க எ த் க்காட்டாக ளங் ய ம் பாணினி ன் வட 
ெமா லக்கணத் க் க் காலத்தால் க ம் ெதான் ைமயான மா ய ந்  த ழ் இந் யப் ெபா  
இலக்கண ல்; a pan Indian proto-Tamil grammar, which set an example for later grammarians in different languages in 
ancient india, many centuries prior to {} Sanskrit grammar.

   க. ஐந்தர யாகரண;ெத. ஐந்த்ர யாகரண . pkt. Pali. aindra. Nep. Tib aindra.

     [ஐ = ேமன்ைம, உயர் . ஐ → ஐயன் → ஐந்தன் → ஐந் ரன் → ஐந் ரம். (ஒ.ேநா.);  லம் →  லத்தன் → 
லந்தன் →  லந் ரன்;

மாந்தன் → மாந்தரன்.]

ஐந் ரனால் இயற்றப்பட்ட த லக்கணம் ஐந் ரம் எனப்பட் ட . ஐந்தன் என் ம் ெபயர ்இன் ம் 
ெமா ல் ஐத் . ஐத்தப்ப என வழங் ற . ஐத்தக்க, ஐத்தம்ம, ஐத்ைத எ ம் 

ெபண்பாற்ெபயரக் ம் ஒப் ேநாக்கத்தக்கன. 'ஐந்தரம்' ஒ வ ைகப் பைனமரத்ைத ம் ப்பதால் 
பைனயன் என் ம் ெபா ளி ம் இப்ெபயர ்வந் க்கலாம். ெதால்காப் யர ்ஐந் ர இலக்கணத்ைத 
நிைறவாகக் கற்றவராதலால் ந்  ல் மர  நன்  ேபணிக்காக்கப்பட் ள்ள . ெதான் காலத் ல் 

நாைர,  , களரியா ைர, இைச க்கம் ேபான்ற இைச லக்கண ல்க ம் அகத் யர ்
இயற் யதாகக் றப்ப ம் அகத் யம் என் ம் இயற்ற லக்கண ம் மைறந் ேபான நிைல ல் 
வரலாற் க்ெகட் ய அள ல் ஐந்  ரேம ெதான்  த ழ் லாக இந் ய நா  வ ம் 
அ யப்பட் ள்ள . ஆரியர ்வ ைகக்  ன்  இந் யப் ெப நிலம் வ ம் த ேழ ேபச்  
ெமா யாக ம் எ த்  ெமா யாக ம் நில யதற்கான சான் கள் அ ஞர ்ெப மக் கள் பலரா ம் 
நி வப்பட் ள்ளன.  ரா த ெமா களி ம் பா  ெமா ம் எகர ஒகரக் ல் எ த் க்கள் 
இ ந்தன. ெகளதம த்தரத்ம் இளைமக்காலத் ல் கற்ற ெமா களில் த ம் ஒன்  என்பைத 

ஐந் ர லக்கணம்

ஐந் ர லக்கணம் aindiravilakkaṇam, ெப. (n.)

    ந்  த ழ் ஐந் ர இலக்கணத்ைத அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  இந் ர யாகரணம் என் ம் 
ெபயரில் இயற்றப்பட்ட வடெமா  இலக்கண ல். ( ல்ப.11 – 99,உைர.);;{} grammar ascribed to Indra modelled 
after the ancient Tamil treatise

     [ஐந் ரம் + இலக்கணம்.]

ஐந்

ஐந் 1 aindu, ெப. (n.)

   1. ஐந்  என் ம் எண் ப்ெப யர,் நான் ன்ேமல் ஒன் ; number five. 2. ' ' என் ம் 
எண் க் ட் க் ரிய த ழ் எண் ப் ெபயர;்

 name of the fifth numerical number ' ' in Tamil.

ம வ. ைக, ைகந் , ஐந் , அஞ் , பாதம், பாஞ் , பஞ்ச.

   ம. ஐந் , அஞ் ;   க. ஐ ;    . அய்ன்;    ட. அஞ் ;   ெத. அ ;   ெகாலா. அய்த், அ த்;   பட. 
அய் ;   ைகக். அஞ்;   கட, அ ;   எ , அஞ் ;   ேகாத. அஞ்ெச;    ம். அய் ;இ . அய்ந் .

 Siam (karen);, yai, yea;

 Laos. ha;

 Mithan Naga aga;

 Chinese (cauton); ng;

 Mag. ot;

 Hung ot;

 Tib. ina;

 Malay dima;

 Anna n-an;

 viet n-an.

     [ைக → ைகந்  → ஐந் . ைக ள்ள ஐந்  ரல்களின் அ ப்பைட ல் ேதான் ய எண் ப்ெபயர ்
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ஐந்  -  
தல்வைக 

நிைலத் ரி ற்
றைவ.

 
 ஐந்  -   தல்வைக நிைலத் ரி ற்றைவ. O.Egy, dyw;  Copt. Tw;

 Mangol. Tunnya;

 Atri (swahili);, tano.

ஐந்  –  – உ - . 
இரண்டாம் வைக 

நிைலத் ரி ற்
றைவ.

 
 ஐந்  –   – உ -  . இரண்டாம் வைக நிைலத் ரி ற்றைவ. Chine (mand) wu;  Korea. oo;

 Tib (Gyami);. wu. wuku;

 Fin. wusi.

ஐந்  –  -  
ன்றாம் வைக 
நிைலத் ரி ற்

றைவ.

 
 ஐந்  –   -   ன்றாம் வைக நிைலத் ரி ற்றைவ. Afri. (somal) san;  Gondi. seiung. Gayeti. Seiyung.

பாதம் – ெபண்ெத - ைப (பாதத் ள்ள ஐந்  ரல்கள்);

தல் வைக அ நிைல நிைலத் ரி ற்றைவ.

 L pente;

 Poli pents;

 Serbo. pet;

 O. sla. Peti;

 Russ. Pyat;

 Basq. Bost, bortz;

 Czech. pet;

 Turk. bes;

 Gk. ponti;

 Nep-(Khaling); bhong. Nep (Tharu); pacher Naga. pangu, pungu, banga;

 Burm (Kumi); pan;

 Burm-{kami) pangna. Sinh. phai, pahai.

பாதம் – பாஞ்  - பஞ்ச - 
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ஐந் ல் 
ேபார்ப்ேபார்

ஐந் ல் ேபாரப்்ேபார ்aindugilpōrppōr, ெப. (n.)

   ஐந்  ணிகைளப் ேபாரத்் க் ெகாள் ம் ெபளத்தர;் Buddhists, as those who cover themselves with five 
clothes.

     "ஐந் ல்ேபாரத்் ழ  நீதர"் (ேதவா.239,10);. (ெச.அக.);.

     [ஐந்  +  ல் + ேபாரப்்ேபார.்]

ஐந்  ண்ணம்

__,

ெப. (n.);

   1. கடல் ைர,  ளிஞ்சல்,  க் டம், வலம் ரி, ெவள்ைளக் கல் த யைவகைள நீற் ய 
ண்ணங்கள்; calcium carbonates obtained by calcining sea-froth, bi-valve shell, egg-shell, conch (turning to the right); 

and lime stone.

   2. நண் , நத்ைத, சங் , ெவ ப் , கடல் ைர ஆ ய இவ்ைவந்ைத ம் தாளித்த ண்ணாம் ; lime 
(chunam); obtained by burning the following five substa- nces viz., crab-shell, snail shell, conch, nitra and sea froth.

     [ஐந்  +  ண்ணம்.]

ஐந் ண்

ஐந் ண்  ainduṇṭi, ெப. (n.)

ஐந் ண  ( வா.12,71); பாரக்்க;see {}.

     [ஐந்  + உண் .]

ஐந் ண

 
 ஐந் ண  ainduṇavu, ெப. (n.)

   க த்தல், நக்கல் ப கல்,  ங்கல், ெமல்லல் த ய ஐந்  வைக யால் உண் தற் ரிய 
உண ப்பண்டம் ( டா.);; five kinds of food differentiated according to the manner of taking them viz., biting, licking, 
drinking, swallowing and munching. (ெச.அக.);.

     [ஐந்  + உண .].

ஐந் பல்நங் ரம்

 
 ஐந் பல்நங் ரம் aindubalnaṅāram, ெப. (n.)

   நங் ர வைக; graphnel anchor, having five flukes or prongs. (ெச.அக.);.

     [ஐந்  + பல் + நங் ரம். நாஞ் ல் ர ்→ நாங் ர ்→ நங் ரம்.]

ஐந் பா

 
 ஐந் பா aindupā, ெப. (n.)

   ெவண்பா, அகவல், க , வஞ் , ம ட்பா ெய ம் ஐ வைகயான பாக்கள் (காரிைக);; five varieties of verse. 
(ெச.அக.);.

     [ஐந்  + பா.]

ஐந்ெத த்

 
 ஐந்ெத த்  aindeḻuttu, ெப. (n.)

   நம வாய எ ம் ஐந்ெத த் ; five sacred syllables of saivites – {}.

     [ஐந்  + எ த் .]

ஐந்ைத

ஐந்ைத aindai, ெப.(n.)

    க ; Indian mustard.

     "ம ைமைய ையந்ைத யைனத ்தா ஞ்...  ந் யார"் (நால .329); (ெச.அக.);.

     [ஐ =  ய . ஐ → ஐந்ைத ( ய க );.]
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ஐந்ெதாைக

ஐந்ெதாைக1 aindogai, ெப. (n.)

   ேவற் ைமதெ்தாைக,  ைனதெ்தாைக, பண் தெ்தாைக, உவைமத் ெதாைக, உம்ைமதெ்தாைக 
என்பன; five compounds in Tamil Grammar.

     "ஐந்ெதாைக ெமா ேமல் றெதாகல் அன்ெமா " (நன் ல்-369);.

     [ஐந்  + ெதாைக.]

 ஐந்ெதாைக2 aindogai, ெப. (n.)

    தல், வர , ெசல , இ ப் , ஆதாயம் த ய ஐவைக ளக்  கங் காட் ங் கணக்  
(இ.வ.);; balance sheet, contain- ning five particulars. (ெச.அக.);

     [ஐந்  + ெதாைக.]

ஐந்ெதா ல்

ஐந்ெதா ல் aindoḻil, ெப. (n.)

   ஐந்  ெதா ல்; five functions of God.

     "ஐந்ெதா ற்  மப் றமாய்" ( மர. ர.கந்தர.்5);. (ெச.அக.);.

     [ஐந்  + ெதா ல் – ஐந்ெதா ல். பைடத்தல், காத்தல், அ த் தல், மைறத்தல், அ ளல் என்பன.]

ஐந்ெதா லன்

 
 ஐந்ெதா லன் aindoḻilaṉ, ெப. (n.)

   ஐந்  ெதா ைல  ைடய வன்;{} who performs five functions. (ெச.அக.);.

     [ஐந்  + ெதா லன்.]

ஐந்நிைல

 
 ஐந்நிைல ainnilai, ெப. (n.)

   உடம் ட்பட்ட ஆதன் பயன் ய்க் ம், நன , கன , உறக்கம் (க த் ); ேப றக்கம் ( ரியம்);, 
உ ரப்்படக்கம் ( ரியா தம்); என்ற ஐவைக நிைல ( மந்.);; five conditions or states of the embodied soul.

     [ஐந்  + நிைல.]

ஐந்

 
 ஐந்  ainnūṟu, ெப. (n.)

   ஐந்  ; five hundred. (சா.அக.);.

   க. ஐ . அய் , அ ;   ம. அஞ்ஞா ;    .அஞ்ஞபாரி;    . அய் ;   ெத. ஏ ;பட. ஐ .

     [ஐந்  +  .]

ஐம்பைடத்தா

ஐம்பைடத்தா  aimbaḍaittāli, ெப. (n.)

   க த் ேல ள்ைளகளணி ம் ஐந்  பைடக்கலன் உ வைமந்த அணி; gold pendant worn by children in a 
necklace bearing in relief of five weapons of {}, as an amulet.

     "ஐம் பைடத்தா ...  நைடப் தல்வரக்் " (மணி. 7,56);. (அ . ந்.);.

     [ஐந்  + பைட + தா . சங் , சக்கரம்,  ல், வாள், மறத்தண்  (கைத); என்பவற் ன் உ ப்ெபா த்த 
தா .]

ஐம்பைடப்ப வம்

ஐம்பைடப்ப வம் aimbaḍaipparuvam, ெப. (n.)

   ஐம்பைடத்தா ையயணிதற் ரிய ழந்ைதப்ப  வம்; stage of childhood appropriate for wearing the aimbadai-
t-{}.

     "ஐம்பைடப் ப வத்  ெவம்பைட தாங் " (S.l.l.ii,310);. (ெச.அக.);.

     [ஐந்  + பைட – ஐம்பைட + ப வம்.]
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ஐம்ப

 
 ஐம்ப  aimbadu, ெப. (n.)

   ஐந்  பத் கள் ெகாண்ட எண்; fifty, numeral fifty. (ெச.அக.);.

   ம. ஐம்ப , அம்பத் ;    ட, அ ம்ப ;    . ஐவ;   ெத. என்ப , யாபய், யாைப;   க. அய்வத் , அ வத் , 
ஐவத் ;   பட. ஐவத் ;    ட. என்ெபாத்;   இ . அம்ப ;ேகாத. எய்வத.் அய்வத்.

     [ஐந்  + பத் .]

ஐம்ப த்

 
 ஐம்ப த்  aimbarutti, ெப. (n.)

   ஐந்  வைகப் ப த் ; five varities of cotton.

     [ஐந்  + ப த்  – ஐம்ப த் .]

ஐவைகப் ப த் கள்: ெவண்ப த் , ெசம்ப த் , உப்பம் ப த் , தாளிப்ப த்  (ெகா ப்ப த் );. 
இலாடன் ப த் , ேபா ப் ப த் கைளந் :-  ப்ப த் , ேவளப்ப த் , எ க் கம்ப த் , 
ேபய்ப்ப த் , காட் ப்ப த் .

ஐம்பால்

ஐம்பால்1 aimbāl, ெப. (n.)

   ஆண்பால், ெபண்பால், பலரப்ால், ஒன்றன்பால், பல ன்பால் என்ற ஐந்  பால் ரி கள் 
(ெதால்.ெபா ள்.644);; the five parts in which nouns and finite verbs are divided.

     [ஐந்  + பால் - ஐம்பால்.]

 ஐம்பால்2 aimbāl, ெப. (n.)

   ஐந்  வைகயாக க்கப்ப ம் மகளிர ் ந்தல்; woman's hair, from its being dressed in five modes.

     "வண் னங்கள்... அம்பரா ங் கண்மடவாைரம்பாலைண ம்" ( ல்.ெபரிய .7,5,3);. (ெச.அக.);.

     [ஐந்  + பால் - ஐம்பால். பால் = வைக. ஐம்பான்  பாரக்்க;see {}.

ஐம்பான்

 
 ஐம்பான்  aimbāṉmuḍi, ெப. (n.)

   மகளிர ் ந்த ன், ெகாண்ைட,  ழல், பனிசை்ச,  ,  ள் ( வா.); என்ற ஐவைக ; five modes of 
dressing woman's hair.

     [ஐந்  + பால் +   - ஐம்பான் .]

ெகாண்ைட,  ழல், பனிசை்ச,  ,  ள் என்பனவற் ள் .  ள் என் ம் இரண்ைட அளகம் 
ஞ்ைச எனக் ப் வ ண் . ெகாண்ைட = பக்கங்களில் வ .  ழல்

= க ட்  ( க் );  க்கப்ப வ . பனிசை்ச = உச் ல் ராகக்ேகா ரம் ேபால் வ . அளகம் 
( ); = ெநளி ந் தல் ஒ ங் .  ஞ்ைச (க ள்);. =  ன்னிதெ்தாங்க ட்ட ன்சைட.

ஐம் லம்

ஐம் லம் aimbulam, ெப. (n.)

   ஐந்  உ ப் க க் ம் உரிய ைவ, ஒளி, ஊ , ஓைச, நாற்றம் என் ம் ஐந்  உணரச்் கள்; sensations 
of the five sensory organs.

     "ஐம் ல ெமாண்ெடா  கண்ேண ள" ( றள்.1101);. (ெச.அக.);.

     [ஐந்  +  லம்.]
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ஐம் ன்ைன

ஐம் ன்ைன aimbuṉṉai, ெப. (n.)

   ஐந்  வைகப் ன்ைன மரங்கள்; five kinds of poon tree.

     [ஐந்  +  ன்ைன - ஐம் ன்ைன.]

அைவ:

   1.  ன்ைன அல்ல  ன்னாகம்,

   2. கர ன்ைன;   3. காட் ப் ன்ைன;   4.  ன்ைன,

   5.  ைலப் ன்ைன.

ஐம் தம்

ஐம் தம் aimbūtam, ெப. (n.)

   இயற்ைக ன் ஐவைகப் பா பா கள் (மணி.27,89);; five elements. (ெச.அக.);.

     [ஐந்  +  தம்.]

ஐம்ெப ங்காப் ய
ம்

ஐம்ெப ங்காப் யம் aimberuṅgāppiyam, ெப. (n.)

    வக ந்தாமணி,  லப்ப காரம், மணிேமகைல, வைளயாப ,  ண்டலேக  என் ம் ஐம்ெப ம் 
இலக் யங்கள் (நன்.387, ம ைல);; the five great epics viz, {} (ெச.அக.);.

     [ஐந்  + ெப ம் + காப் யம்.]

ஐம்ெப ங்

ஐம்ெப ங்  aimberuṅguḻu, ெப. (n.)

   அரசரக்்  இன் யைமயாதவரான அைமசச்ர,் அந்தணர,் பைடத்தைலவர,்  தர,் ஒற்றர ்என் ம் 
ஐவைக அர யற்றைலவர;் five chief officers of a king.

     "ஐம்ெப ங்  ெமண்ேப ராய ம்" (மணி.1,17);. (ெச. அக.);.

     [ஐந்  + ெப ம் +  .]

ஐம்ெப ங் ற்றம்

 
 ஐம்ெப ங் ற்றம் aimberuṅguṟṟam, ெப. (n.)

   ெகாைல, ெபாய், கள , கள் ண் தல்,   என்ற ஐவைகத் செ்சயல்கள்; the five heinous sins. 
(ெச.அக.);.

     [ஐந்  + ெப ம் +  ற்றம்.]

ஐம்ெபா

 
 ஐம்ெபா  aimboṟi, ெப. (n.)

ெமய், வாய், கண்,  க் , ெச  என் ம் ஐந் ப் கள் ( வா.);. 

 five organs of sense viz., body, mouth, eye, nose and ear. (ெச.அக.);.

     [ஐந்  + ெபா .]

ஐம்ெபான்

 
 ஐம்ெபான் aimboṉ, ெப. (n.)

   ெபான், ெவள்ளி, ெசம் , இ ம் , ஈயம் என்ற ஐவைக மாைழகள் ( ன்.);; five chief metals, viz., gold, silver, 
copper, iron, aluminium.

ம. ஐம்ெபான் .

     [ஐந்  + ெபான்.]

ஐம் ன்

ஐம் ன் aimmīṉ, ெப. (n.)

   1. ைகம் ன் (அத்தம்); ( ங்.);;   13th naksatra, so called because of its five principal stars.

   2. உ ள் (ேரா ணி);; fourth naksatra (ெச.அக.);.

     [ஐந்  +  ன்.]

226

www.valluvarvallalarvattam.com 6601 of 19068.



ஐம் கக்கைண

 
 ஐம் கக்கைண aimmugaggaṇai, ெப. (n.)

   ஐந்  ைனகைளக் ெகாண்ட ஒ வைக அம்  ( ன்.);; arrow with five points.

     [ஐந்  +  கம் + கைண.]

ஐம் கன்

 
 ஐம் கன் aimmugaṉ, ெப. (n.)

   ஐந்  கங்கைள  ைடய வன்;{}, the five-faced. (ெச.அக.);.

ம. ஐம் கன்.

     [ஐந்  +  கன்.]

ஐம்ைம

ஐம்ைம aimmai, ெப. (n.)

   1. தகட்  வ  ( ங்.);; thinness and flatness, as of a plate.

   2. ெந க்கம் ( ன்.);; closeness, crowdedness. (ெச.அக.);.

     [ஐ → ஐம்ைம.]

ஐய

ஐய1 aiya,  .ெப.எ. (adj.)

    யக்கத்தக்க; wonderful

     "ஐயேகாங் ைறத்தர" (க த்.25);.

     [ஐ = ெப ைம,  யப் . ஐ → ஐய.]

 ஐய2 aiya,  .ெப.எ. (adj.)

   1. ெநாய்ய; small, weak.

     "ஒ  தனக் ள்ள ைவய பைடைய ம்" ( வா லவா.46,12);.

   2. அழ ய; beautiful.

     [ஐ =  ண்ைம,  ைம. ஐ → ஐய.]

 ஐய3 aiya, இைட. (int..)

   1.  யப் க் ப் ; exclamation of wonder.

     "ஐய ண்ணெதா ரற் த மாையைய" ( ைள. ைட.23);.

   2. இரக்கக் ப் ; exclama- tion of pity, concern

     "ஆ ல ரானீ ரந்ேதா ைவயெவன் ற " ( ைள.மாமனாக.23); (ெச.அக.);.

     [ஐ → ஐய.]

ஐயக்க ைஞ

ஐயக்க ைஞ aiyakkaḍiñai, ெப. (n.)

   இரப்ேபார ்கலம்; alms bowl.

     "ஐயக் க ைஞ ைக ேனந் " (மணி.13,109); (ெச.அக.);.

     [ஐயம் + க ைஞ.  ைக → க ைக- → க ைஞ.]

ஐயக்காட்

ஐயக்காட்  aiyakkāṭci, ெப. (n.)

   1. ேதான் னெதா  ெபா ைள அ ேவா இ ேவா என்  இரண் றக் 
க ைக( . .அளைவ.3,மைறஞா.);; vision or perce- ption too dim to decide whether a thing is this or that

   2. கண்மாயம்; illusion. (ெச.அக.);.

     [ஐயம் + காட்  - ஐயக்காட் .]
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ஐயேகா

ஐயேகா aiyaā, இைட. (int.)

   இரக்கம்,  யரம் ஆ ய வற்ைற ணரத்் ங் ப் ; exclamation of pity, sorrow

     "ஐயேகா ெவன் றலம்வ வாள்" (ெவங்ைகக்ேகா.246); (ெச. அக.);.

     [ஐயன் → ஐயேவா → ஐயேகா.]

ஐயங்கார்

ஐயங்கார ்aiyaṅgār, ெப. (n.)

   1.  மா ய ஆசான்; learned Vaisnava priest.

   2.  மா ய வ ப்பாரின் பட்டப்ெபயர ்(T.A.S.i,145);; title of Sri {}.

ெத. அய்யகா , ஐவா .

     [ஐயன் + கார ்– ஐயங்கார.் அவர ்→ வார ் → ெத. வா  → கா . ஐயர,் ஐயனார,் ஐயன்மார ்என்பன 
த ழ்வ வங்கள். ஐயங்கார ்என்ப  ெத ங்  வா லாக இராமா சர ்காலத் ற் ப் ன் த ல் 

ந்த ைசசெ்சால்.]

ஐயங்ெகாள்( )-
தல்

ஐயங்ெகாள்( )-தல் aiyaṅgoḷḷudal,    16.ெச. . . (v.i.)

   நம் க்ைக தளரத்ல்; to have doubt, to lose faith.

     [ஐயம் + ெகாள்.]

ஐய கள்

ஐய கள் aiyaḍigaḷ, ெப. (n.)

   1. ம க்கத்தக்க ெபரி ேயாரக்்  வழங் ம் ம ப் ர  உயரெ்மா ; honorific title of respectable religious 
persons.

   2. சமண னிவர;் Jain Monk.

     [ஐயம் = இரந்  உண் தல். ஐயம் + அ கள் – ஐய கள். ஐயம் ஏற்  உண் ம் சமண னிவர.்]

ஐய கள் காடவர் 
ேகான்நாயனார்

ஐய கள் காடவர ்ேகான்நாயனார ்aiyaḍigaḷgāḍavarāṉnāyaṉār, ெப. (n.)

   அ பத்  ன்  நாயன்மா ள் ஒ வர ்(ெபரிய .);;   பல்லவ லத்  மன்னராக இ ந்தவர;் canonized {} 
saint, one of 63. author of the {}, and a Pallava Prince. (ெச.அக.);.

     [ஐய கள் + காடவர ்ேகான் + நாயனார.் ஐய கள் =  னிவர,் சமண னிவரக்் ரிய ம ப் ர  
உயரெ்மா . காடவர ்= பல்லவரக்் ரியெபயர.் இவர ்பல்லவ அரசர ் ையச ்சாரந்்தவ ம் சமண 

னிவராக இ ந்  ன்னர,்  வன யா ராக மா யவ ம் ஆ ய நாயனார.்]

ஐயப்ப -தல்
ஐயப்ப -தல் aiyappaḍudal,    20.ெச. . . (v.i.)

ஐயங் ெகாள் பாரக்்க;see {}.

ஐயப்பா

ஐயப்பா  aiyappāṭu, ெப. (n.)

ஐயம்2 பாரக்்க;see aiyam.2

     "அ ந்தைவ ையயப்பா ல்லேத ெயாற் " ( றள்.587);. (ெச.அக.);.

     [ஐயம் + பா . ப  → பா .]

ஐய

 
 ஐய  aiyapūḻi, ெப. (n.)

   ப மணல் (யாழ்.அக.);; grit, coarse sand (ெச.அக.);.

     [ஐ → ஐய +  . ஐ = ெபரிய.]

228

www.valluvarvallalarvattam.com 6603 of 19068.



ஐயம்

ஐயம்1 aiyam, ெப. (n.)

   1. ஒ  ெபா ைள அதனின்  ேவ பட்ட பல ெபா ள்களாக உணரத்ல் (ெதால். ெபா ள்.260);; doubt, 
uncertainty, suspense, skepticism.

   2. அகப்ெபா ட் ைறக ள் ஒன்  (இைற.2,உைர.32);; theme of doubt arising in one's mind as to whether a 
damsel seen is human or some other lovable object (ெச.அக.);.

ம. ஐயம்.

     [ஐ → ஐயம். ஐ =  ைம. ஐயம் =  தல், ஒன்ைறப் பற் ய ெதளி  ைற ப தல், நன்  
லப்படாைம, த மாற்றம்.]

 ஐயம்2 aiyam, ெப. (n.)

    ெபா  ( ங்.);; short duration of time (ெச.அக.);.

     [ஐ =  ைம, ஐயம் =  ய ;

ெபா .]

ஐயம்3

__,

ெப. (n.);

   உய்த்த தல் (ெபா .நி.);; inference. (ெச.அக.);.

     [ஐ =  ைம, ஐயம் =  ய ,  ய பற் க்ேகா ,நம் க்ைகக் ரிய  காரணம்.]

ஐயம் டாரி

 
 ஐயம் டாரி aiyambiṭāri, ெப. (n.)

    ற் ரத்் ெதய்வம் (இ.வ.);; female demon of the village. (ெச.அக.);.

     [ஐயம் +  டாரி = ஐயம் டாரி.]

ஐயம் -தல்

ஐயம் -தல் aiyambugudal,    21.ெச. . . (v.i.)

   இரந் ண் தல்; to ask alms, beg.

     "ஐயம் வரா லன்ேன ெயன் ம்" ( வாச.17,9);.

     [ஐயம் +  .]

ஐயம த்தல் னா

 
 ஐயம த்தல் னா aiyamaṟuttalviṉā, ெப. (n.)

   ஐயம் நீக் தற் க் ேகட் ம் னா ( வா.);; question with a view to clearing a doubt. (ெச.அக.);.

     [ஐயம் + அ த்தல் +  னா.]

ஐய றல்

 
 ஐய றல் aiyamuṟal, ெப. (n.)

ஐயங்ெகாள்-தல் பாரக்்க;see {}.

     [ஐயம் + உறல்.]
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ஐயர்

ஐயர ்aiyar, ெப. (n.)

   1. ெபரிேயார;் men worthy of respect

     "ஐயேர யம்பலவ ர ளா ப் ெபா தைணந் ேதாம்" (ெபரிய . நாைள.30);.

   2.  னிவர;் sages.

   3. ேதவர ்( வா.);; celestials.

   4. பாரப்்பார.் ( வா.);;{}.

     "பாரப்்பாைன ஐயெரன்ற கால ம் ேபாசே்ச" (பார யார)்;.

   6.  ரைசவர ்பட்டப்ெபயர;் title of {}.  சாகப் ெப மாைளயர.்

   7.  த்தவ ைட யரின் (பா ரிமார)்; பட்டப்ெபயர;் title of ordained ministers in the protestant churches.

   8. மறவர;் warrior.

   8. அரச மர னர ்(ெச.அக.);; member of royal family.

   ம. ஐயன்;   க. ஐகள்;   ெத. ஐவா , ஐயவா . {} ayya; Skt. {}.

     [ஐயன் → ஐயர.்]

ஐயவணி

ஐயவணி aiyavaṇi, ெப. (n.)

   உவைமப் ெபா ள்களின் ஒப் ைம னால் ஐ வ ேபாற் ேப ம் அணி (அணி .10);; figure of speech in 
which close resemblance between two objects leads to one of them being spoken of as if it were mistaken for the other. 
(ெச.அக.);.

     [ஐயம் + அணி - ஐயவணி.]

ஐய

ஐய  aiyavi, ெப. (n.)

   1. ெவண்  க ; white mustard.

     "ஐய  ைகப்ப ம்" ( றநா.98,15);.

   2. க  ( வா.);; Indian mustard.

   3. ஒ  நிைற (ெதால்.எ த். 164);; a weight.

   4. க க்காய் (மைல.);; chebulic myrobalan.

   5. கத ற் க் காவலாகப் றவா ேல க்கப்ப ம் லாமரம்; upright bar for the gate of a fort.

     " ணாைவய  க் ய" (ப ற் ப்.16);.

   6. அம் க ளின் கட்  (ப ற் .16, உைர);; bundle of arrows. (ெச.அக.);.

ம. ஐய .

     [ஐ =  ைம, ஐ → ஐய  =  ய க , க ேபால் காரப்் ள்ள க க்காய். ஐ = உயர் . ஐய  = 
லாமரம். அம் க் .]

ஐய க்காய்

 
 ஐய க்காய் aiyavikkāy, ெப. (n.)

   க க்காய் என்பதற் க் உக் ; secret name for gall-nut. (சா.அக.);.

     [ஐய  + காய்.]

ஐய த் லாம்

ஐய த் லாம் aiyavittulām, ெப. (n.)

   தைலகைளப் த் த் ம்ப  அைமந் க் ம் ஒ  ம ற் ெபா  ( வக.102.உைர);; mazine set on 
the walls of a fort to operate as twisting heads. (ெச.அக.);.

     [ஐ → ஐய  = உயரம். ஐய  +  லாம் - ஐய த் லாம் = உயரத்் க்கட் ய லாம்.]
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ஐய னா

ஐய னா aiyaviṉā, ெப. (n.)

ஐயம த்தல் னா (நன்.385,உைர); பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);

     [ஐயம் +  னா.]

ஐய ணர்

ஐய ணர்  aiyavuṇarvu, ெப. (n.)

   நிைல ல்லா வ  (இைற.7.70);; uncertain knowledge, dist. fr.  ணி ணர்  (ெச.அக.);.

     [ஐயம் + உணர் .]

ஐய ம்ைம

ஐய ம்ைம aiyavummai, ெப. (n.)

உம்1 பாரக்்க;see um1 (ெச.அக.);.

     [ஐயம் + உம்ைம.]

ஐய வைம

 
 ஐய வைம aiyavuvamai, ெப. (n.)

   அணிவைக ( ன்.);; figure of speech. (ெச.அக.);.

     [ஐயம் + உவைம.]

ஐயள்

ஐயள் aiyaḷ, ெப. (n.)

    யக்கத்தக்கவள்; remarkable, wonderful woman.

     "ஐயள்" (ஐங் .253);.

     [ஐ → ஐயள் (த .வ.280);.]

ஐய ர்

ஐய ர ்aiyaṟivuyir, ெப. (n.)

   ஐம் லன்கள் வ யாய் அ வைட ர ்(நன்.449);; being that acquires knowledge through five senses, as a 
beast or a man of low intellect.. (ெச.அக.);

     [ஐந்  + அ  - ஐய  + உ ர.்]

ஐயன்

ஐயன்1 aiyaṉ, ெப. (n.)

   1.  னிவன் ( ங்.);; sage.

   2. ஆசான் ( ங்.);; priest, teacher, preceptor.

   3. அண்ணன்; brother.

     " ன்னின்  ெமாய்ய ந்தார ்என் ஐயர"் ( .ெவ.8,22);.

   4. தந்ைத ( ங்.);; father. உங்கள் ஐயன் எங்ேக? (ெகாங்.வ.);.

   5. உயரந்்ேதான் (ெகா.வ.);; superior person, man of dignity, of respecta- bility.

   6. தைலவன்; master.

   7. அரசன்; king.

   8. கட ள்; god (ெச.அக.);.

   ம. ஐயன்;{}, ayya, Skt. Årya.

     [ஐ → ஐயன் (த .வ.279);.]

ஐயன் என் ம் ெசால் ஐயா என் ம் ளிவ ல் பாண்  நாட்  ெவள்ளாளர,்  த யார ் த ய 
பல லத்தா ம் தந்ைதையக் க்க ஆ ம் ெசால்லா ம்.

ஐயன்பாத்

ஐயன்பாத்  aiyaṉpātti, ெப. (n.)

   ஐயனார ்ேகா ல் மானியம் ( .கல்.333);; lands granted to an {} temple (ெச.அக.);.

     [ஐயன் + பாத் . ப  → பாத் .]
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ஐயன்பா

ஐயன்பா  aiyaṉpāḻi, ெப. (n.)

   அய்யனார ்ேகா ல்; shrine of {}.

     "ஐயன்பா  லாைன" (ஈ .1.1.5); (ெச.அக.);

     [ஐ → ஐயன் + பா .]

ஐயன்மார்

ஐயன்மார ்aiyaṉmār, ெப. (n.)

   தைமயன்மார ்(க .107);; elder brothers. (சங்.இலக்.ெசாற்.);.

     [ஐ → ஐயன் + மார.்]

ஐயனாரிதனார்

 
 ஐயனாரிதனார ்aiyaṉāridaṉār, ெப. (n.)

    றப்ெபா ள் ெவண்பாமாைலயா ரியர;் author of the {}. (ெச.அக.);.

     [ஐயன் + ஆரிதன் + ஆர ்- ஐயனாரிதனார.் ஐயன் = சமண னி வரக்்  வழங் ய ம ப் ர  
உயரெ்மா . அ கதன் → ஆரிதன். ஆர ்- உயர் ப் பன்ைம .]

ஐயா

ஐயா1 aiyā, ெப. (n.)

   1. ம ப் ர  த்த ளிப்ெபயர;் sir.

   2. தைலவன்; master. அந்த ஐயா என்ன ெசான் னார?் (ெகா.வ.); (ெச.அக.);.

     [ஐயன் → ஐயா ( ளி);  ளிப்ெபயைர எ வாயாக ஆள்வ  ற் ம் வ .]

ஐயா ச் ெவ
ண்ேடைரயார்

 
 ஐயா ச் ெவண்ேடைரயார ்aiyāticciṟuveṇṭēraiyār, ெப. (n.)

     "இ ங்கட த்த" எனப் ெப ங்காஞ்  பா யவர;்

 poet, author of {}. (அ . ந்.);;

     [ஐயா  +   + ெவண் + ேதைரயர.் ஐயர ்→ ஐயார ்→ ஐயாரி → ஐயா . (ெகா.வ.);.

ஐயாளம்

 
 ஐயாளம் aiyāḷam, ெப. (n.)

   அரிமா; lion. (ெச.அக.);.

ஐயா

 
 ஐயா  aiyāṟu, ெப. (n.)

    ைவயா  (ேதவா.);;{}, a town in {} District with a {} shrine.

     [ஐந்  + ஆ  - ஐந்தா  → ஐயா . ஐந்  ஆ  பாய்வதால் ஐயா  என்  ெபயரெ்பற்ற .]

ஐ வட்டம்

ஐ வட்டம் aiyiruvaṭṭam, ெப. (n.)

   ேகடகம்; shield.

     "ஐ வட்டெமா  எஃ " ( க.111);. (ெச. அக.);.

     [ஐ + இ  + வட்டம்.]

ஐ ணர்

ஐ ணர்  aiyuṇarvu, ெப. (n.)

   ஐம் லவ ; knowle- dge from the five senses.

     "ஐ ணரெ்வய் யக் கண் ம்" ( றள்.354);. (ெச.அக.);.

     [ஐந்  → ஐ + உணர் .]
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ஐ ற

ஐ ற  aiyuṟavu, ெப. (n.)

   ெதளி ன்ைம; doubt, suspicion.

     "ெதளிந்தான்கண் ஐ ற ம்" ( றள்.510);. (ெச. அக.);.

     [ஐயம் + உற  – ஐ ற . உ  → உற .]

ஐ -தல்

ஐ -தல் aiyuṟudal,    17.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெதளி ெட றாைம; to doubt or suspect.

     "ஐ ற்ேற ண்ண ஞ் ெசய ம் ேவறாய்" (பாரத.நிைர ட் .128);. (ெச.அக.);.

     [ஐயம் + உ .]

ஐ ர் டவனார்

 
 ஐ ர் டவனார ்aiyūrmuḍavaṉār, ெப. (n.)

   பாண், யன் டகாரத் த் ஞ் ய மாறன் வ ைய பா ய லவர;் ancient poet.

     [ஐ ர ்+  டவன் + ஆர.்]

ஐ ர் லங் ழார்

 
 ஐ ர் லங் ழார ்aiyūrmūlaṅgiḻār, ெப. (n.)

கானப்ேப ெர ல் கடந்த உக் ரப்ெப வ ையப்

     " லவ றந்த" என்  பா ய லவர;்

 Sangam poet..

     [ஐ ர ்+  லம் +  ழார.் ஐ ர ்– இடம்ெபயர.்  லங் ழார ்-  றந்த நாண் ன் காரணமாகப் ெபற்ற 
ெபயர.்]

ஐெயனல்

ஐெயனல் aiyeṉal, ெப. (n.)

   1. (அ);  யப் க் ப் ; uttering.

     "ஐ" ! expressive of wonder.

     "ஐெயன்றா ளாயர ்மகள்" ( லப்.17,எ த் க்காட் );. (ஆ); வ த்தக் ப் ;

 of distress or mental suffering.

     "ஐெயனேம ப்  நில ைச க் ம்" ( வக.1025);. (இ); உடன்படற் ப் ;

 of assent.

     "ஐெயன மன்ன ேனவ" ( வக. 907);.

   2.  ைர க் ப் ; onom expression of haste, hurry.

     "ஐெயனத்ேதான் வர"் ( வக.1225);.

   3. அதட் டற் ப்  (ெகா.வ.);; exclamation expressive of rebuke intended to frighten elephant, horse, bull, etc. 
(ெச.அக.);.

     [ஐ + எனல் – ஐெயனல். 'ஐ' - ஒ க் ப்  இைடசெ்சால்.]

ஐேய

ஐேய aiyē, ெப. (n.)

   1.  ழ்மக்கள் தைலவைன ளிக் ம் ஒ  ளிப்ெபயர;் a form of address used by low caste people towards 
their masters or persons of higher rank in the social scale.

     "ஐேய நா ங் ெகான்றவ னல்ேலன்" ( ைள.ப யஞ் ன.24);.

   2. ஒ  யப் க் ப் ; an exclamation of wonder.

     [ஐயன் → ஐேய (த .வ.280);.]
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ஐைய

ஐைய1 aiyai, ெப. (n.)

   1. மைலமகள் ( ங்.);;{}.

   2. ெகாற்றைவ ( ங்.);;{}.

   3. தவப்ெபண் ( டா.);; female ascetic.

   4. ஆ ரியன் மைன ; wife of one's teacher. 

   5 தைல ( வா.);; mistress.

   6. மகள் ( ங்.);; daughter.

   7. தாய்; mother. (ெச.அக.);.

     [ஐ → ஐைய.]

 ஐைய2 aiyai, ெப. (n.)

   1. ெபண்பால் இயற்ெபயர;் fem proper name.

   2. மாதரி ன் மகள் ( லப்.);; daughter of Madari.

   3.  த்தனின் மகள் (அக. 6);; daughter of Tittan.

     [ஐ → ஐைய.]

ஐையந்

 
 ஐையந்  aiyaindu, ெப. (n.)

   இ பத்ைதந் ; five fives.

     "ஐையந்  ம யாத மானிடைர ைவயம் மப்ப  வம் " ( ப்பா.தனியன்);.

     [ஐந்  + ஐந்  - ஐையந் .]

ஐையேயா

 
 ஐையேயா aiyaiyō, இைட. (int.)

   ஐேயா இரக்கக் ப் ; exclamation of pity, or grief (ெச.அக.);

ெத., க., ம.,  . அய்யய்ேயா.

     [ஐேயா + ஐேயா - ஐையேயா.]

ஐேயா

ஐேயா aiyō, இைட. (int.)

   1.  யப் க் ப்  ( டா.);; exclamation of wonder.

   2. இரக்கக் ப்  ( வக.2622, உைர);; exclamation of pity, concern.

   3. வ ந்தற் ப் ; exclamation expressive of poignant grief

     "ஐேயா தற்ேகா வ ந்தவ ன் ெசய்தாேய" (கந்த .அ ேரந்.7);. (ெச. அக.);.

ெத., க., ம.,  . அய்ேயா

     [ஐயன் → ஐேயா. (த .வ.280);.]

ஐேயான்

ஐேயான் aiyōṉ, ெப. (n.)

    ண்ணியன்; God, lit, a being of subtle essence.

     "அ த்த ந் தன்ைம  ைலேயான்" ( வாச.3,45);. (ெச.அக.);.

     [ஐ → ஐேயான்.]
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ஐராவணன்

ஐராவணன் airāvaṇaṉ, ெப. (n.)

   1. இராவணனின் மாமன்; uncle of {} (ேசரநா.);.

   2. இந் ரன்; Indra

ஐரி

 
 ஐரி airi, ெப. (n.)

   ைவக்ேகால் , படப்ைப; haystack.

     [ைவ + இரி - ைவ ரி → ஐ ரி → ஐரி.]

ஐைர

 
 ஐைர airai, ெப. (n.)

அ ைர பாரக்்க;see ayilal.

ஐைல

 
 ஐைல ailai, ெப. (n.)

அ ைல பாரக்்க;see ayilal.

ஐவைகத்தாயர்

 
 ஐவைகத்தாயர ்aivagaittāyar, ெப. (n.)

   ஈன்றதாய், ஊட் ந்தாய்,  ராட் ந்தாய், ைகத்தாய், ெச த் தாய் த ய ஐவைகத்தாயர ்
( ங்.);; five kinds of mothers. (ெச.அக.);.

     [ஐந்  + வைக + தாயர.்]

ஐவைகமல

 
 ஐவைகமல  aivagaimalaḍu, ெப. (n.)

   ஐந்  வைக மலட்  ேநாய்கள்;   ஆ  மல , காக மல , கத  மல , க ப்  மல , ஆண் மல  
(சா.அக.);; five kinds of barrenness.

     [ஐந்  + வைக - ஐவைக + மல .

ஐவைகமன்றம்

 
 ஐவைகமன்றம் aivagaimaṉṟam, ெப. (n.)

   ெவள்ளிைட, இலஞ் , ெந ங்கல்,  தச க்கம், பாைவ என் ம் ெபயரக்ளில் 
கா ரிப் ம்பட் னத் ந்த ஐந்  வைகயான மன்றங்கள்; names of five city - squares in ancient {}.

ஐவைக னா

ஐவைக னா aivagaiviṉā, ெப. (n.)

   அ யான் னா, அ ெவாப் க் காண்டல் னா, ஐய ம த்தல் னா, அவன  தான்காண்டல் 
னா, ெமய்யவற் க் காட்டல் னா த ய ஐந்  வைக னா ( வா. 12,73);; five kinds of questions. 

(ெச.அக.);.

     [ஐந்  + வைக +  னா.]
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ஐவண்ணம்

ஐவண்ணம்1 aivaṇṇam, ெப. (n.)

   வ ரக்கல்வைக (யாழ்.அக.);; a kind of precious stone. (ெச.அக.);

     [ஐந்  + வண்ணம் - ஐவண்ணம்.]

 ஐவண்ணம்2 aivaṇṇam, ெப. (n.)

   ம ேதான்  (  ைள.மாணிக்கம்.40);; henna (ெச.அக.);.

ம வ, அழ வண்ணம், அழவணம்.

     [ஐ + வண்ணம் - ஐவண்ணம். ஐ = அழ .]

 ஐவண்ணம்3 aivaṇṇam, ெப. (n.)

   பரவமகளிர ்கால் ரல்களில் அணி ம் நக , சலங்ைக ன்தாங் , ம ல , இைடக்காற் , 
நகைர ன் என் ம் ஐவைக ரலா கள்; five toe - rings worn by parava women. (ெச.அக.);.

     [ஐந்  + வண்ணம் - ஐவண்ணம்.]

 ஐவண்ணம்4 aivaṇṇam, ெப. (n.)

   ெகா க்கப்ெபற்ற ெநல்ைல உர ல் ற் ய ன்னர ்அரி , ெநாய், ெநா க்  ( ைண); உ , த  
என்  ஐவைக யாகப் ரித்  ைவத்தல்; classifying husked rice into five kinds.

     [ஐந்  → ஐ + வண்ணம். இங்  வண்ணம் என்ப  வைக.]

ஐவணம்

 
 ஐவணம் aivaṇam, ெப. (n.)

ஐவண்ணம் ( ன்.); பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

     [ஐவண்ணம் → ஐவனம்.]

ஐவர்

ஐவர ்aivar, ெப. (n.)

   1. பாண்டவரக்ள்; five {}.

     "ஐவ ெரன் ல ேகத்  மரசரக்ள்" (க த்.25);.

   2. ஐந்  ேபர;் five persons. (ெச.அக.);.

   3. ஐம் லன்கைள ஐவராகக் ம் ப் ; personification of five sense organs as five persons.

     "ஐவெரா ங் டாமல்" (தா . பராபரக்.252);.

ம. ஐவர.்

     [ஐந்  →  ஐ + அர ்= ஐவர.்]

ஐவர்களி

 
 ஐவரக்ளி aivarkaḷi, ெப. (n.)

   ேகாலாட்டம்; a game of five in which they sing and dance in a ring, marking time with beats of short coloured sticks. 
(ேசரநா.);.

     [ஐ → ஐவர ்+ களி.]

ஐவர்ணம்

ஐவரண்ம் aivarṇam, ெப. (n.)

ஐவண்ணம்2 பாரக்்க;see {}.

     [ஐ + (வண்ணம்); வரண்ம்.]
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ஐவளம்

ஐவளம் aivaḷam, ெப. (n.)

    ள , அ ல், ேகாட்டம், தக்ேகாலம் (வால் ள );  ங் மம் என் ம் மைல வளம் ஐந் . அரக் , 
இற , ெசந்ேதன், ம ற் , நா  என்பா ம் உளர.் (பரி.18,15); (சங்.இலக். ெசாற்.);; five products of 
mountain forest.

     [ஐந்  + வளம் – ஐவளம்.]

ஐவனம்

ஐவனம் aivaṉam, ெப. (n.)

   மைலெநல்; mountain paddy, wild rice, Oryza mutica.

     "ஐவனம் த் '' ( றநா. 159,17); (ெச.அக.);.

ம. ஐவனம்.

ஐவாய்க்கள்ளி

 
 ஐவாய்க்கள்ளி aivāykkaḷḷi, ெப. (n.)

   மான்ெச க் கள்ளி; spiral-leafy milk-hedge. (சா.அக.);.

     [ஐவாய் மான் → ஐவாய் + கள்ளி. ஐவாய்க்கள்ளி = ஐவாய் மானின் ெச  ேபான்ற கள்ளி.]

ஐவாய்மான்

ஐவாய்மான் aivāymāṉ, ெப. (n.)

   1. அரிமா; lion.

     "கரிம ப்  ஐவாய் மான்ைக" ( ைள.மாணிக் கம்:54);.

     [ஐ  + வாய் + மான் - ஐவாய் மான். ஐ = ெபரிய. மா → மான் =  லங் .]

ஐவாய் கம்

 
 ஐவாய் கம் aivāymirugam, ெப. (n.)

ஐவாய் லங்  பாரக்்க;see {}.

ஐவாய் லங்

 
 ஐவாய் லங்  aivāyvilaṅgu, ெப. (n.)

   கர ; Indian black bear, melursus ursinus, so called from the prehensile power of his four feet and mouth.

ஐ

ஐ  aivi, ெப. (n.)

   1.   க ; small mustard.

   2. க க்காய்; gal-nut (சா.அக.);

     [ஐய  → ஐ .]

ஐ ரல்

ஐ ரல் aiviral, ெப. (n.)

   1. ைகம் ன் (அத்தம்);;   13th {}, resembling the five fingers, hastha (ெச.அக.);

   2. ஐந்  ரல் அள ; five finger breadth.

ம. ஐ ரல்.

     [ஐந்  +  ரல்.]

ஐ ர

ஐ ர  aivirali, ெப. (n.)

   1. ெகா  வைக ( .அ.);; creeper bearing a red fruit (ெச.அக..);.

   2. கடலாம ணக் ; plant jatropha curcas.

ம. ஐ ர க்ேகாவ.

     [ஐந்  +  ர .]
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ஐ ர ச ்சங்

 
 ஐ ர ச ்சங்  aiviraliccaṅgu, ெப. (n.)

   ஐந்  ட ்பாய்ந்த சங் ; conch with five spikes. (சா.அக.);.

     [ஐந்  +  ர  + சங் .]

ஐ ைர

ஐ ைர aivirai, ெப. (n.)

   ஐந்  வைக மணப்ெபா ள் கள்; five kinds of aromatic drugs viz.

   1. ேகாட்டம்; a perfume.

   2.  க்கம்; the resin of olibenum tree.

   3. தாரம்; fragrant wood of deodor tree.

   4. அ ல்; fragrant wood of agil tree.

   5. சந்தனம்; sandal-wood (சா.அக.);.

     [ஐந்  +  ைர – ஐ ைர.  ைர = ந மணம்.]

ஐேவ

ஐேவ  aivēli, ெப. (n.)

   1.  வா ர;்{}.

     "ஐேவ யாந் வா ர"் ( வா ரக்் ேகாைவ);. 

   2 ஐந்  ேவ  நிலம்; five veli land.

     [ஐந்  + ேவ  – ஐேவ .]

வா ரில் ேகா ல்,  ளம், நந்தவனம் ஆ ய ஒவ்ெவான் ம் ஐந் ேவ  நிலப்பரப் ைடய . (ஒ  
ேவ  = 20 மா.    = 1 மா.);

ஐன்

ஐன் aiṉ, ெப. (n.)

   1. அழ ; beauty.

   2. ேநரத்் ; fineness. 

இ  ஐனான ணி (ெகாங்.க.);

   3.  றப் , ேமன்ைம; excellence. ஐனான ேதன் (இ ள.);.

     [ஐ → ஐன். ஐ = அழ .]

ஐனவர்

 
 ஐனவர ்aiṉavar, ெப. (n.)

   ேசரநாட்  மைல வாழ்நர;் hill tribe in Kerala.

     [ஐன் → ஐனவர.்]

ஐ ண்

 
 ஐ ண் aiṉūṇ, ெப. (n.)

   மாப் ள்ைளக் ச ்ெசய் ம் றப்  ந் ; special feast given to the bridegroom. (ேசரநா.);.

ம. ஐ ண்.

     [ஐ → ஐன் + ஊண் - ஐ ண்.]
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ஒ

ஒ o,    த ழ் வண்ணமாைல ல் பத்தாம் உ ெர த்தா ய அைர அங்காப்  இதழ் யாப் 
ன்னண்ணத் தாழ் உ ரக்் ல்; tenth letter and vowel of the Tami alphabet, the half-close back lax unrounded 

vowel in TamiI.

     [உ → ஒ.]

உகரச் ட்  'ேவர் தலானேபா  ேவர த் ரி களால் ெபற்ற ரி  வ வேம ஒகரம். 
உகரேவர் தற்ெபா ள்கைள ஒகர ேவர ் தல்க ம் ெப ம். ஆ, ஈ, ஊ எ ம் ெந ஞ் ட் கேள அஇஉ 
எ ம் ஞ்கட் களானவா ேபால ஏகார ஓகார ெந ல்கள் எகர ஒகரங்களாகக் க ல்ைல. எகர 
ஒகரங்கள் ஏகார ஓகாரங்களாக நீட் ம் ெபற ல்ைல. இவற் ன் ல் ெந ல் ேதாற்றங்கள் 
ஒன்றற்ெகான்  ெதாடரப்ற்றைவ.

அைசெய த் க்காலத் ெதான்  த ல் இ உ ரக்் ல் இைணந்  ெநட் ர ்வ வம் 
ெபற்றதால் ஏகார ஓகாரங்கள் இ.அ - (ஏ); என ம் உஅ- (ஓ); என ம் எ தப்பட்டன. ஈெர த் க்  
ஒ வ வம் தந்  ெந லாக் ய ன் எகரஒகரக் ெல த்ைத எ வதற் த் தனிெய த்ைதப் 
பைடக்காமல் ஏகார ஓகார ெநடெ்ட த் ன் ேமல் ெமய்ெய த்ைதப்ேபால் ள்ளி 
ைவத் க் லாக் னர.் இதனாற்றான் ெதால்காப் யர்

     "ெமய் ன் இயற்ைக ள்ளிெயா  நிைலயல்" (ெதால். எ த் .15);

     "எகர ஒகரத் யற்ைக  மற்ேற" (ெதால்.எ த் .16); என ற்பா யாத்தார ்என்க.

 ஒ1 ottal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேபா தல்; to resemble.

     "உ ப்ெபாத்தல் மக்கெளாப்பன்றால்" ( றள்.993);.

   2. சமமாதல்; to be equal. 

ஒத்தா க்கா ல்லாதவர ்(உ.வ.);.

ஒஃகல்

 
 ஒஃகல் oḵkal, ெப. (n.)

   ஒ ங்கல் (ஆ.அக.);; keeping away from.

     [ஒல்  →  ஒஃ  → ஒஃகல்.]

ஒஃ -தல்

ஒஃ -தல் oḵkudal,    7.ெச. . . (v.i.)

   1.  ன்வாங் தல்; to retreat, fall back.

     "ஏற்ற ெதவ்வ க்ெகாஃ னன்" (கம்பரா.பள்ளிபைட.106);.

   2.  ைறதல் (ஆ.அக.);; to diminish. (ெச.அக.);.

     [ஒல் → ஒல்  → ஒஃ .]

ஒக்க

ஒக்க okka,  . .எ. (adv.)

   1. ஒ ேசர; together;

 along with in company with.

     "ஒக்கதெ்தா ற்  ரா ற் க க ெமான்  ல்ைலேய" ( ல் வாய் 5.2.10);.

   2.   யாக; plentifully, bountifully, numerously. ஒக்கக் டக் ற .

   3. சமமாக; equally.

     "பக்க ம் ட ெமாக் க ட் கள் படப்பட" (பாரத.ேவத் ர ய.56);.

   4. ஒத்  த்தல்; to be similar to.

     "ெகாக்ெகாக்க ம் ம் ப வத் " ( றள்.490);. (ெச.அக.);.

   ம, ஒக்க;    ட. ஒக்க. ஒக்கெச;   ெத. ஒகட; ரா. ஒக.

     [ஒல் → ஒ ங்  → ஒ க்  → ஒக்  → ஒக்க.]
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ஒக்கட்

 
 ஒக்கட்  okkaṭṭu, ெப. (n.)

   மாதர ்க த் லணி ம் பா மணிக் ேகாைவ; small string of beads, worn round the neck by women. (ெச.அக.);.

     [உள் + கட்  - உடக்ட்  → ஒக்கட் .]

ஒக்க

ஒக்க 1 okkaḍittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   தாளங்ெகாட் தல் ( வக.156, உைர.);; to keep time either with hands or with cymbals.

     [ஒ ங்  → ஒ க்  → ஒக்  + அ .]

 ஒக்க 2 okkaḍittal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெசப்பனி தல்; to repair, renovate.

     " வாபரணங்கள் ஒ ந்த  ஒக்க க் ற ம்" (ேகா ெலா.93);. (ெச.அக.);.

     [ஒ ங்  → ஒ க் . ஒ க்  + அ  - ஒ க்க  → ஒக்க .]

ஒக்கேநாக் -தல்

ஒக்கேநாக் -தல் okkanōkkudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   சமமாகப் பாரத்்தல்; to look at dispassionately, to treat impatially/

     "ஒக்க ேநாக் னரல்லவ ரதனிைல ணரார"் (கம்பரா.இரணிய.44);. (ெச.அக.);.

     [ஒல் → ஒக்க + ேநாக் .]

ஒக்கப் பண் -தல்

ஒக்கப் பண் -தல் okkappaṇṇudal,    12.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெசப்பனி தல்; to repair, renew. (ெச.அக.);.;

ஒ ங்  → ஒ க்  → ஒ க்க → ஒக்க + பண் .]

ஒக்கப்பா -தல்

ஒக்கப்பா -தல் okkappāṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

    றன் ற் க்  ஒத் க் தல்; lit, to sing in unison, to cross the t's and dot i's of another with a view to please him;

 to say ditto. (ெச.அக.);.

     [ஒல் → ஒக்க + பா .]
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ஒக்கம்

ஒக்கம்1 okkam, ெப. (n.)

ஒமம் பாரக்்க (மைல.);;see {}. (ெச.அக.);

 ஒக்கம்2 okkam, ெப. (n.)

   1. ஊர ்( ங்.);; village.

   2. அற்பம் (அ .நி.);; trifle.

   3. கைர (யாழ்.அக.);; shore, bank. (ெச.அக.);.

     [ஒக்கல் → ஒக்கம் (ஊர.்); ஒல்  → ஒல்கம் → ஒக்கம் ( ைம);. ஒரம் → ஒக்கம் → ஒக்கம் (கைர);.]

 ஒக்கம்3 okkam, ெப, (n.)

   1. அகலம்; breadth.

   2. ெபா ; grandeur. (ெச.அக.);.

     [ஒக்கம் → ஒக்கம் (அகலம்);.]

 ஒக்கம்4 okkam, ெப. (n.)

   இைட, இ ப் ; the waist, hip, loins. (ேசரநா.);.

ம. ஒக்கம்.

     [உக்  → ஒக்கம்.]

ஒக்கைர

 
 ஒக்கைர okkarai, ெப. (n.)

    லா (நாம ப.);; side of the body. (ெச.அக.);.

     [ஒக்கைல → ஒக்கைர.]

ஒக்கல்

ஒக்கல்1 okkal, ெப. (n.)

   1.  ற்றாத்தார;் relations, kinsfolk.

     "ெதன் லத்தார ்ெதய்வம் ந்ெதாக்கல் தான்" ( றள்,43);.

   2.  ம்பம்; family.

   3.  ப் ; settlement (ெச.அக.);.

     [ஒல் = ஒத்தல், ெபா ந் தல்,  தல், ஒல் → ஒல்க → ஒல்கல் → ஒக்கல்.]

 ஒக்கல்2 okkal, ெப. (n.)

   காைளகைளக்ெகாண்  ைணய த் த் தவசமணிகைளப் ரிக்கச ்ெசய்தல்; driving oxen to trample 
upon sheaves of corn for threshing. (ேசரநா.);.

   ம. ஒக்கல்;க. ஒக்கலதன (ேவளாண்ைம);.

     [உல் → உக்  → ஒக்  → ஒக்கல்.]

 ஒக்கல்3 okkal, ெப. (n.)

ஒக்கைல பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

ம. ஒக் .

     [ஒல் → ஒல்  → ஒல்கல் → ஒக்கல்.]
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ஒக்கல் ேபாற்றல்

 
 ஒக்கல் ேபாற்றல் okkalpōṟṟal, ெப. (n.)

    ற்றத்தாைரப் ேபாற் வதா ய ேவளாண்மாந்தரியல்  ( வா.);; su-pporting or maintaining one's relations, 
one of the qualities of the {}. (ெச.அக.);.

     [ஒக்கல் + ேபாற்றல்.]

ஒக்க

ஒக்க 1 okkalittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   1. ஆவலங் ெகாட் தல்; to shout in joy, hulla-baloo, as a mark of triumph.

     "ேபய்கள்  ெயான் ைன ெயான்ற த்  ஒக்க த் " (ப ெனா. வாலங்காட்  த்த.1.11);.

   2. உற னேரா  கலந்  ேப தல்; to converse freely, hold friendly communion with one's relations. (W.);.

     [ஒக்கல் → ஒக்க .]

 ஒக்க 2 okkalittal,    4.ெச. . .

   1. இனத்தா  டன் உறவா தல்; to encourage one's class or community maintain them, give them medical aid, etc.

   2. ஒத் ப்ேபாதல்; to become reconciled. (ெச.அக.);.

   3. ஒப்பாதல்; to become equal.

     [ஒக்கல் → ஒக்க . (ேவ.க.111); ( .தா.215);.]

ஒக்க -தல்

ஒக்க -தல் okkaliḍudal,    20.ெச. . . (v.i.)

ஒக்க 1 பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

     [ஒக்கல் → ஒக்க . ( . .66);.]

ஒக்கைல

ஒக்கைல okkalai,    ெப. (n) இ ப் ; hip;

 side of the body.

     "ஒக்கைல ேவண் யழல்" (பழ.290);. (ெச.அக.);.

     [ஒல்  → ஒக்  → ஒக்கல் → ஒக்கைல. ஒல்  =  ங் , ஒ ங் , ஒக்கைல = ஒ ங் ய இ ப் .]

ஒக்களித்தல்

ஒக்களித்தல் okkaḷittal, ெப. (n.)

   கக்க க்  ந் ய வாயைச ; inclination to vomit.

     [ ஒ → ஒக்களி. ( .தா.6);.]

ஒக்

ஒக் 1 okkiḍudal,    18.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெசப்பனி தல்; to repair. (ெச.அக.);.

     [ஒக்  + இ .]

 ஒக் 2 okkiḍudal,    18.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒ த்தல்; to ruin, to do away with. (ெச.அக.);.

     [ஒக்  + இ .]

ஒக் யன்

ஒக் யன் okkiliyaṉ, ெப. (n.)

   த ழ் நாட் ற் ேய ய ஒ  மர னர.் கன்னட நாட்டார;் member of a caste of cultivators from the Kannada 
province who have settled in the districts of Madurai and Coimbatore. (ெச.அக.);.

   ம, ஒக் யன்;   க. ஒக்க க;    ட. ஒக்க ( ட் க் ம்பம்);; . ஒக்ெக .

     [ஒக் 2 →  ஒக்கல் →  ஒக்க யன் → ஒக் யன். (உழவன்.);.]
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ஒக்

ஒக் 1 okkudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெகாப் ளித் தல்; to gargle.

   2.  ற்பட தல்; to leave behind. (ெச.அக.);.

ம. ஒக் க.

     [உல் → ஒல் → ஒக்  = ெபாங் தல், ேமற்ப தல், வ தல்.]

 ஒக் 2 okkudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உ தல்; to till the land.

   2.  த் தல், க த்தல்; to pierce, dig.

க.,  . உக் , ஒக் .

     [உல் → ஒல் → ஒக்  = உடெ்ச த் தல், நிலத்ைத எரால் உ தல்.]

 ஒக் 3 okkudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   அதரி ரிக் தல்;   ஏரக்்களத் ல் ைணய த் க் க ரினின்  தவசம் ரித்தல்; to drive oxen to trample 
upon sheaves of corn for threshing. 

கம்  ஒக் னான் (இ.வ.);.

     [உ  → உக்  → ஒக்  = உ க்கசெ்சய்தல், உ ரசெ்சய்தல்.]

 ஒக் 4 okkudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

ஒக் ர்மாசாத்த
னார்

 
 ஒக் ரம்ாசாத்தனார ்okārmācāttaṉār, ெப. (n.)

   கைடக் கழகக்காலத் த ழ்ப் லவர;் poet of {} age.

     [ஒக் ர ்+ மா + சாத்தன் + ஆர.் ஒக் ர ்= உழவ ர,் மாசாத்தன் = தைரவ  வாணிகக் ன் 
தைலவன். 'ஆர'் உயர் ப்பன்ைம .]

ஒக் ர்மாசாத்
யார்

 
 ஒக் ரம்ாசாத் யார ்okārmācāttiyār, ெப. (n.)

   கைடக் கழகக் காலத் த ழ்ப் லவர;் poetess of sangam age.

     [ஒக் ர ்+ மா + சாத்  + ஆர.் ஒக் ர ்= உழவ ர.் மாசாத்  தைரவ வாணிகக் த்தைலவனா ய 
மாசாத்தனின் மைன . 'ஆர'் - உயர் ப் பன்ைம .]

ஒக்ைக

 
 ஒக்ைக okkai, ெப. (n.)

   பாண் நாட் ள்ள ஒக் ெர ெமா  நகரம்; an other name for Okkur of Pandiya kingdom.

     [ஒக்கல் → ஒக்ைக.]

ஒகரம்

ஒகரம் ogaram, ெப. (n.)

   1. 'ஒ' என் ம் உ ெர த் ; vowel 'ஒ' of Tamil alphabet.

   2. ஓங்காரப்பறைவ என் ம் ம ல் ( டா.);; name of the peacock from the similarity of form 'ஒ'.

     [ஒ + கரம் - ஒகரம். 'கரம்' - எ த் சச்ாரிைய.]

ெதான்  காலத் ல் த ழ் உ ெவ த்தாக எ தப்பட்ட ேபா  ஒகரம் ம ன் வ வமாக 
எ தப்பட்ட . ஒ யல் என் ம் ேதாைக வ வமாக ம் வைரயப்பட்ட . அ ேவ 
அைசெய த் க்காலத் ல் {} என ம் {} என ம் எ தப்பட்  ம ைல ம் ேதாைகைய ம் த்  ஒகர 
வரிவ  வா ன.
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ஒசச்ட்ைட

ஒசச்டை்ட occaṭṭai, ெப. (n.)

ஒஞ்சடை்ட பாரக்்க (ெச.அக.);;see {}.

     [உசச்டை்ட → ஒசச்டை்ட (ேவ.க.81);.]

ஒசச்ந்தம்

ஒசச்ந்தம் occandam, ெப. (n.)

உசச்ந்தம் பாரக்்க;see uccandam (ெச.அக.);.

     [உசச்ந்தம் → ஒசச்ந்தம் (ேவ.க.65);.]

ஒச்

ஒச் 1 occi, ெப. (n.)

ஒஞ்  பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

 ஒச் 2 occittal,    4.ெச. . . (v.i.)

ஒஞ்  பாரக்்க ( ன்.);;see {}. (ெச.அக.);.

ஒச் யஞ் 
ெசால்( )-தல்

ஒச் யஞ் ெசால்( )-தல் occiyañjolludal,    13.ெச. . . (v.i.)

   காமஇசை்சயாய்ப் ேப தல் ( ன்.);; to speak libidinously. (ெச.அக.);.

     [ஒச் யம் + ெசால்.]

ஒச் யம்

ஒச் யம் occiyam, ெப. (n.)

   1.  சச்ம்; bashfulness;

 shyness.

   2. இனியெமா ; amorous speech, tender, loving words.

   3. ப ப் ; contempt. (ெச.அக.);.

     [ஒச்  → ஒச் யம்.]

ஒச் னி

 
 ஒச் னி occiṉi, ெப. (n.)

   க ன் ஒன்பதாம் மாதம் (சங்.அக.);; ninth month, as of pregnancy. (ெச.அக.);.

     [ஒன்ப  → ஒச்  → ஒச் னி.]

ஒசை்ச

ஒசை்ச1 occai, ெப. (n.)

   உற் க் ேகடை்க; listening attentively, as to a distant sound.

     [உத்  → ஒத்  → ஒச்  → ஒக்ைச.]

 ஒசை்ச2 occai, ெப. (n.)

   காந்தற்ேசா ; charred food. (ெச. அக.);.

     [உல் → உத்  → உச்  → உசை்ச → ஒசை்ச.]
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ஒசை்சக்ெகா த்
க்ேகள்(ட்)-த(ட)ல்

ஒசை்சக்ெகா த் க்ேகள்(ட)்-த(ட)ல் occaikkoḍuttukāḷḍtaḍal,    11.ெச. ன்றா . (v.t.)

   உற் க்ேகட்டல்; to listen attentively. ஒசை்செகா த் க் ேகடக்ாேத ( ன்.); (ெச. அக.);.

/ஒசை்ச_ெகா த்  ேகள்.); 95ż# ošatti Qu. (n); e-urioj: greatness, excellence, superiority.

ம. ஒசத் .

     [உயரத்்  → ஒசத் . (ெகா.வ.); உயரத்்  பாரக்்க;see {}.

ஒ 1-த்தல்

__,

   2.ெச. ன்றா . (v.t.);

   ெகா த்தல் (அக.நி.);; to give. (ெச.அக.);.

ஒ 2-த்தல்

__,

   2.ெச. ன்றா . (v.t.);

   1.  த்தல்; to break, as a stick.

     "யாைனேபாரக்்ேகா ெடா த் தன ம்" ( ல்.இயற்.1.27);.

   2. அைசத்தல்; to move, shake, wave. ( ன்.); (ெச.அக.);.

     [ஒ  → ஒ .]

ஒ

ஒ 3 osidal,    2.ெச. . . (v.i.)

   1.  தல் ( ங்.);; to break, become broken, as a stick.

   2.  டங் தல்; to bend under a weight, as the tender branch of a tree or the waist of a woman.

     "மாந் ண ெரா ய ேவ " ( ளா.இரத.44);.

   3. சாய்தல்; to lean, incline.

     "வாய  வந்ெதா ந்  ம ய" ( வக.595);.

   4. நா தல்; to be coy, bashful.

     "கண்ணரக்  ேநாக்கா ெதா ந் " ( வக. 2541);.

   5. வ ந் தல்; to suffer.

     "உ  ண்ணிைட

ெயா யப் ல் னாள்" ( வக.989);.

   6. ஒய்தல் ( வா.);; to become tired or weary. (ெச.அக.);.

     [ஒ  → ஒ . (த.வ.72);.]
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ஒ ந்தேநாக்

ஒ ந்தேநாக்  osindanōkku, ெப. (n.)

   ஒ ங் ப் பாரக்் ம் பாரை்வ; side-glance.

     "உைர னர ்பாட் ன ெரா ந்த ேநாக் னர"் ( லப்.1,55);. (ெச.அக.);.

     [ஒ  → ஒ ந்த + ேநாக் .]

ஒ ப்

__,

ெப. (n.);

   1.  க்ைக; act of breaking.

   2. எ ம்  தல்; breaking of a bone, fracture. (சா.அக.);.

     [ஒ  → ஒ ப் .]

ஒ யல்

ஒ யல் osiyal, ெப. (n.)

    ைள க்கப்பட்ட மரம்; tree, a branch of which has been broken.

     "நிலம்படாஅ நா ைட ெயா யலற்ேற" ( ந்.112); (ெச.அக.);.

     [ஒ   + அல்.]

ஒ

ஒ  osivu, ெப. (n.)

   1. அைச ; waving.

   2.  ; breaking. (ஆ.அக.);.

     [ஒ  + உ.]

ஒஞ்சட்ைட

ஒஞ்சடை்ட oñjaṭṭai, ெப. (n.)

   ஒல் ; being tall and lean. (ெச.அக.);

     [உஞ்சடை்ட → ஒஞ்சடை்ட (ேவ.க.81);.]

ஒஞ்சட்ைடயன்

 
 ஒஞ்சடை்டயன் oñjaṭṭaiyaṉ, ெப. (n.)

   ஒல் யானவன்; tall, lean man (ெச.அக.);

     [ஒஞ்சடை்ட + அன்.]

ஒஞ்சரி

ஒஞ்சரி1 oñjarittal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   கதைவச ்  சாத் தல்; to close the door slightly.

     "மதன ந்தரி கதைவ ெயாஞ்சரி".. (ெச.அக.);.

     [ஒஞ்  → ஒஞ்ச  → ஒஞ்சரி.]

 ஒஞ்சரி2 oñjarittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   ஒ பக்கஞ் சாரத்ல் ( ன்.);; to go sideways. (ெச.அக.);.

 ஒஞ்சரி3 oñjarittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   ஒ  பக்கமாய்ச ்சாய்தல்; to lie on one side.

     "இட  ைகப் றமாய் ஒஞ்சரித் ச ்சயனிக்க ேவண் ம்" ( வப் ரம்ைமக்ய. பக்.634); (ெச.அக.);.

     [ஒஞ்  → ஒஞ்ச  → ஒஞ்சரி.]
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ஒஞ்சரி ர்ப்

 
 ஒஞ்சரி ரப்்  oñjaritīrppu, ெப. (n.)

   ஒ  சாரப்ான ரப்் ; partial;

 one-sided decision. (W.);. (ெச.அக.);.

ஒஞ்சரி வழக்

 
 ஒஞ்சரி வழக்  oñjarivaḻkku, ெப. (n.)

ஒஞ்சரி ரப்்  பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

     [ஒஞ்சரி + வழக் .]

ஒஞ்சான்

ஒஞ்சான் oñjāṉ, ெப. (n.)

    ன்வைக; a kind of fish.

     "ேகாைள யாள ெலாஞ்சான்" ( ரப்்.7); (ெச.அக.);.

ஒஞ்

ஒஞ் 1 oñjittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   நா தல்; to feel abashed, to be shy. 

ஒஞ் த் ச ்சாப் டாமல் ட்  ட்டான் ( ன்.); (ெச.அக.);.

     [ஒஞ்  (த. .); → ஒஞ்  ( . .); (ேவ.க.83);.]

 ஒஞ் 2 oñjittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   மனத்ைத யடக்  தல் (யாழ்.அக.);; to control one's mind.

     [ஒஞ்  (த. .); → ஒஞ்  ( . .);.]

 ஒஞ் 3 oñji, ெப. (n.)

    ைல; woman's breast. (nurs.); (ெச.அக.);.

     [ெமாஞ்  → ஒஞ் .]

ஒஞ் யழற்

 
 ஒஞ் யழற்  oñjiyaḻṟci, ெப. (n.)

    ைலக்காம் பழற் ; inflammation of the nipple-thelalsia. (ெச.அக.);.

     [ெமாஞ்  → ஒஞ்  + அழற் .  ைல → ெமாஞ்  → ஒஞ்  (ெகா.வ.);.]

ஒஞ் வ

 
 ஒஞ் வ  oñjivali, ெப. (n.)

    ைலக்காம் ல் த்தல்; pain in the region of the nipple –thelitis. (சா.அக.);.

     [ஒஞ்  + வ .]
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ஒஞ்

ஒஞ் 1 oñjudal,    5.ெச. . . (v.i.)

    தல்,  ங்  தல்; to shorten, shrink.

     [உல் → ஒல் → ஒங்  → ஒஞ் .]

 ஒஞ் 2 oñjudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   அடங் தல்; to subdue.

     [உல் → ஒல் → ஒங்  → ஒஞ் .]

ஒட்ட

__,

. .எ. (adv.);

   1. அ ேயாேட; completely, to the very end. 

வாைல ெயாட்ட அ த் ட்டான்.

   2. ெந ங்க; near to, intimately.

   3. இ க; closely, tightly. 

     'ஒட்டக்கட் '.

   4. ேபால(ெதால்.ெபா ள்.290);; similar to, as. (ெச.அக.);.

     [ஒ  → ஒட்  +அ.]

ஒட்டக்காய்

ஒட்டக்காய் oṭṭakkāy, ெப. (n.)

   1. ஆணின் ைத; testicle.

   2.  ைர ஒட்டக்காய்,  ைரப் க்கன் என் ம் மரம்; a tree.

க. உட்டகாய், ெவட்டகாய்.

     [உடை்ட → ஒடை்ட + காய் - ஒடை்டக்காய் → ஒட்டக்காய். உ ண்ைட → உண்ைட → உடை்ட.]

ஒட்டக் த்தர்

ஒட்டக் த்தர ்oṭṭakāttar, ெப. (n.)

    ற்காலச ்ேசாழ ரைவ ல் ளங் ய ஒ  ெப ம் லவர;் a great poet in the {} court, who flourished about the 
12th c.

     [ஒட்  +  த்தர ்- ஒட் க் த்தர ்→ ஒட்டக் த்தர.் ஒட்  ஆைண,  ள், பந்தயம். பலர் ன் ஒட்ேடற்  
( ைரத் ப்); பா ெவல் ம் த்தன்.  லவர,் அரசரால் ெபரி  ம க்கப்பட்ட தால் உயர் ப் 
பன்ைம  'அர'் ேசரந்்  த்தன் த்தர ்ஆ ற் . இவரியற் யன, ஈட் ெய ப ,  வ லா, தக்கயா 
கப்பரணி, இராமாயண உத்தரகாண்டம்,  றர ்பா த்த ெசய் ைள, ஒட்டப்பா  க் ம் 

றைமயால், ஒட்டக் த்தர ்எனப்பட்டார ்என்ப  ெபா ந் வதன் . ஒட்டப்பா ம் றன் பலரக்் ம் 
ைகவந்த கைல,  ைரத் ப் பா  ப்பேத அரிய றன்.]

ஒட்டகக்ேகா

 
 ஒட்டகக்ேகா  oṭṭagagāḻi, ெப. (n.)

   ெந ப் க்ேகா ; ostrich. (ேசரநா.);.

ம. ஒட்டகக்ேகா .

     [ஒட்டகம் + ேகா .]

ஒட்டகப் பறைவ

 
 ஒட்டகப் பறைவ oṭṭagappaṟavai, ெப. (n.)

   க த்  நீண்ட பறைவ. அதாவ  ெகாக் , ெந ப் க்ேகா  த யன; birds with long necks like crane, 
ostrich etc. (சா.அக.);.

     [ஒட்டகம் + பறைவ.]
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ஒட்டகப் பாைர

 
 ஒட்டகப் பாைர oṭṭagappārai, ெப. (n.)

   ஒட்டாம்பாைர ன்; horse mackerel. (ெச.அக.);.

     [ஒட்டகம் + பாைர.]

ஒட்டகம்

ஒட்டகம் oṭṭagam, ெப. (n.)

   பாைலவனப் பயணத் ற்  த ம் நீண்டநாள் உண்ணா க் ம் ஒ  லங்  
(ெதால்.ெபா ள்.573);; camel, camelus dromedaries. (ெச.அக.);.

   ம. ஒட்டகா;   ெகார. வண் ;   ைக. வாண் ;   க. ஒண்ெட;    ட. ெவாட் ;   பட. ெவாட்ட;    . 
ெவாண்ட;   ெத. ஒண்ெட;   ேகாண். ஊட் ;   ெகாண். ேலாட் ;    . ஓெட;    . உண்ட;   மால். உேட. Pkt. 
ottaga; Pali. ஒட்ட.் Skt {}.

     [ஒட்  → ஒட்டகம். ஒட்  = பட் னி, ஒட்டகம் = பட் னி டக்கவல்ல லங் .]

ஒட்டைக

ஒட்டைக oṭṭagai, ெப. (n.)

ஒட்டகம் பாரக்்க ( ெநல்.  . ட் .25);;see {}. (ெச.அக.);.

     [ஒட்  → ஒட்டகம் → ஒட்டைக.]

ஒட்டங்காய்ப் ல்

 
 ஒட்டங்காய்ப் ல் oṭṭaṅgāyppul, ெப. (n.)

   ஆைட  ெலாட் ம் ஒ வைகப் ல்; a kind of grass with prickly seeds which stick to the clothes (J.);. (ெச.அக.);.

     [ஒட் ம் + காய் +  ல்.]

ஒட்டங்

 
 ஒட்டங்  oṭṭaṅgi, ெப. (n.)

   உைலயாணிக்ேகால்(C.E.M.);; tool of metal-workers;

 beak-iron.

     [ஒட்  → ஒட்டங் . ஒட் தல் = ெதா தல்.]

ஒட்டச்

 
 ஒட்டச்  oṭṭacci, ெப. (n.)

   ஒட்டர ் ப்ெபண்; woman of the ottan caste. (ெச.அக.);.

     [ஒட்டரம் + அத்  – ஒட்டரத்  → ஒட்டத்  → ஒட்டச் . ஒட்டரம் = ஒரிசா.]

ஒட்டடஞ்சா ப

ஒட்டடஞ்சா ப  oḍḍaḍañjākubaḍi, ெப. (n.)

   ஒட்டைட ெநற்ப ர ்உண்டாக்கற் ரிய ேவளாண் ைற (G.Tj.D. 1.95);; method of cultivation in which the {} 
paddy is raised.

     [ஒட்டன் + சா ப . ஒட்டன் = ஒட்டைடெநல். ஆ வ  → ஆ வ  → சா வ  → சா ப .]
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ஒட்டைட

ஒட்டைட1 oḍḍaḍai, ெப. (n.)

   1.  லாம்பைட; spider's web and dust;

 cob-web.

   2. சம்பாெநல் வைக; a variety of {} paddy cultivated in the Thanjavur district and maturing in eight months. (ெச.அக.);.

   3. ெமல் ய ட்டப்பம்; a thin rice cake. (சா.அக.);.

     [ஒட்  + அைட. ஒட்  = ெமல் ய .]

 ஒட்டைட2 oḍḍaḍai, ெப. (n.)

   ெபா ற்  அளப்பதற்  ஏந்தான நிைல; condition of being ready for measure- ment, as of harvested paddy. 
(Madu.); (ெச.அக.);.

     [ஒட்  + அைட – ஒட்டைட. ஒட்  = ெபாட் , பதர.் ஒட்டைட = ஒட் ம் பத ம் ேசரந்்த .]

ஒட்டணி

ஒட்டணி oṭṭaṇi, ெப. (n.)

   உவைமயால் ெபா ைளப் ெபறைவக் ம் அணி (தண் .51);;     [ஒட்  + அணி - ஒட்டணி, 
ெமா தல் அணி என் ம் ெசால்லப்ப ம்.]

ஒட்டத்

 
 ஒட்டத்  oṭṭatti, ெப. (n.)

ஒட் த் த்  பாரக்்க (மைல.);;see {}. (ெச.அக.);.

ஒட்டப்பம்

 
 ஒட்டப்பம் oṭṭappam, ெப. (n.)

   ேதாைச; pan-cake. (ெச.அக.);.

     [ஒட்  + அப்பம் – ஒட்டப்பம் - ஒட்டப்பம்.]

ஒட்டப் -த்தல்

ஒட்டப் -த்தல் oḍḍappiḍittal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. இ த் ப் த்தல்; to hold fast or tight, as the reins of a horse.

   2. இ த் ப் த்தல்; to stretch hard as in measuring cloth. (W.);.

   3. வ க்கட்டாயம் ெசய்தல், ெதால்ைல ெசய்தல்; to apply pressure to, to compel. (Loc.); (ெச.அக.);.

     [ஒட்  → ஒட்ட +  .]

ஒட்டப்ேபா -தல்

ஒட்டப்ேபா -தல் oṭṭappōṭudal,    19.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. தன்ைனத் தாேன பட் னி ேபா தல்; to starve one's self.

   2. பட் னி டக்கச ்ெசய்தல்; to make a patient fast to cure his disease;

 to put a person, on short commons for disciplinary purposes. (W.);. (ெச.அக.);.

     [ஒட்  → ஒட்ட + ேபா .]
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ஒட்டம்

ஒட்டம்1 oṭṭam, ெப. (n.)

   1. பந்தயம்; wager, stake;

     "ஒட்டம் யா நீ ெகா க்க" (பாரத. .172);.

   2. ெவட்டள  காட்ட ைவக் ந் டர;் conical mass of earth left out by pit or tank diggers to show the depth excavated 
(W.);. (ெச.அக.);.

     [ஒட்  + அம் – ஒட்டம்.]

 ஒட்டம்2 oṭṭam, ெப. (n.)

ஒட்டரம் பாரக்்க;see {}. (ெச. அக.(.

 ஒட்டம்3 oṭṭam, ெப. (n.)

   ஒப்பந்தம் ( .);; agreement. (ெச.அக.);.

     [ஒட்  → ஒட்டம் (ேவ.க.110);.]

 ஒட்டம்4 oṭṭam, ெப. (n.)

   ஓ  (யாழ்.அக.);; potsherd .ெச.அக.);.

     [ஒல் → ஒள் → ஒ  → ஒட்டம். ஒ  = ஒ யத்தக்க .]

ஒட்டெமாட் -தல்

ஒட்டெமாட் -தல் oṭṭamoṭṭudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   பந்தயம் ேபா தல்; to wager. (ெச.அக.);.

     [ஒட்டம் + ஒட் .]

ஒட்டர்

ஒட்டர1் oṭṭar, ெப. (n.)

   ஒட்டர நாட்டவர ்(பாரத.  தற்ேபா. 35);; people of the Orissa country. (ெச.அக.);.

   ம. ஒட்டர;்   க. ஒட்ட;ெத. ஒடெ்டவா .

     [ஒட்டரம் (ஒரிசா); → ஒட்டர.்]

 ஒட்டர2் oṭṭar, ெப. (n.)

   நீேராைட, ஆ  த யவற் ன் க்ேக கல்லைண கட் ம் பணியாளர;் skiled labourers in constructing 
dam.

     [ஒட்  + அர ்- ஒட்டர.் ஒட்  = அைண, கற்களால் கட் ம் நீரத்்த ப் .]

 ஒட்டர3் oṭṭar, ெப. (n.)

   பைகவர;் foes.

     [ஒட்டார ்→ ஒட்டர.்]

ஒட்டரம்

 
 ஒட்டரம் oṭṭaram, ெப. (n.)

   இன்ைறய ஒரிசா மாநிலத் ன் பைழய த ழ்ப்ெபயர;் ancient Tamil name for Orissa (ெச.அக.);.

     [ஒட்  → ஒட்டரம். ஒட்  =  ன் . ஒட்டரம் =  ன் கள் நிைறந்த ப . இனி, ஒட்  (கல்லைண); 
கட் ம் பணி ல் வல்ல ஒட்டர ்வா ம் ப  என் ம் ெபா ளில் ஒட்டரம் எனப் ெபயர ்
ெபற் க்கலாம்.]
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ஒட்டல்

ஒட்டல் oṭṭal, ெப. (n.)

   1. ேசரக்்ைக; adhesion, contact;

 attachment, conjunction.

   2. உள்ெளா ங் ைக; shri- nking, contracting.

     "ஒட்டற்க ள்" (ேகா ற் .நடரா.30);.

   3. உடன்பா  ( வா.);; consent;

 assent. (ெச.அக.);.

   ம. ஒட்டல்;   க. ஒடெ்ட;   ேகாத. ஒட்;    . ஒட் ;   ெத. ஒட் ;பர.் ஒட்ப் (ெவள்ைளய த்தல்);.

     [ஒட்  + அல்.]

ஒட்டலரி

 
 ஒட்டலரி oṭṭalari, ெப. (n.)

   கல்லலரி; wild – oleander. (சா.அக.);.

     [ஒட்  + அலரி.]

ஒட்டலன்

ஒட்டலன்1 oṭṭalaṉ, ெப. (n.)

   1. பைகவன்; lit, one who will not unite, foe, enemy.

     "ஒட்டலன்ெறா ட ற்ற தண்டத் ன்" (கந்த . ங்க .416); (ெச.அக.);.

   2. ெம ந்தவன்; lean man. (ஆ.அக.);.

ம. ஒட்டலன்.

     [ஒட்  + அல் + அன் -  ஒட்டலன். 'அல்' - எ.ம.இ.நி.]

ஒட்ட -தல்

ஒட்ட -தல் oḍḍaviḍudal,    18.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேசர தல்; to let one join, permit access.

   2. ெபார தல்; to set up one against another, to bait, as in a cock-fight (W.);. (ெச.அக.);.

     [ஒட்ட +  .]

ஒட்டற்கா

ஒட்டற்கா  oṭṭaṟkātu, ெப. (n.)

   1.  ய கா ; short ears. (W.);.

   2. ஒட்டைவத்த கா ; stretched ear-lobe shortened by surgical operation. (ெச.அக.);.

     [ஒட்டல் + கா .]

ஒட்டற்பலா

 
 ஒட்டற்பலா oṭṭaṟpalā, ெப. (n.)

   ஒட்டப் ல ; devils nettle. (சா.அக.);.

     [ஒட்டல் + பலா.]

ஒட்டற்ற ெபான்

ஒட்டற்ற ெபான் oṭṭaṟṟaboṉ, ெப. (n.)

   1. கலப் ல்லாத ெபான்; unalloyed or refined gold.

   2. மாற் யரந்்த ெபான்; pure gold.

     [ஒட்டற்ற + ெபான். ஒட்  = கலப் .]
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ஒட்டைற

ஒட்டைற oṭṭaṟai, ெப. (n.)

   1. ஒட்டைட. பாரக்்க;see {}. 1.

     "அற்பவ  நஞ் ைவகள். ஒட்டைற யாற் ேபாம்" (பதாரத்்த.1142);. (ெச.அக.);.

     [ஒட்டைட → ஒட்டைற (ெகா.வ.);.]

ஒட்டன்

ஒட்டன்1 oṭṭaṉ, ெப. (n.)

   ஒட்டர (ஒரிசா); நாட் ந்  வந்த பணியாளன் அல்ல  ெதா லாளி; a worker or a labourer originally 
belongs to Orissa state. (ெச.அக.);

   ம. ஒட்டன்;   ெத. ஒடெ்ட வா ;க. ஒட்ட.

     [ஒட்டரம் → ஒட்டான் → ஒட்டன்.]

 ஒட்டன்2 oṭṭaṉ, ெப. (n.)

   ெநல்வைக; variety of paddy cultivated in the Thanjavur district and maturing in six and a half months. (ெச.அக.);.

     [ஒட்  → ஒட்டன்.]

ஒட்டாக்ெகாற்

ஒட்டாக்ெகாற்  oṭṭākkoṟṟi, ெப. (n.)

   1. கன்ைற ய க டாத கறைவமா ; cow that repels its calf.

   2. அன் ல்லாத ெபண்; woman unkind to her child or to her husband. (ெச.அக.);

     [ஒட்டாத → ஒட்டா + ெகாற்  – ஒட்டாக்ெகாற் , ெகாற்  = மா .]

ஒட்டாங் ளிஞ் ல்

ஒட்டாங் ளிஞ் ல் oṭṭāṅgiḷiñjil, ெப. (n.)

   1. உைடந்த ப் ; broken oyster shell.

   2. ஒ வைக ன்; a kind of shell fish.

     [ஒ  → ஒட்டாம் → ஒட்டாம் +  ளிஞ் ல்.]

ஒட்டாங் ச்

ஒட்டாங் ச்  oṭṭāṅguccu, ெப. (n.)

   1. ஒட்டாங் காய்ச் ல் பாரக்்க;see {}.

   2. மண்கல ஓ ; broken piece of a pot.

ஒட்டாங்ெகா

 
 ஒட்டாங்ெகா  oḍḍāṅgoḍi, ெப. (n.)

ஒடாங்ெகா  பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);

ஒட்டாேநாய்

 
 ஒட்டாேநாய் oṭṭānōy, ெப. (n.)

   ெதாற்றாேநாய்கள்; disease which do no infect persons. (சா.அக.);

     [ஒட்டாத + ேநாய்.]

ஒட்டாம் பாைர

 
 ஒட்டாம் பாைர oṭṭāmbārai, ெப. (n.)

   கடல் ன் வைக; horse mackerel of olive colour. (ெச.அக.);.

     [ஒட்டாம்  + பாைர.]
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ஒட்டார்

ஒட்டார ்oṭṭār, ெப. (n.)

   பைகவர;் foes, those who will not unite.

     "ஒட்டார ்ெசாெலால்ைல ணரப்ப ம்" ( றள்,826);.

     "ஒட்டார் ன் ெசன்ெறா வன் வாழ்த ன்" ( றள்,967);. (ெச.அக.);.

ம. ஒட்டார.்

     [ஒண்  → ஒட்  → ஒட்டார.் (ேவ.க.110);.]

ஒட்டாரக் காரன்

 
 ஒட்டாரக் காரன் oṭṭārakkāraṉ, ெப. (n.)

    வாத ள் ளவன்; obstinate fellow;

 contumacious man. (ெச.அக.);.

     [ஒட்டாரம் + காரன்.]

ஒட்டாரங்கட் -தல்

ஒட்டாரங்கட் -தல் oṭṭāraṅgaṭṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

    வாதம் பண் தல்; to be obstinate, to be perverse, head-strong.

     "ஒட்டாரங் கட்  நம் பல்லக் க் ெகாம்ைப ெயா தெ்த ந்த" (தனிப்பா.1,223.13); (ெச.அக.);.

     [ஒட்டாரம் + கட் .]

ஒட்டாரம்

 
 ஒட்டாரம் oṭṭāram, ெப. (n.)

    ற் யைதெயாட் ேய இ வைர மாறா  நிற்றல் ( வாதம்);; constanton principles, obstinacy, 
stubbornness, perversity. (Loc.);. (ெச.அக.);.

   ம. ஒட்டாரம்;ெத. ஒட்டார .

     [ஒட்  → ஒட்டாரம்.]

ஒட்டா வம்

 
 ஒட்டா வம் oṭṭāvuruvam, ெப. (n.)

   கற்ப மம் (யாழ்.அக.);; stone image, dist. fr. otturuvam. (ெச.அக.);

     [ஒட்டாத + உ வம்.]
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ஒட்

ஒட் 1 oṭṭi, ெப. (n.)

   ஒரின ன் (ஒட்  ன்);; a kind of fish.

ம. ஒட் .

 ஒட் 2 oṭṭi, ெப. (n.)

   ஒ வைக அப்பம்; a kind of cake.

ட., ம. ஒட் .

     [ஒட்  → ஒட்  = ஒட் ல் ட் யவா  ேவ ம் அப்பம். இ   எலாட்  → ெராட்  எனத் ரிந்த 
வட லத் ரி  க ங் ெகாசை்ச வழக் .]

ஒட் 3

__,

ெப. (n.);

   1. ஒட்  நிற் ம் ெபா ள்; that which adheres to, coheres with.

     "ஒட்  யவ ளமா ல் லான்" ( .ேபா.2.1,1);.

   2. ஒடெ்டாட்  பாரக்்க;see {}.

   3. ஒ  கடல் ன்; a marine fish. (J.);. (ெச.அக.);.

ம. ஒட் .

     [ஒட்  → ஒட் .]

ஒட் க் ரட்

 
 ஒட் க் ரட்  oṭṭikkiraṭṭi, ெப. (n.)

   ஒன் க்  இரண்  பங் ; twice as much. (colloq.); (ெச.அக.);.

     [ஒன்  → ஒற்ைற → ஒடை்ட → ஒட்  +   + இரட் .]

ஒட் க்ெகா -த்தல்

ஒட் க்ெகா -த்தல் oḍḍikkoḍuttal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   உ  பண்ணித் த தல்; to give an assurance, to solemnly promise, guarantee.

     "ஐங்கழஞ் ெபான் மன்ற ஒட் க் ெகா த்ேதாம்" (S.l.l.iii.99); (ெச.அக.);.

     [ஒட்  → ஒட்  + ெகா .]

ஒட் க்ெகாள்ளல்

ஒட் க்ெகாள்ளல் oṭṭikkoḷḷal, ெப. (n.)

   1. ேநாய் பற் தல். இ  ேநாயாளி னின்  ேநராக ம் அல் ல  ெதா  வ யாக ம் 
வந் ேச ம்; infection of disease by contact with a patient directly or transmitted through water, food or other means of 
conveyance Indirectly.

   2. ஒன்ேறாெடான்  யாகப் ெபா ந் தல்; any abnormal joining of parts to each other _ adhesion. (சா.அக.);.

     "ஒட்டாைர ஒட் க்ெகாளல்" ( றள்.679);.

     [ஒட்  + ெகாள்ளல்.]

ஒட்  கக் வான்

 
 ஒட்  கக் வான் oṭṭigagguvāṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ல் (யாழ்.அக.);; grass. (ெச.அக.);.
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ஒட் -தல்

ஒட் -தல் oḍḍiḍudal,    20.ெச. . . (v.i.)

   1. பந்தயம் ேபா தல்; to lay a wager.

   2. ஆைண தல்; to take an oath. (ெச.அக.);.

     [ஒட்  + இ .]

ஒட் தற் கடைம

ஒட் தற் கடைம oḍḍidaṟkaḍamai, ெப. (n.)

    யான வன் ெகா க் ங் கடைமக ெளான்  (T.A.S.iii.32);; customary due payable by the cultivator. 
(ெச.அக.);.

     [ஒட்  + தன் + கடைம. ஒட்  = உ . கடைம = வரி. தான் ெச த்த ேவண் ய கட்டாயமான வரி.]

ஒட் ப் பய

 
 ஒட் ப் பய  oṭṭippayaṟu, ெப. (n.)

   எ ப்பய  (சா.அக.);; a kind of pulse, leguminous plant.

     [ஒட்  + பய .]

ஒட் ப்ேபா-தல்

ஒட் ப்ேபா-தல் oṭṭippōtal,    8.ெச. . . (v.i.)

   1.  டப் ேபாதல் ( ன்.);; to go along with.

   2. வற் தல்; to become lean;

 to get emaciated, to shrink. 

     'கன்னம் ஒட் ப் ேபா க் ற ' (ெச.அக.);.

     [ஒட்  + ேபா- தல்.]

ஒட் யம்

ஒட் யம் oṭṭiyam, ெப. (n.)

   1. ஒ  நா ; Orissa.

   2. ஒட்டர ெமா ; Oriya, the language of Orissa.

   3. ஒ வைக மந் ர த்ைத; kind of witchcraft.

   4. மந் ர த்ைத ணரத்் ம் ல்; treatise on witchcraft (W.);. (ெச.அக.);.

   ம. ஒட் யம்;   க. ஒட் ;ெத. ஒடெ்ட.

     [ஒட்  → ஒட் யம்.]

 ஒட் யம் oṭṭiyam, ெப. (n.)

   பாடல் ம் இதழ் ந் ம் ம் இய ம் எ த் க்கேள ள்ள ைறக்க  (மாறன. 275);; kind of 
fanciful verse, which contains only labials or other sounds produced by rounded lips.

த.வ. இதழ் பா.

     [Skt. osthya → த. ஒட் யம்.]

ஒட் யர்

 
 ஒட் யர ்oṭṭiyar, ெப. (n.)

ஒட் யன் பாரக்்க;see {}.

ஒட் யன்

ஒட் யன் oṭṭiyaṉ, ெப. (n.)

   1. ஒட்டர நாட்டவன் (பாரத.இராச ய.134);; native of Orissa.

   2. ஒட்டரநாட ்டரசன்; king of Orissa.

     "ஒட் யன் ேபாற் ெபண்" (த ழ்நா.223);, (ெச.அக.);.

ம. ஒட் யன்
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ஒட் யாக் -தல்

ஒட் யாக் -தல் oṭṭiyākkudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   இைணயாக் தல்; to equalize, to make equal.

     [ஒட்  → ஒட்  + ஆக்  - தல்.]

ஒட் யாணம்

ஒட் யாணம் oṭṭiyāṇam, ெப. (n.)

   1. ஒகப்படை்ட ( மந்.818);; girdle worn by yogis while in a sitting posture, so as to bind the waist and the doubled-up 
legs together.

   2. மாதர ்இைட ல் அணி ம் அணி  ெளான் ; gold or silver girdle or belt, an ornament worn by women round 
the waist

     "உைட தார  ெமாட்  யாண ம்" ( னாட். ள்ைளத்.ஊசல்.10); (ெச.அக.);.

   ம. ஒட் யாண், ஒட் ஞாண்;   க. ஒட்டய்ாண;    . ஒடய்ாண்;   ெத. ஒட்டாண ;ஒடய்ாண் .

     [உ  → ஒ  + நாண் - ஒட் நாண் (அைரஞாண்க ); → ஒட் யாண் + அம் – ஒட் யாணம். 
உைடநாண் பாரக்்க;see {}.]

உ  = இ ப் , ெத ங் ம் கன்னடத் ம் உ  → ஒ  எனத் ரி ம். ஒ  = இ ப் . ஒ  → ஒட்  → 
ஒட் யாணம் எனத் ரிந்த . இதன் பழந்த ழ்ப் ெபயர ்உ  + நாண் – உைடநாண். அைர ஞாைணக் 

த்தெசால் மகளிர ்இைட  லணி ம் அணிகலைனத ்ெத ங் ல் த்த . ஒகநிைல லம ம் 
னிவர,் இ ப்ெபா  ம த்த பாதங்கைளச ்ேசரத்் க்கட ் ம் ணி அல்ல  ற்க  உைடநாண் 

(ஒட் யாணம்); எனப்பட்ட .  ற்காலத் ல் இ  ல் என் ம் ெபயர ்ெபற்ற  என்ப  மந் ரம் 
818ஆம் பாடலால் ெதரியவ  ற .

ஒட் யாேத

 
 ஒட் யாேத  oṭṭiyātēvi, ெப. (n.)

ஒட் யக் காளி பாரக்்க ( ன்.);;see {}. (ெச.அக.);.

ஒட் யான்

 
 ஒட் யான் oṭṭiyāṉ, ெப. (n.)

   ைகயாள்; attendant.

     "ஒட் யா ம் இல்ைல ட் க் க ப்பால் உைளந்ேதன்" (வள்ளி.கைத.Ms.);.

     [ஒட்  → ஒட் யான்.]

ஒட் ப்

 
 ஒட் ப்  oṭṭiyuppu, ெப. (n.)

   ெவ ப்  ( .அ.);; saltpetre. (ெச.அக.);.

     [ஒட்  + உப் .]

ஒட் ரட்

ஒட் ரட்  oṭṭiraṭṭi, ெப. (n.)

   ஒற்ைறக் ரடை்ட; double, twice as much.

     "இலங்ைகப் ேபாரக்் ெகாட் ரட்  க ங்கப் ேபார"் (க ங்.218, .); (ெச.அக.);.

     [ஒன்  → ஒற்  + இரட்  = ஒற் ரட்  → ஒட் ரட்  (ெகா.வ.);.]

ஒட் ன்மரம்

 
 ஒட் ன்மரம் oṭṭiṉmaram, ெப. (n.)

   ஒர ் மரம். இ ல் க்கள் ெபரிதா ம் ெவண்ைமயா ம், ந மண ள் ளதா ம் ன்  க்க ைடய 
ெகாத் க்கள் அைமந் ததா  க் ம்.  ெதா  மரத்ைத ஒட் வதனால் ைளத்த மரம்; tree 
propagated by graiting. (சா.அக.);.

     [ஒட்  + இன் + மரம்.]
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ஒட் னர்

 
 ஒட் னர ்oṭṭiṉar, ெப. (n.)

   நண்பர ் த ேயார ்( ன்.);; those who are attached together, friends, relations, adherents. (ெச.அக);.

     [ஒட்  → ஒட் னர.்]

ஒட்

ஒட் 1 oṭṭudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1, ஒட்டைவத் தல்; to stick, as with paste or gum, to glue on இந்தத் தாைளப் த்தகத் ேல ஒட்  (உ.வ.);.

   2. த த்தல்;   அைணகட் தல்; to obstruct to construct a dam

   3. சாரத்ல்; to be take one's self to as for support for protection, to be near to

     " வ ைய ெயாட்டாத பா த் ெதா ம்பைர" ( வாச.10,7);.

   4. பந்தயம் ைவத்தல்; to wager, sake,

     "மா தன்ைன ெயாட் " (பாரத. .182);.

   5.  ணிதல்; to resolve, make up one's mind;

 decide.

     "காண்பேத க மமாக ெவாட் " ( வக.2143);.

   6. தாக் தல்; to assail, attack, invade.

     "மாந்த ைற நிலத்ேதா ெடாட்ட லரி " ( றள்.499);.

   7. பைடத்தல் (உரி.நி);; to create, make.

   8.  ட் தல்; to enhance, raise, as the sale price of an article. 

ைலையச ் ெதாட்  ைவத்தான்.

   9.  ட் தல்; to advance towards, come into close quarters with.

     "ஒட் த் தன் ைகையப் பற்  ரத்்த ம்" ( ைள.அங் கம்.23);.

ஒட் க்க க்கன்

 
 ஒட் க்க க்கன் oḍḍukkaḍukkaṉ, ெப. (n.)

     க க் கண் வைக ( ன்.);; small ear-ring sticking close to the ear. (ெச.அக.);.

   ெத. ஒண் ;க.  ., ஒண் .

     [ஒட்  + க க்கன்.]

ஒட் க்கண்

 
 ஒட் க்கண் oṭṭukkaṇ, ெப. (n.)

   இைமெயாட்  ேநா ள்ள கண் ( ன்.);; eye disease with the lids adhering or sticking together on account of 
inflammation. (ெச.அக.);.

     [ஒட்  + கண்.]

ஒட் க் கண்ணாள்

ஒட் க் கண்ணாள் oṭṭukkaṇṇāḷ, ெப. (n.)

   1. ெப  ெவண்ைட; big variety of bendy or lady's fingers.

   2.  ைளக்கண்ணி; sore-eyed woman. (சா.அக.);.

     [ஒட்  + கண்ணாள்.]
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ஒட் க் கணவாய்

 
 ஒட் க் கணவாய் oṭṭukkaṇavāy, ெப. (n.)

    ன்வைக; a species of cuttle fish, (ெச.அக.);.

     [ஒட்  + கணவாய்.]

ஒட் க் காந்தம்

ஒட் க் காந்தம் oṭṭukkāndam, ெப. (n.)

   1. இ ம் ற் ச ்சத் க் ெகா த்  மாற் ய காந்தம்; any soft Iron converted into a magnet by induced magnatism 
- artificial magnet.

   2. ெபா வாகேவ இ ம்ைபத் தன்னிடத்ேத ஒட் க்ெகாள்ளச ்ெசய் ம் காந்தம்; an ordinary magnet which 
naturally attracts Iron. (சா.அக.);.

     [ஒட்  + காந்தம்.]

ஒட் க்காய்சச்ல்

ஒட் க்காய்சச்ல் oṭṭukkāyccal, ெப. (n.)

   1. ெதாற் க் காய்சச்ல் ( ன்.);; contagious fever.

   2. உடம்ேபா ெடாட் ய காய்சச்ல்; chronic, lowfever. (ெச.அக.);.

     [ஒட்  + காய்சச்ல்.]

ஒட் க்காயம்

 
 ஒட் க்காயம் oṭṭukkāyam, ெப. (n.)

   பட் னி டக்ைக; complete starvation (Tinn.); (சா.அக.);.

     [ஒட்  + காயம்.]

ஒட் க்கால்

ஒட் க்கால் oṭṭukkāl, ெப. (n.)

   1. ஒ ந்  அல்ல  ந்  ேபாய்ப் ற  ஒட் ய அல்ல  ெபா ந் ய கால்; a broken or fractured leg which 
was set right afterwards.

   2. ெபாய்க்கால்; false leg. (சா.அக.);.

     [ஒட்  + கால்.]

ஒட் க் ஞ்

ஒட் க் ஞ்  oṭṭukkuñju, ெப. (n.)

   1.  ஞ்  ( ன்.);; very young bird, nestling.

   2. ேபன் ஞ்  (யாழ்ப்.);; young louse. (ெச.அக.);.

     [ஒட்  + ஞ் .]

ஒட் க்

 
 ஒட் க்  oḍḍukkuḍi, ெப. (n.)

    றரிடத் ற் வா ங்  ( ன்.);; co-tenancy in a house. (ெச.அக.);. [ஒட்  +  .]

ஒட் க்

 
 ஒட் க்  oḍḍukkuḍumi, ெப. (n.)

   உச் ச ்  ; tiny tuft or lock of hair on the crown of the head. (ெச.அக.);.

     [ஒட்  +  .]

ஒட் க் த்

 
 ஒட் க் த்  oṭṭukkuruttu, ெப. (n.)

   சந் களி லன்  ேவ  இடங்களி  ண்டா ங் த் கள்;     [ஒட்  +  த் .]
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ஒட் க்ேகள்(ட்)-
த(ட)ல்

ஒட் க்ேகள்(ட)்-த(ட)ல் oḍḍukāḷḍtaḍal,    11.ெச. ன் றா . (v.t.)

. ஒற் க் ேகள்-தல் பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

     [ஒட்  + ேகள்.]

ஒட் க்ைக

 
 ஒட் க்ைக oṭṭukkai, ெப. (n.)

    ண் க்ைகமரம் (C.E.M.);; Jack rafter. (ெச.அக.);.

     [ஒட்  + ைக.]

ஒட் க்ெகா -த்தல்

ஒட் க்ெகா -த்தல் oḍḍukkoḍuttal,    4.ெச. . . (v.i.)

   1. அ க இடங் ெகா த்தல்; to allow access to be accessible.

   2. ேகட்ட  ெகா த்தல்; to comply with, yield to, grant to a request. (ெச.அக.);.

     [ஒட்  + ெகா .]

ஒட் சச்ம்பா

ஒட் சச்ம்பா oṭṭuccambā, ெப. (n.)

   ெநல்வைக ( வசா.1);; a kind of paddy. (ெச.அக.);.

     [ஒட்  + சம்பா.]

ஒட் சச்ல்லடம்

 
 ஒட் சச்ல்லடம் oḍḍuccallaḍam, ெப. (n.)

    ங்காற் சடை்ட; short trousers, athletic drawers. (ெச.அக.);.

     [ஒட்  + சல்லடம்.]

ஒட் ச் ண்ணாம்

ஒட் ச் ண்ணாம்  oṭṭuccuṇṇāmbu, ெப. (n.)

    ற் க்  40 பங்  களிமண் ேசரந்்த ண்ணாம்  (கட்டட.சா..);; hydralic cement.

     [ஒட்  +  ண்ணாம் .]

ஒட் செ்ச

ஒட் செ்ச  oḍḍucceḍi, ெப. (n.)

   1. ஒடெ்டாட்  பாரக்்க;see {}.

   2. ஒட் க்கட்  உண்டாக் ஞ் ெச ; graft plant. (ெச.அக.);.

ம. ஒட் செ்ச .

     [ஒட்  +  ெச .]

ஒட் சே்சர்ைவ

 
 ஒட் சே்சரை்வ oṭṭuccērvai, ெப. (n.)

    ண் அல்ல  கட் களில் ஒட் க்ெகாள் ம்ப  ம் ைல ம ந் ; adhesive plaster. (சா.அக.);.

     [ஒட்  + ேசரை்வ.]

ஒட் ஞாண்

ஒட் ஞாண் oṭṭuñāṇ, ெப. (n.)

   1. ஒட் யாணம்; girdle worn round the loins by women.

   2. அைரக் ப் றத்ேத ேதான் ம் ஒ  வைகச ்ெசா ; cultaneous eruption on the loins. (ேசரநா.);.

ம. ஒட்  ஞாண்.

     [ஒட்  + ஞாண்.]

ஒட் டந்ைத

ஒட் டந்ைத oḍḍuḍandai, ெப. (n.)

   1.  ெதாடர் ; slight participation, a little connection, as in an act.

   2. ெதாைல ற ; distant relationship.

     [ஒட்  + உடந்ைத.]

260

www.valluvarvallalarvattam.com 6635 of 19068.



ஒட் த்தர

ஒட் த்தர  oṭṭuttaravu, ெப. (n.)

    ற்றாைண ற் த்த ர  (C.G.);; circular (ெச.அக.);.

ம. ஒட் த்தர .

     [ஒட்  + தர .]

ஒட் த் ண்ைண

__,

ெப. (n.);

   1. ெப ந் ண்ைணக் ச ்சாரப்ாகக் ழ்ப் றங் கட்டப்ப ம்  ண்ைண; raised masonry projection 
along side the pial.

   2. வாச க் ம் பக்கத் ச ் வ க் ம் இைட  ள்ள கச ் ய ெத த் ண்ைண; narrow strip of raised 
projection or pial between the entrance door of a house and the side wall;

 narrow pial in an Indian dwelling house.

     "ஒட் த் ண்ைண ேல ப த்த கைடச ் ேயன்" (அ ட்பா.vi.அ ள் ளக்க.45); (ெச.அக.);.

     [ஒட்  +  ண்ைண.]

ஒட் த் ணி

 
 ஒட் த் ணி oṭṭuttuṇi, ெப. (n.)

   ஒட் ைவத் த் ைதக்கப்ப ம் ணித் ண் ; piece of cloth for patching. (ெச.அக.);.

     [ஒட்  +  ணி.]

ஒட் த் த்

ஒட் த் த்  oṭṭuttutti, ெப. (n.)

   1. ெச வைக; angle-leaved burr mallow.

   2.  த் ப் ண்  வைக (மைல.);; lobe-leaved burr mallow. (ெச.அக.);.

     [ஒட்  +  த் .]

ஒட் த்ைதயல்

 
 ஒட் த்ைதயல் oṭṭuttaiyal, ெப. (n.)

   ஒட் த் ணி ட ் த் ைதக் ந் ைதயல்; patching needle work. (ெச.அக.);. [ஒட்  + ைதயல்.]

ஒட்  நத்ைத

 
 ஒட்  நத்ைத oṭṭunattai, ெப. (n.)

   கா ெலாட் க் ெகாண்  ன்பத்ைத ண்டாக் ம் ஒரவ்ைக நத்ைத (சா.அக.);; a kind of snail which gives 
trouble by sticking on legs.

ஒட் ேநாய்

 
 ஒட் ேநாய் oṭṭunōy, ெப. (n.)

   ெதாத் ேநாய்; infectious or contagious disease.

     [ஒட்  + ேநாய்.]

ஒட் ப்பழம்

 
 ஒட் ப்பழம் oṭṭuppaḻm, ெப. (n.)

   ஒட் மரத் ன் பழம்; graft fruit, esp. the mango. (ெச.அக.);.

     [ஒட்  + பழம்.]
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ஒட் ப்பற்

ஒட் ப்பற்  oṭṭuppaṟṟu, ெப. (n.)

   1. அவாக்கட்  (ஆசாபாசம்);; attachment, tie of affection, as to one's family. 

     'அவ க் க் ம்பத் ல் ஒட் ப் பற் ல்ைல' (ெச.அக.);.

     [ஒட்  + பற் .]

ஒட் ப்பார்-த்தல்

ஒட் ப்பார-்த்தல் oṭṭuppārttal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   உள  பாரத்்தல்; to spy. (ஆ.அக.);.

     [ஒட்  + பார.்]

ஒட் ப் ன்

__,

ெப. (n.);

பறைவகைளப் ப்பதற்  ைவக்கப்ப ம் ன் தட ய கண்ணி. 

 bird-lime. (இவ.); (ெச.அக.);.

     [ஒட்  +  ன்.]

ஒட் ப் ரிெமா
ஒட் ப் ரிெமா  oṭṭuppirimoḻi, ெப. (n.)

   ெசய் ட ் ற்றங்க ெளான்  (யாப். .525);;     [ஒட்  +  ரி + ெமா .]

ஒட் ப் ண்

ஒட் ப் ண் oṭṭuppuṇ, ெப. (n.)

   1. ெதாட்ட டன் ஒட் ன்ற ண்; sticky sore as ulcer.

   2. ெதாத் ப் ண்; infectious itch.

   3. ெதாற் ச் லந் ; contagious ulcer.

   4. ஏற்கனேவ ள்ள ண்ணின ேக ெதாந்தத்  னாேலற்ப ம் பல ண்கள்; contiguous sores appea-ring 
near an original sore. (சா.அக.);.

     [ஒட்  +  ண்.]

ஒட் ப் தவம்

 
 ஒட் ப் தவம் oṭṭuppudavam, ெப. (n.)

   இரடை்டக் கத ; double door.

     "ஒட் ப் தவெமான் ண் "

     [ஒட்  +  தவம்.]

ஒட் ப் ல்

 
 ஒட் ப் ல் oṭṭuppul, ெப. (n.)

    ல்வைக ( ன்.);; sticking-grass (ெச.அக.);.

     [ஒட்  +  ல்.]

ஒட் ப்

 
 ஒட் ப்  oṭṭuppuḻu, ெப. (n.)

றா ட்  பாரக்்க;see {}, a widespread weed. (L);. (ெச.அக.);.

     [ஒட்  +  .]
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ஒட் ப்ெபா க்

 
 ஒட் ப்ெபா க்  oṭṭuppoṟukki, ெப. (n.)

   எச் ற்ெபா க் ; beggar who lives on leavings of food 

ஒட் ப் ெபா க்  நட் வக்கா  (ெநல்ைல.);. (ெச.அக.);.

     [ஒட்  + ெபா க் .]

ஒட் ப்ெபா க் -
தல்

ஒட் ப்ெபா க் -தல் oṭṭuppoṟukkudal,    5.ெச. ன் றா . (v.t.)

    த யவற்ைறசே்சரத்்தல்; to glean scatte- red remains, as of food;

 to scrape together. (ெச.அக.);.

     [ஒட்  + ெபா க் .]

ஒட் ப்ேபா -தல்

ஒட் ப்ேபா -தல் oṭṭuppōṭudal,    20.ெச. . . (v.i.)

   1.  ண்  ைவத்  இைணத்தல்; to stick on, as a piece;

 to sew on, as a patch.

   2. சமயம் பாரத்்தல் ( ன்.);; to lie in wait;

 to bide one's time. (ெச.அக.);.

     [ஒட்  + ேபா .]

ஒட் ம ர்

ஒட் ம ர ்oṭṭumayir, ெப. (n.)

    டன் டாத ம ர;் hair clipped or new grown about the tuft on the head.

   2. ைவத் க் கட் ம் ம ர;் false hair. (ெச.அக.);.

     [ஒட்  + ம ர.்]

ஒட் ம ந்

ஒட் ம ந்  oṭṭumarundu, ெப. (n.)

   1. ஒட்டைவக் ம் ம ந் ; plastic materials used in medicine, plaster.

   2.  ணித்த சைதப் பாளங்கைள ம்,  த்த ெவ ம் கைள ம் ெபா ந் க் ெகாள் ம்ப  த ழ் 
ம த்  வத் ல் பயன்ப ம் சைதெயாட் , எ ம்ெபாட்  த ய ைககள்;     [ஒட்  + ம ந் .]

ஒட் மா

ஒட் மா oṭṭumā, ெப. (n.)

   1. ஒரவ்ைகத் த் ப்  மாங்காய்; graft mango.

   2. ஒட்டைவத்  ைளத்த

   இனக் கலப்பான மாமரம்; mango-tree propagated by grafting. (ெச.அக.);.

ம. ஒட் மா .

     [ஒட்  + மா.]

ஒட் ன்

 
 ஒட் ன் oṭṭumīṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைக ன்; sucker fish. (ேசரநா.);.

ம. ஒட் ன்.

     [ஒட்  +  ன்.]
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ஒட் ேமகம்

 
 ஒட் ேமகம் oṭṭumēkam, ெப. (n.)

ெதாற் வதனா ம் அல்ல  ேவ வைகத ்ெதாடர் னா  ண்டா ம்

   ேமகத் ெதாடரப்ான ேநாய்; a contagious syphilis or other venereal disease aquired by direct venereal contact.

     [ஒட்  + ேமகம்.]

ஒட் ெமாத்தம்

 
 ஒட் ெமாத்தம் oṭṭumottam, ெப. (n.)

    ெமாத்தம்; grand total. (ெச.அக.);.

     [ஒட்  + ெமாத்தம்.]

ஒட் ரிைம

ஒட் ரிைம oṭṭurimai, ெப. (n.)

ஒட் டந்ைத2 பாரக்்க ( ன்.);;see {}. (ெச.அக.);.

     [ஒட்  + உரிைம.]

ஒட் வம்

 
 ஒட் வம் oṭṭuruvam, ெப. (n.)

   மரப்ப ைம (யாழ்.அக.);; wooden image, dist. fr. {}. (ெச.அக.);.

ஒட் ேராகம்

 
 ஒட் ேராகம் oṭṭurōkam, ெப. (n.)

ஒட் ேநாய் பாரக்்க;see {}.

ஒட் வட் ல்

ஒட் வட் ல் oṭṭuvaṭṭil, ெப. (n.)

   வ பாட்  வட் ல் (S.l.l.ii,3);; small vessel for holding water, etc., placed before the idol in worship (ெச.அக.);.

     [ஒட்  + வட் ல்.]

ஒட் வாெராட்

 
 ஒட் வாெராட்  oṭṭuvāroṭṭi, ெப. (n.)

ஒட் ேநாய் பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

     [ஒட் வார ்+ ஒட் . ஒட் வார ்= ஒட் பவர,் ெதா பவர.்]

ஒட் -தல்

ஒட் -தல் oḍḍuviḍudal,    20.ெச. . . (v.i.)

   1. ெபா த்  நீங் தல்; to become loose, disjoined as boards that had been glued together.

   2. பற் தல்; to cease to be a friend or kinsman;

 to become dissociated.

     [ஒட்  +  -தல்.]

ஒட் த்ைத

 
 ஒட் த்ைத oṭṭuvittai, ெப. (n.)

   இடத்ைத ட் ப் ெபயரா க்கச ்ெசய் ம் த்ைத; magic art of

 rendering persons incapacitated to move and making them transfixed to the ground. (ெச.அக.);.

     [ஒட்  +  த்ைத.]
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ஒட் யா

 
 ஒட் யா  oṭṭuviyāti, ெப. (n.)

ஒட் ேநாய் பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

ஒட் ரல்

 
 ஒட் ரல் oṭṭuviral, ெப. (n.)

   ைக ரல்கள் ஒன்ேறா ெடான்  ஒட் த்தல்; fingers united by folds of skins or of membrances-webfingers. 
(சா.அக.);.

     [ஒட்  +  ரல்.]

ஒட் ேவகம்

 
 ஒட் ேவகம் oṭṭuvēkam, ெப. (n.)

    ைகப் ல்; hare-grass. (சா.அக.);.

     [ஒட்  + ேவகம். ஊகம் → ேவகம்.]

ஒட் ேவர்

 
 ஒட் ேவர ்oṭṭuvēr, ெப. (n.)

   மரத்தண் களி ண்டா ம் ேவர;் root that springs up from the stem of a tree to the surface of the earth. 
(சா.அக.);.

     [ஒட்  + ேவர.்]

ஒட் ேவைல

ஒட் ேவைல oṭṭuvēlai, ெப. (n.)

   1. இைணக் ம் ேவைல ( ன்.);; joining, sticking on, patching.

   2. ேபா ேவைல; deceptive, dishonest work.

   3. மச் ப் பா ம் ேவைல; terracing (ெச.அக.);.

     [ஒட்  + ேவைல.]

ஒட் ைவ-த்தல்

ஒட் ைவ-த்தல் oṭṭuvaittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   1. பறைவ கைளப் க்க ஒட் ப் ன் ைவத்தல்; to set bird-lime in order to ensnare birds.

   2. ஆைண தல்; to swear, take an oath.

   3. அகழ்ேதாண் தல் (R.);; to dig trenches or moats round a city. (ெச.அக.);.

ம. ஒட் வய்க் க.

     [ஒட்  + ைவ.]

ஒட் ற

 
 ஒட் ற  oṭṭuṟavu, ெப. (n.)

   ெந ங் ய ெதாடர் ; close relationship. (ெச.அக.);.

     [ஒட்  + உற .]

ஒடெ்ட ம்

 
 ஒடெ்ட ம்  oṭṭeṟumbu, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கடெ்ட ம் ; stick ant. (சா.அக.);.

     [ஒட்  + எ ம் .]
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ஒடை்ட

ஒடை்ட1 oṭṭai, ெப. (n.)

   1. ஒடை்டசச்ாண் பாரக்்க;see {}.

     "மன்னிய ெவாடை்ட மாத் ைரயா  வயங் வன்" ( க்காளத். .6,18);.

   2. ஒத்த அகைவ அல்ல  உயரம்; equal-age or height

   க.,  ., ஒதெ்த;ம. ஒடெ்ட.

     [ஒட்  → ஒடை்ட.]

 ஒடை்ட2 oṭṭai, ெப. (n.)

   ஒட்டகம்; camel.

     "இலெக  ெறாடை்டக் களம்" (ேகா ற் .நட.30); (ெச.அக.);

க.ஒன்ெட. Hind. {}.

     [ஒட்டம் → ஒடை்ட.]

 ஒடை்ட3 oṭṭai, ெப. (n.)

   1. ஒத்தஅள ; equal.

   2.  ைளயாட் ல் உத ேவான்; helper in a game. (ெச.அக.);.

ெத. உட் .

     [ஒட்  + ஐ.]

ஒடை்டக்க த்

 
 ஒடை்டக்க த்  oṭṭaikkaḻuttu, ெப. (n.)

   ஒடை்டையப் ேபால் நீண்ட க த் ; neck unusually long like the one of a camel. (சா.அக.);.

     [ஒடை்ட + க த் .]

ஒடை்டசச்ாண்

 
 ஒடை்டசச்ாண் oṭṭaiccāṇ, ெப. (n.)

   ெப ரல் ைன ந்  ட் ரல் ைனவைரக் ம் உள்ள நீளம்; short span between the tips of the 
thumb and fore finger extended. கடை்ட ரல் னி  னின்  ரல் னிவைர உள்ள அள  சாண் ஆ ம். 
அதனின்  அள ல் ய , கடை்ட ரல் னி  னின்  ட் ரல் னிவைர லான அள  ஒடை்டச ்
சாண் எனப்பட்ட .

     [ஒடை்ட + சாண்.]

ஒடை்டத் க்ைக

 
 ஒடை்டத் க்ைக oṭṭaittirukkai, ெப. (n.)

    க்ைக ன் வைக (R.);; a kind of tirukkai fish. (ெச.அக.);.

     [ஒடை்ட +  க்ைக.]

ஒடெ்டாட்

 
 ஒடெ்டாட்  oṭṭoṭṭi, ெப. (n.)

   ஒட்டங்காய்ப் ல்; a kind of grass with prickly seeds which stick to the clothes. (ெச.அக.);.

     [ஒட்  + ஒட் .]
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ஒட்ேடாலக்கம்

ஒட்ேடாலக்கம் oṭṭōlakkam, ெப. (n.)

   1. ேபரைவ; great assembly.

   2. ஆரவாரம் ( ன்.);; show, pomp, magnifice-nce. (ெச.அக.);.

   ெத. ஒட்ேடாலக்க ;க. ஒட்ேடாலக.

     [ஒல் → ஓலகம் → ஓலக்கம். ஒட்  + ஒலக்கம் – ஒட்ேடாலக்கம். (ேவ.க.114); ஒலக்கம் பாரக்்க;see {}.]

ஒட்ேடாலம்

ஒட்ேடாலம் oṭṭōlam, ெப. (n.)

   ெப ந்ெதள் க்ெகா ; giant-rattle. (ெச.அக.);.

     [ஒட்  + ஒலம்.]

ஒட்பம்1

__,

ெப. (n.);

   அ ; intelligence, prescience wisdom.

     "கல்லாதா ெனாட்பம் க யநன் றா ம்" ( றள்.404); (ெச.அக.(

     [ஒள் +   - ஒட்  + அம் – ஒட்பம்.]

ஒட்பம்

ஒட்பம்2 oṭpam, ெப. (n.)

   1. அழ ; beauty.

   2. நன்ைம; benefit.

   3. ேமன்ைம; excellence. (ெச.அக.);.

     [ஒள் → ஒளி. ஒள் +   - ஒட்  + அம்.]

ஒ

ஒ 1 oḍidal,    4.ெச. . . (v.i.)

   1.  தல்; break, as a stick, a branch, a rib;

 to break off, snap;

     " லா ெவா ந் " (பாரத.ேவத் ர ய.61);.

   2. ெக தல்; to be broken in strength, ruined.

     "ஒ யாப் ப வத் " (க த்.93,25);.

   3. இைடய தல்; to cease for a time, break off discontinue, suspend.

     "ஒ யா ைற ன் ம ைலயா " ( றநா.29); (ெச.அக.);.

   ம. ஒ க;   க. ஒ . உ ;   ேகாத. ஒடவ்்;    ட. வட்;    ட. ஒெட;    . ஒ னி, ஒெட னி;   ெத. 
ஒ ;   ெகாலா. ஒட்;   நா. நாட,் நாக்;   கட. ஒட்;    , ஒச, ஒக்ப்;   பர.் ஒட்;ேகாண். ேவாடானா..

     [ஒ  → ஒ .]

 ஒ 2 oḍittal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  த்தல்; to break, short off;

 to snap, as a branch, a stick, to cause to fracture, as a limb of the body.

     "ேதாள்கைளத் தம  ைககளாெலா த்தன ராெமன" (கந்த .  க் சய.110);.

   2. அ த்தல்; to destroy, devastate

     "காள டெமா க்  லகங்கைள" (ேதவா.614,10); (ெச.அக.);.
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ஒ சல்

ஒ சல்1 oḍisal, ெப. (n.)

    ந்த ; broken piece. (ெச.அக.);.

   ம. ஒ ச் ல்;   க. ஒட , ஒடக;    ட.  டய்;   ேகாத. ஒட்;    ட. ஒடெவ;    . ஒடக;ெத. ஒ .

     [ஒ  + அல் - ஒ யல் → ஒ சல்.]

 ஒ சல்2 oḍisal, ெப. (n.)

   ஒல் யா ப்பவ-ன்-ள்; thin or slender person. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + அல் - ஒ யல் → ஒ சல்.]

ஒ ல்

 
 ஒ ல் oḍisil, ெப. (n.)

   கவண் ( ங்.);; brick-bat. (ெச.அக.);.

ெத. வ ெசல: ம. ஒ ல்.

     [ஒ  +  ல் – ஒ ல்.]

ஒ ற

 
 ஒ ற  oḍisiṟagu, ெப. (n.)

   ஒ  ய பறைவ; a kind of bird. (ேசரநா.);.

ம. ஒ ற .

     [ஒ  +  ற .]

ஒ

ஒ  oḍibu, ெப. (n.)

   இைட ைக; breaking off in the middle;

 leaving unfinished.

     "ஒ ெபான்  ைற

யன்  ெபான்  ைற ல்ைல" (ேச .பாேலா.10); (ெச.அக.);.

     [ஒ  → ஒ .]

ஒ யல்

ஒ யல் oḍiyal, ெப. (n.)

   1.  ைக ( ன்.);; breaking, facturing.

   2. பனங் ழங் ன் காய்ந்த ள  (யாழ்ப்.);; split tender palmyra roots dried and used as food. (ெச.அக.);.

     [ஒ  → ஒ யல்.]

ஒ யல்மா

 
 ஒ யல்மா oḍiyalmā, ெப. (n.)

   பனங் ழங் ன் மா  (யாழ்ப்.);; flour made of the palmyra root.

     [ஒ யல் + (மா ); மா.]

ஒ யல்வால்

 
 ஒ யல்வால் oḍiyalvāl, ெப. (n.)

   காய்ந்த பனங் ழங் ன் னி ( ன்.);; end of a dried palmyra root. 

ஒ யல் வா ெலா க்க ( ன்.); (ெச. அக.);.

     [ஒ யல் + வால்.]
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ஒ யற் ழங்

 
 ஒ யற் ழங்  oḍiyaṟkiḻṅgu, ெப. (n.)

   பனங் ழங் ; palmyra root. (சா.அக.);.

     [ஒ யல் +  ழங் .]

ஒ யற்பட

 
 ஒ யற்பட  oḍiyaṟpaḍavu, ெப. (n.)

   பக்கம் அல்ல  ளிம்  ந்த ேதாணி ( ன்.);; boat broken on the gunwale or edge. (ெச.அக.);.

     [ஒ யல்  + (பட ); பட .]

ஒ யன்

 
 ஒ யன் oḍiyaṉ, ெப. (n.)

   ஆைம; tortoise. (சா.அக.);.

     [ஒட் யன் → ஒ யன்.]

ஒ ைட

 
 ஒ ைட oḍiyiḍai, ெப. (n.)

   ஒ ங் ய இ ப் ; narrow waist. (சா.அக.);.

     [ஒ  + இைட.]

ஒ ெய -தல்

ஒ ெய -தல் oḍiyeṟidal,    2. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. காட் ப் தரக்ைள ெவட்  ெய தல்; to cut down a forest thicket while hunting.

     "ெந ைன ெயா ெய  ற் பவெராத் " (க ங்.411, .);.

   2. மரக்ெகாம்ைபப் பா  ைறத்தல்; to snap or break, as a short branch that it might hang down within easy reach 
of the flock.

     "ஒ  ெய ந்தவரவ் ன்" (க த்.68);.

   3.  ற் ராக்  தல்; to beat within an inch of a person's life.

     "கண்ணழகாேலயா ற்  இவைர ஒ ெய ந்த " (ஈ .3,4,2); (ெச.அக.);.

     [ஒ  + எ .]

ஒ வான்

ஒ வான் oḍivāṉ, ெப. (n.)

   அற்பன்; wretch.

     "இந்த ஒ வான்க க் ெகல்லாம் நான் பயப்ப ேவனா" ( ர தாப. லா.104); (ெச.அக.);.

     [ஒ  + ஆன்.]
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ஒ

ஒ  oḍivu, ெப. (n.)

   1.  ைக; breaking, fracturing.

   2. ெக ைக; decaying, becoming damaged.

     "ஓ  யமா  சம்பத்  ள்ேளானா " ( த.ஞானேயா.வானப் ரத்த.3);.

   3.  ைற ; decreasing, diminution.

     "ஒ ல் ெபாற்  நல் " ( ைள.இரசவா.10);.

   4. அ த் தல் (சங்காரம்.);; periodical annihilation, destruction of the universe.

     " தல் ெகடெலா ைட" ( வ்.  வாய்.1,33);.

   5. த ர் ; cessatior.

     "ஒ  ைல ெவறா ரம்" ( வக.76); (ெச.அக.);.

   ம. ஒ ;   க. ஒடக, ஒெட;   ேகாத. ஒட்;    ட,  டய்;    ட. ஒெடெவ;    . ஒட ;ெத. ஒட .

     [ஒ  → ஒ .]

ஒ

ஒ 1 oḍu, ெப. (n.)

   1. நிலப்பாைல; round-leaved discous featherfoil.

     "ஒ மரக் ள " (ெதால்.எ த்.. 262);.

   2.  ண் ( வக.2881,உைர.);; festering sore, spreading abscess.

   3. ஒ க்கட்  பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);. [ஒ  → ஒ .]

 ஒ 2 oḍu, இைட. (part)

   1.  ன்றாம் ேவற் ைம  (ெதால்.ெசால்.74);;   2. எண் ப் ெபா ளில் வ ம் 
இைடசெ்சால்(நன்.428);; connecti- ve particle. (ெச.அக..);.

   ம. ஒ ;    . ட. ட;   ெத. ேதா ;   க. ஒடம்;   பட. ஓட; ரா.  ட.் அட்.

     [ஒல் → ஒள் → ஒ .]

 ஒ 3 oḍu, ெப. (n.)

   வைள , ெநளி ; bend, bruise

     [உ  → ஒ  ( .தா.266. . .69);.]

ஒ க்கட்

 
 ஒ க்கட்  oḍukkaḍḍi, ெப. (n.)

   அக் ட் ண்; boil in the armpit. (colloq.); (ெச.அக.);.

   ம. ஒ க் ;   க. ஒ ெச;    . ஒ ;ெத. ஒ ெசகட்ட. வ ெசகட்ட.

     [ஒ  + கட் .]

ஒ க்கத்தம் ரான்

 
 ஒ க்கத்தம் ரான் oḍukkattambirāṉ, ெப. (n.)

    வனி யத் மடத் ன் அகப்பணி பாரக்் ந் தம் ரான்; ascetic who functions as a private secretary to the 
head of a {} mutt. (Loc.); (ெச.அக.);.

     [ஒ க்கம் + தம் ரான்.]
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ஒ க்கநா

 
 ஒ க்கநா  oḍukkanāḍi, ெப. (n.)

   தாக் ண்ட நா ; oppressed pulse. (சா.அக.);.

     [ஒ க்கம் + நா .]

ஒ க்கம்

ஒ க்கம்1 oḍukkam, ெப. (n.)

   1.  க்கம்; narrowness;

 closeness.

   2. அடக்கம்; self-restraint, self-control, se-if-mastery.

     "ஒ க்க  மற் ள ண ம்" (ஞானவா.  த்.225);.

   3.  ங்ைக; reduction, contraction.

     "ேபாந் ைட ெயா க்க றலால்" (தா . த்தரக்ண.9);.

   4. ப க்கம்; biding one's time.

     "ஊக்க ைடயாெனா க் கம்" ( றள்.486);.

   5. தனிைமயான இடம்; place of seclusion;

 retired sport.

   6. மைற டம்; place of concea- Iment.

     "கண்மாறாடவ ெரா க்க ெமாற் " (ம ைரக். 642);.

   7. ெமய்ய  நிைலக்காக (ஞான த் யங்க க்காக); ஒ ங் க்ைக; retreat, retirement for spiritual 
exercises.

   8. ஒன் லடங் ைக; involution, as of the elements one into another, absorption, dissolution, disappearance, as of salt 
in water.

     "உைமேயா ைறவர ்பாகத் ெதா க்கம்" (தனிப்பா.i,112,56);.

ஒ க்க ம ப் ர

 
 ஒ க்க ம ப் ர  oḍukkamadippuravu, ெப. (n.)

    ழா ல் ேகா ல் அ காரிக் ச ்ெசய் ம் ம ப் ர ; honours rendered at the close of a festival to the 
trustees of a temple. (Loc.); (ெச.அக.);.

ஒ க்க வணக்கம்

 
 ஒ க்க வணக்கம் oḍukkavaṇakkam, ெப. (n.)

   அடங்  வ ப ைக ( ன்.);; deferential behaviour, reverential submission. (ெச.அக.);.

     [ஒ க்கம் + வணக்கம்.]

ஒ க் க்கட் -தல்

ஒ க் க்கட் -தல் oḍukkikkaḍḍudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெந க் க் கட் தல்; to wrap closely;

 to bind tightly. to tuck up and fasten behind, as the skirts.

   2. ஓைலப் ெபட்  த யவற் ன் ளிம் கட் தல் ( ன்.);; to bind the hem, as of a palmyra-leaf basket or fan.

   3.  கக் கட் தல்; to build within a small extent of space. (ெச.அக.);.

     [ஒ க்  + கட் .]
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ஒ க் டம்

ஒ க் டம் oḍukkiḍam, ெப. (n.)

   1. மைற டம்; secret place.

   2.  ைல; comer.

   3. ெந க்கமான டம்; narrow place. (ெச.அக.);.

     [ஒ க்  + இடம்.]

ஒ க்

ஒ க் 1 oḍukkudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அடக்  தல்; to subjugate;

 to bring down, as another's pride;

 to keep down, suppress, subdue. 

பைகவைர ஒ க்  ட்டான்.

   2. வ த் தல்; to cause distress, as cold or dew. 

ளிர ் க ம் ஒ க் ற .

   3. ஒன்றச ்(ல க் கச)்; ெசய்தல்; to dissolve, as the elements, to cause, to merge one in another, to cause to destroy 
as the world, at the close of an age.

   4. ெசல  த யன ைறத்தல்; to reduce or retrench, as expenses.

   5. உடம்  தல்; to grow thin or lean, as the body.

   6.  க் தல்; to thrust within a shorter compass;

 to epitomize.

     "ஒ க்  ெயா க் ச ்ெசான்னா ம் ராமன் ரத்் " (இராமநா. ஷ் ந்.3);.

   7. க லத் ல் ேசரத்் தல்; to remit or lay up, as in to a treasury, to deposit or garner, as in a storehouse.

     "தம் பண்டாரத்  லைட ற ெவா க் " (ெபரிய . ங் ய.13);.

   8.  ழ்ப்ப த்  தல்; to restrain, subdue.

ஒ க் ச் ட்

 
 ஒ க் ச் ட்  oḍukkuccīḍḍu, ெப. (n.)

   ெச த் ய வரக்் க் ெகா க் ம் பற் ச் ட்  ( ன்.);; receipt given by the recipient acknowledging the money 
paid. (ெச.அக.);.

     [ஒ க்  +  ட் .]

ஒ க் த் ண்

 
 ஒ க் த் ண்  oḍukkuttuṇḍu, ெப. (n.)

ஒ க் ச ் ட்  பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

ஒ க் ப்ப

 
 ஒ க் ப்ப  oḍukkuppaḍi, ெப. (n.)

   ஒ  பைழயவரி; ancient tax. (Insc.); (ெச.அக.);.

     [ஒ க்  + ப .]

272

www.valluvarvallalarvattam.com 6647 of 19068.



ஒ க் ம ந்

 
 ஒ க் ம ந்  oḍukkumarundu, ெப. (n.)

   ப த்த உடம்ைப ெயா க் ப் பைழய நிைலக் க் ெகாண்  வ வதற் க் ெகாள் ம் ம ந் ; medicine 
which reduces the body and brings it to the normal size. (சா.அக.);.

     [ஒ க்  + ம ந் .]

ஒ க் மா

ஒ க் மா  oḍukkumāḍu, ெப. (n.)

   ெகாள்ைளப் ெபா ள்; plundered property, booty,

     "ஒ க்  மாட ்ைடப் பாரித் க் ெகாண் " (ஈ .5,3,9); (ெச.அக.);.

     [ஒ க்  + மா . மா  = ெசல்வம்.]

ஒ க் வாைக

ஒ க் வாைக oḍukkuvākai, ெப. (n.)

   1. ெவண் வாைக; small leaved white sirissa - albizzia procera (alata);.

   2. பன் வாைக; bastard rose wood. (சா.அக.);.

     [ஒ க்  + வாைக.]

ஒ க் வாய்

ஒ க் வாய் oḍukkuvāy, ெப. (n.)

   1. ேகாணல்வாய் ( ன்.);; wry mouth;

 crooked mouth.

   2.  ய வாய்; small mouth, as of a vessel. (ெச.அக.);.

     [ஒ க்  + வாய்.]

ஒ க்ெக -த்தல்

ஒ க்ெக -த்தல் oḍukkeḍuttal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெநளிேவ த்தல்; to remove a dent, smooth out the dented surface of a metal utensil. (ெச.அக.);.

     [ஒ க்  + எ .]
ஒ ஒ  oḍugu, ெப. (ո.) ஒ 1 பாரக்்க;see odu1 (ெச.அக.).

ஒ ங்க
ஒ ங்க oḍuṅga,    இைட. (part) உவமஉ  (ெதால்.ெபா ள்.290); adverbial word of comparison.

     [ஒ  → ஒ ங்க. ஒ  = ஒட் தல், ெபா ந் தல்.]

ஒ ங்கல்

ஒ ங்கல்1 oḍuṅgal, ெப. (n.)

   கட் ப்பா , தைட; obstacle, impediment. (ெச.அக.);.

     [ஒ  → ஒ ங்  + அல்.]

 ஒ ங்கல்2 oḍuṅgal, ெப. (n.)

   1.  ழ்ப்ப தல்; obeying.

   2.  ங்கல்; shrinking.

   3. ப ங்கல்; hiding.

     [ஒ  → ஒ ங்  + அல்.]

ஒ ங்

ஒ ங்  oḍuṅgi, ெப. (n.)

   தன் உ ப் கைள உள்ெளா க் ம் இயல் ள்ள ஆைம; lit. that which contracts, tortoise.

     "ஒ ங்  ேயா " (பாலவா.306); (ெச. அக.);.

     [ஒ  → ஒ ங்  (ேவ.க.84);.]
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ஒ ங் ேயா

 
 ஒ ங் ேயா  oḍuṅgiyōḍu, ெப. (n.)

   ஆைமேயா ; tortoise shell. (சா.அக.);.

     [ஒ ங்  + ஒ .]

ஒ ங் -தல்

ஒ ங் -தல் oḍuṅgudal,    7.ெச. . . (v.i.)

   1. அடங் தல்; to be restrained, as the senses or the desires;

 to calm down;

 to become tranquil.

     "என்னிதய  ெமா ங்க ல்ைல" (தா .ஆனந்தமா.9);

   2.  ைறதல்; to become reduced;

 to grow less;

     "ஊெனா ங்க ெணா ங் ம்".

   3.  ங் தல்; to shrink, shrivel.

   4. ஒ ங் தல்; to respectfully slide on to one side, as when meeting a superior, to move to a side.

     "ேமைல ேயான் ைடதனி ெலா ங் ேய" (கந்த .தாரகன் வைத.164);.

   5. மைறந் த்தல்; to be concealed;

 hidden.

     "ெதா த ைக ள் ம் பைடெயா ங் ம்" ( றள். 828);.

   6.  ழ்ப்ப தல்; to be subservient. 

அவன் அவனிடத்  ஒ ங் க் ன்றான்.

   7. ேசாம் தல்; to be lazy, inactive.

ஒ ங் ேமனி

 
 ஒ ங் ேமனி oḍuṅgumēṉi, ெப. (n.)

   இைளக்  டம் ; emaciated body. (சா.அக.);.

     [ஒ ங்  + ேமனி.]

ஒ த்தங் -தல்

ஒ த்தங் -தல் oḍuddaṅgudal,    7.ெச. . . (v.i.)

    ண் ணிற் ழ்த்தங் தல் ( ன்.);; to remain unremoved, as pus in a boil. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + தங் .]

ஒ தடங்கல்

 
 ஒ தடங்கல் oḍudaḍaṅgal, ெப. (n.)

   ெநளி  ( ன்.);; crook, bend, flexure. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + தடங்கல்.]

ஒ தலாம்

 
 ஒ தலாம் oḍudalām, ெப. (n.)

    னா; mint –menthage- nus. (சா.அக.);.

     [ஒ  → ஒ தல் → ஒ தைல → ஒ தலாம்.]
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ஒ நில்-தல்

ஒ நில்-தல் oḍuniltal,    14.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ப ற் ழ்த ்தங்கல்; to remain unremoved, as pus in a pimple.

     [ஒ  + நில்.]

ஒ ப்ைப
ஒ ப்ைப oḍuppai, ெப. (n.)

ஒ 1 பாரக்்க;see odu1. (ெச. அக.);.

ஒ வடக்

ஒ வடக்  oḍuvaḍakki, ெப. (n.)

   1.  ப்ைபேமனி; Indian acalypha.

   2.  ராய் (மைல.);; a profusely bra- nching prostrate herb.

   3. ெப ந் ம்ைப ( த்.அக.);; large species of white dead nettle. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + அடக் .]

ஒ வன்
ஒ வன் oḍuvaṉ, ெப. (n.)

ஒ 1 பாரக்்க;see odu1 (ெச.அக.);.

ஒ

 
 ஒ  oḍuvu, ெப. (n.)

    ண் ைர; sinus in a sore. (சா.அக.);.

     [ஒ  → ஒ .]

ஒ ெவண்ெணய்

 
 ஒ ெவண்ெணய் oḍuveṇīey, ெப. (n.)

    ண் க் ம் ஒ வைகெயண்ெணய் ( ன்.);; oil applied to cure a boil or eruption. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + எண்ெணய்.]

ஒ ைவ

ஒ ைவ oḍuvai, ெப. (n.)

ஒ 1 பாரக்்க;see {}.

     "தான்  ெமா ைவ ம் ... ஒ ங் " (மணிேம.6,80);. (ெச.அக.);.

     [ஒ  → ஒ ைவ.]

ஒ ைவப் ண்

 
 ஒ ைவப் ண் oḍuvaippuṇ, ெப. (n.)

   ேமல்வாையப் பற்  வ ம் ண்; ulcer or a wound in the {}. (சா.அக.);.

     [ஒ ைவ +  ண்.]

ஒ ளகம்

 
 ஒ ளகம் oḍuḷagam, ெப. (n.)

    ைடேவல்; umbrella thorn, babool. (சா.அக.);.

     [ஒ ளம் + அகம்.]

ஒைட
ஒைட oḍai, ெப. (n.)

உைட5 பாரக்்க;see udai.5 (ெச.அக.);.

ஒைடச்
ஒைடச்  oḍaicci, ெப. (n.)

ஒ 1- 1(ட); பாரக்்க;see odu1 -1. (ெச.அக.);.
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ஒண்டன்

 
 ஒண்டன் oṇṭaṉ, ெப. (n.)

   நரி( ங்.);; jackal. (ெச.அக.);.

     [ஒண்  + அன்.]

ஒண்

ஒண் 1 oṇṭi, ெப. (n.)

   1. தனிைமயான ; that which is single. இந்த மா  ஒண் .

   2.  ைண ல்லாதவன்; solitary, single person;

 one who is all alone, without any companion.

     "ஒண் யாய்த் ேதர் ட் " (இராமநா.  த்த.29); (ெச.அக.);.

   க. ஒண் ;    . ஒண் ;   ெத. ஒண் . ஒண்டரி;    . ஒண்டா;பட. ஒட் .

     [ஒன்  → ஒன்  → ஒண்  (ெகா.வ.);.]

 ஒண் 2 oṇṭi, ெப. (n.)

   ஊற்றாணி என் ம் கலப்ைப ப்  ( ங்.);; spike that fastens the pole to the plough. (ெச.அக.);.

     [ஊன்  → ஒன்  → ஒண்  (ெகா.வ.);.]

ஒண் க்காரன்

 
 ஒண் க்காரன் oṇṭikkāraṉ, ெப. (n.)

   தனிைமயான வன்; single person, lonely, companionless man. (ெச.அக.);.

   ெத. ஒண் கா ;க. ஒண் கார.

     [ஒன்  → ஒண்  + காரன்.]

ஒண் க்

 
 ஒண் க்  oṇḍikkuḍi, ெப. (n.)

ஒண் க்  பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

     [ஒண்  → ஒண்  +  .]

ஒண் ப்

ஒண் ப்  oṇṭippuli, ெப. (n.)

   1. ைகக்ேகாளப் சை்சக்காரன்; beggar of the {} caste.

   2. ேநாக்கெனன் ம் மர னன்; person of the {} caste. (ெச.அக.);.

     [ஒண்  +  .]

ஒண்

ஒண்  oṇṭimūli, ெப. (n.)

   1. ஒ  ண் ; plant.

   2. தனியாக ைளக் ம் ண் ; solitary plant. (சா.அக.);.

     [ஒன்  → ஒண்  +  .]

ஒண் -தல்

ஒண் -தல் oṇṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   1. மரம்,  வர ் த யவற்ைறச ்சாரத்ல்; to lean or sit closely to a tree, wall etc.

   2. ஒளிந்  ெகாள் தல், மைறந்  ெகாள் தல்; to hide.

   ம. ஒண் க;   க. ஒண் ;ெத. ஒண் .

     [அண் → ஒண் → ஒண் . (ேவ.க.110. .தா.214);.]
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ஒண் க்

 
 ஒண் க்  oṇḍukkuḍi, ெப. (n.)

   ஒட் க் த்தனம்; tenancy in a portion of a house. (ெச.அக.);

     [ஒண்  +  .]

ஒண் க்ேகள்-தல்

ஒண் க்ேகள்-தல் oṇṭukāḷtal,    12.ெச. . . (v.i.)

   ஒற் க்ேகட்டல்; to eavesdrop. (Loc.); (ெச.அக.);.

     [ஒண்  + ேகள்.]

ஒண்ெடா

ஒண்ெடா  oṇḍoḍi, ெப. (n.)

   ெபண் ( ரேசா.ேவற் ைம.3);; lit, shining bracelet, fig., woman adorned with shining bracelets.

     "ஒண்ெடா  கண்ேண ள" ( றள்,1101);

     [ஒன் → ஒண் + ெதா . (அன்ெமா த் ெதாைக.);.]

ஒண்ண  
மண்ண யாய்

 
 ஒண்ண  மண்ண யாய் oṇṇaḍimaṇṇaḍiyāy,  . .எ. (adv.) ஒன்ற  மன்ற யாய் பாரக்்க;see {}. (ெச. அக.).

ஒண்ணல்

 
 ஒண்ணல் oṇṇal, ெப. (n.)

ஒன்றல் பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

ஒண்ணார்

ஒண்ணார ்oṇṇār, ெப. (n.)

   1. ெபா ந்தார;் rival, adversaries.

   2. பைகவர;் foes.

     [ஒள் → ஒண்  → ஒண்ணார.் (ேவ.க.109); ஒன்னார ்என ம் வழங் ம் ( றள்.264, காண்க);.]

ஒண்ணி

 
 ஒண்ணி oṇṇi, ெப. (n.)

   ெபான்; gold. (சா.அக.);.

     [ஒள் → ஒள்ளி → ஒண்ணி. ஒள் = ஒளிரத்ல்.]

ஒண் -தல்

ஒண் -தல் oṇṇudal,    15.ெச. . . ( v.i.)

   1. இய தல்; to be possible, feasible.

     "ஒண் ேமா வவரத்ஞ் ெசய  ேலாதேவ" (கந்த .பா .15);.

   2. தக்கதாதல்; to be fit, proper. அப்ப ச ்ெசய்ய ஒண்ணா .

   3. ெபா ந்  தல்; to be united. (ெச.அக.);.

     [ஒள் → ஒண் . (ேவ.க.109);.]

ஒண் தல்

ஒண் தல் oṇṇudal, ெப. (n.)

   ஒள்ளிய ெநற் யள், ெபண்; lit, bright forehead, fig. woman, having a beautful forehead.

     "உலக ள் காரணெனாண் தேலா ம்" (கந்த .ெதய்வயாைன.252);. (ெச.அக.);.

ம. ஒன் தல்.

     [ஒள் +  தல் - ஒண் தல் (அன்.ெதா.);.]
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ஒண் தலாள்

 
 ஒண் தலாள் oṇṇudalāḷ, ெப. (n.)

ஒண் தல் பாரக்்க;see {}. (ேசரநா.);.

ம. ஒண் தலாள்.

     [ஒண் தல் + ஆள்.]

ஒண்ைம

ஒண்ைம oṇmai, ெப. (n.)

   1.  ளக்கம்; brilliancy, splendour, brightness.

     "ஒப் ன் மாநக ெராண்ைம" ( வக.535);.

   2. இயற்ைகயழ ; natural grace, beauty.

     "ஒண்ைம  நிைற ேமாங் ய ெவாளி ம்" (ெபா ங். உஞ்ைசக்.34,151);.

   3. நன்ைம ( ங்.);; good, goodness, excellence.

   4. நல்ல ; knowledge, clearness of understanding, wisdom.

     "ஒண்ைம ைடயம் யாம்" ( றள்.844);.

   5.   ( வா.);; luxuriance, fullness, abundance.

   6. ஒ ங்  ( டா.);; order, regularity. (ெச.அக.);.

ம. ஒண்ைம.

     [உல் → உள் → ஒள் → ஒண்ைம (ெசல் .77. ச.171);.]

ஒத்தடம்
ஒத்தடம் ottaḍam, ஒற்றடம் பாரக்்க;see {}. (ெச. அக.).

     [ஒற்  → ஒத்  → ஒத்தடம் ( . .66);.]

ஒத்த

ஒத்த  oddadu, ெப. (n.)

   1. த யான ; that which is commensurate with, fit consistent.

     "ஒத்த த வா ர ்வாழ்வான்" ( றள்,214);.

   2. உலகத்தார ்ஏற் க் ெகாண்ட ; that which has the approval of the world. (ெச.அக.);

   3. நிகரான  அல்ல  ல் யமான ; that which equal to or suitable.

   4. ஏற்ற  அல்ல  சரியான ; that which is proper.

ம. ஒத்த .

     [ஒல் → ஒத்  + அ .]

ஒத்தப

 
 ஒத்தப  ottabaḍi,     . .எ. (adv.) ஏற்றவா ; agreeably, suitably. (ெச.அக.).

     [ஒல் →  ஒத்த + ப .]

ஒத்தமலங்ெகாட் -
தல்

ஒத்தமலங்ெகாட் -தல் oddamalaṅgoṭṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   இடக் ச ்ெசய்தல்; to behave improperly, rudely, insolentiv. (ெச.அக.);.
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ஒத்தல்

ஒத்தல்1 ottal, ெப. (n.)

   1. ேகள் யால் ெதளிந்தவற் ல் மனம் ஊன் நிற்ைக ( ங்.);; conduct or behaviour in strict conformity with 
one's own convictions or settled persuasion, one of {}.

   2. ந  ( வா.);; middle, centre.

   3. ெபா ந் தல்; uniting.

   4. ேபா தல்; resembling.

     " ல் ைன ஒத்த வம்" (பார யார)்; (ெச.அக.);.

     [உ → ஒ → ஒத்தல். ( .தா.168.த.ம.4);.]

ஒத்தவன்

 
 ஒத்தவன் ottavaṉ, ெப. (n.)

   சமமானவன்; one who is equal.

ம. ஒத்தவன்.

     [ஒல் → ஒத்  → ஒத்த + அவன்.]

ஒத்த -த்தல்

ஒத்த -த்தல் ottaṟuttal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   தாள வைரயைற ெசய்தல் ( ங்.);; to measure time. (ெச.அக.);. 

     [ஒற்  → ஒத்  + அ -த்தல்.]

ஒத்தன்

ஒத்தன் ottaṉ, ெப. (n.)

   1. ஒ வன்; someone.

     "எல்லா ஃெதாத்தன்" (க த்.61);.

   2. ஒ த்தன் பாரக்்க; sea {}. (ெச.அக.);.

     [ஒ த்தன் → ஒத்தன். (ெகா.வ.);.]

ஒத்தாங்
ஒத்தாங்  ottāṅgu,  . .எ. (adv.) ஒத்தப  பாரக்்க;see {}.

     "ஒத்தாங் ெகா ப்ப  ேவந் " ( றள்,561);. (ெச.அக.);.

ஒத்தாைச

 
 ஒத்தாைச ottācai, ெப. (n.)

   உத ; aid, help, assistance. (colloq.); (ெச.அக.);.

   ம. ஒத்தாச;   க ஒத்தாெச;   ெகா. ஒதாச;் ட.  ெதாஸ்.

     [உ  → உற்  → உற்றாயம் → ஒத்தாயம் → ஒத்தாசம் → ஒத்தாைச (ெகா.வ.);.]

ஒத்தாப்

ஒத்தாப்  ottāppu, ெப. (.n)

   1. மைற ; slanting shed in a field or garden to screen from the sun or wind.

   2.  ல்; small building with a sloping roof on three out of its four sides. (ெச.அக.);.

     [ஒல் → ஒ  →  ஒத்  → ஒத்தாப் . 'ஆப் ' ெசால்லாக்க ஈ .]

ஒத்தா ைச

ஒத்தா ைச ottāḻisai, ெப. (n.)

   க ப்பா ன் வைக (ெதால்.ெபா ள்.442);; a kind of kali verse. (ெச.அக.);. [ஒல் + தா ைச – ஒத்தா ைச.]
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ஒத்

ஒத் 1 otti, ெப. (n.)

   ஒ  ெபண்; one woman.

     "இஃெதாத்  ெயன் ெசய்தாள் ெகால்." (க த்.143); (ெச.அக.);.

     [ஒ த்  → ஒத்  (ெகா.வ.);.]

 ஒத் 2 otti, ெப. (n.)

ஒற் 2 பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

     [ஒற்  → ஒத் .]

 ஒத் 3 otti, ெப. (n.)

   1. ெபா த்தம் பாரக்் ம் ப ற் ; experience of seeing proper occasion etc.

   2. நிலத்ைத ஒ வரிடம் ெபா த்  ைவக் ம் அைடமானம்; mo- rtgage. hypothecation.

   3. ஒத்  வாங் தல்; pledging.

     [ஒத்  → ஒத்  (க. .66,67);.]

ஒத் ைக

__,

ெப. (n.);

   1. ஒப் ; resemblance, reciprocal adaptation. 

ஒத் ைக பண் -
தல்

ஒத் ைக பண் -தல் oddigaibaṇṇudal,    15.ெச. . . (v.i.)

   ம ழச ்ெசயல்; to amuse by amorous sports.

     "ஒ நாட ்பக ெலைன ெயாத் ைக பண்ணி" (ெதய் வச.் ற .425); (ெச.அக.);.

     [ஒத் ைக + பண் .]

ஒத் ைச

 
 ஒத் ைச ottisai, ெப. (n.)

   இைச ன் (இலயம்.); ஒன் ம் தன்ைம; harmony in music, symphony, concert. (W.); rhythm. (ெச.அக.);.

     [ஒத்  + இைச.]

ஒத் டம்

 
 ஒத் டம் ottiḍam, ெப. (n.)

ஒற்றடம் பாரக்்க;see {}.

     "ெகாங்ைகைய ெயாத் டங் ெகா த் "

     [ஒற்றடம் → ஒத்தடம் → ஒத் டம் (ெகா.வ.);.]

ஒத் ப்ேபா -தல்

ஒத் ப்ேபா -தல் oddippōṭudal,    19.ெச. ன்றா . (v.t.)

   தவைண தள்ளி ைவத்தல்; to adjourn, as a hearing,

 postpone. (ெச.அக.);.

     [ஒத்  + ேபா .]
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ஒத் யம்

 
 ஒத் யம் ottiyam, ெப. (n.)

   நச்  ங் ல்; asiatic poison bulb. (சா.அக.);.

     [உல் → ஒல் → ஒத் யம்.]

ஒத்

ஒத் 1 ottiruttal,    3.ெச. . . (v.i.)

   இைசந் த் தல்; to live in harmony, concord, friendship.

     "ஒத்த த வான் உ ரவ்ாழ்வான்" ( றள்.); (ெச.அக.);.

     [ஒத்  + இ -த்தல்.]

 ஒத் 2 ottiruttal,    3.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேபான்  த்தல்; to be similar to (ெச.அக.);.

     [ஒத்  + இ -த்தல்.]

ஒத்

ஒத் 1 oddudal,    10.ெச. . . (v.i.)

   1. தாளம் ேபா  தல்; to keep time with cymbals or with the hands.

     " ணைலக் ெகாத் ன பாணி" (ேகா ற்.நட.30);.

   2. தாக் தல்; to strike against each other, butt against, bunt.

     " யச ல ெமான்ேறா ெடான் ெறாத் னார"் (பாரத.ேவத் ர.14);.

   3. ஒற் தல்; to forment.  ைவக் கண்ணில் ஒத் க் ெகாண்டான்.

   4. தள் தல்; to push. (ெச.அக.);.

   ம. ஒத் க;   க. ஒத் ;    ட. ஒத்த;    . ஒத் னி;   ெத. ஒத் ;  ஒத்தனா.

     [உத்  → ஒத் .]

 ஒத் 2 oddudal,    10.ெச. . . (v.i.)

    ல தல், ஒத்  நிற்றல்; to make room for, to take on to one side. (ெச.அக.);.

க., ெத. ஒத் .

     [ஒல் → ஒத் .]

 ஒத் 3 ottu, ெப. (n.)

   1. தளாெவாற் ; time in music for singing and dancing, keeping time for singing.

     "ஒத்தளந் " (பரிபா.12,42);.

ஒத் க்ெகா -த்தல்

ஒத் க்ெகா -த்தல் ottukkoḍuttal,    4.ெச. . . (v.i.)

   1. ெபா ப்ேபற்றல்; to be answerable, to guarantee. 2.

   ஒப் க்கப்பட்ட கணக் க க்  வைக ெசால் தல்; to render an account for matters entrusted, as

 to an accountant. (ெச.அக.);.

     [ஒத்  + ெகா .]
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ஒத் க்ெகாள்( )

ஒத் க்ெகாள்( )1 oddukkoḷḷudal,    7.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஏற் க் ெகாள் தல் (சம்ம த்தல்);; to admit, concede.

   2.  ைழைய ஒப் க் ெகாள் தல்; to ackno- wledge one's mistake or confess one's guilt. 

தன் ற்றத்ைத ஒத் க்ெகாண்டான்.

   3. கணக் ேலற் க் ெகாள் தல்; to credit.

     [ஒத்  + ெகாள்.]

ஒத் க்ெகாள்(

ஒத் க்ெகாள்( 2 oddukkoḷḷudal,    2.ெச. . . (v.i.)

   1. இணங் தல்; to agree, concur. 

அவரக்ள் இ வ ம் ஒத் க்ெகாண்  சாட்  ெசான்னாரக்ள்.

   2. ஏற்றதாதல்; to suit, to be adapted. 

தண்ணீர ்ஒத் க் ெகாள்ள ல்ைல. (ெச.அக.);.

     [ஒத்  + ெகாள்.]

ஒத் நட-த்தல்

ஒத் நட-த்தல் ottunaḍattal,    3.ெச. . . (v.i.)

   1. ஒேர வைகயாய் நடத்தல்; to walk together at the same pace, to march, as soldiers.

   2. இைசந்ெதா தல்; to act agreeably to the wishes of another, live in harmony. (ெச.அக.);.

     [ஒத்  + நட.]

ஒத் ப்பா -தல்

ஒத் ப்பா -தல் odduppāṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   1. இைசயப்பா தல்; to sing in concert, in unison.

   2.  றர ்ெசால் வன எல்லாவற்ைற ம் ஏற்  வ ெமா தல் (ஆேமா த்தல்);; to assent to everything said 
by another, always say ditto to another's words. (ெச.அக.);.

     [ஒத்  + பா .]

ஒத் ப்பார்-த்தல்

ஒத் ப்பார-்த்தல் ottuppārttal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒப் ட் ப்பாரத்்தல், சரிபாரத்்தல்; to compare, collate, to verify the correctness எ யைத லப்ப ேயா  
ஒத் ப் பாரக்் றான். (ெச.அக.);.

ம. ஒத்  ேநாக் க.

     [ஒத்  + பார.்]

ஒத் ப் -த்தல்

ஒத் ப் -த்தல் ottuppiḍittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   1.  ப் செ்சய் ையக் காற் க்க  வா லாக ஊ  ெதாைல ள்ளவ க் த் ெதரி த்தல்; to 
convey the hints by blowing pipes.

   2. ஒத் தல்; to sound the keynote with the ottu or drone. (W.);.

   3. ஒ வர ் யைதேய மற்றவ ம் ைமயாக ஏற் ப் ேபச தல்; to be in total agreement with another. 
(ெச.அக.);.

     [ஒத்  +  ..]

ஒத் ப்ேபா -தல்

ஒத் ப்ேபா -தல் odduppōṭudal,    20.ெச. . . (v.i.)

   தாளம் ேபா தல்; to keep the time with cymbals as an accompaniment to singing or dancing. (ெச.அக.);.

     [ஒத்  + ேபா .]

ஒத் வா(வ )-தல்

ஒத் வா(வ )-தல் odduvāvarudal,    18.ெச. . . (v.i.)

   இணங்  வ தல்; to come to an agreement to become conformable. (ெச.அக.);

ம. ஒத் வரிக.

     [ஒத்  + வா.]
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ஒத் வாழ்-தல்

ஒத் வாழ்-தல் ottuvāḻtal,    12.ெச. . . (v.i.)

   மன ெமாத்  வாழ்தல்; to live in harmony as a family relations, fellow-servants. (ெச.அக.);

     [ஒல் → ஒத்  + வாழ்.]

ஒத் ைழ-த்தல்

ஒத் ைழ-த்தல் ottuḻaittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   பலர்  மனெமாத்  ைனெசய்தல்; to co-operate;

 to work together. (ெச.அக.);.

ம. ஒத் ழயக் க.

     [ஒத்  + உைழ.]

ஒத் ைழக்ைக

 
 ஒத் ைழக்ைக ottuḻaikkai, ெப. (n.)

    ைன ெசய்ைக; co-operation. working in union. (ெச.அக.);.

ம. ஒத் ழப் .

     [ஒத்  + உைழக்ைக.]

ஒத் ைழப்

 
 ஒத் ைழப்  ottuḻaippu, ெப. (n.)

ஒத் ைழக்ைக பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

     [ஒத்  + உைழப் .]

ஒத் ைழயாதார்

 
 ஒத் ைழயாதார ்ottuḻaiyātār, ெப. (n.)

    றெகாள்ைக யாேரா  இனங்  நடவாதவர;் non-co-operators, dissenters. (ெச.அக.);.

     [ஒத்  + உைழயாதார.்]

ஒத் ைழயாைம

 
 ஒத் ைழயாைம ottuḻaiyāmai, ெப. (n.)

    றெகாள்ைக ேயா  இணங்  நடவாைம; non co-operation, di- ssent. (ெச.அக.);.

     [ஒத்  + உைழயாைம.]

ஒத்ெத த் -தல்

ஒதெ்த த் -தல் oddeḻuddiḍudal,    18.ெச. ன்றா . (v.t.)

   யாவ ம் மனெமாத் க் ைகெய த் தல்; to sign in token of agreement. 

     ' னாப் ேபாக்  ஒதெ்த த் ட ் க் ெகா த்த பரிசாவ ' (S.I.l.Vii,412);. (ெச.அக.);.

     [ஒத்  + எ த்  + இ -,]

ஒத்ைத

 
 ஒத்ைத ottai, ெப. (n.)

ஒற்ைற பாரக்்க (இ.வ.);;see {}. (ெச.அக.);.

ஒத்ைதநா

 
 ஒத்ைதநா  ottaināṭi, ெப. (n.)

ஒற்ைறநா  பாரக்்க;see {}. (சா.அக.);.

     [ஒற்ைற → ஒத்ைத + நா .]
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ஒத்ைதப் ண்

 
 ஒத்ைதப் ண்  ottaippūṇṭu, ெப. (n.)

ஒற்ைறப் ண்  பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

ஒத்ைதய ப்பாைத

 
 ஒத்ைதய ப்பாைத ottaiyaḍippātai, ெப. (n.)

ஒற்ைறய ப்பாைத பாரக்்க;see {}.

ஒதைள

 
 ஒதைள odaḷai, ெப. (n.)

கா க்கட்   (m.m);, downy foliaged cutch. (ெச.அக.);.

     [உதள் → ஒதள் → ஒதைள.]

ஒ

ஒ  odi, ெப. (n.)

   ஒ வைக மரம்; Indian ash tree.

     "ஒ யம் பைணேபால் வர"் (ப ெனா.ஆ  ைடய. ம்.6); (ெச.அக.);.

     [உ  → ஒ . உ மரம் எனத் ெதால்காப் யர ்வழங் வர.்

     "ஒ மரக் ள  உ மர இயற்ேற" (ெதால்.எ த் .262);.]

ஒ க்கம்

ஒ க்கம்1 odukkam, ெப. (n.)

   1. தனிைம; retreat, privacy. seclusion, solitude.

   2. நைட; walk, gait.

     "ஊழ  ெயா க் கத் ேநாய்" ( லப்.10,92);.

   3. ப ங் ைக; crou- ching, stooping.

   4.  ன்னி ைக; retiring, receding, retreating, withdrawing (W.);.

   5. இ ப் டம்; abode, habitation, dwelling place.

     " ணி ேலற் க் ெகா க் கஞ் ெசல்வ நின்னிைணமலரச் ்ேசவ  ெகா த்த" ( வக.3100);.

   6. மைற டம் ( டா.);; hiding place.

   7. மகளிர் ப் ; catamenia (W.);.

   8. தங் டம், சாவ ; rest house. 

   9. ஓர ்அமங்கல இைச ( வாலவா.57,14. அ ம்.);; dirge. (ெச.அக.);.

   ம. ஒ க்கம்;   க. ஒத ;ெத. ஒத .

     [ஒ க்  + அம்.]

 ஒ க்கம்2 odukkam, ெப. (n.)

   1. தாழ்ைம; humility.
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ஒ க்கல்

ஒ க்கல்1 odukkal, ெப. (n.)

   எ ச்  ( டா.);; rising, springing or sprouting forth.

ம. ஒ க்கல்.

     [உ  → ஒ  → ஒ க்கல்.]

 ஒ க்கல்2 odukkal, ெப. (n.)

ஒரிக்கல் பாரக்்க;see orikkal. (ெச.அக.);.

ஒ க் டம்

ஒ க் டம் odukkiḍam, ெப. (n.)

   1. ஒ ங் டம்; place of retirement.

     "தண்சார ெலா க் டந் தந் " (தஞ்ைசவா.11);.

   2. தங் ம் ; temporary abode. (Loc.);.

   3. அண்  வா டம் ( ங்.);; shelter, refuge, inn. (ெச.அக.);.

ம. ஒ க் டம் (இைடவ );.

     [ஒ க்  + இடம்.]

ஒ க் ப்ேபா -
தல்

ஒ க் ப்ேபா -தல் odukkippōṭudal,    19.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ரத்்  தல்; to settle, close up. (W.);.

   2. இனத் னின்  நீக்  தல்; to expel, as from caste.

   3. ேகள் ையத் ( சாரைணையத்); தள்ளி ைவத்தல்; to adjourn, as a hearing.

   4. ெசாத்ைத மைறத் தல்; to conceal, as property. (Loc.); அவன் ெசாத்ைதெயல்லாம் ஒ க் ப் 
ேபாட்டான். (ெச.அக.);.

     [ஒ க்  + ேபா .]

ஒ க் -த்தல்

ஒ க் -த்தல் odukkiruddal,    13.ெச. . . (v.i.)

    றர ் ட் ற் த்தல் ( றள்.340,பரி.உைர.);; to be a tenant in another's house. (ெச.அக.);.

     [ஒ க்  + இ .]

285

www.valluvarvallalarvattam.com 6660 of 19068.



ஒ க்

ஒ க் 1 odukkudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஒ ங் கச ்ெசய்தல்; to put on one side, as the hair, to cause to get out of the way, as cattle, in the road;

 to wash ashore, as floating or other bodies;

 to push into a corner, to cast to one side, to a hedge, as dry leaves.

   2.  ணக்ைக லக் தல்; to separate, as persons in a quarrel. 

சண்ைட டாமல் இ வைர ம் ஒ க் னாரக்ள்.

   3. அைணத் க்காத்தல்; to sheller, as a bird its young;

 to brood. (Loc.);.

 ேகா தன் ஞ் கைளச ்ெசடை்டக க் ள் ஒ க் ற '.

   4. ஒ  றமாய்ச ்ேசரத்்தல்; together on one side;

 to tuck up, as one's clothes while crossing a river. 

ணீ ஆைடைய ெயா க் க் ெகாண்  நீரி றங் .

   5. ெசாத் க்கைள மைறத்தல்; to place out of reach, remove by unfair means, secure for one's self clandestinely. 

ெசாத் கைள ெயல்லாம் வழக் க்காக ஒ க்  ட்டான்.

   6.  லக்  தல்; to separate;

 to put away;

 to expel, as from caste. 

ஒ க் க்கடல்

ஒ க் க்கடல் odukkukkaḍal, ெப. (n.)

   1.  டாக்க டல்; bay, gulf.

   2. இயற்ைக லைமந்த ைற கம்; natural harbour. (ெச.அக.);.

     [ஒ க்  + கடல்.]

ஒ க் க்கல்

 
 ஒ க் க்கல் odukkukkal, ெப. (n.)

   ப க்கல்; step- stone. (ேசரநா.);.

ம. ஒ க் கல்.

     [ஒ க்  + கல்.]

ஒ க் க்

 
 ஒ க் க்  odukkukkuḍi, ெப. (n.)

ஒட் க்  பாரக்்க ( ன்.);;see {}. (ெச.அக.);.

     [ஒ க்  +  .]

ஒ க் ப் பசை்ச

 
 ஒ க் ப் பசை்ச odukkuppaccai, ெப. (n.)

    ங்க ல் ேவகாத ெநல்; paddy that is not well boiled and is adhering to the sides of the vessel. Loc. (ெச.அக.);.

     [ஒ க்  + பசை்ச.]
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ஒ க் ப் படல்

 
 ஒ க் ப் படல் odukkuppaḍal, ெப. (n.)

   காற்ைறத ்த க் ங் ைடப்படல் ( ன்.);; shed to screen cattle from the wind. (ெச.அக.);.

     [ஒ க்  + படல்.]

ஒ க் ப்பா

 
 ஒ க் ப்பா  odukkuppāṭu, ெப. (n.)

   மரேவ ள்ள ெசய்கால் நிலம் (யாழ்ப்.);; cultivable land enclosed by tree. (ெச.அக.);

     [ஒ க்  + பா .]

ஒ க் ப் றம்

ஒ க் ப் றம் odukkuppuṟam, ெப. (n.)

   1. ஒ ங் ம் ற டம்; side of a building or a hedge or a tree as affording shelter from wind and rain.

   2. தனித்த இடம்; solitary place. (ெச.அக.);.

     [ஒ க்  +  றம்.]

ஒ க் ப்ெபா க்
ப்பண் -தல்

ஒ க் ப்ெபா க் ப்பண் -தல் odukkuppodukkuppaṇṇudal,    12. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. பண ஏமாற் ச ்ெசய்தல்; to embezzle.

   2. ெசாத்ைத மைறத்  ைவத்தல்; to conceal property by omitting to insert it in the list or schedule, as of a person 
sued for debt. (ெச.அக.);.

     [ஒ க் ப்ெபா க்  + பண் . ஒ க் ப் ெபா க்  -  எ ைக த்த இைணெமா .]

ஒ க் ைள

 
 ஒ க் ைள odukkumuḷai, ெப. (n.)

   ேதய்ந்த ெவள் ளிக்கா ; small silver coin worn off by use. (ெச.அக.);.

     [ஒ க்  +  ைள. ேதய்ந்ததால் ஒ க்கத்தக்க கா .]

ஒ க் வயல்

 
 ஒ க் வயல் odukkuvayal, ெப. (n.)

   வய ற் கால் நைடகைளக் கட் டம் ( ன்.);; place set apart in a paddy field behind the lodging hut, for penning 
cattle.

     [ஒ க்  + வயல்.]
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ஒ ங் -தல்

ஒ ங் -தல் oduṅgudal,    7.ெச. . . (v.i.)

   1.  ல தல்; to get out of the way, as to well.

   2. கைர ற் சாரத்ல்; to drift ashore.

   3. அைடக்கலம் தல்; to seek refuge, take shelter.

     "நின்றளிக் ம் ைடநிழற்  ழ ெனா ங் " (கம்பரா.ைகயைட.8);.

   4. ஒ ங் தல் ( ங்.);; to step aside and bow as a mark of respect, before a superior.

   5. நடத்தல்; to tread, step, walk.

     "ேகால்காலாகக் ம்பல ெவா ங் " ( றநா.159,3);.

   6.  ன்னைட தல்; to lag behind.

     "ெசந்தளி ெரா ங்க ளிர் ற " (கந்த .ெதய்வயாைன.232);.

   7.  ரத்ல்; to be finished, settled, adjusted, completed. 

காரிய ெமா ங் ட்ட .

   8. வ ைமப்ப தல் (யாழ்ப்.);; to be impoverished;

 to be in want.

   9. இறத்தல் (யாழ்ப்.);; to die. ஆள் ஒ ங் ப் ேபா ற்  (ெச.அக.);.

   ம. ஒ ங் ;   க. ஒ . ஒத ;    . ஒ ங்க;ெத. ஒ க.

     [ஒ ங்  → ஒ ங்  → ஒ ங் -தல் (ேவ.க.84);.]

ஒ ங் றம்

 
 ஒ ங் றம் oduṅgubuṟam, ெப. (n.)

    றம்ேபாக் ; uncultivated land. (Loc.); (ெச.அக.);.

ஒ ப் றம்

 
 ஒ ப் றம் oduppuṟam, ெப. (n.)

ஒ க் ப் றம் பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

ஒப்ப

ஒப்ப oppa, இைட. (part.) 

   உவம வாய்பா க ள் ஒன்  (ெதால்.ெபா ள்.291);; adverbial word of comparison.

     "கற் ளேவா  ஒப்பர ்கயவர"் (நல்வ );.

     [ஒ → ஒல் → ஒப்ப.]

ஒப்பக்க ர்

 
 ஒப்பக்க ர ்oppakkadir, ெப. (n.)

   அணிகலைன ெம ங் க  ( ன்.);; jeweller's polishing instrument (ெச.அக.);.

     [ஒப்பம் + க ர.்]

ஒப்பங்

 
 ஒப்பங்  oppaṅāṟu, ெப. (n.)

   பங்  ஓைல (பத் ரம்.); (C.G.);; partition deed showing division of property. (ெச.அக.);.

ம வ. பங்ேகாைல, பங்காவணம். (பங் பத் ரம், பாகபத்  ரம்);.

     [ஒப்பம் +  . ஒப்பம் = ெசப்பம், ஒ ங் .]
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ஒப்பங் ச் ட்

 
 ஒப்பங் ச் ட்  oppaṅāṟuccīṭṭu, ெப. (n.)

ஒப்பங்  பாரக்்க (C.G.);;see {}. (ெச.அக.);.

     [ஒப்பம் +   +  ட் .]

ஒப்பங்ெகா -த்தல்

ஒப்பங்ெகா -த்தல் oppaṅgoḍuttal,    4.ெச. . . (v.i.)

   கட்டைள ெகா த்தல் (யாழ்ப்.);; to grant an order, issue a summons. (ெச.அக.);.

     [ஒப்பம் + ெகா -த்தல்.]

ஒப்பசெ்சய்-தல்

ஒப்பசெ்சய்-தல் oppa-c-cey-,    1.ெச. ன்றா  (v.t.)

   ஒத் க் ெகாள்ளச ்ெசய்தல்; to cause to agree. (ஆ.அக.);.

     [ஒப்ப + ெசய்-தல்.]

ஒப்பெசப்பம்

 
 ஒப்பெசப்பம் oppaseppam, ெப. (n.)

   சமம் ( ன்.);; levelness, as of ground. (ெச.அக.);.

     [ஒப்பம் + ெசப்பம்.]

ஒப்ப

ஒப்ப 1 oppaḍi, ெப. (n.)

   1. அ வைட (உ.வ.);; harvest.

   2. ஒ வைகக் ட் நி ; a kind of common good fund raised by proportionate contribu- tions from all land owners. 
(ெச.அக.);

ெத. ஒப் .

     [ஒப்  → ஒப்ப  (ேவ.க.112);.]

 ஒப்ப 2 oppaḍi, ெப. (n.)

    ய்ைம;    ப் ர ; cleanliness, neatness. 

டை்ட ஒப்ப யாக ைவத் க் ெகாள் (இ.வ.);.

     [உவப்ப  → ஒப்ப .]

 ஒப்ப 3 oppaḍi, ெப. (n.)

   அணியமான  (m.m.);; that which is ready. (ெச.அக.);

     [ஒப்பம் → ஒப்ப .]

ஒப்ப க்

 
 ஒப்ப க்  oppaḍimisukku, ெப. (n.)

   நில ைளசச்ற் கணக்  (இ.வ.);; computation of the actual value of a crop. (ெச.அக.);.

     [ஒப்ப  +  க் .]

ஒப்ப க்ைக

ஒப்ப க்ைக oppaḍiyirukkai, ெப. (n.)

   யாழ் ட் ம் இ க்ைக நிைல ெயான்பத ள் ஒன்  ( லப்.8,25,உைர.);; a posture, one of nine irukkai. 
(ெச.அக.);.

     [ஒப்ப  + இ க்ைக.]
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ஒப்பைட

ஒப்பைட1 oppaḍaittal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஒப் த்தல்; to entrust, consign, deliver, give over to the charge of another. 

அவனிடத் ல் எல்லாப் ெபா ப்ைப ம் ஒப்பைடத் க் றான் (உ.வ.);.

   2. ஈ ெகா த்தல்; to make amends give satisfaction, furnish a security, compensate, indemnify. 

பணம் வாங்கத் தன் ெசாத் க்கைளெயல்லாம் ஒப்பைடத்தான். (உ.வ.);.

   3. பரிந் ைரெசய்தல் ( ன்.);; to recommend. (ெச.அக.);.

     [ஒப்  + அைட-த்தல்.]

 ஒப்பைட2 oppaḍai, ெப. (n.)

   1. ஒப் க் ெகா க்ைக; entrusting, surrender, commitment delivery, pledging. giving charge.

   2. ஒப்பைடப்  பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

     [ஒப்  + அைட.]

ஒப்பைடப்

 
 ஒப்பைடப்  oppaḍaippu, ெப. (n.)

    ைறமன்ற ஆைணைய நிைறேவற் ைக;     [ஒப்  + (அைட); அைடப் .]

ஒப்பணி

ஒப்பணி1 oppaṇidal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒப்பைன ெசய்தல்; to decorate, embellish.

     "ஒப்பணித ற் வப்பாதல்" ( வ்.ெபரியாழ்.3,6,8,வ்யா.பக்.690); (ெச.அக.);.

     [ஒப்  + அணி - ஒப்பணி.]

 ஒப்பணி2 oppaṇi, ெப. (n.)

   உவைமயணி;     [ஒப்  + அணி.]

ஒப்பந்தம்

ஒப்பந்தம்1 oppandam, ெப. (n.)

   1. உடன்ப க்ைக; agreement, stipulation, contract.

   2. கட் ப்பா ; unani- mity;

 accord. ஊெரல்லாம் ஒப்பந்தமா க் ற .

   3. ந  ( ன்.);; middling quality, mediocrity.

   4. சமன்; smoo- thness, evenness, levelness. 

ஒப்பந்தமான நிலம் ( ன்.);. (ெச.அக.);.

   ம. ஒப்பந்தம்;   க. ஒப்பந்த;    . ஒப்பந்த;ெத. ஒப்பந்த .

     [ஒப்  → ஒப்பந்தம். 'அந்தம்' - ெசால்லாக்க ஈ .]

 ஒப்பந்தம்2 oppandam,     . .எ. (adv.) ஒப்பாக; similarly, equally. 

அவ க்  ஒப்பந்தம் நீ ெசய்ய ேவண் ம். (இ.வ.); (ெச.அக.);.

     [ஒப்  + அந்தம் – ஒப்பந்தம். ெபயரச்ெ்சால் ைன ெயசச்ப் ெபா ள் தந்த .]
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ஒப்பந்தம்பண் -
தல்

ஒப்பந்தம்பண் -தல் oppandambaṇṇudal,    15.ெச. . . (v.i.)

   1. உடன்ப க்ைக ெசய்தல்; to agree, to contract, covenant.

   2. ஈடாகக் ெகா த்தல் ( ன்.);; to give as equivalent for.

   3. சமம்பண் தல் ( ன்.);; to level, smooth on. (ெச.அக.);.

     [ஒப்பந்தம் + பண் -.]

ஒப்பந்தமானகா
ணி

 
 ஒப்பந்தமானகாணி oppandamāṉakāṇi, ெப. (n.)

   வரிெயா ங்  ெசய்யப்பட்ட நிலம் ( ன்.);; land for which the tax or tithe has been commuted into a lump sum by 
agreement (ெச.அக.);.

     [ஒப்பந்தம் + ஆன + காணி.]

ஒப்பம்

ஒப்பம்1 oppam, ெப. (n.)

   1. ஒப்  ( ன்.);; parallel, comparison, resemblance.

   2. ஒ தன்ைம; unchangeabi- lity, oneness,

     "ஒப்பமா ரண்டற்ெறான்றாய்" (ைகவல்ய தத் வ .28);.

   3. சமம் ( ன்.);; levelness.

   4. ெம  ( றநா.147,7,உைர.);; gloss, polish.

   5. ஒப்பைன (க த். 117,1, உைர.);; ornamentation, make-up. (ெச. அக.);.

   ம. ஒப்பம்;   க. ஒப்ப;   ேகாத. ஒப்;    ட. உப்;    ட. ஒப்ப;    . ஒப் ;   ெத. ஒப் ;   பர.் ஒ ப்; . ஒக்னா.

     [ஒப்  → ஒப்பம்.]

 ஒப்பம்2 oppam, ெப. (n.)

   1. ைகெயாப்பம்; signature

   2. கட்டைள (யாழ்ப்);; writ, summons, citation, order

   3. ஆைண ஓைல (அ கார பத் ரம்); (யாழ்ப்);; written grant of privileges or honours;

 sanad. (ெச.அக.);. [ஒப்  → ஒப்பம்.]

ஒப்ப

ஒப்ப 1 oppamiḍudal,    18.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. சமமாக் தல்; to smoothen, level, make even.

   2. மணி த யன லக் தல் ( றநா.147,7);; to polish, as a gem.

   3. ஒப்பைன ெசய்தல் (அலங்கரித்தல்);; to ornament. 

ெபான்னிேல நீலமணிைய அ த் ப்ேபணி ஒப்ப ட்டாற் ேபான்ற (க த்.117,உைர.); (ெச.அக.);.

ம. ஒப்ப க.

     [ஒப்பம் + இ .]

 ஒப்ப 2 oppamiḍudal,    18.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ைகெயாப்ப தல்; to subscribe one's name to.

   2. ஆைண ஓைல (அ கார பத் ரங்); ெகா த்தல்; to grant a certificate of privileges or honours;

 to grant a diploma or sanad. (ெச.அக.);.

     [ஒப்பம் + இ .]
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ஒப்பரக்காரன்

 
 ஒப்பரக்காரன் opparakkāraṉ, ெப. (n.)

ஒப் ர க் காரன் பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

ஒப்பரா

 
 ஒப்பரா  opparāvi, ெப. (n.)

    லாக்ேகால் ெசய்ேவான் ( ன்.);; one who makes balance. (ெச.அக.);.

     [ஒப்  + அரா  – ஒப்பரா .]

ஒப்பரா -தல்

ஒப்பரா -தல் opparāvudal,    9.ெச. . . (v.i.)

    ைல (தரா ); ெசய்தல் ( ன்.);; to make a balance.

     [ஒப்  + அரா  - ஒப்பரா  = ஒப்பாகத் ைலக்ேகாைல அரா ச ்சமன்ெசய்தல்.]

ஒப்பளைவ

ஒப்பளைவ oppaḷavai, ெப. (n.)

உவைமயளைவ (உபமானப் ரமாணம்.); ( . .அளைவ. 1); (Log.); ana-

 logy (ெச.அக.);.

     [ஒப்  + அளைவ.]

ஒப்பன்

ஒப்பன் oppaṉ, ெப. (n.)

   ெம டப்பட்ட ; that which has been burnished.

     "ஒப்பன் க்ைகக் காைற... ஒப்பன் வ க்காைற" (S.l.l.ii.7);. (ெச.அக.);.

     [ஒப்  → ஒப்பன் (ேவ.க.112); ஒப்  = ெசப்பம், அழ .]

ஒப்பைன

ஒப்பைன oppaṉai, ெப. (n.)

   1. உவைம; simile, comparison.

   2. சான்  (சாட் யம்);; proof, evidence.

   3. ேமற்ேகாள். எ த் க்காட்  ( ட்டாந்தம்);; instance, example, parallel.

   4. ேபா  (பாவைன.); ( ன்.);; likeness, effigy.

   5. சமம்; levelness, evenness (W.);.

   6. அழ ; adornment, decoration, beautification.

     "வ ைவ ெயாப்பைன ெசய்தவா " (பாரத இந் ர.26);. (ெச.அக.);.

ம. ஒப்பன.

     [ஒ → ஒப்  → ஒப்பைன. (ேவ.க.112);.]

ஒப்பைன காட் -
தல்

ஒப்பைன காட் -தல் oppaṉaikāṭṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   1. ஒப் க் காட் தல்; to exhibit a likeness, by drawing

 a picture or by making a bust.

   2. ேமற்ேகாள் காட் தல் ( ன்.);; to adduce an illustration or parallel. (ெச.அக.);.

     [ஒப்பைன + காட் .]

ஒப்பா-தல்

ஒப்பா-தல் oppātal,    6.ெச. . . (v.i.)

   1. உவைமயாதல்; to be similar.

   2. ேநராதல்; to equal. (ெச.அக.);. 

     [ஒப்  + ஆ( );தல் - ஒப்பாதல்.]

ஒப்பாக் -தல்
ஒப்பாக் -தல் oppākkudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   இைண யாக் தல், சமனாக் தல்; to make equal, level. [ஒப்  + ஆக் .]
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ஒப்பாசாரக்காரன்

ஒப்பாசாரக்காரன் oppācārakkāraṉ, ெப. (n.)

   1. ஒப் க் ப் பழக்கவழக்கங்கைளக் கைட ப்பவன்; one who conforms merely to external rites or usage.

   2. மாயக்காரன்; hypocrite, dissembler.

     [ஒப்  + ஆசாரம் + காரன். Skt. {}]

ஒப்பாசாரம்

ஒப்பாசாரம் oppācāram, ெப. (n.)

   1. உடன்ப க்ைக; agreement, covenant. 

அவ க் ம் உனக் ம் ஒப்பாசார ெமன்ன?

   2. ஒத்த ஒ க்கம்; conformity, proper conduct.

   3. ஏய்ப்  ( ன்.);; hypocrisy.

   4. கண் ங் காணாத  ேபா க்ைக (யாழ்ப்);; winking at an act, connivance.

   5.  றெவா க்கம்; formal, external conduct (ெச.அக.);.

     [ஒப்  +ஆசாரம் Skt. {}.]

ஒப்பாரி

ஒப்பாரி1 oppārittal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒத்தல்; to resemble, look like.

     "ெபான்ைன ெயாப்பாரித் " (ேதவா.1.200,10);. (ெச.அக.);.

     [ஒப்  + ஆரி - ஒப்பாரி. ஆரி = ெபா ந் . ஆரித்தல் = ெபா த்தல், ெசய்தல்.]

 ஒப்பாரி2 oppāri, ெப. (n.)

   1. ஒப் ; equal.

     "அவரன்ன ஒப்பாரி" ( றள், 1071);.

   2. ேபா ; pretence, hoax, imposture.

     "நா  ெமாப்பாரியாய்வந்த த் ற க்  நன்ைம பலேவ ெசய் வார"் (அறப்.சத.30);. (ெச.அக.);.

   க. ஒப்பாரி;ெத. ஒப்பாரி.

     [ஒ – ஒப்  → ஒப்பாரி. (ேவ.க.112);.]

 ஒப்பாரி3 oppāri, ெப. (n.)

   அ ைகப்பாட் ; lamentation by women making doleful reference to the personal appearance and good qualities of the 
deceased.

     "மகேன ெயன்ெறாப்பாரி ெசான்னாள்" (இராமநா. த்த.81);. (ெச.அக.);.

ம. ஒப்பாரி.

ஒப்பாரிக்காரன்

 
 ஒப்பாரிக்காரன் oppārikkāraṉ, ெப. (n.)

   இறந்தவ க்  ஒப்பா த்தல் பற்  ெந ங் ய உற ன னாக ம க்கப்ப பவன் ( ன்.);; one 
regarded as a near relative because of his resemblance to a deceased member of the family.

     [ஒப்பாரி = ஒத்த இயல் . ஒப் ைம, ஒப்பாரி + காரன்.]
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ஒப் தம்

ஒப் தம் oppidam, ெப. (n.)

   1. ெபா த்தமா க்ைக; acceptability, propriety.

   2. சமம்; smoothness, levelness.

   3. ேநரை்மயா க்ைக; fairness, justice, equity. (ெச. அக.);.

ெத. ஒப் த .

     [ஒப்  → ஒப் தம். (ேவ.க.112);.]

ஒப் ல்ேபா

 
 ஒப் ல்ேபா  oppilpōli, ெப. (n.)

ஒப் ைமப் ெபா  ைளக் காட்டாத, ேபால் என் ம் இைடசெ்சால்

 the particle of comparison, {}, used as a mere expletive without indicating any compari-

 son as in அவன் இங்  வந்தான் ேபா ம் (உ.வ.); (ெச.அக.);.

     [ஒப்  + இல் + ேபா .]

ஒப் ன் த்தல்

ஒப் ன் த்தல் oppiṉmuḍittal, ெப. (n.)

   ஒன்றன  லக்கணத்ைத அ ேபான்ற ேவெறான்றற் ம்  ெசய்தலா ய உத்  (நன்.14);;     [ஒப்  + 
இன் +  த்தல்.]

ஒப் ன்ைம

ஒப் ன்ைம oppiṉmai, ெப. (n.)

   1. நிகரின்ைம; incomparableness, peerlessness, the quality of being unequalled or unparalleled.

   2. ேவ பா ; dissimilarity, variation (ெச.அக.);.

     [ஒப்  + இன்ைம.]

ஒப்

ஒப் 1 oppudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஏற் க்ெகாள் தல் (சம்ம த்தல்);; lo agree, accede to, assent, approve. (ெச.அக.);.

   ெத., க. ஒப் ; . ஒப் .

     [ஒல் → ஒப் .]

 ஒப் 2 oppu, ெப. (n.)

   1. ேபா ைக; likeness, similarity, resemblance.

     "உ ப்ெபாத்தன மக்கெளாப் பன்றால்" ( றள்.993);.

   2. அழ ; beauty, loveliness, grace.

     "ஒப் ைட ெயா வைன வ ய" (ேதவா. 474, 7);.

   3. கவனம்; attention, alertness.

     "ஒப்ெபா  ேகட்பெமன் ள்ளம் பற் ேய" ( வாலவா.42,13);.

   4. ஒ  தன்ைம; uniformity, oneness, consonance.

   5. ஏற் ைடய ; that which is fit, appropriate, proper.

     " ரத்்த யாத் ைரக் ச ்ெசல்ைக ெயாப்பல" ( க்கா ளத்.1,20);.

   6. உவைமயளைவ ( . .அளைவ.1);; analogy.

   7. உடன்பா ; consent, approval.

294

www.valluvarvallalarvattam.com 6669 of 19068.



ஒப் க்க

ஒப் க்க 1 oppukkaḻudal,    1.ெச. . . (v.i.)

   ேபா  யாக அ தல்; to lament the death of a person for the sake of convention.

     [ஒப்  +   + அ  - ஒப் க்க . ' ' - நான்கன் உ .]

 ஒப் க்க 2 oppukkaḻudal,    1.ெச. ன்றா . (v.t.)

   மனெமாவ்வாமற் ெசய்தல்; to perform a task without

 putting one's heart into it, to do a thing reluctantly. (ெச.அக.);.

     [ஒப்  +   + அ  - ஒப் க்க . ' ' - நான்கன் உ .]

ஒப் க்ெகா -த்தல்
ஒப் க்ெகா -த்தல் oppukkoḍuttal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒப் த்தல்; to deliver, hand over, make over. (ெச.அக.);. [ஒப்  + ெகா .]

ஒப் க்ெகாப்பாரம்

 
 ஒப் க்ெகாப்பாரம் oppukkoppāram, ெப. (n.)

    ந் ன ைரப் ேப தல் (இ.வ.);; entertainment of guests, hospitality. (ெச.அக.);.

     [ஒப் க்  + ஒப்பாரம் - ஒப் க்ெகாப்பாரம். ஒப் க்  =  ம் ம் அள க் . ஒப்பாரம் = ெசம்ைம, 
நிைற .]

ஒப் க்ெகாள்( )த
ல்

ஒப் க்ெகாள்( )தல் oppukkoḷḷudal,    7.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஏற் க் ெகாள் தல்; to take charge accept. 

அந்த ேவைலைய ஒப் க்ெகாண்டான்.

   2. மனத் க் ப் த்தல்; to be agreeable to, 

அந்தக் ழ க்  ஒன் ம் ஒப் க்ெகாள்ள ல்ைல ( ன்);.

   3. ஒத் க்ெகாள்  தல்; to admit, confess. (ெச.அக.);.

ெத. ஒப் ெகா .

     [ஒப்  + ெகாள்.]

ஒப் த் -தல்

ஒப் த் -தல் oppuguddudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைகெயாப்பம் இ தல்; to sign, to affix one's signature. (ேசரநா.);

ம. ஒப் த் க.

     [ஒப்  +  த் .  த் தல் = இ தல்.]

ஒப் சச்ரக்

 
 ஒப் சச்ரக்  oppuccarakku, ெப. (n.)

   அகப்படாசச்ரக் ற்  மாற்றாகத் ேதரந்்ெத க் ம் அக் ணம் வாய்ந்த ேவெறா  
ேபா சச்ரக் ; replacement of one drug or substance by another in place of a non-available drug-substitute. (சா.அக.);.

     [ஒப்  + சரக் .]

ஒப் தல்பற் ச் ட்

ஒப் தல்பற் ச் ட்  oppudalpaṟṟuccīṭṭu, ெப. (n.)

   1. ெசாத்ைத ைறமன்ற ஏலத் ல் எ த்தற் ப் பற் ச் ட் ;   2. அ ப் யைதப் ெபற் க் 
ெகாண்டதற் த் ம் வ ம் அஞ்சல் பற் ச் ட்  (இ.வ.);; postal acknowledgement receipt. (ெச.அக.);.

     [ஒப் தல் + பற்  +  ட் .]

ஒப் தல்ர

 
 ஒப் தல்ர  oppudalracīdu, ெப. (n.)

ஒப் தல் பற் ச ் ட்  பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.
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ஒப் ப்ெபா

 
 ஒப் ப்ெபா  oppupporuvu, ெப. (n.)

உவமப்ெபா  பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

ஒப் த்

ஒப் த்  oppumuttu, ெப. (n.)

   நல் வைமந்த த்  (S.l.l.ii,143);; well shaped pearl;

 pearl of a round, symmetrical shape. (ெச.அக.);.

     [ஒப்  +  த் .]

ஒப்

 
 ஒப்  oppumuṟi, ெப. (n.)

   ஒப் க்ெகாண்டைதக் க் ஞ் ட் ; deed of consent. (Pudu.insc.); (ெச.அக.);. ம. ஒப் ரி.

     [ஒப்  +  .]

ஒப் ைம

ஒப் ைம oppumai, ெப. (n.)

   சமம்; likeness, resemblance, similarity.

     "ஒப் ைம ேதான்றச ்ெசப் வ வைம" (தண் .29);. (ெச.அக.);.

     [ஒப்  → ஒப் ைம. 'ைம' - பண் ப்ெபயரீ .]

ஒப் ைமக் ட்டம்

ஒப் ைமக் ட்டம் oppumaikāṭṭam, ெப. (n.)

    கழ்த ம் இகழ்த ம் ஒன்ைற அதனி ம் க்க ேவெறான்ெறா  உவ க் ம் ஓரணி 
(தண் .78);;     (Rhet.); bringing together several objects which have an attribute in common among them for comparison, 
figure of speech in which an object is compared with several other objects to render the comparision effective and telling.

     [ஒப் ைம +  ட்டம்.]

ஒப் ெமா

 
 ஒப் ெமா  oppumoḻi, ெப. (n.)

   உடன்ப க்ைக ( ன்.);; agreement, covenant. (ெச.அக.);.

     [ஒப்  + ெமா .]

ஒப் ரவ -தல்

ஒப் ரவ -தல் oppuravaṟidal,    2.ெச. . . (v.i.)

   உலக நைடக்ேகற்ற பாங் கைளத் ெதரிதல் ( றள்.அ .22);; to know what is accepted by the world as proper, 
as in relation to gifts. (ெச.அக.);.

     [ஒப் ர  + அ -தல்.]

ஒப் ரவா-தல்

ஒப் ரவா-தல் oppuravātal,    6.ெச. . . (v.i.)

   அைம  தல் (chr.);; to be reconciled. (ெச.அக.);.

     [ஒப் ர  + ஆ( );தல் - ஒப் ரவாதல்.]

ஒப் ரவாக் -தல்

ஒப் ரவாக் -தல் oppuravākkudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   அைம  ெசய்தல் ( .2,ெகாரிந்.5,18);; to reco- ncile. (ெச.அக.);.

     [ஒப் ர  + ஆக் .]

ஒப் ரவா -
த்தல்

ஒப் ரவா -த்தல் oppuravāyiruttal,    3.ெச. . . (v.i.)

   நல டனி த்தல் ( ன்.);; to be fairly well in health or circumstances. (ெச.அக.);.

     [ஒப் ர  + ஆய் + இ .]
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ஒப் ர

ஒப் ர  oppuravu, ெப. (n.)

   1. ஒற் ைம; agreement, union.

   2. ஒத் ப்ேபா ம் ெமல் யல் , சமன்; smoothness, levelness, evenness.

   3. உலகப் ெபா  ஒ கலா ; custom, usage, duties enjoined by long established custom, caste rules.

     "ஒப் ரெவா " (ஆத் .);.

   4. உலகநன்ைம; philanthropy.

     "ஓ ரக்்ேக டம்பளித்தா ெலாப் ர ங் ெகன்னா ம்" (ெப ந்ெதா.188);, (ெச.அக.);.

ஒப்  + ஊர ்– ஒப் ர ்→ ஒப் ர . ( . .67);.

ம. ஒப் ர .

     [ஒப்  → ஒப் ர .]

ஒப் ர க்காரன்

ஒப் ர க்காரன் oppuravukkāraṉ, ெப. (n.)

   1.  ல மகன்; clansman.

   2. பங்காளி (இ.வ..);; relative, he

 that has an equal share with others in inheritance;

 co-parcener. (ெச.அக.);.

     [ஒப் ர  + காரன்.]

ஒப் வைம

 
 ஒப் வைம oppuvamai, ெப. (n.)

   அணிவைக  ெளான் ; ornament. (ெச.அக.);.

     [ஒப்  + உவைம.]

ஒப் -த்தல்

ஒப் -த்தல் oppuvittal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஏற் ம் ப  ேசரத்்தல்; to surrender, deliver, consign, hand over.

     "அன்ைனபால் ைனேயைன ெயாப் த் " (தா .சச் தா.9);.

   2. ெமய்ப் த்தல்; to prove, demo- nstrate.

   3. எ த் க்காட் த் த தல்; to illustrate.

   4. கடன்சாட் தல் ( ன்.);; to transfer, as a debt. (ெச.அக.);.

     [ஒப்  → ஒப் .]

ஒப் ண்

ஒப் ண் oppūṇ, ெப. (n.)

    ற டன் ஒத்த பட்ட ; sharing pleasure along with others;

 experiencing a thing in common with others instead of solely by oneself.

     "ஒப் ண் உண்ணமாட்டாேத" ( வசன.83); (ெச.அக.);.

     [ஒப்  + ஊண் - ஒப் ண். ( ப் ப் ெபா ளாக ஒத்த பட்ட ைவக் த்த .]

ஒப்ேபாைல

ஒப்ேபாைல oppōlai, ெப. (n.)

   உடன்ப க்ைகச ் ட் ; deed of agreement, contract.

     "ஒப்ேபாைல எ க் ெகாண்  ...  ர த் ம் மகாசனங்கள்" ( வ சம.58);. (ெச.அக.);.

ம. ஒப்ேபால.

     [ஒப்  + ஓைல.]
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ஒப்ேபான்

 
 ஒப்ேபான் oppōṉ, ெப. (n.)

   ஒத்தவன்; one who is equal to.

ம. ஒப்ேபான். [ஒப்பான் → ஒப்ேபான்.]

ஒம்மல்

 
 ஒம்மல் ommal, ெப. (n.)

   ஊரப்்ேபச் ; rumour. (Loc.); (ெச.அக.);.

     [ஓம் → ஒம்மல்.]

ஒம்ெமனல்

ஒம்ெமனல் ommeṉal, ெப. (n.)

   ஒ க் ப் ; onom. expr. of the sound of a ball that is tossed about

     "ஒம்ெமன்பந் ம்" (ப ெனா. ைட. ம்.1, வரி.39); (ெச.அக.);.

     [ஒம் + எனல். 'ஒம்' = ஒ க் ப்  இைடசெ்சால்]

ஒைம

 
 ஒைம omai, ெப. (n.)

   மா (மைல.);; mango. (ெச.அக.);.

     [மா → மாம் → ஆம் → ஒம் → ஒைம.]

ஒய்

ஒய்1 oytal,    2.ெச ன்றா . (v.t.)

   1. ெபய்தல், ஊற் தல்; to pour.

   2. இ தல்; to put, keep.

     [உள் → ஒள் → ஒய்.]

 ஒய்2 oytal,    2.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. இ த்தல்; to drag along, as flood.

     "கன் கா ெலாய் ங் க ஞ்  நீத்தம்" (அகநா.68);.

   2. ெச த் தல்; to launch, as a boat;

 to send forth.

     "ஒய் நீரவ் க்க ம் ம்" (ப ற் ப்.87,4);.

   3. ெகா த்தல்; to give.

     "வளராப் பாரப்் ற் கல் ைர ெயாய் ம்" (நற்.356);.

   4. ேபாக்  தல்; to wipe out efface.

     "ஒய்யா ைனப்பய ண் ங்காைல" ( லப்.14,33);.

     [உய் → ஒய்.]

 ஒய்3 oytal,    2.ெச. . . (v.i.)

ஒய்யல்

ஒய்யல் oyyal, ெப. (n.)

   1. ெச த் ைக ( ங்.);; forwarding.

   2. ெகா க்ைக; giving. (ெச.அக.);.

     [உய் → ஒய் → ஒய்யல்.]
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ஒய்யாரக்காரன்

 
 ஒய்யாரக்காரன் oyyārakkāraṉ, ெப. (n.)

   ஆரவார (ஆடம்பர);  ள்ளவன்; fop, dandy. (ெச.அக.);.

   க. ஒய்யாரகார;ெத. ஒய்யார கா .

     [ஒய் → ஒய்யாரம் + காரன்.]

ஒய்யாரக்ெகாண்
ைட

 
 ஒய்யாரக்ெகாண்ைட oyyārakkoṇṭai, ெப. (n.)

   அழ காக (அலங்காரமாக);  க் ம் ம ர் ; tuft of hair gracefully tied up.

     "ஒய்யாரக் ெகாண்ைடயாம் தாழம்  வாம். உள்ேள க் மாம் ஈ ம் ேப ம்" (ெச.அக.);.

     [ஒய்யாரம் + ெகாண்ைட.]

ஒய்யாரநைட

ஒய்யாரநைட oyyāranaḍai, ெப. (n.)

   1. அழகான நைட; graceful gait.

   2.  க்  நைட; affected giat. (ெச.அக.); [ஒய்யாரம் + நைட.]

ஒய்யாரம்

ஒய்யாரம் oyyāram, ெப. (n.)

   1. ம ழ்வான நிைல; gracefulness of movement, elegant bearing.

     "ஒய்யார மாக நடந் " ( ற்றா. ற.16,3);.

   2. ஆரவாரம் (ஆடம் பரம்.); ( ன்.);; affection, foppery. (ெச.அக.);.

   ம. ஒய்யாரம்;   க. ஒய்யார;    . ஒய்யார;ெத. ஒய்யார  Skt. {}.

     [ஒய் → ஒய்யாரம்.]

ஒய்ெயன

ஒய்ெயன1 oyyeṉa,     . .எ. (adv.)  ைரவாக; quickly.

     "ஒய்ெயன வாங்ேக ெய த்தனன்" (க த்.37);

     [ஒய் + என.]

 ஒய்ெயன2 oyyeṉa,     . .எ. (adv.) ெமல்ல; slowly. (ெச. அக.).

. அயா.

     [ஒய் + என.]

ஒ ல்

ஒ ல் oyil, ெப. (n.)

   1. ஒய்யாரம்; grace of form, posture or movement.

     " க் ேல ெச ம் ஒ லாேல" ( ப் .158);.

   2. ஒ வைகக் த்  (இ.வ.);; dancing of persons on festival occasions by moving round and round in a circle to the 
accompaniment of a song, bowing to the ground and waving little towels or handkerchiefs. (ெச. அக.);.

   ெத. ெகாய , ஒய்யார ;க. ஒய்யார.

     [ஒய் + இல் - ஒ ல் (வைளந்தா ம் ஆட்டம்);.]

ஒ ல்வண்

ஒ ல்வண்  oyilvaṇṭi, ெப. (n.)

   ம ழ்வான பயணத் ற்ேகற்ற வண் ; carriage for a pleasant outing.

     "சரீர ேநாய்ேபாம் ... ஒ ல் வண்  ேய வாரக்்ெகன் ேறார"் (பதாரத்்த.1455); (ெச.அக.);.

ெத. ெகாய  பண் .

     [ஒ ல் + வண் .]
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ஒ ற் ம்

ஒ ற் ம்  oyiṟkummi, ெப. (n.)

   1. ஒ லாட்டத் ப் பா ம் பாட் ; song sung in oyil.  கர ்ஒ ற் ம் .

   2. ஒ ல்2 பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

     [ஒ ல் +  ம் .]

ஒ ன்மரம்

 
 ஒ ன்மரம் oyiṉmaram, ெப. (n.)

   ெதா மரம்; pillory, stacks. 

ஒ ன்மரத் ேல மாட் னான் ( ன்.);. (ெச. அக.);.

     [உய் → ஒய் + இன் - ஒ ன் + மரம் - ஒ ன்மரம்.]

ஒரட் க்ைக

 
 ஒரட் க்ைக oraṭṭukkai, ெப. (n.)

   இடக்ைக (இ.வ.);; left hand.

     [உரட்  → ஒரட்  + ைக.]

ஒரைண

ஒரைண oraṇai, ெப. (n.)

   இரடை்ட; pair.

     " க்ைகக் காைற ஒரைண" (S.I.l.ii,226); (ெச.அக.);.

     [ஒர ்+ இைண - ஓரிைண → ஒரைண.]

ஒராங்
ஒராங்  orāṅgu,  . .எ. (adv.) ஒராங்  பாரக்்க;see {}.

     "மாந்த ெராராங் க் ைக மந்தல ம் சல்" (ப ற் ப்.31,2); (ெச.அக.);.

ஒரால்

ஒரால் orāl, ெப. (n.)

   நீங் ைக; withdrawing, receding.

     "ேவந்தர ்தார ந் ெதாரா ன்" (ப ற் ப்.23,17); (ெச. அக.);.

     [ஒ  → ஒ வல் → ஒரால்.]

ஒராெனா

ஒராெனா  orāṉoru,  .ெப.எ. (adj.)

   ஏேதா ஒன் ; a certain, some one at some point.

     "ஒரா ெனா நாளில்" ( பரம்.217.பன்னீ.); (ெச.அக.);.

     [ஓர ்→ ஓரான் → ஓராெனா .]

ஒரி-த்தல்

ஒரி-த்தல் orittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   ஒற் ைமயா த்தல் (யாழ்.அக.);; to be united, in harmony. (ெச.அக.);. [ஒர ்→ ஒரி → ஒரி-த்தல். 
(ேவ.க.106);.]
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ஒ

ஒ 1 oru,  .ெப.எ. (adj.)

   ஒன்  என்பதன் ெபய ெரசச்ம்; a or an;

 one, unique;

 special. ஒ  மகன். (ெச. அக.);.

   ம. ஒ ;   க. ஒர,் ஓர;்   ேகாத, ஒர;்    ட.  ர;்    ட. ஒரி, ஓர;்    . ஒர,் ஒ ;   ெத. ஒகட் , ஒண் ;   ேகாண். 
ஓர;்   ெகான். ஒர;்    . ேரா;    . ேரா;    . ஒர;்   மால். ஒர;் ரா. அ .

     [ஒன்  → ஓர ்→ ஒ .]

 ஒ 2 oru,  .ெப.எ. (adj.)

   ஒப்பற்ற,  றந்த; excellent.

     [ஒன்  → ஓர ்→ ஒ  → ஒ  (ஒன்ேற தனித் ச ் றப்பைட தல்);.]

 ஒ 3 oru, ெப. (n.)

   ெசம்ம  ( ங்.);; sheep.

     [உ  → ஒ  = ெசம்ம . (ெகா.வ.);.]

 ஒ 1 oru, ெப. (n.)

   ெநா  (அக.நி.);; instant, as the time measure of the snap of the finger.

     [ஒல் → ஒர ்→ ஓர ்→ ஓ .]

ஒ க்க

ஒ க்க orukka,  . .எ. (adv.)

   1. எப்ெபா ம்; ever, always.

     "காமெமா க்க ெவா தன்ைம நிற் ேமா" (பரிபா.6,72);.

   2. ஒவ்ெவான் க் ம்; or each. வாக் லத் க்  ஒ க்க ஓர ்அ  அவ க் க் ெகா த்தான் (இ.வ.);

   3. ஒ ைற, ஒன் ேபால்; once, like one. (ெச.அக.);.

     [ஒ க்  → ஒ க்க.]

ஒ க்க -த்தல்

ஒ க்க -த்தல் orukkaḍittal,    4.ெச. . . (v.i.)

ஒ க்களி-த்தல் பாரக்்க;see {}.

     "ஒ க்க தெ்தன்ன ெவாண்ணாேத" ( வ்.அமலனா .7.வ்யா.பக்.86); (ெச.அக.);.

     [ஒ க்களி → ஒ க்க .]

ஒ க்க -த்தல்

ஒ க்க -த்தல் orukkadu-,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   சம மாக நிைனத்தல்; to make no distinction, to consider equally.

     " க்க த் தான  ெமன் ைடச ் ந்ைத ம், ஒ க்க த் " ( வ். வாய்.8,6,2);. (ெச.அக.);.

     [ஒ க்  + அ .]
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ஒ க்கணி

ஒ க்கணி1 orukkaṇittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   ஒ  பக்கமாய்ச ்சாய்தல்; to lie on one side.

     "ஒ க்க ணித்ேதா மல்லாந்ேதா கண் வளரந்்த ற " ( வ்.  மாைல,23,வ்யா.81);.

     [ஒ க்களி → ஒ க்கணி.]

 ஒ க்கணி2 orukkaṇittal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒ சச்ரித்தல்; to shut partially, to set slantingly;

 to put sidewise;

 to leave ajar, as a door. கதைவ ஒ க்கணி (யாழ்ப்.);. (ெச.அக.);.

     [ஒ க்களி → ஒ க்கணி.]

ஒ க்கணிப்

 
 ஒ க்கணிப்  orukkaṇippu, ெப. (n.)

   ஒ  பக்கமாய்ச ்சாய்ைக (யாழ்ப்.);; lying or leaning on one side. (J.);. (ெச.அக.);.

     [ஒ க்களி →  க்கணி → ஒ க்கணிப் .]

ஒ க்கம்

ஒ க்கம் orukkam, ெப. (n.)

   1. மனெவா க்கம்; concentration of mind.

     "மனத்ைத ெயா க்  ெமா க்கத் ள்ேள" (ப ெனா. . ம்.24);.

   2. ஒ  தன்ைம; oneness, sameness.

     "ஒ க்கப் ெபயரா  ைரக்கப்ப ம்" (காரிைக. ஒ .6); (ெச.அக.);.

ம. ஒ க்கம்.

     [ஒ க்  → ஒ க்கம் (ேவ.க.106);.]

ஒ க்கல்

ஒ க்கல்1 orukkal, ெப. (n.)

   ஒர ்அமங்கலப்பண் (ஓர ்அப ரம்.); ( வாலவா.57,26);; dirge, defective note in music. (ெச.அக.);.

     [உ க்கல் → ஒ க்கல்.]

 ஒ க்கல்2 orukkal, ெப. (n.)

   அணியமாதல்; preparation, getting ready. (ேசரநா.);

ம. ஒ க்கல்.

     [ஒ க்  → ஒ க்கல்.]

ஒ க்களி-த்தல்

ஒ க்களி-த்தல் orukkaḷittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   ஒ  பக்கம் சாய்தல்; to lie on one side, to lean on one side. (ெச. அக.);.

     [ஒ க்  + உளி – ஒ க் ளி → ஒ க்களி.]

ஒ க்கால்

ஒ க்கால் orukkāl,  .எ. (adv.) ஒ கால் பாரக்்க;see {}.

     "ஒ க்கால ேதான் ம்" (பாரத.ப ன் ன்.111); (ெச. அக.);.

     [ஒ கால் + ஒ க்கால்.]

ஒ க்காளி

 
 ஒ க்காளி orukkāḷi, ெப. (n.)

   ஒேர ெகாடை்ட ைடய பனம்பழம்; palmyra fruit having a single seed. (Tinn.); (ெச.அக.);.

     [ஒ  + கா  – ஒ க்கா  → ஒ க்காளி. காழ் ெகாடை்ட கா  - ெகாடை்ட ைடய ./
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ஒ க் -தல்

ஒ க் -தல் orukkudal,    7.ெச. . . (v.i.)

   1. ஒன்  ேசரத்்தல்; to bring together, to gather. 

ஒ க் ன பண்டங்கைளக் ெகாண்  ேபா ன்றைம ( வக.60, உைர.);.

   2. அடக் தல்; to subdue, control.

     "மனத்ைத ெயா க்  ெமா க்கத் ள்ேள" (ப ெனா. ைட. ம்.24);.

   3. அ த்தல்; to kill, slay.

     "இன்ெறா க் ேன னித்தைன ரைர" (கம்பரா. ரமா.195); (ெச.அக.);.

ம. ஒ க் க.

     [ஒ  → ஒ க்  → ஒ க் -தல் (ேவ.க.106);.]

ஒ க் த்

 
 ஒ க் த்  orukkuttu, ெப. (n.)

   ஒ பக்கத் தைலவ , ஒற்ைறத் தைலவ ; headache on one side, migraine.

ம. ஒரிசெ்சனி, ஒரிசெ்சன்னி.

     [ஒ க்  +  த்  – ஒ க் க் த்  → ஒ க் த் .]

ஒ கட்ப வாய்

 
 ஒ கட்ப வாய் orugaṭpaguvāy, ெப. (n.)

   பைற வைக ( ங்.);; a kind of drum with one large face for beating. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + கண் + ப  + வாய்.]

ஒ கட்பைற

 
 ஒ கட்பைற orugaṭpaṟai, ெப. (n.)

ஒ கட்ப வாய் பாரக்்க ( ங்.);;see {}. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + கண் + பைற.]

ஒ கணக்

ஒ கணக்  orugaṇaggu, ெப. (n.)

   1. ஒேர ைற; uniform manner. 

ஒ  கணக்காய் நடந்  வ ற .

   2. நாட் க்ேகாடை்டச ்ெசட் மார ்ெசய் ம் ன்  ஆண் த் ெதாைல நாட்  வாணிகம் (இ.வ.);; a 
triennial trade carried on in a foreign country by an agent of a {}. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + கணக் .]

ஒ கைண

 
 ஒ கைண orugaṇai, ெப. (n.)

   ஒப்பற்ற அம் . (சங்.இலக்.ெசாற்.);; unique arrow.

     [ஒ  + கைண.]
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ஒ கால்

ஒ கால் orukāl,  .எ. (adv.)

   1. ஒ ைற ( வா லவா. ல்வர.3);; once.

   2. ஒ ேவைள; perhaps. 

ஒ கால் அ  நடக்கலாம்.

   3.  லேவைள; some times.

     "ஒ  கா ைமயாெளார ்பாக மாம்" (ேதவா.405,1);

     "ெபா ளற்றார ் ப்பர ்ஒ கால்" ( றள்.248);.

   ம. ஒரிக்கல்;   க. ஓரம்்ெம, ஓம்ெம;    ட. ஒம்ம;    . ஒம்மெம, ஒர;பர.் ஒெபாட்.

     [ஒ  + கால். கால் = ெபா ,  ைற.]

ஒ கா ல்நில்(ற்)-
த(ற)ல்

ஒ கா ல்நில்(ற்)-த(ற)ல் orukālilnilṟtaṟal,    14.ெச. . . (v.i.)

   உ யா த்தல்; to be firmly resolved;

 to be unflinching, a simile from an ascetic standing resolutely as one leg while doing penance. 

அைத க்க ஒ  கா ல் நிற் றான். (ெச.அக.);.

     [ஒ  + கால் + இல் + நில்.]

ஒ கா ம்

 
 ஒ கா ம் orukālum,     . .எ. (adv.) எந்தக் காலத்  ம்; at any time whatsoever, used with a negative, never. 

ஒ கா ம் நடவா . (ெச. அக.);.

     [ஒ  + கால் + உம்.]

ஒ காேல

 
 ஒ காேல orukālē,  . .எ. (adv.) 

   ஒேர ைற ல்; at once, at one stroke. 

ஒ காேலெயல்லாம் வாங் க. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + கால் + ஏ.]

ஒ ைட

ஒ ைட orugiḍai, ெப. (n.)

   1.  டந்த ைட; being bedridden, state of being unable to move from bed.

   2. ஒ பக்கமாய்ச ்சாய்ந்  ப க்ைக; lying on one side. 

ஒ ைடயாய்ப் ப த் க் டக் றான். (ெச.அக.);.

     [ஒ  +  ைட. ஒ  = ஒ பக்கம்.]

ஒ

 
 ஒ  oruguḍi, ெப. (n.)

   பங்காளி (யாழ்.அக.);; agnate. (ெச.அக.);.

     [ஒ  +  .]

ஒ ைழயவன்

ஒ ைழயவன் oruguḻaiyavaṉ, ெப. (n.)

   பலராமன்;{}, who wore a ring in only one of his ears.

     "ஒ ைழயவன் மார் ெலாண்டாரே்பா ெலாளி க" (க த்.105,11); (ெச.அக.);.

     [ஒ  +  ைழ + அவன்.]
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ஒ ைழெயா வ
ன்

ஒ ைழெயா வன் oruguḻaiyoruvaṉ, ெப. (n.)

ஒ  ைழயவன் (பரி.1.5); பாரக்்க;see {}.

     [ஒ  +  ைழ + ஒ வன்.]

ஒ

ஒ  oruguṟi,  . .எ. (adv.) 

   ஒ ைற; once.

     "ஒ  ேகட்ேபா னி காற் ேகட் ன்" (நன்.42); (ெச.அக.);.

     [ஒ  +  .]

ஒ ட்

 
 ஒ ட்  oruāṭṭu, ெப. (n.)

   ஒ ேசரக்்ைக; close union, compact. (ெச.அக.);.

     [ஒ  +  ட் .]

ஒ ைக

ஒ ைக1 orugai, ெப. (n.)

   1. கட் ன் இணக்கம்; united party.

   2. ஒ  கட் ; clique. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + ைக - ஒ ைக.]

 ஒ ைக2 orugai, ெப. (n.)

   ஒ  ஆள்; one person. 

ஆட்டத் ற்  ஒ  ைக ைற ற . (உ.வ.);.

     [ஒ  + ைக – ஒ ைக. 'ைக' -  ைனயா ெபயராய் ஆைளக் த்த .]

ஒ ைகபரிமா -
தல்

ஒ ைகபரிமா -தல் orugaibarimāṟudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   1.  ந் னர ்வரிைச ல் ஒ றமாகப் பரிமா  தல்; to serve food in one of two opposite rows at dinners.

   2. ஒ ைற பரிமா தல் ( ன்.);; to deal out one course at a feast. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + ைக + பரிமா .]

ஒ ைகபார்-த்தல்

ஒ ைகபார-்த்தல் orugaipārttal,    4.ெச. . . (v.i.)

   ெவல் ல ய தல்; to make a determined effort to win.

     "உனக்காசெ்சனக் காசெ்சன்ெறா  ைக பாராமல்" (இரா மநா. த்த.2); (ெச.அக.);.

     [ஒ  + ைக + பார.்]

ஒ ைகயா -
த்தல்

ஒ ைகயா -த்தல் orugaiyāyiruttal,    3.ெச. . . (v.i.)

   எ ரக்்கட் க் ப் பைகயாக ஒற் ைமயா த் தல்; to join hands as against a common enemy. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + ைக + ஆய் + இ .]

ஒ ைக ைளயா
-தல்

 
 ஒ ைக ைளயா -தல் orugaiviḷaiyāṭudal, ெச. . . (v.i.)

   எல்லா க் ம் ஒ ைறவர ஆ தல் ( ன்.);; to play one round of a game.

     [ஒ  + ைக +  ைளயா .]

ஒ ேகா ைடயார்

ஒ ேகா ைடயார ்oruāluḍaiyār, ெப. (n.)

   ஒ ேகா ைடய ற கள் (ஏகதண்  சந்நியா கள்.); (ெதால். ெபா ள்.625, உைர.);; a class of Brahman 
ascetics holding a single staff in hand. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + ேகால் + உைடயார.்]
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ஒ ங்கைணயாக

 
 ஒ ங்கைணயாக oruṅgaṇaiyāka,  .எ. (adv.) 

   ஒேர ேநரத் ல், அேத ேநரத் ல்; simultaneously.

     [ஒ ங்  + அைணயாக.]

ஒ ங்க -தல்

ஒ ங்க -தல் oruṅgaviḍudal,    18.ெச. ன்றா . (v.t.)

   பலவற்ைற ஒன் ேசரத்்தல்; to bring together, unite.

     "அவற்ைற ெயா ங்க ட் " ( வ். ெந ந். 17.வ்யா.134); (ெச. அக.);.

     [ஒ ங்  →. ஒ ங்க +  .]

ஒ ங் யலணி
ஒ ங் யலணி oruṅgiyalaṇi, ெப. (n.)

    ணரந்ிைல யணி. ( ரேசா.அல.13);;     [ஒ ங்  + இயல் + அணி.]

ஒ ங்

ஒ ங் 1 oruṅgudal,    7.ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ ப யா தல்; to be concentrated;

 to have a singleness of aim of purpose.

     "நினதா ெளா ங்கப் த் " ( வ்.  வாய்.5.8.8);.

   2. ஒன் தல்; to join together.

     "ம த்  ம் னற் ைற வ மா ச ்ெசவ்  ெனா ங் " (கந்த . ரனர .11);.

   3. ஒ ங் தல்; to sink, decline, to become reduced.

     "உரெமா ங்

ய ... வா ய  மார் ' (கம்பரா. த்த.மந் .90);.

   4. அ தல்; to be ruined, to perish.

     "நமெரல்ேலா  ெமா ங் னர"் ( ரேபாத.38,1);.

   க. ஒர் ;ம. ஒ ங் .

     [ஒல் → ஒ ங்  → ஒ ங் தல். ஒ ங்  → ஒ ங்  = அ தல்.]

 ஒ ங் 2 oruṅgu,  . .எ. (adv.).

   1.  ம்; altogether.

     " ணிப்பதக்ெகன் ெறா ங் ெகாப்பக் ெகாண்டானாம்" (நால .387);.

ஒ ங்ேக

ஒ ங்ேக oruṅā,  .எ. (adv.)

   1.  ம்; thoroughly, fully.

   2. ஒ ேசர; to the fullest extent or measure.

     "நம்ேம ெலா ங்ேக றழ ைவத்தார"் ( வ்.இயற்.  த்.45); (ெச.அக.);.

     [ஒ ங்  + ஏ.]
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ஒ சச்ரி

ஒ சச்ரி1 oruccaridal,    4.ெச. . . (v.i.)

   ஒ  பக்க மாய்ச ்சாய்தல்; to lean or one side.

     [ஒ  + சரி.]

 ஒ சச்ரி2 oruccarittal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒ  பக்கமாய்ச ்சாய்த்தல்; to shut partially, as a door.

     "கதைவ ஒ சச்ரித் " (ஈ .10,8,3);.

     [ஒ  + சரி.]

ஒ சச்ாய்-த்தல்

ஒ சச்ாய்-த்தல் oruccāyttal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒ பக்கஞ் சாய்த்தல்; to tilt to one side, to shut partially, as a door. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + சாய்.]

ஒ சச்ாய்

 
 ஒ சச்ாய்  oruccāyvu, ெப. (n.)

   ஒ றமாகச ்சாய்ைக; leaning on one side. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + சாய் .]

ஒ சந்

ஒ சந்  orusandi, ெப. (n.)

   ஒ  நாைளக்  ஒ ைற மட் ம் உண  ெகாள் ம் ேநான் ; vow of taking only one meal in a day.

     "நாய  யாெதா சந் " (தண்டைல.23); (ெச.அக.);.

ம வ. ஒ ெபா .

     [ஒ  + சந்  – ஒ சந் . சாந்  → சந்  =  ழா, ேநான் .]

ஒ சாய்

ஒ சாய்  orucāyvu, ெப. (n.)

   1. ஒ தைல, ஓரம் (படச்பாதம்.);; leaning to one side, partiality –  . .எ. (adv.);

   1. ஒ க்க (யாழ்ப்.);; altogether.

   2. இைட டா மல் ( ன்.);; continuously. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + சாய் .]

ஒ சாயல்

 
 ஒ சாயல்_, ெப. (n.)

   உ ெவாப் ; likeness, having the same features, resemblance. 

இக் ழந்ைத  தந்ைதேயா ெடா சாயலாக இ க் ற . (ெச.அக.);.

     [ஒ  + சாயல் - ஒ சாயல் = ஒ த்த வ வைமப் .]

ஒ சார்

ஒ சார ்orucār, ெப. (n.)

   1. ஒ பக்கம்; one side.

     "ஒ சா ர யாரப்்ப" ( றநா.115,1);.

   2. ஒ  (கட் ); சார் ; one party.

   3. ஒ தைல; partiality. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + சார.்]
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ஒ சார்

 
 ஒ சார்  orucārpu, ெப. (n.)

ஒ சார ்பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

ஒ சாரா ரியர்

 
 ஒ சாரா ரியர ்orucārāciriyar, ெப. (n.)

   ஆ ரிய ள் ஒ  ெகாள்ைக னர;் authors or commentators belo- nging to one particular school of thought. 
(ெச.அக.);.

     [ஒ  + சார ்+ ஆ ரியர.்]

ஒ சாரார்

ஒ சாரார ்orucārār, ெப. (n.)

   ஒ  பக்கத்தவர;் persons on one side;

 those belonging to one party.

     "அஞ் ன ராரத்்தா ெரா சாரார"் (காரிைக.ெசய்.6,உைர.);.

   2.  லர;் some. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + சாரார.்]

ஒ சா -தல்

ஒ சா -தல் orucāluḻudal,    1. ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒ ைற உ தல்; to turn once with the plough. (ெச. அக.);.

     [ஒ  + சால் + உ .]

ஒ சாைலமாணா
க்கர்

ஒ சாைலமாணாக்கர ்orucālaimāṇākkar, ெப. (n.)

   ஒ பள்ளி ற் ப த்த மாணாக்கர ்(ெதால்.ெபா ள்.666,உைர.பக்.653);; pupils of the same school, 
schoolmates. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + சாைல + மாணாக்கர.்]

ஒ ம் ப் ைக
ைல

 
 ஒ ம் ப் ைக ைல orusimbuppugaiyilai, ெப. (n.)

    ைக ைல ந க்  (யாழ்ப்.);; small bit of tobacco. single leaf of tobacco (ெச.அக.);.

     [ஒ  +  ம்  +  ைக ைல.]

ஒ

ஒ  orusiṟidu, ெப. (n.)

   அற்பம்; a little.

     "உய்த் ணரந்்  நீரேர ெயா ணரவ்ார"் (கந்த . ரனைமச.்129); (ெச.அக.);.

     [  +   -   -  .]

ஒ ைற

ஒ ைற orusiṟai, ெப. (n.)

   1. ஒ பக்கம்; one side;

     "ேகா  ெலா ைறத் தங் " (ெபா ந.90);.

   2. ேவ  டம் ( ங்.);; separate place.

   3. ஒ  ப ; one part or portion.

     "இ வர ் ற் ெமா ைற ெதாடங் " (நன்.8); (ெச.அக.);.

     [ஒ  +  ைற.]

ஒ ைறநிைல

ஒ ைறநிைல orusiṟainilai,    ெப. (n) ெசால்லப்பட்ட ெபா ள் ஒ வ நிற்கப் பாடலைமந் ள்ள ைற 
(இைற.56,உைர.பக்கம்.194); style of verse whose composition follows the sequence of the events narrated. (ெச.அக.).

     [ஒ ைற + நிைல.]
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ஒ ரானவன்

 
 ஒ ரானவன் orucīrāṉavaṉ, ெப. (n.)

   ஒேர தன்ைம யாக இ ப்பவன் ( ன்.);; one who maintains a uniform character, he who has moderation of temper. 
(ெச.அக.);.

     [ஒ  +  ர ்+ ஆனவன்.]

ஒ டர்

 
 ஒ டர ்orusuḍar, ெப. (n.)

   க ரவன்; sun.

     [ஒ  +  டர.் ஒ  = ஒப்பற்ற, தனித ்தன்ைம வாய்ந்த.]

ஒ ேசர

 
 ஒ ேசர orucēra,  . .எ. (adv.) 

   ஒ க்க; entirely, completely. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + ேசர.]

ஒ ெசால்

ஒ ெசால் orusol, ெப. (n.)

   1. உ செ்சால்; word of assurance.

     "அவர ்ெசால் ய ெசால்ெலா  ெசால்லன் ேறா" (கம்பரா. கப்.15);.

   2. பலெசால்லா ந் ம் ஒ  ெசான்னீரை்மப்பட்ட  ( வக.190,உைர.);; expression which while consisting of 
two or more words connotes but a single idea. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + ெசால்.]

ஒ ெசால் க்கா

ஒ ெசால் க்கா  orusolviḻukkāṭu, ெப. (n.)

   யாெதா  ெபா ன் த் ெதாடரியத் ல் வழங் ம் ெசால் ( வக.1886, உைர.);; superfluous, expletive 
word in a sentance. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + ெசால் +  க்கா .  க்கா  =  தல், வழங் தல்.]

ஒ ெசாற்பல்ெபா
ள்

 
 ஒ ெசாற்பல்ெபா ள் orusoṟpalporuḷ, ெப. (n.)

   ஒ  ெசால் க் ரிய பல ெப ள்கள் ( ங்.);; different meanings of the same word. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + ெசால் + பல் + ெபா ள்.]

ஒ ெசான்னீர்ைம

ஒ ெசான்னீரை்ம orusoṉṉīrmai, ெப. (n.)

   ெசாற்கள் இைணந்  ஒ  ெபா ேள த ந்தன்ைம ( றநா.206, உைர.);; nature of the compound word which 
expressess a single idea. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + ெசால் + நீரை்ம.]

ஒ ஞார்

ஒ ஞார ்oruñār, ெப. (n.)

   பண்ைடக்காலத்  வழங் ய ஓர ்அள ப் ெபயர ்(ெதால்.எ த்.170,உைர.);; ancient measure. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + ஞார.்]

ஒ ஞான்

ஒ ஞான்  oruñāṉṟu, ெப. (n.)

   ஒ நாள்; one day,

     "ஒ  ஞான்  வந்தாைன" (க .37-14); (சங். இலக். ெசாற்.);.

     [ஒ  + ஞான் .]
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ஒ த்தல்

ஒ த்தல் oruttal, ெப. (n.)

   ஒ சார ் லங் ன் ஆண் ெபயர;் male of certain animals, viz., 

ல்வாய்,  , உைழ. மைர, கவரி, கராம். யாைன, பன் , எ ைம. (ெதால்.ெபா ள்.590,591,592); 
(ெச.அக.);.

     [ஓர ்→ ஓரி → ஒ -த்தல்.]

ஒ த்தைல

ஒ த்தைல oruttalai, ெப. (n.)

   ஒ பக்கம்; one side.

     "ஒ த்தைலப்பரத் ெதா த்தைல பங் ர் " (கம் பரா.அேயாத்.மந்.66); (ெச. அக.);.

     [ஒ  + தைல. தைல = ப  பக்கம்.]

ஒ த்தைலேநா

ஒ த்தைலேநா  oruttalainōvu, ெப. (n.)

ஒற்ைறத் தைலவ  பாரக்்க;see {}.

     "ஒ த்தைல ேநாவா டம்  ரத்தால் வ த்தமாம்" (பண .248);. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + தைல + ேநா .]

ஒ த்தைல

 
 ஒ த்தைல  oruttalaiyiḍi, ெப. (n.)

ஒற்ைறத் தைலவ  பாரக்்க;see {}. (ெச. அக.);.

     [ஒ  + தைல + இ . தைல = பக்கம், ப .]

ஒ த்தைலவ

 
 ஒ த்தைலவ  oruttalaivali, ெப. (n.)

ஒற்ைறத் தைலவ  பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

ம. ஒரிசெ்சனி, ஒ செ்சன்னி,

     [ஒ  + தைல + வ . தைல = பக்கம், ப .]

ஒ த்தளி-த்தல்

ஒ த்தளி-த்தல் oruttaḷittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   வய ற் ப ர ் வ ம் க ர ்பரிதல் (இ.வ.);; to shoot simultaneously, as ears of corn in a field. (Loc.); (ெச. 
அக.);.

     [ஒ  + தளிர ்- ஒ த்தளிர ்→ ஒ த்தளி.]

ஒ த்தன்

ஒ த்தன் oruttaṉ, ெப. (n.)

   1. ஒ வன்; a certain man.

     "வடெமா ேல வல்லா ெனா த்தன் வர ம்" (தா . த்தர.்கண.10);.

   2. ஒப்பற்றவன்; unique being;

 incomparable one.

     "ஒ த்தேன ன்ைன ேயால ட்டல " ( வாச.29,2); (ெச.அக.);.

   ம. ஒ த்தன்;   பட. ஒப் ;   க. {}. {};    . ஒரி, ஒரிேய;    .  ;    . ெராஅன் ;    க். ஒரத்்;மால். 
ஒரெ்த.

     [ஒன்  → ஒள் → ஒ  → ஒ  → ஒ வன் → ஒ த்தன் = பலரி ம் ேமம்பட்  ல த்தனித்  
ளங் பவன்.]
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ஒ த்

ஒ த்  orutti, ெப. (n.)

   ஒ ெபண்; a woman.

     "ஒ த் மகனாய்ப் றந் " ( வ். ப்பா.25); (ெச.அக.);. ம. ஒ த் ;

    . ஒர் ;   ெத. ஒர் ;    . ஒெராத;்   மால. ஒர் ;    . ஏராந்த, எெராந் ;க. ஒரெ்வ. {}.

     [ஒ  → ஒ த் .]

ஒ த்

ஒ த்  oruttu, ெப. (n.)

   மனெவா ைமப்பா ; conce- ntration of mind.

     "ஒன்  ெசால்  ெயா த் னி னிற்  லாத ேவாைரவர"் ( வ். வாய்.7,1,7); (ெச.அக.);.

     [ஒ  → ஒ த்  (ஒ ப் ); (ேவ.க.106);.]

ஒ தந்ைத 
ன்றமகள்

ஒ தந்ைத ன்றமகள் orudandaiyīṉṟamagaḷ, ெப. (n.)

   தந்ைத ன் மைன ய ள் ஒ த் க் ப் றந்த மகள்; daughter of one of the wives of the father.

     "அந் வற்  ஒ தந்ைத ன்றமகள் ெபாைற ன் ெப ந்ேத  ன்றமகன்" (ப ற் ப்.7,ப க.);.

     [ஒ  + தந்ைத + ஈன்ற + மகள்.]

ப ற் ப்பத் ல் ெசல்வக்க ங்ேகா வா யாதைன அந் வ க் ப் ெபாைறயன் ெப ந்ேத ன்ற 
மகன் எனக் ப் ம் ேபா , அவன் தாைய 'ஒ  தந்ைத ன்ற மகள்' என்  க லர ் ப் றார.் 
அந் வனின் மாமனார ்ஒ  தந்ைத எனப்ப  றார.்

இைடயறாப் ேபாரக்ளால் இைளஞர ்எண்ணிலார ்ம த ன் மகளிர ்எண்ணிக்ைக ந்த காலத் ல் 
ஒ  ஆண், ெபண்கள் பலைர மணந்  ெகாள் ம் வழக்கம் வளரந்்தேபா , மைன  யர ்பலரக்் ம் 

றந்த ழந்ைதகள் ஒ  தாய்ப் ள்ைளகள் (உடன்வ ற் ப் றந்ேதார)்; எனக் ற யாத ழல் 
உண்டானதால் ஒ தந்ைத மக்கள் என ேவ ப த்  அைழக் கப்பட்டனர.் இ  ஐந் ைண மரபா ய 
அன் ெக  த ழ் மர க் ரிய இல்லற வாழ்க்ைகக்  அப்பாற்பட்ட ெப ந் ைண ெயா க்கம். 
இதைன வடநாட் மர  என்பர.் தயாத க் ப் பட்டத்தர யர ் வரின் வ ற் ப் றந்த இராமன் 

தலா ேனார ்ஒ  தந்ைத மக்கள். பாஞ்சா  பாண்டவரக்ளா ய கணவர ்பலரக்் ப் ெபற்ற 
ள்ைளகள் ஒ  தா ன்ற மக்கள், பல்கணவ மணம், பல் மைன யர ்மணம் ெப ந்  ைணக் ரிய 

ஒ கலாெறனக் க யப்பட்டைவ.

ெபண்களின் கற் க் த் ெதய்வத்தன்ைம ட் ப் ெப ைமப்ப த் ய த ழ்ப் பண்பாட் ல் பல்கணவர ்
மணம் உட் க ய ல்ைல. ஆதலால் ஒ  தா ன்ற மக்கள் என் ம் ெசால்லாட்  ேதான்ற ல்ைல.

ஒ தமர்க்கலயம்

 
 ஒ தமரக்்கலயம் orudamarkkalayam, ெப. (n.)

   அ  ல் ஒேர ைளைற ட்ட மண் ைவ; small earthen pot with a whole at the bottom used in the manufacture 
of medicated oils. (சா.அக.);

     [ஒ  + தமர ்+ கலயம்.  ள் →  ர ்→  ர ் தமர ்=  டப்பட்ட ைள.]

ஒ தரம்

ஒ தரம் orudaram, ெப. (n.)

   1. ஒ தடைவ; once.

   2. ஒேர ைற (யாழ்ப்.);; one and the same kind. (ெச.அக.);.

311

www.valluvarvallalarvattam.com 6686 of 19068.



ஒ தைல

ஒ தைல1 orudalai, ெப. (n.)

   ஒ  சார் ; one sidedness.

     "ஒ தைலயா னின்னா  காமம்" ( றள்.1196);.

     [ஒ  + தைல. தைல = பக்கம், ப .]

 ஒ தைல2 orudalai, ெப.(n.)

   உ ; positiveness. certainty,

     "ஒ தைல ரிைம ேவண் ம்" (ெதால்.ெபா ள்.225); ...

     "பாம்பாற் ேகாட்ப தல் ஒ தைல" ( றள்,890,பரி.உைரக் ப் ); (ெச.அக.);.

     [ஒ  + தைல. தைல =  ,  .]

ஒ தைலக்காமம்

ஒ தைலக்காமம் orudalaikkāmam, ெப. (n.)

   ஒ பக் கமான காதல்; onesided love, unreciprocated love.

     "ைகக் ைள ைடயெதா தைலக் காமம்" (நம் ய கப்.3); (ெச.அக.);.

     [ஒ தைல + காமம்.]

ஒ தைலக் ழ

 
 ஒ தைலக் ழ  orudalaikkuḻvi, ெப. (n.)

   ஒ  பக்கம் தைலேபால் உ ண்ைடயா ம் மற்ெறா  பக்கம் ரை்மயா ம் அைமந்த ழ ; stone 
pestle shaped like a cone having a bulb at one point and a hande at the top. (ெச.அக.);.

     [ஒ தைல +  ழ .  ைழ  →  ழ  =  ைழ மா  அைரக்கப் பயன்ப ம் ஆட் கல்.]

ஒ தைலசச்ாயல்

ஒ தைலசச்ாயல் orudalaiccāyal, ெப. (n.)

   1. ஒ  றம் ள்ள கத் ; one edged knife.

   2. தைல ஒ றமாகச ்சாய்ந் த்தல்; inclination of the head to one side. (சா.அக.);.

     [ஒ தைல + சாயல். சாள் → (சாண்); → சாய் → சாயல் =  ரை்ம.]

ஒ தைல ணிதல்

ஒ தைல ணிதல் orudalaiduṇidal, ெப. (n.)

   மா பா டான இரண்  ெகாள்ைககளில் ஒன்ைற ஏற்றலா ய உத்  (நன்.14);;     [ஒ  + தைல2 + 
ணிதல்.]

ஒ தைலநயன்

ஒ தைலநயன் orudalainayaṉ, ெப. (n.)

ஒ தைல வழக்  பாரக்்க;see {}. (ெச,அக.);.

     [ஒ தைல2 + நயன்.]

ஒ தைல நியாயம்

ஒ தைல நியாயம் orudalainiyāyam, ெப. (n.)

ஒ  தைல நயன் பாரக்்க;see {}.

ஒ தைலப்ப -தல்

__,

   20.ெச. . . (v.i.);

   ஒ   ெப தல்; to come to a conclusion.

     "எத் ைண ைரப்  ெமா தைலப்படா " (இைற.1,7); (ெச.அக.);.

     [ஒ தைல2 + ப .]

ஒ தைலப் ண்

ஒ தைலப் ண்  orudalaippūṇṭu, ெப. (n.)

   ஒ  தைல ெவள்ைளப் ண் ; garlic with one clove or bulb. (சா.அக);.

     [ஒ தைல1 +  ண் .]
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ஒ தைலயன்

 
 ஒ தைலயன் orudalaiyaṉ, ெப. (n.)

   ெகாக் ; stork. (சா.அக.);.

ஒ தைல ள் தல்

ஒ தைல ள் தல் orudalaiyuḷḷudal, ெப. (n.)

   உளப் பாங்  (அவத்ைத); பத்த ள் ஒன்றா ய இைட டா நிைன  (நம் யகப்.36,உைர.);;     [ஒ  + 
தைல + உள் தல்.]

ஒ தைல வழக்

ஒ தைல வழக்  orudalaivaḻkku, ெப. (n.)

   ஒ பக்க மான ரப்் ; judgement showing partiality, one sided or biased description or statement, leaning to one side 
or party. (ெச.அக.);.

     [ஒ தைல1 + வழக் .]

ஒ தன்ைம

ஒ தன்ைம orudaṉmai, ெப. (n.)

   1. ஒேர ைற; being of one and the same kind.

   2. ஒப்பற்ற தன்ைம; incomparableness.

   3. மாறாத்தன்ைம; unchangeable- ness. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + தன்ைம.]

ஒ தனி

ஒ தனி orudaṉi, ெப. (n.)

   1. ஒப் ல்லாத தனி ( வக.280,உைர.);; peeriessness, uniqueness

   2. தன் னந்தனி; quite alone, in absolute solitude.

     "ஒ தனி உழந்த த் த்த  மாமணி" ( லம் ); (ெச.அக.);.

     [ஒ  + தனி.]

ஒ தனிநிைல

 
 ஒ தனிநிைல orudaṉinilai, ெப. (n.)

   ேபாராரவாரம் ந்த ப களத் ல் ெவள்ளம் தள்ளாதப  கல்லாற் கட் னகைரையப் ேபாலப் ெப ம் 
பைடைய ஒேர ரன் த த்த ணி நிைலையப் லப்ப த் ம் றத் ைற; literary theme describing one of 
the strategies of warfare where a soldier opposing and challenging a big army all alone.

     [ஒ தனி + நிைல. ஒ தனி = யா மற்ற தன்னந்தனிைம.]

தன்பைட னர ் ற ட்  ஓ வ  கண் ம் தாெனா  வேன பைகவைர எ ரத்் ப் ேபாரி ம் 
எ ைம மறத் ம் இ  ேவறான .

ஒ தாைர

ஒ தாைர orutārai, ெப. (n.)

   1. ஒ ைற (ரீ );; one form, one method. அந்த ல் ஒ  தாைரயாய் நடந்  வ ற  (இ.வ.);.

   2. ஒ  பக்கக் ரை்ம; sharp edge on one side. 'ஒ  தாைரக் கத் ' ( ன்);.

   3. இைட ல் லாத நீெரா க்  ( ன்.);; uninterrupted downpour of water. (Loc); (இ.வ.);. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + தாைர. தடம் → தரம் → தாைர.]

ஒ தாைரக்கத்

 
 ஒ தாைரக்கத்  orutāraikkatti, ெப. (n.)

   ஒ றம் ள்ள கத் ; a knife sharpened on one edge. (சா.அக.);. [ஒ  + தாைர + கத் .]

ஒ றம்

ஒ றம் orudiṟam, ெப. (n.)

   ஒ ; a part.

     "ஓர் ற் ெறா  ற ெமால்காத ேநரே்கால்" (க த்.42,14);. [ஒ  +  றம்.]
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ஒ றம்பற் -தல்

ஒ றம்பற் -தல் orudiṟambaṟṟudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   ஒ  பக்கமாக இ த்தல்; to range oneself on oneside.

     "அறங்  றைவயத ் ைர ல் ேகா  ெயா றம் பற் ம்" ( லப்.5,136); (ெச.அக.);.

     [ஒ  +  றம் + பற் .]

ஒ றன்

ஒ றன் orudiṟaṉ, ெப. (n.)

   ஒ பக்கம்; one side.

     "ஒய்ப ப் ெயா  ஒ றன் ஒ ங்க" (அக.91);. [ஒ  + ( றம்);  றன்.]

ஒ ட்ெடைட

ஒ டெ்டைட oruduḍḍeḍai, ெப. (n.)

   நான்  காெசைட; weight equal to 1/3 of an anna or 1/48 of a ruрее (சா.அக.);.

ெத. ஒக ட் .

     [ஒ  +  ட்  + எைட = ஒ டெ்டைட. ஒ  உ பாய்க்  192  கா கள் (தம் கள்); இ ந்த 
காலத் ல் 4  கா  கள் ஒ  ட்  எனப்பட்ட .]

ஒ வ

ஒ வ  oruduvali, ெப. (n.)

பண்ைடக் காலத்  வழங் ய ஓர ்அள ப் ெபயர ்(ெதால்.எ த்.170.

   உைர.);; ancient measure. (ெச.அக.);.

     [ஒ  +  வ .]

ஒ நாள்

 
 ஒ நாள் orunāḷ, ெப. (n.)

   ஒ நாள்; one day, once.

     "ஒ  நாள் உணைவ ஒ  என்றால் ஒ யாய்" (நல்

வ ).

ம. ஒ ந்நாள்.

     [ஒ  + நாள்.]

ஒ நா ம்

 
 ஒ நா ம் orunāḷum,     .எ. (adv.) எப்ெபா ம்; at any time (used in negative sense).

ம. ஒ நா ம்.

     [ஒ  + நாள் +  உம்.]

ஒ நாைளக்ெகா
நாள்

 
 ஒ நாைளக்ெகா நாள் orunāḷaikkorunāḷ,     .எ. (adv.) நாள் ெசல்லச ்ெசல்ல; day by day. (ெச.அக.).

     [ஒ  + நாள் + ஐ +   + ஒ  + நாள்.]

ஒ நிைல

 
 ஒ நிைல orunilai, ெப. (n.)

   ஒன்றா ய நிைல, (ஐக் யம்);; unity, harmonious state. (ேசரநா.);.

ம. ஒ நில.

ஒ நிைலப்ெபாய்
ைக

ஒ நிைலப்ெபாய்ைக orunilai-p-poygai, ெப. (n.)

   வற்றாத ெபாய்ைக (பரி.8.15);; never drying tank or

 hand. (சங்.இலக்.ெசாற்.);.

     [ஒ  + நிைல + ெபாய்ைக.]
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ஒ நிறத்ேதாற்றம்

 
 ஒ நிறத்ேதாற்றம் oruniṟattōṟṟam, ெப. (n.)

   எல்லா நிற ம் கண் க்  ஒேர நிறமாகக் காணப் படல்; colour blindness in which different colours are seen 
as one.

     [ஒ  + நிறம் + ேதாற்றம்.]

ஒ நிைன

ஒ நிைன  oruniṉaivu, ெப. (n.)

   1. ேவெறான்ைற ம் க தா  ஒன்ைறேய ந் த்தல்; condition in which the mind is occupied by one idea to the 
exclusion of others - hyperprosexia.

   2. ஒேர ந்ைத;     [ஒ 1 + நிைன .]

ஒ ெந ப்ப -தல்

ஒ ெந ப்ப -தல் oruneṟippaḍudal,    20.ெச. . . (v.i.)

   ஒ வ ப்ப தல் (ெதால்.ெபா ள்.510);; to stand

 together;

 to be placed together. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + ெந  + ப .]

ஒ ேநரம்

ஒ ேநரம் orunēram, ெப. (n.)

   1. காலமல்லாத காலம், அகாலம்; unseasonable time. 

இவன் இர  ஒ  ேநரத் ல் என் ட் க்  வந்தான். (இ.வ.);.

   2. பா ப்ப கல்; half-day. 

இன்ைறக்  ஒ  ேநரப்பள்ளி (உ.வ.); (ெச.அக.);.

     [ஒ  + ேநரம்.]

ஒ ப்ப -தல்

ஒ ப்ப -தல் oruppaḍudal,    20.ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ  தன்ைமயாதல் ( . .2,5,மைறஞா.);; to become one, unite, coalesce.

   2. ஒத் க்ெகாள் தல் (இைற.1, உைர.7);; to consent, agree.

   3. ஒ நிைனவாதல் ( ன்.);; to have the mind fixed on one object to be abstracted from outward objects. (W.);.

   4.  ணிதல்; to venture, dare.

     "ேபாக்ெகா ப்பட்  நின் " (ெதால்.ெபா ள்.41, உைர.);.

   5.  ய தல்; to attempt, try.

     "ேபாகேவ  ெமன்ெறா ப்பட" (ஈ .7,3,ப்ர.);.

   6. ஒன் தல்; to come together.

     "ஆட்பட் ர ்வந்ெதா ப்ப ன்" ( வாச.45,1);.

   7. ேதான் தல்; to appear.

     "ஒளிெயா ளி தயத் ெதா ப்ப ன்ற " ( வாச.20,3); (ெச.அக.);.

     [ஒ  + ப .]
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ஒ ப்ப த் -தல்

ஒ ப்ப த் -தல் oruppaḍuddudal,    14.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஒன்  ட் தல்; to bring together, reconcile.

   2. வ தல்; to bid adieu,

     " வ க்கன் வாச லள ம் ஒ ப்ப த்  ள" (ஈ .7.3.ப்ர.);.

   3.   ெசய்தல்; to finish, settle.

     "ஒ ப்ப த் ரக்்  ள்வான்" ( வக.505);.

   4. ஏற் க்ெகாள்ளச ்ெசய்தல்; to bring to an agreement, cause to consent (இைற.6,65);. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + ப த் .]

ஒ ப்பா

ஒ ப்பா 1 oruppāṭu, ெப. (n.)

   1.  யற் ; endeavour. Effort.

     "உங்கெளா ப்பா  கண்ேட க் " (ஈ .6,1,8);.

   2. உடன்பா ; consent.

     " ரிெதன்ெறா ப் பா ற்றாள்" (கந்த .வள்ளி.163);.

   3. ஒ தன்ைமயாைக; unanimity,

 Concord.

     "உலெகலா ெமா ப்பா ெடான் " (கந்த . ேம .18);.

   4. ஒன்  நிற்ைக; fixing the mind on a

 single aim, concentration of mind.

     "தன் ள ெமா ப்பா ெடய்த நிமலைன ன்னி" (கந்த .ேம .32);.

   5. மனத் ண்ைம; resoluteness, constant.

     "கலயனாரத் ெமா ப்பா  கண்டேபாேத" (ெபரிய . ங் ய.28);. (ெச. அக.);.

     [ஒ  + பா . ப  → பா . ( . .ெதா.ெப.);.]

 ஒ ப்பா 2 oruppāṭu, ெப. (n.)

   1. ஒ பக்கம், ஒ பாகத் ல்; on one side.

ஒ ப்பார்ைவ

 
 ஒ ப்பாரை்வ oruppārvai, ெப. (n.)

   உற் ப்பாரத்்தல்,  டா  பாரக்் ம் பாரை்வ (யாழ்.அக.);; intent gaze, attentive look. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + பாரை்வ.]

ஒ ப்

 
 ஒ ப்  oruppiḍi, ெப. (n.)

   உ ப் ; firm grasp.

     [ஒ  +  .]

ஒ ப்

ஒ ப்  oruppu, ெப. (n.)

ஒ வந்தம் பாரக்்க;see oruvandam.

     "ஓ னாரக்் ணரெ்வா ப்பாயேத" (நீல ேக .212); (ெச.அக.);.

     [ஒ  → ஒ ப் .]
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ஒ ப் றவன்

ஒ ப் றவன் oruppuṟavaṉ, ெப. (n.)

    த் வைக (S.I.I.ii.206);; a kind of pearl. (ெச.அக.);.

     [ஒ 2 +  றவன்.]

ஒ பக்கவாரம்

ஒ பக்கவாரம் orubakkavāram, ெப. (n.)

   ஒ சாரப்ாகச ்ெசய்தல், ஒ தைலயாகச ்ெசய்தல் (யாழ்.அக.);; partiality. (ெச.அக.);.

     [ஒ தைல1 + வாரம்.]

ஒ படம்

 
 ஒ படம் orubaḍam, ெப. (n.)

   இ ைர ( வா.);; curtain. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + படம் - ஒ படம் → ஒ படம். ஒ  = நீங் ,  ல . படம் =  ணி.]

ஒ ப

ஒ ப 1 orubaḍi, ெப. (n.)

   1. ஒ வைக; a kind.

   2. ஒேர ைற; the same manner.

     "ஒ ப ப்பட் க்  மவைன" (ஈ .6,8,4);. -  .எ. (adv.); ஒ வா ;

 tolerably, in some degree, to some extent;

 with some difficulty. (ெச.அக.);.

ம. ஒ ப .

     [ஒ  + ப . ப  = தன்ைம, வைக.]

 ஒ ப 2 orubaḍi, ெப. (n.)

   தாராளம்,  ; plenty, a large quantity, a good many or good deal. (ேசரநா.);.

ம. ஒ ப .

     [ஒ 2 + ப .]

ஒ பத்

 
 ஒ பத்  orubattu, ெப. (n.)

   பத் ; ten. (ேசரநா.);.

ம. ஒ ப .

     [ஒ  + பத் .]

ஒ ப த்தாய்

ஒ ப த்தாய்1 orubaḍittāy,  . .எ. (adv.)

   1. ஒேர ைறயாய்; in the same way.

     "உள் ம் றம்   ெமா ப த்தாய்" (அ ட்பா,1,ெநஞ்ச .621);.

   2. இ க்கேவண் ய நிைலக் ச ்  மா தலாய்; passably, tolerably. 

எனக்  உடம்  ஒ  ப த்தா க்  ற . (ெச.அக.);.

     [ஒ  + ப த்  + ஆய்.]

 ஒ ப த்தாய்2 orubaḍittāy,  .எ. (adv.) 

    யற்  யாய் (யாழ்.அக.);; with effort. (ெச.அக.);.

     [ஒ ப த்  + ஆய். ஒ ப த்  = ஒ ராய், ெதாடரச்் யாய்.]
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ஒ ப ப்பட

ஒ ப ப்பட orubaḍibbaḍa,     . .எ. (adv.) இைட  டாமல்; uninterruptedly.

     "ஏ நாள் ஒ ப ப்பட மைல ையச ் மந் " ( வ்.ெபரியாழ்.3,4,4.வ்யா,பக்.602); (ெச.அக.);.

     [ஒ  + ப  + பட.]

ஒ ப

ஒ ப  orubadu, ெப. (n.)

   பத் ; ten.

     "தாய்தந்ைதக் ெகா பதா  நா ளதாம்" ( ரம் .உத்.22,5); (ெச.அக.);.

ம.ஒ ப .

     [ஒ  + பத்  – ஒ பத்  → ஒ ப .]

ஒ பாட்டம்

ஒ பாட்டம் orupāṭṭam, ெப. (n.)

   ஒ பாறல் மைழ; heavy downpour of rain once at a stretch.

     "ஒ  பாட்டம் மைழ ந்தாற்ேபாேல" (ஈ ,4,5,2); (ெச.அக.);.

     [ஒ 1 + பாட்டம்.]

ஒ பாெவா பஃ

ஒ பாெவா பஃ  orubāvorubaḵtu, ெப. (n.)

   அகவல், ெவண்பா, க த் ைற என்பவற் ள் ஏேத ம் ஒ பா ற் பத் ப்பாடல்களால் அைமக்கப் 
பட்ட ஒ  ற் லக் யம்; minor literature in anyone of the 3 kinds of versification.

     "அகவல் ெவண்பாக் க த் ைற அ ெகாண்  ஒ பா ஒ பஃ  உ ன்அப் ெபயராம்" (இலக். .823);. 
(ெச.அக.);.

     [ஒ  + பா + ஒ  + பஃ .]

ஒ பான்

ஒ பான் orupāṉ, ெப. (n.)

ஒ ப  (ெதால். எ த்.199, உைர.); பாரக்்க;see orupadu. (ெச.அக.);.

ம.ஒ ப .

     [ஒ  + பான். பத்  → ப ன் → பான். ஒ.ேநா. இ ப ன் → இ பான்.]

ஒ

ஒ  orubiḍi, ெப. (n.)

   1. ைகப் யள ; a handful.

     " ெலா  சாம்பராய்' (பட் னத். ப்பா.  த் ல்ைல.7);.

   2. உ ; firm determination, unshakea- ble resolve.

   3.  டாப்பற் ; firm trust or dependence.

   4.  டாப்  ( வாதம்);; stubbornness, obstinacy. (ெச.அக.);.

     [ஒ 1 +  .]

ஒ ைட

ஒ ைட orubuḍai,  .ெப.எ. (adj.)

   சற்ெறாப்ப; partial, imperfect, approximate. 

ஒ ைட வைம –  . .எ. (adv.); 

   ஒ பக்கமாய்; to one side.

     "ஒ  ைட பாம்  ெகாளி ம்" (நால .148); (ெச.அக.);.

   ம வ. ஒ ம ங் , ஒ சார,் ஒ பக்கம்;ம. ஒ பா .

     [ஒ 1 +  ைட.]
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ஒ ைட வைம

ஒ ைட வைம orubuḍaiyuvamai, ெப. (n.)

    வ ம் ஒப்பாகாமல் ல தன்ைமகளில் மாத் ரம் ஒத்  க் ம் உவைம; simile in which comparison 
applies only partially and not fuly, dist. Fr.  ற் வைம.

     "ஒ ைட வைமயாதலன்  ற் வைமயாதல் ெசல்லாைம யா ம்" ( .ேபா. ற்.1,2,3); (ெச.அக.);.

     [ஒ 1 +  ைட + உவைம.]

ஒ ைடெயாப்
ைம

ஒ ைடெயாப் ைம orubuḍaiyobbumai, ெப. (n.)

ஒ ைட வைம பாரக்்க;see orupudaiyuvamai. (ெச. அக.);.

     [ஒ 1 +  ைட + ஒப் ைம.]

ஒ  

ஒ   orupū, ெப. (n.)

   ஒ ைளசச்ல், ஒ ேபாகம் (S.I.I.ii.114);; single crop. (ெச.அக.);

ம.ஒ  .

ஒ ெபா ட் ள

ஒ ெபா ட் ள  oruboruṭkiḷavi, ெப. (n.)

   ஒ  ெபா ள் ட் ம் பலெசால் (ெதால்.ெசால்.1,ேசனா.);; Synonym. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + ெபா ள் +  ள .]

ஒ ெபா ட் 
பன்ெமா

ஒ ெபா ட ்பன்ெமா  oruboruṭbaṉmoḻi, ெப. (n.)

   1. ஒ  ெபா ைளத் த ம் பல ெசாற்கள்; different

 words connoting the same thing.

   2.  ைசச ்ெசால் (நன்.398);; tautology for greater effect and emphasis.

     [ஒ  + ெபா ள் + பன்ெமா .]

ஒ ெபா ண்ெமா

ஒ ெபா ண்ெமா  oruboruṇmoḻi, ெப. (n.)

   ெசய் ட ் ற்றங்க ள் ஒன்  (யாப். .525);; defect in poetry. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + ெபா ள் + ெமா .]

ஒ ெபா ள்

ஒ ெபா ள் oruboruḷ, ெப. (n.)

   கட ள் ( ன்.);; god, the one reality. (ெச.அக.);.

     [ஒ 2 + ெபா ள்.]

ஒ ெபா

ஒ ெபா  oruboḻudu, ெப. (n.)

   1. ஒ ேவைள; a division of time.

     "ஒ ெபா ம் வாழ்வ த யார"் ( றள்.);.

   2. ஒ ேவைள மட் ம் உண ெகாள் ம் ெதய்வ வ பாட்  ேநான் ; vow of taking one meal in a day.

     [ஒ 1 + ெபா . ெபா  = ேநரம், ேவைள.]

ஒ ேபாக்கன்

ஒ ேபாக்கன் orupōkkaṉ, ெப. (n.)

   ேவ பட்ட நைட ள்ளவன்; man whose behaviour is of a singular or peculiar nature. (ெச.அக.);.

     [ஒ 1 + ேபாக்  + அன்.]

ஒ ேபாக்காய்ப்
ேபா-தல்

ஒ ேபாக்காய்ப்ேபா-தல் orupōkkāyppōtal,    6.ெச. . . (v.i.)

    ம்  வாரா  ேபாதல்; to be gone

 once and for ever never to return, an expression used in anger or cursing. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + ேபாக்  + ஆய் + ேபா-தல்.]
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ஒ  ேபாக்

ஒ  ேபாக் 1 orupōkku, ெப. (n.)

   1. ஒ வைக; one kind.

   2. ஒேர ைற; the same manner.

   3. மாறான நைட; peculiar, singular conduct. 

அவ ைடய ெசய்ைக ெயல்லாம் ஒ ேபாக் . (உ.வ.);. (ெச.அக.);.

ம. ஒ ப்ேபாக் .

     [ஒ 1 + ேபாக்  - ஒ ேபாக்  = ஒ வைக,  ைற. ஒ 2 + ேபாக்  - ஒ ேபாக்  = மாறான நைட.]

ஒ ேபாகம்

 
 ஒ ேபாகம் orupōkam, ெப. (n.)

   ஆண் க்  ஒ  ைற ைள  (R.T.);; single crop. (ெச. அக.);.

ம. ஒ ப் .

     [ஒ  + ேபாகம்.   →  கம் → ேபாகம்.]

ஒ ேபா

ஒ ேபா  orupōki, ெப. (n.)

   ஒேர நிகழ் ; the ever constant entity, that which remains the same without variation, as time divested of all phenomena, 
like day, night, etc.

     "காலத்ைதயைடய ஒ ேபா யாக் " (ஈ .9,3,10); (ெச.அக.);.

     [ஒ 1 + ேபா . ேபாக்  → ேபா  → ேபா .]

ஒ ேபா

ஒ ேபா  orupōku, ெப. (n.)

   1. ஒ ப த்தான நிலம் (ெதால்.ெபா ள்.460,உைர.);; land of uniform character, whether in regard to level or soil 
content.

   2. ஒத்தா ைசக் க  வைக ெளான்  (ெதால்.ெபா ள்.451,உைர.);; a kind of verification. (ெச.அக.);.

     [ஒ 1 + ேபா .]

ஒ ேபா

ஒ ேபா  orupōtu, ெப. (n.)

ஒ ெபா  பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

     [ஒ 1 + (ெபா ); ேபா .]

ஒ மட்டம்

ஒ மட்டம் orumaṭṭam, ெப. (n.)

ஒ மட்  பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

     [ஒ 1 + (மட் ); மட்டம்.]

ஒ மட்

ஒ மட்  orumaṭṭu, ெப. (n.)

   ஒத்த அள ; equality in size or measure –  . .எ. (adv.); ஒ வா ;

 in a way, to some extent. காரியம் ஒ மட்  ந்த . (ெச.அக.);.

     [ஒ 1 + மட் .]

ஒ மைடெசய்-தல்

ஒ மைடெசய்-தல் orumaḍaiseytal,    1. ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒ கமாக் தல்; lit, to bring many streams under one sluice, to conceive the various aspects of a thing together. 

பகவத் ணங்கைள ஒ மைடெசய்  க்ைக. ( வ். ப்பா,12,வ்யா.130); (ெச.அக.);.

     [ஒ 1 + மைட + ெசய்.]

320

www.valluvarvallalarvattam.com 6695 of 19068.



ஒ மனப்ப -தல்

ஒ மனப்ப -தல் orumaṉappaḍudal,    20.ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ மன மாதல்; to be unanimous.

   2. மனத்ைத ஒன் ேல ெச த் தல்; to concentrate the mind intensely upon an object, to be deeply engaged in the

 pursuit of one idea. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + மனம் + ப .]

ஒ மனப்பா

ஒ மனப்பா  orumaṉappāṭu, ெப. (n.)

   1. மன ணக்கம்; unanimity, concord.

   2. மனத்ைத ஒன் ற் ெச த் ைக; close or undivided application of mind to an object.

   3. மனவடக்கம்; mental restraint. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + மனம் + பா . ப  → பா .]

ஒ மனம்

 
 ஒ மனம் orumaṉam, ெப. (n.)

   ேவெறான் ம் நாடாத மனம்; mind without variation, unanimity, one mindedness. (சா.அக.);.

ம. ஒ மனம்.

     [ஒ  + மனம்.]

ஒ மா

ஒ மா orumā, ெப. (n.)

   இ ப ல் ஒ றா ய ன்னெவண் (ப.);; fraction 1/20. (ெச.அக.);.

ம. ஒ மா( );.

     [ஒ  + மா.]

ஒ மா ரி

ஒ மா ரி orumātiri, ெப. (n.)

   ஒ வைக; a kind –  .ெப.எ. (adj.);

    ணம்ேவ பட்ட; singular, peculiar.

அவன் ஒ  மா ரி ஆள் (உ.வ.); (ெச.அக.);.

     [ஒ 1 + மா ரி. மாத் ரி → மா ரி. மா = அளத்தல், மாத் ரி = அள , அள  ேவ பா .]

ஒ மாைர

 
 ஒ மாைர orumārai, ெப. (n.)

ஒ மாவைர பாரக்்க;see {}.

     [ஒ  + மா + அைர - ஒ மாவைர → ஒ மாைர (ம உ.);.]

ஒ மாவைர

ஒ மாவைர orumāvarai, ெப. (n.)

   ஒ மா ம் அைரமா ஞ் ேசரந்்த 3/40 என் ம் ழ்வா லக்கம் (ெதால். எ த்.171,உைர.);;{} and a half 1/20 
+ 1/40 - 3/40.

     [ஒ  + மா + அைர.]

ஒ -த்தல்

ஒ -த்தல் orumittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   ஒன் ேசரத்ல்; to be in unison, to unite.

     "காத வர ்க தெ்தா த் " (ெப ந்ெதா.221); (ெச.அக.);.

   ம. ஒ க் க;   க. ஒம் , ஒக் ;    . ஒம்ெம னி, {}, ஒர் னி;ெத. ஒம் , ஒ .

     [ஒ  → ஒ .]

ஒ க்க ஒ க்க orumikka,   . .எ. (adv.)/myfirstfont_13>
   ஒ ேசர  together.
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ஒ டறா-தல்

ஒ டறா-தல் orumiḍaṟātal,    6.ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ  ரலாதல்; to join in one voice.

     "இப்ப ெயல்லா ம் ஒ டறாேயத் னா ம்" (ஈ .4,3,10);.

   2. ஒ  ந் ைதயாதல்; to be of one mind. ''நீெயன்ேனா ெடா ட றான ன் ' (ஈ ,1,10.4);.

     [ஒ  +  ட  + ஆ  – ஒ டறா  → ஒ டறாதல்.]

ஒ ட

ஒ ட  orumiḍaṟu, ெப. (n.)

   ஒ வாய்க் ள் அடங் ம் ப  ப மள ; one draught-of liquid. இன் ம்

ஒ ட   (யாழ்ப்.); (ெச.அக.);.

     [ஒ 1 +  ட .]

ஒ ப்

ஒ ப்  orumippu, ெப. (n.)

   1. ஒற் ைமப்ப ைக; union, harmony.

   2. மனத்ைத ஒன் ற் ெச த் ைக; close or undivided attention to an object .

     "அப்பாேலேபா ெயா ப்பா க்ைக ல்" ( ற்றா. ற.103,2); (ெச.அக.);.

   ம. ஒ ப் ;    ட. ஒரெ்ம;    . ஒம் த;ெத. ஒரிம, ஒரி க.

     [ஒ  → ஒ  → ஒ ப் .]

ஒ கம்

ஒ கம் orumugam, ெப. (n.)

   1. ேநரவ் ; direct route, the same direction. 

ஒ கமாய்ப்ேபா. (உ.வ.);

   2. ஒற் ைம; union, harmony. 

ஒ கமாய்ப் ேப னார ்கள் (உ.வ.);.

   3. ஒ கட் ; same party. 

எல்லா ம் ஒ க மா ந்தாரக்ள். ( ன்.); (ெச.அக.);.

     [ஒ 1 +  கம்.]

ஒ கமாய்ப்ேப
-தல்

ஒ கமாய்ப்ேப -தல் orumugamāyppēcudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   பலர ்ஒ  மனத்தராய்ப் ேப தல் ( ன்.);; to speak with one voice. (ெச.அக.);.

     [ஒ  +  கம் + ஆய் + ேப .]

ஒ கெவ னி

ஒ கெவ னி orumugaveḻiṉi, ெப. (n.)

   ஒ பக்க மாக இ க்கப்ப ம் ைரச் ைல ( லப்.3,109);; stage screen drawn from one side. (ெச.அக.);.

     [ஒ  +  கம் + எ னி.]

ஒ ற் ரட்ைட

ஒ ற் ரடை்ட orumuṟṟiraṭṭai, ெப. (n.)

   ஒர  ற்ெற ைகயாய் வ வ  (யாப். .51);; verse in which all the feet in one line have the same edugal. 
(ெச.அக.);.

     [ஒ  +  ற்  + எ ைக.]
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ஒ ைறக் 
காய்சச்ல்

ஒ ைறக் காய்சச்ல் orumuṟaikkāyccal, ெப. (n.)

   1. நாெளான் ல் ஒ ைற வ ங்காய்சச்ல்; attack of fever once in a day.

   2. ஒ தடைவ காய்ந்  ன்  நின் ேபா ங் காய்சச்ல்; only one attack of fever which never appears afterwards.

   3. ஒேர தடைவ காய ைவத்தல்; drying only once.

   4. ஒேர தடைவ அ ப்

   ேமேலற் க் காய்ச் தல்; boiling only once or at a stretch, as in the preparation of decoction or medicated oils. 
(சா.அக.);.

     [ஒ  +  ைற + காய்சச்ல்.]

ஒ சச்ாய்

 
 ஒ சச்ாய் orumūccāy,  . .எ. (adv.) 

   ஒேர ெதாடரச் ் யாய்; with sustained, continuous manner, at one stretch. 

ஒ சச்ாய் ேவைல ெசய்தான் (ெச.அக.);.

     [ஒ  +  ச்  + ஆய்.]

ஒ ைம

ஒ ைம orumai, ெப. (n.)

   1. ஒற் ைம ( ங்.);; oneness, union.

   2. தனிைம; singleness, loneliness.

     "என்ெனா  ைம ங் கண் வத் " (கம்பரா. ைள.30);.

   3. ஒேர தன்ைம; unchangeableness.

   4. ஒப்பற்ற தன்ைம; peerlessness, uniqueness.

     "உண்ைம றரக்் க வரிய ெவா ைமயா ம்" ( வப் ர. தற் .3.பக்.91);.

   5. ஒ ைம எண் ற் ; singular number.

     "ஒ ைம எண்ணின் ெபா ப் ரி பாற்ெசால், ஒ ைமக்கல்ல  எண் ைற நில்லா ." 
(ெதால்.ெசால்.44);

   6. மன ெமான் ைக; concentration of mind.

     "ஒ ைமயா ன்ைன ள் " (ேதவா.478,4);.

   7. இைற ணர்  ( ங்.);; knowledge of God.

   8. க த் ைர ; decision, determination.

     "ெகா த்  நம் ெரன  ெவா ைம னான்" (கம்பரா. லபல.177);.

   9.  றக் கம் (ேமாடச்ம்);; final emancipation.

     "எம்ெமாடா ெமா ைம ெயய் வான்" (தணிைகப் .நந் .17);.

ஒ ைமப்ப -தல்

ஒ ைமப்ப -தல் orumaippaḍudal,    20.ெச. . . (v.i.)

   1. ஒற் ைமப்ப தல்; to become united.

   2. மனம் ஒ கப்ப தல்; to become concentrated.

     "சாஸ் ரங் களிற் ெசால் றவ ேய ெநஞ்  ஒ ைமப் பட் " (ஈ .10,4,10);. (ெச.அக.);.

     [ஒ ைம + ப .]
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ஒ ைமப்பா

ஒ ைமப்பா  orumaippāṭu, ெப. (n.)

   1. ஒற் ைமப்ப ைக; being united.

   2. ஒ த் க்ைக; combining to become a whole. 

நாட் ன் ஒ ைமப்பா . (ெச.அக.);.

     [ஒ ைம + பா . ப  → பா .]

ஒ ைம பன்ைம 
மயக்கம்

ஒ ைம பன்ைம மயக்கம் orumaibaṉmaimayakkam, ெப. (n.)

   ெசாற்ெறாடரில் (வாக் யத் ள்); ஒ ைம பன்ைமகள் மயங்  வழங் ைக ( வக.2210,உைர.);; use of the 
singular for the plural, or vice versa, as sanctioned by usage. (ெச.அக.);.

     [ஒ ைம + பன்ைம + மயக்கம்.]

ஒ ைமமகளிர்

ஒ ைமமகளிர ்orumaimagaḷir, ெப. (n.)

    ற ஆடவர ்பாற் ெசல்லாத மன ைடய மாதர ்( றள்.974. உைர.);; chaste, faithful women. (ெச.அக.);.

     [ஒ ைம + மகளிர.்]

ஒ ெமா

ஒ ெமா  orumoḻi, ெப. (n.)

   1. ஆைண; royal command, the authoritative word of a king. 

ஒ ெமா  ைவத் ல காண்ட ேசரலாதற்  ( லப்.வாழ்த் க். உைரப்பாட் .);.

   2. பல ெசாற்களாய்ப் ரிக்க யாத ெசால் (நன்.259);; simple word, dist. fr. (ெதாடரெ்மா . (ெச.அக.);.

   3. ஒ  ெபா ைளேய ளக்  நிற் ஞ் ெசால் (ஆ.அக.);; word which has single meaning.

     [ஒ  + ெமா .]

ஒ லாைக

 
 ஒ லாைக orulākai, ெப. (n.)

   ஒ வைக ( ன்.);; a kind of, one sort.

ெத. லா .

     [ஒ  + அல  -  ஒ  அல  →  ஒ லா  → ஒ லாைக (ெகா.வ.);.]

ஒ வண்ணம்

ஒ வண்ணம் oruvaṇṇam,  . .எ. (adv.) 

   ஒ வா ; in some manner, to a certain extent, in some degree.

     "ஒ வண்ணந் யரநீ்ங் " (கம்பரா. ைகயைட.12); (ெச.அக.);.

ம. ஒ வண்ணம்.

     [ஒ  + வண்ணம்.]

324

www.valluvarvallalarvattam.com 6699 of 19068.



ஒ வந்தம்

ஒ வந்தம்1 oruvandam, ெப. (n.)

   1. ஒற் ைம; similarity, agreement.

   2. உ ; certainty, indubitable- ness.

     "ஒ வந்த ெமால்ைலக் ெக ம்" ( றள்.563);.

   3. நிைலேப ; firm footing, stability.

     "ஊக்க ெமா வந்தங் ைகத் ைடயார"் ( றள்.593);.

   4. ெதாடர்  ( ன்.);; connection, relation. (ெச.அக.);.

     [ஒ 1 + அந்தம். அந் தல் = ேசரத்ல். ஒ வந்தம் = ஒன் படல், ஒற் ைம.]

 ஒ வந்தம்2 oruvandam, ெப.எ. (adj.)

   1. ஒ ேசர; all at a time.

   2.  வாக, உ யாக; cetainly, undou- btedly.

     "ஒ வந்தம் ஒல்ைலக் ெக ம்" ( றள்);.

     [ஒ  + அந்தம் - ஒ வந்தம் (ெபயேர ெபயெரசச்மா ற் );.]

 ஒ வந்தம்3 oruvandam, ெப. (n.)

   தனி டம் ( டா.);; lonely place, place of retirement.

     [ஒ  + அந்தம். ஒ தல் = நீங் தல், தனித் த்தல். 'அந்தம்' - ெபயரீ .]

ஒ வ ற்ேறார்

ஒ வ ற்ேறார ்oruvayiṟṟōr, ெப. (n.)

   உடன் றப் பாளர ்(சேகாதரர)்;; children of the same parents.

     "ஒ  வ ற்ேறார ்ெசய்கட ம்" (கந்த .  ங்க .471); (ெச.அக.);.

     [ஒ  + வ  + ஓர.்]

ஒ வர்

ஒ வர ்oruvar, ெப. (n.)

   உயரெ்சாற் ள , ஒ வன் அல்ல  ஒ த் ையச ் றப்  க  உயர் ப் பன் ைம ல் வழங் ம் 
ெபயர ்(நன்.289);; a person, male or female indicated in plural as an honorific term. (ெச.அக.);

     [ஒ 1 + அர ்- ஒ வர.் 'அர'் - உயர் ப் பன்ைம .]

ைறப்ப . 'அர'் - பலர ்பா க் ரிய ஈ .

     "ஒ வைரக் ம் பன்ைமக் ள ம் ஒன்றைனக் ம் பன்ைமக் ள ம் வழக் னா ய 
உயரெ்சாற் ள  இலக்கண ம ங் ன் ெசால் லாறல்ல" (ெதால்.ெசால்.27); என்  ெதால்காப் யர ்

 க் றார.் ஒ வைனப் பலர ்பாலாகக் வ  ெபா ளில் வ ெமா யாய் இலக்கண 
வ ைடயதா ம், பலரா ம் ேபாற்றப்ப ம் க ம் ெப ைம ம் ெபற்றவைன நன்  ம க் ம் 
நாகரிகம் க ப் பலர ்பா க் ரிய 'அர'் ஈ  ேசரக்்கப்பட்ட . ஒன்  பலவாகேவா ஒ வைனப் 
பலராகேவ மாற் ம் ெபா ட்பாங்  'அர'் ஈற் க்  இன்ைம ன் இதைன உயர் ப் பன்ைம  எனப் 

ய இலக்கண வைக  தந்  வழங் னர.் 'அ' - என் ம் பல ன் பா ம் பன்ைம றாத ன் 
அதனின் ம் ேவ ப த்த 'அர'் உயர் ப் பன்ைம  எனப்பட்ட . ஒ வர ்என்ப ள்ள 'அர'் ஈ , 
பலரப்ா  அன்  என ம் 'ஒ வன்' என்ப ள்ள அன் - அர ்எனத் ரியா  என ம் அ தல் ேவண் ம்.

ஒ வ த்தணத்தல்

ஒ வ த்தணத்தல் oruvaḻittaṇattal, ெப. (n.)

   அலரடங் தற் ெபா ட் த் தைலமகன் லநாள் ேவற் டத் ச ்ெசன்  உைற ம் அகத் ைற 
( க்ேகா.181.அவ.);; literary theme, in which the lover's temporary absence from the place of his lady - love to avoid all 
tittle-tittle about him, is depicted. (ெச.அக.); (அ . ந்);.

     [ஒ  + வ  + தணத்தல்.]
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ஒ வ ப்ப -தல்

ஒ வ ப்ப -தல் oruvaḻippaḍudal,    20.ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ கப்ப தல்; to concentrate. 

ப ப் ல் மனம் ஒ வ ப்பட ேவண் ம். (உ.வ.);.

   2. ஒன்  ப தல், ஒற் ைமயாதல்; to be united. 

மா பட்டவெரல்லாம் இப்ேபா  ஒ வ ப்பட் ட்டாரக்ள். (உ.வ.);. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + வ  + ப .]

ஒ வ ப்

ஒ வ ப்  oruvaḻiyuṟuppu, ெப. (n.)

   ஒ ப  (ெதால்.ெசால்.81);; portion of the whole (ெச.அக.);.

     [ஒ  + வ  + உ ப் .]

ஒ வன்

ஒ வன் oruvaṉ, ெப. (n.)

   1. ஒ த்தன்; person of the male sex, man or demon.

     " ெசய்வ ெலன்  ெமா வற் " ( றள்.1023);.

   2. ஒப்பற்றவன்; the incomparable one.

     "ஒ வன் வயமான த் ேதரவ்ான் ேபால" (க த்.37); (ெச.அக.);.

   ம. ஒ வன்;   க. ஒர் , ஒப் . ஒரவ்ன், ஒம் ;   பட. ஒப் ;    ட. ஒப்ெப;    . ஒரி;   ெத. ஒ , 
ஒக ;   ேகாண். ஓரன்்;    . ெரான்அன் ;    . ேராஒ ,  ;   ெகான். ஒெரன்;   நா. ஒக்ெகா;   ெகாலா, 
ஒக்ெகான்;   பர.் ஒ ர;்   கட. உகர;்மால். ஒரெ்ன.

     [ஒ 1 + அன் - ஒ வன். ஒ 2 + அன் - ஒ வன்.]

ஒ வாக்காக

ஒ வாக்காக oruvākkāka,  . .எ. (adv.)

   1. ஒ  வைகயாக; in a pecullar way.

   2. ஒேரப யாக; in the same manner.

     "ஒ வாக்காகப் ப த் க்ெகாண் க் ைக" (ஈ .6,8,4, );.

   3. ஒேர ைற ல்; once for all.

ஒ வாக்காகத் ெதாைலந் ேபானான். (இ.வ.);.

   4. ஒ  ேசர; all together, in toto, 

யாவ ம் ஒ வாக்காகப் ேபாய் ட்டாரக்ள். (ெச.அக.);.

     [ஒ  + வாக்  + ஆக.]

ஒ வாக்

ஒ வாக்  oruvākku, ெப. (n.)

   1. உ ெமா ; one word, truth, certainty, assurance.

   2. ஒன் ேசரந்்  ஞ் ெசால்; united voice. (ெச.அக.);.

     [ஒ 1 + வாக் .]

ஒ வாைம

ஒ வாைம oruvāmai, ெப. (n.)

   1.  றழாைம; uncha- ngeableness.

     "ஒ வாைம ைவத்தற்  ஒள்ளியான் ஒ லவனால் உைரக்கப்ப வ " (இைற.1.12);.

   2. நீங்காைம; stability, invariability, permanence. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + ஆ + ைம. ஒ தல் = நீங் தல்;

     'ஆ' - எ.ம.இ.நி.]
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ஒ வாய்ெகாள்ளல்

 
 ஒ வாய்ெகாள்ளல் oruvāykoḷḷal, ெப. (n.)

   ஒ  தடைவ வாய் ெகாள் மள  உடெ்காள்ளல்; taking one mouthful. (சா.அக.);.

     [ஒ  + வாய் + ெகாள்ளல்.]

ஒ வாய்க்ேகாைத

ஒ வாய்க்ேகாைத oruvāykātai, ெப. (n.)

   ஒ கட ்பைற; drum with one face in the shape of a {}.

     "மரக்காலன்ன ெவா வாய்க் ேகாைத" (கல்லா.8,27); (ெச.அக.);.

     [ஒ  + வாய் + ேகாைத.]

ஒ வாய்ப்ப -தல்

ஒ வாய்ப்ப -தல் oruvāyppaḍudal,    20.ெச. . . (v.i.)

   ஒ ரலாகப் ேபசப்ப தல்; to be spoken of with one voice. (ெச.அக.);

     [ஒ 1 + வாய் + ப .]

ஒ வா ண

ஒ வா ண  oruvāyuṇavu, ெப. (n.)

   ஒ  கவளம்; one morsel of food. (சா.அக.);.

     [ஒ 1 + வாய் + உண .]

ஒ வாற்றான்

ஒ வாற்றான் oruvāṟṟāṉ,  . .எ. (adv.) 

ஒ வா  1,2 பாரக்்க;see {} 1,2 (ெச.அக.);.

     [ஒ  + ஆ  + ஆன். ஆ  = வ , வைக.]

ஒ வா

ஒ வா  oruvāṟu,  . .எ. (adv.)

   1. ஒ வைகயாக; in a way;

 somehow.

   2. ஓரளவாக; to a certain extent. in some degree.

   3. ஒ ேசர; entirely, altogether.

     "ஒ வா ெறாளி ண்  நின்றால்" (பழ.201); (ெச.அக.);. [ஒ 1 + ஆ  – ஒ வா . ஆ  = வ , வைக.]

ஒ

 
 ஒ  oruvi, ெப. (n.)

   ஒ த் , ஒ ெபண்; one woman.

ம. ஒ .

     [ஒ வன் → ஒ . (இ.வ.);.]

ஒ ைச

ஒ ைச oruvisai, ெப. (n.)

   ஒ ைற; once, at one time. (ஆ.அக.);.

     [ஒ 1 +  ைச.  ச்  →   →  ைச →  ைச.]

ஒ தமா-தல்

ஒ தமா-தல் oruvidamādal,    6.ெச. . . (v.i.)

   1.  யவைகயாதல்; to be peculiar.

   2. ேவ ப தல்; to be of a different kind or attitude.

     "பாங்  ெயா த மாக நடந்தாள்" (அ ட்பா.vl,தைல  வ ந்தல்.12, பக்.545);.

   3. கவனியாைம, மா பாடாக இ த்தல்; to be Indifferent. 

இப்ேபா  அவர ்என்னிடம் ஒ தமா க் றார.் (ெச.அக.);.

     [ஒ  +  தம் + ஆதல்.]
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ஒ யாழவட்டம்

ஒ யாழவட்டம் oruviyāḻvaṭṭam, ெப. (n.)

    யாழன் ஞா ற்ைறச ் ற்  வர ஆ ம் 12 ஆண் க்காலம்; time taken by Jupiter to make one orbit around the 
Sun (ஆ.அக.);.

     [ஒ 1 +  யாழன் + வட்டம்.]

ஒ

ஒ 1 oruvudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நீங் தல்,  தல்; to abandon, renounce.

     "ஒ க ெவாப் லார ்நட் " ( றள்.800);.

   2. கடத்தல்; to cross, pass over.

     "இ ைன ேவைல ெயா ைனநீ" ( ற்.67);.

   3. ஒ தல்; to be expected.

     "ேவந்தனி ெனாரீஇய ேவேனார"் (ெதால்.ெபா ள்.32);.

   4. தப் தல்; to escape.

     "ப ந் ேன  தெ்தாரீஇ" ( றநா.43,5); (ெச.அக.);.

     [உ  → ஒ  → ஒ தல்.]

 ஒ 2 oruvudal, ெச. . . (v.i.)

   ஒப்பாதல், ஒத்தல்; to resemble, equal. (பரிபா.3,32, -ம்.); (ெச.அக.);. 

     [ஒல் → ஒ  → ஒ .]

 ஒ 3 oruvu, ெப. (n.)

   ெசம்ம யா ; sheep. (ெச.அக.);.

ம வ. உ , ஒ ,  .

ஒ ேவைள

ஒ ேவைள oruvēḷai,  . .எ. (adv.)

   1. ஒ ைற; on one occasion, once.

   2. ஒ கால்; perhaps. 

நான் ஒ ேவைள அங்ேக ேபாகலாம். (ெச.அக.);.

   ம. ஒ ேவைள;   க. ஒ ேவெள;   ெத. ஒக்கேவட;பட. ஒந் ேபெள.

     [ஒ 1 + ேவைள.]

ஒ ைவ

ஒ ைவ oruvai, ெப. (n.)

   1. ெசம்ம யா ; sheep.

   2. ஓர ் ; a kind of shrub or plant. (சா.அக.);.

     [உ  →  உ ைவ → ஒ ைவ. உ  →   = ெசம்ம யா , ெசந்நிற ள்ள ண் ம் அப்ெபயர ்
ெபற் க்கலாம்.]
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ஒ உ

ஒ உ1 orūudal,    7.ெச. . . (v.i.)

   1. நீங் தல்,  ல தல்; to remove, separate.

   2. ஓ தல்; to run flee.

     [ஒ  → ஒ உ.]

 ஒ உ2 orūu, ெப. (n.)

   1. ஆற் னின் ம் நீரா ம் ளம் அல்ல  ஊரக்் ளத் ற்  நீர ்ெகாண ம் கால்வாய்; channel through 
which water of a river runs through to the tank or swimming pool.

   2.  ைளநி லங்க க் ப் பா ம் ஆற்  வாய்க்கால்; water cha- nnel brought to village from tank or river to feed 
the fields.

   3. ஆற்  நீரால் நிரம் ம் ளம்; tank fed with river water.

   4. வ கால், இட்டா ; drain or gutter to drain out sewage water in a town.

   க. ஒ , ஓரிேமாரி; ச.் ஓரிேயா.

     [ஒ  → ஒர உ.]

 ஒ உ3 orūu, ெப. (n.)

   1. இைட ட் ப்ப ,  ல ப்ப ; keeping apart.

   2. உ க் ைல , வ வச ் ைத ; deformation.

     [ஒ  → ஒ உ.]

ஒ உத்தனார்

ஒ உத்தனார ்orūuttaṉār, ெப. (n.)

   ஒ  த ழ்ப் லவர;் poet of Sangam age. (அ . ந்.);.

     [ஒ உ2 - ஒ உத்தன் + ஆர ்- ஒ உத்தனார.் ஒ உ = ஆற்  நீர ்பா ம் கால்வாய். ஒ உத்தன் = 
ஆற் நீர ்பா ம் கால்வாைய ேமற்பாரக்் ம் பணியாளன், நீரக்்கட் . ஒ உத்த னார ்= 
ஆற் க்கால்வாய்கைள ேமற்பாரக்் ம் பணி ந்த த ழ்ப் லவராகலாம். நாெடங் ம் வா ம் 

ற் ர ்மக்களிைட இன் ம் நீ கட்  என் ம் கால்வாய்ப் பணியாளர ்உள்ளனர.்]

ஒ உத்ெதாைட

ஒ உதெ்தாைட oruuttoḍai, ெப. (n.)

   அளவ ள் ந ர ்கெளா ய தற் ரக்்கண் ம் நான்காஞ் ரக்்கண் ம் ேமாைன தலா ன 
வரதெ்தா ப் ப  (இலக். .723);; alliteration etc. in the first foot and the fourth of a line of verse. (ெச.அக.);.

     [ஒ உ + ெதாைட.]

ஒ உவண்ணம்

ஒ உவண்ணம் orūuvaṇṇam, ெப. (n.)

   யாற்ெறா க் காகப் ெபா ள் ெகாண்  ெசல் ம் சந்தம் (ெதால். ெபா ள்.539);; rhythm of verse effected by 
composing the flow of a river. (ெச.அக.);.

     [ஒ உ + வண்ணம். ஒ உ = ஓட்டம்.]

ஒ உவளெபைட

 
 ஒ உவளெபைட orūuvaḷabeḍai, ெப. (n.)

    தற் ரக்் கண்  நான்காஞ் ரக்்கண்  மளெபைட ப  வ ; prolongation of vowel in verse. (ஆ.அக.);.

     [ஒ உ + அளெபைட. ஒ உ =  ல தல்.]
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ஒ உ ைய

 
 ஒ உ ைய  oruuviyaibu, ெப. (n.)

   ஈற் ச் ரி ம் தற் ரி ைய  வ வ ; rhyming at the last line of a verse. (எ- );

     "நிழேல இனியத னயல  கடேல" (ஆ.அக.);.

     [ஒ உ + இைய . ஒ உ =  ல தல்.]

ஒ உெவ ைக

 
 ஒ உெவ ைக orūuvedugai, ெப. (n.)

    தற் ரக்்கண் ம் நான்காஞ் ரக்்கண்  ெம ைக வ தல்; appearance of 'edukal' in the first and fourth 
feet of a line in verse. (எ- );

     " ன்ன  ெராளிவடந் தாங்  மன்னிய"

     [ஒ உ + எ ைக.]

ஒேர

ஒேர orē,  .ெப.எ. (adj.)

   ஒன்ேறயான; only, the one. 

அவ க்  ஒேரமகன். (உ.வ.);.

   2. மற்ெறா  தரத் ல் இல்லாத ; the same, not of a different kind. (ேசரநா.);.

   ம. ஒேர;   க. ஒந்ேத;ெத. ஒேக.

     [ஒ  + ஏ.]

ஒேராவ

ஒேராவ  orōvaḻi,  . .எ. (adv.) 

    பான்ைமயாய்; sometimes in some places, smaller number or part.

     'யாதா ம் ஒேராவ  ஒ சாரார ்மாட்  ... நிக ம் ஒ க்கத் ைன' (ெதால்.ெபா ள்.3,உைர.); 
(ெச.அக.);.

     [ஒ  + ஒ + வ .]

ஒேராெவா

 
 ஒேராெவா  orōvoru, ெப. (n.)

   ஏேதாெவா ; some- thing, somebody.

     [ஒ  + ஓ + ஒ  - ஒேராெவா .]

ஒேராெவா வர்

ஒேராெவா வர ்orōvoruvar, ெப. (n.)

   தனித்தனி ஒவ்ெவா வர;் each person, individual.

     "ஒேரா ெவா  வரக்் ெகால்காேதா ெரான்  ப ம்" ( .பஞ்.27); (ெச.அக.);.

     [ஒ  + ஓ + ஒ வர.்]

ஒேராெவான்

ஒேராெவான்  orōvoṉṟu, ெப. (n.)

   ஒவ்ெவான் ; one in each. 

ஒேராெவான்ேற அற ந் றக்க ம் ெபா  ம் பயத்தற் றப்  ேநாக்  (ெதால்.ெபா ள்.25, உைர.); 
(ெச.அக.);.

     [ஒ  + ஓ + ஒன் .]
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ஒல்

ஒல்1 ol, ெப. (n.)

   1.  ன்ைம,  தன்ைம; foremost.

   2. ெதான்ைம; antiquity.

     [உல் → ஒல்.]

 ஒல்2 ol, ெப. (n.)

    டம் ( வா.);; limit, end. (ெச. அக.);.

     [உல் → ஒல்.]

 ஒல்3 ol, ெப. (n.)

   ெதால்ைல,  ன்பம்; trouble, affliction.

     [உல் → ஒல்.]

 ஒல்4 ol, இைட. (part.)

   1. ஒ க் ப்  இைடசெ்சால்; expression of invitative sound.

   2.  ைர  ட் ம் ஒ க் ப் ; onom. expressing speed.

     [ஒ → ஒல்.]

 ஒல்5 ol, ெப. (n.)

ஒல்கல்

 
 ஒல்கல் olkal, ெப. (n.)

ஒல் -தல் பாரக்்க;see olgu-.

ஒல்

ஒல் 1 olkudal,    7.ெச. . . (v.i.)

   1. தளரத்ல்; to grow weak, or faint;

 to pine, to be disheartened.

     "ஒல்க'  ள்ள ெமா " ( றநா.135, 8);.

   2. ெம தல்; to become reduced, thin, slender;

 to be emaciated.

     "ஒல்  ேத ைய" (கந்த .காமதகன.61);.

   3.  ைழதல்; to become soft, mellow.

     "ஒல் ம்பண்டம்" ( வக.62);.

   4.  டங் தல்; to tremble as from weakness or from being over-burdened, to bend with trembling.

     "ஒல்  ...  ண்ம ங் ல்" ( பாண்.135);.

   5.  ங் தல்; to shrink, to flinch.

     "ஒ க்கத்  ெனால்கா ரேவார"் ( றள்.136);.

   6. அைசதல்; to shake, move.

     "இய ன ெனால் னளா  மடமகள்" (ப ற் ப்.51,10);.

   7. ஒ ங் தல்; to wave, move to a side.

     "ெபான்னலங்கல் காலைசப்ப ெவால் " ( வக.595);.
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ஒல்லட்ைட

ஒல்லடை்ட ollaṭṭai, ெப. (n.)

   ஒல் யானவன் (யாழ்ப்.);; thin, slender person;

 one reduced by disease or age. (ெச.அக.);.

     [உல் → ஒல் → ஒல்லடை்ட. (ேவ.க.82);.]

ஒல்லல்

ஒல்லல் ollal, ெப. (n.)

   1 இய ைக ( வா.);; being able, possible.

   2. ஊடல் ரக்்ைக ( டா.);; reconciling after a love quarrel. (ெச.அக.);

ம. ஒல்லல்.

     [ஒல் + அல்.]

ஒல்லாங்

ஒல்லாங்  ollāṅgu,     . .எ. (adv.) ெபா ந் ம் வ  யால்; appropriately, in the proper way, befittingly.

     "ஒல்லாங் யா ரப்ப ம்" (க த்.3,11);. (ெச.அக.);.

     [ஒல் + ஆங் .]

ஒல்லா

 
 ஒல்லா  ollāṭi, ெப. (n.)

ஒல்லடை்ட பாரக்்க;see {} (யாழ்ப்.); (ெச.அக.);.

ம. ஒல்லா .

     [ஒல் + ஆ .]

ஒல்லாதவர்

ஒல்லாதவர ்ollātavar, ெப. (n.)

   பைகவர;் enemies.

     "ஒல்லாத வரிற் ெபா ேத ல ம்பர ் ழ" (கந்த .  ைள.60); (ெச.அக.);.

     [ஒல் + ஆ - ஒல்லாத + அவர.் 'ஆ' - எ.ம.இ.நி.]

ஒல்லாைம

ஒல்லாைம1 ollāmai, ெப. (n.)

   1. இயலாைம; inability.

   2. இகழ்ச்  ( வா.);; contempt.

   3. அவா ன்ைம ( வா.);; lack of desire. (ெச.அக.);.

     [ஒல் + ஆ + ைம - ஒல்லாைம. 'ஆ'  - எ.ம.இ.நி.]

 ஒல்லாைம2 ollāmai, ெப. (n.)

   1. ெபா ந்தாைம; unsuitability.

   2. ெவ ப் ; disgust, loathsomeness.

     [ஒல் + ஆ + ைம - ஒல்லாைம. 'ஆ' - எ.ம.இ.நி.]

ஒல்லார்

ஒல்லார ்ollār, ெப. (n.)

   பைகவர;் foes, enemies.

     "ஒல்லார ்நாண" (ெதால்.ெபா ள்.76); (ெச.அக.);.

ம. ஒல்லார.்

     [ஒல் → ஒல்லார.்]
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ஒல்

ஒல் 1 olli, ெப. (n.)

   1. ெம ந்தவன்; thin person.

   2. ெமன்ைம; thinness, slenderness.

   3. ஒல் த்ேதங்  காய் (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see {}.

   4.  ைடப்பம் ( ன்.);; broom. (ெச.அக.);.

ம. ஒல் .

     [ஒல் → ஒல் .]

 ஒல் 2 olli, ெப. (n.)

   ேமன்ைம; excellence, eminence.

     [ஒல் → ஒல் .]

ஒல் க்காய்ச்

 
 ஒல் க்காய்ச்  ollikkāycci, ெப. (n.)

உள்ளீ ல்லாத கா ள்ள ெதன்ைன (யாழ்ப்.);. 

 coconut-palm that yields blighted fruit. (ெச.அக.);.

     [ஒல்   + காய்ச் .]

ஒல் ட்ைட

 
 ஒல் டை்ட olliṭṭai, ெப. (n.)

   ஒல் யானவன்; slender or thin person.

     [ஒல்லடை்ட → ஒல் டை்ட.]

ஒல் த்ேதங்காய்

 
 ஒல் த்ேதங்காய் ollittēṅgāy, ெப. (n.)

   உள்ளீ ல்லாத ேதங்காய்; blighted or empty coconut (ஆ.அக.);.

ம. ஒல் த் ேதங்ங.

     [ஒல்  + ேதங்காய்.]

ஒல் நா

 
 ஒல் நா  ollināṭi, ெப. (n.)

   ஒற்ைற நா ; thin or slender habit of the body, lank.

     [ஒல்  + நா .]

ஒல் ேமய்-தல்

ஒல் ேமய்-தல் ollimēytal,    2.ெச. . . (v.i.)

   ேதங்கா ல் உட்பைசய தல்; to be empty, be blighted, as coconuts. 

ஒல் ேமய்ந்த ேதங்காய் (யாழ்ப்.); (ெச.அக.);.

     [ஒல்  + ேமய்.]

ஒல் யன்

 
 ஒல் யன் olliyaṉ, ெப. (n.)

   ெமல் யவன்; thin man. (ெச.அக.);.

     [ஒல்  + அன்.]
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ஒல்

ஒல் 1 olludal,    8.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. இய தல்; to be able, possible, practicable.

     "ஒல் ம்வா ெயல்லாம் ைனநன்ேற" ( றள்,673);.

   2. உடன்ப தல்; to agree,

     "பாசைற யல்ல  நீெயால்லாேய" ( றநா.31,6);.

   3. த தல்; to be fit, suitable.

     "கங் ற்ேபா  ங்  வந் வ ெதால்லா " (கந்த .வள்ளியம்.162);.

   4. ெபா ந் தல்; to combine, unite, join.

     "கானத் ெதால் ம் ேபரழல்" (கந்த .ஆற் .7);.

   5. நிகழ்தல் ( ன்.);; to occur, happen, take place.

   6. ஒத்தல்; to resemble.

   7. நிைறேவற்றல்; to effectuate.

   8. ெபா த்தல்; to tolerate, endure.

     "ஒல் வ ெசால்லா " (பரிபா.12-65);. [உல் → ஒல்.]

 ஒல் 2 olludal,    8.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  த் தல்; to pierce.

ஒல் நர்

 
 ஒல் நர ்ollunar, ெப. (n.)

   நண்பர ்( வா.);; friends;

 associates (ெச.அக.);.

     [ஒல் → ஒல் நர.்]

ஒல்ெலன

ஒல்ெலன olleṉa,  . .எ. (adv.)

   1.  ைரய; quickly.

     "வல் ைன ... ஒல்ெலனெவாப்ப" (ஞானா.1,33);.

   2. ெவளியாக ( வக.737, உைர.);; publicly, openly. (ெச.அக.);.

     [ஒல் + என. ஒல் - ஒ க் ப் .]

ஒல்ெலனல்

ஒல்ெலனல் olleṉal, ெப. (n.)

   ஒ க் ப் ; onom. sounding by shepherds etc. in a certain way.

     "ஆயெரால் ெலன ெவா ப்ப" ( வக.438); (ெச.அக.);.

     [ஒல் + எனல். ஒல் - ஒ ப் .]

ஒல்ேல

ஒல்ேல ollē,  . .எ. (adv.) 

    க்காக,  ைரவாக; quickly.

     "நங்ைக ெயன்ெனா ைரயாய் நனிெயால்ேல" ( வக.898); (ெச.அக.);.

     [ஒல் → ஒல்ேல (ேவ.க.116);.]
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ஒல்ைல

ஒல்ைல1 ollai,  . .எ. (adv.)

   1.  ைரவாக ( டா.);; rapidly, quickly.

   2. காலத்தாழ் ன் , உடேன; promptly.

     "ஒல்ைலக்ெக ம்" ( றள்,563);.

   3.  க்காய் ( வா.);; in a little while. (ெச.அக.);.

ம. ஒல்ல.

     [ஒல் → ஒல்ைல.]

 ஒல்ைல2 ollai, ெப. (n.)

   பழைம; antiquity, oldness.

     "ஒல்ைல ேபாற் க ங்கா ெயன" (இர . இர .3); (ெச.அக.);.

     [உல் → ஒல் - ஒ ங்கற் க த் ேவர,் உள்ெளா ங் தல் காலத்தால் ெதான்ைமப் ப தைல ம் 
க் ம். ஒல் → ஒல்ைல. (பழங்காலம்); ஒ.ேநா. ஒல் → ெதால் → ெதான்ைம, ெதால்ைல.]

 ஒல்ைல3 ollai, ெப. (n.)

   ெதாந்தர  (அக.நி.);; trouble. (ெச.அக.);.

     [ஒல் - உள்ெளா ங்கற் க த் ேவர,் உள்ெளா ங்கல், வ  ைமப்ப தல், இலம்ப தல்,  ன் றல், ஒல் 
→ ஒல்ைல ( ன்பம்);.]

ஒல்ைல ர்

 
 ஒல்ைல ர ்ollaiyūr, ெப. (n.)

   கைடக்கழக வள்ள ன் ஊர;் a town of Tamil Cheiftain of Sangam age. 

     [ஒல்ைல + ஊர ்- ஒல்ைல ர.் ஒல்ைல = பழைம, ெதான்ைம.]

ஒல்ைல ர் ழான்

 
 ஒல்ைல ர ் ழான் ollaiyūrkiḻāṉ, ெப. (n.)

   ெதா த் தைல த்தண் னராற் பாடப்பட்ட ெப ஞ்சாத்த னின் தந்ைத; Sangam personage.

     [ஒல்ைல ர ்+  ழான்.]

ஒல்ெலால்

 
 ஒல்ெலால்  ollolli, ெப. (n.)

    க்க ெவால் ; extreme thinness. (ெச.அக.);.

     [ஒல் + ஒல் .]

ஒல்வ

ஒல்வ  olvaḻi,  . .எ. (adv.)

   1. ெபா ந் ய டத் ; In a suitable place.

     "ஒல்வ  ெயாற் ைட தல்" (ெதால்.எ த்.114);.

   2. ெபா ந் யகாலத் ல்; at the suitable time. (ெச.அக.);.

     [ஒல் + வ .]
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ஒ

ஒ 1 olidal,    4. ெச. . . (v.i.)

   தைழத்தல்; to shoot forth;

 to be luxuriant;

 to prosper, thrive.

     "ஒ ந்த ந்தல்" (ப ற் ப்.31,24); (ெச.அக.);.

     [உல் → ஒல் → ஒ .]

 ஒ 2 olittal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

ஒ 1 பாரக்்க;see oli1

     "க ம் ன் ஒ க் ந் " ( றநா.137,6);.

     [உல் → ஒல் → ஒ .]

 ஒ 3 olittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   ஒைசெய ப் தல்; to sound, as letter;

 to roar, as the ocean.

     "ஒ த்தக்கா ெவன்னா வரி" ( றள்,763);.

     [ஒல் → ஒ .]

ஒ க்கல்

 
 ஒ க்கல் olikkal, ெப. (n.)

   பல்; tooth as it helps in the pronunciation. (சா.அக.);.

     [ஒ  + கல்.]

ஒ க் ப்

 
 ஒ க் ப்  olikkuṟippu, ெப. (n.)

    ப் ட்ட ஓைசையக் க் ம் ெசால்; symbol of a sound, as கலகெலனல். (ெச.அக.);.

     [ஒ  +  ப் .]

ஒ ைச

ஒ ைச olisai, ெப. (n.)

   மணமக க்  மணமகள் ற்றத்தார ் மணத் ன் நான்காநாளிற் ெகா க் ம் வரிைச 
( ன்.);; presents given by the near relations of the bride to the bridegroom on the fourth day of the marriage. (ெச.அக.);.

     [ஒ  → ஒ ைச. (ேவ.க.116); ஒ  = ெச ப் , தைழப் , ம ழ்ச் .]

ஒ ப்

ஒ ப்  olippu, ெப. (n.)

   1. ெப ெமா ; sonorousness, roar.

     "ெசான்மைற ெயா ப் ைட னி' (இர .இர  ற்.30); (ெச. அக.);.

   2. ஒ கல், ஒ க் , ஊற் ,  ய அ ; leak, flowing, a flow, a small stream or fountain. (ேசரநா.);.

     [ஒ  → ஒ ப் .]

ஒ கம்

 
 ஒ கம் olimugam, ெப. (n.)

ஒ கவா ல் பாரக்்க (ெச.அக.);;see {}.
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ஒ கவா ல்

ஒ கவா ல் olimugavāyil, ெப. (n.)

   நகரம் அல்ல  ேகா ன் ன் றவா ல் ( .2.இரா.7,17);; outer gate of a city, fort or temple, where the 
guard is stationed. (ெச.அக.);.

     [ஒ  +  கம் + வா ல். ஒ  = ஆராய்ச் மணி. ஒ கம் = தைலவா ல்.]

ஒ யல்

ஒ யல்1 oliyal, ெப. (n.)

   1. தைழக்ைக; luxuriance.

     "ஒ யற்கண்ணிப் க மாஅல்" ( றநா.201,15);.

   2. தளிர ்( றநா.202,10,உைர.);; shoot, sprout.

   3. மாைல; garland of flowers.

     "மல் ைக ெயா யல் னார"் ( வக.2682);.

   4. வைள  மாைல; chaplet of flowers.

     "கண்ணி ெயா யன்மாைலெயா  ெபா யச ் "

   5. ஈேயாட் ங் க ; fly whisk.

     "ஒ ய ங் கவரி ம் ரள" ( ைள.நரிபரி.40); (ெச.அக.);.

     [ஒ  + அல் – ஒ யல். 'அல்' - ெதா.ெப.ஈ .]

 ஒ யல்2 oliyal, ெப. (n.)

   1. தைழ; foliage, leafage.

   2. ேதால் ( ங்.);; skin, hide.

   3. ஆைட ( ங்..);; cloth, garment.

   ம. ஒ யல் (அரச உைட);;   ெத. ஒ ;    . ஒ , ஒல் ;க. ஒல்  ( ெச );.

ஒ ய ழல்

 
 ஒ ய ழல் oliyaṟiguḻl, ெப. (n.)

   ெநஞ்சத் ப்ப  ம் க ; instrument by which the cardiac sounds are heard - stethoscope. (சா.அக.);.

     [ஒ  + அ  +  ழல்.]

ஒ யன்

ஒ யன்1 oliyaṉ, ெப. (n.)

   ஆைட (ேகா ெலா.88);; cloth. (ெச.அக.);.

     [ஒ  → ஒ யன்.]

 ஒ யன்2 oliyaṉ, ெப. (n.)

   ஒ ெமா ல் அைமந்த அ ப்பைடத ்தனி ஒ ; a unit of significant sound in a given language phoneme.

     [ஒ  + அன்.]

ஒ ெய த்

ஒ ெய த்  oliyeḻuttu, ெப. (n.)

   ஒ வ வான எ த்  (நன்.256.ம ைல.);; articulate sound conside- red as a symbol of a certain state of 
consciousness, dist. Fr. வ ெவ த் . (ெச.அக.);.

     [ஒ  + எ த் .]

ஒ ெயா ெயன்
ெறா -த்தல்

ஒ ெயா ெயன்ெறா -த்தல் oliyoliyeṉṟolittal,    4.ெச. . . (v.i.)

    க்கபயன் த தல்; to yield abu- ndantly. 

மரம் ஒ ெயா ெயன் ெறா க் ற . ( ன்.); (ெச.அக.);.

     [ஒ  + ஒ  + என்  + ஒ த்தல்.]
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ஒ வல்ஈந்

ஒ வல்ஈந்  olivalīndu, ெப. (n.)

   தைழத்த ஈத்தமரம். (நற்.2);; a kind of tree. (சங்.இலக்.ெசாற்.);.

     [ஒ யல் + ஈந் .]

ஒ ைத

 
 ஒ ைத olividai, ெப. (n.)

   ஈரமான நிலத் ல் ைதத்தல்; sowing in wet field. (ேசரநா.);.

ம. ஒ த.

     [ஒ  +  ைத. ஒ  = நன்  ைளக்கத்தக்க ெச ப்பான ஈர நிலம்.]

ஒ

 
 ஒ  olugu, ெப. (n.)

    ண்  (இ.வ.);; bolster, cushion for the back of a chair. (ெச.அக.);.

     [ஒ  → ஒ  → ஒ .]

ஒ ங்

 
 ஒ ங்  oluṅgu, ெப. (n.)

   ெப ங்ெகா ; big mosquito. (ெச.அக.);.

ம. ஒ ங் .

     [உலங்  → ஒலங்  → ஒ ங் .]

ஒேலா -தல்

ஒேலா -தல் olōvudal,    7.ெச. . . (v.i.)

    ைறவாதல்; to be wanting, deficient, lacking.

     " ைட ேகாவண  லாைம  ெலாேலா ய தவத்தர"் (ேதவா.413,10); (ெச.அக.);.

     [ஒல் (ஒல் ); → ஒல  → ஒலா  → ஒேலா .]

ஒவ்வாப் பக்கம்

 
 ஒவ்வாப் பக்கம் ovvāppakkam, ெப. (n.)

   ஏரணத் ல் (த க்கம்); ெபா ந்தாத பக்கம் ( ன்.);; strained or forced comparison, incongruity. (ெச.அக.);.

     [ஒவ்  + ஆ + பக்கம்.]

ஒவ்வாைம

ஒவ்வாைம1 ovvāmai, ெப. (n.)

   1. ஒப்பாகாைம; unlikeness, inequality.

   2. இைசயாைம; discord, disagreement (ெச.அக.);.

   3. த க் ைற  (ஈனம்);; being not equal to.

   4. உண்ைமயல்லாைம; not true or right, not agreeable.

ம. ஒவ்வாத் .

     [ஒவ்  + ஆ + ைம.]

 ஒவ்வாைம2 ovvāmai, ெப. (n.)

   1. இைசயாைம, ெபா ந்தாைம; unsuitablity.

   2. உடல் நலத் ற் ெகாவ் வாைம; allergy.

     [ஒவ்  + ஆ + ைம.]
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ஒவ்வான்

ஒவ்வான் ovvāṉ, ெப. (n.)

   ஒப்பாகாதவன் (க .104);; peerless, uncomparable. (சங்.இலக்.ெசாற்.);.

     [ஒவ்  + ஆ + ஆன். 'ஆ' - எ.ம.இ. . ( ணரந்் ெகட்ட );.]

ஒவ் -தல்

ஒவ் -தல் ovvudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   1. ெபா ந் தல்; to be congruous, consistent

     "ஊகம பவம் வசன ன் க்  ெமாவ் ம்" (தா .எங் . 3);.

   2. ஒத் த்தல்; to be like, to be similar. (ெச.அக.);.

   ம. ஒவ் ;   க. ஒப் ;   ேகாத. ஒப்;    ட. ஒ.  . ஒம் னி;   ெத. ஒவ் . ஒப் ; . ஒக்கனா.

     [உல் → ஒல் → ஒவ் → ஒவ் .]

ஒவ் -தல்

ஒவ் -தல் ovvuṟudal,    4.ெச. . . (v.i.)

   ஒப்பாதல்; to agree to be like, equal.

     "இதற்ெகாவ் றாதால்" (பாரத.); (ெச.அக.);.

ம. ஒவ் க.

     [ஒவ்  + உ .]

ஒவ்ெவான்

ஒவ்ெவான்  ovvoṉṟu, ப.ெப. (pron.)

   1. ஒன்  ேமனி; one each.

   2.  ல; one here and there. 

அந்த எண்களில் ஒவ்ெவான்  டப்பட் க் ம் (ெச.அக.);.

     [ஒன்  + ஒன் .]

ஒவ்ேவாக்

ஒவ்ேவாக்  ovvōkkuḻi, ெப. (n.)

   நிலத் ேல ரலால் வர ்எ ம் அரிக் ; depression made in the earth by repeatedly tracing with the finger 
in the same groove the outline of the letter ஒ when children begin to learn the letters of the alphabet.

     "பகவத ் ஷயத் ல் ஒல்ேவாக் டாேத க் ற உங்க க் " (ஈ ,5,6,2); (ெச.அக.);.

     [ஒ + ஓ +   – ஒவ்ேவாக் . எ தக் கற் க் ம் ெதாடக்கத் ல் ஓம் எ ய ன் த ழ் 
ெந ங்கணக்  கற் க் ம் வழக்கம் த  ஒவ்ேவாக்  எனப்பட்ட .]

ஒவ்ேவான்

ஒவ்ேவான் ovvōṉ, ெப. (n.)

   ஒப் ல்லாதவன்; ore who has no equal.

     "யா ெமாவ்ேவான் ... உணரத் ற் றான்" (பாரத.ப ெனட்.111); (ெச.அக.);.

     [ஒவ்  – ஆ + ஆன் - ஒவ்வான் → ஒவ்ேவான். 'ஆ' - எ.ம.இ.நி. ( ணரந்்  ெகட்ட );.]
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ஒ

ஒ 1 oḻidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.  ரத்ல்; to cease, desist, stop;

 to discontinue, to be finished, ended.

     "ெபாய்க்ேகாலஞ் ெசய்ய ெவா ேம" (நால .43);.

   2. அ தல்; to decline;

 to become extinct, annihilated

     "ஒ ந்  ம பங்கள்" ( . .1.11);.

   3. சாதல்; to die, perish.

     "ஈைரம்ப ன்ம ம் ெபா  களதெ்தா ய" ( றநா.2,15);.

   4. ெவளிசெ்சல்லா  தங் தல்; to remain.

     "அரசர ்வாய்ெமா  நம்பா ெலா  வதா ன்" ( லப்.26,11);.

   5.  வாதல் ( ரம்ானமாதல்);; to be settled, decided.

     "தமக்ெகா மர ன் ... நல்லறம்" (மணி.16,110);.

   6. த ரத்ல்; to be excepted.

   7.  ட்  நீங் தல்; to leave off, forbear.

     "இற் றப்  நா  ைடெயா ய" ( .ெவ.7.27);.

   8. ேவைலெசய்யா  இ த்தல்; to be at leisure. ஒ ந்த ேவைள ல் வா. (உ.வ.);.

ஒ கைட

ஒ கைட oḻigaḍai, ெப. (n.)

   1. ெப ம்பான்ைம ந்த நிைல ( ன்.);; state of being almost exhausted

 as stores, almost ended, nearly over. (ெச.அக.);.

   2. ஈ ; termination.

     [ஒல் → ஒல்  → ஒ  → ஒ  → ஒ  + கைட.]

ஒ ச் -தல்

ஒ ச் -தல் oḻiccudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேபாக்  தல்; to put an end to, to banish, remove.

     "பல் ற ைய ெயா ச் வன்" (ப ெனா.ஆ . க்கலம்.35);.

   2. ெவ ைமயாக்கல் (இ.வ.);; to vacate.

   3. அ த்தல் (இ.வ.);; to destroy. (ெச.அக.);.

     [ஒ  → ஒ த்  → ஒ ச்  (ெகா.வ.);.]

ஒ த் க்காட்டணி

ஒ த் க்காட்டணி oḻittukkāṭṭaṇi, ெப. (n.)

   ஒ ெபா ைள ஓரிடத் ல்ைலெயன ம த்  மற்ேறாரிடத ் ண்ெடன்  ெபா த் க் காட் ம் அணி 
(அணி . 53);;     [ஒ த்  + காட்  + அணி.]

ஒ ந்தேவைள

 
 ஒ ந்தேவைள oḻindavēḷai, ெப. (n.)

   ேவைல ல்லாத காலம்; leisure time (ெச.அக.);.

     [ஒ  → ஒ ந்த + ேவைள.]

ஒ ந்தார்

ஒ ந்தார ்oḻindār, ெப. (n.)

   மற்றவர;் others, the rest.

     "ஒ ந்தாைரப் ேபாற் " (நால .49); (ெச.அக.);.

     [ஒ  → ஒ ந்தார.்]
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ஒ ப்பணி

ஒ ப்பணி oḻippaṇi, ெப. (n.)

   ஒன்றன் தன்ைமைய ம த்  ேவெறான்றன் தன்ைமைய ஏற் க் ம் அணி (தண் .73);; a figure of 
speech which denies to an object one of its own attributes and ascribes another which is foreign to it. (ெச.அக.);.

     [ஒ ப்  + அணி.]

ஒ ப் -தல்

ஒ ப் -தல் oḻippudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒ த்தல்; to destroy, remove.

     "அவல ெமா ப் யவன் வ ற்  ைசயா (ெப ங்.இலாவாண.9.229); (ெச.அக.);.

     [ஒ  → ஒ ப் .]

ஒ ப்

 
 ஒ ப்  oḻippu, ெப. (n.)

    லக் ; exclusion, dismissal, expulsion. (ெச.அக.);.

     [ஒ  → ஒ ப் .]

ஒ யல்

 
 ஒ யல் oḻibiyal, ெப. (n.)

    ன்கண் ன்னியல்க ளிற் ெசால்லா ெதா ந்தவற்ைறக் யல் (நம்  யகப்.);; residuary chapter 
of a work giving various Items of information not mentioned in the several preceding chapters. (ெச.அக.);.

     [ஒ  → ஒ  + இயல்.]

ஒ

ஒ  oḻibu, ெப. (n.)

   1. எசச்ம்; remainder.

   2. ஒவ்ெவான் றாகத்தள்ளி உரியைதத் ேத ம் ெந , ேதரெ்ந ; law of selection by elimination. (ெச.அக.);

     [ஒ  → ஒ .]

ஒ ய

ஒ ய oḻiya,     . .எ. (adv.) த ர; except, save.

     "பா ெயன் ... ... ... எந்ைத ெபம்மாைன ெயா யேவ" ( வ். வாய்.3,9,2);. (ெச.அக.);.

     [ஒ  → ஒ ய.]

ஒ யா ளக்கம்

ஒ யா ளக்கம் oḻiyāviḷakkam, ெப. (n.)

ஒ யா  ளக் பாரக்்க;see {}.

     "ெமா ெபயர ்ேதத்ேதா ெரா யா ளக்க ம்" ( லப்.6,143); (ெச.அக.);.

ஒ யா ளக்

ஒ யா ளக்  oḻiyāviḷakku, ெப. (n.)

    ளக்  ( லப்.6,143,உைர.);; lamp that burns throughout the night. (ெச.அக.);.

     [ஒ யாத → ஒ யா +  ளக் .]

ஒ ைச

ஒ ைச oḻiyisai, ெப. (n.)

   ஒ ந்த ெபா ள்த ஞ் ெசாற்கைளத் த வ  (நன்.423);; that which suggests

 an implied meaning. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + இைச.]

ஒ ைசெயசச்ம்

 
 ஒ ைசெயசச்ம் oḻiyisaiyessam, ெப. (n.)

ஒ ைச பாரக்்க;see {}.

     [ஒ  + இைச + எசச்ம்.]
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ஒ ைசெயஞ்ச
ணி

 
 ஒ ைசெயஞ்சணி oḻiyisaiyeñsaṇi, ெப. (n.)

ஒ  ைச பாரக்்க;see {}. (ஆ.அக.);.

     [ஒ  + இைச + எஞ்  + அணி.]

ஒ ைச 
ேயகாரம்

 
 ஒ ைச ேயகாரம் oḻiyisaiyēkāram, ெப. (n.)

ஒ  ெபா ைளக் காட் ம் 'ஏ' காரம். {} which suggest an implied meaning.

     [ஒ ைச + ஏகாரம்.]

ஒ -த்தல்

ஒ -த்தல் oḻivittal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ த்தல்; to cause to destroy, annihilate.

   2.  த்தல்; to cause to terminate.

     [ஒ  → ஒ  ( . .);.]

ஒ ெலா க்கம்

ஒ ெலா க்கம் oḻiviloḍukkam, ெப. (n.)

   கண் ைடய வள்ளலார ்ெசய்த ஒ  வனிய ல்; a {} treatise by {}, about 18th c. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + இல் + ஒ க்கம் - ஒ ெலா க்கம்.]

ஒ

ஒ 1 oḻivu, ெப. (n.)

   1. ஒ ைக; ceasing, forsaking.

   2.  ; end, termination.

     "ஒ ல்காலெமல்லா

டனாய்மன்னி" ( வ். வாய்.3,3,1);.

   3. ேபர ; final dissolution of the world.

     "பைடப்  ெலா ல்" (ேவதா. .139);.

   4.  ைற  ( ன்.);; want, detect, deficiency.

   5. ேதரெ்ந ; law of selection by elimination.

   6.  சச்ம்; residue.  ன ெதா  ேபாலப் ன் வளரந்்  ெக க் ம். ( றள்.674.உைர.);.

   7. ஒய் ; leisure எனக்  ஒய்சச்ல் ஒ ல்லாமல் ேவைல க்  ற . (உ.வ.);.

   8. பற் ன்ைம; non-attachment.

     " ர ரத்்  ெயா ேவா டபயமசச்ம்" ( ரேயாத.27,81); (ெச.அக.);.

     [ஒ  → ஒ .]
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ஒ க்கம்

ஒ க்கம் oḻukkam, ெப. (n.)

   1. நைட; conduct, behaviour, demeanour. 

நல்ெலா க்கந் ெயா க்கங்கள் (உ.வ.);.

   2. நல் யல் . நன்னைட; good conduct, morality, virtue, decorum,

     "ஒ க்க ரி  ேமாம்பப் ப ம்" ( றள்.131);.

   3. வ த்த கடைமகளினின்  வ வா  நடக்ைக; keeping the rules. ( றள்.உைரப் பா ரம்);.

   4. உலகத்ேதாெடாட்ட ஒ ைக ( . .2,23, வஞா.);; conduct in conformity with the world.

   5. ெசல் ைக; going, passing.

   6. வ  ( வா);; way, method.

   7. உயரச்்  ( டா.);; height, elevation.

   8.  லம் ( ங்.);; caste, tribe, family. (ெச.அக.);.

     [ஒல்  → ஒ  → ஒ க்  → ஒ க்கம்.]

ஒ க்கல்

ஒ க்கல்1 oḻukkal, ெப. (n.)

   1. நீரக் தல், ஊ தல்; leaking, oozing. மைழயால் ட் ல் ஒ க்க ண் .

   2. ெபா ந் ைக; applicability.

     "ஆ பண்  ெனா க் கல்" (ெதால்.எ த்.112); (ெச.அக.);.

     [ஒ  → ஒ க்  →ஒ க்கம்.]

 ஒ க்கல்2 oḻukkal, ெப. (n.)

   வரிைசயாக ைவக்ைக; arranging in a row.

     "ஓங் ய கல் ய்த் ெதா க்கல்" ( .ெவ.10.11.ெகா .);.

   2. வாரக்்ைக; pouring, as into the mouth.

     "இ ரக்்  மா ண் ம ந்ெதா க்க தன் றால்" (நீ ெந .49); (ெச.அக.);.

     [ஒ  → ஒ க்  → ஒ க்கல்.]

 ஒ க்கல்3 oḻukkal, ெப. (n.)

   எ ச்  (யாழ்.அக.);; rising, elevation. (ெச.அக.);.

     [ஒ க்  → ஒ க்கல்.]

ஒ க்கவண்ணம்

 
 ஒ க்கவண்ணம் oḻukkavaṇṇam, ெப. (n.)

ஒ க்கவ ணக்கம் பாரக்்க;see {}. (ஆ.அக.);.

ஒ க்க வணக்கம்

 
 ஒ க்க வணக்கம் oḻukkavaṇakkam, ெப. (n.)

   நல்ெலா க்கம் (யாழ்.அக.);; good conduct. (ெச.அக.);.

     [ஒ க்  → ஒ க்க + வணக்கம்.]
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ஒ க்க

ஒ க்க  oḻukkavi, ெப. (n.)

   ேகா ல் நாேடா ம் பைடக் ம் சைமத்த உண  (S.l.l.i,150);; usual daily offering of food in a temple. 
(ெச.அக.);.

ம. ஒ க்க .

     [ஒ க்  + அ .]

ஒ க்கைற

 
 ஒ க்கைற oḻukkaṟai, ெப. (n.)

   உ க்  (நாம ப.);; steel. (ெச.அக.);.

     [ஒ க்  + அைற. 'அைற' – ெபயரீ . ஒ க்கல் = உ க் வாரத்் தல்.]

ஒ க்

ஒ க் 1 oḻukkudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

    தந்  ேபாக தல்; to cause to float along or flow down. 

ேபராற் ைட தைவப் ேபைழ னிட்  ஒ க் ன இளங் மர ம் (பாரத.ெவண்.195,உைர.); (ெச.அக.);.

   2.  ைடத்தல்; to winnow.

   3. ஊற் தல்; to pour. (ேசரநா.);.

     [ஒ  + ஒ க் .]

 ஒ க் 2 oḻukkudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வாரத்் தல்; to cause to drop, drip.

     "ஒ க்க ெவன்க க் ெகா ம ந் " (ேதவா.1110,1);.

   2. நடப் த்தல்; to help to conduct.

     "ஆற் ெனா க் " ( றள்,48);.

   3. நீள இ த்தல்; to draw out, as gold thread.

     "அச் த்  யன ெபாற்க ெறா க் யன ேபா ம்" (இர . ேத .5); (ெச.அக.);.

     [ஒ  → ஒ க் .]

 ஒ க் 3 oḻukku, ெப. (n.)

   1. ெபாள்ளல் வ யாக நீர ்ெசாட் ைக; leaking, dripping, as from a hole or crack.

ஒ க் நீர்ப்பாட்ட
ம்

 
 ஒ க் நீரப்்பாட்டம் oḻukkunīrppāṭṭam, ெப. (n.)

   ஆற் க்காற் பாசனவரி (கல்ெவ.);; tax on running water that is used for irrigation. opp to நிைலநீரப்்பாட்டம். 
(ெச.அக.);.

     [ஒழக்  + நீர ்+ பாட்டம்.]

ஒ க் ப் ைள

ஒ க் ப் ைள oḻukkuppīḷai, ெப. (n.)

    ைளையப் ெப க் ம் கண்ேணாய் வைக (ைதலவ.ைதல.57);; blennorrhoea;

 acuta catarhal opthalmia. (ெச.அக.);.

     [ஒ க்  +  ைள.]

ஒ க் மாற் -தல்

ஒ க் மாற் -தல் oḻukkumāṟṟudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   நீெரா ம் ஒடை்டைய அைடத்தல் (யாழ்ப்.);; to stop a leak. (ெச.அக.);.

     [ஒ க்  + மாற் .]
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ஒ க் -தல்

ஒ க் -தல் oḻukkuviḻudal,    2.ெச. . . (v.i.)

   1. ெபாள்ளல் வ யாக நீரெ்சாட் தல்; to drop, as water

 From a leak;

 to leak.

   2. நீர ்ஒ ம் ப  ெபாள்ள ண்டா தல்; to become leaky, as a roof. (ெச.அக.);.

     [ஒ க்  +  .]

ஒ க்ெக ம்

ஒ க்ெக ம்  oḻukkeṟumbu, ெப. (n.)

   ஒன்றன் ன் ெனான்றாய்த ்ெதாடரந்்  ெசல் ம் எ ம் ; ant that moves in a train. (ெச.அக.);.

     [ஒ ங்  → ஒ க்  + எ ம் . ஒ ங்  = வரிைச.]

ஒ க்ைக

__,

ெப. (n.);

   சந் ; lane. 

ஒ க்ைக ழக் னின் ம் ேமற் ேநாக் ப் ேபா ற ெசவ்ைவ (S.I.I.V.138); (ெச.அக.);.

     [ஒல் = ஒ ங் தல். ஒல் → ஒ  → ஒ க்ைக.]

ஒ க
ஒ க oḻuga,     . .எ. (adv.) ெம வாக; slowly. ஒ க ைர வாங்கா  (க த்.58,உைர.) (ெச.அக.).

     [ஒல் → ஒல்  → ஒள்  → ஒழ்  → ஒ  → ஒ க.]

ஒ கல்

ஒ கல்1 oḻugal, ெப. (n.)

   1. ஒ க் ; leaking, dripping, leak.

   2. நீர ்பாய்ைக; flowing.

   3. நீளம் ( வா.);; length.

   4. உயரம் ( ங்.);; height.

   5.  ெமன ெவளிப்படல்; spurt.

   க. ஒழ் ;ம. ஒ கல்.

     [ஒ  + அல்.]

 ஒ கல்2 oḻugal, ெப. (n.)

   நடக்ைக; conduct, behavior.

     "அள ன்கணின் ெறா கலாற்றார"் ( றள். 286);.

   2. பர தல்; spreading.

   3. ேநராகசெ்சல்லல்; walking or going straight.

   4. இைடப்பட்டதாதல்; being in middle.

     "உலகத்ேதா  ஒட்ட ஒ கல்" ( றள்,140);.

     [ஒ  + அல்.]

ஒ கலா

ஒ கலா  oḻugalāṟu, ெப. (n.)

   ஒ க்க ெந ; the path of good conduct.

     "காமம் ெவ ளி மயக்க ல்லாத  ஒ கலாற் ைன" (ெதால்.ெபா ள்.75,உைர.); (ெச.அக.);.

     [ஒ  → ஒ கல் + ஆ .]
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ஒ ைச

ஒ ைச oḻugisai, ெப. (n.)

   ெவ த் ைச ல்லாமல் ெச க் னிய ெமல் ைச ைடைமயா ய தன்ைம (தண் .19);; kind of flowing 
rhythm, in which nothing discordant occurs. (ெச.அக.);

     [ஒ  + இைச. ஒ ைச வண்ணம் பாரக்்க;see {}.]

ஒ ைசசெ்சப்ப
ல்

ஒ ைசசெ்சப்பல் oḻugisaisseppal, ெப. (n.)

   இயற் ர ்ெவண்டைள ெவண் ர ்ெவண்டைள ரண் ம் ர வந்த ெவண்பா ேனாைச 
(காரிைக.ெசய்.1. உைர.);; rhythm noticeable in the species of {} verse in which ven-{} comes in along with {}. 
(ெச.அக.);.

     [ஒ  + இைச + ெசப்பல்.]

ஒ ைசயகவல்

ஒ ைசயகவல் oḻugisaiyagaval, ெப. (n.)

   ேநெரான் றா ரியத் தைள ம் நிைரெயான்றா ரியத்தைள ம் ர  வந்த அகவ ேலாைச 
(காரிைக.ெசய்.1,உைர);; rhythm noticeable in agaval verse when it contains bor {} and {}. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + இைச + அகவல்.]

ஒ ப்ேபா-தல்

ஒ ப்ேபா-தல் oḻugippōtal,    8.ெச. . . (v.i.)

   : நீரப்்பண்டஞ் ந்  தல்; to spill.

   2. மனங்கைர தல்; to brood over sorrow of disappointment. Pine. 

இவெளன்ன ஒ ப் ேபா றாேள. (இ.வ.); (ெச. அக.);.

     [ஒ  → ஒ  + ேபா.]

ஒ

ஒ 1 oḻugudal,    7.ெச. . . (v.i.)

   1. நீரப்ாய்தல்; to flow, as a stream.

     "ஒ  ம் னல்" (ைநடத நாட் .6);.

   2. நீரப்்பண்டம் ெசாட் தல்; to leak, drop. as water, to fall by drops, trickle down,

     "அ ம்ெபா ய ெபாய்க் ைர" ( வாச.26,7);.

   3. நடத்தல்; to go pass, walk.

   4.  ைறப்ப  நடத்தல்; to act according to laws as the subject of a state.

     "ைவயங்காவலர ்வ ெமா ந் ெதா க" ( றநா.8,1);.

   5. ேநரை்மப் ப தல்; to be arranged in regular order.

     "ஒ ெகாம் ம ங் ல்" (ெதால்.ெசால்.317,உைர.);.

   6. ெந ைமயா தல்; to be long or tall. 

மால்வைர ெயா யவாைழ (ெதால்.ெசால். 317,உைர.);.

   7. பரத்தல்; to spread out extend, to be diffused.

     " ன்ெனா  சாயல்" ( வக. 494);.

   8. வளரத்ல்; to grow.

     "ஒ  ெபாற்ெகா க் ம்" ( வக.165);.

   9.  தல்; to increase, become intense.

ஒ ெகாண்ைட

 
 ஒ ெகாண்ைட oḻugugoṇṭai, ெப. (n.)

   ஒ வைக ம ர்  ( ன்.);; coil of hair tied in a special way (ெச. அக.);.

     [ஒ  + ெகாண்ைட.]
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ஒ சங்

ஒ சங்  oḻugusaṅgili, ெப. (n.)

   ெதாடரச்ங் ; a kind of chain.

     "தன்ேனாெடாக்க ஒ  சங் ேல கட் ண் ழ ன்ற ேகஷத்ரக்ஞர ்கா ேல ழப்பண் 
ணி ம்" (ரஹஸ்ய.194); (ெச.அக.);.

     [ஒ  + சங் .]

ஒ நீட்

ஒ நீட்  oḻugunīṭci, ெப. (n.)

   ேநராக நீண் க்ைக; being stretched out.

     "ஒ நீட்  யாேல ெகா ெயன்ன மாய்" (ஈ .7,7,2); (ெச.அக.);.

     [ஒ  + நீட் .]

ஒ மாடம்

ஒ மாடம் oḻugumāṭam, ெப. (n.)

   உடம் ; the humanbody, as a house from which impurities flow out through nine excretory passages.

     "ஒ மாடத்  ெளான்ப  வாய்த ம்" (ேதவா.338,7); (ெச.அக.);.

     [ஒ  + மாடம் – ஒ மாடம். உடம்ைப ஒடை்ட மாளிைக யாகச ்ெசான்ன உ வகம்.]

ஒ வண்ணம்

ஒ வண்ணம் oḻuguvaṇṇam, ெப. (n.)

   ஒ ய ேலாைசயாற் ெசல் ஞ் சந்தம் (ெதால். ெபா ள்.538);; rhythm that flows evenly in a harmonious 
manner. (ெச.அக.);.

     [ஒ  + வண்ணம்.]

ஒ ைக

ஒ ைக oḻugai, ெப. (n.)

   1. சகடெவா ங் ; train of carts.

     "ெப ங்க ற் ெறா ைக" (ெப ம்பாண்.63);.

   2. வண் ; cart.

     "உமணர ்உப்ெபா ெயா ைக ெயண் ப மாேதா" ( றநா.116); (ெச.அக.);.

     [ஒ  → ஒ ைக.]

ஒ ங்கரம்

 
 ஒ ங்கரம் oḻuṅgaram, ெப. (n.)

   ஒ வைக அரம் (C.E.M.);; parallel file. (ெச.அக.);.

     [ஒ ங்  + அரம் – ஒ ங்கரம் = ஒ ரான அகல ள்ள அரம்.]

ஒ ங்கல்

 
 ஒ ங்கல் oḻuṅgal, ெப. (n.)

   ஒ ங்கா த்தல் ( ன்.);; being right, correct, straight, orderly. (ெச.அக.);.

     [ஒ  → ஒ ங்  → ஒ ங்கல்.]

ஒ ங் னம்

 
 ஒ ங் னம் oḻuṅāṉam, ெப. (n.)

    ரே்க ; disorder, confusion. (ெச.அக.);.

     [ஒ ங்   + ஈனம்.]
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ஒ ங்

ஒ ங் 1 oḻuṅgudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேநரப் த் தல்; to place in line, set in order.

     "ஒ ங்  ன்னரத்் ைற வ த்த காைல" ( வாலவா.38,19);.

     [ஒ  →  ஒ ங் .]

 ஒ ங் 2 oḻuṅgu, ெப. (n.)

   1. வரிைச; row, rank, line, series,

     "சகடெவா ங் " ( பாண்.55,உைர..);.

   2. ேநரை்ம; order, regularity.

   3.  ைற; rule of action, method, plan, model, system.

   4. நன்னைட; good conduct, propriety, decorum.

   5.  ைற ( .);; regula- tion, law, precept. Canon.

   6. அள  த யன காட் ம் நில ளத்தக் கணக்  (C.G.);; register of the measure- ment and extent of fields 
and holdings.

   7. நிலத் ரை்வக்

   கணக்  (C.G.);; standard rate, for assessment of tax or for the price of grain. (ெச.அக.);

   ம. ஒ ங் ;க. ஒய்யென (ெம வாக);. L Longus. E டong. Ger. land, A.S lang.

     [ஒ க்  → ஒ ங்  (க. .65);.]

ஒ ங் கட் -தல்

ஒ ங் கட் -தல் oḻuṅgugaṭṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   ெந ேயற்ப த் தல் ( ன்.);; to make a regulation, to frame a law. (ெச.அக.);.

     [ஒ ங்  + கட் .]

ஒ ங் ப த் -தல்

ஒ ங் ப த் -தல் oḻuṅgubaḍuddudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேநராக் தல்; to set in order, to arrange, to regulate. (ெச. அக.);

     [ஒ ங்  + ப த் .]

ஒ ங்  வழக்

 
 ஒ ங்  வழக்  oḻuṅguvaḻkku, ெப. (n.)

    தன் ைற ெதாடங் ம் வழக் ; proceeding by way of original suit originated by a plaint as dist. Fr. one originated 
by a petition, regular suit. (ெச.அக.);

     [ஒ ங்  + வழக் .]

ஒ ங்ைக

ஒ ங்ைக oḻuṅgai, ெப. (n.)

   1. இ க் வ  (யாழ்ப்.);; lane, alley.

   2. மண்டபநைட கப் ; porch, portico.

     "ஆ ரக்கால் மண்டபத்  ெனா ங்ைக ல்" (ேகா ெலா.1346); (ெச.அக.);

   3. நீண்ட இைடக ; long side walk.

     [ஒ ங்  → ஒ ங்ைக (ேவ.க.93);.]
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ஒள்

ஒள்1 oḷ, ெப. (n.)

   1. உடெ்சல் தல்,  ைழதல்; penetrating, entering.

   2. மைறதல், ஒளிந்  ெகாள்  தல்; hiding, concealing. ( . .68);.

     [உள் → ஒள்.]

 ஒள்2 oḷ, ெப. (n.)

   1. ெவளிசச்ம்; light.

   2. அழ ; beauty.

   3. ெவண்ைம; whiteness.

     [உல் → உள் → ஒள்.]

 ஒள்3 oḷ, ெப. (n.)

   1.  ரை்ம; sharpness.

   2. அ ; knowledge, intelligence.

     [உல் → ஒல் → ஒள்.]

 ஒள்4 oḷ, ெப. (n.)

   1. ெச ; density.

ஒள்வாளமைல

ஒள்வாளமைல oḷvāḷamalai, ெப. (.n) 

   உரம் ெபா ந் ய ேதாளிைன ைடய வாள் ரர ்ஆரக்் ம் ரக்கழ  ைன ைடயா டன் ஆ ய  
( .ெவ.);; literary theme pertaining to heroic verse.

     [ஒள் + வாள் + அமைல - ஒள்வாளமைல. அமைல = ஆரவாரம், ஆடல்.]

ஒள்ளி

__,

ெப. (n.);

   1. ெசம்ெபான்; red gold.

   2. ெவள்ளி ( க் ரன்);; Sukra, Venus (ெச.அக.);.

     [உள் → ஒள்2 → ஒள்ளி (ஒளிரவ் );.]

ஒள்ளிைம

ஒள்ளிைம oḷḷimai, ெப. (n.)

   அ ன் ஒட்பம்; bright- Intelligence. 

ஒ வ க்  ஒள்ளிைமயாவ  உலகத்ேதா  ெபா ந் ன . ( றள்.423,மணக்.); (ெச.அக.);.

     [உள் → ஒள் → ஒள்ளி → ஒள்ளிைம.]

ஒள்ளிய

ஒள்ளிய oḷḷiya, ெப.எ. (adj.)

   1. ஒளி ள்ள; bright, lustrous.

   2. அ க்க; intelligent, wise.

   3. நல்ல; good.

   4. அழ ய; beautiful.

     [ஒளி → ஒள்ளிய.]
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ஒள்ளியர்

ஒள்ளியர ்oḷḷiyar, ெப. (n.)

   மாசற்றவர;் good people. noble men.

     "ஒளியார் ன் ஒள்ளியராதல்" ( றள்.714); (ஆ.அக.);.

     [ஒள்5 → ஒள்ளி + அர.்]

ஒள்ளியன்

ஒள்ளியன் oḷḷiyaṉ, ெப. (n.)

   1. அ ைடேயான்; wise, intelligent man,

     "ஒளியார் ன் ெனாள்ளியராதல்'

     ( றள்.714);.

   2. நல்லவன்; gentleman.

     " வகன் ைண ெவன்றா ெனாள்ளிய ெனன் " ( வக.741);.

   க. ஒள்ளித;பட. ஒள்ளியம.

     [உள் → ஒள்5 → ஒள்ளி + அன்.]

ஒள்ளிேயான்

ஒள்ளிேயான் oḷḷiyōṉ, ெப. (n.)

   1. ெவள்ளி ( வா.);; planet Venus so called because it is apparently the brightest of the stars (ெச.அக.);.

   2. க ரவன்; sun.

   3. அ ைடேயான்; wise intelligent man. (ஆ.அக.);.

     [ஒள் → ஒள்ளி + (ஆன்); ஒன்.]

ஒள்ெளாளி

ஒள்ெளாளி oḷḷoḷi, ெப. (n.)

    க்கெவாளி ( ன்.);; brilliant light (ெச.அக.);.

     [ஒள்4 + ஒளி.]

ஒள

 
 ஒள  oḷaṟi, ெப. (n.)

   உலரி ன்; greenish river-fish. (ெச. அக.);.

     [உலரி → ஒள  (ெகா.வ.);.]
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ஒளி

ஒளி1 oḷi, ெப. (n.)

   1. ெவளிசச்ம் ( வா.);; light, brightness, splendour, brilliancy, luster.

   2. க ரவன் ( ங்.);; sun.

   3. நிலா ( ங்.);; moon.

   4.  ண் ன் ( வா.);; star.

   5. தழல்நாண் ன் (ேகடை்ட);;   18th naksatra.

   6.  ; fire.

   7. எரிக் ந் தன்ைம; scorching.

     "ெவஞ் டெராளி நீ" (பரிபா.3,67);.

   8.  ன்னல் ( ங்.);; lightning.

   9. ெவ ல் ( ங்.);; sunshine.

   10.  ளக் ; lamp, light.

     "உைடயானாம் ேவந்தரக்் ெகாளி" ( றள். 390);.

   11. கட் லன்; sense of sight-, one of aim-pulam.

     " ைவெயாளி" ( றள்.27);.

   12. கண்மணி ( ன்.);; apple of the eye.

   13. ெப ைம; conspicuous- sness, distinction. Excellence.

ஒளிசச்ாயல்

 
 ஒளிசச்ாயல் oḷiccāyal, ெப. (n.)

   சாய்ந்  ம் ஒளி; the light which falls obliquely on a surface - oblique light (ெச.அக.);.

     [ஒளி + சாயல். சாய்தல் → சாயல்.]

ஒளிசச்ாைய

 
 ஒளிசச்ாைய oḷiccāyai, ெப. (n.)

   உ வத் ன்ேபா  ைகயா ம் ( ர ம்பத் னா ம்); வைள னா ம் ஏற்ப ம் ஒளிப்பரப் ; light 
which has been scattered by reflection and refraction-diffused light. (சா.அக.);.

     [ஒளி + சாைய.]

ஒளித் த் ரி-தல்

ஒளித் த் ரி-தல் oḷidduddiridal,    2.ெச. . . (v.i.)

   மைறந் ரிதல் ( ன்.);; to go about incognito, wander in concealment. (ெச.அக.);.

     [ஒளித்  +  ரி.]

ஒளித் ைளயா
-தல்

ஒளித் ைளயா -தல் oḷidduviḷaiyāṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   கண்ெபாத்  ைளயா தல்; to play hide. and seek. (ெச.அக.);.

ம. ஒளிச்  களிக் க.

     [ஒளி → ஒளித்  +  ைளயா .]

ஒளிநா

ஒளிநா  oḷināṭu, ெப. (n.)

   பழந்த ழகத் ல் ெசந்த ழ் நாடை்டச ் ழ்ந்த பன்னி  நா க ள் ஒன்  
(ெதால்.ெசால்.400,உைர.);; one of the 12 {} lying on the outskirts of the {} in the ancient Tamil country. (ெச.அக.);.

     [ஒளி6 + நா .]
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ஒளி ல்

ஒளி ல் oḷinūl, ெப. (n.)

   கண்ெணாளிைய ம் பாரை்வ ைய ம் பற் க் ம் ல்; a science which treats of the nature and properties 
of light and vision – optics. (சா.அக.);.

     [ஒளி2  +  ல்.]

ஒளிப்பாட்டம்

ஒளிப்பாட்டம் oḷippāṭṭam, ெப. (n.)

   ஏமாற் ; fraud, deceit.

     "இவரக்ள  ஒளிப்பாட்டம் நம்மேனார ்அைனவ ம் அ வர"் (ம .க.1.112); (ெச.அக.);.

     [ஒளி1 + ஒளிப்  + ஆட்டம்.]

ஒளிப் டம்

ஒளிப் டம் oḷippiḍam, ெப. (n.)

   மைற டம் ( ங்.);; ambush;

 covert, hiding place. (ெச.அக.);.

   ம. ஒளிப் டம்;   க. உளி;   ெத. ஒல ; . ஓலா.

     [ஒளி1 → ஒளிப்  + இடம்.]

ஒளிப் ழம்

 
 ஒளிப் ழம்  oḷippiḻmbu, ெப. (n.)

    ச் டரத்் ரள்; flame. (ஆ.அக.);.

     [ஒளி +  ழம் .]

ஒளிப்

ஒளிப் 1 oḷippu, ெப. (n.)

   1. ப ங்  மைறைக; absconding, slinking or stealing away.

   2. மைற  ( ன்.);; covert. (ெச.அக.);.

   ம. ஒளிப் ;   க. உளி;    . ஒள;ெத. ஒல .

     [ஒளி2 → ஒளிப் .]

 ஒளிப் 2 oḷippu, ெப. (n.)

   1. ஒளிக்ைக; hiding. concealing.

   2. மனத் ள் அடக் ைக; keeping secret. as one's thoughts. 

     'ஒளிப்  மைறப் ப் பண்ணாமற் ெசால்' ( ன்.); (ெச.அக.);.

     [ஒளி3 → ஒளிப் .]

ஒளிப் டம்

ஒளிப் டம் oḷippuḍam, ெப. (n.)

   ெவ ல் இட் ச ்ெசய்த ம ந் ப் ெபா  ( .அ.);; calcination by exposure to the sun. (ெச.அக.);.

     [ஒளி1 +  டம்.]

ஒளிப்ெபா

 
 ஒளிப்ெபா  oḷippoli, ெப. (n.)

   களத் ல் நீட்டமாகத் ற் ய ெநற் யல் (இ.வ.);; long heap of paddy on the threshing - floor. (ெச.அக.);.

     [ஒ கா. ஒளி → ஒளி + ெபா . ஒளி = உயரம், நீளம்.]
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ஒளிப்ேபார்

 
 ஒளிப்ேபார ்oḷippōr, ெப. (n.)

   மைறந்  நின்  நடந் ம் ேபார;் guerilla warfare. (ேசரநா.);.

ம. ஒளிப்ேபார.்

     [ஒளி + ேபார.்]

ஒளிமங் -தல்

ஒளிமங் -தல் oḷimaṅgudal,    9.ெச. . . (v.i.)

   ஒளி ைற தல்; to grow dim, as light, splendour, or lustre. (ெச.அக.);. 

     [ஒளி + மங் . ம ங்  → மங் .]

ஒளிமங்ைக

ஒளிமங்ைக oḷimaṅgai, ெப. (n.)

   1. ஒளி ள்ளமங்ைக; beautiful woman.

   2. ைவப்பாட் ; paramour (woman);, concubine. (ேசரநா.);.

ம. ஒளிமங்க.

     [ஒளி + மங்ைக.]

ஒளிமணல்

ஒளிமணல் oḷimaṇal, ெப. (n.)

   1. மாைழ (உேலாக); மணல்; sand mixed with iron.

   2. க மணல்; black sand. (சா.அக.);.

     [ஒளி + மணல்.]

ஒளிமயக்கம்

 
 ஒளிமயக்கம் oḷimayakkam, ெப. (n.)

   ெவளிசச்த்ைதப் பாரக்்க யாத ஒரவ்ைகக் கண்ேணாய்; eye disease due to abnormal intolerance of light-
photophobia. (சா.அக.);.

     [ஒளி + மயக்கம்.]

ஒளிமரம்

ஒளிமரம் oḷimaram, ெப. (n.)

   இ ளில் ஒளி ம் மரம்; tree that is said to shine in the dark.

     "ெபாங் ெகாளிமரத் ற் ரச்ால் ள்ளினம் ெபாைற ரத்் " ( ர ங்.ேகாரக்கர.்19); (ெச.அக.);.

ம. ஒளிமரம்.

     [ஒளி + மரம்.]

ஒளிம ங் -தல்

ஒளிம ங் -தல் oḷimaḻuṅgudal,    9.ெச. . . (v.i.)

   ஒளி ைறதல்; to grow dim, as light, splendour, or lustre.

     [ஒளி + ம ங் .]

ஒளிமைற

ஒளிமைற  oḷimaṟaivu, ெப. (n.)

   1. ஒளித் த் ரிைக; wandering in disguise. 

அவன் ஒளி மைறவாய்த் ரி   றான் (உ.வ.);.

   2. க க்கம்; secrecy. 

இவனிடம் ஒளிமைற  இல்ைல (உ.வ.);.

   ம. ஒளிமர;   க. உளி;ெத. ஓல .

     [ஒளி  + மைற  - ஒளிமைற  (ஒ ெபா ட ்பன்ெமா );.]
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ஒளி ன்னல்

ஒளி ன்னல் oḷimiṉṉal, ெப. (n.)

   1. ஒளிர் ; splendour.

   2.  கழ்ெவாளி; the lighting (as a weapon of Indira); (ேசரநா.);.

ம. ஒளி ன்னல்.

     [ஒளி +  ன்னல் – ஒளி ன்ன்ல்.]

ஒளியம்

ஒளியம்  oḷiyambu, ெப. (n.)

   1. மைறந்  நின்  எய் ம் அம் ; arrow shot from ambush.

   2. ெவளிப்படாமல் தாக் தல்; covert attack. (ேசரநா.);.

ம. ஒளியம் .

     [ஒளி2 + அம் .]

ஒளியர்

ஒளியர ்oḷiyar, ெப. (n.)

   ஒளிநாட் ற் றந் ளங் ய ேவளாளர;்{} who were the dominant people, in {}.

     "பல்ெலாளியர ்பணி ெபா ங்க" (பட் னப்.274); (ெச.அக.);.

     [ஒளி1 + அர ்= ஒளியர.்]

ஒளியவன்

ஒளியவன் oḷiyavaṉ, ெப. (n.)

   க ரவன்; sun, lit, the shining one.

     "உம்பரந்ா றந்  ழ்ந்த ெவாளியவன்" (கம்பரா.நாகபா 202); (ெச.அக.);.

     [ஒளி2 + அவன்.]

ஒளி -த்தல்

ஒளி -த்தல் oḷiyiruttal,    2.ெச. . . (v.i.)

   ப ங்  த்தல்; to lie in concealment, to lie in ambush, to lurk.

     " ளிக் லங்கள் ... ஒளி ந் த னம் ப ம்" (காஞ் ப் . நாட் .41); (ெச. அக.);.

     [ஒளி2 + இ .]

ஒளி ைழ

ஒளி ைழ oḷiyiḻai, ெப. (n.)

   1. அணிகலன்; jewels, ornament.

   2. அணிகலன் அணிந்த ெபண்; lady since wearing jewels.

     [ஒளி + இைழ + ஒளி ைழ.]

ஒளி ணர் 
ேவற் ைம

 
 ஒளி ணர ்ேவற் ைம oḷiyuṇarvēṟṟumai, ெப. (n.)

   இரண்  கண்களின் ஒளி ணரச்் ையப் பற் ய ேவ பா ; the difference between the two eyes in their 
sensitiveness to light-light difference. (சா.அக.);.

     [ஒளி + உணர ்+ ேவற் ைம.]

ஒளி யகல்

 
 ஒளி யகல் oḷiyuruviyagal, ெப. (n.)

   வ ரக்கல் (ைவ ரியம்); ( ன்.);; cat's - eye, a stone of value found in Ceylon (ெச.அக.);.

     [ஒளி + உ ய + கல்.]

ஒளி ள் வம்

 
 ஒளி ள் வம் oḷiyuḷḷuruvam, ெப. (n.)

   கண்ணா  வம்; image in mirror. (ஆ.அக.);.

     [ஒளி + உள் + உ வம்.]
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ஒளி வல்

 
 ஒளி வல் oḷiyūṭuruval, ெப. (n.)

   ெவளிசச்ம் ஊ ப் பாய்ந்  ெசல்லல்; light passing through an object, as through a glass - transmission of light. 
(சா.அக.);.

     [ஒளி + ஊ  + உ வல்.]

ஒளிேயான்

 
 ஒளிேயான் oḷiyōṉ, ெப. (n.)

ஒளியவன் ( ங்.); பாரக்்க;see {}.

     [ஒளி + ஆன் – ஒளியான் → ஒளிேயான்.]

ஒளிர்

ஒளிர1் oḷirtal,    2. ெச. . . (v.i.)

   ஒளிெசய்தல்; to shine, to emit light. to be resplendent.

     "உள்ளத்  ெளாளிர் ன்ற ெவாளிேய" ( வாச.37.5); (ெச. அக.);.

     [ஒளி → ஒளிர.்]

 ஒளிர2் oḷirttal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒளிரசெ்சய் தல்; to shed light upon.

     "ஊன ன் னி  நானீ ெதாளிரப்்ப ெனன்  ைரத்தல் ேபாலாம்" ( ேவக.  டா.பா .7); (ெச.அக.);.

     [ஒளி1 + ஒளிர.்]

ஒளிர் கம்

 
 ஒளிர் கம் oḷirmugam, ெப. (n.)

   வ ரக்கல் ( ன்.);; diamond. (ெச.அக.);.

     [ஒளிர ்+  கம் - ஒளிர் கம் = ஒளி ம் பக்கங்கைளக் ெகாண்ட .]

ஒளிர்வா(வ )-தல்

ஒளிரவ்ா(வ )-தல் oḷirvāvarudal,    18.ெச. . . (v.i.)

ஒளிர ்பாரக்்க;see {}.

     "கண்ெணாளிர ்வ உங் க ன்சாபத் " ( றநா.7,4);.

     [ஒளிர ்+ வா.]

ஒளிர்

 
 ஒளிர்  oḷirvu, ெப. (n.)

   ெவளிசச்ம்; brightness, radiance. 

     'அவ ைடய க ெவாளிரை்வப் பார'் ( ன்.); (ெச. அக.);.

     [ஒளி → ஒளிர ்→ ஒளிர் .]
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ஒளிவட்டம்

ஒளிவட்டம் oḷivaṭṭam, ெப. (n.)

   1. கண்ணா ; mirror.

     "ஒளிவட்டத் ப் பாைவ ன்" (இர . ச.17);.

   2. ஆ ப்பைட (சக்கரா தம்); ( ங்.);; discus.

   3. ெதய்வ உ வங்களின் தைலையச ் ற் ள்ள ஒளிவட்டம் ( ரைப.);; halo of light.

     " ற்  ெமாளிவட்டஞ் ழ்ந்  ேசா  பரந் " ( வ்.ெபரியாழ்.1,4,3);.

   4. நில ; moon.

     "ஊரக்ேளா டன் ைளத்த ெவாளிவட்டத் " (யாப். .83,288); (ெச.அக.);.

     [ஒளி + வட்டம்.]

ஒளிவ -த்தல்

ஒளிவ -த்தல் oḷivaḍittal,    4.ெச. . . (v.i.)

    ன் தல் (இ.வ.);; to flash lightning. (ெச.அக.);.

     [ஒளி → ஒளி  → அ -த்தல்.]

ஒளிவளவாய்

ஒளிவளவாய் oḷivaḷavāy,  . .எ. (adv.) 

   க க்கமாய் (இரக யமாய்); ( ன்.);; privily (ெச.அக.);.

     [ஒளி2 → ஒளி  + அளவாய்.]

ஒளி டம்

 
 ஒளி டம் oḷiviḍam, ெப. (n.)

   மைற டம்; a hiding place, ambush.

   ம. ஒளி டம்;   க. உளி;   ேகாத. ஒய்ன் (ேவடை்டக்கான உயரம்ரப்பரண்);;   ெத. ஒல ; . ஒலா.

     [ஒளி + இடம்.]

ஒளி -தல்

ஒளி -தல் oḷiviḍudal,    20.ெச. . . (v.i.)

ஒளிர ்( வா.); பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

     [ஒளி +  .]

ஒளி ச்

 
 ஒளி ச்  oḷivīccu, ெப. (n.)

   ஒளி தல்; emitting rays of light. (சா.அக.);.

     [ஒளி +  ச் .]

ஒளி -தல்
ஒளி -தல் oḷivīcudal,    5.ெச. . . (v.i.)

ஒளிர ்பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

ஒளி

ஒளி 1 oḷivu, ெப. (n.)

   மைற டம் ( ன்);; place of concealment. (ெச.அக.);.

   ம. ஒளி ;   க. உளி, ஒள , ஒள ;    . ஒள, ஒள . ஒளா ;   ெத. ஒல . ஒள ; . ஒலா. [ஒளி2 → ஒளி .]

 ஒளி 2 oḷivu, ெப. (n.)

ஒளிர்  ( ன்.); பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

ம. ஒளி .

     [ஒளி1 → ஒளிர ்→ ஒளிர்  → ஒளி .]
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ஒளிைவ-த்தல்

ஒளிைவ-த்தல் oḷivaittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   1. கண்ணி ைவத்தல்; to set a snare for animals or birds.

   2. பாரை்வ லங்  ைவத்தல்; to place a decoy (ெச.அக.);.

     [ஒளி2 + ைவ.]

ஒளிைவத் ப் பார்

ஒளிைவத் ப் பார1் oḷivaittuppārttal,    4.ெச. . . (v.i.)

   கண்ணிைவத் க் காத் த்தல் ( ன்.);; to lie in wait for game after having set a snare. (ெச.அக.);.

     [ஒளி2 + ைவத்  + பார.்]

 ஒளிைவத் ப் பார2் oḷivaittuppārttal,    4.ெச.  ன் றா . (v.t.)

   உற் ப்பாரத்்தல்; to stare at a person. (ெச.அக.);.

     [ஒளி1 + ைவ.]

 ஒளிைவத் ப் பார3் oḷivaittuppārttal,    4.ெச. ன் றா . (v.t.)

   ைகெச த் ைவத் க் ரந்்  பாரத்்தல் (யாழ்.அக.);; to look intently, shading the eyes with the palm over the 
eyebrows. (ெச.அக.);.

     [ஒளி1 + ைவத்  + பார.்]

ஒளி

ஒளி 1 oḷiṟudal,    2. ெச. . . (v.i.)

    ளங் தல்; to shine, glitter.

     "ஒளி வாண் மறவ ம்" (மணிேம.1,68); (ெச.அக.);.

     [ஒளி → ஒளிர ்→ ஒளி  → ஒளி -தல். (ேவ.க.57,58);.]

 ஒளி 2 oḷiṟu, ெப. (n.)

   ேபெராளி, அ க ெவளிசச்ம்; splendor, light.

     "ஒளிற்  கலன் மாரெ்பய் " (கந்த . அச நகர.்24); (ெச.அக.);.

     [ஒளி1 → ஒளிர ்→ ஒளி .]

ஒற்கம்

ஒற்கம்1 oṟkam, ெப. (n.)

   1. வ ைம(ெதால்.ெசால்.360);; poverty, indigence, destitution, want.

   2. தளரச்் ; feeble- ness, weakness.

     "ஒற்கத்  ற்றாந் ைண" ( றள்,414);.

   3.  ைற ; deficiency, dearth.

     "ஒற்க ல்வளன்" (கந்த .ேம .70);.

   4. அடக்கம்; diffidence, modesty.

     "ஒற்க ன் த்ைதவா யங்காத்தல்" (நீ  ெந .23); (ெச.அக.);.

     [ஒல் → ஒல்  → ஒற்  → ஒற்கம்.]

 ஒற்கம்2 oṟkam, ெப. (n.)

   1. ெபா ைம (யாழ்.அக.);; patience.

   2. ஒ க்கம்; restraint. (ெச.அக.);.

     [ஒல் → ஒல்  → ஒற்  → ஒற்கம்.]
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ஒற் -தல்

ஒற் -தல் oṟkudal,    7. ெச. . . (v.i.)

   1.  ைறதல்; to be deficient;

 to be wanting.

     "ஒற்காமர ற் ெபா  லன் ம்" ( லப்.25,117);.

   2. தளரத்ல்; to fall short, droop.

     "ஒற்கா ள்ளத் ெதா யா னாத ன்" (மணிேம.15,18); (ெச.அக.);.

     [ஒல் → ஒல்  → ஒற் .]

ஒற்றடம்

 
 ஒற்றடம் oṟṟaḍam, ெப. (n.)

   ெவப்பம்பட ஒற் ைக (உ.வ.);; fomentation. (ெச.அக.);.

   ம. ஒத்தல், ஒத்தணம்;   க. ஒத்தல. ஒத்தட. ஒத்தன;    ட. ஒத்த்;    . ஒத் னி;   ெத. ஒத்தட ;பட. ஒத்தண.

     [ஒற்  + அடம். 'அடம்' - ெசால்லாக்க ஈ .]

ஒற்ற செ்ச ப்

 
 ஒற்ற செ்ச ப்  oṟṟaḍicceruppu, ெப. (n.)

   ஒற்ைறத் ேதாலடை்ட யாலைமந்த ெச ப்  ( ன்.);; slippers, sandals. (ெச.அக.);.

     [ஒற்ைற + அ  - ஒற்ற  + ெச ப் .]

ஒற்றள

 
 ஒற்றள  oṟṟaḷabu, ெப. (n.)

ஒற்றளெபைட பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

     [ஒற்  + அள .]

ஒற்றளெபைட

ஒற்றளெபைட oṟṟaḷabeḍai, ெப. (n.)

   ங், ஞ், ண், ந், ம், ன், வ், ய், ல், ள், ஃ ஆ ய ப ேனா  எ த் க ம் தமக் ரிய மாத் ைர ன் க்  
ஒ க்ைக (நன்.92);; lengthening the mutes ங், ஞ், ண், ந், ம், ன், வ், ய், ல், ள், ஃ  after one or two short syllables for the 
sake of metre, as in கண்ண், இலங்ங் , the said consonant being doubled in writing, to indicate the prolongation, one of 
ten {}. (ெச.அக.);.

     [ஒற்  + அளெபைட - ஒற்றளெபைட = இனிய பண்ேணாைசக் காகச ்ெசய் ளில் இரட் த்  அல்ல  
பன் ைற அ க் வ ம் ெமய்ெய த்  ெநட்ேடாைச ஒற்  = ெமய்ெய த் .]

ஒற்ற -த்தல்

ஒற்ற -த்தல் oṟṟaṟuttal,    4.ெச. . . (v.i.)

   தாளத்ைத அ தல் ( வா.);; to keep time with the hands or with cymbals in singing. (ெச.அக.);.

     [ஒற்  + அ .]

ஒற்றன்

ஒற்றன்1 oṟṟaṉ, ெப. (n.)

   உள  பாரப்்பவன், ேவ கா ரன்; male spy.

     "ஒற்றனிவெனன ைரத் " (மணிேம.26,27);.

     "மற் ேமார ்ஒற் னால் ஒற் க் ெகாளல்" ( றள்.588);.

     [ஒற்  + அன்.]

 ஒற்றன்2 oṟṟaṉ, ெப. (n.)

    தன் (யாழ்.அக.);; messenger.

     [ஒற்  + அன்.]
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ஒற்றாடல்

ஒற்றாடல் oṟṟāṭal, ெப. (n.)

   ேவ காரைர த்  ைன ெசய்ைக ( றள்,59.அ .);; employing and directing spies.

     [ஒற்  + ஆடல்.]

ஒற்றாள்

ஒற்றாள் oṟṟāḷ, ெப. (n.)

   ேவ காரன்; spy.

     "ஒள்ளிய ெவாற்றாள் ணம்" ( ரிக .85);.

ம. ஒற்றாள்.

     [ஒற்  + ஆள்.]

ஒற்

ஒற் 1 oṟṟittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   1. ஒற் ைமப்ப  தல்; to be united with, to become one with

     "அவற் னான் ஆன்மா ஒற் த் க் காணினல்ல " ( .ேபா. ற்.5,1);.

   2. ஒற்ைறயா த்தல்; to be odd, as numbers.

     "ஒற் த் ெதாத்த ம் இரட் த் ெதாத்த ம்" ( லப்.3,152,அ ம்.);.

     [ஒற்  → ஒற்  → ஒற் -த்தல்.]

 ஒற் 2 oṟṟi, ெப. (n.)

   1. உைடைமைய க ம் உரிைம டன் ய அைடமானம் (ெதால்.ெசால்.81, உைர.);; mortgage with 
possession, as of land, trees, cattle, etc.

   2. ஒற் ர;் place name. {}.

     "நாெனாற்  ந்ேத ெனன்றாேர" (அ ட்பா.111.சல்லாப .5); (ெச.அக.);.

   ம. ஒற் ;   க. ஒதெ்த;    . ஒத் ;ெத. ஒத் .

     [ஒன்  → ஒற்  → ஒற் .]

ஒற் க்கரணம்

 
 ஒற் க்கரணம் oṟṟikkaraṇam, ெப. (n.)

ஒற் ச ் ட்  பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

ம. ஒற் க்கரணம்.

     [ஒற்  + கரணம்.]

ஒற் க்கலம்

ஒற் க்கலம் oṟṟikkalam, ெப. (n.)

ஒற் ச் ட்  பாரக்்க;see {}. 

நிலத்த ெதாற் க்கலம் (ெதால்.ெசால்.81, உைர);.

     [ஒற்  + கலம்.]

ஒற் க்காணி

 
 ஒற் க்காணி oṟṟikkāṇi, ெப. (n.)

   அைடமான நிலம் (உ.வ.);; mortgaged land. (ெச.அக.);.

     [ஒற்  + காணி.]
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ஒற் க்ெகாள்( )-
தல்

ஒற் க்ெகாள்( )-தல் oṟṟikkoḷḷudal,    10.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உட ற் ப ம்ப  அ த் தல்; to press on one's body, get anything applied or impressed on one's person.

     "சக்கரப்ெபா  ெயாற் க் ெகாண் " ( வ்.ெபரி யாழ்.5,4,1);.

   2. வயப்ப த் க் ெகாள் தல் ( ன்.);; to take possession of, annex (ெச.அக.);.

     [ஒற்  + ெகாள்.]

ஒற் ச் ட்

 
 ஒற் ச் ட்  oṟṟiccīṭṭu, ெப. (n.)

   ஒற்  ஆவணம்; usufructuary mortgage deed. (ெச.அக.);.

ம. ஒற் ச் ட் .

     [ஒற்  +  ட் .]

ஒற் -தல்

ஒற் -தல் oṟṟiḍudal,    20.ெச. . . (v.i.)

   ஒற்றட தல் ( ன்.);; to apply fomentation. (ெச.அக.);.

     [ஒற்  + இ .]

ஒற் த்தெவண்

 
 ஒற் த்தெவண் oṟṟittaveṇ, ெப. (n.)

   ஒற்ைறப் பட்ட கணக் ; odd number. (ஆ.அக.);.

     [ஒன் த்த → ஒற் த்த + எண்.]

ஒற் ந க்

 
 ஒற் ந க்  oṟṟinaṟukku, ெப. (n.)

   பைனேயாைல ல் எ ய அைடமான ஆவணம் ( ன்.);; mortgage deed, lease deed, written out on a palmyra 
– leaf. (ெச.அக.);.

     [ஒற்  + ந க் .]

ஒற் ப் ரசாதம்

ஒற் ப் ரசாதம் oṟṟippiracātam, ெப. (n.)

   ேகா ற்ேத ணா ( ரசாத); வைக; boiled rice, etc., offered to a deity. 

ஒற் ப் ரசாதம் ணி ம் (S.l.l.i.85); (ெச.அக.);.

     [ஒற்  +  ரசாதம்.  ரசாதம் = பைடயல்.]

ஒற் ப்ேபா-தல்

ஒற் ப்ேபா-தல் oṟṟippōtal,    8.ெச. . . (v.i.)

    ல ச ்ெசல் தல்; to go away from (ெச.அக.);.

க., ெத. ஒத் .

     [ஒற்  + ேபா.]

ஒற் ப்ேபா -தல்

ஒற் ப்ேபா -தல் oṟṟippōṭudal,    19.ெச. ன்றா . (v.t.)

ஒத் ப்ேபா  பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

     [ஒ க்  → ஒத்  → ஒற்  + ேபா .]

ஒற் ட் -தல்

ஒற் ட் -தல் oṟṟimīṭṭudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   அட  ைவத்தைத ட்டல்; to cause to redeem a mortgage. 

     [ஒற்  +  ட் .  ள் (த. .); →  ட்  ( . .);.]

ஒற் ள்(ட்)-த(ட)ல்
ஒற் ள்(ட)்-த(ட)ல் oṟṟimīḷḍtaḍal,    16.ெச. . . (v.i.)

   அைடமானந் ப் தல்; to redeem a mortgage. (ெச.அக.);. [ஒற்  +  ள்.]
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ஒற் யாட்

 
 ஒற் யாட்  oṟṟiyāṭci, ெப. (n.)

   அைடமான நிலப்ப யன் கரத்ல்; enjoying the usufructs of mortgaged property. (ெச.அக.);.

     [ஒற்  + ஆட் .]

ஒற் -த்தல்

ஒற் -த்தல் oṟṟiyiruttal,    2.ெச. . . (v.i.)

    ல  த்தல்; to keep at a distance.

     "ஒற் ெமன்   ைரத்ேதன்" (அ ட்பா.111,சல்லாப .5); (ெச. அக.);.

     [ஒ ங்  → ஒத்  → ஒற்  → ஒற்  இ .]

ஒற் ர்

ஒற் ர ்oṟṟiyūr, ெப. (n.)

    ெவாற் ர ்(ேதவா.1103,1);; ancient shrine of {}, a few miles to the north of Madras. (ெச.அக.);

     [ஒற்  + ஊர ்– ஒற் ர.் (வடெசன்ைன ள்ள, பாடல் ெபற்ற,  வன்ேகா ல் ெகாண்ட இவ் ர,் 
ஒற் யாகப் ெபற்ற ஊராகலாம்);.]

ஒற் ரன்

ஒற் ரன் oṟṟiyūraṉ, ெப. (n.)

   1.  வன்;{}.

   2. வல்லாைள ெவன்ற ஒ  ெசங் ந்த ரன்; legendary hero. (ஆ.அக.);.

     [ஒற்  + ஊர ்+ அன்.]

ஒற் ெய -த்தல்

ஒற் ெய -த்தல் oṟṟiyeḍuttal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஒற்  ஈரம் வாங் தல்; to absorb moisture with a blotter.

 sponge, etc.

   2. ஒற் ப் ப ெய த்தல்; to take an impression or copy from. (ெச.அக.);.

     [ஒற்  + எ .]

ஒற் ைவ

ஒற் ைவ1 oṟṟivaittal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   அைட மானம் ைவத்தல்; to mortgage, as land, as trees

     " ற் க்ெகா ெளாற் ைவ ெயன்னினல்லால்" ( வாச.6,18); (ெச.அக.);.

க. ஒதெ்த .

     [ஒற்  + ைவ.]

 ஒற் ைவ2 oṟṟivaittal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெதாைல ல் ைவத்தல்; to place out of the way.

   2. தவைண தள்ளி ைவத்தல்; to adjourn, as a hearing to postpone. (ெச.அக.);

ெத. ஒத்

     [ஒ ங்  → ஒத்  → ஒற்  → ஒற்  + ைவ.]
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ஒற்

ஒற் 1 oṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஒன் ற்ப ம்ப ச ்ேசரத்்தல்; to bring into contact;

 to press. hug close.

     " ைண ... மாத ரணி ைலத் தடத்  ெனாற் " ( வக.1746);.

   2.  த் ைர தல்; to stamp, as a seal.

     "ெகா வரிெயாற் " ( லப். 5,98);.

   3. உளவ தல்; to spy out.

     "கண்மா றாடவ ெரா க்க ெமாற் " (ம ைரக்.642);.

   4. தாளம் ேபா தல்; to beat;

 as cymbals in keeping time.

     "காம  தாளம் ெப தற் ெகாற் வ ங் காட் வேபால்" (ெபரிய .  ஞான.46);.

   5.  ண் தல்; to touch.

     "கதெவாற் ப் லம் யா லமர" (க த்.8,2);.

   6. த தல்; to embrace.

     "ேசஎச ்ெச தற் ெகாண்  ெபயரத்் ெதாற் ம்" (க த்.103,51);.

   7. மைறதல்; to hide.

   8. உய்த் ணரத்ல்; to pry into.

ஒற் க்ேகள்(ட்)-
த(ட)ல்

ஒற் க்ேகள்(ட)்-த(ட)ல் oṟṟukāḷḍtaḍal,    12.ெச. . . (v.i.)

    றர ்ேபசை்ச மைறந்  நின்  ேகட்டல்; to play the eavesdropper. (ெச.அக.);.

     [ஒல் → ஒற்  + ேகள்.]

ஒற் ைக

ஒற் ைக oṟṟugai, ெப. (n.)

   1. ஒற்றல் பாரக்்க;see {}.

   2. ம ந்  ேதய்த்தல்; embrocation. (சா.அக.);.

     [ஒற்  → ஒற் ைக.]

ஒற் ணர்ச்

 
 ஒற் ணரச்்  oṟṟuṇarcci, ெப. (n.)

   ஒற் ைம ணர் ; common feeling;seeing eye to eye, agreeing in sentiment. (ெச.அக.);.

     [ஒல் → ஒன்  → ஒற்  + உணரச்் .]

ஒற் ப்ெபயரத்்தல்

ஒற் ப்ெபயரத்்தல் oṟṟuppeyarttal, ெப. (n.)

   ஒ ெமா ந் ெதாடரெ்மா மாக நின்  ெவவ்ேவ  ெபா ள் த வதாகப் பாடப்ப ம் ைறக் க  
(தண் .95, உைர.);; verse composed in such a way as to admit of the words being interpreted by artful analysis to convey 
more than one meaning. (ெச.அக.);.

     [ஒற்  + ெபயரத்்தல்.]
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ஒற் ைம

ஒற் ைம1 oṟṟumai, ெப. (n.)

   1. ஒன்றா க் ந் தன்ைம; union, agreement, concord;

 oneness.

     "ஒற் ைம ெகாள்ளாதார ்நட் " (நால ,237);.

   2. மனம் ஒ நிைலப்ப ைக; application of the mind to one object, close attention concentration of thought.

     "ஒற் ைம ெகாண்  ேநாக்  ள்ளத் " ( வாச.3,128);.

     "ஒற் ைம நீங் ல் அைனவரக்் ம் தாழ் " (பார  யார.்);.

     [ஒல் → ஒன்  → ஒற்  → ஒற் ைம.]

 ஒற் ைம2 oṟṟumai, ெப. (n.)

   ஒற்றரின்தன்ைம; qualities requisite in a spy.

     "ஒற் ைமயால் ண்ணாடர ்ெபா ட ் வண் ேம ளான்" (கந்த .அக் னி .வைத.7); (ெச.அக.);.

     [ஒற்  = ஒற்றன். ஒற்  → ஒற் ைம.]

 ஒற் ைம3 oṟṟumai, ெப. (n.)

   1. உரிைம; right.

   2.  ப் ; indication.

   3. த ; fitness.

ஒற் ைமேகாடல்

 
 ஒற் ைமேகாடல் oṟṟumaiāṭal, ெப. (n.)

   ேவளாண் மாந்த ரியல் க  ெளான்  ( வா.);; living in peace with others, characteristic of the {}. (ெச.அக.);.

     [ஒல் → ஒற்  → ஒற் ைம + ேகாடல்.]

ஒற் ைமநயம்

ஒற் ைமநயம் oṟṟumainayam, ெப. (n.)

   1. ஒற் ைமத் தன்ைம; Intimate connection, opp. to. ேவற் ைமநயம்.

     "ஒற் ைம நயத் ெனான் ெறனத் ேதான் ம்" (நன்.451);.

   2. காரணகாரியங்கள் ஒன்றா க்ைக (மணி. 30,220);; identity of cause and effect. (ெச.அக.);.

     [ஒற் ைம + நயம்.]

ஒற் வன்

ஒற் வன் oṟṟuvaṉ, ெப. (n.)

   ஒற்றன் பாரக்்க;see {};     "ஐயன ெதாற் வன்" (கந்த .நகர .36); (ெச.அக.);

ம. ஒற்றன்.

     [ஒற்  – → ஒற் பவன் → ஒற் வன்.]

ஒற் -த்தல்

ஒற் -த்தல் oṟṟuvittal,    1.  . . (c.v.) ஒற் லம  தல்; to keep oneself informed of events through spies

 or secret emissaries. ஒற்  னாேன ... ஒற் த்  ( றள்.585,உைர.); (ெச.அக.);.

     [ஒற்  → ஒற் . ( . .);.]

ஒற் ப்

ஒற் ப்  oṟṟuṟuppu, ெப. (n.)

   ெசங்ேகாட் யா ல் நரம் ம் பத்தரி ம் தாக் வேதார ்க  ( லப்.13,108,அ ம்.);; piece in the {} 
adjoining the strings and the belly, prob. fret. (ெச.அக.);.

     [ஒற்  + உ ப் .]
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ஒற்ெற த்

 
 ஒற்ெற த்  oṟṟeḻuttu, ெப. (n.)

   ெமய்ெய த்  ( வா.);; consonant. (ெச.அக.);.

     [ஒற்  + எ த் .]

ஒற்ைற

ஒற்ைற oṟṟai, ெப. (n.)

   1. ஒன்  (நன்.185, த்.);; one, one of a pair.

   2. ஒற்ைறப்பட்ட எண்; odd number.

     "மைறேயா ெராற்ைறப்பட வரித் ட்ட ேவண் ம்" (மசச் .ச ண் .27);

     "இரடை்டப்பட எண்ணிய ல் ஒற் ைறப்பட்டதம்ேம" ( ற்றா. றவஞ் .);.

   3. தனிைம; singleness, soleness, uniqueness. அவன் ஒற்ைற யா  க் றான்.

   4. ஒப் ன்ைம; incomparableness.

     "ஒற் ைறச ்ேசவகேன" ( வாச.36, 10);.

   5. தனிேய ; loose leaf of a book.  ேழ ந்த ஒற்ைறைய எ .

   6. ஒ  ைளக்க ; a kind of musical instrument.

     " ன்ெனாற்ைற சங்க ட த" (பாரத.நிைர ட் .5); (ெச.அக.);.

   க. ஒதெ்த; . ஒதெ்த.

     [ஒன்  → ஒன்ைற → ஒற்ைற.]

ஒற்ைறக்கண்

ஒற்ைறக்கண் oṟṟaikkaṇ, ெப. (n.)

   1. ஒ கண்; one eye or a single eye.

   2. ஒ கண் பாரை்வ; strabismus. (சா.அக.);.

     [ஒற்  → ஒற்ைற + கண்.]

ஒற்ைறக் 
கண்ணன்

ஒற்ைறக் கண்ணன் oṟṟaikkaṇṇaṉ, ெப. (n.)

   1. ஒ  கண் ெதரிந்தவன்; one-eyed person.

   2. ெவள்ளி ( க் ரன்); ( ன்.);;{}, the priest of the asuras having only one eye. (ெச.அக.);.

     [ஒற்ைற + கண்ணன்.]

ஒற்ைறக்ைக

ஒற்ைறக்ைக oṟṟaikkai, ெப. (n.)

   ஒ ைகயாற் காட்டற் ரிய த் ைர (அ நயம்); (பாரத.பாவ.19);; gesture with one hand. (ெச.அக.);.

     [ஒற்ைற + ைக.]

ஒற்ைறக்ெகாம்பன்

ஒற்ைறக்ெகாம்பன் oṟṟaikkombaṉ, ெப. (n.)

   1. ஒற்ைறக் ெகாம் ள்ள யாைன; elephant with one tusk.

   2.  ள்ைளயார;்{} ({}); who has only one tusk. (ெச.அக.);.

     [ஒற்ைற + ெகாம்பன். உச் க் ெகாம்பன் பாரக்்க.]

ஒற்ைறசச்ார்

 
 ஒற்ைறசச்ார ்oṟṟaiccār, ெப. (n.)

   இைட ல் றந்த இட ல்லாத  (யாழ்ப்.);; house without an open space in the centre. (ெச.அக.);

     [ஒற்ைற + சார.்]
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ஒற்ைறத்தைலவ

 
 ஒற்ைறத்தைலவ  oṟṟaittalaivali, ெப. (n.)

   ஒற்ைறத் தைலேநாய்; headache on one side. (ெச.அக.);.

     [ஒற்ைற + தைல + வ .]

ஒற்ைறத்தா

 
 ஒற்ைறத்தா  oṟṟaittāli, ெப. (n.)

   தா மட் மான க த்தணி ( ன்.);; marriage badge, without any other accompanying jewels, pendants, etc. 
(ெச.அக.);

ம. ஒற்றத்தா .

     [ஒற்ைற + தா .]

ஒற்ைறத்தாழ்ப் ட்

 
 ஒற்ைறத்தாழ்ப் ட்  oṟṟaittāḻppūṭṭu, ெப. (n.)

   ஒற் ைறத்தா ள்ள ட்  ( ன்.);; lock with a single bolt;

 single lock. (ெச.அக.);.

     [ஒற்ைற + தாழ் +  ட் .]

ஒற்ைறத் லா

 
 ஒற்ைறத் லா oṟṟaittulā, ெப. (n.)

   ஒற்ைறேயற்றம் ( ன்.);; well-sweep made of one solid timber. (ெச.அக.);. [ஒற்ைற +  லா.]

ஒற்ைறநா

ஒற்ைறநா 1 oṟṟaināṭi, ெப. (n.)

   ஒல் யான உடம் ; lean or spare body. ஒற்ைற நா  மனிதன் (ெச.அக.);. [ஒற்ைற + நா .]

 ஒற்ைறநா 2 oṟṟaināṭi, ெப. (n.)

   மாட் க் ற்றவைக (ெபரிய.மாட்.17);; defect in cattle. (ெச.அக.);.

     [ஒற்ைற + நா .]

ஒற்ைறநின்றாள்

ஒற்ைறநின்றாள் oṟṟainiṉṟāḷ, ெப. (n.)

ைகம்ெபண் ( தைவ.); widow.

     "ஒற்ைற நின்றா ைண ப த் " (நீலேக .332); (ெச.அக.);.

     [ஒற்ைற + நின்றாள்.]

ஒற்ைற ல்வைள

 
 ஒற்ைற ல்வைள  oṟṟainūlvaḷaivu, ெப. (n.)

   கட்டட வைள  வைக; segmental arch. (ெச.அக.);.

     [ஒற்ைற +  ல் + வைள .]

ஒற்ைற ற் ைட
ைவ

 
 ஒற்ைற ற் ைடைவ oṟṟainūṟpuḍaivai, ெப. (n.)

   தனி ைழயாற் ெசய்த ைல ( ன்.);; single-threaded cloth. (ெச.அக.);.

     [ஒற்ைற +  ல் +  ைடைவ.]
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ஒற்ைறப்பட் ம
ணி

 
 ஒற்ைறப்பட் மணி oṟṟaippaṭṭumaṇi, ெப. (n.)

   ஒற் ைறவட  மணி ( ன்.);; necklace of single beads strung on silken string. (ெச.அக.);.

     [ஒற்ைற + பட்  + மணி. பட்  = மணிேகாக் ம் பட்  ல்.]

ஒற்ைறப்படெவண்

ஒற்ைறப்படெவண் 1 oṟṟaippaḍaveṇṇudal,    11.ெச. . . (v.i.)

   ஒற்ைற ெயண்கைள மாத் ரம் எண் தல்; to enumerate only the odd number.

     [ஒற்ைற + பட + எண் .]

 ஒற்ைறப்படெவண் 2 oṟṟaippaḍaveṇṇudal,    12.ெச. ன்றா . (v.i.)

   பண்டங்கைள ஒவ்ெவான்றாக எண் தல் ( ன்.);; to count things one by one. (ெச.அக.);.

     [ஒற்ைற + பட + எண் .]

ஒற்ைறப்பைட

 
 ஒற்ைறப்பைட oṟṟaippaḍai, ெப. (n.)

   ஒற்ைறயான எண் (உ.வ.);; odd number. (ெச.அக.);.

     [ஒற்ைற + பைட. ப  → பைட.]

ஒற்ைற ைலச்

 
 ஒற்ைற ைலச்  oṟṟaimulaicci, ெப. (n.)

   கண்ண  லப்ப காரத ்தைல ; single-breaste Kannagi. (ேசரநா.);.

ம. ஒற்ற லச் .

     [ஒற்ைற + ( ைலத் );  ைலச் .]

ஒற்ைறய ப்பாைத

 
 ஒற்ைறய ப்பாைத oṟṟaiyaḍippātai, ெப. (n.)

   நடந்த காற்றடம்பட்  அைமந்த வ ; foot-path. (ெச.அக.);.

     [ஒற்ைற + அ  + பாைத.]

ஒற்ைறயல சா ப

 
 ஒற்ைறயல சா ப  oṟṟaiyalagucāgubaḍi, ெப. (n.)

   ஒற்ைறயாக நாற் கைள நட் ப் ப ரெ்சய்ைக; culti- vation by transplanting single seedlings. (ெச.அக.);.

     [ஒற்ைற + அல  + சா ப .].

ஒற்ைறயாள்

 
 ஒற்ைறயாள் oṟṟaiyāḷ, ெப. (n.)

    ற்றத்தாெரவ ல் லாத தனியாள்; single person, one having no relations. (ெச.அக.);.

     [ஓற்ைற + ஆள்.]
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ஒற்ைறயான்

ஒற்ைறயான் oṟṟaiyāṉ, ெப. (n.)

   1.  ட்டத் னின்  ரிந்  தனியாகத் ரி ம் காட்  யாைன; rogue- elephant.

   2. ஆண் பன் , காட் ப்பன் ; wild boar.

   3.  ற்றத்தாரற்ற தனியாள்; sole member without a family. (ேசரநா.);.

ம. ஒற்றயான்.

     [ஒற்ைற + ஆன்.]

ஒற்ைற தழ்ப்

 
 ஒற்ைற தழ்ப்  oṟṟaiyidaḻppū, ெப. (n.)

   ஒரித ள்ள மலர;் monopetalous flower. (ெச.அக.);.

     [ஒற்ைற + இதழ் +  .]

ஒற்ைற ரட்ைட 
க்ைக

 
 ஒற்ைற ரடை்ட க்ைக oṟṟaiyiraḍḍaibiḍikkai, ெப. (n.)

   ஒ வைக ைளயாட் ; playing at odd and even. (ெச.அக.);. 

     [ஒற்ைற + இரடை்ட +  க்ைக.]

ஒற்ைறவ

 
 ஒற்ைறவ  oṟṟaivali, ெப. (n.)

   ஒ  பக்கத்  வ ; neuralgia on one side only-hemialgia (சா.அக.);.

     [ஒற்ைற + வ .]

ஒற்ைறவ ப்

 
 ஒற்ைறவ ப்  oṟṟaivalippu, ெப. (n.)

   ஒ  பக்கத்  இ ப் ; chorea or convulsion which affects only one side-hemichorea. (சா.அக.);.

     [ஒற்ைற + வ ப் .]

ஒற்ைறவைல

 
 ஒற்ைறவைல oṟṟaivalai, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ெபரிய வைல; a kind of fishing-net. (ேசரநா.);.

ம. ஒற்றவல.

     [ஒற்ைற + வைல.]

ஒற்ைறவாய்க்கண
க்

 
 ஒற்ைறவாய்க்கணக்  oṟṟaivāykkaṇakku, ெப. (n.)

   ஒேரவைகயாய்த் ம் கணக்  ( ன்.);; calculation made by a single operation, as by once adding. subtractihg, 
multiplying, or dividing. (ெச.அக.);.

     [ஒற்ைற + வாய் + கணக் .]
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ஒற்ைறவாள்

 
 ஒற்ைறவாள் oṟṟaivāḷ, ெப. (n.)

   ஒ வைக வாள்; a kind of sword. (ேசரநா.);.

ம. ஒற்றவாள்.

     [ஒற்ைற + வாள்.]

ஒற்ெறா பாட்

 
 ஒற்ெறா பாட்  oṟṟoḻipāṭṭu, ெப. (n.)

   ெமய்ெய த் ல்லாப்பாட்  ( டா.);; verse, the words of which do not contain any pure consonants. (ெச.அக.);.

     [ஒற்  + ஒ  + பாட் .]

ஒ

ஒ 1 oṟudal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

    ைறதல்; to be reduced, to diminish.

     [ஒல் (ஒல் ); =  ைறதல் (த. .); ஒல் → ஒ  ( ைறத்தல்);  . .  ைற .  ற ைன ெபய மா ம்.]

 ஒ 2 oṟuttal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உ ப் க் ைறத் த் தண் த்தல்; to punish, chastise by cutting the Iimbs.

     "ஒப்பநா  யத்தகெவா த் " ( றநா.10,4);.

   2. க தல்; to rebuke, reprove.

     "ஒ ப்ப ேவாவைல" (அகநா.342);.

   3. ெவ த்தல் ( வா.);; to dislike, to be disgusted with.

   4. இகழ்தல்; to deride, ridicule.

     "யாேர ைழத்த ெதா க் ற்பவர"் ( றள்,779);.

   5. அ த்தல்; to destroy.

     "ஒ த்தானா ெமான்னார ் ரங்கண் ன் ம்" (ேதவா.407,11);.

   6. ஒ க் தல்; to suppress, as the desires, to restrain, as the senses;

 to mortify, as the body;

 to curb, as the appetite, to subdue, as the passions.

ஒ ப்

ஒ ப்  oṟuppu, ெப. (n.)

   1. தண்டைன; chastisement, punishment.

   2. க ந் ேப ைக; rebuke, reproof.

   3. ெவ ப்  ( ன்.);; dislike, aversion, disgust.

   4. அடக் ைக; bridling the passions, self-mortification, self-de- nial.

   5. அ ைம ( ன்.); 

 scarcity, dearness.

   6.  ைற  ( ன்.);; privation, lack. (ெச.அக.);.

   ம. ஒ ப் ;ெத. ேரா .

     [ஒ 2 → ஒ ப் .]
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ஒ ம்

ஒ ம்  oṟumbu, ெப. (n.)

   வயல்க க்  ேவண் மள  ளத் ல் பாசன நீரில்லாைம; scarcity of water in the irrigation tank. (ெச.அக.);.

     [ஒல் → ஓ 1 → ஒ ம்  ( ைறப தல்); ஒல் =  ங் தல், ஒ  =  க் ,  க்கம்,,  ைற .]

ஒ வைன

ஒ வைன oṟuvaṉai, ெப. (n.)

ைற  (நாஞ்.); 

 scarcity. (ெச.அக.);.

ம. ஒ வன (பஞ்சம்);.

     [ஒல் → ஒ 2 → ஒ  → ஒ வைன. ஒ ம்  பாரக்்க;see orumbu.]

ஒ வாய்

ஒ வாய் oṟuvāy, ெப. (n.)

   1.  ைதவைடந்த வாய்; mouth with congenital fissure of lips, sunken mouth.

     "பா நாக்  த களிற் பா ந் ன்ெறா வாேயம்" (க ங்.204);.

   2. ஒ ந்த ளிம் ; broken edge of a pot.

     "ஒ வாய்த்தைல ற் ப " (ேதவா.1125,6); (ெச.அக.);.

     [ஒ  + வாய்.]

ஒ வாய்ப்பல்

 
 ஒ வாய்ப்பல் oṟuvāyppal, ெப. (n.)

    ைதவைடந்த பல்வரிைச; row of teeth with one of more gaps. (ெச.அக.);

     [ஒ  + வாய்ப்பல்.]

ஒ வாய்ப்பாைன

ஒ வாய்ப்பாைன oṟuvāyppāṉai, ெப. (n.)

    ளிம்  ைதந்த பாைன; pot chipped along its mouth. (ெச.அக.);.

     [ஒ 1 + வாய் + பாைன.]

ஒ வாய்ேபா-தல்

ஒ வாய்ேபா-தல் oṟuvāypōtal,    8.ெச. . . (v.i.)

   1. வாெயா தல்; to be broken at the edge;

 to be chipped off. 

ஒ வாய் ேபான பாைன ேல (ெப ம்பாண்.99, உைர);.

   2.  ைறவைடதல்; to be defective. 

     'உம்  ைடய நாராயணத்தவ ம் ஒ வாய்ேபாய்' (அஷ்டாத ச.பக்.158); (ெச.அக.);.

     [ஒ  + வாய் + ேபா.]

ஒ ைன

ஒ ைன oṟuviṉai, ெப. (n.)

   1.  ராத் ன்பம்; unending trouble or difficulty.

   2. நாட்பட்ட ேநாய்; long

 continuous illness. (ெச.அக.);.

     [ஒ 2 +  ைன.]

ஒ

ஒ  oṟuvu, ெப. (n.)

   வ த்தம் (சங்.அக.);; trouble;

 distress. (ெச.அக.);.

ம. ஒ .

     [ஒ 2 + ஒ .]
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ஒ கலம்

ஒ கலம் oṟuvugalam, ெப. (n.)

ஒ வாய்ப்பாைன பாரக்்க;see {}.

     "ஒ கலங்கா "

     [ஒ 2 → ஒ  + கலம்.]

ஒன்

ஒன்1 oṉ, இைட. (part) 

   ஒ சாரிைய(ெதால். எ த்.180);; explelive. (ெச.அக.);.

     [அன் → ஒன்.]

 ஒன்2 oṉ,    4.ெச. . . (v.i.)

   1. ெபா ந் தல்; to join.

   2. ஒன் தல்; to unite.

     [ஒல் → ஒன். ( . .6);.]

ஒன்ப னா ரப்ப

ஒன்ப னா ரப்ப  oṉpadiṉāyirappaḍi, ெப. (n.)

    வாய் ெமா க்  நஞ் யர ்ெசய்த ரி ைர ( யாக் யானம்);;   ஒன்ப னா ரம் ற்பாக்கைளக் 
( ரந்தங்கைளக்); ெகாண்ட ; name of a commentary by {} on the {}, consisting of 9000 granthas. (ெச.அக.);.

     [ஒன்ப  + இன் + ஆ ரம் + ப .]

ஒன்ப

ஒன்ப  oṉpadu, ெப. (n.)

   1. ஒன்  ைறந்த பத் , எட் ன்ேமல் ஒன் ; the number nine, i.e. one from ten or one before ten. ஒன்ப  
(ெதால்.);. 

   2. ' ' என் ம் எண் க் ட் க் ரிய த ழ் எண் ப்ெபயர;் name of the ninth numerical symbol in Tamil.

   ம வ. ஒன்பஃ . ஒன்பான். ெதாண் . ெதாண், ெதாவ்;   ம. ஒன்ப ;   க. ஒம்பத் ;   ெத. ெதாம் ;    . 
ஓரம்்ப;   பட. ஒம்பத் ;   ைகக். வம்ெப . வந் ;   எ . ஒப் ;   இ . ெவம்ப ;    ட. ஒ ம்ப ;   ேகாத. 
ஒன்பாத், ஒரப்ாத்;    ற. ஒம் ;    ட.  ன் ெபாத.் ஒன்பத். ேகாண். உண்மா, உண்ம. உண்மாக்;கட. 
ெதாம் .

     [ஒன்  + பத்  – ஒன்பத்  → ஒன்ப . 'ஒன் ' ஈ ைறந்த  கைடக் ைற. பத்  → ப  எனத் ரிந்த  
இைடக் ைற. ஒன்  ைறந்த பத்  என்பேத ம உ பா  ஒன்ப  எனப் ேபச் வழக் ல் ஈரைசச ்
ெசால்லாகக் ற் . இனி ஒன்ப க் ன் பழந்த ல் வழங் ய ெதாண்  என் ம் ஒன்பைதக் 

த்த ெசால் ம், பத் ம் ைற ற்ற  என் ம் ெபா ைள ெவளிப்ப த் ம் 'ெதாள்' ( ைறப தல்); 
ைன னின்ேற ேதான் த்தைலத ்'ெதாண் ' என் ம் ெசால்ைல ேநாக்  அ யலாம்.]

ஒன்ப  ெதாண்  என் ம் எண் ப் ெபயரக்ள் அ நிைலத்  ரி ற் ம் நிைலத் ரி ற் ம் உலக 
ெமா களில் வழங்  வ ன்றன.

   ஒன்ப  ட் ச ்ெசால்லாகலான்; வைச ம் வைசக்  ேமற்பட்ட மான ட் செ்சால் 
ேபச் வழக் ல் ஒரைச அல் ல  ஈரைசம உச ்ெசால்லாகத் ரி ம் என் ம் ெசாற் றப் ப் 
ெபா ெந ன் வண்ணம் ர டம் த ரந்்த ெமா களில் அ நிைலத் ரி ம் 

நிைலத் ரி ைனேய யாகப் ெபற் ள்ள . இதன் ளக்கத்ைதச ்ெசாற் றப்  ைற 
களில் காண்க.

ஒன்பஃ . ஒன்ப . ஒன்பான் என ேவ  இடவழக் களின் ைளவாகப் பல்ேவ  ைளெமா களில் 
ஊடா ப் ன் வ ம் நிைலகளில் இசெ்சால் நிைலத் ரி ற் ள்ள . அ  நிைலத் ரி  அ க் 
காணப்ப ற .

ஒன்ப  ஒ(உ);-ஓ ஆ: அ நிைலத் ரி ற்றைவ.

ஒன்பெதாத்

 
 ஒன்பெதாத்  oṉpadoddu, ெப. (n.)

   ஒ வைகத்தாளம் ( வ். வாய்.);; mode of beating time. (ெச.அக.);. [

ஒன்ப  + ஒத் .]
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ஒன்பான்

ஒன்பான் oṉpāṉ, ெப. (n.)

ஒன்ப  பாரக்்க;see {}.

     "ஒன்பான் தனிைல ந் ளந் தற்ேற" (ெதால். எ த்.463); (ெச.அக.);.

     [ஒன்ப  → ஒன்ப ன் → ஒன்பான். ப ன் → பான்.]

ஒன்ற

ஒன்ற oṉṟa, இைட. (part.) 

   ஒர ்உவைமச ்ெசால் (ெதால்.ெபா ள்.286);; sign of comparison. (ெச.அக.);

     [ஒல் → ஒன்  → ஒன்ற.]

ஒன்ற மன்ற

 
 ஒன்ற மன்ற  oṉṟaḍimaṉṟaḍi, ெப. (n.)

    ழப்பம்; mixture of various things;

 topsy-turvydom;

 confusion;

 lack of order or system. (ெச.அக.);.

     [ஒன்  + அ  - ஒன்ற  = ஒன்றாகக் ழப் தல், ஒன்ற  மன்ற  - எ ைக த்த மர  இைணெமா .]

ஒன்ற மன்ற யா
ய்

 
 ஒன்ற மன்ற யாய் oṉṟaḍimaṉṟaḍiyāy,     . .எ. (adv.) ஒ ேசர; in toto, completely. (ெச.அக.).

     [ஒன்ற  + மன்ற  + ஆய்.]

ஒன்றைரக்கண்ண
ன்

 
 ஒன்றைரக்கண்ணன் oṉṟaraikkaṇṇaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  பக்கஞ் சரிந்த பாரை்வயன்; one who looks obliquely with half an eye shut;

 Iit man with an eye and a half;

 one who squints.

     "ஒன்றைரக்கண்ணன் கண் ர"் (அப்பரே்தவா.);.

     [ஒன்  + ஆைர + கண்ணன் - ஒன்றாைரக் கண்ணன் - ஒன்றைரக் கண்ணன். ஆைர = ஆரந்்த, சரிந்த.]

ஒன்றலர்

 
 ஒன்றலர ்oṉṟalar, ெப. (n.)

   பைகவர ்( ங்.);; lit those who are not one with a person;

 foes, enemies. (ெச.அக.);. 

     [ஒன்  + அல் + அர.் 'அல்' - எ.ம.இ.நி.]

ஒன்றறவாடம்

 
 ஒன்றறவாடம் oṉṟaṟavāṭam, ெப. (n.)

   ஒன் ட ்ெடா  நாள்; altemate days. (ெச.அக.);.

     [ஒன்  + அ  + வாடம்.]
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ஒன்ற ெசால்

 
 ஒன்ற ெசால் oṉṟaṟisol, ெப. (n.)

   ஒன்றன்பாற்ெசால்; sign, of the impersonal class. (ெச.அக.);.

     [ஒன்  + அ   + ெசால்.]

ஒன்றன் ட்டம்

ஒன்றன் ட்டம் oṉṟaṉāṭṭam, ெப. (n.)

   ஒேரெபா  ளின் ட்டம் (நன்.300);; collection of things of the same kind. (ெச.அக.);.

     [ஒன்  + அன் +  ட்டம்.]

ஒன்றன்பால்

 
 ஒன்றன்பால் oṉṟaṉpāl, ெப. (n.)

   அஃ ைணெயா  ைமப்பால்; sign of the impersonal class. (ெச.அக.);

     [ஒன்  + அன் + பால்.]

ஒன்றைன 
ெயான் பற் தல்

ஒன்றைன ெயான் பற் தல் oṉṟaṉaiyoṉṟubaṟṟudal, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ற்றம் (ெதால். . த். பக்.50);; fallacy of mutual dependence. (ெச.அக.);.

     [ஒன்   + அன் +ஐ + ஒன்  + பற் தல்.]

ஒன்றா-தல்

ஒன்றா-தல் oṉṟātal,    6.ெச. . . (v.i.)

   1.  தலதாதல், to be first.

     "ஒன்றா யரெ்கா  ெயான் ன் " (பரிபா.4,41);.

   2. ஒன் ப தல்; coalesce.

   3. ஒன்ற ள் ஒன்  நிைலப்படல் (லயமாதல்);; to be amalga- mated.

   4. இைண ன்றாதல்; to be without an equal.

     "ஒன்றா லகத் " ( றள்.233); (ெச.அக.);. [ஒன்  + ஆ( );.]

ஒன்றாக

ஒன்றாக oṉṟāka,  .எ. (adv.) 

   உ யாக ( றள்.233,உைர.);; certainly, surely, positively.

     "ஒன்றாக நல்ல  ெகால்லாைம" ( றள்.); (ெச.அக.);.

     [ஒன்  + ஆக.]

ஒன்றாதவஞ் த்த
ைள

ஒன்றாதவஞ் த்தைள oṉṟātavañjittaḷai, ெப. (n.)

   நிைர ற் ரிச ் ரின் ன் ேநரைசவ ந்தைள (இலக். .718,உைர.);; combination of two metrical feet, the first 
of which is a {} and the next a foot beginning with {}. (ெச.அக.);.

     [ஒன்  + ஆ + த + வஞ்  + தைள.]

ஒன்றாைம

ஒன்றாைம oṉṟāmai, ெப. (n.)

   பைகைம; rivalry enmity.

     "ஒன்றாைம ெயான் யார ்கட்ப ன்" ( றள்,886); (ெச.அக.);.

     [ஒன்   + ஆ + ைம. 'ஒன்றாைம' = ெபா ந்தாைம, ேசராைம. 'ஆ'  - எ.ம.இ.நி.]

ஒன்றார்

__,

ெப. (n.);

   பைகவர;் foes, opponents.

     "ஒன்றார ் ம்ம  ெலய்தவன்" (ேதவா.1062,8); (ெச.அக.);.

     [ஒன்  + ஆ + ஆர.் - ஒன்றார.் 'ஆ' - எ.ம.இ.நி.]
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ஒன்றாெலான் ம்

 
 ஒன்றாெலான் ம் oṉṟāloṉṟum,     . .எ. (adv.) யாெதான் னா ம்; by whatever means, at all, used with a 
negative. 

     'ஒன்றாெலான் ங் ைற ல்ைல' ( ன்.); (ெச.அக.);.

     [ஒன்றால் + ஒன் ம்.]

ஒன்

ஒன் 1 oṉṟittal,    5. ெச. . . (v.i.)

   ெபா ந் தல்; to unite, combine. 

     'ஒன் த்  வாழேவண் ம்' ( ன்.); (ெச.அக.);.

     [ஒன்  → ஒன் .]

 ஒன் 2 oṉṟi, ெப. (n.)

   1. தனிைம; solitariness, singleness;

 loneliness.

   2. தனித்த ஆள்; one who is alone, solitary person. (ெச.அக.);.

   க.ஒண்ட் ;ெத.ஒண் .

     [ஒன்  → ஒன் .]

 ஒன் 3 oṉṟi, ெப. (n.)

மாணி ( ரமசாரி);: celibate. (ெச.அக.);.

     [ஒன்  → ஒன் .]

ஒன் க்கட்ைட

 
 ஒன் க்கடை்ட oṉṟikkaṭṭai, ெப. (n.)

   தனித்த ஆள்; single person, individual. (சா.அக.);.

     [ஒன்  + கடை்ட.]

ஒன் க்காரன்

 
 ஒன் க்காரன் oṉṟikkāraṉ, ெப. (n.)

   மைன ல்லாத வன் ( ன்.);; bachelor or widower. (ெச.அக.);.

     [ஒன்  + காரன் - ஒன் க்காரன்.]

ஒன் ப்

 
 ஒன் ப்  oṉṟippu, ெப. (n.)

   ஒ ப் ; union, harmony;

 concord, unity. (ெச.அக.);.

     [ஒன்  → ஒன் ப் .]

ஒன் யவஞ் த்த
ைள

ஒன் யவஞ் த்தைள oṉṟiyavañjittaḷai, ெப. (n.)

   நிைர ற் ரிச ் ரின் ன் நிைரயைச வ ந் தைள (இலக். .718,உைர.);; combination of two metrical feet, the 
first of which is a {} and the next a foot beginning with {}. (ெச.அக.);

     [ஒன் ய + வஞ்  + தைள.]
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ஒன் யார்

ஒன் யார ்oṉṟiyār, ெப. (n.)

   தன்ைனசே்சரந்்தவர;் friends;

 associates,

     "ஒன்றாைம ெயான்  யாரக்ட்ப ன்" ( றள்.886); (ெச.அக.);.

     [ஒன்  + அவர ்– ஒன் யவர ்→ ஒன் யார.்]

ஒன் யாள்

 
 ஒன் யாள் oṉṟiyāḷ, ெப. (n.)

   ஒற்ைறயாள்; single person. (ெச.அக.);.

     [ஒன்  + ஆள்.]

ஒன் ரண்டாய் 
அைரத்தல்

 
 ஒன் ரண்டாய் அைரத்தல் oṉṟiraṇṭāyaraittal, ெப. (n.)

   ெபா யாக்காமல் ய ண் களா ம்ப  அைரத்தல்; grinding into several small rough granular pieces 
without making into a fine powder. (சா.அக.);.

     [ஒன்  + இரண்  + ஆய் + அைரத்தல்.]

ஒன் ரண்

 
 ஒன் ரண்  oṉṟiraṇṭu,     .எ. (adv.)  கக் ைற ; one or two, a few.

ம. ஒண் ரண் .

     [ஒன்  + இரண்  - ஒன் ரண் . எண்ணிக்ைகக் ைற  த்த ப்  ெமா .] 

ஒன் ெலான் ன்
ைம

 
 ஒன் ெலான் ன்ைம oṉṟiloṉṟiṉmai, ெப. (n.)

   ஒன் த்த பாங்  இரண் ம் இன்ைம ( . .அளைவ. மைறஞா.);; mutual negation of identity of two things. 
(ெச.அக.);.

     [ஒன் ல் + ஒன்  + .இன்ைம.]

ஒன் ன த்த 
றன்னின த்தல்

ஒன் ன த்த றன்னின த்தல் oṉṟiṉamuḍittaṟaṉṉiṉamuḍittal, ெப. (n.)

   ஒ ெபா ைளக்  க்ைக ல் அதற் னமான ெபா ைள ம் அங் த்தாேன  
க்ைகயா ய உத்  (நன்.14);; treating of some item of the subject matter of a treatise in such a way as to bring 

within its purview other items akin to it, one of 32 utti. (ெச.அக.);

     [ஒன் னம் +  த்தல் + தன்னினம் +  த்தல்.]
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ஒன்

ஒன் 1 oṉṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒன்றாய்ச ்ேசரத்ல்; to unite;

 to coalesce;

 to grow together, as

 two trees;

 to become one.

   2. ஏற் க்ெகாள் தல்; to agree.

   3. மனங்கலத் ல்; to be on intimate terms with.

     "நிரயங்ெகாள்பவேரா ெடான்றா " ( றநா.5,6);.

   4. ஒ கப்ப தல்; to set one's mind solely on an aim or object.

     "நன் ல ெனான்  நாதெவன் றரற் " ( வாச. 4,82);.

   5. உவைமயாதல்; to resemble to be similar. 

ேவெயான் ேதா ெளா பால் (ெதால்.ெபா ள்.286,உைர);. (ெச.அக.);.

   ம. ஒன் க;   க., பட. ஓந் ;ெத. ஒன உ. ஒண் .

     [ஒல் → ஒன் → ஒன் .]

 ஒன் 2 oṉṟu, ெப. (n.)

ஒன் க் -த்தல்

ஒன் க் -த்தல் oṉṟukkiruttal,    2.ெச. . . (v.i.)

    நீர ்க த்தல்; to urinate. (ெச.அக.);.

     [ஒன் 2 +   + இ -த்தல்.]

ஒன் க் ப்ேபா-
தல்

ஒன் க் ப்ேபா-தல் oṉṟukkuppōtal,    8.ெச. . . (v.i.)

ஒன் க்  பாரக்்க;see {}.

     [ஒன் 2 +   + ேபா.]

ஒன் க் மற்றவன்

ஒன் க் மற்றவன் oṉṟukkumaṟṟavaṉ, ெப. (n.)

   பய னற்றவன்; good-for-nothing fellow, useless person. (ெச.அக.);. 

     [ஒன் க் ம்2 + அற்றவன்.]

ஒன் க்ெகான்

ஒன் க்ெகான்  oṉṟukkoṉṟu, ெப. (n.)

   1. ஒன்ேறா ெடான் ; mutuality, one with another. 

ஒன் க்ெகான்  ெதாடரச்் யா க் ற  (உ.வ.);.

   2. ஒன் ெனான் ; comparison of one thing with another. 

ஒன் க்ெகான்  ேமல்.

   3. ஏட் க் ப்ேபாட்  பாரக்்க;see {}. 

நான் ேப னால் ஒன் க்ெகான்  ெசால் ேவன் (உ.வ.);. (ெச.அக.);.

     [ஒன் 2 +   + ஒன் .]

ஒன் கட் -தல்

ஒன் கட் -தல் oṉṟugaṭṭudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   சரிப்ப த் தல் (யாழ்.அக.);; to square up;

 to balance (ெச.அக.);.

     [ஒன் 2 + கட் .]
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ஒன்

ஒன்  oṉṟuguḍi, ெப. (n.)

   ஒட் க்  ( ன்.);; family or person living in another's house or garden

     [ஒன் 2 +  .]

ஒன் ட்

ஒன் ட் 1 oṉṟuāṭṭudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஒன்றாய்ச ்ேசரத்்தல்; to gather together, collect.

   2. ஒ மனதாக் தல்; to bring about an agreement.

     [ஒன் 2 +  ட் .]

 ஒன் ட் 2 oṉṟuāṭṭu, ெப. (n.)

   ஒ ேசரக்்ைக ( ன்.);; concord;

 harmony, living on terms of friendship. (ெச.அக.);.

     [ஒன் 2 +  ட் .]

 ஒன் ட் 3 oṉṟuāṭṭu, ெப. (n.)

   ெகாண் ட்  (யாழ்.அக.);; mode of construing a verse. (ெச.அக.);.

     [ஒன் 1 +  ட் .]

ஒன் -தல்

ஒன் -தல் oṉṟuāṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   1. ஒன்றாய்ச ்ேசரத்ல்; to meet one another;

 to gather in an assembly;

 to assemblo together.

   2. ஒன் ப தல்; to be united in harmony. (ெச.அக.);.

     [ஒன் 2 +  .]

ஒன் ைக

 
 ஒன் ைக oṉṟugai, ெப. (n.)

   இைசைக; fitting together. (ெச.அக.);.

     [ஒன்  → ஒன் ைக.]

ஒன் ெகாத்ைதயா
-தல்

ஒன் ெகாத்ைதயா-தல் oṉṟugottaiyātal,    6.ெச. . . (v.i.)

   அைர ைறயாதல்; to be defective, incomplete. 

     'ஒன் ெகாத்ைதயாய்க் காரியஞ்ெசய் றான்' (ெகா.வ.); (ெச.அக.);.

     [ஒன் 2 + ெகாத்ைத + ஆ( );.]

ஒன் நன்

ஒன் நன் oṉṟunaṉ, ெப. (n.)

   நண்பன் ( ங்.);; he who is at one with a person, friend. (ெச.அக.);.

     [ஒன் 1 → ஒன் நன்.]
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ஒன் ப

ஒன் ப 1 oṉṟubaḍuttal,    20.ெச. . . (v.i.)

   ஒப் ரவாக்கல்; to bring about friendship. (ஆ.அக.);.

     [ஒன் 2 + ப த்தல்.]

 ஒன் ப 2 oṉṟubaḍudal,    20.ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ தன்ைமயாதல்; to coalesce.

     "ஒன் பட்  வ ெமா ய" ( றநா.17,4);.

   2. இணக்கமாதல்; to become reconciled;

 to make peace. 

இ பாலா ம் ஒன் பட்டார ்கள் (ெச.அக.);.

     [ஒன் 2 + ப .]

ஒன் பா

ஒன் பா  oṉṟupāti, ெப. (n.)

   1. பா  (இ.வ.);; a moiety, a half.

   2. ஏறக் ைறயப் பா  (இ.வ.);; roughly half.

   3. ந இர ; mid night.

   4.  லபல; some. (ெச.அக.);.

ம. ஒன் ப .

     [ஒன் 2 + பா .]

ஒன் ம்

 
 ஒன் ம் oṉṟum, ெப. (n.)

    ம்; anything, even onething. (used with negative predicates); ஒன் ம் ெசய்ய ல்ைல (உ.வ.);.

ம. ஒன் ம்.

     [ஒன்  + உம்.]

ஒன் மண்ட

 
 ஒன் மண்ட  oṉṟumaṇḍaḍi, ெப. (n.)

ஒன்ற மன்ற  பாரக்்க;see {}. (யாழ்ப்.); (ெச.அக.);.

ஒன் மற்றவன்

ஒன் மற்றவன் oṉṟumaṟṟavaṉ, ெப. (n.)

   1. ஏைழ, வ யவன் (தரித் ரன்);; destitute, poorman. (ெச.அக.);.

   2. பயனற்றவன்; good for nothing fellow, useless person. (ஆ.அக.);.

     [ஒன் ம் + அற்றவன்.]

ஒன் மன்ற

 
 ஒன் மன்ற  oṉṟumaṉṟaḍi, ெப. (n.)

ஒன்ற மன்ற  (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

ஒன் ெமா -தல்

ஒன் ெமா -தல் oṉṟumoḻidal,    2.ெச. . . (v.i.)

   வஞ்  னங் தல்; to declare with an oath.

     "இ ைச ரச ெமாெடான்  ெமா ந் " (ப ற் ப்.66,4);. (ெச.அக.);.

     [ஒன் 2 + ெமா -தல்.]
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ஒன் ெமா ேகாச
ர்

 
 ஒன் ெமா ேகாசர ்oṉṟumoḻiācar, ெப. (n.)

   ெசான்ன ெசால் தவறாத ஒற் ைம ைடய ேகாசர;் Kosar, a community known for their integrity and truthfulness.

     [ஒன்  + ெமா  + ேகாசர.்]

ஒன் ட்ட

 
 ஒன் ட்ட oṉṟuviṭṭa,  .ெப.எ. (adj.)

   உற  ைற ல் ஒ  தைல ைற ட்ட; one step removed, in relationship. 

அவன் எனக்  ஒன்  ட்ட அண்ணன் (உ.வ.); (ெச.அக.);.

     [ஒன்  +  ட்ட.]

ஒன் டாமல்

 
 ஒன் டாமல் oṉṟuviṭāmal,     .எ. (adv.)  ைம யாக ஒன் ம் டாமல்; not leaving out anything, everything 
included, entirely, fully.

ம. ஒன்ெனா யாெத.

     [ஒன்  +  டாமல்.]

ஒன்ெறா ெபா ச்
ெசால்

ஒன்ெறா ெபா செ்சால் oṉṟoḻiboduccol, ெப. (n.)

   இ ைனயாண்ெபண் ள் ஒன் ைனெயா க் ம் ெபா ச ்ெசால் (நன்.269);; term common to both 
genders, one of which is intended, the other being excluded by the context.

     [ஒன்  + ஒ  + ெபா செ்சால்.]

ஒன்ேறா

ஒன்ேறா oṉṟō, இைட. (part..)

   1. எண்ணிைடசெ்சால்; not only, but also;

 connective between nouns and sometimes verbs.

     "ெபாய்ப  ெமான்ேறா ைன ம்" ( றள்,836);.

   2. அயற்ப  ெபா ள் த ம் இைடச ்ெசால்; either-or

     "ஏவலா னரச ெனான்ேறா றப் பாளன்" ( வக.1682);.

     [ஒன்  + ஒ. ஒன்ேறா, ஒகாரம் ரிநிைல.]

ஒன்னப்

ஒன்னப்  oṉṉappū, ெப. (n.)

   காதணி ெளான்  ( ன்.);; an ear-ornament worn by women. (ெச.அக.);.

     [உண்ைம → ஒன்னம் +   - ஒன்னப் .]

ஒன்னலன்

__,

ெப. (n.);

   பைகவன்; enemy, foe.

     "ஒன்னலர ்மணி  ரிஞ்  தாளினான்" (ைநடத.நக ரப்.39); (ெச.அக.);.

     [ஒன்  + அல + அன் - ஒன்றலன் → ஒன்னலன்.]

ஒன்னாேதார்

ஒன்னாேதார ்oṉṉātōr, ெப. (n.)

   பைகவர;் foes, enemies.

     "இன்னாய் ெப மநின் ெனான்னா ேதாரக்்ேக" ( றநா.94.5); (ெச.அக.);.

     [ஒன்  + ஆ + த + அவர ்– ஒன்றாதவர ்→ ஒன்றாதார ்→ ஒன்னாதார ்→ ஒன்னாேதார.்]
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ஒன்னார்

ஒன்னார ்oṉṉār, ெப. (n.)

ஒன்னாேதார ்பாரக்்க see {}.

     "தன்ெனான்னார"் (நால .129);

     "ஒன்னாரத் ்ெதற ம் உவந்தாைர ஆக்க ம்" ( றள்.);. (ெச.அக.);.

     [ஒன்னாதார ்→ ஒன்னார]்

ஒன்னான்

ஒன்னான் oṉṉāṉ, ெப. (n.)

   பள்ளிக் டத் ற்  ஏறாைன ய த் வ ம் ைபயன்; the boy who comes second to school and next to the first 
boy called {}. (ெச.அக.);.

     [ஒன் → ஒன்  + ஆன் – ஒன்றான் → ஒன்னான் = ஒன் வ ப வன், ஒத்  வ பவன்.]

ஒன் 1-தல்

__,

   12.ெச. ன்றா . (v.t.);

   ெபா த் தல்; to endure.

     "ஒன்னா ைனேயாரக்் ெகா க னித் ல்" ( .ெவ.4,21); (ெச.அக.);.

     [ஒல் → ஒன் → ஒன் .]

ஒன்

ஒன் 2 oṉṉudal,    15.ெச. . . (v.i.)

   ெபா ந் தல்; to agree, to be friendly,

     "ஒன்னாப் டை்கச ்ெசன்னியர ்ெப மான்" (ப ற் .85-3);.

     [ஒல் → ஒன் → ஒன் .]

ஓ

ஓ1ō,    த ழ் வண்னமாைல ல் ப ெனான்றாம் உ ெர த்தா ய அைரயங்காப்  இதழ் யா ன் 
னண்ணச ்ெச  உ ரெ்ந ல்;   11th letter and vowel of the alphabet the half-close back tense unrounded vowel in 
Tamil.

     [உ.அ → ஒ.]

அஇ → ஐ ஆக ம், அஉ → ஒள ஆக ம் இ ல் ட் ெரா  உ ரெ்ந ல்களாக 
உ ப்ெபற்றைதப்ேபான் . இஅ → ஏ என ம், உஅ → ஓ என ம் ட் ர ்ெந ல்கள் ேதான் ன. ஒ.ேநா. 
இய = ெசல், இய → ஏ (ஏ ); = ெசல். உவ = உவத்தல், ம ழ்தல். உவ → ஒ (ஒைக); = ம ழ் .

ஏ, ஓ என் ம் ட் ரக்ள் இயல்  ைனய கைளத் ேதாற் ப்ப ல்ைல. இய தல் → ஏ தல் 
என்றவா  'ஏல்'  ரி  ைனய யாதலன்  இயல்  ைனய  ஆகா ெதன்க. ஒ சார ்ஒ க் ப்  
ெநடெ்ட த்தா  ஆக்கசெ்சால்லாதேல யாம்.

 ஓ2ō, 

    ளரிெயன் ம் இைச ன் எ த்  ( வா.);

 ஓ5ōtal,    6.ெச. . . (v.i.)

   நீங் தல், கடத்தல்,  ல தல்; to be removed, pass off, to keep away. [ஒ  → ஒ  → ஓ.]

 ஓ6ōtal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   த த்தல்; to abstract.

     [உல் → ஒல் → ஓ. உல் =  த்தல், த த்தல்.]

 ஓ7ōtal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)
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ஓஒ

 
 ஓஒōo,    இைட. (int)  யப் க் ப்  ( ங்.); oh! O! expressing wonder.

     [ ஓ + ஓ .]

ஓக்கம்

ஓக்கம்ōkkam, ெப. (n.)

   1. உயரம்; height.

   2. எ ச் ; elevation.

     "ஒக்கநீள் ம் " ( வக.866);.

   3. ெப ைம; increase, enlargement, bigness, largeness.

     " ங் ற்  ரண்ட  ேயாக்க ரட் " (காரிைக.ஒ .7);.

     [ஓங்  → ஒக்  → ஒக்கம் ( . .61);.]

ஒக்காளம்

ஒக்காளம் okkāḷam, ெப. (n.)

   கக்க க்  ந் ய வாயைச ; retching, heaving, involuntary effort of the stomach in nausea. 'உள்ளிைய 
ேமாந்தால் எனக்  ஒக்காளம் வ ம்'. (உ.வ.);.

   ம. ஒக்கானம்;   க. ஒகரி, ஓகாள, ஒகரிெக. ஒகரிகக, ஒக ெக;    . ஓங்கெக;ெத. ஒகர, ஓ , ஒகரிைத, 
ஓ ைத.

     [ஒக்களி → ஒக்காளம் (த.வ.53);.]

ஓக்காளி-த்தல்

ஓக்காளி-த்தல்ōkkāḷittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   வாய்க் மட் டல்; to heave;

 to nauseate;

 to retch from sickness. 

- 4.ெச. ன்றா . (v.t.);

   கக்கல்; to vomit.

     " ழந்ைத பாைலெயல்லாம் ஒக்காளித்  ட்ட ".

   ம. ஒக்காளிக் க. ஒக்கானிக் க;   க. ஒகரி , ஒகளி , ஒக்கரி , ஒக க;    . ஓங்கெத;ெத. ஒகரின்க.

     [ஒக்களி → ஓக்காளி.]

ஓக்காளிப்

 
 ஓக்காளிப் ōkkāḷippu, ெப. (n.)

    மட்டல்; retching. incipient sickness, squeamishness. 

காய்சச்ல் ட் ம்

ஒக்காளிப்  ட ல்ைல.

   ம. ஓக்காளம்;   க. ஒகரி, ஓகான;    . ஓங்கெத;ெத. ஒகர, ஒ .

     [ஓக்காளி → ஒக்காளப் .]

ஓக் யம்

ஓக் யம்ōkkiyam, ெப. (n.)

   ஏற்ற ; that which is fit, appropriate.

     "உடலாக் ந் தன்ைமக் ேகாக் ய சக்  ண்டாய்" ( . .2,48);.

     [ஒல் → ஒக்  → ஒக் யம் → ஓக் யம். இசெ்சால் வடெமா  ல் ேயாக் யம் எனத் ரிந்த . 
வட லார ்yogya – (from, 'Yug'); - fit for the yoke எனப் ெபா டக்ாரணம் த ன் உ த க் ம் 
ெபா த் த க் ம் ெபா த்த ன்றாதல் அ க.]
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ஓக் -தல்

ஓக் -தல்ōkkudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உயரத்் தல்; to raise, lift up.

     "ஓக் ய ெவாள்வாள்' (நால .129);.

   2. எ ம்பச ்ெசய்தல்; to cause to rise.

     "ேவ ேனாக் ய ளக் நிைல ம் (ெதால்.ெபா ள்.90);. 

   3 வைரந்  ைவத்தல்; to set apart.

     "நிணப்ப  ேயாக்  வல்" ( க்ேகா.235);.

   4. த தல் ( க்ேகா.235, உைர.);; to give, bestow.

   5. எ தல்; to throw.

     "சந்தனத் தளிர ்நன்மாைல ேயாக் னார"் ( வக.2661);.

   6. ஆக்  தல்; to make, produce.

     "ஓக் ேன ெவன்ைன ம்" ( வ்.இயற்.2,59);.

   7. ெகா த்தல்; to give

     [ஓ → ஓங்  → ஓக் .]

ஓகணம்

 
 ஓகணம்ōkaṇam, ெப. (n.)

    டை்டப் ச்  (யாழ்.அக.);; buց.

     [உகைன → ஒகைண → ஒகணம் → ஓகணம். உகைண → இகைண →  கைண எனத் ரிந்  ர ட 
ெமா களில் வழங் ற . உகைண பாரக்்க see {}.]

ஒகணி

ஒகணி ogaṇi, ெப. (n.)

   1. ேபன்; louse.

   2.  டை்டப் ச் ; bug. (சா.அக.);.

     [உகணி → உகைண → ஒகைண → ஒகணி → ஓகணி, உகணி பாரக்்க;see {}.]

ஓகம்

ஓகம்1ōkam, ெப. (n.)

   1. ெவள்ளம் ( டா.);, flood.

   2. ெப ங் ட்டம்; crowd, multitude.

     "ஒகெவஞ் ேசைன ம்" (கம்பரா.அ காய.2);.

     [உ  → ஒ  → ஓகம்.]

ஒகம்

ஒகம்2 ogam, ெப. (n.)

   1. அைடக்கலம்; refuge.

   2. அ ைர; counsel.

   3.  ரட் ; condensation.

   4.  ; house (ஆ.அக.);.

ஓகம்3

__,

ெப. (n.);

   அைடக்கலங் ; sparrow. (சா.அக.);.

     [ கம் → ெபாகம் → ேபாகம் → ஓகம்.  கலாங்  பாரக்்க;see {}.]
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ஓகாரம்

ஓகாரம்1ōkāram, ெப. (n.)

   ம ல்; letter used as a symbol for the peacock among the panca-paksi.

     "ஓகார பரி ன் ைச வ வாேயா" ( ப் .142);.

     [ஓம் → ஓங்காரம் → ஓகாரம்.]

ேதாைக ரித்த ம ன் வ  ஓகாரத் ற்  ஒப்பான ெதன் ம், ஓங்காரப் ெபா ளான இைறவனின் 
ஊர் யாத ன் அப்ெபயர ்ெபற்றெதன் ம் வ  ெதான்மம். ெதான்  காலத் ல் த ழ்ெமா  
உ ெவ த்தாக (ஓ ய எ த்தாக); எ தப்பட்ட காலத் ல் ம ன் வ வேம ஒகார ஒ ப் ன் 
வரிவ வமாக இ ந்த  என்ப ம் ன்னர ்அைசெய த் க் காலத் ல் ம ன் வ வம் 
உ ெவ த் னின் ம் க ங்  ஒ ேகாட்ேடா யம் ேபால் அைசெய த் க் க்கமாக 
மா யெதன்ப ம் (z-z); அஃ  ரா  எனப்ப ம் ந் த ழ் எ த் ம் நிைலத்த  என்ப ம் 
அ யத்தக்க .

 ஓகாரம்2ōkāram, ெப. (n.)

     'ஓம்' என் ம் மந் ரெவ த் ன் க்கம்;

 letter {} representing {}.

     [ஓம் → ஓ → ஒகாரம். 'காரம்' – எ த் சச்ாரிைய.]

ஓகாளம்

ஓகாளம்ōkāḷam, ெப. (n.)

ஓக்காளம் பாரக்்க;see {}.

     " ைளயரக் ேளாகாளஞ் ெசய்யா ன்" (ப ெனா.ேசத.்13);.

     [ஒக்காளம் → ஓகாளம்.]

ஓ லம்

 
 ஓ லம்ōkulam, ெப. (n.)

   அப்பம் (யாழ்.அக.);; sweet cake.

     [உ ள் → உ ளம் → ஒ ளம் → ஓ லம்.]

ஓைக

ஓைக1ōkai, ெப. (n.)

   ஆரவாரம்; loud noise, shouting.

     "ெபா ேதாைக கரராசபர ேமற காைள" (தக்கயா கப்.5);.

     [ஓைத → ஓைக.]

 ஓைக2ōkai, ெப. (n.)

   வ வ  ெசால்வ ,  ரிச்  (அக.நி.);; prediction, prognostication.

     [ஒரை்க → ஓைக.]

 ஓைக3ōkai, ெப. (n.)

   ம ழ்ச் ; delight, joy.

     "ஒைகேயா த் " (பாரத. ல.93);.

     [உவைக → ஓைக.]

ஓேகா

ஓேகாōā, இைட. (int.)

    யப் , ம டை்க, ெவ ப் . இரக்கம், வ த்தம் ஆ ய உணர் கைளக் காட் ம் 
இைடசெ்சால்; expressing wonder, surprise, concern. Pity, regret.

     "ஓேகா ைனப் ரிந்தார"் (தா .பராப ரக்.30);.

     [ஓ + ஓ – ஓேகா.]
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ஓேகாதனி

 
 ஓேகாதனிōātaṉi, ெப. (n.)

ஓகணம் பாரக்்க;see {}. (யாழ்.அக.);.

     [ஓகணம் → ஓகதணம் → ஓேகாதணம் → ஓேகாதனி.]

ஓங்கல்

ஓங்கல்1ōṅgal, ெப. (n.)

   1. உயரச்்  ( வா.);; height, elevation.

   2. எ ச்  ( ங்.);; rising.

   3. மைல; mountain.

     "ஓங்கைலத் தாங்க ற்றான்" (ேதவா.589,10);.

   4. ேம  ( ங்);; mound, elevation.

   5. மைல ச் ; mou-ntain top.

     "யாங்  வல் ைநேயா ேவாங்கல் ெவற்ப" (ஐங் .231);.

   6. தைலவன் ( ங்);; chief, leader, superior, king.

   7. வ ேயான் ( ங்.);; strong man. 8 வ த்ேதான்றல் ( ங்.);;

 descendant.

   9. யாைன (அக.நி.);; elephant.

   10. மைழத் ளியால் உ ரவ்ா ம் சாலகப் (சாதகம்); பறைவ; bird said to subsist on rain drops.

     "நீரி ம்ைப ள்ளி  ேளாங்க ல ம்" (நான்மணி.97);.

   11. வாயாெல த்தல் ( ங்.);; re- tching, heaving, vomiting.

ம. ஓங்கல்.

     [ஓங்  → ஓங்கல் (ேவ.க.34);.]

ஓங்கற் ணி

ஓங்கற் ணிōṅgaṟpiṇi, ெப. (n.)

   1. ஆட் ற்  ள்ளந் தண் ல் கா ேமார ்ேநாய்; disease of the sheep.

   2. க ம் ணி; disease which tends to increase day by day.

   3. கக்கேலா  ய ேநாய்; any disease accompanied by vomiting.

   4. நா க்  நாள் இைளக்கச ்ெசய் ம் ேநாய்; any disease marked by progressive wasting of the body. (சா.அக.);.

     [ஓங்கல் +  ணி.]

ஓங்கன்

 
 ஓங்கன்ōṅgaṉ, ெப. (n.)

   ஓமம்; bishop's weed. (சா.அக.);.

     [ஓமம் → ஓமன் → ஓங்கன் (ெகா.வ.);.]

ஓங்கார ப்

ஓங்கார ப் ōṅgāravuppu, ெப. (n.)

   1. கல் ப் ; salt obtained from beds at the bottom of the sea. sea-salt.

   2. நிலத் ல் ேதாண் ெய க் ம் பாைற ப் ; earth, rock salt. (சா.அக.);.

     [ஒங்காரம் = ெவண்ைம. ஓங்காரம் + உப் . வால வன் என அ ம் ெவண்ைமயாகக் 
றப்பட் ள்ள . ஓைச ன் நிறம் ெவண்ைம என்ப  சமணரெ்காள்ைக. ெவண்ைம நிறத் ல் 

அைனத்  நிறங்க ம் அடக்கம். எரிநிறத் ச ் வன் சாம்பல் யவன்.]
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ஓங்காரி

ஓங்காரி1ōṅgārittal,    4.ெச.  (v.i.)

   ஓங்காரத்ைத ஒ த்தல்;( ன்.);; to recite the mystic syllable om. 

     [ஓம் + கரி.]

 ஓங்காரி2ōṅgārittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   ஓக்காளி பாரக்்க;     (j.);;see {}.

     [ஓக்காளி → ஓக்காரி → ஓங்காரி (ெகா.வ.);.]

 ஓங்காரிōṅgāri, ெப. (n.)

   ஒம் என்ற வ ைமப் ெபா ளானவள்; sakti, as the personification of the mystic syllable, om ( மந்.1073);.

     [Skt. om-kara → த. ஓங்காரி.]

ஓங்காளி-த்தல்
ஓங்காளி-த்தல்ōṅgāḷittal,    4.ெச. . . (v.i.)

ஓக்காளி (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see {}.

ஓங் ப்பார்-த்தல்

ஓங் ப்பார-்த்தல்ōṅgippārttal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   உன்னிப்பாரத்்தல் ( ன்.);; to rise on tiptoe and catch sight. 

     [ஓங்  → ஓங்  + பார.்]

ஓங் ய -த்தல்

ஓங் ய -த்தல்ōṅgiyaḍittal,    4.ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ஓச் த்தாக் தல்; to raise the hand or a weapon and strike with a heavy blow.

   2.  றன்ெசால்வ  ஓங்காமல் ம த்  ெமா தல்; to argue or affirm stoutly, to brush aside the opponent's 
arguments;

 to browbeat the opposite party.

     [ஓங்  + அ .]

ஓங் ல்

 
 ஓங் ல்ōṅgil, ெப. (n.)

    ன்வைக; tunny fish, Dolphin. 

ஆழம ம் ஓங் ல், ேமளம ம் அரவம்.

ம. ஓங் லாம (ஆைம வைக);.

     [ஒ கா. ஆழ் → ஆழ்ந்  → ஆந்  → ஆஞ் ல் → ஒஞ் ல் → ஓங் ல்.]

ஓங்

 
 ஓங் ōṅgivīṭu, ெப. (n.)

   வாழ்ந்தவன்  (இ.வ.);; house in which a man lived and prospered.

     [ஓங்  → ஓங்  +  .]

ஓங் ற் றா

 
 ஓங் ற் றாōṅgiṟcuṟā, ெப. (n.)

    றாவைக ( ன்.);; tunny-fish, which swims leaping.

     [ஓங் ல் +  றா.]
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ஓங் -தல்

ஓங் -தல்ōṅgudal,    7.ெச. . . (v.i.)

   1. உயரத்ல்; to grow, rise high, as a tree;

 to ascend, as a flame;

 to be lofty, as a building or a mountain.

     "ஓங் ய ெவண்  ைட" (இைற. 14,95);.

   2. பர தல்; to spread, extend, expand.

     "அ ல ற் மா ேயாங் ய கால்க ம்" (கந் த . வவதார.48);.

   3. வளரத்ல்; to grow, as a child.

     "ெச ந்ெதார ்ெசம்மலா ேயாங் " (கந்த . வவ தார.75);.

   4. ெப ைம தல்; to be exalted, dignified

     "ஓங்  ெமப்ெபா ட்  ேமலா ேமாெர த் " (கந்த . அயைனச ் ைறநீக் .42);.

   5. ெப தல்; to increase in wealth, in renown, in learning;

 to flourish.

     "ஓங்ெகா ளியா ேயாங் " (தா .பராபர.5);.

   6. ேமேலப தல்; to depart, as the spirit.

     "உயங் னா ேலாங் ற் ர"் ( .ெவ.4,13);.

   7.  மட் தல்; to heave, retch, vomit. - 5.ெச. ன்றா . (v.t.);

ஓசச்ம்

ஓசச்ம்1ōccam, ெப. (n.)

   உயர் ; eminence.

     "ெவவ்வ ேராசச்ம் ெப க" (ப ற் ப்.41,20);.

     [ஓ → ஓசச்ம்.]

 ஓசச்ம்2ōccam, ெப. (n.)

    கழ் (யாழ்ப்.);; celebrity, renown.

ஊேராசச்ம்,  பட் னி.

     [ஓ → ஓசச்ம்.]

 ஓசச்ம்3ōccam, ெப. (n.)

    ைறபா ,  ைற,  ற்றம்; defect, shortcoming, error.

     [ஒசச்ம் → ஓசச்ம்.]

ஓசச்ர்

ஓசச்ரō்ccar, ெப. (n.)

   1. கணக்காயர;் accountant.

   2. ப ெனண்  மக்களிெலா வர;் one of 18

 categories of royal officials. (ஆ.அக.);.

     [உவசச்ர ்→ ஓசச்ர.்]
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ஓசச்ல்

ஓசச்ல்1ōccal, ெப. (n.)

   உயர்  ( ங்.);; height, elevation.

     [ஓ → ஓசச்ல்.]

 ஓசச்ல்2ōccal, ெப. (n.)

   அச ; tiredness. 

உடம்  ஓசச்லா க் ற . (இ.வ.);.

     [ஓய்  → ஓய்சச்ல் → ஓசச்ல்.]

ஓசச்ன்

ஓசச்ன்1ōccaṉ, ெப. (n.)

   காளிேகா ற் சகன்; priests in temples sacred to {} and other village goddesses.

ம. ஓசச்ன்.

     [உவசச்ன் → ஓசச்ன்.]

 ஓசச்ன்2ōccaṉ, ெப. (n.)

    யரக் ப்  (யாழ். அக.);; sign of sorrow.

     [ஓ → ஓசச்ன். ஓ -  யரக் ப்  இைடசெ்சால்.]

ஓசச்ன்கத்

 
 ஓசச்ன்கத் ōccaṉkatti, ெப. (n.)

   ப டப் பயன்ப த் ம் ெவட் வாள் (உ.வ.);; large bilihook for beheading animals in sacrifices.

     [ஓச்  → ஓசச்ன் + கத் .]

ஓச்

 
 ஓச் ōcci, ெப. (n.)

    லங் கைள ரட் ம் அல்ல  ரத் ம் ஒ க் ப் ; onom. expression used to drive animals. 

அவள் நாைய ஓச்  ஓச்  என்  ரட் னாள் (ெகாங்.வ.);.

     [ஓ → ஓச் .]

ஓச் னி

 
 ஓச் னிōcciṉi, ெப. (n.)

   ஒன்பதாம் மாதம்; ninth month, said of a pregnant woman. (சா.அக.);.

     [ஒன்ப  → ஒன்பான் → ஒன்பானி → ஓச் னி → ஓச் னி.]
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ஓச் -தல்

ஓச் -தல்ōccudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. எ தல்; to cast, throw, discharge, as a weapon.

     "ெச யன் ெசண்ெட த் ந் யன் ேறாசச் ம்" (காஞ் ப் .நகர.67); ( டா.);.

   2. உயரத்் தல்; to raise in order to strike, as the arm, a weaon;

 to lift up in a threatening manner.

     "க ேதாச்  ெமல்ல ெவ க" ( றள்,562);.

   3. ஓட்  தல்; to drive away, chase. 

வண்ேடாச்  ம ங்கைணதல்.

   4. ெச த் தல்; to cause to go;

 to ride;

 to govern;

 to wield;

 to sway, as a sceptre.

     "ேகாேலாச்  மாநில மன்னன்" ( றள்,544);.

   5. பாய்ச் தல்; to insert, thrust into, stick in.

     "ஒ  னிற்றா ேபாற்  மவன்ேமன் ம ப்ேபாசச்" (ெபரிய .சண்ேடச.17);.

   6.  ண்  தல் ( ன்.);; to excite, spur on, incite.

ஓசை்ச

 
 ஓசை்சōccai, ெப. (n.)

   வைறயல், வ வல் ( வா.);; fried food.

     [உல் → உ  → உ த்  → உத்  → உச்  → ஓச்  → ஓசை்ச = வ த்த .]

ஓசம்

ஓசம்ōcam, ெப. (n.)

   1. ஒளி; light, effulgence, luster.

     "ஓசவன் ரி ேயாச் " (பாரத.இந் ரப்.39);.

   2.  கழ் (யாழ்.அக.);; fame, honour, splendor.

     [ஒன் → ஒனி → ஒக → ஓக → ஓசம் (ெகா.வ.);.]

ஓசரம்

 
 ஓசரம்ōcaram,     . .எ. (adv.) ெபா ட் ; for the sake of on account of. உனக்ேகாசரம் வந்ேதன். (இ.வ.). ெத. 
ேகாசர ;

க. ஓசகர.

     [ஆக → ஆகல் → ஆதல் → ஆதரம் → ஆசரம் → ஓசரம் (ெகா.வ.);.]

ஓசரி

ஓசரிōcari, ெப. (n.)

   1. ேக ; misfortune, fatality.

   2.  ைம; wonder. இெதன்ன ஓசரி.

     [ ஓ -  யப் ைடசெ்சால். ஓ → ஓசச்ல் → ஓசச்ரி → ஓசரி. ஓசரி =  ன்பம், அ , ேக .  ன்பம் 
வரக்கண்  ம் யப் ைடசெ்சால் ன்பத்ைதக் க் ம் ெபயரா ற் .]
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ஓசழக்

ஓசழக் 1ōcaḻkku, ெப. (n.)

   எளிைம; easiness, facility.

     "ஒ லாமாத் ரத்ைத ெய த்தாற்ேபாேல ஓசழக்காகச ்ெசால் றான்" ( ல். ெந ந். 
13.வ்யாக்);.

     [ஒ சலாக்  → ஒ சலக்  → ஓசழக் .]

 ஓசழக் 2ōcaḻkku, ெப. (n.)

   அழ ; grace, comeliness.

     "ஒசழக்காக ம ைர ரித் " ( ல். மாைல. 33.வ்யா.பக்.110);.

     [ஒ ல் + அழ  - ஒ லழ  → ஓசழ  → ஓசழக் .]

ஓசன்

ஓசன்ōcaṉ, ெப. (n.)

   1. ஆசாரியன் ( ங்.);; preceptor, teacher.

   2. ெதய்வத்ைத ஏத் பவன்; priest.

   ம. ஓசச்ன்;க. ஒச. ெத. ஓச் .

     [ஓ → ஓவன் → ஓயன் → ஓசன். ஓவர ்= அரசைன உயரத்் ப் பா ம் ஏத்தாளர.்]

ஓைச

ஓைச1ōcai, ெப. (n.)

   1. ஒ  (நால .332);; sound.

   2.  டற்ெறா ; vocal sound.

   3. எ த்ேதாைச; utterance, pronunciation.

   4. ெசய் ேளாைச; rhythm of a verse.

   5.  கழ்; fame, renown, reputation.

     "ஓைசெகாண் ைமந்தேரா சா " (பாரத.ேவத்.22);.

   6. பாம் ; snake, by a pun on aravam.

     "ஓைசயல்லா தணி ைனயா ரேவான்" ( ரம் .வ ரவ.19);.

   7. கண் க் த் ெதரியாதவரிட ந்  வ ம் ஓைச; sound emanating from the invisible.

     "ஓைச ஒ ெயலாம் ஆனாய் நீேய" (அப்.ேதவா.);.

   ம. ஓச;ேகாத. ஒச.்

     [ஒல் → ஒைத → ஓைச. ஓைச = ஒ . ஓைசையக் க் ம் அரவம் என் ம் ெசால் க் ரிய பாம்  
என் ம் ேவற் ப் ெபா ள் நைகச் ைவ த்த உக் யாக ஆளப்பட் ள் ள .]

 ஓைச2ōcai, ெப. (n.)

   வாைழ (அக.நி.);; plantain.

     [ ைச (வாைழ); → ேமாைச → ஓைச.]

ஓைசப்பணம்

ஓைசப்பணம்ōcaippaṇam, ெப. (n.)

   பைழய நாணய வைக (பண . 142);; ancient coin.

     [ஓைச3 + பணம். ஓைச = கலப்  மாைழ (உேலாகம்);.]

ஓைச ைடைம
ஓைச ைடைமōcaiyuḍaimai, ெப. (n.)

   இன்ேனாைச ைடைமயா ய ஒ  லழ  (நன்.13);;     [ஓைச + உைடைம.]

ஓைச ண்( )-தல்

ஓைச ண்( )-தல்ōcaiyuṇṇudal,    12.ெச. . . (v.i.)

   ெசய் ேளாைச இைசதல் (யாப். .47);; to have the proper rhythm, as a verse.

     [ஒைச + உண்.]
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ஓைச ட் -தல்

ஓைச ட் -தல்ōcaiyūṭṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   ெசய்  ேளாைசைய வாய்பாட்டால் அளந்த தல் (யாப். .57);; to examine the rhythm of a stanza by scanning 
the lines.

     [ஒைச + ஊட் .]

ஓட்டக்காரன்

ஓட்டக்காரன்ōṭṭakkāraṉ, ெப. (n.)

   1. அஞ்சற்காரன்; runner, mail runner, relay-man.

   2.  ைரந்  ஓ பவன்; one who runs fastly.

ம. ஒட்டக்காரன்.

     [ஒட்டம் + காரன்.]

ஓட்டங்காட் -தல்

ஓட்டங்காட் -தல்ōṭṭaṅgāṭṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   1.  ன்ேனா க் காட் தல்; to lead the way, precede, Inducing others to follow.

   2. ஓ வ ேபால் ந த்தல்; to make a pretence of running.

     [ஓட்டம் + காட் .]

ஓட்டச்

ஓட்டச் ōṭṭaccu, ெப. (n.)

   பைழயவரிவைக (S.I.l.V.96);; ancient tax.

     [ஒட்  + அச்  - ஓட்டச்  =  யவர ்ெச த் யவரி.]

ஓட்டசாட்டம்

 
 ஓட்டசாட்டம்ōṭṭacāṭṭam, ெப. (n.)

   ஆரவாரம்; hurry and bustle. (ெநல்ைல.);.

     [ஓட்டம் + சாட்டம் - ஓட்டசாட்டம் = நைட ம் மாயப பறந் கட் க் ெகாண்  ெசய் ம் பணி. 
ஓட்டசாட்டம் (எ ைக த்த இைணெமா );.]

ஓட்ட க்

 
 ஓட்ட க் ōḍḍaḍukkuvīḍu, ெப. (n.)

   ஓ  ேவய்ந்த மைன; tile-roofed house.

     [ஓட்  + அ க்  +  .]

ஓட்டைட

 
 ஓட்டைடōḍḍaḍai, ெப. (n.)

   ஓட்டப்பம் ( ன்.);; pancake.

ம. ஒட்டட.

     [ஓட்  + அைட]

ஓட்டத்

 
 ஓட்டத் ōṭṭatti, ெப. (n.)

ஓட் த் த்  பாரக்்க;see {}.

     [ஓட் த் த்  → ஓட்டத் .]

ஓட்டப்பம்

ஓட்டப்பம்ōṭṭappam, ெப. (n.)

   அப்பவைக; pancake.

     "ஓட்டப்பம் டை்டச ் ட ம்" (தண்டைல.65);.

ம. ஓட்டப்பம்.

     [ஓ  → ஓட்  + அப்பம்.]
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ஓட்டம்

ஓட்டம்1ōṭṭam, ெப. (n.)

   1. ஓ ைக (காஞ் ப் . மணி.18);; running, speeding, galloping.

   2. பரி , ேவகம்; speed, swiftness. வா ப்ப ல் ஏன் இவ்வள  ஓட்டம்?

   3. நீேரா ைக; current, flowing.

   4. மாணிக்கங் களின் (இரத் னங்களின்); நீேராட்டம்; brilliance, as in a gem.

   5. ேதால்  ( ங்.);; defeat, rout, retreat.

   6. வ வாய்; income, means, resources. அவ க்  ன் ேபாற் ெசல  ெசய்ய இப்ேபா  ஓட்ட ல்ைல.

   7.  ைலம ப்  ஏ ைக; rising higher in price. ' வரா க க் ேமல் இந்த நைகக்  ஓட்ட ல்ைல'.

   8. மனஞ் ெசல் ைக; quickness of mind. அவ க் ப் ப ப் ல் ஓட்ட ல்ைல.

   ம. ஒட்டம்;   க. ஓட, ஓ ெக;   ேகாத. ஓட்;    . ஒட;ெத. ஓட (அசச்ம்);. ஓட , ஓட  (ேதால் );. [ஓ  → 
ஓட்டம்.]

 ஓட்டம்2ōṭṭam, ெப. (n.)

   1. ேம த  ( ங்.);; upper lip.

   2. உத  ( வா.);; lip.

     [உத  → ஓ  → ஓட்  → ஓட்டம் (ெகா.வ.);. இஃேதார ்வடத ழ்த ்( ரா தம்);  ரி .]

ஓட்டம்த -தல்

ஓட்டம்த -தல்ōṭṭamdarudal,    18.ெச. . . (v.i.)

   ஓ வ  தல்; to come running.

     "ஓட்டந்  தன்ென ர ்ேதாற் ம் னிற்றா" (ெதால்.ெபா ள்.58,உைர);.

     [ஓட்டம் + த  - ஓட்டந்த ).]

இ . ஒட்டந்த  → ஒட்டந்தா → ஒட்டந்  என இறந்தகால ைனெயசச்மா ம். இதைன ஓட்ட  எனச ்
ெசன்ைன அகர த  தைலப் ச ்ெசால்லாக் ய  ணரெ்மா வ .

ஓட்டம் -த்தல்

ஓட்டம் -த்தல்ōḍḍambiḍittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   தப்  ேயா தல்; to flee, run away.

     [ஒட்டம்1 +  .]

ஓட்டம -தல்

ஓட்டம -தல்ōṭṭamaṟudal,    4.ெச. . . (v.i.)

ஓட்ட  பாரக்்க;see {}.

     [ஓட்டம் + அ .]

ஓட்டெம -த்தல்

ஓட்டெம -த்தல்ōḍḍameḍuttal,    4.ெச. . . (v.i.)

ஓட்டம்  பாரக்்க;see {}.

     "வா  ெவரீஇ ன ேனாட்ட ெம த்தான்" (காஞ் ப் .மணி.18);.

     [ஓட்டம் + எ .]
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ஓட்டல்

ஓட்டல்ōṭṭal, ெப. (n.)

   1. உடெ்ச த்தல்; to insert.

   2.  ணித்தல்; to thrust into, as a lint is thrust into a sinus. (சா.அக.);.

     [ஓட்  → ஓட்டல்.]

 ஓட்டல்ōṭṭal, ெப. (n.)

   உண் சச்ாைல; Hotel.

த.வ. உணவகம்.

     [Eng. Hotel → த. ஓட்டல்.]

ஓட்டவம்

 
 ஓட்டவம்ōṭṭavam, ெப. (n.)

   ெபா க்காளான்; yellow mushroom. (சா.அக.);.

     [ஓட்  → ஓட்டவம். ஓட்  =  ைள,  ள்ளி,  ற்றம்.]

ஓட்ட -தல்

ஓட்ட -தல்ōṭṭaṟudal,    4.ெச. . . (v.i.)

   1. உ க் த் ப் ர  ெசய்யாமல் இயற்ைக ேல ய்ைம ைட யதாதல்; to be naturally pure without 
refining process. 

     'ஒட்டற்ற ெசம்ெபான்ேபாேல' (ஈ .1,10,9);.

   2. உ க் த் ய்ைம ( த்தஞ்); ெசய்தல்; to purify by melting, as fine gold.

     [ஓட்  + அ  - ஓட்ட . ஓட்  =  ைள,  ள்ளி,  ற்றம்.]

ஓட்டன்

ஓட்டன்1ōṭṭaṉ, ெப. (n.)

   நடந்  ெசல் ந் தன் ( லப்.8,9,உைர.);; runner.

   ம. ஓட்டன்;க. ஒட்டகார.

     [ஓ  → ஓட்டன்.]

 ஓட்டன்2ōṭṭaṉ, ெப. (n.)

   பாட்ட க் ப் பாட்டன் (பரவ.);; great-great-grandfather (parava.);

     "பாட்டன், பாட்ட க்  ேமல் ட்டன்;

ட்ட க் ேமல் ஓட்டன், ஓட்ட க் ேமல் உற ல்ைல' (பழ.);.

     [ஆ → ஓ (ேசய்ைமச் ட் ); ஓ  → ஓட்டன்.]

ஓட்டாங்கச்

 
 ஓட்டாங்கச் ōṭṭāṅgacci, ெப. (n.)

    ரடை்ட (இ.வ.);; coconut shell.

     [ஓ  - (ேதங்காய் ஓ ); ஓ  → ஓட்  + அம் + காய் +  ல் - ஓட்டாங் காய்ச் ல் → ஓட்டாங்கச் .]

ஓட்டாங்கட்

 
 ஓட்டாங்கட் ōṭṭāṅgaṭṭi, ெப. (n.)

   உைடத்த ஓட் த் ண்  (ஆ.அக.);; broken piece of a tile.

     [ஓ  - (ஓட் ); + ஆம் + கட் .]
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ஓட்டாங் ளிஞ் ல்

ஓட்டாங் ளிஞ் ல்ōṭṭāṅgiḷiñjil, ெப. (n.)

   உைடந்த ப்  ( ன்.);; broken oyster-shell.

     [ஓ  - (ஓட் ); + ஆம் +  ளிஞ் ல் - ஓட்டாங் ளிஞ் ல் (ஓ ேபான் ப்ப );.]

 ஓட்டாங் ளிஞ் ல்2ōṭṭāṅgiḷiñjil, ெப. (n.)

    ன்வைக (யாழ்.அக.);; fish.

     [ஓட்டாம் +  ளிஞ் ல்.]

ஓட்டாங் ச்

ஓட்டாங் ச் ōṭṭāṅguccu, ெப. (n.)

   1. உைடந்த மடக்ல ேவா ; broken piece of a pot.

   2. ேதங்கா ேயா ; cocoanut shell. (சா.அக.);.

     [ஓ  + ஆம் +   – ஓட்டாங்  → ஓட்டாங் ச் .   →  ச்  = பாைனேபான்  காணப்ப ம் 
ேதங்காய்ஓ .]

ஓட்டாண்

ஓட்டாண் ōṭṭāṇṭi, ெப. (n.)

    சை்சக்காரன்; beggar, carrying about a potsherd or bowl in hand.

     "த ழ்நாவ லைர ேயாட்டாண்  யாக் " (தனிப்பா.1,238,8);.

     [ஓ  → ஓட்  + ஆண்  - ஓட்டாண்  (ெத ல் ேவா  ஏந்  இரப்பவன்);.]

ஓட் 1

__,

ெப. (n.);

   பாட் க் ப்பாட்  (பரவ.);;.great-great-great mother (parava.);

     [ஆ → ஓ (ேசய்ைமச் ட் );. ஓ → உயர் , ெதாைல . ஓ → ஓட் , ஓட்டன் (ஆ.பா.); - ஓட்  (ெப.பா.);.]

ஓட்

ஓட் 2ōṭṭi, ெப. (n.)

   ஓட் ம் ஆள் அல்ல  ெபா ள்; one who drives, that which drives;

 instrument of driving. as படேகாட் , ஆேளாட் , ேபேயாட் , ஈேயாட் .

ம. ஓட் .

     [ஓட்  + இ – ஓட் . இகரம் தனிைல ஈறா ம் ேபா  ெசய்பவைன ம் ெதா ைலக் த்த ஈறா ம் 
ேபா  ெசயப் ப  ெபா ைள ம் ட் ம்.]

 ஓட் 3ōṭṭi, ெப. (n.)

   ேகாைவக்கனி; a kind of fruit. (ஆ.அக.);.

 ஓட் 4ōṭṭi, ெப. (n.)

   ஓ , ெகட் யானெவளி ஓ ; shell, hard outer shell. (ேசரநா.);.

ம. ஓட் .

     [ஓ  → ஓட் .]

ஓட் யம்

 
 ஓட் யம்ōṭṭiyam, ெப. (n.)

    ைலத்த ன் அ ம் வாைழ; plantain tree which bears fruit but to perish

     [ஓட்  + இயம். ஓட்  = ேதால் , மைற .]
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ஓட் ெய ம்

 
 ஓட் ெய ம் ōṭṭiyeṟumbu, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கடெ்ட ம் ; driver's ant, common in Africa. (சா.அக.);.

     [ஓட்  → ஓட்  + எ ம் .]

ஓட் ரம்

 
 ஓட் ரம்ōṭṭiram, ெப. (n.)

   ஒரிசா மாநிலம்; Orissa state. ஒட்டரம் பாரக்்க;see {}.

ஓட்

ஓட் 1ōṭṭudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   . ெச த் தல்; to cause to run, to drive, propel, to steer, as a vessel.

     " ம் ரத்் ெத வதனி ேலாட் ேவன்" (கந்த . வள்ளி.136);.

   2. நீங்கசெ்சய்தல்; to drive away, put to flight chase, expel, disperse, as ignorance, as darkness.

ேபைய ேயாட் ட்டான்.

   3.  த் தல்; to pass in insert.

     "உைரத்த  ெச ற் காய்ந்த நாராச ேமாட் ய ெதன" (அரிச.் . ட் .30);.

   4. அ த்தல்; to destroy.

     "அ கள மாரப்்ப வமேராட் " ( .ெவ.9,5);.

   5. ெசய்  த்தல்; to finish, complete.

     "உர  நல்லைண ேயாட் ய ற்ற ம்" (கம்பரா.ஒற் க்.40);.

   6. காலந் தாழ்த்தல்; to delay.

     "ஒட் ங் ேகா  மன்ேற" ( வக.1741);.

   7.  லால் இைழ தல்; to darn;

 to stitch a running stitch. ஓரிைழேயாட் க் ெகா .

   8. கட்டடத் ப் ய சாந்ைத வழவ ப்பாகக் ெகாத ் க்கரண்  த யவற்றால் ேதய்த்தல் (இ.வ.);; to 
polish a plastered wall with a float. 

ஓட் க் ைர

 
 ஓட் க் ைரōṭṭukārai, ெப. (n.)

   ஓ ேவய்ந்த க  (C.E.M.);; tiled roof.

     [ஓ  → ஓட்  +  ைர.]

ஓட் க்ெகா -த்தல்

ஓட் க்ெகா -த்தல்ōḍḍukkoḍuttal,    4.ெச. . . (v.i.)

   ஓ தல்; to run, disappear.

     "காைலெவய்ேயாற்  ன் ேனாட் க் ெகா த்த கங் ற் ம்பர"் ( வ். இயற். த்.93);.

     [ஓ  → ஓட்  + ெகா .]

ஓட் கலம்

 
 ஓட் கலம்ōṭṭugalam, ெப. (n.)

   ெவண்கல ஏனம்; vessel of bell-metal. (ேசரநா.);.

ம. ஓட் கலம்.

     [ஓட்  + கலம்.]
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ஓட் சச்ாலர்ேவ
ைல

ஓட் சச்ாலரே்வைலōṭṭuccālarvēlai, ெப. (n.)

   ஓட்  னால் ேதன்  ேபான்றைமந்த ேவைல (கட்டட.நா மக.17);; honey-comb tie-work.

     [ஓ  → ஓட்  + சாலர ்+ ேவைல - ஓட் சச்ாலர ்ேவைல = ஓட் னால் பலகணிேபால் ெசய்யப்பட்ட . 
ஓ  =  ைரேவ ம் மண் ஓ . சாளரம் → சாலர.்]

ஓட் த்த க்

 
 ஓட் த்த க் ōḍḍuttaḍukku, ெப. (n.)

   ஓட் க் ைர; tiled roof.

     [ஓ  → ஓட்  + த க் .]

ஓட் த் த்

ஓட் த் த் ōṭṭuttutti, ெப. (n.)

   1.  த் ச ்ெச  வைக; angleleaved Burr Mallow.

   2.  த் வைக (மைல.);; lobe-leaved Burr Mallow.

     [ஓட்  +  த் .]

ஓட் ப்பணிக்கார
ன்

ஓட் ப்பணிக்காரன்ōṭṭuppaṇikkāraṉ, ெப. (n.)

   கன் னான்; brazier. (ேசரநா.);.

ம. ஓட் பணிக்காரன்.

     [ஓட் 1 + பணி + காரன். ஓட்  = ஓட் ட்  உ க்  வாரக்் ம் பணி.]

ஓட் ப்பந்

 
 ஓட் ப்பந் ōṭṭuppandu, ெப. (n.)

    ைளயா பவர ்கள் வட்டமாக அமரந்்  பந்ைத ஒ வர ்மாற்  ஒ வர ் ன்னாகத் தள்ளிக் ெகா த்  
ஆ ம் ஒ  வைக ைளயாட் ; game in which the players sit in a circle and a ball is dropped behind one after 
another, like the drop of the handkerchief.

     [ஓ  → ஓட  + பந் .]

ஓட் ன்

__,

ெப.(n.);

    ன்வைக; crustacean;

 shell-fish.

     [ஓ  → ஓட்  +  ன்.]

ஓட் த்

ஓட் த் ōṭṭumuttu, ெப. (n.)

   1.  ப் ல் ஒட் ய த்  ( ன்.);; pearl of inferior quality, found adhering to the oyster.

   2. உள்வ ரமற்ற த் ; pearl without lustre.

     [ஓ  → ஓட்  +  த் .]

ஓட் வைள

ஓட் வைளōṭṭuvaḷai, ெப. (n.)

   ெவண்கலத்தால் ஆன ைகவைளயல்; bangle made of bell-metal. (ேசரநா.);

ம. ஓட் வள.

     [ஓட் 1  + வைள.]
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ஓட்

 
 ஓட் ōṭṭuvīṭu, ெப. (n.)

   ஓ ேவய்ந்த ; tiled house, dist fr. 

மச்  or  ைர .

     [ஓ  → ஓட்  +  .]

ஓட் ழக்கம்

 
 ஓட் ழக்கம்ōṭṭuḻkkam, ெப. (n.)

   ஒ வைக பட ; a kind of boat.

ம. ஒட் ழக்கம்.

     [ஓட்  + உழக்கம்.]

ஓடெ்ட -த்தல்

ஓடெ்ட -த்தல்ōḍḍeḍuttal,    4.ெச. . . (v.i.)

    ைரந்ேதா தல்; to run, flee.

     "ஒப்ப வைனவ  ேமாடெ்ட த்தா ேர" ( மந்.154);.

     [ஓட்  + எ . ஓட்  = ஓட்டம்.].

ஓடெ்ட த்

ஓடெ்ட த் ōṭṭeḻuttu, ெப. (n.)

   தைலெய த் ; sutures on the skull, regarded as Brahma's writing of destiny. 

என்ேனாடெ்ட த்ேதா (பாரதெவண்.வா ேத வன் .16);.

     [ஓ  → ஓட்  + எ த் .]

ஓடை்ட

ஓடை்ட1ōṭṭai, ெப. (n.)

   1.  ைள; hole.

     "அ சலம் பா ேமாடை்ட" ( ப் .321);.

   2.  ைத ; crack in a vessel;

 flaw;

 leak;

 any cracked article, as a bell. 

இந்த ஏனம் ஓடை்டயாய் ட்ட .

   3.  ற்றம்; defect.

   ம. ஓட்ட;   க. ஓெட, ஓட்ேட;   ேகாத. ஓட்;    ட.  டய்;    ட. ைடைவ;    . ஓடெ்ட;ெத. ஒ .

     [உல் → ஒல் → ஒள் → ஓடை்ட.]

 ஓடை்ட2ōṭṭai, இைட. (part.)

   1. ஒ ப்ெபா ைள  ணரத்்தவ ம் ன்றாம் ேவற் ைம உ ; an ending of the instrumental case having the 
force of together with.

     "பரவ்த பரமா ேவாடை்ட வா ேபா ம்" ( வ்.  ப்பா.அவ);

   2. உடெனாத்த; with, used as adj- meaning equal with as. 

அவ க்  இவேனாடை்ட வய .
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ஓடை்டக்ைக

 
 ஓடை்டக்ைகōṭṭaikkai, ெப. (n.)

   ெபா ள்தங்காத ைக (உ.வ.);; lavish disposition, lit;

 a hand that retains nothing. 

ம. ஓட்டக்ைக.

     [ஓடை்ட + ைக.]

ஓடை்டக்ைகயன்

 
 ஓடை்டக்ைகயன்ōṭṭaikkaiyaṉ, ெப. (n.)

   ைக ெலான் ம் தங்காதவன்;    ைடத்தைத எல்லாம் ெசலவ ப் பவன்; spend thrift.

ம. ஓட்டக்ைகயன்.

     [ஓடை்ட + ைகயன்.]

ஓடை்டசெ்ச

ஓடை்டசெ்ச ōṭṭaiccevi, ெப. (n.)

   ேகள்  தங்காத ெச ; ear that fails to retain what it hears. 

பாட்  ைர ம் ப லாதன ரண்ேடாடை்டச ்ெச ள (ெதால்.ெபா ள்.472,உைர.);.

     [ஓடை்ட + ெச .]

   27

ஓடை்டசாட்ைட

 
 ஓடை்டசாடை்டōṭṭaicāṭṭai, ெப. (n.)

   பயனற்ற  (உ.வ.);; that which is useless.

     [ஓடை்ட + சாடை்ட - ஓடை்ட சாடை்ட (எ ைக த்த இைணெமா );.]

ஓடை்ட ெநஞ்

ஓடை்ட ெநஞ் ōṭṭaineñju, ெப. (n.)

   மற ள்ளமனம், அைறேபான மனம்; absent-mindedness, preoccupa- tion.

     "ஓடை்ட ெநஞ் னரா ழல்வாரக் ம்" ( வக. 642);.

     [ஓடை்ட + ெநஞ் .]

ஓடை்டப்பல்

ஓடை்டப்பல்ōṭṭaippal, ெப. (n.)

   1.  ைறந் ள்ள பல்; row of teeth in which one or more are lacking.

   2.  ளிப்பல்; broken tooth.

     [ஓடை்ட + பல்.]

ஓடை்டேபா-தல்

ஓடை்டேபா-தல்ōṭṭaipōtal,    8.ெச. . . (v.i.)

    ைத  தல்; to become cracked, to go bad.

     "ஓடை்ட ேபாம ேவா ம்" ( நாயக .77,134);.

     [ஓடை்ட + ேபா.]

ஓடை்டமனம்

ஓடை்டமனம்ōṭṭaimaṉam, ெப. (n.)

   1. ஒன் ந் தங்காத மனம்; mind that has no retentive power.

   2. இள ெநஞ் ; tender heart.

     "ஓடை்டமனவ ர " (பரிபா.12,51);.

     [ஓடை்ட + மனம்.]
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ஓடை்ட த்

 
 ஓடை்ட த் ōṭṭaimuttu, ெப. (n.)

    ப் ல் ஒட் ய தாழ்ந்த த் ; pearl of inferior quality found adhering to the oyster. (சா.அக.);.

     [ஓட்  → ஓடை்ட +  த் .]

ஓடை்ட க்

ஓடை்ட க் ōṭṭaimūkku, ெப. (n.)

   1.  ல்  க்  அதாவ  அரத்தம் வ ம் க் ; bleeding nose.

   2. சளி ஒ ம் க் ; running nose. (சா.அக.);.

     [ஓடை்ட +  க் .]

ஓடை்ட ைடசல்

 
 ஓடை்ட ைடசல்ōḍḍaiyuḍaisal, ெப. (n.)

    ைதந்த பாண்டங்கள் (உ.வ.);; cracked and broken utensils.

     [ஓடை்ட + உைடசல்.]

ஓடை்டவாயன்

ஓடை்டவாயன்ōṭṭaivāyaṉ, ெப. (n.)

   1. க க்கங்கைள (இரக யங்கைள); மைறக்கமாட்டா  ெவளி பவன்; one-who cannot keep secrets. 
(ெச.அக.);.

   2. உள வா யன்; one who talks indiscriminately.

     [ஓடை்ட + வாயன்.]

ஓட

__,

இைட. (part.); 

   உவைம  (ெதால்.ெபா ள்.290);; particle of comparison. (ெச.அக.);.

     [ஓ  → ஓட.]

ஓடக்காரன்

ஓடக்காரன்ōṭakkāraṉ, ெப. (n.)

   1. ஓடேமாட் ; boatman, ferryman.

   2. பாய் ன் ம் ஒ  இனத்தான் (G.Tup. D. 163);; mat-weaver (ெச.அக.);.

     [ஓடம் + காரன்.]

ஓடக்காளவாய்

 
 ஓடக்காளவாய்ōṭakkāḷavāy, ெப. (n.)

    ண்ணாம் க் காளவாய் வைக; a kind of lime-kiln.

     [ஓடம் + காளவாய். ஓடம் = நீண்ட . ெபரிய .]

ஓடக்ேகால்

ஓடக்ேகால்ōṭakāl, ெப. (n.)

   பட தள் ங் க  ( லப்.13.176,உைர.);; boatman's pole, oar.

     [ஓடம் + ேகால்.]

ஓடகம்

 
 ஓடகம்ōṭagam, ெப. (n.)

   ெசங்க ங்கா ; cutch sundra. (சா.அக.);.
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ஓட

ஓட 1ōṭadi, ெப. (n.)

    ங்ெகா ; flowering creeper.

     [அவ்  → அவ் டம் → அ டம் → அ ட  → ஒட  → ஓட  (பற் ம் ெகா );.]

 ஓட 2ōṭadi, ெப. (n.)

   1. ம ந் ற் ரிய  த யைவ; medicinal herb or drug.

     "ஓட  நிைரத்  தார"் (கம்பரா.அக ைக.23);.

   2. ஆண் ல் ஒ ைற காய்த் ப்பட் ப்ேபா ஞ் ெச  ( .ஆ.);; annual plant.

     [ஒளடதம் → ஓடதம் → ஓட .]

ஓட நாதன்

ஓட நாதன்ōṭadinādaṉ, ெப. (n.)

    ைககளின் இைறவனான ங்கள் (ேவதாரணி, வன்னி.19);; moon, lord of herbs.

     [ஒளடதம் → ஓடதம் → ஓட  + நாதன்.]

ஓட ப

 
 ஓட ப ōṭadibadi, ெப. (n.)

   நில ; moon. (ஆ.அக.);

     [உ  → உட  → ஒ  → ஓட  + ப . உ  =  ண் ன்.]

ஓடப்பாட்

 
 ஓடப்பாட் ōṭappāṭṭu, ெப. (n.)

   பட ப்பாட் ; boatsong.

     [ஒடம் + பாட் .]

ஓடம்

ஓடம்1ōṭam, ெப. (n.)

   1. ேதாணி ( வா.);; boat, ferry-boat..

   2.  தைவ ( ன்.);; raft, float, vessel of any kind.

   3. ெகா கம் (மகநாள்); (இராசைவத்);; tenth {}.

   4. ெநச நாடா (யாழ்.அக.);; weavers, shuttle.

   5. ஓடப்பாட் ; song in the boatman's tune.

   ம. ஒட;   க. ஒட;    . ஒட;   ெத. ஒட;   ேகாண். ஒட;   பர.் ஓட;    ரா. ேவ . Mar. {}. Oruva; Skt. {}.

     [ஓ  → ஓடம்.]

 ஓடம்2ōṭam, ெப (n.)

    மாேராடம், ெசங்க ங் கா  (மைல.);; red catechu.

     [மாேராடம் → ஓடம் ( ன்னைச நீக்க ம உ);.]
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ஓடல்

ஓடல்1ōṭal, ெப. (n.)

   அல்லல் (அக.நி.);; affiction, distress.

     [ஓ  → ஓடல் = அைலசச்ல்,  ன்பம்.]

 ஓடல்2ōṭal, ெப. (n.)

   ஆம் எனல்; expression of assent.

     [ஒட்டல் → ஓட்டல் → ஓடல் = ெபா ந் ம் என் ம் ப் .]

 ஓடல்3ōṭal, ெப. (n.)

   1.  ைல  ( ங்.);; trepidation, perturbation.

   2. அசச்த் னாேலா ைக; running away from fear.

   3. ெக ைக; being defeated, destroyed.

ம. ஓடல்.

     [ஓ  → ஓடல்.]

 ஓடல்4ōṭal, ெப. (n.)

   யாைனவடம் எனப்ப ம் ஒ வைக மரம்; elephant rope tree.

     [ஓ  → ஓடல்.]

ஓட -தல்

ஓட -தல்ōḍaviḍudal,    18.ெச. ன்றா . (v.t.)

    ட  தல்; to refine, as gold. 

     'காய்ச்  ஓட ட் ைரத்த ெபான்' (ஈ .);.

     [ஓ  → ஓட +  .]

ஓடைவ-த்தல்

ஓடைவ-த்தல்ōṭavaittal,    14.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உ ெசய்தல்; lo draw out, make certain. 

     'இப்   சாரத்்தத்ைத ஓடைவத்தார'் (ஈ .);.

   2. ஓட  பாரக்்க;see {}. 

உ க்  ஓடைவத்த நல்லெபான்னிேல, (க த்.117,உைர.);.

     [ஓ 1 → ஓட + ைவ.]

ஓடன்

ஓடன்ōṭaṉ, ெப. (n.)

   ஆைம ( ன்.);; tortoise from its having a shell.

     [ஓ 2 → ஓடன்.]

ஓடாசச்ரக்

ஓடாசச்ரக் ōṭāccarakku, ெப. (n.)

   ெந ப் ற்  ஓடாத ெபான், ெவள்ளி த ய சரக் கள்; gold silver etc. which cannot be volatilized or made to 
pass into vapour when heated. (சா.அக.);

     [ஓ 1 → ஓடா + சரக் .]

ஓடாணி

ஓடாணிōṭāṇi, ெப. (n.)

   அணிகலன் த யவற் ல் மாட் ம் ஆணி (S.l.l.ii.18);; sliding pin in a metal case, jewel, etc.

     [ஓ 2 + ஆணி.]
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ஓடா ன்

 
 ஓடா ன்ōṭāmīṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைக ன்; a kind of large fish. (ேசரநா.);.

ம. ஓடா ன்.

     [ஒ  → ஓடா +  ன்.]

ஓடா

ஓடா 1ōṭāvi, ெப. (n.)

   1. ஓ யம் வைரபவன் (யாழ்.அக.); painter.

   2. பாைன ன்  வைரபவன் அல்ல  எ பவன்; one who writes or draws figures on the earthen pot.

     [ஓ  + ஆள்  - ஓடாள்  → ஓடா . பாைன ன்  எ பவன்.]

 ஓடா 2ōṭāvi, ெப. (n.)

   1. மரக்கலஞ்ெசய்ேவான் ( ன்.);; shipwright, boat builder.

   2. தசச்ன்; carpenter.

     [ஒட்டாள்  → ஓட்டாள்  – ஓடா .]

ஓ

ஓ 1ōṭi, ெப. (n.)

   ஒ  வைக நிலம் (ெசந்.13,172);; tract of land.

     [ஓ 2 → ஓ .]

 ஓ 2ōṭi, ெப. (n.)

   1. ஓ பவன்; runner.

   2.  ன்ேனா ; forerunner, harbinger.

ம. ஓ .

     [ஓ  → ஓ .]

ஓ த் ரி-தல்

ஓ த் ரி-தல்ōṭiddiridal,    2.ெச. . . (v.i.)

   1. அைலதல்; to run about.

     "ஓ த் ரி ம் ேயா க ம்" ( வ்.  வாய்.8,8,9);.

   2. ெப யற்  ெசய்தல்; to leave no stone unturned, to realize an object. 

அக்காரியத்ைத க்க அவன் ஓ த் ரி றான்.

     [ஓ 1 → ஒ  +  ரி.]

ஓ ப்ேபா-தல்

ஓ ப்ேபா-தல்ōṭippōtal,    8.ெச. . . (v.i.)

   1. ஓட்டெம த்தல்; to run away, to take to one's heels.

   2.  ட்  நீங் தல்; to vanish, cease.

     [ஓ 2 → ஓ  + ேபா.]

ஓ ைம

ஓ ைமōṭimai, ெப. (n.)

   காட் ெநல்; wild paddy. (ஆ.அக.);.

     [ஓ 3 → ஓ ைம.]
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ஓ யா ப்பார்-
த்தல்

ஓ யா ப்பார-்த்தல்ōṭiyāṭippārttal,    4.ெச. . . (v.i.)

   ெப யற்  ெய த்தல்; to exert oneself to the utmost. 

அவன் ஓர ்ேவைலக்காக ஓ யா ப் பாரக்் றான்.

     [ஓ 2 → ஓ  + ஆ  + பார.்]

ஓ யா -தல்

ஓ யா -தல்ōṭiyāṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   ஓட்ட ம் ஆட்ட மா த்தல்; to run about vigourously, as a lad.

     "இளைம  ேலா யா  யக்கத் ல்" ( ர ேபாத.6,26);.

     [ஓ 2 → ஓ  + ஆ .]

ஓ ைற-தல்

ஓ ைற-தல்ōṭiyuṟaidal,    2.ெச. . . (v.i.)

   ப ப்ப  யாய் இ தல்; to congeal gradually. 

கசாயெமல்லாம் ஓ ைறந்த  ( ன்.);.

     [ஒ 2 → ஒ  + உைற.]

ஓ ைற-த்தல்

ஓ ைற-த்தல்ōṭiviṟaittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   உடல்  ம் ைறத்தல் ( ன்.);; to suffer stiffness throughout the body.

     [ஓ 2 → ஓ  +  ைற.]

ஓ ெவளி-த்தல்

ஓ ெவளி-த்தல்ōṭiveḷittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   1. ெவளி வாங் தல்; to be dispelled, as clouds, to clear.

மைழ ஓ  ெவளித் ப் ேபா ற் .

   2. நன்  ெவளிப்ப தல்; to be discovered, as fraud or theft. 

அவர ்வஞ்சகெமல் லாம் ஓ  ெவளித் ப் ேபா ற் .

     [ஓ 2 → ஓ  + ெவளி.]

ஓ 1-தல்

__,

   5.ெச. . . (v.i.);

   1. ஒட்டமாய்ச ்ெசல் தல்; to run, flee away, pass quickly.

     " ற்றங் ெகாண் ேடா ம் ெபா " (நால .120);.

   2. ெசல்  தல்; to go, as a watch;

 to pass, as time;

 to sail.

     " ைரகட ேலா ம் ர யந்ேத " (ெகான்ைறேவ.);.

   3. மனம்பற் தல்; to operate, follow, as the mind. அவ க் ப் ப ப் ல் ஓட்ட ல்ைல.

   4. நீ தல்; to extend, go far. வ  க ேவா ற .
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ஓ

ஓ 2ōṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   1.  லகல்; to disjoin.

   2. நீர் த யேவா தல்; to flow like water.

   3. நீங் தல்; to leave.

   4.  ளத்தல்; split up. (ஆ.அக.);.

     [ஓ → ஓ தல் = நீங் ல்,  ல தல். ஓ → ஓ .]

 ஓ 3ōṭu,    இைட. (part.)  ன்ற  (நன் ல்.297); with, together-with, sign of the instrumental case.

   ம. ஓ ;   க. ஒட. ஒடென, ஒடம்;   ேகாத. ஒட்;    . ஒட . ஒட;   ெத. ேதா ;பட. ேகாட.

     [ஒ  → ஓ .]

 ஓ 4ōṭu, ெப. (n.)

   1. ஆைம த யவற் ேனா ; shell, as of a tortoise, of an egg.

   2. பழம் த யவற் ன் ேதா ; hard outer covering, as of a nut.

     "ஓட்  ெனாட்டாப் ளிம்பழம்" (தணிைகப் .நந் .149);.

   3. மண்ணின் ஓ , உைடந்த மட்பாண்டம்; piece of broken earthen ware;

 potsherd.

     " ட ைடந்தா லைவ ேயா " ( மந்.158);.

ஓ கால்

 
 ஓ கால்ōṭukāl, ெப. (n.)

   நீேரா ங் கால்வாய்; water channel.

     [ஓ  + கால். கால் = நீேரா ம் கால்வாய்.]

ஓ காலன்

ஓ காலன்ōṭukālaṉ, ெப. (n.)

   நாேடா ; vagabond.

     [ஓ 1 + காலன்.]

ஓ கா

ஓ கா ōṭukāli, ெப. (n.)

    ட் ல் தங்காதவன்; one who is running away from home every now and then. 

     'ஓ கா   மறந்தான்'.

     [ஓ 1 + கா .]

ஓ தாவ

ஓ தாவ ōḍutāvaḍi, ெப. (n.)

   1. பரபரப் ல் (அவசரங் களில்); ேந ங் ழப்பம் ( ன்.);; bustle and confusion in preparing, as for a journey.

   2. ஓ த் ரிதல்; to roam about. (ெச.அக.);.

     [ஓ  + தாவ .]

ஓ ப் -தல்

ஓ ப் -தல்ōṭudiruppudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   ஓ  மாற் ப் ப் த்தல்; to turn tiles.

     [ஓ 1 +  ப் .]

ஓ படம்

ஓ படம்ōḍubaḍam, ெப. (n.)

   இ ைர ( வா.);; curtain.

     [ஓ 1 + படம்.]
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ஓ பந்தல்

ஓ பந்தல்ōṭubandal, ெப. (n.)

   நைடப்பந்தல் (யாழ்ப்.);; movable canopy supported on cords, etc.

     [ஒ 2 + பந்தல்.]

ஓ பரப் -தல்

ஓ பரப் -தல்ōṭubarabbudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   ஓ  ேவய்தல்; to tile, cover with tiles.

     [ஓ 1 + பரப் .]

ஓ ம் ள்ைள

ஓ ம் ள்ைளōṭumbiḷḷai, ெப. (n.)

   1. பழங்காலச ் ற் ரக்ளில் ெசய்  ெகாண்  ெசல்பவன்; messe- nger of ảncient times.

   2.  ரிப் ள்ைள; mangoose.

     [ஓ  → ஓ ம் +  ள்ைள.]

ஓ மாற் -தல்

ஓ மாற் -தல்ōṭumāṟṟudal,    5.ெச. . . (v.i.)

ஓ  ப்  பாரக்்க;see {}.

     [ஓ 1 + மாற் .]

ஓ வ

 
 ஓ வ ōṭuvaḻi, ெப. (n.)

   வா ர்  தைர ல் ஓ  இறங் ம் அல்ல  ஏ ம் வ ; runway.

     [ஓ  +  .]

ஓைட

ஓைட1ōṭai, ெப. (n.)

   1. நீேராைட (பதாரத்்த.32);; large water course, channel for the conveyance of water, rivulet, dyke.

   2.  ளம்; tank, reservoir.

     "ேதாட்ட ல்லவ ளாதெ்தா  ேவாைட" ( வ்.ெபரியாழ்.5,1,5);.

   3. அக  ( வா.);; moat, ditch round a fortification.

   4. மைலவ  ( ங்.);; mountain path.

   5. சந்தனம் ைவக் ம் மடல்; vessel for holding sandal, etc.

     "மணிெச ேயாைட நீரின் ெவண்சாந் " ( வக.1147);.

   ம. ஓட;ெத. ஒ க.

 ஓைட2ōṭai, ெப. (n.)

   1. ெநற் ப்பட்டம் ( ங்.);; metal plate or badge for the forehead, as an ornament. 

   2.யாைன ன் ெநற் ப்பட்டம்; frontlet for elephants.

     "யாைன ேயாைடப் ெபான்ெகாண் " ( றநா.126,1);.

     [ஊ  → ஊைட → ஓைட.]

 ஓைட3ōṭai, ெப. (n.)

   1.  ைடேவல் பாரக்்க;see {}.

ஓைடக்கல்

ஓைடக்கல்ōṭaikkal, ெப. (n.)

   உ ல்லாத க ங் கல் வைக; a kind of brittle stone. 

அச் வர ்ஓைடக்கற்க ளாற் கட்டப்ெபற்  (எங்க ர.்125);.

     [ஓ 4 → ஓைட + கல்.]
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ஓண்

ஓண்1ōṇ, ெப. (n.)

   1. ஒட்டம்; running.

   2. நீட் ; length.

     [ஓ → ஓண்.]

 ஓண்2ōṇ, ெப. (n.)

   உயர் , ேமன்ைம, ெப ைம; elegance, excellence.

     [ஓ → ஓண் (ஒ.ேநா. ஏ → ஏண்);.]

 ஓண்3ōṇ, ெப. (n.)

   உயரச்் ; height, elevation.

     [ஓ → ஓண்.]

ஓணப் ரான்

ஓணப் ரான்ōṇappirāṉ, ெப. (n.)

    மால்; visnu, 22nd {} being sacred to Him.

     "ஓணப் ரா  ெமாளிரம்ாமல த்தம ம்" (ேதவா.643,10);.

     [ஓணம் +  ரான்.]

ஓணம்

ஓணம்1ōṇam, ெப. (n.)

   ஆ  ( ங்.);; river.

     "கங்ைகயா  ேயாணநீராடல்" (ேச .ேதாத் ர.48);.

     [ஊ → ஓ → ஓணம் = ெந க ஒ ச ்ெசல் ம் ய ஓைடநீர.் ஒ.ேநா. ஓதம் = ேமெல ம் ம்  
வைல.]

 ஓணம்2ōṇam, ெப. (n.)

    க்ேகால் ( ேவாணம்); ( வா.);;ம. ஓணம்.

     [உல் → ஒல் → ஓ = நீ தல், நீண் யரத்ல். ஓ → ஓண் → ஓணம் = நீண் யரந்்த ெகா ேபான்ற ண் ன் 
ட்டம்.]

 ஓணம்3ōṇam, ெப. (n.)

   நீராட்  ழா; bathing festival in a river.

     [ஓணம் = நீேராைட, நீராடல். இ  ஒளம் - ஓ  என வட ல ெமா களில் ரிந்த .]

ஓண ழ

ஓண ழ ōṇaviḻvu, ெப. (n.)

    மா ன் நாள்; festival in honour of {}.

     "ஓண ழ  ெலா ய ர"

     [ஓணம்2 +  ழ .]

ஓணன்

 
 ஓணன்ōṇaṉ, ெப. (n.)

   வாணன், வாணனின் பைடத ்தைலவன் (அ . ந்.);; commander of {} prince.

     [ஓ = உயர் , ேமன்ைம, ெப ைம. ஓ → ஓண் → ஓணன்.]

404

www.valluvarvallalarvattam.com 6779 of 19068.



ஓணான்

ஓணான்ōṇāṉ, ெப. (n.)

   1. ஓந் ; blood-sucker, a common agamoid lizard.

   2. பசே்சாந் ; Chameleon.

     "ஓணான் ந்தா ண்  பரிகாரம்" (த ழ்நா.241);.

ம. ஓணான்.

     [ஓ → ஒண் = நீளம், உயரச்் , அ க்க  தைல க் தல். ஓண் + ஆன் - ஓணான்.]

ஓணி

ஓணி1ōṇi, ெப. (n.)

   வய ல் நீர ்ேதங்கைவக்க அல்ல  ெவளிேயற்றப் பயன்ப த் ம் ேதாணி வ வக் க ; boat-shaped 
wooden trough for bailing water to or from fields. (ேசரநா.);.

ம. ஓணி.

     [ஓண் → ஓணி. ஓண் = நீட்  நீள்வ வம்.]

 ஓணி2ōṇi, ெப. (n.)

   நைடபாைத; foot-path.

   ம. ஓணி;   க.,  . ஓணி (ெத );;    ட. ஓணி ( ட் ற் ச ்ெசல் ம்வ );;ெத. ஒணி கட்  (இ ண்ட வ );.

     [ஓண்2 → ஓணி.]

 ஓணி3ōṇi, ெப. (n.)

   1.  ற்ேறாைட; brook.

   2.  ற்ேறாைடைய ஒட் ச ்ெசல் ம் ஒற்ைறவ ப் பாைத; foot-path along a small stream.

     [ஒண்1 → ஓணி.]

ஓத்

ஓத் ōtti, ெப. (n)

   1. பசே்சாந்  ( ங்.);; chameleon.

   2. ஒந்  ( ங்.);; blood sucker.

     [ஓந்  → ஓத் .]

ஓத் ரெநல்

ஓத் ரெநல்ōttiranel, ெப. (n.)

   ஒ க் ம் அல்ல  ஓ ம் ெதா ைலத் ெதாடரந்்  ெசய்தற்காகத் தரப் ப ம் ெநல்; paddy given annually 
for educational or religious teaching and learning.

     "ஒத் ரெநல் ன் ஒகந் ர ்ஈத் " (ப ற் ப்.70,ப .);.

     [ஓ  → ஓத்  → ஓத் ரம் + ெநல்.]

ஓத் ரம்

ஓத் ரம்ōttiram, ெப. (n.)

   1. ஓத்  எனப்ப ம் மைறெமா கைள அல்ல  உயரந்்த ற்ப கைள ஓ தல்; chanting the sacred 
valuable scripture.

     "ஓத் ர ெநல்  ெனாகந் ரீத் " (ப ற் ப்.70,ப .);.

   2. ஓ  ப் ;   ஓதசெ்சய்தல்; enabling to recite, making one to recite.

     [ஓ  → ஓத்  – ஓத் ரம் (மந் ரம் ஓ தல்); (ஒ.ேநா.); ேமாள் → ேமாத்  → ேமாத் ரம் →  த் ரம்.]

ஓத் ரம் என்பதற்  ஓமத் ற் ரிய ெபா ள் என்  ப ற் ப் பத்  (70); ப கத் ற்  உைரயா ரியர ்
உைர வைரந் ப்ப  தவ . உைரயா ரியர ்பழந்த ழரின் மலரிட்  ஒ ம் ஒத் ரங் கைள 
உய்த் ணர மாட்டா  ேவட்டெபா ள்கைளத்  ட்  ஓ ம் ேவதமந் ரங்கைள மனத் டெ்காண்  
உைரத்  ப்ப  ெதன்னா ைடய வவ பாட் ன் ெதான்ைம ணரா ைமேய ஆ ம்.
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ஓத் ரி

 
 ஓத் ரிōttiri, ெப.(n.)

   ஓ ப்பவன்; one who makes others to recite.

     [ஓ  → ஓத்  → ஓத் ரம் → ஓத் ரி.  றர ் ன்ெதாடரந்்  இைசக்கத் தான் ன்னிைசத்  ஓ பவன் 
ஒத் ரி. ஓதத்தக்க ப்ெபா ள் ஒத்  எனப்பட்ட .]

இசெ்சால் வடெமா ல் hotri எனத் ரிந்த . hu என் ம் ெசால்ேல ேவள் யா ரியைனக் 
த்தெதன் ம் அதனின்ேற hotri ன் ம் ெசால் றந்தெதன் ம் வடெமா யாளர ் வர.் 

ேவள் யா ரியைனக் த்ததற்கான ெசால் வரலா ம் வழக் கா ம் வடெமா ல் இல்ைல. ஓ , 
ஓத் , ஓத் ரம் என் ம் த ழ்ச ்ெசாற்கள் த ல் பண்  ெதாட்  வழங்  வ பைவ. ெசால்லா ம் 
ெபா ளா ம் இவற் ன் ெசாற் றப்  வளரச்்  ெசப்பம் வாய்ந் ள்ள . வடெமா  ேவதங்க க்  

ரி ைர எ ய பல்ேலா ம், வடெமா  இலக் ய இலக்கண வளத்ைத த்த ெதால்ேலா ம் 
ெப ம்பான்ைம பழந்த  ழகத்ைதச ்சாரந்்ேதாராத ன் ஏராளமான த ழ்ச ்ெசாற்கைள வடெமா ற் 

த் யதன் ைளவாக இத்த  ெசாற்கள் வடெமா ல் ெந ங்காலம் ப ல்வன வா ன. ஓ ம் 
ெதா ேலற்ற லவர ்ஓதலாந்ைதயார ்எனப்ெபயர ்ெபற்றைம ம் அ க. ஆந்ைத எனப் ெபயர ்
ெகாண்ேடார ்த ழேர பன்  ேவ  எவ் னத்தா ம் அல்லர.் ஓ தற்ெகன்ேற ம ணமான ற ம் 
த ழ் இைளஞரக்ள் மைன ையப் ரிந்  ெசல்வர ்என் ம் பண்ைடத்த ழ் வழக்கம் 'ஓதற் ரி ' என 
அகவாழ்க்ைக ல் இடம் ெபற் த்த ம், அரசர ் தல் மைல கட் ல் வா ம் றமகள் இளெவ னி 
வைரப்பட்ட அைன வரக்் ம் ஓ ம் வாய்ப்  ட் ந்த ம் ஓ ம் ெதா ன் ெப க்கத்ைத 

ரித் க்காட் வனவா ம்.

க்ேகா ல்களில் இைறவைனப் ேபாற் ப்பா ேவார ்ஒ  வார ்என்ேற இன்றள ம் 
ப் டப்ப தல் காண்க. ெபரிய ேகா ல் கல்ெவட் களில் ப ன் ள்ள 'ஆரியம்பா வார'் 

'த ழ்பா வார'் என் ம் ெசால்லாட் கள் இைறவைன வ ப ம் மந் ரங்கள் த ல் ெதான்  
ெதாட்  உள்ளன என்பைத ம் வட லத் ந்  ஆரியம் பா ம் சகரக்ள் கப் ற்காலத் ல் 
வந்தவர ்என்பைத ம் லப்ப த் ம்.

ஓத்

ஓத் 1ōttu, ெப. (n.)

   1. ஓ ைக; reciting, uttering, as a mantra.

     "அஞ்ெச த்  ேமாதெ்தா ந் " (ேதவா. 586,4);.

   2. ேவதம்; the {}.

     "ஓத் ைட யந்தணரக்் " (மணி.13,25);.

   3. இயல்; section or chapter of a book.

     "இனெமா  ளந்த ேவாத் னா ம்" (ெதால். ெபா ள்.480);.

   4. ெந , ெகாள்ைக ( றள்.3,பரி.);; rule, principle.

     [ஓ  → ஓத் .]

நாள்ேதா ம் ஓதத்தக்க  ஓத்  எனப்பட்ட . அ  மந் ரமாக லாம், அற லாகலாம், இலக்கண 
இலக் யம் ஆகலாம். த ழக ேவளாள ள் ஓதாளர ்என்ேற ஒ  ரி னர ்ெதான்  ெதாட்  வாழ்ந்  
வ தைல இன் ம் காணலாம். த ழ் ஓத் கள் பல்வைகப்பாங் ன என்ப  இசெ்சால் லத் ைற 
பலவற் ம் ெபா வாக ஆளப்ப தலால் அ யத்த ம்.

 ஓத் 2ōttu, ெப. (n.)

   ஓரினமான மணிகைள வரிைசயா கப் ப த்த ேபால ஓரினமான ெபா ள்கைள ஒ  வ ப்படச ்
ெசால்வ  (நன்.);; classification of objects according to categories.

     [ஒல் → ஒத்  → ஓத்  = ஒ பாங்காக ஒத் ய ம் ெபா ள்கள்.]

ஒத் ன்சாைல

ஒத் ன்சாைல ottiṉcālai, ெப. (n.)

    ல் கற் க் டம்; place for teaching.

     "ஓத் ன் சாைல  ெமா ங் ட

னின் " ( லப்.22,28);.

     [ஓத்  + இன் + சாைல.]
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ஓத் ைறைவப்

ஓத் ைறைவப் ōttumuṟaivaippu, ெப. (n.)

   இயல் த யவற்ைற ைறப்ப த்  யைமத்தலா ய உத ் வைக (நன்.14);;     [ஓத் 2 +  ைற + 
ைவப் .]

ஓத் ைரப்ேபார்

ஓத் ைரப்ேபாரō்tturaippōr, ெப. (n.)

   1. ெபா த்தஞ் ெசால் ேவார ்(ஆ.அக.);; soothsayer.

   2.  ல்ஓ  ேவார;் those who recite scripture.

     [ஓத் 2 + உைரப்ேபார.்]

ஓத் ைரப்ேபான்

ஓத் ைரப்ேபான்ōtturaippōṉ, ெப. (n.)

   1. ஆ ரியன் ( ங்.);; teacher.

   2. த ழா ரியன்; teacher of Tamil.

     [ஓத் 1 + உைரப்ேபான்.]

ஓதக்கால்

 
 ஓதக்கால்ōtakkāl, ெப. (n.)

   ஆைனக்கால்; elephantia- sis.

     [ஊதம் → ஓதம் + கால்.]

ஓதக்கா

 
 ஓதக்கா ōtakkāli, ெப. (n.)

   யாைனக்காைல ைடய ெபண்; woman with elephantiasis of the leg. (சா.அக.);.

     [ஓதம் + கா .]

ஓதம்

ஓதம்1ōtam, ெப. (n.)

   1. கடல் அைல; wave, billow

     "கடேலாதங் காலைலப்ப" ( வ்.இயற்.1,16);.

   2. ஈரம் ( ங்.);; moisture;

 dampness, as of a floor.

   3. தண்ணீர;் water.

   4. ெவள்ளம்; flood, inundation, deluge.

     "வ  ைதய ர் ன்ற ேவாதேம" ( லப்.7,35,பாடல்);.

   5. கடல்; sea.

     "ஓதம  நஞ் ண்ட ைடயாேன" (  வாச.38,3);.

   ம. ஓதம், ஒதன்;   க.,  . ஒதெ்த. Nor. val; Rum. ud;

 Swed. vat;

 Dan. vad;

 L. unda;

 aoth, vato;

 Lit. wandy. Gr. {}, Os. water, Russ. Vada;

 OHG. wazzar;

ஓதேம -தல்

ஓதேம -தல்ōdamēṟudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   ஈரேம தல்; to become damp.

     [ஓதம் + ஏ .]
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ஓதல்

ஓதல்1ōtal, ெப. (n.)

   1. உரத் ப்ப த்தல்; reading loudly.

   2. கல் ப தல் (ெதால்.ெபா ள்.25);; lea- ming.

   3. ஓைச ட் ப் பல ைற ெசால் தல்; reci- ting.

   4. ெசால் தல்; telling.

     [ஓ  → ஓதல்.]

 ஓதல்2ōtal, ெப. (n.)

   ஓ ம் ெதா ல்; profession of reciting.

   ம. ஓதல்;   க. ஒ ;    ட. ஒத;்    ட.  த்;    ட. ஓத;் . ஓ னி (ப );.

     [ஓ  → ஓதல்.]

ஓதலாந்ைதயார்

ஓதலாந்ைதயாரō்talāndaiyār, ெப. (n.)

   எட் த் ெதாைக ல்க ள் ஒன்றான ஐங்  ற் ற் பாைலப் ப ன் ஆ ரியர;் Sangam poet, 
author of {}.

     [ஓதல் + ஆந்ைதயார ்– ஓதலாந்ைதயார ்= ஓதாளரெ்தா ேலற்ற ஆந்ைதயார.் ஆதன் + அந்ைத - 
ஆந்ைத + ஆர.்]

ஓதவனம்

__,

ெப (n.);

   கடல்; sea as a great flood.

     "அைறேயாதவனஞ் ழ் " (பாரத.அ ச்

னன் ர.்2).

     [ஓதம் → ஓதவனம்.]

ஓதைன

ஓதைனōtaṉai, ெப. (n.)

   1. கா க்கட் ; downy-foliaged cutch.

   2. ஒ  மரத் ன் ெபயர;் black akasia.

     [உதைன → ஓதைள.]

ஓதற் ரி

ஓதற் ரி ōtaṟpirivu, ெப. (n.)

   தைலவன் கல் கற் றற் த் தைல ையப் ரி ம் ரி  (ெதால்.ெபா ள்.25);; separation of a hero from his 
beloved, when he goes abroad for studies.

     [ஓதல் +  ரி .]

ஓதன்ைம

ஓதன்ைமōtaṉmai, ெப. (n.)

   1. ஓ தல்; chanting.

   2. பாடல்; chant, song.

     [ஓதல் + ைம.]
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ஓதனம்

ஓதனம்1ōtaṉam, ெப. (n.)

   1. ேசா  ( வா.);; boiled rice.

   2. உண  ( ங்.);; food.

     [ஓதம் → ஓதனம் = நீரளா ய கஞ்  வ லான உண .]

 ஓதனம்2ōtaṉam, ெப. (n.)

   ெப ைம (யாழ்.அக.);; greatness.

     [ஓதம் → ஓதனம்.]

ஓதாளர்

 
 ஓதாளரō்tāḷar, ெப. (n.)

   ஆ ரியத் ெதா ல் ெகாண்ட ேவளாள வ ப் னர;்{} whose profession was teaching. 

உலகம் பா  ஓதாளர ்பா  (பழ.); (ெகாங்.வ.);.

     [ஓ  + ஆள் + அர ்- ஓதாளர.்]

ப்பாக ேவளாள ள் கல்  கல்லாதார ்இல்ைலெயன்ப ம் சரிபா த் ெதாைக னர.் கற் க் ம் 
ஆ ரியரா ந்தனர ்என்ப ம் ெதான்  ெதாட்  நில ம் ெசய் .

ஓதாளன்

ஓதாளன்ōtāḷaṉ, ெப. (n.)

   1. கல்  கட் ம் ஆ ரியன்; teacher.

   2. ேகள் ய  கட் ம் ஆ ரி யன்; moral preacher (ெகாங்.வ.);.

     [ஓ  + ஆளன்.]

ஓ

ஓ 1ōti, ெப. (n.)

   1. அ ; knowledge, wisdom, spiritual perception.

     "எல்லா ேமா ணரந்்  ெகாண் டான்" ( வக.951);.

   2. கல்  ( வா.);; learning, erudition.

   3.  ல் ப ப்பவ-ன்-ள்; learned person;

 one who recites the {} and {}.

ம. ஓ .

     [ஓ  → ஓ .]

 ஓ 2ōti, ெப. (n.)

ஒந்  பாரக்்க;see {}.

க. ஒ .

     [ஓணான் → ஓந்தான் → ஓந்  → ஓ  ( .தா.302);.]

 ஓ 3ōti, ெப. (n.)

   மைல; mountain.

     [ஓ → ஓ .]
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ஓ மம்

ஓ மம்ōtimam, ெப. (n.)

   1. அன்னம்; swan.

     "ஓ ம ெமா ங்கக் கண்ட த்தமன்" (கம்பரா. ரப்்ப.5);.

   2. மைல; hill, mountain.

     "மைழக்காக் ேகாட்ேடா ம ெம த்தார"் (அஷ்டப்.அழக.53);.

ம. ஓ மம்

     [1. ஓ - ஓ  – ஓ மம். 2. ஒ 2 → ஓ .]

ஓ ம ளக்

ஓ ம ளக் ōtimaviḷakku, ெப. (n.)

   அன்னப்பறைவ வாகச ்ெசய்யப் ெபற்ற ளக் ; swan-shaped pendent lamp.

     "யவன ேரா ம ளக் ன்" (ெப ம் பாண்.317);.

     [ஓ மம் +  ளக் .]

ஓ மன்

ஓ மன்ōtimaṉ, ெப. (n.)

   நான் கன்; Brahma, who rides on a swan.

     "ஓ மைன ேயார் ர மறசெ்சய்த " ( ரேபாத.26,26);.

     [ஓ மம் → ஓ மன்.]

ஓ -தல்

ஓ -தல்ōdiyiḍudal,    18.ெச. ன்றா . (v.t.)

     மண த யவற் ல் வாழ்த் க்க டன் வழங்கப்ப ம் அன்பளிப் ; to present gifts on occasions like 
marriage with blessings. (brah.);

     [ஓ  + இ .]

ஓ ைற-த்தல்
ஓ ைற-த்தல்ōtiyiṟaittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   மந் ரநீர ்ெதளித்தல் ( ன்.);; to sprinkle, as consecrated water. [ஓ  + இைற.]

ஓ ைட-த்தல்

ஓ ைட-த்தல்ōtiyuḍaittal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   மந் ரித் த் ேதங்கா ைடத்தல் ( ன்.);; to break coconuts with mantras.

     [ஓ  + உைட.]

ஓ -தல்

ஓ -தல்ōdudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ப த்தல்; to read, {} audibly in order to commit to memory.

     "ஓ  ணரந்் ம் றரக்் ைரத் ம்" ( றள்.834);.

   2. ெசால் தல்; to speak, say, declare.

     "ஓதரிய கர ்ேபால" (தா .ஆகார.32);.

   3. ேவதேமா தல்; to recite the {} with the appropriate intonation.

   4. மந் ரம், வ பா  த யன ெசய்தல்; to utter mantras, repeat prayers.

   5. க க்கமாகக் தல்; to persuade clande- stinely, to breathe out;

 to whisper, as communicating information. 

அவன் கா ல் அ க்க  ஓ றான்.

   6. பா தல்; to sing.

     "ஓ  ... ... ... ... களிச் ம் பரற் ம்" ( றபாண்.22);.

   ம. ஓ க;   க., பட. ஓ ;   ேகாத. ஓத.்  ட.  த்;    ட. ஓத;்    . ஓ னி;ெத. ச .

     [ஊ  → ஓ  → ஓதல்.]
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ஓ ம்பள்ளி

 
 ஓ ம்பள்ளிōtumbaḷḷi, ெப. (n.)

   பள்ளிக் டம் ( வா.);; school.

     [ஓ  → ஓ ம் + பள்ளி.]

ஓ வார்

 
 ஓ வாரō்tuvār, ெப. (n.)

    க்ேகா ல்களி ம் மடங்களி ம் ேதவார த ய அ ட்பாக்கைளப் பா ஞ் ைசவேவளாளர;்{} 
appointed to

 recite sacred Tami hymns in {} temples and monaste- ries.

     [ஓ  → ஓ வார.்]

ஓ வான்

ஓ வான்ōtuvāṉ, ெப. (n.)

   1. ஆசான்; teacher.

   2. மாணாக்கன்; pupil.

     [ஓ  + ஆன்.]

ஓ -த்தல்

ஓ -த்தல்ōtuvittal,    1.  . . (c.v.)  

    றந்த ல் த யன கற் த்தல்; to teach the standard book and subject to others.

     "ஓ த்த தக்கைணயா" ( வ். ெபரியாழ்,4,8,1);.

   2. ப ப் த்தல்; to teach, instruct.

   ம. ஓ க் க;   க. ஓ க; . ஒதா .

     [ஓ  → ஓ .]

ஓைத

ஓைத1ōtai, ெப. (n.)

   1. ேபேராைச (ஆரவாரம்); ( வா.);; sound, noise, clamour, din.

   2. எ தெ்தா  ( ங்.);; sound of a letter.

     [ஓ → ஓைச → ஓைத ( . .99);.]

 ஓைத2ōtai, ெப. (n.)

   காற் ; wind.

     "ஒைத ... அைலத்தன தைர ற்றள்ளி" (கந்த .கடல்பாய்.8);. 

     [ஊைத → ஓைத.]

 ஓைத2ōtai, ெப. (n.)

   1. ம ல் ( வா.);; surrounding wall, rampart.

   2. ம ன் ஆள்வாரி நிலம் ( ங்.);; paved passage along the walls within a fortification.

   3. மைல (யாழ்.அக.);; mountain.

     [ஓ → ஓைத.]
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ஓைதவாரி

 
 ஓைதவாரிōtaivāri, ெப. (n.)

    ற  (சங்.அக.);; wing.

     [ஊைத → ஓைத (காற் ); + வாரி.]

ஓந்தான்

 
 ஓந்தான்ōndāṉ, ெப. (n.)

   ஓணான்; blood sucker.

     [ஓணான் → ஓந்தான்.]

ஓந்

 
 ஓந் ōndi, ெப. (n.)

   ஓணான் ( வா.);; blood-sucker, a common agamoid lizard.

   ம. ஓந் ;   க. ஒ , ேகாகம்ெப;    ட. ஒச;்    ட. ஓந் ;    . ஓந் ;   ெத. ெதாண்ட;   மால். உெத;பட. ஒ .

     [ஓணான் → ஓந்  → ஓந் .]

ஓநாய்

ஓநாய்ōnāy, ெப. (n.)

   ேகாநாய் (பழ.292,உைர.);; Indian wolf.

ம. ஓநாய்.

     [ஓ → ெபரிய . அஞ்சத்தக்க . ஓ + நாய்.]

ஓப்ப யாள்

 
 ஓப்ப யாள்ōppaḍiyāḷ, ெப. (n.)

ஒரப்்ப யாள் ( ன்.); பாரக்்க; seе {}.

ஓப்பைடச்

 
 ஓப்பைடச் ōppaḍaicci, ெப. (n.)

ஓரப்்ப யாள் பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

ஓப் -தல்

ஓப் -தல்ōppudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஓட் தல்; to drive away;

 to cause to flee;

 to scare away, as birds.

     "கழனிப் ப ள் ேளாப் நர"் ( றநா.29,13);.

   2. உயரெவ த்தல் to raise.

     "ெகா க ேளாப் ம்" ( ளா.அர .144);; (ெச.அக.);.

   3. நீக் தல்; to remove.

     "  ஒப் ம் ளி க ந் ம்" ( லப்ப காரம்);.

ம. ஒப் க.

     [ஓ → ஒப் .]
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ஓபா

ஓபா ōpāti, ெப. (n.)

   ப ; portion. 

     'நம்ேமாபா யா ள்ள ரடச்ணம்' (ஈ .5.4,ப்ர.); இைட. (part.); உவமஉ ;

 particle of comparison.

     "அவைனப்ெப ைகேயா பா  ேதட்டமாம்ப " (ஈ .5,4,ப்ர.);.

க. ஒபா .

     [ஒ ப  → ஒபா .]

ஒ

 
 ஒ  obu, ெப. (n.)

   கத  ( ங்.);; door.

     [ஓ = மத ப்பலைக. ஓ → ஓ  → ஓ .]

ஓம்

ஓம்1ōm, ெப. (n.)

   பா காத்தல், காப்பாற் தல்; protecting, guarding.

     [ஓ → ஒம்.]

 ஓம்2ōm, இைட. (part.) 

   தன்ைமப்பன்ைம (நன்.140);; ending of the first pers. pl. 

வந்தாம்  → வந்ேதாம்.

     [ஆம் → ஓம்.]

 ஓம்3ōm, ெப. (n.)

    லமந் ரம்; mysic syllable, preceding all the mantras of worship, writings, etc.

     "ஓெம  ேமாெர த் " (கம்பரா.இரணி.76);.

     [அ + உ – ஓ + ம் - ஒம்.]

மங்கல அைடயாளமாகக் க தப்ப ம் ஓம் இலச் ைன (Swa- stika); உலக வ ம் பர ள்ள . 
ந் ெவளி த் ைரக ளில் ெப கக் காணப்ப ற . இ  அந்தக் காலத் ய எ த் களில் ஒன்றாக 

இ க்கலாம் என் ம் க த் ைன .  ட் ணா ேவ ேகாபால் என்பவர ்(Mirror-Apr.1985); 
ெவளி ட் ந்தார.் இதைன உணராத பலர ்மந் ரம், தாயத் . தகட்  ஏவெல த்  என்ெறல்லாம் 

ரித் ைரக்க லா னர.் நான்  கால் இலச் ைனெயன்  இங் லாந் ம், ேதார ்கட ளின் 
ைக ள்ள பைடக்கலம் என்  காண் ேந  யா ம், உ ரளிக் ம் நீர ்வ வம் என்  சப்பானி ம், 
ெப ங்கடைல ம் ெதாடக்க ம் ல்லாத ெப க்கத்ைத ம் த்த  என்  னத் ம் மக்கள் 
நம் னர.் எல்லா நா களி ம் இ  நன்ைம ன் அைடயாளமாகேவ க தப்பட ்ட . எல்லாச ்
சமயங்களி ம் இ  மங்கலச ் ன்னமா ட ்ட . ெச மானிய நாட் ல் இட்டல ம் இதைனப் 
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ஒம்ப

ஒம்ப 1 ombaḍudal,    18.ெச. ன்றா . (v.t.)

   உடன்ப தல் (யாழ்ப்.);; to express assent, to consent.

     [உடம் + ப  - ஒம்ப .]

 ஒம்ப 2 ombaḍuttal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. பா காக் மா  ேசரத்்தல்; to protect. 

ைறப் றமாக ேவாம்ப த்த  (ெதால்.ெபா ள்.114,உைர.);.

   2. ஒ ங் தல்; to avoid.

     "பைடத்தைலக் ெகாள்ளாைம ேயாம்ப த்த யர் " ( .ெவ.7,3,ெகா .);.

   3. உ  தல்; to confirm, to encourage.

     " ம்ெபா ற் றங் காவலைன ேயாம்ப த்தற் ம்"

     [ஓ = த த்தல், காத்தல். ஓ → ஒம் = த த் நில், காப்பாற் . ஓம் + ப  – ஒம்ப  = பா காப்  ெசய்தல்.]

ஓம்பைட

ஓம்பைடōmbaḍai, ெப. (n.)

   1. பா காப் ; protection, safeguard.

     "ஓம்பைட ளப்பட" (ெதால்.ெபா ள்.91);.

   2. பா காக் டம்; place of protection.

     "அறேனாம்ப ைட ம்" ( லப்.5,179.அ ம்.);.

   3. சமயக்க த் கள் கற் க் டம் ( லப்.5,179,உைர.);; place where reli- gious instruction is imparted.

   4.  ர் ; remedy.

     "ஓம்பைட ெயான் ஞ் ெசப்பாள்" ( வக.232);.

   5. மறவாைம; keeping in mind, retaining in memory. 

தைலவற் ேகாம் பைட சாற்றல் (தஞ்ைசவா.139,உைர.);.

     [ஒம்  + அைட.]

ஓம்பைடக் ள

ஓம்பைடக் ள ōmbaḍaikkiḷavi, ெப. (n.)

   1. தைல ையப் பா காத் க் ெகாள்ெளனத ்தைலவற் த் ேதா ங் ற்  
(ெதால்.ெபா ள்.114);;   2. ெபரிேயார ்பா காவலாகச ்ெசால் ஞ் ெசால்; sage advice given by wise men. 

     [ஒம்பைட +  ள .]
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ஓம்

ஓம் 1ōmbudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. பா காத ்தல்; to protect, guard, defend save.

     " றங் காத்ேதாம் " ( றள்.549);.

   2. ேப தல்; to preserve, to keep in mind, to cherish, nourish.

     "ஈற் யாைம தன்பாரப்்ேபாம்ப ம்" (ெபா ந்.186);.

   3.  வராமற் காத்தல்; to remove, separate, to keep off;

 to ward off as from evil.

   4. பரிகரித்தல்; to dispel

     "எைனத் ங் த ேலாம்பல்." ( றள்.820);.

   5. வளரத்்தல் (ேதவா.1.1);; to maintain, support;

 to cause to increase;

 to bring up.

     "கற்றாங் ெகரி ேயாம் " (ேதவா.1,1);.

     [ஓ → ஓம் → ஓம் .]

ஒம்

ஒம் 2 ombudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ர் க்  தல்; to consider, discriminate.

     "ஓம்பா ைக ம்" ( .ெவ.9,1);.

   2. மனத்ைத ெயா க் தல்; to conce- ntrate the mind.

     "ெதரிந்ேதாம் த் ேதரி  மஃேத ைண" ( றள்,132);.

   3. இவ தல்; to clutch or grasp tightly, as a miser.

     "ெபற்ேறெமன் ேறாம் த ேறற்றாதவர"் ( றள்.626);.

   ம. ஓமன;    . ஓமன;ெத. ஓ .

     [ஒ → ஒம் → ஓம் . ஓம் தல்.]

 ஒம் 3 ombudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   உண்டாக்  தல் (யாழ்.அக.);; to create.

ஓமநீரம்

 
 ஓமநீரம்ōmanīram, ெப. (n.)

   ஓமசச்ா ; essence of oman. (Bishop's weed);.

     [ஓமம் + சா .]

ஓமப்ெபா

ஓமப்ெபா 1ōmappoḍi, ெப. (n.)

   1.  ன் ம் பலகாரவைக; omam confectionery, fashioned like vermicelli.

   2. ஓம ம ந்  ( ன்.);; medicinal {} powder.

   ம. ஒமப்ெபா ;   க. ஓமப் ;ெத. ஓமப் .

     [ஓமம் + ெபா .]
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ஓமம்

ஓமம்1ōmam, ெப. (n.)

   ஒரவ்ைகக் காரமான ம ந் செ்ச  (மைல.);; Bishop's weed, herbaceous plant.

   ம. ஓமம்;   க. ஓம, ஒ , ஓ , வாம, ேவாம, ேகாம;    . ஒம;ெத. ஓம .

     [உம் → உமல் → உம  = காரற்கைவ. உம் → ஒம் → ஓம் → ஓமம் = காரற் ைவ ைடய .]

 ஓமம்2ōmam, ெப. (n.)

   ேவள் த் ல் ெநய் த யன ெபய்ைக; offering an oblation to the gods by pouring ghee, etc. into the 
consecrated fire.

     "ஓமம் ேவள்  த  தவஞ்ெசபம்" (ேச .ேச ச.51);. [ஓம்  → ஓ  → ஓமம். Skt. {}.]

ஓ  = (ஒம் ); ெநய் ற் த் ைய அைணயாமல் காத்தல்,  வளரத்்தல்,  ையப்ேப தல்,  ேயாம் தல் 
என்றா ற் .

ஓமல்

ஓமல்1ōmal, ெப. (n.)

   1. ஊரப்்ேபச் ; rumour, bruit.

     "ஊ க்  ஓமல்,  ட் க்  வ ற்ெறரிசச்ல்".

   2.  கழ்ச் ; reputation.

     [ஓ = உயரத்ல்,  தல், ஓ → ஓம் → ஓமல்.]

 ஓமல்2ōmal, ெப. (n.)

   1.  ைகெய தல்; to rise as smoke.

   2. பர தல்; spreading.

     [ஓ → ஓ  → ஓமல்.]

ஓம ப்

ஓம ப் ōmalippu, ெப. (n.)

   ஊரப்்ேபச் ப்பர ைக; spreading, as a rumour.

     "ஐையேயா ஊெரங்  ேவா  ஓம ப் " (சரவ். ரத்்.186);.

     [ஓமல் → ஓம ப் .]

ஓமற்ேகாைர

 
 ஓமற்ேகாைரōmaṟārai, ெப. (n.)

   ேகாைரவைக; a kind of sedge.

     [ஓமல் + ேகாைர.]

ஓமற-த்தல்

ஓமற-த்தல்ōmaṟattal,    4.ெச. . . (v.i.)

   ஒ வ தல்; to be unceasing, incessant.

     "ஓமறந்  ... கண் ம் ப வம்" (அகநா.11);.

     [ஒய்  → ஓ  → ஓ + மற = ஒமற.]

ஓமா ைக

ஓமா ைகōmāligai, ெப. (n.)

   ந ம் ன க் ப் பயன்ப ம் 32 வைக ெபா டக்ள் (அைவ இலவங் கம், பச் ைல, கசே்சாலம், ஏலம், 
நாகணம், ேகாட்டம், நாகம், மதாவரி , தக்ேகாலம், நன்னாரி, ெவண்ேகாட ்டம், கத் ரி, ேவரி, 
இலா சச்ம், கண் ல்ெவண்ெணய், க , ெநல் , தான் ,  த்தம், வண்ணக்கசே்சாலம், அேர கம், 
மாஞ் , ச ேலகம்,   ன்ைனந ந் தா ,  ர.் சரளம், தமாலம், வ ளம், ப கம், 

ண்ேணலம், ெகா ேவரி த யன); ( லப்.6,77, வைர.);; fragrant substances put in water used for drinking and 
bathing of which those are 32. [ஒமல்2 → ஓம ைக → ஓமா ைக = மணம் பர ம் இயல் ன .]
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ஓமான்

 
 ஓமான்ōmāṉ, ெப. (n.)

ஓந்  பாரக்்க ( வா.);;see {}.

     [ஒணான் → ஓமான் (ெகா.வ.);.]

ஓ

ஓ 1ōmiḍidal,    4.ெச. . . (v.i.)

   ேக தல்; to be ruined, destroyed, to perish. 

     'நீ ஓ ந்  ேபாவாய்' ( ன்.);.

ம. ஓ சச்ல்.

     [ஓம் + இ  - ஒ . பா காப் க்ேக . ஓம் = பா காப் . இ  = இ தல், ெக தல்.]

 ஓ 2ōmiḍi, இைட. (int.)

   ஓ, நாசம் ( ன்.);; O! ruin.

     [ஓம்  → ஓம் (பா காப் ); ஓம் + இ  = பா காப்  ெக தல், அ .]

ஓைம

ஓைமōmai, ெப. (n.)

   1. உகா ( ங்.);; uga tree.

   2. மாமரம்; mango tree.

     "ெவண் ன் ப்ப ப்ேபாைமக் ெகாடை்ட" (ைதலவ.ைதல.33);.

ம. ஒம.

     [ஓ = உயரச்் . ஓ → ஓைம.]

ஓய்

ஓய்2ōy, இைட. (int.)

   ஒ  ளி  ( ரேசா.ேவற் ைம.8);; hallo! an int. used in calling attention.

   ம. ஒய்;ெத., க.,  . ஒ .

     [ஓ → ஓய்.]

ஓய்சச்ல் __. ெப. (n.);

   1. ஓய் ; ceasing, resting.

   2. தளரச்் ; weariness, debility. 

ைககாேலாய்சச்ல்.

     [ஒய்1 → ஓய்சச்ல்.]

ஒய்சச்ெலா சச்
ல்லாைம

 
 ஒய்சச்ெலா சச் ல்லாைம oyccaloḻiccalillāmai, ெப. (n.)

    ம் ஒ ல்லாைம (உ.வ.);; utter lack of rest or breathing time.

     [ஓய்சச்ல் + ஒ சச்ல் + இல்லாைம.]

ஒய்சச்ெலா

 
 ஒய்சச்ெலா  oyccaloḻivu, ெப. (n.)

   இைளப்பா ைக (உ.வ.);; rest, leisure.

     [ஓய்சச்ல் + ஒ .]
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ஓய்மான்

 
 ஓய்மான்ōymāṉ, ெப. (n.)

    ப்ெபயர;் name of a dynasty.

     [ஆய் → ஒய் + (மகன்); மான். ஆய்க் ன் ரி ைன ஓய்க் னராகலாம்.]

ஓய்மான் ல் யா
தன்

 
 ஓய்மான் ல் யாதன்ōymāṉvilliyātaṉ, ெப. (n.)

   நன் னாகனால் பாடப்ெபற்றவன் இலங்ைக என் ம் ஊ க் த் தைலவன்; Sangam noble.

     [ஒய்மான் +  ல்  + ஆதன்.]

ஆய் → ஒய் + மான். மகன் → மான். ஓய்மா க் ரிய நா  ஓய்மா நா  எனப்பட்ட . ஆநிைரகைளக் 
காக் ம் ஆய்க்  ன் வ மர னன் ஆகலாம். ஓய்மான் –  ப்ெபயர.்  ல்  - ெதா ற்ெபயர,் 
ஆதன் – இயற்ெபயர.்

ஓய்மானல் யக்
ேகாடன்

 
 ஓய்மானல் யக்ேகாடன்ōymāṉalliyakāṭaṉ, ெப. (n.)

   நன்னாகனால் பாடப்ெபற்ற மா லங்ைகைய ஆண்ட ற்றரசன்; Sangam noble.

     [ஒய்மான் + நல் யன் + ேகாடன். ஒய்மான் பாரக்்க;see {}.]

ஓய்மானல் யாத
ன்

 
 ஓய்மானல் யாதன்ōymāṉalliyātaṉ, ெப. (n.)

    றத ் ைண நன்னாகரால் பாடப்ெபற்ற ெகாைடயாளி; Sangam noble.

     [ஓய்மான் + நல்  + ஆதன். ஓய்மான் பாரக்்க;see {}.]

ஓய்மானா

ஓய்மானா ōymāṉāṭu, ெப. (n.)

    ண் வனத்ைதச ் ழ்ந்த நா  (S.l.I. Ill,201,12);; small tract of country in Tamil-agam situated about {}.

     [ஒய்மான் + நா .]

ஓய்

ஓய் 1ōyvu, ெப. (n.)

   1. ஒ ; cessation, ceasing, relinquishment, rest.

   2. தளர் ; weariness.

   3.  ; termination.

ம. ஒய் .

     [உய் → ஒய் = ெசல் தல், ேபாதல்,  தல், கைளத்தல், ேசாரத்ல். ஒய் → ஓய் →  ஓய் .]

 ஓய் 2ōyvu, ெப. (n.)

   1. ஓரினப்ெபா ைள வரிைசபட ைவப்ப  (ஆ.அக.);; serializing a class of objects.

   2. நீட் ; length.

   3. எல்ைல; border, limit.

     [

   1. ஓரிைய  → ஓய்  (ெகா.வ.);. 2.

   3. ஓ → ஓய் . ஓ = நீட் .]
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ஓய் கைர

ஓய் கைரōyvugarai, ெப. (n.)

   அள  (யாழ். அக.);; limit.

     [ஒய் 2 + கைர.]

ஓய் நாள்

 
 ஓய் நாள்ōyvunāḷ, ெப. (n.)

   ேவைல ெசய்யா  இைளப்பா ம் நாள். (chr.);; day of rest, Sabbath.

     [ஓய் → ஓய்  + நாள்.]

ஓய்ெவா சச்ல்

 
 ஓய்ெவா சச்ல்ōyvoḻiccal, ெப. (n.)

ஓய்சச்ெலா  பாரக்்க;see {}.

     [ஓய்  + ஒ சச்ல்.]

ஓயாமணி

 
 ஓயாமணிōyāmaṇi, ெப. (n.)

    டாத க்  மணி (இ.வ.);; temple bell kept ringing continuously.

     [ஓய் + ஆ + மணி.]

ஓயாமாரி

 
 ஓயாமாரிōyāmāri, ெப. (n.)

   இைட டாைம (யாழ். அக.);; continuity.

     [ஓய் + ஆ + மாரி – ஓயாமாரி. 'ஆ' - எ.ம.இ.நி. மாரி = மைழ, இைட டாத மைழையப் ேபான்ற 
இைட டாைம என்ப  ெபா ள்.]

ஓர்

ஓர1்ōrtal,    2.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஆய்ந்த தல்; to consider attentively, examine, investigate.

     "ஓ ம் ைவயத் யற்ைக" ( வக.888);.

   2. அ தல்; to know. (ெச.அக.);.

     [ஒல் → ஒர ்→ ஓர ்→ ஓர-்தல் (ேவ.க.1௦7);.]

 ஓர2்ōrttal,    2.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஆராய்தல்; to consider.

   2. ெதரிந்ெத த்தல்; to select, choose.

     "ஆ ரத் ேதாரத்்த ப்பத்ேத" ( ல். வாய்.1.2.1);.

   3. நிைனத்தல்; to think regard.

     "ேவள் ேயாரக்் ம்ேம ெயா கம்" ( .96);.

   4.  ரந்்  ேகட ்டல்; listen attentively

     " ப் கரப்்ேபாத்ேதாரக்் ம்" ( றநா.157.12);.

ம. ஓர.்

     [ஒர-்தல் → ஓர-்த்தல்.]

ஓர3்
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ஓரக்்ேகாைல

 
 ஓரக்்ேகாைலōrkālai, ெப. (n.)

   கடல்ப  ெபா டக் ள் ஒன் ; amber, one of the five kinds of kadal padu-tiraviyam. (products of the sea); அம்பர ்
என் ம் அைழக்கப்ப ம்.

     [ஒ கா. ஒரக்்  + ஓைல.]

ஓரக்ட் ள்

 
 ஓரக்ட் ள்ōrkaṭpuḷ, ெப. (n.)

காகம். crow.

     [ஒர ்+ கண் +  ள்.]

ஓர் மணாளன்

 
 ஓர் மணாளன்ōrkuḍimaṇāḷaṉ, ெப. (n.)

ஓர்  ற்ெகாண்ேடான் பாரக்்க;see {}.

ஓர் ற்ெகாண்
ேடான்

 
 ஓர் ற்ெகாண்ேடான்ōrkuḍiyiṟkoṇḍōṉ, ெப. (n.)

   ஓரப்்ப யான் (சகலன்); ( ங்.);; husband of the wife's sister.

     [ஓர ்+  ல் + ெகாண்ேடான்.]

ஓரை்க

ஓரை்கōrkai, ெப. (n.)

   யாைன; elephant.

     "ஓரை்க ரியான்" (கடம்பர.்உலா.364);.

     [ஓரை்க = யாைன. ஒ ைக ( ம் க்ைக); உைடைம ன் ஓரை்க எனப்பட்ட .]

ஓரச்்

ஓரச்் 1ōrcci, ெப. (n.)

   1. ஆராய்ச் ; investigation, research.

   2. அ ; knowledge, wisdom.

     "ஓரச்்  ன்  வா " (ேவதாரணி.வரன்.25);.

   3. உணரச்் ; co- nsciousness, feeling.

     "ஓய்ந்த ேவாரச் ் வந் ெத த ம்" ( நாயக .75,443);.

   4.  ழ் ைர, அ ைர; consu- ltation, rumination (ெச.அக.);.

ம. ஓரச்்  (நிைன );.

     [ஓர ்→ ஓரச்் .]

 ஓரச்் 2ōrccittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   நிைன ட்  தல்; to cause, to remember, remind.

ம. ஓரப்் க் க.

     [ஓர ்→ ஓரச்் .]

ஓர்ப்ப

 
 ஓரப்்ப ōrppaḍi, ெப. (n.)

ஓரப்்ப யாள் பாரக்்க;see {}.
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ஓர்ப்ப யாள்

 
 ஓரப்்ப யாள்ōrppaḍiyāḷ, ெப. (n.)

   கணவ டன் றந்தான் மைன ; wife of the husband's brother.

     [ஓர ்+ ப  + ஆள். ப  = வாசல். ஒ வாச க் ள் த்தவ ேளா  வாழ்பவள்.]

ஓர்ப் லந்ைத

 
 ஓரப்் லந்ைதōrppilandai, ெப. (n.)

   காட் லந்ைத; wild jujube. (சா.அக.);.

     [ஓரப்்  + இலந்ைத.]

ஓர்ப்

ஓரப்் 1ōrppu, ெப. (n.)

   ஆய்ந் ணரை்க (இைற.2,29);; investigation, research, careful consideration, one of the four kinds of {}.

   2. ெதளி  ( வா.);; clear under-standing.

   3. ெபாைற ( வா.);; patience, forbeara- nce.

   ம. ஓரப்் ;ெத. ஓர் .

     [ஓர2் → ஓரப்் .]

ஓர்

 
 ஓர் ōrpu, ெப. (n.)

   ஆராய்ைக (சங்.அக.);; consideration, reflection, research.

     [ஓர ்→ ஓரப்்  → ஓர் .]

ஓர்மம்

ஓரம்ம்ōrmam, ெப. (n.)

   1. மனத் ண்ைம (யாழ்ப்.);; fortitude, courage, bravery.

   2.  ந்தைன; reflection.

   3. ஓரை்ம பாரக்்க;see {}.

     [ஓர்  → ஓரம்ம் (ேவ.க.107);.]

ஓர் -த்தல்

ஓர் -த்தல்ōrmittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   மனந் டப்ப தல் ( ன்.);; to be courageous, daring, brave, valiant, adventurous.

ம. ஓர் க் க (நிைன ப த் தல்);.

     [ஓர ்→ ஓர்  → ஓர் -த்தல் (ேவ.க.107);.]

ஓர் ப்

 
 ஓர் ப் ōrmippu, ெப. (n.)

ஓரம்ம் பாரக்்க;see {}. (ஆ.அக.);.

     [ஓர்  → ஓர் ப் .]

ஓரை்ம

ஓரை்மōrmai, ெப. (n.)

   1. ஒற் ைம; unity.

   2.  ணி ; fortitude, bravery, intrepidity.

   3. ஆரவாரம் (ஆடம்பரம்);; pomp;

 parade, as of a festival.

     [ஓர ்→ ஓரை்ம (ேவ.க.107);.]

421

www.valluvarvallalarvattam.com 6796 of 19068.



ஓரவ்ம்

ஓரவ்ம்1ōrvam, ெப. (n.)

   ஒ பாற் சாரை்க; partiality.

     "ஓரவ்ேம ெசய் ேலாபேம" (ஏலா.61);.

     [ஓரம் → ஓரவ்ம்.]

 ஓரவ்ம்2ōrvam, ெப. (n.)

    வர ்கட் ம்ெபா  இரண்  கற்கள் ேச ம் இடம்; joining ends of two bricks (inlaying); (ேசரநா.);.

ம. ஓரவ்்வ.

     [ஓர ்→ ஓரவ்ம்.]

ஓர் ைதப்

 
 ஓர் ைதப் ōrvidaippūṭu, ெப. (n.)

   ஒேர ைதைய ைடய ; plant having but a single seed-lobe. (சா.அக.);.

     [ஓர ்+  ைத +  .]

ஓர்

 
 ஓர் ōrvu, ெப. (n.)

ஓரப்்  பாரக்்க;see {}.

ஓரக்கட்ைட

ஓரக்கடை்டōrakkaṭṭai, ெப. (n.)

   1. அைணத் த்தாங் ங் கடை்ட;   2. ேதைரத் ைசமாற் வதற்காகச ்சக்கரத் ன் அ க் ம் 
சாய் க்கடை்ட; block of wood placed under the wheels of the temple chariot to direct its course.

     [ஓரம் + கடை்ட.]

ஓரக்கண்ணன்

ஓரக்கண்ணன்ōrakkaṇṇaṉ, ெப. (n.)

   1. சாய்ந்த பாரை்வ ைடயவன்; squint-eyed man.

   2. ஒ தைலச ்சாரப்ானவன்; partisan, one who is biassed.

     [ஓரம் + கண்ணன்.]

ஓரக்காரன்

ஓரக்காரன்ōrakkāraṉ, ெப. (n.)

ஓரக்கண்ணன், 2 பாரக்்க;see {}, 2.

     [ஓரம் + காரன்.]

ஓரகத்தாள்

 
 ஓரகத்தாள்ōragattāḷ, ெப. (n.)

ஓரகத்  பாரக்்க;see {}.

     [ஒ  → ஓர ்+ அகம் + அத்  + ஆள்.]

ஓரகத்

 
 ஓரகத் ōragatti, ெப. (n.)

   கணவ டன் றந்தான் மைன ; husband's brother's wife. (ெச.அக.);

க. ஓர த் .

     [ஓர ்+ அகத்  (அகம் + அத் );. அகம் =  .]
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ஓரங்கல்

ஓரங்கல்ōraṅgal, ெப. (n.)

   ெத ங்  நாட்  வாரங்கல் நகரம்; ancient capital of Andhra, now called Warangal, so called because it was 
surrounded by a single stone wall.

     "உ த்தரா நின் ைடய ேவாரங்கல் நாட் ல்" (த ழ்நா.89);.

ெத. ஓரங்கல்.

     [ஓர ்+ அம் + கல் - ஓரங்கல். ஓரங்கல் = ஒற்ைறக்கல்.]

ஓரைசச் ர்

 
 ஓரைசச் ரō்rasaissīr, ெப. (n.)

அைசச் ர ்பாரக்்க;see {}.

     [ஓர ்+ அைச +  ர.்]

ஓரட்டாங்ைக

 
 ஓரட்டாங்ைகōraṭṭāṅgai, ெப. (n.)

   இடக்ைக (இ.வ.);; left hand.

     [ஒ உதல் → நீக் தல், ஒ  → ஒ ட்  → ஒ ட்டாம் + ைக. நற்ெசயல்க க் ப் பயன்ப த்தாமல் 
லக் ம் இடக்ைக.]

ஓரட் ம்

ஓரட் ம்ōraṭṭum, ெப. (n.)

   எல்லாம் (p.);; altogether.

     [ஓர ்→ ஓரட் ம் (ேவ.க.107);.]

ஓர

 
 ஓர ōraḍi, ெப. (n.)

   ஒ ேபாகம்; single crop.

     [ஓர ்+ அ .]

ஓர க்ேகார

ஓர க்ேகார ōraḍikāraḍi,     . .எ. (adv.) அ க்க ; frequently.

     "அவனி யா கெவன் ேறார க்ேகார  ரிந் " (பாரத. .88);.

     [ஓர ்+ அ க்  + ஓர ்+ அ .]

ஓர ப்பதம்

 
 ஓர ப்பதம்ōraḍippadam, ெப. (n.)

   ஓர த்தர  அைமந்த இைசப்பாட் ; musical composition or taru consisting of pallavi, anu-pallavi and one caranam.

     [ஓர ்+ அ  + பதம்.]

ஓர மடக்

 
 ஓர மடக் ōraḍimaḍakku, ெப. (n.)

   நான்க ள்ேளார ேய மடங்  வ வ ; figure of speech (i.e.); pun appearing in one line of a stanza repeated 
four times.

     [ஓர ்+ அ  + மடக் .]

ஓரைட

ஓரைடōraḍai, ெப. (n.)

   ஒ  ற்றள  (ெதால். எ த் . 170,உைர.);; ancient small measure.

     [ஓர ்+ எைட = ஓெரைட → ஓரைட (ெகா.வ.);.]
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ஓரைண

ஓரைணōraṇai, ெப. (n.)

   1. ஓர ்இைண; pair. (S.l.l.ii.16);.

   2. வரிைச, ஒ ங் ; line, queue.

க. ஓரண.

     [ஓர ்+ இைண - ஓரிைண → ஓரைண.]

ஓரத் ப்பட்ைட

 
 ஓரத் ப்படை்டōrattuppaṭṭai, ெப. (n.)

   தட்ேடாட் க் கைர ல் ஓரத் ற்கட் ம் ண்ணாம் ப்படை்ட (C.E.M.);; side rafter of plaster on tiled roof.

     [ஓரம் + அத்  + படை்ட.]

ஓரம்

ஓரம்1ōram, ெப. (n.)

   1.  ளிம் ; edge, border, margin, brim, brink.

   2. ஒ தைலசச்ார் ; partiality in speaking, pleading.

     "மன்ேறாரஞ் ெசான்னார ்மைன" (நல் வ .23);.

   3. ெபண்  (யாழ்ப்.);; pudenda muliebre.

   4. ஒ பக்கம் ெபா ந் ய இடம், ெந ங் ய தன்ைம; on one side-towards the edge.

   ம. ஓர ;   க., பட., ஓர;   ேகாத. ஓரய்;    . ஒர;ெத. ஒர. ஓர . L {}.

     [ஓர ்→ ஓரம் = ஒன் ன்பக்கம் (ேவ.க.107);.]

 ஓரம்2ōram, ெப. (n.)

   ச ைக (அக.நி.);; help, aid, support.

ஓரம்பம்

ஓரம்பம்ōrambam, ெப. (n.)

   ஒ  கணித ல் (கணக்க .3);; mathematical work.

     [ஏரம்பம் → ஓரம்பம் (ெகா.வ.);.]

ஓரம்ேபசல்

 
 ஓரம்ேபசல்ōrambēcal, ெப. (n.)

   ஒ பக்கஞ் சாரப்ாகப் ேப தல்; biased statement. (ஆ.அக.);.

ஓரம்ேபா யார்

 
 ஓரம்ேபா யாரō்rambōkiyār, ெப. (n.)

   ஐங் ற் ல் ம தப்ப ையப் பா ய லவர;் Sangam poet, author of Marudam in {}.

     [ஓரம் + ேபா  + ஆர.் ஓரம்ேபா  என்ப  ஊரப்்ெபயராகலாம்.]

ஓரங்கட் -தல்

ஓரங்கட் -தல்ōraṅgaṭṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   1. ஓரமா கச ்ேசரத்்தல்; to gather to one side.

   2. ஒ  ஓரமாகச ்ெசல் தல்; to go along the edge.

   3. ேவண்டாதவைர ஒ க் ைவத்தல்; to avoid the unwanted.

     [ஓரம் + கட் -தல்.]

ஓரம்ைவ-த்தல்

ஓரம்ைவ-த்தல்ōramvaittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   ஆ ம் ண்ைணச ் ற் ச ்தைச வளரத்ல்; to form proud flesh around a healing wound. (ெச.அக.);.

     [ஓரம் + ைவ.]
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ஓரவஞ்சைன

 
 ஓரவஞ்சைனōravañjaṉai, ெப. (n.)

   ஒ தைலசச்ார ்பாக ஏய்த்தல்; deceitful partiality. ஒரவாரம் பாரக்்க;see {}. 

     [ஓரம் + வஞ்சைன.]

ஓரவாரம்

ஓரவாரம்ōravāram, ெப. (n.)

   ஒ பக்க சாய் ; partiality.

     "வழக் னிைட ேயாரவார  ைரத்ேத" (அ ட்பா.1.  ண்ணப்பக்.309);.

     [ஓரம் + வாரம். வாரம் = சாய் .]

ஓரற்

ஓரற் ōraṟṟu, ெப. (n.)

   ஒ  தன்ைமயான ; thing of the same kind.

     "அதேனாரற்ேற" (ெதால்.ெபா ள்.136);.

     [ஓர ்+ அற் .]

ஓர ர்

ஓர ரō்raṟivuyir, ெப. (n.)

   ெதா ணர்  ஒன்ேற ைடய ல் மர த யன (நன்.444,உைர.);; Iiving organisms having only one sense of 
perception, as plants, supposed to have only the sense of touch

     [ஒர ்+ அ  + உ ர.்]

ஓரன்ைம

ஓரன்ைமōraṉmai, ெப. (n.)

   ஒ தன்ைமயல்லாைம; dissimilarity.

     " றப்ேபாரன்ைம ய ந்தனம்" (நற்.328);.

     [ஒர ்+ அல் + ைம.]

ஓரா

ஓராōrā, ெப. (n.)

   1.  ள் ப்பலாச் ன்; sea porcupine, light brown fish.

   2. ஒ வைகக்கடல் ன்; sea-fish, light brown. (ெச.அக.);

     [உல் → ஒல் → ஓர ்→ ஓரா]

ஓராங்

ஓராங் ōrāṅgu,  .எ. (adv.)

   1. ஒ  ேசர; united jointly.

     "இளைம ங் காம  ேமாராங் ப் ெபற்றார"் (க த்.18);.

   2. ஒன் ேபால; in the same manner, like wise.

     "நால்ேவ  நனந்தைல ேயாராங்  நந்த" (ப ற் ப். 69,16);.

   3. இைட டாமல்; unintermittently, ceaselessly.

     "ஒராங் ப் ப த ைடய ரீண்ேட" (ஞானா.41,19);.

     [ஓர ்→ ஓராங்  (ேவ.க.107);.]

ஓராட் -தல்

ஓராட் -தல்ōrāṭṭudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. தாலாட்  தல் (யாழ்ப்.);; to lull, lullaby.

   2. ஓலாட் -தல் பாரக்்க;see {}.

     [ஓலாட்  → ஓராட்  (ெகா.வ.);.]

ஓராட் ப்பட்ேடா
ைல

 
 ஓராட் ப்பட்ேடாைலōrāṭṭuppaṭṭōlai, ெப. (n.)

   ஆண் க்கணக் ப்பட் யல், ச ரப்்பட்ேடாைல;     [ஓர ்+ ஆட்  + பட்ேடாைல. ஆண்  → ஆட் .]
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ஓராண்காணி

ஓராண்காணிōrāṇkāṇi, ெப. (n.)

   ஒ வ க்ேக உரிய நிலம்; estate under a single owner.

     "ஓராண்காணியா யரசாள" (இராமநா.உ த்த.74);.

     [ஓர ்+ ஆள் + காணி.]

ஓராண்

ஓராண் ōrāṇṭu, ெப. (n.)

   1. ஓர ்ஆண் ; one year.

   2. இறந்தாரக்்  ஓராண்  ல் ெசய் ம் நீரக்்க டன்; anniversary of death. (ேசரநா.);.

ம. ஓராண் .

ஓராண்வ

ஓராண்வ ōrāṇvaḻi, ெப. (n.)

   ஒேர ெதாடராய்வ ம் மர  வ  (பரம்பைர.);; unbroken lineage from indivi- dual to individual. 

     'நம்மாசாரியரக்ள் ... ஓராண்வ  யாய்க் ெகாண்  ேபாந்த இத்ைத' (ஈ .6,10,4);.

     [ஒர ்+ ஆண் + வ .]

ஓராம்

ஓராம்ōrām, ெப.எ. (adj.)

    தலாம்; first.

     [ஓர ்→ ஓராம் (ேவ.க.107);.]

ஓராயம்

ஓராயம்ōrāyam, ெப. (n.)

   1. ேசரக்்ைக; combination, union.

     "ஓராயேம லகம் பைடத்த " ( மந்.407);.

   2. சாய்  ( ன்.);; obliqueness, slant.

   3. ேதாணி ன் சாய்ந்த ஓர் றம் ( ன்.);; the leeward or leaning side of a boat or other vessel.

   4. இைணப்  ( ன்.);; the close joining of two boards.

ம. ஓராயம்.

     [ஒர ்+ ஆயம்.]

ஓரா ரம்

ஓரா ரம்ōrāyiram, ெப. (n.)

   1. ஓர ்ஆ ரம்; one thousand.

   2. பன் ைற அல்ல  எண்ணிறந்த தடைவ எனப் ெபா ள்ப வேதார ் ப்  ெமா ; expression denoting 
many times or on numerous occasions. 

அவ க்  நான் ஓரா ரம் ெசான்ேனன்; ேகடக் ல்ைல (உ.வ.);.

ம. ஓரா ரம்.

     [ஓர ்+ ஆ ரம்.]

ஓராெவாட்

 
 ஓராெவாட் ōrāvoṭṭi, ெப. (n.)

    ன்வைக (யாழ்.அக.);; a kind of fish.

     [ஓரா → ஓராெவாட் .]

ஓராெனா

ஓராெனா ōrāṉoru, ெப.எ. (adj.)

   ஏதாவ  ஒ ; certain, someone.

     "ஒராெனா நாளில்" ( பரம்.217, பன்னீ.);.

     [ஓர ்→ ஓராம் + ஒ  - ஒராெனா  (ேவ.க.107); ம் - ன் ( ரி .); ஆ ம் → ஆம் (உ ப் ெபா ள் தந்  
சாரிையயா ற் );.]
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ஓரி

ஓரி1ōri, ெப. (n.)

   1.  மணமாகாதவன்; celibate.

   2. கணவ டன் றந்தான் மைன ; wife of the husband's brother.

     "ஒரிமகன் றனக்  ேமார ்சர  ேபாட ேவண் ம்" (ஆ ரவ.5);.

ம. ஓரி (பங் );.

     [

   1. ஓர ்→ ஓரி (தனித் ப்பவன்);.

   2. ஓரகத்  → ஓரி.]

 ஓரிōri, ெப. (n.)

   ேதன் ம்ேபா  ேதான் ம் நீலநிறம்; dark blue colour of the matured honey

     "அணிநிறேவாரி பாய்த ன்" ( றநா.109,7);.

     [ஊரி → ஓரி.]

 ஓரி3ōri, ெப. (n.)

   1. வ ைம ெபா ந் ய ; that which is strong.

   2.  லங் களின் ஆண்; male of animals.

   3. காைள; ox.

ஒரிஆ

 
 ஒரிஆ oriā, ெப. (n.)

   அடங்காத காைள; unmanageable ox.

க. ஒைர ஆ , ஓரி.

     [ஒரி + ஆ, ஆ = மா , காைள.]

ஓரிதலம்

 
 ஓரிதலம்ōridalam, ெப. (n.)

   ச ட்  மண்; fuller's earth. (சா.அக.);.

     [உவர ்→ உவரி → ஓரி + தலம்.]

ஓரிதழ்த்தாமைர

ஓரிதழ்த்தாமைரōridaḻddāmarai, ெப. (n.)

   ஒ   ண்  (பதாரத்்த.318);; pasture weed.

     [ஒர ்+ இதழ் + தாமைர.]

ஒரி -த்தல்

ஒரி -த்தல் oribiḍittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   1. ஒட்டாரம் ெசய்தல், அடம் த்தல்; to be obstinate.

   2. ஓயாமல் அ தல்; to weep continuously.

   3. நசச்ரித்தல்; to give trouble.

க. ஓெர.

     [ஓரி = காைள. ஒரி +   – ஒரி . அடங்காத காைளேபால் ெதால்ைல த தல்.]
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ஓரி -த்தல்

ஓரி -த்தல்ōripūttal,    4.ெச. . . (v.i.)

   ேத வாரற்  அல்ல  ேகட்பாரற் க் டத்தல் (யாழ்.அக.);; to lie unwanted or unsought for.

     [ஓரி +  த்தல்,  ரந்்  நிறம்மா  உண்பாரற் த் தானாகச ் ைத ம் ேதனைட ேபால் 
ேத வாரற் க் டக் ம் நல்ல ெபா ம் ஒரி த்த  எனக் ப் வ  மர .]

ஓரியர்

ஓரியரō்riyar, ெப. (n.)

   1.  ஞ் நிலத்தைலமக்க ள் ேசரக் ைளமர னரக்் ரிய 'ஓரி' என் ம் வ  னர;் name of a clan 
among the Chera Dynasty.

   2. பழந்த ழ்க் ைளமர க ள் ஒன்றான நாகரக்் ரிய ெபயர;் name of clan of the ancient Tamil known as {}. 
(. றநா.175,உைர.);.

     [ஓரி + அர.் ஓரி =  ப்ெபயர.்]

ஓரியாட்டம்

 
 ஓரியாட்டம்ōriyāṭṭam, ெப. (n.)

ஓரியா -தல் பாரக்்க;see {}.

     [ஓரியா  → ஓரியாட்டம்.]

ஓரியா -தல்

ஓரியா -தல்ōriyāṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   1.  றர ்ெதாடாத வண்ணம் ெந ேநரம் வ ைமகாட்  நீ ள் ழ்  ைளயா ம் நீசச்ல் 
ைளயாட் ; game of swimming. இவன் ஓரியா வ ல் ெகட் க்காரன் ( ச் .);.

   2.  ைணக்  எவ ம் வராத நிைல ல் ஒ வேர ெப ம்பணிைய ெந ேநரம் ெசய்தல்; to work all alone to 
finish a heavy task. 

அவள் ஒ த் ேய  இவ்வள  ெபரிய க யாணச ்சைமயல் ேவைல ல் ஓரியா றாள். யாராவ  
உத  ெசய் ங்கள். (உ.வ.);.

     [ஓரி = காைள. ஒரியா தல் = வ ைம வாய்ந்த காைள ேபால் ஒ வேர தனித்  நின்  றைம 
காட் தல்.]

ஓரிைலத்தாமைர

ஓரிைலத்தாமைரōrilaittāmarai, ெப. (n.)

   ஒ   ண்  (பதாரத்்த.317);; small plant.

     [ஒர ்+ இைல + தாமைர.]

ஓரிைலத் த்

 
 ஓரிைலத் த் ōrilaittutti, ெப. (n.)

    த் செ்ச வைக ( ன்.);; a species of Mallow.

     [ஒர ்+ இைல +  த் .]

ஓரற்ீறா

 
 ஓரீற்றாōrīṟṟā, ெப. (n.)

   ஒ ைற ன்ற மா ; cow that has calved but once.

     [ஓர ்+ ஈற்  + ஆ.]

ஓ ம்

ஓ ம்ōrum, இைட. (part.)

   1. எல்லாம்; all, altogether.

   2. ஒர ்அைசசெ்சால் ( றள்.40);; poetic expletive

     "ெசயற்பால ேதா ம் அறேன" ( றள்.40);.

     [ஓர ்→ ஒ ம். ஒ ம் என் ம் ெசால் ஒன் பட்ட அைனத் ம் அல்ல  எல்லாம் எனப்ெபா ள் தந் , 
அேத ெபா ளில் ெசால் ன் ன்னைடயா ம் இைடசெ்சால்லா ற் . ெசயற்பா லேதா ம் என்பதற் ச ்
ெசயற்பாலெதல்லாம் என்  ெபா ள்.]
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ஓைர

ஓைர2ōrai, ெப. (n.)

   1. நாண் ன்மண்டலம்; sign of the Zodiac.

     "ஒைர நா ந் றந்த ெலா க்கம்" (ெதால்.ெபா ள்.135);.

   2. ஒ  த்தம்; division of time commencing with the rising of zodiacal sign.

     "மங்கலப் ெப ங்கணி வ த்த ேவாைரயான்" ( வக.2411);.

   3. ேநரம்; time, occasion, period.

     "  ேவாைர  ெல ந் " ( பரம்.115.பன்னீ.);.

   4. இரண்டைர நா ைக ெகாண்ட காலம்; an hour of 60 minutes.

   5.  ண் ன் ட்டம்; constellation.

     [ஓர ்→ ஓைர = ஓரிடத் ல் ேசரந்்த ரள்,  ட்டம். ஓர ்→ ஓைர. ( .தா.170.ஒ.ெமா.358);.]

     "மைறந்த ஒ க்கத்  ஓைர ம் நா ம் றந்த ஒ க்கம் ழேவற் ல்ைல" (ெதால்.கள.44); ஓைர = 
ேகாள்நிைல,  யேகாள்நிைலக்  ஆ ற் . இலத் ன் ெமா ல் வழங் ய பன்னி  
ஓைரப்ெபயரக் ம் த ழ்ப் ெபயரக்ளின் ெமா ெப யரப்்பாகேவ க் ன்றன. i. Aries (ram); ii. Taurus 
(bull);, iii. Gemini (twins);, iv. Cancer (crab);, v. Leo (lion); vi. Vergo (virgin);, vii. Libra (balance); viii. Seorpin (scorpion);, ix. 
Sagittarius (archer or bow);. x. Capricorn (the goat - horned = shark);. xi. Aguarius (wafer - bearer = pitcher);. Xii. Pisces 
(fish);.

 ஓைர3ōrai, ெப. (n.)

    ளிசச்ா , எள் கலந்த ேசா  வைக எள்ேளாைர; boiled rice, general term used to indicate rice that is mixed up 
with other edibles such as tamarind, sesamum, cocoanut, etc.

ஓைரப்பாைவ

ஓைரப்பாைவōraippāvai, ெப. (n.)

   மகளிர ் ைள யாட் ப் பாைவ (க த்.82.உைர.);; doll used by girls in their plays.

     [ஓைர + பாைவ. ஓைர = மகளிர ் யா ம் ைளயாட் .]

ஓைரயயர்-தல்

ஓைரயயர-்தல்ōraiyayartal,    2.ெச. . . (v.i.)

   ஒைரப்பா ைவைய ைவத்  மகளிர ் ைளயா தல்; to play

 with dolls.

     "மடக்  மாக்கேளாேடாைர யய ம்" (க த்.82,9);

     [ஓைர + அயர.்]

ஓைரயாயம்

 
 ஓைரயாயம்ōraiyāyam, ெப. (n.)

   ெபாம்ைமகைள ைவத்  ைளயா ம் பாைவயாடல் மகளிர் ; a group of giris at play.

     [ஓைர + ஆயம்.]

ஓெராட்

ஓெராட் ōroṭṭu,  . .எ. (adv.)

   1.  ம்; altogether by the lump, wholesale.

   2. சராசரியாக ( ன்.);; on an average, in general.

     [ஓர ்+ ஒட் .]

ஓெரா தாளி

 
 ஓெரா தாளிōrorutāḷi, ெப. (n.)

   ெந ஞ் ; small caltrope. (சா.அக.);.

     [ஒர ்→ ஒ  + தாளி.]
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ஓெராற் வாரம்

ஓெராற் வாரம்ōroṟṟuvāram, ெப. (n.)

   ஒ  மாத் ைர ெபற்  வ ஞ் ெசய் ள் ( லப்.3,136,உைர.);; musical composition sung to a single beat, a variety 
of {}.

     [ஓர ்+ ஒற்  + வாரம்.]

ஓெரான்

ஓெரான் ōroṉṟu, ெப. (n.)

   ஒவ்ெவான்  (  பஞ்.27);; each one, one of each;

 one at a time;

 one for each

ம. ஓெரான் , ஓெரான் .

     [ஓர ்+ ஒன் .]

ஓேராடத் க்கந்தர
த்தனார்

 
 ஓேராடத் க்கந்தரத்தனாரō்rōṭattukkandarattaṉār, ெப. (n.)

   கைடச ்சங்க ம ய லவர;் Sangam poet.

     (அ . ந்.);.

     [உரகடம் → ஓேராடம் + அத்  + கந்தரத்தன் + ஆர.்]

ஓல்

ஓல்1ōl, ெப. (n.)

   1.  த் தல், அைசதல்; piercing. moving

   2. ஒ ; sound.

     "ஓ  ெப க் ன்" (இர .ந கர.42);.

   3. தாலாட் ; lullaby.

     "ஓ டனாட்டப் பா ட ண் " (இைற.2,27);.

   4. ஓலம்; walling. (ெச.அக.);.

     [ஒல் → ஓல்.]

 ஓல்2ōl, இைட. (part.) 

   ஒ  ளி ; vocative ending.

     "சாத்தாேவால்" ( ரேசா.ேவற் ைமப்.8,உைர.);.

     [ஓ → ஓல் ( ளிக் ப் ); இ  இக்காலத்  ஒல் → ஓய் எனத் ரிந்த .]

 ஓல்3ōl,    14.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  த் தல்; to pierce.

   2.  ைள தல்; to make hole.

   3.  ணரத்ல்; to have intercourse.

430

www.valluvarvallalarvattam.com 6805 of 19068.



ஓலக்கஅரசர்

ஓலக்கஅரசரō்lakkaarasar, ெப. (n.)

   1. அரிசச்ந் ரன்; Harischandra.

   2. நளன்; Nala.

   3.  ந்தன்; Musugu- nda.

   4. காத்த ரியன்;{}.

   5.  ; Sibi.

   6. பரதன்; Bharta.

   7. இராமன்; Rama.

   8. இர ; Ragu.

   9. யயா ; Yayadi.

   10. ப ரதன்; Bageeratha.

   11. மாந்தாதா; Mandatha.

   12. அனங்கன்; Ananga.

   13. அரியைண ல் ற் க் ம் அரசன்; king on the throne.

     [ஓலக்கம் + அரசர.் ஓலக்கம் பாரக்்க;see {}.]

ஓலக்கங்ெகா -
த்தல்

ஓலக்கங்ெகா -த்தல்ōlakkaṅgoḍuttal,    4.ெச. . . (v.i.)

   அத்தாணி ந்  காட் ெகா த்தல்; to grant an audience, as a king.

     [ஓலக்கம் + ெகா .]

ஓலக்கச் ைள

ஓலக்கச் ைளōlakkaccūḷai, ெப. (n.)

   அத்தாணி ல் ெதாண்  ெசய் ம் பணிப்ெபண் ர;் servants at the

 audience hall.

     "உந் நின்றா ன்ற ேனாலக்கச ் ைளகள்" (ேதவா.1041,10);.

க. ஓலகத ெள.

     [ஓலக்கம் +  ைள. ஓலக்கம் = அரசனின் ேவாலக்க மண்ட பம்.  ைள = ெநற் ல் தைலவ  
வ யாகச ் ளாமணி என் ம் த் ப் ப த்த அணிகலன் ய நாட் யப்ெபண்.  த்தர ் ைவச ்
சாரந்்த ற .]

ஓலக்கம்

ஓலக்கம்ōlakkam, ெப. (n.)

   1. அத்தாணிக்காட் ; assembly of state, audience, royal presence, durbar.

     "நாேளாலக்க ம ள" ( வ். ப்பள்ளி.9);.

   2. அைவக் டம்; assembly hall.

     "அந்த ேவாலக்கந் தன்னி ல ந்தவ னிவ ெரல்லாம் வந்தனர"் (அரிச.் .  வாக.37);.

   க. ஒலக;    . ஒலக;ெத. ஓலக .

     [ஓலகம் → ஓலக்கம்.]

ஓலகம் = நாத ரம் என் ம் ரிவாய் வங் யம். இ  மங்கல இன்னியமாகக் க தப்ப ற . ஓலகம் 
ழங்க அரசைன வரேவற் ம் அத்தாணி மண்டபம் ஓலக்க மண்டபம் எனப்பட ்ட . இன் ம் ெத ங்  

க நாடக மாநிலங்களில் நாதகரத்ைத ஓலகம் என் ம் ஓலகம் இைசப்பவைர ஓலகத்தார ்என் ம் 
அைழப்பைதக் காணலாம்.
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ஓலக்கமண்டபம்

ஓலக்கமண்டபம்ōlakkamaṇṭabam, ெப. (n.)

   அத் தாணி மண்டபம்; place of assembly, durbar hall, hall.

     "எம்ெப மா ேனாலக்க மண்டபத் ள்" (தா .எந்நாட.் அ ளியல் .10);.

     [ஓலக்கம் = மண்டபம். ஓலக்கம் பாரக்்க;see {}.]

ஒலக்கெமா

ஒலக்கெமா  olakkamoḻi, ெப. (n.)

    ட்டத் ற் ெசால்லப்ப ம் ஆரவாரசெ்சய்  (ஈ .);; pompous speech in an assembly.

     [ஓலக்கம் + ெமா .]

ஓலக்கவாரத்்ைத

__,

ெப. (n.);

ஓலக்கெமா  பாரக்்க;see {}.

     [ஓலக்கம் + வாரத்்ைத.]

ஓலம்1

__,

ெப. (n.);

   1. ெதாடரந்்  எ ப்பப்ப ம் ெநட்ேடாைச ( ங்.);; sound, noise, roar.

   2. அைடக்க  லம் ேவண் ங் ப்  ெமா ; cry of amentation, appeal, exclamation entreating succor.

     "ஞானநாயகேன ேயாலம்" (கந்த . ர.வைத.460);.

   3. கடல்; sea.

   ம. ஓலம்;   க. ஒெல;    . ஒ ;   ெத. ஒல;    . ஒெலாக்னா;மால். ஒல்ெக.

     [ஒல் → ஓலம் (ேவ.க.113);.]

ஓலம்ப -தல்
ஓலம்ப -தல்ōlambaḍudal,    20.ெச. . . (v.i.)

    றரிடம் உத  ேகட்  அ  நின்  இரத்தல்; to beg weeping. [ஓலம் + ப .]

ஓலம்ேபாழ்

ஓலம்ேபாழ்ōlambōḻ, ெப. (n.)

   வ ரந்்த ஓைல; split leaf of the palmyra prepared for writing.

     "ஓலம் ேபா ற் ெபா த் " ( நாயக .3,3);.

     [ஓைல → ஒலம் + ேபாழ். ேபாழ் = ேபாழ்ந்த ,  ந்த .]

ஓல -தல்

ஓல -தல்ōlamiḍudal,    20.ெச. . . (v.i.)

   1. காப்  ேவண் தல்; to call for succour, cry for protection, appeal.

     " வேன வேனெயன் ேறால ம்" (  வாச.7,5);.

   2. சத்த தல்; to make a noise.

     "ஓல ட ் ரியல் ேபாக" (ஞான.பா .6,24);.

ம. ஓல க.

     [ஒலம் + இ .]
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ஓலன்

 
 ஓலன்ōlaṉ, ெப. (n.)

    ழம் க் ட்  வைக; a kind of vegetable-dish. (ெச.அக.);.

ம. ஒலன்.

     [ஒல் → ஒல் → ஒலன் (ஒன்  ட் ய );.]

ஓலாட் -தல்

ஓலாட் -தல்ōlāṭṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   தாலாட் தல் (யாழ்ப்.);; to lull a child, sing a lullaby.

     [ஒல் → ஓலாட் .]

ஓலா -தல்

ஓலா -தல்ōlāṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

    ன் ன்னாக அைசதல், தாலாட் தல்; to move back and forth, rocking the cradle.

க. ஒலா .

     [ஒல் + ஆ  - ஓலா . ஒல் = அைச . ஒைச, (ஓலம்);, ஓலாலம் பாரக்்க;see {}.]

ஓலாலம்

 
 ஓலாலம்ōlālam, ெப. (n.)

   தாலாட் ; lullaby.

     [ஒல் + ஆலம். ஓலம் = ஓைச. ஆ தல் =  ற் தல், ெதாடரத்ல். ஓலா தல் = ஓலா தல்.] ஆலம், ஆரம் - 
ெசால்லாக்க ஈ கள், ஓல டல், இைடயறா  ஓைச ெய ப் தல்,  ழந்ைதையத ் ங்கசெ்சய்ய தாய் 
எ ப் ம் ெதாடரந்்த ஓலம் அல்ல  ஓைச ஒலாலம் எனப்பட்ட . ஓலாலம் ற இந் ய ெமா களில் 
லா  என ம் ேமைலயா ரிய ெமா களில் lull, ullaby என ம் ம ற் . lull என் ம் ஆங் லச ்
ெசால் க் த் ெதாட் லாட் தல் (to rock the cradle); என் ம் ெபா ளி த்தல் காண்க.

ஓ டல்

 
 ஓ டல்ōliḍal, ெப. (n.)

   ஊைள தல்; to hawl.

     [ஒல் + இடல்.]

ஓ -தல்

ஓ -தல்ōliḍudal,    20.ெச. . . (v.i.)

   ஓைச தல்; to make a noise.

     "பைண த ேமா ட" (பாரத.மணி மான்.20);.

க. ஒ க.

ஓ -தல்

ஓ -தல்ōludal,    5.ெச. . . (v.i.)

    ழங் தல்; to make noise.

     "ந்த்ேதா ம் வாரியன்ன" (மான் .102);. [ஒல் → ஓல் → ஓ .]

ஒ

ஒ 1 oluṟuttal,    4.ெச. . . (v.i.)

   1. இன்ேனாைச ண்டாக் தல்; to emit a pleasant sound.

     "மணிய

ம ங்ேகா த்த" (இைற.2,42,உைர.);.

   2. தாலாட்  தல்; to lull a child to sleep. 

     'அஃ  ஒ த்தலாற் ல் ெகாள் ம்'. (க த்.42,உைர.);.

     [ஓல் + உ .].
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ஓ

ஓ 2ōluṟudal,    2.ெச. . . (v.i.)

   ஒ ெபா ந்  தல்; to be filled with sound, to resound.

     "ஒ ெப க்  ன்" (இர .நகர.42);.

     [ஒல் → ஒல் + உ .]

ஓைல

ஓைல1ōlai, ெப. (n.)

   1. பைன, ெதன்ைன த யவற் றேனாைல (ெதால்.ெபா ள்.641);; palm, leaf.

   2. ஓைல டங்கல்; letter or any writing on a palmyra leaf. palmyra leaf on which something in written.

   3. கா லணி ம் ஓைலச் ள்; rolled palm-leaf used as an ear ornament.

   4. காதணி; ornament worn in the lobe of the ear, as of gold often set with precious stones.

     "ெபான்ெச ேயாைல ெயா கா " (ேதவா.1180,10);.

   5. ஓைலக் ைட; umbrella made of palm-leaf.

     "உைற பனி க ரே்பாற்  ேமாைலயன்" (கந்த .தவங்.2);.

   ம. ஒல;   க. ஒெல;   ேகாத. ஒல்;    ட. ஒல்;    ல. ஒெல; . ஒெல.

     [ஒல் = ஓைச தல், ஒ ெய ப் தல், அைசதல் ஓலா  = அைசந்தா , ஓலம் = ஓைச. ஒைல = 
அைசந்  ஒ  எ ப் வ .]

 ஓைல2ōlai, ெப. (n.)

   ேபய் ன்ைன மரம்; charcoal- tree.

     [ஒல் → ஓல் → ஓைல.]

ஓைலக்கண்

ஓைலக்கண்ōlaikkaṇ, ெப. (n.)

   1. ஓைலசச்ட்டத் ல் ந் ள்ள ப  அல்ல  றல் ( ன்.);; scallop or indentation of the palmyra-leaf.

   2. ஓைலத் தளிர;் tender leaf of palm trees.

     [ஓைல + கண்.]

ஓைலக்கணக்கர்

ஓைலக்கணக்கரō்laikkaṇakkar, ெப. (n.)

   1. பள்ளி ற்ப ப்ேபார;் learners at school.

     "ஓைலக்கணக்க ெரா யடங்  ன்ெசக்கர"் (நால .397);.

   2.  லவர;் scholar. (ஆ.அக.);.

     [ஓைல + கணக்கர.்]

ஓைலக்கணாட்

 
 ஓைலக்கணாட் ōlaikkaṇāṭṭu, ெப. (n.)

   ஓைலத்தளிர;் tender leaf of palm trees.

     [ஓைலக்கண் → ஓைலக்கணாட் . 'ஆட் ' ெசால்லாக்க ஈ .]

ஓைலக்கத

 
 ஓைலக்கத ōlaikkadavu, ெப. (n.)

   ஓைலயாலா ய படல்; palm leaf screen, used as a door.

     [ஓைல + கத .]
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ஓைலக்காந்தல்

 
 ஓைலக்காந்தல்ōlaikkāndal, ெப. (n.)

   ஓைல ன் ெந ப் ப் ெபா  ( ன்.);; cinder of palm-leaf, as burning, floating flakes;

 dry pieces of palm leaf.

     [ஓைல + காந்தல்.]

ஓைலக்காரன்

 
 ஓைலக்காரன்ōlaikkāraṉ, ெப. (n.)

   ெசய் ய ப் ேபான்; messanger.

   ம. ஒலகார;க. ஒெலகார.

     [ஓைல + காரன்.]

ஓைலக்கால் நண்

 
 ஓைலக்கால் நண் ōlaikkālnaṇṭu, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் கடல் நண் ; a kind of sea-crab. (சா.அக.);.

     [ஓைல + கால் + நண் .]

ஓைலக் ணாட்

 
 ஓைலக் ணாட் ōlaikkiṇāṭṭu, ெப. (n.)

   ஓைலச ்  ண்  (யாழ்ப்.);; chip or small piece of the palmyra leaf.

     [ஓைல +  ணாட் .  ள் →  ள்ளாட்  →  ண்ணாட்  →  ணாட் .]

ஓைலக் ளிஞ் ல்

 
 ஓைலக் ளிஞ் ல்ōlaikkiḷiñjil, ெப. (n.)

    ளிஞ் ல் வைக ( ன்.);; flat chank like a palm-leaf.

     [ஓைல +  ளிஞ் ல்.]

ஓைலக் ைட

 
 ஓைலக் ைடōlaikkuḍai, ெப. (n.)

   மைழையத் தாங் ம்ப  ஓைலயால் ைடயப்பட்ட ; palm- leaf hood used as an umbrella.

     "மைறப்  ஓைலேபால மைறக் வன்" ( றள்.பரி.ேமற்.);.

ம ஓலக் ட.

     [ஓைல +  ைட.]

ஓைலக்

 
 ஓைலக் ōlaikāṭu, ெப. (n.)

   ஓைலக் ைட (யாழ்.அக.);; palm-leaf umbrella.

ம. ஒலக் ட.

     [ஓைல +  .]
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ஓைலக் லம்

 
 ஓைலக் லம்ōlaikālam, ெப. (n.)

   எ த் வதற் ரியதாகப் பக் வம் ெசய்யப் ெபற்  ற்பைன ெசய் ம் பைனேயாைலக் ரிய 
வரி; tax for palm leaves prepared for writing.

     [ஓைல +  லம். ஓைல = பைனேயாைல.  லம் = தவசமாகக் ெகா க்கப்ப ம் வரி.]

ஓைலக்ெகா

 
 ஓைலக்ெகா ōlaikkoḍi, ெப. (n.)

   பறக்க ம் ஓைலப்பட்டம் (யாழ்ப்.);; kite made of palmyra leaf.

     [ஒைல + ெகா .]

ஓைலக்ெகாம்

 
 ஓைலக்ெகாம் ōlaikkombu, ெப. (n.)

   மாட் க்ெகாம் ன் ற்றவைக (மாட் .வா.);; defect in the horns of cattle.

     [ஓைல + ெகாம் .]

ஓைலக்ேகாள்

 
 ஓைலக்ேகாள்ōlaikāḷ, ெப. (n.)

   மடல் ேபாக் வரத்  (P.T.L);; correspondence, communication by letters.

     [ஓைல + ேகாள்.]

ஓைல -த்தல்

ஓைல -த்தல்ōlaigiḻittal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   இறக்கச ்ெசய்தல்; to bring about the death. (சா.அக.);.

     [ஒைல +  . ஓைல = ஓைல ல் எ தப்ப ம் கணக் .]

ஓைல -தல்

ஓைல -தல்ōlaiāṟudal,    5.ெச. . . (v.i.)

    மண வ க்ைக ெவளி டல்; to publish the banns, (chr.);, notice in church of intended marriage.

     [ஓைல +  .]

ஓைலசச்க்கரம்

 
 ஓைலசச்க்கரம்ōlaiccakkaram, ெப. (n.)

   தாளிப்பைன; talipot. (சா.அக.);

     [ஓைல + சக்கரம்.]

ஓைலசச்ரம்

 
 ஓைலசச்ரம்ōlaiccaram, ெப. (n.)

   ஒர ்அணிகலன்; ornament.

     [ஓைல + சரம்.]

ஓைலச் ற

 
 ஓைலச் ற ōlaicciṟagu, ெப. (n.)

   பைனேயாைல ன் பா  ( ன்.);; the half of palmyraleaf.

     [ஓைல +  ற .]
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ஓைலச் ள்

 
 ஓைலச் ள்ōlaiccuruḷ, ெப. (n.)

ஓைலமடல் (க தம்); ( ன்.);: 

 letter written on a palmyra leaf, rolled up and enclosed in a centirikkam.

ம. ஒலச் ள்.

     [ஓைல +  ள்.]

ஓைலச் வ

ஓைலச் வ ōlaiccuvaḍi, ெப. (n.)

   1. பைனேயாைல ல் எ க் ேகாத் க் கட் ய ெபாத்தகம்; manuscript on palmyra leaf. 

   2  ன்வைக (ம .க.11,39);; a kind of fish.

     [ஓைல +  வ .  வ த்தல் = இைணத்தல், ேசரத்்தல், ேகாத் க் கட் தல்.]

ஓைலத் க்

ஓைலத் க் ōlaittūkku, ெப. (n.)

   ஓைல ல் எ தப் பட்ட பாமடல்; note written on a palmyra leaf by a poet and addressed to a chief or a person of 
wealth, setting out his (poets); many attainments and praying to gifts.

     "மன் ைட மன்றத் ேதாைலத ் க் ம்" (நன்.53);.

     [ஓைல +  க் .]

ஓைல ட்டல்

 
 ஓைல ட்டல்ōlaitīṭṭal, ெப. (n.)

    கம் வைரதல் (ஆ.அக.);; to write a letter on palmyra leaf.

     [ஓைல +  ட்டல்.]

ஓைல ட் -தல்

ஓைல ட் -தல்ōlaidīṭṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   ஒைல  ெல தல் ( ன்.);; to write on palm leaf.

     [ஓைல +  ட் ,  ட் தல் = வைரதல், எ தல். ெதான்  த ழர ்ஓ ய எ த்ைதக் ைகயாண்டதால், 
ட் தல், வைரதல் எ தல் என்பன ஒ யம் வைரதைலக் த்தன.]

ஓைல ட் ம்பைட

 
 ஓைல ட் ம்பைடōlaitīḍḍumbaḍai, ெப. (n.)

   எ த் தாணி ( வா.);; style.

     [ஓைல +  ட் ம் + பைட. பைட = க , எ த்தாணி.]

ஓைலநாயகம்

ஓைலநாயகம்ōlaināyagam, ெப. (n.)

ஓைலநாயகன் பாரக்்க;see {}.

     [ஓைல + (நாயகன்); நாயகம்.]

ஒைலநாயகன் 422

ஓைலநாயகன்

 
 ஓைலநாயகன்ōlaināyagaṉ, ெப. (n.)

   ேசாழ ைடய தைலைமச ்ெசயலாளன் (insc.);; Chief Secretary in the time of the {}.

     [ஒைல + நாயகன். நயன் → நாயன் → நாயகன்.]
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ஓைலெநல்

 
 ஓைலெநல்ōlainel, ெப. (n.)

   ெநல்வைக (A.);; a kind of paddy.

     [ஓைல + ெநல். அகன்ற ெநல்வைக.]

ஓைலப்பா ரம்

ஓைலப்பா ரம்ōlaippācuram, ெப. (n.)

ஒைலப்பா  ரம் பாரக்்க;see {}.

     "வ க" என்  மள ம் ஓைலப் பா ரம்" ( வக.2147,உைர.);.

     [ஓைல + (பா ரம்); பா ரம்.]

ஓைலப்பாம்

 
 ஓைலப்பாம் ōlaippāmbu, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் பாம் ; a kind of snake.

ம. ஓலப்பாம் , ஒலசக் ளன்.

     [ஓைல + பாம் . வ றகன்ற பாம் .]

ஓைலப்பா ரம்

ஓைலப்பா ரம்ōlaippāyiram, ெப. (n.)

   மட ல் எ தப்ப ம் ெசய் ; communication written on palmyra leaf. ஓைலப்பா ர  தலா ன 
ெவல்லாங் ெகாசச்கமாதற்  இ க்ெகன்ைனெயனின்" (ெதால். ெபா ள்.461,உைர.);.

     [ஓைல + பா ரம். ப ரத்ல் = அைழத்தல். ப ர ்→ பா ரம்.]

ஓைலப்பால்

 
 ஓைலப்பால்ōlaippāl, ெப. (n.)

   பனங்கள்; palmyra toddy. (சா.அக.);.

     [ஒைல + பால்.]

ஓைலப் ரண்ைட

 
 ஓைலப் ரண்ைடōlaippiraṇṭai, ெப. (n.)

   ஒரவ்ைகத் தடை்டப் ரண்ைட; a kind of flat adamant creeper of the species of vitex quadranger laris. (சா.அக.);.

     [ஓைல +  ரண்ைட.]

ஓைலப் ள்ைள

 
 ஓைலப் ள்ைளōlaippiḷḷai, ெப. (n.)

   ஓைல னாற் ெசய்த ெபாம்ைம; doll made of {}, dist. fr. {}. ( ைலப் ள்ைள.);.

     [ஓைல +  ள்ைள.]

ஓைலப் றம்

ஓைலப் றம்ōlaippuṟam, ெப. (n.)

   கட்டைள; commend, order.

     "ஒைலப் றத் ச ்ெசல்லாத நா ". ( பரம்.10.பன்னீ.);.

     [ஓைல +  றம். ஒைலப் றம் = ஓைல ன் றத்ேத எ தப்பட்ட கட்டைள.]

ஓைலப்

ஓைலப் ōlaippū, ெப. (n.)

   தாழம் ; screwpine flower.

     "ஓைலப் ெவா வைக த் ச ்ேசார." ( ப் .445);.

     [ஓைல +  .]
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ஓைலேபாக் -தல்

ஓைலேபாக் -தல்ōlaipōkkudal,    7.ெச. . . (v.i.)

   ஓைல ற் ெசய் ெய  ய ப் தல் (கம்பரா.கார ் க.66);; to send a message written on a palmyra leaf.

     [ஓைல + ேபாக் .]

ஓைல கப்பா ரம்

ஓைல கப்பா ரம்ōlaimugappācuram, ெப. (n.)

   மட ல் (க தம்); ெதாடக்கதெ்த ம் வக்கைண ( லப்.13,87, உைர.);; prefatory address in a letter on a 
palmyra leaf.

     [ஓைல +  கம் + பா ரம். பா ரம் → பா ரம்.]

ஓைல த் ைர

 
 ஓைல த் ைரōlaimuttirai, ெப. (n.)

   ஓைல கப்  ம் த் ைர ( ன்.);; stamp imprinted on a palmyra- leaf document.

     [ஓைல +  த் ைர.]

ஓைல ரி

 
 ஓைல ரிōlaimuri, ெப. (n.)

   ஓைல ன் ெசப்ப ன்ைம ( ன்.);; unevenness of a palm-leaf.

     [ஓைல +  ரி.]

ஓைல

 
 ஓைல ōlaimuṟi, ெப. (n.)

   ஓைலச் ட் ; memora- ndum on a palmyra leaf;

 chit.

     [ஓைல +  .   = இளந்தளிர,் இளமடல், இளம் பைன ேயாைல.]

ஓைல ங் ல்

 
 ஓைல ங் ல்ōlaimūṅgil, ெப. (n.)

    ங் ல் வைக (யாழ்.அக.);; a kind of flat bamboo.

     [ஓைல +  ங் ல்.]

ஓைலயாவணம்

ஓைலயாவணம்ōlaiyāvaṇam, ெப. (n.)

   ஒைல ல் எ ய ப ச ்ெசய் ; palm leaf document. (S.l.l. 120);.

     [ஓைல + ஆவணம்.]

ஓைலயாள்

 
 ஓைலயாள்ōlaiyāḷ, ெப. (n.)

   ெசய் ெகாண்  ெசல்ப வன் ( ன்.);; messenger who carries letters written on a palmyra leaf.

     [ஓைல + ஆள்.]

ஓைல ெய த்தன்

 
 ஓைல ெய த்தன்ōlaiyeḻuttaṉ, ெப. (n.)

   எ த்தர;் scrivener, accountant (ேசரநா.);.

ம. ஒலெய த்தன்.

     [ஓைல + எ த்தன்.]
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ஓைலெய த்

ஓைலெய த் ōlaiyeḻuttu, ெப. (n.)

   எ த்தரப்ணி; office of clerk (l.M.P.N.A. 676);.

     [ஓைல + எ த் ]

ஓைலெய -தல்

ஓைலெய -தல்ōlaiyeḻududal,    5.ெச. . . (v.i.)

   1. ஏெட தல்; to inscribe on a palmyra leaf. 

   2 க தம் அ ப் தல்; to send a letter. (ெச.அக.);.

     [ஓைல + எ .]

 ஓைலெய -தல்ōlaiyeḻududal,    5.ெச. . . (v.i.)

    ரவ்ரிைசைய உ ப்ப த்  ட்  எ தல் (யாழ்.அக.);; to write a deed of gift as sridhana.

     [ஓைல + எ .]

ஓைலவைரயன்

 
 ஓைலவைரயன்ōlaivaraiyaṉ, ெப. (n.)

    , க வாய்; tiger. (ேசரநா.);.

ம. ஒலவரயன்.

     [ஓைல + வைரயன். ஓைல = படை்டயான . வைர = ேகா .]

ஓைலவாங் -தல்

ஓைலவாங் -தல்ōlaivāṅgudal,    7.ெச. . . (v.i.)

   இறப் ச ்ெசய் ைய ஏற்றல் ( ன்.);; to die;

 lit, to receive the summons of death.

     [ஒைல + வாங் .]

ஓைலவா -த்தல்

ஓைலவா -த்தல்ōlaivācittal,    4.ெச. . . (v.i.)

    மண அ க்ைக ைவத்தல்; to publish the banns. (Chr.);.

     [ஒைல + வா . வா த்தல் → வா த்தல்.]

ஓைலவார-்தல்

ஓைலவார-்தல்ōlaivārtal,    2.ெச. . . (v.i.)

   எ வ தற்  உத மா  ஒைல தல்; to trim a palmyra leaf for writing up on.

     [ஓைல + வார.் வாரத்ல் = ெமல்லச் தல்.]

ஓைலவாரி

 
 ஓைலவாரிōlaivāri, ெப. (n.)

   ஓைல ங் கத் ; knife used for trimming palmyra leaves.

     [ஓைல + வாரி.]

ஓைலவாலன்

ஓைலவாலன்ōlaivālaṉ, ெப. (n.)

    ன்வைக (பறாைள பள் .16);; a kind of fish.

     [ஓைல + வால் + அன்.]

ஓைலவாைள

ஓைலவாைளōlaivāḷai, ெப. (n.)

   1. வாைள ன் வைக; cutlas fish, silvery, Trichiurus savala

     "ஓைல வாைளக்க வா ண்டக்கால்" (பதாரத்்த.926);.

   2. சாவாைள ன்; cutlas-fish, greyish, Trichiurus hanmela.

ம. ஒலமதசய்ம்.

     [ஓைல + வாைள.]
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ஓைல

ஓைல ōlaivīṭu, ெப. (n.)

   பைனேயாைலயால் ேவய்ந்த ; house thatched over with palmyra leaves. 

ெதன்ைன ஓைலயால் ேவய்ந்த மாம்.

     [ஒைவ2 +   .]

ஓைலெவட் ப்ப
ைன

ஓைலெவட் ப்பைனōlaiveṭṭuppaṉai, ெப. (n.)

   ஓைலையத ்த ர ேவ  ஒ  பயைன ந் தராத பைனவைக (G.Tn. D.l.307);; palmyra which has served no 
other purpose but that of providing leaves, one of the five {}.

     [ஓைல + ெவட்  + பைன.]

ஓைலேவ

 
 ஓைலேவ ōlaivēli, ெப. (n.)

   பைனேயாைலயாற் ன்னப்பட்ட ேவ  ( ன்.);; hedge, plaited with palm leaves.

     [ஓைல + ேவ .]

ஓேலாலப்ப -தல்

ஓேலாலப்ப -தல்ōlōlappaḍudal,    20.ெச. . . (v.i.)

   கண்ட இடத் ல் உத ேகட் க் ைடக்காமல் ெபரி ம் ன்பப்ப தல்; to be driven from pillar to post.

     [ஓலம் + ஒலம் - ஓேலாலம் + ப தல். ஓலம்ப தல் = உத ேகட்  இரந் நிற்றல். இசெ்சால் 
இக்காலத் ல் ேவால்ப தல் எனத் ரிந்  ட்ட .]

ஓேலாலெமன்ற
ைல-தல்

ஓேலாலெமன்றைல-தல்ōlōlameṉṟalaidal,    4.ெச. .  (v.i.)

   கண்ட இடத் ல் உத ேகட்  அைலதல்; to go from one resource to another seeking help.

     [ஒலம் =  க டம் ேத ம் இரக்கசெ்சால், ஓலம், ஒலம் → ஓேலாலம். இசெ்சால் இக்காலத் ல் 'ேலாேலா 
என்றைலதல்' எனத் ரிந் ட்ட .]

ஒவம்

ஒவம்1 ovam, ெப. (n.)

   ஒ யம்; picture, portrait.

     "ஒவத ்தன்ன ெக  ெந நகர"் (ப ற் ப்.88,28);.

     [ஒவ்  → ஒவ்வம் → ஒவம் → ஓ யம்.]

 ஒவம்2 ovam, ெப. (n.)

   உயரம் (யாழ்.அக.);; height.

ம.ஓரம்.

     [ஓ + அம் – ஓவம்.]

ஓவர்

ஓவரō்var, ெப.(n.)

   1.  த் ரகாரர;் painters, sculptors.

   2. ஏத்தாளர;் bards, eulogists employed by princes to proclaim their titles and sing their praises.

     "ஓவ ம் பாட" ( வக.1844);.

   3. கம்மாளர ்( டா.);; smiths.

     [ஒவம் → ஓவர.்]

ஓவல்

 
 ஓவல்ōval, ெப. (n.)

   வ ந்தல்; suffering (சா.அக.);.

     [ஒ → ஒ  + அல் - ஒவல். ஒ - இரக்கம் த்த ஒ க் ப் ச ்ெசால். ஓவல் =  ய தல்.]
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ஒவா(வ )-தல்

ஒவா(வ )-தல் ovāvarudal,    18.ெச. . . (v.i.)

   ஒ தல் ( க்ேகா.212, உைர.);; to cease.

     [ஓ  + வ  – ஓவ  → ஒவா. ஓ - தல் = நீங் தல், ஒ தல்.]

ஓவாப் ணி

ஓவாப் ணிōvāppiṇi, ெப. (n.)

    ராத ேநாய்; Incurable disease.

     "உ ப ம் ஓவாப் ணி ம் ெச பைக ம்" ( றள். 734); (சா.அக.);.

     [ஓ + ஆ (எ.ம.இ.நி.); =  ணி.]

ஒவா யற்

 
 ஒவா யற்  ovāmuyaṟci, ெப. (n.)

   இைட டாமல் ய ைகயா ய ேவளாண்மாந்தரியல்  ( வா.);; perseverance, a characteristic of the {}.

     [ஒய்  → ஒ   = ஆ +  யற் . 'ஆ' (எ.ம.இ.நி.);.]

ஓவாைம

 
 ஓவாைமōvāmai, ெப. (n.)

   ஒ யாைம; unceasing effort (ஆ.அக.);.

     [ஒ + ஆ + ைம. 'ஆ' (எ.ம.இ.நி.);.]

ஒவாய்

ஒவாய் ovāy, ெப. (n.)

   1. பற்கள் ேபான வாய்; mouth lacking teeth. 

   2.   ளியான கலத் ன் வாய்; vessel with broken brim. (சா.அக.);.

ம. ஒவாய்.

     [ஓ  + வாய் - ஓ வாய் → ஒவாய்.]

ஒவாய்ப்பல்

 
 ஒவாய்ப்பல் ovāyppal, ெப. (n.)

ஒ வாய்ப்பல் பாரக்்க;see {}.

     [ஒ வாய் → ஒவாய் + பல்.]

ஒவாய்ப்பாைன

 
 ஒவாய்ப்பாைன ovāyppāṉai, ெப. (n.)

ஒ வாய்ப் பாைன பாரக்்க;see {}.

     [ஓ வாய் → ஒவாய் + பாைன.]

ஓவாயன்

ஓவாயன்ōvāyaṉ, ெப. (n.)

   உத ைதந்த வா ள்ள வன்; harelipped man.

     "ஓவாயன் கண்ணைறய னானா ம்" (ெநல் .269);.

ம. ஓவாயன்.

     [ஒ  + வாயன் – ஒ வாயன் → ஒவாயன்.]

ஓ

ஓ ōvi, ெப. (n.)

    த் ரம்; picture, painting.

     "ஒ நல் லார"் ( வ்.ெபரிய .2, 8, 7);.

     [ஓவம் → ஓ .]
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ஓ யகாயம்

ஓ யகாயம்ōviyakāyam, ெப.(n.)

    ; tiger, lit, picturesque body.

     "ஆ  ெச த்தன ேரா ய காயத் ைன யம்மா" (வரத.பாகவத.காரிந் .28);.

     [ஓ யம் + காயம். காயம் = உடம் .]

ஓ ய ல்

ஓ ய ல்ōviyanūl, ெப. (n.)

    த் ர ல் (மணி.2,31);; treatisé on painting.

     [ஓ யம் +  ல்.]

ஓ யப்ேபச்

 
 ஓ யப்ேபச் ōviyappēccu, ெப. (n.)

   இனிய ேபச் ; sweet speech.

     [ஓ யம் + ேபச் .]

ஓ யம்

ஓ யம்ōviyam,    ெப.(n) 1  த் ரம்; picture, portrait.

     "கண்கவ ேரா யங் கண் " (மணி. 3.131);.

   2.  த்  ரதெ்தா ல்; art of painting.

     "ஓ யத் ைற ைகேபாய ெவா வைன" (ைநடத.அன்னத்ைதக்கண்.6);.

   3. அழ , ஓ யமான ேபச் ; beauty, fineness, elegance in speech.

   4. ப மம்; statue, pupper. (W.);.

ம. ஒ யம்.

     [ஓ – ஒ யம். ( தா.218);.]

ஓ யன்

ஓ யன்ōviyaṉ, ெப. (n.)

   1.  த் ரெம ேவான்; painter.

     "ஓ ய ள்ளத் ள்ளிய  யப்ேபான்" (மணி.5,7);.

   2. ப மம் ெசய்பவன் ( ன்.);; sculptor who fashions images of idols.

ம. ஒ யர.்

     [ஓ யம் → ஓ யன்.]
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ஓ

ஓ 1ōvu, ெப. (n.)

   கத ; door. (ஆ.அக.);.

     [ஓ – ஓ . ஓ  = நீக் ,  ற.]

 ஓ 3ōvudal,    7.ெச. . . (v.i.)

   1. நீங் தல்; to remove. separate.

     "மலங்க ெளல்லா ேமா ன ேபா " ( . .4.37);.

   2.  தல்; to cease, terminate, become extinct.

     " ப்  ேடா ற் " (ஈ .2,9,1);.

   5. ெச. ன் றா . (v.t.);

   நீக் தல்; to shun, avoid, give up.

     "ஓ ஒதல் ேவண் ம்" ( றள்.653);.

ம. ஓ க.

     [ஒ  → ஓ . இனி, ஓ -தல் ஓ-தல் எனத ்தனிெந  தலா ம் ைனய யா ம்.]

 ஓ 4ōvu, ெப.(n.)

   ஒ ைக; separation, removal, cessation.

     "ஒ ல்ெசல்வ ம்" (கந்த . க் ர ப.46);.

ஒ

ஒ 2 ovu, ெப. (n.)

    த் ரம்; painting, picture.

     "ஒ றழ் ெந ஞ் வர"் (ப ற் ப்.68.17);.

     [ஒவ்  → ஒ .]

ஓெவன்றெவளி

 
 ஓெவன்றெவளிōveṉṟaveḷi, ெப. (n.)

   பரந்த இடம் (யாழ்ப்.);; broad, open space.

     [ஒ + என்ற + ெவளி.]

ஓெவனல்

ஓெவனல்1ōveṉal, ெப. (n.)

   ஒெரா க் ப் ; sounding {}.

     "ஓெவன ைவயகத் ேதாைசேபா யரந்்தேத" ( வக.1843);.

     [ஓ + எனல்.]

 ஓெவனல்2ōveṉal, ெப. (n.)

    இ ட்டாதற் ப் ; signifying absolute darkness. இ ள் ஓெவன் ந்த  (இராட.்);.

     [ஓ + எனல். 'ஓ' – அசச்க் ப் . இங்  இ டை்டக் த்த .]

ஓள்-தல்

ஓள்-தல்ōḷtal,    15.ெச. . . (v.i.)

   ஆ ம் ெபண் ம் தல், கல தல்,  ணரத்ல்; to copulate.

க. ஒள்,

     [ஒல் → ஓல் → ஓள்.]
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ஓளி

ஓளி1ōḷi, ெப. (n.)

   1 ஒ ங் ; continuous line, row.

     "மாளிைகேயாளி" (கம்பரா. .22);.

   2. யாைனக்  டம் ( ங்.);; elephant stall.

   3. மணமக க் த்தரப்ப ம் ரவ்ரிைச; matrimonial gift given to the bride.

க. ஒளி.

     [ஒல் → ஓல் → ஓளி.]

 ஓளி2ōḷi, ெப. (n.)

   யாைன நீ ண் டம்; place where elephants drink water.

     "பரைவேயாளி வாேள   படநடா " (தக்கயாகப்.108);.

க. ஒளி.

     [ஓளி2 – ஓளி1]

ஓனம்

ஓனம்ōṉam,    இைட. (part.) எ த் ன்சாரிைய (ெதால். எ த் .134, உைர.); euphonic particle added by chi-ldren 
after sounding the long letters.

     [ஏனம் → ஆனம் → ஒனம்.]

ஓனாய்

 
 ஓனாய்ōṉāy, ெப. (n.)

ஓநாய் பாரக்்க;see {}.

ஒள

ஒள1 oḷa,    த ழ் வண்ணமாைல ல் பன்னிரண்டாம் உ ெர த்தா ய அைரயங்காப்  இதழ் யா 
ன் னண்ணச ்ெச க் ட் ர ்ெந ல்;   12th letter and vowel of the Tamil alphabet, the half-close back tense 

unrounded compound vowel.

     [அ + உ = (அஉ); - ஒள.]

பழங்காலத் த ழ் ெந ங்கணக் ல் இ ல் தனி ெந லா ற் . அம் ைறப்ப  அகரஉகரம் 
ஒளகாரமா ற் . ஒள பழங்காலத் ல் அஉ என்ேற எ தப்பட்ட . ஒளகாரத் ற்  அைடயாளக் 

டாக ஒகரத் ன் அ ல் எ தப்ப ம் ளகர வரிவ வம் பா  உயரம் உைடயதாகச ்  ப த்  
(ஒள); எ த ேவண் ம் என்ப  மர . சம உயர எ த் களாக எ னால் ஒளைவயாைர ஒ - ளைவயார ்
(olavaiyar); எனப் ற ெமா யாளர ்ப க்க ேநரி ம்.

 ஒள2 oḷa, ெப. (n.)

    ைரந்ேதா ம் வளரப்்  லங்  கைள 'நில்' என் ம் நி த்தற் ப்  ஏவல் ைன; expression to halt 
the cattle and other running animals.

     [அவ் → அ  → அ  = ெக தல். த த்தல். அ  → ஒள.]

கட்ட ழ்ந்  ஓ ம் மாடை்ட 'ஒள'ஒள' என்   நி த் வ  ெகாங்  நாட்  வழக் .

 ஒள3 oḷa, ெப. (n.)

   தார ைச ென த்  ( வா.);;     [அஉ → ஒள இ மாத் ைர ெந ல்.]

ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஒள என்பன ச, ரி, க, ம, ப, த, நி என்பனவற் க்  நிகரான ஏ ைசப் 
பண்ெணா களாகக் ( ரம்); க தப்பட்டன. ஈற்  ஒளகாரம் தாரத் ன் அைடயாள எ த்தா ற் .

 ஒள4 oḷa, ெப. (n.)
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ஒளகம்

ஒளகம் oḷagam, ெப. (n.)

   நி த்தம், இைடப்பா  ( லப்.14.156, உைர.);; repetition by a chorus of the leader's song in a dancing peformance. 
(ெச.அக.);.

     [ஒ கா. ஔ - இைட நி த்தற் ப்  இைடசெ்சால். ஒளகம் - நி த்  ண் ம் ெதாடங் வ .]

ஒளகாரக் க்கம்

ஒளகாரக் க்கம் oḷakārakkuṟukkam, ெப. (n.)

   தன் மாத் ைர ற் ய ஒளகாரம் (நன்.95);; shortened 'au' as in ெமௗவல், one of ten {}. (ெச.அக.);.

     [ஒள + காரம் +  க்கம்.]

ெசய் ளில் இடத் ற்ேகற்பத ்தன்னள ல் ங்கா  ப க்கப ப ம் ஒளகாரம். இ  மாத் ைர 
யள னின் ம் 11/2 மாத் ைர யாகக் ைறந்ெதா க் ம்.

ஒள

__,

ெப. (n.);

   இைடப்பாட் க் த் ; danseuse. (ஆ.அக.);.

     [ஒளகம் → ஒள .]

ஒளசரம்

 
 ஒளசரம் oḷasaram, ெப. (n.)

   இ ம் க்கல்; iron stone. (சா.அக.);.

     [ஒள + சரம். ஒள = த த்தல், தாங் தல்.]

ஒளடதம்

 
 ஒளடதம் oḷaḍadam, ெப. (n.)

ஒளதம்பாரக்்க;see audam.

     [ஒள = நி த் தல், நீங் தல், ஒளதம் = ேநாய் நீக் ம் ம ந் . ஔதம் வடெமா ல் ஒளஷதம் 
எனத் ரிந்த .]

ஒளடத ப்

 
 ஒளடத ப்  oḷaḍadamuṟippu, ெப. (n.)

ஒளத ப்  பாரக்்க;see {}.

ஒளடதவா

 
 ஒளடதவா  oḷaḍadavādi, ெப. (n.)

    ைக ந்  உ ர ்ேதன் யெதன்  ேவான் (யாழ்.அக.);; one who holds that life was created out 
of herbs. (ெச.அக.);.

ஒளட

 
 ஒளட  oḷaḍadi, ெப. (n.)

   ெச ,  ண் , காய்கள்; plants, herbs and vegetables. (சா.அக.);.
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ஒளடவப்பண்

 
 ஒளடவப்பண் oḷaḍavappaṇ, ெப. (n.)

   ஐந்  இைச ( ரம்); மட் ம் பயன்ப த் ம் பண் (இராகம்);; musical mode which moves up and down within fine 
notes of the scale;

 pentatonis. (ெச.அக.);.

     [ஐ (ஐந் ); → ஐவம் → ஒளவம் → ஒளதம் → ஒளடம் → ஒளடவம் (ஐந் வைக); + பண்.]

ஒளடவம்

ஒளடவம் oḷaḍavam, ெப. (n.)

ஒளடவராகம் ( லப். 13,106,உைர.); பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

     [ஒள → ஒளடவம் = தாரத் ல் ெதாடங் ம் ெப ம்பாைலப்பண் அல்லாத பாைலப் பண்க ள் 
ஒன் .]

ஒளடவராகம்

 
 ஒளடவராகம் oḷaḍavarākam, ெப. (n.)

ஒளடவப்பண் பாரக்்க;see {}.

ஒள ம்பரம்

 
 ஒள ம்பரம் oḷaḍumbaram, ெப. (n.)

அ ம்பரம் பாரக்்க, see avudumparam.

     [அவ்  → அ  +  ம்பரம் – அ ம்பரம் → உ ம்பரம் – ஒள ம்பரம்.  ம்பரம் = ெசந்நிறம். 
அ ம்பரம் = ெசந்நிறம் ெபா ந் ய தா ரம்.]

ஒளதக் 

 
 ஒளதக்  oḷadakāṟu, ெப. (n.)

    ைக அல்ல  ம ந் ச ்சரக் களின் தன்ைம; nature of drugs or other medicines. (சா.அக.);.

ஒளதகம்

ஒளதகம் audagam, ெப. (n.)

   1. நீராளமான உண  (உதகம்);; liquid diet. 2 நீலமணி;

 blue diamond.  (ஆ.அக.);.

     [

   1. உதகம் → ஒளதகம் = நீராளமான உண , கஞ் .

   2. நீரின் நிறமா ய நீலமணிக்கல்.]

ஒளதம்

ஒளதம் oḷadam, ெப. (n.)

ம ந்  ( லப்.14.170,அ ம்.); medicine, medicament, drug, antidote.

     [அவ்  - (அ ); → ஒள தல் = ெக த்தல், நீக் தல். ஒள = நி த் தல், த த்தல், நீக் தல், 
ணப்ப த் தல் ஒள → ஒளதம் = ேநாய் நீக் ம் ம ந் . ஒளதம் வட ெமா ல் ஒளஷதம் 

எனத் ரிந்த .]

ஒளத ப்

 
 ஒளத ப்  oḷadamuṟippu, ெப. (n.)

   ம ந்  ேவகங் கைள த்தல்; neutralising the action of drugs. (சா.அக.);.

     [ஒளதம் +  ப் .]

ஒள -த்தல்

ஒள -த்தல் oḷavittal,    4.ெச. . . (v.i.)

அவ் -த்தல் பாரக்்க;see avvi. (ெச.அக.);.

     [அவ் -த்தல் → ஒள -த்தல்.]
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ஒள யம்

ஒள யம் oḷaviyam, ெப. (n.)

   மனக்ேகாட்டம், ெபா றாைம, ஏய்ப் ; evil bent of mind, envy, depravity, deceit. (ெச.அக.);.

     [அவ் யம் → ஒள யம் (த.வ.110);.]

ஒள -தல்

ஒள -தல் oḷavudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   1. வாயாற்பற் தல்; to grasp, seize, take hold of, with the mouth. கன்  ல்ைல ெயள த் ன் ற .

   2. அ ந் ெய த்தல்: to graze; to rub off, as the skin, to burn, scald so as to excoriate. (ெச.அக.);.

     [அவ்  → வவ்  → ஒள .]

ஒளைவ

ஒளைவ oḷavai, ெப. (n.)

   1. அவ்ைவ பாரக்்க;see avvai. mother, matron, old woman.

   2. ஆரியாங்கைன; female ascetic, especially used of the Jaina sect.

     " ந்தைல ெயளைவ மாரக்டாம் பணி லர ்ப த்தனர"் ( வக.2637);.

   3. ஒளைவயார ்பாரக்்க;see {}.

க., ெத. அவ்வ.

     [அம்ைம → அவ்ைவ → ஒளைவ (த.வ.110);.]

ஒளைவ ேநான்

 
 ஒளைவ ேநான்  oḷavainōṉpu, ெப. (n.)

   ெசவ்வாய் ேநான் ; secret ceremony performed by some {} women twice a year on a Tuesday, at midnight, when no 
males, even babes in arms;

 are allowed to be present (ெச. அக.);

     [ஒளைவ + ேநான் .]

ஒளைவயார்

 
 ஒளைவயார ்oḷavaiyār, ெப. (n.)

   பைழய ெபண் லவ  ெளா வர ்( றநா.);; name of a famous poetess, author of many verses found in ancient 
classics and to whom are ascribed some later popular minor moral works also. (ெச. அக.);.

     [ஒளைவ + ஆர.் ஆர ்= உயர் ப்பன்ைம . ஈண்  ம ப் ர  த்த .]

ஒளைவேயா

ஒளைவேயா oḷavaiyō, இைட. (int.)

   அம்ைமேயா; aas! expressing pity.

     "ஒளைவேய ெவன்  ேபாக" ( வக. 1271); (ெச.அக.);.

     [ஒளைவ + ஒ. 'ஓ'  யப் க் ப்  இைடசெ்சால்.]
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ஃ

ஃ k,    ஆய்தெவ த் ;   13 - ஆவ  எ த் ;   13th letter of the Tamil alphabet occurring only after a short initial letter 
and before a hard consonant as அஃகம் and pronounced sometimes as a vowel and sometimes as a consonant (ெச.அக.).

ம வ. ஆய்தம், அஃேகனம் ப்பாற் ள்ளி, தனிநிைல.

     [ ணரெ்மா ல் ய,வ,ல,ள ெமய் ற் த் ரி .]

ஓெர த் ன் ஒ ப் ,  தெல த் கள் ப்ப ம் இல்லாத ெதா  ேவ பாட்  ஒ ப் த் 
ரிபாவ  சாரெ்ப த்  ற் ய கரம் ற் ய கரம் ஆய்தம் எ ம் ன் ம் இத் றத் ன.

ய்,வ்,ல்,ள் ஈற் செ்சாற்கள் வல் ன வ ெமா ெயா  ண ம்ேபா  ெப ம் ேவ பாட்  
ஒ ப் த் ரிேப ஆய்தமா ம். கல் +   – கஃ ,  ள் +   –  ஃ . அவ் + க ய - அஃக ய, ெவய் +   
- ெவஃ . ஆய்தம் இைட ன எ த் க்களில் ஒ ப் த் ரிபா ம் இைட ன எ த் கள் ேபான்  
ெமா றாக ல்ைல.  ற் ய கரம் ஒன்ேற ெமா  றா ற .

ஆய்தெவ த்  ெமா த ம் ெமா ம் ஆகாைம ன் தெல த் க ள் 
ஒன்றாகசே்சர ல்ைல. ெமா ைட உ ெரா த் ரியான ற் ய கரம் ற் ய கரம் ேபான் றைவ 
ெமய்ெயா  ணரந்்  உ ரெ்மய்யா ன்றன. ஆ ன் ஆய்தம் ெமய்ேயா  ணராமல் 

ணரெ்மா ைட ெமய் ன் ரிபா ய ெதா  ெமய்யாகேவ நிற்ற ன் ள்ளி ன் (ெமய் ன்); 
தன்ைம ைடயதா ற் . ெமா ைடத ்ேதான் ம் ய ஒ ப்ேப சாரெ்ப த்தாகக் 
ெகாள்ளப்ப த ன் இ  சாரெ்ப த்தா ற் .  ற் கரம் உகரத் ன் ெமல்ேலாைசயாதல்ேபால் இ  
ககரத் ன் ந ேபாைச யாத ன், தன்ைமயால் ெமய்ெய த்ைத ஒத் ந்தா ம் உ ேர  
உ ரெ்மய்யாக இடந்தராைம ம் உ ரளெபைட ேபான்  அளெப த்த ன் ெசய்ைகயால் 
உ ெர த்ைத ஒத்  க் ற . எனேவ ைமயாக உ ெர த் ம் ஆகாமல் ெமய்ெய த் ம் 
ஆகாமல் இைடநிற்ற ன் தன்ைம ம் ெசய் ைக ம் ேநாக் த் த ழ் வண்ணமாைல ல் உ ெர த்  
வரிைச ன் ன் ம் ெமய்ெய த்  வரிைச ன் ன் ம் ைவக்கப்பட்ட .

உ ெர த்ைத ம் ெமய்ெய த்ைத ம் அ த் வ ம் வல்  னெமய், நகம், நங்ைக என்றாற்ேபான்  
ந ேபாைச ைடய தா ம். அ ேபான்  ஆய்த ம் அ த் வ ம் வல் ன ெமய்ைய 
ந ேபாைச ைடயதாக் ம். வல்ெல த்  ெமல்ெல த்  உ ெர த்  ஆ ய த் றப்பாங் ம் 
உடெ்காண் த் த ன் ப்பாற் ள்ளி எனப்பட்ட .  தெல த் ன் வைகைம ள் எந்த இனத் ம் 
ேசராததால் தனிநிைல எனப்பட்ட . சாரெ்ப த் களில் ற் ய கரம் ற் ய கரங்க க் த் 
தனிவரிவ வம் இல்ைல. ஏெனனில் அவற் ன் றப் ட ம் மாற ல்ைல. ஒ ப்பண்  மட் ம் 

க

க1 ka, ெப(n.)

   வல் ன உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of  க்+அ, secondary vowel consonantal symbol ka.

 க2 ka, ெப(n.)

ககரம் ெமய் ன்னாக ம், உ ர் ன்னாக ம் ஒ க்கப்ப ம், மாத் ைரயள ல் ெமய் ன் ஒ ப் க் 
கரந்  உ ரின் ஒ ப்பளேவ ஒ ப்பளவாய், ஒ  மாத் ைரக் லாய் ஒ ப்ப  மர . நீரில் கைரந்த 
உப்ைபப்ேபால ஒன் ல்ஒன்  கைர ம் என்பதாம். நீர ் ைவைய ம், உப்  ப வ ைவ ம் 
இழப்பைதப் ேபாலக் ககரெமய் தன் ஒ ப்பளைவ ம், அகரஉ ர ்தன் வரிவ வத்ைத ம் 
இழத்தலா ம், ஒ ப்பள னாேல மட் ம் ஒெர த் த் தன்ைனப் லப்ப த் க் ெகாள்வதா ம், 
அவ்வா  ஒ ப்பளைவப் லப்ப த் க்ெகாள் ம் உ ெர த்ைத ன்னிைலப் ப த்  
உ ரெ்மய்ெய த்  என இலக்கண வல்லார ்  இட்டனர ்என்க. ெமய் ெர த்  என 
வழங்காத ம் இதன்ெபா ட்ேட எனலாம்.

 க3 ka, ெப(n.)

   ஒன்ெறன் ம் எண்ணின் ; sign in Tamil numerals indicative of figure one.

ஒன்  என் ம் எண்ணின் ெசாற்ெபா ளா ய ஒன் த்தல், ஒன்றாகக் கட்டப்பட்  அல்ல  டத் ல் 
ெபய்யப்பட்  இ க் ம் நிைலைய உணரத்் ம் பட எ த் ன் பண்ைடய எ த்  வ வம். ககரப் 
படெவ த் ன் வரலாற்  வ வந்த ககர எ த்  வ வங்க ம், ஒன்  எ ம் எண்ைணக் 

ப்பனவா ன. எண் கள் பாரக்்க see en kufo-yoidugal.

 க4 ka, ெப(n.)

   ஏ ைசக் க ள் ன்றாவதா ய 'ைகக் ைள' ன்(காந்தாரம்); எ த் ; symbol representing the 
third note of the gamut.

கஃகான்

 
 கஃகான் kaḵkāṉ, ெப(n.)

   ககரெவ த் ; the letter 'ka'.
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கஃ

கஃ  kaḵcu, ெப(n.)

   காற்பலம் ெகாண்ட நிைறயள ; a measure of 1/4 palam.

     "ெதா ப்  கஃசா வணக் ன்" ( றள்,1037);. சரக்்கைர இ ப ன் பல ம் - கண்டசரக்்கைர 
க்கஃகம் (S.I.I.ii.i2 (கல்.அக.);

க. கஃ

   5 மஞ்சா  - ஒ  கழஞ்

   2 கழஞ்  - ஒ  கஃ

   4 கஃ  - ஒ  பலம் (ஒ  ெதா ); (கணக்க );

கஃெறனல்

கஃெறனல் kaḵṟeṉal, ெப.(n.)

   க த் ள்ளைம காட் ம் ப் ; an expression signifying blackness.

     'கஃெறன் ங் கல்லதர ்அத்தம்' (ெதால், எ த் .40, நச.்உைர);.

     [கல் → கஃ  = க ைம, க ைமக் ப் . கஃ  + எனல் கல் = க ைம இ ள் (வடெமா.வ-110);]

கக்கக்

 
 கக்கக்  kakkakkuḻi, ெப(n.)

   ைக ம் ேதா ம் இைண டத் க் ழ்ப்ப ல் அைமந்த ; armpit.

ம. கக்ழ , க. கங் , கங் , க ங் ழ், ெகாங்கழ் ெகாங்க , ெகாங் ழ்,  . கங் ள ெத. 
ெகளங்  பர.் கவ்ெகார,் கவ்ெகாட ்பட. கக் வ,

க்

க் k, ெப(n.)

   த ழ் ெந ங்கணக் ல் அ யண்ண எ தெ்தா ப்  வல் ன தல் ெமய்ெய த் ; the first consonant of 
the Tamil alphabet;

 velar, voiceless stop.

உ ெரா  ணராத தனித்தனி ெமய்ெய த் கள்,  றத்ேத ஒைச லப்பட ஒ த்தற்கரியனவாத ன், 
உ ேரா  ணரந்்  க,ங,ச,ஞ என அவற்ைற உ ரெ்மய்களாக எ வ ம், ஒ வ ம் மரபா ற் . 
தனித்  ஒ க்க ேநரின் ன்னால் இகரம் ேசரத்்  'இக்' (இகரம் எ தப்ப வ ல்ைல); என ஒ ப்ப  
மர  தனி ெமய்ெய த் களாக (open syllable); இைவ எ தப்ப வ  தெல த் களின் வைரயைற 
ேநாக்கம் க ய . த ன் பண்ைடய ெந ங்கணக்  ைற அைசெய த்  (closed syllable); அல்ல  

டெ்ட த்  வைகைமையச ்சாரந்்த . ஆதலால் ெந ங்கணக்  ப ற் ய த லக்கண ஆ ரியர ்
தம் மாணாக்கரக்்  உ ரெ்மய் எ த் கைள அைசெய த் களாகப் ப ற்  வந் ள்ளனர.்

இத்த  த லக்கண மர ன் தாக்கம் வட லெமா களில் ந்ததால் 'கலம்' என் ம் ெசால்ைலக் 
'கலம' என உ ரெ்மய்யாக எ  ேவண் டத் ல் ேவண் ய எ த்ைத ெமய்ெய த்தாகப் (கலம-
கலம்); ப க் ம் இயல்ைப அவரக்ள் வளரத்் க்ெகாண்டனர.்

இத்த  ழப்பம் ஏற்படாமல் த ரக்்க நம் ன்ேனார ் ன் ணரந்்  த ழ் ெந ங்கணக்ைகத் 
ெதளி ம்,  ட்ப ம் வாய்ந்ததாக ஆக் ம் ெபா ட்  உ ரெ்மய் வாய்பாட்  நிர ன் ஈற் ல் 

ள்ளிெபற்ற ெமய்ெய த் கைள இடம்ெபறச ்ெசய் ள்ளனர.் இதன் ேநாக்கம் ள்ளிெபற்ற 
ெமய்ெய த் கள் ெமா  த ல் வாரா என்பைத ம், வல் ன ெமய் ெய த் கள் ள்ளி ெபற்ற 
வ ல் ெசால் றாக நில்லா என்பைத ம் ெதளி ப த் வதற்ேக எனலாம்.

   இைடக்காலத் ல் ஒைலச ் வ களில் ெமய்ெய த் கள் ள்ளி ல்லாமல் எ தப்பட்டன;   எனி ம் 
ள்ளிகைள உய்த் ணரந்்  ெகாண்  எளி ல் ப த்தனர.் இ  த ன் ெதான்மரபன் ;சமணத் 

தாக்கத்தால் ஊடா ய த்தாக்கம்.  ற் ய கரம் டப் ள்ளிெப வைதத் ெதளிவாக வைரய த்த 
மர லக்கண வல்லார ்உ ரெ்மய்க் ம், ெமய்க் ம் ேவ பா  காட்டா  இரார ்என்ப  ஒ தைல.

     "ெமய்  ெறல்லாம் ள்ளிெயா  நிைலயல்" என் ம் ெதால்காப் ய ற்பாேவ இக் க த்ைத 
வ த் ம்.

கக்கக்ெகனல்

கக்கக்ெகனல் kakkakkeṉal, ெப.(n.)

   1. ேகா கள்,  ஞ் கைள அைழக் ம் ஒ க் ப் . ( ன்.);; onom. expression of clucking, as fowls.

   2.  ரித்தற் ப் ; onom. expression meaning laughter, 'கக்கக்ெகன்ேறேத நைகப்பார"் (பாஞ்சபா.II.53);.
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கக்கக் ெகா -த்தல்

கக்கக் ெகா -த்தல் kakkakkoḍuttal,    4 ெச ன்றா v.t)

   1. உணைவ த ஞ்  ட் தல் ( ன்);; to pamper, feed to surfeit, used in reproach.

   2. உடெ்காண்ட ெபா ைளக் கக்  ெவளிப்ப த்த மாற் ப்ெபா ைளப் கட் தல்; to seed to stimulate 
vomiting.

கக்கசம்

கக்கசம் kakkasam, ெப.(n.)

   1. கைளப்  wearness.

   2. க ைம; hardness.

   3. வ ட்ட உண்ப , ேவகமாக ஒ வ  ேபான்றவற்றால் ஏற்ப ம் ச் த் ணறல் (க நா);; trouble 
(heavy breathing, etc.); arising from an overloaded stomach or resulting from running fast.

க. கக்கச

     [க ம் கட்டம் - க ங்கட்டம் - கக்கட்டம் - கக்கத்தம் - கக்கசச்ம் - கக்கசம் -   வ த்தம் (ெகா.வ);. 
த.கக்கத்தம்→ Skt. karkasa.]

கக்கட்டம்

கக்கட்டம் kakkaṭṭam, ெப(n.)

   உரத்த ரற் ரிப் ; onom. expression signifying laugh.

     [கக்கக் கக்க (ஒ க் ப்ப க் );,கக்கட்டம் = உரத்த ரற் ரிப் ;

 kakk, kakh, kakkh, khakkh என வடெசான் தனிைல நால்வ ல் உள .]

   மா. . அகர த ல் இச ் றப் ப் ெபா ள் க்கப்ெபற ல்ைல;ெசன்ைன அகர த ல்தான் 
க்கப்பட் ள்ள . (வ.ெமா.வ-101);.

த.கக்கட்டம் - Skt. kakkhata.

கக்கட்ட -தல்

கக்கட்ட -தல் kakkaḍḍamiḍudal,    20 ெச. . .(v.i)

ைர கைனப்ப ேபால் இைட ட் ச ் ரித்தல் onom.

 expression meaning to laugh loudly, as horse-neigh.

கந்தன் கக்கட்ட ட் ச ் ரித்தான் (யாழ்ப்);.

     [ெகக்க  → ெகக்கட்ட  → கக்கட்ட ]

கக்க

 
 கக்க  kakkaḍi, ெப.(n.)

    த்  நாம ப; wrinkle leaved evening mallow.

     [கள்+க . கள் = ெந க்கம்,  க்கம்]

கக்கைட

 
 கக்கைட kakkaḍai, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் த் வாள்; a kind of dagger. s

ம. கக்கட, க. கக்கெட, கரக்ெட Skt. karkaša.

     [ைக க  -ைகக்க  - ைகக்கைட.க தல் = ெவட் தல். கள் → க  → க  = ெவட் , ெவட் ம் க , 
த் ம் க . ைக =  ய ைகக்க  =  த் வாள்]

கக்கதண்டம்

 
 கக்கதண்டம் kakkadaṇṭam, ெப.(n.)

   அக் ளில் இ க்  நடக் ங் க ; crutch.

ந்த கால் சரியா ம்வைர கக்க தண்டம் ைவத் க் ெகாள் (உ.வ);.

     [அக் ள் → கக் ள்→கக்கம்+தண்டம், தண்டம்= ேகால், தண்  – தண்டம்]

த.கக்கம்→Skt.kaksa.
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கக்கப்பாளம்

 
 கக்கப்பாளம் kakkappāḷam, ெப(n.)

    ற கள் கக்கத் க் ங் கலம் அல்ல  டை்ட ( ன்.);; vessel or bag carried under the am by ascetics.

     [கக்கம் + பாளம் பள்ளம் → பாளம் = உட் வான ஏனம் ஒ.ேநா. தாம்பாளம் கக்கம் = அக் ள்]

இரப்ேபார ்அக் ளில் இ க்  எ த் செ்சல் ம் உண்கலமா ய ேவாடை்டேய இச ்ெசால் த்த . 
இதைன மண்ைடேயா  எனப் ெபா ள்ெகாள்வ  ெபா ந்தா .

கக்கப்ைப

 
 கக்கப்ைப kakkappai, ெப.(n.)

    ற கள் அக் ளில் ெகாண்  ெசல் ம் டை்ட, ைப; bag carried under the arm by ascetics and mendiCantS.

     [கக்கம் ைப கக்கம் = அக் ள் த ல் அக் ளில் இ க்  எ த் ச ்ெசல் ம் டை்ட அல்ல  
ைபையக் த் ,  ன்னரத்் ேதாளில் ெதாங்க ட் க் ெகாள் ம் ைபையக் த்த .]

கக்கப்ெபாட்டணம்

 
 கக்கப்ெபாட்டணம் kakkappoṭṭaṇam, ெப.(n.)

   கக்கத் ல் இ க் ய ணி டை்ட ( ன்.);; bundle of cloth carried under the arm.

     [கக்கம் + ெபட்டணம் கக்கம் = அக் ள் ெபாக்கணம் → ெபாட்டணம்)

கக்க க்கெவனல்

கக்க க்கெவனல் kakkabikkaveṉal, ெப.(n.)

   1. மனக் ழப்பத்தால் த்தற் ப் :

 blinking in confusion.

   2. உள தற் ப் ; blabbering or talking incoherently.

     [கக்க க்க (ஒ க் ப் ); + எனல்]

கக் ம்

கக் ம் kakkim, ெப(n.)

   1 அக் ள், க க் ; armpit, axilla.

     "கட் ச ் ட் த்தங் கக்கத் ல் ைவப்பர"் (பட் னத்.  ப்பா. ெபா ,30);.

   2. மைற டம்; lurking place.

   3. இ ப் ; waist.

ழந்ைதையக் கக்கத் ல் ைவத் க்ெகாள் (உ.வ.);.

ம வ. க க்கட் , கம் க்கட் , கம்மங் , க க் .

   ம. கக்ழம்;க. கங் , கங் ள், க ங் ள், ெத. சங்க ெகளங்  . கங் ள பட கக் வ . கக

     [அக் ள்_கக் ள் → கக்கம் → Skt, kaksa)

கக்கம் என் ம் த ழ்செ்சால்ேல வடெமா ல் க  ஆ ற்  கஷ் (ேதய்);, கச(்ஒ  என்பனவற்ைற 
வடவர ் லமாகக் காட் வ  ெபா ந்தா  மைற டம் என் ம் ெபா ளில் இ க்  ேவதத் ம், 
அக் ள் என் ம் ெபா ளில் அதரவ்ன

ேவதத் ம் ௯ஷ என் ம் ெசால் ஆளப்ெபற் ப்பதாக மா. .அகர த  ம் (வ.ெமா.வ-102);. 
ேமைலயாரிய ெமா களில் இச ்ெசான் லம் இன்ைமயால் வடெமா ல் லம் காட் வ  ம் 
ெபா ந்தா .
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கக்கம்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

கக்கர்

 
 கக்கர ்kakkar, ெப(n.)

   ஒ  ற் ரத்் ெதய்வம்; name of a village deity (ம ைர);.

     [கா = காத்தல். கா → காக்கள் → காக்கர ்→ கக்கர.்]

கக்கரி,

 
 கக்கரி, kakkari, ெப.(n.)

    ள்ெவள்ளரி ( டா);; kakri-melon.

   ம.கக்கரி, கக் ரி; Pkt. kakkợia;

 Ori. kākuri;

 H. kakrỉ, Guj. kăkợỉ, Nep. kăkri, Sinh. kăkira Skt. karkafi.

     [கள் =  ள். கள் +   - கட்  → கக்  =  ள். கக்  + ெவள்ளி - கக் ெவள்ளி → கக்கரி ெவள் அளி. 
ெவள்ளரி = ெவண்ைமயான த் கைளக் ெகாண்ட காய்]

கக்கரிகம்

 
 கக்கரிகம் gaggarigam, ெப.(n.)

கக்கரி பாரக்்க; See kakkari.

     [கக்கரி → கக்கரிகம்]

கக்கரி க்கரி

 
 கக்கரி க்கரி kakkaribikkari, ெப.(n.)

   ெதளி ன் ப் ேப தற் ப் ; onom.expression signifying wishy-wishy talk.

க. கக்கா க்கரி, ெத. கக்கரி க்கரி

     [கக்கரி க்கரி - கக்கரி க்கரி (எ ைக மர ைணச ்ெசால்);]
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கக்கரிெயண்ெண
ய்

 
 கக்கரிெயண்ெணய் kakkariyeṇīey, ெப(n.)

    ள்ெவள்ளரி ைத னின்  எ க்கப்ப ம் எண்ெணய்; oil extracted from kakkari-melon Seeds.

ம. கக்கரிெயண்ண

     [கக்கரி +எண்ெணய். கக்கரி =  ள்ெவள்ளரி]

கக்கைர

 
 கக்கைர kakkarai, ெப.(n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Thanjavur district.

     [ைக -  ைம, ைக+கைர_ைகக்கைர → கக்கைர ய கைர.]

கக்கைரமண்

 
 கக்கைரமண் kakkaraimaṇ, ெப.(n.)

   மண்தளக் ைரகளின் ேமற்றளத் ல் பரப் ம் மண்வைக (ம ைர);; a soil used for terrace floor of mudroofed 
buildings.

     [களிக்கல் → கக்கல் → கக்கைர (மணல் கலந்த களிமண்);+ மண்]

கக்கல்

கக்கல்1 kakkal, ெப(n.)

   1. வாயாெல க்ைக ( ங்);; vomiting.

   2. கக் ய ெபா ள்; vomit, anything cast out, as from the mouth.

ம. கக்கல், ெத. கக்  க. கக்  கழ்க்  . கக்வ ேகாத. கக்  ட. கக்

     [கக்  → கக்கல். கக்  = வாயால் எ க் ம்ேபா  ஏற்ப ம் ஒ  ப்பால் அைமந்த ைனசெ்சால்.]

 கக்கல்2 kakkal, ெப.(n.)

   ெதற் ப்ேப ேவார ்இைட ல் எ ப் ம் ஒ க் ப் ; stammering.

ம. கக்கல்

     [கக்  → கக்கல். கக்  அல்ல  கக்கக்  ஒ க்கத் தைடயாக ள்ள எ த் க க்  ன் எ ப் ம் 
ஒ க் ப் .)

 கக்கல்3 kakkal, ெதா.ெப.(vbl.n.)

   1. கழன்  ெவளிவ தல்); coming out of one's position.

கமைல ன்  கப்  கக் க்ெகாண்  ந் ட்ட  (உ,வ);.

   2.  தல்; stealing.

ம. கக் க பட கக்க .

     [கள் - கைளதல், நீங் தல் ெவளிவ தல்,  ல தல், கள்→கக்  → கக்கல். அல்' (ெதா.ெபா );

கக்கல்கைரசல்

கக்கல்கைரசல் kakkalkaraisal, ெப.(n.)

   1 கலங்கல் நீர;் muddy water, as that which flows at the beginning of a flood in a river.

   3ஆற் ெவள்ளம் கக்க ங் கைரச மாய் ஓ ற . (உ.வ.);

   2. நீத்த மலம்; liquidy excrement.

     [கக்கல் + கைரசல்.]
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கக்கல்க சச்ல்

 
 கக்கல்க சச்ல் kakkalkaḻiccal, ெப.(n.)

   வாயாெல த்த ம் வ ற் ப்ேபாக் ம்; vomitting and diarrhoea.

     [கக்கல் க சச்ல், கக்கல் = வாயாெல த்தல் க சச்ல் = வ ற் ப்ேபாக் ]

கக்கலாத்

 
 கக்கலாத்  kakkalāttu, ெப.(n.)

   கரப்பான் ச் ; Cockroach.

     [க க்கல் → கக்கல். கக்கல் = கரிய . அந்  ஆந்  → ஆத்  கக்கல் + ஆத் ]

கக்க ம் க்க
மாய்

 
 கக்க ம் க்க மாய் kakkalumvikkalumāy,  . .எ.(adv)

   க ர ்ஈன்ற ம் ஈனாத மாய்; just half shooting forth, as grain in the ear of corn.

ெநல்ெலல்லாம் கக்க ம் க்க மா க் ற ( ன்.);

     [கக்க ம்+ க்க ம்+ஆய்.]

கக்கைவ-த்தல்

கக்கைவ-த்தல் kakkavaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வாயாெல க்கசெ்சய்தல்; to make vomit.

   2.கடைன ெந க்  வாங் தல்; to press hard for the discharge of a debt;

 to dumb a debtor and force him to pay.

அவன் தனக் ச ்ேசரேவண் ய பாக் ையக் கக்க ைவத்தான் (உ.வ.);.

   3.க க்கச ்ெசய் ைய ரட் ப் ெபறதல்; to extract secret information.

காவலர ்ெந க் ய ல் டன் உண்ைமையக் கக் ட்டான். (உ.வ.);.

க. கக் ,  . கக்கா னி.

     [கக்கல் ைவ. 'ைவ' ( . .);

கக்க

 
 கக்க  kakkaḻi, ெப.(n.)

    ச்  ைளயாட் ற் ப் பயன்ப ம் க ; stick used for martial art.

     [ைகக்க  → கக்க  (ெகா.வ.);. க  = ெப ம்பான்ைம ங் ற்க ]

கக்கள் ர்

கக்கள் ர ்gaiggaḻigaggaḻigovagaḻiberumbāṉmaimūṅgiṟgaḻigaggaḷḷur, ெப.(n.)

   இலால்  வட்டத் ந்த பைழய ஊர;் an old place in Lalguditaluk;

     " த்தவத் ைற ெப மாந க க்  வங் டாங் ங்கம் ெபா வந் ம் கக்கள் ர ்எ னி 
அந்காரி நாரணி ம் ஆக இ வ ம்" (ெத.இ.கல்.ெத.19:கல்.270);.

     [ஒ கா. கக்கன் + அள் ர ்→ கக்கனள் ர ்கக்கள் ர]்
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கக்கன்

கக்கன்1 kakkaṉ, ெப.(n.)

   1.ெபரியவன்; a great person.

   2.வ ைம சான்றவன்; able bodied man.

     [க க்கள் → கக்கள். க  = ெபரிய வ ைமசான்ற]

 கக்கன்2 kakkaṉ, ெப.(n.)

   1. ஆண்பாற் ெபயர;் proper name (masc.);.

   2. தைலவன்; lord, master.

     [கா → காக்கன் → கக்கன். கா - ெப ைம, ெபரியவன், தைலவன்.]

 கக்கன்3 kakkaṉ, ெப.(n.)

   கரிய நிற ைடயவன்; man of black complexion.

     [கக்  = கரிய நிறம் கக் +அன் (ஆபா.ஈ ]

 கக்கன்4 kakkaṉ, ெப.(n.)

    க் ப் ேப பவன்; a stammerer (ேசரநா.);.

ம. கக்கன்

     [கக் +அன் (ஆபா.ஈ );

கக்க ர்

 
 கக்க ர ்kakkaṉūr, ெப.(n.)

    ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in villuppuramdistrict.

     [கக்கன்+ஊர_்கக்க ர.் கக்கன் ெபயரில் அைமந்த ஊர]்

கக்கா

கக்கா kakkā, ெப.(n.)

   1. அ க்  dirt.

   2. மலம், faeces.

     [கள் +   = கக்  → கக்கா. கள் = நீங்கல், ெவளிவரல்.]

கக்காட்ேசரி

 
 கக்காட்ேசரி kakkāṭcēri, ெப.(n.)

   கன்னியாக் மரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanniya-kkumari district.

     [கல்+கா +ேசரி-கற்காட் சே்சரி→கக்காட் ர.்]

கக்கார்

 
 கக்கார ்kakkār, ெப.(n.)

    த் ப்  மாங்காய்; sweet mango (சா.அக);.

     [க  = ெபரிய , நல்ல  இனிய . க க்கல் → க க்கர ்→ க க்கார ்– கக்கார]்
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கக்காரக்ேகாட்ைட

 
 கக்காரக்ேகாடை்ட kakkārakāṭṭai, ெப.(n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a willage in Thanjavur district.

     [ைக+கைர - ைகக்கைர_→கக்கைர +ேகாடை்ட + கக்கைரக்ேகாடை்ட → கக்கராக்ேகாடை்ட கக்கைர 
பாரக்்க see kakkarai.]

கக்

 
 கக்  kakki, ெப.(n.)

   ெபண்பாற்ெபயர;் propername (feminine);.

பட. கக்  (ஆண்பாற் ெபயர)்;

     [கக்  + இ = கக் . கக்கன் (ஆபா); → கக்  (ெப.பா.);]

இ - ெபண்பால் ஈறாக வ ம்ேபா  ெபண்பாற் ெபயைர ம், பண் ப்ெபயர ்ஈறாக வ ம்ேபா  
ஆண்பாற் ெபயர ்உள்ளிட்ட அைனத்ைத ம் க் ம். இவ் வ ப்பைட ல் இஃ  ஆண்பால் ெபண்பாற் 
ெபயரக்ளாகப் ற ரா ட ெமா களி ம், ெபண்பாற் ெபயராகத் த ம் வழக் ன் ள்ள .

கக் க்ெகா -த்தல்

கக் க்ெகா -த்தல் kakkikkoḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பறைவ தன் வா ற் ெகாண்டைதத் தன் ஞ் க க்  ஊட் தல்; to feed from its own mouth, as a bird to its 
young ones.

காகம் தன் ஞ் க் க் கக் க் ெகா க் ற  (உ.வ);.

     [கக்  → கக் +ெகா ]

கக் சம்

 
 கக் சம் kakkisam, ெப.(n.)

கக்கசம் பாரக்்க: see kakkašam.

     [கக்கசம் → கக் சம்]

கக் லத்ைத

 
 கக் லத்ைத kakkulattai, ெப.(n.)

   அன் , மன ரக்கம்; love, compassion.

   க. க லெத க லாெத;   ெத. கக் ரி , கக் ர் ;ம. கக்கத.

     [கக் = ச் , இளைம, ெமன்ைம (ேசரநாட்  வழக் );. ெமன்ைமப்ெபா ள், அன் , 
இரக்கப்ெபா ள்களில் ைடெபயரந்்  கக் → கக் தல்→ கக் தம் கக் லத்ைத (இ.வ.);

கக் வாய்,

 
 கக் வாய், kakkuvāy, ெப.(n.)

கக் வான் பாரக்்க;see kakuvan.

     [கக் வான் → கக் வாய்.]

கக் வான்.

கக் வான். kakkuvāṉ, ெப.(n.)

   இ மைல ம்,  ச் ைரப்ைப ம் உண்டாக் ம் ேநாய், கக் மல் (பாலவா.1000);; whooping cough.

ம வ, கக் வாய், கக் மல்,

   க. கக் க;    ட, ேகாத, கக்கச; . கக்கா னி

     [கக்  → கக் வான்.]
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கக் ள்,

 
 கக் ள், kakkuḷ, ெப.(n.)

   அக் ள், க க் ; armpit, axilla.

க. கங் ளி, ெத. சங்க . கங்கள பட கக் வ

     [அக் ள்→கக் ள். அக் ள் பாரக்்க;see akkull]

கக் ளி-த்தல்,

கக் ளி-த்தல், kakkuḷittal,    4 ெச. . (V.i)

   அக் ளில் ர ட் க் சச் ண்டாக் தல்; to tickle.

ம வ,  சக்க் ச்  ட்டல்

   க. கக் ளிக;பட.  க.

     [அக் ள் → கக் ள் → கக் ளி, இகரம் ஏவ ,]

க் றம்ெபாத்ைத,

 
  க் றம்ெபாத்ைத, kukkuṟambottai, ெப.(n.)

   கன்னியாக் மரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanniya-k-kumari distict.

கக் ேகாட் த்ைல,

 
 கக் ேகாட் த்ைல, kakkuāṭṭutlai, ெப.(n.)

   கன்னியாக் மரி மாவட்டத் க் கல் ளம் வட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kal-kulam taluk in Kanniyāk-kumari 
district.

     [கல் + ேகா  தைல - கற்ேகாட் த் தைல → கக்ேகாட் த்தைல கல்ேகா  = கல்லால்கட் ய 
ஏரிக்கைர, =  கப் ள்ள  கற்ேகாட் த் = கல்லால் அைமந்த ஏரிக்கைர ன் கப் ள்ள ஊர.்)

கக்ேகா ,

 
 கக்ேகா , kakāṭu, ெப.(n.)

   கன்னியாக் மரி மாவட்டத் க் கல் ளம் வட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kal-kulam taluk in Kanniyā-k-kumari 
district.

ககரம்

 
 ககரம் kagaram, ெப.(n.)

     'க' என் ம் எ த் ;

 the letter 'ka'.

ம. ககாரம்

     [க+கரம் = ககரம், கரம் – எ த் சச்ாரிைய. 'க' பாரக்்க;see 'ka".]

ககாரம்,

ககாரம், kakāram, ெப.(n.)

     'க' என் ம் எ த் ;

 the letter 'ka'.

     [க+ காரம் – ககாரம், கரம் –எ த் சச்ாரிைய.]

கரம், காரம், கான் என் ம் ன்  பழந்த ழ் எ த் ச ்சாரிையகள். இவற் ள் கரம், கான் இரண் ம் 
ெநடெ்ட த் ற்  வாரா. ஆ ன் கரம், காரம், கான் இம் ன் ம் ற்ெற த் ச ்சாரிையகளாய் வ ம் 
(ெதால். எ த் .137);. கரம் ற்ெற த் ற் ம் காரம் ெநடெ்ட த் ற் ம் ெசால் ம் வழக்க அச ்
சாரிையகளில் அைமந் ள்ள ல் ெந ல் வ வங்களால் ஏற்பட்டெதன்க.
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க த் ,

க த் , gaguttu, ெப.(n.)

   காைள ன் ல்; hump of the bull.

     'ஏற் ன் க த்ைத த்தாய்' (ஈ .4,3-1);.

ம வ.  ல், ேமா ரம் ( ப் றம்);.

   க,க த;   ம.க த் ; skt.kakuda;

 L.cacumen.

     [க த்  → க த்  த. க த்  → Skt, kakuda]

எ த் ன் ல் க த் ன் ப் றத்ைதக் த்த . இதற் த் ல் என் ம் ேமா ரம் ( ப் றம்); 
என் ம் ெபயர ்வழங்கக் காணலாம். க த் ன் ெபயர ் ப் றத் ற்  ஆ  வந்த . க த்  என் ம் 
ெகாசை்ச வ வம் ெபா த்தமான தன .

க

 
 க  gagudi, ெப.(n.)

    த் ைர த் ன எ ; stamped bull.

     [க த்  → க  =  ன் ம் த் ைர.]

கங்க க்காய்,

 
 கங்க க்காய், kaṅgaḍikkāy, ெப.(n.)

     ம்மடக்் காய்; fowl's cucumber.

     [கங்  + அ  + காய்]

கங்க கம்,

 
 கங்க கம், gaṅgaḍigam, ெப.(n.)

    ந்ெதாட்  எ ம் ம ந் ச ்ெச ; common balah.

     [கங்க  + அகம் - கங்க கம். க  → கக்  → கங்  = கரிய ,  ய்ந்த , கசப்பான . கங்  → கங்க ]

கங்கண எ ப் ,

 
 கங்கண எ ப் , kaṅgaṇaeḍuppu, ெப.(n.)

   காப்  நாண் நீக் ம் நிகழ்  (சடங் );; ceremony of removing the kanganam.

     [கங்கணம் எ ப் ]

கங்கணங்கட் -தல்

கங்கணங்கட் -தல் kaṅgaṇaṅgaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i)

   1.  மணம் த ய நிகழ்  (சடங் ); களில் ைக ல் காப் நாண் கட் தல்; to tie u cord round one's wrist 
at the commencement of a wedding ceremony etc.

   2. ஒ  ெசயைல க்க ண்  நிற்றல், உ  எ த்தல்; to take a vow to accomplish something, to be 
pertinacious in the realization of the aim.

ஒ  மாத இ க் ள் கடைனத ் ப் க் ெகா த் ேவன் என்  கங்கணம் கட் க்ெகாண்டான்.

க.  . கங்கணகட்

     [கங்கணம் கட் ]
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கங்கணத்

 
 கங்கணத்  kaṅgaṇatti, ெப.(n.)

     பறைவ; myna.

ம. கங்ஙணத்

     [ ங்க த்  → கங்கணத் .]

கங்கணத்

கங்கணம்,

கங்கணம், kaṅgaṇam, ெப.(n.)

   1. மங்கல நிகழ் கைளச ்ெசய்  க் ம் ெபா ட்  மணிக்கட் ல் கட்டப்ப ம் மஞ்சள் ண்  
அல்ல  மஞ்சள் க ; a sacredthreador stringtied with apiece of turmeric (usually); around the right arm or wrist (on 
auspicious occasions as a symbol of initiation to a specific ritual);.

கங்கணம் கட் ய மாப் ள்ைள ெவளி ர ்ெசல்லக் டா  (உ.வ.);

   2. ஒ  ெசயைலச ்ெசய் ம் ெபா ட்  மனத் ற் ள் ம் உ ப்பா ; determination of mind to do a 
particular job.

   மாநிலத் ல் தல் மாணவனாக வரேவண்  ெமன்  கங்கணம் கட் க்ெகாண்  ப க் றான்;   3. 
ஒ வைகக் ைகவைள; bangle, bracelet, wristlet.

     "கங்கணம் பா " ( வாச. 9:19);.

   4. இறந்தாரக்் ச ்ெசய் ம் இ  நடப் ல் அவர  கால்வ னர ்ைக ல் கட் ம் மஞ்சள் க  
அல்ல  ண் ; a turmeric tied string or yellow string tied on the hand of the dead person's son or sons at the time of the 
funeral rites,தந்ைத ன் இ  நடப் க்  ள்ைளகள் கங்கணம் கட் க் ெகாண்டனர.்

   5. தான் ெகாண்ட உ ைய நிைறேவற் வதற்காக இடக்ைக மணிக்கட் ல் கட் க்ெகாள் ம் 
மஞ்சள் ண்  அல்ல  மஞ்சள் க ; a turmeric piece tied string or yellow string tied on the left hand of the person 
who takes a vow or vengence. இந்த மாத இ க் ள் கடைனத ் ப் க் ெகா த்  டேவண் ம் என்  
கங்கணம் கட் க் ெகாண்டான்.

   ம. கங்கணம்: க.  . கங்கண;   ெத. கங்கண ;எ . கங்கேடா.

த.கங்கணம் → Skt. kaňkaņa, Nep. kaňkan (a large iron bracelet worn by sadhus);.

     [ ல் -  ங்  - கங்  - கங்கணம் (வட்டமாகக் கட் ய காப்  (ெசா.ஆ.க.55);]

கங்கணெமன்ற ெதன்ெசால்ேல வடெசாற் ம் லமா ெமன் ம் இ  கணகண என்ற ஒ க் 
ப்ப ப்பைட ல் உ வானெதன் ம் ற்றல் (kite); ெப மகனார ் வார.் ஆ ன் கங்  

கங்கணம்

கங்கணம்2 kaṅgaṇam, ெப.(n.)

   நீரவ்ாழ் பறைவ வைக( ன்.);; a kind of water fowl (சா.அக.);.

   ெத. கங்கண ;க. கங்க.

     [ெகாங்  → கங்  → கங்கணம் = வைளந்த க் ள்ள பறைவ.]

 கங்கணம்3 kaṅgaṇam, ெப.(n.)

    ; hair (த.ெசா.அக);.

     [கங்  (க ைம); → கங்கணம்]

கங்கணேரைக,

 
 கங்கணேரைக, kaṅgaṇarēkai, ெப.(n.)

கங்கணவைர பாரக்்க;see kangana-varai.

ம. கங்கணேரக (கங்கணம் ேபான்  மணிக்கட் ல் அைமந்த வைர);.

     [கங்கணம் + ேரைக (வரிைக → ேரைக);கங்கணேரைக. த. வளிைக (ேரைக); → Skt. Rёкһаў]
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கங்கணவைர,

கங்கணவைர, kaṅgaṇavarai, ெப.(n.)

   1 மணிக் கட் ல் வைளயல்ேபால் உள்ள ைகவரி வைக; a kind of line below the palm (in the wrist); resembling a 
bracelet.

   2.  மண வாய்ப்ைபக் காட் வதாகக் க தப்ப ம் ைகவரி; a line in the palm indicating marital opportunity.

கங்கணாேரந்தல்,

 
 கங்கணாேரந்தல், kaṅgaṇārēndal, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Ramanathapuram district

     [கங்கன் + ஆர ்+ ஏந்தல் - கங்கனாேரந்தல் → கங்கணாேரந்தல். கங்கன் என்பதன் ஆண்பா ற்  
ணகரம் னகரமாகத் ரிந் ப்ப  வ . ஆர ்உபன்.ஈ . ஏந்தல் = ஏரி, கங்கனார ்ஏந்தல் = கங்கன் 
ெபயரிலைமந்த ஏரி]

கங்கணி,

 
 கங்கணி, kaṅgaṇi, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டத் ள்ள ஓர ்ஊர;் name of a village in Râmanātapuram district

     [கண் + காணி - கண்காணி = ேமற்பாரை்வயாளன், ேமற்பாரை்வயாளன் ெபயரிலைமந்த ஒர ்ஊர.் 
கண்காணி → கங்காணி → கங்கணி (ம உ);]

கங்கபத் ரம்,

கங்கபத் ரம், kaṅgabattiram, ெப.(n.)

   1. ப ந் னிற ; kite's feather.

     "கங்கபத் ர நன்னீழல்'' (இர , நாட் ப்.59);.

   2. அம்  ( வா.);; arrow winged with the feathers of a kite or heron.

க. கங்கபத்ர ம. கங்கபத்ரம்.

     [ெகாங்  = பறைவ ன் வைளந்த அல  அல ைடய பறைவ ெகாங்  →ெகாங்க → கங்க பத் ரம். வ. 
பத்ர → த. பத் ரம் = இைல, இற  இற ெச ய அம் . கங்கம் = ப ந் ]

கங்கபா ,

கங்கபா , kaṅgapāṭi, ெப.(n.)

   கங்கவரசர ்ஆண்ட நா ; name of the southern part of the Mysore province which was ruled over by the kings of the 
Ganga dynasty. 'ேவங்ைக நா ங் கங்கபா ம்" (S.I.I.i.94);.

     [கங்கர+்பா ]

கங்கமர னர ் வலாள ரத்ைதத் (ேகாலார)்; தைலநகராகக் ெகாண்  கங்க நாடை்ட (கங்கபா ); 
ஆண் வந்தனர.் கங்கபா  96000 என்  கங்கரக்ளின் ெசப்ேப களில் க்கப்ெபற் ள்ள . கங்கபா  
என்ப  இன்ைறய க நாடக மாநிலத் ன் ெதன்ப .
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கங்கம்

கங்கம்1 kaṅgam, ெப.(n.)

   1.  ப்ெபா  ( ன்);; spark of fire.

   2.ேகாளக நஞ்  ( .அ.);; a mineral poison.

ம. கங் ல்

     [கங்  =   கங்  + அம் = கங்கம்.]

 கங்கம்2 kaṅgam, ெப.(n.)

   1. ப ந் ; common kite.

     "கங்க ப்படா நிழ ம்" (இர . ட் .48);.

   2. க  ( ங் .);; eagle.

   க. கங்க;ம. கங்கம்.

     [ெகாங்  → கங்  → கங்கம் (வைளந்த க் ைடய ]

 கங்கம்3 kaṅgam, ெப.(n.)

    ப்  ( ங்);; comb.

க. கங்கத.

     [கங் +அம்-கங்கம்= ைன. த.கங்கம் → Skt. karīgata.]

கங்கபாைளயம்,

 
 கங்கபாைளயம், kaṅgapāḷaiyam, ெப.(n.)

   ேகாயம் த் ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Coimbatore district.

     [கங்கன் + பாைளயம் - கங்கன் பாைளயம் - கங்கம்பாைளயம் பாைளயம் → பைட தங் ய இடம், 
பா . கங்கன் ெபயரில் அைமந்த ஊர.்)

கங்கமநாய்க்கன்
ப்பம்,

 
 கங்கமநாய்க்கன் ப்பம், kaṅgamanāykkaṉkuppam, ெப.(n.)

   கட ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Cuddalore district.

     [கங்கள் → கங்கமன் + நாயக்கன் +  ப்பம் - கங்கமநாயக்கன் ப்பம் தற்ேபா  கங்கணங் ப்பம் 
என்  வழங் ற .)

கங்கரம்,

 
 கங்கரம், kaṅgaram, ெப.(n.)

   ேமார ்(யாழ்.அக);; butter-milk.

     [கங்  → கங்கல் → கங்கலம் → கங்கரம் = ெம , இளக்கம், இளக்கமான ேமார ்த. கங்கலம்→ வ. 
கங்கரம்]
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கங்கல்

கங்கல்1 kaṅgal, ெப.(n.)

    ண் க்க ; a short rope.

   தண்ணிர ்மட்டம் இறங் ட்ட ;தாம் க் க ற் டன் ஒ  கங்கைலச ்ேசரத்் க்ெகாள் (உ.வ.);.

     [கங்  → கங்கல், கங்  = ஒரம்,  ளிம்  ய ]

ன் வைல ன் அ ப்ப  கடல த்தைர ல் ப யாத நிைல ல் கங்கல் ேசரத்்  அவ் வைலையத் 
தைரவைர எட்டசெ்சய்வ  ெநல்ைல னவர ்வழக் .

மாடை்டக் கட்  ேமய்க் ம் ெபா  க ற் ன் நீளத்ைதத் தான் ம் ம் எல்ைலவைர எட்டசெ்சய்யக் 
கங்கல் இைணத்  ேமயசெ்சய்வ  ேவளாளர ்வழக் .

ணற் ந்  நீரிைறக் ம் ெபா  நீர ்இ க் ம் எல்ைலையக் க  எட்டாத நிைல ல் அத டன் 
கங்கல் இைணத்  நீரிைறப்ப  உலக வழக்  இ ேபால் பல்லாற்றா ம் க ற் ன் நீளத்ைத நீட் க்கக் 
கங்கல் ண் க் க ) பயன்ப மாற்ைறக் காண்க

 கங்கல்2 kaṅgal, ெப.(n.)

   மாைல மயங் ய இ ள் அல்ல  ைவகைற; dusk or dawn.

     [கங் ல் → கங்கல் = க க்கல், இ ட்டான யற்காைல]

கங்கல்க க்கல்,

 
 கங்கல்க க்கல், kaṅgalkarukkal, ெப.(n.)

   எற்பா ம் ைவகைற ம்; dusk and dawn.

     [கங்கல் + க க்கல். கங் ல் → கங்கல் = மாைலப்ெபா , இர . க க்கல் = காைல இ ள். 
கங்கல்க க்கல் - எ ைகேநாக்  வந்த மர ைணெமா ]

கங்கலப்பம்பாைள
யம்,

 
 கங்கலப்பம்பாைளயம், kaṅgalappambāḷaiyam, ெப.(n.)

   ேகாயம் த் ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Coimbatore district.

     [கங்கல் + அப்பன் + பாைளயம், கங்கலப்பன் பாைளயம் → கங்கலப்பம் பாைளயம். அப்பன்' 
என்பதன் ஈற்  னகரம் மகரமாகத் ரிந்த . கங்கல் ஊரினனா ய கங்கலப்பனின் ெபயரிலைமந்த 
ஊராகலாம்]

கங்க ,

 
 கங்க , kaṅgali, ெப.(n.)

   ப ந்  வைக; a kind of kite (சா.அக);.

     [கங்  → கங்கல் → கங்க  =  ய ப ந் வைக]

கங்கவரம்,

 
 கங்கவரம், kaṅgavaram, ெப.(n.)

    ப் ரம் வட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Villuppuram district.

     [கங்கன்+ ரம் - கங்க ரம் → கங்கவரம் ரம் என் ம் இடப்ெபயரி  வரம் எனத் ரிந்த .]

கங்கவள்ளி,

 
 கங்கவள்ளி, kaṅgavaḷḷi, ெப.(n.)

   ேசலம் மாவட்டம் ஆத் ர ்வட்டத் ல் உள்ள ஊர;் a willage in Attur taluk in Salem district.

     [கங்கள் + பள்ளி - கங்கன்பள்ளி → கங்கன்அள்ளி - கங்கவள்ளி த. பள்ளி → க. அள்ளி பள்ளி =  ற் ர]்
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கங்களன்.

 
 கங்களன். kaṅgaḷaṉ, ெப.(n.)

   பாரை்வ ழந்தவன்,  டன் (க நா.);; blind man.

க. கங்கள

     [கண் + (கைள); கள + அன்]

கங்கன்

கங்கன்1 kaṅgaṉ, ெப.(n.)

    யகங்கன் (நன்.  றப் ப் ம ைல.);; a chief of the ancient Tamil country.

     [கங்கம் - கங்கன் (கங்க நாட் னன், கங்கமர னன்);]

 கங்கன்2 kaṅgaṉ, ெப.(n.)

ரப்ந்த ெசய்நஞ் :

 a mineral poison (சா.அக.);.

     [கங்  → கங்கன் ( ப்ேபால் ெகால் ம் தன்ைமய .);]

கங்கன் ளம்,

 
 கங்கன் ளம், kaṅgaṉkuḷam, ெப.(n.)

    த் க்  மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Tuttukkudi district.

     [கங்கன் +  ளம் - கங்கன் ளம். கங்கன் ெபயரிலைமந்த ற் ர]்

கங்க ர்,

 
 கங்க ர,் kaṅgaṉūr, ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dharumapuri district.

     [கங்கன்+ ளம்-கங்கன் ளம். கங்கள் ெபயரிலைமந்த ற் ர.்]

கங்காணம்,

 
 கங்காணம், kaṅgāṇam, ெப..(.n) கண்காணம் பாரக்்க;see kangănam.

ம. கங்காணம்

     [கண்காணம் → கங்காணம்]

கங்கா ரம்

கங்கா ரம்1 kaṅgāpuram, ெப.(n.)

கங்ைகெகாண்ட ேசாழ ரம் பாரக்்க; see kangal. konda-cola-puram.

ளிரெ்பா ல் ழ் கங்கா ர மாளிைக (தண் .95.14 உைர);.

     [கங்ைக + ெகாண்ட + ேசாழ ரம் - கங்ைக ெகாண்ட ேசாழ ரம் → கங்கா ரம் (ம .உ);]

 கங்கா ரம்1 kaṅgāpuram, ெப.(n.)

Three_Space>ஈேரா  மாவட்டம், ஈேரா  வட்டத் ச் ற் ர;் a willage in Erode taluk in Erode district.

     [கங்கன் +  ரம் - கங்கன் ரம் → கங்கா ரம் கங்கன் ெபயரிலைமந்த ற் ார]்

கங்காமணியம்மா
ள்,

 
 கங்காமணியம்மாள், kaṅgāmaṇiyammāḷ, ெப.(n.)

    னவர ்வணங் ம் ெபண்ெதய்வம் (ெசங்ைக னவ.);; a Goddess worshipped by the fishermen,

     [கங்ைக + மணி + அம்மாள்.]
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கங்கா ,

கங்கா , kaṅgāru, ெப.(n.)

   தா செ்சல்வதற்ேக வாய் நீண்ட ன்னங்கால்கைள ம் டை்டயான ன்னங்கால்கைள ம் 
உைடய, உ ல் ெபரிய ஆத் ேர யப் ல் ண்ணி லங் ; a large Australian herbivorous marsupial (family 
Macropoclidal); with short forelimbs, very long hindlegs and great leaping power, kangaroo.

ம. கங்க

     [காண்  + அ  - காண்க  → காண்க  → கங்கா  எனத் ரிந்த ரிபாகலாம். இன் ம் ெகாங்  
நாட் ப் றவழக் ல் நான் பாரக்்க ல்ைல என்பைத நான் காங்கெல எனக் ப் வைதக் 
ேகடக்லாம்.]

கங்கா  என் ம் ெசால் ஆத் ேர யப் பழங் களின் ெமா ல் ெதரியா  எனப் ெபா ள்ப ம். 
அவரக்ள் தமக் த் ெதரியா  எனச ்ெசால் ய ெசால்ைலேய இவ் லங் க் ப் ெபயராகத் 
தவ தலாகச ் ட் யதால் அ ேவ ெபயராக நிைலேபறைடந்த  என்பர.் ஆத் ேர யப் 
பழங் களின் ெமா கள் த ெழா  ெதாடர் ைடயன என ஆய்வாளர ்J.C. Prichard - 1847 and Cold well - 
1856 பத்ெதான்பதாம் ற்றாண் ன் ந ேலேய கண்ட ந் ள்ளனர.்

     "All Australian oborigines are supposed to be descended from Dravidians who migrated about 15,000 years ago from 
India and Ceylon"-Doglas Lockwood.

     "We the Aborigines", Cassels, Australia, 1963.

     "Only the Dravidian suggestion deserves to be taken at all seriously" as regards the affinity of Australian Languages -
R.M.W. Dixon:

     "The Languages of Australia", Cambridge University Press, 1980.

கங்காள்,

 
 கங்காள், kaṅgāḷ, ெப.(n.)

ெம , வ ன்ைம,

 weak, feeble.

க. கங்கா

     [கங்காளம் → கங்காள்]

கங்காளமா ,

 
 கங்காளமா , kaṅgāḷamāli, ெப.(n.)

   எ ம் மாைல அணிந்த வன்;Śiva who wears garland of bones.

   ம.கங்களாமா ; Skt. Karikálamálin

     [கங்காளம் + மா  மாைலயாகக் ெகாண்டவன் மா  'இ' உைடைம ஈ ]

கங்காள ,

 
 கங்காள , kaṅgāḷamūli, ெப.(.n)

    வகரந்ைத (கரந்ைத ல் ஒ வைக);; Ceylon toolsy.

     [கங்கான் +  ,   =  ைக.]

கங்காளன்

கங்காளன்1 kaṅgāḷaṉ, ெப.(n.)

    வன்;Šivā.

     [கங்காளம்1 → கங்காளன்.]

கங்காளன்,

 
 கங்காளன், kaṅgāḷaṉ, ெப.(n.)

    ; blue vitriol, Copper-Sulphate.

     [கங்  → கங்காள் → கங்காளன்.]
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கங்காளி

கங்காளி1 kaṅgāḷi, ெப.(n.)

   1. மாகாளி ( ங்.);; Kal being the consort of Kangălan.

   2. மைலமகள்; Parvati

     "மைலமா  கங்காளி" (மைறைச.17);.

ம. கங்காளி

     [கங்காளன் → கங்காளி = எ ம்  மாைல அணிந்த ( வன்); கங்காளன் மைன  த. கங்காளி →Skt, 
kankali);

 கங்காளி2 kaṅgāḷi, ெப.(n.)

   1. ஏைழ; poor.

   2. இரவலன்; miserable person, begger.

   க. கங்கா ;   ெத.கங்காளி; Skt, kankala (Sekeleton);;

 Beng., Nep. kangāl;

 Ori., Pkt kangāla;

 Persn. kangalah (whore monger, miser);;

 U. kangal;

 Mar., H kańgāli.

     [அங்கம் = எ ம்  அங்கம் → கங்கம் + ஆளி கங்காளி (எ ம் மாைல அணிந்தவன்);. எ ம் மாைல 

கங்கான்,

 
 கங்கான், kaṅgāṉ, ெப.(n.)

   எ ம் ம் ேதா மாய் ெம ந்தவன்; a skeleton like person.

     [கங்காளம் (எ ம் ); + கங்காளன் → கங்கான்.]

கங் ல்

கங் ல்1 kaṅgil, ெப.(n.)

   1. காளம் என் ங் ழ ைசக் க ன் உ ப் க ெளான் ; apart of the trumpet.

கங் ல் ஒன் ம் ழல் இரண் ம் ேமா ரம் ஐஞ் ம் உைடய ெபான்னின் காளங்கள்

   2.  ளக் த் ரி ன் கரிந்த ப ; burnt part of the wick in a lamp.

ம. கங் ல்

     [கங்  → கங் ல் =  ழ ல் ச் ட்ட ப  காளத் ன் ைளப்ப ]

 கங் ல்2 kaṅgil, ெப.(n.)

    ன் வைல தக்க உத ம் மரக்கடை்டகைள வைலேயா  ேசரத்் க் கட் ம் க ; cord used for 
tieing pieces of wooden blocks in fishing nets (G&JET);.

     [கங்கல் → கங் ல் கங்கல் =  ண் க்க .]

கங் க் ,

 
 கங் க் , kaṅgukāṭu, ெப.(n.)

   தச் க் க  வைக; carpenter's instrument.

ம வ வ  (வைர );.

     [கங்  . கங்  =  ரிய ளிம் . கங் க்  =  ரிய ளிம் ள்ள அல  ெகாண்ட தசக்க்க . 
பலைகைய இைழப்பதற் ம்,  ைறப்பதற் ம் ேதைவயான அளைவக் ேகா ட் க் காட்டப் பயன்ப ம் 
க .]
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கங் கைர,

கங் கைர, gaṅgugarai, ெப.(n.)

   1 வரம் , எல்ைல,

 bank, shore, limit.

     "கங் கைர காணாத கடேல" (தா மான.1);.

   2. எண்ணிக்ைக; number.

     [கங்  கைர. கங் , கைர என் ம் இ  ெசாற்க ம் ஒ  ெபா ைளக் த்  நின்ற இைணெமா , 
கங்  = நிலத் ன் எல்ைல, வரம் . கைர = நீரந்ிைல ன் எல்ைல, வரம் ]

கங் ட்டம்,

கங் ட்டம், kaṅguṭṭam, ெப.(n.)

   1. ஒ வைகக் கா . இ  64 கைடச ்சரக் க ள் ஒன் ; a kind of Indian red earth. It forms one of the 64 bazaar 
drugs described in Tamil medicine.

   2.  தா ங்  எ ம் நஞ் வைக; a kind of poison from lead (சா.அக.);.

     [கங்  = க ைம. கங் ள் → கங்  → கங் ட்டம்]

கங் ணம்,

 
 கங் ணம், kaṅguṇam, ெப.(n.)

   நான் கப் ல்; a kind of grass which has four edges.

     [கங்  =  ளிம்  பக்கம். கங்  → கங் ணம்]

கங் ணி,

 
 கங் ணி, kaṅguṇi, ெப.(n.)

கங் ளி பாரக்்க;see kańguli.

     [கங் ளி → கங் ணி]

கங் ேநாய்,

கங் ேநாய், kaṅgunōy, ெப.(n.)

   ெகாப் ளேநாய் வைக ல் ஒன் ( வரட.்144);; small blisters on the skin, resembling grains of millet.

     [காங்  → கங்  ேநாய்]

கங் ப்பலா,

 
 கங் ப்பலா, kaṅguppalā, ெப.(n.)

காட் ப் பலா jungle jack (சா.அக.);.

     [காங்  = ெவப்பம், கானல், காங்  → கங்  + பலா]

கங் ப்பைன,

கங் ப்பைன, kaṅguppaṉai, ெப.(n.)

   1. அ ற் க க் ச ் ழ்ந்த பைன (யாழ்ப்);,

 rough palmyra tree that is difficult to climb.

   2. அ க் ப்பைன; a species of palm tree. (சா.அக.);

     [கங்  + பைன.]

கங் மட்ைட,

 
 கங் மடை்ட, kaṅgumaṭṭai, ெப.(n.)

   பைன ன் அ க்க க்  ( ன்.);; base of a palmyra leaf-stalk encircling the tree.

     [கங்  + மடை்ட]
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கங் ர்,

 
 கங் ர,் kaṅgur, ெப.(n.)

    ைன; millet (சா.அக);.

     [கங்  + கங் ர]்

கங் ,

 
 கங் , kaṅguru, ெப.(n.)

   கண்கட் ; sty in the eye.

ம. கங்

     [கண் +   - கண்  → கங் ]

கங் ல்

கங் ல்1 kaṅgul, ெப.(n.)

   1.இர ; night.

     ''நள்ெளன் கங் ம் வ மேரா" நற்.145:10,

   2. இ ட் ; darkness.

   3. தா  (பரணி); நாண் ன் ( ன்);; the second star.

     [கங் ' → கங் ல் = கரிய இர  இ ட் ]

 கங் ல்2 kaṅgul, ெப.(n.)

   எல்ைல (சங்.அக);; ridge, boundary.

     [கங் ' → கங் ல்.]

கங் ல்வாணர்,

கங் ல்வாணர,் kaṅgulvāṇar, ெப.(n.)

   1. இர ல் லங் கைள ேவடை்டயா ேவார;் those who go for hunting during night hours.

   2. இர ல் ரி ம் அரக்கர;் as those who usually carry on their activities during the night time.

     "கங் ல் வாணரத்ங் கடனிறப்பேத" (பாரத.ேவத் ர,11);,

     [கங் ல் + வாழ்நர ்வாழ்நர ்→ வாணர]்

கங் ல் ப்

கங் ல் ப்  kangu-vilippu, ெப.(n.)

   1.  ைக (யாழ்.அக);; rock horned-owl.

   2. ேகாட்டான்; the small screech-owl (சா.அக.);.

     [கங் ல் +  ப்  ( = இர ல் த் ப்ப );]

கங் ல்ெவள்ளத்தா
ர்,

கங் ல்ெவள்ளத்தார,் kaṅgulveḷḷattār, ெப.(n.)

    ந்ெதாைக 387 ஆம் பாடல் ஆ ரியர;் author of verse 387 of Kurundogai.

     [கங் ல் + ெவள்ளத்தார.் கங் ல்ெவள்ளம் என்ற ெதாடரால் ெபற்ற ெபயர]்

    ரி ைட வ ந் ய தைல , ெசயல தற் ரிய மாைலக் காலத்ைத ம் ஒ வா  நீந் ேவாம்;ஆ ன் 
நீந் க் கைரகாண இயலாததாக இர  இ க் ற ,என்  ன்பப்ப வதாக இரைவ ெவள்ளமாக 
உ வகப்ப த் க் கங் ல்ெவள்ளம் என்ற ெதாடைர நயம்படப் ெபய் ள்ளார.் கங் ல் = இர .

கங் வட ,

 
 கங் வட , kaṅguvaḍali, ெப.(n.)

   அ க்க க் ள்ள மடை்டகள் ழ்ந்த இளம் பைனமரம்; young palmyra with the dried leaves still adhering to its 
trunk (சா.அக.);.

     [கங்  + வட ]
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கங் ளி,

 
 கங் ளி, kaṅguḷi, ெப.(n.)

    வா ைவயரி ; the arm pit (சா.அக.);.

க. கங் ழ், கங் ழ, கங் , க ங் ழ், ெகாங்கழ், ெகாங்கழ . கங் ள ெத. சங்ெக சங்  பட கக் வ

     [அக் ள் → கக் ள் → கங் ள் → கங் ழ்]

 கங் ளி, kaṅguḷi, ெப.(n.)

வா ைவயரி ,

 the seed of the spindle tree (சா.அக.);.

     [கங்  → கங் ளி கங்  =  ரை்ம]

கங் ற் ைற,

கங் ற் ைற, kaṅguṟkiṟai, ெப.(n.)

   1.  ங்கள் ம்  (சந் ரகாந் );:

 moon flower.

   2.  ங்கள் (சா.அக.);; the Moon.

     [கங் ல் + இைற தைலவன்)]

கங் ற் ைற,

 
 கங் ற் ைற, kaṅguṟciṟai, ெப.(n.)

   இராக்காவல் ( ன்.);; watch or guard kept during night.

     [கங் ல் +  ைற]

கங் னி,

 
 கங் னி, kaṅguṉi, ெப.(n.)

   வா ைவ மரம்; intellect tree (சா.அக.);.

     [கங் ளி → கங் னி]

கங் னிறம்,

 
 கங் னிறம், kaṅguṉiṟam, ெப.(n.)

   க ப்  நிறம்; black colour.

     [கங் ல் + நிறம் கங்  → கங் ல் = கரிய இர , க ைம நிறம்]
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கங்ைக,

கங்ைக, kaṅgai, ெப.(n.)

   1. நீர;் water.

கங்ைக  (ேமகம்); (யாழ்.அக.);

   2. ஆற்ைறக் க் ம் ெபா ப்ெபயர;் river.

     "உவரி ைசக் கங்ைககள் வந்ெதய் ம்" (கந்த :தாரக37);.

   3. பனிமைல இமய மைல) ல் கங்ேகாத் ரி என் டத் ல் ேதான்  வங்கக்கட ல் கலக் ம் ஆ ,

 the river which orginates at Gangotriof Himalyan mountain and ends at Bay of Bengal, river Ganges.

     "usinusong, ெயல்லாம் ெசன் ணக் கங்ைகக் கைரெபா  ம நீர"் ( றநா.1616);.

   ம.கங்க;க.கங்ெக; Skt., Nep. gangā.

     [அம் = நீர ்அம்_→ கம் + ைக = கங்ைக ைக - ெசால்லாக்க ஈ .]

நீைரக் த்த றப் ப் ெபயர,் ஆற் ப் ெபா ற் ம், ெவள்ளம் ெப க்ெக த்ேதா ம் ஆற் க் ம், 
கங்ைகக் ம் ஆ வந் ள்ள .

ஒ.ேநா. கம் = நீர,் கம் + அம் - கம்மம் (நன்ெசய் உழ தெ்தா ல்);. கம் என் ம் நீைரக் த்த ெசால் 'அம் 
ஈ  ெபற்  உழ தெ்தா ைலக் த்த  ேபால, இச ்ெசால் 'ைக' ஈ  ெபற் க் கம் ைக - கங்ைக எனத ்

ரிந்  நீரப்்ெப க்கான ஆற்ைற ம் நீரந்ிைலைய ம் கட் ய .

கங்ைக என்பதற்  வடெமா ல் 'கம் (gam); என் ம் ேவரச்ெ்சால்ைலக் காட் ,  ைரந்  ெசல்வ  
(swiftgoer); என்  மானியர ் ல் யம்க காரணம் காட் ப்ப  ெபா ந்தா . எல்லா ஆ க ம் 

ைரந்  ெசல்வனேவ.

கங்ைக என்பதற்  நீர ்என் ம் ெபா ம் வடெமா ல் இல்ைல. கங்ைக  (ேமகம்);, கங்ைக 
சாற்  (மணித்தக்காளி, கங்ைகப்பா ைல (கள்ளி ேபான்ற ெசாற்களில் கங்ைக, நீர ்என் ம் 

கங்ைகக் ளியல்,

கங்ைகக் ளியல், kaṅgaikkuḷiyal, ெப.(n.)

   1. கங்ைக ல் ளித்த பலைன அைடவதற் ச ்ெசய் ம் ெகாைட; gift to obtain the spiritual benefit of a bath in 
the Ganges.

   2.  ளக்கணி ழா( பாவளி); அன்  ெசய் ம் எண்ெணய்க் ளியல்; oil bath on the Deepavali day.

     [கங்ைக +  ளியல்.]

கங்ைக லம்,

 
 கங்ைக லம், gaṅgaigulam, ெப.(n.)

   கங்ைகச ்சமெவளி ந்  வ ந்  ேய யதாகக் றப்ப ம் ேவளாளர் லம்; the Vēlāla tribe, who 
claim to have migrated from the Gangetic region.

     [கங்ைக +  லம் - கங்ைக லம். கங்ைகச ்சமெவளி ந்  ெதன்னா  ேநாக்  வந்தவராகக் 
கங்ைக ல ேவளாளர ்க தப்ப ம், த ழ்நாட் ந்  வடநா  வ ம் பர  வாழ்ந்  
காலப்ேபாக் ல் ெதன்னகம் ம் ய ஒ சாரார ்என்பேத இதன் ெபா ள்.]

கங்ைகெகாண்ட
ேசாழசே்சரி,

கங்ைகெகாண்டேசாழசே்சரி, gaṅgaigoṇṭacōḻccēri, ெப.(n.)

   இலால்  வட்டம் ஆலம்பாக்கம் அ ந்த ஒ ர;் a village near Alambakkam near Lalgudi.

     "  கங்ைக ெகாண்ட ேசாழ ேசரி  ெகாடை்ட ர ்தத்தந்" (ெத.இ.கல்.ெதா.26. கல்.769);.

     [கங்ைக + ெகாண்ட + ேசாழன் + ேசரி]

கங்ைகெகாண்ட
ேசாழ ரம்,

 
 கங்ைகெகாண்டேசாழ ரம், gaṅgaigoṇṭacōḻpuram, ெப.(n.)

    தலாம் இராேசந் ர ேசாழன் காலத் ந்  ேசாழமன்னரக்ளின் தைலநகராகத் கழ்ந்த ம் 
உைடயாரப்ாைளயத் ந்  பத் க்கல் ெதாைல லைமந் மான ஓர ்ஊர;் capital of the Chola kings from 
the time of Rajendra-I, a town about ten miles from Udaiyār-palaiyam.

     [கங்ைக + ெகாண்ட + ேசாழன் +  ரம்]

கங்ைகப்ப ைய ெவன்றதால் இராேசந் ர ேசாழ க் க் கங்ைகெகாண்ட ேசாழன் என் ம் றப் ப் 
ெபயரைமந்த . அவனால் நி வப்பட்ட ேகாநகரம் கங்ைக ெகாண்ட ேசாழ ரம்.

470

www.valluvarvallalarvattam.com 6845 of 19068.



கங்ைகெகாண்ட
ேசாழன்

கங்ைகெகாண்டேசாழன் kangai-konda-colan, ெப.(n.)

    தலாம் இராேசந் ரேசாழன் (க ங்.223);; a Cõla king, who conquered the Gangetic region.

     [கங்ைக + ெகாண்ட + ேசாழன்]

கங்ைக வைர பைடெய த்  ெவன்றவனாத ன் இப் ெபயர ்ெபற்றான். இவைனத ்ெதன்னாட்  
ெநப்ேபா யன் என் ம் வரலாற்  ஆ ரியர ் றப் த் க் வர.்

கங்ைகெகாண்டா
ன்,

 
 கங்ைகெகாண்டான், gaṅgaigoṇṭāṉ, ெப.(n.)

கங்ைகெகாண்ட ேசாழ ரம் பாரக்்க;see kangaikonda-Côla-puram.

     [கங்ைக ெகாண்ட ேசாழ ரம் → கங்ைக ெகாண்டான்.]

கங்ைகசாற் ,

 
 கங்ைகசாற் , kaṅgaicāṟṟi, ெப.(n.)

   மணித்தக்காளி (சா.அக.);; black night shade.

     [கங்ைக + சாற்  கங்ைக = நீர ்நீராரந்்த பழம்.]

கங்ைக ,

 
 கங்ைக , kaṅgaiduvi, ெப.(n.)

    ல் (பாழ்.அக.);; cloud.

     [அம் = நீர ்அம் → கம். கம் + ைக - கங்ைக = நீர,் நீரத்் ரள், ெவள்ளம் கங்ைக +    →  ]

கங்ைகப்பா ைல,

 
 கங்ைகப்பா ைல, kaṅgaippālilai, ெப.(n.)

   ச ரக்கள்ளி; square spurge (சா.அக.);.

     [கங்ைக + பா ைல = ெவண்ணிறப் பா ைனக் ெகாண்ட .]

கங்ைகமகன்,

கங்ைகமகன், gaṅgaimagaṉ, ெப.(n.)

   1.  கன்; Murugan.

   2. மன்; Bişmā.

ம வ கங்ைக ைமந்தன்.

     [கங்ைக + மகன். கங்ைக = கங்ைகயா , கங்ைகத்ேத ]
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கங்ைகமாத் ரர,்

கங்ைகமாத் ரர,் kaṅgaimāttirar, ெப.(n.)

   உத்  ரித் ச ் வர ்ஆ ம் ைளயாட் ல் ஒ சாராரக்்  வழங் ய ெபயர ்(ெதால்,ெசால்.165, 
ேசனா.);; name given to one of two groups in a boy's game of ancient times.

     [கங்ைக + மாத் ரர.் மாத் ரம் → மாத் ரர.் மாத்தல் = அள தல்,  றைம ைடயவராதல்.]

கங்ைகமாத் ரர ்= கங்ைகைய அள பவர.் மக்களால் அள டற்கரிய கங்ைக ைன ம் 
அள ட்ட ம் ஆற்ற ைடயார ்என்பைத ளக்க, கங்ைக மாத் ரர ்என்றார ்(ேசனாவைரயர)்;. இப் 
ெபயரக்ள் பட் த் ரர,் கங்ைகமாத் ரர ்பண்ைடக்காலத் ச ் றார ் ைளயா ங் காலத் ப் 
பைடத் ட் க் ெகாண்ட ெபயராம்

இக்காலத் ம் பலர ் த் தம் ற்  ைளயாடல் த்த ேபாழ்தத்  அம் மகாரில் இ வர ்
தைலவராக நிற்க ஏைனேயார ்இ வர ்இ வராகப் ரிந்  தனி டஞ் ெசன்  தம் ற் ெபயர ் ைனந்  
தைலவரக்ைள யண் க் காற்ைறக்

கலசத் லைடத்தவன் ஒ வன்', 'கடைலக் ைகயால் நீந் னவன் ஒ வன் இ வ ள் மக்  யாவன் 
ேவண் ெமன ம் 'வானத்ைத ல்லாக வைளத்தவன் ஒ வன் ஆற்  மணைலக் க றாகத் 

ரித்தவெனா வன் இவ ள் யாவன் மக்  ேவண் ெமன ம்.  ன வர.் அத் தைலவரக்ள் 
இன்னின்னார ்ேவண் ெமன, அவரக்ள் ப ற் ேசரந்்  ஆட யற் வர ்என்க. ஆ ரியர ்
நச் னாரக்் னியர,் இளந் ைண மகார ்தம் ற்  ைளயாடல் த்த ெபா ைதக் ப் 
பைடத் ட் க் ெகாண்ட ெபயர.் அைவ பட் த் ரர,் கங்ைகமாத் ரர'் என்றதனா ம் இ  நன்  

ளங் ம். (பாவாணர.் ெதால்,ெசால்.165, அ க் ப் );.

கங்ைக ட்டான்,

 
 கங்ைக ட்டான், kaṅgaimīṭṭāṉ, ெப.(n.)

   தண்ணீர் ட்டான் ழங் ; water-root (சா.அக.);.

     [கங்ைக +  ட்டான். கங்ைக = தண்ணிர]்

கங்ைகைமந்தன்,

 
 கங்ைகைமந்தன், kaṅgaimaindaṉ, ெப.(n.)

கங்ைகமகன் பாரக்்க;see kangai-magan.

     [கங்ைக + ைமந்தன் (மகன்);]

கங்ைகயம்மன்,

 
 கங்ைகயம்மன், kaṅgaiyammaṉ, ெப.(n.)

    ற் ரப்் ெபண்ெதய்வம்; female village deity.

     [கங்ைக + அம்மன்.]

ஆற் ைனப் ெபண்ணாக உ வ க் ம் மர  ன ப்பைட ல் கங்ைகயம்மன் என் ம் ெதய்வப் ெபயர ்
உண்டா ற் .

கங்ைகயான்,

 
 கங்ைகயான், kaṅgaiyāṉ, ெப.(n.)

கங்ைகயாற்ைற

    ல்  ெகாண்டவனாகக் க தப்ப ம் வன்; who is believed to be adorned with the river Ganga on his tuft.

     [கங்ைக + ஆன்.]

கங்ைகேயான்,

 
 கங்ைகேயான், kaṅgaiyōṉ, ெப.(n.)

    க; blue vitriol (சா.அக.);.

     [கங்  + கங்ைக → கங்ைகேயான்.}
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கங்ைகேவணியன்,

 
 கங்ைகேவணியன், kaṅgaivēṇiyaṉ, ெப.(n.)

    வன்;Šivā.

     [கங்ைக + ேவணியன், ேவண்=சைட.)

கங்ெகாளி,

கங்ெகாளி, kaṅgoḷi, ெப.(n.)

   இ ட் ல் ஒளி ம் மரம் (அேசா );; a tree shining in darkness, luminous tree (&m.95);.

     [கங் ல் + ஒளி - கங் ல்ஒளி → கங்ெகாளி கங் ல் = இ ள். கங்ெகாளி = இ ளில் ஒளிரவ் ]

கங்ேகாலம்,

 
 கங்ேகாலம், kaṅālam, ெப.(n.)

   வால் ள ; tail pepper (சா.அக.);.

     [ெகாங்  + வாளம் → ெகாங் வாளம் (வைளந்  நீண்ட  → கங்ேகாலம் (ெகா.வ.);]

கங்ேகாைல,

 
 கங்ேகாைல, kaṅālai, ெப.(n.)

   ெதன்ைன மடை்ட ன் அ ேயாைல (தஞ்ைச);; short leaves on the stalk of a coconut leaf.

கங்ேகாைல வா ேகால் நன்  உைழக் ம்.

     [கங்  + ஒைல, கங்  =  ளிம் .]

கசச்க்கட்ைடமரம்,

 
 கசச்க்கடை்டமரம், kaccakkaṭṭaimaram, ெப.(n.)

    ன்னாஞ் மரம்; crape myrtle.

     [கசச்ல் + கடை்ட + மரம்.]

கசச்க்கடாய்,

 
 கசச்க்கடாய், kaccakkaṭāy, ெப.(n.)

   ஆைமேயா ; the shell of a tortoise.

த.கசச்ம் → Skt. kacchapaka (tortoise);.

     [கசச்ம் + கடாய். கடாய் = வாயகன்ற மடக்லம் கசச்ம் = ஆைம, கசச்ம் பாரக்்க; see kaccam]

கசச்க்க ,

கசச்க்க , kaccakkayiṟu, ெப.(n.)

   1 யாைன ன் க த் ல் கட் ம் படை்டக் க :

 rope tied round the neck of an elephant.

   2. யாைன ன் வ ற்ைறச ் ற் க் கட் ம் க :

 elephant's girth (ேசரநா.);.

ம. கசச்க்கய  '

     [கச்  + க ]

கசச்க் ட் ,

கசச்க் ட் , kaccakkumiṭṭi, ெப.(n.)

   1. தைல ரித்தான் ெச , ஒ வைகக் ெகாம்மட் ; a kind of bitter plant.

   2.ேபய்க்ெகாம்மட் ; wild gourd (சா.அக);.

     [கசச்ல் +  ட்  ெகாம்மட்  →  ட் ]
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கசச்க் ஞ்சான்,

 
 கசச்க் ஞ்சான், kaccakkuṟiñjāṉ, ெப.(n.)

   கசப் க் ஞ்சான்; a plant (சா.அக);.

     [கசச்ல் +  ஞ்சான்.]

கசச்க்ேகாைர,

 
 கசச்க்ேகாைர, kaccakārai, ெப.(n.)

   உப்பங்ேகாைர; a sedge that grows only by the side of salt marshes (சா.அக.);.

     [கசச்ல் + ேகாைர. கசச்ல் =  ைம, ெமன்ைம.]

கசச்கம்

கசச்கம்1 gaccagam, ெப.(n.)

    ரங் ; monkey (சா.அக);.

ம. கசச்கம்

     [ெகாள் = வைள  ெகாள் → ெகாச்  → ெகாசச்கம் → கசச்கம்,   வைளந்த லங்  ரங் .]

 கசச்கம்2 gaccagam, ெப.(n.)

   ெகாள்; horse-gram.

ம வ, ெகாள்  காணம், உ ளி

     [ெகாள் = வைள  ெகாள் → ெகாச்  → ெகாசச்கம் → கசச்கம் (வைளந்  காணப்ப ம் 
ெகாள் க்காய்);]

கசச்கர்,

 
 கசச்கர,் gaccagar, ெப.(n.)

கசச்கம் பாரக்்க; see kaccagamo.

     [கசச்கம் → கசச்கர]்

கசச்ங்கட் -தல்,

கசச்ங்கட் -தல், kaccaṅgaṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

கசை்சக்கட்  பாரக்்க;see kaccai-k-kattu-.

     [கசை்ச → கசச்ம் + கட் .]

கசச்ங்கம்,

கசச்ங்கம், kaccaṅgam, ெப.(n.)

கசச்ம், ஒப்பந்தம்,

 agreement, binding.

     "நாங்க ெளம் ந்ெதாட் ய கசச்ங்கம் நா மவ  ம ம்" ( வ். நாய்ச.்5:8);.

     [கச்  =  ப் , கட் ப்பா . கச்  → கசச்ங்கம்]

கசச்சச்ா ,

 
 கசச்சச்ா , kaccaccāli, ெப.(n.)

    வப்  ெநல்; a kind of red paddy (சா.அக.);.

     [கசச்ல் =  ய, இைளய கசச்ல் + சா  ெநல்)]
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கசச்செ்சல்வம்,

 
 கசச்செ்சல்வம், kaccaccelvam, ெப.(n.)

   கசச் னின் எ ம்  ( ன்.);; bone of the kaccam fish.

ம வ. கசச்த் னங்கம்

     [கசச்ம் + அத்  - கசச்த்  → கசச்ச் . எல் = எ ம்  எல் அம் - எல்வம். கசச்ச்  + எல்வம் = கசச் னின் 
எ ம்  அம் ெப ைமப்ெபா ட ்ெபயரி ]

கசச்ட்டம்,

கசச்ட்டம், kaccaṭṭam, ெப.(n.)

   1. உைடம ப் ; folds in the garment.

   2. ேகாவணம்; loin-cloth.

ம. கசச்ட்டம், க. கசச்ட்ட ெத. ேகா  பட கசச்.

     [ெகாள் + க - ெகாட்  → கட்  → கச்  வைளத் க் கட் வ . கச்  + அட்டம் - கசச்ட்டம் அட்டம் = 
க்காக]

கசச்டம்

கசச்டம்1 kaccaḍam, ெப. (n.)

   ேகாவணம்; loin  - cloth.

ம. கசச்டம் kacchakka (ெகாகவம்);.

     [கசச்ட்டம் → கசச்டம்]

 கசச்டம்2 kaccaḍam, ெப. (n.)

   நீர ் ப் ;{anaquátic}

 plant supposed to be a variety of long-pepper.

     [கசச்ம் = நீரே்காத்த நிலம் கசச்ம் → கசச்டம் = நீரந்ிலத் ப் ப ரி.]

 கசச்டம்3 kaccaḍam, ெப. (n.)

   வண் ; cart.,

   ம. கசச்டம்;ெத. கசச்ட .

     [சகடம் → கசடம் → கசச்டம், சகடம் = வண்  சகடம் என் ம் ெசால்ைலக் கசச்ட எனப் றழப் 
ப க் ய அயன்ெமா யாரால் ரி ற்ற இச ்ெசால் மைலயாளத் ம் ெத ங் ம் வழக் ன் ய .]

கசச்

 
 கசச்  kaccaḍi, ெப. (n.)

   ேகாவணம்; loin-cloth.

ம. கசச்

     [கசச்டம் →  கசச் ]

கசச்ண்டம்

 
 கசச்ண்டம் kaccaṇṭam, ெப.(n.)

   அலரி (சா.அக);; Oleander.

     [கசச்ம்) + அண்டம். கய் = கசப்  கய்ப்  → கசப் . கய் → கச →_கசம் → கசச்ம்]
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கசச்ணி ைல

 
 கசச்ணி ைல kaccaṇimulai, ெப. .(n.)

    ைலக்கசச்ம் கட் ள்ள மாரப்கம்; a woman's breast with a garment on, well-girded breast.

ம. கசச்ணி ல

     [(கச்  + அணி ைல]

கசச்த்தரம்

 
 கசச்த்தரம் kaccattaram, ெப .(n.)

ரட் த் ணி,

 coarse cloth.

ம. கசச்த்தரம்

     ([கசச்ம் தரம்]

கசச்த்

 
 கசச்த்  kaccattīvu, ெப. (n.)

இராேம வரத் ற் ம், இலங்ைக ன் தைலமன்னா க் ம் இைட ல் உள்ள ய :

 an island located in between Rameswaram and Thalaimannar of Ceylon.

     [கசச்ம் +   கசச்ம் = ஒ வைக ஆைம கசச்ம்' {umfás};see {kaccamo}.]

இந் யக் கடெலல்ைல ன் ழக்ேக இரண்  கடற்கல் ெதாைல ல் உள்ள .  ன்னம் இராமநாத ரம் 
அரச க்  உரிய இத ் , கடெலல்ைல வ த்த ேபா  இலங்ைக எல்ைலப் ப ல் அைமந் ட்ட .

கசச்ந்

 
 கசச்ந்  kaccandi, ெப. (n.)

ேகாணிப்ைப:

 gunny bag.

கசச்ந்  எ த் க் கால் யாகப் ேபா

     [கசச்ம்] + அந்  கசச்ம் =  ணி, சணல் நாரினால் ணி ேபால் ெநய்யப்பட்ட சாக் ப்ைப உம் தல் - 
தல், ெபா ந் தல், ஒன் ேசரத்ல், உம் → உந்  → அந்  → அந்  =  ளிம்  ஒ ேசரத் 

ைதக்கப்பட்ட . கசச்ந்  =  ணி ன் ளிம்ைபக் ட்  ஆக்கப்பட்ட . ைப]

கசச்ந் ய ழ்-
த்தல்

கசச்ந் ய ழ்-த்தல் kaccandiyaviḻttal,    4. ெச ன்றா . {v.}

   ெபாய் டை்டய ழ்த்தல்; to spin a yarn, to utterfalsehood, to untie the bag.

     [கசச்ந்   அ ழ். கசச்ந்  = ேகாணிப்ைப டை்ட ெபாய்ைய டை்ட ள்ள ெபா ளாக 
உ வகப்ப த்  உைரக் ம் ற்  அ ழ்தல் த. ); - அ ழ்த்தல் ( . );. கசச்ந் ய ழ்த்தல் = பல 
ெபாய்கைள அ க் ச ்ெசால் தல்.]

கசச்நாரத்ைத

கசச்நாரத்ைத kaccanārattai, ெப. (n.)

   1. இளநாரத்ைத; unripe citron.

   2. கசப்  நாரத்ைத

 bitter citron (சா ,அக);;

   ம. கசச் (கசப் );;   க. கசெர (கசப் );;     [கசச்ல் + நாரத்ைத கசச்ல் = இளைம,  ஞ் க்காய். 
வரப்் ச் ைவ அல்ல  கசப் ச ் ைவ ைடயதாய் இ க் ம்.  ல ெசாற்க க் க் 'கசச்' அைடயாய் 

வந் ள்ள . மைலயாளத் ல் கசப்  எனப் ெபா ள்ப ம் கசச்' என்ப  'கய்க்  [ைகத்தல்] என் ம் 
ைன ன் ெபயெரசச் வ வா ம்]
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கசச்ப்பட்ைட

கசச்ப்படை்ட kaccappaṭṭai, ெப. (n.)

   ெமல் ய இ ம் ப்படை்ட கவ  {p56mo}; a thin iron sheet.

     [கசச்ல் + படை்ட]

கசச்ப்பணம்

 
 கசச்ப்பணம் kaccappaṇam, ெப. (n)

   பைழய தாங் ரில் நில ய பைடப்ப ற் ப் பரி த் ெதாைக; presents given for military training.

     [ேசரநா.]

ம. கசச்ப்பணம், கசச்ாப் பணம்.

     [கச்  + பணம் - கச் ப்பணம் → கசச்ப்பணம் கச்  = இைடயாைட உ ப் கள். பைடமறவரக்்  
உ ப் க க்காகத் தரப்பட்ட பணத்ைதக் த்த ெசால்லாகலாம்.]

கசச்ம்

கசச்ம்1 kaccam, ெப. (n.)

   நீரந்ிைல ன் கைர; bank of river, lake, etc.

   2. கடற்கைர; sea-shore.

 LD. கசச்ம். Skt. kaccha.

     [கள் → கவ்  → கச்  [க த்தாற்ேபால் இ க் ப் க் ம் ப்  நீர ்க யாம ம் வ ந்ேதாடாம ம் 
த க் ம் கைர] கச்  + அம் → கசச்ம் [கைர]. அம் ெசால்லாக்க ஈ  நீரக் ம் ஏரிக்கைர சாரந்்த நில ம் 
இப் ெபயர ்ெபற்ற .]

 கசச்ம்2 kaccam, ெப. (n.)

   1. நீரால் அரிக்கப்ப ம் நிலப்ப ; land corroded by flow or wave of the river and sea.

   2. நீரே்காத்த நிலம்; marshy land.

   3. கட ள் நீட்  நிற் ம் வக் ைற; cape.

     [ெகாச் தல் = ெமல்லப் ைடத்தல்,  த தல், மண்ைண நீர ்அரித்தல், ெகாச்  → கச்  → கசச்ம். 
நீரால் அரிக்கப்ப ம் நிலப்ப ]

 கசச்ம்3 kaccam, ெப .(n.)

   1. அளைவ ( வா);; standard of measure.

   2, {unsáārā} flou; a grain measure.

   3. ஒ  ேபெரன்; a certain very large number.

கசச் ண்

 
 கசச் ண்  kaccamuṇṭu, ெப. (n.)

     [ ரட் த் ணி],

 a coarse cloth, waist-dress or upper garment (ேசரநா);.

ம. கசச் ண்

     [கசச்ம்"  ண் ]

கசச்ம் →   ண்
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கசச்

 
 கசச்  kaccamuṟi, ெப. (n.)

   ேவட் , இ ப் ல் கட் ம் எட் ழத் ணி; cloth worn around the \ waist [ேசரநா].

ம. கசச்

     [கச்  →    ம  =  ணி.  ம  →  ம  →    [ெகா.வ].]

கசச்ரா

 
 கசச்ரா kaccarā, ெப. (n.)

க சைட பாரக்்க; see kalicadai.

ம. கசர் கசபா. கெச.  . கசச்ெட [இ லத்தான்],

 Skt. kaccara [dirty, foul, spoiled by dirt]

     [க சைட →  கசச்ைட →  கசச்டா →  கசச்ரா [ெகா.வ].]

கசச்ல்"

கசச்ல்" kaccal, ெப, (n.)

   1. ேதான் ய நிைல ேலேய உள்ள ; that which is remaining in the original state.

   2. பக் வம் ெசய்யப்படாத ; that which is not properly processed.

     [கள் = இளைம கள் → கய → கயசச்ல் → கசச்ல்]

கசச்லம்

கசச்லம் kaccalam, ெப. (n.)

   1. கண்ணிற் ம் ைம; lamp black used as collyrium and applied to eye-lashes as decoration.

   2. ல்; cloud.

 Skt. Kajala

     [கசச்ல் – கசச்லம்]

கசச்

 
 கசச்  kaccali, ெப. .(n.)

கசச்ல் பாரக்்க see kaccal'.

     [கசச்ல் → கசச்  கசச்ல் =  ய . 'இ' உைடைமப் ெபா ள் ஈ ]

கசச் மாத் ைர

 
 கசச் மாத் ைர kaccalimāttirai, ெப. (n.)

   நான் க னி ( ரம னி); ம த் வத் ல் ெசால் ள்ள ஒ வைக மாத் ைர; a medicinal pill prescribed 
in the work of Brahmamuni on medicine (சா,அக);.

     [கசச்ல் → கசச்  →  மாத் ைர. கசச்ல் = கய்ப் ச் ைவ, கசப் ]

கசச்ேலா

 
 கசச்ேலா  kaccalōṭi, ெப. (n.)

ெவள்ைள ெவற் ைல,

 white betel leaf.

ம வ. கசே்சா

     [கசச்ல் = ெவளிரந்ிறம் கசச்ல் + ஒ ]
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கசச்வடக்காரன்

 
 கசச்வடக்காரன் kaccavaḍakkāraṉ, ெப. (n.)

வணிகன் ( ன்);.

 merchant, trader.

ம வ. கசச்வடன், வணிகன்.

ம. கசச்வடக்காரன்

     [கசச்வடம் + காரன். கசச்வடம் =   வணிகம், வணிகம்.]

கசச்வடக்காற்

 
 கசச்வடக்காற்  kaccavaḍakkāṟṟu, ெப. (n.)

   வணிகத் ற்  ஏந்தான காற் ; trade-wind.

ம. கசச்வடக்காற்

     [கசச்வடம் காற் ]

கசச்வடம் =  ணி வணிகம், நிைலப்பாடான வணிகம். நிலக்ேகாளத் ன் ழக் கச ் ற்றால் ேமற்  
கமாகத் ப்பப்பட்ட ெவப்பக்காற் , நிலந க்ேகாடை்ட ேநாக்  கம்   ேபா  கசச்வடக்காற்றாம்

 Chambers Dictionary.

வணிகத் ற்  ஏற்றதான காற் , கசச்வடக்காற்  எனப் ெபயரெ்பற்  வணிகத் ற்  ஏற்ற ழைலக் 
த்  நின்ற .

கசச்வடப்பா

 
 கசச்வடப்பா  kaccavaḍappāḍu, ெப. (n..)

   வணிகத் ெதாடர் ைடய ெசயல்; commercial transaction (ேசரநா);.

ம. கசச்வடப்பா

     [கசச்வடம் →  பா . பா  = உைழப் , ெதா ல். கசச்வடம்;

பாரக்்க see kaccavadam=.]
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கசச்வடம்

கசச்வடம் kaccavaḍam, ெப. (n.)

   1. இ ப் ல் அணி ம் ஆைட; cloth or clothes worn around waist.

   2. உ ப் கள்; dress.

   3.  ணிமணி:

 clothing.

     [கச்  = இ ப் ல் அணி ம் ணி, கச்  →  கசச்ம் +]

     [படம்] வடம் - கசச்வடம் படம் =  ணி. படம் → வடம் (ப →  வ ெசாற்ப க்கத் ரி  கசச்படம் = 
[இ ெபயெராட் ப் பண் தெ்தாைக] இ ப் ல் அணி ம் ணிையமட் ம் த்த கசச்ம் என் ம் 
ெசால் ய ஆைடகைள ம் உ ப் கைள ம் க் ம்

ெபா ப்ெபயரா ற் ]

 கசச்வடம் kaccavaḍam, ெப. (n.)

   1. வணிகம்; trading.

   2.  ணிவணிகம்; cloth trading.

சை்சக்  த்த  கசச்வடம் [யாழ்ப்].

ம. கசச்வடம், Pkt. kaccavada. Skt. Kaccatika

     [கச்  படம்] வடம் கச் வடம் = இைட ல் உ க் ம் ணி த யைவ. கச்  = வட் ைட இைட ல் 
அணி ம் உ ப்  வைககள்,  ணி படம் →  வடம் ப →  வ ெசாற்ப க்கத் ரி .  ணிையக் த்த 
ெசால் ணிவாணிகத்ைத ம் த்த . கசச்வடம் =  ணி ற் ம் கைட அ ைவ வாணிகம் இ ப் ல் 
அணி ம் உைடைய மட் ம் த்த இச ்ெசால் நாளைட ல் ெபா வாக உ க் ம் எல்லா 

கசச்வைல

 
 கசச்வைல kaccavalai, ெப. (n.)

ஒ வைக ன்வைல:

 a kind of fishing net.

ம. கசச்வட த் ைர

     [கசச்வடம் த் ைர.]

 கசச்வைல kaccavalai, ெப. (n.)

   ஒ வைக ன்வைல; a kind offishing net.

ம. கசச்வல

     [ெகாச்  →  கச்  = ம ப்  கச்  →  வைல →  கசச்வைல →  ம ப் வைல.]

கசச்வாைழ

 
 கசச்வாைழ kaccavāḻai, ெப. (n.)

   கற்றாைழ; the plant aloe vera.

ம. கசச்வாழ க. கத்தாெழ.

     [கச்  = ம ப்  அ க்  கச்  + வாைழ,]
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கசச்

 
 கசச்  kaccaḻi, ெப. (n.)

றப்   ைகவைளயம்,

 arm ring bestowed as award.

க. கசச் , கசச்ளி.

     [கச்  → ஆ  → கசச்ா  → கசச்  கச்  = ெச , இ க்கம் ஆ  = வைளயம்]

கசச்ளம்

கசச்ளம் kaccaḷam, ெப. (n.)

   1. கண்ணி  ைம(யாழ்,அக,);; collyrium for the eyes.

   2. ,கரிப் ைக (இ.வ);; lamp black.

   3. இ ள் ( ங்);; darkness.

   4. அரக்காம்பல்; red water-lily.

 Skt., Mar, kajala

     [கள்  → கச்  → அளம்  → கசச்ளம் கள் = க ைம. அளம் → ெசால்லாக்க ஈ  க ைமப்ெபா ள், 
க ஞ் வப்  ஆம்ப க் மா  வந் ள்ள .]

கசச்ற்க வா

கசச்ற்க வா  kaccaṟkaruvāṭu, ெப. (n.)

   கசச்ல் னின் உணங்கல்; kaccal fish salted and dried.

     "கண்டாற் ப ெய ம் ம் கசச்ற் க வா " (பதாரத்்த92);.

     [கசச்ல் + க வா ]

கசச்ற்ேகாைர

கசச்ற்ேகாைர kaccaṟārai, ெப. (n.)

   1. ெநய்தல் நிலத் ப் ல்வைக ( ன்);; a sedge that grows near the sea-shore on saline ground (W.);.

   2. ஒ வைகக் கசப் க் ேகாைரப் ல்; a kind of bitter köray or sedge grass.

     [கசச்ல் + ேகாைர.]

கசச்ற் ல்

 
 கசச்ற் ல் kaccaṟpul, ெப. (n.)

கசச்ற்ேகாைர பாரக்்க; See kaccar-körai.

     [கசச்ல் =  ல்.]

கசச்ன்

 
 கசச்ன் kaccaṉ, ெப. (n.)

   ஆைம அக); tortoise

க, கசச்ம் Skt. kaccapaka, Mar. Kacchapa.

     [கசச்ம் - கசச்ன்.]
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கசச்ன்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

கசச்னம்

 
 கசச்னம் kaccaṉam, ெப. (n.)

    வா ர ்மாவட்டத் ந் ற் ர;் a village in Thiruvarur district.

     [கசச்ல் + அம் → கசச்லம் → கசச்னம் கசச்ல் =  ய . கசச்னம் =  ற் ர]்

 கசச்னம் kaccaṉam, ெப.(n.)

   நீரச்் ைல; man's loin cloth.

     [கட்  → கச்  → கசச்ணம்]

கசச்னா ைள

 
 கசச்னா ைள kaccaṉāviḷai, ெப. (n.)

    த் க்   மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Tuttukudi district.

     [கசச்ல் + அம் → கசச்லம் →  ைள. கசச்லா ைள  →கசச்னா ைள. கசச்ல் =  ய .  ைள - 
பனந்ேதாப்  காவற்கா  கசச்னா ைள - பனந்ேதாப்  அல்ல  காவற்கா  இ ந்த இடத் ல் அைமந்த 

ற் ார]்
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கசச்ா

கசச்ா kaccā, ெப. (n.)

   1. பயன்பாட் ற் கந்தவா  ய்ைம ெசய்யப்படாத ; unrefined.

கசச்ாெயண்ெணய் (உவ);.

   2. கரடான ; crude.

கசச்ாப்ப த்  (உவ);.

   3. தாழ்ந்த , இ ந்த ; low, mean.

இவன் ஒ  கசச்ாப்பயல் (உவ);.

   ம.க..கசச்ா ;   ஒ. காசச்ா. Urdu. kaccha [crude]; H. kanco, kacca;

 Guj. käncu;

 Sind. kaco;

 Mar., Nep. kaccā, Beng. kanca.

     [கசச்ல் – கசச்ா]

ப் ர  ெசய்யா ததால் ேநர யாகப் பயன்ெகாள்ள இயலாத கனிம லப்ெபா ள்க ம், ஆைலத் 
ெதா ல்க க்கான இயற்ைக லப்ெபா ள்க ம் நாளைட ல் இச ்ெசால்லால் க்கப்படலா ன. 
கசச்ல் என வழங் வேத ெசஞ்ெசால்லாம்.

 கசச்ா kaccā, ெப.(n.)

    ைனப் த் ைவக்கப் பயன்ப ம் ல் ைட; fishes storage in cotton threadbasket.

கசச்ாக்க

 
 கசச்ாக்க  kaccākkaḻi, ெப. (n.)

   கசச்ாவைல ல்  உள்ள ைகப் க் க  ( னவ);; small stick on both ends of a fishing net.

     [கசச்ல் + கசச்ா + க  +  கசச்ாக்க  கசச்ல் =  ய .]

இக் ெகாம் கள் கட் மரத் ன் க அ ல் ேமய்ந்  வ ம்  ன்கைளக் ேழந்  வைலக்க உத ம்.

கசச்ாங்காற்

 
 கசச்ாங்காற்  kaccāṅgāṟṟu, ெப. (n.)

   ேமற் ந்  ழக் கமாய் ங் காற்  (floors);; west wind.

     [கசச்ான் + காற்  கசச்ான் = ேமற் ]

கசச்ாங்ெகாட்ைட

 
 கசச்ாங்ெகாடை்ட kaccāṅgoṭṭai, ெப. (n.)

   நிலக்கடைல [யாழ்.அக]; groundnut.

     [கசச்ான் + ெகாடை்ட கசச்ான் = ேமற் ]

கசச்ாங்ெகாடை்ட = ேமைலக்கடல் வ யாக இறக் ம யான ப ரி [தாவரம்]. மைலயாளெமா ல் 
இதைனக் கப்பலண்   → கப்பல் வ யாக வந்த அண்  [ெகாட்ட] என வழங் தைல ஒப் ட்  ேநாக் க.

கசச்ாங்ேகாைட

 
 கசச்ாங்ேகாைட kaccāṅāṭai, ெப. (n.)

   ெதன்ேமற் ப் ப வக்காற் ; South west wind.

     [கசச்ான் → ேகாைட → கசச்ான் = ேமற்  ேகாைட = ேகாைடக்காலக் காற் ]
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கசச்ாங்ேகாைர

 
 கசச்ாங்ேகாைர kaccāṅārai, ெப. (n.)

கசச்ற்ேகாைர பாரக்்க;see kaccar-korai.

கசச்ாசே்சர்

கசச்ாசே்சர ்kaccāccēr, ெப. (n.)

   8 பலம் ெகாண்ட ஒ  நிைற; a small measure of weight which made up of 8 palams.

     [கசச்ா → ேசர.் கஃ  =  ய நி த்தலளைவ, காற்பலம் கஃ  → கசச்ா. கசச்ா ேசர ்ேசர ்= அளைவ, 
ைம ன்ெனாட் ]

கசச்ாத்

கசச்ாத் 1 kaccāttu, ெப. (n.)

   1. வரிெபற் க் ெகாண்டதற்கான பற் ச் ட்  ர ); tax receipt

     'காணி ைலப் ரமாணக் கசச்ாத் ' (S.I.I.78);.

   2. ஒப் ைகச் ட் ; acknowledgement.

நைகைய அைடமானம் ைவத் க் கசச்ாத் ப் ெபற் வா (உவ);.

   3. வா க்ைகயாள க்  வணிகர ்அ ப் ய ெபா ள்களின் பட் யல்,

 Invoice, list of goods sent by a tradesman to his customer.

ம. கசச்ாத்

     [ைக + சாத்  →  ைகசச்ாத்  →  கசச்ாத்  → (ெகா.வ);. ைகசச்ாத்  பாரக்்க;see kai-c-căttu.]

 கசச்ாத் 2 kaccāttu, ெப.(n.)

 sustafaih;

 marketing, business.

     [கச்  + சாத்  → கச் சச்ாத்  → கசச்ாத் . சாத்  =வணிகக் ட்டம், வணிகம் கச்  = உ ப் கள், 
ணிகள்.]

 கசச்ாத் 3 kaccāttu, ெப. (n.)

   ெதாடர் , உற ; contact, relationship,

கசச்ாந்தகைர

 

 கசச்ாந்தகைர gaccāndagarai, ெப. (n.)

பவளமல் ைக (யாழ்.அக.);

 night jasmine

     [கசச்ான் + தகைர, தகரம் = மணப்ெபா ள், மணம் பரப் வ  ெகாச்  → கச்  =  ய,   கச்  → 
கசச்ான் =  ய ைவ ைடய ]

கசச்ாப்ெபா ள்

 
 கசச்ாப்ெபா ள் kaccāpporuḷ,    ெப. (n.); raw material.

     [கசச்ா + ெபா ள்.]

484

www.valluvarvallalarvattam.com 6859 of 19068.



கசச்ாயம்

 
 கசச்ாயம் kaccāyam, ெப. (n.)

   கட ட ்ெசல் ம் தைரப்ப , நில ைன (யாழ்.அக);; cape.

     [கச் தல் = நீரால் அரிக்கப்ப தல். மைலயாள ெமா ல் நீரே்காத்த நிலப்ப  கசச்ம் 
எனப்ப தைல ஒப் க கச்  = நீரால் அரிக்கப்ப ம் நிலப்ப , கட ள் நீட் நிற் ம் வக் ைற. 
கச்  – கசச்ாயம்]

கசச்ாயம்:

 
 கசச்ாயம்: kaccāyam, ெப. (n.)

ஒ வைகச்

   élisDony; a kind of sweet cake

     [ெகாச்  - கச்  – கசச்ாயம்]

கசச்ா

 
 கசச்ா  kaccāyi, ெப. (n.)

   ஒ வைக ன்; a kind of fish.

   ம,கசச்ா  கசச்ா ; Skt. kajale.

     [கசச்ம் = கைர, கடற்கைர. கசச்ம் →  கசச்ா → கசச்ா ]

கசச்ாெயண்ெணய்

 
 கசச்ாெயண்ெணய் kaccāyeṇīey, ெப. (n.)

ய்ைம ெசய்யப்படாத நில எண்ெணய்,

 crude oil.

     [கச்  - கசச்ா எண்ெணய் கசச்ா பாரக்்க; see {kaccă.}]

கசச்ாரம்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

கசச்ாரம்:

கசச்ாரம்: kaccāram, ெப. (n.)

   பாய் ைட ந் ெதா ல்; mat-making.

வண்ணாரம் ன்னாரம் மச் கேம கசச்ாரம் நீலேக ,280, உைர).

ம வ. கச் க் த் தல்.
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கசச்ால்

கசச்ால்1 kaccāl, ெப. (n.)

    ன் க் ங்  [யாழ்ப்]; wicker basket for catching fish.

ம. கசச்ால் . கசல்.

     [ைக சால் → ைகசச்ால் - கசச்ால் = ைகக் ைட

     [ெகா.வ]

 கசச்ால்2 kaccāl, ெப. (n.)

ய காலவாய்,

 a small channel for irrigation.

ம. கசச்ால்

     [ைக சால் →  ைகசச்ால் →  கசச்ால். கால் நீடச்]) சால்.]

 கசச்ால்3 kaccāl, ெப. (n.)

நக்கவாரத் [நிக்ேகாபார]்

க ள் காணப்ப ம் ஒ  ,

 one of the Small islands in Nicobar Islands.

     [கசச்ம் → கசச்ல் → கசச்ால்]

கசச்ாலம்

 
 கசச்ாலம் kaccālam, ெப. (n.)

   கரநஞ்  அல்ல  காய்சச்ல் நஞ் ; a kind of native arsenic (சா,அக);.

கசச்ாைல

கசச்ாைல1 kaccālai, ெப. (n.)

   1.  ட் க் ைர ன் Qsusfjälsiorsmos; raised pial at the entrance of a thatched front roof.

   2. ெந ங் டம் அல்ல   ெகாட்டாரத் ன் ன் ண்ைணத் தாழ்வாரம்; front verandah of a hall.

   3.  ய இடம்; a small area.

   4. பணிெசய் ம் அ வலகம்; office,

   5. பலர ்  உைரயா ம்  மன்றம்; an assembly.

   ம. கசே்சரி, க. கேசரி, ெத. கசே்சரி, Markacer; H., U. {kachhari, Pkt. kaccaari;

 Ar.,Beng. kăcări;

 Sinh. kacari, Persn. kacëri;

 Skt. Krityåkåra}.]

     [ைக → சாைல → ைகசச்ாைல → கசச்ாைல. கசச்ால்' →   ய கால்வாய். ஒ.ேநா. ைக சால் →  
ைகசச்ால் → சச்ால் →   ன் க் ம்  ைக →  ய சாைல →  ஒைல ேவய்ந்த ைர, இடம், பள்ளி 
மன்றம் கசச்ாைல →  ட் க் ைர ன் ள்ள ெவளித் ண்ைண]

சாைல என்ப  நீண்ட ெகாட்டைகையக் த்த ெசால். நீண்ட ெகாட்டைக ன் ன் ண்ைண ல் 
தாழ்வாரம் இறக் ந்தால் ன் ண்ைண நிழ டம் ைகசச்ாைல எனப்ப ம்.  ய கவர ்ைகச் வர ்
எனப்ப ம். ைக → சாைல → ைகசச்ாைல → கசச்ாைல. இச ்ெசால் நாட் ப் றங்களில் மட் ம் வழங் ய 
ெசால்.  ன் ண்ைண ல் அமரந்்  ஊரப்் ெபா செ்சய் கள் ேப வ ம் வழக் கள் ரத்்  ைவப்ப ம் 

ண்ைணப்பள்ளிக் டம் நடத் வ ம் பண் ெதாட்

நைடெபற்  வந்த நிகழ் கள். ஆ ன் இச ்ெசால் ெபா மக்கள் வா லாக இந் யெமா கள் 
அைனத் ம் கசே்சரி என்  உ த் ரிந் . இச ்ெசால் க் ப் றெமா களில் ேவர் லம் இல்ைல. 
வடெமா யாளர ்இதைனச ்ெசயலாற் ம் இடம் என் ம் ெபா ளில்  'க் த்யாகார' என 

486

www.valluvarvallalarvattam.com 6861 of 19068.



கசச்ாவைல

 
 கசச்ாவைல kaccāvalai, ெப. (n.)

   இறால், நண்  ஆ யவற்ைறப் க்கப் பயன்ப ம் ம்  வ னதா ய ய வைல; a small conical 
shapedfishingnetforfishing} {prawns, crabs, etc}.

     [கசச்ல் =  ய . கசச்ல் - கசச்ா + வைல]

கசச்ா

 
 கசச்ா  kaccāvīṭu, ெப. (n.)

ங்கா கமாக அைமக்கப்ப ம் :

 house built temporarily.

     [கசச்ல் +   → கசச்  → கசச்ள  கசச்ல் =  ய .  ங்கா கமாகக் கட்டப்ப ம் ய  
கசச்ா  எனப்பட்ட .]

கசச்ான்

கசச்ான் kaccāṉ, ெப. (n.)

   1. கடற்கைர; sea-shore.

   2. ேமற் த் ைச; western {direction}.

   3. ேமல்காற் ,  ேகாைடக்காற் ; west wind.

   4. ெதன்ேமற் க் காற் ; southwest wind.

   5. சாரல்காற் ; a wind accompanied by drizzling.

ம. கசச்ான்

     [கசச்ம் → கசச்ான். கசச்ம் → கைர, கடற்கைர, "கசச்ம்" பாரக்்க; see{kaccam} '  ழக் க் 
கடற்கைர ள்ள த ழக னவரக்ள் கட ந்  பாரக்் ம்ேபா  கடற்கைரப் ப ந்  கம் 
காற்  ேமற் ைசக் காற்றாகத் ெதரித ன் கைரக்காற்ைறக் கசச்ான் காற்  என்றனர.் இதனால் 
கசச்ான் என் ம் ெசால் ேமற்  எனப் ெபா ள் த வதா ற் ]

கசச்ான் டத்தல்

 
 கசச்ான் டத்தல் kaccāṉkiḍattal, ெதா .ெப .(vbl .n)

   கடற்பரப் ல் ெந ேநரமாய்த் ெதன்றல் தல் ( னவ);; a western gentle breeze blowing for a long time.

     [கசச்ான் +  டத்தல். கசச்ான் = ேமற் , ேமற் ந்  கம் காற் . இங் த் ெதன்ேமற் க் 
காற்ைறேய த்த .]

க

கசச்ான்ேகாைட

 
 கசச்ான்ேகாைட kaccāṉāṭai, ெப. (n.)

கசச்ாங் ேகாைட பாரக்்க: see {kaccan-ködai.}

     [கசச்ான் + ேகாைட]

கசச்ான்ெதாவக
ைர

 
 கசச்ான்ெதாவகைர gaccāṉtovagarai, ெப. (n.)

   ேமற் ந்  ழக்காய்ச ்ெசல் ம் கைரேயாரத் க் கடல்நீேராட்டம்; current of water flow along the 
seacoast from west to east.

     [கசச்ான் → [ ர  → ெதாவ] + கைர. கசச்ான் = ேமற்  ர  = ெச த்தல், ேபாதல்,  தல்.]
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கசச்ான் -த்தல்

கசச்ான் -த்தல் kaccāṉpiḍittal,    4 ெச. ன்றா .(w.t)

கசச்ான்காற்ைற ஏற் மா  பாேயாட்டம் ெசய்தல்:

 to adjust the sail of a boat towards west wind.

     [கசச்ான் +  -]

கசச்ான்வைலப்

 
 கசச்ான்வைலப்  kaccāṉvalaippu, ெப. (n.)

   கடற்பரப் ன் ேமற் த் ைச ல் ன் வைலத்தல் ( கைவ னைவ);; fishing with net in the western 
direction.

     [கசச்ான் → வைலப்  → வைல → வைலப்  = வைல ல் ன் த்தல்.]

கசச்ானாள்

 
 கசச்ானாள் kaccāṉāḷ, ெப. (n.)

   ேகாைடக்காலம் (ெசங்ைக னவ);; summer.

     [கசச்ான் + நாள்.]

கசச்ானில் ட்

 
 கசச்ானில் ட்  kaccāṉilāṭṭu, ெப. (n.)

ேமைலக்காற் ம் ெதன்ற ம் கலந்த   காற் .

 wind, gentle breeze.

     [கசச்ான் → இல் →  ட்   "இல்" இடப்ெபா ள் உ ]

கசச்ானிர்

 
 கசச்ானிர ்kaccāṉir, ெப. (n.)

கசச்ான் ெதாவகைர பாரக்்க;see kaccan-tovakarai.

     [கசச்ான் + நீர]்
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கச்

கச்  kacci, ெப. (n.)

   காஞ் ரம்; the city of Kanjipuram,

     " ங்ெகா  கச்  மாநகர ் க்க ம்" (மணிேம.ப 90);.

     [காஞ்  → கஞ்  → கச் ]

 கச்  kacci, ெப. (n.)

   ைவக்ேகாற்ேபார;் hay, straw.

ம. கச் , Skt. Kasa உலரந்்த ல்

     [க  → க ச்  → கச்  → கச்  = தாள த்  ஒ க்கப்பட்ட .]

 கச் 3 kacci, ெப. (n.)

   1. ெகாட்டாங்கச்  ன்); coconut shell,

   2. உலரந்்த பனங்ெகாடை்ட ன் பா , ஊமற் ள  (யாழ்.அக);

 half of a dried palmyra nut.

     [காய்ச்  → கச்  → கச் ]

 கச் 4 kacci, ெப. (n.)

   1,  ந் ல்:

கச் க்கல்

 
 கச் க்கல் kaccikkal, ெப.(n.)

மணற்கல்:

 sand ston.

ம. கச் க்கல்

     [கச்  =  ய . கச்  → கச்  கல்]

கச் க்கலம்பகம்

கச் க்கலம்பகம் gacciggalambagam, ெப. (n.)

   1.  ண்  அரங்கநாதர ்இயற் ய ற் லக் யம்; a treatise of kalambagam variety composed by {Pündi 
Aranganádar}.

   2. கச்  ஞானப் ரகாசர ் இயற் ய ற் லக் யம்; a kalambagam composed by {Gnanapprakāśar}.

     [கச்  + கலம்பகம். காஞ்  → கஞ்  → கச்  கலம்பகம் பாரக்்க;see kalambagam.]

கச் க் ழங்

 
 கச் க் ழங்  kaccikkiḻṅgu, ெப. (n.)

    ன்னிக் ழங் ; root of acalpha சா.அக).

     [கச்  +  ழங் . கச்  =  ,  ய]
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கச் க் ழல்

 
 கச் க் ழல் kaccikkuḻl, ெப. (n.)

ஒ வைகக் க த்தணி:

 a kind of neck ornament.

ம வ ேநான்  

ம. கச் க் ழல்

     [கச்  → கச்  +  ழல், கச்  = கவ் ,  ப் ]

கச் தம்

கச் தம் kaccidam, ெப. (n.)

கசச்ாரம்1 பாரக்்க; See {kaccaram}'.

   ெத. கச் த ;   க. கச் தா, Pali, kaccita Pkt. kacciya; H.kacith.

     [கச்  = இ க்கமாகப் ைணந் ப்ப  கச்  + இதம் – கச் தம்]

கசச்ாரம் எனின் ற் ந் த ழாம்.  'இதம்' வடெமா ச ்ெசால்  ஒேநா. தத் தம், இங் தம், தப் தம். 
இதம் என் ம் ஈ  த ழாகா . அதைன நீக் தல் ேவண் ம்.

 கச் தம் kaccidam, ெப. (n.)

ேநரத்் ,

 excellence.

     [கச் -கச் தம்]

ெகாண்  னிந் ம் நி ரந்் ம் பா க் ெகாண் வட்டமாக ஆ ம் ஒ வைகக் த்

 dancing of persons on a circle to the accompaniment of a song,bending to the ground and waving little towels or hand 
kerchiefs.

     [ஒ ல்+ஆட்டம்]

கச் ப்பள்ளி

கச் ப்பள்ளி kaccippaḷḷi, ெப. (n.)

   ேசலம் மாவட்டம் ஓம ர ்வட்டத் ள்ள தாசச த் ரத் ல் ஏரி அைமத்த தைலவரின் ஊர,் சங்க ரி -
 ஓம ர ்இைடேய உள்ள ; the native place of a headman who had built a tank at Dasasamudram in Salem district, 
0malur taluk, situated in between Omalur and {Sankagiri}. 'வட வானிய நாட் க் கச் ப்பள்ளி ல் கா ண்டன்" 
(ஆவணம்,1991-6);.

     [கச்  + பள்ளி காஞ் ரம் ப ல் இ ந்  ெசன்றவரக்ள் வாழ்ந்த ஊராகலாம்]

கச் ப்ெப மாள்

 
 கச் ப்ெப மாள் kaccipperumāḷ, ெப. (n.)

   ெபரம்ப ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Perambalur district.

     [கச்  + ெப மாள் - கச் ப்ெப மாள் இ.ெப) . கச் ப்ெப மாள் என்பவன் ெபயரிலைமந்த ஊர.்]

கச் ப்ெப மாள்ந
த்தம்

 
 கச் ப்ெப மாள்நத்தம் kaccipperumāḷnattam, ெப. (n.)

   கட ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Cudalore district.

     [கச்  + ெப மாள் + நத்தம் - கச் ப்ெப மாள் நத்தம் கச் ப்ெப மாள் ெபயரிலைமந்த ப் . 
நத்தம் =  ப்  அைமப்பதற்காக டப்பட்ட நிலம்]

கச் ப்ேபட்  
இளந்தசச்னார்

கச் ப்ேபட்  இளந்தசச்னார ்kaccippēṭṭuiḷandaccaṉār, ெப. (n.)

   நற் ைண 265ஆம் பாடைலப் பா ய லவர;் author of 266th verse of {Nassinai}.

     [காஞ்  → கச்  + ேப  + இளம் + தசச்ன் + ஆர.் ேப  = ெபாட்டல் நிலம்]
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கச் ப்ேபட் க்கா
ஞ் க்ெகாற்றனார்

கச் ப்ேபட் க்காஞ் க்ெகாற்றனார ்kaccippēṭṭukkāñjikkoṟṟaṉār, ெப. (n.)

ந் ெதாைக ல் 213, 216ஆம் பாடல்கைளப் பா ய கைடக்காழகப் லவர:் author of verses 213 and 216th 
of {Kuruntogai}.

     [கச் ப்ேப  காஞ் க்ெகாற்றனார.்]

கச் ப்ேபட் நன்
னாைகயார்

கச் ப்ேபட் நன்னாைகயார ்kaccippēṭṭunaṉṉākaiyār, ெப. (n.)

    ந்ெதாைக ல் 30, 172, 180, 192, 197, 287 ஆ ய ஆ  பாடல்கைளப் பா ய கைடக்கழகப் 
லவர;் author ofverses 30, 172, 180, 192, 197,287th of {Kuruntogai}

     [கச் ப்ேப  + நன்னாைகயார]்

கச் ப்ேபட் ப்ெப
ந்தசச்னார்

கச் ப்ேபட் ப்ெப ந்தசச்னார ்kaccippēṭṭupperundaccaṉār, ெப.(n.)

நற் ைண ல் 144, 273 ஆ ய பாடல்கைளப் பா ய கைடக்கழகப் லவர:்

 author of verses 144 and 273rd of Nassinai.

     [கச் ப்ேப  + ெப ந்தசச்னார]்

கச் ப்ேப

கச் ப்ேப  kaccippēṭu, ெப.(n.)

காஞ் ரத் ன் அ ல் உள்ள ற் ர:்

 a hamlet near Kanchipuram.

     'கச் ப்ேபட் ப் ெபரிய க்கற்றளி" (SII i 113);.

     [காஞ்  → கச்  + ேப  ேபா . ேப  → ெபாட்டல் நிலம்)

கட்டாந்தைர, அல்ல  ேபாடான ெபாட்டல் நிலத் லைமந்த ஊர,் ேபா ர ்என வழங்கப்ப தல் காண்க.

கச் ற்றம்

கச் ற்றம் kaccimuṟṟam, ெப. (n.)

காஞ் நகரத் ன் உள்ெளல்ைலப் ப ,

 inner boundary of Kanchipuram.

     "கச்  ற்றத்  நின் ர ்கைடெகாள" (மணிேம.21:174);.

     [கச்  +  ற்றம் ற்றம் =  ைழவா ல், எல்ைல.]

கச் யப்ப வாசச்ாரியார ்ெப. (n.);

   கந்த ரான ஆ ரியர;் the author of Kandapuranam.

     [காஞ்  → கச்  + அப்பன் +  வ + ஆசச்ாரியார.்]

கச் யப்ப வாச்
சாரியார்

கச் யப்ப வாசச்ாரியார ்kassiyappasivāssāriyār, ெப. (n.)

   தணிைகப் ராணம் த யவற் ன் ஆ ரியர;் the author of {Tanigai-p-purănam} and other {śaivite} works, 18th 
c A.D.

     [காஞ்  → கச்  + அப்பன் +  னிவர.்]

கச் ராயநத்தம்

 
 கச் ராயநத்தம் kaccirāyanattam, ெப. (n.)

   கட ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Cudalore district.

     [கச்  + அைரயன் + நத்தம் - கச் யைரயன்நத்தம் – கச் ராயன்நத்தம்]

கச் ராபாைளயம்

 
 கச் ராபாைளயம் kaccirāpāḷaiyam, ெப. (n.)

    ப் ர மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Villuppuram district

     [கச்  + அைரயன் + பாைளயம் - கச் யைரயன்பாைளயம் → கச் ராயன்பாைளயம்]
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கச் ராயன்பட்

 
 கச் ராயன்பட்  kaccirāyaṉpaṭṭi, ெப. (n.)

   ம ைர மாவட்டத் ல் உள்ள ற் ார;் a village in Madurai district.

     [கச்  + அைரயன் + பட்  - கச் யைரயன்பட்  – கச் ராயன்பட் . கச் ராயன் ெபயரிலைமந்த 
ற் ார.்]

கச் ல்

கச் ல்1 kaccil, ெப. (n.)

ேபரீசை்ச date (சா.அ);.

     [காய்ச் ல் → கச் ல் காய்ச்  → கச்  = உலரந்்த . ம. கச் ல = உலரந்்த இைல.]

 கச் ல்2 kaccil, ெப. (n.)

கச் 2 பாரக்்க;see kaccf.

ம. கச் ல்

     [கச்  → கச் ல்]

கச் வம்

 
 கச் வம் kaccivam, ெப. (n.)

பளிங் க்கல்,

 marble (சா.அக);.

ம. கச்

     [கச்  → கச்  → கச் வம். கச்  =  ,  ய]

கச் னி

 
 கச் னி kacciṉi, ெப. (n.)

   ெதாடர ்நிகழ் ல் தல் மாதம்; the first month (சா,அக);.

     [கச்  → கச் னி. கச்  = இளைம,  ஞ் , ெதாடக்கம்]

கச் னித் ங்கள்

 
 கச் னித் ங்கள் kacciṉittiṅgaḷ, ெப. (n.)

   ஒ  ங்கள் காலம்; one month period.

     [கச் னி +  ங்கள். கச் னி =  தல்.]
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கச்

கச் 1 kaccudal,    5 ெச ன்றா  (v.t)

   1 க த்தல்:

 to bite.

   2. இைணத்தல்; to bind.

   3 அரித்தல்; gnawing (சா.அக.);.

   4. இ க் க் கட் தல்; to tie tightly.

க., பட., கச் :  ெகாலா., பர.் கசச்: கட. கசச்,் கச ்மால்.  ரசெவ:  . கச் னி,  . கசளி . கசச்.்

     [க த்தல் → கசச்ல் → கச் ]

 கச் 2 kaccu, ெப. (n.)

   1. இைட ல் கட் ம் படை்ட, கசை்ச; belt, girdle, sash, cummerbund.

     "மள்ளர ்... யாத்த ங்கச் " ( வக.16);.

   2. கசை்சக்க :

 broad tape band.

     'தாழ் கச் ற் ணிப் ண் ." ( வக,1748);.

   3. ஆைடவைக; a kind of garment

     "க ங்கச்  யாத்த" (அகநா.376:8);

கச் க்கசெ்சனல்

 
 கச் க்கசெ்சனல் kaccukkacceṉal, ெப. (n.)

   ஓயா  தற் தற் ப்  (யாழ்.அக);; onom.expr. of babbling interminably.

     [கச்  + கச்  + எனல் - ஒ க் ப்  இைடசெ்சால்.]

கச் க்கட் ல்

 
 கச் க்கட் ல் kaccukkaṭṭil, ெப. (n.)

கசை்சக்கட் ல் பாரக்்க;see kaccai-k-kattil.

     [கச்  கட் ல்.)

கச் க்க

 
 கச் க்க  kaccukkaḻi, ெப.(n.)

    ைர அைமக்கப் பயன்ப ம் மரக்க  வைகக ள் ஒன் ; a stick used for roofing purpose.

     [கச்  + க . கச்  =  ய,  .]

கச் க்காய்

 
 கச் க்காய் kaccukkāy, ெப. (n.)

கழற் க்காய் பாரக்்க;see [kalarcCi-k-kāy}.

     [கழற் க்காய் → கச் க்காய்]
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கச் க்ெகண்ைட

 
 கச் க்ெகண்ைட kaccukkeṇṭai, ெப. (n.)

   க ங்ெகண்ைட; bitter carp.

     [கச் ' ெகண்ைட]

கச் கம்

 
 கச் கம் gaccugam, ெப. (n.)

   மாமரம்; mango tree (சா.அக);.

ம. கச்

     [காய்ச் ப் பதப்ப த் ய மாம்பழசச்ா ]

     [கச்  → கச் கம் கச்  =  ய .  ய காய்கைளக் காய்க் ம் மாமரம்]

கச் ேகாரம்

கச் ேகாரம் kaccuāram, ெப. (n.)

   எனத் ன்வைக; a kind of vessel.

     "த ரப்் ேபானகம் அ ெசய்த ள இட்ட ெவள்ளிக் கச் ேகாரம்" (S.I.I.V.272);.

     [கசே்சாலம் → கச் ேகாரம்]

கச் ப் ச் ப்ப  - 
தல்

கச் ப் ச் ப்ப  - தல் kaccuppiccuppaḍudal, ெப. (n.)

   20 ெச. . .(v.i);

   கம்பைலப்ப தல்; meaningless uprOar.

     [கச்  +  ச்  + ப . கச் ப் ச்  = எ ைக ேநாக் வந்த ஒ க் ப்  இைணசெ்சால்] )

கச் ப் செ்சனல்

 
 கச் ப் செ்சனல் kaccuppicceṉal, ெப. (n.)

ெதளி ல்லாமல் ேப தற் ப் . ( ன்);,

 onom. expression signifying muttering, speaking indistinctly.

     [கச்  +  ச்  + எனல். கச் ப் ச்  - எ ைகேநாக்  வந்த ஒ க் ப்  இைணசெ்சால்.]

கச் ப் ல்

 
 கச் ப் ல் kaccuppul, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கசப் ப் ல்; a bitter variety of grass (சா.அக.);.

     [கயப்  = கசப் , கயப்  → கசப்  → கச்  +  ல்]

கச் ப்

 
 கச் ப்  kaccuppūṭu, ெப. (n.)

   கசப் ப் ; any bitter plant (சா.அக.);.

     [கச் '  ]

கச் ம

கச் ம  kaccumadi, ெப. (n.)

உடம் ல் பட்டால் ன ண்டாக் ம் ைனக்கா செ்ச :

 cowhage plant  (சா.அக.);.

     (கச் 4 + ம );
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கச் ரம்

கச் ரம்2 kaccuram, ெப. (n.)

   1. அசட் ப் ண்,

 a scabby sore.

   2. அரிப் :

 itching.

   3. ெசா யால் ன் றல்; being affected by a skin disease.

     [கச்  → கச் ரம் = அரிப்  அரிப்பால் உண்டா ம் ெசா  ண்.]

 கச் ரம் kaccuram, ெப. (n.)

   1. கத் ரி மஞ்சள்; Cochin turmeric.

   2. கற் ரக் ச் க் ழங் ; camphor turmeric.

க.கச் ர: Skt. karcura.

     [கசச்ல் = இளைம, ெமன்ைம, கசச்ல் → கசச்லம் → கச் ரம் = ெமன்ைமயான மண ைடய ]

கச் ரி

கச் ரி1 kaccuri, ெப. (n.)

   1. ெந ப்  (அகநி);,

 fire.

     [ ச்  → கச்  → கசக்ரி]

 கச் ரி2ெப. (n.)    ஒடெ்டாட் ப் ல்; a kind of grass with prickly seeds which stick to the clothes.

கச் '-அகச் ரி கச்  =  ைணதல் ேசரத்ல், ஒட் தல்)

கச்

 
 கச்  kaccuru, ெப. (n.)

   ெந ப் ; fire (சா.அக);.

     [கச்  → கச் .]

கச் ைர

கச் ைர kaccurai, ெப. (n.)

   1. ெப ங்காஞ்ெசா ; big nettle (சா,அக.);.

     [கச்  → கச் ைர = உடம் ல்பட்டால் ெந ப் ப் ேபால் எரி ம் தன்ைம ைடய இைலகைள ைடய ]

கச் ர்க்கட்ைட

கச் ரக்்கடை்டெப. (n.)    1. தண் யப் பலைக (C.G.); perch.

   2. பலைகையத் தாங்கச ் வரிற் ப க் ம் கடை்ட,

 wooden prop fixed into a wall to support a shelf.

ம வ. கச் ரிக்கடை்ட

     [கச்  + உ  + கடை்ட. கச்  = கவ்  [ த் ] நிற்றல்]
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கச் ரம்

கச் ரம் kaccūram, ெப. (n.)

   1. கழற் க்ெகா :

 molucca-bean.

   2.  ழற் க்காய் (L.);; bonducnut.

     "கச் ர ந் ங் கைலைசேய" (கைலைசச2்3);.

   3.  றடை்டக்காய்:

 small corattay gourd.

     [கழற்  → கழச்  → கச்  → கச்  → கச் ரம்]

கசே்சரி

 
 கசே்சரி kaccēri, ெப.(n.)

கசச்ாைல பாரக்்க: see kaccalai.

என் ட் க்கார ம் கசே்சரிக் ப் ேபானார ்(உ.வ);.

     [கசச்ாைல → கசே்சரி]

கசை்சக்கட் ல்

கசை்சக்கட் ல் caiggaṭṭil, ெப. (n.)

நாடாக்கட் ல்:

 cot which is plaited with cloth or tapes.

கசை்சக்கட் ல் ப ப்பதற்  இதமா க் ம் (உவ);.

     [கசை்ச + கட் ல். கசை்ச =  ணி நாடா. கட்  → கட் ல் (வடெமா.வ-102);

கசை்சக்கட்ைட

கசை்சக்கடை்ட kaccaikkaṭṭai, ெப. (n.)

   1. ேபய்க் க க்காய்:

 a species of crape myrtle.

   2. Qsuson Gĝ5ở5G5 (L.);; benteak.

ம வ.  ன்னாஞ் .

     [கசச்ல் =  ஞ் , ப ைமநிறம்,  ராத இளைம, ெவளிரந்ிறம் கசச்ல் → கசை்ச + கடை்ட]

கசை்சக்ெகா ேயா
ன்

கசை்சக்ெகா ேயான் kaccaikkoḍiyōṉ, ெப. (n.)

யாைன ன் ழ்வ ற் ற் கட் ம் க ற்ைறக் ெகா ல் ெகாண்ேடான், கன்னன்,

 Karna, whose banner bore the device of an elephant's rope.

     "கசை்சக் ெகா ேயான் மைறக்ெகா ேயான்" (நல்.பாரத.ப ெனட்டாம். 144);.

     [கசை்ச ெகா ேயான்.]
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கசை்சகட் -தல்

கசை்சகட் -தல் gaccaigaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (w.t)

   1. ஆைடைய இ கக் கட் தல்; to tuck up one's cloth, to gird up one's loins.

   2. ஒன்ைறச ்ெசய்ய ண்  நிற்றல்:

 solemnly determine to do a thing.

     "வ தெ்தாண்  ெசய் டக் கசை்ச கட் க்ெகாண்ேட" [ ற்றாலக்].

   3.  ண் சண்ைடக்  நிற்றல்:

 to be ready for a quarrel.

இவன் அவைனத் ெதாைலத் வதாகக் கசை்சகட்  றான் (உவ);.

ம வ வரிந்  கட் தல்

க. கசெ்சயகட்

     [கச்  → கசை்ச + கட் .]

ஒ  ெசயைல ைனப்ேபா  ெசய் ம்ேபா ம், சண்ைட ம் ேபா ம் ஆைடகைள வரிந்  
கட் க்ெகாள்வ  இயல் : இச ்ெசயற்பா  பற் ேய கசை்சகட் தல் இப் ெபா க்  ஆ  வந் ள்ள .

கசை்சப்பட்ைட

 
 கசை்சப்படை்ட kaccaippaṭṭai, ெப. (n.)

    டலண்ட ஊைத னால் டல் நின்ற இடத் னின்  ந ப்பைதப் பைழயப  
நிைலநி த் வதற்காக இ த் க் கட் ேமார ்வளிநாடாப் படை்ட ( ன்);; an abdominal belt used formerly in 
cases of hernia for holding up the intestines in position.

ம வ. கச் ப்படை்ட

     [கச்  → கசை்ச + படை்ட]

கசை்சப் றம்

 
 கசை்சப் றம் kaccaippuṟam, ெப. .(n.)

   மகளிர ்இ ப் ல் அணி ம் ெபான்னாலான ெதாடரி  [சங்க ]; a kind of plaited gold chain, a girdle ornament 
of a woman.

ம. கசச்ப் றம்

     [கசை்ச றம் - கசை்சப் றம் = இ ப் க்  அ ல் [ றத்  அணிவ .]

கசை்சேபா -தல்

கசை்சேபா -தல் kaccaipōṭudal,    19 ெச ன்றா . (v.t.)

   ைகம்ெபண் க் ப் த் ணியளித்தல். ( த் க்.,  னவ);; to offer new cloths to a widow.

     [கசை்ச + ேபா . கச்  + கசை்ச =  ணி, !  த் ணி)

கசை்ச ைவ

 
 கசை்ச ைவ kaccaiyuḷuvai, ெப. (n.)

   உண்பதற் ெகாவ்வா. உ ைவ ன் ( கைவ. னவ);; the unedible uluvai fish.

     [கசை்ச + உ ைவ கச்  → கசை்ச, கள் → கய் → கய → கயச்  → கச்  கய = கசப் ]
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கசே்சா

 
 கசே்சா  kaccōṭi, ெப. (n.)

ெவள்ைள ெவற் ைல,

 the white betel leaf.

     [கசச்ல் + ஒ  - கசச்ேலா  → கசே்சா  கசச்ல் = ெவளிரந்ிறம். கசே்சா  = ெவளிரந்ிறம் பாய்ந்த 
ெவற் ைல.]

கசே்சா

 
 கசே்சா  kaccōṭu, ெப. (n.)

   கார ம் ெமன்ைம ல்லாத க ப் நிறமான ஒ வைக மட்ட ெவற் ைல; an inferior kind of black betel-
leaf devoid of tenderness and pungency (சா,அன,);

     [கசச்ல் ஒ  + கசே்சா . கசே்சா  = க நிறம் பாய்ந்த ெவற் ைல, கள் = க ைம. கள் → கய் → கசச்ல் 
= க ைம. ஒ  = க நிறம் ஒ ய , க ைம படரந்்த . ஒ  -  ெதா லா ெபயர)்

கசே்சாணி

 
 கசே்சாணி kaccōṇi, ெப. (n.)

   ெவற் ைலேயா  ேச ம் ந மணப்ெபா ள்வைக ( . அக.);; compound of spices used with betel.

     [கசே்சாலம் = ந மணப்ெபா ள். கசே்சாலம் → கசே்சானம் → கசே்சாணி.]

கசே்சாதம்

கசே்சாதம் kaccōtam, ெப. (n.)

   1.  ன் னி; glowworm, firefly,

     " ெகாள்ளி தன்ைன... கசே்சாதெமன்  க " (கந்த .அைவ .43);.

   2.  ழல் வண் :

 an insect found whirling in water (சா.அக);.

     [ ச்  = ெந ப் .  ச்  →  ச் தம் →  சே்சாதம் → கசே்சாதம் [ெகா.வ].]

கசே்சாரம்

கசே்சாரம் kaccōram, ெப. (n.)

கசே்சாலம் 12 பாரக்்க; see kaccólam'. 1,2 .

ம. கசே்சாரம்

     [கச்  + ஊரம் - கச் ரம் → கசே்சாரம் கசச்ல் → கச்  = இளைம, ெமன்ைம]

கசே்சாலம்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;
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கச-த்தல்

கச-த்தல் kasattal,    3 ெச. . . (v.i)

   1. ைகத்தல்; to taste bitter.

ேவப்பங்காய் கசக் ம், ேவப்பம் பழம் இனிக் ம் (உ.வ.);.

   2. ெவ ப்பைடதல்; to be embittered, as the mind, to be disgusted, alienated.

ம. கசய்க் க

     [கள் → கய் → கய → கச, கய = கசப் ]

கசக்கம்

 
 கசக்கம் kasakkam, ெப. (n.)

   கணக்கம் (யாழ்.அக);; delay.

     [கச  =  ன்வாங்  தயங் . கச  → கசக்கம்.]

கசக்கல்

 
 கசக்கல் kasakkal, ெப. (n.)

   கசங்கசெ்சய்ைக; rubbing, crushing,bruising.

     [கசக்  → கசக்கல்.]

கசக்கால்

 
 கசக்கால் kasakkāl, ெப. (n.)

   ஊற் க்காேலாரம் க  நீ க்காகத் ேதாண்டப்ப ம் வாய்க்கால்; spring channel, channel dug out in beds of 
deep sand in a river to tap the underflow of water.

     [கயம் + கால் - கயக்கால் → கசக்கால், கயம் → நீரந்ிைல]

கசக் ப் -தல்

கசக் ப் -தல் kasakkippiḻidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t)

   1.  ைவத்  நீர ் தல்; to wring out, as wet clothes.

ஆைடையக் கசக் ப்  (உவ);.

   2. ெந க் வ த் தல்; to trouble a person, to harass, oppress.

அவைனக் கசக் ப்  (உ.வ.);.

   3. பச் ைலைய இரண்  உள்ளங்ைகக க்  ைட ல் ைவத் க் கசக் ச ்சா  எ த்தல்; wringing or 
squeezing out as is being done to get juice from herbs, placing them between the palms.

ங்ைகக் ைரையக். கசக் ப் ந்  சா ண்டால் மாந்தம் ேபா ம் (சா.அக);.

     [கசக் 2 →  கசக்  +   )
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கசக்

கசக் 1 kasakkudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t)

   1. கசங்கசெ்சய்தல் ( ன்);; to rub;

 to bruise between the fingers or hands;

 to squeeze, as a lemon;

 to crumple, as paper, to mash, as fruits.

எ சை்சையக் கசக் க் ெகா  (உ.வ.);.

   2. ஆைடையக் ம் தல்:

 to roll gently and wash, as linen.

     "கந்ைத யானா ம் கசக் க் கட் " (பழ);.

   3.  ெந க் தல்:

 to harass, nag, bring under discipline.

வங்  ேமலாளர ்கசக் தலால் கடன் தண்டல் அ கரித் ள்ள  (உவ);.

ம. கசக் க, கயக் க:  . கசன்ா, கசச்ச.்

     [கள் → கய → கச → கசக் . கள் =  தல், ெந ங் தல், ெந க் தல்.]

 கசக் 2 kasakku, ெதா. ெப. (vbl.n)

   கசங்கச ் ெசய்ைக; squeezing, bruising.

கசக் ப் ைக
ைல

 
 கசக் ப் ைக ைல gasagguppugaiyilai, ெப. (n.)

ைகப்பதற்காகப் பதமாக்கப்பட்ட ஒ வைகப் ைக ைல (யாழ்ப்);

 tobacco prepared in a certain way for smoking.

     [கசக்  +  ைக + இைல.]

கசக் ப்

 
 கசக் ப்  kasakkumuppu, ெப. (n.)

கசப் ச ் ைவ ம் மண ம் ெகாண்ட ஒ வைக ப் .

 a species of salt with a bad smell and bitterness (சா.அக);.

     [கசக் ம் + உப் . கச_+ கசக் ம் [ெசய் ம் என் ம் வாய்பாட் ப் ெபயெரசச்ம்] உம் - ஐம்பால் 
டங்களில் வ ம் இறப்பல்லாக் கால ெபயெரசச் ஈ .]

கசகச-த்தல்

கசகச-த்தல் gasagasattal,    4 ெச. (v.i)

   1 இ க் கத்தால் அல்ல  க்கத்தால் உடல் யரத்்தல்,

 to feel uneasy from clamminess due to perspiration on account of heat or sultriness.

உடம்ெபல்லாம் கசகசத் ப் ேபா ற்  (உ.வ.);.

   2. ஒ ங்காற்  ஒ த்தல் ( ன்);; to sound rattle, as the crumpling offine paperto rustle.

ட்டம் ெதாடங் ம் ன் உ ப் னரக்ள் கசகச ெவன்  ேப க்ெகாண்டனர ்(உவ);.

     [கச → கசகச → கசகசத்தல்.]
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கசகசப்

கசகசப்  gasagasappu, ெப. (n.)

   1. கசப் :

 bitterness.

   2. ெவ ப் ; aversion, hatred.

ம. கசகசப்

     [கச + கச – கசகச → கசகசப் ]

கசகசெவனல்

கசகசெவனல் gasagasaveṉal, ெப. (n.)

   1.ஒ க் ப் ; onom. expression signifying rustling, gurging.

ேநற்  ம் கசகசெவனத் றலாக இ ந்த .

   2.  யரை்வயால் ப்பாக உணரத்ல்; feel sticky with sweat.

உடம்  கசகசக் ற  (உவ);.

   3. ெச ப் க் ப் ; affluence, prosperity.

அவ க்  இப்ேபா  கசகசெவன்  நடக் ற காலம் ( ன்);.

     [கச + கச + எனல்]

கசகசா

கசகசா gasagasā, ெப. (n.)

   1. கசகசாசெ்ச ,

 poppy plant.

   2. கசகசாச ்ெச ன் ைத; seed of the white poppy plant (சா,அக,);.

   க.கசகெச,கசக ; Ar.,Mar. khaskhas.

     [கச்  =  ,  ய கச்  → கச, கய் → கச ெமன்ைம, இளைம, ெவளிரந்ிறம் கச + கச - கசகசா 
ய ம் ெவண்ைமயா ள்ள மான ைத, அவ் ைதையத் த ம் ெச . இவ் ைத னின்  

பால்வ ம்; எண்ெண ம் எ க்கலாம். கசகசாெவண்ெணய் ம ந் ற் ப் பயன்ப ம்.]

கசகசாெநய்

 
 கசகசாெநய் gasagasāney, ெப. (n.)

   கசகசா னின் , எ க் ம் எண்ணய்; the oil extracted from the poppy seeds.

     [கசகசா + ெநய்.]

கசகசாெநய் உண  சைமக்க ம் ளக்ெகரிக்க ம் பயன்ப ம். உறக்கத்ைதத் ண் ம் இயல் ள்ள 
இந் ெநய் ஒ ய ேவைலக க் ம் பயன்ப ற .

கசகபா

 
 கசகபா  gasagapāli, ெப. (n.)

ளி க்  red bean tree (சா.அக);.

     [கள் → கய → கயக → கசக [ெமன்ைம] + பா . பால் = பற் தல், காத்தல், வளரத்்தல். பா  = 
ைளக்க ட்ட ற் ளந்தவச நாற் .  க் ளைம ன் ெவளிரப்சை்ச. நிறம் ளி க் ன் நிறத் ற்  

ஆ  வந்த ]
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கசகம்

கசகம்1 gasagam, ெப. (n.)

   ெவள்ளரி; cucumber.

     [கள் = ெமன்ைம, இளைம,  ஞ் , கள் → கய → கச → கசகம்]

 கசகம்2 gasagam, ெப. (n.)

   க ங்ெகாள்; black horsegram.

     [கள் = க ைம. கள் → கச → கசகம்]

 கசகம்3 gasagam, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் காளான்; a species of mushroom.

     [கள் =  ரட்  கள் → கச → கசகம்]

கசகரணி

கசகரணி gasagaraṇi, ெப. (n.)

   1. ெவ கஞ்ெச  (ைதலவ.ைதல.38);;   2.ெவ கங் ழங் ந்  இறக் ம் எண்ெணய்; an oil extracted 
from the root of the plant arum macrorizon (சாஅக);.

     [கள் =  ரட்  கள் → கய → கச → கசம் + கரணி கரணி = ம ந்  ரட் யான ழங் ந்  
இறக் ய எண்ெணய்.]

கச

கச 1 gasagudal,    9 ெச. . .(v.i.)

   1.  ன்வாங் தல்; to be unwilling, reluctant.

   2. ந தல்; to skid, slip.

   3. ஐயத்தாற்றளரத்ல்; to have misgivings;

 to show hesitancy.

     [கலங்கல் → கயங்கல் → கசங்கல் → கசகல் → கச  (ெகா.வ);. கலங்கல் க த் னின் ம் தயங்கல் 
க த்  ழ்த்த .]

கச -தல்

கச -தல் gasagudal,    9 ெச.  .  . (vi)

   பண்டமாற்  த யவற் ல்  ஆதாயம் க ச ்ெசால்லா தல்; to bargain.

     [கழல் → கயல் → கசல் → கச  கழல்தல் = உைரயா தல், ேப தல்.]

கசங்கம்

 
 கசங்கம் kasaṅgam, ெப. (n.)

   மரவைக நா ); (மைல);; fetid tree.

     [கசங்  → கசங்கம்.]

கசங் க் ைட

 
 கசங் க் ைட kasaṅgukāṭai, ெப. (n.)

   ஈசச்ங் ைட; wicker basket.

     [கசங்  +  ைட]
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கசங் த்தட்

 
 கசங் த்தட்  kasaṅguttaṭṭu, ெப.(n.)

கசங் ெகாண்  ைடயப்பட்ட தட் ,

 wicker basket made of palm-leaf stalk.

ம வ தட் , தட் க் ைட

     [கசங்  + தட் .]

ஒ.ேநா. ேசாளத்தட்  → ேசாளத்தடை்ட

கசட்டம் ல்

 
 கசட்டம் ல் kasaṭṭambul, ெப. (n.)

கக் நா ப் ல்,

 ginger grass (சா,அக);.

     [கசள் → கச  + அம் → கசட்டம் +  ல் கசள் = இளைம, ெமன்ைம]

கசடை்ட

கசடை்ட kasaṭṭai, ெப. (n.)

   1.  வரப்்  (யாழ்ப்);; astringency, as of unripe fruit.

   2. இளைம; youthhood (சா,அக,);

     [கள் → கசள் → கச → கசடை்ட  கசள் = இளைம, ெமன்ைம]

கசடை்டத்த ர்

 
 கசடை்டத்த ர ்kasaṭṭaittayir, ெப. (n.)

   ஆைட ஆைட எ த்த த ர;் (யாழ்ப்,);; curd from which the butter has been removed.

     [கள் =  ரண்ட . கள் → கய → கச → கசடை்ட = த ர]்

கசடை்டப் ஞ்

கசடை்டப் ஞ்  kasaṭṭaippiñsu, ெப. (n.)

   1. கசப் ப் ஞ்  அல்ல  இளங்காய்:

 bitter and tender fruit.

   2.  வரப்் ப் ஞ் ; tender astringent fruit.

   3. இளம் ஞ் ; tender and young fruit.

   4. ப க்காத காய்; an unripe fruit (சா,அக,);.

     [கசடை்ட +  ஞ் ]

கசடர்

 
 கசடர ்kasaḍar, ெப. (n.)

    ழ்மக்கள் (இ .அக);; mean and unscrupulous persons.

     [கச  + அர ்(பயா.ஈ ); – கசடர]்

கசட -த்தல்

கசட -த்தல் kasaḍaṟuttal,    5 ெச ன்றா  (v.t)

   1. அ க் ப் ேபாக்கல்; to remove filth.

   2.  ய்ைம ெசய்தல்; to clean, as of metal from rust.

   3. மனத் ன் மா ேபாக்கல்; to get rid of the impurities of the mind (சா,அக,);.

     [கச  + அ ].
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கசட க் ம்மண்

 
 கசட க் ம்மண் kasaḍaṟukkummaṇ, ெப. (n.)

   உழமண்; dhoby's earth which removes dirt from clothes.

     [கச  + அ க் ம் மண்.]

கசடன்

 
 கசடன் kasaḍaṉ, ெப. (n.)

ற்ற ள்ளவன்,

 he who is low-minded, wicked,

பணத் ற்காக எைத ம் ெசய் ம் கசடன்.

ம. கசடன்

     [கச  + அன் ஆபா.ஈ  - கசடன்.]

கச

கச 1 kasaḍu, ெப.(n.)

   1.  ற்றம்; blemish, fault, defect, imperfection.

     "கற்க கசடற" ( றள்,391);

   2. அ க்  ( ங்);, uncleanliness, dirtiness.

     "ஐயமறாஅர ்கச ண்  காட் " ( றநா.214:2);.

   3. ஐயம்( ங்);: doubt.

   4 g. அ மண் :

 dregs, lees.

ெநய் க் னால் கச க் ம் (உவ);.

   5. க :

 waste, impurities.

ஆைலக்கச (உ,வ,);,

   க. கசட, கசடா, கசா, கசச்ட: ம. கச : ெத. கசட:  . கச : கசா :  ட. ெகாசவ்:  . கசச்ர:் மா. கெச: 
பட. ss. Skt. Kaccacra; H. kacra;

 Pali, kacadu;

 Mar. kacara;

 Pkt.

கசண்

கசண்  kasaṇṭu, ெப. (n.)

   1. அ மண் , வண்டல்:

 dregs, lees (சா,அக);.

   2.  ற்றம்:

 blemish.

   3. அ க் ; uncleanliness, fault, defect, imperfection, dirtiness.

   4. வ ; scar.

க. கச , ெத. க ,  . கசண் .

     [கசள் → கசண் ]
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கசப்பகத்

 
 கசப்பகத்  gasappagatti, ெப. (n.)

   ேபயகத் ; bitter fig or wild fig. (சா,அக);.

     [கசப்  + அகத் ]

கசப்

கசப் 1 kasappi, ெப. (n.)

   1. ேவம்  (மைல);; margosa.

   2. வல்லாைர (மைல);; Indian pennywort, herb.

   3. கா த் ம்ைமப்  (சங்,அக);; white dead nettle flower.

   4. ேபய்ப் ரக்் ; bitter gourd.

   5.  வா ைவ; small variety of spindle tree.

   6. க ங்கா :

 ebony tree.

   7. ெபான் மத்ைத,

 datura plant bearing yellow flowers (சா,அக);.

     [கசப்  → கசப் ]

 கசப் 2 kasappi, ெப. (n.)

   ம ன் தைலக் ெகாண்ைட; peacock fan fern, like a miniature palm.

     [கசள் → கசப் .]

கசப்

கசப்  kasappu, ெப. (n.)

   1. அ ைவக ெளான் :

 one of the elementary sensations of taste, bitterness.

   2. ெவ ப் ; disgust, aversion.

உடன் றந்தாரக் க் ள் கசப்  மண் க் டந்த  (உவ);.

   3. கக்கல்க சச்ல் (வாந் ேப ,

 cholera.

அவன் ஒேரய யாய்க் கசப்ப த் க் டக் றான் (உ.வ);.

   ம. கசப் , கய் : க. கய், க , கய் , கய் , கய்ெப;   ெத. க ;   ைக. க ெப, ைகெபல்;   இ  
ேகசெப;   எ . கய்ச் ;ேகாத. கய் ட. கய் ேகாண். ேக.கேக, ைகத்தானா பர.் ேக , மா. க்வெச பட 
ைகெம.ஆ ேகாண். அ லா. ைகய்ய,

இமயமைல சாரந்்த ெமா கள்:

 Gyar. kuchchek;

 Takpa. khakbo;

 Thochu. khak;

 Tibet (col); khako;

 Serpa. khakti;

 Sunwar. kaso, Magar. khacho;
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கசப் க்கசகசா

 
 கசப் க்கசகசா gasappuggasagasā, ெப. (n.)

க ப் க் கசகசா:

 black poppy (சா.அக);.

     [கசப்  + கசகசா.]

கசப் க்காய்

 
 கசப் க்காய் kasappukkāy, ெப. (n.)

ேபய்ச் ைரக் காய்:

 bitter bottle-gourd (சா,அக);.

     [கசப்  + காய்]

கசப் க் ச்

 
 கசப் க் ச்  kasappukkissili, ெப. (n.)

   தஞ்சா ர ்நாரத்ைத; Thanjavur bitter orange (சா.அக);.

ம. ைகப்பநாரங்க

     [கசப்  +  ச் ]

கசப் க்ெகண்ைட

 
 கசப் க்ெகண்ைட kasappukkeṇṭai, ெப. (n.)

   க ங்ெகண்ைட ன்; bitter carp.

ம. கய்

     [கசப்  ெகண்ைட]

கசப் க்ைகயான்

 
 கசப் க்ைகயான் kasappukkaiyāṉ, ெப. (n.)

   கசப் க்கரிசைல; a bitter variety of eclipse plant (சா.அக.);.

     [கசப்  + ைகயான்  இைல ைடய ]

கசப் க்ெகா ச்

 
 கசப் க்ெகா ச்  kasappukkoḍissi, ெப. (n.)

   ெசந் ராய்; a red variety of Indian chick weed (சா.அக);.

     [கயப்  → கசப்   + ெகா ச் ]

கசப் க்ெகா ச்
ைச

 
 கசப் க்ெகா சை்ச kasappukkoḻumissai, ெப. (n.)

   காட் க் ெகா சை்ச; bitter ctron (சா.அக);.

     [கசப்  +  ெகா சை்ச]
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கசப் க் ெகாள்

 
 கசப் க் ெகாள் kasappukkoḷ, ெப. (n.)

   ேபாய்க்ெகாள்; jungle horse-gram.

     [கசப்  + ெகாள்.]

கசப் ச் ரிஞ்சான்

 
 கசப் ச் ரிஞ்சான் kasappussuriñsāṉ, ெப. (n.)

   வ ற் ப்ேபாக்ைக உண்டாக் ம் ஒ வைகக் கசப்  ைகேவர;் a bitter Unanidrug;

 mercury's finger.

     [கசப்  +  ரிஞ்சான். கரிஞ்சான் = ஒ வைகப் ப ப் நிறக் ழங் . கசப் ச் ரிஞ்சான் உடெ்காள்ளத் 
தரப்ப வ ல்ைல.]

கசப் ச் ைர

 
 கசப் ச் ைர kasappussurai, ெப, (n.)

   ேபய்ச் ைர; bitter bottle-gourd.

ம வ. கசப் க்காய்

     [கசப்  + கைர.]

கசப் த்

 
 கசப் த்  kasapputtiru, ெப. (n.)

வைத ேவர:்

 the root of Indian jalap (சா,அக);.

     [கசப்  +   →   →   →   →  .)

கசப் த் வைர

 
 கசப் த் வைர kasapputtuvarai, ெப. (n.)

   ேபய்த் வைர; bitter pigeon pea, wild pigeon pea (சா.அக);.

     [கசப்  +  வைர]

கசப் நீர்

 
 கசப் நீர ்kasappunīr, ெப. (n.)

   க ப்  எ த்த ன் நின்ற ைகப்  நீர;் the residual water after crystallisation of sodium chloride (சா,அக,);.

     [கசப்  + நீர]்

கசப் ப்பசைல

 
 கசப் ப்பசைல kasappuppasalai, ெப. (n.)

   கசப் ச் ைவ ைடய ஒ வைகப் பசைலக் ைர; a bitter species of spinach.

ம வ. தைரப்பசைல.

     [கசப்  + பசைல]

மைலப்பாங்கான இடங்களில் வள ன்ற இப் பசைலயால் இதளியம் (பாதரசம்); மணியா ம்: 
சா ங்கம் ெபா யா ம்:  நாகம் ெசந் ரமா ம் ெபான் க்  மாற்ேற ம் என்பர.்
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கசப் ப்பாைல

 
 கசப் ப்பாைல kasappuppālai, ெப. (n.)

   ேபய்ப்பாைல; a bitter plant(சா,அக);.

     [கசப்  + பாைல]

கசப் ப் ர்க்

 
 கசப் ப் ரக்்  kasappuppīrkku, ெப. (n.)

   ேபாய்ப் ரக்் ; wild-luffa (சா,அக,);.

     [கசப்  +  ரக்் ]

கசப் ப் ேவல்

கசப் ப் ேவல் kasappuppivēl, ெப. (n.)

   கசப்பான 15Gsusu unsun; a bitter variety of fetid memosa (சா.அக);.

     [கசப்  +  ேவல்.]

கசப் ப் க ைல

 
 கசப் ப் க ைல gasappuppugayilai, ெப. (n.)

   ைகப் ப் ைக ைல; bitter tobacco (சா.அக);.

     [கசப்  +  ைக ைல.]

கசப் ப்ேபாளம்

 
 கசப் ப்ேபாளம் kasappuppōḷam, ெப. (n.)

   கரியேபாளம்; black myrrh, hepatic aloe.

     [கசப்  + ேபாளம்]

மைலக் கற்றாைழ ன் சாற்ைற உைறயைவத் ப் பதப்ப த்  அணியமாக் ய ஒ  க ப் க் ட்  
ம ந்  (சா.அக);.

   வைககள்: அர ப் ேபாளம்;இந் ப்ேபாளம்: பார கப் ேபாளம்.

கசப் மாஞ்ச

 
 கசப் மாஞ்ச  gasappumāñsagi, ெப. (n.)

   கசப் க் ம்மட் ; bitter apple (சா.அக);.

ம வ. ேபய்க் ம்மட்

     [கசப்  + மாஞ்ச ]

கசப் ங்ைக

 
 கசப் ங்ைக kasappumuruṅgai, ெப. (n.)

   கசப் ச் ைவ ைடய ங்ைக; bitter drumstick (சா.அக);.

     [கசப்  +  ங்ைக]

கசப் வா ைம

 
 கசப் வா ைம kasappuvātumai, ெப. (n.)

   கசப்  வா ைமமரம்; bitter almond tree.

     [கசப்  + வா ைம]
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கசப் ெவட்பாைல

 
 கசப் ெவட்பாைல kasappuveṭpālai, ெப. (n.)

    டசப்பாைல; conessi bark.

     [கசப்  + ெவள் + பாைல. ெவட்பாைல = ெவண்ைமயான க்கள் உள்ள பாைல. இதன் அரி  கசப்  
ெவட்பாைலயரி )

கசப் ெவள்ளரி

 
 கசப் ெவள்ளரி kasappuveḷḷari, ெப. (n.)

   காட்  ெவள்ளரி; bitter cucumber.

     [கசப்  + ெவள்ளி]

கசப் ேவர்

 
 கசப் ேவர ்kasappuvēr, ெப. (n.)

    வப்  உேரா னிச ்ெச ன் ேவர;் bitter root of red {rõkini} (சா,அக,);.

     [கசப்  + ேவர]்

கசப் கம்

 
 கசப் கம் kasappuligam, ெப.(n.)

பாகல்,

 prostrate creeper, a small variety of bitter gourd (சா.அக);.

   ம,க ல்லகம்; Skt. kacillaka.

     [கசப்  + ஊ கம்.]

கசப்ெப சை்ச

 
 கசப்ெப சை்ச kasappelumissai, ெப. (n.)

காடெ்ட சை்ச:

 jungle lime (சா.அக);.

     [கசப்  + எ சை்ச]

கசப்ைபந்

 
 கசப்ைபந்  kasappaindu, ெப. (n.)

   ெநாச் , ேவம் , கண்டங்கத்தரி,  ந் ல், ேபய்ப் டல் ஆ ய ஐந்  கசப்  ம ந் ப் கள்; the five bitter 
drug plants viz., common gendarussa, margosa tree, prickly night shade, moon-creeper, wild snake-gourd (சாஅக);.

     [கசப்  + ஐந் ]

கச சல்

 
 கச சல் kasabusal, ெப. (n.)

   க க்கம்  ஒன்ைறப்பற் ய ஊரப்்ேபச் ; gossip about a secret, title-tattle.

ஊரில் அைதப்பற் க் கச சலா க் ற  (உவ);.

     [கச ச [ஒ க் ப் ] → கச ச → கச சல். ஒ க் ப்  அ ப்பைடயாக வந்த க க்கப் ெபா ள், 
ஊரப்்ேபசை்சக் த்த .]
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கச டம்

 
 கச டம் kasabuḍam, ெப. (n.)

     எ டை்டைய ைவதெ்தரிக் ம் படம்; a fire prepared with one hundred cakes of dried cowdung for calcining 
medicines.

     [கள் [ தல்] → கய → கச → கசம் +  டம் → கச டம்]

ஆ ரம் எ டை்ட என்ற வழக் ண் .

கசம்

 
 கசம்  kasambi, ெப. (n.)

   க வண் ; blackbeetle (சாஅக);.

     [கசம் → கசம்  கசம் = க ைம.]

கசமா கம்

 
 கசமா கம் gasamātugam, ெப. (n.)

ஊமத்ைத:

 datura, thorn apple (சா.அக.);

ம வ கசமா , கசேம .

     [கசம் [கசப் ] + [மத்தம்] மா கம்.  த்தம் = கலக்கம், மயக்கம்)

கச ன்

 
 கச ன் kasamīṉ, ெப. (n.)

   ஆழ்கட ல் ேம ம் ன்' ( கைவ, னவ,);; a kind of sea fish.

     [கயம் → கசம் +  ன் - கச ன். கயம் = ஆழ்ந்த நீரந்ிைல]

கச ச

கச ச kasamusa, ெப. (n.)

   1. தா மா  தன்ைமையக் க் ம் ஒர ்ஒ க் ப் ச ்ெசால்; onom. expression signifying disorderliness.

   2.  ழப்பம்,  ங்  ேபான்றவற்ைறக் க் ம் ஒ க் ப் ச ்ெசால்:

 onom. expression signifying bewilderment, perplexity.

   3. ெவளிப்பைடயாக இல்லாத ;   ெவற் ைர; gossip.

தைலவைரப் பற்  நிைறயக் கச சாப் ேபச் கள் வந் ட்டன. (உவ);

ம வ, கச .சா.

ம. கச : பட. கச ச, கச ச.

     [கச +  ச - எ ைக மர ைணசெ்சால்]

கச செவனல்

 
 கச செவனல் kasamusaveṉal, ெப. (n.)

கச ச பாரக்்க;see {kaša-muşa.}

     [கச +  ச + எனல்]
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கசர்

கசர1் kasar, ெப. (n.)

   1 இளநீர ் த யவற் ன் வர;் astringency of tender coconut water etc.

   2. ஒ  ம ந்  வைக; a kind of drug.

   3.  வரப்் :

 astringency in general.

     [கள் → கய → கச → கசர ்→ கசப் .  வரப்் ]

 கசர2் kasar, ெப. (n.)

   1.  :

 excess.

   2.  ைற :

 Shortage,

     [க தல் →  தல்,  ந்  ெவளிேய வதால் ேந ம் ைற  க  → க ர ்→ கசர.்]

 கசர3் kasar, ெப. (n.)

வப் க்கல் ன் ற்றவைக:

 flaw in a ruby.

     [கள் → கய → கச [க ைம,  ற்றம், ேச  கைற] → கசர]்

கசர்ப்பாக்

 
 கசரப்்பாக்  kasarppākku, ெப. (n.)

    வரப்்  ந்த பாக்  (யாழ்ப்);; highly astringend areCanut.

     [கள் → கய → கயர ்→ கசர ்+ பாக்  கள் = இளைம.]

கசர் -த்தல்

கசர் -த்தல் kasarpiḍittal,    4 ெச.  .  . (v.i)

கைறப தல்:

 to be soiled with juice of a vegetable.

     [கசர ்→ ேச , கைற. கசர ்+  ]

கசரி

 
 கசரி kasari, ெப. (n.)

    ைவயல் (நாம ப);; a kind of strong relish prepared by adding paste of chilli to coconut, ginger, curry or similar things.

     [கசம் → கசளி [நீரத்்த , நீெரா  ேசரந்்த ].]

கசைர

கசைர kasarai, ெப. (n.)

   காேல யைரக்காற் பலம் (S.I.I.ii,127);; a measure in weight = 1%  ஃக.

     [கஃ  + அைர → கஃசைர → கசைர.]

கச

 
 கச  kasali, ெப. (n.)

    ன்வைக (நாம ம்);; a kind of fish.

     [கசச்ல் → கசச்  → கச ]
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கசைல

கசைல1 gassalgassaligasaligasalai, ெப. (n.)

    ன்பம் (யாழ்.அக);; trouble.

     [க  → கசல் → கசைல.]

 கசைல2 kasalai, ெப. (n.)

   ெகண்ைட ன்; a small variety of kendai fish.

     [கசச்ல் → கசல் → கசைல. கசச்ல் =  ய ]

கசவம்

 
 கசவம் kasavam, ெப. (n.)

   க  (மைல);; Indian mustard.

     [கயம் → கயவம் → கசவம். கயம் = க ைம]

கசவர்

 
 கசவர ்kasavar, ெப. (n.)

   த ழ்நாட் ன் நீலமைல மாவட்டத் ம் க நாடக மாநிலத் ன் ெதன்ப ம் வா ம் ரா டப் 
பழங் னர;் a Dravidian tribe who inhabit the Nilgiri district of Tamilnadu and Southern part of Karnataka state.

     [கச → கச  → கசவர]்

கசவாளி

 
 கசவாளி kasavāḷi, ெப. (n.)

கயவாளி;see {kaya-v-āli}.

     [கயவன் → கயவாளி → கசவாளி]

கச ள்

கச ள் kasaviruḷ, ெப. (n.)

   ேபரி ள் ( ன்);; pitch darkness.

     [கயம் + இ ள் - கய ள் → கச ள். கயம் = ஆழம் நிைற , ெச . காரி ைள இ ட் க்கசம் 
என்ப  ெநல்ைல வழக்  [ேவக.127].]

கச

கச  kasavu, ெப. (n.)

   1. நாரச் ்ெச வைக; a fibrous plant.

   2. ைவக்ேகால்; hay.

   3. மஞ்சள் நிறம்; yellow.

ம வ. கசா

     [கச  → கசா]

ெத. கச  க. கச:

     [கா தல் = நீ தல். கால் → காய் → கா  → க  → கச → கச ]
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கசள்

கசள்1 kasaḷ, ெப. (n.)

   1. இளைம; youth-hood.

   2. Quosirsmuo; tenderness.

     [கள் → கய → கச → கசள், கள் = இளைம]

 கசள்2 kasaḷ, ெப. (n.)

   1  ராைம, ெசப்ப றாைம,

 not matured, not refined.

   2.  ைற ைடைம,  ற்றம்; blemish, defect.

   3. க ைம; blackness.

   4. ம ர;் hair.

க. கச

     [கள் [க ைம, இ  → கய → கயள் → கசள்]

கசளி

கசளி kasaḷi, ெப. (n.)

     ெகண்ைட ன்; a small fresh water fish, barbus.

க. ெகசளி

     [ ல் →  ழ →  த → கத → கத  → கச  → கசளி (ேவக.147);.  ல் - ேதான்றற் க த்  ேவர.் இம் 
ைனக் ெகண்ைடக் கசளி என் ம் அைழப்பர.்]

கச

கச 1 kasaṟu, ெப. (n.)

   மாணிக்கத் [ ட்பராகம்] தன்ைமக ெளான்  (ம களஞ்2:47);; a quality in pusparagam gems.

     [கசம் = இ ள்,  ற்றம் கசம் → கச → கசர ்→ கச ]

 கச 2 kasaṟu, ெப. (n.)

    க்கல்; tangle, complication.

     [கள் → கச → கச . கள் =  தல், ெந ங் தல்.]
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கசைன

கசைன1 kasaṉai, ெப. (n.)

   1. ஈரம்; dampness, moisture, as round a well.

 கசைனெகாண்  ட்ட  (உ,ேவ);,

   2. உப் ப்பற் ; impregnation, as with salt.

   3. பற் ; attachment, love.

     "மாதமரக்ள் கசைனைய வ " ( ப் :143);.

     [க  → க ைன → கசைன. க  = ஈரம், பைச, பற் ]

 கசைன2 kasaṉai, ெப. (n.)

    ட் க்  (யாழ்ப்);; mark with which cattle are branded.

     [கசம் = இ ள், க ைம, கசம் → கச → கசைன.]

 கசைன3 kasaṉai, ெப. (n.)

   ெசம்மண்; red earth, red ochre (சா,அக);.

     [க  = மஞ்சள், மஞ்சள் கலந்த ெசம்ைம க  → க ரி = ெசம் ளிசை்ச க  → க ைன → கசைன.]

கசா

 
 கசா kacā, ெப. (n.)

கசவ பாரக்்க;see kasavu (சா.அக);.

     [கச  → கசா]

கசா

 
 கசா  kacāku, ெப. (n.)

பாம் : a snake (சா,அக);.

     [கச  → கசா . கச தல் =  ன்வாங் தல், அைசதல், நகரத்ல், ந செ்சல்லல்]

கசா ளம்

கசா ளம் kacāāḷam, ெப. (n.)

   1. தா மா :

 confusion.

   2  ப்ைப; garbage, refuse.

   3. கைடப்பட்ேடார;் dregs of society, scum, offscourings.

   4. பலஇனக் கலப் :

 hybrid.

     [க  → க  → கசம் +  ளம் - கச ளம் → கசாகடளம்,  ளம் =  ப்ைபக் யல்.]

கசா

 
 கசா  kacāṭu, ெப. (n.)

   வைல ல் ப ம் உண்பதற்ெகாவ்வா உ ரிகள் (இராமநா.  னவ);; unedible fish varieties found in net.

     [கச  → கசா ]
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கசா

கசா  kacātu, ெப. (n.)

   1. ைகசச்ாத்  பாரக்்க; see {kai-c-cāttu.}

   2.  மணப்ப ; registration of marriage.

கசா  எ க் க யாணம் பண்ணியா ற்  (உவ);.

     [ைகசச்ாத்  → கசச்ாத்  → கசா ]

கசா சாபண் -
தல்

கசா சாபண் -தல் kacāmucāpaṇṇudal,    5.ெச. ன்றா  (v.t)

   தா மாறாகச ்ெசய்தல்; to make improper.

     [கசா சா + பண் .]

கசாரிப்பட்

 
 கசாரிப்பட்  kacārippaṭṭi, ெப. (n.)

   அசாம் மாநிலத் ல் உள்ள ஊரப்்ெபயர;் a Tamil name of a village in Assam state.

     [கசவர ்→ கசவரன் + பட்  → கசவரன்பட்  → கசவாரிப்பட்  → கசாரிப்பட் ]

கசாைல

கசாைல1 kacālai, ெப. (n.)

   1. ேகாக்கா ; shelf, bracket.

   2.  வரே்மல் ஆரல் (ெநல்ைல);; protective covering on a wall.

     [கசச்ல் + ஆைல - கசச்ாைல [ ய டம்,  ய டம்] → கசாைல. கசச்ல் =  ஞ் , இளைம,  ய.]

 கசாைல2 kacālai, ெப. (n.)

   சைமயற் டம்; kitchen.

     [கசச்ல் + ஆைல - கசச்ாைல → கசாைல. கசச்ல் = ய ஆைல = இடம். கசச்ாைல = 
ற் டம்சைமயற் டம்]

க

க 1 kasidal,    4 ெச. . .(vi)

   1. ஈரங்க தல்,

 to ooze out as moisture from a wall;

 to spread as humidity around a water body.

ெசன்ற மைழ ல் ேமற் ைசச ் வர ் வ ம் க ந்த  (உவ);.

   2.  ண் ைள வ யாக வளி த யன ெவளிேய தல்:

 to leak as gases through pores.

நச் க்காற் க் க ந்தால் உ க்  ஏதம் ஏற்ப ம் (உ,ேவ);.

   3. ஊ தல்; water coming out from sand bed.

ஆற் ப்ப ைக ல் பல க  வாய்க்கால்கள் ேதான் வ ண்  (உவ);.

   4.  யரத்்தல்; to perspire as the hands and feet.

க ம் உைழப்பால் யரை்வ க ந்த  (உவ);.

   5.  , கண்ணிர,்  ழ் த யன அ ம்  ஒ தல்; to dribble as of blood, tears, pus etc.

க வா ந்  க  க ந் ெகாண் க் ற  (உவ);.

   6. அ தல் ( வா);; to weep

   7. உப் , ெவல்லம் த யன இள தல்; to melt as of salt, jaggery etc.

மைழசச்ாரலால் உப் க் க ந் ட்ட  (உவ);.
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க க ப்

க க ப்  gasigasippu, ெப. (n.)

   1. க  ( ன்);; being damp, dank, moist to the touch.

   2. கசகசப் :

 perspiration (சா,அக);.

     [க  + க  +   - க க ப் . க க  - அ க் த் ெதாடர ்  – ெசாஆா ]

க தம்

க தம்1 kasidam, ெப. (n)

   1. கச் தம் பாரக்்க; see kaccidam.

   2. ப க்ைக; setting, mounting with precious stones, inlaying.

ம வ. கச் தம், கசச்ாரம்.

     [கச் தம் → க தம்]

 க தம்2 kasidam, ெப. (n.)

   எண்ெணய், ைதலம், இள யம் இவற்ைறக் ண் வதற் ப் பயன்ப த் ம் ய ப்  (சா,அக);; a 
small ladle used for stirring medicinal oils and electuaries in their preparation.

     [க தம் → க தம்]

க ந்

 
 க ந்  kasindu, ெப. (n.)

ெபான்,

 gold (சா.அக);.

     [க  - க ந் , கசம் - க  = ெவளி ய மஞ்சள் நிறம் மஞ்சள் நிறம் அந்நிற ைடய ெபான்.]

க ப்

 
 க ப்  kasippu, ெப. (n.)

   கள்ளசச்ாறாயம் (யாழ்ப்);; illicit liquor.

     [க  → க ப் ]

ஆ யாக் க் ளிர ைவக் ம் ைற ல் காய்சச்ப்ப ம் சாறாயம். இ  சாறாயவைக அைனத் ற் ம் 
ெபா ப்ெபயரா ம் இடவழக்காகக் கள்ளச ்சாறாயத்ைதக் த்த .

க யம்

 
 க யம் kasiyam, ெப. (n.)

   கள்; toddy (சா.அக);.

     [க தல் = வ தல். க  → க யம் ஒ.ேநா. க  → க யம் ( ன்பண்டம்]

பைனமரத் ல் கட் ய ட் ல் ( ய சட் );   தாகக் க ந்  ஒ ம் இயல் பற்  இப் 
ெபயர ்ெபற்ற .

க ர்

 
 க ர ்kasir, ெப. (n.)

ஏலச் ட் ல் டை்ட ஏலம் ட் க் ைடக் ம் ஆதாயப் பணத் ல் உ ப் னரக் க் க் ைடக் ம் 
பங் த் ெதாைக, dividend, இம்மாதச ் ட் ல் அ கமாகக் க ர ் ைடத்த  (உவ);.

ம வ. கசர்

     [க  →க  → க ர]்
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க ர -த்தல்

க ர -த்தல் kasiraḍittal,    4 ெச ன்றா (v.t)

   க  ஏற்ப தல்; to seep, ooze.

ம வ. கசா த்தல்.

     [க  → க ர ்→ க ர -]

க ரம்

க ரம் kasiram, ெப. (n.)

   1. கடம் ; cadamba tree.

   2. வா ைவ;, spindle tree (சா,அக);.

     [க  → க ரம் க  = மஞ்சள் நிறம்]

க ரி

 
 க ரி kasiri, ெப.(n.)

   ெசம் ளிசை்ச; red cedar (சா.அக);.

     [க  → க ரி க  = மஞ்சள், மஞ்சள் கலந்த வப் ]

க வகத் ண்ைம

 
 க வகத் ண்ைம gasivagattuṇmai, ெப. (n.)

   இரக்கம், பரி ,  த ய ேவளாண்மாந்தரியல் க ள் ஒன்  ( வா);; kind-heartedness, one of the 
characteristics of the {Vēlālās.}

     [க  + அகத்  உண்ைம. க.  → க  = மனத் ல் கரக் ம் பரி ணர் ]

க வறல்

 
 க வறல் kasivaṟal, ெதா, ெப. (vbl.n)

   க  நீங் தல்; stop oozing; getting rid of moisture (சா.அக);.

     [க  + அறல் அ  → அறல் அல் → ெதா.ெபா ]

க -த்தல்

க -த்தல் kasiviṟuttal,    4 ெச. ன்றா (v.t)

   க ந்த நீைர இ த் க் ெகாள்ளல்; collecting the water oozing out (சா,அக,);.

     [க  + இ . இ த்தல் = வ த்தல்.]
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க

க 1 kasivu, ெப. (n.)

   1. ஊ ைக; ooze, discharge.

மைடையக் க ல்லாமல் கட்  (உவ);.

   2. ஈரம்; moisture as of land, dampness.

அ த்த வய ல் நீரந்ிற்பதால் இந்த வய ல் க  ஏற்பட் ள்ள  (உவ);.

   3.  ய ஒ க் :

 leak.

தண்ணிரத்் ெதாட் ல் க  உள்ள  (உவ);.

   4. அைடக்கப்பட்ட ைவ ேபான்றவற் னின்  வளி த யன ெவளிேய ைக ; leak of gas from a 
container.

நச் க் காற் க் க வால் பலர ்இறந்தனர ்(உவ);.

   5.  ன்கடத்த ல் ஏற்ப ம் ன்னிழப்

 energy loss in conduction.

   6.  யரை்வ; perspiration.

     "ப னத் ரங் ய க ைட யாக்ைக" ( றநா.160:4);.

     [க  → க ]

 க 2 kasivu, ெப. (n.)

க

க  kasu, ெப. (n.)

   காற்பலம்; measure of weight = 1/4 பலம்.

     "அ  ெசய்யச ்சரக்்கைர க்ககம்' (S.I.I.ii, 127);.

     [கஃ  [காற்பலம்] → கக கஃ  பாரக்்க see {kakksu}.]

க க  - த்தல்

க க  - த்தல் gasugasuttal,    4 ெச, , .(vi)

   ஈரமா த்தல், க வா த்தல் [இ .அக]; to form moisture, to be sticky or adhesive.

     [க  + கக – க க்க. கசகச - த்தல் பாரக்்க; see {kaša-kaša}-.]

க க ப்

 
 க க ப்  gasugasuppu, ெப. (n.)

   ஒட் ரம், உள்ளரீம் (யாழ்,அக.);; being moist, sticky or adhesive.

     [க  + ககப்  → ககககப் ]

க  - த்தல்
க  - த்தல் gasugusuttal,    4 ெச, , ,(v.i).,

   50pé,க க்கமாய்ப் ேப தல்; to tell in secret, to reveal a Secret.

க ெசனல்

 
 க ெசனல் gasuguseṉal, ெப. (n.)

   கா க் ள் ேப ங் ப்  ; whispering into the ear.

     "க ெசனேவ ெசால ைக ெயன்ன ' (ம ரக );.

பட.  க

     [க  +   + எனல்]
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க  - த்தல்

க  - த்தல் kasubisuttal,    4 ெச. , ,.(v.i).

   ஒட் ரமாக்  இளகைவத்தல் (இ. .அக);; to be sticky.

     [க  +  .க.]

க க்ைக

 
 க க்ைக kasubisukkai, ெப. .(n.)

    க்ைக; being sticky, adhesive so as to stick to the hands or feet.

ம. கக

     [கக +  கக்ைக]

க மாலம்

 
 க மாலம் kasumālam, ெப. (n.)

க மாலம் பாரக்்க; See {kalimălam.}

     [க மாலம் → ககமாலம் (ெகா.வ);.]

க மாலர்

க மாலர ்kasumālar, ெப. (n.)

    ய்ைமயற்றவர;் dirty slovenly persons.

     "ேபய  ணி  கமாலர"் ( ப் .64);.

     [க மாலம் → ககமாலம் → ககமாலர ்அர ்- பயா.ஈ .]

க மா

க மா  kasumāli, ெப. (n.)

   1.  ய்ைமயற்றவள்; slut, dirty woman.

   2.சண்ைடக்காரி ( ன்);; termagant.

     [க மாலம் → ககமாலம் → ககமா , "இ".ெப.பா.ஈ ,]

க நார்

 
 க நார ்kasuvunār, ெப. (n.)

   கச ச ்ெச ன் நார ் ( ன்);; fibre of the plant {kaśa}.

     [கச  + நார.் கசவநார ்→ கக நார]்
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கைச

கைச kasai, ெப. (n.)

   1. நீண்ட க ,

 long rope.

   2. சாடை்டயாகப் பயன்ப த் ம் ச் க்க :

 horse whip, whip.

     "கைசயால் டல் ேபாழ்ந்தார"். ( வரக. கத்தரிப் .37);,

   3. நீண்ட ெமன்கம் ; rod as an instrument of correction.

     "உபாத் யாயன் ைக ற் கைசகண் " ( வ்.  மாைல.11. யா);.

   ம. கச;   க. கெச; Skt. {kašā}.

     [கச  → கைச = கச ச ்ெச ன் நாரால் ெசய்த க 2 அல்ல  சாடை்ட]

 கைச kasai, ெப.(n.)

   ம ரம்ாட் ; hair ornamen fastened by a hook from the top of the ear to the back of the head.

     [க  → க  → கைச நீளமான .)

 கைச3 kasai, ெப. (n.)

    த் ரேவைல; decorative work.

கைசேவைலக்  நா ம் ம் யா ம் (உவ);.

கைச க்

 
 கைச க்  kasaimuṟukki, ெப. (n.)

   தட்டான் ற  ( ன்);; goldsmith's pincers.

     [கைச +  க் . கைச = நீண்ட கம் .  க்  =  க்கப் பயன்ப வ .]

கைசய

கைசய  kasaiyaḍi, ெப. (n.)

   கைசயால் தரப்ப ம் தண்டைன; whiplash as punishment.

கள்ள க் க் கைசய  ெகா த்தா னரசன் நன். த்298).

     [கைச + அ  கைச =  ளார.் க ற்  ளார ்[ச க் ]. அ  = ெகால் தல், வ த் தல் அ  → அ  
அ த்தல் =  ைடத்தல், வ த் தல், ெகால் தல்.]

கைசவைளயல்

 
 கைசவைளயல் kasaivaḷaiyal, ெப. (n.)

   ெபாற்கம்  வைள ( ன்);; bracelets made of braided gold wire.

     [கைச + வைளயல்.]

கைசேவைல

 
 கைசேவைல kasaivēlai, ெப. (n.)

   ெபாற்கம்  ேவைல ( ன்);; braiding with gold wire.

     [கைச + ேவைல.]
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கைசைவத்த ட
ைவ,

 
 கைசைவத்த டைவ, kasaivaittabuḍavai, ெப. (n.)

   ெபான்னிைழக்கைரச் ைல ( ன்);; gold fringed cloth.

     [கைச + ைவத்த +  டைவ.]

கஞ்சக்க

கஞ்சக்க  kañjakkaruvi, ெப. (n.)

   ஐவைக இைசக்க க ள் ஒன்றான ெவண்கலத்தால் ெசய்யப்பட்ட தாளக்க  ( ங்.);; musical 
instruments made up of bell-metal, as cymbals, one of five musical instruments.

     [கஞ்சம் + க . கஞ்சம் = ெவண்கலம்.]

ஐவைக இைசக் க கள்:

   1. ேதாற்க ,

   2.  ைளக்க ,

   3. நரம் க்க ,

   4.  டற் க்க ,

   5. கஞ்சக்க ,

கஞ்சகம்

கஞ்சகம்1 gañjagam, ெப. (n.)

க ேவம்  பாரக்்க; see {kari-vēmbu}.

கஞ்சக ந  அைளஇ" (ெப ம்பாண்.308);,

     [கள் = க ைம. கச்  → கஞ்  → கஞ் கம் → கஞ்சகம்]

 கஞ்சகம்2 gañjagam, ெப. (n.)

   1. கச் ன் தைலப்  ( ங்.);; outer end of a warrior's girdle.

   2.  ன்றாைன; free end of the saree.

     [கச்  → கஞ்  → கஞ்சகம்]

கஞ்சகம்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;
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கஞ்சகன்

 
 கஞ்சகன் gañjagaṉ, ெப. (n.)

   கண்ணன்; Kannan.

     [கள் → கச்  → கஞ்  → கஞ் கம் → கஞ்சகன் = க நிறத்தவன்.]

கஞ்சகாரன்

கஞ்சகாரன் kañjakāraṉ, ெப. (n.)

   ெவண்கலக் கன்னான்; brazier.

     "கஞ்ச கார ம் ெசம்  ெசய் ந ம்" ( லப்.5:28);.

 Skt. {Kånsyakåra}

     [கன் → கஞ்  → கஞ்சகாரன். ஒ.ேநா. பன் → பஞ் )

கஞ்சங் க்ைக

 
 கஞ்சங் க்ைக kañjaṅguḍukkai, ெப. (n.)

    ைக கலம்; Indian pipe for smoking bhang, the bowl of which is made of coconut shell.

     [கஞ்சம் +  க்ைக. கஞ்சம் = கஞ்சா.  க்ைக = கலம்.]

கஞ்சங் ல்ைல

 
 கஞ்சங் ல்ைல kañjaṅgullai, ெப. (n.)

கஞ்சாங் ேகாைர" பாரக்்க;see {kafijān-kðrai"}. (சா,அக);.

ம வ. கஞ்சாங்ெகால்ைல.

     [கஞ்சம் +  ல்ைல - கஞ்சங் ல்ைல.]

கஞ்சங் ைல

 
 கஞ்சங் ைல kañjaṅgulai, ெப. (n.)

   கஞ்சா ன் ேவர;் the root of the ganjah plant (சா,அக);.

     [கஞ்சம் +  ைல.]

 கஞ்சங் ைல kañjaṅgulai, ெப. (n.)

க்ேகாடை்ட மாவட்டத் ல் உள்ள ஒ ர,்

 a village in Pudukkottai district.

     [கஞ்சண்ணன் + மண்டபம் - கஞ்சண்ணன்மண்டபம் → கஞ்சண்ணாமண்டபம். இயற்ெபயரி  
ளி றாகத் ரிந் ப்ப  வ .]

கஞ்சத்தக

கஞ்சத்தக  gañjattagaḍu, ெப. (n.)

   1 ஒ வைகப் பளபளப் த் தக  ( ன்);; tinsel used for decoration purposes.

   2. ெவண்கலத்ைத; bell-metal sheet.

     [கஞ்சம் + தக . கஞ்சம் = ெவண்கலம்.]

கஞ்சத்தனம்

 
 கஞ்சத்தனம் kañjattaṉam, ெப. (n.)

ெசல்வம் ேசரக்் ம் கத்தான், இன் யைமயாத ெசலைவச ் டத் த ரத்்  வா ம் பண் , niggardliness 
க்கனமாக இ க்கலாம்; ஆனால் கஞ்சத்தனமாக இ க்கக் டா  (உவ);.

 U. {cañjūs}

     [கஞ்சம் + தனம்.]
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கஞ்சத்ெதா ல்

கஞ்சதெ்தா ல் kañjattoḻil, ெப. (n.)

   ெவண்கலத ்ெதா ல்; bell-metal work.

     "ெசம் ன் ெசய்ந ம் கஞ்சத் ெதா ல ம்" ( லப்.14:174);.

     [கஞ்சம் + ெதா ல்.]

கஞ்சநன்

 
 கஞ்சநன் kañjanaṉ, ெப. (n.)

காமன் (மன்மதன்);,

 god of love (த,ெசா,அக,);.

     [மன்மதன் க நிற ைடயவனாகக் க தப்ப த ன், கள் = க ைம. கள் → கஞ்  → கஞ்சநன்.]

கஞ்சம்"

கஞ்சம்" kañjam, ெப. (n.)

   1. நீர ்water.

     "கஞ்ச ேவடை்க ற் காந்தமன் ேவண்ட" (மணிேம.ப .10);

   2. தாமைர ( வா);; lotus.

     "கஞ்சங் கலங் வன" நள. யம்.15).

     [அம் → கம் [நீர]் → கஞ்  → கஞ் ம் → கஞ்சம். கஞ்சேவடை்க = நீரே்வடை்க]

 கஞ்சம்" kañjam, ெப. (n.)

இவறன்ைம,

 miserliness.

     [காய் = காய்தல், உலரத்ல். காய் → காய்சச்ல் → காய்ஞ்சல் → காஞ்சம் → கஞ்சம் (இரக்கம் என் ம் 
ஈரப்பைச இன்ைம);]

கஞ்சல்

கஞ்சல் kañjal, ெப. (n.)

   தாழ்ந்த தரமான ெபா ள் (யாழ்,அக,.);; article of poor quality.

     [க  → க சச்ல் → கசச்ல் → கஞ்சல்]

 கஞ்சல் kañjal, ெப. (n.)

   1  ளம்; sweepings, rubbish heap.

   2.  ப்ைப; refuse, litter.

ம. கஞ்சல், க. கச, கச  ெத. கச  . கச , கச: ப_கச.

     [க  → க சச்ல் → கசச்ல் → கஞ்சல்]

ஒ  நீரப்்ெபா டக்லத் ல் கசண்  அ ல் தங் ச ்ெச வதனா ம், க ெபா ளான ப்ைப ற் 
பலவைகப் ெபா ள் கலப்பதா ம், ெச தல் அல்ல  கலத்தற் க த் னின் . க ெபா ள் க த் த் 
ேதான் ற்

கஞ்சவைதப்பரணி

 
 கஞ்சவைதப்பரணி kañjavadaipparaṇi, ெப. (n.)

   கம்சனின் ேபாரப்ற் க் ம் பரணி ல்; a parami on extermination of {Kamsá} (by lord Krishna);.

     [கஞ்சன் + வைத + பரணி]
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கஞ்சவாதம்

 
 கஞ்சவாதம் kañjavātam, ெப. (n.)

ெநாண்  நடக்கச ்ெசய் ம் ஊைத ேநாய் [ வரட]்,

 a kindot rheumatism that causes lameness.

     [கஞ்சன் → கஞ்சம் + வாதம் Skt. வாதம்]

கஞ்சன்

கஞ்சன்1 kañjaṉ, ெப. (n.)

   1 ெநாண் ; lame man.

   2.  றளன் ( டா);:

 dwarf, who walks with an awkward slouch.

     [கஞ்சல் - கஞ்சன்.]

 கஞ்சன்2 kañjaṉ, ெப. (n.)

   தாமைர ல் றந்த நான் கன்; Brahma, who was born in a lotus.

     [கஞ்சம் – கஞ்சன்]

 கஞ்சன்3 kañjaṉ, ெப. (n.)

   1 ஏய்ப்பவன்:

 deceiver.

   2. கம்சன்:

{Kamsa}.

     "கஞ்சன் வஞ்சம் கடத்தற்காக அஞ்சன வண்ணன் ஆ ய ஆட ள்" ( லப்6:46);.

     [கள் → கஞ்  → கஞ்சன் = கரியவன்: கர ள்ளவன்.]

த, கஞ்சன் Skt. {Kamså} .

கஞ்சன்,அம்மா
ைன

 
 கஞ்சன்,அம்மாைன kañjaṉammāṉai, ெப. (n.)

   கம்சைனப்பற்  அம்மாைன என் ம் ற் லக் ய வைகயால் ெசய்யப்பட்ட ல்; a minor rabandham, a 
kind of folk song in Tamil on {Kamsá}.

     [கஞ்சன் + அம்மாைன.]
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கஞ்சனம்

கஞ்சனம்1 kañjaṉam, ெப. (n.)

   1 ைகத்தாளம் ( ன்);,

 cymbals.

   2. கண்ணா  ( வா);; mirror.

     [கஞ்சம் → கஞ்சனம் பண்  பளபளப்பாக்கப்பட்ட ெவண்கலம் கம் பாரக்்கப் பயன்பட்ட ]

 கஞ்சனம்2 kañjaṉam, ெப. (n.)

   1. கரிக்  ( ங்);; king-crow.

   2. வ யன் ( ங்);; pied wagtail.

     [கல் → கள் - க ைமக் க த் ேவர.் கள் → கச்  → கஞ்  → கஞ்சனம்]

 கஞ்சனம்3 kañjaṉam, ெப. (n.)

   கண்ணா ; mirror.

     " ன் கஞ்சைன ப்பவர"் (அரிச் வாக123);.

     [கஞ்சனம் → கஞ்சைன.]

கஞ்சைன

கஞ்சைன2 kañjaṉai, ெப. (n.)

    ைகக்கலம்; censer

     "க மணி க  ேவய்ந்த கஞ்சைன" ( வக.2140);. );

     [கஞ்சம் → கஞ்சனம் → கஞ்சைன → (ெசண்கலத்தால் ெசய்யப்பட்ட ந மணப் ைகக்கலம்);]

கஞ்சா

கஞ்சா kañjā, ெப. (n.)

   1. ெச வைக; Indian hemp.

   2.  ங்கஞ்சா,

 the dried flowering tops of the cultivated female plants of Indian hemp.

ம வ அ வல் ப் , கஞ்சங் ல்ைல.

ம. கஞ்சா , க. கஞ்சா. கஞ் .  ெத. கஞ்சா . Skt. ganja, ganjika.

     [களஞ்சம் → கஞ்சம் → கஞ்சா]

கஞ்சாக் க்ைக

 
 கஞ்சாக் க்ைக kañjākkukkai, ெப. (n.)

கஞ்சங் க்ைக பாரக்்க;see {kañjań-kuçukkai}.

ம வ.  ம் .

ம. கஞ்சா , க க்க.

     [கஞ்சம் → கஞ்சா +  க்ைக]

கஞ்சாக்ெக த்

 
 கஞ்சாக்ெக த்  kañjākkeḷutti, ெப. (n.)

   கடல் ன்வைக; a sea fish.

     [கஞ்சம்' → கஞ்சா + ெக த் , கஞ்சம் = ெவண்கலம், ப ப் நிறம்]
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கஞ்சாங் ப்பம்

 
 கஞ்சாங் ப்பம் kañjāṅguppam, ெப. (n.)

    வண்ணாமைல மாவட்டத் ச ் ற் ர;் avillage in Jhiruvannamalai district

     [கஞ்சம் +  ப்பம் - கஞ்சங் ப்பம் → கஞ்சாங் ப்பம். கஞ்சம் = கஞ்சம் ல் சாரந்்த நிலம் ப்பம் = 
ய ப் ]

கஞ்சாங்ெகால்ைல

 
 கஞ்சாங்ெகால்ைல kañjāṅgollai, ெப.(n.)

   கட ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Cudalore district.

     [கஞ்சம் + ெகால்ைல - கஞ்சங்ெகால்ைல → கஞ்சங்ெகால்ைல = கஞ்சம் ல்லடரந்்த நிலம், அந் நிலம் 
சார ்ஊர]்

கஞ்சாங்ெகாற்

கஞ்சாங்ெகாற் 1 kañjāṅgoṟṟi, ெப. (n.)

   ெப ைம ல்லாதவன் ( ன்);; worthless person.

     [கஞ்சல் → கஞ்சம் + ெகாற் . கஞ்சம் = க ைம,  ைம ெகாற்  = ப ைம]

 கஞ்சாங்ெகாற் 2 kañjāṅgoṟṟi, ெப. (n.)

   1. கன மற்ற ; weightless.

   2. பாலற்ற ; genderless.

   3.  ச் ப்ேபய்: evil spirit.

     [காய்ந்த → காஞ்ச → கஞ்சா + ெகாற் ]

கஞ்சாங்ேகாைர

கஞ்சாங்ேகாைர kañjāṅārai, ெப. (n.)

   1. நாய்த் ள  (பதாரத்்த.298);:

 white-basil.

   2. நீற் ப்பசை்ச:

 sweet basil.

     [கஞ்சம் + ேகாைர - கஞ்சங்ேகாைர → கஞ்சாங் ேகாைர.]

கஞ்சாரி

 
 கஞ்சாரி kañjāri, ெப. (n.)

கண்ணன்:

 Lord {Kaņņaŋ} (த.ெசா.அக);.

     [கள் + கச்  → கஞ்  → கஞ்சம் (க ைம); → கஞ்சாரி]

கஞ்சாறர்

கஞ்சாறர ்kañjāṟar, ெப. (n.)

மானக்கஞ்சாற நாயனார:்

 one of the sixty three {Saiva Šaints} who lived at {Kasijäru.}

     "ெசன்  அவ ம் கஞ்சாறர ் மண ைசந்தப  ெசப்ப" (ெபரிய  மானக்கஞ்.18:1);;

     [கஞ்சா  = ஊரப்்ெபயர.் கஞ்சா  + அர ்- கஞ்சாறர.் அர ்- உயர் ப் பன்ைம  மானக்கஞ்சாறர ்
பாரக்்க; see {māna-k-karijärar.]
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கஞ்சாறன்

கஞ்சாறன் kañjāṟaṉ, ெப. (n.)

   பாபநாசம் வட்டம் ஆ ைற ல் ைக ெவட் க்ெகா த்தவர;் one who had caused a cave in Aduthurai of 
Papanasam taluk.

     "இக் ைக ெசய் த்தாந் கஞ்சாறன் நட்டப்ெப மாளான வந்ெதாண்டர"் (ெத,இ.கல்.ெத.23 
கல்.369);.

     [கஞ்சா  +  அன்.]

கஞ்

கஞ் 1 kañji, ெப. (n.)

   1. நீரப்்பதமான,  ைழந்த ேசாற் ண :

 canjee, rice gruel.

   2. ேசாற்  வ  நீர:்

 water in which rice has been boiled and drained off after the rice has been cooked.

     "ேசா  வாக் ய ெகா ங்கஞ்  யா ேபாலப் பரந்ெதா " (பட் னப்.4445);.

   3. கஞ் ப்பைச; starch, used by washerman.

     "கஞ்  ேதய்ப் ண்  அ ல் கம ம் ந் ல்" [கந்த .பாட் ப்.50].

   4.நீராய்க் கைரத்த உண ,

 liquid food.

     "வா லட் ய கஞ் ம் ண்ேட கைடவ  வாரக் கண்ட மைடப்ப" ( வ்.ெபரியாழ்.4.5:5);.

   5. நீர ்கலந்த உண ,

 gruel prepared from cereals.

     'கஞ்  கண்ட இடம் க லாயம்;

ேசா  கண்ட இடம் ெசாரக்்கம் (பழ);.

ம வ. அன்னப்பால் [வன்னப்பால்].

   ம. கஞ்ஞி, கஞ் ,, க,,  ., பட., ெத.,  ட.,  ., ெகார., உரா , கஞ் : ேகாத. கசந்ிஹர:்  ட,. ெகாச:் த. 

கஞ் க்கலம்

கஞ் க்கலம் gañjiggalam, ெப.. (n.)

   1. கஞ்  ஊற் ைவக் ம் ஏனம்:

 to keep kanj.

   2. ப வமைடதல் (ேசரநா);; a girl at her first menstruation.

ம. கஞ் க்கலம்

     [கஞ்  + கலம் - கஞ் க்கலம்.]

தற் ப் ன்ேபா , தனிேய இ த் க் கஞ் க்கலத் ல் உண  பைடத்தல் ெதாடர் பற் க் 
கஞ் க்கலம் என் ம் ெசால்,  தல் ப்ைப ம் க்கலா ற் . இவ் வழக் ச ்ேசரநாட் ம் 
உள்ளைத மைலயாள அகர த  த் ள்ள .

கஞ் க்கா

 
 கஞ் க்கா  kañjikkāṭi, ெப. (n.)

   கஞ் ந்  கஞ் ந்  ெசய்யப்ப ம்; vinegar produced from the fermentation of {kafiji}.

     [கஞ்  + கா  கள் [ ளிப் ] → காளி → கா ]
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கஞ் காய்ச் '-தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

கஞ் காய்ச் -தல்

கஞ் காய்ச் -தல் kai-kayccu-    5 ெச. (v.i)

   பலர ்ஒன்றாகச ்ேசரந்் ெகாண்  ஒ வைர அள க்க கமாக நைகயா தல்; to make fun of tease 
excessively.

அந்தச ் ன்னப்ைபயைன ஏன் இப்ப க் கஞ்  காய்ச் ரக்ள்? (உவ);

     [கஞ்  + காய்ச்  ைழ ம்ப  ேடற் க் காய்ச் தல், மனம் வ ந் ம்ப  வ த் தல்.]

கஞ் க் ைட

 
 கஞ் க் ைட kañjikāṭai, ெப. (n.)

ேசாற் க்கஞ்  வ க் ம் ைட:

 Colanderby which {kanji} is strained off.

ம. கஞ்ஞயாற்

     [கஞ்  +  ைட]

கஞ் ைக

கஞ் ைக1 gañjigai, ெப. (n.)

   1.  ைர ட் ய ேதர ்( ங்.);; carriage or chariot drawn by horses.

   2.  ைக, ( டா);; palanquin.

     [கள் → கவ்  → கச்  → கச் ைக → கஞ் ைக [ ட்டப்பட்ட . ெபா த்தப்பட்ட .]

 கஞ் ைக2 gañjigai, ெப. (n.)

   1. ஆைட ( டா);; garment, cloth.

   2.உ ைர; curtain.

     "கஞ் ைக ைவயம்" ( வக.858);.

     [ெகாய்  → ெகாய் வம் → ெகாய்ககம் → ெகாஞ்ககம் → கஞ் கம் → கஞ் ைக ெகாய்சகம் → 
ெகாகவம் [ெகா.வ].]
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கஞ் ெகா '-த்தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

கஞ் த்தண்ணிர்

கஞ் த்தண்ணிர ்kañjittaṇṇir, ெப. (n.)

   1. வ கஞ் ,

{kañji,} water drawn off from boiled rice.

   2. நீரக்லந்த உண ,

 term for food in general as applied by   the poorer classes; liquid food.

ம. கஞ் ெவள்ளம்: பட. கஞ்  நீ : ேகாத. கசந்ிர்

     [கஞ்  + தண்ணி]

கஞ் த்தண்ணீர்
 - த்தல்

கஞ் த்தண்ணீர்  - த்தல் kañjittaṇṇīrkuḍittal,    4 ெச. ன்றா (w.t)

   இ சச்டங் ைன த்த ன் கஞ் நீர ்ெகா த்தல்; to feed conjee water after a funeral ceremony.

     [கஞ்  + தண்ணர ்+  .]

கஞ் த்ெதளி

 
 கஞ் தெ்தளி  kañjitteḷivu, ெப. (n.)

   இ த்த கஞ் ; water strained from rice after it has been well cooked, used as a light diet.

ம வ. அன்னப்பால்.

ம. கஞ் தெ்தளி

     [கஞ்  + ெதளி ]

கஞ் த் ெதாட்

 
 கஞ் த் ெதாட்  kañjittoṭṭi, ெப. (n.)

   ஏைழக க் க் கஞ்  வழங் டம்; place where gruel is given free to the poor.

வறட் க்காலத் ல் கஞ் தெ்தாட்  ைவத்  ஏைழக க் க் கஞ்  ஊற்றப்ப ம் (உவ);.

     [கஞ்  + ெதாட் ]
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கஞ் த் ெதாந்

 
 கஞ் த் ெதாந்  kañjittondi, ெப. (n.)

ெசல்வத் னாற் ெப த்த வ ,

 potbelly, as due to luxurious living.

கள் த் ெதாந் யா? (தஞ்ைச);

     [கஞ்  + ெதாந்  இள ய ெதாந் .]

கஞ் ப்பைச

 
 கஞ் ப்பைச kañsippasai, ெப. (n.)

   கஞ் ப்பற்  ( ன்);; starch.

கஞ் ப்பைச ேபாட்ட ணிையத ்ேதய்த்  உ த் தல் நல்ல  (உவ);.

ம. கஞ்ஞப் பச

     [கஞ்  + பைச.]

கஞ் ப் ரம்

 
 கஞ் ப் ரம் kañjippuram, ெப. (n.)

   ஏைழக க்  இலவயமாகக் கஞ்  ஊற் டம்; a charity-home where {kanji} rice gruel is supplied to the poor 
(ேசரந]);

ம. கஞ் ர

     [கஞ்  +  ைர - கஞ் ப் ைர → கஞ் ப் ரம்,  ைர =  ய அைற]

கஞ் ப்ெபா

 
 கஞ் ப்ெபா  kañjippoḻudu, ெப. (n.)

   பணியாளர ்கஞ்  அல்ல  உண  உடெ்காள் ம் ேவைள; உச் ேவைள; midday, from its being the time 
when the labourer, takes his kanji or food.

     [கஞ்  + ெபா ]

கஞ் ேபா -தல்

கஞ் ேபா -தல் kañjipōṭudal,    19 ெச ன்றா (v.t)

ற்பா ,  ணி ஆ யவற் க் க் கஞ் ப்பைச ட் தல்:

 to apply starch to warp and cloths.

கஞ் ேபாட்ட பாேவ த ெநய்யப் பயன்ப ம் (உ.வ);.

ம வ, கஞ் ட் தல்

     [கஞ்  + ேபா ]

கஞ் மாரியா

 
 கஞ் மாரியா  kañjimāriyāyi, ெப. (n.)

ஒ வைக ெவப் க் ெகாப் ள ேநாய்:

 askin disease characterised by eruption of vesicles or pustules in different parts of the body.

     [கஞ்  + மாரி  + ஆ  மாரியம்ம க் க் கஞ்  ஊற் வதால் ேநாய் தணி ம் என நாட் ப் ற 
மக்களால் க தப்ப ம் அம்ைமேநாய் வைக]
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கஞ் யாைட

 
 கஞ் யாைட kañjiyāṭai, ெப. (n.)

   கஞ் ன்  ேமற்ப ல் ப ம் ஏ ; cream of gruel.

     [கஞ்  + ஆைட]

கஞ் -தல்

கஞ் -தல் kañjiyiḍudal,    18 ெச. ன்றா (v.t)

கஞ் ேபா -தல் பாரக்்க;see {kafi-podu-.}

     [கஞ்  + இ .]

கஞ் ல்வ  – 
த்தல்

கஞ் ல்வ  – த்தல் kañjiyilvaḍittal,    4 ெச. . .(v.i)

   1.  க்க இவறன்ைமயா த்தல்; to show extreme stinginess.

   2.  யைதப் ெபரிதாக் ப் ேப தல்; to magnify very insignificant things out of all proportion to their importance, to 
strain at a gnat.

     [கஞ்  + இல் + வ . கஞ் ல்வ த்தல் = ெவ ங் கஞ்  வ த் க் கஞ் ையேய உணவாக 
ந் னரக்் த் த ம் வ ைமநிைல றேரா  ேப ம்ெபா  மன ளகப் ேப  இைசயச ்ெசய்தல். 

அதற்காகச ் யைத ம் ெபரிதாக இட் க்கட் ப் ேப  ம ழ்த் தல்.]

கஞ் ரா

 
 கஞ் ரா kañjirā, ெப. (n.)

கஞ் ைற பாரக்்க;see {kañjurai}.

ம வ. கஞ் , கஞ்கைற.

     [கஞ்  + உைற - கஞ்கைற → கஞ் ரா. கஞ்  = ெவண்கல உ ள்வடை்ட]

கஞ்

 
 கஞ்  kañjili, ெப. (n.)

கஞ் ைற பாரக்்க: see {kañjurai}.

     [கஞ் ைற → கஞ் ரி → கஞ்  [ெகா.வ].]

கஞ் வ சச்ான்

 
 கஞ் வ சச்ான் kañjivaḍiccāṉ, ெப. (n.)

ம்பா ரி மரம்:

 gum lac tree.

     [கஞ்  + வ த்தான் [வ சச்ான்].]

கஞ் வாய்

 
 கஞ் வாய் kañjivāy, ெப. (n.)

   நாகப்பட் னம் மாவட்டத் ச ் ற் ர:்; a village in Nagappattinam district.

     [கஞ்  + வா ல் - கஞ் வா ல் → கஞ் வாய்]

கஞ் வார்-த்தல்

கஞ் வார-்த்தல் kañjivārttal,    4 ெச. ன்றா (v.t)

   1. உணவளித்தல்; to feed, as with {kafij}i.

   2.காப்பற் தல்; to maintain, support.

அந்தச ்ெசல்வரத்ாம் இவ க்  இப்ேபா  கஞ் வாரத்்  வ றார.்

ம. கஞ் க க் க

     [கஞ்  வார.்]

531

www.valluvarvallalarvattam.com 6906 of 19068.



கஞ் ைவ-த்தல்

கஞ் ைவ-த்தல் kañjivaittal,    4 ெச. ன்றா (v.t)

கஞ் ெகா த்தல் பாரக்்க;see {kaiji-kodu}.

     [கஞ்  ைவ.].

கஞ் யம்

 
 கஞ் யம் kañjiyam, ெப. (n.)

   ெவண்கலம் (யாழ்.அக);; bell-metal.

     [கஞ்சம் → கஞ் யம்]

கஞ் யம்

கஞ் யம் kañjīyam, ெப. (n.)

கம்சன் {Kamšan,}

     " ன்கஞ்ைசக் கடந்தாைன"( வ்இயற்.3:34);

     [கஞ்சன் → கஞ் ]

கஞ் :

கஞ் : kañju, ெப. (n.)

   1. இைட ப்  இைடயாைட:

 waist cloth or clothe.

   2. ஆைட, உ ப் :

 dress.

   3. ேமலாைட, சடை்ட, ெமய்ப்ைப; upper garment.

     [கச்  → கஞ் ]

கஞ்

 
 கஞ்  kañju, ெப. (n.)

   ெவண்கலம்; bell-metal.

க. கன் , பட கச் : Skt. Kansya

     [கஞ்சம் → கஞ்க]

கஞ் கம்

கஞ் கம் gañjugam, ெப. (n).

   1. அ ம ரம்,

 liquorice plant.

     "கஞ் கம் வாய்த்த கவளந்தன் ைகக்ெகாண்ட ஞ்சரம் ெவன்ற ெகாைலேவழம்" ( ெவ12 
ெவன் ப்45);

   2.  லந் க்ேகாைர ( .அக);; nutgraSS.

     [அம் → கம் = நீர.் கம் → கஞ்  = நீரஊ்றசெ்சய்வ . கஞ்  → கஞ் கம்]

 கஞ் கம் gañjugam, ெப. (n.)

   1. சடை்ட; tunic, jacket and stitched clothe.

     "கஞ் க தல்வர"் ( லப்.26:138);.

   2. பாம் சச்டை்ட ( ன்);; slough, excoriated skin of a snake.

     [ெகாய்  + அம் → ெகாய் வம் → ெகாய்ககம் → ெகாஞ் கம் → கஞ் கம் ெகாய்தல் = ம த்  
உ த் தல். கஞ்ககம் = ம த் க்கப்ப ம் ஆைட]
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கஞ் கன்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

கஞ்

கஞ்  gañjugi, ெப. .(n.)

   1. ெமய்க்காப்பாளன் ( டா);; the body-guard of a king, wearing a jacket

   2. பாம் : snake.

     "உரத்த கஞ்  ெந

ெந ெவன" ( ப் :6);.

     [கஞ் கன் → கஞ் .]

கஞ்

கஞ்  gañjigi, ெப. (n.)

   1. சடை்ட; jacket.

   2.  ைரச் ைல; curtain.

     [கச்  → கஞ்  → கஞ் கம் → கஞ் .]

கஞ் ள்

 
 கஞ் ள் kañjuḷ, ெப. (n.)

   ஈர ள்ள ; that which has dampness.

     [அம் → கம் = நீர ்கம் → கஞ்  → கஞ்கள்.]

கஞ் ளி

கஞ் ளி kañjuḷi, ெப. (n.)

   1 சடை்ட ( வா);; jacket.

   2.  ற ன் ெபாக்கணம் ( ன்);; wallet of a religious mendicant.

     [கஞ் கம் + உளி - கஞ் க ளி - கஞ்களி உளி ெசால்லாக்க ஈ .]

கஞ் ளியன்

 
 கஞ் ளியன் kañjuḷiyaṉ, ெப. (n.)

   அங்காளம்ைமைய வணங் பவன் (m.m.);; votary of {Angālamman}.

     [கஞ் ளி  + அன். ெந ங் ப்பாயம் அணிந்தவன். ேதாள் தல் பாதம்வைர நீளங்  அணிந்தவைனப் 
பாவாைடராயன் (பாவாைட அைரயன்); எனக் வ ண் . காளி ெபண்ெதய்வ மாத ன்,  சக ம் 
ெபண் ெதய்வத் ற் ரிய உைட உ ப்ப  மரபா ற் .]
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கஞ் ைற

 
 கஞ் ைற kañjuṟai, ெப. (n.)

 ைகப்பைற வைக:

 small tambourine with bells.

ம வ. கஞ் ரா, கஞ் .

     [கஞ்  + உைற - கஞ்கைற கஞ்  = ெவண்கல உ ள்வடை்ட]

கஞ் ழ்

 
 கஞ் ழ் kañjūḻ, ெப. (n.)

ேபரீந்  (பச.் );,

 date palm.

     [கஞ்கள் - கஞ் ள் – கஞ் ழ்]

கஞ்ைச

 
 கஞ்ைச kañjai, ெப. (n.)

   சாறாயம் வ க் டம் (இ, .அக);; arrack distilling place.

     [கஞ் ' → கஞ்ைச. கஞ்  வ நீராத ன் ெசயெலாப் ைம க  இப் ெபயர ்ெபற்ற .]

க ல்'( )-தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

க ல்" )-தல்

க ல்" )-தல் kaḷulludal,    13 ெச. . .(vi)

   1 எ தல் ( ங்);; to rise, ascend.

   2.  றப் தல் ( வா);; to flourish, prosper.

   3.  யால், ஊ தல் ( வா);; to abound.

   4.  ளங் தல்; to be pominent;

 to shine forth,

     ' ல் க  மாரப்ன்" (கம்பரா. அய்ேயாத் யா.ைகேக 99);.

     [ ள் →  ய் →  ல் → க ல் → க )]
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க ற் -தல்

க ற் -தல் kaḷuṟṟudal,    8 ெச. ன்றா (v.t)

   1 நிரப் தல்; to fill, cause to be filled.

     " ரத்்த ம் க ற் னார"் ( வாைனக்அ லா.73);.

   2. ெசய்தல்; to do, perform.

     [" சைன க ற் " (தணிைகப்  அகத்257);.

ள் →  ய் →  ல் → க ல் க ல் (த. .); → கஞற்  ( . );.);.]

கஞறம்

கஞறம் kañaṟam, ெப. (n.)

   1 கள் (ச );; toddy.

   2. ெநா க்கைவத்த நீரம்ம்; fermented liquor.

     [க றம் = கள்  வ ந்  நிரம் தல். கனல் → க ல் → க றம்]

களன்றல்

களன்றல் kaḷaṉṟal, ெப. (n.)

   1. எ ச் ; rising.

   2. ெந க்கம் closeness.

     "நீரநீ் க் க ன்ற க் கம ங்கால், நின்மார் ன் தாரந்ாற்றம் என" (க த்.126:10-11);.

     [க ல் → க ன்றல்.]

கட்கட்

 
 கடக்ட்  kaṭkaṭṭi, ெப. (n.)

கண்கட்  பாரக்்க: see kan-katti.

ம வ. கண்கட் , கங்கட்

ம. கங்ேகாட் : க. கண் ெக, கண் சட்

     [கண்  + கட்  - கண்கட்  → கடக்ட்  (வ );.]

கண்கட்  என்பேத மர . கடக்ட்  எனின் வ வாம். கண்கட்  - உ ம் பய ம் உடன் ெதாக்கெதாைக 
மட்பாண்டம், கடெ்ச  என்றாற்ேபான் ,  ற ேவற் ைம அல்வ ப் ணரச்் களில், ெபா ள் 

றவாைம காண்க.

கட்கடாசன்னல்

 
 கடக்டாசன்னல் kaṭkaṭācaṉṉal, ெப. (n.)

   நான்  ரி கள் உைடய காலதர ்(சன்னல்);; a window with four divisions of framework .

     [கண் + கண் - கடக்ண் = கண் க் ள் கண், அதாவ  பலகணிக் ள், பலகணிப் ரி கள் எனப் 
ெபா ள்பட்ட . கண் + கண் - கடக்ண் + சன்னல் - கடக்ண்சன்னல் - கடக்ணாசன்னல் - கடக்டாசன்னல் 
(ெகா.வ);.]
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கட்கண்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

கட்கண்

கடக்ண் kaṭkaṇ,  ,எ, (adv)

அங்கங்ேக,

 at al points, throughout.

     " ைவப  ெநஞ்சங் கடக்ண்  அைகய" (அகநா.339:8);.]

     [கண் + கண் [அங்கங்ேக]

கட்கண்

 
 கடக்ண்  kaṭkaṇṭu, ெப. (n.)

   கண்ணிைம ல் ஏற்ப ம் கட் ; sty, small tumour in the eye.

     [கண் + கண்  - கடக்ண் . கண்  = கட் ]

கட்கம்

கடக்ம் kaṭkam, ெப.(n.)

   1 வாள் ( வா);; sword.

   2. கல்யாைன ன் (காண்டா கம்); ெகாம் ; hom of rhinoceros,

     "கடக் னித்த கைடக்கட ் ண் கம்" (ெப ங்உஞ்ைசக்38:338);.

     [கள் +   → கட்  + அம் கட்  =  ரட் ,  ரண் ண்ட ]

கட்கம்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;
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கட்காஞ்

கடக்ாஞ்  kaṭkāñji, ெப. (n.)

   அரசன் ரரக்் க் க்க ம வளிக் ம் றத் ைற ( ெவ4:21);; a puram theme of a king's entertaining his 
troops with toddy before leading them to a campaign.

     [கள் + காஞ்  - கடக்ாஞ்  காஞ்  = நிைலயாைமையக் த்த றத் ைற]

கட்

கட்  kaṭkili, ெப. (n.)

கண் க் ப் லப்படாதவன்

 one who is invisible; God as the unseen providence.

     "கட்  ன்ைனக் கா மா ற ளாய்" ( வ்.  வாய்.72:3);.

     [கண் +   → கட்  + இ . இ  = இல்லாதவன்,  லனாகாதவன்.]

கட் யர்

 
 கட் யர ்kaḍkuḍiyar, ெப. (n.)

   கள் த ய ம  அ ந் ேவார;் those who drink toddy; drunkards.

     [கள் +  யர]்

கட் த் க்கள்வன்

கட் த் க்கள்வன் kaṭkuttikkaḷvaṉ, ெப. (n.)

    த் க் ம் ேபாேத ஏமாற் பவன்; very skiful deceiver; one who is able to hoodwink, or throw just into the 
eyes of even a wide-awake person.

     "ஏ ேபால் ைவகற் ப ன்மைரக் கா ற் ச ்ெசல்வாேயார ்கட் த் க் கள்வைன நீெயவன் ெசய் " 
(க த்.108:48-50);.

     [கண் +  த்  + கள்வன்.  த் க் ம் ேபாேத கண் த்த வ பவைனப் ேபால், அஞ்சா  ைம 
ெசய் ம் றஞ்சான்ற ெகா யவைன, இ  த் நின்ற ]

கட் -தல்

கட் -தல் kaṭkudal,    5 ெச. ன்றா (v.t)

   கைளதல்; weed out.

     " மா ெணய்த லாம்பெலா  கட் ம் மலங் ளிர ்ெச " ( றநா.612.);

     [கள் +   கட்  கைளயத்தக்க .]

கட்

 
 கட்  kaṭkuru, ெப. (n.)

கண்ணில் ேதான் ம் ப :

 sty (ேசரநா);

ம. கங்

     [கண்  +  .   – கட் ]

கட் வைள

 
 கட் வைள kaṭkuvaḷai, ெப (n.)

கண்ணின் ,

 the bony cavity in which the eye is situated.

     [கண் +  வைள]

கட் ைவ

கட் ைவ kaṭkuṟuvai, ெப. (n.)

   தஞ்ைச ெநல்ைல மாவட்டங்களில் ப ராவ ம், இரண்  அல்ல  ன்  மாதங்களில் ைளவ மான 
கல் க் ைவ ெநல்; a short-crop paddy of 2 or 3 months yielding a hard round rice, common in Thanjavur and 
Tirunelveli districts (சா,அக);.

     [கண் +  ைவ - கண் ைவ - கட் ைவ கண் =  ரண்ட, ப மனான ெநல்.]
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கட்ேகள் l

கட்ேகள் l kaṭāḷvi, ெப. (n.)

பாம் , snake.

     "கட்ேகள் க் கைவநா ன்" ( றநா:382:12);.

ம வ. கடெ்ச .

     [கண் + ேகள்  - கட்ேகள்  கண்ணால் ேகட்ப  ,ெச இல்லாத )

கட்

கட்  kaṭci, ெப. (n.)

   1. மரமடரந்்த கா ; forest, jungle.

     "மணிவைரக் கட்  மடம ல் ஆ ம் நம் மலரந்்த வள்ளியங் கானக் ழ ேவாேன' (ஐங் .250);.

   2.  க டம்; refuge.

     "ெவட் க் கானத்  ேவட் வ ராட்டக் கட்  காணாக் கடமா நல்ேல " ( றநா:202);.

   3. மக்கள் டம் ( வா);; sleeping place.

   4பறைவக்  ( ங்);; bird's nest.

     " ள் டன் கமழ் ம் ெபா ம்பரக்் கட்  (நற்.117:3-4);

     [கள் → களம் = பலர ் டம் கள் → (கள். ); →

கட்  கள் = ெச தல்,  ர தல்,  தல், ஒன் ேசரத்ல் த கட்  → Skt. {kaksa}

 கட்  kaṭci, ெப. (n.)

   1 பலர ்ேசரந்்  நிற் ம் ரி  ப ; faction, party.

அவன் ஒ  கட் ம் ேசராதவன் (உவ);.

   2. பலர ்தாமாக ஒன்  அைமத் க்ெகாண்ட தனிக் ; group organisec by voluntary participation.

ழப ெதாடரப்ாக இவ் ர ்இரண்  கட் யாக நிற் ற  (உ.வ.);

   3.  யாட்  ைற ல் பங்ேகற் ம் அர யல் ; political party.

கட் க்காரன்

கட் க்காரன் kaṭcikkāraṉ, ெப. (n.)

   1. ஏேத ம் ஓர ்அர யல் கட் ையச ்சாரந்்தவன்; member of: political party.

   2 வழக்காளி; a party in a suit.

கட் க்காரன் தன் வழக் ைரஞரிடம் எைத ம் மைறக்கக் டா  (உவ);.

   3. வழக்காளன் அல்ல  எ ராளி; plaintiff or defendant in a case.

 LL. கச் க்கார;

 Skt. kakşin,

     [கட்  + காரன். காரன் - ெசால்லாக்க ஈ ]]

கட் கட்ட -- தல்

கட் கட்ட -- தல் gaṭcigaṭṭadal,    5 ெச, ,  (v.i).

   1. ஒன்றன்ெபா ட்  ரணி நிற்றல்; to oppost for areason.

அவைரத் தைலவராக்கக் டாெதன்  இவர ்கட் கட் னார ்உவ).

   2. ஒ  தரப்பைட ஆதரித்தல்;  ப் ட்ட தரப் க்  எ ரான நிைல எ த்தல்:

 to support a team, take sides.

அவன் யா க்  எ ராகக் கட் கட் ன் என்ேற ெதரிய ல்ைல (உவ);.

     [கட்  + கட் .]
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கட் ைக

 
 கட் ைக gaṭcigai, ெப. (n.)

காட் ச் யக்காய்,

 soappod (சா.அக);.

     [கா  +  ைகக்காய்] _ காட் ச் ைக → கட் ைக → [ெகா.வ].

கட் தா -தல்

கட் தா -தல் kaṭcidāvudal,    5 ெச ன்றா (v.t)

ஒர ்அணி ந்  ேவேறார ்அணிக்  மா தல்,

 to switch over from one party to another.

பத க்காகக் கட் தாவக் டா  (உவ);.

     [கட்  + தா ].

கடட் மா

 
 கடட் மா kaḍaḍcimā, ெப. (n.)

நிலேவம் ,

 ground neem (சா.அக);.

     [கட்  + கா . கட்  + மா.]

கட் மா

 
 கட் மா  kaṭcimāṟi, ெப. (n.)

   நிைலமா பவன்; fickle-minded person, unstable, unreliable man, turn-Coat.

     [கட்  + மா ]

கட் யா -தல்

கட் யா -தல் kaṭciyāṭudal,    5ெச, ன்றா (vt)

   அணிேசரத்் க்ெகாண்  வழக்கா தல்; argue in a partisan manner.

எதற்ெக த்தா ம் கட் யா வேத இவன் ைழப்பாய்ப் ேபா ற்  (உ,வ);

     [கட்  + ஆ .]

கட் யார்

கட் யார ்kaṭciyār, ெப. (n.)

   1. வழக் ைட ஒ  ரி னர;் members of a faction.

   2. அர யல் கட்  ஒன் ைனச ்ேசரந்்தவர,் கட் க்காரர;் members of a political party.

     [கட்  + ஆர ்யாஈ )]

கட் ரா

 
 கட் ரா kaṭcurā, ெப. (n.)

    ைனக் காஞ்ெசா ; common cowitch plant.

     [கள் ள்] +  ரா]

கட் றா

 
 கட் றா kaṭcuṟā, ெப. (n.)

    ல்  கல் டன் ய றாவைக; a species of shark spotted or studded with small stones on its back.

ம வ. கட்ட றா

     [கல் + கறா - கற்கறா → கடக்றா.]
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கட்ெச

கடெ்ச  kaṭcevi, ெப. (n.)

   கண்ைணேய ெச யாகப் பயன்ப த் ம் பாம் ; snake, its eyes, in folk belief, serving as the sensory organ of 
sight as well as of hearing.

     "மைல ைழ ற் கடெ்ச " (கம்பரா.  த்த பைடத்தைல,42);.

     [கண் + ெச ]

 கடெ்ச  kaṭcevi,    ஒன்பதாவ  உ வான கவ்ைவ ண் ன். (ஆ யம்); the ninth naksatra.

     "மங்கடெ்ச  ெயாண் ரம்" இலக் 793).

     [கண் + ெச  - கடெ்ச , பாம் ன்ேதாற்றம் ேபான்ற ண் ன்.]

கட்டக்கசப்

 
 கட்டக்கசப்  kaṭṭakkasappu, ெப. (n.)

   க ங்கசப்  (இ,வ,);; extreme bitterness of taste.

     [க  → கட்ட கசப் ]

கட்டக்கல்

 
 கட்டக்கல் kaṭṭakkal, ெப. (n.)

    ன்வைல ற் கட்டப்ப ம் ெப ங்கடல் ( னவ);; stone used to be tied.

     [கடை்ட + கல் - கடை்டக்கல் → கட்டக்கல்]

கட்டக்கால்

 
 கட்டக்கால் kaṭṭakkāl, ெப. (n.)

கடை்டக்கால்' பாரக்்க;see {kattai-k-kāl}

கட்டக் சச்ான்

கட்டக் சச்ான் kaṭṭakāccāṉ, ெப. (n.)

பத் ரலம் நீளம்வைர வளரவ் ம் ெவள்ளிநிற

ைடய மான கடல் ன் வைக:

 a sea fish, silvery with lateral bands, attaining at least 10 inches in length.

     [க  → கட்டம் +  சச்ான் - கட்டக் சச்ான் = உடம் ல் கட் க்கட்டாக வளி உள்ள கடல் ன்.]

கட்டக்

கட்டக்  kaḍḍakkuḍi, ெப. (n.)

   வ ைம ல் வா ம் ம்பம்  (ஈ , 22:3);; poverty stricken family.

     [க  → கட்டம் ( ன்பம்); +  ]

கட்டக்ேகால்

 
 கட்டக்ேகால் kaṭṭakāl, ெப. (n.)

கட் க்ேகால் பாரக்்க ;see {katti-k-köl.}

ம. கட்டக்ேகால்

     [கட் க்ேகால் → கட்டக்ேகால்]
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கட்டகம்

கட்டகம் gaṭṭagam, ெப. (n.)

   1.  த் ரேவைலப்பா ; artistic design.

     "பத்  ப ன்ற கட்டகக் கம்மத் " (ெப ங்.உஞ்ைசக்.38:146);.

   2. காந்தக்கல்,

 magnet.

     "நலம  கட்டகம்" (ஞானா.55:13);.

   3. மரம் அல்ல  இ ம் க்ேகாப் த் ரள், கட் மானம்; structure.

     [கள் → கட்  → கட்டகம் (ேவ.க.135);. கள் =  ரளல், ஒன் ேசரத்ல் ஒ.ேநா. ெபட்  = ெபட்டகம்]

கட்டகன்

கட்டகன் gaṭṭagaṉ, ெப. (n.)

   1. ெவட் பவன், ெகால்பவன்; one who cuts or kills.

   2.  லால் ற்பவன்; butcher.

க.. கடக:

     [கள் → க  → கட்ட → கட்டகன்.]

கட்ட

 
 கட்ட  gaṭṭagu, ெப. (n.)

ஒ வைக ெவள்ைள அல்ல  வப்  மண்,,/ களிமண்:

 a sort of white or reddish earth or clay.

க,கடக: skt. Khatik

     [கட்டகம் → கட்ட  [வ வைமக்கத் தக்க .]

கட்டங்கட் -தல்

கட்டங்கட் -தல் kaṭṭaṅgaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா (v.t)

   1 ெசய் ன் தன்ைம க  அதைன நான்  பக்க ம் ேகா கள் இட்  ெவளி தல்; to publish news 
within a box as of box news.

இந்தச ்ெசய்  கட்டங் கட்  ெவளி டப்ப ம் (உவ);.

   2. ஒர ்அர யல் கட் ல் ைர ல் லக்கப்பட க் ம் ஒ வைரக் த்தல்; one who is likely to be 
expelled soon from a political party.

தைலவர ்அவைரக் கட்டங் கட் ட்டார ்(உவ);.

     [கட்டம் + கட் .]

கட்டங்கம்

கட்டங்கம் kaṭṭaṅgam, ெப. (n.)

   1.  வ ைடய ம ப்பைட,

 battle-axe of {siva}.

     " த் ய ெபாக்கணத ்ெதன்பணி கட்டங்கஞ் ழ்" ( க்ேகா.242);.

   2. க ம் ேபார;் a severe battle.

ம வ. கட்டங்   (யாழ்ப்);

க. கட்டங்க

     [க  → கட்  + அங்கம் - கட்டங்கம் - ெவட் வாள், ம ப்பைட, ேபாரவ்ாளால் ெசய் ம் ேபார]்
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கட்டங்கம்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

கட்டங்கன்

கட்டங்கன் kaṭṭaṅgaṉ, ெப. (n.)

   ம ப்பைட ெகாண்டவன் ( வன்);;{Sivā} who carries a battle axe.

     "காபா  கட்டங்கன்" (ேதவா.769:5);.

     [கட்டங்கம் → கட்டங்கன்.]

கட்ட

கட்ட  kaṭṭacīvi, ெப. (n.)

   1. ஆயக்காரன்; toll keeper.

   2.  ைற காவற்காரன்; guard of dock.

     [கட்டம் + (ேச . கட்டம் = நீரத்் ைற ேச  = பணியாள்.]

கட்ட றா

 
 கட்ட றா kaṭṭasuṟā, ெப. (n.)

கட் றா பாரக்்க: see {kat-Susa}.

     [கட் றா → கட்ட றா.]

கட்டட ஒ க்கட்

 
 கட்டட ஒ க்கட்  kaḍḍaḍaolikkaḍḍu, ெப. (n.)

   கட்டடத் ன் வரில் எப்ப ல் தட் னா ம் அவ் ேவாைச எல்லாச ் வரக்ளி ம் எ ெரா க் ம் 
கட்ட அைமப்  வைக; a special technic in building construction, in which even a slight knock at the wall will echo in all 
the walls simultaneously.

     [கட்டடம் + ஒ  + கட் ]

ஒ க்கட்  = ஒ க்கட்டைம  தக ர ்அ யமான் அரண்மைன கட்டட ஒ க்கட் டன் 
கட்டப்பட் ந்ததாக ம் இந் ட்பம் அ ந்த பைகவர ்அதன் ழ்ச் க்  ஏற்ற ழ்ச்  ெசய்தனர ்
என ம், நாட் ப் றக்கைத ற .

கட்டடக்கைல

 
 கட்டடக்கைல kaḍḍaḍakkalai, ெப. (n.)

   கட்டட வ வைமப்  இலக்கணம்; building architecture.

     [கட்டடம் + கைல.]
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கட்டடக்கைலஞர்

கட்டடக்கைலஞர ்kaḍḍaḍakkalaiñar, ெப. (n.)

   1. கட்டடக்கைல வல் நர;் an architect and designer of a building.

   2.  ற் ; the sculptor.

கல் ல்  கைலநயம் காண்ப ல் இைடக்காலக் கட்டடக் கைலஞர ் றந்  ளங் னர ்(உவ);.

     [கட்டடம் + கைல + ஞ் + அர ்- கட்டடக் கைலஞர ்ஞ்- ெபயரிைடநிைல 'அர ்– பயாஈ ]

கட்டடங்க

கட்டடங்க kaḍḍaḍaṅga,  ,எ,(adv)

    ம்; wholly, entirely.

இவைனேய  ெசால் ைகயாேல (ஈ ,3,4:6);.

     [கட்  + அடங்  - கட்டடங்  → கட்டடங்க –  ம்]

கட்டடத்ைதசச் ரி- 
த்தல்

கட்டடத்ைதசச் ரி- த்தல் kaḍḍaḍaddaiccaduriddal,    4 ெச. . .(v.i)

   1.  டைமக் ம் ேபா  நான்  ைலக ம்,  ைலமட்டத் ற் ச ்சரியாக உள்ளவா  அைமத்தல்; to 
check whether the corners of all walls correspond to set square.

   2. வைரபடத் ள்ளைதத் தைர ல் த்தல்; to transfer the layout to ground.

     [கட்டடம் + ஐ + ச ரி சட்டம் → சடம் → சடல் → சதர ்→ ச ர ்→ ச ரி]

கட்டடம்

கட்டடம் kaḍḍaḍam, ெப. (n.)

   1.   த ய கட்டடம்,

 building.

   2. மண் அல்ல  கற்களால் ெசய் ம் பணி:

 anyearthorstone work.

   3. த்தகம்க் கட்டடம்:

 binding of a book.

இந்த அசச்ப் த்தகத் ன் கட்டடம் அழகா க் ற (உவ);.

   4. ெபான்னின் உம் சத் ற் கற்ப த் ச ்ெசய் ம் ேவைலப்பா ; setting of a jewel, encasement.

   5. அைமப் ,

 structure.

ம. ெகட் , ெகட்டக: க. கட்டண, கட்டென: பட கட்டட: ெத. கட்டட:  . கட்டண, கட்டல்ெம.

     [கட்  → கட்டடம் [ேவக135 கட்டடம் - ெதா ற்ெபயர ்கட் டம் - இடப்ெபயர.் கட்டடம், கட் டம் 
இவற் க் ைடேய, ெபா ள் ஒற் ைம இ ப்ப  ேபாலத் ேதான் னா ம், இரண் ம் ெவவ்ேவ  
ெபா ள் அ ப்பைட ல் ேதான் யனவா ம்]

கட்டடேமளக்கட்

 
 கட்டடேமளக்கட்  kaḍḍaḍamēḷakkaḍḍu, ெப. (n.)

   கட்டட அைமப் வைக ள் ஒன் ; one of the building plan varieties.

     [கட்டடம் + ேமளம் + கட் ]

இவ்வைகக் கட்டடத் ல் இைசநிகழ்ச் கள் நைட ெபற்றால், அதன் ஒ  கட்டடத் ன் எல்லாப் பக்க ம் 
பர  எ ெரா ல்லாமல், மன்றம் ைம ம் ஒ ராகக் ேகட் ம் தன்ைமய . கட்டடத் ன் 
கவரைமப்  ஒ ைய உள்வாங் க் ெகாள் ம் என்பதாம்.
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கட்டட

 
 கட்டட  kaḍḍaḍavi, ெப. (n.)

அடரந்்த கா :

 athick, impervious jungle.

க. கட்டட

     [கட் " + அட  அட  = கா ]

கட்ட '-த்தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

கட்ட

கட்ட  kaḍḍaḍi, ெப. (n.)

   1. கட்டடத் ன் அ ப்பரப் ; plinth area.

   2. கட்டட அ மட்டம்; plinth level.

     [கட் " + அ ]

கட்டணகம்

 
 கட்டணகம் gaṭṭaṇagam, ெப. (n.)

கட்டணங்கம் பாரக்்க;see kattanangam.

க. கட்டணக

     [கட் " + அணகம். அணங்கம் → அணகம். அணங்கம் = இலக்கணம்]

கட்டணங்கம்

கட்டணங்கம் kaṭṭaṇaṅgam, ெப. (n.)

   1. உடற் ற் க் ரிய இலக்கணங்கேளா  அைமந்த உடல்; a well built body.

   2,  க்க வ ைம; great strength.

     [கட் " + அணங்கம்.]
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கட்டணம்

கட்டணம் kaṭṭaṇam, ெப. (n.)

   கட்டடம்; building.

றர ் தற்கரிய மாளிைகக் கட்டணம் என்றவா  (ப ற் ப்64:7, உைர);.

ம. ெகட் , ெகட்டக:  . கட்டண, கட்டல்ெம.

     [கட் " = கல்ல க் க் கட் ைக கட்  + அணம் அணம் - ெசாஆஈ  ஒ.ேநா. ெபாட்டணம்]

 கட்டணம் kaṭṭaṇam, ெப. (n.)

கர் ,  ைழ  உைழப்  ஆ யவற் ற்கான ெச த் ம்ெதாைக:

 fare, charges, fee, dues.

ன்கட்டணம்,  ைரப்படக்கட்டணம், ேதர் க் கட்டணம்.

     [கட்  + அணம் கட்  = ெச த் ]

கட்டணம்:

கட்டணம்: kaṭṭaṇam, ெப. (n.)

   1. ேதாளில் மந் ெசல் ம் ஏைண:, ேதாளி; doolie, litter.

     "ஆழ்வாைன ஒ  கட்டணத் ேல எ ந்த ள் த் க் ெகாண் " ( பரம்.385.பன்னி);.

   2. பாைட,

 bier, coffin,

     'இட்டெபா  தப் ப் ணங்ெகாண்ட ன் லரக்ள் கட்டணெம த் ச ் மந் ம்" ( ப் :58);.

   3. கட் ல்,

 cot.

ம. கட்டணம்:: க. கட்டண, கட்ேடாண, கட்டென.

     [கட்  + அணம்]

கட்டணியர்

 
 கட்டணியர ்kaṭṭaṇiyar, ெப. (n.)

    க அழகான ெபண்கள்; very beautiful women (க நா);.

க. கட்டணியர்

     [கட்  + அணி + அர.் க  → கட்  =   அணி = அழ . அர ்– பலரப்ா ]

கட்டத்தாரி

 
 கட்டத்தாரி kaṭṭattāri, ெப. (n.)

ெவள்ைளப் ண் :

 garlic.

     [க  → கட்ட (தாரம்); தாரி க த்தல் = உைறத்தல்]

கட்டதரம்

கட்டதரம் kaṭṭadaram, ெப. (n.)

கக்ெகா ய .

 that which is very agonising, hard to bear.

     "கட்டதரங் கட்டதரம்" ( வத .  வரக்்கநரக.174);.

     [க  → கட்டம் + தரம் க  = க ைம, ெகா ைம]
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கட்டப்பாைர

 
 கட்டப்பாைர kaṭṭappārai, ெப. (n.)

ேசவற்ேகா ன் ன்னங்கா ல் ள்ேபால் இ க் ம் ரல்:

 thespur on the heel of a cock.

     [கள்( ள்); → க  → கட்டம் + பாைர – கட்டப்பார]

கட்டப்ெபா ள்

கட்டப்ெபா ள் kaṭṭapporuḷ, ெப. (n.)

   பயனற்ற ெசய் ; useless matter, far-fetched and hence unacceptable sense.

     "கட்டப் ெபா ைள மைறப்ெபா ெளன் " ( வ்.இராமா ச93);.

     [கடை்ட → கட்ட + ெபா ள்.. கடை்ட =  டை்ட,  ைறவான  பயனற்ற .]

கட்டம்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

கட்டம்"

கட்டம்" kaṭṭam, ெப. (n.)

   1. நீரா ைற:

 bathing ghat or landing stairs for bathers on the sides of a river or tank.

   2.  ைற கம் (யாழ்ப்);; harbour.

     [கள் → கட்  → கட்டம் =நான்  பக்க எல்ைலையக் ெகாண்ட வைர : ஒ ங்கான ப க்கட் ப்ப , 
நீரத்் ைற, கட்டப்பட்ட வரப்  அல்ல  ப கள் இறங் ைறப் ப கள்.]

 கட்டம்" kaṭṭam, ெப. (n.)

   1.  ண்ைம, வன்ைம,

 strength,

   2.ேமாவாய்க்கடை்ட ( ங்);; chin.

மவ. தாைட

க, பட. கட்ட ெத. கட்ட .

     [கள் → கட்  → கட்டம் = ச ரம், ஒ ங் , ஒ ங்கான ேமாவாய்]
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கட்டம்பலம்

 
 கட்டம்பலம் kaṭṭambalam, ெப. (n.)

   வரி தண் ம் பணி டம்; office of collecting revenue in a zamindary.

     [கட்  + அம்பலம் வரி கட் ம் ெபா டம் கட்  = ெச த் தல் அம்பலம் = வளாகம்]

கட்ட

கட்ட  kaṭṭamudu, ெப. (n.)

   கட் சே்சா  (பதாரத்்த. 1410);; boiled rice bundled up as provision for a journey.

ம வ. கட் சே்சா .

     [கட்  + அ ]

கட்டைம

கட்டைம kaṭṭamai, ெப. (n.)

   கட் ப்பா ; social rules, strict rules.

     "."

     "கட்டைம ஒ க்கத் " (ெதால்ெபா ள். றத2்1);.

     [கட் " → கட்டைம.]

கட்டைமப்பாளர்

 
 கட்டைமப்பாளர ்kaṭṭamaippāḷar, ெப. (n.)

   கட்டட அைமப்ைப வைரயைற ெசய்பவர;் architect.

     [கட்டைமப்  + ஆளர]்

கட்டைமப்

கட்டைமப்  kaṭṭamaippu, ெப. (n.)

   1 அைமப் ைற:

 structure, construction.

இதன் கட்டைமப்  நன்றாக உள்ள  (உவ);.

   2. ெபாத்தகம் கட்டடம் ெசய் ம் ைற:

 bookbinding.

இந்தப் ெபாத்தகத் ன் கட்டைமப் ச ்சரி ல்ைல (உ.வ);.

     [கட் " அைமப் ]

கட்டர்

கட்டர ்kaṭṭar, ெப. (n.)

   இன்ன ேவார;் uniortunate people, people destined to suffer.

     "கட்டராய் நின்  நீங்கள் காலத்ைதக் க க்க ேவண்டா" (ேதவா.389:2);.

     [க  →  கட்டம் → கட்டர ்கட்டம் = ன்பம், இன்னல்]

கட்டரிதாரம்

 
 கட்டரிதாரம் kaṭṭaritāram, ெப. (n.)

   கட் யான அரிதாரம் ( ன்);; orpiment or arsenic crystal.

     [கள் → கட்  + அரிதாரம் கட்  = ரண்ட . அரி = மஞ்சள். தாரம் = சரக் .]
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கட்டல்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

கட்டல்

கட்டல் kaṭṭal, ெப. (n.)

   ஒகநிைல; yoga.

     "ைகநி ரத்்தல் கானி ரத்்தல் கட்டல்" தத் வர.்108).

     [கள் → கட்  =  ைணத்தல், இைணத்தல், கட்  + அல் (ெதா.ெபா ); - கட்டல் = ஒ கப்ப த் தல்.]

 கட்டல் kaṭṭal, ெப. (n.)

   1. கட் ண்ட நிைல; the state of being bound.

   2. அகப்பட்ட நிைல; the state of being tied or surrounded.

க. கட்டல், கட்ட .

     [கட்  + அல்.]

கட்ட ழ்-தல்

கட்ட ழ்-தல் kaṭṭaviḻtal, ெச. . .(v.i)

   1.  ச்  அ ழ்தல்; to loosen the knot.

   2.  க்  ெந ழ்தல்; to loosen as the petals of a flower.

     'கட்ட ழ் கண்ணி ேவய்ந் ' ( ைள. உக் ர.ேவல்வைள.42);.

   3. ஒற் ைம நீக் தல்; become disunited.

பட கட்ட

     [கட் " + அ ழ்]

கட்ட ழ்த்  - 
தல்

கட்ட ழ்த்  - தல் kaḍḍaviḻdduviḍudal,    18 ெச ன்றா (v.t.)

   கட் ப்பாடை்டத் தளரத்் தல்; to loose the control.

ஊரவ்லத் ல் ஒ ங் ன்ைமையக் கட்ட ழ்த்  ட்டதால் வன் ைற நிகழ்ந்த  (உவ);.

     [கட் " + அ ழ்த்  +  -]

கட்டழகன்

கட்டழகன் kaṭṭaḻkaṉ ெப. (n.)

   1. உடற்ப ற்  ெசய்  உடைலக் கட்டாக ைவத் ப்பவன்; எ ப்பான ேதாற்ற ைடயவன்; one who 
has a well built physique.

   2,அழ ய ஆண்மகன்; handsome man.

அவன் நல்ல கட்டழகன் (உவ);.

     [கட் " + அழகன்.]
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கட்டழ

கட்டழ  kaṭṭaḻki, ெப. (n.)

ேபரழ ள்ளவள்.

 very beautiful woman.

     "காணத் ெத ட்டாத கட்டழ  (பண ,355);.

     [க  → கட்   + அழ  க  =  ]

கட்டழ

கட்டழ  kaṭṭaḻku, ெப. (n.)

   ேபரழ . கந்த ,வள்ளி, 182); great beauty.

ம வ. ஏர,் வனப்  எ ல், யாணர,் மாைம, ேகழ், ேதாட் , க ன், ஒப் , மஞ் , ெபாற்  அணி, ெசாக்  
அ ல், தைக, ெதாட் ைம, மணி, ெபாலம், ெசவ்  வனப்

     [க  ( ); → கட்  + அழ .]

கட்டழல்

கட்டழல் kaṭṭaḻl, ெப. (n.)

   ெப ெந ப் ; raging fire.

     "கட்டழ மத் " (மணிேம.21:12);.

     [க  → கட்  + அழல் க  =  ]

கட்ட '-தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

கட்ட '-த்தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;
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கட்டள

 
 கட்டள  kaṭṭaḷavu, ெப. (n.)

கட் யளக் ம் அள :

 measurement by heaping up, dist. fr. level measuring.

     [கட்  + அள ]

கட்டைள

கட்டைள kaṭṭaḷai, ெப. (n.)

   1. அள  ( ங்.);; standard of measurement.

     "கடவரவ் வ டக் கட்டைளக் "( ைள. இந் ரன் .23);

   2. உ வங்கள் வாரக்் ம்க  ( ன்);; matrix in which any thing is cast, mould.

ெதரிைவமா க்ேகார ்கட்டைள ெயனச ்ெசய்த ேவ ( ன்.);.

   3. ெசங்கல்லச் ; mould for making bricks.

     "கட்டைள ேகா த் ரி ற் க ய இட் ைக ங் ேகா ம்" (அற ெந . 3 7);. கட்டைள

   4. ஒன்ைறப் ேபால் அைமக்கப்பட்ட உ வம்; portrait, image, statue.

     " ட் ம் பலைக ற் த் த் ேதவர ்காட்  ைவத்தேதார ்கட்டைள ேபால" (ெப ங், உஞ்ைசக் 
33:112);.

   5. உவைம; similitude, likeness, resemblance.

   6.ஒ ங் ; regularity, order, rule. Gaoth

கட்டைளப்பட்ட .அவ் ரி ள்ளார ்ைகக்ெகாண்ட ன்பா ற்  (ஈ .6.58);.

   7. வா ற் கால்; door frame, door-case.

ம. கட்டள

     [கள் → கட்  → கட்டம் நான் பக்கங்கள் ெகாண்ட வைர  கட்  கட்டைள நான்  பக்கங்கள் 
இைணந்த கட்டம் வாசற்கால், ெசங்கல் அச்  அள  ஒ ங்  உ வம், உ ெவாப் ைம].
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கட்டைள"

கட்டைள" kaṭṭaḷai, ெப. (n.)

   1.  ைறைம; way, method, manner.

நமக் ன்  தன்ேறா கயைலப் ெபா த கண்ணாண்ேம ம் வாழ் க் ங் கட்டைளேய" (தஞ்ைசவா. 333);.

   2. எல்ைல; limit.

     'க த்ேத கட்டைளயாக நீைர கந்  (ஈ  5.6:8);.

   3. கட் ப்பா  (ஈ , அைடய. அ ம்.);; community law, code of laws regulating the conduct of individual members of 
a caste or community.

   4. ஆண்டவன் கட்டைள,

 God's will.

அைனத் ம் அவன் கட்டைளப்ப  நடக் ம்(உவ);.

   5. ஊழ் ைன; destiny, fate.

     "கட்டைளப் ப ைம ல் ைழயா " ( வக. 2752);,

   6. ஆைண, உத்தர ; order, command;

 precept;

 direction, decree for execution;

 injunction, warant.

உசச் ைறமன்ற ந வரின் கட்டைளைய நிைறேவற் ேய ஆக ேவண் ம்(உவ);.

கட்டைளக்கல்

கட்டைளக்கல் kaṭṭaḷaikkal, ெப. (n.)

   1. ெபான் உைரகல்; touchstone.

     "தத்தங்க மேம கட்டைளக் கல்" ( றள்,505);.

   2. ப க்கல் ( ன்.);; standard weight.

ம. கட்டள

     [கட்டைள2 கல். கட்டைளக்கல் ெசப்பத்ைத வைரய க் ம் கல்)

கட்டைளக்க

கட்டைளக்க  kaṭṭaḷaikkali, ெப. (n.)

   கலம்பகக் க ப்பாப்ேபான்  அல்லாமல் எல்லா வ க ம் ஒற்  நீங்க எ தெ்தாத் வ ங் க ப்பா 
(யாப். .95,470);; a kali verse with equal number of letters excluding consonants in each line opp. to kalambakakkali.

     [கட்டைள → க , கட்டைள → ஒ ங் , ெசப்பம்]
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கட்டைளக்க த்
ைற

கட்டைளக்க த் ைற kaṭṭaḷaikkalittuṟai, ெப. (n.)

பா னத் ள் க த் ைற வைக:

 a kind of kai-t-turaiverse

     [கட்டைள → க த் ைற]

ஐந்தாஞ் ர ்மட் ம் க ளங்காய் அல்ல  ளங்காய் வர ெவண்டைள வ வா  ம் 
ெந ல கள் நான் ைடத்தா  வந்  இ  ஏகாரத்தால் வ . ேநரைச ல் ெதாடங் ம் அ யா ன் 
ஒற் நீங்க 16 எ த் க ம், நிைரயைச ல் ெதாடங் ம் அ யா ன் ஒற் நீங்க 17 எ த் க ம் 
வ மா  நான்க க் க த் ைறயாக அைம ம் பாவைக. ஒேர ரான கட் க்ேகாப்  உைடைம ன் 
கட்டைளக் க த் ைற எனப்பட்ட .

ற்பா:

     "க த் ைற ெந ல  நான்ெகனத ்தவற் ள்

இைடேநர ்ெவண்  ரியற் ர ் தனான்

இைடநிைர ெவண்  ரி ச் ர ்ேமாைனயாய்க்

கைடேய ெகாண் ங் கட்டைளக் க த் ைற"

எ.

     "கந்தாரம்ப க் களித்தா ம் வண் னங்கா ஞ்

சந்தார நா  நிழற்ேசாைலக் காவ ர ்தங் யவா

ரிந்தாரம் ண்ட  i◌ாேடத்த ெவவ் ம்

வந்தாரக் காண்ேபேனா வானலங் ெகாண்டா

கட்டைளக்க ப்பா

கட்டைளக்க ப்பா kaṭṭaḷaikkalippā, ெப.(n.)

   க ப்பா இனத் ெலான்  (ெதான். .236);; a species of Kali verse.

     [ கட்டைள (ஒ ங் ); → க ப்பா ]

   கட்டைளக்க ப்பா தலாஞ் ம், ஐந்தாஞ் ம் ேதமா அல்ல  ளிமாவாக ம் மற்ைறய ஆ ம் 
ெப ம்பான்ைம ங் ள மாக ம் ம் எண் ர  நான் ைடயதாய் வ வ ;ேநரைசைய 

தற்ெகாண் வ ம் பா ய க்  அல ெப  ெம த் ப் ப ெனான்ெறன ம் நிைரயைசைய 
தற்ெகாண் வ ம் பா ய க்  எ த் ப்பன்னிரண்ெடன ங்ெகாள்ளப்ப ம். '

ற்பா: '

     "கட்டைளக் க ப்பாக் காட் ம் காைல

ஒ மாக் ளம் ஒ ன்  இையய

ேநரப் ெனான்  நிைர பன்னீர ்எ த்  ஆய்

நடந் அ பா யாய் நான் அ ஒத்தவாய்

வ வ  இன்  வழங்  ெந ேய"

கட்டைளக்கால்

 
 கட்டைளக்கால் kaṭṭaḷaikkāl, ெப. (n.)

   வாசற்கா ல் ேநராக நி த்தப்ப ம்பக்கசச்ாத் ; the vertical beam at either end of a door-frame.

ம. கட் ளக்கால்

     [ கட்டைள → கால் கட்டைள → ஒ ங்  ேநர ்]

கட்டைளக்

கட்டைளக்  kaṭṭaḷaikkuru, ெப. (n.)

கட்டைளத ்தம் ரான் பாரக்்க;see kalaia-t. thanbirà0

     [ கட்டைள2 →   ] த  → skt: guru
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கட்டைளக் ட்டம்

கட்டைளக் ட்டம்ெப. (n.)     ப் ட்ட ேநாக்கத் ன் ேபரில் நடக் ம் ஊரக்் ட்டம்; special meeting.

     " ஊரிேல ட்டங்களிேல ேசர ம்,  ரித் க் கட்டைளக் ட்டம் என்  ெசய்யக் கடவதல்லாததாக ம் 
(S.I.I.Vol.6. Insc.58);. '

     [ கட்டைள2 →  ட்டம் ]

கட்டைளக்ெகா

 
 கட்டைளக்ெகா  kaḍḍaḷaikkoḍi, ெப. (n.)

   க ழ் ம்ைப; stooping tumbai (சா.அக.);. .

     [கட்டைள → ெகா ]

கட்டைளக்ெகா -
த்தல்

கட்டைளக்ெகா -த்தல் kaḍḍaḷaikkoḍuttal,    5 ெச. ன்றா .(w.t)

 to give permission

 to grant privileges.

     (3);. பற்றாைண ெகா த்தல் ( ன்);;

 to issue warrant.

     [கட்டைள3 → ெகா ]

கட்டைளக்ேகால்

கட்டைளக்ேகால் kaṭṭaḷaikāl, ெப. (n.)

ெந ைற ( யாழ்,அக,); :

 regulation, enactment, edict, statute.

ம வ. கட்டைளச ்சட்டம்

     [கட்டைள2 → ேகால்]

கட்டைளேகள்(ட்)-
த(ட)ல்

கட்டைளேகள்(ட)்-த(ட)ல் kaḍḍaḷaiāḷḍtaḍal,    12 ெச. ன்றா .(v.t.)

    ைறமன்றத் ரப்்ைப நிைறேவற்ற அ ம  ேகட்டல்; to request for the execution of a decree.

     [கட்டைள3 → ேகள்-]

கட்டைளசச்ட்டம்

கட்டைளசச்ட்டம்1 kaṭṭaḷaiccaṭṭam, ெப. (n.)

கட்டைளக்ேகால் பாரக்்க;see kalalai-k-kol

     [கட்டைள3 → சட்டம்]

 கட்டைளசச்ட்டம்2 kaṭṭaḷaiccaṭṭam, ெப.(n.)

   அர ன் சட்ட ட்டங்கள். ( . .V.  ளங்.);; law. rules of Government.

     [கட்டைள3 → சட்டம்]

 கட்டைளசச்ட்டம்3 kaṭṭaḷaiccaṭṭam, ெப,(n.)

   அள  அல்ல  நிைறபற் ய ெந கள்; rules of measure or weight (சா,அக.);

     [கட்டைள3 → சட்டம்]

கட்டைளசச்ா

கட்டைளசச்ா  kaṭṭaḷaiccāmi, ெப. (n.)

கட்டைளத்தம் ரான் பாரக்்க;see kattala-t-tambirad.

     [கட்டைள3 → சா ]

கட்டைளச் வ

கட்டைளச் வ  kaḍḍaḷaiccuvaḍi, ெப. (n.)

வ க் ப் கள் த ம் த்தகம்,

 directory.

     [கட்டைள3 →  வ ]
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கட்டைளசெ்சல

கட்டைளசெ்சல  kaṭṭaḷaiccelavu, ெப.(n.)

   ஆண் க் கணக்  க் ம் ற் ாரக்் கணக்கர ்கட் க் ெகா க்கப்ப ம் ெசல தெ்தாைக; allowance 
paid to village karmams as compensation for expenses incurred by them in connection with the preparation of the annual 
accounts.

     [கட்டைள8 → ெசல ]

கட்டைள 
ெசால்( )-தல்

கட்டைள ெசால்( )-தல் kaṭṭaḷaisolludal,    8 ெச. ன்றா . (w.t.)

   ஆைண அ ப் ச ்ெசய்தல் (solois.);; to give or publish an order.

     [கட்டைள3 → ெசால்-]

கட்டைளத்தம் ரா
ன்

கட்டைளத்தம் ரான் kaṭṭaḷaittambirāṉ, ெப. (n.)

    வனிய மடத்ைதச ்சாரந்்த ேகா ல்கைள ேமற்பாரக்்க மடத் ன் தைலவராய் அமரத்்தப்பட்ட வத் 
ற ; ascetic appointed by the chief of Saiva mutt to supervise and administer the temples belonging to the mutt.

     [கட்டைள3 → தம் ரான் தம்ெப மான் → தம் ரான்]

கட்டைளநிைறேவ
ற் -தல்,

கட்டைளநிைறேவற் -தல், kaṭṭaḷainiṟaivēṟṟudal,    5 ெச. ன்றா .(w.t.)

    ைறமன்ற ஆைணைய நிைறேவற் தல்; to execute the order or decree of a court.

     [கட்டைள3 → நிைறேவற் -]

கட்டைளப்ப

கட்டைளப்ப  kaḍḍaḷaippaḍi, ெப. (n.)

   நிைலப்ப ன் க் சச்ட்டம்; the horizontal beam at either end of a doorframe.

ம. கட்டளப்ப

     [கட்டைள3 → ப ]

கட்டைளப்ப வா(
)-தல்,

கட்டைளப்ப வா( )-தல், kaḍḍaḷaippaḍivārudal,    8 ெச. . .(w.i.)

   ஆைணப்ப  வ தல்; to come according to order.

     [கட்டைள3 → ப  → வ -]

கட்டைளப்பதம்

கட்டைளப்பதம் kaṭṭaḷaippadam, ெப. (n.)

   கப்பற் கைலசெ்சால் (மா சா..97);; technical terms of ship.

     [கட்டைள2 → பதம் பதம் → ெசால்]

கட்டைளப்பாம்

கட்டைளப்பாம்  kaṭṭaḷaippāmbu, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் பாம் ; a species of snake (சா.அக.);.

     [கட்டைள2 → பாம் .]

கட்டைள த்
வார்( )-தல்

கட்டைள த் வார(் )-தல் kaḍḍaḷaibiḍidduvārrudal,  varu-5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    வ  ேசரப்்பதற்காக ஒைலைய வாரி ஒ ங் ப த் தல் (யாழ்ப்.);; to pare and trim palmyra leaves for 
making a book.

     [கட்டைள →  த்  → வா -]

கட்டைள ைதய
ேனரி

 
 கட்டைள ைதயேனரிெப. (n,)     ெநல்ேவ  மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Thirunelveli district.

     [கட்டைள →  ைதயன் → ஏரி. அறபபயன் க  கட்டைளயாக அைமந்த ைதயேனரிஉ ற் ார]்

கட்டைளேபா -தல்

கட்டைளேபா -தல் kaṭṭaḷaipōṭudal,    18 ெச. ன்றா  (w.t)

கட்டைள -தல் பாரக்்க;see kaffa/a/-y-idu-.

     [கட்டைள3 → ேபா -]

கட்டைள சச்ம்

கட்டைள சச்ம் kaṭṭaḷaimiccam, ெப.(n.)

   வைரய த்  வழங்கப்பட்ட ல் தம் த்தல்; savings from sanctioned expenditure.

ம. கட்டள சச்ம்

     [கட்டைள3 →  சச்ம் →  தம்→  சச்ம்]
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கட்டைள -தல்

கட்டைள -தல் kaṭṭaḷaimīṟudal,    5 ெச. ன்றா . (vt)

   ஆைணைய தல் ( ன்);; to break or violate an order.

     [கட்டைள3→  -]

கட்டைளய

கட்டைளய  kaḍḍaḷaiyaḍi, ெப. (n.)

   எ த் க் கணக் ல் அைமந்த ெசய் ள  (ெதால்,ெபா ள். 337, உைர);; a line in a poem whose length is 
determined by the number of letters.

     [கட்டைள3 → அ ]

எ. .

     "ெசல்வப்ேபாரக்் கதக்கண்ணன் ெச ரத்ெ்த ந்த னவா " (யாப். .ேமற்.15);. இ  ப னா  
எ த் களால் ஆ ய கட்டைளய  யா ம்.

கட்டைளயா ரிய
ம்

கட்டைளயா ரியம் kaṭṭaḷaiyāciriyam, ெப.(n.)

   எல்லாவ க ம் ஒற் நீங்க எ தெ்தாத்  வ ம் அகவல்; a variety of agaval verse in which every line has the 
same number of syllables, excluding consonants.

     [ கட்டைள3 →ஆ ரியம்]

எ. .

     "ேமனமக் க ம் யன ங் கலேம

ேமலக கம் ன் ழெவா ம் வ ேம

ேம வைர யன்ன க் ணத் தவேம

ேமவதன் றநனி க்கெதன் மனேம"

இ  13 எ த் களாலான கட்டைளயா ரியம்.

கட்டைள -தல்

கட்டைள -தல் kaḍḍaḷaiyiḍudal,    20 ெச.  ன்றா  (v.t.)

   1. userfl:5560; order, command, direct, prescribe.

சரவ்மானியமாகக் கட்டைள ட் ' (S.I.I. V 452A10.);

   2. வழங் தல்; to bestow.

   3.  வாக உைரத்தல்; utteradecision.

நமக் சனிட்ட கட்டைள இ தான் (உ.வ.);.

     [கட்டைள3 → இ -]

கட்டைளவஞ்

கட்டைளவஞ்  kaṭṭaḷaivañji, ெப.(n.)

எல்லா வ க ம் ஒற் நீங்க எ தெ்தாத் வ ம் வஞ் ப்பா,

 the vanji verse in which each line has the same number of syllables.

     [கட்டைள3 → வஞ் ]

எ. .

     "'உரிைம ன்கண் இன்ைமயால்

அரிமதர ்மைழக்கண்ணாள்

ெச ம ெசய் ைமயால்

ெப மெகான்ற என்பேவ'"

இ ல் எல்லாவ க ம் ஒற்  நீங்க எட்  எட்  எ த் களால் ஆ யதால் இ  கட்டைள வஞ் .
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கட்டைளவ -த்தல்

கட்டைளவ -த்தல் kaṭṭaḷaivalittal,    4 ெச. ன்றா . (w.t.)

   அவரவர ்தரத்ைத வைரய த்தல்; to assign rank or grade as of an office.

     "கட்டைள வ ப்பநின்தாைன த ''  (ப ற் ப்.31 17);

     [கட்டைள3 → வ , வ த்தல் ெசால் தல்; உடன்ப தல் வைரயைற ெசய்தல்]

கட்டைளெவண்பா

கட்டைளெவண்பா kaṭṭaḷaiveṇpā, ெப. (n.)

   ஈற்ற  ஒ த்  ஏைனய கள் எ த்  ஒத் வ ம் ெவண்பா (யாப். .ஒ 95 497.);; vemba versehaving 
equal number of letters in all lines other than last line.

     [கட்டைள3→ ெவண்பா]

எ. .

     '"நைடக் ைர ஏ  ந ந்தார ்வ

அைடப்ைபயா ேகாறா என ம் _அைடப்ைபயான்

ெகாள்ளச ் ேகால் ெகா த்தான் தைலெப ம்

எள்ளா  யாங்காண் டைல"

கட்டன்

கட்டன் kaṭṭaṉ, ெப.எ.(adj.)

   1. நச் த்தன்ைம ெபா ந் ய; slightly poisonous.

   2. &mi Lihuffloß5; extremely strong, undiluted.

   3.  ைறப்பான; hard.

   4ப க்காத, பசை்ச; raw, unripe.

ம. கட்டன்

     [க  (கட் ); → அன் - கட்டன் க  2 நஞ் , க ைம நிைறந்த பக் வப்படாத]

கட்டனன்.

 
 கட்டனன். kaṭṭaṉaṉ, ெப.(n.)

    ள்ளன்; dwarf. (கழக);.

     [ ட்டன் → கட்டன் → கட்டனன்.  ட்டன் :  ள்ளன்,  டை்டயானவன்.]

கட்டைன

 
 கட்டைன kaṭṭaṉai, ெப.(n.)

தைர கத் க

   ேபா ைக; tamping, ramming down,

கட்டைன ேபாட்ட ற தான், தைர வ க்கேவண் ம்.

க. கட்டென.

     [ெகாட்  → ெகாட்டல் → ெகாட்டைன → கட்டைன. ஒ கா. கட் (உ ); → கட்டைன -  த் யால் ளி 
ந க் தைலக் ெகாட்டனம் ேபா தல் என்பர]்

கட்டைனமரம்

 
 கட்டைனமரம் kaṭṭaṉaimaram, ெப.(n.)

    கக் கடை்ட; wooden tamper, rammer.

     [ெகாட்டைன → கட்டைன → மரம்]
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கட்டா

கட்டா kaṭṭā, ெப. (n.)

   20  ரலம் நீளம் வளரவ் ம் இளங்க ப்  நிற ைடய மான கடல் ன் வைக; sea fish, soft dorsal black, 
attaining atleast 20 inches in length.

ம. கட்டா, கட்டா

     [க  → கட்டா]

கட்டாக்க

 
 கட்டாக்க  kaṭṭākkayiṟu, ெப. (n.)

   கல் யப் ெப ம் வைலக்க  (ெசங்ைக.  னவ.);; a fishing net with small stones tied.

     [கட்  → க  – கட் க்க  → கட்டாக்க  (ெகாவ);]

கட்டாக்கா

கட்டாக்கா  kaṭṭākkāli, ெப. (n.)

   ஒ வ க் ம் உரியதல்லாத, கட்  வளரக்்கப்படாத, ெத ல் அைல ம் மா ; stray cattle.

ெத ல் அைல ம் கட்டாக்கா கைளப் த் ப் பட் லைட(உ.வ.);.

   2. பட் மா  ( ன்);

 oxor cow suffered to roam at large, or that is not put into the stall by night.

     [கட்டாத + கா ]

கட்டாக் ட்

 
 கட்டாக் ட்  kaṭṭākkuṭṭi, ெப. (n.)

   அைற கலன்கள், தட் ட் ப் ெபா ள்கள்; loose things, chattels, movables, household stuff.

ம. கட்டாக் ட்

     [கட் + ட் -கட் ட்  → கட்டாக் ட் .  ன்னி +  ன்னி –  ன்னி ன்னி → ெசன்னாக் ன்னி 
என ம்: நட்  ட்  -நட்டா ட்  என ம் ரி ம் ரி கைள ஒப்  ேநாக் க.  ட் ப் ெபா ள்கள் 
கட்டாகத் ரட்  ைவக்கப் பட்டனவாக ம் த க் டப்பனவாக ம் ெபா ப்படக் காணப்ப த ன் 
அைவ கட் ட்  எனக் ைளெமா  வழக்காகக் றப்ப வ ண் ]

கட்டாகட்

 
 கட்டாகட்  kaṭṭākaṭṭi, ெப. (n.)

    டாத்தன்ைம; stubbornness.

கட்டாகட் யா ந்  ேவைலைய க்க ேவண் ம். (இ.வ.);

     [கட் தல் காத்தல். ஒ.ேநா.தன்னக்கட்  தன்னலம் ேப பவன். கட்  கட் க்காத்தல், யா க் ம் 
எ ம் ட் த் தராைம கட்  கட்  - கட்டாகட்  (ஒ  ெபா ள்ேமல் ஈர க்காய் வந்த அ க் ச ்ெசால்);. 
ஒ.ேநா.  ட்  ட்  -  ட்டா ட் . ( ழங்ைகேயா  ழங்ைக ம் ழங்காேலா  ழங்கா ம் 
ேமா ச ்ெசய் ம் மற்ேபார ்வைக);]

கட்டாகட் ைம

கட்டாகட் ைம kaṭṭākaṭṭimai, ெப. (n.)

   1. ஈயாைம,

 extreme miserliness.

   2.  க்க கட் ப்பா  (யாழ்,அக,);; excessive restraint.

ம வ. கட் ரி

     [கட்   க்கனம் ப்  கட்டாக வாழ்தல் ஈயாமல் வாழ்தல். கட்  + கட்  – கட் கட்  → கட்டாகட்  
+ ைம - கட்டாகட் ைம. 'ைம' பண் ப் ெபயரி  கட்  என்பதன் ஈற் கரம்பண் ப்ெபயரி  
ஏற் ம்ேபா  இகரமாகத் ரிந்த .  ட்  +  ட்  ட்டா ட்  எனத் ரிதைல ஒப்  ேநாக் க]
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கட்டாகட் ைமயா
ன்

 
 கட்டாகட் ைமயான் kaṭṭākaṭṭimaiyāṉ, ெப. (n.)

    ந்த கட் ப்பா ள்ள அல்ல  வ ள்ள மாந்தன்; a man of a very strong built body, a robust man.

     [கட்டாகட் ைம + ஆன்.]

கட்டாங்கள்

 
 கட்டாங்கள் kaṭṭāṅgaḷ, ெப. (n.)

    ளித்த கள்; fermented toddy.

ம. கட்டாங்கள்

     [க  உைறப் . க  + ஆம் – கட்டாம் + கள் - கட்டாங்கள் உைறப்  ந்த கள். உைறப்  இங் ப் 
ளிப்  ையக் த்த ]

கட்டாட்டம்

 
 கட்டாட்டம் kaṭṭāṭṭam, ெப. (n.)

   பல்லாங் யாட்டத் ள் ஒ  வைக; a kind of game, in palafi-kuli

     [கட்  + ஆட்டம்]

கட்டா

கட்டா 1 kaṭṭāṭi, ெப. (n.)

    ெசால்ேவான்; fortune toller

     [கட்  + ஆ  - கட்டா . (ேவ.க. 136); கட்  கட் ைரத்தல், வ வ  றல், எ ரக்ால நிகழ்ச் கைள 
உன்னித் க் தல்]

 கட்டா 2 kaṭṭāṭi, ெப. (n.)

   1. வண்ணத்தன், வண்ணான்; washerman,

   2. வண்ணாரத் தைலவன்; head of washermen.

ம வ. வண்னான், அரசவன், ஏகா , சலைவயாளன், ஈரங்ெகால் , வண்ணத்தன்,  ைவயன், 
ெவ த்தாடன், சாக்கலன், அ க்கள்.

     [கட்டா1 → கட்டா 2]

ெசால்ேவாேன ணிெவ ப்ப வனாக ம் இ ந்ததால் ெபற்ற ெபயர.் ம த் வம் ெசய்பவேன 
கம்ம ப் பவனாக ம் இ ந்ததால் ம த் வன் எனப் ெபயர ்ெபற்றைம ேநாக் க.

கட்டா ச்

 
 கட்டா ச்  kaṭṭāṭicci, ெப. (n.)

    ெசால்பவள்; fem. of kaffådi

     [கட்  + ஆ ச்  கட்  .   ெசால் தல். ஆ  (ஆ.ப); → ஆ ச்  (ெப.பா.);]

கட்டா யார்

 
 கட்டா யார ்kaṭṭāṭiyār, ெப.(n.)

   ேகா ற் சகன்; temple priest.

     [கட்  + ஆ  + ஆர-்கட்டா யா.]
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கட்டாண்ைம

கட்டாண்ைம kaṭṭāṇmai, ெப.(n.)

   1. ெப ரம், ேபராண்ைம; manliness, great prowess.

     "ைக வ பல் பைடக் ெமா  ரெராவ்வாக்கட்டாண்ைம யரேச" (பாரத.ப ேனழாம். 18);

   2.  ந்த ஆண்தன்ைம; great potent power.

     [க   க  → கட்  + ஆண்ைம - கட்டாண்ைம ேபராண்ைம]

கட்டாணி

கட்டாணி1 kaṭṭāṇi, ெப.(n.)

   1. ஈயாதவன்; miser.

   2. ேபராைசக்காரன்; avaricious man.

   3. இ ந்தவன்; wicked man, vagabond.

ெத. கட்டாணி

     [க  → கட்  +ஆளி-கட்டாளி → கட்டாணி கட் -கட் ப்பா ,இ க்கம்,ஈயாைய

 கட்டாணி3 kaṭṭāṇi, ெப. (n.)

   1  றைமசா ; very capable man.

   2. வ யவன்; strong well-built man.

க. கட்டாணி

     [கட்  உ  ஆற்றல் கட் +ஆளி-கட்டாளி → கட்டாணி1]

 கட்டாணி4 gaṭṭāṇi, ெப. (n.)

   1. அழ ; beautiful.

   2. இனிைம; sweetness.

     "கட்டாணி த்தம் இனிக் ம் என்றாள்" (பார தாசன்);

   3. ேபரழ , மண் ேபான்றவற் ன் தல் தரம்; exquisite, great excellency, first class, as soil.

கட்டாணி'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;
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கட்டாணித்தனம்

 
 கட்டாணித்தனம் kaṭṭāṇittaṉam, ெப. (n.)

   இவறன்ைம, ஈயாத்தன்ைம (கஞ்சத்தனம்);; stinginess.

கட்டாணித்தனமாய்க் க யாணம் ெசய்தான்(உ.வ.);.

     [கட்டாணி + சதனம்]

கட்டாத்

 
 கட்டாத்  kaṭṭātti, ெப.(n.)

க்ேகாடை்ட மாவட்டத் ச ் ற் ர:்

 a village in Pudukkottai district.

     [ெகா  (வைள );:ெகாட்  + ஆத் -ெகாட்டாத்  (வைளந்த ஆத் மரத்  ஊர)்; → கட்டாத் ]

கட்டாதனம்

 
 கட்டாதனம் kaṭṭātaṉam, ெப.(n.)

கட் க்ைக பாரக்்க;see kaffirukkai.

     [கட் +ஆதனம் வ. ஆசன →ஆதனம் கட் க்ைக எனின் ற் ந்த ழாம்]

கட்டாந்தைர

கட்டாந்தைர kaṭṭāndarai, ெப.(n.)

   1. வறண் ய நிலம்; dryland, hard barren soil.

     " கட்டாந்தைர யடை்டையப் ேபால'' (இராமநா. அேயாத்.17);.

   2. ெவ ந்தைர,

 floor.

ம வ, ெவட்டாந்தைர

ம. கட்டாந்தர

     [ ட்  → கட்  + ஆம் + தைர - கட்டாந்தைர : ெவற் நிலம் தா99100]

கட்டாப்பாைற

 
 கட்டாப்பாைற kaṭṭāppāṟai, ெப.(n.)

    ய பாைற ன் (ெசங்ைக னவ.);; a kind of small fish.

     [கடை்ட + பாைற-கடை்டப்பாைற → கட்டாப்பாைற கடை்ட டை்ட,  ய ]

கட்டாப்

கட்டாப்  kaṭṭāppu, ெப.(n.)

   1. ேவ யைடத்த நிலம் ( ன்);; fenced ground, enclosed field.

   2. ெசய்மானம், கட் ப் ; build up.

   3. ெசய் த்த  வ் வைமப் ; setup.

   4.காவல் நிலம்; guarded land.

   5. ெபாத்தகக் கட் மானம்; book binding.

     [கட்  + ஆப்  (ஆப் - ெசால்லாக்க ஈ ); கட்  → கட்டாப்  (ேவக 135.);]

கட்டாம்பாைர

கட்டாம்பாைர kaṭṭāmbārai, ெப.(n.)

   28  ரலம் வளரக் ய,  ைர வ வப் பசை்சநிற ைடய கடல் ன் வைக; horsemackerel, greenish, 
attaining 28 inches in length.

     [ ட்டாம் → கட்டாம் + பாைர]
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கட்டாம் ளி

 
 கட்டாம் ளி kaṭṭāmbuḷi, ெப.(n.)

   ெநல்ைல மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Thirunelveli district.

     [ெகா  → ெகாட்  + அம் ளி – ெகாட்டம் ளி→ கட்டாம் ளி (வைளந்  க ந்த ளியமரம், 
ளியமரத் ரர)்;]

கட்டாமரம்

 
 கட்டாமரம் kaṭṭāmaram, ெப.(n.)

     கட் மரம் (ெநல்ைல.  னவ.);; small catamaran.

     [கட்  மரம் → கட்டாமரம்]

ஒன் ற்  ேமற்பட்ட மரங்கைளப் ைணத்  அைமப்ப  கட் மரம். அவ்வா  கட்டாமல் ஒேர மரத்தால் 
ஆன  கட்டாமரமாகலாம்.

கட்டாணக்காத்
ப்

 
 கட்டாணக்காத் ப்  kaṭṭāṇakkāttiruppu, ெப.(n.)

   ஒ  ைற ந்  மற்ெறா  ைறக்  மாற்றப்ப ம்ேபாேதா நீண்ட ப் ந்  
ம் ம்ேபாேதா பணிேயற்கக் காத் த்தல்; interim period of compulsory waiting.

     [கட்டாயம் + காத் ப் ]

கட்டாயம்

கட்டாயம்1 kaṭṭāyam, ெப.(n.)

   1. பண்ைடய வரிகளில் 96örgy (i.m.p. cg.1095);; an ancienttax.

   2.  த்த  ப வங்களில் உ யாகச ்ெச த்  ஆகேவண் ய வரி(S.I.I.Vol.5,257.);; the tax that must be paid.

     [கட்  + ஆயம் ஆயம் 1  ரை்வ, வரி, கட்டாயம் : கட் ேய ரேவண் ய வரி வைக]

 கட்டாயம்2 kaṭṭāyam, ெப.(n.)

   1. வலக்காரம், ! வன் ைற; force.  யா  என்  எவ்வளேவா ம த் ம் கட்டாயமாகக் ைகெயாப்பம் 
வாங்  ட்டான் (உ.வ.);.

   2. கட் ப்பா ; compulsion, constraint.

    ம்பாத ழா ற்  வ மா  கட்டாயப்ப த்தாேத (உ.வ.);. 3.உ ; certain.

இன்  கட்டாயமாகத் ெதால்காப் யக் ட்டத ் ற் ச ்ெசல்ேவன் (உ.வ.);.

ம. கட்டாயம், க. கட்டாய ெத. கட்டாய .

     [கட்  → கட்டாயம் (ேவக. 136]

   கட்டேவண் ய ஆயம் கட்டாயம். கட் தல் = ெச த் தல்;ஆயம் = வரி. வரி கட் வ  ெபா வாக 
மக்கள் ம்பாதத ம் தவறா  ெசய்ய ேவண் வ மான ெசயல். வரி கட் வ  ேபான்ற கண் ப்  
கட்டாயம் (ெசா.ஆ.க.14);.

 கட்டாயம்3 kaṭṭāyam, ெப.(n.)

    க்காகச ்ெசங்கல்ைல அ க் ம் வைக; piling up bricks breadthwise, opp. to ெநட்டாயம்.

கட்டாயம்பண் -
தல்

கட்டாயம்பண் -தல் kaṭṭāyambaṇṇudal,    11 ெச. . .(v.i.)

   ஒ  ெசயைலச ்ெசய் மா  வற் த்தல் ( ன்.);; to compel, force.

     [கட்டாயம் + பண் -]

கட்டாயவரி

கட்டாயவரி kaṭṭāyavari, ெப.(n.)

கட்டாயம்3 பாரக்்க;see kattayam.

     [கட்டாயம் + வரி]
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கட்டாரங் ளம்

 
 கட்டாரங் ளம் kaṭṭāraṅguḷam, ெப.(n.)

    த் க்  மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Tuttukudi district.

     [ெகாட்டாரன் → கட்டாரன் +  ளம் – கட்டாரங் ளம்]

கட்டாரம்

 
 கட்டாரம் kaṭṭāram, ெப.(n.)

   உைடவாள்,  த் வாள். (யாழ்.அக.);; poniard.'

ம வ. கட்டாரி

ம. கட்டார

     [கள் → க  → கட்  + ஆரி-கட்டாரி → கட்டாரம் ஆரி-ெசால்லாக்க ஈ  க  ெவட்  கட்டாரிபாரக்்க See 
kaftari]

கட்டாரி

கட்டாரி1 kaṭṭāri, ெப.(n.)

   1.  த் வான்; hilted dagger.

     "கட்டாரிவ ங்கைலைசேய'' (கைலைசச ்83);.

   2.  லம்; trident of švā.

     "கட்டாரி ேயந் ய காளத்  நாதர"் (தனிப்பா. 160, 399);

   3 எ த்தாணிப் ண்  (மைல.);; style plant.

ம. கட்டாரி, க. கடாரி, ெத. கடாரி.

கட்டாரி

     [க  (ெவட் ); + ஆரி-கட்டாரி 'ஆரி'ெசால்லாக்க ஈ ]

 கட்டாரி2 kaṭṭāri, ெப.(n.)

   ஒ வைக மர ஏனம்; akind of wooden vessel.

ம. கட்டாரி

     [ டம் → கடம் → கடாய் → கடாரி → கட்டாரி  'ஆரி' ெசால்லாக்க ஈ ]

கட்டாரிக் த் ணி

 
 கட்டாரிக் த் ணி kaṭṭārikkuttuṇi, ெப.(n.)

வாள்வ ல் க ங்ேகா களைமந்த பட் த் ணி,

 a kind of silk with black stripes resembling daggers.

     [கட்டாரி +  த்  + உணி உண்ணி → உணி : உண்ட . ெபற்ற . கட்டாளி ன் வ வம் த்தப்ெபற்ற ]

கட்டாரிக்ைகெயா

 
 கட்டாரிக்ைகெயா  kaṭṭārikkaiyoli, ெப.(n.)

கட்டாளிக் த் ணிபாரக்்க;see kafarik-kutual.

     [கட்டாரி +ைகெயால.]
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கட்டாரிப்பாம்

 
 கட்டாரிப்பாம்  kaṭṭārippāmbu, ெப.(n.)

   ேகாலா வைல ற்ப ம் பாம்  வைக; a kind of sea snake (தஞ்ைச னவ);.

     [கட்டாரி +  பாம்  கட்டாரி த் வாள்,  த் வாள் ேபான்ற பாம் ]

கட்டாலங் ளம்

 
 கட்டாலங் ளம் kaṭṭālaṅguḷam, ெப.(n.)

    த் க்  மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a willage in TUttukkudi di.

     [ெகா  → ெகாட்  + ஆலம் +  ளம் – ெகட்டாலங் ளம் → கட்டாலங் ளம் ெகாட்டாலம் : வைளந்  
க ந்த ஆலமரம்]

கட்டாவணி

 
 கட்டாவணி kaṭṭāvaṇi, ெப.(n.)

க ர ்அ ப்

 reaping.

ம வ கட்டாணி, கட்டா

     [கள் → க  → கட் +அணி → (க  ெவட்  அ ); கட் வணி → கட்டாவணி]

கட்டா

 
 கட்டா  kaṭṭāvu, ெப.(n.)

கட்டாவணிபாரக்்க; see kaffāvani.

     [கட்டாவணி → கட்டா ]

கட்டாள்

கட்டாள் kaṭṭāḷ, ெப.(n.)

   1. வ ைம ைடய ஆள்; a strong valiant man.

   2. அ யாள்; hooligan hired for beating enemies.

க. கட்டாள், கட்டா .

     [கட்  + ஆள். கட்  உடற்கட் , வ ைம]

கட்டாள்தனம்

 
 கட்டாள்தனம் kaṭṭāḷtaṉam, ெப.(n.)

    க்க வ ைம; great stateliness, great valour.

க. கட்டாள்தன

     [கட்டாள் + தனம் 'தனம்'- ெசாஆஈ ]

கட்டான்

கட்டான் kaṭṭāṉ, ெப.(n.)

   1. ஆட்டத் ற்ெகன்  வ த்த இடம்; chequered square on board for games. '

   2. ேகா ட்டைமத்த அைறக க் ள் காய் ைவத்தா ம் ஒ வைக ைளயாட் ; a game played on a 
chequered board.

     [கள் → க  → கட்டம் → காட்டாம்→கட்டான். கட்டம் ச ரம்]
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கட்டானக்கால்

 
 கட்டானக்கால் kaṭṭāṉakkāl, ெப.(n.)

   க வண் ; black beetle.

     [கட்  + ஆன + கால்.  டை்டயான கால்கைள ைடய வண் ]

கட் க்கச

கட் க்கச  kaḍḍikkasaḍu, ெப, (n.)

   வண்டல்; sediment.

   2. கட் ன் மாக; matter from an abacess (சா,அக.);

   கைடக்கழகக் காலக் நில ; local chieftain of Sangam period.

     " ல்ைலக் கண்ணிவ கர் ைனய .பல்ேவற்கட்  நள்ளாட ் ம்பர ்( ந் 1);

கட் க்கற்காைர

கட் க்கற்காைர kafi-k-kar-kara ெப.(n.)

   உரிய க்காட் ல் கைதமா  ( ட் );, மண டன் ஒன்றைர ரலள ள்ள சல்  கலந்  
இ ம் ைட ல்லாமல் வாரக்் ம் கற்காைர; mass concrete, with 1%" size jelly, sand and cement in the designed 
proportion without reinforcement rods.

     [கட்  கல் + காைர.]

கட் க்கா-த்தல்

கட் க்கா-த்தல் kal-k-kச,்    11 ெச. ன்றா  (v.t)

 to guard with care, to pay the utmost attention possible.

   2.  டா  காத்தல்; to serve unremittingly,

     "அவரம்னத ந்  கட் க்காத் ப்பேத" ( ேவங்.சத52);.

     [கட்  + கா- கட்  சமனத் ல் உ யாய் இ த்தல்]

கட் க்காப்

 
 கட் க்காப்  kaṭṭikkāppu, ெப. (n.)

   உட் ைள ல்லாமல் ைமயாகப் ெபான்னால் ெசய்யப்பட்ட காப் ; solid (gold); bangle.

ம. கட் க்காப்  ெத. ெகட் க்காப்

     [கட்  + காப் ]

கட் க்கார்

 
 கட் க்கார ்kaṭṭikkār, ெப. (n.)

காரெ்நல்வைக (A);:

 a kind of {'kar}' paddy.

     [கட்  + கார.் க  → கார ்க ைமையக் த்த "கார'் க ப்பா க் ம் ைல ம், அம் லால் 
ெபய் ம் மைழைய ம், அம்மைழ ெபய் ம் ப வத்ைத ம் அப்ப வத் ல் ைள ம் ெநல்ைல ம் 

ப்பதா ற்  காரெ்நல்ெலன் ம்]

கட் க்காரன்

 
 கட் க்காரன் kaṭṭikkāraṉ, ெப. (n.)

   வல்லாளன்,  றைமசா ; clever, active man.

ம.கட் க்காரன், க. தட் க.  ட. ெகாடய்ெகாரன்்,  டெதாட் ெக.,  . தட் ெக, ெத. கட் வா  பட 
தட் கார

     [கட் ' + காரன்.]
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கட் க்காலா

கட் க்காலா kaṭṭikkālā, ெப. (n.)

   ெபான்னிறமான ஏழைர ரலம் வளரக் ய கடல் ன் வைக; robaut, golden fish, attaining 7% inch. in length.

ம. கட் க்காலா

     [கட் ' + காலா. காலா =  ன்வைக]

கட் க்ெகா -த்தல்

கட் க்ெகா -த்தல் kaḍḍikkoḍuttal,    4 ெச. ன்றா  (v.t)

   1ெபண் க் த் மணம் ெசய்தல்:

 to give a girl in marriage.

   2.  க ம் தல்; to help liberally, to pay handsomely,

   3. ஈ ெசய்தல்; to make good, as loses, compensate.

   4. ேசா  த ய. வற்ைறப் பயணத் ற்காக கட் த்த தல்; to pack food for travel.

கட்ட க் ெகா த்த ேசா ம் ெசால் க் ெகா த்த ெசால் ம் எ வைரக் ம்? (பழ);.

     [கள் +  -கட்  → கட்  → ெகா -(த. ); கள் ைணத்தல் ேசரத்்தல் கட் தல் ேசரத்் ப் ைணத்தல்]

கட் க்ெகாண்ட -
தல்

கட் க்ெகாண்ட -தல் kaṭṭikkoṇṭaḻudal,    1 ெச.  ன்றா .(v.t)

   பயனில்ைல எனத் ெதரிந் ம் ெதாடரந்்  ஈ பட ேநரத்ல்; to exert continuously, knowing the negative result .

     [கட்  + ெகாண்  + அ .]

இழ  ட் ல்,  ணத்ைதச ் ற்  நின்  ஒ வைரெயா வர ்கட் ப் த்  அ வ  இயல் . இங்  
அ ேவார ்அைனவ க் ம் இறந்ேதார ் ண்ெடழார ்என்ப  ெதரிந் ம் ஒப் க்காக அ வ  ேபால், 
பயனளிக்காத ஒன்ைறத் ெதாடரந்்  ெசய்வைத ம் இ  ப்பதா ற் .

கட் க்ெகாள்( )'-
தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

கட் க்ெகாள்( )-
தல்

கட் க்ெகாள்( )-தல் kaṭṭikkoḷḷudal,    7 ெச, ன்றா  (v.t.)

   ம ந் ய ல் ஒ  சரக்ைக மற்ெறா  சரக்  கட் க்ெகாள்ளதல்; to tie around as a garment .

     [கள் → கட்  → கட்  ெகாள். கள் ேசர ்இைண]

 கட் க்ெகாள்( )-தல் kaṭṭikkoḷḷudal,    7 ெச. ன்றா  (vt)

   ம ந் ய ல் ஒ  சரக்ைக மற்ெறா  சரக் , கட் க்ெகாள் தல்; to bind a drug by another.

     [கட்  + ெகாள்- கள் கட்  → கட்  தல், த த்தல், அடக் தல்]
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கட் க்ேகால்

 
 கட் க்ேகால் kaṭṭikāl, ெப. (n.)

   உ த ன் மண்கட் கைளத் தட்  உைடக்கப் பயன்ப த் ம் ேவளாண் க ; an agricultural implement 
for breaking the clods after ploughing.

ம வ. கட்டக்ேகால்

ம. கட்டக்ேகால், கட்டக்ெகாட் வ , கட்ட ட் .

     [கட்  + ேகால் - கட் க்ேகால் மண்கட் கைள உைடக் ம் ேகால்]

நன்ெசய் நிலத்ைத உ த ன் நிற் ம் கட் கைளத் தட் ச ்சமமாக்கப் பலைகைய ம்,  ன்ெசய் 
நிலத்ைத உ த ன் நிற் ம் கட் கைளத் தட் ச ்சமமாக்கக் ேகால்கைள ம் பயன் ப த் வ ண் .

கட் சச்ம்பா

 
 கட் சச்ம்பா kaṭṭiccambā, ெப. (n.)

   நான்  ங்களில் ப ரா ம் சம்பா ெநல்வைக; a kind of paddy maturing in four months.

ம. கட் சச்ம்பா

     [கள் → க  → கட்  + சம்பா. கள் கட்  ரட் ]

கட் சச் க்காரம்

கட் சச் க்காரம் kaṭṭiccavukkāram, ெப.(n.)

   1. ச க்காரக்கட் ; lump of fuller's earth found naturally in the soil.

   2. நாட் சச் க்காரக்கட் ; soap cake (சா,அக);.

     [கட்  + ச க்காரம். ச ள் → சவர ்+ காரம் - சவரக்்காரம் → ச க்காரம் (உவரம்ண், அளமண்);, 
உவரம்ன் ணிெவ க்கப் பயன்ப த்தப்பட்டைத ஒப்  ேநாக் க);

கட் ச்

 
 கட் ச்  kaṭṭicci, ெப. (n.)

வாணாள் நீட் க் ச் த்தர ்பயன்ப த் யதாக அ யப்ப ம் ம ந் , ெசந் ராய்,

 a drug with high potency said to be used by Siddhars for promoting longevity (சா,அக.);

     [கட்  + கட் ச் -கட் ச் ]

கட் ச் ட் -தல்

கட் ச் ட் -தல் kaṭṭiccuruṭṭudal,    6 ெச. ன்றா  (v.t)

   1. ெபா ைளச ் ட் க் கட் தல்; to pack up one's goods.

     " ட் த் த ம்  ைளத்ேதாங்  ேசா ைய டெரல்லாங் கட் ச ் ட் க் கக்கத் ல் ைவப்பர ்
க த் ல் ைவயார ்(பட் னதெ்பா ,30);.

   2.  ய ெபா ைளத் ரட் தல்,

 to pack up stolen goods beforerunning away;

 to carry of plunder, as a thief.

   3. ெசய்ெதா ைல நி த் தல்; to stop one's activities.

உன் கைடையக் கட் ச் ட்  (உவ);.

     [கட்  → கட்  +  ட் ]
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கட் ப்ப

கட் ப்ப 2 katuppapu,    20 ெச. . .(v.i.)

   1. கட் க் ள் அடங் தல்; to yield, to submit;

 to be influenced by;

 to become bound, as by a compact or engagement.

ஆ ரியர ்ஆைணக்  மாணரவ்ரக்ள் கட் ப்ப வர ் (உ.வ.);.

   2. தைடப்ப தல்; to be constipated, to be obstructed, as blood, as fluid in the system.

   3.கட்டப்ப தல்; to be worn, to be tied.

   ம. ெகட் ெப க;   ெத. கட் ப ;க. கட் ம்ப , கட் ப , கட் வ .

     [கட்  + ப  . கட்  = வரம் . ப தல் = அைமதல்.]

கட் ப்பவளம்

கட் ப்பவளம் kattu-p-pavalam, ெப.(n.)

   பவளத்தாலான ைகயணி; coral wristlet.

     "கட் ப் பவளங் கனகவைள ெபாற்கடகம்" ( ளப்ப. காதல். 136);.

     [கட்  + பவளம்.]

கட் ப்பழம்

 
 கட் ப்பழம் kaft(u)uppakku, ெப.(n.)

   கட் ப் பா காக்கப்பட்ட கனி; fruit protected by being packed up in a bag or case just before ripening.

     [கட்  + பழம்.]

கட் ப்பைன

 
 கட் ப்பைன katluppapa ெப.(n.)

கட் ப்பாைள பாரக்்க;see kastu-p-pāja.

     [கட்  + பைன.]

கட் ப்பாக்

 
 கட் ப்பாக்  kattu.p-pakku, ெப. (n.)

   வாய்ச்  படத் ணியா ம் ஒற்றடம்; fomentation with a small roll of cloth previously warmed by blowing on it 
with the mouth.

கண்வ க் க் கட் ப்பாக் க் ெகா க் ற  வழக்கம் [உ.வ.].

     [கட்  + உப்பாக்  - கட் ப்பாக்  (கட் ய ணி சச்ாயால் வாய்ெவ ப்  ஏற் தல்); 
உ ப் ெவப்பம் → உப். + ஆக் -உப்பாக்  ெவப்பம், ேவ  'ஆக் ' ஆக்கம் என ெபா ள்ப ம் 

தனிைலத் ெதா ற்ெபயர)்;.]

கட் ப்பாட்டைற

 
 கட் ப்பாட்டைற kattu-p-pattara ெப.(n.)

   ஒ  ைற அல்ல  நி வனத் ன் ெசய் தெ்தாடர்  பணிகைள ேமற்ெகாள் ம் இடம்; control room;

வா ர்  நிைலயக் கட் ப்பாட்  அைற ல் ண்  ைவத் ப்பதாக ரட் னாரக்ள் (உ.வ.);.

     [கட் ப்பா   + அைற]
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கட் ப்பாட்டாளர்

 
 கட் ப்பாட்டாளர ்kattuppattalar, ெப.(n.)

   ெசயெலா ங் ப த் பவர;் controller.

     [கட் ப்பா  + ஆளர.்]

கட் ப்பாட் ரிைம

 
 கட் ப்பாட் ரிைம katluppalturima ெப.(n.)

   கட் ப்ப த் ம் உரிைம; right of control.

     [கட் ப்பா  + உரிைம]

கட் ப்பா

கட் ப்பா  katluppapu, ெப.(n.)

   1. ெபா நல ஏற்பா ; compact, social bond, community law.

   2. கட் . ( ன்.);; league, party, faction, confederacy.

   3.வைரயைற; restriction.

   ம. ெகட் பா ;க.ெத. .கட் பா

     [கட் ப்ப  → கட் ப்பா .]

 கட் ப்பா  kattu-p-padu, ெப. (n.)

கட் ப்ெபாய் பாரக்்க;see kattu-p-poy.

கட் ப்பா பண்
-தல்

கட் ப்பா பண் -தல் kattu-p-padu-pannu11 ெச. . . (v.i.)

   வைரயைற ெசய்தல்; to bind, put a restraint upon.

     [கட் ப்பா  + பண் .]

கட் ப்பாம்

 
 கட் ப்பாம்  katluppambu, ெப.(n.)

   ஒ வைக  நல்ல பாம் ; a fierce species of cobra.

க. கட்  கா

     [கட்  +  பாம் ]

கட் ப்பாைள

கட் ப்பாைள kaffu-p-palai, ெப.(n.)

   பதநீ க்ெகன்  பாைள க் கட்டப்பட்டஆண்பைன. (G. Tn .D.222);; male palmyra which is tapped for its juice.

     [கட்  + பாைள.]

கட் ப்பாைன

 
 கட் ப்பாைன kattu-p-papa ெப. (n.)

   பாைனயாற் கட்டப்பட்ட தைவ. ( ன்.);; float or raft, constructed on inverted pots.

     [கட்  + பாைன = கட் ப்பாைன)

கட் ப் ரியன்

கட் ப் ரியன் kattu.-p-piriyao, ெப. (n.)

   உடம் ம் ெநற் ம் ள்ளிகைள ைடய ஒ  கடல் ன் வைக; a kind of sea fish which is having dots on 
its forehead and body.

     [கட்  +  ரியன்.  ரியன் →  ரியன்.]

இ  க ல நிற ைடய . இதன் ள்ளிகள் நீல வண்ணத் க் ம். 15  ரலம் நீள ைடய .
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கட் ப்

 
 கட் ப்  katuppu, ெப.(n.)

    யாக உவரப்்பா ப்ப ; excessive saltiness.

க. கட் ப் .

     [கட்  + உப் . க  =  . க  → கட் ]

 கட் ப்  katuppu, ெப.(n.)

   ெந ப் க்  ஓடாதப  கட் ய உப் ; consolidated with the aid of nitre, alum, salt ammoniac, Sea water, etc., used in 
due proportions.

     [கட்  + உப் .]

   ெபா வாக உப்ைப ெவ ப் ,  னம், நவசச்ாரம், கடல்நீர ் தலானவற்ைறக் ெகாண்  கட்டலாம் 
என்பர.் அ  க  நீங் க் ெகட் யாக ஆ ம். அதற் ப் பல றந்த ணங்க ண் . பாம்ைபப் ேபால் 
சடை்டேபாக் க் ெகாள்ளலாம். சடத்ைத வ ரம் ேபாலாக்  ெந ங்கால க்கலாம். ஓகத் ல் அ  

சச்ாடெவாட்டா ;   க்க ரா ;உடம் ல் யரை்வ உண்டாகா . =உப்ைபக் கட் யவன் 
உேலாகத்ைதக் கட் வான். [பழ..] [சா.அக.]

கட் ப் ைண

 
 கட் ப் ைண katuppupa ெப.(n.)

கட் மரம் பாரக்்க;see katsu-maram.

     [கட்  +  ைன.]

கட் ப் ரியம்

கட் ப் ரியம் kattu-p-puriyam, ெப.(n.)

   ேத க் த் க் ரிய கால் வைக ( லப்.3 அ யாரக்்  நல்லார ்உைர);; a posture of the legs in dancing.

     [கட்  +  ரியம்.]

கட் ப் ைன

கட் ப் ைன katuppupa ெப.(n.)

   கட் மரம் ( லப். 13:179. அ ம்.);; catamaran.

     [கட்  +  ைன.]

கட் ப் ட்

 
 கட் ப் ட்  katupputtu, ெப.(n.)

   அணிகலன் (யாழ்ப்.);; ornament, jewel.

     [கட்  +  ட் .  ண் →  ட் .]

கட் ப்ெபட்

கட் ப்ெபட்  katuppeti ெப.(n.)

   1  ரம்  ஒைல,  ங் ற்பற்ைற த யவற்றால் ைடந்த ெபட் ; stif basket braided with rattan, or palmyra 
leaf or bamboo spits.

   2. பைழய வழக்கங்கைள ட் ப் ய வழக்கங்கைளக் ைகக்ெகாள்ளாதவர ்(இ.வ.);; old 
fashionedways;impervious to modern manners, out of place infashionable society.

இன் ம் இவர ்கட் ப்ெபட் யாகத்தான் வாழ் ன்றார(்உ.வ.);

     [கட்  + ெபட் .]

கட் ப்ேபச்

கட் ப்ேபச்  kattu-ppecu, ெப(n.)

   1ெபாய்யாகக் கற் த்த ெசால்; fabricated story, ingenious state ment fictiously made up, concoction.

   2.அடக்கமான ேபச் ; un restrained speech.

     [கட்  + ேபச் .]
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கட் ப்ெபாய்

 
 கட் ப்ெபாய் katuppoy, ெப.(n.)

ேவண் ெமன்ேற

   ெபாய்யாகக் ஞ் ெசய்  (இ.வ.);; fib, concoction.

     [கட்  + ெபாய்.]

கட் ப்ேபா '-தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

கட் ப

கட் ப  kattupa. ெப.(n.)

   1. ேபா மான அள :

 just sufficient.

அரி  இந்த ைலக்  ற்றால்தான் கட் ப யா ம் (உவ.);.

   2. ம மணம்; remarriage.

அந்தக் ைகம்ெபண்ைண இவ க் க் கட் ப  ெசய்தாரக்ள் (இ.வ.);.

க. கட்டப்பெண

     [கட் ப  → கட் ப . கட் தல் தல், நிைறதல், ேபா யதாதல். ெசல் ப , அத் ப , கட் ப  
ேபான்றவற் ல் 'ப ' என்ப  ெபயரீ  ப  தன்ைம ெசல் ப  ெசல் ம் தன்ைம கட் ப , கட் ம் 
(ேபா யதா ம்); தன்ைம 'கட் ப '  ட் செ்சால்லன் . ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழக அகர த ல் 
இைட ல் வல்ெல த்  த்  கட் ப்ப  என த் த்தல் தவ );]

கட் ப யா -தல்

கட் ப யா -தல் katlupaiy-கgu,    7 ெச. . . (v.i.)

   1.ேபா யதாய் இ த்தல்; to be enough.

சம்பளம் எனக் க் கட் ப யாக ல்ைல (உ.வ.);.

   2.ஈ ெகா த்தல்; to meet adequately.

சம்பளத் ல் பா  ெகா த்தால்தான் ெசல க் க் கட்  ப  யா ம் (உவ);.

ம வ. கட்  ப யாதல்

     [கட்  + ப  ஆ -.]
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கட் ப னாம்

 
 கட் ப னாம் katluppai-y-inசm, ெப.(n.)

    ைறந்த ரை்வக் ட்பட்ட நிலம்; land held at favourable quit-rent.

     [கட் ப  + இனாம். U..inam→ த இனம் (ெகாைட);.]

கட் மச

 
 கட் மச  kattu-masaut, ெப.(n.)

கட் மட்  பாரக்்க;see kattu-mattu.

     [கட்  + மச . மட்  → மச .]

கட் மட்

கட் மட்  kattu-matu, ெப.(n.)

   1. அளவாய்ச ்ெசல ைக (யாழ்ப்);; economy, frugality, thrift.

   2. ஒத்த தன்ைம (யாழ்ப்.);; unanimity, oneness of feeling.

   3. ெசால்லடக்கம் (யாழ்ப்.);; taciturnity.

   4. ஆற்றல்,  றைம; ability,

கட் மட்டாய்ப் ேப  (உ.வ.);.

   5.நல்ல உடற்கட் ; robust build of body, strong, hardy, constitution.

ம வ. கட் ட் , கட் ட் .

   க.கட் மச ; Mar. katamast, kathamast.

     [கட் +மட் . கட் மட்  என்ப  வட லத் ல் கட்  மஸ்  எனத் ரிந்த . மஸ்  
உ செ்சால்லாகத் ேதாற்றமளிப் ம் அ  'மட் ' என்பதன் ரிேப கட் மட்  - எ ைக த்த 
மர ைணச ்ெசால்.]

கட் மண்

 
 கட் மண் kattu-man, ெப.(n.)

   ஏனம் வாரக்் ம் மண்க ; earthe n mould for casting metal vesSels, Crucible,

     [கட்  + மண், கட்டைமந்த மண்வாரப்் ]

கட் மரம்

கட் மரம் kattu-maram, ெப. (n.)

   1.  ன் ப்பதற் காக மரங்களாற் ைணக்கப்பட்ட தைவ; catamaran, used for deep sea fishing, raft made 
of logs of wood lashed or joined together.

   2.  த்தாண்ைட என்ற பாரதக்கைதபற் ய ழாக் ெகாண்டாட்டத் ல், அரவாைனப் ப யாகக் 
ெகாணரந்்  கட் ம் மரம்; post to which is bound Aravao to be offered as a sacrifice in the festival of kottandai held to 
commemorate certain incidents in the Mahabharata.

   ம. ெகட் மரம், கட் மரம், கட்டமரம், க. கட் மர;ெத. கட் மர , கட் மா  E. catamaran.

     [கட்  + மரம். 'இ  கைட ம் வைளந்த மரக்கட்  கட் மரம்' (ெசால்.ஆ.க.41);.]
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கட் ம ந்

கட் ம ந்  kattu-marundu. ெப.(n.)

   1. கக்கல் (வாந் ); க சச்ல் (வ ற் ப்ேபாக் );, அரத்த, ெப ம்பா  த ய ேபாக் கைள நி த் ம் 
ம ந் ,

 medicine that can arrest vomitting, or purging, hemorrhage, excess discharge at menstruation etc-astringents.

   2. காயம்,  ண் த யவற் க் க் கட் வதற்  ன் இ ம் ம ந் ; medicines applied externally for healing 
a wound, injury, ulcer, sore etc.

   3. த ழ் ம த் வ ைறப்ப  ரம்,  ரம், இ ங்கம் த யவற்ைறக் கட் , ேநாய்க க் த் ேதன், 
ைலப்பால்,  ைகசச்ா  த யவற் ல் இைழத் க் ெகா க் ம் ம ந் ; pills of corrosive sublimate, 

meriate of mercury, vermiltion etc., consolidated (partially); as perrules of Tamil Medicine and prescribed byvaithyansas 
internalremedies aftermacerating in honey, breastmilk, juice of green herbs etc., (சா.அக.);.

     [கட்  + ம ந் .]

கட் மைல

 
 கட் மைல kattu-malai ெப.(n.)

   ெசய் ன் ; artificial hillock, decorative-mound raised in a garden.

     [கட்  + மைல கட் தல் = ெசய்தல்.]

கட் மா

கட் மா kattu-mă, ெப.(n.)

   ஒட் மா; grafted mango tree.

     "கட் மா ன் ங்கனிேய" ( ப்ேபா.சந். ெப ங்க .1,7);.

     [கட்  மா.]

கட் மாக்களி

 
 கட் மாக்களி kattu-makkal ெப.(n.)

   கட் க க்  ைவத் க் கட்டப் பயன்ப ம் மா க்களி; a soft.composition of baked flour applied to abscesses - 
poultice. (சா.அக.);

     [கட்  + மா( ); + களி.]

கட் மாத் ைர

கட் மாத் ைர kattu-matia ெப.(n.)

   1. இ கச ்ேசரக்்கப்பட்ட ம ந் க்கட் ; a crystallized pill made of various medicinal ingredients.

   2. வ ற் ப்ேபாக்ைக நி த் ம் ளிைக; a medicinal pill administered to bind loose bowels.

     [கட்  + மாத் ைர.]

கட் மாந்தம்

கட் மாந்தம் kattu-mandam, ெப.(n.)

   மலச ் க்கலால் ழந்ைதகட்  வ ம் ேநாய்வைக. (பாலவா. 38.);; a disease of children caused by constipation.

     [கட்  + மாந்தம்.]

கட் மாமரம்

 
 கட் மாமரம் kattu-mamaram, ெப.(n.)

   ஒட் மா மரவைக; a kind of mango  tree.

     [கட்  + மாமரம்.]

கட் மாைல

 
 கட் மாைல kattu-mala, ெப.(n.)

   ேகா ல் ேகா ர ( மான); உச் ல் அைம ம் ஒ ப் ; a part of the top of a "gopuram".

     [கட்  + மாைல.]
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கட் மா

கட் மா  katumaru ெப.(n.)

   1.  ைடப்பம்; broom,

   2. த ல் கட் ய ைடப்பம் (மட்ட.அக.);; wooden-broom.

     [கட்  + மா .]

கட் மானக்ேகா
ல்

 
 கட் மானக்ேகா ல் kattư-mãoa-k-köyil, ெப.(n.)

   கல், ெசங்கல்,  த யவற்றால் கட்டப்ப ம் ேகா ல்; constructed temple.

     [கட்  + மானம் + ேகா ல்.]

ைடவைர ேபான்  ஒ  கல் ல் ைடயாமல், ெசங்கல், க ங்கல் ெகாண்  அ க் க் கட்டப்ப ம் 
ேகா ல்.

கட் மானம்

கட் மானம்1 katamaoam, ெப.(n.)

   1. கட்டடம் கட் தல்; construction of buildings.

இ  ெசங்கல், கட் மானம்; க ங்கல் கட் மானம் அன்  (உவ);.

   2. நாவாய் த யன கட் தல்; fabrication as of boat, ship etc.

இவன் கப்பல் கட் மானப் பணி ல் பணியாற் றான் (உ.வ.);.

   3. கணிப்ெபா  வ வைமத்தல்; design and fabcriation of computers;

சப்பான் நாட் க் கட் மானக் கணிப்ெபா கள் தரம் வாய்ந்தைவ(உவ.);.

   4. நைககளில் மணி ப க் ம் ேவைல; setting of precious stones, as in jewels.

     [கட்  + மானம். 'மானம்' ெதா.ெப.ஈ .]

 கட் மானம்2 kattu-magam, ெப.(n.)

   ஆக்கப் ெபா ள் அல்ல  ற்பைனப் ெபா ளின் அடக்க ைல; cost of produce of salable material.

     [கட்  + மானம்.]

கட் மானியம்

 
 கட் மானியம் kattu-mapiyam, ெப.(n.)

   ஏரி அைமத்தற்காக அளிக்கப்ப ம் மானியம்; grant given for construction of a lake.

க. கட் மான்ய

     [கட்  + மானியம். Skt. manya → த. மானியம்.]

கட் க்ைக

கட் க்ைக kattu-mu-k-ka, ெப.(n.)

    ன்  ெநற்கட் கைள வரியாகச ்ெச த் ம் ேகா ற் ரிய கடைம வைக (M..E..R..1916, p.152);; a levy 
payable to temple in the form of three bundles of paddy sheaf.

     [கட்  +  க்ைக.  க்ைக +  ன் . கட் க்ைக கட் கள் ன்  ஒற்ைற இரடை்ட,  க்ைக என்ப  
மர .]

அரி க்ைக னின் ம் ேவ ப த் க் காட்  வதற்காகப் ெபரிய ெநற்கட்  ன் , கட் க்ைக 
எனப்பட்ட . கட்  என்ப  க ற்றால் கட்டப்பட்ட ெநற்கட் .
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கட் கைன

கட் கைன kattu-mugada ெப.(n.)

   1 அ காரம்,

 authority.

   2.ேமலாண்ைம; management, direction, supervision, superintendence.

   3.கண் ப் ,

 strictness, rigour.

   4. தைட; exclusion, debarring.

   5.அடக்கம்; restraint, restriction, check.

   6. க்கனம்; economy, frugality, thrift.

     [கட்  +  கைன.  கம் →  கைன எனத் ரிந்த  இடவழக் த் ரி  கம் + ேதாற்றம் ெவளிப்பா  
கட் கம் கண் ப் ன் ெவளிப்பா .]

கட் ட்

கட் ட்  kattu-mutu, ெப.(n.)

   1. அைம ,

 quiet. ness, good behaviour with reference to children.

   2. உடற்கட் ; strong physique.

   3. கட் மட்  பாரக்்க;see kaffu-mastu-5.

     [கட்  + (மட்  →);  ட் .]

கட்

கட்  kattu-mudi. ெப(n.)

   1.  ன்னி ந்த ந்தல்; a knot of braided hair (க நா.);.

   2. இ  (ச ரி);; attached hair, false hair.

   3. அடரத்் யான ; thickly irown hair.

க. கட்

     [கட்  +  .]

கட் ள்

கட் ள் kattu-mul ெப.(n.)

   1. ேசவற் கா ன் ன் நகம்,

 the heel or spur of a cock.

   2.  ேவ  வரிைச க்க இரண்  பக்க ம் க்காக ைவத் க் கட்டப்ப ம் ள்; thorn poles used to keep 
both sides of a fence intact.

     [கட்  +  ள்.]

கட் ைள

கட் ைள katu-mulai ெப(n.)

   1. ெகா  வைக (C..E..M);; riveted hook.

   2. கடேலாரத் ல் மரக் கலத்ைத நி த் ட ஏ வான ய மரக்ெகாம்  (ெசங்ைக.  னவ);; peg used to 
tie boats at the Shore.

     [கட்  ைள ைள ந்த .]

கட் -த்தல்

கட் -த்தல் kattu-muri,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

   கட் ைடத்தல், கட் ப்பா  தல்; to go beyond the rules.

     [கட்  +  -.]
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கட் ைற

 
 கட் ைற kaliu-mura ெப.(n.)

   ஒ ஞ் சரக் கைள ெந ப் ற்ேகாடாதப  ெசய்யச ் த்தரக்ளின் ஊைத (வாத);  ல்களிற் 
ெசால் ள்ள வ கள்; the sev. eral methods or processes laid down in the Siddhar's works on Alchemy for 
consolidating or fixing substances which pass off as flames or into vapour in fire or when exposed to heat.

     [கட்  +  ைற.]

கட் ைம

 
 கட் ைம katumai ெப.(n.)

கட் ப்பா  (யாழ்.அக.);:

 Social rules, Caste rules.

     [கட்  → கட் ைம. ஒ.ேநா ஒன்  → ஒற் ைம, கட் ைம → கட்டைம.  கட் ைம கட் ப்பா  அல்ல   
ஒ ங் ைணப்  கட்டைம .]

கட் பன்

 
 கட் பன் katurabao, ெப.(n.)

   தனித்  நின்  ெபா ள்த ம் தன்ைம இன் ப் றவற்ேறா  இைணந்  வ ம் உ பன்; bound 
morpheme.

     [கட்  + உ பன்.]

ஓர ்ஒ யேனா (phoneme); ஒன் க்  ேமற்பட்ட ஒ யன்கேளா இைணந்  ஒ  ெபா ைள 
உணரத்் மா ன் அதைன உ பன் என்பர,் இன்ைறய ெமா லார.் தனித்  நிற்கவல்ல உ பன்கள் 
தனி பன் (free morpheme); என் ம், தனித்  நிற்க இயலாதைவ கட் பன் (bound morpheme); என் ம், 
க தப்ப ம். மர லக்கண ைறப்ப  இைட நிைல, ஈ  த யைவ கட் பன்களா ம்.

கட் ைர

கட் ைர1 katura,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1.2.உ யாகச ்ெசால் தல்; to speak with assurance, say with certainty.

     "அக் ைல ன் பயனிைனத் ெதன்ேற கட் ைரத் லன்" (கந்த . அயைனச ் ைற :14);.

   2. ெதளிவாகச ்ெசால் தல் ( வ். வாய்; to say clearly, express distinctly.

     [கட்  + உைர - கட் ைர- கட்  = உ  ெச . கட் ைரத்தல் = உ  ெமா தல்.கட் ைர - 
இரண்டன் ெதாைக.]

 கட் ைர2 katura: ெப.(n.)

   1. உ செ்சால்; a vowal, solemn declaration.

     "கட் ைர ரித் ங் கற்றைவ  பகரந்் ம் பட்டைவ.  ைடக் ம் பயங்ெக  ெமா னள்" 
(மணிேம23:5);.

   2. ெபா ள் ெபா ந்த ெசால்; pithy, sententious expression.

ேகாட்ட ல் கட் ைர ேகட்டனன்" ( லப்.  ப 54.);

   3. பழெமா ,

 proverb,

     "உற்றலாற் கயவர ்ேதறா ெரன் ங் கட் ைர" (ேதவா.523:8);.

     [கட்  + உைர. கட்  உ  = ெச . கட் ைர. கட்டாக, ெச வாக உ ப்பட உைரப்ப .]

   கட் நிட் , கட் ப்பா , கட்  நிற்றல் ேபான்றவற் ல் கட்  என் ம் ெசால் உ ப்பாடை்டக் 
த்தைம காண்க. உ  யா ய உைர கட் ைர என் ம், கட்  உண்ரக் ம் அல்ல  
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கட் ைரச் ைவ

கட் ைரச் ைவ katura.c-cuva ெப.(n.)

   இலக் ய ைரநைட; stylistic beauty of prose,

ேதாற்றந் தாேம ைனெயா  வ ேம என்ப ல் தாேம என்ப  கட் ைரச ் ைவப்பட நின்ற  
(ெதால்.ெசால்.10,ேசனா);.

     [கட் ைர +  ைவ. கட் ைர = ேபச் ன் ெச .]

கட் ைரப்ேபாட்

 
 கட் ைரப்ேபாட்  katurappalli ெப.(n.)

   கட் ைர வைர றன் காண நடத் ம் ேபாட் ; essay competition,

     [கட் ைர + ேபாட் .]

கட் ைரப்ேபா

கட் ைரப்ேபா  katural.p-pol, ெப.(n.)

   உைர நைட ன் ஒ வைக; a kind of prose, கத் யமாவ  கட் ைரப்ேபா ம் ெசய் ட ்ேபா ம் என 
இரண்  வைகப்ப ம் ( ரேசா. யாப் :6, உைர);.

     [கட் ைர + ேபா .]

கட் ைரயாளர்

 
 கட் ைரயாளர ்katurai-alar. ெப.(n.)

   ஆய் ைர பைடப்பாளர;் essayist.

     [கட் ைர + ஆளர)்.]

கட் வடம்

கட் வடம் kaliu-Wadam, ெப.(n.)

   1. க த்தணி வைக (க த். 96, உைர);; necklace of beads.

   2. காலணி வைக; an anklet

     "கட் வடக் கழ னர"் (பரிபா.12:24);.

     [கட்  + வடம். கட் வடம் ( ைனதெ்தாைக);.]

கட் தல் = ெதா த்தல், ேகாத்தல். வட்டம் → வடம் , வட்டவ வாகத் ெதா க்கப்பட்ட .]

கட் வம்

கட் வம் katuwam, ெப.(n.)

   1. கட்டப்பட்ட .

 that which is bound.

   2. ெபண்கள் கா ன் நான்காம் ர ல் அணி ம் காலா  (யாழ்ப்.);; ring worn on their fourth toe by women.

ம வ ரலா  (யாழ்ப்.);

ம. கட் வம்

     [கட்  + அம் - கட் வம் ந ப்ப  (நட்டம் → நாட் யம்); நட் வம் எனத் ரிந்  நாட் யம் ஆ தைலக் 
த்த . இ ேபான்  கட் வ  → கட் வம் எனத் ரிந்  ற ைனப் ெபா ளில் கட் க்கப்பட்ட 

கால் ரலணிையக் த்த . கா ல் அணி க் ம் சடங்ைக த ல் த் ப் ன்னர ்
ரலணிையச ் ட் ய .]

கட் வைல

கட் வைல kaliu-Wala ெப.(n.)

   1. இ பக்க ம் றந்த வா ள்ள ம் அ ல் ய வாய்ப் பக்கத்ைதக் க ற்றால் கட்  ரிந்த 
வாய்ப்பக்கத்ைத ஆற் ல் வ மான வைல வைக; a fishing net open at both ends one of which is narrower 
being tied when in use and the mouth distended by hoop or pegs when set in a stream.

   2. ெப வைல ன் தன்ைமக் களில் ஒன்றான ம் தைல வைலைய ம்  வைலைய ம் 
இைணப்ப மான வைல (தஞ்ைச னவ.);; a part of the net which connects the main net and the Small net.

க. கடெ்டவெல, கட்டபேல

     [கட்  + வைல.]
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கட் வைளயம்

 
 கட் வைளயம் kaliu-Walayam, ெப.(n.)

   நீளக்கம் க க்  ஒ ங் ம் வ ைம ம் த வதற்காகக் கட்டப்ப ம் வைளயம்; rings which connect 
straight rods to get shape and strength.

     [கட்  + வைளயம்.]

கட் வன்

 
 கட் வன் katuwao ெப.(n.)

   ஆண்பால் இயற்ெபயர;் masculine proper name.

ம. கட் வன்

     [கட்  + வ் + அன் - கட் வன். கட்  + உ  வ ைம. ஒ.ேநா. கட் டல்.]

கட் வாங்கன்

கட் வாங்கன் kalluvargao, ெப.(n.)

   ம ைவப் பைடக்கலமாகக் ெகாண்ட வன்; Siva, one of whose weapon is a battle-axe.

     [கட் வாங்கம்1 → கட் வாங்கன்.]

கட் வா

 
 கட் வா  katuwati ெப.(n.)

   ெந ப் ற்  ஒ ம் சரக் கைள ஒடாமற் கட்  இதளிய மாற்றம் (இரசவாதம்); ெசய்பவன்; an alchemist 
who is skilled in the art of fixing volatile bodies for purposes of transmutation (சா.அக.);.

     [கட் +(வா); வா . ஆள் → ஆளி → வாளி → வா . கட்டாளி எனின் ெசந்த ழாம்.]

கட் வாய்வைல

 
 கட் வாய்வைல kattu-vey-Wala. ெப.(n.)

   மணி வைல ன் ழ்ப்ப . (தஞ்ைச னவ.);; lower part of the fishing net known as manivalai.

     [கட் வாய் + வைல ( ளிம் ல் கட் ச் கள் உள்ள வைல.]

கட் வா ல்

 
 கட் வா ல் kaliu-Wayi. ெப.(n.)

   ேமல் வைள  இட்  அைமக்கப்பட்ட வா ல்; arched door-way, portal.

ம வ: ேதாரணவா ல்

     [கட்  + வா ல். கட்  = ேமற்கட் .]

கட் -த்தல்

கட் -த்தல் kattuvi,  . .(caus.)

   ஏற்பா  ெசய் த்தல்; to arrange.

     "காவலன்நான் நிபந்தங்கள் கட் த்ேத" ( தெ்தாண்டர ் ராணசார:31);.

     [கட்  → கட் -.]
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கட் ச்

கட் ச்  kattu-vicci, ெப.(n.)

    ெசால்பவள்; female sooth sayer.

     "அ ேகட் க் காரார;்  ழற்ெகாண்ைட கட் ச்  கட்ேட " ( வ். இயற்.  ய, ம.20);.

ம வ. கட் த்

     [கட் த்  → கட் ச் .]

கட் ப்பாரக்் ம் வழக்கம் நற். 288, அகநா.98,  ஞ் ப்

   7. ெப ங் 37:235,  வ்.  ய மடல். 20:2; வ்.  வாய் 4.6:

   3.  னாட்  யம்ைம றம் 26 ஆ யவற் ல் ப் டப் பட் ள்ள . கட்  =   ெசால் தல்.

கட் ட் ப்பாய்-
தல்

கட் ட் ப்பாய்-தல் kattu-Vittu-p-pay-,    2.ெச. . .(v.i)

   உைடப்  உண்டா ம்ப ப்ெப தல் ( ன்.);; to burst out and flow, as aflood by breaching an embankment.

     [கட்  +  ட்  + பாய்.]

கட் -தல்

கட் -தல் kattu-vidu-    2 ெச. . .(v.i.)

   1. கட்ட ழ்தல்; தளரத்ல்; to be loosened untied.

   2. உடல் வ ழத்தல்; to be weakened, as a body.

   3.  ப் க் காலத் ல் ட் கள் தளரத்ல்; to relax, as the joints and muscles at old age ( ன்.);.

   4. வண் சச்க்கரத்  வடை்ட ன் இ ம் ப் படை்டைய மாற் தல்; to change the iron tyre of bullock carts.

     [கட்  +  . கட்  + இ க்கம், ெச ,  ண்ைம தல் ைற ப தல்.]

கட் த்

 
 கட் த்  katuwitt ெப.(n.)

    ெசால்பவள்; female sooth sayer.

கட் ரியன்

 
 கட் ரியன் kattu-viriyao, ெப(n.)

    ரி ன் பாம்  வைக (M.M.);; a snake with rings on its body.

     [கட்  + வரியன் – கட் வரியன் → கட் ரியன். கட்  = வரிவரியான ேதாற்றம்.]

கட் னா

 
 கட் னா kaliu-voக, ெப.(n.)

   ெப க்கற் கணக்  வைக; a kind of multiflication.

     [கட்  +  னா.]

கட் ேவைல

கட் ேவைல katu-vela ெப.(n.)

   1. கட்டடம் கட் ம்ெதா ல்; construction work, masonry work.

   2.கம்  கட் ம் ெதா ல்; barbinding work.

     [கட்  + ேவைல. கட்  =  ைண, ேசர.்]

க ங்கல், ெசங்கல் ேபான்றவற்ைறப் பயன்ப த் க் கட்டடம் உ வாக் வதால் ெபற்ற இப்ெபயர ்
கட்டடம் கட்டக் கம் கைளப் ைணத் த்த ம் ெதா ைல ம் ப்பதா ற் .
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கட் ேவைலக்கார
ர்

 
 கட் ேவைலக்காரர ்kattu-vela.k-karar, ெப.(n.)

   கட்டடம் கட் பவர;்   கம்  கட் பவர;் mason or bar binder.

     [கட்  + ேவைல + காரர.்]

கட் ைவ

கட் ைவ katuwa ெப.(n.)

   1.கட் ல்,

 cot,

     "கட் ைவ யதைன  த னர"் ( வத .  வரக்்க நரக .9);.

   2. ெசம் ; copper.

     [கட்  + ைவ - கட் ைவ (க ற்றால் கட்டப்பட்ட கட் ல்); ைவ - தங் டம் இ க் டம் ைவ - 
தனிைலத் ெதா ற்ெபயர.் ெதா லா ெபயராய்த் தங் டத்ைதக் த்த . கல் 

ேபான்றவற்ைற ம் இ கப் ைணக் ம் தன்ைம பற் ேய ெசம் ற் ம் கட் ைவ ெபயரா ற் .]

கட் ற

கட் ற  kafuravi ெப.(n.)

   இற ள்ள கடெ்ட ம் ; ant.

     "கட் ற  ேதள்பணி க ங் ள  ரம்" (அரிசச்ந். .நகரநீ். 39);.

க. கட் ம்ெப, கட் ெவ கட் ேவ, கட் ெப, பட கட் ப் .

     [கட்  + (இ ); → இ  – கட் ற  → கட் ற . இல் ( த் தல்); → இ .]

கட்

 
 கட்  katuruti ெப.(n.)

   வ ைம; strong.

     [கட்  + உ .]

கட் ண்

கட் ண் kafor, ெப.(n.)

   கள  ெசய்  உண்ைக; living by plunder.

     "கட் ண் மாக்கள்" ( லப்.16:169);.

     [கள் +   - கட்  + ஊண். ஊண் = உண  கட்  : கள .]

கட் ண்மாக்கள்

கட் ண்மாக்கள் kaformakkal ெப.(n.)

    ட் த் ெதா லால் உடல் வளரப்்ேபார;் person who is living upon- robbery.

     " கட் ண் மாக்கள் கடந்த  ெமனவாங் " ( லப்.12:19);.

     [கள் (கள ); → கட்  + உண் + மாக்கள்.]

கட் ர்

கட் ர ்kattữ, ெப.(n.)

   பைட ; military camp.

     "ஆரிைற யஞ்சா ெவ வ  கட் ர"் (ப ற்.82.2);.

     " கழ்சால் றப் ற் காத  லம்பத் றந்  வந் தைனேய ய ந்ெதா ற் கட் ர ் (ஐங் . 445);.

ம வ. பா , பாசைற

     [கட்  + ஊர ். கட் தல்  = ெசய்தல். இைடக்காலப் பயன்பாட் க்காகக் கட் க்கப்பட்ட ேபார ் 
மறவர ் ப் .]
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கட்ெட

 
 கடெ்ட  katel, ெப.(n.)

   க த்தால் இறப் ண் டாக் ம் எ வைக ( ன்.);; a rat, the bite of which is said to be fatal.

     [கள் →  க  + எ  க  – நஞ் .]

கட்ெட ல்

கடெ்ட ல் katte/i/ ெப.(n.)

   ேபரழ ; great beauty.

     "கடெ்ட ல் ேசரந்்த வட்டைணப் பலைக" (ெப ங். உஞ், 42.63,64);.

ம வ. கட்டழ

     [கட்  + எ ல். கட்  -  .]

கட்ெட ம்

கடெ்ட ம்  katerumbய, ெப.(n.)

   ெபரியக ப்ெப ம் ; large black ant.

க ைத ேதய்ந்  கடெ்ட ம்

கட்ேட -தல்

ஆன  (பழ.);.

     "கன் க ேளாடச ்ெச ல் கடெ்ட ம்  த் ட்டால்" ( வ். ெபரியாழ். 24:2);

   ம. கட் ம் ;   க. கட் ெவ, கட் ம்ெப;பட கட் ப்  ெத. கடெ்ட ம.

 Iகள் கட்  எ ம்  கள் க ைம)

கட்ேட -தல்

கட்ேட -தல் katterய-,    5 ெச. . .(v.i.)

   ெவ  ustLéo; to become possessed by a spirit.

     "கட் ச் கட்ேட  ( வ் இயற்.  ய ம, 20);

 |கட்  + ஏ -கட்ேட -. கட் தல் கட் ைரத்தல், தானாக ஒன்  இட் ைரத்தல், ஏ தல் அத்தன்ைம 
எய்தப்ெப தல்)
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கட்ைட

கடை்ட1 kala. ெப. (n.)

   1.  டை்டயான கற்ைற Gumsirm Gsuff. (Q&m.o.o.65 );; short and bushy root.

   2. ெநல், ேசாளம், க ம்  த யவற் ல் அ வைட ெசய்த ேபாகத் தைர ல் உள்ள எஞ் ய 
u(55);; stalks of paddy, jowar, sugarcane etc,after harvest on the field. 5t'smL (555&Q.5msiremmlná,

பாரத்்  உ (உ.வ.);.

 கடை்ட2 kata ெப. (n.)

   1. காய்ந்த ெகாம் ம் கைவ  மா ய ற  ( டா);; firewood.

   2. ஈம ற ; funeral pyre.

     "ந க்கடை்ட ேல டத் மட் ம்" (5s floum.1: 195:10);.

   3. (5sps);; block, small stump, piece of timber

   4. &LIts sponsm (silsit.);; stake.

   5. கட ள் ைல க்  டம் காட் ம் ற் ,

 wooden float of a big sea-fishing net.

   6. 2. Léi); body

கடை்ட க்ைக ற் தம்பரம் ேபாய் காண ேவண் ம் (உ.வ.);.

   7. உ ரற்ற உடல் ( .அக.);

 corpse.

கட்ைடக்க

கடை்டக்க  kata.k-kayirய, ெப. (n.)

   வைல ல் தப் க் கடை்ட ைணத்தற் ரிய  க  (555mg offsprou.);; cord used for tying pieces of 
wooden blocks to fishing nets,

ம.

கங்

கட்ைடக்கரி

 
 கடை்டக்கரி kata.k-kar ெப. (n.)

மரக்கடை்டையக் காற் ப்படாமல் எரித்  உண்டாக் ம் கரி,

 charcoal.

ம்மட்  அ ப் ற் க் கடை்டக்கரிவாங் வா(உவ);. ம வ. அ ப் க்கரி

ம. கட்டக்கரி

     [கடை்ட + கரி.]

மரக்கடை்டகைள அ க் , மண் ச் ப் த் ட் , காற் ப் காமல் ட்ட ட் க் உ வாக் வ  
கடை்டக்கரி.

கட்ைடக்க த்

கடை்டக்க த்  katal-k-karutu, ெப.(n.)

   மந்தக் க த் ; obtuse notion.

     [கடை்ட6 + க த் .]
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கட்ைடக்க ம்

 
 கடை்டக்க ம்  kattai-k-karumbu, ெப.(n.)

க ம்ைப அ வைட ெசய்த ன் மண்ணில் ைதந் க் ம் ேவரக்்க ம் னின்  வள ம் க ம் ,

 succeeding growth of cane raised from a portion of stalk which is replanted.

கடை்டக்க ம்பானதால் வய ல் ப ரச்ெ்சல  ைற  (உ.வ.);.

     [கடை்ட + க ம் .]

ெப ம்பா ம் தற்ேபாக ைளபயணி ந்  இதன் ைளபலன் சற்ேற ைறவாக இ க் ம்.

கட்ைடக்க த்தன்

கடை்டக்க த்தன் kalai-k-kalutar, ெப.(n.)

மரவடை்ட,

 wood louse (சா.அக.);.

     [கடை்ட6 + க த்தன்.]

கட்ைடக்கற்றாைள

கடை்டக்கற்றாைள katal-k-karrala, ெப.(n.)

   ெநல்வைக; a kind of coarse paddy.

     [கடை்ட6 + கற்றாைள.]

கட்ைடக்காணம்

 
 கடை்டக்காணம் kattai-k-kānam, ெப. (n.)

   நில ைடைமயாள க் க் த்தைகக்காரர ்த ம் அன்பளிப் ; a complimentary present made by a tenant or 
lease-holder to the proprietor of an estate.

ம. கட்டக்காணம்

     [கடை்ட + காணம். காணம், ெபான், ெபாற்கா  ெபா ள். கடை்டக்காணம் ெபா ள்.]

கட்ைடக்காப்

கடை்டக்காப்  kattal-k-kappu, ெப.(n.)

   உள்ேள ெசப் க் கடை்ட ம் ேமேல ெபாற்றக மாக அைமத்த காப்  (இ.வ.);; bangles of copper encased in 
gold.

     [கடை்ட9 + காப் .]

கட்ைடக்காரன்

 
 கடை்டக்காரன் kalai-k-karao, ெப.(n.)

   கள்ளிசெ்ச ; prickly pear.

ம. கட்டகாரன்

     [கடை்ட +  காரன்.]

கட்ைடக்காைர

 
 கடை்டக்காைர katal-k-kara ெப.(n.)

    டெ்ச  வைக (நாஞ்.);; a thorny shrub.

     [கடை்ட + காைர. காைர = காட் செ்ச வைக.]
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கட்ைடக்கால்

கடை்டக்கால்1 kattal-k-kச ெப.(n.)

   1. வயல் அல்ல  ஆற் ப் பக்கத் ள்ள தாழ்ந்த நிலம்; low land adjoining rice-field or river.

   ம. கட்டக்கால்;க. கடெ்ட (அைண);.

     [ டை்ட → கடை்ட + கால்.]

 கடை்டக்கால்2 kala.k-kal, ெப.(n.)

   1. ஊன ற்ற கா க் ப் ெபா த்தப்ப ம் ெசயற்ைகக் கால்; artificial leg for deformed.

கடை்டக்கால் ெபா த்  இ ந் ம் ேவகமாக நடக் றான்(உ.வ.);.

   2.  ய த த்த கால்; a deformed leg appearing short and stout.

   3. ெபாய்கால் ைர; dummy horse.

     [கடை்ட + கால் – கடை்டக்கால் =  டை்டயான கா ள்ள .]

 கடை்டக்கால்3 katal-k-kச ெப.(n.)

    ைரையத் தாங்க உத்தரத் ன்ேமல் ைவக் ம் கால் (இ.வ.);; short upright prop over the beam in a roof.

கடை்டக் காைல உத்தரத் ல் நி த்  (உவ.);.

     [கடை்ட3 + கால்.]

கட்ைடக்கா

கடை்டக்கா  katal-k-kal. ெப.(n.)

   1.  ய கா ள்ளவன்-ள்- ,

 short legged man, woman or animal.

   2. கர ; bear.

   3.பன் ,

 pig.

     [ டை்ட → கடை்ட4 + கா .]

கட்ைடக் சச்ான்

 
 கடை்டக் சச்ான் kattai-k-kiccan, ெப.(n.)

கட்டக் சச்ான் பாரக்்க; see katta-k-kïccan.

     [கடை்ட +  சச்ான்.]

கட்ைடக் த்

 
 கடை்டக் த்  kata.k-kutu-vidப, ெப.(n.)

   உத்தரம்,  ட்டம் ஆ ய கடை்டகள் அைமத்  ேமற்றளம் ேபாட்ட ; house terraced with timber rafters.

     [கடை்ட +  த்  +  .]

கட்ைடக் ரல்

கடை்டக் ரல் kata.k-kural ெப.(n.)

   1. த த்த ரல்,

 harsh, grating voice.

   2. கம் ய ரல் (யாழ்ப்.);; weak, low voice.

   3.மந்தக் ரல்; short and dull voice due to some disorder of the larynx (சா.அக.);.

     [ டை்ட → கடை்ட +  ரல்.  டை்ட2  ைறந்த , கம் ய , மந்தமான .]
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கட்ைடக் ல்

 
 கடை்டக் ல் kalai-k-kurug ெப.(n.)

   ஒ  வைகச ் ய பறைவ; a kind of small bird.

ம. கட்டக் ரி ல்

     [கடை்ட +  ல்.   → இல். 'இல்'  ைம ைமப்ெபா ள் ன்ெனாட் ,   பறைவ னப் 
ெபா ப்ெபயர.்]

கட்ைடக் த்

 
 கடை்டக் த்  kata.k-kuruttu, ெப.(n.)

   வாைழ ன் ஈற் ைல (யாழ்ப்.);; last tender leaf of a plantain which envelopes the sheath or blossom and shoots out 
a little before it.

ம. கட்டக் ந்

     [ டை்ட → கடை்ட +  த் .]

கட்ைடக்ெக த்

கடை்டக்ெக த்  kala.k-kelutt ெப.(n.)

   ஆற் ல் வாழ்வ ம், 18  ரலம் வைர வளரவ் மா ய ெவள்ைளக் ெகளிற் ன் வைக; a river fish, 
silvery, attaining 18 inches in length.

     [ டை்ட → கடை்ட + ெக த் . ெகளி  → ெகளிற்  → ெக த் .]

கட்ைடக்ைக

 
 கடை்டக்ைக kata.k.a. ெப. (n.)

    ன்வைல ன் ைன; the rear edge of a kind of fishing net.

ம. கட்டக்ைக

     [ டை்ட → கடை்ட + ைக.]

கட்ைடக்ெகாக்கா
ன்

 
 கடை்டக்ெகாக்கான் kata.k-kokkao, ெப.(n.)

   ஏ  கற்கைள ஒவ்ெவான்றாக ேமேல எ ந் , ைகயால் த்  ைளயா ம் மகளிர ் ைளயாட்  
வைக (யாழ்ப்.);; a kind of indoor game of women in which one takes seven pebbles in a hand and tosses these singly and 
in combination marking score for each successful tossing.

ம வ. ஏழாங்கல், ெகாக்கான், கடை்டைவக்ைக.

     [ டை்ட → கடை்ட + ெகாக்கான்.]

ஏ  கற்கைள ைவத்  ைளயா வ  ேசரநாட்  வழக் . ஐந்  கற்கைள ைவத்  ைளயா வ ம் 
உண் . இதைன ஐந்தாங்கல் (அஞ்சாங்கல்); என்பர.்

கட்ைடக்ெகாம்பன்

 
 கடை்டக்ெகாம்பன் katal-k-komban, ெப.(n.)

   தைல ல் ெகாம் ள்ள ஒ வைக ன்; a hammel headed shark.

ம. கட்டக்ெகாம்பன்

     [கடை்ட + ெகாம்பன்.]
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கட்ைடகட் -தல்

கடை்டகட் -தல் kata.katu,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெகாண்  மாட் க் த் த  கட் தல்; to suspend a piece of wood from the neck of an unruly cow so that the block 
may act as a drag and thus prevent the animal from straying away.

   2. மணம் ரி த்  இைணத்  ைவத்தல் (இ.வ.);; lit, to bind or yoke, fig., to unite a person in marriage that he may 
there after be obliged to lead a steady life.

     [கடை்ட + கட் -. கடை்டகட் தல் தன் ப்பம் ேபால் அைலயாம க்கத் தைடேபா தல்.]

கட்ைடசச்க

 
 கடை்டசச்க  kata.c-cagapu, ெப.(n.)

கடை்ட வண்  பாரக்்க;see katta-vandi.

     [கடை்ட + சக .]

கட்ைடசச்ம்பா

கடை்டசச்ம்பா kata.c-camb. ெப.(n.)

கடை்டயன்2 பாரக்்க;see kattayan.

     [கடை்ட + சம்பா.]

கட்ைடசச்ாரரீம்

 
 கடை்டசச்ாரீரம் katta-c-cariam, ெப.(n.)

கடை்டக் ரல் பாரக்்க;see kattal-k-kural

 Skt. sårira → த.சாரீசம்.

     [கடை்ட + சாரீரம்.]

கட்ைடச்

 
 கடை்டச்  kattacci ெப.(n.)

    ள்ளமான ெபண் (யாழ்ப்..);; short woman.

ம. கட்டச்

     [ டை்ட → கடை்ட → கடை்டச் .]

கட்ைடச் வர்

கடை்டச் வர ்kata.c-cuvar. ெப.(n.)

   1.   வர;் low wall.

   2. ைகப் ச ் வர;் balustrade; parapet wall.

     [ டை்ட → கடை்ட +  வர.்]

கட்ைடச் றா

 
 கடை்டச் றா kalai.c-cபra, ெப.(n.)

கட் றா பாரக்்க;see kaf-cură.

     [கடை்ட +  றா.]

கட்ைடசெ்சம்பா
ைள

 
 கடை்டசெ்சம்பாைள kata.c-cembala, ெப.(n.)

   ெப ெநல்வைக (தஞ்ைச);; a kind of coarse paddy.

     [கடை்ட ெசம்பாைள. ெசம்பாைள வப்  = நிற அரி ையத் த ம் ெநல்வைக.]
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கட்ைடசெ்சம்

 
 கடை்டசெ்சம்  kata.c-cembய், ெப.(n.)

   தரமற்ற ெசம் ; inferior or impure copper.

     [கடை்ட + ெசம் .]

கட்ைடத்த

 
 கடை்டத்த  kattal-t-tag. ெப.(n.)

   ெசங்கல் வ வைமக்கப் பயன்ப ம் சட்டம்; a wooden mould for making bricks.

ம வ. கட்டைள

ம. கட்டத்த

     [கடை்ட + சத .]

கட்ைடத் க்

 
 கடை்டத் க்  kattal-t-takkய, ெப.(n.)

    வர ்எ ப் ம்ெபா  பயன்ப த் ம் ல் ண் ; plumb-line.

ம வ,  க் க் ண்

ம. கட்டத் க்

     [கடை்ட +  க்  + கடை்ட = மரக்கடை்ட.]

கட்ைடத் ண்

 
 கடை்டத் ண் katai-t-ton, ெப.(n.)

   தாழ்வாரத்ைதத் தாழ்வாரத்ைத தாங் ம் ய ண்; wooden pillar of veranda.

     [ டை்ட → கடை்ட +  ண்.]

கட்ைடத்ெதாட்

கடை்டதெ்தாட்  katal-t-tot; ெப.(n.)

    ற  ற் ம் டங் ; firewood depot.

     [கடை்ட +  ெதாட் . கடை்ட 2   ற .  ெதாட் 2  நாற் ற ம் அைடப் ள்ள  இைடநிலப் ப . ஒ.ேநா. 
ெதாட்  ஆட் தெ்தாட் .]

கட்ைடதட்டல்

கடை்டதட்டல் kattai-tala. ெப. (n.)

    ரியன் பாம்   க த்தல் (ெநல்ைல);; bite of viper snake.

     [கடை்ட + தட்டல். கடை்ட2  கட் ரியன். தட்டல்2  தாக் தல்,  ட் தல் க த்தல்.]

கட்ைடப்பஞ்சாயத்

 
 கடை்டப்பஞ்சாயத்  kalappalayatய, ெப.(n.)

    ற் ார,் ேப ரக்ளில் அ த , வன் ைறகளில் வல்லவரக்ள் மரத்த ல் அல்ல  ெபா டத் ல் 
ச ்சமன் ெசய்  ர் க்காமல் யாேர ம் ஒ வரக்்ேக சாரப்ாக ைறயல்லா  ரப்்  

வழங் தல்; kangaroo court held by local toughs often with political backing.

 U. panjayattu → த. பஞ்சாயத்

     [கடை்ட + பஞ்சாயத் . கடை்ட =  மரக்கடை்ட.]

கட்ைடப்பட

 
 கடை்டப்பட  kattai-p-papagu, ெப.(n.)

    ய பட  (இராம னவ.);; small boat.

     [ டை்ட → கடை்ட + பட .]
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கட்ைடப்ப ர்

 
 கடை்டப்ப ர ்kalappayi. ெப.(n.)

    ரந்்த ப ர;் full grown plant (சா.அக.);.

     [ டை்ட → கடை்ட + ப ர.்]

கட்ைடப்ப ர்ெவற்
ைல

 
 கடை்டப்ப ரெ்வற் ைல kalappayi-werrial ெப.(n.)

ரந்்த கா னின்  ள்ளிய ெவற் ைல

 betal plucked from afull-grown betalvine.

     [கடை்ட + ப ர ்+ ெவற் ைல, கடை்ட =  ர் .]

கட்ைடப்ப த்

 
 கடை்டப்ப த்  kattaip-parut, ெப.(n.)

ன்ப வத் தாளில் வளரந்்த ப த் செ்ச ,

 cotton grown on the previous season's stubble.

     [கடை்ட + ப த் .]

கட்ைடப்ெபா

 
 கடை்டப்ெபா  katta-p-poli ெப.(n.)

    ற்றாத ட்ட ெநல்; paddy before the chaff is blown away.

     [கடை்ட ெபா .]

கட்ைடப்ெபான்

 
 கடை்டப்ெபான் katap-poo ெப.(n.)

   தரம் ைறந்த ெபான்; inferior gold.

ம வ. கடை்டத ்தங்கம்

     [கடை்ட + ெபான். கடை்ட =  ைறந்த, தரமற்ற.]

கட்ைடப -த்தல்

கடை்டப -த்தல் kattai_pari,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ேவர கைள நிலத் னின்  ேதாண் க் கைளதல்; to remove roots, 'கா ெசட் க் கடை்டப த் ' (S.I.I. V- 
i,470);.

     [கடை்ட + ப -.]

கட்ைட ரட் -தல்

கடை்ட ரட் -தல் kattaipurattu-5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.கடை்டப -த்தல்;see katta-pa-ri

க ம் க் ெகால்ைலையக் கடை்ட ரட் னால்தான் நட  நட ம்(உ.வ.);.

   2.  ன் வைல ள்ள தப் க்கடை்டகள் உல மா  ப் ப் ேபா தல்; to turn the floats of the fishing net 
to get it dried fully.

     [கடை்ட +  ரட் .  ரட்  =  ழ்ேமலாகத் ப் தல், ேவ டன் கைளதல்.]
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கட்ைடேபா

கடை்டேபா 1 kattai-podu-,    20 ெச. ன்றா . (v.i.)

 Up Glååt smui Gum Glgä);

 to thwart, obstruct.

ேதைரக் கடை்ட ேபாட்  நி த் .

   2. தைட ெசய்தல்; to hinder, prevent.

     [கடை்ட + ேபா -. கடை்ட = மரக்கடை்ட.]

 கடை்டேபா 2 kattai-popu-, 20 ெச. . .(v.i.)

   1.மயக்கமைடதல்; to faint or swoon from  any cause.

   2. சாதல்; to die.

நலமாக இ ந்தவர ்கடை்டையப் ேபாட்  ட்டார ்(உ.வ.);.

     [கடை்ட + ேபா . கடை்ட = மரக்கடை்ட ேபான்ற

 கடை்டேபா 3 katta-ipopu-,20 ெச. ன்றா . (v.i.)

    ண் க்கடை்ட ( ); யால் இ த் த் தைரையக் ெகட் ப்ப த் தல்; to tamp loose earth to consolidate 
the subgrade for road.

ய ட் த்தைரக் க் கடை்ட ேபா றாரக்ள் (உ.வ.);.

     [கடை்ட + ேபா -.]

கட்ைடமட்டம்

 
 கடை்டமட்டம் kattil-mattam, ெப.(n.)

   ேமற் ைர அைம ம் வரின் ேமல்மட்டம்; the upper part of a wall on which the roof rests.

     [கடை்ட + மட்டம் கடை்ட =  வர.்]

கட்ைடமண்

 
 கடை்டமண் kattai-man, ெப.(n.)

     மண் வர;் smal mud-wall.

     'நீ கடை்ட மண்ணாய்ப் ேபாவாய் (ெநல்ைல.);'

     [கடை்ட + மண். மண் = மண்ணாலா  வர.்.]

கட்ைடமண் ட் ச்
வர்

 
 கடை்டமண் ட் ச் வர ்kattai-man-kutti-tcuvar, ெப.(n.)

   ேமற் ைர ன் ச ்ப தைடந்  நிைற றாமல் நிற் ஞ் வர;் roofess ruined sma mud-wall.

     [கடை்ட + மண் +  ட் ச் வர.் கடை்டமண் கடை்டச் வர,்  வர.்  ட் ச் வர ்இ ந்த வ 
பாழ்மைன.]

கட்ைடமா

 
 கடை்டமா  kattai-madu, ெப.(n.)

   ெகாம்  ம த்த காைள; hornless bull.

ம வ, ெமாடை்ட மா

     [ டை்ட → கடை்ட + மா , கடை்ட ேதய்ந்த ைறந்த.]
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கட்ைட

 
 கடை்ட  katal-mup ெப.(n.)

    ைர ன் அ ப்பாகத் ல் பரப்  ேவய்வதற்காகக் கம்பந்தட் ன் அல்ல  ற்கட் ன் னிப்ப  
ெவட்டப்பட்ட  கட் ; top chopped plants of kambu or maiz sprsad as plants for bottom  layer of roof.

     [கடை்ட +  .]

கட்ைட க்

 
 கடை்ட க்  katti-murukki ெப.(n.)

க :  ரிக்கப் பயன்ப ம் ைள ட்ட கடை்ட,

 hole drilled wooden planks with holes used in twis ing ropes.

ம. கட்ட க்

     [கடை்ட +  க் .]

கட்ைடயஞ் லா

 
 கடை்டயஞ் லா kalaiyaria, ெப.(n.)

    லா வைகையச ்ேசரந்்த ன் (இராம.  னவ);; a kind sila fish.

     [கடை்ட + அம் +  லா.]

கட்ைடய

கடை்டய 1 kattai-adi,    4 ெச. ன்றா (v.i.)

   1.  ைள அ த்தல்; to drive a wooden pe into the ground to hold an animal.

   2. பலாக்காய் ப ப்ப தற்காக ேவப்ப ைளைய ஆப்பாக அ த்த

 to drive a wooden wedge into a plucked jack-fruit to ripen it.

   3. கால் யால் ெகட் ப் ப த்தப்பட்ட உப்பளத் தளத்ைதக் கனமான மரக்கடை்ட ெகாண்  அ த்  
இ ம்ப ச ்ெசய்தல்; to ram, beat the loose floor of salt pan to solidify.

     [கடை்ட + அ -.]

 கடை்டய 2 kattai-y-adi,    4 ெச. . .(v.i.)

   கா ற் கடை்ட இட தல்; to hurt one's foot against a stump.

     [கடை்ட + அ -.]

கட்ைடயரி

 
 கடை்டயரி katai-y-adi ெப.(n.)

    ங் லரி ; bam. boo seed.

ம. கட்டயரி

     [கடை்ட + அரி. கடை்ட = த ப் . அரி, அரி .]
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கட்ைடய ழ்

கடை்டய ழ்1 kattai-y-avil ெச ன்றா . (v.i.)

ெபாய்,  றத ்ெதாடங் தல்,

 to begin to spin a yarn;

 to commence uttering false stories.

     [கட்  → கடை்ட + அ ழ்- கட்  =  டை்ட.]

 கடை்டய ழ்2 kattai-y-avil,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ேசாற்  டை்டைய அ ழ்த்தல்; to open the food packet.

   2. க சக்செ்சய் ைன ெவளிப்ப த்தல்; to expose secret matters.

   3. கட் ப்பாடை்டத் தளர தல்; to loose as of control.

வன் ைற கட்ட ழ்த்  டப்பட்ட  (உ.வ);.

     [கடை்ட + அ ழ்-.]

கட்ைடயன்

கடை்டயன்1 kaffayao, ெப.(n.)

    ள்ளன்; short per son.

கடை்டயன் வந்தானா?(உ.வ);.

   ம. கட்டயன்; ற. கட்டயா.

     [ டை்ட → கடை்ட + அன்.]

 கடை்டயன்2 kalayao, ெப.(n.)

   சம்பா ெநல்வைக; a kind of samba paddy.

     "மட் ப் படாத ைவக் ைளயான் கடை்டயன்"(ெநல் .180);.

ம. கட்டயன்

ம வ. கடை்டசச்ம்பா

     [ டை்ட → கடை்ட → கடை்டயன்.]

கட்ைடயா

 
 கடை்டயா  kattai-y-adu, ெப.(n.)

   பள்ைளயா ; a species of dwarf goat.

     [ டை்ட → கடை்ட + ஆ .]

கட்ைட ல -த்தல்

கடை்ட ல -த்தல் kattai-y-il-adi,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   தண்டைனயாக இ ைகக க் ம் தைலக் ம் தனித்தனி ைள ள்ள கடை்ட ல் ஒ வைன 
மாட் தல் (இ.வ.);; to be put in stocks.

     [கடை்ட ல் + அ .]

கட்ைட ேல ட-
த்தல்

கடை்ட ேல ட-த்தல் kattayile-ida_3 ெச. . . (v.i.)

   இறத்தல்; to suffer death.

கடை்ட ேல டக் மட் ம் கவைலதாேன (சா.அக.);

     [கடை்ட ல் +  ட-. கடை்ட = பாைட.]
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கட்ைட ைல

 
 கடை்ட ைல kattai-y-ilai, ெப.(n.)

ஏடாக ந க் ய

   அ  வாைழ ைல (இ.வ.);; portion of the plantain leaf cut across near the stem, for use as a plate.

     [ டை்ட → கடை்ட + இைல.]

கட்ைட ைழப் ளி

 
 கடை்ட ைழப் ளி kataly-lappu ெப.(n.)

   மரத்ைத இைழப்பதற் ரியத் தச் க்க களில் ய ; small smoothing plane.

     [கடை்ட + இைழப்  + உளி.]

கட்ைடவண்

கடை்டவண்  katal-waag ெப.(n.)

   1.  ைம ஏற் ம் மாட் வண் ; a bullock-cart.

   2. ல் இல்லாத வண் ; springless country cart.

ம வ. கடை்டசச்க

   ம. கட்டவண் ;பட. கடெ்ட பண் .

     [கடை்ட + வண் . கடை்ட = மரக்கடை்ட.]

கட்ைடவைல

கடை்டவைல kattai-valai, ெப.(n.)

    தப் க் கடை்டகள் ைணத் க் கட்டப்பட்டட ன்  வைல (தஞ்ைச னவ.);; a fishing net with the 
floating wooden blocks tied in proper places.

     [கடை்ட + வைல. கடை்ட =  தப் க்கடை்ட.]

 கடை்டவைல2 kattal-valai. ெப.(n.)

    வைல (தஞ்ைச னவ..);; small fishing net.

     [கடை்ட ( டை்ட,  ய); + வைல.]

கட்ைடவாக்

 
 கடை்டவாக்  kattai-vakku, ெப.(n.)

ஒன்பான் மணிகளின் மங்கெலாளி,

 dimness in gems.

     [கடை்ட + வாக் . வா  → வாக்  = பக்கம்.  டை்ட → கடை்ட =  ைற , மங்கல். கடை்டவாக்  = 
பளபளப்  ம ங் ய பக்கம்.]

கட்ைட ரல்

கடை்ட ரல் kattai.viral, ெப.(n.)

   1.ைகப்ெப ரல்; thumb.

   2. கால்ெப ரல்,

 great toe.

ம வ. ெப ரல்

     [கடை்ட +  ரல்.  ரி →  ரல்.]

கட்ைட -தல்

கடை்ட -தல் katta-vilu,    2 ெச. . .(v.i.)

   வ ெபறாத க ச் ைதந்  தல்; to suffer abortion of unformed foetus.

     [கடை்ட +   -. கடை்ட = உ ரற்ற உடல்.]
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கட்ைட ளக் மா

 
 கடை்ட ளக் மா  kattai-viakkumaru, ெப.(n.)

   ேதய்ந்  ேபான ைடப்பம்; short or worn out broom.

     [ டை்ட → கடை்ட +  ளக் மா .]

கட்ைடெவள்ளி

 
 கடை்டெவள்ளி kattai-.velli ெப.(n.)

   மட்டெவள்ளி; inferior or impure silver.

     [கடை்ட + ெவள்ளி. கடை்ட =  ய , தாழ்ந்த  தரக் ைறவான .]

கட்ைடெவள்ைள

 
 கடை்டெவள்ைள kattai-vellai ெப.(n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy.

     [கடை்ட + ெவள்ைள. கடை்ட = த ப் .]

கட்ைடைவக்ைக

கடை்டைவக்ைக kattai-vakka ெப.(n.)

   1.ெகாக்கான் ைளயாட்  (யாழ்ப்.);; collecting the pebbles in a game of jackstones, a kindergarten game with 
cubes(J);.

   2. ஈற்ெற த் ச ்ெசய் ள் பா த ல் ெவல் ைக; winning in the game of composing poems with particular last 
letters.

     [கடை்ட + ைவக்ைக. கடை்டைவத்தல் =  றன்காட் தல் ெபா ளில் ரிந்த .]

கட்ைடைவத்தல்

 
 கடை்டைவத்தல் kattai-vattal, ெதா.ெப(vbl.n.)

    வரின் ச்  ைளயாட் ; a kind of children's game.

ம வ.  ள்ளான் ைவத்தல்,  ச்  ச் த்தம்பலம்.

     [கடை்ட + ைவத்தல். = மண ள்  ச்  அல்ல  மரச ் ம்  ஒளிய ைவத்  இ ைக ரல் எ ெர ர ்
ைனத் க் ச்  அகப்ப மா எனக் ப் ட்ட இடத்ைத உடக் ந்த ைகயால் க் 
ண் ப்பாரத்்தல்.]

கட்ேடாைச

 
 கட்ேடாைச kattosai. ெப.(n.)

   ேபெரா ; loud report tremendous noise.

     [க  → கட்  + ஒைச, கட்  = ெச  .]

கட்ேடா

 
 கட்ேடா  kattøgu,  .அ. (adv.)

    வ ம்; utterly, absolutely, used with words implying negative sense.

ம வ,  ண்ேடா

     [கட்  + ஓ . கட்  =  வ ம்.]
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கட்ேடார்

 
 கட்ேடார ்kattor. ெப.(n.)

   கள்ளர ்( ங்.);; thieves, rob. bers.

     [கள் → க  → கட்ேடார.் ஒ.ேநா. தள் → த  → தட்ேடார ்(த த்ேதார.் அைணகட் ேயார)்; எனத் ரிந் 
தாற்ேபான்  கள் → க  → கட்ேடார ்எனத் ரிந்ததாகல் ேவண் ம். களவா தல் ெபா ளில் வழங் ய 
க  ைனசெ்சால் பண்ேட வழக்கற்ற .]

கட்படாம்

கட்படாம் kat-padam, ெப.(n.)

   யாைன ன் கத் தணி ம் அழ ணி; ornamental fillet or frontle for blindfolding an elephant.

     "கடா அக் களிற் ன்ேமல் கட்படாம்" ( றள்: 1087);.

     [கண் + படாம். படாம் =  ணி.]

கட்பலம்

கட்பலம் kapalam, ெப.(n.)

   1. ேதக்  (மைல.);

 teak.

   2. தான்  (மைல);; belleric myrobalan.

     [கள் + பலம். கள் =  ரட் . வ ைம.]

கட்பலா

 
 கட்பலா katpală, ெப.(n.)

   காட் ப் பலா; jungle jack (சா.அக.);.

     [காட் ப்பலா →  கட்பலா.]

கட்பவர்

கட்பவர ்kapavar. ெப.(n.)

   கைளபவர;் cutter, remover.

     "வரிவரால் றழ்வயற் வைள கட்பவர"் ( வக,1249);.

     [கள் + ப் + அவர ்- கட்பவர.் ெவட் ேவார,் கைளப ப்பவர ் ேவார.் 'ப்' எ ரக்ால இைடநிைல.]

கட்பனி

 
 கட்பனி kapaa. ெப.(n.)

   கண்ணீரத்் ளி; teardrop.

     [கண் + பனி.]

கட்

கட்  katpu. ெப.(n.)

   1. கைளப க்ைக,

 weeding.

     "க ம் ன் எந் ரம் கட் ேனாைத" (ம ைரக் 258);.

   2.  ட் ; theft.

ெத. க

     [கள் +   – கட் .  : ெசால்லாக்க ஈ  கள். நீக்  ெவட்  கட்  நீக் தல், ப த்தல்.]
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கட் லம்

கட் லம் kat-pulam, ெப.(n.)

   1.பாரை்வ; sight, vision.

     "கட ட ்ேகாலங் கட் லம் க்க ன்" ( லப்.30:2);.

   2. கண் என் ம் ெபா ; sense of sight

     [கண் +  லம்.]

கட் லன்

கட் லன் kat-pulam, ெப.(n.)

   கண்; eye.

     "கட் லன் க வா யரந்்  ன்ேன வ ங்காண்" (ைநடத. அன்னத்ைதத் .38);.

     [கண் +  லன்.  லம் →  லன்.]

கட்ேபான்

கட்ேபான் katpoo, ெப.(n.)

    ட் த் ெதா ல் ெசய்பவன்; thief.

     "கட்ேபா ளெரனிற் க ப்ப ( லம் 5:115);.

     [கள் +  -கட்  + (ஆன்); ஒன்.]

கட-த்தல்

கட-த்தல் kada,    3 ெச. . .(v.i)

   1. கடந்  ேபாதல்.

 to pass through;

 to traverse, cross, as a river, a country.

     "கடக்க ங் கானத் " (நால . 398);.

   2. தா தல் ( வா);; to jump over, step over.

   3. ேமற்ப தல்; to exceed, excel, surpass, transcend,

     "க ம்ைப ம் கடந்த ெசால்லாள்" (கம்பரா.  ட் ந்தா நாட ட.்36);.

   4.  தல்; to transgress, disobey, contravene, violate, as a rule, a command, a custom,

     "கவராக் ேகள் ேயார ்கடவா ரா.க ன்" (மணிேம.1:10);.

   5. அளத்தல்; to measure.

     "இ நிலங் கடந்த ம  மார் ன் ந்நீர ்வண்ணன் றங்கைட" (ெப ம்பாண்.29);.

   6. நீங் தல்; to keep clear of, get away from, escape from, as the world, the sea of births.

     "ேநசத்தால் றப் றப்ைபக் கடந்தார ்தம்ைம, ஆண்டாேன" ( வா.5:24);.

   7. ேநேர ெபா தல்; to openly resist.

     " லம் ற் லம் ைச ஒவா  ஒன்னாரக்் கடந்தட்டான் ேக ங் ன்  (பரிபா.15:45);.

   8. ெவல் தல்; to win, overcome, conquer, vanquish.

கடக்கல்

கடக்கல் kadakkal, ெதா.ெப.(vbl.n.)

   கடந்  ேபாதல்; to pass through.

     "கண்டவர ்கடக்க லாற்றா"( வக. 1047);.

     [கட → கடக்க + அல். அல்-ெதா. ெப. ஈ .]
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கடக்ைக

கடக்ைக1 kadakka. ெப.(n.)

   இைசக்க  வைக; a kind of musical instrument.

     "இடக்ைக கடக்ைக மணிக்காளம்" (ேசக் ழார ் . 73);.

     [ டம் → கடம் + ைக.]

 கடக்ைக2 kadakkai. ெப.(n.)

   ஒன் பட்ட ேசரக்்ைக நிலம்; adjacent pieces of land.

     'இந்நிலம் ஒ மா வைரயம், இதேனாேடய் ைல ெகாண் ைடய ப ைனந்  ம் ஆக 
இவ் ரண்  கடக்ைக நிலத்தா ம்' (கல்ெவட் );.

     [கட → கடக்ைக. கட2 தல், அ கமாதல், ஒ ங்ேக இ த்தல்.]

கடக்ேகாட்

கடக்ேகாட்  kadakkot; ெப.(n.)

   1.  ம்ைப; bitter lucas.

   2.க ழ் ம்ைப; stooping plantசா.அக.).

     [கைடக்ேகா  → கடக்ேகா  → கடக்ேகாட் .]

கடகக்

 
 கடகக்  kadagakkudi ெப.(n.)

    வா ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஊர;் a village in Tiruvarur district.

     [கடகம் +   - கடகக் , கடகம் பாரக்்க: See Kadagam.]

கடகட-த்தல்

கடகட-த்தல் kada-kada-,    3 ெச. . .(v.i.)

   1. ெந ழ் வைடதல்,

 to become loose, as teeth.

பல்ெலல்லாங் கடகடத் ப் ேபா ற்  (உ.வ.);.

   2. ஆட்டங்ெகா த்தல்; to attle, as apinin a Jewel.

ெகா த் காணி கடகடத் க் ற  (உ.வ);.

பட. கடகட

     [கட + கட.]

கடகக்ைக

 கடகக்ைக kadaga-k-kai, ெப.(n.)

    ற்பங்களின் ைக அைமப்  ைறகளில் ஒன் ; a hand and finges position in sculpture works.

     [கடகம் + ைக. கடகம் = நண் .]

கடகக்ைக என்ப ெப ரல் னி ஞ் ட்  ரல் னி ம் ெபா ந்த வைளந்  நக னிையப் 
ெபா த்  நிற்ப மற்ைறய ன்  ரல்க ம் நி ரந்்  நிற் ம். ைககளில் க  (பாசம்);, அங் சம், 
தண்டம், அம் ேபான்ற க கள் க்க

ஏற்ற நிைல.  றத்ேதாற்றம் நண் ன் வ ல் உள்ளதால் கடகக்ைக என்றா ற் .

கடகடப்

 
 கடகடப்  kada-kadappu, ெப.(n.)

   ஒ ேயா  அைசைக; clatter, rattling, rumbling, clicking.

     [கட + கடப் .]
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கடகடப்ைப

 
 கடகடப்ைப kadakadappai, ெப.(n.)

   வ ற் ைரசச்ல்; rumbling noise in the stomach. (சா.அக.);.

     [கடகட → கடகடப்ைப.]

கடகடெவனல்

கடகடெவனல் kapakada-v-epal. ெப.(n.)

   1. ஒ க் ப்  ( வா.);; clattering, rattling, rumbling, clicking.

   2. ைர க் ப் ; sounding rapidly, expr. signifying rapidity.

கடகடெவன்  பாடம் ஒப் த்தான்(உ.வ.);.

க. கடக

     [கடகட + எனல். கடகட - ஈர க்  ஒ க் ப் .]

கடகண்

கடகண்  kada-Kanau, ெப.(n.)

   ஒ  பைழய நாடக ல் (ெதால்.ெபா ள்.492 உைர);; an ancient treatise on dancing.

     [கட + கண் .]

கடகத்தண்

கடகத்தண்  kadaka-t-tardu, ெப.(n.)

   பல்லக்  ( ைக); ( லப்.14:126, உைர);; palanquin.

     [கடகம் + தண் . கடகம் ஒைல, ஒைலப்ெபட் . ஒைலப்ெபட்  வ லைமந்த டாப் க் 
ெகாண்ட ம் க் தற்கான தண்ேடா  இைணந்த மான பல்லக் .]

கடகத் ார்

 
 கடகத் ார ்kapagat ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ல் உள்ள ஊர;் a village in Dharmapuri district.

     [கடகம் + அத்  + ஊர ்– கடகத் ர ்கடகம், தன்னாட்  ெபற்ற தனி ர.்]

மராட் யத் ல் ற்காலத் ல் தானிய கடகம்,மண்ணிக் கடகம்ேபான்ற ஊரக்ள் இ ந்தன. இங் ப் பல 
ேபாரக்ள் நடந் ள்ளன. மண்ணிக்கடகம் இன்  'மான்ெகட ்என்  ரிந் ள்ள .

கடகநல் ர்

 
 கடகநல் ர ்kadaga-nallor ெப.(n.)

    வள் ர ்மாவட்டத் ள்ள ஊர;் a village in Thiruvallur district.

     [கடகம் + நல் ர ்– கடகநல் ர.் கடகம் தன்னாட்  ெபற்ற தனி ர.்]

கடகநாதன்

கடகநாதன் kaaga-nadar, ெப(n.)

   பைடத்தைலவன்; chief of army.

     "கடக நாத டனணிந்  ந்தனன்  (பாரத இரண்டாம்.6);.

     [கடகம் + நாதன். கடகம், பைட.]

கடக ைணக்ைக,

கடக ைணக்ைக, kagaga-vinaikkai ெப.(n.)

   இரண்  ைக ம் கடகமாய் மணிக்கட் க்  ஏற இையந்  நிற் ம் இைணக்ைக ( லப்.3:18 உைர);; a 
gesture in dancing in which the wrists of both the hands in kadagam gusture are brought close to gether.

     [கடகம் + இைண + ைக.]
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கடகன்

கடகன் kadagan, ெப.(n.)

   1. ெசயைலக் ட்  ைவப்பவன்;   ேதரந்்தவன் ( வ்.  ப்பா.அவ. ப. 18);; agent, commissioner, middleman,

   2. வல்லவன்; a well-versed, proficient person.

அவன் எல்லாச ்ெசயல்களி ம் கடகன்.

   3. மண ப்ேபான்; match maker, negotiator of matrimonial alliances.

     [கடத்தல் = ச ஞ் தல், ேதரத்ல், ெவல் தல், கட →கடகன், கடந்தவன், ேதரந்்தவன். த. கடகம் → Skt, 
ghataka. (வ.ெமா.வ.103.]

கடகால்

 
 கடகால் kadaka ெப.(n.)

   நீரிைறக் ம் வாளி;   நீசச்ல் (இராம.);; bucket, cylindrical bucket.

     [கைடயால் → கடகால்.]

கட

கட  kagagi ெப.(n.)

   மைன; house.

     [கடகம்2 → கட .]

கட கம்

 
 கட கம் kadagigam, ெப.(n.)

ெப ந் ம்ைப,

 a big variety toombay. (சா. அக.);.

     [கட  → கட கம்.]

கட

கட  kapgய, ெப.(n.)

   1. ேகடகம் ( வக.2218, உைர);; shield.

   2. காப்ப – வன் – வள் -  ; protector.

     "அவைனக் கடகாகக் ெகாண் "( வசன.245);.

     [கடகம் → கட . கடகம் = வைள , வட்டம்.]

கடங்கேனரி

 
 கடங்கேனரி kadarganeri ெப.(n.)

    ெநல்ேவ  மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Thirunelveli district.

     [கடங்கன் + ஏரி – கடங்கேனரி. கடங்கன் என்பவன் ெபயரிலைமந்த ற் ார.்]

கடசம்

கடசம் kagašam, ெப.(n.)

   கங்கணம்; bracelet, wrist let.

     [கடகம்2 → கடச்ம்.]

கட யம்

 
 கட யம் kaplasiyam, ெப.(n.)

    ய ைலத்தட் ; pan of a small balance.

     [கடகம் → கட யம். கடகம் = அள .]
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கடத்தல்

கடத்தல்1 kadattal ெதா.ெப.(vbl.n.)

   1. ெபா ள்கைள ஓரிடத் னின்  மற்ேறாரிடத் ற் க் ெகாண்  ெசல்லல்; ferrying, carrying across.

   2.  ட் த் தனமாகப் ெபா ள்கைளக் ெகாண்  ெசல்லல்; smuggling.

   3. ஆைளக் கடத் தல்; kid-napping.

   4. தாண் தல்; passing.

     "அண்ட ங் கடந்தான்" (கந்த .நகர.87);.

   5. நடத்தல்; walk.

   6. ெவல் தல்; winning.

     "வட க் கடக் ம்" ( க்ேகா. 305);.

ம. கடத்தல்

     [கட → கடத்தல்.]

 கடத்தல்2 kadattal, ெப.(n.)

   ஒேராைசயான தன்ைம நீங் ப் பலேவாைசயாக வ ம் இைசக் ற்றம் ( வாலவா.57:26);; defect in 
singing, flaw of changing from  one note to many.

     [கட → கடத்தல்.]

கடத்தல்காரன்

கடத்தல்காரன் kagattal-kăran, ெப.(n.)

   1.  ட் த்தனமாகப் ெபா ள்கைளக் ெகாண்  ெசல்பவன்,

 smuggler,

   2. ஆைளக் கடத் பவன்; kidnapper.

   3. ைம க் பவன்; porter.

     [கடத்தல் + காரன்.]

கடத்

கடத் 1 kadatti ெப.(n.)

    ன்சாரம், ெவப்பம் ேபான்றன. ஒ  ைன ந்  ம ைனக் செ்சல்லப் பயன்ப ம் 
ஊடகம்; conductor, that which transmits electricity to heat etc. from one end to the another end by contact.

ெசம்  ஓர ்எளி ல் கடத்  (உவ.);.

     [கட → கடத்  → கடத் .]

 கடத் 2 kapat, ெப.(n.)

   கடைம,  ள்ளி ல்லாத மான் வைக; a spotless deer.

     [கடம் → கடத் . கடம் = கா , கடத்  = காட் ல் வாழ்வ . பாைலக்கா களில் வாழ்வ .]

கடத் ட்டம்

 
 கடத் ட்டம் kadatti-muttam, ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village belongs to Dharmapuri district.

     [கடம் + அத்  +  ட்டம் – கடத் ட்டம் → க.கடத்  ட் .]

கடம் = பாைலநிலம், வறண்ட ,  ன்ெசய்நிலம்.  ட்டம் = ஈ கட் த்தரப்பட்ட உ நிலம், அந்நிலம் 
சாரந்்த ஊர.்
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கடத்

கடத் 1 kapattu-,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ெச த் தல்; to cause to go, to drive.

   2. கடப் த்தல்,

 to transport, carry across.

     "அ யார ்பவக்கடைலக் கடத் மணிைய" ( ப்ேபா, சந்த ள்ைளக் காப் .6.);

   3. காலம் ேபாக் தல்; to pass, as time.

இளைம ல் கல்லாமல் நாைளக் கடத்  ட்டான் (உ.வ.);.

   4.  ழப் தல்; to do carelessly, as work;

 to dawdle.

அவன் ேவைலையக் கடத் றான்(உவ);.

   5. வா ர்  த ய வற்ைற அச் த் க், ெகாண்  ெசல் தல்; hijack.

   6. தைடெசய்யப்பட்ட ெபா ள்கைள-ஆள்கைள இைச ன் க் ெகாண்  ேபாதல்; kidnap smuggle,

ேபாைதப்ெபா ள்கைளக் கடத் தல் சட்ட றலா ம் (உ.வ.);.

   7.  லக் தல்; to remove.

   க. கெடகா க;   ம. கடத் க: ெத. கட , க  . கடபா னி, ேகாத,  ட. கடத்்;பட க க. கசபா . 
கய்த் .

     [கட → கடத் .]

கடத் க்

 
 கடத் க்  kadattu-t-toni, ெப.(n.)

ேதாணி அல்ல  பட  ெச த்தக் ெகா க் ம் ,

 ferriage.

     [கடத்  +  .]

கடத் த்ேதாணி

 
 கடத் த்ேதாணி kapattu-t-toni, ெப.(n.)

   பட ; a ferry boat.

ம வ. கடத்

ம. கடத் ேதாணி.

     [கடத்  + ேதாணி.]

கடத்

கடத்  kapat-turu, ெப.(n.)

   1. கத் ரிமான்; musk deer.

   2. மான்மணத்  (கத் ரி); என் ம் ந மணப்ெபா ள்; secretion from the navel o! muskdeer.

     [கடம் + அத் +  → ேகடத் . கடம் = பாைலநிலம், ெவற் நிலம்.   = ெசம்ம யா , கடத்  : 
ெசம்ம யா ேபான்ற காட் மான். கடத்  → கத்  → கத் ரி (kasturi); எனத் ரிந்த .]
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கடத் ார்

 
 கடத் ார ்kapatti) ெப.(n.)

   ேகாயம் த் ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் village name in Coimbatore district.

     [கடம் + அத்  + ஊர-்கடத் ர.் கடம் = பாைலநிலம். வறட்  ந்த நிலப்ப . ஈேரா , 
த ம ரிமாவட்டத் ம் இவ் ர ்உள்ள .]

கட பம்

கட பம் kada-tibam, ெப.(n.)

    ைச ன்ேபா  பயன்ப த் ம் 16 வைகப் ைசக் க க ள் ஒன் , ட ளக் ; lamp fixed on abrass 
potanc waved before an idol during puja time, which is one of the 16 items.

     [ டம் +  பம் –  ட பம் → கட பம். (ெகா.வ.);.]

கடந்த

 
 கடந்த kaganda, ெப.எ. (adj.)

   க ந்த; past, last;

கடந்த கால வாழ்க்ைகைய எண்ணி நடந் ெகாள் (உ.வ.);.

     [ கடந்த (இ.கா.ெப.எ); + காலம்.]

கடந்தகாலம்

 
 கடந்தகாலம் kaganda-kalam, ெப.(n.)

   இறந்த காலம்; past period.

     [கடந்த இ.கா.ெப.எ) + காலம்.]

கடந்தவன்

கடந்தவன் kagandavar. ெப.(n.)

   1. எல்ைலையச ்கடந்தவன்; one who transgresses a limit

   2. கட ள் பாரக்்க;see kagavul:

     [கட → கடந்தவன்.]

கடந்தெவண்ணம்

 
 கடந்தெவண்ணம் kaganda-w-earam, ெப. (n.)

    ரச்் யான எண்ணம்; mature thought.

     [கடந்த + எண்ணம்.]

கடந்ேத -தல்

கடந்ேத -தல் kaganderu,    10 ெச. . .(v.i.)

   1. கடந் ேபாதல்; to pass through, traverse.

     "இ தா ளளெவனக் கடந்ேத ம்" (கம்பரா த்த, இராணிய 3);.

   2. இைட  கடத்தல் ( ன்.);; to be saved;

 to overcome obstactles;

 to get over difficulties.

   3. நற்ேப  அைடதல் ( ன்.);; to rise to a higher plane as in spiritualism.

     [கடந்  + ஏ .]
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கடந்ைத

கடந்ைத1 kaganta ெப.(n.)

   1. ெப ந்ேதனீ; a kind of bee.

   2. ள வைக; a kind of wasp.

   ம. கடன்னல், கடந்த க. கடந் , கடந் ெத;   ெத. க , க ா , கட . கன  ட. ெகாட்டத் ட. 
கடந் ,  . கணசட ரி, ெகாலா. தாந் ல் ெபாத்ேத ேகாண்r.கந்ேதல்;    . க்ராந் ; Skt. kanaba, Pkt 
gandalli, Mar. gadil.

     [க  → கடந்ைத.]

 கடந்ைத2 kapandai, ெப.(n.)

    ப்ெபண்ணாகடம்; name of a village Thiruppenakadam.

     "கடந்ைதநகர ்வணிகர"் ( தெ்தாண்டர ் ராணசார:49); (

     [கடம் → கடந்ைத.]

கடப்ப

 
 கடப்ப  kalappag, ெப.(n.)

   வா ல் (யாழ்ப்);; door Way.

     [கட  + ப  – கட ப்ப  → கடப்ப .]

கடப்ப -தல்

கடப்ப -தல் kada-p-padu-    20 ெச. . .(v.i.)

   நிைறேவ தல் (ரகஸ்ய.782);; to be accomplished.

     [க  –  , நிைற . க  → கட + ப -.]

கடப்பநந்தல்

 
 கடப்பநந்தல் katappantāriga ெப.(n.)

    வண்ணாமைல,  வள் ர ்மாவட்டங்களில் உள்ள ற் ர;் village name in Thiruvannamalai district and 
Thiruvallur district.

     [கடப்பன் + தங்கல் – கடப்பந்தாங்கல்.]

 கடப்பநந்தல் kalappananta ெப.(n.)

    ப் ரம்  மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Villuppuram district.

     [கடப்பன் + ஏந்தல் – கடப்பேனந்தல் → கடப்பநந்தல் (ெகா.வ); ஏந்தல் –ஏரி, ஏரிையச ்சாரந்்த ஊர.்]

கடப்பெநல்

கடப்பெநல் kalappanel, ெப. (n.)

   1.  ன் மாதத் ல் ைள ம் க ங் ைவ ெநல் (யாழ்ப்);; a kind of dark paddy, maturing in three months.

   2.  நான்  மாதத் ல் ைள ம் ைவ ெநல் வைக (G.D.94);,

 a species of kuruvai paddy, maturing in four months.

ம வ, கடப்

     [க  → க ப்  → கடப்  + ெநல்-கடப்பெநல். க ப்  ைர ,  ய காலத் ல் ைளவ . 
க ங் ைவ ெநல்ைல ஒகப்ப ற் ல் த்தரக்ள் பத் ய உணவாகக் ெகாள்வர.்]

கடப்பமரம்

 
 கடப்பமரம் kagappa-maram, ெப.(n.)

கடம்பம் பாரக்்க;see kadambam.

     [கடம்  + மரம் – கடம்பமரம் → கடப்பமரம்.]
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கடப்பளி

கடப்பளி kadappali. ெப.(n.)

   1. ஒ க்க ல்லாதவன்; knave.

   2.ஈைக ல்லாதவன்; miser, close-fisted person.

     [கடன் → கடப்  + (அ ); அளி.]

கடப்பாக்கம்

 
 கடப்பாக்கம் kadappakkam, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanchipuram district.

     [கடப்பன் + பாக்கம் - கடப்பன்பாக்கம் → கடப்பாக்கம்.]

கடப்பாட்டாளன்

கடப்பாட்டாளன் kagappattalao, ெப.(n.)

   1. கடைமய ந்  அதைனச ்ெசய்பவன்; hewho does what he knows to be his duty.

   2. ெகாைடயாளி; public benefactor.

இைவ ன்  பாட்டா ம் கடப்பாட்டாள ைடய ெபா ள் பயன்ப மா  றப்பட்ட  ( றள்,217 
உைர);.

     [கடப்பா  +ஆளன்- கடப்பாட்டாளன்.]

கடப்பாட் ப்பத் ர
ம்

 
 கடப்பாட் ப்பத் ரம் kadappaltu-p-patiam, ெப.(n.)

   உ ெமா  ஆவணம்; recognisance.

     [கடப்பா  + பத் ரம்.]

கடப்பா

கடப்பா  kagappăgu, ெப.(n.)

   1. கடைம; duty, obligation.

     "ைகத் த் ெதாண் ெசய் கடப்பாட் னார"் (ெபரிய  க் ட.்5.);.

   2.  ைறைம; established custom, order, usage.

     "   டப்பா ட ந்த ணரியலான"(ெதால், எ த் .37);,

   3. ெகாைட; gift.

நா ம் ெப ப்பா னண் ங் கடப்பாட் ல்" (ெபரிய .06ஏனா .4);.

   4. ஓப்பர ; liberality, munificence,

     "ைகம்மா  ேவண்டா கடப்பா " ( றள், 211.);.

   5.த ,

 capacity.

   6. நைட,

 conduct, behaviour,

   7. ேநரை்ம; honesty.

ம. கடப்பா

     [கடன் + (ப ); பா .]

ஒ வன் கடைமயாகச ்ெசய்யேவண் ய பல ைனக ள் அற ம் ஒன்றா ம். உயர் ைணையச ்
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கடப்பாைர

 
 கடப்பாைர kada-p-para. ெப.(n.)

   நீண்ட ம், வ வான ம் ஒ  ைன ரை்ம ைடய மான இ ம் க்கம் ; crow bar.

ம. கட்பார, ெத. கட்டபாரா.

     [க தல் - ெவட் தல் பார ்→ பாைர நீண்ட . க  → கட + பாைர - கடப்பாைர கட்டப்பாைர, 
கடை்டப்பாைர என்பன வ  லக்கத்தக்கன.]

கடப்பான்

 
 கடப்பான் kagappan, ெப.(n.)

   நண்  வைக(ெநல்ைல);; a kind of crab.

     [ டப்  → கடப்  → கடப்பான் = வைளந்த கால் உைடய .]

கடப்

கடப் 1 kadappu, ெப.(n.)

   1. கடக்ைக; passing.

     " ற்க டப்ப ம் ற  ராகவன்" (ேச . ேத வ6);:

   2.  லங் கள் ெசல்ல யலாமல் மாந்தர ்மட் ஞ் ெசல் தற்  அைமக்கப்ப ம் இ க் மர வ  
த யன ( ன்.);; wicket or narrow passage in a lane, wall or hedge for the use of people only but not for cattle.

   3.  யான ; that which is abundant; large quantity.

     "கவ்ைவ ற் கடப்பன்ேறா". (க த்.66.18);

ம. கடப் : க. கடகல், ெத. கட .

     [கட → கடப் . கட = ெசல், ேபா. ெசல் தல் = ேமற்பட் ச ்ெசல் தல் தல்.]

 கடப் 2 kaadapu, ெப.(n.)

ெவற் ,

 victory.

     "பா வன் மன்னாற் பைகவைரக் கடப்ேப" ( றநா.53);.

     [கட → கடப்  = யாவரி ம் ேமம்பட்  நின்றதால் ெபற்ற ெவற் .]

கடப் க்கால்

கடப் க்கால் kadappu-k-kal. ெப.(n.)

   1. வைளந்த கால் (யாழ்ப்.);; bandy legs.

   2. ஊன ள்ள கால்; club foot

   3. ெதா வம் த யவற் ல் மா கள் காமல் த ப்பதற்  உழைல த் ப் ேபா ம்ப  ைள 
ட்  நி த் க் ம் மரம் (இ.வ.);; wooden posts with holes in them for cross-bars, fixed at the entrance of cattle 

sheds.

     [ டப் (வைள ); → கடப்  + கால்.]

கடப் ச்

கடப் ச்  kada-ppovicci ெப.(n.)

   1. க ெநாச் :

 black notchi.

   2. நீலெநாச் :

 purple notchi (சா.அக.);.

     [கள் → க  +  ச்  – க ப் ச்  → கடப் ச் .]
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கடப்ேபரி

 
 கடப்ேபரி kalapper ெப.(n.)

   காஞ் ரம், ேவ ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் village names in Kanchipuram and Vellur district.

     [கடம்  + ஏரி – கடம்ேபரி → கடப்ேபரி. கடம் மரத்ைதச ்சாரந்்த ஏரி, ஏரிையசச்ாரந்்த ஊர.்]

கடப்ேபரிக் ப்பம்

 
 கடப்ேபரிக் ப்பம் kalapper-k-kupam, ெப. (n.)

    ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a willage in Viluppuram district.

     [கடம்  + ஏரி +  ப்பம் - கடம்ேபரி ப்பம் → கடப்ேபரிக் ப்பம்.]

கடப்ைபக்கல்

 
 கடப்ைபக்கல் kadappai-k-ka. ெப.(n.)

   கடப்ைபப் ப ல் ைடக் ம் ஒ வைகக் க ப் க் கற்பலைக; Cuddapah-slab.

     [கடப்ைப + கல்.]

ைறநாட் ல் ெநய்யப்பட்ட ைட ைவையக் " ைறப் ைடைவ" என்றாற் ேபான்  ஆந் ர மாநிலத் க் 
கடப்ைப மாவட்டத் ல் இ ந்  ெகாணரப்பட்டகல் கடப்ைபக்கல் எனப்பட்ட .

கடப்ைபமரம்

 
 கடப்ைபமரம் kagappai-maram ெப(n.)

    ங் ல் வைக; Chinese dwarf bamboo.

     [ டப்  → கடப்  → கடப்ைப + மரம்.]

கடபடெமனல்

கடபடெமனல் kaga-pagam-ena ெப.(n.)

ஒ மாய்மாலத்தால் ம ட் ப் ேப தற் ப் :

 onom. expr used to signify metaphysical Jargon, the high sounding verbiage generally indulged in by dialecticians to 
confound people.

     "கற்ற ங் ேகட்ட ந்தாேன ேய க்காகக் கடபடெமன் ட் தற்ேகா" (தா  நின்றநிைல.3);.

     [கடபடம் + எனல்.]

கடபடாெவனல்

 
 கடபடாெவனல் kagapada-v-eaa. ெப.(n.)

   ஒர ்ஒ க் ப் ; rattling sound.

     [கடபட + எனல்.]

கடபம்

 
 கடபம் kadapam, ெப.(n.)

   ெகண்  (நாம ப);; a kind of vessel with nozzle.

     [ டம் → கடம் → கடபம்(ெகா.வ);.]
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கடம்

கடம்1 kadam, ெப.(n.)

   1.கடன்; debt.

     "கட ண்  வாழாைம" (இனி.நாற்.11);.

   2.இைறக்கடன் (ெதால்.ெபா ள்.150);; homage due to god; religious obligation.

   3. கடைம ைறைம ( டா.);; duty, proper conduct.

     "காரிைக நின் பண்கடெமன் ெமா  யாரப் ப க வ க ன்ேன" ( க்ேகா.220);.

   4. நயன் (நீ ); ( டா.);; right Justice.

   ம. கடம்;க.,  . கட.

     [க  → கடன் → கடம் க  =  ைர  ைரந் ெசய்தல். கடன் ைரந்  ெசய்யத்தக்க பணி கடைம 
என் ம் ெசால் ம் ைரந்  கட்டாயம் ெசய்ய ேவண் ய பணிையக் த்தைம காண்க. நிலன் → 
நிலம் எனத் ரிந்தவா . கடன் → கடம் என ஈ  ரி ற்ற ஈற் ப்ேபா .]

 கடம்2 kadam, ெப.(n.)

   1. கா ; forest,

     "கடத் ைடக் கணவைன ழந்த" ( .ெவ.10. றப் 1);.

   2. மைல; mountain.

   3. பாைலநிலத்  வ ; hard dfficult path in a barren tract.

     "கடம்பல டந்த கா டன் க ந் " ( லப்.11:90);.

கடம்பக்கா

கடம்பக்கா  kagamba-k-kāgu, ெப.(n.)

   1. கடம்ப மரம் நிைறந்த கா ; a forest of kadamba trees.

   2. ம ைர; city of Madurai.

     [கடம்  + கா  - கடம் க்கா  (ெகா.வ);.]

ம ைரையச ் ற்  கடம்பமரம் இ ந்ததாகத் ெதான்மங்கள் க் ன்றன. அதனாற்றான் ம ைரக் க் 
கடம்பக்கா  (வனம்); என்  ெபயரா ற் .

கடம்பக்

 
 கடம்பக்  kadamba-k-kup ெப.(n.)

   இராமநாத ர மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Ramanathapuram district.

     [கடம்  +   – கடம் க்  + கடம்பக் .. கடம்   = கடம் மரம். அம்மரத்ைதச ்சாரந்்த ஊர.்]

கடம்பக் னன்

 
 கடம்பக் னன் kadamba-k-kūgao, ெப.(n.)

   ஆைம; tortoise.

ம வ. கடம்பக் னி, கடம்பக் ைன.

     [ டம் → கடம் → கடம்பம் +  னன்.]
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கடம்ப

கடம்ப 1 kadam-padu,    18 ெச. ன்றா (v.t.)

   ேநரந்் ெகாள் தல்; to devote, as fruits etc. to the temple, in pursuance of a vow.

     "க வ ெகனக் கடம்ப  ேவா ம்" (பரிபா 8:106);.

     [கடன் → கடம் + ப .]

 கடம்ப 2 kadam-padu-    20 ெச. . .(v.i.)

    னமைடதல் ( லப்.29,காவற்ெபண் ெசால்.);; to be angry, to grow indignant.

     [கதம் → கடம் + ப .]

கடம்பந் ைற

கடம்பந் ைற kagamabandura ெப.(n.)

   1.  ச் ராப்பள்ளி மாவட்டத் ல் உள்ள ேதவாரப் பாடல் ெபற்ற ஊர;் name of a village in Tiruchirappalli 
district having been sung in Devaram,

     "வண்ணநன்மலரான் பலேதவ ம் கண்ண ம் அ யான் கடம்பந் ைற" (ேதவா. அப்பர ்132-4);.

     [கடம்  +  ைற.]

கடம்பமரங்கள் நிைறந்த நீரத்் ைற அைமந்ததால் ெபற்ற ெபயர.் இன் ,  த்தைல என்  இவ் ர ்
அைழக்கப்ப ற .

கடம்பப்ெப ந்ேத

கடம்பப்ெப ந்ேத  kagamba-p-perundēvi, ெப.(n.)

    க்ேகாவ ர ்வட்டத் ல் ெசன்ன ணம் என்ற ஊரில் . . 7ஆம் ற்றாண்டள ல் ஏரி அைமக்க 
உத ய ெப மகள்; lady who donated to form a tank in Chennakunam in Thirukkovalur Taluk during 7th Century.

     "   கடம்பப் ெப ந்ேத  ெசய் த்த ம் " (ஆவணம், ப. 158);.

     [கடம்பர ்+ ெப ந்ேத .]

கடம்பர ்வடக நாடாகப் ப ைய ஆண்டவர.் பல்லவ மன்னரக்ேளா  மணதெ்தாடர்  
ெகாண் ந்தனர.்

கடம்பர்

கடம்பர1் kadambar, ெப.(n.)

   கடம் மரத்ைதக் காவல் மரமாகக் ெகாண் ந்தவரக்ள்; chieftain who choose Kadamba as their guardian tree.

     [கடம் +அர.் கடம்  → கடம்பர.்]

லர,் பயன்படா மரஞ்ெச ெகா கைள ம் ஒவ்ெவா  காரணம்பற் த் ெதய்வத்தன்ைம 
ைடயனவாகக் க  அவற்ைற அணிந் ம் வ பட் ம் வந் க் ன்றனர.் கடம்பர ்என் ம் 

வ ப்பார ்கடப்ப மரத்ைதக் க மரமாகக் ெகாண்  ந்தனர.் ஆப் ரிக்க, அெமரிக்கப் பழங்  
மக்கட் ம் இத்தைகய ெகாள்ைக ண் . ைசவர ்அக்கமணிைய ம் [உ த் ராக்கத்ைத ம்] மா யர ்
[ைவணவர]்  ள ைய ம், ெபளத்தர ்அரைச ம், சமணர ்அேசாைக ம் ெதய்வத்தன்ைம ைடயன 
வாகக் க வ ம் இத்தைகயேத. (ெசா.ஆ.க.19);

 கடம்பர2் kagambar, ெப.(n.)

   1. ம்பர;் Kurumbar. (community);.

   2. கடம்  எ ம் ேதாற்க  இைசப்பவர;் a community who have 'Kadambu' musical instrument.

     [கடம் + கடம்பர.்]

கடம்பர்ேகா ல்

 
 கடம்பரே்கா ல் kagampar-kovil. ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Kanchipuram district.

     [கடம் +அ+ேகா ல் - கடம்பரே்கா ல், கடம்  : கடம் மரம். கடம்பர ்= கடம்  மரத்ைதக் காவல் 
மரமாகக் ெகாண்ட மர னர.்]
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கடம்பர்வாழ்கைர

 
 கடம்பரவ்ாழ்கைர kagampar-vā-karai ெப.(n.)

   நாைகப்பட் ன மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Nagappatinam district.

     [கடம்  + அர ்+ வாழ் + கைர.]

கடம்பைர

கடம்பைர kadambar ெப.(n.)

   க ச் வைல (க  ேரா ணி); என் ம் ண் ; Christmas rose, herb.

ம வ, க வைத க ேரா ணி, க ேரா ணி.

     [கடம் + கடம்  + ஆைர – கடம்பாைர → கடம்பைர. ஆைர4  ைரவைக.]

கடம்பவனச த்
ரம்

 
 கடம்பவனச த் ரம் kagamba-vaga-samuddram, ெப.(n.)

   இராமநாத ர மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Ramanathapuram distict.

     [கடம்  + வனம் + ச த் ரம் – கடம்பவனச த் ரம்.]

கடம்பவனத் ச ்ச த் ரன் ெபயரிலைமந்த ஊர.் கடல் வாணிகம் ெசய் ம் வணிக க் ரிய கடலன் 
என் ம் த ழ்ப் ெபயரின் வடெமா யாக் கமா ய ச த் ரன் என்ப  ச த் ரம் எனத் ரிந்த . 
கடலன் ெபயரிலைமந்த ஊர ்கடலன்  → கடலங்  என வழங் வைத ஒப் ேநாக் க.

கடம்பன்

கடம்பன்1 kadamban, ெப.(n.)

   1. கடம்பமாைல அணிந்த கக்கட ள் (மணிேம.4:49);; Skanda, wearing a garland of kadambam flowers.

     "ெசம்ெபாற் கடம்பன் ெசவ்ேவ ம்" ( ந்தா.1664);

   2. கடம்  எ ம் ேதாற்க ைய இைசக் ம் ஒ  பைழய ; an ancient caste.

யன் பாணன் பைறயன் கடம்பென ன் ந்நான் கல்ல   ல்ைல" ( றநா.33578);

ம. கடம்பன்

   1. கடம்  → கடம்பன் = கடம் ன் மலைர அணிந்தவன்.

   2. கடம்  =  ேதாற்க  கடம்  + அன்- கடம்பன், கடம்  எ ம் ேதாற்க  இைசப்பவன்.

கடம்  எ ம் ேதாற்க  நீலமைல பழங் னரிட ம் உள்ள .

 கடம்பன்2 kadamban, ெப. (n.)

    ரடன்; unruly person.

     [கடம்  + அன் – கடம்பன் = கடம்ப மரம் ேபான்ற வ ைமயானவன்.]

கடம்பன் ச்

 
 கடம்பன் ச்  kadambam-kuricci ெப.(n.)

   க ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Karur district.

     [கடம்  + அன் +  ச் .]

கடம்பன்மாறன்

கடம்பன்மாறன் kagambao-māran, ெப.(n.)

   இலால்  ( த்தவத் ைற);, மணற்கால் ேகா ல் அைணயா ளக்ெகரிய  நன்ெகாைட 
வழங் ய மாற் க்கள்  என்பவளின் தந்ைத; father of Mārrukkalvi who made donations for perpetual lamp in the 
temple of Manarkal at Lalkudi.

     "இைடயாற்  நாட்  சைபேயாம் நல் மங்கலத் க் ேகா லான் கடம்பன்மாறன் மகள் 
மாற் க்கள்  ைவத்த ெபான்" (ெத.இ.கல்.ெதா.19 கல்,71);.

     [கடம்பன் + மாறன். கடம்பனின் மகன் மாறன்.]
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கடம்பன்வயல்

கடம்பன்வயல் kagambap-vaya, ெப.(n.)

    ப்ேபைர ரக்் ேகா க் க் வரி ல்லா நிலமாக வழங்கப்பட்ட வய ன் ெபயர;் the name of a field 
donated to the temple of Peraiyur as tax free land,

     "  னீங்காத் ேதவதானமாகக் ெகாண்ட கடம்பன் வய க் ப் ெப நான் ெகல்ைல" 
(ெத.இ.கல்.ெதா.23 கல்.163  .  1289-90);.

     [கடம்பன் + வயல்.]

கடம்பா

 
 கடம்பா  kadam-păg ெப.(n.)

   ம ைர; Madurai.

     [கடம்  + அ  – கடம்ப   →  கடம்பா .]

கடம்பாைன

 
 கடம்பாைன kadambara ெப.(n.)

   ஒ வைகக் கடல் ன்; a two-gilled cuttle fish.

இ  கணவாய் ன் வைகையச ்சாரந்்த . இதற்  இரண்  ச் ப் க ம் எட் க் ைகக ம் உண் .

கடம்

கடம் 1 kagambi ெப.(n.)

   ெகட்டவள்; lewd woman.

     'நீசேரா  ணங்  கடம் கள்" ( ப் :67);.

     [ெக  → ெகடம்  → கடம் .]

 கடம் 2 kadambi ெப.(n.)

   கடம்ப னத்தார;் kadamba clan.

     [கடம்  → கடம் .]
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கடம்

கடம் 1 kadambu. ெப.(n.)

   1. பழங்காலத் த னத் தா ள் ஒவ்ெவா  ன ம் தமக்  உரியதாக உரிைமயாக்  வ பட்  
வந்த காவல் மரவைகக ள் ஒன் ; one of guardian trees specially worshipped by each of the different clans among 
the ancient Tamil Nadu.

   2. ஒ  காட் மரம்; common cadamba tree.

கடம் ன் வைககள்.

   1. நீலக்கடம் ,

   2. கடற்கடம் ,

   3. நீரக்்கடம் ,

   4. மஞ்சடக்டம் ,

   5.  சாலக்கடம் ,

   6. ெசங்கடம் ,

   7.  னக்கடம் ,

   8. நீபக்கடம் ,

   9. ெவண்கடம் ,

   10. நிலக்கடம் ,

   11.  டக்டம்  அல்ல  ள் க்கடம் ,

   12.  கடம்

கடம் ெநல்

 
 கடம் ெநல் kadambu-mel. ெப.(n.)

   க ங் ைவ ெநல்; a black paddy with red rice inside.

     [கடம்  + ெநல். கடம்  = த ப் .]

கடம் ப்பால்

 
 கடம் ப்பால் kadambu-p-pa ெப.(n.)

    ம்பால்; the first milk of woman after confinement.

     [கடம்  + பால்.]

கடம் ரணி

 
 கடம் ரணி kadamburam ெப.(n.)

   இராமநாத ர மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Ramanathapuram district.

     [கடம்  + ஊ ணி – கடம் ணி → கடம் ரணி, ஊ ணி = ேகணி,  ளம்.]

கடம் ராயப்பட்

 
 கடம் ராயப்பட்  kagampu-rāya-p-patti, ெப.(n.)

    க்ேகாடை்ட மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Pudukkottai district.

     [கடம்  + அைரயன் + பட்  – கடம்பைரயன்பட்  → கடம்பராயன்பட் . கடம்  = கடம்பமரம்.]
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கடம் கம்

 
 கடம் கம் Kadampigam, ெப.(n.)

   ஒட் ப் ல்; a plant growing in light sandy soil with bristles which cling to clothes.

     [கடம்  + ஊ கம்.]

கடம்ைப

கடம்ைப kadamba ெப.(n.)

   1.  ள வைக (இ.வ.);

 a kind of hornet.

   2. காட் ப்ப ; wild cow.

   ம. கடன்னல், க ன்னல்;   க. கடஞ்ச, கடச, கனச;    . கணசத; ட. கடந் , ெத. கடச் , கணக.

     [க  → கடம் → கடம்ைப.]

 கடம்ைப2 kadamba, ெப.(n.)

   ெதன்ைன நார ்(இ.வ.);; coconut fibre.

     [கட → கடம் = க . கடம் → கடம்ைப.]

கடம்ெபா வாழ்

 
 கடம்ெபா வாழ்  kadambogu-vālvu, ெப.(n.)

    ெநல்ேவ  மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Thirunelveli district.

     [கடம்  + ஒ  + வாழ்  = கடம்ெபா வாழ் . கடம்  =  க க் ரிய கடம்  மரம். கடம்ெபா  
வாழ்  என்ப  கெனா  வாழ்  எனப் ெபா ள் ப வேதார ்மர செ்சால் லாட் . ெசந் ல் வாழ்ேவ 
என கைனக் ப் தைல ஒப்  ேநாக் க.]

கடம்ேபா -தல்

கடம்ேபா -தல் kadam-popu,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ன்றா ; to cram unintelligently, to learn a lesson by rote rather than by heart.

ம வ. மனனம் ெசய்தல், மனப்பாடஞ் ெசய்தல்,

ெநட் ப் ேபா தல்.

     [கடம் + ேபா .  டம் → கடம்.]

ெபா ள யாமல் மனப்பாடம் ெசய்தல். கடம் [ டம்]  ழக் ம் இைரசச்ைலப்ேபால் 
ெசாற்ெபா ணராத ட்டாம் ேபாக்  மனப்பாடம் என்  ெபா ள்.

கடமக்ேகா

 
 கடமக்ேகா  kadamkkodu, ெப.(n.)

    மரி மாவட்டத்  ளவங்ேகா  வட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Vilavangodu Taluk in Kanyakumaridistrict.

     [கடம்பன் + ேகா  - கடம்பன் ேகா  → அ கடம்பங்ேகா  → கடமக்ேகா . ேகா  ஏரிகைர, ஏரி, 
ஏரிையச ்சாரந்்த ஊர.்]

கடமைன

கடமைன kada-mana, ெப.(n.)

   ேதர ்அல்ல  வண் ன் ன் ப்  (ெப ங். உஞ்ைசக்.36:33);; the front part of an ancient cart or car.

     [கைட → கட + மைன.]
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கடமைல

 
 கடமைல kada-mala ெப.(n.)

   களி ; the male elephant.

     "க ங்க ரியக் கடமைல நடாத் " ( க் ரம ேசாழன் ெமய்க் ரத்் );.

     [கடம் + மைல, கடம் = மதநீர.் மைல = மைலேபான்ற யாைன.]

கடமைலக் ன்

 
 கடமைலக் ன்  kagamalai-k-kunru, ெப.(n.)

    மரி மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Kanyakumari district.

     [கடமைல +  ன் . கடமைல = யாைன. கடமைலக் ன்  யாைனக் ன் .]

கடமைலப் த் ார்

 
 கடமைலப் த் ார ்kadamalai_p-puttur, ெப.(n.)

   ம ராந்தகம் வட்டத் ல் ெப ங்கற்காலச ் ன்னங்கள் ெப மள ல் காணப்ப ம் ஊர;் a place in 
Maduranthagam Taluk, where megalithic remains are seen on a large scale.

     [கடம் + மைல +  த் ர ்.]

அெலக்சாந்தர ்ரீ என்பவர ்இங்  ஆய்  ெசய்தார.்  ன்  கால்க ம் ேமல்பக்கம் ன்  வா ம் 
ெகாண்ட வப் த் தா  [சா ] இங் க் ைடத்த .

கடமா

கடமா1 kagama, ெப.(n.)

   காட் ஆ (காட் ப்ப );; bi- son, wild cow,

     "கடமா ெதாைலச் ய கா ைற ேவங்ைக" (நால .300);.

ம வ. கடம்ைப, கடத் , ஆமா.

ம. கடமா( );

     [கடம் + (ஆன் →); ஆ. கடம் = கா .]

 கடமா2 kadamā, ெப.(n.)

   மதயாைன; must elephant.

     "கடமா கத் னாற் "(ேதவா.1047:9.);.

     [கடம் + மா. கடம் = மதநீர.்]

கடமாதம்

கடமாதம் kada-madam, ெப.(n.)

ம்ப(மா ); மாதம்.

 the 11th Tamil month, corresponding to February, March so called as the Sun is then in Kumbam or Katagam the sign of 
acquarius.

     "கடமாதங் கம்பப் ராைன" (கம்பரந்.87);.

     [ டம் → கடம் + மாதம்.  டம் =  ம்ப ஓைர.]

கடமாரி

 
 கடமாரி kada-mar ெப.(n.)

    ள்ள  என் ம் ைக (நாம ப.);; scabrous ovate unifoliate ticktrefoilசா.அக.);.

     [கடம் +   - கட . கடமா  → கடமாரி  (ெகா.வ.);.]
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கடமாவ

 
 கடமாவ  kadamavadi ெப.(n.)

    க்ேகாடை்ட க்ேகாடை்ட மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Pudukkottaidt.

     [காட்  → கட்  + மா + அ  - கட் மாவ  → கடமாவ . மாவ  = மாமரத்ைதசச்ாரந்்த நிலம்.]

கட ெடனல்

 
 கட ெடனல் kada-muperal ெப.(n.)

   ஒ க் ப் ; rattling, as the bowels.

     [கட  + எனல் கட ட – ஒ க் ப் , இைணெமா .]

கட

 
 கட  Kadamபr ெப.(n.)

கடன்  பாரக்்க;see kadar-mսri

ம. கட

     [கடன் +   – கட .   - ஒைல ல் எ ய பற் ச் ட் ,  ட் .]

கட னி

கட னி kada-muo ெப.(n.)

   அகத் யர;் the sage Agastya, said to have been born in a pot.

     "மலயந் தன்னிற் கட னி ேசறெலா ம்" (கந்த .  க்கல்.65);.

     [ டம் = ேமற் .  டம் +  னி –  ட னி - கட னி (ெகா.வ);.]

ேமற் மைல ல் வாழ்ந்த( ட); னிவைரக் டத் ல் றந்த னிவராகத் ரித் க் வ  தவ .

கடைம

கடைம1 kagama ெப.(n.)

   1. கடப்பா ; duty, obligation.

   2. கடன்; debt.

   3.த ; ability.

   4. ைறைம; right, propriety.

     [கடம்1 → கடைம.]

 கடைம2 kadama. ெப.(n.)

    ைற, அர  ஊர ்நிலங்கைள அளந் , அதன் ைள ற்ேகற்ப உரிைமயாளரிடம் ெப ம் வரி 
வைக (கல்.);; tax assessment tribute, toll.

     "ஆ ெலான்  ெகாற்றவர ்கடைம ெகாள்ள" ( ைள. நாட் ப்.28);.

   ம. கடம;கசபா. கடெம.

     [கடன் → கடைம = ெகா க்கக் கடைமப்பட் ள்ள வரிப்பண ம் கடைம ஆ ற் .]

 கடைம3 kagama, ெப.(n.)

   1. ெபண் ஆ  (ெதால்.ெபா ள்.619);; ewe.

   2. காட்  ஆன் (காட் ப்ப ); (யாழ்.அக.);; wild cow,

     "தடமைர கடைம யா . ேம ய லங் " (கந்த .மாரக்்.4.);
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கடைமக்கால்

 
 கடைமக்கால் kadamal-k-kal. ெப.(n.)

   வரிக் ரிய தவசங்கைள அளந் ெகாள்வதற்  அர  ஏற்ப த் ய அள  மரக்கால்; authorized measure of 
capacity.

     [கடைம + கால். கடைம = வரி. கால் =  கத்தல் அளைவ க , மரக்கால்.]

கடைமக்ெகா
ர்

கடைமக்ெகா ர ்kadamal-k-kodumபயr, ெப.(n.)

    ெநல்ேவ  வட்டம் த் மல்  அ ள்ள ஊர;் a village in Thirunelvelli Taluk near Suthumalli.

     "கடைமற் ெகா ரான உத்தம பாண் யநல் ர"் (ெத.இ.கல்.ெதா.26 கல். 480);.

     [கடைமக்ேகா  +  ள் ர ்– கடைமக் ேகா ள் ர ்→ கடைமக்ேகா ர.்]

கடைமசெ்சல

 
 கடைமசெ்சல  kadamai.c-celavu, ெப.(n.)

   ஒ  பணிக்  ஆ ம் ெசல ; expenditure for particular work.

     [கடைம + ெசல .]

கடைமத்தட்

கடைமத்தட்  kagamai-t-tattu, ெப.(n.)

 suf ெச த் வ ல் ணக்கம் அல்ல  கட் ப்பா  (S.I.I.vol.8.insc.303);;

 shortages in paying taxes.

     [கடைம + தட் .]

கடைமப்ப -தல்

கடைமப்ப -தல் kadamai-p-padu,    20ெச.  (v.i.)

   1. நன் டன் இ த்தல்; be indebted to.

உங்கள் உத க்  நான் கடைமப் பட் ள்ேளன் (உ.வ.);.

   2. ெபா ப் டன் இ த்தல்; be obliged to,

உங்கள் கட்டைளைய ஏற்கக் கடைமப்பட் ள்ேளன் (உ.வ);.

     [கடைம + ப . ப  -  . .]

கடைமப்பற்

கடைமப்பற்  kadamai-p-parru, ெப.(n.)

   ேமல் வாரத்ைதத் தைலவரக்் ப் பணமாகச ்ெச த் ம் ற் ர ்(i.m.p.tp.250);; village paying the share of the 
produce to the government or landlord in coin and not in kind.

     [கடைம + பற் . பற்  +  ற் ார.்]

நிலவரி ரை்வ என் ம், வாரம் என் ம்

இ வைக யா ந்த . இவற் ள் ன்ன  ஒ  ப் ட்ட அள ம்,  ன்ன  கண்  த ல்

ஒ  ப மா ம்.  ரை்வக் ரிய நிலம் ரை்வப்பற்  என் ம், வாரத் ற் ரிய நிலம் வாரப்பற்  
என் ம், வாரத்ைதப் பணமாகச ்ெச த் ம் நிலம் கடைமப்பற்  என் ம் றப்பட்டன [பழந்த .75].

கடைம ல்தட்
ைற

 
 கடைம ல்தட் ைற kadamayi-tatia ெப.(n.)

   கடைம ெச த் வதற்  தவ ய காலத் ல் அர  ேநர யாக வாங் ம் இைற ைற; direct collection of 
taxes by govt. from the defaulters (கல்.அக.);.

     [கடைம + இல் + தட்  + இைற]
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கடைம -த்தல்

கடைம -த்தல் kagama,y_iru-,    4 ெச. ன்றா  (v.t)

   1. ஆயம், வரி அல்ல  ரை்வ ெச த் தல்; to pay tax to etc.

     'இவ் ர ்கடைம க் ங்ெகால்' (S.I.I. Vol.5. Part-l Insc. 431.);

   2. வரி ைன அ தல் (S.I.I.Vol.5. Insc.30 S.No.8);; to fix the tax.

     [கடைம + இ .]

கடயம்

 
 கடயம் kagayam, ெப.(n.)

   கடகம் (இ.வ.);; bracelet.

     [கழல் → கழலம் → கழயம் → கடயம்.]

கடரி

 
 கடரி kadar ெப.(n.)

   மரமஞ்சள் (மைல);; tree turmeric.

     [கடம் → கடரி.]

கடல்

கடல்1 kadal,    13 ெச. . .(v.i.)

   அக தல்,  ரித்தல்; to expand, to extend.

ெத. கட

     [கட → கடல்(பர தல்);.]

 கடல் kadal, ெப(n.)

   உல ல் ெப ம்பான்ைம நிலப் பரப்ைபச ் ழ்ந் ள்ள பரந் பட்ட உவரநீ்ரப்் பரப் ; expanse of saltwater 
that covers most of earth's surface.

     "ெந ங்கட ம் தன்நீரை்ம ன் ம்"

ம வ. அத் , அளக்கர,் ஆரக் , ஆ , ெப நீர,் வாரம், வாரி , வாரி, பரைவ,  ணரி, காரே்காள், ஒதம், 
உவரி,  ரைவ, அ வம், ெதண் ைர, நரைல, நீர,் நீரா ,  ைர, அரைல, ெப ெவள்ளம், ேதாயம்,  ைர, 

ந்நீர,் ெதான்னிர,் உப் , உந் , அரி, ேவைல.

   ம. கடல்;   க.,  . கடல், கட ;   ெத. கட ; ட. கட.

     [கட → கடல். கட = ெசல் தல், ேபாதல், அக தல். கடல் = அகன்ற , பரந்த . ப  → பர → பரல் எனப் 
ெபயராதல் ேபால கட → கடல் ெபயரா ற் . 'ல்' ெசால்லாக்க ஈ  ெத ங் ல் கடல் என் ம் 

ைனசெ்சால் அக தல் ரிதல் ெபா ைடய . 'கட கட ' என் ம் ெசால் ெத ங் ல் 
அகன்றகன்  எனப் ெபா ள் ப தைல ஒப்  ேநாக் க.]

 கடல்3 kadal, ெப.(n.)

   1. ; abundance.

அண்ணா ன் ேபசை்சக் ேகடக் மக்கள் அைல கடெலனத ் ரண்டனர.்

கடல்கட்

கடல்கட்  kadal-kat, ெப(n.)

   1. கடலாளிகைள மந் ரத்தால் ஏதங்களி ந்  காப்பவன்; one who saves the divers by conjuration.

   2. ெசம்படவன்; fisherman.

ம. கடல்க்ெகட்

     [கடல் + கட்  - கடல்கட்  (இரண்டன் ெதாைக);. கட்  = கட் பவன்.]

மந் ர வ ைமயால் கட் க்காப்பவன். மந் ரவ ைமயால் ெகா ய லங் கள் தாக்காதவண்ணம் 
அவற் ன் வாையக் கட் ம் மந் ரக்காரைன இச ்ெசால் த்த .
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கடல்கட் -தல்

கடல்கட் -தல் kadal-kattu-,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. மந் ரத்தால் வைல ல் ன் ழாதப  ெசய்தல், (நாஞ்);; to prevent, the fish from being caught in  the net by 
sorcery.

   2. மந் ரத்தால் யல் த யன கட ல் சாதப  ெசய்தல் (இ.வ.);; to prevent, the tempest by sorcery.

     [கடல் + கட்  - கடல்கட்  (இரண்டன் ெதாைக);.]

கடல் கட் தல் 
என்ப  
னவரிைட 

நில ம் பைழய 
நம் க்ைக.

 
 கடல் கட் தல் என்ப  னவரிைட நில ம் பைழய நம் க்ைக.

கடல்கல்

கடல்கல் kadal-kal, ெப.(n.)

   கடற்பயணத் ெதாைல க் ரிய நீட்டல் அளைவ, 6080 அ த் ெதாைல ; a nautical mile.

ம வ. கடல்ைமல்

     [கடல் + கல் - கடல்கல். இஃ  அன்ெமா த் ெதாைகயா ய அல்வ ப் ணரச்் யாத ன் லகரம் றகர 
ெமய்யாகத் ரிய ல்ைல என்க. கடல்ைமல் பாரக்்க see kadal-mile]

கடல்கலக்

 
 கடல்கலக்  kadal-kalakki, ெப.(n.)

   ேபய் டை்ட, ம ந் க் ப் பயன்ப ம் பாைலக் ெகா வைக; elephant creeper.

ம வ. ச த் ரப்பாைல, கடலக்கம், கடலடக் .

கடல்கால்

 
 கடல்கால் kadal-kal, ெப.(n.)

கடற்கால் பாரக்்க; See kadar-kāl.

     [கடல் + கால்.]

கடல் ச்

 
 கடல் ச்  kadal-kucci, ெப(n.)

கடற் ச்  பாரக்்க;see kadar-kucci.

     [கடல் +  ச் .]

கடல் ைர

 
 கடல் ைர kadal-kudirai, ெப.(n.)

கடற் ைர பாரக்்க;see kadar-kudirai.

     [கடல் +  ைர.]

கடல் ம்

 
 கடல் ம்  kadal-kombu. ெப.(n.)

கடற் ம்   பாரக்்க;see kadar-kümbu.

     [கடல் +  ம் .]

கடல்ெக த்தல்

 
 கடல்ெக த்தல் kadal-kelittal, ெதா.ெப.(vbl.n)

   இர ப் ெபா ல் கடல்நீர ்பளபளத் க் கா தல் (ெநல்ைல னவ);; glittering of the sea water at night.

     [கடல் + ெக த்தல்.]
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கடல்ெகா

 
 கடல்ெகா  kadal-kodi, ெப.(n.)

கடற்ெகா  பாரக்்க; see kadar-kodi (சா.அக.);.

     [கடல் + ெகா .]

கடல்ெகாள்( )-தல்

கடல்ெகாள்( )-தல் kadal-kol(lu),    10 ெச.  ன்றா .(v.t.)

   கடற்ெப க்கத்தால் நிலப்ப  கட ள் ழ்கல்; to deluge.

     " மரிக் ேகா ம் ெகா ங்கடல் ெகாள்ள" ( லப்.11:20);.

     [கடல் + ெகாள் .]

கடல்ேகா-த்தல்

கடல்ேகா-த்தல் kadal-ko,    4 ெச. . .(vi)

கடல் ேசார-்தல் பால்க்க;see kadal-šār-,

     [கடல் + ேகா. ேகாத்தல் =  தல், ெப தல்.]

கடல்ேகாள்

 
 கடல்ேகாள் kadal-kol, ெப.(n.)

கடற்ேகாள் பாரக்்க; see kadar-kol.

     [கடல் + ேகாள்.]

கடல் ைர

 
 கடல் ைர kadai-sirai, ெப(n.)

   ெகாடை்ட லந்ைத; seed jujube.

     [கடல் +  ைர.]

கடல் ரப்

 
 கடல் ரப்  kadal-S urappu, ெப(n.)

கடற்ெகாந்தளிப்  பாரக்்க;see kadar-kondalippu.

     [கடல் +  ரப் .]

கடல்ேசார்-தல்

கடல்ேசார-்தல் kadal-šõr-,    2. ெச. . .(v.i.)

   கடல் ெபாங்  எ ந்  எங் ம் ெப தல் (ஈ , 4,5:9);; to rage and swell as the sea.

     [கடல் + ேசார.்]

கடல் ட்

 
 கடல் ட்  kadal-tittu, ெப.(n.)

கடற் ட்  பாரக்்க;see kadarrittu.

     [கடல் +  ட் .]

கடல்ேதங்காய்

 
 கடல்ேதங்காய் kadal-tẽngãy, ெப.(n.)

கடற்ேறங்காய் பாரக்்க;see kadarrengay (சா.அக);.

     [கடல் + ேதங்காய்.]
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கடல்நச் ரி

 
 கடல்நச் ரி kadal-naccபyiri, ெப.(n.)

   கடல்வாழ் உ ரிக க் ம் மாந்தரக் க் ம் ேக  ைள க் ம் கட ரி ; sea-poisonous animal.

     [கடல் + நச் ரி).]

வைககள்:
வைககள்: 1   2.  ட கள்    3. ெசல் ன்கள்

   4. ெமல் ட கள்.

கடல்நண்

கடல்நண்  kadal-nandu, ெப.(n.)

   1. கட ல் வா ம் நண் ; sea - crab.

   2. ஒர ்அரிய கடல் ைக; a sea herbal. (சா.அக.);

     [கடல் + நண் . ெபரிய நண் ; நண்  வ லான ைக.]

கடல்நாக்

கடல்நாக்  kadal-nakku, ெப.(n.)

கணவாய் பாரக்்க;see kanavāy2.

   ம. கடல்நாக் ;க. கடலநால்ேக.

     [கடல் + நாக் .]

கடல்நாய்

 
 கடல்நாய் kadal-nay, ெப(n.)

கடல்வாழ் லங் ; seal.

ம வ, நீர ்நாய்

ம. க. கடல் நாய்.

     [கடல் + நாய்.]

கடல்நீ

 
 கடல்நீ  kadal-niru ெப.(n.)

   கடல் ப் களின் சாம்பல்; lime got by burning sea shells.

ம. கடல்

     [கடல் + நீ .   → நி .]

கடல் ைர

கடல் ைர kadal-mப்rai, ெப.(n.)

   1. கடலைல ல் உண்டா ம் ைர; foam of the sea.

   2. கணவாய் ென ம் ; cuttle fish bone.

   ம. கடல் ; . கடல் ைர.

     [கடல் +  ைர.]

கடல் ல்

 
 கடல் ல் kadal-nil, ெப.(n.)

   கட ன் தன்ைமகைள ளக் ம் ல்; a book about Oceanography.

     [கடல் +  ல்.]
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கடல்ப ெபா ள்

 
 கடல்ப ெபா ள் kadal-padu-porul, ெப.(n.)

கடற்ப ெபா ள் பாரக்்க; see kadar-padu-porul.

     [கடல் + ப  + ெபா ள்.]

கடல்மகள்

 
 கடல்மகள் kadal-magal, ெப.(n.)

கடற் றந்தாள் பாரக்்க;see kadar-pirandāl.

ம. கடல்மகள்

     [கடல் + மகள்.]

கடல்மங்கலம்

 
 கடல்மங்கலம் kadal-magalam, ெப.(n.)

   காஞ் ர மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanchipuram district.

ம. கடல்மகள்

     [கடலன் + மங்கலம்  -  கடலன்மங்கலம் - கடல்மங்கலம் கடலன் = கடல்வாணிகன். மங்கலம் = 
நன்ெகாைடயாக அளிக்கப்பட்ட ஊர.்]

கடல்மங்ைக

 
 கடல்மங்ைக kadal-mangai, ெப.(n.)

கடற் றந்தாள் பாரக்்க (ேசநா);;see kadar-pirandāl.

ம. கடல்மங்க

     [கடல் + மங்ைக.]

கடல்மட்டம்

 
 கடல்மட்டம் kadal-mattam, ெப.(n.)

   நிலப்பரப் ன் உயரத்ைத ம் நீரப்்பரப் ன் ஆழத்ைத ம் கணக் ட உ வாக் க் ெகாண்ட ெபா  
அள ; mean sea level.

     [கடல் + மட்டம்.]

கடல்ம

 
 கடல்ம  kadal-madu, ெப.(n.)

கட ப்  பாரக்்க;see kadal-uppu.

     [கடல் + ம .]

கடல்மல்ைல

 
 கடல்மல்ைல kadal-malai, ெப.(n.)

   ெசன்ைனக் த் ெதற்ேக கடேலாரம் அைமந் ள்ள மாமல்ல ரத் ன் ைனப் ெபயர;் thé old name 
ofMämallapuram  situated on the shore south of Chennai.

ம வ. மகாப ரம், மாமல்ல ரம், மல்ைல.

     [கடல் + மல்ைல. மாமல்லன் ெபயரிலைமந்த ஊர.்]
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ெபரிப்  ஆப் 
எரித்ரியன்  

என்ற ம் 
தால ன் பயண 

ம் 
ப் டப்ப ம் 
பைழய 

ைற கம். ஏழாம் 
ற்றாண் த் 
மங்ைகயாழ்
வாரின் 

பாடல்களில் 
'கடல்மல்ைல 

என்  
க்கப்ப ற . 

பல்லவர்களின் 
ைடவைரக் 

ேகா ல்களா ம் 
ஒற்ைறக் 

கற்றளிகளா ம் 
உலகப் கழ் 

ெபற்ற . ஒன் ய 
நா கள் ேபரைவ 
உலகவரலாற் ச ்

ன்னங்கள் 
பட் ய ல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

கட என் ம் 
ைனப்ப  

இ ைண 
ஐம்பால் 
டங்க க் ம் 

ெபா வாய் 
அைமந்  

வாழ்த் ம் 
இ ப் ம் 
பயன்ப ம் 

ைண ைனயாய்
 நிற் ம்.

 கட என் ம் ைனப்ப  இ ைண ஐம்பால் டங்க க் ம் ெபா வாய் அைமந்  வாழ்த் ம் 
இ ப் ம் பயன்ப ம் ைண ைனயாய் நிற் ம்.

கடவப் ர

 கடவப் ர  kadava-ppurasu, ெப.(n.)

    ைரமரம்; east Indian satin-wood.

     [கடவம் +  ர .]

கடவம்பாக்கம்

 
 கடவம்பாக்கம் kadavam-bakkam, ெப.(n.)

    ப் ரமாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Villuppuram district.

     [கட  + அம் பாக்கம் - கடவம்பாக்கம் கட  = வா ல், வ  ெந ஞ்சாைல, கடவம்பாக்கம் = 
பழங்காலத்  ெந ஞ்சாைல அ ல் இ ந்த ற் ார.்]

கடவர்

கடவர ்kadavar. ெப.(n.)

   உரிைமயாளர,் உரிைம ண்டவர;் one who has rights, heir.

     'கடவரன்  ற்  ைலயாவணஞ்ெசய் ' (S.I.I.Vol.19 insc.211. S.No.19,16.);

     [கடன் → கடம் + அர ்- கடமர ்→ கடவர.்]

கடவல்

கடவல் kadaval, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைகப் ெபரிய ல் (ேசரநா.);; the lemon-grass.

   2. கடம்பமரம் (க நா.);; common cadamba.

   ம. கடவல்;க. கடவல், கடவல, கடவால, கடலா.

     [கட  → கடவல்.]

619

www.valluvarvallalarvattam.com 6994 of 19068.



கடவ

 
 கடவ  kada-wali, ெப.(n.)

   ேவ  த யவற்ைறக் கடக் ம் க் வ  (ேசரநா.);; a stile.

ம. கடவ

     [கட  → கட + வ ]

கடவன்

கடவன்1 kadavan, ெப.(n.)

   1. கடைமப்பட்டவன்; one who is under obligation.

     "கடவன் பாரி ைகவண் ைமேய" ( றநா. 106);.

   2. தைலவன்,

 master, lord:

     "ஒ வன் ஒ  கத் க் க் கடவனா க் ம்' (ஈ ,11:5);.

ம. கடவன், கட யன்.

     [கடன் → கடவன்.]

 கடவன்2 kadavaற, ெப.(n.)

   1. கடன் ெகா த்தவன்,

 creditor.

     "ெதா த்த கடவரக்் " ( றநா.327);.

     [கடன் + அவன் - கடனவன் → கடவன்.]

கடவனாள்

 
 கடவனாள் kadavamal, ெப.(n.)

   ெசன்ற நாள்; yesterday, (இ. .அக.);

ம. கட யன்

     [கட  + நாள்.]

கடவாேகாட்ைட

 
 கடவாேகாடை்ட kadava-köttãi, ெப.(n.)

   இ  க்ேகாடை்ட மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Pudukkottai district.

     [கட  + ேகாடை்ட – கட க்ேகாடை்ட.]

கடவக்ேகாடை்ட → கடவாேகாடை்ட. கட  = வா ல், வ , ெந ஞ்சாைல.

கடவாச் யம்

கடவாச் யம் kada-vācciyam, ெப.(n.)

   இைசக்க யாகப் பயன்ப த் ம் மட் டம் (பரத. பாவ.23);; earthen pot used as a musical instrument of 
percussion.

     [ டம் → கடம் + ( வாத் யம்); வாச் யம்.]

கடவாசே்சரி

 
 கடவாசே்சரி kadavāc-chēri, ெப.(n.)

   கட ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a small village in Cuddalore district.

     [கட  + ேசரி - கட சே்சரி - கடவசே்சரி - கடவாசே்சரி கட  = வா ல், வ , ெந ஞ்சாைல.]
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கடவாய்

 
 கடவாய் kadavāy, ெப.(n.)

கைடவாய் பாரக்்க;see kadaivāy.

ம. கடவா

     [கைடவாய் → கடவாய் (ெகா.வ);.]

கடவாய்ப்பட்

 
 கடவாய்ப்பட்  kada-way-p-patti, ெப.(n.)

   பைன அகணிகளால் ைடயப்பட்ட அகன்ற வாைய ைடய ைட; basket made up of palmyra-stems 
(ெநல்ைல);

ம வ. கைடவாய்ப்ெபட்

ம. கடவட்

     [ டம் → கடம் + வாய் + ( ட் ); → பட் ]

கடவாய்ப்பல்

 
 கடவாய்ப்பல் kadavay-p-pal, ெப.(n.)

கைடவாய்ப் பல் பாரக்்க;see kadaivāy-p-pal.

     [கைடவாய்ப்பல் → கடவாய்ப்பல்.]

கடவார்

கடவார ்kadavar. ெப.(n.)

   1. பணிெசய்பவர;் work men.

அ த்த ைற கடவாரின் ப் ெபா ' (S.I.I.Vol.2 insc.65.S.No.4);.

   2. உரிைம உைடயவர;் one who has right.

அவ்வவரக்்  அ த்த ைற கடவார ்அந்ெநல் ப்ெபற்  (S.I.I.Vol.2 insc.65 S.No.3.);

     [கட (வ்); + ஆர.் கட = கடைம.]

கடவாரம்

கடவாரம் kada-vāram, ெப.(n.)

   1. கடற்கைர; seashore.

   2. கப்ப ல் சரக்  ஏற் வதற் ம் இறக் வதற் ம் ஏற்றாற்ேபால் அைமக்கப்பட்ட  ேமைட 
(ேசநா.);; wharf, guay.

ம. கடவாரம்

     [கடல் + வாரம். வாரம் = நீரக்்கைர.]

கடவான்

கடவான்1 kadavan, ெப.(n.)

   1. வயல் பரப் ல் க நீர ்அல்ல  யான நீர ்அதைன ஒட் ள்ள வய க் ச ்ெசல் தற்  
ெவட்டப்பட்ட நீரம்ைட. (யாழ்ப்);; channel cut through the ridge of a paddy field to let the surplus water drain or for 
allowing water to run on to the adjoining field.

க. கட

     [கட  → கடவான்.]

கட

கட  kadav, ெப.(n.)

   1. தனக்  ( த்.அக.);; whirl nut tree.

   2. மரமஞ்சள்; tree turmeric.

     [கடம் → கடவ → கட .]
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கட

 
 கட  kadavili, ெப.(n.)

   கைலமான்; sambar, the Indian elk (சா. அக.);.

     [கட +   - கட  = ெபரிய ைடய மான்.]

கட றங் -தல்

கட றங் -தல் kadavirañgu-,    5 ெச. . .(v.i.)

   கால்க தல் (ேசரநா.);; to wash after defecating.

ம. கட றங் க

     [கட  + இறங் . கட  = நீரத்் ைற.]

கட

கட 1 kadavu-,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1.ெச த் தல்; to cause to go, to ride, drive, as animalor vehicle.

     "ஆனந்த மாக் கட " ( வாச. 35:4);.

   2.  ைர ப த் தல்; to speed up.

   3.  க் தல்; to urge.

     " ைரபரி கட " ( ெவ, 1:8);.

   4. ஓட் தல்; to drive as animals.

   5. பைடக்கலன் ெச த் தல் ( ன்);; to despatch, to discharge, as a missile.

   6. உசா தல்; to en

 quire.

     "யான்தற் கட ன்" ( ந்:276);.

   ம. கட க;க. கட  ேகாத கடத் . கடபா ளி, ேக. கடப்  . கற்னான மால. கட்டத்ேர.

     [கட → கட .]

 கட 2 kadavu, ெப.(n.)

   1. கடந்  ெசல் ம் வ ; way.

   2. பட ; boat.

கட க்காரன்

 
 கட க்காரன் kadavu-k-kāran, ெப.(n.)

   படேகாட் ; boat-man (க நா.);.

க. கட கார

     [கட  + காரன். காரன் - ெசய்யபவைனக் த்த ெபயரீ ).]

கட ச் ட்

 
 கட ச் ட்  kadavu-c-cittu, ெப.(n.)

   ெவளிநா க க் ச ்ெசல்ல வழங்கப்ப ம் ைழ ச் ட் ; pass port.

     [கட  +  ட் .]
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கட ட்கணிைக

கட டக்ணிைக kadavut-kanigai, ெப.(n.)

வானவ லக ஆடற் கைலமகள், dancing girl of the celestial world.

     "கட டக்ணிைக காதலஞ் வர"் (மணிேம.13:95);.

     [கட ள் + கணிைக.]

கட ட்சைட

கட டச்ைட kadavut-cadai. ெப.(n.)

   வரிக் த்  வைக லப்.3:13 உைர); a kind of masquerade dance.

     [கட ள் + சைட.]

கட ட்

கட ட்  kadavutti, ெப.(n.)

   ஊ த் ; submarine fire.

     "கட ட ் யா லடைல ெசய் " ( ரேமாத1்2:4);.

     [கட ள் +  .]

கட ட்பணி

கட ட்பணி1 kad vut-pani, ெப.(n.)

   இைறதெ்தாண் ; service to God.

     [கட ள் + பணி.]

 கட ட்பணி2 kadvut-pani, ெப.(n.)

   1. பாம்பைண (ஆ ேசடன்);; Adisesa.

   2.  வன் அணிந் ள்ள பாம் ; ornamental snake around the neck of šivā.

     [கட ள் + பணி. பணி = பாம் .]

கட ட்பள்ளி

கட ட்பள்ளி kadavut-palli, ெப.(n.)

   ெபளத்தர ்ேகா ல்; Buddhist temple.

     " றந் றங் காக் ங் கட ட்பள்ளி" (ம ைரக்467);.

     [கட ள் + பள்ளி.]

கட ட்ெபாைறயா
ட்

கட டெ்பாைறயாட்  kadavut-porai-y-atti, ெப.(n.)

   ேதவராட்  (ெபரிய .கண்.65);; woman having oracular powers under divine inspiration.

     [கட ள் + ெபாைற ஆட்  - கட டெ்பாைறயாட்  ெபா  → ெபாைற ( மத்தல்);. கட ள் ெமய் 
நிைறந்  (தன்ேமல் ஏறப்ெபற் );  மந்தா யவா  அ ள்வாக்  ம் ெபண்.]

கட ண்மங்கலம்

கட ண்மங்கலம் kaợvuŋ-mangalam, ெப.(n.)

   ெதய்வம் எ ந்த ளச ்ெசய்தல்; ceremony of consecration of a new idol in a temple.

     "மங்கலஞ் ெசய்ெகன ேவவ ன்" ( லப்.28:233);.

ம வ. சாந்

     [கட ள் + மங்கலம்.]

கட ண்மண் லம்

கட ண்மண் லம் kadavuŋ-mandilam, ெப. (n.)

   கட ளாகக் க தப்ப ம் ஞா ; Sun-God who manifests himself in the form of a sphere.

     "கட ள்  மண் லங் காரி ள் ப்ப" (மணிேம.22:1);.

     [கட ள் + மண் லம். மண்டலம் → மண் லம்.]

கட ண்மணி

கட ண்மணி kadavun-mani, ெப.(n.)

   1. ெதய்வமணி ( வா);; celestial gem.

   2. அக்கமணி பாரக்்க;see akka-mani.

     [கட ள் + மணி.]
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கட ண்மா னிவ
ர்

 
 கட ண்மா னிவர ்kadavun-mā-munivar, ெப.(n.)

    வாத ர கள் ராணத் ன் ஆ ரியர;் author of Tiruvâdavur-adigal-purănam.

     [கட ள் + மா +  னிவர.்]

கட ண

கட ண  kadavunadi, ெப.(n.)

   ெதய்வத்தன்ைம வாய்ந்ததாகக் க தப்ப ம் கங்ைகயா  (அ தா. ள்.காப் .6);; the river Ganges which 
according to Hindu mythology is said to have a divine origin.

     [கட ள் + ந .]

கட ணீ

 
 கட ணீ  kadavurāli, ெப.(n.)

   காளி; Kāli, the Goddess of black complexion.

     [கட ள் + நீ . நீ  =  காளிக் க் க நிறத்தால் அைமந்த ெபயர.்]

கட நர்

கட நர1் kadavunar, ெப.(n.)

   ெச த் ேவார;் those who conduct, lead or manage.

     "க ம்பரி கட நர"் ( லப்.5:54);.

     [கட → கட  + நர)்.]

 கட நர2் kadavunar, ெப.(n.)

    ன ேவார;் questioner.

     [கடா  + நர ்- கடா நர ் → கட நர]்

கட ள்

கட ள் kadavu, ெப.(n.)

   1. மனம், ெமய், ெமா  இவற்ைறக் கடந்  நிற் ம் பரம்ெபா ள்.

 God, who transcends body speech and mind.

     " ஈன்றாேளா ெடண்ணக் கட ல்" (நான்மணிக்.57);.

   2. வானவன்; celestial Being.

     "கட ள ரதைன ேநாக் " (கந்த . தாரக.59);.

   3.  னிவன்,

 sage.

     "ெதான்  கட ட் ன்னர ்ேமய" (ம ைரக்.41);.

   4.  ரவன் ( ); ( ங்);; Guru, spiritual preceptor.

   5. நன்ைம; goodness, auspiciousness.

     "க மண யற் னார ்கட  ணாளினால்" ( வக.1490);.

   6. ெதய்வத்தன்ைம; divine nature.

     "கட ட ்க ஞ்ெயா " (மணிேம. 15:57,

ம வ. பகவன், இைறவன்,  தற்ெபா ள், இய ள், ெதய்வம் (ேத );, ஆண்டவன், வால வன், அறவா  
அந்தணன்.

ம. கட ள் க. கட ள்.
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கட ள்காப்

 
 கட ள்காப்  kadavul-kappu, ெப.(n.)

கட ள் வணக்கம் பாரக்்க;see kadavul-vanakkam.

     [கட ள் + காப் .]

கட ள்ெந

கட ள்ெந  kadavul-meri, ெப.(n.)

   இைற ணர்  ெகாண்ெடா ம் ஒ கலா ; theological path.

     [கட ள் + ெந .]

ஊரே்பர ் ணங் யற் , மனெமா  ெமய்கைளக் கடந்  எங் ம் நிைறந் த்தல், எல்லாம் 
அ ந் த்தல், எல்லாம் வல்லதாதல், என் ண்ைம, அ ள் வ ைடைம, இன்பநிைல நிற்றல், 
ஒப் யர் ன்ைம, மா ம ன்ைம ஆ ய எண் ணங்கைள ைடயதாய் எல்லா லகங் கைள ம் 
பைடத் க் காத்த த்  வ ம் ஒ  பரம்ெபா ண்ெடன்  நம் , அதைன வ ப வேத கட ள் 
ெந யாம். இ  த்தமதம் என ம் ப ம் (பண்.நா.ப.86);.

கட ள்ெந கள்

 
 கட ள்ெந கள் kadavul-nerigal, ெப.(n.)

   இைற ணர்  ெகாண்ெடா ம் ெவவ்ேவ   ஒ கலா கள்; different paths of theology.

     [கட ள் + ெந கள்.]

கட ள்வணக்கம்

கட ள்வணக்கம் kadavul-vanakkam, ெப.(n.)

   1. ெதய்வத்ைதத் தாழ்ந்  பணிந்  வணங் தல்; praying the God, prayer, to make humble petition (with 
submission); with devoutness.

   2.  ல் அல்ல  ற்ப ன் த ற் ம் ெதய்வவாழ்த் ; invocation to the deity either at the 
commencement of a treatise or at the beginning of each part or section of the same.

   3.  ழாத் ெதாடக்கத்  பா ம் பாடல்; invocation song of a function.

ம வ. கட ள் வாழ்த் , கட ட ்காப்  இைற வாழ்த் , கட ள் வ பா , காப் ச ்ெசய் ள்.

     [கட ள் + வணக்கம்.]

கட ள் வணக்கம் என்ப  கட ள் ன் தாழ்ந்  பணிவைதக் க் ம். "தைலேய நீ வணங்காய்" 
என் ம் அப்பர ்ேதவார ம் "பணிக ம் தைலேய க்கட ்ெசல்வர ்நகரவ்லஞ் ெசயற்ேக" என் ம் 

றப்பாடைல ம் ஒப்  ேநாக் க.

கட ள்வ பா

 
 கட ள்வ பா  kadavul-valipādu, ெப.(n.)

    வாக நின்  கட ைளப் பர தல், ேபாற் தல்; to praise the God, worship.

     [கட ள் + வ பா . வ ப  → வ பா .]

வ ப தல் என்ப  கட ள் ெந ையப் ன்பற் தைலக் க் ம். 'ெபாய் ர ்ஒ க்க ெந நின்றார"் 
என்  வள் வர ் வ  காண்க அ  ஒவ்ெவா  சமயத்தாரக்் ம் ேவ பட்ட வ ைறகைள ம், 
ெந ைறகைள ம் ெகாண்டதா ம் ஒவ்ெவா  சமய நம் க்ைகக் ட்டத்தா ம் தமக்ெகன ஒ  
தைலைம வ பாட் ெந  வ த் க்ெகாண்  ஒன் பட்  இயங்க வ வ த்த . கட ள் வ பா  தன் 
ெபா ள் இழந்  கட ைளப் ேபாற்  வணங் ன்ற கட ள் வாழ்த் ப் ெபா ளில் மட் ம் 
ஆளப்ப ன்ற . ேதவாரக் காலத் ல் வ பா  என்ப  ட் வ பாடை்டேய த்த . " நின் 
அ யார.்" என் ம் வாசகக் க த்ைத ேநாக் க.

625

www.valluvarvallalarvattam.com 7000 of 19068.



கட ள் வாழ்த்

கட ள் வாழ்த்  kadavul-vālttu, ெப.(n.)

   1. கட ைள ேவண் ப் ேபாற் தல்; to pray God requesting to fulfil desires or to relieve from sufferings.

   2. ெதய்வத்ைதப் ேபாற் தல்; praising the God.

   3. தான் வ ப  கட ைளயாதல், எ த் க் ெகாண்ட ெபா ட்  ஏற் ைடக் கட ைளயாதல் 
வாழ்த் தல் ( றள் உைர);; invoking personal deity or deity relevant to the subject concerned.

   4.  க்கட ள ள் ஒ வைர ேவந்தன் உயரத்் ச ்ெசால் ம் ைற  ( .ெவ.9:3);; theme of the king's praising 
one of the Hindu trinity as superior to the other two.

ம வ. கட ள் வணக்கம், இைற வாழ்த் , கட ள் காப் , கட ள் வ பா , காப் ச ்ெசய் ள்.

     [கட ள் + வாழ்த் .]

அரசன் ெதா ம் கட ள் என்னா  (யாவேர ம்); கட ைள வாழ்த் தல் பாடாண் ைணயாம் என்ப  
ஆ ரியர ்ெதால்காப் யனார ்க த்தா ம்.

கட ெளா  உற ேகால் நட்  உணர் க ற்றால் இைணப் ண்  அன்ெபா  ைற ரந்  ேவண் ம் 
ேவண் ேகாள்கேள வாழ்த்தாக மலரத் ன் கட ள் வாழ்த்  எனப் ெபயர ்ெபற்ற . வாழ் (வாழ் - த. ); 
வாழ்த்  வாழச ்ெசய்தல்); வாழ்த் தல் ேபாற் தைலக் ப் ம் நன்  ய தைல 
நன் ெச த் தைல);  தன்ைமக் க த்தாகக் ெகாண்ட . ெசய்ந்நன் ய தல் ெநஞ்சத் ன் அன்  
வா ைலத் றக் ம் ஆற்ற ைடய .

ெச க் ம் ன ம் ைம ம் ேபாக்  நற்பண்  வளர வ வ ப்ப  என ன்ைனேயார ்க னர.்

கட ள்ேவள்

 
 கட ள்ேவள்  kadavu-velvi. ெப.(n.)

   ேதவர ்ெபா ட்  ஓமத் ற் ெசய் ம் ஐவைக ேவள் க ள் ஒன்  ( ங்);; sacrifice to deities performed in 
the consecrated fire, one of aivagaivēlvi.

     [கட ள் + ேவள் .]

கட ள் ேவள் , நான் கன் பைடப் க் கட ள்) ேவள் ,  தேவள் , மாந்தேவள் , ெதன் லத்தார ்
ேவள்  ஆ யன ஐவைக ேவள் களா ம்.

வளரக்் ம் ேவள் கள் ஆரியரக்்ேக உரியனவாத ன் த ழ் மர க்  ஒவ்வாதன.

கட ளர்

கட ளர ்kadavular ெப.(n.)

   1. வானவர;் celestial Being.

   2. ேதவர;் Devas.

   3. ெச த் ேவார்

 thosewho lead.

     [கட ள் + அர.்]

கட ளரிடன்

கட ளரிடன் kadavular-idan, ெப.(n.)

   ேகா க் ரிய இைற  நிலம் ( வக. 2373);; temple lands that are rent-free.

     [கட ளர ்+ இடன். இடம் → இடன்.]

கட ளா

 
 கட ளா kadavula, ெப.(n.)

      டக் ைடய, அள ல் ெபரிய ஊளா ன் (ெநல்ைல னவ.);; sea Ulafish bigger in size.

     [கள் ( ள்); → க  → கட + உளா.]
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கட ளாளர்

கட ளாளர ்kadavul-alar, ெப.(n.)

கட ளர ்பாரக்்க;see kadavular.

     "கரந்  ெவய் ய கட ளாள ம்" (மணிேம.1:15);.

     [கட ள் + ஆள் + அர.்]

கட ெள -தல்

கட ெள -தல் kadavu|-e!udu-,    10 ெச. . . (v.i.)

   ெதய்வ வ ைவ ஒ யமாக வைரதல் (நி த்தல்);; to draw an idol.

     "கட ெள தேவார ்கற்றாரா ெனனின்" ( லப். 25:130);

     [கட ள் + எ .]

கட ர்

 
 கட ர ்kadavப் ெப.(n.)

   ம ைர மாவட்ட ற் ார;் a village in Madurai district.

     [கட  + ஊர ்- கட ர ்கட  = வா ல், வ  ெந ஞ்சாைல. கட ர ்= பழங்காலத்  ெந ஞ்சாைல 
அ ல் இ ந்த ஊர.்]

கடைவ

கடைவ1 kadavai. ெப.(n.)

   1. கடக்ைக (யாழ்ப்.);

 leaping, jumping, passing over.

   2. வ ; way

   3. தைலவா ல் ( ன்.);; door-way having a raised sill to be stepped over

   4. ஏணி ( வா.);; ladder

   5. ேவ த் றப் ல் தாண் ச ்ெசல்லக் ய தைட மரம் (யாழ்ப்);; break or opening in a fence with some 
obstruction at the bottom.

   6, கவரி க்   மரம் ( ங்.);; turnstile,

   7, பாசைற ( ங்.);; military camp.

   8.  ற்றம் ( ங்);; fault, defect, crime.

ம வ. கட மரம்

ம. கடவ; க. கடக்ல்;  . கட ;  ட. கட்ப்.

     [கட → கடைவ.]

கவரத்்த வ ம், க த்  ேவ பாட் ற் ரிய நிைல ம் ைற ,  ற்றம் எனப் ெபா ள்பட்டன.

 கடைவ2 kada-vai, ெப.(n.)

தணக்  (மைல);,

கடைவப்ப -தல்

கடைவப்ப -தல் kadavai-p-padu,    20 ெச. . ..(v.i.)

   1. நீங் தல்; to go off, depart.

   2. காணமற் ேபாதல்; to disappear, as property by stealth.

     [கடைவ + ப .]
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கடற்கட்ைட

 
 கடற்கடை்ட kadar-kattai. ெப.(n.)

கட ன் ெதாைலைவ அளக்கப் பயன்ப ம் நீட்டலள ,

 nau tical mile.

     [கடல் + கடை்ட.]

கடல்ைமல் பாரக்்க;see kadal mile.

கடை்ட என்ப  யாழ்ப்பாணத் ல் ஒ கல் ெதாைலைவக் க் ஞ் ெசால்.

கடற்கடம்பர்

 
 கடற்கடம்பர ்kadar-kadambar, ெப.(n.)

   கடற்ெகாள்ைள ல் ஈ பட்ட கடம்ப மர னர;் pi rates of Kadamba clan.

     [கடல் + கடம்பர.்]

கடற்கடம்

கடற்கடம்  kadar-kadambu, ெப.(n.)

கடற் கைர ள்ள கடம்பமரம் ( லப். 28:135);,

 seaside Indian oak.

     [கடல் + கடம் .]

கடற்கம்

 
 கடற்கம்  kadar-kamb, ெப.(n.)

   ெதாைலதெ்தாடர் க் காகக் கடல ல் இடப்ப ம் கம் ; cable laid under sea for the purpose of 
communication.

     [கடல் + கம் .]

கடற்கரண்

 
 கடற்கரண்  kadar-karandi, ெப.(n.)

   கடற்கைர ல் ைளக் ம் ஒ வைகச ்ெச  (ெநல்ைல னவ.);; a plant grown on sea-shore.

     [கடல் + கரண் .]

கடற்கலம்

 
 கடற்கலம் kadar-kalam, ெப.(n.)

    ன்  ெதா க் ப் பயன்ப த் ம் வைல, பட  த யன; fishing equipments.

     [கடல் + கலம்.]

கடற்க

 
 கடற்க  kadar-kali, ெப.(n.)

   கட னின்  மணல் ட் களால் ரிக்கப்பட்ட உப் நீரத் ்ேதக்கம் (ெநல்ைல னவ.);; firth, lagoon.

     [கடல் + க .]

 கடற்க  kaḍaṟkaḻi, ெப.(n.)

   கட ள் உட ்ெசல் ம் ய வ ; frth.

     [கடல்+க ]
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கடற்க

 
 கடற்க  kadar-kalugu, ெப.(n.)

   பரைவவைக (பரண் );; a kind of sea-bird.

     [கடல் + க .]

கடற்கள்ளன்

 
 கடற்கள்ளன் kadar-kallan, ெப.(n.)

கடற்ெகாள்ைளக் காரன் பாரக்்க; see kadar-kolai-k-kāran.

க. கடல்கள்ள, கட ள்ள ம. கடல்க் கள்ளன்.

     [கடல் + கள்ளன்.]

கடற்கன்னி

கடற்கன்னி kadar-kann, ெப.(n.)

   1. ேமற்ப  ெபண் க் ெகாண் ம் அ ப்ப  க் ெகாண் ம் கட ல் வாழ்வதாகக் 
க தப்ப ம் உ ரி; sea nymph.

   2. கடல் ன் வைக; kind of sea fish.

   3.  மகள்; daughter of the sea, Laksmi.

ெத. கட த்

     [கடல் + கன்னி.]

 கடற்கன்னி kaḍaṟkaṉṉi, ெப.(n.)

ெபண்ணின் க ம் உட ம் இைட ன் ழ் ைனப் ேபா ள்ள உ வம்:

 mermaid.

     [கடல்+கன்னி]

கடற்காக்ைக

கடற்காக்ைக kadar-kakkai. ெப.(n.)

   1. கட ல் வா ம் காக்ைக; sea-crow, sea-gull.

   2. கட றஞ் மரம்,

 seaside-plum,

   3. க த் ல் ப ப்  நிற ள்ள ஒ வைகக் காகம்; species of crow with grey neck (ேசரநா.);.

ம. கடல்க்காக்ைக

     [கடல் + காக்ைக.]

கடற்காக்ைக

கடற்காைட

 
 கடற்காைட kadar-kadai, ெப.(n.)

காைட

   இனத்ைதச ்சாரந்்த ஒ வைகக் கடற்பறைவ; a curlew-stint or pigmy sand piper.

ம. கடல்காட

     [கடல் + காைட.]

629

www.valluvarvallalarvattam.com 7004 of 19068.



கடற்காய்

 
 கடற்காய் kadar-kāy, ெப.(n.)

    ப் ; oyster (ேசரநா.);

ம. கடக்கா

     [கடல் + காய்.]

கடற்கால்

 
 கடற்கால் kadar-kal, ெப.(n.)

   இ ெப ம் நீரந்ிைல அல்ல  கடல்கைள இைணக் ம்  நீண்ட கடல்நீர ்இைடக ; strait, narrow 
passage of water connecting two seas or large bodies of water.

     [கடல் + கால். கால் = நீண்ட கால்வாய் ேபான்ற .]

கடற்காளான்

 
 கடற்காளான் kadar-kalan, ெப.(n.)

   கடற்பஞ் ; Sponge.

     [கடல் + காளான்.]

கடற்காற்

 
 கடற்காற்  kadar-karru, ெப.(n.)

   கட னின்  நிலத் ற்  ங்காற் ; sea-breeze, dist.fr.

தைரக்காற் .

ம. கடல் காற் .

     [கடல் + காற் .]

கடற்காற்  உட க்  நல் ரம் த ம், ஆனால் ைகக க்  இக் காற் ப் பயன் தரா  என்பர.்

கடற் ளி

 
 கடற் ளி kadar-ki, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் கடற் பறைவ; small puffin, a kind of sea bird.

ம. கடல்க் ளி.

     [கடல் +  ளி.]

கடற் ச்

 
 கடற் ச்  kadar-kucci, ெப.(n.)

   க ம்பலைக ல் எ வதற் ப் பயன்ப ம் ச்  வ லான கடற் ெபா ள் (ெநல்ைல னவ.);; apart 
of marine vegetation used to write on black board.

     [கடல் +  ச் .]
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கடற் ைர

கடற் ைர1 kadar-kudirai, ெப.(n.)

   1. ேமற்ப  ைரையப் ேபால ம்,  ழ்ப்ப  ைனப் ேபால ம்,  ழ்ப்ப  ைனப் 
ேபால ள்ளேவார ் லங் ; a fabulous animal partly horse and partly fish; avalrus or morse.

   2. கட ல் வா ம் ைரையப் ேபான்ற ன்,

 sea-horse; the name of a small fish having the head and foreparts horse-like in form - Hippo ampus guttalatus.

   3. கடற்பாம் ; whip-fish or pipi fish. (சா.அக.);

ம வ, நீரக்் ைர

ம. கடல்க் ைர க. கடல் ைர.

     [கடல் ைர.]

 கடற் ைர2 kadar-kudirai, ெப.(n.)

   1. ேதாணி

 boat (மட்.அக.);.

     [கடல் +  ைர.]

 கடற் ைர kaḍaṟkudirai, ெப.(n.)

    ழல் ேபான்ற அைமப் ைடய ன் வைக; pipefish.

     [கடல்+ ைர]

கடற் ரைவ

 
 கடற் ரைவ kadar-kuravai. ெப.(n.)

   ஒ வைக ரைவ ன் (இராமன் னவ; a kind of 'kurava fish.

     [கடல் +  ரைவ.]

கடற்

கடற் 1 kadar-kuruvi, ெப.(n.)

   1. கல் ப் கட ல் தானாய் வள ம் உப்  ( .அ);; rock sal salt found in lumps on beds of rocks at the bo tom of 
the sea owing to evaporation of sea-water.

   2. ேசாற் ப் ,

   3.  common salt (சக.அக.);.

     [கடல் +  .   →  .  த்தல் ேதான் தல்.]

 கடற் 2 kadar-kuravi, ெப.(n.)

   1 கடற்கைரேயாரங்களில் வா ம் ,

 squat spar row.

     [கடல் +  .]

கடற் ம்

 
 கடற் ம்  kadarkumbய, ெப.(n.)

கடற்க  பாரக்்க; See kadar-kali.

     [கடல் +  ம் .]
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கடற்ெகாஞ்

 
 கடற்ெகாஞ்  kadar-koர,் ெப.(n.)

   ெகாஞ்  ( .அ.);; Chinese box.

     [கடல் + ெகாஞ் . ெகா ஞ்  → ெகாஞ் .]

கடற்ெகா

கடற்ெகா  kadar-kodi, ெப.(n.)

   1.  ம்ைப (மைல);; a bitter medicinal herb.

   2. கடற்றாமைர

 sea creeper, sea-lotus.

     [கடல் + ெகா .]

கடற்ெகா ச்

 
 கடற்ெகா ச்  kadar-kodicci, ெப.(n.)

கடற்ெகா  பாரக்்க;see kadar-kodi.

     [கடல் + (ெகா ); ெகா ச் .]

கடற்ெகா த் மம்

 
 கடற்ெகா த் மம் kadar-kodi-t-tūmam, ெப.(n.)

கட  ( த்.அக); பாரக்்க;see kadavi.

     [கடல் + ெகா  +  மம்.]

கடற்ெகாந்தளிப்

 
 கடற்ெகாந்தளிப்  kadar-kondalippu, ெப.(n.)

   காற்ற த்தத் தா ன்ேபா ம், கா வா, ெவள் வா நாளின்ேபா ம் கடற்பரப் ப் ெபாங் ெய ம் 
நிைல; rough, tumultuous, due to the low pressure and in the days of new moon and full moon days.

     [கடல் + ெகாந்தளிப் .]

கடற்ெகா ப்ைப

 
 கடற்ெகா ப்ைப kadar-koluppai, ெப.(n.)

   எ த்தாணி வ வப் ைவ ைடய கடல் மணற்பரப் ன்  படரந்்  வள ம் ஒ வைகச ்ெச  
(M.M.);; style plant.

ம. கடல்ெகா ப்ப

     [கடல் + ெகா ப்ைப.]

கடற்ெகாள்( )-தல்

கடற்ெகாள்( )-தல் kadar-kol(lu),    10 ெச.  ன்றா  (v.t.)

கடல்ெகாள்( );-தல் பாரக்்க;see - Kadal-kol(lu);-.

     [கடல் + ெகாள்( );.]

கடற்ெகாள்ைள

 
 கடற்ெகாள்ைள kadar-kolai, ெப.(n.)

   கப்பற் ெகாள்ைள; piracy.

ம. கடல்ெகாள்ள

     [கடல் +  ெகாள்ைள.]
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கடற்ெகாள்ைளக்
காரன்

 
 கடற்ெகாள்ைளக்காரன் kadar-kolai-k-kāran, ெப.(n.)

   கப்பற் பயணிகைள வ ம த் க் ெகாள்ைள ய ப்பவன்; pirate.

     [கடல் + ெகாள்ைள + காரன்.]

கடற்ேகா

கடற்ேகா kadar-kõ, ெப.(n.)

   வாரணன்; Vāranan, the god oforlord of the sea.

     "அன்னவன் கடற்ேகா வணங்  ேயத் ற" உபேதசகா உ த் ராக்க230)

     [கடல் + ேகா. ேகால் → ேகான் → ேகா.]

கடற்ேகா

கடற்ேகா  kadark5di, ெப.(n.)

கடேலா  பாரக்்க; See kadal-ādi.

ம. கடல்ேகாட்

கடற்ேகா

கடற்ேகா  kadar-kodu, ெப.(n.)

   1. கடற்கைர

 sea-coast.

     "மல்  ைரய கடற்ேகாட ் ப் ம்" (நால .263);.

   2. கடல் நத்ைத

 sea-smail.

   3. கடற்சங் ; conch found in the sea (சா.அக.);.

ம. கடக்ேகா , கடற்ேகா .

     [கடல் + ேகா . ேகா  = கைர.]

கடற்ேகாைர

 
 கடற்ேகாைர kadar-korai, ெப(n)

   கடல் நீரப்்ப ர;் agar (க.ப.அக.);.

     [கடல் + ேகாைர.]

கடற்ேகா

 
 கடற்ேகா  kadar-kol, ெப.(n.)

   கட ல் வா ம் ேகா ையப் ேபான்ற பறைவ; a kind of bird resembling the fowl as the grey plover (சா.அக.);.

     [கடல் + ேகா .]
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கடற்ேகாள்

கடற்ேகாள் kadar-kol, ெப.(n.)

   கடற்ெப க்கத்தால் நிலப்ப க க்  ஏற்ப ம் ேபர ; great deluge.

     "க  வானங் கடற்ேகாண் மறப்ப ம்" (ெபா ந.236.);

     [கடல் + ேகாள்.]

பண்ைடத் த லக் யத் ற் ெசால்லப்பட் ள்ள கடற்ேகாள்கள் ெமாத்தம் நான்  அவற் ள்,  தல  
தைலக்கழக இ க்ைகயா ய ெதன்ம ைரையக் ெகாண்ட ; இரண்டாவ  'நாகநன்னா  
நா ேயாசைன" ெகாண்ட  (மணிேம.9:2);;  ன்றாவ  நான்காவ  கா ரிப் ம்பட் னத்ைத ம் 

மரியாற்ைற ங் ெகாண்ட .  மரி என்ப  மரிக் கண்டத் ன் ெதன்ேகா  ய த் ந்த ஒ  
ெப மைலத் ெதாடரக்் ம், அதன் வடேகா ய த் க் மரி ைனக் ச ்சற் த் ெதற் ந்த கா ரி 
ேபா ம் ேபராற் ற் ம் ெபா ப்ெபயராம். கா ரிப் ம்பட் னம் ய ன் ம் 

மரியா ப்ப ேபால் கபாட ரம் ய ன் ம் மரியா ந்தைம "வடேவங்கடந் ெதன் மரி" 
என் ம் ெதால்காப் யச ் றப் ப் பா ர அ யா ம், "ெதனாஅ ெக  மரி ன் ெதற் ம்", 
" மரியம் ெப ந் ைற ய ைர மாந் " என் ம் றப்பாட்ட களா ம் (6,67); அ யப்ப ம் (த .வ-10);.

கடற்சரக்

 
 கடற்சரக்  kadar-carakku, ெப.(n.)

   கட ன் வ யாக வந்த ெபா ள்; goods imported through sea. (ேசரநா.);

ம. கடல்சரக்

     [கடல் + சரக் .]

கடற்சார்

 
 கடற்சார்  kadar-carbu, ெப.(n.)

   ெநய்தல் நிலப்ப ; land adjoining the sea, maritime tract.

     [கடல் + சார் .]

கடற்சாைர

 
 கடற்சாைர kadar-carai, ெப.(n.)

கட ல் வா ம் ஒ வைக சாைரப்பாம்

 sea snake.

     [கடல் + சாைர.]

கடற் ங்கம்

 
 கடற் ங்கம் kadar-šingam, ெப.(n.)

   கடலரிமா; see kadal-arimă.

     [கடல் +  ங்கம்.]

கடற் ல்

 
 கடற் ல் kadar-cil, ெப.(n.)

   கடல்மரக்ெகாடை்ட ( ன்.);; flat, round seeds of a seaplant.

     [கடல் +  ல்.]

கடற் லந்

 
 கடற் லந்  kadar-cilandi, ெப.(n.)

   கட ன் அைல டப் ப ந்  ஆழ்கடல் ப  வைர காணப்ப ம் லந் ேபான்ற ச் ; sea-
spider

     [கடல் +  லந் .]
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கடற்ெசல

 
 கடற்ெசல  kadar-celavu, ெப.(n.)

   கடற்பயணம் கடல் வ ப்பயணம்; voyage.

     [கடல் + ெசல . ெசல் – ெசல .]

த னம் கடற்பயணத்ைதத ்தைரப்பயணம் ேபாலேவ க  வாழ்ந்த ெநஞ் ரம் க்க இனம். ெதன் 
ழக்கா ய நா கள் பலவற் ற் ப் பலகலம் ெச த் ய ற்காலச ்ேசாழப் ெப ேவந்தரக்்  

ஆ ரமாண் கட்  ற்பட்ட கைடக்கழகப் ெப ேவந்தரக்ள் "நளி ந்நீர ்நாவாேயாட் ம் உல  
ளரந்்தன்ன உ ெக  வங்கேமாட் ம்" வாழ்ந்தனர.் anchor, catamaran, navy.  தலான 'கடல் 

ெதாடர் ைடய ஆங் லச ்ெசாற்கள் நங் ரம், கட் மரம், நாவாய் என்ற ெசந்த ழ்ச ்ெசான் 
லத் னேவயாம்.

கடற்ேசதம்

 
 கடற்ேசதம் kadar-cēdam, ெப.(n.)

கப்பல  பாரக்்க; ( ன்.);; see kappalalivu.

த. ேசதம் → Skt. cheda. ெச  → ெசற்  - ெசத்  →  ைத → ேசதம்.)

     [கடல் + ேசதம்.]

கடற்ேசர்ப்பன்

கடற்ேசரப்்பன் kadar-cerppan, ெப.(n.)

   ெநய்தல் நிலத் தைலவன்; chief or overlord of maritime tract.

     " ல்ைலச் ழ் கடற்ேசரப்்பர"் ( க்ேகா.277);,

     [கடல் + ேசரப்்பவன்.]

கடற்ேசைன

 
 கடற்ேசைன kadar-cēnai, ெப.(n.)

   பாம்  ேபான்ற ஒ வைகக் கடல் ன் ( ன்);; a sea-eel.

     [ஒ கால், கடல்ேசடன் → கடல்ேசனன் → கடல்ேசைன.]

கடற்ெசா

 
 கடற்ெசா  kadar-sori, ெப.(n.)

   கட ல் வப்பாக தக் ேமார ்ெபா ள்; ared substancefound.floating on the sea.

     [கடல் + ெசா .]

கடற்பக்

 
 கடற்பக்  kadar-pakki, ெப.(n.)

கடற்பறைவ பாரக்்க

 see kadar-paravai.

கடற்பசை்ச

 
 கடற்பசை்ச kadar-paccai, ெப.(n.)

கடற்பாைல பாரக்்க; see kadar-pālai.

     [கடல் + பசை்ச.]
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கடற்ப

 
 கடற்ப  kadar-pasu, ெப.(n.)

கடற்ெபற்றம் பாரக்்க; see kadar-perram.

ம. கடல்ப்பக

     [கடல் + ப .]

கடற்பஞ்

 
 கடற்பஞ்  kadar-pariju, ெப.(n.)

கடற்காளான் பாரக்்க; see kadar-kālān.

     [கடல் + பஞ் .]

கடற்படப்ைப

கடற்படப்ைப kadar-padappai, ெப.(n.)

   கடற்கைரையச ்சாரந்்த ப ; maritime,

     'கடற்படப்ைப ஒற்  கந்த ளி' (S.I.I. Vol.12 insc.93);.

     [கடல் + படப்ைப.]

கடற்ப ைக

 
 கடற்ப ைக kadar-padugai, ெப.(n.)

   கடல ப் ப ைக; sea bed.

     [கடல் + ப ைக.]

கடற்ப ெபா ள்

 
 கடற்ப ெபா ள் kadar-padu-porul, ெப.(n.)

   கட ல் ேதான் ம் தன்ைமயன ெபா ள்களான ஒரக்்ேகாைல, சங்கம், பவளம்,  த் , உப்  
ேபான்றைவ; products of the sea.

     [கடல் + ப  + ெபா ள்.]

கடற்ப வளம்

 
 கடற்ப வளம் kadar-padu-valam, ெப.(n.)

கடற்ெபா ள் பாரக்்க; see kadar-padu-porul.

     [கடல் + ப  + வளம்.]

கடற்பைட

கடற்பைட kadar-padai. ெப.(n.)

   கப்பற்பைட (இைற..39, உதா.ெசய்..241);; naval  force, navy.

ம. கடல்ப்பட்டாளம்

     [கடல் + பைட.]

ேவந்தரிடத் த் ெதான் ெதாட் க் கலப்பைட (கப்பற்பைட);  ந் வந்த . ேசரமான் கடேலாட் ய 
ேவல்ெக  ட் வன் ெசய்த கடற்ேபாைரப் பற் ப் றசெ்சய் ள் (12);  வைத ம்,  . . 10ஆம் 

ற்றாண் களி ந்ேத தலாம் இராசராச ேசாழன், ஈழத்ைத ம்,  ந்நீரப்் பழந்  
பன்னிரா ரத்ைத ம் (Maldive Islands); கலப்பைட ெகாண்  ெவன் , ேசரநாட் க் காந்த ரச்ச்ாைல 
கலம த்த ளிய' ைத ம், அவன் மகன் இராேசந் ரன் நக்கவரம், (Nicobar); மைலயம், (Malaya);  ம ைர 
(Sumatra);  த யவற்ைற ெவன்றைத ம் ேநாக் க. (பழந்த .45.46);.
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கடற்பயணம்

 
 கடற்பயணம் kadar-payanam, ெப.(n.)

கடற்ெசல  பாரக்்க; see kadar-celavu.

ம வ, ெதாைலப்பயணம், கப்பற் பயணம்.

     [கடல் + பயணம்.]

கடற்பறைவ

 
 கடற்பறைவ kadar-paravai, ெப.(n.)

   நீள் க் ைடய கடற்பறைவ வைக; tern.

ம. கடல் வல்

     [கடல் + பறைவ.]

கடற்பன்

 
 கடற்பன்  kadar-pari, ெப.(n.)

   ெப ன்வைக ( .அ.);; porpoise.

ம. கடப்பள்ளி,  . கடல்பஞ் .

     [கடல் + பன் .]

 கடற்பன்  kaḍaṟpaṉṟi, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ெபரிய ன்; dolphin like fish.

     [கடல்+பன் ]

     [P]

கடற்பா

கடற்பா  kadar-pasi, ெப.(n.)

   1. ஒ வைகக் காளான் .அ); celon moss.

   2. கடற்  பாரக்்க (M.M.);; see kadar-pudu.

ம. கடப்பாயல், கடல்பா .

     [கடல் + பா .]

கடற்பாம்

கடற்பாம்  kadar-pambu, ெப.(n.)

   1. கட ல் வா ம் ஐந்த  நீள ள்ள ஒ வைக நச் ப்பாம்

 sea Bungar, venomous snake, attaining five ft. in length.

   2. ஆற  நீள ள்ள கடற் பாம் வைக

 chital, venomous sea snake greenish, 6 ft. in length.

   3. கட ல் வா ம் 12 அ  நீள ள்ள நச் ப்பாம்  வைக; a venomous sea-snake with elevated and Compressed 
tail, attaining 12ft. in length.

ம. கடற்பாம்

     [கடல் + பாம் .]
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கடற்பாய்

 
 கடற்பாய் kadar-pay, ெப.(n),

   மரக்கலத்ைதக் கட ல் இயக் தற் ரிய பாய் ( னவ);; sailofa catamaran.

     [கடல் + பாய்.]

கடற்பாய்ச்

 
 கடற்பாய்ச்  kadar-paycci, ெப.(n.)

   கட ல் கப்பல் ெச த் ேவான் (கல்ெவட் );; sailor, mariner,

ம வ கான்.

     [கடல் + பாய்ச் .]

கடற்பாைல

 
 கடற்பாைல kadar-palai, ெப.(n.)

   வட்டத் ப்  என் ம் ேகா  (மைல);; elephant creeper.

ம. கடல்ப்பால

     [கடல் + பாைல.]

கடற்பாைற

கடற்பாைற1 kadar-parai, ெப.(n.)

   1. கடேலாரத் ல் காணப்ப ம் பாைறகள்,

 reefs.

   2. பவழ உ ரினங்கள் வா ம் பாைற; coral reef.

ம வ. பவழப்பாைற

     [கடல் + பாைற.]

கைவ (இராமநாத ரம்); மாவட்டக் கடற்ப ல் உள்ள நல்ல தண்ணிரத்் , உப் த் , 
தைலயாரித் , ெவள்ளித் ,  ள்ளித் ,  யல் , மண்ணளித் ,  சைடத் , கசச்த்  
ஆ ய கைளச ் ற் ம், கடேலாரத் ம் இப் பாைறகள் உண்டா ன்றன. ெதளிந்த நீரா கள் 
வந்  ேசரா இடமாக ம், ப வங்கள் ேசரா இடமாக ம் இ ப் ன் இப்ப ப்பட்ட கடற் பாைறகள் 
உ வா ம் (க.ப.அக.);.

 கடற்பாைற kadar-parai. ெப.(n.)

   ஒ வைக னின் ெபயர;் a kind of sea-fish.

     [கடல் + பாைற - கடற்பாைற. கடற்பாைறகளிைட ல் வா ம் ன் வைகயாத ன் இப் ெபயர ்
ெபற்ற .]

கடற் ணா

 
 கடற் ணா kadar-pina, ெப.(n.)

   ெநய்தனிலப்ெபண் ( வா.);; woman of the tribe living in the maritime tract.

     [கடல் +  ணா. ெபண் →  ண  →  ணா.]

கடற் றந்தேகா
ைத

 
 கடற் றந்தேகாைத kadar-piranda-kõdai, ெப.(n,)

கடற் றந்தாள் ( டா.);

 See kaợar-pirandãl.

     [கடல் +  றந்த + ேகாைத..]
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கடற் றந்தாள்

 
 கடற் றந்தாள் kadar-pitanda), ெப.(n.)

    மகள் ( ங்.);; Laksmi, goddess of wealth, who sprang from the sea of milk when that sea was churned.

     [கடல் +  றந்தாள்.  மகள் ப்பாற்கட ல் றந்தாள் என்ப  ெதான்மக் கைத.]

கடற்

 
 கடற்  kadar-pull ெப.(n.)

   கடல்வாழ் உ ரினம் றா ன்; sea - tiger, shark.

     [கடல் +  .]

கடற் ற்

 
 கடற் ற்  kadar-purru, ெப.(n.)

   பவளம் (ேசரநா);; coral.

ம. கடல்ப் ற்

     [கடல் +  ற் .]

கடற் றம்

கடற் றம் kadar-puram, ெப.(n.)

   1.ஆ கள் கட டன் கத் ள்ள மணலைடப்

 unopened bar of a river, sand-bank that totally closes many Indian river mouth during the dry weather.

   2. கடற் கைர,

 beach.

ம. கடல்ப் றம் (கடற்கைர);

     [கடல் +  றம்.]

கடற் றா

 
 கடற் றா kadarpura, ெப.(n.)

கட ல் பறந் ம் நடந் ம் வா ம் ஒ வைகப் றா

 petrel

ம. கடப்றா

     [கடல் +  றா.]

கடற்

 
 கடற்  kadar-pū, ெப.(n.)

   ெசம்ம ; blood wood.

ம. கடல்ப் .

     [கடல் +  .]

கடற்

 
 கடற்  kadar-pudu, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ; marine algae collectively; Malay agaragar, seaweed.

ம. கடல்சச்ண்

     [கடல் +  .]
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கடற்ெப க்

 
 கடற்ெப க்  kadar-perukku, ெப.(n.)

   கட ன் நீேரற்றம்; high tide.

     [கடல் + ெப க் .]

கடற்ெபற்றம்

கடற்ெபற்றம் kadar-peram, ெப.(n.)

   1. கடற் ைர வைக ள் ஒன் ; a kind of sea - horse.

   2. தைழ ண் ம் கடல்வாழ் பா ட்  வைக; dugong.

     [கடல் + ெபற்றம்.]

   8  தல் 12 அ  நீளம் உைடய ம் கடற் ண் கைளத் ன்  வாழ்வ மா ய ஒ  ய ங் லம் 
(க.ப.அக.);.

கடற்ேபய்

 
 கடற்ேபய் kadar-pey, ெப.(n.)

   அசச்ந்த ம் வைக ல் உ வ ம் பற்க ம் ெகாண்ட ன்வைக; a sea fish of whose teeth and shape are of 
dreadful look (க.ப.அக.);.

     [கடல் + ேபய்.]

கடற்றாமைர

கடற்றாமைர1     'kadarrāmarai, ெப.(n.)

   ெப ந்தாமைர ( த்.அக.);; a kind of lotus.

     [கடல் + தாமைர.]

 கடற்றாமைர2 kadarrāmarai, ெப.(n.)

   ஒ வைகக்கடல் ன்; a kind of sea-fish. (சா.அக.);

     [கடல் + தாமைர.]

கடற்றாரா

 
 கடற்றாரா kadarrara, ெப.(n.)

கடற்பறைவ:

 sea-bird.

     [கடல் + தாரா.]

கடற்றாைழ

கடற்றாைழ kadaralai, ெப.(n.)

   1. ெகாந்தாைழ ( .அ.);; sea-weed.

   2. வாட்டாைழ; a sea plant yielding an edible fruit.

     [கடல் + தாைழ,]

கடற் ட்

 
 கடற் ட்  Kadarrittu ெப.(n.)

கட ன் ந ள்ள  நிலப்ப ,

 island.

     [கடல் +  ட் .]
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கடற் ைர

 
 கடற் ைர kadarrial, ெப.(n.)

கடலைல பாரக்்க;See kadalalai.

ம வ. அைல, அறல், தரங்கம்,  ணரி ஒதம், ெப ங்க ,

கல்ேலாலம்.

     [கடல் +  ைர.]

கடற்

 
 கடற்  kadarர.் ெப.(n.)

   கடல் ைர ( .அ.);; froth of the sea.

     [கடல் +   – கடற் .  ன் டர ்ேபான்ற ேதாற்றம் தந்தைம ன் ெபற்ற ெபயராகலாம்.]

கடற் ன்ேறான்.

 
 கடற் ன்ேறான். kadarruyiron, ெப.(n.)

   கட ல் அ லமரந்்த மால் ( வா);; Visnu, who accg. to Hindu mythology, is sleeping a conscious kind of 
sleep on the sea.

     [கடல் +  ன்ேறான்.]

கடற் ைற

 
 கடற் ைற kadarural, ெப.(n.)

ைற கம்

 har bour.

ம. கடல்த் ரா

     [கடல் +  ைற.]

கடற் ைறத்ெதா
ல்

 
 கடற் ைறதெ்தா ல் kadar-rural-t-toli, ெப.(n.)

   கடல் ைற ல் ெசய் ம் ெதா ல்; occupations at sea port.

     [கடல் +  ைற + ெதா ல்.]

ன் ைல தல், வைலப் ைர ெபாத் தல், கட் மரம் கட் தல்,  த் ச் ப்  ைல தல் 
ஆ யன கடல் ைற ல் ெசய்யப்ப ம் ெதா ல்களாம்.
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கடற்ெறங்

 
 கடற்ெறங்  kadarrengu, ெப.(n.)

   ெதன்ைன வைக; double coconut, I.tr. native only on the Seychelles.

ம வ. இரடை்டத்ேதங்காய்

ம. கடத்ேதங்ஙா, க. கடல் ெதங் .

     [கடல் + ெதங் .]

ஒ  கா ள் இரண்  ைத ள்ள ேதங்காய். உயரமாக வள ம் இத் ெதன்ைன கடலகத் களில் 
காணப்ப ற .

ஒ  பக்கம் வைளந் ம் ஒ  பக்கம் சப்ைபயாக ம் இ ைன ம் ராக ம் இ  ேதங்காய் 
ஒட் ப்ப  ேபால ம் ேமற்ெறா  க த் ம் உள்ள இக் காய் நஞ் க் ம் தன்ைமய  என்பர.்

கடற்ெறங்

கடற்ெறய்வம்

கடற்ெறய்வம் kadarreyvam, ெப.(n.)

வாரணன்,

 Varuna, the god of the sea.

     "கடற்ெறய்வம் காட் க் காட் " ( லப். 7:5);.

     [கடல் + ெதய்வம்.]

கடற்ேறங்காய்

 
 கடற்ேறங்காய் kadarrengay, ெப.(n.)

   கட ன் வ யாய்ப் பட ன்ேமேலற் க் ெகாண்  வந்  இறக் ம யா ம் ேதங்காய்; coconuts brought 
by boats over the Sea, Sea-Coconuts.

ம. கடல்த்ேதங்கா

     [கடல் + ேதங்காய்.]

கடற்ெறா ல்

 
 கடற்ெறா ல் kadarroll, ெப.(n).

    ன் ெதா ல்; sea fishing.

     [கடல் + ெதா ல்.]

கட

கட  kadaru, ெப.(n.)

   1. கா ; forest, jungle.

     "கானவர ்கட ட ் ண் ம்" (ெப ம்பாண்.116);:

   2. அ ெந  ( ங்);; hardon difficult path.

   3. பாைல நிலம்:

 desert tract.

     "இன்னாக் கட ப் ேபாழ்ேத கடந் " ( க்ேகா.217);.

   4. மைலசச்ாரல்

 mountains slope.

     "கட மணி ளர" ( றநா.202:3);.

     [க  → கடம் → கடன் → கட , க  = க ைம,  ன்பம்.]
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கடன்

கடன் kadan, ெப.(n.)

   1. கடைம; duty, obligation.

     "நன்னைட நல்கல் ேவந்தற் க் கடேன"  ( றநா.312:4);.

   2. கடனாகப் ெபற்ற பணம்; loan amount.

     "இன்னா கட ைடயார ்காணப் கல்"  (இன்.நாற்.12);.

   3. இரவற் ெபா ள்; borrowed article.

   4. இயல் ; nature,

 natural attribute.

     "கடெனன்ப நல்லைவ ெயல்லாம்"  ( றள், 981);.

   5.  ைறைம; order, manner, plan, system.

     "எ த் க்கடனிலேவ" (ெதால் எ த் .142.);

   6. மர வ ச ்ெசயல்கள்; observance like the daily ablutions and other devotional exercises enjoined by religion.

     "அந்  அந்தணர ்அ ங்கட னி க் ம்" ( றநா.2:22);.

   7.  ந்ேதாம்பல்; hospitality.

     "அ ங்கடன் ைற னாற் " (கம்பரா.பால ,93);.

   8. அளைவ ( வா.);; measure, definite, quantity.

   9. மரக்கால் (ைதலவ);; a dry measure.

கடன் உடன்

 
 கடன் உடன் kadan-udan, ெப.(n.)

கடன் த ய வற்ைறக் க் ம் இைணசெ்சால்,

 wordpairsig. nifying loan etc.

கடேனா உடேனா வாங் த் மணத்ைதச ்ெசய்தான் (உ.வ);.

கடன் உடன் பட் க் கடைமையச ்ெசய்தல் நன்  (உ.வ);.

கடேனா உடேனா வாங் க் கட்டடம் கட் னான் (உ.வ);.

     [கடன் + உடன். எ ைக ேநாக்  வந்த மர ைணெமா ).]

கடன்கட்டாப்ேப -
தல்

கடன்கட்டாப்ேப -தல் kadan-kattà-p-pésu,    7 ெச. . .(v.i.)

   க ைமயாகப் ேப தல் ( ன்.);; to speak rudely of uncivilly.

     [கடன் + கட்  + ஆய் + ேப .]

கடன்கட்

கடன்கட்  kadam-kattu, ெப.(n.)

   1. கடனாகக் ெகா க்ைக; creditin account.

கடன்கட்  வணிகம் அந்தக் கைட ல் இல்ைல (உவ.);.

   2. மனம் நிைற ல்லாத ெசய்ைக ( ன்);; doing a thing for the sake of formality but not heartily.

     [கடன் + கட் .]
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கடன்க -த்தல்

கடன்க -த்தல் kadan-kali-,    4 ெச. . (vi)

   1. கடைமையச ்ெசய்தல்; to perform a duty, as repaying a kindness.

     "ெசஞ்ேசாற் க் கடன் க த்ேதன்" (பாரத. ப ேனழாம்.248);

   2. சமயச ்ெசய்ைகக் ரிய ெசயல்கைளச ்ெசய்தல்; to per-form the rites enjoined by religion.

   2. மன ன் ச ்ெசய்தல் ( ன்.);; to do a service for another out of mere compliment and not heartily.

     [கடன் + க .]

கடன்காரன்

கடன்காரன்1 kadam-karan, ெப.(n.)

   1. கடன் பட்டவன்; debtor.

அவன் ெவ நாைளக் கடன்காரன்.

   2. கடன் ெகா த்தவன்; payee.

     "வ ேல கடன்காரர ்ம த் க் ெகாள்ள" (தனிப்பா.i275:17);.

ம. கடக்காரன், பட கட கார.

     [கடன் + காரன்.]

 கடன்காரன் kadan-kāran, ெப.(n.)

   1.  ராச ்சாவைடந்தவன்,

 man or boy who attain a premature death.

   2. ெபற்ேறார ் இ க்கத் ெரன இறந்தவன் (இ.வ.);:

 he who dies a premature death leaving his parents to survive him.

     [கடன் + காரன்.]

றப்ேப ன் ைனக் கடனாகக் க தப் பட்டதனால் ராக்கால இறப்  (அகால மரணம்); கடைன 
அைடப்பதற்  ன் ெசன்றதா ற . அதனாற்றான் கடன் காரெனன அைழக்க இடமளிக் ற .

 கடன்காரன்3 kadam-karam, ெப.(n.)

கடன்காரி

கடன்காரி kadam-kari, ெப.(n.)

   1.  ராச ்சாவைடந்தவள் ; woman or girl who died a premature death.

   2. தண்டச ்ெசல க் க் காரணமானவள் ; woman who causes useless expenditure.

     [கடன் + காரி.]

கடன்ேகள்(ட்)-
த(ட)ல்

கடன்ேகள்(ட)்-த(ட)ல் kadam-kel,    11 ெச ன்றா . (v.t.)

   1. கடன் ெகா க் ம்ப  ேகட்டல்; to ask for a loan.

   2. ெகா த்த கடைனக் ேகட்டல்; to demand the return of a loan.

     [கடன் + ேகள்.]

கடன்ெகா -த்தல்

கடன்ெகா -த்தல் kadar-kodu,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

   1.  ன்னரத்் ப் த்தரேவண் ம் என்ற கட்டைள ன் ேபரில் பணம் ெகா த்தல்; to lend some money 
and other things.

   2. ஒ  ெமா ன் வழக்கா கள் றெமா க் ச ்ெசல் தல்; usages of one language supplied to another 
language.

. கடெகார் னி, க. கடங்ெகா .

     [கடன் + ெகா .]
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கடன்ெகாள்( )

கடன்ெகாள்( ) kadan-kol(lu)-,    7 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கடன்ெப தல்; to get loan, borrow.

அ த்த த்  வழங் ம் ெமா கள் தம் ள் ஒன் ெனான்  கடன் ெகாள் ம் (உ.வ);.

. கடெதப் ளி, க. கடெகாள்.

     [கடன் + ெகாள்.]

கடன்ேகாடல்

கடன்ேகாடல் kadam-k5dal, ெப.(n.)

   பணத்ைதக் கடனாகக் ெகாள் ம் வ வைக ( றள், உைரப்பா ரம்);; borrowing money, one of 18 
vivakārapatam.

     [கடன் + ேகாடல்.]

கடன் ட்

 
 கடன் ட்  kadan-cittu, ெப.(n.)

   கடன் வாங் யதற்கான ஆவணம்; bond of debt.

ம. கட .

     [கடன் +  ட் .]

கடன்ெசய்-தல்

கடன்ெசய்-தல் kadam-sey,    4 ெச ன்றா .(v.t)

   இறந்ேதாரக்்  ல்களில் ெசால் யவண்ணம் ெசயல்கைள (சடங் );ச ்ெசய்தல்; to perform obsequies as 
per šāsthra.

     [கடன் + ெசய்.]

கடன்தணிப்

 
 கடன்தணிப்  kadap-tanippu, ெப.(n.)

   கடைனத் தள் ப  ெசய்தல்; right off a debt.

     [கடன் + தணிப் .]

கடன் நாள்

 
 கடன் நாள் kadan-tiru-nâI, ெப.(n.)

   ேநரத்் க்கடன் நிைறேவற் தற் ரிய ழா ( ன்.);; day of religions observances.

ம. கடநாள்

     [கடன் +  நாள். கடன் = ேநரத்் க்கடன்.]

கடன் ப் -தல்

கடன் ப் -தல் kadal-tiruppu,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   வாங் ய கடைனத ் ப் க் ெகா த்தல்; to pay back the loan completely.

     [கடன் +  ப் .]

கடன்பட்டவன்

கடன்பட்டவன் kadan-pattavan, ெப.(n.)

   1. கடைம ஆற் தற்  உரியவன்; one who is under obligation.

   2. கடனாளி; a debtor.

ம. கட யன், கடப்ெபட்டவன்.

     [கடன் + பட்டவன்.]
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கடன்பட்டார்

 
 கடன்பட்டார ்Kadarpatiar ெப.(n.)

கடன்பட்டவன் பாரக்்க; see kadan-pattavan.

     'கடன்பட்டார ்ெநஞ்சம்ேபால் கலங் னான்' (பழ);.

ம. கப் க்காரன்

     [கடன் + பட்டார.்]

கடன்ப -தல்

கடன்ப -தல் kadan-padu-    20 ெச. . .(v.i.)

   1. கட க் ள்ளாதல்; to become indebted.

     "தாளாள ெனன்பான் கடன்படா வாழ்பவன்" ( ரிக .12);.

   2. ெசய்த உத க் க் ைகம்மா  ெசய் ம் உணர் ல் இ த்தல்; to feela debt of gratitude to some one.

ம. கடப்ெப க,  . கடெதப் னி.

     [கடன் + ப .]

கடன்பத் ரம்

 
 கடன்பத் ரம் kadan-pattiram, ெப.(n.)

   கடன் ட்  பாரக்்க; see kadan-cittu.

ம வ. கடன் ஒைல, கடன் ட் .

ம. கடப்பத்ரம்

     [கடன் + பத் ரம். வ. பத்ர → த. பத் ரம்.]

கடன்பற் -தல்

கடன்பற் -தல் kadar-paru-,    5 ெச. . .(v.i.)

   ெகா த்த கடைன வாங் க் ெகாள் தல்; to recover a debt.

     [கடன் + பற் . பற்றல் = ைகக்ெகாளல், ெபற் க்ெகாளல்.]

கடன்பற்

 
 கடன்பற்  kadar-parru, ெப.(n.)

   கடனாகப் ெபற்ற ெபா ள்; anything received as a loan.

     [கடன் + பற் . பற்றல் = ெபறல்.]

கடன்ெப -தல்

கடன்ெப -தல் kadar-peru,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   கடன்வாங் -தல்; see kadan-vangu-.

க. கடம்பெட

     [கடன் + ெப .]

கடன்மரம்

கடன்மரம் kadal-maram, ெப.(n.)

   மரக்கலம்; wooden sailing craft.

     "கடன்மரங் க ழ்ந்ெதனக் கலங் " (நற்.30);.

     [கடல் + மரம்.]

கடன்மல்ைல

கடன்மல்ைல kadam-malai, ெப.(n.)

கடல்மல்ைல பாரக்்க; see kadal-malai.

     "கள்வா கடன்மல்ைலக் டந்த க ம்ேப" ( வ்.ெபரிய .7:14);.

     [கடல் + மல்ைல.]
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கடன்மைலநா

கடன்மைலநா  kadan-malai-nādu, ெப.(n.)

   ேசரநாட் ல் ட (ேமற் த் ெதாடரச்் ); மைலக்  ேமற் ந்த நா ; region on the werstern side of western 
ghats of Kerala state.

     [கடல் + மைல + நா . கட க் ம் மைலக் ம் இைடப்பட்ட நா .]

கடன்மைல நாட் ன் வடபாகம் ட்டம்,  டம்,  வம், ெகாங்கணம் என் ம் பல ப கைளக் 
ெகாண் ந்த  (பழ.த.ப.4);.

கடன் ட் -தல்

கடன் ட் -தல் kadan-mittu-,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   கடைனத் ம்பப் ெப தல்; to get back the debt.

     "பண்டாரத் ல் கடன்வைக ல் ற்றன்ப  ேகாடை்ட ெநல் க்கடன் ட் க் ெகாண் "

     [கடன் +  ட் .  ள் (த. ); →  ட்  ( . .);.]

கடன் ரேசான்

 
 கடன் ரேசான் kadan-murašõn, ெப.(n.)

   கடைல ரசாகக் ெகாண்டவன், காமன ( ங்);; Kaman who is reputed to use the sea as his drum.

     [கடல் +  ரேசான்.]

கடன் ள்ளி

கடன் ள்ளி kadar-mul, ெப.(n.)

கடல் ள்ளி ( றநா.24.உ.ேவ.சா.உைர); பாரக்்க;see kadal-mulli.

     [கடல் +  ள்ளி.]

கடன்

 
 கடன்  kadar-muri, ெப.(n.)

கடன் ட்  பாரக்்க; see kadan- cittu.

ம. கட

     [கடன் +  .]

கடன் ைற

கடன் ைற kadar-mural, ெப.(n.)

   ெபரிேயா க் ச ்ெசய் ம் ெதாண் ; duty of showing courtesy to elders.

     "கடன் ைறகள் யா  ந் " (கம்பரா.பால. வ62);.

     [கடன் +  ைற கடன் = கடைம ைற = ெசய் ைற.]

கடன் ைறக -
த்தல்

கடன் ைறக -த்தல் kadanmurai-kali-,    4 ெச. . .(v.i.)

   ெபரிேயா க் தெ்தாண்  ெசய்தல்; to serve elders.

     [கடன் +  ைற + க .]

கடன் ர்த்

 
 கடன் ரத்்  kadan-murrti. ெப.(n.)

   அ கன்; Arhat.

     [கடன் +  ரத்் .]

கடன்ைம

கடன்ைம kadanmai, ெப.(n.)

   1. தன்ைம; condition, circumstance.

     "கள ய லரக்கன் ன்ேன ேதான் ய கடன்ைம ர" (கம்பரா த்த. ட.்145);.

   2.  ைற; rotation.

     [கடன் + ைம.]
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கடன்வாங் க்க -
த்தல்

கடன்வாங் க்க -த்தல் kadan-vángi-k-kali    4 ெச. ன்றா (v.t.)

க த்த ல் க க்கப்ப ம் எண் க க் ம் எண்ைணக் காட் ம் ெபரியதாக இ க் ம் ெபா  அதற்  
அ த்த இடம ப்  ந்  ஒர ்எண்ைணக் கடன் வாங் தல்

 to deduct by borrowing method.

     [கடன் + வாங்  + க .]

கடன்வாங் -தல்

கடன்வாங் -தல் kadam-wangu-    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  றரிட ந்  வட் க் ப் பணம் ெப தல்; to borrow money, contract a debt.

     'கடன்வாங் க் கடன்ெகா த்தவ ம் ெசத்தான், மரேம க் ைக ட்டவ ம் ெசத்தான்" (பழ.);.

   2. ஒ  ெமா னின்  இன்ெனா  ெமா  ெசால்ைல ம் இலக்கணக் கைள ம் கடன் 
வாங் தல்; to borrow words and other grammatical elements from other languages.

   3. கணிதத் ல் ஓர ்இட ம ப் ந்  ஓர ்எண்ைணக் கடன் வாங் தல்,

 to borrow from next decimal number, in deduction.

     [கடன் + வாங் .]

கடனைட-த்தல்

கடனைட-த்தல் kadan-adai-,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   வாங் ன கடைனத ் ப் த் த தல்; to discharge, pay off a debt.

     [கடன் + அைட.]

கடனண்

கடனண்  kadaறandu, ெப.(n.)

   கட ல் வா ம் நண் வைக (பதாரத்்த.944);; sea crab.

     [கடல் + நண் .]

கடனம்

கடனம்1 kadaram, ெப.(n.)

   தாழ்வாரம் (யாழ்.அக.);; verandah.

     [கட + அனம் - கடனம் = கடந்  ெசல் ம் இைடக  அல்ல  தாழ்வாரப் ப  அனம் - ெசால்லாக்க 
ஈ .]

 கடனம்2 kadaram, ெப.(n.)

    யற்  (யாழ்.அக);; effort.

     [கட தல் = ெசல் தல், அக தல்,  ரி ப த் தல்,  ன்ேனற் தல்,  ய தல். கட  → கடலம் → 
கடனம்.]

கடனவயல்

 
 கடனவயல் kadaறa-vayal, ெப.(n.)

    வா ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Thiruvarur district.

     [கடலன் + வயல் - கடலன்வயல் → கடலவயல் →கடனவயல். கடலன் = கடல் வாணிகன்.]

கடனாக்

கடனாக்  kadagaku, ெப.(n.)

   1 பவளத் ட் ; coral rock.

   2.  வப்  ேசாற் க்கற்றாைழ; curacoa aloes.

     [கடல் + நாக்  - கடனாக் .  த ல் பவளப் பாைறைய ம், நிறஒப் ைமயால் வப் ச ்ேசாற் க் 
கற்றாைழைய ம் த்த .]

கடனாக் ன்

கடனாக் ன் kadanākku-min. ெப.(n.)

   16  ரலம் வளரவ் ம் க ம்ப ப்  நிற ைடய மான எ ைம நாக்  வ லைமந்த கடல் ன்; fat 
fish, brownish or purplish black, attaining at least 16 inch in length.

ம. கடநாக்

     [கடல் + நாக்  +  ன்.]
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கடனாதாயம்

 
 கடனாதாயம் kadanadayam, ெப.(n.)

   ஊர ்ேவைலக்கார க் ம், அறப்பணிக் ம் ெகா ப்பதற் காக நிலக் ழார ் த்தைகப் பணத்ேதா  
வாங் ம் ெதாைக (R..T.);; income received by the landholder as part of rent, to be disbursed later to the village servants 
and to charities.

     [கடன் + ஆதாயம் (வ வாய்);.]

கடனாய்

 
 கடனாய் kadanay, ெப.(n.)

நீரந்ாய் ( ன்);,

 sea otter.

ம வ.  னாய் ( ன்நாய்);

     [கடல் + நாய்.]

கடனாளி

கடனாளி kadam-ali, ெப.(n.)

   1. கடன்ெபற்றவன்; debtor.

   2. நன் க்கடன் பட்டவன்; one who is under an obligation to do a thing.

     [கடன் + ஆளி.]

கடனிவாரணம்

 
 கடனிவாரணம் kadanivāranam, ெப.(n.)

கடன் தணிப்  பாரக்்க ( ன்.);;see kadan- tanippu.

     [கடன் + நிவாரணம்.]

கடனிறவண்ணன்

 
 கடனிறவண்ணன் kadanira-vannan, ெப.(n.)

கடல்வண்ணன் பாரக்்க;see kadal-vannan.

     [கடல் + நிறம் + வண்ணன்.]

கடனி -த்தல்

கடனி -த்தல் kadam-iru-    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. கடைனத் ப் க் ெகா த்தல்; to clear of a debt.

   2. கடைம ெசய்தல்; to discharge an obligation, perform a duty.

     "ெதன் ல வாழ்நரக்் க ங்கட னி க் ம்" ( றநா.9);.

     [கடன் + இ .]

கட த ேபர்

கட த ேபர ்kadan-udavu-pēr, ெப.(n.)

   கடன் ெகா த்தவர ்( மேரச.சத.23);; one who provides. debt.

     [கடன் + உத  + ேபர.்]

கட ைர

கட ைர kadamurai, ெப.(n.)

   1. ஒ வைகக் கடல் ன் ஓ  ( .அ.);; cuttle fish bone, shell of sepia.

   2. ஒ வைகப் பணிகாரம் ( ன்.);; a kind of pastry.

ம. கடநாக்

     [கடல் +  ைர.]
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கடென த்தல்

கடென த்தல் kadam-edu-    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. கடன் வாங் தல்; to borrow

   2. ப  தல்; to slandar.

     [கடன் + எ .]

கடைன

 
 கடைன kaợaņai, ெப.(n.)

இ ய சவ்

 hardening of tissue in the body, sclerois.

     [க  → க ைன → கடைன. க  = க ைம, இ க்கம்.]

கடா

கடா1 kada-,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

    னாதல்; to inquire, question.

     "ஈங் ளேவா ெவன்னக் கடாத ம்" (காஞ் ப் .  நகர.58);.

     [கட → கட  → கடா  → கடா = ெச த்தல்,  னாைவச ்ெச த் தல்,  னாதல்.]

 கடா2 kadā, ெப.(n.)

    னா; interogation, question.

     "கடா ைட" (ஞான.63:10);.

     [கடா  → கடா.]

 கடா3 kada, ெப.(n.)

   1. ெவள்ளா , ெசம்ம யா  இவற் ன் ஆண் ( ங்);; male of sheep or goat.

   2. ஆட் ன் ெபா  ( வா.);; sheep.

   3. ஆண் லங் ; maleanimal.

உள் ர ்ம க ம் உ ற கடா ம் சரி3 (பழ);.

   4. ஆண் எ ைம,

 he - buffair.

     "பட் க்கடா ல்வ  மந்தகா" (கந்தரல.64);.

கடாக்கண்

 
 கடாக்கண் kada-k-kan, ெப.(n.)

   ெபரிய கண்; big eye.

ெசத்தவன் கண் கடாக்கண் இ ந்தவன் கண் இல் க்கண்' (பழ.);.

     [கடா + கண்.]

கடாக்களி

கடாக்களி  kadā-k-kaliru, ெப.(n.)

   மதயாைன; must elephant.

     "கடாஅக்களிற் ன்ேமற் கட்படாம்" ( றள்,1087);.

     [கடம் → கடாம் → கடா + களி . கடம் = மதநீர.்]
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கடாக்கன்

 
 கடாக்கன்  kada-k-kanru, ெப.(n.)

   ஆண் எ ைமக்கன்  ( ன்.);; young he-buffalo.

க் கட்

     [க  → கடா + கன் .]

கடாக் ட்

கடாக் ட்  kada-k-kutti, ெப.(n.)

   ஆட் க் ட்  ( ன்.);; lamb or kid. -

     [கடா3 +  ட் .]

கடாகம்

கடாகம் kadagam, ெப.(n.)

   ெப ெவளிக்ேகாளைக ( ங்.);; sphere, globe.

   2. வட்டமான ெகாப்பைர ( டா.);; brass boiler with rings for handles.

     [க  → கடகம் → கடாகம். கடகம் = ெபரிய . வட்டமான , வட்டமான ெகாப்பைர, ெப ெவளிக் 
ேகாளைக.]

த. கடாகம் → Skt. Kadaha. (வ.ெமா.வ.103);

கடா

 
 கடா  kadāgu, ெப.(n.)

   பறைவ; bird.

     [கடா  = கடந்  ெசல் தல். கடா  → கடா .]

கடா -தல்

கடா -தல் kadasu-,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ஆணி, ஆப்  த யன அ த்தல்; to drive, as a wedge, a nail.

   2. எ தல்,

 to throw fling.

     [கட  → கடா  → கடா .]

கடாட்சம்

 
 கடாடச்ம் Kadatcam, ெப.(n.)

கைடக்கண் பாரக்்க;See kadai-k-kan.

     [கைட + அடச்ம் - கடாடச்ம் வ. அ  → த. அடச்ம்.]

கடாத்தன்ைம

கடாத்தன்ைம kada-tanmai, ெப.(n.)

   1.  ப் ன்ைம,

 indolence, laziness, sloth.

   2.  த்த ன்ைம ( ன்.);; unmannerliness, clownishness.

   3.  ழ்ப்ப யாைம ( ன்.);; stubbornness, disobedience.

கடாத்தனமாகச ் ற்றாேத (உ.வ்);.

     [கடா + தன்ைம, கடா =  லங் ள் ஆண், எ ைமக் கடா.]

651

www.valluvarvallalarvattam.com 7026 of 19068.



கடாம்

கடாம்1 kadam, ெப.(n.)

   1. யாைன ன் மதம்ப  ைள (க த்.63:3 உைர);; orifice in an elephant's temple, from which must flows.

   2. யாைன மதநீர;் secretion of a must elephant.

     "கமழ்கடாஅத்  யாைன" ( றநா.3:8);.

     [க  → கடம் → கடாம். கடாம் =  யாகப் ெப ம் மதநீர.்]

 கடாம்2 kadam, ெப.(n.)

மைலப கடாம் பாரக்்க;see malai-padu-kadâm.

     " . . . கடாதெ்தா ம் பத் " (பத் ப்பாட் , க ைர,ப.5);.

     [மைலப கடாம் → கடாம். மைலப கடாம் ன் க்கப்ெபயர.்]

கடாம்ெபய்-தல்

கடாம்ெபய்-தல் kadam-pey,    1 ெச. . .(v.i.)

   மதஞ் ெசாரிதல்; to exude secretion, said of a must elephant.

     "நாகங் கடாம்ெபய் " ( வக.981.);

     [கடாம் + ெபய்.]

கடா டா

 
 கடா டா kada-muda, ெப.(n.)

   ஒ க் ப் , ெப த்த ஒ ; with a rumbling or rubbing noise.

ைன பாைனகைளக் கடா டா என உ ட் ற் .

க. கடாவேன

     [கடா +  டா.]

கடாய்

கடாய் kaday, ெப.(n.)

   1. ெபாரிக் ஞ் சட்  (இ.வ.);; frying pan; a large round boiler of copper, bellmetal or iron.

   2. ெகாப்பைர (P.T.L.);; a kind of vessel.

ம வ, வாண , சனிசச்ட் , இ ப் சச்ட் : எண்ெணய்சச்ட் , ெபாரிக் ஞ்சட் .

க. கடா , கடாய;  ட. கடாய, பர.். கடா (பாைன);,  . கடா .

 H. kadhai, kadahi, kadhaiyā; Mar. kadhai; Pkt. kadäha, Skt. katáha.

     [கடா4 → கடாய்.]

கடாய்க் கன்

கடாய்க் கன்  kaday-k-kanru, ெப.(n.)

   காைளக்கன்  (யாப். .3);; bull-calf.

     [கடா + இ - கடாய் + கன்  - கடாக்கன் . கடா என் ம் ெசால் கடாத்தன்ைம ள்ள  என் ம் 
ெபா ைளத் த தற்காக ஒன்றன்பால் இகர ஈ  ெபற் க் கடா + இ . கடாய் எனத் ரிந்த . ஒ.ேநா. நாஇ 
→ நாய்.]

கடாய்க்ேகால்

 
 கடாய்க்ேகால் kadayk-kol, ெப.(n.)

கட் மரம், ேதாணி ஆ யவற் ன் ன் ப ந்  த் க் கலத்ைத ன்ேனாக் ச ்ெச த் ம் 
ேகால்,

 an oarlike stick used to push farward catamaran and boat (க.ப.அக.);.

     [கட  → கடா  → கடாய் + ேகால்.]
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கடாயம்

கடாயம் kadayam, ெப.(n.)

   க க்  நீர ்ைதலவ); decoction.

ம வ. கசாயம்.

     [க  + ஆயம். க ைமயான (காரப்்  ெபா ள்களால் ஆ ய . த. கடாயம் Skt, kasaya. ஒ.ேநா. கட்டம் 
Skt. kasta. ேவட்  → Skt. Vésti.]

 கடாயம்2 kadayam, ெப.(n.)

    வரப்்  (நாம ப.);; astringency.

     [க  =  ைரப் ,  வரப்் . க  → கடாயம்.]

கடாரங்காய்

 
 கடாரங்காய் kadara-i-kay, ெப.(n.)

கடாரநாரத்ைத பாரக்்க;see kadāra -nārattai.

     [கடாரம் + காய். கடாரம் = வடமேலயா.]

கடாரங்ெகாண்டா
ன்

கடாரங்ெகாண்டான் kadārankondān, ெப.(n.)

   1.  தலாம் இராேசந் ர ேசாழனின் றப் ப் ெபயரக்ளிெலான் ; one of the titles of king Rajendra-l.

   2. கங்ைக ெகாண்ட ேசாழ ரத் ற்  அ ள்ள ஒர ்ஊரப்்ெபயர;் name of a willage near Gangaikonda 
Colapuram.

     [கடாரம் + ெகாண்டான். மேலய நாட் ன் கடாரப் ப ைய ெவற்  ெகாண்டதால் ெபற்ற றப் ப் 
ெபயர.் இச ் றப் ப் ெபயேர இராேசந் ர ேசாழனின் நிைனைவப் ேபாற் ம் ஊரப்்ெபய மா ற் .]

கடாரநாரத்ைத

 
 கடாரநாரத்ைத kadara-narattai, ெப.(n.)

   நாரத்ைத வைக (மைல);; Seville orange.

ம வ. கடாநாரத்ைத

     [கடாரம் + நாரத்ைத, கடார (வடமேலயா);த் ந்  ெகாண்  வரப்பட்ட நாரத்ைத.]

கடாரம்

கடாரம்1 kadāram, ெப.(n.)

   ெகாப்பைர ( ங்.);; brass or copper boiler, cauldron.

ம. கடாரம் க. கடார பர.் கடா, Skt, kataha.

     [க  → கடா → கடாரம்.]

 கடாரம்2 kadāram, ெப.(n.)

   வடமைல; North Malay.

     ''ெதா கடற் காவற் க ரட ்கடார ம் (S..I.I.ii,107);.

     [க  → கடா → கடாரம். பரப் ல் ெபரிய வடமேல யப் ப ன் ெபயர.்]

கடாரம், சாவகம்,  னம் என்பைவ ற்காலக் ெகா ந்த ழ் நா கைளச ்ேசரந்்தைவயல்ல. 
த ெழா ந்த ப ேனழ் நிலங்களில் பல ற்காலக் ெகா ந்த ழ் நா களா ந்தைம ன், 
ெகா ந்த ழ் நாடல்லாத றவற்ைற ஞ் ேசரத்் க் ட்டார ்பவணந் யார ்
(பாவாணர் ரா டத்தாய், ன்.ப.14); தற்காலத் ல் கடாரம் என்ப  வடமேல யா ல் 'ெகடா 
மாநிலத் ல் உள்ள . த ழரின் கடல் வணிகத் ற் ம் கடல் ஆ க்கத் ற் ம் சான்  பகரவ்னவாகப் 
பல இ பா க ம் ைத க ம் உள்ளன. உல ல் கடற்பைட ெகாண்  ெவ ெதாைல  
பைடெய த்  ெவன்ற இராசராச ேசாழனின் றைன ம், இராேசந் ர ேசாழனின் ெவற் ைய ம் 
ெவ வாகப் பாராட் றார ் ன்னாள் தைலைம அைமசச்ர ்பண் த சவகரல்ால் ேந , இராேசந் ர 
ேசாழைன இந் ய ெநப்ேபா யன் என்பர.்

653

www.valluvarvallalarvattam.com 7028 of 19068.



கடாரி

கடாரி kadar, ெப.(n.)

   1. ஈனாத இளம்ெபற்றம் (ப );; heifer, young cow that has not calved.

   2. ெபண்எ ைம, நா ; she-buffalo.

க. . பட கட  ட. க ,  . க்ைர.

     [க  → கடா → கடாரி = ப த்  வளரந்்த . ஆர ்சாரிைய, 'இ' ஒன்றன்பா . இங்  லங் ள் 
ெபண்ைம ட் ய .]

 Skt. gradi, ayoung steer, a lazy ox; gali, astrong but lazy bull. It is not impossible that the two terms are connected with D. 
Kadašu, or kadi, or gatti, or gandâ. (K.K.E.D. - XX);.

வடெமா ல் ஆண்பாற் ெசால்லாகேவ ஆளப்பட் த்த ன் லங் ள் ெபண்பாைலச ் ட் ய 
ெசந்த ழாட் ம் வடெமா  லம் ற் ம் ேவ பட்ட .

கடாரிக்கன்

 
 கடாரிக்கன்  kadark-kanru, ெப.(n.)

   ஆ ன் ெபண்கன் ; cow-calf.

     [கடாரி + கன் .]

கடாைர

கடாைர kadarai. ெப.(n.)

கடாரநாரத்ைத(மைல); பாரக்்க; see kadāra-nārattai.

     [கடாரம்2 → கடாைர.]

கடாவ

 
 கடாவ  kada-y-adi, ெப.(n.)

களத் ல் கடாக்கைள ட் ப் ைணய க்ைக ( ன்);

 treading out grain by buffaloes or bulls.

     [கடா + அ  கடா = எ . அ  = அ த்தல்.]

கடா

கடா 1 kade-widu-    20 ெச. . .(v.i.)

    ைண ய த்தல் (ப ற் ப்.62:15,உைர);; to thresh out grain with buffaloes or bulls after beating the sheaves upon 
the threshing floor.

     [கடா →  .]

 கடா 2 kadà-vidu-,    20 ெச. . .(v..i.)

    லங் கைளச ் ைனயாக் தல்; to impregnate.

அ ரான கடாரிக் க் கடா ட ஆயத்தம் ெசய்.

     [கடா →  .]
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கடா -தல்

கடா -தல் kadavu,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ஏ தல்,

 to discharge, as missiles; to propel.

     "கடா ன ெகாண்ெடால் ம் வல் " ( வ்.இயற். ந்:6);.

   2. ெச த் தல்; to ride, as an animal; to dirive, as a car.

     "ேதரக்டா " (ேதவா.839, 3);.

   3. ஆணி த யன அைறதல்; to drive in, as a nail, a peg, a wedge; to nail on; to join by nail as boards.

     "க யாப்ைபக் கடா வேன." (தனிப்பா.171.24);

   4.  ட் தல்; to buffet, cuff,

     "ேவதன் ெபாற் ர  கடா " ( ப் :164);.

   5.  னா தல் ( வா);; to interrogate, question.

   6.  ண் தல்; to urge, impel, influence.

இயற்ைக யன் னா ம்… ெசயற்ைக யன் னா ம் கடாவப்பட்  ( க்ேகா:11, உைர);.

ம வ. கடாவல்

ம. கடா க. க. கடா  ெத. கட  . கடமா னி

     [கடவ → கடா .]

கடா வட்

 
 கடா வட்  kadavu-vat, ெப.(n.)

   வட் க்  வட் ; compound interest.

ம. கடா  வட்

     [கடா  + வட்  கடா தல் = அகல்தல்,  ரிதல், வளரத்ல், ெப தல்.]

கடாெவட்

கடாெவட்  kada-yett, ெப.(n.)

   1  லால் ெவட் ங் கத்  ( ன்.);; butcher's knife, cleaver.

   2. ஆட் க்கடா த யன ெவட் பவன்,

 butcher, slaughterer.

     [கடா + ெவட் .]

கடாெவட்

கடாெவட்  kada-vettu, ெப.(n.)

    ற் ாரத்் ெதய்வங்க க்  ேநரத்் க் கடனாக ஆண் லங்ைகக் ெகான்  ைச டல் (இ.வ.);; killing a 
male animals in front of the village deities is a sacrificial ceremony to mark the fulfilment of a desire.

     [கடா3 + ெவட் .]

கடான்

 
 கடான் kadān, ெப.(n.)

கடா பாரக்்க; see kadā.

     [கடா +கடான்.]
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க

க 1 kadi,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. பல்லாற் க த்தல்; to bite with teeth.

     "க த்த வா ேல" ( வாச41:37);.

   2. பற்கைள இ க்  ெநரித்தல்; to clench teeth,

பல்ைலக் க த் க் ெகாண்  ைகைய ஓங் னான்.

   3. உண்பதற்காகக் க த்தல்,  க த்தல்; to bite off, as a piece of bread.

     "க த்தவாய் ைடத்தாற் ேபால் (பழ,);.

   4. ெமல் தல்,

 to chew.

க த் ண் தல் உட க்  நல்ல  (உ.வ.);.

   5. பாம்  த யன ண் தல்; to bite, as snake.

     "காைலச ் ற் ன பாம்  க க்காமல் டா " (பழ.);.

   6. ெகா க்கால் ெகாட் தல்; to sting, as of scorpion

   . 7.  ச் க த்தல்; to puncture as of mosquito.

ெகா க்க  ெதால்ைல தாள ல்ைல.

   8.  ச்  அரித்தல்; to gnaw. gnash.

த்தகத்ைதப் ச்  க த் ட்ட  (உ.வ);.

கட

கட16 kadi, ெப.(n.)

   காவல்; protection, safeguard, defence.

     "க ைட யனகரவ்ேவ" ( றநா. 95:3);.

     [கள் → க  → க .]

க க் ளம்

க க் ளம் kadi-k-kulam, ெப.(n.)

   தஞ்ைசமாவட்டத் ல் உள்ள ஊர;் a village in Tanjore district.

     "க ெகாள் ம்ெபா ல் ழ் த  க க் ளத் ைற ம்" (ேதவா.சம்பந்:240-1);.

ம வ. கற்பகனார ்ேகா ல், கற்பகனார ் ளம்.

     [க  +  ளம் - க ளம் = மணம்ெகாண்ட ளம்.]

க க்

க க்  kadi-k-kru, ெப.(n.)

   க த்தற் ரிய ப ; the part to be deducted.

     "அ ேல ெசம்பா  க க் றாகப் பாழாய் நித்ைரயாேல க ம்" ( வ்.  மாைல, 3. யா.ப.21);.

     [க  +  .]

க க்ைக

 
 க க்ைக kadikkai. ெப.(n.)

க க் வாய்ச்  மரம்,

 jagged jujube.

     [கள் → க  → க  → க க்ைக.]
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க கண்

 
 க கண்  kadi-kandu, ெப.(n.)

    ைனக்கா செ்ச  (மைல);; cowhage.

     [க  + கண் .]

க கா

க கா1 kadi-ka, ெப.(n.)

காவேலா  ய ேசாைல,

 gaurded grove.

     ''க கா ற் ச் னன்" ( றநா.239:2);.

     [க  + கா. க  = காவல்.]

 க கா1 kadi-ka, ெப.(n.)

   ெப ம்ெபா ல், பரந்த ேசாைல; a big or vast park of flowery gardens.

     "க கா ற் காெலாற்ற ெவால் " (க த்.92:51);.

     [க  + கா. க  = ெபரிய , பரந்த .]

க காரசச்ங்

க காரசச்ங்  kadi-kāra-c-cangili, ெப.(n.)

   1. ைகக்க காரத் ல் மாட் ள்ள ெதாடரி (சங் );; watch chain.

   2. ஒ வைக க த்தணி; gold chain, necklace worn by woman in one or more strands, resembling a watch chain.

     [க காரம் + சங் .]

க காரம்

க காரம் Kadigaram, ெப.(n.)

   காலங்காட் ம் க ,  ேநரங்காட் ங்க  (Mod.);; clock, watch, time piece.

காலங்காட்ட அவ க் ல்ைல ைகக்க காரம் (உ.வ.);.

ம வ. க யாரம்

ம. க யாள் ெத. க யாரம் க. களிெக (kliga);, பட க கார,

 Mar. ghadyàl; U., H. ghady; Guj. ghadiäl; Ori. ghari; W. Cloc.

     [க ைக +  ஆரம் - க ைகயாரம் → க காரம் க ைக → க ைக ஒ.ேநா. வட்  + ஆரம் - வட்டாரம். 
ெகாட்  + ஆரம் - ெகாட்டாரம் 'ஆரம்' (ெசா.ஆ.ஈ ); (ேவ.க.158);.]

பழங்காலத் ல் காலம் அ தற் ப் பயன்ப த் ய க  நீரக்்க ைக எனப்பட்ட . க ைக =  ய 
மட்பாைன, நீரக்்கலம், நா ைகவட் ல். க யந் ர, க கா யந் ர என் ம் வடெசாற் ணரப்் னின்  
க காரம் என் ம் ெதன் ெசால் வந்ததன்  வ.ெமா.வ-103).

க கார

 
 க கார  kadigāra-viširi, ெப.(n.)

   ேசைலவைக; a kind of saree.

     [க காரம் +  .]

க காவன்கள்ளா
ன்

க காவன்கள்ளான் kadikāvan-kallan, ெப.(n.)

   அரிஞ்சய ேசாழரின் ேவளக்காரப் பைட ரன்; a member of the bodyguards of the Arinjaya Chola, with a title 
Viracóla. ' ரேசாழத் ெதரிஞ்ச  ைகக்ேகாளரில் க காவன் கள்ளான்'  (ெத.இ.கல்.ெதா.19.கல்.8);.

     [க காவல் → க காவலன் → க காவன் + கள்ளான். க காவல் =  ப்பான காவற்பணி, 
ெமய்க்காப்பாளன் பணி ெப ம்பணி. 'கள்ளான்' இயற்ெபயர.்]
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க ரங்

க ரங்  kadi-kurangu, ெப.(n.)

    ரங் ன் உ னதா , ெந ங் ேவாைரக் க க் ம் ம ற்ெபா ; an ancient catapultic military engine of the 
shape of monkey mounted on the ramparts of a fort for seizing and biting hostile troops approaching the fort.

     "க ரங் ம் ற்ெபா ம்" ( .ெவ.6:112);.

     [க 3 +  ரங் .]

க ைக

க ைக1 kadigai, ெப.(n.)

   1.  ண்டம்;     "க ம்ெப  க ைகேயா  . . . கவளங் ெகாள்ளா" ( வக.1076);.

   2. காம்  ; handle;  hit, as of spear.

     "தா ைடக் க ைக" (அகநா.35:3);.

   3.  த் க்ேகால் ( லப்.14:173);; pike-staff.

   4. கத தாழ் ( ங்.);; bolt, sliding catch.

   5. ேகடகம் ( லப்.4:173,அ ம்);; shield,

   6.  ைரச் ைல ( லப்..14:173,அ ம்);; curtain.

ம. க க ெத.க. க   க , க :

     [கள் → க  → க  → க ைக. க  = ெவட் தல். க ைக = ெவட்டப்பட்ட ண் , காம் ,  த் க்ேகால், 
தாள், ேகடயம்.]

 க ைக2 kadiga, ெப.(n.)

   1. நா ைக வட் ல்,

 clepsydra, ancient clockworked byflowofwater; hour-glass.

   2. நா ைக  (24 நிைமயம்);; Indian hour of 24 minutes.

   3. த ந்த சமயம்  ( வா.);; opportunity; conjuncture of circumstances.

   4. நி த் கன், மங்கல ேநரம் ப்பவன்; astrologer who fixes the auspicious time for ceremonies etc.

க ைகக்ேகால்

க ைகக்ேகால் kadigal-k-kol. ெப.(n.)    ஒ வைக  அள ேகால்; a kind of measuring rod.

     'க ைகக்ேகால் அளந் ' (S.I.I.iv.81);.

     [க ைக + ேகால் க ைக = ஊரைவ க ைகக்ேகால் = ஊரைவ னரின் ஒப் தல் ெபற்ற அள ேகால்..]

க ைகமாக்கள்

க ைகமாக்கள் kadigai-makkal, ெப.(n.)

   மங்கலப் பாடகர;் panegyrists who sing songs on special occasions invoking prosperity unto their patrons.

     "க ைக மாக்கள் ைவகைறப் கழ" இர .அயென .139).

ம வ எட்டர,் ெப நம் கள், வந் கள், கற்ேறார,் க கள், வண்டர,் ெமய்கற்ேறார,் நாவலர,் பாவலர,் 
பலகைல வல்ேலார,் க ைகயர ்(ஆநிக);.

     [க ைக +  மாக்கள். க ைக = ஊரைவ.]

க ைகமாராயன்

க ைகமாராயன் kadigai-mārāyan, ெப.(n.)

   1. தைலைம இைசக்காரன் (சாஸனத.்197);; head musician.

   2. கண்காணிப்பாளர;் supervisor.

   3. கல் ச ்சாைலத் தைலவன் (S.I.I.Vol. 2:2 insc. 25);; principal.

     [க ைக + மாராயன் (ெப ைம க  வழங்கப்ப ம் பட்டம்);.]
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க ைக த் ப் ல
வர்

 
 க ைக த் ப் லவர ்kadigai-muttu-p-pulavar, ெப.(n.)

    ெநல்ேவ  மாவட்டம் எடை்டய ரத்  ேவங்கேடச ெரட்டப்ப ப ன் அரசைவப் லவராய் 
இ ந்  அந்தச ் ற்றரசன்  பல பாடல்கைளப் பா ய லவர;் court poet of Venkatēśa Rettappa Būpati 
Ettayapuram, Tirunelveli district (அ . ந்.);.

     [க ைக +  த் ப் லவர.் க ைக = த ழ் மன்றம்.]

க ைகயர்

க ைகயர ்kadigaiyar. ெப.(n.)

   க ைகயார1் ; see kadigaiyar.

     "க ைகயர ்க ைத ேயாைத" (கம்பரா.பால.எ ச் .79);.

     [க ைக + ஆர ்- க ைகயார ்→ க ைகயர.்]

க ைகயார்

க ைகயார ்Kadigaiyar. ெப.(n.)

   1. அரச க் ச ்ெசன்ற நா ைக அ ந்  ெசால் ம் நா ைகக்  கணக்கர;் time keeper who sings 
appropriate songs to notify the periods of the day in the royal court.

   2. பைற லம் அரசாைணைய அ ப்ேபார;் one who announces the orders of the king by beating the drums.

     ' க்ேகா ெயற்  நாளன்  ப்பைற யைற  ேகட் க் ங் க ைகயார ்ஐவரக்் ' (S.I.I.i.125);.

   3. க ைக என் ம் பள்ளிையச ்சாரந்்தவர ்(சாசனசெ்சால் அக.

 Vol-iii. part-ii.); the school of court bards.

     [க ைக + ஆர.்]

க ைகயாரம்

க ைகயாரம் kadigai-y-āram, ெப.(n.)

   1. ைகக்க ைக,

 wristwatch.

   2. க யாரம் (பாண் );; clock.

ெத. க யார

     [க ைக + ஆரம் - க ைகயாரம் க ைக = ேநரம் காட் ம் க  ஆரம் = வட்டத் ெதாடரி (சங்  
ைகக்க ைக (wrist watch); = ைக ல் கட்டப்ப தலால் ெபற்ற ெபயர.்]

க ைகெவண்பா

க ைகெவண்பா kadigaivenba, ெப.(n.)

   அரசர,் கட ளர ் த ேயார  அ ஞ் ெசயல்கள் ஒ  க ைகப்ெபா ல் நடந்தனவாகக் ம் 32 
ேநரிைச ெவண்பாவாலான ற் லக் யம் (ெதான். .283. உைர);; poem consisting of 32 stanzas in nérišai - 
venpä metre, recounting the noble deeds of kings or of gods as if they were performed within one nāligai time.

     [ ைக → க ைக + ெவண்பா.]

க ைகேவளாளர்

 
 க ைகேவளாளர ்kadigai-vēlālar, ெப.(n.)

   ேவளாள ள் மக்கைளக் காக் ம் ெபா ப்ேபற்ற ஒ  ரி னர;் a caste among Vēlālar community.

     [க ைக + ேவளாளர.் க ைக = காவல், காவலைமந்த இடம், ஊர.்]

க ெகாள்

க ெகாள்1 kadi-kol(lu)-    7 ெச. ன்ற ..(v.t.)

    ளக் தல்; to open to view, make vivid.

     "தண்க ர ்ம யந் தான்க ெகாள்ள" ( லப்.28.46);.

     [க  + ெகாள். க  =  ளக்கம்.]
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க ெகாள்'( )-தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

க ேகால்

க ேகால் kadi-k5. ெப.(n.)

   1. பறைவ ஒட் ங் க ; stick that is brandished to scare away birds that prey upon ripening corn.

   2. நாய்க்க த் ற் கட் ந் த  ( ன்.);; rod tied to the neck of a dog and fastened elsewhere to keep it from mischief.

   3. கடப்பாைர; a crow-bar.

ம. க ேகால்

     [க  + ேகால்.]

க சச்வன்

 
 க சச்வன் kadiccavan, ெப.(n.)

   ஈயாதவன்; sordid, wretch, skinfint.

ட் ச ்ெசாந்தக்காரன் க சச்வன் ஆதலால் டை்டப் ப பாரக்்கமாட்டான் (உவ);.

     [க த்தவன் → க த்தவன் → க சச்வன்.]

க சச்வாய்த சச்ா
ன்

 
 க சச்வாய்த சச்ான் kadicca-vāy-tadiccān, ெப.(n.)

   காஞ்ெசா  என் ம் வைக; climbing nettle (சா. அக);.

க சச்வாய் ைடச்
சாய்

க சச்வாய் ைடசச்ாய் kadicca-váy-tudaiccan, ெப.(n.)

   1. எ க் ; maddar.

   2. காஞ்ெசா ; climbing nettle (சா. அக.);.

     [க த்த → க சச் + வாய் +  ைடத்தான்)  ைடசச்ான்.]

க சச்ான்

 
 க சச்ான் kadiccan, ெப.(n.)

   பனங்ெகாடை்ட ள்ள கட் த் தகண் (ெநல்ைல);; hard pulp inside a sprouting palmyra nut.

     [க த்தான் → க சச்ான்.]
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க சை்ச

க சை்ச1 kadiccai, ெப.(n)

   1. ஒ  ெச  ( .அ);; a shrub.

   2. மரவைக; downy-leaved Faise Kamela.

க. க ச; ெத. க ெச.

     [க த்ைத → க சை்ச.]

 க சை்ச2 kadiccai, ெப.(n.)

   கட ல் வாழ்வ ம் 16  ரலம் வைர வளரவ் ம் ப ப் நிற ம் பக்கங்களில் க ப் ப் படை்டக ம் 
ெகாண்ட ன்வைக; a seafish, greyish, with black blotches on its sides, attaining 16 in. in length.

     [க த்ைத → க சை்ச]

 க சை்ச3 kadiccai, ெப.(n.)

   ஈயாத்தனம் ( ன்.);; niggardliness.

     [க  → க த்ைத → க த்ைத → க சை்ச.]

க சை்சக்காரன்

 
 க சை்சக்காரன் kadiccai-k-kāran, ெப.(n.)

   ஈயாதவன்  ( ன்.);; niggard, penurious man.

     [க சை்ச → க சை்சக்காரன்.]

க சரி

க சரி kadisari, ெப.(n.)

ேத க் த் க் ரிய அட  வைகக ள் ஒன்  ( லப்.3:16 உைர);,

 one of the postures of the feet in the dési dance.

     [க  + சரி. . க  =  ைர . சார ்  → சாரி   → சரி, , வரிைச,   ைற.]

க

க  kadišu, ெப.(n.)

   1. க ைம; asperity, severity.

   2. நி ர்   ( ன்.);; being too perpendicular, too little bent, as a hoe or adze to the handle, ploughshare to the shaft opp. 
to தணி .

ெத. க க க. க ைத.

     [க  → க த்  → க க → க க.]

க ைச

 
 க ைச kadisai. ெப.(n.)

   பாய்மரந்தாங்  (சங்.அக);; plank that supports the mast of a boat.

     [க  → க  → க ைச.]

 க ைச kaḍisai, ெப.(n.)

பணம் ெசல ெசய்யாத இவறன்(க );:

 miser.

     "அவன் ஒ  க ைச" ( னவ);.

     [க -க ைச-க ைச]
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க ஞாண்

க ஞாண்1 kadi-nan, ெப.(n.)

அைரஞாண் க :

 a waist cord or waist-chain.

ம வ. அைரஞாண்.

     [க  + ஞாண். க  = இைட, இ ப் . ஞாண் = க .]

 க ஞாண்2 kadi-nan, ெப.(n.)

   க வாளம் (ேசரநா);; a bride, bit.

ம. க ஞ்ஞாண்.

     [க  = க த்தல், வாயால் பற் தல். க  ஞாண்.]

க ைஞ

க ைஞ1 kadiai, ெப.(n.)

   1. இரப்ேபார ்( சை்ச); கலம்; begging bowl.

     " சை்சேயற்ற ெபய்வைள க ைஞ ன்" (மணிேம.ப .63);.

   2. மடக்லம் ( ங்);; earthern vessel.

     [கடம் → க  → க ைஞ.]

 க ைஞ2 kadiai, ெப.(n.)

   கவறா ம் ( தா ம்); காய் அல்ல  ெபா ள்; dice.

     [க  → க  → க ைஞ ( த்தா ம் இயல்பால் ெபற்ற ெபயர.்]

க த்தகம்

க த்தகம் kaditagam, ெப.(n.)

   தற்காப் ற் யன்ற பைடக்கலன் (ேகடயம்);; shield,

     "க த்தகப் ம்பைட ைகவ  னடக் க் காவல்" (ெப ங். உஞ்ைச.53:140);.

     [க 36 → க த்தகம்.]

க த் ரம்

க த் ரம் kadittiram, ெப.(n.)

   ேமகைல; an ornament worn by woman.

ம. க ரம்

     [க 20 → க த் ரம்.]

க தடம்

க தடம் kadi-tadam, ெப.(n.)

   1. அைர இ ப் ); ( வா.);; waist.

   2. ெபண்  ( டா);; pudendum muliebre.

ம. க த்தடம்

     [க  + தடம் க  = இ ப் . க தடம் = இ ப்  இ ப்ைபச ்சாரந்்த ப .]
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க தம்

க தம் kadidam, ெப.(n.)

   1. மடல் எ தேவ ம் ேவைலப்பா  அல்ல  ஒ யம் ( த் ரம்); வைரயேவ ம் பயன்பட்ட 
பைசக் ழ் தட ய ைல; canvas on which paste is applied before writing, painting or drawing upon.

     "ெநய்த்த ழ் வ டக்  க தேம ெயன ம்" (ேவதா. .43);.

   2. தாள்; paper,

   3. மடல்; letter.

   4.  ன்  ( .அ.);; gum.

   ம. க தம்; க. க த, கடத,  . கடத, ெத. க த ; Mal, kertas, Thai. kradad.

     [க  → க  → க தம். க  =  ண்ணமான , த ப்பான .]

பைச ேசரத்்த த ப்பான ணி க தம் எனப்பட்ட . ஒ யம் வைரதற் ப் பழங்காலத் ல் 
பயன்ப த்தப்பட்ட பைச தட ய ணிைய அரசர ் த ேயார ் கம் (மடல்); எ த ம் 
பயன்ப த் யதால் நாளைட ல் ெவ ம் மடைல மட் ம் க் ம் ெசால்லாக இ  வளரத்ற்  
இடமா ற் .

க தல்

க தல் kadidal, ெப.(n.)

   ஒ  தப் ைச ( வாலவா.57:26);; a discordant note.

     [கள் → க  → க  → க தல். க தல் = நீக் தல், நீக்கத்தக்க .]

 க தல் kaḍidal, ெப.(n.)

   ஓட் தல்; driving.

     " ைன ளி க த ன் பக ம் ஒல் ம்" ( :217:1);.

     [க -க தல்]

க

க 1 kadidu, ெப.(n.)

   1. க ய , க ைமயான ,

 that which is difficult, hard, arduous.

     " ங் க தவர ்சாய ற் கன ேநாய்" (க த்.137:22);.

   2.  ைர ; quickness.

     "காலத் ப்ெபய த் ரன் வந்தனன் க ல்" (கந்த :கணங்கள்.4);.

க. க ; ெத. க ;  . க , கட் .

     [க  → க .]

 க  kadidu,  .எ.(adv)

   1.  ைரவாய்; speedily, quickly.

     "ைகெசன்  தாங் ங் க " ( வப் ரபந்: sosor.3s);.

   2. 1585; exceedingly, very greatly, to a great degree.

     "உைடயான்றாள் ேசரத்ல். க னிேத" (இனி.நாற்.1);.

     [க  → க .]

க ந்தமன்

 
 க ந்தமன் kadindaman, ெப.(n.)

    யவன் (த.ெசா.அக.);; potter.

     [க  → க ந்தமன்.]
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க ந்தான்

க ந்தான் kadindam, ெப.(n.)

   1. காமம் ெவ ளி மயக்கம் ன்ைற ம் ஒ த்தவன் (ேகா.த.ைக);; he who discarded three undeservable 
things.

     "மாணாக்கன் கற்பைனத்  ன் ங் க ந்தான்" ( பஞ்.29);.

   2.  னிவன் ( வா.);

 he who has renounced the world recluse.

ம வ. க ந்ேதான்

     [க  =  லக் தல். க  → க ந்தான்.]

க ந் வார்

க ந் வார ்kadin-divar. ெப.(n.)

   ெவ ப்பார ்(கழக. அக.);; one who dislikes.

     "கனற் நீ ெசய்வ  க ந் வார ்இல்வ " (க த்,73:10);.

     [க ந்  + ஈவார.்]

க ந் வார ்என்ப  ைனெயசச்த் ெதாடரன் . ேபாத வார ்என்ப ல் த வார ்என் ம் ைண ைன 
ேபாதைலச ்ெசய்வார ்என தல் ைனப் ெபா ேள ட்  நின்ற  ேபாலக் க ந் வார ்என்ப ல் ஈவார ்
ெசய்வார ்என் ம் ெபா ப்ெபா ள் தந்  தல் ைனக் த் ைண ைனயா ற் .

க ந் ெகாள்( )-
தல்

க ந் ெகாள்( )-தல் kadindu-kol(lu)-,    6 ெச. .(v.i.)

    னங்ெகாள் தல்; to get angry with someone.

த ைழப் ைழபடப் ேப னால் பாவாணர ்க ந்  ெகாள்வார.்

     [க  → க ந்  + ெகாள்.]

க நகர்

க நகர ்kadi-nagar, ெப.(n.)

   1. காவல் ந்த நகரம், தைலநகரம்; fortified town, guarded city, capital city.

     "காஞ்சன ரக் க நக ள்ேளன்" (மணிேம.17:22);

   2. மண ,

 marriage house,

     "க நகர ் ைனந்  கட ட ்ேபணி" (அகநா.136:6);.

     [க  + நகர.்]

தைலநகரக்ள், அவற் ன் ெப ைம பற் ப் ேப ர ்அல்ல  மாநகர ்என் ம், ஆரவாரம் பற் க் 
"கல்ெலன் ேப ர"் என் ம், பழைமயான ெவற் ைடைம பற் ப் "பழ றன் ர"் என் ம் காவல் 

 பற் க் "க நகர"் என் ம் லவராற் றப் த் க் றப்ெப ம்

க நாய்

க நாய் kadi-nay, ெப.(n.)

   க க் ம்நாய்; vicious, snappish dog.

     "க நா ெயனச் " (அறப்.சத21);.

ம. க யன்பட்

     [க  + நாய்.]

க நிைல

க நிைல kadi-nilai, ெப.(n.)

   நீக் ம் நிைல; inadmissibility, unacceptability.

     " ைணமயக் த ங் க நிைல இலேவ" (ெதால்,ெபா ள். அகத்.12);.

     [க  + நிைல. க  = நீக் தல்.]

664

www.valluvarvallalarvattam.com 7039 of 19068.



க ப்பைக

க ப்பைக kadi-p-pagai, ெப.(n.)

   1ேவம் ,

 neem tree.

     "அரவாய்க் க ப்பைக' (மணிேம.7:73);.

   2. ெவண்க ; white mustard, so called from its being used in exorcising devils.

     "க ப்பைக  யைனத் ம் . . . அரைல ர இ" (மைலப .22);.

   3. க  (மைல);; mustard.

     [க   +பைக. ேபய் த ய ய ஆ களின் பைகைய நீக் ந் தன்ைம வாய்ந்தவனவாகக் 
க தப்ப வதால் ேவம் ம், ெவண்க ம், க ம் க ப்பைக என வழங்கலா ற் .]

க ப்பம்

க ப்பம்1 kadippam, ெப.(n.)

   1. காதணி ( ங்.);,

 ear ornament.

   2. அணிகலசெ்சப்  ( வா);; jewel casket.

     [க  → க ப்பம் = ேமல்  ெச வாகப் ெபா ந் வ .]

 க ப்பம்2 kadippam, ெப.(n.)

   ெகண் ; drinking vessel with a spout.

     " லமணி க ப்பத் தங்கள்"  (இர . ைற .3);.

ம. க ப்பம்

     [க  → க ப்பம்.]

க ப்பான்

 
 க ப்பான் kadippan, ெப.(n.)

க ப்பான் பாரக்்க; See kaduppän.

     [க  - க ப்பான்.]

க ப் ேகால்

 
 க ப் ேகால் kadippidu-kol, ெப.(n.)

    ரசைற ேகால் (கழக.அக.);; drumstick.

     [க ப்  → க ப் ேகால். க ப்  = பைறய க் ம் ேகால்.]
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க ப்

க ப்  kadippu, ெப.(n.)

   1. பைறய க் ம் ந்த

 drumstick,

     "நாக்க ப் பாக வாய்ப்பைற யைறந் ர"் (மணிேம.25:5);.

   2. பைடக்கலன் வைக; a kind of weapon.

     "வாய்ெச த் ட்ட மாக்க ப் ேவ" (கல்லா.6);

   2.  த் ன் ைகப் ,

 handle of the bellows,

     "க ப் வா ரங்  ெகாளஇீய ைக" ( வக.2830);.

     [க 18 → க ப் .]

 க ப் 2 kadippu, ெப.(n.)

    ழ்; tambourine bells.

     "க ப் டல் த்த சல்லரி" (கல்லா.8);.

     [க  = ஓைச. க 11 → க ப் .]

 க ப் 3 kadippu, ெப.(n.)

   காதணி; ear ornament.

க ப்ேப

க ப்ேப  kadi-p-peru, ெப.(n.)

    ர ைனக்ேகாலால் அ க்ைக; drum beat.

     'க ப்ேபற் னால் ர சாரவ்ாக ஒ  றந்தாற்ேபால7 (நீலேக . 509.உைர);.

     [க 11 + ேப .]

க ப்ைப

க ப்ைப kadippai, ெப.(n.)

க ப்பைக-2 பாரக்்க;see kadi-p-pagal-2.

     [க  + பைக - க ப்பைக  →  க ப்ைப.]

க

 
 க  kadi-pidi, ெப.(n.)

   சண்ைட; quarrel, affray.

ம. க  க. கடபட கடபேட, க ப   க ப்  Mar. khatpat.

     [க  +  .]
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க மரம்

க மரம் kadi-maram, ெப.(n.)

பைகவர ்ெந ங்காதப  வளரத்் க் காக்கப்ப ம் காவன்மரம்,

 tree planted and well guarded as a symbol of sovereign power or dominion in ancient times.

     "க மரத்தாற் களிறைனத் " (ப ற் ப்.33:3);.

     [க  + மரம். க  = காவல்.]

க மரமாவ  ஒவ்ேவார ்அரச னரா ம் அவரவர ் ெயா  ெதாடர் ள்ளதாக ம் 
ெதய்வத்தன்ைம ள்ளதாக ங் க தப்பட் , ெகா ம் த் ைர ம் ேபாலத் தன் ஆள் ச ்

ன்னமாகக் ெகாண் , பைகவர ்ெவட்டாதவா ம் அவர ்யாைனைய அ ற் கட்டாதவா ம் காத் த் 
ெதான் ெதாட் ப் ேபணப்பட் வ ம் ஏேத ெமா  வைகயான காவல் மரம். அ  
தைலைமயரசரக்் ம் ற்றரசரக்் ம் ெபா வா ம். பாண் நாட் ந்த பைழயன் என் ம் 

நிலமன்னன், ஒ  ேவம்ைபக் காவல்மரமாக வளரத்்  வந்தான். ெசங் ட் வனின் பைகவ ள் 
ஒ வன் கடப்பமரத்ைதக் காவல்மரமாகக் ெகாண் ந்தான்.

க மரம்,  ல அரசரால் தைலநகரில் மட் ம் தனிமரமாக ம்,  லரால் ஊரெ்தா ம் தனிமரமாக ம், 
லரால் ேசாைலெதா ம் தனிமரமாக ம் வளரக்்கப்பட்டதாகத் ெதரி ற  (பழந்த .ப.24.25);.

க மைன

க மைன kadi-mapai, ெப.(n).

காவலைமந்த ப்

 fortified place.

     "காஞ்  க் க மைன க ன் " ( .ெவ.4:61);.

     [க 36 + மைன.]

க மாடம்

க மாடம் kadi-madam, ெப.(n.)

   காவலைமந்த கன்னிமாடம்; guarded residence for maidens,

     "க மாட மைடந்த வா ம்" ( வக.13);.

     [க 36 +  மாடம்.]

க மாைல

க மாைல kadi-malai, ெப.(n.)

   1. அைரஞாண்

 a zone.

   2. ஒட் யாணம் (ேசரநா.);; a girdle.

ம. க மா க

     [க  – இைட. இ ப்  க  + மாைல.]

க ைள

 
 க ைள kadi-milai, ெப.(n.)

   காவற்கா ; gaurded forest.

க.  ேள (கா );

     [க  +  ைள,  ைடதல் = ெச தல், நிைறதல்,  தல், மரமடரந்்த கா .  ைட →  ைள.]

க ரசம்

க ரசம் kad-murasam, ெப.(n.)

   காவல் ரசம்; royal drum, a symbol of sovereign authority, in ancient times.

     "இ ரசம் தாைன இகலரிய எங்ேகான் க ரசங் காைலெசய" ( .ெவ.9.202);

     [க  +  ரசம் ர  + அம் –  ரசம். 'அம்' ெப.ெபா.ஈ .]
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க லம்

க லம் kad-mப்lam, ெப.(n.)

    ள்ளங்  (சங்அக.);; radish.

க.  லங் ,  லக ( ள்ளங் );.

     [க 15 +  லம்.   லம் =  ழங் .]

க ய

க ய1 kadiya,  .எ. (adv.)

    ைர ல்; quickly.

க ய வா (உ.வ.);.

     [க  + அ. 'அ'  .எ.ஈ .]

 க ய2 kadiya, ெப.எ.(adj.)

   1. கட் யான; that which is difficult, hard.

க யெபா ைளக் க க்காேத (உ.வ.);.

   2. காரமான,

 plungent,

ம. க ய;  க. கட ;  ெத. க .

     [க  +  அ. 'அ'. ெப.எ.ஈ .]

க ய

 
 க ய  kadiyadu, ெப.(n.)

ற்றரத்ைத

 lesser galangal.

     [க யன்  →  க ய .]

க யந் ரம்

 
 க யந் ரம் kadi-yandram, ெப.(n.)

   ஏற்ற மரம் (யாழ்.அக);; picottah.

     [க  + எந் ரம். க  =  ைர . நீேரற்றத் ன் ைரைவக் த்  அைடயான .]

க யெந ேவட் வ
ன்

 
 க யெந ேவட் வன் kadiya-nequ-vettuvan, ெப.(n.)

   ெப ந்தைலசச்ாத்தனாராற் பாடப்பட்ட ஒ  ேவடர ்தைலவன்; name of a chief of hunters, sung by Peruntalai-c-
căttanår.

     [க ய + ெந  + ேவட் வன் ( ைரந்  அம்ெபய் ம் ஆற்றலன்.]

க யர்

 
 க யர ்kadiyar, ெப.(n.)

   ெகா யவர ்(கழக அக.);; cruel person.

     [க  → க  + அர.்]
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க யல்

க யல்1 kadiyal, ெப.(n.)

   பாய்மரத்ைத அல்ல  றவற்ைறக் க ற்றால் இைணத் க் கட் வதற்  ஏந்தாகப் ெபா ந் ய 
ேதாணி ன் க் மரம் (யாழ்ப்);; beam set across a small sailing boat so as to extend to either side of the vessel, 
in order that a temporary stay for the mast or any other rope. might be attached thereto.

ம வ. க ைய

ம. க ப் ட்

     [க 20 + அல். க  = ந , ந ப்ப  க யல் = ேதாணி ன் ந ம் க் மரம்.]

 க யல்2 kadiyal, ெதா.ெப.(vbl.n.)

    லக் தல், நீக் தல்; neglecting, rejecting.

     "அவ்வழக்  உண்ைம ன் க ய லாகா கடன ந் ேதாரக்்ேக" (ெதால்,ெபா ள்.மர .69);.

     [க  + அல். 'அல்' ெதா.ெபா .]

க ய ர்

 
 க ய ர ்kadiyalúr. ெப.(n.)

   க ய ர ்உ த் ரங் கண்ணனார ்வாழ்ந்த ஊர;் a place in which Šangam poet Kadiyalur Uruddinang-kannanār 
lived.

     [க  → க யல் + ஊர ்- க ய ர ்க  = ந , ந ப்ப .]

க ய  
த் ரங்கண்ண

ன்

 
 க ய  த் ரங்கண்ணன் kadiyalur. uruttiran-kannan, ெப.(n.)

   ெப ம்பாணாற் ப்பைட, பட் னப்பாைல என் ம் ல்கைள இயற் ய கைடக்கழகப் லவர;் a poet 
who wrote the poems, Perumpān-ārru-p-padai and Pattina-p-pālai, in praise of Colan Karikālan.

     [க ய ர ்+  உ த் ரன் +  கண்ணன். க ய ர ்= ந க் ம் ஊர.்]

க யவன்

 
 க யவன் kadiyavan, ெப.(n.)

க யன் பாரக்்க (ேசரநா.);;see kadiyan.

ம. க யவன்

     [க  → க  + அவன்.]

க யைற

க யைற kadiyarai, ெப.(n.)

   மணவைற; decorated place in a house to seat the bride and the bridegroom at a wedding.

     "க யைற ம ங்  னின்ற ைமந்தைன" ( வக.2059);.

     [க  + அைற. க  = ந மணம்,  மணம்.]
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க யன்

க யன் kadiyan, ெப.(n.)

   1. ெகா ங்ேகாலன்:

 tyrant

     'இைறக ய ெனன் ைரக்  ன்னாசெ்சால் ேவந்தன் உைறக  ஒல்ைலக் ெக ம்" ( றள்,564.);

   2.  ெகா ைமக்காரன்; cruel hearted man.

   3. ன் த்  ம ழ்பவன்,

 sadist

   4. இரக்கமற்றவன்; inhuman.

ம. க யவன்

     [க  → க  + அன் - க யன். க  = க ைம, ெகா ைம.]

க யாரத்ேதா

 
 க யாரத்ேதா  kadiyāra-t-tõdu, ெப.(n.)

   காதணி வைக; large ear ring with stones set in gold, the decorated form of kammal.

     [க காரம் → க யாரம் + ேதா ]

க யாரவட் ைக

 
 க யாரவட் ைக kadiyāra-v-attigai, ெப.(n.)

   ெபான்னாலான மகளிர ்க த்தணி வைக, அட் ைக வைக; a kind of woman's necklace made of gold wire.

     [க காரம் → க யாரம் + அட் ைக.]

க யாேரந்தல்

 
 க யாேரந்தல் kadiyar-endal, ெப.(n.)

    வகங்ைக மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Śivagangai district.

     [க ைகயார ்+ ஏந்தல் - க ைகயாேரந்தல் → க யாேரந்தல், ஏந்தல் = ஏரி, ஏரிையச ்சாரந்்த ஊர.் 
க ைக = ஊரைவ.]

க ரத்தம்

 
 க ரத்தம் kadi-y-irattam, ெப.(n.)

    க் ரடை்ட (மைல);; spreading hogweed.

     [க  + இரத்தம்.]

க க்ைக

க க்ைக kadi-y-irukkai, ெப.(n.)

மணக் டம்

 wedding pavilion.

     "அ ங்க  க்ைக  ளமர நல் னான்" (கந்த .வைர ைன.19);.

     [க 8 + இ க்ைக.]

க வட்

க வட்  kadi-vattu, ெப.(n.)

வட் ைட:

 cloth tied round the waist and reaching down the knee, or up to the knee.

     [க 18 + வட் . வள் → வட் .]
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க வாய்

 
 க வாய் kadi-vāy, ெப.(n.)

   க த்த இடம்; bite, lips of a wound caused by a bite.

க வா ல் ம ந் ைவ (உ.வ.);.

ம. க வாய்

     [க  + வாய்.]

க வால்

க வால் kadival, ெப.(n.)

ம்மட் க்காய்

 bitter apple (சக.அக.);.

     [க 15 - க வால்.]

க வா வன்

க வா வன் kadi-valuvarn, ெப.(n.)

   சைமப்ேபான்; cook.

     "ெந ய ந்த க வா வன்" (ம ைரக்.36);.

     [க 9 + வா வன்.]

க வாள்

க வாள் kadival, ெப.(n.)

   க வாளம் (சம்.அக.Ms);; horse's bit, bridle.

     [க 9 + வாள்.]

க வாளப் ண்

க வாளப் ண் kadivala-p-pun, ெப.(n.)

   1.  ைர ேநாய்க ெளான் ; a kind of horse disease.

   2. வா ன் இ பக்கங்களி ம் ஏற்ப ம் ண்,

 skin affection on the corners of the mouth.

     [க வாளம் +  ண்.]

க வாள இ க்கத்தால் ைரவா ன் இ றங்களி ம் உண்டா ம் ண்ேபான்  மாந்தர ்
கைடவா ல் உண்டா ம் ண் க் ம் இப் ெபயர ்வழங்கலா ற் .

க வாளம்

க வாளம் kadivalam, ெப.(n.)

ைரவா ல் ெபா த்தப்ப ம் இ ம் தெ்தாடரி (சங் ); இ க  அல்ல  வார ்( வா.);

 horse bit, bridle.

பரிக்  இ ம் க வாளத்ைத நரிக்  இ வதா (பழ.);.

ம. க வாளம், க ஞாண், க ஞாணம், க வா ; க. க யண, க யாண, க வாண, ெத. கள்ளிய , 
கள்ெள , கள்ய ;  . கடய்ன, க வாண; ேகாத. கடவ்ாளம்;  ட. கெடாணம்; ேகாண். கரியார.்

     [க 9 + வாளம். பாளம் → வாளம் = வாரப்் ம் , வளரப்் ம் தெ்தாடரி (சங் );.]

க வாளம்ெவட்டல்

 
 க வாளம்ெவட்டல் kadivālam-vettal, ெப.(n.)

   க வாள வாைரத ்தளரத்்  த் ைக ( ன்.);; slackening and pulling, jerking the reins of a horse.

     [க வாளம் + ெவட்டல்.]
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க வாளவார்

 
 க வாளவார ்kadivalavar. ெப.(n.)

    ைர ன் வா டன் ெபா த்தப்பட் க் ைரையச ்ெச த் ேவான் ைக ல் க் ம் க  
( ன்.);; bridle reins.

     [க வாளம் + வார.்]

க வா

 
 க வா  kadi-varu, ெப.(n.)

க வாளம் பாரக்்க;see kadi-vālam.

     [க வாளவார ்→ க வார ்→ க வா  (ெகா.வ);.]

க -த்தல்

க -த்தல் kadivi,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   நீக் மா  ஆைண தல்; to order to reject.

     "க ங்கரம்ன் ரவாேமகைனக் கடக்களிற்ேறா ம் அகப்படக் க ர்  க த் " (க.க.ெசா.அக,);.

     [க  +  . ' '  . .ஈ .]

க

க  kadivu, ெப.(n.)

க கம் பாரக்்க;see kadivugam.

     [க 20 → க .]

க கம்

க கம் kadivugam, ெப.(n.)

   இ ப் ன் ழ் வ ம் க்கம்; a swelling below the hip (சா.அக.);.

     [க 20 ஊதம் - க தம் → க கம் → க கம். ஊைத → ஊதம்.]

க ேவல்

க ேவல் kaợi-vēl, ெப.(n.)

   ேவலமரவைக; sweet scented babul.

     [க 8  +  ேவல்.]

க ைவ

 
 க ைவ kadivai, ெப.(n.)

க  பாரக்்க;see kadiru.

க

க  kadiru, ெப.(n.)

   யாைன; elephant.

     "க  பல ரி கானதரிைட" ( வ்.ெபரியாழ்.3.2:6);.

     [களி  - க  (ெகா.வ);.]

க னப்ப -த்தல்

க னப்ப -த்தல் kadina-p-padu- 18 ெச. ன்றா .(v.t.)

   இ கச ்ெசய்தல், ெகட் ப்ப த் தல்; to consolidate, to harden.

     [க மம் → க னம் + ப  ப  (த. .); - ப த்  ( . .);.]

க னப் ல்

 
 க னப் ல் kadina-p-pul, ெப.(n.)

க ம் ல் பாரக்்க;see kadum-pul (சா.அக.);.

     [க னம் +  ல்.]
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க னப் ற்

 
 க னப் ற்  kadina-p-puru, ெப.(n.)

க ம் ற்  பாரக்்க;see kadum-purru.

     [க  → க னம் +  ற் .]

க னபலம்

 
 க னபலம் kadina-palam, ெப.(n.)

க ங்கனி பாரக்்க; see kadun-kani (சா.அக.);.

     [க னம் + பலம். பழம் → பலம்.]

க னம்

க னம் Kadinam, ெப.(n.)

   1. வன்ைம, உ ; hardness, firmness.

   2. ெகா ைம ( வா.);; severity, cruelty, harshness, rigorousness.

   3.  ன்பம், இடரப்்பா ; difficulty.

   4. ெமன்ைம ன்ைம; roughness, ruggedness.

த. க மம் → Skt. katina.

 H.kadin, Heb. karra, Nub. ko-ger, G. hart, Du. hard, Swed. hard; Yid. hart; Afrik. hard; Norw. hard; Jap. katai; Dan. hard; 
Chin. kunnan; W. caled; Ori. kaşte.

     [க  → க மம் → க னம் → க னம். க னம் என்ப  வடத ழ் (pkt); உலக வழக் த் ரி  
வடெமா ம் கடன் ெசால்லாய் வழங் ற .]

க

க 1 kadu-    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ேநாெவ த்தல்,  ச் க்க  ள் ைதப்  ேபான்றவற்றால் உட ல் த் வ  உண்டாதல்; to throb and 
pain, as from a sting, a venomous bite, a prick or toothache.

     " ணிங் க் க த்த ந் தணித ம் இன்ேற" ( ந் 136);.

   2. உைளதல் ( ட் வ , வ ற் ைளசச்ல், நடப்பதால் உண்டா ம் ேசார் ,  மப்பதால் ஏற்ப ம் 
கைளப்  ேபான்றன);; to ache, as from rheumatism, colic or dysentery; to pain, as the leg from walking, the head from 
carrying a load, the arm from writing.

     " ணரிக ணீந்   நீந் க் ைக ைன க த் " ( ரேமாத4்:53);.

   3. உைறதல்; to be too highly seasoned, pungent, ascury,

உண ல் உப் க்க த்தால் ைவ ெக ம் (உ.வ.);.

   4.  தல்; to be full; to pervade.

     "ெநஞ்சங் க த்த  காட் ம் கம்" ( றள்,706);.

ம. க க்க க.ெத .ெகாண். க ,  ட க ப; ெகாலா. ெகெடட் நா. க  (கசப் ,  ளிப் );; ேகாண். க  . 
க ேநாெமா  (க ங்காய்சச்ல்);.

த. க  →  Skt. kat.

     [கள் → க  (ேவ.க.187);. கள் =  ள். கள்ளி =  டெ்ச . க  =  ள் த் வதால் ஏற்ப ம் வ , காரப்் , 
ைகப் ,  , ெவம்ைம, ெகா ைம, க  → க  =  ரை்ம,   காரப்் .]

வடெமா ல் ல ல்ைல. க் த் (ெவட் ); என் ம் வடெசால் கட்  (ெவட் ); என் ம் ெதன்ெசாற் 
ரிபாத ன்,  லமாகா  (வ.ெமா.வ-104);.

673

www.valluvarvallalarvattam.com 7048 of 19068.



க க்கம்

க க்கம் kadukkam, ெப.(n.)

    ைர ; celerity, speed,

     "க மக் க க்க ெமா ைம  னா " (ெப ங். இலாவன.17:9);.

     [க  → க  → க க்கம் ( தா.62);.]

க க்கம்பாைளயம்

 
 க க்கம்பாைளயம் kadukkam-pālaiyam, ெப.(n.)

   ஈேரா  மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Erode district.

     [க க்கன் + பாைளயம் - க க்கன்பாைளயம் → க க்கம்பாைளயம், னகர ஈ  மகர ஈறாகத் 
ரிந்த .]

க க்கைர

 
 க க்கைர kadukkarai. ெப.(n.)

   கன்னியா மரி மாவட்டத் த் ேதாவாைள வட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Tövälai taluk in Kanyā-kumari 
district.

     [க க்கன் + கைர - க க்கங்கைர → க க்கைர.]

க க்கல்

 
 க க்கல் kadukkal, ெதா.ெப.(vbl.n.)

   க க் தல், உைளதல்; boring pain.

     [க  → க க்கல்.]

க க்கல் ர்

 
 க க்கல் ர ்Kadukkallor, ெப.(n.)

   காஞ் ர மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanchipuram district.

     [க க்கன் + நல் ர ்- க க்கனல் ர ்– க க்கல் ர.்]

க க்களா

 
 க க்களா kadu-k-kalā, ெப.(n.)

   எட் ; nuxvomica tree. (சா.அக.);

     [க  + களா. கைள → களா.]

க க்கன்

க க்கன்1 kadukkan, ெப.(n.)

ஆடவர ்காதணி,

 ear ring for men.

     "கா ப்ெபா னாரந்்த க க்கன்" ( மந்.1424);.

ம. க க்கன்; ேகாத. கடக்்;  ட. க க.

     [க  → க  → க க்கன். க த்தல் = ெபா த் தல்,  ப்பாக இ த்தல்.]

 க க்கன்2 kadukkam, ெப.(n.)

   1.  ப்ைபேமனி; rubbish plant.

   2. ஒட் ப் ல்; sticking grass (சா.அக.);.

     [க க்கன்2 → க க்கன்.]

674

www.valluvarvallalarvattam.com 7049 of 19068.



க க்காசா

 
 க க்காசா kadu-k-kasa, ெப.(n.)

   ப ப்  நிறமான ைவ ல்லாத ன் (ெசங்ைக னவ.);; a kind of grey coloured and testeless fish.

     [க  + கசச்ல் - க க்கசச்ல் → க க்காசா.]

க க்காய்

க க்காய்1 kadu-k-kay, ெப.(n.)

   1.  ரிபைலெயன் ம் க்காய்க ள் ஒன் ; gall-nut, one of the tiri palai.

   2. க மரம்; chebulic  myrobalan.

ம. க க்க, க க்கா, க காய்; ெத. கரக கரகாய;  ட. ெகாட்ேகாய்; ேகாண். கரக்ாக ககா; பர.் கரக்;  . 
கரக்;  . கட்  காஉ (காரப்் ச் ைவ ள்ள ஒ  பழம்);.

     [க  + காய். க  = கசப் . ெதல் க்காய், க க்காய், தான் க்காய் ஆ ய க்காய்க ம் த ழ் 
ம த் வரால் ரிபைல எனப்பட்டன.]

 க க்காய்2 kadu-k-kay, ெப.(n.)

    ங் ன் ற் ய பத்ம்;  ற் ய பனங்காய்; the hardened stage of the kernal of palm-fruit.

க க்காய் ேவண்டாம், இளங்காய் ங்  ெகா  (உ.வ.);.

     [க  + காய். க த்தல் =  ற் தல்.]

க க்காய்க்கற்பம்

 
 க க்காய்க்கற்பம் kadukkāy-k-karpam, ெப.(n.)

   க க்கா ந்  உண்டாக் ம் ஒ வைக ைக ம ந் ; a kind of medicine prepared with a potent black 
gall-nut grown on the Himlayas,.

     [க க்காய் + கற்பம்.]

க க்காய்ெகா -
த்தல்

க க்காய்ெகா -த்தல் kadukkäy-k-kodu-,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஏமாற் தல்; to deceive, cheat, gull, hoax, to give one the slip.

     [க க்காய் +  ெகா .   ங் ன் ரந்்த காய் (உட்ப ப் ); க ைமப்ப தலால் க க்காய் 
எனப்பட்ட . இளம் ங் ைன வழைலப் பதத் ல் தராமல் க க்காய்ப் பதத் ல் தந்  ஏமாற்  

ற்பைதக் க க்காய் ெகா த்தல் என்பர.் நாளைட ல் ஏமாற் தல் என் ம் ெபா ப் ெபா ளில் 
வழக் ன் ய .]

க க்காய்சச்ாயம்

 
 க க்காய்சச்ாயம் kadukkāy-c-cāyam, ெப.(n.)

   க க்காய் நீர ்ேதாய்த்  ஊட் ய சாயம்; gal-nut dye.

     [க க்காய் + சாயம்.]

க க்காய்ச் ப்

 
 க க்காய்ச் ப்  kadukkay-c-cippi, ெப.(n.)

    ளத் ல் வள ம் ஒ வைகச ் ப் ; a kind of shell found in tanks (சா.அக.);.

     [க க்காய் +  ப் .]

க க்காய்த்தைலய
ன்

க க்காய்த்தைலயன் kadukkäy-t-talaiyan, ெப.(n.)

   1.  யதைல ைடய ஒ வைகப் பாம்  ( .அ.);; a kind of snake with a small head.

   2.  யதைலைய ைடய ஆள் அல்ல  காைள (யாழ்ப்.);; man or bull with a small round head.

     [க க்காய் + தைலயன்.]
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க க்காய்த் வர்ப்

 
 க க்காய்த் வரப்்  kadukkāy-t-tuvarppu, ெப.(n.)

   க க்கா னின்  இறக் ம் வ நீைரப் ேபான்றெதா  வரப்் ச ் ைவைய ைடய ஊட்டச ்சத் ; an 
astringent acid obtained from nut galls.

     [க க்காய் +  வரப்் .]

க க்காய்நண்

 
 க க்காய்நண்  kadukkay-nandu, ெப.(n.)

     நண் வைக; a kind of small crab of the size of a gall-nut.

     [க க்காய் + நண் .]

க க்காய்நீர்

 
 க க்காய்நீர ்kadukkay-nir, ெப.(n.)

   க க்காய் ஊ ய நீர;் gall-nut soaked water.

     [க க்காய் + நீர.்  ற்ப ேவைலகளில் ப்  ைசக்காக கண்ணாம் , மணல் கலந்த காைரேயா  
க க்காய்நீர ்கலப்பர.் மச்  ட் ற்  ேமற்றளம் கட் ம்ேபா  கண்ணாம் ச ் க் ல் பதநீ டன் 
க க்காய் நீ ம் கலப்ப ண்  (கண்ணாம் ச ் க்  = கண்ணாம் ம் ெசங்கல் ம் கலந்த கலைவ.]

க க்காய்ப்

 
 க க்காய்ப்  kadukkay-p-pபu, ெப.(n.)

   க க்காய் மரத் ன் படை்ட அல்ல  இைலகளின் ேமல் ச் டை்டகளினால் ஏற்ப ம் 
ைடப் ; curious gall-like excrescences on leaves, or barks of the gall-nut tree.

     [க க்காய் +  .]

க க்காவயல்

 
 க க்காவயல் kadukkā-vayal, ெப.(n.)

    வகங்ைக மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Sivagangai district.

     [க க்காய் + வயல் - க க்காய்வயல் →  க க்காவயல். (க க்காய் மரத்ைதச ்சாரந்்த வயல்);.]

க க் ரந்

க க் ரந்  kadukkirandi, ெப.(n).

   1. இஞ்  (யாழ்.அக.);; ginger.

   2.  க் ; driedginger.

   3.  ப்  லம்; the root of long-peper.

     [க  +  ரந் .]

க க் -தல்

க க் -தல் kadukku-    5. ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ேமற் தல்; to gild.

     'ெசம் ன்ேமல் ெபான் க க் ன டம்' (S.I.I.ii,245);.

   2.  ளித்தல்; to twist, as the face; to sneer, turn up one's nose at.

கத்ைதக் க க்காேத.

   3. ஒ க் தல்; to draw up, as one's bracelets.

     "ைக ல் வைளையக் க க் " ( வ். ப்பா.18, யா.172);.

     [க  → க க் .]
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க க் ழ்

 
 க க் ழ் kadukkum- ெப.(n.)

நிலக் ழமரம்,

 small cashmere tree (சா.அக.);.

     [க  +  ழ்.]

க க் ெகன் ( )-
தல்

க க் ெகன் ( )-தல் Kadukken(nu)-,    11 ெச. . .(v.I.).

   1. வள தல்; to grow up, grow in stature.

அவன் க க்ெகன்ன நாடெ்சல் ம் (யாழ்ப்.);.

   2.  தல் ( ன்);; to increase in wealth or in learning, used sarcastically.

     [க  → க க்  + என்.]

க க்ெகன்றவன்

 
 க க்ெகன்றவன் kadukkenravan, ெப.(n.)

   இளைம கடந்தவன் (யாழ்ப்.);; grown-up-man.

     [க க்  + என்றவன். க க்  =  ரச்் .]

க க்ெகன

 
 க க்ெகன kadukkera,  .எ.(adv.)

ைரவாக

 quickly.

ம. க கென; க. கட, கட , க ,  ட, க ப.

     [க க்  + என.]

க க்ெகனல்

க க்ெகனல் kadukkenal. ெப.(n.)

   க ைமக் ப் ; being hasty, passionate, peppery.

     "க க்ெகனச ்ெசால்வற்றாம்" (நால .348);.

   3. வன்ைமயா த்தல்; being strict, adamant.

     [க  → க க்  + எனல். க க்  - ஒ க் ப்  இைடசெ்சால். ஒ.ேநா.  க்ெகனல்,  க்ெகனல்.]
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க க்ைக

க க்ைக1 kadukkai, ெப.(n.)

   1. ெகான்ைற

 Indian laburnum,

     "க க்ைகமலர ்மாற்  ேவப்பமலர ் " (கல்லா.2);.

   2. ம  (மைல);; saj.

   3. க க்காய்,

 gall-nut.

க. கக்ெக, கக் ,  . கக்ைக

     [க  (மணம்கமழ்தல்); → க  → க க்ைக.]

 க க்ைக kadukkai. ெப.(n.)

    ம் செ்சயல் (ேசஷ்ைட);; naughtiness, mischief.

     [க  → க க்ைக.]

க க்ைகக்கண்ணி
யன்

 
 க க்ைகக்கண்ணியன் kadukkai-k-kanniyan, ெப.(n.)

வன்,

 siva.

     [க க்ைக + கண்ணியன்.]

க க்ெகா

க க்ெகா  kodu-k-kodi, ெப.(n)

   1. ெகா வைக (L.);; leathery ovate-leaved moon seed.

   2. கசப் க்ெகா

 Creeper.

   3. நஞ் க்ெகா ,

 naval cord.

   4. நச் க்ெகா ; a poisonous creeper (சா.அக);.

     [க  + ெகா .]

க க

க க kaduga,  .எ.(adv.)

    ைரந் ; quickly.

     "மாரி  க ெகாளக் காவலர ்க க" (ஐங் .29:1);.

ம வ.  க்கா

     [க  → க க. க  =  ைர .]

 க க gaḍuga, ெப.(n.)

   உயரம்; height.

     [க -க க]
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க க -த்தல்

க க -த்தல் kadu-kadu-,    4 ெச. . .(v.i.)

   1.  னக் ப் க் காட் தல்; to show signs of anger, as by sour looks, harsh words, etc.

     " கங்க  க த்தான்'" ( ரேபாத.11:46);.

   2.  ப்ேபா  வ த்தல்; to throb, as from the sting of a scorpion.

ேதள் ெகாட் னால் க க ெவன்  இ க் ம்.

   3. உைறத்தல் ( ன்.);; to be too highly seasoned.

க  க க த் ப் ேபா ற் .

ெத. கடகடா ப  ( னப்ப தல்);

     [க  → க க .]

க க ப்

க க ப் 1 kadu-kaduppu, ெப.(n.)

    னக் ப் ; sign of hot temper, sternness, austerity, displeasure of countenance.

     [க  + க ப் .]

 க க ப் 2 kadu-kaduppu, ெப.(n.)

    த் வ ; throbbing pain.

     [க  + க ப் .]

 க க ப் 3 kadu-kaduppu, ெப.(n.)

    க்க உைறப்  ( ன்.);; excessive seasoning.

     [க  + க ப் .]

க கத்

க கத்  kadukat, ெப.(n.)

   1. மான்மணத்  (கத் ரி); மண ைடய எ ம் ; a fragrant bone.

   2. ேபயத் ; bitter fig (சா.அக.);.

     [க  → க  + அத் .]

க க

 
 க க  kadu-kadi, ெப.(n.)

    ைர  (யாழ்ப்);; high speed.

     [க  + க .]

க கந்தம்

க கந்தம் kadukandam, ெப.(n.)

   1. இஞ் க் ழங் ; ginger-root.

   2. ெவள்ைளப் ண் ; garlic (சா.அக.);.

     [க  + கந்தம். கந்தம் = ேவர.்]
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க கம்

க கம்1 kadugam, ெப.(n.)

   1. காரப்்  ( வா.);; pungency.

   2.  ரிக கங்க ள் ஒன் ; any one of the three special spices used in medicine viz,

க் ,  ள ,  ப் .

   3.  ரிக கம் என் ம் ல்; a didactic poem.

     " ப்பால் க கங் ேகாைவ" (தனிப்பா);.

   4. க ச் வைல (க ேரா ணி);; Christmas rose.

     [க  → க கம் ஒ.ேநா. உல  → உலகம்,   →  தம், நஞ்  → நஞ்சம் (ெசல்  78  ப் பக்.283);.]

க கம் →வ. க க (katuka); உகர ற் ப் ெபா ட ்ெபயரச் ்ெசாற்கள் எல்லாம் ெப ைமப் ெபா ள் 
க தா டத் ம் அம்  ெப வ  இயல்

 க கம்2 kadugam, ெப.(n.)

   1.  டம்; vessel, pot.

   2.  ரற்ெச ; ring.

     [க  → க  → க கம்.]

க கம்ைம

 
 க கம்ைம kadugammai, ெப.(n.)

   காய்சச்ல த்த ன்றாம் நாளில் தைல ல் க ைகப்ேபால் க்கள் ேதான் ப் ற  உடம் ல் பர , 
வ , ெதாண்ைடக்கம்மல், க சச்ல் த ய ணங்கைளக் காட் ம் ஒரவ்ைக அம்ைம ேநாய்; a kind of 
measles appearing on the third day of fever with eruptions of the size of mustard seed, on the head which thence spreads 
over the body. It is marked by bodily pain, sore throat, purging etc., (சா.அக.);.

     [க  + அம்ைம.]

க கர்

 
 க கர ்kadukar, ெப.(n.)

க க்காய் பாரக்்க;see kadu-k-kāi (சா.அக.);.

     [க   →  க கர.்]

க கரஞ்சம்

 
 க கரஞ்சம் kadugaraijam, ெப.(n.)

கழற்ெகா ,

 bonduc creeper (சா.அக.);.

     [க  + கரஞ்சம்.]

க கல்

 
 க கல் kadugal, ெப.(n.)

    ைர ; quickness.

     [க  + அல் 'அல்' ெதா.ெபா .]
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க கன்

 
 க கன் kadugan, ெப.(n.)

   ஆண்பால் இயற்ெபயர;் proper name of a male.

     [க  → க  → க கன். 'அன்' ஆ.பா.ஈ .]

க க ர்

 
 க க ர ்kaduganur ெப.(n.)

   வடாரக்்கா  மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in North Arcot district.

     [க கன் + ஊர.் க கன் – இயற்ெபயர.்]

க காரம்

க காரம் kadu-garam, ெப.(n.)

   1. க ச் வைல (க ேரா ணி);; Christmas rose.

   2. சா பத் ரி; ; the mace or pulp of myristica fragrance (சா.அக.);.

     [க  + காரம்.]

க காலாத்

 
 க காலாத்  kadugalati, ெப.(n.)

   க னாற்  ற் ம் ஆலாத்  (யாழ்ப்.);; mustard seeds waved before a newly married couple or others, and then 
cast into fire to dispel the effects of the evil eye.

     [க  + (ஆலத் ); → ஆலாத் .]

க கா

 
 க கா  kadu-gāli, ெப.(n.)

    ன் மணி; redbead vine (சா.அக);.

     [க  + கால். கால் → கா  கால் =  ைத,  த் . காழ் - கால் ( த் .]

க காளன்

 
 க காளன் kadugalam, ெப.(n.)

இ ந்தவன் (க நா.);,

 a wickedman.

க. க காள

க காற் ைர

 
 க காற் ைர kadu-garsurai, ெப.(n.)

   ேபய்ச் ைர; bitter-bottle guard (சா.அக.);.

     [க கால் + கைர.]

க

 
 க  kadug, ெப.(n.)

ண்ைட (ைதலவ.); பாரக்்க; see Śundai.

     [க  → க .]

681

www.valluvarvallalarvattam.com 7056 of 19068.



க

க 1 kadugu-    9 ெச. . .(v.i.)

   1.  ைரதல்

 to move fast; to blow hard, as wind.

     "கால் ைச க கக் கடல்கலக் த ன்" (மணிேம.14:80);

   2.  தல்; to increase.

     "ப  க த ம் (இைற.16);

ம. க க க. க  ( ைர );;  ட. க ய ( ைர .);

     [க  → க  (ேவ.க.18);.]

 க  kadugu, ெப.(n.)

   1. க ப்  நிற ள்ள தாளிப் ற் ப் பயன்ப ம் லம் (பதாரத்்த:1039);

 Indian mustard.

க  த்தா ம் காரம் ேபாகா 9 (பழ.);.

   2.  ன்  (மைல);; crab's eye

   3. எண்எணய்க் கச ; lees of oil.

ம, பட. க , கடக்்;  ட. ெகாடக்்;  ட. க  Cz. horcice, Ser. croa, gorushica; Turk., Ar. hardal; Swahili karadali.

 Katuka, katu, sharp, pungent, fierce; assumec Sanskrit derivation kat, to go. The corresponding Dravidiar words is in Tamil 
kad-u, the root meaning of which appears to be 'excessive'. Dr. Buhler derives katu, from krit, to cut and thinks katu stands 

க க்கட்

 
 க க்கட்  kadugu-k-katt, ெப.(n.)

   க ேபான்ற ெகாப் ளம் ( வரட)்;; minute pustule on the skin, as small as a mustard seed.

     [க  + கட் ]

க க்களி

 
 க க்களி kadugu-k-kali, ெப.(n.)

   க ைக  அைரத் க் களியாகக் ண் ச ்ெசய் ம் கட்  ம ந் ; mustard poultice (சா.அக.);.

     [க  + களி.]

க க்காய்

 
 க க்காய் kadugu-k-kay, ெப.(n.)

   க  கலந்த ஒ வைக ஊ காய்; a kind of pickle in which mustard is added to it with other ingredients (சா.அக);.

     [க  + காய்.]

க ச் வைல

 
 க ச் வைல kadugu-c-civalai, ெப.(n.)

   ஒ வைக ைக; a kind of herb, Christmas rose.

     [க  +  வைல.  வைல =  வந்த .]

682

www.valluvarvallalarvattam.com 7057 of 19068.



க சே்சா

 
 க சே்சா  kadugu-c-cru, ெப.(n.)

   ெநய் ங் க ம் கலந்த அரி ச ்ேசா  ( ன்.);; special preparation of boiled rice mixed with mustard seed and 
ghee.

     [க  + ேசா .]

க -த்தல்

க -த்தல் kadugudu-,    4 ெச. . ..(v.i.)

   1. ெதளி ன் ப் ேப தல்; to gabble, rattle in speaking, to speak rapidly and indistinctly.

   2.  னந்  ேப தல்; to speak angrily.

     [க க  → க .]

க த்தான்

 
 க த்தான் kaduguduttān, ெப.(n.)

ப் ள்ளவன் (யாழ்ப்.);

 fidgety person, restless man.

     [க க த்தான் → க த்தான்.]

க ரள்( )

க ரள்( ) kadugu-diral(|u)-,    13 ெச. . .(v.i.)

   காய்ச் ம்ேபா  எண்ெணய்க்க  தல் ( ன்.);; to form as a concretion when boiling oil.

     [க  +  ரள்.]

க ெநய்

க ெநய் kadugu-ney, ெப.(n.)

   க ெகண்ெணய் (பதாரத்்த.165);; oil extracted from mustard seeds.

ம. க ெகண்ண

     [க  + ெநய்.]

க ப்பட்

 
 க ப்பட்  kadugu-p-pattu, ெப.(n,)

   காஞ் ர மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanchipuram district.

     [க  + பற்  க ப்பற்  → க ப்பட் . க ப்பற்  = க  ைளந்த நிலம்.]

க ப்பற்

 
 க ப்பற்  kadugu-p-parru, ெப.(n.)

   க ைக அைரத்  க்கம் வ  த யைவக க் ப் ேபா ம் பற் ; a coating of the mustard paste used 
generally in swelling, pain etc. (சா.அக.);

     [க  + பற் .]

க பதம்

 
 க பதம் kadugu-padam, ெப.(n.)

ம ந்ெதண்ெணய் க் ைகப்ேபால் ர ம் பதம்

 a stage in the preparation of medicinal oil, one of marundenney-padam (சா.அக.);.

     [க  + பதம்.]
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க மணி

க மணி kadugu-mani, ெப.(n.)

   1. ெவண்க ; white mustard.

   2. க த்தணிவைக; a kind of necklace of small gold beads.

     [க  + மணி.]

க மாங்காய்

 
 க மாங்காய் kadugu-mānkāy, ெப.(n.)

   மாங்காய் ஊ காய் வைக ஆவக்காய்); a kind of mango pickle, containing mustard in its composition.

ம. க மாங்ங்

     [க  + மாங்காய்.]

க ேரா ணி

 
 க ேரா ணி kadugu-rõgini, ெப.(n.)

   க ச் வைல; see kadugu-c-civalai.

க ெகண்ெணய்

 
 க ெகண்ெணய் kadugenney, ெப.(n.)

க ெநய் பாரக்்க; see kadugu-ney.

ம. க ெகண்ண

     [க  + எண்ெணய்.]

க ெகன

 
 க ெகன kadugena,  .எ.(adv.)

    ைரவாக; swiftly, quickly.

ம. க ெக

     [க  → க க்க → க  + என.]

க ைக

க ைக kadugai, ெப.(n.)

   க ச் வைல (க ேரா ணி); (ைதலவ. ைதல.2);; Christmas rose.

     [க  → க ைக.]

க ேகாைர

 
 க ேகாைர kadukorai, ெப.(n.)

க சே்சா  பாரக்்க;see kadugu-c-coru.

     [க  + ஒைர. உைற (உண ); → ஒைர → ஒைர. ஒ.ேநா.  ளிேயாைர, எள்ேளாைர.]

க ேகால்

 
 க ேகால் kadu-kol, ெப.(n.)

   பாகற்ெகா ; balsam - pear, climber.

ம வ, காவல் ,  லம் (சா.அக);.

     [க  + ேகால்.]
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க ங்கசப்

 
 க ங்கசப்  kadur-kasappu, ெப.(n.)

     கசப் ; strong bitterness.

. க ைகெய

     [க ம் + கசப் .]

க ங்கண்

க ங்கண்1 kadu-m-kan, ெப.(n.)

   1. த கண்ைம; bravery.

   2. ெகா ைம; cruelty.

     "க ங்க ைவய  ேபால வாைழ" (க த்43:24);.

     [க ம் + கண். க  = ெகா ைம. கண் =  ரட்  ெச . க ங்கண் = ெகா ைம ,  ய 
ணங்களின் ெச . கள் → கண்.  ரட் ப் ெபா ள் தந்  பண் ட ்ெபயரக் க்  ஈறா ற்  

அலக்கண், இ க்கண், இன்கண் ேபான்ற ெசாற்கைள ஒப் க.]

 க ங்கண் kadu-m-kan, ெப.(n.)

   ஒைலச ்சட்டத் ல் ந் ள்ள ப  அல்ல  றல்; scratch o impression on a palm leaf mat.

     [க ம் + கண். கண் =  , பள்ளம்,  றல்.]

க ங்கணாளன்

 
 க ங்கணாளன் kadu-n-kan-ālan, ெப.(n.)

   ெகா யவன்; cruel, savage, barbarous man.

     [க ம் + கண் + ஆளன்.]

க ங்க ர்

க ங்க ர ்kadu-m-kadir, ெப.(n.)

   க ரவன்; Sun.

     "க ங்க ர ் ய ேவய்ப ல் றங்கல்" (அகநா.17);.

     [க ம் +  க ர.்]

க ங்க த்

 
 க ங்க த்  kadu-n-karuttu, ெப.(n.)

   ேநேர ெபா ைளத் தாராத க த் ; abstruse, far-fetchet idea or meaning.

     [க ம் + க த் .]

க , காரம் த யன க் த்தைலக் காட் ேமா அைட. இங்  மைறெபா ள் உடக் த்தாய் 
இ ப்பதால் 'க ' மைறெபா க்  ஆளப்பட் ள்ள .

க ங்க சச்ல்

 
 க ங்க சச்ல் kadu-m-kalccal, ெப.(n.)

   கைளப்ைப உண்டாக் ம்  க சச்ல்; purgative acting with violence so as to cause fatigue.

     [க ம் + க சச்ல்.]

க ங்கள்

 
 க ங்கள் kadu-n-kal, ெப.(n.)

   அழன்றகள்; toddy.

     [க ம் + கள்.]
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க ங்கா

 
 க ங்கா  kadu-m-kadi, ெப.(n.)

    க ம் ளித்த கள்; fermented toddy.

     [க ம் + கா . கா  =  ளித்த கள்.]

க ங்காந்

க ங்காந்  kadu-n-kandi, ெப.(n.)

   1. ைவப் ச ் ெசய்நஞ் ; prepared arsenic.

   2. ெவள்ைளச ்ெசய்நஞ் ; white arsenic (சா.அக.);.

     [க ம் + காந்  (எரிதல், அ த்தல்);.]

க ங்காப்

 
 க ங்காப்  kadu-n-kappu, ெப.(n.)

க ங்காவல் பாரக்்க;see kadu-n-käval.

க. க கா  (க நா.);

க ங்காய்

க ங்காய்1 kadu-n-kay, ெப.(n.)

   1. ப க்காத பசை்சக்காய் ( ன்.);; unripe fruit.

   2.  வரப்் க்காய்

 astringent fruit.

   3.  ரந்்த காய்; full grown frui

க. க கா

     [க ம் + காய்.]

 க ங்காய்2 kadu-n-kay, ெப.(n.)

   சா க்காய் (யாழ்.அக.);; nutmeg.

     [க ம் + காய்.]

க ங்காய்சச்ல்

க ங்காய்சச்ல் kadu-n-kayccal, ெப.(n.)

   1.  யான காய்சச்ல்,

 high fever,

   2. அ கமாகக் காய்ைக; being over-heated as in the fire; being dried or scorched as in the Sun.

   3. நச் க் காய்சச்ல்; malarial fever (சா.அக.);.

க. க காய்

     [க ம் + காய்சச்ல்.]

க ங்காய் ங்

 
 க ங்காய் ங்  kadu-n-kay-mulgu, ெப.(n.)

    ரந்்த ங்  (யாழ்ப்.);; palmyra fruit, the kemi or pulp of which is too far advanced to be eatable

ம வ. க க்காய் ங் .

     [க ம் + காய் +  ங் .]
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க ங்காரக் ைக

 
 க ங்காரக் ைக kadu-n-kāra-k-kugai, ெப.(n.)

   காரமான ெபா ள்கைளக் ெகாண்  ெசய்த ைவ; a crucible made out of substance highly acrid to stand the 
test of great fire or high temperature.

ஒ.ேநா. ஐந்  ண்ணக் ைக (சா.அக);.

     [க ங்காரம் +  ைக ( ைவ);.]

க ங்காரக் ர்மன்

 
 க ங்காரக் ரம்ன் kadu-n-kāra-k-kūrman, ெப.(n.)

   அ ரி ப் ; salt extracted from urine, uric salt (சா.அக.);.

     [க ங்காரம் +  ரம்ன்.  ரம்ன் =  ைரந்  பயன் த வ .]

க ங்காரசச்த்

க ங்காரசச்த்  kadu-n-kāra-c-cattu, ெப.(n.)

   1.  ண்ெடரித்த சாம்ப ன் சத் ; the popular name for a vegetable alkali potash soda etc. in an impure state 
procured from the ashes of plants.

   2. ெகா ய காரசச்த் ;,

 caustic potash or caustic soda (சா.அக.);.

     [க ம் + காரம் + சத் .]

க ங்காரச் ண்ண
ம்

 
 க ங்காரச் ண்ணம் kadu-n-kara-c-cumnam, ெப.(n.)

க ஞ் ண்ணம் பாரக்்க; see kadu-i-junnam (சா.அக.);.

     [க ம் + காரம் + கண்ணம்.]

க ங்காரசெ்சயநீர்

 
 க ங்காரசெ்சயநீர ்kadu-n-kāra-c-ceyanir ெப.(n.)

   காரமான உப் கைளக் ெகாண்  இராப் பனி ல் ைவத் ச ்ெசய்த ஊைதக் த ம் ஒ  காரமான 
நீர;் a strong acrid preparation of a liquid obtained from the mixture of pungent salts by exposing it to night dew. This plays an 
important part in alchemy (சா.அக.);.

     [க ம் + காரம் + ெசயநீர)்.]

க ங்காரநீர்

க ங்காரநீர ்kadu-n-kāra-nir, ெப.(n.)

   1.  டை்ட ெவண்க ; the albumen of an egg.

   2.   நீர;் efflorescent salt obtained from the soil of fuller's earth.

     [க ம் + காரம் + நீர)்.]
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க ங்காரம்

க ங்காரம்1 kadu-n-kāram, ெப.(n.)

   ஒ வைக எரிம ந் ; powerful caustic.

     [க ம் + காரம்.]

 க ங்காரம்2 kadu-n-karam, ெப.(n.)

    க்க உைறப் ; severe pungency.

     [க ம் + காரம்.]

 க ங்காரம்3 kadu-n-karam, ெப.(n.)

   சா பத் ரி; mace.

     [க ம் + காரம்.]

க ங்கார ப்

 
 க ங்கார ப்  kadu-n-kāra-v-uppu, ெப.(n.)

   எரி ப் ; caustic soda or caustic potash.

     [க ம் + காரம் + உப் .]

க ங்காரி

 
 க ங்காரி kadu-n-kari, ெப.(n.)

   ேதைவயற்ற தைசவளரச்் ையத் த க் ம் ம ந் ; a medicine which reduces the unnecessary growth of flesh.

     [க ம் + காரி  (காரம் → காரி);.]

க ங்கால்

க ங்கால்1 kadu-n-kal, ெப.(n.)

   ெப ங்காற் ; cyclone.

     "க ங்கால் மாரி கல்ேல ெபா ய" ( வ்.ெபரிய .6.10:8);.

     [க ம் + கால்.]

 க ங்கால் kadu-n-kal, ெப.(n.)

   1.  ங் ய கால்,

 swollen leg.

   2. க ய உைழப்பால் ரட் த்தன்ைம ற்றகால்; the leg which became hard due to over exertion.

   3. யாைனக்கால்; elephantiasis (சா.அக.);.

     [க ம் + கால்.]

க ங்காலம்

க ங்காலம்1 kadu-ri-kālam, ெப.(n.)

   1. இன்னற்காலம்; hard times.

   2. வற்கடக் காலம் ( ன்.); ; hard season, as drought, scarcity, famine.

     [க ம் + காலம்.]

 க ங்காலம்2 kadu-n-kalam, ெப.(n.)

   ெவப்பமான காலம் ( ன்.);; hot season.

     [க ம் + காலம்.]
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க ங்காவல்

 
 க ங்காவல் kadu-n-kaval, ெப.(n.)

வன் ைற:

 rigorous imprisonment, opp. to

ெவ ங்காவல்.

க. க காவல்

     [க ம் + காவல்.]

க ங் ைக

 
 க ங் ைக kadu-n-kugai, ெப.(n.)

க ங்காரக் ைக பாரக்்க; see kadu-n-kāra-k-kugai.

     [க ங்கார ைக → க ங் ைக.]

க ங் ட்டத்தாளி

 
 க ங் ட்டத்தாளி kadu-n-kutta-t-tāli, ெப. (n.)

    ள  தக்காளி; pepper takkāli

ம வ.  ள தக்காளி

     [க ம் +  ட்டம் + தாளி ( ட்டம் =  ய .]

க ங்

 
 க ங்  kadu-n-kudi, ெப.(n.)

   அள க் ஞ் ய ப் பழக்கம்; excessive drinking.

     [க ம் +  .]

க ங் ரல்

க ங் ரல் kadu-n-kural, ெப.(n.)

க ய ஒ

 harsh noise.

     "க ங் ரல் பம்ைப" (நற்.212:5);.

க. க தனி

     [க ம் +  ரல்.]
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க ங் ர்ைம

க ங் ரை்ம1 kadu-ri-kūrmai, ெப.(n.)

   அறக் ரை்ம; extreme sharpness.

     [க ம் +  ரை்ம.]

 க ங் ரை்ம 2 kadu-m-kumai, ெப.(n.)

   1.  நீ ப்

 uric salt.

   2. கட ப் ; sea salt.

   3. கந்தக ப்

 black salt.

   4. வைளய ப் ; glass gall; medicine salt (சா.அக.);.

     [க ம் +  ரை்ம (உைறப் );.]

க ங்ெகாட்ைட

க ங்ெகாடை்ட1 kadu-n-kottai, ெப.(n.)

   காட் மாங் ெகாடை்ட; nut of wild mango.

ம வ. கானல்மா

     [க ம் + ெகாடை்ட.  க ம் = வ த்த, ெகட் யான.]

 க ங்ெகாடை்ட2 kadu-n-kottai. ெப.(n.)

   எட் க் ெகாடை்ட; nut of strycnine tree (சா.அக.);.

     [க ம் + ெகாடை்ட. க ம் = கசப் .]

க ங்ேகாைட

 
 க ங்ேகாைட kadu-n-kodai, ெப.(n.)

ேவனில்

 hottest Season.

க. க ேவ ெக, க ேப ெக ( ெவ ல்);;  . க ைபசாக

     [க ம் + ேகாைட.]

க ங்ேகாபம்

 
 க ங்ேகாபம் kadu-n-kobam, ெப.(n.)

   க ஞ் ற்றம் பாரக்்க; see kadu-fi-cirram.

க. க ேகாப, க ேகாப,  . க ேகா .

     [க ம் + ேகாபம்.]

க ங்ேகாள்

க ங்ேகாள் kadu-n-kol, ெப.(n.)

   ஆ த்தர;் Adityas,

     "க ங்ேகாள்க ளரீா  நாணக் க த்ேத" (தக்கயாகப்.542);.

     [க ம் + ேகாள் – க ங்ேகாள். க ம் = ெவப்பக்க ைம.]
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க ங்ேகான்

க ங்ேகான் kadu-n-köl, ெப.(n.)

   தைலக்கழகத் ன் இ ந்த பாண் ய ேவந்தன்; a Pandya king who patronized the talaik-kalagam at its 
close.

     'காய் ன வ  தல் க ங்ேகான் ஈறாக' (இைற.1 உைர);.

     [க ம் + ேகான்.]

க சச்தம்

க சச்தம் kadu-c-cadam, ெப.(n.)

   1. ஆண்  ம் க் ம் ம ந் செ்ச

 a medicinal shrub which gives flowers through out the year.

   2. நந் யாவட்டம்

 Indian rose bay.

     [க  + சதம். சதம் = எப்ெபா ம்.]

ஆண்  வ ம் க் ம் தன்ைமயால் சதம் எனப்பட்ட . இப் ப ரி ன் ேவர,் தண் , இைல,   
அைனத் ம் ேநாய் ரக்் ம் தன்ைம க க் க  அைடயான .

க சரம்

 
 க சரம் kadu-saram, ெப.(n.)

க ச் வைல பாரக்்க (மைல);;see kadugu-c-civalai.

க த்தாைழ

 
 க த்தாைழ kadu-ši-t-tālai, ெப.(n,)

   ைபந்தாைழ  (அன்னா );ப் பழம்; pine apple.

     [க  +  த்தாைழ.   + தாைழ -  ற்றாைழ →  த்தாைழ.]

க ஞ்சளி

 
 க ஞ்சளி kadu-n-cali, ெப.(n.)

கட் யான சளி,

 phlegm. (சா.அக.);

     [க ம் + சளி.]

க ஞ்சாதைன

க ஞ்சாதைன kadu-ñ-cādanai, ெப.(n.)

   1.  டாப் ; perseverance.

   2. ஒட்டாரம் ( வாதம்);; obstinacy.

   3. அ ம்பா பட்  ெபற்ற ெவற் ,

 accomplishment after difficult effort.

ம வ. அ ஞ்ெசயல், அ ைன.

     [க ம் + சாதைன. சாதைன = அ ைன, க ஞ்ெசயல்.]

க ஞ்சாரம்

க ஞ்சாரம் kadu-n-caram, ெப.(n.)

   1. க ைமயான சாரம்; concentrated solution.

   2. ெகா ய சாரம் அல்ல  நவசச்ாரம்; a strong salt

   3. ெகா ய அ லம்; strong acid (சா.அக.);.

     [க ம் + சாரம்.]
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க ஞ் னநிலம்

 
 க ஞ் னநிலம் kadu-ñ-cina-nilam, ெப.(n.)

   உழமண் நிலம் ( .அ.);; alkaline earth.

     [க ம் +  னம் + நிலம்.]

க ஞ் தளத்

 
 க ஞ் தளத்  kadu-ñ-cidalatti, ெப.(n.)

   ெபான்னாங்கண்ணி; a vegetable green (சா.அக.);.

     [க ம் +  தளம் + அத் .]

க ஞ் ற்றம்

 
 க ஞ் ற்றம் kadu-i-cirram, ெப.(n.)

    னம்; violent anger, wrath.

க. க ேகாப்ப

     [க ம் +  ற்றம்.]

க ஞ் ண்ணக்கா
ரம்

க ஞ் ண்ணக்காரம் kadu-fi-cunna-k-kāram, ெப.(n.)

கக் ெகா ய கண்ணத் ன் காரம்

 a strong stinging property of calcined salt; any alkaline salt of high potency (GIT.985);.

     [க ம் + கண்ணம் + காரம்.]

க ஞ் ண்ணத்

 
 க ஞ் ண்ணத்  kadu-ñ-cunnatti, ெப.(n.)

    னக்காரம் ( ன்.);; alum.

     [க ம் + கண்ணத் .]

க ஞ் ண்ணம்

க ஞ் ண்ணம் kadu-ñ-cunnam, ெப.(n.)

   1. காரமான ண்ணம்; powerful alkaline compound

   2. உேலாகங்கைள உ க்க ம், ஊைத ேநாய்க்  ேவண் ய ெபரிய ம ந் கைளப் பற்ப ம் 
ெசந் ர ம் ஆக் வதற் ம், ெப ந் க் ம் அைசயா  ப றா வண்ணம் ைக ெசய்வதற் ம் 
பயன்ப த் ம் கல் ப் , தாளகம், கற்கண்ணம்,  நீ ,  னக்காரம் ஆ ய இைவ ேசரந்்த கண்ணம் 
severe

 acrid compound.

     [க ம் + கண்ணம்.]

க ஞ் ரம்

 
 க ஞ் ரம் kadu-i-curam, ெப.(n.)

   ெகா ய காய்சச்ல்; a virulent type of fever (சா.அக.);.

க. க ஞ்சர்

     [க ம் + கரம்.]

க ஞ்

க ஞ்  kadu-i-cudu, ெப.(n.)

   1.  கக் ெகா ைமயான ; severe or fierce heat.

   2. அ கச ் ; over heat (சா.அக.);.

     [க ம் +  .]
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க ஞ் ல்

க ஞ் ல் kadu-i-cul ெப.(n.)

   1. தைலச் ல்; first pregnancy.

   2.  த ல் றக் ம் ழந்ைத

 first born baby.

     "நின்னயந் ைற  க ஞ் ற் வன்" (ஐங் .381);.

   3.  ரந்்த க ப்பம்; advance pregnancy.

     "இைரேவட் க் க ஞ் ல் வயெவா  கான ெலய்தா " (நற்.263);.

   3.  றந்த ல்; choice pregnancy.

     "க ம் ைடக் க ஞ் ல் நங் க் த " (நற்.370);.

   4.  தன்மைழ; opening shower of the rainy season.

     "க ஞ் ல் மாமைழ".

ம. க ஞ் ல் ( த ல் றந்த மாந்தன் அல்ல  லங் );, க ம் ள்ள ( த ல் றந்த ழந்ைத);;  ட. 
கேரச . க .

     [க ம் +  ல். கல் →  ல்.]

தைலப்ேப  க ைமயாக ம் ம ட்  த வதாக ம் இ ப்பதால் க ஞ் ல் எனப்பட்ட .

க ஞ்ெசட்

க ஞ்ெசட்  kadu-i-cettu, ெப.(n.)

   1.  க்க க்கம்; extreme niggardliness.

   2. அல் ைற வணிகம் ( ன்.);; unfair traffic, trading at an exorbitant profit.

   3. க ம்பற் ள்ளம்

 stinginess.

     'க ஞ்ெசட் க் கண்ைணக் ெக க் ம்' (பழ.);.

     [க ம் + ெசட் .]

க ஞ்ெசால்

க ஞ்ெசால் kadu-i-col, ெப.(n.)

   ெகா ய ெசால்; harsh words, offensive language, one of four kinds of foul words.

     "க ஞ்ெசால்லன் கண்ணிலன் ஆ ன்" ( றள்,566);.

     [க ம் + ெசால்.]

க ஞ்ெசால்லன்

க ஞ்ெசால்லன் kadu-n-collan, ெப.(n.)

   வன் ெசாலாளன்; one who utters harsh words.

     "காட் க் ெகளியன் க ஞ்ெசால்லன் அல்லேனல் க் ம் மன்னன் நிலம்" ( றள், 386);.

     [க ம் + ெசால்லன்.]

க ஞ்ெசா

 
 க ஞ்ெசா  kad-i-cori, ெப.(n.)

   ஒ வைகத ்ேதால்ேநாய்; a kind of skin disease.

     [க ம் + ெசா .]

ட்  லங் களிட ந்  பர ம் ஒ வைக ேநாய், உட ன் ேதால் த த் ச ் ரகரப் ப் ெபற்ற 
ேநாயானதால் இப் ெபயர ்ெபற்ற  (சா.அக);.
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க த்த

க த்த  kaduttadu, ெப.(n.)

    க்க ; that which over flows,

     "ெநஞ்சம் க த்த  காட் ம் கம்" ( றள்,706);.

     [க த்த + அ  - க த்த  ( ப்  ைனயாலைண ம் ெபயர.்]

க த்தம்

க த்தம்1 kaduttam, ெப.(n.)

   1. அ த்தம்; closeness, tightness, compactness of cloth

   2. ஈயாத்தம்; stinginess, close-fistedness.

   3. ேநாய் த யன அ ந்தப் பற் ைக; deep-seatedness, as of a disease or of a wound.

க. க ெத

     [க  → க த்தம்.]

 க த்தம்2 kaduttam, ெப.(n.)

   க ைம; harshness.

க த்தமானேபச்  (உ.வ.);.

     [க  → க த்தம்.]

 க த்தம்3 kaduttam, ெப.(n.)

   அடை்டக்க தாள்; card board.

க த்த தல் (பாண் .);.

     [க  → க த்தம்.]

 க த்தம்4 kaduttam, ெப.(n.)

க த்தல்

க த்தல் kadutal, ெப.(n.)

க த்தவாெய ம்

 an ant.

   2.  ன்வைக ( ன்.);; a kind of fish.

     [க  → க த்தல்.]

க த்த

 
 க த்த  kadutal-usi, ெப.(n.)

கல் ளி பாரக்்க;See kalluli.

     [க த்தல் + ஊ .]

க த்தைல

 
 க த்தைல kadu-t-talai, ெப.(n.)

   வாள் ( வா.);; sword.

ம. கடத்தல

     [க  + தைல. க  = ெவட் .]
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க த்தவாெய ம்

 
 க த்தவாெய ம்  kadutta-vāy-erumbu, ெப.(n.)

   கடெ்ட ம்  ( ன்.);; a large black ant.

     [க த்த + வாய் + எ ம் .]

க த்தாென ம்

 
 க த்தாென ம்  kaợuttān-erumbu, ெப.(n.)

க த்தவாெய ம்  பாரக்்க;see kadutta-vay-erumbu.

     [க த்தான் + எ ம் .]

க த்

 
 க த்  kadutti, ெப.(n.)

   ேதள்ெகா க் ; scorpian plant (சா.அக.);.

     [க  → க த்  (எரிசச்ல் த வ .]

க த் ரயம்

 
 க த் ரயம் kadu-t-trayam, ெப.(n.)

    க்க கம் ( க );; medicinal stuff, numbering three (சா.அக);.

     [க  +  ரயம் ( ன் );.]

வ. த்ரயம் → த.  ரயம்.

க த் றங்கல்

 
 க த் றங்கல் kadutrangal, ெப.(n.)

   வ  உ த்  வந்  ன்னைடதல்; pain subsiding after irritation (சா.அக);.

     [க த்  + இறங்கல் ( ைறதல்);.]

க த் றவா

 
 க த் றவா  kadu-t-travel, ெப.(n.)

   இறக்ைக ைளத்த எ ம் வைக (ெநல்ைல);; a species of winged ant.

     [க  → க த்  + இறவாளி. இற  + ஆளி - இறகாளி → இறவாளி (ெகா.வ);.]

க த் வாய்

க த் வாய் kaduttu-vay, ெப.(n.)

   1. எ ம்  (நாம ப.);; ant.

   2. க த்தாென ம்  பாரக்்க;see kaduttan-erumbu.

     [க  → க த்  + வாய். க த்த டத் ல் க க க் ம் ெகாட் வாய் உள்ள எ ம் .]

க த்ேத

 
 க த்ேத  kaduteru, ெப.(n.)

    ள  (இ.வ.);; wasp.

     [க  → க த்  + ஏ  - க த்ேத (எரிசச்ல் வ .]
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க தலம்

 
 க தலம் kadutalam, ெப.(n.)

ள்ெவள்ளி,

 prickly melon (சா.அக.);.

     [கள் + ( ள்); → க  + (தைல); தலம்.]

க தைல ச்

 
 க தைல ச்  kadu-talaj-mudiccu, ெப.(n.)

   ெக ெசயல்; treacherous act (யாழ்ப்.);.

     [க  + தைல +  ச் .]

க தைல ற் ட்

 
 க தைல ற் ட்  kadu-talai-virpūttu, ெப.(n.)

   வ வாத ட்டான ெசால்; an oath.

     [க  + தைல +  ல் +  ட் .]

க த்தம்

 
 க த்தம் kadu-tittam, ெப.(n.)

   ேபய்ப் டல்; wild snake-gourd.

     [க  +  த்தம்.]

க த்தா

 
 க த்தா kadu-tittā, ெப.(n.)

   ெவண்க ; white mustard (சா.அக.);.

     [க  + ( ல் →  ல் →  லம் →  த்தம் →);  த்தா.]

க ம்

 
 க ம்  kadu-tumbi, ெப.(n.)

   ேபய்ச் ைர; wild melon.

ம வ. க த் ம்ைப

     [க  +  ம்  →)  ம் .]

க ரத்

 
 க ரத்  kadu-turatt, ெப.(n.)

அம்மான்பசச்ரி ,

 raw rice plant (சா.அக.);.

     [க  +  ரத் .]

இ  ளிரக்்க சச்ல் ( தேப ); ேநாய்க் ப் பயன்ப தலால் இப் ெபயர ்ெபற்ற .
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க ைதலம்

 
 க ைதலம் kadu-talam, ெப.(n.)

ெவண்க

 white mustard (சா.அக.);.

     [க  + ைதலம். ( லம் → ைதலம்);.]

க ந்தணல்நிலம்

 
 க ந்தணல்நிலம் kadun-tanal-nilam, ெப.(n.)

   உழமண்நிலம்; soil of fuller's earth.

     [க ம் + தணல் + நிலம்.]

க ந்தணற்கார்த்

 
 க ந்தணற்காரத்்  kadun-tanar-kārti, ெப.(n.)

   நா ; Indian burr.

     [க ம் + தணல் + காரத்்  (காத்  + இ. காத்  → காரத்் . ெகா.வ.);. இ  ெந ப்ைபத ்தாக் ச ்
கடா க் ம்ப ச ்ெசய்வதால் இப் ெபயர ்ெபற்ற .]

க ந்தைர

 
 க ந்தைர kaợun-tarai, ெப.(n.)

   வன்னிலம்; hard soil.

     [க ம் + தைர.]

க ந்தவம்

 
 க ந்தவம் kaợun-davam, ெப.(n.)

   ேநான் ; act of austerity.

க. க ேநம

     [க ம் + தவம்.]

க ந்தழற்

 
 க ந்தழற்  kagun-talar-pūmi, ெப.(n.)

க ந்தணல் நிலம் பாரக்்க;see kadun-tanal-nilam.

     [க ம் + தழல் +  .]

க ந்தாகம்

 
 க ந்தாகம் kadun-tagam, ெப.(n.)

க்க தாகம்,

 extreme or intense thirst (சா.அக.);.

     [க ம் + தாகம். தவ்  → தா  → தாவம் → தாகம்.]

697

www.valluvarvallalarvattam.com 7072 of 19068.



க ந்தாம்

க ந்தாம் kaduntam, ெப.(n.)

க ந்தாகம் பாரக்்க;see kadun-tá gam.

     "க ந்தாம் ப பாங் க் ைகெதறப் பட் " (க த்.12:5);.

க. க நீரஅடக

     [க ம் + (தாவம்); தாம்.]

க ந்தாளி

க ந்தாளி kadun-tali, ெப.(n.)

   1. ெவண்தாளி; a white variety of tāli.

   2. ெவள்ைளப் த் தாளி; false tragacanth (சா.அக.);.

     [க ம் + தாளி.]

க ந்

 
 க ந்  kadundi, ெப.(n.)

க ந்தணற்காரத்்  பாரக்்க;See kadun-tanar-kārti.

     [க  → க ந் .]

க ந் -த்தல்

க ந் -த்தல் kadundiru-,    4 ெச. . .(v.i.)

    கங்க த் க் க ப்பாதல் (இ.வ.);; to show anger in one's countenance.

     [க  →  க ந்  ( .எ.); + இ .]

க ந் லாலவணம்

 
 க ந் லாலவணம் kadun-ta-lavanam, ெப.(n.)

   எள் ப் ; salt obtained from sesame seed.

     [க ம் +  லம் + லவணம். த.  ல் →  ல் Skt  லம் = எள், லவணம் = உப் .]

க ந்

க ந்  kadun-ti. ெப.(n.)

   1.   ெந ப் ; wilc fire.

     "ஊரத்ைலக் ெகாண்  கன ங் க ந் ள் நீரெ்பய்தக் காேல னந்தணி ம்" (க த்.144:59);

   2.  ெவப்பம்; extreme heat.

க. க ச்

     [க ம் +  .]

க ந்

க ந்  kadun-tudi, ெப.(n.)

   1. ஒ வைக இைசக்க ; a musical instrument, tamaruka

     "கைணதெ்தாைட நா ங் க ந்  யாரப்் ன் (க த்.15:4);.

   2.  றார ் ைளயாட் க ெளான் .

 a game of children.

   3. எ யக் ய (ேசரநா.);

 a kind of missile.

ம. க ந்

     [க ம் +  .]
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க ந் ன்பம்

 
 க ந் ன்பம் kadun-tunbam, ெப.(n.)

   ெப ந் ன்பம்; deep sorrow.

. க க்கெத

     [க ம் +  ன்பம்.]

க ந் க்கம்

 
 க ந் க்கம் kadun-tukkam, ெப.(n.)

   ஆழ்ந்த உறக்கம்; deep sleep (சா.அக.);.

     [க ம் +  க்கம்.]

க ந்ேத

க ந்ேத  kadun-tēru, ெப.(n.)

    ள வைக; Wasp.

     "க ந்ேத  ைள" (ப ற் ப்.71);.

க. கடந்ேத

     [க ம் + ேத .]

க ந்ெதா ல்

க ந்ெதா ல் kadun-tolil, ெப.(n.)

   கர னால் (வஞ்சத்தால்); ெசய் ம் ெகா ந்ெதா ல்; wicket deed. '

     "காய் ன அ ணர ்க ந்ெதா ல் ெபாறாஅன்" ( லப்.6:58);.

     [க ம் + ெதா ல்.]

க ந்ேதாய்சச்ல்

 
 க ந்ேதாய்சச்ல் kadun-tõyccal, ெப.(n.)

   பைடக்கலன்கைள உைல ல் ந்த ேடற்  ைனைய மட் ம் நீரில் நைனத்தல் ( ன்.);; over-
tempering as of a weapon.

ம வ வசச்ல்

க. க ரப்்

     [க ம் + ேதாய்சச்ல் (ேதாய்க்ைக);. இதனால் ந்த ெகட் ைன ைடக் ம்.]

க ந்ேதாயல்

 
 க ந்ேதாயல் kadun-toyal, ெப.(n.)

க ந்ேதாய்சச்ல் பாரக்்க;see kadun-tôyccal.

     [க ம் + ேதாயல்.]

க நைக

க நைக kadu-magai, ெப.(n.)

   1. ெப ஞ் ரிப் ; guffe.

   2. எள்ளல்பற் ய நைக; ; laughter of scorn, sarcastic laugh.

     "கண்டைன யாெகனக் க நைக ெயய் " (மணிேம.16:91);.

     [க  + நைக.]
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க நட்

க நட்  kadu-malpu, ெப.(n.)

க்க நட்

 too close intimacy or friendship.

     'க நட் ப் பைககாட் ம்' ( வக.909,உைர);.

க. க நண்

     [க  + நட் .]

க நைட

க நைட kadu-nadai. ெப.(n.)

   1.  ைரந்த நைட

 fast walk.

     "க நைட யாைன கன்ெறா  வ ந்த" (நற்.105:4);.

   2. வ த்தத்ைத ண்டாக் ம் நைட ( ன்.);; tiresome walk, long tramp.

   3. க ய ெமா நைட; difficult style in writing.

     [க  + நைட.]

க நிம்பம்

 
 க நிம்பம் kadu-nimbam, ெப.(n.)

நிலேவம்  பாரக்்க;see nila-vémbu.

     [க  + நிம்பம்.]

க நிலம்

 
 க நிலம் kadu-nilam, ெப.(n.)

   கரம்  நிலம் (ேசரநா.);; Sterile land.

ம. க நிலம்

     [க  + நிலம்.]

க நீர்

க நீர ்kadu-nir, ெப.(n).

   காட்டம் ந்த உப் நீர;் concentrated salty water.

   2.  ைரந்  ஓ ம் நீர;் water current.

     [க  + நீர.்]

க ெந ப்

 
 க ெந ப்  kadu-neruppu, ெப.(n.)

   ெப ந்  ( ன்,);; bonfire; wild-fire.

     [க  + ெந ப் .]

க ெந

க ெந  kadu-neri, ெப.(n.)

   1. இடரப்்பா ைடய தடம்; path beset with hindrances.

     "ஆண்டைல வழங் ங் கா ணங்  க ெந " (ப ற்.25:8);.

   2. சான்ேறாரல்லாத றரால் ஒ க யலாத வாழ்க்ைக; life style, which is very difficult for ordinary people.

     [க  + ெந .]
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க ேநாய்

க ேநாய் kadu-nay, ெப.(n.)

   உைளமாந்ைத என் ம் உள்ேநாய் ( ன்.);; internal abscess.

   3. நாட்பட்ட ேநாய்; chronic disease.

க. க ேநா  (ெப ந் ன்பம்);

     [க  + ேநாய்.]

க ேநா

 
 க ேநா  kadu-novu, ெப.(n.)

   சாத் யர ்(மரண ேவதைன);; death agony.

     [க  + ேவதைன.]

க ேநான்

 
 க ேநான்  kadu-nombu. ெப.(n.)

   நீ ம் ப கா ேநான் ; fast practiced without taking even water.

. க பவாச

     [க  + ேநான் .]

க ப்ப

க ப்ப kaduppa, இைட.(part).

   ஓர ்உவம  (ெதால்.ெபா ள்.290);; a particle of comparison.

     [க   →  க ப்ப. க  = ெபா ந் தல், ஒத் த்தல்.]

க ப்படக் 

 
 க ப்படக்  kadu-p-padakki, ெப.(n.)

   உடல் டை்டத் தணிக் ம் ெவ ப்படக்  எ ம் ைக; a kind of herb which reduces the internal heat.

ம வ எ டை்டப் நா , ேபய் ரட் .

     [க ப்  + அடக் .]

ேகாைட ல் வள ம் ந்த நாற்ற ைடய இச ்ெச  யான உடல் ெவப்பத்ைதத் தணிப்பதால் இப் 
ெபயர ்ெபற்ற .

க ப்ப

க ப்ப 1 kadu-p-padi, ெப.(n.)

   1. மனஉைளசச்ல்; mental agony.

   2. ஆரவாரம்; hubbub,

     [க  =  ைர . க  → க ப்  + அ .]

 க ப்ப 2 kadu-p-padi- 4 ெச. ன்றா .(v.t.)

க ப் ண்டாக் -தல் பாரக்்க;see kadu-p-pundākku-.

     [க ப்  + அ .]

க ப்பான்

 
 க ப்பான் kadu-p-pan. ெப.(n.)

   உைறப்பானெதா  க ; strong flavoured side dish, curry.

க ப்பான் இல்லாமல் எப்ப ச ்சாப் வ  (இ.வ.);.

     [க  → க ப்பான்.]
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க ப் ஞ்

க ப் ஞ்  kadu-p-piju, ெப.(n.)

   1. க க்காய்ப்  ஞ் ; unripe fruit.

   2. கசப் ப் ஞ்

; bitter tender fruit (சா.அக.);.

     [க  +  ஞ் .]

க ப் றக் -தல்

க ப் றக் -தல் kadu-p-pirakku-    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெச க்ைக அகற்றல்; to reduce arrogance; conceit.

   2.  ற்றத்ைதத ்தணித்தல்; to reduce anger.

     [க ப்  + இறக் .]

க ப்

க ப் 1 kaợuppu, ெப.(n.)

   1. உ ; firmness.

   2. க ைன, க ைம; intensity, severity, saturation.

   3. வன் றம்; harshness, hardness.

. கட்  கட்ப,

     [க  → க ப் .]

 க ப் 2 kaduppu, ெப.(n.)

   1. ேதள்ெகாட் னாற் ேபான்  வ  க் ம் உைறப் ணர் ; throbbing pain.

     "க ப் ைடப் பறைவச ்சா யன்ன" (ெப ம்பான்.229);.

   2. ேநா ; aching.

     ' ைலக் க ப்பாேல தைர ற் ச் வாைரப் ேபாேல (ஈ .1.1:1);.

     'கா க் க் க ப்ேப த ரக் கண்டபயன் ஏ ல்ைல' (பழ.);.

ம. க ப்

     [க  → க ப் .]

 க ப் 3 kaduppu, ெப.(n.)

   1.  ைர ; speed.

க ப் க்க

 
 க ப் க்க  kaduppu-k-kali, ெப.(n.)

வைல ன் வாய்ப் றத் ல் கட்டப்பட் க் ங் க :

 stick tied at the mouth of fishing net known as kuli-Valai.

     [க ப்  + க . க ப்  = வ ைம.]

க ப் க்க சச்ல்

 
 க ப் க்க சச்ல் kaduppu-k-kaliccal, ெப.(n.)

   வ ற் ப்ேபாக்  ( ன்.);; dysentery attended with gripping pain.

     [க ப்  + க சச்ல். க ப்  = வ , எரிசச்ல்.]

702

www.valluvarvallalarvattam.com 7077 of 19068.



க ப் ச்

 
 க ப் ச்  kaduppu-c-cudu, ெப.(n.)

   எ த் ற்  ைதய த்த ன் இ ம்  ( ன்.);; cauterizing oxen after castrating, as a counter operation to 
promote healing.

     [க ப்  +   - க ப் ச்  = ெச க்  அடக் ம் .]

க ப் ண்டாக் -
தல்

க ப் ண்டாக் -தல் kaduppundākku-,    5 ெச.  ன்றா .(v.t.)

   1.  னைவ ண்டாக் தல்; causing anitching or stinging sensation.

   2. ெபண்ணின்பால் ப்  ண்டாக் தல்; to promote or excite passion in a female as per methods 
contemplated in the erotic science.

   3.  ன ட்டல்; to excite anger.

   3. எரி ண்டாக்கல்; causing burning sensation (சா.அக.);.

     [க ப்  + உண்டாக் .]

க ப் மரம்

 
 க ப் மரம் kaduppu-maram, ெப.(n.)

   எள் த யன ஆட் ம் ஆைல (யாழ்ப்.);; a kind of oil press.

     [க ப்  + மரம் - க ப் மரம் = வ ய மரம் க ப்  =வன்ைம.]

க ப் ர

 
 க ப் ர  kadu-p-purasu, ெப.(n.)

   ெவள்ைளப் ர  (L.);; lilac silky laburnum.

     [க ப்  +  ர . க ப்  = வன்ைம.]

க ப்

 
 க ப்  kadu-p-pu, ெப.(n.)

க க்காய்ேவர்

 the root of the gall-nut tree (சா.அக.);.

     [க  +  . க  → உைறப் .]

க ப் மத்ைத

 
 க ப் மத்ைத kaduppumattai. ெப.(n.)

   க ப்  ஊமத்ைத; black datura (சா.அக.);.

     [க  → க ப்  + ஊமத்ைத.]

க ப்ெப

க ப்ெப 1 kaduppedu-    4 ெச. . .(v.i.)

   ேநா ண்டாதல்; to feel pain.

     [க ப்  + எ .]

 க ப்ெப 2 kaduppedu-    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெச க்கடக் தல்; to put down a person's pride.

     [க ப்  + எ .]
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க ப்ைப

 
 க ப்ைப kaduppai, ெப.(n.)

   ெவண்க  (மைல.);; white mustard.

     [க ப்பைக → க ப்ைப → க ப்ைப.]

க பங்கம்

 
 க பங்கம் kadupangam, ெப.(n.)

    க் ; dried ginger (சா.அக.);.

     [க ப்  + அங்கம். க ப்  = உைறப் .]

க ப

 
 க ப  kadupadi, ெப.(n.)

   ஆரவாரம்; hubbub, confusion, commotion, tumult, bustle, agitation.

 U. gadpadi

     [க ப்  + அ  - க ப்ப  → க ப .]

க பத் ரம்

 
 க பத் ரம் kadu-patiam, ெப.(n.)

    க்  (ைதலவ.);; dried ginger.

     [க  + பத் ரம்.]

க பலம்

 
 க பலம் kadu-palam, ெப.(n.)

க ம்பலம் பாரக்்க;see kadum-palam.

 Pkt. katuäpala (one); having bitter fruit.

     [க  + (கசப்  பலம்.]

க பாகம்

க பாகம் kadupagam, ெப.(n.)

   1. ெசரிமான காலத் ல் ெநஞ் க்கரிப்  ஏற்ப ம் நிைலைம; a stage producing acrid humours in digestion.

   2. எண்ெணய் காய்ச் ம்ெபா  க த் ர ம் பாகம்; a degree of progression in the preparation of medicated 
oil, in which the oil is separated from its ingredients.

   3. நச் ப்பாகம்; poisoning (சா.அக.);.

     [க  + பாகம். க  = உைறப்  நஞ் .]

க ெகாள்

 
 க ெகாள்  kadupudu-kollu, ெப.(n.)

   காட் க் ெகாள் ; jungle horse-gram (சா.அக.);.

     [கா  + ப  - கா ப  → க  + ெகாள் .]

704

www.valluvarvallalarvattam.com 7079 of 19068.



க ம்

க ம் kadum,  .ெப.எ.(adj.)

   1.  யாக, அ கமாக; extreme.

   2. வ த்த; intense, fierce, vehement.

     "க ங்கண்ண ெகால்களிற்றால்'" ( றநா.14);.

   3.  க ம் க னமாக,

 harsh, stringent,

     'க ம்நட்  கண் க் ப் ெபால்லாப் ' (பழ.);.

. க ட் , கர் ட் ; Pkt. katuya.

     [க  → க ம்.]

க ம்பக

 
 க ம்பக  kadumpagadu, ெப.(n.)

வல் லங்

 ferocious animal.

     [க ம் + பக .]

பக  =  லங் களில் ஆண் வன்ைம க்கதா ப்பதால் வல் லங் ைனக் ப்பதா ற் .

க ம்பகல்

க ம்பகல் kadum-pagal, ெப.(n.)

   1. க ைமயாக ெவப்ப ள்ள உச் யம்ெபா  (ெதால்.ெசால்.383, உைர);; noonday, being the time of 
intense heat.

     "கல்லாக் றள க ம்பகல் வந்ெதம்ைம" (க த்.94:14);

   2. பட்டப்பகல்; broad day.

ம. க ம்பகல்

     [க ம் + பகல்.]

க ம்பைக

 
 க ம்பைக kadum-pagai, ெப.(n.)

     பைக; வன்மம் ரந்்த பைக; bitter enmity.

ம. க ம்பக க. க வெக.

     [க ம் + பைக.]

க ம்பசை்ச

 
 க ம்பசை்சКаdит-рассаі, ெப.(п.)

   நாகப்பசை்சக்கல் ( ன்.);; a kind of green precious Stone.

     [க ம் + பசை்ச.]

க ம்ப

க ம்ப  kadum-paši, ெப.(n.)

    க்க ப ; extreme hunger, ravenous appetite.

     "க ம்ப  கலக் ய ம்ைப" ( றநா.230:9);.

     [க ம் + ப .]
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க ம்பட்டம்

 
 க ம்பட்டம் kadumpattam, ெப.(n.)

   கன்ன ( ரட்டா ); மாதத் ல் ஒன்  தல் பத்  நாள்களி ைதக் ம் ப வம்; specific period of sowin 
during the first ten days of purattāši.

ம வ தற் பட்டம்

     [க  =  ைர . க  → க ம் +  பட்டம்.]

க ம்பத் யம்

 
 க ம்பத் யம் kadu-m-pattiyam, ெப.(n.)

உப்  ளி த யன ேசரக்்காமல் உண் ம் பத் ய

 rigid diet, strict diet, as for eg. a milk die eschewing salt, tamarind and chillies.

     [க  → க ம் + பத் யம். பதம் → பத் யம்.]

க ம்பர்

 
 க ம்பர ்kadumbar, ெப.(n.)

க்கத் ல் உள தல்

 muttering in sleep ( நா.);.

. க ம்பர்

     [க  → க ம்பர.்]

க ம்பலம்

க ம்பலம் kadum-palam, ெப.(n.)

   1 இஞ் ; ginge

   2. க ைணக் ழங்

 yam.

     [க  + பலம். க  = உைறப் .]

இஞ் ன் உைறப் த் தன்ைம, க ைண ன் காற: தன்ைம ஆ யைவ ேநாக் க் 'க ' அைடயா ற் .

க ம்பற் ள்ளம்

க ம்பற் ள்ளம் kadum-parrullam, ெப.(n.)

இவறன்ைம ( றள்,44.); அ கார ளக்கம், பளி உைர

 miserlineSS.

     [க ம் + பற்  + உள்ளம்.]

ேவந்த ம் தன்கண் நிகழாவண்ணம் க யத்த  ற்றங்கள் ஆ  அைவ - காமம், ெவ ளி 
க ம்பற் ள்ளம், மா னம், உவைக மதம் (பற்  ெபா ளின்ேம ள்ள ஆைச); என்பன என்  பரிேமலழக 
கட் க்காட் றார.்

க ம்பால்

க ம்பால் kadum-pal, ெப.(n.)

   1.  ம்பால் ஈன்றணிைமப்பால்; beestings.

   2. எ க்கம்பால்

 the milky juice of caltrope (சா.அக.);.

     [க  + பால்.]
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க ம் ட்டைல

 
 க ம் ட்டைல kadum-pitalai, ெப.(n.)

   ெபாரித்த ழம்  (இ.வ.);; a kind of liquid curry for seasoning food.

     [க ம் +  ட்டைல.]

க ம்

 
 க ம்  kadum-pidi, ெப.(n.)

   ஒட்டாரம்,  வாதம்);,  ட் க் ெகா க்காைம; obstinacy, stubbornness (ேசரநா.);.

ம. க ம்

     [க ம் +  .]

க ம் ணி

க ம் ணி kadumpin, ெப.(n.)

   1. எளி ல் ராத ேநாய்; a disease not easily curable.

   2. க ைமயான ேநாய்; serious illness (சா.அக.);.

     [க ம் +  ணி.]

க ம் ரி

 
 க ம் ரி kadum-piri, ெப.(n.)

    க்கல்; wrong twist, over twisting (ேசரநா.);.

ம. க ம்பாரி

     [க ம் +  ரி.]

க ம்

க ம் 1 kadumbu, ெப.(n.)

    ற்றம்; relations.

     "க ம் ன் க ம்ப  கைள நரக்் காணா " ( றநா.68:2);.

     [ ம்  → க ம்  ( . .72);.]

 க ம் 2 kadmbu, ெப.(n.)

   1.  ம்மா  ( ன்.);; pad of straw placed over the head, used in carrying a load.

   2.  ைடப்பக் ற் ; the stump of a broom (ேசரநா);.

ம. க ம்

     [க  → க ம் .]

 க ம் 3 kagumbu, ெப.(n.)

க ம் ப்பால் பாரக்்க;see kadumbu-p-pâl.

     [கள் (ெச ,  ரட் ); → க  → க ம் .]

 க ம் 4 kadumbu, ெப.(n.)

   வ ; stomach.

ெத. க ப்
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க ம் ப்பால்

க ம் ப்பால் kadumpu-p-pal, ெப.(n.)

   1. ஈன்றணிைமப்பால்,  ம்பால்; first milk drawn immediately after calving.

   2. காயச் த் ரட் ய ம்பால்; beestings boiled into a paste.

     [க  (ெச ,  ரட் ); → க ம்  + பால். க ம்  =  ரள், கட் .]

க ம் ல்

 
 க ம் ல் kadum-pul, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ல்; a kind of hard or rough grass (சா.அக.);.

     [க ம் +  ல்.]

க ம் ளிப்

 
 க ம் ளிப்  kadum-pulippu, ெப.(n.)

    ளிப் ; excessive sour (சா.அக.);.

     [க ம் +  ளிப் .]

க ம் ற்

க ம் ற்  kadum-puru, ெப.(n.)

   1. ெகட் யான ற் ப் ண்; a hard or indurated sore-chancre.

   2. ெகட் யான ெசா ப் ண்

 a hard cancerous tumour (சா.அக.);.

     [க ம் +  ற் .]

க ம் னல்

க ம் னல் kadum-pural, ெப.(n.)

   1.  ைரந்ேதா ம் நீர,்; fast flowing water

     "க ம் னன் ம ந்த கா ரி" (அகநா.62:9);.

   3. கடல்; sea, from its abundance Of water.

     "காமக் க ம் ன னீந் க் கைரகாேணன்" ( றள்,167);

     [க ம் +  னல்.]

க ம்ெபயல்

க ம்ெபயல் kadum-peyal, ெப.(n.)

   ெப மைழ; torrential rain,

     "க ம்ெபயல் ெபா ம் க ெக  வாேன" (நற்.387:11);.

     [க  → க ம் + ெபயல்.]

க ம்ேப

 
 க ம்ேப  kadumpeti, ெப.(n.)

க ம்க சச்ல் பாரக்்க; see kadum-kalical.

     [க ம் + ேப .]

க ம்ைப

 
 க ம்ைப kadumbai, ெப.(n.)

க ப்ைப பாரக்்க;see kadupраі.

     [க ப்பைக → க ப்ைப → க ப்ைப → க ம்ைப.]
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க ம்ேபாக்

 
 க ம்ேபாக்  kadumpokku, ெப.(n.)

   க ய நைட ைற; extremism.

     [க  → க ம் + ேபாக் .]

க ம்ெவ ல்

 
 க ம்ெவ ல் kadum-veyil, ெப.(n.)

   க ரவனின்  ெவப்பம்; scorching heat of the sun (சா.அக.);.

     [க  → க ம் + (ெவய் ல்); ெவ ல்.]

க மம்

 
 க மம் kadumam, ெப.(n.)

   க ைம; hardness, difficulty.

 H.,U. kadin, Ori. kaste, Jap. katai, Ar. gamid, Heb. karra; Chin. kunnan, G. hart; Du. hard, Dan.,Swed. hard, Norw. hard; Yid. 
hart; W. caled; O.E. heard; Gk. kratys; Nubian. ko-ger, Afrik. hard.

     [க  → க மம். ஒ.ேநா. க  → க மம். இசெ்சால் வடெமா ல் க னம் எனத் ரிந்த .]

க மரம்

க மரம் kadu-maram, ெப.(n.)

   1. க க்காய்மரம் ( வா.);; chebulic myrobalan.

   2. எட்  (மைல);; strychnine tree.

     [க  (உைறப் . கசப் ); + மரம்.]

க மைல

 
 க மைல kagu-mala, ெப.(n.)

   காரீயமைல ( .அ);; graphite mountain.

     [க  → க  + மைல.]

க மைழ

 
 க மைழ kadu-malai, ெப.(n.)

   ெப மைழ; heavy rain.

     [க  ( ); + மைழ.]

க மறம்

க மறம் kadu-maram, ெப.(n.)

டாரந்்த ெநஞ் ரம்,

 strong will; bold attempt.

     'உ வ ங் க மற ங் காரணமாகத் ணிெசயல் நா ச ்ேசெண ந் ெதாைல  ெசன் வா ம் 
இைளஞ ளர'் ( .தா. ன்.ப.23);.

     [க  (ெச ); + மறம்.]

க மன்

க மன் kaduman, ெப.(n.)

   1. ெகா ைம (யாழ்.அக.);; cruelty.

   2. கல்மனம் ெகாண்டவன்,  யவன்; a hard-hearted man, wicked man.

ம. க மன்

     [க  → க ம் → க மன்.]
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க மா

க மா1 kaduma, ெப.(n.)

   1.  ைர,

 horse.

     "க ம கட ேவா ங் களி ேமல் ெகாள்ேவா ம் (பரிபா.12:28);.

     [க  ( ைர ); + மா. க ய நைட ைடய தாக ல் க மா எனப்பட்ட .]

 க மா2 kaợumā, ெப.(n.)

   1. வல் லங் ; ferocious animal,

     "க மா வழங் தல் அ ந் ம்"  (நற்.257.9); 2.  ; tiger.

     [க  → மா.]

அரிமா ( ங்கம்);, வரிமா ( );, ைகம்மா (யாைன கர ); ேபான்றவற் ன் வன்ைம க  அைவ க ம 
எனப்பட்டன.

க மாங்காய்

 
 க மாங்காய் kadu-mangay, ெப.(n.)

   மாங்காய் ஊ காய்; a kind of mango pickles.

ம. க மாங்ங், க மாங்ங்.

     [க  + மாங்காய்.]

க மான்

க மான்1 kaduman, ெப.(n.)

   ேசரர ் ப்ெபயரக் க் ஒன்  ; one of the name of the kings of Cher clan.

     [க  → க வன் + மகன் - க வன் மகன் – க வன்மான் → க மான். ஒ.ேநா. ெவளி → ெவளியன். 
க வ இயற்வர.்]

 க மான்2 kadu-mān, ெப.(n.)

   அரிமா; lion.

     "க மான  ழ்ந்த கடமைல" (கல்லா.67:16);.

க மான்ேகாைத

 
 க மான்ேகாைத kadumān-kõdai, ெப.(n,)

   ேசரமான் ட் வன் ேகாைத; a Cera king.

     [க மான் + ேகாைத.]

க மான் ேசரர ் ப்ெபயரக் ள் ஒன் .

க மானம்

 
 க மானம் kadu-mapam, ெப.(n.)

அணிகலன்களின் ைல ரந்்த கற்கைள இ கப் க்க அ ல் ைவக் ம் உேலாகமாைழத் தக ,

 a foil put under a precious stone set in an ornament (ேசரநா.);.

ம. க மானம்

     [க  + மானம். மானம் = அள , தன்ைம.]
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க ன்

க ன் kadu-min, ெப.(n.)

றா த யன

 ferocious fish, shark.

     "க ன் க ப் ம்" (அகநா.52);.

ம. க ன்

     [க  +  ன்.]

க ட்

க ட் 1 kadu-muttu, ெப.(n.)

   1. இ கப் ெபா ந் ய ெபா த் ; tight joint.

ஏரத்்த ையக் க ட்டாகக் கலப்ைப ல் ெச ட்டாரக்ள் (உ.வ.);.

   2. ெப த்த இடரப்்பா ; great trouble.

அவர ்க ட் ல் மாட் க் ெகாண்டார ்(உ.வ.);.

     [க  +  ட்  = ேமா தல். ேமா ப் ெபா த்தல். ேமா ச ் தறல்.]

 க ட் 2 kadu-mutu, ெப.(n.)

ெப ந்தட் ப்பா  ட்டாைம,  ைட,

 severe scarcity.

இங்  எ ம் ைடப்ப ல்ைல, க ட்டாக இ க் ற  (உ.வ.);.

     [க  +  ட் .  ட்  = மட் , ேபாதாைம.]

க -த்தல்

க -த்தல் kadumudu-,    4  ெச. . .(v.i.)

    ைரதல்; to move quickly, to hurry.

     [க  +  .  க்  →  .]

க ெடனல்

 
 க ெடனல் kaợu-mudenal, இைட.(part.)

   ஓர ்ஒ க் ப் ; rumbling, as the bowels; crackling sound as that produced when biting hard, dry things.

நாய் எ ம்ைபக் க ெடன்  க க் ற  (உ.வ.);.

ெத. கடகட; க. கட ட;  .,பட. கடகட.

     [க  +   + எனல்.]

க ைட

க ைட1 kadu-mudai, ெப.(n.)

   ெப ந் தட் ப்பா  பண ைட; severe scarcity.

ழாச ்ெசல க் ப் பணம் க ைடயாய் இ க் ற  (உ.வ.);.

     [க  +  ைட.]

 க ைட2 kadu-mudai, ெப(n.)

    லால்; flesh.

     " ல ப்  றந்த கல க்க  க ைட" (அகநா.3:9);.

ம வ, க ச்

     [க  +  ைட.  ைட = நாற்றம் ஆ ெபயராய்ப் லாைலக் த்த .]
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க ரண்

க ரண் kadu-muran, ெப.(n.)

    வ ைம; great valour.

     "க ரண் தைலய ெந நீ ரிலஞ் " ( றநா.37:10);.

ம. க லம் க. க க தன.

     [க  +  ரண்.]

க ள்

க ள்1 kadu-mul, ெப.(n.)

   1. ேபாரக்்க  ( வா.);; weapon used in warfare.

     [க  +  ள்.]

 க ள்2 kadu-mul, ெப.(n.)

   கண்டங்கத்தரி (மைல);; a prickly plant with diffuse branches.

     [க  +  ள். க  =  ]

க ற

 
 க ற  kadum-uravu, ெப.(n.)

ெந ங் ய உற

 intimate relationship.

     'க ற  கண்ைணக் த் ம்' (பழ.);.

     [க ம் + உற . க ம் =  , ெந க்கம்.]

க ைன

க ைன kadu-munai, ெப.(n.)

ேபாரக்்களம்

 battle field.

     "ெந ெந க் ைரக் ரே்வல் அஞ்  க ைன யைலத்த ெகா  லாடவர"் (அகநா.372:9,10);.

     [க  +  ைன. க  =  ரம், மறத்தன்ைம ைன = மறத்தன்ைமயர ் றாரப்் டன் ைனந்  
ெசல் டம், ேபாரக்்களம்.]

க ர்க்கம்

 
 க ரக்்கம் kadu-mப்rkkam, ெப.(n.)

    னம்; anger.

த.  ரக்்கம் → Skt. mürga.

     [க  +  ரக்்கம்.  க்  →  க்கம் →  ரக்்கம்.]

க லம்

 
 க லம் kadu-mulam, ெப.(n.)

    ப்  ேவர;் the root of long pepper (ேசரநா.);.

ம. க லம்; த. க லம்; Skt. katumüla.

     [க  +  லம். க  = ஆாரம்.]
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க ைம

க ைம kadumai, ெப.(n.)

   1. ெகா ைம ( டா.);; severity, harshness, cruelty, hard-heartedness.

     "தண்ணி ெபறாஅத ்த மாற் ற ந் யரங் கண்ணி நைனக் ங் க ைமய" (க த்.6:5);.

   2. கண் ப்  (இ.வ.);; rigour, strictness, sternness.

   3. வன்ைம; vehemence, ferocity, furiousness.

   4.  ைர ; rapidity, speed,

     "க வர ல க் க ம் னல் ெகா த்த" (மணிேம.17:25);.

   5. க னம் ( ன்.);; hardness, tenacity, firmness, roughness,ruggedness.

   6.   (ஐங் .35.அ ம்);; excessiveness, intensity, immoderateness, vastness,

     "பனிக் க ைம ன் நனிெபரி  அ ங்  (நற்.281:9);.

   7.  னம் ( லப்.5:55.உைர);,

 anger, wrath.

   8. ெவம்ைம (க த்.12:5.உைர);; heat

   9. வ ைம ( ன்.);; strength, sturdiness.

ம. க ம, க ப்பம்;  . கட்ட்;  . கரக்ா; மா. க்யரெ்க;  ரா. கேரன்; க. க ெம.

 Skt. kharma (virility, strength);; H. kadðradå.

     [க  → க ைம.]

க ெமாட்

க ெமாட்  kadu-mottu, ெப.(n.)

   இளம்அ ம் ; tender bud.

     'க ெமாட்டா ந்தால் ேதன் உத்பந்தமா ற வளவாைகயாேல" ( வ். ெந ந்:29, யா.ப.226);.

     [க  + ெமாட் .]

அ ம் ,  , மலர,்  . ெசம்மல் என்பன ன் நிைலகள். அ ம் , ெமாட் ,  ைக என்பன ஒ ெபா ட ்
பன்ெமா .  தா ம் ரா ப்ப  அ ம்  (மல் ,  ல்ைல ேபான்றன);. ெபரிதா ம் 
ெமாடை்டயா ப்ப  ெமாட்  (அ க் மல் );. ெபரிதா க் ம் அ ம்  ைக (தாமைர);. 
அ ம் ன் இளைமையக் க்கக் க  அைடயான .

க ெமாெடனல்

 
 க ெமாெடனல் kadu-modenal, இைட.

க ெடனல் பாரக்்க; see kadu-mudenal.

     [க  → க ெமா  + எனல்.]

க ெமா ெயக்கா
ளம்

 
 க ெமா ெயக்காளம் kadum-oli-y-ekkālam, ெப.(n.)

   எக்காளவைக (பாண் );; a kind of clarion.

     [க ம் + ஒ  + எக்காளம். எக்காளம் = எ ச் ட் ம் உரத்த ஒ . அைத உண்டாக் ம் க . க ம் - 
ப் ெபா ள் ன்ெனாட் .]
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க ெமா

க ெமா  kadu-moli, ெப.(n.)

   1. க ஞ்ெசால் பாரக்்க; see kaduncol.

     "க ெமா ங் ைக கந்த தண்ட ம்" ( றள்,567);.

   2.  ர ைர,

 courageous declaration.

க. க

     [க  + ெமா .]

க ரம்

 
 க ரம் kaduram, ெப.(n.)

   நீரே்மார ்(யாழ்.அக.);; butter - milk with water.

ம. க ரம்

     [கழலம் → கழரம் → கடரம் → க ரம்.]

க ரவம்

 
 க ரவம் kaduravam, ெப.(n.)

   தவைள; Frog (சா.அக.);

     [க  + அரவம் – க ரவம்.]

க ர

க ர  kadu-ravi, ெப.(n.)

   1. க ைமயான ெவ ல்

 scorching sun,

   2.  த் ைர மாதத்  ெவ ல்; Apri Sun (சா.அக.);.

     [க  + இர  – க ர .]

க லன்

 
 க லன் kadulan, ெப.(n.)

    னன்; hump backec  man.

     [ வல்(வைள ); →  வலன் → க வலன் → க லன்(ெகா.வ);.]

க வங்கம்

க வங்கம் kadu-vangam, ெப.(n.)

   1. இஞ்  (மைல);

 ginger.

   2. ெவள்வங்கம்,

 tin (சா.அக.);.

     [க  + வங்கம்.]

க வட்

 
 க வட்  kadu-vatti, ெப.(n.)

    வட் ; exorbitan rate of interest.

     [க  + வட் .]
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க வந்ைதயார்

 
 க வந்ைதயார ்kaduvantaiyar. ெப.(n.)

   ேபாரில் இறந்த ற் ைத என்பானின் தந்ைத; father or Vircitai, who died in war

     [க வன் + அந்ைத + ஆர.் க வன் - இயற்ெபயர ்அந்ைத ம ப் ர ப் ெபயரி . ஆதன் + அந்ைத 
ஆதந்ைத. ஆந்ைத பாரக்்க; see andai. ஆர ்உயர்  பன்ைம  ஈற க்  வந்த .]

ற் ைத என்பவன் தன் தைலவ க்காகப் ேபாரிட்  உ ர ்நீத்த ரன்.

க வயக் ன்றம்

 
 க வயக் ன்றம் kadu-vaya-k-kunram, ெப.(n.)

   இ ம் க்கனிமம் உள்ள மைல; a hill or mountain containing iron ore (சா.அக.);.

     [க  + அயம் இ ம் ) +  ன்றம்.]

க வரல்

க வரல் kadu-varal, ெப.(n.)

ைரந்  வ ைக

 hastening, running fast.

     "க வர ல " (மணிேம.17:25);.

க. க பர

     [க  + வரல்.]

க வைர

க வைர kadu-varai. ெப.(n.)

   ெசந் க்கான மைல; precipitous mountain.

     "க வைர நீரிற் க த் வர" ( .ெவ.11);.

     [க  + வைர.]

க வல்

க வல் Kaduval, ெப.(n.)

   1. வன்னிலம் ( ன்.);

 ground hardened by sunshine after rain

   2. க ங்காற் ; heavy gale, hurricane.

     [க  → க  + அல். 'அல்' ெதா.ெப.ஈ .]

க வ

க வ  kadu-vali, ெப.(n.)

    ள் ம் கல் ம் ெப  ெந ந்ெதாைலவா ய க ைமயான பாைத ( மேரச.சத.30);; rough path with 
stone and thorn

     [க  + வ ]
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க வன்

க வன்1 kaduvan, ெப.(n.)

   1. தைலவன், மா ரன்; a courageous man.

   2. அ வாளி; clever man.

   3. ெசல்வன்; a rich man

. க ெவ

     [க  + அன்.]

 க வன்2 kaduvan, ெப.(n.)

   1. வ ைம க்க ஆண் லங் ; male animal.

   2 ஆண் ரங் ; he monkey.

     "க வ ம் அ ம் அக் ெகா ேயா ைனேய" ( ந்-26);.

   2. ஆண் ைன,

 tom-Cat.

ம. க வன்; க. கடவ; ேகாத.் கடவ்ன்; மால. கட; ெபர.் கேடா; ெத. ேகாத் ;  ட.,  டவ. ெகாடன்; 
ெகாலா( ங்.); க ; சந்தா . க ; ைக. க்ெவா ; ேகாண். ெகாஜ ; பட ேகாத்

 Asian: - Indon. kutjing, Ar. qit, Heb. chat-ul, Jap neko.

 European: - Pol. kot; Russ. koshka; Cz. kocka Sercroa. Macka; Hung. macska; G. katze, kut: Du.„Dan

 kat; Ice, kottr: ME. Catt, catte; OE., E.cat; AS. car; Norw. katt; Yid. kats; Afrik. kat:L.L. cattus; L. catta; Gk: gata; It. gatto; F. 

க வன்கரப்பன்

 
 க வன்கரப்பன் kaduvan-karappan, ெப.(n.)

க வான்கரப்பான் பாரக்்க;see kaduvân-karappän.

     [க வன் + கரப்பன்.]

க வன்

 
 க வன்  kaduvan-kuruvi, ெப.(n.)

   ஆண் ; male sparrow.

     [க வன் +  .]

க வன்பன்

 
 க வன்பன்  kaduvan-panri, ெப.(n.)

ஆண்பன்

 boar.

ம. க வன் (பன் ,  ைன ஆ யவற் ன் ஆண்.);

     [க வன் (ஆண்); + பன் .]

க வன் ைன

 
 க வன் ைன kaduvan-pūnai, ெப.(n.)

   ஆண் ைண; tom-cat.

     [க வன் +  ைன.]
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க வன் சல்

 
 க வன் சல் kaduvan-mušal, ெப.(n.)

க வன் யல் பாரக்்க;see kaduvan-muyal.

     [க வன் யல் → க வன் சல் (ெகா.வ);.]

க வன் யல்

 
 க வன் யல் kaduvan-muyal, ெப.(n.)

   ஆண் யல் ( ன்.);; buck hare.

     [க வன் +  யல். க வன் = ஆண்.]

க வனிளமள்ள
னார்

க வனிளமள்ளனார ்kaduvan-ila-massanār, ெப.(n.)

   கைடக்கழகப் லவரக்ளில் ஒ வர ் (நற்.150);; a poet of last sangam age.

     [க வன் + இள + மள்ளனார.் க வன் = மற்ேபாரில் வல்லவன். மள்ளன் = ெச யன்.]

க வனிளெவ ன
னார்

க வனிளெவ னனார ்kaduvan-la-yveyinamar, ெப.(n.)

   கைடக்கழகப் லவரக்ளில் ஒ வர ்(பரிபா.3,4,5);; a poet of the last Šangam age.

     [க வன் + இள + எ னன் + ஆர.்  ஞ்  நிலத்  எ னக் னர.்]

க வா

க வா kaduvā, ெப.(n.)

   கண்கைள மஞ்சணிறமாக் ம் ைரேநாய் (அகவசா.88);; a disease of the horse in which its eyes grow 
yellow (சா.அக.);.

     [க  → க வா.]

 க வா kaḍuvā, ெப. (n.)

    ; tiger.

     [க +வாய்]

க வாக்

 
 க வாக்  kadu-vakku, ெப.(n.)

   ெகா ஞ்ெசால்; hard word, unkind word, cruel word

ம. க வாக்

     [க  + வாக் .]

க வாகம்

 
 க வாகம் kaduvāgam, ெப.(n.)

    றா டை்ட; If egg of a dove (சா.அக.);.

     [க  + அகம் - க வகம் → க வாகம்.]
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க வாய்

க வாய்1 kadu-vāy, ெப.(n.)

   1. க ைதப் ; hyen

     "ெசங்ைக ெவங்க வாய்"  (இர .தசரதன் சாப.6. );

   2. ெகா ரமான வ யவன்; a violent, cruel perso

   3. ெகா வாய் ன்வைக; a kind of koduva fis

ம. க வ (வரிப் );;  . க வா  (ஒ வைக ன் ெகாலா.  வா;  ய்.  வ்  ( ); H. bag.

     [க  + வாய் – க வாய்.]

ேகா ய வா ைடய ெகா வாய் ைனக் க வா ன் என வழங் வ  ெகாசை்ச வழக் .

 க வாய்2 kaduvay, ெப.(n.)

க வாய்ப்பைற பாரக்்க; see kadu-way-p-parai.

     "க வா ரட்ட வைள ம் (நந் க்.6);.

     [க  + வாய் - க வாய் (உரத்த ஓைச எ ப் வ .]

 க வாய்3 kadu-vay, ெப.(n.)

   கா ரி ன் ைளயாற; name of a branch of the river Kāveriin Tanjo district.

     'க வாய் ம நீரக்் டவா ல் (ேதவா.762-11);.

     [க  + வாய். க  =  ைர  வாய் = வ  க வாய் ைரந்  ஓ வ ம் நீரப்்ெப க் .]

க வாய்ப்பைற

 
 க வாய்ப்பைற kadu-way-p-parai, ெப.(n.)

   ஒ வைக ேபாரப்்பைற; a kind of drum producir a big volume of sound.

     "கடல்ேபான் ழங்  ரற்க வாய்ப் பைற ைடப் பல்லவரே்கான்"

     [க  + வாய் + பைற.]

அகன்ற வா ைடைம ன் இப்ெபயர ்ெபற்ற .

க வாயன்

க வாயன்1 kaduvayam, ெப.(n.)

   1.  னத்தால் எரிந்  ம் இயல் னன்:

 one who bawls out in anger (ெகா.வ.);.

   2. க ைத; ass.

க. க கார

     [க வாய் + அன்.]

வன்ெசால் உைடைமயால் னப்பவைன ம், வல்ேலாைச உைடைமயால் க ைதைய ம் க வாய் 
த்த . 'அன்' ஒன்.பா.ஈ .

 க வாயன்2 kadu-vayan, ெப.(n.)

   நஞ் ைடய பாம் ; poisonous snake.

     [க  + வாயன். க  = நஞ் .]
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க வாெய ம்

 
 க வாெய ம்  kadu-vāy-erumbu, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் க ப்  எ ம் ; a kind of black-ant.

     [க வாய் + எ ம் .]

க வாய் = க க் ம் ப யாகக் க க் ம் இயல் ைடய வாய். க த்த இடத் ல்  வ த ம் உண்  
(சா.அக.);.

க வான்

 
 க வான் kaduvan, ெப.(n.)

க வான்கரப்பான் பாரக்்க ;see kaduvāŋ-karappāŋ.

     [க  → க வான்.]

க வான்கரப்பான்

 
 க வான்கரப்பான் kaợuvān-karappān, ெப.(n.)

    ழந்ைதகளின் ழந்தா க் ங் காற்பரட் க் ம் இைட ல்வ ம் கரப்பான்ேநாய் ( ன்.);; eruption 
between the knee and ankle, in children.

     [க  → க வான் + கரப்பான். கைர =  ைறதல், இைளத்தல், கரப்பான் பாரக்்க; see karappam..]

க ைர

 
 க ைர  kadu-viravu, க ேவகம் பாரக்்க;see kadu-végam.

     [க  +  ைர .]

க

 
 க  kaduvili, ெப.(n.)

   க ச் ைவைல (க ேராகணி);; black hellebore (சா.அக.);.

     [க  + இல் + இ – க . இ  = இல்லாத .]

க ைல

 
 க ைல kadu-vilai, ெப.(n.)

    ைல; exorbitan price.

     [க  +  ைல.]
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க ைன

க ைன kadu-viņai, ெப.(n.)

    ைன; evil destiny.

     "க ைன கைளயலா ம்" ( வ். வாய்.10.2:8);.

க. க ேவான, க ேபான ( க்கவ ,  ள்ைளப்ேபற்  வ );.

     [க  +  ைன.]

=

க 1

 kaduvu,

ெப.(n.);

   1. வன்ைம, உ ; hardness, strength.

   2. உ யான காலவரம் ; agreed time limit.

ம வ. ெக , ெக .

க. ெக  (காலவரம் );

     [க  (வன்ைம, உ ); → க .]

 க ைன kaḍuviṉai, ெப.(n.)

    கக் க ைம யான அ ஞ்ெசயல்(சாகசம்);; a rare deed.

க

க 2 kaduvu, ெப.(n.)

   பாழ்நிலங்களில் ைளக் ம் ேவைள; a herb which grows wildly on waste lands.

     [க  → க .]

வண்ணத் ம் வ வத் ம் க ைக ஒத் ப்பதால் இப்ெபயர ்இதற்கா ற் . இ  நல்லேவைள நாய் 
ேவைள என்  இ வைகப்ப ம். நல்ல ேவைள ன் ஊ காய் த்தத் ற்  ம ந்தாம். நாய் என் ம் 
ெசால் பயன்பாட் ற்  அ கம் உதவாத ெச க க்  வந்த . ஒ.ேநா. நாய்த் ள .

 க  kaḍuvu, ெப. (n.)

   பாம் ; snake.

     ''ப நர ்ெசால் எனக்க நஞ்  இைறப்ப" (கல்1716);

     [க -க ]

க ெவப்பம்

 
 க ெவப்பம் kaduveppam, ெப.(n.)

    க்க ; excessive heat.

. க ெக

     [க  + ெவப்பம்.]
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க ெவ ல்

க ெவ ல் kadu-veyil, ெப.(n.)

க்க ெவ ல்,

 scorching sun.

     "க ெவ ல் ய ெவங்காட் " (அக.நா.353:10);.

க. க , க ல், க .

     [க  + ெவ ல்.]

க ெவ லர-்
த்தல்

க ெவ லர-்த்தல் kadu-veyil-ular-,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ம ந் ப் ெபா ள்கைளக் ெகா ய ெவ ல் காய ைவத்தல்; exposing any medicinal preparation to the 
scorching sun (சா.அக.);.

     [க  + ெவ ல் + உலர.்]

க ெவளி

க ெவளி kadu-vel, ெப.(n.)

   1. நிழலற்ற ெவளி டம்; dry, extensive plain, treeless waste.

     "கானைல நீெரன் ெறண்ணிக் க ெவளி" ( ேவக. ந்.);.

   2. வானம்,

 ethereal sky.

     "க ெவளிேயா ேடாைரந்  மானார"் (ேதவா.44-7);.

     [க  + ெவளி.]

க ெவளிச் த்தர்

க ெவளிச் த்தர ்kaduveli-c-cittar ெப.(n.)

   15ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த லவர;் a poet of 15"century.

     [க ெவளி +  த்தர.்]

க ெவளிநாற்ப

 
 க ெவளிநாற்ப  kaduveli-nārpadu, ெப.(n.)

க ெவளிச ் த்தரால் இயற்றப்பட்ட ற் லக் யம்,

 a version written by Kaduveli-c-cittar.

     [க ெவளி + நாற்ப .]

க ேவக்கா

க ேவக்கா  kadu-vekkadu, ெப.(n.)

   1. க ஞ் ; intense heat.

   2.  யாக எரிதல்; burning with intense heat.

   3. அ கமாக ேவகைவத்தல்;   4. boiling excessively (சா.அக.);.

     [க  + ேவக்கா .]

க ேவகம்

 
 க ேவகம் kadu-vegam, ெப.(n.)

     ைர ; superfast.

க. க ேபக

     [க  + ேவகம்.]
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க ேவகன்

 
 க ேவகன் kadu-vegam, ெப.(n.)

நீலச ்ெசய்நஞ் ,

 a prepared arsenic (சா.அக.);.

     [க  + (ேவகம்); ேவகன்.]

க ேவ

 
 க ேவ  kadu-vegi, ெப.(n.)

   ேசார ெசய்நஞ் ; a kind of prepared arsenic (சா.அக.);.

     [க  + (ேவகம்); ேவ .]

க ேவட்ைக

 
 க ேவடை்க kadu-velgai. ெப.(n.)

    ந்த நாவறட் ; extreme thirst.

     [க  + ேவடை்க. ேவள் + ைக – ேவடை்க.]

க ேவைல

 
 க ேவைல kadu-vēlai, ெப.(n.)

   கடற்பா ; sea weed or sea - moss (சா.அக.);.

     [க  + (ேவைள); ேவைல.]

க ேவைலக்கந்தர
ம்

 
 க ேவைலக்கந்தரம் kadu-vélai-k-kandaram, ெப.(n.)

க ேவைல பாரக்்க;see kadu-velai(சா.அக.);

     [க  + (ேவைள); ேவைல + கந்தரம்.]

க ேவனில்

க ேவனில் kadu-venil, ெப.(n.)

க ங்ேகாைட பாரக்்க;see kadunkõdai.

     "கல்கா ங் க ேவனிெலா " (ம ைரக்.106);.

     [க  + ேவனில்.]
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க ைவ

க ைவ1 kaduvai, ெப.(n.)

   1. பறைவ வைக ( ங்.);

 a kind of bird.

   2. ெசம் ; copper(சா.அக.);.

     [க  → க ைவ.]

 க ைவ2 kaduvai. ெப.(n.)

   1. தைலவன்; hero

   2.  ணி ள்ளவன்; courageous man.

   3. அ வாளி

 clever man ( நா.);.

. க ெவ

     [க  → க ைவ.]

க கம்

 
 க கம் kadப்gam, ெப.(n.)

   நத்ைதச் ரி (நாம ப.);; bristly button weed.

     [க  → க கம்.]

க ரம் kadūram,

 
 க ரம் kadūram,ெப.(n.)    ெகா ைம; cruelty.

     [க  + அரவம் - க ரவம் → க ரம் =  சச் ழப்பம், ெகா ைம.]

க ரி

க ரி1 kadiri, ெப.(n.)

   1. ச ரக்கள்ளி; squar spurge.

   2.  ங்ைக; drumstick tree.

     [க  + ஊரி.]

 க ரி2 kadiri, ெப.(n.)

ஒ வைகத ்ேதால்ேநாய்,

 kind of skin disease.

     [கள் → க  ( ள்); + ஊரி - க ரி ேநாயாளி  ேதால் ள் ைளத்த  ேபான் ப்பதால் இப்ெபயர ்
ெபற்ற .]

க யச ் ைற

க யச ் ைற kadu1iya-c-citai, ெப.(n.)

   க ங்காவல் (யாழ்ப்);; rigorous imprisonment.

     [க  + ஊ யம் +  ைற.]

கேடந் ரநாதர்

 
 கேடந் ரநாதர ்kadēndiranādar, ெப.(n.)

   ஒ  த்தர;் a šiddar.

     [க  + இந் ரநாதர.்]

723

www.valluvarvallalarvattam.com 7098 of 19068.



கைட

கைட1 kadai,    2 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ெகட்  நீரம்ப் ெபா ளில் மத் ப் ேபான்றவற்ைறக் ெகாண்  ழலச ்ெசய்தல்; to churn.

     "ெநய்கைட பா ன் பயன்யா ம் இன்றா  (க த்.10:17);

   2. மரம், இ ம் ப் ேபான்றவற்ைற ைடதல்; toturninlathe,

     "கைடந்த மணிச ்ெசப்ெபன ங் " ( ரம் .தக்கன்ேவ.52);.

   3. ம த்தல்; to mash to a pulp.

   4. அைரத்தல்; to grind.

ம. கட க; க. கெட, க ; ேகாத. கடவ்்;  ட. கட,் கற்த்;  ட. கெட;  . கெட னி, கெட னி, மா. கடெ்ய;  . 
கடச்; Skt. khaja (stirring, churning);.

     [ ைட → கைட.]

 கைட2 kadai-    2 ெச. . .(v.i.)

    கச ்ெசய்தல், ெப தல்; to increase, as the passion of love

     "காதலாற் கைட ன்ற  காமேம" ( வக.1308);.

     [க  → கைட (கைடதல்);.]

 கைட3 kadai-    2 ெச. . .(v.i.)

   1. அரித்தல்,

கைடக்கட்

 
 கைடக்கட்  kadai-k-kattu, ெப.(n.)

    ப் ; knot.

     [கைட + கட் .]

கைடக்கண்

கைடக்கண் kadai-k-kan, ெப.(n.)

   1. கண்ணின் கைட; the outer corner of the eye.

   2. கைடக்கண் பாரை்வ; a glance, side long look.

   3. அ ள்ேநாக் ; graceful look.

   4. க ம்  ேபான்றவற் ன் னிப்ப ; end, tip, as of a sugarcane stalk.

     "க ம் ன் கைடக்கண் ணைனயம்" (நால .390);.

ம. கடக்கண் , கட . க. கெடகண்; ெத. கடகன் ;  . கெடகண் ; பட கைடகண் .

     [கைட +  கண்.]

கைடக்கண்பார்
ைவ

கைடக்கண்பாரை்வ kadai-k-kan-pārvai, ெப.(n.)

   1. அன் க் ப்ேபா  சாய்த்  ேநாக் ைக; significant sidelook, oblique glance.

   2. அ ள் ேநாக்கம்; benign look.

க. கெடேநாட; ம. கடக்கண்ேண .

     [கைட + கண் + பாரை்வ.]
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கைடக்கல்

 
 கைடக்கல் kadaikkai. ெப.(n.)

   கட்டடச் வரின் அ ப்ப ல் ைவக் ம் கல்; foundation stone.

     [கைட + கல்.]

கைடக்க

 
 கைடக்க  kagai-k-kayiru, ெப.(n.)

   பாய்ப் ப ம க் ம் கைடயா மரத் ற் ம் இைணப் ைடய க  (ெசங்ைக னவ.);; rope used to join 
the sail and base.

     [கைட + க . கைட = கைடயாமரம், அ மரம்.]

கைடக்கவர்

 
 கைடக்கவர ்kagai-k-kavar, ெப.(n.)

   பல்; tooth.

     [கைட  + கவர(்கவரந்்தபல்);.]

கைடக்கணி-த்தல்

கைடக்கணி-த்தல் kagai-k-kani    4 ெச. . .(v.i.)

   1. அ ள் ேநாக்  ேநாக் தல்; to cast a benignant glance at, to look favourably upon.

     "க ெவந்  ழக் கைடக் கணித் "( வாச.11:5);.

   2. கைடக்கண்ணாற் பாரத்்தல்; to look athwart; to look by the corner of the eye; to ogle.

     "க மலரக்் ந்த ெலா த் தன்ைனக் கைடக்கணித் " ( வ்.ெப மாள் 6:3);.

க. கெடகணிக

     [கைடக்கண் → கைடக்கணி.]

கைடக்கேணாக்கம்

 
 கைடக்கேணாக்கம் kagai-k-kanõkkam, ெப.(n.)

கைடக்கண்பாரை்வ பாரக்்க;see kadai-k-kan. pārvai

     [கைட + கண் + ேநாக்கம்.]

கைடக்க

கைடக்க  kadai-k-karuv ெப.(n.)

   உ க்ைக ெயன் ம் இைசக் க  ( லப்.3:27, உைர);; a drum that has the shape of an hour-glass.

     [கைட (கைடசல்); + க . கைடக்க  = கைடசல்  ெசய்  அைமத்த க .]
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கைடக்கழகம்

கைடக்கழகம் kagai-k-kalagam, ெப.(n.)

   பாண் யரக்ளால் த ழ் வளரக்்க நி வப்பட்ட ன்  த ழ்க்கழகங்க ள் ம ைர ல் ட் ய 
ன்றாவ  த ழ்க்கழகம் (இைற.பா .ப.6);; the last sangam, the third of the three ancient Tamil Academies, it is 

said to have flourished in Madurai.

     [கைட + கழகம்.]

கைடக்கழகம் ெதாடரப்ாக இைறயனார ்கள யல் வ :

கைடசச்ங்க ந்  த ழாராய்ந்தார ்  ேமதா  யா ம், ேசந்தம் தனா ம், அ ைட யரனா ம், 
ெப ங் ன் ர் ழா ம், இளந்  மாதர ம், ம ைர ஆ ரியர ்நல்லந் வனா ம், ம ைர 
ம தனிளநாகனா ம், கணக்காயனார ்மகனார ்நக் ரனா ம் என இத் ெதாடக்கத்தார ்
நாற்பதெ்தான்ப ன்மர ்என்ப. அவ ள்ளிட்  நா ற்  நாற்பதெ்தான்ப ன்மர ்பா னார ்என்ப. 
அவரக்ளாற் பாடப்பட்டன ெந ஞ்ெதாைக நா ம்,  ந்ெதாைக நா ம், நற் ைண நா ம்,  ற 
நா ம், ஐங்  ம், ப ற் ப்பத் ம்,  ற்ைறம்ப  க ம், எ ப  பரிபாட ம்,  த் ம், 
வரி ம்,  ற் ைச ம், ேபரிைச ம் என்  இத் ெதாடக்கத்தன. அவரக்்  ல் அகத் ய ம், 
ெதால்காப் ய ம் என்ப. அவர ்சங்க ந்  த ழ் ஆராய்ந்த  ஆ ரத்  எண் ற்  
ஐம்ப ற் யாண்  என்ப. அவரக்ைளச ்சங்க ரீஇ னார ்கடல்ெகாள்ளப் பட் ப் ேபாந் ந்த 

டத் மாறன் தலாக உக் ரப் ெப வ  ஈறாக நாற்பதெ்தான்ப ன்மர ்என்ப. அவ ட ்
க யரங்ேக னார ் வர ்என்ப. அவர ்சங்க ந்  த ழாராய்ந்த  உத்தரம ைர என்ப 
[இைற.பா .ப.6].

கைடக்கழக ல்க
ள்

கைடக்கழக ல்கள் kadai-k-kalaga-nülgal, ெப.(n.)

   கைடக்கழக (சங்க); காலத் ல் இயற்றப்பட்ட ல்கள்; the treatises of sangam  age.

     [கைடக்கழகம் +  ல்கள்.]

பத் ப்பாட் ம் எட் த் ெதாைக ம் ஆ ய ப ெனண் ேமற்கணக்  ல்கள் கைடக் கழக ல்களா ம். 
கழகம ய காலத்  எ ந்த ப ெனண் ழ்க்கணக்  ல்க ம் கைடக்கழக ல்களாகேவ 
க தப்ப ன்றன. கைடக்கழகப் லவர ்எண்ணிக்ைக 473. அவரக்ளால் பாடப்பட்ட பாடல்களின் 
எண்ணிக்ைக 2381.

கைடக்கனல்

 
 கைடக்கனல் kadai-k-kala, ெப.(n.)

   ஊ த் ; final deluge of fire; fire which destroys everything at the end of the world.

     "கடக்ைடக் கைடக்கன ம்" ( னாட். ள்ைளத்.காப் .);.

     [கைட + கனல் – கைடக்கனல். கைட = ஊ க்கால இ . கனல் =  .]

கைடக்காட்

கைடக்காட்  kadai-k-katci, ெப.(n.)

   கண்காணிப்  (S.I.I.iii,372);; supervision.

     [கைட + காட்  – கைடக்காட்  = கைடக்கண் பாரை்வ.]

கைடக்காண்( )-
தல்

கைடக்காண்( )-தல் kadai-k-kan(nu),    12 ெச. . .(v.i.)

   1. ேமற்பாரத்்த்தல்

 to supervise.

     'ெப மக்கள் இத் தரம்ங் கைடக்காண்பதாக ம்' (S.I.I.iii.21);.

   2. இ ையப்பாரத்்தல்

 to see the end (க நா.);.

க. கெடகாண், கெடகா .

     [கைட + காண். கைட = இ . கைடக்கா தல் = இ வைர ெசப்பம் பாரத்்தல்.]

கைடக்காண்பார்

கைடக்காண்பார ்kadai-k-kambar, ெப.(n.)

   கண்காணிப்பவர;் superviser.

இத ்தரம்ம் ஆசந்ரகால ம்,  ட்டாைம ஊட் ப்பதாக இப்ெப  மக்கேள கைடக்காண்பாரானார'் 
(S.I.I.Vol.12.part-l, insc.104);.

     [கைட + காண்.]
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கைடக்காப்

கைடக்காப்  kadai-k-kappu, ெப.(n.)

   ப கத் ன் இ  த் ைரப்பாட் ; last verse which is an invocation song in the poem known as padigam.

     " ப்ப க நிைற த் த் க்கைடக் காப்  சாத் " (ெபரிய : ஞான.80.

     [கைட + சகாப் .]

கைடக்காரன்

 
 கைடக்காரன் kadai-k-karao, ெப.(n.)

   கடக் ரியவன்; bazar-keeper, shop-keeper.

ம. கடக்காரன்

     [கைட + காரன்.]

கைடக்கால்

கைடக்கால்1 kadark-kal, ெப.(n.)

   1. வய க் த் ெதாைல ள்ள வாய்க்கால்; channel that is far away from a field.

   2. கட்டடச ் வரின் அ ப்ப   அ மானம்; foundation.

   3.  கத் தாழ்ந்த டம்; lowest place.

     "கைடக்கா றைலக்கண்ண தா " (நால .368);.

   4. ஊ க்காற்  ( னாட். ள்ைளத். காப் .);; destructive wind that prevails at the end of the world.

   5. வ ன் ஓரங்களில் நீர ்ஓ வதால் ஏற்ப ம் தாழ்வான ப ; a gutter (ேசரநா.);.

ம. கடய்க்கால்; க. கெடகால் (கா ன் கைட);

     [கைட + கால்.]

 கைடக்கால்2 kadai-k-kal, ெப.(n.)

   வ ங்காலம்; future time.

     "கைடக்கால் . . . ெசங்ேகால் ெச இ னான்" (பழ.239);,

     [கைட +_ கால்.]

 கைடக்கால்2 kadai-kālam, ெப.(n.)

   இ க்காலம்; the las period of one's life in the world.

க. கெடகாலம்

கைடக்கால்சக்ைக

 
 கைடக்கால்சக்ைக kagai-k-kāl-sakka i, ெப.(n.)

கைடக்கால் ல் ேபாட்  நிரப்பப்ப ம் சல் க் கற்கள்.

.small stones used as the filler in foundation.

     [கைட + கால் + சக்ைக.]

கைடக்கால்வரிைச

 
 கைடக்கால்வரிைச kaga-k-kãl-varišai, ெப.(n.)

   கைடக்காைல அ த்  அைம ம் தல் வரிைசச ் வர ் (ெசங்ைக);; the first line of bricks on the foundation.

     [கைட + கால் + வரிைச.]
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கைடக்காலம்

கைடக்காலம் kadai-k-kalam, ெப.(n.)

   1.இ க் காலம்; final period.

   2. ஊ க்காலம்; period of final deluge.

     [கைட + காலம்.]

கைடக் டர்

 
 கைடக் டர ்kapal-k-kudar ெப.(n.)

கைடக் டல் பாரக்்க;see kadas-k-kudal

     [கைடக் டல் → கைடக் டர.்]

கைடக் ட்

கைடக் ட்  kadai-k-kut ெப.(n.)

   1. ஒ  ட் ல் கைட யாகப் றந்த ள்ைள; the last born child in afamily.

   2. கைட யாகப் ெபாரித்த ஞ் ; the chik which last chips the shell.

   3. ஒேர ஈற் ல் இ யாகப் றக் ம் ட் ; last born in a litter.

ம வ. கைடசச்ான்

ெத. கடெதாட் ; க. கெட ட் ; ம. கடக் ட் ;  . கெடகஞ் (கைட கன் );.

கைடக் ட் ,  ள்ைளக் ட் , கன்  கயந்தைல என் ம் வழக் கள் ேபான்றன இ ைனப் 
ெபா வாய் இ வைக வழக் ம் வழங்  வ தலான்,  தற்காலத் ல் எல்லாச ்ெசாற்க ம் ைண 
ேவ பா ன்  எண் ேவ பாட்ேடா  மட் ம் வழங்  வந்தன என்ப ம், மக்கட் ம் லங் கட் ம் 
ெப ம் ேவ பா ல்ைல ெயன்ப ம் அ யப்ப ம் [ெசா.ஆ.க.19].

கைடக் டல்

 
 கைடக் டல் kadai-k-kupa, ெப.(n.)

    ழ்க் டல், ெப ங் ட ந்  எ வாய் வைர ள்ள ; the lower or the distal part of the large intestine 
extending from the colon to the anus (சா.அக.);.

     [கைட +  டல்.]

கைடக் ைற

கைடக் ைற kadai-k-kurai, ெப.(n.)

   ெசால் னி  ைறந்  வ ஞ் ெசய் ள் வைக (நன்.156,உைர);; apocope; poetical style which consists in the 
shortening of a word by elision of one or more letters in the end.

     [கைட +  ைற – கைடக் ைற.]

     "ஒ  ெமா  வ க் ைறத ம் உரித்ேத" என்ற நன் ல் ற்பா ற்ேகற்ப தனிசெ்சால் தல் 
இைட கைட என ந்நிைலகளி ம் ைறந்  வ வ  ெசய் ள் ரி .

தற் ைற : தாமைர – மைர; இைடக் ைற: ஓந் -ஒ . கைடக் ைற:நீலம்-நீல்.

கைடக் ட்டப்ெப
-தல்

கைடக் ட்டப்ெப -தல் kapal-k-kutta-p-peru-,    18 ெச. ன்றா .(v.t.)

    வ மாகப் ெப தல்; to receive the entire thing.

     'இ  ட் ல் பன்மாெயசவரேர கைடக் ற்றப் ெபற்றார.்(S.I.I.Vol.14, insc.20-3.);

     [கைட +  ட்ட + ெப .]

கைடக் ட்டம்

கைடக் ட்டம் kadai-k-kottam, ெப.(n.)

    வ ம் ெகா த்தல்; to give the whole.

     'இப்ெபா ட் ப் ெபான் கைடக் ட்ட வந்தாரக்்  நிச  இரண்  ேசா  
ப்ேபாமாேனாம்'(S.I.I.Vol.12,Part-1 insc.91-19);.

     [கைட +  ட்டம்.]
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கைடக் ட்டல்

 
 கைடக் ட்டல் kadai-k-kala. ெப.(n.)

   பழக்கத் ல் ெகாண்  வந்  ேசரத்்தல்; to bring to practice.

     [கைட +  ட்டல்.]

கைடக் ட்டன்

கைடக் ட்டன் kadark-kottar, ெப.(n.)

   ெசயலாளன்; one who is capable of managing affairs on behalf of other people; a highly capable agent.

     "அழகன் இதற் க் கைடக் ட்டனாக ங் கடவன்" ( வ். ப்பா.1, யா.18);.

     [கைட +  ட்டன்.]

கைடக் ட்

கைடக் ட் 1 kapal-k-ktitu- ,    5.ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ெசய்  த்தல்; to effect, carry out, as a plan programme.

     "ெசல கைடக் ட் ரா ன்" (ெபா ந.175);.

   2. ெசய் ைனப் பயைன ஒ  வ ப்ப த்தல்; to bring to a head as the karma of previous births.

     " ைத ைன கைடக் ட்ட" ( லப். 9:78);.

   3. ெபா ளடீ் தல்; to acquire, gather, secure.

அற்ைறக்கன்  ெபா ள் கைடக் ட்டற் ' ( றள்,1060 உைர);

   4. இ  யைட த்தல்; to cause death.

     "காமேநாய் கைடக் ட்ட வா நாள்" (க த்..99);.

   5. நைட ைறக் க் ெகாண் வந்  ேசரத்்தல்; to bring to practice (சா.அக.);.

     [கைட +  ட் .]

 கைடக் ட் 2 kadai-k-kuttu, ெப.(n.)

   இறக் ம் காலம்; time of death.

     "உ ரக்ாக்கக் கட ெரன் கைடக் ட்டால்" (கம்பரா. த்த ம்ப,355);.

     [கைட +  ட் .]

 கைடக் ட் 3 kadai-k-ktitu, ெப.(n.)

கைடக் ட் த்தான
த்தார்

கைடக் ட் த்தானத்தார ்kadai-k-kottu-ttāpattār, ெப.(n.)

   ேகா ல காரிகள் (s.l.l.Vol.512);; temple authorities.

     [கைடக் ட்  + தானத்தார.்]

கைடக் ட் லக்
ைக

கைடக் ட் லக்ைக kagai-k-kūffilakkai, ெப.(n.)

   1. ஒ  பைழய வரி (s.l.l.Vol.ii.115);

 an ancient tax.

   2. ெபா டத்ைதப் பயன் ெகாள் ேவார ்ஆண்  ேதா ம் ெச த் ம் இடவரி (S.I.I.Vol.V.part-
1,411);; annual rent for using particular public place for building.

   3. ஆ வ (நிரவ்ாக);ப் பணியாளர ்வா டம்; administrative officers' residence.

     [கைட +  ட்  – இலக்ைக.]

கைடக் -தல்

கைடக் -தல் kadai-k-kadu- ,    5 ெச. . .(v.i.)

   இைசதல்; to agree.

     "இரவலன் கைடக் ன் " ( .ெவ.9:24, ெகா );.

     [கைட +  .]
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கைடக் ைழ

கைடக் ைழ kadai-k-kala. ெப.(n.)    1. ெசய் ளில் அளவ ள் தற் ெரா ந்த ன்  ரக்்கண் ம் 
வ ம் ெதாைடவைக (யா.கா.ஒ .5); a species of total occuring in every foot except the first in a line of four feet.

   2. பைட ன் ன்ன்னி; rear division of an army.

     "கைடக் ைழ ேல வாரா நின்றான்"(ஈ .4.4:9);.

     [கைட +  ைழ.]

கைடக் ைழ ரன்

 
 கைடக் ைழ ரன் kagai-k-kūfa-muran, ெப.(n.)

   ெசய் ளில் ஒர ன் தற் ர ்ஒ த்  ஏைனய ரக்்கண் ரணி வ வ ; oxymoron occuring in other feet 
in contrast to the first foot.

     [கைட +  ைழ +  ரண்.]

கைடக் ைழேமா
ைன

கைடக் ைழேமாைன kada-k-kūla-moda; ெப.(n.)

   ெசய் ளில் தற் ர ்அல்லாத ஏைனய ரக்ளில் ேமாைன வ வ ; alliteration occurring in all the feet except 
the first foot.

     " ற ச ் லம்  லம்ெபா  லம்ப" (யாப். . ப. 160);.

     [கைட +  ைழ + ேமாைன.]

கைடக் ைழயள
ெபைட

கைடக் ைழயளெபைட kada-k-küla-y-alabada: ெப.(n.)

ெசய் ளில் தற் ர ்ஒ ந்த ஏைனய ரக்ள் அளெப த்  வ வ :

 elongation occurring in all the feet except the first foot.

     " ரிமலர ்மராஅம் கராஅம் ராஅம்" (யாப். .ப.161);.

     [கைட +  ைழ + அளெபைட.]

கைடக் ைழ ைய

கைடக் ைழ ைய  kadaikūlayiyaibu, ெப.(n.)

   ெசய் ளில் கைடச் ர ்ஒ த்  ஏைனய ரக்ள் இையந்  வ வ ; concord occurring in all the feet except the 
last,

     " ம் பா ம் ஆம்ப ம் ெமா ேய"(யாப். .ப.161);

     [கைட +  ைழ + இைய .]

கைடக் ைழெய
ைக

கைடக் ைழெய ைக kada-k-küla-y-edugai, ெப.(n.)

   ெசய் ளில் தற் ர ்ஒ த்  ேயைனய ரக்ளில் எ ைக வ வ ; consonance occurring in all the feet except 
the first foot.

     "வான்க ர ்வடம  தட ைல மடவரல்" (யாப். .ப.160);.

     [கைட +  ைழ + எ ைக.]

கைடக்ெகாம்

கைடக்ெகாம் 1 kadai-k-kombu, ெப.(n.)

    லங் ன் அ க்ெகாம்  ( ன்.);; stump of horn.

     [கைட + ெகாம் .]

 கைடக்ெகாம் 2 kadai-k-kombu. ெப.(n.)

   ஏரி ன் ேகா ள்ள கைர; the edge of tank-bund.

     " ழ்க்கைடக்ெகாம்  ேமல ம கா ைடக் ேத" ( ரப்்.31);

     [கைட + ெகாம் .]
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கைடக்ெகாள்

கைடக்ெகாள்1 kadai-k-koilu-,    7 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. இ வைரக் ெகாண் த்தல்; to hold up to the end.

   2. உ யாகக் ெகாள் தல்; to have a determined will.

     "கைடக்ெகாண் ன் க் ப்ைப" ( வாச.45:4);.

   3.  ன் ெசல் தல்; to follow.

   4. ேசரத்்தல்; to join together, collect.

     " றன்மறவைரக் கைடக் ெகாண் "( .ெவ.2:6);.

     [கைட + ெகாள்.]

 கைடக்ெகாள்2 kadai-k-kos(lu)-,    16 ெச. . .(v.i.)

    ெப தல்; to be finished, to come to an end.

     "ஆட ங்ேகால  மணி ங் கைடக்ெகாள" ( லப்.6:74);.

     [கைட + ெகாள்.]

கைடக்ெகாள்ளி

கைடக்ெகாள்ளி kagaj-k-kolli ெப.(n.)

   1. கைட யாக எரி ம் ெகாள்ளி; last firebrand.

   2. ெப ம்ப  எரிந்  இ  ( ைன); ல் எரி ங் ெகாள்ளிக்கடை்ட,

 a burning firebrand of which major portion has been consumed.

     " றத் மாட் ய வறற்கைடக்ெகாள்ளி" ( றநா.108);.

   2. ஈமத் ; the funeral pyre.

ம. கடக்ெகாள்ளி

     [கைட + ெகாள்ளி.]

கைடக்ேகா

கைடக்ேகா  kadai-k-kodi, ெப.(n.)

   1. அறக்கைட ; the very last, utmost limit.

அவன் கைடக்ேகா ல் நின் க் றான்.

   2. கைட யாகப் றந்த ள்ைள; the last child (சா.அக.);.

கந்தன் தான் இவரக்ள் ட் ல் கைடக்ேகா  (இ.வ.);.

பட கெடேகா

     [கைட + ேகா .]

கைடக்ேகாள்

கைடக்ேகாள் kadai-k-kol , ெப.(n.)

   1.   ெப ைக; state of being concluded, finished.

 ished.

     "காமஞ் சான்ற கைடக்ேகாட ்காைல"(ெதால் ெபா ள்.கற் .51);.

   2.  தாகக் க தல்; regardin a thing as an evil.

     [கைட + ேகாள்.]
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கைடகட் -தல்

கைடகட் -தல் kadai-kattu-,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. கைடைய தல்; to shut up shop.

   2. ேகா ல் ெவளி தல்; to close the outer door of a temple

   3. ெசயைல நி த் தல்; to terminate, discon tinue a work, used depreciatingly,

     "அட கைடகட்டடா" (இராமநா. ட.்8);.

ம வ ஏறக்கட்

     [கைட + கட் .]

கைடகண்ணி

கைடகண்ணி kadai-kanni, ெப.(n.)

   1. கைட; shop

கைடகண்ணிக் ப் ேபாய்வர ேவண் ம் (உ.வ.);

   2. கைடதெ்த ; bazaar.

கைடகண்ணி ல்:  ரியாேத (உ.வ.);.

     [கைட + கண்ணி. 'கண்ணி'  ைச ேமாைனச ்ெசால் தற்ெசால் ெபா ள் ட் யமர ைன ெமா .]

கைடகணி-த்தல்

கைடகணி-த்தல் kadai-kani,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ஒ க் தல் (க நா.);; to neglect

க. கைடகணிக

     [கைட + கணி.]

கைடக

கைடக  kadai-kayiru, ெப.(n.)

   த ரக்ைட ம் மத் ைனச ் ழலச ்ெசய் ம் க ; cord used for turning a churn-staff.

     "யேசாைதயார ்கைர க ற்றாற் கட் ண்ைக" ( லப்.17. ன்னிைலப்.1);

ம. கடகய  க.கெடகண்ணி.

     [கைட + க ( .ெதா.);.]

கைடகல்

 
 கைடகல் kapal-kal, ெப.(n.)

   மரநங் ரத் ற் ரியக ( னவ.);; stone anchor.

     [கைட + கல்.]

கைடக மகளிர்

கைடக மகளிர ்kadai-kali-magalir, ெப.(n.)

   ெபா மகளிர ்( லப்.14:71);; prostitutes, lit. thos who immodestly step out their doors.

ம வ ெபா ப்ெபண் ர்

     [கைட + க  + மகளிர.் ெவளி ல் எவ் டத் ம் ெசல்  ைல மகளிர.்]

கைடகாண்( )-
தல்

கைடகாண்( )-தல் kadai-kān(nu)-,    13 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1, இ வைர பாரத்்தல்; to see upto end.

   2.  வ மாகப் பாரத்்தல்; to see or study thoroughly.

     [கைட + காண்.]

கைடகாப்பாளர்

 
 கைடகாப்பாளர ்kadai-kappalar, ெப.(n.)

கைடகாப்பாளன் பாரக்்க; see kadai-kappalar.

     [கைட + சகாப்  + ஆள் + ஆர.் 'அர ்'உ.ப.ஈ . கைட = வா ல். காப்  = காவல்.]
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கைடகாப்பாளன்

கைடகாப்பாளன் kadai-kappalar, ெப.(n.)

   1. வா ல்காப்ேபான் ( வா.);; gate keeper.

   2. நாட்  எல்ைலகாப்ேபான்; one who guards the border.

ம வ. கைடகாவலன்

     [கைட + காப்பாளன்.]

பண்ைட அரசரக்்  உத யாக இ ந்த எண்ேபராயத் ன் ஒ  ரி னரா ய கைடகாப் பாளர,் நா  
காவல் அ காரிகளாவர.்

கைடகால்

கைடகால்1 kadai-kal, ெப.(n.)

   பால்கறக் ம் ங் ற் ழல் ஏனம்; bamboo tube, used as pail for milking.

     [ ைடகால் → கைடகால்.]

 கைடகால்2 kadai-kal, ெப.(n.)

   1. அணிகலக் ெகாக் ன் ஓர ்உ ப்  (யாழ்.அக.);; a part in the clasp of an ornament.

   2. அ மானத் ற் த் ேதாண் ம் ; foundation ditch.

   3. கட்டடச ் வரின் அ ப்ப ; foundation of building.

   4. கா ன் ைன (ேசரநா.);; the toe.

ம வ அ த்தளம், அ க்கால்.

க. கடகால்

     [ ைடகால் + கைடகால்.]

கைடகாவலன்

கைடகாவலன் Kadaikavalan, ெப.(n.)

   வா ல் காப்ேபான்; gate keeper.

     "கண்  கைட காவலரக்ள் கழற"( வக. 2012);

ம வ. கைடகாப்பாளன்

     [கைட + காவலன்.]

கைட -தல்

கைட -தல் kada-kudu-,    5 ெச. . .(v.i.)

   ைக தல், எ த்த ெசய ல் ெவற்  ெபறல்; to meet with success; to be successful.

     'கைட டா க் ம் ெபா ள் யாவ ம் இல்ைல' ( லப்.11:159,உைர);.

     [கைட +  .]

கைடெகட்டமரம்

 
 கைடெகட்டமரம் kagai-ketta-maram, ெப.(n.)

   கற்ேறக்  மரம்; racemed fish bone tree(சா.அக.);.

     [கைடெகட்ட = உதவாத. கைடெகட்ட + சமரம்.]

கைடெகட்டவன்

 
 கைடெகட்டவன் kapal-kettava), ெப.(n.)

    ழ்மகன்; low person.

     [கைடெகட்ட = பயன்படாத, உதவாத. கைடெகட்ட + அவன்.]
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கைடெக -தல்

கைடெக -தல் kapal-kedu,    20 ெச. . .(v.i.)

    க இ வைடதல்; to reach the stage of grovelling wretchedness.

     'கைடெகட்ட ளிக் க் ேகாபம் ெகாண்டாட்டம்' (பழ.);.

     [கைட + ெக . கைட = இ ,  . கைடெகடல் = இ யாக ைமயாகக் ெகட் ப்ேபாதல்.]

கைடேக

 
 கைடேக  kadai-kedu, ெப.(n.)

     இ ; destitution, wretched condition.

     [கைட + ேக . கைட = இ .]

கைடெகாள்( )-
தல்

கைடெகாள்( )-தல் kadai-kol(lu),    15 ெச. . . (v.i.)

    ெப தல்; to be finished, to come to an end,

     "கட ட ் ைகப் ப்ப  கைட ெகாள" (மணிேம.7:121);.

     [கைட + ெகாள்.]

கைடேகால்

கைடேகால் kadai-kol. ெப.(n.)

   1. கைடந்  ண்டாக் ம் ேகால் ( ன்.);; stick used for producing fire by friction.

   2. மத் ; churning rod.

   3. ப த் ையப் ரிதெ்த க் ம் க ; a stick used for carding cotton.

ம வ, ெஞ ேகால்,  க்கைடேகால்.

ம. கடேகால்: க. கெடேகால்.

     [கைட + ேகால். கைட = கைடதல்.]

கைடசச்ங்கம்

 
 கைடசச்ங்கம் kadai.c-cargam, ெப.(n.)

   கைடக்கழகம்; see kada-k-kasagam.

     [கைட + சங்கம். skt Saga. → த. சங்கம். கைட = இ .]

கைடசச்ரக்

கைடசச்ரக்  kadai.c-carakku, ெப.(n.)

   கைட ல் ற்கப்ப ம் ைக ம ந் ச ்சரக் ; collection of medicinal seeds, herbals and roots sold in the 
bazaar.

     [கைட + சரக் .]

கைடசச்ரக்  64: அ ம ரம், அ டயம், அரக் , அரத்ைத, ஏலக்காய், ஓமம், க க்காய், க க்காய்ப் , 
க , க ச் வைல (க  ேரா ணி);, க ங்ெகா ேவ , க ஞ் ரகம், க ப் க்காய், கற்கடக ங் , 
காட் சச்த ப்ைப, காரே்பாகவரி ,  ச் க் ழங் ,  ராம் ,  ங் யம்,  ங் மப்  ந் ரிக்கம், 

ைகநீ , ெகாத் மல் , ெகா க்ைகப் ளி, ேகாட்டம், ேகாேராசைன, சடாமாஞ் ல், சத ப்ைப, 
சந்தனக்கடை்ட, சா க்காய், சா பத் ரி,  த் ர லம்,  ேதக் ,  நாகப்  வா ைவ, 

ரகம்,  க் , ெசஞ்சந்தனம், ெசவ்வாலம் (அ); ேநரவ்ாளம், ெசவ் யம், ேசங்ெகாடை்ட, தமாலபத் ரி, 
தாளிசபத் ரி, தான் க்காய்,  ப் ,  ப் லம்,  ணிப் ன், நிலா ைத, ெநல் க்காய், பாக் , 

ளி, ெப ங்காயம், மஞ்சள், மஞ் ட்  மரமஞ்சள், மான்மணத்  (கஸ் ரி);,  ள , ெம , 
யாைனத் ப் , வசம் , வாய் ளங்கம், வா ைவ, ெவண்க , ெவந்தயம் (சா.அக.);.

கைடசச்ரி

கைடசச்ரி kadai.c-cart, ெப.(n.)

    ன்ைக ன் வைள; (ஈ ,2.5:6);; the lowestbraceleton the fore-arm.

     [கைட + சரி - கைடசச்ரி ெச  → சரி.]
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கைடசச்ல்

கைடசச்ல் Kaplaccal, ெப.(n.).

   1. மரம் த யவற்ைறக் கைடைக; turning on a lathe or a brazier's wheel.

கட் க்  கைடசச்ல் கால் ேபா  (உ.வ.);.

   2. எந் ரக் கைடசல்; turning work.

   3. கைடயப்பட்ட ெபா ள்; that which is turned on a lathe.

கைடக் செ்சன்  கைடசச்ல் வாங் வா (உ.வ.);.

ம. கடச் ல்; க. கெடச .

     [கைட → கைடயல் → கைடசச்ல் 'அல்' ெதா.ெப.ஈ .]

கைடசச்ல்மரம்

 
 கைடசச்ல்மரம் kagarccal-maram, ெப.(n.)

கைடசச்ற்படை்ட பாரக்்க;see kadaiccar-pattai

கைடசச்ல் மரத்தால் ெசய்த கட் ல் கண்ணிற் கழ .

     [கைட → கைடசச்ல் + மரம்.]

கைடசச் ளி

 
 கைடசச் ளி kapaccal-uli, ெப.(n.)

   கைட ங் க  ( ன்.);; chisel ofturner orwood-engraver.

ம. கைடசச் ளி

     [கைடசச்ல் + உளி.]

கைடசச்ற்காரன்

 
 கைடசச்ற்காரன் kagaiccar-kāran, ெப.(n.)

   கைடசச்ல்ேவைல ெசய்ேவான் ( ன்.);; turner,

     [கைடசச்ல் + காரன்.]

கைடசச்ற்பட்ைட

கைடசச்ற்படை்ட kagaiccar-pattai, ெப.(n.)

   1. கைடசச் ளி ன் ற் க்கடை்ட (C.E.M.);; turner's lathe.

     [கைடசச்ல் + படை்ட.]

கைடசச்ன்

 
 கைடசச்ன் Kaplaccan, ெப.(n.)

   கைட ப் ள்ைள ( ன்.);; youngest child.

     [கைட → கைடயன் → கைடசச்ன்.]

கைடசச்ாப்பா

 
 கைடசச்ாப்பா  kadai.c-cappadu, ெப.(n.)

   உண் சச்ாைல உண ; meal prepared in hotel or mess.

     [கைட + சாப்பா .]
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கைடசச்ான்

 
 கைடசச்ான் Kadai ccan, ெப.(n.)

கைடசச்ன் பாரக்்க;See kadaiccan.

ம வ. கைடக் ட்

     [கைடசச்ன் → கைடசச்ான்.]

கைடச்

கைடச் 1 kadaicci ெப.(n.)

   வய ல் ேவைல ெசய்தற் ரிய ம தநிலப்ெபண் ( வா.);; woman of the agricultural tract who works in the field.

ம. கடச்

     [கைடயர ்= கைளப ப்ேபார ், வயல் பணியாளரக்ைள → கைட → கைடயன் → கைடச்  என்ப  
வழக்கம்.]

 கைடச் 2 Kadacci, ெப.(n.)

   1. ெநட்  (மைல);; sola, pithy stemmed tropical swamp plant.

   2. ஈழத்தலரி; cemetry flower (சா.அக.);.

ம. கடச்

     [ ைடச்  (இளைம,ெமன்ைம); → கைடச் .]

 கைடச் 3 Kadaicci, ெப.(n.)

   கைட யாகப் றந்த ெபண் (யாழ்.அக.);; the youngest girl of a family.

     [கைட + கைடச் .]

கைடச் த்தாைழ

 
 கைடச் த்தாைழ kagaicci-t-tālai, ெப.(n.)

   ைபந்தாைழ; pine-apple.

ம வ. பறங் த் தாைழ (யாழ்ப்);

     [ ைடச்  → கைடச்  + தாைழ.]

கைடசெ்சல

கைடசெ்சல  kada-c-celavu, ெப.(n.)

   1.  ட் க்  ேவண் ய கர்  (மளிைக);ப் ெபா ள்; groceries.

கைடசெ்சல ற் க் கா ல்ைல (உ.வ.);

   2. கைட ல் வாங் ம் ெபா ள்க க்  ஆன ெசல ; expenses incurred in buying groceries and sundries from 
bazaar.

     [கைட + ெசல .]

கைடசல்

கைடசல் kadasal, ெப.(n.)

   1. கைடசச்ல் பாரக்்க;see kadaiccal.

   2. ெம ைக; polishing, enamelling.

 H. karăt.

     [கைட + கைடசல்.]

கைடசல் -த்தல்

கைடசல் -த்தல் kadaisalpidi,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   மரம் த யவற்ைறக் கைட ம்ேவைலெசய்தல்; to turn in a lathe.

     [கைடசல் +  . ' '  . .]
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கைடச் ப்

 
 கைடச் ப்  kadai.c-cippu, ெப.(n.)

   வாைழக் ைல ன் கைட ச் ப் ; last comb of a plantain bunch opp. to  ன் ப்  (ேசரநா.);.

ம. கடச் ப்

     [கைட + ச ப் .]

கைடசற்பட்டைற

 
 கைடசற்பட்டைற kagaišar-pattara, ெப.(n.)

   கைடசல் ேவைல ெசய் ஞ் சாைல; turner's shop.

     [கைடசல் + பட்டைற.]

கைடசன்

கைடசன் kadaisan, ெப.(n.)

கைடயன் பாரக்்க; see kagayari1.

     [கைளயன் + கைடசன்.]

சைடசார்

சைடசார1் kagai-šār, ெப.(n.)

   1. ெதா ல்; business, transaction.

     [கைட + சார.்]

கைடசாரப்ான வணிகத் ெதா ல் யற் .

கைடசார்

கைடசார2் kagai-šār, ெப.(n.)

    ழக்கைட; backyard of house.

     [கைட + சார-்கைடசார.் கைட = இ ,  ட் ன் ன் றம். சார ்= சாரந்்த .]

கைடசாரம்

 
 கைடசாரம் kadai-saram, ெப.(n.)

ெசயல் :

 completion of a business.

ம. கடசாரம்

     [கைட + சாரம்.]

கைடசாரி

 
 கைடசாரி kadai-sari. ெப.(n.)

   கற்ெபன் ம் ண்ைம ழந்தவள்; immoral woman; drab.

     [கைட + சாரி. கைட = இ . சாரி = சாரந்்தவள். சார+்இ (உைடைம த்த ஈ ); ஒ.ேநா. அ சாரி 
(இ .வழக் );.]

கைடசால்

 
 கைடசால் kadai-sa|. ெப.(n.)

   கப்ப ன் ன்பக்கம் (யாழ்ப்.);; stern of a vessel.

     [கைட + சால். சால் = நீட் , நீண்டஇ ப் டம், இடம்.]

கைடசாெலா க் -
தல்

கைடசாெலா க் -தல் kadai-sai-odukku    7 ெச. . .(v.i.)

   ைகேவைலைய த்தல் ( ன்.);; to finish the business in hand.

     [கைட + சால் + ஒ க் .]
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கைட

கைட 1 kagaiši ெப.(n.)

    ; termination, conclustion, resolution.

அைமசச்ரின் ெசாற்ெபா ைவக்கைட  வைரக் ேகட்  ம ழ்ந்ேதன்.

ம. கட ; க., ட., .,பட. கேட; பர.்கட; ெத.கெடபல;  ட.கடச்;் எ க். கடக்ேகாட் ; Mar. Katee, kada.

     [  → (க ); → கைட → கைட ( .தா.96);.]

 கைட  Kadasi, ெப.(n.)

   ம தநிலப்பணிப்ெபண் (உழத் );; a maid servant in the farm.

     "கரியவாய் ெந யகட ்கைட மங்ைகயர"்( வக.1249);.

     [கைடச்  → கைட ( .தா.103);.]

கைட ப்பந்

 
 கைட ப்பந்  kadasip-pandi, ெப.(n.)

கைடப்பந்  பாரக்்க;see kagai-p-pandi.

பட கைடஅத்ேத

     [கைட +பந் .]

கைட யர்

 
 கைட யர ்Kaplasiyar, ெப.(n).

   ம தநிலப்ெபண்கள்; women of agricultural tract.

ம வ.உழத் யர்

     [கைட  + அர ்– கைட யர.் 'அர'் பலர ்பா .]

கைடெச

கைடெச  kadai-ser, ெப.(n.)

   ைக ரலணி ( லப்..6:97,உைர);; finger ornaments; ring.

     [கைட + ெச . ஒ.ேநா. ேதாடெ்ச , காற்ெச .]

கைடேசாரி

 
 கைடேசாரி kadai-sori, ெப.(n.)

   அப்பக்கைட; (சங்.அக.);; stall for selling appam.

     [கைட + ேசாரி. ெதா ல் → ேதா  → ேசா (joli); → ேசாரி.]

கைடஞ்சன்

கைடஞ்சன் Kadaircan, ெப.(n.)

கைடஞன் பாரக்்க;see kadaiiap.

     "ேவந்தனாம் ைலக்கைடஞ்சன்" (ஞானவா.கா .16);

     [கைடயன் → கைடஞன் → கைடஞ்சன்(ெகா.வ);.]
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கைடஞ்சாணி

 
 கைடஞ்சாணி Kadaican, ெப.(n)

கைட யான ,

 that which is last or remotest.

கைடஞ்சாணி வயல் (ெநல்ைல);.

ம வ. கைடக்ேகா

     [கைட + சாணி. ேசண் → சாண் → சாணி.]

கைடஞன்

கைடஞன் kadaran, ெப.(n.)

   1. ம தநிலத்தவன் ( வா.);; man of the labouring caste in an agricultural tract.

   2. இ ந்ேதான்; low person,

     "இப்ப த்தா ய கைடஞ ரி ப் னின்" (ெபரிய .  நாைள.11);

   3.  ணக்ேகடன்; man of mean character.

     [கைள → கைளஞன் → கைடஞன்.]

கைளஞன் = நிலத் ல் கைள எ க் ம் ெதா லாளி.

கைடயன், கைடஞன் என் ம் ெபயரக்ள் இ ட் யனவல்ல; ெசய் ம் ெதா ல் ட் யைவ. கைடயர ்
மன்னரால் ம க்கப்பட் ச ் றப் ப் பட்டங்க ம் ெபற்றைம ன் பட்டங்கட் , நீட்டரசன் என் ம் 
அைழக்கப்பட்டனர.்ெதன்னகக் லம், க் லம்ெதாடரப்ாக ஆய்ந்த எடக்ார ்தரசடன் இக் லத் னர ்
ேவட் வர,் சாணாரி ம் உயரந்்தவராக வாழ்ந்தைதக் ப் றார.் எனேவ லத்தால் 
கைடப்பட்டவர ்எனக் றப்ப வ  ைறயன் . கைடஞர ்[கைடயர]் வய ல் கைள ப க் ம் 
உழ தெ்தா ல் சார் னர ்என்ப , "ெகாண்ைடக் ைழத் தண்டைழக் கைட யர ் மா ெநய்தல் 
ஆம்பெலா  கட் ம் மலங் ளிர ்ெச ன்"…[ றநா.61:1,3.] என் ம் றப் பாடலா ம் ேபாத ம். 
ெசாற் றப்  அ யாததால் ேநரந்்த ைழபா  ப் ட்ட ெதா லாளைரத் தாழ்வாகக் க த இடந் 
தந்  ட்ட .

கைடத்தடம்

 
 கைடத்தடம் kadai-t-tadam, ெப.(n).

   வா ல் ( ன்.);; gate way.

     [கைட + சதடம் → கைடத்தடம். கைட = கைடவா ல். தடம் = அகன்ற வ .]

கைடத்தரம்

 
 கைடத்தரம் kadai-t-taram, ெப.(n.)

ழ்த்தரம்

 lowest grade; worst of its kind.

     [கைட + தரம். கைட = இ . 'தரம்' ெசா.ஆ.ஈ . ஒ.ேநா. நிைலத்தரம். ப த்தரம். ெசந்தரம்.]

கைடத்தைல

கைடத்தைல kada-t-talai, ெப.(n.)

கைடத்தைலவா ல் பாரக்்க; see kadai-t-talai. Vayil

     "கைடத்தைல ய்க்கப் ெபற்றாற் க ைன கைளயலாேம" ( வ். வாய்.10.2:7);.

     [கைட + தைல.]

கைடத்தைலவா
ல்

 
 கைடத்தைலவா ல் kadai-t-talai-vayil, ெப.(n.)

    றத்தைல வா ல் (யாழ்ப்);; outer gate, outer court.

     [கைட + தைல + வா ல்.]
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கைடத் ண்ைன

 
 கைடத் ண்ைன kada-t-tra, ெப.(n.)

   அங்கா ன் ெவளித் ண்ைண (ேசரநா.);; the outer veranda of a shop.

     [கைட +  ண்ைண.]

கைடத் ம்

கைடத் ம் kagattum, இைட. (part.)

   ஒ  ைனெயசச் ஈ ; even, when or where, although, used as an adverbial suffix.

     "பல நல்ல கற்றக்கைடத் ம் மனநல்லர ்ஆ தல் மாணாரக்் கரி ." ( றள்,823);.

     [கைட → அக்ைடத் ம்.]

கைடத்ெத

 
 கைடதெ்த  kadai-t-teru, ெப.(n.)

   அங்கா கள் அைமந்த ெத ; a street having shops, market Street, bazaar road.

     [கைட + ெத .]

கைடத்ேதற்றம்

 
 கைடத்ேதற்றம் kadai-t-teram, ெப.(n.)

   ஈேட ைக; rescue, deliverance, Salvation.

     [கைட + ேதற்றம்.]

கைடத்ேதற் -தல்

கைடத்ேதற் -தல் kada-t-terru-,    5.ெச. . .(v.i.)

   ஈேடற் தல்; save, redeem.

   இந்தஇக்கட் ந்  நீதான் கைடத்ேதற்ற ேவண் ம் ( ரியா.);;     [கைட + ேதற் .]

கைடத்ேத -தல்

கைடத்ேத -தல் kadai-t-teru-,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ஈேட தல்; to be saved, to be rescued, to pull through difficulties.

   2. நிைறவைடதல்; to be fulfilled (க .நா.);.

   3.  ேபறைடதல்.

 attaining paradise.

ெத.கடெத

     [கைட + ேத  - கைடத்ேத . கைட = இ ,  ைம. கைடத்ேதற்றல் =  ைமயாகத் ேதான் தல்.]
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கைடத்ெதா ல்

கைடதெ்தா ல்1 kapal-t-tolil, ெப.(n)

   ெபான்மாைல யாகச ்ெசய்யப்ப ம் அணிகலன்களில் இ  தைலப் ம் அைமக்கப்ெப ம் ைர 
ேவைலப் பா ; ornamental work.

     "ெநல் க்காய் த்  ம் கைடதெ்தா ல் இரண் ம் இைவ ேகாத்த ம் உள்பட"

     [கைட + ெதா ல் – கைடதெ்தா ல். கைட =  இ  எல்ைல,  ளிம் .]

 கைடதெ்தா ல்2 kada-t-tolil ெப.(n.)

   பதக்கத் ன் உ ப் ; a part of a pendant.

பதக்க மாைல (1); னால் நாயககண்டம் (9); அ கண்டம் (6); கைடதெ்தா ல் (2); (S.I.I.viii. 53);.

     [கைட + ெதா ல்.]

 கைடதெ்தா ல்3 kadai-t-tolil, ெப.(n.)

கைடசல் ேவைல (ெத.இ.ேகா.சா.Vol.iii.Part-II);,

 fret.

     [கைட + ெதா ல் – கைடதெ்தா ல். கைட → கைடசல்.]

 கைடதெ்தா ல்4 kadai-t-tolil, ெப.(n.)

   ஏத ந்த, நலக்ேகடான பணிகள்; hazardous occupations.

     [கைட + ெதா ல்.]

கைடதைல

 
 கைடதைல kapai-tala. ெப.(n.)

    ம் த ம்; end and beginning.

     [கைட + தைல.]

கைடதைலப்பாடம்

 
 கைடதைலப்பாடம் kadai-talai_p-padam, ெப.(n.)

   தைல ழாகப் பாடம் பண் தல்; reciting a lesson perfectly in any order.

ம வ. ெநட் , மனப்பாடம், காதைலப்பாடம் (ெகா.வ.);.

     [கைட + தைல + பாடம்.  ந்  தல்வைர தைல ழாக மனப்பாடம் ெசய் ம் றன்.]

கைடதைலப்பார-்
த்தல்

கைடதைலப்பார-்த்தல் kadai-talai_p-par,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ஆராய்ந்  அ தல்:

 thorough investigation,

   2. உச்  தல் உள்ளங்கால் வைரக் ம் ஆராய்தல்; thorough examination of the body (சா.அக.);.

     [கைட + தைல + பாத.்]

கைடதைலப் ட்

கைடதைலப் ட்  kadai-talai_p-pittu, ெப.(n.)

    ட் ற் ெபா ள்ேகாள்; a poetical construction in which the last nominal gets connected with the first word to 
disclose proper meaning.

     [கைட + தைல +  ட் .]

பாட் ன் இ ச ்ெசால் தற் ெசால்ேலா  இையந்  ெபா ள்ெகாள்ள இடந்த வ . இ ல் கைட ம் 
தைல ம் இையந்  ெபா ள் த வதால் கைடதைலப் ட்  என வழங்கலா ற் .

எ. . ' றந் ன் யைவ ற்காண் ம் மாதர ்இறந் ப ற் ெபரிதாம் எதம்-உறந்ைதயரே்கான் 
தண்ணார மார் ன் த ழ்நர ்ெப மாைனக் கண்ணாரக் காணக் கத  ( தெ்தாள்.85);
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கைடதைல ற் ட்

 
 கைடதைல ற் ட்  kagai-talai-virpūstu, ெப.(n.)

கைடதைலப் ட்  பாரக்்க;see kadai-talaip-puttu.

     [கைட + தைல +  ல் +  ட் .]

கைட றப்

கைட றப்  kada-tirappu, ெப.(n.)

   1. கத றக்ைக; opening a door.

     "கந்தங் கம ங் ழல்கைட றவாய்" ( வா.18:3);.

   2. ேபார் த் த் ம் ம் ேபார் ரைன வாழ்த்  ெவற் ையப் ேபாற் வதான பரணி 
இலக் யத் ன் உ ப் க ள் ஒன் ; a part in Parani literature which praises the eulogy of the warrior returning home 
in triumph.

     "கட ள் வாழ்த் க் கைட ைறப் ைரத்தல்"(இலக். .839);.

     [கைட +  றப் . கைட + வா ற்கத .கைட றப்  = வா ல் றத்தல்.]

ேபாரவ் ற் ரி  ந்  காலம் தாழ்த் த் ம் ய தைலவனிடம் ஊ ய தைல , 
கதவைடத் ப்பாள். ேபாரச் ் றப்ைபத் தைலவன் பாடக்ேகட்  ம ழ்ந்  கதைவத் றப்பதாகக் 
கற்பைன ெகாண்  பாடப்பட்டதால் இப்ப  கைட றப்  எனப் ெபயர ்ெபற்ற . மகளிரின் 
தன்ைமகள் அழ றக்  ளிக் ம் றம் றப் ைடத் .

கைட ப்

கைட ப்  kadai-tudppu, ெப.(n.)

   ெசய் ளினீற்ற  றந்  நிற்ைக; sonority of the last line of a stanza.

     " ரத்ைள கற்பம் ெபா ந் நன்னீ யாய் கைட ப்பாய்" ( ேவங்.சத.56);.

     [கைட +  ப் .]

கைடநன்

கைடநன் kadainan, ெப.(n.)

   கைடசல் ேவைல ெசய்ேவான்; turner,

     "ேகா ேபாழ் கைடந ம் மனி ன ம்"(ம ைரக்.511);.

     [கைட + நன்.]

கைடநாள்

கைடநாள் kadai-nail, ெப.(n.)

   1. கைட நாள்; the last day.

     "காரத்ளி ெபா ந்த வாரெ்பயற் கைட நாள்" (அகநா.139:5);.

   2. இறக் ம் நாள்; the last day of one's life.

     "கைடநா ளி ெவன் ற ந்தா  ல்ைல" (க த்.12);.

   3. ஊ க்காலம்; the last day of the world.

   4. ெதா பஃ (ேரவ ); நாண் ன்; the 27th naksatra, from its being the last asterism.

     [கைட + நாள். கைட = கைட .]
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கைடநிைல

கைடநிைல1 kapal-nilai, ெப.(n.)

   1.  றவா ல்:

 outergate.

   2.  ; end,

     "கால்ேகாள் ழ ன் கைடநிைலசாற்  ( லப்.5:144);

   3. இ  ( ); ( ன்.);; ending.

   4. சான்ேறார ்தம்வர ைனத் தைலவற் ணரத்் மா  வா னின்  கைட காவலரக்் க் 
தலா ய றத் ைற; theme of the poet who comes from a long distance resting awhile, to remove the discomforts 

of his tiresome journey, at the outer-gate of the residence of a patron or chief, while sending in the gate-keeper

 to announce his (poets); arrival to the chief.

     "ேசய்வரல் வ த்தம் ட வா ல் காவலரக்் ைரத்த கைடநிைலயா ம்" (ெதால்,ெபா ள்.90);. 5. ஒ  
ற் லக் யம் (ெதால்.ெபா ள்.90);;

 poem on the kadai-nila; theme.

     [கைட + நிைல.]

 கைடநிைல2 kagai-nilai, ெப.(n.)

   இ ; last grade.

     [கைட + நிைல.]

கைடநிைலக்ேக

 
 கைடநிைலக்ேக  kagai-nilai-k-kēgu, ெப.(n.)

   ெசால் ன் இ  நிைல ெக தல்; loss of final letter or endings.

     [கைட + நிைல + ேக .]

கைடநிைலத் வக
ம்

கைடநிைலத் வகம் kagai-nilai-t-tivagam, ெப.(n.)

   பாட் ன் இ க்கண் நிற் ம் ெசால்லான  பல டங்களி ம் ெசன்  ெபா ள் ளக் ம் வக 
அணி வைக (தண் .38, உைர);; figure of speech in which a word that is used at the end of a verse throws light upon, 
andis therefore considered to, be understood in, the other parts of the same.

     [கைட + நிைல +  வகம்.]

     " ற ளவாசச்ான்ேறாரிளிவர ந் ய ற ளவாஆன் வா ம்-பைறகறங்கக் ெகாண்டானி ப்பக் 
ெகா ங் ைழயாெடய்வ  ண்டாக ைவக்கற்பாற்றன் "

இ ல் "கைடநிைல ைவக்கற்பாற் றன் க

என்ப  இளிவர  த யவற்ேறா ெசன் ையந்

ெபா ள் ெகாண்டைமயான் கைடநிைலத் வகம்.

கைடநிைலெய த்

 
 கைடநிைலெய த்  kapal-nilay-eluttu, ெப.(n.)

   ெசால் ன் ஈற்ெற த்  ( ன்.);; final letter of a word.

     [கைட + நிைல + எ த் .]
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கைடநீர்

கைடநீர1் Kadai-nir, ெப.(n.)

   கைட யாக ள்ள நிலத் ற் ப் பாய்ச் ந் தண்ணீர ்(S.I.I.iii,287);; water taken to a field which is to be irrigated 
last, opp. to talai-nir.

     [கைட + நீர.்]

 கைடநீர2் kadai-nir. ெப.(n.)

   1. இ க் காலத் ல் கைடக்கண்ணில் ஒ ம் நீர;் lasttears.

   2. கைட

   யாகச ்ேச ம்; the fluid collected at the end in the process of distillation (சா.அக.);.

     [கைட + நீர.்]

கைடேநாய்

 
 கைடேநாய் kadai-noy, ெப.(n.)

    ப் யல் ேநாய்; the senile disease.

     [கைட + ேநாய்.]

கைடேநாட்டம்

கைடேநாட்டம் kagas -nðttam, ெப.(n.)

   1. ஒரக்கண்ணால் ேநாக்கல்; side glance.

   2. இ யாகப் பாரத்்தல்; last sight.

க. கெடேநாட

     [கைட + ேநாட்டம்.]

கைடப்ப

 
 கைடப்ப  Kadappadi, ெப.(n.)

    கச் ய எைட அல ; lowest unit of mass.

     [கைட + ப .]

கைடப்ப -தல்

கைடப்ப -தல் kagappadu-,    18 ெச. . .(v.i.)

   1. இ வாதல்; to be inferior, to be lowest in quality or estimation, to sinkinto insignificance.

     "காணிற் கைடப்பட்டான் என் கழார"் (நால .136);.

   2. நிைற நிைறேவ தல்; to be fulfilled, accomplished.

     "கன்றா நிைனப்ப  கைடப்ப தன் ன்ேன" (இர .அய .38);.

க. காடவ , கெடப  ெத.க ேபா (வ தல்);.

     [கைட + ப .]

கைடப்ப தானம்

 
 கைடப்ப தானம் kaga-p-pagu-tānam, ெப.(n.)

   ைகம்மா  க ம் ெகாைட ; charity with a motive, such as that which is given for the sake of a return orthrough 
force considered as a very inferior kind of benevolence.

     [கைட + ப  + தானம். கைட = இ . ெகா  → ெகாைட.]

தைல, இைட, கைட என வைகக் ெகாைட ள் ேகடக்ாமல் த வ  தைலக் ெகாைட, ேகட் த் த வ  
இைடக்ெகாைட, அசச்ம் காரணமாகத் த வ  கைடக்ெகாைடயாம். அரச க் ம் வ யவரக்் ம் ங்  

ைள ப் ேபா க் ம் அசச்ம் காரணமாக வழங் ம் ெகாைட ன் இ ைவக் க  கைடக்ெகாைட 
என்றனர.் இைத வட லார ்"பயதத்தம்" என்பர.்
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கைடப்பல்

 
 கைடப்பல் kadaip-pail, ெப.(n.)

   கைட யாக ைளக் ம் பல்; the last molar tooth on either side of each jaw (சா.அக.);.

     [கைட + பல்.]

கைடப்பலைக

கைடப்பலைக1 kagai-p-palagai, ெப.(n.)

   அணிகலன்களின் ைனகைள இைணக் ம் தக ; hook which joins the two ends of an ornament.

     [கைட + பலைக.]

அணிகலன்களின் கைடக்ெகாக்  தடை்டயாக இ ப்பதால் பலைக எனப்பட்ட .

 கைடப்பலைக2 kadaip-palagai, ெப.(n.)

   கட்  மரத் ன் இ ல் அைமந்த ைச ப் ம் பலைக; rudder, helm.

     [கைட + பலைக.]

 கைடப்பலைக3 Kadaippaagai, ெப.(n.)

   கைடைய ம் பலைக; separatedwoodenplanks which are used to close petty shops.

     [கைட + பலைக.]

 கைடகைள அைடப்பதற்  ெந க்  வாட் ல் கத  நிைல ன் ேமற்சரத் ம் ழ்சச்ரத் ம் 
பலைக நக ம் பாங் ல் ைடந்த களில் ெபா த் ம் ெந ம் பலைககள். இக் கத ப் 
பலைகக க்  ெநட் ம் ப் படை்டைய இைடயாகக் ெகாண் களில் மாட் ப் ட் வர.்

கைடபரப் -தல்

கைடபரப் -தல் kadaiparappu,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கைட ல் ெபா ள்கைளப் பரப்  ைவத்தல் ( ன்.);; to display of goods in a shop.

   2. ஒ  ெசயல் ெசய் ம்ெபா  அ  பாரப்்பவரக் க் ப் ெபரிதாகத் ேதான் மா  பலவற்ைற ம் 
பரப்  ைவத்தல்; to make a show, to exhibit one's work in an attractive manner with intent more or less to deceive.

     [கைட + பரப் . கைட = அங்கா .]

கைடப்பாட்டம்

கைடப்பாட்டம் kagai-p-pāttam, ெப.(n.)

   1. ைளசச்ல் ஆண் ன் இ ப் ப வம்; last season for cultivation.

   3. ஒ வைக வரி; a kind of tax.

     "இைற நீக்  நின்ற கைடப்பாட்டத்தால் வந்த கடைம" (ெத.கல்.ெதா.8.கல்.288);.

     [கைட + பாட்டம். பாட்டம் = ப வகால ைள .]
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கைடப்பா

கைடப்பா 1 kadaip-padu, ெப.(n.)

    ரம்ானம்; determination.

     [கைட + பா . ப  → பா . இ யாக வர ெபற்ற .  ெசய்யப்ெபற்ற .]

 கைடப்பா 2 Kadappadu, ெப.(n.)

இ

 interiority

     [கைட + பா . ப  → பா . கைட = இ . ப ப்ெபா ள் ஈ . ஒ.ேநா. ெசயற்பா .]

 கைடப்பா 3 kadaip-padu, ெப.(n.)

   இ யாய் வைல ற் ைடக்கப்ெபற்ற ன் (தஞ்ைச);; fish obtained last in the net.

     [கைட + (ப ); பா . ப தல் = வைல ற் ப தல்.]

 கைடப்பா  kaḍaippāḍu, ெப. (n.)

   நிலங்கள்; lands.

இரண்  கைடப்பாட்டா ம் ெகால் ைல ம் ள ம் ைளநில ம் உள்பட வந்த நிலம்" (SII, viii,716);.

     [கைட+பா ]

கைடப்பான்ைம

கைடப்பான்ைம kagai-p-pāņma, ெப.(n.)

   இ தன்ைம; inferior kind, lowest class or grade.

     "பண்ணாள் ம த் ப் ரிதல் கைடப்பான்ைமயேத" (கந்த . காமதகன:45);.

     [கைட + பான்ைம.]

கைடப்

கைடப் 1 kadaippidi,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   உ யாகப் பற் தல்; to hold firmly to the end; to have an unwavering faith in

     "நன்ைம கைடப் " (ஆ. .);.

   2. ெதளி றவ தல்; to ascertain clearly, know certainly, understand correctly

     "அற்றத ந்  கைடப் த்  மாறல்ல ய்க்க" ( றள்,944);. 3. மறவா த்தல்;

 to remember, bear in mind; to be grateful for as benefits.

     "மற்றதன் கள்ளங் கைடப் த்த னன் " (நால .20);.

   4. ேசரத்்  ைவத்தல்; to accumulate, provide.

     "வாழ்க்ைகக்  ேவண் ம் ெபா ள்கைள ய ந்  கைடப் த்த ம்" ( றள்,51,உைர);.

   5.ேமற்ெகாள் தல்; observe (mourning, etc.);

தைலவ க்  இன்  க்கநாள் கைடப் க்கப் ப ற  (உ.வ.);

     [கைட +   - கைடப் . (இ வைர ன்பற்  வ தல், அ ல் தளராைம.]

 கைடப் 2 Kadaippid, ெப.(n.)

   1. உ ; determination, resolve.

     "அரச ள் ம் அறங்கைடப்  த்த ெசங்ேகால்" (அகநா.338:3);.

   2. ேதற்றம் ( வா.);; certainty, established truth.
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கைடப் ப்

 
 கைடப் ப்  kadaippidippu, ெப.(n.)

   இ வைர ன்பற் ைக; to be followed till the end.

     [கைட +  ப் . கைட → கைட  = இ வைர.]

கைடப் றப்

 
 கைடப் றப்  kadaippirappu, ெப.(n.)

    ழ்ப் றப் ; low birth.

     [கைட +  றப் . கைட =  ழ்.]

கைடப் ணர் ர
ண்

 
 கைடப் ணர் ரண் kadaippunar-muram, ெப.(n.)

கைட ரண் பாரக்்க;see kada-muran.

     [கைட +  ணர ்+  ரண்.]

கைடப் ணர்

 
 கைடப் ணர்  kadaippunarvu, ெப.(n.)

   அணிகலன்களின் ெகாக்  ( ன்.);; clasp, hasp.

     [கைட +  ணர் . கைட = கைட .]

கைடப் த்

கைடப் த்  Kadaipputi, ெப.(n.)

   1.  ட்டாள்தனம்; stupidity.

   2.  ன்ன ; after thought, as folly.

     [கைட +  த் .]

வ.  த்  → த. அ .

கைடப் ளி

 
 கைடப் ளி Kadaippuli, ெப.(n.)

   ெசயைல க் ம் ணி , ேதாற்றம், மறவாைம; capacity to complete an action.

கைடப்

கைடப்  kadai-p-pu, ெப.(n.)

   நிலத் ன் கைட ப் ேபாகம் (S.11.Vol.II.117);; last crop.

     [கைட +  .]

கைடப் ட்

 
 கைடப் ட்  kadai-p-pittu, ெப.(n.)

   கைடப் ணர்  பாரக்்க ( ன்.);; see kadai-p-punarvu.

     [கைட +  ட் .]

கைடப் ண்

கைடப் ண் kadai-p-pun, ெப.(n.)

   1. அணிகலனின் ட் வாய் (நாம ப.);; clasp of ornaments.

   2. உலக்ைக ன் ைன ல் ெபா த்தப்ப ம் மாைழ (உேலாகம்); வைளயம்; ferrul.

     [கைட +  ண். கைட =  ணி]
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கைடப்ேபாக் நில
ம்

 
 கைடப்ேபாக் நிலம் kaga-p-põkku-nilam, ெப.(n.)

   ஏரிப்பாய்சச் க் த் ெதாைல ள்ள நிலம்; landat the far end of the irrigation channel, opp. to

உள்ள  நிலம்.

     [கைட + ேபாக்  + நிலம்.]

கைடப்ேபா

 
 கைடப்ேபா  kadaip-poli , ெப.(n.)

   ெசால் ல் ஒர ்எ த் ற்  மாற்றாக அைம ம் மற்ேறார ்எ த் ; variant form of letter or syllable 
occuring at end of the words.

     [கைட + ேபா .]

ெபா ள் மாற்றம் ஏற்ப த்தாமல் ஒ  ெசால் ன் இ ல் நிற் ம் ஓர ்எ த் க்  மாற்றாக மற்ேறார ்
எ த்  அைமவ  கைடப்ேபா யா ம். [எ. ] சாம்பல்-சாம்பர,் பந்தல் - பநதா.

கைடெபா க்

 
 கைடெபா க்  Kadaiporukki, ெப.(n.)

   எச் ற் ெபா க்  (நாஞ்.);; one who lives by poking up leavings of food.

     [கைட + ெபா க் .]

கைடேபா-தல்

கைடேபா-தல் kadai-p-podu,    8 ெச. . . (v.i.)

   1.  ற் ப்ெப தல்; to end, terminate, conclude, be fulfilled.

     "யாஅர ்கைடேபாகச ்ெசல்வ ய்த்தார"் (நால .119);.

   2. நிைலநிற்றல்; to endure to the end.

     "வனப் ம் ெபா ங் கைடேபாகா" ( ளா.அர  337);.

     [கைட + ேபா.]

கைடேபா

கைடேபா 1 kadaipodu-,    20 ெச. . .(v.i.)

   1. வணிகந் ெதாடங் தல்; to set up a shop

   2.  ழா ேபான்றச ் றப் க் காலங்களில் தற்கா கக் கைட அைமத்தல்

 to setup a temporary shop.

ம வ, கைடைவத்தல்

     [கைட + ேபா .]

 கைடேபா 2 kadai-podu,    20 ெச. . .(v.i.)

   வம்பளத்தல்; to indulge in useless talk.

     [கைட + ேபா .]
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கைடமடக்

கைடமடக்  kadai-madakku, ெப.(n.)

   நான்க  ஈற் ம் ஒேர ெசால் மடங்  வ ம் ெசால்லணிவைக (தண் .94 உைர);; a mode of constructing 
verse in which words apparently similar in sound but different in meaning are repeated at the end of each line.

     [கைட + மடக் .]

எ. . ெசான்ன நாளி  க ம் ரித ெபான்கால ன் வாள். ட ல்வைளத் ன் ய கால இன்ன 
கார் ன ண்ெட த  கால மன்னர ்வாரலரத்ான் வ ம ன்ம ங்கால" (தண் .95, உைர ேமற்.); 
மடக்  - (யமகம்); - வந்த ெசால்ேல வந்  ேவ ெபா ைளத் த வ .

 கைடமடக்  kaḍaimaḍakku, ெப.(n.)

   ஈற்ற  ெசால் அல்ல  ெதாடர ்அ த்த அ ம் ெதாடரவ் ; repetition of word or phrase in prosody.

     [கைட+மடக் ]

கைடமணி

கைடமணி1 kadai-mani, ெப.(n.)

   1. ஆராய்ச்  மணி,

 bell hung outside the gate of the King's palace so that any one who had a grievance to be redressed might pull and ring to 
obtain the kings audience.

     "வா ற்கைடமணி ந நா ந ங்க" ( லப்.20:53);.

   2. ேவல் த யவற் ன் அ ப்ப :

 handle.ofaspear.

     "எஃகங்... கைடமணிகாண்வரத ்ேதான்  (களவ ,19);.

   3. பரவ மகளிர ்ைகயணி வைக

 bracelet of Parava women.

   4. காைள ன் க த் ல் கட் ம் மணி (ேசரநா.);; bell tied to the neck of a bullock

   5. தா டன் ேசரத்்தணி ம் மணி; bead attached to the tali.

     "கட் ன தா க் க் கைடமணி ல்லாத  ேபாய்" (பஞ்ச. க.1332);.

ம. கடமணி

     [கைட + மணி.]

மணிைய ஒ த் த் தனக் ற்ற ஏதத்ைத ேவந்தனின் ஆராய்ச் க்  [ சாரைணக் ]க் 
ெகாணரந்்தைமயால் ஆராய்ச் மணி எனப்பட்ட . இ  தைலவா ல் இ ந்தைமயால் கைடமணி 
எனப்பட்ட .

கைடமரம்

கைடமரம் kadai-maram, ெப.(n.)

   1. கைடசற்படை்ட ( ன்.);; turning lathe.

   2. ெவண்கல ஏனம் ெசய்ேவார ்மண்ைணக் ெகாண்  உ வாக் ம் க  அைமப் ற் ப் பயன்ப த் ம் 
த  (ேசரநா.);; turning pole, a kind of wooden lathe used by braziers for shaping earthen crucibles.

ம. கடமரம்

     [கைட + சமரம்.]
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கைடம ந்

கைடம ந்  kadai-marundhu, ெப.(n.)

   1. கைடச ்சரக்  பாரக்்க;see kadai-c-carakku.

   2. கைட ல் ற் ம் ஆயத்த ம ந் :

 prepared or ready made medicine sold in the bazaar.

   3. கைட ல் ற் ம் ப ; green herbs sold in bazaars. (சா.அக.);

     [கைட + ம ந் .]

கைடமாணாக்கர்

கைடமாணாக்கர ்kagai-mānākkar, ெப.(n.)

   கற் ம் றனில் ன்றாம் நிைல மாணாக்கர;் the last of the three grades of students.

     "அன்னர ்தைல ைட கைடமா  ணக்கர"் (நன்.38);.

     [கைட + மாணாக்கர.் கைட = கைட .]

கைட ன்

கைட ன் kadai-mi, ெப.(n.)

   இ பத்ேதழாவ  நாண் ன் (ெதா பஃ -ேரவ );; The 27th naksatra from its being the last of the asterisms.

     [கைட +  ன். கைட = கைட .]

கைட கம்

கைட கம்1 kadai-mugam, ெப.(n.)

   1. தைலவா ல்; gateway, entrance.

     "ஆங்கட ்க ெமன கட ட ்ேடான் க் கைட கங் க"( வக.124);.

   2.  ைல(ஐப்ப ); மாதத்  இ நாள்; last day of the month Аippa si.

     [கைட + ச கம்.]

கைட தல்

 
 கைட தல் kadai-mudal, ெப.(n.)

   ஒ  பாட ன் இ ச ்ெசால் அல்ல  எ த்  அ த்த பாட ன் தற் ெசால்லாக அல்ல  எ த்தாக 
வ ம் பாடல்வைக (அந்தா );; poem in which the last letter syllable or foot of the last line of one stanza is identical with 
the first letter, syllable or foot of the succeeding stanza, the sequence being kept on between the last and the first stanza of 
the poem as well.

ம வ ஈ ெதாடங்

     [கைட +  தல்.]

கைட ரண்

கைட ரண் kadai-muran, ெப.(n.)

   அ ேதா ம் இ ச ் ரக்்கண் ெசால் ம் ெபா ளி ம் ம தைலப்படத ்ெதா க் ந் ெதாைட 
(யாப். .39);; a mode of constructing verse in which the last foot of each line contains words conveying opposite meanings.

     [கைட +  ரண்.]

எ. . "கயல் மைலப்பன்னகண்ணிைண கரிேத' தட ைலத் தவ ம் தனிவடம் ெவளிேத ம் 
ண்ணிைட ேத ஆடைமத் ேதாளிக்கல் ேலாெபரிேத"(யா.கா.40ேமற்);.

கைட க்

 
 கைட க்  kadai-mulukku, ெப.(n.)

    ைல (ஐப்ப ); மாதத் க் கைடநாளன்  ம லா ைற  ேலா ங் கா ரி ல் நீரா ைக 
(இ.வ.);; bathing in the cauvery at Mailadudurai, on the last day of the month Tulai (Appaci);.

     [கைட +  க் .]
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கைட ள்ளந்தண்

 
 கைட ள்ளந்தண்  kadai-mபlantandu, ெப.(n.)

    ன் ள்ளந்தண் ன் ழ்ப்ப ; the last portion of the spinal column, comprising the five vertebrae 
(சா.அக.);.

     [கைட +  ள் + அம் +தண்  – கைட ள்ளந்தண் . 'அம்' சாரிைய.]

கைட ள்ெள ம்

 
 கைட ள்ெள ம்  kadai-muelumbய. ெப.(n.)

    ன் வரிைச ல் கைட யாக உள்ள எ ம் ; the lowest and the last part of the terminal vertebrae at the 
sacrum (சா.அக.);.

     [கைட +  ள் + எ ம் .]

கைட ைள

 
 கைட ைள kapal-mulai, ெப.(n.)

கத்த ன் இ  ைனகளி ம் இடப்ப ம் ச் ,

 wooden pin at either either end of a yoke.

     [கைட +  ைள.]

கைட -தல்

கைட -தல் kadai-muri,    4 ெச. . .(v.i.)

   வணிகதெ்தா ல தல்; to fail in business.

     [கைட +  . கைட =  வணிகம்.]

கைட ைற

கைட ைற1 kapal-mura, ெப.(n.)

   இ ந்த நிைல; meanest condition.

     "கைட ைற வாழ்க்ைக ம் ேபாம்" ( வ். வாய்.9.19);

     [கைட +  ைற.]

 கைட ைற2 kadai-mura, ெப.(n.)

    ல்; at last

     "கைட ைற தான்சாந் யரம் த ம்" ( றள்,792);.

     [கைட +  ைற.]

கைடைம

கைடைம kagaimai ெப.(n.)

    ழ்ைம; meanest condition.

     "ைகயாற் கைடைமத் தைலநின்றான்" (ெபரிய .சண்ேட ர.50);.

க. கடெம, க ெம . கடெம ெத. கடம.

     [கைட + கைடைம.]

கைடேமார்

 
 கைடேமார ்kadai-mar, ெப.(n.)

   கட் த்த ைரக் கைடந்த ன் நீராளமாக நிற் ம் ேமார;் churned butter milk.

ட. கற்ெமாற்

     [கைட + ேமார.் கைட = கைடதல்.]
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கைடேமாைன

கைடேமாைன kadai-moral, ெப.(n.)

   அ ேதா ம் கைடச் ரின் தெல த்  ஒன் வரத் ெதா க் ம் ேமாைனத ்ெதாைட (யாப். .39);; a 
mode of constructing verse in which the initial letters of the last foot of each line are the same or assonant.

     [கைட + ேமாைன. கைட = கைட .]

எ. . வளரிளங்ெகாங்ைக வான்ெக ம ப்ேப, ெபா வண் ேடா ற்பா மாம ேள வா தல் 
ஒண்ம ம ட் ம் மாேயான் இவெளன் ேநாய்தணிம ந்ேத"

கைடயக்

கைடயக்  Kadaiyakkui, ெப.(n.)

    த்தவத் ைற (இலால் ); வட்டத் த் ெந ங்களம் ேகா க்  . .15ஆம் ற்றாண் ல் 
வழங்கப்பட்ட ஊர ்; a village donated to Thirunedungalam  temple in Lalgudi taluk during 15th century A.D.

     'பாண்  லாசனி வாளநாட்  வடக நாட்  கைடயக் ைய கம்பரச நல் ர ்என்  கட் ' 
(ெத.இ.கல்.ெதா.26.கல்.724);.

     [கைடயன் +  .]

கைடயைடக்காய்

கைடயைடக்காய் kagai-agai-k-kāy, ெப.(n.)

   ஒ  பைழய வரி (S.l.l.Vol.ii 521);; an ancient tax.

     [கைட + அைடக்காய்.]

கைடயைடப்

 
 கைடயைடப்  kadai-y-adappu, ெப.(n.)

   ெபா க் காரணங் க க் கைடதெ்த  ம் ைக; total closure of business, shops for a common 
purpose.

     [கைட + அைடப் .]

கைடயண்ணம்

 
 கைடயண்ணம் kaplay-aram, ெப.(n.)

   அண்ணத் ன் உட்ப ; velum.

     [கைட + அண்ணம்.]

ேமற்பல் வரிைசைய அ த்த ப ைய னியண்ணம் என் ம், அதற்க த்த ப ைய இைடயண்ணம் 
என் ம் அதற்க த்த ப ையக் கைடயண்ணம் இற்ைற ெமா யலார ் ரிப்பர.் இலக்கணங்கள் 
இதற்  ேநரம்ாறாக ரல்வைளப் ப ந்  தல் அண்ணம், இைடயண்ணம்,  னியண்ணம் 
எனக் கணக் ன்றன. இேதேபால்

னிநா, இைடநா, கைடநா, என நாக் ன் னி ந்  இன்ைறய ெமா யல் ெபயரி ன்ற . 
ஆனால் இலக்கணங்கள் உள்ப ந்  தல்நா, இைடநா,  னிநா எனப்ெபயரி ன்றன.

கைடயண்ணெவா

கைடயண்ணெவா  kadai-y-amma-y-oli, ெப.(n.)

   நா த ம் அண்ண த ம் ெபா ந்தப் றக் ம் ஒ ; velar sound.

     "ககார ங்காரம் தல்நா அண்ணம்" (ெதால்.எ த் . றப்.7);.

     [கைட + அண்ணம் + ஒ .]

கைடயந்தரம்

 
 கைடயந்தரம் kadai-y-andaram, ெப.(n.)

கைட யாந்தரம் பாரக்்க;see kaga-y-āndaram.

     [கைட + அந்தரம். கைட = இ .]
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கைடயயல்

 
 கைடயயல் kadai-y-ayal, ெப.(n.)

   ஈற்றயல்; penultimate.

     [கைட + கைடயல்.]

கைடயர்

கைடயர1் Kadaiyar, ெப.(n.)

   1. ேவளாளரில் ஒ வைக னம் (பழ.த .109);; a subdivision among velala community.

   2. ம தநிலத் ெதா லாளர;் agricultural labourer.

     "உழவர ்உழத் யர ்கைடயர ்கைடச் யர"் (நம் யகப்.23);.

ம. கடவன், கடசன்.

     [கைள → கைளஞர ்→ கைடஞர ்→ கைடயர.் கைடஞர ்= கைளப ப்ேபார.் நிலத் ல் கைள ப த்தல் 
ேபான்ற ேவளாண்ைமத் ெதா லாளைர இசெ்சால் ப் ம் ெபா வாக உழ தெ்தா ல் 

ண்ேடா க்ேக உரிய ெபயராம். இவரக்ைளத் தாழ்ந்ேதார ்என் ம் இ ந்ேதார ்என் ம் ற 
அகர த களில் ப் ட் ப்ப  தவ .]

 கைடயர2் Kadaiyar, ெப.(n.)

   1. பள்ளரில் கண்ணாம்  த ம்,  த் க் ளித்த ம் ஆ ய ெதா ல்கைள ெசய் ம் வ ப்பார ்
( ன்.);; name of a subdivision of pallars, who are lime-burners and divers for pearls.

   2. இ ந்ேதார;் mean fellows.

     "கைடயேர கல்லாதவர"் ( றள்,395);.

     [கைட + கைடயர.்]

 கைடயர3் Kadaiyar, ெப.(n.)

   வா ல் காப்ேபார ்(ெப ங்.உஞ்ைச.32:84);; gate-keepers.

     [கைட → கைடயர.் கைட = வா ல். கைடயர ்= வா ல்காப்ேபார.்]

கைடயல்

கைடயல் Kagaiyal, ெப.(n.)

   1. கைடைக; turning in a lathe.

   2. கைட ம் ேவைல; turner's work.

   3. அைலக்ைக; agitating, shaking, churning.

     "காமக்கடைலக் கைடய ற்றான்"( வக.2030);.

ம வ. கைடசச்ல்

ம. கடசச்ல்; க. கெடச , கடச :  . கட் ல், க ல்.

     [கைட → கைடயல். கைட = கைடதல்.]

கைடயவாடல்

 
 கைடயவாடல் kadaiya-vadal, ெப.(n.)

   இந் ைர (இந் ராணி); யாடல்; dance of Indrani.

     [கைடயம் + ஆடல்.].
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கைடய

கைடய 1 kadai-y-all,    2 ெச. . .(v.i.)

   ேதய்தல் (யாழ்.அக.);; to diminish by degrees.

     [கைட + அ . கைட =  னி.]

கைடயம்2 பாரக்்க; see kadaiyam1,

 கைடய 2 kadai-y-all,    2 ெச. . .(v.i.)

   1. வ ந் தல்; suffer, to be afflicted with a painful lingering disease (சா. அக.);.

   2. ம ப் ழத்தல்; to lose respectabilites.

கணவைன இழந்த ல் கைடய ந்  ேபாேனன் (ெநல்ைல.);

     [கைட + அ .]

க ன் ைன ேதய்வ ேபால உட  ப் த் ேதய்வதால் வ த்த ண்டாதல்.

 கைடய 3 kadai-y-all,    2. ெச. . .(v.i.)

   1. வ ைம தல்; to be distressed with poverty.

   2.ேக தல்; to degenerate.

     [கைட + அ .]

கைடயளெபைட

கைடயளெபைட kagal-y-alabega ெப.(n.)

   ெசய் ளில் அ ன் இ க்கண் அளெப த்  வ வ  (யாப். .ப..163);; elongation of syllable in the end of 
a line.

     [கைட + அளெபைட. கைட = இ . அளெபைட = உ ரளெபைட.]

எ. . "ெதா கடற் ைற ைற ரித ம் றாஅ; க ங்க கலந்  க த ம் கராஅ; ம ைரமகர ம் 
வழாஅ எ நீரச் ்ேசரப்்ப இந் ெந வரத்தகாஅ"

கைடயன்

கைடயன்1 kadaiyar, ெப.(n.)

   1.  ண்ணாம்  த ம் த் க் ளித்த ம் ெசய் ம் பரதவப் ரி னன் (க.ப.அக.);; fisher fold who 
engage in coral fishing and lime-kiln work.

   2. உழ தெ்தா லாளன்; agricultural labour.

     [கைள → கைளஞன் → கைடஞன் → கைடயன்.]

ற அகர த களில் க ம் உட ைழப் த் ெதா ல்களில் ஈ பட்டவரக்ைள தாழ்ந்தவரக்ளாகக் க  
நால்வ ணக் ேகாட்பாட் ல் நாலாம் ரிவாகக் த்  இ ப த் ப்ப  க ம் ேகடான . 
உைழப்பவரக்ைள உயரவ்ாகக் க வேத த ழ் மர . 'உ வார ்உலகத்தாரக்்  ஆணி என்றார ்

வள் வர'்.

கைடயன

கைடயன2 Kadaiyan, ெப.(n.)

   இ ந்த பண் ைடயவன்; a mean fellow.

     [கைட  (இ ); → கைடயன்.]

கைடயன்

 
 கைடயன்  kadai-y-ambu,, ெப.(n.)

தைலவைனக் ய காலத்  நிைலய ைகயான அன் ,

 inferior kind of conjugal love of a woman only during Sexual union.

     [கைட + அன் .]

தைலவைனப் பாரத்்தேபா ம், அவரத்ம் ெபயைரக் ேகட்டேபா ம் நிைலய தேல அன்  ண்ட 
தைல ன் உயர ்பண்பா ம். அஃ ன்ைம ன் கைடயன்  எனப்பட்ட .
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கைடயனல்

 
 கைடயனல் kadai-y-arial, ெப.(n.)

   ஊ த்  ( ங்.);; deluge offire.

க. கெட ர்

     [கைட + அனல். கைட = இ .]

கைடயா

கைடயா kadaiya, ெப.(n.)

கைடயால் பாரக்்க;see kalayal.

     "கைடயா ன் க ேகாற்ைகச ்சைற னார"் ( வ். வாய்.484);.

     [கைடயால் → கைடயா. கைடயால் =  ங் ற் ழாய்.]

கைடயா ேமாைன

கைடயா ேமாைன kadai-y-agu-mapa, ெப.(n.)

   இனத்தா ம், மாத் ைரயா ம்,  றவற்றா ம் வரத ்ெதா ப்ப  (யாப். .37,உைர);; a variety of intial 
mõnai

     [கைட + ஆ  + ேமாைன.]

கைடயாெக ைக

கைடயாெக ைக kagai-y-āgeduga, ெப.(n.)

   இனத்தா ம், மாத் ைரயா ம்,  றவற்றா ம் வரதெ்தா ப்ப  (யாப். .37,உைர);; a variety of initial 
edugai.

     [கைட + ஆ  +  எ ைக.]

எ. . ஆ ன் இைடயர ்ப ப்பரஅ்வ் ைதையக் கா ேனா என்றாற் கதம்ப வர-்நா னிப்

ெபால்லாெதனினமப் ந்ேதாட்ட வாழ்ந ங் ெகாள்ளாராநஞ்ெசாற் ணம்"

இ  றவற்றான் வந்த கைடயா  எ ைக.

கைடயாணி

கைடயாணி1 kadai-y-ani, ெப.(n.)

   1. அசச்ாணி (C.G.);,

 linchpin.

   2.  ட்டாணி ( ன்.);; pin used to keep a tenon in a mortice.

க. கடாணி; ெத. கட ல;  . கடாணி, கெடயாணி.

     [கைட + ஆணி.]

 கைடயாணி2 Kadaiyani, ெப.(n.)

   ஆணிப்ெபான்; pure gold.

க. கெடயாணி,க யாணி; ெத. கடானி.

     [கட்  + ஆணி – கட்டாணி → கைடயாணி. கட்  =  ரட் .]

 கைடயாணி3 kadai-yani, ெப.(n.)

    ைரக் க வாளம் (க நா.);; bridle.

க. கடாணி; கசபா. கேடனி.

     [க யாணி →  கைடயாணி.]
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கைடயாந்தரம்

 
 கைடயாந்தரம் kadai-y-an-taram, ெப.(n.)

கைட

 the very last stage, extremity.

     [கைட + ஆம் + தரம் - கைடயாந்தரம் 'தரன்' 'தரம்' ெபயரி கள். ஒ .ேநா. மன் + தரம் – மந்தரம் → 
மந்தரன் →  மாந்தரன்.]

கைடயாமரப்பண்
ைண

 
 கைடயாமரப்பண்ைண kada-yā-marap-panna, ெப.(n.)

   கட் மரத் ன் அகலமான கைடப்ப  (ெசங்ைக னவ.);; the broder end of catamaran.

     [கைடயாசமரம் + பண்ைண.( ரி . அகற் );.]

கைடயாயம்

 
 கைடயாயம் kadai-y-ayam, ெப.(n.)

   இடப்பட்ட வரி; tax levied on shops.

ம. கடயாயம்

     [கைட + ஆயம். ஆயம் + வரி.]

கைடயால்

கைடயால் Kapayal, ெப.(n.)

   பால்கறக் ம் ங் ற் ழாய்க்கலம் ( ன்);; bamboo bottle.

   3. ஒ வைகப் பால் ஏனம் (ேசரநா

 a kind of milk-can.

   4. நீரிைறக் ம் ஏனம்; vessel made of wood, usec for drawing water.

ம. கடயால்; பட. ஒென.

     [கைழ → கைழயல் → கைடயல் → கைடயால். கைழ =  ங் ல். கைடயால் +  ங் ற் ழாய், 
கக் ம் ஏனம்.]

கைட ைனத்ெதா
ைட

கைட ைனதெ்தாைட kadai-y-inal-t-todai, ெப.(n.)

   ேமாைன த யைவ அ களின் ஈற் ரண்  ரக்ளில் வரதெ்தா க் ம் ெதாைட (யா.கா.5,உைர.);; a 
kind of verse in which the last two feel of a line have monas and other features.

     [கைட + இைண + ெதாைட.]

கைட ைண ரன்

கைட ைண ரன் kagai-yinai-muran, ெப.(n.)

   ஒர ன் கைட  ரக்்கண் ம் ரணி வ வ ; a mode of versification where the final feet are in opposite 
meaning.

     [கைட + இைண +  ரண்.]

எ. . " ன்ேதரந்்  வ ந் ய க ங்கால் ெவண்  ேதனார ்ஞாழல் ரி ைனக் உம் 
தண்ணந் ைறவன் த ரப்்ப ந்த ரான் ேதேராகாணலங்காண் ம் ேரர ்வண்ண ஞ் தல் 
ெபரிேத" (யா.கா.40 ேமற்);.

கைட ைணயள
ெபைட

கைட ைணயளெபைட kagai-y-inai-alabega, ெப.(n.)

கைட ரக்்கண் ம் அளெபைட வ வ :

 elongation of syllable in last two feet.

     [கைட + இைண + அளெபைட.]

எ. . "ெமல் னர ்ந ம்  டாஅள் ெதாடாஅள்" (யாம். .39 ேமற்.);
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கைட ைண ைய

கைட ைண ைய  kagai-y-inai-y-iyaibu, ெப.(n.)

   ஒர ன் த  ரக்்கண் ம் இைய  வ வ ; mode of versification where the first two feet one with concord 
meaning.

     [கைட + இைண + இைய ]

எ. . " ய ம் ேபா ம் ங் ழற் ழம்ேப"(யாம். .39.ேமற்.);

கைட ைணெய
ைக

கைட ைணெய ைக kada-y-ina-y-eduga, ெப.(n.)

   ஒர ன் கைட  ரக்்கண் ம் எ ைக வ வ ; consonance in the last two feet.

     [கைட + இைண + எ ைக.]

எ. . "வஞ் யங்ெகா ன் வணங் ய ணங் ைட" (யாம். .39.ேமற்.);

கைட ைய

கைட ைய  kadai-y-iyabu, ெப.(n,)

   அ ேதா ம் தற் ரக்் கைடஒத்  வந்தைமயால், கைடஇைய  (யா. .39);; a mode of versification where 
the first feet concord.

எ. . "அளவ யான் நட்டவன் ேகண்ைமேய ழ்நீரத்்த ய யான்பாய்ந்தா  அற் "(யாம் 39ேமற்);

கைட ல்நரம்

 
 கைட ல்நரம்  kagayil-narambu, ெப.(n.)

   ஈற்ெற ம் ; terminal bone.

கைடெய ம்  பாரக்்க; see kagai-elumbu.

கைட லக்கம்

கைட லக்கம் kadai-y-ilakkam, ெப.(n.)

   கணக் ன் ; final figures arrived at in an account or computation.

     " ரிதெ்த க் கைட லக்கம் ரித் ட லா ம்" (ெபரிய .ேசக்.51);.

     [கைட + இலக்கம். கைட + இ .]

கைட லாக்காட்

கைட லாக்காட்  kadai-y-ia-k-kaici, ெப.(n.)

   அ கன் எண் ணங்க ள் எல்ைல ல்லா  யாவற்ைற ம் கா ம் ணம் ( வக.2847);; boundless 
vision, omniscience, one of eight attributes of Arugan (Arugan-en-kunam);.

     [கைட + இலாத + காட் . இலாத → இலா (ஈ.ெகளமெவளி);.]

கைட லாவ

கைட லாவ  kadai-y-ia-y-arivu, ெப.(n.)

   அ கன் எண் ணங்க ள் ல்லா அ ைடைம ( வக.2847);; boundless knowledge, omniscience one 
of Arugan-en-kunam.

     [கைட + இலாத + அ . இலாத → இலா (ஈ.ெக.எ.ம.ெப.எ.);.]

கைட லா ன்பம்

 
 கைட லா ன்பம் kagal-y-llā-v-inbiam, ெப.(n.)

   அ கன் எண் ணங்க ள் ல்லா இன்ப ைடைம ( ங்.);; boundless bliss, one of Aruganen-kunam.

     [கைட + இலாத + இன்பம். இலாத → இலா (ஈ.ெக.எ.ம.ெப.எ);.]

கைட லா

 
 கைட லா  kadaiy-ila-viru, ெப.(n.)

   அ கன் எண் ணங்க ள் எல்ைல ல்லா ஆற்ற ைடைம ( ங்.);; boundless strength, omnipotence, one of 
Arugan-en-kunam.

ம வ. கைட லா ரியம்

     [கைட + இலாத +  . இலாத → இலா (ஈ.ெக.எ.ம.ெப.எ.);.]
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கைட ைற

கைட ைற kadaiy-irai, ெப.(n.)

   1. பைழய வரிவைக (S.I.I.Vol.i.87);; an ancient tax.

   2. இ த் தவைண வரி; final instalment of tax

ம. கட ற

     [கைட + இைற.]

கைட

கைட 1 kadaly-idu, ெப.(n.)

கைடத்தரமான நிலம் (C.G.);,

 land of the poorest quality.

ம. கட

     [கைட + ஈ . கைட = தாழ் .]

 கைட  kadai-y-idu, ெப.(n.)

    வான அரசாைண; the final order of a king, as in making grants.

     'உைடயார ்கைட ம் வந்தைம ல்'

     [கைட + ஈ . கைட = இ . ஈ  = ஆைண.]

கைட

கைட  kadai-y-idu, ெப.(n.)

    ழ காரி ன் ஆைண; order issued by a subordinate officer.

     ' க ம த்தவன் கைட ட் க் க் ேகடக்ப் றாேன'(ஈ ,14:4);.

     [கைட + ஈ . கைட +  ழ்,  ழ காரி. ஈ  = இட்ட . ஆைண.]

கைட ற்

 
 கைட ற்  kadaiy-iru, ெப.(n.)

   கைட யாக ஈன்ற கன் ; the last calf, opp. to

தைல ற் .

க., . கெடகஞ்

     [கைட + ஈற் .]

கைட கம்

 
 கைட கம் kadai-y-ugam, ெப.(n.)

கைட  பாரக்க;see kadai-oil.

க. கெடகால

     [கைட + உகம்.]

கைட ண்ணல்

 
 கைட ண்ணல் kadai-y-unnal, ெப.(n.)

   வ த்தப் படல்; feeling sorry.

     [கைட + உண்ணல். கைட + இ .  ன்பம்.]
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கைட ணி

 
 கைட ணி kadai-y-uni, ெப.(n.)

    ழ்மக-ன்-ள் (யாழ்ப்.);; mean or worthless person, eating leavings or anything he or she can pick up.

     [கைட + உணி. உண்ணி → உணி.]

கைட வா

கைட வா kadai-y-uva, ெப.(n.)

   கா வா (கம்பரா. ட் .139);; new moon.

     [கைட + உவா - கைட வா. உவா = நில . கைட = கைட .]

கைட ற

கைட ற kada-y-ura,  .எ. .(adv.)

    வ ம்; entirely completely.

     " னல் கைட றக் த்த ன்" (கம்பரா.வ ணைன:28);.

     [கைட + உற.]

கைட ேநாக்

 
 கைட ேநாக்  kadai-y-uru-nokku. ெப.(n.)

   இ யாகத் ேதான் ம் ெமய் ணர் ; the final realization of truth

     [கைட + உ  + ேநாக் .]

கைட

கைட  Kadai-y-oli, ெப.(n.)

   கைட  ஊ  (ெதால்.ெபா ள்.70 உைர);; Kaliyuga, as the last aeon.

     [கைட + ஊ . ஊ  = ஊ க்காலம்.]

கைட

 
 கைட  kadaiy-tru, ெப.(n.)

   ெசயல் ல் நீக்க யாதப  வ ம் தைட; insurmountable difficulty.

இ க்  வந்த கைட ம் இைட ம் நீக் " (கல்ெவட் );

     [கைட + ஊ .]

கைடெய ைக

கைடெய ைக kadai-y-eduga, ெப.(n.)

   அ ேதா ம் கைடச் ரக்்கண் இரண்டாம் எ த்  ஒன் வரத் ெதா ப்ப  (யாப். .39);; consonance of 
second letter of last feet.

     [கைட + எ ைக.]

     "கரித  ெமன் ழல் ேம ம் மாைலகள் ட் னர ் ரிமணிேமகைலயாைள ஆர ம் ட் னிர ்
அளிதவழ்ேவென ங்கண்க ம் அஞ்சனம் ஊட் னி வரிவைள ெபய் ைளயாைள ண்ணிைட 
வாட் னி" (யாம். .39.ேமற்.);

கைடெய ம்

கைடெய ம்  kadai-y-elumbu, ெப.(n.)

   1. ஈற்ெற ம் ; the terminal bone.

   2. பைசயற்ற எ ம் ;   3. marrowless bone (சா.அக.);.

     [கைட + எ ம் .]

கைடெய ஞ்சனி

கைடெய ஞ்சனி kadai-y-elun-cani, ெப.(n.)

   பன்னிரண்டாம் நாண் னா ய மாேன  (உத்தரம்); ( ங்.);; the 12th naksatra being the last naksatra of the 
fifth sign of the Zodiac in which Saturn is said to be very malignant.

     [கைட + எ ம் + சனி.]
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கைடெய த்

கைடெய த்  kaplai-y-eluttu, ெப.(n.)

ைகெயாப்பம்

 subscription, signature.

     "கைடெய த் ேதாைலக் கணக் வரி காட் " (ெப ங்.உஞ்ைஞக்3270);.

     [கைட + எ த் . கைடெய த்  + கைட ல் எ வ . ைகெயாப்பம்.]

கைடேய

கைடேய  kadai-y-edu, ெப.(n.)

சா ச் ட் ,

 death warrant.

     "யமராசன் ட்ட கைடேய  வந்ெதன் ெச ேம" (கந்தரலங்.87);.

     [கைட + ஏ  - கைடேய (வாழ்நாள் இ அ க் ம் ஏ );.]

கைடேய வள்ளல்
கள்

 
 கைடேய வள்ளல்கள் kadai-y-elu-valagal, ெப.(n.)

   கைடக்கழகக் காலத் ல் வள்ளல்களாகச ் றந்  ளங் ய நில மன்னர ்எ வர;் seven well known 
philanthropists of Sangam age.

ம வ கைடவள்ளல்கள்

     [கைட + ஏ  + வள்ளல் + கள்.]

பாரி, எ னி, நள்ளி, ஆய், காரி, ஓரி, ேபகன் ஆ ய எ வர ்கைடேய  வள்ளல்களாவர.் கைடேய  
என்ற ெதாடைர ைவத்  தேல , இைடேய , வள்ளல்கள் இ ந்ததாகக் ப் வர.் ஆ ன் 
அப்ெபயரக் ள் ெப ம்பான்ைம ( தல் ஏ : சகரன், காரி,  ராடன், நி ,  ந் மாரி, நளன், 
ெசம் யன்; இைட ஏ : அக் ரன், சந் மான், அந் மான்,  பாலன், வக் ரன், கன்னன், சந்தன்); 
த ழ்ப்ெபயர ்அல்ல. கைடேய  என்ப  இங் க் கைடக்கழக காலத்ைதக் க் ேமயன்  கைட 
(கைட ); என்ற ெபா ள் ெபா ந்தாைம காண்க.

கைடையக்கட் -
தல்

கைடையக்கட் -தல் kaaya.k-kallu,    5 ெச. . .(v.i.)

கைடகட் -தல் பாரக்்க;see kada-kattu-.

     [கைட + ஐ + கட் .]

கைடெயா க் -
தல்

கைடெயா க் -தல் kadai-y-odukku-,    7.ெச. . . (v,i.)

   வணிகத்ைதச ் க் தல்; to limit the scope of commercial transactions.

   2. வாணிகத்ைத நி த் தல்; to wind up business.

     [கைட + ஒ க் .]

கைடவ

 
 கைடவ  kagai-vayiru, ெப.(n.)

   அ வ ; abdomen.

ம. கடவ

     [கைட + வ .]

கைடவரி

 
 கைடவரி kadai-vari, ெப.(n.)

   கைடக்காரர ்ெச த் ம் வரி; tax levied on shops.

ம. கடவளி

     [கைட + சவரி.]
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கைடவ

கைடவ  kapal-vali, ெப.(n.)

   சா ன் ன் உ ர ்ெசல் ம் வ ; the path beyond the grave referring to life after death.

     "காதற்ற ம் வாரா  கா ங் கைடவ க்ேக" (பட் னத்.ெபா .10);

     [கைட + வ .]

கைடவள்ளல்கள்

 
 கைடவள்ளல்கள் kadai-valagal ெப.(n.)

கைடேய  வள்ளல்கள் பாரக்்க; see kadai-y-elu-vasagal.

     [கைட + சவள்ளல்கள். கைட = கைடக்கழகம்.]

கைடவளர்-தல்

கைடவளர-்தல் kapal-vaar,    4 ெச. . .(v.i.)

   ஈ ங் காலத்  லங் ன் ெபண்  ரிதல் ( ன்.);; To dilate, as the genitals of an animal before yearling.

     [கைட + வளர.்]

கைடவாசல்

கைடவாசல் kapal-vasal, ெப.(n.)

   1. கைடவா ல் பாரக்்க; see kagai-vayil

   2. கைடதெ்த ; market.

கைடவாச க் ச ்ெசன் வரக் கா ல்ைல (உ.வ.);.

ம. கடவா

     [கைட + (வா ல்); வாசல்.]

கைடவாய்

கைடவாய் kadai-vay, ெப.(n.)

   1. வா ன் கைட,

 corner of the mouth.

     "உண்கள் வார ்கைட வாய்மள்ளர"் (கம்பரா.நாட் .10);.

   2. கைடவாய்ப் பற்க க்  அ ல் உள்ள இடம்; region in the mouth near molar teeth.

ைக ைலையக் கைடவா ல் அடக் க் ெகாண்டார ்(உ.வ.);

ம. கடவா ;  ட. கடெ்பாய்

     [கைட + வாய்.]

கைடவாய்க்கஞ்

 
 கைடவாய்க்கஞ்  kapal-vay-k-kanji, ெப.(n.)

   கைட வா ெலா ம் உ ழ்நீர;் the saliva flowing out through the corner of the mouth.

ம. கடவாக்கஞ்

     [கைட + வாய் + கஞ் .]

கைடவாய்நக்

 
 கைடவாய்நக்  kadai-vay-nakki, ெப.(n.)

   ஈயா தவன்; unyielding miser lit, one who licks the corners of one's mouth.

     [கைட + வாய் + நக் .]

கைடவா ெலா ம் உண ன் எசச் ம் ணாக்காமல் ங் க்ெகாள் ம் க ம் இவறன் என்ப  
ப் .
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கைடவாய்ப்பட்

 
 கைடவாய்ப்பட்  kadai-valp-patti, ெப.(n.)

பைன அகணியால் ைடயப்பட்ட ைட,

 small basket made up of upper rind of stem of palmyrah frond.

     [கைட + வாய் + பட் .]

கைடவாய்ப்பல்

 
 கைடவாய்ப்பல் kapal-vay-p-pal, ெப.(n.)

   பா ட்  களின் வா ன் கைடப்ப ல் அைமந்த பல்; grinding teeth, back teeth, molar.

க. கெடவல் : ம. கடபல்.

     [கைட + வாய் + பல். கைடவாய் + வாயைற ன்உட்ப . கைட + கைட .]

கைடவாய்வ -தல்

கைடவாய்வ -தல் kadai-vay-vali,    2 ெச. . .(v.i.)

   கைடவா ந்  எச் ல் தாேன ஒ தல்; to drivel at the corners of the mouth.

     [கைட + வாய் + வ . கைடவாய் + உதட் ன் கைட.]

கைடவா ல்

 
 கைடவா ல் kagai-vāyil, ெப.(n.)

    றவா ல்; back entrance

     '…கழக்கைட வா ல் நின்  ழக்  ேநாக் '

     [கைட + வா ல்.]

கைடவாெயா க்

 
 கைடவாெயா க்  kadai-vay-olukku, ெப.(n.)

கைடவாய்வ  -தல் பாரக்்க;see kadai-val-vali-.

     [கைட + வாய் + ஒ க் .]

கைட ரி

கைட ரி1 kadai-viri,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. வணிகப்ெபா ள்கைளப் பரப் தல்; to spread out goods in a shop for sale.

     "கைட ரித்ேதன்  ெகாள்வாரில்ைல" (அ ட்பா.);.

   2. பலர் ன் தன் ஆற்றைலச ்ெசால் தல்; to brag, swagger about one's own abilities.

ம. கட ரிக் க

     [கைட +  ரி.]

 கைட ரி2 kadai-viri,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ெவளிக் ச ்ெசல் தல்; to give off stool.

   2. ப ங் த்தல்; to lie in ambush (as hunters);(ேசரநா.);

ம. கட ரிக் க

     [கைட +  ரி..]
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கைட

 
 கைட  kadai-vidi, ெப.(n.)

கைடதெ்த  பாரக்்க;See kada-t-teru.

     [கைட +  .]

கைட

 
 கைட  kadavu, ெப.(n.)

   கைடதல்; fret.

     [கைட → கைட .]

கேடாரன்

 
 கேடாரன் kadaramn, ெப.(n.)

   க ைமயானவன்; tyrant.

     [க  → க ரன் → கேடாரன்(ெகா.வ);.]

கண்

கண்1 kan, ெப.(n.)

   1. க மணி ெகாண்ட பாரை்வ ப் ,  ; the organ of sight in man and vertebrate animals, eye.

     "கண்ணிைம ெநா ெயன  அவ்ேவ மாத் ைர" (ெதால்.எ த் . ன்.7);.

   3.  ன்னிைல,  ன்னால்; front.

     "கண்ணின் ரப்பவர"் ( றள்,1055);,

   கண்ேணாட்டம், அ ள்; kindness, benignity, graciousness, as expressed by the eye.

     "கண்ணின்  ெபயரப்் ம்" (ெதால், ெபா ள்.கற் .9);.

   4. பாரை்வ; sight.

   5.  க்கண்; star of a peacock's tail.

     "ஆ ரங் கண்க ைடயாய்க் " (கம்பரா.பம்ைம.27);,

   6. ேதங்காய், பனங் காய்களின் கண்; one of the three basal pores or marks on the shell (endocarp); of a coconut or 
palmyra shell.

   7.  ர  த யவற் ல் அ க்  டம்; centre of a drum head where it is rapped.

     "கண்ம ழ்ந்  ம்ம" ( .ெவ.2.8 ெகா );.

   8. ஊற் க்கண்; a fountain or spring.

   9.  ரல் நகரத் ற் ம் ரல் தைசக் ம் இைடப்பட்ட  இடம்; the small open place between a finger-nail and 
flesh under it.

   10.  ைலக்கண்; nipple, teat.
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கண்கட்

கண்கட் 1 kan-kat ெப.(n.)

   1.கண்ணி ண்டா ம் ப ; sty on the eye lid.

ம.க. கண் ; ெத.க ;  . கண் க ெவ; பட. கண் கட் .

     [கண் + கட் .]

 கண்கட் 2 kan-kat ெப.(n.)

   கண்ைணக்கட் க் ெகாண்  றைரத ்ெதாட ய ம் வர ் ைளயாட் ; a children's game blind-folding 
the eyes with a cloth and trying to touch others.

ம வ கண்ணாம்ெபாத்

ெத. கன் கட்

     [கண் + கட்  – கண்கட்  = கண்ைணத ் ணியால் கட் க் ெகாள் தல்.]

கண்கட் த்ைத

 
 கண்கட் த்ைத kan-katti-vittai , ெப.(n.)

கண்கட் க்கைல பாரக்்க;see kan-kattu-k-kalai

ம வ. கண்கட் த்ைத

.ெத. கன் கட் த்ய

     [கண்கட்  → கண்கட்  +  த்ைத.]

கண்கட்

கண்கட் 1 kar-katu-    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   கண்ைணக்கட்  தல்; to blind-fold.

   2. மந் ரத்தால் கண்ைண மைறத்தல்; to blind the eyes by magic.

     "ஈெதன்ன கண்கட்  மாயம்" (இராமநா.ஆரணிய28);.

   3. வஞ் த்தல்; to deceive

ம. கண்ெகட் க; க.,பட. கண்கட் , கண் கட் .

. கண் கட் நி.

     [கண் + கட் .]

 கண்கட் 2 kan-katu, ெப.(n.)

   கண்ைணப் ெபாத் ைக; blindfolding, blindman's buff.

     'கண்ைணக் கட் க் காட் ற் ட்டார ்ேபால்'(பழ);.

.கண் கட்

     [கண் + கட் .]

கண்கட் க்கைல

 
 கண்கட் க்கைல kan-kattu-k-kalai. ெப.(n.)

   மாயத்தால் கண்ைண கட் ம் கைல; to blind the eyes by magic.

     [கண் + கட்  + கைல.]
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கண்கட் த்ைத

கண்கட் த்ைத kan-kattu-vitta ெப.(n.)

கண்கட் கைல பாரக்்க;see kan-kattu-k-kalai

     "கண்கட்  த்ைதக ம் காட் "( ற்றா. ற.16:1);.

     [கண்கட்  +  த்ைத.]

கண்க

கண்க  kan-kadi, ெப.(n.)

   1. கண்ணில் ஏற்ப ம் அரிப் ; itching sensation in the eyes.

   2. ெபாறாைம; jealousy, envy (ேசரநா.);.

ம. கண்க , ெத.க கட் .

     [கண் + க .]

கண்கைட

 
 கண்கைட kan-kadai, ெப.(n.)

கைடக்கண் பாரக்்க;See kadai-k-kan.

     [கண் + கைட.]

கண்கண்டெதய்வ
ம்

கண்கண்டெதய்வம் kan-kanda-teyvam, ெப.(n.)

   ேநர் ள் இைறவன்; God whose presence is easily manifest,

     "உன்ேபாற் கண்கண்ட ெதய்வ ளேதா" ( மர. ர.சகலகலா.10);.

   2. ெதய்வத் ற்  ஒப்பானவர;் man of divine quality.

     [கண்கண்ட + ெதய்வம். கண்கண்ட = ேநரில் ேதான் ன்ற.]

கண்கண்ணா

 
 கண்கண்ணா  kan-kamadi, ெப.(n.)

   பாரை்வக் ைற ைடேயார ்அணி ம் ஆ ; eye-glass, spectacle.

ம வ க் க்கண்ணா

க. கண்ண டக்க

     [கண் + கண்ணா .]

கண்கண்ணி

 
 கண்கண்ணி kan-kanni, ெப.(n.)

    ங்கண்ணி; small garland; coronal.

     [கண் + கண்ணி, கண் +  .]

கண்க ல்

 
 கண்க ல் kan-kayli, ெப.(n.)

   உைடத்த ேதங்கா ன் ேமல்  (யாழ்ப்.);; top piece of a coconut shell with the kernel.

அ க்க ல் (யாழ்ப்);.

ம வ. கண்ெசாடை்ட, கண் .

     [கண் + க ல். க ல் = ேதங்கா ன் ப .]

கணகரி-த்தல்

கணகரி-த்தல்1 kan-kari,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   கண்ணில் எரிசச்ல் உண்டாதல்; to feel irritation in the eye.

     [கண் + கரி.]
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கண்கரி-த்தல்

கண்கரி-த்தல்2 kan-kari,    4 ெச. . .(v.i.)

   பரி ணரை்வ ெவளிப்ப த் தல்; to express sense of pity,

கண் க் க் கரித்தவரக் ம் மண் க் ப் றந்தவரக் ம் ேவண் ம்' (பழ.);.

. கண்கர, க.கநிகர.

     [கண் + கரி - கண் கரி = கண்ெசய்தல், கண்ேணா தல், மன ரங்கல்.]

கண்கரித்தல்

 
 கண்கரித்தல் kan-karttal , ெப.(n.)

   ெபாறாைம (உ.வ.);; envy.

     [கண் + கரித்தல்.]

கண்க ப்

 
 கண்க ப்  kankaruppu, ெப.(n.)

   உடம் ன் ட் னால் கண்ணில் ஏற்ப ம் வ ; irritation in the eye due to excessive heat of the body. (சா.அக.);

     [கண் + க ப் . க  → க ப்  → க ப் .]

கண்கல-த்தல்

கண்கல-த்தல் kan-kala,    3  ெச. . .(v.i.)

   ஒ வைரெயா வர ்பாரத்்தல்; to look at each other, to exchange glances.

   2. எ ரப்்ப தல்; to come in sight.

     "கண்கலக்கப் த்த கற்பக ெமாத்த " ( வக.2545);.

க. கண்காண், கண் காண்.

     [கண் + கல.]

கண்கலக்கம்

கண்கலக்கம் kan-kalakkam, ெப.(n.)

   கண்  ன்பம்; affliction in the eyes.

   2. வ த்தம்; Distress,

     "பா ப ங் கண்கலக்கம் பாரத்் ரங் கா த்தல்" (தா .பராபரக்.261);.

     [கண் + கலக்கம்.]

கண்கலங் -தல்

கண்கலங் -தல் kan-kaargu-,    7 ெச. . .(v.i.)

     த யன தலால் கண்கலக்கமைடதல்; to be dimmed, as the eyes from dust, tears, etc.

     "தண்ணிைமையக் கண் க்க மாட்டாமற் கண்கலங்  மாறன்" ( வ். வாய்.  ற்.39);.

     [கண் + கலங் .]

கண்கல

கண்கல  kan-kalavi, ெப.(n.)

   காதற் ப்ேபா  தன் ைற தைலவ ந் தைல ங் காண்ைக; first meeting of eyes signifying union of 
hearts, ex-change of amorous glances between lovers for the first time.

     "ைதவேயாகத்தாேல இ வரக்் ங் கண்கல  ண்டாய்" (ஈ ,5.3  ர.);.

     [கண் + கல .]

கண்கவர்-தல்

கண்கவர-்தல் kan-kavar,    2 ெச. . .(v.i)

    றர ்பாரை்வ ஈரத்்தல்; to fascinate, attract.

     [கண் + கவர.்]
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கண்க ழ்-தல்

கண்க ழ்-தல் kan-kalil,    2 ெச. . .(v.i)

கண்கலங் -தல் பாரக்்க;see kan-kaarigu

     "ெமய்ம்ம  வைக ன் எ த  கண்க ழ் உ பனி அரக் ேவார ்ேதற்றாம்" ( ந்.398);.

     [கண் + (க ழ்);க ழ்.]

கண்க -தல்

கண்க -தல் kan-kaluvu,    7 ெச. . .(v.i.)

   1. கண்கைளக் க தல்; to wash eyes.

   2. இளம்ப ரக்்  நீர ்பாய்ச் தல்; to water young plants or newly sown seeds.

     [கண் + க .]

கண்கள ெகாள்(
)-தல்

கண்கள ெகாள்( )-தல் kan-kalavu-kol(lu),    7 ெச. ன்றா .(v.t.)

   தான் றைனப் பாரப்்பைத அவன் காணாதவா  அவைனக் களவாகப் பாரத்்தல்; to stealthily gaze at one 
without being seen by that one.

     "கண்கள  ெகாள் ஞ் ேநாக்கம் காமத் ல்" ( றள்,1092);.

     [கண் + கள  + ெகாள்.]

கண்கனல்( )-தல்

கண்கனல்( )-தல் kan-kapal(lu),    13 ெச. . . (v.i.)

   கண் வத்தல்; to be inflamed, as the eyes with anger.

     "கண்கனன்  ேவைல றல்ெவய்ேயா ேனாக் த ம்" ( .ெவ.6.23);

     [கண் + கனல்.]

கண்காசம்

 
 கண்காசம் kan-kasam, ெப.(n.)

கண் ைர பாரக்்க;See kan-purai

     [கண் + காசம்.]

கண்காட்

கண்காட்  kan-kaic, ெப.(n.)

   1.பாரை்வ ற்ப ம் காட் ; view at sight.

   2. பாரத்்  உணரந்்  பயன்ெப ம் வைக லைமந்த ெபா டக்ாட் ; exhibition, fair, show.

ெசன்ைனத ் த் ட ல் கண்காட்  நைடெப ம் (உ.வ.);

     [கண்+காட் .]

கண்காட் சச்ாைல

 
 கண்காட் சச்ாைல kan-kalci-c-calai, ெப.(n.)

அ ம்ெபா டக்ாட்  யரங்கம்:

 museum, place where an exhibition is held.

ெசன்ைனக் கண்காட் ச ்சாைல றப்பா க் ற  (உ.வ.);.

     [கண் + காட்  + சாைல.]

கண்காட்

கண்காட் 1 kan-katti, ெப.(n.)

   அழ ள்ளவன் ( வ்.ெபரிய.8.6.3. யா.);; one who looks handsome or beautiful.

     [கண் + காட் .]

 கண்காட் 2 kan-katti, ெப.(n.)

   கண்காணிப்பாளர,் நி வா  ( வ்.ெபரிய .12.9  யா.ப.84);; master, superintendent.

     [கண் + காட் .]
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கண்காட் -தல்

கண்காட் -தல் kan-katti-vidu,    18 ெச.  ன்றா .(v.t.)

   பாரை்வக் ப்பால் ஏ  தல்; to instigate with a wink, set on with a significant look.

     "என்ேமற் கண்காட்  ட்ட" ( ற்றா,  ற. 116.2.);

     [கண் + காட்  +  .]

கண்காட் -தல்

கண்காட் -தல் kan-kattu-,    5 ெச. ன்றா  .(v.t.)

   கண் ட் க் ப் ணரத்்தல்; hint ones intention by wink.

     "காமைன ங் கண்காட் " (த ழ்நா.90);.

ம. கண்காணிக்

     [கண் + காட் .]

கண்காட் வான்

கண்காட் வான் kan-kalluvan, ெப.(n.)

   1.  டர ்க க்  வ காட் ேவான் (S.I.I.VIll.381);,

 one who leads the blind.

   2. வ காட் ேவான் ; one who guide.

   3. கைடக்கண்; see kagai-k-kan.

     [கண் + காட் ேவான்.]

கண்காண்-தல்

கண்காண்-தல் kan-kan,    16 ெச. ன்றா .(v.t.)

   வ யால் உணரத்ல்; to perceive with the eyes (in opposition to மனம்காண்); (க நா.);.

க. கண்காண், ெத.க ேகா , க ங்ேகா .

     [கண் + காண்.]

கண்காண்ைக

கண்காண்ைக kan-kaagai, ெப.(n.)

   1.  யால் பாரக்்ைக; looking.

   2. வ காட் ைக; showing path, guidance.

க. கண்காணிெக

     [கண் + காண்ைக. 'ைக' பண்.ெப.ஈ .]

கண்காணக்காரன்

 
 கண்காணக்காரன் kan-Kana-k-karam, ெப.(n.)

கண்காணச ்ேசவகன் பாரக்்க;see kan-kana-cēvagan.

     [கண்காணம் + காரன்.]

கண்காணசே்சவக
ன்

 
 கண்காணசே்சவகன் kar-kara-c-cevagan, ெப.(n.)

   காவற்காரன் ( ன்.);; watchman.

     [காண்கானம் + ேசவகன்.]
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கண்காணம்

கண்காணம் kan-kanam, ெப.(n.)

   1. ேமற்பாரை்வ ( வாலவா.நாட் ச.்4);; supervision,

   2. ப ரக்் காவல் (R.F.);,

 watch kept over fields or produce on behalf of the landlord.

   3. க ர க்க ெகா க் ம் ஆைண (R.F.);,

 permission granted by landlord to his tenant to harvest his crop.

   4. ஒப்ப  ேமற்பாரை்வச ்சம்பளம் (இ.வ.);,

 fee paid in kind for watching the sheaves of grain.

     [கண் + காண் + அம் – கண் காணம் (ேநரிற் பாத்தல்);.]

கண்காணாேதாட
ல்

 
 கண்காணாேதாடல் kan-kana-d-odal, ெப.(n.)

   ம ப ம் ேநாய் ம்பா  ற் ம் ணமாதல்; curing of diseases radically without a recurrence or relaps 
(சா,அக.);.

     [கண் + காணா  + ஒடல்.]

கண்காணி

கண்காணி1 kan-kani,    4 ெச. ன்றா .(v.t)

   ேமலாய் ெசய்தல் (கல்ெவட் );; to oversee, supervise, superintend.

ம. கண்காணிக் க, ெத. கனிெபட் .

     [கண்காணம் → கண்காணி = ேநரிற் கண்ணாரக் கண்  ஆய்பவர ்(ெசல் .78. ைல 245);.]

 கண்காணி2 kan-kani, ெப.(n.)

ேமற்பாரை்வயாளன்,

 supervisor,

     "பண்டாரம் பல்கணக் க் கண்காணி பாத் ல்லார"் ( பஞ்.38);.

   2.  ைள ள் பணி அ வலர;் inspector of crops, measurer of grain on a village establishment.

   4.  யாடக்ைள ேமற்பாரப்்ேபான்; supervisor of coolies.

யாள் ட்டத் ற் க் கண்காணி ேவண் ம் (உ.வ.);.

   4. ேமற்பாரை்வ (T.A.S.i. 163);; supervision.

   5. கண்காணியர்

   6. ஆட்ேசரக்் ம் பணிையச ்ெசய்பவர,்  கவர;் agent,

ம வ. கங்காணி (ெகா.வ.);

ம. கண்காணி

கண்காணிக்கணக்
கர் தல்

கண்காணிக்கணக்கர் தல் kankani-k-kamakkar-mudal, ெப.(n.)

   பைழய வரிவைக (S.I.I.VI.33);; an ancient tax.

     [கண்காணி + கணக்கர ்+  தல்.]

கண்காணிக்ைக

 
 கண்காணிக்ைக kan-kånikkai, ெப.(n.)

கண்காண்ைக பாரக்்க;see kan-kãngai

     [கண்காணி → கண்காணிக்ைக.]
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கண்காணிநாயகம்

கண்காணிநாயகம் kan-kani-nayagam, ெப.(n.)

   ேமற்பாரை்வப் பணித்தைலவர;் office of head-overseer

ராஜரா வர ைடயாரக்்  ரீகாரியக் கண்காணிநாயகஞ் ெசய் ன்ற"(S.I.I.I.149);.

     [கண்காணி + நாயகம்.]

கண்காணிப்பாளர்

 
 கண்காணிப்பாளர ்kan-kani-p-plar, ெப.(n.)

   அ வல் நைட ைறகைளக் கவனிக் ம்ெபா ப் ைடய அ வலர;் superintendent.

உத யாளராய் இ ந்த அவர,் கண்காணிப்பாளராய் பத யர்  ெபற்றார.்

     [கண் + காணிப்  + ஆளர.்]

கண்காணிப்

 
 கண்காணிப்  kan-kanippu, ெப.(n.)

   ேமற்பாரத்்தல்; Supervision.

     [கண் + காணிப் .]

கண்காணிப்

 
 கண்காணிப்  kan-n-kanippu ெப.(n.)

   கண்ணில் ம் ; leucoma.

     [கண்ணாணி +  . கண்ணாணி = க . கண் + ஆ  –கண்ணா  → கண்ணாளி → கண்ணாணி.]

கண்காணியார்

கண்காணியார ்kan-kaaiyar, ெப.(n.)

த் வ மன்றங்கைள ேமற்பாரக்் ம் ரவர ்(Chr.);

 Christain Bishop.

     [கண்காணி + ஆர ்- கண்காணியார ்(ெசல் .78,  ைல 246.]

கண்காந்தல்

 
 கண்காந்தல் kan-kantal, ெப.(n.)

கண்ெணரி :

 burning sensation in the eyes.

     [கண் + காந்தல்.]
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கண்காரன்

கண்காரன்1 kan-karan, ெப.(n.)

    ெசால் ேவான் ன்னி ந் ,  னா ய ெசய் ையக் கண் க்க ைமையப் பாரப்்பவன் 
( ன்.);; he who sits before a conjuror looking at the magical paint without winking, to make discoveries.

     [கண் + காரன்.]

 கண்காரன்2 kan-karan, ெப.(n.)

   1. ேமற்பாரப்்ேபான்; supervisor.

     "கைர ைறக ேள ள்ள கண்கார ெரல்லாம்" (ெநல் .221);.

   2. ேநாட்டக்காரன்; one who assays coins, etc., shroff.

     "கண்கார ெசட் கள் பால வட்டமறக் காட்  ம ப் ர"் (பஞ்ச. க.1421);.

   3.  ப்ப யத் தக்கவன் (யாழ்.அக.);; shrewd person.

     [கண் + காரன். காரன் = ெபயரீ  ஒ.ேநா. கடன்காரன், ேவைலக்காரன்.]

கண் டங் ல் ழ
ல்

 
 கண் டங் ல் ழல் kan-kidangil-vilal, ெப.(n.)

ெசரிமான ல்லாத க சச்ல், கக்கல் த ய ேநாய்களினால் கண், ஆழப் ப தல்,

 sinking of the eyes as with in a hole, observed in cases of diarrhoea, cholera etc. (சா,அக.);

     [கண் +  டங் ல் +  ழல்.]

கண் றங் -தல்

கண் றங் -தல் kan-kirargu-,    5 ெச. . .(v.i.)

கண் ழ -தல் பாரக்்க;see kar-Sulau.

பட கண்எெர (தா);

     [கண் +  றங் .  றங் தல் =  கச ்ேசாரத்ல்; ெசயல் ன் தல்.]

கண் த்த டல்

கண் த்த டல் kan-kutta-vidal, ெப.(n)

   1.   நிைல ெகாள் தல்; eye becoming fixed penetrating or pin-prick pain experienced in the eye, this is said to 
arise from the derangement of vayu in the system.

   2. கண்ைணக் த்தல்; to prick the eye with something.(சா.அக.);.

     [கண் +  த்த +  டல்.]

கண் த் க்கள்வ
ன்

கண் த் க்கள்வன் kan-kutti-kalvan, ெப.(n.)

    த் க்கத் பவன்; one who steals some-

 thing evenwhile it is being watched.

     "ைவகற் ப ன்மைரக் கா ற் ச ்ெசல்வாேயார ்கட் த் க் கள்வைன" (க த்.108:48);.

     [கண் +  த்  + கள்வன். கண் த் தல் = நன்  த் த்தல் கண் த் க் கள்வன் என்ப  
இக ைர.]

கண் த் ப்பாம்

கண் த் ப்பாம்  kankutti-p-pãmbu, ெப.(n.)

   1. பசை்சப்பாம்  ( ங்.);; whip-snake, green.

   2. ஒ வைகப்பாம்  (m.m.);; pit-viper, arboreal Snake.

ம. கண்ெகாத்

     [கண் +  த்  + பாம் .]
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கண் த்

 
 கண் த்  kankuttu, ெப.(n.)

   கண்ேணாய் வைக; a kind of eye disease.

     [கண் +  த் .]

கண் ந்தம்

 
 கண் ந்தம் kan-kundam, ெப.(n.)

   க ன் ந ேவ ள்ள கண்மணி ன்ேமல் அழற் னால் ப ைவப் ேபான்ற லந் ண்டா ப் 
ைடத் க் கா ம் ஒ  கண்ேணாய்; a tubercle causing the protrusion of the cornea due to inflammation of the 

central part of the retina. (சா.அக.);

     [கண் +  ந்தம்.  ந்தம் =  ைறபா , ேநாய்.]

கண்

 
 கண்  kan-kuru, ெப.(n.)

   கண்ணிைம ண்டா ம் கட் ; boil on eyelid, sty.

ம.க.கண் ; ெத.க .

     [கண் +  .   =  .  கட்  = ஒ.ேநா.ேவக் .]

கண் வைள

 
 கண் வைள kan-kuvalai, ெப.(n.)

கண்  பாரக்்க;see kan-kull.

     [கண் +  வைள.]

கண்

கண் 1 kan-kuli, ெப.(n.)

   கண் ; eye-socket.

ம. கண் .  . கண்ண ரி, கண்ண .

     [கண் +  .]

 கண் 2 kan-kuli,    2 ெச. . .(v.i)

     உள்ளடங் தல்; sinking of the eyes, by disease, by emaciation or by nature.

     [கண் +  .]

கண்

கண்  kan-kulivu, ெப.(n.)

   எளிைம; poverty destitution.

     'தன்னிற் காட் ம் கண் ைட யார'் (ஈ ,3.3:1);.

     [கண் +  .]

கண் ளிர்-தல்

கண் ளிர-்தல் kan-kul,    2 ெச. . .(v.i.)

   பாரத்்  ம ழ்தல்; to be refreshed by looking at a pleasing object.

க. கண்தணி ,  .கண் தப்பா நி.

     [கண் +  ளிர.்]
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கண் ளிர்ச்

 
 கண் ளிரச்்  kan-kulicci, ெப.(n.)

   கண்களிப் ; gratification of the eye.

     [கண் ளிர ்→ கண் ளிரச்் .]

=

கண் ப்

 kan-kurippu,

ெப.(n.);

   கண்சாைட; hint conveyed by the eye.

     [கண் +  ப் .]

கண் ைற-த்தல்

கண் ைற-த்தல் kan-kurai,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   கண்ைணப் ப த் தல் (ெதால்.ெபா.258,உைர);; to put out one's eyes; to gouge out the eyes.

     [கண் +  ைற.]

கண் சச்ம்

 
 கண் சச்ம் kan-kuccam, ெப.(n.)

    ந்த ஒளியாற் கண் ைக; dazzling of the eyes by strong light.

     [கண் +  சச்ம்.]

கண் -தல்

கண் -தல் kan-kosu-,    5 ெச. . .(v.i.)

   ேபெராளியால் கண்ெணா ங் தல் ; get pricks in the eye due to glare.

க. கண் க் க . கண் கந் நி.

     [கண் +  .]
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கண்

கண் 1 kan-kudu-,    5.ெச. . .(v.i.)

   1.ஒன்  தல்; to join, come together.

     "ெபா ந் ய ல ம் கழ்கண் ய" ( வக. 327);

   2. ெந ங் தல்; to be crowded together.

     "கண் க்ைக" (ெபா ந.15);.

     [கண் +  .]

 கண் 2 kan-kadu, ெப.(n.)

கண் பாரக்்க;see kankuli.

க. கண்ணிந , கண் .

     [கண் +  .]

 கண் 3 kan-kudu ெப.(n.)

   1. கண்  பாரக்்க (இங்.ைவத்.8);;see kan-kusi.

   2. ேதாற்றப்பா ; that which is evident to actual vision.

     "கண் டல்ல  க த்தள வ ம்" (மணிேம.27:274);,

   3. காட் த் ைற ( லப்.8:77);; first view of the heroine by the hero or vice versa.

   4.  க ம் ெதளி  ெவளிப்பைட; plain, obvious.

கண் வரி

கண் வரி kan-kodu-vari, ெப.(n.)

   ஒ வர ் ட்டவன் த் தைலவன் தைல யர ்தாேம சந் க் ம் நிைலைமைய ந த் க் காட் ம் ந ப்  
( லப்.8:77 2-sms);; a dramatic play which expresses the first meeting of lovers.

     [கண் +   +வரி. கண் தல் = ஒ வைரெயா வர ்ேநரிற்கா தல்.]

கண் ர்ைம

 
 கண் ரை்ம kan-kurmai, ெப.(n.)

   பாரை்வ ட்பம்; acuteness of eye-sight.

     [கண் +  ரை்ம.  ரை்ம =  ரியேநாக் .]

கண்

கண் 1 kan-kuli, ெப.(n.)

   இழந்த ெபா ைளக் கண் க்கக் ெகா க் ம் அன்பளிப்  ( ன்.);; present for finding a lost article 
(ேசரநா.);.

ம. கண் 

     [காண் → கண் +  . கண் = கண் த்தல்.]

 கண் 2 kan-kuli, ெப.(n.)

   ேசரப்் ச ் ட்  நடத் வதற்கான ஊ யம்; allowances given to the manager of a chit fund.

     [கண் +  . கண் = கண்காணிப் .]

 கண் 3 kan-kuli, ெப.(n.)

   பைழய வரிவைக (S.I.I.Vol.iv,122);; a kind of an ancient tax.

     [கண் +  .]
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கண்ெகடசெ்சய்-
தல்

கண்ெகடசெ்சய்-தல் kan-keda-cey-,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. பாரை்வைய அ த்தல்; to cause the lose of one's sight.

   2. அ வ த்தல்; to cause the lose of one's wits.

   3. அ ந்  ைம ெசய்தல்; to cause evil which one knows to be wrong.

     [கண் + ெகட + ெசய்தல். கண்ெகட = ேநரிற் கண் ம் அ யாைம ரல்.]

கண்ெகடப்ேப -
தல்

கண்ெகடப்ேப -தல் kan-keda-p-pesu-,    7 ெச. .  .(v.i)

   1. அ ந்தைத மைறத் ப் றம்ேப தல்; to talsify the evidence of one's own in delivering testi mony.

   2.  றர  அ வ யப் ேப தல்; to brain wash.

     [கண் + ெகட + ேப . கண் = கண்ட . பாரத்்த . அ ந்த .]

கண்ெக -தல்

கண்ெக -தல் kan-kedu-,    20 ெச. . .(v.i.)

   1. பாரை்வய தல்; to lose one's sight.

   2. அ  வ தல்; to lose one's wits.

     [கண் + ெக .]

கண்ெகாட் -தல்

கண்ெகாட் -தல் kan-kottu-,    5 ெச. . .(v.i.)

   கண்ணிைமத்தல்; to wink.

ெத.க

     [கண் + ெகாட் . ெகாட்  - அ , ேசர.் ஒட் .]

கண்ெகா த்தவன்

கண்ெகா த்தவன் kan-koduttavan, ெப.(n.)

   1. கண்ெகாைட (கண்தானம்); ெசய்தவன்; eye-donor.

   2. இைறவன், பைடத்தவன்; God.

   3. ஆ ரியர;் teacher.

பட கண் ெகாட்டம

     [கண் + ெகா த்தவன். கண் = ஊனக்கண், உ ர ்அ .]

கண்ெகா

 
 கண்ெகா  kan-kodi, ெப.(n.)

கண்ணா  பாரக்்க; (யாழ்ப்.); see kannaru.

     [கண் + ெகா .]

கண்ெகா ப்

 
 கண்ெகா ப்  kan-kotippu, ெப.(n.)

   கண் க்  ஏற்ப ம் அழற் ; inflammation of the eye.

     [கண் + ெகா ப் .]

கண்ெகா ப்

 
 கண்ெகா ப்  kan-koluppu, ெப.(n.)

   ெச க் ம், தாென ம் இ மாப் ம் ெகாண்ட ேநாக் ; the sight which expresses conceit, or ego.

     [கண் + ெகா ப் .]
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கண்ெகாள்-( )-
தல்

கண்ெகாள்-( )-தல் kan-kol(lu),    16  ெச. . . (v.i.)

    ற் ம் பாரத்்தல்; look at as a whole.

   2. கண்ைணக் கவரத்ல்; to attract the eyes.

     [கண்  + ெகாள்.]

கண்ெகாள்ளாக்கா
ட்

 
 கண்ெகாள்ளாக்காட்  kan-kola-kaic, ெப.(n.)

    யத்த  ேதாற்றம்; a rare and wonderful scene.

     [கண் + ெகாள்ளாத + காட் . ெகாள்ளாத → ெகாள்ள (ஈ.ெக.எ.ம.ெப.எ.);.]

கண்சவ்

 
 கண்சவ்  kan-savvu, ெப.(n.)

ேயாரத்தைச

 conjunctiva.

     [கண் + சவ் .]

கண்சா-தல்

கண்சா-தல் karca-,    19 ெச. . .(v.i.)

   கண்ெணாளி மங் தல்; to decline as of eye sight.

     [கண் + சா. சாதல் = வ ழத்தல்.]

கண்சாைட

 
 கண்சாைட kan-sadai, ெப.(n.)

   கண்ணாற் காட் ம் ப் ; instigating by wink.

ம வ. கண் . கண்ண

க. கண்காெட; ெத.க சன்ன; பட. கண் சாெட.

     [கண் + சாைட.]

மக்களின் ேபச் ல் ெவளிப்பைட (ெமா த் ெதாடரப்ான நிகழ் கள்);  ப்  (ெமா த் ெதாடரப்ற்ற 
நிகழ் கள்); ஆ யன இ க் ம் க த்ைத ெவளிப்ப த் வதற்  ெமா த் ெதாடர ்பான நிகழ் கள் 

யாகப் பயன்ப ம் என்றா ம் ெமா தெ்தாடரப்ற்ற நிகழ் களால் ெவளிப்ப த் ம் க த் க ம் 
உண் . இைவ கண்ணிைமத்தல்,

தைலயைசத்தல், ைகயைசத்தல்,  ன்னைக த்தல் ேபான்ற உடல் உ ப் களால் ெவளிப்ப த் வன 
வாக அைம ம். இைத ஆங் லத் ல் body language என்பர.் இவற் ள் கண்ணால் காட் ம் ப் கள் 
அகலத் றத்தல்,  ைறத் ப் பாரத்்தல், ஓரக்கண் ணால் பாரத்்தல் வ மாக தல், கண் 
ெகாட் தல் ேபான்  பல வைக ல் அைம ம்.

கண்சாத் -தல்

கண்சாத் -தல் kan-sattu,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   அன்ெபா  ேநாக் தல்; to look upon with love.

     "கய வ ெந ங்கண் சாத்தாய்" (காஞ் ப் . க வத.204);.

     [கண் + சாத் . சாரத்்  → சாத் .]

கண்சாய்-தல்

கண்சாய்-தல் kan-say,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. அ  தளரத்ல்:

 to lose one's wits.

     "கள்ெளாற் கண்சாய் பவர"் ( றள்,927);.

   2. அன்  ைறதல்; to grow cold in love.

     [கண் + சாய்.]
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கண்சாய்ப்

கண்சாய்ப்  kan-sayppu, ெப.(n.)

   1. ெவ ப்பான பாரை்வ ( ன்.); ; side-look which expresses displeasure.

   2. இைச ப்பாரை்வ ( ன்.);; connivance.

   3.  ப்பாகக் காட் ம் இரக்கம் ( ன்.);; favour shown by a wink.

   4. கண்  பாரக்்க;see kannuru.

     [கண் + சாய்ப் .]

கண்சாய்

 
 கண்சாய்  kan-sayvu, ெப.(n.)

   சாய்ந்த பாரை்வ; oblique look; side-look (சா.அக.);.

     [கண் + சாய் .]

கண் ம் ளி-த்தல்

கண் ம் ளி-த்தல் kan-simbuli,    4 ெச. . .(v.i.)

   கண் தல் (ெதால்,ெபா ள்.292,உைர);; to shrink from light, to be sensitive to light, as the eye.

     [கண் +  ம் ளி.  ம்  →  ம் ளி =  ள் தல். அைசதல்.]

கண் ட்

 
 கண் ட்  kan-simitti ெப.(n.)

   எப்ெபா ம் ஓயா  கண்ணிைமக் ம் இயல் ள்ளவன்-ள்; one who is habituated to winking.

. கண் செ்சேல பட. கண் ச் .

     [கண் +  ட் .]

கண் ட் -தல்

கண் ட் -தல் kan-simittu-,    5 ெச. . . (v..i.)

   1. கண் இைமத்தல்; to as the eye.

     "கண் ட்டா ேநாக் ம்" (ஒ . ேயாகக்.4);.

   2. கண்சாைட ெசய்தல்; to make a signal with the eye.

     "கண் ட் ல் ேப  மாதரக்ள்" ( ப் :574);.

க. கண் , கண் .

     [கண் +  ட் .  ழ்த்  →  ட் .]

கண் ரட்ைட

 
 கண் ரடை்ட kan-siratai, ெப.(n.)

    க்கண் ள்ள ெகாட்டாங்கச்  ( ன்.);; top half a coconut shell, having three 'eyes' or depressions, dist. for 
அ ச் ரடை்ட.

ம. கண்ணஞ் ரட்ட

     [கண் +  ரடை்ட.]
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கண் வ

கண் வ1 kan-siva,    3 ெச. . .(v.i.)

   ேநாய் த யவற்றாற் கண் ெசந்நிறமைடதல்; to redden, as the eyes from disease or other causes.

     [கண் +  வ.]

 கண் வ2 kaa-siva,    3 ெச. ன்றா .(v.t.)

    னத்தல்; to redden the eye as a result of anger.

     "க ெவா  மயங் க் கண் வந்தன் " ( .ெவ.12 ெபண்பாற்.11ெகா );.

     [கண் +  வ.]

கண் ட்

கண் ட் 1 kan-suruttu-,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   அழ  த யவற்றால் ஈரத்்தல் ( ன்.);; to entice, bewitch, captivate, fascinate by uncommon beauty or by lustre.

     [கண் +  ட் .]

 கண் ட் 2 kan-surutu,    5 ெச. . .(v.i.)

   கண் றங் தல்; to sleep; doze.

     [கண் +  ட் .]

கண் ள்( )-தல்

கண் ள்( )-தல் kan-surul(lu),    10 ெச.  ன்றா .(v.t.)

   கண்ணிைம மடங் தல்; the folding of the eyelids

     [கண் +  ள்.]

கண் ழல்( )-தல்

கண் ழல்( )-தல் kan-sulal(lu),    13 ெச. . .(v.i.)

    கள் மயங் தல்; to be dazed, as from a blow, sudden light, dizziness or wonder.

     "பாலா  நீ டக் ம் பண்ைபயாம் ேகட்ேட ம். கண் ழ ம்"

     [கண் +  ழல்.]

கண்ெசம்

கண்ெசம்  ka-Semmu-,    9  ெச. . .(v,I,)

   கண்ெபாங் தல் ( ன்.);; to be inflamed, as the eyes.

.கண் அர் நி

     [கண் + ெசம் . ெச தல் → ெசம் தல். ெச  = ெவளிப்ப த் தல், ெவளித்தள் தல்,  ைள. 
த யன ெவளித்தள் தல்.]

கண்ெச -தல்

கண்ெச -தல் kan-Serugu-,    9 ெச. . . (v.i.)

    கள் உள்வாங் தல்; to roll up the eyes, as in a Swoon, a fit or at death.

. கண்பா ணி, ம. கண்மரிசச்ல்.

     [கண் + ெச . ெச  = உடெ்சல் தல், உள்ளடங் தல்.]

கண்ெச

கண்ெச 1 kan-seri-y-idu-,    20 ெச. . . (v.i.)

   பாரை்வயால் ைம ம் அகப்ப த் தல்; to enclose within itself, to envelope.

     "ஆகாசத்ைதக் கண்ெச ட்டாற் ேபாேல க்ைக" (ஈ 5.9:1);.

     [கண் + ெச  + இ . கண் = இடம். ெச டல் = அகப்ப த்தல்.]

கண்ைசைக

 
 கண்ைசைக kan-seikai, ெப.(n.)

கண்சாைட பாரக்்க;See kan-Sadai.

     [கண் + (ெசய்ைக); ைசைக.]
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கண்ெசாக் -தல்

கண்ெசாக் -தல் kan-sokku-,    5 ெச. . .(v.i.)

   1.  க்கம் த யவற்றால் கண் மயங் தல்; to become sleepy.

வ றார உண்டதனால் கண்ெசாக் ய  (உ.வ.);.

   2. மனங்கவர ்ேபரழகால் கண் மயங் தல்; to be overwhelmed by dazzling beauty.

அவளழ ல் கண் ெசாக் ப் ேபாேனன் (உ.வ.);.

   3.  டற்காலத்  உணரச்்  யால் கண்மயங் தல்; eyes getting wearied owing to the sensation 
experienced in sexual act.

     [கண் + ெசாக் .]

கண்டக்கரப்பன்

 
 கண்டக்கரப்பன் kanda-k-karapan, ெப.(n.)

   கரகரப்  ைகசச்ல் த யன உண்டாக் ம் ஒ வைகத ்ெதாண்ைட ேநாய். ( ன்.);; disease of the 
throat, causing irritation, hoarseness.

     [கண்டம் + கரப்பன். கண்டம் = ெதாண்ைட. க  – காப்பன். ேம ,  ட் , த ப் ,  ைடப் .]

கண்டக்க

 
 கண்டக்க  kanda-k-karuvị, ெப.(n.)

    டற் க்க ; larynx, cavity in throat containing vocal cords, considered as a musical instrument.

     [கண்டம் + க . கண்டம் = ெதாண்ைட,  ட .]

கண்டக்கல்

 
 கண்டக்கல் kanda-k-kal, ெப.(n.)

   நில அளைவ ற், ெப ம் ரி க் கல்; main survey stone.

     [கண்டம் + கல். கண்டம் =  ரி , ப .]

நில அளைவ ன் ேபா  நிலத்ைதப் பல ரி களாகப் ரித்  ஒவ்ெவா  ரி ன் ைல ம் 
நடப்ப ம்ெப ங்கல்.

கண்டக்காைற

 
 கண்டக்காைற kanda-k-kalal, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் க த்தணி; a kind of neck ornament.

     [கண்டம் + காைற. காைற = ெபண்க ம் ழந்ைத ம் க த் ல் அணிந் ெகாள் ம் 
ஒ வைகயணி.]

கண்டகசங்கம்

 
 கண்டகசங்கம் kandagasagam, ெப.(n.)

    டச்ங்  ( ன்.);; mistletoe berry thorn.

     [கண்டகம் + சங்கம். கண்டகம் =  ள்.]

கண்டகட்

கண்டகட்  kanda-kattu, ெப.(n.)

    த் ரப் பாவைக (யாப். ..51);; a kind of fanciful poem.

     [கண்டம் + கட் .]
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கண்டகத் ண்

கண்டகத் ண் kangaka-t-thūnam, ெப.(n.)

   க ரவன் நின்ற ண் ன் தல்  ( லம்);  ண் ன் வைர எண்ணி அவ் ெவண்ேணா  
ெசவ்வாய் நின்ற ண் ன் தல்  ( லம்);  ண் ன் வைர எண்ணி வ ம் எண்ைணக் ட் த் 
அதெ்தாைகைய  ( லம்);  ண் ன் தல் எண்ணி வந்த ண் ன் ( தான 

ணா ண.37);;     [ ண்டகம் → கண்டகம் + ச ரணம்.]

கண்டகத் ணம் = வட்டத் ண், வட்டச ் ழல், கணக் .

கண்டகம்

கண்டகம்1 kandagam, ெப.(n.)

   மரைவரம் ( ன்.);; heart, core, of the tree.

     [கண்  → கண்டகம் = காழ்ப் ,  ரட் .]

 கண்டகம்2 kangagam, ெப.(n.)

   1.  ள்; thorn.

     "இளங்கண்டகம் டநாகத் ன் நாெவாக் ம்" (இைற.41:172);.

   2. நீர் ள்ளி; white long flowered nail dye.

     "கண்டகங்காள் ண்டகங்காள்"(ேதவா.2682);.

   2. கா  ( ங்.);

 forest, jungle.

   3. உைடவாள் ( வா.);; dirk or short sword worn in the girdle.

ரன் இைட ல் கண்டகம் ெதாங் ற  (உ.வ.);.

   4. வாள் ( டா.);; sword.

   6.ெகா ைம; cruelty, hardheartedness.

     "கண்டகப்ப ப்பதகைர" (உபேதசகா.  வ ண்.289);

த.கண்டம்  → Skt. kantaka

கண்டக ைதப்பா

கண்டக ைதப்பா  kandaga-vidappăgu, ெப.(n.)

   ஒ  கண்டகம் அள ள்ள தவசத்ைத ைதத்தற் ரிய 5  க்ைக (ஏக்கர)்; பரப்பள ள்ள நிலம்; land 
measuring approximately five acres enabling the to sowa unit measure of kandagam (120 Madras measure.);

     [கண்டகம் +  ைதப்பா . இதைனக் கண்டக ைரப்பா  என் ம், கந்தக ைரப்பா  என் ம் ற 
அகர த கள் த் ப்ப  ற் ம் வ வாம்.]

கண்டகன்

கண்டகன் kandagar), ெப.(n.)

   1. ெகா ேயான்; cruel, harsh, unfeeling man.

     "கன்னேம ெகா  ேபா ன. கண்டகர"் (இர .யாக.42);.

   2. பைகவன்; enemy

   3. அரக்கன்:

 demon.

   4. இரக்கமற்றவன்; unsympathetic person.

     [கள் →  கண்  → கண்டகன். கள்  =   ள்.  கண்டகன் =  ள்ளன்,  றரக்் த் ங்  ைளப்பவன்.]
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கண்டகாந்தாரம்

 
 கண்டகாந்தாரம் kangakāntāram, ெப.(n.)

   பண்வைக  ( வா.);; a musical mode.

     [கண்டம் + காந்தாரம். கண்டம் =  ண் , ப ,  ைள. காந்தாரப்பண்ணின் ைளப்பண் 
ஆகலாம்.]

கண்டகாரம்

கண்டகாரம் kanda-kāram, ெப.(n.)

   1. கண்டங்கத்தரி; yellow berried night shade.

   2.  ள்ளில ; thorny silk cotton.

   3. ேகாடரி; axe.

     [கண்டம்( ள்); + காரம்.]

கண்டகாரிைக

கண்டகாரிைக Kangakārigai, ெப.(n.)

   1. கண்டங்கத்தரி; yellow berried nightshade.

     [கண்டம் + காரிைக.]

கண்ட

கண்ட 1 Kandagi, ெப.(n.)

    யவள் " கண்ட  வளாமச  (கந்த :அச ப்.14);; cruel, harsh, hard-hearted woman.

     [கள் → கண்  → கண்ட . கள் =  ள். கண்ட  =  டெ்ச ,  டெ்ச  ேபான்  ன்பம் ைளப்பவள்.]

 கண்ட 2 Kandagi, ெப.(n.)

   1.தாைழ; fragrant ScrewPine.

     "ெவம் ன  கண்ட யன்கண்ட  ெயன ம்" (கந்த .ேதவர.் ல:20);.

   2. ஒ வைக ங் ல்; a variety of bamboo.

   3. இலந்ைத (இலக்.அக.);; jujubetree.

   4. க ங்கா ; e

 bony tree.

   5. ச ரக்கள்ளி; red quadrangular spurge.

ம. கண்ட ; வ. கண்ட , கண்ட ன்.

     [கள் → கண்  → கண்ட  (வ.ெமா.வ-105);.]

 கண்ட 3 Kandagi, ெப.(n.)

   1.  ெக ம்

 vertebra.

கண்ட க்கல்

 
 கண்ட க்கல் kangagi-k-kal, ெப.(n.)

   வட ல ஆ களில் ைடக் ம் ஒ வைகக் கல்; a kind of stone found in certain rivers of Nothern India.

     [கண்ட  + கல், கண்ட  = கண்ட  ஆ . கா க்க ள்ள கண்ட  என் ம் ஆற் ல் ைடப்பதால் 
இப் ெபயரெ்பற்ற . மா யர ்(ைவணவர)்; வ பாட் க் த் ேமனி ெசய்ய இக்கல் பயன்பட்டதாகத் 
ெதரி ற .]
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கண்ட சச்ம்

 
 கண்ட சச்ம் kappakuccam, ெப.(n.)

   ெதாண்ைட ல் உண்டா ம் ஒ வைக ேநாய்; a kind of throat disease.

     [கண்டம் +  சச்ம். கண்டம் = ெதாண்ைட.  ற்றம் →   த்தம் →  சச்ம்( ைறபா , ேநாய்);.]

கண்ட ட்

 
 கண்ட ட்  kanda-kutty, ெப.(n.)

   சைதப்பற் ள்ள ஒ வைக ன்; a kind of fleshy fish.

     [கண்டம் +   ட் . கண்டம் =   ரட் ,  ரண்ட தைச.]

கண்ட ரண்டம்

 
 கண்ட ரண்டம் kanda-kurandam, ெப.(n.)

   நீலசெ்சம் ள்ளி; crested purple nail-dye (சா.அக.);.

     [கண்டம் +  ரண்டம். கண்டம் = க த் .    →  ரண்டம் =  வந்த .]

கண்டேகாடரி

 
 கண்டேகாடரி kanda-kodar , ெப.(n.)

   ஒ வைகப் பைடக்கலன் (பர );; a kind of weapon, battle axe.

ம. கண்டேகாடா

     [கண்டம் + ேகாடரி. ேகா  + அரி – ேகாடரி.]

கண்டேகாடா

கண்டேகாடா  kanda-Kopali, ெப.(n.)

   1. கண்ட ேகாடரி பாரக்்க;see kanda-koplari

     "பாவெவங் கானகந் தனக்ேக. கண்ட ேகாடா ேய யா வர"் ( வரக. சாேயாக.8);.

   2.  ற க ள் ஒ சாரார ்ேதாளில் தாங் ச ்ெசல் ம் ைகக்ேகாடரி,

 hatchet carried on the shoulder by a class of ascetics.

ம. கண்டேகாடா ; Skt. khandaka.

     [கண்டம் + ேகாடா . ேகா  + அரி – ேகாடரி → ேகாட  → ேகாடா  கண்டம் = வன்ைம, வ ய .]

கண்டேகாபாலன்
மாைட

 
 கண்டேகாபாலன்மாைட kanda-köbalan-madai, ெப.(n.)

   பைழய நாணயவைக; an ancient coin, issued by the chief, Vijaya-gandagôpala.

     [கண்டம் ேகாபாலன் + மாைட.]

கண்டங்கத்தரி

 
 கண்டங்கத்தரி Kandankattari, ெப.(n.)

   ம த் வ ண ள்ள படர ் டெ்ச ; a highly thorny medicinal plant.

ம வ.  ள்ெகா ச் , ெபான்னிரத் , கண்டங்காரி கண்டங்கா

     [கண்  → கண்டம் + கத்தரி.]

கண்டம் =  ள். இச ்ெச ன் அைனத் ப் ப களி ம் டக்ள் நிைறந் க் ம் ெபான் 
நிற ைடய .
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கண்டங்க வழ
ைல

 
 கண்டங்க வழைல Kangarikaruvalala, ெப.(n.)

ஒ வைகப் பாம் :

 a kind of snake.

ம வ. கண்டங்க ல

     [கண்டம் + க  + வழைல.]

கண்டம் =  ண்டம். உடம் ல் இைட ைடேய ெவண்ணிற வைள கள் அைமந்  கண்டம் கண்டமாகக் 
காட் யளிக் ம் வழைல பாம் .

கண்டங்கா

கண்டங்கா  Kandaikal, ெப.(n.)

கண்டங்கத்தரி பாரக்்க;see kandankattari

     'கண்டங்கா  ட ம் அைம ம் (ஈ ,1.6:1);.

     [கண்டம் + (கத்தரி → கத்த ); கா . கள் =  ள். கள் +   – கத்  → கத்தல் → கத்த  =  ள் ைடய .]

கண்டங்

கண்டங் 1 Kandargi, ெப.(n.)

   உ ற் ெபரிய க ங் ரங் ; a large black monkey, the Madra: langur.

     [கண்டம் (ெபரிய ); → கண்டங் .]

 கண்டங் 2 Kandargi, ெப.(n.)

   உ ப்ெப த்த கடல் ன்; a kind of sea fish.

கண்டங்  ன் ச்  கமகமெவனக் ழம்  ைவத்  (உ.வ.);.

     [கண்டம் =  ரட் , த ப் . கண்டம் → கண்டங் .]

 கண்டங் 3 kandangi, ெப.(n.)

கண்டாங்  பாரக்்க;see kandarg.

     "கண்டங் க்காரி கைடக்கண்" (தனிப்பா.ii,37:88);.

ம. கண்டங் க ப் கள்

     [கண்டாங்  → கண்டங் .]

கண்டங் ப்பாைற

 
 கண்டங் ப்பாைற kandargip-para, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் பாைற ன் (தஞ்ைச னவ.);; a kind of sea fish.

     [கண்டங்  + பாைற.]

கடல ப் பாைற இ க் களில் வாழ்வதால் பாைற என வழங்கப்பட்ட .

கண்டங்ேகால்

 
 கண்டங்ேகால் kandai-gol, ெப.(n.)

   நா ேகால் நீள ள்ள ஒ  ெபரிய அள ேகால்; a linear measure of four köls (ேசரநா.);.

ம. கண்டங்ேகால்

     [கண்டம் + ேகால்.]
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கண்டசச்ங்

 
 கண்டசச்ங்  kanda-c-cargu, ெப.(n.)

    டச்ங் ; a kind of thorned conch.

     [கண்  =  ள். கண்  + சங்  – கண்டசச்ங் .]

கண்டச்

 
 கண்டச்  kanda-c-curuti, ெப.(n.)

    ரல்; musical, vocal sound.

     [கண்டம் +  .]

கண்டசரம்

கண்டசரம் kandasaram, ெப.(n.)

கண்டமாைல பாரக்்க;see kanda-malai.

     " த் ன் சால்  கண்டசரம்"(கந்த . அைவ ,34);.

ம. கண்டஞாண்; ெத. நா (ஒ வைகக் க த்தணி);.

     [கண்டம் + சரம். கண்டம் = க த் . சரம் = சரப்பளி, மாைல.]

கண்டச க்கைர

கண்டச க்கைர kanda-carukkara, ெப.(n.)

   கட் ச ்ச க்கைர; candied sugar.

     "ேசரப்்பா ங் கண்ட சரக்்கைர ம்" (ஈ .9.3:7);.

ம வ. கண்  ச க்கைர

க. கண்ட சக்கெர: ம. கண்டசச்ரக்்கர; Skt. khandksarkara.

     [கண்டம் + ச க்கைர. கண்டம் = கட் .]

கண்டச க்கைரத்
ேத

கண்டச க்கைரத்ேத  kanda-carukkara-t-teru, ெப.(n.)

   கற்கண் க் கட்  ( வக.2703);; lump of sugar-candy.

     [கண்டம் + ச க்கைர + ேத .]

கண்டசா

கண்டசா  kanda-sad, ெப.(n.)

   தாள வைக ையந்த ள் ஒன் . (பாரத.தாள.47,உைர);; a subdivision of time measure, one of five 'šādi' in music.

     [கண்டம் (ஜ  → ச ); + சா .]

கண்டசா கம்

 
 கண்டசா கம் kanda-sagam, ெப.(n.)

   க த் ல் வ ம்ேநாய், க த் க்கழைல; an acute infections disease in throat.

     [கண்டம் + சா கம்.]

கண்ட த்தர்

 
 கண்ட த்தர ்kanda-siddar, ெப.(n.)

    த்தரக் க் ள் நல்ல பட்ட  வாய்த்தவர;் the most cultured in the school of Šiddhars (சா.அக.);.

     [கண்டம் +  த்தர.் கண்டம் = ப ைம, ெப ைம.]

கண்ட த்

கண்ட த்  kanda-sit. ெப.(n.)

   அரசன் உள்ளத் ள்ள ளரச்் க்க க த்ைதப்பற் ப் அரி கண்டம் ண்  பா ம் பாடல் 
(பழ.த .119);; ability to compose verses according to instruction given at the moment.

     [அரிகண்டம் → கண்டம் +  த் .  த்  =  ப் ட்ட வண்ணம்பாடா ட்டால் க த்ைத 
அ த் க்ெகாண்  சாவதாக ஒப் க்ெகாண்  க த் ல் வாள் கட் த் ெதாங்க ட்ட நிைல ல் 
பா ம்பாட் .]
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கண்ட ண்

 
 கண்ட ண்  Kandasundi, ெப.(n.)

   ஒ வைகத ்ெதாண்ைட க்கம்; a swelling of the tonsils (சா.அக.);.

     [கண்டம் + (ெதாண்ைட); + கண்  ( க்கம்);.]

கண்ட ைல

 
 கண்ட ைல kanda-siai, ெப.(n.)

   க த்  ேநாய் வைக; a glandular disease of the neck.

     [கண்டம் +  ைல.]

கண்டைட-தல்

கண்டைட-தல் kaagada,    3 ெச. . .(v.i.)

   ெப தல்; to get find,

     'ேத ங்கள், அப்ெபா  கண்டைட ரக்ள்' என்ப  ஏ நாதரின் ெமா .

     [கண்  + அைட.]

கண்டைன

கண்டைன kaagama, ெப.(n.)

   உடன்ப க்ைகைய நிைறேவற்றல்; execution of an accord, treaty, capitulation (க நா.);.

க. கண்டென

     [ெகாண்  + அைண – ெகாண்டைன → கண்டைண.]

 கண்டைன Kaagapa, ெப.(n.)

   1. கண் த்தல் (இராட.்);; chastening.

   2. ஏற் க்ெகாள்ளாைம; to refrain from acceptance.

   3. தள் தல்; to reject, remove.

     [கண்  → கண்டைன = ெவட் த்தள் தல். ஒ க் தல்.]

கண்டத் ட்

 
 கண்டத் ட்  kanda-t-titlu, ெப.(n.)

   ெப நிலப்ப ; continental shelf.

     [கண்டம் +  ட் .]

கண்டத் ைர

கண்டத் ைர kanda-t-trai, ெப.(n.)

   பல்வண்ணத் ைர; curtain made of multi coloured material.

     "பட் யன்ற கண்டத் ைர வைளத் "( வக.647);.

க. கண்டவட, கண்டபட; ெத. கண்டவட.

 Skt. kandapata

     [கண்டம் +  ைர.]

கண்டத் வார ளி

 
 கண்டத் வார ளி kanda-t-tuvara-vuil, ெப.(n.)

கண்டத் ைள ளி பாரக்்க;see kanda-t-tulai-yuli.
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கண்டத் ைள ளி

 
 கண்டத் ைள ளி kanda-t-tuai-y-u.ili, ெப.(n.)

   பசை்சப்பாம் ன் தைலேபால நீண்ட ைன ள்ள கல் உளி (கம்.வழ.);; a long chisel used to make holes.

     [கண்டம் +  ைள + உளி.]

கண்டத் ாய்ைம

கண்டத் ாய்ைம kanda-t-toyma, ெப.(n.)

   1. ெதாண்ைட ள்ள ேகாைழைய ெவளிப்ப த்த ஓ கள் ன்பற் ம் ைற; a process of cleaning the 
throat adopted by a practising yogi for freeing it from  plematic obstructions.

   2.  கம் க ம் ேபா  ெதாண்ைடையத் ய்ைமயாக்கல்; cleaning the throat, ordinarily when washing the face.

     [கண்டம் +  ய்ைம.]

கண்டதசபந்தம்

 
 கண்டதசபந்தம் kanga-taša-pandam, ெப.(n.)

   ஏரி ளம் த யைவ ெவட் யதற்  ஈடாக ெகா க்கப்ப ம் நிலம் (C.G.);; and given as compensation for 
the construction of a tank, well or channel.

     [கண்டம் + தசம் + பந்தம். ேதாயம் = நிலம். ேதாயம் = நீர.் ேதாயம் → தயம் → தசம். (ெகா.வ.);. பந்தம் = 
கட் தல், தசபந்தம் = நீரக்்கட் , ஏரி, நீரந்ிைல.]

கண்டதலம்

 
 கண்டதலம் kaagadalam, ெப.(n.)

   தாழம்  அல்ல  தாைழ; fragrant screw-pine (சா.அக.);.

     [கண்டல் + தாலம் – கண்டல்தாலம் → கண்டதலம் (ெகா.வ.);. கண்டல் =  ள்தாைழ.]

கண்ட ப்

 
 கண்ட ப்  kanda-tppili, ெப.(n.)

   ெகா வைக (மைல.);; long pepper.

     [கண்  +  ப்  – கண்ட ப் .]

கண்ட

கண்ட  kandadu, ெப.(n.)

   1. காணப்பட்ட ெபா ள்; that which has been seen.

     "கண்டெதல்லாம் பைக" ( வ். இயற்.  த். 35, அ ம்.);.

   2. ெதாடரப்ற்ற ெசய் ; irrelevant matter.

     'கண்டைதக் கற்கப் பண் தனாவான்' (பழ.);.

ம., பட. கண்ட

     [கண்ட + அ  - கண்ட .(அஃ ைணெயா ைம ைனயாலைண ம் ெபயர.்]

கண்ட கைடய

 
 கண்ட கைடய  kangadu- kagayadu, ெப.(n.)

   இ வான பண்டங்கள்; waste and worthless stuff or trash.

     [கண்ட  + கைடய (மர ைணெமா .]
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கண்ட ங்க ய ம்

கண்ட ங்க ய ம் kangaduri-kagiyadum, ெப.(n,)

   நல்ல ம் ெகட்ட ம் ( வ்.இயற். த்,2.அ ம்);; everything, including the good and the bad.

கண்ட ம் க ய ம் உண்ப  உட க்  ஆகா . (உ.வ.);.

ம. கண்டகடசச்ாணி

     [கண்ட ம் + க ய ம்.]

கண்ட ண்டம்

கண்ட ண்டம் kanda-tungam, ெப.(n.)

   பல ப கள்; many pieces.

     " ரிைகயாற் கண்ட ண்டங்க ளாக் ேய" ( ற்றாதல.க ற்சன:49);

ம. கண்டம் ண்டம்

     [கண்டம் +  ண்டம் (மர ைணெமா );.]

கண்ட ண்டமாக்
-தல்

 
 கண்ட ண்டமாக் -தல் kanda-tundam-ākku-, ெச. ன்றா .(v.t.)

    ண் ண்டாக் தல்; to break in to pieces.

ேபாரவ்ாைள எ த் க் கண்ட ண்ட மாக்  (உ.வ.);.

     [கண்டம் +  ண்டம் + ஆக் .]

கண்டந் ற-த்தல்

கண்டந் ற-த்தல் kappan-tra-,    3  ெச. . .(v.i.)

   1.  ரல் நன்றாக ெவளிவ தல்; to become clear or shrill, as the voice.

   2. க் ர தல் ; to make a loud cry.

     [கண்டம் +  ற.]

கண்டந் ண்டமாக

 
 கண்டந் ண்டமாக kandan-tundamaga,  .எ.(adv.)

    ண் ண்டாக; into pieces.

னம்வந்தால் கண்டந் ண்டமாக் ேவன் (உ..வ.);.

     [கண்டம் +  ண்டம் + ஆக.ஆ  + அ( .எ.ஈ ); → ஆக.]

கண்டநாண்

கண்டநாண் kanda-nam, ெப.(n.)

   க த்தணி வைக (S.I.I.Vol.ii,192);; a kind of necklace.

ம. கண்டஞாண் ெத. நா .

     [கண்டம் + நாண். கண்டம் = க த் .]

கண்டநாளம்

கண்டநாளம் kanda-malam, ெப.(n.)

   1. ெதாண்ைடக்  ( ன்.);; gullet, throat.

   2. க த் ப்ப களில் ஓ ம் க் ழாய்கள்; the veins of neck side.

     [கண்டம் + நாளம்.]

கண்டேநரம்

 
 கண்டேநரம் kanda-neram, ெப.(n.)

   ேநரெவா ங்   இல்லாமல் இ ப்ப ; being irregular in keeping time,

கண்ட ேநரத் ல் ங்காேத (உ.வ.);.

     [கண்ட (நிைனத்த); + ேநரம்.]
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கண்டப்பைட

கண்டப்பைட1 kaaga-p-pada, ெப.(n.)

   உத்தரத்ைதத் தாங் ம் படை்டவ வ மரத் ண் ; piece of wood which is placed on a pillar to rest the beam.

ெதன்ச ரத்  உத் ரத் ன் ழ்க் கண்டப் பைட ல்' (S.1.1. Vol.ii.87);.

     [கண்டம் + பைட. கண்டம் = வைரய த்தப்ப .]

 கண்டப்பைட2 kanda-p-padai, ெப.(n.)

   ேகா ற் கட்டட உண்ணா ைக அ ப்பட்டைற ன் க த் ப்ப  (கம்.வ .);; pertuberant linteltopportion 
in sanctum sanctorum of a temple.

     [கண்டம் + பைட.]

கண்டப்பனி

 
 கண்டப்பனி kanda-p-pari, ெப.(n.)

   ெகா ம்பனி; heavy dew.

கண்டப்பணி கால்நைடக க் ெகாவ்வா  (உ.வ.);.

பட. ெகண்ட அணி

     [கண்டம் + பனி. கண்டம் =  .]

கண்டப் ற்

 
 கண்டப் ற்  kanda-p_puru, ெப.(n.)

   ெதாண்ைடப் ண்வைக; a kind of throat cancer.

     [கண்டம் +  ற் .]

கண்டப

கண்டப 1 kanda-pad i,  .எ.(adv.)

   1. ஒ ங் ல்லாமல் ; indiscriminately.

கண்டப  நடப்பவன் த தைலயாவான் (உ.வ.);.

   2. அள ல்லாமல்; beyond the limit.

கண்டப  உண்  வ ற்ைறக் ெக த் க்ெகாண்டான் (உ.வ.);.

   3.  ழப்பமாக,

 confused, out of order.

கண்டப  ேப க் காரியத்ைதக் ெக த் ட்டான் (உ.வ.);.

ம. கண்டமானம்,  . கண்டாபடெ்ட

     [கண்ட + ப .]

 கண்டப 2 kanda-padi,  ,எ.(adv.)

   பாரத்்த ேபால்; as you have seen.

ம த் வக் ப் ல் கண்டப  ம ந்  ெகா த்ேதன் (உ.வ.);.

     [கண்ட + ப .]

 கண்டப 3 kanda-padi,  .எ.(adv.)

   1.சரியற்ற, காரணமற்ற; unreasonable, improper.
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கண்டபதம்

கண்டபதம் kanda-padam, ெப.(n.)

   1. மண் ளிப் பாம்

 earthworm.

     " ண்டபத  ேமாக்காள ைமய ம்ேபாம் கண்டபத ெமன் ங்கால்" (பதாரத்்த.  ண:1231);.

     [கண்டம் + பாதம் – கண்டபாதம் → கண்டபதம். கண்டம் = வைளயம் வைளயமாக.]

கண்டபலம்

 
 கண்டபலம் Kanda-palam, ெப.(n.)

இல ( த்.அக.);:

 silk-cotton tree.

     [கண் ( ள்); → கண்ட + பலம்.]

கண்டப

 
 கண்டப  kanda-pali, ெப.(n.)

மரத் ன் அகக்காழ்,

 the middle hardest portion of a tree.

     [கண்டம் + ப . ெபா  → ப .]

கண்டபாடம்

 
 கண்டபாடம் kanda-padam, ெப.(n.)

   ெநட் ப் பண்ணப்பட்ட ; that which has been learnt by rote.

அவ க் த் ெதால்காப் யம் ம் கண்டபாடம் (உ.வ.);.

     [கண்டம்(ெதாண்ைட); + பாடம்.]

கண்டபாட

 
 கண்டபாட  kanda-pādali, ெப.(n.)

   பா ரி; trumpet flower tree (சா.அக.);.

     [கண்டம் + பாட . கண்டம் =  ள். பா ரி → பாட .]

கண்டபா

 
 கண்டபா  kanda-pādi, ெப.(n.)

   சரிபா ; equal share,

கண்டபா  ேவண் ெமன்  ைகேயந்  நின்றான் (இ.வ.);.

     [கண்ட ல் + பா  – கண்டபா .]

கண்ட த்தம்

 
 கண்ட த்தம் kanda-pittam, ெப.(n.)

    த்தத்தா ெல ந்த ஒ வைகத ்ெதாண்ைட ேநாய்; throat disease due to the deranged condition of bile in the 
system (சா.அக.);.

     [கண்டம் +  த்தம்.]
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கண்ட டம்

 
 கண்ட டம் kappapilam, ெப.(n.)

   ெதாண்ைடக் த்தல்; a sharp or acute pain in the throat. (சா.அக.);

     [கண்டம் + ( ைழ →  ைட →);  டம். கண்டம் = ெதாண்ைட ைழ ேநாய்.]

கண்டேபரண்டம்

கண்டேபரண்டம் kanga-pêrangam, ெப.(n.)

   யாைனைய ம் க் ச ்ெசல்லவல்ல இ தைலப் பறைவ ( காளத். :ெதன்ைக.63);; fabulous two-headed 
mythical bird, which can hold even elephants in its beak and claws.

     [கண்டம் = ெபரிய . கண்டம் + (ெப ); ேபர ்+ அண்டம். அண்டம் =  டை்ட ட ் றந்த பறைவ.]

கண்டம்

கண்டம்1 kaagam, ெப.(n.)

   1. கள்ளி (மைல.);; spurgewort.

   2.  ன் ேவர ்( .அ);; crab's-eye root

   3. சா ங்கம் ( .அ);; vermion.

     [கள் → கண்  → கண்டம் ( ள் ைடய );.]

 கண்டம்2 kandam, ெப.(n.)

   1. ெதாண்ைட; throat.

     'காரா ங் கண்டைன" (ேதவா.10711);.

   2. க த்

 neck.

கண்டக் ளியல் (உ.வ.);.

   3.  ரல்

 voice, vocal sound.

     " ழெலா  கண்டங்ெகாள (மணிேம.19:83);,

   4 யாைனக் க த் க  ( ங்.);

 elephant's neck rope.

கண்டம

கண்டம11 kaagam, ெப.(n.)

   1. ஒக பத்ேதழ  ெளான் ; a division of time, one of 27 yogas.

   2. இட காலம்; critical period.

ெத. கண்ட .க. கண்ட

     [கண் ( ச்  க ைம); → கண்டம்.]

கண்டம்பய

 
 கண்டம்பய  kandam-payaru, ெப.(n.)

   காராமணி (இ.வ.);; cholee-bean.

     [கண்டம்( ைம); + பய .]
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கண்டமட் ம்

 
 கண்டமட் ம் kanda-mattum,  .எ.(adv.)

    யாய்; excessively,

கா ல்லாமல் ைடத்தால் கண்டமட் ம் உண் வதா (உ.வ.);.

க. கண்டாபட்

     [கண்ட + மட் ம்.]

கண்டமண்டலம்

கண்டமண்டலம்1 kanga-mangalam, ெப.(n.)

    ைறவட்டம் (யாழ்.அக.);; segment of a circle.

     [கண்டம்( ண் ); + மண்டலம். மண்டலம் = வட்டம்.]

 கண்டமண்டலம்2 kanda-mangalam, ெப.(n.)

   க த் ப்பாகம்; neck.

     [கண்டம் + மண்டலம்(ப );.]

கண்டமணி

கண்டமணி kanda-map, ெப.(n.)

   1. க த் ள்ள  ண் ; thyroid cartilage (சா.அக.);.

   2. கண்டாமணி பாரக்்க;see kandå-mani

     [கண்டம் + மணி.]

கண்டமரம்

 
 கண்டமரம் kanda-maram, ெப.(n.)

   கடற்கைரப் ப ல் காணப்ப ம் ஒ வைக மரம்; a kind of tree seen on Seashore.

     [கண்  → கண்டல் + மரம். கண்டல் =  ள்தாைழ.]

கண்டமாைல

கண்டமாைல1 kanda-mala, ெப.(n.)

   க த்ைதச ் ற்  உண்டா ம் ண் ( வத . வரக்்க.தரகேச.30);; scrofula, tubercular glands in the neck.

     [கண்டம் + மாைல.]

 கண்டமாைல2 kanda-mala, ெப.(n.)

   க த்தணி வைக; a kind of necklace.

     "கண்டமாைல தன்ைன ெயட் ப் த்த ".( ைள. கல்லாைன.17);.

ம. கண்டமால

     [கண்டம் + மாைல.]

 கண்டமாைல3 kanda-mala, ெப.(n.)

   ேகா ர உச் ப்ப ; a part of the turret of a temple.

     [கண்டம் + மாைல.]

கண்ட ட்

 
 கண்ட ட்  kanda-mutu, ெப.(n.)

கண் ட்  பாரக்்க;see kandu-mսttu.

     [கண்  +  ட் .]
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கண்ட ங் ல்

 
 கண்ட ங் ல் kanda-mungil, ெப.(n.)

    ங் ல் வைகக ெலான் ; a kind of bamboo tree.

     [கண்டம் +  ங் ல்.]

ங் ல் க ைடய . அ க்கக் க ைடய ங் ல் கண்ட ங் ல் எனப்பட்ட .

கண்ட லம்

கண்ட லம் kaaga-mப்iam, ெப.(n.)

   க த் ன் அ ப்பாகம்; deepest part of the throat.

     [கண்டம்1 +  லம் (அ ப்ப );.]

கண்டேமனி

 
 கண்டேமனி kanda-meni; ெப.(n.)

    ன் ன் ஆராயாமல் ெசய் ம் ெசய்ைக; unrestrained act.

ஆத் ரத் ல் கண்டேமனிக் ப் ேப ட்டான் (இ.வ.);

     [காண் → கண் → கண்ட + ேமனி.]

கண்டயம்

கண்டயம் kangayam, ெப.(n.)

கண்ைடயம் பாரக்்க;see kangayam,

     " வா ைக ந் கழ்கண் டய ம்" ( வா .370);,

     [கண்ைட + அம் – கண்ைடயம் → கண்டயம்.]

கண்டர்ேகாடரி

 
 கண்டரே்காடரி kandar-koplar ெப.(n.)

    ைன ெவட் ம் கத் ; a kind of knife to cut the fishes.

     [கண் =  ய . கண்டம் =  ண்டம். கண்டம் → கண்டர ்+ ேகாடரி.]

கண்டரம்ைவ-த்தல்

கண்டரம்ைவ-த்தல் kandaram-wal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   அ க் டத்ைத அரத்ைதக் ெகாண்  அைடயாள தல்; to make mark by file.

     [கண்  + அரம் + ைவ.]

கண்டரா த்தர்

கண்டரா த்தர ்kaagar-adittar, ெப.(n.)

    லைம நிரம் ய ேசாழ மன்னன்; a Chöla king and Tamil poet.

     [கண்டர ்+ ஆ த்தர.் கண்டர ்= ேசாழர ் ப்ெபயர.்]

பன்னி  ைற ள், ஒன்பதாம் ைறயா ய,  ைசப்பாைவ அ ளிய ஒன்ப ன்ம ள் 
ஐந்தாமவர;்  தற்பராந்தக ேசாழனின் இரண்டாவ  மகன். காலம் . .955957. " வஞான 
கண்டரா த்தர"் என் ம் றப் ப் ெபயர ்உைடயவர.்

கண்டரிப் ண்

 
 கண்டரிப் ண் kandar-p-pur, ெப.(n.)

   ெதாண்ைடக் ள் ஏற்ப ம் அரி ண்; phagedemiculcerwith erosions inside the throat.

     [கண்டம்( ய ); + அளி +  ண்.]

கண்ட ளப்பண்
-தல்

கண்ட ளப்பண் -தல் kandarula-p-pammu,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   கட க் ப் பைடத்தல் (மா யம்);; to present offering before the almighty.

     [கண்  + அ ள + பண் .]
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கண்ட -தல்

கண்ட -தல் kaagarulu-,    5 ெச. . .(v.i.)

   உ வாக் தல்; to create.

நாெடங் ஞ் ேசாற்  மைல கண்ட ளி ெதன்னவன் வந்தப  பணிய (S.I.I. Vol.17 Insc.135 S.No.6);.

     [கண்  + அ .]

கண்டைர

 
 கண்டைர kandarai, ெப.(n.)

   இதயத் ன் ேமற் றத் ள்ள இடப்ெப ந் தமனி; aorta, the great artery issuing from the left ventricle of the 
heart.

     [கண்  → கண்டைர.]

கண்டல்

கண்டல்1 Kaaga, ெப.(n.)

   1. ச ப் நிலத் ல் வள ம் மரம் ; mangrove.

   2. ெவண்கண்டல்,

 white mangrove.

   3.  க்கண்டல்; dichotomous mangrove.

   4. தாைழ; fragrant screw-pine.

     "கண்டல் ைர யைலக் ங் கானல்" (நால .194);.

   5.  ள்ளி ( டா);; Indian nightshade.

   6. நீர் ள்ளி  (மைல.);; white long flowered nail dye.

   7.  ள்ளிக் ைர; prickly tree.

   8. ேபய்க்கண்டல்; a small tree, fire fly tree (சா.அக.);.

ம. கண்டல்;  ட. கண்ெட (ஆணிேவர)்;;  . காண்ேட  (உப்  நீ க்  அ ல் வள ம் ஒ வைக மரம்);; 
ெத.கட்ட(ேவர)்;; க. கட்ேட, ெகடெ்ட ெகாலா. கட்ட:  .  ட்ட; sinh Kadol (Mangrove);. -

     [கண்  → கண்டல். (ேவ.க.174.);. கண்  =  ள். கண்டல் = ச ள் ைடய .]

 கண்டல்2 Kanda, ெப.(n.)

   ெசம்ப ப் நிற ைடய ம் 12  ரலம் வளரவ் மான கடல் ன்வைக; a kind of sea fish pale coloured 
attaining 12inch. in length.

கண்டல் கைரசல்

 
 கண்டல் கைரசல் kandal-karaisal, ெப.(n.)

   கட் ம் ழம் ம்; solid and semi-solid.

கண்ட ம் கைரச மாய்க் க சச்ல் ேபா ற  (சா.அக.);.

     [கண்டல்(கட் ); + கைரசல்.]

கண்டலம்

கண்டலம் kandalam, ெப.(n.)

   1.  ள்ளி ( .அ.);; Indian nightshade.

   2. க ேவல்; black babul.

     [கண்டல் → கண்டலம் (ேவ.க.174);.]
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கண்ட

 
 கண்ட  Kandali, ெப.(n.)

   நீர் ள்ளி; water-thorn (சா.அக.);.

     [கண்டல் → கண்ட . கண்டல் =  ள்.]

கண்டவர்

கண்டவர ்Kangavar, ெப.(n.)

   1. கண்ேடார ்பாரக்்க;see kangõr.

     [கண்ட + அவர.்]

கண்டவல்

 
 கண்டவல்  Kangavali, ெப.(n.)

    யற்காய்; soapnut.

     [கண்டல் + வல் . கண்டல் =  ச் .]

கண்டவைல

 
 கண்டவைல kanda-wala, ெப.(n.)

     ண் களால் ேசரத்் ப் ன்னப்பட்ட வைல; a ne composed of different pieces (க நா.);.

ம. கண்டவல; க. கண்டவெல, கண்டபெல.

     [கண்டம் + வைல. கண்டம் =  ண் .]

கண்டவைளயம்

 
 கண்டவைளயம் kanda-Malayam, ெப.(n.)

    ற்ற வாளி ன் க த் ல் மாட் ம் இ ப் வைளயம் (பாண் );; a kind of iron ring put a round the neck of a 
culprit.

     [கண்டம் + வைளயம். கண்டம் = ெதாண்ைட, க த் .]

கண்டவன்

கண்டவன் kandavao, ெப.(n.)

   1. ெவளியார,் பழக்க மற்றவர;் person who has no concern.

கண்டவெனல்லாம் இைதப்பற் ப் ேபசலாமா?(உ.வ);.

   2. ஒ  ெபா ைளேயா நிகழ்ச் ையேயா கண்டவன்; one who has seen, an eye-witness.

   3. ெதாடர ் ல்லாதவன்; a mannotinvited;

க யாணத் ற் க் கண்டவன் எல்லாம் வரமாட்டான் (உ.வ.);.

ம. கண்டவன்; க. கண்டவ : ேகாத கண்ேடான்;  ட.

கண்டெவன்; பட கண்டம.

     [கண்ட + அவன் - கண்டவன்.]

கண்ட டம்

கண்ட டம் kanda-w-idam, ெப.(n.)

   1.பாரத்்த இடம்; a place which is seen.

   2. இடம்; any place.

ம. கண்டடம்

     [கண்ட + இடம்.]

கண்ட

கண்ட  kandalivu, ெப.(n.)

   எ ரப்ாராத ெசல . (S.I.I.Vol.iii.271);; unforeseen expenses.

     [கண்ட + அ . அ  = ெசல ,  ண ப் .]
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கண்டற் யம்

 
 கண்டற் யம் kandar-kuyam, ெப.(n.)

   த தாைழ  (ைதலவ.);; aerial roots of the screw-pine.

     [கண்டல் +  யம்.  யம் = அரிவாள், அரிவாள் ேபான்ற .]

கண்ட -தல்

கண்ட -தல் Kandari,    2 ெச. . . (v.i.)

   பட்ட தல்; to learn by experience.

கண்ட ந்த நா மல்ல களம ந்த ெகாப்பைற மல்ல'(பழ.);

     [கண்  + அ .]

கண்டைற

கண்டைற Kaagara, ெப.(n.)

   1. கற் ைழ ( வா.); :

 cavern in a rock.

   2.  பாலம்; a culvert. (ேசரநா.);

   3. மைலக் ைக,

 cave.

ம. கண்டற

     [கண் (கல்); + அைற.]

கண்டைறைவ-
த்தல்

கண்டைறைவ-த்தல் kandara-Wa,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   மரத் ல் ெவட் டத்ைத வைரயைற ெசய்தல் (இ.வ.);; to mark the portion to be cut in timber.

     [கண்  + அைற + ைவத்தல். அ  → அைற = அ ப் க் ரிய இடம்.]

கண்டன் 
வாளராயன்

கண்டன் வாளராயன் kandao-vaarayan, ெப.(n.)

    க்ேகாவ ர ்வட்டம் ஆ ர ்ஏரி ல் ம்  ைவத் க் ெகா த்த வள்ளல்; a donor, who constructed a 
sluice in tne tank at Alur in Thiruk kovalur taluk.

     "பாவடங் ைடயார ்மகந் கண்டந் வாளறாயந் ெசய் சச் ம்  (த ல் ஆவணம். ப.156);.

     [கண்டன் + வாள்  + அைரயன் – கண்டன் வாளைரயன்.  வாளறாயன் என் ப்ப  எ த் ப் ைழ.]

கண்டனம்

கண்டனம் Kandapam, ெப.(n.)

    றர ்ெகாள்ைகையேயா ற்ைறேயா கண் த்தல்; censure, confutation, refutation.

 H. kandan

     [கண்  + அனம் - கண்டனம்( .தா.101);.]

த. கண்டனம் → Skt. khandana. 'அனம்'  ெசால்லாக்  ஈ  கண்  =  ண்  ஒ.ேநா. ண்  →  ண்டனம்.

கண்டைனக்காரன்

 
 கண்டைனக்காரன் kandanai-k-káran, ெப.(n.)

    ல் த யவற் ற் ற்றங்காண்பவன்(பாண் );; Cansor, adverse Critic.

     [கண்டைன + காரன்.]

கண்டா

 
 கண்டா kanda, ெப.(n.)

   வாரி ன் வைளயப்ப ; water surging area. (ெநல்ைல. னவ.);.

     [ ண்டா → கண்டா.]
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கண்டாஏனம்

 
 கண்டாஏனம் Kanda-anam , ெப.(n.)

   ேகா ல் மணிையப்ேபால் க ழ்ந் ள்ள ம் ஏனம்; the vessel resemblinga temple-bell. ெத. கண்டா 
( ைசமணி.);

     [கண்டா + ஏனம் – கண்டாரனம் =  ைச மணி ேபான்ற ஏனம்.]

கண்டாகண்டன்

 
 கண்டாகண்டன் kanda-kandao, ெப.(n.)

    வன  யார;் da Šivă devotee.

கண்டன் + கண்டன். நீலமணி டற் க் கண்டத்ைத ைடய வைனக் கண்டவராகக் க தப்ப ம் 
வன யார.்]

கண்டாங்

கண்டாங்  Kandargi, ெப.(n.)

   கட்டம் ேபாட்ட ற்ேசைல; a kind of chequered cotton saree.

     'கண்டாங் க் காரி கைடக்கண்' (தனிப்பா,i i 37.38);.

ம வ. கண்டாங்

     [கண் + தாங் . கண்டம் =  ண் , கட்டம்,   கட்டங்கள் நிைறந்த ைடைவ.]

 கண்டாங்  kaṇṭāṅgi, ெப.(n.)

   ெநச ல் பயன்ப ம் ெபரிய தாரக்் ச் ; a tool in loom.

     [கண் -கண்டாங் ]

கண்டாஞ்

கண்டாஞ்  Kandaic, ெப.(n.)

   1. மரவைக; entireleaved staff-tree.

   2.  ைடேவல்; buffalothorn cutch.

     [கண்டாங்  → கண்டாஞ் .]

கண்டாஞ்

 
 கண்டாஞ்  kandaர-்culi, ெப.(n.)

   ஒ வைக ள்ளி; prickly nail dye (சா.அக.);.

     [கண்டம் +   – கண்டாஞ் .]

கண்டா

 
 கண்டா  Kandad, ெப.(n.)

   ஒ வைக வைல; a kind of net (ேசரநா.);

ம. கண்டா

     [கண்  + ஆ .]

கண்டாணி

 
 கண்டாணி Kandar, ெப.(n.)

   ெச மானின் ஊ  (இ.வ.);; awl.

     [கண்டம் ( ள் ைன); + ஆணி.]
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கண்டாந்த 
நா ைக

கண்டாந்த நா ைக kanganda-naligai, ெப.(n.)

   இரைல (அ னி);, ெகா கம் (மகம்);,  ( லம்);  தலான ண் ன்களின் தற் பாதத் 
னின்  ைறேய கவ்ைவ (ஆ ல்யம்);, தழல் (ேகடை்ட);, ெதா பஃ  (இேரவ );  த ய 
ண் ன்களின் நான்காம் பாத ய றப்  ஒைர (இலக் னம்); ெசல்வதற்கான நா ைக (ேசா ட. 
ந்.56);; time taken by the lakknam to pass from the first quarter of asuvini magam or mūam to the end of the fourth quarter 

of ayilyam, kêttaior révadirespectively.

     [கண்டம் + அந்தம் + நா ைக.]

கண்டாமணி

கண்டாமணி kanda-mani, ெப.(n.)

   1. ெபரிய மணி,

 large bell,

     "ேசமக்கலம்.கண்டாமணி யதெனா  ம ப்ப" ( ரேபாத.11:41);

   2. யாைனக் க த் ற் கட் ம் மணி ( ன்.);; bell tied to the neck of an elephant.

   3.  ரக்கழல்; tinkling ankle rings worn by distin. guished warriors.

ம வ காண்டாமணி

     [ ண்  + மணி -  ண் மணி →  ண்டாமணி → கண்டாமணி.]

கண்டாய்

கண்டாய் kanday, இைட.(part.)

   ஒ  ன்னிைல அைசசெ்சால் ( க்ேகா.114,உைர);; expletiveofthe 2nd pers...something like 'you see'.

     "ஆரியன் கண்டாய் த ழன் கண்டாய்" (ேதவா.);.

ம. கண்டாேயா(பாரத்்தாேயா);

     [காண் → கண்  (இ. .எ); + ஆய் - கண்டாய். உைரயா ங்கால் "நீ இதைனக்கண்டாயா" என் ம் 
ெபா ளில் உைரயைசயாகப் ணரக்்கப்ப ம் ன்னிைல அைசசெ்சால்.]

கண்டாயம்

 
 கண்டாயம் kangayam, ெப.(n.)

வ  (யாழ்ப்.);,

 opening, outlet, avenue, passage.

     [கண் → கண்ைட. கண் =  ைம,  ய . கண்ைட → கண்ைடயம் → கண்டயம் → கண்டாயம். 
கண்ைட =  வ ,  ைள,  இைடெவளி.]

கண்டார்

கண்டார ்Kandar, ெப.(n.)

   1. பாரத்்தவர;் personwho sees.

   2. ெதாடர் ல்லாதவர;் person not concerned stranger.

     "கண்டாரக்ள் ைகேயற்  மாேற" ( ரேபாத.27:44);.

     [கண்டவர ்→ கண்டார.்]

கண்டாரம்

 
 கண்டாரம் kandaram, ெப.(n.)

   ஒ வர ்ஒ வேரா  ேமா ம் ேநர ப் ேபார;் a quarrel among two he-rose.

     [கண்டர ்→  கண்டாரம். கண்டர ் =  ரர.் 'ஆரம்'  ெசா.ஆ. ஈ .  தனிைலசெ்சால் ன் தன்ைம 
ணரத்்  நின்ற .]
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கண்டாரவம்

கண்டாரவம் kanda-rayam, ெப.(n.)

   1.மணிேயாைச

 sound of a bell.

   2. ஓர ்இைச( ன்.); ; a musical mode.

   3.  ப்ைப; large rattle (சா.அக.);.

ெத. கண்டா + அரவம். அரவம் = ஓைச.]

கண்டால்

 
 கண்டால் Kandal, இைட (part.)

   ஓர ்அைசசெ்சால்; an expletive.

உன்ைனக் கண்டால் ேகட்ேடனா?

     [காண் → காண்  → காண்டால் → கண்டால்

கண்டா

கண்டா 1 Kandal, ெப.(n.)

   ெவள்ெள க் ; white madar plant (சாஅக.);.

     [கண்  + ஆ . ஆ  = ெவண்ைம.]

 கண்டா  Kandal, ெப.(n.)

   ெவள்ள  (சங்.அக.);; white species of harialli grass.

     [கண்டல் → கண்டா . கண்டல் =  ரட் ,  ரண்ட ைடய .]

கண்டாவளி

கண்டாவளி2 Kandaval, ெப.(n.)

கண்டமாைல பாரக்்க; see kanda-malai

     "கண்டாவளிையக் களி ண்ட " ( ைள. கல்லாைன.18);.

     [கண்டம் + ஆவளி – கண்டாவளி. கண்டம் = க த் . ஆவளி = மாைல.]

கண்டா தம்

 
 கண்டா தம் kandavidam, ெப.(n.)

   ெதாண்ைட உ த்தைலப் ேபாக் ம் ம ந் ; medicine that relieves the trouble of the throat (சா.அக.);.

     [கண்டம் + அ ழ்தம். கண்டம் = ெதாண்ைட, அ ழ்தம் = ேநாய்தணிப்ப , நீக் வ .]
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கண்டாளம்

கண்டாளம்1 kandālam, ெப.(n.)

   1. ெபா ; packsaddle,

   2. எ த் ன் ேம ம் ெபா  ( ன்.);; wallet placed on a bullock.

க. கண்டெல; ெத. கண்டெல ; Mar.kantali.

     [கண்டம் ( ரட்  ெபா ); → கண்டாளம். ஆளம். ெதா.ெபா .]

 கண்டாளம்2 kandālam, ெப.(n.)

   ஒட்டகம்; Camel.

     [கண்டம் + ஆளம். கண்டம் = ெபா . கண்டம் மப்பதால் கண்டாளம்.]

 கண்டாளம்3 kandālam, ெப.(n.)

   ேபார;் battle, war.

ம வ. கண்டாலம்

     [கண்டர ்→ கண்டாரம் → கண்டாலம்  → கண்டாளம் (ெகாவ);.]

கண்டாளெவ

 
 கண்டாளெவ  kangāla-v-erudu, ெப.(n.)

   ெபா மா ; pack-bullock.

க. கண்டாளெவ

     [கண்டாளம்(ெபா ); + எ .]

கண்டா ண்டா
ம்

 
 கண்டா ண்டா ம் kaadaaumundarum, ெப. (n.)

    ட் த் தட் ட் கள்; household utensils.

கண்டா  ண்டா ம் இத்தைன எதற் ? (இ.வ.);

ெத. கண்ேட (கரண் );

     [கரண்  → கராண்டான் → கண்டான். (ெகா.வ);. ெமாள்  → ெமாண்டல் → ெமாண்டான் 
ண்டான்(அகப்ைப);. கண்டான் ண்டான் = கரண் ம் அகப்ைப ம்.]

கண் க்கல்

கண் க்கல் kand-k-kal, ெப.(n.)

   1. கல் கட் மானத் ல் இைசமாற் வதற்காக (இைடெவளி நிரப்  வதற்காக);  தற்கல்ைல அ த்  
இடப்ப ம் உைடத்த கல்; broken stones used as spacer stones to break joints.

   2. உைடத்த ெசங்கற்கள்; small siged links used for buildings this walle.

     [கண்  → கண்  + கல்.]

கண் கம்

 
 கண் கம் kanagam, ெப.(n).

   கடைல (நாம ப.);; bengal gram.

     [கண்  → கண் கம்.]
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கண் டங்கடத்

 
 கண் டங்கடத்  kangigan-kagatti, ெப.(n.)

சமயத் க் த் த ந்தப  ேப றவன் (நாஞ்.);,

 one who is shifty in speech.

     [கண்  + இடம் + கடத் .]

கண் -தல்

கண் -தல் kaadidu-,    20 ெச. . .(v.i.)

    ைலக் க ரிற் ற் தல் ( ன்.);; to wind thread on a spindle.

     [கண்  + இ .] 'இ '( . .);.]

கண் ைடத் 
க்கல்

 
 கண் ைடத ் க்கல் kandida-t-tkkal, ெப.(n.)

கண்  பாரக்்க; see kand.

     [கண்  + எைட +  க்கல் –கண்ெடைடத ் க்கல் – கண் ைடத ் க்கல்(ெகா.வ.);.]

கண் தக்காரன்

 
 கண் தக்காரன் kangida-k-kāran, ெப.(n.)

   க ஞ் னத்தன் (பாண் );; irascible person.

க. கண் தம்

த. கண் தம் → Skt. khandita.

     [கண்  → கண் தம் = கண் ப் .]

கண் ப்பானவன்

 
 கண் ப்பானவன் kangippādavan, ெப.(n.)

   ெசால் ள்ளவன்; a man of his word.

ெகாள்ைக ல் கண் ப்பானவைனக் காண்பதரி  (உ.வ.);.

க. கண் தவா

     [கண் ப்  + ஆனவன்.]
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கண் ப்

கண் ப் 1 kandppu, ெப.(n.)

   1. க ந் ெகாள்ைக; reproof rebuke,

தவற்ைறக் கண் ப்பவேர ஆ ரியர ்(உ.வ.);.

   2. வைரயைற; strictness, exactness, precision.

உடன்ப க்ைக ல் கண் ப்பான வ ைற கைளக் ப் ட ேவண் ம் (உ.வ.);

   3. உ  ( ன்.);; certainly, assurance.

   4.  ண் ப் . ( ன்.);; c

 utting, sundering.

பழ ேயாரிடம் க் ணங்கைளக் கா ங்கால் அவர ்ெதாடரை்பக் கண் ப்பேத சாலச் றந்த  (உ.வ.);.

   5. அ ; damage,

 as done by a falling tree.

   6. க ைமயான அ காரம்; firm control.

அவள் அம்மா ன் கண் ப் ல் வளரந்்தவள்(உ.வ.);.

ம. கண் ப் ; க. கண் த; உரா. கண் ச.

     [கண் த்தல் =  ெவட் தல், வைரய த்தல். கண்  → கண் ப்  = ெவட்  ஒன்  ண்  இரண்  
என்றாற் ேபால் ெதளிவாக வைரய த் த் ணிந்  ம் ற் .]

 கண் ப் 2 kangippu, ெப. (n.)

கண் ப் ப்பண்
-தல்

கண் ப் ப்பண் -தல் karappuppammu,    12 ெச. ன்றா .(v.t.)

    ட்டம் ெசய்தல்; to imposestrict discipline.

கண் ப் ப்பண்ணினால் கைர ேச வான் (உ.வ.);.

     [கண் ப்  + பண் .]

கண் -த்தல்

கண் -த்தல் kanipid,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ேமற்றளத்ைதக் கண் க் கல்லாற் த்  தல்; to cover the upper floor of a house with terrace bricks.

     [கண்  +  .]

கண் த் ைர

கண் த் ைர kandi-multiai, ெப.(n.)

    த் ைர வைக (ைசவா. l.19.);; a kind of seal.

     [கண்  +  த் ைர.]

கண் ய -த்தல்

கண் ய -த்தல் kary-ad,    4.ெச. ன்றா .(v.t)

   கட் த்தல் (நாஞ்);; to drink spiritous liquour.

     [கள் → கண்  + அ .]

கண் யத்ேதவர்

கண் யத்ேதவர ்kanaya-t-tevar. ெப.(n.)

   ஓம ர ்வட்டம் வட் ப்பட்  அ ள்ள ைகலாய ைடயார ் க்ேகா க் ச ்ச ரெ்நல்  
என் ம் ஊைர இைற  நிலமாக வழங் ேயா ள் ஒ வர;் one of the chief men who donated the village 
Cadirnelli as tax free gift to Kailayamudayar temple at Thivatti Patti in Omalur taluk.

     " ைகநாட் ப் ெபான்னார ் ட ல் ைகலாய ைடயனாயற்  கண் யத் ேதவ ம் 
வண்ணா ைடயா ம்" (ஆவணம், 1991:5);.

     [கண் யன் + ேதவர.்]
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கண் யர்

 
 கண் யர ்kandyar, ெப.(n.)

பாணர,்

 bards, lyrist (அக.நி.);.

     [கண்  → கண் யர.். கண்  =  ட்டம்,  , கண்  → கண் யர ்=  வாகப் பா ச ்ெசல் ம் 
பாணர)்.]

கண் ர்

கண் ர ்1 Kandy-or, ெப.(n.)

   1.தஞ்ைச மாவட்டத் லைமந்த வெப மானின் எட் த் க் ேகா ல்க ள் ஒன் ள்ள ஊர.் 
(ேதவா.);; name of a town with a Siva shrine, in the Tanjavur district.

   2. மா யக்(ைவணவ);ேகா ல் அைமந்த அவ் ரின் ஒ  ப . ( வ்.  க் ந்.19);; another part of the 
above town noted for its Visnu shrine.

     [கண்  =  ரன், மறவன். கண்  + ஊர)்.]

 கண் ர ்2 Kandy-or, ெப.(n.)

   ேசரந்ாட்  ஊரப்்ெபயர;் a place name in Kerala.

     [கண்  = ஒ க்கப்பட்ட நிலப்ப . அவ் டத்  ப் கள் அைமந்தைமயால் 
இப்ெபயரெ்பற்ற .]

ம.கண் ர.். ந த் வாங் ரப்்ப ல் மாேவ க் கைரக்  அ ள்ள ஓரிடத் ன் ெபயர.் இஃ  
ஒடநா  (காயம் ளம்); அர ன் தைலநகரமாக ம் ளங் ள்ள .

 கண் ர ்kaṇṭiyūr, ெப.(n.)

   தஞ்ைச ந்  ைவயா ெசல் ம் வ ல்10 கல்ெதாைல ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் name of the village 
10k.m. from Thanjavur to Thiruvaiyaru road.

     [கண்  ( ளம்-கண் ர]்

கண் ராயபணம்

கண் ராயபணம் kangir-āya-panam, ெப.(n.)

   ைம ர ் அர ல் கண் ரவ நரச அரசன் ெவளி ட்ட ஒ வைக  நாணயம் (G.Sm. D.1.i.290);; a coin issued by 
Kantirava Narassa Raja of Mysore, 17th C.

     [கண் ரன் + அைரயன் + பணம் - கண் ர அைரயன்

பணம் → கண் ராயணம் (ம உ.);.]

கண் -த்தல்

கண் -த்தல் kappiru-,    2 ெச. . .(v.i.)

   1.ேதான் த்தல்; to setin, being;

அவ க் க் காய்சச்ல் கண் க் ற  (உ.வ.);.

   2.  க்கப்ப தல்; to be noted down,

த்தகத் ல் அந்தக்கணக் க் கண் க் றதா?(உ.வ.);.

     [காண் → கண்  + இ .]

கண் ல்

கண் ல் kandi l, ெப.(n.)

   1. இ பத்ெதட் த் லாங் ெகாண்ட ஒ  எைட ள ; a unit of measure of weight equal to 28 tulam.

   2.  ரட் ; round.

   3.  ச் ; round in shape resdue nodule.

   க. கண் ; ெத. கண் ;     [கண்  – கண் ல்.]
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கண் ல்ெவண்
ெணய்

கண் ல்ெவண்ெணய் kandi-venney, ெப.(n.)

   1. ெப ஞ் ரகம் (கம்பரா.ஆற் ப்.13:2);; Chinese anise.

   2.  ஞ்  நிலத் ள்ள ஒ  மரம்

 a tree in the mountain tract.

   3.  ங் ய ெவண்ெணய்; ointment prepared from bdellium.

   4. யாைனக் கன் ன் மலம்; the faces of an elephant cub (சா.அக.);.

     [கண்  → கண் ல் + ெவண்ெணய்.]

கண் ைலப்பாைல

 
 கண் ைலப்பாைல kapalappalai, ெப.(n.)

   ஒ  காட்டலரி; wax flower, dog-bane (சா.அக.);.

     [கண்  + இைல + பாைல.]

கண் னி

 
 கண் னி kandini, ெப.(n.)

    ண் னி மரம்; a tree which has more thorns.

     [கள் → கண்  → கண்  → கண் னி.]

கண் ர்

 
 கண் ர ்kandir, இைட. (part.)

   ஒ  ன்னிைலயைச; expletive which expresses the mea.

     [காண் → காண் ர ்→ கண் ர.்]

கண் ரம்

கண் ரம் kandiam, ெப.(n.)

   1.ச ரக்கள்ளி; square. spurge.

   2. ெசவ் யம்; the root of black pepper plant.

   3. ஒ வைக அவைர; a kind of kidney bean (சா.அக.);

ம வ. கண் ரவம், கண் ரவன்.

     [கண்  + ஈரம்.]

 கண் ரம் kaṇṭiram, ெப.(n.)

   ேகாைவ மாவட்டத் ல் உள் ஓர ்ஊர;் name of a village from Coimbatore.

     [கண்  (நீரந்ிைல);-கண் ரம்]

     'கண் ரக்ேகா இவ் ரினர ்எனக் க தப் ப ற .

கண் ரவம்

கண் ரவம் kandiayam, ெப.(n.)

   1. அரிமா ( ங்கம்);; lion.

   2.  ; tiger.

     [கண்  → கண் ரம் → கண் ரவம்.]
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கண் ரன்

 
 கண் ரன் kandia.n, ெப.(n.)

   ஆண்பால் இயற்ெபயர;் propername of male.

     [கண்டன் → கண் ரன் → கண் ரன். கண்டன் → உடல் வ ைம சான்ற ஆண்மகன். ஒ.ேநா. அண்டன் 
→ அண் ரன். மாந்தன் → மாந்தரன்.]

கண் ேர

கண் ேர kandie, இைட. (part.)

   கண் ர ்பாரக்்க; see kandi:

     "கண்  ெரன்றா ேகட்  ெரன்றா" (ெதால், ெசால்.425);.

     [கண் ர ்→ கண் ேர; அைசநிைலயாய் வந்த ன்னிைல ைன ற் .]

கண் ைர

கண் ைர Kandia, ெப.(n.)

   ெசவ் யம் (ைதலவ.ைதல.82);; the root of black pepper plant(சா.அக.);.

     [கண் ரம் → கண் ைர.]

கண் க்

 
 கண் க்  kanpukki, ெப.(n.)

   க ப் வாைக; fragran acacia (சா.அக.);.

     [கண்  + உக் .]

கண் கட்டல்

 
 கண் கட்டல் kaadu-kala. ெப.(n.)

    சச் சச்ாக எ ம் ம் கட் ; a nodular swelling (சா.அக.);.

     [கண்  + கட் -தல். கண்  =  ச் .]

கண் கட் ைக

 
 கண் கட் ைக kangu-kattugai, ெப.(n.)

   ெசாத் கைளப் ப தல் ெசய்தல் (நாஞ்.);;ம. கண் ெகட் க

     [கண்  + கட் ைக. கண்  = ெதா ,  ைம.]

கண் கத்தரி

 
 கண் கத்தரி Kaadukatari, ெப.(n.)

   காய்க் ம் தன்ைமயற்ற கத்தரி; brinijal plant which yieldsnothing (சா.அக.);.

ம வ,  ட் க்கத்தரி ஈனாக்கத்தரி

     [கண்  + கத்தரி.]

கண் கம்

கண் கம்1 kaadugam, ெப.(n.)

   மஞ் ட்  ( மரவைக);; arnotto

     [கண்  → கண் கம்.]

 கண் கம்2 kaadugam, ெப.(n.)

   இ ப  ளகம் ெகாண்ட அள ; a measure of capacity, twenty kūļagas (க நா.);.

க., பட. கண் க.

     [கள் → கண்  → கண்டகம் → கண் கம் 120 பட்டணம்ப  அல்ல  40 வள்ளம் ெகாண்ட கத்தல் 
அள .]
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கண் கரி

 
 கண் கரி kangu-kar ெப.(n.)

    ைனக்கா ; cow. age plant (சா.அக.);.

ம வ. கண் ரா, கண் ைர, கண் .

     [கண்  + காரி.]

கண் க

கண் க 1 kaadu-kali ெச. ன்றா .(v.t.)

   ச ப் ண்டா மள ம் கரந்்  க த்தல்; to enjoy to satiety.

     [கண்  + க -.]

 கண் க 2 kaadukal,    4 ெச. . .(v.i.)

   சைமயற்காரரக் க்  உண ப்பண்டங்கேளா  ழங் க்ெகாண் ந்தைமயால் ஏற்ப ம் 
ப மந்தம்; to lose one's appetite from  having too much to do with food, as cooks.

     [கண்  + க -.]

 கண் க 3 kaadukal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   கட் ைய அ தெ்த த்தல்; remove a tumour.

     [கண்  + க  - தல். கண்  = கட் .]

கண் களி-த்தல்

 
 கண் களி-த்தல் kaadukali, ெச. . .(v.i.)

   ஒன்ைறக்கண்  மனநிைறவைடதல், ம ழ்தல்; to enjoy to one's satisfaction.

அ ங்காட் யகப் ெபா ள்கைள மாணவரக்ள் கண் களித்தனர.் (உ.வ.);.

     [கண்  + களி-.]

கண் காண்( )-
தல்

கண் காண்( )-தல் kandu-kān-,    16 ெச. ன்றா .(v.t.)

   கவனமாய்ப் பாரத்்தல்; to look at a thing attentively.

     " வைள ….. நின்கண்  ெனாக் ேமற் கண் காண்." ( க்ேகா.162);

     [கண்  + காண்.]

கண் கா -தல்

கண் கா -தல் kaadu-kanu-,    16 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கழைலக் கட்  ேதான் தல்; the formation of a tumour (சா.அக.);.

     [கண்  + கா தல். கண்  = கட் .]

கண் ணம்பா

 
 கண் ணம்பா  kandukunam-pād, ெப.(n.)

    கமன் ேப ேவான்; fatterer

இவன் கண் ணம் பா  என்ப  ெதரியாததா? (உ.வ.);.

     [கண்  –  ணம் + பா .]

கண் ெகாள்ளாம
-த்தல்

கண் ெகாள்ளாம -த்தல் kaadu-kolama-liru,    12 ெச. . .(v.i.)

   ெதரிந் ம் ெதரியாத ேபால் இ த்தல்; to take no notice of.

ெசய் ம் தவ கைளக் கண் ெகாள்ளாம க்க மா? (உ.வ.);.

     [கண் ெகாள் + ஆ + மல் + இ .]
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கண் ங்காணா
ைம

கண் ங்காணாைம kanguri-kānāma, ெப.(n.)

   1. பாரத்் ம் பாராத ேபா க்ைக; pretending not to have seen whil actually having seen.

அவர ்என்ைனக் கண் ெகாள்ளாமல் ேபாய் ட்டார ்(உ.வ.);.

   2. கண்ணாற் கண் ம் க த் ணர இயலாைம ( .மாரக்்.,4, 12);; seeing with one's eyes and yet failing to 
observe.

அவ க்  இந்த மாப் ள்ைள க்க ல்ைல என்ப  கண் ங்காணாைமயால் இப்ப  ேநரந்் ட்ட  
(உ.வ.);.

   3. கவனிப் ன்ைம; overlooking, as if not seeing.

அண்ணனின் கண் ங் காணாைம காரணமாகத் தம் ன் ன்ேனற்றம் தைடப்பட்ட (உ.வ.);.

   4. ேபா ய ம் ேபாதா  மா தல்; state of being at once sufficient and insufficient; apparent insufficiency.

     [கண் ம் + காணாைம. இலக் ய வழக் ல் இதைன ேநாக்கல் ேநாக்கம் என்பர.்]

கண் ேசாளம்

 
 கண் ேசாளம் kanducolam, ெப.(n.)

   ெவள்ைளச ்ேசாளம்; Indian millet or great  millet (சா.அக.);.

     [கண்  + ேசாளம். கண்  =  ரட் . கண் சே்சாளம் =  டை்டசே்சாளம், உ ண்ைடசே்சாளம்.]

கண் ச க்கைர

கண் ச க்கைர1 kangu-sarukkara, ெப.(n.)

    கரத்ற் ரிய ஒ வைக மணப்ெபா ள் ( லப்.4:35,உைர.);; an imported white fragrant substance used as 
incense.

     [கண்  + ச க்கைர.]

கண் சாைட

 
 கண் சாைட kaadu-saga. ெப.(n.)

கண்சாைட பாரக்்க; see kanšāgai

     [கண்  + சாைட.]

கண் சாய்ப்

 
 கண் சாய்ப்  kaadu-sayppu, ெப.(n.)

கண்சாைட பாரக்்க; see kanšāgai

     [கண்  + சாய்ப் .]

கண் ெசய்-தல்

கண் ெசய்-தல் kaadu-sey,    1 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ேபா த்தல்,  ன்பற் தல், ேபாலசெ்சய்தல்( ன்.);; to imitate an action.

     [கண்  + ெசய்-.]

கண் த் த்

 
 கண் த் த்  kaadu-t-tutti, ெப.(n.)

   ஒரிைலத் த்  ( ன்.);; a species of mallow, side acuminate.

     [கண்  +  த் .]
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கண் பாரங்

கண் பாரங்  kandu-parargi, ெப.(n.)

   1.   ேதக்

 beetle killer (பதாரத்்த.980);.

   2.  மரம், (ட.);

 Indian lotus croton.

ம. கண் பரங் ; க., ெத. கண் பாரங் .

     [கண்  + பாரங் . ப  → பரங்  → பாரங் . பாரங்  = வ ல் ப த்த .]

கண் பா -த்தல்

கண் பா -த்தல் kaadu-pavi,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒன்ைறப் ன்பற் ச ்ெசய்தல்; to imitate an action.

     "பலாயனற் கண்  பா த்தாங் " (பாரத. நிைர ட ்21);.

 Skt. bhavi → 5. uns"l.

     [கண்  + பா .]

கண் -த்தல்

கண் -த்தல் kandupidi,    4 ெச. ன்றா. .(v.t.)

   1. ஆய்ந்  கண்ட தல்; to find out.

   2:  தாகக் கண் த்தல்; to discover.

எ சன் ன் ளக்ைகக் கண் த்தார(்உ.வ);.

   3. ேத க் கண்  த்தல்; to search and find.

காவலர ் டைனக் கண் த்தனர(்உ.வ.);.

   4. உண்டாக் தல்; to invert.

மாரக்்ேகானி வாெனா ையக் கண் த்தார ்(உ.வ.);.

ம. கண்  க் க; க., பட. கண்

     [கண்  +  . கண்  = ப ப்ெபா ைளக் கண் த்தல். கண்ட தல் =  ண்ெபா ள் 
ெசய் கைளக் கண்ட தல்.]

இரண்  ெசாற்கள் ேசரந்்  ஒ ெசால் நீரை்மத்தா  ேவெறா  ெசால் தம் ைடேய வர இடந்தராததாய் 
நிற் ம் ைனய கள் ட்  ைனய களா ம்.

ெபயர,்ெசய்ெதன் எசச்ம்,ெசயெவன் எசச்ம்,  ப்  ைன, இைடசெ்சால் ேபான்றவற் டன் ைண 
ைனகள் ேசரந்்  ட்  ைனய கள் உ வா ன்றன. இங் ச ்ெசய்ெதன் எசச்ம் ைண ைன 

ய டன் இைணந்  ட்  ைனய  உ வாக் ள்ள .

கண் ப்

கண் ப்  kanaupiappu, ெப.(n.)

   1.  ய உ வாக்கம்; invention.

ேர யம் ேமடம் ரி ன் கண் ப்  (உ.வ.);.

   2.  ட்பம் காணல்; discovery.

அவர  கண் ப்  அரிய யற்  (உவ.);.

     [கண்  +  ப் .]

கண் ேப -தல்

கண் ேப -தல் karidu-pesu-,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ேநரிற்ெசன்  உைரயா தல்; to talk in person.

     "கண் ேபசக் கைவ க் ற  கத் ல் க்க ெவடக் ம் இ க் ற ".(பழ.);

     [கண்  + ேப தல்.]

807

www.valluvarvallalarvattam.com 7182 of 19068.



கண் ட்

கண் ட்  karidu-mutu, ெப.(n)

   1. ேவ யைரக் கண்டால் ட் ப்ப வதாகச ்சமணர ்ேமற்ெகாள் ம் வழக்கம்; pollution by sight term 
applied to a fast observed by Jains when they happen to see Vedic Hindus.

     "ம ைர ற் ைசவ ேவ யர ்தாம் ேமவ லா ன்  கண் ட் யா ெமன் " (ெபரிய . ஞான.683);.

   3. ேநரிற்காணல்;   4.  to look in perיחסS

   ம. கண் ட் ;     [கண்  +  ட்  – கண் ட்  = கண்  ட் ப்ப தல்,  ட் தல் = எ ரப் தல் 
தாக் தல், ங்காதல்.]

கண்ட ட் , ேகட்ட ட் , ெதாட்ட ட்  என ம் ட் ல் ன்  வைக வர.்

கண் தல்

 
 கண் தல் kaadu-mudal. ெப.(n.)

   க ர த் த் ரட் ய தவசக் யல்; actual produce of a field when the harvest has been reaped and threshed.

கம்  ஐந்  டை்ட கண் தல் ஆன  (உ.வ.);.

     [கண்  +  தல். கண்  =  ரட் , ெமாத்தம்,  ைம. கண் தல் =  ைமயான வ வாய் ஆதல்.]

கண் தல்பண்
-தல்

கண் தல்பண் -தல் kaadu-mudal-pannu,    12 ெச. ன்ற. .(v.t.)

    வ ம் ஒப்ப  ெசய்  த்தல்; to collect net produce.

     [கண்  +  தல் + பண் . கண்  = ெமாத்தம். ெமாத்த தல் பண் தல் என்ப  ப் ர  ெசய்த 
ெமாத்த தவசக் யைலக் த்த .]

கண் லம்

கண் லம்1 kandu-mப்lam, ெப.(n.)

   1.  ேதக்  (மைல.);; beetle-killer.

   2.  ப்  (யாழ்.அக.);; long pepper.

   3.  ப்  ேவர;் root of long pepper (சா.அக.);.

     [கண்  +  லம்.]

கண் ல்( )-தல்

கண் ல்( )-தல் kanduyi,    13.ெச. . .(v.i.)

   1.  க்கம் ெகாள் தல்; to map.

     "மா ணங் கண் ல (நீ ெந 34);.

   2. பாரை்வ மங் தல்; to grow dim, as of sight.

     "கண் ன்  ன் ற் ேபாகா ர் னள்" ( றநா.159. 4);.

     [கண்  +  ல்.]

கண் டம்

 
 கண் டம் kanduylidam, ெப.(n.)

   உறங் டம்; dormitary, bedroom.

ம வ. உைற ள், அமளி, ேசக்ைக, சட்டகம், ேசர் டம். பள்ளி, பட்டம், பா , பாயல்,  டக்ைக, ஆய்ைவ, 
கண்பைட.

     [கண் +  ல் + இடம்.]
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கண் ரம்

கண் ரம் Kamduram, ெப.(n.)

   1.  னெவ த்தல்; itching.

   2. ெசா தல்; scratching.

   3. ஒ  நாணல்; a species of reed.

   4. பாகற்காய்; bitter gourd

     [கண் ( ள்); – கண் ரம்.]

கண் ராய்

 
 கண் ராய் Kanduray, ெப.(n.)

   வய னின்  தண்ணீர ்ெவளிேய ம்  வாய்க்கால்; asluice or small channel in a paddy-field (ேசரநா.);.

ம. கண் ரா

     [கண் +  ற  + வாய் கண் ற வாய் - கண் றாய் → கண் ராய் (ெகா.வ.);.]

கண்

 
 கண்  kanguruvu, ெப.(n.)

   அச் ; a mould.

ெத. கண்ட

     [கண் (  ரண்ட ); + உ .]

கண் வைக

 
 கண் வைக kanguvagai. ெப.(n.)

   கற்கண் ன் வைக; a kind of sugar candy.

     [கண்  + வைக.]

கண் வ ப -தல்

கண் வ ப -தல் kaոցս-valipadս-,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ேநரில் வணங் தல்; to pay one's respect to, as great personage.

ம வ. கண் தரி த்தல்

     [கண்  + வ ப .]

கண் ழ

கண் ழ  Kandulavu, ெப.(n.)

   அரச ைடய ெசாந்த நிலம் (S.I.I.v.322);; private lands of a king.

ம. கண் ழ

     [கண்  = ெதா ,  ரட் , நன்  த் ய ைளநிலம் கண்  + உழ  - கண் ழ  கச ்
ெசப்பமான நிலத்  ேவளாண்ைம.]

கண்

கண்  Kandüdi, ெப.(n.)

   1.  ன ; itching, tingling.

     "கண் யாற்றா "(கந்த .  தனாட். 188.);.

   2. காஞ்ெசா  ( வா.);; climbing nettle.

   3. காமேவடை்க; sexual desire, chiefly of a woman (சா.அக.);.

     [கண்  =  ரட் , ெப க்கம்,  , ஊரத்ல் =  ணெவ த்தல். கண்  + (ஊர ்→ ஊரி); ஊ  ஊரி → 
ஊ  (ஈற் த் ரி );.]
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கண் யம்

கண் யம்1 kaagoyam, ெப.(n.)

   கால்நைடகள் உராய்ந்  ெகாள்ள நடப்பட்ட மரத் ண் ; stake for cattle to rub themselves against.

     [கண்  ( ரண்ட மரத் ண் ); + (ஊதம்); ஊயம்.]

 கண் யம்2 kandiyam, ெப.(n.)

கண்  பாரக்்க; see kandudi'.

     " லங்  தத்தம் ெமய்யகண் யம் யா ம் ேபாவ  க  (கந்த :மாரக்்கண்.4);.

     [கண்  + (ஊதம்); – ஊயம்.]

கண் ரம்

கண் ரம்1 kapparam, ெப.(n.)

   1. காஞ்ெசா  ( வா.);; climbing nettle.

   2.  ைனக்கா  (மைல.);; Cowhage.

     [கண்  + (ஊர)்; ஊரம். ஊரத்ல் → நைமசச்ல் உண்டாதல், அரித்தல்.]

 கண் ரம்2 kanpuram, ெப.(n.)

   வன்ைமயான கலப்  ம ந் .( ன்.);; strong compound medicine.

     [கண்  + (ஊதம்); → ஊரம் – கண் ரம்.]

கண்ெட -த்தல்

கண்ெட -த்தல் kandedu-,    18ெச.  ன்றா .(v.t.)

   1. பாரத்்  எ த் க்ெகாள் தல்; to happen upon, as a thing of value and pick it up.

   2. தற்ெசயலாக எ த்தல்; to pickup something by chance.

இந்தப் ைபைய வ ல் கண்ெட த்ேதன் (உ.வ.);.

     [கண்  + எ .]

கண்ெட த்தான்

 
 கண்ெட த்தான் kandeduttam, ெப.(n.)

   ஆண்பாற் த்த காரணப்ெபயர ்(இ.வ.);; a propername denoting masculine gender.

கண்ெட த்தா க் த் தாய் யாேரா தந்ைத யாேரா (உ.வ.);.

ம வ. ெதாட் ல் ழந்ைத, ஏ க் ழந்ைத, காட் ப் ள்ைள.

     [கண்  + எ த்தான் – கண்ெட த்தான் = ெபற்ேறாரால் ைக டப்பட் க் டந்த இடத் ந்  
கண்ெட த்த காரணத்தால் ெபற்ற ெபயர.்]

கண்ெட த்

கண்ெட த் 1 kangeluttu, ெப.(n.)

   அர ன் நிலத் ரை்வ ஏற்பா  (நஞ்.);; land revenue settlement.

     [கண்  + எ த் . கண்  =  த்தப்பட்ட ைளநிலம்.]

 கண்ெட த் 2 kangeluttu. ெப.(n.)

   பாரத்்  எ தல்; copying (ேசரநா.);.

ம.கண்ெட த் .

     [கண்  + எ த் .]
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கண்ெட த் ப் 
ள்ைள

 
 கண்ெட த் ப் ள்ைள kandeluttu.p-pillai, ெப.(n.)

   நிலம் த யவற்ைற அளக் ம் ஆள்; a sur. veyог.

ம. கண்ெட த் ள்ள

     [கண்  + (எ ); எ த்  +  ள்ைள. கண்  த்தப்பட்ட ைளநிலம்.]

கண்ேடணி

 
 கண்ேடணி Kandeni, ெப.(n.)

    ய ஏணி, ைக ஏணி; a short ladder (ேசரநா.);.

ம. கண்ேடணி

     [கண்  = க ,  ங் ற்க . கண்  + ஏணி ( ங் ற்க ல் க் சச்ட்டம் ேகாத்த ஏணி);.]

கண்ேட

 
 கண்ேட  kanderய, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் பந்தாட்டம்; a kind of ball-game (ேசரநா.);.

ம. கண்ேட

     [கண்  + ஏ . கண்  =  ரட் , பந் . ஏ  = எ ந்  ைளயாடல்.]

கண்ைடக்க வன்

 
 கண்ைடக்க வன் kandai-k-kaduwao, ெப.(n.)

   ெகண்ைடக் க வன் பாரக்்க; see kendai-k. kadնvaը.

     [ெகண்ைட → கண்ைட + க வன்.]

கண்ைடப்பாய்

கண்ைடப்பாய் kaagappay, இைட.(int.)

   பாரக்்க; see behog,

     "இப்ேபார ் றஞ்சாய்ந்  கண்ைடப்பாய்" (க த், 89.13);.

     [காண் – கண்டாய் – கண்ைட - கண்ைடப்பாய்( . .);.]

கண்ைடயம்

 
 கண்ைடயம் kangayam, ெப.(n.)

கண்ைட பாரக்்க; See kanda:

     [கண்ைட → கண்ைடயம்.]

கண்ைடேவட்

 
 கண்ைடேவட்  kandai-wetti, ெப.(n.)

   ஒள்ளிைழத் ணி; cloth with lace border.

     [கண்  – கண்ைட + ேவட் . கண்ைட →  ச் ,  ளிம் .]
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கண்ெடா ெவாற்

 
 கண்ெடா ெவாற்  Kandolworri, ெப.(n.)

   ஒ வைக நில ஒற் ைற; a kind of land mortgage (ேசரநா.);.

ம. கண்ெடா ெவாற்

     [கண் (வயல்); + ஒ  + ஒற் .]

கண்ெடாளி-த்தல்

கண்ெடாளி-த்தல் kangtor,    4 ெச. . .(v.i.)

   ஒளித்  ைளயா தல் (இ.வ.); ; to play the game of hide and seek.

     [கண்  + ஒளித்தல். ஒளித்தல் = தன்ைன மைறத்தல்.]

கண்ெடாளி-தல்

கண்ெடாளி-தல் karooli,    4 ெச. . .(v.i)

   ஒளிந்  ைளயா தல்; to play blind man's buff.

     [கண்  + ஒளி.]

கண்ேடாங் ப்
லால்

 
 கண்ேடாங் ப் லால் Kantorigippilal, ெப.(n.)

   ெபரிய கடல் ன் வைக ள் ஒன்  ( கைவ.  னவ.);; a kind of big sea fish.

     [கண் (ெமாத்தம்,  ட்டம்); + உண்  + இ ம் லால்.]

இப்ெப ன் இைரேவண் ய டத் க் கட ற் பைச ள்ளேதார ்உ ழ்நீைர உ ழ அதைன 
இைரெயன்ெறண்ணிச ் ன் ட்டம் உண்ண வ ம்ேபா  இம் ன் ங் ம்.

கண்ேடாட்

 
 கண்ேடாட்  Kandotti, ெப.(n.)

   வய ல் நீைரத் ப் ம் ஆள்; one who regulates water for irrigation.

ம. கண்ேடாட்

     [கண்  + ஒட் . கண்  = வரப் ( த் ய வயல், பாத் );.]

கண்ேடாட்

 
 கண்ேடாட்  kandottu, ெப.(n.)

   தண்ணிரத்் தட்டான ேபா  ைறப்ப  நீர ்பாய்ச் ைக (Tinn);; regulation of water for irrigation during periods of 
scarcity.

     [கண் + ஒட் . கண்  =  த் ய வரப்  அைமந்த வயல்.]

கண்ேடா

கண்ேடா  Kandotti, ெப.(n.)

   ெவளிப்பைடயான ெசால்  (ஈ , 4, 1,9  );; unambiguous, plain word or statement.

     [கண்ட + உத்  - கண் த்  → கண்ேடாத் . இதைனக் கண்ேடாக்  என்ப  வ .]

கண்ேடார்

கண்ேடார ்kandar, ெப.(n.)

   1. கண்ேடான் பாரக்்க;see kandon

     "மலரத்்தார ்மாரப் நின்ேறாட் கண்ேடார ்பலர் ல்" (அகநா. 82:14);.

   2. ெசய்ேதார;் doer

     " ைம கண்ேடார ் றத் ம் ெபரிேயார ்தாம ந்  உணரக்" (நற். 116:1);.

     [கண்ட + ஒர(்ஐவர)்; – கண்ேடார.்]
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கண்ேடார் ற்

 
 கண்ேடார் ற்  kanderkiru, ெப.(n.)

   ஓர ்அகப்ெபா ள் ைற; a conventionaltheme in ham poetry.

     [கண்ேடார ்+  ற் .]

கண்ேடாலம்

 
 கண்ேடாலம் kandolam, ெப.(n.)

   ெப ங் ைட; a big basket.

     [கண்  =  ரட் , ெபரிய . ஒலம் = ஒைலக் ைட கண்  + ஒலம் – கண்ேடாலம்.]

கண்ேடான்

கண்ேடான் Kandon, ெப.(n.)

   1. பாரத்்ேதான்; one who has seen, a spectator, onlooker, beholder.

   2.  ற ஆள்; a stranger.

ம. கண்ேடான்; க. கண்ேடா :ெத. கன்னவா .

     [கண்டவன் → கண்டான் → கண்ேடான்.]

கண்ெடளடதம்

 
 கண்ெடளடதம் kangoupadam, ெப.(n.)

    க்க இ  ந்த காலத் க் ெகா க் ம் ஒ வைகக் கட் ம ந் ; strong compound medicine, applied to 
the tongue in lock-jaw.

     [கண்  + ஒளடதம். கண்  =  ரட் .]

கண்ண

 
 கண்ண kaaaa,  . .எ..(adv.)

    ைரவாக; speedily, quickly.

கைடக் ப்ேபாய்க் கண்ணவா (ெசன்ைன.வ.);.

ெத. க்ரன்ைன, க்ரன்ன.

     [கள் =  ரட் , ெந க்கம்,  க்கம்,  ைர , கள் → அகண் → கண்ண.]

கண்ணகப்ைப

கண்ணகப்ைபКап-n-agappaci, ெப.(n.)

   1. ேதங்காய்ச் ரடை்டயாற் ெசய்த அகப்ைப (இ.வ.);; a kind of ladle, made of coconut shell.

   2.  ைளேயா  ய இ ம் ச ்சட் வம்; perforated ladle made of iron.mod.

ம. கண்ணாப்ப

     [கண்( ைள); +அகப்ைப.]

கண்ணகற் -தல்

கண்ணகற் -தல் kan-nakaru,    10 ெச. .(v.i.)

   1.  ல் நீங்  த்தல்; to wake up, as opening one's eyes.

     "அரத்்தராத் ரி ல் கண்ணகற் … நிைனந்த  ெமல்ைலக்கண்" (பாரத.ெவண்.154,உைர);.

   2. பாரை்வ மாற் தல்; to change the sight.

     [கண் + அகற் .]
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கண்ணகன்

 
 கண்ணகன் kannagan, ெப.(n.)

   ஒர ்ஆண்பால் இயற்ெபயர;் a proper name of male;

கண்ண  பாரக்்க; see Kannagi

     [கண் + அகம் – கண்ணகம் → கண்ணகன்.]

கண்ணகனார்

 
 கண்ணகனார ்karagapar, ெப.(n.)

   கைடக் கழகக் காலப் லவ ள் ஒ வர;் one of Tamil poets in Sangamlage.

     [கண்ணகன் + ஆர ்(உயர் ப்பன்ைம );.]

 கண்ணகனார ்gaṇṇagaṉār, ெப.(n.)

   கைடக் கழகக் காலத் ய லவர;் a Tamil poet of Sangam period.

     [கண்ணகன்+ஆர]்

கண்ண

கண்ண  kanagi, ெப.(n.)

   1.  லப்ப கார கைதத் தைல ,

 name of the heroine in Silappatigaram.

   2. கைடெய  வள்ளல்க ள் ஒ வனான ேபகன் என்பா ைடய லைம வாய்ந்த மைன  
( றநா.143);; a poetess, the wife of Pégan, an ancient chief of the Tamil country who was famed for his munificence.

ம. கண்ண

     [கண் + அகம் → கண்ணகம் - கண்ணகன் (ஆண்பாற்ெபயர)்; - கண்ண  
(ெபண்பாற்ெபயர)்;கண்ணகம் = கண். கண்ண . கண்ேபான்றவள்.]

மண்ணகம் - மண் என் ம் ண்ணகம் ண் என் ம் ெபா ள்ப தைலக் காணலாம்.

ண்ணகம் -  ண்ணா ய இடம், மண்ணகம் - மண்ணா ய - இடம் என் ம் இ ெபயெராட் ப் 
பண் த் ெதாைகயா ன. கண்ணகம் என் ம் ெசால் கண்ணா ய இடம்

அல்ல  கண்ணா ய றப் ப் லன் என இ ெபயெரட் ப் பண் தெ்தாைகயா ப் பா  ெபற்ற . 
கண்ேண, கண்மணிேய எனக்ெக  தைகைமப் லப்ப த் ம் ெபயரச் ்ெசால்லா க் கண்ணகன் என 
ஆண்பாற் ெபயராக ம், கண்ண  எனப் ெபண்பாற் ெபயராக ம் வழங்கலா ன. இனி 
கண்ணகைனக் கண்ணகத்தான், கண்ண  - கண்ணகத்தாள் என ம் ெபா ள்பட் க் கண்ேபாற் 
ேபாற்றப்ப தைலக் த்த  எனக் வ  ெபா ந் வதன் . ஏெனனில், கண்ணகத்தான், 
கண்ணகத்தாள் என்பன ப் ைன ற் ம் ப்  ைனயாலைண ம் ெபய ம் ஆதலன் ப் 
இயற் ெபயராமா  இல்ைல.

கண்ண த்ேதாற்ற
ம்

 
 கண்ண த்ேதாற்றம் kanag-t-torram, ெப.(n.)

   கண்ண ையப்பற் க் ம் ேசரநாட்  நாட் ப் பாடல்; a ballad on Kannagi (ேசரநா.);.

ம. கண்ண த்ேதாற்றம்

     [கண்ண  + ேதாற்றம். ேதாற்றம் = வரலா , வரலாற் க்கைத.]

கண்ணங்

 
 கண்ணங்  Kannargudi, ெப.(n.)

   ஒர ்ஊரப்்ெபயர;் name of a village.

     [கண்ணன் +  .]
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கண்ணங் த்

 
 கண்ணங் த்  kannargutu, ெப.(n.)

   ெதன்னங் ற் களில் ள்ளிேபால் உண்டா ம் ஒ வைக ேநாய்; a kind of disease affecting the leaves of 
coconut palms, leaf-blight (ேசரநா.);.

ம. கண்ணங் த் .

     [கண் + அம் +  த் . கண்ணம் = இடம். இடப்பரப் .  த்  = ேநாய்.]

கண்ணங் த்தனா
ர்

 
 கண்ணங் த்தனார ்kannań-küttapār, ெப.(n.)

காரந்ாற்ப  என் ம் ைல யற் ய ஆ ரியர,்

 Kuttan, the son of Kannan, name of the author of Kār-nārpadu.

     [கண்ணன் +  த்தன்(கண்ணன் மகன் த்தன்);.]

கண்ணங்ேகா

 
 கண்ணங்ேகா  Kamarikod, ெப.(n.)

   ஒ வைக ன்; a kind of shark (ேசரநா.);.

ம. கண்ணங்ேகா

     [கண் + அம் + ேகா .]

கண்ணசச்ன்

 
 கண்ணசச்ன் kannaccan, ெப.(n.)

கண்ணத்தன் பாரக்்க; see kannattan.

ம. கண்ணசச்ன்

     [கண் + (அத்தன்); அசச்ன்.]

கண்ணசாரம்

கண்ணசாரம் kanna-saram, ெப.(n.)

   1. கைலமான்; spotted antelope.

   2. ச ரக்கள்ளி; square spurge.

   3.  க்கமரம்; sissoo wood.

     [கண் = அகலம், அகற் , கண் + அ + சாரம். சாலம்-சாரம் நீட் மரம்-நீண்ட .நீண்டெகாம் .]

கண்ணஞ் ரட்ைட

 
 கண்ணஞ் ரடை்ட Kamaricratai, ெப.(n.)

   ேதங்காய்ச் ரடை்ட ன் கண் ள்ள பாகம்; the upper half of a coconut shell having the three 'eyes' on it.

ம. கண்ணஞ் ரட்ட

     [கண் + அம் +  ரடை்ட. கண் =  ைள. அம் – ெசாற்சாரிைய.]

கண்ணஞ்

கண்ணஞ்  kan-n-ariju,    10 ெச. . .(v.i.)

   1. கண் தல்; to dazzle as of the eye.

   2. கண்  அசச்த்ைதப் லப்ப த் தல்; to quake through fear.

     "கடாஅக் களிற் ங் கண்ணஞ்சா ேவற்ைற". (க த்.101:36);.

   3. ெமன்ைமயான அசச்ம் ெகாள் தல்; to fear lightly.

     [கண் + அஞ் .]
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கண்ணஞ்ேசந்த
னார்

 
 கண்ணஞ்ேசந்தனார ்kamaர-்cendapar, ெப.(n.)

   கைடக்கழகம் (சங்கம்); ம ய காலத் ப் லவரக் ள் ஒ வர;் one of poets belonging to post-Sangam  age.

     [கண்ணன் + ேசந்தன் + ஆர(்உ.ப.ஈ );.]

கண்ணஞ்ேச

 
 கண்ணஞ்ேச  kanang-ceru, ெப.(n.)

   கடல சே்ச  (ெசங்ைக னவ.);; mole at the sea bed.

     [கண் + அம் + ேச . கண் = இடம். தைர. 'அம்' ெசாற்சாரிைய.]

கண்ண

கண்ண 1 kan-a-adi,    3. ெச. . .(v.i.)

   கண்ணாற் ப் க் காட்டல், கண்சாைட ெசய்தல்; to instigate, to encourage by winking at.

ம வ. கண்ணைசத்தல்

. கண் ஒத் நி

     [கண் + அ .]

 கண்ண 2 kamad, ெப.(n.)

கண் பாரக்்க;see kannuru.

கல்ல பட்டா ம் கண்ண  படக் டா  (பழ.);.

     [கண் + அ .]

 கண்ண 3 kan-a-adi, ெப.(n.)

கண்ணா  பாரக்்க;see kamadi,

பரந்ெதாளி ம் ைபம்ெபாற் கண்ண  ( வக.629);.

ம. கடக்காரன் பட கண்ண ,  . கண்ண ,கன்ன ,  டகன்ன  க. கனடக, கன , கன்ன  
ட.ெகாெணா .

     [கண் + ஆ  – கண்ணா  → கண்ண (ெகா.வ.]

கண்ண ங் -தல்

கண்ண ங் -தல் kamadurgu-,    5 ெச. . .(v.i.)

   இைம படபடத்தல்; to shake, tremble as of the eye.

     [கண் + ந ங் .]

கண்ணைட-தல்

கண்ணைட-தல்1 kan-a-adai, ெச. . . (v.t.)

   1.  ைள அைடப தல்; to be blocked up, as a hole.

இ யப்பக் ழல் கண்ணைடந்  ேபா ற்  (உ.வ.);.

   2. ப ரின் த் க் கண்ணைடதல்; to cease shooting, as the head of a plant.

   3.  ரிந்  ேக தல்; to be spoiled, as milk when kept too long.

கண்ைடந்த பால் ( ன்.);.

     [கண் + அைட.]
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கண்ணைட

கண்ணைட2 kaan-adai-,    2 ெச. . .(v.i.)

   1. கண் பஞ்சைடந்  ேபாதல் ஒ  சாக் ; to dim the eyes as symptom of death.

   2. கண் ேநர ெகாள் தல்; to close the eyelid (சா.அக.);.

     [கண் + அைட.]

 கண்ணைட3 kan-padai,    7 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1.  ைளயைடத்தல்; to be choked; to be stopped up, as the orifice of a spring.

ஊற்  ம் கண்ணைடத் க் ெகாண்ட  (உ.வ.);.

   2. வ யைடத்தல்; to be blocked up, closed, as a way.

     "ெப வ  அ ைக  ெந ஞ்  மடரந்்  கண்ணைடத் தாங் " (மணி 12:60);.

   3. உறங் தல்; to close the eyes and sleep.

   4. இறந்தவரின் றந்த கண்ைண தல்; closing the eyes of dead body.

     [கண் + அைட.]

கண்ணைடப் ள்ளி

கண்ணைடப் ள்ளி kamadaip-puli ெப.(n.)

   1. மாட் ன் கண்ண ேக உள்ள ள்ளி; a speck near

 the corner of the eye.

   2.  ள்ளி ள்ள மா ; a cow having a speck near the eye.

ம. கண்ணடப் ள்ளி

     [கண் + அண்ைட +  ள்ளி. அண்ைட = அைட. அ ல்.]

கண்ணப்பநாயா
னார்

 
 கண்ணப்பநாயானாரК்аппарра-пауада. ெப (п.)

   தம் கண்ைணப் ங் ச ் வ ைடய கண் க்  மாற்றாக ைவத்  த் ெபற்ற 
வதெ்தாண்டரா ய அ பத் ன்  நாயன்மா ள் ஒ வர ்(ெபரிய .);; one among the sixty three 

canonized saiva saints, who from his intense love to siva gouged out his own eyes to engraft them on to him.

ம. கண்ணப்ப த்தர்

     [கண் + அப்பன். (அப் யவன்); கண்ணப்பன் + நாயனார.்]

கண்ணம்மா

கண்ணம்மா kamamma, ெப.(n.)

   1. ெபண் க் ம் ெபயர;் a name given to a female child.

     " ன்னஞ்  ளிேய கண்ணம்மா" (பார );

   2. தாய்வ ப் பாட் ; a grandmother (ேசரநா.);

கண்ணம்மாள் பாரக்்க; see kamammal

ம. கண்ணம்ம

     [கண் + அம்மா(ள்);. (கண் ேபான்  றந்தவள்);.]

கண்ணம்மாள் என்பேத ெசவ் ய வழக் . கண்ணம்மா என்ப  ளியாத ன் இயற்ெபயராக 
எ வாய்த ்தன்ைம எய்தா . இதைன வ வைம யாக உலக வழக் ல் வழங் ம் இலக்கண 
வழக் ற்  ஏற் ைடத்தன் . இவ்வா  ெபயரி தைலத் த ரத்்தல் ேவண் ம்.
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கண்ணம்மாள்

 
 கண்ணம்மாள் Kamammal, ெப.(n.)

   ெபண்பால் இயற்ெபயர;் proper name of a female.

     [கண் + அம்மாள். கண் = ெபரிய,  றந்த.]

கண்ணமங்ைக

கண்ணமங்ைக kama-margal, ெப.(n.)

   மா யரக்ளால் 108  ப்ப கள் என்  ேபாற்றப்ப வன வற் ள் ஒன் ; one of the 108 sacred shrines of 
the vaiśhnarrites.

     [கண்ணன் + மங்ைக.]

கண்ணமரம்

 
 கண்ணமரம் kap-a-amaram, ெப.(n.)

   கண் ட்  ேநாய்; granular opthalmia, conjunctivitis.

     [கண் + அமரம்.]

கண்ண

 
 கண்ண  kanamudu, ெப.(n.)

   கன்னல் (பாயாசம்);; payasam milk porridge.

     [கண் + அ . கண்ைண + அ  - கண்ண . கண்ைண = ேதனைட. இனிப் த் ேதனைடேபால் 
த் க் ம் இனிய உண் . "அரி ம் ற இன் ைவப் ெபா ள்க ம் கலந்  அட்ட பாற்கன்னல் 

(பாயசம்);".]

கண்ணைமப்

 
 கண்ணைமப்  kan-n-amappu, ெப.(n.)

   த ழ் ம த் வ ன்ப  கண் வ ம் நான்  ப களாகப் ரிக்கப்பட்ட அைமப் ; structure of 
the eye.

     [கண் + அைமப் .]

க , ெவள் , இைம, கைடக்கண் ேபான்றனவற்ைறக் கண்ணின் அைமப்  என்பர.்

கண்ணய்யன்

 
 கண்ணய்யன் kanayyan, ெப.(n.)

   பாட்டன், தந்ைத ன் தந்ைத; a grandfather (ேசரநா.);.

ம வ. கண்ணப்பச்

ம. கண்ணய்ய, ெத. கன்னய்ய

     [கண் = ப ைம, ெப ைம, அகற் , உயரச்் , கண் + ஐயன் கண்ணய – கண்ணய்யன்.]

கண்ணய - த்தல்

கண்ணய - த்தல் kar-raya-,    3 ெச. ன்றா .(v.t.)

    ம் தல் ( க்ேகா.109,  ைர; to desire greatly.

     [கண் + நயத்தல். நயத்தல் ம் தல்.]

கண்ணயர-்தல்

கண்ணயர-்தல் kan-r-ayar,    3 ெச. . .(v.i.)

   உறக்க நிைலைய அைடதல்; to be heavy with sleep, as the eyes.

     [கண் + அயர.்]
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கண்ணரா

கண்ணரா  kan-paravi ெப.(n.)

   1. பாரை்வக்  ெவ ப்பான ; that which is unpleasant for sight.

காயப்பட்ட ேகாலத்ைதக் காணக் கண்ணரா யாய் இ ந்த  (உ.வ.);.

   2.  யரம்; sorrow,

வாழ்ந்த ம்பம் வ ைம ல் இ ப்பைதக்காணக் கண்ணரா யாய் இ க் ற  (உ.வ.);.

   3. எ ரப்ாராத ன்பம்; misfortune.

ம. கண்ணரா க (வ த்தத் ற் ள்ளாதல்);

     [கண் + அரா . அரா  = கண்ணால் பாரத்் ப் ெபா க்கமாட்டாத ன்பம்.]

கண்ணரி

கண்ணரி1 kan-n-ari,    4 ெச. . .(v.i.)

   கண் இைமைய அரிக் ம் ேநாய்; an itching eye disease.

     [கண் + அரி.]

 கண்ணரி2 kar-n-ari,    2 ெச. ன்றா .(v.t.)

   நீக் தல்; to desist, cease, as from doing a duty.

     "கடங்கண்ணரிந்த ைகயரா " (ெப ங். உஞ்ைசக். 33,47);.

     [கண் + அரி.]

 கண்ணரி3 Kamari, ெப.(n.)

   ெவள் ல் அைமந்த ெசவ்வரி; streak of the eye.

     [கண் + அரி. அரி, வரி.]

கண்ணரி

 
 கண்ணரி  kan-n-ariši, ெப.(n.)

   ெநாய்யரி ; broken ricё.

ம. கண்ணரி

     [கண் + அரி . கண் =  ைம.]

கண்ணரிப்

 
 கண்ணரிப்  kan-r-arippu, ெப.(n.)

   கண்ணில் ஏற்ப ம் நைமசச்ல்; slight irritation of the eye.

     [கண் + அளிப் .]

கண்ண -தல்

கண்ண -தல் kan-n-arugu,    9 ெச. . .(w.i)

   1. கண்ைண இ க் தல். ( வக.3124.உைர);; to twitch the eye.

   2. கண் த்தல்; irritation of the eye.

     [கண் + அ . அ  = ேசரத்ல், ெந ங் தல்.]

கண்ண வல்

கண்ண வல் kap-a-aruva, ெப.(n.)

   1. கண் கரித்தல்; the burning sensation.

   2. கண் இைம ெகடல்; a trophy of the eyelids.

   3. கண்ண தல் பாரக்்க; see kannarugu-,.

     [கண் + அ வல்.]
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கண்ணைர

கண்ணைர Kamarai, ெப.(n.)

   1.  ைறந்த பாரை்வ

 partial eyesight.

   கண்ணைரயால் பாரக்் றான் (உ.வ.);;   2. கண் ப ; a part of the eyes (சா.அக.);

     [கண் + அைர.]

கண்ணலர்

கண்ணலர ்Kamalar, ெப.(n.)

கண்ணிர ்பாரக்்க; see kan-nir (ேகா .ேகா.286);.

     [கண் + அலர.்]

கண்ணைல

 
 கண்ணைல kap-a-ala, ெப.(n.)

கப்பற் க்  பாைத ல் கட் ம் பாய்க்க ,

 rope used to te yard-arm in a vessel.

     [கண் + ஆைல = கண்ணாைல → கண்ணைல. ஆைல =

ற் க் கட் ம் க .]

கண்ணவர்

கண்ணவர ்kannavar, ெப.(n.)

   அைமசச்ர;் minister. adviser to the king.

     "கடன் அ  காரியக் கண்ணவர"் (பரிபா.19.23);,

     [கண் + அவர ்– கண்ணவர ்= பற் க்ேகாடைமந்த தம் மக்கைளக் கண்ேபால் காக் ம் அரச க் ம் 
கண் ேபான்றவர.்]

கண்ண -தல்

கண்ண -தல் kan-n-avi,    2 ெச. . .(v.i.)

   பாரை்வ ெக தல்; to lose the vision.

     [கண் + அ .]

கண்ணேவணி

கண்ணேவணி kanna-veni. ெப.(n.)

    ட் ைண ஆ  ( ைள. தல .11);; a name of the river Krišnā.

     [கண்ண + ேவணி. கண் = க ைம. ேவள் → ேவளி → ேவணி = அர , ெபண்ணர .]

கண்ணழகன் 
ைக

 
 கண்ணழகன் ைக kan-d-asagaakuruga, ெப.(n.)

    ைவ ெநல்; a kind of paddy (ேசரநா.);.

ம. கண்ணழகன் க.

     [கண் + அழகன் +  ைக.]

கண்ணழ

 
 கண்ணழ  kamalagய, ெப.(n.)

   உடற் ற்  அைமப் ன்ப  கண்ணின் அைமப் னால் ஏற்பட்ட அழ ; the structural beauty of the eyes as 
described in physiognomy (சா.அக.);.

     [கண் + அழ , கண் =  ரட் .]

கண்ணழ க்ெகா

 
 கண்ணழ க்ெகா  kan-n-alagu-k-kod, ெப.(n.)

   ேகந் ர வள்ளிக் ெகா ; a creeper of the dioscorea genus.

     [கண் + அழ  + ெகா .]
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கண்ணழல்

 
 கண்ணழல் kap-n-ala, ெப.(n.)

   கண் எரிசச்ல்; inflammation of the eye.

     [கண் + அழல்.]

கண்ணழற்

கண்ணழற்  kap-n-alarci. ெப.(n.)

   1. கண்ெணரி ; burning sensation of the eyes.

   2. ெபாறாைம ( ன்.);; envy.

     [கண் + அழற் .]

கண்ண

கண்ண 1 kap-n-ali,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ெசால் க் ச ்ெசால் ெபா ள் தல்; to dissect the words of a poem and interpret the same, word by word.

     [கண் + அ , கண் = கட் , தைள.]

 கண்ண 2 kan-n-ali,    4 ெச. ன்றா. .(v.t.)

   1. கண் பாரை்வையக் ெக த்தல்; to spoil or injure the sight.

   2. கண் வ ம் ெக த் தல்; total destruction of the eye.

ம வ. கண்ண

த. கண்ண

     [கண் + அ .]

கண்ண த் ைர

கண்ண த் ைர kap-a-alitura; ெப.(n.)

   ெசாற்ெபா ள்; paraphase of a verse, word by word.

     "கண்ண த் ைரபற் ச ் த் ரத் க் ச ்ெசாற்ெபா ள் ம்" ( .ேபா.1.  ற்.பக்.12.);.

     [கண் + அ த்  + உைர. கண் = கட் , ேசரப்் , தைள.]

கண்ண

கண்ண 1 kan-n-alivu, ெப.(n.)

   வைக ளி ெசய்  ெசாற்ெபா ள் ைக; interpreting a verse, word by word:

     "பாடங் கண்ண  தாரண ெமன் ைவ" (ெதால் எ த். றப் ப்.உைர);

     [கண் + அ .]

 கண்ண 2 kan-n-aliu, ெப.(n)

   1.  ைற ; defect, flaw, imperfection.

     " த்வயத் க் ங் கண்ண  ெசால்லாநின் ர"் ( வ். மாைல, 3. வ்யா.);.

   2. தாழ்ச் ; dellay.

அத் தைலயாேல ெப டத் ல் ஒ  கண்ண  ன் க்ேக ந்த  (ஈ .7.6:7);.

ம. கண்ண

     [கண் + அ . கண் = இடம். இடத்தாற் ெபற்ற த . கண்ண  = த க் ைற .]

கண்ண க்

 
 கண்ண க்  kamalukku, ெப.(n.)

   கண் ைள; rheum..

     [கண் + அ க் .]

821

www.valluvarvallalarvattam.com 7196 of 19068.



கண்ண த்தங்ேகா
ல்

கண்ண த்தங்ேகால் kan-n-alutar-kol, ெப.(n.)

   1.  த் ரெம ம் ேகால்; the painter's brush, pencil.

     "ேசாேம ந்ெதா  ேகாறாெவனிற் ..... கண்ண த்தங்ேகால் ெகா த்த ம்". ( . . 
அளைவ,1.மைற);.

   2. ஈரமட்பாண்டத்ைதச் ன் எ த்  ெபா க்க உத ம் நாணற் ச் ; a style madke of reed to inscribe 
letters on the clay pot before being burnt.

     [கண் + அ த் ம் + ேகால். கண் =  ைள. பள்ளம்.]

கண்ணளத்ைத

 
 கண்ணளத்ைத kan-n-alatai, ெப.(n.)

   கண்ணாற் கா ன் ெதாைல ; the distance which the eye can See.

க. கண்ணளெத;ம். கண் ெவட்டத் .

     [கண் + அளத்ைத. அள  → அளத்ைத. காண் → கண்.]

கண்ணள

கண்ணள 1 kan-n-alavu, ெப.(n.)

   1. கண் ட்டம்; visual estimate, an estimation of things made by mere a rough calculation.

ம வ. கண்ம ப்

க. கண் ெத;  . கண்ணந்தா .

     [கண் + அள (ம ப் );.]

 கண்ணள 2 kan-n-alavu, ெப.(n.)

   வைலக் கண்ணின் அள  ( னவ.);; sieve of the fishing net.

     [கண் + அள . கண் =  ைள.]

 கண்ணள 3 kan-n-alavu, ெப.(n.)

   பாரப்்பதற்  ஏற்ற , த  வாய்ந்த ; that which is proper to See.

க. கண்ணள

     [கண் + அள . காண் = கண்.]

கண்ணளி

கண்ணளி kan-n-ali, ெப.(n.)

   கண்ணாற் ெசய் ம் அ ள்; grace bestowed by the look.

     "கண்ணளி காண் ன்" (கல்லா 10, 13);.

     [கண் + அளி.]

கண்ணறல்

 
 கண்ணறல் kan-a-aral, ெப.(n)

   நீங்கல்; move away.

     [கண் (இடம்); + அறல் (நீங்க);.]
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கண்ண -தல்

கண்ண -தல் kan-n-ari,    2 ெச. . .(v.i.)

   1. கண்ணால் பாரத்்தல்; to be able to see.

   2. கண்ணால் கண்ட ன் மனத் த்தல்; to recognise, understand.

   3.  ழல தல்; to know the surroundings.

   4. அ டன் ெசயல்ப தல்; to act with wisdom  (க நா.);.

ம. கண்ண க; க. கண்ண .

     [கண் + அ தல்.]

கண்ண

கண்ண 1 kan-n-aru-,    4 ெச. . .(v.i.)

   நீங் தல்; to depart.

     "ெந நா ங் கண்ணற" (கம்பரா. ைலக்45);.

     [கண் + அ . கண் = இடம். அ  =  ட் ப் ெபயரத்ல்.]

 கண்ண 2 kan-n-aru-,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. கண்ேணாட்டமா தல்; to be wanting in kindness, courtesy, compassion.

   2. நட் க் ைலதல்; to cease to be friendly.

     "தம் ன்ேன கண்ணற்றார ்கமழ் கண்ணத் ெனன்பேவ'". ( வக.878);.

     [கண் + அ . கண் = அன் ேநாக்கம், அன் ப் பாரை்வ.]

கண்ணைற

கண்ணைற kan-n-ara, ெப.(n.)

   1. பாரை்வ ன்ைம; blindness.

     "கண்ணைறயன்"(ேதவா.678,9);.

   2. பார ்ைவயற்றவன்; blind person.

     "கணணைற மன்னன்" (பாரத.நான்காம்.41.);.

   3. வன்ெனஞ் ( ன்);; pitlessness, hard-heartedness.

   4.  ைள ( ன்.);; hole, crevice, chink, orifice.

   5. வைல த யவற் ன் கண்( ன்.);; mesh of a net, interstice in rattan work.

   6. ேதன்  த யவற் ன் அைற ( ன்);; cell in a honeycomb, in a white ant's nest.

   7. அச் ன்  (இ.வ.);; cavity in a moulding, fluting, groove.

   8. கண்ணின் ; the socket or orbit of the eye.

   9.  க்களில் காணப்ப ம் ைள; the small protoplasmic holes in a tissue-cell.

   10.  ைர ர ன் காற்றைற; air cell in the lungs

ம. கண்ணற

     [கண் + அைற. கண்ணைற = அகன்ற அைற ரிக்கப்பட்ட இடம்.]

கண்ணைறத்தைச

 
 கண்ணைறத்தைச kar-p-arai-t-tasai, ெப.(n.)

   உட ற்  அைறகளாக அைமந்த தைச; cellular tissue. mod.

     [கண் + அைற + தைச. த  = தைச.]
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கண்ணைறயன்

கண்ணைறயன் kan-n-arayan, ெப.(n.)

   1. பாரை்வ ல்லாதவன்; blind man.

     "கண்ணைறயன் ெகா ம் பாட ெனன் ைரக்க ேவண்டா" (ேதவா.678,9);.

   2. வன்ெனஞ்சன்; hard hearted person,

கண்ணைறயெனன்  பலரா கழப்பட்டான் (உ.வ.);.

ம. கண்ணறயன்

     [கண் + (அ );அைற + அன்.]

கண்ணைற வம்

 
 கண்ணைற வம் kan-n-araiyuruvam, ெப.(n.)

   சல்லைடக்கண் ேபான்ற வ வம்; a form with small apertures like those of a sieve (சா.அக.);.

     [கண் + அைற + உ வம்.]

கண்ணன்

கண்ணன்1 karan, ெப.(n.)

   1. கண் ைடயவன்; one who has eyes.

   2. ெபரிய கண் ள்ளவன்; one with large eyes.

   3. கண்  உள்ளவன்; one with an evil-eye (ேசரநா.);.

ம. கண்ணன்

     [கண் + அன்.]

 கண்ணன்2 kaman, ெப.(n.)

   1. கரியவன்; Krisna.

     "கண்ணன்வரக் காேணன , கவைல ெமத்தக் ெகாண்ேடன " (தனிப்பா.);

   2.  மால் (filsum.);; Višņu.

ம வ. மால், ெப மாள், ெந ேயான்.

ம. கண்ணன். Skt.Krishna; Pkt., Pali. kanha; H. kanhaiya.

     [கள்ளன் → கண்ணன். கள் = க ைம. கள் → கண் → கண்ணன்.]

கண்ணன் றக் ன்ேப,  ஷ்ண என் ம் ெசால் க ப்  என் ம் ெபா ளில் இ க்  ேவதத் ல் 
வழங் ற் .  ஷ்ண ப  (க ம்பக்கம்);,  ஷ்ண ஸரப்்ப (க ம்பாம் ); என் ம் ெபயரக்ைள 
ேநாக் க.  ஷ்ண என் ம் ெசாற்  ேவதெமா ல் ேவரில்ைல; த ேலேய உள்ள .

கள்  → க  →  க ள் = 1.க ைம. க ள்த  கண்டத்  ....ைகைலயார.் (ேதவா.337.4); 2.இ ள் ( ங்.); 3. 
ற்றம். க ள் ரவ் யால்: (ேச . த் ரத்்.); க ள் = க ஷ். ளகர ெமய்  ேவதெமா ல் ஷகர 

கண்ணன்பறைவ

 
 கண்ணன்பறைவ kamman-paravai, ெப.(n.)

   க ழன்; a brahmin kite.

     [கண்ணன்( மால்); + பறைவ.]

கண்ணன்

கண்ணன்  kannan-muli ெப.(n.)

ள ,

 holy basil.

   2. ைகயாந்தகைர; eclipse plant.

     [கண்ணன் +  .]
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கண்ண ர்

கண்ண ர ்kannanur, ெப.(n.)

    . .13ஆம் ற்றாண் ல் ேபாசள அரச லத் ன் தைலநகர மாக இ ந்த ம் இலால்  வட்டத் ல் 
சமய ரம் அ ள்ள மான ஊர;் capital of Hoysala dynasty during 13th century and located near Samayapuram in 
the Lalgudi taluk.

     [கண்ணன் + ஊர.்]

கண்ணா

கண்ணா1 kanna,    6 ெச. . .(v.i.)

   1. க த் ைவத்தல்; to be intently bent upon, mindful,

     "க மேம கண்ணா னார"் (நீ ெந .53);.

   2. அ ைமயாதல்; to be as precious as the eye.

என் கண்ணான ழந்ைத (உ.வ.);.

     [கண் + ஆதல்.]

 கண்ணா2 kara, ெப.(n.)

    ழந்ைதகைள ளிக் ம் ெக ைதப் ெபா செ்சால்; word of endearment, preferably when addressed to 
children.

     [கண்ணன் → கண்ணா.]

 கண்ணா3 kanna, ெப.(n)

   1.  ப்  (மைல);; long pepper.

   2.  மரவைக(l.);; recenned lance-leaved digitate Ivy, heptapleurum racemosum.

   3. ஆலந்ைதக் ெகா ; lance-leaved digitate Ivy.

ம வ. கண்ணிடம்,  ப் .

     [கள் → (க ைம); கண் → கண்ணா (ெகா.வ.);.]

கண்ணாஞ் ழைல

கண்ணாஞ் ழைல kannan culalai, ெப.(n.)

   கண் ழற் தல்; rolling the eyes about

     "கண்ணாஞ் ழைல ட்  அ சங்ைக பண் ங்காட் ல்" (ஈ .8,1,4.);.

     [கண் + ஆம் +  ழைல. 'ஆம்' – சாரிைய.]

கண்ணாட்

கண்ணாட் 1 kan-n-attti, ெப.(n.)

   காத ; she who is regarded with the greatest affection, woman greatly beloved, a term of endearment, lit., apple of the 
eye.

     "கண்ணாட்  ேபானவ " (இராமநா. ஆரணி.26);.

ம. கண்ணாட்

     [கண் + ஆள் +   – கண்ணாட்  = கண்ணப்ேபால் அன் க் ரியவள்.]

 கண்ணாட் 2 kamat ெப.(n.)

   மாரெ்ப ம் ; the chest bone; thorax.

     [கண் + அட்  → கண்ணட்  → கண்ணாட் . கண்க = அகற்  மார் . அட்  = எ ம் .]
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கண்ணா

கண்ணா 1 kan-n-adi, ெப.(n.)

   1. உ வம் காட் ம் ெம காக்கப்பட்ட ெபான் அல்ல  மாைழத்தக ; mirror made of burnished gold or of any 
polished metal.

   2. கண்ணா யாலான ெபா ள்; glass things.

    ண் க் க் கண்ணா  எதற் ? (பழ.);;   3.  கம் பாரக்் ம் கண்ணா ; looking glass.

   4.  க் க் கண்ணா  (ெகா.வ.);; spectacles.

   5. ெதன்னங்கன் ன் த்ேதாைல; the shoot of a young coconut-palm (ேசரந.);.

ம. கண்ணா ; க. கன்ன ;  .,  ட. கன்ன , கண்ண ; ெத. கன்ன ;   ட. ெகாெணா  பட. கண்ணா ; 
உரா.கண்ணா ; Sinh. kannadi.

     [காண் + ஆ  – காணா  → கண்ணா . ஆ  → ஆ  = வட்டத்தக , வட்டமான கண்ணா .]

 கண்ணா 2 kan-nadi, ெப.(n.)

    ன் னி (பச.் .);; glow-worm.

     [கண் + ஆ . கண் = பாரை்வ, ெவளிசச்ம். ஆ  – ஆ  =  றந்தள்ளல், ெவளித்ேதாற்றம்.]

கண்ணா க்கத

 
 கண்ணா க்கத  kannādi-k-kadavu, ெப.(n.)

   கண்ணா ட்டைமத்த கத . (c.e.m.);; glazed door.

     [கண்ணா  + கத .]

கண்ணா க்க

 
 கண்ணா க்க  kannādi-k-kayiru, ெப.(n.)

   கட் மரத் ல் பாைய ம் ங் ைல ம் இைணக் ம் க ; a rope or cable which binds the sail and bamboo 
in catamaran (ேசரநா.);.

ம. கண்ணா க்க

     [கண்ணா  + க  – கண்ணா க்க . கண்ணா  = வட்டம்.  ற் க்கட் ம் க .]

கண்ணா க்கல்

 
 கண்ணா க்கல் kannadi-k-kal, ெப.(n.)

நிலவளைவ ல் நடப்பட்ட கல்:

 survey stone (ேசரநா.);.

ம. கண்ணா க்கல்

     [கண்ணா  + கல் – கண்ணா க்கல் = வட்ட கட் க்கல். கண்ணா  = வட்டம்.]

கண்ணா க்கள்ளி

 
 கண்ணா க்கள்ளி kannadi-k-kali, ெப.(n.)

   கள்ளிவைக (இ.வ.);; a kind of spurge.

     [கண்ணா  + கள்ளி.]

கண்ணா க் த்த
ன்

கண்ணா க் த்தன் kannadi-k-kuttan, ெப.(n.)

   ெநல்வைக ( ரப்்.37);; a kind of paddy.

     [கண்ணா  +  த்தன்.]
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கண்ணா க்ெகண்
ைட

 
 கண்ணா க்ெகண்ைட kannāg-k-kengai, ெப.(n.)

   பளபளத்த ெச ைடய ெகண்ைட ன்; kind of fresh water fish.

ம வ. கண்ணா  ன்

     [கண்ணா  + ெகண்ைட. கண்ணா  பளபளப் .]

கண்ணா சச்ால்

 
 கண்ணா சச்ால் kannadi-c-cal, ெப.(n.)

   எ ங் க் மாக உ ம் உழ ல் ந ல் டப்ப ம் டர ்( ன்.);; blank spaces or balks left between the 
furrows, in cross ploughing.

ம வ.உழவைட

     [கண்ணா  + சால் – கண்ணா சச்ால் = வட்டசச்ால், வட்டத் டர.் கண்ணா  = வட்டம்.]

கண்ணா ச் வர்

 
 கண்ணா ச் வர ்kamadi-c-cuvar, ெப.(n.)

   அ ப்ைபய த்த வர ்( ன்.);; smallwall raised to screen the oven in a room.

     [கண்ணா  +  வர ்– கண்ணா  = வட்டம், வைள .  வல் →  வர.்]

கண்ணா த் டம்

 
 கண்ணா த் டம் kamadiplam, ெப.(n.)

   இைட, இ ப் ; the hip and loins, hip - bone.(ேசரநா.);.

ம. கண்ணா த்தடம்

     [கண்ணா  + தடம். கண்ணா  = வட்டம், வைள .]

கண்ணா த் ண்
ைண

 
 கண்ணா த் ண்ைண kamad-t-tinai, ெப.(n.)

   கண்ணா  ேபால் ேதய்த் ப் பளபளப் ட் ய ன் ல் அைமந்த ண்ைண; a narrow we  -

ம. கண்ணா த் ண்ண

     [கண்ணா  +  ண்ைண. கண்ணா  = வட்டவ .]

கண்ணா ப்பல
ைக

கண்ணா ப்பலைக kannadi-p-palaga. ெப.(n.)

   1. பாரப்்பதற்ேகற்பக் கத ள்ள ைளைய ம்  பலைக; a piece of blank covering the peephole of a 
door;

கண்ணா ப்பலைகையத் றந்  நிற்ப  யாெரன்  ெசால் (உ.வ.);.

   2. வாசற்கா ன் தைல கப் ல் ெபா த்தப்ப ம்  பலைக; a plank fixed on the top face of a door frame.

ட் த் றைவ (சா ைய);க் கண்ணா ப்பலைக ல் ைவத்  ட் ப்ேபா (உ.வ.);.

ம. கண்ணா ப்பலக

     [கண்ணா  + பலைக.]
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கண்ணா ப் ைட
ைவ

கண்ணா ப் ைடைவ kannadi-p-pupaivai, ெப.(n.)

   1. ஒ வைக ெமல் ய ஆைட ( ன்.);; a kind of thin sari.

கண்ணா ப் டைவ காட் றாள் அழைக ெயல்லாம் (உ.வ.);.

   2. ெமல் ய தரமற்ற டைவ; a thin inferior kind of sari.

எனக்  இந்தக் கண்ணா ப் ைடைவையக் ெகா க்கலாமா?(உ.வ.);.

     [கண்ணா  +  டைவ. காணா  → கண்ணா .]

கண்ணா ப் றம்

 
 கண்ணா ப் றம் kannâdi-p-puram, ெப.(n.)

   கால்நைடகளின் ன்ப ; buttock of cattle (ேசரநா.);.

ம. கண்ணா ப் றம்

     [கண்ணா  +  றம். கண்ணா  = வட்டம். வைள , சரி .]

கண்ணா மணி

 
 கண்ணா மணி kannadi-mani, ெப.(n.)

   ெவண் கலத்தாலான மணி; a bell made of bronze.

     [கண்ணா  + மணி.]

ெவண்கலத்ைதேய ஆ யாக பயன்ப த்  வந்தைமயால் இப்ெபயர ்வந்த .

கண்ணா ைல

கண்ணா ைல kappai-y-illai, ெப.(n)

   1. வாைழ ன் ஈற் ைல (இ.வ.);; last leaf of a plantain at the time of bringing forth a stem with flowers.

   2.  ந்தரி மரம்; sunder-tree.

     [கண்ணா  + இைல.]

வாைழமரம் ைல ஈ ன் ெவளிவ ம் இைல கண்ணா  ேபான்  ெமன்ைம ம் வழவழப் ம் 
ெகாண் த்தலால் கண்ணா  இைல எனப்பட்டதாம்.  ந்தரிமரத் ன் இைல ம் இத்தன்ைம 
ெபற்றைமயால் இம் மரத் ற் ம் இைலக் ம் கண்ணா  இைலெயன வழங்கப்பட்டைதக் காண்க.

கண்ணா ைழ

கண்ணா ைழ kannadi-y-iai, ெப.(n.)

   1.  க உயரந்்த இைழ; yarn of very fine texture (ேசரநா.);.

   2. கண்ணா  ண்ணிைழ; fiber glass,

ம. கண்ணா ழ

     [கண்ணா  + இைழ.]

கண்ணா வைல

 
 கண்ணா வைல Kamadiyaa, ெப.(n.)

   உ கட்  வதற் ப் பயன்ப த் ம் வைல; a net for suspending earthen vessels ( நா.);.

. கண்ண பல

     [கண்ணா  + வைல. கண்ணா  = வட்டம்.]
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கண்ணா வைளய
ல்

கண்ணா வைளயல் kannādi-vasayal, ெப.(n.)

   1. கண்ணா த் ண் கள் ப த்த வைளயல்; a bracelet of lac in which small bits of a mirror are set (க நா.);

   2. கண்ணா யாலான வைளயல்; a glass bangle.

க. கண்ணா  பெள;  . கண்ண பெள; பட. கண்ணா  ேப

     [கண்ணா  + வைளயல்.]

கண்ணா

 
 கண்ணா  kannadi-visiri, ெப.(n.)

நிைல ன்ேமல் அைமக் ம்  வ வமான கண்ணா

    ைடப்  (c.e.m.);; fanlight, fan-shaped window over a door.

     [கண்ணா  +  .]

கண்ணா ரியன்

 
 கண்ணா ரியன் kannādi-viriyan, ெப.(n.)

    ரியன் பாம்  வைக; a kind of snake-viriyan.

ம வ. கண்ணா ப் ைடயன்

ம.கண்ணா  ரியன், கண்ணாரம் க. கன்ன  கா

     [கண்ணா  +  ரியன்.]

கண்ணாணி

கண்ணாணி1 kan-n-ani, ெப.(n.)

   க ; pupil o the eye.

     "கண்ணாணியாக ேற காண்ப  (ஈ ,4,7,4);.

., க. கண்ணா ; ம. கண்ணாணி.

     [கண் + ஆ  - கண்ணா  – கண்ணாளி. → கண்ணாணி, ஆ  = வட்டமான .]

 கண்ணாணி2 kan-nani, ெப.(n.)

   எ வாய்,  தம்; anus.

     " ண் ைற பா க் கண்ணாணியா ம்2 (உடல .5);.

     [கண் + ஆ  – கண்ணா  → கண்ணாணி. கண் ைள. ஆ  = வட்டம்.]

 கண்ணாணி3 kan-n-ami ெப.(n.)

   உைரயாணி; touch-needle.

     "கண்ணாணி யாகக் கண்  தந்த ெபான் க் " (பா ,782,);.

     [காண் + ஆணி - காணாணி → கண்ணாணி, கண் =  ரை்ம ெபான்னின் மாற்ைற உைரத்த ய 
உத ம் ஆணி.]

கண்ணாைண

 
 கண்ணாைண kan-nama. ெப.(n.)

   இ கண்ணில் ைகைய ஒற்  இ ம் ைர; oath taken upol one's own eyes.

ெசால் ேறன் (உவ);.

     [கண் + ஆைண.]
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கண்ணாதல்

கண்ணாதல் Kamada, ெப.(n.)

   க த்தா த்தல் க த் ைவத்தல்; to concentrate.(நீ ெந .23);.

     [கண்  +  ஆதல்.]

கண்ணாம்பட்ைட

 
 கண்ணாம்படை்ட kamampatia , ெப.(n.)

கண்ணிைம பாரக்்க; see kannimai (ெநல்ைல.);.

     [கண் + ஆம் + படை்ட. அம் - சாரிைய அம் → ஆ. (நீட்டல் ரி );.]

கண்ணாம் ச்

கண்ணாம் ச் 1 kannampacci, ெப.(n.)

    ன் னிப் ச் ; glow worm.

     [கண்  →  ஒளி, ெவளிசச்ம். கண்  +  அம் +  ச.் ( ற் ர)்;.]

 கண்ணாம் ச் 2 kamam-picci, ெப.(n.)

   ெபாய் ேதாற்றம், கண்மயக்கம்; false appearence to the eye (சா.அக.);.

     [கண் + ஆம் +  ச் .  ன் னி ஒ  ேபான் ெபாய்த்ேதாற்றம்.]

கண்ணாம் ச் ய
ற-த்தல்

கண்ணாம் ச் யற-த்தல் kamampaccipara,    3 ெச. . .(v.i.)

   கண் க்  ன் னி பறப்ப  ேபால் ேதான் ல் (இ.வ.);; to be dazzled, as the eyes from glare; to swim, as the 
eyes from weakness or from defective vision.

ம வ. கண்ணாம் ச் யா தல்

     [கண் + ஆம் +  ச்  + பற – அம் சாரிைய, அம் - ஆம் → நீட்டல் ரி .]

கண்ணாம் ச்
யா -தல்

கண்ணாம் ச் யா -தல் kan-n-am-picci-y-adu,    5 ெச. . .(v.i.)

கண்ணாம் ச் பற-பாரக்்க; see kan-п-аm-рücci-para-.

     [கண் + ஆம் +  ச்  + ஆ .]

கண்ணாம்ெபாத்

 
 கண்ணாம்ெபாத்  kamam-potti; ெப.(n.)

   கண்ைணத ் ணியால் மைறத் க்கட் க் ழந்ைதகள் ைளயா ம் ைளயாட் வைக; game of 
blindman's buff.

ம வ. கண்ணாம் ச் யாட்டம்

ம. கண்ணாம்ெபாத் , கண்ணாம் ச் -; க. கண் சச்ாட, கண் சச்ெல, கண்ணா ச் ; 
ெத.க கந்த ,

     [கண் + ஆம் + ெபாத் .]

கண்ணாமைட

கண்ணாமைட kama-magai, ெப.(n.)

    ைவயான உண ; tasty food.

இ க்கண்ணா மைடக்  அரி  இ நா ம்" (S.I.I. Vol.3.Insc.2);.

     [கண்ண  + மைட – கண்ணாமைட.]

கண்ணாமண்ைட

கண்ணாமண்ைட kama_mandai, ெப.(n.)

   1. கண் ேம ள்ள எ ம்  ( ன்.);; frontal bone

   2. கன்னப் ெபாட் ; the forehead or the temple.

     [கண் + ஆம் + மண்ைட.]
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கண்ணா ண்ைட

 
 கண்ணா ண்ைட kanna-mindai, ெப.(n.)

   கண்  (இ.வ.);; eyeball.

     [கண் + (அம்); ஆம் + இண்ைட (உ ண்ைட);.]

கண்ணா ய்ச்

 
 கண்ணா ய்ச்  kanna-moycci, ெப.(n.)

கண்ணாம்ெபாத்  பாரக்்க(யாழ்ப்);;,

 see kamampotti.

     [கண் + அம் +  ய்ச் . ( ய்தல்- தல்);.]

கண்ணாய்ப்பார்-
த்தல்

கண்ணாய்ப்பார-்த்தல் kannpay-p-par,    4 ெச. . (v.t.)

   1. க த் ன் ப் பாரத்்தல்; to look with care.

   2. நல்ல ைற ல் கவனித் க் ெகாள் தல்; to look after with affection.

கட் க் ெகாண்  வந்தவைளக் கண்ணாய்ப் பாரத்் க் ெகாள் (உ.வ.);.

     [கண் + ஆய் + பார.்]

கண்ணாயம்

கண்ணாயம் kan-n-ayam, ெப.(n.)

   1.  றந்த ஆைட; fine cloth.

   2.  ய ைள; small hole.

   3. ெமன்ைமயான ; thinness (ேசரநா.);.

ம. கண்ணாயம்

     [கண் + ஆயம்.]

கண்ணா ரம்

கண்ணா ரம் kan-n-ayiram, ெப.(n.)

   1. கட ள்; god.

   2. மக்கட் ெபயர;் a given name for a male.

ம. கண்ணாயேவந்தன்

     [கண் + ஆ ரம். கட ள் எல்லாவற்ைற ம் காண்பவர ்என் ம் க த் ல் ஆ ரம் கண் ைடவன் 
என்ப  உலகவழக்  மாரியம்மைன ம் ஆ ரம் கண் ைடயாள் என்பர.்]

இசெ்சால் இந் ரைனக் த்  வழங் வ  ஆரியரால் த்தப்பட்ட ெதால்கைதைய அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்ட . ஆத ன் த ழ் மரபன் .

கண்ணா -த்தல்

கண்ணா -த்தல் kannayiru,    2 ெச. . .(v..i.)

   1.  ப்பா த்தல்; to be watchful, vigilant, closely attentive; to look steadfastly.

   2. அ ைமயாய் இ த்தல்; to be dear, precious.

   3. உன்னிப்பா த்தல்; to look keen (சா.அக.);.

     [கண் + ஆய் + இ த்தல்.]

கண்ணார்

கண்ணார ்kannār, ெப.(n.)

   பைகவர;் enemies, foes.

     "கண்ணார ்ம க் ம் க ராச ங்கம்." (த ழ் நா.240);.

ம. கண்ணார்

     [கண்  + ஆ + ஆர.் கண்ணார,் கண் தல் = ேசரத்ல், ெந ங் தல். கண்ணார ்= ேசராத பைகவர.் ஆ 
எ.ம.இ.நி.]
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கண்ணார் -த்தல்

கண்ணார் -த்தல் kamarvi,    4 ெச. . .(v.i.)

   கண் க்  இன்ப ட் தல்; to please the eyes.

     "ெப ங்ேகா ல் பல ங் கட் க் கண்ணார ் த் " ( த். .சா.73);,

     [கண் + ஆர் .]

கண்ணார

கண்ணார kamara,  .எ.(adv.)

   1. கண் டாக; with (one's); own eye, directly.

த ழர ்ெப மாைனக் கண்ணாரக் காணக் கத " ( தெ்தாள்.);.

   2. கண் ணால் பாரக்்கக் ய அள  வ மாக; eyeful, as much as the eye can take in at once.

     "கண்ணாரக் கண்ேடார ்க ப்ெபா ள் காணா மல ள்" (தா .பராபரக். 2);.

   3 . இன் ற

 pleasant by.

. க. கண்ணாெர பட கண்ணார.

     [கண் + ஆர.]

கண்ணாரக்காண்(
)-தல்

கண்ணாரக்காண்( )-தல் kamara-k-kan,    4 ெச. . .(v.i)

   1. கண் டாகப் பாரத்்தல்; to see with one's own eyes.

     "ெதா வ ம் ழ்வ ம் ெசய்ெதால்ைல மாைலக் கண்ணாரக் கண்  க வ ேதார ்காத ற்றாரக்் ம்" 
( வ்.இயற். .97);.

   2. ஆைச ரப்பாரத்்தல்; to have a full view to one's complete satisfaction.

     "கண்ணாரக் கண்ேடார"் (தா .பராபரக்,2);.

க. கண்ணாெர ேநா .

     [கண் + ஆர + காண்.]

கண்ணால்பார்-
த்தல்

கண்ணால்பார-்த்தல் kamalpar,    4 ெச. . . (v.i.)

ேநர யாகப் பாரத்்தல்,

 to see (with one's own eyes);.

அவன் ெவட் யைத என் கண்ணால் பாரத்்ேதன் (உ.வ.);.

     [கண்ணால் + பார-். ெபா வாக ஐயத்ைத நீக் வதற்  ேநரில் பாரத்்ேதன் என்பைதக் கண்ணால் 
பாரத்்ேதன் என்பர.்]

கண்ணாலக்காண
ம்

கண்ணாலக்காணம் kannāla-k-kānam, ெப.(n.)

    மணத் ன் ெபா ட் ச ்ெச த் ம் ஒ  பைழய வரி (i.m.p. cd.563);; ancient tax on marriage.

     [க யாணம் → கண்ணாலம் + காணம்(ெகா.வ);.]

கண்ணாலம்

 
 கண்ணாலம் Kamalam, ெப.(.n)

   க யாணம் பாரக்்க; see kalyānam.

     [க யாணம் → கண்ணாலம்(ெகா.வ);.]

கண்ணால ங்
ைக

 
 கண்ணால ங்ைக kannala-murugai, ெப.(n.)

   க யாண ங்ைக பாரக்்க; see kaliyana murungai

     [க யாணம் → கண்ணாலம் +  ங்ைக.]
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கண்ணால

 
 கண்ணால  kamala-mudi, ெப.(n.)

கஞ்

   வ ப்பதற் ப் பயன்ப ம் ைளகள் உள்ள தட் ; a plate with holes (used to filter boiled rice);.

. கண்ணேர

     [கண் + ஆலம் +  . கண் =  ைள.]

ஒேநா., கண் உள்ள  கண்ணால

கண்ணாலவாய்

கண்ணாலவாய் kamala-vay, ெப.(n.)

   வாய்க்கா  ந்  நீர ் ரிந்  ெசல் ம் வ ; branch channel,

     "..... கண்ணாலவாய் ழ்தைல ல்  வாய்க் த் ெதற்  நிலம்" (S.I.I. Vol.19.Insc.141.S.No. 40-43);.

     [கண் + ஆலம் + வாய்.]

கண் =  ,  . ஆலம் = நீர.் கண்ணால வாய் =நீர ் தாகப் ெப க்ெக க் ம் கால்வாய்.

கண்ணாள்

கண்ணாள்1 kamal, ெப.(n.)

   அ தெ்தய்வமாகப் ேபாற்றப்ப ற கைலமகள் ( ங்.);; Saraswati the goddess of learning, wisdom.

     [கண் + ஆள். கண் + ெப ைம,  றப் .]

 கண்ணாள்2 kamal, ெப.(n.)

   கண்ணாட்  (யாழ்,அக.);; beloved woman.

     [கண் + ஆள் +   - கண்ணாட்  'ஆள்'(ெப.பா.ஈ .);.]

கண்ணாளர்

கண்ணாளர1் kamalan. ெப.(n.)

   1. கம்மாளர;் smith.

   2. ஓ யர;் artist.

     [கண் + ஆளர.் கண் =  ைளத்தல், ெபா த்தல், ெச க்கல்.]

 கண்ணாளர2் kannālar, ெப.(n.)

   1. நண்பர;் friends.

   2. தைலவன்; chief.

     [கண் + ஆள் + அர.் கண் = உயர் ,  றப் .]
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கண்ணாளன்

கண்ணாளன்1 kamalan. ெப.(n.)

   1. கணவன்; husband,

காக்க க் ம் ேபாக்க க் ம் த்தைனேயா ன்ைன, கண்ணாளன் வ ந்தைன ம் ெபா க் 
கைலேயா ன்ைன (பழ.);.

   2. நாயகன்; lover used as a term of endearment.

     "ம மலரின் கண்ணாளா" ( வ். ெபரிய  8. 10.4);.

   3. அன்பன; affectionate friend,

     "கண்ணாளன் கண்ணமங்ைக நகராளன்" ( வ்.ெபரிய .11.6.7);.

   4. ேமற்பாரை்வயாளன்; a supervisor.

ம. கண்ணாளன். கண்ணாளி.

     [கண் + ஆள் + அன்.]

கணவன் மைன யர ்இ வ ம் ஒ வரக்்ெகா வர ்கண்ேபாற் றந்தவராத ன் கண்ணாளன், 
கண்ணாட்  என ங் றப்ப வர.்

 கண்ணாளன்2 kamalan, ெப.(n.)

   1. ஒ யன் (யாழ்.அக.);; painter, artist.

   2. கம்மாளன்; smith.

     [கண் + ஆளன். கண் தல் = ெபா த்தல், வைரதல்.]

கண்ணாளி

 
 கண்ணாளி karmal ெப.(n.)

   கண்ணாளன், அன் க் ரியவன்; a dear one (ேசரநா.);.

ம. கண்ணாளி

     [கண் + ஆளி.]

கண்ணாற் -தல்

கண்ணாற் -தல் kamar-cudu-,    18 ெச. . . (v.t.)

கண்ேண  பாரக்்க; see kanneru.

     [கண் + ஆல் +  -.]
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கண்ணா

கண்ணா 1 kannaru, ெப.(n.)

   1. ேபராற் னின்  நீர ்ெசல்ல ெவட்டப்ப ம் பாசன வாய்க்கால். (பழ.த .110.);; irrigation water-course 
leading to a paddy field.

   2.  ற்ேறாைட; a stream issuing from a sluice.

   3. நன்ெசய்ப் ரி  (G.tn.D.i.285);,

 block or division of wet lands.

   4.  பாலம் (இ.வ.);; culvert.

   5.  ற்றா ; rivulet.

ம. கண்ணா

     [கண் + ஆ . கண் =  ள் → (கள்); → கண் =  ய .]

 கண்ணா 1 kamaru, ெப.(n.)

ைள,

 small hole or opening.

     "மகதநாட் ச ் த் ரவைறக் கண்ணா  ேபால" (நீலேக .272,உைர);.

ம. கண்ணாயம்.

     [கண் + ஆ . கண் =  ய. ஆ  = வ ,  றப்பாைத. உட் ைள.]

கண்ணா த

கண்ணா த  kannaru-tadi, ெப.(n.)

   வாய்க்காைல ெயாட்  அைமந்த வ ; footpath adjacent to any channel,

     "ேகாட்டா  வள்ைளயைற கண்ணா  த ." (S.I.I.Vol.6. Part II.Insc.97,S.No.4.);.

     [கண்ணா  + த . தடம் → த  (வைளந்  ெசல் ம் ஒற்ைறய ப்பாைத.]

கண்ணி

கண்ணி1 kanni, ெப.(n.)

   1. தைல ற் ம் மாைல,

 wreath worn on the head, chaplet.

     "கண்ணி ந் தா  ெமண்ணின ராண்ேட" (ெதால்,ெபா ள். 634);.

   2. இவ்  வாக இைட ட் த் ெதா த்த மாைல; garland having pairs offlowers with small interwal,

     " ன்ைன ெமல் னரக்் கண்ணி ைலந்த ைமந்தர"் ( றநா. 24:8.);

   3. ேபாரம்றவர ் ம்

    மாைல; flower garland used as military badge.

     " ம்பார ்கண்ணிப் ெப ம் கன் மறவர'் (ம ைரக்.596);.

   4.  ங்ெகாத் ; bunch of flowers.

   5. அணிகலன்களின் இைணப் வைளயம்,

 ring hook of a ornament.

ம. கண்ணி; க. கண்ணி, கணி ( ச் );; ேகாத. கய்ண்.  . கண்ணி, ெத. கன்ென;  ட. ெகணி.

     [கண் → கண்ணி. (ெசா.ஆ.க);.]

ைவ ெந ங்கத் ெதா த்தாக் ய ெதாைடயல் அல்ல  மாைலக் ம், இைட ட் க் கட் ய சரம் 
அல்ல  கண்ணிக் ம் நிக ம் ேவற் ைம ெபரி .  ன் ெந க்கம் ெந க்க ன்ைம 
ெயன்பவற்ேறா  அைவ ெதா க்கப்ப ந் தன்ைம ம் ேவற் ைம ள்ள . கண்ணி ேபான்ற 

ச் ட ் ன் காம்ைபச ்ெச  இ க்  ப்ப  கண்ணி; மாைலேயா,  ன் காம் கைள ஒ  
நார ேயா  ேசரத்் ப் ைணத்  ெந ங்கத் ெதா க்கப்ப வ .
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கண்ணிக்க

கண்ணிக்க 1 kanni-k-kayiru, ெப.(n.)

   1. ெநய்  வார  க்க  ( ன்.);; thread of linen wound on the two beams of a weaver's loom, which the reed 
moves up and down.

     [கண்ணி + க . கண் தல் = ெந ங் தல், ேசரத்ல் (இ  ெபயெராட் ப் பண் தெ்தாைக.);.]

 கண்ணிக்க 2 kanni-k-kayiru, ெப.(n.)

   1.  ட்டாங்க  (எங்க ர,்,91);; string by which a bullock is fastened to the yoke.

   2.  கைள ைடய க

 knotted rope.

க. கண்ணி

     [கண்ணி + க .]

கண்ணிக்கால்

 
 கண்ணிக்கால் kanni-k-kal, ெப.(n.)

    ைளவாய்க் கால்; branch channel.

ம வ. கண்ணா

     [கண்ணி + கால்.]

கண்ணிக் ற

 
 கண்ணிக் ற  kanni-k-kuradu, ெப.(n.)

    ய பற் க் ற ; small forceps.

கண்ணிக் றட்டால் கம் ைய க்  (உ.வ.);.

ம. கண்ணிக்ெகாற

     [கண்ணி +  ற . கண் → கண்ணி =  ய,  .]

கண்ணிக்ெகா

 
 கண்ணிக்ெகா  kanni-k-kodi; ெப.(n.)

க ங்காக்கணம் பாரக்்க ( .அக.);; see karurkäkkanam.

     [கண்ணி + ெகா .]

கண்ணிகட்

கண்ணிகட் 1 kami-katu,    5 ெச. . .(v.i.)

   அ ம் ெகாள் தல்; to bud.

     [கண்ணி + கட் -.]

 கண்ணிகட் 2 kamikatu,    5 ெச. ன்றா

   வைலகட் தல்; to seta snare, a net.

     [கண்ணி + கட் -.]

கண்ணிகண் -
தல்

கண்ணிகண் -தல் kanni-kannu,    5 ெச. . .(v.i.)

    ய ேபாரஅ்ைடயாளப் ற்ேகற்ப ைன ெசய்ய க தல்; to act according to the donned symbolic 
flower, in ancient Tami mode of war.

     "கண்ணி கண்ணிய வயவர ்ெப மகன்"(ப ற் ம்58.8);.

     [கண்ணி + கண் .]
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கண்ணிகம்

 
 கண்ணிகம் kaagam, ெப.(n.)

   மணித்தக்காளி (மைல.);; black night-shade.

     [கண்ணி → கண்ணிகம்.]

கண்ணி

கண்ணி  kamikudi, ெப.(n.)

    றப்பான ; a fa.mous clan.

     "ேகா ல் படாரற் க் ரணிய ட்டத்  கண்ணி ச(்ெசா);லைம" (S.I.I.Vol.14. Insc. 49. SN.66);.

     [கண் – கண்ணி +  . கண்ணி = கண்ேபால் றந்த.]

கண்ணி த் -தல்

கண்ணி த் -தல் kannř-kuttu-,    10 ெச. . .(v.i.)

    க் க்க  ைவத்தல்; to set a noose

     "கண்ணி த்  வைல ெதா த் " (தணிைகப் . அகத்.439);.

     [கண்ணி +  த் -.]

கண்ணிைக

கண்ணிைக Kanagai, ெப.(n.)

   1. தாமைரப் ெபா ட் ; pericarp of the lotus.

   2.  வ ம்  (யாழ்.அக.);; flower bud.

த. கண்ணிைக. → Skt; kamika.

     [ ள் → கள் → கண் ( ைள); → கண்ணிைக' ைக'  ைமப் ெபா ள் ெசால்  த. கண்ணிைக → வ. 
கரண்ிகா. வடெமா செ்சாலான கரண்ிகா த ல் கண்ணிைக ஆ ற்   எனக் வ  ெபா ந்தா . 
இச ்ெசால் ன் ேவ ம் ஈ ம்  ற் ம் த ழாய் இ த்தல் காண்க. வடெமா ல் இச ்ெசால் க்  
ேவ ம் ஈ ம் உய்த் ைரக்கப்பட்டைவ.]

கண்ணிசச்ா

 
 கண்ணிசச்ா  kanni-c-caru, ெப.(n.)

   கண்ணிச ்ெச வைககளின் சா ; juice of eclipse or sessile | | plants.

     [கண்ணி + சா .]

கண்ணிட் க்கா
ணம்

கண்ணிட் க்காணம் kan-n-ittu-k-kanam, ெப.(n.)

   பைழய வரிவைககளிெலான் . (S.I.I.ii.352);; a kind of an ancient tax.

ம வ. கண்ேணாட் க்காணம்

     [கண் + இ  + காணம் – கண்ணி காணம் → கண்ணிட் க்காணம் ( ைளவாய்க்கா லைமப் ற்காக 
இடப்பட்ட வரி); கண்ணிட் க்காணம்(ெகா.வ.);.]

கண்ணி -தல்

 
 கண்ணி -தல் kamil-vilu, ெச. . .(v.i.)

   கண் உள்வாங் தல்; to sink as of the eye.

     [கண் + இ . இ தல் = இ ந் தல், பள்ளமாதல்.]

கண்ணி க் -தல்

கண்ணி க் -தல் kan-n-idukku,    5.ெச. .(v.i.)

    க்கமயக்கமா த்தல்; to be half asleep, to be drowsy.

     [கண் + இ க் .]
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கண்ணி காணம்

 
 கண்ணி காணம் kan-n-idu-kānam, ெப.(n.)

   காட் க்ெகாள் ; jungle horse-gram.

     [கண் + இ  + காணம். காணம் = ெகாள்( );. நாட்  ம த் வர ்.இதன் ெபா ையக் கண்ணி வர ்
என்பதால் ெபற்ற ெபயர)்;.] (சா.அக.);

கண்ணி

கண்ணி 1 kan-n-idu,    20 ெச. . .(v.i.)

   1. கண்ணால் பாரத்்தல்; to set an eye on, to aim.

   2. இரக்க உணர் டன் ேநாக் தல்; to look upon with gracious favour.

   3. கண்  த ம் வைக ல் பாரத்்தல்; to cast an evil eye (ேசரநா.);.

   4. (ஒன்ைற);  ம் தல், மனம் ைவத்தல்; to like.

   5.  ப் டனி த்தல், காவ த்தல்; to be cautious, to guard.

ம வ. கண்ைவத்தல்

ம. கண்ணி க; க.கண்ணி  ெத. கன் ந்த்க.

     [கண் + இ -.]

 கண்ணி 2 kanni-dudal, ெச. . .(v.i.)

   ைம ட் தல்; apple collyrium.

அவள் கண்ணிட் க் காத் ந்தாள் (உ.வ);.

     [கண் + இ .]

கண்ணி ம ந்

கண்ணி ம ந்  kamidu-marundu. ெப.(n.)

   1. கண்ணில் ளித் ளியாக ம் ம ந் ; a fluid preparation to be dropped into the eyes, eye drops.

   2. கண் க் ம் க க்கம்; an ointment used as an external application to the eye-lids etc. (சா.அக.);.

     [கண் + இ  + ம ந் .]

கண்ணிைட

 
 கண்ணிைட kan-n-idai ெப.(n.)

   வைலக்கண் ஊள்ளீ ; sieve of a net.

     [கண் + இைட.]

கண்ணிைண

கண்ணிைண kan-n-inai, ெப.(n.)

   1. இ கண்கள்; both the eyes.

   2. ஒ வர ்கண்கேளா  ஒ வர ்கண்கள்; eye to eye

     "கண்ெணா  கண்ணிைன ேநாக்ெகாக் ன்"( றள் 1100);.

ம.கண்ணின; ெத. க தவ, கன்கவ.

     [கண் + இைண.]

கண்ணிந -தல்

கண்ணிந -தல் kanni-nadu-,    20 ெச. . . (v.t.)

   கண்ணி ைவத்தல் ( ன்.);; to set a snare.

     [கண்ணி + ந -.]
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கண்ணிநார்

 
 கண்ணிநார ்kami-mar, ெப.(n.)

   ெதன்ேனாைல ன் அ க்காம் ந்  ளிம் ந்  ெய க் ம் நார;் the thread like marginal fibre 
of the leaflet of the coconut-palm.

ம. கண்ணி நா

     [கண்ணி + நார.்]

கண்ணி ண் த்
தாம்

 
 கண்ணி ண் த்தாம்  kanni-mur-ciru-t. tambu, ெப.(n.)

   ஆழ்வாரக் ள் ஒ வரான ம ரக  யாழ்வார ்அ ளிசெ்சய்த பாட ன் ெதாடக்கம்; a poem commencing 
with this phrase sung by Madurakavialvār, one of the Vaisnava saints.

     [கண்ணி +  ண் +  த்தாம் . கண்ணி ண் த்தாம்  எனத் ெதாடங் தலால் ெபற்ற ெபயர.்]

கண்ணிப்பலைக

 
 கண்ணிப்பலைக kanni-p-palagai. ெப.(n)

    ன் க் ங் க ; mesh-board (கட.பர.க.ெசா.அக.);.

     [கண்ணி + பலைக. கண்  = வைல.]

கண்ணிப்பாைற

 
 கண்ணிப்பாைற kann-ip-para. ெப.(n.)

   ஒர  நீளம் வளரக் ய ம், நீலப்பசை்ச நிற ைடய மான ைரவ வக் கடல்வாழ் ன்; horse 
mackerel bluish green attaining atleast one foot in length(சா.அக.);.

     [கண்ணி + பாைற(பாைற ன்வைக.);.]

கண்ணிமாங்காய்

 
 கண்ணிமாங்காய் kami-mangay, ெப.(n.)

   மாவ ; small and tender mangoes.

ம. கண்ணிமாங்ங

     [கண்ணி + மாங்காய். கண்ணி =  ய .]
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கண்ணிைம

கண்ணிைம1 kan-n-ima, ெப.(n.)

   1. கண்ணிதழ்; eye lid.

   2. கண் ; eye lashes.

ம வ. கண்ணிதம், கண்ணிரப்ைப.

ம. கண்ணிம; க. கண்ணிெம; பட. கண்ணிெம.  . கண்ணிம், கண்ணபாெம.

 கண்ணிைம2 Kammai, ெப.(n.)

   1. ஒ மாத் ைரக் கால அள ; measure of time which equals an eyewink

     "கண்ணிைம ெநா ெயன"(ெதால்.எ த்.7);.

ம வ. இைமப்ெபா

     [கண் + இைம.]

கண்ணிைமப்பதற்  ஆ ம் ேநரம் கண்ணிைம எனப்ப ம். கண்ணிைம அல்ல  ைகெநா ப் 
ெபா ைன இலக்கணிகர ்மாத் ைர என்பர.் ஆ ன் இற்ைற அ யலார ்கண்ணிைமக் ம் ேநரம், 
ைகெநா க் ம் ேநரத் ம் ைறவான  என்பர்

 கண்ணிைம3 kan-n-imai,    4 ெச. . .(v.t.)

   இைமெகாட் தல்; to wink.

     "கண்ணிைமத்தலான்" (நள. யம்வர.153);.

ெத. க

கண்ணிைமக்கழ
ைல

 
 கண்ணிைமக்கழைல kan-n-imal-k-kalalai, ெப.(n.)

கண்கட்  பாரக்்க; see kan-katti

     [கண் + இைம + கழைல.]

கண்ணிைமக்ேகா
ளம்

 
 கண்ணிைமக்ேகாளம் kannimal-k-kolam, ெப.(n.)

கண்கட்  பாரக்்க;see kan-katti.

     [கண் + இைம + ேகாளம். ேகாளம் = கட் .]

கண்ணிைம ற-
த்தல்

கண்ணிைம ற-த்தல் kan-n-imai-tira-,    2 ெச. . . (v.i.)

   பரக்க த்தல்; to open the eyes wide.

     [கண் + இைம +  ற.]

கண்ணிைம த்த
ல்

கண்ணிைம த்தல் kan-n-imai-tudi-,    4 ெச. . . (v.t.)

   கண் த்தல் பாரக்்க; see kar-tudi-

கண்ணிைமப்பசப
சப்

 
 கண்ணிைமப்பசபசப்  kan-m-imal-p-pasapasappu, ெப.(n.)

கண்ணிைம ன் அரிப் :

 itching of the eyelids.

     [கண் + இைம + பச + பசப் .]
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கண்ணிைமயார்

கண்ணிைமயார ்kan-n-imayar, ெப.(n.)

   கண்ணி ைமக்காதவர.் ேதவர;் gods, who never wink their eyes.

     "கண்ணிைமயார ் த்ேத ந்தறங்கள் ெவளவ"( வக.248);.

     [கண் + இைம + ஆ + அர ்('ஆ'எம.);.]

கண்ணிைம -
தல்

கண்ணிைம -தல் kan-n-ima-vilu-,    2 ெச. . .(v.i.)

   ேநா னால் இைம ெதாங் தல்; dangle the upper eyelid by paralysis.

     [கண்ணிைம +  -.]

கண்ணியக்கம்

 
 கண்ணியக்கம் kan-n-iyakkam, ெப.(n.)

    யைச ; movement of the eye.

     [கண் + இயக்கம்.]

கண்ணியம்

கண்ணியம்1 kanniyam, ெப.(n.)

சால் ைடைம,

 ex - cellence, nobility.

 Skt. ganya

     [கண் → கண்ணியம்.]

 கண்ணியம்2 kannyam, ெப.(n.)

   மரமஞ்சள்; tree turmeric.

     [கண் → கண்ணியம்.]

கண்ணியல்

 
 கண்ணியல் kanniyal, ெப.(n.)

   கண்ம த் வத் ைற; opthalmology.

     [கண் + இயல்.]

கண்ணியவான்

 
 கண்ணியவான் kanniyawan, ெப.(n.)

   சால் ைடேயான்; excelleancy.

த. கண்ணியம் → Skt. ganya.

     [கண் → கண்ணியம் → கண்ணியவான். ஒ.ேநா.  ண்ணியம் →  ண்ணியவான்.]

கண்ணிரங் -தல்

கண்ணிரங் -தல் kan-n-iangu-,    9 ெச. . .(v.i)

   1. ஒ த்தல்; to sound.

     " ன்னி ங் கலாபம் ங்  ளிரந்் கண் ணிரங்க ெவம் த்" ( வக.1985);.

   2. அ ள்ெசய்தல்; to pity; to have compassion.

     [கண் + இரங் .]

கண்ணி ட் -தல்

கண்ணி ட் -தல் kannrultu-,    5 ெச. . .(v.t.)

   பாரை்வ மங் தல்; to get dimness as of the eye sight.

     [கண் + இ ட் . இ ள் → இ ட் .]
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கண்ணி -த்தல்

கண்ணி -த்தல் kamiu,    3 ெச. . .(v.i.)

கண் ைவ-த்தல்1 பாரக்்க; see kan-Val

     [கண் + இ .]

கண்ணில்(ற்)-
த(ற)ல்

கண்ணில்(ற்)-த(ற)ல் kan-nil,    14 ெச. . .(v.i.)

   எ ரந்ிற்றல்; to stand before one's eyes.

     "கண்ணின்  கண்ணறச ்ெசால் ம்"( றள்,184);.

எ . கண்ெரப்ெப ெகார. கன் ப் .

     [கண் + நில்-.]

கண்ணில்ப -தல்

கண்ணில்ப -தல் kannil-padu,    20 ெச. . .(v.i.)

   1. மற்றவர ்பாரை்வக்  உள்ளாதல்; to fall under one's sight.

ஒளிந் ேபாக நிைனத்ேதன் கண்ணில் பட் ட்ேடன் (உ.வ.);.

   2. ெவளியாதல்; to come to light.

மைறத்  ைவத்த  அவன் கண்ணில் பட்  ட்ட . (உ.வ.);.

க. கண்ப ; ெத. க ப பட; கண் கப .

     [கண்ணில் + ப .]

கண்ணில -தல்

 
 கண்ணில -தல் kannilaku-, ெச. . .(v.i.)

   கண் லங் தல்; Iustire of the eye.

     [கண் + இல . இலங் தல் – இல தல்.]

கண்ணிலன்

கண்ணிலன் kan-n-ilan, ெப.(n.)

   1. பாரை்வ இல்லாதவன்; blind man,

   2. இரக்க ல்லாதவன்; merciless man.

     "க ஞ்ெசால்லன் கண்ணில னா ன்"( றள்,566);

ம வ. கண்ணிலான்.

     [கண் + இலன்.]

கண்ணி

கண்ணி 1 kan-n-ili,    1. கண்ணில்லாதவன்; blind person.

     "கண்ணி  மர ெவம் " (பாரத.ப ன் ன்.91);.

ெத. கண்ணி ; க. கண்ணி .

     [கண் + இ .]

 கண்ணி 2 kannil, ெப.(n.)

   எ ம்  (யாழ்.அக.);; ant.

     [கண் + (இல் ); இ .]

கண்ணிவைல

 
 கண்ணிவைல kanni-vala, ெப.(n.)

   க ற்றால் ன்னப் பட்ட வைல; net knited by rope (க நா.);.

க. கண்ணிவெல.

     [கண்ணி + வைல. கண்ணி = க .]
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கண்ணிவாய்க்கா
ல்

 
 கண்ணிவாய்க்கால் kanni-vaykkal, ெப.(n.)

    ைள வாய்க்கால் (இ.வ.);; branch channel.

     [கண்ணி +  ய ைள. கண்ணி + வாய்க்கால்.]

கண்ணி ரல்

 
 கண்ணி ரல் kanni-viral, ெப.(n.)

    ய ரல்; little finger.

     [கண்ணி =  ய. கண்ணி +  ரல்.]

கண்ணிெவ

கண்ணிெவ  kanni-vedi. ெப.(n.)

   1.  ெவ ; small crackers.

   2.  ைள ட்  ைவத்  ெவ க் ம் ெவ ; land mine.

     [கண்ணி + ெவ .]

கண்ணில் படாத வைக ல் நிலத் ன் அல்ல  நீரின் அ ல் ைவக்கப்பட் , ஊர்  அல்ல  ஆள் 
அதைனக் கடக் ம்ேபா ெவ க்கக் ய அல்ல  ெதாைல ந்  ெவ க்கச ்ெசய்யக் ய 

ண்  வைக.

கண்ணிெவற்
ைல

 
 கண்ணிெவற் ைல kanni-verrrilai, ெப.(n.)

     ெவற் ைல; betel leaf of smaller size.

     [கண்ணி =  ய, கண்ணி + ெவற் ைல.]

கண்ணி க்கம்

 
 கண்ணி க்கம் kan-n-irukkam, ெப.(n.)

   ந  அல்ல  கண்ணிைம ன் க்கத்தால் கண்ணிற்  ஏற்ப ம் இ க்கம்; the pressure or the 
constricting force experienced due to swelling of eye-ball or eye-lids.

     [கண் + இ க்கம்.]

கண்ணீட் க்காண
ம்

 
 கண்ணீட் க்காணம் kannittu-k-kānam, ெப.(n.)

   த ழ்ேவந்தரின் அர  ைறகளில் ேமற்பாரை்வ அ காரிக க் த் தரப்பட்ட காணிக்ைகப்பணம்; an 
allowance given to the supervisors of government departments during period of Tamil kings.

     [கண் + இ  + காணம் - கண்ணி காணம் → கண்ணீட் க்காணம். கண்ணி தல் = ேமற்பாரை்வ 
ெசய்தல். இ  → ஈ  ( . .ெதா.ெப.);. காணம் = பழங்காலப் ெபாற்காக. இதைனக் 
கண்ணிட் க்காணம் என் ம் கண்ேணாட் க்காணம் என் ம் வழங் வ  வ வாம்.]

கண்ணீர்

கண்ணீர1் kami, ெப.(n.)

    க்ேகாளத் க்  ஈரத் தன்ைமையத் தந்  ய்ைமயாக் வ ம் ன்பம், உணரச்் வயப்ப தல், 
இ மல் ேபான்ற நிைலகளால் ெவளிப்ப வ மா ய ய உவரநீ்ர;் tears.

     "தண்ணீர ்ெபறாஅத் த மாற் ற ந் யரங் கண்ணீரந்ைனக் ங் க ைமய கா "(க த்.65);.

   ம. கண்ணீர ்க. கண்ணீர;் ெத. கன்னீ ;  . கண்ணநீர;் ேகாண். (ேகாயா);. கண்ேடர;் பர.் கன்னீர;் கட. 
கனீர ்ேகாண். காேனர;்  . கன்சர்;  . கன்த் ; மால். க்வன ;  ரா. கரீங்க்; பட கண்ணி . உரா. 
கண்ணநீ ; Finn. këlyb, Hung konniy, Sum. er, Comp., Finn. Könyu.

     [கண் + நீர.்]
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கண்ணிர்

கண்ணிர2் Kanni, ெப.(n.)

   கள்ளா ய நீர;் toddy.

     "கண்ணீர ்ெகாண் கா றந ங்கல்"( லப்.13:188);.

     [கள் + நீர.் ஒ.ேநா. ெதள் + நீர ்– ெதண்ணீர.்]

கண்ணிரக்் ைட

 
 கண்ணிரக்் ைட kanni-k-kudai, ெப.(n.)

    க் ரடை்ட ( த்.அக.);; spreading hogweed.

ம வ. கண்ணிர ்ந க் ைற

     [கண்ணர ்+  ைட.]

கண்ணீர்கலங் -
தல்

 
 கண்ணீரக்லங் -தல் kanni-kalangu, ெச. . . (v.i.)

   கண்கலங் தல்; see kan-kaarigu.

     [கண்ணர ்+ கலங் -.]

கண்ணிரச்் ரப்

 
 கண்ணிரச்் ரப்  kannircurappi, ெப.(n.)

   கண்ணீைரச ் ரக் ம் உ ப் ; a gland which secretes tears.

ம வ. கண்ணிரக்்ேகாளம்

     [கண்ணிர ் +  ரப் .]

கண்ணிர ்ெசாரி-
தல்

கண்ணிர ்ெசாரி-தல் kanni-cori,    2 ெச. . .(v.i.)

   அ தல்; to shed tears.

க்கம் தாளாமல் கண்ணீர ்ெசாரிந்தான் (உ.வ.);.

பட கண்ணிரே்தா

     [கண்ணீர ்+ ெசாரி-]

கண்ணீர்த்தாைர

 
 கண்ணீரத்்தாைர kanni-talai, ெப.(n.)

கண்மைழ  பாரக்்க;see kan-malai.

     [கண்ணீர ்+ தாைர.]

கண்ணிர ் ைட-
த்தல்

கண்ணிர ் ைட-த்தல் kannir-tudai,    4 ெச ன்றா .(v.t.)

   1. கண்ணீைர நீக் தல்; to wipe the tears.

அ ன்ற ழந்ைத ன் கண்ணிைரத் ைட (உ.வ.);.

   2. ஆ தல் தல்; to console.

மக்களின் கண்ணீைரத் ைடக்க அர  ஆவன ெசய் ம் (உ.வ.);.

. கண்ணீர ்நச் நி; பட கண்ணீரெதாெட.

     [கண்ணிர ் +  ைட-]
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கண்ணீர்ப் ைக

 
 கண்ணீரப்் ைக kannir-p-pugai, ெப.(n.)

   கண்ணீைர வரவைழக் ம் ஒ வைகப் ைக; tear gas.

ம.கண்ணீரவ்ாதகம்

     [கண்ணிர ்+  ைக.]

ற ைககைளக் காட் ம் யாகக் கண்ணிர ்வரவைழக் ம் வல்லைம ேநாக் க் 
கண்ணீரப்் ைக எனப்பட்ட .

கண்ணீர் ட்டல்

 
 கண்ணீர் ட்டல் kami-mulai, ெப.(n)

   கண்ணீர ்வ யச ்ெசய் ம் ஒ வைக ேநாய்; an eye disease caused by increased fluid-pressure within the eyeball, 
glaucoma.

     [கண் + நீர ்+  ட்டல்.]

கண்ணீர்ைம

 
 கண்ணீரை்ம karmimai, ெப.(n.)

   கண்ணின் இயல் ; nature of the eye.

     [கண் + நீரை்ம.]

கண்ணீர் -தல்

கண்ணீர் -தல் kannir-vidu-,    20 ெச. . .(v.i.)

   1. கண்ணீர ் ந் தல்; shed tears.

   2.  ன்பப்ப தல்; to grieve, feel sad.

க.கண்ணீரி ; பட. கண்ணீராக்  .கண்ணணீர ்ஒப் .

     [கண்ணிர ்+  -.]

கண்ணீரம்

 
 கண்ணீரம் kanniram, ெப.(n.)

   கண்ணிற்  இ ம் ைம; collyrium for the eyes (சா.அக.);.

     [கண் + ஈரம்.]

கண்ணீர கல்

 
 கண்ணீர கல் kannir-arugal, ெப.(n.)

   ெதாடரந்்  கண்ணீர ்வ யச ்ெசய் ம் ஒ வைக ேநாய்; an eye disease which causes to shed tears continously.

ம வ.:கண்ணீெரா க்

கண்ணீராக்

 
 கண்ணீராக்  kannir-akki, ெப.(n.)

   பசை்சக் க ப் ரம் ( ன்.);; crude camphor.

     [கண்ணீர ்+ ஆக் .]
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கண்ணீ ம் 
கம்பைல மாய்

 
 கண்ணீ ம் கம்பைல மாய் kannairurum-kambalaiyumay,  .எ.(adv.)

   ெப ந் ன்பத் ல் கண்ணீ டன் லம்ப ம் ேசரந்்த ; tearful, grief stricken.

கணவைன இழந்தவள் கண்ணீ ம் கம்பைல மாய் இ ந்தாள்(உ.வ.);.

     [கண்ணீர ்+ உம் + கம்பைல + உம் + ஆய். 'உம்' எண் ம்ைம.]

கண்

கண் 1 kannau,    12 ெச ன்றா .(v.t.)

   1. க தல்; to propose, think, consider.

     "கண்ணிய ணரத் ம்"(மணி. 2:25);.

   2. ெபா ந் தல்; to be attached to, fastened to.

     " ைடகண்ணிய ெவாளிரா ன்"(இர .யாக.17);.

     [ ள் → கள் → கண் = ேசரத்ல், ேசரத்்தல், ெசய்தல். கள் → கண் - கண்  -. (ெசல் .78 ைல.244); 
கண் தல் = ெசய்தல் = ெசய்தல்.  ைன க ம் ைனக் ப் ெபா ள் தா ய .]

 கண் 2 kannu,    2 ெச. ன்றா .(v.t.)

   பாரத்்தல்; to see (நாம ப.);.

     [ ள் → கள் → கண் → கண்  = ேசரத்ல், ேசரத்்தல். ெசய்தல். ெசய்தல் ைன நிைனத்தல் 
ைனக் ம், நிைனத்தல் ைன பாரத்்தல் ைனக் ம் ெபா ள் தா ன.]

கண் க்கணி

 
 கண் க்கணி  kannu-k-kanimuli, ெப.(n.)

   ெபான்னாங்கண்ணி; an edible plant (சா.அக.);.

     [கண் க்  + அணி +  ( லம்.);.]

கண் க் னியா
ன்

கண் க் னியான் kamukkiyan, ெப.(n.)

   1. ெபான்னாங்கண்ணி; an ediple plant growing in wet place.

   2. ைகயாந்தகைர; a plant growing in wet places.

     [கண் க்  + இனியான்.]

இவ்வைகக கைரகள் உண்பதால் கண் க்  நலன் பயக் ம் என் ம் ம த் வக் க த் ன் 
அ ப்பைட ல் இவ்வா  அைழக்கப்பட் க்கலாம்.

கண் க் க்கண்
ணா-தல்

கண் க் க்கண்ணா-தல் kannukku-k-kanna-,    4 ெச. . .(v.i.)

    க ம் ேபாற் தல்; to be very dear, precious, as the eye.

அவைளக் கண் க் க் கண்ணாய்க் காப்பாற்ற ேவண் ம் (உ.வ.);.

     [கண் க்  + கண்ணா-.]

கண் க் த்ைத-
த்தல்

கண் க் த்ைத-த்தல் kannukku-t-tal-,    4 ெச. . .(v.i.)

   கண்கவரப்ப தல் ( ன்.);; to attract the eyes

     [கண் க்  + ைத-.]

கண் க் ப்ப -
தல்

கண் க் ப்ப -தல் kamukku-p-papu-,    20 ெச. .(v.i.)

   பாரை்வ ல் ப தல்; to come to view, to happen to see

. கண்ணக் நி: பட, கண் க ப .

     [கண் க்  + ப .]
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கண் க் றங் -
தல்

கண் க் றங் -தல் kannukkuragu,    5 ெச. . .(v.i.)

    ப் நிைல உறக்கம், அ  அல்ல  உணரச்்  ன்றா  ங் ம் க்கம், அ யல்; a semi-
conscious sleep.

ழந்ைத கண் க் றங் ற  (ெநல்ைல.);.

     [கண் க்  + உறங் .]

கண்ைண ேநாக் னால் உறங் வ ேபான்ற ேதாற்றம் த ம் அ ல் நிைல கண் க் றக்கம் என 
வழங்கலா ற் .

கண் க்ேகற்றாள்

 
 கண் க்ேகற்றாள் kannu-k-kerral, ெப.(n.)

   ெகா  ெநல் ; gooseberry creeper(சா.அக.);.

     [கண் க்  + ஏற்றாள்.]

கண் ங்க த்
மாய்

 
 கண் ங்க த் மாய் kannuń-karuttumáy, ( .எ.) (adv.)     தற டாமல் க த் ான் ப் ேப தல்; with full 
attention, concentration.

அகர த ப் பணிையக் கண் ங்க த் மாய்ச ்ெசய்ய ேவண் ம் (உ.வ.);.

     [கண் ம் + க த் மாய்.]

கண் ைட-தல்

கண் ைட-தல் kanmugai,    2 ெச. . .(v.i.)

    ைளக் த் , தவசம் ேபான்றவற் ன் ைளப் ப  ெவளி வ தல்; germinate as of grain.

     [கண் + உைட.]

கண் ைட

 
 கண் ைட  kanmuga.muli, ெப.(n.)

   ெவப்ப நிலத் ல் வள ம் ெச ; a plant that grows only in hot and dry places.

     [கண் ைட +  .]

கண் ைடயம்ைம
 பள்

கண் ைடயம்ைம பள்  kannudai-y-ammai-pallu, ெப.(n.)

   18ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த த் க் ட் ப் லவரால் இயற்றப்பட்ட ற் லக் யம்; a Pallu literature 
of 18th century by Muthukutty Pulavar.

     [கண் ைட + அம்ைம + பள் .]

கண் ைடயவள்ள
லார்

கண் ைடயவள்ளலார ்kannugaya-vallalār, ெப.(n.)

   ஒ ெலா க்க லா ரியர;் name of the author of olvil-odukkam, a savite philosophica work of the 15th cir.

     [கண் + உைடய + வள்ளலார.்]

கண் தல்

கண் தல் kannudal, ெப.(n.)

   1.ெநற் க்கண்; head having an eye.

     "கண் த ைடயேதார ்களிற்  மா கப் பண்ணவன்" (கந்த .கட ள்.8);

   2.  வன்;Śiva, who has an eye in his forehead

     "எம்மண்ணல் கண் தல் பாத நண்ணி" (  வாச.35:1);.

     [கண் +  தல்.  தல் = ெநற் .  தற்கண் என்ப  கண் தல் என ன் ன்னாக மா ய  – 
இலக்கணப்ேபா .]

கண் தலான்

கண் தலான் kannutalan, ெப.(n.)

   1. ெநற் க் கண் ைடய வன்,

 God siva (சா.அக.);.

     [கண் +  தல் + ஆன்.]
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கண் தன்மைல

 
 கண் தன்மைல kannudan-malai, ெப.(n.)

   ைகலாயமைல; mount Kailasa, the abodeo šiva.

     [கண் +  தல் + மைல.]

கண் ந்தல்

கண் ந்தல் karundal, ெப.(n.)

   1.  க்ேகாளம் ெவளித் ள் தலா ய ணி; protrusion of the eye

     [கண் + உந்தல்.]

கண் ைம

கண் ைம kannumai, ெப.(n.)

   காட் ; vision sight.

     "கட்டைம ெயா க்கத் க் கண் ைட யா ம்" (ெதால்.ெபா ள்.76);.

     [கண் + கண் ைம = கண்ணிய , கண்ட .]

கண் ர்-த்தல்

கண் ர-்த்தல் kan-n-uyir,    3 ெச. . .(v.i.)

   உறங்  எ தல்; to wake-up.

     [கண் + உ ர)்.]

கண் ரி-த்தல்

கண் ரி-த்தல் kan-nuri,    4 ெச. ன்றா .(v.t).

   கண் ைர நீக் தல்; to remove cataract.

     [கண் + உரி.]

கண்

 
 கண்  kan-n-uru, ெப.(n.)

   கண்ணின் உ வம்; structure of the eye.

     [கண் + உ .]

கண் -தல்

கண் -தல் kan-n-urulu-,    7 ெச. . .(v.i.)

   1. அசச் ட் தல்; to frightenen, threat

கண் ட்டைலப் பாரத்் க் ழந்ைத கத  அ த  (உ.வ.);.

   2. கண்ைண உ ளச ்ெசய்தல்; t roll the eye.

கண்ணி ட்ட ம ந்  பர வதற்காகக் கண் ளசெ்சய் (உ.வ.);.

ம. கண் ட்

     [கண் + உ -.]

கண் ைல

 
 கண் ைல  kan-n-ulai-mudi, ெப.(n.)

   வ தட்  ( ப்பல்); ( ன்.);; rice-strainer; colander.

ம வ. கண்ணால  (ெகா.வ.);

     [கண் + உைல +  . கண் =  ைள.]

கண் வம்

 
 கண் வம் karuvam, ெப.(n.)

    ண்கைலத ்ெதா ல் ( ன்.);; artisanship.

     [கண் → கண்  → கண் வம்.]
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கண் வ ப்

 
 கண் வ ப்  Kannu-vali-p-pu, ெப.(n.)

   கலப்ைபக் ழங் க் ெகா ன் ;ňovember flower plant.

ம வ:காந்தட்

     [கண் + வ  +  .]

கண்ேணாயால் கண் வந்  காணப்ப வ  ேபால் இதன்  கச ் வந் ப்பதால் இப் ெபயர ்
ெபற்ற .

கண் ழற்

 
 கண் ழற்  kan-n-ularci ெப.(n.)

கண் ழற்  பாரக்்க (சா.அக.);; see kancularci.

     [கண்  + உழற் .]

கண் ள்

கண் ள்1 kannul, ெப.(n.)

   1  ட்பதெ்தா ல்; skiled labour.

   2. ெதா ல் றன்; workmanship.

   3.  த்  ( வா.);; acting. dance.

   4. அ ம் தெ்தா ல்; fine, delicate workmanship in jewellery.

     "பல  கண் ட ் லேகா ல ரெ்தா " (க த்.85;7);,

     [கள் → கண் + உள் – கண் ள். உள் - ெதா.ெப.ஈ . ஒ.ேநா. இய ள், க ள்.]

கள் =  தல், ேசரத்ல், ேசரத்்தல், ெசய்தல்.  ரந்்  ெசய் ம் ட்பதெ்தா ல் ஒன்ைறச ்ெசய் ன் 
மனக்கண்ணால் வ வைமத் ச ்ெசய்யப் த ன் கண் தல் என் ம் ைன றப்பாகச ் ற்பம், 
ஓ யம்,  த்  ேபான்ற ண்கைலதெ்தா ல்கைளேய க் ம். கண் ள் . =மனக்கண்ணால் க  
ம ப் ட் ச ்ெசய் ம் பணி.

 கண் ள்2 kannul, ெப.(n.)

   கண்ணின் உட்பக்கத் தைச; inner skin of the eye (சா.அக.);.

     [கண் + உள் – கண் ள்.]

கண் ள் ைனஞ
ன்

கண் ள் ைனஞன் kamu.vinarao, ெப.(n.)

   1. ஒ யன்; painter artist,

கண் ள் ைனஞ ம் மண்ணீட் டாள ம்" ( லப்.5:30.);.

   2. கம்மாளன். ( ட.);; artisan.

     [கண் ள் +  ைனஞன். கண் ள் = மனக்கண்ணால் வ வைமத் ப் தாக ஒன்ைறச ்ெசய் ந் 
ெதா ல்.]

கண் ள் பாரக்்க; see kannul.

கண் ளர்

கண் ளர ்kannular ெப.(n.)

    த்தர;் bards,

     "கலம்ெப  கண் ள ெராக்கல் தைலவ" (மைலப .50);.

     [கண் ள் + அர ்– கண் ளர.் கண் ள் பாரக்்க; see kanոսl.]
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கண் ளன்

கண் ளன்1 kamபao, ெப.(n.)

    த்தன்; dancer.

     [கள் + கண் =  தல், ேசரத்ல், கண் தல் =  ரந்்  ெசய்தல். கள் → கண் + உள்(ெதா.ெப.ஈ .); + 
அன்(ஆ.பா.ஈ .); கண் ளன் =  தாக ஒன்ைறப்பைடக் ம் அல்ல  றம்படச ்ெசய் ம் ெதா ல் 

றைம ள்ளவன்.  ரந்்  ெசய் ம் ட்பதெ்தா லன்.]

 கண் ளன்2 kannulan, ெப.(n.)

   கம் யன், கண் ள் ைனஞன்; Smith.

     [கண் → கண் ள், கண் தல் = ெசய்தல். கண் ள் + அன்-கண் ளன்.]

கண் ளாளன்

கண் ளாளன் kannul-alan, ெப.(n.)

   1.  த்தன்; actor, dancer, masquerader.

     [கண் ள் + ஆளன். கண் ளாளன்.  ரந்் .ெசய் ம் ட்பத் ெதா லன்.]

கண் ைள

 
 கண் ைள  kan-n-ulaivu, ெப.(n.)

   கண்ணழற் ; inflammation of the eye.

     [கண் + உைள .]

கண் றக்கம்

கண் றக்கம் kan-n-urakkam, ெப.(n.)

    ல் ( டா.12:10);; dozing, slumber, sleep.

     [கண் + உறக்கம்.]

கண் றங் -தல்

கண் றங் -தல் kan-n-urangu,    5 ெச. . .(v.i.)

   கண் த் ங் தல்; go to sleep. -

     [கண் + உறங் .]

கண் -த்தல்

கண் -த்தல் kannurur,    4 ெச. . .(v.i.)

   கண் ட்டல்; to roll the eyes.

     [கண் + உ -]

கண் -தல்

கண் -தல் kan-n--uru,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. பாரத்்தல்; to see, view, look at.

     "கற்கனியக் கனி ன்ற யராைனக் கண் ற்றான்"(கம்பரா. கப்.29);.

   2. எ ரப்்ப தல்; to meet, to come upon by chance.

     "ெகாய்ம்மலரத் ்தாரினாைனக் கண் " ( வக. 1214);.

   3.  ட் தல்; to approach, reach.

     "ெவட்  யாைரக் கண் ற் " ( .ெவ.2:4,ெகா );.

     [கண் + உ .]

கண்

கண் 2 kan-n-uru-,    4 ெச. . .(v.i.)

   இய தல்; to be possible.

     "ஒ  க த்தனின்  யைவ கண் றா" ( ரேபாத.39:221);.

     [கண் + உ -.]

ெபய டன் ைண ைன இைணந்  ட் ைன உ வா ள்ள .
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கண் த் -தல்

கண் த் -தல் kan-n-urutu,    10 ெச. . .(v.i.)

   1. கண்ேணாதல்; to smart, as the eyes.

   2. ெபாறாைம உண்டாதல்; to be envious.

ம வ. கண்ைண த் தல்

     [கண் + உ த் .]

ேநாயா ம்,  த யனகண்ணில்ப வதா ம் ஏற்ப ம் உ த்தல்ேவ ; ெபா ளின் 
கவரச்் யா ண் டானெபாறாைமயால் ஏற்ப ம்.உ த்தல்ேவ .

கண் ைற

கண் ைற1 kan-n-urai, ெப.(n.)

   ேம வ , ேம ; that which is placed over.

     [கண் + உைற. கண் = இடம். உைற = ஒரிடத் ற் ெபா ந் ய  இட்ட . இ வ .]

ஒ.ேநா. ைக ைற(காணிக்ைக);, வா ைற (உண , ம ந் . ெச ைற(கா ம ந் . 
அ ைர);(ேவர.்கட.்41);.

 கண் ைற2 kan-n-urai, ெப.(n.)

   1. க ; curry relish.

     "ெவண்ேசாற் க் கண் ைறயாக"( றநா.615);.

   2. உ ைல (மசாைல);; curry-stuff.

     "அட ன் கண் ைறயாக"( றநா.140:4);.

     [கண் + உைற. கண் = இடம். உைற.= இடத்தக்க .]

 கண் ைற3 kan-n-urai, ெப.(n)

   1. கண்ணாற் கண்டஞ் ம் அசச்ம்; fear at the mere sight of a thing; fright.

     "மத் ைகக் கண் ைற யாக" (க த்.96:12);.

   2. கண்ேணாய் ரக்் ம் ம ந் ; a medicine effective in treating eye disease (சா.அக.);.

ம. கண் ட்

கண்

கண்  kan-n-udu, ெப.(n.)

    ரந்்  ேநாக் தல்; attention.

மடை்ட தலான சாமான்கைளக் கண் ரடாய்ப்பாரத்் ந் "(ம .க.11.189);.

க. கண்

     [கண் + ஊ .]

கண் ைம

 
 கண் ைம kan-n-umai, ெப.(n.)

   கண்ணில் யாெதா  ற்ற ம் காணப்படாமேல ஏற்ப ம் ட் த் தன்ைம; the loss of vision or blindness 
without apparent lesion of the eye (சா.அக.);.

     [கண் + ஊைம.]
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கண் ர்-தல்

 
 கண் ர-்தல் kannur, ெச. . .(v.i.)

கண்ணி தல் பாரக்்க;see kaanidu-(க நா.);

க. கண் .

     [கண் + ஊர.்]

கண் ரல்

கண் ரல் kannul, ெப.(n.)

   1. கண்ேநாய்கைளப் பற் க் ம் ல்; the science which treats of diseases of the eyes.

   2. அகத் யர ்ெசய்த கண் ெந   (நயன .);; an ophthalmic science compiled by Agastya siddha (சா. அக.);.

     [கண் +  ல்.]

கண்

கண்  kan-n-uru, ெப.(n.)

   கண்ேநாய்; sore eyes, opthalmia.

க. கண்  கண்ேண

     [கண் + ஊ .]

 கண் 2 kan-n-rur, ெப.(n.)

    ய பாரை்வயால் ேக ேநரத்ல்; evil eye, blight of the eyes causing sickness or misfortune.

     "அந் நின்  கண்  ற த்தாளணி நீறளித்ேத"(தணிைகப் . கள . 329);.

ம. க. கண்ேண

     [கண் + ஊ . ஊ  =  ங் .]

கண் க -
த்தல்

கண் க -த்தல் kannurukali,    4 ெச ன்றா .(v.t.)

   கண்  க யச ்ெசய்யப்ப ம் சடங் ; to perform certain rituals toward of evil eye.

இவ க் க் கண்  க த்தால் ேநாய் ரக் ம் (உ.வ);.

ம வ. கண்ேண  க த்தல்

     [கண் ா  + க -.]

கண்ெணச் ல்

கண்ெணச் ல் kan-n-eccil, ெப.(n.)

கண் ா  பாரக்்க;see kan-n-uru

கண்ெனச் ற்படாைமக் க் கரி றார ்(ஈ ,5:12);.

க. கண்ெணஞ்சல், கண்ெணஞ்ச .

     [கண் + எச் ல்.]

கண்ெண த் ப்
பார்-த்தல்

கண்ெண த் ப்பார-்த்தல் kan-n-eduttu-p-par-,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. கவனித் ப் பாரத்்தல்; to lift up one's eyes and see; to look intently at a thing.

   2. அ ள் ெசய்தல் ; to look with favour, as a superior.

க. கண்ெணத் .

     [கண் + எ த்  + பார.்]

கண்ெண ப்

கண்ெண ப்  kan-n-eduppu, ெப.(n.)

   கைடக் கண்ணில் உண்டா ம் க்கம். ( வரட,்269);; swelling at the corner of the eye.

க. கண்ெணாத்

     [கண் + எ ப் .]
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கண்ெணரி

கண்ெணரி1 kan-n-eri,    4 ெச. . .(v.i.)

 to affect (disease); the socket of the eye, attended with pain.

     [கண் + ெநரி.]

 கண்ெணரி2 kanaeri,    4 ெச. ன்றா .(v..t.)

   1. கண்ெணரியச ்ெசய்தல்; to cause orinduce burn-

 ing sensation in the eyes.

   2. கண்ணில் வள ம் ெகட்ட தைசையக் காரப்ெபா ள் ெகாண்  கைரத்தல்; to remove the morbid tissue in 
the eye by applying corossive medicine.

     [கண் + எரி.]

 கண்ெணரி3 kan-n-eri,    2 ெச. . .(v.i.)

   கண்ணில் எரிசச்ல் உண்டாதல்; to have burning sensation in the eyes (சா.அக.);.

க. கண் ரி;  .கண் அர் நி.

     [கண + எரி.]

கண்ெணரிசச்ல்

 
 கண்ெணரிசச்ல் kan-n-ericcal. ெப.(n.)

   கண்ணில் உண்டா ம் கரித்தல் உணர் ; burning sensation of the eye.

க்க ன்ைமயால் கண்ெணரிசச்லாக இ க் ற  (உவ.);.

     [கண் + எரிசச்ல்.]

கண்ெண த்தாள
ன்

கண்ெண த்தாளன் kan-reluttaan, ெப.(n.)

   ேவந்தன  கங்கைள வைரேவான் ( லப்.26,170.);; writer of letters for the king.

     [கண் + எ த்தாளன். கண் =  ைள, பள்ளம் றல். கண்ெண த்  பாரக்்க; see kan-n-eluttu.]

கண்ெண த்தாள
ர்

கண்ெண த்தாளர ்kan-n-eluttalar, ெப.(n.)

   1. உ வங்கைள அல்ல  எ த் கைள எ ம் பரப் ல் ம் ெச க் ம் ெபா க் ம் எ த் ப் 
பணியாளர;் the scribe who uses to write by engraving.

   2.  மந் ர ஓைல எ ேவார;் writer of letters for king.

     "கண்ெண த்தளார ்காவல் ேவந்தன்"( லப்.26:170);.

     [கண்ெண த்  + ஆளர.்]

கண்ெண த்

கண்ெண த்  kan-eluttu. ெப.(n.)

   1. எ ம் பரப் ல் பள்ளம் மா  ேயா ெச க் ேயா எ ம் பழங்கால எ த் ைற; method 
of writing on palm leaf or on any hard surface by making scratches ordeepening with chisel.

     "கண்ெண த் ப் ப த்தன ைக ைன சகட ம் "( லம் 26:136);.

     [கண் =  ைள, பள்ளம். கண் + எ த் .]

தாள்,  ணி ேபான்றவற் ல் ைமயால் எ ய எ த்  ேகாெல த் , ஓைலச் வ ல் எ ய எ த்  
கண்ெண த் , எனப்பட்ட .

கண்ெண -தல்

கண்ெண -தல் kan-n-eludu,    5 ெச. . .(v.i.)

   கண் க் ைம எ தல்; to anoint the eye with collyrium.

     [கண் + எ .]
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கண்ென

கண்ென 1 kan-n-eri, ெப.(n.)

   1. கண்  பாரக்்க; see kap-a-tru,

     "கல்ெல க் த் தப் னா ம் கண்ெண க் த் தப்ப யா "(பழ);.

   2. ேதாற் க கைள இைசக்ைக; skilful playing on the drum.

     "தண் ைமக் க க் கண்ென  ெதரிேவார.்" (மணிேம.19:82);.

   3.கண்ணில் ெவள் ல் ேதான் ம் ண்,

 corneal ulcer.

     [கண் + எ . எ  = தாக் , ேநாய்,  ண்.]

கண்ெண

கண்ெண 2 kan-n-eri,    2 ெச. . .(v.i.)

   கைடக் கண்ணார ்பாரத்்தல்; to glance out of the corner of the eye.

   2. ம் தல் ; to like.

ம. கண்ணி க; பட.,க. கண்ணி ; ெத. கன் ந்த்ன் .

     [கண் + எ .]

கண்ேண

 
 கண்ேண kanne, ெப.(n.)

   அன் ன் ளிசெ்சால்; a Word of endearment.

. கண்ேணா , கண் ெம.

     [கண் + ஏ -கண்ேண. ஏ –  ளி ைடசெ்சால்.]

கண்ேணணி

கண்ேணணி kan-n-eni, ெப.(n.)

   க க்களிேல அ ைவத்  ஏ செ்சல் ம்ப யைமத் ள்ள ங் ல் ஏணி ( றநா.105.உைர.);; a single 
bamboo pole used as a ladder.

     [கண் + ஏணி. கண் =  ங் ற்க .]

கண்ேண

கண்ேண 1 kan-n-eru, ெப.(n.)

கண்  பாரக்்க;see kan-n-uru

     "கண்ேணெறலா ன்றறத ் ைடப்பாம்"(அரிசமய.ப ைம.140);.

     [கண்  → கண்ேண  (ெகா.வ);.]

 கண்ேண  kan-n-eru, ெப.(n.)

   1. கண்  படத்தக்க அழ ; beauty that evokes the evil eye.

     "ெவண்ணீ ெற ய கண்ேண ம்" (ேசக் ழார் . 92);.

   2. பக்கப்பாரை்வ; a side-glance, a glance (ேசரநா.);.

ம. கண்ேண

     [கண் + ஏ . ஏ  = தாக்கம், அம் பட்டாற் ேபான்ற ங் . அத் ங்  உண்டாக்கத்தக்க அழ .]

கண்ைண

கண்ைண kamai, ெப.(n.)

   1. கட் ,  ரட் ; hard substance.

   2. ேதனைட; honey comb.

     [கள் → கண் → கண்ைண ( ரட் );.]
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கண்ைணக்கசக்

கண்ைணக்கசக் 1 kamai-k-kasakku-,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   கண்ைணத ்ேதய்த்தல்; to rub the eyes.

 ந்த ம் கண்ைணக் கசக்  டாேத (உ.வ.);.

     [கண் + ஐ + கசக் .]

 கண்ைணக்கசக் 2 kamal-k-kasakku, ெச. . .(v.i.)

   வ த்தப்ப தல்; to be sorrowful.

ன்ன ெசய் க் க் டக் கண்ைணக் கசக் றான் (உ.வ);.

ம வ. கண்ணம் ைசதல்

     [கண் + ஐ + கசக் .]

 கண்ைணக்கசக் 3 kanna-k-kasakku,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ேதனைடையப் தல்; to squeeze the honey-comb.

   2. கட் ைய ந க் தல்; to crush the boils.

     [கண்ைண + கசக் .]

கண்ைணக்கவர்- 
தல்

கண்ைணக்கவர-் தல் kannai-k-kavar-,    2 ெச. ன்றா .(v.t.)

கண்கவரத்ல் பாரக்்க;see kan-kavar,

உதைக மலரக்்காட்  கண்ைணக்கவ ம் ேபரழ  (உ.வ.);.

     [கண் + ஐ + கவர.்]

கண்ைணக்காட் -
தல்

கண்ைணக்காட் -தல் kannai-k-kattu-,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

கண்காட் -தல் பாரக்்க;see kan-kattu-.

     "கண்ைணக் காட்  அைழத்தால் வாராதவள், ைகையப் த்  அைழத்தால் வ வாளா?"(பழ.);.

     [கண்ைண + காட் -.]

கண்ைணப்ப -
த்தல்

கண்ைணப்ப -த்தல் kaarai.p-pari-,    4 ெச. ன்றா .(v.t)

   1. கண்பாரை்வையக் கவரத்ல்; to attract the eyes, as a beautiful thing etc.

ழந்ைத ன் அழ  கண்ைணப்ப க் ற  (உ.வ.);.

   2. கண்கைளக் சச் ்ெசய்தல்; dazzle the eyes, blind.

ெவளிசச்ம் கண்ைணப் ப க்  (உ.வ.);.

     [கண் + ஐ + ப .]

கண்ைண -தல்

கண்ைண -தல் kannai-mudu,    5 ெச. ன்றா .(v.i.)

கண் -தல் பாரக்்க;see kar-mudu-.

     [கண் + ஐ +  .]

கண்ெனாட் -தல்

கண்ெனாட் -தல் kap-a-ottu,    5 ெச. . .(v.t.)

   கண் க்கநிைலயைடதல்; to be heavy with sleep,

எனக் க் கண்ெணாட் க்ெகாண்  வ ற  ( ன்.);.

     [கண் + ஒட் .]
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கண்ெணா

கண்ெணா 1 kannodi-, ெப.(n.)

   இைமப்ெபா ; the time of winking.

கண்ெணா ப் ெபா ம் கடைம மறேவன் (உ.வ.);.

     [கண் + ெநா .]

 கண்ெணா 2 kaanodi, ெச. . .(v.i.)

   கண்ணால் ேப தல்; to express certain feelings through winking.

     [கண் + ெநா -.]

கண்ெணா

கண்ெணா  kan-n-odu, ெப.(n.)

   கண்ேநாய்வைக. (பரராச.1,208.);; an eye-disease.

     [கண் + ஒ (ஒ ங் .);.]

கண்ெணாைடயாட்

கண்ெணாைடயாட்  kannodai-y-atti, ெப.(n.)

   கள் ற்பவள்; toddy seller (female);

     "கா யர ் யர ்கண்ெணாைட யாட் யர"் ( லம்.5:24.);.

     [கள் + ெநாைட + ஆட் .]

ெநாைட = கடன், தவைண அ ப்பைட ல் ெச த்தத்தக்க கடன். ைலப்பணத்ைத உ யாகத் 
ப் த்த வான் என் ம் நம் க்ைகயால் கடனாக

ற்ப  ெநா த்தல், ெநாைட எனப்ப ம்.

கண்ெணாத்

கண்ெணாத் 1 kan-ottu, ெப.(n.)

   1. ேபெர ல்; appearing to be beautiful, agreeable.

   2. கண்ைணப் ப க் ம் தன்ைமய ; appealing to the eye.

. கண்பத்

     [கண் + (ஒற் ); – ஒத்  → கண்ெணாற்  – கண்ெணாத்  = கண்ணில் ஒற் க் ெகாள் ம்ப யான 
அ .]

 கண்ெணாத் 2 kannottu, ெப.(n.)

   கண்ேநாய்; swelling at the corner of the eye (க நா.);

கண்ெதாற்  பாரக்்க;see kan-torru.

க. கண்ெணாத்

     [கண் + ெதாற்  – கண்ெதாற்  → கண்ெணாற்  → கண்ெணாத்  (ெகா.வ.);. கண்ேணாய் 
அ ந்  காண்பவ க் ம் ெதாற் க்ெகாள் ம் என் ம் க த் ல் ேதான் ய ெசால்.]

கண்ெணாளி

 
 கண்ெணாளி kan-n-oli, ெப.(n.)

   பாரை்வ; lustre of the eyes,

கண்ெணாளி ம ங் ய  (உ.வ.);.

க. கண்ெபள , கம்ெபள .

     [கண் + ஒளி.]
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கண்ேணாக்கம்

 
 கண்ேணாக்கம் kamakkam, ெப.(n.)

   பாரை்வ; sight (சா.அக.);

     [கண் + ேநாக்கம்.]

கண்ேணாக்கா

கண்ேணாக்கா  kannakkadu , ெப.(n.)

   1. கண் ேணாய் பாரக்்க;see kannoy, pain in the eye.

   2. கண் ஊைத  (கண்வாதம்);; neuralgic pain in the eye. (சா.அக.);

     [கண் + ேநாக்கா . ேநா → ேநாக்கா , ஒ.ேநா.சா → சாக்கா , ேவ → ேவக்கா .]

கண்ேணாக்

கண்ேணாக் 1 kannokku-,    5 ெச. . .(v.t.)

   1. பாரத்்தல்; to look at, see:

   2. அ ேளா  பாரத்்தல்; to look with grace.

     [கண் + ேநாக் .]

 கண்ேணாக் 2 Kamakku, ெப.(n.)

    தன் ைறயாக இழ  ட் ற் ச ்ெசல்லல்; the first visit to a moaning house (ேசரநா.);.

ம. கண்ேணாக் .

     [கண் + ேநாக் .]

 கண்ேணாக் 3 Kannokku, ெப.(n.)

   1. பாரை்வ; gaze, glance, look.

   2. அ ட்பாரை்வ; favour, grace.

     "கண்ேணாக் க ம்பா" (நீ ெந .37);,

ம. கண்ேணாக்கம்.

     [கண் + ேநாக் .]

கண்ேணாட்டம்

கண்ேணாட்டம் kan-notam, ெப.(n.)

   1. கண் பாரை்வ; vision, look (கைலைசச.்97);.

   2. கனி ள்ளம்; regard, blindness, glow of kind feeling towards a friend etc.

     "கண்ேணாட்ட ெமன் ங் க ெப ங் காரிைக" ( றள்,571);,

   3. தன்ேனா  ப ன்றாைரக் கண்டால் அவர ் யன ம க்க மாட்டாைம ( றள், பரி.அ. . ன்..);; not 
denying due to intimacy.

   4. பாரை்வ ைக; discerning by the eye, close examination, careful scruting.

இவர ்கண்ேணாட்டத் ேலேய அள ம் வல்லைம உைடயவர ்(உ.வ.);.

   5. கைடக்கண் பாரை்வ; a skant look; looking obliquely towards one corner of the eye, graceful look.

தலாளி ன் கைடக்கண் பாரை்வ ைடக் மா  நடந் ெகாள் (உ.வ.);.

   6.  ைன ேநாக்  (ஒகெந );; in yoga philosophy, looking at the space between the eye-brow, concentration 
(சா,அக.);.

     [கண் + ேநாட்டம்.]
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கண்ேணா

கண்ேணா 1 kannadu-,    5 ெச. . .(v.i.)

   1.  ம் ய ெபா ளின்ேமற் பாரை்வெசல் தல்; to run out as the eyes on a desired object.

அவ க்  அங்ேக கண்ேணா ற  (உ.வ.);.

   2. இரங் தல்; to be kind; benignant, gracious, indulgent, sympathetic, tender.

     " ற் க்கண் ேணா ய ெவ வ  பறந்தைல" ( றநா.19);.

   3. கனி டன் இ த்தல்; to be loving, compassion.

     "க மஞ் ைதயாமற் கண்ேணாட வல்லாரக்் " ( றள்,578);.

     [கண் + ஒ .]

 கண்ேணா 2 kannadu-,    5 ெச ன்றா .(v.t.)

   ேமற்பாரை்வ தல்; to superwise.

உைடயவன் கண்ேணாடாப் ப ர ்உடேன அ ம்' (பழ.);.

     [கண் + ஒ . கண் = பாரை்வ. ஒ  = ெச த் .]

கண்ேணாைட

 
 கண்ேணாைட kannadai, ெப.(n.)

   கண்ணீரத்் தாைர; lacrimal duct.

     [கண் + ஒ  → ஓைட. கண்ேணா  கண்ணரவ் தைலக் த்த .]

கண்ேணாய்

 
 கண்ேணாய் kanney, ெப.(n.)

   கண் க்  உண்டா ம் ணி; eye-disease.

     [கண் + ேநாய். ேநாய் - அகக்கரணியத்தா ம் றக்கரணியத்தா ம் உட க் ண்டா ம் வ த்தம்.]

கண்ேணாய்க்கார
ம்

 
 கண்ேணாய்க்காரம் kaņņõy-k-kāram, ெப.(n.)

   கண்ேநாய்க்கான ம ந்  (இ.வ.);; stimulant applications in affections of the eye.

     [கண் + ேநாய் + காரம்.]

கண்ேணாரம்

 
 கண்ேணாரம் kannoram ெப.(n.)

   கண்ணின் ஒரம்; the edge of the eye.

ம வ: கைடக்கண்,  ேயாரம்.

க. கண்ேனாெர. கண்ெகாென.

     [கண் + ஒாம்.]

கண்ேணா

 
 கண்ேணா  kannovu, ெப.(n.)

   கண் க் ண்டா ம் வ ; sore eyes, ophthalmia, conjunctis.

ம. கண்ேநா ; க. கண் ேநா ;  . கண் ேபெந; பட. கண் ேநா.

     [கண் + ேநா . ேநா → ேநா . ேநா = வ .]
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கண்ேணா ப் ண்

 
 கண்ேணா ப் ண்  kannovuppindu, ெப.(n.)

   ெசங்காந்தள்; red species of the glory-lilly.

     [கண்ேணா  +  ண் .]

கண்தைச

 
 கண்தைச kan-tasai, ெப.(n.)

   கண்ணில் வள ம் தைச; unwanted growth of tissue in eye.

     [கண் + தைச.]

கண்தப் -தல்

கண்தப் -தல் kantappu,    5 ெச. . .(v.i.)

   பாரை்வக் த் தப் தல்; to escape from eye sight.

. கண்தப் னி; ம. கண்ணதப் .

     [கண் + தப் .]

கண் ட்டம்

 
 கண் ட்டம் kaŋ-tittam, ெப.(n.)

   பாரை்வயால் ெசய் ம் ம ப் ; estimation by sight.

இவர ்கண் ட்டமாய்க் கணக் வ ல் வல்லவர ்(உ.வ);.

     [கண் +  ட்டம்.]

கண் ட்

 
 கண் ட்  kan-titti, ெப.(n.)

கண்  பாரக்்க;See kan-nuru.

. கண்ண ட் ; Skt dist; த.  ட் .

     [கண் +  ட் .]

கண் ைர

கண் ைர1 kan-tirai, ெப.(n.)

   கண்ேணாய்க்காலத் ல் ெவளிசச்ம்  த யன படாதப  கண் க் ம் ைர; screen for the eyes 
to protect them from light and dust.

     [கண் +  ைர.]

 கண் ைர2 kan-trai, ெப.(n).

   1. அகைவ ரச்் யால் கண்களிேலற்ப ம் க்கம்; contraction of the eyes due to old age.

     [கண் +  ைர.  ைர = அைல. அைல ேபான் க் ம் க்கம்.]
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கண் ( )ற

கண் ( )ற1 kan-tira-,    3 ெச ன்றா .(v.t.)

   1.  ைல த யவற் ற் க் கண்  வைரதல் அல்ல  ெச க் தல்; to chiseotor paint the eyes ofan idolora 
picture.

   2.  ப்பதற்ேகற்ப இளநீரின்

   கண்ைணத ் றத்தல்; to cut open eyes; sip off the tender coconut.

     [கண் +  ற.]

 கண் ( )ற2 kan-tira,    3 ெச. . .(v.i.)

   1.  றந்த ட் கள் ையத் றத்தல்; to open eyes, as a kitten.

   2. அ  உண்டாக் தல்; to illumine the mind, to impart instruction, as opening the eyes of a disciple's mind.

ெபா நலத் ெதாண்டரின் வ ைகயால் இவ் ராரக்் க் கண் றந்த  (உ.வ.);.

   3. கல்  கற் த்தல்; to educate, instruct.

இவரத்ாம் எனக் க் கல் க்கண் றந்த ஆசான் (உ.வ.);.

   4. இரக்கம் காட் தல்; to show mercy.

இந்த ஏைழையக் கண் றந்  பாரக்்க மாட் ேரா (உ.வ.);.

   5. வானம் ெவளியாதல்; to clear, as sky free from clouds and with the sun shining.

இன்ைறக்காவ  வானம் கண் றக் மா? (உ.வ.);.

   6. அ ள் ெசய்தல்; to be gracious,

கண் ன

 
 கண் ன  kantinavu, ெப.(n.)

   கண் வந்  அரிப் ம் உ த்த ம் உண்டா  நீரவ் ந்  எரிசச்ல் க்க ன்ைம த ய 
தன்ைமகைளக் காட் ம் கண்ேணாய்; a disease of the eye characterised by inflammation itching irritation, liquid 
discharge burning sensation, sleeplessness etc (சா.அக.);.

     [கண் +  ன .]

கண் ஞ் -தல்

கண் ஞ் -தல் kan-tunju, ெச. . .(v.i.)

   1.  ங் தல்;   2  ப் ணர்  இல்லாமல் இ த்தல்; to be not alert or vigilant.

ெசயல் ம் வைர கண் ஞ்சார ்(உ.வ.);.

     [கண் +  ஞ் .]

கண் -த்தல்

கண் -த்தல் kan-tudi-,    4 ெச. . .(v.i.)

   இைம படபடத்தல்; to throb as the eye, confront with an owmen.

. கண் அ

     [கண் +  .]

ெபண்க க்  இடக்கண் ப்ப ம் ஆண்க க்  வலக்கண் ப்ப ம் நன்னி த்தம் (ச னம்);. 
றழ்ந்  ப்ப  நி த்தம் எனக் க தப்ப ற .

கண் ைடப்

கண் ைடப்  kan-tudaippu, ெப.(n.)

   1. ெசயைலச ்ெசய்யாமல் ெசய்ததாகக் காட் ம் ேபச் ; eye wash; mere pretentious concealment.

   2. ேபா யான ஆதர ; false support.

     [கண் +  ைடப் .]

கண் ல்-தல்

கண் ல்-தல் kan-tuyil,    13 ெச. . .(v.i.)

கண் ( );தல் பாரக்்க;see kanduyilu-.

     [கண் +  ல்.]
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கண் டம்

 
 கண் டம் kan-tuyilidam, ெப.(n.)

கண் டம் பாரக்்க;see kantuyilidam.

     [கண் +  ல் + இடம்.]

கண்ெத -த்தல்

கண்ெத -த்தல் kan-teri-,    4 ெச. . .(v.i.)

   1.   ெவளிசச்த்தாற் கண்ெணாளி ம ங் தல்; to be dazed, as the eyes by very strong light.

ன்னல த்த  கண்ெத த்த  (உ.வ.);.

   2. ேபரழைகக் காண ெகாள்ளல்; to get eye ful as of seeing great beauty.

கண்ெத க் ம் ேபரழைகக் கண்ேடன் (உ.வ.);.

     [கண் + ெத .]

கண்ந -தல்

கண்ந -தல் kan-nadu-,    20 ெச. . .(v.i.)

   1.  யைசயாமல் ஓரிடத் ல் பாரை்வ நிற்றல்; eyes to become motionless, by looking intently.

   2. சாக் ; a symptom of death.

கண் நட் ட்ட , இனி ைழப்ப  அரி  (உ.வ.);.

ம. கண்ந க

     [கண் + ந .]

கண்நிைல த் -
தல்

கண்நிைல த் -தல் kan-nilai-kuttu-,    5 ெச. . .(v.i.)

கண்ந -தல் பாரக்்க;see kan-nadu-.

     [கண் + நிைல +  த் தல்.]

கண்நிைற-தல்

கண்நிைற-தல் kan-ntral-,    2 ெச. . .(v.i.)

   1.  மன நிைறவைடதல்; to satisfy totally.

   2. கண்ணீர ்நிரம் தல்; to be filled with tears.

கண்ட டன் கலக்க ற் க் கண்ணிைறந்  நாத்த த த்த (உ.வ.);.

   3. இரக்க ணர்  காட் தல்; to be full of pity.

   4.  யால் காணக் ய அள  ைம ம் பாரத்்தல்; to see as much an eye can take it.

ம. கண்நிைற க; க. கண் ம்

     [கண் + நிைற.]

கண்ேநா

 
 கண்ேநா  kan-novu, ெப.(n.)

கண்ேணா  பாரக்்க;See kannóvu.

     [கண் + ேநா .]

கண்ப ர்-தல்

கண்ப ர-்தல் kan-pagir-,    2 ெச. . .(v.i.)

கண்ெவ ப்  பாரக்்க; see kan-vedippu.

     [கண் + ப ர.்]

 கண்ப ர-்தல் kan-pagir-,    2  ெச. . .(v.i.)

கண்ெவ ப்  பாரக்்க;see kan-vedippu.

     [கண் + ப ர.்]
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கண்பச-த்தல்

கண்பச-த்தல் kan-pasa,    3 ெச. . .(v.i.)

   காதல் உணரவ்ால் கண்ணில் ெவளிப்ப ம் ெபா க் ைறபா ; to lose lustre, complexion, or colour due to 
love sickness.

     "அரிமத ண்கண் பசப்ப ேநாய்ெசய் ம்" (க த்.82:20);.

     [கண் + பசத்தல் = பசைல (பரத்தல்);.]

பசைல காதல் உணரவ்ால் ஏற்ப ம் ேநாய்க்  இந் ேநா ற்றவள் உடல் ெம வ ம், ெமய்ந்நிறம் 
மா வ ம் கண் ம் த ம் ஒளி ன் த ம் உண்ெடன்பதைனக் "கண் ம் ேதா ம் தண்ந ம் 
க ப் ம் பழநலம் இழந்  பசைல பாய" (நற்.210); என் ம் நற் ைண இலக் ய வரிகளில் காண்க.

 கண்பச-த்தல் kan-pasa,    3 ெச. . .(v.i.)

   காதல் உணரவ்ால் கண்ணில் ெவளிப்ப ம் ெபா க் ைறபா ; to lose lustre, complexion, or colour due to 
love sickness.

     "அரிமத ண்கண் பசப்ப ேநாய்ெசய் ம்" (க த்.82:20);.

     [கண் + பசத்தல் = பசைல (பரத்தல்);.]

பசைல காதல் உணரவ்ால் ஏற்ப ம் ேநாய்க்  இந் ேநா ற்றவள் உடல் ெம வ ம், ெமய்ந்நிறம் 
மா வ ம் கண் ம் த ம் ஒளி ன் த ம் உண்ெடன்பதைனக் "கண் ம் ேதா ம் தண்ந ம் 
க ப் ம் பழநலம் இழந்  பசைல பாய" (நற்.210); என் ம் நற் ைண இலக் ய வரிகளில் காண்க

கண்பட்டசட்

 
 கண்பட்டசட்  kan-patta-catti, ெப.(n.)

   ஓடை்டகள் அைமந்த சட் ; a pot with holes in it (சா.அக);.

     [கண் + (ப ); → பட்ட + சட் . கண் =  ைள.]

 கண்பட்டசட்  kan-patta-catti, ெப.(n.)

   ஓடை்டகள் அைமந்த சட் ; a pot with holes in it (சா. அக);.

     [கண் + (ப ); → பட்ட + சட் . கண் =  ைள.]

கண்பட்ைட

கண்படை்ட kan-pattai, ெப.(n.)

   1. கண் வம்; eye lash.

   2.  ைரக்கண் க் க் கட் ம் படை்ட; an eye flap as of a horse.

ம. கண்பட்ட; க. கண்படெ்ட.

     [கண் + படை்ட.]

 கண்படை்ட kan-pattai-, ெப.(n.)

   1. கண் வம்; eye lash.

   2.  ைரக்கண் க் க் கட் ம் படை்ட; an eye flap as of a horse.

ம. கண்பட்ட; க. கண்படெ்ட.

     [கண் + படை்ட.]
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கண்ப

கண்ப 1 kan-padu-,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ப க்கப்பட் த்தல்; to be set, as gems in jewels.

     "கா கண் ப க்  மாடம்" (ைநடத. யம்வர.157);.

     [கண் + ப .]

 கண்ப 2 kan-padu-,    20 ெச. . .(v.i.)

   1. உறக்கம் ெகாள் தல்; to sleep.

     "அன்னங்

   3. இரக்க ணர்  காட் தல்; to be full of pity.

   4.  யால் காணக் ய அள  ைம ம் பாரத்்தல்; to see as much an eye can take it.

ம. கண்நிைற க; க. கண் ம் .

     [கண் + நிைற.]

 கண்ப 1 kan-padu-,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ப க்கப்பட் த்தல்; to be set, as gems in jewels.

     "கா கண் ப க்  மாடம்" (ைநடத. யம்வர.157);

     [கண் + ப .]

கண்பைட

கண்பைட1 kan-padai, ெப.(n.)

   1. உறக்கம்; sleep.

     "மண்டமர ்நைசெயா  கண்பைட ெபறாஅ " ( ல்ைலப்.67);.

   2. மாந்தர ் டம் ( டா.);; bed, bedroom.

ம வ. கண்பா , உறக்கம்,  க்கம்,  க்கா ,  ல், கண்வளரத்ல், கண்ெபா

     [கண் + பைட. ப  → பைட (ெதா.ெப.);.]

 கண்பைட2 kan-padai-,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   பாரை்வயைடதல்; to have sight (க நா.);.

க. கண்பெட

     [கண் + பைட.]

கண்பைடநிைல

கண்பைடநிைல kan-padai-nilai, ெப.(n.)

   1. உறக்கம்; sleep.

     "ேவந்தன் கண்பைடநிைல ம ந்தன் " ( .ெவ.829.ெகா );.

   2. மன்னைனத் ல்ெகாள்ள ேவண் ம் றத் ைறக ெளான் ;   3.  ற் லக் ய 
வைககளிெலான் ; name of the poem containing kanpaqainilai theme.

     [கண் + பைட + நிைல. ப  → பைட = ப தல், உறங் தல். கண் உறக்கம் வ ம்நிைல எனப் 
ெபா ள்ப ம். மன்னர ்இனி  உறங் தற்  அதற் ரியதாகத் ெதரிந்ெத க்கப்பட்ட பண் ம் அப் 
பண் மந்த பாட ம் இப் ெபயரெ்பற் ள்ளன.]

ஒ.ேநா.  ெலைடநிைல

அைவ ள்ள ம த் வர,் அைமசச்ர,்  ற உத யாளரக்ள் ேபான்ேறார,் இர ல் ெந ேநரம் 
அைவ க் ம் அரசைனத் ல் ெகாள்ளக் க க் ம் றத் ைற கண்பைடநிைலயா ம்.
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கண்பரி-தல்

கண்பரி-தல் kan-pari-,    2 ெச. . .(v.i.)

    ட்ட தல்; to break at the joints.

     "கானி ரத்்தாற் கண்பரிய வல் ேயா" (ெப ந்ெதா.516);.

     [கண் + பரி. கண் = க ,  ட் . பரிதல் =  ரிதல், அ தல்,  தல்.]

கண்பரிகாரம்

 
 கண்பரிகாரம் kan-parigaram,    கண்ம த் வம் ( ன்.); medical treatment of the eyes; profession of an oculist.

     [கண் + பரிகாரம்; பரிகரித்தல் பரிகாரமா ற் . பரிதல் = நீங் தல் 'பரிகரித்தல்' நீங்கச ்ெசய்தல் 
பரிகாரமா ற் .]

கண்பரிகாரி

 
 கண்பரிகாரி kan-parikari, ெப.(n.)

   கண்ம த் வன் ( ன்.);; eye-doctor, oculist.

     [கண் + பரிகாரி.]

கண்பைர

 
 கண்பைர kan-parai, ெப.(n.)

கண் ைர பாரக்்க;see kan-purai.

க. கண்பெர

     [கண் + பைர.]

கண்பைற-தல்

கண்பைற-தல் kan-parai-,    2 ெச. . .(v.i.)

   கண்ெணாளி ைறதல் (சம்.அக.Ms.);; to have dimmed vision.

     [கண் + பைற. ப  → பைற. ப த ம் ப த ம் ைறப தல் ைறதல் தாழ்தல் கண் எனப் ெபா ள் 
ப தலான் கண்பைற பாரை்வக் ைறைவக் க் ம் ெசால்லா ற் .]

கண்பனி

கண்பனி1 kan-pani,    4 ெச. . .(v.i.)

   கண்ணீர ்த ம் தல்; to be tearful,

     "ெநஞ் க் கண்பனிப்ப" ( வ். ெந ந்:12);.

     [கண் + பனி. பனித்தல் = ந க் தல். பணிதல் = ந ங் தல்,  ற்றல், த ம் தல்.]

கண்பணி

கண்பணி2 kan-pani, ெப.(n.)

   கண்ணீர;் tears (க நா.);.

க. கண்பனி;  . கம்பனி.

     [கண் + பனி. பணிதல் =  ற்றல். பனி - வானி ந்  ேமகங்கள் ற் ம் ண் வைல (பனி); 
எனப்பட்ட . பல் → பன் = ெந ங்கல், ெச தல், ெச ந்  ழ்தல்.]
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கண்பா

கண்பா 1 kan-padu, ெப.(n.)

   உறக்கம்; sleep.

     "நிரப் ள் யாெதான் ம் கண்பா டரி " ( றள், 1049);.

ம வ. கண்பைட,  ல், உறக்கம்,  க்கம்,  க்கா .

     [கண் + பா . ப  → பா  ( தன்னிைல ரிந்த ெதா ற்ெபயர)்;.]

 கண்பா 2 kan-pādu, ெப.(n.)

   பாரை்வ; range of vision, eye-shot.

ம. கண்பா , ெத. க க .

     [கண் + பா . காண் → கண். ப  → பா .]

கண்பாய்சச்ல்

கண்பாய்சச்ல்1 kan-payccal, ெப.(n.)

   1. பாரை்வ ( ன்.);; glance, look.

   2. கண் ; evil eyes.

அவர  கண்பாய்சச் ந்  தப்ப ய ல்ைல (உ.வ.);.

க. கண்பச

     [கண் + பாய்சச்ல். பாய் → பாய்சச்ல். பாய்சச்ல் = பர தல்.]

கண்பார்-த்தல்

கண்பார-்த்தல் kan-par-,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. மனெந ழ் டன் பாரத்்தல்; to look upon graciously, compassionately.

     "கண்பாரக்்க ேவண் ெமன்  ைகெய த் க் ம் ட்டாள்" (பாஞ்சா சப.65-15);.

   2. ேதரந்்  ெதளிதல் ( ன்.);; to become clear after examination.

. கண்ண் பாரத்்மல் னி, கண்ண்பா னி.

     [கண் + பார.் கண்பாரத்்தல் = இரங் தல், மனம் ைவத்தல், கனி காட் தல், ெதளி ெபறல், ெதரி  
ெசயல்.]

கண்பார்ைவ

கண்பாரை்வ kan-parvai. ெப.(n.)

   1. பாரக்் ம் ஆற்றல்; eye sight.

   2. ேமற்பாரை்வ; supervision.

   3. ம ப் ; estimate from personal examination.

. கண்ணேசாரிெக

     [கண் + பாரை்வ.]

கண்பாைவ

 
 கண்பாைவ kanpāvai, ெப.(n.)

   க ; pupil of the eye.

ம வ. கண்பாப்பா ெத. க பாப.

     [கண் + பாைவ.]

கண் ைச-தல்

கண் ைச-தல் kan-pisai,    2 ெச. ன்றா .(v.t.)

கண்ைணக்கசக் தல் பாரக்்க:see kannai-kkasakku-.

     "கண் ைசந் ெதா ேச ன் ங் க ம்" ( ர ங்.ைகலாச.5);.
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கண்

கண்  kan-pidi, ெப.(n.)

   1. ஒ  காம் ற் ெப ங்காேயா  ள்ள காய்கள் (யாழ்ப்);; small jack fruit, small bunch of palmyra 
fruits, fruits attached to a larger fruit.

   2. இளங்காய்; tender fruit (சா.அக.);.

     [கண் +  . கண் =  ய .  ய காய்கள்.]

காய்கள் காம் டன் ப் க் ெகாண் த்தலால் கண்  எனப்பட்ட .

கண் ணி

 
 கண் ணி kanpini, ெப.(n.)

கண்ேணாய் பாரக்்க; See kannóy.

     [கண் +  ணி.]

கண் ங் தல்

கண் ங் தல் kan-pitungu-,    5 ெச. . .(v.i.)

   1.  க்ேகாளம் ெவளிவ தல்; to protrude, bulge as of eyes.

ஒேர அ ல் கண் ங் ம் (உ.வ.);.

   2. ேவைல யால் ன்பம் ேம தல்; to be fatigued due to heavy work.

இந்த ேவைல கண் ங்கச ்ெசய் ற  (உ.வ.);.

     [கண் +  ங் தல்.  ங் தல் = உள்ளீ  ெவளிக் ளம் தல், அத்தைகய தாங்க யாத ன்பம்.]

கண்

கண் 1 kan-pili, ெப.(n.)

   1. கால் ர ன் அணிவைக; a kind of ornament worn on toes (ேசரநா.);.

ம. கண்

     [கண் +  .]

 கண் 2 kan-piil, ெப.(n.)

கண்ம ர ்பாரக்்க; see kan-mayir.

     [கண் +  .]

கண் ைள

 
 கண் ைள kan-plai, ெப.(n.)

   உடற் ட் னால் கண்ணி ண்டா ம் அ க் ; rheum, viscid discharge from the eye, the morbid secretions of the 
eye.

ம. கண் ள; க. கண் ங் ;  . கண்ணமா ; பட. கண் .

     [கண் +  ைள.]

கண் ைளசெ்ச

 
 கண் ைளசெ்ச  kan-pilai-c-cedi, ெப.(n.)

   ெப ம் ம்பா ரி; long leaved trumpet plant (சா.அக.);.

     [கண் +  ைள + ெச .]

கண்

கண்  kanbu, ெப.(n.)

   சம்பங்ேகாைர; elephant grass.

     "ெச ந் ெயா  கண்பமன் ாரத்ர" (ம ைரக்.172);.

     [கண் → கண் .]
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கண் ைக

 
 கண் ைக kan pugai, ெப.(n.)

   கா ள்ள ண்ணிய இடங்க ள் ஒன் ; a mortal spot in the sole (ேசரநா.);.

ம. கண் க.

     [கண் +  ைக – கண் ைக. கண் = க . ஒ கா.  ைக →  ைக.]

கண் ைகசச்ல்

கண் ைகசச்ல் kan-pugaiccal, ெப.(n).

   1. கண்ேணாய் வைக; a disease of the eye.

   2. கண்மங்கல் ( ன்.);; dimness of sight from age or disease.

     [கண் +  ைகசச்ல்.]

கண் ணராைம

 
 கண் ணராைம kan-punarāmai, ெப.(n.)

   ஏரண ைற யளைவக ெளான்  (Logic);, அஃதாவ  லவற்ைறக் கண்டவற் ன் 
ெபயர யா த்தல்; one of the syllogisms.

     [கண் +  ணராைம.  ணராைம = ெபா ந்தாைம. கண் ணராைம கண் ம் அதன் 
ெபயர யா த்தல்.]

கண் ைத

கண் ைத1 kan-pudai,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. கண்ெபாத் -தல் பாரக்்க; see kanpottu-.

     "ைவேவற் கண் ைதத் " ( க்ேகா.43);.

     [கண் +  ைத.]

 கண் ைத2 kan-pudai-,    2 ெச. . .(v.i.) .

   1.அ  ெக தல்; to weaken, as understanding.

     "கண் ைதந்த மாந்தர"் (நல்வ ,28);.

   2. மைறத்தல்,  டப்பட்  மைறதல்; to lie covered and hidden.

     "பா ம் பாரவ்ைளத்த நீ ங் கண் ைதயக் கா வன் நி ரந்்த கால்" ( வ்.இயற்.ெபரிய 
வ:21);.

     [கண் +  ைத.]

 கண் ைத1 kan-puda-i,    2  ெச. . .(v.i.)

   கண் உள் க்  ஆழ்தல்; sinking of the eye.

நாட்பட்ட ேநா னால் கண் ைதந்  டக் றார ்(உ.வ.);.

     [கண் +  ைத.]

கண் ைதயல்

கண் ைதயல் kan-pudaiyal, ெப.(n.)

கண்ணாம் ெபாத்  பாரக்்க;see kannampot.

     "கண் ைதயல் ைளயாடை்டக் க க் ன்றாேன" (ேத கப்.2:46);.

     [கண் +  ைதயல்.  ைதயல் =  ைதத்தல்,   தல்.]
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கண் ைர

 
 கண் ைர kan-purai, ெப.(n.)

   கண்ணில் வள ம் படலம் (இ.வ.);; cataract.

க. கண்பெர, கண்ெபாெரல்;  . கண்ணபெர.

     [கண் +  ைர.]

கண்

 
 கண்  kanpulu, ெப.(n.)

   கண்ணிைம ல் ேதான் ம் ண் வைக; a kind of micro worm on the edges of the eye lid.

     [கண் +  .]

கண் ெவட்

 
 கண் ெவட்  kan-puluvettu, ெப.(n.)

   இன்ம ல் ண் க்களால் உண்டா ம் அழற் ; inflammation on the edges of the eyelid due to the micro worm.

     [கண் +   + ெவட் .]

கண் ள்ளி

 
 கண் ள்ளி kan-puli, ெப.(n.)

   கண் ; see kan-pilai.

     [கண் +  ள்ளி.]

கண் ளிசை்ச

 
 கண் ளிசை்ச kap-pulccai ெப.(n.)

கண் ைள பாரக்்க;see kan-pilai.

     [கண் +  ளிசை்ச.]

கண் னல்

 
 கண் னல் kan-punal, ெப.(n.)

   கண்ணீர;் tears (ேசரநா.);.

ம. கண் னல்; க. கண்பனிவெழ.

     [கண் +  னல்.]
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கண்

கண் 1 kanpu-,    4 ெச. . .(v.i.)

   வ ைமயால் கண் ஒளி ன் தல்; dimness of eyes due to penury,

பட் னியால் கண் த்த  (உ.வ.);.

. கண்

     [கண் +  த்தல்.  த்தல் =  பஞ்சைடதல். கண் த்தல் =  கண்ணகல ரித்  ேநாக் தலால் உண்டா ம் 
ேசார் .]

 கண் 2 kan-pu, ெப.(n.)

   க ல் ஏற்ப ம் ெவண் ள்ளி ேநாய்; opacity of the cornea, eye spot.

ம., க.இ . கண்

     [கண் +  .   -  ப்ேபான்ற ெவண்படலம் படரந்்  ஒளிமங் தல்.]

கண் ர்-தல்

கண் ர-்தல் kan-pur,    2 ெச. . .(v.i.)

   கண்நிைற  ெகாள் தல் (யாழ்.அக.);; to be satiated with seeing.

     [கண் +  ர.்]

கண் ைள

 
 கண் ைள kan-pillai, ெப.(n.)

ைளப்

 weed (М.М.);

ம வ. கண் ைள (ெகா.வ);

     [கண் +  ைள. கண் =  .]

கண்ெப -தல்

கண்ெப -தல் kan-peru-,    20 ெச. . .(v.i.)

   1. பாரை்வயைடதல்; to regain the power of sight.

     "கண்ெபற்ற வாண் கேமா" (நள.க நீங்.92);.

   2. அ ேணாக் ற்  இலக்காதல்; to come under one's gracious favour, as from a superior.

     "ஆ ழாய் நின் கண்ெப னல்லால்" (க த்.88,8);.

க. கண்ெப .

     [கண் + ெப தல். கண் = பாரை்வ.  ைனப்ெபயர ்ெதா க்  ஆ வந்த .]

கண்ெபாங் -தல்

கண்ெபாங் -தல் kan-pongu-,    7 ெச. . .(v.i.)

   ெவம்ைம ன் காரணமாகக் கண்கள் வந்  ைளதள் தல்; to suffer from an eye disease which discharges 
rheum due to heat.

     [கண் + ெபாங் .]

கண்ெபாத் க் ட்
டல்

 
 கண்ெபாத் க் ட்டல் kan-pot-k-kuttal, ெப.(n.)

கண்ெபாத் தல் பாரக்்க; see kan-potu.

     [கண் + ெபாத்  +  ட்டல்.]
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கண்ெபாத் தல்

கண்ெபாத் தல் kan-pottu,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   கண்  ைளயா தல்; to blindfold, in the game of blindmans buf.

அவள் கண்ெபாத்  ைளயா ம் ப வம் (உ.வ.);.

ம.கண்ெபாத்தான்களி (கண்ணாம் ச் ைளயாட் );

     [கண் + ெபாத் .]

கண்ெபா -தல்

கண்ெபா -தல் kan-poli,    2 ெச. . .(v.i.)

   1. கண் வளர-்தல், பாரக்்க; see kan-valar.

   2. கண்மலர-்தல் பாரக்்க; see kan-malar.

ம. கண்ெபா க

     [கண் + ெபா . ெபா  = வளர,் ெச , ெப , மலர.்]

கண்ெபா தட் -
தல்

கண்ெபா தட் -தல் kan-por-tatu-,    5  ெச. . . (v.i.)

   1.   கலங் தல்; to agitate, as the eyes.

ந்த அைற ல் கண்ெபா  தட் ய  (உ.வ.);.

   2. கண்ெணாளி ம ங் தல்; to be dazzled, light.

     [கண் + ெபா  + தட் தல்.]

கண்ெபான் -தல்

கண்ெபான் -தல் karponru-,    5 ெச. . .(v..i.)

   அகைவ, ேநாய், கைளப்  ேபான்றவற்றால் கண்பாரை்வ ைறதல்; to have the power of vision diminished or 
dimmed, by age, by disease of the eyes, by eye strain etc.

     [கண் + ெபான் . ெபான் தல் – பாரை்வ ைறதல்.]

கண்ேபா -தல்

கண்ேபா -தல் kanpopu-,    20 ெச. . .(v.i.)

   1.  ப் டன் ேநாக் தல்( ன்.);; to cast wishful looks on

   2. பாரை்வயால் ங்  ைள த்தல்; to cast the evil eye.

ம. கண்ணி க; க. கண்ணி ; ெத. கன் த்ன் ,  . கண் கா நி பட. கண்ணா .

     [கண் + ேபா .]

கண்ேபா

 
 கண்ேபா  kan-paru, ெப.(n.)

    ப் ன்ைம; carelessness, oversight.

   பாரக்்க கண்ெபான் -தல்; seekamponru

ம. கண்ேபா

     [கண் + ேபா . ெபான்  – ேபா  – ேபா .]

கண்ேபாளம்

 
 கண்ேபாளம் kan-polam, ெப.(n.)

கண்ணிைம பாரக்்க; see kannimai.

ம. கண்ேபாளம்.

     [கண் + (ேபா ம் );-ேபாளம் =  ரி ம் தன்ைம ள்ள கண்ணிைம.]
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கண்மங் -தல்

கண்மங் -தல் kan-maigu-,    5 ெச. . .(v.i.)

   கண்ெணாளி ைறதல்; to diminish as the eye sight.

ப யால் கண்மங் ற  (உ.வ.);.

. கண்  அட்டட்டா நி, கண்  அட்டா நி.

     [கண் + மங் .]

கண்மங் லம்

கண்மங் லம் kan-maikulam, ெப.(n.)

   1. பாரை்வ மங் ைக; dimness of eyesight.

   2. ெவள்ெள த் :

 long sight.

க.கண் மஞ்

     [கண் + மங் லம். மங்  – மங் லம். "அம்" ெபயரீ .]

கண்மட்டம்

 
 கண்மட்டம் kan-mattam, ெப.(n.)

கண் ட்டம் பாரக்்க;see kar-thilam.

கண்மட்டம் பாரத்் க் கற்கவர ்எ ப்  (உ.வ.);.

ம. கண்மட்டம்

     [கண் + மட்டம். மட்  – மட்டம் = அள .]

கண்மட்

 
 கண்மட்  kan-matu, ெப.(n.)

கண் ட்டம் பாரக்்க;see kanntitam.

க ங் ன் அளைவ கண்மட் ல் ெசால் (உ..வ.);

     [கண் + மட் . மட்  = அள .]

கண்மடல்

 
 கண்மடல் kan-madal, ெப.(n.)

   கண் இைம; eyelid.

     [கண் + மடல். மடல் = இதழ். ஏ , கண்ணிைம.]

கண்மைட

கண்மைட kan-madai, ெப.(n.)

   1. நீர ்ெசல் தற்கான ய வாய்க்கால்; small channel for flowing water.

   2. நீைர நி த் தற்கான த ப் ; blocking plank in a channel.

கண்மைடையத ் றந்தால்தான் வாய்க் கா ல் நீர ்வ ம் (உ.வ.);.

     [கண் + மைட,  ைள.]

கண்மண்ைட

 
 கண்மண்ைட kar-manda, ெப.(n)

   கண்ெண ம் க்  ( ன்.);; bones forming the eye-socket.

     [கண் + மண்ைட.]
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கண்மண்ெதரியா
மல்

 
 கண்மண்ெதரியாமல் kan-man-teriyamal,  .எ.(adv.)

   கட் ப்பா  இல்லாமல்; reckless

கண்மண் ெதரியாமல் வண் ைய ஒட் க் ெக த் ட்டான் (உ.வ.);.

     [கண்மண் + ெதரியாமல் - கண்மண் ெதரியாமல் =

கண்ணாரக்கானாமல், கண்மண் என்ப  எ ைக த்த

மர ைணசெ்சால். கண் என்ேற ெபா ள்த ம்.]

கண்மணி

கண்மணி1 kan-mani, ெப.(n).

   கண்ணின் க மணி; pupil of the eye.

     "கண்மணி ளிரப்்பக் கண்ேடன்" ( லப்.11,55);.

ம,க. கண்மணி; ெத. க ட் ; பட. கண்மணி;  . கண்ணமணி.

     [கண் + மணி. மணி = கண்ணின் பாைவ).]

 கண்மணி2 kanmani, ெப.(n.)

   அக்கமணி; rudraksa bead.

     "ெவண்ெபா  கண்மணி கழ ெமய்யணிந் " ( வாைனக் மால்.13);

     [கள் + மணி = கண்மணி =  ட்ேபாற் ர் ைன ள்ள உ த் ராக்கம் ண்மணிெயன் ம் 
ெபயரெ்ப ம்.]

     " ண்மணிகள் காய்க் மரம் ப்ப ட ெனட்ேட" என்  த்தாசலப் ராணம் [உ த் ராக்.4] 
தல் காண்க. பலாக்கா ன் ேமற்காணப் ப ம் ைனக ம் ள்ெளன்  ெபயர ்ெபற் த் 

தைலேநாக் க. ஆரியர ்ெதன்னா  வ ன்னேர வெந மரிநாட் ல் ேதான் ய ெதான் மத 
மாதலால், அைத ஆரியப்ப த் ய வடவர ்கண்மணி ெயன் ங் ட் ச ்ெசால் ன் ெபா ைளப் 

றழ ணரந்்  அதற்ேகற்ப,  ள் ள்ள ெதன்ேற ெபா ள்ப ம் அக்கம் [அக்  -  ள்,  ள் ள்ள 
உ த் ராக்கம்] என் ம் ெசால்ைல அ  என்  ரித் , உ த் ரன் கண்ணிரில் ேதான் ய ெதன்  

ப் ர எரிப் க் கைத ெயான் ங் கட்  ட்டனர.் [ேவரச்.்கட.்173]

கண்ம யம்

 
 கண்ம யம் kan-madiyam, ெப.(n.)

   பாரை்வயால் ெசய் ம் ேதாராய ம ப் ; rough estimate, made at sight (யாழ்.அக.);.

ம. கண்ம

     [கண் + ம யம். ம  – ம யம் = ம ப் .]
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கண்மயக்கம்

கண்மயக்கம்1 Kanmayakkam, ெப.(n.)

   1. உறக்கம்; sleepiness.

காைல ஏ மணியா ம் கண்மயக்கம் ர ல்ைலயா? (உ.வ.);.

   2.  ற் றக்கம்; nap.

ப த் க் ெகாண் க் ம் ெபா  கண்மயக்கம் ஏற்பட் ட்ட  (உ.வ.);.

     [கண் + மயக்கம்.]

 கண்மயக்கம்2 kanmayakkam, ெப.(n.)

   அைலச ்சலால் கண்மயங் க் காணப்ப ம் நிைல; drowsiness.

காைலெவ ல் கண்மயக்கம் அைடந்தான் (உ.வ.);.

ம. கண்மயக்கம்;  .கண்மயமய; க. கண்மப் .

     [கண் + மயக்கம்.]

கண்மயக்

கண்மயக்  kan-mayakku, ெப.(n.)

   1. கண்களால் ஈரத்்தல்; bewitching, captivating with the eyes.

   2. மாயத்ேதாற்றம்; illusion; hallucination

     [கண் + மயக் .]

கண்மயக் ம் 
கைல

கண்மயக் ம் கைல kan mayakku-k- kali, ெப (n.)

   1. தந் ரக்கைல,

 magic.

கைழக் த்தா  கண் மயக் க் கைல ல் ைகேதரந்் ள்ளான்(உ.வ.);.

   2.தன் வய ழப்  ; hypnotism.

     [கண் + சமயக்  + கைல.]

கண்மயக்  
த்ைத

கண்மயக்  த்ைத kamayakkuvittai, ெப.(n.)

    ழ்ச்  த்ைத; illusion created by magic

   2.கண் மயங் ம் ப ச ்ெசய் ம் த்ைத; hypnotism. (சா.அக.);

     [கண் + மயக்  +  த்ைத.]

கண்மயம்

கண்மயம் kan-mayam, ெப.(n.)

.

   1. அ ள்; mercy, kindness, humanity, compassion.

     "களித்த கண் மய ல்லவர"் (உபேதசகா. உ த் ராக். 106);.

   2. கண்ைணப்ேபால் பா காக்கப்ப வ ; dear as the eye (ேசரநா.);.

ம.கண்மயம்

     [கண் + மயம்.]

கண்ம ர்

 
 கண்ம ர ்kan-mayir, ெப.(n.)

   இைம ள்ள  ( ன்.);; eyelash.

ம. கண் ; பட. கண்ம .

     [கண் + ம ர.்]
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கண்ம ட்

கண்ம ட்  kan-marutci, ெப.(n.)

   1. பாரை்வ மயக்கம்; pervession of the vision.

   2. கண்ணால் மயக் ைக; fascinating or bewitching by the eye.

     [கண் + ம ட் . ம ள் +  -ம ட் .  -ெபயராக்க = ஈ .]

கண்ம ட்

 
 கண்ம ட்  kan-maruttu, ெப.(n.)

கண்ம ட்  பாரக்்க: see kanmarutci

     [கண் + ம ட் . ம ள் – ம ட் .]

கண்ம த் வம்

 
 கண்ம த் வம் kan-marutuvam. ெப.(n.)

   கண் ேணாய்க க்  ெசய் ம் ம த் வம்; eyetreatment.

     [கண் + ம த் வம்.]

கண்ம த் வம
ைன

 
 கண்ம த் வமைன kan-marutuva-mapai. ெப.(n.)

   கண்ம த் வம் ெசய் ம் ம த் வமைன; eye hospital.

     [கண் + ம த் வம் + மைன.]

கண்ம த் வர்

 
 கண்ம த் வர ்kammarutuvar, ெப.(n.)

   கண் ேணாய்க க்  ம த் வம் ெசய் ம் வல் நர;் eye specialist, eye doctor.

     [கண் + ம த் வர.்]

கண்ம ந்

கண்ம ந்  kan-marundu, ெப.(n.)

   1. கண்ேயாய்க் ப் ேபா ம் ம ந்  ; medicines for eye diseases

   2. கண்ைம; collyrium, used for the eyelids,

க. கண் பட்

     [கண் + ம ந் .]

கண்மலர்

கண்மலர1் kan-malar-,    4 ெச. . .(v.i.)

   ஆரவ்ம் த் ம்ப ேநாக் தல்; to see with eagerness.

     "மார் றேவ த இ னா னவள் கண்மலரத்்தாள்" ( வக. 228);

     [கண் + மலர.்]

 கண்மலர3் kan-malar. ெப.(n.)

   1. மலரே்பான்ற கண்; the eye regarded as aflower (metaphor);.

     "க ைள கண்மலர ்ேபால் த்தன" (கார.்9.1);.

   2. கட ள் ேமனிகட்  அணி க் ம் ெசயற்ைக மலர;் an ornament resembling the eye made of gold or 
silver and put on an idol.

ம,க. கண்மலர்

     [கண் + மலர ்உ வகம்.]
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கண்மலர்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

கண்மைழ

கண்மைழ kan-malai, ெப.(n.)

   கண்ணீரெ்வள்ளம்; profuse tears.

     "மண்ணவர ்கண்மைழ ெபா ந்தார.் (ெபரிய :ம நீ .45.);

     [கண் + மைழ.]

கண்ம க்காட் -
தல்

கண்ம க்காட் -தல் kan-mar-k-kசttu-,    5 ெச. . . (v.i.)

   கண்ணால் ப் க் காட் தல் ( ன்.);; to hint by the eye.

     [கண் + ம  + காட் தல். ம  - ம த்தல்,  ட் தல், அைடயாளம்.]

கண்ம

கண்ம  kamaru, ெப.(n.)

   1.  ைறபா ைடய கண்; defect is eye.

   2. கண்ண க் ; rheum.

   3. கண் ைர; Cataract.

     [கண் + ம .]

கண்மைற-தல்

கண்மைற-தல் kamarai,    2 ெச. . .(v.i.)

   இறத்தல்; to die.

என் கண் மைறவதற் ள் ேபரைனக்காட்  (உ.வ.);.

     [கண் + மைற.]

கண்மைறப்

கண்மைறப்  kan-marappu, ெப.(n.)

   1. கண்ைண மைறக்க இ ம் ைர; eye screen,

ைரநீக் ய ன் ல நாடக் க் க் கண்மைறப்  இடல் ேவண் ம் (உ.வ.);.

   2. கண் ைர; cataract.

     [கண் + மைறப் . (மைற-மைறப் );.]

கண்மா

 
 கண்மா  kamassu, ெப.(n)

   கண்ண க் ; rhemu.

     [கண் + மா .]
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கண்மாய்

 
 கண்மாய் kamay, ெப.(n.)

கண்வாய் பாரக்்க;see kanvay

     [கண் + (வாய்); மாய்.]

கண்மாய்க் ழங்

 
 கண்மாய்க் ழங்  kan - makiargu, ெப.(n.)

கண்மாய்க்ெகாட்  பாரக்்க;see kamakotti.

     [கண்மாய் +  ழங் .]

கண்மாய்க்ெகாட்

 
 கண்மாய்க்ெகாட்  kamay-k-kotti,    ெகாட் க் ழங் ; a bulbous roots, Indian water lilly.

     [கண்மாய் + ெகாட் .]

கண்மாயம்

கண்மாயம் kan-mayam, ெப.(n.)

   1. கண் கட்  ஆட்டம் (கண்கட்  த்ைத);; ocular deception by magic, illusion visual trick.

     "கண் ம் கண் ேல ெனன்ன கண் மாயேம"( வாச. 5.42.);.

   2. பாரை்வ யால் ஈரத்்தல்; enticing, fascination.

   3.  ப் ப் பாரை்வ; a furtive glance.

ம. கண்மாயம்; க. கண்மாய.

     [கண் + மாயம்.]

 கண்மாயம்2 kan-mayam, ெப.(n.)

   1. கண் ா  ைள ,

 evil eye, causing diseases or misfortune.

     "ேவற்கண்ணிக் ெகன்ன கண் மாயம் கலந்த " (ம ைர. ேகா. 98);.

   2. ெபாய்க்காட் ; an imaginary orillusive appearance.

   3. உ ெவளித்ேதாற்றம்; optical illusion.

   4. ேநா னால் ஏற்ப ம் ெபாய்த் ேதாற்றம்; a false vision resulting from a disease (சா.அக.);.

     [கண் + சமாயம்.]

கண்மா -தல்

கண்மா -தல் kan-maru,    7 ெச. . .(v.i.)

   1. ேதான்  உடேன மைறதல்; disappearing immediately after appearance.

     "கண்மாறாடவர"்.

   2  நிைல ெக தல்; to be humbled down from a high position; to be humbled.

     "நலேன ….. கண்மா ன்ேற" ( ந்.125);.

   2. நட்பா ந்  பைகயாதல்; to be indifferent to, to neglect.

     "ெகாண் கண் மாறல் ெகா ைம ற் வ்வா "( ெமா );.

     [கண் + மா .]
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கண் ச் ல்

 
 கண் ச் ல் kan-micol, ெப.(n.)

கண் ா  பாரக்்க;see kandru.

ேபாக் ம் ெபா ளாற் கண் ச் ல் ேபாக் .

     [கண் +  ச் ல்.  ச் ல் = எச் ல்.]

கண் ன் -தல்

கண் ன் -தல் kan-minpu-,    11 ெச. . .(v.i.)

கண்ெபா தட்  ( ன்.); பாரக்்க;see kanporitattu.

     [கண் +  ன் .]

கண் கப்

கண் கப்  kan-mugappu, ெப.(n.)

   ேநெர ர ்பாரை்வப்ப டம்; space to which the power of vision extends.

நங்கண் கப்ேபமாேவ ச ்ெசல் ன்ற மன்னவ ம்" ( வ்.இயற். 2:69);.

     [கண் +  கப் .]

கண் ழ்

கண் ழ்1 kan-mugil,    4. ெச. . .(v.i.)

   1. கண் தல்; to shut the eyes.

     " ைசயாைன கண்கள் ழா ெவா ங்க"(கம்பரா.நாகபா 244.

   2.  ங் தல்; to goto sleep.

     [கண் +  ழ்.]

 கண் ழ்2 kan-muki, ெப.(n.)

   இைம; eye lid.

     "கண் ழ் றந்தால்"(ெவங்ைகக்ேகா.218);.

     [கண் +  ழ்.]

கண் ைன

கண் ைன kamura. ெப.(n.)

   1. கைடக்கண்; the outer corner of the eye.

   2. பாரை்வ ப டம்; space to which the power of vision extends

ம.கண் ன; க.கண்கெட, கங்ெட

     [கண் +  ைன.]

கண் க்

 
 கண் க்  kan-mokki, ெப.(n.)

   எ ம் (நாம ப.);; ant.

     [கண் +  க் .  க்  →  க் . கண்ைணேய க்காய்ப் பயன்ப த் வ  ஒ.ேநா.கடெ்ச .]
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கண்

கண் 1 kan-mudi, ெப.(n.)

   1.   (யாழ். அக.);; blind person.

   கண் க் க் ைகக்ேகால் ெகா  (உ.வ.);;   2.  க்க ம ந் ; a drug inducing sleep narcotic.

     [கண் +  .]

 கண் 2 kanmudi, ெப.(n.)

   1. ஆராயா  ெசய்பவன்; one who lacks foresight.

   2.  றர ்ெசால் ேகளாதவன்; one who turns a deaf ear to other's advice.

   3. அ ; one who lacks mental perception.

   4. கவன ல்லாதவன்; lit., one who has his eyes shut, fig., one who is lacking in mental perception, discernment or 
foresight; inconsiderate, heedless, reckless person.

. கண் செ்சால, பட ்கண் ச் .

     [கண் +   + இ.]

கண் த்தனம்

 
 கண் த்தனம் kan-mudi-t-taram, ெப.(n.)

    டப் பழக்கவழக்கங்கள்; stupid habits.

கண் த் தனமாய் நடந்  ெகாள்ளாேத (உ.வ.);.

     [கண் +   + தனம்.]

கண் -தல்

கண் -தல் kan-mப்du,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. இைம த்தல்; to close the eyelids

     "கண்  ெமளனியா  (தா . சச் தா. 5);.

   2.  ங் தல்; to sleep

   3. சாதல்; to die, an euphemism

     [கண் +  .]

க. கண் ச்  கண் ச் ;  . கண்ணாட; பட. கண் ச் .

மக்கள் றப்  கண் ப் ம், இறப்  கண்ணைடப் ம் ேபான்ற . வாழ்க்ைக வ ம் ஒ பகல் 
நடவ க்ைக ேபான்றேத. ெபற்ேறார ்தம் ள்ைளகைளத் தம் கண் ள்ளேபாேத கைரேயற்ற 
ேவண் ெமன்  ெசால்வ  வழக்கம். பகல் ந்  இர  வந்த ன் கண் த் ங் வ  ேபால, 
வாழ்க்ைக ந்தேபா ம் மக்கள் தம் கண்  அ யாத் ல் ெகாள்வர ்[ெசால். கட9்.].

கண் லம்

 
 கண் லம் kamilam, ெப.(n.)

   கண்ேணாய் வைக; an affliction in the eye.

     [கண் +  லம்.]
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கண்ைம

கண்ைம1 kan-m ai, ெப.(n.)

   கண் க் ம் ைம; collyrium.

ம. கண்ம ; பட கண்ைம.

     [கண் + ைம.]

 கண்ைம2 kan-mai, ெப.(n.)

   1. கண்ேணாட்டம்( ங்.);; gracious look, favour, sympathy, kindliness.

   2. காட் ; view. scenery.

     "கண்ைம ந்நகர"்(கம்பரா. ஒற் க்51);.

ஒ.ேநா-ெபண்ைம

     [கண் + ைம. ைம – ெபயரீ .]

கண்ெரப்ைப

 
 கண்ெரப்ைப kan-reppai, ெப.(n.)

கண்ணிறப்ைப பாரக்்க;see kannirappai.

க. கண் ெரப்ெப; ெத. க ெரப்ெப

     [கண் + இறப்ைப. கண்ணிறப்ைப - கண்ெரப்ைப(ெகா.வத.);.]

கண்வட்டக்கள்ளன்

கண்வட்டக்கள்ளன் kaavatta-kalan, ெப.(n.)

   கள்ளநாணய ம ப்பவன், (ஈ . 1,9, 8,  );; counterfeiter of coins.

     [கண் + வட்டம் + கள்ளன். கண்வட்டம் நாணயம் ைளப்ெபாற்காக.]

கண்வட்டம்

கண்வட்டம்1 kan-vatam, ெப.(n.)

   1. பாரை்வக் ட்பட்ட இடம்; space circle to which the power of vision extends.

     "தங்கள் கண்வட்டத் ேல உண் த் த் ரி ற"(ஈ  3, 5, 2);.

     [கண் + வட்டம்.]

 கண்வட்டம்2 kaavattam, ெப.(n.)

   1.  ைள ட்ட ெபாற்கா ; a gold coin with a hole

   2. நாணயசச்ாைல; mint

கண்வட்டக்கள்ள்ன் (ஈ );

ம.கண்வட்டம்.க.கண்ெபால

     [கண் + வட்டம்.]

கண்வரி

 
 கண்வரி kan-vari, ெப.(n.)

   ெவள் ன் ெசவ்வரி ( ன்.);; red streaks in the white of the eye.

     [கண் + வரி.]

கண்வ த்தம்

 
 கண்வ த்தம் karvarutam, ெப.(n.)

   கண்ேநாய்; eye disease (யாழ்ப்.);

     [கண் + வ த்தம்.]
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கண்வ

 
 கண்வ  kan-vali, ெப.(n.)

   கண்ேணா பாரக்்க; see kan-novu.

அவன் கண்வ யால் அவ றான் (உ.வ.);.

க. கண் ரி

     [கண் + வ .]

கண்வ ப்

கண்வ ப் 1 kan-vali-p-pu, ெப.(n.)

   நந் யாவடை்ட; east indian rosebay.

     [கண் + வ  +  .]

 கண்வ ப் 3 kanvalippu, ெப.(n.)

   காந்தட ் ; malabar glory lily.

     [கண் + வ  +  . வ  = ஈரத்்தல், கண்ைண ஈரக்் ம் வண்ணத் ல் அைமந் ள்ளைமயால் காந்த ம் 
கண்வ ப்  எனப்பட்ட .]

கண்வ ேபாக்

 
 கண்வ ேபாக்  kanvaipakki, ெப.(n.)

   நந் யா வடை்டப் ; East Indian rose bay.

     [கண் + வ  + ேபாக்  ேபாக்  – ேபாக்  இ =  ைன தல் த் வந்த  நந் யாவடை்டப்  
கண்வ க் ம ந்தாய் அைமவதால் இப்ெபயர ்ெபற்ற .]

கண்வ க் -தல்

கண்வ க் -தல் kan-Valukku,    7 ெச. . . (v.i.)

   கண் தல்; to be dazzled. as the eye.

     "கண்வ க்  டரம்ாைல"( ரம் .  க்கல்.18.);

     [கண் + வ க் .]

கண்வளர்

கண்வளர1் kanvalar-,    5 ெச. . .(v.i.)

   வைல ன் தல்; to knit a net.

ம வ வைலக்ேகா தல், வைல வளரத்்தல் ( னவ);.

     [கண் + வளரத்்தல்.]

 கண்வளர2் kan-Valar-,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.  ங் தல்; to sleep

     "இளந்தளிர ்ேமற் கண்வளரந்்த சன்தன்ைன" ( வ். ெபரிய .

   2.  தல்; to close, as the petals of a flower

     "க ங் வைள கண்வள ங் கழனி"(ேதவா. 621,1);.

     [கண் + வளர.்]

கண்வைளயம்

கண்வைளயம் kan-walayam. ெப.(n.)

   மத்தளத் ன் கண்ணச ் ற் ள்ள வட்டம். (பரத. ஒ .12. உைர.);; dark ring around the beaten centre of a 
drum head.

     [கண் + வைளயம்.]
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கண்வைளய -
தல்

கண்வைளய -தல் kanvalayamidu-,    20 ெச. . .(v.i.)

   கண் ைதவால் ேதாற் க்கம் உண்டாதல்; to develop shirinking around the eye.

கண்வைளய ட் ள்ள  (உ.வ.);.

     [கண் + வைளயம் + இடல்.]

கண்வாங்

கண்வாங் 1 kan-vangu,    7 ெச. . .(v.i.)

   கண்ைணக் கவரத்ல்; to attract attention; to be inviting

     "காந்தள் க கம ங் கண்வாங் ஞ் லம் ல்" (க த், 39, 15);.

     [கண் + வாங் .]

 கண்வாங் 2 kaavargu,    5 ெச. ன்றா. .(v.t.)

   1. ேநாக்கம் ஒ தல்; to withdraw attention; to cease to take notice. (v.t.);.

   2.  ரை்வ எ த்தல்; to clean out a well,

     "இெதா  பழங் ண  கண்வாங் றெதன்" (ஈ . 6, 8, 1);

     [கண் + வாங் .]

கண்வாட்

 
 கண்வாட்  kanvati, ெப.(n.)

   மைன  (யாழ். அக.);; wife.

     [கண்ணாட்  - கண்வாட்  (ெகா.வ.);.]

கண்வாய்

 
 கண்வாய் kanvay, ெப.(n.)

   நீரத்்ேதக்கம்; tank.

     [கண் + வாய். கண் –  வாய்க்கால். – வாய் – வா ல்.]

 வாய்க்கால் வ யாக நீர ்நிரம் ம் நீரத்்ேதக்கம். இைத, கம்மாய் என்ப ம் கண்மாய் என்ப ம் 
ெகாசை்சவழக் .

கண்வா -தல்

கண்வா -தல் kan-varu-,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

கண்வாங்  பாரக்்க;see Kanyangu,

     "பழங் ண  கண்வா றெதன்" ( வ்.  மாைல. 36. வ்யா.120);

     [கண் + வார ்(வா );.]

கண்வாளன்

கண்வாளன்1 kanvalan, ெப.(n.)

கம்மாளன் பாரக்்க; (யாழ்.அக.);;see kammãlan

     [கம்மாளன் – கண்வாளன். (ெகா.வ);.]

 கண்வாளன்2 kanvalar. ெப.(n.)

கண்ணாளன்  பாரக்்க; (யாழ்.அக.);;see kannãlan

     [கண் + ஆளன் - கண்ணாளன் - கண்வாளன் (ெகா.வ);.]

கண்சட்

 
 கண்சட்  kancat ெப.(n.)

    ைளைவத் ச ்ெசய்த சட் ; a pot made with holes perforated in it.

ம வ. ெபாத்தல்சட் கண் + சட்
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கண் ட்டசட்

 
 கண் ட்டசட்  kanvittacati, ெப.(n.)

ஒடை்டசச்ட் :

 broken pot.

     [கண் +  ட்ட + சட் , கண் டல் -  ைளபடல். உைடதல்.]

கண் ட்டாடல்

 
 கண் ட்டாடல் kanvittadal, ெத.ெப. (vbl.n)

   மாைழ உ ம் ேபா  ஒளி டல்; a term, denoting the state of complete fusion of metals etc; shining with brilliance 
as metals do when heated to a higher temparature after fusion (சா,அக.);.

     [கண் +  ட்  + ஆடல்.]

கண்

கண் 1 kam-widu-,    18 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1.  த் ப்பாரத்்தல்; to open the eyes.

     "கட ண் மால்வைர கண் த் தன்ன" ( பாண். 205);.

   2. கண் ற பாரக்்க; see kandira,

     "கவ் யற் ேநாக் னாற் கண் த் " ( வக. 180.);.

க. கண் , கண் .

     [கண் +  .]

 கண் 2 kan-vidu-,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ஊ  த யவற் ன் கா  ஒ தல் ( ன்.);; to break as the eye of a needle.

   2. ெவண்ெணய் ர தல், ( ன்.);; to form, as butter while churning.

   3. ெவள்ளி த யன உ தல் (யாழ். அக.);; to melt, as silver

   4.  ைண ண்டாதல்; to form, as opening. in an ulcer,

ைடைவ கண் ட் ப் ேபா ற்  (உ.வ.);.

     [கண் +  .]

 கண் 3 kaavidu,    7 ெச. ன்றா .(v.t.)

   அ ந்த வைலையச ்ெசப்பம் ெசய்தல்; to reknit a net.

கண் ர்ப்

 
 கண் ரப்்  kanvidippu, ெப.(n.)

   கண்ந க்கம்; throb in the eyes;

     [கண் +  ப் .]

கண் ம்

கண் ம்  kam-vidu-timbu, ெப.(n.)

   ேதாற் க வைக ( லப். 3,27, உைர);; kind of drum.

     [கண் +   +  ம் .]

கண் ப்ப -தல்

கண் ப்ப -தல் kan-vituppali-,    2 ெச. . .(v.i.)

   கா ம் ேவடை்க யால் வ ந் தல்;     "கண் ப தல்" ( றள் அ . 118);.

     [கண் +  ப்  + அ .  ப்  = ேவடை்க அ தல் = வ ந் தல். கண்.]
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கண் ப்

கண் ப்  kan-vituppu, ெப.(n.)

   கா ம் ேவடை்க தல், கண்கள் காண்டற்  ைரைக; ( றள். அ .118);; longing of the eyes to see.

     [கண் +  ப் . (ேவடை்க);.]

கண்

கண் 1 kan-vili-,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. கண் றத்தல்; to open the eyes.

   2.  ங்கா த்தல்; to keep awake,

வராத் ரி ல் கண் க்க ேவண் ம் (உ.வ.);.

   3. உறக்கம் நீங் தல்; to awake from sleep.

     " ல்கண் த்ேதான்ேறாளிற் கானான்" ( லப். 16,195);.

   4. ேதான் தல்; to dawn, appear.

     "க ரக்்கட ள் கண் த்த காைல" ( வக.1943);,

   5. வா னப ர ் ண் ஞ்ெச த்தல்( ன்.);; to revive as withered plants after watering.

ெத. க ச் ;  .கண் ேப னி.

     [கண் +  .]

 கண் 2 kan-vili, ெப.(n.)

   1. கண்மணி; pupil of the eye.

   2. கண்; the eye.

ம. கண் , ெத. க பாப

     [கண் +  .]

கண் ப்

கண் ப்  kan-vilippu, ெப.(n.)

   1.  த் க்ைக; wakefulness.

     "இந்த வனிரா க்  கண் ப் ண்டா? (உ.வ.);

   2. எசச்ரிக்ைக; watchfulness, caution.

     [கண் +  ப் .]

கண் ந்த சட்

கண் ந்த சட் 1 kanvilundacatti, ெப.(n.)

கண்சட்  பாரக்்க;see karcatti

     [கண் +  ந்த + சட் .]

கண் ளக்கம்

 
 கண் ளக்கம் kaavakkam, ெப.(n.)

   பாரை்வத் ெதளி ; clearvision.

     [கண் +  ளக்கம்.]

கண் ளி-த்தல்

கண் ளி-த்தல் kan-vili-,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அைழத்தல்; to summon, invite.

     " ற் க் கண் ளிக் ம்  ேவடை்க"(மணி 1, 30.);;

     [கண் +  ளி – கண் ளி = கண்ணாற் ப்  காட்  அைழத்தல் நாளைட ல் ெபா வாக 
அைழத்தற் ய ெசால்லா ற் .]
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கண் ளிம்

 
 கண் ளிம்  kan-vimbu, ெப.(n.)

   இைம (நாம ப.);; eye-lid.

     [கண் +  ளிம் .]

கண் ற

கண் ற  kan-viragu, ெப.(n.)

    ற  (தஞ்ைச);; twigs.

     [ ள்(கள்); → கண்  =  ய . கண் +  ற . ( தல்தாய்ெமா 128);.]

கண் ைன

 
 கண் ைன kaavipai, ெப.(n.)

    ண்கைலத ்ெதா ல் ட்பத் ெதா ல் ; artistic work

ம வ. கண் தெ்தா ல், கண் ள்

     [கண் +  ைன. கண்.  ய,  ண்ணிய.]

கண் ைனஞன்

 
 கண் ைனஞன் kaavipaian, ெப.(n.)

கண் ைனயாளன் பாரக்்க;see kan-vinai-y-alarn

     [கண் +  ைனஞன்.  ள் → கள் கண் =  ய,  ண்ணிய கண் ைன =  ட்பதெ்தா ல். 
தஞ்ைசமாவட்டத்தார ் றைகக் கண் ற  என்பர.்  ட்பமான ெசய் றைன 'கண் ள் ைன' 
என்பர.்]

கண் ைனயாளன்

 
 கண் ைனயாளன் kam-winai-y-alao, ெப.(n.)

   கம்மாளன் ( ன்.);; Smith, artisan.

     [கண் ைன + ஆளன். கண் ைன = கண் ள்பணி,  ட்பத் ெதா ல்.]

கண்ெவளி-த்தல்

கண்ெவளி-த்தல் kan-veli-,    4 ெச. . .(v.i.)

   ேநாய் நீங் ப்பாரை்வ ெதளிவாதல் ( ன்.);; to have the power of vision restored after disease.

     [கண் + ெவளித்தல்.]

கண்ெவ ப்

கண்ெவ ப்  kam-werppu, ெப.(n.)

   அசச்த்தாேலா,  யப் னாேலா கண்ம தல் ( வக.2397, உைர);; staring, as from fear or wonder.

     [கண் + ெவ ப் .]

கண்ேவக்கா

 
 கண்ேவக்கா  kanvekkadu, ெப.(n.)

   கண் ; inflammation of the eyes (சா,அக.);.

     [கண் + ேவக்கா .]

கண் ேவற் ைம

கண் ேவற் ைம kaaveruma, ெப.(n.)

   ஏழாம் ேவற் ைம; locative case

     [கண் + ேவற் ைம.]

     'கண்' ஏழாம் ேவற் ைம உ பா ம். உ ன் ெபயரால் ேவற் ைமையக் ப்பைத,

     "அைவதாம் ெபயர ்ஐ ஒ  இன் அ  கண் ளி என் ம் ஈற்ற"

என் ம் ெதால்காப் ய [ெதால். ெசால். 65 ]  ற்பாவால் அ யலாம்.  ட் ன்கண், ஊரின் கண் என 
வ வனெவல்லாம் கண்ேவற் ைமயாம்.
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கண்ைவத் யசா
ைல

 
 கண்ைவத் யசாைல kan-Vattiya-salai, ெப.(n.)

கண்ம த் வமைன பாரக்்க; see kanmaruttuva mапаi.

     [கன் + வ.ைவத் யம் + சாைல.]

கண்ைவத் யம்

 
 கண்ைவத் யம் kan-Vattiyam, ெப.(n.)

கண் ம த் வம் பாரக்்க;see kan-maruttuvam.

ம. கண் ைவத்ய

     [கண் + ைவத் யம்.]

கண்ைவ

கண்ைவ1 kaavai-,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. அ ள் ெசய்தல்; to be benignant, gracious, kind.

     "கண் ைவத்தமரைரேயாம் ய கந்தன்" (தணிைகப்4.  வரி 65);,

   2. பாரத்்தல்; to see:

     " ைச ல் கண் ைவக் ந் ெதா ம்"(கம்பரா.  ணி. 44);.

   3. ெப தற்  ஆைச ைவத்தல்; to look wishfully, to gaze upon amourously

அவன் அதனிடத் க் கண் ைவத் க் றான் (உ..வ.);.

க, பட கண்  ;, ம.கண் ைவக் க.

     [கண் + ைவ.]

 கண்ைவ2 kaavai-,    4 ெச. . .(v.i.)

கண்காணித்தல், ேநாட்ட தல்:

 to keep an eye, watch.

அவன் ேபாக் சச்ரி ல்ைல, அவன் ேமல் ஒ  கண்ைவ (உ.வ.);.

ெத. கனிெபட் , க ெபட் .

     [கண் + ைவ. காண் – கண்.]

 கண்ைவ3 kaavai-,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

கண-த்தல்

கண-த்தல் kana-,    4 ெச. ன்றா .(v.i.)

   1.  தல்; to come together,

   2. ெபா ந் தல்; to agree, consent.

   3. ஒத்தல்; to be similer;

ரங்  கணக்க  ஒ றான் (ெநல்ைல வழக் );

     [கள் → களம் ( ட்டம்); → கணம்.  ட்  = ஒப் ைம.]

மடங்கல் ட்டற எ ந்  எரி ெவ ளியான் [கம்பரா.  த்த.அ காய 1.] ெக  என்ப  ஒர்

உவைம  [ெதால்.ெபா ள் 286 உைர]   – ெக  - ேகழ் = ஒப் . "ேகேழ வைர  ல்ேலான் 
[ க்ேகாைவ 269]. ெகாள் தல் = ஒத்தல். "வண் னம் யாழ் ெகாண்ட ெகாைள" [பரிபா. 11:125]. இனம் 
இனத்ேதாேட ெவள்ளா  தன்ேனாேட என் ம் ைறைம பற் க் தற்க த் ல் ஒப் ைமக் க த் ம் 

றந்த  [ேவரச்.் கட.் 140.].
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கணக்கக்காணி

கணக்கக்காணி kamakka-k-kani, ெப.(n.)

   ஊரக்் கணக்க க்  ம் மானிய நிலம் (S.I.I.I,78);; land granted as inam to village karmams.

     [கணக்கன் + காணி.]

கணக்க காரம்

 
 கணக்க காரம் kamakkadgaram, ெப.(n)

   காரியார ்இயற் ய ஒ  கணக் ல்; a treatise onarithmetic by kāriyār.

     [கணக்  + அ காரம்.]

கணக்கப்பண்டாரி

கணக்கப்பண்டாரி kamakkapandari, ெப.(n.)

   கணக் ம் க ல அ காரி; accountant.

இைவ கணக்கப்பண்டாரி ேவளாண் ணபாலன் எ த்  (S.I.IVol.14 Insc 74 S.No.5.);.

     [கணக்  + பண்டாரி, பண்டாரம்  -பண்டாரி. பண்டாரம் = ைவப்பைற, க லம்.]

கணக்கப் ள்ைள

 
 கணக்கப் ள்ைள kamakka-p-pilai, ெப.(n.)

கணக் ப் ள்ைள பாரக்்க; see kamakkup-p-iai.

ம. கணக்கப் ள்ள

த. கணக்கப் ள்ைள→E conocopoly.

     [கணக்  + அ +  ள்ைள.]

கணக்கப்ேப

கணக்கப்ேப  kanakka-p-peru, ெப.(n.)

   1. கணக்கர ்ெச த்  வரி; tax paid by kanakkar.

   2. ெபா ளாகப் ெப ம் வரி; a tax in kind (S.I.I.iv.195);.

     [கணக்கன் + ேப  → ெப  → ேப .]

வரியாகச ்ெச த்தப்ப வ  ைள ெபா ளான ெநல்லாக இ ந் தால் ெநல்லாயம் கணக்கப்ேப  
எனப்பட்ட .

கணக்கம்பாைளய
ம்

 
 கணக்கம்பாைளயம் kanakkampāļayam, ெப.(n.)

   ேகாைவ மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Coimbatore district.

     [கணக்கன் + பாைளயம் – கணக்கம் பாைளயம்.]

கணக்கேமைர

கணக்கேமைர kamakka-merai, ெப.(n.)

   ஊர ்கணக்க க் ச ்சம்பளத் க்  ஈடாகக் ெகா க் ம் தவசம் (W.G.);; fee in grain, given to the village 
accountant.

     [கணக்கன் + ேமைர.]

கரணத்தா க் ச ்சம்பளம், ஒ  நாைளக்  ஒ  நா  ெநல் ம், அதேனா  ஓராண் ற்  ஏ  
கழஞ் ெபான் ம் இ ைற மா ம்.அவ க் க் ெகா க்கப்ப ம் ெநல் கணக்கேமைர எனப்ப ம் 
[பழ.த .ப.41].

கணக்கர்

கணக்கர ்kamakkar, ெப.(n.)

கணக்கன்1 பாரக்்க;see kanakkan.

     [கணக்  + அர.்]
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கணக்கல்ேம

 
 கணக்கல்ேம  kamakkalmedu, ெப.(n.)

    ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Viluppuram district.

     [ ண + கல் + ேம  –  ணக்கல் ேம  → கணக்கல் ேம  →  ணக்கல் =  ழ்க்கல்.]

கணக்கவரி

கணக்கவரி kankkavari, ெப.(n.)

   கணக்க க்காகக் ெகா க்கப்ப ம் ெபா ள்; tax levied for kanakkan;

பாடகா ல் கண்காணி கணக்கவரி (S.I.I. Vol.1. insc.64, S.No.12-13);.

     [கணக்கன் – வரி.]

கணக்க

கணக்க  kamakkalivu, ெப.(n.)

    ைறேக ; injustice.

     "ைகயரெ்ச ங் கணக்க " ( ைவயா.  : ைசவச.்9);.

     [கணக்  + அ . இங்  கணக்  என் ம் ெசால் ஒ ங் ைறைம, ேநரை்ம எனப் ெபா ள்பட்ட .]

கணக்கன்

கணக்கன் kanakkan, ெப.(n.)

   1. கணக்ெக  ேவான் ( வாலவா.30,22);; accountant, bookkeeper

   2.ஊரக்ணக் ெக ேவான்; village accountant.

   2. ஓர ்இனம் (இலக். .52, உைர);; a certain caste.

   3. கணக் ல் வல்லன் ( ன்.);; arithmetician,

   4. அ யல், சமயம், ேகாட்பா  ஆ யவற் ல் வல்லவன்; one who is well versed in the philosophy of religion, 
or any science.

     "சமயக் கணக்கர"் (மணி.27:2);,

   5. அ வன் ( தன்); ேகாள் ( வா.);; the planet Mercury

     'கணக்கன் கணக்  அ வான்; தன் கணக்ைகத் தான யான்' (பழ.);.

   7.ஆ ரியன்; teacher.

ம. கணக்கன்

     [கள் → கள → கண → கணக்கன்.]

கள் தல் =  தல், ெபா ந் தல், ஒத்தல். கள்ள=ேபால. "கள்ளக் க ப்ப ஆங்கைவ எனாஅ" 
[ெதால்.1232] கள் → கள → கண. கணத்தல் =  தல், ஒத்தல். கள் → களம் =  ட்டம், அைவ. களம் → 
கணம் =  ட்டம். கணவன் = மைன ேயா  பவன். கண → கணக்  =  ட் , ெமாத்த அள . 
கணக்  என் ஞ்ெசால்,  தன் தற் ட்டற் கணக்ைகேய த்த . 'அதற் க் கணக் ல்ைல, கணக்  
வழக் ல்லாமல், 'அ  கணக்கன் ' என்பனவற் ல் கணக்  என்ப  அள  அல்ல  ட்  என்ேற 
ெபா ள் ப தல் காண்க. கணக்க = ேபால. ' ரங்  கணக்க ஓ றான்' என் ம் உலக வழக்ைக 
ேநாக் க.அந்தக்கணக் ல் [கணக்காய்) = அைதப்ேபால. கணக்  → கணக்கன் = கணக் ப் 
பாரப்்பவன், கணக் த் ெதா ற் லத்தான். வடவரக்ாட் ம் gan என் ம் லம் இதற் ரி யதன்  

கணக்கன்கா

 
 கணக்கன்கா  kanakkan-kadu, ெப.(n.)

    க் ேகாடை்ட மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Pudukkottai district.

     [கணக்கன் + கா . கா  = காட த் ச ்ெசய்த நிலம்.]

கணக்கன் ப்பம்

 
 கணக்கன் ப்பம் kanakkad-kuppam, ெப.(n.)

    ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Viluppuram district.

     [கணக்கன் +  ப்பம்.]
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கணக்கன்ேகாடா

 
 கணக்கன்ேகாடா  kamakkan-kodali, ெப.(n.)

   கணக் ல் வல்லவன் (நாஞ்);; expertin accounts.

     [கணக்கன் + ேகாடா .]

கணக்காக் -தல்

கணக்காக் -தல் kamakkakku-,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

கணக் ேயா -தல் பாரக்்க;see kanakkupödu.

ம. கணக்காக்  பட கணக்காக்

     [கணக்  + ஆக் .]

கணக்காக

கணக்காக kanakkaga,  , .எ.(adv.)

   1. (கால); அள ல்;     (time); together.

ேப ந் க்  மணிக் கணக்காகக் காத் ந்ேதன் (உ.வ);.

   2. சரியான; exactly.

கணக்காக ஒ  மணிக் ச ்சாப் ட்  வான் (உ.வ);.

   3. (ஒன் ன்); தன்ைம ல்

 after the manner of, so, like.

னிவர ்கணக்காக வளரக்் றான் (உ.வ.);.

ம வ. கணக்காய்

     [கணக்  + ஆக. ஆ  + அ( .எ.ஈ );-ஆக.]

கணக்காய்

 
 கணக்காய் kanakkay,  . .எ.(adv)

கணக்காக பாரக்்க; see kanakkāga.

     [கணக்  + ஆய்.]

கணக்காய்இ

கணக்காய்இ 1 kanakkay-iru,    3 ெச. . . (v.i.)

    ட்ட ட் செ்சய்தல்; to be with calculative.

கணக்காய் இ ந்  கச் தமாய்ப் ைழ (உ.வ);.

     [கணக்  + ஆய் + இ .]

 கணக்காய்இ 2 kamakkay-iru,    3 ெச. . .(v.i.)

    ட்ட ட் செ்சய்தல்; to be with calculative.

கணக்காய் இ ந்  கச் தமாய்ப் ைழ (உ.வ);.

     [கணக்  + ஆய் + இ .]

கணக்காய்சச்ல்

 
 கணக்காய்சச்ல் kana-k-kayccal, ெப.(n.) கைணச ்  பாரக்்க; see kanai-c-cudu.

     [கைண + காய்சச்ல்.]
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கணக்காய்வாளர்

 
 கணக்காய்வாளர ்kanakkayyalar, ெப.(n.)

   கணக்ைகச ்சரிபாரக்் ம் அ காரி; auditor.

     [கணக்  + ஆய்வாளர.்]

கணக்காயர்

கணக்காயர ்kamakkayar, ெப.(n.)

   1. ப ற்  ப்ேபார;் teachers, instructors.

     "கணக்காயர ்பாடத்தாற் ெபற்றதாம் ேபைதேயார ் த் ரம்" (நால .314);.

   2. கணக்கன் பாரக்்க; see kamakkan;கணக்காயன் பாரக்்க; see kamak-k-ayan,

     [கணக்  + ஐயர.் ஐயர ்– ஆயர.்]

கணக்காயன்

கணக்காயன் kamakkayan, ெப.(n.)

   1. ஆ ரியன்; teacher.

   2.  லவர;் poet.

     [கணக்  + ஐயன்(ஆயன்);. கணக்  = த ழ் ெந ங்கணக் (த ழ் எ த் கள் 247);. கணக்காயன் = 
த ழ் எ த்  கற் க் ம் ஆ ரியன்.]

ஆ ரியன்மார ்பழங்காலத் ல் லவராக இ ந்தைமயால் இசெ்சால் லவைர ம் த்த .

கணக்கான

 
 கணக்கான kamakkana, ெப.எ.(adj.)

    ப் ட்ட எண்ணிக்ைக ெகாண்ட; in the number of.

ற் க் கணக்கான ேபர ்அங் க் ந்தனர ்(உ.வ.);.

     [கணக்  + ஆன.]

கணக் -தல்

கணக் -தல் kamakkidu-,    17 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. அள தல்; to measure.

இவ்வைற ன் நீளத்ைதக் கணக்  (உ.வ.);.

   2. எண் தல்; to reckon, to count.

     "அச் டப்ப வங்கைளக் கணக்  (உ.வ.);.

   3. ம ப் தல்; to estimate.

அவன் நடத்ைதையக் கணக் ட்  உற  ெகாள் (உ.வ.);.

   4. கணக் ப்பாரத்்தல்; calculate the accounts.

நான் தரேவண் யைதக் கணக் ட் ச ்ெசால் (உ.வ.);.

     [கணக்  + இ .]

கணக் யல்

 
 கணக் யல் kamakkiyal, ெப.(n.)

   வணிக யல் சாரந்்த கணக் ப்பாடம்; accountancy,

     [கணக்  + இயல்.]
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கணக் ல்லாமல்

 
 கணக் ல்லாமல் kamakkilamal, ெப.எ.(adj.)

   அ கப்ப யான,  யான; immensely, exceedingly, very much.

ம. கணக்கா; பட. கணக் ல்லாெத.

     [கணக்  + இல்லாமல்.]

கணக் லக்ைக

கணக் லக்ைக kamakkilakkai, ெப.(n.)

   வரிவைக; a tax (S.I.I. v136);.

     [கணக்  + இலக்ைக.]

கணக் ெல -
த்தல்

கணக் ெல -த்தல் kanakkiledu-,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெபா ட்டாகக்ெகாள் தல், மனங் ெகாள் தல்; to take into account, to consider.

காரன் ேபசை்சக் கணக் ெல க் கலாமா? (உ.வ.);.

ம. கணக் ெல க்  க., பட. கணக் க எத் .

     [கணக்  + இல் + எ .]

கணக்

 
 கணக்  kanakkidu, ெப.(n.)

   ம ப் ; valuation equation.

யர் ைடப்  நி ைய மாவட்ட வாரியாக கணக்  ெசய்  வழங்க ம் (உ.வ.);.

     [கணக்  + ஈ .]

கணக்ககாட் -தல்

கணக்ககாட் -தல் kanakku-katu,    5 ெச. . . (v,i.)

   கணக்ெகாப் த்தல்; to render account.

     [கணக்  + காட் .]

கணக் காட் -தல்

கணக் காட் -தல் kanakku-c-cumattu-,    5  ெச. ன்றா . (v.t.)

கணக்ேகற் தல் பாரக்்க;see kanakkērruthal.

     [கணக்  +  மத் .]

கணக் ச் ைண

 
 கணக் ச் ைண kamakku-c-curunai, ெப.(n.)

   கணக் ச் ைண பாரக்்க; roll or file of acounts on palmyra leaves,

     [கணக்  + க ைண.]

கணக் ச் ள்

 
 கணக் ச் ள் kanakku-c-curul, ெப.(n.)

கணக் ச் ைண பாரக்்க; see kamakku-c-curuրai.

     [கணக்  +  ள்.]

கணக் ெசால்( )-
தல்

கணக் ெசால்( )-தல் kanakku-cul-,    13 ெச. . .(v.i.)

   கணக்  ளத்தம் ெசால் தல்; to give details of receipts and disbursements.

ம. கணக்  பர க.

     [கணக்  + ெசால்.]

890

www.valluvarvallalarvattam.com 7265 of 19068.



கணக் ர்

கணக் ர1் kanakku-tir-,    4 ெச. . .(v.t.)

   1. ஒ மனதாய் அ ட்  நீக்  தல்; to dismis totally.

   கணக்ைகத் ரத்்தல்; to settle account.

அவனிடம் ேநரை்ம ல்ைல; கணக்ைகத் ரத்்  (உ.வ.);.

   2. ெகால் தல்; to slay, kill.

எ ரத்்தவைனக் கணக் த் ரத்் ட்டான் (உ.வ.);.

பட கணக் ெத

     [கணக்  +  ர.்]

 கணக் ர2் kanakku-tír-,    4 ெச. . ,(v.i.)

   1. கணக்  தல்; to be closed, as an account.

அந்தக் கைட ந்த கணக் ரந்்த  (உ.வ.);.

   2. வழக் தல்; to be made, as a settlement

அவ க் ம் எனக் ம் இ ந்த கணக்  ரந்்த  (உ.வ);.

ம. கணக் ரக்் க; பட. கணக்க க.

     [கணக்  +  ர.்]

கணக் ப்ப

 
 கணக் ப்ப  kanakku-p-padi,  .எ.(adv.)

   வைரய க்கப்பட்டாங் ; prescribed limit or formula

     [கணக்  + ப .]

கணக் ப் 
ப யல்

 
 கணக் ப் ப யல் kanakku-p-padiyal, ெப.(n.)

கணக் யல் பாரக்்க;see kamakkiyal.

     [கணக்  + ப  + இயல்.]

கணக் பார்

கணக் பார1் kamakku-par-,    4 ெச. ன்றா  (v.i.)

   1. எண்ணிக்கணக் தல்; to reckon, calculate.

கணக் ப் பாரத்்  ைவ, நாைள பணம் த ேறன் (உ.வ.);.

   2. க தல்; to conside to think.

எைத ம் கணக் ப் பாரத்் ச ்ெசயற்ப  (உ.வ.);.

ம. கணக்காக் க; பட.கணக் ேநா .

     [கணக்  + பார)்.]

கணக் ப்பார்

கணக் ப்பார2் karakkuppar,    4 ெச ன்றா  .(v.t.)

   கணக்  சரிபாரத்்தல்; to audit, accounts.

     [கணக்  + பார.்]
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கணக் ப் ள்ைள

கணக் ப் ள்ைள kamakku-p-pilai, ெப.(n.)

   1. ஊரக்்கணக்  எ பவர;் village karmam.

   2. காசாளர;் cashier.

   3. நி வனக்கணக்கர;் bursar.

   4. எ த்தர;் writer.

   5.  கவர;் agent.

   6. கப்பல் எ த்தர;் shipping clerk.

   7. பணம் தண் நர;் bill collector.

   8.  ண்ைணப்பள்ளி ஆ ரியர;் village teacher.

     [கணக்  +  ள்ைள.]

கணக் , கணக்கன் என்பனேவ சா ம்.  ள்ைள என்ப  இைடக்காலச ்ேசரப்் . அரண்மைனக் 
கணக்ெக பவ க் த் கக் கணக்  என் ம்ெபயர ்[பழந்த ழாட் .30].

கணக் ப் ள்ைள 
வலைச

 
 கணக் ப் ள்ைள வலைச kamakku-p-pillai valasai, ெப.(n.)

   ெநல்ைல மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Thirunelvelidistrict.

     [கணக்  +  ள்ைள + வலைச – கணக் ப் ள்ைள வலைச.]

கணக் ட் -தல்

கணக் ட் -தல் kamakkupplittu-,    5 ெச. . .(v.i.)

   கணக்ைகப் ேபேரட் க் க் ெகாண்  வ தல் (இ.வ.);; to post up accounts into the ledger.

ம வ. கணக் ச ் மத் தல், கணக்ேகற் தல்.

     [கணக்  +  ட் தல்.]

கணக் ப்ேபா -
தல்

கணக் ப்ேபா -தல் kanakkuppōdu, ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. எண் தல், க தல்; to consider, think.

   2. கணக் க் ட் தல்; to estimate, enumerate, regard.

க. கண க; ம.கணக்காக் க; பட. கணக்காக் .

     [கணக்  + ேபா .]

கணக் மானியம்

 
 கணக் மானியம் kanakku-māniyam, ெப.(n.)

   கணக்க க் க் ெகா க் ம் இைற  நிலம்; land granted rent-free to the village accountant for his Services, a 
service in am.

     [கணக்  + மானியம்.]

கணக் வம்

 
 கணக் வம் kamakkuruvam. ெப.(n.)

   அ ட்ட கணக் க் ப்  (w.g.);; written memorandum of an adjusted account.

     [கணக்  + உ வம்.]
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கணக் வழக்

கணக் வழக்  kanakku-valakku, ெப.(n.)

   1.  ைறைம; justice, order, regulation.

     " அ ேயன் கண்ெகாள்வேத கணக் வழக்கா ல்" (ேதவா.1110,4);

   2. அள ; limit, bound.

     "கணக்  வழக்ைகக் கடந்தவ " (ேதவா.969,3);

   3. பணி; accounts, pecuniaryaffairs.

அவ ைடய கணக் வழக்  எப்ப  இ க் ற ? (உ.வ);.

   4. ெகா க்கல் வாங்கல்; money dealings.

எனக் ம் அவ க் ம் கணக்  வழக் ண்  (உ.வ);.

கணக்  வாய் பா

 
 கணக்  வாய் பா  kamakku-vay-padu-, ெப.(n.)

 orthematical table.

     [கணக்  + வாய் பா .]

கணக் வாரியம்

கணக் வாரியம் kanakku-vāriyam, ெப.(n.)

   ஊரைவ ன் வர  ெசல கைள ேமற்பாரக்் ம் ; supervising board on income and expenditure.

     "கா ரிப்பாக்கமா ய அவநிநாராயண ச ரே்வ  மங்கலத் ள் இவ்வாடை்ட ஸம்வத்சரவாரிய 
ெப மக்க ம், கணக்  வாரியப் ெப மக்க ம் உள்ளிட்ட மஹாசைப" (ெத.கல்.ெதா.3.3:கல்.156);

     [கணக்  + வாரியம்.]

கணக்

கணக் 1 kanakku-vidu,    18 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. எண்ணிக்ைகத் தவ தல்; to miss a link in counting.

   2. ெதாடரப்ற் ப்ேபாதல்; to cut as a relationship.

     [கணக்  +  .]

 கணக் 2 kanakkuvidu-, ெச. . . (v.t.)

   கைத தல்; to concoct, fabricate.(யாழ்ப்);

     [கணக்  +  .]

கணக் ைவ-த்தல்

கணக் ைவ-த்தல் kamakkuval,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. கணக் தல் பாரக்்க; see kanakkidu.

   2. கடன் கணக்  ைவத் க் ெகாள் தல்; have a Credit account.

     [கணக்  + ைவ.]

கணக்ெக -த்தல்

கணக்ெக -த்தல் kanakkedu,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. எண் தல்; to count.

மந்ைத ள்ள மா கைள கணக்ெக த் வா (உ.வ);.

   2. மக்கள் ெதாைக கணக்ெக த்தல்; to enumerate.

வாக்காளர ்பட் யல் கணக்ெக த்தல் பணி ந்த ன்னாரத்் ேதரத்ல் நடத்தப்ப ம் (உ.வ);.

     [கணக்  + எ .]
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கணக்ெக ப்பவர்

 
 கணக்ெக ப்பவர ்kanakkepuppavar, ெப.(n.)

   மக்கள்ெதாைக ேபான்ற கணக் கைளத் ெதா ப்பவர ்; enumerator.

     [கணக்  + எ ப்பவர)்.]

கணக்ெக ப்

 
 கணக்ெக ப்  kanakkeduppu, ெதா.ெப.(vbl.n.)

   மக்கள் ெதாைக த யவற்ைற கணக் தல்; enumeration.

வாக்காளர ்பட் யல் கணக்ெக ப்  நிைறவைடந்  ட்ட  (உ.வ.);.

     [கணக்  + எ ப் .]

கணக்ேகற் -தல்

கணக்ேகற் -தல் kanakkerru-,    4 ெச. . .(v.t.)

   1. கணக் ப்ப தல்; to charge into an account.

நாள்ேதா ம் வர  ெசல ைனக் கணக்ேகற்  (உ.வ);.

     [கணக்  + ஏற் .]

கணக்ெகா க் -
தல்

கணக்ெகா க் -தல் kanakoukku-,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. கணக் த் ரத்்தல்; to settle an account.

   2. ெக த்தல்; to ruin, reduce to poverty.

     [கணக்  + ஒ க் .]

கணக்ெகாப்  -
த்தல்

கணக்ெகாப்  -த்தல் kanakkopoi-,    4 ெச. ன்றா (v.t.)

கணக்ெகாப்  பாரக்்க;see kanakoppuvi-.

     [கணக்  + ஒப் .]

கணக்ெகாப்  - 
த்தல்

கணக்ெகாப்  - த்தல் kanakkoppuvi-,    4  . . (caus.)

   கணக் கைளப் றர ்ஒப் க் ெகாள்ள வழங் தல்; to render account.

     [கணக்  + ஒப்  +  . ' '  . .ஈ .]

கணசே்காைல

கணசே்காைல Kanakkolai, ெப.(n.)

   1. கணக் ெக தப் ெபற்ற ஏ ; palmyra leaf on which accounts are written.

   2. கணக்ெக தற்ேகற்ற ஓைல ( ன்.);; indented palmyra leaves useful for writing accounts.

ம. கனக்ேகால

     [கணக்  + ஒைல.]

கணகண

கணகண1 kanakara-,    4.ெச. . .(v.i.)

   ஒளித்தல்; to sound, rattle, jingle, tinkle.

     "ேம  க் ளம் ற்

கணகணப்ப" ( வ்.ெபரிய );.

     [கண + கன (இரடை்டக் ள );.]

க. கணகணக, கணக;,  . தணி , கணங் ; ெத. கணகண; பட. தணா  (உைரயா );. Pall; genta. 
Turk.chan.

கணகன

கணகன2 kana-kana-,    4.ெச. . .(v.i.)

   உடம்  றதல்; to be hot as of the body.

காைல ந்  உடம்  கணகணக் ற  (உ.வ.);.

     [ ண் → கண் → கண. கணகண-த்தல் (ேவக.187);.]
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கணகணப்

 
 கணகணப்  kana-kanappu, ெப.(n.)

   இயல் ற்  ய உடற்காங்ைக; temperature of the body slightly more than normal.

காய்சச்லால் உடல் கணகணப்பாக இ க் ற  (உ.வ.);.

க. கணகணி; Mar. kanakana

     [கண + கணப் .] ஒ க் ப் ன் அ யாகப் றந்த ெபயரச்ெ்சால்.]

கணகெனனல்

கணகெனனல் kana-kan-epal, ெப.(n.)

   1. ஒ க் ப் ; thintinnabulati on.

     "உைடமணி கணகெனன" ( வ். ெபரியாழ்.1,7,7);.

   2.  க்ெகரிதற் ப் ; burning fiercely, as fire with a hollow roar.

   3. உடம்  ட் க் ப் ; feeling feverish.

     [கண + கண + எனல். கணகண - ஒ க் ப்  இரடை்டக் ள .]

கணகம்

கணகம் kanagam, ெப.(n.)

   27 ேதர ்யாைனக ம், 81  ைரக ம், 135 காலாடக் ள்ள பைடப் ரி  ( ங்.);; division of an army 
consisting of 27 chariots and elephants, 81 horses and 135 footmen.

     [கணம்.கணக.கணம் =  ட்டம். ரள். (ேவ.க.135.]

கணகன்

கணகன் kanagan, ெப.(n.)

   1. கணக்கன்; accountant

இவ் ரக்் கணகன் பஞ்சந  மணன் (S.I.I.iii.88);.

   2. கணியன்; astrologer.

ம. கணக்கன்

     [கணக்கன் – கணகன்.]

கணகாட்

 
 கணகாட்  kana-kattu, ெப.(n.)

   ெதால்ைல; trouble (ம. அக);.

     [கணகம் + ஆட்  – கணகாட்  = ேபாராட்டம். ெதால்ைல.]

கணங்கம்

 
 கணங்கம் kanaigam, ெப.(n.)

    ண்ணாம் ; lime.

     [கணம் – கணங்கம்.]

கணச்

 
 கணச்  kanaccudu, ெப.(n.)

கைணச்  பாரக்்க; see kanaiccūdu.

     [கைணச்  – கணச் .]
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கனட்

 
 கனட்  kanatti, ெப.(n.)

    ப் ட்ட அள ைடய வயல் (ம.அக);; wet land, field.

     [கள் – களத்  – கணட் .]

கணத்தார்

கணத்தார ்kamatar, ெப.(n.)

   ஊரைவ ேமலாளரக்ள் (S.M.P.T.J.569);; managers of village affairs.

ம. கணத்தார.்

     [கணம் + அத்  + ஆர.்அத்  – சாரிைய. ஆர(்ப.பா.ஈ );.]

கணத்தாளி

 
 கணத்தாளி kanatāli, ெப.(n.)

    ந்தற்பைன; talipot-palm.

     [கணம் + தாளி. தாளி =பைன.]

கணத்

கணத்  kanati, ெப.(n.)

   1. ஒ வைக ைவப்பரிதாரம். ( .அ..);; a kind prepared arsenic.

   2. ெவங்கடம்; small Indian oak,

   3. கைணச் ட ்ைடத் தணிக் ம் ம ந் ; medicine which decsreases the heat of the body.

     [கண + கணத் .]

கணதரன்

கணதரன் kana-daran, ெப.(n.)

   அ கன்; Arhat,

     "கணதர ேர ெசந் தாமைரகாண்" ( ற்:59);

     [கணம் + தரன். கணம் =  ட்டம்.  .]

கணந் ள்

கணந் ள் kanandul, ெப.(n.)

    ட்டமாக வா ம் பறைவ; a kind of bird.

     "இ ங்ேகாட ்டஞ் ைற ெந க்காற் கணந் ள்"( ந் 350);.

     [கணம் – கணந் ள் (ேவ.க.135);.]

கணநாதநாயனார்

கணநாதநாயனார ்kana-nada-nayanar, ெப.(n.)

   அ பத்  ன்  நாயன்மா ள் ஒ வர.்(ெபரிய );; one among the 63 canonized Saiva saints.

     [கணம் + நாதன் + நாயனார.்]

கணநாதன்

கணநாதன் kana-nadan, ெப.(n.)

   1.  வகணத் தைலவன்; chief of Siva's hosts.

நடந்ெத ரந்்த கணநாதைர ெயல்லாம் (கந்த .தாரக.123);

   2.  ள்ைளயார;் ganesa,

   3. கணநாத நாயனார ்பாரக்்க; see kananadamayanar.

     "கடற்கா க் கணநாத ன யாரக்்  ம ேயன்" (ேதவா.737,6);.

     [கணம் + நாதன்.]

896

www.valluvarvallalarvattam.com 7271 of 19068.



கணப்ப ப்

 
 கணப்ப ப்  kana-p-papuppu, ெப.(n.)

   கரிய ப் ; coal oven.

ம வ,  ட் ,கரிய ப் .

     [கணப்  + அ ப் .]

கணப்பைற

கணப்பைற1 kana-p-arai, ெப.(n.)

ெவப்ப அைற:

 hot room.

     [கணப்  + அைற.]

 கணப்பைற2 kana-p-parari, ெப.(n.)

   ேதாற்க  வைக; a kind of drum ( லப்.3,27 உைர);.

     " ைல ட ழாத்தக்ைக கணப்பைற"

ம.கணப்பற.

     [கைண + பைற.]

கணப்பாண்

கணப்பாண் 1 kanappandu, ெப.(n.)

    ழந்ைதகட்  ஏற்ப ம் ஒ வைக  ேசாைக; a childrens deseases as of anaemila.

     [கைண + பாண் . கைண = ழந்ைதேநாய்.]

 கணப்பாண் 2 kana-p-pandu, ெப.(n.)

   1.  ளிர ்கா ங்கனல்; fire kindled give warmth to one feels cold.

ளிர ்அ கமாக இ ப்பதால் கணப்ப ப் ப் ேபா  (உ.வ.);.

   2. கணப் சச்ட்  பாரக்்க; see kanappu-c-catti.

     [கணப்  + பாண் .]

கணப்

கணப் 2 kanappu, ெப.(n)

   உடற்காங்ைக, கணகணப் ,   (யாழ்.அக.);; warmth

     [கள் – கள - கண. கணப் (ெசல் 78. ைல242.]

கணப்  காட் -தல்

கணப்  காட் -தல் kanappu-k-katu,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ண்டாக் தல்; to heat, to make hot.

     [கணப்  + காட் .]
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கணப் சச்ட்

கணப் சச்ட்  kanappu-c-catti, ெப.(n.)

   1. ெந ப் ச ்சட் ; fire-pot.

   2.  ளிரக்ாய்தற் ரிய ப்ெபய் கலம்; fire kindled earthen vessel. In which fire is kept to provide heat against cold 
weather.

ம வ.  ம் சட்

     [கணப்  + சட் .]

ள் →  ண் →  ண்  →  ம் . ஓ.ேநா. சண்  → சம் , ெகாண்  → ெகாம் .  ம் தல் = சைமக் ம் 
உண  ய்ந்  ேபாதல்,  ம்பல் =  ம்பல் நாற்றம்.  ம்  ற  என் ம் வழக்ைக ேநாக் க.  ம்  → 

ம்  = -தழல், 2.  சாம்பல் எரி நரகம் " ம்  ம்  நரகரக்ள்" [ வ்.  வாசம். 3; 7:8] 
வடெமா ள்ள ம்  என் ஞ்ெசால்,  ம்பத்ைதயன்  நரகத்ைதக் க்கா . ஆதலால் கலத் ற் 
சைமத்தல் அல்ல  கலத்ைதச் தல் என்  ெபா ள் ப ம் ' ம் பாக' என்ற ெதாடரச்ெ்சால்ைல ம்  
[நரகம்] என் ம் ெசாற்  லமாகச ்ெச.அக. காட் ப்ப  தவ . ேயாரக்் த்  (நரகம்);. 
கலஞ் கள்ைள ம் கல ம்ேபான் க் றதாம்!

ம் சட்  =  ம் சட்  1. கணப் ச ்சட்  2. தட்டார ்ெந ப் ச ்சட் , ெத.  ம்பட் , க.  ம்படெ்ட. 
கணப்  = 1. எரிதல், 2.  தல். கணகணெவன்  எரி ற  என்ப  உலக வழக்  கண கணப்  = 

ளிரக்ா ம் . கைணப் சட்  =  ளிர ்கா ம் ெந ப் ச ்சட்  (ேவ.க.186-187);.

கணப் ல்

 
 கணப் ல் kanappu, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ல்; a kind of grass.

     [கண +  ல். கண =  ரட் .]

கணப் ண்

கணப் ண்  kana-p-pundu, ெப.(n.)

   ம ந் ச ்ெச வைக.(பதாரத்்த.550.);; a medicinal plant.

ம வ.  ன்னம்மான் பசச்ரி

ம. கணப் , கணப் ட் .

     [கணம் +  ல்]

கனச் டை்டத் தணிக் ம் தன்ைமைடய .

கணப்ெப மக்கள்

கணப்ெப மக்கள் kana-p-peru-makkal, ெப.(n.)

பழங்கால ஊரைவ ேமலாளரக்ள்:

 managers ofvillageaffairs in ancient times.

     "அரசாைணப்ப  ஊைர ஆள்வதற்  ஊரம்க்களால் ேதரந்்ெத க்கப்பட்ட அைவ னர,் 
கணப்ெப மக்கள்" (பழ.த .31);.

ம வ வாரியப்ெப மக்கள், கணவாரியப்ெப மக்கள்.

     [கணம் + ெப மக்கள்.]

கணப்ெபா த்தம்

கணப்ெபா த்தம் kana-p-poruttam, ெப.(n.)

   1. ெசய் ள் தன்ெமா ப் ெபா த்த வைகக ள் ஒன் ; rule of propriety which lays down that the first word in 
a poem shall be one of nir-k-kanam, one of the ten ceyyunmutan-moli-p-poruttam. (ெவண்பாப்.  தன்.20.);

   2.  மணப் ெபா த்தங் க ள் ஒன் .(ேசா ட.  ந். 195);;  (Astrol); correspondence between the horoscopes 
of the prospective bride and bride-groom in respect of the three kanams, viz, dēva-kanam, irāțcatakanam, mânta-kanam, one 
of ten kaliyâna-pporuttam.

     [கணம் + ெபா த்தம்.]
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கணப்ெபா

 
 கணப்ெபா  kana-p-poludi, ெப.(n.)

   ெநா ப் ெபா ; instant, moment of time.

கணப்ெபா ல் கைடக் ச ்ெசன்  வா (உ.வ.);.

     [கணம் + ெபா . கணம் = ெநா .]

கணபங்கம்

கணபங்கம் kana-pangam, ெப.(n.)

கனஅ  பாரக்்க;see kanaalivu,

     " த்  கணபங்கெமனப் த் ெகட்ட த்த ைர" ( வப். ரபந். வஞா. ெநஞ்  210.);

     [கணம் + பங்கம். skt.banga→பங்கம்.]

கணபங்கவா

கணபங்கவா  kana-panga-vati, ெப.(n)

   1. உலகம் ெநா ேதா ம் ேதான் ய ம் என்  வழக்  பவடன; ( .ேபா.பா.அைவ.);; one who asserts 
that the universe incessantly appearing every instant and is also is rapidly dissolving.

கண அ வாளி பாரக்்க; see kanaalvali.

     [கணம் + பங்கம் + வா .  Skt. bangavadi→த.பங்க.

கணப

கணப  kana-padi, ெப.(n.)

   1.  ள்ைளயார ்"கச் ன் கடசக்ரக்கணப க் " (கந்த :காப் );; Ganesa, who is the chief of Siva's hosts.

   2.  ற் ெறட்  ற் லக் யங்க ள் ஒன்

 name of a citrilakiyam.

     [கணம் + ப .]

கண்பர்

கண்பர ்kanabar, ெப.(n.)

    வகணத் தைலவர;் chief attendant, as guardians of their hosts.

     "கணபரக்ள் வாேனாெரா "(ேகா ற் : ழா.47);.

     [கணம் + அர ்= கணமர ்– கணபர.்]

கண சை்ச

கண சை்ச kana-piccai, ெப.(n.)

இல்வாழ்ேவான் எ க் ம் அரி ப் சை்ச (ைசவச.ெபா .257,உைர);

 rice gleaned by an householder, as alms from  door to door.

     [கணம் =  ,  ேநரம் இரப்பவன்.]
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கணம்

கணம்1 kanam, ெப.(n.)

   1.  ரட் ; sphericity; globularity.

     "கணங் ைழ நல்லவர"் (க த்..71.19);.

   2. வட்டம்; circle.

     [கள் – களம் - கணம். கணம் –  ட்டம்.]

பல ெபா ள்கள் ஒன்றாகச ்ேசரின் ரட் ண்டா  மாதலால்,  தற் க த் ல் ரட் க் க த்  
ேதான் ம்.  ள் → களம்  =  லங் களின் ரண்ட கா ர.்   →  ைழ =  ரண்ட காதணி  → 
க  → க  = ெப ம்பறைவ ல் →  ண்  → கண்  = கட் ,  ற் ரைள. கண்  → கண்டம் = ெபரிய 

ண் . கைணக்கால் =  ரண்ட ெகண்ைடக்கால். கைண =  ரண்ட . கைணயம் =  ரண்ட எ . 
ற  =  ண்ைண.  ண்ைட (காைள);  ண்டாந்த ,  ண்ட யன் (ஆண் ங் );,  ண் க்க ைத 

என் பன ம் ரட்  பற் யனேவ [ேவ.க. பக். 143].

 கணம்2 kanam, ெப.(n.)

   1. மக்கட் ட்டம்; group of people.

   2. ெபா டெ்தா ; collection of articles.

   3. இனவ ப் :

 class.

   4. இனமர க்

 tribe.

   5.  ைளமர , தனிக்

கணம் ல்

கணம் ல் kanampu ெப.(n.)

கைணப் ல் பாரக்்க; see karappul.

     "ஆய யற் லரிந்த கணம் ல் க் ெகா வந் "(ெபரிய :கணம் ல்.5);.

ம. கணப் ல் .

     [கைணப் ல் → கணம் ல்.]

கணம் ல்ல 
நாயனார்

கணம் ல்ல நாயனார ்kanam-pulla-nayanar, ெப.(n.)

   அ பத் ன்  நாயன்மா ள் ஒ வர;்; a canonized saiva saint one of 63.

     "கைல நிலவார  பர ம் கணம் ல்லர"்(ெபரிய . தெ்தாண்டர-்51);.

     [கணம் ல்லர ்+ நாயனார ்→ அர ்- ஆண்பா  இவர ்கணம் ல்ைலக் ெகாண்  ளக்ெகரித்  
ேபறைடந்ததாகத் தெ்தாண்டர ்மாக்கைத ம்.]

கணமாந்தம்

 
 கணமாந்தம் kana-mandam, ெப.(n.)

   காய்சச்ேலா  ய மாந்தேநாய்( ன்.);; one of eight mantam arising out of fever and disordered bowels.

     [கணம் + மாந்தம்.]

கண லம்

கண லம்1 kanamulam. ெப.(n.)

    ட் னால் உண்டா ம் லேநாய்; piles.

     [கைண – கணம் +  லம், கைண =  .]

கண லம்

கண லம்2 kanamūlam, ெப.(n.)

    ப்  ேவர;் root of long pepper.

     [கணம்5 +  லம்.  லம் = ேவர.்]
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கண

 
 கண  Kanamūli, ெப.(n.)

    ப் ; long pepper.

     [கண லம் – கண .]

கணெமா

கணெமா  kana-moli, ெப.(n.)

    ட்டத்தாைரக் க் ம் ெசால் (ேபரகத்.139);; word denoting a group.

     [கணம் + ெமா .   → ெமா  → ெமா  =  ட்டத்தார.் கணம் = வாரியம்.]

கணவம்

கணவம் kanavam. ெப.(n.)

   அரசமரம்; pipal tree.

     "சாைக கணிைறயைனக் கணவம்." (அரிசமயபரமபத.2);

ம. கணவம்

     [கணம் = கணவம். கணம் =  ரட் .]

கணவர்

கணவர1் kanavar, ெப.(n.)

    ட்டத்தார;்; members of a group or assemblage.

     " தகணவர"் (கந்த : க்க .8);.

     [கணம் – கணவர.் 'அர'் பன்ைம .]

 கணவர2் Kanavar, ெப.(n)

கணவன் பாரக்்க; see kanavan.

     [கணவன் – கணவர.் அர ்– உயர் ப்பன்ைம ஈ .]

கணவலர்

கணவலர ்kana-valar, ெப.(n.)

   அலரி;; sweet oleander.

     "கள்ளார் ழா ங்கணவல ம்" ( வ்.ெபரிய .11.7.6);

க. கணக

     [கணம் + அலர.் கணம் = ெகாத் . கணவலர ்– ெகாத்தானமல்ர.்]
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கணவன்

கணவன்1 kanavan, ெப.(n.)

   மண உறவால் ஒ த்  டன் வா ம் உரிைம ெபற்றவன்; a manjoined to a woman by marriage, husband.

     "எங்கணவ ெரந்ேதாண் ேமற் ேசரந்்ெத ம்."(நால . 385);

ம வ. ெகா நன், ெகாள்நன், கட் னவன்.கண்டன்,  ட் க்காரன், ேகள்வன், மணவாளன். 
உரிைமேயான்.  ைணவன், அக ைடயான், ெகாண்கன்.

ம. கணவன்; க; பட. கண்ட; ேகாத. கண்ட ்(ஆண்);  ட. கண்ெட (ஆண்);  . கண் , கண்டணி, 
கண்டண்ெய, ெத. கண்  ( ரம்,  லங் களின் ஆண்);.

     [கள்தல் =  தல், ெபா ந் தல், ஒத்தல். கள் → கள → கண. கணத்தல் =  தல், ஒத்தல். கள் → 
களம் =  ட்டம், அைவ. களம் → கணம் =  ட்டம். கணம் → கணவன் = மைன ெயா  பவன்(வ. 
வர. 166);.]

 கணவன்2 kanavan, ெப.(n)

   தைலவன், அ யன் (யாழ்.அக);; leader, chief.

     [கணம் ( ட்டம்); + அன் - கணவன் -  ட்டத் ன் தைலவன்.]

 கணவன்3 kanavan, ெப.(n.)

   ஒ வைக இதளியச ்ெசய் நஞ்  ( த பாடாணம்);; a kind of mercurial poison. (சா. அக);

     [கள் – கண் + கணம் + அன் - கணவன் ( ட்  ெசய்யப்பட்ட );.]

கணவாட்

கணவாட்  Kanavatti, ெப.(n.)

   கணவாள இனப்ெபண் (நன்.276, ம ைல);; woman of the kanavalam Caste.

     [கணவாள் + த் + இ – கணவாட் .]

கணவாய்

கணவாய்1 kanavay, ெப.(n.)

   இரண்  மைல க க் ைடேய ள்ள ள .( ங்.);; defile between hills, mountain pass, ravine ghat.

ெதன்ேமற் ப் ப வக்காற்  பாலக்காட் க் கணவாய் வ யாக வ வதால் ேகாைவ 
ளிரச்் யா க் ற  (உ.வ.);.

ம. கணவா; க. கணெவ. கணிெவ. கணெம.க ெவ:  ட. க ெவன்(சமெவளிப்ப );; ெத. க ம, 
கனம;  . கணிெம.

     [கணம் + வாய் = கணவாய். இ மைலகள் ம் இடத் ள்ள வ .]

 கணவாய்2 kanavay, ெப.(n.)

   ெதால்ைல ங்கால் க ப்  நீரம்த்ைத ெவளிப்ப த் ம் ப் வைக (யாழ்ப்);; cuttlefish, which sheds 
black liguid when it comes under hardship.

ம_கணவ க_கணப.

     [கணவாய் = மைலகளின் இைடவ , பாைற க் , கடற்பாைற இ க் ல் வா ம் இயல்பால் இஃ  
கணவாய் எனப்பட்ட .]

கணவாய்ச ் றா

 
 கணவாய்ச ் றா kanavay-c-cura, ெப.(n.)

    றா ன் வைக (ெநல்ைல. னவ.);; a kind of shark fish.

     [கணவாய் = நீண்டவ்ாய். கணவாய் +  றா.]
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கணவாய்ப்பாைற

 
 கணவாய்ப்பாைற kanavay-p-parai, ெப.(n.)

   கணவாய் ன் ேம  ெமா பாைற (தஞ்ைச. னவ.);; a kind of rock where the cuttlefish graze.

     [கணவாய் + பாைற.]

கணவாய்ப் ச் க்

 
 கணவாய்ப் ச் க்  kanavay-p-pacci-kodu, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ் ப் ; a cephalopod (சா.அக);.

     [கணவாய் +  ச்  +  .]

கணவாய்ைம

 
 கணவாய்ைம Kanavayma, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ் ப் ன் க நீர(் ன்.);; black liquid found in the shell of a cuttlefish, sometimes used for ink.

     [கணவாய் + ைம. ைம = க ைம க நீர.்]

கணவாய் ளக்

 
 கணவாய் ளக்  kanavay-vilakku, ெப.(n.)

   கடல் ளக் ; sea lamp.

     [கணவாய் +  ளக் .]

கணவாரியப்ெப
மக்கள்

கணவாரியப்ெப மக்கள் kana-yariya-p-perumakkal, ெப.(n.)

கணப்ெப மக்கள் பாரக்்க; see kara-p-perumakkal

     ". ேகா ற் கணவாரியப் ெப மக்கேளாேம ..."(S.I.I.Vol.13. Insc.274. Sn.17.);.

     [கணவாரியம் + ெப மக்கள்.]

கணவாளம்

கணவாளம் kanavalam, ெப.(n.)

   ஒ  பைழய லம்; an ancient caste.

     "கணவாள லத் ன் ெசட் ப் ள்ைளயப்பன் (ெப ந்ெதா.1349.);.

     [கணம்( ட்டம்.); + ஆளம் கணம் =  ட்டம், ஒற் ைம ஆளம் -ஆ ந்தன்ைம கணவாளம் = 
வா ம் ஒற் ைமையப் ேபணிக்காக் ம் ட்டத்தார.்]

கணவாளன்

கணவாளன் kanvalan, ெப.(n.)

   கணவாள இனத்தான் (இலக். .52,உைர);; man of the kanavalam Caste.

     [கணவாளள் + அன்.]

கண

 
 கண  kanavi, ெப.(n.)

   மைன ; wife.

கணவன்(ஆ.பா.); - கண (ெப.பா);. 'இ'.ெப.பா.ஈ  (ேகாவலன்கரண்கைத.);

     [கணம் =  ட்டம்,   கணம் → கண  ( ம்பத்தைல );.]

கண ரம்

கண ரம் kanaviam, ெப.(n.)

கண ரம் பாரக்்க; see kanaviram.

     "கண ரமாைல"(மணிேம. 3,104.);.

     [கணம் +  ரி – கண .]
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கண ரி

கண ரி kanaviri, ெப.(n.)

கண ரம் பாரக்்க; see karaviam,

     "கண ரிமாைல ற்கட் ய ரள் யன்"(மணிேமமலரவ்ன.104);

     [கணம் = ெகாத் . கணம் +  ரி. கண ரி ெகாத்தாக ரி ம் தன்ைமய .]

கண மல்

 
 கண மல் kana-v-irumal, ெப.(n.)

   கணேநா னால் ஏற்ப ம் இ மல்; cough owing to.

     [கணம் + இ மல்.]

கண ரம்

கண ரம் kanaviram, ெப.(n.)

   ெசவ்வலரி; red ole-ander.

     "ெப ந்தண் கண ர ந ந்தண் மாைல" ( .236.);.

ம. கண ர; ெத. கன்ென , கன்ென , ெகன்ேன , ெகண்ெடென; Mar. kanera, Skt.karavira, H.kanera, Pktikane, 
kanvira.

     [கணம் +  ரி- - கண ரி . கண ரம்.]

மண ந்த இசெ்ச ன் ேவர ்நச் த்தன்ைம வாய்ந்த . இதன் இைலைய இலக் யத் ல் ஈட் க்  
ஒப் ைமப்ப த் வர.்

கண

 
 கண  kanavumuli, ெப.(n.)

   நச் ங் ல்; poisionous bamboo.

     [கண  +  .]

கணெவட்ைட

கணெவடை்ட kanavetai, ெப.(n.)

   ெவப்பேநாய்வைக; the whites due to heat.

     "அணத்தடர ்ெவண்ைம ம் கணெவடை்ட ம்."(ைதல.ைதலவ.110);

     [கணம் + ெவடை்ட. கணம் =  .]

கணெவ ப்

 
 கணெவ ப்  kanaveduppu, ெப.(n.)

கணச்  பாரக்்க; see kanaccüdu.

     [கணம் + ெவ ப் .]

கணன்

கணன்1 kanan, ெப.(n.)

    டன் (ைசவ .ெபா . 248);; thief, rogue.

     [கள்ளன் கணன் → களன் → கணன்.]

 கணன்1 kanan, ெப.(n.)

    ட்டம், ெதா ; collection, aggregation, whole series.

     "கணனடங்கக் கற்றா  ல்"( பஞ்.31.);.

     [கணம் - கணன்.(ேவ.க.135.);]
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கணனம்

கணனம் kananam, ெப.(n.)

   1. ேகாள்களின் இயக்கத்ைதக் கணிக்ைக; (astro.);

 calculation of the movement of planets etc.

   2. எண்ணல்; counting.

     [கண் → கணம் + அன் + அம் – கணனம்.]

கணைன

கணைன kananai, ெப.(n.)

   எண்; Number.

     "பரிசங் கணைன பரிமாணம்." ( ரேபாத, 42.2);

     [கண் – அன் + ஐ – கணைன. கண் தல் = கணித்தல், 'அன்' சாரிைய. 'ஐ' - ஒன்றன்பா .]

கணா

கணா kana, ெப.(n.)

   1.  ப் . (சங்.அக.);; long pepper.

   2.  ரகம்; cummin seed (சா.அக);.

     [கள் → கண. கணம்( ரள்); → கண ள் → கணா(ம உ);.]

கணாதமதம்

 
 கணாதமதம் kanada-madam, ெப.(n.)

    றப்  (ைவேச க); மதம்; the vaisesika branch of the n yaya system  of philosophy founded by kanatan.

     [கணாதன் + மதம்.]

கணாதர்

கணாதர ்kanadar, ெப.(n.)

   ஏரணத்தர(்தரக்் கர)்;; logicians.

     "ஆய்ந்த கணாதரக்ள்"( க்காளத் .5, 41);.

     [கணம் =  ட்டம். ,மன் . கணம் + ஆதர.் ஆதர ்= தைலவர.்]

கணாதன்

கணாதன் kanadan, ெப.(n.)

    றப் (ைவேச க); மத ஆ ரியனான னிவன்; name of the founder of the vaisésika system of Indian 
philosophy,

     "அக்கபாதன் கணாதன் ைச னி"(மணிேம2,7,82);

     [கணம் + ஆதன். கணம் =  ட்டம் = ஆதன் = தைலவன்.]

கணா

 
 கணா  kamadi, ெப.(n.)

   ெவண் ரகசெ்ச ; white cummin plant.

     [கணம்(ெதா ); + ஆ .]

கணா லம்

கணா லம் kana-mulam, ெப.(n.)

    ப் ேவர.் (ைதலவ.ைதல.82);; long pepper root.

     [கணம் +  லம் – கணா லம்.]

கணாரக்ணாெரன
ல்

கணாரக்ணாெரனல் kamar-kamar-epal, ெப.(n.)

   ஓர ்ஒ க் ப் .( வ்.ெபரியாழ்.1,7,7  யா,பக்.149.);; onom. expr. of tintinnabulation.

ெகால்லன் பட்டைற ந்  கணார ்கணாெரன ஒ  வ ற  (உ.வ.);.

     [கணார ்+ கணார ்+ எனல். கணாரக்ணார ்- ஒ க் ப்  இைடசெ்சால்.]
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கணாரிடல்

 
 கணாரிடல் kanar-idal, ெப.(n.)

   மணிெயா த்தல், ெவண்கலப்ேபேரா , எ ெரா  ேபான்றவற்ைறக்  க் ம் ஒ க் ப் ; ringing, 
as of a bell; sonorous pealing; clanging, as sounding brass; echoing, as rock.

     [கணார ்+ இடல். இ  - இடல் இ  -  .  . 'கணார'் ஒ க் ப்  இைடசெ்சால்.]

கணி

கணி1 kani,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. கணக் ட் க் கண் த்தல்; to compute, reckon, calculate, count.

   2. அள தல்; to estimate, conjecture, surmise.

     "கணித்த நாள்கேளழ்" ( வக.2518);.

   3. ம த்தல்; to esteem, honour, res pect.

அவன் என்ைனக்கணிக்க ல்ைல. (இ.வ.);

   4. ப த்தல்; to study.

     "கணியா  ணரந்்த" ( ளா. இரத. 64);

   5. ேதாற்  த்தல்; to create.

     "மலரின் ேமலான் கணித்த ல ."( ரேமாத ்21,53);

   6. ெநஞ்சாரப் ேபாற் தல்; to repeat men. tally in worship as mantram.

வஞ்ெச த்  அவ் ப்ப ய ந்  கணிக்கப் ப ம்" ( .ேபா.பா.);.

   7. க தல்; to see, to consider(க நா.);.

க. கணிக; த. கணி → skt gam.

 Sinha.ganinne; Portu. contar, cimin, giri

     [கண் – கணி. கணித்தல் =  றக்கண்ணாற் கா தல். அகக்கண்ணாற் கா தல். ம த்தல், 
அள தல், கணக் ட்  வ த்தல். கைடக்கணித்தல்,  றக்கணித்தல்,  றக்கணித்தல் என்பன 

றக்கண்ணாற் காண்டைலக் த்தல் காண்க (வ.ெமா.வ-106);.]

கணிக்காரத்

 
 கணிக்காரத்  kani-k-karatti, ெப.(n.)

கணிக் காரிைக பாரக்்க;see karaikargai

க. கணிகாரத்்

     [கணி + காரத்் .]

கணிக்காரம்

கணிக்காரம் kani-k-kāram, ெப.(n.)

   ேகாங் ; red cotton tree.

     "கணிகாரங் ெகாட் ங்ெகால்" (க த் 143.5);.

     [கணி → கணிகாரம். உண்னமரம் ேபால் நி த்தம் பாரக்்க உத ம் மரம். கணி = நி த்தம்.]

கணிக்காரன்

 
 கணிக்காரன் kami-k-karan, ெப.(n.)

     ெசால்ேவான்; fortune teller.

க. கணிகார

     [கணி + காரன்.]
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கணிக்காரி

கணிக்காரி kani-k-kari, ெப.(n.)

கணிக்காரிைக பாரக்்க; see kani-k-kārgai (ெதால்.ெபா ள்.60, உைர);.

     [கணி(கணியம்); + காரி.].]

கணிக்காரிைக

கணிக்காரிைக kani-k-kargai, ெப.(n.)

     ெசால்பவள் (ெதால். ெபா ள் (10, உைர, பைழய. ப ப் .);; female fortune teller.

க. கணிகாரத்்

     [கணி(கணியம்); + காரிைக (ெவண்);.]

கணிக்

கணிக்  kanikkuru, ெப.(n.)

    ண்ணிய ரி ; minute portion.

     "கணிக் ற்ெறா  நீரெ்ப வதாக ம்" (S.I.l.vol14 insc.17. S.No.14.);.

     [கணி +  .]

கணிகம்

கணிகம்1 kaagam, ெப.(n.)

   1.  ேகா ( ன்);; one thousand milliions.

   2. பத்தா ரங்ேகா ; ten thousand crore.

     [கள் ராட் ) - கணி - கணிைசகம்.]

 கணிகம்2 kangam, ெப.(n.)

   1.  ய காலம்; moment, short duration of time.

     "காலங்கணிகெம ங் நிகழ்ச் ம்" (மணி.27,191);

   2. கணப் ெபா  இ க்கக் ய ; that which is momentary, transient.

   3. தற்கா க வ பாட் ற்காக மண் த ய வற்றாற் ெசய்யப்ெப ம் இ ங்கம். (ைசவச. ெபா . 555, 
உைர].);; Temporary lingam made of earth, rice or any material, for occational worship.

     [கணம்4 → கணிவம் → கணிகம்.]

கணிகவா

 
 கணிகவா  kaniga-vadi, ெப.(n.)

   கனந்ெதா ம் ஒவ்ெவான் ம் மாறக் ய  என் ம் ெகாள்ைகயாளன். (கணபங்கவா );; one who 
holds that the world undergoes transformation every instant. (phil.);

     [கணிவம் → கணிகம் → வா .]

கணிகெவற்

கணிகெவற்  kaniga-verpu, ெப.(n.)

    த்தணிைக மைல; the hill of Tiru-t-tani, in Thiruvallur district.

     "கணிகேம பரிந்  க த் ற்  வாற் கணிகெவற் "(தணிைக.  ராட. 121.);

     [கணிகம் + ெவற் . கணிகம் = ேவங்ைக.]

கணிகன்

கணிகன் kanigan, ெப.(n.)

   கணியன்; astrologer.

     "கணிகரிம ைமந்தன் ைவ ற் காவல னிறக்  ெமன்ன"(கா க.  ேரசன்.11);.

ம வ. கணியன், கணிசச்ன்

 Skt. ganaka.

     [கணியன் → கணிகன் வ – க, ரி .]
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கணிகா ளம்

 
 கணிகா ளம் kanika kulam, ெப.(n.)

    மரி  மாவட்டத்  ற் ர;் a village in Kanniyakumari district.

     [கணியன் + கா +  ளம் - கணியன்கா ளம் → கணிகா ளம் கா ளம் = ேதாட்டக் ளம்.]

கணிைக

கணிைக1 kanikai, ெப.(n.)

   தாளங்க  த பவள்; dancerywho dances according to time measure.

   2. ெபா மகள்; harlot courtesan, prostitute.

கணிைகெயா த் ைகத் ரணல்க"(மணிேம.166.6);

 Skt. ganika

     [கண் = க , ம , அள. கண் + இயம் = கண்ணியம்(ம ப் );. கண் –கணி = to calculate. கணி + ைக = 
கணிைக, தாளங்கணித்தா ம் த்  (ஒப்,ெமா .135);.]

 கணிைக2 kanigai, ெப.(n.)

   ஊ ல்ைல; earedjasmine.

     "கணிைக ன் றளப் ல் ேகாங் "(இர  - இந் ம.14);.

     [கணம் → ( ட்டம்,  ரட் , ெகாத் );. கணம் → கணி → கணிைக = ெகாத்தாய் மலரவ் .]

கணிசச்ன்

கணிசச்ன் kamiccan, ெப.(n.)

கணியன் பாரக்்க; see kamiyan.

     "ஒைல நாயகன் க்க க்கன் கணிசச்ன் நான் ேசாழ ேவந்த ேவளான்" (S.I.I.vol. 19.ins 92);.

     [கணியன் – கணிசச்ன்.]

கணிச் ேயான்

கணிச் ேயான் kanicciyan, ெப.(n.)

   ம ேவந் யா ய வன்; Siva,who holds the battle axe in his hand.

     " ர ங்கணிச் ேயான் னவ ன்." (க த்.2,6);

     [கணிச்  + ஆன் – கணிச் யான் - கணிச் ேயான். ஆன் -ஒன்( ரி );.]

கணிச் லந்

 
 கணிச் லந்  kanu-c-cilanthi, ெப.(n.)

   உடற்சந்  களி ண்டா ம் லந்  ேநாய்( ன்.);; veneral ulcer affecting the joints in the body.

     [க  +  லந் .]

கணிசக்காரன்

 
 கணிசக்காரன் kanisa-k-karan, ெப.(n.)

   ம ப் ைடயவன்; esteemable person.

க. கணிகாரா.

     [கணியம் – கணிசம் + காரன்..]
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கணிசம்

கணிசம்1 kanisam, ெப.(n.)

   1. ம ப் ; estimating guessing, rough calculation.

     "ைகக்கணிசமாகத் ரக் ப்பாரத்்தான்."

   2. ேமம்பா ; honour, dignity respectability, worth, weight of character.

     "கண் கணிசமாய்ச ்ெசால் வாள்'(பழ.);.

   3. அள ; mea, sure, weight in the hand, size, bulk, in a limitec sense.

     "ஒ  பாக் க் கணிசம் அ ன்" ( ன்.);

ம. கணிசம்; க. கணிச; ெத. கணிச.

     [கண் → கணி. கணித்தல் = அள தல், ம த்தல். கணி – கணிதம் = கணிப் , பல்வைகக் கணக் . 
கணிதம் → கணிசய = ம ப் (உத்ேதசம்);. கணிசம் என் ம் வ வம் வடெமா ல் இல்ைல. 
" ழம் ற் க் கணிசமாய் உப் ப்ேபா ." என் ம் வழக்ைக ேநாக் க(வ.ெமா.வர:07);.]

 கணிசம்2 Kanisam, ெப.(n.)

   அ கம் (யாழ்.அக.);; excess.

     [கணம் =  ட்டம்,  . கணம் – கணி - கணிசம் (ெகா.வ.);.]

 கணிசம்3 kanisam, ெப.(n.)

   ஒ ; voice.

     "ெப மாைள ேயத்  வசமாக் க் கணிசங் ெகாண்  (ஈ .6,93);.

கணிசம்பார்

கணிசம்பார ்1 kanisampar,    4 ெச ன்றா .

   1. ம ப் தல்; to estimate, value, appraise.

   2. ைகயால் நிைறய தல் ( ன்.);; to estimate roughly the weight of an article by taking it in the hand.

   3. த ய தல்; to discriminate in respecl of caste, or of rank, to examine worth.

     [கண் –கண்ணியம் –கணியம் –கணிசம் + பார.்]

கணிசம்பார்-த்தல்

கணிசம்பார-்த்தல்2 kanisampar, ெச. . .(v.i.)

   தன்மானம் காத்தல்; to be zealous of one's owr dignity.

     [கண்ணியம் – கணியம் – கணிசம் + பார)்.]

கணிசமரம்

 
 கணிசமரம் kanisa-maram, ெப.(n.)

   வைலையக் கண்காணித்தற் ரிய ய கட் மரம் (தஞ்ைச னவ);; a small kattumaram which is used to 
watch fishing net.

     [கணியம் - கணிசம் + மரம்.]

கணிசமாக

 
 கணிசமாக kanisamaga,  .எ. (adv.)

    ப் டத் த ந்தப யாக; considerably, fairly.

இவ்வாண்  வரி ப் க் கணிசமாகக் ைறக்கப்பட் ள்ள  (உ.வ.);.

     [கணியம் – கணிசம் + ஆக.]
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கணி  -த்தல்

கணி  -த்தல் kanicit-, ெச. . .(v.i.)

   1.  ந் த்தல்; to meditate; to contemplate.

   2. உய்த் ணரத்ல்; to discern (சா.அக.);

     [த. கணி → க.கணிக → த.கணி -த்தல்.]

கணித்

 
 கணித்  Kanitti, ெப.(n.)

கணிக்காரிைக பாரக்்க;see kanik-k-āngai.

க. கணி , கண .

     [கணித் – இ = கணித் . 'த்' எ த் ப்ேப . 'த' சரிைய, 'இ' ெபண்பா .]

கணித்ெதா ல்

கணிதெ்தா ல் kanittolil, ெப.(n.)

   நி த்தங் ம் ெதா ல்; astrology.

     "ெகா ச் மாரக்் க் கணித் ெதா ல் ரி ம் ேவங்ைக" (இராமா. வைரக்.33);.

     [கணியம் + ெதா ல்.]

கணித ைக

 
 கணித ைக kanidadibigai, ெப.(n.)

   ஒ  கணித ல்; treatise of mathematics.

     [கணி → கணிதம் +  ைக.]

கணிதம்

கணிதம் kandam, ெப.(n.)

   1. கணக் வைக. ( ங்.);; methods of arithmetical calculation, process of computation, of which eight are mentioned.

ட்டல், க த்தல், ெப க்கல், வ த்தல், வ க்கம் வ க்க லம், கணம், கண லம் ஆ யைவ எண் 
கணிதம்.

   2. கணித ல்; arithmetic, mathematics.

   3. கணியம்; astrology including astronomy. (ெதால். ெபா ள்.25, உைர);.

   4. கணிக்கப்பட்ட ; that | which is predicted by astronomy or prognosticated by astrology.

   5. அள ; measure, limit.

     "கணித ல் கழ்"(ேச .கந்தமா.86);.

 Skt. ganita; H.Kganit.

     [கண் = க , ம , அள, எண் . கண் → கணி + த் + அம்-கணிதம். 'த்' எ த் ப்ேப  'அம்' 
ெசால்லாக்க ஈ .]

கண் + இயம் = கண்ணியம்[ம ப் ]. கண் → கணி = to calculate. கணி + ைக = கணிைக [தாளங்கணித ்
தா ம் த் ] கணி + அன் = கணியன் (ேசா டன்); கண் + அக்  = கணக் . அக்  என்ப  ஓர ்ஈ . 
எ.கா, இலக் ,  லக் , கணி →  ணி = அள  கண், கணி என் ம் ெதன்ெசாற்கைளேய gan, gani என 
உரப் ெயா த்த வடெசால்லாக்கக் காட் வர.் கண் தல் என் ஞ்ெசால், அகக் கண்ணின் 
ெதா ைலக் த்தலால் வடெமா  வ வங்கள் ெதன் ெசாற்களின் ரிேப என்ப  ெதற்றன 

ளங் ம்."கண் பைட கண்ணிய க ைல" "கண்ணிய" என் ெதால் காப் யத் ேலேய வ தல் 
காண்க.[ஒப். ெமா . 135.]

கணிதரத் னம்

 
 கணிதரத் னம் Kanita-rattinam. ெப.(n.)

   ஒ  த ழ்க் கணித ல் (கணக்க .பா );; name of a mathematical work in Tamil.

     [கணிதம் + ரத் னம்.]
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கணிதன்

கணிதன்1 kanidan,    1. கணியன்; astronomer, astrologer.

     "கணிதர ்ெசாற்ற ேவாைர ல்" (ைநடத. அரசா.9);.

   2. கணக்க ேவான் ( ன்.);; arith matician,mathematician.

   3. கணக்  எ ேவான் ( ன்.);; accountant.

. கணிெய

     [கணி → கணியன் → கணிதன்.]

 கணிதன்2 kanidan,    பைகவன் (யாழ்.அக.); enemy.

     [கள் = நீங் . கள் → கணி – கணிதன்.]

கணிப்பான்

 
 கணிப்பான் kaappan, ெப.(n.)

   கணக் ம் க ; Calculator.

     [கணிப்  + ஆன்.]

கணிப்

கணிப்  karippu, ெப.(n.)

   1. அள ைக; computing, counting.

     "ெவம்பைட கணிப் ல் ெகாண்ட" (கந்த . தனாட்42);

   2. ேபாற் தல்; esteeming honouring, reverencing, venerating.

     "நைமக் கணிப் லன்" (ேச .இலக்.9);.

   3. ம ப் ைக; estimating, appraising.

ைளசச்ல் பற் ய உன  கணிப் த் தவறா ட்ட  (உ.வ.);.

   4.  ன்ன ப் ; forecast, prediction.

வானிைல ஆய்வாளரக்ளின் கணிப் ப்ப  இவ்வாண்  நல்லமைழ ெபய் ம் (உ.வ);.

     [கணி – கணிப் .]

கணிப்ெபா

 
 கணிப்ெபா  kamippori, ெப.(n.)

   ெகா க்கப்ப ம் ெசய் கைளத் தன் ள் ப ந்  ெதா த் ம் ப த் ம் கணித் ம் காட்  அச்  
ெசய் ம் ைனத் ட்டம் வாய்ந்த ன்ன க்க ; computer.

ம வ. கணிணி, கணிப் .

     [கணி + ெபா .]

எண்ணிலக்கக் கணிப்ெபா , ஒப் ைமக்கணிப் ெபா , கலப் னக் கணிப்ெபா  என்பன கணிப் 
ெபா ன் வைககள். இவற் ள் நைட ைற ல் நன்  ெசயற்ப வ  எண்ணிலக்கக் கணிப்ெபா ேய 
[அ யல் அகரா ].

கணி ற் ாட்

கணி ற் ாட்  kami-mபrritu, ெப.(n.)

   கணி ய க் க் ெகா க் ம் மானியம் (S.I.I.ii,43);; land granted as inam to an astrology.

     [கணி +  ற் ரட் .]
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கணிேமதா யார்

 
 கணிேமதா யார ்kami-medaviyar, ெப.(n.)

   ஏலா ,  ைணமாைல ற்ைறம்ப  என்ற ல்களின் ஆ ரியர;் name of the author of Eladi and Tinai-malai-
nurrainbadu.

     [கணி + ேமதா  + ஆர.்]

கணிய ல்

கணிய ல் kamiyamul, ெப.(n.)

   நி த் க ல்; treatise on astrology.

     [கணியம் +  ல்.]

இன்  த ழ்நாட் ல் வழங் ம் கணிய [ேசா ட]  ல்,  மரி நாட் ேலேய த ழரால் ற் ம் 
அ யப்பட் ட்ட . அைத வ வ  ைகயாண்  வந்த வள் வைரத ் ண்டாதவெரன்  தாழ்த் , 
ஆரியர ்ெப ம்பா ம் தமக்ேக அந் லாட் ைய உரிைமயாக் க் ெகாண்டனர.்

எ ேகாள்க ம் இ பத்ேத  நாண் க ம் ஓர ்ஆண்  வட்டத்ைதயைமக் ம் பன்னி  ங்கட ் ரிய 
பன்னிேராைரக ம், த ழர ்கண்டைவேய. இன்  உலகம் வ ம் வழங் வ ம் எ ேகாட ்
ெபயரக்ைளக் ெகாண்ட ஏ நாட ் ழைமயைமப் , த ழரேத. ஆரியர ்வந்த ன் அ வன்[ தன்],

காரி[சனி] என் ம் இ  ழைமப்ெபயரக்ள் வழக்  ழ்த்தப்பட்டதால், பண்ைடத்த ழர ்ஐங்ேகாேள 
அ ந் ந்தனர ்என்  கால் ெவலார ் றழ்ந் ணர ம், அதனால் உலகம் வ ம் த ழ் 
நாகரிகத்ைதத் தாழ்வாகக் க த ம்,ேநரந்் ட்ட .

பன்னீேராைரப் ெபயரக் ள் ன,  ம்ம,  ச் க, த , மகர என் ம் ஐந்ேத ெமா  ெபயரப்்பா ம். 
ஏைனயைவெயல்லாம் எ த் ப் ெபயரப்்ேப.

மரிக் கண்டத் ல் பண்ணிேராைரப் ெபயரக்ேள பன்னி  மாதப்ெபயரக்ளாய் வழங்  வந்தன. 
ஆரியர ்வந்த ன் அைவ நாடெ்பயரக்ளாக மாற்றப்பட்  ட்டன [வ.ெமா. வ.272].

கணியம்

கணியம்1 karyam, ெப.(n.)

   1.  ெசால் தல்; fore telling the future.

   2.  ண்ணில் ேகாள்களின் இ ப் க் ம் மாந்த வாழ்க்ைக நடப் க் ம் உள்ளதாகக் க தப்ப ம் 
ெதாடரை்பக் ம் றப் யம் (ஜாதகம்); சாரந்்த கணிப் ைற; study of supposed planetary influence on 
human affairs.

     [கணி + அம் – கணியம்.]

கணியன்,கணியான் எனப்ப ேவாரெ்தான்  ெதாட்  கணியக் கைல ல் வல் நராய் இ ந்தைம 
த ழர ்வரலா  காட் ம் உண்ைம.

 கணியம்2 kanyam, ெப.(n.)

   1. ெதாைக; quantity.

   2. ; excessive.

     [கள் =  தல்,  தல். கள் → கணி → கணியம்.]
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கணியன்

கணியன்1 karyan, ெப.(n.)

   நி த் கன்; astrologer.

   2.  ெசால்பவன்; fortune teller, fore teller.

ம வ. கணியான், கணி.

     [கணி + அன் – கணியன்.]

இன்னின்ன ப் கள் அல்ல  அ களால் இன்னின்ன நலந் ங் கள் ேந ம் எனக் கணித் , 
வ வ  ன் ைரக் ம் ெதா னன் ஆத ன் ெபற்ற ெபயர.்

 கணியன்2 kaniyan, ெப.(n.)

   கட ல் ன் த்தற்காக மைல, மற் ம் உ க்கைள அைடயாளக் யாக ைவத் ப் ேபாடப்ப ம் 
ெபரிய வைலகைள அ ம் ற ைடயான் (சங் ல். ன்);; one who is skilled in locating big nets laid in the sea 
estimating location by sighting stars and hills.

     [கணிவன் – கணியன்.]

கணியன் 
ங் ன்றனார்

 
 கணியன் ங் ன்றனார ்karyan-p-pirikunradar, ெப.(n.)

   கைடக்கழகப் லவர;் Sangam poet.

     [கணி – கணியன் +  ங் ன்றன் + ஆர.்]

இவர ் ங் ன்றம் என் ம் ஊரில் றந்தைமயால் இவ்வாறைழக்கப்பட்டார.் இவ் ர ்இராமநாத ரம் 
மாவட்டத் ள்ள ம பாலன் பட் ேய என்பைத அவ் ரக்்ேகா ல் கல்ெவட் களால் அ யலாம். 
யா ேர யா ங் ேகளிர ்என் ம் கழ் க்க றநா ற் ப் பாடைலப் பா யவர.்

கணியாம் ண்

 
 கணியாம் ண்  kanyampindi, ெப.(n.)

   ேகாயம் த் ர ்மாவட்டத் ல் ெதால் அகழ்வாய் ல் பழங்கற் காலச ் ன்னங்கள் ைடத்த 
ற் ார;் a village in Coimbatore district where megalithic materials were found in archaeological excavations.

     [கணியன் +  ண்  - கணியன் ண்  → கணியான் ண்  → கணியாம் ண் . அன் → ஆன் → ஆம் 
–  ணரச்் த் ரி .]

கணியான்

கணியான்1 kanyan, ெப.(n.)

   ஒ  பழங்  இனத்தான் (G.Tn.d.227);; man of a backward tribe, noted for his skill in magic and his knowledge of 
astrology.

ம வ. கணி

க. கணிய

     [கணியன் → கணியான்.]

 கணியான்2 Kanyan, ெப.(n.)

    த்தா  (யாழ்.அக.);; dancer, actor.

     [கணி + ஆன் = கணியான். காலங்கணித் த் தாளத் ற்ேகற்ப நாட் யமா பவள். ஒேநா.கணிைக.]

கணியான் ைள

 
 கணியான் ைள kaniyan vilai, ெப.(n.)

    மரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanniyakumari district.

     [கணியன் +  ைள - கணியன் ைள → கணியான் ைள.  ைள = பனந்ேதாப் .]
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கணிெலனல்

கணிெலனல் kamil-enal, ெப.(n.)

   கணீெரனல் பாரக்்க; see kamirenal

     "க ன்மணிகணிெலன் ம்" (கம்பரா. லபல.228);.

     [கணில் + எனல். கணில் = ஒ க் ப்  இைடசெ்சால்.]

கணிவம்

கணிவம் kamiyam, ெப.(n.)

    ண்ணி ள்ள நாண் ன்கள், ேகாள்கள் ஆ யவற் ன் ெதா , இ ப் நிைல, நிைலப்  ஆற்றல் 
ஆ யன த் க் கணித்த ந்த வான ல் அ யல்; astronomy, the scientific study of celestial bodies.

     [கணி → கணி  + அம் – கணிவம்.]

வான ல் வல் நைன "ெதால் ேகள் க் கணிவன்" எனப் றப்ெபா ள் ெவண்பாமாைல [8. ெகா .வ.] 
ப் தல் காண்க.

கணிவன்

கணிவன் kamian, ெப.(n.)

   வான ல் கணிப் ல் வல் நன்; astronomer.

     "ெதால்ேகள் க் கணிவன்." ( :ெவ.8, ெகா , 20);.

     [கணி → கணி (கணிப் ); + அன். கணிவன். கணியன் கணிவன் என் ம் 
ெசால்லாட் கள்தைலயன்தைலவன் என்றாற் ேபான்  கட் ம் ெபா ளால் ேவ ப வனவாம். கணி → 
கணிக் ம் ெதா ல் கணி  கணிக் ம் ெதா ல் றைம கணிவன் → கணிக் ம் ெதா ல் வல் நன் 
கணி.என் ம் ெசால் நி த்தக்கணிப் க் ம் வான ல் கணிப் க் ம் ெபா ச ்ெசால்லா ம் 
கணிவன் வான ல்வல் நைனேய க் ம். கணியன்நி த் கைனேய க் ம்.]

கணிவன் = காலக் கைள உணரப்வன், காலம், மாத் ைர,  தலாக நா ைக, யாமம், ெபா , 
நாள், பக்கம்,  ங்கள், ெப ம் ெபா , அயநம், யாண் , ஊ  எனப் பலவைகப்ப ம், இவற்ைற ம் 
ஞா  த ய ேகாணிைலகைள ங் கணித்த வான் கணி என்க.

கணிவன் ல்ைல

கணிவன் ல்ைல kanivan-mulai, ெப.(n.)

   காலக் கணித ைடய றத்ைதப் கழ்ந்  ம் றத் ைற( .ெவ.8,20);; theme of praising the fame of the 
skilled astrologer.

     [கணிவன் +  ல்ைல.  ல்ைல =  றப் யல் .]

ல்ைல → இயல் ,  , ெவற் .

இயல்பாகப்ெபற்றெவற்  ல்ைல. ெபா  ெபற்ற ெவற்  வாைக.

கணினி

 
 கணினி kaniai, ெப.(n.)

கணிப்ெபா  பாரக்்க; see kami-p-pori

கணீரக்ணெீரனல்

 
 கணீரக்ணீெரனல் kamil-kamirenal, ெப.(n.)

   ஒ க் ப் ; ono. expr. signifying ringing of a bell.

     [கணீர ்+ கணீர ்எனல். கணீரக்ணீர ்= ஈர க்  ஒ க் ப் .]

கணீரி -தல்

கணீரி -தல் kanidu-,    20 ெச. . .(v.i.)

   ெவண்கலம் ேபான்ற ஒ த்தல்; to sound as of the brass.

     [கணிர ்+ இ .]
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கணெீரனல்

 
 கணீெரனல் kami-enal, ெப.(n.)

   மணிேயாைச, ெவண்கல ஏனத்ைதத்தட் வதால் எ ம் ஒ . ஓங் ய ர ல் ேப வ , ெதளிவாகப் 
ேப தல் ேபான்றவற்ைறக் க் ம் ஒ க் ப் ; ringing, as of a bell, clanging as sounding brass; speaking 
audibly and clearly with a metallic ringing of voice.

     [கணீர ்+ எனல்.]

க

க  kanu, ெப.(n.)

   1. க ம் ,  ங் ல் த ய வற் ன் ண் ப் ப கள் ேச ம் இைணப் ; joint of abamboo, cane, etc.

ஆ க்ெகா  க  க ம்  ெவட் த் தா (உ.வ.);.

   2. தண் ல் இைல தளிரக்்கக் ய இடமாக ம், இ க்க ைடய தாக ம் சற் ப் ப த் ம் 
காணப்ப ம் ப ; node, hard swelling point at which leaves spring from stem.

க வாய் இ ப்பதால் ளக்கக் க னமாய் இ க் ற  (உ.வ.);.

   3. உ ப் ப் ெபா த் ; Knuckle, joint of the spine, vertebra.

க க் க் க  வ க் ற  (உ.வ.);.

   4. எ ம் க் க  ( ன்);; tubercle of a bone.

   5.  ங் ல் (மைல);; bamboo.

   6. உடம் ேலற் ப ம் நரம்  ச் கள்; modules.

   7. க க்கால்; ankle.

க. கண, ெத. க .

     [கண் தல் = ெபா த் தல். கண் → க  = ெபா த் . ெபா த் ல் ேதான் ம் ைடப் .]

க க்காரி

 
 க க்காரி kanu-k-kari, ெப.(n.)

உ ல்பாரக்்க;see usil

     [க  + காரி.]

க க்கால்

 
 க க்கால் kanu-k-kal, ெப.(n.)

   பாத ம்ெகண்ைடக் கா ன் ழ்ப்ப ம் இைண டம்; காற்பா ; ankle.

ஆற் ேல க க்கால் தண்ணிரி ம் அஞ்  நடக்கேவண் ம்.(பழ);.

ம. கணங்ஙால், கணங்ங்ழல்; க. கணகால்; பட. கனகா .

     [க  + கால்.]

க க்கால்ஊதம்

 
 க க்கால்ஊதம் kanukkal-udam, ெப.(n.)

   க க் கா ம் ரற் சந் களி ம் பர  வ  உண்டாக் ம் ஒ  ஊைத ேநாய்; a kind of arthiritis affecting 
the ankle and the parts between the toes.

     [க க்கால் + ஊதம்.]

915

www.valluvarvallalarvattam.com 7290 of 19068.



க க்கால் ைல

 
 க க்கால் ைல kanukal.culai, ெப.(n.)

   க க்கா ல் ஏற்ப ம் ஒ வைகக் த்தல் ேநாய்; an acute or excruciating pain in the ankle.

     [க க்கால் +  ைல.]

க க்கா ைற

 
 க க்கா ைற kanukka-urai, ெப.(n.)

   கா ைற வைக (பாண் );; garters,

     [க க்கால் + உைற.]

க க்காெல ம்

 
 க க்காெல ம்  kanu-k-kal-elumbu, ெப.(n.)

   பாதத் ல் ங்  நிற் ம் எ ம் ; ankle-bone upon which the tibia rests (சா.அக.);.

     [க க்கால் + எ ம் .]

க க்ைக

 
 க க்ைக kanu-k-kai, ெப.(n.)

   மணிக்கட்  (இ.வ.);; wrist.

     [க  + ைக.]

க ச் ைல

 
 க ச் ைல kanu-c-culai, ெப.(n.)

   எ ம் ன் ெபா த் களிேலற்ப ம் ஒ  த்தல்ேநாய்; an acute pain in the joints.

     [க  +  ைல.]

க ப்பாைல

க ப்பாைல kanu-p-palai, ெப.(n.)

   1. கரியபாைல; obtuse-leaved ape flower.

   2. ஏ ைலப்பாைல; seven-leaved milky plant. (சா.அக);

     [க  +  பாைல. பாைல – பா ைடய .]

க ம

 
 க ம  kanu-marudu, ெப.(n.)

   ம  மரவைக; a hard-wood tree (சா.அக.);.

     [க  + ம .]

க மாந்தம்

 
 க மாந்தம் kanu-mandam, ெப.(n.)

   நகச் ற் .(m.I.);; whitlow.

     [க  + மாந்தம்.]

க வட்

 
 க வட்  kanu-vatu, ெப.(n.)

    வாைழக் ைல. (யாழ்);; small bunch of plantains.

     [க  + வட் .வட்  –  ரட் , ஒன்றாதல்.]
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க வவைர

 
 க வவைர kanu-v-avarai, ெப.(n.)

   க க்களிற் காய்க் ம் அவைர வைக.( ன்.);; a kind of pulse that bears fruit in its boughs also.

     [க  +அவைர.]

க வாதம்

 
 க வாதம் kanuvadam, ெப.(n.)

க தம் பாரக்்க;see kanvudam (சா.அக);

     [க  + வாதம்.]

க ரல்

 
 க ரல் kan-vial, ெப.(n.)

    ரற்க ; knuckle.

     [க  +  ரல்.]

க தம்

 
 க தம் kanuvadam, ெப.(n.)

    ட் கைளத் தாக்  க்கம், வ  த யனவற்ைற உண்டாக் ம் ஊைத ேநாய்; an inflammatory disease 
which affects joints (சா.அக);.

     [க  + ஊதம். ஊைத – ஊதம்.]

க ைவ

க ைவ kanuvai, ெப.(n.)

   ஒ வைகத ்ேதாற்க ; a kind of drum.

     "க ைவ ைமசகைடேயாடாரத்்த வன்ேற." (கம்பரா. மாத்.5);

     [க  – க ைவ.]
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கைண

கைண1 kanai, ெப.(n.)

   1.  ரட் ; cylindrical or globular shape.

     "க  ைசக் கைணக்ேகால்" (மைலப :380);.

   2. ெசக் ர ன் அ ப்பாகம்; cylindrical wood of an oil press.

     "ெசக் ன் கைண ேபான் னிச ்ெசன் ள்"(நீலேக ,407);

     [கண் – கைண( ரட் ,  ரண்  ப த்த ப .]

ம. கண; க. கெண, கணி; பட. கெண(ெதா வத் ன் வா ைல அைடக் ம்பலைக);

 கைண2 kanai, ெப.(n.)

   1. அம் ; arrow,

     "கைண ெகா " ( றள்.279);.

   2. அம் னல ; arrow head.

     "கைணக்ேகா ெலய் ங் னி ைல"( வக.90);.

   3. ப ேனாராவ  ண் ன் ( ங்.);; the 11th naksatra.

   4. மண்ெவட் ,  ந்தா  ேபரன்்ற வற் ப் ேபா ம் மரத்தாலான ; wooden handle of a hoe, of a spade, or 
of other tool.

   5.  ைக ன் வைள ெகாம் ; curved pole of a palanquin.

     " ைகக் கைன"

கைணக்கட்

 
 கைணக்கட்  kanai-k-katu, ெப.(n.)

   அம் க்கட்  ( வா.);; bundle of arrows.

     [கைண + கட் .]

கைணக்கா

 
 கைணக்கா  kanai-kadu, ெப.(n.)

    ன்பம் (j.m.);; distress.

     [கைண + கா . கைணக்கா  –  ந்த ன்பம். கைண =  ரட் ,  . க  – கா . க த்தல் - 
வ த்தல்,  ன்பம்.]

கைணக்காய்சச்ல்

 
 கைணக்காய்சச்ல் kanaik-d-kay-c-cal, ெப.(n.)

கணக்காய்சச்ல் பாரக்்க;see kara-k-kayccal.

     [கைண + காய்சச்ல்.]

கைணக்கால்

கைணக்கால் kanai-k-kal, ெப.(n.)

   1.  ழங்கா க் ம் பரட் க் ம்(பாதத் க் ம்); இைட ள்ள உ ப் ; the skin, forepart of the leg between 
the knee and the ankle,

     " ங்கைனக்காற் ெகா  பரி தான் ெபா ம்" (கம்பரா.உ க்கா.43);.

   2.  ரண்ட நாளம்; main stem of a flower, as of a lotus.

     "கைணக் காலலர் ம்ப" (க த்.195);.

ம. கணங்கால்; க. கணகால், கணகா , கெனகால்; பட கணகா ,

     [கைண + கால், கைண =  ரட் .]
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கைணக்ைக

 
 கைணக்ைக kanai-k-kai, ெப.(n.)

    ழங்ைக ந்  மணிக்கட் வைர ள்ள ைக (இ.வ.);; arm, antebrachium.

ம. கணங்ைக; க. கணிைக; பட. தணைக.

     [கைண + ைக. கைண =  ரட் , வ ைம, நீண்ட .]

கைணக்ெகாம்பன்

 
 கைணக்ெகாம்பன் kanai-k-kombaln, ெப.(n.)

   கடை்டக்ெகாம் ள்ள எ ( ன்.);; ox with stunted horns.

     [கைண + ெகாம்பன். கைண =  ரட் .]

கைணச் ரம்

 
 கைணச் ரம் kanai-c-curam, ெப.(n.)

கணக்காய்சச்ல் பாரக்்க (சா.அக.);; see kara-kkāyccal

     [கைண +  ரம்.]

கைணச்

கைணச்  kanai-c-cudu, ெப.(n.)

   1.  ழந்ைத ேநாய் வைக; disease of children, tabes mesenterica.

   2.  லச் ; piles.

     [கைண +  . கண – கைண – உடம்  காங்ைக.]

கைணத்தைல

 
 கைணத்தைல Kanaittalai, ெப.(n.)

   ெநற் க் ம் கா க் ம் இைடேயயான தடை்டயான பாகம்; temple.

ம. கணதெல

     [கைண + தைல.]

கைண நாண்

 
 கைண நாண் kanai-nan, ெப.(n.)

   அம்  ஏ ம் ைசகள்; bowstring.

     [கைண + நாண். ஞாண் – நாண்.]

கைணப் ல்

கைணப் ல் karappul, ெப.(n.)

   1. ஒட் ப் ல் ( ன்);; sticking grass.

   2. காளான்; mushroom.

ம. கணப் ல் ; க. கணிெக; ெத. க  ெகட் .

     [கைண +  ல்.]

கைணப்

 
 கைணப்  kanai-p-pudu, ெப.(n.)

    வா ப் , என் ம் ெசவ்வாமணக் ; red castor plant.(சா.அக);

     [கைண + ( ண் ); .]
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கைணயாரி-த்தல்

கைணயாரி-த்தல் kanai-pari-,    4 ெச. ன்றா (v.t.)

   அம் எய்தல்; to shoot an arrow.

     [கைண + பாரி. பாரித்தல் - பர தல்,  தல்.]

கைணமார்க்கம்

 
 கைணமாரக்்கம் kamaimärgam, ெப.(n.)

கைணேவாட்டம் பாரக்்க;see kanavòttam.

     [கைண + மாரக்்கம்.]

கைண ங் ல்

 
 கைண ங் ல் kanai-morgil, ெப.(n.)

   ெபான்னாங் கண்ணி (இ.வ.);; a plant growing in damp places.

     [கைண +  ங் ல்.]

கைணயக்ேகாளம்

 
 கைணயக்ேகாளம் kanaya-k-kolam, ெப.(n.)

   ஆண்களின் நீரப்்ைபக் ம் நீரத்் தாைரக் ம் ந ேவ ற் ள்ள ேகாளம்; a gand sourrounding the neck 
of the bladder and the urethra in the male (சா.அக);.

     [கைணயம் + ேகாளம்.]

கைணயநீர்

 
 கைணயநீர ்kanayani, ெப.(n.)

   கைணயத் ல் ரக் ம் நீர;் a thick transparent fluid secreted by the panereas (சா.அக);.

     [கைணயம் + நீர.்]

கைணயம்

கைணயம்1 kanayam, ெப.(n.)

   இைரப்ைபக் ப் ழ் இட பக்கம் அைமந்தள்ள ம். உணைவச ்ெசரிக்கச ்ெசய் ம் ஒ த 
நீரம்த்ைதச ் ரப்ப மான உ ப் ; panereas.

     [கைண + அம்.]

 கைணயம்2 kanayam. ெப.(n.)

   1. மறத்தண் , தண்டா தம்; club, used as a weapon.

     "அம்ெபா  கைணயம் த் "( வக.757);.

   2. வைளத ; curved club.

     "தண்டமாலங் கைணயங் சா த மா யாக"(கந்த .தாரக.157);.

   3. யாைனக் கட் த்த  ( வக.81. உைர);; post to, which an elephant is tied.

   4. காவற்கா  ( ங்.);; jungle growth specially formed to serve as a protective barrier to a fort.

   5. ேகாடை்ட; fort.

     "அஞ் வரக்ேளா கைணயத் க் ள்ேள ப்பர"் (ஈ ,5,4,7);.

   6. கைணயமரம் பாரக்்க; see kanayamaram,

     "அவன் களி தாம் கைணயமரத்தால் த க்கப்பட்ட கதைவப் ெபா " ( றநா.97,உைர);.

   7. ேபார ்( ங்.);; war.

   8. இைசக்
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கைணயமரம்

கைணயமரம் kanaya-maram, ெப.(n.)

   1. ேகாடை்ட ம ற்கத க் த் தைடயாகக் க்ேக ம் எ மரம் ( றநா.98,உைர);; crossbar of wood set 
behind the doors of a fortress.

   2.  க் மரம்; cross-bar, toil bar, wooden bar, set to bar an entrance.

   3. யாைனையக் கட் ம் ண்; a posttowhich an elephant is tethered.

ம வ,  கம்.

ம. கணயமரம், கணயாரல்.

கைணயர ்kanayar,

கைணயர ்kanayar,ெப.(n.)     ல்லாளர;் those who have arrows, archers.

     "கைணயர ்இைணயர ்ைக ைன கவனர"்(நற்.108.4);.

ம. கணயன்

     [கைண + அர.்]

கைணயல்

கைணயல் kanayal, ெப.(n.)

    ரித்தல்; laughing.

     "இலங்ெக ன் ன்  ெமரி ண்ணக் கைணயல் ெசய்தான்."(ேதவா. க்க க்.4. ஞா);

     [கைண + அல்.]

கைணயன்

 
 கைணயன் kanaiyan, ெப.(n.)

கைணயர ்பாரக்்க;see kanaiyar.

ம. கணயன்

     [கைண + அன். கைண = அம் .]

கைணயாகன்னி

கைணயாகன்னி kanayakanni, ெப.(n.)

   1. வாடா மல் ைக; everlasting jasmine.

   2. வைளந்த த ; a Curved club. (த.அக);

     [கைண + ஆம் + கன்னி.]

கைணயாரல்

 
 கைணயாரல் kanaiyaral, ெப.(n.)

   ஒ வைக ங் ல்; a kind of bamboo.

ம. கணயாரல்.

     [கைண + ஆரல். கைண =  ரட் .]

கைணயா

கைணயா  kanai-ali , ெப.(n.)

   1.  த் ைர ரலா  (ேமா ரம்);; finger ring, signet ring.

   2. கால் ர ல் அணி ம் ஒ வைக அணிகலன்; a kind of footornament.

ம. கைணயா .

     [கைண + ஆ  – கைணயா  = உ ட்  ேமா ரம். கைண =  ரட் . ஆ  = வட்டம்.]

கைணயா  
ேமா ரம்

 
 கைணயா  ேமா ரம் kana-ali-modiram, ெப.(n.)

   கைணயா  பாரக்்க( ன்.);; see kanayali.

     [கைண + ஆ  + ேமா ரம்.]
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கைண லக்ைக

 
 கைண லக்ைக kamal-ulakkai, ெப.(n.)

    ணில்லா உலக்ைக.(சா.அக);;     [கைண + ( ரட் ); + உலக்ைக.]

கைணெயண்ெண
ய்

கைணெயண்ெணய்1 kanai-y-enney, ெப.(n.)

   ெசக் ல் எண்ெணய் எ க் ம்ேபா  உலக்ைக ன் ழ்த்தங் ம் வ ெயண்ெணய்; oil extracted from the 
wooden roller of an oil press.(ேசரநா.);

ம. கணெயண்ண.

     [கைண + எண்ெணய்.]

 கைணெயண்ெணய்2 kanaiy-ennai, ெப.(n.)

   கண ேநாய்க் த் த ம் ம ந்  எண்ெணய்; herbal in edible oil for tabes mesenteric.

     [கண – கைண + எண்ெணய்.]

கைணேயாட்டம்

கைணேயாட்டம் karai-y-ottam, ெப.(n.)

    ைர ன் ேநேராட்டம் ( வாலவா.28,58.);; a pace of the horse, resembling the straight course of an arrow.

     [கைண + ஒட்டம். கைண = அம் .]

கைணெவட்ைட

 
 கைணெவடை்ட karai-vettai, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ெவடை்ட ேநாய். (m.l.);; tuberculosis in the mesenteric glands.

     [கைண + ெவடை்ட.]

கத்தக்க -த்தல்

கத்தக்க -த்தல் katta-k-kadi,    4.ெச. . .(v.i.)

   நிரம்ப தல்; to increase vastly, grow immensely.

கத்தக் க த் க் டந்த ெப ஞ்ெசல்வம் ( ங். ெபரியாழ். 1,9,3.);

     [கட்  – கத்  + க  – கத்தக்க  = அள க் தல், கட் க் ேமம்படல்.]

கத்தக்காம்

 
 கத்தக்காம்  katta-k-kambu, ெப.(n.)

   தாம் லத ்ேதா  வா ம் ஒ  பண்டம்; extract prepared from the leaves and young shoots of a malay shrub. 
used in mastication with betel.

     [கற்ைற – கத்ைத + காம் .]

கத்தசம்

 
 கத்தசம் kattasam, ெப.(n.)

   சாணம்; the cowdung.

     [க த்  – கத்  – கத்தசம்.]

கத்தபம்

கத்தபம் kattabam, ெப.(n.)

   1. க ைத; ass.

     "கத்தபத் ன் பாற் க்கரிய ரந் ய ம்" (பதாரத்்த ண. 108);

   2. க ைதப் ; a hyaena (ேசரநா.);

ம. கத்தப் ; Skt-gardaba.

     [க ைத.வ. கரத்்தபம் த. கத்தபம்.]
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கத்தம்

கத்தம்1 kattam, ெப.(n.)

   சாணசே்ச ; mire, dung, sloppy mud of a cow-house.

     [க த்தம் – கத்தம்.]

 கத்தம்2 kattam, ெப.(n.)

   1. ெபால்லாங் ; evil

     "கத்தேம ம் ர "( . .பர.பக்.381);.

   2. கைத (யாழ்.அக.);; tale.

ம. கத்தம்

     [க த்தம் – கத்தம்.]

 கத்தம்3 kattam, ெப.(n.)

   ேதாள்( யம்);; arm, shoulder (யாழ்.அக.);.

     [ ந்  –  த்  – கத்  – கத்தம்.]

கத்தரி

கத்தரி1 kattari,    4. ெச. ன்றா  (v.t.)

   1.   தாய்ெவட் ய த்தல்; to cut with scissors, clip, snip, shear.

   2.   வரித்தல்; to gnaw, nibble off, as insects, as vermin.

ெச ைய எ  கத்தரித்  ட்ட  (உ.வ.);.

   3. அ த்தல்; to cut away, to chop off.

     "தைலபத் ங் கத்தரிக்க ெவய்த ன்." (கந்தரலங்.22);

   4. நட் ப் ரித்தல்; to separate from, breakaway from friendship.

அவன் ெதாடரை்பக் கத்தரித் க் ெகாள் (உ.வ.);.

க. கத்தரிக; ெத. கத் ரிஞ் , கத்தரில் ;  . கதெ்தரி னி. கதெ்த ணி.

     [கள் – க  – கட்  – கத்  – கத்த  – கத்தரி.]

கத் தல் = ெவட் தல்.இவ் ைன ற் காலத்  வழக்கற்ற . கத்  - கத்  = அ க் ம் அல்ல  
ெவட் ங்க .ஒ.ேநா; ெகாத் ெகாத் இ ெவட்  - ெவட் . கத்  + அரி = கத்தரி. கத்தரித்தல் = ெவட்  
ந க் தல். அரிதல் =  தாய் ந க் தல். அரித்தல் = அரா த் ேதய்த்தல். "கதக் க் கதக்ெகன்  
ெவட் தல்" என்ப  உலக வழக் . [வ.ெமா.வ.107.]

த. கத்தரி→Skt. karttari.

 கத்தரி2 kattari-, ெச. . .(v.i)

   1. ெந ப்  ஒ ங்காய்ப் பற்றாமல் இைட தல்; to flash, as priming powder, to go out, as a match or alighted 
bamboo.

கத்தரிக்கட்

 
 கத்தரிக்கட்  katari-k-kalu, ெப.(n.)

   கத்தரிக் ேகால் ேபால ட் கட் க்ைககளின்ச ்ேசரக்்ைக. (இ.வ.);; scissorwise coupling of rafters.

     [கத் ரி   + கட்  – கத்தரிக்கட் .]
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கத்தரிக்கரப்பான்

 
 கத்தரிக்கரப்பான் kattari-k-karappan, ெப.(n.)

   கரப்பான் வைக; a kind of eruption.

     [கத் ரி – கரப்பான்.]

கத்தரிக்காய்

 
 கத்தரிக்காய் kattari-k-kay, ெப.(n.)

   கத்தரி பாரக்்க; See kattari

     [கத்தரி + காய்.]

கால் =  ைள.  ைக ைலையத் ைள ட் ப் பதப்ப த் வர.் அவ்வா  இடப்ப ம் ைளேய 
ைக ைலக் ப்ெபயராயைமந்த .

கத்தலாச் க்

 
 கத்தலாச் க்  kattalaccikkuruvi, ெப.(n.)

   ெசம்மஞ்சள் நிற ம் இறக்ைக ல் ெவள்ைளப் படை்ட ம் உைடய பறைவ; ditas.

     [கத்தைலச்  +  .]

கத்தைல

கத்தைல1 kattalai, ெப.(n.)

   இ ள்; darkness.

க. கத்தெல, கத்த , கழ்தெல, கரத்ெல, கள்தெல. பட., . கத்தெல.

     [கல் = க ைம. கல் → கழ் → கழ்த்தல் → கத்தல் → கத்தைல.]

 கத்தைல2 katalai, ெப.(n.)

   தைல ல்  கல் ைடய கடல் ன் வைக; a genus of sea fish, sciaena.

     [கல் + தைல – கற்றைல → கத்தைல.]

கத்தைல ன் வைக:

   1.க ங்கத்தைல-

 black Sciaena.

   2. சாம்பற் கத்தைல -

 gray Sciacena.

   3.  க்கத்தைல -

 rusly sciacena,

   4. வரிக்கத்தைல -

 striped Sciacena.
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கத்தன்

கத்தன் kattan, ெப.(n.)

   1. ெசய்பவன்; agent, doer, maker, author.

   2. கட ள் ( ரந்.32);; god.

   3.  த் வ மதப் சகன்; a christian priest (ேசரநா.);.

ம. கத்தன்

த. க த்தன்→Skt. karta.

     [க  = ெசய். க  → க த்தன்.]

கத்தனம்

கத்தனம்1 kattanam, ெப.(n.)

   கவசம்; jacket, tunic, coat of mail

     "கத்தனங் க  ண்டார"் (இர .  ட் ப், 7);.

ெத. கத்தள ; க. கத்தள.

     [கட்  → கத்  → கத்தணம்.]

 கத்தனம்2 katanam, ெப.(n.)

   கத்தரித்தல்; to cut with scissors.

     [கள் = ெவட் . கள் → கட்  → கத்  (ெகா.வ.);.]

கத்தாக்

 
 கத்தாக்  kattakku, ெப.(n.)

    த் ல் அணி ம் உைட;  த் ப் . (ம.அக.);; dancers dress.

     [ த்  + ஆக்  –  த்தாக்  →  த்தாக்  'ஆக் ' ெசால்லாக்க ஈ .]

கத்தாமார்

 
 கத்தாமார ்katamar, ெப.(n.)

கற்றாைழசச்ா  பாரக்்க; see karrālai-c-cāru (சா.அக);.

     [கற்றாைழ → கத்தாைழ + சா  - கத்தாமார(்ெகா.வ);.]

கத்தாழம்பட்

 
 கத்தாழம்பட்  kattalampattu, ெப.(n.)

   ேவ ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Velur district.

     [கற்றாைழ + பற்  – கற்றாைழப் பற்  → கத்தாைழப்பட்  → அகத்தாழப்பட் .]

கத்தாழம்பால்

 
 கத்தாழம்பால் katalamal, ெப.(n.)

கற்றாைழசச்ா  பாரக்்க; see karala-c-caru  (சா.அக);.

     [கற்றாைழ → கத்தாைழ + அம் + பால்.]

கத்தாளம்பட்

 
 கத்தாளம்பட்  kattalampatti, ெப.(n.)

    த் க்  மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Tuttukkudi district.

     [கற்றாைழ + பட் .]
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கத்தாைள

கத்தாைள1 kattalai, ெப.(n.)

   ேமட் ப்பாங்கான நிலத் ல் ைள ம் ெநல்வைக (w..g.);; a kind of paddy, growing on high ground.

ம வ.  த்தாைள

     [கற்றாைழ → கத்தாைள.  ன்ெசய் ேமட் நிலத் ல் கற்றாைழ இயல்பாய் வளரவ் ேபால் 
வளரத்தக்க ஒப் ைம க  ெபற்ற ெபயர.்]

 placed on the ground for supporting a weight.

   3. நாற்கா  த யவற் ன் மடக் க் கால்; legs of a camp-table or camp-chair.

     [கத் ரிைக + கால்.]

 கத்தாைள katalai, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் கடல் ன்; a kind of sea fish (அ .கள.);.

ம வ.  ரெசா  ன்

     [கல் + தைல – கற்றைல → கத்தாைள.]

கத்தரிைகக்ைக

 
 கத்தரிைகக்ைக kattarigai-k-kai, ெப.(n.)

கத்தரிைக பாரக்்க;see kattari-kai.

ம வ இைணயா ைனக்ைக

     [கத் ரிைக கத்தரிைக + ைக.]

கத்தரிைகப் ட்

 
 கத்தரிைகப் ட்  kattarikai-p-puttu, ெப.(n.)

கத்தரிக்கட்  பாரக்்க;see kattari-k-kattu.

     [கத்தரிைக +  ட் .]

கத்தரிநத்தம்

 
 கத்தரிநத்தம் kattarinattam, ெப.(n.)

   ஊரப்்ெபயர;் name of a village.

     [கத்தரி + நத்தம்.]

கத்தரிக்காய் ைள ம் அ ப் பைட ல் அைமந்த ஊரப்்ெபயரா ம்.

கத்தரிநாயகம்

 
 கத்தரிநாயகம் kattari-nayagam, ெப.(n.)

   ெப ஞ் ரகம் அல்ல  யாைனச் ரகம்.(சா.அக);; chinese anise.

     [கத்தரி + நாயகம் - ெம ந்  நீண்ட நீட்  த்த ெபயர.்]

கத்தரிபாண்

 
 கத்தரிபாண்  kattaripandu, ெப.(n.)

   கட்டடக் கைலச ்ெசால்; architectural technical word.

     [கத்தரி + பாண் .]

கற் கட்டடச ் வரில் ஆற  அல்ல  எட்ட க்  ஒ  பாண் க்கல் ேபாடப்ப ம்.  வரில் அகலம் 
அ கமானால் இரண்  பாண் க்கற்கள் கத்தரிேபால் ேபாடப்ப வதால்ெபற்றெபயர.்
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கத்தரிப்

கத்தரிப்  kattarippidi, ெப.(n.)

   1. கத்தரிக் ேகா ன் ; handle of scissors.

   2. மற்ேபாரில் எ ராளிையத் தாக் ம்  வைக; a mode of wrestling.

     [கத்தரி – கத்தரி +  .]

கத்தரிப்

கத்தரிப்  kattarippulu, ெப.(n.)

   1. கத்தரிச ்ெச ண்டா ம் வைக; smallworm or insect found in the brinjal.

   2. அரிக் ம் ; a burrowing parasite.

     [கத்தரி +  .]

கத்தரிப் ட்

கத்தரிப் ட்  kattari-p-puttu, ெப.(n)

   1. கத்தரிையப் ேபால் மரக்ெகாம் கைளக் கட் தல்; sticks tied in form of shears.

   2. கத்தரிப் ையப் ேபான்  க் மா  தல்; a mode of head-dress.

ம. கத் ரிப் ட்

     [கத் ரி – கத்தரி –  ட் .]

கத்தரிமணியன்

கத்தரிமணியன் kattari-maniyan, ெப.(n.)

   1. எ வைக.( ன்.);; a kind of poisonous rat.

   2. பாம் வைக (யாழ்.அக);; a kind of snake.

     [கத் ரி – கத் ரி + மணியன்.]

கத்தரி க் ப்பற
ைவ

 
 கத்தரி க் ப்பறைவ kattarimukku-p-parava, ெப.(n.)

   நீண்ட இறக்ைகக ம் வாத்  ேபான்ற உடலைமப் ம் வ ய அலைக ம் உைடய கடற்பறைவ 
வைக; a sea bird having.

     [கத்தரி +  க்  + பறைவ.]

கத்தரியம்

 
 கத்தரியம் kattariyam, ெப.(n.)

   ஆ  ன்னாப் பாைல; worm killer.

     [கத்தரி + அம்.]

கத்தரி ரியன்

 
 கத்தரி ரியன் katari-viriyan, ெப.(n.)

   கண்ணா  ரியன்; russell's viper.

     [கத் ரி – கத்தரி +  ரியன்.]

கத்தரிேவைல

 
 கத்தரிேவைல kattari-velai, ெப.(n.)

   கத்தரிக்கட்  (இ.வ.); பாரக்்க; see kattari-k-kattu.

     [கத்தரி + ேவைல.]

கத்தைர

 
 கத்தைர katarai, ெப.(n.)

   ெகா வ (ேகாத் ரம்); (யாழ்ப்);; familу, гасe.

வ. ேகாத் ரம்→த. கத்தைர.
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கத்தல்

கத்தல் kattal, ெப.(n.)

   1.உரத்த ரல் ேபச் ; loud talk; shout

   2.அலறல்; loud ery; shriek.

ழந்ைத " ல்"என்  கத் ய  (உவ.);.

   3. உரத்த ஒ ; noise.

     [கழல் - (க  –  ழல் +   – கழத்  – கத் .]

கத்தல்கா

 
 கத்தல்கா  Kattalkali, ெப.(n.)

   கசப் ச ் ைவ ள்ள ைக ைல; inferior kind of tobacco.

ம. கத்தல் கா

     [கசச்ல் (கசப்  – கத்தல் + கா .]

கத்

கத்  katti, ெப.(n)

   1.  ெபா த் ய ெந ம்படை்ட வ வக் ரை்ம ைடய ெவட் க் க ; knife.

கத் ையத் ட்டாேத( த் ); ம ையத் ட்  (உ.வ);.

   2. ம ப் க் கத் (சவரக்கத் );; razer.

கத் யால் தைலைய ம த் க் ெகாண்டான் (உ.வ);.

   3. அ ைவக் கத் ; lancet,

ெகா  நீரில் ேபாட்ட கத் ையேய ம த் வத் ற் ப் பயன்ப த்த ேவண் ம் (உ.வ.);.

   4. வாள்; sward.

கத் சச்ண்ைடக் காட் கள் நிைறந்த படம் (உ.வ.);.

   5.  வாள்; dagger,

காவலாளி இ ப் ல் கத்  இ க் ம் (உ.வ.);.

   6.  த் வாள்; short scimiter.

கத் க் த் க் காயம் எளி ல் ஆறா  (உ.வ.);.

   7. அரிவாள்; sickle.

மரேம  இ ப் க் கத் டன் மரத் ேல னார ்(உ.வ.);.

   8. ெகா வாள், வைளந்த பட்டாக்கத் ; scimitar.

மரத்ைதக் கத் யால் ெவட் னான் (உ.வ.);.

கத் க்கப்பல்

 
 கத் க்கப்பல் kattik-kappal, ெப.(n.)

    ழ்ப் றம் கத்  ைன ேபான்ற ப ையக் ெகாண்ட தாளால் ெசய்த வர ் ைளயாட் க் 
கப்பல்; a children's play paper-boat with a sharp edge at the bottom.

     [கத்  + கப்பல்.]

கத் க்காணம்

கத் க்காணம் katti-k-kānam, ெப.(n.)

   பைடக்களன்; tax on weapons like swords, knives etc.

     " ல ந்தர ங் கத் க்காண ம்" (S.I.I.i.151);.

ம. கத் க்காணம்

     [கத்  + காணம். காணம் = வரி.]
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கத் க்காய்

 
 கத் க்காய் katti-k-kay, ெப.(n.)

   கத்  ேபா ள்ள காய்; knife-shaped fruit of horse-gram etc.

ம. கத் க்கா

     [கத்  +காய்.]

கத் க்காயம்

 
 கத் க்காயம் katti-k-kayam, ெப.(n.)

   கத்  ெவட் யதால் ஏற்பட்ட ண்; injury or wound caused by stabbing, cutting etc., with a knife (சா.அக.);.

     [கத்  + காயம்.]

கத் க்காரன்

 
 கத் க்காரன் katti-k-karan, ெப.(n.)

   கள் இறக் பவன்; a toddy-drawer.

ஒ  மரக்கள்ளிற் க் கத் க்காரனிடம் ெசால்  ைவ (உ.வ.);.

ம. கத் க்காரன்

     [கத்  + காரன் - கத் க்காரன். கத்  = பாைளய வாள்.]

கத் க் த்

கத் க் த்  katti-k-kuttu, ெப.(n.)

   1. கத் யால் த் வ ; stabbing with a knife.

கண்டப  ேப னால் கத் க் த்  ம் (உ.வ.);.

   2. கத்  த் வதால் ஏற்பட்ட காயம்; wound.

கத் க் த்  ஆ வதற் ப் பலநாளா ம் (உ.வ.);.

ம. கத் க் த்

     [கத்  +  த் .]
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ழாய்

ழாய் katti-k-kulay, ெப.(n.)

    லங் கட்  ம ந் ட் ம் ழாய்; bamboo or othertubeforadministering medicine to animals.

     [ த்  +  ழாய் –  த் க் ழாய் → கத் க் ழாய்.]

  ழாய்1 kuḻāy, ெப.(n.)

   1.  ைள ைடய ெபா ள் ( ங்.);; tube, pipe.

   2.  ைள; tubular cavity, hollow.

     [ ள் →  ைழ →  ழாய்.]

  ழாய்2 kuḻāy,    1. வா  தண்ணீர ்ஆ  த யைவ கைளக் ெகாண்  வரப் பயன்ப த் ம் உள் ைளக் 
க ; hollow cylindrical tube of wood, metal, etc. for the conveyance of gas, water, vapour etc.

   2. உடம் ள் உள்ள தாைர, கால்வாய் த ய உட் ைளக் க ; a tublar organ, passage, canal or vessel 
in an animal body often preceded by a defining word as mention below.

ழாய் வைககள்:  

   1.காற் க் ழாய்  

   2.  வாசக் ழாய்  

   3. இரத்தக் ழாய்  

   4. ேகள் க் ழாய் 

    5. க  க் ழாய்  

கத் க்

கத் க்  katti-k-kadu, ெப.(n.)

   1. கத் ைய ைவக் ம் உைற; a case for keeping a sword.

கத் க் ட் க் ள் கத் ைய ைவ (உ.வ.);.

   2. கத் ைய ைவக் ம் ைட; the case which holds the toddy-knife.

கத் க் ல்லாமல் கள்ளிறக்கச ்ெசல்லாேத (உ.வ.);.

ம. கத் க்

     [கத்  +  .]

கத் க்ேகாைர

 
 கத் க்ேகாைர katti-k-korai, ெப.(n.)

   ெப ங்ேகாைர; a kind of sedge. (சா.அக);

     [கத்  + ேகாைர - கத் க்ேகாைர (கத் ேபால் நீண்ட ேகாைர);.]

கத் கட்

கத் கட்  katti-katti, ெப.(n.)

   1. ேபார் ரன்; warrior, carrying a sword.

   2. கத் கட் யா பவன்-ள்; sword dancer, man or woman.

     [கத்  +கட் .]

கத் கட் -தல்

கத் கட் -தல் katti-k-kattu,    5 ெச. . .(v.i.)

   கம்பைலப்ப தல்; to quarrel too much.

     [கத்  + கட் .]
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கத் ைக

கத் ைக1 kattikai, ெப.(n.)

   1. பலவைகப் க்களால் ெதா த்த மாைல; a kind of garland, made up of variety of flowers.

     "ெசங்க நீ ரா தழ்க் கத் ைக"( லப்.8,47);.

   2.  க்கத் ; common delight of the woods.

     "கத் ைகக் கண்ணி ெநற் " ( வக. 971.);,

   3. க க் வாய்ச்  அல்ல  க க்  வா மரம் (சா.அக);; jagged jujube.

   4. படரெ்கா ; spreading creeper(சா.அக.);.

     [ெகாத்  – கத்  – கத் ைக – கத் ைக.]

 கத் ைக2 kattikai, ெப.(n.)

    ற்ெகா , பதாைக( வா.);; banner, streamer, small flag.

     [கட்  – கத்  + ைக - கத் ைக – கத் ைக = ெவட்டப்பட்ட ணி.]

கத் ைகயன்

 
 கத் ைகயன் katti-kayan, ெப.(n.)

   கள் இறக் பவன்; a toddy - drawer (ேசரநா.);.

ம. கத் க்ைகயன்

     [கத்  + ைகயன். கத்  = பாைளய வாள். பாைள தற்காகக் ைக ல் பாைளய வாள் 
ைவத் த்தலால் கள் இறக் ேவாைன இசெ்சால் த்த .]

கத் ட் -தல்

கத் ட் -தல் katti-titu-,    5 ெச. . (v.i.)

   1. ெவட் ங்க கைளக் ரை்மப்ப த் தல்:

 to gring or sharpen cutting tools.

கத் ையத் ட்டாேத ந்தன் அ ைவ ( த் ைய);த் ட் (உ.வ.);.

   2. பைகத்தல்; to be at daggers drawn; to be on hostile terms.

   3.  ங் ைழக்க ேநரம்பாரத்்தல்; to bide one's time seeking opportunities to injure.

அவைனக் க ழ்க்க இவன் கத்  ட் றான்(உ.வ.);.

ம வ. சாைணப்

க. கத் இரி

     [கத்  +  ட் .]

கத் ட் வான்

 
 கத் ட் வான் kattitiluvan, ெப.(n.)

கத் ட்  ேவான் பாரக்்க;see katti-tittuvon.

     [கத்  +  ட் வான்.  ட் ேவான் –  ட் வான்.]

கத் ட் ேவான்

 
 கத் ட் ேவான் kat-tituvon, ெப.(n.)

   ெவட் ங் க கைளக் ரை்மப்ப த் ம் ெதா லாளி; knife grinder, an itinerant grinder or sharpener of 
knives, scissors and cutting instruments.

ம வ. சாைன ப்ேபான்

     [கத்  +  ட் வான்.]
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கத் ணா

 
 கத் ணா katti-nuna, ெப.(n.)

   நிலேவம்  (மைல.);; Creat.

     [கத்  +  ணா, கத்  = கத்  ேபான்ற இைல ள்ள .]

கத் ப்பணம்

 
 கத் ப்பணம் katti-p-panam, ெப.(n.)

   கள்ளிறக் வதற்  ேபாடப்பட்ட ஒ  வரி; a tax for toddy-drawing (ேசரநா.);.

ம. கத் ப்பணம்

     [கத்  + பணம்.]

கத் ப் ட்டல்

 
 கத் ப் ட்டல் kattppital, ெப.(n.)

கத் க்  பாரக்்க; see katti-k-küdu.

ம. கத் ப் ட்டல்

     [கத்  +  ட்டல். கத் ப் ட்டல்.  ட்  -  ட் ல் ட்டல் (ெகா.வ);.]

கத் ேபா -தல்

கத் ேபா -தல் kattipopul, ெச. ன்றா (v.t.)

   1. அ ைவ ம த் வம் ெசய்தல்; to treat by surgery.

   2. கத் ட்ட த்தல்; to use surgical knife for curing physical illness.

   3. ம த்தல்; to shave.

     [கத்  + ேபா .]

கத் ன்

 
 கத் ன் katti-mi, ெப.(n.)

   ஒ வைக ன்; a kind of fish.

     [கத்  +  ன்.]

கத் யம்

 
 கத் யம் kattiyam, ெப.(n.)

   நல்லாைடவைக. ( வா.);; a kind of cloth of superior quality.

 Pkt. katta; U. kâtna,

     [கத்  + கத் யம்.]

கத் யம்

 
 கத் யம்  kattiyambu, ெப.(n.)

   இ பக்க ம் ைன ள்ள வாள்; double-edged sword.

ம. கத் யம்

     [கத்  + அம் .]
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கத் யரம்

 
 கத் யரம் kattiy-aram, ெப.(n.)

   ஒ வைக அரம்; a kind of file.

ம.கத் யரம்

     [கத்  + அரம்.]

கத் யவா

 
 கத் யவா  kattiyavadu, ெப.(n.)

   ேவ ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Velur dt.

     [கத் யன் + பா  – கத் யன்பா  – கத் யவா .]

கத் யன்

 
 கத் யன் kattiyar, ெப.(n.)

   ேபார் ரன்; warrior,

 Pkt. kathrian

     [கத்  – கத் யன்.]

கத் யாள்

 
 கத் யாள் kattiyal, ெப.(n.)

   ெவட் பவன்; a chopper (ேசரநா.);.

ம. கத் யாள்

     [கத்  + ஆள்.]

கத் ெய த்தாணி

 
 கத் ெய த்தாணி katti-yelutfāni, ெப.(n.)

   கத் டன் இைணந் ள்ள எ த்தாணி; an iron style fixed to a knife (formerly used for writing on palm leaves);.

ம. கத் ெய த்தாணி

     [கத்  + எ த்தாணி.]
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கத் ரி

கத் ரி1 Kattiri, ெச. ன்றா .(v.t.)

கத்தரித்தல் பாரக்்க;see kattari-.

     [கத்தரி - கத்தரி(ெகாவ .]

கத்தரி - கத் ரி, 'கத்தரி' என்ற ெசால் ள்ள இ  இகரத் ன் தாக்கத்தால் அதற்  ன் ள்ள 
தகரத் டன் இகரம் ேசரந்்  கத் ரி என மாற் ெயா க்க இடம் தந்த .

 கத் ரி2 kattiri ெப.(n.)

கத்தரி பாரக்்க;see kattari

ம. கத் ரி, க. காச்  ட.

     [கத்தரி – கத் ரி(இ.வ);. கத்தரிக்காையக் கத் ரிக்காய் என்ப  வ வாம்.]

 கத் ரி3 kattii ெப.(n.)

   1. நன்ைம ல்லாத நாள் ( தான ணா. ண.48);; an inauspicious day.

   2. கத்தரி ரியன் பாரக்்க;see kattari-viriyan.

   3. தைல ரிபைற ( ங்.);; a kind of drum.

     [கத்தரி – கத் ரி. ெவட் க் ராக் ம் கத்தரிக்ேகால் ேபால் நலன்கைளச ் ைதத் த் ங்  பயக் ம் 
என்  க தப்பட்ட நாள்.]

 கத் ரி4 kattiri, ெப.(n)

கத் ரிக்கள்ளன்

 
 கத் ரிக்கள்ளன் kattiri-k-kalan, ெப.(n.)

    சச் ழ்ப்பவன்,  ச் மா  (இ.வ.);; a pickpocket.

க. கத்தரிகள்ள

     [கத் ரி + கள்ளன்.]

கத் ரிக்ைக

கத் ரிக்ைக1 kattirikkai, ெப.(n.)

   நாட் யத் ல் கத்தரிக்ேகால் தவசக் க ர ்ேபான்றவற்ைறக் க்க இ ைக ட் ரல்கள் நீட்  
மற்ற ரல்கைள மடக் க் காட் ம் அைடயாளம்; இைணக்ைக நளிநய(அ நய); 
வைக.(பரத.பா.வ.64);;     [கத்தரி – கத் ரிசைக.]

 கத் ரிக்ைக2 katti-k-kai, ெப.(n.)

   ம ெர  க ; Scissors.

     [கத்தரி – கத் ரிக்ைக.]

கத் ரிக்ேகால்

 
 கத் ரிக்ேகால் kattiri-k-kol, ெப.(n.)

   இரண்  சம நீள மாைழப்படை்டகைளக் க் ல் ஒன்றன்ேமல் ஒன்றாக ைவத் ைணத்  அவற் ன் 
ரை்மயான உள்அல களால் ணி த யவற்ைற ெவட்டப் பயன்ப த் ங் க ; scissors, shears, 

snuffers,

     [கத்தரி – கத் ரி + ேகால். கத்தரிக்ேகால் பாரக்்க; See kattari-k-kol.]
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கத் ரிக்ைகப் ட்

 
 கத் ரிக்ைகப் ட்  kattiri-k-kai-pottu, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ட் ; a kind of lock.

     [கத்தரி – கத் ரி + ைக +  ட் .]

கத் ரிகம்

கத் ரிகம் kattirigam, ெப.(n.)

   கால்மா நிற்ைக. (தத் வப் 109, உைர);;     [கத்தரி – கத் ரி – கத் ரிகம். கத்தரி ேபால் கால் மா  
நிற்றல்.]

கத் ரிைக

கத் ரிைக1 kattirigai, ெப.(n.)

   தைல ரிபைற; a kind of drum,

     "கத் ரிைக த் ரி…க த் ரளலம்ப" (ேதவா.837,5);.

     [கத்தரி – கத் ரி + ைக]

 கத் ரிைக2 kattirigai, ெப.(n.)

    ரிபதாைக ன் டங் ய அணி ரல் ைறத்ததா ய ந ரைலச ் ட்  ரேலா  ெபா ந்த 
நி ரப்்ப . ( லப் .3;18 உைர);; a danceing posture with fingers crossed."

படக ெந ங்கத் ரிைக"(ேகா ற்  39);.

     [கத்தரி – கத்தரி + ைக.]

கத் ரிசரம்

 
 கத் ரிசரம் kattiri-saram, ெப.(n.)

   ைகமரங்கைள இைணக் ம் க் மரம்; rater.

     [கத்தரி – கத் ரி + சரம்.]

கத் ரிசால்

 
 கத் ரிசால் kattisal, ெப.(n.)

   ெம வத்  நின்  ம் எரிதற்  தாங்கலான க ; candle-stick.

     [கத்தரி – கத் ரி + சால்.]

கத் ரிநாயகன்

 
 கத் ரிநாயகன் katti-nayagan, ெப.(n.)

கத்தரிநாயகம் பாரக்்க; see kattari-nayagam.

     [கத்தரி – கத் ரி + நாயகம்.]

கத் ரிேநாய்

கத் ரிேநாய் katti-noy, ெப.(n.)

   1. ஒ வைக இ ப்  ேநாய்; a cutting pain in the hip.

   2. கத்தரிப்ப  ேபால் உண்டா ம் வ ; a severe cutting pain in general.

   3. மகப்ேபற்  ேநாய்; dilating pains of labour (சா.அக);.

     [கத்தரி – கத் ரி + ேநாய்.]

கத் ரிபாவல்

கத் ரிபாவல் katripaval, ெப.(n.)

கத் ரியா  பாரக்்க;see kattiri-pávill

     "கத் ரிபாவல் ெச ைனயா"(தனிப்பா. ii, 250,590);

     [கத் ரி + பாவல்.]
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கத் ரிபா

 
 கத் ரிபா  katri-pavil, ெப.(n.)

   மகளிர ்காதணி வைக; an ornament for the ear, made of gold and gems worn by women near the top of each ear.

ம.கத் ரியாவல்

க. கத்தரிபா ; ெத. கதெ்தரபா .

     [கத்தரி → கத் ரி + பாவ . பாவ  = பரவலானதடை்ட அணி.]

கத் ரிமணியன்

 
 கத் ரிமணியன் kattiri-maniyam, ெப.(n.)

கத்தரி மணியன் ( ன்.); பாரக்்க;see kattari-maniyan.

     [கத் ரி → கத் ரி + மணியன்.]

கத்தரிமல்

 
 கத்தரிமல் kattirimal, ெப.(n.)

   ைகமரங்கைள இைணக் ம் க்  மரம் (ெநல்ைல);; rafter

     [கத்தரி → கத் ரி + (மால்);மல்.]

கத் ரிமா -தல்

 
 கத் ரிமா -தல் kattirimaru-, ெச. . (v.i.)

   கத்தரிையப்ேபால் ஓரிடத் ல் ேசரந்்  இ பக்க ம் மா  இ த்தல்; to converge two sides at a place where 
they cross each other, as two blades of a scissors.

     [கத் ரி + மா .]

கத் ரியன்

கத் ரியன் kattiriyan, ெப.(n.)

   இரண்டாம் இனத்தான்; ksatriya, man of the warrior caste, the second of the four castes.

     "கத் ரியரக்ான்"( வ்.ெபரியாழ்.1,9,6);

     [கத் யன் → கத் காரன் → கத் ரியன் த. கத் யன் →Skt. Ksatria.]

கத் ரி ரியன்

 
 கத் ரி ரியன் katti-viriyan, ெப.(n.)

கத்தரி ரியன் பாரக்்க;kattari-viriyan.

     [கத் ரி +  ரியன்.]

கத் ரிெவ ல்

 
 கத் ரிெவ ல் kativeyil, ெப.(n.)

   ேமழத் ( த் ைர);  ங்கள் இ  ஏ நாள்களி ம் ைடத(்ைவகா );  ங்கள் தல் ஏ  நாள்களி ம் 
அ க் ம் க ைமயான ெவ ல்; highly tormenting hotdays of last seven days of cittiraimonth and first seven days of 
vaigasimonth.

     [கத்தரி → கத் ரி + ெவ ல்.]

கத் ரிேவைல

 
 கத் ரிேவைல katti-welai, ெப.(n.)

   கத் ரிக் கட்  பாரக்்க; see kattéri-kattu.

     [கத் ரி + ேவைல.]
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கத்

கத்  kattiru, ெப.(n.)

   க த்தன்; agent, doer, maker, creator.

     " வல்கத் ேவா  ேபாத் ேவ" (ேவதா. .37);

     [க  → க த்தன் → க த்தர ்→ கத்  (ெகா.வ.);.]

கத் வாக்கம்

 
 கத் வாக்கம் kattiyakkam, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanchipuram district.

     [கத்தரி → கத்  + பாக்கம் - கத் ரிப்பாக்கம் → கத் வாக்கம்.]

கத் வால்

 
 கத் வால் kattiyal, ெப.(n.)

   கத் ேபால் வால் உள்ள ஒ  ன்; a kind of fish.

     [கத்  + வால்.]

கத் வாள்

கத் வாள் katti-wal, ெப.(n.)

   1. வைளவாள்.( ன்.);; scimitar.

   2. ெவட் க்கத் ; a chopper.

ம. கத் வாள், கத் யாள்.

     [கத்  + வாள்.]

கத் வாளி அம்

 
 கத் வாளி அம்  kattival-ambu, ெப.(n.)

   வாள் வ னதான அம் ; an arrow shaped sword, a semicirlular arrow.

ெத. கத் வா  அம்

கத் ச்

 katti-wiccu,

ெப.(n.);

   கத் யாட்டம்; sword dance.

க. கத் வரெச

     [கத்  +  ச் .]

கத் தல்

கத் தல் kattivisu-,    5.ெச. . .(v.i.)

   வாள்  ைளயா தல்; to brandisha sword, performsword exercises or Sword dance.

     [கத்  +  .]

கத் ெவட்

 
 கத் ெவட்  katti-yetu, ெப.(n.)

   கத்  ெவட் னால் ஏற்பட்ட காயம்; a cut with a knife.

ெத. கத் வா

     [கத்  + ெவட் .]
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கத்

கத் 1 kattu-,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. காக்ைக கைரதல், ம ல் அக தல்,  ல் தல், ேகா , க தாரி ேபான்றன. ெகாக்கரித்தல், நாய் 
ைரத்தல், நரி ஊைள தல், யாைன ளிறல், அரிமா உரப் தல், வரிமா உ தல்,  ைர 

கைனத்தல், வண்  ர தல், மா , க ைத, தவைள,  ைன ேபான்றைவ கத் தல்; to caw as a crow, to 
screch as a peacock, to coo as a cuckoo, to chuck as a partridge and cock, to yelp as a puppy, to howl as a bear, to trumpt 
as an elephant, to roar as a lion, to growl as a tiger, to neigh as a horse, to hum as a bee, to croak as a frog, to maa as a 
cow, to brows as a donkey, to mew as a cat.

   2.  ரெல ப் ச ்ெசால் தல்; to scream.

தன் க த்ைத வ த்த கத் ப் ேப னான் (உ.வ.);.

   3.  தல்; to bowl, cry.

ப்  ெதாைல ல் உள்ளவைன ம் கத்  அைழக்க இயலாதவன் (உ.வ.);.

   4. இைரசச் தல்; to make continued noise.

வ ப்பைற ல் மாணவரக்ள் கத் க் ெகாண் ள்ளனர ்(உ.வ.);.

   5. அ தல்; cry.

பா க்காக ழந்ைத கத் க் ெகாண் க் ற  (உ.வ.);.

   6.  தற் தல்; to babble, jabber, chatter talk in vain.

     "ேபைதேயாராய்க் கத்  மான் மாக்கள்" ( . .பா.பா .8);.

   7.  ழங் தல்; to roar as the sea.

     "கத் கடல் ழ் நாைக"(தனிப்பா.i.31.58);.

கத் ரிசே்ச

 
 கத் ரிசே்ச  kattūri-c-cēru, ெப.(n.)

   ந மணத் ற்காகப் பயன்ப த் ம் கத் ரிக் ழம் ; a jellied musk preparation in perfumery(சா.அக);.

     [கடத்  → கத் ரி + ேசா .]

கத் ரிநாமம்

 
 கத் ரிநாமம் katturi-namam, ெப.(n.)

   கத் ரியால் ேமனி ன் ஊரவ்த் வமாக மால் ெநற் ங் ; vertical streak of musk, painted 
in the middle of the forehead of the idol of Visnu, as in the shrine in Srirangam.

     " ரிதாஎ  கத் ரிநாம ம்" (அஷ்டப் வரங்க கலம்.);.

     [கத் ரி + நாமம்.]

கத் ரிநாரத்ைத

 
 கத் ரிநாரத்ைத katturi-naratai, ெப.(n.)

   நாரத்ைத வைக. (யாழ்.அக);; a fragrant kind of orange.

     [கத் ரி + நாரத்ைத.]

கத் ரிநா

 
 கத் ரிநா  katturi-navi, ெப.(n.)

   கத் ரிமான் (யாழ்.அக);; musk deer.

     [கத் ரி + நா . நவ்  - நா .]
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கத் ரிநா

 
 கத் ரிநா  katturi-nari, ெப.(n.)

   கத் ரி மண ைடய ஒ  மரம்; a tree with the small of musk (சா.அக);.

     [கத் ரி + நா .]

கத் ரிப்பட்ைட

 
 கத் ரிப்படை்ட katturi-p-pattiai, ெப.(n.)

   கத் ரி மண ள்ள அலரிப் செ்ச கைள; musk scented oleander.

ம வ. கத் ரி அலரி

     [கத் ரி + படை்ட.]

கத் ாரிப் ழம்

 
 கத் ாரிப் ழம்  katturi-p-pilambu, ெப.(n.)

   கத் ரிைய தன்ைமயாகக் ெகாண்  வழக் ம் அ லம்; an acid extracted from a mixture with musk as a 
chief ingredient (சா.அக.);.

     [கத் ரி +  ழம் .]

கத் ாரிப் ள்ைள

 
 கத் ாரிப் ள்ைள katturi-p-pila, ெப.(n.)

   கத் ரி நா  பாரக்்க (யாழ்.அக.);; see katturi-navi.

     [கத் ரி +  ள்ைள.]

கத் ரிப்

 
 கத் ரிப்  katturi-p-pudu, ெப.(n.)

   கத் ரிமண ள்ள ண்  வைக; musk scented oleander flower.

     [கத் ரி +  .]

கத் ரிப்

 
 கத் ரிப்  kattari-p-pudu, ெப.(n.)

   கத் ரி மண ள்ள ண்  வைக; a genus of malvaceous plants(சா.அக);.

     [கத் ரி –  .]

கத் ரிப் ைன

கத் ரிப் ைன kattri-p-punai, ெப.(n.)

   1. சவ்வா ப் ைன; large civeticat.

   2.  ப் ைன; civet cat (சா.அக.);.

     [கத் ரி +  ைன.]

கத் ரிப்ெபாட்

 
 கத் ரிப்ெபாட்  katturi-p-pottu, ெப.(n.)

   ெநற் ம் ; mark of musk on the forehead.

     [கத் ரி + ெபாட் .]
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கத் ரிமஞ்சள்

 
 கத் ரிமஞ்சள் katturi-majal, ெப.(n.)

   மஞ்சள் வைக; long and round zedoary shrub.

     [கத்த ரி + மஞ்சள்.]

கத் ரி மல் ைக

 
 கத் ரி மல் ைக katturi-malligai, ெப.(n.)

   கத் ரி மண ைடய மல் ைகமலர;் musk jasmine (சா.அக.);.

     [கத் ரி + மல் ைக.]

கத் ரிமான்

 
 கத் ரிமான் kattur-man, ெப.(n.)

   கத் ரி உண்டா ம் மான்வைக(யாழ்.அக.);; musk-deer.

     [கத் ரி + மான்.]

கத் ரிவாணன்

 
 கத் ரிவாணன் kattori-vanan, ெப.(n.)

   ஒ  ெநல் வைக; a kind of paddy

     "கத் ரிவாணன் கைடக் க த்தன்" ( க் டற்பள் .);.

     [கத் ரி + வாணன்.]

கத் ரி ைவப்

 
 கத் ரி ைவப்  katturi-vaippu, ெப.(n.)

   ெசயற்ைகக் கத் ரி; prepared musk.

     [கத் ரி + ைவப் .]

கல்மதம் அல்ல  உைறந்  காய்ந்த அரத்தத்ைத ன் அம்பர ்எண்ெணேயா  இரண்டறக் கலந்  
ெவ ப்  அ லத்ைதச ்ேசரத்் ப் ற  தண்ணிர ் ட்  அலம்  எ த்தால் கத் ரிையப் ேபால் 
ந மணம் ம் [சா.அக].

கத்ைத

 
 கத்ைத kattai, ெப.(n.)

க ைத பாரக்்க;see kaludai.

ம. க த; க. கதெ்த, கழ்ெத, கரெ்த. கள்ெத;  ;  ட; பட. கதெ்த; ெத. கா த; ைக. ெக ;  ற. க ;  ட. 
கத்ய், க்வதெ்த; ேகாண். காயத்;  .ெதாெடா. நா. காட் ; ெகாலா. கத் , காட் ; பர.் கரத,்கெத;  . 
கத்ய. மால். கதெகாள் .

     [க ைத → கழ்ைத → கத்ைத.]

கத்ேதாயம்

 
 கத்ேதாயம் kattoyam, ெப.(n.)

   கள்; toddy.

     [கள் + ேதாயம – கட்ேடாயம் → கத்ேதாயம் ேதாயம் = நீரம்ம், நீராளமான ெபா ள்.]
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கதகத-த்தல்

கதகத-த்தல் kadakada-,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ந ங் தல்; to tremble.

   2. ெவப்பமாதல்; a smart heat, warm.

ெவந்நீர ்கதகதப்பாக இ க் ற  (உ.வ.);.

க. கதக க, கதக்க க.

     [கதழ் → கத + கத.]

கதகதப்

கதகதப்  kadakadapu, ெப.(n.)

   1. ெவம்ைம; heat.

     "கதகெதன் ெற ேத காமாக் னி"(இராமநா. ஆரணி.);

   2. ெவ ெவ ப் :

 warm

மைழக்காலத் ல் ைர  கதகதப்பாக இ க் ம் (உ.வ.);.

     [கத + கத – கதகத → கதகதப் .]

கதகெதனல்

கதகெதனல் kada-kadenal, ெப.(n.)

   1. ெவப்பமாதற் ப் ; being hot from fever or from the closeness of a crowded room.

     "கதகதெ்தன் ெறாரி ெத காமாக் னி"(இராமநா. ஆரணி. 8);.

   2.  ளிரில்லாமல் இதமா த்தல்; to feel warm.

மைழக் காலத் ல் ைர  கதகதெவன இ க் ம் (உ.வ.);.

   3. ெகா த்தல், வ தல்,  ச் தல் ேபான்ற வற்ைறக் க் ம் ஒ க் ப் ; sound produced in boiling, as 
a liquid; in flowing as water from a sluice; in gushing, as blood from the artery.

     [கத + கத + எனல்.]

கதகம்

கதகம் Kadagam, ெப.(n.)

   ேதற்றாங்ெகாடை்ட; clearing nut.

     " ன்ைன ளேதா கதகமலாற் ெப நீர ்ெதளித்தற் " ( ர ங்.ஆேராகண.51.);

     [க  → க வம் → க கம் → கதகம்.]

கதண்

கதண்  kadandu, ெப.(n.)

   காட் க் க வண் . ( ன்.);; wild black beetle (சா.அக);.

     [க வண்  → கதண் .]

 கதண்  kadaṇṭu, ெப.(n.)

   க த்தால் உட ல் த ப்ைப ம் எரிசச்ைல ம் தரக் ய நீரப்் ச்  5,1605; a beetle.

     [க-கதண் ]

கதண் க்கல்

 
 கதண் க்கல் kadaadukkal, ெப.(n.)

   கதண் ன் தைல ல் உள்ள ஒ வைகக்கல்; a stone supposed to be on the head of a beetle.

ம வ. கானத் ம் , வாைகப் ைதச் ,  ைதயற் ப்

     [கதண்  + கல்.]

இக்கல் மந் ர ஆற்றல் ெபா ந் யதாகக் க தப்ப ற .
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கதண் த்ேதன்

 
 கதண் த்ேதன் kadandut-ten, ெப.(n.)

   க வண் த் ேதன்; honey collected by wild black beetle (சா.அக);.

     [க வண்  + வாணன்.]

கதம்

கதம்1 kadam, ெப.(n.)

    னம்; anger.

     'கா ைற வாழ்க்ைக கதநாய்ேவட் வன'' ( றநா.33);.

   2. வற்கடம்; famine, scarcity.

கதம் றந்த  ( ன்.);

   3. வரம் ; Snake.

   4. வ ைம; strength.

   5.  ைர ; speed.

ெப ங்கதத் ந  (கல்லா. 56.23);.

ம.கதம்; க.,ெகாலா. க ;  .கா ட(சண்ைட.ேபார)்;.

     [ தம் → கதம் (ேவக142);.]

 கதம்3 kadam, ெப.(n.)

   அரத்தக்க ப் ; deranged condition of blood.

     [ ல் →  தம் → கதம்.]

கதம்பம்

கதம்பம்1 kadampam, ெப.(n.)

கானங்ேகா  ( ன்.);:

 bald coot.

     [க  → க ம்  → க ம்பம்.  டை்டயான வா ைடய கானக்ேகா .]

 கதம்பம்2 kadambam, ெப.(n.)

   1. பலவைகப் க்களா ம், பச் ைலகளா ம் ேவரக்ளா ந் ெதா க்கப்பட்ட மாைல; garland made of 
different kinds of fragrantflowers, leaves and fibrous roots.

   2. அைவ(அ .நி.);; assembly

   3. மாட் மந்ைத (யாழ்.அக.);

 herd of cows.

   4. கத் ைக1 பாரக்்க; see kattigai.

ம. கதம்பன்மால

     [கல → கலம்  → கலம்பம் → கதம்பம் = பல்ேவ  வைக

மலரக்ள் கலந்த மாைல. ல-ச. ேபா த் ரி , ஒ.ேநா. சலங்ைக

சதங்ைக வடவர ்காட் ம் கத் என் ம் லம் கல்ெலன் ம் ெதன்ெசால் ேவரத்் ரிேப. (வ.ெமா.வ.107);.]

த. கதம்பம்→ Skt. kadamba.
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கதம்பமாக் -தல்

கதம்பமாக் -தல் kadambam-akku-,    5.ெச. ன்றா (v.t.)

   கலக் தல்; to mix, jumble.

     [கதம்பம் + ஆக் .]

கதம்ப ள

 
 கதம்ப ள kadamba-mugla-niyāyam, ெப.(n.)

கதம்பெமாட்  ைறைம பாரக்்க; see kadamba-moffu-muraimai.

     [கதம்பம் +  ளம் + நியாயம்.  ள நியாயம் என் ம் வடெசால் த ல் ெமாட்  ைறைம 
எனப்ப ம்.]

கதம்பெமாட்  
ைறைம

கதம்பெமாட்  ைறைம kadamba-motumபrama, ெப.(n.)

    றப் (ைவேச க);  ைறைம ல் ஒ  உ ப் ந்  ெவவ்ேவ  ற்ெறா க ம் ேபெரா க ம் 
ெச க்  ஒ ங்ேக எட் வைத ளக்க மைழெபய் ங்காலத் க் கதம்பெமாட் கள் ஒேர காலத் ல் 

ப்பைத உவைமகாட் ச ்ெசயற் பா கள் ஒ ங்  ேதான் ன்றன எனக் காட் ம் ெந  ( . . 2.61 
வாக்.);; The illustration of the kadamba buds shooting upon all sides simultaneously, which is used in the Vaisedika and 

Nyaya systems to explain how different series of sounds from the same sounding body are transmitted simultaneously to the 
ears of hearers at equidistant points on all sides, usually contrasted with

 vicitarañkanyaya, the illustration of larger and Smaller waves in the same context.

     [கதம்பம் + ெமாட்  +  ைறைம.]

கதம்ப ண

 
 கதம்ப ண  kadamba-y-uravu, ெப.(n.)

   ந மணப் ெபா ள்கள் ேசரத்்  ஆக் ய ேசா  ( ல );; food highly flavoured with spices (சா.அக.);.

     [கல → கலம்பம் → கதம்பம் + உண . உ ைல(மசாலா); கலந்த உண .]

கதம்பாரி

 
 கதம்பாரி kadambar, ெப.(n.)

   ேதற்றாங்ெகாடை்ட (மைல);; clearing nut.

     [க  → கடம்  → கதம்  + ஆரி – கதம்பாரி.]

கதம்

கதம் 1 kadambu, ெப.(n.)

   கதம்பம்; a fragrant powder (சா.அக.);.

     [கதம்பம் → கதம் . 'அம்' ஈ  ெகட்ட .]

 கதம் 2 kadambu, ெப.(n.)

கடம்பம் பாரக்்க; see kadambam.

     [கடம்  → கதம் .]
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கதம்ைப

கதம்ைப kadambai, ெப.(n.)

   1. ேதங்காய் மடை்ட அல்ல  நார,் கதம்ைபக் க ; coconut husk or fibre that covers the nut, rope made up of a 
Coconut fibre.

   2.  ல்வைக. ( ன்.);; a kind of grass.

   3. எ தற்  வாரந்்த பைனேயாைல ற் க க்கப்பட்ட ப  (யாழ்ப்.);; ends and bits of palmyra leaves 
cutfor writing.

   4. ைவக்ேகால்; hay.

   5.  ல் ன் தாள்; the stalk of grass.

ம. கதம்ப.

     [ேகா  → ேகா ம்  → கதம்  → கதம்ைப.]

ேகா  = காய், ெநற் , தாள்,  த் , தவசம் ஆ யவற்ைறப் ேபாரத்் ள்ள றத்  ேகா  பாரக்்க; See 
kõdu

கதம்ைபக்க

 
 கதம்ைபக்க  kadambai-k-kayiru, ெப.(n.)

   ேதங்காய் மடை்ட நாராலான க ; rope made up of the fibre of coconut husk.

     [கதம்ைப + க . கதம்ைப பாரக்்க.]

கதம்ைபக்

 
 கதம்ைபக்  Kadambal-k-kuli, ெப.(n.)

   ேதங்காய் மடை்ட நாைரப் ேபா ம் ; a pit for putting coconut husks.

ம.கதம்பக்

     [கதம்ைப +  . கதம்ைப.பாரக்்க.]

கதம்ைபப் ல்

 
 கதம்ைபப் ல் katambaippu, ெப.(n.)

    ல்வைக ( ன்.);; a kind of bearded grass with twisted awns.

     [கதம்ைப +  ல்.]

கதம்ைப ப்

 
 கதம்ைப ப்  kadamba-y-uppu, ெப.(n.)

கதம்ைபப் ல்ைல எரிப்பதால் ைடக் ம் உப் :

 salt obtain by burning the kadamhaipul (சா,அக.);.

     [கதம்ைப + உப் .]

கதரம்

 
 கதரம் kadaram, ெப.(n.)

   யாைனத் றட் ; elephantgoad.

     [கதழ் → கதல் → கத ம் → கதரம்.]
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கதரி

 
 கதரி kadari, ெப.(n.)

    ல் ரி; a parasitic plant (சா.அக.);.

     [க  → கதல் → கதரி. க  =  ைளதல், பர தல்.]

கதேராகம்

 
 கதேராகம் kadaragam, ெப.(n.)

கதேநாய் பாரக்்க; See kada-nøy.

     [கதம் + ேராகம்.]

கதல்( )-தல்

கதல்( )-தல் kadal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. அைசதல் (யாழ்.அக.);; to move (ெச.அக.);.

   2. ந ங் தல், அஞ் தல்; to tremble, fear.

   3. இ க் ம் இடத்ைத ட் ச ்சரிதல்; to slip, to go away (க நா.);.

க. கத ; ெத.கத ; ம.கதர் ;  .கத . கெத ; பர.் கத்ல்

     [கதழ் → கதல்.]

கதலம்

 
 கதலம் Kadalam, ெப.(n.)

   வாைழ (மைல.);; plaintain.

     [கத  → கதலம்.]

கதலெமதலெவாட்
-தல்

கதலெமதலெவாட் -தல் kadaa-medala-vottu-,    5 ெச. . .(v.i.)

   அைசய இடங்ெகா த்தல்; to allow to move about.

இவைனக் கதலெமதல ெவாட்டாமற் த் க்ெகாண்டான் ( ன்.);.

     [கதல் + ெமதல(ஒ க் ப் ); + ஒட் .]

கதலல்

 
 கதலல் kadalaட, ெப.(n.)

   அைசதல்; moving, shaking.

க. கத .

     [கதழ் → கதழல் → கதலல்.]

கதலா -தல்

கதலா -தல் kadaladu,    5 ெச. . .(v.i.)

   அைசதல், தள்ளா தல்; to move about, to be unsteady, to shake.

க. கதலா

     [கதழ் + ஆ  – கதழா  → கதலா . கதழ்தல் = அைசதல்.]
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கத

கத 1 kadali, ெப.(n.)

   1. வாைழ; plantain tree.

     "ெநட் ைலப் ைபங்கத " ( க்காள. .தா கா.15);.

   2. கத  வாைழ பாரக்்க; see kadal-wala

   3.  ற்ெகா ; banner, flag, pennon.

     "காென ந் ேத யர ்கத ம்" (கம்பரா.  தற்ேபார.் 104);,

   4. பறக்க ங் காற்றா ,

 a big paper kite.

     "ஆகாய ற்ற கத க் "(கம்பரா கடறா . 85);.

ம., க.கதளி; ெத. கதனி, கதள .

த. கத  → Skt. kadali; H., U, kela; Pall. kadali; ori. kadali, Mar. keelevi, sinh. kehel gedi.

மகளிர ்ெகாண்ைடயாக ந்த ந்தல் ேபான்றேதாற்ற ைடய வாைழக் ைலகத  எனப்பட்ட .

கத  =  வாைழப்பழம். கத  → கச  =  ன் ஞ் . இச ்ெசால் தைல என்பதெனா  
ெதாடர் ைடய .  க இனிக் ம் வாைழப்பழவைக ேதங்கத  எனப்ெப ம்.

வடெசால் ைம என் ம் றப் ப் ெபா ளிழந் , ெபா வாய் எல்லா வாைழப்பழ வைககைள ங் 
க் ம்.(வ.ெமா.வ. 107);

 கத 2 kadali, ெப.(n)

கத க்கட்ைட

 
 கத க்கடை்ட kadali-k-kattai, ெப.(n.)

   வாைழ மரத் ன் அ ம் ேவ ம்; the root and stem of the plantain tree.

     [கத  + கடை்ட.]

கத ைக

கத ைக kadagai, ெப.(n.)

   1. கத  பாரக்்க; see kadal

     "கத ைகக் கானம்" ( வக. 2212);.

   2.  ற் ெகா ; banner, flag.

     "கத ைகக் ெகா ம் கா ன்  ேலாத ம்" (மணிேம. 1:52);.

   3. ஓர ்அணிகல உ ப் ; a part of the girdle.

     " ப்பட் ைகக் கத ைக"(S.I.I.ii.144);.

     [கத  – கத ைக.]

கத ைக 
தங்கைன

 
 கத ைக தங்கைன kadaligai-targanai, ெப.(n.)

   இைடப்பட் ைக ம், ேதாள்களி ம் அணியப் ெப வதற் ரியதாகக் ஞ்சம் ேபான்ற அைமப் ல் 
மணிகளா ம் த் களா ம் அ ம் டப் ெப ம் அணிகலன்; pendant adorned with jewels and pearls which 
were worn on shoulders and as girdles.

     [கத ைக + ெதாங்கைன → தங்கைன. கத  = வாைழ. வாைழப்  ெமாட் ப்ேபான்ற ெதாங்கல் 
அணி.]
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கத ச்

 
 கத ச்  kadaloci, ெப.(n.)

   க ப் ரம் ( .அக.);; gum camphor.

     [கத  = க  நீரம்ம், பைச, கத  → கத  → கத ச் .]

கத த்ேதன்

 
 கத த்ேதன் kadali-t-tan, ெப.(n.)

   ேதன்வாைழப் பழத் னின்  வ ம் இனிப் ச ் ைவ ள்ள நீரம்ம்; honey-like sweet fluid oozing from one 
variety of banana fruit.

     [கத  + ேதன்.]

கத ேநாய்

 
 கத ேநாய் kadal-noy, ெப.(n.)

   தைல  உ ம் ேநாய்; the disease which cause to remove hair.

     [கத  + ேநாய்.]

கத ப்

கத ப் 1 kadaippu, ெப.(n.)

   1. வாைழப் ; the flower of the plantain tree.

   2. ெநஞ்சாங் ைல; the heart

   3.  ண்ட ; the seat of the vital power in the human system (சா.அக.);.

     [கத  +  .]

     [ெநஞ்சாங் ைல ம் ண்ட ம் வாைழப்  வ ன என்ற அ ப்பைட ல் இவ் ரண் ற் ம் இப் 
ெபயர ்ெபா ந் ய .]

 கத ப்  kadaippu, ெப.(n.)

   பசை்சக் கற் ரம். ( .அக.);; preparation of campor.

     [கத ச் ப்  + கத ப் .]

கத ப்  ெவட் -
தல்

கத ப்  ெவட் -தல் kadaip-p Vettu-,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   வா ல் நிைல ல் வாைழப்  ேபான்  மரேவைல ெசய்தல்; to engrave a form of plantain fruit on the front 
doorframe.

     [கத ப்  + ெவட் .]

கத பாகம்

 
 கத பாகம் kadali-pagam, ெப.(n.)

   வாைழப்பழத்ைத உரித் ச ் ைவப்ப  ேபான்ற எளிய யற் ேலேய ெசய் ட ் ைவ ண ம் 
பாங் ைடய ெசய் ளைம ; one of the three levels of of understandability of pagam easy, felicitious style of poetry, 
delicious as plantain fruit.

     [கத  + பாகம். பாங்  → பா  → பாகம்.]

ெசய் ட ்பாகங்கள் ன்றாவன ராடை்ச பாகம் [ ராடச்ா பாகம்], கத  பாகம், ேதங்காய் பாகம் 
[நாளிேகரப்பாகம்].

வாைழப்பழத் ன் இன் ைவ ேபான்றேதார ்பாட்டைம ச ் ைவ கத பாகம் எனப்பட்ட . இச ்ெசால் 
வடெமா ல் கத பாகம் எனத் ரிந்த .
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கத மணம்

கத மணம் kadal-maram, ெப.(n.)

   வாைழைய மணப்ெபண்ணாகக் க  மணம் ரி ம் சடங் ; performing marriage ceremony considering 
plantain treeasa bride (C and T.47);.

     [கத  + மணம்.]

த்தவனி க்க இைளயவ க்  மண க்க ேந ம் ெபா , வாைழைய மணப்ெபண்ணாகக் க , 
த்தவைன வாைழக்  நாணணியச ்ெசய்தலா ய சடங்  ஒ வ க்  ம மணம் இ ப்பதாக 

அவன  றப் யம் (சாதகம்);  மா ன் அவ க் ம் இத்தைகய சடங் ைனச ்ெசய்த ண் .

கத மல

 
 கத மல  kadali-maladi, ெப.(n.)

கத மல  பாரக்்க; see kadali-maladu.

ம வ ஒற்ைற மல

     [கத  + மல . கத  = வாைழவைக.]

கத மல

கத மல  kadal-maadu, ெப.(n.)

   ஒேர ைற ஈன்றவள்; woman who gives birth to but one child. ( வரட.் 205);.

     [கத  + மல . கத ையப் ேபால் ஒ ைற மட் ேம ஈன்றவள்.]

கத லம்

 
 கத லம் kadal-mulam, ெப.(n.)

   வாைழக் ழங் ; the bulbous root at the bottom of the plantain tree.

     [கத  +  லம்.]

கத வஞ்

 
 கத வஞ்  kadal-vanji, ெப.(n.)

   நவைர வாைழ வைக; a species of plantain tree.

     [கத  + வஞ் . கத  = வாைழ. வஞ்  =  ைட. ஒ கால் ைட ேபான்றைமப் ைடய 
வாைழயாகலாம்.]

கத வாணன்

 
 கத வாணன் kadali-vanam, ெப.(n.)

   ெநல்வைக (A.);; a kind of paddy.

     [கத  + வாணன்.]

கத வாைழ

கத வாைழ1 kadali-valai, ெப.(n.)

    வாைழவைக; very small species of plantain-tree.

     "க மா ள ெகா  கத  ந்  (ேதவா.  த் த் . 4-93);.

     [கத  + வாைழ.]

 கத வாைழ2 kadaivalai, ெப.(n.)

    காய் வாைழ (ெமாந்தன் வாைழக்  எ ரான );; plantain or banana tree.

     [கத  + வாைழ.]
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கத  வாகம்

 
 கத  வாகம் kadali-viagam, ெப.(n.)

கத  மணம் பாரக்்க; see kadasi-manam.

     [கத  + மணம்.]

கதைல

 
 கதைல kadalai, ெப.(n.)

    ட்டம்;  ம்பல்; a mass, a multitude (க நா.);.

க. கதெல

     [க தல் = ெந ங் தல்,  தல். க  → கதைல.]

கதவ க்கார்ர்

 
 கதவ க்காரர் ்kadavadi-k-kārar, ெப.(n.)

   ெமாண் ப் சை்சக்காரர ்( ன்,);; a group, members of which have royal permission to ask for alms.

     [கத  + அ  + காரர ்– கதவ க்காரர ்= கத  தட்  உண  இரக் ம் சை்சக்காரர.்]

கதவைடப்

 
 கதவைடப்  kadhavadaippu, ெப.(n.)

   ெதா ற் சாைல ல் ேவைல ெசய்ய உரிைமயாளர ்அ ம  ம த்தல்; lockout.

     [கத  + அைடப் .]

ெதா லாளர ் க்கல் ம் வைர ெதா ற்

சாைலைய உரிைமயாளர் தல்கதவைடப்பாம்.

கதவம்

கதவம் kadavam, ெப.(n.)

பாரக்்க; see kadavu,

     "ெபா வாசல் ேபாரக்்கதவஞ் சாத் " ( வ். இயற். 1,4);.

     [கத  → கதவம் (த .வர.138);.]

கதவனம்பட்

 
 கதவனம்பட்  kadavanampatti, ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dharumapuri district.

     [கதவன் + பட்  – கதவன்பட்  – கதவனம்பட் .]
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கத

கத 1 kadavu, ெப.(n.)

   1. ேகாடை்ட, ேகா ல், மைன, அைற ேபான்றவற் ன் ைழவா ல்கைள த் றக் ம் 
த ப் ; sliding barrier for closing entrance of fort, temple, house, room etc., door.

கள்ளைன உள்ேள ைவத் க் கதைவச ்சாத் னாற் ேபால் (பழ.);.

   2. காப்பைற, ேபைழ ேபான்றவற் ன் கத ; door of safe, almirah etc.

   3. ஊர் களின் கத ; door of vehicle.

   4. பலகணி ன் கத ; door of window.

   5. மத  கத ; sluice.

   6. ெதா வம்,  ைச ேபான்றவற்ைற ம் பலைக; leaf of a door

ம. கத , கத ; க. கத , கத, கத ; ெகார. க ;ெத. கவ , கவ (ெவளிவாசல்);

     [கட  → கத . (த .வ. 138);. கட  = கடந்  ெசல் ம் வ  வா ல் வா ைலக் த்த ெசால் 
வா ைலச ்சாத் ம் கதைவக் த்த . கட  → கத (இைடத் ரி );.]

 கத 2 kadavu, ெப.(n.)

   காவல் ( வா.);; guard,

     [கத  = த ப் . ெபா டெ்பயர ்அதன் ெதா க்  ஆ  வந்த .]

 கத 3 kadavu-, ெச. ன்றா .(v.t.)

   1.  னம் ெகாள் தல்; to be angry with; to be displeased with to quarrel with,

கத க்கம்ைப

 
 கத க்கம்ைப kadavu-k-kambai, ெப.(n.)

   கத ன் ன் ப ல் உள்ள மரப்படை்ட; a smalwooden plank at the front side of a door.

     [கத  + கம்ைப.]

கத க்

 
 கத க்  kadavu-k-kudumi, ெப.(n.)

   கத  தாங் ங் ெகா ங்ைக; projecting pivots at either end of a door on which it swings, in place of hinges.

     [கத  +  .]

கத க் ைகப்

 
 கத க் ைகப்  kadavu-k-kai-p-pidi, ெப.(n.)

கதைவ ன் ம் ன் ம் இயக்கப் பயன்ப ம் ைகப் ; handle of a door.

     [கத  + ைகப் .] (கட.்தச.்ெதா.வ.);

கத க்ெகாண்

 
 கத க்ெகாண்  kadavu-k-kondi, ெப.(n.)

   நிைல ல் கத  இயங்கப் பயன்ப ம் இ ம் க் க . (ம .வ.);; hinge.

     [கத  + ெகாண் .]
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கத சச்ட்டம்

 
 கத சச்ட்டம் kadavu-c-cattam, ெப.(n.)

கத க் கம்ைப பாரக்்க: See kadavu-k-kambai

     [கத  + சட்டம்.] (கட.்தச.்ெதா.வ.);

கத  ற-த்தல்

கத  ற-த்தல் kadavu-tra-,    2 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1.   த யவற் ன் கதைவத் றத்தல்; to open door as of house etc.

   2. ெதாடர் , நட் , உற  ஆ யன ெகாள்ள ம் தல்; to like to resume contact, friendship, relation.

ெதா லாளர ்ேபச்  வாரத்்ைதக்காக அர ன் கத  றந் க் ற  என்  அைமசச்ர ் னார ்(உ.வ.);.

   3.  க்ேகா ல் ழா ெதாடங் தல்; commencement of the temple festival.

     [கத  +  ற.]

கத நிைல

 
 கத நிைல kadavu-nilai, ெப.(n.)

   வாசற்கால்; threshold, doorsill.

     [கத  + நிைல.]

கத மட்டம்

 
 கத மட்டம் kadavu-mattam, ெப.(n.)

   கத  நிைலயள  வைர லான வரின  மட்டம் (உயரம்); (ேகாைவ);; level of wall upto door frame.

     [கத  + மட்டம்.]

கதழ்

கதழ்1 kadal-,    2 ெச. ன்றா .(v.t.)

   2. அைசதல்; to move.

   2.  ளத்தல்; to cleave, cut into to,

     "கனகனா ய க ந் றேலா ெனஞ்  கதழ்ந்த" (பாகவத 1. மாயவ. 31);.

க. கதழ்

     [கட ்– கத –கதழ்.]

 கதழ்2 kadal-,    2 ெச. . .(v.i.)

   1.  ைரதல்; to be hasty, impetuous; to run swiftly.

     "கதெழரி ழ்ந்தாங் "(க த். 254,

   2. ெவப்பமாதல்; to be furious, to rage, as fire.

     "இந்தனங் கதழ ட் " (கந்த . மாைய ட.்19);.

   3.  தல்; to abound.

     "கதெழாளி" ( வக.1749);.

   4.  னத்தல்; to be angry with, displeased with.

க. கத , கத , கர ;  .கத , கெத ; ெத.கத ; பர.் கதெ்ல.

     [கத → கதழ் → கதழ்தல் (ேவ.க. 182);.]
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கதழ

கதழ3 kadal, ெப.(n.)

   1, ஏவல்;     "கதழ் னந் தைலக் ெகாண் டாேன" ( ரம் .அந்தகா.82);

   2. ேவகம்,

 speed.

     "கதெழரிச ்ெசக்கர ்ேபழ்வாய்" (ைநடத -  யம். 25);.

     [க  → கதழ்.]

கதழ் ,

கதழ் , kadalvu, ெப.(n.)

   1. அைச ; movement

   2.  ைர  ( வா.);; haste, speed, impetuosity.

   3. ெவப்பம்; fury, heat, vehemence.

   4.   ( வா.);; abundance.

   5. ெப ைம ( வா.);; greatness.

   6. ஒப்  ( ன்.);; likeness, comparison, contrast, rivalry.

   7. நீளம் (அ .நி.);; length (ெச.அக.);.

ம.கதய்க் க( ைரதல்.);

     [கதழ் → கதழ் . (ேவ.க. 182.   →   →  ப்  =  ைர .   → க  - க ம் ( . .);. க  → 
கதழ் → கதழ்  =  ைர . 'கதழ் ம் ைன ம் ைர ன் ெபா ள' (ெதால்.உரி. 17.); ( .தா.58.);.]

கதழ் -தல்

கதழ் -தல் kadal-y-uru-,    4 ெச. . .(v.i.)

   அசச்த்தாற் கலங் க் சச் தல்; to shriek or raise a violent cry out of sudden fright or terror.

     "ேவழங்கதழ் ற்றாங் "(ெப ம்பாண். 259);.

க. க ெகாள்

     [கதழ் + உ -.]

கதளகம்

 
 கதளகம் Kadalagam, ெப.(n.)

கத  பாரக்்க;see kadali.

     [கதள் + அகம் – கதளகம். கத  → கதளி → கதள.]

கத -தல்

கத -தல் kadaru-,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. உரக்க அ தல்; to cry aloud from pain or grief, to shriek, to scream, as a child.

     "கத  ேயால ட" (ேதவா. 68, 9);.

   2.  லங்  த யன கத் தல்; to below, as a cow for its calf, to roar, yell, as a beast.

     "காேன  கரிகதற ரித்தார ்ேபா ம்"(ேதவா. 596,1);.

ம. கத க; க. கத ; ெத.த . கத் ன்க;  . தத்தல.

     [கதல் - கத ).]
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கதனம்

கதனம்1 kadaram, ெப.(n.)

   1. க ைம ( வா.);; vehemence.

   2. கலக்கம் ( ங்.);; confusion, disorder, disturbance.

     [க  → கதனம். இச ்ெசால் வடத ழ் வழக் .]

 கதனம்3 Kadaram, ெப.(n.)

   ேபார ்(யாழ்.அக.);; battle.

     [க  → கதனம். க தல் = பற் தல். ேமா தல், தாக் தல்.]

கதனம

கதனம2 kadaram, ெப.(n.)

    ைர ன் நைடவைக (அ .நி.);; a pace of horse.

     [க  → க  → கதனம். க  =  ைர , பரிப் (ேவகம்.);.]

கதா ரியன்

 
 கதா ரியன் kadaiyan, ெப.(n.)

கைதயா ரியன் பாரக்்க;see kada-y-āsiriyad.

     [கைத → கதா(வடெமா த் ரி ); + ஆ ரியர.்]

கதாநாயகன்

 
 கதாநாயகன் kada-nayagan, ெப.(n.)

கைதத் தைலவன் பாரக்்க;see kadai-t-talavan.

     [கைத → கதா +நாயகன்.]

கதாநாய

 
 கதாநாய  kada-nayaki, ெப.(n.)

கைதத் தைல  பாரக்்க;see kadai-t-talavi.

     [கைத → கதா +நாய .]

கதாய்

 
 கதாய் kaday, ெப.(n.)

கந்தல் (யாழ்.அக.);

 rag.

     [ேகா  → க  → கதாய், (பயன்படாத க சைடப் ெபா ள்);.]

கதா -தல்

கதா -தல் kadavu-,    5. ெச. . .(v.i.)

   ெசல் தல்; to pass, move.

     "கதா ன்ற ரா யமாங் க மச ்சழக் ல்" (ஞானவா. நி வா.11);.

ம. கதா க

     [கட  → கடா  → கதா .]
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க

க 1 kadi-1,    4 ெச. ன்றா. .(v.t.)

   ெசால் தல்; to tell, direct.

     "கண்ண க் தெவன க த்தான்" (பாரத இராச .112);.

     [கழல் → கழ . கழல் → கதல் → கைத = கைதத்தல், ேப தல் → கைத → க . (ேப );.]

 க 2 kadi-,    2  ெச. . .(v.i.)

   1.  ைரதல்; to hasten, move rapidly,

     "அரிேய  க த்த்  பாய்வ ேபால்" (கம்பரா.பஞ்சேச. 56);.

   2. நடத்தல் ( ன்.);; to go, move proceed.

   3. எ தல் ( ங்.);; to rise, to be high, to grow high; to start.

   4. நற்க யைடதல்; to attain final bliss.

     "க ப்பவ ரில்ைல யா ம்" ( . .146  வஞா.);

   5. ப த்தல்; to become large, to grow big.

     "க தெ்த ந்த தனம்". (தஞ்ைசவா. 235);,

   6.  தல்; to abound.

     "மல்க க்க" (இர . நகரம் 74);.

   7. ஒ த்தல்; to sound.

க -த்தல்

க -த்தல் kadi,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. கடத்தல் ( ன்.);; to exceed in quality; to out weigh to be superior to; to out do, outstrip, out match.

   2. அ தல்; to know, understand,

     "தாைத க த் ைரத்த ெமா " (காஞ் ப் ,  ெந க். 42);.

     [க  → க  = அைசதல், நடத்தல், கடத்தல், அ யாைம நிைலையக் கடத் தல், அ தல்.]

க க்க

க க்க kadikka,  . .எ.(adv.)

   1. ேநராக; straight, directly.

நீ க க்கப் ேபானால் அந்த இடத்ைத அைடயலாம் (ெநல்ைல);.

   2. கனமாக; thickly.

க க்க ெநற் க்  இட் க்ெகாண்டான் (இ.வ.);.

     [க  + க க்க (ேவ.க. 177);.]

க க் ம்பசை்ச

 
 க க் ம்பசை்ச kadikkum-paccai, ெப.(n.)

   நாகப் பசை்சக்கல் ( ன்.);; a kind of emarald.

     [க  = ேநர,் ெசப்பம். க  → க க் ம்.]

க க்ைக

 
 க க்ைக kadikkai, ெப.(n.)

க க் வாய்ச்  பாரக்்க ( ன்.);; see karukuvāycci.

     [க  → க க்ைக.]
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க கலக் -தல்

க கலக் -தல் kadi-kalakku-,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நிைல ைலய ைவத்தல்; to shake up badly, to make one upset.

   2. அசச் ம் கலக்க ம் ேதான்றச ்ெசய்தல்; to create panic.

     [க கலங்  (த. ); → க கலக்  ( . );.]

க கலங் -தல்

க கலங் -தல் kad-kalaigu-,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. நிைல ைலதல்; to be badly shaken up, be upset.

   2. அசச் ம் லக்க ம் ேதான் தல்; to be paniced.

     [க  + கலங் -.]

க த்த ைல

க த்த ைல kadita.viai, ெப.(n.)

   1. அ க ைல; high price.

   2.  ைறயற்ற ைல; exorbitant price.

     [க த்த (ெப.எ.); +  ைல.]

க த் வ -தல்

க த் வ -தல் kadittu-varu-,    18 ெச. . .(v.i.)

    யாக உண்டாதல்; to be in excess, said of the increase of any one of the humours in the System (சா.அக.);.

     [க த்  + வா(வ -);.]

க த் வாங் -தல்

க த் வாங் -தல் kadittu-vargu-,    5  ெச. . . (v.t.)

   அள , பண்  ஆ யன ந்  ன் ைறதல் அல்ல  தணிதல்; to become excess in quantity or quality and 
then diminished (சா.அக.);.

     [க த்  + வாங் -.]

க தம்

க தம் kaddam, ெப.(n.)

   உைரக்கப்பட்ட ; that which has been narrated or described.

     "க த்த மகபாதகந் தன்னில்" ( வத , பாவ. 102);.

     [கைத → கைதத்த → க த்த → க தம்.]

க ப்

க ப் 1 kadippu, ெப.(n.)

    ரை்ம; sharpness.

ெக த் ன் ள் க ப்பா ள்ள  (ெநல்ைல னவ.);.

     [க  + க ப் .]

 க ப் 2 kadippu, ெப.(n.)

   இ கல்; thickness.

     "க ப்ைப ைடத்தான வண்டல்கள்"( வ்.  வாய். 6,1,5, பன்னீ.);.

     [க  + க  → க ப் .]
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க ப்ெபா த்தம்

க ப்ெபா த்தம் kadi-p-porutam, ெப.(n.)

   ெசய் ண் தன்ெமா ப் ெபா த்தங்கள் பத்த  ெளான்  (Poet);; one often ceyyun mutan-molip-poruttam.

     [க  = நிைல. க  + ெபா த்தம்.]

ெசய் ண் தன்ெமா ப் ெபா த்தங்கள் 'பத்தாவன:

   1. மங்கலப் ெபா த்தம்,

   2. ெசாற் ெபா த்தம்,

   3. எ த் ப் ெபா த்தம்,

   4. தானப் ெபா த்தம்,

   5. பாற் ெபா த்தம்,

   6. உண் ப் ெபா த்தம்,

   7. வ ணப் ெபா த்தம்,

   8. நாட் ப் ெபா த்தம்,

   9. க ப் ெபா த்தம்,

   10. கணப் ெபா த்தம். இவற் ள் க ப்ெபா த்தம் நான்  வைகயா ம்.

அைவ,

   1. அ.இ.உ எ க ச ட த ப –ெதய்வக .

   2. ஆஈ ஊ ஏங் ஞ ண ந ம - மக்கட் க . 3. ஒ ஓ ய ர ல ழ ற -  லங்  க . 4. ஐ ஒள வ ள ன - நரக க  

க மாறல்

க மாறல் kadi-maral. ெப.(n.)

   1.  ற  மாறல்; change of birth.

   2. ஆதன் அைட ம் மாற்றம்; the changes undergone by the soul (சா.அக.);.

     [க  =  றப் . க  + மாறல்.]

க ைம

க ைம1 kadimai, ெப.(n.)

    ரை்ம; sharpness.

     [க 9 → க ைம.]

 க ைம2 kadima, ெப.(n.)

   ப ைம; largeness, greatness.

     [க  → க  → க ைம.]

க யற்றவன்

 
 க யற்றவன் kadi-y-aravar, ெப.(n.)

   ஆதரவற்ற வ ேயான்; destitute, impoverished man.

     [க  +அற்றவன்.]

க யால்

 
 க யால் kadiyal, ெப.(n.)

   ேவ ல் நாட் ங் ைள; stakes for hedging.

     [க  = ேநர ். க  → க யல் → க யால் (ேநராக நடப்ப வ .); அல் -ஆல் (ஈற் த் ரி );.]
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க ர்"

க ர"்8 kadir, ெப.(n.)

   1. ெச மான் ஊ  ( ைவ);; year.

   2.  ைள (சங். அக.);; hole.

     [ த்  →   → க  → க ர)்.]

க ர்க்கட் ல்

 
 க ரக்்கட் ல் Kadir-k-kattili, ெப.(n.)

   நல்ல ேவைலப் பா க டன் அைமந்த கட் ல்; a cot of superior workmanship (ேசரநா.);.

ம. க ரக்்கட் ல்

     [க ர ்+ கட் ல். க ர ்=  ைனக்க ர ்ேபான்ற ேவைலப்பா .]

க ர்க்கட்

 
 க ரக்்கட்  kadir-k-kalu, ெப.(n.)

   அரிக்கட் ; sheaf.

     [க ர ்+ கட் .]

க ர்க்கட ள்

க ரக்்கட ள் kadir-k-kadavul, ெப.(n.)

   பகலவன், க ரவன்; the sun as the radiant deity.

     "கைன க ரக்் கட ள்"( வக. 1943);.

     [க ர ் + கட ள்.]

க ர்க்கம்

 
 க ரக்்கம்  Kadir-k-kambi, ெப.(n.)

   க ரக்்ேகால் பாரக்்க; see kadir-k-kòl.

     [க ர ்+ கம் .]

க ர்க்காணம்

க ரக்்காணம் Kadir-k-karam, ெப.(n.)

   பைழய வரி வைக (S..I.l. ii. 352);; anancient taxpaidinsheaves of corn.

ம. க ரக்்காணம்

     [க ர ்+ காணம்.]

க ர்க்காம்

 
 க ரக்்காம்  kadir-k-kambu, ெப.(n.)

   ப ரக்்க ரின் தாள் ( ன்.);; stem of grain-heads.

     [க ர ்+ காம் .]

க ர்க் ஞ்சம்

 
 க ரக்் ஞ்சம் Kadir-k-kulam, ெப.(n.)

   க ரக்் கற்ைற (யாழ்ப்.);; bunch of ears of corn to adorn a house, first fruit.

     [க ர ்+  ஞ்சம்.]

க ர்க் டைல

 
 க ரக்் டைல kadir-k-kupalai, ெப.(n.)

   மணி யாத க ர ்( ன்.);; corn with ears in the process of formation.

     [க ர ்+  டைல.]
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க ர்க்

க ரக்்  Kadir-k-kuruvi, ெப.(n.)

   ஒ  ய பறைவ; the ashy wren warbler (ேசரநா.);.

ம.க ரக்்க

     [க ர ்+  .]

க ரக்்  வைககள்:

   1. அகன்றவால் க ரக்் ,

   2. நாணல் க ரக்் ,

   3. இைலக் க ரக்் ,

   4. ெவண் ெதாண்ைடக் க ரக்் ,

   5. ெபரிய நாணல் க ரக்் .

க ர்க் ைல

 
 க ரக்் ைல kadi-k-kulai, ெப.(n.)

   ப ரக்்க ர;் ear of grain.

ம.க ரக்் ல

     [க ர ்–  ைல.]

க ர்க்ேகால்

க ரக்்ேகால் kadi-k-kol, ெப.(n.)

   1.  ல் ற் ங் க ; spindle.

   2. தட்டார ்க வைக; goldsmith's pin, spike.

     [க ர ்+ ேகால்.]

க ர்காமம்

க ரக்ாமம் kadi-kamam, ெப.(n.)

   இலங்ைக ன் ெதன்ப ள்ள ஒ  கன் க்ேகா ல்; name of a Skanda shrine in South Ceylon.

     "ெதன் க ரக்ாமப் ெப மாள்"(த ழ்நா. 145);.

     [க ர ்= ேதாற்றம்,  ளங் த் ேதான் தல் நீரிைடத் ேதான் ம் நிலப்ப ம் ேகா ல்களிைட 
ளங் த் ேதான் ம் கன் ேகா ம் றப் க் க  க ர ்எனப்ப தல் மர . கம்மம் ( ற் ); → 

காமம்.]

க ர் ளி-த்தல்

க ர் ளி-த்தல் kadir-kuli,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ேகா ல் கட க்  மண ழா ந்த நான்காம் நாள் அம்மன் நீரா தல் (ெநல்ைல);; to bathe the 
image of a goddess ceremoniously on the fourth day of the marriage in the annual festival.

   2.  மணத் ல் மங்கல நாண் ட் வதற் ச ்சற்  ன் மணமகள் நீராடல் (நாஞ்);; to have a ceremonial 
bath as the bride, just before wearing šhāli (ெச.அக.);

     [க ரத்்தல் = கன்னிைமயைடதல்,  தன்ைமச ்ெசயலாதல். க ர ் ளித்தல் =  தன்ைமச ்ெசயலாக 
நிைற த்தல்.]

க ர்சச்ாேலகம்

க ரச்ச்ாேலகம் Kadir-c-calegam, ெப.(n.)

   கம்  களாலான சாளரம்; window with bars.

     "க ரச்ச்ா ேலக ங் கந் ங்க ரப்்ப"(ெப ங். உஞ்ைசக். 40, 10);.

     [க ர ்+ வ. சாேலகம்.]

க ர்ச் ைல

க ரச்் ைல kadir-c-cilai, ெப.(n.)

   க ரவன்கல் ( ரியகாந்தம்);; sunstone.

     "க ரச்் ைல ல் ..... பரி னா லழல்வரல்ேபால்" (ேவதா.  . 81);.

     [க ர ்+  ைல.]
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க ர்ெசய்-தல்

க ரெ்சய்-தல் kadir-cey-,    1 ெச. . .(v.i.)

   ஒளி தல்; to emit rays, as the sun.

     "க ரெ்சய், மாமணி"( வக. 197);.

     [க ர ்+ ெசய்.]

க ர்த்தவசம்

 
 க ரத்்தவசம் Kadir-t-tavasam, ெப.(n.)

   க ரில் ேதான் ம் தவசம்; grains obtained from ear of corn.

     [க ர ்– தவசம்.]

க ர்த்தாக்கம்

 
 க ரத்்தாக்கம் Kadir-t-takkam, ெப.(n.)

   க ர ் ரந்்  சாய்ைக ( ன்.);; bending of the stalks under the weight of grain as the corn ripens.

     [க ர ்+ தாக்கம்.]

க ர்த்தானியம்

 
 க ரத்்தானியம் kadir-t-tamiyam, ெப.(n.)

க ரத்் தவசம் பாரக்்க;see kadir-t-tawasam.

     [க ர ்+ தானியம்.]

க ர்நாவாய்ப் ச்

 
 க ரந்ாவாய்ப் ச்  kadir-naway-p-pucci, ெப.(n.)

   ெநற்ப ைர அ க் ம் ஒ வைகப் ச் ; ear head bug.

     [க ர ்+ நாவாய் +  ச் .]

க ர்நாள்

க ரந்ாள் kadir-nal, ெப.(n.)

   மாேன நாண் ன் (உத்தரம்); ( வா.);; the 12th nakšatra, whose presiding deity is the Sun.

     [க ர ்+ நாள்.]

க ர்ேநசம வம்

 
 க ரே்நசம வம் kadir-nēša-maruvam, ெப.(n.)

   கஞ்சாங்ேகாைர; hoary basil. (சா.அக.);

     [க ர ்+ ேநசம் + ம வம்.]

க ர்ப்பைக

க ரப்்பைக kadir-p-pagai, ெப.(n.)

   1. ஞா ற் க் ம் ங்க க் ம் நட்பல்லாததாகக் க தப்ப ம் ெசங்ேகாள், க ங்ேகாள் (இரா ,ேக  
ேகாள்கள்);; Ragu and Kētu, the ascending and descending nodes regarded as planets, and considered as being deadly 
inimical to the sun and the moon.

   2. ஞா  ஒளி ல் ங் ம் அல்  (மைல.);; water-lily, which shrinks in sunlight.

   3.  வைள (மைல.);; blue lotus.

     [க ர ்+ பைக.]

க ர்ப்பசை்ச

 
 க ரப்்பசை்ச Kadir-p-paccai, ெப.(n.)

   ஒ வைக ந மணசெ்ச  (இ.வ.);; afragrant plant(ெச.அக.);.

     [க ர ்+ பசை்ச.]
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க ர்ப்ப ர்

 
 க ரப்்ப ர ்kadir-p-payi, ெப.(n.)

   இளங்க ரத்் தவசம்; grain just earing.

     [க ர ்+ ப ர.்]

க ர்ப்பாரி

 
 க ரப்்பாரி kadri-p-pari, ெப.(n.)

   தாமைர (மைல.);; lit., wife of the Sun, the lotus flower so called because it blossoms in his presence.

     [க ர ்+ பாரி. பாரித்தல் = மலரத்ல்.]

க ர்ப்பாைள

 
 க ரப்்பாைள kadir-p-palai, ெப.(n.)

   ஆண்பைன ன் பாைள (சங்.அக.);; sheath of the flower of the male palmyra.

     [க ர ்+ பாைள.]

க ர்ப்

க ரப்் 1 kadippu, ெப.(n.)

   ஒளிரப்்  (ெவளிசச்ம்);; radiance, brightness, brilliance.

     "காட் யங் க ரப்் " ( ளா. இரத. 86);.

     [க  → க ரப்் .]

 க ரப்் 2 kadippu, ெப.(n.)

   பாக் , பைன த யைவகளின் ைலப்ப ; bunch of fruits, part of the blossoms of palm trees.

ம. க ப் ;  . க ப்

     [க ர ்→ க ரப்் .]

க ர்ப் ல்

 
 க ரப்் ல் kadir-p-pul, ெப.(n.)

   க ர் ம் ல் ( ன்);; grass which bears ears.

     [க ர ்+  ல்.]

க ர்ப் ளி

 
 க ரப்் ளி Kadir-p-puli, ெப.(n.)

    ழந்ைதகட்  ெம ண்டாக் ம் ேநாைய நீக்கப் பயன்ப த் ம் க்கவர ் ட் க் ேகால்; a three-
pronged iron instrument used in branding across the breasts of children for curing them of atrophy.

ம. க ரப்் ளி,

     [க ரப்்  + உளி.]

க ர்ப்ேபார்

 
 க ரப்்ேபார ்Kadir-p-por, ெப.(n.)

   க ரக்் யல். ( ன்.);; stack of grain, rick of corn.

     [க ர ்+ ேபார.் ெபால் → ெபா  (ெந ங் ); → ேபார ்( யல்);.]
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க ர்ெபா க் -தல்

க ரெ்பா க் -தல் kadir-p-porukku,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   கம் , ேகழ்வர  ேபான்றவற் ன் க ரக்ைள அ த்தல் (இ.வ.);; to cut off the heads of dry crops like millet, ragi, 
etc.

     [க ர ்+ ெபா க் .]

க ர்மகன்

க ரம்கன் kadir-magan, ெப.(n.)

   1. ஞா ற் ன் மகனாகக் க தப்ப ம் எமன் (சங். அக.);; supposed to be the son of Sun-God.

   2. காரி  (சனி); ( வா.);; saturn.

   3.  க் ரீவன் (கம்பரா.);; Sugriva.

   4. கன்னன் ( வா.);; Karna, a hero of the Mahābhārata.

     [க ர ்+ மகன்.]

க ர்மடங்கல்

 
 க ரம்டங்கல் kadir-madaigal, ெப.(n.)

   அ வைட ம் ப ம் (w,g.);; ending of the harvest season.

     [க ர ்+ மடங்கல்.]

மடங்கல் - இ ,   எனி ம், ஈண் ச ்ெசயல் இைடயற ப வைதேய த்  நின்ற .

க ரை்மண்டபம்

 kadir-mangabam,

ெப.(n.);

   கைளக் ெகாண்  ஒப்பைன ெசய்யப்பட்ட மணவ (நாஞ்);; The dias which is decorated with ear of corns for 
performance of marriage rites.

     [க ர ்+ மண்டபம்.]

க ரக்்கற்ைறகைளக் கட்  மணமண்டபம் அைமப்ப  ேவளாண் மர ன் அல்ல  உழவர ் ன் 
ெச ைமைய ம் மங்கலத்தன்ைம ம் த்தல் காண்க. இதனால் மணங்கள் இன்றள ம் 
அ வைடக் காலங்களில் [ைத]

ெப ம்பா ம் நடத்தப்ெப ன்றன.

க ர்மணி

 
 க ரம்ணி Kadirmani, ெப.(n.)

க ர் த்  பாரக்்க;See kadir-muttu (கல்.அக.);.

ம. க ரம்ணி

     [க ர ்+ மணி.]

க ர்மம்

க ரம்ம் kadirmam, ெப.(n.)

   1. ஒளி; shining.

   2.  ரை்ம; sharpness.

ம. க ரம்ம்; க. கத , க .

     [க ர ்→ க ரம்ம்.]
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க ர்மான்

 
 க ரம்ான் kadirmãn, ெப.(n.)

   ஒரின மான்; a kind of deer.

ம. க மான்

     [க ர ்+ மான்.]

க ர் கம்

க ர் கம் Kadir-mugam, ெப.(n.)

    ைறத் ங்கள்; crescent moon (9.1-302);.

     [க  +  கம்.]

க ர் த்

க ர் த்  kadi-mutu, ெப.(n.)

   ஆணி த் ; superior pearl

     "ெதா க ர ் த் த் ெதாைடக ழ்  ம க"(பரிபா. 6:16);

   2. கட்  த் ; solid pearட.

ம. க ரம்ணி,

     [க ர ்+  த் .]

க்காரல்

 
  க்காரல் kadir-mukkaral, ெப.(n.)

    க்  நீளமாக ம் ரை்மயாக ம் இ க் ம் ஒ வைக ன்; a kind of fish with has long and sharp nose.

     [க  +  க்  + ஆரல்.]

க ர்வட்டம்

க ரவ்ட்டம் kadi-vattam, ெப.(n.)

   க ரவன்; lit, radiant sphere, applied to the sun.

     "ஓ  க ரவ்ட்டெமன"( வக. 281);.

     [க ர ் + வட்டம்.]

க ர்வைன

 
 க ரவ்ைன kadir-vanai, ெப.(n.)

   ெமாசை்சக்காய்; country bean (சா.அக.);.

     [க ர்  +அைன – க ரவ்ைன.]

க ர்வாங் -தல்

க ரவ்ாங் -தல் kadi-vangu,    5 ெச. . .(v.i.)

   க ரீ தல்; to shoot out ears, of grain.

ப ர ்க ரவ்ாங்  ட்ட .

க. க கெட

     [க ர ் + வாங் .]

க ர்வால்

 
 க ரவ்ால் kadir-vangu-, ெப.(n.)

   ப ரக்் க ரின் னி ( ன்.);; awn or bristle of grain.

     [க ர ் + வால்.]
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க ர் ட்ெட

க ர் டெ்ட 1 kadirvitter-,    4 ெச ன்றா .(v.t.)

   க ர் ட் லங் த; to shootout ears of grains.

     [க ர ் +  ட்  + எ .]

 க ர் டெ்ட 2 kadir-vitteri-,    4  ெச. . . (v.i.)

   1. ஒளி தல்; to radiant, lusture.

   2. ெசல்வம் ெபா ந்  ளங் தல்; to augumentas of wealth.

     [க ர ் +  ட்  + எ .]

க ர்

க ர் 1 kadirvidu-,    17 ெச. . .(v.i.)

   ஒளி தல்; to emit light rays.

     "க ர்  மணி" ( வக. 28 50);.

     [க ர ்+  .]

 க ர் 2 kadir-vidu-, 17 ெச. . .(v.t.)

க ர ்வங் தல் பாரக்்க; see kadir-vāngutal.

க. க ேர

     [க ர ்+  -.]

க ர் ச்

க ர் ச் 1 kadir-viccu, ெப.(n.)

   ெவப்பத் னால் உண்டா ம் ஒ வைகக் காய்சச்ல்; thermic fever (சா.அக.);.

     [க ர ்+  ச் .]

 க ர் ச் 2 kadir-viccu, ெப.(n.)

   க ரியக்கம் பாரக்்க; see kadir-iyakkam.

     [க ர ்+  ச் .]

க ர் -தல்

க ர் -தல் kadir-vesu,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. க ரவ்ாங் -தல் பாரக்்க; see kadi-weigu.

     [க ர ்+  -.]

க ர்ேவல்

 
 க ரே்வல் kadirvel, ெப.(n.)

   ஒளிெபா ந் ய ேவல்; shining lance.

ம.க ரே்வல்.

     [க ர+் + ேவல்.]

க ர -த்தல்

க ர -த்தல் kadir-adi-,    4 ெச. . .(v.i.)

   ெநல் ன் க ரக்ைள ஒன்றாகச ்ேசரத்் த் தைர ல த்  மணிகைளச ் தறப் ேபார த்தல்; to beat or 
treat out grain.

     [க ர ்+ அ -]

க ரநல் ர்,

 
 க ரநல் ர,் kadiranallur, ெப.(n.)

   நாமக்கல் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Namakkal dt.

     [க ரன் + நல் ர)்.]
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க ரம்

க ரம்1 Kadiram, ெப.(n.)

   1. அம் . ( ங்.);; arrow.

   2. கா க்கட்  ( ன்.);; downy foliaged cutch.

ம. க ரம்.

     [க ர ் → க ரம்.]

 க ரம்2 Kadiram, ெப.(n.)

க ங்கா  பாரக்்க;see karurgâli.

     [க  → க ரம்.]

 க ரம்3 kadiram, ெப.(n.)

   அழ ; beauty, radiance.

ம. க ரம்.

     [க ர ்+ ஒளி, ெவ ல். க ர ்→ க ரம்.]

 க ரம்4 kadram, ெப.(n.)

   உப் ட்  உணக் ய தைசத் ண் ; a slice of flesh.

ம. க ரம்

க ரரிவாள்

 
 க ரரிவாள் kadir-arival, ெப.(n.)

   க ர க் ம் அரிவாள்; garden knife.

     [க ர ்+ அரிவாள்.]

க ரவன்

க ரவன் kadiravan, ெப (n.)

   ஞா ; Sun, as emitting rays of light.

     "க ரவன் ண ைசச் கரம் வந் தைணந்தான்" ( வ்.  ப்பள்ளி -1.);

ம வ பகலவன், ெவய்ேயான், இ ள்வ ,  ரியன்,  டரவன், உைதயன், ஆதவன், எல்ைல, பனிப்பைக, 
பரி , ெசங்க ர,் அலரி ெவஞ் டர,் ேவந்தன், ஆ ரங்க ேரான், அழலவன், என் ழ், கன , 
சான்ேறான், அ க்கன், ேதேரான், எல்ேலான், கன  கனேலான், ஒளிேயான், பகல், ெவய் ேலான், 
ெவய்ேயான், ெபா , எல்  ண்மணி, கடேரான்.

ம. க ரவன்

     [க  → க  → வைளயாமற் ெசல் ம் ஒளி ைழ. க ர ்→ க ரவன் ( .தா. 119);.]

க ரவன் தல்

 
 க ரவன் தல்  kadravan-pudalvi, ெப.(n.)

   ஞா ற் ன் மகளாகக் க தப்ப ம் ய ைன; suposed to be the dauther of the Sun God.

     [க ரவன் +  தல் .]

க ர -த்தல்

க ர -த்தல் kadir-aru,    4.ெச. ன்றா. (v.t.)

   ெநல்,  ைன த யவற் ன் தாைளய த்தல்; to reap stalk of paddy, millet etc.

     [க ர ்+ அ -.]
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க ராந்தைல

 
 க ராந்தைல kadi-an-dalai, ெப.(n.)

   ெநல் ன் ற் ய க ரப்்ப வம்;     [க ர ் +  ஆம் + தைல.]

க ராமங்கலம்

 
 க ராமங்கலம் Kadiramangalam, ெப.(n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ல் உள்ள ஓ ர;் a village in Tanjavur district.

     [க ரன் + மங்கலம் – க ரன்மங்கலம் – க ராமங்கலம்.]

 க ராமங்கலம் kadirāmaṅgalam, ெப.(n.)

ைடம ர ்வட்டத் ல் உள்ள ஊர ்:

 name of the village in Thiruvidai Maruthur.

     [க ரன்+மங்கலம்]

க ரா கம்

க ரா கம் kadravi-mugam, ெப.(n.)

   1. ஞா ற் க் ேகாள்மைற ( ரிய ரகணம்);; solar eclipse,

     [க ர ்+ அ  +  கம் = க ெரா ங் கம். க ர கம் → க ரா கம் = ஒளி மைறக் ம் ப  
ஒளி ன் ய ப .]

க ரியக்கம்

 
 க ரியக்கம் Kadir-iyakkam, ெப.(n.)

    ல தனிமங் களின் அ க்கைளப் ளக் ம் ெபா  ெவளிப்ப ம் ஆற்றல்; raidiation.

     [க ர ்+ இயக்கம்.]

க ரன்ீ( )-தல்

க ரீன்( )-தல் kadri-io-,    13 ெச. . .(v.i.)

க ர ்வாங்  பாரக்்க;see kadir-vānigu.

க. கதெலாெட

     [க ர ்+ ஈ .]

க ெர ப்

 
 க ெர ப்  kadir-eduppu, ெப.(n.)

   க ரக்்கடை்டக் களத் க் க் ெகாண்  ேபாதல் (இ.வ.);; taking the bundles of sheaves to the threshing floor.

     [க ர ்+ எ ப் .]

க ெர கள்

க ெர கள் kadir-elu-tukal, ெப.(n.)

ஞா ற் ன் ஒளிக்கற்ைற ல் ேதான் ம் கள்

     "க ெர  கெளண் ன்  கசாக் ரகந் தானா ம்" (கந்த  4 அண்டேகா);;

 dust in a sunbeam.

     [க ர ்+ எ  +  கள்.]

ம ரின் அைரப்பாகத் ன் 24ல் ஒ  ப  க ெர களா ம்.
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க ைர

க ைர1 kadirai, ெப.(n.)

க ரக்ாமம் பாரக்்க;see kadir-kāmam.

     [க ரக்ாமம் → க ைர(ம உ ெமா );.]

 க ைர2 kadirai, ெப.(n.)

   நாற்கா  (யாழ்ப்.);; chair.

     [க ர ்= ஆரக்கால், கால். க ர ்→ க ைர.]

க ேராைல

 
 க ேராைல kadir-olai, ெப.(n.)

    ைடயாத ஒைல; unbraided palm leaf.

ம. க ேரால

     [க ர ்+ ஒைல.]

க ேரான்

 
 க ேரான் kadiron, ெப.(n.)

க ரவன் பாரக்்க;see kadiravan.

     [க ரவன் + க ரான் + க ேரான்.]

க

க  kadu, ெப.(n.)

   1. வ ; cicatrice, scar.

     "க வ ெயஃ ன்"(ப ற் ம் 45:4);.

   2. மைலப் ளப் :

 moun tain clef.

     "க ப் ந் றங் க ஞ் ேசாரந்்தேவ ( ளா. கல்யா. 234);.

     [க  → க .]

க க்

க க் 1 kadukku-,    5 ெச. ன்றா .(v..t.)

   1. ெப ந் னி ெகாள் தல் (இ.வ.);; to gorge, glut swallow greedily.

   2. அதக் தல்; to cram in the mouth, as betel, as a monkey, its food.

     [அ க்  → க க் .]

 க க் 2 kadukku. ெப.(n.)

   இராட் னத் ல் ைல பற் ம் உ ப்  (சங்.அக.);; the clip that holds the thread of a reeling machine.

     [க ( ); → க  → க க் .]

க க்ெகன ழ்-தல்

க க்ெகன ழ்-தல் kadukkena-vil,    4 ெச. . .(v.i.)

    ண்டாக ெவளிப்பட்  ழ்தல்; to fall out in a lump as the phlegm does when coughed out.

     [க க்  + என +  ழ்-.]

க ெகா -த்தல்

க ெகா -த்தல் kadukodu,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ெகா த்தல்; to boil.

   2. தளபளெவன்  ெகா த்தல்; to agitate as of a liquor in boiling.

     [  →  த்தல் →  த்தல் → க ெகா த்தல். ஒ க் ப்பைடப்ப ல் உ வான ைன.]

966

www.valluvarvallalarvattam.com 7341 of 19068.



க ப்

க ப் 1 kaduppu, ெப.(n)

   1. கன்னச ்சைத; cheek. side of the face,

     " ம்  ெதாடரக் ப்ப" (பரிபா. 19: 30);.

   2. தைலம ர;் human hair, locks of hair.

     "க ப் ன் ர த" (பரிபா. 10 120);.

   3. பழத் ன் ந ேவ ள்ள ெகாடை்டைய நீக்  அ த்த ண்டம்; fleshy part of a fruit on each side of the seed 
in the centre.

மாம்பழம் ந க் ைக ல் ஆ க்  நான்  க ப் கள் ைடத்தன (இ.வ.);.

     [க ( ); = பற் தல். க  → க ப்  = பற் ப்ப .]

 க ப் 2 kaduppu, ெப.(n.)

   ஆநிைர; herd of cattle.

     [க தல் = பற் தல், ஒன்ேறாெடான்  ைணந் த்தல் (மந்ைத);. க  → க ப் .]

 க ப் 3 kaduppu, ெப.(n.)

   மஞ்சள் (அ .நி);; turmeric (ெச.அக.);.

     [க ர ்→ க ரப்்  → க ப்  → க ப் .]

 க ப் 4 kaduppu, ெப.(n.)

க ப் த் ப்
ன்

 
 க ப் த் ப் ன் kaduppu-t-tuduppu min, ெப.(n.)

   கடல்வாழ் ன்வைக; a kind of see fish.

     [க ப்  +  ப்  +  ன்.]

க ப் ளி

 
 க ப் ளி kaduppul, ெப.(n.)

க ரப்் ளி பாரக்்க;see kadiippuli.

ம. க ரப்் ளி

     [க ரப்் ளி → க ப் ளி.]

க ப் ளிக்ேகால்

 
 க ப் ளிக்ேகால் kaduppul-k-kol, ெப.(n.)

க ரப்் ளி பாரக்்க;see kadirppuli.

     [க ரப்்  → க ப் ளி + ேகால்.]

க -தல்

க -தல் kadumu-,    5 ெச. . .(v.i)

   1. ஒட்டாரம் த்தல்,  வாதஞ் ெசய்தல் ( ன்.);; to be obstinate, perverse, self-willed.

   2. க ந் ெகாள் தல் (த.ெமா.அக.);; to reprove, rebuke, chide.

     [க  → க -.]
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க ெமனல்

க ெமனல் kadum-enal ெப.(n.)

    ைர க் ப் ; expression denoting quickness.

     "க ெமனக் கைரந் "(ெபா ந. 101);.

பட. கதமன

     [க ம் + எனல்.]

க ைம

 
 க ைம kadumai, ெப.(n.)

க ைம பாரக்்க;see kaldimai.

     [க ைம → க ைம.]

க வல்

க வல் kaduval, ெப.(n.)

   பற் தல்; catch; to seize.

     "கட் லன் க வல் ெசல்லா" (ைநடத. அன்னத்ைதக் கண்-2);.

     [க  + அல். அல் = ெதா.ெப.ஈ.]

க வாய்

க வாய் Kaduvay, ெப.(n.)

   1. வ ப்ப ைக ( வா.);; being scarred.

   2.  ைறைக; diminishing, decreasing,

     "க வாய்பட நீர் கந் ேத  ( வ். ெபரியாழ். 3,5,4);.

   3. ேமற்க வாய்,  ழ்க்க வாய் ெதாைட ேவ பா  (இலக். . 723);;   4.  ரிந்தவாய்; wry mouth ( ந்.415);.

     [க  + வாய் – க வாய். க  = பற் , ெவட் .]

க வாய்ப்ப -தல்

க வாய்ப்ப -தல் kaduvay-p-padu-,    20 ெச. . . (v.i.)

   வ ப்ப தல்; to be scarred.

     [க வாய் + ப -, ப  =  . .]

க வா

க வா 1 kadu-vaIi, ெப.(n.)

   க தாரி (இ.வ.);; Indian pastridge.

ம வ, க தாரி

 H.kabuthar

     [க  + வா . க  =  டை்டயான. க வா  =  டை்டயான, வா ைடய .]

 க வா 2 kaduvali, ெப.(n.)

   ஒ வைக மரம்; Ceylon tea.

     [க வா  → க வா .]

க வா ப் டம்

 
 க வா ப் டம் kaduvāli-p-pudam, ெப.(n.)

   க தாரி அளவாக ன்  எ டெ்டரிக் ம் ம ந் ப் டம்; measure determining the strength of fire in the 
calcination or reduction of metals with three dry dung cakes.

     [க வா  +  டம்.]
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க

க 1 kaduvu-,    5  ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. நார ் த யன வரிந்  இ த்தல் (யாழ்.அக.);; to tighten, as strands, etc. (ெச.அக.);.

   2. அ த் தல்; to press.

   3. இ க் ப் த்தல்; to seize or hold firmly.

   4. ெதால்ைல த தல்; to distress, to trouble.

   5. ஒட்டாரத் டன் ( வாதத் டன்); ஊக் தல்; to urge with vehemence (க நா.);.

   6. கவ் தல்; to grosp.

க. க ; ெத. க .

     [  → க  → க .]

 க 2 kaduvu-,    5 ெச. ன்றா .(v.t)

   1. பற் தல்; to seize, catch, grasp, lay hold of.

     "கராவதன் கா ைனக் க வ" ( வ். ெபரிய . 2,3,9);.

   2. ைகப் பற் தல் (யாழ்ப்.);; to take more than a proper share of, encroach upon.

   3. ெச க் தல் ( ன்.);; to pare, share off, slice off, whittle, strip off, as fibres from a nut, to chisel.

க. க , க , க ம் , க ; ெத. க ;  . க .

     [  → க  → க . க தல் ( .தா.210);.]

கேதரத்்த

 
 கேதரத்்த  kadhertavi, ெப.(n.)

   மாத லக்  நின்ற ெபண்; a woman past her courses or past child bearing (சா.அக.);.

     [க  + த ரி.]
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கைத

கைத kadai, ெப.(n.)

   1. உைரயாடல் (யாழ்ப்);; talk, conversation.

   கைதத்தல் பாரக்்க; see kadai-.

   2. ெசய் ையச ் ைவபடச ்ெசால் தல்; story.

இவர ்இனிைமயாகக் கைத ெசால்வ ல் வல்லவர ்(உ.வ.);.

   3. நடந்தைத எ த் ைரத்தல்; narration.

தைலப் ேபாரக்் கைதையச ்ெசால் ம் ெபரிேயார ்இன்  ளர ்(உ.வ.);.

   4. ெநா செ்சய் ; anecdote.

பழந்த ழ் வரலாற்ைற ஆங்காங்ேக கைத ெசால்  ளக் னார ்(உ.வ.);.

   5. இயலாதைத ம் ெபா ந்தக் றல்; talk tale.

மணைலக்க றாகத் ரித்ததாகக் கைத றான் (உ.வ.);.

   6. எ ராட க்கான ெபா ள்; subject of conversation.

இன்ைறய ெபா ைத ண க்க இவ க்  கைத ைடத் ட்ட  (உ.வ.);.

   7. வாழ்க்ைக; Life

கைத ந்  ஆ  ங்களா  ட்ட (உ.வ.);.

   8. ெபரிய வரலா ; long story

க மாயம் ேப ற் கைத" ( வ்.இயற். நான்  3.1);.

கைதக்க

 
 கைதக்க  kadai-k-karu, ெப.(n.)

    னம்,  கைத, நாடகம், காப் யம், கைதப்பாடல் ஆ யவற் ல் ெதாடர் ைடய நிகழ்ச் களின் 
அைமப் ; plot in novels, short stories, drama, epic, story-poems etc.

     [கைத + க .]

கைதக்களி

 
 கைதக்களி kadai-k-kal. ெப.(n.)

   ேகரளத் ன் நாட் யக் கைலக ள் ஒன் ; a classical dramatic art of Kerala.

ம. கதகளி

     [கைத + களி – கைதக்களி.]

மைலயாளத் ல் றப்ெபய் ள்ள ஒ  நாட் யக் கைல. களி-  ைளயாட் , ஆடல். கைதைய 
ஆட்டத் ல் காட் ம் கைதெபா  ஆடல் கைதக்களியா ம். இவ் வாட்டத் ல் பயன்ப த் ம் 
கைத ைன ஆட்டகதா [ஆட்டத் ற் ரிய கைத] என்பர.் பல கைதக ம் இலக் யங்க ம் இதற்காக 
உ வா ள்ளன.
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கைதகட்

கைதகட் 1 kadai-kattu,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெபாய்செ்சய்  ளப் தல் ( ன்.);; to concoct.a.slander.

     [கைத + கட் -.]

கைதையப் ேபால் ெபாய்ையப் ைனந்  ெசால்வதன் அ ப்பைட ல் ெபாய்த் ற் ப் ெபா ளில் 
இசெ்சால் ஆளப்பட்ட .

 கைதகட் 2 kadaikatu,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. கைத உ வாக் தல்; to fabricate a story, construct a fable, romance or other fiction.

   2. நாடகக் கைத ன் நிகழ்ச் க்  உ வாக் தல்; to form the plot of a story of drama.

     [கைத + கட் .]

கைதகந்தலா( )-
தல்

கைதகந்தலா( )-தல் kada-kanda'āgu-,    5 ெச. . .(v.t.)

   1.  ட்  ெவளிப்ப தல்; secrets being known widely "cat out of the bag".

ெபாய் ெசால் றாய் என்  உன் கைத கந்தலா ேமா? (உ.வ.);.

   2. அவலம்; affiction.

உன் நைட ைறைய மாற் க்ெகாள்ள ல்ைலெயன்றால் வ ங் காலத் ல் உன் கைத கந்தலா ம் 
(உ.வ.);.

ம. கதேக

     [கைத + கந்தல். கந்தல் → ைநந் ேபாதல்.]

கைத-த்தல்

கைத-த்தல் kada-,    4 ெச ன்றா .(v.t.)

   1. ெசால் தல் ( வா.);; to tell, narrate, say.

   2.  றப் த் ச ்ெசால் தல்; to speak well of to praise.

     "கைத ந் ெமா யாய் நின்ற மாேல"( வ் இயற். 2,64);.

   ம. க க் க;  . கதஆ, கதங்ஆ; Pkt, katha, H.kahana.

     [கழல் (க ); → கதல் → கைத.]

கைதகாரன்

கைதகாரன் kadai-karan, ெப.(n.)

   1.  ண் ேபச் க் காரன்; talkative person, babbler.

   2. கைதெசால் ேவான்; story teller, narrator.

   3. கைத எ பவன்; story-writer.

   4. தந் ர ள்ளவன் (Madr.);; trickster, Cleverman.

க. கெதகார, க க; ம. கதாகாரன், க கன்; Skt. kathika

     [கைத + காரன்.]

கைதகா

 
 கைதகா  kadai-kavi , ெப.(n.)

    றைள ேவான் (யாழ்ப்.);; tablebearer.

     [கைத + கா . (கா தல் =  மத்தல். கா  → கா  = கா  கா ச ்( மந் ); ெசல்பவன்.]

கைதேகள்(ட்)-தல்

கைதேகள்(ட)்-தல் kadai-kel-,    3.ெச. . .(v.i.)

   கைத ேகட்டல்; to hear a story.

க. கெதேகள்

     [கைத + ேகள்-.]
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கைதசச்ாரம்

கைதசச்ாரம் kadai-c-caram, ெப.(n.)

   1. கைதச ் க்கம்; purport of a story.

   2. கைதயால் ெதரி க் ம் நீ ; the moral of a story.

ம. கதாதாரம்; க. கதாசார; Skt. kathā - šāra.

     [கைத + சாரம்.]

கைதெசால்( )-தல்

கைதெசால்( )-தல் kadai-col,    13 ெச. . .(v.i.)

   1. கைத தல்; to relate or narrate stories.

ஒ  கைத ெசால்லேவண் ம்.

   2. அலப் தல். ( ன்.);; to tattle, babble.

   3.   ழந்ைத ரித்  ைளயா தல்; to show signs of intelligence by smiles, as an infant.

ழந்ைத கைத ெசால் றதா? ( ன்.);.

க. கெதேவழ்

     [கைத + ெசால்.]

கைதத்தைலவன்

 
 கைதத்தைலவன் kadai-t-talavan, ெப.(n.)

   கைத ன் தைலவனாக இ ப்பவன்; hero of a story, or of a poem.

ம. கதாநாயகன்; Skt. Kathānāyak.

     [கைத + தைலவன்.]

நல்ெலண்ண்ம், நற்ெசய்ைக, நற்பண் , நல்ெலா க்கம், அ க் ரை்ம, வன்ைம ஆ ய எல்லாம் 
நிைறந்த சால் ைடயவைனேய கைதக் த் தைலவனாக் வ  பண்ைடேயார ்மர . மக்கைளப் 
பண்ப த் ம் க்ேகாள் நிைற ற இ  வ  வ த்த .

கைதத்தைல

 
 கைதத்தைல  kadai-t-talavi, ெப.(n.)

   கைத ன் தைல யாக இ ப்பவள்; heroine of a story or of a poem.

     [கைத + தைல .]

கைதத் ப்பம்

 
 கைதத் ப்பம் kadai-t-tiruppam, ெப.(n.)

   கைத ன் ப் ைன; turning point of a story.

     [கைத +  ப்பம்.]

கைத ம் -தல்

கைத ம் -தல் kadai -drumbu.    5 ெச. . .(v.i.)

   நிகழ் கள் தம் வ னின்  ம் தல்; to turn an event of its Course.

     [கைத +  ம் -.]

கைத ர்-தல்

கைத ர-்தல் kada-tir,    4 ெச. . .(v.i.)

இறத்தல்,

 to die, to end,

அவன் கைத ரந்்த  (உ.வ.);.

ம. கத க

     [கைத +  ர-்.]
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கைதநாயகன்

 
 கைதநாயகன் kadai-nayagan, ெப.(n.)

கைதத் தைலவன் பாரக்்க;see kada-t-talavan.

     [கைத + நாயகன். நாயன் → நாயகன். வ. நாயக → த.நாயகன்(ேநரை்மயான சான்ேறான்.);.]

கைதப்பாட்

 
 கைதப்பாட்  kadai-p-pattu, ெப.(n.)

கைதப்பாடல் பாரக்்க;see kadai-p-pādal.

     [கைத + பாட் .]

கைதப்பாடல்

கைதப்பாடல்1 kadai-p-padal, ெப.(n.)

   கைத ைனத் த ய பாடல்; story-poem.

   ெதய்வம் அல்ல  ஒ  தைலவனின் வரலாற்ைறப் பாட் வ ல் ம் நாட் ப் ற இலக் யம்; folk 
epic-poem; folk ballad.

     [கைத + பாடல்.]

 கைதப்பாடல்2 kadai-p-padal, ெப.(n.)

   கைதையப் பாடல் வ ல் வ ; ballad.

     [கைத + பாடல்.]

நாட் ப் ற மக்களின் ட்  யற் யால் வாய்ெமா  இலக் யமாக இைசக்க களின் 
ைணெகாண்  பாடப்ப ம் கழ் க்க கைத ெபா  பாடல் ரட் .

கைதப் ணர்ச்

 
 கைதப் ணரச்்  kadai-p-punarcci, ெப.(n.)

    ைளக் கைதகைளப் ெப ங்கைத டன் இைணக் ம் இைணப் ; connection of a story or narrative, in its 
several parts, thread of a narrative.

     [கைத +  ணரச்் .]

கைதப்ெபா ள்

 
 கைதப்ெபா ள் kadaipporu ெப.(n.)

   ஒ  கைத ந்  ெபறப்ப ம் ெபா க்க த் ; theme of a story, novel etc.

     [கைத + ெபா ள்.]

கைதப -த்தல்

கைதப -த்தல் kadai-pad,    4 ெச. . .(v.i.)

   1.  ைறப்ப த் ெதான்மம் ப த்தல்; to read sacred stories according to rule.

   2. ெபாய் தல்; to spin out falsehood.

     [கைத + ப -.]

கைதபண் -தல்

கைதபண் -தல் kadai-pannu-,    12  ெச. . . (v.i.)

   1. கைதப்பாட் ைரத்தல். (கதாகாலட்ேசபம்);; to rehearse or narrate Purānic stories with musical accompaniments.

   2. கட் ப்ேப தல்; to talk nonsense, indulge in idle prattle, spin along yarn.

     "தா டம் அப்ப  எல்லாம் கைதபண்ணாேத".

   3. ெதரிந் ம் ெதரியாத ேபால் ேப தல்; to feign ignorance, dissemble.

     [கைத + பண் -.]
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கைத ங் -தல்

கைத ங் -தல் kadaipidurgu-,    7 ெச. ன்றா . (v.i.)

    றரிட ந்  க க்கம் ெவளிவ ம்ப ச ்ெசய்தல்; to pump out information by cajolery, elicit a secret by 
coaxing words, to fish out a matter.

     "கைத ட் க் கைத ங் வ ல் அவன் ெகட் க்காரன்" (யாழ்ப்.);.

   2. ேப க் காரியம தல்; to known secrecy by idle talk.

காவலரக்ள் கைத ங் வ ல் ெகட் க்காரரக்ள்.

     [கைத +  ங் -.]

கைதமா -தல்

கைதமா -தல் kadai-mar-,    5 ெச. . .(v.i.)

   ெபா ள் பலபடப் ேப தல். ( ன்.);; to prevaricate, quibble.

     [கைத + மா -.]

கைத -த்தல்

கைத -த்தல் kadai-mudi,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெகால் தல்; to kill.

பாண் யன் ெந ஞ்ெச யன் ேகாவலன் கைதைய த் ட்டான் (உ.வ.);.

ம. கதக க் க, கத ரக்் க.

     [கைத +  த்தல் ( . .);.]

கைத -தல்

கைத -தல் kadai-mudi,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. கைத தல்; to close a story.

அ த்த இதேழா  இக்கைத ற  (உ.வ.);.

   2. இறத்தல்; to die.

ம. கத க க

     [கைத +  -.]

கைதயள-த்தல்

கைதயள-த்தல் kadai-yala,    3 ெச. . .(v.i.)

   1. ெபாய் ேப தல்; to talk non-sense, indulgei ni dles prattle.

அவன் உண்ைமையச ்ெசால்லாமல் கைத யளக் றான்.

   2. ேதைவக்க கமாக நீட் ப் ேப தல்; to spin a long yarn.

கைதயளக்காமல் க்கமாகச ்ெசால் (உ.வ.);.

     [கைத + அள-. கைத  பாரக்்க.]

கைதய -தல்

கைதய -தல் kadai-y-ari-,    2 ெச. . .(v.i.)

   உள வ தல் ( ன்.);; to spy out, as an enemy, to watch in disguise the movements of an enemy.

     [கைத + அ -.]

கைதயா ரியன்

 
 கைதயா ரியன் kadai-y-asryan, ெப.(n.)

   கைத எ ம் எ த்தாளன்; story writer.

     [கைத + ஆ ரியன் → கைதயா ரியன். இதைன வடெமா  ஒ ப்பாக் க் கதா ரியன் என 
வழங் தல் வ வாம்.]
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கைத ண்டாக் -
தல்

கைத ண்டாக் -தல் kada-y-undakku-,    7 ெச. . .(v.i.)

   1. கைதகட் தல்; to fabricate a story.

கைத கட் ப்ேப ம் காரியம் ய ல்ைல.

   2. ெபாய்யான ெசய் கைளப் பரவசெ்சய்தல்; to spread arumour.

ைல, பால் ப்பதாகக் கைத ண்டாக் ட்டனர ்(உ.வ.);.

     [கைத + உண்டாக் -.]

கைதெய -த்தல்

கைதெய -த்தல் kadai-y-edu,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ேதைவ ல்லாமல் ரணாகப் ேப தல்; to raise unnecessary arguments.

   2. ெசய்  ெதாடங் தல் ( ன்.);; to introduce a subject.

     [கைத + ஏ .]

கைதவளர்-த்தல்

கைதவளர-்த்தல் kadai-valar,    4 ெச. . .(v.i.)

   ேபசை்ச ரித்தல் ( ன்.);; to prolong a story or a Conversation.

     [கைத + வளர-்.]

கைத -தல்

கைத -தல் kadai-vidu-,    20  ெச. . .(v.i.)

   1. ெபாய்ப்ேபச்  எ ப் தல்; to tell a false story for some sinister end.

எல்ேலாரிடத் ம் கைத ட் க் ெகாண்டைல றான் (உ.வ.);.

   2. மைறெபா ள் (இரக யம்); ெவளிேய வ ம்ப  ழ்ச் யாய் (தந் ரமாய்); ெசால்லாடல்; to tell 
something pleasing to one in order to put him in good humour and

 fish out secrets from him.

கைத ட் க் கக்கச ்ெசய்தான்(உ.வ.);.

   3. நம்ப யாத அள ல் தல்; to spin a yarn.

எனக் த் ெதரி ம், கைத டாேத (உ.வ.);.

ம வ. க ரித்தல்,சா  டல், கர  டல்,

     [கைத +  -.]

எளிய ெசய் ைய அல்ல  நிகழ்ச் ையக் கற்பைனயால் ரித் க் வ  கைதயா ம். 
ெசால்லாதைதச ்ெசான்னதாக ம் நிகழாதைத நிகழ்ந்ததாக ம் வ  கைத தலா ம்.

கந்தக் னி

 
 கந்தக் னி kandakkini, ெப.(n.)

   ெகட்ட நாற்றத்ைதப் ேபாக் ம் ெபா ள்; a substance which has the power of destroying fetid smell (சா.அக.);.

     [கந்தம் + அக் னி.]

கந்தக் ச்

 
 கந்தக் ச்  kanda-k-kudchi, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் காட் க்ெகா ; a kind of moonseed-creeper.

     [கந்தகம் +  ச்  (சா.அக.); ெகா ச்  →  ச்  (ெகா.வ.);.]

கந்தக அ லம்

கந்தக அ லம் kandaga-amilam, ெப.(n.)

   கந்தகத்ைத லக் றாகக் ெகாண்ட அ லம்; Sulphuric acid (H2SO4);.

     [கந்தகம் + அ லம்.]
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கந்த இள யம்

 
 கந்த இள யம் kandaga-ilagiyam, ெப.(n.)

   பதங் த்த கந்தகத்ேதா  மற்ற ெபா ள்கைள ம் ேசரத்் ச ்ெசய் ம் ஒ வைக இள யம்; an electu ary 
prepared from sublimed sulphur mixed with other ingredients (சா.அக.);.

     [கந்தகம் + இள யம்.]

கந்தகக்கலப் யம்

 
 கந்தகக்கலப் யம் kandaga-k-kalappiyam, ெப.(n.)

   கந்தகக்ேதா  ேசரந்் ள்ள காரீயம்; native sulphide of lead.

     [கந்தகம் + கலப்  + சாயம்.]

கந்தகக்களிம்

 
 கந்தகக்களிம்  kandaga-k-kalimbu, ெப.(n.)

   கந்தகம், இதளியம், ெசய்நஞ் , ெம  த யைவ களாலான களிம் ; ointment prepared with sulphur, 
mercury, organic, wax, etc (சா,அக.);.

     [கந்தகம் + களிம் .]

இ  ண்,  ைரக க்  ம ந்தாகப் பயன்ப ற .

கந்தகச் ந் ரம்

 
 கந்தகச் ந் ரம் kandaga-c-cindūram, ெப.(n.)

   கந்தகச ்ெசந்நீ  ( ன்.);; calcined brimstone.

     [கந்தகம் +  ந் ாரம்.]

கந்தகச ் ண்ணம்

கந்தகச ் ண்ணம் kandaga-c-cunnam, ெப.(n.)

   1. ெந ப் ற்  ஓடாதப  கட் ய கந்தகத் டன் ற சரக் கள் ேசரத்்  அைரத் ப் ட டெ்ட த்த 
ண்ணம்; a compound prepared by consolidating calcinated sulphur added with other drugs.

   2. கந்தகம் கலந்த கண்ணாம் ; sulphurated lime.

     [கந்தகம் + கண்ணாம் .]

இவ்  வைககளில் ன்ைனய  த்த ம த் வ ைறப்ப ம்,  ன்ைனய  ஆங் ல ம த் வ 
ைறப்ப ம் உ வாக் வனவாம் [சா.அக.].

கந்தகச ் ரங்கம்

 
 கந்தகச ் ரங்கம் kandaka-c-curarigam, ெப.(n.)

   கந்தகப் ப மங்கைள ெவட்  எ க் டம்; mines of sulphuric ore.

     [கந்தகம் +  ரங்கம்.]

கந்தகச ்ெசந் ரம்

 
 கந்தகச ்ெசந் ரம் kandaga-c-cendram, ெப.(n.)

   கந்தகச் ந் ாரம்பாரக்்க (சா.அக.);; see kandagac-cinduram.

     [கந்தகம் + ெசந் ரம்.]
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கந்தகத் கள்

 
 கந்தகத் கள் kandaga-t-tugal, ெப.(n.)

   கந்தகத் தனிமத் ன் ள்; powdered sulphur.

ம வ, கந்தகப்ெபா

     [கந்தகம் +  கள்.]

கந்தகத்ைதலம்

 
 கந்தகத்ைதலம் kandaga-t-tailam, ெப.(n.)

   கந்தகக் கலப் ள்ள எண்ெணய்; sulphur oil.

     [கந்தகம் + ைதலம்.]

இவ்ெவண்ெணையச ்ெசா க் ம ந்தாக இ வர.்

கந்தகநீ

 
 கந்தகநீ  kandaga-niru ெப.(n.)

   கந்தகப்ெபா ; calcinated sulphur.

     [கந்தகம் + நீ .]

கந்தகப்பா

 
 கந்தகப்பா  kandaga-p-pagu, ெப.(n.)

கந்தகத்ைத உ க் க் ளிரநீ்ரில் கலப்பதால் உண்டா ம் சவ்

   ேபான்ற கந்தகம்; a tough elastic material which is obtained when sulphur is poured into cold water (சா.அக.);.

     [கந்தகம் + பா .]

கந்தகப் ைக

 
 கந்தகப் ைக kandaga-p-puga. ெப.(n.)

   ெசா ,  ரங் ,  ண் த ய ேதால்ேநாய்க க் க் கந்தகத்ைத எரிய ட் க் காட் ம் 
ைக; fumigation of sulphur (சா.அக.);.

     [கந்தகம் +  ைக.]

கந்தகப்

 
 கந்தகப்  kandaga-p-pu, ெப.(n.)

   ம ந் ச ்சரக் வைக; flowers of sulphur.

     [கந்தகம் +  .]

கந்தக

கந்தக  kandaga-bimi, ெப.(n,)

   1.கந்தகத்த்ன்ைம ந் ள்ள நிலம்; soil containing sulphur.

   2. ெவப்ப  ; torri area with hot climatic condition of soil.

 Skt. bhumi → த. 

     [காந்  → காந் கம் → கந்தகம் +  .]

977

www.valluvarvallalarvattam.com 7352 of 19068.



கந்தகம்

 
 கந்தகம் Kadagam, ெப.(n.)

   எளி ல் ப்பற்றக் ய ம், மஞ்சள் நிற ைடய ம்,  ன்  ேவற் க்கள் ெகாண்ட ம்,  ைறந்த 
உ நிைல ைடய மான தனிமம்; sulphur(S);.

 Mar. gandhak, H. kandak.

     [காந்  → காந்தகம் → கந்தகம். காந் தல் → எரிதல்.]

இ  ப கம் [ ள்], நீள்வ வ ப கம்,  ழ் என ன் க்கைள ைடய .

கந்தகமைல

 
 கந்தகமைல kandaga-malai, ெப.(n.)

   கந்தகச் ரங்கம் பாரக்்க ( ன்.);; see kandaka-c-curargam.

     [கந்தகம் + மைல.]

கந்தக

 
 கந்தக  kandaga-murvu, ெப.(n.)

   கந்தகப் பண்ைப மாற் தல்; changing or neutralising the effects of sulphur.

     [கந்தகம் +  .]

கந்தக ம்

 
 கந்தக ம்  kandaga-viumbu, ெப.(n.)

   கந்தகம் கலந்த இ ம் த்தா ; Iron ore (pyrites); with sulphur (சா.அக.);.

     [கந்தகம் + இ ம் .]

கந்தக ப்

 
 கந்தக ப்  kandaga-uppu, ெப.(n.)

   கந்தக மண ள்ள உப் , க ங் ரை்ம ப் ( ன்.);; blacksalt (சா.அக.);.

     [கந்தகம் + உப் .]

கந்தசட்

 
 கந்தசட்  kandasatti, ெப.(n.)

   கந்தன் அ  பாரக்்க; see kandan-arumi

 Skt shast → சட்  (ஆறாம் நாள்);.

     [கந்தன் + சட் .]

கந்தசா

கந்தசா  kanda-sai, ெப.(n.)

   மண ள்ள ஒ வைகச ் றந்த ெசந்ெநல்; a superior kind of paddy with a sweet smell,

     "கந்தசா ன் க ெப  த்ேதார"் (மணிேம. 10:46);.

     [கந்தம் + சா . சா  = ெநல்வைக.]

கந்த -த்தல்

கந்த -த்தல் kandagi-,    4 ெச. . .(v.i.)

     த்த ன் க ரத்்தாைளக் ேகால்ெகாண்ட த்தல். ( ன்.);; to thresh, beat out straw after it has been 
trodden over.

     [கந்  + அ த்தல்.]
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கந்தைட-த்தல்

கந்தைட-த்தல் kandapa,    4 ெச. . .(v.i.)

   களத்ைதச ் ற்  ைவக்ேகாலால் ேவ கட் தல் ( ன்.);; to form an enclosure with straw around the threshing 
floor.

     [கந் 2 +  அைட-.]

கந்தைதலம்

கந்தைதலம் kanda-talam, ெப.(n.)

   1. ந மணப் ெபா ள்கைளக் ெகாண்  ெசய்யப்பட்ட எண்ெணய்; a medicated oil prepared with fragrant 
substances.

   2. சந்தனா  (எண்ெணய்);; medicated oil prepared with sandalwood as the chief ingredient.

     [கந்தம் + வ. ைதலம்.]

கந்தநா

கந்தநா  kanda-nakuli, ெப.(n.)

   1.  ள  (மைல);; black pepper.

   2. ெசவ் யம்; black pepper plant creeper.

   3. மா பத் ரி; Indian absinth (சா.அக.);.

     [கந்தம் + நர் .]

கந்தப்பட்

கந்தப்பட்  kanda-p-patti, ெப.(n.)

    க் சச்ட்டம்; braces.

     "கத கால் கந்தப்பட் "(ேம மந். 1163);.

     [கந்தம் + பட் .]

கந்தப்பார்-த்தல்

 
 கந்தப்பார-்த்தல் kanda-p-par-t-tal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   ேதைவ ல்லாதவற்ைற நீக் தல் (ம.அக.);; to remove unnecessary things.

     [கந்தம் + பார.்]

     [கல் → கண் = ெவளிவரல்,  றத்தல், நீக் தல். கன் → கந்  → கந்தம்.]

கந்தப்ெபா

 
 கந்தப்ெபா  kanda-p-podi, ெப.(n.)

   மணப்ெபா ; fragrant; scented powder.

     "சந்த  சாக் ேல கந்தப்ெபா  காற்பணம்" (பழ,);.

     [காந்  = பர . காந்  → கந்  → கந்தம் + ெபா .]

கந்தப்ெபா க்ேகா
லம்

 
 கந்தப்ெபா க்ேகாலம் kanda-p-podi-k-kõlam, ெப.(n.)

   மணப்ெபா  ச ்ெசல் ம் மண ஊரவ்ம் (இ.வ.);.);; marriage procession in which scented powder is 
freely strewn over each other among the processionists.

     [கந்தம் + ெபா  + ேகாலம். ஊரவ்லம் → ஊரே்காலம் (ெகா.வ.);.]

கந்தப்ெபா த்
ழா

 
 கந்தப்ெபா த் ழா kanda-p-podi-t-truvila, ெப.(n.)

   இைறத் ேமனி ம் அைத வணங்  பவரக்ள் ம் ந மணப்ெபா  ம் ஒ  ழா 
(இ.வ.);; festival, a prominent feature of which is the strewing of sweet-scented powder upon the idol, as well as on the 
worshippers.

     [காந் தல் = பர தல். காந்  → கந்  → கந்தம் + ெபா  +  ழா.]
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கந்தப்ெபா ற்ச
வம்

 
 கந்தப்ெபா ற்சவம் kanda-p-popi-y-urcavam, ெப.(n.)

   கந்தப்ெபா த் ழா பாரக்்க; see kanda-p-podi-t-tiruvilă.

     [கந்தம் + ெபா  + வ. உற்சவம்.]

கந்தபத்தம்

 
 கந்தபத்தம் kanda-pattam, ெப.(n.)

     சம்பா ெநல் (இ.வ.);; a superior kind of paddy having a fragrant Smell.

     [கந்தம் + பதம் – கந்தபதம் → கந்தபத்தம். [கந்தம் = ந மணம். பதம் = ெநல்).]

கந்தபரணி

 
 கந்தபரணி kanda-parani, ெப.(n.)

   ஏ ைலப் பாைல; seven-leaved form  tree (சா.அக.);.

     [கந்தம் + பரணி + (இைல);.]

கந்தபாகம்

 
 கந்தபாகம் kanda-pagam, ெப.(n.)

   எண்ெணய்க்  ந மண ட் ம் ைற; the process of subjecting an oil to a further process of rendering it more 
fragrant (சா.அக.);.

     [கந்தம் + பாகம்.]

கந்தம்

கந்தம்5 kandam, ெப.(n.)

   1. ெதா ; aggregate.

   2.  ட்டம்; crowd,

     "கந்தெமா ர ்ப கன பங்கம் ெமன" (கந்த . கட ள்வா. 23.);

   3. ஐந்  வைகக் கட்  (பஞ்சகந்தம்);; the five constituent elements of being.

ஐந் வைகக் கந்தத ்தைம  யா " (மணிேம. 30, 33);.

   4. அ த் ரள்; collection of atoms or minute particles.

   5. மஞ்  (ேமகம்);; cloud.

   6.  க்கம்; swelling. -

     [கள் =  ரட் . கள் → கந்  → கந்தம்.]

 கந்தம்6 kandam, ெப.(n.)

   1. பங் ; part, portion.

   2. வ த்தல் ( டா.);; division.

   3. ஐம் லன்கள் (அக.நி.);; organ of sense.

     [கந்  = பற் , பற் க்ேகா .]

 கந்தம்7 kandam, ெப.(n.)
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கந்தம்ைம

 
 கந்தம்ைம kandamma, ெப.(n.)

   ெபண் ழந்ைத; female child,

அந்தக் கந்தம்மாைவ என்னிடம் ெகா  (உ.வ.);.

க. கந்தம்ம

     [கந்தன் (ஆ.பா.); → கந்தம்ைம (ெப.பா.);.]

கந்த லபலம்

 
 கந்த லபலம் kanda-mūla-palam, ெப.(n.)

   மண ைடய இைல,  ழங் , ேவர,் கனிகள்; leaves, esculent roots and fruits, which are the foods of sages.

     [கந்தம் +  லம் + பலம். கந்தம் = ேவர.்  லம் = அ ப்பைட.

பலம் = பயன்.]

கந்த லம்

 
 கந்த லம் kanda-mulam, ெப.(n.)

    ழங் ; root.

     [கந்தம் +  லம். கந்  → கந்தம்.]

கந்தர்

 
 கந்தர ்kandar, ெப.(n.)

கந்தன் பாரக்்க;see kandan.

     "கந்தர ்க ெவண்பா"

     [கந்  + அன் – கந்தன் → கந்தர.்  ஆர ்– அர,் ம ப் ர  த்த உயர் ப் பன்ைம .]

கந்தர்ப்பநகரம்

கந்தரப்்பநகரம் kandarppa-nagaram, ெப.(n.)

கந்த வ நகரம் பாரக்்க;see kandaruvanagaram.

     "கந்தரப்்பநகரெமங்க ந் ெதரி ம்" (கம்பரா. காட்  .45);.

     [கந்த வர ்→ கந்தரப்்பர ்+ நகரம்.]

கந்தர்ப்பமகளிர்

கந்தரப்்பமகளிர ்kandarppa-magasir, ெப.(n.)

   கந்த வ மகளிர;் celestial woman.

     "கந்தரப்்ப மகளி ரா ம்" (கம்பரா. ஊரே்த  104);

     [கந்த வர ்→ கந்தரப்்பர ்+ மகளிர.்]

கந்தர்ப்பர்

கந்தரப்்பர ்kandappar, ெப.(n.)

கந்த வரப்ாரக்்க;see kandaruvar.

     "கந்தரப்்ப ரியக்கர ் த்தர"்(கம்பரா. இராவணன் ேகா. 38);.

     [கந்த வர ்→ கந்தரப்்பர.்]

கந்தர்ப்பன்

 
 கந்தரப்்பன் kandappan, ெப.(n.)

   காமன், மன்மதன் ( வா.);; appellation for Manmatan, the god of love.

     [கந்  → கந்தம் → கந்தரப்்பன். கந்தம் = அன் . அன்பால் ைணப்பவன்.]
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கந்தர்பசை்ச

 
 கந்தரப்சை்ச kanda-rpaccai, ெப.(n.)

   பசை்சக் க ப் ரம்; crude camphor (சா.அக.);.

     [கந்தர ்+ பசை்ச. கந்தம் → கந்தர)்.]

கந்தரேகாளம்

 
 கந்தரேகாளம் kandara-kalam, ெப.(n.)

கந்தல் ளம் பாரக்்க; (உ.வ.);; see kandal-kilam.

ெத. கத்ரேகாள

     [கந்தல் +  ளம் – கந்தல் ளம் → கந்தரேகாளம்.]

கந்தரந்தா

கந்தரந்தா  kandarandadi, ெப.(n.)

   அ ண ரி நாதர ் கக்கட ள்ேமல் இயற் ய 100 பாடல்கைளக் ெகாண்ட ஈ  ெதாடங்  (அந்தா ); 
ல்; a poem of 100 stanzas of andadi type in praise of kanda by Aruņakiri-nādar.

     [கந்தர ்+ அந்தா .]

கந்தரம்

கந்தரம்1 kandaram, ெப.(n.)

   1.  ன ங்ைக (மைல);; three-leaved Indigo.

   2. கடற்பா ; sponge.

     [கந்  → கந்தரம்.]

 கந்தரம்2 kandaram, ெப.(n.)

   1. கனிம நஞ் க ள்  ஒன் ; a mineral poison.

   2.  கற் ெசய்நஞ் ; a prepared arsenic.

     [கந்தகம் → கந்தம் + கந்தரம்.]

 கந்தரம்3 kandaram, ெப.(n.)

   1. க த் ; neck.

     "  நாப்பண்ெனா  ெப ங்கந்தரம்" (ஞானா. 9.10);. 2. கா ேலா ம் நரம் க் கால்வாய்கள்;

 nerve tracks of the leg (சா.அக.);.

     [கந்  → கந்தம் → கந்தரம். கந்  =  ண்.]

 கந்தரம்4 kandaram, ெப.(n.)

   1.  ல்; cloud

கந்தரலங்காரம்

கந்தரலங்காரம் kandar-alangāram, ெப.(n.)

அ ண ரிநாதர ்இயற் ய ல்க ள் ஒன் ; a

 poem of 100 stanzas on Skanda by Aruna-girinādar.

     [கந்தர ்+ அலங்காரம்.]

கந்த ப்பன்

 
 கந்த ப்பன் kandaruppan, ெப.(n.)

   காமன்; the god of love (சா.அக.);.

     [கந்தரம் = அழ . கந்தரப்பன் → கந்த ப்பன்.]
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கந்த வநகரம்

கந்த வநகரம் kandaruva-nagaram, ெப.(n.)

   வானத் ல் ேதான் மைற ம் ேமகவ வாய்க் க தப்பட்ட நகரம்; clouds, sometimes imagined to be the city 
of the Gandarvas in the sky.

     "இவ் லகங் கந்த வ நகர ம் ன்கன ம் ேபாலாம்" ( ரேபாத, 43, 5.);.

     [கந்த வர ்+ நகரம்.]

கந்த வ ல்

கந்த வ ல் kandaruva-nul, ெப.(n.)

   இைச ல்; science of music.

     "கந்த வ ன்கண் ம் ஒ  ரிற் ங் ன வாரா" (ெதால், ெபா ள். 457, உைர.);

     [கந்த வம் +  ல்.]

கந்த வம்

கந்த வம்1 kandaruvam, ெப.(n.)

   1. யாழ்; harp.

   2.  ல்; cuckoo bird.

கந் வம் பாரக்்க;see kanduruvam

     [கந் வம் + கந்த வம்.]

 கந்த வம்2 kandaruvam, ெப.(n.)

   1. கந்த வ இனம்; the Gandarvas.

     "கந்த வ மற் ள்ள றபயந்தாள்." (கம்பரா. சடா காண்.26);.

     [கந்  → கந் வம் → கந்த வம்.]

 கந்த வம்3 kandaruvam, ெப.(n.)

    ைர ( வா.);; horse

   2. இர  ப ைனந்  த்தங்க ள் ஐந்தாவ  ( தான.  ணாகண. 73, உைர);; the fifth of the 15 divisions 
of the night.

     [கந்  → கந்த வம்.]

 கந்த வம்4 kandaruvam, ெப.(n.)

   காைலப்ெபா ; morning.

கந்த வர்

கந்த வர ்kandaruvar, ெப.(n.)

   ப ெனண்கணத் ள் ஒ  ெதா யார ்( வா.);; Gandharvas, a celestial group of singers, one of patinen-kanam.

     "வா ந்நர வனர ்கந்த வர"் (கந்த .  நகர-34);.

கந்த வம் பாரக்்க; see Kandaruvam.

     [கந்த வம் → கந்த வர.்]

கந்த வேவதம்

 
 கந்த வேவதம் kandaruva-vēdam, ெப.(n.)

இைச ல்; science of music.

     [கந்த வம் + ேவதம். skt- veda = த. ேவதம்.]
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கந்த வன்

 
 கந்த வன் kandaruvan, ெப.(n)

    ல்; the Indian Cuckoo (சா.அக.);.

     [கந்த வம் → கந்த வன் = இைசக் ரேலாைச ைடய .]

கந்தல்

கந்தல்1 kandal, ெப.(n.)

   1.  ண் ண்டாக இ ப்ப , கந்ைத,

 rags, tatters.

   2. ஒ க்கக்ேக . ( வா.);; loss of moral character.

     "நந்தனங் கந்தெலன்பார"் ( ரந்.8);.

   3. அ யாைமயால் ைள ம் ற்றம்:

 fault, blemish due to ignorance.

     "கந்தல் க ந்தால்". ( வசன 239);.

. கப்பட, கப்ப , கப்பெட.

     [  →  ந்தல் →  ந்தல் → கந்தல்.]

 கந்தல்2 kanda. ெப.(n.)

   மண்ணாற் ெசய்த  வட் ல்; a small earthern vessel.

ம வ. கன்னல

க. கந்தல்

     [ ல் → கல் (ேதாண் தல், பள்ளம்); → கன் → கன்னல் → கந்தல் (உட் ந்த ஏனம்);.]

 கந்தல்3 kandal, ெப.(n.)

கந்தல் ளம்

 
 கந்தல் ளம் kandaikulam, ெப.(n.)

   தா மா ; confusion; disdrder.

     [கந்தல் +  ளம்.]

கந்தலம்

கந்தலம்1 kandalam, ெப.(n)

   1. இனிய ஓைச; melodious sound.

   2. இன்னிைச; music.

க. கந்தல்

     [கந்தல்3 → கந்தலம் (ெமல்ேலாைச, ெமல் ைச);.]

கன் → கந்  → கந்தல் = ப ரக்ளின் ெமல் ய ைள. கந்தலம் = ெமல் ய ைளையக் த்த ெசால், 
ெமல் ய இனிய ஓைசைய ம் ப்பதா ற் . இசெ்சால்ேல கந்தரம், கந்த வம் எனத் ரிந்  
இன்னிைச எ ப் ம் யாைழக் த்த . கந்த வ த்ைத என்ப ம் இைசக்கைலையக் த்த .

கண்தலம்

கண்தலம்2 Kandalam, ெப.(n)

   1. க ர;் rays.

   2.  ைள; brain.

     [க ரத்லம் → கந்தலம்.]
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கந்தவகம்

கந்தவகம் kandavagam, ெப.(n.)

   1. ேமாப்பம்; smelling scent.

   2.  க்  ( ன்.);; nose.

   3. காற் ; air (சா.அக.);.

     [கந்தம் = சந்தனம், ந மணம். கந்தம் → கந்தவகம் → மணம் பர தல், மணத்ைத உண ம் க் ; 
மணம் பர ம் காற் .]

கந்தவ

 
 கந்தவ  kanda-Wadi, ெப.(n.)

   ந மண எண்ெணய், (யாழ். அக.);; fragrant oil.

     [கந்தம் + வ  [ந மணம் ட்  வ த்த .]

கந்தவனப்ெபாய்
ைக

 
 கந்தவனப்ெபாய்ைக kanthavarappoygai, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Ramanathapuram district.

     [கந்தன் + வனம் + ெபாய்ைக – கந்தவனப்ெபாய்ைக.]

கந்த ண்ணனார்

கந்த ண்ணனார ்kanda-vinnanar, ெப.(n.)

   வாண ேகாவைரயர ்ம மக்க ள் ஒ வர;் one of the son-in-laws of vånakövaraiar.

     "வாணேகா அைரச  ம மக்கள் கந்த ண்ணனார ்ேமல்ம த் ச ்ெசன்ற ஞான் " (தநா.ெதா. 
1971/63.   ஏழா ற்றாண்  தலாம் மேகந் ர வ மனின் 33ஆம் ஆண்  ெசங்கம் ந கற்கள்);.

     [கந்தன் +  ண்ணன் + ஆர.் 'ஆர'் உயர்  பன்ைம .]

கந்த த்

கந்த த்  kanda-v-utti, ெப.(n.)

   ந மணப்ெபா ள்; perfumes, spices.

     "கந்த த் னாற்ெச த்தைர: ேபார"் (மணிேம.23:15);.

     [கந்தம் + உத் .]

கந்தெவற்

 
 கந்தெவற்  kanda-verpu, ெப.(n.)

    கப்ெப மான் எ ந்த ளி ந்த மைல (கந்த .);; a hill abode o lord Muruga.

     [கந்தன் + ெவற் .]

கந்த

கந்த  kandali, ெப.(n.)

   1. பரம்ெபா ள்; Supreme Being, Divinë Essence.

     "ெகா நிைல கந்த  வள்ளி ெயன்ற......  ன் ம்" (ெதால். ெபா ள். 88);

   2. கண்ணன் வாணன  ேசா நகரத்ைத அ த் தைதக் ம் றத் ைற ( .ெவ. 9,40);;   3. 
ல்லாத ; infinite.

     [கந்  → பற் க்ேகா , கந்த  = பற் க் ேகா ல்லாத  கண்ண ரான் வாண ைடய 'ேசா' என் ம் 
ம ைல (கந்ைத அ த்த ரத்ைதக் கந்த  என்ற ெசால்லால் ப் வ ண் .]
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கந்தளம்

கந்தளம்1 kandalam, ெப.(n.)

   ெமய்க்காப்  உைட (கவசம்);; armour for the body, coat of mail.

ெத. கத்தள

     [கந்  → கந்தளம். கந்  = பற் க்ேகா , காப்  கந் ளம் +  றலர ் + கந்தளந் றலர ் 
+கந்தேளந் றலர)்.]

 கந்தளம்2 kandalam, ெப.(n.)

   ெபான்; gold.

     [காந்  → கந்  → கந்தளம். காந்  = ஒளிரத்ல்.]

 கந்தளம்3 kandalam, ெப.(n.)

   ேபார;் battle.

     [காந்  =  னத்தல். காந்  → கந்  → கந்தளம்.]

 கந்தளம்4 kandalam, ெப.(n.)

   க ப்  (கன்னம்);; check.

     [கன் → கந்  = பற்  இ த்தல். கந்  → கந்தளம்.]

 கந்தளம்5 kandalam, ெப.(n.)

கந்த த்தல்

 
 கந்த த்தல் kandarutal, ெதா.ெப.

   ேபர ைவ ேயற்ப த்தல் (ம.அக.);; ruin.

     [கந்  = பற் க்ேகா . கந்  + அ த்தல்.]
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கந்தன்

கந்தன்1 kandan, ெப.(n.)

    ழந்ைத; child,

அ  ஒ  மாசத் ப் பசை்சக்கந்தன், ெம வாக எ  (உ.வ.);.

ம வ. மக , மழ ,  ழந்ைத,  ள்ைள,  ன்னி, பசைல,  ள .

ம. கந்த; க. கந்த; ெத. கந் , கந் ;  . கத்த்; மால். கேத.

     [ ல் → கல் → கன்(ஈ தல்); → கந்தன் (ஈன்ெற த்த ழந்ைத);.]

கந்தன் என்ப  ழந்ைதையக் த்த 7 பழந்த ழ்ச ்ெசால், வட ர ட ெமா களி ம் பர ய 
ெதான்ைம ைடய .  ழந்ைதப் ெபா ள் ட் ய ெசால்ேல கைன ம் த்த கந்தன்' 
எனப்ெபா ள்பட்  ரி ெபற்ற .

 கந்தன்2 kandan, ெப.(n.)

   1.  வெப மானின் இைளய மகன் ( கன்);; Skanda, the youngest son of siva.

     "கந்தேன நம  மாைதக் கவரந்்தனன்" (கந்த .வள்.1.194);.

   2. பற் க்ேகாடானவன்; sole supporter.

     [கந்  + அன் – கந்தன் = பற் க்ேகாடானவன், பா காப்  அளிப்பவன்.]

த. கந்தன் → Skt. Skanda.

க வம் ெபா த்த ண்கைள அம்பலங்களில் நி த் யதால் அவ க் க் கந்தன் என் ம் 
ெபய ம் ேதான் ய  என்பர.் கந்  =  ண். கந்தம் =  ணம் [ெப ந் ண்.]

     "க ெக  கட ள்கந்தங் ைக டப்

கந்தன் அ

 
 கந்தன் அ  kadan-arumi, ெப.(n.)

    கக்கட ள் ரப மைன ெவன்றைதக் த் ,  ைலமாதத்  வளர் ைற ல் ஆறாம் நாள் 
நடத்தப்ப ம் நாள்; Kandar sasti, a festival ending on the sixth day of the bright fortnight in the month of Aippaši, 
which is held in commemorration of skanda's victory over the asuraSurapatuman.

     [கந்தன் + அ  - கந்தன் அ . அ  = ஆறாம் நாள். வடெமா யாளர ்இதன் Skanda Sasti என்பர.்]

கந்தன் 
கரண்

 
 கந்தன் கரண்  kandan-siru-karandi, ெப.(n.)

    டை்டக் கரண் ; an oval-shaped spoon (சா.அக.);.

     [கந்தன் +  கரண் . கந்தன் =  ழந்ைத.]

கந்தன்பாட்

கந்தன்பாட்  kandan-pattu, ெப.(n.)

   ஒ வைக வரிக் த்  ( லப். 3:13, உைர);; a kind of masquerade dance.

     [கந்தன் + பாட் . கந்தன் =  கன்.]

கந்த ப்

 
 கந்த ப்  kandanuppu, ெப.(n.)

   கந்தக ப்  பாரக்்க; See kandaka-v-uppu.

     [கந்தக ப்  → கந்த ப் .]
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கந்தாசாரம்

கந்தாசாரம் kanda-saram, ெப.(n.)

   காற்பாகம் ேமல்வாரத்தார க் ம் க்காற்பாகம் கட் மாக ஒ ங்  ெசய்  இ வ ம் 
சமபாகமாக வரி ெச த் ம்ப  ம் த்தைக (G..sm..D..i, 242);; lease in which the lessor receives one-fourth, 
and the lessee three-fourths, of the produce, each party paying half the kist.

ம. கந்தாசாரம்.

     [கந்தாயம் + ஆசாரம் – கந்தாயாசாரம் → கந்தாசாரம். கந்தாயம் = நிலவரி. வ. ஆசாரம் = 
ஒ ங் ைற.]

கந்தாட்டத்தைல

கந்தாட்டத்தைல kandattat-talai, ெப.(n.)

    ன் ம் ன் ம் மா மா ப் பாரக்் ம் தைல நளிநயம் (பரத. பாவ. 76);;     [கந்  + ஆட்டம் + தைல, 
இதைனக் கந்தான ரம் என்பர.் கந்  + (ஆைல); ஆைன +  ரம். கந்  = பந் . ஆைல =  ற் தல், 

தல்.]

ன் ம் ன் ம் பந்  தல் ேபால் தைலைய ன் ம் ன் ம் ஆட் தல்.

கந்தாைட

கந்தாைட kandadai, ெப.(n.)

   ஒ  பாரப்்பனக் ; name of a family of Brahamins.

     "வா ல ேகாத் ரத் ….  கந்தாைட வா ேதவச ்ச ரே்வ " (S. I.I. ii. 526);.

     [கந்தா  → கந்தாைட (ஒ கா. இடப்ெபயரால் அைமந்த ப்ெபயராகலாம்.);.]

கந்தா  இள யம்

 
 கந்தா  இள யம் kandadi-iakiyam, ெப.(n.)

    ப் லம், ேபரரத்ைத,  த் ர லம்,  க் ,  ேதக்  ஆ ய சரக் கைள தன்ைமயாகக் 
ெகாண்  மற்றச ்சரக் கைள ம் ேசரத்் ச ்ெசய் ேமார ்வைக இள யம்; a kind of electuary prepared with 
the root of piper longum, greater galamgal, leadwort, dried ginger and fire brand teak as chief ingridients although mixed with 
other bazaara rungs.

     [கந்  + ஆ  = இள யம். கந்தம் + ஆ  = இள யம். கந்தம் =  ழங் .]

கந்தாயம்

கந்தாயம் kandayam, ெப.(n.)

   1. ஆண் ல் ன் ெலா  பாகம்; astrological period for four months.

   2. தவைண; instalment.

     'இப்ெபான் பத் ம் ன்  கந்தாயமாகத் தரக்கடவராக ம்' (S.I.I.i.104);

   3. தவைணப்ப  ெச த் ம் வரி (C.G.);:

 assessment, kist paid in cash in a lump sum or by instalments.

   4. வ வாய்த ் ைற ன் வ மானம் (C.G.);; revenue income from lands either in kind or in money.

   5. அறவைடக்காலம் ( ன்.);; harvest season,

ரட்டா  ப்ப ம் ஒ  கந்தாயம் (பழ.);.

ம. கந்தாயம்; க.,  . கந்தாய; ெத. கந்தாய ; பட. கந் ய; Skt. kandåya

     [கந்  =  ண் , ப , தவைண. ஆயம் = வரி. கந்  + ஆயம் – கந்தாயம் = தவைண ைற ல் 
வாங்கப்ப ம் வரி.]

கந்தார்த்தம்

 
 கந்தாரத்்தம் kandantam, ெப.(n.)

   ஓர ்இைசப்பாட் ; a kind of poem set to music.

     [கந்த வம் → கந்த த்தம் → கந்தாரத்்தம்(ெகா.வ.);.]

988

www.valluvarvallalarvattam.com 7363 of 19068.



கந்தராம்

கந்தராம்1 kandāram, ெப.(n.)

   ம ; a kind of intoxicating liquor,

     "ெதளிப்ப ைளந்த ங்கந் தாரம்" "கந்தார ைணக்களி" (இராமா. கடறா. 75); (த.ெமா.அக);.

     [காந்தாரம் → கந்தாரம். காந்  = எரிதல்.]

கந்தாரம்

கந்தாரம்2 kandāram, ெப.(n.)

   ஒ  பண்; a musical mode,

     "கந்தாரஞ் ெசய்  களிவண் ரன்  பாட" ( வன. 1959);.

     [கந்  → கந்தா . கந்  + ஆரம் – கந்தாரம். கந்  = ந மணம், இனிைம. ஆரத்ல் = நிைறதல். 
கந்தாரம் = ெச க் னிைம நிைற க் ம் பண். இப்பண் காந்தாரம் எனத் ரிந்த .]

கந்தா

 
 கந்தா  kantali, ெப.(n.)

   கசே்சாலம் (நாம ப);; long zedoary.

     [கந்  + கந்தா .]

கந்தான ரம்

 
 கந்தான ரம் kandarasiram, ெப.(n.)

   கந்தாட்டத் தைல; see kandaffa-t-talai.

     [கந்  + ஆைன +  ரம்.]

கந்

கந் 1 kandi,    4 ெச. . .(v.i.)

   மணத்தல்; waft fragrantsmell.

தாத த்தார ்கந் த்த மாரப்ன்" ( ேலாத், ேகா. 291);.

     [காந்  → கந்  → கந் .]

 கந் 2 kandi, ெப.(n.)

   1. ந மணப்ெபா ள்; spices, a romatics.

     " ங் மேமைனயகந் கள் ட் "(கந்த  அைவ . 31);;

   2. க ,

 areca palm,

     "கந் கள். பாைள ரித் " (கந்த .  த்த தனாட் 38);.

க. கந் ; ெத. கந் ; பர.் ெகர் .

     [காந்  → கந்  → கந் .]

 கந் 3 kandi, ெப.(n.)

   சமணப் ெபண் ற , (ஆரியாங் கைன);; female ascetic among the Jains.

     "கறந்த பாலைனய கந் " ( வக. 2649);.

க. கந்

கந் க்காய்

 
 கந் க்காய் kandi-k-kāy, ெப.(n.)

   பாக் ; areca nut.

     [கந்  + காய்.  வைர ேபான்ற நிற ைடய .]
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கந் க் ழங்

கந் க் ழங்  kandi-k-kilaigu, ெப.(n.)

   1.  ட் க் ழங் ; root of acalycha,

   2. ந மணக் ழங் ; a fragrant bulbous root(சா.அக.);.

     [காந்  → கந்  +  ழங்  – கந் க் ழங் .]

கந் ைக

கந் ைக kandigai, ெப.(n.)

    ேதக் ; beetle-killer.

     " ப்பைக கந் ைக" (ைதல, ைதலவ. 66);

     [கந்தம் → கந் ைக. கந்தம் =  ழங் .]

கந் ப்

கந் ப்  kandi-y-uppu, ெப.(n.)

கந்தக ப்  பாரக்்க; (பதாரத்்த.1100.);; see kandaga-v-uppu.

     [கந்  + உப் .]

கந் வர்

கந் வர ்Kandiruvar, ெப.(n.)

கந்த வர ்பாரக்்க; see kandaruvar.

     "கந் வ ரங்காளித் ன்னிைச பாட" (அஷ்டப் வரங்கத்தந்:1);.

     [கந்த வர ்→ கந் வர(்ெகா.வ.);.]

கந் லம்

கந் லம் kandam, ெப.(n.)

   1.  ங்ைக வைக (சங்.அக.);; a kind of horse - radish tree.

   2.  வைள; three-lobed nightshade (சா.அக.);.

     [கந்  → கந் லம்.]

கந் ற்பாைவ

கந் ற்பாைவ kandi-pava i, ெப.(n.)

    கார,் காஞ்  ஆ ய நகரங்களிேல கம்பங்களில் ைடப் ச ் றப்  வ வாயைமந்த ெபண்ெதய்வம். 
(மணிேம. 28 185);; a female deity whose figure was carved in the columns in the ancient cities of Kaviri-p-pumpattiņam 
and Kanugipuram.

     [கந்  + இல் + பாைவ. கந்  →  ண்.  ணில் அைமந்ததால் இப்பாைவ இவ்வா  ெபயரெ்பற்ற .]

கந் -தல்

கந் -தல் kandu,-,    10 ெச. . .(v.i.)

   1. ெக தல், ( ன்.);; to be injured, spoiled, ruined.

   2. நா தல் (இ.வ.);; to fell shy.

     [ ன்  →  ந்  → கந் .]

கந் கட் -தல்

கந் கட் -தல் kandu-kattu-,    5  ெச. . .(v.i.)

   1. காய்க கைள ேவக ைவக் ம் ேபா  நீரில் அைவ ஒ ங்  தத்தல்; to float or recede to a side of the pot 
in boiling, as curry stuffs.

   2. களத்ைதச் ற்  ைவக்ேகால் ேசரத்ல்; to settle in a heap around the threshing floor, as bits of straw.

     [கங்  + கட் . கங்  = ஒரம்,  ளிம் .]
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கந் கம்

கந் கம்1 kandugam, ெப.(n.)

   பந் ; ball for play.

     "கந் கக் க த் ம்" (மணிேம. 2;22);.

 Pali, genduka; த. கந் கம் → Skt. Kanduka

     [கள் → கண்  ( ற்பந் );. கந்  கந்தகம்.  ம் → கம் → கந்  → கந் கம் என் மாம். (வ.ெமா.வ.108);.]

 கந் கம்3 kandugam, ெப.(n.)

   தான் மரம்; devil's abode tree (சா.அக.);.

     [கந்  → கந் கம்.]

கந் கம

கந் கம2 kadugam, ெப.(n.)

   1.  ைர. ( வா.);; horse.

     "கந் கஞ் ரிக் ேமாைத" ( ைள. தண்ணீர ்19);.

   2.  நிலமன்னர ்ஏ ங் ைர. ( வா.);; riding horse of a petty chief.

     [க  → கந் ( ைர ); → கந் கம்.]

கந் களம்

 
 கந் களம் kandu-kalam, ெப.(n.)

   ெநல் ம் பத ங் கலந்த களம் ( ன்.);; threshing floorwith a layer o chaff mixed with a few grains, the remains les 
after paddy has been trodden on and removed.

     [கந்  + களம்.]

கந் கன்

 
 கந் கன் kandugan, ெப.(n.)

   தான்  (மைல.);; belleric myrobalan.

     [கந்  → கந் கன்.]

கந் ைட-த்தல்

கந் ைட-த்தல் kandupai,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   மாட் ன் ம்ைப அ ழ்த்தல் (யாழ்ப்.);; to untie the noose of the string tied to an ox's neck.

     [கந் 5 + உைட-.]

கந் மங்கல்

கந் மங்கல் kandu-maigal, ெப.(n.)

    ணி ன் சாயம் ஓரிடத் ற்கப் ம், ஒரிடத் ல் மங்க மா த்தல்; (இ.வ.);; brightness as well as paleness 
of dy. in patches in the colour of a cloth.

     [கந் 6 + மங்கல்.]

கந் மா க்கட் -
தல்

கந் மா க்கட் -தல் kandu-māri-k-kattu,    5 ெச. . .(v.i.)

   கந் மா  பாரக்்க; see kandu maru.

   2. ேவேறாரிடத் ந்  கடன் வாங் க் கடைன அைடத்தல்,  ரட் தல்; to scheme, as i trying to pay one's 
debts by borrowing from others.

     [கந் 7 + மா  + கட் -.]

கந் மா -தல்

கந் மா -தல் kandu-maru-,    5 ெச. . .(v.i.)

    கத் ற் ட் ள்ள மா கைள வல டம் மாற் க் கட் தல் (யாழ்ப்.);; to transfer an ox from one side of the 
yoke to the other.

     [கந்  + மா . கந்  = ஒரம்,  ளிம் . எல்ைல.]

991

www.valluvarvallalarvattam.com 7366 of 19068.



கந் ரி-த்தல்

கந் ரி-த்தல் kandu-muri,    4 ெச. . .(v.i. )

   1. ேபார க் ம் களத் னின்  ெவளிேய எ  ெந கடந்  ெசல் தல்; to turn out of the course break the 
bounds, as of an ox from treading grain

   2. களத் ந்  ைழவா ல் வ யல்லாமல் ெவளிேய தல்; to break out as men from the

 threshing floor otherwise than through the S entrance.

கந்  ரித் ப் ேபாட் ப் ேபா றான். (யாழ்ப்.);.

களத் னின்  ெந கடந்  ெசல் தல் ேபா ழ் [ ர ஷ்டம்] எனக் க தப்ப ற . இஃ  எ , 
மக்கள் ஆ ய இ வ க் ம் ெபா ந் ம்.

     [கந்  +  ரி-. கந்  + எல்ைல.]

கந்

 
 கந்  kandu-mபri, ெப.(n.)

   பதர;் chaff(ம.அக.);.

     [கந்  +  .]

கந்

 
 கந்  kanduru, ெப.(n.)

   யாழ்; harp.

     [கள் → கந்  = கட் தல்,  ைணத்தல். கந்  → கந் ள் → கந் ல் → கந்  = யா ல், இ த் க் 
கட்டப்பட்ட நரம் கள் ஒ.ேநா. இய  → இய ள். கட  → கட ள்.]

கந் வம்

கந் வம்1 kanduruvam, ெப.(n.)

   யாழ்; harp.

   கந்  பாரக்்க; see kanduru.

     [கந்  → கந் வம்.]

 கந் வம்2 kanduruvam, ெப.(n.)

   1. இைச; music.

     [கந்த  + (யாழ்.); → கந் வம் (யா ல் எ ப்பப்ப ம் ஏ ைச.);.]

கந் வர்

 
 கந் வர ்Kanduruvar, ெப.(n.)

   பழந்த ழகத் ல் யாழ் ட் ம் இைசவல்ேலார,் கந்த வர;் experts in music preferably in a playinyal (harp); of 
ancient Tamilnadu.

     [கந்  → யாழ். கந்  + அர ்– கந் வர.் இசெ்சால் கந்த வர ்எனத் ரிந்த .]

கந் வட்

கந் வட்  kandu-vati, ெப.(n.)

   1.  ப் வட் , கடன் ெதாைகக்  ன் ட் ேய வாங் ம் வட்  (இ.வ.);; discount.

   2.  க அ க வட் ; exorbitant rate of interest.

   3. தவைண வட் ; instalment interest.

     [கந்  + வட் .]
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கந் வான்

 
 கந் வான் kanduwan, ெப.(n.)

   மா ைணக் ங் க  (யாழ்ப்.);; rope for tying oxen together.

     [ ம் → கம் → கந்  = உடற்சந்  ( வா.);. மா  ைணக் ந் ம் . கந்  → கந் வான்.]

கந் ள்

கந் ள் kandul, ெப.(n.)

   கரி; charcoal.

     "ெசந் ... கந் ள் ந் " ( ளா. இரத. 46);.

     [கள் → கந்  → கந் ள்.]

கந் ளம்

 
 கந் ளம் kandulam, ெப.(n.)

   ெப சச்ாளி (R.);; bandi-Coot.

     [கந் ள் (க ைம); → கந் ளம்.]

கந்ைத

கந்ைத1 kandai, ெப.(n.)

   1.  ந்த ணி; rag, tatters, torn or patched garment.

     'ஆைட ங் கந்ைதேய' (ெபரிய க் ட.்); கந்ைதயானா ம் கசக் க் கட் ;  ழானா ம் ளித் க் 
 (பழ.);

   2.   ல் ( ங்.);; small cloth.

ம. கந்த; க. கன்ெத; ெத. கன்த.

த. கந்ைத → Skt. kantå

     [கத்  → கந்  → கந்தல் → கந்ைத (வ.ெமா.வ. 108);.]

 கந்ைத2 kandai, ெப.(n.)

   கரைணக் ழங்  (மைல.);; a tuberous rooted herb.

     [கள் =  ரட் . கள் → கந்  → கந்தம் =  ழங் . கந்தம் → கந்ைத.]

கந்ைத ைர-தல்

கந்ைத ைர-தல் kandai-purai,    2 ெச. . .(v.t.)

    ந்த ணிகைளத் ைதத்தல் ( ன்.);; to mend old clothes.

     [கந்ைத +  ைர-.]

கந்ைதயன்

 
 கந்ைதயன் kandaiyan, ெப.(n.)

கந்தன் பாரக்்க; see kandan.

     [கன் (ஈ தல்);- கந்  → கந்தன் → கந்ைதயன்.]

கப்பக்கா

 
 கப்பக்கா  kappa-k-kadi ெப.(n.)

   பட ஞ் சற்ேற ெபரிய வ ைடய ன்  அல்ல  நான்  பாய் கட் க் கட ல் ைரவாய்ச ்
ெசல் ம் கலம்; ship having three or four sailings and bigger than a ordinary boat ( .ெதா.வ.);.

     [கப்பல் + கா  – கப்பல்கா  → கப்பக்கா .]
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கப்பக்காரி

 
 கப்பக்காரி kappa-k-kari, ெப.(n.)

   ஒ க்கங் ெகட்டவள்; a prostitute (ேசரநா.);.

ம. கப்பக்காரி.

     [கப்ைப + காரி – கப்ைபக்காரி → கப்பக்காரி.]

கப்பக் ழங்

கப்பக் ழங்  kappa-k-kilargu, ெப.(n.)

   கப்பற்ெச ன் ழங் ; the edible root of tapioca.

ம வ. ஆழ்வள்ளி, மரவள்ளி, சவ்வாரிக்கடை்ட,  ச் க் ழங்  ஏ ைலக் ழங் .

ம. கப்பக் ழங்

     [கப்பல் +  ழங் . ேபாரச்் யரக்ளால் கப்ப ல் ெகாண்  வந்  நடப்பட்ட ழங் .]

 கப்பக் ழங் 2 kappa-k-kilargu, ெப.(n.)

   ச க்கைர வள்ளிக் ழங் ; sweet-potato, ipomoca batatas.

ம வ. ெகா வள்ளி, சக்கைரவள்ளி.

ம. கப்பக் ழங்

     [கப்  +  ழங் . கப்ைப → கவரப் தன்ைம. கப்ைப-கப் .]

கப்பக்ேகா

 
 கப்பக்ேகா  kappa-k-koli, ெப.(n.)

   ெபரிதாக வள ம் ஒ வைகக் ேகா னம்; a variety of imported domestic fowl (ேசரநா.);.

ம. கப்பக்ேகா

     [கப்பல் + ேகா . கப்பல் வ யாகப் ற நா களி ந்  ெகாண் வரப்பட்ட ேகா .]

கப்பங்கட் -தல்

கப்பங்கட் -தல் kappai-katu-,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

    ைறெகா த்தல்; to pay tribute, as a petty king to his suzerain.

     [கப்பம் + கட் -.]

கப்பங்காய்

 
 கப்பங்காய் kappangay, ெப.(n.)

   ஒமக்காய், பப்பாளிக்காய்; papaya fruit (ேசரநா.);.

ம. கப்பங்ங்

     [கப்பல் + காய்.]

கப்பங்ெகாள்-தல்

கப்பங்ெகாள்-தல் kappan-gol-,    10 ெச. ன்றா .(v.t.)

    ைற ெகாள் தல்; to take tribute as a suzerain from a petty king (க நா.);.

க. கப்பங்ெகாள்

     [கப்பம் + ெகாள்-.]

கப்பச்

 
 கப்பச்  Kappacou, ெப.(n.)

   கம்மாளர ்க ள் ஒன்  (யாழ்.அக.);; a blacksmith's tool.

     [கப்  + அச் . கப்  = கவரெ்காம் .  ெகாம் .]
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கப்படகம்

 
 கப்படகம் kappadagam, ெப.(n.)

   தங்கரளி; a species of oleander probably of a golden colour (சா.அக.);.

     [கப்  → கப்படகம். கப்  = கவரச்் .]

கப்படம்

கப்படம் kappadam, ெப.(n.)

   1. கந்தற் ைல; clothing in rags, tatters.

     "ேதவசா  கப்படங் கட் க் ெகாண்  ெசல்ல"(ஈ . 6,4,5);

   2. இைடயாைட; cloth for wear.

     "அைர ற் ட் மக் கப்படம்" (ப ெனா. நம் யாண்,  தெ்தாண். 80);.

ம. கப்படம்; க. கப்பட.

     [கவ்  → கப்  → கப்படம்.]

கப்ப்டா

 
 கப்ப்டா kappada, ெப.(n.)

   அைர (யாழ்.அக.);; waist.

     [கப்  → கப்படா.]

கப்ப

கப்ப  kappadi, ெப.(n.)

   ெகா க் ; sting.

     "கப்ப யாற் ெகாட் னாற் ேறளின் ணம வார"். (பஞ்ச க. 1654);.

     [கப்  + அ .]

கப்ப மரம்

 
 கப்ப மரம் kappai-maram, ெப.(n.)

   ேவரி ந்  ைளகள் ெகாண்ட மரவைக ( ன்.);; a kind of tree with branches from the root.

     [ெகாப்  → கப்  + அ  + மரம்.]

கப்பணம

கப்பணம2 kapparam, ெப.(n.)

   1. ஒ  க த்தணி ( ன்.);; a kind of necklace; gold collar.

   2. அரிகண்டம் ( ன்.);; iron collar for the neck worn by religious mendicants.

   3. காப் நான். (இ.வ.);; saffron cord around the wrist worn, as an amulet or as preliminary to the performance of a 
ceremony.

   4. ெகாசை்சக் க  (இ.வ.);; fibre rope.

     [காப்  → கப் . கப்  + அணம் (ெசால்லாக்க ஈ ); – கப்பணம்.]
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கப்பம்

கப்பம்1 kappam, ெப.(n.)

   1. ேவந்த க் ச ்ெச த் ம் ைற ( வா.);; tribute, as paid by an inferior prince to his suzerain.

   2. ெதா ல்வரி; professional tax.

ம. கப்பம்; க.,  . பட. கப்ப; ெத. கப்ப .

     [கப்  → கப்பம். ( டை்டயாகக் கட் ய ைறப்பணம்);. கள் → கவ் → கவ்  → கப் . ( தல்);.]

ெத ங்  ெமா ல் கப்  என் ம் ெசால் தல் ெபா ளில் வழங்  வ ற . கப்படம் =  ைர  
ேபாரத்் தற் ரிய ைவக்ேகால், கஞ்சம் ல், ேசாளத்தட் , ெதன்னங் ற் , பைன மடல், ேபான்ற 
ேபாரவ்ைடப் ெபா ள்கள். கப்பம் என் ம் ெசால் அரச க்காகத் ரட்டப்பட்ட பல்வைகத ் ைறப் 
ெபா ள்கைள [தவசமாக ம் பணமாக ம் நைகயாக ம்]  டை்டயாகக் கட் ய ெபா ையக் த்த . 
கப்பம்=ெபா  டை்ட.

 கப்பம்2 kappam, ெப.(n.)

கற்பம் பாரக்்க;see karpam,

     "கப்பத் ந் ரன் காட் ய ன்" ( லப். 11: 154);.

 Pkt. kappa

     [கற்பம் → கப்பம்.]

 கப்பம்3 kappam, ெப.(n.)

   ெபான் அல்ல  ெவள்ளியால் ஆன ைகக்கடகம்; a ring of gold or silver-wire for the wrist worn as an ornament 
(க நா.);.

கப்பம்பட்

 
 கப்பம்பட்  kappampatti, ெப.(n.)

   க ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Karur Dt.

     [கலப்பன் → கப்பன் + பட்  – கப்பன்பட்  → கப்பம்பட் .]

கப்பைர

கப்பைர kapparai, ெப.(n.)

   1. இரப்ேபார ்ஏனம்,  சை்சக்கலம்; bowl of a begger or mendicant.

     "கப்பைர ைகக்ெகாள ைவப்பவர"்

   2. மடக்லம்; earthem vessel.

     "கப்பைரதனி னலாகா (கா க. இல்லறங். 35);.

   3.  நீற் க்கலம் (சங்.அக.);; vesselfor keeping sacredashes intemples.

   4.  டாரம் (யாழ்.அக.);; brass vessel.

   1. பைழய ெபான்னேன ெபான்னன் பைழய கப்பைரேய கப்பைர. (பழ.);.

   2. கண்ட ந்த நா  ல்ைல. கனம ந்த கப்பைர ல்ைல. (பழ.);.

ம. கப்பா; க. கப்பா, கப்பரி, கபரி, கப்பெர; ெத. கப்ெபர.  . கப்பர.்

 Pkt. khappara

     [ெகாப்பைர → கப்பைர.]

த. கப்பைர → Skt. Karparam

     [கப் தல் ( தல்); கப்  → கப்பைர உட் ந்த ஏனம்.]
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கப்பல்

கப்பல் kappal, ெப.(n)

   1. பல ைளகைளக் ெகாண்ட பாய்மர ள்ள மரக்கலம்; ship, sailing vessel.

     "கப்பல் ைழத் க் கைரகா ம்." (ஒ .சந்நி .22);

   2. ெபா களாேலா பாய்மரத் ன் உத யாேலா இயங் ம் அள ல் ெபரிய கடல்வ க் கலம்,

 a large sea going vessel using engines or sails, ship.

   3. மாந்தைர ம் ெபா ள்கைள ம் ஏற் ச ்ெசல்வதற் கான நீரவ் ப் ேபாக் வரத் க் கலம்; ship.

     "கப்பல் ைழத் க் கைரகா ம்" (ஒ  சந்நி  22);.

ம.,  . கப்பல்; க., பட. கப்ப ; ெத. கப்ப .

     [கள் → கய் → கவ். கப்  → கப்பம் (பள்ளம்,  );. கப்பல் = உட் ந்த மரக்கலம். கள் = ெவட் தல் 
(ஒ.ேநா. கைள கட்டதெனா  ேநர-் றள்);. கய் → கயம்( ந்த நீரந்ிைல, கவ் → க ைக ( ந்த ைட.); 
க. கப்  = ேதாண் ,  யாக் , கப்பல் =  , யாைன ழ்த் ம் . கப்பல் ழ்தல் =  தல். 
கப்பல் → கப்பைர = இரப்ேபார ்உண்கலம்.]

கப்பல் என் ம் ெசால் உட் ந்த மரக்கலம் என் ம் ெபா ளில் ேதான் ப் பண் ெதாட்ேட 
உலகெமா களில் ெப மள  பர ப்ப  ப் டத்தக்க .

 kapp-al, a ship, a vessel, probably a verbal noun from kapp-u. Tel, to cover over, derivative Telugu noun kapp-u, a covering, 
the verb is not found in Canarese or Tamil, but the canarasenounkapp-u, a subterraneous room, a pit -fall for catching 
elephants (covered over with branches of trees and grass);, and the Tamil noun kappal, a ship, properly a decked vessel, in 
contradistinction to padugu, an open vessel, are evidently identical in origin with the Telugu verb and noun. The Malay word 
for 'ship' is kapal: but this has probably been borrowed direct from Tamil, and forms one of a small class of Malay words 
which have sprung from a Dravidian origin, and which were introduced into Eastern Archipelago, either by means of the 
Klings (kalingas); who settled there in primitive times, or by means of the Arab traders, whose first settlements with East were 
on the Malabar Coast, where the Malayalam the oldest daughter of the Tamil is spoken. The following Sythian words for 'ship' 
appear to be analogous to the Tamil, and have certainly not been borrowed from it, Vogul kap or kaba. Samoiede kebe; 

கப்பல் ந்

 
 கப்பல் ந்  kappalsindu, ெப.(n.)

   கப்ப ல் பாடக் ய ந்  வைகப்பாட் ; a kind of sindu verse usually sung while travelling in the ship.

     [கப்பல் +  ந் .]

கப்பல் ல்

 
 கப்பல் ல் kappal-nul, ெப.(n.)

   நாவாய் ல்; science of navigation.

     [கப்பல் +  ல் ேதாணி, கப்பல் ஆ யன கட் ம் கைல.]

கப்பல்பைட

 
 கப்பல்பைட kappalpagai, ெப.(n.)

   கப்பற்பைட பாரக்்க; see kappalpagai.

     [கப்பல் + பைட.]

கப்பல்பாட்

 
 கப்பல்பாட்  kappal-pattu, ெப.(n.)

கப்பற்பாட்  பாரக்்க;see kapparpattu.

     [கப்பல் + பாட் .]
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கப்பல் ள

 
 கப்பல் ள  kappai-miagu, ெப.(n.)

    ளகாய் (இ.வ.);; chilli.

ம. கப்பல் ள

     [கப்பல் +  ள .]

கப்பல் 
வழங் ேனான்

 
 கப்பல் வழங் ேனான் kappal-waanginon, ெப.(n.)

கப்பலா  பாரக்்க;see kappaladi

     [கப்பல் + வழங் ேனான். கப்பல்வ  வந்த ெபா ள்.]

கப்பல்வள்ளி

 
 கப்பல்வள்ளி kappal-val, ெப.(n.)

    ழங் வைக (இ.வ.);; a variety of the alligator yarn.

     [கப்பல் + வள்ளி.]

கப்பல்வாணம்

 
 கப்பல்வாணம் kappal-vanam, ெப.(n.)

   வாணவைக; (யாழ்.அக.);; a kind of rocket.

     [கப்பல் + வாணம்.]

கப்பல்வாைழ

 
 கப்பல்வாைழ kappal-valai, ெப.(n.)

   ஒ வைக வாைழ (இரசதாளி (யாழ்ப்.);; red costate-leaved banana.

     [கப்பல் + வாைழ.]

கப்பல் ழ்-தல்

 
 கப்பல் ழ்-தல் kappal-vil, ெச. . .(v.i.)

     தல், பள்ளம் உண்டாதல்; to get deepened, to make a hole.

க. கப்பல் ள்

     [கப்பல் ( ); +  ழ்-.]

கப்பல்ெவள்ளி

கப்பல்ெவள்ளி kappal-velli, ெப.(n.)

   இர  8 மணி தல் ன்னிர  3 மணி வைர கப்பல் வ ல் ேதான் ம் ண் ன் (ெநல்ைல னவ.);; a 
group of stars which resemble a ship and visible during 8 p.m. to 3 a.m.

     [கப்பல் + ெவள்ளி.] ( .ெதா.வ.);

கப்பல்ேவடன்

 
 கப்பல்ேவடன் kappal-vedan, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ெபரிய ன்; a kind of big fish ( .ெதா.வ.);.

     [கப்பல் + ேவடன்.]
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கப்பல்ைவ

கப்பல்ைவ1 kappal-vai,    4 ெச. . .(v.i.)

   மரக்கலம் வாடைகக்  அமரத்்தல் ( ன்.);; to engage a ship.

     [கப்பல் + ைவ.]

 கப்பல்ைவ2 kappal-vai,    4 ெச. . .(v..i.)

    ைற கத் ல் நங் ர ட்  மரக்கலத் ைன நி த் தல்; to anchor a ship.

     [கப்பல் + ைவ-.] ( .ெதா.வ);

கப்பல

 
 கப்பல  kappai-adi, ெப.(n.)

    ைற கம்; port. ( .ெதா.வ.);.

     [கப்பல் + அ .]

கப்பலண்

கப்பலண்  kappal-andi, ெப.(n.)

   1 .நிலக்கடைல ைத; groundnut.

   2.  ந் ரிக்ெகாடை்ட; cashewnut (ேசரநா.);.

ம. கப்பலண்

     [கப்பல் + அண் . ஆண்  =  ைள. ஆண்  → அண் . கப்பல் வ வந்த அண்  கப்பலண் .]

அண்  =  ைள,  ைத.

கப்பலரி

 
 கப்பலரி kappalar, ெப.(n.)

   க ைம கலந்த ப ப்  வண்ண அலரி; a dark brownish oleander.

     [கப்  + அலரி. கப்  = க ைம.]

கப்பலரிப்பால்

 
 கப்பலரிப்பால் kappalari-p-pal. ெப.(n.)

   கப்பலரிச ்ெச னின்  வ ம் பால்; the milky juice of a species of oleander (சா.அக.);.

     [கப்பலரி + பால்.]

இப்பாைல,  ரி க் த் தட ப் ட டத் ளா ம்.

கப்பேலற் -தல்

கப்பேலற் -தல் kappal-erru,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. கப்பற் பயணிகைள வ ய ப் தல்; to send of a person in a dockyard.

இன்  அவைரக் கப்பேலற்ற ேவண் ம் (உ.வ.);.

   2. கப்ப ல் சரக்ைக ஏற் தல்; to embark to a ship.

அந்தமா க் ப் ேபாக ேவண் ய காய்க கைளக் கப்பேலற்றேவண் ம் (உ.வ.);.

   3. நா  கடத் தல்; to deport.

ரவா கைளக் கப்பேலற்  மா  ரப்்பளித்தார ்(உ.வ.);.

     [கப்பல் + ஏற் -.]

கப்பேலற்

கப்பேலற் 2 kappal-erru-,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   மானக்ேக  உண்டாக் தல்; to put some one to shame.

அவன் மானத்ைதக் கப்பேலற்றாமல் டமாட்ேடன் (உ.வ.);.

     [கப்பல் + ஏற் .  ற்றங் ைறகைளச ்ெசய்தைலக் த்  நின்ற .]
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கப்பேல

கப்பேல 1 kappal-erru,    5 ெச. . .(v.i.)

   கடற்பயணம் ேமற்ெகாள்ளல்; to sail by ship.

அந்தமான் ெசல்லக் கப்பேல னான் (உ.வ.);.

     [கப்பல் + ஏ -.]

 கப்பேல 2 kappa-erru,    5 ெச. . .(v.i.)

   மானக்ேக  உண்டாதல்; to be got ashame.

ேநற்ைறய நிகழ் ல் அவ ைடய மானம் கப்பேல  ட்ட  (உ.வ.);.

     [கப்பல் + ஏ .]

கப்பேலாட்டம்

 
 கப்பேலாட்டம் kappal-ottam, ெப.(n.)

   கப்பேலாட்  பாரக்்க; see kappaட-ottu.

ம. கப்பேலாட்டம்

     [கப்பல் + ஓட்டம்.]

கப்பேலாட்

கப்பேலாட்  kappal-otti, ெப.(n.)

   1. கப்ப ன் ேவைலயாள்; sailor, seaman,

   2.  காமன், மா ,

 captain of the ship, chief sailor.

     [கப்பல் + ஒட் -.]

 கப்பேலாட் 2 kappal-otti, ெப.(n.)

   ஒ வைக ன்; a kind of fish.

     [கப்பல் + ஒட் -.]

கப்பேலாட்

கப்பேலாட் 1 kappai-ottu-,    5. ெச. ன்றா .(v.t.)

   மரக்கலஞ் ெச த் தல்; to sail a ship, steer a vessel.

     [கப்பல் + ஓட் .]

 கப்பேலாட் 2 kappal-ottu, ெப.(n.)

   கப்ப ன் ஓட்டம்; sailing of a ship, navigation.

     [கப்பல் + ஓட் .]

கப்பேலா -தல்

கப்பேலா -தல் kappal-odu-,    5.ெச. . .(v.i.)

   1. நாவாய் ெசல் தல்; to sail, as a ship.

   2. கடல் வணிகம் ெசய்தல்; to carry on trade by sea.

கப்பேலா ப் பட்ட கடன்.

     [கப்பல் + ஒ -.]
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கப்பளாங்கைர

 
 கப்பளாங்கைர kappalaikara, ெப.(n.)

   ேகாைவ மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Coimbatore dt.

     [கப்பல் + அன் – கப்பலன் + கைர – கப்பலங்கைர. கப்பலாங்கைர → கப்பளாங்கைர ல-ளகரத் ரி  
இடவழக் .]

கப்பளாம்பா

 
 கப்பளாம்பா  kappalambadi, ெப.(n.)

    ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Villuppuram dt.

     [கப்பல் + அன்சபா  – கப்பலம்பா  → கப்பலாம்பா  → கப்பளாம்பா . ல-ளகரத் ரி  இடவழக் .]

கப்பற்கடைல

கப்பற்கடைல kappar-kadalai, ெப.(n.)

   1. பட்டாணிக் கடைல; seed of the garden-pea.

   2. ெப ங்கடைல; a large species of bengal gram (சா.அக.);.

     [கப்பல் + கடைல.]

கப்பற்க க்காய்

 
 கப்பற்க க்காய் kappar-k-kadukkay, ெப.(n.)

   ெப ங்க க்காய்; a large species of gallnut, obtained from foreign countries (சா.அக.);.

     [கப்பல் + க க்காய்.]

கப்பற்கத

 
 கப்பற்கத  kappar-kadali, ெப.(n.)

   வாைழவைக; an exotic plantain.

     [கப்பல் + கத .]

கப்பற்கைல

 
 கப்பற்கைல kappar-kalai, ெப.(n.)

   கப்பல் கட் ம் க்கம்; art of ship-building.

     [கப்பல் + கைல.]

கப்பற்கன்மணி

 
 கப்பற்கன்மணி kappar-kan-mani, ெப.(n.)

   பரவமகளி ரணி ம் க த்தணிவைக; a necklace worn by Parava women.

     [கப்பல் + கல் + மணி.]

கப்பற்காய்

 
 கப்பற்காய் kappar-kay, ெப.(n.)

   இலங்ைகத் னின்  வ ந் ேதங்காய் (Mod.);; coconut imported from Ceylon.

     [கப்பல் + காய்.]
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கப்பற்காரன்

கப்பற்காரன் kapparkaran, ெப.(n.)

   1. கப்பற்றைலவன்; master of a ship, ship-holder.

ன்ேனரங் கப்பற் காரன்,  ன்ேனரம் சை்சக்காரன்.

   2. கப்ப ல் ேவைல ெசய்ேவான்; mariner, shipman.

ம. கப்பல்க்காரன்

     [கப்பல் + காரன்.]

கப்பற்கால்

 
 கப்பற்கால் kappar-kal, ெப.(n.)

   பட  (நாஞ்);; boat.

     [கப்பல் + கால்.]

கால் = கப்ப ன் கால் ேபான்ற . பட , ேதாணி கப்ப ந்  சரக்  இறக் க் கைரேசரக்் ம் 
பட கள்.

கப்பற் டம்

 
 கப்பற் டம் kappar-kudam, ெப.(n.)

   கப்பல் கட் ம் அல்ல  ப பாரக்் ம் இடம்; shipyard dock.

     [கப்பல் +  டம்.]

கப்பற்ெகாள்ைள

 
 கப்பற்ெகாள்ைள kappar-kolai, ெப.(n.)

கடற் ெகாள்ைள பாரக்்க;See kadar-kolai,

     [கப்பல் + ெகாள்ைள.]

கப்பற்ெகாள்ைளக்
காரன்

 
 கப்பற்ெகாள்ைளக்காரன் kappark-kolakkaran, ெப.(n.)

கடற்ெகாள்ைளக்காரன் பாரக்்க;see kadar-kollaikaran.

கப்பற்ேகாைவ

 
 கப்பற்ேகாைவ kappar-kovai, ெப.(n.)

   கப்ப ரத்் தைலவனான க மாணிக்கன்ேமற் பாடப்பட்ட ஒ  ேகாைவ ல்; name of a kovai poem in 
praise of the patron, Karumanikkan of Kappalur.

     [கப்ப ர ்→ கப்பல். + ேகாைவ.]

கப்பற்சண்ைட

 
 கப்பற்சண்ைட kappar-candai, ெப.(n.)

கப்பற்ேபார ்பாரக்்க;see kappar-рór.

     [கப்பல் + சண்ைட.]

கப்பற்சாத் ரம்

 
 கப்பற்சாத் ரம் kappar-catiam, ெப.(n.)

கப்பல் ல் பாரக்்க;see kappai-nul.

     [கப்பல் + சாத் ரம்.]
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கப்பற்சால்

 
 கப்பற்சால் kappar-cal ெப.(n.)

   கட ல் கப்பல் ேபா ம் வ ; a navigation channal(ேசரநா.);.

ம. கப்பல்சச்ால்

     [கப்பல் + சால்.]

கப்பற்ேசதம்

 
 கப்பற்ேசதம் kappar-cedam, ெப.(n.)

   மரக்கலத் ன் அ ; shipwreck.

ம. கப்பல்சே்சதம்

     [கப்பல் + ேசதம்.]

கப்பற்பைட

கப்பற்பைட kappar-padai, ெப.(n.)

   1. கடற்பைட; naval force, battleships.

   2. கப்ப க் ரிய ெபா ள் ( ன்.);; whatever belongs to a ship, as cordage, etc.

ம. கப்பல்ப்பட

     [கப்பல் + பைட.]

கப்பற்பாட்

கப்பற்பாட்  kappar-pattu, ெப.(n.)

   1. கப்பற்காரர ்பா ம் ஓடப்பாடல்; mariners' song.

   2. ஒ  ல்; name of a book.

ம. கப்பல்ப்பாட்

     [கப்பல் + பாட் .]

கப்பற்பாய்

 
 கப்பற்பாய் kappar-pay, ெப.(n.)

   கப்ப ற் காற்ைற கப்பதற்காகக் ைலயாலைமந்த பாய்; sali made of canvas.

ம. கப்பல்ப்பா

     [கப்பல் + பாய்.]

கப்பற்ேபார்

 
 கப்பற்ேபார ்kappar-por, ெப.(n.)

   கப்ப ந்  ரி ம் சண்ைட; naval warfare.

     [கப்பல் + ேபார.்]

கப்பற் ைரச்

 
 கப்பற் ைரச்  kapparruaicci, ெப.(n.)

   சா க்காய்; nutmeg (சா.அக.);.

     [கப்பல் +  ைரச் .  ைர →  ைரச்  =  ைர ன் மைன ேபால் ெப ைமக் ரிய .]
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கப்பற் ைற

 
 கப்பற் ைற kapparrurai, ெப.(n.)

   கப்பல் வ ம் அல்ல  றப்ப ம் ைற கம்; sea port.

     [கப்பல் +  ைற.]

கப்பாங்ெகாட்ைட

 
 கப்பாங்ெகாடை்ட kappan-kotai, ெப.(n.)

   தவைள (இ.வ.);; frog.

கப்பாங்ெகாடை்ட கத் னால் கப்பலா ப்ேபாய் ம் (பழ.);.

     [கப்ைப + கால் + ெகாடை்ட - கப்ைபக்கால்ெகாடை்ட → கப்பாங்ெகாடை்ட. கப்ைப → வைளந்த, 
ெகாடை்ட = ப த்த ெகாடை்ட ேபான்  உப்  இ ப்ப .]

கப்பா

கப்பா  kappasu, ெப.(n.)

   ஒப்ப  ( த்தம்); பண்ணாத ப த்  (G..Tn.D. 1, 161.);; raw cotton.

     [காய் + ப த்  – காய்ப்ப த்  → காப்ப த்  → கப்பாத்  → கப்பா  (ெகா.வ); வடத ழ் எனப்ப ம் 
ரா தெமா க் காலத் ல் கப்பா  என ரிந்த இச ்ெசால் வட ல ெமா கள் அைனத் ம் 

ப த் ையக் க் ம் ெபா ச ்ெசால்லா ற் .]

கப்பாளம்

கப்பாளம் kappalam, ெப.(n.)

   1. தைலேயா ; skull

   2. இரப்ேபாரக்லம்; begger's bowl.

க. கப்பாள(கன்னம்);.

     [கன்னம் +  லம் – கன்னப் லம் → கம்பளம். கம்பளம் → Skt. kapala.]

இ பால் கன்னத் ற்  ேமற்பட்ட மண்ைடேயா  ெபா வாகக் கன்னப் லம் எனக் ப் டப்பட்டதால் 
நாளைட ல் இச ்ெசால் மண்ைடேயாடை்டக் ப்பதா ற் .

கப்

கப் 1 kappi-,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. கவரப் தல்; to fork, as a branch.

     "கப் த்த காைல ைடய ெஞண் ன "(ெப ம்பாண். 208,உைர);

   2. ெப த்தல்; to grow in size.

     "அ ம் க் கப் த்த தனத்தந் ரி." ( ப்  412);.

   3.  ைகய ம்பல்; to bud.

ம. கப் ; க. கப் ;  . கப்  ( ைள);

     [கவரப்்  → கவரப்் த்தல் → கப் த்தல்.]

 கப் 2 kappi, ெப.(n.)

   1. ெதள்ளிநீக் ய ெநாய்; grits in flour comminuted imperfectly, coarse grits; grain half-ground.

     "கப்  கடவதாக் காைலத ்தன் வாய்ப்ெப ம்"(நால . 341);.

   2. ப மண ம் ய கற்க ம் கலந்த சரைளமண், சல்  (உ.வ.);; gravel road-metal concrete of brick, dust 
and broken pieces of brick used for foundations or flooring.

   3. ேதைவ ல்ைலெயன்  க த்  நீக் ய ; neglected and removed as rubbish.

கலமா  இ த்தவள் பா , கப்  இ த்தவள் ண்ணியவ (பழ,);.

ம. கப்

     [க  → க ப்  → க ப்  → கப் .]
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கப் ெகாள்( )-
தல்

 
 கப் ெகாள்( )-தல் kappl-koll(u), ெச. . .(vi.)

   இ ப்  த ல் ேநாய் பற் க்ெகாள்ளல்; to be attached as by delirium, apaplexy etc.

     [கவ்  → கப்  → கப்  → ெகாள்-.]

கப் ட்

 
 கப் ட்  kappitti, ெப.(n.)

   க ப்பட்  வைக; a kind of sirissa tree named (சா.அக.);.

     [க ம் ல் + அட்  - க ப்பட்  (ெகா.வ.);.]

ெவல்லம் ேபான்ற இனிப் ச ் ைவயால் ெபற்ற ெபயராம்.

கப் ப் ஞ்

கப் ப் ஞ்  kap-p-ppinju, ெப.(n.)

   1. இளம் ஞ் ; very tender fruit.

   2. அகாலத் ல் ேதான் ய ஞ்  (யாழ்ப்.);; tender fruit out of season.

     [காய்ப்  +  ஞ்  → காய்ப் ப் ஞ்  → கப் ப் ஞ் .]

கப் ப்

 
 கப் ப்  kappi-p-pu, ெப.(n.)

   உரிய காலத் ல் ஒ  ேசர இ ப்ைபப்  ைக (யாழ்ப்.);; fall of the iluppaipp in due season, dist. fr.

பந்தரப்் , பாவாைடப்  and க யாணப் .

     [கப்  +  .]

கப் யம்

கப் யம் kappiyam, ெப.(n.)

   உண்ணத்தக்க ; that which is ordained as edible.

     "கப் யந் ன்றேல" (நீலேக . 319, உைர);.

     [கவ்  → கப்  → கப் யம்.]

கப் யர் kappir,

 
 கப் யர ்kappir,ெப.(n.)    க வம்; pride, haughtiness.

கப் ர் த்  அைல றான் (இ.வ.);.

     [கவ்  → கப்  → கப் ர.்]

கப் லக் ஞ்ச்

 
 கப் லக் ஞ்ச்  kapilakkuricey, ெப.(n.)

   நாமக்கல் மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Namakkal district.

     [க லன் +  ச்  – க லக் ச் .  ச்  = மைலநிலத் ச ் ற் ார.்]

1005

www.valluvarvallalarvattam.com 7380 of 19068.



கப்

கப் 1 kappu-, ெச. . .(v.t.)

   1. ேதாண் தல்; to dig.

   2.   ெசய்தல்; to make a hole.

     [கள் → கவ் → கப் .]

 கப் 2 kappu-,    5 ெச. .(v.t.)

   1.  க் ெகாள் தல்; to overspread, as cloud.

நற்ெபாற் சரத் ெனாளி கப்பதெ்த க்களள ம்"(தனிப்பா. 11, 195, 47);.

   2. ெகாள் மள  வா ட்  ேவகமாக ங் தல்; கவளங்கவளமாக ங் தல்.

 to gorge, cram into the mouth.

     "அவல்ெபாரி கப் ய கரி கன்" ( ப்  நாயகர.்1);.

   3.  றர ்ெபா ைள ஒளித் க்ெகாள் தல்; to steal.

   4. உைரயாட ன் ேபா  கைளத்தல்; to be hoarse (ேசரநா.);.

ம. கம் க; க. கப. கம்ப, கயப் ;  ட.கம்பம்;  . கப் னி; ெத. க க;  ய். கப்ப;  . கப்னா; பட.  ப் ; 
. கப்.

 Pali. kabala, Skt. kavala.

     [கவ்  → கப்  → கப் தல். ( .தா. 13);.]

கப் க்கால்

கப் க்கால் kappu-k-kal, ெப.(n.)

   1. வைளகால்; bandy legs.

   2.  ட் க்கால்; support, prop.

     [கப்  + கால்.]

கப் க்கால் 
செ்ச

கப் க்கால் செ்ச  kappu-k-kal-p-ucedi, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் செ்ச ; the moorman's flower shurb (சா.அக.);.

     [கப் 2 + கால் +   + ெச .]

கப் க்காலன்

கப் க்காலன் kappu-k-kalan, ெப.(n.)

   1. வைளந்த காைல உைடயவன்; a bandy legged man.

   2.  ங் காைல உைடயவன்; one who is having short legs.

     [கப்  + கால் + அன்.]

கப் க்காவ ப்

 
 கப் க்காவ ப்  kappu-k-kavadi.pu, ெப.(n.)

   ெசவ்வலரிசெ்ச ; oleander plant.

ம வ. க காட் ப்

     [கப்  + காவ ப் .]

     [ ணக் ன்  அலரிச ்ெச ைய

ந வதால் நாய்நரி அண்டா  என்ப  நம் க்ைக.]

கப் க் ைனய -
த்தல்

கப் க் ைனய -த்தல் kappu-k-kupai-y-aru-,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   இைழேயாட் தல் ( ன்.);; to render a piece of coloured cloth perfect by substituting proper threads for such as are 
unfit.

     [கப் 3 +  ைனய -.]
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கப் கனார்

 
 கப் கனார ்kappugarar, ெப.(n.)

   ேகா ல் சகர;் temple priest.

கப் சச்ாயம்

 
 கப் சச்ாயம் kappu-c-cayam, ெப.(n.)

   ம ரக்் ம் சாயம்; a dye for the hair (சா.அக.);.

     [க ப்  → கப்  + சாயம்.]

கப் ச் ப்ெபனல்

 
 கப் ச் ப்ெபனல்Каррu-с-сiррenа, ெப.(п.)

   ேபச் ன்  அடங் ைகக் ப் ; phrase signifying the keeping of perfect silence.

     [கப்  →  ப்  + எனல். எ ைக ேநாக் ய மர ைணக் ப் .]

கப் த்ேதாள்

 
 கப் த்ேதாள் kappu-t-tol, ெப.(n.)

கா ேதாள்; வலத்ேதா ம் இடத்ேதா மாக மா க் கா ைக

 bearing on the right and left shoulder alternately.

     [கா  → கப்  + ேதாள்.]

கப் மஞ்சள்

கப் மஞ்சள் kappu-manjal, ெப.(n.)

   ெகாச் ந்  ைடக் ம் ஒ வைக உயரந்்த மஞ்சள் ( ன்.);; a superi of kind of turmeric from Cochin.

     [கப் 3 + மஞ்சள்.]

கப் ரம்

கப் ரம் kappuram, ெப.(n.)

   க ப் ரம் பாரக்்க; see karupparam,

     "கப் ரப் ப ந் ைர" ( வக. 197);.

 Pkt. kappura, Skt. karpUra.

கப் வைல

 
 கப் வைல kappu-valai, ெப.(n.)

   வைலவைக (இ.வ.);; a kind of fishing net.

     [கப்  + வைல.]

கப்

கப் 2 kappu-.vidu-,    20 ெச. . .(v.i.)

    ரட் ப்ேப தல்; to lie, utter falsehood.

     [க ழ்ப்  → கப்  +  .]

கப் க்காய்

 
 கப் க்காய் kappuru-k-kay, ெப.(n.)

    யக்காய்; soap-nut (சா.அக.);.

     [க ப்  → கப் (அ க் );. கப்  + (அ ); உ  + காய்.]
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கப்ைப

 
 கப்ைப kappai, ெப.(n.)

   கம்பாங்ெகாடை்ட பாரக்்க; see kappangottai.

     [கப்பாங்ெகாடை்ட → கப்ைப(ம உ.);.]

க., ., பட.,  ட.கப்ெப; ெத., . கப்பேகாத. ெகபக்;  ட. ெகா ன்; ெகாண். கெபா ; sinh. gamba.

 கப்ைப kappai, ெப.(n.)

தவைள,

 frog.

ெத.த.க.ெப.

     [கப் -கப்ைப]

கப்ைபக்கால்

 
 கப்ைபக்கால் kappai-k-kal, ெப.(n.)

   ஒ பக்கமாக வைளந்த கால்; bandy legs.

     [கப்ைப + கால்.]

கப்ைபக்காலன்

 
 கப்ைபக்காலன் kappai-k-kalan, ெப.(n.)

   ெதாட் க் காலன்; bow-legged man.

     [கப்  + காலன்.]

கப்ெபாட்

 
 கப்ெபாட்  kappott, ெப.(n.)

   கப் ட்  பாரக்்க; see kappatti.

     [க ப்பட்  + கப்ெபாட் ..]

கபகபெவனல்

கபகபெவனல் kaba-kapa-v-epal, ெப.(n.)

   1. ஓர ்ஒ க் ப் ; the sound of gurgling, as produced by water when poured out of a vessel with a marrow mouth.

   2. ப  த யவற்றால் வ ெறரிைகக் ப் ; burning sensation in the abdomen from  hunger or from strong 
passion.

     [கபகப + எனல். 'கபகப'ஒ க் ப் .]

கபட் நாக்

 
 கபட் நாக்  kabattu-năkku, ெப.(n.)

கவட் நாக்  பாரக்்க;see kavattu-nākku.

     [கபட்  + நாக் . கவட்  → கபட் .]
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கபட் ப்ப க்கல்

 
 கபட் ப்ப க்கல் kabattu-p-padi-k-kal, ெப.(n.)

க

வட் ப் ப க்கல் பாரக்்க;see kavattu-p-padi-k-kal.

     [கவட்  → கட் .]

கபடக்காரன்

 
 கபடக்காரன் kabada-k-kāran, ெப.(n.)

கவ க்காரன் பாரக்்க;see kavadu-k-kăran.

     [கடம் + காரன்.]

கபடதாரி

 
 கபடதாரி kabada-dari, ெப.(n.)

கவடன் பாரக்்க;see kavadan.

கபடதாரிகளின் ேவடத்ைதக் கைலக்க ேவண் ம்.

     [கடம் + தாரி. கவடம் → கபடம்.]

கபடநாடகம்

கபடநாடகம் kabaganapagam, ெப.(n.)

கவட நாடகம் பாரக்்க;see kavada-nadagam,

     "கபட நாடகத்ைத ெமய்ெயன்  நம்  (அ ட்பா.1 ெநஞ்சளி 528);.

     [கபடம் + நாடகம். கவடம் → கபடம்.]

கபடம்

 
 கபடம் kabagam, ெப.(n.)

கவடம் பாரக்்க;see kavagam.

 H. kapat, Skt. kapata.

     [கைவ → கவ  → கவடம் → கபடம்.]

கபட த்ைத

 
 கபட த்ைத kabada-vitai, ெப.(n.)

கவடக்கைல பாரக்்க;see kavada-k-kalai.

     [கவடம் → கபடம் +  த்ைத.]

கபடைவத் யன்

 
 கபடைவத் யன் kabagavaittiyan, ெப.(n.)

கவட ம த் வன் பாரக்்க;see kavada-maruthuvan.

     [கபடம் + ைவத் யன்.]
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கப

கப 1 kabadi, ெப.(n.)

கவ  பாரக்்க;see kavadi. ( ப் .109);.

     [கவ  → கவ  → கவ  → கப .]

 கப  kabadi, ெப.(n.)

    ைளயாட்  வைக; a kind of game.

     [கப கப  → கப .]

ஏ  ேபர ்ெகாண்ட ஓர ்அணி ந்  ஒ வர ் டாமல் 'கப , கப  என்  க் ெகாண்  எ ர ்
அணி ைரத ்ெதாட் த் ம்

வ ம் ஒ வைக ைளயாட் .

கப

 
 கப  kabadu, ெப.(n.)

கவ  பாரக்்க;see kavadu.

     [கவ  → கப .]

கபத்தம்

 
 கபத்தம் kabattam, ெப.(n.)

    ள ; holy basil. (சா.அக.);.

     [காரப்்  →  கப்  → கபத்தம்.]

கபந்தைலவ

 
 கபந்தைலவ  kaban-talaivali, ெப.(n.)

உடம்  வ ம் வ த் ,  த்தல்,கக்கல்,கா  நைழசச்ல் த ய ணங்கைளக் காட் ேமார ்
தைலவ .

     [கள் → கப்  + தைலவ .]

கபாட ரம்

கபாட ரம் kabadapuram, ெப.(n.)

   த ழாய்தற்காக இரண்டாம் த ழகக் கழகம் அைமத்த பாண் ய மன்னரக்ளின் தைலநகரா ந்த 
ஊர.் (இைற. 1, உைர.);; the ancient Pandyan capital which was the seat of the second Tamil academy.

     [கவாடம் +  ரம் – கவாட ரம் → கபாட ரம் = கவாடம் = கத . ேகாடை்ட.]

கபாடம்

கபாடம்1 kabagam, ெப.(n.)

   கத ; Door.

     "அ ெவன் கபாடச ்ெசந்தாள்" (ஞானா. 34, 3);.

   2. காவல் ( ன்.);; guard, defence, protection.

 Skt. kapāța; Turk. Kapi.

     [காவடம் → கவாடம் → கபாடம்.]

 கபாடம்2 kabādam, ெப.(n.)

   ெபா . (C.G.);; beasts burden, as wood.

     [கா  → காவடம் → கவாடம் → கபாடம்.]
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கபால்

கபால் kabāl, ெப.(n.)

கபாலம் பாரக்்க;see kabālam.

ைகவத்த வனிகபா  ைச ( வ்.  சச்ந்.42);.

 Tib. gwah

     [கபாலம் → கபால்.]

கபாலக்கரப்பான்

 
 கபாலக்கரப்பான் kabala-k-karappan, ெப.(n.)

   தைல ல் வ ங் கரப்பான்; scald head, tinea, porrigo, especially of children.

     [கன்னப் லம் → கபாலம்  +  கரப்பன்.]

கபாலக்காரன்

 
 கபாலக்காரன் kabãla-k-kāran, ெப.(n.)

கபாலக்கரப்பான் பாரக்்க;see kabala-k-kara-p-pan.

     [கபாலம் + காரன்.]

கபாலக் த்

கபாலக் த்  kabala-k-kutu, ெப.(n.)

   க ந்தைல வ  (இங்.ைவ.217);; severe headache, acute meningitis cephalalgia.

     [காலம் +  த் .]

     [ ல ேநரங்களில் கபாலக் த்  பாரை்வ இழக்கச ்ெசய் ம்.]

கபாலச் ைல

கபாலச் ைல kabála-c-culai, ெப.(n.)

கபாலக் த்  பாரக்்க; (இங். ைவ.217);;see kabalak-kuttu.

     [கபாலம் +  ைல.]

கபால ர்த்

 
 கபால ரத்்  kabala-murtti, ெப.(n.)

கபாலதரன் பாரக்்க ( வா.);;see kabála-daran.

     [கபாலம் +  ரத்் .]

கபாலேமாட்சம்

கபாலேமாடச்ம் kabala-motcam, ெப.(n.)

   1. தைல ேயா  ைடந்  உ ரெ்சல்ைக (இ.வ.);; deliverance of the soul, in the case of a yogi, from the body 
through the bursting out of the skull.

   2. மண்ைடைய ைடக்ைக (உ.வ.);; breaking the head.

     [கன்னப் லம் → கபாலம் + வ. ேமாடச்ம்.]

 Skt. Kapalamoksa

கபால

 
 கபால  kabala-vidi, ெப.(n..)

கபாலக் த்  பாரக்்க;see kabása-k-kuttu.

     [கபாலம் + இ . கபாலம் → மண்ைடேயா , தைல. இ  →  த் தல், வ த்தல். கபால  = மண்ைட 
(தைல); த்தல், வ த்தல்.]
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க

க 1 kap;, ெப.(n.)

    ரங் ன் ஒ வைக; ape.

     [கப்  →  ைள. கப்  → மரக் ைள ல் தங் ம் ரங் . கப்  → கப. "ேக வாழ் ரங் ம் ட்  
ய" (ெதால். 1512.);.]

வடெமா யார ்காட் ம் கம்ப் [ந ங் ] என்ப  லமாகா  [வ.ெமா.வ. 279].

த. க  → Skt. kapi.

மாந்தரக்்  ற்பட்டைவயாகக் ெகாள்ளப் ப ம்  (lemur);, வானரம் (monkey);. க  (app);. மாந்தற்ேபா  
(anthropoid); என் ம் நால்வைகக் ரங் ம் மரிக்கண்டத் ற்ேக ரியன... க க் ம் நி ரந்்த 

ரங் மாந்த க் ம் (pithecanthropos erectun); இைடப்பட்ட  மாந்தற்ேபா ... க கள் மாந்தற்ேபா க்  
ெந க்கமா ப்ப  பற்  அவற்ைற மாந்தற் ேபா க் கடா (anthropoidape); என அைழப்பர ் [ .தா. 

ன் ைர.].

 க 2 kapi ெப.(n.)

கப் 3 ( ன்.); பாரக்்க;see kappi.

     [கப்  → க .]

க ஞ்சலம்

க ஞ்சலம் kabiyalam, ெப.(n.)

   1. காைட ( ங்.);; rain quail, turuix taigoor.

   2. காைடவைக; ( ன்.);; francolin partridge, francolinus vulgaris.

   3. ஆந்ைத; (யாழ்.அக.);; owl.

     [கப்  → கப் ஞ்சல் → க ஞ்சலம்.]

க லப்ெபா

 
 க லப்ெபா  kabia-p-podi, ெப.(n.)

   மரவைக (L..);; kamela dye, scariet croton.

     [க  → க  → க த்தம்.]

க ல ரம்

 
 க ல ரம் kabila-puram, ெப.(n.)

   க ங்க நாட் ள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Kalinga country.

     [க லம் +  ரம்.]

க லம்

க லம் kabilam, ெப.(n.)

   1.  கரந்ிறம் ( வா.);; tawny, dim colour, dinginess, dustiness, brown.

   2. கா லம் ( ன்.);; name of secondary purana.

   3. க லப்ெபா  பாரக்்க; see kabila-ppodi.

   4. கரிக்  ( ங்.);; king-crow.

     [க ல் → க லம்.]

     [கா  → க  → க ல் → க ல் → க லம்.]

க லமதம்

 
 க லமதம் kabia-madam, ெப.(n.)

   க லரால் ெதாடங்கப்ெபற்ற சாங் ய மதம்; Sankhya system of philosophy, founder by Kabila.

     [க லம் + மதம்.]
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க லர்

 
 க லர ்kabilar ெப.(n.)

   கைடக்கழகக் காலத் ல் வாழ்ந்த த ழ்ப் லவர;் a Tamil poet of third Sangam period,

   க லன் பாரக்்க; seekabilan.

     [க ர ்→ க ரம் → க லம் = கா நிறம். க லம் → க லர ்(கா  நிற ைடயவர.்]

க லரகவல்

க லரகவல் kabilar agaval, ெப.(n.)

    . . 9ஆம் ற்றாண் ல் 138 அ க ைடய ஆ ரியப் பாவாலான, ஆ ரியர ்ெபயர ்அ யப்படாத 
ஒ  ல்; a booklet in venba metre containing 138 lines composed by an unknown author in the 9th century A..D.

     [க லர ்+ அகவல்.]

க லெவ

 
 க லெவ  kabila-veli, ெப.(n.)

   க ல நிற ைடய நிற ைடய ஒ வைக; a kind of rat.

     [க லம் + எ .]

க லன்

க லன் kabilan, ெப.(n.)

   1.  ஞ் ப்பாட் ,  ஞ் க்க  த யவற் ன் ஆ ரியரான கைடக்கழகப் லவர;் Kabilan a poet of 
the age of the third sangam, author of Kuriñci-p-pattu Kuriñci-k-kali and other poems.

     "ெபாய்யா நா ற் க லன்" ( றநா. 174.10);.

   2. ஒ  னிவர,்

 Kabilan the founder, or rather the earliest known exponent of the Sankhya system of philosophy.

     "க லனக்கபாதன் கனாதன் ைச னி (மணிேம. 27;81);.

   3. க லரகவல் பா ய ற்காலப் லவர;் a later poet, author of Kabilar Agaval.

     [க ர ்→ க ரம் → க ரம் → க லம் = கா நிறம். க லம் → க லன் (க ர நிற ைடயவன்);.]

த.க ர → skt. Kabila

க லா லந்

 
 க லா லந்  Kabila-cilandi, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ் லந்  [இ. .த.ெப.அக.); a kind of  spider.

     [க ைல +  லந் .]
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க ைல

க ைல1 kabiai, ெப.(n.)

   எ கைளக்கட்  நீரிைறக் ம் ஏற்றம்; a contrivance for drawing water from wells.

   கமைல2 பாரக்்க; see kamalar2.

ம. கப் ; க. க ெல, கப , கபெல, கப்ப , க ெல; ெத.க ெல; Ar.qubb.

     [கமைல → க ைல.]

 க ைல2 kabiai, ெப.(n.)

   1.  கரந்ிறம் (c.g);; tawny, brown, or swarthy colour.

   2.  ரால் நிற ஆன் "க ைலெயா  டநாட்ேடா  ரீத் "(ப ற் ம் 60 ப );; dim coloured cow.

   3. ெதய்வஆன் ( டா.);; cow of the Heaven.

   4. ெதன் ழ்த் ைசப் ெபண்யாைன; name of the female elephant of the South-East quarter, being the mate of 
Puntarikam.

த. க ைல → skt. kapila

     [க ர ் → க ரம் → க லம்.]

க ைலயம்ப

க ைலயம்ப  kabilayampad, ெப.(n)

   1. க லநகர;் Kapila city.

   2. க லவ  ( த்தர ் றந்த ஊர)்;; birth place of Buddha

     "கரவ ம் ெப ைமக் க ைலயம் ப ன்" (மணிேம 26:44);.

     [க  → க ரம் → க லம் → க ைல.]

க க் க் 
க க்ெகனல்

 
 க க் க் க க்ெகனல் kabukku-k-kabukkedal, ெப.(n.)

   ஓர ்ஒ க் ப் ; onom. sounding impetuously, sound of gurgling water.

பட.,க. கபகப.

     [க க்  + க க்  + எனல்.]

கேபாதகத்தைல

கேபாதகத்தைல kabalaka-t-talai,    ெகா ங்ைகையத்தாங் ம் பலைக (ெந நல்.48. உைர); wooden support 
under a cornice or other projection.

     [க ம் றா → க ம்பதா → கேபாதா + கேபாதகம் + தைல.]

ேமற்பாரத்ைதத் க்  மாற் ற உ ப்பாய தாங்  பலைகையச ் ற்ப ேவைலப்பாட் டன் 
அைமப்ப  உண் .  றா ன் தைலையப் ேபால் அைம ம் தன்ைமைய ேநாக்  ட் ன் ெவளிப் றம் 
நீண்  வைளந் ள்ள ெகா ங்ைகப் பலைகையக் கேபாதம் எனக் த்தனர.்

கேபாதகநியாயம்

 
 கேபாதகநியாயம் kabõdaganiyāyam, ெப.(n.)

க ம் றாநயன் பாரக்்க;see karயmpuranayar.

     "கேபாதக நியாயேம க ப்ப" ( வா ரப்்.);.

     [க ம் றா → கேபாதகம் → வ. கேபாதகம் வ.நியாய → த. நியாயம்.]

கேபாதம் பாரக்்க

1014

www.valluvarvallalarvattam.com 7389 of 19068.



கேபாதகம்

கேபாதகம்1 kapõdagam, ெப.(n.)

   1. க ம் றா:

 black dove ( வா.);.

   2.  றா ( வா.);; dove.

   3.  ட் ன் ெகா ங்ைக; overhanging projections of a house.

     "பதைலக் கேபாதகக் ெகாளமாட ெநற் " ( வ்.ெபரிய .3,8,2);.

 H. kabutar, kabutår, Pkt. kabðt, Skt. kapota.

     [க ம் றா → க ம் தா → கேபாதம்.]

த. க ம் றா (க ம் தா); → Skt, kapota. இத்த ழ்ச ்ெசால் வட இந் ய ெமா களி ம் க தார,், க த்தர,் 
கேபாத்தர ்எனப் பலவாறாகத் ரிந் ள்ள .

 கேபாதகம்2 kapadagam, ெப.(n.)

   1.ெப ரல் ட்  நி ர மற்ைற நான்  ரல்க ம் ஒட்  நி ம் 
இைணயா ைனக்ைக;     "கா ங்காைலக் கேபாத ெமன்ப  ேபணிய பதாைக ற் ெப ரல் ட்

ெமன்ப  ேபணிய பதாைக ற் ெப ரல் ட்  நி ம்" ( லப்.3:18.உைர);.

   2. இரண்  ைககைள ம் கேபாதகக் ைகயாகக் காட் ம் இைணக்ைக;     "க ங்காைலக் கேபாத 
ைனக்ைக ைக ம் கேபாத ைசந்  நிற்ப ேவ" ( லப் 3:16 உைர.);.

     [த. க ம் றா → க ம் தா → skt. Kapada.]

கேபா

கேபா  kapodi, ெப.(n.)

கண்ேபா  பாரக்்க;see kampogi

   1. கண்ெதரியாதவன்; blind person.

   2. பண் ல்லாதவன்; characterless person.

   3. ஒன் க் ம் உதவாதவன்; worthless chap.

க. கேபா , கேபா ; ெத. கேபா .

     [கண் + ேபா  – கண்ேபா  → கேபா  → கேபா  (ெகா.வ.);.]

கேபாலம்

கேபாலம் kabõlam, ெப.(n.)

   கன்னம்; Cheek,

கப்பலம் பாரக்்க;See kappalam,

     "அந்நாயகன் கேபாலத் ட்ட ைக ரக்் ம்" ( ைள. இரச.30);

க.கேபால, கப்பால.

     [கப்பல் = பள்ளம். கப்பல் → கப்பலம் → கப்ேபாலம் =  வான கன்னம்.]
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கம்

கம்1 kam, ெப. (n.)

   நீர;் water.

     [அம் → கம் (தண்ணீர)்;.]

 கம்2 kam, ெப.(n.)

   1. ெவண்ைம ( ங்.);; whiteness.

   2.. ஆ ; goat, sheep.

     [அம் → கம் =  தண்ணிர.்  நீரின் ைர, ெவண்ைம ெவள்ளா .]

 கம்3 kam, ெப.(n.)

   1. தைல ( வா.);

 head.

   2. மண்ைட ேயா ; skull,

     "கா ேவலன்ன கண்ணார ்கம்ைக நீர ் மந்த  ஏ க்ேகா ன்"( ைள.);

   3.  ல் ( டா.);; cloud.

   4.  ட் ன்பம்; final bliss.

     "கம்ெம ம் ெப .  ட் ன்ப கர் க் ம் காட்  யா ம்" (காஞ் ப் .  ேவகம்ப.49);.

     [உம் → அம் → கம். உம் = ேமல், உயரம், உயரத் ப்ப .]

கம்பக்கட்ைட

 
 கம்பக்கடை்ட kamba-k-kattai, ெப.(n.)

   தாங் சாரக் கடை்ட; temporary wall erected for supporting an arch under construction (ெகா.வ.);.

     [கம்  = க , ேகால். கம்  + அம் + கடை்ட = கம்பங்கடை்ட → கம்பக்கடை்ட.]

கம்பக்கைன

 
 கம்பக்கைன kamba-k-kanai, ெப.(n.)

   வல்லாளன்,  றனாளன் (யாழ்.அக.);; a person of strong will.

     [கம்பம் + கைண - கம்பக்கைண, கம்பத் ல் ப் ட்ட இலக் ப் ள்ளி ல் தவறா கைண (அம் ); 
எய் ம் றைமயாளைனக் த்த ெசால். நாளைட ல் மன  ெகாண்டவைனக் த்த .]

கம்பக்காய்சச்ல்

 
 கம்பக்காய்சச்ல் kamba-k-kayccal, ெப.(n.)

   ஒ வைக ந க்கக் காய்சச்ல்; a kind of fever (சா.அக.);.

கம்பம் = அைச , ந க்கம்.

     [கம்பம் + காய்சச்ல்.]

கம்பக்காரன்

 
 கம்பக்காரன் kamba-k-karam, ெப.(n.)

   மனநிைல ன் யவன்,  க்கன்; a madman,

ம. கம்பக்காரன்

     [கம்பம் = அைச . ந க்கம். கம்பம் + காரன்.]
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கம்பக்காலம்

 
 கம்பக்காலம் kamba-k-kalam, ெப.(n.)

   பனிக்காலம்; the cool dewy season.

ம. கம்பனம்

     [கம் = நீர.் கம், கம்பம் + காலம்.]

கம்பக் த்தா

 
 கம்பக் த்தா  kamba-k-kottadi, ெப.(n.)

   கைழக் த்தா ; pole dancer.

ம. கம்பக் த்தா

     [கம்பம் +  த்தா  – கம்பக் த்தா . நட் ைவத்த கம்பத் ல் அல்ல  ங் ற்கைழ ல் ஏ க் 
த்தா பவன்.]

கம்பக் த்

 
 கம்பக் த்  kamba-k-ktitu, ெப.(n.)

   கைழக் த் ; pole-dancing, acrobatic performance (ெச.அக.);.

ம வ. ெதாம்பன் ஆட்டம்

ம. கம்பக்களி, கம்பக் த் .

     [கம்பம் +  த்  – கம்பக் த் . கம்பத் ல் ஏ  ஆ க்காட் ம் ெபா ேபாக் , உடலாற்றல் 
ைளயாட் க் கைல.]

கம்பங்கஞ்

 
 கம்பங்கஞ்  kamban-kanji, ெப.(n.)

   கம்பரி க்கஞ் ; gruel prepared from bulrush millet from.

     'காணா  கண்ட கம்பங் ைழச ் ந்தா ய  ல் க் ' (பழ.);

     [கம்  + அம் + கஞ் . 'அம்' சாரிைய.]

கம்பங்களி

 
 கம்பங்களி kambar-kali, ெப.(n.)

   கம் மாவாற் சைமத்த களி; porridge made of the flour of bulrush millet.

     [கம்  + அம் + களி – கம்பங்களி. 'அம்'சாரிைய.]

கம்பங் ழ்

 
 கம்பங் ழ் kambarkl, ெப.(n.)    கம்பரி னின்  சைமத்த ழ்; pudding prepared from spiked millet (சா.அக.).

     [கம்  + அம் +  ழ் 'அம்' சாரிைய.]

கம்பங்ெகா த் -
தல்

கம்பங்ெகா த் -தல் kamban-kosuttu,    5.ெச. ன்றா .(v.t.)

   கம்பவாணத் க்  ெந ப்  ைவத்தல் (இ.வ.);; to ignite fire-works fastened to a post.

     [கம்பம் + ெகா த் .]
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கம்பங்ேகாைர

 
 கம்பங்ேகாைர kambarkara, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் ேகாைரப் ல்; a kind of Korai grass (சா.அக.);.

     [கம்  + அம் + ேகாைர.]

கம்ப த் ரம்

கம்ப த் ரம் kamba-sitiam, ெப.(n.)

   1. கம்பங்கள் இைட ல் க  கட்  அதன்ேமேல  நடந் ம், ஒ ம், ஆ ம் காட் ம் 
அ ஞ்ெசயல்கள்; daring feats of an acrobat on the rope.

   2. அ ஞ்ெசயல்கள்; rare deeds.

     [கம்பம் + த் ரம். Skt.  த்ர = க . கைழக் த்தரின் கம்பக்க . கம்ப த் ரம் எனப்பட்ட . 
கைழயாடல் எனின் ற் ந் த ழாம். கைழயாடல் பாரக்்க; seekala. Yāgal.]

கம்ப த் ரம் என் ம் ெசால் க் ச ்ெசன்ைன அகர த ல் 'கம்பர ்இராமா யணத் ல் அைமத்த 
உய்த் ணர ்ெபா ள் த ம்

அ ங்க ' எனப்ெபா ள் ப்ப  ெபா ந் வதன் . உய்த் ணரப் பா வ  எல்லாப் லவரக்் ம் 
ெபா வான . க ற் ன் ேமல் நடப்பைதப் ேபால், பல்ேவ  இக்கட் களிைடேய ெசயலாற் வைதக் 
கம்ப த் ரம் என்  வ  உலக வழக் .

கம்பேசைவ

 
 கம்பேசைவ kamba-sevai, ெப.(n.)

   கம்பத் ல் ளக்  ஏற் ச ்ெசய் ம் ைச (தஞ்ைச.);; a festival in which an oil lamp mounted on a stand, is 
worshipped.

பட கம் வ ( ட் ண );.

     [கம்பம் + ேசைவ – கம்பேசைவ. ெசய் → ெசய்  → ேசைவ.]

வ த்த ேசாற்ைற மைலேபால் த்  அதன் ந ல் நாம ட்ட ளக் க் கம்பத்ைத நட் , 
ெப மாளாகக் க  வணங் ய ன் அவ் ணைவப் றெவஞ்சணங்கேளா  அைன வ ம் உண்ண 
வழங்கப்ப வ .

கம்பஞ்சம்பா

 
 கம்பஞ்சம்பா kamban-camba, ெப.(n.)

   சம்பா ெநல்வைக; a kind of paddy resembling bulrush millet.

     [கம்  + அம் + சம்பா – கம்பஞ். சம்பா. 'அம்' சாரிைய. இ  வ வத் ல் கம்ைபப்ேபான்ற உ ளரி  
ெநல்வைக; ந மண க்க .]

கம்பஞ்ேசா

 
 கம்பஞ்ேசா  kambam.coru, ெப.(n.)

   கம்பரி ச ்ேசா ; cooked millet (சா.அக.);.

     [கம்  + அம் + ேசா . 'அம்' சாரிைய.]

கம்பட்டக்காரன்

 
 கம்பட்டக்காரன் kambatta-k-kāran, ெப.(n.)

   நாணயம் ெசய்ேவான் ( ன்.);; coiner,

க. கம்ம  ேகாத. கம்மட்ட (இ.ெப);.

     [கம் → கம்பட்டம் + காரன் – கம்பட்டக்காரன்.]

கம் = ெகால் தெ்தா ல். கம் தெ்தா ல் ெசய்ேவான் கம்மாளன் என் ம் கம்பட்டன் என் ம் 
அைழக்கப்ப வ  மர .

1018

www.valluvarvallalarvattam.com 7393 of 19068.



கம்பட்டக் டம்

 
 கம்பட்டக் டம் kambatta-k-kūgam, ெப.(n.)

   நாணயசச்ாைல ( ன்.);; mint,

     [கம்பட்டம் +  டம் – கம்பட்டக் டம்.]

கம்பட்டசாைல

 
 கம்பட்டசாைல kambatta-salai, ெப.(n.)

கம்பட்டக் டம் பாரக்்க;see kambatta-k-kūgam.

     [கம்பட்டம் + சாைல.]

கம்பட்டம்

கம்பட்டம் kambalam, ெப.(n.)

   1. நாணயம் ( ன்.);; coinage, coin,

   2. அச் ; (ேசரநா.);. கம்பாரக்்க;see Kam.

ம. கம் ட்டம், கம்மட்டம்; க., ேகாத. கம்மட

     [கம் → கம்பட்டம்.]

கம்பட்டம -த்தல்

கம்பட்டம -த்தல் kambalamai,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   காச த்தல் (இ. .த.ெப.அக.);; to mint money.

     [கம் → கம்பட்டம் + அ த்தல், கம்மம் = க மான் ெதா ல், இ ம்  ேபான்ற மாைழதெ்தா ல். கம்மம் 
→ கம்மடம் → கம்பட்டம்.]

கம்பட்ட ைற

 
 கம்பட்ட ைற kambatta-mulai, ெப.(n.)

   நாணய த் ைர ( ன்.);; die coining stamp.

     [கம்பட்டம் +  ைள – கம்பட்ட ைள.  ைள = க ,  லவ வம்.]

கம்ப

கம்ப  kambadi, ெப.(n.)

   ஊரப்் றத் க் கம்  ைள க் ம் நிலம்; கம்பங்ெகால்ைல (G..Tn.D..i. 159.);; plot of land on the outskirts of a 
village set apart for growing bulrush millet.

ஒ.ேநா. மைலய

     [கம்  + அ  – கம்ப . அ  = அ வாரம், தாழ்வான நிலம்.]

கம்பத்தக்காரன்

 
 கம்பத்தக்காரன் kambatta-k-karan, ெப.(n.)

   நில ைடைமயாளன்; one who owns, landed property.

ஏ ரக்் கம்பத்தக்காரன் (இ.வ.);.

ெத. கம்மத  (பண்ைண);.

     [கம் → கம்பத்தம் + காரன் - கம்பத்தக்காரன். கம்பத்தம் = உழ தெ்தா ல். உழ தெ்தா ல் 
ெசய்பவைனக் கமக்காரன் என்ப  ஈழத்  வழக் .]

கம்பத்தம்

கம்பத்தம் kambattam, ெப.(n.)

   1. ெசாந்த ேவளாண்ைம; agriculture, cultivation by the owner with his own stock.

   2. ேவளாண்நிலம்; agricultural land.

ெத. கம்மத

     [கம் → கம்மம் → கம்மத்தம் → கம்பத்தம். அம் → கம் = நீர.் நீைரக் த்த ெசால் நன்ெசய்ப்ப ர ்
ெசய் ம் ேவளாண்ைமையக் த்த .]
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கம்பத்தன்

 
 கம்பத்தன் kambatan, ெப.(n.)

   இராவணன்; Eravanan, the king of Ceylon.

     [கம்பத்தன் = ெப நிலக் ழார,் தைலவன், அரசன்.]

கம்பத் ைளயனா
ர்

 
 கம்பத் ைளயனார ்kambattlayarar, ெப.(n.)

    கன்; Lord Murugan.

     [கம்பம் + அத்  + இைளயனார.் இைளயனார ்=

இைளயவன்,  கன்.]

வண்ணாமைல அண்ணாமைலயார ்ேகா ல் ளத்த ேக ள்ள  கல்மண்டபத ் ணில் 
வ க்கப்பட் ள்ள கனின் வ வம்.

கந்  =  ண், பற் க்ேகா . கந்  = கந்தன் =  ணிற்ெபா க்கப்பட்டவன் அல்ல  பற் க் 
ேகாடானவன்,  கன்.

கம்பதாளி

கம்பதாளி kambatal, ெப.(n.)

   ஒ வைக மன நரம் யல் ேநாய்; a kind of hysteria due to menstrual disorder,

     " ைலேநாய் கம்பதாளி ன்ம ம்" (ேதவா. 995.4);.

     [ஒ கா. கம்  + அதளி – கம்பதளி → கம்பதாளி = கம் னால் த் வ  ேபான்ற வ க் ம் ேநாய். 
அதளி -  ழப்பம், வ .]

கம்ப யக்கம்

 
 கம்ப யக்கம் kambadiyakkam, ெப.(n.)

   ஒ வைக மனேநாய்; a variety of acute insanity (சா.அக.);.

     [கம் → கம்மம் → கம்பம் (ந க்கம்); +  யக்கம் (கலக்கம்);.]

கம்பந்தட்

 
 கம்பந்தட்  kambantatu, ெப.(n.)

   கம்பந்தடை்ட பாரக்்க; see kambantattai.

     [கம்  + அம் + தட் . 'அம்' சாரிைய.]

கம்பந்தட்ைட

 
 கம்பந்தடை்ட kambantattai, ெப.(n.)

   கம்பங்க ரின்  தாள்; straw of the bulrush millet.

     [கம்  + அம் +தடை்ட – கம்பந்தடை்ட. 'அம்' சாரிைய. தாள் → தாட்  → தாடை்ட → தடை்ட.]

கம்பந்தாளி

 
 கம்பந்தாளி kamban-tal, ெப.(n.)

   தாளிக்ெகா  வைக (யாழ்.அக.);; convolvulus.

     [கம்  + அம் + தாளி – கம்பந்தாளி.]
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கம்பந் ராய்

 
 கம்பந் ராய் kambantiray, ெப.(m.)

   ஒ வைகத ் ராய்செ்ச ; a species of bitter grass plant (சா.அக);.

     [கம்பம் +  ராய்,  ராய் = ெச வைக.]

கம்பநாட்டாழ்வா
ன்

கம்பநாட்டாழ்வான் kamba-nāttālvãn, ெப.(n.)

   கம்பன்; poet Kamban, spoken of as a devotee of Visiu.

     "ஆ த்தன் கம்பநாட்டாழ்வான் க " (கம்பரா. தனி.1.);.

     [கம்பநா  + ஆழ்வான். கம்பைனக் கம்பநாடன் என்றைழப்ப ண் . 'ஆழ்வான்' ம ப் ர  க ய 
அைடெமா .]

கம்பநாடன்

கம்பநாடன் kambanadan, ெப.(n.)

   கம்பன்; Kamban so called because he lived probably in Kamba-nadu.

     "கம்பநாடன் ெசான்ன ம்மணிக் ேகாைவ" (த ழ்நா.102.);.

     [கம்பநா  + அன் - கம்பநாடன்.]

கம்ப ம் கம்பனின் ன்ேனா ம் வாழ்ந்த ேசாழநாட் ப் ப  கம்பநா  என்றைழக் கப்பட்டதால் 
ெபற்ற ெபயர.் நா  என் ம் ரி  ேசாழர ்காலத் ல் ற்றம் என் ம் மாவட்டப் ரி ன் உட் ரி . 
இன்ைறய வட்டம் (taluk); என் ம் நிலப் ரி க்  ஒப்பான . கா ரிக் த் ெதன்கைர ல் கம்பநா ம் 
வடகைர ல் கரகநா ம் இ ந்ததாகக் றப்ப வ  ெச வ ச ்ெசய் . கம்பநா  பாரக்்க; see 
kambanādu.

கம்பநா

கம்பநா  kambanadu, ெப.(n.)

   ேசாணாடை்டச ்சாரந்்த நிலப் ப ; a taluk in Cöla-nadu.

     "கம்பநா ைடய வள்ளல் க சச்க்ரவரத்் " (கம்பரா. தனி.6.); (ெச.அக.);.

ம. கம்பநா

     [கம்பம் + நா  – கம்பநா .]

கா ரிக் த் ெதன்கைர ல் கம்பநா ம் வடகைர ல் கரகநா ம் இ ந்ததாக நில ம் ெச வ ச ்
ெசய்  ற்காலத் ல் மாரியம்மன் ழாவாக மா ய அம்மன் வ பாட் ம் இடம்

ெசவ்வாய்க் ழைமயன்  அம்மன் ேகா ல் 15 நா க்  ன்ேப நடப்பட்ட த்தைல ெவட் 
பாைலக்கம்பத் ற் ப் ப தந்  ெபாங்கல் இட் ப் ைச ெசய்  பா ழாக்ேகாள் எ ப்ப  
கம்பநாட்  வழக்கம். கம்பம் நடாமல் கரகம் எனப்ப ம் சச்ட்  மந்  ேவப் ைல எ த்  
ஆ க்ெகாண் வந்  ப்ப  கரகநாட்டார ்வழக்கம்.

த்தைல ெவட்பாைலக் கம்பம் ந ம் வழக்க ைடயவரக்ள் வாழ்ந்த ஊரப்்ப  கம்பநா  
எனப்பட்ட . இவரக்ள் க்காமல் ழாப்பைறயைறந்  கம்பம் நட்ட நாள் தல் கம்பத் ற் ப் 
ப ம் 15ஆம் நாள் வைர அதைனச ் ற்  ஒ லாட்டம் ஆ வர.்

கம்பபாணம்

 
 கம்பபாணம் kamba-baram, ெப.(n.)

கம்பவாணம் பாரக்்க; see kamba-vanam.

     [கம்பவாணம் → கம்பபாணம்.]

1021

www.valluvarvallalarvattam.com 7396 of 19068.



கம்பம்

கம்பம்2 kambam, ெப.(n.)

   1. அைச ; vibration, shaking, motion.

     "கம்ப ல்லாக் க ெப ஞ் ெசல்வர"் (மணிேம.17:63);.

   2. ந க்கம்; tremor, tremulousness, quaking,

     "கம்பஞ்ெசய் ரி  நீங் " ( வக.1737.);.

. கம்ப; ம. கம்பம்; Skt. kamba;Indon. gempa bumi; Mal. gempa.

     [கம் = நீர,் நீரைல, அைல . கம் → கம்பம் = நீரைலேபான்  அைச ம் ந க்கம், அைல .]

கம்  என் ம் ெசால் ம் நீர ்எனப்ெபா ள் ப ம். ேசக் ழார ்இப்ெபா ளில் இசெ்சால்ைல 
ஆண் ள்ளார.்.

த. கம்பம் → Skt. Kamba

 கம்பம்3 kambam, ெப.(n.)

   கச் ேயகாம்பரர ் ேகா ல்; the Śiva shrine at Kanchipuram.

     "கண் தற் பரமற் டங் கம்பேம" (ேதவா.10351);.

     [ஏகம்பம் → கம்பம். ( தற் ைற);.]

 கம்பம்4 kambam, ெப.(n.)

   தாலம்பம், ெவள்ைள சாலாங்கம் கற்பரி த ய ைவப்  நஞ் கள் ( .அ.);; mineral poisons.

கம்பம் ல்

 
 கம்பம் ல் kambam.pu, ெப.(n.)

    ல்வைக ( ன்);; ெசந் ைன; stalk grass, bulrush millet.

ம. கம்பம்

     [கம்  + அம் ல் – கம்பம் ல். 'அம்' சாரிைய.]

கம்பம்ெபாரி

 
 கம்பம்ெபாரி kambampori, ெப.(n.)

   ெபாரித்தகம் ; fried millet (சா.அக);.

     [கம்  + அம் + ெபாரி. 'அம்' சாரிைய.]

கம்பர்

கம்பர ்kambar, ெப.(n.)

கம்பன் பாரக்்க; see Kambao

     "கம்பர ்ெகாள் ம் ைண" (ெபரிய .87.);.

     [கம்பன் → கம்பர.் 'அர'் உயர் ப் பன்ைம .]

கம்பர்ேம

 
 கம்பரே்ம  kambam.edu, ெப.(n.)

   கம்பர ் றந்த ஊரான ேதர ந் ாரில் உள்ள ேமட் ப்ப ; a mound at Therazhundur, the birth place of the 
poet Kambar.

     [கம்பர ்+ ேம .]

கம்பர ்ேமட் ல் ெசய்த அகழ்வாராய்ச் ல் ெப ங்கற்காலச ் ன்னங்க ம், இைடக்காலச ்
ன்னங்க ம் ைடத் ள்ளன.  ன எ த்  ெகாண்ட ெவண்கலமணி ம் னச ்ெசப் க் கா க ம் 
ைடத் ள்ளன. மணி ல் உள்ள " னாஸ்" என்ற னசெ்சால் "அைம " என்ற ெபா ள் ெகாண்ட .
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கம்பரசம் ேபட்ைட

 
 கம்பரசம் ேபடை்ட kambarasampēttai, ெப.(n.)

    ச்  மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Thiruchy district.

த.பட் → E. pet → த.ேபடை்ட

     [கம்பம் + அரசன் = ேபடை்ட - கம்பரசன் ேபடை்ட → கம்பரசம் ேபடை்ட. கம்பம் = வயல் சாரந்்த ஊர.்]

கம்பராச ரம்

 
 கம்பராச ரம் kambarāsapuram, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanchi puram district.

     [கம்பம் + அரசன் +  ரம் - கம்பரசன் ரம் → கம்பராச ரம். கம்பம் = வயல் சாரந்்த ஊர.்]

கம்பராமாயணம்

 
 கம்பராமாயணம் kambarāmāyanam, ெப.(n.)

   கம்பரியற் ய இராமன் கைதக் காப் யம்; the story of Rama written in Tamil by the poet Kambar.

     [கம்பர ்+ இராமாயணம்.]

இைடக்காலத் த லக் யத் ள் நிைலத்த றப் கள் பலவற்ைறக் ெகாண்ட ம், ெதான் மதகைதைய 
அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட ம், கம்பரால் யாக்கப்பட்ட மான இப்ேபரி லக் யம் வால் ன் 
காப் யத்ைத தல் லாகக் ெகாண்  அைமந்த வ லா ம்; என்றா ம் தல் ற்றன்ைமகள் 
பலவற்ைறத் த ழ் மர , பண்பாட் ற்ேகற்ப அைமத்  ஆ  காண்டங் கைள ம் பத்தா ரம் 
பாடல்கைள ம் ெபற்  ளங் ம் ேபரிலக் யம். உலகப் கழ் ெபற்ற இலக் யங்க ள் ஒன்றா ம்.

கம்பரி

 
 கம்பரி  Kambariši, ெப.(n.)

   கம் த் தவசம்; husked grain of bulrush millet.

ம. கம்பப்பய  (ஒ வைகத்தவசம்);.

     [கம்  + அரி  – கம்பரி .]

கம்பல்

கம்பல்1 kambaட, ெப.(n,)

   ஆைட; garment, clothing.

     "தைறந்த தைல ந் தன் கம்ப ம்" (க த்.65:6);.

     [கம் = நீர.் கம் → கம்பல் = ஈரத் ணி.]

 கம்பல்2 kambal, ெப.(n.)

   ேபெரா  (ெப ங். இலாவாண. 2: 138);; roar, noise.

     [ ம் → கம் → கம்பல் → கம்பைல =  ரண்ெட ம் ேபேராைச ழங் ம் ேபேராைச எ ப் ம் சங் ம், 
கம்  அல்ல  கம்பம் என வழங் ய . ஐந் ர டெமா க ள் ஒன்றான மராத் ல் கம்  
எ ஞ்ெசால் ஊ சங்ைகக் க் ம். கண்ணி ம் கம்பைல மாய் என் ம் வழக்ைக ஒப் ேநாக் க.]

 கம்பல்3 ன் ப்பதற்  ஏ வாகச ் ச் கைள ம், மரத்  இைலகைள ம் ெகாண்  ஆற் ன் 
க்ேக எ ப்பப்ப ம் தைட; a small barrage of twigs and leaves of trees put up across a  canal for fishing. o

ம. கம்பல்

கம்  → கம்பல்.]
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கம்பலம்

கம்பலம்1 kambalam, ெப.(n.)

   கம்பளிப்ேபாரை்வ ( ங்.);; woollen blanket, rug.

     "கம்பலதன்ன" (நற். 24.);.

   2. ெசம்மணிக் கம்பளம்; carpet.

     "ெசய்ய கம்பலம் ரிதெ்தன" ( காளத். .நான் க.108);.

   3. ேமற்கட் ; canopy tester.

     "ேமகக் கம்பல நிழற் ழ் ைவ ங் கட ளர"் (இர ,  சன 66.);.

     [க ம் + படம் = க ம்படம் → கம்படம் → கம்பளம் → கம்பலம். கம்பளத்ைதக் கம்பலம் எனக் ப்ப  
வ வாம்.]

 கம்பலம்2 kambalam, ெப.(n.)

கம்பைல பாரக்்க;see kambala1.

     "கம்பலம் ெபா ெவய்த"( வக.56.);.

     [கம்பைல → கம்பலம்.]

கம்ப

கம்ப  kambali, ெப.(n.)

   பைறவைக; a kind of drum.

     "கம்ப ைம தக்ைக"(கம்பரா. ரமாத். 5.);.

     [கம்பைல → கம்ப .]

கம்பைல

கம்பைல1 kambali, ெப.(n.)

   1. ஒ ; sound, noise, clamour, roar.

     "வம்பமாக்கள் கம்பைல ர"் (மணிேம.3:126);.

   2. யாேழாைச ( வா.);; sound of a lute.

   3. ம தநிலம் ( வா.);; agriculturaltract.

   4. யாைன ன் ளிறல்; trumpetingofanelephant.

     "களி  ளிப்ப த்த கம்பைல ெவ இ" (அகநா.165:2);.

   5. பறைவகள் ேபரிைரசச்ல்; noise of the birds.

     "வம்பப் ள்ளின் கம்பைல" (அகநா.181:9);.

   6. அலரெ்மா ; the idle talk in a village about any two lovers.

     "கல் என் கம்பைல ெசய்  அகன்ேறார"் (அகநா.227:22);.

   7. ஓைச; sound.

     "எங்ேகானி ந்த கம்பைல ர"் ( றநா.51:1);.

   8.  ழேலாைச; roar.

     " ழற்கம்பைல"( றநா.120:20);.

     [ ம் → கம் → கம்பல் → கம்பைல =  ரண்ெட ம் ேபேராைச. யாழ்கள் பல இையந்  எ ப்பத்தக்க 
இன்ேனாைச, இைச ழக்கம் அல் ம் பக ம் அறாத ம தநிலம்.]

கம்பைலகட் -தல்

கம்பைலகட் -தல் kambalai-kattu-,    5 ெச. . . (v.i.)

   கம்பைலப்ப ; see kambalai-p-padu.

     [கம்பைல + கட் .]
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கம்பைலப்ப -தல்

கம்பைலப்ப -தல் kambalai-p-padu-,    20 ெச. .  (v.i.)

   சசச்ர  ெசய்தல்; to quarrel, raise a tumult.

     [கம்பைல + ப .]

கம்பைலமாரி

கம்பைலமாரி kambalai-mari, ெப.(n.)

   1. ேவடர ்வணங் ம் ஒ  ெபண் ெதய்வம்; female demor worshipped especially by hunters.

   2.  ற்றங் ெகாண்டவள்; termagant, Kirago (ெச.அக.);.

     [கம்பைல + மாரி. கம்பைல = ஆரவாரம், ேபார,் ேபா க்கம்,  னம், மாரி, ெபண் ெதய்வம்.]

கம்பவம்

 
 கம்பவம் kambavam, ெப.(n.)

   மாந்த உடம் களி ம், அணி ம். ணிகளி ம் கா ம் ண் ரி,  ல,ப்ேபன்; a parasitic insect found 
upon man and his clothes (சா.அக.);.

     [கம் = நீர,்  யரை்வ. கம் → கம்  → கம்பவம்.]

கம்பவைல

 
 கம்பவைல kamba-valai, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ெபரிய வைல; a kind of large fishing net (ேசரநா);.

ம. கம்பாவல, கம்பவல.

     [கம்பம் + வைல.]

கம்பவாணம்

கம்பவாணம் kamba-varam, ெப.(n.)

   நீண்ட கம்பத் ல் இைணத் க் ெகா த்தப்ப ம் வாணம் (ெகா.வ.);; fireworks shot from a tall post.

     [கம்பம்1 + வாணம், வாணம் = நீட் .]

கம்பவாதம்

கம்பவாதம் kamba-vādam, ெப.(n.)

கம்ப தம் பாரக்்க;see kamba-vudam.

     [கம்பம்2 + ஊதம்.]

கம்ப ளக்

 
 கம்ப ளக்  kambavilakku, ெப.(n.)

   பல அ க் த் தட் கள் அைமந்த ெவண்கலக் த் ளக் ; large brass lamp with several oil pans one above 
the other (ேசரநா.);.

ம வ. ஆ ரம் ளக் ; அ க்  பம்.

ம. கம்ப ளக்

     [கம்பம் +  ளக் .]

கம்ப ைத

 
 கம்ப ைத kambavidai, ெப.(n.)

   ந க் ம் ஊைத ேநாய்; shaking palsy.

     [கம்பம் + ஊைத. கம்பம் = ந க்கம்.]
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கம்பளத்தா

 
 கம்பளத்தா  kambalatayi, ெப.(n.)

   ெதாட் யர ்வணங் ம் ஒ  ெபண் ெதய்வம் (இ.வ.);; female deity worshipped by the tottiya caste (ெச.அக.);.

     [கம்பளம் + அத்  + ஆ  – கம்பளத்தா . கம்பளம் = ஆந் ர மாநிலத் ப்ப . 'அத் ' சாரிைய. ஆ  
ெபண்ெதய்வம்.]

கம்பளத்தான்

கம்பளத்தான் kambalatta, ெப.(n.)

   1. ெதாட் ய இனத்தவன் (E.T.);; man of the tottiya caste.

   2.   ப்பாண்  (இ.வ.);; a soothsaying beggar in a motley attire playing on a taborine.

க. கம்பளக்கார ( யாள்);.

     [கம்பளம் + அத்  + ஆன் - கம்பளத்தான். 'கம்பளம்' இட ப்ெபயர.் 'அத் ' சாரிைய.  'ஆன்' ஆண்பா .]

கம்பளம்

கம்பளம்1 kambalam, ெப.(n.)

   1.  லங் னங்களின் ேமல்படரந்் க் ம் இைழ; fleece of sheeps, goats, yaks etc.

   2. கம்பளிப்ேபாரை்வ; woollen shawl, blanket.

   3. ெசம்படாம் ( வா.);; red cloth.

   4. ம ரப்்படாத்தாலா ய தைர ரிப் ; wolen rug to be spread on the floor.

     "இந் ரன் பாண்  கம்பளந்  ளக் ய " (மணிேம. 14:29);.

   5. ெதாட் ய இனத் னர;் the tottiya caste.

     "கம்பள வல்லக்கர ் லன்" (தனிப்பா.1, 339,51);.

   6. ெசம்ம க்கடா ( டா.);; ram of the fleecy kind.

   7. ம ர ்அடரந்்த ஒ  மான்; a species with thick hair (சா.அக.);.

ம. கம்பளம்; க. கம்பல; ெத. கம்பள .

த. கம்பளம் → Skt.kambala.

     [க ம் + படம் – க ம்படம் → கம்படளம் → கம்பளம் =க ைம நிற ைடய .]

 Skt. kambala, a blanket, a cumley (very often a black colour);. Its Tbh, is said to be kambali, Gt (p.520); is quite right in 
saying that kambala is composed of D.kar. black, and pata, cloth (that may appear as pada in D.); cf. The kuruba term 
kerimbada (i.e. D. kari and pada=pata);, a cumley. Kambali, is no doubt, originally was karbal (i.e. kar - pali);, black cloth 
(K.K.E.D. xxxii);

 கம்பளம்2 kambalam, ெப.(n.)

கம்பளர்

கம்பளர1் kambalar, ெப.(n.)

   ம தநிலமக்கள் ( வா.);; inhabitants of the agricultural tract.

     [கம் = நீர,் ேவளாண்ைம, நன்ெசய் நிலம். கம் → கம்பளம் கம்பளர.்]

 கம்பளர2் kamblar ெப.(n.)

   ெதாட் ய இனத்தார;் men of the tottiy a caste.

ம வ. கம்பள நாயக்கர,் கம்பளத்தான்.

     [கம் → கம்  + அளர ்– கம்பளர ்= நன்ெசய்,

உழ தெ்தா ல் ேமற்ெகாண்ட உழவரினத்தார.்]

கம்பளர ்காம் ச ் ைம னின்  வந்தவராவர ்[ெசா.ஆ.க.25].
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கம்பள

 
 கம்பள  kambalavu, ெப.(n.)

    ப் ட்ட அள ைடய கம் ைனக் (ேகால்); ெகாண்  அளக் ம் நிலவளைவ; measuring a plot of land with 
a rod.

ம. கம்பள

     [கம்  + அள .]

கம்பளி

கம்பளி1 kambal ெப.(n.)

   1. ம ரப்்படாம்; coarse, woollen blanket, woollen stuffs, hair cloth.

     'கம்பளி டை்ட என்  கர  டை்டைய அ ழ்த்தானாம்' (பழ.);

   2. தா மா  (ெகா.வ.);; confusion, disorder.

   3. கம்பளிசெ்ச  ( .அ.); பாரக்்க; see kambal-ccedi.

ெத. கம் ளி; க. கம்பளி, கம்ப ; ம.கம்பளி;  . கம்ெபாளி; பட. கம் .

 Skt. kambala: Mar, kambeli

     [க ம் + படம் – க ம்படம். க ம்படம் → கம்படம் → கம்பளம் → கம்பளி.]

 கம்பளி2 kambal, ெப.(n.)

   1. ஒ வைக ஆ (யாழ்.அக.);

 a kind of sheep.

   2. ஒ வைகக் கர ; a kind o woolly bear.

. கம்ெபாளி

     [க ம் + படம் – க ம்படம் → கம்படம் → கம்பள → கம்பளி. கம்பளி ஆைட ெநய்த க் த் 
ேதைவயான கம்பள இைழத ம் லங் .]

கம்பளிக்க

 
 கம்பளிக்க  kambark-kayiu, ெப.(n.)

   கண்ேண  படாம க்க ட் ன் ன் ற ெபா ள் க டன் கட்டப்ப ம் க ; woollen rope (with certain 
articles); displayed before door of house to aver evil eye.

     [கம்பளி + க .]

கம்பளிக்ெகாண்
டான்

கம்பளிக்ெகாண்டான்1 kambali-k-kondan, ெப.(n.)

   1. கம்பளிப் ச் ; cater-piler,

   2.  ளப்பாைல; coorg milk plant.

   3.  க்ைக; bristly brigony (சா.அக.);

     [கம்பளி + ெகாண்டான்.]

 கம்பளிக்ெகாண்டான்2 kambas-k-kongān, ெப (n.)

கம்பளிசெ்ச  பாரக்்க;see kambali-c-cept

     [கம்பளி + ெகாண்டான்.]
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கம்பளிசச்டை்ட
னி

 
 கம்பளிசச்டை்ட னி kambali-c-cattaimuni, ெப.(n.)

   ஒ னிவர;் a saint.

     [கம்பளி + சடை்ட +  னி.]

ங்களத் ல் றந் , தஞ்ைச மாவட்டச ் ரக்ா ல் த் யைடந்த த்தர;் இவர ்ஊத ம த் வம், 
ஒகஅ  ல்கைள ம் ைவத் ய நிகண்ைட ம் பா ள்ளார.் ைகலாசச ்சடை்ட னி சடை்டநாதர ்
என் ம் ெபயரக் ம் இவ க் ண் .

கம்பளிசெ்ச

 
 கம்பளிசெ்ச  kambali-c-cedi, ெப.(n.)

க் ெகாடை்ட ( .அ.); பாரக்்க;see musu-kottai.

க. கம்பளி ட; ம. கம்பளிசெ்ச .

     [கம்பளி + ெச  = கம்பளிப் க்கள் ம் த் ன் . ெச யாத ன் ெபற்றெபயர.்]

கம்பளித் ணி

 
 கம்பளித் ணி kambal-t-tuni, ெப.(n.)

   கம்பளியால் ெநய்த ணி; woollen shawl.

     [கம்பளி +  ணி.]

கம்பளிப்பழம்

 
 கம்பளிப்பழம் kambal-p-palam, ெப.(n.)

    க் ெகாடை்டப்பழம்; mulberry fruit (சா.அக.);.

     [கம்பளி + பழம்.]

கம்பளிப் ன்

 
 கம்பளிப் ன் kambali-p-pisip, ெப.(n.)

     மரவைக (m.m.);; white Emetic nut.

     [கம்பளி +  ன்.]

கம்பளிப்

 
 கம்பளிப்  kambali-p_pulu, ெப.(n.)

   உட ல் ம ள்ள ஒ  வைகப்  ( ன்.);; hairy caterpillar (ெச.அக.);.

ம.கம்பளிப் ; க.கம்பளக ;  .கம்ெபாளி ரி, ெத.கம்பளி .

     [கம்பளி +  .]

கம்பளிப் ச்

 
 கம்பளிப் ச்  kambali-p-pucci, ெப.(n.)

கம்பளிப்  பாரக்்க;see kambas-p-pulu.

     [கம்பளி + பச் .]
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கம்பளிப் ச் க்க

 
 கம்பளிப் ச் க்க  kambali-p-pucci-k-kadi, ெப.(n.)

   கம்பளிப் ச் க் க னாேலற்பட்ட ஒ வைக அரிப்  ேநாய்; a variety of such skin itching disease caused by 
a species of caterpillar (சா.அக.);.

     [கம்பளி +  ச்  க .]

கம்பளிப் ச் செ்ச

 
 கம்பளிப் ச் செ்ச  kambali-p-pucci-c-cedi, ெப.(n.)

கம்பளிசெ்ச  பாரக்்க:see kambal-c-cedi (ெச.அக.);.

     [கம்பளி +  ச்  + ெச .]

கம்பளிப்ேபச்

கம்பளிப்ேபச்  kambail-p-peccu, ெப.(n.)

   1.  ண் ேபச்  (ெகா.வ.);; idle talk, vain talk.

   2.  ம்ப வழக் களில் இ தரப்பா ம் ந நிைல மக்க டன் கம்பளி ல் அமரந்்  ரிவாகப்ேப  
நன்  காணல்; detailed discussion held over a carpet among the two parties of a family brawl along with common 
people.

     "கம்பளி ேப னால்தான் தகரா  ம்" (ேகாைவ);.

     [கம்பளி + ேபச்  -  வப் நிறக் கம்பளி ல் உடக்ாரந்்  ெகாண்  ேப வ  ெசல்வர ் ம்பத்  
வழக்கமாக,  பண்ைடக்காலச ் ற் ாரக்ளி ம் பழங் மக்கள் ப் களி ம் 
நில ய .ஒ.ேநா;  ண்ைணப்ேபச் .]

கம்பளியா

 
 கம்பளியா  kambali-y-adu, ெப.(n.)

    ம்பா  ( ன்.);; a kind of fleecy sheep.

     [கம்பளி + ஆ .]

கம்பளியாைட

 
 கம்பளியாைட kambali-y-adai, ெப.(n.)

   கம்பளி இைழயால் ெநய்தஆைட; woollen cloth.

     [கம்பளி + ஆைட.]

கம்பளி ைழ

 
 கம்பளி ைழ kambali-yilai, ெப.(n.)

    லங் னங்களின் ேமல் படரந்் க் ம் ம ரிைழ; the fleece of sheep, goats, yaks, etc.

     [கம்பளி + இைழ,.]

கம்பற்

 
 கம்பற்  Kambaru, ெப.(n.)

   கப்ப ல் ம் ஒடை்ட (யாழ்.அக.);; leakage in a ship.

     [கம் + பற் . கம் = நீர.்]
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கம்பன்

கம்பன்1 kamban, ெப.(n.)

   த ல் இராமாயணம் இயற் ய ெப ம் லவர;் an eminent poet, author of the Ramayana, 12th c.

     "யாம ந்த லவரிேல கம்பைனப்ேபால் வள் வர ்ேபால் இளங்ேகாைவப் ேபால் தனில் 
யாங்க ேம றந்த ல்ைல" (பார );.

ம. கம்பன்

     [கம்பன் → கம்பம் என் ம் கம்பநாட்  ப னன். கா ரி ன் ஒ சார ்ெதன்கைரப்ப  
அக்காலத் ல் கம்பநா  எனப்பட்ட .]

ைக ல் கம்  ைவத் ந்தவன் கம்பன் என் ம் கம்பங்கா  காவல் காத்தவன் கம்பன் என் ம் ம் 
காரணங்கள் ஏற் ைடயன்வல்ல. கம்பைன 'கம்பநாட்டாழ்வான், கம்பநாடன், என்ேற லவர ்பல ம் 

ப் ட் ள்ளனர.் ேசரைன வஞ் யான் என் ம் ேசாழைனக் ேகா யான் என் ம் ஊரப்்ெபயரால் 
அைழப்ப  ேபால் கம்பைன ம் அவன் ன்ேனார ்ஊரப்் ெபயரால் அைழத்தனர ்என்பேத 
ெபா ந் வதாம்.

 கம்பன்2 kamban, ெப.(n.)

   காஞ் ரத் ச ் வன் (ஏகம்பன்);;Śiva who is worshipped at Kanchipuram,

     "கம்பனிலங்  சரேண" (ேதவா.103, 80);.

     [ஏகம்பன் → கம்பன்.]

 கம்பன்3 kamban, ெப.(n.)

   கந் ற்பாைவ; deity, as a bas relief.

     [கம்பம் → கம்பன் = மரத் ணில் உ வம் எ  அல்ல  ெச க்  எ ந்த த்த ெதய்வம். 

கம்பனம்

கம்பனம் Kambanam, ெப.(n.)

   1. அைச ; motion, vibration, shaking.

   2. ந க்கம்; quaking, trembling with fear.

     "கம்பனெமய் " (காஞ் ப் . த வக்.);

   3. மைழக்காலம்; the cool or dewy season.

ம. கம்பனம்

த. கம்பல் →Skt. Kampana.

     [கம்பல் → கம்பளம்.]

கம்பாகம்

கம்பாகம்1 kambagam, ெப.(n.)

   கப்பற்க  ( ன்.);; ship's cable, stong rope (Q5.95.);.

ம.கம்பாய்

     [கம் + பாகம். கம் = நீர.் பாகம் = இரண்  ைகய பக்கவாட் ல் நீட் ய நீட்டல் அள , கட ல் 
ஆழம்பாரக்்  → ெந ங்க . ப  → பகம் → பாகம் ( ரி );.]

 கம்பாகம்2 kambãgam, ெப.(n.)

   காற் ; wind.

ம.கம்பாகம்

     [கம் → கம்ப → கம்பம் = அைச , அைச ண்டாக்  காற் . கம் + பாகம். பாங்  → பா  → பாகம் 
(தன்ைம);.]
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கம்பாயம்

கம்பாயம் kambayam, ெப.(n.)

    கம்ம ய உ க் ம் இ ப் த் ணி; tartan waist cloth, chequered designs worn by Mohammadans the Straits and 
in Ceylon.

   2. ைகத்த த் ணி; handloom cloth.

 U. cabay

ம.கம்பாயம்;  . கம்ப , கம்பா .

கம்பாரி

 கம்பாரி kambari, ெப.(n.)

    ழஞ்ெச ; a kind thorny tree.

     [ ம் → கம் + பா  – கம்பா  → கம்பாரி.  பால ைளத்தல், ேதான் தல்.]

கம்பாைல

கம்பாைல kambalai, ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத்  உள்ள ஓர ்ஊர;் a place in Dharmapuri district.

     [க ம்  + ஆைல – க ம்பாைல → கம்பாைல.]

கம்பான் kamban, ெப.(n.);

கம்பாகம்1( ன்.); பாரக்்; see kambagam1.

 |கம் அகம்  + ஆன்.]

கம் 1-த்தல்

 kambi-,

   4 ெச. . . (v.i.);

   1. அைசத; to toss, shake.

     "கம் த் தைலெய  நீர"் (கம்பர பர தாமப்.8.);.

   2. ந ங் தல்; to tremble, quake.

     "அ டல் கம் த் "( வாச4:61);.

   3.  ழங் தல்; to roar, sound

     "அ ரக்கம் க் ந் ெதய் ர ைடயான்" (காளத்.உலா.540);.

     [கம் → கம்பம் → கம் த்தல், கம் = நீர ், நீரின் அைல அைச , ந க்கம். த.கம் த்தல் → skt. Kamba.]
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கம்

கம் 2 kambi,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அைசத்தல்; to shake, vibrate.

     "ெசவ் ய ெசங்ைக ஞ் ர ங் கம் யா" ( ரேபாத.23:12);.

   2. ந ங்கசெ்சய்தல்; to cause to tremble, to frighten,

     "இவைனக் கம் த்தைன ெயன்ைனெகால் காரணேம" (உபேதசகா.  வநாம.48.);.

     [கம் → கம்பம் → கம் த்தல். கம் த்தல்3 → கம் த்தல்2.]

 கம் 3 Kambi, ெப.(n.)

   1. ெபான், இ ம்  த யவற் ன் கம் ; wire of gold, silver, iron or other metal.

     "கம் யர…். கம்  வாங்  மசெ்சன" (இர . க் . 189.);.

   2. கம் ேபால் ப மனற்ற மாைழத்த ; a metal bar, rod.

   3. காதணி வைக; a kind of ear-ring.

கம்  இ ப னால் ெபான் அ கழஞ்ேச ன்  (S.I.I.ii.19,73.);.

   4. க வாளம்; bit of a horse's bridle.

     "கம் ங் க ங் கரத்ேதந் " (பாரத நா .21);.

   5. ஆைட ன் ஓரச்  கைர; narrow stripe, along border of cloth.

கம் க்கைரேவட்  (இ.வ.);.

கம் க்க க்கன்

 
 கம் க்க க்கன் kambi-k-kadu-k-kan,    க க்கன் ( ன்.); ear ring formed of a wire of metal.

     [கம்  + க க்கன்.]

கம் க்கைர

 
 கம் க்கைர kambi-k-kalai, ெப.(n.)

   ஆைட ன் ஓரச் கைர; narrow strip along the border of a cloth.

ம.கம் க்கர

     [கம்  + கைர.]

கம் க்கவணி

 
 கம் க்கவணி kambi-k-kavani, ெப.(n.)

   இ ம் க் கம் களால் ன்னிய வைல; wire gauze (சா.அக);.

     [கம்  + (கவளி); கவணி =  ன்னல்.]

கம் க்கா க்காரம்

 
 கம் க்கா க்காரம் kambi-k-kāg-k-kāram, ெப.(n.)

   கம்  கம் யாக இ க் ம் ஒ  ெசயற்ைகக் கா க்காரம்; an artificially prepared silver nitrate which assumes 
the form of long crystals (சா.அக.);.

     [கம்  + கா  + காரம்.]
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கம் க்காரன்

கம் க்காரன் kambi-k-karan, ெப.(n.)

   1. தட்டார;் goldsmith.

   2. கா க்காரன் ( ன்.);; moneyed man.

     [கம்  + காரன் - கம் க்காரன். அணிகலன் ெசய்ேவார ் த ல் கம் யாக நீட் ய மாைழையத் 
ண்டாக ந க்  அணிகலன் வ த்த ன் ெபற்றெபயர.்]

கம் க் ற

 
 கம் க் ற  kambi-k-kuradu, ெப.(n.)

   கம் யக் க  (ம ைர.);; smith's instrument.

     [கம்  +  ற  – கம் க் ற . கம் யாக நீட் ம் பணிக்  உத ம் அ மைன மாைழ.]

கம் க்

 
 கம் க்  kambi-k-kuri, ெப.(n.)

கம் க்கைர ( ன்.); பாரக்்க;see kambi-k-karai

     [கம்  +  .]

கம் க்ெகா

 
 கம் க்ெகா  kambi-k-kodi ெப.(n.)

    சணிக் ெகா ையப் ேபான்ற ெகா ; a turning plant resembling that of the pumpkin creeper.

     [கம்  + ெகா .]

கம் கட் -தல்

கம் கட் -தல் kambi-katu-,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஆைடக் ச ்சாயக்கைர தல்; to form or make the border of a cloth, as a dyer.

   2. அழ ச ் ைத ேவைல ெசய்தல்; to make a narrow moulding

   3. கம் யால் ைடேபான்  அணிகலன்கட்  த்  த யைவ கட் தல்; to fasten with wire, as a jewel, 
an umbrella,

     [கம்  + கட் .]

கம் பட் ேவைல

 
 கம் பட் ேவைல kambi-kattu-vēlai, ெப.(n.)

   வ ட் ய கற்காைரத்தளம்,  ண் த யன அைமப்பதற்காக இ ம் க் கம் கைள இைணத் ப் 
ைணக் ம் ேவைல; centering work.

     [கம்  + கட்  + ேவைல.]

கம் ைக

 
 கம் ைக kambigai, ெப.(n.)

   இைசக்க  வைக  ெளான்  (சங்.அக.);; a kind of musical instrument.

     [கம்பல் → கம் ைக (ஒைசெய ப் வ );.]

கம் சச்ட்டம்

கம் சச்ட்டம் kambi.c-cattam, ெப.(n.)

   1.  ன்சாரக் கம் ையப் ப க் ம் மரசச்ட்டம்; cleat

   2. கம் யச்  (இ.வ.);; perforated iron plate, used by smiths for drawing wires.

     [கம்  + சட்டம்.]
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கம் சச்ம்பா

 
 கம் சச்ம்பா kambi.c-camba, ெப.(n.)

   ெநல்வைக (இ.வ.);; a kind of paddy.

     [கம்  + சம்பா.]

கம் சச்ர ைண

 
 கம் சச்ர ைண kambi-c-cara-vỉnai, ெப.(n.)

   க வண் ; black beetle (சா.அக.);.

     [கம்  + சரம் +  ைண (நரம் க்க  ேபான்  ஒைச எ ப் ம் வண் .]

கம் ச்

 
 கம் ச்  kambiccu, ெப.(n.)

கம் யச்  (இ.வ.); பாரக்்க;see Каmbi-у-ассu.

     [கம்  + அச்  = கம் யச்  → கம் ச்  (இ.வ);.]

கம் சே்சைல

 
 கம் சே்சைல kambi-c-celai, ெப.(n.)

   கம் க் கைர டப்ெபற்ற ேசைல ( ன்.);; woman's cloth with small striped border.

க.கம் ெர

     [கம்  + ேசைல.]

கம் சே்சாமன்

 
 கம் சே்சாமன் kambi.c-coman, ெப.(n.)

   கம் க் கைர ள்ள ேவட் ; man's cloth with a thin striped border.

     [கம்  +.ேசாமன்,  . ெவண்ைம.   =  ரம் →  மம் →  மம் → ேசாமம் → ேசாமன் = ெவண்ணிற 
ேவட் , ேவட் ையச ்ேசாமம் என்ப  ெகாங் நாட்  வழக் .]

கம் தம்

கம் தம் kambidam, ெப.(n.)

   1. ந க்கம்; fuivering, quivering trembling, shaking.

     "கம் த ம் கண்ணீ ம் வரக்கவற்  ம் ேபா ல்" ( வாத, 4. மண் மந்த.56);.

   2. அ க்கம் (கமகம்); பத்த ள் ஒன்  (பாரத.இராக.24.);; tremola, a trill one often kamagam.

     [கம் → கம்பைல = ந க்கம், அைச . கம் → கம்  → கம் தம். இதம் 'ெசால்லாக்க ஈ '.]

கம் ைத-த்தல்

கம் ைத-த்தல் kambital-,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   தாள் ேபான்றவற்ைறக் கம் யால் கட்டடம் ெசய்தல்; to staple.

     [கம்  + ைத-.]

கம் நா

 
 கம் நா  Kambinaldi, ெப.(n.)

   ஒ க்கத் ல் ய அளவாக ஒ ம் நா த் ப் ; a small tense pulse (சா.அக.);.

     [கம்  + நா .]
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கம் நீட் -தல்

கம் நீட் -தல் Kambi-nitu-,    5 ெச. . .(v.i.)

    ட்  த ய ெசயல்களால் தைலமைறவாதல்; to run away, go off slily, steal away, take to one's heels.

டன் அகப்பட்டைதச ் ட் க்ெகாண்  கம்  நீட் ட்டான் (உ.வ.);.

.கம் நீ னி; க.கம் ளி .

     [கம்  + நீட் தல். கம் ன் நீ ம் இயல் , ெமல்லந  ஓ ம் ெசயைலக் ப்பாகப் 
லப்ப த் ய் . (மர தெ்தாடர)்;.]

கம் ப் ன்

 
 கம் ப் ன் kambi-p-pisin, ெப.(n.)

   ஒ வைக மரப் ன் ( ன்.);; dikmaligum.

     [கம்  +  ன்.]

கம் மணி

 
 கம் மணி kambi-mani ெப.(n.)

   க த்தணி வைக  ெளான்  ( ன்.);; a kind of wire necklace (ச.அக.);.

     [கம்  + மணி.]

கம் மத்தாப்

 
 கம் மத்தாப்  kambi-mattappu, ெப.(n.)

    க்கைளப் ேபால் ப்ெபா கள் த ம் ெவ  (பட்டா ); வைக; a kind of sparkler.

     [கம்  + மத்தாப் .]

கம் யச்

 
 கம் யச்  kambi-y-accu, ெப.(n.)

   கம்  இ ப்பதற்காகக் கம் யரால் பயன்ப த்தப்ப ம் இ ம் க்க ; perforated iron plate used by 
goldsmiths and silversmiths for drawing out wire.

ம., க. கம் யச் ; ெத. கம்மச் ;  . கம்ெப , கம்ெபச் .

     [கம்  + அச் .]

கம் ய -த்தல்

கம் ய -த்தல் kambiyadi,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   கம் ைத-த்தல் பாரக்்க; see kambi-tai.

     [கம்  + அ .]

கம் ல்லாத்ெதா
ைலவரி

 
 கம் ல்லாதெ்தாைலவரி kambi-y-illa-ttolawari, ெப.(n.)

கம்  இைணப்  இல்லாமல் ஒரிடத் ந்  மற்ேறார ்இடத் ற் ச ்ெசய் ைய ன்காந்த 
அைலகளாக மாற்  அ ப்பப்பயன்ப ம் க ; wireless telegraph.

     [கம்  + இல்லா + ெதாைலவரி.]

கம் ல்லாத்தந்

 
 கம் ல்லாத்தந்  kambi-y-illa-t-tandi, ெப.(n.)

   கம் ல்லா ெதாைலவரி பாரக்்க; see kambi-y-illa-t-tolawari.

கம் -த்தல்

கம் -த்தல் kambiy-ilu-    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெபாற்கம்  த யன நீளசெ்சய்தல் (உ.வ.);; to draw out wire.

     [கம்  + இ .]
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கம் ப்

 
 கம் ப்  kambi-y-uppu, ெப.(n.)

   ெவ ப்  ( ன்.);; a superior kind of saltpetre in bars or pieces.

     [கம்  + உப் .]

கம் ெயண் -தல்

கம் ெயண் -தல் kambiyeru-,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

    ைறத்தண்டைன ெப தல்; to undergo imprisonment.

யதால் இன்  கம்  ெயண் றான் (உ.வ.);.

     [கம்  + எண் .]

இ ம் க் கம் களால் அைடக்கப்பட் க் ம் ைறயைமப்  நிைல ல், ெசய்த ற்றத் ற் த் 
தண்டைனயாகச ் ைறப்ப பவர ்அக்கம் கைள எண்ணிக்ெகாண்  காலம் கடத்த ேவண் ம் என் ம் 
நைகயாட் க் ப் ல் வழங் வ ம் ெசால்லாட் .

கம் ல்

கம் ல்1 kambil, ெப.(n.)

   1. கம்பளிப் ன்; dikmali gum-plant.

   2. ெப ங்கம் ல்மரம்; broad-leaved Gardenia.

ம வ. கம் ழ்

     [கம்  → கம் ல்.]

 கம் ல்2 kambil, ெப.(n.)

   அப்பம் (அக.நி.);; sweet Cake.

     [கம் → கம் ல் (நீரா ல் ெவந்த ); கம் = நீர.்]

கம் ல்லம்

கம் ல்லம் Kamblam, ெப.(n.)

   1. ெசளராட் ர ேதயத் ல் ரங்கங்களி ந்  ெவட் ெய க்கப்ப ம் ெசங்கற் ெபா ையப் ேபான்ற, 
மல ளக் யாகப் பயன்ப ம் ெபா ள்; a red mineral substance like, brick dust obtained from the mines in Sourastra.

   2. ஒ  ; a kind of sparrow (சா,அக.);.

     [கம்  → கம் ல் (இளக்கம்); → கம் ல்லம்.]

கம்

கம் 1 Kambi; ெப.(n.)

கம் 3 பாரக்்க;see Kambi3.

     [கம் ல் → கம் .]

 கம் 2 kambi, ெப.(n)

   வடநாட் ள்ள ஒ ர;் a city in north-India.

     "கம் ச ்சயத்தம்ப நட்ட ம்" (க ங்.190. ப்.);.

     [கம் ல் → கம் . கம் ல் = ஒ வைக மரத் ன் ெபயர.் மரத் ன் ெபயரால் ெபற்றெபயர ்ஒ.ேநா. 
ஆரக்்கா , கடம்பவனம்.]

கம் யம்

கம் யம் kambiyam, ெப.(n.)

   ஒ வைகசச்ாயம்; a kind of dye.

     [கம் ல்1 → கம் யம் → கம் ல் மரத் ந்  ெசய்யப்பட்ட .]
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கம் யம்பட்

 
 கம் யம்பட்  kambiyampatti, ெப.(n.)

   ஈேரா  மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Erode district.

     [கம்பளி + அன் + பட்  – கம்பளியன்பட்  - கம் யம் பட்  (ெகா.வ.);.]

கம் வாங் -தல்

கம் வாங் -தல் kambi-wargu-,    7 ெச. . .(v.i.)

கம் நீட் -, பாரக்்க;see kambi-nittu

     [கம்  + வாங் .]

கம் ளக்

 
 கம் ளக்  kambi-wiakku, ெப.(n.)

    ன் ளக் ; electric light.

     [கம்  +  ளக் .  ன் ளக் ள் கம் ேபான்ற மாைழ எரிவதால் ெபற்ற ெபயர.்]

கம்

 
 கம்  kambi-virisu,, ெப.(n.)

   கம்  கம் யாகத் ப்ெபா ம் ஒ வைக வாணம் ( ன்.);; fire-works which shoot forth in pencils of light.

     [கம்  + ( ரி );  .]

கம் ேவட்

 
 கம் ேவட்  kambi-wetti, ெப.(n.)

   கம் க்கைர ள்ள ேவட் ; man's cloth with a thin striped border.

க.கம் பஞ்ெச

     [கம்  + ேவட் .]
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கம்

கம் 1 kambu, ெப.(n.)

   1.கட் த்த ; post for tying elephants, stake.

     "கம்பம ங் கரி ரியன்" (ேதவா.1092.4);.

   2.க ; pole, rod, stick.

     "ெவந்தற்ற கத் ேல ஒ  கம்பா ங் ைடக் ேமா (ஈ , 4,1, ப்ர.);

   3. மரக்ெகாம்  ( வா.);; branch of a tree.

   4. ெகா ெச களின் தண் ; slender twig of a climber, or shrub,

     "அளி ன மல் ைகப் ங் கம் " (ெவங்ைகக்ேகா.191.);.

   5. தச் ழம் எனப்ப ம் 2 ¾ அ  நீள ள்ள அள ேகால்; a pole (linear measure); of 33 inches known as taccu-
mulam.

ம.கம்பம்; ெத. கம்ப ;  .,பட. கம் .

 Pkt-khambha; Skt.stambha,

     [ெகாம்  → கம் . (ேவ.க.168); கம்ைபக் ெகாம்  என்ப  வடாரக்்கா  வழக் ( .தா.23);.]

 கம் 2 kambu, ெப.(n.)

   1. கம் த்தவசம்; bulrush millet.

     "கம்  ளிரச் ் ெயன...ெசால் வர"் (பதாரத்்த.829);.

   2. ெசந் ைன ( ங்.);; Italian millet.

கம் க்கட்

 
 கம் க்கட்  kambu-k-kattu, ெப.(n.)

    ங் ல் த களின் ெதா ப் ; bundle of bamboo sticks.

     [கம்  ( ங் ல்); + கட் .]

கம் க்க

 
 கம் க்க  kambu-k-kali, ெப.(n.)

    ங் ற்க ; bamboo pole.

     [காம்  → கம்  + க . காம்  =  ங் ல்.]

கம் க்கள்ளி

கம் க்கள்ளி kambu-k-kail, ெப.(n.)

   1. இைல ல்லா  ெகாம்ைபப் ேபாற்கா ம் ெகாம்  கள்ளி; twig spurge.

   2.  கள்ளி; spiral spurge.

     [கம்  + கள்ளி. கள் =  ள், கள் → கள்ளி.]

கம் க்கா

 
 கம் க்கா  kambu-k-kadu, ெப.(n.)

    ங் ல் ேதாப் ; bamboo field.

     [கம்  + கா . காம்  → கம்  =  ங் ல்.]

கம் க் ச்

 
 கம் க் ச்  kambu-k-kucchi, ெப.(n.)

    ங் ற் ச் ; bamboo stick.

     [காம்  → கம்  +  ச் . காம்  =  ங் ல்.]
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கம் க்

 
 கம் க்  kambu-k-kadu, ெப.(n.)

   அக் ள் (ெநல்ைல.);; arm pit.

ம வ. கக்கம், அக் ள், ைகக் , க க்கட் .

     [கம்  +  .]

கம் க் ைட

 
 கம் க் ைட kambu-k-kudai, ெப.(n.)

    ங் ற் ம்பால் ேவய்ந்த ைட; bamboo basket.

     [காம்  → கம்   +  ைட.]

கம் க்ெக த்

 
 கம் க்ெக த்  kambu-k-kelutti, ெப.(n.)

   நன்னீரில் வாழ்வ ம் ஆற  வைர வளரவ் ம் ஆ ய ன்வைக; a fresh water fish, bluish, attaining six ft. in 
length.

     [கம்  + ெக த் .]

கம் க்ெகாங்ைக

 
 கம் க்ெகாங்ைக kambu-k-korgai, ெப.(n.)

   தவசம் நீக்கப்பட்ட கம்பங்க ரின் ேகா க்கடை்ட; cob of the bulrush millet after the grain has been removed.

     [கம்  + ெகாங்ைக. ெகாங்  → ெகாங்ைக. ெகாங்  = ேகா . தவசமணி நீங் ய ேகா க் கடை்ட.]

கம் கட்

கம் கட்  kambu-katti, ெப.(n.)

   ஏரிநீர ்பாய்ச் ேவான்; one who irrigates.

     "கடல்வ ணன் கம் கட் " (ேசக் ழார,்  .4); (ெசஅக);.

     [கம் → கம்  = நீர.் கம்  + கட் . கம் கட்  = நீரக்ட் பவன்.]

கம் கட் -தல்

கம் கட் -தல் kambu-kattu,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ப த்த ன் வ ையக் கட் தல் (இ.வ.);; to close a book after reading.

     [கம்  + கட் . கம்  =  வ ன் இ ம ங் ம் ைவத் க்கட் ம் ங் ற் ளாச் .]

கம் கம்

கம் கம் Kambugam, ெப.(n.)

   ெவ ச்  (அ ன்); (ைதலவ. ைதல.94.);; opium.

     [கம் → கம் , கம் = அைச , ந க்கம். கம்  → கம்பகம்.]

கம் சச்ண்ைட

 
 கம் சச்ண்ைட kambu-c-candai, ெப.(n.)

    லம்பம்; art of fencing.

     [கம்  + சண்ைட.]

கம் த்த

 
 கம் த்த  kambu-t-tadi, ெப.(n.)

   நீண்ட ங் ல் த ; lengthy bamboo stick.

     [காம்  → கம்  + த .]
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கம் ைத-த்தல்

கம் ைத-த்தல் kambu-tai,    4. ெச. ன்றா .(v.t.)

   கத  த யவற் ற் சட்டம த்தல்; to nail a bead. ing or border on a door or the edge of a box.

     [கம்  + ைத. கம்  = ேகால், ேகால்ேபான்  நீண்ட மரசச்ட்டம்.]

கம் ப்பட்

 
 கம் ப்பட்  kambu-p-pattu, ெப.(n.)

    வண்ணாமைல மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Thiruvannamalai district.

     [கம்  + பற்  – கம் ப்பற்  → கம் ப்பட் . பற்  ைளநிலம்.]

கம் லம்

 
 கம் லம் kambulam, ெப.(n.)    வய ல் ம் எ ம் பந்தயம்; a bullock race in a rice-field ( நா).

. கம்பல. கம் ள.

     [கம்பைல → கம் லம். (ெகா.வ.);.]

லப்ப காரத் ல் ஏேரார ்கம்பைல என்  இப்பந்தயம் க்கப்ப ற . ஏேரார ்கம்பைல பாரக்்க; 
see ērõrkamblai.

கம் ள்

கம் ள்1 kambul, ெப.(n.)

   1. ஒ வைக நீரப்்பறைவ; a kind of water fowl;

     "கம் ட ்ேசவ ன்  ரிய" (ம ைரக்.254);

   2. வானம்பா  ( டா);; Indian skylark.

     [கம் +  ள் – கம் ள் = நீரப்்பறைவ. கம் = நீர.்  ள் =

பறைவ. மைழக்காலத் ல் வ வதால் வானம்பா ம் கம் ள்

எனப்பட்ட .]

 கம் ள்2 kambu,l ெப.(n.)

   சங் ; conch.

     "பழனக் கம் ள்" (ஐங்.90);.

     [கம்  → கம் ள். கம்  = நீர.் கம் ள் = நீ ள் இ ப்ப .]

கம் ர்

 
 கம் ர ்kambur, ெப.(n.)

   ம ைர,  ப் ரம் மாவட்டங்களில் உள்ள ற் ார;் a village in Madurai and Viluppuram dt.

     [கம்  + ஊர ்– கம் ர.் கம்  =  ன்ெசய்த்தவச வைக.]

கம்ைபக்கல்

 
 கம்ைபக்கல் kambi-k-kal, ெப.(n.)

   ப கவைக  ெளான் ; cambay pebble, a kind of opal found in Cambay (சா.அக.);.

     [கம்ைப + கல்.]

கம்ைபநல் ர்

 
 கம்ைபநல் ர ்kambainallur, ெப.(n.)

   த ம ரி  மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dharumapuri dt

     [கம்பம் + ஐயன் – கம்ைபயன் + நல் ர ்- கம்ைப நல் ர ்(ெகா.வ.);. கம்பம் = வயல் சாரந்்த ஊர.்]
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கம்ைபமரம்

 
 கம்ைபமரம் kambai-maram, ெப.(n.)

   கடற் களாப் பாைல; broad leaved gardenia (ெச.அக.);.

     [கம்ைப + மரம்.]

கம்ேபாசம்

 
 கம்ேபாசம் Kambosam. ெப.(n.)

   ஒ வைகச ்சங் ; a species of conch (சா.அக.);.

     [ஒ கா. கம்ேபாசம் → காம்ேபாச நாடை்டய த்த கடற் றத் ச ்சங்  ஆகலாம்.]

கம்ேபாத்தம்

 
 கம்ேபாத்தம் kambottam, ெப.(n.)

    வைள (சங்.அக.);; blue nelumbo.

     [கம் + ெபாத்தம் – கம்ெபாத்தம் → கம்ேபாத்தம். ெபாத்தம் = நீரில் ெபாத்  ெபா ந் ப்ப .]

கம்மக் டம்

கம்மக் டம் Kamma-k-kudam, ெப.(n.)

   கம் யர ்ெசய்த டம் (நன்..222.ம ைல.);; pot made by a Smith.

     [க  → க மம் → கம்மம் +  டம்.]

கம்மக்ைக

கம்மக்ைக kamma-k-kai, ெப.(n.)

   1. ெந க்க  ேவைல (யாழ்ப்);; pressure of work.

   2 க ைமயான பணி; difficult work.

     [கம்மம் + ைக. க மம் → கம்மம் = ெதாடரந்்  ெசய் ம் ேவளாண்ைமப் பணி.]

கம்மகாரர்

கம்மகாரர ்kammakarar, ெப.(n.)

   கப்ப ேலாட் கள்; sailors, mariners.

     "கம்மகாரர ்ெகாண்டா ம்ப  நன்றாக ஒ ற் " ( வக.501, உைர.);.

     [க மம் + காரர ்– க மகாரர ்→ கம்மகாரர ்=  ப் ட்ட பணிக் ரியவர.் காரர ்= ெசய்பவர.் 
க மகாரர ்= ேவைல ெசய்பவர ்(இரண்டன் ெதாைகயாத ன் வல்ெல த்  காதா ற் );.]

கம்மஞ்ெசய்மக்கள்

 
 கம்மஞ்ெசய்மக்கள் kammaricey-makkal, ெப.(n.)

   ைகதெ்தா லாளர;் craftsmen (இ. .த.ெப.அக);.

     [க மம் → கம்மம் + ெசய் + மக்கள்.]

கம்மட்டம்

 
 கம்மட்டம் kammattam, ெப.(n.)

கம்பட்டம் பாரக்்க;see kambattam.

     [கம்பட்டம் → கம்மட்டம்.]

கம்மன்தாங்கல்

 
 கம்மன்தாங்கல் kammamangal, ெப.(n.)

    வண்ணா மைல ப் ரம் மாவட்டங்களில் உள்ள ற் ார;் a village in Thiruvanamalai and Viluppuram  
dt.

     [கம்மம் → கம்மன் + தாங்கல் - கம்மன் தாங்கல், தாங்கல் = ஏரி.]
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கம்மணாட்

 
 கம்மணாட்  kamanantti, ெப.(n.)

   ைகயாலாகாதவன்,  றைம ல்லாதவன்; a usless person, misfit.

ம வ. கம்மாளாமட்

     [க மம் → கம்மம் + ஆளா + மட்  - கம்மாளமட்  → கம்மணாட்  (ெகா.வ); = ெசயல் றைம ல்லாத 
ேபைத.]

கம்மத்தம்

கம்மத்தம் kammattam, ெப.(n.)

   1. ேவளாண் பண்ைண; zamindar's or Inamdar's land which he cultivates with his own labourers.

   2. மைன ன் ெசல ப் பயன்பாட் ற்காக டப்ப ம் ஊர(்m.m.249);; grant of a village for a wife's pocket 
expenses.

ெத.கமத, கம்மத; க.கமத, கம்மத, கம்மத்த

     [கம் → கம்மத்தம் = நன்ெசய்நிலம்.]

கம்மந் ர்

 
 கம்மந் ர ்kammandur, ெப.(n.)

    ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Viluppuram dt.

     [கம்மன் + ஆந்தன் + ஊர ்– கம்மாந்த ர ்→ கம்மந் ர.்]

கம்மம்

கம்மம்1 kammam, ெப.(n.)

    தற்ெதா லா ய ப ரத்ெ்தா ல்; agriculture.

ெத. கம்ம ;  . கம(ேவைல);.

     [க மம் → கம்மம் (வ.ெமா.வ.274);.]

 கம்மம்2 kammam, ெப.(n.)

   கம் யர ்ெதா ல்; smith's work.

     "கம்மஞ்ெசய் மாக்கள்" (நால . 393.);.

ம. கம்மம்

 Skt. karman; Pkt. kamma; Pali, kammaro (ablacksmith, a smith.);.

     [க  → க மம் → கம்மம். க த்தல் = ெசய்தல்.]

 கம்மம்3 kammam, ெப.(n.)

   ஊர ்( ராமம்);,  ற் ார;் village.

     [கம் + அம் – கம்மம். கம் = நீர.் கம்மம் = நீர ்சாரந்்த நன்ெசய் நிலத் ச ் ற் ர.்]

 கம்மம்4 kammam, ெப.(n.)

   ெதா ல்; occupation.
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கம்மல்

கம்மல்1 kammal, ெப.(n.)

    ரலைடப் ; hoarseness. sore throat.

   2. மங்கல்; dimness, as of gem, of a lamp, of glass, of spectacles.

   3. மந்தாரம்; cloudiness, haziness.

   4.  ைற ; defect, deficiency, as in growth; fall in price.

ப ர ்கம்மலாய்ப் ேபா ற்  ( ன்.);.

க.கம்மல், ( ரலைடப் , இ மல்);.

 H., Guj., Mar. kam (deficiency);.

     [ெச தல் → ெசம் தல் → ெகம் தல் → ெகம்மல் →

கம்மல் = வ யைடத்தல், த த்தல்,  ைற ப த் தல், ஒளி ன்றசெ்சய்தல்.]

 கம்மல்2 kammal, ெப.(n.)

   மகளிர ்காதணிவைக; a kind of ear-ring worn by women in the lobe of the ear.

ெத. கம்மர;் ெகாலா.கம்ம.

     [கமலம் → கம்மலம் → கம்மல் (தாமைரமலர ்ேபால் வப் க்கல் ப த்த காதணி(ேதா );.]

ற்காலத் ல் ஆடவ ம் அணிகலன் அணிவ  ெப வழக் . வணிகர ்கா ற் ண்டல ம் ேதாளில் 
[ யத் ல்] கடக ம், மார் ல் மணிக் கண் ைக ம் அணிந் ந்தனர.்  றவ ப்பார ்கா ற் 
க க்க ம், ைக ற் காப் ம் அணிந் ந்தனர.் க க்கைனப் ன்பற் ேய ற்காலக் கமலம் [கம்மல்] 
என் ம் மகளிர ்காதணி எ ந்த . [பண்.நா.ப.54.].

கம்மவார்

கம்மவார ்kammavar, ெப.(n.)

   ெத ங்  ெமா  ேப ம் உழவ ள் ஒ  ரி னர;் a Telugu agricultural Caste.

ெத. கம்மவா ; க. கம்ேம.

     [கம்மம் + ஆள் – கம்மவாள் → கம்மவார ்→ கம்மவா . கம்மம் = நன்ெசய் உழ தெ்தா ல், 
ெத ங் நாட் ல் வா ம் த ழ்க்  உழவனின் ப்ெபயர.் (வ.ெமா.வ.274);.]

கம்மற் ரல்

கம்மற் ரல் Kammarkural, ெப.(n.)

   1.  ைறந்த ரேலாைச; dull voice.

   2.  ரலைடப் ; hoarse voice (சா.அக.);.

     [கம்மல் +  ரல்.]

கம்மற் ண்

 
 கம்மற் ண்  kammarpindu, ெப.(n.)

   ெதாண்ைடச ்சளி; mucous in the throat (சா.அக.);.

     [கம்மல் +  ண் .]

கம்மா

 
 கம்மா kamma, ெப.(n.)

   கண்மாய் பாரக்்க; see kannmây.

     [கண்மாய் → கம்மாய் → கம்மா (ெகா.வ);. கண் + வாய்.]
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கம்மாக்காரர்

 
 கம்மாக்காரர ்kamma-k-karar, ெப.(n.)

    னவர;் fishermen.

     [கண்மாய் + காரர ்– கண்மாய்க்காரர ்→ கம்மாக்காரர.் கண்மாய் = ஏரி. கண்மாய் காவ க்  
னவைர அமரத்் வ  பழந்த ழ் நாட் வழக் .]

கம்மாட்

கம்மாட்  kammati,t, ெப.(n.)

கம்மாளத்  பாரக்்க; ( ேரேசா. தத் 5. உைர);;see kammalatti.

     [கம்மாளன் → கம்மாட்  = கம் யனின் மைன .]

கம்மாணன்

கம்மாணன் kammaran, ெப.(n.)

கம்மாளன் பாரக்்க;see kammaalan,

பைறசே்சரி ம் கம்மாணச ்ேசரி ம் (s.I.I.ii.43.);.

     [கம்மாளன் → கம்மாணன் (ெகா.வ);.]

கம்மா ரம்

 
 கம்மா ரம் kammapuram, ெப.(n.)

   கட ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Cudalore dt.

     [கண்மாய் – கம்மாய் +  ரம் – கம்மாய் ரம் → கம்மா ரம் (ெகா.வ.);.]

கம்மாய்

 
 கம்மாய் kammay, ெப.(n.)

கண்வாய் பாரக்்க;see kanvay.

     [கண் + வாய் – கண்வாய் → கண்மாய் → கம்மாய். கம் = தண்ணீர.்]

கம்மாரெ்வற் ைல

 
 கம்மாரெ்வற் ைல kammār-verrilai, ெப.(n.)

   க ப்  ெவற் ைல; a kind of betel-leaf which is dark-coloured and pungent.

     [க  + மார ்– க ம்மார ்→ கம்மார.் கம்மார ்+ ெவற் ைல. மார ்= கற் . கன்ற ெவற் ைலயாத ன் 
இப்ெபயரெ்பற்ற .]

கம்மால்

கம்மால்1 kammal, ெப.(n.)

    த்தைள ேவைல ெசய் டம்; brazier's forge.

     [கம் = கம் யன். ஆைல = இடம்; கம் + ஆைல -

கம்மாைல → கம்மால் = கம் யன் ேவைல ெசய் ம் உைலக்களம்.]

 கம்மால்2 kammal, ெப.(n.)

   ஏமாற் தல்; cheating.

     [கம் + ஆைல – கம்மாைல → கம்மால் = கம் யனின் த்தைள ேவைல. இரண்  
மாைழகைளக்கலந்  யமாைழயா ய த்தைள ெசய்வதால் யத்த  ைம ெசய்தல், மாயம் 
ெசய்தல், ஏமாற் தல் என் ம் ெபா ளி ம் இசெ்சால் ைட ெபயரநீ்த்த . இ  கமால் ெசய்தல் என ம் 
வழங் வ ற .]

கம்மால்ெசய்-தல்

கம்மால்ெசய்-தல் kammalsey-,    1 ெச. . .(v.i.)

   ஏமாற் தல்; to cheat,

கம்மால்2 பாரக்்க; see kammāl2.

     [கம்மால்2 + ெசய்.]
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கம்மால்ேவைல

கம்மால்ேவைல kammalvelai, ெப.(n.)

   ஏமாற்  ேவைல; cheating.

     [கம்மால்2 + ேவைல.]

கம்மாைல

கம்மாைல1 kammalai, ெப.(n.)

   கம் யனின் உைலக் களம்; blacksmith's forge.

     [கம் + ஆைல – கம்மாைல = கம் யனின் உைலக்களம். கம் = கம் யன், ஆைல = இடம்.]

 கம்மாைல2 kammalai, ெப.(n.)

   எ கைளக் ெகாண்  ணற்  நீைர இைறக் ம் ஏற்றம்; water lift consisting of a large hemispherical leather 
or iron bucket worked with bullocks.

     [கம் + ஆைல.]

கால்வாய் நீரிைறக்க இைறெபட்  [இைற ைட] உழனி [ஓணி]  த ய க க ம்,  ணற்  
நீரிைறக்க ஏற்றம், கம்மாைல என் ம் ெபா க ம் ேதான் ன. அம் = நீர.் அம் - கம் = நீர.் ஆ தல் = 
ஆ தல்,  ற் தல். ஆல் – ஆைல =  ற்  வ ம்ெபா . ெசக்காைல, க ம்பாைல த ய வற்ைற 
ேநாக் க. இன் ம் க்ேகா ரக்் ம் ல் ரத் ற் ம் இைடப்பட்ட ஊரக்ளிற் ற் க் 
கவைலயா தல் காண்க. கம்மாைல - கமைல - கவைல. ஏற்றம் ைகயால் இயக்கப்ப வ . அ  
ைகத் லா, ஆேல ந் லா என இ வைக. கம்மாைல எ  ட்  இயக்கப்ப வ  [த ழ்.வரலா .45]

கமைலேயற்றத்ைதக் க ைலேயற்றம் என்  ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழகத் த ழ் அகர த  
த் ப்ப  தவறா ம். க ைல என்ப  ரால் என் ம் ஆவைக. ஆைவக்கட்  நீரிைறப்ப  

வழக்கமன் .

கம்மாளச்

 
 கம்மாளச்  kammalacci, ெப.(n.)

கம்மாளத்  பாரக்்க;see kammalatti.

     [கம்மாளத்  → கம்மாளச் .]

கம்மாளத்

 
 கம்மாளத்  kammalatt, ெப.(n.)

   கம்மாளக் ையச ்சாரந்்த ெபண்; woman of Kammalan family.

     [கம் + ஆள் + அத்  = கம்மாளத் . கம் = கம் தெ்தா ல், கம் யர ்பணி.]

கம்மாளப்பட்

 
 கம்மாளப்பட்  kamålappatti, ெப.(n.)

   ேகாைவ மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Coimbatore dt.

     [கம்மாளன் + பட்  – கம்மாளன் பட்  → கம்மாளப்பட் .]

கம்மாளம் ண்

 
 கம்மாளம் ண்  kammalampindi, ெப.(n.)

   காஞ்  ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Kanchipuram district.

     [கம்மாளன் +  ண்  – கம்மாளன் ண்  → கம்மாளம் ண் .  ண்  + ஏரி.]
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கம்மாளன்

கம்மாளன் kammalam, ெப.(n.)

   ெபான்ேவைல தலான ெதா ல் ெசய்ேவான்; smith, mechanic, artisan, of five communities viz, tattan, kannan, 
cirpan,tacca0, kollaŋ.

ெத.கம்மா ;  .கம்மாெர (ெகால்லன்);.

 Skt. kārmāra; Pkt., Pali, kammāra.

     [க மம் → கம்மம் + ஆளன் – கம்மாளன் = பணிெசய்பவன்.]

ெபாற்பணி ெசய்பவைனத்தட்டான் என் ம் ெசம் க்ெகாட் ையக் கன்னான் என் ம், கற்பணி 
மட்பணி ைதப்பணி ெசய்பவைனச ் ற்பன் என் ம், இ ம்  வ ப்பவைனக் ெகால்லன் என் ம் 
மரப்பணி ெசய்பவைனத் தசச்ன் என் ம் இவரைனவைர ம் ஐவைகக் கம் யர ்என் ம் 

ப் வ மர .க மகாரர ்என்ப  பண்ைடக்கால வழக் .

கம்மாளாமட்

 
 கம்மாளாமட்  kammalamatt, ெப.(n.)

   ெசயல் றைம ல்லாத ேபைத; misfit, a good for nothing person.

ம வ. கம்மணாட்

     [க மம் → கம்மம் (ேவைல); + ஆளா + மட்  – கம்மாளாமட் . மட்  = மைடயன், ேபைத.]

கம்

கம் 1 kammi ெப.(n.)

   ெதா லாளி; lobourer, workman.

     "மடக்லஞ்ெசய் கம் " (பாரத.  ெரள.64.);.

     [க மம் → கம்மம் → கம் .]

 கம் 2 kammi, ெப.(n.)

கம்மாளன் பாரக்்க;see kammālan (த.ம.47);.

     [க மம் → க  → கம் .]

 கம் 3 kammi, ெப.(n)

    ைற ; deficiency, deficit, scantiness.

கம்மல்1; see kammal1.

ம. க., பட., ேகாண்(அ லா);. கம் .

 Guj., Mar. kami

     [கம்மல் → கம் . கம்மல் =  ைறதல்.]

கம் -தல்

கம் -தல் kammidu-,    20 ெச. . .(v.t.)

   மணம் பர தல்; to emit fragrance.

க. கம்ேம

     [கம் + இ .]

கம் யண் -தல்

கம் யண் -தல் kammi-pamu-,    12 ெச ன்றா .(v..t.)

   அளைவக் ைறத்தல்; to reduce.

பட கம் மா

     [கம்மல் =  ைறதல். கம்மல் → கம்  + பண் .]
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கம் ய ல்

கம் ய ல் kammiya-nul, ெப.(n.)

    ற்ப ல்; science of architecture.

     "எ லக க் டங்  கம் ய ற்ெறால்வரம் ெபல்ைலகண் " ( ைள.   நகரங்.38.);.

     [க மம் → கம்மம் → கம் யம் +  ல்.]

கம் யம்

கம் யம் kammiyam, ெப.(n.)

   1. ைகதெ்தா ல்; handicraft work, labour ( ன்.);;

   2. கம்மாளத் ெதா ல்; smith's work.

     [க மம் → கம்மம் → கம் யம்.]

கம் யர்

 
 கம் யர ்kammiyar, ெப.(n.)

   கம் யன் பாரக்்க; see kammiyan.

     [கம் யன் → கம் யர.்]

 கம் யர ்kammiyar, ெப.(n.)

   இயந் ர வல் நர;் mechanics.

     [கம் -கம் யர]்

கம் யன்

கம் யன் kammiyan, ெப.(n.)

   1. ெதா லாளி; servant, labourer.

     "கம் ய ரவ்ரக்ளி '( வக. 495.);.

   2. கம்மாளன் ( வா.);; smith, artisan.

   3. ெநய்பவன்; weaver.

     "கம் யர ் இ" (ம ைரக்.521.);.

ம. கம் யன்; ெத. கம்ம, கம்மவா .

 Skt. karmmin

     [க மம் → கம்மம் → கம் யன். த. கம் யன் →skt. karmin.]

கம் யன்கணக்

 
 கம் யன்கணக்  kammiyankanakku, ெப.(n.)

   ேகா ல் ெதா லாளர ்கணக் கைளப் பாரப்்பவன்; an accountant in charge of temple servants (கல்.அக.);.

ம. கம் யன் கணக்

     [கம் யன் + கணக் .]
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கம்

கம் 1 kammu-,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  ரல் ன்  மா ப தல்; to become hoarse, to be rough, jarring, as a wind instrument.

     "ெமன் ரல் கம்மாேம" ( மர. ர. த் க்.18);.

   2. ஒளி ைறதல் (இ.வ.);; to be overcast, cloudy, gloomy, dark.

ம. கம் க; க. கம் ;  Mar.kammi.

     [ெச  → ெசம்  → ெகம்  → கம்  → கம் தல்.]

 கம் 2 kammu-,    5. ெச. ன்றா .(v.t.)

    தல் (யாழ்.அக.);; to cover.

கம்மல்1 பாரக்்க;see kammal.

     [ெச  → ெசம்  → ெகம்  → கம் தல். அைடத்தல்,  தல்.]

கம் ட்

 
 கம் ட்  kammபruttu, ெப.(n.)

   ஏமாற் தல்; deceiving, treachery.

ம. கம் ட்

     [கம் + உ ட் . கம் = மைற , ஒளி . உ ட்  =  ரட்  ஏமாற் .]

கம் காரி

 
 கம் காரி kammukari, ெப.(n.)

   மந்தாைர; purple mountain ebony.

     [ ம் → கம் → கம்  = மணம் பர தல். கம்  + காரி.]

கம்ெமனல்

கம்ெமனல்1 kam-m-enal, ெப.(n.)

   1. ெதளி ன்  ஒ த்தற் ப்  (இ.வ.);; term signifying indistinc sound.

   2. ஓைசயடங்கற் ப் ; being calm, still silent.

     "கான ங் கம்ெமன்றன்ேற" (நற்.154.);.

     [கம்மல் → கம்ெமனல்.]

 கம்ெமனல்2 kam-m-enal, ெப.(n.)

   1. மணங்கமழ்தற் ப் ; emitting of fragrance.

     "ஒ ங் ணி ய ழக் காேட கம்ெமன்றன்ேற" (அகநா.23:4);

   2.  ைர க் ப் ; hastening.

     "கம்ெமன வம்  ரித்தன்ன ெபாங் மணற் கான் யாற் ப்ப ைன தாழ்ந்த ப ன ெரக்கர"் 
(அகநா.11:7);.

க.கம்ம, கம் . கம் ;  .கம்ெமன, கம்யன; ெத.கம்  ெகாலா.கம்; நா.கப்; பட. தம ; ேகாத. கமன்; 
H..gamak.

     [ ம்மல் → கம்மல் → கம்ெமனல்.  ம்மல் = ெப தல் பர தல்.  ைரதல்.]
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கம்ைம

 
 கம்ைம kammal, ெப.(n.)

    ைர (மைல.);; a greer cirukirai.

     [கம் = ந மணம். கம் → கம்ைம.]

கம-த்தல்

கம-த்தல் kama-,    3 ெச. . .(v.i.)

   நிைறதல்; to be full, to occupy fully.

     "கமந்த மா ரக் காவலர"் (கம்பரா. ைலக்.132.);.

     [ ம் → கம் → கமத்தல்.  ம் =  நிைறதல்,  ர தல்.]

கமக்கட்

 
 கமக்கட்  kamakkattu, ெப.(n.)

   அக் ள்; arm-pit (சா.அக.);.

     [ ம் → கம் + அ + கட்  - கமக்கட் . 'அ'  ெசாற்சாரிைய. கமக்கட்  ேச ம் இைணப் .]

கமக்காரன்

 
 கமக்காரன் kama-k-karan, ெப.(n.)

   உழவன் (யாழ்ப்.);; cultivator, farmer.

     [கம் → கம்மம் = நன்ெசய் உழ தெ்தா ல். கம்மம் + காரன் – கம்மக்காரன் → கமக்காரன்.]

கமகம-த்தல்

கமகம-த்தல் kama-kama-,    4 ெச. . .(v.i.)

    கமணத்தல்; to be very fragrant.

க்கைடக் ப் ேபானால் மணம் கமகமக் ம் (உ.வ.);.

க., பட. கமகம; ெத.  ம ம.

     [கம் → கம + கம - கமகம.  ம் → கம் = நிைறதல், ெப தல், பர தல்.]

கமகன்

கமகன் kamagan, ெப.(n.)

   ஆ ரியன்; teacher.

     "நிைறம யாற் கல் யானீள் கைலகள் கல்லா தைற மவன் கமகனா ம்" (ெவண்பாப்.ெசய்.49.);.

     [கம் - பர தல், நிைறதல். கம் → கமகன் – அ  நிைறந்தவன், ஆ ரியன்.]

கமங்கட் -தல்

கமங்கட் -தல் kaman-kattu-,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   உரிைம நிலத் ல் ேவளாண்ைம ெசய்தல் (யாழ்ப்.);; to cultivate one's own farm.

     [கம்மம் → கமம் + கட் தல்.]

கமங்களம்

 
 கமங்களம் kamargalam, ெப.(n.)

   நா ; Indian burr (சா.அக);.

     [கமம் = நிைறதல், பர தல். கமம் + களம்.]

கமஞ் ல்

கமஞ் ல் kamañ-cūl, ெப.(n.)

    ல்; cloud, full of moisture.

     " க கந்  ஏ  நிைரத்  நிைறெகாண்ட கமஞ் ல் மாமைழ" (நற்.89.);.

     [கம் + அம் +  ல். கம் = நீர.்  'அம்' சாரிைய.   ல் = நிைறதல். கமஞ் ல் = நீரெ்காண்ட ேமகம்.]
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கமட் க்கள்ளன்

 
 கமட் க்கள்ளன் kamtu-k-kalan, ெப.(n.)

க க் கட் க்கள்ளன் பாரக்்க;see kamu-k-kattu-k-kalan, (சா.அக);.

     [க க்கட் க்கள்ளன் → கமட் க்கள்ளன்.]

கமடத்த

 
 கமடத்த  kamada-t-taru, ெப.(n.)

    வதா  என் ம் மரம் (யாழ்.அக.);; civa-taru, a tree.

ம வ. ஓைமமரம்

     [கமடம் + த  – கமடத்த . கமடம் = ஆைம. ஒைம மரத்ைத ஆைம மரம் என்  ம் ெகாசை்ச 
வழக் ன யாகத் ேதான் ய வடெமா செ்சால்லாகலாம்.]

கமடத்ேதா

 
 கமடத்ேதா  kamada-t-todu, ெப.(n.)

   ஆைமேயா ; tortoise Shell.

     [கமடம் + அத்  + ஓ . 'அத் ' சாரிைய.]

கமடப்ெபா

 
 கமடப்ெபா  kamada-p-podi, ெப.(n.)

   ஆைம ஓட் ப்ெபா ; calcinated powder obtained from turtle shell.

     [கமடம் + ெபா .]

கமடம்

கமடம்1 kamadam, ெப.(n.)

   ஆைம; turtle; tortoise.

     "அவ  கமட த்தயங் ய காப் ைன" (கந்த . த த்.28.);.

     [ ம் =  ட் தல், அடங்கல்.  ம் =  ம →  மடம் = உ ப் கைள அடக் க் ெகாள்வ , ஆைம.]

 கமடம்2 kamadam, ெப.(n.)

கமண்டலம் பாரக்்க;see kamandalam.

     [கமண்டலம் → கமடம் (ெகா.வ);.]

கமடற்பம்

 
 கமடற்பம் kamadaipam, ெப.(n.)

கமடப்ெபா  பாரக்்க;see kamada-p-pod.i.

     [கமடம் + பற்பம்.]

கம

 
 கம  Kamadi, ெப.(n.)

   ெபண்ணாைம; the female turtle (சா.அக);.

     [கமடம் → கம .. 'இ' ெப.பா.ஈ .]
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கமண்டலம்

கமண்டலம் kamangalam, ெப.(n.)

    ற யர ்ைக ேலந் ம் நீரக்்க ைக, (வைளந்த ைகப்  ைடய க் ச ்ெசம் );; a vessel for holding 
water used by ascetics.

     "தண்ெடா  த்த தாழ்

கமண்டலத் " ( ந்.156:3);.

ம. கமண்டலம்; க. கமண்டல; ெத. கமண்ட .

 Skt., Pall., Mar., Guj., Nep. kamaŋçialu.

     [கரம் + மண்டலம் – கரமண்டலம் → கமண்டலம் = ைக ெல த் ச ்ெசல் ம் மண் ஏனம். க  → கரம் 
(ைக);.]

கமண்டலத்ைதக் கமண்ட  என்ப  ெத ங் செ்சால். கம்பர ்கமண்டலத்ைதக் கமண்ட  
எனப்பா ப்ப ெகாசை்ச வழக்கா ய ைசசெ்சால்லாட் . கமண்ட  னன்னிரக் 
[கம்பரா.அகத்.48.]. இதைன, ெச.அ.க. தைலப் ச ்ெசால்லாகத்தந் ப்ப ம் தவ . 
மராத் ெசாற் றப்  அகர த ல் இசெ்சால் க் ச ் ைரக் ைவ எனப் ெபா ள் தந் ப்ப ம் 
ஏற் ைடயதன் .

கமண்டல ந்

 
 கமண்டல ந்  kamangalamurundu, ெப.(n.)

    ரல்வைள ன் இரண்  க்ேகாண ந் கள்; the two ditcher shaped cartilages of the back of the larynx 
(சா.அக.);.

     [கமண்டலம் +  ந் .]

கமண்டல ளநீர்

 
 கமண்டல ளநீர ்kamangala-v-ila-nir, ெப.(n.)

   ஒ  கமண்டலமள  நீரத்ரக் ய இளநீர ்வைக ( ன்.);; large and tender coconut containing enough water to fill 
a kamandalam.

     [கமண்டலம் + இளநீர.்]

கமத்ெதா ல்

 
 கமதெ்தா ல் kama-t-tolil, ெப.(n.)

   ப ரத்ெ்தா ல், ேவளாண்ைம (யாழ்ப்.);; tillage, cultivation.

     [கம் → கமம் + ெதா ல் – கமதெ்தா ல். நன்ெசய்நிலத்  ேவளாண்ைம.]

கமதாயம்

 
 கமதாயம் kama-tayam, ெப.(n.)

   நிலவாைக (நாம ப.);; senna.

     [ஒ கா. கம் → கமம் + தாயம் - கம்மத்தாயம் → கமதாயம் (ெகா.வ);.]
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கமம்

கமம்1 kamam, ெப.(n.)

   நிைற ; fullness, entirely.

     "கமம் நிைறந் ய ம்" (ெதால்.ெசால்.உரி.57);

     [ ம் → கம் → கமம்.  ம் = நிைறதல்.]

 கமம்2 kamam, ெப.(n.)

   1. ேவளாண்ைம; cultivation, agriculture.

   2. வயல்; field, farm.

   3.  ைழவா ல்; entrance.

     [கம் = நீர.் கம் + அம் – கமம் = நீரப்ா ம் நிலம், நீரந்ிைல, அக வா ல், நன்ெசய்ப்ப ர ் ைள க் ம் 
ேவளாண்ைம.]

 கமம்3 kamam, ெப.(n.)

   ெவட்பாைல; dystantry rosebery (சா.அக.);.

   கமல்1 பாரக்்க; see kamal.

     [கம் → கமம்.]

கமம் லம்

 
 கமம் லம் kamampulam, ெப.(n.)

   நில ம் ல ம், நன்ெச ம் ன்ெச ம் (யாழ்ப்.);; lands and fields.

     [கமம் +  லம். கமம் = நன்ெசய்.  லம் =  ன்ெசய்.]

கமர்

கமர1் kamar,    2 ெச. . .(v.i.)

   எண்ெணய் ேபான்றவற்ைறக் காய்ச் ம்ெபா  ைடநாற்றம் தல்; to spread disagreable smell of oil 
etc.

ம வ. கம

     [ ழ் →  ல் → கமல் → கமர.்]

 கமர2் kamar, ெப.(n.)

   நிலப் ளப்  ( வா.);; crack, chasm, cleft in the ground caused by drought.

     "கமரப் ல் ெவஞ் ரத் "(ேதவா. நன்னிைல.9.);.

     [கவல் → கவர ்→ கமர(்ெகா.வ.); கவல் =  ள ,  ரி ., உைடப் .]

கமரகம்

 
 கமரகம் kamaragam, ெப.(n.)

   தமரத்ைத; carambola tree (சா.அக.);.

     [கமர ்+ அகம்.]

கமரி

கமரி kamar, ெப.(n.)

   1.  ள களில் ைளக் ம் ல்; grass growing in crevices.

   2. மான்; deer (சா.அக);.

     [கவர ்→ கமர ்→ கமர.்]
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கமரிப் ல்

 
 கமரிப் ல் kamari-p-pul, ெப.(n.)

    ல்வைக ெளான் ; cleft grass.

ம. கவரப் ல்

     [கமர ்=  ள . கமர ்→ கமரி +  ல்.]

கம்

கம் 1 kamaru,    2 ெச. . .(v.i.)

   அ தல்; to weep (இ.வ.);.

க. 

     [ ழ் →  ல் → க ல் → கம  → கம தல் = மனம் ம் ப் ெபாங் தல், அ தல்.]

கம

கம 2 kamaru,    2 ெச. . .(v.i.)

   ெதாண்ைட கரகரத்தல்; to feel irritation in the throat.

     [கமல் → கமர ்= சளியால் ெதாண்ைட ஈர ற் த்தல்.]

கமேராட்டம்

 
 கமேராட்டம் kamarottam, ெப.(n.)

    ள பட்ட உத ; hare-lip (சா.அக.);.

     [கமர ்+ (ஒட்டம்); கமெராட்டம் – கமேராட்டம். ஒட்டம் = உத .]

கமல்

கமல்1 kamal, ெப.(n.)

   1. ெவட்பாைல ( .அ.);; ivory tree.

   2.  டசப்பாைல; a twining plant known as twining swallow wort(சா.அக.);.

ம வ. ெகா ப்பாைல

     [கம் + அல் – கமல் = க ங்ேகாைட ம் மரப்படை்ட ல் ஈரங்காத்  உலரா  நிற் ம் மரம். கம் = நீர.்]

 கமல்2 kama/, ெப.(n.)

கமலம்1 பாரக்்க;see kamalam.

     [கம் + அல். 'அல்' ெசால்லாக்க ஈ . கம், நீர.் கமல் = நீரில் வள ம் ெச .]

கமலக்கண்ணன்

 
 கமலக்கண்ணன் Kamala-k-karan, ெப.(n.)

    மால்; ( வா.);; Visnu, the lotus-eyed.

     [கமலம் + கண்ணன் – கமலக்கண்ணன்.]

கமலக்க

கமலக்க  kamala-k-kaluvi, ெப.(n.)

   1. ெகாப் ன் க் ம் உ ப் ; organ below the navel.

   2. மணி ரகம் பாரக்்க; see manipüragam.

     [கமலம் + க .]

கமலக் ளிைக

 
 கமலக் ளிைக kamala-k-kulga, ெப.(n.)

   எ வைக இதளியக் ளிைககளில் ஒன் ; one of the seven varieties of animated mercurial pills (சா.அக.);.

     [கமலம் +  ளிைக.]
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கமலேகா கம்

கமலேகா கம் Kamala-kosigam, ெப.(n.)

   ைக த்  ஐந் ர ம் அகல ரித் க் காட் ம் தாமைர தழ் என் ம் இைணயா ைனக்ைக 
( லப் 3.18.உைர.);; a gesture with one hand in which the fingers are so held as to appear like the calyx of a lotus, one of 
33.inaya-r-vipakka (ெச.அக.);.

தாமைரக்ைக பாரக்்க;see tāmarai-k-kai.

     [கமலம் + ேகா கம். skt.kosiga →த. ேகா கம். இதைனத்தாமைரக்ைக அல்ல  கமலக்ைக என்  
வர.்]

கமலத்

 
 கமலத்  kamala-t-ti, ெப.(n.)

   இரண்  ரல் கன ள்ள றகால் ற்றளவாக எரிக் ம் ; a fine of moderate heat obtained by burning a fuel 
of two fingers thickness (சா.அக.);.

     [கமலம் +  .]

கமலத்ேத

கமலத்ேத  kamala-t-tevi, ெப.(n.)

    மகள்; Lakshmi, whose abode is the pink lotus.

     "கமலத் ேத ெயன்ேற ையயஞ் ெசன்றதன்ேற"( க்ேகா.41.);.

     [கமலம் + ேத .]

கமலநாட் யம்

 
 கமலநாட் யம் kamala-nātiyam, ெப.(n.)

    த்  வைக ெளான் , வட்டக் த்  (யாழ்.அக.);; a kind of dance, circular dance.

     [கமலம் + நாட் யம் – கமலநாட் யம்.]

கமல ண்டம்

 
 கமல ண்டம் kamalapingam, ெப.(n.)

   க ப்ைப ல் வள ம் தாமைர ெமாக்ைகெயாத்த ண்டம்; a foetus in the uterus which has developed to a 
stage resembling in shape and size of lotus bud (சா.அக);.

     [கமலம் +  ண்டம்.]
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கமலம்

கமலம்1 kamalam, ெப.(n.)

   1. தாமைர ( வா.);; lotus.

   2. நீர ்( வா.);; water.

     "வண்ணெவாண் கமலஞ் ெசய்ய ளரிைய" (கந்த : வ.91);,

   3. தாமைரப்  வ லான தட் ; circular salver, like a full blown lotus,

   4. படை்டத ் ட் ய வட்டக்ேகாண க வ ரம்; circular faceted diamond.

   5. ேபெரண்; large number.

ம. கமலம்: க. கமல; ெத.கமல ; H. kamal Skt, Pali. kamalam.

     [கம் = நீர.் கம் + அல் + அம் – கமலம் = நீரில் வள ம் ங்ெகா யா ய தாமைர 'அல்' ெசால்லாக்க ஈ . 
'அம்'  ைண .]

கம் என்ப  நீைரக் க் ம் ெசந்த ழ்ச ்ெசால். கமம் = நன்ெசய் நிலம். ஆதலால் கமலம் ய த ழ்ச ்
ெசால்லா ம். இதைன வடெசால்லாகக் ேவார ்இதற்  ம்பத்தக்க  என் ம் ெசால் லம் 
காட் வர.் அ ம் கம் → கமம் = நிைறதல், ெப தல், உவத்தல், ஆைசேம தல் என் ம் த ழ் 
ேவரச்ெ்சால்ல  ரிேவயாம். அம் → அமல் [ெந க்கம்] என்றாற் ேபான் , கம் → கமல் [கமலம்] என்  
நிைறைவ ம் ஒ க்கத்ைத ம் த்தேபா  எண்ணிக்ைக ல் ந்த ேபெரண் க் ப் 
ெபயரா ற் .

 கமலம்2 kamalam, ெப.(n.)

   ெசந்நிற ஆைட, ெசம்படாம் (அக.நி.);; scarlet-cloth.

     [கமலம் = தாமைரப் . ெசந்நிற ஒப் ைமயால் ெசந்நிறத் ணிையக் த்த .]

கமல னி

 
 கமல னி kamalamum; ெப.(n.)

   ப ெனண் த்தரக் ள் ஒ வர;் Kamalamuni, who is considered to be one of eighteen of the Siddars school of 
thought.

     [கமலம் +  னி.]

கமலேரைக

 
 கமலேரைக kamalaregai, ெப.(n.)

   கமலவரி பாரக்்க; See kama'avari

     [கமலம் + ேரைக.]

கமலவரி

 kamalavari,

ெப.(n.);

   உள்ளங்ைக ல் உள்ள  ைகவரி வைக; certain lines on the palm of the hand.

     [கமலம் + வரி.]

கமல ர்

 
 கமல ர்  kamal-v-uird, ெப.(n.)

   தாமைரைய ஊர் யாக ைடய அ கக்கட ள் ( வா.);; arhat, who rides on a lotus.

     [கமலம் + ஊர் .]
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கமலைவப்

கமலைவப்  kamala-yappu, ெப.(n.)

   தாமைர ள்ள நீரந்ிைல; lotus tank or pool.

     "வண் னேம நீர…் வாழ்க மலைவப் ல்" (மாறன். 261. 652, உதா.);.

     [கமலம் + ைவப் . ைவப்  = நிலப்ப . இடம்.]

கமலன்

கமலன் kamalan, ெப.(n.)

   நான் கன்; brahma, the lotus-born.

     "மலரெ்ச ங் கமலத் த்தலாற் கமலெனனப் ெபயரம் " ( ரம் .8.);.

     [கமலம் → கமலன்.]

கமலா

கமலா kamala, ெப.(n.)

   1.  ச்  வைக; loose jacket, Sylhet orange.

   2. ஒ வைக நாைர; a kind of Indian crane.

   3.  நீரப்்ைப; urine bladder.

   4. ஒ  ம ந் ; a medicament.

   5. ஒ வைகமான்; a kind of deer.

   6. அல் த்தாமைர; nymphaea lotus (சா.அக.);.

கமலாக் னி

 
 கமலாக் னி kamalakkini, ெப.(n.)

கமலத்  பாரக்்க;see kamaat-ti.

     [கமலம் + அக் னி.]

கமலாசனம்

 
 கமலாசனம் Kamalasagam, ெப.(n.)

தாமைர இ க்ைக பாரக்்க;see tamarajirukkai

     [கமலம் + ஆசனம்.]

 Skt. åsana→ த.ஆசனம்.

கமலாப்பழம்

 
 கமலாப்பழம் kamalappalam, ெப.(n,)

   இனிப் க் ச் ; sweet orange.

     [கமலம் + பழம். கமலம் =  வப் .]

கமலாப்ெபா

 
 கமலாப்ெபா  kamala-p-podi, ெப.(n.)

    ரங்  மஞ்சள் நாரி; kamala powder.

     [கமலம் + ெபா  – கமலப்ெபா  → கமலாப்ெபா .]

கமலா ரம்

 
 கமலா ரம் Kamalapuram, ெப.(n.)

    வா ர,்  த் க் , ேசலம், க ர ்மாவட்டங்களில் உள்ள ற் ரக்ள்; a Villages in Karur, Tiruvarur, 
TUtukkudi district.

     [கமலன் +  ரம் – கமலன் ரம் → கமல ரம் → கமலா ரம்.]
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கமலாலயப் ராண
ம்

கமலாலயப் ராணம் kamalà-laya-p-puränam, ெப.(n.)

   16ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த மைற ஞான சம்பந்தரா யற்றப்பட்ட ெதான்ம ல்; a puramic composition 
Marañānasambandar of 16th C.

     [கமலாலயம் +  ராணம்.]

கமலாலயம்

கமலாலயம் kamala-layam, ெப.(n.)

    வா ர;் Tiruvarur, a town sacred to siva-, in Tiruvarurdt.

     " ந் ரக்் கமலாலயத் " (கந்த . ெதய்வயா.61.);.

     [கமலம் + ஆலயம் – கமலாலயம். ஆைலயம் = ஆலயம் ( ச் ற்  ம ல்கைளக் ெகாண்ட ேகா ல்);.]

கம

 
 கம  Kamali, ெப.(n.)

ங் மப்பாடானம் ( .அ.); பாரக்்க;see kunguma-p-pādānam, a prepared arsenic.

     [கமலம் → கம .]

கம கம்

 
 கம கம் Kamaligam, ெப.(n.)

    தாமைர; small lotus (சா.அக.);.

     [கமலம் → கம  → கம ைக → கம கம். 'ைக'  ைமப் ெபா ள் ன்ெனாட் .]

கம ப்பட்

கம ப்பட்  kamali-p-pattu, ெப.(n.)

   பட்டாைடவைக (சங்.அக.);; a kind of silk-cloth.

     [கமலம் → கம  + பட்  – கம ப்பட் .]

 கம ப்பட்  kam alai, ெப.(n.)

   1.  மகள்; Lakshmi.

     "கமைல ேநாக் ம்" (கம்பரா.பா .பயன். 1);.

   2.  வா ர ்( வா.);; Tiruvarur.

     "ைகந்நாக ைச ரந்்  கமைலெய ம் ப யைடந்தான்"(கந்த :120);.

     [கமலம் → கமைல.]

கமைல

கமைல2 Kamalai, ெப.(n)

   ப இைணத் க் ணற்  நீரிைறக் ம் காைளெயற்றம்; water-lift, consisting of a large hemispherical leather or 
iron bucket, worked with bullocks, a contrivance for drawing water from wells.

     " கட் க் கமைல வட்டத் ல்"( க் டற்.46);.

க.கவெல; ம. கமல; ெத. க ல.

     [அம் = நீர.் அம் → கம் → கம்மாைல → கமைல(ேவ.க.74.);.]

காைள ஏற்றத்ைதக் கமைல என்ப  பாண்  நாட்  வழக் . கவைல என்ப  ேசாழ, ெகாங்  நாட்  
வழக் . கன்னடத் ம், ெத ங் ம் வகரம் பகரமாகத் ரிவதால் அைதத ் ைணக்ெகாண்  
கவைலையக் க ைல என்  ரித் , அசெ்சால்ைல வடெசால் என்  ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழகத் 
த ழ் அகர த  ப்ப  ெபா ந் வதன் . 'க ைல' என்ப  ரால் [ கரந்ிற ஆன்]. ஆைவக் கட்  
நீரிைறக் ம் வழக்கம் த ழகத் ல் இல்ைல. கவைல என் ம் ெதன்ெசால்ைல வடெசால்லாக்கேவ 
க ைல என் ம் ரிெசால்ைல ஆண் ள்ளனர.் கம் என்ப ம் ெதன்ெசால்ேல [ேவ.க.74].
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கமைலவண்

 
 கமைலவண்  kamalavandi, ெப.(n.)

   கமைல ஏற்றத் ன் ேம ள்ள உ ைள; pulley (உ.வ.);.

     [கமைல + வண் .]

கமவாரம்

 
 கமவாரம் kamavaram, ெப.(n.)

   உழ க்க  க க்காக ைளசச் ல் வாங் ம் பங்  (யாழ்ப்.);; share of the produce of land given in return 
for agriculturual implements loaned for cultivation.

     [கமம் + வாரம் - கமவாரம். கமம் = நன்ெசய்நிலம். வாரம் = வ வாய், பங் . (வ வ  வாரம்);..]

கமழ்

கமழ்1 kamal,    2.ெச. . .(v.i.)

   ந மணம் தல்; too emit fragrance.

     "ேதங்கமழ் நாற்றம்" (நால . 199.);.

   2. ேதான் தல்; to appear.

     "மணங்கமழ் மாதைர மண்ணியன்ன" (ெபா ந.19.);

   3. பரத்தல்; to spread.

     " ய டங் கமழ வனிைச ைட ேயாரக்் " ( றநா.50;13.);.

ம. க க; க. கம  (ெந );; ெத. கம்  (ந மணம்);; பட. கம  (ந மணம்);.

     [கம் → கமழ் → கமழ்தல், கம் = நிைறதல், ெப தல், பர தல், மணம் பரப் தல்.]

 கமழ்2 kamal, ெப.(n.)

   1. ம ; marudah tree.

   2. ந மணம்; sweet smell (சா.அக.);.

     [கம் → கமழ். கமழ் = மண ள்ள .]

கமழ்ப் ல்

 
 கமழ்ப் ல் kamal-p-pul, ெப.(n.)

   ஒ வைக ந மணப் ல்; a fragrant grass (சா.அக.);.

     [கமழ் +  ல். கமழ் = மணம்.]

கம கம்

 
 கம கம் kamalugam, ெப.(n.)

   ம ; murdah tree (சா.அக.);.

     [கமழ் + உகம். இகம் → உகம்.]
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கம -தல்

கம -தல் kamaru-,    5 ெச. . .(v.i.)

   1.  க ெவா த்தல்; to roar as thunder.

     " ங் கமற" ( ப் . 750.);.

   2.  க அ தல் ( ன்.);; to weep bitterly, cry very loud.

   3.  க ேவ தல்; to be excessively heated, to become dry and hard.

     "கடல் கள் கமற ெவந்தழல் ேவல்  ேசவக" ( ப் . 784.);.

   4. ெந ண்டாதல்; to feel a pungent sensation as that produced by chillies on the fire;

ளகாய் கம ற  (ெகா.வ.);.

ம. கமக் க: க. கமரிக; பட. கம (ெந );.

     [கம் → கமல் → கம  → கம தல் = ெப தல், பர தல்,  தல்.]

கமன ளிைக

 
 கமன ளிைக kamara-kulgal, ெப.(n.)

   வான் வ ேய நிைனத்த டன் ெசல் தற் ரியதாகக் க தப்பட்ட த்தர் ளிைக ( ன்.);; magical 
mercury pill, reputed to give a person the power of freely travelling through space.

     [கமனம் +  ளிைக. கம் → கமனம் = பர தல்,ெசல் தல்.]

கமனி

கமனி1 kamani-,    4 ெச. . .(v.i.)

   ெசல் தல் (யாழ்.அக.);; to go, pass swiftly.

     [கம் → கமனம் → கமனித்தல். கம் = பர தல், ெசல் தல்.]

 கமனி2 kamani, ெப.(n.)

   காற் மண்டலத் ல் ெசல் ம் ஆற்ற ைடயவன்; one who flies in the aerial region (சா.அக.);.

     [கம் → கமனம் → கமணி. 'இ' உைடைம த்த ஈ .]

கமார்

கமார ்kamar ெப.(n.)

கமர2் ( ன்.); பாரக்்க;see kamar2.

     [கமர ்→ கமார.்]

கமாரக்காரர்

கமாரக்காரர ்kamara-k-karar, ெப.(n.)

   தம் தைலவ க்  அடங்காத பரவர ்வ ப் னர;் (G.Tn.D.i.123.);; a division among the fisherman caste who 
impugn the authority of their caste leader.

     [கமாரம் + காரன் - கமாரக்காரன். கமர ்→ கமார ்→ கமாரம் → ெவ ப் , ெவ க் ம் ஒைச இங்  
எ ரப்் ணரை்வக் கட் ய .]

கமாரி -தல்

கமாரி -தல் kamar-idu-,    20.ெச. . .(v.i.) ெம வாய் ஓைச எ ப் தல், ஒ ெசய்தல்; to cry softly, utter a faint 
sound.

அங்ேக ஒ வ ங் கமாரிடக் டா  ( ன்.);.

     [கமர ்→ கமார ்+ இ  – கமாரி . கமார ்= ெவ ப்  ெவ க் ம் அல்ல  ெபாரிக் ம் ஓைச.]

கமாெரனல்

 
 கமாெரனல் kamar-eral, ெப.(n.)

   ெம வான ஒ க் ப்  ( ன்.);; onoam., expr . crying softly, uttering a faint sound.

     [கம் → கமார ்+ எனல் - கமாெரனல். 'கமார'் ஒ க் ப் .]

கமால்ெசய்-தல்

கமால்ெசய்-தல் kamalsey-,    1 ெச. ன்றா .(v.t.)

கம்மால் ெசய்-தல் பாரக்்க;see kammalsey,

     [கம்மால் – கமால் + ெசய்.]
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க

க 1 kami,    4 ெச. . . (v.i.)

நடத்தல் ( ங்.);:

 to walk.

     [கம் (அைசதல்,நகரத்ல்); → க .]

 க 2 kami,4 ெச. ன்றா. .(v.t.)

   1. தாங் தல்; to support.

     "க த் நின்  கைளெயலாம்" (ேச .மங்கல.64.);

   2. ெபா த்தல்; to bear with, endure, forgive, pardon.

     "எங்க ள யாைமயா  க " (ேதவா. 1184,7.);.

த. க . →Skt. ksami.

     [கா  → க  → க  → க  (ெகா.வ); → க த்தல் =  மத்தல் = ெபா த்தல், தாங் தல்.]

 க 3 kami, ெப.(n.)

    ள   (மைல.);; black pepper.

     [க ள  → க  (ெகா.வ);.]

க ைக

 
 க ைக Kamiga, ெப.(n.)

   க வாளம்; bridle.

     [க  → க ைக. க  =  மத்தல், ெபா த்தல, தாங் தல், தாங்  நி த் தல்.]

க ச்

 
 க ச்  kamiccu, ெப.(n.)

கம் யச்  (இ.வ.); பாரக்்க;see kambs-y-accu.

     [கம் யச்  → க ச்  (ெகா.வ);.]

க கம்

க கம் Kamugam, ெப.(n.)

   1.  ள்ளம்பன் க் ெகாம் ; the long erectile spine of a porcupine (சா.அக);.

   2.  ள்ளம்பன் ; porcuine,

     [கம் = பர தல், பரப் தல். கம் → க  → க ழ் + உகம் – க கம் =  ள்ைளப்பரப்பக் ய .]

க க்கக்காரன்

 
 க க்கக்காரன் kamukka-k-kāran, ெப.(n.)

   அடக்க ள்ளவன்; reserved, reticent man.

     [க க்கம் + காரன் = க க்கக்காரன்.]

க க்கட்

 
 க க்கட்  kamu-k-kalu, ெப.(n.)

   அக் ள் ( ங்.);; armpit.

     [கம் → கம்  + கட்  – கம் க்கட்  → க க்கட் . கம் தல் = அடக் க்ெகாள் தல். க க்கட்  = 
ஏேத ம் ெபா ைள அடக்  ைவத் க்ெகாள் ம் இடம்.]
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க க்கட் க்கள்ள
ன்

 
 க க்கட் க்கள்ளன் kamu-k-kattư-k-kalan, ெப.(n.)

   அக் ளில் உண்டா ம் ஒ  கட் ; an abscess arising in the arm-pit,

     [க க்கட்  + கள்ளன்.]

க க்கம்

 
 க க்கம் Kamukkam, ெப.(n.)

   மைறெபா ள், மந்தணம்; secret.

ைக க்ெகாண் ந்தால் க க்கம்,  றந்தால் ெவட்டெவளி (உ.வ.);.

ம. க க்கம்; ேகாண். கம்ெமெக.

     [ ம் →   →  க்  → க க்  → க க்கம்.]

க க் க்க க்ெக
னல்

 
 க க் க்க க்ெகனல் kamukku-k-kamukkenal, ெப.(n.)

   மந்தணத்ைதக் காட் ம் ஒ க் ப் ச ்ெசால்; onom. expr. signifying confidential matter.

     [க க்  + க க்  + எனல். ஈர க்ெகா க் ப் .]

க கக்

 
 க கக்  kamuga-k-kudi, ெப.(n.)

    வா ர ்மாவட்டத்ைதச ்சாரந்்த ற் ர;் a village in Tiruvarūr district.

     [க  +   –  க கக் . க  =  பாக் .]

க கங்காய்

 
 க கங்காய் kamugankāy, ெப.(n.)

   பாக் ; areca-nut.

     [க  + அம் + காய். 'அம்' சாரிைய.]

க கந்ெதா

 
 க கந்ெதா  kamugantoli, ெப.(n.)

   பாக் ன் ள்ள ேதால்; the outer covering of an arecanut.

     [க  + அம் + ெதா .]

க கம் ள்ைள

 
 க கம் ள்ைள kamugampilai, ெப.(n.)

   பாக்  மரக்கன் ; the young areca.

     [க  + அம் +  ள்ைள. 'அம்' சாரிைய.]

க கம் சச்ம்பா

 
 க கம் சச்ம்பா kamugam-pūccambā, ெப.(n.)

   க கம் ன் மண ைடய சம்பாெநல்வைக; a kind of paddy, having the odour of areca flowers.

     [க கம் +   + சம்பா - க கம் சச்ம்பா.]
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க கமடல்

 
 க கமடல் kamuga-madal, ெப.(n.)

   பாக் மரத் ன் இளமடல்; the pinnate leaves of areca tree.

. கங்ெகா

     [க கம் + மடல்.]

க க த்தம்

 
 க க த்தம் Kamugamutam, ெப.(n.)

க க த்  பாரக்்க;See kamugamuttu.

     [க க த்  → க க த்தம்..]

க க த்

 
 க க த்  kamugamuttu, ெப.(n,)

   பாக் ; arecanut.

     [க  + அம் +  த் .'அம்' சாரிைய.]

க கவ சச்ல்

 
 க கவ சச்ல் kamugavalccal, ெப.(n.)

க கஞ் சலாைக பாரக்்க;see kamugasjcalagai.

     [க கம் + வ சச்ல். வ  → வ சச்ல் = வளிசை்ச.]

க காஞ்சலாைக

 
 க காஞ்சலாைக kamugāñ-calāgai, ெப.(n.)

   கட் தற் கந்த பாக் மரத் வரிசச்ல் ( ன்.);; areca laths.

     [க  + அம் + சலாைக – க கஞ்சலாைக.]

க

க  kamugu, ெப.(n.)

   1. பாக் மரம்; betel-nut palm tree, areca-nut tree.

     "காய்க் ைலக் க ம்" (மணிேம.1,46);

   2. பாக் ; arecanut.

     "ைகக்காய்த்தால் க காய்க் ம்" (பழ.);.

ம வ. பாக் ,  கம்,  க்கம், கந் , அைடக்காய்மரம்.

ம. க , க ங் , க ங் , க ங் ; க.க ங் . கங் ;  .கங் , கங் .

 Skt. kramuka, Pali. kamuko.

     [கம் → க  → க  ( ைவ ைடய );. கம் = மணம்,  ைவ.]

க க் ைல

 
 க க் ைல kamபgku-k-kulai, ெப.(n.)

   பாக் க் ைல; a bunch of arecanut (சா.அக);.

     [க  +  ைல..]
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க ைக

 
 க ைக kamugai, ெப.(n.)

க  பாரக்்க (சா.அக.);;See kamugu.

     [க  → க ைக.]

க ைன

 
 க ைன kamuoai, ெப.(n.)

   மா ைள; pomegranate.

     [கம் → க ைன. கம் = நீர;் க ைன = நீர,் சா  நிைறந்த த் கைள ைடய .]

கைம

கைம1 kamai,    4.ெச. ன்றா .(v.t.)

க 3 பாரக்்க;see kami3.

     "அ ேயன் ைழத்ேதனா ம் நீ கைமக்க ேவண் ம்"( நாயக . 33.13.);.

     [க 3 → கைம.]

 கைம3 kam ai, ெப.(n.)

   1. ெபா ைம; patience, forbearance, lenity, endurance.

     "கைம ைன ைடயரா  (ேதவா. 104.5);. வம்  ம்  பண்ணாமல் கைமயாக இ ந் ெகாள் (இ.வ.);.

   2. அழ ; beauty(த.ெமா.அக.);.

     [கம் → கைம. கம் = பர தல், நிைறதல். கைம = ெபாைற, அழ .]

 கைம4 kamai, ெப.(n.)

   மைல; mountain.

     "கைமயா  நின்ற கனேல ேபாற் " (ேதவா. 1160.8);.

     [உம் → கம் (உயரம், மைல); → கைம.]

 கைம5 kamai, ெப.(n.)

   க ம் ; sugarcane (சா.அக);.

கம

கம2 kam ai,    4 ெச. . .(v.i.)

   நிரம் தல்; to be full.

     "கைமயாக் காதல்"(சங்கற்ப.2.);.

     [கம் → கைம. கம் = பர தல், நிைறதல்.]

கைமப்

கைமப்  kamappu, ெப.(n.)

   ெபா ைம; endurance.

     "கைமப்  நாண் தற் காப்  நீங் னார ்"( ைள. வைள.28.);.

     [கம் → கைம → கைமப் .]
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கய

கய1 kaya-,    3 ெச. . .(v.i)

   கசத்தல்; to be bitter.

ம. ைகக்க, கசக்க; க. கய், க ,கய் ; ேகாத. கச;்  ட. ெகாய்,  ட. கய்; மா. காெச; பட. க .

     [கள் → கய.]

 கய2 kaya-,    3 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெவ த்தல்; to abhor, loathe, detest.

     "கயந்  ந ன் ேர" ( வத .  வரக்்கநரக.188.);.

     [கள் + கய.]

 கய3 kaya,  .ெப.எ.(adj.)

   1. ெபரிய; great.

     "ேத ங் கயமா கைனச ்ெச ல் சா ம்" (கந்தரன -1);.

   2. ெமல் ய; tender, smooth, delicate.

கயந்தைல மடப்  (ெதால்.ெசால்.322.உைர.);.

     [க  → கய.]

கயக்கம்

கயக்கம் kayakkam, ெப.(n.)

   1. வாட்டம்; strain, stress.

     " தல்வைனப் பயந்த னி ர ்கயக்கந் ர் ைன மகளிர"் (மணிேம 7,75.);.

   2. இைட ; intermission, interruption.

     "கயக்க  ற் க் ம்பக ெனனக் கண்ணிற் கண்டான்" (கம்பரா. ஊரே்த . 121.);.

   3. கலக்கம்; confusion, perturbed condition.

     "கவ் ய ெவஃ நின்ற கயக்க  னிைலைம ேநாக் " ( வக.395.); .

     [கய → கயங்  → கயங்கம் → கயக்கம்.]

கயக்கால்

கயக்கால் kayakkal, ெப.(n.)

   ஊற் க்கால்; channel issuing from a spring; river channel.

     "ஐம் ண் க் கயக்கா க்  வடக் ம்" (S.I.I.i.87);.

ம வ. ஊற் க்கால்

     [கய → கயம் + கால். கயம் = நீரந்ிைல.]

1064

www.valluvarvallalarvattam.com 7439 of 19068.



கயக்

கயக் 1 kayakku-,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. கசங்கசெ்சய்தல்; to squeeze in the hand, rub, bruise, mash.

   2. கலக் தல்; to disarrange, throw into confusion.

     "கயக் க ங் கடற்றாைன" ( :ெவ.9,35.ெகா .);.

     [கல் → கல → கய → கயக் .]

 கயக் 2 kayakku, ெப.(n.)

   1.ேசார்  ( வா.);; weariness, exhaustion.

   2.மனக்கலக்கம்; confusion of mind, doubt, perplexity.

     "கயக்க  மாக்கள் க ந்தனர"் (மணிேம. 16,85.);.

     [கல் → கய → கயக் .]

கயங் -தல்

கயங் -தல் kayargu-,    5.ெச. . .(v.i.)

   1. கசங் தல்; to be squeezed in the hand, bruised, mashed, to shrivel.

     "கயங்  வாடாேத" (அ ட்பா,vi,  வ ட ்ேப , 10, பக்.565.);.

   2. ேசாரத்ல்; to be tired, exhausted, to droop.

     "கயங்கா நிைல ம்" (அ ட்பா.  வ ள்.203.);.

   3. கலங் தல்; to be disturbed, as in mind.

     "கயங்  ெநஞ்ச" ( க்காளத்.  . 4,5.);.

     [கல் → கல → கய → கயங் .]

கயசே்சாளம்

 
 கயசே்சாளம் kaya-c-colam, ெப.(n.)

   ஆற் ப் ப ைகச ்ேசாளம்; maize cultivated in river beds (சா.அக.);.

     [கயம் + ேசாளம். கயம் = நீரந்ிைல.]

கயத்தார்

 
 கயத்தார ்kayattar, ெப.(n.)

    த் க்  மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Tüttukkudi dt.

     [கயம் + அத்  + ஊர.் கயத் ர-்கயத்தார ்(ெகா.வ.);. கயம் =  ளம். 'அத் ' சாரிைய. கயத் ர ்பாரக்்க; 
see kayattur.]

கயத்தாற்றரசன் 
உலா

கயத்தாற்றரசன் உலா kayatarrarasan-ula, ெப.(n.)

   17-ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த அந்தகக் க  ரராகவரால் இயற்றப்பட்ட ற் லக் ய ல்; a poetical 
work by Andagak Kavi Virarāgavar of 17thc.

     [கயத்தா  + அரசன் + உலா.]

கயத்தா

 
 கயத்தா  kayataru, ெப.(n.)

    த் க்  மாவட்டத ் ள்ள ஓ ர;் name of a village in Tüttukkudidt.

     [கயம் + அத்  + ஆ . கயம் = நீரந்ிைல. 'அத் ' சாரிைய.]

இந் ய தைலப் ேபாராட்ட மறவன் கட்டெபாம்மன் ஆங் ேலயரால் க் டப்பட்ட ஊர.்
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கயத்

கயத்  kayatti, ெப.(n.)

   1.  ழ்மகள்; base, unworthy woman.

   2. ெகா யவள்; cruel-woman.

     "அரங் ன்ேம வைளத் தந்த தாய்ெகாேலாகயத் " ( வக.678.);.

     [கய + அத் . அத்  (ெப.பா.ஈ );. கய → கயம் =  ழ்ைம.]

கயத் ர்

 
 கயத் ர ்kayacttur, ெப.(n.)

    வா ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஓ ர;் a village in Tuticorin and Tiruvarur district.

     [கயம் + அத்  + ஊர ்- கயத் ார.் கயம் =  ளம். 'அத் ' சாரிைய.]

கயத் ார்க் ழார்

கயத் ாரக்் ழார ்kayatturkkilar, ெப.(n.)

கைடக்கழகக் காலப் லவ ள் ஒ வர.்  ந் 354 ஆம் பாடைலப் பா யவர,்

 one of the poets of the Sangam period.

     [கயத் ர ்+  ழார.்]

கயந்தைல

கயந்தைல1 kayandalai, ெப.(n.)

    ழந்ைத ன் ெமல் ய தைல; soft head, as of a child.

     " க்காழ் கயந்தைலத் தாழ" (க த் 86,2);.

   2.  ழந்ைத (நாஞ்);; child.

   3. யாைனக்கன் ; young elephant, having a tender head.

     " ய க் கயந்தைலக் கலக் ய ன்னீைர" (க த்.11.);.

     [ ள் → கள் → கய → கயம் + தைல – கயந்தைல.  ள்ைளகைளக் கன்  கயந்தைல ெயன்ப  
பாண் நாட்  வழக் .]

 கயந்தைல2 kayandalai, ெப.(n.)

   மனத் யர ்(யாழ்.அக.);; sorrow, grief.

     [கயம் + தைல – கயந்தைல. கயம் = கலக்கம். 'தைல' ெபயரீ .]

 கயந்தைல3 kayandalai, ெப.(n.)

   யாைனய ; elephant grass.

     [கயம் + தைல, கயம் = ெமன்ைம.]

கயப்பங்ெகாட்ைட

 
 கயப்பங்ெகாடை்ட kayapparikottai, ெப.(n.)

   எட் ன நச் செ்ச  ைத; Saint Ignatius bean

     [கயப்  + அம் + ெகாடை்ட.]

கயப்பாக்கம்

 
 கயப்பாக்கம் kayappakkam, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanchipuram district.

     [கயம் + பாக்கம், கயப்பாக்கம், கயம்- ளம். பாக்கம்

ெநய்தல் நிலத் ள்ள ற் ர.்]
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கயப் ைன

 
 கயப் ைன kaya-p-pinai, ெப.(n.)

வங்கமணல்:

 sand mixed with lead, lead ore (சா.அக);.

ம வ. ஈயமணல்

கயப்

கயப்  kayappu, ெப.(n,)

   கசப் , ைகப் ; bitterness.

     "வாய் கயப் றா" (கம்பரா. மந்தைர.63.);.

ம. ைகப் ; க.கய் , கய்ய;  . ைகெப, க ெப, ைகெப ; ெத.கச ( ஞ் க்காய்);; ெகாலா. ெசந்த்; கட. 
ேகம் ர;் ெகாண். ெககெக.

 Palikasāya, kasāva-kasata.

     [கள் →  கய + கயப் .]

கயப்

கயப்  kaya-p-pu, ெப.(n.)

   நீரப்் ; aquatic flower.

     "கயப் ப்ேபான் ன்மலரந்்  ற் ம் வாைர" (நால , 215.);.

     [கயம் +   - கயப் , கயம் = நீரந்ிைல.]

கயம்

கயம்1 kayam, ெப.(n.)

   1. ெப ைம ( ங்);; greatness, superiority, eminence.

     "ெவங்கயகடகரி ேவந்தன்" (பாரத.  ல-51);.

     [கள் =  தல். கள → கய → கயம்.]

 கயம்2 kayam, ெப.(n.)

   1. ெமன்ைம ( ங்.);; tenderness, softness, smoothness.

     "கயெவன் ள  ெமன்ைம ஞ் ெசய் ம்"(ெதால்.உரி.24);.

   2. இளைம ( வா.);; youthfulness.

     [கள் → (ெந ங்கல், இளகல், ெமன்ைம.); கய → கயம்.]

 கயம் 3 kayam, ெப.(n.)

   1.  ழ்ைம; inferiority, baseness, meanness.

     "கயம்ெப ற் பாவம் ெபரி " (நான்மணி.92.);.

   2.  ழ்மக்கள்; the mean, the wicked, the vicious.

     "இ ம் ற் ணிப்பர ்கயத்ைத" (நான்மணி.12.);.

ம. கயம்; க. ெகய்த, ெகய்ெம.

     [ ள் → கள் → கய் → கயம் ( .தா.295, 297);.]

கயமலர்

 
 கயமலர ்kaya-malar, ெப.(n.)

   ெபரியமலர;் big flower.

     [கயம் + மலர.் கயம் = ெபரிய .]
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கயமனார்

 
 கயமனார ்kayamapar, ெப.(n.)

   அகம்,  றம்,  ந்ெதாைக, நற் ைண ஆ ய ல்களிற் பல பாடல்கள் பா ள்ள கைடக்கழகப் 
லவ ள் ஒ வர;் a poet of Sangam age whose contribution of poems are in Agananuru, Purananuru, Kurunthogai , 

Narrinai etc.,

     [கயம் = யாைன. வா  = வ ைமேதாள். கய(ம்); வா ,

கரியவன், யாைன ேபான்றவன். கயமன் + ஆர.்

கய கன்

கய கன் kaya-mugan, ெப.(n.)

   1. யாைன கத் ேதான் ( நாயகர)்; ( டா);; Ganesa, the elephantheaded.

   2. யாைன கனாற் ெகால்லப்பட்ட ஒர ்அரக்கன் ( நாயக .);; an asura slain by Ganesa.

     [கயம் +  கன்.]

கயர்

கயர ்kayar, ெப.(n.)

   1.  வரப்் ; astringency.

   2. உைறப் ண்டாக் ம் வர ்உள்ள ெபா ள்; astringent matter, as juices that taint metals, linen, skin.

   3. ேதங்கா ன் கண் ள்ளப  ; soft, spongy top of a coconut.

     [காழ் → காள் → கள் → கய → கயர.்]

கயர்ப்பாக்

 
 கயரப்்பாக்  kayar-p-pakku, ெப.(n.)

    வர் க்க பாக்  (யாழ்ப்);; highly astringent areca-nut.

     [கய → கயர ்+ பாக்  – கயரப்்பாக் .]

கயர்ப்

 
 கயரப்்  kayappu, ெப.(n.)

    வரப்் ச ் ைவ; astringency.

     [கயர ்+   – கயரப்் .]

கயர்ப் சச்ரக்

 
 கயரப்் சச்ரக்  kayappu-c-carakku, ெப.(n.)

    வரப்் ச ்சரக் ; a drug that arrests discharges (சா.அக.);.

     [கயரப்்  + சரக் .]

கயல்

கயல் kayal, ெப.(n.)

   ெகண்ைட ன்; carp, a tank fish.

     "கயெலனக் க ய ண்கண்" (ஐங் .36.);.

   ம. கயல்; ெத. ேசப; ெகாலா. கெய; நா.கய்ெய;பர.்ெகய்; Skt. kaivarta, kevarta (fisherman);, Pkt. kavatta.

     [கய  (க கம்); → கயவல் → கயல்.]

கயவஞ்

 
 கயவஞ்  kaya-vanji, ெப.(n.)

   க  (யாழ்ப்.);; niggard, stingy person.

     [கயவன் → கயவஞ் .]
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கயவர்

கயவர ்kayavar, ெப.(n.)

    ழ்மக்கள்; unworthy person."கயவைரக் ைக கழ்ந்  வாழ்தல்" ( ரிக .77);, "மக்கேள ேபால்வர ்
கயவர"்( றள், 1071);.

     [கய + அர ்– கயவர.்]

கயவரி

 
 கயவரி kaya-vari, ெப.(n.)

   க கம் (நாம ப.);; rivermiouth.

     [ ள் → கள் → கய → கயம் + வரி. கயவரி. வாரி → வரி.]

கயவளாகம்

 
 கயவளாகம் kaya-valagam, ெப.(n.)

    லகம் (யாழ்.அக.);; the nether world.

     [ ள் → கள் → கய + வளாகம் – கயவளாகம். கயம் = பள்ளம், தாழ் , ஆழம்.]

கயவன்

கயவன்1 kayavan, ெப.(n.)

   1 . ழ்மகன்; base unworthy person.

     "கல்லாக் கயவன்" (மணிேம. 23,94.);

   2. ெகா யவன்; cruel man.

     "கண்ணி ட்  யவரெ்காேலா கயவர ்ெசால் ர"் ( வக.678.);.

   3. ஏமாற் பவன்; deceiver.

கயவன் நல்லவனாக ந த்  ஏமாற் ட்டான் (உ.வ.);.

     [கய + வ் + அன்.]

 கயவன்2 kayavan, ெப.(n.)

   1. கரியவன்; the black man.

   2. கரியநிறத் த் ெதய்வம்; name of a village deity of few communities.

     [கள் → கய + வ் + அன் – கயவன்.]

கயவா

கயவா  kayavagu, ெப.(n.)

   ேசரன் ெசங் ட்  வ க் ச ்சமகாலச ் ங்கள அரசன்; Sinhala king contemporary of Céran Senguttuvan.

     "கடல் ழ் இலங்ைகக் கயவா  ேவந்தன்"( லப், வரந்த .160);.

     [கயம் = யாைன. வா  = வ ைம, கய(ம்); + வா .]

 Skt. Gajabagu

கயவாசம்

 
 கயவாசம் kayavasam, ெப.(n.)

   ெப ங்காஞ்ெசா ; climbing nettle.

     [கயம் + வாசம். கயம் = யாைன, ெபரிய .]
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கயவாய்

கயவாய்1 kayavāy, ெப.(n.)

   1. க கம்; estuary.

     "கயவாய் ம ங் ற் காண்ேபாரத்் த க் ம்" ( லப்.

இந் ர.9).

     [கயம் + வாய் – கயவாய்.]

 கயவாய்2 kayavāy, ெப.(n.)

   ெபரியவாய்; wide open, bigmouth.

     "கயவாய் ேவங்காய்"(அக.நா.221-11);.

     [கயம் + வாய். கயம் = யாைன, ெபரிய .]

 கயவாய்3 kaya-vay, ெப.(n.)

   1. கரிக்  பாரக்்க;see kar-k-kuruvi

     "ேதற்ற ல் கயவாயா ச ்ெசனித்தலால்" ( ைள.கரிக்.3.);.

   2. எ ைம ( ங்.);; buffalo.

     [கள் → கய + வாய் – கயவாய் = கரிய வா ைடய .]

கயவாளி

கயவாளி1 kayavali, ெப.(n.)

கயவன் பாரக்்க;see kayavan.

     [கய → ஆளி – கயவாளி.]

 கயவாளி2 kayaval, ெப.(n.)

   1. உண்ைமக் ப் றம் பானவன்; dishonest person,

   3. ேபராைசக்காரன்; extortioner,

   4. த ழந்தவன்(அேயாக் யன்);; unscrupulous fellow.

     [கய(ம்); + ஆளி – கயவாளி.]
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கய

கய 1 kayavu, ெப.(n.)

கயம் பாரக்்க ( வா.);;see kayam1,2.

     [கயம் → கய .]

 கய 2 kayavu, ெப.(n.)

   1. ெமன்ைம; tenderness.

   2.கள  ( ங்.);; theft, pilfering, larceny.

     [கள் → கய → கய .]

 கய 3 kayavu, ெப.(n.)

   1. க கம் (யாழ்.அக.);; river-mouth.

   2. உயரம்; height.

   3. ஆழம்; depth.

ம வ. கயம்

     [கள் → கய → கய .]

 கய 4 kayavu, ெப.(n.)

   கரிக்  ( ங்.);; black sparrow.

கய வாய்

கய வாய் kayavu-vay, ெப.(n.)

   ெபரியவாய்; wide open,

     "கய வாய் ெவல் பந் ைளத்  மள்ளர ் ட்ட வாளி ( ைள.45-18);.

     [கய  + வாய்.]

கயற்கண்ணிமா
ைல

கயற்கண்ணிமாைல1 kayar-kanni-mālai, ெப.(n.)

   19ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த சரவணப் ெப மாள் க ராயர ்என்பவரால் இயற்றப்பட்ட ல்; a treatise 
by Saravana Perumal Kavirayar of 19thc.

     [கயல் + கண்ணி + மாைல.]

கயற்

 
 கயற்  kayar-kodu, ெப.(n.)

   இைணக்கயல்; pair of kayal fish.

     [கயல் +  . (  = இைண.);.]

கயற்ெகண்ைட

 
 கயற்ெகண்ைட kayar-kengai, ெப.(n.)

   க ங் ெகண்ைட ன்வைக ( ன்.);; a kind of kendai fish.

     [கயல் + ெகண்ைட - கயற்ெகண்ைட(க ங்ெகண்ைட);.]

கய

 
 கய  kayari, ெப.(n.)

   ஒ வைகத ்ெதன்ைன; a kind of coconut tree (ம.அக);.

     [கய → கய  (ெபரிய ,உயரமான .);.]
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கய -தல்

கய -தல் kayaru-,    5 ெச. . .(v.i.)

   ேமேல ஏ தல்; to climb, ascend, mount.

   2.  ைழதல்; to get in, instruded, enter.

   3.  ன்ேன தல்; to advance, to go ahead.

   4. ெப தல்; to increase.

   5. பர தல்; to spread (ேசரநா.);.

ம. கய க; ெத. கச .

     [கள் → கய (ெந ங் தல், ெப தல், பர தல் ெபா ளில் வளரந்்த இசெ்சால் ன்ேன தல், 
ேமேல தல் ெபா ள்களில் ைட ெபயரந்்த );.]

கயா

 
 கயா kaya, ெப.(n.)

   இழப் ; loss.

     [கள் = கைள, கள் → கயா.]

கயாதரம்

 
 கயாதரம் kaya-daram, ெப.(n.)

   இராேம வரத்ைதச ்ேசரந்்த கயாதரர ்க த் ைறப்பாடல்களாக இயற் ய நிகண் ; a glossary in 
Kalitturaiverse, compiled by Kayadarar of Rameswaram (ெச.அக.);.

     [கயாதரன் → கயாதரம்.]

க ங்கரியம்

க ங்கரியம் kayigariyam, ெப.(n.)

   ஏவற்ெறா ல்; service, office of a servant.

     "வாசாக ங்கரிய மன் " (தா .பரி ரண.1);.

     [ைக + காரியம் – ைகக்காளியம் → க ங்கரியம்(ெகா.வ.);]

ைகக்காரியம் பாரக்்க; see kakkanyam.

க ப்

 
 க ப்  kayippu, ெப.(n.)

   மயக்  ெபா ள்; intoxication (சா.அக.);.

     [கய(கயக்கம்); → கயப்  → க ப்  (ெகா.வ.);.]

க ர்

 
 க ர ்kayir, ெப.(n.)

   தவ ; fault,mistake.

     [கயம் + கயல் → கயர ்→ க ர.்]

க ரிகம்

 
 க ரிகம் kayirigam, ெப.(n.)

   கா க்கல் ( டா.);; red ochre, red chalk.

     [கள் → கய = க ைம. கய → க ர ்+ இகம்.]
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க ைர

 
 க ைர kayiai, ெப.(n.)

    ற்றம் (அக.நி.);; relation.

     [கம் → க ல் → க ல் → க ைர.]

க ல்

க ல்1 kayil, ெப.(n.)

   1.  ண் கைடப் ணர் , அணிகளின் இைணப் ப் ப  ( வா.);; clasp of a necklace.

     "க ல் கலந் ண்  தாழ்ந்த க ங் ழல்" ( ளா.  யம்.112);.

   2.  டர ்; nape of the neck.

     [ ம் → கம் → கய் → கயல்.  ம் = ேசரத்ல், இைணதல்.]

 க ல்2 kayil, ெப.(n.)

   ேதங்கா ற் பா  (யாழ்ப்.);; half of a coconut.

     [ ம் → கம் → கய் → க ல்.  ம் = ேசரத்ல், ஒட் தல், ஒட் த்தல்.]

 க ல்3 kayil, ெப.(n.)

   உச் ,  க ; crest.

     [கள் =  ள்.  ரை்ம. கள் → கய் → க ல்.]

க லகம்

 
 க லகம் kayilagam, ெப.(n.)

   காட்டவைரக் ெகா ; wild-bean creeper (சா.அக.);.

     [கயம் → க ல் + அகம். கயம் = ெபரிய .]

க லாயம்

க லாயம் kayilayam, ெப.(n.)

    வன் உைறவதாகக் க தப்ப ம் பனிமைலப்ப ; place in Himalayas, supposed to be the abode of lord Śiva.

     " ற்  ெமாளி ெபற்ற க லாய மைலேய" (ேதவா.1156.2);.

 Skt  kailasa

க லாயன்

 
 க லாயன் kayilaya, ெப.(n,)

    வன் ( ன்,);; Siva, lord of Kailasa (ெச.அக.);.

     [க லாயம் → க லாயன்.]

க லாயன்உத்

க லாயன்உத்  kayilayaputti, ெப.(n.)

    ம்பேகாணம் வட்டம்,  ச ரக்் ேகா க்  அைணயா ளக்  எரிப்பதற்காக 15 கழஞ்  
ெபான்ெகா த்த ெப மாட் ; lady who donated 15 kalanju of gold for burning perpetual lamp in Thiruvisalurkoilin, 
Kumbakonam taluk.

     "இவ் ர ்அ ைவவாணிகன் எ வன் டவன் மணவாட்  க லாயன் உத்  ெநாந்தா ளக்  
எரிப்பதற் " (ெத.இ.கல். 23 கல் 23);.

     [க லாயம் → க லாயன் + உத் . உத்தன் (ஆ.பா.); → உத்  (ெப.பா.ெப.);.]
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க ைல

க ைல Kayia. ெப.(n.)

க லாயம் பாரக்்க;see kayilayam

     "க ைல மைலயாேனா"(ேதவா.1159);.

     [க லாயம் → க ைல (ம உ);.]

க ைலச் த்தனா
ர்

 
 க ைலச் த்தனார ்kayilai-c-cittanar, ெப.(n.)

   இதளிய ைறகைள இயற் ய ஒ  த்தர;் one of the school of Siddhars who compiled works on alchemy 
(சா.அக.);.

     [க ைல +  த்தன் + ஆர.்]

க ைலமைல

க ைலமைல kayilai-malai, ெப.(n.)

க லாயம் பாரக்்க;see kayilayam .

     "க ைல மைலயாேன" (ேதவா.1159);.

     [க ைல + மைல.]

க ைலயாளி

 
 க ைலயாளி kayilai-y-āli, ெப.(n.)

    வன்; siva lord of Kailasa.

     [க ைல + ஆளி – க ைலயாளி.]

க ற்கைட

க ற்கைட kayir-kadai, ெப.(n.)

   ெகாக் வாய்; curved extremity of a hook.

     "கணிற்கைட ஒ ய" ( லப்.கடலா . 101.);.

     [கள் → கய் → க ல் + கைட - க ற்கைட. கள் =  ள்,

ரை்ம.]

க ற்றம்பா

 
 க ற்றம்பா kayiramba, ெப.(n.)

   கைரவைல எனப்ெப ம் வைல ன் ன் றாயைமந்த க ற்ைற இ க் ம் ெபா  னவர ்பா ம் 
பாடல்; a kind of fishermen's song.

     [க  + அம்பா. அம் + பாைவ – அம்பாைவ → அம்பா.]

க ற்றர

க ற்றர  kayiraravu, ெப.(n.)

   ப ைத ற் ேறான் ம் பாம் ணர் ; illusion of mistaking a rope for a snake.

     "க ற்றர ப்  ெவள்ளி" ( த். கா.23,5.);.

     [க  + அர .]
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க ற்றள

க ற்றள  kayiralavu, ெப.(n.)

   88 அ  நீள அள ; a linear measure of 88 feet.

     [க  + அள  – க ற்றள .]

க ற்றள  என்ப  எட் த்தண்டம் அல்ல  88 அ  ெகாண்ட ஓர ்அளவாம்.

   1  ரல் - 13/8  ரலம் (அங் லம்);

   6  ரல் - ஒ  சாண் (81/4  ரலம்);

   2 சாண் - ஒ  ழம் (161/2  ரலம்);

   2  ழம் - ஒ  தச் ழம் ( 33  ரலம்);

   4 தச் ழம் - ஒ  ேகால்(தண்டம்); (11அ );

   8 ேகால்(தண்டம்); - ஒ  க  ( 88 அ );

க ற் க்ெகா

 
 க ற் க்ெகா  kayerukkodi, ெப.(n.)

    ணி உலரத்் வதற் க் கட் ய க ; cloth-line.

     [க  + ெகா .]

க ற் க்ேகால்

 
 க ற் க்ேகால் kayiru-k-kol, ெப.(n.)

   காய்க  த யன நி க் ம் ஒ வைக நிைறேகால் ( ன்.);; a kind of balance in which vegetables are 
generally weighed, similar to the Danish steel-yard.

     [க  + ேகால்.]

க ற் ப்பாய்

 
 க ற் ப்பாய் kayiru-p-pay, ெப.(n.)

   கதம்ைபக் க ற்றால் ன்னப்பட்ட பாய் (நாஞ்.);; coir mat.

     [க  + பாய்.]

க ற் ப்ெபா த்த
ம்

க ற் ப்ெபா த்தம் kayiru-p-poruttam, ெப.(n.)

    மணப்ெபா த் தங்க ள் ஒன்றான தா க் க ற்  (இரச் );ப் ெபா த்தம்; a felicitous agreement in the 
naksatras as of the bridegroom and the bride necessary for the assumption of the marriage badge ( தான. க மண.4);.

     [க  + ெபா த்தம்.]

க ற் மணிவைல

 
 க ற் மணிவைல kayirru-mani-valai, ெப.(n.)

   உப்பங்க ல் ரித்தற் ரியேதார ்வைல; a kind of net which is designed to be spread in saltpan.

     [க  + மணி + வைல.]

க ற் மரம்

 
 க ற் மரம் kayiru-maram, ெப.(n.)

    கட் மரம் (ெநல்ைல. னவ);; small catamaran ( ன் . ெதா .);.

     [க  + மரம்.]
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க ற் ன்

 
 க ற் ன் kayiru-mi, ெப.(n.)

    ண் ற் ப ம் ன் ( மரி. னவ.);; the fish which is caught in a net.

     [க  +  ன்.]

க ற் வ

 
 க ற் வ  kayiru-vali, ெப.(n.)

   க கள் லமாகப் ெபா ள்கைளேயா, மக்கைளேயா ஓரிடத் ந்  மற்ேறாரிடத் ற்  அ ப்ப 
உத ம் வ ; ropeway.

     [க  + வ .]

க ற் ரியன்

 
 க ற் ரியன் kayiru-viriyan, ெப.(n.)

    ரியன் பாம்  வைக (m.m.);; rope-viper.

     [க  +  ரியன்.]

க ற்ேறணி

 
 க ற்ேறணி kayirreni, ெப.(n.)

    ேலணி ( ன்.);; rope-ladder.

     [க  + ஏணி – க ற்ேறணி.]

க ற -த்தல்

க ற -த்தல் kayiradi-,    4.ெச. . .(v.i.)

   1. அ க் ம் மரங்க க்  ல் ைவத் க் கா  த யவற்றால் தட் தல்; to mark lines with thread 
soaked in Colour, on timber that has to be sawn, as in carpentry.

   2. தைரப் ச் ற் ப் ன் க ற்றால் ேகா  தட் தல்; to make chequered lines after floor finish, with rope.

     [க  + அ  – க ற .]

க ற ந்தவாள்

 
 க ற ந்தவாள் kayirundaval, ெப.(n.)

   ேசாம் த் ரிபவன் (யாழ்ப்.);; vagrant, vagabond, stroller, one who wanders about aimlessly as a boat that is drifting 
on account of the rope that had secured it to ship having snapped.

     [க  + அ ந்த + ஆள் – க ற ந்தவாள்.]

1076

www.valluvarvallalarvattam.com 7451 of 19068.



க

க 1 kayiru, ெப.(n.)

   1.தாம் ,  ல், கட் க ; rope, cord, string, twine, cable.

     " ைனத் ராைம யாக் ம் க "( றள், 482.);.

   2. மங்கலநாண்; thread of the marriage badge.

     "க நீத்  தைவயாய்"(உபேதசகா. வ ண். 186.);

   3. அ யல், அற ல்; science, treatise.

     "யாத்த ற்பக்க ற் ன் வாழ்ந ம்" (ெப ங்.வத்தவ 2.51.);.

   4. வான ல் கணிக் ங்காலத்தைமந்த ேகாள்நிைல; zodiacal sign rising at the moment when a person just 
consults the astrologer.

மணைலக் க றாய்த ் ரிக் ற . வானத்ைத ல்லாய் வைளக் ற (உவ);.

ம. கய ; ேகாத.  ரந்ாண்:  ட. ேகரி, ெத. ேச .

     [கள் → கய் → க ல் → க . கள் = கட் தல்,  ைணத்தல்.]

த. க  → E. coir.

 க 2 kayiru, ெப.(n.)

   த ழ்நாட் ல் வழங் ய 88 அ  நீள ள்ள நீட்டல் அள ; a linear measurement, measuring 88 feet in ancient 
Tamilnadu.

     [கள் → கய் → க ல் → க . அளக்ைகத் ைற ல் பயன்ப த் ம் சங்  ேபான்ற அள  
அளக்ைகசச்ங்  66 அ  ெபா யாளர ்சங்  100 அ ; க  88 அ .]

க சாம் -தல்

க சாம் -தல் kayiru-sambu-    5.ெச. . .(v.i.)

   வைலக்க ற்ைற வள்ளம் அல்ல  எந் ரப்பட ல் இ த் க் கட் தல் (கட. பர. க. ெசா. க);; to tie the 
rope of fishing net to the main vessel.

     [க  + சாம்  → சாம் தல் = இ த்தல்.]

க  க் ப்ப -
தல்

க  க் ப்ப -தல் kayiru-cikku-p-padu-,    20 ெச. . .(v.i.)

   ெதாந்தர  ப தல் ( ன்.);; to be embroiled, to disagree, quarrel, get into a tangle (ெச.அக.);.

     [க  +  க்  + ப .]

க ெசய்-தல்

க ெசய்-தல் kayerusey-,    15 ெச. . .(v.t.)

   கண் க் ம் வைக ல் ம ந் ப் பைசைய நீளமாகச ்ெசய்தல்; to prepare medicinal long pill as to apply to 
the eye.

     [க  + ெசய், க  = நீட்டம்.]

க ைட

க ைட1 kayirugai,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   க ற் ன் க்ைகப் ரித்தல்; to untwist, as of a cord or rope.

     [க  + உைட, உைட =  ரிதல்.]

க ைட-தல்

க ைட-தல்2 kayirudai,    3 ெச. . .(v.i.)

   க ற் ன் க் ப் ரிதல்; to be untwisted as of a cord or rope.

க  உைடயாம க்க ைன ல் ச் ப்ேபா  (உ.வ.);.

     [க  + உைட.]

க த

 
 க த  kayiru-tadi, ெப.(n.)

   ஒ  ெநச க் க ; a weaving instrument.

     [க  + த .]
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க ரி-த்தல்

க ரி-த்தல் kayiru-ti-,    4 ெச. . .(v.i.)

   க  க் தல்; to twist or twine, cord, rope.

   2. கட் ைரத்தல்; to invent a story, spin a yarn.

மணைலக் க றாய்த ் ரிப்ப ேபால (உ.வ.);.

     [க  +  ரி.  ரித்தல் =  க் தல்,  க் நீட் தல்.]

க  ரிப்ேபார ்தாம் ேவண் மள க்  நீளமாகத் ரித் க்ெகாள்வ  ேபால ஒ  ெசய்  ையத் தம் 
ப்பப்ப  மாற் , இல்லாத ம் நடவாத மா ய ெபாய்செ்சய் கைள ம் ேசரத்் ச்

ைதப் ெபரிதாக் ச ்ெசால்வ  க  ரித்தல்

எனப்பட்ட .

க த்த -தல்

க த்த -தல் kayiru-pidi-t-tarr,    2. ெச. .  (v.i.)

   கட்டட த யவற் க்காகக் க  த்  ேநரை்மய தல்; to measure, sound or test by the plumb-line, to 
adjust erections to a vertical line by means of the plummet.

     [க  +  த்  + அ தல்.]

க ேபா

க ேபா 1 kayiru-podu,    20 ெச. . .(v.i.)

   1. க ரித்தல் (இ.வ.);; to twist a rope.

   2. க சாத் - பாரக்்க;see kayiru-cattu.

     [க  + ேபா .]

 க ேபா 2 kayiru-popu-,    20 ெச. . .(v.i.)

   அசச்த் னாேலற்பட்ட ற்றங்கைள லக்க ேவண் , மந் ரக்காரன் மந் ரித் க் க த் ல் அல்ல  
ைக ல் மந் ரக் க  கட் தல்; tying a magic or talismanic string either in the neck or on the wrist by a magician as 
a cure against shock from, fear, fever and other morbified, diathesis (சா.அக.);.

க ேபா -தல்

க ேபா -தல்3 kayiru-podu-,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தா  அணி த்தல்; to tie a "Thali"

     [க  + ேபா .]

க மாைலப்ப -
த்தல்

க மாைலப்ப -த்தல் kayiru-malai-p-padu-,    18 ெச. . .(v.i.)

   வ த்தப்ப த் தல் (யாழ்.அக.);; to vox.

     [க  + மாைல + ப -.]

க மா -தல்

க மா -தல் kayiru-maru-,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கால்நைடகளின் ற்பைனைய உ ப்ப த்த அவற் ன் க  மாற் க்ெகாள் தல்; to exchange and 
give cord-strings of a newly bought animal, as a cattle, by new tethering in confirmation of purchase,.

     "பரிகள் என்பா ன்  க மா  நின்ன வாக் ெகாள்  நீரால்" ( ைள நரிபரி.83.);.

     [க  + மா .]

க மாற் -தல்

க மாற் -தல் kayirumarru,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கால்நைட ற்பைன ல் வாங் ேவான் க ற்ைற மாற் தல்; to replace the cord-strings in cattle purchase.

     [க  + மாற் . மா  (த ); → மாற்  ( . );.]

கால்நைடகைளக் கட் ள்ள க ற் டன் ற்றால் தன் கால்நைட வ  மர  அற் ப்ேபா ம் என்ற 
நம் க்ைக ன் அ ப்பைட ல் ற்பவன் பைழய க ற்ைற எ த் க்ெகாள்வ ண் . வாங்  ேவான் 

க்க ற் டன் கால்நைடைய ஒட் ச ்ெசல்வான். இவ்வா  க  மாற் வதனால் இசெ்சால் 
ற்பைன ன் உ ப் -பாடை்டக் த்  நின்ற . வா னின்  ையப் ங்  வ வ ம் 

இந்நம் க்ைகஅ ப்பைட ல்அைமதைலக் காண்க.

க க் -தல்

க க் -தல் kayiru-murukku-,    5.ெச. . .(v.i.)

க ரித்தல் பாரக்்க;see kayirutirittal.

     [க  +  க் .]
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க -தல்

க -தல் kayiru-vidu-,    20 ெச. . .(v.i.)

க கட் தல் பாரக்்க;see kayirukatti vidu-,

     [க  +  .]

க ெவட் ப்
ண்

 
 க ெவட் ப் ண் kayiruvettu-p-pun, ெப.(n.)

   க ற் னால் வ ண்ட ண்; abrasion caused by the grating of a rope (சா.அக.);.

     [க  + ெவட்  +  ண்.]

க னி

க னி1 kayini, ெப.(n.)

   ைகம் ன் (அத்தநாள்); ( ங்.);; the 13th naksatra, supposed to resemble the hand in shape.

     [ைக → ைகனி → க னி (ெகா.வ.);.]

 க னி2 kayini, ெப.(n.)

   ைகம்ெபண்; widow .

     "க னிவரிற் கண் ற் " (இர .இந் .27.);.

     [ைக → ைகனி → க னி (ெகா.வ); 'ைக' ஒ ைம ம் ைம ம் த்த தனிைல; இங் த் 
தனிைம ற்ற ைகம்ெபண்ைணக் த்த . ைக + இல் – ைக ல் → க ல் → க  → க னி. இல் → 
இல்  → இ  → இனி = இல்லாள், மைன . ைகம்ைம = தனிைம. ைகனி = தனித் க் ம் இல்லாள்.]

கர

கர1 kara-,    3 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. மைறத்தல்; to conceal, hide, disguise.

     "தன்  ளடக் க் கரக் ம்" ( றநா.1,8.);.

   2. கவரத்ல்; to steal, pifer.

     "க த் ன. ெத ைலச ்சங்கங் கரந்தன" (கந்த . மாைய.48.);.

   3. ெகாடா த்தல் ( ங்.);; to withhold; torefusetogive.

   4.  தற்காரணத்ேதா  ஒ க் தல்; அ த்தல்; to destroy, to reduce to primal elements.

     "காத் ம் பைடத் ம் கரந் ம் ைளயா " ( வாச. 7,12.);.

     [கள் → கள → கர.]

 கர2 kara-,    3.ெச. . .(v.i.)

   1. ேசரத்ல், அைடதல்; to join, to unite with.

     "ப க்ைக  ங்க  கரக் ம்"(உபேதசகா.  வ ராண:42.);.

     [கள் → கள → கர.]

 கர3 kara-,    3 ெச. . .(v.i.)

   1. மைறதல்; to hide, abscond, lie hidden, keep one's self out of sight.

     "கரந் ைற கணக் " (மணிேம. 226.);.

கரக்ேகா ல்

கரக்ேகா ல் kara-k-koyil, ெப.(n.)

   வட்டமான மான அைமப் ைடய கற்ேகா ல்; a stone-temple having a round shaped vimāna.

     " ைரக் ம் தண் னல் ழ் கரக்ேகா ல்" (ேதவா. அப்பர.்134:11);.

     [கரகம் + ேகா ல் – கரக்ேகா ல். " க்கடம் ர ்ேகா ல் இவ்வைகத் . கரகம் = மட் டத்ைதக் 
க ழ்த்  ைவத்தாற்ேபான்ற க  அல்ல  ேமற் ண் ைடய ேகா ல் கரக் ேகா ல் எனப்பட்ட .]
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கரகத் க் 
ேகாட்ைட

 
 கரகத் க் ேகாடை்ட karakatti-k-kalai, ெப.(n.)

    க்ேகாடை்ட மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Pudukkðttaidt.

     [  + அத்  –  வத்  → கரகத்  + ேகாடை்ட - கரகத் க்ேகாடை்ட (ெகா.வ.);.]

கரகமா -தல்

கரகமா -தல் karagam-adu,    5 ெச. . .(v.i.)

   கட ளரக்்  ேவண் த ன் ெபா ட் ப் ங் ட ெம த்  ஆ தல்; to carry about in procession a decorated 
water-pot and dance with it on the head, in fulfilment of a vow.

ம. கரகமா

     [கரகம் ( டம்); + ஆ . நீர ்எ த் செ்சல்ல உத ய ய மட் டத்ைத ம், கட ளரக்்  நீர் மந்  
ெசல் ம் ேநான் க் டத்ைத ம், ேநான் க்காகச ் மந்  ெசல் ம் சச்ட் ைய ம், 

ழாக்காலங்களில் தைல ல் மந்  ஆ ம் ஒப்பைனக் டத்ைத ம் த்த .]

கரகெம -த்தல்

கரகெம -த்தல் karagam-edu,    4 ெச. . .(v.i.)

கரகமா  பாரக்்க;see karagam-adu-,

     [கரகம் + எ -.]

கரகர

கரகர1 karakara-,    4.ெச. . .(v.i.)

   1. உ த்தல்; to feel irritation, as from sand or grit in the eye.

மணல் கண்ணிேல கரகரக் ற  (உ.வ.);.

   2.  தளம் த யவற்றால் ெதாண்ைட ல் அரிப் ண் டாதல்; to feel irritation in the throat, to experience a 
predisposition to cough; to be hoarse.

   3. க த்தற் க் கரகரப்பாதல்; to be crisp in the mouth, as fried Cake.

ம. கரகரக் க; க., . கரகர; ெத.,பட, கரகர.

     [கரகர = ஒ க் ப் .]

 கரகர2 karakara-,    4.ெச. ன்றா .(v.t.)

   1.  டாமல் ேவண் தல்; to importune.

   2. அைலக் க த்தல்; to tease, harass.

க. கரகரிக, கரகர .

     [கரகர = ஒ க் ப் . ெதாடரந்்  த ம் ெதால்ைலையக் த்த .]

கரகரணம்

 
 கரகரணம் kara-karamam, ெப.(n)

   ைக னாற் காட் ம் த் ைர; gesticulation by hand in dancing.

     [கர(ம்); + கரணம்.]

கரகரப்

கரகரப்  kara-karappu, ெப.(n.)

   1. ெதாண்ைட அரிப் ; irritation in the throat.

   2.  ரல் த த் க்ைக ( ன்.);; hoarseness or heaviness of voice.

   3. ஓயா  ேவண் ைக ( ன்.);; importunity.

   4. அைலக்க ப்  ( ன்.);; teasing, harassing.

   5. உள்ளத் ல் ேதான் ம் க க ப் ; irritation of mind.

ம. கரகரப் ; க.கரகர, கரகரி, கரகெர, கெரகெர; ெத. கரகர, கரகரி,  . கரகர.

     [கரகர → கரகரப் . கரகர = ஒ க் ப் .]
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கரகரப் ப்பாகம்

கரகரப் ப்பாகம் karakarappu-p-pagam, ெப.(n.)

   அகப்ைபயால் கந்தமாத் ரத் ல் மணல்வ வ ண்டா ம் நிைல ள்ள எண்ெணய் (ைதல); 
பக் வம். (ைதலவ. பா .43.);; a particular state or consistency of medicinal oil, in which it becomes granulated the 
moment it is taken up in a ladle.

     [கரகரப்  + பாகம்.]

கரகெரனல்

கரகெரனல்1 karakareral, ெப.(n.)

   1. ெதாண்ைட அரித்தற் ப் ; being irritated in the throat.

   2. வ த் தற் ப் ; teasing, carping.

கரகெரன் றரிக் றான் (உ.வ.);.

   3. க ப்பதற் க் கரகரப்பா த்தற் ப் ; being crisp in the mouth.

க் க் கரகெரன்  இ க் ற  (உ.வ.);.

     [கரகர → கரகெரனல்.]

 கரகெரனல்2 karakareral, ெப.(n.)

   வ வந்த மா த்த ெலா க் ப் ; onom, expr. of dragging violently.

     "பாஞ்சா கந்த ைனக் ைக னாற் பற் க் கரகெரனத ்தானி த்தான்" (பார . பாஞ்சா );.

     [கரகர + எனல்.]

கரைக

கரைக karagai, ெப.(n.)

   1. ஆலங்கட் ; hallstone,

   2. மைழ; rain (சா.அக.);.

     [கர + கரைக.]

கரங்கம்

கரங்கம்1 karangam, ெப.(n.)

   உடம் ென ம் ; any bone in the body (சா.அக.);.

     [கர + அங்கம் = உட ள் மைறந் க் ம் எ ம் .]

 கரங்கம்2 karaigam, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் க ம் ; a kind of sugarcane.

     [க  → கரம் → கரங்கம்.]

கரச்

 
 கரச்  kalacci, ெப.(n.)

க சை்ச ன் பாரக்்க;see Kadicca-min.

     [க சை்ச → கரச் .]

கரசம்

கரசம்1 karasam. ெப.(n.)

   ெதாட்டாற் ங்  ேபான்ற ெச வைக; a sensitive plant whose flower shrinks when smelled (சா.அக.);.

     [கர → கரசம். கரத்தல் = ஒளித்தல், மைறத்தல் ங்கல்.]

 கரசம்2 karasam, ெப.(n.)

    ரிய னி ைடயதாய்க் ைகவ வாகச ்ெசய்யப்பட்ட இ ம் ப்பைடக்கலம். ( க் ர .331);; a sharp 
pointed steel weapon shaped like an arm.

     [கரம் → கரசம்.]
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கரசல்

கரசல்1 karasal, ெப.(n.)

   ம த் வ ல்; a medical work.

ேதைரயர ்கரசல்( ன்.);.

     [ஒ கா. கைரசல் + கரசல்.]

 கரசல்2 karasa, ெப.(n.)

    ன்ெசய் (யாழ்.அக.);; dry land.

     [கரம்  → கரிசல் → கரசல்.]

கர ரகம்

 
 கர ரகம் karasirakam, ெப.(n.)

   இளநீர;் water of the tender coconut (சா.அக.);.

     [கர  + ஈரகம். க  → கர  = இளைம.]

கரைச

கரைச1 karasai, ெப.(n.)

   கரணம் ப ெனான்ற ள் ஒன்  ( தான. பஞ்சாங்க. 29, உைர.);; a division of time, one of eleven karanam.

க. கரெச; Skt. gara.

     [கரம் → கரைச, கரம் = ைக.]

 கரைச2 karasai, ெப.(n.)

   நா  மரக்கால்ெகாண்ட ஓரள ; cubic measure for grain, 400 marakkal or 92561/4 rāttal.

ெத. கரிெச; க. கரெச.

     [க  → கர → கரைச. க  = ெபரிய .]

கரஞ்சகம்

கரஞ்சகம் karaicagam, ெப.(n.)

கரஞ்சம் பாரக்்க ( டா.);;see karanjam.

     [க  → கரஞ்சம் → கரஞ்சகம்.]

 கரஞ்சகம்2 karañjakam, ெப.(n.)

   1.  ங்கமரம்; the Punka tree.

   2. ெப மரம்; large bastard poon.

     [க  = ெபரிய, க  → கர → கரம் → கரஞ்  → கரஞ்சகம்.]

கரஞ்சம்

கரஞ்சம்3 karaicham, ெப.(n.)

    ன்  (ைதலவ. ைதல.73.);; Indian beach.

     [க  → க ஞ்சம் → கரஞ்சம்.]

கரட்டா

 
 கரட்டா  karalladu, ெப.(n)

    ைரக் ம் மான்வைக; barking deer.

ம வ: ப ெவ ம் கமான்  (rib faced deer.);

     [கர  + ஆ . இவற் ன் ஒ  நாய் ைரப்ப  ேபாலக் ேகட்பதால் இப்ெபயர ்ெபற்ற .]
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கரட்டான்

 
 கரட்டான் karatan. ெப.(n.)

கரட்ேடாந்  பாரக்்க;see karattondi,

     [கர  → கரட்டான்.]

கரட்

 
 கரட்  karatti, ெப.(n.)

   காய்ந்த ண்ணாம் ; dry lime (ம.அக.);.

     [கரள் + கரட் .]

கரட்

 
 கரட்  karattu, ெப.(n.)

   ெநஞ் ண்டா ம் ஓர ்ஒ ; an abnormal noise in the lungs.

     [கர → கரட் .]

கரட் ஊைத

 
 கரட் ஊைத karattu-uidai, ெப.(n.)

   உடம் ன் டெ்ட ம் களில் கர கட்  அைசக்க யாமற் ெசய் ேமார ்ஊைத ேநாய்; knotty 
formations in the

 bone of the joints of the body, rendering motion impossible (சா.அக.);.

     [கர  + ஊைத.]

கரட் க்கந்தகம்

 
 கரட் க்கந்தகம் karattu-k-kandagam, ெப.(n.)

    ரடான கந்தகம்; crude or rough sulphur (சா.அக.);.

     [கர  + கந்தகம்.]

கரட் க்கரட்ெடன
ல்

 
 கரட் க்கரடெ்டனல் karattu-k-karattenal, ெப.(n.)

   கரகரப்ைபக் காட் ம் ஒர ்ஒ க் ப்  ( ன்.);; onom-expr signifying hoarseness.

     [கரட்  + கரட்  + எனல்.]

கரட் க்கல்

 
 கரட் க்கல் karatukkal, ெப.(n.)

   ெசப்பனிடப்ெபறாத ட் க்கல்; unpolished rough stone.

     [கர  + கல்.]

கரட் த்தைர

கரட் த்தைர karattu-t-tarai, ெப.(n.)

   1. ேம  பள்ளமான நிலம்; rugged, uneven ground.

   2. கரிசல் நிலம் (இ.வ.);; hard, clayey soil.

     [கர  + தைர – கரட் த்தைர.]
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கரட் த்தாளகம்

 
 கரட் த்தாளகம் karatu-t-talagam, ெப.(n.)

கரட்டரிதாரம் பாரக்்க;see karattari-täram.

     [கர  + தாளகம்.]

கரட் நிலம்

 
 கரட் நிலம் karatu-milam, ெப.(n.)

   வன்தைர; hard land.

     [கரட்  + நிலம்.]

கரட் ப்ப

 
 கரட் ப்ப  karattu-p-padi, ெப.(n.)

    ந்தாப்ப ; rough copy

     [கர → கரட்  + ப .]

கரட் வாதம்

கரட் வாதம்1 karattu-vadam, ெப.(n.)

கரட்  ஊைத பாரக்்க;see karattu-Udai

     [கர  + வாதம்.]

 கரட் வாதம்2 karatu-vadam, ெப.(n.)

   கழைல; wen (pond.);

     [கரட்  + வாதம். ஊைத = வாதம்.]

 கரட் வாதம்3 karatu-vadam, ெப.(n.)

   பயனற்ற ரட் ச ்ெசாற்ேபார;் a bstinate perverse argument.

     [கரள் → கர  + வாதம் - கரட் வாதம். வாள் = ேப தல், வாள் → வாளம் → வாதம்.]

கரட் ரியன்

 
 கரட் ரியன் karatu-viriyan, ெப.(n.)

   ெசந்நிற ள்ள ரியன் பாம் வைக (m.m.);; blood viper, reddish in Colour.

     [கர  +  ரியன் – கரட் ரியன்.]

கரட்ைட

கரடை்ட karattai, ெப.(n.)

   ஓணான்; blood-sucker.

     [கர  → கரடை்ட( .தா.122);. கரடை்ட = கரட் த் ேதா ள்ள ஒணான்.]

கரட்ேடானான்

 
 கரட்ேடானான் karationan, ெப.(n.)

கரட்ேடாந்  பாரக்்க;see karattöndi.

     [கர  + ஓணான் - கரட்ேடானான்.]
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கரட்ேடானான் ச்

 
 கரட்ேடானான் ச்  karationar-picou, ெப.(n.)

   ெசாரெசாரப் ள்ள ஓணானின் த்தப்ைப; the bile duct of the rough lizard used in magic (சா.அக.);.

     [கர  + ஓணான் +  ச் .]

கரட்ேடாந்

 
 கரட்ேடாந்  karationdi, ெப.(n.)

   ஓணான் வைக; blood-sucker.

     [கர  + ஒந்  – கரட்ேடாந் .]

கரடகம்

கரடகம்1 karadagam, ெப.(n.)

   ஏய்ப்  (வஞ்சம்);; deceit, fraud ( ன்.);.

     [கரள் → கர  → கரடகம்.]

 கரடகம்2 karadagam, ெப.(n.)

   1. நண் ; crab.

   2. நரி; jaikal(சா.அக.);.

ம. கரகடம்

     [கர → கரள் → கர . கரத்தல் = மைறந்  ெகாள் தல்.]

கரடகம்பம்

 
 கரடகம்பம் karada-kambam, ெப.(n.)

கரடகம் ( ன்.); பாரக்்க;see kargagam.

     [கரடகம் → கரடகம்  → கரடகம்பம்.]

கரடகன்

கரடகன் karadagan, ெப.(n.)

   1. ஏய்ப்பவன், ஏமாற்  பவன்; crafty, cunning person.

   2. பஞ்சதந் ரக் கைதகளில் இடம் ெபற்ற நரி ன் ெபயர;் name of a crafty fox in Panca-tandiram.

 Skt. Karataka

     [கரள் → கரடம் → கரடகம் → கரடகன்.]

கரடம்

கரடம் karadam, ெப.(n.)

   1. காக்ைக ( ங்.);; crow.

   2. யாைன மதம்பாய் வ  ( வா.);; trace of must on an elephant's cheek.

   3. யாைன க ளினின் ம் மதம் பா ந் ைள; aperture in an elephant's temple from which 'must flows out.

     "யாைன ன் ெகா வாய் கரடம தைடத்தல் ேம" (இர .  க் .120);.

 Skt. karata

     [க  → க ள் → கரள் → கரடம்.]

கரடன்

 
 கரடன் karagan, ெப.(n.)

   எ வைக ( ன்.);; a kind of rat.

     [க  → க ள் → கரள் → கரடன்.]
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கரடா

கரடா karada, ெப.(n.)

    ரட் த்தன்ைம ள்ள கரகரப்பான தாள், மட் த்தாள்; coarse country paper.

   2.கரகரப்பான ரட் த் ணி; coarse cloth.

     [ ர ்→ ( ர); → கர → கரகர → கரகரப்  = ெதாண்ைட ல் ரகரத்தல் ேபான்ற உணரச்் . கர → கார ்→ 
கா  கா தல் = கரகரத்தல். கர → கரண் → கரைண = கரகரப்பான ழங் . கரண் → கர  → கரடா = 

ரகரப்பான தாள் ( .தா. 122);.]

கரடா என் ம் ெசால் ஏைன இந் ய ெமா களில் காடா (gada); எனத் ரிந்  ரட் த் ணிையக் 
த்த .

கர க் டம்

கர க் டம் karadi-k-kadam, ெப.(n.)

   மல்,  லம்பம் த யன ப ஞ் சாைல; school or gymnasium where wrestling and fencing are taught.

க. கர , க ;  . கர , கேரா ; ெத. கரி , கரிம; ம. களரி.

     [களரி → கரளி → கர 2 +  டம்.]

கர கட்

கர கட் 1 karadu-kattu-,    5 ெச. . .(v.i.)

    ட் கள் ெகட் ப்படல்; joints to swell and get pathology rigid.

     [கர  + கட்டல்.]

 கர கட் 2 karagu-kattu-,    5 ெச. . (v.i.)

   சரியாக எரிக்காத ற்றத் னால் மாைழகள் கட் ப்ப தல்; to form a knot in metals due to imperfect methods 
in their fusion.

     [கர  + கட்டல்.]

கர ைக

கர ைக karadigai, ெப.(n.)

   கர  கத் வ  ேபா ம் ஓைச ைடய பைறவைக ( லப்.3:27, உைர.);; a kind of drum, producing a sound 
similar to the growling of a bear,

     "க ப  கர ைக கைணயஞ் சல் ைக" (கந்த . கய க. 214);.

ம வ. கர ப்பைற

க. கர , கரெட; Skt.karata; H.karaņā; Pkt. Karnă, PPkt. Karna.

     [க. கர  → கர ைக.]

கர த்தாங்கல்

 
 கர த்தாங்கல் karai-targal, ெப.(n.)

    வண்ணாமைல மாவட்டத் ச ் ற் ர;்; a village in Thiruvannamalai dt.

     [கர  → கர  + தாங்கல் – கர த்தாங்கல். தாங்கல் = ஏரி.]

கர ப்ப ற்

 
 கர ப்ப ற்  karadi-p-payirci, ெப.(n.)

    லம்பப் ப ற் ; art of fencing.

     [கர  + ப ற் .]

கர ப்பைற

 
 கர ப்பைற karadi-p-parai, ெப.(n.)

கர ைக( வா.); பாரக்்க;see karaggai.

     [கர  + பைற.]
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கர ப் ங்கன்

 
 கர ப் ங்கன் karaippurgao, ெப.(n.)

கர ப் ன் , பாரக்்க; (சா. அக.);;see karaippuagய.

     [கர  +  ங்கன்.  ன்  →  ன்கன் →  ங்கன்.]

கர ப் ண்

 
 கர ப் ண் karadi-p-pur, ெப.(n.)

   வ யல்லா வ ல் ண தலால் ஆண் ல் உண்டா ம் ண்; a sore oran ulcerinthemale organ 
duetounnatural intercourse (சா.அக.);.

     [கரள் → கர  → கர  +  ண்.]

கர ப் ன்

 
 கர ப் ன்  karadippurgu, ெப.(n.)

    ன் மரவைக; four leaved soapnut.

     [கர  +  ன் .]

ம வ.ெநய்க்ெகாட்டான்,ெநய்க்ெகாடை்ட,  வந் .

கர ப்

 
 கர ப்  karadi-p-papu, ெப.(n.)

    ரியன் ; common sebesten (சா.அக.);.

     [கர  +  .]

கர யாய்க்கத் -
தல்

கர யாய்க்கத் -தல் karaiy-ay-k-kattu,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஒ  ெசய் ையப் றர ்ேகடக்ாத ேபா ம் ம்பத் ம்பக் தல்; to reiterate, no purpose to shout 
oneself hoarse.

நீ என்னதான் கர யாய்க் கத் னா ம் நான் ஒன் ம் ேகட்பதாக இல்ைல (உ.வ.);.

     [கர  + ஆய் + கத் .]

கர வணிகம்

கர வணிகம் karadi-vangam, ெப.(n.)

    கழ்ச்  யாகப் ேப  நிைனத்தைத நிைறேவற் க் ெகாள்ளல் (mud.);; coaxing by flattery, toadying, fawning.

     [கர 2 + வணிகம்.]

கர

கர 1 karadi-vidu-,    20 ெச. . .(v.i.)

   ெபாய்ையக் ட் க் தல்; to spin a yarn.

தன்னால் எைத ம் சா க்க ம் என்  கர  றான் (உ.வ.);.

     [கர  =  ரட் . ெபாய்.  ( . .); கர  +  -.]

 கர 2 karadi-vidu-,    20 ெச. . .(v.i.)

   ெதாடரப்ற்ற ஒன்ைறக் க் கலங்கச ்ெசய்தல்; to confuse by expressing an unconnected incident or false news.

     [கர  +  -.]

கர ையக் கட் ப்பாட் னின்  தளரத்்  தல் அசச் ண்டாக் ம்.அ ேபால் கலக்கத்ைத 
ண்டாக் ம் ெசயல்கள் கர  தல் என மர தெ்தாடராய் அைமந் ள்ள ." வன் ைச ல் கர  
ட்டாற்ேபால்" என்ற பழெமா , கர ையக் த்ததன் , கமண்டலத்ைதக் த்த  எனக் 

வா ம் உளர.்  வ ைசக் த் ேதைவயான கர ைக, கமண்டலத்ைத மறந் ட்ட நிகழ்ைவேய 
வ ைச ல் கர  [கரண்டம் → கரண் ைக → கர ைக → கர ]  ட்டதாக இப்பழெமா  ட் ற  

என்பர.்
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கர த்ைத

 
 கர த்ைத karadi-vitai, ெப.(n.)

   கர ப்ப ற்  பாரக்்க; see karags-p-payirci.

     [களரி → கரளி → கர  +  த்ைத.]

இசெ்சால் பல்வைக உடற்ப ற் கைள ம் ட் ய . இதைனக் க மாய [மாயாசால]  த்ைதையக் 
க கார த்ைத என்ப  தவ .

கர

கர 1 karapu, ெப.(n.)

   1. கற்பாங்கான ெப ந் டல்; roughness, ruggedness, unevenness.

     "ஈண் காக் கர " (அ ட்பா, iv, பத் .6);.

   2.  ரட் க் ணம்; churlish temper.

   3.  ன் ஞ் ய  (இ.வ.);; hillock, low hill.

   4. வளரச்் யற்ற ; that which is stunted in growth.

கரட் ப்ப  (உ.வ.);.

   5. ஒ  வைக த்  (S.l.l. ii, 549.);; a variety of peari.

க, ம.கர ; ேகாத. கரப்்( றாவளிக்காற் );;  .கா ; ெத. கர  ( டாப் );; ேகாத. கரப்்; ெத. கர, கரகச.

     [கரண் → கர . ( .தா. 122);. (கரண் =  ரட் ,  );.]

 கர 2 karadu, ெப.(n.)

   1. காற்பா  ( ங்.);; ankle.

   2. மரக்க ; knot in wood,

     "கரடார ்மரம்" ( ப் . 70.);.

   3.  ற்கர ; tuft.

ம வ பர ,  ைசத் ரள்.

கர ர

 
 கர ர  karadu-muradu, ெப.(n.)

   கர  பாரக்்க; see karagu-murudu.

     [  → க  → க  → கர  +  ர .   →  ர .]

கர

கர  karadu-murudu, ெப.(n.)

   1. ஒ ங் ன்ைம, ேம ம் பள்ள ம்,  ண் ம் ம்; unevenness, ruggedeness, roughness.

   2. மரத்  ைவர ம் க ம் ெகாண்ட ப ; knotty, induration partof a tree (சா.அக.);.

ம. கர ம் ர ம்

 Rus. grubiya

     [க  → கர  +  .]
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கரண்

கரண் karan, ெப.(n.)

   1. காய்க களின் ண் ; the uneven surface in vegetables and fruits.

   2.  ண்வ ; Scar.

     [கரள் → கரண்.]

 கரண்2 karam, ெப.(n.)

    ற்பற்ைற ( ரப்் 26.);; grass sod.

     [க  → க ள் → கரள் → கரண் → க  = அ கம் ல், க க்கம் ல்.]

கரண்டக்ைக

 
 கரண்டக்ைக karanga-k-kai, ெப.(n.)

    ன்ைக; fore агm.

     [கரள் → கரண் → கரண்  + அ + ைக 'அ'ெசாற் சாரிைய. கரண் =   ரட் .]

கரண்டகம்

கரண்டகம் karanpagam, ெப.(n.)

   1. ெதன்ைன ஒைலயால் ைடந்த க் டைல; basket made of plaited coconut-leaves for carrying flowers for 
divine worship.

     "கரண்டகநீர ்தரியாேபால்" (ஞானவா. ைவராக்.74);.

   2.  ண்ணாம் ச ்ெசப்  (ெகா.வ.);; small metal box for keeping quick lime to be used with betel.

   3. அணிகலச ்ெசப்  ( ங்.);; Jewel box.

க.கரடெக,கர ெக,கரண்டெக,கர் ெக, (இ ங்கப்ெபட் );; ம.கரண்டகம்;  . கர ெக( ெபட் );.

த. கரண்டகம் → Skt. Karanda.

     [கரண் → காண்டகம். கரண் =  ரட் , உ ண்ைட.]

கரண்டம்

கரண்டம்1 karangam, ெப.(n.)

   நீரக்்காக்ைக; water crow coot.

     "கரண்டமா  ெபாய்ைக" ( வ். ச ்சந்த 62);.

 Skt. karata (a crow);

     [க  → க ள் → க ண்ட → கரண்டம் (க நிற ைடய .]

 கரண்டம்2 karandam, ெப.(n.)

   1. கமண்டலம் (அக.நி.);; water-vessel used by ascetics.

   2. கரண்  பாரக்்க; see karandi.

ம வ. கரண்ைட

     [கரம் + மண்ைட (மட்பாண்டம்); = கமண்டம் → கரண்டம் = ைக ேலந் ம் ெமாந்ைத அல்ல  ய 
நீரக்்க ைக.]

கரம் = ைக, [வடத ழ் என் ம் பாகதச ்(Pkt.); ெசால்லான கரம், க த்தல் = ெசய்தல் என் ம் த ழ்ேவர ்
வ  ரிந்தேதயா ம்.].
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கரண்

கரண் 1 karandi, ெப.(n.)

   மாைழ னாலா ய ம் (உேலாகம்); காம் ள்ள மா ய கத்தற்க  (oil);;  ற்றகப்ைப; spoon or 
ladle, made of metal.

     "கசச்ேவ கரண் ெகாண் " (த.ெமா.அக);.

ம, பட, கசபா., உரா. கரண் ; த. கரிெட, கள்ெட.

     [கரள் → கரண் → கரண்  → கரண் .கரண் தல் = ேதாண் தல், ெபாள் தல்.]

 கரண்  karandi, ெப.(n.)

   ெகால் ; trowel;

வரில் அழ  ேவைலப்பா  ெசய்யச ்  கரண் ையக் ெகாண் வா (உ.வ.);.

ம. காண்

     [கரள் → கரண் → கரண்  → கரண் .]

கரண் ைக

கரண் ைக karanagai, ெப.(n.)

    க் ைட; flower basket, flower vessel.

     "கரண் ைக ட ்சா ம் பலேபா " (ேகா ற் .  யாக் ர.15);.

   2. மணி ன் ஒ ப் ; name of a special part of the crown,

     'கரண்  ைக ற் ேகாத்தவடம்' (S.I.I.ii,87);.

ம.கரண் கா; க., கரண்ட, கராட.

     [கரண்  → கரண்டகம் → கரண் ைக.]

த. கரண்டகம் → Skt. karangskå.

கரண்  = அழ ேவைலப்பாட் ற்காகச ்  தாகச ்ெச க் தல்,  ரண் தல். கரண் ைக, 
அழ றப் ன்னப்ப வதால் க் ைடக் ம், அழ  ேவைலப்பா க டன் ய அணிகலப் 
ெபட் க் ம், அழ ற்காக மன்னர ் ல் ப க் ம் அணிகல க் ம் ஆ  வந் ள்ள .

கரண் ைகச ்
ெசப்

 
 கரண் ைகச ்ெசப்  karanggal.c-ceppu, ெப.(n.)

    ண்ணாம் ச ்ெசப் ; small metal box for keeping quicklime to be used with betel.

     [கரண்  → கரண்  → கரண் ைக. கரண் ைக + ெசப் .]

கரண் ப்பாைற

கரண் ப்பாைற karandi-p-parai, ெப.(n.)

   ஒர  நீள ைடய பசை்ச நிற ைடய கடல் ன் வைக; horse-mackerel, greenish, generally attaining 1.ft. in 
length.

     [கரண்  + பாைற – கரண் ப்பாைற. (வ வ அைமப்  ேநாக் ப் ெபயர ்ெபற்ற பாைற ன்வைக);.]

கரண் யலகன்

 
 கரண் யலகன் karanary.alagar, ெப.(n.)

   நீரவ்ாழ் பறைவ வைக; spoon bill.

     [கரண்  – அலகன்.]

கரண்  ேபான்ற அல ைடயதால் இப்ெபயர்

ெபற்றெதன்க.
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கரண் -தல்

கரண் -தல் karandu,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. அரித்தல், ேதாண் தல்; to gnaw as a rat, to paw as a dog.

     "நா ைனெயன்பால். கரண் ன்ற நாய்க் ம்" (அ ட்பா, 1 மகாேதவ.86);.

   2.  ரண் தல், ெச க் தல்; to scrape.

   3.   தாகத் தன்வயப்ப த் தல்; to usurp gradually

ம. கரண் க

     [கரண்  =  ரண் ,   தாகச ்ெச க் தல், ேம ம் ம் அைசதல்; கரண்  → கரண்ைட = 
பக் வமாக ேம ங் ஞ் றகைசத் ப் பறத்தல்.]

கரண்

கரண்  karandu, ெப.(n.)

   1. உ ண்ைட; global shape,

   2.  ரட் ,  யல்; heap.

க. கரேண; ெத., கர , க , க .

கரண்ைடக்காய்

 
 கரண்ைடக்காய் karangai-k-kāy, ெப.(n.)

   காய்களின் ெகாத் ; a bunch of unripe fruit.

     [கரண்  =  ரட் , ெகாத் . கரண்  → கரண்ைட + காய்.]

கரண்ைடக்காய் 
ேமா ரம்

 
 கரண்ைடக்காய் ேமா ரம் karappai-k-kaymodiram, ெப.(n.)

   பரவமகளிர ்ஒ  ர க்  நாைலந்  ேமனி ஐ ர ம் அணி ம் ேமா ரம்; a kind offinger-ring worn by 
parava women on all the five fingers, four or five such rings being worn on each finger.

     [கரண்ைடக்காய் + ேமா ரம், கரண்ைடக்காய் =  ரட் க் காய், காய்க்ெகாத் .]

கரண்ைடக்கால்

 
 கரண்ைடக்கால் karapdai-k-kal, ெப.(n.)

   க க் கால்; ankle.

ம வ. ெகண்ைடக்கால்

     [கரள் → கரண் → கரண்  → கரண்ைட + கால்.]

கரண்ைடக்ைக

 
 கரண்ைடக்ைக karandai-k-kai, ெப.(n.)

    ன்ைக (இ.வ.);; fore-arm.

ம வ. ெகண்ைடக்ைக

     [கரள் → கரண்ைட =  ரட் . கரண்ைட = ைக.]

கரணக்கணக்கன்

 
 கரணக்கணக்கன் karama-k-kamakkan, ெப.(n)

   ஆவணம் எ ேவான்; a document-writer.

ம.கரணக்கணக்கன்

     [கரணம் + கணக்கன்.]
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கரணகம்

 
 கரணகம் karanagam, ெப.(n.)

   மனம்; mind.

ம. கரள்; ேகாத. கரல்்.

     [கரள்  → கரண் + அகம்.]

கரணத்தண்டம்

 
 கரணத்தண்டம் karana-t-tandam, ெப.(n.)

   கட் ப்பாடை்ட யைமக்காகச ்ெச த் ம் தண்டம்; fine.

     [கரணம் + தண்டம், கரணம் = ஒ ங் ப த்தப்பட்ட ெசயல் ைற; ெந ைற; தண்டம் = தப் .]

கரணத்தார்

கரணத்தார ்karamatar, ெப.(n.)

   ஊரப்் ெபா ச ்ெசயல்கைளச ்ெசயற்ப த் ேவார;் village executive groups;

இவ் ர ்கரணத்தார ்கண்  ெசய் த் " (த ல் ஆவணம். 157);.

     [கரணம் + அத்  + ஆர.்]

கரணத்தான்

கரணத்தான் karanatan, ெப.(n.)

   ஊரைவக் கணக்ெக பவன் (ப த்தவன்);; an accountant.

     "அ ள்ெப  கரணத்தா  மாவனந் ெதா  வாங்  (ெபரிய. . த த்தாட.் 58);.

ம. கரணத்தான்

     [கரணம் + அத்  + ஆன்.]

கரணத் யலவர்

 
 கரணத் யலவர ்karanattiyalavar, ெப.(n.)

   அரச க் த் ைணயா ம் எண்ெப ந் ைண வ ள் ஒ வரான, கணக்  
ேமற்பாரை்வயாளர;் account officers working under a king, one of едperи-т-tunavar.

     [கரணம் + அத்  + இயலவர.்]

கரணப்பல்பைட

 
 கரணப்பல்பைட karama-p-papapai, ெப.(n.)

   பல்வ  ைகப்பைட; all type of military forces.

     [கரணம் + பல் + பைட, க  + அணம் - கரணம் = ெசய்ைக.]

கரணியம்

 
 கரணியம் karanyam, ெப.(n.)

   காரணம்; reason, Cause.

ம வ. காரணம்

     [க  → கரணி → கரணியம். ஒ.ேநா. அ  → அரண் → அரணியம்.]

க த்தல் = ெசய்தல். கரணம் = ெசயல்வைக, ெசய் ைற, வ வைக. வடத ல் காரணம் என்  இச ்
ெசால் ரிந்த . கரணியம் ெதன்த ழ்ச ்ெசால்லாம்.-பைடத். பாவாணர.்
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கரணியேமனிக்க
ல்

 
 கரணியேமனிக்கல் karaniya-mēņi-k-kal, ெப.(n.)

   க ம் ள்ளிக்கல் ( ன்.);; a kind of metal-ore.

     [க  → கரண் = க ைம. கரணியம் + ேமனி + கல்.]

கரைணக் ழங்

 
 கரைணக் ழங்  karunrai-k-kilangu, ெப.(n.)

   க க்  உத ம் ஒ வைகக் ழங் ; elephant yam.

     [கரைண +  ழங் .]

கரைணக்ெகாட்

 
 கரைணக்ெகாட்  karurai-k-kotti, ெப.(n.)

   காறற் ெகாட் செ்ச ; a medicinal plant.

     [கரைண + ெகாட் .]

கரைனப்பலா

 
 கரைனப்பலா karanai-p-pala, ெப.(n.)

   ெவ ச ்ெச  (மைல.);; a medicinal plant.

     [கரைண + பலா.]

கரைணப்பாவட்
ைட

 
 கரைணப்பாவடை்ட karapappavatta, ெப.(n.)    பாவடை்டசெ்ச  ( ன்.); pāvattai  plant.

     [கரைண + பாவடை்ட.]

கரத்ைத

 
 கரத்ைத karatai, ெப.(n.)

   ஒற்ைறமாட்  வண் ; Cart.

ஒ  கரத்ைதப் த் ெகாண்  'வா' (யாழ்ப்);.

 E..cart

     [க  → கரத்ைத; க  → க த்  = ேசரத்் , ெபா த் . கரத்ைத = ெபா த் ய வண் . இசெ்சால் 
ன்ென த்

மைறந்  வட ல ெமா களில் ரதம் எனத ் ரிந்  ேதைரக் ப்பதா ற் . ஒ.ேநா. நகர ்( );: இந். கர.்]

கரதப்பத் ரம்

கரதப்பத் ரம் karada-p-pattiram, ெப.(n.)

   அர ைறைய அ ம் ஆவணம் ( க் ரநீ .93);; document fixing the tax.

     [skt. patra→ த. பத் ரம் (இைல. ஒைல);.]

     [கரத்ைத → கரதம் + பத் ரம். க  → க த்  → கரத்ைத = நன்  ெபா த் ய . ெசப்பம் ெசய்த .]

கரதலப்பாடம்

 
 கரதலப்பாடம் karadalappadam, ெப.(n.)

   கைட தைலப்பாடம் பாரக்்க; see kaga-ta'as-p-pāgam.

     [கைடதைல → அகரதைல(ெகா.வ); + பாடம்.]

1093

www.valluvarvallalarvattam.com 7468 of 19068.



கரதாளம்

கரதாளம் kara-talam, ெப.(n.)

   1. ைகத்தலம்; palm of the hand,

     "மா ற்ற கரதல ெமான் " (ேதவா.44,3);.

க.  .கரதாள; ெத.கரதாள .

     [க  → கரம் + தலம். க  = ெசய்.]

 கரதாளம்1 kara-talam, ெப.(n.)

   1. ைகயாற் ேபா ம் தாளம்; keeping time with the hands.

ெத. காதாள , க.,  .கரதாள.

     [கரம் + தாளம் – கரதாளம் = ைகத்தாளம்.]

 கரதாளம்2 kara-talam, ெப.(n.)

க தாலம் பாரக்்க;See karu-talam.

க. கரதாள (பைனேயாைல, ைக );; ெத.கரதாள  (  மடற்பைன);;  .கரதாள.

     [க  + தாலம் – க தாலம் → கரதாளம்.]

கரந்தகற்பைட

கரந்தகற்பைட karanda-karpagai, ெப.(n.)

     "கற்ப த்  டப்ெபற்ற நகரநீரக்்கால்" ( லப். 14: 65, உைர.);;

 covered drainage channel in acity.

     [கரந்த + கல்+பைட. கர = மைறந்த.]

கரந்தல்

 
 கரந்தல் karandal, ெப.(n.)

    நீற் ப்பசை்ச; sweet basil.

     [க  → கரந்ைத → கரந்தல்.]

கரந் பைட

 
 கரந் பைட karandu-papai, ெப.(n.)

கரந்தகற்பைட பாரக்்க;see karanda-karpadai.

     [கரந்  + பைட.]

கரந் வரெல னி

கரந் வரெல னி karandu-Vara-esini, ெப.(n.)

   நாடகத் ைரச் ைல; a kind of over-hanging curtain put up on the ancient Indian stage.

     "ஒ க ெவ னி ம் ெபா க ெவ னி ம் கரந் வர ெல னி ம்"( லப் 109:110.);.

     [கரந்  + வரல் + எ னி. எ னி = இ ைர.]

கரந் ைற

 
 கரந் ைற karandurai, ெப.(n.)

   மைறந்  வாழ்தற் ரிய நிலவைற; underground room.

     [கரந்  + உைற.]

கரந் ைற ள

கரந் ைற ள  karandurai-kilavi, ெப.(n.)

   உள்ளக் ப்ைப மைறத் ச ்ெசால் ம் ெமா  ( க்ேகா.50, ெகா .);; words that mask one's innermost 
feelings and purpose.

     [கரந்  + உைற +  ள .]
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கரந் ைறேகாள்

கரந் ைறேகாள் karandurai-kol, ெப.(n.)

   மைறந்  பான்ைமயாகப் லப்ப ம் ேகாள்கள்; வால் ெவள்ளி, வான ல் ேபான்ற ஒளி 
ச் கள்; phenomena of the heavens sometimes visible and sometimes not, for the most part regarded as ominous, such 

as Rāgu, Kēdu, pari-vēợam, vāl-velli,vāna-vil.

     "கரந் ைறேகா-ெளா  நிரந்தைவ நி இ" (ெப ங். உஞ்ைசக் 58, 57);.

     [கரந்  + உைற + ேகாள்.]

கரந் ைறசெ்சய்
ள்

 
 கரந் ைறசெ்சய் ள் karandurai.c-ceyyul, ெப.(n.)

கரந் ைறப் பாட்  பாரக்்க;see karanduraippāttu.

     [கரந் ைற + ெசய் ள்.]

கரந் ைறப்பாட்

கரந் ைறப்பாட்  karandurai-p-pattu, ெப.(n.)

   ஒவ்ேவாெர த்  இைட ட் ப் ப க் ம்ேபா  ேவ  ஒ  பாட்டாகத் ேதான் ம்ப , எ த் கள் 
அைமத் ப்பாடப்ப ம் ஒ  ைறசெ்சய் ள் (தண் . 95, உைர);; stanza composed in such a way that when the 
alternate letters of the words in it are put together, in a correct sequence, they form by themselves another verse altogether.

     [கரந்  + உைற + பாட் .]

கரந் ைறமாக்கள்

 
 கரந் ைறமாக்கள் karandura-mãkkal, ெப.(n.)

   மைறந்  தங் ம் மாந்தர ்(மணிேம.);; hiding people.

     [கரந்  + உைற + மாக்கள். கரந்  உைறதல் = மைறந்  வாழ்தல்.]

கரந்ைத

கரந்ைத1 karanda. ெப.(n.)

   1.  நீற் ப்பசை்ச; sweet basil.

   2. ெகாடை்டக்கரந்ைத; Indian globethistle.

     "காய்த்த கரந்ைத" (ப ற் ம் 40:5.);.

   3. மரவைக (மைல.);; iron-weed.

   4. நீரச்ே்சம்  (L.);; arrow-head aquatic plant.

ம. கரண்ட;, க. கரண்ெட;  .கரண்ெட, கரண்்ெட.

     [க  → கரந்ைத. க  = கரிய.]

 கரந்ைத2 karandai, ெப.(n.)

   1. நிைர ட்ேபார ்அணி ம் கரந்ைதப் மாைல ( ங்.);; chaplet of karandaiflowers wornby warriors when 
recovering cows that had been seized by the enemy.

   2. கரந்ைதத் ைண பாரக்்க;see karandai-t-tinai.

     "கரந்ைத ங் கரந்ைதத் ைற  ெமன்ப"( .ெவ.2,1.);.

     [கள் → கர ்→ கர → கரந்ைத (ேவ.க.2,1.);.]

 கரந்ைத3 karandai, ெப.(n.)

    ரவன் ( .);; priest.

கரந்ைதக்ெகா

கரந்ைதக்ெகா  karanda-k-kodi, ெப.(n.)

   ெகாடை்டக் கரந்ைத; Indian globe-thistle. (ப ற் ப். 40.);.

     [கரந்ைத + ெகா .]
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கரந்ைதக்ேகாைவ

கரந்ைதக்ேகாைவ karandai-k-kovai, ெப.(n.)

   18ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த பலபட்டைடச ்ெசாக்கநாதப் லவரால் இயற்றப்பட்ட ற் லக் யம்; a 
treatise by Palapattadai Cokkanata-p-pulavar of 18th C.

     [கரந்ைத + ேகாைவ.]

கரந்ைத 

 
 கரந்ைத  karandai-südi, ெப.(n.)

    வன்; Siva.

     [கரந்ைத +  . கரந்ைத = ஆநிைர ட் ம்ேபாரில் மறவர ் ம் . இங்  ெவற் த்த .]

கரந்ைதத் ைண

கரந்ைதத் ைண karandai-t-tinai, ெப.(n.)

   பைகவர ்கவரந்்த ஆநிைர ட்டைலக் ம் றத் ைண ( .ெவ. 2,1, உைர);; theme of recovering the herd 
of cows seized by the enemy as a signal of the declaration of hostilities.

     [கரந்ைத +  ைண.]

ெவட் யார ்ஆநிைரகைளக் கவரந்்தைம ேகட்ட அவ்வா ைடய அரசன் பைடமறவர ் ைரந்  
ெவட் யாேரா  இைடவ ற் ெபா  தம  நிைர ைன ட்ப  கரந்ைதத் ைணயாம். 
இவ்ெவா க்கத் ற் க் கரந்ைதப் ச் தல் மர . கரந்ைத = ஒ வைகப் . இதைனக் ெகாடை்டக் 
கரந்ைத என் ம் வர.்

கரப்பன்பண்டம்

 
 கரப்பன்பண்டம் karappao-paagam, ெப.(n.)

   கரப்பாைன ண்டாக் ம் உண ப்ெபா ள் ( ன்.);; eatables which promote eruptions.

     [கரப்பான் → கரப்பன் + பண்டம்.]

கரப்பன்

 
 கரப்பன்  karapparpudu, ெப.(n.)

   கரப்பான்  பாரக்்க; see karappan-pudս,

     [கரப்்பன் +  .]

கரப்பாக்

கரப்பாக்  karappakku, ெப.(n.)

   கரப்  பாரக்்க; see karappu.

     "கண் ம் எ ேதம் கரப்பாக் க ந் " ( றள், 1127);.

     [கர + பாக்  (ெதா.ெப.ஈ ); காப்  = மைற , ஒளி . கரப்பாக்  = மைறத்தல். ஒ.ேநா: 
"ஏதம்ப பாக் ".]

கரப்பான்

கரப்பான்1 karappan, ெப.(n.)

    ழந்ைத ெசா ண்வைக; eruption on children unaccom panied with fever, any contaminable disease, rash, 
eczema, erysipelas, etc.

ம. கரப்பன் H. karpān

     [கரப்  → கரப்பான். கரப்  = ெசா , கரகரப் .]

ன்  அல்ல  நான்  ங்கள் தல் ன்றாண்  வைர ழந்ைதக்  உண்டா ம் ெசா . க வான் 
கரப்பான், ெசங்கரப்பான், ெகாள்ளிக்கரப்பான்,  ட்டக்கரப்பான், மண்ைடக் கரப்பான் என்பன 
கரப்பானின் வைககளா ம். இ ல்

இ பத்ெதான்ப  வைகக ண்  என்பர.்
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கரப்பான

கரப்பான2 karappan, ெப.(n.)

   பக ல் மைறந்  ரி ம் ச் ; kind of insect, cockroach.

     [கர  → கரப்பான் (ேவ.க.127);.]

உல ல் கப் பரவலாகக் காணப்ப ம் ச் னங்க ள்,கரப்பான் ச் ன ம் ஒன்றா ம். 
இறக்ைகக ைடய ச் னங்களிைடேய இ  கத்

ெதான்ைமயான .

கரப்பான்கட்

 
 கரப்பான்கட்  karappar-katய, ெப.(n.)

   கரப்பான் ேநாய் வைக; cellulitis.

     [கரப்பான் + கட் .]

கரப்பான்ெகால்

 
 கரப்பான்ெகால்  karappan-koli, ெப.(n.)

   கரப்பாைனப் ேபாக் ம் ம ந்  (m..m.);; antidote for eruptions, anti-scorbutic.

     [கரப்பான் + ெகால் .]

கரப்பான் த்தம்

 
 கரப்பான் த்தம் karappan-pittam, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் த்தேநாய்; a kind of bile.

     [கரப்பான் +  த்தம்.]

கரப்பான் ச்

கரப்பான் ச்  karappropicci, ெப.(n.)

   கரப்்பான்2 பாரக்்க; seekarapраn2.

     [கரப்  → கரப்பான் +  ச் .]

கரப்பான்

 
 கரப்பான்  karappao-pudu, ெப.(n.)

   ஒ வைக டெ்ச   ( ன்.);; a lowly flowering thorny shrub.

     [கரப்பான் +  .]

கரப்பான்ைறலம்

கரப்பான்ைறலம் karappan-railam, ெப.(n.)

   க ப் ரம் கலந்த ஒ  ைதலம்; an oil mixed with camphor

     " ரந் …கரப்பா ம் வாங்  மன்ேற" (ைதல. ைதலவ. 49);.

     [கரப்பான் + ைதலம். த.  ல் (எள்); ?  ல் →Skt.taila→ த ைதலம்.]

கரப் ம்ைப

கரப் ம்ைப karappidumba; ெப.(n.)

   உள்ள  கரத்தலா ய ேநாய்; habit of concealing.

     "கரப் ம்ைப ல்லாைரக் காணின்." ( றள், 1056);.

     [கரப்  + இ ம்ைப. கர → கரப்  = ஒளித் ைவத்தல், இ ம்ைப = ேநாய். ஈயாமல் மைறத்  ைவத்தல் 
ஒ  ேநாயாகக் றப்பட் ள் .]
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கரப்

கரப் 1 karappu, ெப.(n.)

   1. மைறக்ைக; concealing, screening, hiding, as one's thoughts.

     " ரப் லா ெநஞ் ற் கடன வார"் ( றள், 1053);.

   2. கள  ( வா.);; theft.

   3. வஞ்சகம்; fraud, deceit.

     "கரப்  ந்ைதயர ்காண்டற் கரியவன்" (ேதவா. 524:3);.

   4.  ன் க் ங் ைட, பஞ்சரம் த யன (யாழ்ப்.);; conical basket for catching fish, weel, hen-coop.

   5. மத்  (யாழ்.அக.);; churn.

   6. கரப்பான் ச்  பாரக்்க; see karappao-pucci.

     " ைஞ கரப்ப ந்த நா ங்கடன்" (அ ட்பா.);.

ம. கரப்

     [கள் → கள → கர → கரப் .]

 கரப் 2 karappu, ெப.(n.)

ங் ல், மரம்,  ணி ேபான்றவற்றால் ெசய்த த ப்  (pond.);; screen.

ம வ தட்

     [கர → கரப்  (மைறப் );.]

கரப் க் ல்

 
 கரப் க் ல் karappu-k-kudil, ெப.(n.)

    ல் (யாழ்ப்.);; small hut.

     [கரப்  +  ல் – கரப் க் ல் =  ஒராள் ஒளிந் ெகாள் ம் அள லான ல்.]

கரப் க் த் -தல்

கரப் க் த் -தல் karappu-k-kutu,    10 ெச. . . (v.i.)

   மைறவாகக் ைவத்  ஒளிபாய்ச்  ன் த்தல் (யாழ்ப்.);; to catch fish with a basket, dazzling them by a 
strong light and thrusting the weel upon them.

     [கரப்  +  த் .]

கரப் ப்

 
 கரப் ப்  karappuduppu, ெப.(n.)

   நாடக ப் ; dramatic dress.

     [கரப்  + உ ப் .]

கரப் ைடயான்பட்

 
 கரப் ைடயான்பட்  karappugayānpatti, ெப.(n.)

   க ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Karur dt.

     [க ப்  + உைடயான் + பட்  – க ப் ைடயான்பட்  →

கரப் ைடயான்பட் .]

கரப் நீரக்்ேகணி

கரப் நீரக்்ேகணி karappu-ni-k-keni, ெப.(n.)

   மைற ண ; well containing water that is hidden from view covered wells.

     "பரப் நீரப்் ெபாய்ைக ங் கரப் நீரக்் ேகணி ம்" (மணிேம. 19:104);.

     [கரப்  + நீர ்+ ேகணி.]
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கரப் ண்

 
 கரப் ண்  karappundi, ெப.(n.)

    வண்ணாமைல மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Thiruvanna malai dt.

     [கைர +  ண்  – கைரப் ண்  → கரப் ண் .  ண்  = ஏரி.]

கரப்ெபா

கரப்ெபா  kara-p-pori, ெப.(n.)

   1.  ரங்  க் ம் ஒ வைகப் ெபா  ( ன்.);; a kind of trap for catching monkeys.

     [கரப்  + ெபா  – கரப் ப்ெபா  → கரப்ெபா  (ம உ..]

கரம்

கரம்1 karam, ெப.(n.)

   இைட;   ஓர ்எ த் ச ்சாரிைய; expletive used in designating the short vocalic letters of the Tamil alphabet.

     "இ ைமக் வ் ரண்ெடா  கர மாஞ் சாரிைய ெப ம்" (நன்.1126.);.

     [க  → கரம் - ெசய்தற் ப் ைடய ெசால் சாரிைய யா ற் .]

     "கார ம் கர ம் காெனா  வணி ேநரத ்ேதான் ம் எ த் ன் சாரிைய" என்ப  ெதால் காப் யம் 
[134].

உ ெர த் ன் உத ன் த் தாமாக ெவா க்காத ெமய்ெய த் கைள ஒ ப் த்தற் ெபா ட் ம், 
தாமாக ெவா க் ம் உ ெர த்  கைள ம் எளிதாக ஒ ப் த்தற் ெபா ட் ம்,  ல ைண 
ெயா கைளப் பண்ைடத் த லக்கண லார ்அைமத் ள்ளனர.் அைவ எ த் ச ்சாரிைய எனப்ப ம்.

உ ெர த் க ள் ற் க் கர ம், ெந ற் க் கார ம் சாரிையயாம்.

வடெமா யார ்கரம், காரம் என் ம் இரண்ைடேய த னின்  ெகாண் ள்ளனர.் அேதா  ற்  
இரண்ைட ம் ேவ பா ன்  ஆள்வர.் இதனாற் சாரிையயைமப் ன் த ழ் லம், ெதளிவாகத் 
ெதரி ன்ற . கரம், காரம் என்பன வடெமா ல் கர, கார என்  ஈ ெகட்  நிற் ம். சாரிைய என் ங் 

ம் வடெமா ல்ைல (வ.ெமா.வ.299);.

 கரம்2 karam, ெப.(n.)

   ைக; hand,

     "கரமலர ்ெமாட் த் " ( வாச.4.84);.

   2.  ழம்; cubit.

     "அங் ல ம நான் ெகய்  ன கரம்" (கந்த . அண்டேகா.6);.

கரம்பக்கா

 
 கரம்பக்கா  karamba-k-kādu, ெப.(n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Thanjavur dt.

     [கரம்  + கா  – கரம் க்கா  → கரம்பக்கா .]

கரம்பக்

கரம்பக் 1 karamba-k-kudi, ெப.(n.)

    வா ர,்  க்ேகாடை்ட மாவட்டங்களில் உள்ள ற் ாரப்் ெபயர;் a village name in Tiruvarur and 
Pudukkottai district.

     [கரம்  +   = கரம் க்  → கரம்பக் .]

 கரம்பக் 2 karamba-k-kudi, ெப.(n.)

   கரம்ைபக்  பாரக்்க; see karamba-k-kudi.

     [கரம்  → கரம்ைப +   – கரம்ைபக்  → கரம்பக்  (ெகா.வ);.]
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கரம்ப க்கணக்

 
 கரம்ப க்கணக்  karam-padivu-k-kanakku, ெப.(n.)

   வரிப்ப ப் த்தகம்; register of assessment.

     [கரம் + ப  + கணக் .]

ைகயால் த்  ைவக் ம் கணக் , வரிக்கணக்ைகக் ெகாண்ட ெபாத்தகத் ற் ம் ஆ வந் ள்ளைம 
காண்க.

கரம்பம்

கரம்பம் karampam, ெப.(n.)

   1. ெபா மா; nice-flour.

   2. அரி மா; rice-flour.

     [கரம்  → கரம்பம்.]

கரம்பல்

 
 கரம்பல் karambal, ெப.(n.)

     (ம.அக.);; dust.

     [கரம்  → கரம்பல்.]

கரம்ப

 
 கரம்ப  karambavidudi, ெப.(n.)

    க் ேகாடை்ட மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Pudukkottai dt.

     [கரம்  +   – கரம்  → கரம்ப .]

கரம்ப ைளசே்சரி

 
 கரம்ப ைளசே்சரி karambaviai-c-ceri, ெப.(n.)

    மரி மாவட்டத்  அகத் வரம் வட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Agathiswaram taluk in Kanyakumari dt.

     [கரம்  +  ைள + ேசரி – கரம் ைளசே்சரி → கரம்ப ைளசே்சரி,  ைள = களவற்கா , பனங்கா .]

கரம்பற் -தல்

கரம்பற் -தல் karam-paru-,    5 ெச. . .(v.i.)

    மணம் ெசய்தல்; to marry.

     [கரம் + பற் . கரம் = ைக. பற்  =  .]

கரம் த்தலாவ , இ பால க் ம் ெபா வா ம் ெப ம்பான்ைம நாணம் த ய 
ணங்களால்,ெபண் ஆடவைனத் ண்டத்தயங் ம் தன்ைம ேநாக்  ஆடவ க்ேக உரியதாய் 

அைம ெமன்க. ெபண்பால் கரம் த்தலாவ  ெகா ெகாம்ைபப் பற் ம் ெகா ேபாலன்  
மனத்தள ல் பற்  நிற் ம் தன்ைம எனக் ெகாள்ளேல ெபா ந் ம்.ெபண்ைணக்ெகா ெயன 
உவைமயா  ெபயராற் ப்ப  அவள  ெமன்ைமத் தன்ைமைய ேநாக் ேயயா ம்.

     " ல்,  ண் , ெச , ெகா , மரம் என் ம்  ஐவைக நிலத் ைண (தாவர); உ ரக் ள்

ெப ம்பா ம் ெமல் ய ம் ைரந்  வளரவ் ம், ெகாம்ைபப் பற் ப் படரவ் ம் ெகா ேய. 
ெபண்ைணக் ெகா ெயன்  ெசான்னவள ேலேய அவள் ஆடவனி ம் ெமல் யள் என் ம், அவனி ம் 

ைரந்  வளரப்வெளன் ம், ஒ  ெகா நைனத் ைணக்ெகாண்ேட வாழ்பவெளன் ம் ன்  
ெபண்பாற் ணங்கள் ப்ப யக் டக் ன்றன [ெசா.ஆ.க.].
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கரம்

கரம் 1 karambu, ெப.(n.)

   1. ப ர ்ெசய்யாத நிலம் (ெகா.வ.);; waste land uncultivated though cultivable of two kinds, viz. Ceyand kar-karambu.

இரண்டாண்டாகப்ப ர ்ெசய்யாததால் நிலம் கரம்பாக டக் ற  (உ.வ.);.

ம வ கராய்

க.கரம்

     [க  = க க்கம் ல், அ கம் ல். க  →  கர → கரம்  (ெவ ம் ல் மட் ம் படரந்்த வறண்ட நிலம்);.]

 கரம் 2 karambu, ெப.(n.)

   கரிசல் நிலம்; black soil.

     [க  → கர → கரம் . க  = க ைம;    - ெசா.ஆ.ஈ .]

 கரம்  karambu, ெப.(n.)

   ேவளாண்ைம ெசய்யப் படாத நிலம்(தரிக);; land lying waste.

     "தரி  டந்த தைரைய:(ஈ 2.7.9);

     [கல் →கர-்கர→கரம்.]

கரம்ைப

கரம்ைப1 karambai, ெப.(n.)

   1. வண்டல் பரந்த நிலம்; land with a surface layer of alluvium  (R..F.);.

   2. வறண்ட களிமண்ணிலம்; hard, clayey soil.

     "இ நிலக் கரம்ைபப் ப நீறா " (ெப ம்பாண்:93.);.

   3. ேபா நிலம், ெபாட்டல் நிலம்; waste land.

     " நிலக் கரம்ைப டரைள நிைறய" (ப ற் ப். 28);.

   4. கரிசல் மண் ( கைவ. னவ.);; black soil (ேவ.க.121);.

     [க  → கர → கரம்  → கரம்ைப.]

 கரம்ைப2 karambai, ெப.(n.)

    களா(மைல);; a low spreading spiny, evergreen shrub.

     [கள் → கள → கர → கரம்ைப.]

கரம்ைபக்

 
 கரம்ைபக்  karambal-k-kudi, ெப.(n.)

   ஒர ்ஊரப்்ெபயர;் a name of a village.

     [கரம்ைப +  .]

கரம்ைப ன்

 
 கரம்ைப ன் karambal-min, ெப.(n.)

   க நிற ன் வைக ெளான் ; a kind of blackfish.

     [க  → கரம்  → கரம்ைப +  ன்.]
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கர ழ்-த்தல்

கர ழ்-த்தல் kara-mugil-,    4 ெச. . .(v.i.)

   ைக ப் தல்; to join the palms of the hands in worship.

     "கர ழ்ப்ப நின்ன ைளக் க த் ல் ைவப்ேபாம்" (தா . ெபா ள்வ.10.);.

     [கரம் +  ழ்.]

கர க்

 
 கர க்  kara-mukku, ெப.(n.)

   நீர் ம் ெகண் ன் உ ப் ; spout of a pitcher or kettle.

     [கரகம் +  க் .]

கரைம

 
 கரைம karamai, ெப.(n.)

   யாைன (சங்.அக.);; elephant.

     [க  → கரைம(க ைமயான );. ைம(ப.ெப.ஈ );.]

கரெமா

 
 கரெமா  karam-oli, ெப.(n.)

   வரிநீக்கம் (நாஞ்);; freedom from taxation.

     [கரம் =  ைற. கரம் + ஒ  – கரெமா  → கரெமா .]

கரல்

 
 கரல் karal, ெப.(n.)

   ஒ வைக ன்; a kind of fish.

     [க  → கரல்.]

கரலப்பாக்கம்

 
 கரலப்பாக்கம் karaiappakkam, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanchipuram dt.

     [கரைளசயாக்கம் – கரைளப்பாக்கம் → கரளப்பாக்கம் → கரலப்பாக்கம். கரைள = மண்வைக.]

கரவட ல்

கரவட ல் kara-vada –nul, ெப.(n.)

   களைவப்பற் க் ம் ல் ( லப். 16:180, அ ம்.);; a treatise on theft. களவடம் பாரக்்க; see Kalavadam.

     [கள  → களவடம் → கரவடம் +  ல் + கரவட ல்.]

களவடம் என் ம் ெபயரி ந்த பண்ைடத் த ழ் ன் ெமா ெபயரப்்பாக வடெமா ல் 
இயற்றப்பட்டேத கரவடம்.இ  த ழாக்கப்பட்டதாகச ்ெச.ப.அ.க.  வ  தவ .
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கரவடம்

கரவடம்1 karavadam, ெப.(n.)

   1. கள  ( வா.);; theft, stealing.

   2.கள பற் ய பண்ைடத் த ழ் ல்; an ancient Tamil treatise on stealing.

     [கள  + அடம் – களவடம் → கரவடம். 'அடம்' ெசால்லாக்க ஈ .]

ஒேநா: ஒத்தடம். களவடம் பாரக்்க; seekalavadam.

 கரவடம்2 karavadam, ெப.(n.)

   ெபாய், தவ ; falsehood.

   2. ஏய்ப் ; deceit, fraud.

     "மார் ன் ேல தாழ்வடங்கண் மனத் ேல கரவடமாம் ேவடம்" (தண்டைலசத.29);.

ம.கரவடம்

     [கர  → கரவடம். 'அடம்' ெசால்லாக்க ஈ  (ேவ.க.129);.]

 கரவடம்3 karavagam, ெப.(n.)

   காக்ைக; crow,

     [கர  → அடம் – கரவடம்.  த் ன் ம்பறைவ, காக்ைக.]

கரவடர்

கரவடர ்karavadar, ெப.(n.)

   1.  டர ்( வா.);; thieves.

   2. ஏய்ப்ேபார;் deceivers, crafty persons.

ெத. கர ; த. கரவடர ்→Skt, kharpara.

     [கர  → கரவடர ்(ேவ.க.129);.]

கரவ

கரவ  karavadi, ெப.(n.)

   1. தங்கநைகக் ம் ெம  வைக (நாஞ்.);; rough polish for gold jewels.

   2. நைகக க்  ெம ட்டப் பயன்ப த் ம் க ; a brush like instrument for polishing gold ornaments.

ம. காவ

     [  →  வ  → கரவ .   → க  = ஒளி, ஒளிக்க ர.்]

கரவதம்

 
 கரவதம் karavadam, ெப.(n.)

   கரவடம் பாரக்்க; see karavagam.

     [கரவடம் → கரவதம், கரவடம் =  த் ன் ம் பறைவ, காக்ைக.]

கரவர்

 
 கரவர ்karavar, ெப.(n.)

   கள்வர(் ங்.);; thieves.

     [கர  + அர.் கள் → கர → கர . 'அர'் ப.பா.ஈ .]

கரவல்

கரவல் karaval, ெப.(n.)

   யா க் ம் தாராமல் ஒளித்  ைவத்தல்; concealment of an article without giving to any one.

     "கரவல ங் கற்பக ம்" (கம்பரா. சடா காண்.21);.

     [கர → கர  + அல். 'அல்' ெதா.ெப.ஈ .]
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கரவா

 
 கரவா karavă, ெப.(n.)

   கடல் ன்வைக; a sea-fish of vermilion colour.

ம_கரவா

     [க  → கரவா.]

கரவா

 
 கரவா  karavadi, ெப.(n.)

   கரிைகக்கத்  (சங்.அக.);; poniard.

     [கரம் + வாள் –கரவாள் → கரவாளி → கரவா  (ெகா.வ.);.]

கரவாரம்

கரவாரம் kara-varam, ெப.(n.)

   ைகைய எ த்  ைக; raising the arm, as while singing.

     "பாடகர ் யந்  கரவாரங் ெகாண் " ( வாத. .மந் ரி 36);.

   2. ைகதட்டல்; claps ( வாத, 4.43);.

     [கரம் +ஆரம் – கரவாரம்.]

கரவாலம்

 
 கரவாலம் kara-valam, ெப.(n.)

   நகம் (சங் அக.);; nail.

     [கர + வாலம். வாளம் → வாலம்.]

கரவாள்

கரவாள் karavā/, ெப.(n.)

   ைகவாள்; dagger, poniard.

     "கரவாள்ெகா . .த ந் ட் " ( ர ங். .8);.

ம. கரவாள்

     [கரம் + வாள் – கரவாள்.]

கரவாளம்

கரவாளம் karavalam, ெப.(n.)

கரவாள் பாரக்்க;see kara-val.

     "கரவாளங் ைக ளங்க" ( வாலவா.28, 34);.

ம.கரவாளம்; Pali. karaba.

     [கரம் + வாள் + அம் – கரவாளம். 'அம்' ெசால் ற் ச ்சாரிைய.]

கர மானம்

 
 கர மானம் kara-vimagam, ெப.(n.)

பக்கச் ைற

   யைமப் ைடய ேகா ல் மான வைக (ம.ப.மதம்);; a kind of tower structure over temple entrance.

     [கரம் +  மானம் – கர மானம் = ேகா ல் கட் க்  இ பா ம் ைகேபால் அைமந்த பக்கச ் ற .]
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கர ரம்

கர ரம்1 kara-viram, ெப.(n.)

   அலரி; oleander.

     "சரெனனக்கஞ்-சங்கர ர ட்ேடத் " (ம ரந்.36].

ம. கர ரம்

     [கர ரம் = ைகவாள். வாள் ரர ்ந கல் க்  நீெரா  அலரிப்  வ ன் இப்ெபயரெ்பற்ற .]

 கர ரம்2 kara-viram, ெப.(n.)

   வாள் (சங்.அக.);; sword.

   2. இ கா ; burial ground.

ம. கர ரம்

     [கரம் + ஈரம். ஈர ்→ ஈரம் = ஈரத்் வ  ண்டாக் வ . கர ரம் = ைகவாள், வாள் ரர ்
ைதக்கப்பட்ட இ கா .]

 கர ரம் karavīram, ெப.(n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ல் உள்ள ஊர;் name of the village in Thanjavur.

தற்ேபா  கைரய ரம் என்  வழங்கப்பட்  வ ற . கரம் ரம் என்ப  ெபான்னிறப் க் கைளத் 
த ன்ற ஒ  மரத் ன் ெபயர.் ெபான்னலரி என் ம் அதைனக் ப்ப ண் .

கர

கர 1 karavu, ெப.(n.)

   1. மைற ; concealment.

     "கர  ற்றைவ" (அரிச.் .ேவட்டஞ்:9);.

   2. ஏய்ப் ; deceit.

     "களவ ந்தார ்ெநஞ் ற் கர "( றள், 288);.

   3. கள ( வா.);; theft.

     "அம்ெபானின் கரைவ ரண்டா ரம்" (ேச . ேச சச் .39);.

   4. ெபாய்; falsehood,

     "கரெவ  ன்ற ல்" (  வாத. . த்த.55);.

 Gk. Cryptos

     [(கர)்; → கர → கர  (ேவ.க. 121,127);.]

 கர 2 karavu, ெப.(n.)

    தைல; alligator.

     "கரவார ்தடம்"( . வாய்.8,9,9);.

ம வ கராம், கரா.

     [கள் → கள → கர → கர .]

கர ைடயான்

 
 கர ைடயான் karavரdayan. ெப.(n.)

   அ த்த மானவன்; hard-hearted man.

     [கர  + உைடயான்.]

1105

www.valluvarvallalarvattam.com 7480 of 19068.



கர ளி

 
 கர ளி karavuli, ெப.(n.)

    ரை்மயான கவைமப் ைடய கடல் ன் (ெநல்ைல.  னவ.);; a kind of sea fish.

     [கர  + உளி – கர ளி.]

கரைவ

கரைவ1 karavai, ெப.(n.)

    த்  (அக.நி.);; dance.

     [கள் → கள → கர → கரைவ. கர  = மைற ,  ைன , வ வமாற் . இங்  வ வமாற் ப்ெபா ள் 
ெகாண்ட .]

 கரைவ2 karavai, ெப.(n.)

   கம்மாளர ்க ெளான்  (சங்.அக.);; a. smith's instrument.

     [க 2 → கர → கர  → கரைவ → க  =  ரண்ட , உ ண்ைடயான .]

கரெவா

 
 கரெவா  kara-v-oli, ெப.(n.)

   ைகதட் வதால் உண்டா ம் ஒ ; applause.

     [கரம் + ஒ .]

கரேவார்

 
 கரேவார ்karavõr, ெப.(n.)

   கரவர ்; deceitful persons.

     [கர  + அர ்– கரவர ்→ கரவார ்→ கரேவார.்]

கரள்

கரள்1 karal, ெப.(n )

   உ ண்ைட; roundness.

     [க  → க ள் → கரள்.]

 கரள்2 karal, ெப.(n.)

   1. ெநஞ்சகம் (இதயம்);; heart.

   2.  டல்; intestine.

ம வ.  ண் க்காய்,  ண் ைக, மாங்காய்.

ம. கர ; க. கர , கரள்், ேகாத. கரல்்;  ட. கரி,;  . கர் .

     [க  → க ள் → கரள் (உ ண்ைட,  ரட் ); =  ரண்ட வ ள்ள .]

 L. kard, cardia, E. heart; Yid. harts; Gk. kardia., F. Coeur; Sp. corazon, lt. cuore; G. harz; Du. hart; Swed; hjarta, Dan. hjerte, 
Norw. hijerte, Turk. kalf.

 கரள்3 karal, ெப.(n.)

    ரட் க்கல்; rough stone,

 Samo, gaoа

     [க  → கர → கரள். கர = கரகரப் .]
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கரளம்

கரளம்1 karalam, ெப.(n.)

   1. நஞ்  ( வா.);; poison, venom.

   2. எட் (மைல.);; strychnine tree.

த. கரளம் → Skt. garaka.

க  → கர → கரளம். நஞ் ன் கரிய தன்ைம ம், ைகப் ம் உடெ்பா ளா ன.]

 கரளம்2 karalam, ெப.(n.)

   உலரந்்த பழம்; dried fruit.

ம.கரள; க.கரட, கா ,கடட் (உலரந்்த ைவக்ேகால்ேபார)்;

     [க  → கர → கரளம்.]

கரளவா

 
 கரளவா  karaavadi, ெப.(n.)

   ஈேரா  மாவட்டம் ேகா ெசட் பாைளயம் வட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Kobichettipalaiyam  taluk in Erode 
dt.

     [கறைள + பா  – கரைனப்பா  → கரளப்ப  → கரளவா .]

கரளாக்கட்ைட

 
 கரளாக்கடை்ட karala-k-kalai, ெப.(n.)

    ைரக்காய் வ ல் ைகப் ப்பக்கம் த் ம் ம பக்கம் த த் ம் உ ண்ைடயாக அைமந்த 
உடற்ப ற் க் க ; heavy wooden club.

     [க  → க ள்(ப ைம); + கடை்ட → க ளக்கடை்ட →

கரளிமாதப் ர்

 
 கரளிமாதப் ர ்karavalimada-p-pur, ெப.(n.)

   ேகாைவ மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Coimbatore dt.

     [கைர + வ  +மா + ேதாப் ர ்- கைரவ  மாத்ேதாப் ர ்→ கரவளிமாதப் ர ்– கரளி மாதப் ர(்ெகா.வ.);.]

கரைள

கரைள1 karalai, ெப.(n.)

கறைள பாரக்்க (இ.வ.);;see karaļai.

ம. கரள

     [ றள் →  றைள → கரைள.]

 கரைள2 karalai, ெப.(n.)

   கரிசல் மண் வைக; clayay soil.

     [க  → கரைள.]

கரைளயாளமரம்

 
 கரைளயாளமரம் karaļayāļa-maram, ெப.(n.)

   அ த்தமான வ ைம ள்ள; hardwood,

     [கரைள + ஆள் + மரம்.]
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கரைள த்ைத

 
 கரைள த்ைத karala-yitai, ெப.(n.)

    லம் ப த்ைத; art of fencing.

     [கரைள +  த்ைத.]

கரன்

கரன் karan, ெப.(n.)

   1. நிைல ள்ளவன்; firm, steady person.

     "கரந்ெதங் ம் பரந் ளன் இைவ ண்ட கரேன" ( வ். வாய். 1,1,10);.

   2. இராமனால் காட் ற் ெகால்லப்பட்ட ஒர ்இயக்கன் (கம்பரா. கரன்வைதப்.);; a cousin of Ravana, a 
powerful lyakkan slain by Rama during his stay in the Dhandagāranyam.

த. கரன் → Skt. khara.

     [க  → கரன். க  = ெப ைம, வ ைம.]

கரன் என்பவன் தண்டக ஆரணியத் ன் காவல் ண்ட இயக்கர ் ப்ெப மகன். காடை்டக் ெகா த்  
ேவள் க்காகக் கால்நைடகைளக் கவ ம் ஆரியப் பைகவைர எ ரத்் ப் ேபாரிட்டவன்.

கரனவீா

 
 கரனீவா  karaiyadu, ெப.(n.)

   கைர ல் ஏற்ப ம் நீேராட்டம் (ெநல்ைல.  னவ.);; stream of water in sea occuring near shore.

     [கைர + நீர ்+ வா  = கைரநீரவ்ா  → கரனீவா . வா  = வட்டம், ஒட்டம்.]

கரா

கரா karā, ெப.(n.)

   1.  தைல; a species of alligator.

     "கராவதன் கா ைனக் க வ"( வ்.ெபரிய  2,3,9);,

   2. ஆண் தைல ( ங்.);; male alligator.

     [கர 2 → கரா. கராம் பாரக்்க.]

த. கரா → Skt. Graham

கராகரி

 
 கராகரி karakar, ெப.(n.)

   ேதவதா  (சங்.அக.);; deodar, Cedar.

     [க  = ெபரிய, உயரந்்த. க  → கர.]

கராசலம்

கராசலம் karāšalam, ெப.(n.)

   யாைன; elephant lit., mountain with a trunk (urg på.);.

     "கராசலத் ன் வன்ேறால் யன் யம் ேபாரத்்தாய்" (கந்த . கந்த .63);,

     [கரம் + சலம் – கராசலம். கரம் = ைக. அசலம் = மைல. Skt acala → த. அசலம். ைக ைடய மைல என 
யாைன உ வகமா ய . ைகம்மைல எனின் ற் ந்த ழாம்.]

கராடம்

 
 கராடம் karagam, ெப.(n.)

   தாமைரக் ழங்  (நாநாரத்்த.);; tuber of the lotus plant.

     [க  → கரா + அடம். க  = ப ைம, உ ண்ைட.]
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கராம்

கராம் karam, ெப.(n.)

   1.  தைல வைக; a species of alligator, gavial.

     " தைல  டங்க ங் கரா ம்"( ஞ் ப். 257);.

   2. ஆண் தைல ( வா.);; male alligator.

 Skt. gråha

     [கர 2 → கரா → கராம் = நீ ள் கரந்  (மைறந் ); இைர ெகாள்வ . கர  → கராம் ஒ.ேநா.  ல  + 
பாசைற –  லாம் பாசைற (ப ற் .7);.]

கராமம்

 
 கராமம் karamam, ெப.(n.)

   ெவண்கடம்  (மைல.);; Seaside Indian oak.

     [கடம்  → கடம்பம் → கரம்பம் → கராமம் (ெகா.வ.);.]

கரா த்

 
 கரா த்  kara-mutu, ெப.(n.)

    தைல ற் றந்த ெவண்ணிற த்  (இ. .த.ெப.அக.);; a pearl like substance from  crocodile.

     [கராம் +  த்  – கரா த் .]

கராய்

 
 கராய் karay, ெப.(n.)

    ற்கர (இ.வ.);; turf.

ம வ. கரம்

     [க  → கராஇ → கராய் =  ல்படரந்்த நிலம் க  = க க்கம் ல், அ கம் ல், நீரவ்ள ல்லாததால் 
ெவ ம் ல் மட் ம் படரந்்த தன்ைம ேநாக் க் கரம்  நிலம் கராய் எனப்பட்ட .]

கராலகம்

 
 கராலகம் karalagam, ெப.(n.)

கராலம்பாரக்்க;see karâlam.

     [கராலம் → கராலகம்.]

கராலம்

கராலம் karalam, ெப.(n.)

   க ந் ள  (ெசல் .  லம்  65, ப. 85.);; purple stalked basil.

     [க  → கரால் → கராலகம்.]

கராளம்

கராளம்1 karalam, ெப.(n.)

   1.  க் ணம் ( வரட.்281);; wickedness, vice.

   2. ெகா ைம; frightfulness, terribleness, fierceness.

     "கராள க ம் க்கர ைடய ஷ்மாண்டர ்( .ேபா.பா.);.

     [க  → கரா → கராளம்.]

 கராளம்2 karalam, ெப.(n.)

   மான்மணத்  (கத் ரி ைடய மான்);; musk, musk deer, (ெசல் ,  லம் ,65.ப.85);.

க  = ெப ைம, உயர்

     [க  → கராளம். மான்மணத் ன் ெப ைம த்த ெபயராகலாம்.]
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கராளன்

கராளன் karajan, ெப.(n.)

    வகணத் தைலவ ள் ஒ வன்; name of a chief of Śiva's host.

     "ப மேன கராளன் றண்டன்" (கந்த .ஏம ட.13);.

     [க  + ஆள் + அன் - கராளன். க  = ெப ைம. தைலைம.]

கராளி

கராளி karali, ெப.(n.)

   1.  க் ணம் ( ன்.);; wickedness.

   2.  க்கட ளின் ஏ  நாக் களில் ஒன் ; one of the seven tongues of God Agni

     [கராளம் → கராளி.]

கராைள

 
 கராைள karalai, ெப.(n.)

    ள்ளன், வளராதவன்; a short person.

     [கறைள → கரைள → கராைள.]

கரி

கரி1 kari, ெப.(n.)

   1. அ ப் க்கரி ( .வா.);; charcoal.

கரி ற்ற பணம் க ப்பா க் மா (பழ.);.

   2. கரிந்த ; charred wood, snuff of lamp.

   3. நஞ்  ( .அக.);; poison.

   4. கண்ணி  ைம; collyrium black for the eye.

     "கரிேபாக் னாேர' ( வக.626);.

   5. மரைவரம் ( ன்.);; the hard part of timber.

ம., க., ெத.,  .,  ட., பட., உரா. கரி; ேகாத கர;்  ட. கரய்்; பர.் ெகர;்  . க் ; கட. கரித;் ெகாலா. காரி; 
ரா. கர.்

     [கள் (கர)்; → கரி(ேவ.க.121.);.]

 கரி2 kari,    4 ெச. . .(v.i)

   1. கரியாதல்; to char, to become charcoal.

     "கரி ர ்மரத்த கான வாழ்க்ைக" (அகநா.75);.

   2. க ைமயாதல்; to become black,

     "கரிந்த நீள்கயல்" ( ைள. askość);. 20);.

   3.  ய்தல்; to be scorched, burnt.

கரிக்கட்ைட

கரிக்கடை்ட kari-k-kattai, ெப.(n.)

   1. எரிந்த கடை்ட; burnt, charred wood.

ேதய்ப் ப் ெபட் ல் கரிக்கடை்டகைளப் ெபா க் ப் ேபா .

   2. மரவைக (L..);; red ebony of South India.

கரி ட ஒ  வண்  கரிக்கடை்ட வாங் வா (உ.வ.);.

ம. கரிக்கட்ட

     [கரி + கடை்ட – கரிக்கடை்ட = எரிந்  கரியாக நிற் ம் கடை்ட, கரியாக் வதற் ப்பயன்ப ம் ண்  
மரம்.]
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கரிக்கண்

 
 கரிக்கண்  kar-k-kandu, ெப.(n.)

கரிசலாங் கண்ணி (மைல); பாரக்்க;see karisalar-kanni.

     [கரி + கண் . கள் → க  → கரி = க ைம, க நீலம். கண்  =  ண்  = ப மனான, த த்த.]

கரிக்கைன

கரிக்கைன kar-k-kanai, ெப.(n.)

   யாைனத் ப் ; monkey creeper.

     " ட் த்ேதாம  நி கரிக்கைன ேவணி" (ைதலைதலவ.74);.

த. கரிக்கைண → Skt. kari-kana.

     [கரி = யாைன. கரி + கைண.]

கரிக்கல்பாைற

 
 கரிக்கல்பாைற kar-k-ka-parai, ெப.(n.)

   கடல ப் பாைற ள் ஒன்  (ெநல்ைல.  னவ.);; a kind of rock found undersea.

     [க ங்கல் → கரிக்கல் + பாைற.]

கரிக்களி

 
 கரிக்களி kari-k-kali, ெப.(n.)

    ண் க் க் கட் ங் கரிப்பைச; charcoal poultice.

     [கரி+ களி.]

கரிக்கா

 
 கரிக்கா  kari-k-kādi, ெப.(n.)

   கஞ் ; ேசா ; gruel, boiled rice.

ம. கரிக்கா

     [க  → கரி(ெபரிய,  த்த); பைழய. கரி + கா .]

கரிக்காந்தல்

கரிக்காந்தல் kari-k-kandal, ெப.(n.)

   1. க க் காந் ன  (யாழ்.அக.);; anything charred or burnt.

   2. கலத் ல் அ ப்பற் ன உண ; cooked food charred and sticking to the pot.

     [கரி+ காந்தல், காந்தல் = ேவதல், கரிக்காந்தல் = கரிந்த நிறம் ஏற்ப ம் அள க்  யாக 
எரிந்த .அல்ல  ெவந்த .]

கரிக்காப்

கரிக்காப்  kar-k-kappu, ெப.(n.)

   1. ஒைலெய த்   ளங்கக் கரி ைக (உ.வ.);; smearing charcoal.

   2.  ேமனிையத் ப் ர  ெசய் ம் ற்கரி; charred grass used for cleaning an idol.

     [கரி + காப் .]

ெதளிவாகத் ெதரி ம் ெபா ட் ம் எ த் கள் அ யாமல் நீண்டநாள் இ க் ம் ெபா ட் ம், 
ஓைலக க் க் கரிக்காப்  ெசய்யப்ப ம். அ க்ைக அகற் வேத ெபா க் ப்பா காப்பாக 
அைமதல் பற் ,  ளக் த க் க் கரிக்காப்  ஏற் ைடத ்தா ற் .

கரிக்காய்ப்பட்

 
 கரிக்காய்ப்பட்  karikkay.p-pati, ெப.(n.)

   ேசலம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Salem dt.

     [கக்கரிக்காய் + பட்  – கக்கரிக்காய்ப்பட்  → கரிக்காய்ப்பட் .]
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கரிக்காரன்

 
 கரிக்காரன் kari-k-karam, ெப.(n.)

   கரி ற்பவன் ( ன்.);; charcoal-dealer.

     [கரி + காரன்.]

கரிக்கால்

கரிக்கால்1 kari-k-kal, ெப.(n.)

   அ ேவைல ெசய்பவன்; one whose advent brings calamity in its train, lit. one having an evil foot.

க. கரிகா

     [கரி =  ைம, அ . கரி + கால் – கரிக்கால் (கால் + ைவத்த (ெசன்ற); இடெமல்லாம் அ  ெசய்பவன்.]

 கரிக்கால்2 kari-k-kal, ெப.(n.)

   ெசக் ன் கைண; the roller of an oil-press.

ம. கரிக்கால்

     [க  = ெபரிய,  ரண்ட. க  → கரி + கால்.]

கரிக்காலன்

 
 கரிக்காலன் kar-k-kalan, ெப.(n.)

   அ  ேவைலக் காரன், ேவைலக்காரி; man, woman whose advent brings calamity.

க. கரிகால

     [கரி + கால் + அன் - கரிக்காலன். கரி = அ ,  ைம.]

கரிக்காளவாய்

கரிக்காளவாய் kari-k-kālavāy, ெப (n.)

   1. கண் ணாம் க்காளவாய் வைக; a kind of limekiln (இ.வ..);.

   2. கரி ம் காளவாய்; a kiln for charcoal.

     [கரி = கரிந்த . கரி + காளம் + வாய்.]

கரிக் டங்

கரிக் டங்  kar-k-kipargu, ெப.(n.)

   1. அ ப் க்கரி உண்டாக் டம் ( ன்.);; pit or hole for burning wood for the production of charcoal.

   2. கரிக்கைட; Charcoal bazaar.

     [கரி = கரிந்த , கரி +.  டங்  = கரிக் டங் .]

கரிக் ற் -தல்

கரிக் ற் -தல் karik-kiridu-,    20 ெச. . .(v.i.)

கரிக்ேகா -தல் பாரக்்க;see karikkoddu-.

     [கரி +  ற்  + இ .]

கரிக் ற்

கரிக் ற்  karikkiru-, ெப.(n.)

   1. கரிக் ச்  பாரக்்க;see kari-k-kuccu.

   2. கரிக்ேகா ; black mark line.

     [கரி +  ற் .   →  ற் ).]

கரிக் ச்

 
 கரிக் ச்  karikkuccu, ெப.(n.)

    ைகக் கரியால் ஏற்ப ம் கைற; smut.

     [கரி +  ச் .]
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கரிக் டல்

கரிக் டல் kar-k-kupal, ெப.(n.)

   1. மலக் டல் (யாழ்ப்.);; the large intestine, rectum.

   2. கற் டல் (இ.வ.);; sluggish intestine causing constipation.

     [க  = வ ய. க  → கரி +  டல்.]

கரிக் ந்தக்கல்

 
 கரிக் ந்தக்கல் kari-k-kurundakkal, ெப.(n.)

   கட்டட ேவைலகளில் பயன்ப த்தப்ப ம் கற்க ள் ஒ வைக; a kind of stone used in construction work.

     [க  =  றந்த.  ந்தம் =  ந்தம். க  → கரி +  ந்தம் + கல் –கரிக் ந்தக்கல்.]

கரிக் மான்

கரிக் மான் kari-k-kuruman, ெப.(n.)

கரிக்  பாரக்்க;see kari-k-kuruvi

ம வ. கரிக்

     [கரி +  மான்.   →   →  மன் →  மான் ( ய பறைவ); (ெசல் .  லம்ப. 65. ப.135.);.]

 கரிக் மான் karikkurumāṉ, ெப.(n.)

   கரிக் ; a bird of utter black.

     [கரி+ மான்]

கரிக்

 
 கரிக்  kar-k-kuruvi, ெப.(n.)

   க ப்  நிற ம் ளந்த வா ம் உள்ள ; king-crow, glossy black bird with long forked tail. Turdus merula

     "கரிக்  ெமா ேகட ்ட ளைடந்த கைத" ( ைள, கரிக் );.

ம வ. கரிசச்ான், வ யன், வ யான், ஆைனசச்ாத்தன், காரி பாரத் வாசன், இரடை்டவாலன், 
க வாட்  வா .

ம. கரிங் ரி ல், கரிங் ; பட. கரி அக் .

     [கரி +  .]

கரிக்ைக

கரிக்ைக1 kari-k-kai, ெப.(n.)

கரிசலாங்கண்ணி (மைல.); பாரக்்க;see karišalāri-kanni

     [கரி → கரிக்ைக.]

 கரிக்ைக2 kar-k-kai, ெப.(n.)

   ேக ைளக் ங் ைக; hand the very touch of which is enough to cause loss or misfortune.

க. கரிைக

     [கரி = அ ,  ைம, கரி + ைக = கரிக்ைக.]

 கரிக்ைக karikkai, ெப.(n.)

   க க்கம் ல், அ கம் ல்; Harialligrass.

     [க -க க்ைக-கரிக்ைக]
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கரிக்ெகாட்டான்

 
 கரிக்ெகாட்டான் kari-k-kotfān, ெப.(n.)

க க் வாய்ச்  பாரக்்க;see karukkui-vaycci

     [கரி + ெகாட்டான்.]

கரிக்ெகா

 
 கரிக்ெகா  kar-k-kodi, ெப.(n.)

   க ங்ெகா ேவ  ( த்.அக.);; a variety of Ceylon leadwort.

     [கரி + ெகா .]

கரிக்ெகாள்ளி

 
 கரிக்ெகாள்ளி kar-k-koli, ெப.(n.)

    ைறெகாள்ளி ( ன்.);; charred brand.

     [கரி +ெகாள்ளி.]

கரிக்ேகா -தல்

கரிக்ேகா -தல் kar-k-koddu,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. க ஞ்சாந்தால் ெநற் க் யாகக் ேகா  இ தல்; to puta black mark line on the fore-head.

   2. ேமாவா ல் ம ர ்அ ம் தல் ( ன்.);; to appear, as soft hair, on the chin of a young man.

கரிக்ேகா தல்,  ள்ளிக்காரன்,  கத் ல் கரிையப் தல் த ய வழக் கள், ஊ க்  மாறான 
ற்றவாளிகைள, ஊரார ்ெசம் ள்ளி க ம் ள்ளி த் ம்,  கத் ல் கரிையப் ம், 

கரிக்ேகா ட் ம், அவமானப்ப த் யைத நிைன த் ம் [ெசால்.கட.்23.].

     [கரி + ேகா  + இ -.]

கரிக்ேகா

கரிக்ேகா  kar-k-kodu, ெப.(n.)

   1. மாத் வர ்ெநற் ல் இ ம் க ஞ்சாந் க் ேகா ; upright streak of black pigment worn on the forehead by 
Madhva Brahmins.

   2.  கத் ற்ேறான் ம் இளம ர;் soft sprouting hair young beard or moustache.

     [கரி + ேகா .]

கரிக்ேகால்

 
 கரிக்ேகால் karikkol, ெப.(n.)

   கலப்ைபத் தண் ; the pole of shaft of a plough.

ம. கரிக்ேகால்

     [க  → கரி + ேகால். க  = ெபரிய, அ ப்பைடயான.]
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கரிக்ேகாலம்

கரிக்ேகாலம்1 kar-k-kalam, ெப.(n.)

   1. கணவன் இறந்த ன் தல் பத்  நாள் வைர, மைன க் ச ்ெசய் ம் ஒப்பைனகள்; adorning a widow 
in weeds within 10 days of her husband's death, as the last adornment, she will ever receive.

   2. க த் த் ேதான் ம் நிைல; unclean state, dirtiness.

     "அழ  ேமனி கரிக்ேகால மாேனன்" (தனிபா. ii, 238, 562);.

     [கரி =  ைம, அ . கரி + ேகாலம்.]

 கரிக்ேகாலம்2 kar-k-kalam, ெப.(n.)

   அ ஞ் ல்; sage leaved alangium.

     [கரி =  ைம, அ . கரி + ேகாலம்.]

ஏற ஞ் ல், இறங்க ஞ்சல் என் ம் இ வைக அ ஞ் ல் மரவைகக ள் இறங்க ஞ் ல் 
ைனக க் ப் பயன்ப ம் என் ம் க த் ல் இடப்பட்டெபயராகலாம்.

கரிகரம்

 
 கரிகரம் kar-karam, ெப.(n.)

   காத ன்ப ைளயாட் ெலான் ; a mode of sexual play.

     "கரிகர மா  யாய கனங் ைழ மகளிர ்ெவஃக"

     [கரி + கரம் - கரிகரம். கரி = ஆண் யாைன. கரிகரம் = யாைன ன் ெசய்ைக, யாைன ன் 
ணரச்் க்ேகாலம்.]

கரிகர ைல

 
 கரிகர ைல kar-kara-lilai, ெப.(n.)

கரிகரம் பாரக்்க;See kari-karam.

     [கரி + கரம் +  ைல. Skt eela → த.  ைல.]

கரிகர ைளயாட்

 
 கரிகர ைளயாட்  kar-kara-wilayatu, ெப.(n.)

கரிகரம் பாரக்்க;see kari-karam.

     [கரி + கரம் +  ைளயாட் .]

கரிக -த்தல்

கரிக -த்தல் kar-karயu4 ெச. . . (v.i.)

    கக் க த்தல் ( ன்.);; to grow very dark.

     [கரி + க .]

க த்த ம், க த்த ம் க ப் நிறம் த்தனவா ம்,  ன்ன  தன் ைன ம்,  ன்ன  
ற ைன மாம். ஓ.ேநா.இ த்தல் → இ த்தல். கரிக த்தல் =  கக் க ப்பாகக் க க்கசெ்சய்தல். 

கரிதல் = க ப்பாதல், க த்தல் = க ப்பாக் தல்.

கரிகன் தாங்கல்

 
 கரிகன் தாங்கல் kargantargal, ெப.(n.)

   ேவ ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Vellur dt.

     [க க்கன் + தாங்கல் – க க்கன் தாங்கல் → க க்கந் தாங்கல் → கரிக்கன்தாங்கல் → 
கரிகன்தாங்கல்(ெகா.வ);.]
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கரிகன்னி

கரிகன்னி kar-kanni, ெப.(n.)

   1. காட் ப் ைன; wild cat.

   2. ெவ கங் ழங்  (மைல.);; a tuberous-rooted herb.

     [கரி + கன்னம் → கன்னி.]

கரிகன்னி க நிறக் கன்னத்ைத ைடய ம், க ம்பாரை்வ ைடய ம், கண்டாைர ெவ ள 
ைவப்ப மா ய ெவ  [ ைன]. இதன் வண்ணம் த்ேத கரிகன்னி என் ம் ெபயர ்வந்ததாம். 
[ லம் . மத.ப.86].

கரிகா

கரிகா  kari-kadu , ெப.(n.)

   1. கரிந்த பாைலநிலம் ( வா.);; burnt desert tract.

   2.  கா ; burning ground.

     "கரிகாட ்ெடரியா "(ேதவா. 102,3);.

     [கரி + கா .]

கரிகாத்தாள்

 
 கரிகாத்தாள் karkatal, ெப.(n.)

   அங்காளம்ைம; Añgalammaia village Goddess.

ம. கரிங்காளி

     [கரி + காத்தாள் - கரிையக்காத்தாள். (இரண்டன் ெதாைக); கரி = வ ைம, வற்கடம் (பஞ்சம்);. 
கரிகாத்தாள் என் ம் ெபயர ்க க்காத்தம்மன் என் ம் வழங் ம். வற்கடம் ேநராமல் காத்தல் என்ப  
வ ைம ேநராமல் மைழெபய்யசெ்சய்பவள் எனப்ெபா ள் த ம். மைழத் ெதய்வமா ய 
மாரியம்மைனக் கரிகாத்தாள் என வழங் வ மர .]

கரிகால்

கரிகால் kari-kal, ெப.(n.)

கரிகாலன் பாரக்்க;see kar-kalan,

     "ெப வளக் கரிகால் ன்னிைலச ்ெசல்லார ்(அகநா.125);.

     [கரி + கால் – கரிகால் = கரிகாற்ேசாழன். கரிகாலன் என் ம் இயற்ெபயர ்'அன் ' ஈ ெகட் க் கரிகால் 
என நின்ற . ஒ.ேநா. ேவந்தன் → ேவந்  ஆண்பா  அன் ேசரத்் ம், ேசரக்்காம ம் இயற்ெபயரக்ைள 
வழங் வ  பண்ைடத் த ழ் மர .]

கரிகால்வளவன்

கரிகால்வளவன் kar-kal-valayan, ெப.(n.)

   கைடக்கழகக் காலத் ல் ( . . 350 -  .  175); வாழ்ந்த ேசாழ மன்னன்; Chōlaking,Kari-kålan.

     "கண்ணார ்கண்ணிக் கரிகால் வளவன்" (ெபா ந. 148);.

     [கரி + கால் + வளவன். கரிகால் = கரிகாலன். வளவன் = ேசாழன். கரி = ஆண்யாைன. களி  அடக் ம் 
றனால் கரிக க் க் காலன் (எமன்); ேபான்றவன் என் ம் ெபா ளில் கரிகாலன் என் ம் ெபயர ்

அைமந் க்கலாம், கால்கரிந்ததால் வந்த ெபயரா ன் கரிக்காலன் என் த்தல் ேவண் ம்.]

இவன் . . 5ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த கரிகாலன் ெபயர ்ெகாண்டவ ம் . .  தல் ற்றாண் ல் 
வாழ்ந்தவ மான கைடக்கழகக் காலசே்சாழன். இவன் கா ரிக் க் கைரயைமத் க் கல்லைண கட்  
நன்ெசய் ேவளாண்ைம ெப க்  யதால் கரிகால் வளவன் என் ம், கரிகாற் ெப வளத் தான் என் ம் 

கழப்பட்டான். இவன் கால் கரிந்தவன் அல்லன். தன் ன்ேனான் கரிகாலனின் 
ெபயரெ்காண்டவன்.கரிகால்வளவன் ஈழத் ன்ேமற் பைடெய த் ப் பன்னிரா ரம் கைளச ்

ைறப் த் க் ெகாண் வந் , கா ரிக் க் கைர கட்  த்ததாக, அவன் ெமய்க் ரத்்  ம் 
[ெசால். கட.்25].
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கரிகாலன்

கரிகாலன் kar-kalan, ெப.(n.)

   ேசாழமர ன ள் கழ்ெபற்ற கரிகாற்ேசாழன்; a Chöla king of very great renown, whose achievements and 
fame have been sung by several poets,

     "இசச்க் கரேம யளந்ததால்… கரிகாலன் காென ப் ற் "(பட் னப் தனிப்பா);.

     [கரி + காலன் – கரிகாலன் = இளைமக்காலத் ல் ச் ட்டதால் கால்கரிந்த ேசாழமன்னன் எனக் 
க தப்ப பவன். ஆ ன் கரிக் க் காலன்(யாைனக க்  எமன் ேபான்றவன்); – [ஒ.ேநா. காலகாலன் 
(கால க் க் காலன்,  வன்.);] என்பேத ெபா த்தமாகத் ெதரி ற . கால்கரிந்ததால் ெபற்ற 
ெபயரா ன் | கரிக்காலன் என் த்தல் ேவண் ம் ஒ.ேநா. கரிக்கடை்ட.]

கரிகாற்ேசாழன் . . 5ஆம் ற்றாண் ல்

வாழ்ந்தவன். நைர த்  யவர ்இ வரக்்  ைற வழங் ய ெப ைமக் ரியவன்.

     "உைர காணான் இளைமேயான் என்ற

நைர மக்கள் உவப்ப-நைர த் ச்

ெசால்லால் ைறெசய்தான் ேசாழன் ல சை்ச கல்லாமற்பாகம்ப ம்"

என் ம் ெவண்பா ம் இதைன வ த் ற .

கரிகாலன் இளம் ப வத் ேலேய க்கலான வழக் ைனத் ரத்்  ைற வழங் ய கைத 
அெலக்சாந்தர ்காலத் ல் பஞ்சா  மாநிலத் ச ் ற் ாரி ம் வழங்  வந்த . இந் ம் இக்கைத 
"சசச்ா நியாய" என் ம் தைலப் ல் வழக் ன் ள்ள . ஆதலால் இந்த தல் கரிகாலனின்

காலம் . . 5ஆம் ற்றாண்  என்  க தப் ப ற .

கரிேகரி

 
 கரிேகரி kangeri, ெப.(n.)

   ேவ ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Velur dt.

     [க  + ேசரி – க ஞ்ேசரி → க ேகரி. த.ேசரி → க. ேகரி.]

கரிைக

கரிைக kargai, ெப.(n.)

   ெசந்நிற ள்ள கத் ரிமான் (பதாரத்்த. 1081);; red musk, one of five kinds of kastūri

     [க  → கரி → கரிைக.]

கரிங்கா ப்பா

 
 கரிங்கா ப்பா  karigal-p-padi, ெப.(n.)

     வண்ணாமைல மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Thiruvannamalaidt.

     [க ங்கா  + பா  – க ங்கா ப்பா  → காரிங்கா ப்பா .]

கரிசச்க்காய்

கரிசச்க்காய் karcca-k-kay, ெப.(n.)

   1. ேபரீசச்ங் காய்; datefruit.

   2. பணிகார வைக ெளான் ; a preparation in confectionery, a puff.

     [க  → கரிசச்ம் + காய்.]

கரிசச்ட்

 
 கரிசச்ட்  kar-c-catti ெப.(n.)

   கரிப ந்த ஏனம்; begrimed, smutty pot.

     [கரி + சட் .]
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கரிசச்லாத்

 
 கரிசச்லாத்  kari-c-calattu, ெப.(n.)

   நிலத் ந்  ெவட் ெய க்கப்ப ம் ஒ வைகப் ெபா ள் (கட்டட.சாத்.);; asphalt.

ைல = கல். த.  ைல → Skt.  லா.

     [கரி +  லா + சத்  – கரிச் லாசத்  → கரிசச்லாசத்  (ெகா.வ);.]

கரிசச்ாம்பல்

 
 கரிசச்ாம்பல் karccambal, ெப.(n.)

   தக்ைகக்கல் ெசய்யப் பயன்ப ம் சாம்பல்; ash used for making lightweight building blocks.

     [கரி  +சாம்பல்.]

கரிசச்ால்

 
 கரிசச்ால் kari-c-call, ெப.(n.)

கரிசலாங்கண்ணி ( ன்.); பாரக்்க;see kariša'āri-kanni.

     [கரி + சால்.]

கரிசச்ான்

கரிசச்ான்1 karccan, ெப.(n.)

கரிக்  பாரக்்க;See kari-k-kuruvi.

     [கரி → கரிசச்ான் (ேவ.க.122);.]

 கரிசச்ான் kariccāṉ, ெப.(n.)

    ன் ஒ  வைக; a kind of bird.

     [கரி-கரிசச்ான்]

     [P]

கரிசச்ான

கரிசச்ான2 karccan, ெப.(n.)

கரிசலாங்கண்ணி பாரக்்க;see karisalari-kanni

     [கரி + சால் – கரிசச்ால் → கரிசச்ான்.]

கரிசச்ான்

 
 கரிசச்ான்  karccan-pudu, ெப.(n.)

கரிசலாங் கண்ணி (மைல.); பாரக்்க;see karisalãň-kasini

     [கரி + சால் – கரிசச்ால் +  ண்  → கரிசச்ால் ண்  → கரிசச்ான் ண்  → கரிசச்ான் .]

கரிசை்ச

 
 கரிசை்ச karccai, ெப.(n.)

   ைகயாந்தகைர ( த்.அக.);; kaiyantagarai, a plant.

     [கரி → கரிசை்ச.]

கரிசே்சாளம்

கரிசே்சாளம் kari.c-colam, ெப.(n.)

   க ஞ்ேசாள வைக (G.sm.D.I.i.22 0);; a black variety of millet of Hosur grown for fodder.

ம. கரிஞ்ேசாளம்

     [கரி+ ேசாளம்.]
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கரிசங்

 
 கரிசங்  kari-sangu, ெப.(n.)

   ேதாணி ன்ேமற் கட் ந் ெதன்னங் ற்  (யாழ்ப்);; temporary / roof of coconut leaves put up in an Indian raft for 
protection against in clemencies of weather.

     [சங்  = வைள , வைளந்த ைர, கரி = வா ய உலரந்்த ற்  கரிசங்  =  ற் க் ைர. கரி + சங் .]

கரிசம்

கரிசம்1 karišam, ெப.(n.)

   1. ேதய்ைக; emaciation,

     "காய ங் கசாய ங் கரிச மானேவ" (ேம மந்:543); 2. வற்கடம் (பஞ்சம்);;

 famine.

     [கரி = அ ,  ைம. கரி → கரிசம்.]

கரிசம்2

 karišam,

ெப.(n.);

   யாைனக் ட் ; young of an elephant.

     [கரி → கரிசம்.]

கரிசல்

கரிசல்1 karišal, ெப.(n.)

   1. க ைம ( ன்.);; darkness, blackness.

   2. நீண்டநாள் ஈரத்ைதத் தன் ள் நி த்  ைவத் க்ெகாள் ம் தன்ைம ைடய க ப்  நிறமண்; black 
cotton-soil.

இந்த நிலம் கரிசல் (உவ.);.

     [கள் → க  → க ப்  = க ைம, ேபய். க  → கரம்  → கரம்ைப = காய்ந்த களிமண். க  → கரி = 
க த்த . கரி → கரி  → கரிசல் ( .தா.180);.]

 கரிசல்2 karisal, ெப.(n.)

    ைலேயற்றம் (யாழ்.அக);; dearness of price.

     [க  → க சல் → கரிசல். க  = ெப ைம, அ ைம, உயர் ,  .]

கரிசலாங்கண்ணி

 
 கரிசலாங்கண்ணி karisalan-kanni, ெப.(n.)

   த த்த  இைலகைள ம், க நீலத் தண் ப் ப ைய ம் உைடய ஒ வைகக் ைர; a kind of greens 
with short thick leaves, eclipse plant.

ம வ: ைகயாந்தகைர, ைகயாந்த ைர. கரப்பான் கரியசாைல, கரிசா, ைகேக , கரிசனம்.

     [கரிசல் + அம் + கண்ணி.]

கரிசைல

 
 கரிசைல karisalai, ெப.(n.)

கரிசலாங்கண்ணி (மைல.); பாரக்்க;see karisalari-kanni

     [கரி → கரிதல் → கரிசல் → கரிசைல.]
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கரிசற்கா

கரிசற்கா  karisar-kadu, ெப.(n.)

   1. கரிசலான நிலம்; black soil tract.

   2. அடரந்்த கா ; dense forest.

     [கரிசல் + கா .]

கரிசனம்

கரிசனம்1 karisagam, ெப.(n.)

   யாைனக்ேகா ; elephant's tusk.

     "கரிசன மன்ன ெகாங்ைக" (கந்த .ெதய்வயா.87);.

     [கரி + சனம் Skt. jan ( றத்தல், ேதான் ய ெகாம் ); → த. சனம்.]

 கரிசனம்2 Karisanam, ெப.(n.)

   ெபாற்றைலக் ைகயாந்தகைர (மைல.);; Ceylon verbisina.

     [கரிசல் → கரிசனம்.]

 கரிசனம்3 Karisagam, ெப.(n.)

   ஆரவ்ம் கலந்த அன்  (யாழ்ப்.);; tenderness, affection, as of a parent for the child, affectionate solicitude, concern, 
interest.

அ கக் கரிசனமானா ம் ஆம் ைடயாைன அப்பா என்  அைழக்கலாமா (பழ.);.

     [க தல் = நிைன ரத்ல், எண் தல். க  → க தல் → க தலம் → க சலம் → கரிசனம் (ெகா.வ.);.]

கரிசைன

கரிசைன karisanai, ெப.(n.)

கரிசனம்3 பாரக்்க;see karisanam3.

     [கரிசனம் → கரிசைன.]

கரிசாைல

கரிசாைல karisalai, ெப.(n.)

   கரிசலாங்கண்ணி ( ன்.);; a plant usually found in wet places.

     "ம ன் கக்ைக கரிசாைல"

     [ைதலவ. ைதல.13].

     [கரிசைல → கரிசாைல (கரிசல் நிலத் ல் ைளந்த .]
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கரி

கரி 1 karišu, ெப.(n.)

   1.க ைமயான ; that which is black.

   2.  ற்றம்; fault, blemish, taint.

     " ைன கரிச ேம"(ேதவா.129.1.);.

   3.பாழ் ைன, அறங்கைட (பாவம்);; sin,

     "கரி ைன மாற் " (ைசவ.ெபா  568);.

     [கரி → கரி  → கரிக. (ேவ.க.112);. கரிதல் = க ைமயாதல்.]

கரி  = கச , மண்  ேபான்ற ற்றம், கரி  = யாழ் ைன (பாவம்);, கரி ல் = ெகா ைம, களங்கம், 
க தெ்தாளிப் , கைற, வாைழ ங்  த யவற் ன் சாற்றா ண்டா ம் சாயம் (ெசால்.கட.்42.);.

 கரி 2 karisu, ெப.(n.)

கரிைச1 ( ன்.); பாரக்்க; see kariša1.

     [க  → கரி  → கரி . க  = ெபரிய.]

 கரி 3 karišu, ெப.(n.)

   உ ப் ; firm-hold.

     "கரி டன் ன்ைகையக் க த் " (பஞ்ச.  க.728);.

     [க  → கரிக.]

கரி ழ்ந்த 
மங்கலம்

 
 கரி ழ்ந்த மங்கலம் karsunda-mangalam, ெப.(n.)

    ெநல்ேவ  மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Thirunelveli dt.

     [கரி  + ழ்ந்த + மங்கலம். மங்கலம் = நன்ெகாைடயாக அளிக்கப்பட்ட ஊர.்]

கரிைச

கரிைச1 karisai, ெப.(n.)

   1. நா  மரக்காலள ; measure of capacity 400 marakkal, approxi mately 185. cu. ft. 320 cu.in. 2.48

ப  ெகாண்ட டை்டகள் 64 ெகாண்ட . (G.T. D.i. 134.);; a

 measure of capacity, 64 bags of 48 measures padi each.

ெத. கரிெச; க. கரெச.

க  = ெபரிய

     [க  → கரி → கரிைச(ெபரிய அள );.]

 கரிைச2 karisai, ெப.(n.)

   தவசங்கைளக் ெகாட்  ைவக் ம் மடக்லம்; earthen receptacle for storing grains.

ராமா காரிகள் ட் ல் கரிைச கட்  ைவத் ப்பாரக்ள் (ம .க.11.21);.

ம வ ர,்ஒைட, ேசர,்  ைம, இ வாய்சால்,பத்தாயம், பந்தாயம், ெநல்வைர , படப்  ெதாம்ைப, 
ேசந் .

     [க  + சால் – க சால் → கரிைச. க : ப ைம, ெபரிய அள  கரிைச; 80 பைற அல்ல  400 மரக்கால் 
ெகாண்ட கத்தல் அள , ெபரிய அள , ெபரிய சால். க  → கரிைச.]
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கரிஞ்சம்

கரிஞ்சம் karinjam, ெப.(n.)

   அன் ல்; a bird cele brated by poets for its staunch attachment to its mate and held up as a model of love which bears no 
separation. "கரிஞ்செமன் ள்ளேபர ் க ம்" (பாரத.ஆறாம் ேபா. 5);.

த. கரிஞ்சம் → Skt. karauñca

     [க  → க ஞ்சம் → கரிஞ்சம். க  = அன் .]

களிஞ்ஞாங்ேகா

 
 களிஞ்ஞாங்ேகா  kariyaikadu, ெப.(n.)

    மரி மாவட்டத் க் கல் ளம் வட்டத் ச ் ற் ார;் a village of Kalkulam in Kanniyakumaridt.

     [க  → கரி – கரிசச்ான் + ேகா  – கரிசச்ான்ேகா  → கரிஞ்ஞான் ேகா . ேகா  = ஏரி.]

கரிண்

 
 கரிண்  karindu, ெப.(n.)

    கத்தரி (n.);; hedge caper plant.

     [க  → க ைம. க  → கரி → கரிண் .]

கரிணி

கரிணி1 Karini, ெப.(n.)

   1. மைல ( டா.);; mountain.

     [க  → க ணி → கரிணி. க  = உயர் .]

 கரிணி2 karini , ெப.(n.)

   மைலக் ைக; mountain cave.

     [க  = க ைம, இ ள். க  → கரி → கரிணி.]

 கரிணி3 karini, ெப.(n.)

   ெபண்யாைன ( ங்.);; female elephant.

     "கார் ைச வ வா ங் கரிணி ல் வ வா ம்"(இராமா.க ம.35);.

   2.யாைன; elephant.

     [க  → கரி (வ ல் ெபரிய ஆண்யாைன);.]

கரி → கரிணி [கரிணி என்ப  வ ]. கரி =ஆண் யாைன என் ம் றப்  இழந்  வடெமா  யாளரால், 
யாைனக் ரிய ெபா ப் ெபயராக ஆளப்பட்டேபா , அதனின்  கரி → கரினி என் ம் ெபண்பாற் ெசால் 
பைடத் ட் க் ெகாண்டனர.்

த. கரி → Skt. karini.

கரித்தண்ணீர்

 
 கரித்தண்ணீர ்kari.t-tami, ெப.(n,)

   கரிசச்ட் ையக் க ய நீர ்( ன்.);; water in which begrimed pots have been washed.

     [கரி+ + தண்ணீர.்]

கரித் ப்

 
 கரித் ப்  kar-t-tppi, ெப.(n.)

   யாைனத் ப்  (மைல.);; monkey Creeper.

     [கரி = யாைன. கரி +  ப் .]
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கரித் ண்

கரித் ண் 1 kar-t-tundu, ெப.(n.)

   1.கரித் ணி பாரக்்க;see kari-t-tuni.

   2. அ ப் க்கரி ன் ண் ; a piece of charcoal.

     [கரி +  ண் .]

 கரித் ண் 2 kari-tundu, ெப.(n.)

கரிசச்ாரம் பாரக்்க;see kars-c-caram.

     [கரி +  ண் .]

கரித் ணி

கரித் ணி kar-t-tuni, ெப.(n.)

   அ க் ச் ைல; dirty begrimed cloth.

     "கரித் ணி யாைட ம்" (பட் னத் ப்பா. ெபா .29);.

     [கரி +  ணி.]

கரித் ாபம்

 
 கரித் ாபம் kari.tibam, ெப.(n.)

   கரிப் ைக (ெநல்ைல);; lamp-black.

க. கரி ப

     [கரி +  ரபம்.  ர = ெவண்ைம.  வம் (ெவண் ைக); →  பம்.]

கரித் ள்

 
 கரித் ள் kari-t-tul, ெப.(n.)

கரிப்ெபா  பாரக்்க;see Кап-р-podї

     [கரி +  ள்.]

கரிெதாட்டாம்பா
ைளயம்

 
 கரிெதாட்டாம்பாைளயம் kari-tottām-pālayam, ெப.(n.)

   ஈேரா  மாவட்டம் ேகா ெசட் ப்பாைளயம் வட்டத் க் ற் ர;் a village in Kobichettipalaiyam taluk in Erode 
dt.

     [கரியன் + ெதாட்டம் + பாைளயம் – கரியன்ெதாட்டம். பாைளயம் → கரிெதாட்டாம் பாைளயம் 
க.ெதாட்டம் → த. ெதாட்டாம் க. ெதாட்ட ெபரிய கரியன்ெபரியபாைளயம் எனின் ற் ம் த ழாம்.]

கரிந்த ழ்

கரிந்த ழ் karintamil, ெப.(n.)

   1. மைலயாள ெமா ன் பைழய வ வம்; the early stage of Malayalam.

   2. ெகா ந்த ழ்; colloquial Tamil.

ம. கரிந்த ழ்

     [க  + த ழ் – கரிந்த ழ்.]

கரிநாக்

 
 கரிநாக்  karnakku, ெப.(n.)

க நாக்  பாரக்்க;see karu-nakku.

     [க  → கரி + நாக் .]
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கரிநாள்

கரிநாள்1 kari-nal, ெப.(n.)

    யநாள்; an inauspicious day, specified days after a death, etc. "மலர கள் ... வந் க்க வராச ் நாேள 
கரிநாள்" (தனிப்பா. 11,207,495);.

க. கரி ன; ம. கரிநாள்.

     [கரி = அ .  ைம. க  → கரி + நாள்.]

ெச.ப.அகர த ல் கரிநாள் என்ப  ய நாள் எ ம் ெபா ளில் ெபாங்கல் இ  நாள் எனக் 
த் ப்ப  தவ .

 கரிநாள்2 kari-nal, ெப.(n.)

   1. ெபாங்கல் ழா ன் இ  நாளில், மன்னன் கரி (மதயாைன); ன்  ஊரவ்லம் வந்த 
நாள்; procession day of the king on elephant on the last day of Pongal festival.

   2 கா ம் ெபாங்கல்; the last day of merriment and visiting good places during pongal festival.

     [கரி = களி . ஆண்யாைன. கரி + நாள்.]

ெபாங்கல் ழா ன் இரண்டாம் நாள் மாட் ப் ெபாங்கலன்  எ தாட்ட ம், மஞ்  ரட் ம் 
நைடெப வ  ேபான்  பண்ைடத் த ழகத் ல் ன்றாம்நாள் மன்னன் களிற் ன் , ஊரவ்லம்வ ம் 
காட்  நைடெபற்றதாக ன் ெபற்ற. ெபயர.் க நாடக மாநிலத் ல் மன்னன் களி ரர்.் வ தல் 
நீ நிைலத் த்தல் காண்க.

கரிப்பான்

 
 கரிப்பான் karppan, ெப.(n.)

கரிசலாங்கண்ணி (மைல.); பாரக்்க;see kariša'āri-kanni

     [க  → கரி → கரிப்பான்.]

கரிப்

கரிப் 1 karippu, ெப.(n.)

   1. அசச்ம் ( வா.);; fear.

   2. கவைல,  னபம்; worry, nagging distress.

   3. காரம்; pungency.

     "ஐய ங் கரிப்  மாக  ரித்ேத" (ெதால்,ெசால். 384,);.

   4. ெவ ப் :

 disgust, aversion.

ம. காரம், க. கார.

 Indo. garam. Thai. kluer, Mal, garam.

     [கரி → கரிப் .]

 கரிப் 2 karippu, ெப.(n.)

   உப் ச் ைவ; Saltiness.

ள நீர ்உப் க் கரிக் ற  (உ.வ.);.

     [க  → கரி → கரித்தல் =  தல் (ேவ.க.188);.]

கரிப் ளிப்

 
 கரிப் ளிப்  kari-p-puppu, ெப.(n.)

   கரிய லம்; carbonic acid (mod.);.

     [கரி +  ளிப் . கரி = காரம், உைரப் ,  .]
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கரிப் றத் ைண

கரிப் றத் ைண karippura-t-tinai, ெப.(n.)

    றத் ைண ல் ஒன் ; சான்ேறார ் ற்ைறச ்சான்றாகக் காட் ைக (ெதான். .161);; citing learned 
authors in support of one's opinion a Puram theme.

     [கரி = சான் . கரி +  றத் ைண.]

கரிப் ட்ைட

 
 கரிப் டை்ட karippitai, ெப.(n.)

   ேசாளப்ப க்  வ ம் ஒ  ேநாய் (இ.வ.);; smut which blights maize crop.

     [க  → கரி +  டை்ட. க  = க தல், கரியாதல்.]

மணிக்கரிப் டை்ட, தைலக்கரிப் டை்ட, நீளக்கரிப் டை்ட, கம் ன் கரிப் டை்ட என நான்  வைகக் 
கரிப் டை்ட ேநாய்கள் ேசாளப் ப ைரத ்தாக் ன்றன.

கரிப்ைப

 
 கரிப்ைப karppai, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் கடல் ன்; a kind of sea-fish.

     [கரி → கரிப்  → கரிப்ைப.]

கரிப்ெபா

 
 கரிப்ெபா  kar-p-podi, ெப.(n.)

   பல்ேதய்க்கப் பயன்ப வ ; charcoal powder or burnthuskused as tooth-powder.

ம. கரிப்ெபா

     [கரி + ெபா .]

கரி -த்தல்

கரி -த்தல் karipidi,    4 ெச. . .(v.i)

   கரிபற் தல் (உ.வ.);; to be begrimed with soot, as a pot on the fire.

ம வ. கரிபற் தல்

ம. கரிப்  பட கரி .

     [கரி +  .]

கரி ப்

 
 கரி ப்  kari.pippili, ெப.(n.)

   யாைனத் ப்  (சங்.அக.);; elephant-pepper, climber.

     [கரி = யாைன. கரி +  ப் .  ப்  →  ப் .]

கரி

கரி 1 karř-püšu-,    5 ெச. . .(v.i.)

   கண்  நீங்கக் கரி ற் தல்; to begrime with the Smut of charcoal to avert the effects of the evil eye. ரி  
கரி றான் (ஈ .7,4, ப்ர);.

     [கரி +  க.]

 கரி 2 kariptsu,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெவட் த் தைல னியச ்ெசய்தல்; to deliberately put a person to shame, to disgrace one, lit., to begrime a person's 
face.

     [கரி +  .]
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கரிேபாக்

கரிேபாக் 1 karipakku-,    9 ெச. . .(v.i.)

   சான்  தல்; to paint the eyelids with black collyrium.

     "க ங்கய லல்ல கண்ேண ெயனக் கரிேபாக் னாேர" ( வக. 626);.

     [கரி + ேபாக் -.]

 கரிேபாக் 2 kari-pakku-,    9 ெச. . .(v.i.)

   சான்  தல்; to give testimony.

     "அ  க்  கரிேபாக் னா ராதலா ம்" (ெதால். ெபா ள். 69.உைர.);.

     [கரி(சான் ); + ேபாக் .]

கரிமணம்

 
 கரிமணம் kari-manam, ெப.(n.)

    ய்ந்த நாற்றம்; Smell of scorched food.

     [கரி+ + மணம்.]

கரிமணி

 
 கரிமணி kari-mani, ெப.(n.)

க மணி பாரக்்க;see karumani,

     "கட்டக் கரிமணி ல்லாமற் ேபானா ம் ேபர ்ெபான்னம்மாள்"(பழ.);.

     [க  → கரி + மணி.]

கரிமக்காலக்கணி
ப்

 
 கரிமக்காலக்கணிப்  karima-k-kăla-k-kanịppu, ெப.(n.)

   அகழாய் ல் ைடக் ன்ற கரித் ண் , மரத் ண் , எ ம் த் ண்  ஆ யவற் ன் கரிமத் 
தன்ைமைய ஆய்ந்  காலத்ைதக் கணிக் ம் ைற; a method of dating from the available pieces of carbon, wood, 
bone etc. from the archaeological excavations by the loss of radio activity in the Carbon remains.

     [கரிமம் + காலம் + கணிப் .]

கரிமம்

 
 கரிமம் Karimam, ெப.(n.)

   கரி ன் லக் கள் அடங் யைவ; organic substances.

     [கரி → கரிமம்.]

கரிமரநாய்

 
 கரிமரநாய் kar-maranay, ெப.(n.)

   க ப் ம் உ ப் க்ேக மான  (யாழ்.அக.);; that which is black and malformed.

     [கரி + மரம் + நாய்.]

கரிம ந்

 
 கரிம ந்  kar-marundu, ெப.(n.)

   ெவ ம ந்  ( ன்.);; the mixture of charcoal, sulpher, saltpetre, usedforfire-works; gunpowder.

ம. கரிம ந்

     [கரி + ம ந் .]
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கரிமலப்பா

 
 கரிமலப்பா  Karimalappadi, ெப.(n.)

    வண்ணாமைல மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Thiruvannamalai dt.

     [ெக மல் → க மல் → க மலம் → கரிமலம் + பட் கரிமலப்பட் . க மலம் = ( ப் கள்); 
ெச ந்த ஊர.்]

கரிமேவ யல்

 
 கரிமேவ யல் karma-yedi-y-iya, ெப.(n.)

   ேவ ய ற் கரிைய லக் றாகக் ெகாண்ட ட் ப்ெபா ள் பற் ய ேவ யல்; organic chemistry.

     [கரிமம் +  ேவ யல்.]

கரிமா

 
 கரிமா karimā, ெப.(n.)

   யாைன; elephant.

     [கரி + மா. கரி = ஆண்யாைன, கரிமா – இ ெபயெராட் ப் பண் த் ெதாைக.]

கரி கவம்

கரி கவம்  kari-muga-v-ambi , ெப.(n.)

   யாைன கனேவாடம் ( லப். 13:176.);; boat with a figureofanelephant's head or prow.

     "பரி க வம் ங் கரி க வம் ம்"( லப். றஞ்ேசரி.179);.

     [கரி +  கம் + அம் . அம் → அம்  = நீரவ் வான ; நீரத் ்ெதாடரப்ான .]

கரி கன்

கரி கன் kari-mugar, ெப.(n.)

   ஆைன கக் கட ள்; Ganeśa, the elephant faced.

     "கரி கன  ேபணி" ( ப் .1);.

ம. கரி கன்

     [கரி +  கன்.]

கரி ட்

கரி ட்  kar-mutt, ெப.(n.)

   பா  எரிந்த கடை்ட; a half burnt stick.

   2. கயவன், இ மகன்; blackguard

ம. கரி ட்

     [கரி +  ட்  ( ரள்,  ரட் .]

கரி ட்

 
 கரி ட்  Karimutu, ெப.(n.)

   கரிக் யல்; heap of charcoal.

ைளக்க ல் கரி ட் க் டக் ன்ற  (உ.வ.);.

     [கரி +  ட் ,  ட்  = ேம ,  யல்.]

கரி ட்ைடச் றா

கரி டை்டச் றா kar-mula.c-uura, ெப.(n.)

   கடல் ன் வைக; a shark, grey,

   2. நீண்ட கடல் ன் வைக; a shark attaining 12 ft in length.

ம.கரி த் சர்ா

     [கரி +  டை்ட +  றா.]
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கரி ண்டம்

கரி ண்டம் Kari-mundam, ெப.(n.)

   1.  கக் க த்த ஆள்; person of very dark complextion, lit., alump of charcoal.

   2. ெகா ய உ வம் ( ன்.);; bogey mentioned to frighten children.

ம. கரி ண்டன்

     [கரி +  ண்டம்.]

கரி ர

 கரி ர  kari-muradu, ெப.(n.)

   கரிக்கடை்ட ( ன்.);; quenched fire-brand.

     [கரி +  ர .]

கரி ள்

கரி ள் kar-mul, ெப.(n.)

   1. உ யான ள்; hard thorn.

   2 பலாக்கா ன் ேமல் ள்; thorn-like projections on the rind of jack-fruit.

ம. கரி ள்

     [க  = வ . கரி +  ள்.]

கரி ள்ளி

 
 கரி ள்ளி kari-mulli, ெப.(n.)

   நாய் ள்ளிசெ்ச ; Indian night-shade.

ம. கரி ள்ளி

     [கரி +  ள்ளி.]

கரி ஞ் ப்பாைற

 
 கரி ஞ் ப்பாைற kar-munji-p-parai, ெப.(n.)

   ஒர  நீளத் ற்  ேமல் வளரக் ய சாம்பல் நிற ைடய கடல் ன்வைக; horse-mackerel, grey, 
attaining more than a foot in length.

     [கரி +  ஞ்  + பாைற.]

கரி ட்டம்

 
 கரி ட்டம் kar-muttam, ெப.(n.)

கரியாக்கம் பாரக்்க;See kariyā-kam.

     [கரி +  ட்டம்.]

கரிய

 
 கரிய karya,  .ெப.எ.(adj.)

   க ப்பான, க ைம நிறம் உைடய; black.

க. கரி . ம. கரி, க  ெத.  .கரிய .

 Gk. gree

     [க  = க ைம. க  → கரி + அ = கரிய ( .ெப.எ.); 'அ' ெபயெரசச் ஈ இ ைனயாக்க உ பா ய 
'இகரம் ெபற் , க  → கரி என்   ெபா ள் கட் ய ைனயா ற் .   ெபா ள் ைன 
என்ப  'க ' என் ம் ெபா  ேவர னின் ம் த்தேவாரத்ணிப்ெபா ளில் வளரந்்த 

ைனசெ்சால்லாட் .]
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கரிய ப்

 
 கரிய ப்  kari-y-aduppu, ெப.(n.)

   கரி டெ்டரிக் ம் அ ப் ; charcoal stove.

     [கரி + அ ப் . அ  -  தல், சைமத்தல். அ  → அ ப் .]

கரியநா ைக

 
 கரியநா ைக karya-nalgai, ெப.(n.)

   அந் ேவைள; dusk.

     [கரிய = இ ள் படரக் ய. கரி → கரிய ( .ெப.எ.); + நா ைக.]

கரியநிம்பம்

கரியநிம்பம் kari-ya-nimbam, ெப.(n.)

   க ேவம்  (ைதலவ. ைதல.39);; curry-leaftree.

     [கரி → கரிய ( .ெப.எ.); நிம்பம். நிம்பம் = ேவம் .]

கரியேபாளம்

கரியேபாளம் karyapalam, ெப.(n.)

   1. ஒ   (பதாரத்்த 1051.);; socotrine aloe.

   2. அரத்த ேபாளம்; hepatic aloes.

     " கழான ைகநீ கரிய ேபாளங் ட்ேட"(ைவ.120.); (த.ெமா.அக.);.

     [க  → கரி → கரிய + ேபாளம்.]

கரியமணி

கரியமணி karya-mani, ெப.(n.)

   1. க மணி (யாழ்.அக.);; small black beads.

   2. கண்மணி, (யாழ்.அக.);; pupil of the eye.

   3. க ஞ் ரகம் (சங்.அக.);; black cumin.

     [க  → கரி → கரிய + மணி.]

கரியமால்

கரியமால் karya-mal, ெப.(n.)

   1.  மால்; Vishnu, who is dark in complexion.

     "கன்னி கரியமால்" (க த். 92.உைர);.

   2. காய்சச்ல் நஞ்  (பாடாணம்); ( .அக.);; a mineral poison.

   3.  ள  (சங்.அக.);; sacred basil.

     [க  → கரி → கரிய + மால்.]

கரியமான்

 
 கரியமான் karya-man, ெப.(n.)

   க ப்  மான்; Indian antelope, blackbuck, having a dark back.

ம.கரிமான்

     [க  → கரி → கரிய + மான்.]

கரியர்

கரியர ்karyar, ெப.(n.)

   சான்  ெசால்ேவார;் witnesses.

     "கரியேரா ேவண்டா" (பழ.148);.

     [க  → கரி → கரியர.் கரி = சான் . கரியர ்= சான்றாளர.்]
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கரியல்

கரியல்1 kariyal, ெப.(n.)

   1. வளராத மரம்; tree or plant stunted and grown blackish.

   2. ஒ வைகத ் ல் ( லப்.14, 108, உைர);; a kind of cloth.

     [கரி → கரியல்.]

 கரியல்2 karyal, ெப.(n.)

   1. க கல் (யாழ்.அக.);; that which is black or charred.

   2. ெதா க  (சரவண. பண .274);; a kind of relish.

     [க  → கரி + அல் – கரியல். 'அல்' ெதா.ெப.ஈ .]

கரியல்வட

 
 கரியல்வட  karyal-vagali, ெப.(n.)

   பனங்க க்  (யாழ்ப்.);; young stunted Palmyra having dried leaves on it.

     [கரியல் + வட . மடல் → வடல் → வட .]

கரியவன்

கரியவன்1 karyavan, ெப.(n.)

   1. கரியநிற ைடயவன்; darkman,

   2.  மால்; Vishnu.

     "வா  கரியவன்" (கம்பரா.பள்ளி.55);.

   3. இந் ரன்; Indira.

     " ைக கரியவனிட்ட காரணம்" (மணிேம. 25.55);.

   4. காரி (சனி);; Saturn.

     "கரியவன் ைக ம்" ( லம்10:102.);.

     [க  → கரி + அவன் – கரியவன்.]

இந் ரைனக் கரியவன் என்ற  யாைன தமரந்்தவன் என் ம் க த் ன . கரி = யாைன.

 கரியவன்2 karyava, ெப.(n,)

   கள்வன் ( டா);; robber, thief.

     [கர → கரவன் → கரியவன்.]

 கரியவன்3 karyavan, ெப.(n.)

   சான்  ெசால்ேவான் ( ங்.);; one who gives evidence as witness.

     [க  → கரி + அவன் - கரியவன். கரி = சான் .]

கரியவா -தல்

கரியவா -தல் kary-a-v-agu-,    7 ெச. . .(v.i.)

   எரிந்  சாம்பலா தல்; to be burnt into ashes.

     [கரி → கரிய + ஆ -.]
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கரியன்

கரியன்1 karyan, ெப.(n.)

    டன் (இராட.்);; thief.

     [களவன் → கரவன் → கரியன்.]

 கரியன்2 karyan, ெப.(n.)

கரியவன் பாரக்்க;See kariyavad (ேவ.க. 122);.

   க. கரியன், கரியவ ;     [கரி + அன் – கரியன்.]

க நீலவண்ண ைடய காரணத்தால் கரியன் மாைலக் த்த .

கரியாக்கம்

கரியாக்கம் Kari-y-akkam, ெப.(n.)

   1.  றைகக் கரியாக் தல்; preparation of charcoal.

   2. கரிமப் ெபா ள்களி ள்ள கரி ன் லக் கைள யாக் தல்; carbonisation.

     [கரி + ஆக்கம்.]

கரியாக் -தல்

கரியாக் -தல் karyakku-,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   பயனற்ற வைக ல் ெசல  ெசய்தல்,  ண்ெசல  ெசய்தல்; to squander.

காைசக் கரியாக்காேத (உ.வ.);.

     [கரி + ஆக்  = ஆ (த. .); ஆக்  ( . );.]

கரியார்

கரியார1் karyar, ெப.(n.)

   1. க நிற ைடயார;் people who are of dark complexion.

   2.  ழ்மக்கள்; Inferior people.

     "கரியாைரநள்ளான்"( பஞ்.21);.

     [க  → கரி → கரியார.்]

 கரியார2் karyar, ெப.(n.)

   சான்  ேவார;் witness.

     "வன்ெறாண்டரக்் கரவணங் கரியார ் ன்  காட்ட வல்லார ்(ம .11.);.

     [க  → கரி → கரியர ்→ கரியார.்]

கரியாவட்டம்

 
 கரியாவட்டம் kariyā vattam, ெப.(n.)

    வனந்த ரம் அ ேக உள்ள ற் ார;் a village near Thiruvanathapuram.

     [கரியன் → கரியான் + வட்டம் – கரியாவட்டம்.]

கரியான்

கரியான் karyan, ெப.(n.)

    ைரவைக (அ வசா.152);; horse, of the black-coloured variety.

     [க  → கரி → கரியான். க  = க ைம 'ஆன்' உைடைம .]

கரில்

கரில் karil, ெப.(n.)

   1.காரப்் ; pungency.

   2. ற்றம்; fault, defect.

   3.ெகா ைம; cruelty, tyranny, severity.

     [க  → கரி → கரில்.]
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கரி வலம் வந்த 
நல் ர்

 
 கரி வலம் வந்த நல் ர ்Karvalamvandanallur, ெப.(n.)

    ெநல்ேவ  மாவட்டத் ள்ள ஒ ற் ர;் a place in Thirunelvelidt.

     [கரி + வலம்வந்த + நல் ர.் கரி = யாைன.]

கரிவாகனன்

 
 கரிவாகனன் kari-yagaran, ெப.(n.)

   ஐயனார;் Aiyapar, who rides on an elephant.

     [கரி + வாகனன்.]

கரிவாய்

 
 கரிவாய் karvay, ெப.(n.)

    ய அல்ல  அ பற் ப் ேப ம் வாய்; the mouth whose uttering brings Calamity.

க. கரிபா

     [கரி = அ ,  ைம. கரி + வாய்.]

கரிவாரி

 
 கரிவாரி kari-var,i ெப.(n).

   கரிையவா ம் க ; spade.

     [கரி + வாரி. வார ்→ வாரி. 'இ'உைடைம த்த ஈ .]

கரிவாளன் ேகாலா

கரிவாளன் ேகாலா karl-valan-kola, ெப.(n.)

    ன்றைர அ  நீள ம், நீல ம் பசை்ச ங் கலந்த நிற ைடய கடல் ன் வைக; garfish, bluish green, 
attaining 3 1/2 ft. in length.

     [கரி + வாளன் + ேகாலா.]

கரிவாைள

கரிவாைள kari-walai, ெப.(n.)

   பன்னிரண்ட  நீள ள்ள ம், நீல ம் பசை்ச ம் கலந்த நிற ள்ள மான ெபரிய கடல் ன்வைக; larget 
her ring-like sea-fish, bluish-green, attaining 12 ft. in length.

ம. கரிவாள

     [க  → கரி + வாைள, க  = ெபரிய, வ ய.]

கரி

கரி 1 karivu, ெப.(n.)

   ப ர் ைக (நாஞ்.);; failure of cгорs.

     [கரி → கரி .]

 கரி 2 karvu, ெப.(n.)

    ; Island.

     [கைர → கைர  → கரி .]

கரிேவ

 
 கரிேவ  kari-vedu, ெப.(n.)

   ேவ ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Vellore dt.

     [கரியன் + ேப  → கரியேப  → கரியேவ  → கரிேவ . ேப  = ெபாட்டல் நிலம்.]
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கரிைவரி

 
 கரிைவரி kari-vairi, ெப.(n.)

   ெவள்ைளச ்ெசய்ந்நஞ் ; prepared arsenic.

     [கரி + ைவரி. ைவரம் → ைவரி ( ண்ைமயான , ெகா ய .]

க

க 1 karu,    4 ெச. ன்றா  (v.i.)

   ெசய்தல்; to do.

     [ ல் →   → க .  ல் = ேதான்றற் க த்  ேவர,் ெசய்தற் ெபா ளில் ரிந்த .]

     "க  என் ம் தனிைல இன்  வழக்கற்ற . க த்தல் = ெசய்தல், க ங்களம ம், ெவண்களம ம் 
ேபாலப் பல்வைகப்பட்ட கரிய ம், பல்வைகப்பட்ட ெபான்ன ெமன, இ ேவ  நிறவைக னராகத் 
த ழர,் ெதான் ெதாட்  இ ந்  வந் க் ன்றனர.் வ ந் ைழப்பதன் ைளவாகக், கரியர ்
ைக கக் க ப்ப ம், ெபான்னரை்க வப்ப ம் இயல் .

     "க ங்ைக ைனஞ ங் களம ங் " [ லப். 10:125].

     'ெசய்தைக ேசேவ ம், ெசய்யாத ைக ேநாேவ ம் [பழ].

ைக க த்தல் பற் க் க  என் ம் ைனசெ்சால் ம்,  வத்தல் பற் ச ்ெசய் என் ம் 
ைனசெ்சால் ம் ேதான் யதாகத் ெதரி ன்ற . இவற் ற் ப் ற ைன வ வம் ேவண் ய ல்ைல.

ஒ.ேநா. ெவ த்தல் = ெவள்ைளயாதல் [த. .],  ணிைய ெவள்ைளயாக் தல் [ . .].

க மம் → கம்மம் → கம். கம்மம் =  தற்ெறா லா ய ப ரத்ெ்தா ல்.

கம்மவர ்கம்மவா  = ப ரத்ெ்தா ல்

ெசய் ம் ெத ங்கர்

கம் = பல்ேவ  கனிம [உேலாக]த் ெதா ல்.

     'ஈ ங் கம் ம்' [ெதால்.328].

கம்மாளன் = ெபாற்ெகால்லன், ஐங்ெகால் ல ள் ஒ வன்.

கம் யன் = கற்றசச்ன் [ ற் ].

க க்கட்டான்

 
 க க்கட்டான் karu-k-kattan, ெப.(n.)

க க்  வாய்ச்  பாரக்்க;See karukku-väycci

     [க  + கட்டான்.]

க க்கட்

க க்கட் 1 karu-k-katu,    5  ெச. . . (n.)

   1. மாைழயால் (உேலாகத்தால்); உ வம் வாரப்்பதற்  அச் க்க  அைமத்தல்; to make amould.

   2. மைழக் ணங் ெகாள் தல்; to become dense with watery vapour, as clouds.

க. க க்கட்

     [  → க 3 + கட் .]

 க க்கட் 2 karu-k-kattu,    5 ெச. . . (v.i)

   எண் தல், நிைனத்தல்;   ஆய்  ெசய்தல்; to think, to Consider.

     [க  + கட் .]
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க க்கட்ைட

 
 க க்கடை்ட karu-k-kattai, ெப.(n.)

   நன்  ற் ய மரம் (ம.அக.);; fully grown wood.

     [க  + கடை்ட.]

க க்கண்ணி

 
 க க்கண்ணி karu-k-kanni, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் கண்ணி; clerodendron.

     [க  + கண்ணி.]

க க்கபாைளயம்

 
 க க்கபாைளயம் karukkapalayam, ெப.(n.)

   ஈேரா  மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Erode district.

     [க க்கன் + பாைளயம் - க க்கம்பாைளயம் → க க்கபாைளயம்.]

க க்கம்

க க்கம் karukkam, ெப.(n.)

   கார் ல்; rain-cloud.

     "க க்க ெமல்லாங்கம ம் ெபா ல்'(ேதவா.884,8.);.

     [க க்  → க க்கம். (ேவ.க.122.); க  → க க் .]

க க்கம் ல்

 
 க க்கம் ல் karukkam-pul, ெப.(n.)

   அ கம் ல்; karigali grass.

கைளெய த்தா ம் க க்கம் ல் வளரந்் ெகாண்ேட இ க் ற  (ெசங்.வ.);.

   க.க க்ெக;   ெத. தரிக;பட. தரிக்ெக.

 Mar.gawat Guj.ghäs;

 H., U.ghäs, Punj.ghäh;

 Sind. gāhu;

 Kas, gāsu, Beng. gās;

 Ass.ghanh;

 Ori.ghās;

 Chin. cao;

 E. grass, M.E. gras, gres, gers;

 O.E. graes, O.N.,

 O.S., DU., G., O.H.G., M.H.G., goth, gras;

 Dan. graes, Swed. gras, L.gramen.

     [அ கம் → அ க்கம் → க க்கம் +  ல்.]

க க்கரிவாள்

 
 க க்கரிவாள் karukkarval, ெப.(n.)

   பற்கள் உள்ள அரிவாள்; sickle with serrated edge.

     [க க்  + அரிவாள்.]
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க க்கைர-தல்

க க்கைர-தல் karukkara,    4 ெச. . .(v.i.)

   க ப்பஞ் ைததல்; to miscarry.

     [க  + கைர-.]

க க்கல்

க க்கல்1 karukkaட, ெப.(n.)

   1.காரி ள்; darkness.

அமாவாைசக் க க்கல் ( ன்.);.

   2. மங்க ட் ; twilight,

யற்காைலக் க க் ட்  ( .தா.180);.

   3. காைல ல் ெபா  ம் ன் உள்ள ெமல் ட் ; pre-dawn darkness.

   4. வானத் ல் ல் ப தல்; cloudiness.

வானம் க க்க ட ் க் ற  (உ.வ.);.

   5. காய்ந்த ப ர ்(யாழ்ப்.);; sunburnt paddy crop.

   6. க க்கல்ெநல் ( ன்.); பாரக்்க;See karukkal-nel.

   ம.க க்கல்;ெத. க மப் .

     [கர ்→ க  → க த்தல் = க ப்பாதல். க  → க  = நிறங்க த்தல், இ ளாதல், ப ர் ய்ந்  ேபாதல், 
க  → க க்  = ம ந் சச்ரக் , காய்ச் ய சா . க க்  → க க்கல் (ேவ.க.122);.]

 க க்கல்2 karukkal,. ெப.(n.)

   சப்படை்ட (யாழ்.அக.);; shoddy, useless.

     "க க்கா ெம ப் பசை்ச ெநய் ேத"(ைதல.ைதலவ.84);.

     [க  = ேம .  ட் . க  – க க்கல் = ேமற் றம் ட்டான .]

க க்கல் ெநல்

 
 க க்கல் ெநல் karukkal-nel, ெப.(n.)

   மணி யாத ெநல்; thin corn of paddy, not fully matured.

     [  → க  → க க்கல் + ெநல். க க்கல் = க  அள ேலேய வளரச்் நின்  ேபான ெநல்.]

க க்க -தல்

க க்க -தல் karukkal-idu-,    20 ெச. . .(v.i.)

   அடரத்் யாகக் காரே்மகம் ர தல்; to become dark with clouds, as the sky.

வானங் க க்க ட் க் ற  (உ.வ.);.

     [க க்கல் = க ேமகத் ரட் . க க்கல் + இ . 'இ ' ( .);.]

க க்கைல

க க்கைல1 karukkalai-,    2 ெச. . .(v.i.)

   க  உரிய வளரச்்  ெப வதற்  ன் அ தல்; to get aborted.

     [க  + கைல-]

 க க்கைல2 karukkalai-,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   க ைவ அ த்தல்; to cause to abort.

     [க  + கைல.]
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க க்கைலப்

 
 க க்கைலப்  karukkappu, ெப.(n.)

   க வ த்தல்; abortion.

     [க  + கைல - கைலப்  ' ' .ெசா.ஆ.ஈ .]

க வளர ்காலத் ன் தல் இ பத்ெதட்  ழைமக ள் தா ன் உடைல ட்  ெவளிவந்  தனியாக 
வாழக் ய தன்ைமைய ஒ  க  அைடயாத நிைல ல் க ப்ைப னின்  ரக்  
ெவளிேயற்றப்ப வேத க க்கைலப்பா ம். க க்கைலதல் ெசயற்ைக ைறயாலன்  இயல்பாக ம் 
நிகழலாம்.

க க்க -தல்

க க்க -தல் karukkali,    2 ெச. . .(v.i.)

   1.  ரம் ங் தல் ( ன்.);; to lose sharpness, as the edge of a cutting instrument.

   2. ைம ைலதல்; to lose freshness, as cloth.

ேசைல க க்க ந்  ட்ட  (ெகா.வ.);.

     [க  =  ரை்ம,  ைம,   → க  + க -.]

க க்கன்

க க்கன்1 karukkan, ெப.(n.)

   ஆணின் இயற்ெபயர;் proper name of a male.

     [க  → க க்  + அன். க ம் = ெப ைம, உயரச்் .]

 க க்கன்2 karukkan, ெப.(n.)

   எ ; rat.

     [க  → க க்கன்(கரிய );.]

க க்கா

 
 க க்கா karukka, ெப.(n.)

   எ ன் கம் ேபான்ற, ெவண்ைம நிற ைடய ஒ வைக ன் (ெநல்ைல. னவ.);; a kind of fish.

     [க க்கன் → க க்கா(ெகா.வ);. க க்கன் = எ .]

க க்காக் -தல்

க க்காக் -தல் karuk-ka-kku-    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ராக் தல்; to sharpen.

     [க  → க க்  + ஆக் .]

க க்கா

 
 க க்கா  karukkadi, ெப.(n.)

    ய இறால் ன் ( கைவ னவ.);; a kind of small fish, prawns

     [க  =  ரை்ம,  ைம. க  → க க்  + (ஆனி);ஆ .]

க க்காப்பாைர

 
 க க்காப்பாைர karukka-p-parai, ெப.(n.)

   கடல் ன் வைக; horse mackerel, silvery.

     [க க்காய் =  ஞ் , இளைம. க க்காய் + பாைர – க க்காய்ப்பாைர → க க்காப்பாைர.]

க க்காம்பாைற

 
 க க்காம்பாைற karukkampara. ெப.(n.)

   இரத்த ைற ன்; tiny fish.

     [க க்  + ஆம் + பாைற.]
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க க்காமரம்

 
 க க்காமரம் karukkă-maram, ெப.(n.)

க க் வாய்ச் ( ன்.); பாரக்்க;See karukkuvāycci.

     [க க் த்தாமரம் + க க்காமரம்.]

க க்காமைல

 
 க க்காமைல karukkamalai, ெப.(n)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanchipuram Dt.

     [க க்கன் + மைல – க க்கன்மைல → க க்கான்மைல → க க்காமைல.]

க க்காய்

க க்காய்1 karukkāy, ெப.(n.)

    ஞ் ; young and immature fruit.

     "க க்காய் க ப்பவர ்ேபால்" ( வ்.  த்.64);.

   ம.கரிங்ங், கரிக் ;    .தரத்ா ;கட. கரெ்க ( ஞ்  மாங்காய்);.

     [  → க  + காய் – க க்காய் = க  நிைல ல் அல்ல  ஞ்  நிைல ல் உள்ள காய்.]

 க க்காய்2 karukkay, ெப.(n.)

   1. க க்  பாரக்்க;See karukku,

   2. எள்  ெகாள்  த யவற் ன்

   மா  ( ெநல்.);; dry stalk, as seasame, gram, etc, after threshing out the grains.

   3.  ற்றாத காய் (ெசா.ஆக.67.);; unripe fruit.

     [க  + காய் – க க்காய் → க க்காய்ந்த , வளரந்்  ற் ய  அல்ல  ெவப்பத்தால் க ய .]

க க்காலம்

 
 க க்காலம் karu-k-kalam, ெப.(n.)

   மகப்ேபற் க் காலம்; gestation period.

     [க  + காலம்.]

க கா ர்

க கா ர ்karugavur, ெப.(n.)

   ேதவார ைவப் த் தலங்க ள் ஒன் ; name of a village.

     "க கா ரார"் (ேதவார.  . 19.);.

     [க  + கா + ஊர.்]

க க்கான்

க க்கான் karukkan, ெப.(n.)

   1. எ ; rat.

   2. ெப க்கான், ெப சச்ாளி; bandicoot.

     [க  = ெபரிய. க க்கான் = ெபரிய எ .]

க க்கான பணம்

 
 க க்கான பணம் karukkana-param, ெப.(n.)

    நாணயம் ( ன்.);; newly minted money.

     [  → க  → க க்கான் + பணம். க  =  ய .]
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க க்கானவன்

க க்கானவன் karukkaravan, ெப.(n.)

   1. ஒ ங் ள்ளவன்; straight forward man.

   2. கண் ப் ள்ளவன்; strict man.

     [க  → க த்  → க க்  + ஆனவன் – க க்கானவன்.]

க க் க்ெகா -
த்தல்

க க் க்ெகா -த்தல் karukki-k-kodu-,    4 ெச. . . (v.i.)

   பத் யத் க் க் கஞ்  த யன காய்ச் க் ெகா த்தல் ( ன்.);; to cook food, as slops, and give it to a 
patient, as diet

     [க க்  + ெகா .]

க க் -தல்

க க் -தல் karukkidu,    18 ெச. ன்றா .(v.t)

    ரை்மயாக் தல் ( ன்.);; to grind, whet, sharpen edge.

     [க க்  = ெவப்ப ண்டாக உர த் ேதய்த் க் ரை்மயாக் தல்.] [க க்  + இ -.]

க க் ைட

 
 க க் ைட karu-k-kidai, ெப.(n.)

   கலந்தாய்  (ஆேலாசைன); (யாழ்.அக.);; counsel, consideration.

     [  → க  → க த்  + இ  – க த்  → க த் ைட → க க் ைட (ெகா.வ.); இ  → இைட (ெப.);.]

க க்

க க் 1 karukku-,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. க கசெ்சய்தல்; to burn, scorch, tan, darken by heat.

   2. காய்ச் தல்; to toast, fry, parch, boil.

     "க க்கா ெம ப்பசை்ச ெநய் ேத

     " (ைதலவ. ைதல.84);.

   3. எரித்தல்; to burn up, consume.

     "இவன்றைனக் க க் " (அரிச.் .மயான.33);.

   4.  ட் தல்; to harass, to abuse.

ஆைளக் க க் ப் ேபாட்டாரக்ள் (உ.வ.);.

   க. கர க;பட. கரக் .

     [க  → க  (த. ); → க க்  ( . .); = ெவப்பத்தாற் க க் தல்.] ( .தா.180);

 க க் 2 karukku-,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ெசய்தல்; to do.

   2. ெவட் தல்; to cut.

   3. உ வம் க் தல்; to engrave a figure.

க க் ய ேகா (அரசல ர ்கல்.);.

க க் ச் ட்

 
 க க் ச் ட்  karukku-c-curutu, ெப.(n.)

   ஏய்ப்  (வஞ்சகம்); ( ன்.);; guilefulness, crookedness of . mind.

     [க  → க க்  =  லம், அ ப்பைட,  தற்பணம் க க்  +  ட் .]
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க க் ப்பணி

 
 க க் ப்பணி karukkuppani, ெப.(n.)

    ற்பேவைல, கைடசல் ேவைல; embossed work, sculpture fretwork.

   ம.க க் ப்பணி;க.க .

     [க க்  + பணி.]

க க் ப் ர்க்

 
 க க் ப் ரக்்  karukku-p-pirkku, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ரக்்கங்ெகா ; a kind of sponge gourd.

     [க க்  +  ரக்் .]

க க் மட்ைட

 
 க க் மடை்ட karukku-matai, ெப.(n.)

   க க் ள்ள பைனமடை்ட; stem of a palmyra-leaf with the sharp jagged edges.

     [க க்  + மடை்ட.]

க க் ைச

 
 க க் ைச karukku-mišai, ெப.(n.)

    க் ய ைச; Curled moustache.

     [க க்  +  ைச.]

க க் வராகன்

 
 க க் வராகன் karukku-varagan, ெப.(n.)

     நாணயம் ( ன்.);; new pagoda coin on which the figures are well defined.

     [க  → க க்  =  ஞ் , இளைம,  ைம. க க்  + வராகன். வாகன் = பன்  இலச் ைன ெபா த்த 
கா .]

க க் வாய்ச்

 
 க க் வாய்ச்  karukku-vaychi, ெப.(n.)

   மரப் ெபா ; jagged jujube.

     [க க்  + வாய்ச் .]

க க் வாய்ப்ப -
தல்

க க் வாய்ப்ப -தல் karukkui-way-p-padu-,    20 ெச. . .(v.t.)

.

   ஆ தவல  ரை்மப்ப தல் ( ன்.);; to become sharp edged, as a cutting instrument.

     [க  =  ரை்ம, க  → க க் . க க்  + வாய் + ப . ப தல் = உண்டா தல்.]

க க் வாள்

க க் வாள் karukku-val, ெப.(n.)

    ரிய வாள்; sword with a sharp edge.

     "க க்  வாள ள் ெசய்தான்"(ேதவா.135.8);.

     [க  =  ரை்ம. க  → க க் . க க்  + வாள்.]
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க க் ேவைல

 
 க க் ேவைல karukku-velai, ெப.(n.)

    ற்பேவைல ( ன்.);; work in stone or metal raised work, basrelief, fret-work.

     [க க்  + ேவைல - க க்  ேவைல = காய்ச் , வாரக்் ம் ேவைல வாரப்்  ேவைல, இ  மரச் ற்பம், 
கற் ற்பம் ெச க் தைல ம் த்த .]

க க் ழாய்

 
 க க் ழாய் karu-k-kulay, ெப.(n.)

   க ப்பப்ைபக் ழாய்; womb tube.

     [க  +  ழாய்.]

க க்

க க்  karu-k-kuli, ெப.(n.)

   க ப்பப்ைப,  ற்ைப; womb,

     "க க்  வாய்ப்ப ந் ெதால்ைலச ்ெசன்மம்" (மைறைச. 32);.

 H.karpäsay

     [க  +  .]

க க் ட்டம்

 
 க க் ட்டம் karu-k-kottam, ெப.(n.)

    ல் ெகாள்ளல்; conception, impregnation.

     [க  +  ட்டம்.]

க க் ட்

க க் ட் 1 karu-k-ktittu-,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. க க்கட்  - பாரக்்க;See karu-k-kattu-.

   2.  ட்ட தல், வ வ த்தல் ( ன்.);; to scheme, contrive, plan.

     [க  +  ட் -.]

 க க் ட் 2 karu-k-killu,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ைனயாக் தல்; to impregnate.

     [க  +  ட் .]

 க க் ட் 3 karu-k-ktittu-,    5 ெச. . . (vi)

   ந நிைலைம றழா  ெசயற்ப தல்; to maintain justice.

     [க  +  ட் .]

க க்

 
 க க்  karu-k-kudu, ெப.(n.)

    ைனப்ைப ( ன்.);; ovary.

     [க  +  .]

க க் -தல்

க க் -தல் karu-k-kipu-,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

    ைன ண்டாதல்; to impregnate, to conceive.

     [க  +  -.]
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க க்ெகாள்( )-தல்

க க்ெகாள்( )-தல் karuk-kol(u),    16 ெச. . .(v.i.)

,

   1. ஒ  ெபா ைளக் த்  எண் தல்; to form a concept in mind,

   2. நீரெ்காண்ட ேமகங்கள் ஒன் ேசரத்ல்; to form clouds.

   3. மலரக்ளில் கள் (மகரந்தச)்; ேசரக்்ைக நடந்  தல்; to pollinate,

   4.  ழந்ைதப் ேபற் ற்காகக் க ப்பம் உண்டாதல்; to conceive, to be impregnated.

     [க  + ெகாள்-.]

க க்ேகா -தல்

க க்ேகா -தல் karu-k-kodu-,    5 ெச. . .(v.i.)

    ைச அ ம் தல் (உ.வ.);; to appear, as young growth, as the soft hair on a young man's upper lip.

     [க  + ேகா .]

க க்ேகாளம்

 
 க க்ேகாளம் karu-k-kalam, ெப.(n.)

   க ற்ற டை்ட அைட ம் ேகாள வ வம்; blastula.

     [க  + ேகாளம்.]

க கம்பத் ர்

 
 க கம்பத் ர ்karukambattur, ெப.(n.)

   ேவ ர ்வட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Vellore taluk.

     [க க்கன் +  த் ர ்– க க்கம் த் ர ்→ க க்கம்பத் ர ்(ெகா.வ.);.]

க க -த்தல்

க க -த்தல் karu-karu-,    4 ெச. . .(v.i.)

   அரிகண்டப்ப த்தல் (இ. .த.ெப.அக.);; to part into pieces.

     [க  =  ரிய,  ய. க க  =   தாதல்,  ண்டம் ண்டமாதல்.]

க க ெவனல்

க க ெவனல் karu-karu-v-enal, ெப.(n.)

   1.  க ம் க ைமயாதல்; in onom. expr. Signifying utter blackness.

   2. ெச ப்பாதற் ப் ; onom. expr. signifying flourishing, evergreen.

     [க  + க  + எனல்.]
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க கல்

க கல்1 karugal, ெப.(n.)

   1. ேசா க களின் காந்தல் (உ.வ..);; charred rice or curry, in cooking.

   2. க ன ெபா ள் ( ன்.);; dried betel leaves, grain or other vegetation, scorched or blackened by the sun.

   3.  ய்ந்  ேபாைக (ெகா.வ..);; state of being partially charred or over-roasted.

   4. ெநற்ப ர ்ேபான்ற வைகக க்  வ ம் ேநாய்; disease of paddy crops.

     [க  → க கல்.]

 க கல்2 karugal, ெப.(n.)

   மங்கல் ெவளிசச்ம்( ன்.);; dusk of the evening or of the dawn.

   2. ெதளி ல்லா வாக்  (உ.வ.);; obscurity in language, ambiguity in meaning, considered as a defect.

     [க  → க  → க கல். 'அல்' ெதா.ெப.ஈ .]

 க கல்3 karugal, ெப.(n.)

   மரகதக் ற்றம் எட்ட ள் ஒன்றா ய இ ள் ( லப். 14: 184.உைர);; a flaw in emeralds, one of eighth such 
flaws.

     [க  → க கல்.]

க கற் ண்

 
 க கற் ண் karukarpun-, ெப.(n.)

   ஆ ன ண் ( ன்.);; healed or dried sore.

     [க கல் +  ண்.]

க

க 1 karugu,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. உ தல்; to melt, dissolve, liguety.

   2. நிறங்க த்தல்; to be scorched, scarred, to blacken by fire or the sun;

 to be tanned, as the face.

     "ஒளிக கா" (பாரத.அ ச.் ரத்்.5);.

   3. ப ர ் த யன ய்தல்; to tum brown, to wither from lack of water, as plants.

   4. இ தல்; to become dark, grow dim, to deepen into night, as the shades of evening twilight,

     "க  கங் ற் ேபாத ம்" (உபேதசகா. ைகைல.46);.

   க.கரங் , கர ;    .கர னி: ெத. கர ;பட. கர .

     [கள் → க  → க . க  = க ப்பா ( .தா.100);.]

 க 2 karugu,    5.ெச. . .(v.i.)

   1. மனம் வ ந் தல்; to be pained.

     "இப்ப க் றவைன நான் க க நிய க்கமாட்ேடன்" ( வ். ெபரியாழ். 2,9,2. வ்ய. ப. 454);.

   2. வா தல்; to fade, to be famished.

உடல் க ப் ேபா ற்  (உ.வ.);.

   க.க ெகாள்; .கர னி.
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க மணி

 
 க மணி karugu-mani ெப.(n.)

   மகளிர ்உட ்க த் ல் அணி ம் க ப்  மணிவைக; string of small black beads with a pendant in the centre, 
worn close-fittingly, around the neck by girls and young women generally.

     [க  → க  + மணி – க மணி. க  = கரிய .]

க மாைல

 
 க மாைல karugu-malai, ெப.(n.)

   மாைல ல் ேதான் ம் மங்கல் ெவளிசச்ம் ( ன்.);; twilight, dim light of the evening.

     [க  + மாைல.]

க லம்

க லம்1 karukulam, ெப.(n.)

க கலம் பாரக்்க;See karuvukasam.

     "க லத…் ேத ைவத்த கட ண்மணிேய" ( னாட்.  ள்ைளத்.  த்த.1);.

     [க கலம் → க லம்.]

 க லம்2 Karukulam, ெப.(n.)

   க ப் க்கட்  (யாழ்.அக..);; palmyra-jaggery.

     [க ம் ல் +  ழ் + அம் - க ம் ல் ழம். க ங் ழம் → க லம்(ெகா.வ.);. க ம் ல் = க ம் .]

க ங்கஞ்சம்

 
 க ங்கஞ்சம் karun-kanjam, ெப.(n.)

   ெவண்கலம் (சங்.அக.);; bell-metal.

     [க ம் + கஞ்சம்.]

க ங்கடல்

க ங்கடல்1 karur-gadal, ெப.(n.)

   ஐேராப்பா கண்டங்க க்  ந ல் உள்ள ஒ  கட ன் ெபயர;் the black Sea.

ம. கரிங்கடல்

     [க  → க ம் + கடல்.]

 க ங்கடல்2 karur-gadal, ெப.(n.)

    த் க்  மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Tuttukudidt.

     [க ம் + கடலன் – க ங்கடலன் → க ங்கடல். கடலன் = கடல்வணிகன். க ங்கடலைனச ்க ங்கடல் 
என்றைழத்த வழக் னால் அவன் ெபயரிலைமந்த ஊர.்]

க ங்கடல்வண்ண
ன்

க ங்கடல்வண்ணன் karuń-kagal-vannag, ெப.(n.)

    மால் ( வா.);; Vishnu whose complexion is as dark as the colour of the deep sea.

   2. ஐயனார ்( ன்.);; Aiyapār.

     [க ம் + கடல் + வண்ணன்.]

க ங்க க்காய்

க ங்க க்காய் karuர-்kadukkay, ெப.(n.)

   க ப் க் க க்காய் (பதாரத்்த.971);; black variety of chebulic myrobalan (ெச.அக.);.

     [க  → க ம் + க க்காய் – க ங்க க்காய்.]
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க ங்க

 
 க ங்க  karuர-்kadugu, ெப.(n.)

   க ைம நிற ள்ள க வைக; balck mustard.

ம. கரிங்க

     [க  → க ம் + க .]

க ங்கண்

க ங்கண் karu-i-kar, ெப.(n.)

   1. கரியகண்; dark eye.

     "க ங்கண்தாக்கைல ெப ம் ற்ெறனக்" ( ந்-69.);.

   2. கண்ேண  ப ங் கண் (இ.வ.);; evil eye.

ம வ..ெகாள்ளிக்கண்

க. கரியகண். ம. கரிங்கண் .

     [க  → க ம் + கண்.]

க ங்கண்ணன்

 
 க ங்கண்ணன் Karurikana, ெப(n)

   கண்ேணற்ைற உண்டாக் ம் பாரை்வ ைடயவன்; one who has evi

 eye (male);.

அந்தக் க ங்கண்ணன் பாரை்வ ல் பட்டால் எந்தச ்ெசய ம் ெவற்  ெபறா  (உ.வ.);.

ம. கரிங்கண்ணன்

     [க ம் + கண்ணன்.]

க ங்கண்ணாளன்

க ங்கண்ணாளன் karu-n-kamalan, ெப.(n.)

    ன் வைக; a kind of fish.

ஒைலவாலன் க ங்கண் ணாளன் ஊரிற்ெபரிய ெனலாம்" (பறாைள. பள் .16.);.

ம. கரிங்கண்ணி

     [க  → க ம் + கண் + ஆளன்.]
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க ங்கண்ணி

க ங்கண்ணி1 karurikanni, ெப.(n.)

   ப த்  வைக (G.Tn.D.1.191);; a species of cotton.

     [க ம் + கண்ணி.]

 க ங்கண்ணி2 karun-kanni, ெப.(n.)

   1. கரிய கண் கைள ைடயாள்; black-eyed woman.

     "ைமயார ்க ங்கண்ணி" ( வ். வாய்.9,4,1.);

   2. கண்ேணற்ைற உண்டாக் ம் பாரை்வ ைடயவள்; one whoh as evil eye (female);.

   3.  ன்வைக; a kind of fish.

ம. கரிங்கண்ணி

     [க  → க ம் + கண்ணி.]

 க ங்கண்ணி3 karuń-kanni, ெப.(n.)

    ரான்; centipede (ேசரநா.);.

ம வ. ஆ ரக்கா

ம. கரிங்கண்ணி

     [க  → க ம் + கண்ணி.]

க ங்கண்ணிப்பா
ைற

 
 க ங்கண்ணிப்பாைற karuń-kanni-p-pārai, ெப.(n.)

   ஒ வைக ன் ( ன்.);; a kind of fish.

ம. கரிங்கண்

     [க ம் + கண்ணி + பாைர.]

க ங்கண்ேதாைக

க ங்கண்ேதாைக 4   85 (55185 sor G5m 6m 85 karuri-kan-tõgai ெப.(n.)

 unuslsolo)&;

 peacock's feather(51.95.);.

க ங்கண்வாைள

க ங்கண்வாைள karயர-்Kan-wala, ெப.(n)

    ன் வைக; a kind of fish.

     "வா  க ங்கண்வாைள பவளவாைள"(பறாைளபள் .16);

காம் கண் வாைள. 

க ங்கத்தரி

 
 க ங்கத்தரி karu-i-katari ெப.(n.)

   நீல நிறக் கத்தரிக்காய்; purple brinjal (சா.அக.);.

க ங்கத்தைல

க ங்கத்தைல karurikatala. ெப.(n.)

   ஒ வைக ofts); is sir; a kind of river fish (&m.91%);.

க ங்கத்தைல

க ங்கந்தன்

க ங்கந்தன் karய-i-kandar. ெப. (n.)

காரக்்ேகாடல்:

 acute-leaved mangrove (&m.95.);.
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க ங்கந்

 
 க ங்கந்  karய-i-kandய, ெப.(n)

   ெநற்களத் ல் ெபா க் கந் க்  அ த் ம் பதர ்( ன்.);; the second layer of chaffin a threshing floor, next 
to the poli-k-kandu.

ம வ. க க்காய்ெநல்

க ங்கரைண
க ங்கரைண karurikarama. ெப.(n.)

   க ப் க் 8,75monté, épì (5; a black variety of elephant foot yam (சா.அக.);.

க ங்கரப்பான்

 
 க ங்கரப்பான் karurikarappan, ெப.(n)

   கரப்பான் Susmã; a kind of dark eruption.

க ங்கரிசலாங்க
ண்ணி

 
 க ங்கரிசலாங்கண்ணி karunkarišalārikanni, ெப.(n.)

   க நிறக் கரிசலாங் கண்ணி; a black or blue variety of the eclipse plant.

     [கரிசல் + ஆம் + கண்ணி.]

க ங்கரிசாைல

 
 க ங்கரிசாைல karurikarisalai, ெப.(n.)

க ங்கரி சலாங்கண்ணி;See karu-n-karisalārikanni (சா.அக.);.

     [க ம் + கரிசாைல. கரிசலாங்கண்ணி → கரிசாைல.]

இ  த்தர ் ள்ள ெப ைக இ பத்  ன் ல் ஒன் . இதன் றப்  லர ்க க் ைம 
என் ம் ல் ன் வ மா  க்கப்பட்  உள்ளதால், இ  காயகற்பத் ற் ச ் றந்ததா ம் 
(சா.அக.);.

     " ன்னக்கரிசாைல ேதகந் ைர ேபாக் ம்

ன்னக் கரிசாைல றந்த நைர ேபாக் ம்

ன்னக் கரிசாைல ேதகஞ் ள்ைள

ன்னக் கரிசாைல ைதயா வ்வாக்ைகேய.

க ங்களிப்பான்

 
 க ங்களிப்பான் karurikarippan, ெப.(n,)

க ங்கரி சலாங்கண்ணி;See karu-ri-karisalari kaորi

     [கல் (கரி → கரிப் ); கரிப்பான்.]
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க ங்கல்

க ங்கல் karuñkl, ெப.(n.)

   1. மைலக்கல்; boulder of black rock, large granite stone.

     "எ ைமயன்ன க ங்கல்" ( றநா,51);.

   2. ெஞ க்கல், சக் க் க் கல் (ைதலவ. ைதல.);; flint for striking fire.

   3. பாைற ைடத்த கல்; pebble or stone.

   4.  த் ரக்கல்; ornamental granite of bright colour.

   5. ெபான்னின் மாற்ற யப் பயன்ப த் ம் உைரகல்; a black siliplous fossil touch stone.

   6. காரீயக்கல்; black lead stone-Graphite.

   7.   கற் ெசய்நஞ்  (பாடாணம்);; a kind of mineral poison with properties of phosphorous.

ம., பட. கரிங்கல்  . கரக்கல்.

     [க ம் + கல்.]

க ங்கலம்

க ங்கலம் karurikalam, ெப.(n.)

   க நிற மட ்பாண்டம்; earthen vessel.

     "க ங்கலந் ேதாய் லாக் காமர ் ந் ைற" ( வக.97.);.

ம வ. க ஞ்சட்

ம. கரிங்கலம்

     [க ம் + கலம்.]

வைளந்  காய்ந்த மண் ஏனங்கைளப் ெபரிய கலத் ள் இட் , காற் ப் காமல் ச ் ம்ேபா , 
ட்ட ஏனங்கள் ம் க ைமயாக இ க் ம்.

க ங்க

க ங்க 1 karuigali, ெப.(n.)

   வற்கடம் (பஞ்சம்);; fam. ine.

ம ேபால ெவண் ைட ைச நிழற்றக் க ங்க ெயாளித்  வன் லத் ைடக் டப்ப.

ம வ. வறம், வற்கடம்.

     [க ம் + க  க ம் =  ந்த. க  =  யர.்]

 க ங்க 2 karurikal, ெப.(n.)

க ங்கற்றாைழ பாரக்்க;See karusikarralai

     [க ம் + க .]

க ங்க

 
 க ங்க  karurikalugu, ெப.(n.)

   க ப்  நிறக் க ; black vulture, king vulture (சா.அக.);.

     [க ம் + க .]

ற க கள் இைதக் கண்  அஞ் ம் இயல் ைடயன.

க ங்க ைத

 
 க ங்க ைத karurikaludai, ெப.(n.)

   க ப்  நிறம் வாய்ந்த க ைத; black ass (சா.அக.);.

ஒ.ேநா. க நாய், க ம் ைன.

     [க ம் + க ைத.]
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க ங்களத் ர்

 
 க ங்களத் ர ்karurikaattur, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டத் ல் உள்ள ற் ார;் a village in Ramanādapuram district.

     [க ம் + களம் + அத்  + ஊர ்- க ங்களத் ர.் 'அத் ' சாரிைய.]

க ங்களம்

 
 க ங்களம் karunkalam, ெப.(n.)

   கைளெவட் ; grass hoe (ம. அக.);.

     [க ம் + களம். கலம் → களம்.]

க ங்களமர்

க ங்களமர ்karurikalamar, ெப.(n.)

   உ ண் ம் ேவளாளரில் ஒ வைக னர;் a sect in velalas who are tillers of the soil (பழ.த .109.);.

     [க  → க ம் + களமர.் க த்தல் = ெசய்தல், உைழத்தல், நிலத் ல் பா ப தல்.]

க ங்களர்

 
 க ங்களர ்karu-n-galar, ெப.(n.)

   கடல் ன் வைக; sea-fish.

     [க ைம + களர.்]

க ங்களிமண்

 
 க ங்களிமண் karurikaliman, ெப.(n.)

   இ ம் ச ்சத்  கலந் ள்ள களிமண்; fine clay containing manganese and iron.

     [க ம் + களிமண்.]

க ங்கற்றைல

க ங்கற்றைல karurikaralai, ெப.(n.)

   1. கடல் ன் வைக; umbrine, dark brown or coppery, attaining 9 inch. in length.

     [க ம் + கற்றைல.]

க ங்கற்றாைழ

 
 க ங்கற்றாைழ karun-karralai, ெப.(n.)

   ஆைனக் கற்றாைழ; elephant aloe.

     [க ம் + தாைழ = கற்றாைழ. கல் → க ம் = ெபரிய.]

க ங்காக்கட்டான்

 
 க ங்காக்கட்டான் karurikakkatan, ெப.(n.)

க ங்காக்கணம்;See karusikäkkanam.

     [க  → க ம் + காக்கட்டான்.]

க ங்காக்கணம்

 
 க ங்காக்கணம் karurikakkaram, ெப.(n.)

   காக்கணங் ெகா வைக; mussell-shell creeper.

     [க ம் + காக்கணம்.]

க ங்காக்ெகான்
ைற

க ங்காக்ெகான்ைற karurikakkorai, ெப.(n.)

   ெகா வைக ( ட்ப.3.);; a creeper.

     [க ம் + காக்ெகான்ைற.]
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க ங்கா

 
 க ங்கா  Karurikasi, ெப.(n.)

   ெவண்கலம்; bell metal.

     [க ம் + கா . கஞ்சம் → காஞ்சம் → காஞ்  → கா  (ெகா.வ.);.]

க ங்கா

 
 க ங்கா  karunikāšu, ெப.(n.)

   ஈழக்கா ; an ancient coin of Ceylon.

     [க  = ெபரிய. க  → க ம் → கா  = க ங்காக.]

க ங்காஞ்ெசா

 
 க ங்காஞ்ெசா  karurikancor, ெப.(n.)

   க ப் க் காஞ்ெச ; elinbring the black variety of a small chimbix nettle.

     [க ம் + காஞ்ெசா .]

க ங்கா கம்

 
 க ங்கா கம் Karurikaagam, ெப.(n.)

   இனிப்  நாவற்பழம்; sweet jamoon.

     [கள் → கான் → காளகம் → கா கம்(கரிய .); க  → க ம் + கா கம்.]

க ங்கா

க ங்கா 1 karurikadu, ெப.(n.)

    கா ; cremation ground.

     "ெவண்டைலக் க ங்கா ைற ேவ யன்" (ேதவா.39,2);.

     [க  + க ம் + கா  = க ங்கா . க த்தல் = ேவகைவத்தல்,  தல்.]

 க ங்கா 2 karurikadu, ெப.(n.)

    ெநல்ேவ  மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Thirunelveli district.

     [க ம் + கா  – க ங்கா .]

க ங்காைட

 
 க ங்காைட karurikadai, ெப.(n.)

   க ப் க் காைடப் ள்; black-breasted bustard quail.

     [க ம் + காைட – க ங்காைட.]

க ங்காணம்

 
 க ங்காணம் karurikaram, ெப.(n.)

   காட் க் ெகாள்; black horse-gram.

     [க ம் + காணம் – க ங்காணம்.]

க ங்காந்தள்

 
 க ங்காந்தள் karurikandal, ெப.(n.)

   காரக்் ேகாடல்; brown-backed acute-leaved mangrove.

     [க ம் + காந்தள் – க ங்காந்தள்.]
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க ங்காமாைல

 
 க ங்காமாைல karurikamalai, ெப.(n.)

   உட ல் ஆங்காங்  ேதான் ம் க நிறக் காமாைல; a kind of scrofuloderm marked by deep black scars 
(சா.அக.);.

     [க ம் + காமாைல.]

க ங்காய்

க ங்காய் karurikay, ெப.(n.)

   1. இளம்பாக்  ( ன்.);; dark areca-nut, not yet turned red.

   2. சற்ேற

    ரந்்த தவசம் அல்ல  காய்; grain or fruit almost ripe.

   3. களிமண்கட் ; clay sand.

     [க த்தல் = ேதான் தல்,  றத்தல். க  = ேதான் ய ெதாடக்க நிைல. இளைமப்ெபா ள்.கட் ய . க  
→ க ம் + காய்.]

க ங்காய்ப்பைன

 
 க ங்காய்ப்பைன karurikay-p-panai, ெப.(n.)

   பழம் க நிறமாக இ க் ம் பைனவைக (சங்.அக.);; palmyra tree bearing black fruit.

     [க ம் + காய் + பைன.]

க ங்காரம்

 
 க ங்காரம் karurikaram, ெப.(n.)

   கா க்காரம்; silver nitrate (சா.அக.);.

     [க ம் + காரம்.]

க ங்காைர

 
 க ங்காைர karurikarai, ெப.(n.)

   சல் , சரைளக்கற் க டன் கலந்த ைகக் ல் (தார)்; ெகாண்டைமக்கப் ப ம் தளம்; asphalt.

     [க ம் + காைர.]

க ங்கால்

க ங்கால் karurikal, ெப.(n.)

   மாட்  ேநாய் வைக (கால். .23.);; black leg, symptomatic anthrax.

     [க ம் + கால்.]

க ங்கால்நாைர

 
 க ங்கால்நாைர karurikal-marai, ெப.(n.)

   கரியநிற ள்ள கால்க ைடய ஒ வைக நாைர; a kind of crane with black legs (சா.அக.);.

     [க ம் + கால் + நாைர.]

க ங்காலக்

 
 க ங்காலக்  karurikaa-k-kudi, ெப.(n.)

   ம ைர, இராமநாத ரம் மாவட்டங்களில் உள்ள ற் ாரக்ள்; a villages in Madurai and Ramanādhapuram dts.

     [க ங்கா  +   – க ங்கா க்  → க ங்காலக்  (ெகா.வ); க ங்கா  = க ங்கா ரம்.]
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க ங்காலன்

 
 க ங்காலன் karurikalan, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் க ப்  எ ; a black rat (சா.அக.);.

     [க ம் + காலன்.]

க ங்கா

க ங்கா 1 Karurikal, ெப.(n.)

   எ ைம ர ்(ைம ர)்;க் கா களில் காணப்ப ம் க நிற மரம்; blac kwood coromandalebony of Mysore.

   2. மரவைக; Ceylon ebony.

   3. எட்  (மைல);; strychnine tree.

     'க ங்கா   உலக்ைகக்  ெவள்ளிப் ண் கட் ன ேபால' (பழ.);.

ம. கரிங்ஙா , க. கரிமர, கக்க .

     [க ம் + கா .]

 க ங்கா 2 karurgali, ெப.(n.)

   1. ெதா லாளர ்ேபாராட்டங்களில் ெப ம்பான்ைமேயாரக்்  ஆதர வாகப் ேபாராட்டத் ல் கலந்  
ெகாள்ளாமல் ேவைலக் ச ்ெசல் ம் பணியாள்; workman who works for the master whose men are on strike, 
black leg.

   2. ஆ வத்ைத (நி வாகத்ைத); எ ரப்்பவரக் டன் இ ந்  ெகாண்  ஆ வத் க் ம் 
(நிரவ்ாகத் க் ம்); ஆதரவாகச ்ெசயற்ப பவர;் black leg scab.

ெதா லாளரக்ள் 'க ங்கா கள்' ஒ க. என்  க் ர ட்டனர ்(உ.வ.);.

ம. கரிங்கா

     [க ம் + கா .]

 க ங்கா  karurgali, ெப.(n.)

க ங்கா ப்பட்

 
 க ங்கா ப்பட்  karurgali-p-patti, ெப.(n.)

   ேவ ர ்மாவட்டத் ச ற் ர;் a village in Vélur dt.

     [க ங்கா  + பட்  -  க ங்கா ப்பட் . க ங்கா  = க ங்கா ரம்.]

க ங்கா ப்பட்

 
 க ங்கா ப்பட்  karungāli-p-pattu, ெப.(n.)

    ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Villuppuram dt.

     [க ங்கா  + பற்  – க ங்கா ப் பற்  →  க ங்கா ப் பட் .]

க ங்கா ப்பா

க ங்கா ப்பா  karurgalp-padi, ெப.(n.)

    ேவண்ணாடை்டச ்சாரந்்த ஊர;் a village of mivennadu.

     " ேவண்னாட்  க ங்கா ப்பா  ஆள்" (த.ெதா.1971/113  .  ஏழாம் ற்றாண்  தலாம் 
மேகந் ரவ மனின் 14ஆம் ஆண் );.

     [க டக்ா  + பா . க ங்கா  = மரப்ெபயர.்]
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க ங்கா ப்பா ப்
பட்

 
 க ங்கா ப்பா ப்பட்  karurgali-p-padi-p-pattu, ெப.(n.)

    வண்ணாமைல மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Thiruvannamalaidt.

     [க ங்கா  + பா  + பட்  – க ங்கா ப்பா ப்பட் .]

க ங்காவகம்

 
 க ங்காவகம் karun-kavagam, ெப.(n.)

   க க் காய்ப் ; gallnut flower (சா.அக.);.

     [க ம் + (கா கம்); → காவகம்.]

க ங்காவயல்

 
 க ங்காவயல் karurigăvayal, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்ட ல் உள்ள ற் ார;் a village in Ramanathapuram dt.

     [க ங்கா  + வயல் – க ங்கா வயல் → க ங்காவயல். க ங்கா  =  ஒ வைகமரம்.]

க ங்கா

 
 க ங்கா  karurikavi, ெப.(n.)

க ங் வைள (மைல.); பாரக்்க;See karurikuvalai .

     [க ம் + கா .]

க ங்கா கம்

க ங்கா கம் karuikavigam, ெப.(n.)

   க ங் வைள; blue Indian water lily.

   2. அ ரி ம ந் ண்ைட

 indigo cake of commerce (சா.அக.);.

     [க ம் + கா கம்.]

க ங்காற்சம்பான்

க ங்காற்சம்பான் karurikar-camban, ெப.(n.)

   க நிறக்கா ள்ள ைர வைக (அ வசா.152);; a species of horse, having dark coloured legs.

     [க ம் + கால் + சம்பான்.]

க ங்காற்றைலய
ன்

 
 க ங்காற்றைலயன் karuńkārtalayan, ெப.(n.)

   ஒ வைகெய ; a kind of rat (சா.அக.);.

     [க ங்கால் + கைலயன்.]

க ங் ளி

 
 க ங் ளி karuń-kili, ெப.(n.)

   க த்ைதச் ற்  க  நி ற  ள் ள ளிவைக; having a black colour around its neck.

ம. கரிங் ளி

     [க ம் +  ளி.]
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க ங் சச்ான்

 
 க ங் சச்ான் karun-kiccan, ெப.(n.)

   க நிறக் சச்ான் ன் ( னவ.);; a kind of fish.

     [க ம் +  சச்ான்.]

க ங் ங் யம்

 
 க ங் ங் யம் karurikungilyam, ெப.(n.)

   க நிறப் ன்; black-dammer.

     [க ம் +  ங் யம்.]

இ  ெவள்ைளக் ங் யத்ைத ட அ கமான ைக த வ ம் பளபளப் த் தன்ைம 
ெகாண்ட மா ம்.

க ங் ட்டம்

க ங் ட்டம் karurikuttam, ெப.(n.)

    ட்டவைக (க த்.65, உைர);; black leprosy.

     [க ம் +  ட்டம்.]

க ங் ண்டகம்

 
 க ங் ண்டகம் karurikuppagam, ெப.(n.)

   பாைறகளில் ைளக் ம் க ப் ப் பா ; stone lichen. (சா.அக.);.

     [க ம் +  ண்டகம்.  ண்  = பாைற.]

க ங் ண்

 
 க ங் ண்  karungundu, ெப.(n.)

   கா க்கட் ; catachue.

     [க ம் +  ண் . பாக்ைகக்காய்ச் ச ் ப களாகக் காயைவத்  எ ப்ப  காய்ச் க் கட் யாம். 
இ  க நிறமாக ம் ண் களாக ம் இ ப்பதால் க ங் ண்  எனப்ெபயர ்ெபற்ற .]

க ங் ண் ள
காய்

 
 க ங் ண் ளகாய் karungunợu milagãy, ெப.(n.)

   க ஞ் வப்  ண் ளகாய்; a blackish chilly which is round in shape.

     [க ம் +  ண்  +  ளகாய்.]

க ங் ணம்

க ங் ணம் karurgunam, ெப.(n.)

    க் ணம்; bad, malevolent disposition.

     "க ங் ணத்தார ்ேகண்ைம க ன்"( பஞ்.26.);.

     [க ம் +  ணம் – க ங் ணம்.]

க ங் ந்தம்

 
 க ங் ந்தம் karurikundam, ெப.(n.)

   கண்ேணாய் வைக ( ன்.);; a disease of the eye.

     [க ம் +  ந்தம்.  ல் →  ன்  →  ந்தம்.  ந்தம் =  ற்றம்.  ைறபா , ேநாய்.]
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க ங் ம்ெமனல்

 
 க ங் ம்ெமனல் karurikummeral, ெப.(n.)

    க இ தல் ப்  ( ன்.);; phrase signifying pitch dark.

     [க ம் +  ம் + எனல் - க ங் ம்ெமனல். ' ம்' ஒ க் ப் .]

க ங் ழ்

 
 க ங் ழ் karurikumil, ெப.(n.)

   க ங் ழ் மரம்; black kandahar tree, bearing blue or black flowers (சா.அக);.

     [க  → க ம் +  ழ்.]

க ங் தம்

 
 க ங் தம் karun-kumudam, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் கண்ேணாய்; a kind of eye disease.

     [க ம் +  தம்.]

க ங் ல்

 
 க ங் ல் karurikul, ெப.(n.)

   க ம்பசை்ச நிற ள்ள ஆண் ல்; the black indian cukkoo.

ம. கரிங் ல்

     [க ம் +  ல்.  ன் ேசவைலக் க ங் ல் என் ம், ெபடை்டையப் ள்ளிக் ல் என் ம் 
வழங் வர.்]

க ங் ரங்

க ங் ரங்  karunri kurangu, ெப.(n.)

    ரங்  வைக ( வக.1893,உைர);; black monkey.

ம. கரிங் ரங்ங்

     [க ம் +  ரங் .]

க ங் ரைவ

 
 க ங் ரைவ Kauikurava, ெப.(n.)

க ைம நிற ைடய ரைவ ன்வைக ( னவ); க ங் றைவ பாரக்்க;See karurikurava.

     [க ம் + ( றைவ); →  ரைவ.]

க ங் ரா

 
 க ங் ரா karurikura, ெப.(n.)

   காட் க் கரைணக் ழங் ; wild yam root.

     [க ம் +  ரா.]

க ங் ந்

 
 க ங் ந்  karurikurundu, ெப.(n.)

   ம ந்  அைரக் ம் யம்  ெசய்வதற் ப் பயன்ப ம் க ங்கல்; a black stone for preparing cancave 
grinding stone used for making medicine.

     [க  + க ம் +  ந் .]
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க ங்

க ங்  karurikuruvi, ெப.(n.)

கரிக்  பாரக்்க;See kar-k-kuruvi,

     "க ங் ெயந்நா ங் காக்ைகக் ெகாளித்ேத" ( வாலவா.60.2.);.

ம வ. கரிக்

ம. கரிங் ரி ல்

     [க ம் +   – க ங் .]

க ங் வைள

க ங் வைள karurikuvalai, ெப.(n.)

   1. க நீல நிறக் வைளப் ; blue nelumbo.

   2. ெநய்தல் பாரக்்க( ஞ் ப்.84, உைர.);;See neydal.

ம வ, நீலம், கல்லாரம், பானல், கா .

     [காம் + கவைள - காங்கவைள.]

க ங் ழல்

 
 க ங் ழல் karurikulal, ெப.(n.)

   க ங் ; common drango.

     [க  → க ம் +  ழல்.  ழல் =  ந்தல். நீண்ட ந்தல் ேபான்ற வா ைடய .]

க ங்

 
 க ங்  karurikul, ெப.(n.)

   காஞ் ரம்,  ப் ரம் மாவட்டங்களில் உள்ள ற் ார;் a village in Kanchipuram and Villuppuram dt.

     [க ம் +   = க ங் .]

க ங் க்க ம்

 
 க ங் க்க ம்  karunkuli-k-karumbu, ெப.(n.)

   காட் க் க ம் ; wild sugarcane (சா.அக.);.

     [க ம்  + க ம் . க ங்  என் ம் இடத் ல் த ல் ப ராக்கப்பட்ட காட் க்க ம்பாகலாம்.]

க ங் த்தா

 
 க ங் த்தா  karurikuli-t-tavu, ெப.(n.)

    க்ேகாடை்ட மாவட்டத்  அறந்தாங்  வட்டத் ல் உள்ள ஊர;் a village in Arantangitaluk.Pudukkottai dt.

     [க ம் +   + தா  – க ங் த்தா . தட  → தா  (சமமான இடம்);.]

க ங் ளந்தான்
ைள

 
 க ங் ளந்தான் ைள karunkusandãovisai, ெப.(n.)

    மரிமாவட்டத்  அகத் வரம் வட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Agathiswaram  taluk in Kanniyakumaridt.

     [க ங் ளம் + அத்  + அன் +  ைள - க ங் ளத்தன் ைள → க ங் ளத்தான் ைள. 'அத் ' 
சாரிைய 'அன்' ஆ.பா.ஈ. .  ைள = காவற்கா , பனங்கா .]

க ங் ள

க ங் ள  karurikulavi, ெப.(n.)

    ள  வைக; a species ofwasp.

     "க ங் ள ச ் ைரத ் ற் சச்ங் கனிேபால்"(தனிப்பா.1,110,50.);.

     [க ம் +  ள  – க ங் ள .]
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க ங் ளிரி

 
 க ங் ளிரி karurikulri, ெப.(n.)

   நஞ் ள்ள கடற்பாம் ; poisonous sea-snake.

     [க ம் +  ளிரி.  ளிரத்ல் = சாதல், சாகசெ்சய் ம் நஞ் .]

க ங் ற்

க ங் ற்  Karurikuri, ெப.(n.)

   1. க ப் க்கம்பம்; a black stake or post.

   2. ஒ வைகப் ; a kind of pest.

ம. கரிங் ற்

     [க  → க ம் +  ற் .  ற்  =  ய ,  டை்டயான .]

க ங் ஞ்

 
 க ங் ஞ்  karurikurinji, ெப.(n.)

   க நிறப் ப் க் ம் ஞ் ; a kind of medicinal plant.

ம வ. க ங் ஞ்சான், க ங்ேகாற் ஞ் .

ம. கரிங் ஞ்

     [க ம் +  ஞ் .]

க ங் ஞ் கா

 
 க ங் ஞ் கா karunkurika, ெப.(n.)

   மணித்தக்காளிக்காய்; berries of blacknight show.

     [க ம +  ஞ்  + கா. கரிய ய காய்.]

க ங் ைவ

 
 க ங் ைவ karurikuruvai, ெப.(n.)

    ன்  மாதத் ல் ைள ம் ஒ வைக ெநல்; a dark variety of paddy maturing in three months.

ம. கரிங் வ

     [க ம் +  ைவ – க ங் ைவ.]

க ங் ன்

 
 க ங் ன்  karu-i-kupri, ெப.(n.)

   க நிறக் ன்  மணி (l.);; a black species of crab's-eye.

ம. கரிங் ன்னி

     [க ம் +  ன்  – க ங் ன் .]

க ங் த்

க ங் த்  karurikitu, ெப.(n.)

   இ வான நாடகம்; drama of a very low order.

     " பாரப்்பான் ழ்க்ைகப்ெப ங் க ங் த் "(க த்.65:29);.

     [க  = ெபரிய, வ ய, ெகா ய, தாழ்ந்த, இ ந்த. க ம் +  த் .]
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க ங் லம்

 
 க ங் லம் karurikulam, ெப.(n.)

   அ ற்கடை்ட; eagle-wood.

     [க ம் +  லம்.]

க ங்ெகண்ைட

க ங்ெகண்ைட karurikerpai, ெப.(n.)

   ஆற் ன் வைக; bitter crap, silvery attaining 5 inch. in length.

     [க ம் + ெகண்ைட - க ங்ெகண்ைட. கள் → கண்  → ெகண்ைட.]

க ங்ெக த்

 
 க ங்ெக த்  karurikeluti, ெப.(n.)

   கரியநிறம் ெகாண்ட ெக த்  ன்வைக; black coloured scorpion fish.

ம வ, ேதளி ன்

     [க ம் + ெக த் .]

க ங்ைக

க ங்ைக karurikai, ெப.(n.)

   1. வ ைம ைடய ைக; brawny hand of labour, as of smiths.

     "க ங்ைகக் ெகால்லர"் ( லப். 5:29.);.

   2. ெகால் ங்ைக ( வா.);; slaughtering hand.

     "கன் ய ெதா ற்ைக க ங்ைக ெயனப்ப ம்" ( வா.);.

   3. ேமகேநாய் ெகாண்ட ைக; rendered black from venereal causes (சா.அக.);.

     [க ம் + ைக – க ங்ைக. க  = ெபரிய, வ ய, ெகா ய.  ைன ெசய்  காய்ப்ேப ம் ேபா  
ெசந்நிறத்தார ்அல்ல  ெபான்னிறத்தார ்ைக கச ் வந் ம், க நிறத்தார ்ைக கக் க த் ம் 
ேதான் வ  இயல் . ெசய்தைக ேசேவ ம் ெசய்யாத ைக ேநாேவ ம் என்ப  பழெமா . இ  
ெசந்நிறத்தாரை்கையக் த்த . க நிறத்தாரை்க க ங்ைக எனப்ப ம்

     "ெகான் வாழ் ெதா ம் வன்பணித் ெதா ம் கன் ய ெதா ற்ைக 
க ங்ைகெயனப்ப ம்"( வா.);. க ங்ைக என்பதற்  வ யைக என்  ெபா ைரப்பார ்அ யாரக்்  
நல்லார ்அப்ெபா ள் இ வைக நிறத்தாரக்் ம் ெபா வா ம். க நிறத்தாரா ன், க ங்ைக என்ப  
க ைமைய ம் வ ைமைய ம் ஒ ங்ேக உணரத்் ம் க நிறத்தாரின் ெப ம்பான்ைம பற் ேய 
க ங்ைக ெயன்ப  ெசங்ைகைய ம் த ற்ெறன அ க(ேவ.க.128);.]

க ங்ைகயான்

 
 க ங்ைகயான் karurikaiyan, ெப.(n.)

கரிசலாங் கண்ணி (சங்.அக.); பாரக்்க;See karisalai-kanni

     [க ம் + ைகயான் – க ங்ைகயான். 'ைக' என்ப  இங்  இைலகைளக் த்த .]

க ங்ெகாக்

க ங்ெகாக்  karurikoku, ெப.(n.)

   ெகாக்  வைக (பதாரத்்த.889.);; a dark kind of paddy-bird.

ம. கரிங்ெகாக்

     [க ம் + ெகாக்  – க ங்ெகாக் .]

க ங்ெகாட்

க ங்ெகாட்  karui-kotti, ெப.(n.)

   1. க ெநய்தல்; black Indian waterlily.

   2. க ப் க் ெகாட் க் ழங் ; the root of black indian water lily.

     [க  → க ம் + ெகாட் .]
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க ங்ெகாட்ைட

 
 க ங்ெகாடை்ட karurikolai, ெப.(n.)

   க க்காத்தா மரம்; jagged jujube (சா.அக.);

     [க ம் + ெகாடை்ட.]

க ங்ெகா

க ங்ெகா  karurikodi, ெப.(n.)

   1. ெகா வைக ( ன்.);; a kind of creeper that yields berries.

   2. ெவற் ைல வைக (G..sm.d.215);; one of the two chief varieties of betel.

   3.  ஞ்சா; common delight of the wood (சா.அக.);.

ம. கரிங்ெகா

     [க ம் + ெகா .]

க ங்ேகாங்

க ங்ேகாங்  karun-korgu, ெப.(n.)

   1. க ப் க் ேகாங் ; tinnevely black dammer.

   2. ெந வாரக்் ேகாங் ; dipterocarp dammer (சா.அக.);.

     [க  → க ம் + ேகாங் .]

க ங்ேகாலம்

 
 க ங்ேகாலம் karurikolam, ெப.(n.)

   இ ம் ; Iron (சா.அக.);.

     [க ங்ெகால் → க ங்ேகாலம். க ங்ேகால் இ ம் .]

க ங்ேகாலா

 
 க ங்ேகாலா karurikola, ெப.(n.)

   கட்டா என் ம் ன் வைக ( கைவ ன.);;     [க  → க ம் + ேகாலா.]

க ங்ேகாைவ

 
 க ங்ேகாைவ karurikovai, ெப.(n.)

   க ம் க் ேகாைவ; black bitter melon (சா.அக.);.

     [க  → க ம் + ேகாைவ.]

க ங்ேகா

க ங்ேகா  karurikoli, ெப.(n.)

   1. க ப் க் ேகா  (பதாரத்்த.869.);; fowl of a black variety.

   2. க ப்  உயரவ்ைகக் ேகா க ள் ஒன் ; a highly prized variety of black fowl (ேசரநா.);.

ம. கரிங்ேகா

     [க ம் + ேகா .]

க ங்ேகா கன்னி
ட்ைட

 
 க ங்ேகா கன்னி டை்ட karuńkõlikadaimuttai, ெப.(n.)

   க ங்ேகா  தல் ஈடாக இ ம் டை்ட; the first set of eggs laid by the black foul.

     [க  → க ம் + ேகா  + கன்னி +  டை்ட. இ  உட க்  வ ைவத்த ம் என்பர.்]
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க ங்ேகாள்

க ங்ேகாள் karurikol, ெப.(n.)

   இரா  என் ம் நிழற்ேகாள் ( ன்.);; Rahu, the ascending node.

   2. ஒ வைக நச் ப்பாம் ; a snake, highly poisonous (ேசரநா.);.

ம. கரிங்ேகாளி

     [க ம் + ேகாள் – க ங்ேகாள்.]

க ச் ைத-தல்

க ச் ைத-தல் karu-c-cidai,    2 ெச. . .(v.i.)

க க்கைல-தல் பாரக்்க;See karu-k-kalai,

     [க  +  ைத.]

க ச் ைத

 
 க ச் ைத  karu-c-cidavu, ெப.(n.)

க க்கைலப்  பாரக்்க;See karu-k-kalappu.

     [க  +  ைத .]

க ச் ைல

க ச் ைல karu-c-ciai, ெப.(n.)

   1. க ம ந்  தட ய ணி; piece of cloth smeared with magic paint.

   2. மாத டாய்ச ் ைல; menstrual cloth.

     [க  +  ைல.  ைர →  ைல.]

க ச் வல்

 
 க ச் வல் karu-c-cival, ெப.(n.)

   கடற்பா ; sea weed.

     [க  +  வல்.]

க ஞ்சங்கங் ப்

 
 க ஞ்சங்கங் ப்  karuncangarikuppi, ெப.(n.)

   க ப் ச ்சங்கங் ப் ; black-flowered glory tree.

     [க  → க ம் + சங்கங் ப் .]

க ஞ்சங்

க ஞ்சங்  karun-cargu, ெப.(n.)

    ன்வைக (சங்.அக.);; shell - fish.

   2. க ப் ச ்சங்கஞ்ெச ; a black variety of four-spined monetia.

   3. க ப் ச ்சங் ; black conch (சா.அக.);.

     [க ம் + சங்  – க சச்ங் .]

க ஞ்சைடச்

க ஞ்சைடச்  karuncapacci, ெப.(n.)

   1. க ப் ச ்சைடச் ; a black variety of Indian snake root.

   2. க ப்  ெநட் ச ்ெச ; black solar (சா.அக.);.

     [க  → க ம் + சைடச் .]

க ஞ்சந்தனம்

 
 க ஞ்சந்தனம் karuncandaram, ெப.(n.)

   க ப் ச ்சந்தனம்; black sandal wood.

     [க  → க ம் + சந்தனம்.]
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க ஞ்சரக்

க ஞ்சரக் 1 karuncarakku, ெப.(n.)

   ேமன்ைமயான சரக் கள்; superior kind of drugs.

க  = ெபரிய உயரந்்த றந்த ேமன்ைமயான

     [க  → க ம் + சரக் .]

 க ஞ்சரக் 2 karu-n-carakku, ெப.(n.)

   1.  லம் ( லப்.5,23, அ ம்);; grains, as paddy, millet, etc.

   2. பலசரக் ; groceries.

   3. க ப்  நிறமான சரக் கள், க ஞ் ரகம், க ஞ் ைர, க ெநல்  த யன; black variety of drugs such 
as black common hedge caper shrub, black gooseberry.

     [க ம் + சரக் .]

க ஞ்சாட் யம்

 
 க ஞ்சாட் யம் karun-cattiyam, ெப.(n.)

   க ந் வைர; apple fruited bony (சா.அக.);.

     [க  → க ம் + சாட் யம்.]

க ஞ்சாணி

 
 க ஞ்சாணி karuricani, ெப.(n.)

க ஞ்சாளி பாரக்்க;See karusicäli,

     [க  → க ம் + சாணி.]

க ஞ்சாந்

க ஞ்சாந்  karu-n-candu, ெப.(n.)

   1.  ைழேச  (ைதலவ.ைதல);; clay used as mortar for building.

   2.  , மான்மணத் , அ ல் ஆ யைவ ேசரந்்த க ப் க் கலைவசச்ாந் ; a black mixture of perfumes 
such as a civet, musk, agil, etc. (சா.அக.);.

     [க ம் + சாந்  – க ஞ்சாந் .]

க ஞ்சா க் 
க ண்டன் 
பாைளயம்

 
 க ஞ்சா க் க ண்டன் பாைளயம் karயரc்ami -k-kavuரd்ampalayam, ெப.(n.)

   ேகாைவ மாவட்டம் ேகாயம் த் ர ்வட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Coimbatore talukin Coimbatoredt.

     [க ம் + சா  + க ண்டன் + பாைளயம்.]

க ஞ்சாைம

 
 க ஞ்சாைம karuncama, ெப.(n.)

   சாைமவைக; a species of little millet.

     [க ம் + சாைம – க ஞ்சாைம.]

க ஞ்சாயேவர்

 
 க ஞ்சாயேவர ்karuricaya-ye, ெப.(n.)

   சாயேவர ்வைக; madderroot.

     [க ம் + சாயம் + ேவர.்]
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க ஞ்சார்

 
 க ஞ்சார ்karயரc்ar, ெப.(n)

   அைரப்ெபா த்  (இ.வா.);; hip-joint.

     [க ம் + சார ்– க ஞ்சார.் சார ்= சாரத்ல், ேசரத்ல், ெபா ந் தல் க  = ெபரிய. க ஞ்சார ்= ெபரிய 
ட் ப் ெபா த் .]

க ஞ்சாைர

க ஞ்சாைர karuncarai, ெப.(n.)

   1. சாைரப்பாம்  வைக; black rat-snake.

   2. வழைல; a mystic name for the quintessance used in alchemy.

   3. ஒ  வைகப் ; a plant, black rusty varnish.

     [சால் → சார ்→ சாைர (நீட் , நீளமான );.]

க ஞ்சாைரப் ச்

 
 க ஞ்சாைரப் ச்  karuncara-p-piccu, ெப.(n.)

   ம ந் ற் ப் பயன்ப ம் க ப் ச ்சாைரப் பாம் ன் த்தப்ைப; the bile duct of black rat-snake used in 
medicine (சா.அக);.

     [க  → க ம் + சாைர ச் ( த்தப்ைப);.  த்  →  ச் .]

க ஞ்சாளி

 
 க ஞ்சாளி karuncali, ெப.(n.)

   கல்யாைன (காண்டா கம்);; rhinoceros.

     [ஆள்(ஆண்); → ஆளி → சாளி (ஆண் லங் ); க  = ெபரிய. க  → க ம் + சாளி.]

க ஞ்சாைள

 
 க ஞ்சாைள karuncalai, ெப.(n.)

   தரங் ைறந்த க ப்  ன் வைக ( ன்.);; a dark, inferior kind of fish.

     [க ம் + சாைள – க ஞ்சாைள. க  = ெபரிய. சாைள = ஆண் லங் ,  ன்க ள் ஆணினம்.]

க ஞ் ட்ைட

 
 க ஞ் டை்ட karuncittai, ெப.(n.)

   க ந்த ம் ; a black scar (சா.அக.);.

     [க  → க ம் +  டை்ட.]

க ஞ் லந்

க ஞ் லந்  karuncilandi, ெப.(n.)

   1. ஒ வைகப்  மரம்; golden blossomed pear tree.

   2. க ப் ச ் லந் ப் ண்; black ulcer.

   3. க ப் ப் ற் ேநாய்; black cancer (சா.அக.);.

     [க  → க ம் +  லந் .  ைல = கல்.  ைல →  லந்  (கட் );.]

க ஞ்

 
 க ஞ்  karuñcili, ெப.(n.)

    ஞ்சான்; indian ipecacuanha (சா.அக.);.

     [க  → க ம் +  .]
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க ஞ் ைல

 
 க ஞ் ைல karuncilai, ெப.(n.)

   க நிறக்கல் ( ன்.);; black-rock.

     [க ம் +  ைல – க ஞ் ைல.]

க ஞ் ைலக் ளா
ன்

 
 க ஞ் ைலக் ளான் karuncilai-kulan, ெப.(n.)

   க ங்கல் ற் ள்ளி க் ம் ெகண்டகச ் ைல;   இ  ம ந் ச ்சரக் க ள்,  ைணச ்சரக்கா ம்; a 
mineral substance found in the strata of granite stones (சா.அக.);.

     [க  → க ம் +  ைலக்  + (உள்ளான்); உளான்.]

க ஞ் ைலக் ழ
ன்

 
 க ஞ் ைலக் ழன் karuncial-k-kilan, ெப.(n.)

   க ங் ழாங்கல்; a black pebble found on the sea-shore (சா.அக.);.

     [க  → க ம் +  ைல +  ழன்.]

க ஞ் வைத

 
 க ஞ் வைத karunciyadai, ெப.(n.)

   க ப் ச ் வைதக்ெகா ; the black variety of indian Jalap.

     [க  → க ம் +  வைத.]

இ  கார ம் கசப் ம் கலந்த ைவ ைடய . எ  க த்த நஞ்ைச நீக் ம் என்பர.்

க ஞ் வைதேவர்

 
 க ஞ் வைதேவர ்karunciyadhaver, ெப.(n.)

   நச் த்தன்ைம ைடய க ஞ் வைதேவர;் black turpeth root poisonous by nature (சா.அக.);.

     [க  → க ம் +  வைத + ேவர.்]

க ஞ் ற்றகத்

க ஞ் ற்றகத்  karunciragatti, ெப.(n.)

   1. க ப் ச ் ற்றகத் ; a black variety of sesbane.

   2. க ஞ்ெசம்ைம; bastard sensitive plant(சா.அக.);.

     [க  → க ம் +   + அகத் .]

க ஞ் ைறப்பற
ைவ

க ஞ் ைறப்பறைவ karuncirapparavai, ெப.(n.)

   ம ல்; Peafowl.

     "க ஞ் ைறப் பறைவ ர் க் காம  காைள தான்ெகால்" ( வக. 1261);.

     [க ம் +  ைற + பறைவ.]

க ஞ் ந் ல்

 
 க ஞ் ந் ல் karu-n-cidil, ெப.(n.)

   ேடய்ச் ந் ல்; black moon-creeper(சா.அக.);.

     [க  (ெபரிய); +  ந் ல்.]
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க ஞ் ரகம்

க ஞ் ரகம் karunciagam, ெப.(n.)

    ரகவைக (பதாரத்்த. 1034.);; black cumin.

ம. கரிஞ் ரகம், க. கட ரிெகட., கர் ரிெக.

     [க ம் +  ரகம்.]

க ஞ் ரக ைதகள் மணத்ேதா  காரச் ைவ ம் ெகாண்டைவ. இவ் ைதகைளக் க , 
உண ப்பண்டங்களில் ேசரப்்ப ண் . இவ் ைதகைளத் ணிகளின் ம ப் களிைடேய ைவத்தால் 

ச் தெ்தால்ைல கட் ப்ப ம்.

க ஞ் க்கான்

க ஞ் க்கான் karuñcukkān, ெப.(n.)

   1. ஒ வைகக்கல் ( ன்);; black kanker.

   2.  டாத க ப் ச ் க்கான் கல்; black limestone.

   3. மணற்ெபா க் ஞ் க்கான் (ேபாக. நிகண் );, க ப் ச ் ண்ணாம் க்கல்; a black variety of quick lime as 
opposed to white.

     [க ம் +  க்கான்.  ள் →  க்  →  க்கான் = ேகாைட ெவப்பத்தால் ேட ப் பாதத்ைதச ் ம் கல்.]

க ஞ் க் ரன்

 
 க ஞ் க் ரன் karuncukkiao, ெப.(n.)

    ையச ் ற் ம் ள்ளிகைள உண்டாக் ம் கண்ேணாய்; a disease of the eye causing white specks 
in the eye.

     [க  → க ம் +  க் ரன்.  க்கல் =  கச் ய .  க்கல் →  க்கரம் →  க் ரன்(ெகா.வ.);.]

க ஞ் ண்

 
 க ஞ் ண்  karuncundi, ெப.(n.)

   ெதாட்டால் ங் ச ்ெச ; sesa sitire plant.

     [கள் +   =  ண் . கள் =  ங் . க  → க ம் +  ண் .]

க ஞ் ட்ைட

 
 க ஞ் டை்ட karuncuruitai, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் க ப் ப் பாம் ; a kind of black carpet snake.

     [க  → க ம் +  டை்ட.]

க ஞ் மா

க ஞ் மா karuncuruma, ெப.(n.)

   க ப் ச ் மாக்கல்; a black variety of sulphuret of antimony (gm. 985.);.

     [க  → க ம் +  மா.]
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க ஞ் ைர

க ஞ் ைர1 karuncurai, ெப.(n.)

   1. கைரக்காய் வைக ( ன்.);; a black guard.

   2. காட் க்கத் ரி; hedge Caper Shrub.

ம. கரிச் ர

     [க ம் + கைர –க ஞ்சைர.]

 க ஞ் ைர2 karuncurai, ெப.(n.)

   1.  ைக ைல; tobacco.

   2. நீர் ள்ளி; water-thorn (ெச.அக.);.

     [க ம் +  ைர.]

 க ஞ் ைர3 karu-n-curai, ெப.(n.)

   நீர ் ள்ளி; water thirst (சா.அக.);.

     [க  +  ம் +  ைர.  ல் →  ைர =  ட்ேபான்ற ைனப் ைடய .]

க ஞ் ந்

 
 க ஞ் ந்  karun-cuundu, ெப.(n.)

   நீண்ட இைல ைடய காட் மரம், ெவள்ைளக் ேகாரான்; long-leavedjunglegeranium (ெச.அக.);.

     [க ம் +  ந்  – க ஞ் ந் .  ந்  = காட்  மரவைக,  ந்  –  ந் .]

க ஞ் கம்

 
 க ஞ் கம் karuncugam, ெப.(n.)

   அகசச்ம்பங் ; a kind of primrose creeper (சா.அக.);.

     [க ம் +  கம்.  கம் = தாமைர.]

க ஞ் ரகம்

 
 க ஞ் ரகம் karunciragam, ெப.(n.)

க ஞ் ைர பாரக்்க;See karuñcurai.

     [க  → க ம் + ( ைர);  ரகம்.]
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க ஞ் ைர

க ஞ் ைர1 karunciai, ெப.(n.)

   1. காட் க்கத்தரி ( ன்.);; hedge caper shrub.

   2. ெசங்கத் ரி (மைல.);.); பாரக்்க; serikattari.

     [க ம் +  ைர - க ஞ் ைர.]

 க ஞ் ைர2 karunctrai, ெப.(n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy.

     "க ஞ் ைர ைர க த்த க்க ரா " (ெநல்  187.);.

     [க ம் +  ைர - க ஞ் ைர.]

 க ஞ் ைர2 karuncurai, ெப.(n.)

   மண் ஏனங்கள் ைம ம் க ப்பாக இ க் ம் வண்ணம்,  வதற்ேகற்ற ைள; kiln arrangement to 
get fully black clay ware.

க ங்கலம் பாரக்க;See karungalam.

     [க ம் +  ைள.]

க ஞ் ைளப்பா
ைன

 
 க ஞ் ைளப்பாைன karunclappanai, ெப.(n.)

   க ஞ் ைள ல் ைவத் ச ் டப்பட்ட பாைன; pots baked in black kiln.

ம வ. க ஞ் ள்ைளப்பாைன

     [க ம் +  ைள + பாைன.]

க ஞ்ெசண்பகம்

 
 க ஞ்ெசண்பகம் karun-cenbagam, ெப.(n.)

   க ஞ் ெசண்பகப் ; a black variety of champak (சா.அக.);.

     [க ம் + ெசண்பகம்.]

க ஞ்ெசந்தாமைர

 
 க ஞ்ெசந்தாமைர karuñ-cendāmarai, ெப.(n.)

   க ஞ் வப் த் தாமைரப் ; the lotus of a dark red colour (சா.அக.);.

     [க  → க ம் + ெசந்தாமைர.]

க ஞ்ெசந்ெதாட்

 
 க ஞ்ெசந்ெதாட்  karuncen-dotti, ெப.(n.)

   க ங்காஞ்ெசா , பாரக்்க; karunkaricori (சா.அக.);.

     [க  → க ம் + ெசந்ெதாட் .]

க ஞ்ெசம்ப த்

 
 க ஞ்ெசம்ப த்  karuncemparut, ெப.(n.)

   ெசம்ப த் ; common sesban.

ம வ. க ஞ்ெசம்ைப, ச ைட, ெசம்ைப, க ஞ்ெசம்ப த் , க ஞ் ற்றகத் .

     [க ம் + ெசம்ப த் .]
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க ஞ்ெசய்

க ஞ்ெசய்1 karuncey, ெப.(n.)

   நன்ெசய்; wet cultivation

     "நீரந்ில ங் க ஞ்ெசய் ன்ெச ம்" (S.I.I.V. 170.);

     [க ம் + ெசய். க  = ெப ைம,  றப் க் த்த ெசால்லாகலான்,  றப்  ேநாக்  நன்ெசய் 
நிலப்ெபா ளில் க ஞ்ெசய் எனப் பண்  த்  ன்ெமா  றந்த .]

 க ஞ்ெசய்2 karurcey, ெப.(n.)

   உழப்படாத ன்ெசய்; dry land, uncultivated waste.

     "இந்த நான்ெகல்ைலக் ட்பட்ட நஞ்ெசய் க ஞ்ெசய்க ம்" (S.I.I.iv. 106); நான்ெகல்ைலக் ட்பட்ட நீர ்
நில ம் க ஞ்ெசய் ன்ெசய் ம்" (S.I.I.V.170.);.

     [க  = வ ய, கரடான. க ம் + ெசய் – க ஞ்ெசய் = கரம்  நிலம்.]

க ஞ்ெசவ்வாப்

 
 க ஞ்ெசவ்வாப்  karuncewappu, ெப.(n.)

    றந்த ழந்ைத ன் ேநாய்க்  அ யான நிற ேவ பா  (இ.வ.);; unhealthy colour of a new infant, as 
patches of dark on the skin.

     [க ம் + ெசவ்வாப்  – க ஞ்ெசவ்வாப் . ெசவ்வாப்  = ெசந்நிறத் ேதால்ேநாய்.]

க ஞ்ேசம்

 
 க ஞ்ேசம்  karuncembu, ெப.(n.)

கல்ல ச ்ேசம்  பாரக்்க;See kalladi-c-cémbu.

     [க  + ேசம் .]

க ஞ்ேசரா

 
 க ஞ்ேசரா karuncerai, ெப.(n.)

   க த்தலால் உடம் ல் க  நிறமான த ப்ைப உண்டாக் ம் ஒ  நச் ப் ச்  ( வரட.்);; a poisonous insect 
whose bite produces dark patches on the skin (ெச.அக.);.

     [க ம் + ேசரா. ேசரா = உட க்  ஒவ்வாைம ைள ப்ப .]

க ஞ்ேசல்

 
 க ஞ்ேசல் karun-cel, ெப.(n.)

   க  நிற ைடய ஆற் க் ெகண்ைட ன்; a black Carnatic carp.

     [க  = க ைம. க  + ேசல்.]

க ஞ்ேசவகம்

க ஞ்ேசவகம் karuncevagam, ெப.(n.)

   ெப ரசெ்சயல்; daring act of heroism.

     "க ஞ் ேசவகஞ்ெசய்  ெசஞ்ேசாறறசெ்சய்த ைகம்மா : (க ங். 477,  ப்.);.

     [க ம் + ேசவகம். க  = ெபரிய, உயரந்்த.]

க ஞ்ேசவகம் ெபரி ம், ேபாரத்ெ்தா ைலேய த்த . உ ர ்வழங் ம் ெப ஞ்ெசயல் என் ம் 
ப் ன . ெசய் → ேசைவ → ேசவகம் [வடத ழ்.].

க ஞ்ெசா

 
 க ஞ்ெசா  karunicori, ெப.(n.)

   உட ற் க ப் த் த ம்ைப ண்டாக் ம் ஒ  வைகச ்ெசா ; a kind of itch leaving a dark stain on the skin 
(சா.அக.);

     [க  + ெசா .]
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க ஞ்ேசாளம்

 
 க ஞ்ேசாளம் karun-colam, ெப.(n.)

   ேசாளவைக; black maize.

ம வ, காக்காசே்சாளம், இ ங் சே்சாளம்.

ம. கரிஞ்ேசாளம்

     [க ம் + ேசாளம்.]

க ஞா

க ஞா  karunayiru, ெப.(n.)

   க ரவன் மைறப்  ( ரிய ரகணம்);; solar eclipse,

     "தண்டாமைர ேபாற் க  ஞா ெறன" (கம்பரா. ஆரண்ய. சரபங்க.24);.

     [க  + ஞா .]

க ஞானம்

 
 க ஞானம் karunanam, ெப.(n.)

பாம்பாட் ச ் த்தர்

   இயற் ய  (ஞான.); அ வ ல்; a treatise on philosophy compiled by Pampatti Cittar (சா.அக.);.

     [க  + ஞானம்.]

க ட்டம்

 
 க ட்டம் karuttam, ெப.(n.)

   ஏற்றம்; maximum.

     [க  = ெபரிய, உயரந்்த. க  – க த்தம் – க ட்டம்.]

க டக்கண்

க டக்கண் karuda-k-kan, ெப.(n.)

   1. ஒரக்கண்; squint eye.

   2.  ரை்மயான பாரை்வ; acute vision (சா.அக.);.

     [க டன் + கண்.]

க டக்கண்ணன்

க டக்கண்ணன் karuda-k-kannan, ெப.(n.)

   1.  ரை்மயான பாரை்வ ைடயவன்; one who has acute vision.

   2. ஓரக்கண்ணன்; scquinteyed person (சா.அக.);.

     [க டன் + கண்ணன். க ழன் → க டன்.]

க டக்கல்

 
 க டக்கல் karuda-k-kal, ெப.(n.)

   பாம் க்க  நஞ்ைச நீக்கக் ய தன்ைம ள்ளதாகக் க தப்ப ம் ஒ வைகக் கல்; a kind of stone which 
is considered as charm or antidote for Snakebite.

ம வ. க டப்பசை்சக்கல்

     [க டன் + கல். க ழன் → க டன்.]
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க டக்கல்

 
 க டக்கல்  karuda-k-kalvi, ெப.(n.)

   க நஞ்ைச நீக் ம் மந் ரம்; an art of curing bite as of snake etc.

க டன் பாரக்்க;See karudan.

     [க டன் + கல் .]

க டக்ெகா

க டக்ெகா 1 karudu-k-kodi, ெப.(n.)

   1. ெப ம ந் க்ெகா ; Indian birth-wort.

   2.  ஞ்சான்; common delight of the woods.

     [க டன் + ெகா . க டன் = பாம் க்க , நஞ்ைச க் ம் தன்ைம.]

 க டக்ெகா 2 Karuda-k-kodi, ெப.(n.)

   1. ெப ங்கஞ்சா; Indian hemp.

   2. ேபய்ச் ந் ல்; a variety of moon creeper.

     [க டன் + ெகா . க டன் = வ ய, ெபரிய.]

க டக்ெகா ச்

க டக்ெகா ச்  karupa-k-kodicci, ெப.(n.)

க டக்ெகா 1 பாரக்்க;See karuda-k-kod1 (சா.அக.);.

     [க ழன் → க டன் + ெகா ச் .]

க டக்ெகாவ்ைவ

 
 க டக்ெகாவ்ைவ karudua-k-kovai, ெப.(n.)

   காக்கணங்ெகாவ்ைவ; mussel - shell creeper.

ம வ. க வைர

     [க ழன் → க டன் + ெகாவ்ைவ.]

க டக்ேகாைவ

க டக்ேகாைவ karuda-k-kovai, ெப.(n.)

   1. க டக் ெகாவ்ைவ பாரக்்க;See karupa-k-kovai.

   2. அப்ைபக் ேகாைவ; saffron indian creeper (சா.அக.);.

     [க ழன் → க டன் + (ெகாவ்ைவ); ேகாைவ.]

க டகம்

 
 க டகம் karugagam, ெப.(n.)

    ஞ்சா; Indian Ipecacuanha (சா.அக.);.

க டத்ெதாண்ைட

 
 க டதெ்தாண்ைட karupa-t-tompai, ெப.(n.)

க டக் ெகாவ்ைவ பாரக்்க;See karuda-k-kovvai, (சா.அக.);.

     [க ட + ெதாண்ைட.]

க ட ைச

 
 க ட ைச karupadisai, ெப.(n.)

   கணியத் ல் ப் டப்ப ம் ழ்த் ைச; east side used in astrology.

     [க ட +  ைச.]
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க டப்பார்ைவ

 
 க டப்பாரை்வ karupa-p-parvai, ெப.(n.)

க டக்கண் பாரக்்க;See karuda-k-kan.

     [க டன் + பாரை்வ.]

க டப்பாைல

 
 க டப்பாைல karugappalai, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் பாைலச ்ெச ; a kind of brahminy kite paulay.

     [க ட + பாைல.]

க டமாணிக்கம்

 
 க டமாணிக்கம் karuga-mānikkam, ெப.(n.)

   பசை்சக்கல்; emerald (சா.அக.);.

     [க ட + மாணிக்கம்.]

க ட க்

 
 க ட க்  karuga-mūkku, ெப.(n.)

   ேதள் ெகா க் ; Scorpion sting plant.

     [க டன் +  க் .]

க டல்

 
 க டல் karudal, ெப.(n.)

    ப்பம்; desire.

     [கரள் → கரடல் → க டல்.]

க ட த்ைத

 
 க ட த்ைத karuda-yitai, ெப.(n.)

க டக்கல்  பாரக்்க;See karuda-k-kalvi.
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க டன்

க டன்1 karugan, ெப.(n.)

க ழன் பாரக்்க;See kalulan.

க டைனக் கண்ட பாம்  ேபால (உ.வ.);.

 Skt. garuda, H. karut;

 Pali. karul;

 Mal, garuda.

     [க ழன் → க டன்.]

 க டன்2 karudan, ெப.(n.)

   1. ெகால்லங் ேகாைவ; snake caper.

   2. க டாழ்வார;் a mythical bird known as Vishnu's vehicle.

     [க டன்1 → க டன்2.]

 க டன்3 karudan, ெப.(n.)

க ழன் பாரக்்க;See kalսlan.

     [க மழன் (மங் ய நிற ைடய .); க டன்.]

க டன் ழங்

க டன் ழங்  karudan-kilaigu, ெப.(n.)

   1. ெப ம ந் ; Indian birth-wort.

   2. ஆகாச க டன் ழங் ; snake caper (சா.அக.);.

     [க ழன் → க டன் +  ழங் .]

க ணம்

 
 க ணம் karuram, ெப.(n.)

   எ சச்மரம்; lemon tree.

     [க  → க ண் → க ண் + அம். க  = நல்ல. பல்லாற்றா ம் நன்ைம ைள ப்பதால் இப்ெபயர ்
ெபற்ற . அம் = ெப ைமப்ெபா ள் ன்ெனாட் .]

க ணிைக

க ணிைக karungai, ெப.(n.)

   1.  னிற் ெகாடை்ட; the pericarp of a flower.

   2. தாமைரப் ெபா ட் ; the pericarp of lotus.

   3. கா ன் ெநற் ; the germ or rudiment of the future fruit;

 dried fruit.

   4. காதணி; ear ring (சா.அக.);.

த. க ணிைக → Skt. karnigå.

1170

www.valluvarvallalarvattam.com 7545 of 19068.



க ைண

க ைண1 karunai, ெப.(n.)

கரைண பாரக்்க;See karana,

கா ப்ேபான க ைணக் ழங்  பழம் ளியால் பதழ்ெபற்ற 1(பழ.); 'வாய் வாைழப்பழம் ைக 
க ைனக் ழங் '(பழ.);.

ம. கரண ழங்

     [கரைண → க ைண.]

 க ைண2 karunai, ெப.(n.)

கரைணக் ழங்  பாரக்்க;See karana-k-kilangu.

     [கரைண → க ைன.]

க ைணக் ழங்

 
 க ைணக் ழங்  karunai-k-kilangu, ெப.(n.)

கரைணக் ழங்  பாரக்்க;See karanai-k-kilangu.

     [கரைணக் ழங்  → க ைணக் ழங் .]

க ைணத்தண்

 
 க ைணத்தண்  karunai-t-tandu, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் கடற்கைரச ்ெச ; typhonum trilobatum.

     [கரைணத்தண்  → க ைணத்தண் .]

க ைணப்பலா

 
 க ைணப்பலா karurai-p-pala, ெப.(n.)

கரைனப் பலா பாரக்்க;See karanai-p-palā.

     [க ைண + பலா.]

க த்த

 
 க த்த karutta,  .ெப.எ. (adj.)

   க ைமயான; black, dark.

     [க  → க த்த.]

க த்தகடப்

 
 க த்தகடப்  karutta-k-kagappu, ெப.(n.)

   ெநல்வைக (w.g.);; a kind of paddy.

     [க த்த + கடப் .]

க த்தங்கல்

 
 க த்தங்கல் karutargal, ெப.(n.)

   க ப்பம் தங்கல் ( ல்);; foetus settling in the ovary.

     [க  + தங்கல்.]
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க த்தைட

 
 க த்தைட karutadai, ெப.(n.)

   க றாவண்ணம் த த்தல்; birth control.

     [க  + தைட.]

க த்தைடக் க

 
 க த்தைடக் க  karutadark-karuvi, ெப.(n.)

   க த்தைட ெசய்ய உத ம் க ; appliance used for birth Control.

     [க த்தைட + க .]

க த்தைட 
மாத் ைர

 
 க த்தைட மாத் ைர karuttagai-māttirai, ெப.(n.)

   க றாவண்ணம் த க் ம் ம ந் ; medicine used for birth control.

     [க த்தைட + மாத் ைர.]

க த்த காரி

 
 க த்த காரி karutadgari, ெப.(n.)

   அ கார ைடயவர;் Authority.

இன் ம், பாவாணர ்ெசால்லாராய்ச் ன் க த்த காரியாக ளங் றார ்(உ.வ.);.

     [க த்  + அ காரி.]

க த்தபத்ைத

 
 க த்தபத்ைத karuttapatai, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் village in Ramanathapuram dt.

     [க  → க த்த + பற்ைற – க த்தப்பற்ைற → க த்தப்பத்ைத. பற்ைற = ப .]

க த்தரங்கம்

 
 க த்தரங்கம் karuttararigam, ெப.(n.)

க த்தரங்  பாரக்்க;See karuttarargu.

     [க த்  + அரங்கம்.]

க த்தரங்

 
 க த்தரங்  karuttaraigu, ெப.(n.)

   கலந் ைரயா , ஆய்  ெசய் ம் வல் நர ் க் ட்டம்; seminar.

     [க த்  + அரங் .]

க த்தரி-த்தல்

க த்தரி-த்தல் karu-t-tari-,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

    ல்ெகாள் தல்; to be conceived.

     [க  + தரி.]

க த்தரியாைம

 
 க த்தரியாைம karu-t-taryamai, ெப.(n.)

   க ப்ப ண்டாகாைம; incapability of conception (சா.அக.);.

     [க  + தரி + ஆ + ைம. 'ஆ' எ ர ்மைற இைடநிைல.]

1172

www.valluvarvallalarvattam.com 7547 of 19068.



க த்த -தல்

க த்த -தல் karuttali,    2 ெச. . .(v.i.)

   மனநிைற ன்  வ ந் தல்; to affict.

     "தம் ன் கற்றாைர ேநாக் க் க த்த க" (நீ ெந  15);.

     [க த்  – அ தல்.]

க த்தள

 
 க த்தள  karu-t-talavu, ெப.(n.)

   ஊகம், ம ப் ; approximation, estimation.

     [க த்  + அள .]

க த்தளைவ

க த்தளைவ karu-t-talavai, ெப.(n.)

   ஊகவளைவ;   வ யளைவ; inference.

     " ரத் யங் க த்தள ெவன்ன" (மணிேம. 29: 48.);

     [க த்  + அளைவ.]

க த்தன்

க த்தன் karuttam, ெப.(n.)

   1. ெசய்ேவான்; doer, maker, agent, author, managing member of a family, one who performs, as a religious ceremony.

   2. கட ள்; Godascreator.

   3. தைலவன்; master, chief, lord.

     [க  → க த்  + அன் – க த்தன்.]

     'க ' ெசய்தற்ெபா ளில் ெசய்ேவாைன ம், ெப ைமப்ெபா ளில், தைலவன், கட ள், ேமேலான் 
ஆ ேயாைர ம் த்த .

க த்தனா  ெபயர்

க த்தனா  ெபயர ்karutaragu-peyar, ெப.(n.)

   ெசய்பவன் ெபயர,் ெசய் ஞ் ெசயைலக் த்  வழங் ம் ஆ ெபயர ்(நன். 290,  த்.);; metonymy, 
where the doer is put for the work done,

வள் வர ்ப த்தான்,  க் றள் ப த்தான்.

     [க த்தன் + ஆ ெபயர ்- க த்தனா  ெபயர.் இதைனக் க த்தாவா  ெபயர ்என வழங் வ . 
நன்றன் , 'க த்தா' என்ப , வடெமா யாளர ்தம்ெமா க்ேகற்பத ் ரித் க்ெகாண்ட ரி .]

க த்தா

 
 க த்தா karutta, ெப.(n.)

க த்தன் பாரக்்க;See karuttan.

த. க த்தன் → Skt. karta.

க த்தாக்கம்

 
 க த்தாக்கம் karu-t-takkam, ெப.(n.)

   ஒ  தன்ைமத்தா யைவகைளப் பற் ய ெபா ேநாக்  ெபா ள்; concept.

     [க த்  + ஆக்கம்.]

க த்தா

 
 க த்தா  karutadu, ெப.(n.)

   ெவள்ளா ; goat (சா.அக.);.

     [க  → க த்த + ஆ .]

1173

www.valluvarvallalarvattam.com 7548 of 19068.



க த்தாப்ெபா ள்

 
 க த்தாப்ெபா ள் karutta-p-porul, ெப.(n.)

   ெசய்பவைன அல்ல  க த்தாைவக் க் ம் ெபா ள்; sense of agency.

     [க  → க த்தா + ெபா ள்.]

     "அரசனால் ஆ ய ேகா ல்" என்ப , ேபான்  உயர் ைணயாய் அைமவ  க த்தாப் ெபா ள். 
க த்தா,  தல் ேவற் ைமயாய் இ க் ம் ெபா  ெசயப்ப ெபா ள் இரண்டாம் ேவற் ைம யாய் 
வ ம். [எ. .] தசச்ன் ேகா ைலக் கட் னான். க த்தா ன்றாம் ேவற் ைமயாய் இ க் ம் ெபா , 
ெசயப்ப ெபா ள் தல் ேவற் ைமயாய் வ ம். [எ. .] 'தசச்னால் ேகா ல் கட்டப்பட்ட .'

க த்தாய்

 
 க த்தாய்  karuttayvu, ெப.(n.)

   ஒ  க த்ைதப் பற் த் றனாய்  ெசய்தல்; critical discussion of a concept.

     [க த்  + ஆய் .]

க த்தாவா  
ெபயர்

 
 க த்தாவா  ெபயர ்karutta-y-agupeyar, ெப.(n.)

க த்தனா  ெபயர ்பாரக்்க;See karuttapagu. peyar.

     [க த்தன் → க க த்தா + ஆ ெபயர.்]

க த்தாளி

க த்தாளி1 karutali, ெப.(n.)

   1. அ வாளி;   ம ட்ப ைடயவன் ( ன்.);; person of genius, judgement, discrimination, acumen, 
penetration,discernment.

   2. க த் ள்ளவன் (யாழ்ப்);; one who is careful, industrious, diligent.

     [க த்  + ஆள் + இ – க த்தாளி. 'இ' உைடைம த்த ஈ .]

 க த்தாளி2 karutali, ெப.(n.)

   1. உைடைமயாளி, உரிைமயாளி; heir

அம்மான் ெசாத் க்  ம மான் க த்தாளி (இ.வ.);.

     [க த்  + ஆள் + இ – க த்தாளி. 'இ' உைடைம த்த ஈ .]

 க த்தாளி3 karuttali, ெப.(n.)

   மரவைக (யாழ்.அக.);; a kind of tree.

     [ஒ கா. க  + தாளி.]

 க த்தாளி4 karutali, ெப.(n.)

க ந்தாளி பாரக்்க;See karundali.

     [க ந்தாளி → க த்தாளி.]

க த் ணக்கம்

 
 க த் ணக்கம் karuttinakkam, ெப.(n.)

   உடன்பா ; compromise, consent.

     [க த்  – இணக்கம்.]
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க த் யல்

 
 க த் யல் karuttiyal, ெப.(n.)

   ேகாட்பா ; ideology.

     [க த்  + இயல்.]

க த் க் ப்

 
 க த் க் ப்  karuttu-k-kuppu, ெப.(n.)

    ளக்க ைர; explanation.

     [க த்  +  ப் .]

க த் க்ெகாள்( )
-தல்

க த் க்ெகாள்( )-தல் karuttu-k-kolu-,    16. ெச. . .(v.i.)

   ேநாக்க தல்; to have an inclination for to set one's mind upon.

     [க த்  + ெகாள்.]

க த் சச்ாயல்

 
 க த் சச்ாயல் karuttu-c-cayal, ெப.(n.)

க த் ப்பாங்  பாரக்்க;See karuttu.p-paigu

     [க த்  + சாயல்.]

க த் த் ேதான் -
தல்

க த் த் ேதான் -தல் karuttu-t-tonru-,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. மனத்தகத்ேத ேதான் தல்; to occur to the mind as an idea, plan.

   2. க த்  ளங் தல்; to be clear to the mind, to be well understood.

     [க த்  + ேதான் .]

க த் ப்படம்

 
 க த் ப்படம் karuttu.p-padam, ெப.(n.)

   க த்ைத ளக்க வைர ம் படம்; cartoon.

     [க த்  + படம்.]

க த் ப்ப வம்

 
 க த் ப்ப வம் karuttu-p-pagsvam, ெப.(n.)

   மனக்க த் ; mental impression.

     [க த்  + ப வம்.]

க த் ப்பாங்

 
 க த் ப்பாங்  karuttu-p-pårgu, ெப.(n.)

   தனிக்ேகாட்பா , எண்ணப்ேபாக் ; notion opinion.

     [க த்  + பாங் .]

க த் ப் ச

 
 க த் ப் ச  karuttu.ppisagu, ெப.(n.)

   தவறான ளக்கம்; erroneous interpretation.

     [க த்  +  ச ,  ைழ →  ழ  →  ச .]
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க த் ப் ரி-தல்

க த் ப் ரி-தல் karuttu.-p-piri-,    4.ெச. . . (v.i.)

க த் த்ேதான் தல் பாரக்்க;See karuttu-t-tootu-.

     [க த்  + பரி.]

க த் ப்ெபா ள்

க த் ப்ெபா ள் karuttu.p-porul, ெப.(n.)

   மனத்தாற் க தப்பட்ட ெபா ள்; object of thought, a thing imagined, dist. from kāţci-p-porul.

     "காட் ப் ெபா ம் க த் ப்ெபா ம்"(தணிைகப் . கன . 89.);.

     [க த்  + ெபா ள்.]

க த்

 
 க த்  karutturu, ெப.(n.)

   ெசய்யக் க வ ; proposal.

     [க த்  + உ .]

க த் வம்

 
 க த் வம் karut-t-uruvam, ெப.(n.)

க த்  பாரக்்க;See karutturu.

     [க த்  + க த் வம்.]

க த் ைர

க த் ைர karutturai, ெப.(n.)

   உடெ்பா ள், க த் ப்   (நன்.22,உைர.);; gist, substance of a text.

     [க த்  + உைர.]

க த் ைரயாடல்

 
 க த் ைரயாடல் karutturayagal, ெப.(n.)

   ஒ  ெபா ள் த்த உைரயாடல்; dialogue about particular case.

     [க த்  + உைரயாடல்.]

க த் ான் -தல்

க த் ான் -தல் karuttiaru-,    5. ெச. . .(v.i.)

   எண்ணம் ஒ  வயப்ப தல்; to concentrate.

க த் ான் ப் ப  (உ.வ.);.

     [க த்  + ஊன் .]

க த்ெத -த்தல்

க தெ்த -த்தல் karutedu-,    4. ெச. . .(v.i.)

   1.  ழ்ச்  ெசய்தல் ( ன்.);; to plan a project.

   2. உடக் த்த தல்; to find out the purport of a passage.

     [க த்  + எ .]

க த்ெத த்

 
 க தெ்த த்  karutteluttu, ெப.(n.)

ஒ

   ெசால்ைலக் க்கப் பயன்ப த்தப்பட்ட வ வம்; ideograph.

     [க த்  + எ த் . க தெ்த த்தாவ , ஒவ்ெவா  க த்ைத ம் படெவ த்த ப்பைட ல் ஒ  
யாற் ப்ப .]
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க த்ெதாட் -தல்

க தெ்தாட் -தல் karuttottu,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ெபா ள் கா தல் ( ன்.);; to construe a difficult passage, put a construction on a passage.

   2. ெதாக்  நின்ற ெசால்ைல ரித் ப் ெபா ள் கா தல்; to interpret a passage after supplying the word or 
words understood.

   3.  றர ்பாடத் ல் தன் க த்ைத ஒட் தல்; to read one's own meaning in a passage and to distort the idea intended 
by the author.

   4. மனத்ைத ஒ கப்ப த் தல்; to concentrate the mind.

     [க த்  + ஒட் .]

க த்ெதாண்ைட

க தெ்தாண்ைட karuttondai, ெப.(n.)

   1. காக் கணங்ெகாவ்ைவ; crow creeper.

   2. காக்ைக; crow.

ம வ: க டக்ெகாவ்ைவ

     [க  + ெதாண்ைட.]

க த்ெதா ல்

க தெ்தா ல்1 karu-t-tolil, ெப.(n.)

   ேப காலப்பணி; the practice of a mid-wife.

     [க  + ெதா ல்.]

 க தெ்தா ல்2 karu-t-tolil, ெப.(n.)

   அச்  வாரக்் ம் ெதா ல்; mould work.

     [க  + ெதா ல்.]

 க தெ்தா ல்3 karu-t-toilil, ெப.(n.)

   பாழ் த்ைத; sor. cery or magic.

     [(க  + ெதா ல்); க  = க ைம, இ ந்த.]

க த்ெதாற் ைம

 
 க தெ்தாற் ைம karuttorrumai, ெப.(n.)

   இணக்கம்; agreement.

     [க த்  + ஒற் ைம.]

க த்ேதான் ம் 
காலம்

க த்ேதான் ம் காலம் karutoorumkalam, ெப.(n.)

   மகளிர ் ப்ெபய்தல் ந்த நாளி ந்  பன்னிரண்  நாள் வைரயான காலம் (ெதால். ெபா ள். 
இளம். 185);; the period of twelve days from the day of menstruation.

     [க  + ேதான் ம் + காலம்.]

க த்ேதான் ம் காலம், இல்லறத்தார ் ட்டத் ற்  இன் யைமயாத  எனக்க தப் ப வைத, 
'பரத்ைதயர ்ேசரியானா ம்,  ப் த்ேதான்  ன்  நாள் க த்த ன் , பன்னிரண்  நா ம் நீங் தல் 
அறமன் ' என்  இளம் ரணர ் ம் ளக்கத்தால் அ யலாம்.
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க தல்

க தல்1 karudal, ெப.(n.)

    ைன ேகாள், ஒரந்்த தல், ஊ த்தல்; inference.

     "அளைவ காண்டல் க த ைர" ( . . அளைவ.1.);.

     [க  + அல் – க தல். 'அல்' ெதா.ெப.ஈ .]

 க தல்2 karudal, ெப.(n.)

   1.எண் தல், ந் த்தல்; thinking, pondering.

   2. உ ப்ப த்தல்; ascertaining.

   3. ம த்தல்; estimate.

   4.  ம்பல்; liking.

     [க  +அல். 'அல்' ெதா.ெப.ஈ .]

க தலர்

க தலர ்karudaar, ெப.(n.)

   பைகவர;் foes, enemies.

     "க தலர ்ெப ைம"(கம்பரா.  வ .10.);

     [க  + அல் + அர ்– க தலர.் 'அல்' எ.ம.இ.நி. 'அர ்' ப.பா.ஈ .]

க தலளைவ

க தலளைவ karuda-alavai, ெப.(n.)

   1. உன்னித ் ைரத்தல், ஒரந்் ைரக்ைக. ( றள். 930, உைர.);; law of inference.

   2.  த் ம ப் ; approximate.

     [க தல் + அளைவ.]

க தலார்

க தலார ்karudalar, ெப.(n.)

க தலர ்பாரக்்க;See karudalar.

     "க தலார ் ர ன் ெறரித்தாைன" (ேதவா. 178, 1.);.

     [க  + அல் + ஆர ்– க தலார.் 'அல்'எ.ம.இ.நி. 'ஆர'் ப.பா.ஈ .]

க தாதார்

க தாதார ்karudadar, ெப.(n.)

    ந்தைன ெசய்யாதார,் நிைனயாதார;் one who is not thinking.

ண் ைலவாய்க் கைன த ம் வர ரி ற் க தாதவர ்வரகரி ளநிைற வாரி ம்"(S.I.l.vol.3. insc. 
206.);.

     [க  + ஆ + த் + ஆர.் "ஆ" (எ.ம.இ.நி.); "த்" எ த் ப்ேப  'ஆர'் பலர ்பா .]

க தார்

க தார ்karudar ெப.(n.)

க தலர ்பாரக்்க;See karudalar,

     "க தார ் லக்கடை்ட வாங் "(உத்தரரா.  ேவாலக்.6);.

     [க  + ஆ + ஆர ்+ க தார.் 'ஆ' எ.ம.இ.நி.  ணரந்்  ெகட்ட . 'ஆர'் ப.பா.ஈ .]

க -த்தல்

க -த்தல் karuti-iru,    2 ெச. ன்றா .(v.t.)

   எ ரப்ாரத்் த்தல்;   காத் த்தல்; to expect.

     [க  + இ . 'இ'  .எ.ஈ .]

க ேகாள்

 
 க ேகாள் karudukol, ெப.(n.)

   உண்ைம நிைலைய ெவளிப்ப த் ம் கத்தான், காரணகாரியங்கள ப் பைட ல், இவ்வா  
இ க்கலாம் எனக்ெகாள் தல்; hypothesis.

     [க  + ேகாள்.]
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க -தல்

க -தல் karudu-,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. சற்  ப்பத்ேதா  ன் தல் ( ங்.);; to intend, purpose, design.

   2. மறந்தைத நிைனத்தல்; to recall to mind, recollect.

     "க த லாராய்ச்   (ெதால் ெபா ள். 260.);,

   3.  ரம்ானித்த தல்; to judge calmly, take heed.

     "காலங் க ப்பர"்( றள், 485.);.

   4. ஒரந்்த தல், ஊ த்தல்;   உ ெசய்தல்; to suppose, consider, imagine, to take it into one's head.

   5. ம த்தல்; to regard.

     "ெசல்வத்ேத க்க ந்  நாேடா ம் ெமய்யாக் க " ( வாச10, 17.);.

   6.  ம் தல் ( ன்.);; to wish for, desire.

   7. உன்னித்த தல்; to infer, deduce.

     "அளைவ காண்டல் க தல்" ( . . அளைவ.1.);.

   8. இ யாக ஆராய்தல்; to ponder, think deeply, meditate.

     "க  நீமனம்" (ேதவா. 889,2.);.

   9. ஒத்தல்; to resemble.

     "காரக்  வார் ரச மாரக்் ம்"( .ெவ. 6,9.);.

   ம. க க;   ேகாத. கரந்்த்;க.க  ( த்தல்);.

க ந்தக்காளி

க ந்தக்காளி karuntakkâli, ெப.(n.)

   1. ம த் வத் ற் ப் பயன்ப ம் க ப் த்தக்காளி; a black takkali for medicinal use.

   2.  ள  தக்காளி; mad apple (சா.அக.);.

ம வ தக்காளி

க ந்தகைர

 
 க ந்தகைர Karuntagara, ெப.(n.)

   ெச வைக ( ன்.);; a species offetid cassia plant.

ம. கரிந்தகர

     [க ம் + தகைர.]

க ந்த

 
 க ந்த  karundagi, ெப.(n.)

   காக்ைகக் ெகால்  ைத; the seed of the crow-killer or the crow-berry (சா.அக.);.

     [க ம் + த .]

க ந்தட்டாங்

 
 க ந்தட்டாங்  karuntatar-kudi, ெப.(n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Thanjavur dt.

     [க ம் +  டை்ட +   - க ந் டை்டக்  → க ந்தட்டாங்  → க ந்தட்டான் .]
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க ந்தட்ைடப்பய

 
 க ந்தடை்டப்பய  karuntalappayaru, ெப.(n.)

   க ப் த் தடை்டப் ப ; a kind of flat black pulse of the Dolichos genus (சா.அக.);.

     [க ம் + தடை்ட + ப .]

க ந்தண்ணீர்

க ந்தண்ணீர ்karu-n-tami, ெப.(n.)

   1. அயம் ேசரந்்த தண்ணீர;் a black mineral water.

   2. பாைற நீர;் water found deposited on the beds of granite rocks.

     [க ம் + தண்ணீர.்]

க ந்தண்ணீரக்்கல்

 
 க ந்தண்ணீரக்்கல் karuntannir-k-kal, ெப. (n.)

    ச் ைல என் ங்கல் (யாழ்.அக.);; a kind of stone.

     [க ம் + தண்ணீர ்+ கல்.]

க ந்தண்ைப

க ந்தண்ைப karundambai, ெப.(n.)

   1. க ப்  தாமரம் பாரக்்க;See karu-p-pu-t-támaran.

   2. உறப் ப் ன்; rock dammer (சா.அக.);.

     [க ம் + தண்ைப – க ந்தண்ைப.]

க ந்தணல்

 
 க ந்தணல் karuntanal, ெப.(n.)

   ெசந்நா ; are variety of Indian burr (சா.அக.);.

     [க ம் + தணல்.]

க ந்த ழ்

க ந்த ழ் karuntamil, ெப.(n.)

   1. ெகாசை்சத ்த ழ்; colloquial, unrefined Tamil.

     "க ந்த  ெசந்த ழாங் ேகாைவத் னகரா" ( னகர. 75);. மைலயாளெமா ன் பைழய 
வ வம்;

 the early stag of Malayalam.

ம. கரிந்த ழ்

     [க  = தாழ்ந்த. க ம் + த ழ்.]

க ந்தைர

க ந்தைர karu-n-darai, ெப.(n.)

   1. க ப் மண்ணிலம்; black soil.

   2. பாழ்நிலம் (ஈ .);; barre land, waste land.

     [க ம் + தைர. க  → க ம். க  = க ைம நிறம்,  ைம அ , பாழ்.]

க ந்தலாக் ச்

 
 க ந்தலாக் ச்  karuntalākkuricci, ெப.(n.)

    ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village i Viluppuram dt.

     [க ம் + தைல +  ச்  - க ந்ைலக் ச் . க ந்தலாக் ச் .]
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க ந்தைல

க ந்தைல karuitalai, ெப.(n.)

   1. காற்பாகம்; a qual ter, the fraction  ¼..

     "க ந்தைல ெசந்தைல தங்கா ரிக்கால்" (தனிப்பா.1,87,171.);.

   2.  ; end close.

ஆனிக்க ந்தைல (C.N..);

   3. ெதாடக்கம்; be ginning.

க ந்தைல ற் ேபசாமல் ட்ட  தவ  (இ.வ.);

   4. ெகா வ ;   தைல ைற; generation.

ம. கரிந்தல, க ந்தல.

     [க ம் + தைல. க த்தல் = ேதான் தல், ப .]

க ந்தைலக் த்த
ைக

 
 க ந்தைலக் த்தைக karuntalai-k-kuttagai, ெப.(n.)

    ங்காலக் த்தைக (இ.வ.);; temporar lease.

     [க ம் + தைல +  த்தைக. ெகாத்  → ெகாத்தைக த்தைக = ெமாத்தப் பணம். க ந்தைல = பாகம், 
ரி .]

க ந்தவைள

க ந்தவைள1 karuntavalai, ெப.(n.)

   க ப் த்தவைள; black frog.

     [க ம் + தவைள. க  = க ைம.]

 க ந்தவைள2 Karuntawalai, ெப.(n.)

    டாத்தவைள; bullfrog.

     [க ம் + தவைள. க  = வ ய, ெபரிய.]

க ந்தளிர்

 
 க ந்தளிர ்karundalir, ெப.(n.)

   இளந்தளிர;் tender Shoot.

ம. க ந்தளிர்

     [க  → க ம் + தளிர.்]

க ந்தனம்

க ந்தனம்1 Karundaram, ெப.(n.)

   1. ெபான் ( வா.);; gold.

   2. பணம்; money.

     "க ந்தனம் ைகத்தலத்த ய்த் ச ்ெசாரிந் ட் " (நீ ெந .9.);.

 Skt. dhana → த. தனம்.

     [க ம் + தனம். க ம் =  றப் . வ. தனம் = மா , பணம்.]

 க ந்தனம்2 Karundaram, ெப.(n.)

   க ம்ெபான்;   இ ம் ; iron.

     [க ம் + தனம்.]
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க ந்தா

க ந்தா  karuntãdu, ெப.(n.)

   1. இ ம் ; iron.

     "க ந்தா  ெகாட்  ஞ் ைல" (ஞானா:57, 29.);.

   2. இ ம்  மாைழ; iron ore.

   3. நிலக்கரி; coal.

     [க ம் + தா . தாழ்  → தா  (நிலத் ன ற் ைடப்ப );.]

க ந்தாமக்ெகா

க ந்தாமக்ெகா  karuntama-k-kodi; ெப.(n.)

    ெசங் ர  என் ம் மைலக்ெகா  ( ஞ் ப். 82, உைர.);; a mountain creeper.

     [க ம் + தாமம் + ெகா . தாமம் =  வப் .]

க ந்தாமைர

 
 க ந்தாமைர karuntamarai, ெப.(n.)

   ம ந் ற் ப் பயன்ப ம் க ப் த் தாமைர; black lotus.

     [க ம் + தாமைர.]

க ந்தாைர

க ந்தாைர karundarai, ெப.(n.)

   1. மாட் ன் ள்ள ள்ள கரியேகா  (வைர .);; black streak on an ox.

   2. காெராளி; black-light.

     [க ம் + தாைர.]

க ந்தாள்

 
 க ந்தாள் karuntal, ெப.(n.)

   அ பட்ட தாள ; Stubble.

     [க ம் + தாள். க த்தல் =  ேதான் தல், அ ப்ப .]

க ந்தாளி

 
 க ந்தாளி karuntāli, ெப.(n.)

   காட்டத் ; devil fig.

   ம. கரிந்தாளி;க. கரிதாளி.

     [க ம் + தாளி.]

க ந் டர்

 
 க ந் டர ்karuntidar, ெப.(n.)

   ெபரியேம  ( ன்.);; high mound, hillock.

     [க ம் +  டர.் க ம் = ெபரிய.  டல் →  டர.்]

க ந் ப்

 
 க ந் ப்  karuntippili, ெப.(n.)

   யாைனத் ப் ; elephant long pepper(சா.அக.);.

     [க  → க ம் +  ப் . க  = ெபரிய.]

1182

www.valluvarvallalarvattam.com 7557 of 19068.



க ந் க்ைக

 
 க ந் க்ைக karuntirukkai, ெப.(n.)

    க்ைக ன் வைக; a kind of tirukkai fish.

     [க ம் +  க்ைக.]

க ந் ைரச் ட்
மணல்

 
 க ந் ைரச் ட் மணல் karuntra-c-cuttumanal, ெப.(n.)

   கடேலாரத் ல் அைலகளினால் ஒ க்கப்பட்ட க மணல்; black sand driven to the shore by sea-waves.

     [க ம் +  ைர +  ட்  + மணல்.]

க ந் ைன

க ந் ைன karuntinai, ெப.(n.)

   கரிய ைன வைக; black Italian millet.

     "க ந் ைன ேயாம்பக் கட ட ்பரா " ( க்ேகா 279.);.

ம வ இற  கங் , இ ங் ற .

     [க ம் +  ைன.]

க ந்

க ந்  karundu, ெப.(n.)

   1. மரக்கன் ; sapling, young tree.

   2. வாைழ ன் இளநிைல; tenderness of plantain tree.

     [ ந்  → க ந் .]

க ந் த்

 
 க ந் த்  karuntutti, ெப.(n.)

   க ப் த் த் ; serrate morning mellow(சா.அக.);.

     [க ம் +  த் .]

க ந் ம்

க ந் ம்  karuntumbl ெப.(n.)

.

   க ங்கா ; Mysore cormandel ebony.

   2. க ந்தண்ைப மரம்; black dammer.

   3. க ம் மரம்; South Indian pine.

     [க ம் +  ம் .]

க ந் ம் ன்

 
 க ந் ம் ன் karuntumbl-mi, ெப.(n.)

   உட ல் படை்டக டன் ய ெசந்நிற ன்வைக; a kind of redfish.

     [க ம் +  ம்  +  ன்.]

க ந் ம்ைப

க ந் ம்ைப karuntumbai, ெப.(n.)

   1. ேபய்ம ட் ; malaba rcatamint.

   2. க ங்கா ; coromandel ebony.

   3. ெச வைக; an ornamental plant.

   ம. கரிந் ம்ப;   க. கரி ம்ெப;ெத. நல்ல க் .

     [க ம் +  ம்ைப.   =  ம்ைப ெவண்ணிறம் ெகாண்ட .]
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க ந் வைர

க ந் வைர1 karuntuwarai, ெப.(n.)

   1. மைலத் வைர; hill dhall.

   2. மரவைக; bourdillon's applefruited ebony.

   3. ேதாதகத் ; dark black wood.

   4. க ப் த் வைர; topasiebony.

   5. இ ம் ; common satin ebony.

     [க ம் +  வைர.]

 க ந் வைர2 karuntuwarai, ெப.(n.)

    ற் ைலப் ல  (வண்  அ க்கடை்ட,  ண் ற்ேகால் த யவற் ற் ப் பயன்ப ம் ெகட் யான 
மரவைக);; lance wood (சா.அக.);.

     [க ம் +  வைர.]

க ந் ழாய்

 
 க ந் ழாய் karuntயlay, ெப.(n.)

க ந் ள  பாரக்்க;See karuntukasi.

     [க ம் +  ழாய்.]

க ந் ளகம்

 
 க ந் ளகம் karuntulakam, ெப.(n.)

   க ப் ர ெவற் ைல; camphorbetel (சா.அக.);.

     [க ம் +  ளகம்.]

க ந் ள

க ந் ள  karuntulasi , ெப.(n.)

    ள வைக (பதாரத்்த.304.);; purple-stalked basil.

   க. கரி ள ;   ம. கரிந் ள ; . கப் ெதாள .

     [க ம் +  ள .]

ளவம் →  ள . க ந் ள  =  ள  ேபான்  சற்ேற காரல் மணம் ெகாண்ட .

க ந் ைள

 
 க ந் ைள karuntulai, ெப.(n.)

   அண்டப்ெப  ெவளி ன் ஓரிடத் ல், அைனத் க் ேகாள்க ம் உள்ெளா ங் ம், ெபரிய க ந் ைள 
வா ல்; black hole as discovered by scientists in the greater universe.

     [க  → க ம் +  ைள.]

க ந் ள் ெசந் ள் 
பறத்தல்

 
 க ந் ள் ெசந் ள் பறத்தல் karunti sentul-paratal, ெப.(n.)

   க ைனப்பாய் ய ைக (இ.வ.);; making much ado;

 bustling feverish activity.

     [க ம் +  ள் + ெசம் + தாள் + பறத்தல்.]

ேபாரக்்காலத் ல் பைகவர ்இடங்க க் த் க்ெகா க் க ந் ள் பறக்க ைரந்  ெசல் தலா ம், 
ெசல் ம்ேபா ம் ம்  வ ம்ேபா ம், வ ெந கச ்ெசந் ள் பறக்க ைரந்  இயங் தலா ம், 
ேபாரத்ெ்தா ன் க ைம ம் ைர ம் க க் க ந் ள் ெசந் ள் பறக்க ைனயாற் தல், 
ெபா வாக ஊக்க ணரத்் ம் மர ச ்ெசால்லா ற் .
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க ந்ேதள்

 
 க ந்ேதள் karuntel, ெப.(n.)

   க ப் த்ேதள்; black Scorpion.

   ம. கரிந்ேதள;க. கரிேத , கரிேசள்.

     [க ம் + ேதள்.]

க ந்ேதளி

 
 க ந்ேதளி karundeli, ெப.(n.)

   க நிறத் த் ேதளி ன்; black scorpion-fish.

     [க ம் + ேதளி.]

க ந்ேதன்

க ந்ேதன் karunten, ெப.(n.)

   1. ெகாம் த்ேதன்; honey collected from honeycombs from branches of a tree, pure honey (சா.அக.);.

   2. ெநல் க்காய்ச ்சா ; the juice of Indian gooseberry.

     [க  → க ம் + ேதன். க  = உயரந்்த,  றந்த.]

க ந்ைத

க ந்ைத karundai, ெப.(n.)

   1. காைடக்கண்ணிெநல்; common paddy of the colour of quail's eyes.

   2. ம க்காைர; common emetic nut (சா.அக.);.

     [க  → க ந்ைத. க  =  றந்த, உயரந்்த. க ந்ைத =  றந்த ெநல்வைக.]

க ந்ெதா ல்

க ந்ெதா ல்1 karuntolil, ெப.(n.)

   வ ய ெதா ல்; strong workmanship.

     "க ந் ெதா ல் ைனஞர"் ( பாண். 257);,

     [க ம் + ெதா ல்.]

 க ந்ெதா ல்2 karuntolil, ெப.(n.)

   ெகாைலத் ெதா ல்; foul deed, dark assassin's work, killing.

     "க ந்ெதா ற் ெகால்லன்" ( லப். 16:154.);.

     [க ம் + ெதா ல்; க ம் =  இ ந்த,  ழான.]

க ந்ேதால் ரல்

 
 க ந்ேதால் ரல் karu-n-tol-viral, ெப.(n.)

    க்க மரம்; black wood of Southern India (சா.அக.);.

     [க ம் + ேதால் + ( ரில்); +  ரல்.]

க ந்ேதா

 
 க ந்ேதா  karu-n-dõli, ெப.(n.)

   அ ரி; indigo plant.

     [க ம் + ேதால் + .இ. 'இ' உைடைமப் ெபா ளீ ).]
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க ந்ேதாளி

 
 க ந்ேதாளி karuntoli, ெப.(n.)

க ந்ேதா  பாரக்்க;See karuntôli.

     [க ந்ேதா  → க ம்ேதாளி(ெகா.வ.);]

க ந்ேதாற் ல

 
 க ந்ேதாற் ல  karuntopulavu, ெப.(n.)

    ற் ைலப் ல ; rusty leaved lancewood (சா.அக.);.

     [க ம் + ேதால் +  ல .]

க நச்

க நச்  karu-macculi, ெப.(n.)

   பசை்சக்கல் நிற ம், ஆறங் லநீள ைடய கடல் ன்வைக; goby, a sea-fish greenish, stone coloured, 
attaining more than 6 inches in length.

     [க  + நச் .]

க நஞ் ப்பய

க நஞ் ப்பய  karunaicippayaru, ெப.(n.)

   1. க ம்பய  பாரக்்க;See karumpayaru,

   2.  வைர; small dhall (சா.அக.);.

     [க  + நஞ்  + பய .]

க நடம்

க நடம் karu-magam, ெப.(n.)

க நா  பாரக்்க;See karu-nadu.

     "க நடப்ேபர ்ெவள்ளத் ழாமல்" (பாரத.  றப் ப். 18.);.

     [க நா  → க நடம்.]

க நந்

 
 க நந்  karu-mandu, ெப.(n.)

   நத்ைதவைக ( ங்);; a species of snail.

     [க ம் + நந் .]

க நன்னாரி

 
 க நன்னாரி karu-nampari, ெப.(n.)

   க ப்  நன்னாரி; a species of dark sarasaparilla.

     [க  + நன்னாரி.]

க நாக்

க நாக்  karu-makku, ெப.(n.)

   1.   க ம் ள்ளிகைள ைடய நாக் ; tongue with black dots.

   2.  யநாக் ; vile tongue.

   3.  யநாக் ள்ளவ-ள்-ன்; evil-tongued person.

   ம. கரிநாக் ;க. கரிநாலெக.

     [க ம் + நாக்  – க நாக் .]

க நாகத்

 
 க நாகத்  karunāgatti, ெப.(n.)

   காட்டத் ; downry grislea (சா.அக.);.

     [க  + நாகத் .]
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க நாகதாளி

க நாகதாளி karunagatali, ெப.(n.)

   1. க ப்  நாகதாளி; black and few spined prickly pear.

   2. நாகப்படம் ேபான்ற தாளிக்ெகா ; snake-hood creeper (சா.அக.);.

     [க  + நாக + தாளி.]

க நாகம்

க நாகம்1 Karu-magam, ெப.(n.)

   1. க நிற ைடய ெகா ய நச் ப்பாம் ; a highly poisonous blacksnake, black cobra.

   2. நஞ் ள்ள கடற்பாம் ; a poisonous Sea-Snake.

   ம. கரிநாகம்;க. கரிநாக.

     [க  + நாகம்.]

 க நாகம்2 karu-magam, ெப.(n.)

   ஒன்ப ேகாள்க ெளான்  (ரா );; one among the nine planets.

     [க  + நாகம்.]

க நாங்

 
 க நாங்  karu-maigu, ெப.(n.)

   மரவைக ெளான்  (L.);; long-pointed broad-leaved Ceylon iron-wood.

ம. கரிநாங்

     [க ம் + நாங்  – க நாங் .]

க நாடகம்

க நாடகம்1 karu-mapagam, ெப.(n.)

   1. பழங்கால ஐம்பத்தா  நா க ெளான் ; name of the Kanarese country including Mysore and the West Coast 
between Malabar and Goa, one of 56 nadu.

     "ெகாங்கணங் கன்னடங் ெகாங்கந் ெத ங்கம்" (நன்.272, ம ைல.);.

   2. நவா  ஆட்  ெசய்த ெதன்ப ; the carnatic, as ruled by the Nawabs.

     [க  + நா  + அகம் – க நாடகம்.]

க நடம் அல்ல  க நாடகம் என் ம் ெசால் க் , இ  ெபா ள்கள் றப்ப ன்றன. அைவ, 1. கரிய 
நா , 2. க ங் த்  என்பன.

கன்னட நாட் ற் ெப ம்ப  கரிசல் நிலமா ப்பதால், கரியநா  என் ெபா ள் ெகாண்டனர ்
ண்ெடட் பண் த ம், (Dr. Gundert); கால் ெவல் கண்காணியா ம் (Dr. Caldwel);.

த் களில் இ ந்த வைகக் க் க ங் த்  என்  ெபயர.்

     " பாரப்்பான் ழ்க்ைகப்ெப ங் க ங் த் " [க த். 65:29].

நடம் =  த் . நடன் =  த்தன்.

     "வளிநடன் ெமல் னரப்் ங்ெகா  ேமவர டங்க" [பரிபா.22: 42].

நடர ்=  த்தர.்

     " ட ம் ரத்்த ம் நட ம் உள்ளிட்ட" [ றள்.பரிேம. உைர.].

நாடகம் = கைத த வ ம் த் .  கப் பைழைமயான கண் ப் பழக்கத்ைதப்,

     "பைழய க நாடகம்" என்பர.் இங்  க நாடகம் என்ப , பைழைமயான நிைலையக் க்கலாம். 
ஆகேவ, க நடம் அல்ல  க நாடகம் என் ம் ெபயர,் க ங் த்  நிக ம் நா  என் ம் ெபா ள் 
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க நாடர்

க நாடர ்karu-mapar, ெப.(n.)

   கன்னட நாட்டார;் Kanarese people.

     "ெகா ங் க நாட ம்" ( லப். 25, 156.);.

   ம. கரந்ாட; Pkt.kannāta.

     [க  + நா  + அர.்  'அர'் ப.பா.ஈ .]

ெதாடக்கத் ல் மராத் ய மாநிலத்ைத ம் கன்னட மாநிலத்ைத ம்ேசரத்் க் த்த இசெ்சால், 
நாளைட ல் கன்னட மாநிலத்ைத மட் ம் ப்பதா ற் .

க நா

க நா  karunadu, ெப.(n.)

   1.  ந் ய ரா ட ெமா க ள் ஒன்றான கன்னடம் ேப ன்ற ப ; the area where the Kaŋŋada 
language is spoken.

   2. கன்னட நாட் ன் ெமா ; Kannada, one of the principal Dravidian languages.

   3. ஒ  இைச; name of a raga in Carnatic music.

த. க நா  → Skt. karnåta.

     [க  + நா . க  → கரிய, கரிசற் பாங்கான நிலம்.]

க நாணல்

 
 க நாணல் karu-mapal, ெப.(n.)

   க ப்  நாணல்; black reed (சா.அக.);.

     [க  + நாணல்.]

க நாய்

 
 க நாய் karu-nay, ெப.(n.)

   ெசந்நாய்; a wolf.

ம. க நாய்

     [க  + நாய். க  = ெகா ைம.]

க நா

 
 க நா  karu-mayuruvi, ெப.(n.)

   க ப்  நா ; a black variety of Indian burr.

     [க  + நா .]

க நார்

 
 க நார ்karu-nar, ெப.(n.)

   பைன ன் க ப் நார;் black palmyra fibre (சா.அக.);.

     [க  + நார.்]

க நார்ப்ெபட்

 
 க நாரப்்ெபட்  karu-marp-petti, ெப.(n.)

   பைன ன் க நாரால் ைடயப்பட்ட ெபட்  ( ன்.);; basket made of good black fibre.

     [க ம் + நார ்+ ெபட் .]
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க நாரத்ைத

 
 க நாரத்ைத karu-maratai, ெப.(n.)

   க ப்  நாரத்ைத; a black or dark variety of bitter orange.

     [க  + நாரத்ைத.]

க நாைர

 
 க நாைர karu-marai, ெப.(n.)

   நாைர வைக ( ங்.);; black ibis.

ம. கரிநார

     [க  + நாைர.]

க நா

க நா  karu-mavi, ெப.(n.)

   1. நா ப் வைக (பதாரத்்த.1056);; black species of aconite.

   2. கல் ப் ; a mystic name for sea-salt (சா.அக.);.

     [க  + நா .]

க நா

 
 க நா  karunali, ெப.(n.)

    த் நிைல; one of the five stations of the soul in the body (சா.அக.);.

     [க  = க நிறம், இ ள். க  + நா .]

க நா ைக

க நா ைக karu-malgai, ெப.(n.)

   இர ; night.

     "க  நா ைகதான்.  யா ன்"(கம்பரா. க மண.5.);.

     [க  + நா ைக. க  = க நிறம், இ ள்.]

க நாள்

க நாள் karu-nal, ெப.(n.)

கரிநாள் பாரக்்க;See kari-nal,

     "ெதாழாமற் ெச த் ய நாள் க நாள்" (அ ட்பா.1, வ ைட.38.);.

ம. கரிநாள்

     [க  + நாள்.]

க நி ைள

 
 க நி ைள karunimilai, ெப.(n.)

   நீலநிறைமக்கல்; black antimony or trisulphide of antimony (சா.அக.);.

     [க  + நி ைள. நி ைள = ஒ வைக மாைழ.]

க நிறம்

க நிறம் karu-miam, ெப.(n.)

   1. கந்தகச ்ெசய்நஞ் ; a kind of prepared black arsenic.

   2. க ைம; darkness.

     [க  + நிறம்.]
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க நீர்

 
 க நீர ்karunir, ெப.(n.)

   பனிக் டத் நீர;் amniotic fluid with womb (சா.அக.);.

     [க  + நீர)்.]

க நீர்ப்பறைவ

க நீரப்்பறைவ karunir-p-paravai, ெப.(n.)

   1. க ப்  நீரக்்ேகா ; black water-fowl.

   2. க ப்ைபக் ள் பனிக் டத்  நீரில் தக் ம் ண்டம்; foetus floating in the amniotic fluid in the womb.

     [க  + நீர ்+ பறைவ. பறைவ உ ைரக் த்த உ வகம்.]

க நீலப் றப்

க நீலப் றப்  karunlia-p-pirappu, ெப.(n.)

    க ம் இ ந்த றப் ; birth in the lowest state of existence.

     "க ம் றப் ம் க நீலப் றப் ம்" (மணிேம.27:150);.

     [க நீலம் +  றப் .]

க நீலம்

 
 க நீலம் Karunlam, ெப.(n.)

   க ைம கலந்த நீலநிறம்; dark-blue Colour.

     [க ைம + நீலம்.]

க ல்

 
 க ல் karu-nul, ெப.(n.)

    ய ( னிய);  ல்; treatise on black magic.

     [க  +  ல்.]

க ெநய்க்காரம்

 
 க ெநய்க்காரம் karu-ney-k-karam, ெப.(n.)

   மரங்கைளக் காக்கப் ம் எண்ெணய்; a kind of oll used for the preservation of timber.

     [க  + ெநய் + காரம்.]

க ெநய்தல்

 
 க ெநய்தல் karu-meydal, ெப.(n.)

   அல்  ( ங்);; blue Indian water-lilly.

ம வ, நீேலாற்பலம்

   ம. கன்னல்;க. கன்ெனய் ல்.

     [க  + ெநய்தல்.]

க ெந ஞ்

 
 க ெந ஞ்  karu-neruniji, ெப.(n.)

   ெந ஞ் வைக; black nerinjy, a prostrate herb.

     [க  + ெந ஞ் .]
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க ெநல்

க ெநல்1 karunel, ெப.(n.)

   1. க ப்  ெநல்; black paddy in common.

   2. க ங் ைவ ெநல்; a special kind of black paddy the rice of which is red and is highly esteemed as a yogic diet.

ம. க ெநல்

     [க  + ெநல்.]

 க ெநல்2 karu-nel, ெப.(n.)

   மணி த்த ெநற்ப ர;் paddy-crop bearing the corns.

     [க  + ெநல். க  = க ைம.]

க ெநல

க ெநல3 karunel, ெப.(n.)

   ெந ப் ; fire.

க ெஞ  பாரக்்க;See karusiegisi

ம வ. க ெஞ

     [க ெஞ  → க ெஞ  → க ெந  → க ெநல் (ெகா.வ.);.]

க ெநல்

க ெநல் 1 karuneli, ெப.(n.)

   க ெநல் ச ் ெச வைக (பதாரத்்த.226.);; small papery-downy glabrate elliptic-ablong-obtuse-or-acute-leaved 
feather-foil.

     [க  + ெநல் .]

 க ெநல் 2 karu-nelli, ெப.(n.)

    ள ; pepper.

   2. உச் ந் ; a variety of phyllanthus.

     [க  + ெநல் . ெநல் = ெநற்  ரந்்த த் . ெநல் → ெநல் .]

 க ெநல் 3 karunelli, ெப.(n.)

   நஞ் க்ெகா ; umbil cal cord (சா.அக.);.

     [க  + ெநல் .]

க ெந

 
 க ெந  karu-neri, ெப.(n.)

   ெந ப்  ( ங்.);; fire.

க ெஞ  பாரக்்க;See karu-negili.

ம வ. க ெநல்

     [க  + ெஞ  – க ெஞ  → க ெஞ  → க ெந .]

க ெநாச்

க ெநாச்  karu-mocci, ெப.(n.)

   1. ெநாச் வைக ல்ெளான்  ( ன்.);; a plant, dark-leaved evergreer planted in gardens by the side of walks.

   ம. கரிெநாச் ;க.,  .கரிெநக் .

     [க  + ெநாச் . ெநாச் ல் → ெநாச் .]
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க ெநாச் கம்

 
 க ெநாச் கம் karunoccgam, ெப.(n.)

ந் ;See men  (சா.அக.);.

     [க  + ேநாச் கம். ெநல் ( த் ); → ெநத் கம் – ெநச் கம். க ெநாச் யம் = க க்  த்தாக 
இ க் ம் த் .]

க ெநாச் ல்

 
 க ெநாச் ல் karu-nocci, ெப.(n.)

க ெநாச்  பாரக்்க;See karu-nocci

     [க  + ெநாச் ல்.]

க ேநாய்

 
 க ேநாய் karu-noy, ெப.(n.)

   மாட் ேநாய் வைக; a kind of mange in cattle.

     [க  + ேநாய்.]

க ப்பஇ

 
 க ப்பஇ  karuppa-isivu, ெப.(n.)

   ேப காலாங்களில் ெபண்க க் ண்டா ம் ஒ வைக ேநாய்; kind of disease occuring during deliverytime.

     [க ப்ப(ம்); + இ .]

க ப்பக்காலம்

 
 க ப்பக்காலம் karuppa-k-kālam, ெப.(n.)

   க ற் க் ம் காலம்; the period of pregnancy

த. க ப்பக்காலம் → Skt. garbhakala.

     [க ப்பம் + காலம்.]

க ப்பக் ைர

 
 க ப்பக் ைர karuppa-k-kirai, ெப.(n.)

   சாணாக் ைர; a kind of edible greens (சா.அக.);.

     [க ப்பம் +  ைர. க ப்பம் =  ைள,  ைளக் ைர ேபான்ற .]

க ப்பக்

 
 க ப்பக்  karu-p-pakku, ெப.(n.)

   க ம ; black murdah.

     [க  + பக் . பக்  = மரப்படை்ட.]

கரிய ரப்் படை்ட உைடைம ன்,  றத ்ேதாற்றத்தால் ெபற்ற ெபயர.்

க ப்பக்

 
 க ப்பக்  karuppa-k-kuli, ெப.(n.)

க க்  பாரக்்க;See karu-k-kuli.

     [க ப்பம் +  .]
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க ப்பக்ேகாள்

 
 க ப்பக்ேகாள் karuppa-k-kol, ெப.(n.)

   க ப்ைப ன் தன்ைம, பண் , ேகாட்பா கள் த யன; the nature condition etc. of the womb (சா.அக.);.

     [க ப்பம் + ேகாள்.]

க ப்பக்ேகாளைக

 
 க ப்பக்ேகாளைக karuppa-kologai, ெப.(n.)

   க ப்பப்ைப (யாழ்ப்.அக.);; womb.

     [க ப்பம் + ேகாளைக. ேகாளைக = ைப.]

க ப்பக்ேகாளா

 
 க ப்பக்ேகாளா  karuppa-k-kolaru, ெப.(n.)

   க ப்ைப ேலற்ப ம் ஒ வைக ேநாய்; disorder of the uterus (சா.அக.);.

     [க ப்பம் + ேகாளா .]

க ப்பக்ேகாளிலக்
கணம்

 
 க ப்பக்ேகாளிலக்கணம் karuppa-k-kölilakkaram, ெப.(n.)

   க ப்ைப ன் தன்ைம, அைமப் , ெசயற்பா  த யைவகைளப் பற் ச ்ெசால் ம் ல்; the science 
relating to the nature, structure, function etc. of the womb (சா.அக.);.

     [க ப்பக்ேகாள் + இலக்கணம்.]

க ப்பங்கட்

 
 க ப்பங்கட்  karuppaikati, ெப.(n.)

   ெவல்லக் கட் ; jaggery.

     [க ம் க்கட்  → க ப்பங்கட் .]

க ப்பங்கைர-தல்

க ப்பங்கைர-தல் karuppai-karai,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. க ச் ைததல்; to be aborted.

   2. அசச் தல்; to be frightened out of one's wits.

     [க ப்பம் + கைரதல்.]

அசச்ப்ெபா ள் அணிவைக ெசால்லாட் யால் ைளந்த .

க ப்பங்கலங் -
தல்

க ப்பங்கலங் -தல் karuppai-kalaigu-,    5 ெச. . .(v.i.)

க ப்பங்கைர-தல் பாரக்்க;See karuppan-karari-.

     [க ப்பம் + கலங் .]

க ப்பங்கழல்( )-
தல்

க ப்பங்கழல்( )-தல் karuppaikalal(lu)-,    13 ெச. . .(v.i.)

க ப்பங்கைரதல் பாரக்்க;See karuppari-karai (சா.அக.);.

     [க ப்பம் + கழல்.]

க ப்பங்க

க ப்பங்க  karuppaikali, ெப.(n.)

க ம்  பாரக்்க;See karumbu (தஞ்ைச.);.

     [(க ம் ); க ப்  + அம் + க . ( .தா.212.);.]
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க ப்பங்கா

 
 க ப்பங்கா  karuppaikadi, ெப.(n.)

   க ம் ச ்சாற் ந்  எ க்கப்ப ம் ஒ வைகப் ளித்த கா ; an acetous fermentation of the juice derived 
from sugar-cane (சா.அக.);.

     [க ம்  + அம் + சகா – க ப்பம்கா  → க ப்பங்கா . க ம்  → க ப்  எனத் ரிந்த  வ த்தல் 
ரி . 'அம்' சாரிைய.]

க ப்பங்ெகால்ைல

 
 க ப்பங்ெகால்ைல karuppai-kolai, ெப.(n.)

   க ம் த்ேதாட்டம்; sugarcane field.

     [க ம்  + அம் + ெகால்ைல. க ம்  → க ப்  (வ த்தல் ரி );.]

க ப்பங்ெகாள்( )
-தல்

க ப்பங்ெகாள்( )-தல் karuppai-kolu,    13 ெச. ன்றா .(v.t.)

க க்ெகாள் -தல் பாரக்்க;See karu-k-kollu.

     [க ப்பம் + ெகாள்.]

க ப்பச் ைத

 
 க ப்பச் ைத  karuppa-c-cidaiu, ெப.(n.)

   க க் ைல ; abortion.

     [க ப்பம் +  ைத .]

க ப்பச் ன்னம்

 
 க ப்பச் ன்னம் karuppa-c-cianam, ெப.(n.)

க ப்பவைடயாளம் பாரக்்க;See karuppava gayālam.

     [க ப்பம் +  ன்னம்.]

க ப்பச்

க ப்பச்  karuppa-c-cudu, ெப.(n.)

   1. ெபற்ேறார ்வ யாகக் ழந்ைதக்  வ ம் ேநாய்வைக; constitutional debility of an infant brought on by 
antenatal conditions.

   2. நாக் ல் கா ம் ேநாய்; a disease of the tongue.

     [க ப்பம் +  .]

க ப்பச் ைல

 
 க ப்பச் ைல karuppa-c-culai, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ் ைல ( த்தல்); ேநாய்; a kind of ulser.

     [க ப்பம் +  ைல.]

க ப்பசன்னி

 
 க ப்பசன்னி karuppa-sanni, ெப.(n.)

க ப்பஇ  பாரக்்க;See karuppa-isivu.

     [க ப்ப(ம்); + சன்னி.]

க ப்பஞ்சா

 
 க ப்பஞ்சா  karuppan-caru, ெப.(n.)

   க ம் ச ்சா ; sugarcane juice.

     [க ம்  + அம் + சா . க ம்  + க ப் .]
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க ப்பஞ் னி

 
 க ப்பஞ் னி karuppan-cini, ெப.(n.)

   க ம் ன் ச க்கைர; cane sugar.

     [க ம்  + அம் +  னி.]

க ப்பஞ்ேசாைக

 
 க ப்பஞ்ேசாைக karuppan-sogai, ெப.(n.)

க ப்பந் ேதாைக பாரக்்க;See karu-p-paitogai.

     [க ம்  + அம் + ேதாைக = க ப்பந்ேதாைக → க ப்பஞ்ேசாைக; 'அம்' சாரிைய. ெதா  → ேதாைக → 
ேசாைக. (ெகா.வ.);.]

க ப்பட்

க ப்பட்  karuppatti, ெப.(n.)

   1. பைனெவல்லம்; jaggery, made from palmyra juice.

     " வன் க ப்பட் ேயா" (இராம. உ த் 69.);.

   2. பனங்கற் கண்  (யாழ்.அக.);; candy made from palmyra juice.

   3. ெவல்லம் ( ன்.);; jaggery.

   ம. கரிஞ்சக்கர, கரிப்பட் ; ட. கேபா , H. gud.

     [க ம் ல் + அட்  – க ம் ல்லட்  → க ம்பட்  → க ப்பட் . க ம் ல் = பைனமரம். அட்  = 
அடப்பட்ட , காய்சச்ப்பட்ட .]

க ப்பட் க்கற்க
ண்

 
 க ப்பட் க்கற்கண்  karuppatti-k-kaskandu, ெப.(n.)

   பனங்கற்கண் ; palmyra sugar-candy (சா.அக.);.

     [க ப்பட்  + கற்கண் .]

க ப்பட் ப்பா

 
 க ப்பட் ப்பா  karuppatti-p-pagu, ெப.(n.)

   பைன ெவல்லப்பா ; the sacchrina fluid consisting of the inspisated juices or decoctions of the palmyra plant 
(சா.அக.);.

     [க ப்பட்  + பா .]

க ப்படம்

 
 க ப்படம் karuppadam, ெப.(n.)

   கந்தற் ைடைவ (யாழ்.அக.);; rags.

     [க  + படம். க  = இ ந்த, பயன்படாத.]

க ப்பணி

 
 க ப்பணி karuppani, ெப.(n.)

   பைன னின்  இறக் ம் பதநீர ்(யாழ்ப்.);; sweet toddy of the palmyra, drawn into an earthen vessel smeared 
within with lime to prevent fermentation.

     [க ம்  + பதநீர ்– க ம் ப் பதநீர ்→ க ப் நீர ்→ க ப்பணி (ெகா.வ);. க ம் ல் = பைனமரம். 
க ம் ல் → க ம்  (லகர ஈ  ெகட்ட );.]
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க ப்பத் ைள

க ப்பத் ைள karuppa-t-tulai, ெப.(n.)

   1. இயற்ைக யாகேவ அைமந் ள்ள ைள; any natural hole or cavity(சா.அக.);.

   2. பவளங்கள் உண்டா ம் ேபாேத கா ம் உட் ைளயா ய ற்றம்; inner hole or cavity formed at the first 
formation of a coral, a flaw incoral.

     "க ப்பத் ைளய ங் கல் ைட டங்க ம்" ( லப். 14:197);.

   3. க ப்ைப ேலற்ப ம் ைள; rupture or perforation in the womb.

     [க ப்பம் + அத்  +  ைள. 'அத் ' சாரிைய.]

க ப்ப ம்பம்

க ப்ப ம்பம் karuppa-tumbam, ெப.(n.)

   க ப்பத்ைத க் ம் நஞ் ப்ைப; after birth, the membranous covering containing the embryo.

     "கரப்்ப ம்பமா ற ைப ேல கட் ண் " ( வ்.  மாைல, அவ. வ்யா, பக். 4);.

     [க ப்பம் +  ம்பம்.   ம்  →  ம்பம்.]

க ப்பந்ெதப்பம்

க ப்பந்ெதப்பம் karuppanteppam, ெப.(n.)

   ேபய்க்க ம்  ைணத் ச ்ெசய்யப்ப ம்(ப ற் ப்.87, 4, உைர.);; raft made of wild sugarCane reeds.

     [க ம்  = ேபய்க் க ம் . க ம்  + அம் + ெதப்பம் – க ம்பந்ெதப்பம் → க ப்பந்ெதப்பம்.  'அம்' 
சாரிைய.]

க ப்பந்ேதாைக

 
 க ப்பந்ேதாைக karuppan-tagai, ெப.(n.)

   க ம் ன் ெநட் ைல (அ); தாள் (இ.வ.);; leaf of the sugar-cane plant.

     [க ம்  + அம் + ேதாைக. 'அம்'சாரிைய. க ம்  → க ப்  (வ த்தல் ரி );.]

க ப்பநா

 
 க ப்பநா  karuppa-nadi, ெப.(n.)

   ெகாப் ழ்க்ெகா  (யாழ்.அக.);; navel Cord.

     [க ப்பம் + நா . நாளி → நா  (உட் ைள ைடய );.]

க ப்பநாள்

க ப்பநாள் karuppa-nal, ெப.(n.)

   1.  ழந்ைத றந்த ஒன்பதாம் நாள் (யாழ்.அக.);; the ninth day after child – birth.

   2. க ப் ணியாய் இ க் ம் காலம்; the . riod of pregnancy.

   3. க க்ெகாள் ங்காலம்; period of conception (சா.அக.);.

     [க ப்பம் + நாள்.]

க ப்பநீர்

க ப்பநீர1் karuppa-nir, ெப.(n.)

   பனிக் டத்  நீர;் discharge from the amniotic sac.

     [க ப்பம் + நீர.்]

 க ப்பநீர2் karuppa-nir, ெப.(n.)

   1. க ப்பஞ்சா ; sugar cane juice.

   2. பைன, ெதன்ைன த யவற் ன் நீர ்(பதநீர,் கள்);; the sap or toddy extracted from palmyra, coconut trees 
etc.

   3. இளநீர;் tender coconut water.

     [க ம்  + நீர ்→ க ம் நீர ்→ க ப் நீர.் க ம்  → க ப்  (வ த்தல் ரி );.]
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க ப்பேநாக்கா

 
 க ப்பேநாக்கா  karuppa-nokkadu, ெப.(n.)

   க ப்பவ ; pain in the womb.

ம வ. இ ப் ேநா , இ ப்  வ .

     [க ப்ப + ேநாக்கா . ேநாய் + கா  = ேநாக்கா .]

க ப்பப்பரிசம்

 
 க ப்பப்பரிசம் Karuppa-p-parisam, ெப.(n.)

   மகப்ேப  வாய்க்ைக (யாழ்.அக.);; pregnancy.

     [க ப்பம் + பரிசம் – க ப்பபரிசம். பரி  → பரிசம்.]

க ப்பப்ேபைழ

 
 க ப்பப்ேபைழ karuppappelai, ெப.(n.)

   தவசங்கள் ைவக்க மண்ணால் ெசய்யப்ப ம் ; large earthen receptacle for storing grain.

     [க ப்பம் + ேபைழ.]

இவ்வைகப்ேபைழகள் ெசய்ய நண் வைள மண், யாைனக்ெகாம் மண்,  ற் மண்,  ளத் மண் 
ஆ ய மண்வைககள் பயன்ப த்தப்ப ன்றன [மைன ல்].

க ப்பப்ைப

க ப்பப்ைப1 karuppappai, ெப.(n.)

   க த்தங் ம் உ ப் ; the uterus.

     [க ப்பம் + ைப.]

 க ப்பப்ைப3 karuppappai, ெப.(n.)

க ப்ைப பாரக்்க;See karuppai. (ெச.அக.);.

     [க ப்பம் + ைப.]
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க ப்பம்

க ப்பம்1 karuppam, ெப.(n.)

   1. க ; embryo, foetus, the young in the womb.

   2. க ப்பப்; womb, matrix uterus.

ம வ. க , க , க வம். க , க பம்.

த. க ப்பம் → Skt. garbha.

     [ த்தல் = ேதான் தல்.   → க  → (க ப் ); க ப்பம். க  =  ல்,  ள்,  டை்ட, ேசய்,  ட் . 
வடெமா யாளர ்'க் ' ( ளி); என் ம் grabh = grah (பற் ); என் ம் லங்காட் வ  ெபா ந்தா  (வட. 
வர. 108.);.]

 க ப்பம்2 karuppam, ெப.(n.)

   1. ெபா ள் ெபா ந்த , உடெ்காண்ட ; fig., essence, substance, inside, inner contents of anything.

க ப்ப ள்ள பாட் .

   2. நாடக த்  ையந்த ள் ஒன் ; crisis of a plot in a drama, one of five nadaga-utti.

   3.  ற்ெறட்  உபநிடதங்க ள் ஒன் ; name of one of 108 Upanisads.

வ. க ப்ப

     [க  → க ப்பம்.   → க  = உட் த் , உள்ளடங் ய .]

 க ப்பம்3 karuppam, ெப.(n.)

   உடெ்பா ளாகக் ெகாண்ட  ( லப்.17: 442.);; that which is suggestive, prognosticative.

க ப்பம்ெகாள்-தல்

க ப்பம்ெகாள்-தல் karuppam-kol-,    7 ெச. ன்றா .(v.t.)

   க க்ெகாள் தல்; to conceive, to be pregnant.

     [க  → க ப்பம் + ெகாள்.]

க ப்பம்பா

 
 க ப்பம்பா  karuppampagu, ெப.(n.)

   ெவல்லப் பா  ( ன்.);; sugar-cane treacle, medicated molasses.

     [க ம்  + அம் + பா  – க ம்பம்பா . க ப்பம்பா , 'அம்' சாரிைய. க ம்  → க ப்  (வ த்தல் 
ரி .);.]

க ப்பம -தல்

க ப்பம -தல் karuppam-ali,    2 ெச. ன்றா .(v.t.)

க க்கைல-தல் பாரக்்க;See karukkalai-.

     [க  → க ப்பம் + அ -.]

க ப்பரம்

க ப்பரம்1 karupparam, ெப.(n.)

   1. தைலேயா ; skull,

   2. எ ம் ; bone,

   3. இ ப் ப்பாண்டம்; iron utensil.

     [க  + பரம் – க ப்பரம். பரம் = ேம ப்ப .  ப்ப . க  = அ ப்பைடயான , வ வான , 
லமான .]
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க ப்பவைடயாளம்

 
 க ப்பவைடயாளம் karuppavagayālam, ெப.(n.)

    ற்றதற்கான அ கள்; signs and symptoms of pregnancy.

     [க ப்பம் + அைடயாளம்.]

மாத லக்  நிற்றல், மசக்ைக ண்டாதல், ெகாங்ைக ம்மல்,  ைலக்காம் ல் க ப் ப் படரத்ல், 
வ  ப த்தல்,  ழந்ைதயைசதல் ேபான்றன க ப்பவைடயாளங்களா ம்.  ற்ற ெபண்ணின் 
பண் , நைட ஆ யவற் ம் மா பா  காணப்ப ம்.

க ப்பவ

 
 க ப்பவ  karuppa-vadi, ெப.(n.)

   க ற்ற ெபண்; pregnant woman.

க வத்  பாரக்்க;See karuvatti.

ம வ உண்டானவள்,  ,  லாள்,வ ,  வாதவள், க வத் . [க ப்பம் + வ  – க ப்பவ . அத்  
→ வ . (ெப.பா.ஈ .);.]

க ப்பவ

 
 க ப்பவ  karuppa-vali, ெப.(n.)

   தாய்ைமப்ேபற்  வ l; travail, pains of child-birth; labour pain.

ம வ இ ப் வ , இ ப் ேநா .

     [க ப்பம் + வ  – க ப்பவ .]

க ப்பேவதைன

 
 க ப்பேவதைன karuppavedara, ெப.(n.)

க ப்ப ேநா  பாரக்்க;See karuppanovu (சா.அக.);.

     [க ப்பம் + ேவதைன.]

க ப்பேவர்

 
 க ப்பேவர ்Karuppave, ெப.(n.)

   ஆணிேவர;் main root (சா.அக.);.

     [க  → க ப்பம் + ேவர.்]

க ப்பேவாட்டம்

 
 க ப்பேவாட்டம் karuppa-v-ottam, ெப.(n.)

    ைல (மாரக் ); மாதத் ன் ற்ப ல் க க்ெகாண்ட ேமகத் ன் ெதன் ைச ேநாக் ய 
ஒட்டம்; southern passage of the rain clouds about the latter half of the Margalimonth.

     [க ப்பம் = மைழநீைரக் க க்ெகாண்டேமகம். க ப்பம் + ஒட்டம் – க ப்பேவாட்டம்.]

 க ப்பேவாட்டம் karuppavōṭṭam, ெப.(n.)

    ைல (மாரக் ); மாதத் ல் ேமகக் ட்டங்கள் வானத் ல் ழன்  ெகாண் க் ம் நிைல; cloudsky.

     [க ப்பம்+ஒட்டம்]
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க ப்ப ஞ் ல்

 
 க ப்ப ஞ் ல் karuppalinjil, ெப.(n.)

   க ப்  அங்ேகாலம்; sage-leaved alangium (சா.அக.);.

ம வ. கார ஞ் ல்

     [க ப்ப + அ ஞ் ல்.]

க ப்பற்

 
 க ப்பற்  karu-p-paru, ெப.(n.)

   தாய்ைமப்ேப  அைடதல்; attaining mother-hood.

     [க  + பற் .]

க ப்ப

 
 க ப்ப  karupparugu, ெப.(n.)

   இ ள ; a dark variety of panic grass (சா.அக.);.

     [க ப்  + அ .]

க ப்பாசயம்

க ப்பாசயம் karuppasayam, ெப.(n.)

   க ப்பப்ைப; uterus womb,

     "கரப்்பாசயக் க்ேக தள் ேமா (பட் னத் ப்பா.  செ்சங்கா . பக். 142.);.

     [க ப்பம் + ஆசயம்.]

 Skt. asaya (resting place); → த. ஆசயம்.

க ப்பாணி

 
 க ப்பாணி karuppani, ெப.(n.)

   பைனமரத் ன் பாைள னின்  வ க் ம் பதநீர;் a sweet juice ex. tracted from the palmyra tree (சா.அக.);.

     [க ம் ல் = பைனமரம். க ம் ல் → க ம்  + பதநீர ்க ம்பதநீர ்→ க ம்பாணி (ெகா.வ.);.]

க ப்பாதம்

 
 க ப்பாதம் karuppadam, ெப.(n.)

   ெசம் ங்ைக; a kind of moringa (சா.அக.);.

     [க  + (பதம்); பாதம். க  =  றந்த. பதம் = உண .]

க ப்பாைல

க ப்பாைல karuppala, ெப.(n.)

   க ம்பாட் ம் ஆைல; sugar-cane press.

     "க ப்பாைலச ்ேசா  ெந ம் ைக"(ேசக் ழார ்4, 74.);.

   2. க ம் பாைலமரம்; ape-flower tree.

     [க ம்   + ஆைல – க ம்பாைல → க ப்பாைல. க ம் = பாைல (மரம்);. க ம்  → க ப்  (வ த்தல் 
ரி );.]
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க ப்

க ப் 1 karuppi, ெப.(n.)

 kāli.

     [க ப்  – க ப் .]

 க ப் 2 karuppi, ெப.(n.)

   1. நீலச ்ெசய்ந்நஞ் ; a kind of arsenic.

   2. இ ம் ; iron.

   3. க ெநாச் ; a three leaved chaste tree.

     [க  = கரியநிறம். க  → க ப்  → க ப்  'இ' கரம் உைடைம த்த ஈ .]

 க ப் 3 karuppi, ெப.(n.)

    ற்றாஞ்ேசா ; an artifcial cellular receptacle like beehive, for the habitation of white-ants.

     [க  → க ப்  → க ப் .]

க ப் -த்தல்

க ப் -த்தல் karuppidi,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. அச் ல் வாரத்்தல்; to cast in a mould.

     "இவைன ம ேலாேட டக் க ப் த்த ெதன் ம்ப யா க்ைக" ( வ்.  ப்பள்ளி 6 வ்யா. பக். 
33);.

   2. ஒ ைமப்ப த்தல்; to concentrate.

   3. எண்ணத்ைத மட் க்கட் தல் (யாழ்.அக.);; to stick to the point.

   4. க  உண்டாதல்; conception.

ம. க ப் க் க

     [க  +  .]

க ப் ண்டம்

 
 க ப் ண்டம் karuppingam, ெப.(n.)

   க ப்பத் ள்ள க  (ெகா.வ.);; foetus.

     [க  +  ண்டம்.]

க ப் ல்லம்

க ப் ல்லம் karuppilam, ெப.(n.)

   1. இ ட்டைற; darkroom.

   2.  ைற; jail.

. கர் ல், கர் ல் .

     [க ப்  + இல்லம்.]

க ப் ல

 
 க ப் ல  karuppilavu, ெப.(n.)

    ள்ளில ; thomy cotton tree (சா.அக.);.

     [க  → க ப்  + இல .]
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க ப் ைல

 
 க ப் ைல karuppiai, ெப.(n.)

   க ேவப் ைல; curry leaf(சா.அக.);.

     [க  + ேவம்  + இைல, க ேவப் ைல → க ப் ைல (ெகா.வ.);.]

க ப் னி ல்

 
 க ப் னி ல் karuppinisul, ெப.(n.)

   க க்ெகாண் க் ம்ேபாேத ம ப ம் ல் ெகாள்ளல்; a second conception of a female who has already a  
foetus in the womb (சா.அக.);.

     [க ப்பம் → க ப் னி 'இன்' சாரிைய 'இ' ெப.பா.ஈ  ஒ.ேநா.பாரப்்  → பாரப்் னி.]

க ப்

க ப் 1 karuppu, ெப.(n.)

க ம்  பாரக்்க;See - karumbu.

ம. க ப்

     [க ம்  → க ம் .]

 க ப் 2 karuppu, ெப.(n.)

   1. க ைம; blackness.

   2. இ ள்; dark.

   3. இ ண்  ேதான் ம் ேபய்; devil.

   4. இன்ைம, வ ைம, அ ைம; famine, dearth, scarcity,

     "மைழ ன் ப் பைச ல் க ப் வர" (ேச . ேவதாள-20.);.

   க. கப் ;   ம. கரப் ;   ெத. கர , க ;    . கர் ;   ெகாலா, நா., ேகாண். க  (ப );;   பட. கப் ; . கர் .

     [கள் → க  → க ப்  = க ைம.]

இ ள், இ ண்  ேதான் ம் ேபய், இ டக்ாலம் ேபான்ற பஞ்சம் (ேவ.க. 122.);.

 க ப் 3 karuppu, ெப.(n.)

   1. கரி; charcoal.

   2. க ந் ம் ; crow ebony.

க ப்  அ ல்

 
 க ப்  அ ல் karuppu-agil, ெப.(n.)

   க ப்  அ ற் கடை்ட; a black variety of agilwood (சா.அக.);.

ம வ. கார ல்

     [க ப்  + அ ல்.]

க ப் க் 
கசே்சாலம்

 
 க ப் க் கசே்சாலம் karuppu-k-kaccalam, ெப.(n.)

   க ப்  ஏலத்ேதால்; skin of black cardamom (சா.அக.);.

     [க  → க ப்  + கச்  + ஏலம்.]
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க ப் க் கசகசா

 
 க ப் க் கசகசா karuppu-k-kasakasa, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் க ப் க் கசகசா; black and bitter poppy seed (சா.அக.);.

     [க ப்  + கசகசா.]

க ப் க் கச

க ப் க் கச  karuppu-k-kašagu, ெப.(n.)

   1. ம ந் ன் அ  வண்டல்; percipitated medicine.

   2. ம ந்ெதண்ெண ன் ேமலாகப் ப ம் அ க் ; the deposit on the surface of medicinal oils etc. (சா.அக.);.

     [க  → க ப்  + கச .]

க ப் க்கட்

க ப் க்கட்  karuppu-k-katti, ெப.(n.)

   1. ெவல்லம் ( வாைனக்,  நீற் . 13.);; sugar-cane jaggery.

   2. பைனெவல்லம்; palmyra jiggery.

   3. கற்கண்  ( ன்.);; rock candy.

     [க ம் ல் = பைனமரம், க ம் . க ம்  + கட்  – க ம் க்கட்  → க ப் க்கட் .]

க ப் க்கடலாைர

 
 க ப் க்கடலாைர karuppu-k-kadalarai, ெப.(n.)

கடலாைர பாரக்்க;See kapalarai.

     [க  → க ப்  + கடலாைர.]

க ப் க் க க்காய்

க ப் க் க க்காய் karuppu-k-kadukkay, ெப.(n.)

   1. க க்காய் வைக; a black variety of gallnut.

   2.  ஞ் க் க க்காய்; tender gallnut.

     [க  → க ப்  + க க்காய்.]

க ப் க் கரிக்கான்

 
 க ப் க் கரிக்கான் karuppu-k-karikkan, ெப.(n.)

   உ ந் ; black dhall (சா.அக.);.

     [க  → க ப்  + (கரிக்கன்); கரிக்கான்.]

க ப் க் கரிசைல

 
 க ப் க் கரிசைல karuppu-k-karisalai, ெப.(n.)

   க ங்கரிசலாங்கண்ணி; black eclipse plant (சா.அக.);.

     [க  → க ப்  + கரிசைல.]

க ப் க்க ம்

 
 க ப் க்க ம்  karuppu-k-karumbu, ெப.(n.)

   க ஞ் வப் க் க ம் ; a dark red sugar-cane (சா.அக.);.

     [க ம் +  வப்  + க ம் .]
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க ப் க்க யாண
ங்ைக

 
 க ப் க்க யாண ங்ைக karuppu-k-kalyana muruga, ெப.(n.)

க யான ங்ைக பாரக்்க;See kalyānamurungai.

     [க ப்  + க யாண +  ங்ைக.]

க ப் க்களிமண்

 
 க ப் க்களிமண் karuppu-k-kalman, ெப.(n.)

க ங்களிமண் பாரக்்க;See karurikalman.

     [க ப்  + களிமண்.]

க ப் க் 
காஞ்ெசா

 
 க ப் க் காஞ்ெசா  karuppu-k-kanjori, ெப.(n.)

க ங்காஞ்ெசா  பாரக்்க;See karurikarjori.

     [க ப்  + காஞ்ெசா .]

க ப் க்காைட

 
 க ப் க்காைட karuppu-k-kadai, ெப.(n.)

க ங் காைட பாரக்்க;See karunikāgai

     [க ப்  + காைட.]

க ப் க்காமரம்

 
 க ப் க்காமரம் karuppu-k-kamaram, ெப.(n.)

   க ப்  உகா மரம்; a black variety of uga tree.

     [க  → க ப்  + உகா + மரம்.]

க ப் க்காரம்

 
 க ப் க்காரம் karuppu-k-karam, ெப.(n.)

க ங் காரம் பாரக்்க;See kadurikāram.

     [க  → க ப்  + காரம்.]

க ப் க் ட்

 
 க ப் க் ட்  karuppu-k-kitti, ெப.(n.)

   ேசாளப்ப ரக்்  வ ம் ஒ வைக ேநாய் (இ.வ.);; a pest that affects the maize or Indian Corn.

     [க  → க ப்  +  ட் .]

க ப் க்ெகாண்
ைடக்

 
 க ப் க்ெகாண்ைடக்  karuppu-k-konda.k. Kuruvi , ெப.(n.)

   ெப ம்பா ம் மைலப்ப களில் வா ம் க ப்  நிறக் ெகாண்ைட ைடய பறைவ வைக; South Indian 
black bulbul.

     [க ப்  + ெகாண்ைட +  .]
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க ப் சச்ைட

 
 க ப் சச்ைட karuppu-c-cadai, ெப.(n.)

   ஒ வைக ப்  (ெநல்ைல னவ.);; a kind of shell.

     [க  → க ப்  + சைட.]

க ப் சச்ந்ைத

 
 க ப் சச்ந்ைத karuppu-c-candai, ெப.(n.)

கள்ளச ்சந்ைத பாரக்்க;See kasaccandai.

     [க ப்  + சந்ைத.]

க ப் சச்ா

க ப் சச்ா  karսppս-c-caru, ெப.(ո.)

க ப்பஞ்சா  பாரக்்க;See karuppaiyaru...

உ ந்  நானா  ந் ன நானா ங்க ப் ச ்சா  நானா ம் இளநீர ்நானா ம். (S.I.I. vol.19, insc. 
341, S.No.9.);.

     [க ப்  + சா  – க ப் சச்ா .]

க ப் த்ேதளி

 
 க ப் த்ேதளி karuppu-t-teli, ெப.(n.)

க ந்ேதளி பாரக்்க;See karuntēli.

     [க  → க ப்  + ேதளி.]

க ப் ப் பணம்

 
 க ப் ப் பணம் kauppu-p-padam, ெப.(n.)

   கணக் ல் காட்டா  ப க்கப்ப ம் பணம்; blackmoney.

     [க ப்  + பணம்.]

க ப் ப்பாைற

க ப் ப்பாைற karuppu-p-perai, ெப.(n.)

   கடற்பாைற வைக (தஞ்ைச. னவ.);; a kind of sea rock.

இவ்வைகப் பாைற கட ன் 12 அ  ஆழத் ல் காணப்ப ம்.

     [க  → க ப்  + பாைற.]

க ப் ப் ைன

 
 க ப் ப் ைன karuppuppupai, ெப.(n.)

க ம் ைன பாரக்்க;See karumpūnai.

     [க ப்  +  ைன.]

க ப்  மட்டலா

 
 க ப்  மட்டலா karuppu-matala, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ன்; a kind of fish.

     [க ப்  + (மட் ல்); மட்டலா.]

க ப்  மட்

 
 க ப்  மட்  karuppu-mati, ெப.(n.)

    ளிஞ் ல் வைக ள் ஒன் ; a kind of shell.

     [க  → க ப்  + மட்  (மட் ல்);.]
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க ப் மட் வாய்

 
 க ப் மட் வாய் karuppu-mati-vay, ெப.(n.)

   ஒ  வைக கடல் ன்; a kind of sea-fish.

     [க ப்  + மட் வாய்.]

இவ்வைகக் கடல் ன் ன்ற  வைர வளரக் ய ம், ெவள்ளி ேபான்ற நிற ைடய மா ம்.

க ப் ரல்

 
 க ப் ரல் karuppu-mural, ெப.(n.)

   க ைம நிற ரல்வைக; a kind of black needle fish.

     [க  → க ப்  +  ரல்.]

க ப் ரம்

க ப் ரம்1 karuppuram, ெப.(n.)

க ப் ரம் பாரக்்க;See karuppuram,

     "க ப் ரந் ைதந்த கல் யர ்மணித்ேதாள்" (கல்லா.10.);.

     [க ப் ரம் + க ப் ரம்.]

 க ப் ரம்2 karuppuram, ெப.(n.)

   1. ெநல்; a kind of paddy.

   2. நீர;் water.

   3. பாழ் ைன; sin.

   4. ெபான்; gold (இ. .த.ெப.அக.);.

     [க  → க ப்  → க ப் ரம். க ப்  = உயர் , ேமன்ைம, வ ைம,  ன்பம்.]

க ப் வட்

க ப் வட்  karuppu-vatu, ெப.(n.)

   ெவல்லம்; sugar-cane jaggery

     "கன்னற ம் பாகாய்க் க ப்  வட்டாய்" (தா .பராபர. 248.);.

     [க ம்  + வட்  – க ம் வட்  → க ப் வட் . வட்  = வட்டமா ப்ப . ெதாடக்கத் ல் 
பைனெவல்லத்ைதேய த்த ெசால், நாளைட ல் க ம்  ெவல்லத்ைத ம் த்த .]

க ப் வரால்

 
 க ப் வரால் karuppu-varal, ெப.(n.)

   க நிற ைடய ம் இரண்ட  நீளம் வளரக் ய மான நன்னீர ் ன்; a kind of fish.

     [க  → க ப்  + வரால்.]

க ப் வழைல

 
 க ப் வழைல karuppu-valalai, ெப.(n.)

   நச் ப்பாம்  வைக ெளான் ; a venomous kind of snake.

     [க ப்  + வழைல.]

க ப் ல்

க ப் ல் karuppu-vil, ெப.(n.)

   க ம்  ல்; sugarcane bow of the god of love.

     "க ப் நாண் க ப் ல ப் க்கைண வ" (மணிேம.18:105.);.

     [க ம்  → க ப்  +  ல் – க ப் ல்.]
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க ப் ல்

க ப் ல்  karuppu-vili, ெப.(n.)

   க ம்  ல்ைல உைடயவனாகக் க தப்ப பவன், காமன்; Kama, the God of love, whose bow is made of 
sugar came.

     " ன் கழ் ெகா யைனக் க ப்  ல் ைய" (மணிேம.20: 92.);.

     [க ம்  க ப்  +  ல்   - க ப் ல் .  ல்  =  ல் ைடயவன். 'இ' உைடைமப்ெபா ளீ .]

க ப் ர்

 
 க ப் ர ்karuppur, ெப.(n.)

   க ர,் காஞ் ரம், தஞ்ைச,  த் க்  மாவட்டங்களில் உள்ள ற் ர;் name of villages in Karur, 
Kancipuram, Thanjavur and Thuttukkudi dt.

     [க ப்பன் + ஊர ்– க ப்ப ர ்→ க ப் ர.்]

க ப் ர் உக்கைட

 
 க ப் ர ்உக்கைட karuppirukkadai, ெப.(n.)

    க்ேகாடை்ட மாவட்ட ச ் ற் ார;் a village in Pudukkottaidt.

     [க ப்பன் + ஊர ்– க ப்ப ர ்→ க ப் ர ்+ உக்கைட. உக்கைட = ேமற்பக்கம், ேமற்பக்கத் ச ்
க் ப் .]

க ப் ர்ேதாட்டம்

 
 க ப் ரே்தாட்டம் karuppor-tottam, ெப.(n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Thanjavur dt.

     [க ப்பன் + ஊர ்– க ப்ப ர ்→ க ப் ர ்+ ேதாட்டம்.]

க ப் ர்வழக்

 
 க ப் ரவ்ழக்  karuppo-walakku, ெப.(n.)

    ராத வழக்  ( ன்.);; undecided suit.

     [க ப்  + ஊர ்+ வழக் . க ப்  =  ன்பம். ஊர ்= ஊரத்ல், ெதாடரத்ல்.]

க ப் ரக் ைவ

 
 க ப் ரக் ைவ karuppia-k-kiuvai, ெப.(n.)

   மைலமா (L);; hill balsam tree.

     [க ப் ரம் +  ைவ.]

க ப் ரக்ெகா

க ப் ரக்ெகா  karuppūra-k-kodi, ெப.(n.)

   ெவற் ைல வைக; a variety of betel (G.Sm.D.215.);.

     [கற் ரம் → க ப் ரம் + ெகா  – க ப் ரக்ெகா .]

க ப் ரெவற் ைலைய ெமல் ம்ேபா , க ப் ரமணம் வ ேபால ம், சற்  காரச் ைவ 
உைடயதாக ம் இ ப்பதால் இதைனக் க ப் ர ெவற் ைல என் ம், க ப்  ெவற் ைல என் ம் 
அைழப்பர.் மற்ெறா  வைகக்  ெவள்ைள ெவற் ைல என்  ெபயர.்

க ப் ரத் ள

 
 க ப் ரத் ள  karuppia-t-tuasi, ெப.(n.)

   க ப் ர மண ள்ள ள வைக; a kind of tulasi plant that diffuses the smell of camphor.

     [க ப் ரம் +  ள .]
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க ப் ரநீர்

 
 க ப் ரநீர ்karuppura-nir, ெப.(n.)

   ஒ  ம ந் ; a kind of medicine.

     [க ப் ரம் + நீர.்]

க ப் ரப் ல்

 
 க ப் ரப் ல் karսppմra-p-pul, ெப.(ո.)

   ந மணப் ல் வைக ெளான்  ( ன்.);; lemongrass, camphor grass.

     [க ப் ரம் +  ல்.]

க ப் ரம்

க ப் ரம்1 karuppuram, ெப.(n.)

   1. எரிக் ங் க ப் ரம்; common camphor.

     "க ப் ர ம் மந் டன் வந்த" ( லப்.14, 109.);.

   2.  க மணங்க ள் ஒன்றான பசை்சக் க ப் ரம் ( வக.185, உைர.);; camphorin its native state one offive 
muga-vašam.

   3. க ப் ரமரம் பாரக்்க;See karuppura-maram.

   ம. கற் ரம்;   க. கர் ர;   ெத. கர் ா ;ம. கர் ர.

 Gk. Campora;

 Skt. Kāpūr. Mar. kafur;

 H., Ar., Persn. kapur, U. Kapur, Mal. karpũra, Sinh. kapũru.

     [ ர ்→  ரம் (ஊ வ , க வ ); →  ரம் க  = ெபரிய,  க. க  +  ரம் = க ப் ரம் ( கக் க ம் 
பைச ள்ள படை்ட ய மரம், அம்மரத் ன் க வான க ப் ரம்);.]

க ப் ரமரம்

க ப் ரமரம் karuppia-maram, ெப.(n.)

   1. க ப் ரம் உண்டாதற் ரிய மரம்; camphor tree.

   2. மரவைக ெளான்  ( ன்.);; blue-gum tree.

     [க ப் ரம் + மரம்.]

க ப் ரெயண்
ைணய்

 
 க ப் ரெயண்ைணய் karuppia-y-ennay, ெப.(n.)

   ஒ  ம ந்  எண்ெணய்; medicinal oil.

     [க ப் ர + எண்ெணய். எள் + ெநய் – எண்ெணய்.]

க ப் ரவல்

 
 க ப் ரவல்  karuppura-valli, ெப.(n.)

க ப் ரவள்ளி பாரக்்க;See karuppora-valli.

     [க ப் ரவள்ளி → க ப் ரவல் .]

க ப் ரவ தைல
க்கணி

 
 க ப் ரவ தைலக்கணி karuppora-valudhalak-kani, ெப.(n.)

   நச் த் தன்ைம ெபா ந் ய பழம்; a poisonous fruit (சா.அக.);.

     [க ப் ரம் + வ தைலக்கணி.]
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க ப் ரவள்ளி

க ப் ரவள்ளி karuppora-vali, ெப.(n.)

   1. ஒ வைக ம ந் ச ்ெச ; thick-leaved lavender.

     "ெநஞ் ற்பட்  கபம் வாத ம்ேபாம்… கரப்் ரவள்ளி (பதாரத்்த. 330.);.

   2. ஒ வைக ந மணச ்ெச ; country borage.

   3. ஒ வைக வாைழ; banana.

     [க ப் ரம் + வள்ளி. இங் க் கற் ர மணத்ைதக் த்த .]

க ப் ரவாைழ

 
 க ப் ரவாைழ karuppia-valai, ெப.(n.)

   ஒ வைக வாைழ; a kind of banana.

     [க ப் ரம் + வாைழ.]

க ப் ர ல்வம்

 
 க ப் ர ல்வம் karuppia-vivam, ெப.(n.)

   ஒ வைக ல்வம்; a kind of vilva tree.

     [க ப் ரம் +  ல்வம்.]

க ப் ர ைல

க ப் ர ைல karuppūra-vilai, ெப.(n.)

   1.  க்ேகா ைலச ்சாரந்்த நிலங்க க்  மக்கள் ெகா க் ம் ைல (இ.வ.);; price paid for temple lands.

   2. ஒ வைக வரி; a kind of tax.

     [க ப் ரம் +  ைல.]

க ப் ரெவற்
ைல

 
 க ப் ரெவற் ைல karuppia-Weriai, ெப.(n.)

   மண க்க ெவற் ைல வைக ( ன்.);; fragrant white betel.

     [கற் ரம் → க ப் ரம் + ெவற் ைல.]

க ப்ெபட்

 
 க ப்ெபட்  karu-p-petti, ெப.(n.)

க ப்ைப பாரக்்க (யாழ்.அக.);;See karu-p-pai.

     [க  + ெபட்  .]

க ப்ேபந் ரம்

க ப்ேபந் ரம் karuppendram, ெப.(n.)

க ம்  யந் ரம் பாரக்்க;See karumbiyandiram.

     "க ப்ேபந் ர தலா ன. கண்டாள்" (கம்பரா. கங்ைக 6);.

     [க ம்  + (இயந் ரம்); எந் ரம் - க ம்ெபந் ரம் → க ப்ேபந் ரம் (ெகா.வ.);.]

வடெமா லக்கண மர  த க் க ம்ேபந் ரம் எனக்கம்பர ்எ த்தாண்ட ெசால்லாட்  
த லக்கண மர க்  ஒவ்வாத ; க ம் யந் ரம் என்பேத ெசவ் ய ெசால்லாட் .

க ப்ேபரண்டம்

 
 க ப்ேபரண்டம் karupperandam, ெப.(n.)

   க ப்பா மணக் ; a dark variety of castor seed (சா.அக.);.

     [க  → க ப்  + ஏரண்டம்.]
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க ப்ைப

க ப்ைப1 karuppai, ெப.(n.)

   க த்தங் ம் ைப,  ற்ைப; womb,

     "க ப்ைபக் ண் டை்டக் ம்" (தனிப்பா. 1,120,3.);.

     [க  + ைப – க ப்ைப.]

 க ப்ைப2 karuppai, ெப.(n.)

   1. எ ; rat.

     "அணிெலா  க ப்ைபயாடா " (ெப ம்பாண்.85.);.

   2. க ங்காய்ப் பைன (யாழ்ப்.);; palmyra, that bears black fruit.

     [க ப்  → க ப்ைப = கரிய நிற ைடய .]

க ப்ைபக்கட்

 
 க ப்ைபக்கட்  karuppai-k-katti, ெப.(n.)

   ெபண்களின் க ப்ைப ள் ஏற்ப ங் கட் ; a tumour formed in the womb (சா.அக.);.

     [க  + ைப + கட்  – க ப்ைபக்கட் .]

க ப்ைபக்கழைல

 
 க ப்ைபக்கழைல karuppai-k-kalalai, ெப.(n.)

க ப்ைபக்கட்  பாரக்்க;See karuppakkali.

     [க ப்ைப + கழைல.]

க ப்ெபா ள்

க ப்ெபா ள் karupporul, ெப.(n.)

   1. அ ப்பைடயாக அைம ம் லப்ெபா ள்; theme.

   2. காரணப்ெபா ள்; God, the efficient cause, the originator of all things.

     "அந்தக்கரணங் கடந்த க ப்ெபா ேள'" (ப ெனா. க்க .  ம்மணிக்.3.);.

   3. ஐந் ைண க ள் ஒவ்ெவான் க்  ரிய ெதய்வ த ய ெபா ள்கள் (நம் யகப். 
19.உைர.);; distinctive regional features of each of the aindinai or five tracts of land embracing 14 items, viz., teivam, 
talaivar, makkal, pul, vilañgu, ür, nir, pü, maram, uņā, parai, yāļ, paŋ, tolil.

     [க  + ெபா ள் = க ப்ெபா ள் = எல்லாவற் க் ம் அ ப்பைடயான . கால ம் இட ம் ஆ ய 
தற்ெபா ளி ந்  க க்ெகாண்  ேதான் ய .]

மக்கள், ெதய்வம், தைலவர,்  லங் ,  ள், ஊரார,் நீர,்  , மரம், உண , பண், பைற, யாழ் என 14 
வைகப்ப ம்.

க ப்ெபா ளியல்

 
 க ப்ெபா ளியல் karu-p-porulyal, ெப.(n.)

   கனிப்ெபா ள் இயல்; minerology.

     [க  + ெபா ள் + இயல். க  = கனிமம்.]

க ப்ேபாட்டம்

 
 க ப்ேபாட்டம் karuppottam, ெப.(n.)

   க ப்பப் ைப ல் ண்டத் ன் அைச ; the movements of the child in the womb (சா.அக.);.

     [க  = க ப்ப(ம்); + ஓட்டம்.]
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க ம்

 
 க ம் karum, ெப.எ.(adj.)

   கரிய; black.

     [க  → க ம்.]

க ம்பக்கம்

 
 க ம்பக்கம் karumpakkam, ெப.(n.)

   ேதய் ைற; descending moon.

     [க ம் + பக்கம். பக்கம் = ப .]

த. க ம்பக்கம் → Skt. krisnapaksa.

க ம்பசை்ச

 
 க ம்பசை்ச karumpaccai, ெப.(n.)

   க ைம கலந்த பசை்ச நிறம்; deep green.

ம. கரிம்பசச்

     [க ைம + பசை்ச.]

க ம்பச

 
 க ம்பச  karumpasali, ெப.(n.)

   க ப் ப்பசைல; a black bitter variety of Indian spinach (சா.அக.);.

     [க  → க ம் + பசைல.]

க ம்ப

 
 க ம்ப  karumpasu, ெப.(n.)

   காரா  (காராம் ப );; cow with black dugs (சா.அக.);.

காரா  பாரக்்க;See kārāvu.

     [க  → க ம் + ப , Skt pasu →த. ப .]

க ம்பட் யல்

 
 க ம்பட் யல் karumpattiyal, ெப.(n.)

    ற்றம் கண்ட ன் ெபா ப்பட் ந்  நீக் த் தனியாக ைவத்தல்; black-list.

     [க ம் + பட் யல்.]

க ம்பைட

 
 க ம்பைட karumpadai, ெப.(n.)

   ேமகப்பைட (m.l.);; ringworm.

     [க ம் + பைட.]

க ம்பணி

க ம்பணி karumbani, ெப.(n.)

   ெபண்களின் ேதாள்மார் களில் சந்தனக் ழம்  த யவற்றால் க ம் ன் வ வமாக 
எ தப்ப ங்ேகாலம்; figure of sugar-cane drawn with sandal paste on women's arms and breasts, an adornment for 
women in ancient times.

     "அன் தானீத்த க ம்பணி வாட" (க த். 131.29.);.

     [க ம்  + அணி – க ம்பணி. அணி = ேகாலம், அழ .]
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க ம்பந்தன்

 
 க ம்பந்தன் karumpandan, ெப.(n.)

   சாைரப்பாம் ; male cobra (சா.அக.);.

     [க  → க ம் + (பாந்தள்); பந்தன்.]

க ம்பய

 
 க ம்பய  karumpayaru, ெப.(n.)

    பய ; a small black variety of pulse (சா.அக.);.

     [க  → க ம் + பய .]

க ம்ப ந்

 
 க ம்ப ந்  karu-mparundu, ெப.(n.)

   ப ந்  வைக ( ன்.);; spotted eagle.

ம. கரிம்ப ந்

     [க ம் + ப ந் .]

க ம் பல்

க ம் பல் 1 karumpalli, ெப.(n.)

   க ப் ப் பல் ; black lizard (சா.அக.);.

     [க  → க ம் + பல் .]

 க ம் பல் 2 karumpali, ெப.(n.)

   க ப் ப் பல் ப் ; black lizard plant (சா.அக.);.

     [க  → க ம் + பல் .]

க ம்பல் ப்  த்த ண் ம் காயகற்ப ைகயா ம். இ ேபால்,  வப் ப் பல் ப் ம் 
இ க் ன்றெதன்பர.்

க ம்பலைக

 
 க ம்பலைக karum-palagai, ெப.(n.)

   பள்ளி ல் மாணவரக் க்  எ க்காட் ப் பாடங்கைள ளக்கப்பயன்ப ம் க ப்  வண்ணம் 
சப்பட்ட ெபரிய பலைக; black-board.

     [க  → க ம் + பலைக.]

க ம்பவளம்

 
 க ம்பவளம் karumpavalam, ெப.(n.)

   க ப் ப் பவளம்; black coral (சா.அக.);.

     [க ம் + பவளம்.]

க ம்பளிங்

க ம்பளிங்  karumpaigu, ெப.(n.)

   பளிங் க் கல்வைக (m.m.247.);; basalt, crystaline form of dolerite.

     [க  → க ம் + பளிங் .]

க ம்பன்

க ம்பன் karumban, ெப.(n.)

   க ம்ைப ல்லாக ைடய காமன்; God of love who has a sugar-cane bow,

     "சாற் க் க ம்பைனக் ற்ெறன் ம்" (அஷ்டப்.அழகரந்.17.);.

     [க ம்  + அன்.]
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க ம்பன்பள்ளம்

க ம்பன்பள்ளம் karumban-palam, ெப.(n.)

   அம்பாச த் ரம் வட்டம் ஆழ்வாரக்் ச்  ேகா க்  இைற யாக டப்பட்ட ஊர;் village gifted 
tax free to the temple of Alwarkkuruchi in Ambasamudram taluk;

     " ப்பணிப் றத் க்  ட்ட ேசாைலசே்சரி சாம்பன் ள ம் க ம்பன் பள்ளம் 
ஏேலல ங்கத் க் ம் ெப நான்ெகல்ைல" (ெத.இ.கல்.ெதா.23 கல்.119.);.

     [க ம்  + அன் + பள்ளம். க ம்பன்பள்ளம்; க ம்பன் ெபயரிலைமந்த ற் ர.்]

க ம்பனைச

 
 க ம்பனைச karu-m-barasai, ெப.(n.)

க ப்  வழைல பாரக்்க;See karuppuvalalai.

     [க ம் + பனைச, பைனயன் → பனைச.]

க ம்பனிசை்ச

 
 க ம்பனிசை்ச karumbaaccai, ெப.(n.)

   ஒ வைக அம்ைம ேநாய்; a kind of variola or small pox. (சா.அக.);.

     [க  → க ம் + பனிசை்ச. (ெகாப் ளம்);.]

க ம்பைன

 
 க ம்பைன karumpanai, ெப.(n.)

   பைனமரம்; palmyra tree (சா.அக.);.

     [க  → க ம் + பைன.]

க ம்பைனக்கண்
ணி

 
 க ம்பைனக்கண்ணி karumpaņa-k-kanni, ெப.(n.)

   பைனமரம்; Palmyra tree (சா.அக.);.

     [க  → க ம் + பைன + கண்ணி (ெபண்ணாகக் க ய உ வகம்);.]

க ம்பைனயன்

 
 க ம்பைனயன் karu-m-barayan, ெப.(n.)

   பாம்  வைக ( ன்.);; krait, as black in colour.

     [க ம் + பைனயன்.]

க ம்பாம்

க ம்பாம்  karu-m-bambu, ெப.(n.)

   1. க ப்  நிற ள்ள பாம் ; black snake.

   2. ஒன்ப  ேகாள்க ள் ஒன்றாகக் க தப்பட்ட பாம் க் ேகாள். (இரா ); ( ங்.);; Rahu, the ascending node, 
which accg. to mythology is regarded as a serpent.

ம. கரிம்பாம் . க. கரிகா

     [க ம் + பாம் .]
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க ம்பாைல

க ம்பாைல1 karu-m-balai, ெப.(n.)

   க ம்பாட் ம் இயந் ரம் (ெகா.வ.);; sugar-cane press.

ம வ. க ம் யந் ரம்

ம. க ம்பால

     [க ம்  + ஆைல-.]

 க ம்பாைல2 karu-m-balai, ெப.(n.)

   பாைலமரவைக; obtuse-leaved ape flower.

     [க ம் + பாைல.]

க ம்பாைவ

 
 க ம்பாைவ karum-pavai, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் கண்ேணாய்; a kind of an eye disease (சா.அக.);.

     [க  → க ம் + பாைவ.]

க ம் த்தம்

க ம் த்தம் karu-m-pitam, ெப.(n.)

   1.  த்தநீர ்வைக ெளான் ; black bile.

   2. அ  ரிதல்;    ைளக்ேகாளா ; madness, dementia. .

ம. க ம் த்தம்

     [க ம் +  த்தம்.]

க ம் யந் ரம்

 
 க ம் யந் ரம் karumbiyantiram, ெப.(n.)

க ம்பாைல பாரக்்க;See karumbālai.

     [க ம்  + இயந் ரம் (இயங் வ );.]

க ம் லாசை்ச

 
 க ம் லாசை்ச karu-m-blaccai, ெப.(n.)

   கடல் ன் வைக; globe-fish, dull reddish.

     [க ம் +  லாசை்ச.]

க ம் ள்ைள

க ம் ள்ைள karumpilai, ெப.(n.)

   காக்ைக; crow.

     "அலரக் ர ்க ம் ள்ைள ம ப்ப" ( வக. 1252.);.

ெய  காஉரகம்

     [க ம் +  ள்ைள.]

க ம் றப்

க ம் றப்  karumpirappu, ெப.(n.)

   நிரயத் ள்ள அ வைகப் றப் க ள் க ம் இ ந்ததாகக் க தப்ப ம் ஒ  றப் ; lowest form of 
existence, in a naragam,

     "க ம் றப் ங் க நீலப் றப் ம்" (மணிேம.27:150.);.

ம. க ம் றப்

     [க ம் +  றப் .]

பல்வைகப் றப் க க்  நிறங் ம் இயல்  ந்தாமணி த ய சமண ல்களில் காணப் 
ப ற .
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க ம் ைற

க ம் ைற karumpirai, ெப.(n.)

   1. க ம்பளிங் க் கல் ( ன்.);; black marble.

   2. க ஞ் க்கான்கல்; black limestone.

     [க ம் +  ைற.]

ைற என்ப  நிலைவக் த் ப் ற  ளிரந்்தெவண்ணிறப்பளிங் க்கல் க் ம்,  க்கான் 
கல் க் ம் பளபளக் ம் இயல்  ேநாக்  ஆ ெபயரா ற் .

க ம்

க ம் 1 karumbu, ெப.(n.)

   1.  ல் வைகையச ்சாரந்்த ம் ங் ம் நாண ம்ேபாற் க க் க ள்ள ம், இனிக் ம் சா ள்ள ம், 
கைழ வ வான ம், ெவப்ப நா களில் 6 அ  தல் 26 அ  வைர வளரவ் ம், ச க்கைர, ெவல்லம் 
ெசய்ய லப்ெபா ளான மான, உ ரக்்கால் ெந ம் ப ரவ்ைக; sugar-cane, major source of the world's 
sugar and molasses, a giant perennial grassofthe genus Saccharum officinarum cultivated in tropical and sub-tropical regions.

     "க ம் ேபாற் ெகால்லப் பயன்ப ங் ழ்" ( றள். 1078.);.

   2. கைழ ( னர் சம்); என் ம் ஏழாம் நாண் ன் ( வா.);; punarpusam, the seventh nakshatra.

   3. காமனின் ல்; bow of Manmatha.

     "ைகக்க ம் ெபன்ன கைனெயன்ன நீெயன்ன மன்மதா" ( ற். ற.34);.

   4. இனிப் ; sweetness.

அவன் ேப னால் க ம்  நான் ேப னால் ேவம்பா? (உ.வ.);.

ம வ, கைழ, இக் , ெச க் , கன்னல்.

   ம. கரிம் ;   க. கர் , கர் . கப் ;    . கரம்் ;    ட. கப் . ேகாத.  ட. கப்;   பட. கப் ;உரா க ம் .

     [க  = க ைம. க  → க ம்  = கரிய நிற ள்ள . 'கல்' க ைமக் க த்  ேவரச்ெ்சால்.  ல் →  ல . 
ல் → கல் → கல .  ல தல் =  தல், கலத்தல். கலத்தற் க த் னின்  மயக்கற்க த் ம் 

மயக்கற்க த் னின்  இ ண்ைமக்க த் ம் இ ண்ைமக் க த் னின்  க ைமக் க த் ம் 
ேதான் ம்.]

கல் → கன் → கன்னல் = கரியவைகக் க ம்  [ வா.]. கல் = க . [ஒ.ேநா : இல் → இ ]. க ம் ல் = 
பைனமரம். க ம் ல் பைனமரத்ைதக் ப்ப ேபான்ேற, க ம்ைப ங் த்ததா ப் பண்  
வழக் ந் ,  ன் க ம்  எனக் ய .

   க ம்  கரிய ;   ேவழம் [ேவழக்க ம் ] ெவளிய ;இராமக்க ம்  ெவண்ைம ம் ெசம்ைம ங் 

க ம் -தல்

க ம் -தல் karumbu,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ஒ  ெபா ளின் ஒரத் ல்  தாய்க் க த்தல் (ெசா.ஆ.க.55);; to nibble.

     [ெகா  → ெகா ம்  → க ம்  → க ம் .]

க ம்  அம்பர்

 
 க ம்  அம்பர ்karuppuambar, ெப.(n.)

   க ப்  நிறமான் ஒ வைக அம்பர;் a black variety of amber (சா.அக.);.

ம வ. காரம்பர்

     [க ப்  + அம்பர.்]

க ம் க்கட்

 
 க ம் க்கட்  karumbu-k-kati, ெப.(n.)

   க ப்பங் கட் ; Jaggery.

     [க ம்  + கட் .]
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க ம் ைடயன்

 
 க ம் ைடயன் karumpupaiyan, ெப.(n.)

    ைடயன் பாம்  வைக; black wart Snake.

     [க ம் +  ைடயன்.]

க ம் த்

 
 க ம் த்  karumbu-mutu, ெப.(n.)

க ம் ல் றந்த மஞ்சள் நிற த் :

 yellowish pears supposed to be born in the sugar-cane.

     [க ம்  +  த் .]

க ம் ர

க ம் ர  karum-purasu, ெப.(n.)

   1.  ர  மரம்; yellow-wood.

   2.  ைர ரம்; east Indian satin wood.

     [க ம் +   ர .]

க ம் ல்

க ம் ல் karumpul, ெப.(n.)

   1. பைன (மைல.);; palmyra-palm.

   2. க ம் ; sugarcane.

ம வ. க ம் றம்

     [க ம் +  ல் – க ம் ல். க ம் = ெபரிய, உயரந்்த.  ல் =  ல்வைகையச ்சாரந்்த ப ரினம். ஆத ன் 
க ம் ல் பைனமரத்ைதக் ப்பதா ற் . ஒ.ேநா. க மாடம் = உயரந்்த மளிைக. பைனையப் ேபால் 
க ம் ம் ெவல்லங்காய்சச் உத த ன், க ம் ல் எனப்பட்ட .]

க ம்

 
 க ம்  karumpuli, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ; a kind of tiger.

     [க  → க ம் +  .]

க ம் ல்

 
 க ம் ல்  karumbu-villi, ெப.(n.)

   காமன்; kaman, god of love.

     [க ம்  +  ல் .]

ல் + இ. 'இ' உைடைம த்த ஈ .

க ம் ள்

க ம் ள் karumbul, ெப.(n.)

   1. வண் வைக ( ங்.);; a kind of black-beetle.

   2. ெபண்வண்  ( டா.);; female beetle.

   3. காக்ைக (யாழ்.அக.);; crow.

     [க ம் +  ள் – ' ள்' பறைவையக் த்த ெசால்லா ம் பறக் ம் இயல்  ேநாக் வண் ைன ம் 
த்த .]
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க ம் ள்ளி

க ம் ள்ளி1 karumpulli, ெப.(n.)

   உட ற் க ம் ள்ளிகைள உண்டாக் ம், ஒ வைகப் பா யல் ேநாய்; a kind of venereal disease producing 
black spots all over the body.

     "சரண ப்பங்ைகயாங் க ம் ள்ளி (ைதல.ைதலவ.71.);.

     [க ம் +  ள்ளி.]

 க ம் ள்ளி2 karumpul, ெப.(n.)

   1.  ற்றங் ைற ைடேயார;் list of persons under suspicion.

   2. தண்டைனக் ரிேயார;் mark of discredit, againstone's name.

     [க ம் +  ள்ளி.]

க ம் ள்ளிக்கல்

 
 க ம் ள்ளிக்கல் karumpumpulli-k-kal, ெப.(n.)

   மாைழக் (உேலாகம்); கனிம ள்ள கல்வைக ( ன்.);; a kind of stone containing metal.

     [க ம் +  ள்ளி + கல்.]

க ம் ள்ளி ட் -
தல்

க ம் ள்ளி ட் -தல் karumpulli-titu-,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேகாலம் ேபா தல்; to tattoo.

     [க ம் ள்ளி +  ட் .]

க ம் ளி-த்தல்

க ம் ளி-த்தல் karumpuli,    4 ெச. . .(v.i.)

   களிம் தல் ( ன்.);; to become spoiled, as acid, food kept in a brass vessel.

     [க  → க ம் +  ளி – க ம் ளி. க த்தல் =  தல். க ம் ளித்தல் = அ கப் ளிப் த்ேதான் தல். 
அச் ைவக் ரிய களிம்  தல்.]

க ம் ற்

க ம் ற்  karumpuru, ெப.(n.)

   க நிற ள்ள ண்வைக, (இங்.ைவ.307.);; black cancer.

     [க ம் +  ற் .]

க ம் றத்தான்

க ம் றத்தான்1 karumpuratanm, ெப.(n.)

ம ைர ெநல்ைல மாவட்டத் ல் வா ம் இனத்தார.் (E.T.);:

 man of a minor caste found in Madura and Nellai districts who use the title Pillai.

     [க ம் றம் → க ம் றத்தான். க ம் றம் = பைனமரம். பைனத்ெதா லாளிையக் த்த ெசால், 
றெதா லாளைர ம் த்த .]

 க ம் றத்தான்2 karumpurattam, ெப.(n.)

    ல் க ப்  நிற ைடய லங் ; any animal having a dark back (சா.அக.);.

     [க ம் +  றம் + அத்  + ஆன்.  றம் =  . 'அத் ' சாரிைய.]

க ம் றத்ேதார்

க ம் றத்ேதார ்karumpurator, ெப.(n.)

    லங் கைள ேவடை்டயா க் ெகான் ண் ம் இனத்தார ்( வக. 2751, உைர.);; hunters who live by chase.

க ம் றத்தான் பாரக்்க;See karum-purattan.

     [க ம் றத்தான் → க ம் றத்தார ்→ க ம் றத்ேதார.்]
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க ம் றம்

க ம் றம் karu-m-puram, ெப.(n.)

   1. பைன ( ங்.);; palmyra-palm.

   2. க ைம; blackness.

     "நீலேம!.... நின்வண்ணம் யா ? க ம் றமல்லேவா". ( வக. 2514, உைர.);.

     [க ம் +  றம் – க ம் றம் = கரியேதாற்ற ைடய .]

க ம் ற

 
 க ம் ற  karumpuravu, ெப.(n.)

    றாவைக  ெளான் ; turtle dove.

     [க ம் +  ற .]

க ம் றா

 
 க ம் றா karu-mpura, ெப.(n.)

க ம் ற  ( வா.); பாரக்்க;See karum-puravu.

     [க ம் +  றா.  ற  →  றா.]

க ம் றாநயன்

 
 க ம் றாநயன் karumpura-rayan, ெப.(n.)

   ஒ  றா ஒரிடஞ்ேசர, அதன் இனமான றாக்கெளல்லாம் உடேன அதைனப் ன்பற்  அங் ச ்
ேசரத்ல் ேபால, ஒன்  நிகழ அதனினமான பல ம் உடனிக ம் ெந ; illustration of the flock of dove showing 
how one thing is immediately followed by a multitude of other, as doves flock down successively one after another.

     [க ம் றா + நயன். நயன் = ெந , ஒ ங் .]

த. க ம் றாநயன் → Skt. kapotaka nyaya.

க ம்

க ம்  karum –pu, ெப.(n.)

   1. நீேலாற்பலம், அல்  (யாழ்.அக.);; blue indian water lilly.

   2. க மத்ைத; black dautura.

     [க ம் +  .]

க ம் சம்

 
 க ம் சம் karumposam, ெப.(n.)

   க ப்  க் கடை்டச ்ெச ; black mulberry (சா.அக.);.

     [க ம் +  சம்.]

க ம் மத்ைத

 
 க ம் மத்ைத karum-pu- mattai, ெப.(n.)

   க மத்ைத (யாழ்.அக.);; purple stramony.

     [க ம் +   + மத்ைத. ஊமத்ைத → மத்ைத ( தற் ைற);.]

க ம் ல்

 
 க ம் ல் karumbul, ெப.(n.)

க ம் லா பாரக்்க;See karumpūla (சா.அக.);.

     [க ம் லா → க ம் ல்.]
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க ம் லா

 
 க ம் லா karumbula, ெப.(n.)

   க ப் ப் லாஞ் ; black honey shrub (சா.அக.);.

     [க ம் +  லா. இ  வளரச்் க் கந்த .]

க ம் வர

 
 க ம் வர  karumptivarasu, ெப.(n.)

   க ப் ப் வர ; black portia tree.

     [க ம் +  வர .]

க ம் ைன

 
 க ம் ைன karumponai, ெப.(n.)

   க ப் ப் ைன; black cat (சா.அக.);.

     [க ம் +  ைன.]

க ம்ெபலாச்

 
 க ம்ெபலாச்  karumpelacci, ெப.(n.)

க ம் லாசை்ச பாரக்்க;See karu-m-pilaccai.

     [க ம் லாசை்ச → க ம்ெபலாச்  (ெகா.வ.);.]

க ம்ேபன்

 
 க ம்ேபன் karumper, ெப.(n.)

   ஈர யாற் ைல ல் ேதான் ங் க ம் ள்ளி (யாழ்ப்.);; black spots that form in cloth kept wet for long.

ம. க ம்பன்

     [க ம் + ேபன். ேபன் = ேபன் ேபான்ற க ம் ள்ளி.]

க ம்ைப

 
 க ம்ைப karumbai, ெப.(n.)

   நா ; Indian burr (சா.அக.);.

     [க ம் → க ம்ைப.]

க ம்ெபான்

க ம்ெபான் karumpon, ெப.(n.)

   இ ம் ; iron.

     "க ம்ெபானியல்பன்  ( வக. 104.);.

ம வ. இ ம்ெபான், இ ம் .

   ம. க ம்ெபான்;   க. கப் ன;    . கரப்;   பட. க ப்ன; ட. க ன்.

     [க ம் + ெபான் = க ம்ெபான் = க நிற ைடய மாைழ. ஒ.ேநா. இ ம்ெபான் - இ ம்  இ ம் கரிய 
ெபான் என்ற ெசால் ற்  அைடயாகக் க ம், ெசம் ஆ யன அைமந் ,  ைறேய க ம்ெபான் 
இ ம்ைப ம், ெசம்ெபான் ெசம்ைப ம்,  த் வ ம் ெசால்லைமப் ன் அ ப்பைட ல் இ ம் , 
ெசம்  மாைழகளின் பயன்பாட் ற்  ன்னேர ெபான்னின் பயன்பா  த ழ க் த் ெதரிந் ந்த  
என்ப  ெதளி .]
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க ம்ெபான்மகன்

 
 க ம்ெபான்மகன் karumpoomagan, ெப.(n.)

   இ ம் க்ெகால்லன்; blacksmith.

     [க ம் + ெபான் + மகன் - க ம்ெபான்மகன். க ம்ெபான் = இ ம் .]

க ம்ெபான்மம்

 
 க ம்ெபான்மம் karumpormam, ெப.(n.)

   க ஞ் சாம்பல் நிற மாைழத்தனிமம்; titanium.

     [க ம் + ெபான்மம்.]

க ம்ெபான்னர்

 
 க ம்ெபான்னர ்karumpoorar, ெப.(n.)

   க வங்கம்; black lead (சா.அக.);.

     [க ம் + ெபான்னர.்]

க மக்க த்தன்

க மக்க த்தன் karu-ma-k-karuttan, ெப.(n.)

   1. பயனிைலக்  ேநர  எ வாயாகாத,  ைன தல்வன், ெதா லைமப்ேபான் ( ன்.);; doer, actor, 
performer.

   2. ெசயப்ப ெபா ள் ைன தல் ேபால வ வ  ( . .11, உைர.);; subject of a sentence in which the 
predicate is active inform, but passive in sense, as in ெபற்றம்கறந்த் .

     [க மம் + க த்தன்.  ைன தல் ைன இயற் தற் க த்தன், ஏ தற்க த்தன் எனப் ரிப்பராத ன், 
க மக்க த்தன் என்ப , ெசயப்ப ெபா ள் ைன தல் ேபால வ வைதேய க் ம்.]

க மக்க த்தா

க மக்க த்தா karuma-k-karuta, ெப.(n.)

க மக் க த்தன் பாரக்்க;See karumakkaruttan.

     [க மம் + (க த்தன்); க த்தா.]

த. க த்தன் Skt. karta → த. க த்தா. க மக்க த்தன் என்பேத, ெசவ் ய வழக் . க த்தா 
ெதான்றாய் நில்லா  க ம ங் க த்தா ம் தாேனயாய் நிற்ப  க மக் க த்தாவா ம் [ ர.40,41.].

க மக்க பலம்

க மக்க பலம் karuma-k-kali-palam, ெப.(n.)

   கரி ைனக் (பாவத்ைத); க க் ம் நற்ெசயல் ( ண்ணியம்);; virtue or merit that expiates sin.

     "க மக்க பலங் ெகாண் ேனா" ( லப்.15;

   62.).

     [க மம் + க  + பலம். க மம் = க ைன,  ைனப்பயன். பலன் → பலம் (இங்  ைன ைனக் 
த்த .]

க மக்காமம்

க மக்காமம் karuma-k-kamam, ெப.(n.)

   ெசயல் ஈேட வதன் ெபா ட்  ேமற்ெகாண்ட ெபாய்க்காமம்; love, that is professed with a purpose dist. fr. 
that which is sincerely felt as a natural emotion or passion, amourde convenance.

     "க மக் காம மல்ல தவண்மாட,் ெடா ைம  ேனாடா  லம்  ள்ள ம்" (ெப ங் வத்தவ 7, 9.);.

     [க மம் + காமம். க மம் = ஆரவ்த்ேதா  ேமற்ெகாண்ட பணி.]
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க மக்காரகம்

 
 க மக்காரகம் karuma-k-kāragam, ெப.(n.)

    ைனையப் ெபா ளிற் லப்ப த் ம் உ ைடப் ெபயர;் case marker denoting action of the verbin its 
meaning.

     [க மம் + காரகம்.]

க மக்காரன்

 
 க மக்காரன் karuma-k-karam, ெப.(n.)

   கம்மாளன்; blacksmith.

     [க  → க மம் + காரன். 'காரன்' ெபயரீ .]

க மக் ழவர்

க மக் ழவர ்karuma-k-klavar, ெப.(n.)

   ஊரத்் தைலவர;் village head…

ெவாற் ரக்் க மக் ழவரா ன ஊேராம் (S.I.I.vol.12.part1, insc.92);.

     [க மம் +  ழவர.்]

க மக்ேகாட்பா

க மக்ேகாட்பா  karuma-k-kõlpāgu, ெப.(n.)

   ேமற்ெகாண்ட ள் ைன; avowed-object.

     "ேகா கன் தான் வந்த க மக்ேகாட்பாட் ைனக் ன்றவன்" ( லப் 13:56, உைர);.

     [க மம் + ேகாட்பா . க மம் = ேமற்ெகாண்ட ைன. ேகாட்பா  = ெகாள்ைகப் ப் , பற்  ஒ.ேநா. 
ஆ ேகாட்பா  → ஆ  ேகாட்பாட் ச ்ேசரலாதன். ஆ  = ெவற் .]

க மகள்

க மகள் karu-magal, ெப.(n.)

   1. இ வானவள்,  யவள்; base, infamous Woman.

     "க மகளிலங்ைகயாட் " ( வ். ெபரிய  4,55);.

   2. காக்ைக ( ன்.);; crow.

     [க  + மகள். க  = க ைம,  ைம, இ .]

க மகன்

க மகன் karu-magao, ெப.(n.)

   ெகால்லன்; black-smith,

     "க மகக் கம் யன்" (கம்பரா. பம்பா.37.);.

ம வ. க மான், கம்மாளன்.

 Pali. kammāro

     [க ம்(ெபான்); + மகன் - க மகன். இ  இ ம் க்ெகால்லைனக் த்த க ம்ெபான்மகன் என்பதன் 
ம உ. க ம்ெபான் = இ ம் .]

க மகாண்டம்

 
 க மகாண்டம் karuma-kaagam, ெப.(n.)

   அகத் ய ரால் எ தப்பட்ட ம், ேநாய்களின் ந்ைதய வரலாற்ைற ம், அைவக மத்தாேலற்ப ம் 
ைறகைள ம் ப்ப மான ல்; a treatise on diseases, their history and origin as attributed to karma (actions of 

previous birth); written by Agastiya, the father of Tamil medicine (சா.அக.);.

     [க மம் + காண்டம்.]
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க மகாரன்

 
 க மகாரன் karuma-karan, ெப.(n.)

   ேவைலயாள்; servant.

     [க மம் + காரன் – க மகாரன், காரன் = ெசய்பவன். 'க மகாரன்' இரண்டன் ெதாைகயாத ன் 
இைட ல் வல்ெல த்  காதா ற் .]

க மங்கட் ப்படல்

க மங்கட் ப்படல் karumari-kattu-p-pagal, ெப.(n.)

   1.  செ்சயல் ெசய்ைக (யாழ்.அக.);; sinning.

   2.  ைன ரா  நிற்ைக; existence of unexhausted vinai.

     [க மம் + கட் ப்படல் (கட் ண் த்தல்); க மம் =  ைன.]

க மசச்ார்ச்

க மசச்ாரச்்  karuma-c-carcci, ெப.(n.)

க மசச்ார்  (ெதால்.ெசால்.84, உைர.); பாரக்்க;See karuma-c-carbu.

     [க மம் + சாரச்் .]

க மசச்ார்

க மசச்ார்  karuma-c-carbu, ெப.(n.)

   இரண்டன் உ ேபற்ற ெசயப்ப ெபா ைள,  ைன தல்வன் ெமய் ஞ் சார் ; direct relationship of the 
nominative of a verb with its object denoted only by the accusative case, as in tunai-c-carndan.

ைணசச்ாரந்்தான் (ெதால்.ெசால். 84. ேசனா.);.

     [க மம் + சார் , எ வா ன் ைனப்பாங்  ெசயப்ப ெபா ைளசச்ாரத் ன், க மசச்ாரப்ா ற்  
க மம் இங் ச ்ெசயப்ப ெபா ைளக் த்த . க மசச்ார்  ைணசச்ாரந்்தான் என, 
ஒன்றைனெயான்  ெமய் தலாம்.]

க மசாட்

 
 க மசாட்  karumasaici, ெப.(n.)

   க ரவன் (சங்.அக.);; sun.

     [க மம் + சாட் .]

சான் ைரப்பவ ம் ைரப்பவ ம் க ரவைனேய ன்னி த்  உைரயா வதால் இசெ்சால் 
க ரவைனக் ப்பதா ற் .

க மஞ்ெசய்தல்

 
 க மஞ்ெசய்தல் karuman-cey-, ெச. . .(v.i.)

   நீத்தார ்நிகழ் ைனயாற் தல் (ெகா.வ);; to perform funeral rites.

     [க மம் + ெசய். க மம் = ெசய்யக்கடவ .]

க மட்

 
 க மட்  karu-matti, ெப.(n.)

   கடல்வாழ் மட் ப் ச்  வைக ( ன்.);; a large edible sea oyster.

     [க  + மட் .]

க மணத்தக்காளி

க மணத்தக்காளி siti karu-mana-t-takkāli, ெப.(n.)

   மணித்தக்காளி வைக (பதாரத்்த:282.);; black night shade.

க மணித்தக்காளி பாரக்்க;See karumans-t-takkai.

     [க  + மணி + தக்காளி - க மணித்தக்காளி → க மணத்தக்காளி (ெகா.வ.); = க மணிேபான்ற 
ேதாற்ற ைடய பழங்கைளக் காய்ப்ப .]
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க மணல்

க மணல் karu-mapal, ெப.(n.)

   1. கடற்கைர அல்ல  ஒ  னல் ம ங் ள்ள கரிய ண்மணல்; fine black sand found on the sea-shore or near 
the bed of running stream..

   2. ெசன்ைனக்  அ ள்ள ஓர ்ஊரப்்ெபயர;் name of a smallvillage near Chennai.

ம வ. க ந் ைர,  ட் மணல், ஒளிமணல், நீலமணல், அறல்.

     [க  + மணல். க  = கரிய.]

க மணல்வாரி

 
 க மணல்வாரி karumanavari, ெப.(n.)

   மாைழமணல் இ க் டம்; place of iron ore deposit.

     [க மணல் + வாரி.]

க மணற் க்கான்

 
 க மணற் க்கான் karumarar-cukkan, ெப.(n.)

   க ப் ச் க்கான்கல்; black lime-stone (சா.அக.);.

     [க மணல் +  க்கான்.]

க மணி

க மணி1 karu-mani, ெப.(n.)

   கண்மணி; the apple of the eye.

     "க மணிப் பாைவயன்னான்" ( வக. 1508.);.

     [க  + மணி. க  → கரிய. க மணி ேபான்ற ஒப் ைம க கண்மணிையக் க மணி 
ப்பதா ற் .]

 க மணி2 karu-mani, ெப.(n.)

   1. க நிற ள்ள மணி (யாழ்.அக.);; small black beads.

   2. நீலமணி (சங். அக.);; sapphire.

     [க  + மணி. க  = கரிய.]

க மணிக்ெகண்
ைட

க மணிக்ெகண்ைட karumani-k-kendai, ெப.(n.)

    வப்  நிற ள்ள ம் சற்ெறாப்ப இரண்ட  நீளம் வைர வளரவ் மா ய, ஆற் க் ெகண்ைட ன்; a 
reddish riverfish of about 2 ft. in length. (சா.அக.);.

     [க  + மணி + ெகண்ைட.]

க மத்தம்

க மத்தம் karu-mattam, ெப.(n.)

க மத்ைத (பதாரத்்த.271.); பாரக்்க;See karu-v-umattai.

     [க  + மத்தம். ஊமத்தம் → மத்தம் ( தற் ைற);.]

க மத்தைலவன்

க மத்தைலவன் karuma-t-talawan, ெப.(n.)

   அரசரக்் த் ைணவன், ெசயலாளன்,  ைன தல்வன்; superintendent, secretary,

     "மன்னரக்் ள்ப  க மத்தைலவரக்் " ( வா. 2, 129.);.

     [க மம் + தைலவன்.]

க மநிலம்

க மநிலம் karuma-nilam, ெப.(n.)

   1. உழ , வாணிகம் த ய ெதா ல்கைளச ்ெசய்வதற் ரிய நிலம் ( வா..);; the earth which is adapted for 
the occupations of agriculture, commerce, etc.

   2.  கா  ( ன்); (silsit.);; cremation ground.

     [க மம் + நிலம். க மம் = ெசயல்.]
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க மேநாய்

 
 க மேநாய் karuma-ray, ெப.(n.)

    ன்ெசய்த ைனயால் வந்ததாகக் க தப்பட்ட ராேநாய் (ெகா.வ.);; incurable disease, believed to be the 
result of the sins committed in the previous birth.

     [க ம(ம்); + ேநாய்.]

க மப்ப

 
 க மப்ப  karuma-p-pali, ெப.(n.)

    செ்சயல் (யாழ்.அக.);; evil.

     [க மம் + ப  (ப க்கத்தக்க செ்சயல்);.]

க மப் றப்

 
 க மப் றப்  karum p-pirappu, ெப.(n.)

   கரி ப் றப்  (யாழ்.அக.);; sinful birth.

     [க மம் +  றப் . கரி  + பாழ் ைன (பாவம்);.]

க மபலன்

க மபலன் karumapalan, ெப.(n.)

    ைனப்பயன்; effect of deeds as pain, pleasure, etc.

     "க ம ங் க மபல மா ய காரணன்றன்ைன" ( வ்.  வாய் 3,5,10.);.

     [க மம் + பலன்.]

க ம த

 
 க ம த  karuma pūtagi, ெப.(n.)

    டைல யாவாைர; tanner's senna grown in burial grounds (சா.அக.);.

     [க மம் +  த .  த  = ேதான் ய .]
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க மம்

க மம்1 karumam, ெப.(n.)

   1. ெசயல்; action, work.

   2. ஆள் ைனசெ்சயல் (ெசா.ஆக.53);; deed.

   3.  ைனப் பயன்; fruit of deeds.

     "க மவரிைசயாற் கல்லாதார ் ன் ம் ெப ைம ைடயா ஞ் ேசறல்" (நால .249.);

   3. ெதா ல்; business, profession, occupation.

     "தவஞ்ெசய்வார ்தங்க மங் ெசய்வார"் ( றள், 266.);.

   4. கடைமசெ்சயல்; moral duty, specific obligation.

     "கானப்ேபர ்ைகெதாழல் க மேம" (ேதவா. 897,10);.

   5. நீத்தாரக்் கடன்; funeral ceremonies.

   6. ெசயப்ப ெபா ள் ( ரேசா. ேவற் ைம.1);; object of a verb.

 Indon, kerja, Beng., Mar.,H. kar. Skt. kru, E. cre;

 Chin. kay;

 Mar. kām;

 Vedic. karmam;

 Pali;

 kammam.

க மமல்லாசச்ார்

க மமல்லாசச்ார்  karumam-alla-c-carbu, ெப.(n.)

   ெசயப்ப  ெபா ைளேய ம், பற் க் ேகாட் ைன ேய ம்,  ைன தல்வனின் ெமய் த ன் ச ்
சா ம் சார்  (ெதால். ெசால். 84);; relationship of the subject of a verb with its object denoted either by the accusative 
case or locative case, as in arasarai-c-cărndad arasar-kaf-carndan.

அரசரக்ட் சாரந்்தான் (ெதால், ெசால். 84. ேசனா.);.

     [க மம் + அல்லா(த); + சார் .]

க ம -த்தல்

க ம -த்தல் karumalmud,    4 ெச ன்றா .(v.t.)

   ெசய்ெதா ல் த்தல்; to finish a work.

     [க மம் +  .]

க ம லம்

 
 க ம லம் karumamilam, ெப.(n.)

   த ப்ைபப் ல்; sacrificial grass so called from its use in ceremonies (சா.அக.);.

     [க மம் +  லம்.]

க ம ர்

 
 க ம ர ்karu-mayir, ெப.(n.)

   கர  (அக.நி.);; black bear.

     [க  + ம ர.் (க ம ர ்அடரந்்த கர ையக த்த அன்ெமா த் ெதாைக.]

க ம ர்த்ெதாங்க

 
 க ம ரத்ெ்தாங்க  karumayi-t-torgal, ெப.(n.)

   ம ரம்ரம் (சா.அக.);; a species of tree.

     [க ம ர ்+ ெதாங்க .]
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க ம ைல

 
 க ம ைல karu-mayilai, ெப.(n.)

   இ ண்ட சாம்பல் நிறம் (மாட் ைவ.);; iron grey colour.

ம. க ைமல்

     [க  + ம ைல.]

க மர்

 
 க மர ்karumar, ெப.(n.)

க மகன் பாரக்்க;See karumagan.

     [க மன் (க மான்); → க மர.்]

க மரமாத்

 
 க மரமாத்  Karumaramat, ெப.(n.)

   ெவங்காயம்; onion (சா.அக.);.

     [காரம் + உ  + ஆத் .]

க ம ட் ழங்

 
 க ம ட ் ழங்  karumarutkilarigu, ெப.(n.)

   க ப் ம ள் ழங் ; a black variety of bow-string hemp (சா.அக.);.

     [க  + ம ள் +  ழங் .]

க ம

 
 க ம  karu-marudu, ெப.(n.)

   ம த மரவைக; brown-hard-felted-backed-leaved winged myrobalan.

   ம. கரிம : க. கரிமத் ;ெத. நல்லமத் .

     [க  + ம .]

க ம ைத

 
 க ம ைத karumarudhai, ெப.(n.)

   க ங்ெகா ; spring creерег (சா.அக.);.

     [க  + ம ைத.]

க ம ேதான்

 
 க ம ேதான்  karumarutoori, ெப.(n.)

   க ப்  ம ேதான் ; a black species of fragrant nail dye (சா.அக.);.

     [க  + ம ேதான் .]
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க ம ந்

க ம ந்  karu-marundu, ெப.(n.)

   ெவ ம ந்  (ெநல்ைல.);; gun-powder.

ம. கரிம ந்

ெவ  ம ந் க க்  லம் க ம ந் . அைவ கந்தகம் , கரி, ெவ ப்  என்ற ன்றன் கலைவயா ம். 
இம் ன் ம் இந் ய நாட் ல் ெதான்  ெதாட் க் ைடக் ன்றன. கரிய நிறத்தா ம், ம ந்  ேபான்ற 
ேதாற்றத் தா ம், ம ந் ச ்சரக்கா ய கந்தகத் ன் ேசரக்்ைகயா ம் க ம ந்ெதனப்பட்ட  [ெசல் . 
1932.பரல்.3.].

     [க  = க நிறம். க  + ம ந் .]

 க ம ந் 3 karumarundu. ெப.(n.)

   1. க ப்பத் க் ம் இளங்க ைவ ெவளிப்ப த் ம் ம ந் ; medicine that induces or faciliates the child-
birth.

   2. க ைவக் கைரக் ம் ம ந் ; medicines that cause abortion.

   3. க ைவக் ெகாண்  ெசய் ம் தந் ர த்ைத ம ந் ; a black magic drug pre-pared from foetus or the product 
of it as a chief ingredient.

     [க  + ம ந் .]

க மலா

 
 க மலா  karumasāgi, ெப.(n.)

   நா ; Indian burr (சா.அக.);

     [க ம் + அல .]

க மைல

 
 க மைல karu-malai, ெப.(n.)

   இ ப் க்கனி ள்ள மைல ( ன்.);; mountain containing iron ore.

     [க ம்ெபான் = இ ம் . க ம்ெபான்மைல → க மைல என ம உச ்ெசால்லா ற் .]

க மைலப்பழம்

 
 க மைலப்பழம் karumalappalam, ெப.(n.)

   க ப் நிற மைலவாைழப் பழம்; black fruit of hill plantain tree (சா.அக.);.

     [க  + மைலப்பழம்.]

க மவ காரர்

 
 க மவ காரர ்karuma-y-adgarar, ெப.(n.)

   நாட் ன் பல்ேவ  ைறகைள ஆ ம் தைலவர ்( ங்.);; head of the various departments of administration in a 
state.

     [க மம் + அ காரர.்]

க ம கள்

 
 க ம கள் karumavidgal, ெப.(n.)

   அரசனின் ேமற்பாரை்வ அ காரிகைள ஏ  நடத் ேவான்; a man who directs the supervisors of a king.

     [க மம் +  கள்.]
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க ம ைனஞர்

க ம ைனஞர ்karuma-yipaiar, ெப.(n.)

   மத ழாக்கைள நிகழ்த் ேவார;் those who officiate as priests in conducting the religious rites and ceremonies 
performed by the householder.

     "க ம ைனஞ ங் கணக் யல் ைனஞ ம்" ( லப். 26:40.);.

     [க மம் +  ைனஞர.்]

க ம வமம்

 
 க ம வமம் karuma-v-uvamam, ெப.(n.)

   ெசய வமம்; simile derivedfrom anaction.

     [க ம(ம்); + உவமம்.]

க ம -த்தல்

க ம -த்தல் karumaru,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. க ண்டாகாதப  த த்தல்; to resort to contraception.

   2.  ள்ைள ண்டாகா த்தல்; to be barren, sterile.

     [க  + ம .]

க மன்

 
 க மன் karuman, ெப.(n.)

   ெகால்லன் ( ங்.);; black smith.

ம. க வான்

     [க ம்ெபான் = இ ம் . க ம்ெபான் + மகன் - க மகன் → க மான் → க மன் (ம உசெ்சால்);.]

க மா

க மா1 karumā, ெப.(n.)

   யாைன ( ங்.);; elephant.

     [க  + மா. க  = கரிய. மா =  லங் .]

 க மா2 karuma, ெப.(n.)

   பன் ; hog,

     "க மா ங் க மாவாய்" (ெபரிய  ஞான. 1003.);.

ம வ. இ ளி, கன , ஏனம், ேமாழன்,  தா , வல் ளி, ேகழல், எ , ேகாலம், களி , ேகாணி, 
ேபாழ் கம், அரி, ைமம்மா,

ேகாணவாயன்.

     [க  + மா. மா =  லங் . க  = கரிய.]

க மாடக்காரி

 
 க மாடக்காரி karumadakkari, ெப.(n.)

   ஒணான்; lizard;

 blood-Sucker.

     [ஒ கா. க மாடம் + காரி க மாடம் - ேமல் மாடம்  உயரவ்ான இடம் 'காரி' ெப.பா.ஈ  ேமல்மாடத் ல் 
உல ம் ெபண் என உ வகப்ப த் ய ெசால்லாட் .]

1228

www.valluvarvallalarvattam.com 7603 of 19068.



க மாடம்

க மாடம் karumādam, ெப.(n.)

   1. ேமல்மாடம்; a lofty dwelling, an upstair house (க நா.);.

   2. உயரந்்த மாளிைக; multi-storyed building.

க. க மாட, க வாட, க வா .

     [க  = உயரந்்த. க  + மாடம்.]

க மாண்  
ெசால் பாைளயம்

 
 க மாண்  ெசால் பாைளயம் karயmapdf sellpalayam, ெப.(n.)

   ஈேரா  மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Erode dt.

     [க மன் + ஆண்ட + ெசல்  + பாைளயம் க மனாண்ட ெசல் பாைளயம் → க மாண்  
ெசல் பாைளயம் ெசல்லன் (ஆ.பா.ெப); → ெசல்  (ெப.பா.ெப.);.]

க

க  karumi, ெப.(n.)

   1.  ைனயாளன் ( ன்.);; atrocious sinner.

   2. ஈயாதவன்; miser.

     [க மம் → க . க மம் =  ைன.]

க மாணிக்கம்

 
 க மாணிக்கம் karu-marikkam, ெப.(n.)

    மால்; visհոս.

     [க  = கரிய க  + மாணிக்கம்.]

க மாணிக்காழ்
வான்

க மாணிக்காழ்வான் karumāni-k-kālvãn, ெப.(n.)

   கல் ைடக் ச் க் ேகா ல் அ காரி; an officef, of the Kallidaikkurucci temple.

     "க மாணிக் காழ்வானான ேவனா ைடயா க் க் த் " (ெத.இ.கல். ெதா. 23 கல். 105.);.

     [க மாணிக்கம் + ஆழ்வான்.]

க மாணிக்காழ்
வான் நந் வ மன்

க மாணிக்காழ்வான் நந் வ மன் karumani kkalvan-nandi-waruman, ெப.(n.)

   ஆந் ரமாநிலம் கடப்பா மாவட்டம் இராசம்ேபடை்ட வட்டம் நந்த ரக்் ேகா க்  நிலம் வழங் ய 
வள்ளல்; donor of land to the temple of Nandaluru in Rajampet taluk, Касlapра district,

     "ஜயங்ெகாண்ட ேசாழமண்டலத்  மண ற் ேகாட்டத் த் ேதா ர ்நாட் த் ேதா ரச் ் ம ழான் 
க மாணக்க ஆழ்வானான நந் வரம்ேநன்" (ெத.இ.கல்.ெதா.23 கல்.594.);.

     [க மாணிக்கம் + ஆழ்வான் + நந்  + (வரம்ன்); வ மன்.]

க மா  ெசய்தல்

க மா  ெசய்தல் karumad-sey,    1 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ஈமக்கடன் ெசய்தல்; to perform final obsequies.

     [க மம் + ஆ  + ெசய். க மா  =  அ ங்கடன்கள் (சடங் கள்);. நீத்தார ்இ க்கடன்கைள 
இறந்தநாள் ெதாடங்  தல் நாள்,  ன்றாம் நாள், ப னாறாம் நாள் நடப்  என இ நாள் வைர 
ெசய்தல் க மா  எனப்பட்ட .]

க மாந்தம்

 
 க மாந்தம் karumandam, ெப.(n.)

க மாந்தரம் பாரக்்க;See karumāndaram.

     [க மம் + அந்தம் – க மந்தம் → க மாந்தம். அந்தம் =  இ .]

க மாந்தரம்

க மாந்தரம் karumandaram, ெப.(n.)

   இறந்தவரக்்  16ஆம் நாளில் அல்ல  11ஆம் நாளில் ெசய் ம் இ க்கடன்; final ceremony, usually 
performed among Dravidians on the 16th day or 11th day after death, as the end of funeral obsequies.

     [க மம் + அந்தம் – க மந்தம். க மாந்தம் → க மாந்தரம்.]
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க மாந் யம்

 
 க மாந் யம் karumandiyam, ெப.(n.)

   நீத்தார ்இ க்கடன் (யாழ்.அக.);; funeral rites, obsequies.

ம வ. க மாந் ரம், க மாந்தம்.

     [க மம் + அந்தம் – க மந்தம் → க மாந்தம் → க மாந் யம். அந்தம் = இ . அந்தம் → அந் யம் 
( ரி ););.]

க மாநி ைள

 
 க மாநி ைள karumanimiai, ெப.(n.)

   கண்க க்  ைம தற் ரிய அம்பைர வைக; black bismuth, used as antimony to blacken the eyelids.

     [க  + மா + நி ைள.]

க மா ழ்தம்

 
 க மா ழ்தம் karumamidam, ெப.(n.)

   க ைதத ் ம்ைப; donkey's tumbai or Indian borage (சா.அக.);.

     [க  + மா + அ ழ்தம்.]

க மார்

 
 க மார ்karumār, ெப.(n.)

   ெகால்லர;் black smith.

     [க மான் → க மார.்]

க மார்பட்

 
 க மாரப்ட்  karumârpattu, ெப.(n.)

    வண்ணாமைல மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Thiruvannamalaidt.

     [க மான் →  க மார ்+ பற்  – க மாரப்ட் .]

க மாரன்

 
 க மாரன் karumaran, ெப.(n.)

   ெகால்லன் (யாழ்.அக);; blacksmith.

     [க ம்ெபான் + மாறன் – க ம்ெபான்மாறன் → க மாறன் க மாரன் (ம உசெ்சால்);. க ம்ெபான் = 
இ ம் . மா தல் = அ த்தல் மாறன் = அ ப்பவன்.]

க மாரி

க மாரி1 karumari, ெப.(n.)

   க மாரியம்மன்; a female deity.

     [க  + மாரி. க  = கரிய. மாறல் = அ த்தல், தாக் தல். மாறல் → மா  → மாரி ( ைமைய அ க் ம் 
ெதய்வம்);.]

 க மாரி2 karu-mari, ெப.(n.)

   1. மகப்ேபற்றால் ைள ந் ன்பம் ( ன்.);; labour pains.

   2. மகப்ெபற் த் ன்பத் ற் ப் பயன்ப த் ம் படை்டைய ைடய மரவைக (யாழ்.அக.);; a tree which is 
used medicinally in child-birth.

     [க  + மாரி . க  = க ரத்்தல், மகப்ேப  மாறல் = அ த்தல், தாக் தல். மா  → மா  → மாரி 
(ேநாய்,  ன்பம்); = ேநாய் நீக் ம் ம ந்  அல்ல  ெதய்வம். இந் ய ெமா கள் பலவற் ள் மாரி என்ப  
அம்ைம ேநாையக் த்த ெசால்லாக வழங் வ வைதக் காண்க.]
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க மா ைக

 
 க மா ைக karumalgai, ெப.(n.)

   ேபரீசை்ச; date fruit.

     [க  + மா ைக. மால் → மா ைக.]

க மாளிைக

க மாளிைக karu-magai, ெப.(n.)

   1. இன் யைமயாத றப்பைமப் க டன் கட்டப்பட்ட அரசமாளிைக; palace.

   2. உயரந்்த கட்டடம்; tal building.

   3. மந் ரச ் ற்றம் டம்; conference hall of the top leve committee of the administration.

     "அர ைற க மாளிைக ெபா யாக் " (ெத.கல். ெதா.5.கல்.465.);.

     [க  + மாளிைக.]

க மா ப்பட்ைட

 
 க மா ப்படை்ட karumarppaltai, ெப.(n.)

    ங்ைக மரப்படை்ட; bark of moringa tree.

     [க  + மா  + படை்ட.]

ங்ைகப்படை்டக் யாழம் எளிைமயான மகப்ேபற் ற்  உத ம் என்ற அ ப்பைட ல் க  
[ ழந்ைத] மா  என்  ங்ைகக் ப் ெபயர ்அைமந் த்தைலக் காண்க [சா.அக.].

க மா ப்பாய்-தல்

க மா ப்பாய்-தல் karu-marippay,    2 ெச. . . (v.i.)

   க மா ப் பாய்சச்ல் ேபான்ற ெசயற்கரிய ெசயைலச ்ெசய்தல்; to do a very difficult and hazardous feat as 
jumping between two impaling stakes into a tank from a high place.

     "க மா ப் பாய்ந்தா ம் ேபற் க் த்தக்க  ேபாராதாய்" ( வ்.  த். 21, வ்யா.);. 
க மா ப்பாய்-தல் பாரக்்க;See kasumāri-p-pay-,

     [க  → க  + மா  + பாய்தல், க  = க ேவற் ம் ர் ைனக்க  நீரந்ிைல ல் நடப்பட் ள்ள 
ர் ைன ள்ள க க க் ைட ல் நீ ள் த்தல் க  மா ப்பாய்தல் எனப்பட்ட . இ ல் க  

என் ம் ெசால் க ெவனத் ரிந்த .]

க மா ப்பாய்சச்
ல்

க மா ப்பாய்சச்ல் karu-marip-payccal, ெப.(n.)

   காஞ் ரத் க் காமாட்  ேகா ற் ளத் ள் நாட்டப் பட்ட இரண்  க க்ேகால்களின் இைடேய 
உயரமான இடத் னின் ந்தவறா  க்ைக; very difficult and hazardous feat, as that of jumping from a high 
place between two impaling stakes planted into the tank in the temple of Kamatchi at Kanchipuram.

     "க மா ப் பாய்சச்ல் யாரக்் னி  (தனிப்பா. 1, 21, 37.);, க மா ப்பாய்-தல் பாரக்்க;See kalumāri-p-
pay.

     [க  → க  + மா  + பாய்சச்ல்.]

க மான்

க மான்1 karuman, ெப.(n)

   1. ஆண்மான் ( ங்);; stag.

   2. பன் ; hog.

     "க மா ைரத் ன். ம மத ்தணிப ப்ேபன்" (தணிைகப் . கன ப். 198.);.

ம. கரிமான்

     [க  + மான். மா → மான் =  லங் . க  = ெபரிய, வ ய.]

 க மான்2 Karuman, ெப.(n.)

க மகன் (ெகா.வ.); பாரக்்க;See karu-magad.

     [க மகன் → க மான்.]
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க மானம்

க மானம்1 karu-magam, ெப.(n.)

   மாயக்கைல (மாய த்ைத.);; witchcraft, black magic.

     [க  + மானம். மானம் = ஒ ங் , ேநரத்் . க  = ெசயல்.]

 க மானம்2 karumaram, ெப.(n.)

   கரிய வானம்; black sky.

     [க வானம் → க மானம்.]

க கள்

க கள் karumigal, ெப.(n.)

   அரச க் த் ேதைவயானவற்ைற நிைறேவற் ம் பணியாளர;் supervisors or personal servants of aking.

     [க மம் = க . 'இ'உைடயாைனக் த்தஈ  ஒ.ேநா: த மம் → த .]

அர யல் அல்ல  அரண்மைன ெதாடரப்ான உண  உைட, உைற ன், உண்கலம், அணிகலம், 
ஊர் கள், தட்  ட் கள் த ய பல்வைகப் ெபா ள்கைள ம், பணியாளர ்வா லாக ஆக் த் , 
அரசாைணைய நிைறேவற் ம் தைலவர,் ெபா வாகக் க கள் அல்ல  கன் கள் என அைழக்கப் 
ெப வர.் இவர ்ஆக்க ைனத் ைறயர(்பழந்த ழாட்  31.);.

க யம்

க யம் karயmiyam, ெப.(n.)

   1. ெசயல் க மம்; work-deed.

   2. ெசயற்பா  (காரியம்);; nature of work.

     [க  → க மம் → க யம்.]

க ள

 
 க ள  karumiagu, ெப.(n.)

ள  பாரக்்க;See kurumikagu.

     [ ள  → க ள .]

க ள தக்காளி

 
 க ள தக்காளி karumiagutakkali, ெப.(n.)

க ந்தக்காளி பாரக்்க (சா.அக.);;See karuntakkali.

     [க ள  + தக்காளி.]

க கம்

 
 க கம் karumugam, ெப.(n.)

க ங் ரங்  பாரக்்க;See karurikurarigu.

     [க  +  கம்.]

க ல்

க ல் karu-mugil, ெப.(n.)

   நீ ண்ட ேமகம்; black cloud laden with rain.

     "க ற் ெபா த்த ெவய்ேயான்" ( வக. 1724.);.

ம. கரி ல்

     [க  +  ல்.]

க ல்வண்ண
ம்

க ல்வண்ணம் karumukivaram, ெப.(n.)

   1. க ல் நிறம்; colour of a dark cloud.

   2.  கற்ெசய்நஞ் ; a prepared arsenic of the colour of a dark cloud, perhaps refers to crude phosphorous 
(சா.அக.);.

     [க ல் + வண்ணம்.]
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க ல்ைவப் ந
ஞ்

 
 க ல்ைவப் நஞ்  karu-mugi-yappu-nanju, ெப.(n.)

   ைவப் நஞ்  ப்பத் இரண்  வைக ள் ஒன் ; a prepared arsenic one of thirty two.

     [க  +  ல் + ைவப்  + நஞ் .]

க ற் ைல

க ற் ைல karumugicilai, ெப.(n.)

   1. காந்தக் கல்; magnet;

 load stone.

   2. க ப் க் காந்தக்கல்; black load stone.

   3. க ல் வண்ணக்கல்; a stone of the colour of a dark cloud.

     [க ல் +  ைல.]

க ைக

க ைக karumugai, ெப.(n.)

   1. சாரல் மல் ைக ( ங்);; cadima ligai, malabarjasmine.

   2. நள்ளி ள் நா  (இ வா );; மைல; iru-vatci, tuscan jasmine.

   3.  சண்பகம் ( வா.);; kanaga flower tree.

   4.  ல்ைல; smooth jasmine (சா.அக.);.

     [க  +  ைக. க  =  றப் .]

க ட்ைட

 
 க டை்ட karumusuttai, ெப.(n.)

   க ப்  டை்ட; black-leaved bindweed. It is used in preparing collyrium (சா.அக.);.

     [க  +  கடை்ட.]

க ட்ைட

 
 க டை்ட karu-mutai, ெப.(n.)

   க ப்ைப ந்  ெவளிப்ப ம் டை்ட; ovum.

     [க  +  டை்ட.]

க ர

க ர  karu-mயrasu, ெப.(n.)

   உட ல் அ கமான வங்கம், கந்தகம் ேச வதால் க நிறமாகமா ம் பல் ; bluish gum, due to the 
existence of lead in the system acted upon by H2S1 (சா.அக.);.

     [க  +  ர . க  = க ைம.]

க ரடன்

 
 க ரடன் karu-muradan, ெப.(n.)

    ழ்ப்ப யாதவன் (யாழ்.அக.);; unruly person.

     [க  =  ய, ெகா ய. க  +  ரடன்.   →  ரடன்.]

க ரல்

 
 க ரல் karu-mural, ெப.(n.)

   க நிறமான கடல் ன் வைக ( ன்.);; a kind of black sea-fish.

ம. க வார ரல், க தல்.

     [க  +  ரல்.]
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க

 
 க  karu-murugi, ெப.(n.)

   ைகயாந் தகைர; eclipse plant (சா.அக.);.

     [க  + ( கம்);  .]

க ல்ைல

 
 க ல்ைல karu-mulai, ெப.(n.)

   காட் ல்ைல; smooth jasmine (சா.அக.);.

     [க  +  ல்ைல.]

க ைல

 
 க ைல karu-mulai, ெப.(n.)

    ல லங் களின் கரிய நிற ைல; black dug of smith animals.

     [க  +  ைல.]

க க்ெகண்
ைட

 
 க க்ெகண்ைட karumuli-k-kendai, ெப.(n.)

க மணிக்ெகண்ைட பாரக்்க;See karu-mani-kkendai

     [க  +   ( ); + ெகண்ைட.]

க ள்ளி

 
 க ள்ளி karumuli, ெப.(n.)

   கரி ள்ளி பாரக்்க;     [க  +  ள்ளி.  ள் →  ள்ளி.]

க க் வாய்

க க் வாய் karumukku-vay, ெப.(n.)

   த ழ் அ ைவ ம த் வத் ல் ெசால் ய 26 வைகக் க க ள் ஒன் ; one of the twenty-six instruments 
used in Tamil surgery (சா.அக.);.

     [க  +  க்  + வாய்.]

க ஞ் ப்பாைர

 
 க ஞ் ப்பாைர karumuiji-p-parai, ெப.(n.)

   இ ப்பாைர ன்; grey horse-mackerel.

     [க  +  ஞ்  + பாைர.]

க

க 1 karumuli, ெப.(n.)

   1. க ப்  ைக; black herb.

   2. அ ஞ் ல் பாரக்்க;See alnjil.

ப ெய க் கா க்க ேவண் ச ் த்தரக்ள் உண் ம் ெபா ய மைல ல் ைள ம் ைலைக.

 a rare herb grown in pothigai hills and taken by Siddhars to keep off hunger (சா.அக.);.

     [க  +  .]

 க 2 karumuli, ெப.(n.)

   மந் ரக்கைல ல் ண்டக் க ைவக்ெகாண்  ெசய் ம் ம ந் ; a drug prepared with foetus as chief 
ingredient in the art of sorcery.

     [க  +  .]
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க ேமகம்

க ேமகம்1 karu-megam, ெப.(n.)

   உடம் ல் க ம் ள்ளிகைள வாக் ம் பா யல் ேநாய்; a kind of syphillis characterized by dark spots over 
the body.

     [க  + ேமகம்.]

 க ேமகம்2 karu-megam, ெப.(n.)

க ல் பாரக்்க;See karu-mugil.

     [க ைம + ேமகம்.]

க ேமகன்

க ேமகன் karu-mēgan, ெப.(n.)

   1.  ரி ; blue vitriol.

   2. க ேமகம் ெகாண்ேடான்; one, whose skin is turned black from syphilitic causes (சா.அக.);.

     [க  + (ேமகம்); ேமகன்.]

க ேமைத

 
 க ேமைத karu-mēdai, ெப.(n.)

   எ ைம; buffalo (சா.அக.);.

     [க  + (ேம ); ேமைத. ேம  = எ ைம.]

க ேமற்க

 
 க ேமற்க  karu-mer-karu, ெப.(n.)

   க ப்பத் ன் ேமற்க ப்பம்; conception after conception of a female (சா.அக.);.

     [க  + ேமல் + க .]

க ேமற்க ெகாள்(
)-தல்

க ேமற்க ெகாள்( )-தல் karumerkarukol(lu),    7 ெச. ன்றா .(v.t.)

   க ப்பத் ன் ேமல் க ப்பம் உண்டாதல்; to form conception after conception (சா.அக.);.

     [க  + ேமல் + க  + ெகாள்.]

க ேமனி

க ேமனி karu-meai, ெப.(n.)

   அ ந்ெதா ம் ப த்த டல் ( . . 1,55. ஞானப்);; corpulent body.

     [க  + ேமனி. க  =  ைம, அ .]

க ேமனி ஓைட

 
 க ேமனி ஓைட karu-mēni-õdai, ெப.(n.)

    க்ேகாடை்ட மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Pudukkottai dt.

     [க ேமனி + ஓைட = க ேமனிஓைட. க ேமனி = இயற்ெபயர.்]
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க ைம

க ைம1 karumai, ெப.(n.)

   க நிறம்; blackness, dark colour.

     "க ைம ெபற்ற கடல்." (ேதவா. 62,5.);.

   ம. க ம;   க. க , க வ, கரி , கரி, ேகாத.கர;்    ட.க, கங்கத்;    ட. கரி; . கர் , கரிய, கா , காரி, 
ெத.கா , ெகாலா.

   காரி;   ேகாண். காரியல்;பட. கப் .

     [கல் → க  + ைம – க ைம. 'ைம' பண் ப்ெபயரீ . க  = கரியநிறம்.]

 க ைம2 karumai, ெப.(n.)

   1. ெப ைம ( வா.);.

 greatness, excellence.

     "க ங்க ைடெயா " ( லப்.10 210);.

   2.உயர் ; highness.

க. க

     [ ல் →   → க  → க ைம.  .தா.236.]

 க ைம3 karumai, ெப.(n.)

   1.வ ைம; greatness, strength.

க ெமாசை்ச

 
 க ெமாசை்ச karumoccai, ெப.(n.)

   க ப்  ெமாசை்ச; black hyacinth bean.

     [க  +  த்ைத – ெமாத்ைத → ெமாசை்ச. க  = க ப் .]

க ெமாட்

 
 க ெமாட்  karumotu, ெப.(n.)

   இளெமாட் ; young flower bud.

ம. கரிெமாட்

     [க  + ெமாட் , க  = இளைம.]

க ெமா சாணா
ன்வயல்

 
 க ெமா சாணான்வயல் karumolicarianvayal, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Ramanathapuram dt.

     [க ெமா  + சாணான் + வயல். க ெமா  = ஊரப்்ெபயர.்]

க ேமா

 
 க ேமா  karumali, ெப.(n.)

   காதெ்தாட் ; thorny cape.

ஆெதாண்ைட பாரக்்க (சா.அக.);.

     [க  + ( ); ேமா );.]
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க வக்கைண

 
 க வக்கைண karuvakkarai, ெப.(n.)

   வக்கைண மரம்; yellow wood ebony (சா.அக.);.

     [க  + வக்கைண.]

க வங்கசெ்சந் ர
ம்

 
 க வங்கசெ்சந் ரம் karuvarga-c-cendüram, ெப.(n.)

   காரீயத்ைதக் ெகாண்  ெசய்யப்ப ம் ெசந் ரம்; இதனால் ர ்நைர மா ம்; calcined red oxide 
prepared from black lead which is said to turn long standing grey hairs into black

கவங்கம்

 
 கவங்கம் karuwargam, ெப.(n.)

   காரீயம்; black lead (சா.அக.);.

     [க  + வங்கம்.]

க வங்

 
 க வங்  karuvaigu, ெப.(n.)

   க ப்பாக கத் ல் பட ம் வங் ; black spots on the face foreboding some evil (சா.அக.);.

     [க  + (மங் ); வங் .]

க வச்

 
 க வச்  karuvacci, ெப.(n.)

க வத் ;See karuvatti.

     [க வத்  → க வச் .]

க வசம்

 
 க வசம்  karuvasambu, ெப.(n.)

   க நிற வசம் ; black sweet flag (சா.அக.);.

     [க  + வசம் .]

க வஞ்

 
 க வஞ்  karuvanji, ெப.(n.)

   எ த்தாணிப் பச் ைல; style-plant.

     [க  + வஞ் .]

க வடகம்

க வடகம் karuvadagam, ெப.(n.)

க வடகம் (இந் பாக. 260,); பாரக்்க;See kari-Vadagam.

     [க  → கரி → க  + வடகம்.]
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க வடம்

க வடம் karu-vadam, ெப.(n.)

   மைல ம் ஆ ம் ழ்ந்த ஊர ்( டா);; town or village surrounded by mountains and rivers.

 Pkt., Pali., karvaçja.

     [க  + இடம் – க டம் → க வடம் = ேமடான இடம், மைல ம் ன் ம் ழ்ந்த ப . மைலகள் 
இ த்தலால், ஆ ம் ஒைடக ம் பாய்தல் இயல் . ஒ.ேநா. க நா  = ேமடான நா . க காலன் 
(கரிகாலன்); = ெந ய கால்கைள ைடயவன். க  → கரி = க த்த , ெபரிய  (யாைன);.]

 க வடம்2 karuvadam, ெப.(n.)

     நீர;் efflorescence found in the sanid of fuller's earth (சா.அக.);.

     [க  + வடம்.]

 க வடம் karuvagam, ெப.(n.)

க வடகம் பாரக்்க;See karwadagam.

     [க வடகம் → க வடம் (ெகா.வ);.]

க வ நாசம்

 
 க வ நாசம் karuvadinasam, ெப.(n.)

   பாழ் த்ைதக் த ம் க நாய்; blackdog useful in sorcery and witchcraft (சா.அக.);.

     [க  + அ  + நாசம்.]

க வண் றால்

 
 க வண் றால் karu-vandiral, ெப.(n.)

   க ப்  நண் வைக; black prawn.

     [க  + வண்  + இறால், வண்  = வைள .]

க வண்

 
 க வண்  karu-waadu, ெப.(n.)

   க ப் வண்  ( ன்.);; black beetle.

     [க  + வண் .]

க வத்

 
 க வத்  karuvathi, ெப.(n.)

   க ற்றவள்; pregnant woman.

     [க  + அத்  – க வத் . 'அத் ' ெப.பா.ஈ .]

ம வ க வச்

க வைத

 
 க வைத karuvadai, ெப.(n.)

   க வ த்தல்; abortion.

     [க  + வைத.]
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க வப்ைப

 
 க வப்ைப karuva-p-pai, ெப.(n.)

    ைலம ப் ைடய ெபா ள்கள் ைவக் ம் ைப (சம்.அக.);; bag for keeping valuables.

     [க  + அம் – க வம் + ைப – க வப்ைப. 'அம்' சாரிைய. க  = ெப ைம, உயர் .]

க வம்

க வம்1 karuvam, ெப.(n.)

   ெச க் , ஆணவம்; haughtiness, arrogance, pride.

   க. கரவ்;   ெத. கரவ் ;த. க வம் → skt garva.

     [க  + அம் - க வம் 'அம்' ெசால்லாக்கஈ . க  = உயர் , ெப ைம. ெச க் .]

 க வம்2 karuvam, ெப.(n.)

   க ப்பம் ( ன்.);; foetus, embryo.

ம வ. க ப்பம், க  (கரப்்பம்);.

     [ ல் =  தல் க த் ேவர.்  ல் → கல் → க  → க வம். க  + அம். 'அம்' ெபயரீ .]

க வம்பம்

 
 க வம்பம் karuvambam, ெப.(n.)

    க்கள்ளி; twisted spurge (சா.அக.);.

     [க  + (அம்  + அம்); அம்பம்.]

க வமரம்

 
 க வமரம் karuvamaram, ெப.(n.)

க ேவல் பாரக்்க;See karu-vel.

     [க ேவல்மரம் → க வமரம்.]

க வ ரக்கல்

 
 க வ ரக்கல் karuvayira-k-kal, ெப.(n.)

   உைறகல்; touchstone.

ெத. கல்லச்

     [க  + வ ரம் + கல்.]

க வரங்கம்

க வரங்கம் karuvarangam, ெப.(n.)

   1. க ப்ைப; womb.

   2. உண்ணா ைக; sanctuary.

     [க  + அரங்கம்.]

க வரி

க வரி 1 karuvari, ெப.(n.)

   கண்ணி ள்ள கரியவைர  (ேரைக);; dark lines in the eye, dist. fr. cevvari.

     "ெசவ்வரி க வரிபரந்த… ைம ண்ட ம்" ( :ெவ. 11. ஆண்பாற். 3, உைர.);.

     [க  + வரி. க  = கரிய.]

க வாரி

க வாரி2 karu-vari, ெப.(n.)

   இ ள் ( ங்.);; darkness.

     [க  + வரி. க  = கரிய. வைர → வரி (எல்ைல);.]
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க வல்

க வல்1 karuval, ெப.(n.)

    டை்டயாள் (ெகா.வ.);; short person, person of stunted growth.

     [  →  வல் →  வல் → க வல் (ெகா.வ);.]

 க வல்2 karuval, ெப.(n.)

   1. கரிய நிறம்; black colour.

அந்த ஆள் க வலாய் இ ந்தான் (ெகா.வ.);.

   2.  ய்ந்த ேசா  த யன; charredfood.

க வைலக் ளறாமல் உணைவப் பங்  (உ.வ.);.

   3.  ய்தல் வாைட; the smell of burn things.

     "க வல ப்பதற் ள் உணைவ இறக் "

     [க  + அல் - க வல். 'அல்' பண் ப்ெபயரீ .]

க வல -த்தல்

க வல -த்தல் karuwaladi,    4 ெச. . .(v.i.)

    ய்ந்த மணம் பர தல்; to spread as of burn smell.

     [க  → க வல். க  + அல். அல் = ெப.ஆ.ஈ .]

க வ

க வ  karu-vali, ெப.(n.)

    ந்த வ ைம; great strength.

     "க வ ...... காைளைய" ( வக. 2269.);.

     [க  + வ . க  = ெப ைம,  .]

க வவ்வால்

 
 க வவ்வால் karuvavval, ெப.(n.)

   க நிற வாவல்; black pomfret.

     [க  + (வாவல்); வவ்வால்.]

க வழைல

க வழைல karu-valalai, ெப.(n.)

   வழைலப்பாம்  வைக ( வக.1276, உைர.);; a highly venomous nocturnal serpent of the black variety.

ம. கரிவழல

     [க  + வழைல, க  = கரிய.]

க வ -தல்

க வ -தல் karuvall,    2 ெச. . . (v.i.)

க க்கைலதல் பாரக்்க;See karukkala.

     [க  + அ .]

க வ

க வ 2 karuvali-, ெச. . .(v.t.)

க க் கதைலத்தல் பாரக்்க;See karukkala-.

ம. க வ க் க

     [க  + அ .]

க வ ப்

 
 க வ ப்  karuvalippu, ெப.(n.)

க க்கைலப்  பாரக்்க;See karu-k-kalappu (சா.அக.);.

     [க  + அ ப் .]
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க வ

 
 க வ  karu-y-aliu, ெப.(n.)

   க ச் ைத ; abortion.

     [க  + அ .]

க வைளச் க்கா
ன்

 
 க வைளச் க்கான் karu-valai.c-cukkaa, ெப.(n.)

   க ஞ் க்கான்கல் ( ன்.);; black limestone.

     [க  → க வல் → க வைள +  க்கான் + கல்.]

க வைளயம்

 
 க வைளயம் karuvalayam, ெப.(n.)

   கண்ைணச ் ற்  உண்டா ம் க ப்  நிறவட்டம்; black ring around the eye.

     "கண்ைணச ் ற்  உண்டா ம் க ப்  நிறத்ேதாற்றம், கவைல, ேநாய் ேபான்றவற்றால் ேதான் ம்."

     [க  + வைளயம்.]

க வைளயல்

 
 க வைளயல் karuvalaya. ெப.(n.)

    நீைரக் ெகாண்  ெசய்யப்ப ம் க ப்  வைளயல்; black bangle made from fuller's earth.

     [க  + வைளயல். க வைளயல் ம ந் ற் ம் மந் ர த்ைதக் ம் பயன்ப வதா ம் (சா.அக.);.]

க வ

க வ 1 karu-w.ari,    2 ெச. . .(v.i.)

   ப த்த ம் ப வமைடதல் ( ன்.);; to attain the age of discretion.

     [க  + அ . க  = க த் .]

 க வ 2 karuvari,    2 ெச. ன்றா .(v.t.)

   க ப்பத்ைத அ தல்; to confirm pregnancy.

     [க  + அ .]

க வ ந்ேதார்

 
 க வ ந்ேதார ்karuvarindor, ெப.(n.)

   க ேவைல ெசய் ம் மந் ர த்ைதக்காரர;் magicians skilled in black art (சா.அக.);.

க வ ந்ேதான்

க வ ந்ேதான்1 karuvarindon, ெப.(n.)

    வன்; shiva.

     [க  + அ ப்பைட,  லம். க  + அ ந்ேதான்.]

 க வ ந்ேதான்2 Karuvarindon, ெப.(n.)

   மந் ர த்ைதக்காரன்; magician.

     [க  + அ ந்ேதான். க  = மந் ர அ ப்பைட,  லம்.]
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க வ -த்தல்

க வ -த்தல் karu-w.aru-,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

    ண்ேடா  அைனத்ைத ம் அ த்தல்; to ruin, as an enemy, to exterminate, as a family.

     "தான வைரக் க வ த் " (கம்பரா.  ரப்்ப. 111.);.

     [க  + அ  + க  =  லம்.]

க வைற

க வைற1 karu-v-arai, ெப.(n.)

க ப்ைப பாரக்்க;See karuppai

     "ஆணவக் க வைற ல வற்ற..  ழ ையப்ேபால்" (தா .  ன்மயா. 6.);.

ம. க வற

     [க  + அைற – க  = க ப்பம்.]

 க வைற2 karu-y_arai, ெப.(n.)

   ேகா ல் இைறவன் ெகா ற் க் ம் அைற; sanctum sanctorum of a temple.

 Skt. garbhagrha

     [க  + அைற. க  =  லம்.]

க வன்

 
 க வன் karuwan, ெப.(n.)

   ெச க்கன், ஆணவக் காரன்; arrogant man.

     [க  + அன். க  = ெப ைம, உயர் , ெச க் . 'அன்' ஆ.பா.ஈ .]

க வா

க வா karuva, ெப.(n.)

   1. இலவங்கப்படை்ட மரம்; cinnamon tree.

   2. மரவைக; Cassia cinnamon.

     [க  → க  → க  = உயர் , ெப ைம,  றப் , ந மணம்.]

க வாக் ச்

 
 க வாக் ச்  karuva-k-kuricci, ெப.(n.)

    வா ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Thiruvarurdt.

     [க வன் +  ச்  – க வன் ச்  → க வங் ச்  → க வாங் ச்  → க வாக் ச் .]

க வாைக

க வாைக karuvagai, ெப.(n.)

   வாைகமரவைக (பதாரத்்த.223.);; fragrant sirissa.

ம. க வாக

     [க  + வாைக.]

க வாட்

 
 க வாட்  karuvaici, ெப.(n.)

    ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in viluppuram dt.

     [க வன் + வாழ்ச்  - க வன் வாழ்ச்  → க வாழ்ச்  → க வாட் . வாழ்ச்  = வாழ் , வா டம்.]

1242

www.valluvarvallalarvattam.com 7617 of 19068.



க வாட் வா

க வாட் வா  karuvattu-vali, ெப.(n.)

   1. எ த்  வாலன் ; a bird having alongtail.

   2. வ யான் ; king-crow.

     [க வா  + வா  – க வாட் வா .]

க வா  ேபான்ற வா ைடய  [சா.அக.].

க வா

க வா  karu-vadu, ெப.(n.)

    ன் உணங்கல், காய்ந்த உப் ன் (பதாரத்்த.921);; salted and dried fish.

கடல்வற்  க வா  ன்னலாம் என்  டல்வற் ச ்ெசத்ததாம் ெகாக்  (பழ.);.

   ம. கரிவா ;   ெத. கரவா ; Port, caravado

     [க  + வா  (க க வா ய , நன்  உலரந்்த );. க  = க ைம. வா ன் → வா .]

க வா ப்

க வா ப்  karuvathiyuppu, ெப.(n.)

   1. மாைழ ம ப் ; an alchemical salt.

   2. க ப்பத் ற் க் காரணமான உப் ; salt inducing conception (சா.அக.);.

     [க  + ஆ  + உப் .]

க வாப்பட்ைட

 
 க வாப்படை்ட karuva-p-patiai, ெப.(n.)

   இலவங்கப்படை்ட ( .அ.);; cinnamon, the dry bark of cinnamonum zeylanicum.

     [க  → க . க வா + படை்ட – க வாப்படை்ட. க  = மணம்.]

க வாப்

 
 க வாப்  karuvappu, ெப.(n.)

    றந்த ழந்ைதக க் க்கா ம் க ஞ்ெசவ்வாப்  என் ம் ேநாய்; a disease attacking chiefly new-born 
children by which their skin is rendered dark (சா.அக.);.

     [க  + ஆப் .]

க வாப்

 
 க வாப்  karuvappu, ெப.(n.)

   இலவங்கப் ; flower of the clove-tree.

     [க வப் +   – க வப்  → க வாப் .]

க வாமணக்

க வாமணக்  karu-v-āmanakku, ெப.(n.)

   1. க ப்  ஆமணக் ; black castor plantas opposed to ெசவ்வாமணக் , a variety of castor with red seeds.

   2. ெபாட் ப் ; nitre.

     [க  + ஆமணக் .]

க வாமம்

 
 க வாமம் karuvāmam, ெப.(n.)

   சாராயம்; arrack (சா.அக.);.

     [க  + ஆமம். ஆமம் =  ரை்ம ெசய்யப்படாத . க  = இ ந்த.]
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க வாமரம்

 
 க வாமரம் karuvamaram, ெப.(n.)

   இலவங்கப் படை்ட மரம்; cinnamon-bark tree (சா.அக.);.

     [க  → க வா + மரம்.]

க வா ப்

 
 க வா ப்  karuvamuppu, ெப.(n.)

   ெவ ப் ; nitre (சா.அக.);.

     [க  → க  + ஆம் + உப் .]

க வாய்

க வாய்1 karu-vay, ெப.(n.)

   க  உ வாதற்  ஏந்தான ெபண் ; vulva.

     [க  + வாய். வாய் = இடப்ெபா ளீ  ஒ.ேநா. எ வாய்.]

 க வாய்2 karu-vay, ெப.(n.)

   இலவங்கம் (நாம ப்.);; cloves.

     [க  → க  → க வா → க வாய். க  = ந மணம்.]

க வாய்க்கால்

க வாய்க்கால் karuvaykkal, ெப.(n.)

    தல் வாய்க்கால், தைல வாய்க்கால்; prime canal.

ழ்பாற்ெகல்ைல க வாய்க்கா க்  ேமற் ம், ெதன்பாற்ெகல்ைல ெப மான் வாய்க் காேலாைடக் ம் 
(S.i.i. vol.5. Part2. insc. 723.);.

     [க  + வாய்க்கால். க  = ப ைம, ெப ைம, உயர் , தைலைம.]

க வாய்ச்

க வாய்ச்  karuvaycci, ெப.(n.)

   1.கரிய க ைடயவள்; a woman who has dark face.

   2. கரிய நிறத் னள் (ெகா.வ.);; woman with dark complexion.

     [க  + வாைழ.]

     [க  + வாய்ச் . க  → கரிய; வாய் =  கம்; ' ' ெபண்பால் ஒ ைம  வாய் என்ற ெசால், வாையகக் 
ெகாண்ட கத்ைத ம் க் ம்.]

க வாய்ச ்ெசய்-
தல்

க வாய்ச ்ெசய்-தல் karuvay-c-cey,    1 ெச. ன்றா. . (v.t.)

   மாைழகைள உ க் ச ்சாய்த்  வாரப்்  ெசய்தல்; to mould of casting melted metals.

     [க வாய் + ெசய்.]

க வாய்த்ேதாட்டா

 
 க வாய்த்ேதாட்டா karu-vay-t-totta, ெப.(n.)

   கரிய வா ைடய ேதாட்டா என் ம் ன் வைக; a kind of fish with black mouth.

     [க  + வாய் + ேதாட்டா.]

க வாயன்

க வாயன் karuvayan, ெப.(n.)

   1. கரிய க ைடயவன் ; a man who has black face.

   2. கரிய நிறத் னன்; dark complexed man.

   3.  ய நாக் ள்ளவன்; evil tongued-person.

     [க  + வாய் + அன். க  = கரிய,  ய.]
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க வால் ைவ

க வால் ைவ karu-val-kuruvai, ெப.(n.)

   ெநல்வைக ( வசா. நான் . 2.);; a kind of paddy.

     [க  + வால் +  ைவ.]

க வால் க்ைக

 
 க வால் க்ைக karuvallirukkai, ெப.(n.)

க வாற் க்ைக பாரக்்க;See karuvarirukkai.

     [க  + வால் +  க்ைக.]

க வாலன்ெசந்
க்ைக

 
 க வாலன்ெசந் க்ைக karuvalapsendirukkai, ெப.(n.)

    க்ைக ன் வைகக ள் ஒன் ; a kind of tirukkai fish.

     [க வாலன் + ெசந் க்ைக.]

க வா

க வா 1 karuvali, ெப.(n.)

   1. க க் வா; Ceylon tea.

   2. க தாரி; partridge (சா.அக.);.

 க வா 2 karuvāli, ெப.(n.)

   1. மரவைக; Ceylon tea.

   2. க வா ; partridge.

     [க  + வா .]

க வாைழ

க வாைழ1 karuvalai, ெப.(n.)

   அள ல் யன ம், க ம்பசை்ச நிற ைடயன மா ய பழங்கள், ஒ  ைல ல் 200  தல் 400 
வைர ைளயக் ய வாைழ னம் (G.Sm.D.iv.216.);; a kind of plantain tree bearing small fruits of dark green 
colour, from 200 to 400 to a bunch.

ம வ. காளி வாைழ

     [க  + வாைழ.]

 க வாைழ2 karuvalai, ெப.(n.)

   1. க ப் ப் பழங்கள் காய்க் ம் வாைழமரம்; plantain tree yielding dark coloured fruits.

   2. காட்  வாைழ; wild plantain.

   3. ெப ைக 23-ல் ஒன்றான ம்,  த்த ண் ம் ஒ வைகக் கற்ப யான ம் க ஞ் வப்பாய் 
இ ப்ப மான கானல் வாைழப்பழம்; dark red plantain used by siddars, one of the classified drug of 23 kinds of 
drugs restoring lost youth or rejuvenation (சா.அக.);.

க வாளி

க வாளி1 karu-w-ali, ெப.(n.)

   அ வாளி,  ரத்்த ம னன் (யாழ்.அக.);; sagacious person, genius.

     [  → க  + ஆள் + இ – க வாளி.  த்தல் = ேதான் தல்,  ளங் தல், ஒளிரத்ல், அ  றத்தல், 'இ' 
உைடைம த்த ஈ .]

 க வாளி2 Karuvali, ெப.(n.)

   க ம் உைழப்பாளி; hard worker. அவன் ெபரிய க வாளியா? (ெநல்ைல.);.

     [க த்தல் = ெசய்தல். க  + ஆள் + இ – க வாளி. 'இ' உைடைம த்த ஈ . ெநல்ைல னவரிைட 
இசெ்சால் ெசய்தற்ெபா ளில் வழக் ன் ள்ளதால், இதன் ெதான்ைமைய அ யலாம்.]
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க வாற் க்ைக

க வாற் க்ைக karu-varrirukkai, ெப.(n.)

   சாடை்ட ேபான்  தடை்ட ம் வால் நீட் ைடய கடல் ன் வைக; broad flat sea-fish, greyish olive, attaining 
upwards of 6ft. in width, with whip-Hke tail three or four times as long as the body.

     [க  + வால் +  க்ைக – க வாற் க்ைக. க  = ெபரிய, நீண்ட.]

க வானம்

 
 க வானம் karuvagam, ெப.(n.)

   காரே்மகம் ய sumsuruh; murky sky.

ம. கரிமானம்

     [க  + வானம்.]

க

க 1 karuvi, ெப.(n.)

   1. ெதா ல் ைணக்கலன்,  ைணக்க ; instrument, tool, implement.

     "க ெகாண் … ெபா ள் ைக ன்" ( லப் 16, 186.);.

   2. வ ம்ப் , வ  ெசய்ெபா ள்,  லப்ெபா ள்; means, materials, as fora sacrifice.

     "அ வற்றங் காக் ங் க " ( றள்.421.);.

   2. க ப் , ெமய் ைதயரணம், ெமய் ைற ( வா.);; armour coat otmail.

     "இைளஞ ங்க  னார"் ( வக மண. 113.);.

   3. ேகடகம்; shield.

     "க த்ேதன்" ( வக. 1606.);.

   4.  ைரக்கலைண ( வா.);; saddle.

   5.  ைரச ்சாடை்ட ( டா);; horse-whip.

க  வைக:

   க -ப ப்ெபா ள், ஆய்தப்ெபா  (instrument);: ஆ தம் ஒ  ெதா ற் ரிய க  (Tool);;   பைட-
ேபாரக்்க  (weapon); கரணம் அ க் க  அல்ல  உ ப் க்க , காரணம் காரியத்ைத 

ைள ப்ப  (cause);;   ஏ -வாதக் காரணம் (reason);; தல் - வணிக தல் ேபான்ற தனிைல. அ -
மரத் ன் அ ேபான்ற தனில லம் - மரத் ன் ேவர ்ேபான்ற தனிைல த்த-மரம் ைளத்த ைத 
ேபான்ற தனிைல, தைலக்  - ேபா  ஏ  (pretext); (ெசால்.கட ்43.);.

ம. கரி, கரி , க , க .

     [க த்தல் = ெசய்தல்,  ைனயாற் தல். க  = க  ( ைனயாற்ற உத வ .);.]

க க்க த்தன்

க க்க த்தன் karuvi-k-karuttan, ெப.(n.)

   க  ைன தலாக. வ வ  (இைற. 18, உைர.);; instrument, as agent, as –

     'வாள் எ ம்'.

     [க  + க த்தன். க  =  ன்றாம் ேவற் ைம உ  ஏற்றற் ரிய ெசால். க த்தன் = எ வாய்.]

க க்காரகம்

 
 க க்காரகம் karuvi-k-karagam, ெப.(n.)

   க ப் ெபா ைளக் காட் ம் உ ைடப்ெபயர;் noun which denotes instrumental significrince.

     [க  + காரகம்.]

க க் வர்

க க் வர ்karuvi-k-kuyiluvar, ெப.(n.)

   ேதாற்க  வா ப்பவர;் drummer,

     "கண் ளாளர ்க க் வர"் ( லப். 5, 184.);.

     [க  +  வர ்– க க் வர.்  தல் = இைசத்தல்.]
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க கரணங்கள்

க கரணங்கள் karuvi-karapaigal, ெப.(n.)

   1.  றைமகள்; faculties.

   2. ஐம்ெபா க ம் மன ம் ( ன்.);; senses and intellectual powers.

     [க  + கரணம் + கள். 'கள்' பன்ைம . க  = உள்ளாற்றல், மனம். கரணம் = ெபா .]

க கலத்ெதா

 
 க கலதெ்தா  karuwikalatogudi, ெப.(n.)

    ைணக்கலதெ்தா ; outfit.

     [க  + கலம் + ெதா .]

க கழல்( )-தல்

க கழல்( )-தல் karuvi-kala-,    13 ெச. . .(v.i.)

   வ ய தல் ( ன்.);; to be greatly exhausted, to lose one's strength.

     [க  + கழல் (கழ தல்); க  = உள்ளாற்றல், வ ைம.]

க காண்டம்

 
 க காண்டம் karuvi-kandam, ெப.(n.)

க  ல் பாரக்்க( ன்.);;See karuvi-nul.

     [க  + காண்டம். கண்   → காண்டம் ( ல்);.]

க ச்

க ச் 1 karuvi-c-cudu, ெப.(n.)

   ச ரங்கம் த யவற்றால் ஆ ஞ் ; gambling.

     "க ச ் தா ெவன் ம்" ( ைள. நகாப். 48.);.

 க ச் 2 karuvic-codu, ெப.(n.)

    தாட்டம்; gambling.

     "கண் ளாளர ்க க் வர"் ( லப். இந் ர. 184.); (த.ெமா.அ.);.

     [க  +  .]

க ஞ்

க ஞ்  karuvinji, ெப.(n.)

   1. க ெநாச் ; a three leaved chaste tree.

   2. மைலவாைழ; hill plantain (சா.அக.);.

     [க ச்  → க ஞ் .]

க -தல்

க -தல் karuvidu-,    20 ெச. . . (v.i.)

   க ண்டாதல்; to conceive, to be pregnant.

     "க ம் வாசல்" ( மந், 584.);.

     [க  →  .]

க ம்வாசல்

க ம்வாசல் karu-vigum-vāsal, ெப.(n.)

   ஆண் ; penis.

     "க ம் வாச ரற் ேழ" ( மந், 584.);.

     [க  +  ம் + வாசல்.]

க ண்

 
 க ண்  karuvindu, ெப.(n.)

   க ப்  இண்டஞ்ெச ; a black variety of indu plant (சா.அக.);.

     [க  + இண் . க  = க ைம.]
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க நாசம்

 
 க நாசம் karuvi-nāsam, ெப.(n.)

   ஐம் லன த்தல்; mortification of the five senses (சா.அக.);.

     [க  + நாசம்.]

க நீர்

க நீர ்karuvi-nir, ெப.(n.)

   1. மைழநீர;் rainwater.

   2. உடல் நீர;் water from the body (சா.அக.);.

     [க  + நீர.் க  = க ைம = க ைமயான ேமகம்.]

க ல்

க ல்1 karuvi-nul, ெப.(n.)

   கல் ய ைன வளரப்்பதற் ம் கற் ம் ேபா  ஏற்ப ம் ஐயங்கைளத் ரப்்பதற் ம் பயன்ப ம் 
ல்; book of reference.

     [க  +  ல். க  = உள்ளாற்றல், அ .]

 க ல்2 karuvi-nul, ெப.(n.)

   1. ெதாடக்க ல் ( ன்.);; primer, elementary book.

   2.  ைண ல்; reference book.

     [க  +  ல். க  =  லம், அ ப்பைட.]

 க ல்3 Karuvi-nul, ெப.(n.)

   உடற்க கைளப் பற் க் ம் கட்டைள; a work on bodily organs. (சா.அக.);.

     [க  +  ல்.]

க ற்பட்

 
 க ற்பட்  karuvi-nurpatti, ெப.(n.)

    ப் ட்ட ஆய் ற் த் ைண நின்ற க  ல்கள்; bibilography.

ம வ.  ைண ற்பட் , ேநாக்  ற்பட் , பாரை்வ ற்பட் .

     [க ல் + பட் .]

க ப் ட் ல்

க ப் ட் ல் karuvi-p-puttil, ெப.(n.)

   பைடக் கல ைற ( ங்.);; scabbard, sheath.

     "க ப் ட் ன் கண்ட ம்" ( ளா. கா . 230.);.

     [க  +  ட் ல்.]

க ப்ெபயர்

 
 க ப்ெபயர ்karuvi-p-peyar, ெப.(n.)

   க கைளக் க் ம் ெபயரச்ெ்சால்; name ofinstrument, tool etc.

     [க  + ெபயர.்]

க ப்ைப

 
 க ப்ைப karuvi-p-pai, ெப.(n.)

    ெயாப்பைன யாளனின் அைடப்ைப ( ன்.);; barber's bag.

     [க  + ைப.]
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க ப்ெபா ள்

க ப்ெபா ள் karuvi-p-porul, ெப.(n.)

   க ையக் க் ம் ேவற் ைமப் ெபா ள்; instrumental case.

     [க  + ெபா ள்.]

க ப்ெபா ள் அகக்க ,  றக்க , ஒற் ைமக்க  என ன்றாய் வ ம் [ வ. நன். 297.].

     'க '  ைன தற்ெறா ற் பயைனச ்ெசயப்ப  ெபா டக் ய்ப்ப  [ேசனா. ெதால். ெசால். 73;

நச.் ெதால். ெசால். 74.].

அ ம் [க ம்], இயற் தற்க யா ய காரகக் க ம், அ தற் க யா ய ஞாபகக் 
க ெமன இ வைகப்ப ம் [நச.்ெதால். ெசால்.74].  ைன தற்ெறா ற் பயைனச ்ெசயப்ப  
ெபா ளிற் ேசரப்்ப . க , காரணம், ஏ  என்பன, ஒ ெபா ட ்ெசாற்கள், க ப் ெபா ள்,  தற் 
க ந் ைணக் க ெமன இ வைகப்ப ம் [ஆ -நன்.297].

க பனம்

க பனம் karuvi-param, ெப.(n.)

   வரிவைக (S.I.I.viii.188);; a tax.

     [க  + பணம்.]

க மாக்கள்

க மாக்கள் kāruvi-mäkkal, ெப.(n.)

   யாழ் ட் ம் பாணர;் bards, minstrels.

     "க  மாக்கள் ைக ற ைரத்தன் " ( .ெவ.2,  10 ெகா .);.

     [க  + மாக்கள். க  = இைசக்க களின் ெதா .]

க ெமா

 
 க ெமா  karuvi-moli, ெப.(n.)

   ஒ  ெமா ைய ளக் க் றப் பயன்ப ம் ெமா ; metalanguage.

     [க  + ெமா .]

க யைமப்

 
 க யைமப்  karuviyamappu, ெப.(n.)

   ஐம் லன்களின் அைமப் ; the organic structure of the five senses.

     [க  + அைமப் .]

க யல்

 
 க யல் karuviyal, ெப.(n.)

   க ேதாற்றம், வளரச்்  பற் ய கல் ; embryology.

     [க  + இயல்.]

க யா ெபயர்

க யா ெபயர ்karuviy-agu-peyar, ெப.(n.)

   க , ஆற்றப்ப ம் ெசய க்  (காரியம்); ஆ  வ ம்ெபயர ்(நன்.  த். 290.);; metonymyin which cause is 
put for effect, as

வாசகம்.

     [க  + ஆ  + ெபயர.்]

வாசகம் என்ற ெசால் ல் வாசகம் என் ம் தற்க ன் ெபயர ்அதன் காரியமா ய 
ற்கா ற் .
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க ைச

 
 க ைச karuvisai, ெப.(n.)

    ர ைச ம் ேவறான ேதாற்க  ைளக் க , நரம் க் க , கஞ்சக்க  ேபான்ற 
இைசக்க களின் ைணெகாண்  எ ப் ம் இைச; music produced with the help of musical instruments, i.e. 
instrumental music. opp. to oral music.

     [க  + இைச.]

க ப்

 
 க ப்  karuviy-uppu, ெப.(n.)

   க க்க ப் ; secret salt prepared for controlling the senses and thus enabling one to be absorbed in eternity (சா.அக.);.

     [க  + உப் .]

க ையந்

க ையந்  karuwyandu, ெப.(n.)

   இைச உண்டாவதற் ரிய ைணக் க கள் ஐந் ; the five musical instruments.

     " ர  ண்ட தாெரா  க ையந் ந் தழங்ெகா " ( ைள. 35.);.

     [க  + ஐந் .]

ேதாற்க ,  ைளக்க , நரம் க்க , கஞ்சக்க  ஆ ய நால்வைகக் க க டன் 
டற் க்க ைய ம் ேசரத்்  க ையந்  எனக் கணக் வர ்[த.ெமா.அ.].

க ர கம்

க ர கம் karu-via-ligam, ெப.(n.)

   பழங்காலக் ேகாடை்டகளில் அைமக்கப்பட்ட ம் அ ம் பைகவைரப்பற் க் க க் ம் க ரல் 
ரங்  வ  ெகாண்ட மா ய ம ற்ெபா ; a catapultic machine, of the shape of a monkey with black claws, 

mounted on the walls of a fort in ancient times and intended to seize and bite the approaching enemy.

     "க ர க ங் கல் ழ் கவ ம்" ( லம் 15, 208);

     [க  +  ரல் + ஊகம். ஊகம் =  ரங் .]

க ரி-தல்

க ரி-தல் karu-viri,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. தவசக் க ர ் பரிதல் ( ன்.);; to ear;

 to come into ear.

   2. க ப்ைப ரிதல்; dilatation of the womb (சா.அக);.

     [க  +  ரி.]

க கணம்

 
 க கணம் karavirukaram, ெப.(n.)

   காடெ்டள் செ்ச ; wild gingelly plant (சா.அக);.

     [க  + (இ ள்); இ  + கணம். காணம் → கணம்.]

க லங்

க லங்  karuvilaigu, ெப.(n.)

   1. க த்த லாங்  ன் (தஞ். ன.);; black eel.

   2. கரிய லங் ; any animal black in colour.

     [க  +  லங் .]

க லம்

 
 க லம் karuvilam, ெப.(n.)

    ண் ரிகளில் உண்டான  ெகாப் ளம்; germinal vesicle (சா.அக.);.

     [க  +  லம்.  லம் = பள்ளம்,  .]
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க

க 1 karuvili, ெப.(n.)

   பாம் வைக (யாழ்ப்.);; a nocturnal ground snake.

     [க வல் → க வ  → க  (ெகா.வ.);.]

 க 2 karuvili, ெப.(n.)

    ழந்ைத ல்லாத ெபண்; barren woman.

     [க  + இ .]

 க 3 karuvili, ெப.(n.)

   தஞ்ைசப்ப ல் அைமத்த ஓர ்ஊர;் name of village in Thanjavur region.

     [க வ  + க .]

க ேவற் ைம

 
 க ேவற் ைம karuwerrumai, ெப.(n.)

   ெதா க் க் க யாக அைம ம் ேவற் ைம; instrumental case.

     [க  + ேவற் ைம. 'ஆல், ஆன்' உ கள் இப்ெபா ளில் வ ம்.]

க

க 1 karu-vili, ெப.(n.)

   கண்மணி; apple of the eye.

ம. க

     [க  +  . க  = கரிய.]

 க 2 karuvili, ெப.(n.)

   1. க த்த கண்; dark eye.

   2. க த்த கண் உள்ளவள், அழ ; a woman with black eyes, a beautiful woman.

ம. கரி

     [க  +  .]

க க்ெகண்
ைட

 
 க க்ெகண்ைட karu-vili-k-kendai, ெப.(n.)

க மணிக் ெகண்ைட பாரக்்க;See karu-map-kkendai

     [க  +   + ெகண்ைட.]

க ளங்கம்

 
 க ளங்கம் karuvilaigam, ெப.(n.)

   க ேவம் ; balsam tree (சா.அக.);.

     [க  +  ளங்கம்.]

க ளங்கனி

க ளங்கனி1 karu-vian.kani, ெப.(n.)

    ன்  நிைரயைசச ் ைரக் க் ம் வாய்பா  (காரிைக. உ ப். 7, உைற.);; formula denoting a foot of 
three nirai, yśai (ெச.அக.);.

     [க ளம் + கனி.]
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க ளங்காய்

க ளங்காய்1 karu-vilan-kay, ெப.(n.)

   நிைர நிைர ேநர ்ெகாண்ட வைசச் ைரக் க் ம் வாய்பா  (காரிைக, உ ப். 7, உைர.);; formula 
denoting a foot of two nirai yasai followed by a nér.

     [க ளம் + காய்.]

க ளந்தண்ணி
ழல்

க ளந்தண்ணிழல் karuvilan-tan-nilal, ெப.(n.)

   நிைர நிைர ேநர ்நிைர என் ம் நான்கைசச ் ைரக் க் ம் வாய்பா  (காரிைக, உ ப். 5, 
உைர.);; mnemonic for the metrical foot of nirai-nirai-ner-nirai.

     [க  +  ளம் + தண் + நிழல் – க ளந்தண்ணிழல்.]

க ளந்தண்

க ளந்தண்  karuvilan-dan-pu, ெப.(n.)

   நிைர நிைர ேநர ்ேநர ்என் ம் நாலைசச ் ைரக் க் ம் வாய்பா , (காரிைக, உ ப். 5. 
உைர.);; mnemonic for the rmetrical foot of nirai-nirai-nēri-nirai.

     [க  +  ளம் + தண் +   – க ளந்தண் .]

க ளந நிழல்

க ளந நிழல் karuvila-naru-nilal, ெப.(n.)

   நிைர நிைர நிைர நிைர என் ம் நாலைசச ் ைரக் க் ம் வாய்பா  (காரிைக, உ ப். 5. 
உைர.);; mnemonic for the metrical foot of nirai-nirai-nirai-пIгаi.

     [க  +  ளம் + ந  + நிழல் = க ளந நிழல்.]

க ளந ம்

க ளந ம்  karuvila-narum-bi, ெப.(n.)

   நிைர நிைர நிைர ேநர ்என் ம் நாலைசக் ைரக் க் ம் வாய்பா  (காரிைக, உ ப். 5. 
உைர.);; mnemonic for the rmetrical footof nirai-nirai-nirai-nēr.

     [க  +  ளம் + ந ம் +   = க ளந ம் .]

க ளநீர்

க ளநீர ்Karu-vial-nir, ெப.(n.)

   ெசா  ண்கைளப் ேபாக்கக் ய க நிற ள்ள இளநீர ்(பதாரத்்த.68.);; a young or tender coconut with 
dark water inside capable of curing sores and itches.

     [க  + இளநீர.்]

க ளெநல்

 
 க ளெநல்  karuvial-neli, ெப.(n.)

    ழ்க்காய் ெநல் ; feather foil (சா.அக.);.

     [க ளம் + ெநல் .]

க ளம்

க ளம்1 karu-vilam, ெப.(n.)

   இரண்  நிைரயைசச் ைரக் க் ம் வாய்பா ; formula denoting a foot of two nirai.

     "ேதமா ளிமா க ளங் ளஞ் ரகவற் "(காரிைக. உ ப். 4., (த.ெமா.அ.);.

     [க  +  ளம்.]

 க ளம்2 karu-viam, ெப.(n.)

   1. காக்கட்டான் (மைல.);; mussel-shell creeper.

   2.  ல்வம் (மைல.);

 bael.

     [க  +  ளம்.]

க ளா

க ளா karu-vila, ெப.(n.)

   1.  ளா (மைல);; wood apple.

   2.  ல்வம் ( .அ.);; bael.

     [க  + ( ளம்);  ளா.]
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க ைள

க ைள karu-vilai, ெப.(n.)

   காக்கணம்; mussel shell creeper.

     "கண்ெனனக் க ைள மலர (ஐங் . 464.);,

     "மணிகண்டன்ன மாநிறக க ைள"(நற். 221.);.

     [க  +  ைள.]

க ன்மலர்

 
 க ன்மலர ்karuvimalar, ெப.(n.)

   ம ற ; the feather of a peacock (சா.அக.);.

     [க  + இன் + மலர.்]

க ன்ெவளி

 
 க ன்ெவளி karuvinveli, ெப.(n.)

    த்தைச; the flesh on the top of the head (சா.அக.);.

     [க  + இன் + ெவளி.]

க ைன

க ைன karu-vinai, ெப.(n.)

   பாழ் ைன,  ைன (பாவம்);; sin.

     "ஐம்பதங்க ணீராக் க ைன க வப்பட் " ( வக 931.);.

ம வ. கரி , பாழ் ைன.

     [க  +  ைன.]

க

 
 க  karuvidu, ெப.(n.)

   நஞ் க் ெகா ; navel or umbilical cord, placenta (சா.அக.);.

     [க  +  .]

க ரல்

 
 க ரல் karu-viral, ெப.(n,)

   கல் ரல்; liver.

     [க  + ஈரல்.]

க ழ்-தல்

க ழ்-தல் karuvil,    2 ெச. . .(v.i.)

க க்கைலதல் பாரக்்க;See karukkalail.

     [க  +  ழ்.]

க ழ்-த்தல்

க ழ்-த்தல் karuvil,    2 ெச. ன்றா .(v.t.)

க க்கைல-த்தல் பாரக்்க;See karukkalai2.

     [க  +  ழ்.]

க

க  karuvli ெப.(n.)

   க ப்  யா ய ெப ைக இ பத் ன்ற ள் ஒன் ; dark vizhudhi - one of the 23 rare drugs of 
high potency (சா.அக.);.

     [க  +  .]
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க

 
 க  karuvu, ெப.(n.)

   க ப்பம்,  ல் ெகாள் தல், வ  வாய்த்தல்; pregnancy.

ம வ. க ப்பம், க வம், க , க பம்.

க  (உ ரக்்க ); + உ = க . க ப்பம்,  ல்.

 க  karuvu, ெப.(n.)

   மனத் ற் ள் உள்ள க ம் பைக உணர் ; a sourisp internal enmity.

     [க -க ]

க கலம்

க கலம் karuvu-kalam, ெப.(n.)

   ெபா ளைற;   க லவைற; treasury, treasure-house.

     "க  கலத் ேல ஒ  ெநஞ்ைசத் தந்தாய்" (ஈ . 2, 7, 7.);.

     [க  → க  + கலம். க  =  லம், தைலைம,  தன்ைம.]

க ண்டா-தல்

க ண்டா-தல் karuvunda-,    5 ெச. ன்றா (v.t.)

   க ப்பம் ஏற்ப தல்; to conceive.

     [க  + உண்டா .]

க ணாயகன் 
ள்ைளய யார்

க ணாயகன் ள்ைளய யார ்karuvunayagan pillayadiyar, ெப.(n.)

. .1116 ஆம் ஆண்  ம்பேகாணம் வட்டம் ச் ைற ேகா க்  நிலம் ற் க் ெகா த்தவர:்

 one who helped in the sale of land of the temple at Thiruchirai in Kumba konam taluk in 1116AD.

     " டங்கன் க னாயகன் ள்ைளய யா ம்" (ெத.இ.கல். ெதா. 26;கல் 661);.

     [க  + ஊர ்+ நாயகன் +  ள்ைள + ஆ யார ்- க னாயகன் ள்ைளய யார.் க ள் - 
க வைற ள் உள்ள நாயகன் -தைலவன் கட ள்.]

க ப்

க ப் 1 karu-y-uppu, ெப.(n.)

   1. எள் ப்  (சங்.அக.);; salt extracted out of sesamum seed.

   2. கல் ப் ; crystallised sea-salt.

     [க  + உப் . க  =  றப் , உயர் .]

 க ப் 2 karuvuppu, ெப.(n.)

   க ப் ப் ; impure common salt (சா.அக.);.

     [க  + உப் . க  = கரிய.]

 க ப் 3 karuvuppu, ெப.(n.)

    ண்ட ப் ; salt ex-tracted from the foetus (சா.அக.);.

     [க  + உப் .]

க மரி

 
 க மரி Karuvumari, ெப.(n.)

   க ப்  உமரிப் ; greater indian salt wort(சா.அக.);.

     [க  + உமரி.]
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க ர்-த்தல்

க ர-்த்தல் karu-v-uyir,    4 ெச. . .(v.i.)

   ஈ தல்; to bring forth, bear.

     "க ரப்்பன கங் ப்பன" (தணிைகப்.  நாட் . 145.);.

     [க  + உ ர-்.]

க ள்ளி

 
 க ள்ளி karuvulli, ெப.(n.)

   ேப ள்ளி; a black thorny shrub (சா.அக.);.

     [க  + உள்ளி.]

க ளைமப்

 
 க ளைமப்  karuvபamappu, ெப.(n.)

   உ ர ்வாழ் க் ம் உட க் ம் ஏ வான ஆ வைக ஒ ங் கள் (நியமங்கள்);; the six orders of things 
essential to sentient beings after assuming the corporeal existence.

     [க  + உள் + அைமப் . ேப , இழ , இன்பம்,  ணி,  ப் , இறப்  என்பன ஆ வைக 
ஒ ங் களா ம். இைவ பல றப் களால் ஏற்ப ம் ைள  என்பர ்(சா.அக.);.]

க -தல்

க -தல் kavu-v-uru-,    21 ெச. . . (v.i.)

   1.  ல் ெகாள் தல்; to be gravid, to conceive.

   2. மலரத்ல்; to bloom.

     "காந்தள் க ற" ( க்ேகா, 279, ெகா .);.

     [க  + உ  = க .]

க மத்ைத

க மத்ைத karu-v-umattai, ெப.(n.)

   ஊமத்ைத வைக (பதாரத்்த.271.);; purple stramony.

     [க  + ஊமத்ைத.]

க ர்

க ர ்karu-v-ur, ெப.(n.)

   1. ேசரர ்தைலநகரங்க ள் ஒன் ; karur one of the capitals of the chera kingdom.

     "ெந ந்ேதரக்் ேகாைத... க ர ் ன் ைற" (அகநா.93.);

   2. க ரத்்ேதவர ்பாரக்்க;See karuvūr-t-tēvar.

     "க ரைறந்த ெசான்மாைல" ( ைச. க ரத்். 6, 10.);.

ம வ. க ர ்க. கா ர ்(ெப ைம வாய்ந்த நகரம்);

     [க  + ஊர.் க  = ெப ைம. க ர ்= ேப ர,் ெப நகரம். இனி, க  = ந . க ர ்= ந ஊர ்
என் மாம்.]

 க ர2் karu-v-ūr, ெப.(n.)

   க ப்ைப; the womb.

     "க ரிேல றந்  க ரிேல வளரந்் " (ஞானெவட் .); (சா.அக.);.

     [க  + ஊர.்]

க ர்க்கந்தப் ள்
ைள சாத்தனார்

க ரக்்கந்தப் ள்ைள சாத்தனார ்karuwor-k-kandappia-cãttanār, ெப.(n.)

   கைடக்கழகப் லவர;் a Sangam poet (த.ம. 75.);.

     [க ர ்+கந்தப் ள்ைள சாத்தனார.்]
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க ர்த்ேதவர்

 
 க ரத்்ேதவர ்karuvir-t-tevar, ெப.(n.)

    ைசப்பாவா ரிய ள் ஒ வர ்( ைச. க ரத்்ேதவர.்.);; a saiva saint, one of the authors of Thiru-v-
isai-p-pa.

     [க ர ்+ ேதவர.்]

க ரர ்ெநாண்  
மாைல

க ரர ்ெநாண்  மாைல karuvirar-nondi-malai, ெப.(n.)

   15-ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த க ரச்் த்தரால் இயற்றப்பட்ட ற் லக் ய ல்; a poetic composition 
written by Karuvur-c-cittar of 15th century.

     [க ரர ்+ ெநாண்  + மாைல.]

க ரன்

க ரன் karu-v-uran, ெப.(n.)

க ரத்்ேதவர ்( ைச. க ரத்். 7, 10.); பாரக்்க;See karu-v-ur-t-têvar.

     [க ர ்+ அன். 'அன்' ஆ.பா.ஈ .]

க ரானிைல

 
 க ரானிைல karuvur-aniiai, ெப.(n.)

   க ரி ள்ள வன் ேகா ல் (ேதவா.);; the siva templeat karur.

     [க ர ்+ ஆனிைல. ஆைல =  ற் ம ல், ஆைல → ஆல் = நிைல - ஆணில்ல ற் ம ைடய 
ேகா ல்.]

க லம்

க லம் karu-volam, ெப.(n.)

   1. ெபா ளைற; trea-sure, treasure-house.

     "பந் யதா ெமய்க் க லப் ெபா ைள" ( ரேபாத. 27, 72.);.

   2. அர க் க லம்; government treasury.

ம. கரிவலம்

     [க லம் → க லம். க  =  தன்ைம, தைலைம.]

ன்  ைல யரந்்த ெபா ள் ேச ப்ைபக் க் ம் ெசால்லாக இ ந்த க லம் இன்  அர ப் 
பணம் ெகா க்கல் வாங்கல் இடத்ைதக் ப்பதா ற் .

க லவரி

 
 க லவரி karuvula-vari, ெப.(n.)

   வரிவைக; a kind of tax.

     [க லம் + வரி.]

க ேவங்ைக

 
 க ேவங்ைக karuveligai, ெப.(n.)

   ேவங்ைக மரம்; Indian kino (சா.அக.);.

     [க  + ேவங்ைக.]

க ேவசரிக்ெகா

 
 க ேவசரிக்ெகா  karuversar-k-kodi, ெப.(n.)

க ைதப் பாலாட்டங்ெகா  பாரக்்க;See kaludal pălatţargodi.

     [க  + ேவசரி + ெகா .]

 Skt.vesara → த. ேவசரி = க ைத.
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க ேவட்

 
 க ேவட்  karuvetti, ெப.(n.)

   கர்  ேவட் ; cloth of a dark red colour or the one dyed in red ochre used by the Indian ascetics (சா.அக.);.

     [க  + ேவட் . க  = அ த்தமான நிறம்.]

க ேவப் ைல

க ேவப் ைல karu-vēppilai, ெப.(n.)

   1. க  ேவம் ன் இைல (பதாரத்்த. 523.);; curry leaf.

   2. க  ேவம்  (ெகா.வ.); பாரக்்க;See kari-vémbu.

   3. ெச  வைக (L.);; china box.

   ம. கரிேவப் ல;   க.,  . கரிேப ;   ெத. கரிேவ ;பட.கரம்ெபெல

     [க  + ேவப் ைல – க ேவப் ைல → க ேவப் ைல.]

க ேவம்

க ேவம்  karu-vembu, ெப.(n.)

   1. க ேவப்பமர வைக; black neem tree.

   2. க ேவம் ; curry-leaf tree.

   ெத. கரிேவ ;   ம. கரிேவப் ;   க. கரிேப ; . கரிேப .

     [க  + ேவம் .]

க ேவல்

க ேவல் karu-vel, ெப.(n.)

   ேவலமரவைக (பதாரத்்த. 462.);; black babul.

     "க ேவ ன் ேவரக்் "(பதாரத்்த 505.);.

   ம. க ேவலம்;க. கரிெபேல.

     [க  + ேவல்.]

ய இைலக ம் டக் ம் நிைறந்த க ைமயான மரம். தண்ணிரால் ைரந்  ெகட் ப்ேபாகாத 
தன்ைம உைடய  உழ க் க கள், கடல்கலங்கள் த யன ெசய்யப் பயன்ப வ .

க ேவலம்பா

 
 க ேவலம்பா  karuvelampagu, ெப.(n.)

    த் க்  மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Tuttukkudi dt.

     [க ேவல் + கம் + ேப  - க ேவலம்ேப  → க ேவலம்பா .  ேப  = ெபாட்டல் நிலம்.]

க ேவலன்

 
 க ேவலன் karuvelan, ெப.(n.)

க ேவல் பாரக்்க;See karuvèl.

     [க ேவல் → க ேவலன்.]

க ேவ

 
 க ேவ  karuveli, ெப.(n.)

   க ங்ெகா  ேவ ; black-flowered lead-wort.

     [க ங்ெகா ேவ  → க ேவ .]
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க ைவ

க ைவ1 karuvai, ெப.(n.)

   வர  ைவக்ேகால்; millet straw.

     "க ைவ ேவய்ந்த க ன் ச் ர"் (ெப ம்பாண்.191.);.

   2. க ேவலமரம்; black babul.

     [க  + ைவ. க  = கரிய. ைவ = ைவக்ேகால்.]

 க ைவ2 karuvai, ெப.(n.)

    ெநல்ேவ  மாவட்டத் ள்ள வன் ேகா ல்; a siva temple in Tirunelvélidistrict.

க்க ைவப் ப ற் ப்பத் தந்தா .

     [க  → க ைவ.]

 க ைவ3 karuvai, ெப.(n.)

    ன்வைக; aetobatus flagellum, spotted eagle ray.

     [க  → க ைவ.]

 க ைவ4 karuvai, ெப.(n.)

   ேவைதக் ; a quintessence used in alchemy (சா.அக.);.

     [க  → க ைவ.]

க ைவக்காய்க்
ெகா

 
 க ைவக்காய்க்ெகா  karuvai-k-kāy-kolusu, ெப.(n.)

   காலணி வைக (ெகா.வ.);; a kind of ornament for the ankle.

     [க ைவ + காய் + ெகா .]

க ேவா

 
 க ேவா  karuvadu, ெப.(n.)

   ேபரண்டம் என் ம் தைல மண்ைடேயா ; human skull (சா.அக.);.

     [க  + ஒ .]

க ெவளவால்

க ெவளவால் karu-vauval, ெப.(n.)

   கடல் ன் வைக; black pomfret, deep brown, attaining 2ft. in length.

     [க  + ெவளவால்.]
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க ள்

க ள்1 karul,    15 ெச. . .(v.i.)

   க நிறமைடதல்; to become black.

     "அம்ெபானல் வானங் க ண்ெடான்  த ற் கார"் (ப ெனராந். காெராட் . 3.);

     [கல் → க  → க ள் → க தல் = க த்தல். ஒ.ேநா. இ ள் → இ தல்.]

 க ள்2 karul, ெப.(n.)

   1. இ ள்; darkness.

     "க ளிெனா  ெவ ல் கலந்த காட் யன்ன மாட் " (ேச .  ைத . 12);

   2. க ப் ; black, blackness.

     "க ட  கண்டத் . ைகைலயார"் (ேதவா. 337, 4.);.

   3.  ற்றம்; blot, stain.

     "க ர ்வ யால்" (ேச .  த் ரத்். 5.); (த.ெமா.அ.);.

   க. கழ்தெல, கத்த , கத்தெல, கரத்ெல, கள்தெல; ., பட கத்தெல.

     [கள் → கர ்→ க  → க ள் = இ ள், க ைம.]

த. க ள் → skt. க் ஷ். க ள் → க் ஷ் →  ஷ்ண =

க ைம. க் ஷ்ணப  = க ம்பக்கம், ேதய் ைற, க் ஷ்ண ஸரப்்ப = க ம் பாம்  (வ.ெமா.வ. 108.);.]

 க ள்3 karul, ெப.(n.)

க ளக்ெகா

 
 க ளக்ெகா  karula-k-kodi, ெப.(n.)

க டக்ெகா  பாரக்்க;See karugakkõdi.

     [க டன் + ெகா  = க டக்ெகா  → க ளக்ெகா . க டன் = பாம் க்க  நஞ்ைச க் ம் தன்ைம.]

க ளன்

க ளன் karuan, ெப.(n.)

   ெவண்தைலக் க ; white headed kite, sacred to visnu.

     "நாகம் ண்ணின் ரிக் ங் க ளன்" (இராமா. ஊர.் 77.); (த.ெமா.அ.);.

     [க ள் + அன் - க ளன். 'அன்' ஒன்றன் பா . க ள் = நஞ் .]

க ைன

க ைன karunai, ெப.(n.)

   ெபா க்க ; any preparation which is fried.

     "க ைனசே்சா றாரவ்ர ்கயவர"் (நால , 200.

     [க  → க ைன, க க்கப்பட்ட , வ க்கப்பட்ட .]

க ர்

 
 க ர ்karu ெப.(n.)

க ர ்பாரக்்க;See karuvu.

     [க  + ஊர.்]
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கைர

கைர1 karai-,    3 ெச. . .(v.i.)

   1. கைரந்  ேபாதல், நீரில் கைரதல், நீரியலாதல்; to dissolve, as salt or sugar in water.

   2. மண்ணரிப்  உண்டாதல்; to wear away as soil by the action of water.

   3. உ தல்; to be reduced from a solid to a liquid form.

     "க ங்கற்றான் ெவண்ெணெயனக் கைரந்ேதாட" (அழகரக்ல. 1.);.

   4. இைளத்தல்; to become emaciated as the body.

உடம்  கைரந் ட்ட  (ெகா.வ.);.

   5. ெக தல்; to become gradually attenuated.

     "இந் ரன் ெச க் க் கைரய" ( ைள நகரப். 101.);.

   6. வ ந் தல்; to undergo difficulties.

     "ெஞ ழங் கைதயாமல் வாங் ய கள்வன்" ( லப் 18,26.);.

   7. காலந்தாழ்த்தல்

 to linger, delay.

   8. அ தல்; to weep, lament.

     "கைரயாவயர ்ேவெனைன" (கம்பரா. நகரநீ்ங். 33.);.

   9. பதன தல்; to be overrpe, as fruit.

     "கைரந்த பழம்" ( ன்.);.

கைர எல்ல 
பாைளயம்

 
 கைர எல்ல பாைளயம் karaielapalayam, ெப.(n.)

   ஈேரா  மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Erode dt.

     [கைர + எல்ைல + பாைளயம் - கைரெயல்ைலப் பாைளயம் → கைர எல்லபாைளயம்.]

கைரக்கசச்ான்

 
 கைரக்கசச்ான் karai-k-kaccan, ெப.(n.)

   ெதற் ந்  வடேமற்காய்க் கைரேநாக்  ங்காற்  ( மரி ன.);; south-west wind.

     [கைர + கசச்ான். கசச்ான் பாரக்்க.]

கைரக்கட்

கைரக்கட்  karai-k-katu, ெப.(n.)

   1. நீரக்்கைரக்  அ ப்பைடயாகக் கட் ய ; buttress for strengthening the bund of a tank.

   2.  ைடைவ ன் ளிம் ; border of a saree.

க. கெரகட்

     [கைர + கட் .]

கைரக்கட் க்க

 
 கைரக்கட் க்க  karai-k-kattu-k-kayiru, ெப.(n.)

   கைரேயாரக் கட ல் கலத்ைத நி த் தற்  ஏ வாய வ யெதா  க  ( தைவ ன.);; rope used in 
anchoring a boat etc in the shore.

     [கைர + கட்  + க .]
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கைரக்கட் க்ெகா
ம்

 
 கைரக்கட் க்ெகாம்  kara-k-kattu-k-kombu, ெப.(n.)

   அைலவா ல் நி த்தப்பட்ட மரக்கலம் கட ல் ெதாைலவாய்ச ்ெசன் டாமல் அைத அவ் டத் ேல 
நி த்தற்ேக வாய மரக்ெகாம்  ( கைவ ன்.);; wooden plank used for anchoring a boat.

     [கைர + கட்  + ெகாம் .]

கைரக்கடைம

கைரக்கடைம karai-k-kagama, ெப.(n.)

   வரப் டச ்ெச த் ம் வரி; tax for bund.

க் ளம் கைரக் கடைம ல் ( வாங். ெதா .6. ப  II கல்ெவட்  100 வரிைச. 6.);.

     [கைர + கடைம.]

கைரக்கடல்

 
 கைரக்கடல் karai-k-kadal, ெப.(n.)

   ஆழ ல்லாத கடற்பரப் ; shallow expanse of the sea shore.

     [கைர + கடல்.]

கைரக்கல்

 
 கைரக்கல் karikkal, ெப.(n.)

   எல்ைலக்கல், ஊர ்அைமக் ம் ெபா  நடப்பட்ட கல்; boundary stone.

க. கெரகல்

     [கைர + கல்.]

கைரக்கல்ேலாலம்

 
 கைரக்கல்ேலாலம் karaik-kalalam, ெப.(n.)

   கடற்பா  (மைல.);; sponge, duck-weed.

     [கைர + கல்ேலாலம்.]

கைரக்கல்ேலாலன்

 
 கைரக்கல்ேலாலன் karai-k-kalloian, ெப.(n.)

கைரக் கல்ேலாலம் பாரக்்க;See karaikkalolam.

     [கைரக்கல்ேலாலம் → கைரக்கல்ேலாலன்.]

கைரக்காரன்

கைரக்காரன் karai-k-karan, ெப.(n.)

   1. நிலப்பங் க் ரியவன்; owner of a karai ordeterminate share ina co-parcenaryvillage.

   2. ஊரம்ணியகாரன்; village officer.

   3.  ட்  நடத் பவன் (நாஞ்.);; conductor of a chit-fund.

   4. கடற்கைர ல் தல் ம ப் க் ரியவர;் one who gets respect at first at sea-shore.

     [கைர + காரன்.]
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கைரக்காற்

 
 கைரக்காற்  kara.k-karu, ெப.(n.)

   கைர னின்  ங் காற்  ( ன்.);; land breeze, dist. fr.

கடற்காற் ,

 long shore wind.

     [கைர + காற் .]

கைரக்

கைரக்  kara.k-ktru, ெப.(n.)

   1. நிலப்பங் ; partition in land (கல்.அக.);.

   2. வரப் ன் பங் ; partition in bund.

     [கைர +  .]

கைரக் ைல-தல்

கைரக் ைல-தல் karaikulal-,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   வரப்ைப நீக் தல்; to remove the bund.

     [கைர +  ைல.]

கைரக் ைல

கைரக் ைல karaikulai, ெப.(n.)

   வரப்ைப நீக் ய இடம்; land modified by removing bund.

பாண்டவாய்க் கைரக் ைல மாக இைற  (நிலம். S.ii. vol.2, insc.4.);.

     [கைர +  ைல.]

கைரக் ெசய்
வார்

 
 கைரக் ெசய்வார ்karai-k-ktru-ceyvar, ெப.(n.)

   நிலத்ைதப்பங் ட ேவண்  நிலவளைவ ெசய் ம் ஊரைவ அ காரிகள் (கல்ெவட் );; officer, whose duty 
is to measure the lands in village, at the time of partition in land.

     [கைர +   + ெசய்வார ். கைர = எல்ைல.]

கைரகட் -தல்

கைரகட் -தல் karaikatu-,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. நீரக்்கைரக்  வரம்  உண்டாக் தல்; to construct abankorabund.

   2.  ைடைவ ளிம்ைபக் கட் தல்; to make the selvedge of cloth, put on a coloured border.

கைரகட் ச ்சலைவ ெசய்யேவண் ம்.

     [கைர + கட் -.]

கைரகட-த்தல்

கைரகட-த்தல் karai-kada-,    3 ெச. . .(v.i.)

   1. கைரைய தல்; to overflow a bank, as a tank, a river.

     "உல ைடய தாேய கைரகடக்கலாகா  காண்" (த ழ் . 81.);.

   2. எல்ைல தல்; to pass or transgress the limit.

     [கைர + கட-..]

கைரகண்டர்

 
 கைரகண்டர ்karakandar, ெப.(n.)

    ; blue vitriol (சா.அக.);.

     [கைர + கண்டர.்]
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கைரகண்டவன்

 
 கைரகண்டவன் karaikandavan, ெப.(n.)

   கைலகைள ற்றாகச ்ெசவ்வேன கற்றவன்; one whose learning in any branch of knowledge is at once profound 
and extensive;

 one who is skilled in business, master in science or learning.

     [கைர + கண்டவன்.]

கைரக

 
 கைரக  karaikaru, ெப.(n.)

   அ ந்த க ப்பம்; an aborted child or foetus (சா.அக.);.

ம வ. கைரகன் , கைரஒட் .

     [கைர + க .]

கைரகன்

 
 கைரகன்  karaikaru, ெப.(n.)

   ப வத் க்  ன் ஈன்ற கன்  (யாழ்ப்.);; a calf born prematurely.

ம வ, கைர ட்

     [கைர + கன் .]

கைரகாட்டாங் 
ச்

 
 கைரகாட்டாங் ச்  karaik-katargkuric-ci, ெப.(n.)

   ெபரம்ப ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Perambalur dt.

     [கைரக்கா  + அம் +  ச்  - கைரக்காட்டங் ச்  கைரசக்ாட்டாங் ச் .]

கைரகாண்( )-
தல்

கைரகாண்( )-தல் karai-kan,    12ெச. . .(v.i.)

   எல்ைலய தல்; to get to the very end;

 to reach a distined port;

 to master thoroughly an art or science.

     "நற்றவ னிவர ்கைர கண்ேடார"்" ( வ்.  வாய் 8,3,10.);.

     [கைர + காண்-.]

கைரகாணாப்ேப
ெராளி

 
 கைரகாணாப்ேபெராளி karai-karapperoli, ெப.(n.)

   கட ள்; god.

     [கைர + காணா + ேபெராளி.]

கைரகாரன்

 
 கைரகாரன் karaikaran, ெப.(n.)

கைரக்காரன் பாரக்்க;See kara-k-kāran.

     [கைர + காரன் → கைர = எல்ைல.]
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கைர ட்

 
 கைர ட்  karai-kutti, ெப.(n.)

   ப வத் க்  ன் ஈன்ற ட்  (யாழ்ப்.);; young animal born prematurely.

ம வ. கன்

     [கண +  ட் . கைர = அ தல்.]

கைரெகாள்( )-தல்

கைரெகாள்( )-தல் karaikol(lu),    10 ெச.  ன்றா .(v.t.)

   கைரேயா தல், வரப்பைமத்தல்; to bund...

ைலக் ழ் வாய்க்கால் நின் ம் சாமந் ல் ேமல்பா  கைரெகாள்ள கலத்தால் வாய்க்கால் ெபற்  
(கல்அக.);.

     [கைர + ெகாள்.]

கைரசச்ங்

 
 கைரசச்ங்  karai.c-cargu, ெப.(n.)

   கைரேயாரக் கடல ல் ரி ம் அல்ல  ேம ஞ் சங் . (தஞ்.  னவ.);; a kind of conch near the shore.

     [கைர + சங் .]

கைரசச்ல்

கைரசச்ல்1 kalaccal, ெப.(n.)

   உ க் ைக (யாழ்.அக.);; melting.

     [கைர → கைரசச்ல்.]

 கைரசச்ல்2 kalaccal, ெப.(n.)

   ெதால்ைல; trouble, botheration.

     [கைர + கைரசச்ல்.]

 கைரசச்ல்3 karaccal, ெப.(n.)

   கவைல; anxiety, care.

     "கைரசச்ல் ெகட்  மார் ேல ைகைவத்  உறங்கப் க்கார"் ( வ் ப்பள்ளி அவ. வ்யா பக். 11.);.

     [கைர → கைரசச்ல்.]

கைரச்

கைரச்  karaicci, ெப.(n.)

   1. உடம்ைப இைளக்கச ்ெசய் ம் ம ந் ; a medicine or agent reducing a corpulent body to a slender one.

   2. தைசைய அரிக்கக் ய ம ந் ; the substance which corrodes the flesh of animals as caustics. (சா.அக.);.

     [கைர → கைரச்  ' ' ெசா.ஆ.ஈ .]

கைரச் த் உவரி

 
 கைரச் த் உவரி karai.c-cuttu-cuvari, ெப.(n.)

    ெநல்ேவ  மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Thirunelvelidt.

     [கைர +  ற்  + உவரி - கைரச் ற்  உவரி → கைரச் த்  உவ . உவரி = கடல் அைல.]
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கைரசை்ச

 
 கைரசை்ச karai.c-cai, ெப.(n.)

   உவரம்ண்; fuller's earth (ம.அக.);.

     [கைர → கைரசை்ச (நீரில் கைரவ );.]

கைரசல்

கைரசல்1 karaisal, ெப.(n.)

   ஒ  டப் ெபா ள் கைரந் க் ம் நீரம்ம் ( ரவம்);; a solution in which a solid substance is dissolved.

     [கைரயல் → கைரகளற சல்.]

 கைரசல்2 karasal, ெப.(n.)

கைரயல் பாரக்்க;See karayal.

     [கைரயல் → கைரசல்.]

கைரசாந்

 
 கைரசாந்  kara-sandu, ெப.(n.)

   கற் வரக்ளில் அ க்கப்பட்ட கற்களின் இைடெவளிையயைடக்கப் ேபாடப்ப ம் சாந் ; paste used to 
plaster the gap between two bricks or stones of a wall.

     [கைர + சாந் .]

கைர ைல

 
 கைர ைல karaicilai, ெப.(n.)

   கல் ப் , இந் ப் ; rock or sindh salt (சா.அக.);.

     [கைர +  ைல.  ைல = கல்.]

கைரெசய்-தல்

கைரெசய்-தல் karaisey,    1 ெச. ன்றா .(v.t.)

   கைரைய யரத்் தல்; to increase the level of mound...

     "மன் மைடக்  ேமக் க்க ங் ளத் க் க் ழக்  நிலத் ட்  கைரெசய்  மைடைவப் த் " 
(S.I.I. vol. 14. insc. 43. S.No.5.5);.

     [கைர + ெசய்.]

கைரேசர்-தல்

கைரேசர-்தல் karaiser-,    2 ெச. . .(v.i)

   1. கைரயைடதல்; to reach the shore.

   2. ெவற்  ெப தல்; to get victory.

   2. நலம் ெப தல்; to be curred as of disease.

     [கைர + ேசரத்ல்.]

கைரேசர்-த்தல்

கைரேசர-்த்தல் Karaiser-,    4 ெச. . .(v.i.)

   ஒ வைன நல்ல நிைலக் க் ெகாண்  வ தல்; to help one's dependents until they become self supporting.

என் தம்  ள்ைளகைளக் கைர ேசரப்்ப  என் ெபா ப்  (உ.வ.);.

     [கைர + ேசர-்.]

கைரைசமணி

 
 கைரைசமணி karaisal-mani, ெப.(n.)

   படை்ட ட் ய பளிங் மணி; a kind of bell (ம.அக.);.

     [கைரைச + மணி. கைரைச = கைரத்தல், படை்ட ட் தல்.]
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கைரஞ்சால்

 
 கைரஞ்சால் karainjal, ெப.(n.)

கைரஞ்சான் பாரக்்க;See karaisjan.

     [கைரஞ்சான் → கைரஞ்சால் (சா.அக.);.]

கைரஞ்சான்

கைரஞ்சான் karañjãn, ெப.(n.)

   1. அ ல்; a fragrant wood.

   2. வாைழப்பழம்; banana (ம.அக.);.

     [கைர → கைரஞ்சான் = மணம் பரப் வ  (சா.அக.);.]

கைரத்தண்டயல்

 
 கைரத்தண்டயல் karai-t-tangayal, ெப.(n.)

   ெகாண்ட த் ேதாணி ன் ெசாந்தக்காரன்; owner of a boat (சா.அக.);.

     [கைர + தண்டயல்.]

கைரத்தாம்

 
 கைரத்தாம்  karai-t-tambu, ெப.(n.)

   கைரக்  அண்ைம ள்ள இ ேவ  அைலகட் ைடப்பட்ட சமதள நீரப்்பரப்  (ெசங்ைக னவ.);; the 
levelling  space between two waves near a shore.

     [கைர + தம் .]

கைரத் க் -
த்தல்

கைரத் க் -த்தல் karaittu-k-kudi,    4 ெச.  ன்றா .(v.t.)

   1. உண  த யவற்ைறக் கஞ் யாக் க் கைரத்  நீரம்மாக்  உடெ்காள் தல் ; to drink any liquid in 
which solid foodor medicine has been dissolved.

   2.  ற்றக்கற்ற தல்; to learnt horoughly the contents of a book or books.

அவன் பல ல்கைள ம் கைரத் க் த்தவன் (உ.வ.);.

     [கைரத்  +  .]

கைரதட் -தல்

கைரதட் -தல் kara-tattu-,    5. ெச. . .(v.i.t.)

   கப்பல் மண ற் பாய்தல்; to be stranded, as a ship.

     "கப்பல் வா ர ங் கைரதட் ப் ேபான னால்" (ேகாவல. கைத, 1, 67.);.

     [கைர + தட் .]

கைரதைலப்பாடம்

 
 கைரதைலப்பாடம் karai-talai-p-padam, ெப.(n.)

கைடதைலப்படலம் பாரக்்க;See kadai-talai-p-pădalam.

     [கைட + தைலப்பாடம் - கைரதைலப்பாடம் (ெகா.வ);.]

கைரதாண் -தல்

கைரதாண் -தல் karaitandu,    11 ெச. . .(v.i.)

   1.  க்கல் அல்ல  ன்பத் ந்  ப தல்; to extricate from sorrow, trouble or concer.

     [கைர + தாண் .]

கைர றன்

 
 கைர றன் karatian-, ெப.(n.)

    ண்மம் நீரம்த் ல் கைர ம் அள ; solvency.

     [கைர +  றன்.]
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கைர ைற

கைர ைற karai-turai, ெப.(n.)

   1. இறங் டம் ( ன்.);; landing place.

   2.  ; end.

   3.  ைற கம்; port.

     [கைர →  ைற. கைர = எல்ைல,  ,  டம்.]

கைர ைறக்காவற்
காரன்

 
 கைர ைறக்காவற்காரன் karai-tutai-kkavarkaran, ெப.(n.)

    ைற கங் காப்பவ ள் தைலவன் ( ன்.);; tide-waiter, master attendant.

     [கைர +  ைற+ காவல் + காரன்.]

கைரநிலம்

 
 கைரநிலம் karainilam, ெப.(n.)

   வரப் ட்ட நிலம்; land partitioned land by bund (கல். கைல. அக.);.

     [கைர + நிலம்.]

கைரநீளமட் -தல்

கைரநீளமட் -தல் karaniamatu-,    5 ெச ன்றா .(v.t.)

   ஏரி ேபான்றவற் ன் கைரைய நீளமாக் தல்; to extend the bund.

     "இக் ளந்தான் ேவண் மா  கல் க் கைரநீளம் அட்டப்ெப வதாக ம்" (S.I.I. Part. 3:3. 106.);.

     [கைர + நீளம் + அட் .]

கைரப்பங்

 
 கைரப்பங்  karappargu, ெப.(n.)

   ஊர ்நிலப்பங் ; share in the village lands.

     [கைர + பங் .]

கைரப்பட

 
 கைரப்பட  karappapagu, ெப.(n.)

   கைரேயாரப் பயணப்பட ; shore boat.

     [கைர + பட .]

கைரப்ப

கைரப்ப 1 karappadu-,    20 ெச. . .(v.i.)

   கைரேசரத்ல்; to get to the shore, as a vessel.

     [கைர + ப -.]

 கைரப்ப 2 karappapu-,    18 ெச ன்றா .(v.t.)

   கைர ற் ேசரத்்தல்; to convey to the shore.

     "கைரப்ப த் தாங் க் காட் னன் ெபய ம்" ( லம் 11. 127.);.

   2. நற்ேப  அைட த்தல் ( ன்.);; to land one on the shores of bliss, as a guru.

     [கைர + ப -.]
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கைரப்பைட

கைரப்பைட karai-p-padai ெப.(n.)

   கைரகைளப் பா காக் ம் பணியாளர;் men employedformaintenance of bund.

     "இவரக்ட்  இைறப் ைணப்பட்ட கைரப்பைட லாரக்்  தண்டல் நாயகம்"(S.l.l. Vol. 5. Insc. 990.);

     [கைர + பைட.]

கைரப்பற்

 
 கைரப்பற்  karapparu, ெப.(n.)

   கைரேயா ைணந்த நிலம்; land abutting bund.

     [கைர + பற் .]

கைரப்பாட் ன்

 
 கைரப்பாட் ன் karai-p-pattu-min, ெப.(n.)

    ைட ன், கைரேயாரக் கடற்பரப் ல் ேம ம் ன் (தஞ்ச ன.);; fish found near shore.

     [கைர + பாட்  +  ன். ப  → பாட்  (ப .);.]

கைரப்பாைத

கைரப்பாைத karap-padai, ெப.(n.)

   1. கைரவ  (யாழ்ப்);; landroute.

   2. கைரவ ேய ெசய் ம் பயணம் ( ன்.);; journeying by land.

     [கைர + பாைத.]

கைரப்பாம்

 
 கைரப்பாம்  karappambu, ெப.(n.)

   நிலத் ல் வா ம் பாம் ; ground snake as opposed to

   கடற்பாம் , நீரப்்பாம் ;     [கைர + பாம் .]

கைரப்பான்

 
 கைரப்பான் karai-p-pan, ெப.(n.)

   கைரக் ம்; dissolvent.

     [கைரப்  + ஆன்.]

கைரப்

 
 கைரப்  karaippu, ெப.(n.)

    ட் ன் ேமற்றளத்ைத நீரவ்ாட்ட ம்ப ச ்ெசய்ைக (C.E.M.);; sloping course in roofing.

     [கைர → கைரப்  (தாழ்ப் , வாட்டம்);.]

கைரப் க்கல்

 
 கைரப் க்கல் karappu-k-kal, ெப.(n.)

   தளத் ற்  இைழப்ேபாட் ங்கல் (C.E.M.);; crystal-stone rubber.

     [கைரப்  + கல்).]
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கைரப்

 
 கைரப்  karai-p-popu, ெப.(n.)

   கடற்கைரேயாரங்களில் ப ரா ம் ெச வைக; plant found grown or cultivated near the sea shore (சா.அக.);.

     [கைர +  . இவ்வைகசெ்ச கள் ம ந்  உ வாக்கத் ற் ப் பயன்படாதைவயாம்.]

கைரப்ெபாந்

கைரப்ெபாந்  karai-p-pondu, ெப.(n.)

   1. வ கால் மைட; sluice.

   2. கைர ல் உள்ள நண்  ேபான்றவற் ன் வைள; hole as of crab etc.

     "இந்நிலம் ஐேவ க் ம் கைரப்ெபாந்  ேபாதாத க்  இக்க ங் ச ்சா க்  ேமற் " (ெத.கல்.ெதா.5);.

     [கைர + ெபாந் .]

கைரப்ேபாக்

கைரப்ேபாக் 1 karai-p-pakku, ெப.(n.)

   கடற்கைர ( ன்.);; sea-coast.

     [கைர + ேபாக் .]

 கைரப்ேபாக்  karappakku, ெப.(n)

   1. கைரப் ேபாக் க்கல் பாரக்்க;See karappakkukkal.

   2. இ வான ; that which is base or inferior.

   ம. கரப்ேபாக் ;ெத. கரம்ேபாக.

     [கைர + ேபாக் .]

கைரப்ேபாக் க்க
ல்

 
 கைரப்ேபாக் க்கல் karappakkukkal, ெப.(n.)

   ேபா ச ்ெசம்மணிக்கல்; spurious gem, found in alluvial soil.

     [கைர + ேபாக்  + கல். ேபாக்  = ப .]

கைரப்ேபாக் ப்
ெபா

 
 கைரப்ேபாக் ப்ெபா  karappakkuppodi, ெப.(n.)

கைரப்ேபாக் க்கல் பாரக்்க;See karappakkukkal.

     [கைர + ேபாக்  + ெபா .]

கைரப்ேபார்

 
 கைரப்ேபார ்karai-p-por, ெப.(n.)

   கைர ந்  ெசய் ம் ேபார;் sea-shore war.

     [கைர + ேபார.்]
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கைரப

கைரப 1 karai-padu-,    20 ெச. . .(v.i.)

   பங் க்  ஏற்ப நிலம் ரி ப தல்; to be divided into lots according to the shares in the land.

     [கைர + ப . கைர = எல்ைல, வரம் , பங் .]

 கைரப 2 karaipadu-,    20 ெச. . .(v.i.)

   1. கைரந்  ேபாதல்; to dissolve.

   2. உ தல்; to melt.

     [கைர + ப . ப  -  . .]

கைரப -தல்

கைரப -தல் karapari-,    2 ெச. ன்றா .(v.t.)

   நிலத் ைட அைமத்த கைரைய நீக் தல்; to remove  bund.

     " ழ்பாதத்  ஒ  ம் கைரப் ப ச் ப் பட்டம் க த் ப் ைழயாேம ெசான்னார"் (S.I.I. Vol. 13. Insc. 
250. S.No. 19.);.

     [கைர + ப .]

கைரபா

 
 கைரபா  karapadu, ெப.(n.)

   கைரேயாரக் கட றக் ய வைல ற் ெதன்ப ம் ன்; the fish which came into fishing net near seashore.

     [கைர + பா . ப  → பா .]

கைர -த்தல்

கைர -த்தல் karaipidi,    4 ெச. . .(v.i.)

   மரக்கலந் ைறேசரத்ல் ( ன்.);; to arrive at a port.

ம. கர

     [கைர +  .]

கைர த்ேதா -
தல்

கைர த்ேதா -தல் karai-pidittodu,    5.ெச. . .(v.i)

   மரக்கலம் கைரேயாரமாய்ச ்ெசல் தல்; to sail along the coast.

     [கைட +  த்  + ஒ .]

கைர ரட் -தல்

கைர ரட் -தல் karai-purattu-,    5 ெச. . .(v.i.)

   கைர ரள் பாரக்்க; karapural

     [கைர +  ரட் .  ரள் →  ரட் .]

கைர ரள்( )-தல்

கைர ரள்( )-தல் karapural-,    16 ெச. . .(v.i)

   1. ெவள்ளப் ெப க்ெக த்தல்; to overflow as a river.

   2.  தல்; to exceed bounds.

ளங்கள் கைர ரண் ந்தால் (ஈ , 1.1.1);.

     [கைர +  ரள்.]

கைரேயா -தல்

கைரேயா -தல் karai-podu-,    20 ெச. . .(v.i.)

   1. ெசய்கைர கட் தல்; to construct an embank-

 ment, as of a tank.

   2. நிலம் ரித்தல் ( ன்.);; to fix the boundaries of land.

   3.  ட் ப்ேபா தல் ( ன்.);; to cast lots.

     [கைர + ேபா .]
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கைரம

 
 கைரம  karai-madi, ெப.(n.)

   கைரவைல ( ன்.);; a shore-net, dist. fr.;

தட் ம .

     [கைர + ம .]

கைரம ப் ைவ-
த்தல்

கைரம ப் ைவ-த்தல் karaimadippu-vai-,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   கடற்கைர ல் உயரந்்த ேகா ரம் அல்ல  ெபரியமரத்ைதக் கலங்கைர ளக்  ேபால் அைடயாளமாக 
ைவத்தல்; to keep high building or tall tree as a light house at sea-shore.

     [கைர + ம ப்  + ைவ.]

கைரமரஞ்ேசர-்தல்

கைரமரஞ்ேசர-்தல் karai-maran-cer-,    2 ெச. . .(v.i.)

   உயரவ்ைடதல்; to attain salvation, as a boat reaching the shore.

     "ெலௗ கர ்நம்ைமேய பற் க் கைரமரஞ்ேச ம் ரேகா" (ஈ , 4, 8, 9.);.

     [கைரமரம் + ேசர-். கைரமரம் = கைரேசரக்் ம் மரக்கலம்.]

கைரமானியம்

 
 கைரமானியம் karai-manyam, ெப.(n.)

   ஏரிக்கைரையப் ப பாரப்்பதற்  ேவண் ய ஆைளக் ட் வதற்  டப்பட்ட இைற  நிலம் 
(m.m.);; tax-free land assigned for the service of collecting workmen to repair tanks.

     [கைர + மானியம்..]

கைர -தல்

கைர -தல் karaimiru,    5 ெச. . .(v.i.)

   ஒ  ெசயல் அல்ல  நிைலைம வரம்  கடந்  ேபாதல்; to go to the extreme.

     [கைர +  -.]

கைர கம்

 
 கைர கம் karai-mugam, ெப.(n.)

கடற்கைர (ெசங்ைக னவ.); பாரக்்க;See kadarkarai

     [கைர +  கம்.]

கைர ண்டாக் 
ேகாட்ைட

 
 கைர ண்டாக் ேகாடை்ட karamundă-k-kottai, ெப.(n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Thanjavur district.

     [கைர ண்டன் + ேகாடை்ட – கைர ண்டக்ேகாடை்ட → கைர ண்டாக்ேகாடை்ட.]

கைரயட் -த்தல்

கைரயட் -த்தல் karaiyattuvi-,  .   (v. caus.)

   கைரைய வாக் க் கட் த்தல்; to cause to make bund.

     " ளத்ைதப் ெப க கைரயட் ச்  கா ம் ெவட் ச் " (S.I.I. Vol.5 Part1. 724.);.

     [கைரயட்  +  .]

கைரய

 
 கைரய  karaiyadi ெப.(n.)

   அைல ேமா ம்ப யாக ள்ள கைர, நீ க் ப் பக்கத் ள்ள கைர; land adjoining a water body, bund 
(ேசரநா.);.

ம. கரய

     [கைர + அ .]
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கைரயத்ெத

 
 கைரயதெ்த  karaiya-t-teru, ெப.(n.)

   கடற்கைரையெயாட் ய ெத ெவான் ன் ெபயர ்( கைவ.  னவ.);; street near a sea-shore.

     [கைர + ெத  - கைர + அ + ெத  → கைரயதெ்த .]

கைரயம்பட்

 
 கைரயம்பட்  karaiyampatti, ெப.(n.)

   ஓர ்ஊரப்்ெபயர;் name of a village.

     [கைரயன் + பட் . கைரேயாரக் ைசகளில் வா ம் பழங் னத்தவர ்ஊர.் பட்  =  ற் ார.்]

கைரயமரத் வ
ைல

 
 கைரயமரத் வைல karaya-marattu-valai, ெப.(n.)

   கைரேயாரக் கடற்பரப் ல் வைலத்தற் ரிய வைல (தஞ். ன.);; fishing net for putting into sea near Seashore.

     [கைரயமரத்  + வைல.]

கைரயல்

கைரயல் karayal, ெப.(n.)

   1. கைரைக; dissolving.

   2. உ ைக; melting.

   3. கைரந்த ெபா ள்; that which is dissolved, reduced.

     [கைர + அல் – கைரயல். 'அல்' ெதா.ெபா.ஈ .]

கைரயல்ெபான்

கைரயல்ெபான் karayalpon, ெப.(n.)

   1. உ ய ெபான்; melted gold.

   2. ெபான் கள்; gold dust.

     [கைர – கைரயல் + ெபான். 'அல்' ெசா.ஆ.ஈ .]

கைரயல ல்

 
 கைரயல ல் karaiyal-adišil, ெப.(n.)

    ைழந்த ேசா  (யாழ்ப்.);; over cooked rice.

     [கைரயல் + அ ல்.]

கைரயற்ேசா

 
 கைரயற்ேசா  karaiyar-cðru, ெப.(n.)

கைரயல ல் பாரக்்க;See karaya-adsl.

     [கைரயல் + ேசா .]

கைரய ால்

 
 கைரய ால் karaynul, ெப.(n.)

   எளி ற் ரியக் ய ல் ( ன்.);; loose yarn that easily parts.

     [கைரயல் +  ல்.]

1272

www.valluvarvallalarvattam.com 7647 of 19068.



கைரயாக்

 
 கைரயாக்  karayakku, ெப.(n.)

   அேசா  ேபான்ற மரம்; a kind of tree (ம.அேக.);.

     [கைர + ஆக் .]

கைரயாக் -தல்

கைரயாக் -தல் karai-y-akku-,    5 ெச. . .(v.t.)

   நன்றாகக் கற்றல்; to learn thoroughly

     "கணித ல் உள்ள சகல பாவங்கைள ம் கைரயாக் ம் வைர" (நித் யா  174.);.

     [கைர + ஆக் -தல். (வரம்பாக் தல், எல்ைல கண்ட தல்,  ற்றக்கற்றல்.);.]

கைரயாக் மணல்

 
 கைரயாக் மணல் karayakkumaral, ெப.(n.)

க மணல் பாரக்்க;See karumanal.

     [கைர + ஆக்  + மணல்.]

கைரயாைம

 
 கைரயாைம karayamai, ெப.(n.)

   தைர ல் வா ம் ஆைம; tortoise.

ம. கரயாம

     [கைர + ஆைம.]

கைரயார்

 
 கைரயார ்karaiyar, ெப.(n.)

கடேலாரத் ல் அல்ல  உப்பங் க ல் ப் ட்டேதார ்ப வத் ல் மட் ம் ன்  
ெதா ல்ெசய்ேவார ்(ெசங்ைக னவ.);:

 those who are adjacent to a sea-shore or salt-pan for catching fish during a particular season.

     [கைர + ஆர.் 'ஆர'் .ப.பா.ஈ .]

கைரயாளன்

கைரயாளன் karayalan, ெப.(n.)

   1.  ற் ாரக்் கைரப் பங் ற் ரியவன்; village proprietor.

   2. மறவரிைடயரக்ளின் பட்டப் ெபயர ்(E.T.);; caste-title of Maravas and some Idaiyas.

ம. கைரயாளன்

     [கைர + ஆளன் - கைரயாளன். கைர = தன் பாய்சச்ல் நிலம்,  ைளநிலம், நன்ெசய்நிலம், கைரயாளன் 
நில ைடைமயாளன்.]

கைரயான்

கைரயான்1 karayan, ெப.(n.)

   1. கடற்கைர அல்ல  ஆற்றங்கைர பக்கத் ல் வாழ்பவன்; one who resides near a sea-shore or river bank.

   2.  னவ ள ஒ  ரி னர;் a sect among fishermen or boa people.

     [க  → கைர (ேம );. கைர + ஆன். 'ஆன்'ஆ.பா.ஈ .]

 கைரயான்2 karayan, ெப.(n.)

கைறயான் பாரக்்க;See karaiyān.

     [கைறயான் → கைரயான் (ெகா.வ.);.]

கைறயாைனக் கைரயான் என வழங் வ  தவ .
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கைர க்

 
 கைர க்  karaiy-idukku, ெப.(n.)

   இ  ெபரிய நிலப்பாகங்கள் ேச ம் ய கைர; an isthmus.

ம. கர க்

     [கைர + இ க் .]

கைர -தல்

கைர -தல் karai-y-idu-,    20 ெச. . .(v.i.)

   1. நிலப்பங்  ரித்தல்; to divide land into portions.

   2. நிலங்கைளப் ப ரி மா  ரித் க் ெகா த்தல் ( ன்.);; to assign portions of land to be cultivated

     [கைர +  இ . கைர = எல்ைல.]

கைர

கைர 1 karai-y-idu, ெப.(n.)

   ஊரந்ிலங்கைள மாற் யைமக்ைக (C.G.);; tenure by which the land: of a village are exchanged amongst the co 
parceners or owners periodically.

ம. கர

     [கைர + ஈ  – கைர .]

 கைர 2 karaiy-idu, ெப.(n.)

   அைடமானம் (I.m. P.Tj. 140.);; lease.

     [கைர + ஈ . கைர = நிலம். ஒ.ேநா.; கா கைர  வாசல், ஈ  = ஒற் டல், அைடமானம் ைவத்தல்.]

கைர ர்

 
 கைர ர ்karaiyur, ெப.(n.)

னவர ் ப்பம்:

 habitation of fishermen.

     [கைர + ஊர.்]

கைரேயற்றம்

கைரேயற்றம் karai-y-erram, ெப.(n.)

   1. நற்ேப  ெப ைக; salvation;

 final deliverance of the soul.

   2. வ ைம த யவற் னின்  ஈேட ைக; eman cipation from poverty, etc.

     [கைர + ஏற்றம்.]

கைரேயற் -தல்

கைரேயற் -தல் karaiy-erru-,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நற்ேப  ேசரத்்தல்; to save, redeem, emancipate, as from karumam or previous deeds.

   2. வ ைம த யவற் னின்  ஈேடற் தல்; to raise from indigence, to reinstate in affluent circumstances.

   3.  மணம் ெபறச ்ெசய்தல் ( ன்.);; to marry and settle, as destitute girl.

ம. கரேயற் க

     [கைர + ஏற் -.]

ற க் கட னின்  ஆதன்கைள [ஆன்மாக்கைள]க் கைரேயற் பவர ்என் ம் க த்ைத டெ்காண்ேட 
சமய ரவைரத் ரத்்தங்கரர ்என்பர ்சமணர ்[ெசால்.கட.்5.].
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கைரேயற ட்ட ப்
பம்

 
 கைரேயற ட்ட ப்பம் karasera-vitta-kuppam, ெப.(n,)

   கட ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in cuddalore district.

     [கைர + ஏற +  ட்டான் +  ப்பம் - கைரேயற ட்டான் ப்பம் → கைரேயற ட்ட ப்பம். 
கைரேயற தல் = கைர உயரத்் தல்.]

கைரேய ட்டநல்
ர்

 
 கைரேய ட்டநல் ர ்kara-y-éra-vitta-nalür, ெப.(n.)

   ஒ  வன்ேகா ல் உள்ள இடம்; name of a village which has an ancient shiva shrine.

     [கைரேயற +  ட்ட + நல் ர.்]

இ  ப்பா ரிப் க்  [கட ர]் அ ல் ஆற்றங்கைர ல் அைமந் ள்ள . ெக ல ஆ  ெப  
மாணிக்கவாசகைரத் த க்க வன் த்தராய் வந்  வ  அைமத் த் தந்த ஊர ்இ  என்பர.்

கைரேய -தல்

கைரேய -தல் karai-y-eru,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. நீரினின்  கைரயைடதல்; to get ashore, land.

கடேலா  ண்  கைரேய னாெலன்" (நல்வ . 6.);.

   2. உலகப்பற்ெறா த் ப் ேபரின்பம் அைடதல்; to be saved, rescued, as from the sea of transmigration, to gain 
heavenly bliss.

     "உந்ைத கைரேயற ேவண் ன்" ( ற்றா. தல. க ற்சனச.் 83.);.

   3. இடரினின்  பட்  ன்ேன தல்; to ascend, mount, to be free from danger.

   4. வ ைம னின்  ( ன்.);; to be freed from poverty.

   5. வாழ்க்ைகப்ப தல் ( ன்.);; to get married.

   6.  ம் யைத அைடதல் ( ன்.);; to attain an object of desire.

ம. கரேய க

     [கைர + ஏ .]

இவ் லக வாழ்க்ைக ஓர ்ஆற்ைற அல்ல  கடைலப் ேபான்ற . இவ் லக இன்பமா ய ற் ன்பத் ற் 
பற்  ைவத்  வாழ்வ , அந்நீர ்நிைல ல் ழ் றப்பைத ம் பற்றற்  வாழ்வ  அைத நீந் க் 
கைரேய  ய்வைத ம் நிகரக்் ம். இதனால், உலகப் பற்ெறா த் ப் ேபரின்ப டை்டயைடவதற் க் 
கைரேய தல் என் ம் ட் லக வா க க்  அக்கைரயர ்என் ம்ெபயர ்[ெசால். கட.் 5.].

கைரேயாட்

 
 கைரேயாட்  karai-y-ottu, ெப.(n.)

   கப்பைலக் கைர த்ேதாட் ைக (யாழ்.அக.);; sailing along the coast.

     [கைர + ஒட் .]

கைரேயாரம்

 
 கைரேயாரம் karaiyoram, ெப.(n.)

   கடல், ஆ  ேபான்றவற் ன் கைர; shore, bank.

   ம. கரேயாரம்;க. கராவளி (கைரேயாரப்ப );

     [கைர + ஒரம்.]
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கைரேயாைல

 
 கைரேயாைல karai-y-olai, ெப.(n.)

    ரி ைன யாவணம் (இ.வ.);; partition deed.

     [கைர + ஒைல -  கைரேயாைல.]

கைரவலம்

 
 கைரவலம் karavalam, ெப.(n.)

   கப்பல்; ship.

     [கைர + வலம்.]

ஒ  கைர னின்  மற்ெறா  கைரக் ச ்ெசன்  வ தைல, அதாவ  வலம் வ தைலக்,  க் ம் 
அ ப்பைட ல் கைரவலம் கப்பைலக் த் ள்ள .

கைரவைல

கைரவைல karai-calai, ெப.(n.)

    ன்னஞ்  ைளகள் ெபா ந் ய ஒ  ைபையத் தன்னகத்ேத ெகாண்டதாய்க் கைர ந்  
அைரகல் ெதாைல க்  வட்டமாக  ன்கைளத் ரத் ப் க்கப்பயன்ப ம் ஒ வைக வைல; drag-
net, having a cotton bag with fine meshes in the centre, sometimes 1/2 miles in length spread out from the shore in a semi-
circle and after an hour or two withdrawn from the water, while the boys beat it shouting so as to drive the fish into the bag as 
it nears the shore.

ம. கரவல

     [கைர + வைல.]

கைரவைலக்காரர்

 
 கைரவைலக்காரர ்karal-waa.k-karar, ெப.(n.)

   கைரயாரில் ஒ  ரி  மக்கள்; a sect of 'karaiyar' people.

     [கைர + வைல + காரர.்]

கைரவைலத்ேதா
ணி

 
 கைரவைலத்ேதாணி karai-valai-t-toni, ெப.(n.)

   கைரவைலைய இ த் செ்சல் ந் ேதாணி ( ன்.);; boat for fishing with the drag-net.

     [கைர + கைல + ேதாணி.]

கைரவைலப்

 
 கைரவைலப்  karaiyaappu, ெப.(n.)

   கைரேயாரக் கடற்ெறா ல் ( கைவ னவ.);; sea-shore marine business.

     [கைர + வைலப் . வைல → வைலப் .]

கைரவைலயம்பா

 
 கைரவைலயம்பா karai-valai-yambă, ெப.(n.)

     'கைரவைல'ைய இ க் ம் ெபா  ெமய் வ த்தம் மறந்  ெசயற்பட னவர ்பா ேமார ்பாடல் 
( னவ.);;

 a song of fishermen which is sung by fishermen while pulling karaivalai.

     [கைர + வைல + அம்பா. அம்பாைவ → அம்பா.]
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கைரவ

கைரவ  karai-vali, ெப.(n.)

   1. நீரக்்கைரப்பாைத, கடல்வ க்  எ ரான  ( ன்.);; roador path along the shore.

   2. ஆற்ேறாரமான நிலம் (இ.வ.);; lands lying along the banks of a river.

   3. கடேலார நிலம்; the sea-coast, coastline.

   ம. கரவ ;க.,  . கராவளி.

     [கைர + வ .]

கைரவ த் ர்ைவ

 
 கைரவ த் ரை்வ karai-vali-tivai, ெப.(n.)

   ேவற் ாரக்ளி ந்  உள்நா  வ யாக வ ம் பண்டங்க க்  வாங்கப்ப ம் வரிவைக ( ன்.);; land 
customs, duty.

     [கைர + வ  +  ரை்வ.]

கைரவ நா

கைரவ நா  karayanadu, ெப.(n.)

   உ மைலப் ேபடை்ட வட்டத் ல் உள்ள ேசாழமாேத  என்ற ஊர ்அைமந் ள்ள ப ன் பைழய 
நாட் ப் ெபயர;் the old name of the region involving Chozhamadevi in Udumalpet taluk.

     "கைர வ னாட்  ேசாழமா ேத னல் ர"் (ெத.இ.கல். ெதா.26. கல்.243.);

     [கைர + வ  + நா .]

கைரவாைட

 
 கைரவாைட karai-vadai, ெப.(n.)

   வடேமல் காற்  ( ன்.);; north-west wind.

     [கைர + வாைட. கைர = ேம , ேமற் . வாைட = வடக் ந்  ம் காற் .]

கைரவாரம்

 
 கைரவாரம் karavaram, ெப.(n.)

   ெநல்வயல் பக்கத் ல் உள்ள நிலம்; land adjoining paddy fields.

ம. கரவாரம்

     [கைர + வாரம். வாரம் = பக்கம்.]

கைரவாைள

 
 கைரவாைள karai-valai, ெப.(n.)

   அைலவாய்ப் பரப் ல் ேம ெமா  வைக வாைள ன்; a kind of sea-fish.

     [கைர + வாைள.]

கைரவான்

 
 கைரவான் karaivan, ெப.(n.)

   காக்ைக; crow.

     [கைர → கைரவான்.]

கைர ளங்

 
 கைர ளங்  karai-vilangu, ெப.(n.)

    யமரவைக (L.);; a species of white Cedar.

     [க  → கைர +  ளங் .]
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கைர

கைர  karavu, ெப.(n.)

   1. கைரைக; dissolving.

   2. மன இளக்கம் ( ன்.);; tenderness of mind.

   3. சரி ; Slope.

மைலக்கைர  (இ.வ.);.

     [கைர → கைர .]

கைரெவட்

 
 கைரெவட்  karayetii, ெப.(n.)

   ெபரம்ப ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Perambalur dt.

     [கைர + ெவட்  + கைரெவட் . மண்ைண ெவட் க் கைர உயரத்் ேவார ் ப் .]

கேரா

கேரா  karodi, ெப.(n.)

   மண்ைடேயாட்  மாைல; Gar-land of skulls.

     "கேரா  ரிசைடேமல் ... அணி நாயகன்" (ேதவா. 524. 8.);.

     [க  + ஒ  + இ – கேரா . ஒ  = மண்ைடேயா  'இ' உைடைம த்த ஈ .]

கேரா ைக

கேரா ைக karodidai, ெப.(n.)

   1. கேரா  பாரக்்க;See karodi.

     " ல கமழ் கேரா ைக ைடய னிதர ்(ப ெனா ேகா னான் மணி 23.);.

   2. க ைத; donkey.

     [கேரா  → கேரா ைக.]

கேராய்நா

 
 கேராய்நா  karoiy-nadu, ெப.(n.)

ேரக்கப் பயணி

     "தாவ " ெகாற்ைகப் ப க் த் தன  ல்

    ட் ம் ெபயர;் the term used by Ptolemy in his travalogue to represent korkai port.

     [ெகாற்ைக → கேராய் (இ.வ.);.]

கல்( )

கல்( )1 kalu-,    14 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1.  த் தல்; to pierce, to stab, to make a hole.

   2. ேதாண் தல்; to dig.

     [ ல் → கல் (கல் );.  ல் =  த்தற்க த் ேவர.்]

1278

www.valluvarvallalarvattam.com 7653 of 19068.



கல்

கல்2 kal(lu)    14 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ேதாண்  ெவளிக்ெகாணரத்ல், ேதாண்  எ த்தல்; to dig out.

   2. கல்லைடப்ைப நீக் தல்; to remove the obstruction of the stone.

     [உல் →  ல் → கல்.  ல் =  த்தற்க த் ேவர.்]

 கல்3 kal-,    9 ெச. . .(v.i.)

   1. ப த்தல்; to learn, study.

     "கல்ெலன்  தந்ைத கழற" (நால , 253.);.

   2. ப ன்ற தல்; to practise, as arts;

 to acquire skill in the use of arms.

     "கல்லாமா வன்னார"் ( றள். 814.);.

   ெத.கர ;   ம., க.,  .கல்;பட. கல் .

     [ ல் → கல். கல் தல் = ேதாண் தல், ஆய்தல், ஆய்ந்த தல்.]

 கல்4 kal, ெப.(n.)

   1. ெவட்  எ க்கப்பட்ட ெப ங்கல்; stone.

     "வாழ்நாள் வ யைடக் ங்கல்" ( றள் 38.);.

   2.  கல்; gravel, pebble, grit.

கல்கண்

 
 கல்கண்  kakandu, ெப.(n.)

கற்கண்  பாரக்்க;See karkangu.

     [கல் + கண் .]

கல்கம்

 
 கல்கம்  kakambi, ெப.(n.)

கற்கம்  பாரக்்க;See karkāmbi

     [கல் + கம் .]

கல்கரி

கல்கரி kakari, ெப.(n.)

கற்கரி பாரக்்க;See karkari2.

ம. கல்க்கரி

 Welsh : glo, Guj;

 kolsa.

     [கல் + கரி.]

கல்க ங்

 
 கல்க ங்  kalkaligi, ெப.(n.)

கற்க ங்  பாரக்்க;See karkalirigi

     [கல் + க ங் .]
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கல்க  உத்தரம்

கல்க  உத்தரம் kakavi-utharam, ெப.(n.)

   கற்றளி வா ல் இரண்  நிைலக் கற்களின் ேமல் அைம ம் ேமற்கல்; the top stone over the side vertical 
stones of the entrance.

     "கல்வாச ல் கல்க  உத்தர ம்" (ஆவணம் 1971-2.);.

     [கல் + க  + உத்தரம்; கல் ல் வட்டப் வ வம் ெச க் , அ  ழ் ேநாக் மா  
அைமக்கப்ப வதால், க ந்த உத்தரம் க  உத்தரம் ஆ ற் ; உத்தரக்  = கத  நிைலக்  ேமற் த் ரம் 
வ க்கப்பட்ட உத்தரம் (ெந நல். 82, உைர.);. இசெ்சால் கற்க  உத்தரம் என் த்தல் ேவண் ம்.]

கல்காரம்

கல்காரம்1 kagaram, ெப.(n.)

   பாைறக்கட்டடம்; stone building.

நா  அம்பல ம் மைடப்பள்ளி ம் ரிஷபமண்டப ம் கல்காரமாய்ப் பணி ெசய் த்  (T.A.S. 179.);.

     [கல் + காரம் (ெகா.வ.); க  → காரம். க த்தல் = ெசய்தல். கல்காரம் = கற்பணி. இசெ்சால் கற்காரம் 
என் த்தல் ேவண் ம்.]

 கல்காரம்2 kakaram, ெப.(n.)

கற்காரம் பாரக்்க;See karkaram.

     [கல் + காரம். கல் = கட் , கட் யான .]

கல்
கல்  kalki, ெப.(n.)

கற் 2 பாரக்்க;See karks2-.

கல் னி

 
 கல் னி kal-knni, ெப.(n.)

   பசை்ச நிற ைடய இறால் ( கைவ.  னவ.);; greenish seer-fish.

     [கல் +  னி

கல்ேகாட்டம்

கல்ேகாட்டம் kal-kottam, ெப.(n.)

   இறந்தவரின் நிைனவாக 15-ஆம் நாள் நடத்தப்ப ம் நடப் ல் (சடங் ல்); இறந்த இடத் ல் அல்ல  
ட் ன் ஓரிடத் ல்,  க்களா ம் வாைழப்படை்டகளா ம் அைமக் ம்  (ெசங்ைக);; a temporary shed 

built with flowers and barks of plantain in a house for performing ritual, in memory of a dead person on 15th day from his 
death.

     [கல் + ேகாட்டம்.]

கல்சட்

 
 கல்சட்  kalcati, ெப.(n.)

கற்சட்  பாரக்்க;See karcatti.

     [கல் + சட் .]

கல்சாலர்ேவைல

 
 கல்சாலரே்வைல kal-saiar-velai, ெப.(n.)

   ேதன்  ேபால் ெசய்யப்பட்ட ெசங்கற் கட்டடேவைல (கட்டட. நாமா.);; an ornamental building works.

     [கல் + சாலர ்+ ேவைல;

சாளரம் → சாலர.்]
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கல் ைல

 
 கல் ைல karsiai, ெப.(n.)

கற் ைல பாரக்்க;See karsilai.

     [கல் +  ைல.]

கல் த்

கல் த்  kalsuti, ெப.(n.)

   1. கல் ைடக் ம் த் யல்; a hammer for breaking stones.

   2. கல்லாலான த் யல்; a hammer with a stone head.

     [கல் +  த் .]

கல்த

 
 கல்த  ka-tari, ெப.(n.)

    ண் (இ.வ.);; post, pillar.

     [கல் + த .]

கல் ட்ைட

 
 கல் டை்ட kalditai, ெப.(n.)

   ெப ங்கற்கால ஈமச் ன்னம்; an indication of Megalithic burial.

     [கல் +  டை்ட தைரக் ள் ைதக்கப்பட்ட, ஈமப்ேபைழ கல்லைற ஆ யவற் ன் ேமல் வட்டவ ல் 
அ க் யகற்க ம் த்த கற் ய ம் கல் டை்ட எனப்ப ம்.]

கல் ம்

 
 கல் ம்  ka-tumbi, ெப.(n.)

     (தஞ். ன்.);;

 a kind of sea fish.

     [கல் +  ம் .]

கல் ண்

 
 கல் ண் kal-tun, ெப.(n.)

கற் ண் பாரக்்க;See karrun.

   ம. கல்த் ண்;   பட. கல்லகம் ; . கல்லதகம்ப.

     [கல் +  ண்.]

கல்ேதக்

 
 கல்ேதக்  katekku, ெப.(n.)

கற்ேறக்  பாரக்்க;See karrēkku.

ெத. கல்லேதக்

     [கல் + ேதக் .]

கல்ந தல்

 
 கல்ந தல் kal-napudal, ெப.(n.)

   இறந்தாரெ்பா ட்  நடத் ம் நிகழ் ; rite of planting a stone as a symbol of a deceased person, in funeral 
ceremonies.

     [கல் + ந தல். ந கல்பாரக்்க.]
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கல்ந -தல்

கல்ந -தல் kanadu,    17 ெச. ன்றா .(v.t.)

   மறவன் நிைனவாகக் கல்ந தல்; to erect astone (pillar); in memory of a hero.

க. கல்நா

     [கல் + ந .]

கல்நவைர

கல்நவைர kanavarai, ெப.(n.)

   கடல் ன்வைக; a sea-fish, purple red, attaining at least 16 in. in length.

ம. கல்நவர

     [கல் + நவைர.]

கல்நாட் -தல்

கல்நாட் -தல் kalnatu,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   மறவன் நிைனவாகக் கல் ந தல்; to set an hero stone (க நா.);.

க. கல்நாட் , கல்நட் , கல்ந , கல்நாட் , கல்நா .

     [கல் + நாட் .]

கல்நா

கல்நா 1 kalnādu, ெப.(n.)

   1. மைலநா ; hilly region.

   2. கன்னட நாட் ன் பைழய ெபயர;் an ancient name of Karnataka state.

     [கல் + நா . கல் = மைல (ஒ.ேநா. கல் றந்ேதாேர = மைல கடந்  ெசன்றவர)்; கல் நா  = மைலகள் 
அடரந்்த நிலப்ப  க நாடக மாநிலம் மைலகள் ந்த இயற்ைகப் பாங் ைடயதாதலால் 
பழங்காலத் ல் இதைன கல்நா  என்றைழத்தனர.் இ  நாளைட ல் கல்நா  - கன்னா  - கன்னடம் 
என அந்நாட்  ெமா ையக் க் ம் ெபயராக ம் ரி ற்ற . கன்னட அகர த ல் "கன்னடேம, 
கரன்ாட்ட நாமம்", "கன்னடம் நான்கா ரம் " - காேவரி ேகாதாவரிக் ைட ல் 4000 ேவ  நிலப்பரப்  
எ ம் ேமற்ேகாள்கள் எ த்தாளப்பட் ள்ளன.]

 கல்நா 2 kanāgu, ெப.(n.)

   1.  ரக்கல்; hero-stone, cenotaph

     "நாகத்ைதச ்  கட் யார ்கல்நா "

   2. ேபாரில் இறந்த ரன் நிைனவாகக் கல்நட் , அவன் உற னர ்வளரச்் க்  அளிக்கப்பட்ட 
ஆவணம்; the deed shows the presents offered to the relations of a hero after erecting hero stone in memory of that 
particular hero.

   3.  ரசச்ா  அைடேவா க்  ந கற்கள் ைவப் பதற்  ஊரின் ந ேவ ஒ க்கப்பட்ட பாரை்வ டம்; an 
allotted place in a village for erecting herostone in memory of hero's death.

     [கல் + (நாட் ); நா  - கல்நா . இ  கல்நாட்  என் த்தல் ேவண் ம்(ெகா.வ.);.]

கல்நார்

கல்நார ்kal-nar, ெப.(n.)

   1.  த்த ம ந்  வைககளிெலான்  ; a kind of medicine in siddha.

   2.  ப் க்காத ஒ வைகக் ட் ப் ெபா ள்; a kind of compound which is non-inflammable (fire proof asbestos);.

ம வ. கல் க் ள் சவைள

   க. கல்நா , கல்லநா , கல் நா ;ம. கல்நா

     [கல் + நார.்]

கல்நார்பற்பம்

 
 கல்நாரப்ற்பம் kainar-p-parpam, ெப.(n.)

   கல்நாரப்் ெபா ; calcinated country asbestos (சா.அக.);.

     [கல்நார ்+ பற்பம்.]
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கல்நிைல

 
 கல்நிைல kal-nilai, ெப.(n.)

   கல்லால் அைமந்த வா ல்; door frame made of stone.

பட தாரங்கல்

     [கல் + நிைல.]

கல்நீர்

 
 கல்நீர ்kanir, ெப.(n.)

   க ப்பத் ண்டா ம் பனிக் டத்  நீர;் ammontic fluid contained in a sac in the womb (சா.அக.);.

     [கல் + நீர.்]

கல் ங்

 
 கல் ங்  kan-nugu, ெப.(n.)

    ரந்்த ங்  (இ.வ.);; hard kernel of palmyra fruit.

     [கல் +  ங் .]

கல்ெநஞ்சம்

 
 கல்ெநஞ்சம் kalnejam, ெப.(n.)

கன்ெனஞ்சம் பாரக்்க;See kappenjam.

     [கல் + ெநஞ்சம்.]

கல்பட்டைற

 
 கல்பட்டைற kapalarai, ெப.(n.)

கற்பட்டைற பாரக்்க;See karpattarai.

     [கல் + பட்டைற.]

கல்பட்டன்

 
 கல்பட்டன் kapallan, ெப.(n.)

கற்பட்டன் பாரக்்க;See karpattan.

     [கல் + பட்டன்.]

கல்பட்

 
 கல்பட்  kapatu, ெப.(n.)

கற்பட்  பாரக்்க;See karpattu.

ம. கல்பட்

     [கல் + பட் .]

கல்ப

 
 கல்ப  kapalu ெப.(n.)

கற்ப  பாரக்்க;See karpagävu.

     [கல் + ப .]
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கல்பணம்

 
 கல்பணம் kalpanam, ெப.(n.)

கற்பணம் பாரக்்க;See kаrраnаm

ம. கல்பணம்

     [கல் + பணம்.]

கல் ப் ேவைல

 
 கல் ப் ேவைல kal-pidippu-velal, ெப.(n.)

   ெசங்கல் ஒன்ேறாெடான்  ேச ம்ப  இைணத் ச ்ெசய் ங் கட்டட ேவைல (யாழ்ப்.);; bonding of bricks.

     [கல் +  ப்  + ேவைல (ெகா.வ.);. இ  கற் ப்  ேவைல என் த்தல் ேவண் ம்.]

கல் ைணப்

 
 கல் ைணப்  kapirappu, ெப.(n.)

கற் ைணப்  பாரக்்க;See karpinapрu.

     [கல் +  ைணப் .]

கல்ம

கல்ம  kalmadi, ெப.(n.)

   1. ஆ ன் (ப ன்); காய்ம  (இ.வ.);; hardudder of a cow.

   2. ெகட் ைல; hardened breast of a female (சா.அக.);.

     [கல் + ம . பால் ரப்  நன்  அைமயாததால் கல்ம  எனப்பட்ட .]

கல்மதம்

 
 கல்மதம் kal-madam, ெப.(n.)

கன்மதம் பாரக்்க;See kan-madam.

     [கல் + மதம்.]

கல்மதமா

 
 கல்மதமா  kamadimali, ெப.(n.)

   ெநய்க் ெகாட்டான் மரம்; soap-nut tree (சா.அக.);.

     [கல்மத + மா .]

கல்மதனம்

 
 கல்மதனம் kal-madaram, ெப.(n.)

   கடல் ன்வைக; a sea-fish, pale dull red, attaining at least a fool in length.

     [கல் + மதனம்.]

கல்மந்தாரம்

 
 கல்மந்தாரம் kal-mandaram, ெப.(n.)

   அைடபட்  அைல ன் ள்ள ல் (இ.வ..);; cloudiness, the state of being overcast.

     [கல் + மந்தாரம். மங்  → மந்  → மந்தரம் → மந்தாரம்.]
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கல்மரம்

கல்மரம்1 kal-maram, ெப.(n.)

கன்மரம்'பாரக்்க;See kanmaram1.

     [கல் + மரம்.]

 கல்மரம்2 kamaram, ெப.(n.)

கன்மரம் பாரக்்க;See kapmaram2.

     [கல் + மரம்.]

கல்மரைவ

 
 கல்மரைவ kal-maravai, ெப.(n.)

   கற்சட்  ( ெநல்.);; utensils made of potstone.

     [கல் + மரைவ.]

கல்மைழ

 
 கல்மைழ kal-mala, ெப.(n)

கன்மைழ பாரக்்க;See kapmalai.

   க. கல்மெள,க மெள, க வெள;பட. கல் ேம.

 AS. hagol;

 Gee. hagi;

 Due., Dan., G., hagel;

 OE hagalian, hagol;

 ME. hagel, hawel, OS. hagal, ON., Dan. hagl;

 OHG.hagl.

     [கல்  + மைழ.]

கல்மா

 
 கல்மா kalmā, ெப.(n.)

கன்மா பாரக்்க;See kanmā.

     [கல்  + மா.]

கல்மா ணம்

 
 கல்மா ணம் kamasunam, ெப.(n.)

   க ங் ன் மணி; black jeweller's bead (சா.அக.);

     [கல் + மாகணம்.]

கல்மாடம்

 
 கல்மாடம் kamadam, ெப.(n.)

கன்மாடம் பாரக்்க;See kanmadam.

ம. கன்மாடம்

     [கல் + மாடம்.]

1285

www.valluvarvallalarvattam.com 7660 of 19068.



கல்மாந்தம்

 
 கல்மாந்தம் kalmantam, ெப.(n.)

    ழந்ைதக க்  ஏற்ப ம் ஒ வைக ஈரல் ேநாய்; an affection of the liver in children (சா.அக.);.

     [கல் + மாந்தம்.]

கல் ள

 
 கல் ள  kamiagu, ெப.(n.)

   ெகட்  ள ; solid and matured pepper seed (சா.அக.);.

     [கள் +  ள .]

கல் ைச

 
 கல் ைச kal-micai, ெப.(n.)

கன்ன ைச (C.G.);:

 whiskers.

     [கல் +  ைச.]

கல் ன்

 
 கல் ன் ka.mil, ெப.(n.)

   பாைற இ க் ல் தங் ம் ன் ( கைவ.  னவ.);; a kind of fish which lives in the gap of rocks.

     [கல் +  ன்.]

கல்

 
 கல்  kal-mudi, ெப.(n.)

   உ யாகக் கட் ய மணி ச்  (இ.வ.);; well-tightened knot, hard like a stone.

     [கல் +  .]

கல் ச்

 
 கல் ச்  ka.mulccu, ெப.(n.)

கல்  பாரக்்க;See ka-mudi

     [கல் +  ச் .]

கல் ைர

கல் ைர kal-mudirai, ெப.(n.)

   1. க ம் ர  மரம் ( ன்.);; karumpurasu, a tree.

   2. ெகட் ப்பட்டதவசம்; hardened grain (சா.அக.);.

     [கல் +  ைர.]

கல் ர

 
 கல் ர  kamurasu, ெப.(n.)

கன் ர  பாரக்்க → (சா.அக.);;See kadmurasu.

     [கல் +  ர .]
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கல் க்

 
 கல் க்  kalmurukku, ெப.(n.)

க யான க்  பாரக்்க;See kaliyānamurukku.

     [கல் +  க் .]

கல் ங் ல்

கல் ங் ல் kal-mungil, ெப.(n.)

   1. உட் ைள ய கட் யான ங் ல் வைக; a variety of bamboo in which the hollow is half filled up.

   2.  ள்ளில்லாத ங் ல் வைக (L.);; thornless reed.

     [கல் +  ங் ல்.]

கல்

 
 கல்  Kalmudi, ெப.(n.)

    ப்  வாையயைடக் ம் கண்ணா க்கல்; glass-stopper which closes the mouth of a bottle any vessel (சா.அக.);.

     [கல் +  .]

கல்ெமாந்தன்

 
 கல்ெமாந்தன் kal-mondan, ெப.(n.)

   வாைழவைக (இ.வ.);; a species of plantain.

     [கல் + ெமாந்தன். ெமாந்  → ெமாந்தன் = த த்த வாைழ வைக.]

கல்யாணசச்ா

 
 கல்யாணசச்ா  kayaraccavu, ெப.(n.)

க யாணசச்ா  பாரக்்க;See kaliyānccāvu.

     [க யாணசச்ா  → கல்யாணசச்ா .]

கல்யாணப்ப ப்

 
 கல்யாணப்ப ப்  kalyana-p-padippu, ெப.(n.)

    மா க்  நடத் ம் ஒ வைக ழா (ம.அக.);; a kind offestival to vishnu.

     [க யாணம் → ப ப் .]

கல்யாைன

 
 கல்யாைன kaiyarai, ெப.(n.)

   கனத்த ேமற்ேறால் ெகாண்ட ம் க் ன் ேமல் ெகாம்  வளரந்்த  மா ய நாற்கால் லங்  
(காண்டா கம்);; rhinoceros (சா.அக.);.

     [கல் + யாைன – கல்யாைன. கல்ேபான்  உ யான ேதா டம்  ெபற் யாைனையப் ேபான்ற 
உ ண்ட உடலைமப் க் ெகாண் த்தல் பற்  இ  த ல் கல்யாைன எனப்பட்ட . பழந்த ழர ்
இவ் லங்ைக வடஇந் யா ல் கண் த்தல் ம்.]

கல்லக்காரம்

கல்லக்காரம்1 kal-l-akkaram, ெப.(n.)

   பனங்கற்கண்  (யாழ்ப்.);;,

 candied molasses made from palmyra juice.

ம. கல்லக்காரம்

     [கல் + அக்காரம் – கல்லக்காரம்.]
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கல்லகசச்த்

கல்லகசச்த்  kal-a-aga-c-cattu, ெப.(n.)

   கற்சத்  (பதாரத்்த. 1130.);; fossilormineral drug, supposed to ooze from mountains, bitumen.

     [கல் + அகம் + சத்  – கல்லகம் = மைல.]

கல்லகநா

கல்லகநா  kalaganadu, ெப.(n.)

    .1446 அன்  ெதன்கா க் ேகா ல் எ தப்பட்ட ஒப்பந்தத் ல் ப் டப்ப ம் நா ; a region 
mentioned in an agreement drawn at TenkasiTemple on 6.5.1446 AD

     "கல்லகநாட்  ர காமணிப்பற் ல் ட்டாரவ்ரக்ண்டப் ேபேரரி உள்ளிட்ட பற் ம்" (ெத.இ.கல்.ெதா. 
26;கல்,561.);.

     [கல் + அகம் – கல்லகநா . (கற்பாங்கான நா );.]

கல்லகம்

கல்லகம் kalagam, ெப.(n.)

   1. மைல ( வா.);; mountain.

     "கல்லகம் ைடந்த ெசவ்ேவற் கந்தன்" (கந்த . வள்ளி. 257.);

   2. கல் ; stone house.

   3. ெபான்; gold (த.ெமா.அ.);.

 Norw;

 gyle

     [கல் + அகம் – கல்லகம்.]

கல்லகாரம்

 
 கல்லகாரம் kalagaram, ெப.(n.)

   ெசங் வைள (யாழ்.அக.);; red Indian water-lilly (ெச.அக.);.

     [கல் + அக்காரம் - கல்லக்காரம் → கல்லகாரம்.(பனங்கற்கண்  ேபான்ற நிற ைடய .);.]

கல்லங்கைர

கல்லங்கைர kalaigarai, ெப.(n.)

   1. கற்பாங்கான;   நிலம்; stony-bank.

   2. ஓர ்ஊரப்்ெபயர;் name of a village.

     [கல் + அம் + கைர.]

கல்லங்காய்

 
 கல்லங்காய் kal-l-angay, ெப.(n.)

   இ ய காய் ( ன்.);; fruit which becomes as hard as stone.

     [கல் + அம் + காய் – 'அம்' சாரிைய.]

கல்லங்ேகாைர

 
 கல்லங்ேகாைர kal-an-gorai, ெப.(n.)

   ேகாைர வைக; a kind of sedge.

     [கல் + அம் + ேகாைர. 'அம்' சாரிைய.]

கல்லசச்கம்

 
 கல்லசச்கம் kalaccagam, ெப.(n.)

   அச் ப்ெபா கைளக் ெகாண்ட அசச்கம்; litho press.

     [கல் + அசச்கம்.]
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கல்லட் ைக

 
 கல்லட் ைக kall-attigai, ெப.(n.)

   அரியமணிகள் ைவத் ைழக்கப் ெபற்ற அட் ைகயணி; necklace se with precious stones.

     [கல் + அட் ைக.]

கல்லடார்

கல்லடார ்kal-l-adar, ெப.(n.)

    லங் கைள அகப்ப த் ம் ெபா ; trap for tigers and other ani. mals.

     " னவன் ெபா மாட் ய ெப ங்கல்லடார ்(நற்.119.);.

     [கல் + அடார.்]

கல்ல

 
 கல்ல  kaladi, ெப.(n.)

   கற்கடகச ்ெசய்நஞ் ; a kind of native arsenic (சா.அக.);.

     [கல் + அ .]

கல்ல -த்தல்

கல்ல -த்தல் kal-l-adi-,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. கல் ெவட் தல் ; to hew or cut stone.

   2. கா ற் கல்ல ப தல்; to strike the foot against a stone.

     [கல் + அ .]

கல்ல க்காளான்

 
 கல்ல க்காளான் kaladi-k-kalan, ெப.(n.)

   கல்ல ம் பாைறகளின் சந் களி ம் ைளக் ம் ெப ங்காளன்; a large species of mushroom gen 
erally found grown under stone or in the crevices of rocks (சா.அக.);.

     [கல்ல  + காளான்.]

கல்ல க் ச்

கல்ல க் ச்  kaladi-k-kuricci, ெப.(n.)

   ெநல்ைல மாவட்டம், அம்பா ச த் ரம் வட்டம் கல் ைடக் ச் ன் பைழய ெபயர;் old version ol 
kallidaikkurichi in Ambasamudram taluk;

 Nella district.

     "தங்கள் பற் ல் ெதன் டாைக ல் கல்லைடக் ச் ல் ேவணா ைடயாள் (ெத.இ.கல்.ெதா. 23 
கல்.105.);.

     "கல்ல க் ச்  நாலா இர  ண்ணகர ்எம்ெப மா க்  (ெத.இ.கல்.ெதா.23. கல்.107.);.

ம வ. கல்லைடக் ச் , கல் ைடக் ச் .

     [கல் + அ  +  ச்  (கல் = மைல); மைலய வாரத் க் ப் .]

கல்ல சே்சம்

 
 கல்ல சே்சம்  kal-l-adi-c-cembu, ெப.(n.)

   ேசம்  வைக ( ன்.);; an edible vegetable, an inferior kind ofcembu.

     [கல்ல  + ேசம் .]
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கல்ல ப் -த்தல்

கல்ல ப் -த்தல் kaladippi-,  . .(v.caus.)

   1. கல் ல் ெச க்கச ்ெசய்தல்; to cause to engrave stones.

க்கப் பைடக்  ேமல் க்கற் சாத்த வாங்  ேகாவளத்  கல்ல ப் க்க ம் பட  க் ம் 
ேபாக ட்ேடாம் (S.i.i Part. 11. No. 561. S.No. 23.);.

   2. ெப ம் கற்கைள உைடக்கச ்ெசய்தல்; to cause to break big stones.

     [கல் + அ  +  .  -காரண ைன க் ம் ற ைன ஈ .]

கல்ல லம்

 
 கல்ல லம் kalladi-mulam, ெப.(n.)

   பாைறகளின் அ னின்  ெவட் ெய க்கப்ப ம் நஞ் ; a mineral poison, being found under rocks 
(சா.அக.);.

     [கல்ல  +  லம்.]

கல்ல ைவக்

கல்ல ைவக்  kalad-y-iluvaikkuli, ெப.(n.)

   கல் ைதக் ந்  ஓரள  ெச க் ய கற்கைள, ேம ம் ெசப்பம் ெசய்வதற்காக இ த்  வந்  
ேகா ல் களத் ல் ேசரப்்பதற்கான ; payment made to drag the semi dressed stones to the temple site for final 
dressing.

     "கல்வாச ல்  கல்க  உத் ர ம், ேகா க ம், மைல னின்  ெகா( );வரக் கல்ல ைவக் 
" (ஆவணம் 1991–2);.

     [கல் + அ  + இ ைவ +  .]

கல்லைடசல்

கல்லைடசல் kaladasal, ெப.(n.)

   1. நீரத்்தாைர ல் கல்லைடத் க் ெகாள்ளல்; obstruction of stone in the urethra.

   2. கல் த் தல்; irritation due to rubbing of the stone in the bladder (சா.அக.);.

     [கல் + அைடசல்.]

கல்லைடப்

கல்லைடப்  kal-l-adaippu, ெப.(n.)

   1. நீரை்டப்  ேநாய்வைக; stone in the bladder, retention of urine by gravel.

   2.  ைய,  ப்பாகச ்சவக் ைய டப்பயன்ப த் ம் கல்; a stone lid especially of a grave (ேசரநா.);.

     [கல் + அைடப் .]

கல்லண்டம்

 
 கல்லண்டம் ka-l-andam, ெப.(n.)

   அண்ட க்க ேநாய்வைக (m.l.);; blood-swelling.

     [கல் + அண்டம்.]
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கல்லைண

கல்லைண1 kal-anai, ெப.(n.)

   1. கல்லாற் கட் ய நீரைண; dam built of stone, anicut, causeway.

   2. ேசாழமன்னன் கரிகாலனால் கட்டப்பட்ட அைண; the dam built by Chola King Karikalan.

     [கல் + அைண.]

ேசாழ மன்னன் கரிகாலனால் கா ரியாற் ன்  ச் க்க ேக கட்டப்பட்ட கல்லைண பாசன 
அ யல் அைணயாக இன்றள ம் க தப்ப ற . இ  ஆ ரதெ்தண்ப  அ  நீள ைடய . ேசாழ 
மன்னரக்ள் இலங்ைகைய ெவன்ற ெபா  அங் ந்  ைற க்கப்பட்ட பன்னிரா ரம் 
பணியாளரக்ைளக் ெகாண்  கட்டப்பட்ட அைண.

 கல்லைண2 kalanai, ெப.(n.)

    ைரேமல் உள்ள இ க்ைக; seat on the hourse.

     "வா ழவர ்வாம்பரிக் ம் கல்லைணகள் ைகக் ங் கைலைசேய" (கைலைசச.் 42.);.

     [கலைண → கல்லைண.]

 கல்லைண3 kal-l-anai, ெப.(n.)

   பைழய வரிக ள் ஒன் ; a tax;

     "ேமற்கா ரி மாகைனக் ள்ேள நடந் வ ற ேகா ,  லவரி கல்லைண, நாட் க் காணிக்ைக, 
இராயவத்தைன, ஹவதரவத்தைன உட்பட நடந்  வ ற ெதாண்  ெபான் ம்" (ெத.இ.கல். ெதா.23 
கல்.493);.

     [கல் + அைண – கல்லைண = கல்லால் அைடத்த கட் மானம் அ ந் பா ம் 
நீ க்காகசெ்ச த் ம் வரி.]

கல்லத்தாணி

 
 கல்லத்தாணி kalattani, ெப.(n.)

   கல்லால் அைமக்கப்பட்ட ைம தாங் ; a porter's rest made of stone (ேசரநா.);.

ம. கல்லத்தாணி

     [கல் + அத்தாணி (ேமற்கட் );.]

கல்லத்

கல்லத்  kal-attti, ெப.(n.)

   1. அத் மரவைக; hill banyan.

பாைலகல்லத்  ேதாதகத்  (மசச் . ைந ச.8.);

   2. ஒ வைக அத் ; nooga.

   3. கல்லால்; stone banyan.

   4.  தாளம்; great council tree (சா.அக.);.

க., ம. கல்லத் .

     [கல் + அத் .]

கல்லத் வம்

 
 கல்லத் வம் kallattuvam, ெப.(n.)

   ெச ட் த் தன்ைம; the state or condition of being deaf (சா.அக.);.

     [கல்லம் → கல்லத் வம்.]
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கல்லதர்

கல்லதர ்kal-l-adar. ெப.(n.)

   ப க்ைகக் கற்கள் ெபா ந் ய வ ; narrow path full of stones in a desert tract.

     "கல்லத ரத்தங் கடக்க" ( லப். 16, 57.); (ெச.அக.);.

   க. கல்லதாரி;பட. கல் தாரி

     [கல் + அதர.் அதர ்= வ , பாைத.]

கல்லம்

கல்லம்1 kallam, ெப.(n.)

   ெச  (சங்.அக.);; deafness.

 Skt. kalla

     [கல் + அம்.]

 கல்லம்2 kallam, ெப.(n.)

   1. மஞ்சள் ; turmeric.

   2.  ந் யமைல; mount vindhiya.

     [கல் +அம்.]

கல்லம்பலம்

கல்லம்பலம் kalambalam, ெப.(n.)

   க ங்கல் தைரயைமத்த ஊரைவ ம் அம்பலம்; village assembly, where the floor was paved with stones.

     "இவ் ர ்கல்லம்பலத்  சந் ரா த்தவல் ஆற் த் தண்ணிர ்அட் வதாகக் த்தநிலம்" 
(ெத.கல்.ெதா.8. கல்.607.);.

     [கல் + அம்பலம்.]

கல்லம்ைம

 
 கல்லம்ைம kallammai, ெப.(n.)

   காயம்ைம; stone-pox (சா.அக.);.

     [கல் + அம்ைம.]

கல்லர

 
 கல்லர  kalarasi, ெப.(n.)

கல்லர  பாரக்்க;See kalarasu (சா.அக.);.

     [கல் + அர .]

கல்லர

 
 கல்லர  kal-arsu, ெப.(n.)

   ெகா யர  மரம்; wild pipal-tree (சா.அக.);.

     [கல் +அர .]

கல்லர ந்தம்

 
 கல்லர ந்தம் kal-ara vindam, ெப.(n,)

     வைக, கற்றாமைர (மைல.);; a mountain'shrut (ெச.அக.);.

     [கல் + அர ந்தம். அர ந்தம் = தாமைர.]
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கல்லரளி

கல்லரளி kal-l-arali, ெப.(n.)

   1. நச் க்கல்; poisor stone,

   2. சரைளக் கா களில் ைளக் ம் ; oleander.

   3. காட்டரளி; wild oleander (சா.அக.);.

     [கல் + அரளி.]

கல்லரிதாரம்

 
 கல்லரிதாரம் kal-l-aridaram, ெப.(n.)

   கட்டரிதாரம் ( ன்.);; orpiment or arsenic crystal.

     [கல் + அரிதாரம்.]

கல்லல

கல்லல  kalalagu. ெப.(n.)

   இைசக்க  வைக ெளான் ; a kind of musical instrument.

     "கல்லல  பாணி ப ன்றார"் (ேதவா. 519, 1.);.

     [கல் + அல .]

கல்லல

கல்லல  kallalasu, ெப.(n.)

கல்லல  பாரக்்க;See kalalagu.

     "கல்லல  த்தரி ேயங்க" (கல்லா. 34.);.

     [கல்லல  → கல்லல .]

கல்லவடத் ரள்

கல்லவடத் ரள் kallavadattiral, ெப.(n.)

கல்லவடம் பாரக்்க;See kallavaợam.

     "கல்லவடத் ரண் மணிவாய்த் தண் ைம" (கல்லா. 39.); (த.ெமா.அ.);.

     [கல்லவடம் +  ரள்.]

கல்லவடம்

கல்லவடம் kallavadam, ெப.(n.)

   பைறவைக ெளான் ; a kind of drum,

     "கல்ல வட ட் த் ைசெதா தா ம்" (ேதவா. 576, 6);.

     [கல் + அ + வடம்.]

கல்லவம்

 
 கல்லவம் kalayam, ெப.(n.)

   மைலெநல்; mountain paddy (சா.அக.);.

     [கல் + அவம்.]

கல்லவல்

கல்லவல் kallaval, ெப.(n.)

   நாட ெசாற் ெபா ள் பயப்பப் ைழயாைமைய தன்ைமயாகக் ெகாண்ட ைறக்க  வைக (யாப். 
. 511.);; a kind of verse in which common words are used in their plain meanings.

     [கல் → கல்ல + வல். கற்கவல்ல . எளிதான .]

கல்ல

 
 கல்ல  kallavi, ெப.(n.)

   சசச் ரப்் ; honey sweet tree (சா.அக.);.

     [கல் + அ .]
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கல்ல த்

 
 கல்ல த்  kalavuthu, ெப.(n.)

   ஆைனப் சச்ான் ெகா ; battle of plassey creeper (சா.அக.);.

     [கல் + அ த் .]

கல்ல ரி

 
 கல்ல ரி kallavuri, ெப.(n.)

   ஒ வைக அ ரி; bastard indigo (சா.அக.);.

     [கல் + அ ரி.]

கல்ல ஞ் ல்

 
 கல்ல ஞ் ல் kal-l-alinjol, ெப.(n.)

   மரவைக (யாழ். அக.);; a kind of tree.

     [கல் + அ ஞ் ல்.]

கல்லைள

கல்லைள kal-l-alai, ெப.(n.)

   1. மைலக் ைக; cleft or cave in a rock or mountain.

     "  ேசரந்்  ேபா ய கல்லைள ேபால" ( றநா. 86, 4.);.

   2. மண்பாைன வைன ம் ெபா  கற்களால் உண்டாக் ம் ைள; a hole as in earthen-ware utensils 
(due to defective moulding.); (ேசரநா.);.

ம. கல்லள, கல்லழ.

     [கல் + அைள - கல்லைள (கற் ைக);.]

கல்ல -த்தல்

கல்ல -த்தல் kal-l-aru,    4 ெச. . .(v.i.)

   பசை்ச ெசங்கல் அ த்தல் (ெகா.வ.);; to mould raw bricks.

     [கல் + அ .]

கல்ல ப் சச்ட்டம்

 
 கல்ல ப் சச்ட்டம் kallaruppu-c-cattam, ெப.(n.)

   ெசங்கற்கள் அ க்கப்பயன்ப ம் மரசச்ட்டம்; mould for making bricks.

     [கல்ல ப்  + சட்டம்.]
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கல்லைற

கல்லைற1 kal-l-arai, ெப.(n.)

   1. கல்லாலா ய அைற:

 room having stone walls and roof.

   2.  ைக; cave, hewn in a rock, cavern.

     "கல்லைற ைவ னங்ெகாண் ".(ேதவா. 155, 4.);.

   3.  ணக் ; vault, tomb hewn out in a rock, sepulchre, grave.

   க. கல்லெற;ம. கல்லற.

     [கல் + அைற.]

 கல்லைற2 kal-l-arai, ெப.(n.)

   நிலத் ன ல் யா ம் அ யாதப  அைமத் க் ம் லபண்டார அைற. (இ.வ.);; underground room or 
cellar for secretly storing main treasure.

     [கல் + அைற.]

கல்லைறப்ெபட்

கல்லைறப்ெபட் 1 kalarai-p-petii, ெப.(n.)

   உ யான பணப்ெபட்  ; safety locker.

ம வ. கல்லாப்ெபட்

     [கல் + அைற + ெபட் . இ  இக்காலத் ல் கல்லாப்ெபட்  எனத் ரிந் ட்ட .]

 கல்லைறப்ெபட் 2 kallarai-p-petti, ெப.(n.)

   சரக்  வணிகரின் பணப்ெபட் ; grocer's cash box.

     [கல் + அைற + ெபட் .]

கல்லன்

கல்லன் kallan, ெப.(n.)

   1.  ேயான்; vile, wicked, hard-hearted fellow.

     "க த்த ன் த ண் கல்லன்" ( வத .  வரக்்கநரக. 30.);

   2. கற்றசச்ன்; a stone mason (ேசரநா.);.

ம. கல்லன்

     [கல் + அன். கல் = க ைம,  ைம, இன்னல். 'அன்' ஆ.பா.ஈ .]

கல்லாகம்

 
 கல்லாகம் kallagam, ெப.(n.)

   ெசங் வைள; red Indian water lily (சா.அக.);.

     [கல் → கல்லகம் → கல்லாகம். கல் = க ைம, க ைம கலந்த ெசம்ைம.]

கல்லா -தல்

கல்லா -தல் kallagu-,    7 ெச. . .(v.i.)

   கல்ேபான்  இ தல்; to petrify.

     [கல் + ஆ .]

கல்லாங்கா

 
 கல்லாங்கா  kal-l-an-kasu, ெப.(n.)

    வர ் ைளயாட் ற் பயன்ப த் ம் வட்டமான ஒ  ( ன்.);; small round tile for a child's game.

ம வ, கலேவா

     [கல் + ஆம் + கா . கல் = ஒ .]
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கல்லாங்காய்

 
 கல்லாங்காய் kallangay, ெப.(n.)

    யர ் கற்கைளக் ெகாண்  ஆ ம் ைளயாட் ; female children's play with small pebbles.

ம வ, அஞ்சாங்கல்

க. கல்லாட

     [கல் + ஆம் + காய்.]

கல்லாங் த்

கல்லாங் த்  kal-l-anikuttu, ெப.(n.)

   வன்னிலம் (ெசா.ஆ.க.29.);; rugged, hard ground.

     [கல் + ஆம் +  த் . 'அம்' சாரிைய.]

கல்லாங் த் நில
ம்

 
 கல்லாங் த் நிலம் kal-an-kuttu-nilam, ெப.(n.)

   ேமற்பரப் ல் கற்கைள யாகக் ெகாண்ட நிலம் ( கைவ );; hard or stony ground.

     [கல் + ஆம் +  த்  + நிலம்.]

கல்லாசாரி

 
 கல்லாசாரி kallaseri, ெப.(n.)

   கல் ேவைல ெசய்பவன்; a stone-mason (ேசரநா.);.

ம. கல்லாசாரி

     [கல் + ஆசாரி. கல்லாசான் பாரக்்க.]

கல்லாசான்

கல்லாசான் kal-l-aasan. ெப.(n.)

   1. கற்றசச்ன் (ெகா.வ.);; stone mason.

   2. கற்றசச்ர ்தைலவன் ( ன்.);; master mason, architect.

ம. கல்லாசாரி

     [கல் + ஆசான் – கல்லாசான்.]

கல்லா ரியம்

 
 கல்லா ரியம் kallasiriyam, ெப.(n.)

கல் ப்பைன பாரக்்க;See kallu-p-panpai. (சா.அக.);.

     [கல் + ஆ ரியம்.]

கல்லாடம்

கல்லாடம்1 kalladam, ெப.(n.)

   1.  வன் ேகா ல்; name of a siva shrine.

   2. கற்பாங்கான நிலம்; hard or stony ground.

     "கல்லாடத் க் கலந் னித ளி" ( வாச. 2, 11.);.

     [கல் → கல்லடம் (ஊரப்்ெபயர)்;. கல்லடம் → கல்லாடம்(ஊரப்்ெபயரால் அைமந்த ேகா ல்.);.]

 கல்லாடம்2 kaladam, ெப.(n.)

   கல்லாடரால் அகப்ெபா ளின் ைறயைமய  அகவற் பாக்களாற் ெசய்யப்பட்ட ஒ ல்; name of 
an amatory poem describing the erotic emotions in 100 agaval stanzas by kallāợar.

     [கல்லாடன் → கல்லாடம். கல்லாடனாரால் இயற்றப்பட்ட ல் (க த்தனா  ெபயர)்;.]
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கல்லாடர்

கல்லாடர ்kalladar, ெப.(n.)

   1. கல்லாடனார ்பாரக்்க;See kalladanar.

     "ஆக்க ங் ெகட ம் பாடல் த ம் க லர ்பரணர ்கல்லாடர ்மா லர"் (யாப். .93, பக்.351.);.

   2. கல்லாட ல் இயற் ய லவர;் the author of kalladam.

     "கல்லாடர ்ெசய்ய வற் கல்லாட ம்" (கல்லா.பா .);.

     [கல்லாடம் → கல்லாடர.் கல்லாடம் என் ம் ஊரிற் றந்தவர.்]

கல்லாடனார்

கல்லாடனார ்kalladanar, ெப.(n.)

   கைடக்கழகப் லவ ள் ஒ வர ்( றநா. 23.);; a poet of the third Tamil academy (sangam);.

     "ெதால்காப் யத் க் ைர ைட ட்ட ரகர ்கல்லாடர"் ( லப். 3.);.

     [கல்லாடம் → கல்லாடன் + ஆர.் 'ஆர'் உ.பா.ஈ  கல்லாடம் என் ம் ஊரிற் றந்ததனாற் ெபற்றெபயர.்]

கல்லாணக்காணம்

கல்லாணக்காணம் kallāna-k-kānam, ெப.(n.)

    மணத் ன் ெபா ட் ச ்ெச த் ம் ஒ  பைழயவரி (S.I.I. ii. 509.);; an ancient marriage cess.

     [க யாணம் → கல்லாணம் (ெகா.வ.); + காணம்.]

கல்லாதார்

கல்லாதார ்kalladar, ெப.(n.)

கல்லார ்பாரக்்க;See kallar.

     "ேமற் றந்தா ரா ங் கல்லாதார ் ழ்ப் றந் ங் கற்றார ்அைனத் லர ்பா " ( றள். 409.);.

     [கல் + ஆ + த் + ஆர.் 'ஆ' எ.ம.இைடநிைல. 'த்' இ.கா.இைடநிைல.]

கல்லாந்தைல

 
 கல்லாந்தைல kal-l-an-dalai, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் கடல் ன்வைக (யாழ்.அக.);; a fish.

     [கல் + ஆம் + தைல.]

கல்லாப்பலைக

 
 கல்லாப்பலைக kalla-p-palagai, ெப.(n.)

   வணிகரக்ள் அம ம் பலைக (தஞ்.);; merchant's wooden seat.

     [கல்லைறப்பலைக → கல்லாப்பலைக. கல்லைற பாரக்்க.]

கல்லாப்பாைற

 
 கல்லாப்பாைற kallapparai, ெப.(n.)

    ன்வைக; caranse armatus (கட.பர.க.ெசா.அக.);.

     [கல் → கல்லா + பாைற.]

கல்லாப்ெபட்

 
 கல்லாப்ெபட்  kalla-p-petti, ெப.(n.)

கல்லைறப் ெபட்  பாரக்்க (இ.வ.);;See kallarappeti.

     [கல்லைறப்ெபட்  → கல்லாப்ெபட் .]

கல்லாம்பல்

 
 கல்லாம்பல் kallambal, ெப.(n.)

   நீரக்் ளிரி; water archer (சா.அக.);.

     [கல் + ஆம்பல்.]
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கல்லாமணக்

 
 கல்லாமணக்  ka-l-āmanakku, ெப.(n.)

    ல்லாமணக்  (m.m.);; creeping castor.

     [கல் + ஆமணக் .]

கல்லாமறவர்

 
 கல்லாமறவர ்kallamaravar, ெப.(n.)

   இயல்பாகேவ மறத்தன்ைம ைடயவர;் natural heros,

     [கல் + ஆ + மறவர.் பைடப்ப ற் யன் ப் றவற்ைறக் கல்லாத மறவர.்]

கல்லாரம்

கல்லாரம்1 kallaram, ெப.(n.)

   1. ெசங்க நீர.்( ங்.);:

 red Indian water lily.

     "கல்லாரமாைல ெமன்,  ந்தற்ைகக் காந்தடக் ரி பங்கன்" (ம ரரந். 57.);.

     [கல் + ஆ + ைம 'ஆ' எ.ம.இ.நி. 'ைம' ப.ெப.ஈ .]

 கல்லாரம்1 kallaram, ெப.(n.)

   1. ெசங்க நீர.் ( ங்.);:

 red Indian water lily,

     "கல்லாரமைல ெமன் ந்தற்ைகக் காந்தடக் ரிபங்கன்" (ம ர  57.);.

   2. நீரக்் ளிரி ( ங்.); பாரக்்க;See ni-k-kullri.

   3. க ங் வைள ( வா.);; blue nelumbo (த.ெமா.அ.);.

ம வ. ெசங் வைள, அரத்தம், எ மணம்.

க. கல்லார

     [கல்லகாரம் → கல்லாரம்.]

 கல்லாரம்2 kallaram, ெப.(n.)

   மஞ்சள் (அக.நி.);; turmeric.

கல்லாைம

கல்லாைம2 kallamai, ெப.(n.)

   ஆைம வைக; starred tortoise.

ம வ. கரட்டாைம

     [கல் + ஆைம.]

கல்லாய்-தல்

கல்லாய்-தல் kallay-,    2 ெச. ன்றா .(v.t.)

கல்லாராய்-தல் பாரக்்க;See kallaray.

     [கல் + ஆய்.]

கல்லாய் ல்

 
 கல்லாய் ல் kallayvu-nul, ெப.(n.)

   கற்பாைறகளின் ேதாற்றம், அைமப்  த யைவ பற் ய ல்; petrology.

     [கல் + ஆய் ல்.]
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கல்லாயம்

கல்லாயம் kal-l-ayam, ெப.(n.)

   வரிவைக (S.I.I.vii. 188.);; a tax.

     [கல் + ஆயம்.]

கல்லார்

கல்லார ்kalār, ெப.(n.)

   கல்லாதவர;் the unlettered or ignorant persons.

     "கல்லாரக்ண் பட்ட " ( றள், 408);. 2.  ழ்மக்கள்;

 inferior people.

ம. கல்லாதவர்

     [கல் + ஆ + ர.்]

கல்லாரல்

கல்லாரல் kal-l-aral, ெப.(n.)

   கற்க க் ைட ல் ப ங்  வாழ்வ ம்,  ரை்மயான வாைல ைடய ம் இரண்ட க்  ேமல் 
நீள ள்ள ம் ஆ ய நன்னீர ் ன்வைக; spiny-eel, a fresh-water fish. of rich brown colour, attaining, 2 ft. or more in 
length.

ம. கல்லாரல்

     [கல் + ஆரல்.]

கல்லாராய்-தல்

கல்லாராய்-தல் kalaray-,    2 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ஒ  ெபா ளில் கல் கலந் க் ன்றதா என ஆராய்ந் த தல்; to examine if stones are mixed with a thing.

   2. தவசம் ேபான்றவற் ல் கலந் ள்ள கற்கைளப் ெபா க்  எ த்தல்; to remove stones from grains etc.

     [கல் + ஆராய்.]

கல்லாரிகம்

 
 கல்லாரிகம் kallarigam, ெப.(n.)

    ேவர;் a fragrant root (சா.அக.);.

     [கல் + ஆரிகம்.]

கல்லாைர

 
 கல்லாைர kal-l-arai, ெப.(n.)

   கரந்ைத (மைல);; iron weed.

க. கல்  , கல்  .

     [கல் + ஆைர.]

கல்லால்

கல்லால் kal-l-al, ெப.(n.)

   1. ஆலமர வைக; banyan tree.

     "கல்லானிழல் ேமயவேன" (ேதவா. 437, 3);.

   2.  க்கத்  (L.);; white fig with fruits in clusters.

   3. ஆல்வைக; white fig.

   4.  வர  (L.);; portia tree.

ம. க. கல்லால்.

     [கல் + ஆல்.]
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கல்லாலம்

 
 கல்லாலம் kal-l-alam, ெப.(n.)

கல்லால் பாரக்்க;See kal-l-àl.

     [கல் + ஆலம்.]

கல்லா

கல்லா  kallali, ெப.(n.)

கல்லால் பாரக்்க;See kallal.

கல்லா ேயா  அைடப்படா பாைற ம் (S..i.i. vol.2. (3-5); insc. 76. S.No.91.);.

     [கல் + ஆ . ஆல் → ஆ .]

கல்லாளிகம்

 
 கல்லாளிகம் kallāligam, ெப.(n.)

    ந் ; Indian wild lime (சா.அக.);.

     [கல் + ஆளிகம்.]

கல்லான்

கல்லான்1 ka-l-an, ெப.(n.)

   கல் ல்லாதவன், எ த்த வற்றவன்; unlearned, illiterate person.

     "கல்லாேன யானா ம்" (நல்வ . 34.);.

பட. கல்லாதம

     [கல் + ஆ + ஆன். 'ஆ' எ.ம.இ.நி.  ணரந்் ெகட்ட . 'ஆன்' ஆ.பா.ஈ .]

 கல்லான்2 kal-l-an, ெப.(n.)

கடப்பாைர (யாழ்.அக.);

 crow bar.

     [கல் + (அன்);ஆன். கல் = ேதாண் தல். 'அன்' ஒ ைம த்த ஈ .]

 கல்லான்3 kallan, ெப.(n.)

   பாைற; rock (சா.அக.);.

     [கல் → கல்லான். 'ஆன்' ஒ ைம த்த ஈ .]

கல்லான்காரி

 
 கல்லான்காரி kallankari, ெப.(n.)

   கல்வாைழ; rock plantain (சா.அக.);.

     [கல்லான் + காரி.]
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கல்லாைன

கல்லாைன kallanai, ெப.(n.)

   கல் ல் வ த்த யாைன உ வம்; life size elephant carved out of a single block of stone.

கல்லாைனக் க் க ம்ப த் ய படலம்.

     "கல்லாைன ன்னக்கம் ந்த கைத ம் ெசால்வாம்" ( . 21);.

     [கல் + (யாைன); + ஆைன.]

 கல்லாைன2 kallanai, ெப.(n.)

   1.  க்கான்கல்; limestone.

   2.  நீ ; fuller's earth (சா.அக.);.

     [கல் → கல்லன் → கல்லாைன.]

கல்

கல் 1 kalli, ெப.(n.)

   1. ப வத் க்  ேமற்பட்ட ண்ண ; precocity.

ழந்ைத கல் யாய்ப் ேப ற  (உ.வ.);.

   2. ப வத் க்  ேமற்பட்ட ண்ண ள்ள ழந்ைத; precocious child.

அவன் அ கக் கல் , அவ டன் ேபச் க் ெகா க்காேத (உ.வ.);.

     [க  → கல் . 'இ' உைடைம த்த ஈ .  ழந்ைத க  க யாய்ப்ேப ற  என்ப  உலகவழக் .]

 கல் 2 kalli, ெப.(n.)

    ழங்  ேதாண் ம் க ; hoe.

     "க ங் றமங்ைகயர ்- கல் யங்ககழ்காமர ் ழங்ெகடா" (இராமா-91);.

     [கல் → கல்  'இ' . .ஈ .]

 கல் 3 kalli, ெப.(n.)

   1. ஆைம ( .அ.);; tortoise.

   2. ஊரக்்  ( ன்.);; sparrow.

     [கல் → கல் . கல் ைட வாழ்வ , கல் ைட  கட் வ .]

 கல் 4 kalli, ெப.(n.)

கல் ைச-த்தல்

கல் ைச-த்தல் kal-l-isai,    4 ெச. . .(v.i.)

   சரிந்  ழாதப  கற்கைள அைமத்தல் (C.E.M.);; to join stones by means of joggles so as to prevent their sliding 
apart.

     [கல் + இைச-.]

கல் டைல

 
 கல் டைல kallidalai, ெப.(n.)

   ஒ வைக மரம்; the tree Linocierr courtallensis.

ம. கல் டல

     [கல் + இடைல. இடைல = மரவைக.]
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கல் க்

 கல் க்  kalliḍukku, ெப. (n.)

   அ க் ய கற்க க் ைடேய அல்ல  கற்பாைறக க் ைடேய உள்ள இைடெவளி; a space between two 
stones.

ம. கல் க்

     [கல் + இ க் .]

கல் த்

 
 கல் த்  kallitti, ெப. (n.)

   இத்  வைக ெளான் ; stone fig.

ம. கல் த்

     [கல் + இத் . கல் த்  = கல் ைட ைளத்  வளரவ் .]

கல் த் த் -தல்

கல் த் த் -தல் kalliddiruddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேமடான நிலத்ைத ெவட் த் த் தல் (S.I.I. iii.170);; to lower the level of a field and render it fit for cultivation.

     [கல்  +  த் .]

கல் தைள

 
 கல் தைள kallidaḷai, ெப. (n.)

   மைல இதைள; hill olive.

     [கல் + இதைள. இடைள → இதைள.]

கல் மசக் -தல்

கல் மசக் -தல் kallimasakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

கல்  வயக் -தல் பாரக்்க;See kalivayakku.

     " ைய கல்  மசக்  த்த னீரந்ிலம்" (S.I.I. Vol. 19. insc. 402. S.No.8.);.

     [கல்  + மசக் .]

கல் மயக் -தல்

கல் மயக் -தல் kallimayakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

கல் வயக் தல் பாரக்்க;See kalivayakku.

இவ் ர ்ேதவதான ெபான் (கா);க்  ன்ெசய் கல் மயக் ன நிலத் ற்  ழ்பாற் ெகல்ைல.

     [கல் வயக்  → கல் மயக் .]

கல் ம் ைல

 
 கல் ம் ைல kallirumbilai, ெப. (n.)

   இ ம்ப ப் ; jungle geranium (சா.அக.);.

     [கல் + இ ம்  + இைல.]

கல் ல் நா ரி-
த்தல்

கல் ல் நா ரி-த்தல் kallilnārurittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. இல்லாத ெபா ைளப் ெபற ய தல்; to seek for the unattainable, strive for the impossible, as stripping fibre 
from stone.

   2. ஒ ெபா ைளப்பா பட்  யன்  ெப தல்; to obtain by very great labour.

     [கல் ல் + நார-்.]

கல் ந்  நார ்உரிக்க யா . அ ேபான்ற நடவாதெசயல், அரிய ெசய மாம்.
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கல் வசக் -தல்

கல் வசக் -தல் kallivasakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

கல் வயக் -தல் பாரக்்க;See kalivayakku.

     "வைளசச் யாத நிலம் கல் வசக் ன.நிலம்" (S.I.I. Vol. 19. Insc. 389. S.No.5.);.

     [கல்  + வசக் .]

கல் வயக் -தல்

கல் வயக் -தல் kallivayakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   சமனற்ற நிலத்ைத ெவட் ச ்சமமாக் தல்; to level the land for wet cultivation.

     "நாட்டாண்ைம மங்கலத் த் டல் ... கல் வயக் ன நிலம் இரண் மா" (S.1.1. Vol.8 Insc. 556.);.

     [கல் → கல்  + வயக் . கல் தல் = ேதாண் தல். கல்  ெவட் ெய த்  வயக் . தமக் ைசந்தவா  
மாற் யைமத்தல், நிலத்ைதச ்சமமாக் தல்.]

கல் ைழ-த்தல்

கல் ைழ-த்தல் kalliḻaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   அரிய கற்கைளப் ப த்தல்; to set precious stones.

கல் ைழத்த அட் ைக (உ.வ.);.

     [கல் + இைழ-.]

கல் றா

 
 கல் றா  kalliṟāmūli, ெப. (n.)

   அ கண்ணி; a plant from which water is continuously oozing and dripping.

     [கல் + இறால் +  . இறால் = ேதன்  ேபால் வ வம் உள்ள .]

கல் றால்

கல் றால் kalliṟāl, ெப. (n.)

   1. ஈரக்் றால்; lobster.

   2. க ப்  இறால் ன் வைக ( ன்.);; black prawn.

ம. கல் றா

     [கல் + இறால்.]

கல் றால்வைல

 
 கல் றால்வைல kalliṟālvalai, ெப. (n.)

    ன் வைல வைக; a kind of fishing net.

     [கல் + இறால் + வைல.]

கல் யம்

கல் யம் kallīyam, ெப. (n.)

   1. ெவள்ளயீங்காரீயங் களின் கலப்  ( ன்.);; pewter.

   2. ஈயத் ன் வைக ( .அ.);; a kind of lead.

     [கல் + ஈயம். கல் = ெபா .]

கல் ரல்

கல் ரல் kallīral, ெப. (n.)

   1. மண்ணீர க்  அ  ள்ள சாம்பல்நிறச ் ற் ரல்; liver.

   2. பறைவக க் ம் ன்க க் ள்ள இரண்டாம் இைரப்ைப (இ.வ.);; gizzard, so called because of its 
hardness.

     [கல் + ஈரல்.]
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கல்

கல்  kallu, ெப. (n.)

   1. கல்  பாரக்்க;See kallurivi (சா.அக.);.

     [கல் → கல் .]

 கல் 1 kalludal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேதாண் தல்; to work away gradually, as earth, pebbles, to dig out, as a hole;

 to hollow, as a rat;

 to excavate.

     "கல் ற் " (நால , 185.);.

   2.  தல்; to scoop out, as a nut.

   3. நீர ்அரித்தல்; to wash out, erode, as flowing water.

ெவள்ளம் கைரையக் கல் ட்ட  (உ.வ.);.

   4.  ன் தல்; to eat away, as caustic.

   இந்தக் காரம ந்  கல் க்கல்  எ த் ம் ( ன்.);;   5. எ த்தாணிக் ர ்க த்தல் (யாழ்ப்.);; to 
tear, as a style, the palmyra leaf when writing upon.

   ம. கல் க;   ேகாத. ெகல்வ்;பர.் ெகல்ச.்

     [உல் →  ல் ( த் தல்); → கல் → கல் .]

கல் க்கடல்

 
 கல் க்கடல் kallukkaḍal, ெப. (n.)

    ன்  அல்ல  பாைறகள் ம ந்த கடல் (ெசங்ைக.  னவ.);; sea which has more peaks and rocks.

     [கல் → கல்  + கடல்.]

கல் க்கரண்

கல் க்கரண் 1 kallukkaraṇṭi, ெப. (n.)

    ம்  ெசய்பவன், ஒட்டாரம் ப்பவன் (இ.வ.);; one who is stubborn or obstinate.

     [கல் → கல்  + கரண் . கல் = ெகட் .]

 கல் க்கரண் 2 kallukkaraṇṭi, ெப. (n.)

   உள் ைள டேனா, தகடாகேவா இல்லாதவா  மாைழயால் ெகட் யாகச ்ெசய்யப்பட்ட கரண் ; solid 
state karandi.

     [கல்  + கரண் .]

தட் த் தகடாக்க யாத கல் க்கரண் .  ரட் த்தனத்ைதக் ப்பால் உணரத்் ய .

கல் க்காரர்

 
 கல் க்காரர ்kallukkārar, ெப. (n.)

   ெசம்மணி (இரத் னம்);  ற்ேபார;் lapidaries.

     [கல் + காரர.்]

கல் க் டல்

 
 கல் க் டல் kallukkuḍal, ெப. (n.)

   ெசரிப் க் க ைம ள்ள டல்; intestine which performs not well.

     [கல் → கல்  +  டல்.]
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கல் க் த் -தல்

கல் க் த் -தல் kallukkuddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ேமற்றளம் த யவற் ற் க் கண் க்கல், பா கல் த் தல்; to arrange bricks edgewise, as in terracing a 
roof, arch-work, etc.

   2. ெசயைல (காரியத்ைத);த் தைடெசய்தல் (யாழ்ப்.);; to frustrate a business by misrepresentation or by creating 
obstacles.

     [கல் +  த் -.]

கல் க்

 
 கல் க்  kallukkuruvi, ெப. (n.)

   ஆடக்ாட் க்  ேபான்ற ேதாற்றத் டன், வறண்ட ேமய்சச்ல் நிலங்களில் வா ம் வைக; a 
kind of snipe (அ . களஞ்.);.

     [கல் → கல்  +  .]

கல் க் ள்சவைள

 
 கல் க் ள்சவைள kallukkuḷcavaḷai, ெப. (n.)

கல்நார ்பாரக்்க;See kalnar (சா.அக.);.

     [கல் க் ள் + சவைள.]

கல் க் ைறத்தா
ன்

 
 கல் க் ைறத்தான் kallukkuṟaittāṉ, ெப. (n.)

   ெபான்; gold (சா.அக.);.

     [கல் க்  + உைறத்தான்.]

கல் க்ெகா

 
 கல் க்ெகா  kallukkoḍi, ெப. (n.)

கல்  பாரக்்க (சா.அக.);;See kaluruvi.

     [கல்  + ெகா .]

கல் க்ேகா ன்

 
 கல் க்ேகா ன் kallukāḻimīṉ, ெப. (n.)

   கடல் ன்வைக; a sea-fish, bluish.

     [கல் + ேகா  +  ன்.]

கல் கம்

 
 கல் கம் gallugam, ெப. (n.)

   ெப வாைக மரம் ( .அ.);; large sirissa.

     [கல் → கல் கம்.]

கல் ெகாம்

 
 கல் ெகாம்  gallugombu, ெப. (n.)

   தைர ேதாண் ம் ைன; stake for digging the earth.

     [கல்  + ெகாம் .]
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கல் ல்

 
 கல் ல் kallusil, ெப. (n.)

   ஒ வைக உ , ஊ ல் (சா.அக.);; a kind of black sirissa.

     [கல் + உ ல்.]

கல் டம்

கல் டம்  kalluḍambu, ெப. (n.)

   1. கல்ேபான்ற உ யான உடம் ; body as hard as a stone.

   2. வ ள்ள உடல்; strong body (சா.அக.);.

     [கல் + உடம் .]

 கல் டம்  kalluḍambu, ெப.(n.)

   ஆ ரக்கணக்கான ஆண் க க்  ன் வாழ்ந்  பாைறப்ப வமாக மா ள்ள லங் , தாவரம் 
ேபான்றைவ; fossil.

     [கல்+உடம் ]

கல் ண்ைட

 
 கல் ண்ைட kalluṇṭai, ெப. (n.)

கல் ண்ைடச ்சம்பா (சங்.அக.); பாரக்்க;See ka-l-undai-c-cambā.

     [கல் – கல்  + உண்ைட.]

கல் ண்ைடசச்ம்
பா

கல் ண்ைடசச்ம்பா kalluṇṭaiccambā, ெப. (n.)

   ஆ  மாதத் ல் ைள ம் சம்பா ெநல்வைக (பதாரத்்த.805);; a kind of paddy yielding hard round rice, maturing 
in 6 months.

     [கல் → கல் ண்ைட + சம்பா.]

கல் ணி

 
 கல் ணி kalluṇi, ெப. (n.)

கல் ணி பாரக்்க;See kalluruni.

     [கல் ணி → கல் ணி.]

கல் த்தரம்

 
 கல் த்தரம் kalluttaram, ெப. (n.)

   கல்லால் அைமந்த உத்தரம்; a stone-beam (that supports the lower roof.); (ேசரநா.);.

ம. கல் த்தரம்

     [கல் + உத்தரம்.]

கல் த் ர்-தல்

கல் த் ர-்தல் kalluttīrtal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெசம்மணி (இரத் னம்); ெச க் தல் ( ன்.);; to cut and polish, as gems.

     [கல் → கல்  +  ர.்]

கல் த் க் -தல்

கல் த் க் -தல் kalluddūkkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   நங் ரந் க் தல் ( ன்.);; to weigh anchor.

     [கல் → கல்  +  க் .]
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கல் ரி

கல் ரி1 kalludiri, ெப. (n.)

   ெநல்வைக (சங்.அக.);; a kind of paddy.

     [கல் + உ ரி.]

 கல் ரி2 kalludiri, ெப. (n.)

   அம்ைமவைக ( ன்.);; a variety of small-pox producing hard pustules.

ம. கல்

     [கல் + உ ரி.]

கல் நீராக்

 
 கல் நீராக்  kallunīrākki, ெப. (n.)

   கல்ைல நீராளமாக் ம் ஒ  வைக ேவ ப்ெபா ள்; a kind of chemical with the peculiar virtue of converting stone 
into a liquid (சா.அக.);.

     [கல் → கல்  + நீராக் .]

கல் ப்பயற்றங்
ெகா

 
 கல் ப்பயற்றங்ெகா  kalluppayaṟṟaṅgoḍi, ெப. (n.)

    பயற்றங்ெகா ; creeper of kallu-p-payaru (சா.அக.);.

     [கல் + ப  + அம் + ெகா .]

கல் ப்பய

 
 கல் ப்பய  kalluppayaṟu, ெப. (n.)

   பய  வைக ( ெநல்.);; a kind of bean.

     [கல் → கல்  + ப .]

கல் ப்பைன

கல் ப்பைன kalluppaṉai, ெப. (n.)

   1. மைலப்பைன என் ம் ெதாட் ப்பைன; palmyra growing on hills.

   2. ஆண்பைன; male palmyra.

     [கல்( ); + பைன.]

கல் ப் -த்தல்

கல் ப் -த்தல் kalluppiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. அரி  கைள ம்ேபா  கற்கள் ேழ தங் தல் (இ.வ.);; small stones settle at the bottom of a pot, as grit, 
when rice is washed prior to cooking.

   2. ெதாைலக்க வ ேத தல் (உ.வ.);; to scheme or plan for ruining a person.

     [கல் → கல்  +  -.]

கல் ப்

கல் ப்  kalluppu, ெப. (n.)

   உப் வைக (பதாரத்்த. 1091);; mineral or rock salt.

ெத., க., ம.,  . கல் ப் .

     [கல் + உப் .]

கல் ப் க்கட்

 
 கல் ப் க்கட்  kalluppukkaṭṭu, ெப. (n.)

   கட் ப் ; consolidated or fixed salt (சா.அக.);.

     [கல் ப்  + கட் .]
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கல் ப்ெபா க்

 
 கல் ப்ெபா க்  kalluppoṟukki, ெப. (n.)

   கல்ைல ங் ம் றாவைக ( ன்.);; a species of dove which swallows little pebbles.

     [கல் → கல்  + ெபா க் .]

கல் ப்ேபா -தல்

கல் ப்ேபா -தல் kalluppōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. நங் ரம் ேபா தல்; to lay anchor.

   2. ெசயைலத் தைடெசய்தல்; to frustrate a business by malicious misrepresentation or by creating obstacles.

   3. எ ரப்ாராத ன்பத்ைத உண்டாக் தல் (உ.வ.);; to bring out an unforeseen calamity.

     [கல் → கல்  + ேபா -.]

கல் ரல்

 
 கல் ரல் kallural, ெப. (n.)

   கல்லாற் ெசய்த உரல்; stone mortar.

க. கல்ெலாரள், கல்ெலார

     [கல் + உரல்.]

கல் ஞ்

 
 கல் ஞ்  kalluruñji, ெப. (n.)

   கடல் ன் வைக  ெளான்  ( மரி.  னவ.);; a kind of sea-fish.

     [கல் + உ ஞ் .]

கல் ட்

 
 கல் ட்  kalluruṭṭu, ெப. (n.)

   ேகழ்வர  வைக; a kind of ragi.

     [கல் + உ ட் .]

ைணயேலாட்  அல்ல  கடா ட் க் க ர க்காமல், கல் ைளைய ஒட் க் க ர த்த தவசம், 
கல் ட்  எனப்ெபா வாக வழங்கப் ப ம்,

யாகக் ேகழ்வர  ைளக் ம் க நாடக மாநிலத்தார,் கல் ைள ஓட் க் க ர த்தேல 
ெப ம்பான்ைமயாத ன், இப்ெபயர ்வழக் ன்  யதாகலாம்.

கல் ணி

கல் ணி kalluruṇi, ெப. (n.)

   1.  ல்  ( ன்.); பாரக்்க;See pulluruvi.

   2.  ச் ; honey suckle mistletoe (சா.அக.);.

     [கல் + உ ணி.]

கல்

கல் 1 kalluruvi, ெப. (n.)

   கல்ைலக் கைரக் ம் தன்ைம ள்ள ஒ வைகப்  (பதாரத்்த. 287);; blistering plant.

     [கல் + உ .]

 கல் 2 kalluruvi, ெப. (n.)

   1.  ல்  (சங்.அக.);; vegetable parasite.

   2. நீரே்மல் ெந ப்  என் ம் ைகச ்ெச ; water-fire plant (சா.அக.);.

     [கல் + உ .]
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கல் லக்ைக

 
 கல் லக்ைக kallulakkai, ெப. (n.)

   கல்லாலான உலக்ைக; stone pestle (க நா.);.

க. கல்ெலானெக

     [கல் + உலக்ைக.]

கல் வம்

 
 கல் வம் kalluvam, ெப. (n.)

   ம ந்தைரக் ம் யம் ; a mortar for mascerating medicine.

     [கல் = ேதாண் தல்,  த்தல், கல் → கல்  → கல் வம் = ந ல் ந்த கல் ரல்.]

கல் வார்

கல் வார ்kalluvār, ெப. (n.)

   ேதாண் பவர;் excavator.

நிேவதனத் க்  நீரிைறச் கைள கல் வார ்இ வரக்் ப் டைவ தல் உட்பட நிசதம் ெநல் ம் 
பதக் . (S.I.I. Vol. 17. Insc. 243. S.No. 40.);.

     [கல்  + வ் + ஆர.்]

கல் -த்தல்

கல் -த்தல் kalluvittal,    1  . . (v.caus.)

   அகழ்தல், ேதாண் தல்; to dig out, excavate.

     [கல்  +  .]

கல் சச்ல்

கல் சச்ல் kalluviccal, ெப. (n.)

கல் த்தல் பாரக்்க;See kalluvi.

     "நான் கல் சச் கரணப் ெப ளாகத் " (S.I.I. Vol.19. Insc. 27. S.No.24.);.

     [கல் த்தல் → கல் சச்ல்.]

கல் ைவ

கல் ைவ kalluvai, ெப. (n.)

கல் ைவ பாரக்்க;See kalluluvai.

     [கல் ைவ → கல் ைவ.]

 கல் ைவ1 kalluvaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. நங் ர தல்; to lay anchor.

   2. க வா ல் மந் ரங்  நச் க்கல் ைவத்தல்; to apply, with appropriate mantra, an antipoisonous stone to the 
wound caused by a venomous bite.

   3. ெநற் ற் கல்ைல ைவத் த் தண் த்தல்; to set a stone on the forehead, the face being turned upwards to the 
sky and the head thrown back, a method of punishment.

     [கல் → கல்  + ைவ-.]

 கல் ைவ2 kalluvaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. இறந்ேதார ்நிைனவாகக் கற்ப மம் ந தல்; to erect a stone temporarily at a funeral ceremony to represent the 
deceased.

   2. அணிகளில் ைலம ப்பற்ற அரியகற்கைளப் ப த்தல்; to set precious stones in jewels.

     [கல் → கல்  + ைவ.]

 கல் ைவ3 kalluvaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.i.)

   1. ஆற் ஞ்ெசயைலத் தைட ெசய்தல்; to obstruct and prevent fruition.
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கல் ளான்கல்

 
 கல் ளான்கல் kalluḷāṉkal, ெப. (n.)

   க டக்கல்; a stone or concretion having the virtue of removing poisons.

     [க ழன் → கல் ழன் → கல் ளான் + கல்.]

கல் ளி

கல் ளி1 kalluḷi, ெப. (n.)

   1. கல்ெவட் ம் உளி; stone cutters chisel.

     'கல் ளிமங்கன் ேபானவ , கா  ேமெடல்லாம் த ெபா ' (பழ.);.

   2. இ ம் க் கடப்பாைர; an iron crow bar (ேசரநா.);.

   3. ஒ வைக க் ; a kind of hard steel.

க., ம. கல் ளி.

     [கல் + உளி.]

 கல் ளி2 kalluḷi, ெப. (n.)

   1. ேபய்க்களா (மைல.);; a species of whortle-berry.

   2. மைலக்களா; carbolic acid plant.

   3. ேபய்ச் ைர; a bitter species of bottle gourd (சா.அக.);.

     [கல் + உள் + இ.]

கல் ளிச் த்தன்

கல் ளிச் த்தன் kalluḷiccittaṉ, ெப. (n.)

   1. ஒகநிைல ைகவரப்ெபற்ற ற ; name of an ascetic who had the power of transporting himself to any place at will.

   2. கல் ளிமங்கன் பாரக்்க;See kall-uli-mangan.

     'கல் ளிச் த்தன் ேபானவ  கத கெளல்லாந் த ெபா ' (பழ.);.

     [கல் + உளி = கல் ளி = கல்ைல உைடக் ம் வன்ைம வாய்ந்த உளி. இங்  வன்ைமைய ம் 
ஆற்றைல ம் த்த .]

கல் ளித்தசச்ன்

 
 கல் ளித்தசச்ன் kalluḷittaccaṉ, ெப. (n.)

கற்றசச்ன் பாரக்்க;See karraccan.

   ம. கல்பணிக்கன்;க. கல் டக. கல் க.

     [கல் + உளி + தசச்ன்.]

கல் ளிமங்கன்

கல் ளிமங்கன் kalluḷimaṅgaṉ, ெப. (n.)

   தன்ைனத் தாேன வ த் க்ெகாள்ள ம் அ வ ப்பான ெசய்ைககளால் ஒட்டாரம் க் ம் 
சை்சக்காரன்; a pertinacious beggar who threatens to hack himself with his knife if he be not given alms, a kind of 

repulsive mendicant. 'கல் ளி மங்கன் ேபானவ  கா ேமெடல்லாம் த ெபா ' (பழ.);.

   2. தான் எண்ணிய  நிைறேவ ம் வைர ட் க்ெகா க்காத ரடன்; a rogue, never yields until and unless 
his desire is fulfilled.

     [கல் + உளி + மங்கன்.]

கல் ளி க்

 
 கல் ளி க்  kalluḷiyurukku, ெப. (n.)

   கல்ைலச ்ெச க் ம் எஃ  ( ன்.);; a kind of very hard steel used for cutting stones.

     [கல் + உளி + உ க்  (எஃ );.]
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கல் ைவ

கல் ைவ kalluḷuvai, ெப. (n.)

   கல் க் ல் தங் ம் கடல் ன்; a sea-fish, whitish, attaining at least 5in. in length.

     [கல் + உ ைவ.]

கல் றவா

 
 கல் றவா  kalluṟavāli, ெப. (n.)

    ைர வா ப் ல்; horse tail grass (சா.அக.);.

     [கல் + உறல் + வா .]

கல் த் -தல்

கல் த் -தல் kalluṟuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கால், கண்ேபான்ற இடங்களில் கல்ல த் தல்; to press, as a rough or uneven surface on one sitting or lying 
down, to produce irritation as a dust in the eye.

   2.  நீரகத் ல் உ வா ம் கல் ஏற்ப த் ம் உ த்தல்; to irritation caused by stone, formed in the kidney.

     [கல் + உ த் . உ  → உ த்  ( . .);.]

கல்

கல்  kallūci, ெப. (n.)

   1. ஒ வைக ம ந் க்கல் ( ன்.);; a medicinal stone.

   2. கல்நார ்பாரக்்க (சா.அக.);;See kalnár.

     [கல் + ஊ .]

கல் ஞ்ைச

 
 கல் ஞ்ைச kallūñjai, ெப. (n.)

க வாைக பாரக்்க;See karuvāgai.

     [கல் + ஊஞ்ைச.]

கல் டான்

கல் டான் kallūṭāṉ, ெப. (n.)

   ெவள்ளிையப்ேபால் பளபளப்பா ம் 9  ரல் நீளமா ம் இ க் ம் ய கடல் ன் வைக; a sea-fish, 
silvery, attaining more than 9in. in length.

     [கல் + ஊடான்.]

கல் ரி

கல் ரி1 kallūri, ெப. (n.)

   1. ேதவாரம் கற் க் ம் ற் த்தாழ்வாரம் ( ன்.);; verandah used for reciting hymns used for

     'ேதவாரச ் ற் க் கல் ரி ந் ' (கல்ெவட்.);.

   2.  ண்ைணப் பள்ளிக் டம்; pial school of ancient days.

   3. உயரக்ல்  ப டம்; academy, college institution where instruction is given in arts and sciences.

     "கல் ரி நற்ெகாட் லா" ( வக. 995.);.

     [கல் + ஊரி - கல் ரி = கல்பரப் ய ண்ைண,  ண்ைணப் பள்ளிக் டம். ேதவாரம் ஓ தற்  
ஒ க்கப்பட்ட ண்ைணெயா  ெபா ந் ய ற் த்தாழ்வாரம். இசெ்சால் இந்நாளில் 
உயரக்ல் ப ம் நி வனத்ைதக் ப்பதா ற் .]

 கல் ரி2 kallūri, ெப. (n.)

   கல் ப்ைபக் கட்டக் ய ம், இ ம்ைபச ்ெசந் ரமாக் வ மான  கல் ரிெய ம் அரிய 
ைக; a rare drug; which helps to consolidate sea-salt and convertion into a redoxide by calcination (சா.அக.);.

     [கல் + ஊரி.]
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கல் ரிக்கல்

 
 கல் ரிக்கல்  kallūrikkalvi, ெப. (n.)

   கல் ரி ல் ப ம் ப ப்  வைககள்; collegiate education.

     [கல் ரி + கல் .]

கல் ணி

கல் ணி kallūruṇi, ெப. (n.)

   1. பாைற ம் ணற் த் தண்ணீர;் well-water which springs from rocks.

   2. பாைறக் ண ; rock well (சா.அக.);.

     [கல் + ஊ ணி.]

கல் வல்

 
 கல் வல் kallūval, ெப. (n.)

கல் ங் ல் பாரக்்க;See kalmungil (சா.அக.);.

     [கல் + ஊவல். உவல் → ஊவல்.]

கல் ற்

 
 கல் ற்  kallūṟṟu, ெப. (n.)

   கல் ைடக்க ந்  ஊ ம் நீ ற்  (ெகா.வ.);; spring in a rocky soil.

     [கல் + ஊற் .]

கல் ன் -தல்

கல் ன் -தல் kallūṉṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ந கல் க்  மாற்றாக ஏேத ம் ஒ  கல்ைல இறந்தாைர அடக்கம் ெசய்த இடத் ல் 
ந தல்;(ெகா.வ.);; to erect temporarily a stone at a funeral ceremony to represent the deceased.

     [கல் + ஊன் -.]

கல்ெல ப்

கல்ெல ப்  kalleḍuppu, ெப. (n.)

   1. இறந்தாரக்்  ந கல் எ ப் தல்; funeral rite of setting a stone, as a sign of respect for the departed soul.

     'இெதன்ன கல்ெல ப்பாகப் ேபாய் ட்டேத' (இ.வ.);.

   2. சா சச்டங் ல் ைவத்தக் கல்ைல 8 அல்ல  16வ  நாள் எ த்தல்; removing the stone which kept on funeral 
ceremony.

     [கல் + எ ப் .]

கல்ெலண்ெணய்

 
 கல்ெலண்ெணய் kalleṇīey, ெப. (n.)

   மண்ெணண்ெணய்; kerosene (க நா.);.

க. கல்ெலண்ெண

     [கல் + எண்ெணய்.]

கல்ெலரிப்

கல்ெலரிப்  kallerippu, ெப. (n.)

கல்ெலரிப் ேமகம் பாரக்்க;See kal-l-erippu-megam.

     "கல்ெலரிப்  தல டரப்் ணியால்" ( க்காளத்.  . 17, 25.);.

     [கல் + எரிப் .]
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கல்ெலரிப் ேமகம்

 
 கல்ெலரிப் ேமகம் kallerippumēkam, ெப. (n.)

   நீரச்் க் ேநாய் ( ன்.);; incontinence of urine.

     [கல் + எரிப்  + ேமகம்.]

கல்ெல

 
 கல்ெல  kalleli, ெப. (n.)

   கல் ற் ள் ைதந்  டக் ம் எ ; rat found under heaps of stones (சா.அக.);.

ெத. கல்ெல க. கல்ெலல்க.

     [கல் + எ .]

கல்ெல ம்

 
 கல்ெல ம்  kallelumbu, ெப. (n.)

   உ யான எ ம் ; hard bone (சா.அக.);.

     [கல் + எ ம் .]

கல்ெல த்

கல்ெல த்  kalleḻuttu, ெப. (n.)

   1. கல்ெவட் ; a stone inscription.

   2. கல்ெவட்  ேபால் நிைலத்  நிற்கக் ய ; anything not erasable, permanent (ேசரநா.);.

ம. கல்ெல த்

     [கல் + எ த் .]

கல்ெல

கல்ெல  kalleṟi, ெப. (n.)

   1. கல்ைல ைக; throwing of a stone.

     "கண்டனமா ய கல்ெல க் கஞ் " ( வசம. 45.);.

   2. கல்ெல  ரம் பாரக்்க ( ன்.);;See kal-l-er-tūram.

ம. கல்ேவ

     [கல் + எ .]

கல்ெல ஞ்சான்கா
ணி

கல்ெல ஞ்சான்காணி kalleṟiñjāṉkāṇi, ெப. (n.)

   1. கல்ெல ம் ெதாைல  அகலநீள ைடய நிலப்ப  (தஞ்ைச.);; a big plot of land whose sides are each of 
the length of a stone's throw.

   2. ெப ம்ப யாக ள்ள நிலத் ன் உரிைம (இ.வ.);; ownership of a big plot of land.

     [கல் + (எ ந்தான்); எ ஞ்சான் (ெகா.வ.); + காணி.]

கல்ெல ரம்

 
 கல்ெல ரம் kalleṟitūram, ெப. (n.)

    வ ைமேயா  கல்ைல ெய ய அ ம் ெதாைல ன் அள  (ெகா.வ.);; distance of a stone's 
throw from a strong arm.

ம. கல்ேவர ் ரம்

     [கல் + எ  +  ரம்.]
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கல்ெலனல்

கல்ெலனல் kalleṉal, ெப. (n.)

   1. ேபேராைசக் ப் ; onom. expr. signifying excitement.

     "கல்ெலன் ேப ர"் ( லப். 12, 12.);.

   2. அ தற் ப் ; onom expr. signifying weeping

     "கல்ெலன் ற்றெமா " (ெப பாண்.21.);.

     [ெகால் → கல் - கல்ெலனல் (ேவ.க. 117);.]

கல்ேலரிமைல

 
 கல்ேலரிமைல kallērimalai, ெப. (n.)

   ஆம் ர ் யாத்தம் சாைல ல் ேமல்பட் க் ச ்ெசல் ம் வ ல் அைமந் ள்ள, ெதால் யல் 
அகழ்வாராய்ச்  நைடெபற்ற ஊர;் an archaeological site on the road leading to Melpatti from Amburkudiyatham road.

     [கல் + ஏரி + மைல.]

இவ் க் , இராச ரிப்பட் னம் என்ற பைழய ெபயர ்உண் .  ந் ய ெப ங்கற்காலம், 
இைடக்காலம் ஆ ய ன்  பண்பாட்  ரி களின் நாகரிக ம், இங் க் கண் க்கப் பட்ட .

கல்ேலற் -தல்

கல்ேலற் -தல் kallēṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கல்லால் அ த்தல்; to throw stones on a person as a punishment.

   2. வரி ெகாடாதவர ் ல் கல் ஏற்  ைவத்  ஒ த்தல்; placing stone over the back of revenue defaulters as a 
punishment.

     [கல் + ஏற்  - கல்ேலற் (கல்லால் தாக் தல்);.]

கல்ேல

கல்ேல  kallēṟu, ெப. (n.)

   1.  த் ன் ற்றங்க ள் ஒன்  ( லப். 14, 193, உைர.);; flaw in a pearl.

   2. கல்ெல ைக; throwing of a stone.

     [கல் + ஏ .]

கல்ைல

கல்ைல1 kallai, ெப. (n.)

   1. ைதய ைலக் கலம் ெதான்ைன; plate made of leaves sewn together.

     "ச ைல ைணத்த கல்ைல" (ெபரிய . கண்ணப்ப. 118.);.

   2. பாதக் றட் ன் ழ் ( ங்.);; knob in wooden sandals.

     [கல் → கல்ைல =  த்  ைதத்தஇைல. → Skt. khalla. (வ.ெமா.வ.110.);.]

 கல்ைல2 kallai, ெப. (n.)

   ப செ்சால்; calumny, aspertion;

கல்ைலப்பட் ப் ேபானவன் ( ன்.);.

     [கல்ைல = இைலக்கலம். எச் ல் இைல, எச் ற்கலம் ேபால் இ க் ரியவன். இசெ்சால் 
க ப்பட் ப்ேபானவன் என் ம் ரித்  வழங் வ ண் .]

 கல்ைல3 kallai, ெப. (n.)

   இறந்தவரக்ட்  8 அல்ல  30 வ  நாள் வ பா  ெசய்  உண தல். (ம.அக.);; feeding others on 8th or 
30th day of death of person.

     'ேசாற் க்கல்ைல க் ம்ேபா  எம ம் அ கான்' (பழ.);.

     [கல் → கல்ைல -  த்  ைவத்தல்.]
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கல்ைல த் -தல்

கல்ைல த் -தல் gallaiguddudal,    10 ெச. . . (v.i.)

   இைலக்கலந் ைதத்தல்; to sew leaves together into a plate to eat from.

     [கல்ைல +  த் .]

கல்ைலநீராக்

 
 கல்ைலநீராக்  kallainīrākki, ெப. (n.)

   இைறச் ையக் கைரக் ந் தன்ைம ள்ள கனிமம் ( ன்.);; a kind of ore.

     [கல் + ஐ + நீராக் .]

கல்ெலாட்டர்

 
 கல்ெலாட்டர ்kalloṭṭar, ெப. (n.)

   கற் வர ்எ க் ம் எ க் ம் ஒட்ட இனத்தார ்( ன்.);; a caste of people usually employed to build stone walls.

   ம. கல்ெலாட்டர;்பட., க. கல்ெலாட்ட

     [கல் + ஒட்டர.் ஒட்டர ்– ஒட் ர (ஒரிசா); நாட் ந்  வந்த ெதா லாளர.்]

கல்ெலாட்

கல்ெலாட்  kalloṭṭi, ெப. (n.)

   1. நத்ைத ( ன்.);; snail.

   2. கற்பா ; lichen, rock-moss.

ம. கல்ெலாட்  (ஒ வைக ஆற் ன்);

     [கல் + ஒட்  (கல் ல் ஒட் க்ெகாள்வ .);.]

கல்ெலாத்

 
 கல்ெலாத்  kallottu, ெப. (n.)

   கா ல் கல் த்  வதனால் ஏற்ப ம் கட் ; stone-pressure, a kind of hard boil (abscess); appearing especially at 
the bottom of the heel from the effects of a bruise by a stone (க நா.);.

   ெத. கல்ெலத் ;க.,  ., பட. கல்ெலாத் .

     [கல் + ஒத் , ஒத் தல் =  த் தல்.]

கல்ெலா க்

 
 கல்ெலா க்  kalloḻukku, ெப. (n.)

   கல்மதம்; fossil exudation from rocks (சா.அக.);.

     [கல் + ஒ க் .]

கல்ேலாலம்

கல்ேலாலம் kallōlam, ெப. (n.)

   அைல; billow wave, surge.

     "ெப ங்கல்ேலாலப் ணரி ன் ழ்க" ( வாலவா. 9, 5);.

   க. கல்ேலால;   ம. கல்ேலாலம்; Pall. Kallolo;

 skt. Pkt. Kallola.

     [கல் + ஒலம் 'கல்' ஒ க் ப்  இைடசெ்சால்.]

     'கல்' ெலனல் ஓர ்ஓைசக் ப் . கல் - க . 'கலகல' ஒ க் ப் கள். ஓ → ஒல் = ஒ . ஒல் → ஒலம் = 
ஓைச. 'கல்' என ஒ க் ம் அைல கல்ேலாலம் எனப்பட்ட . ஒ.ேநா. அல்ேலால கல்ேலாம்.
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கல்வட்டம்

 
 கல்வட்டம் kalvaṭṭam, ெப. (n.)

   கற்பலைகயாலான அைற, ஈமப் ேபைழ ேபான்ற ஈமப் ைத கள் அைமந்த தைர ல் அைவ 
அைடயாளம் ெதரி ம் வண்ணம் வட்டமாக அைமக்கப்பட்ட கல்வரிைச; stones arranged in a circle over the 
burial in sarcophagus or dolmen.

     [கல் + வட்டம்.]

கல்வம்

கல்வம் kalvam, ெப. (n.)

கல் வம் பாரக்்க;See kalluvam.

     [கல் → க வம் → கல்வம் (வ.ெமா.வ.10.);.]

கல்வரி

கல்வரி kalvari, ெப. (n.)

   1. ெசங்கற் ைள அைமத்த தற் ரிய வரி; tax on kiln.

   2. கல் ைடத்த க் ரிய வரி; tax on quarry (கல்ெவ.கைல.);.

     [கல் + வரி.]

கல்வ க்ைக

 
 கல்வ க்ைக kalvarukkai, ெப. (n.)

   காட் ப்பலா ( ன்.);;பாரக்்க;See kătțu-p-pală.

     [கல் + வ க்ைக.]

கல்வ

கல்வ  kalvaḻi, ெப. (n.)

   1. கல்ைல ைவதெ்தண் ம் ஒ வைகக் கணக்  (கணக்க . பா );; a kind of

 computation with the aid of pebbles.

   2. கற்கள் நிைறந்த வ ; a stony path (க நா.);.

க. கல்வ , கல்லதாரி.

     [கல் + வ .]

கல்வைள

கல்வைள kalvaḷai, ெப. (n.)

   1. மைலப் ளப்  (R);; cleft or chasm in a mountain.

   2. மைலக் ைக (யாழ்.அக.);; cave.

     [கல் + வைள, கல் = மைல.]

கல்வாசல்

கல்வாசல் kalvācal, ெப. (n.)

   கற்றளி ன் வா ல்; entrance to stone temple.

     "கல்வாச ல் கல்க  உத் ர ம்" (ஆவணம். 1991-2);.

     [கல் + வாசல்; வா ல் = வாசல்.]

கல்வாசல் நா

கல்வாசல் நா  kalvācalnāṭu, ெப. (n.)

    மயம் வட்டம் ப ல் இ ந்த பண்ைடய நாட் ப் ெபயர;் name of an old division in Thirumayam vattam.

     "கல்வாசல் நாட் த் தந் ரிமாற் ம், கானனாட் த் தந் மாற் ம்" (ெத.இ.கல்.ெதா. 23 கல்.156.);.

     [கல் + (வா ல்); வாசல் + நா .]
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கல்வா ல் 
நாடாழ்வான்

கல்வா ல் நாடாழ்வான்1 kalvāyilnāṭāḻvāṉ, ெப. (n.)

    ப்பத் ர ்வட்டம்,  ன்றக்  ேகா ள்ள கல்ெவட்  ெபா த்த அ வலர;் an officer, who inscribled 
in Tirupattur taluk.

     "இப்ப  கண்டன் ஆ ைடயான் ஆன கல்வா ல் நாடாழ்வான் எ த் " (ெத.இ.கல்.ெதா.23 கல், 156.);.

     [கல்வா ல் + நாடாழ்வான்.]

 கல்வா ல் நாடாழ்வான்2 kalvāyilnāṭāḻvāṉ, ெப. (n.)

    மயம் வட்டம் ேமலக்ேகா ல் கல் ைகவா ல் உள்ள கல்ெவடை்ட ெவட் க் ெகா த்தவர;் one who 
engraved the incripion in the sides of the rock-cut cave in the Melakkoyil of Thirumayam taluk.

     "கல்ெவட் க் த்ேதன் கல்வா ல் நாடாழ்வாேனன்" (ெத.இ.கல்.ெதா. 23 கல்.152.);.

     [கல் + வா ல்; கல்லாலான ைக ன் வா ல்;  ன்னர ்ஊரின் ெபயரா ட்ட .]

கல்வாைழ

கல்வாைழ kalvāḻai, ெப. (n.)

   1.  வாைழ; Indian shot.

   2. காட் வாைழ; wild plantain. Hill plantain, stony plantain.

   க. கல்வாெழ, கல்வாெள;    . கல் யாெர;ம.கல் வாழ

     [கல் + வாைழ.]

உவைமய ப்பைட ல் வன்ைமப் பண்  த்த 'கல்' ெபயெரசச்மா ற் . (ஒ.ேநா.); கல் .

கல்வாைழமணி

கல்வாைழமணி kalvāḻaimaṇi, ெப. (n.)

   1. கல்வாைழ ன் ைத; Indian head (flava);.

   2. மணிவாைழ;İndian bead. (typica.);

   3.  ன் மணி வாைழ; liquorice plantain (சா.அக.);.

     [கல்வாைழ + மணி.]

கல்

கல் 1 kalvi, ெப. (n.)

   1. கற்ைக ( றள். 40, அ .);; studying.

   2. ப த் ப் ெப ம் கல் ய ; learning, erudition.

     "ஒ ைமக்கட்டான்கற்ற கல் " ( றள். 398.);.

   3. அ ; science, literature.

   4. ப ற்  (அக.நி.);; practice.

   5.  ல் ( ன்.);; scientific work.

     "கல்  கைர ல" (நால . கல் . 5); (த.ெமா.அ.);.

   ம. கல் ;   க. கல் , க ெக;   ேகாத. கல் ;    ட. கல்வ்ய;   பட. க  (அ க் ரை்ம);;    . கல் னி 
(கற்றல்);;   ெத. கறக (கற்றல்); ெகாலா. கரப்்;   நா. கரப்;ேகாண். கரீநாநா.  . கராம்ப்.

     [கல் → கல்  → கல்  'கல்' என் ம் ஏவேலா  உகர ஈ  ேசரந்்  'கல் ' (ஒ.ேநா. ெசல் → ெசல்  
(அழ ); ெசல் ); என ம் கல் → கல்  → கல்  எனத் ரிந் த்தைல ஒப்  ேநாக் க.]

 கல் 2 kalvi, ெப. (n.)

   கல்; stone.

   2. கற்பலைக; stone slab.

     [கல் → கல்  → கல் . கல் தல் = ேதாண் தல். கற்காலத் ல் மண்ைணத் ேதாண்டப் பயன்பட்டகல் 
இப்ெபயர ்ெபற்ற .]
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கல் க்களஞ் யம்

 
 கல் க்களஞ் யம் kalvikkaḷañjiyam, ெப. (n.)

   கற் த் ைற ேபா யவ-ன்-ள்; lit, repository ol learning, a very learned person.

     [கல்  + களஞ் யம்.]

கல் க் டம்

 
 கல் க் டம் kalvikāṭam, ெப. (n.)

   கல்  ப ம் இடம்; college, school, a seat of learning.

     [கல்  +  டம்.]

கல் சச்ாைல

 
 கல் சச்ாைல kalviccālai, ெப. (n.)

கல் க் டம் பாரக்்க;See kasvikkūdam.

     [கல்  + சாைல.]

கல் ச் ற் லா

 
 கல் ச் ற் லா kalviccuṟṟulā, ெப. (n.)

   கைல, பண்பா , நாகரிகம் த யவற் ன் நிைலக்களனாக ள்ள இடங்க க் க் ட்டமாகச ்
ெசன் , அவற் ன் றப் கைள அ ந்  ெகாள்ள உத ம் ற் ப்பயணம்; educational tour.

     [கல்  +  ற் லா.]

கல் த் ைற

 
 கல் த் ைற kalvittuṟai, ெப. (n.)

   கல்  ெதாடரப்ான பணிகைளச ்ெசய் ம் ைற; educational department.

     [கல்  +  ைற.]

கல் நாயகன்

 
 கல் நாயகன் galvināyagaṉ, ெப. (n.)

   ெநல்வைக (A.);; a kind of paddy.

     [கல்  + நாயகன்.]

கல் நிைலயம்

 
 கல் நிைலயம் kalvinilaiyam, ெப. (n.)

கல்  நி வனம் பாரக்்க;See kalviniruvadam.

     [கல்  + நிைலயம்.]

கல் நி வனம்

 
 கல் நி வனம் kalviniṟuvaṉam, ெப. (n.)

   கல்  கற் ம் இடம்; educational institute.

     [கல்  + நி வனம்.]
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கல் ப்பணி

 
 கல் ப்பணி kalvippaṇi, ெப. (n.)

   ப ப்ப ைவ வளரக்் ம் ெசயல்; academic work.

     [கல்  + பணி.]

கல் ப்ெபா ள்

 
 கல் ப்ெபா ள் kalvipporuḷ, ெப. (n.)

   கல் யா ய ெசல்வம் ( வா.);; learning as a material possession, dist. fr.

ெசல்வப்ெபா ள்.

     [கல்  + ெபா ள்.]

கல் ப ல்களம்

 
 கல் ப ல்களம் kalvibayilkaḷam, ெப. (n.)

கல்  நி வனம் பாரக்்க;See kalviniruvanam.

     [கல்  + ப ல்களம்.]

கல் ப டம்

 
 கல் ப டம் kalvibayiliḍam, ெப. (n.)

   கற் ன்ற இடம்; training centre.

ம வ. கல் ரி, கல் ரி, கழகம், பட் மம் கல் ,  ற் வாரி, கல்  ப ல்களம்.

கல்  + ப ல் + இடம்.]

கல் மதம்

 
 கல் மதம் kalvimadam, ெப. (n.)

   கல் செ்ச க் ; pride of learning.

     [கல்  + மதம்.]

கல் மான்

 
 கல் மான் kalvimāṉ, ெப. (n.)

   ப ப்பாளி (ெகா.வ.);; learned man, scholar.

     [கல்  + (மகன்); மான்.]

மான் என்ப  மகன் என்பதன் ம உ.

கல் ய

 
 கல் ய  kalviyaṟivu, ெப. (n.)

   ப ப்பால் உண்டா ம் அ ; knowledge, the result of study.

     [கல்  + அ .]

கல் யாண்

 
 கல் யாண்  kalviyāṇṭu, ெப. (n.)

   கல்  நி வனங்களில் ப ப் க்காலம் ெதாடங்  ம் வைர லான கால அள ; academic year.

     [கல்  + ஆண் .]
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கல் யாரவ்லர்

 
 கல் யாரவ்லர ்kalviyārvalar, ெப. (n.)

   கல் ல் நாட்ட ைடயவர;் one, interested in educational field.

     [கல்  + ஆரவ்லர.்]

கல் யாளர்

 
 கல் யாளர ்kalviyāḷar, ெப. (n.)

   கல் த் ைற ெதாடரப்ான எல்லாப் பணிகளி ம் ேதரச்்  ெபற்றவர;் educationist.

     [கல்  + ஆளர.்]

கல் யல்

 
 கல் யல் kalviyiyal, ெப. (n.)

   பாடம் கற் க் ம் ைற; pedagogy teaching.

     [கல்  + இயல்.]

கல் ரி

 
 கல் ரி kalviyūri, ெப. (n.)

   கல் ரி (யாழ்.அக.);; school, educational institution.

     [கல் → கல்  + ஊரி. கல்  = கல், கற்பலைக. கல் ரி பாரக்்க.]

கல் ெயா க்கம்

 
 கல் ெயா க்கம் kalviyoḻukkam, ெப. (n.)

   ஒளைவயார ்இயற் ய ஒ  அற ல்; a collection of moral aphorisms arranged alphabetically and ascribed to 
Auvaiyar.

     [கல்  + ஒ க்கம்.]

கல்

கல் 1 kalvirusu, ெப. (n.)

   மரவைக ( ெநல்.);; a kind of tree.

     [கல் +  .]

 கல் 2 kalvirusu, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ெகா ;. a mountain creeper.

     [கல் +  .]

கல் ளக்

 
 கல் ளக்  kalviḷakku, ெப. (n.)

   மாக்கல்லாலா ய ளக் ; lamp made of soap-stone.

     [கல் +  ளக் .]

கல் ைனயர்

கல் ைனயர ்kalviṉaiyar, ெப. (n.)

   1.  ற்பா ரியர ்( ங்.);; architects.

   2. க ங்கல் ல் ற்பம் ெசய் ம் க ; stone sirpi.

     [கல் +  ைனயர.்]
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கல் ச்

 
 கல் ச்  kalvīccu, ெப. (n.)

   கற்கைள வதன் லம் ெவ ப்ைப ம் எ ரப்்ைப ம் காட் தல்; throwing stone as a mark of contempt 
and opposition.

     [கல் +  ச் .   →  ச் .]

கல்

கல்  kalvīṭu, ெப. (n.)

   1. கல்லாற்கட் ய ; house built of brick or stone.

   2. உ யான கட்டடம்; strong building.

ம. கல்க்ெகட்

     [கல் +  .]

கல் ரியம்

 
 கல் ரியம் kalvīriyam, ெப. (n.)

   அன்னங்கைரப்பான் ( .அ.);; green vitriol.

     [கல் +  ரியம்.]

கல்ெவட்டாங் டங்

 
 கல்ெவட்டாங் டங்  kalveḍḍāṅgiḍaṅgu, ெப. (n.)

கல்ெவட் ங் டங்  பாரக்்க;See kalvettun kidangu.

கல்ெவட்டாங்

 
 கல்ெவட்டாங்  kalveṭṭāṅguḻi, ெப. (n.)

கல் ெவட் க்  பாரக்்க;See ka/vettukkuli.

     [கல்ெவட் க்  → கல்ெவட்டாங் .]

கல்ெவட்

கல்ெவட் 1 kalveṭṭi, ெப. (n.)

   1. அரிய மணிகைளச ்ெச க் ேவா-ன்-ள்; one who cuts precious stones, as rubies, lapidary.

   2. பசை்ச ெவட் க்கல் அ த்தற்  உரிய கத்  (C.E.M.);; brick-knife.

     [கல் + ெவட் .]

 கல்ெவட் 2 kalveṭṭi, ெப. (n.)

    ன் வைக; a kind of fish (கட. பர. க. ெசா. அக.);.

     [கல் + ெவட் .]

கல்ெவட் க்ெகா -
த்தல்

கல்ெவட் க்ெகா -த்தல் kalveḍḍikkoḍuttal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

கல்ெவட்  பாரக்்க;See kalvettu2.

இ க்கக் கடேவாமாக சம்ம த்  கல்ெவட் க் ெகா த்ேதாம் (S.I.I. Part. 5. 459.);.

     [கல் + ெவட்  + ெகா .]
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கல்ெவட்

கல்ெவட் 1 kalveṭṭu, ெப. (n.)

   1. கல் ற் ெபா க்ைக; stone-cutting, engraving on stone, inscription on stone.

   2. தவறாத ெசால்; unalterable word, as if engraven on stone.

அவன் ேபச் க் கல்ெவட் த் தான்.

   க. கல்ெவட் ;ம. கல் ெவட்

     [கல் + ெவட் .]

 கல்ெவட் 2 kalveṭṭu, ெப. (n.)

   1.  ன்ேனார ்ெபய ம் ெப ைம ம் கல் ற் ெச க் ய ெசய் ள் அல்ல  ெசய்  (யாழ்ப்.);; stanza or 
lines commemorative of the name fame and date of death of an ancestor.

   2. இரங்கற் ெசய் ள் (யாழ்ப்.);; elegy.

     [கல் + ெவட் .]

ந கல் ற்ெபா த்த ெசய் ம் ெபா  வைகயான் கல்ெவட்  என வழங்கப்படலா ற் .

கல்ெவட் க்

கல்ெவட் க்  kalveṭṭukkuḻi, ெப. (n.)

   1. கல் ேதாண்  எ த்த இடம்; place where the stones were digged off.

   2. ஓர ்இடப்ெபயர;் name of a place.

     [கல் + ெவட்  +  .]

கல்ெவட் ங் டங்

 
 கல்ெவட் ங் டங்  kalveḍḍuṅgiḍaṅgu, ெப. (n.)

   கற்கைளப் ெபயரெ்த க் டம்; the place where the stones digged off.

     [கல் + ெவட்  +  டங் .]

கல்ெவ

கல்ெவ  kalveḍi, ெப. (n.)

   1. மைலகைள ைடக்கப் பயன்ப ம் ெவ ம ந்  வைக; blast

   2. உரத்த ெவா டன் ெவ க் ம் ெவ  (ெகாண்டல் . 265.);; detonator.

     [கல் + ெவ .]

கல்ெவள்ளங்

 
 கல்ெவள்ளங்  kalveḷḷaṅgu, ெப. (n.)

   காட் ப் பச் ைல (L.);; bastard rose-wood.

     [கல் + ெவள்ளங் .]

கல்ெவள்ளி

கல்ெவள்ளி kalveḷḷi, ெப. (n.)

   1. இ ம் ம் ெவள்ளயீ ங் கலந்த  ( ன்.);; amalgam of iron and tin.

   2. கலப் ெவள்ளி (C.G.);; hard inferior silver mixed with much alloy.

ம. கல் ெவள்ளி

     [கல் + ெவள்ளி.]

கல்ெவள்ைள

 
 கல்ெவள்ைள kalveḷḷai, ெப. (n.)

   கற் ண்ணாம் ; lime stone (சா.அக.);.

     [கல் + ெவள்ைள.]
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கல்ெவள்ைள நீர்

 
 கல்ெவள்ைள நீர ்kalveḷḷainīr, ெப. (n.)

   கற் ண்ணாம் ன் ெதளிந்தநீர;் lime water (சா.அக.);.

     [கல் + ெவள்ைள + நீர.்]

கல்ேவகம்

 
 கல்ேவகம் kalvēkam, ெப. (n.)

கல் ரியம் ( .அ.); பாரக்்க;See kal-viriyam.

     [கல் + ேவகம்.]

கல்ேவல்

 
 கல்ேவல் kalvēl, ெப. (n.)

   உைடேவல்; pea-podded black babul.

     [கல் + ேவல்.]

கல்ேவைல

கல்ேவைல kalvēlai, ெப. (n.)

   1. கல் ற்ெசய் ம் ேவைல; stone-mason's or sculptor's work.

   2. அரிய மணிையச ்ெச க் ம் பணி; work of a lapidary.

   க. கல் ெகசல;ம. கல்பணி.

     [கல் + ேவைல.]

கல

கல1 kalattal,    3.ெச. . . (v.i.)

   1.  தல்; to mix, unite, join;

 to commingle, combine;

 to be absorbed, as the individual soul into the Godhead.

     "கலந்  நின்ன யாேராடன் " ( வாச. 32, 1);.

   2.  ட் றவா தல்; to unite in friendship, grow intimate, to hold communion with, associate in friendship with, or 
matrimonial alliance friendly.

     "ஒ  ேவங்கலந்த காைல" (கம்பரா.  ரப்்ப. 140.);.

   3. பரத்தல்; to spread as news.

     "கட் ைர கலந்த காைல" (கம்பரா. கரன். 68.);.

   4. ேதான் தல்; to appear, come into being.

     "அ ெதா  கலந்த நஞ்ைச டற் னி லடக் ய" (ேதவா. 473, 1);.

   5. ெந ங் தல்; to get close together;

 to come into close quarters with.

     "கலந்  ேபாரெ்சய்தா ேரார் லர"் (கந்த . சகந் ரவா. 32);.

   6. ெபா ந் தல்; to be welded, held.

     "அலங்கலந்தார"் ( ரந். 1.);.
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கலக்கடல்

 
 கலக்கடல் kalakkaḍal, ெப. (n.)

   கசச்த் க்  அண்ைம ல் உள்ள கடல் பரப் . (கட. ப. ெசா. அக.);; sea portion adjacent to Kacha island.

     [கலம் + கடல்.]

கலக்க

கலக்க 1 kalakkaḍi, ெப. (n.)

    ழப்பம் (யாழ்ப்.);; confusion, perturbation, tribulation.

     [கல → கலக்  + அ  – கலக்க . கலக் ய த்தல் ழப் தல் ெபா ள் தந்த .]

 கலக்க 2 kalakkaḍi, ெப. (n.)

   அசச்ம் (இ.வ.);; terror, fear.

     [கலக்கம் → கலக்க  'அ ' ெசால்லாக்க ஈ .]

கலக்கம்

கலக்கம்1 kalakkam, ெப. (n.)

   1. நீர ் த யன ழம்  இ த்தல், கலங் ைக; being shake, as the surface of a sheet of water.

   2. மனக் ழப்பம்; disquiet, discomposure, embrasssment.

     "நலத்த  நா ற் கலக்க  ம ேவ" (ெதால். ெபா ள். 270.);.

   3.  ன்பம்; distress, affliction. terror, dread.

     "மகப  கலக்கங் ெகாண் " (கந்த . தார . 2.);.

   5. அ மாறாட்டம்; perplexity, distraction, bewilderment.

     " த் காரக் கலக்கந் ெதளி த்த த்தகத் ... ேதவரக்்ேக ெசன் தாய் ேகாத் ம் " ( வா. 10, 6.);.

   6. அ ைக ( வா.);; weeping, bewailing.

   ம. கலங்ங்ல், கலக்கம்;   க. கல ; . கலங்  ெத. கலாக, கலா வ.

     [கல → கல  → கலங்  → கலக்  → கலக்கம் (ெசல்  ெசப்டம்பர ்76, பக். 21);.]

ஒ  கவரத்்த வ ையக் காணின் எ  வ ெயன்  ெதரியா  கலங்க ம், அ யாதார ்பலர ் க்கக் 
காணின், அவ ட ்காணேவண் யவர ்யாெரன்  ெதரியா  மயங்க ம் ேந ம். இதனால், ெபா ட ்
கலக்கத் ற் ம் மனக் கலக்கத் ற் ம் ஏ வாம்.

அைம யான மனத் ல் கவைல அல்ல  அசச்ம் கலப் ன் மனக்கலக்கம் உண்டா ம். மனத் ெதளி  
ற் ம் நீங் வேத மயக்கம். அ  ய ெபா ள் உடம் ற் கலப்பதா ம் உண்டா ம்.

 கலக்கம்2 kalakkam, ெப. (n.)

   1. இைடெவளி ைடைம; clearness, distinctness;

கலக்கமைட-தல்

கலக்கமைட-தல் kalakkamaḍaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   மனக் ழப்பமைடதல்; to be confused.

     [கலக்கம் + அைட.]

கலக்கல்

கலக்கல் kalakkal, ெப. (n.)

   1. கலங்கசெ்சய்தல்; making things unclear.

   2.  ழப்பல்; confusion.

   3.  ட்டல்; making addition.

   4. ேச தல்; joining.

   5.  ணரத்ல்; copulation.

     [கல → கலக்கல்.]
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கலக்க -தல்

கலக்க -தல் kalakkaḻidal,    2 ெச. . . (v.ri.)

   கட் க் ைலதல்; to become loose and weak from the firm structure.

     "கள்ளசச்க  கலக்க ய" ( வ்ய. ெபரியாழ். 2:2:4.);.

     [கலக்  + அ  - கலக்க தல் = கலக் ற்  அ தல்.]

கலக் க் -த்தல்

கலக் க் -த்தல் kalakkikkuḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நீரம் ம ந் கைள அ ந் வதற்  ன் க் க் த்தல்; to drink medicine etc. after shaking.

     [கலக் 3 → கலக்  +  .]

கலக்

கலக் 1 kalakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கலங்கசெ்சய்தல்; to confuse.

     "கலக் யமா மனத் னளாய்க் ைகேக  வரம் ேவண்ட" ( வ். ெபரியாழ். 3, 10, 3.);.

   ம. கலக் க;   க. கல . கல ;   ெத. கல , க , கல , ேகாத. கல்வ்;    ட. கல்வ்;    ட. கல 
( ைசதல்);;    . கல னி;   ெகாலா. கல்ய்;   நா. கலய், கல்ப்;   ேகாண். க நானா (சந் த் த் 
த );;    . கல் ெனய்;    . கல்; Skt. avakalkana (mingling, mixing together);.

     [கலங்  → கலக் .]

 கலக் 2 kalakku, ெப. (n.)

கலக்கம் பாரக்்க;See kalakkam,

     "ெப ங்கலக் ற்றன் " ( றநா. 41, 16.);.

   ெத. கல வ;க. கல .

     [கலங்  → கலக் .]

 கலக் 3 kalakku, ெப. (n.)

   1. ெபா த் ; joint.

     "சகடங் கலக்க யக் காேலாச் " ( வ்.  ப்பா. 6.);.

   2. கலங்கல் நீர;் muddy water (ேசரநா.);.

ம. கலக்

கலக் த்ெதாண்ட
ன்

 
 கலக் தெ்தாண்டன் kalakkuttoṇṭaṉ, ெப. (n.)

   ெதாண்டன் என் ம் ன் வைக ள் ஒன் . ( கைவ.  னவ.);; a kind of 'tondan' fish.

     [கலக்  + ெதாண்டன்.]

கலக் மட் ச் றா

 
 கலக் மட் ச் றா kalakkumaṭṭiccuṟā, ெப. (n.)

    ன்வைக; carcharhinus melmopterus (ெச.அக.);.

     [கலக்  + மட் ச் றா.]

கலக்ெக -தல்

 
 கலக்ெக -தல் kalakkeṟidal, ெச. . . (v.i.)

    ன்கள் ெப ந்ெதாைகயாய்ச ்ேசரந்் , வைல ன் ெந க்கங் காரணமாக அங் ங் ம் ஒ ம்ேபா  
ஏற்ப ம் நீரச்் வால் கடல ல் ேச  ேமல் வ தல் (ெசங்ைக.  னவ.);; mud at the sea-bed coming above 
because of the fish chased together on all directions by the closely laid fishing nets.

     [கலக்  + எ -.]
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கலக்ைக

கலக்ைக kalakkai, ெப. (n.)

   இ  ைக ரல் கைள ம் நி ரத்்  வைளக் ம் த் ைரக்ைக (பரத. பாவ. 59.);; a gesture in which the 
fingers of both hands are brought together and bent from an upright position.

     [கலம் + ைக.]

கலகம்

கலகம்1 galagam, ெப. (n.)

   1. சசச்ர , சண்ைட; strife, quarrel, wrangle, altercation.

     "மாெலாெடா  கலகந்தைன வாளா வ த்தாள்" (ேச . ேச மா;24);.

   2. ஒ வன் ேமற் றரக்் ப் பைக உண்டா ம்ப  ண் ைக; inciting one to break off from another.

   3. ேபெரா  ( வா.);; uproar, tumult.

   4. நாட் க் ழப்பம்; insurrection, revolt, rebellion.

   5. ேபார ்( ன்.);; war, fight, skirmish.

   க. கலக; H. Skt. kalaha;

 Malay. kelahi.

     [கலத்தல் = ெபா ந் தல், ெபா ந் ப்ேபார ்ெசய்தல், ஒ.ேநா. : ெபா  → ேபார,் சமம் → சமர.் 
ைககலத்தல் = சண்ைட தல். கல் → கலாம் = ேபார,் கலகம். கல → கல  → கல  → கலகம் = 

ட்டசச்ண்ைட. கல  → கல . கல த்தல் = கலகஞ்ெசய்தல். வட ெமா ல் ல ல்ைல.]

 Skt., Pkt., Nep., Sinh., Pall. Kalaha;

 H., Ass., Beng. kalah;

 Ori. Kalaha;

 Guj. Kajo;

 Mar. kalho;

 Kas. kôla-kči;

கலகக்காரன்

கலகக்காரன் galagaggāraṉ, ெப. (n.)

   1. கலகஞ்ெசய்ேவான்; insurgent, rebel,

   2. சசச்ர  ைளப்ேபான் (ெகா.வ.);; quarrelsome person, wrangler, one who bickers.

க. கலகார்

     [கலகம் + காரன்.]

கலகக்

கலகக்  galagagguruvi, ெப. (n.)

   1.  ன் த்  பாரக்்க;See min-kutti.

   2. கலகம் ெசய்ேவான் (ெகா.வ.);; mischievous person, meddler.

     [கலகம் +  .]

கலகெசந்தயன்

 
 கலகெசந்தயன் galagasendayaṉ, ெப. (n.)

    ச் ளி; a swift little bird, pied king fisher (சா.அக.);.

     [கலகம் + ெசந்தைலயன்.]

கலககண்டம்

கலககண்டம் galagagaṇṭam, ெப. (n.)

   1.  ல்; koel.

   2.  றா; pigeon.

     [கள் → கள → கல + கண்டம் (ெதாண்ைட, க .);.]
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கலகல

கலகல1 galagala, ெப. (n.)

கலகெலனல் பாரக்்க;See kala-kal-enal.

     "கலகல ந் ைணயல்லால்" (நால . 140.);.

     [கல = ஒ க் ப்  இைடசெ்சால். கல + கல - கலகல. இரடை்டக் ள ).]

 கலகல2 galagalattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. கலகலெவன்  ஒ த்தல்; to reiterate in sound;

 to rustle, as dry leaves, to tinkle, as little bells;

 to chink, as money;

 to clink, as chains;

 to rattle, as pebbles in a shell.

     "வற் ய ேவாைல கலகலக் ம்" (நால . 256);.

   2. கட் க் ைலதல்; to become shaky, get loose in the joints, as an old cart.

இந்த வண்  கலகலத் ப் ேபா ற் .

க. கலக , களகளி .

     [கல + கல. கலகல-த்தல்.]

 கலகல3 galagalattal,    3 ெச. . . (v.i.)

கலகலக்கக்காய்-
தல்

கலகலக்கக்காய்-தல் galagalaggaggāytal,    2 ெச. . . (v.i.)

   நன்றாக உலரத்ல் (ெகா.வ.);; to dry thoroughly.

     [கலகலக்க + காய்-.]

கலகலத்தவாய்

கலகலத்தவாய் galagalattavāy, ெப. (n.)

   1. அரடை்டய ப்பவன், அலப் ம்வாயன்; a chatterbox, an incessant jabberer.

   2. மனத் ள்ளைத மைறயா  ேப ேவான்; an outspoken man.

     [கலகலத்த + வாய்.]

கலகலப்பா -
த்தல்

கலகலப்பா -த்தல் galagalappāyiruttal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. ஊக்கம் ெகாண் த்தல்; to be joyful, exhilarate.

   2. கலந்  பழ தல்; to be sociable with others.

   3. ேநாயற்ற நிைல ல் உடல் நல டன் இ த்தல்; to be healthy.

     [கலகலப்  + ஆய் + இ .]
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கலகலப்

கலகலப்  galagalappu, ெப. (n.)

   1. ஒ க்ைக; iusting.

   2. கலந் பழ ைக; sociability.

அவன் கலகலப்பாய் இ க் றான்.

   3. களிப்  ேம தல்; joyfulness, exhilaration.

மண  கலகலப்பா க் ற  (உ.வ.);.

   4. ேநாயற்ற நிைல ல் உடல் நல டனி த்தல்; sound health.

உடம்  கலகலப்பா க் ற  (உ.வ.);.

   ம. களகள ;   கலகல, தல்தல், களகள, தளதள;   ெத. கலகல;   க. கலகல, களகள;ேகாத. தல்தல் மா.கல், 
கல்டெ்ர.

     [கலகல → கலகலப் .]

த. கலகலப்  → Skt. kalakala.

கலகலம்

கலகலம்1 galagalam, ெப. (n.)

   1. பறைவெயா  (உரி.நி.);; chirping of birds.

   2. ேபரிைரசச்ல் ( ன்.);; hullabaloo, confused noise of a crowd.

ெத. கலகல

     [கல + கல - கலகல → கலகலம்.]

 கலகலம்2 galagalam, ெப. (n.)

   அணிகலச ்ெசப்  (யாழ்.அக.);; box for jewels.

     [கல + கல-கலகல → கலகலம். ஒ க் ம் உட்பரல் ெபற்ற லம் ேபான்ற அணிகலன்கைள ைவக் ம் 
ெசப் .]

கலகெலனல்

கலகெலனல் galagaleṉal, ெப. (n.)

   ஓர ்ஒ க் ப் ; onom. expr. signifying tinkling, chinking.

     "ப ம்ெபான் வைளயல் கலகெலன" (தனிப்பா. 11, 2, 2.);.

க. கலகல ட்

     [கல + கல + எனல்.]

கலகவாய்க்

 
 கலகவாய்க்  galagavāygguruvi, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் ; a sparrow.

     [கலகம் + வாய் +  .]

கலகவாயன்

 
 கலகவாயன் galagavāyaṉ, ெப. (n.)

   சண்ைடக்காரன்; pugnacious, quarrelsome person.

     [கலகம் + வாயன்.]
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கல

கல 1 galagittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   கலகஞ் ெசய்தல்; to create a disturbance, cause a commotion.

     [கலகம் → கல .]

 கல 2 galagi, ெப. (n.)

   கலகக்காரி; quarrelsome, intriguing woman.

     "மால் கல யாம்" ( ேனந். 269.);.

     [கலகம் → கல .]

கலங்க -த்தல்

கலங்க -த்தல் kalaṅgaḍittal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. கலங்கச ்ெசய்தல்; to discomfit, put to rout, as the forces of an enemy.

எ ரி ேசைனையக் கலங்க த்தான் (உ..வ.);.

   2.  ைகக்கச ்ெசய்தல்; cause surprising.

     [கலங்க + அ .]

கலங்கைர ளக்க
ம்

கலங்கைர ளக்கம் kalaṅgaraiviḷakkam, ெப. (n.)

    க் க்  காட் க் கலத்ைத அைழக் ம் ளக்கம், கப்பல்கைள அைழக் ம் வ  காட் ம் ளக் க் 
கம்பம்; lit., light that invites vessels, beacon light, light-house.

     "இலங்  நீர ்வைரப் ற் கலங்கைர ளக்க ம்" ( லப். 6, 141.);.

     [கலம் + கைர +  ளக்கம்.  ளக்  + அம் -  ளக்கம் ('அம்' ெப ைமப்ெபா ள் ன்ெனாட்  கட ற் 
ெசல் ம் மரக்கலத் ற் த் ைற கம் உள்ள இடத்ைத அைடயாளம் காட்  அைழக் ம் ளக் . 
கைரதல் = அைழத்தல்.]

கலங்கல்

கலங்கல்1 kalaṅgal, ெப. (n.)

   1. கலங் ைக; turbidity muddiness.

     "ெதளி லாக் கலங்க னீர் ழ்" ( வ்.  மாைல. 37.);.

   2. கலங்கல் நீர;் muddy water.

     "ெசங்கலங்கல் ெவண்மணன்ேமற் றவ ம்" ( வ். ெபரிய . 4, 4, 7.);.

   3. அ ைக (சங்.அக.);; weeping.

   4. அசச்ம் ( ன்.);; fear.

   5. மயங் ைக; perturbation.

   6. கலங் ய கள்; toddy.

     "எமக்ேக கலங்க ற ேம" ( றநா.298:1);.

   7. நீர;் water (ம.அக.);.

   ம. கலங்ஙல்;   க., பட. கல ;    . கங்கல; H;

 kalank;

 Mal. keroh.

     [நீ ம் மண் ங்கலத்தல் கலங்கல். கல → கல  → கலங்  → கலங்கல். கல → க ழ். க ழ்தல் = 
கலங்கல். க ழ் = நீரக்்கலக்கம் (ேவ.க.142);.]

 கலங்கல்2 kalaṅgal, ெப. (n.)
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கலங்கன்

கலங்கன் kalaṅgaṉ, ெப. (n.)

   1. க ங்ைகக் காப்பதாகக் க தப்ப ம்  ெதய்வம்; a demigod considered to be protecting sluice.

   2. ஆண்பாற் ெபயர;் name of a person.

க ங்  காத்த அம்மன் → கலங்காத்தம்மன் (ெகா.வ.);. (ெப.பா.);  → கலங்கன் (ஆ.ெப.); வடாரக்்கா  
மாவட்ட வழக் .

கலங்கனீர்

 
 கலங்கனீர ்kalaṅgaṉīr, ெப. (n.)

   கலங்கல் தண்ணீர;் muddy water.

     [கலங்கல் + நீர.்]

கலங்காச் டர்

கலங்காச் டர ்kalaṅgāccuḍar, ெப. (n.)

   தஞ்சா ர ்வட்டம் சே்சாற் த் ைற ( சச்ாத் ைர);க் ேகா க்  அைணயா ளக்  நல் ய 
நங்ைக; a lady who donated a lamp at Thiruchatturai in Thanjavur taluk.

     "ஆ ரத்தளி ேதவநார ்மகள் கலங்காச் டர"் (ெத.இ.கல்.ெதா. 19 கல்.148.);.

     [கலங்கா +  டர ்– கலங்காச் டர.்]

கலங்காப்ெப நக
ரம்

கலங்காப்ெப நகரம் galaṅgāpperunagaram, ெப. (n.)

    ண் லகம்; Valgundha, Vishnu's heaven.

     "கலங்காப் ெப நகரத் ப் ேபா யா க் ம்" (ஈ . 10, 2, 1.);.

     [கலங்  + ஆ + ெப  + நகரம். 'ஆ' எ.ம.இ.நி.]

கலங்காவரிச்

 
 கலங்காவரிச்  kalaṅgāvariccu, ெப. (n.)

    ைர ன் ைகமரங்க க் ைடேய இைட ட் க் கட் ய வரிச் க்கட்  (ெசங்ைக);; thin rafters fixed 
equidistantly in a roof.

     [கலங்  + ஆ வரிச்  'ஆ' எ.ம.இ.நி. கலங்காத = ஒன்ேறாெடான்  ஒட்டாத, ெந ங்காத.]

கலங் ண்ணி

கலங் ண்ணி kalaṅgiṇṇi, ெப. (n.)

   1. ெவண்கலம்; bell-metal.

   2. உண ண் ம் ண்ணி; eating dish (சா.அக.);.

     [கலம் +  ண்ணி.]

1330

www.valluvarvallalarvattam.com 7705 of 19068.



கலங் -தல்

கலங் -தல் kalaṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. நீர ் த யன ழம் தல்; to be stirred up, agitated, ruffled as water.

     "கலங்க ந்நீர ்கைடந் " ( வ். ெபரிய . 6, 5, 1.);.

   2. மனங் ழம் தல்; to be confused, confounded.

     "கலங்காமற் காத் ய்க் ம்" (நால . 59.);.

   3. மயங்கதல்; to be abashed, embarrassed, perplexed.

     "காம ந யக் கலங் " ( .ெவ. 11. ெபண்பாற். 1.);.

   4. அஞ் தல்; to fear, to be intimidated;

 to be cowed.

     " ண்  மண் ெமல்லாங் கலங்க" ( வாச. 6, 28.);.

   5.  ன்ப தல் ( ன்.);; to be sad;

 to grieve;

 to experience sorrow.

   6. தவ தல்; to fail.

     "கலங்கா  ஞாலங் க பவர"் ( றள். 485.);.

   ம. கலங் க;   ேகாத. கல்க்;   க., பட, கலங் ;    ட. கலங்க்.  . கலங் னி;   ெத. கலா .  . கல்ப;    . 
கலாக்சனா;மால். கல் ெக

கலங்ெகாம்

 
 கலங்ெகாம்  kalaṅgombu, ெப. (n.)

   கைலமான் ெகாம்  (யாழ்ப்.);; stag's horn.

ம. கலங்ெகாம்

     [கைல → கல + ெகாம் .]

கலசச் ைர

 
 கலசச் ைர kalasassurai, ெப. (n.)

    ம்பச் ைர; a species of bottle -gourd in the shape of a pot (சா.அக.);.

     [கலசம் +  ைர = கலயம் ேபான்ற வ ைடய .]

கலசநி த் -தல்

கலசநி த் -தல் kalasaniṟuddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   மா ைல ேதங்காய் நி த் ய நிைற டம் அைமத்தல்; to set up with mantras, on religious occasions, a pot full 
of water covered with sprays of mango leaves and a coconut atop of it.

     [கலயம் → கலசம் → நி த் -.]

கலசப்பைட

 
 கலசப்பைட kalasappaḍai, ெப. (n.)

   பரவ மகளிர ்காதணி வைக; an ear ornament worn by parava women.

     [கலயம் → கலசம் + பைட.]
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கலசப்பால்

 
 கலசப்பால் kalasappāl, ெப. (n.)

    ைலப்பால்; woman's breast milk (சா.அக.);.

     [கலசம் + பால். கலசம் =  டம்,  ண்ணம், இைவேபான் க் ம் ைல.]

கலசப்பாைன

கலசப்பாைன kalasappāṉai, ெப. (n.)

   1.  ளக் க் கலசம் ( வா.);; censer.

     "கலசப்பாைன ெயான்  க் ம் அ ட்பட" (S.I.I. ii. 5);.

   2. காளாஞ்

 spittoon.

   3. வ பா , மண ழா ேபான்றவற் ன் ேபா  பயன்ப த் ம் அ க் ப்பாைனகள்; set of pots in different 
sizes used for prayer.

     [கலயம் + கலசம் + பாைன.]

கலசம்

கலசம் kalasam, ெப. (n.)

   1.  டம்; small vessel, pot.

     "ெசப்ெபன்பன் கலசெமன்பன்" (கம்பரா.நாட . 43.);.

   2.  ண்ணம் ( . மத.் 10, 42.);; cup.

   3.  ளக் க்கலசம்; censer.

   4.  ளக் த் ண்;கலசக்ேகாடை்ட.

   5. ஆ ரம் பாக்  (அ . ந்.பக்.204);; a standard measure of capacity =.1000 பாக் .

   ம. கலம்;   ேகாத. கல்ம்;   க. கல;    ட. கல (ெபரியபாைன);; . கர.

 H. kalah;

 Pkt. kalas;

 Skt. kalasa.

     [கலயம் → கலசம்.]

கலசமாட்

கலசமாட் 1 kalasamāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

     "கலசத்தால்  க்காட் தல்" (S.I.I. iii. 102.);;

 to bathe an idol with the consecrated water from a kalasam reciting appropriate mantras as the water is poured.

     [கலயம் → கலசம் + ஆட் -.]

 கலசமாட் 2 kalasamāṭṭu, ெப. (n.)

   கலசங் ெகாண்  க் ச ்ெசய்ைக (இ.வ.);; pouring consecrated water on an idol, from a kalasam, with 
mantras.

     [கலயம் → கலசம் + ஆட் .]

கலச னி

கலச னி kalasamuṉi, ெப. (n.)

    டத் னின் ப் றந்தவராகக் க தப்ப ம் அகத் ய னிவர;் agattiya was supposed to have been born 
from a pot.

     "அன்  கலச னி வ ற்  லற்றா ெயன்னில்" (ைநட.சந்.4.);.

     [கலயம் → கலசம் +  னி.]
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கலசர்

 
 கலசர ்kalasar, ெப. (n.)

   இைடயர;் shepherd.

     [கலயம் → கலசம் → கலசன் → கலசர.்]

கலசன்

 
 கலசன் kalasaṉ, ெப. (n.)

   இைடயன் (யாழ்.அக.);; cowherd.

     [கலயம் → கலயன் → கலசன்.]

ைக ல் ழ்ெமாந்ைதெயா  ஆ ேமய்க்கச ்ெசல் ம் இைடயைனக் கலயம் ஏந் யவன் என் ம் 
ெபா ளில் கலயன் → கலசன் என அைழத்ததனால் ெபற்ற ெபயராகலாம். இசெ்சால் நாளைட ல் 
ஏ ய ெதா ல் ெசய் ம் தாழ்ந்த பணியாளன் என் ம் ெபா ளில் கலா  என வழங்கலா ற் .

கல -தல்

கல -தல் kalasudal,    10 ெச. . . (v.i.)

   கலத்தல்; to mingle.

ரம த் ரரக்ள் ந ேவ கல  நின்றான் (ஈ .);.

க. கல

     [கல → கல  → கல  → கல  (ெகா.வ);.]

கலஞ்சாரி

 
 கலஞ்சாரி kalañjāri, ெப. (n.)

   ஆன்மணத்  (ேகாேராசைன);; cow's bezoar (சா.அக.);.

     [கலம் + சாரி.]

கலஞ்ெசய்ேகா

கலஞ்ெசய்ேகா kalañjeyā, ெப. (n.)

   மட்பாண்டம் வைன ம் ெதா ல் வல்லவர,்  யவர;் pot maker, potter.

     "கலஞ்ெசய் ேகாேவ கலஞ்ெசய் ேகாேவ நனந்தைல ரக்் கலஞ்ெசய் ேகாேவ" ( றம். 256.);.

ம வ.  யவர,் ேவட்ேகா.

     [கலம் (மடக்லம்); + ெசய் + ேகா. ேகா =  யவர.்]

கலஞ்ெச த் -தல்

கலஞ்ெச த் -தல் kalañjeluddudal,    6 ெச. ன்றா  (v.t.)

   கப்பல் ெச த் தல்; to sail the ship.

     "அைலகடல் ந ட ்பலகலஞ் ெச த் " (S.I.I. Vol.5 Part.ll. 404.);.

     [கலம் + ெச த் .]

கலட் க்காய்

 
 கலட் க்காய் kalaṭṭikkāy, ெப. (n.)

ஞ் ம் ர் ம் அற்ற காய் (ம.அக.);.

 fruit just formed.

கல

 
 கல  kalaḍu, ெப. (n.)

   கற்பாங்கான நிலம் (யாழ்.அக.);; stony ground.

     [கல் → கல்ல  → கல  → கல .]
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கலைண

கலைண kalaṇai, ெப. (n.)

கலைண2 பாரக்்க;See kalanai2.

     "கலைண த்  ...  ர  ெச த் " ( ப் . 405.);.

     [கலைன → கலைண (ெகா.வ);.]

கலத் ற் ரி

கலத் ற் ரி  kalattiṟpirivu, ெப. (n.)

   1. கடல்கடந்  ெசல்வதனால் ஏற்ப ம் ரி  (பழ.த .114);

 separation due to going on sea voyage.

     [கலம் + அத்  + இல் +  ரி . கலம் = மரக்கலம் 'அத் ' சாரிைய, 'இல்' ஏழன் உ .]

கலத் ற்ேபா தல்

 
 கலத் ற்ேபா தல் kaladdiṟpōṭudal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   மணமகள் மணமக க்  ( தன் தல்); பைடக் ம் உண  (ம.அக.);; The first meal served by the bride to the 
bridegroom immediately after marriage.

     [கலம் = உண்கலம். கலம் + அத்  + இல் + ேபா தல்.]

கலத்ேதாைச

 
 கலத்ேதாைச kalattōcai, ெப. (n.)

   ெவண்கலம்; bell metal (சா.அக.);.

     [கலம் + அத்  + ஓைச.]

கலதம்

 
 கலதம் kaladam, ெப. (n.)

   வ க்ைகத் தைல; baldhead.

க. கல  (மட்பாண்டம்);

     [கலம் + அத்  - கலத்  (மட்பாண்டம்); → கலதம் (மட்பாண்டம்ேபான்ற வ க்ைகத்தைல);.]
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கல

கல 1 kaladi, ெப. (n.)

   1. தைலவ க்ைகைய உண்டாக் ம் ேநாய்

     "கல ேராகம்" ( வரட.்294); ( வரட.்);;

 the disease that produces bald head.

   2. தைலவ க்ைக; baldness

க. கல  (மட்பாண்டம்);

     [கலம் → கலத்  (மட்பாண்டம்);. மட்பாண்டம் ேபால் தைலவ க்ைக உண்டாக் ம் ேநாய்.]

 கல 2 kaladi, ெப. (n.)

   1. ேக ; ruin, destruction, disaster.

     "கல யம் ைவ ங் காய்ந்த" ( வக.769.);.

   2.  ேத ; the goddess of misfortune.

     "கல தேவதாளி" ( ப் .381); ( ங்.);.

   3.  க் ண ைடயவன்; wicked man.

     "கள்வன் க யன் கல வன்" ( வாச.10, 19);.

   ம.கல ;க.கல  ( யவன்);.

 H. galti, E.guilty.

கல ைம

கல ைம kaladimai, ெப. (n.)

    ைன; misfortune.

     "நல்லறங் காய்வ  கல ைமப் பாலதா ேம" ( வக.2932.);.

     [கல → கல  → கல ைம 'ைம' ப.ெப.ஈ .]

கலைத

கலைத1 kaladai, ெப. (n.)

    ழப்பம் ( ன்.);; confusion, tumult, turmoil.

   2. அ க் த்தன்ைம; dirtiness.

     [கலக்கம் → கலத்தம் → கலத்ைத → கலைத.]

 கலைத2 kaladai, ெப. (n.)

    ேத . (யாழ்.அக.);; the goddess of misfortune.

   2.  ழ்ைம; meanness (த.ெமா.அ);.

ம.கலத

     [கலக்கம் → கலத்தம் → கலத்ைத → கலைத.]

கலந்த நன்

கலந்த நன் kalandarunaṉ, ெப. (n.)

   1. ெபாற் ெகால்லன் ( டா.);; goldsmith, jewel-maker.

   2.  யவன் (யாழ்.அக.);; potter.

     [கலன் + த நன். கலன் = அணிகலன், கலன் + த நன். கலம் = மட்பாண்டம், ஏனம், த நன் = 
த பவன், மடக்லம் ெசய்பவன்.]
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கலந்த வார்

 
 கலந்த வார ்kalandaruvār, ெப. (n.)

   யாழ்ப்பாணர;்   கந்த வர;் bards who play lutes; gandharvas.

     [கலம் + த வார ்– கலந்த வார.் கலம் = யாழ். த தல் = உடன் ெகாணரத்ல், எ த் செ்சல் தல், 
யாழானா ய இைச ெய ப் தல். இசெ்சால் கலந்த வார ்→ கலந்த வர ்→ காந்த வர ்→ கந்த வர ்
எனத் ரிந்த . கந்தரவ் என் ம் வடெசால் க்  அம்ெமா ல் லசெ்சால் இல்ைல.]

கலந்தவர்

கலந்தவர ்kalandavar, ெப. (n.)

   அன்பர;் well-wishers,

     "கலந்தாைரக் ைக தல்" (நால , ெபாைற.76);.

   2. உற னர;் relatives.

   3. ேசரந்்தவர;் one who mingles.

     [கல → கலந்தவன் → கலந்தவர.்  .அ.ெப. 'அர'் (ப.பா.ஈ .);.]

கலந்தாய்-தல்

கலந்தாய்-தல் kalandāytal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ஒ  ெபா ள் த் ப் ற டன் க த்தாய்  ேமற்ெகாள்ளல்; to confer with others on a particular subject.

     [கலந்  + ஆய் .]

கலந்தார்

கலந்தார ்kalandār, ெப. (n.)

கலந்தவர ்பாரக்்க;See kalandavar.

     [கல → கலந்தவர ்→ கல்ந்தார ்(த.ெமா.4);.]

கலந்தான்

 
 கலந்தான் kalandāṉ, ெப. (n.)

   ைமக்  (C.G.);; ink stand (ெச.அக.);.

     [கல → கலந்தான். நிறங்கைளக் கலந்  ட் யைம உள்ள ைமக் .]

கலந் கட்

கலந் கட்  galandugaṭṭi, ெப. (n.)

   நல்ல ம் ெகட்ட ம் கலந்த ; admixture of the good and bad; haphazard interlarding.

     "ேதவதாந்தரங் கைள ம் கலந் கட் யாக ப்ர பா க்ைகயா ம்" (ஈ , 4, 10. ப்ர.);.

     [கல → கலந்  + கட் .]

கலந் கட் ப்பரி
மா -தல்

கலந் கட் ப்பரிமா -தல் galandugaṭṭipparimāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேவ பா ன் க் கலத்தல்; to mix freely without any distinction, as caste, rank, etc.

     [கலந்  + கட்  + பரிமா .]

கலந் கட் ப்பரி
மா

கலந் கட் ப்பரிமா 2 galandugaṭṭipparimāṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அணிகலன் த யவற்ைறப் ெபா ல் பயன்ப த்தல் ( ன்.);; to use ornaments or other property in 
common.

   2.  ழாக்களில் உண ப்பரிமாற்றத் ல் பற்றாக் ைற ேந ங்கால் இ ப்பனவற்ைறக்கலந்  
அைனவ க் ம் ைடக் மா  ெசய்தல்; to serve by adjusting food for all, with available items in a function etc.

     [கலந்  + கட்  + பரிமா .]
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கலந் ெகாள்-தல்

கலந் ெகாள்-தல் galandugoḷtal,    16 ெச. . . (v.i.)

    ழா ல், பங்ேகற்றல்; to participate.

தைலவர ்அந்தத் மண நிகழ்ச் ல் கலந்  ெகாள்ள ல்ைல (உ.வ.);.

   2. ஒன்ேறாெடான்  கலத்தல்; to mix.

     [கலந்  + ெகாள். 'ெகாள்'  ைண ைன.]

கலந் பரிமா -
தல்

கலந் பரிமா -தல் kalandubarimāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  க்கலந்  ைனயாற் தல்; to co-operate.

   2. ஒன்றாக இைணந்  இன்பம் க தல் ( வ். வாய்.4.2.ப்ர.ஆறா);; to enjoy in common.

     [கலந்  + பரிமா .]

கலந் ைர-த்தல்

 
 கலந் ைர-த்தல் kalanduraittal, ெச. . . (v.i.)

கலந் ைரயா தல் பாரக்்க;See kalandurayadutal.

     [கல → கலந்  + உைர.]

கலந் ைரயாடல்

 
 கலந் ைரயாடல் kalanduraiyāṭal, ெப. (n.)

ஒன் க்  ேமற்பட்ேடார ்பங் ப்ெப ம் உைரயாடல்

 conversation, discussion.

ஒ  கலந் ைரயாட க்  ஏற்பா ெசய் (உ.வ.);.

     [கலந்  + உைரயாடல்.]

கலந் ைரயா -
தல்

 
 கலந் ைரயா -தல் kalanduraiyāṭudal, ெச. . . (v.t.)

   ஒன் க்  ேமற்பட்ேடார ்உைரயா வ ; to converse, discuss.

இன்ேற கலந் ைரயா  நான் கலந்  ெகாள் ேறன் (உ.வ.);.

     [கலந்  + உைரயா .]

கலந்ைத

 
 கலந்ைத kalandai, ெப. (n.)

   ெப ைம ( வா.);; greatness.

     [கல் → கலந்ைத. கல் யால் ேசரந்்த ெப ைம.]

கலந்ேதார்

 
 கலந்ேதார ்kalandōr, ெப. (n.)

   நட் ற்ேறார;் friends

     [கலந்தவர ்→ கலந்ேதார.்]

கலப்படக்காரன்

 
 கலப்படக்காரன் kalappaḍakkāraṉ, ெப. (n.)

   கலப்படம் ெசய்பவன்; one who adulterates.

     [கலப்படம் + காரன்.]
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கலப்படம்

கலப்படம் kalappaḍam, ெப. (n.)

   1. ஒன் க் ம் ேமற்பட்டெபா ள்கள் கலந்த கலைவ; mixture.

   2. தரம்வாய்ந்தேதா  தரமற்றைதச ்ேசரத்்  கலந்த கலைவ; adulterated things.

கலப்படம் ெசய்வ  சட்டப்ப க் ற்றமா ம் (உ.வ.);.

ெத. கலப்பட

     [கல → கலப்  + அடம். அடம் – ெசா.ஆ.ஈ .]

கலப்படம்ெசய்-தல்

 
 கலப்படம்ெசய்-தல் kalappaḍamceytal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   தரமற்றெபா ைளத் தரம் வாய்ந்த ெபா ேளா  கலத்தல்; to adulterate

     [கல → கலப்  + அடம் + ெசய்.]

கலப்படமாக் -தல்

கலப்படமாக் -தல் kalappaḍamākkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

கலப்படம்ெசய் பாரக்்க;See kalappadamšey.

     [கலப்படம் + ஆக் .]

கலப்பைட

 
 கலப்பைட kalappaḍai, ெப. (n.)

கடற்பைட பாரக்்க;See kalarpadai.

     [கலம் + பைட.]

கலப்பத் ஆள்

 
 கலப்பத் ஆள் kalappattuāḷ, ெப. (n.)

   மரக் கலத்ைதச ்ெசப்பனி ம் ஆள் (ெநல்ைல.  னவ.);; repairer of a ship.

     [கலம் + பற்  + ஆள் .]

கலப்பத் க்கட்ைட

 
 கலப்பத் க்கடை்ட kalappattukkaṭṭai, ெப. (n.)

   ெகாட்டாப் ளி (ெநல்ைல- ன.);; hammer.

     [கலம் + பற்  + கடை்ட ( ன.ெதா.);.]

கலப்பத் ேவைள

 
 கலப்பத் ேவைள kalappattuvēḷai, ெப. (n.)

   மரக் கலத்ைதச ்ெசப்பனி ம் ேவைல; repair work in a ship.

     [கலம் + பற்  + ேவைல ( ன்.ெதா);.]

பற்  = ெசப்பணீ .

கலப்பரப் ெநல்

 
 கலப்பரப் ெநல் kalapparappunel, ெப. (n.)

   கலசத் ன் ழ் இ ம் ெநல்; paddy spread under a kalasam, in religious rites.

     [கலம் + பரப்  + ெநல். கலயம் = கலம்.]

கலப்பற்ற -த்தல்

கலப்பற்ற -த்தல் kalappaṟṟaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

கலப்பற் ப்பார ்பாரக்்க;See kala-p-parru-p-par.

     [கலம்  + அற்  + அ .]
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கலப்பற்

 
 கலப்பற்  kalappaṟṟu, ெப. (n.)

   பட ன் நீக்கல் அைடக்ைக (யாழ்ப்.);; calking of a boat.

     [கலம் + பற் . கலம் = மரக்கலம். பற்  = இைணப் ப்பலைக இைடெவளி நீக் ச ்ேசரத்்தல்.]

கலப்பற் க்காரன்

 
 கலப்பற் க்காரன் kalappaṟṟukkāraṉ, ெப. (n.)

   பட ன் நீக்கலைடப்பவன்; one whose occupation is the calking of ships, boats, etc., calker.

     [கலம் + பற்  + காரன்.]

கலப்பற் த்ேதா
ணி

 
 கலப்பற் த்ேதாணி kalappaṟṟuttōṇi, ெப. (n.)

   நீக்கல் அைடக்கப்பட் ள்ள பட  ( ன்);; calked boat, surf-boat, the seams of which are formed by joining planks 
without lapping.

     [கலம் + பற்  + ேதாணி.]

கலப்பற் ப்பார்-
த்தல்

கலப்பற் ப்பார-்த்தல் kalappaṟṟuppārttal,    4 ெச. . . (v.t.)

   பட ன் நீக்கலைடத்தல்; to calk a boat.

     [கலம் + பற்  + பார.்]

கலப்பற் ளி

 
 கலப்பற் ளி kalappaṟṟuḷi, ெப. (n.)

   பட ன் நீக்கலைடக் ங் க ; calking-iron.

     [கலம் + பற்  + உளி.]

கலப்பாச்

 
 கலப்பாச்  kalappācci, ெப. (n.)

   கல்பா ; very small mossy plants without stems or leaves, growing on rocks.

     [கல் + (பா ); பாச் .]

கலப்பா

 
 கலப்பா  kalappāṭu, ெப. (n.)

   ஒ  கலம் ைத ைதக்கக் ய நிலப்பரப் ; the extent of ricefield in which one kalam of seeds can be sown.

கல த் ப்பா  பாரக்்க;See kalavittu-p-pădu.

     [கலம் +  த்  + பா  - கலம் த் ப்பா  → கலப்பா .]

கலப்பாந்தத்

 
 கலப்பாந்தத்  kalappāndatti, ெப. (n.)

    ளியாைர; indian sorrel (சா.அக.);.
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கலப் -த்தல்

 
 கலப் -த்தல் kalappiruttal, ெச. . . (v.t.)

    த்தல், ஒன்றா த்தல்; to be united.

க. கலப்

     [கலப்  + இ .]

கலப் னம்

 
 கலப் னம் kalappiṉam, ெப. (n.)

   ஒர ்இனத் ன் இ வைககைள ஒன்  ேசரத்்  உ வாக் ம் ஆற்றல் வைக;     (of animal, seed etc.); 
hybrid,

கலப் ன ைதகள், கலப் ன மா .

     [கலப்  + இனம்.]

கலப்

கலப் 1 kalappu, ெப. (n.)

   1. ெமாத்தம்,  ட் த் ெதாைக; gross, total, the whole.

   2. நிரவல் (சராசரி);; average.

ம. கலப்

     [கல → கலப் .]

 கலப் 2 kalappu, ெப. (n.)

   1. கலக்ைக; cordiality.

     "கலப் றக் " (ேச .3);;

 combination, mixture.

   2. வந்  ைக; meeting.

   3. நட்பாைக; friendship, fellowship, intimacy.

ெபரிேயா டன் கலப்  நன்ைமத ம் (உ.வ.);.

   4. கலந்  கட்  யா ைக; adulteration;

 alloyage.

   5. ெமய்  ணரச்் ; copulation.

     "கந் வர ்கண்ட கலப் " (ெதால். ெபா ள். 92 உைர);.

கலப் -தல்

கலப் -தல் kalappudal,    5 ெச. ன்றா. . (v.t.)

   ஒன்  ேசரத்்தல் இைணத்தல்; to join, to unite.

   க. கல ;பட. கலப் .

     [கல → கலப்  = ஒன்  ேசரத்்தல்.]

கலப் க்க ர்

கலப் க்க ர ்kalappukkadir, ெப. (n.)

   1. க ர ்அங்ெகான் ம் இங்ெகான் மாகக் கா ம் ப வம் (தஞ்.);; the stage when ears of corn appear here 
and there in a field.

   2. ஒ வைகக் க ேரா  ேவ வைகக் க ர ்கலந் த்தல்; a variety of corn which is mixed with other variety.

     [கலப்  + க ர.்]
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கலப் க் ைர

 
 கலப் க் ைர kalappukārai, ெப. (n.)

கலைவக் ைர பாரக்்க;See kalavaikirai.

     [கல → கலப்  +  ைர.]

கலப் வன்னி

 
 கலப் வன்னி kalappuvaṉṉi, ெப. (n.)

   ஒன்ப  வைக மாைழகைள ம், ெசய்ந்நஞ்ைச ம் ேவ ப த் ம் ைக; an unknown herb said to act 
upon the nine metals and the arsenical compounds.

     [கலப்  + வன்னி.]

கலப் சச்ரக்

 
 கலப் சச்ரக்  kalappuccarakku, ெப. (n.)

   கவப் படம் ெசய்தபண்டம்; adulterated article.

கலப்படம் பாரக்்க.

     [கலப்  + சரக் .]

கலப் த் மணம்

 
 கலப் த் மணம் kalapputtirumaṇam, ெப. (n.)

   இ  ேவ  ல மக்களிைட நைடெப ம் மண ற ; inter-caste marriage.

     [கலப்  +  மணம்.]

கலப் ெநய்

கலப் ெநய் kalappuney, ெப. (n.)

   1.  க் ட் ெநய்; a mixture of three kinds of oil of oil viz, gingelly oil, castoroil and ghee.

   2. தரக் ைறவான ெநய்; adulterated ghee (சா.அக.);.

     [கவப்  + ெநய்.]

கலப் மணம்

 
 கலப் மணம் kalappumaṇam, ெப. (n.)

கலப் த் மணம்;See Kalappu-t-tirumanam.

     [கலப்  + மணம்.]

கலப் ேமற்கட்

 
 கலப் ேமற்கட்  kalappumēṟkaṭṭu, ெப. (n.)

   கல் ம் மர ம் ெகாண்  அைமக்கப்ப ம் ேகா ல் ேமற்கட் ; turret of a temple made of stone and wood.

     [கலப்  + ேமல் + கட் .]

கலப் ெமா

 
 கலப் ெமா  kalappumoḻi, ெப. (n.)

   ஒன் க்  ேமற்பட்ட ெமா க் கள் கலந் ள்ள ெமா ; hybrid language.

     [கலப்  + ெமா .]
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கலப் மானம்

 
 கலப் மானம் kalappuvimāṉam, ெப. (n.)

கலப்  ேமற்கட்  பாரக்்க;See kalapumērkattu.

     [கலப்  + ேமல் + கட் .]

கலப் ைன

 
 கலப் ைன kalappuviṉai, ெப. (n.)

    றெமா ச ்ெசாற்கள் த ழ் ைன டன் ேசரந்்  உ வா ம் ட்  ைன; a mixed compound verb, a 
foreign noun and a native auxiliary verb.

     [கலப்  +  ைன.]

ெப ம்பா ம் ஒ ெமா  றெமா னின்  ெபயரச்ெ்சால்ைலேய கடன் ெகாள் ம். அவ்வா  கடன் 
ெகாண்ட ெசயரச்ெ்சாற்க டன் தம்ெமா த் ைண ைனகைள இைணத் க்கலப்  ைன 
உ வாக் வ  அைனத்  ெமா களி ம் காணப்ப ம் ெபா த்தன்ைம எனி ம் இ  ற் ம் 

லக்கத்தக்க .

எ : (சாந் ); பண் , try-பண் . copy அ .

கலப் றம்

கலப் றம் kalappuṟam, ெப. (n.)

   1. ம ந்  அைரக் ம் யம் ; apothecary's stone-mortar.

     "கலப் றத் ற்ேறய்த் " (பரராச.1235);.

   2. உண்கலத் ன் அ ப்பக்கம்; the bottom of an eating plate made of bell metal (சா.அக.);.

     [கலம் +  றம்.]

கலப் ெமா

கலப் ெமா  kalappuṟumoḻi, ெப. (n.)

   இ ைண ம் வ ஞ்ெசால் (ேபரகத்.139.);; words which occur in both genders, uyardinai and akrinai

     [கலப்  + உ  + ெமா .]

கலப் ைற

 
 கலப் ைற kalappuṟai, ெப. (n.)

   ம ந் ன் ன்  ப ப் க ள் ஒன் ; one among the mixture of drugs

     [கலப்  + உைற.]

கலப்

 
 கலப்  kalappū, ெப. (n.)

   கற் ள களில் ைளக் ம் கற்பா ; stone-moss-lichen.

     [கல்  +   - கல் ப்  → கலப் .]

கலப்ெபண்

 
 கலப்ெபண் kalappeṇ, ெப. (n.)

    லக்கத் டன் ( ன்னத் டன்); ேசரந்்த  எண்; mixed number.

     [கலப்  + எண்.]
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கலப்ைப

கலப்ைப1 kalappai, ெப. (n.)

   உ பைட; plough, ploughshare.

     "கலப்ைப ண்ட ேவரால்" (ேசக் ழார.் .16);.

   2. ஒன்றற்கைமந்த உ ப் கள்; parts as of a sacrifice.

     "ஆயதற் ரியன கலப்ைப யாைவ ம்" (கம்பரா. வவ.84);.

ம வ. ேம , ஏர,் உ பைட, நாஞ் ல், அலம்.

   ம. கலப் ;   க. கல ;   ெத. கலப;   கசபா. கலப்ெப; .கலப் . Skt. hala, vedic.hal, H.hal.

     [கலன் → கலம் + ைப – கலப்ைப. ெபய் = ைப. கலப்ைப → கலன்(ெகா  ேசரத்்  ெகா ைன 
ெச கப்பட்ட . உ பைட.]

 கலப்ைப2 kalappai, ெப. (n.)

   1. இைசக்க  த ய ட் கள் ைவக் ம் ைப; hold-all for keeping musical instruments and other articles.

     " க் க் காய கலப் ைப' (மைலப .13);.

   2. யாழ்;     "கா ெனங்கலேன க் ெனங்கலப்ைப" ( றநா,206);.

     [கலன் + ைப. ெபய் – ைப.]

கலப்ைபக்கட்ைட

 
 கலப்ைபக்கடை்ட kalappaikkaṭṭai, ெப. (n.)

   கலப்ைப ெசய்வதற்கான மரம்; piece of wood for making plough.

     [கலப்ைப + கடை்ட.]

கலப்ைபக் ழங்

 
 கலப்ைபக் ழங்  kalappaikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   காரத்் ைகக் ழங் ; root of Malabar glory lily.

   ம வ. நா க்ெகா க் ழங் ;ெவண் ேதான் க் ழங் .

ம. கலப்பக் ழ

     [கலப்ைப +  ழங் .]

கலப்ைபக் த்

 
 கலப்ைபக் த்  kalappaikkutti, ெப. (n.)

   மரத் ண்களின் தைலப் ல் ேபா ைகக் கடை்ட ேபாலக் ைரவைளையத் தாங் வதற்காக 
ைவக்கப்ப ம் கடை்ட; cornice.

     [கலப்ைப +  த் .]

கலப்ைபக் ர்

 
 கலப்ைபக் ர ்kalappaikār, ெப. (n.)

   கலப்ைப ன் ெகா ைன; sharp point of the colter of a plough.

     [கலப்ைப +  ர.்]

கலப்ைபேகா-த்தல்

கலப்ைபேகா-த்தல் kalappaiāttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கலப்ைப ன் வ வைமத்த உ ப் கைளக் ேகாத்தல்; to assemble a plough.

     [கலப்ைப + ேகா.]
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கலப்ைபசச்க்கரம்
கலப்ைபசச்க்கரம் kalappaiccakkaram, ெப. (n.)

   ஏரப்்ெபா த்தம் பாரக்் ம் சக்கரம் ( தான.ஏரம்ங். 4. தைலப் );;     [கலப்ைப + சக்கரம்.]

கலப்ைபேசர-்த்தல்

கலப்ைபேசர-்த்தல் kalappaicērttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கலப்ைப ெசய்தல் ( ன்.);; to make a plough.

     [கலப்ைப + ேசர.்]

கலப்ைபநாக்

 
 கலப்ைபநாக்  kalappainākku, ெப. (n.)

   ெகா ; ploughshare

     [கலப்ைப + நாக் .]

கலப்ைப ல்

கலப்ைப ல் kalappainūl, ெப. (n.)

   உழ ல்; science of agriculture.

     " ண்கலப்ைப ேலா வார"் ( பஞ்.60.);.

     [கலப்ைப +  ல்.]

கலப்ைபப்பைட

 
 கலப்ைபப்பைட kalappaippaḍai, ெப. (n.)

   பலராமர ்பயன்ப த் ய ேபாரப்்பைடயா ய ஏரப்்பைட; the plough used as a weapon of war by Balarama.

     [கலப்ைப + பைட.]

கலப்ைபெய ம்

 
 கலப்ைபெய ம்  kalappaiyelumbu, ெப. (n.)

    க் ன் ைளைய இரண்டாகப் ரிக் ம் எ ம் ; a bone in the centre of the nose dividing the nostrils 
(சா.அக.);.

     [கலப்ைப + எ ம் .]

கலபம்

கலபம் kalabam, ெப. (n.)

   ம ற்ேறாைக; peacock's tail-covert.

     "மாக்க ன் ங் கலப மஞ்ைஞ" ( வாத. . ெப ந்.13.);.

     [கல → கல  → கலவம் → கலபம். கலவம் = ெதா .]

கல

கல  kalabi, ெப. (n.)

   ம ல்; peacock.

     "ெச ங் கல  யா த் " (கந்தரலங்.97);.

த. கல  → Skt. kalapin.

     [கலவம் → கலபம் → கல .]
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கலம்

கலம்1 kalam, ெப. (n.)

   1.  ந்த உண்கலம், ஏனம்; vessel;

 hollow utensil, as a cup;

 plate, whether of earth or metal;

 earthenware.

     "ெபாற்கலத் ட் " (நால .345.);.

   2.  ப் ; bottle-shaped vessel.

     "யவனர ்நன்கலந்தந்த....ேதறல்" ( றநா.56, 18);.

   3. மரக்கலம்; ship boat.

     "கலங்க ழ் மாக்கைள" (மணிேம.16, 120);.

   4. அணிகலன்; jewel.

     "நன்கலம் பரி ன் மாக்கட்  நல் " ( றநா.6, 15);.

   க. கல;   ம. கலம்;   ெத. கல (கப்பல்);;   ேகாத. கல்ம்;    ட. கல;    . கர;    ரா. கலண்;மா. கால் 
(ெதான்ைன); Skt. kala(boat);.

     [ ல் → கல் → கலம். ேதாண்டப்பட்ட . கர;

    ரா. கலண்ட ்(உைடந்த பாைன ஒ ); அல்ல  ந்த ஏனம் (ேவ.க.190, Senegalese; gal (boat);;

 manding;

கலம்சாம்ப -
தல்

கலம்சாம்ப -தல் kalamcāmbaliḍudal,    17 ெச. ன்றா . (v.t.)

   எச் ற் கலத்ைதச ்சாம்ப ட் க் க தல்; to wash

 vessels with ash.

எச் ல் எ த்  எச் ல் மண்டலம் ெசய்  கலம் சாம்பல் இ வாள் ஒ த் க்  நிசதம் ெநல்  
(S.I.l.vol.19.insc.357. S.No.64,65);.

     [கலம் + சாம்பல் + இ .]

கலம்பகக்க

கலம்பகக்க  galambagaggali, ெப. (n.)

   அ கள் எ தெ்தாவ்வா  வ ங்க  (யாப். .95,470.);; stanza consisting of lines of unequal number of letters, 
opp.to கட்டைளக்க .

     [கலம்பகம் + க .]
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கலம்பகம்

கலம்பகம்1 galambagam, ெப. (n.)

   1.  க்கலைவ; mixture compound;

 combination miscellany perfumed ointment containing several ingredients.

     "கலம்பகம் ைனந்த வலங்கலந் ெதாைடயல்" ( வ். ப்பள்ளி.5.);.

   2.  ழப்பம் ( ன்.);; confusion, tumult, disturbance.

   3. ஒ  கணித ல் (கணக்க .5, உைர.);; a work in mathematics.

   5. கடப்பமரம்; seaside indian oak (சா.அக.);.

ம.கலம்பன்

     [கலம்பம் → கலம்பகம் 'அகம்' ெசால்லாக்க ஈ . ேவ.க.133.]

 கலம்பகம்2 galambagam, ெப. (n.)

   பல்வைக ெசய் டக்ளாலா ய ற் லக் ய வைக (இலக். .812);; a kind of poem composed of different kinds 
of stanzas.

     [ ல → கல → கலைவ, கல → கலம் → கலம்பம் → கதம்பம்  = பலவைகப் க்கன் கலந்தமாைல, 
கலம்  → கலம்பகம் பல ப் கள் கலந்  வ ஞ்ெசய் ள் ல் ( .தா.176);.]

   ஒ  ேபா ெவண்பாக் க த் ைற தல் க ப்பாகக் ப் யவ ப் ;மதங்கம், அம்மாைனக் 
காலம், சம் ரதம், கார,் தவம்,  றம், மறம், பாண், களி,  த் , இரங்கல், ைகக் ைள,  , வண் , 
தைழ, ஊசல் என் ம் ப்ப ெனட் ப்  ையமடக் , ம ட்பா, ஆ ரியப்பா, க ப்பா, வஞ் ப்பா, 
ஆ ரிய த்தம், க த்தம், க த்தா ைச, வஞ்  த்தம், வஞ் த் ைற, ெவண் ைற 
ெயன் ம் வற் ன் இைடேய ெவண்பா ங் க த் ைற ம் ர வன் அந்தா த் ெதாைடயான் 

ற் றக் வ .

கலம்பகமாைல

கலம்பகமாைல galambagamālai, ெப. (n.)

   1. பல க்கள் கலந்த மாைல; garland of flowers of different kinds.

     'கலம்பகமாைலையப் பணியாக' (ஈ .அவ.);.

   2.  ற் லக் ய வைக ( ன்.);; a kind of poem formed of different kinds of verses.

ம. கலம்பன்மால

     [கலம்பகம் + மாைல, கலம்  → கலம்பகம்.]

கலம்பகன்

 
 கலம்பகன் galambagaṉ, ெப. (n.)

   ெச ட் மன்; dumb and deaf person.

     [கலம்  ( ழப்பம் = ெசயல தல்); → கலம்பகன்.]

கலம்பங்க

 
 கலம்பங்க  kalambaṅgayiṟu, ெப. (n.)

    ம் னால் ெசய்த க  (ம.அக.);; rope made of coconut fibre.

கலம்பம்

கலம்பம்1 kalambam, ெப. (n.)

   ைவப்  நஞ்  வைககளிெலான் ; a mineral poison.

     [கல் → கல → கலம்  → கலம்பம்.]

 கலம்பம்2 kalambam, ெப. (n.)

   கடப்பமரம் (சங்.அக.);; common Kadamba tree.

     [கடம்பம் → கலம்பம் (ெகா.வ);.]
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கலம்பா

கலம்பா  kalambāṭu, ெப. (n.)

கல த் ப்பா  (T.A.S.I.i.10.); பாரக்்க;See kalavittu-p-pâdu.

     [கல த் ப்பா  → கலம்பா .]

கலம்பாேவர்

 
 கலம்பாேவர ்kalambāvēr, ெப. (n.)

    க் கசப் ச ் ைவ ைடய ம் உட க்  வ ைவக் ெகா க்கக் ய மான ஒ வைகச ்ெச ன் 
ேவர;் a bitter root which gives strength to body (சா.அக.);.

கலம்

கலம்  kalambi, ெப. (n.)

   1. ெகாத் ப்பசைள (மைல);; cluster of Malabar night shade.

   2. ெகா ப்பசைல; red malabar night shade (சா.அக.);.

     [ ல் →  லம்  → கலம் .]

கலம் ச்

கலம் ச்  kalambūccu, ெப. (n.)

   ஏனந்ேதய்க் ம் ஓைச; sound produced when scouring household utensils.

     "கலம் ச ்சாவஞ் லஞ்  ற்றத் " (ெப ங்.உஞ்ைசக். 40, 128.);.

     [கலம் +  ச் .]

கலமடல்

 
 கலமடல் kalamaḍal, ெப. (n.)

   அஞ்சல் ைற லன் க் கலம் வா லாக அ ப்பப்ப ம் மடல் (அ);  டங்கல்; letter (or); written message.

     [கலம் + மடல்.]

கலமம்

 
 கலமம் kalamam, ெப. (n.)

    ன்னசச்ம்பா ெநல்; a small variety of south Indian paddy.

     [கலவம் → கலமம்.]

கலமர்

 
 கலமர ்kalamar, ெப. (n.)

   பாணர(்அக.நி.);; a class of minstrels in ancient Tamil country.

     [கலம் + அர ்– கலமர,் கலம்யாழ். கலமர ்யா ைசக் ம் பாணர.்]

கலமலக் -தல்

கலமலக் -தல் kalamalakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உழக் தல்; to cause to flounder;

 to stir, agitate, confound.

     "மனத் ள்ேள கலமலக் ட் த் ரி ம் கணப " (ேதவா.949, 5.);.

     [கலக்  + மலக் . கலக் மலக்  → கலமலக் .]
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கலம

கலம 1 kalamaṟuttal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கட ல் பைகவரின் மரக்கலங்கைளப் ேபாரிட்  அ த்தல்; to destroy ships of the enemies or pirates.

     [கலம் + அ .]

காந்த ரச் ்சாைல கலம த்த (கல்.ெவ); ேசாழப்ேபரரசன் இராசராசனின் (985-1014); ெமய்க் ரத்் ல் 
அவன் ஈழமண்டலம் ந்நீரப்்பழந்  பன்னீரா ரம் ேபான்ற பல இடங்கைள ெவன்ற 
ெவற் ச் றப்ேபா  காந்த ரச்ச்ாைல கலம த் த ளிய அ ஞ்ெசய ம் ப் டப்ப ற . 

க் ரம ேசாழ லா,  ேலாத் ங்கேசாழன் ள்ைளத்த ழ் க ங்கத் ப்பரணி ஆ ய ல்க ம் 
இதைனப்ேபாரெ்வற் யாகேவ ப் ன்றன. கலம த்தான் என்பதற்  வடெமா  ப ம் 
மாணவரின் பாடசாைலக்  இத்தைனக் கலம்ெநல் என்  அள  ெசய்ததாக உைர வ  
ெபா ந்தா . ேகாக்க நந்தடக்கனின் ( . .885); பாரத்் ய ேசகர ரத் செ்சப்ேபட் ல், காந்த ரம்ர ்
யா யால் ெதாண் ற்  ஐவர ்சட்டரக்் ச ்சாைல ம் ெசய்தான் என் ம் ேமற்ேகா ம் கலம த்த 
ெசய் க் த்தக்க எ த் க்காட்  ஆகா . 'இசச்ாைலக் ப் ெபய்த கலத் ல் ப ய சரணத்தார ்கலம் 
நாற்பத்ைதந் ' என் ம் ெதாடரி ம் கலம த்தல் என் ம் ெசால்லாட்  இடம் ெபற ல்ைல. வடெமா  
ப ம் மாணவரக்்  உணவளித்த ேசரநாட்  நான்  ஊரக்ளி ம் அவரக் க்  ேவண் ய ெநல் 
அவ் ர ்ேகா ந்  தரப்பட்டதாகத் ர டக் கைலக் களஞ் யம் ற . அந்த ெநல் அள  5 
மரக்கால் ெகாண்ட பைற அளவாகக் க்கப்பட் ள்ள . த ழக ைறையப் ன்பற்  8 மரக்கால் 
ெகாண்ட கல அளவாகக் றப்பட ல்ைல. ேகா ல் ஏற்

ெகனேவ ெநல் தரப்பட்ட நிைல ல் இராச ராச ம் ெநல் வழங்க ேவண் ய ல்ைல. ெநல் வழங் வ ம் 
ஒர ்அ ஞ்ெசயலாகா . இராசராசன் தன் ஆ ரிய க்  (அவர ்எந்த நாட் ந்தா ம்); ஆண் க்  
ஈரா ரம் கலம் ெநல் வழங் க் றான். ெநல் த வ  அ ஞ்ெசயலா ன் அ ம் ெமய்க் ரத்் ல் 

ப் ட் க்கேவண்  மல்லவா? ஆத ன் கலம த்தல் என்பதற்  ெநல் வழங் ம் அளைவ 
வைரய த்தான் என்ப  ற் ம் ெபா ந்தா .

மற் ம் ஒ  சாரார ்கலம் என் ம் வடெசால்,  ைழ என்  ெபா ள் த தலால் வடெமா ேவதம் ப ம் 
மாணவர ்ஓ த ம் எ த ம் ைழத ரந்்தாரக்்  என் ம் ெபா ளில் கலம த்  என் ம் 
ெசால் ஆளப்பட் ப்பதாகக் வ ம் இங் ப் ெபா ந்தா . தஞ்ைச ேதவராயன்ேபடை்டக் 
கல்ெவட் ல்,

     "கலம த்  நல்லாரா னார ்ஒ வற் " என ம் ச்  காமாரசவல்  கல்ெவட் ல்,

கலம ப் -த்தல்

கலம ப் -த்தல் kalamaṟuppittal,    1  . . (caus.) மரக்கலங்கைள அ த்தல்; to destroy boats etc.,

ேவணாட்டாைர ேசணாடெ்டா க்  ேம  க  ராம ட வர ்ெகட னிந்  ேவைலெக  
காந்த ரச்ச்ாைல கலம ப் த்தா கவமல்ல ம் அஞ்ச (S.I.I.17,23,:19.);.

     [கலம் + அ  +  . கலம் (மரக்கலம், கப்பல்); + அ த்தல் = அ த்தல்.]

கலமா

கலமா kalamā, ெப. (n.)

   மாக்கல்; pot-stone used for making pots and dishes.

   2. எ கல் (பற்பக்கல்);; soapstone (சா.அக.);.

     [கலம் → கலமா.]

கல -தல்

கல -தல் kalamiḍudal,    7 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஏனம் ெசய்  தரல்; to provide vessel.

சாைலக் க்கலம் இட சவன் ெநா வ க்  நிசதம் ெநல்  இ நா யாக (S.i.i.vol.19.insc.357.s.no.68);.

     [கலம் + இ .]

கல ழ-த்தல்

 
 கல ழ-த்தல் kalamiḻttal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   உண்கலத்ைதத் றத்தல்; to renounce eating plate

     'சட்டர-்ெபா வார ்அற்ைறக்கலம் இழப்ப  (கல்.கைல.அக.);.

     [கலம் + இழ.]

கல ர்-தல்

 
 கல ர-்தல் kalamūrtal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   கப்பல் ெச த் தல்; to sail.

     [கலம் + ஊர.்]
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கலெம -த்தல்

கலெம -த்தல் kalameḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வரி நி ைவக்காக ெவண்கல ஏனங்கைளப் ப தல் ெசய்தல்; to seize bronze vessels for the tax dues.

     "இம் தல்கள் தண் டத்  மண்

கலந்தந் ம் ெவண்கல ெம த் ம்" (ஆவணம் 1991:10–iii:.2);.

     [கலம் + எ த்தல் – கலெம த்தல்.]

கலயம்

கலயம் kalayam, ெப. (n.)

   1. மாைழ அல்ல  மண்ணாலா ய கலம்; small pot of earth or metal.

     "கலயத் ன் கந்  தண் னலாட்ட" ( வப் ரபந். ேசாணைசல.10);.

   2. நீரப் ம் வைள ( த்.);; tumbler.

 H;

 gat cup vedi;

 kala-ska, pall;

 kalavam vagri Boll;

 kali pkt kalas, skt;

 kala sa arab;

 kala

     [ ல் → கல் → கலயம் (உட் வான );.]

கலயன்

 
 கலயன் kalayaṉ, ெப. (n.)

   இைடயன்; cowherd

     [கலயம் → கலயன்.]

கலயனார்

கலயனார ்kalayaṉār, ெப. (n.)

   அ பத்  ன்  நாயன்மா ள் ங் லயக்கலயர ்என் ம் நாயனார;் a canonized Saiva Saint, one of 63 
Nayanmärs கலயனார ்(ெபரியர ் ங் யக்.9.);.

     [கலயம் → கலயன் + ஆர.்]

கலர்

கலர ்kalar, ெப. (n.)

   1.  ேழார;் the vulgar, the rabble.

     "கலெரனத் தணித்த ம்" (ஞானா.48,19.);.

   2.  மக்கள்; the wicked.

     "கலரா னர ்நிைனயார ் ல்ைல" ( க்ேகா.259.);.

     [கல் → கலர.் கல் = க ப் ,  ைம.]

கலரவம்

கலரவம் kalaravam, ெப. (n.)

   1.  றா; dove.

   2.  ல்; cuckoo.

   ம. கலரவம்; skt. kalaravam.

     ['கல்' ஒ க் ப் கல் + அரவம். அரவம் = ஆரவாரம் ஒ  எ ப் தல்.]
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கலைர

கலைர kalarai, ெப. (n.)

   ஒன்றைரக்கலம் அளைவக் த்த கத்தல் அள  (ெதால். எ த் .171. உைர);; a measure of capacity, 
prob, equal to a kalam and a half.

     [கலம் + அைர;

கல ம் அதன்ேமல் அைரக்கல ம் ஆக 15 கல அள .]

கலல்

கலல் kalal, ெப. (n.)

   1. கல்லல் (C.G.); பாரக்்க;See kallal

   2. ெசய்தல்; making, doing.

   3. ேசரத்்தல்; joining, affixing.

க. கலன

     [கல்லல் → கலல்.]

கலலம்

கலலம் kalalam, ெப. (n.)

   க ைவச ் ழ்ந்  ேதான் ந் ேதால்; thin membrance covering the foetus.

     "ேச மற்ைறத் னங் கலலம்" ( த.ஞான.10, 9.);.

     [ ல் → கல் → கலல் → கலலம் ( ற் ச் ழ்வ .]

கலவகம்

 
 கலவகம் galavagam, ெப. (n.)

   காக்ைக ( ன்.);; crow.

     [கல் → கலவம் → கலவகம் (க ப்பாய் இ ப்ப .]

கலவங் ைர

 
 கலவங் ைர kalavaṅārai, ெப. (n.)

கலைவக் ைர (இ.வ.); பாரக்்க;See kalava-k-kirai.

     [கலைவ → கலவம் +  ைர.]

கலவஞ்சம்பா

 
 கலவஞ்சம்பா kalavañjambā, ெப. (n.)

   ஆ  மாதத் ற் ப ராகக் ய மணி ெநல். (இ.வ.);; a variety of small camba paddy maturing in six months.

     [கலவம் + சம்பா.]
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கலவைட

கலவைட1 kalavaḍai, ெப. (n.)

   1. ஏனம் (பாத் ரம்); உ ண்  ேபாகாமல் இ ப்பதற்காக ஏனத் ன் அ ல் ைவக்கப்ப ம் க  
ைவக்ேகால் ேபான்றவற்றால் ெசய்யப்பட்ட வைளயம்; plaited coil of straw or coir used for resting vessels; mouth 
of broken pot, also used as a rest, as above.

   2. உர ட் க் ற் ம் ெபா  தவசம் தறாம க்க உர ன் ேமல் பாகத் ல் ைவக் ம் கல், 
இ ம் , மண் ேபான்றவற்றாலான வட்ட வ வ அைடப் ; circular piece of stone, iron, earth fitted to the mouth of a 
mortar to keep the grain within.

     [கலம் + அைட. அைட =  ைணயா ம் ேசரப்் .]

 கலவைட2 kalavaḍai, ெப. (n.)

   அ ையக் க் ம் வைசசெ்சால்; a reproaching term.

     [கலம் + அைட – கலவைட.]

தனித் ப்பயன்படாத் தன்ைமையக் ெகாண்ட . அதனால் இ  தனித்  இயங் ம் ற ன்ைமையக் 
ெகாண்ேடாைரக் க் ம் வைசயா ற் .

 கலவைட kalavaḍai, ெப.(n.)

உைடந்த பாைன ன் உைடயாத உ யான வாய்ப்ப :

 mouth portion of the broken earthen pot.

     [கலம்+அைட]

இப் ப ையக் க ழ்த் ப் ேபாட்  ற பாைனக க் த் ங்  மைணயாகப் பயன் ப த் வர.்

கலவம்

கலவம்1 kalavam, ெப. (n.)

   1. கற்ைறயான ம ற் ேறாைக; peacock's tail.

     "கலவம் ரித்த மஞ்ைஞ" (ெபா ந.212);.

   2. ம ல் ( ைனயா ெபயர)்;; peacock.

     "கலவஞ்ேசர ்க க்கானல்" (ேதவா.532, 4);.

   3. கலாப ெமன் ம் இைடயணி; women's jewelled girdle.

     " ந் ல் கலவங்கண் ைதயா " ( வக.1982);.

     [கல → கல . கல தல் = கலத்தல், கலா தல் = கலத்தல். கலவம் → கலாவம் = ம ல் ேதாைக. 
ைனயா  ெபயராய் ம ைலக் த்த . ம ல் ெதன்னாட் க் ஞ்  நிலத் ற் ரிய பறைவ. 

ஞ் த் ெதய்வமா ய கன் ஊர் . வடெமா ன் கலா( ப ); + ஆப்(ெகாள் to obtalin); என்  
ரித் , பல ப கைள ஒன்  ேசரத்்  கற்ைற ("that which holds single parts together, a bundle" என்  

காரணங் வ , வட்டஞ் ற்  வ ந் ம் ந ந் ம் ெபா ள் ெகாள் வதா த்தல் காண்க.]

த. கலவம் → skt. kalaba.

 கலவம்2 kalavam, ெப. (n.)

   ேதாணி; boat.

     "கலவஞ்ேசர ்க க்கானல்" (ேதவா.532, 4.);.

     [கலம் + அம் – கலவம்.]

 கலவம்3 kalavam, ெப. (n.)
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கலவர்

கலவர ்kalavar, ெப. (n.)

   1. மரக்கலமாக்கள்; navigators, sailors.

     "கடற் ட்டம் ேபாழ்வர ்கலவர"் (நான்மணி.16.);.

   2. கப்ப ற் ெசல்ேவார;் passengers in a ship.

     "காற்றத் ைடப்பட்ட கலவர ்மனம்ேபால்" ( வ்.ெபரிய .11,8,2);.

   3. ெநய்தனில மாக்கள்; inhabitants of a maritime tract, fishermen.

     "கலவர.்...  ென  சால ேநர் ரித் லாத்த ம்" (ேச .கந்தமா.91);.

   4. பைட ரர ்( ன்.);; warriors.

   ெத. கலமரி; skt. kala. (boat);

     [கலம் + அர ்- கலமர ்→ கலவர.் கலம் = மரக்கலம்.]

கலவரம்

கலவரம்1 kalavaram, ெப. (n.)

   1.  ழப்பம், மனக் கலக்கம்; confusion of mind, perturbation, perplexity.

   2.  சல்,  சண்ைட; quarrel.

ம வ. கலவைர

   க. களவள, களவளிெக;    . களவள;   ெத. களவள , கலவர ; H. kalātta.

     [ ல் → கல் → கல + வரல் - கலவரல் → கலவரம்.]

கலவரி-த்தல்

கலவரி-த்தல் kalavarittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. கலங் தல்; to be confused, perturbed.

   2. சசச்ர தல்; to fight.

   க. களவளம்ப ;ெத. களவளின் .

     [கலவரம் → கலவரி.]

கலவைர

கலவைர1 kalavarai, ெப. (n.)

கலவரம் பாரக்்க;See Kalavaram.

க. களவளிெக

     [கலவரம் → கலவைர.]

 கலவைர2 kalavarai, ெப. (n.)

   ஒன்றைரக்கலம் அள ; a measure of one and a half kalam.

     "நிச  கலவைர அரி " (கல்.ெவ.கைல.அ.);.

     [கலம் + அைர - கலமைர → கலவைர.]

கலவல்

கலவல் kalaval, ெப. (n.)

   1. கலக்ைக ( ங்.);; mixing, combining.

   2. எ த் லாேவாைச ( ன்.);; inarticulate sound.

ெத. கலப

     [கல  → கலவல் (ேவ.க.133);.]

கலவைற

கலவைற kalavaṟai, ெப. (n.)

   அணிகலன் ைவக் ம் அைற; strong room, guarded chamber in a palace in which ornaments are kept.

     " யனகரக்் கலவைற காக் ம்" (ெப ங்.உஞ்ைசக்.32, 61.);.

     [கலன் → கலம் → கல + அைற – கலவைற.]
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கலவன்

கலவன் kalavaṉ, ெப. (n.)

   கலப்பான  (இ.வ.);; medley, hotch-potch, mixture of various things.

     [கல → கலவன். (ேவ.க.133);.]

கலவாணியன்

கலவாணியன் kalavāṇiyaṉ, ெப. (n.)

    யவன்; potter ( வாங் ர.் கல். அக. பக்.37);.

     [கல + வாணியன்.]

கலவாய்

கலவாய்1 kalavāy, ெப. (n.)

கடல் ன்வைக ( ன்.);:

 the sea-perches.

     [கல + வாய்.]

கலவாய் ன் வைக

   1. கலவாய் -

 perch

   2.  வப் க் கலவாய் -

 red perch

   3. வ த்தைலக்கலவாய் -

 sore headed perch

   4.  ள்ளிக் கலவாய் -

 spotted perch

   5. வரிக்கலவாய் -

 striped perch

   6. மஞ்சடக்லவாய் -

 yellow perch (சா.அக.);

கலவாேயா

 
 கலவாேயா  kalavāyōṭu, ெப. (n.)

கட ைர (யாழ்ப்.); foam.

     [ஒ கா. கடல்வாய் → கலவாய் + ஒ  – கலவாேயா .]

கலவார்

கலவார ்kalavār, ெப. (n.)

   பைகவர;் enemies.

     "கலவார ் ைனேமற் ெசலவமரந்்தன் " ( .ெவ.1, 3, ெகா .);.

     [கல  + (ஆ); ஆர ்- கலவார.் 'ஆ' எ.ம.இ.நி. ணரந்்  ெகட்ட .]
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கலவாள்

 
 கலவாள் kalavāḷ, ெப. (n.)

   மரக்கலத் ல் அல்ல  கப்ப ல் பணியாற் ம் ஆடவன்; a worker in the sailor's boat or ship.

 H.,U., Ar., Pern. kalāsi.

     [கலம் = மரக்கலம்;

கப்பல். கலம் + ஆள் - கலவாள். 'வ்' உடம்ப ெமய். கலம் + ஆள் - கலஆள் எனற் பால  வடஇந் ய 
ெமா களி ம் பார க அர  ெமா களி ம் கலாள் → கலா  எனத் ரி ற்ற . கலா  என் ம் 
ெசால் க்  அர  பார க

ெமா களி ம் வடஇந் ய ெமா களி ம் ேவர் லம் இல்ைல. த ந்  அர  த ய 
ெமா க க்  'கலாள்' கடன் ெசால்லாகச ்ெசன் ள்ள .]

கலவான்

 
 கலவான் kalavāṉ, ெப. (n.)

   கலவாய் ன்; the sea perch (சா.அக.);.

     [கலவாய் → கலவான்.]

கல

கல  kalavi, ெப. (n.)

   1. கலக்ைக ( வா.);; union combination.

   2.  ணரச்் ; sexual union.

     "கல யான் ம ழ்ந்தான் ேபால்" ( லப். 7, 24, கட் ைர.);.

     [கல → கல  → கல் .]

கல த் ப்பா

கல த் ப்பா  kalavittuppāṭu, ெப. (n.)

   ஒ கல ைத ைதத்தற் ரிய நிலம் (TA.S.I.i,7);; land sufficient in extent for sowing one kalam of paddy.

     [கலம் +  த்  + பா , கலம் = அள .]

கல ற்களி-
த்தல்

கல ற்களி-த்தல் kalaviyiṟkaḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ணரச்் ன் ம ழ்தல்; to enjoy in clandestine union between lovers before marriage.

     [கல  + இல் + களி.]

கல க்ைக

கல க்ைக1 kalavirukkai, ெப. (n.)

   இன்பம் க டம்; pleasant abode.

     "மாவ ைய.... பாதாளங் கல க்ைக ெகா த் " ( வ்.ெபரியாழ். 4, 9, 7.);.

     [கல  + இ க்ைக. கல தல் = ம ழ்தல்.]

 கல க்ைக2 kalavirukkai, ெப. (n.)

   சரக்கைற; store-house.

     "ேவயாமாட ம் யன் கல க்ைக ம்" ( லப்.5, 7);.

     [கலம் + இ க்ைக. கலம் = ெகாள்கலம்; ெபட் , ேபைழ, ேபால்வன.]

 கல க்ைக3 kalavirukkai, ெப. (n.)

   ஒலக்க க்ைக; sitting in stage, as in an audience hall.

     [கல → கலம் + இ க்ைக. தமக்  ேவண் ய ைணக் கலங்க டன் த்தல்.]
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கல ைரப்பா

 
 கல ைரப்பா  kalaviraippāṭu, ெப. (n.)

கல த் ப்பா  (ெகா.வ.);;See kalavittu-p-pâdu.

     [கலம் + ( ைதப்பா );  ைரப்பா  (ெகா.வ.);.]

கல னார்

கல னார ்kalaviṉār, ெப. (n.)

   1. நண்பர;் friends, loving associates, relations.

     "கல னார ்ப கரக்

ேமைத" (தணிைகப் .  நாட் .142.);.

   2. உற னர;் relations.

     [கல → கல  + இன் + ஆர.் கல  =  தல், உறவாதல் 'இன்' சாரிைய 'ஆர'் ஈ .]

கல ைன

 
 கல ைன kalaviṉai, ெப. (n.)

    யவன் ெசய் ம் கலதெ்தா ல்; pottery.

     [கல(ம்); +  ைன.]

கல

கல 1 kalavudal,    5 ெச. . . (v.t.)

   கலத்தல்; to mix.

     "கனி ன் ர ங் கல " ( ளா ய.230.);.

     [கல → கல (ேவ.க.133);.]

 கல 2 kalavu, ெப. (n.)

   உட ன் ட் வாய்; joint of the body.

     "கல க் க  க ைட" (அகநா.3);.

     [கல → கல .]

 கல 2 kalavu, ெப. (n.)

   1.  யரம்; grief.

   2. பைகைம; enmity.

. கல

     [அல  → கல .]

கல ர்

 
 கல ர ்kalavūr, ெப. (n.)

   ஓர ்ஊரின் ெபயர;் a place name.

க. கல ர்

     [கலம் = மடக்லம். கலம் + ஊர.்]
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கலைவ

கலைவ1 kalavai, ெப. (n.)

   1. பல்ெபா டக்லப் ; mixture, compound, medley.

   2.  ைர (மண); நீரக்லந்த சந்தனக் ழம் ; perfumed paste of sandal

     "த ய நிலெவனக் கலைவ" (கம்பரா.க மணப். 51);.

   3. கலந்த உண ; mixture of different kinds of food, scraps, leavings.

     "கலைவ க ண்  க ப்பர"் (நால , 268);.

   4. மணல்கலந்த ண்ணாம்  (ெகா.வ.);; lime and sand mixed for mortar.

   5. கைதமா ைன மணல், சல் க்கல், ஆ யவற்ெறா  நீரளா  கலக் ய கலைவ; cement mixed with 
sand, gravel and water to prepare concrete.

     [கல + ைவ – கலைவ.]

 கலைவ2 kalavai, ெப. (n.)

    ன்வைக (G.TN.D.i,229);; Indian rock cod.

     [கல் → கல → கலைவ.]

 கலைவ3 kalavai, ெப. (n.)

   ஒ வரி ன் ெபயர;் name of a tax

     "கடைம அந்தராயம்,  ல்வரி, ெப வரி, நா ... கலைவ, கா ெவட் ,  ப்ெபான், மற் ம் 
எப்ேபரப்்பட்ட ேதைவ ம் தர ந்தர ட் " (ெத.இ.கல்.ெதா. 23 கல் 19);.

கலைவக் ைர

கலைவக் ைர kalavai-k-kia ெப.(n)

   பலவைகக் ைரகள் கலந்த  (பதாரத்்த.592);; edible greens of sorts mixed together.

     [கல → கலைவ +  ைர.]

கலைவச ்சந்தனம்

கலைவச ்சந்தனம் kalavaiccandaṉam, ெப. (n.)

   ந மணப் ெபா ள்கள் ேசரந்்த சந்தனம். (பரத. பாவ.23. உைர);; sandal paste prepared with the addition of 
many aromatic substances.

 Skt. sandana → த. சந்தனம்.

     [கலைவ + சந்தனம்.]

கலைவசச்ாந்

 
 கலைவசச்ாந்  kalavaiccāndu, ெப. (n.)

   ந மணச ்சந்தனம் (இ.வ..);; unguent of sandal paste with other aromatic ingredients.

     [கலைவ + சாந் .]

கலைவசச்ா

 
 கலைவசச்ா  kalavaiccāṟu, ெப. (n.)

   பலவைக ைககளினின்  ந்ெத க் ஞ் சா ; a mixture of the expressed juices of several plants, 
(சா.அக.);.

     [கலைவ + சா .]

கலைவச் ண்ணா
ம்

 
 கலைவச் ண்ணாம்  kalavaiccuṇṇāmbu, ெப. (n.)

   மணேலா  கலந்த ண்ணாம் ; lime and sand mixed with water, mortar.

     [கலைவ +  ண்ணாம் .]
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கலைவசே்ச

 
 கலைவசே்ச  kalavaiccēṟu, ெப. (n.)

கலைவச ்சந்தனம் ( வா.); பாரக்்க;See kalavai-c-candanam.

     [கலைவ + ேச . ெச  → ேச .]

கலைவத்தைச

கலைவத்தைச kalavaittasai, ெப. (n.)

   இ யைமந்த தைச ( ன்.);; complex muscle.

   2.  ன்னலான தைச; a network of muscles (சா.அக.);.

     [கலைவ + தைச.]

கலைவத்ெதாட்

 
 கலைவதெ்தாட்  kalavaittoṭṭi, ெப. (n.)

   கலைவ கலப்பதற் ப் பயன்ப ம் ய ெதாட் ; bucket used for mixing cement. sand etc.

     [கலைவத ்+ ெதாட் .]

கலைவநீர்

கலைவநீர ்kalavainīr, ெப. (n.)

   ந மணங் கலந்த நீர;் fragrant solution for ladies bath.

     "க ங் ழல் க இய கலைவ நீ ம்" (மணிேம. 28, 6); பனிநீர;்

 dew water.

   3. க ப்ைப நீர;் water in the amniotic sac (சா.அக.);.

     [கலைவ + நீர.்]

கலைவப்ெபா

 
 கலைவப்ெபா  kalavaippoḍi, ெப. (n.)

   பல ைககைள த் க் கலந்த ம ந் த் ள்; a medicinal powder containing a mixture of several herbs 
pounded and pulverised.

   ந மணக் கலப் ப் ெபா ; a powder of different perfumes (சா.அக.);.

     [கலைவ + ெபா .]

கவைவப்ெபா த்

 
 கவைவப்ெபா த்  kavavaipporuttu, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ட்  ேநாய்; a kind of disease in joints (சா.அக.);.

     [கலைவ + ெபா த் .]

கலைவப்ெபான்

 
 கலைவப்ெபான் kalavaippoṉ, ெப. (n.)

   தரக் ைறவான ெபான்; gold mixed with other metals such as copper etc.

     [கலைவ + ெபான்.]

கலைவயணி

கலைவயணி kalavaiyaṇi, ெப. (n.)

   நீ ம்பா ம் ேபாலப் ரிக்க யலாதவா  பலவைக எ ல் நலன் ர  வ ம் அணி 
(அணி .பக்.43);; figures of speech indistinguishably blended together, dist. fr.

ேசரை்வயணி.

     [கலைவ + அணி.]
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கலேவா

 
 கலேவா  kalavōṭu, ெப. (n.)

   மட்பாண்டசச்ல்  (யாழ்.அக.);; Potsherd.

     [கலம் + ஒ .]

கலன்க மடந்ைத

 
 கலன்க மடந்ைத kalaṉkaḻimaḍandai, ெப. (n.)

   ைகம்ெபண் ( டா.);; lit., woman who has given up wearing ornaments, widow.

     [கலன் + க  + மடந்ைத. கலன் = அணிகலன்.]

கலன்ெகாம்

 
 கலன்ெகாம்  kalaṉkombu, ெப. (n.)

   கைலமான் ெகாம் ; stag's horn (சா.அக.);.

     [கைல → கலன் + ெகாம் .]

கலனம்

கலனம் kalaṉam, ெப. (n.)

   1. வாய் தற் ைக; prattling, as in sleep.

     "கலன  ெசாப்பனத் ல்" (ஞானவா.உற்பத்.65);.

   2.  ள்  ( ந் ); ெந ழ்ச் ; seminal emission;

   ெசந் ந் யக் கலனஞ் ெசய்தான் ( ைள. மாணிக்.64.3. ெப ம்பா ); (யாழ்.அக.);; profuse 
discharge of menstrual blood.

   4. வ த்தல்; filteration.

     [க ழ் → க ழம் → க னம் → கலனம்.]

கலனர

 
 கலனர  kalaṉarasu, ெப. (n.)

    மணப் ட் ; lit., the paramount ornament tali, the marriage badge.

     [கலன் + அர  (அணிகலன்க ள் தைலைமயான . தா .]

கலனி

 
 கலனி kalaṉi, ெப. (n.)

   வ த்தல்; filteration (சா.அக.);.

     [க  → க ழ் → க னி → கலனி.]

கலனி க்ைக

கலனி க்ைக kalaṉirukkai, ெப. (n.)

   1. கல க்ைக ( வா.); பாரக்்க;See kalavirukkai.

     [கல க்ைக → கலனி க்ைக.]

கலனி

 
 கலனி  kalaṉili, ெப. (n.)

   ைகம்ெபண் (நாம ப.);; widow.w

     [கலன் + இ . இல்  → இ . கலன் = அணிகலன்.]
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கலைன

கலைன1 kalaṉai, ெப. (n.)

   1. கலப்ைப ( வா.);; plough.

   2. ஒன்றற்கைமந்த பல்வைக உ ப் கள் ( வா);; parts, as of a whole.

     [கலன் → கலைன (கலன்களின் ேசரப்் );.]

 கலைன2 kalaṉai, ெப. (n.)

   ேசணம்; horse-saddle.

     "ேமற்கலைன க்க ெசம்மணி" (காஞ் ப் .நகர. 17.);.

   ம. கலன;க. க ன.

த. கலைன → Skt. Khalinam.

     [கலன் → கலைன (கலன்கள் ேசரத்்த );.]

     'கலன்' என் ஞ்ெசால் வட லெமா களில்

     "லகான்' எனத் ரிந்த .

கலாங்கம்

 
 கலாங்கம் kalāṅgam, ெப. (n.)

    த்தைவப் நஞ்  ( ன்.);; tutta vaippu-nanju, a mineral poison.

     [கல் → கலங்  → கலாங்கம் (கலந்  ெசய்யப்பட்ட );.]

கலாங்க

 
 கலாங்க  kalāṅgaḻi, ெப. (n.)

கலாங்கம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;See Kalāngam.

     [கல → கலங்  → கலாங்  → கலாங்க .]

கலாசாைல

 
 கலாசாைல kalācālai, ெப. (n.)

கைலசச்ாைல பாரக்்க;See kalaic-calai.

     [கைலசச்ாைல → கலாசாைல. ஐ - ஆ வாகத் ரிவ  வடெசாற் ரி .]

கலா

கலா 1 kalāci, ெப. (n.)

   1.  ன்ைக (யாழ்.அக.);; forearm.

   2.  ற்றாள்; labourer who does helping work to a mason.

த. கலா  → Skt. kalachi.

     [ லம் → கலம் = ெபா த் .  ட் ,  ட் க்ைக,  ன்ைக. கலம் = கல ட் களா ய 
ைணக்க தெ்தா . கலம் → கலத்  → கலாத்  → கலாச்  → கலா  (ெகா.வ.);.]

யாழ்ப்பாணத் செ்சால்லாட் களில் எத்தைகய ெதா ம் ைணக்க கைள அ ந்  
எ த் த் த ம் ற்றா ம் அதெ்தா க் த் ைணயான பணியாள ம் கலாத் , கலா  என 
வழங்கப்ப தல் மரபா ற் .

 கலா 2 kalāci, ெப. (n.)

கலவாள் பாரக்்க;See kalaval.

     [கலவாள் → கலா .]
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கலாட்டா

 
 கலாட்டா kalāṭṭā, ெப. (n.)

கலாட்  பாரக்்க;See kalattu.

     [கலாட்  → கலாட்டா (ெகா.வ.);.]

கலாட்

கலாட்  kalāṭṭu, ெப. (n.)

    ழப்பம்; disturbance.

   2. கலவரம்; riot, commotion, tumult.

   3. ேவ க்ைக; merry making, fun.

ெத.கலாத

     [கலகம் → கலாம் + ஆட்  – கலாட் .]

கலாதன்

 
 கலாதன் kalātaṉ, ெப. (n.)

   தட்டான் (யாழ்.அக.);; goldsmith.

த. கலாதன் → Skt. kaladaka.

     [கலம் → கலத்தன் → கலாதன் (ெகா.வ.);.]

கலாப்

 
 கலாப்  kalāppu, ெப. (n.)

   காதணிவைக; an ear-ornament.

     [கலம் → கலாப் .]

கலாபம்

கலாபம்1 kalāpam, ெப. (n.)

   1. ப னா  ேகாைவ ள்ள மாதரிைடயணி; women's gurdle of beads or bells consisting of 16 strands.

     "ெவண் ற் கலாபம் க் " ( வக.624);.

   2. ேமகைல ( ங்.);; jewelled girdle of a woman.

   3. ம ற்ேறாைக; peacock's tail.

     "மணிவ ற் கலாபம்" ( பாண்.15);.

   4. ம ற்ேறாைகக் ைட ( வா.);; umbrella made up of peacock's feathers.

க. கலாப, களாப.

த. கலாவம் → Skt. kalapa (peacock's tail);

     [கலாவம் → கலாபம். கலாவம் = ம ற்ேறாைக.]

 கலாபம்2 kalāpam, ெப. (n.)

   கலகம் சண்ைட, எ ச் ; rising, disturbance, uproar, raid, invasion.

ம. கலாபம்

     [கலகம் → கலவம் → கலாவம் → கலாபம் (ெகா.வ.);.]

 கலாபம்3 kalāpam, ெப. (n.)

   1. ெதா ; collection, cluster.
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கலா

கலா  kalāpi, ெப. (n.)

   1. ம ல்; peacock.

   2. ெபண்ம ல்; pea-hen.

   3. ம ற ; peacock's quill (சா.அக.);.

     [கலாவம் → கலாபம் → கலா .]

கலா ைன

 
 கலா ைன kalāpiṉai, ெப. (n.)

   கலகம் (யாழ்.அக.);; disturbance.

     [கலாம் + ( ைன);  ைன.]

கலாம்

கலாம்1 kalām, ெப. (n.)

   1. ேபார;் way, battle.

     "கலாஅத் தாைனயன்" ( றநா.69இ11);.

   2. மா பா ; rivalry, competition.

     "ேபாரக்்கலா ன்  கண் ம்" ( வக.620);.

   3.  னம்.  ற்றம்; rage, fury.

     "அ ங்கலா ற் ந்தாெனன்னி ம் (இராம. ரப்்ப.141);.

   4. ெகா ைம ( ங்.);; severity impetuosity.

   5. பைக; enmity.

த. கலாம் → Skt. kalaba

     [ ல் → கல் → கல → கலாம்.]

   சண்ைட இ வர ்ெசய் ம் ேபார;்   மல் இ வர ்தம் வ ைம காட்டச ்ெசய் ம் ேபார;்கலாம் பலர ்
ெசய் ம் ேபார ்(ெசால்.கட.்55.);.

 கலாம்2 kalām, ெப. (n.)

   1. ஊடல் (யாழ்.அக.);; bouderie, feigred dislike as of a women to her husband.

     [கல → கலாம் ( .தா.180);.]

கலாய்-த்தல்

கலாய்-த்தல் kalāyttal,    4. ெச. . . (v.i.)

   1. கல த்தல்; to quarrel, to be at variance.

     "யா னிக் கலாய்த்தல் ேவண்டெலா ெகன" (காஞ் ப் . அனந்த.5.);.

   2.  னத்தல்; to get angry.

     "கலாய்த் ெதாைலப் ப  வார ்ேபால்" ( வக.1950);.

. கலம் னி

     [கல → கலாய் →  தா 188.]

கலாயம்

கலாயம் kalāyam, ெப. (n.)

   பட்டாணி; pea.

   2. ேமார;் butter milk.

   3. த ர;் curd.

     [கல → கலா  → கலாவம் → கலாயம் = நீ டன் கலந்த .]

1361

www.valluvarvallalarvattam.com 7736 of 19068.



கலார் ற்றம்

கலார ் ற்றம் kalārāṟṟam, ெப. (n.)

   இலால்  வட்டம் ஆ க் ப் ப ன் பைழய ெபயர;் old name of Adikkudi of Lalgudi taluk.

     "வடகைர மழநாட்  கலாரக்் ற்றத் க் ழ்க் ற்  ரமேதயந் வா க் " 
(ெத.இ.கல்.ெதா.19.கல் 57);.

     [ஒ கா. கழார ்+  ற்றம் - கழார் ற்றம் → கலார் ற்றம்.]

கலால்

கலால் kalāl, ெப. (n.)

கள்ளாள் பாரக்்க;See kalal.

   1. கள் (ெகா.வ.);; toddy.

   2. சாராயம்; arrack.

   3.  ளிக்க ைவத்த ம ; any fermented liquor.

க. கலா

 Skt. kalyapala;

 H., Mar.,Kalal;

 Pkt.Kallal.

     [கள் + ஆள் - கள்ளாள் → கள்ளால் → கலால்(ெகா.வ.);. கள்ளாள் = கள் ற் ம் ஆ க்  இடப்பட்ட 
வரிையக் த்த ெசால் 'கலால்' எனத் ரிந்த . நாளைட ல் ம  வைகையக் க் ம் ெபா ச ்
ெசால்லா ற் .]

கலால் ர்ைவ

 
 கலால் ரை்வ kalāltīrvai, ெப. (n.)

   கள்வரி (ெகா.வ.);; excise duty.

     [கள்ளாள் = கள் ற்பவன்; கள் ற்பவ க்  இடப்பட்ட வரி. கள் + ஆள் → கள்ளாள் → கலால் 
(ெகா.வ.);.]

கலாவம்

கலாவம் kalāvam, ெப. (n.)

கலாபம்1 பாரக்்க;See kalabam.

     "க ம ற் கலாவம்" ( றநா.1468.);.

     [கல → கல  → கலவம் → கலாவம் ( .தா.116);.]

கலா -தல்

கலா -தல் kalāvudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   கலத்தல்; to mix, join together, unite.

     "வானத்  வளி கலாவ ன்" ( ஞ் .48);.

     [கல  → கலா  (ேவ.க.133);.]

 கலா -தல் kalāvudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. கலக்கமைடதல்; to be perturbed, confused.

     "கண்ணி நீரைலக் கலாவ" (ெந நல்.6.);.

   2.  னத்தல்; to be displeased, angry.

     "வசந்த ேமா னி ெப  நிலா ெனா  கலா னாள்" ( ற்றா. ற.29);.

     [ ல் → கல் → கல  → கலா .]

க எ த்

க எ த்  kalieḻuttu, ெப. (n.)

    ப் ணரத்் ம் அைடயாளம் (யாப்.536.);; a secret code.

     [க  + எ த் .]
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க க்கந் ட் -தல்

க க்கந் ட் -தல் kalikkandīṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கண்ேணாய்க்  ம ந் தல்; to apply pungent eye-salve for curing eye-disease (சா.அக.);.

     [க க்கம் +  ட் . க க்கம் = கரியைம.]

க க்கம்

க க்கம் kalikkam, ெப. (n.)

   கண்ணி ம் ம ந் ; pungent eye-salve used as a stimulantive to revive a person who is in an unconscious 
condition, or to cure a person of chronic headache.

   2. கண் க் ம் ைம; collyrium.

ெத. க க

     [கல் → க  → க க்கம் (க ைமயான );.]

க க்கம்பநாயனா
ர்

க க்கம்பநாயனார ்kalikkambanāyaṉār, ெப. (n.)

   அ பத்  ன்  நாயன்மா ள் ஒ வர ்(ெபரிய .);; a canonized Saiva saint, one of 63 Nayanmars.

     [க  =  ரன். கம்பன் – இயற்ெபயர.் நாயன் = தைலவன் க க்கம்பன் + நாயன் + ஆர.் 'ஆர'் உயர் ப் 
பன்ைம .]

க க் மரம்

 
 க க் மரம் kalikkimaram, ெப. (n.)

   மரவைக (A);; a tree.

     [க  → க க்  + மரம்.]

க க்ெகாண்ைட

 
 க க்ெகாண்ைட kalikkoṇṭai, ெப. (n.)

   ேபார ் ரர ் ந்  ெகாள் ம் தைலக்ெகாண்ைட; hair-knot of warriors.

     [க  =  ரன். க  + ெகாண்ைட.]

க க்ேகாட்ைட

 
 க க்ேகாடை்ட kalikāṭṭai, ெப. (n.)

   வ ைம வாய்ந்த ேகாடை்ட; a strong fort.

க. க ேகாண்டெ்ட

     [க  = வ ைம. க  + ேகாடை்ட.]

க க்ேகாைட

க க்ேகாைட kalikāṭai, ெப. (n.)

   ேகாைடக்கால ெவப்பம்; sultriness.

     "கன் ணி ெந ப்ப ங் க க்ேகாைட ம்" (தஞ்.சர. 11,94);.

     [க  + ேகாைட. க  =  ன்பம்.]

க க ந்த 
பாண் ய ேதவர்

க க ந்த பாண் ய ேதவர ்galigaḍindapāṇḍiyatēvar, ெப. (n.)

    . 1284இல் மயம் ப ல் வாழ்ந்த பாண் யநாட் ச ் ற்றரசர;் local chieftan around 1284 AD over 
Thirumayam area.

     "இந்நாயனாற் ச ்ேசாைல க லாய ைடயானான க க ந்த பாண் ய ேதவர ்எ ந்த த்த" 
(ெத.இ.கல்.ெதா.23 கல் 149.);.

     [க  = ஒ த்தல். காஞ்  = இைடயணிகலன். க  + காஞ்   = க காஞ்  → கலகாஞ் .]
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க கம்

க கம்1 galigam, ெப. (n.)

க க்கம் பாரக்்க;See kalikkam.

     "க கங் யாழம்" ( ேவங். சத.68.);.

     [க க்கம் → க கம்.]

 க கம்2 galigam, ெப. (n.)

   வன்னிமரம் ( த்.அக.);; Indian mesquit.

     [க  → க கம் → க  =  ரம். க கம் =  ரத் ற்  அைடயாளமா யமரம்.]

க கள்

 
 க கள் galigaḷ, ெப. (n.)

   ேபார ் ரரக்ள்; warriors.

க. க கள்

     [க  =  ரன். க  + கள்.]

க கன்

க கன்  galigaṉṟi, ெப. (n.)

    மங்ைகயாழ்வார ்( வ். ெபரிய . 1,1,10.);; lit., one who puts down with a strong hand the might of Kali-
purusan, an appellation of Tirumangai-y-alvar.

     [க  + கன் . கன்  = அ த்தவன்.]

க காஞ்

 
 க காஞ்  kalikāñji, ெப. (n.)

   ஒ க் ம் ஒட் யாணம்; waist ornament of women which produces light sound.

க. கலகாஞ்

     [க  = ஒ த்தல், காஞ்  = இைடயணிகலன். க  + காஞ்  = க காஞ்  → கலகாஞ் .]

க காரம்

 
 க காரம் kalikāram, ெப. (n.)

   நள்ளி ள் நா , இ ள்வா  (சங்.அக.);; Tuscan jasmine.

     [க  → க காரம்.]

க காலம்

க காலம் kalikālam, ெப. (n.)

   1. இ ம் க் க கைள மக்கள் பயன்ப த் ய காலம்; the iron age.

     "கங்  வ ன்ற க காலெமனேவ" (கம்பரா. ராதன்.14.);.

   2.  ைம, ெகா ைம ஆ யைவ ெப ட்ட காலம்; time in which evils and atroci-

 ties abound. க காலத் ல் எ  தான் நடக்கா  (உ.வ.);.

     [க  + காலம். க  = க ப் . க நிறத்  இ ம் . இ  இ ம்ெபான் (இ ம் ); க ம்ெபான் என் ம் 
வழங்கப்பட் ள்ளைத ஒப்  ேநாக் க.]

க

க  galigi, ெப. (n.)

   1. அழ ; a beauty.

   2. ெபண்; a lady (ஆந்.);.

   3.  வ ம் ; bud.

   க.க ;ெத. க .

     [க  = ேதாற்றம், அழ . கல் → க  → க .]
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க ைக

க ைக1 galigai, ெப. (n.)

   ெமாட்  ( வா.);; tender bud.

ம வ.  ைக, நைன,  ழ்,  ைன, நைக, கன்னிைக, ேபா ல், ெமாட் , க வடம், அ ம் ,  ளம், 
ெமாக் ள், சா ைக, கண்ணி.

க. க

த. க ைக → skt. kalikå.

     [ ல் → கல் → க  → க ைக. க  = ேதான் தல், அ ம் தல்.]

 க ைக2 galigai, ெப. (n.)

   1. உ ல் (சங்.அக.);, black sirissa.

   2. நாகமல்  (மைல.);; snake-jasmine.

   3.  க் ராத் ள்; powder of the washing tree (சா.அக.);.

     [க  → க ைக.]

க ேகசரி

க ேகசரி kaliācari, ெப. (n.)

    ம்பேகாணம் வட்டம் ச ரக்் ேகா க்  அைணயா ளக்  வழங் ய ெபண்ணின் 
கைரவர;் husband of one who made donations for a perpetual.

     "க ேகசரி மணவாட்  நயனவல்  ைவத்த ெநாந்தா ளக் " (ெத.இ.கல்.ெதா.23;

கல் 33.).

     [க யன் + ேகச  - க யன் ேகசரி → க ேகசரி. வ. ேகசரி → த. ேகசரி (அரிமா);.]

க ெகாள்-தல்

க ெகாள்-தல் galigoḷtal,    16 ெச. . . (v.i.)

   வ ந் தல்,  ன்பப்ப தல்; to fee sorry.

க. க ெகாள்

     [க  =  ன்பம். க  + ெகாள்.]

க ெகாள் -தல்

க ெகாள் -தல் galigoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   ெவளிப்ப தல்; to be revealed, to be discovered.

     "உ  யா ங் க ெகாள வ யலா ம்" (ஞானா.15, 23);.

     [க  = ேதான் தல், ெவளிப்ப தல். க  + ெகாள் .]

க ங்கசச்ம்பா

 
 க ங்கசச்ம்பா kaliṅgaccambā, ெப. (n.)

   நாைலந்  மாதத் ற் ப ரா ம் சம்பா ெநல் வைக; a kind of paddy, maturing in four or five months, so called 
because it was prob. brought from Kalingam.

     [க ங்கம் + சம்பா.]

க ங்கத்தைரயன்

க ங்கத்தைரயன் kaliṅgattaraiyaṉ, ெப. (n.)

   பாண் யன் ரிவல்லபன் ஆட் ந்  ஒ  ைணக்களத்  நாயகன்; head of a department in the rule 
of Pandyan Srivallabam.

ழ்க் ண்டாற்  "ெவளியாற் ைடயார ்அைரய நமச் வாயத்தாரான க ங்கத்தைரயன்" (ஆவணம் 
1991);.

     [க ங்கம் + அத்  + அைரயன் 'அத் ' சாரிைய.]
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க ங்கத் ப்பரணி

க ங்கத் ப்பரணி kaliṅgattupparaṇi, ெப. (n.)

    தற் ேலாத் ங்க ேசாழன  பைடத்தைலவனான க ணாகரத் ெதாண்ைடமான் க ங்க நாட் ன் 
 பைடெய த்  ெவன்றைதப் ெபா ளாகக் ெகாண்  சயங்ெகாண்டார ்இயற் யெதா  பரணி 

ல்; a poem by Seyankondar describing the successfulinvasion of the Kalinga country by Karunagarat-tondaiman, the 
Generalissimo of king Kulottunga I, 1115 A.D. cir.

     [க ங்கம் + அத்  + பரணி. 'அத் ' சாரிைய.]

க ங்கத் மம்

 
 க ங்கத் மம் kaliṅgatturumam, ெப. (n.)

   தான் க்காய்; unripe fruit of deirl's tree (சா.அக.);.

     [க ங்கம் + அத்  + உ மம் (ெவப்பம்);.]

க ங்கம்

க ங்கம்1 kaliṅgam, ெப. (n.)

   1. ஐம்பத்தா  நா க ள் ஒன்  ( ங்.);; country comprising modern Orissa and Ganjam, one of the 56 Nadus.

   2. ஒ  ெமா  ( வா.);; language of Kalinga, one of 18 languages known to the ancient Tamil.

 Skt. kalinga;

 Pali. kalinga.

     [க ங்  + க ங்கம்.]

ேகாதாவரிக் ம் மகாந க் ம் இைட  லைமந்த வளமான நா . இதைன ஆட்  ெசய்த மன்னர ்
க ங்கர ்எனப் ெபயர ்ெபற்றனர.்  தல் இராசராசன் ைகப்பற் ய நா க ள் ஒன் .

     " டமைல நா ம் ெகால்ல ம் க ங்க ம்"  தல் இராசராசன் ெமய்க் ரத்்  (கல்.அகர.);.

 க ங்கம்2 kaliṅgam, ெப. (n.)

   ஆைட; garment.

     "க ங்கம் பகரந் ம்" (ம ைரக்.513);.

ம வ. ம , ேகா ,

 Heb. hali, haifa, halifoshpali, kamen, matay, kam, kalingam → ka-in: indonesian.

     [க ங்  → க ங்கம்.]

ஒ  காலத் ல் க ங்கம் ஆைட ெநச க் ப் ெபயர ்ெபற் ந்த . அதனால் ஆ ெபயராகக் க ங்கம் 
எனப  ஆைடையக் த்த .

க ங்க ரல்

 
 க ங்க ரல் kaliṅgamural, ெப. (n.)

   பசை்ச நிற ைடய டக்ைளக் ெகாண்ட ன்; a kind of greenish thorned fish.

     [க ங்க +  ரல். இறல் → இரல் →  ரல் (ெகாவ);  ரல் =  ன்வைக. ஒ கா. க ங்கல் +  ரல் 
என்றாகலாம். க ங்கல் = ஏரி ன் கால்வாய் கம்.]

க ங்கர்

க ங்கர ்kaliṅgar, ெப. (n.)

   1. க ங்க நாட் னர;் an inhabitant of Kalinga country.

   2. ேகாமட் களின் லப் ரி ; name of a sub-sect among Komattis in South India.

     [க ங்கம் → க ங்கர.்]
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க ங்கல்

க ங்கல்1 kaliṅgal, ெப. (n.)

க ங்  பாரக்்க;See kalingu.

     [க ங்  → க ங்கல்.]

 க ங்கல்2 kaliṅgal, ெப. (n.)

   ஒர ்ஊரப்்ெபயர;் name of a village.

     [க ங்  + கல்.]

க ங்

 
 க ங்  kaliṅgi, ெப. (n.)

மைலக்ெகான்ைற (L.);

 shingle tree.

     [க  → க ங் .]

க ங் -தல்

க ங் -தல் kaliṅgiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   மத  அைமத்தல்; to construct sluice.

     [க ங்  + இ .]

க ங்

க ங் 1 kaliṅgu, ெப. (n.)

   1. ஏரி ன் வ கால் மைட; sluice or water weirs for surplus vents;

 to preven soil erosion.

     "வாடக்ண் க ங் க றந்த" ( வக. 2476);.

   2. நீரவ் ம் அைணக்கட்  ( ன்.);; calingula.

ம வ.  ம்

   ெத. க ங்க;க. க  (மத ற்காகப் ேபாடப்பட்ட வரி.]

     [க  → க ழ் → க ங்  = நீரக்்க வ , வ வ , மத  ஏரி ன் கால்வாய் கம், அைணக்கட் .]

நீர ்நிைல நிைறந்  வ ந்ேதா ம் ெபா  கைர உைடயாமல் த க்க ஏரி ன் ேகா ல் கல்லால் 
அைமக்கப்ப ம் வ கால் மைட. கல்ைல ெநட் க் த்தாக ைவத் க் க ங்  அைமத்த ம் உண் .

ம வ. க ஞ்

 க ங் 2 kaliṅgu, ெப. (n.)

   க ங்  வரி; a tax or irrigation from the tank.

க. க

     [க ங்  = மத  நீரப்்பாசனம். நீரப்்பாசனவரி.]
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க ங் வாரியம்

க ங் வாரியம் kaliṅguvāriyam, ெப. (n.)

   பாசனத் ற்  நீர ் டப்ப ம் மத ,  ம்  ஆ யவற்ைறக் கண்காணிக் ம் ; village committee which 
looks after the irrigation facilities.

     [க ங்  + வாரியம்.]

ஏரி ல் கட்டப்ெப ம்  நீர ்வ காலா க ங் , பாசனத் ற்  டப்ப ம் மத ,  ம்  
ஆ யவற்ைறக் கண்காணிக் ம் . இக்  ராம மகாசைப ன் உட் ரி களிெலான்றா ம். 
ஏரிகளின் கைரகளில் அைமக்கப்ப ம் வ ைமயான வரின் ேமற்ப ல் கற்களால் 
மைடகளைமக்கப் ெப ம். ஏரி ன் அள க்  ேமல் ங்காலத் க் க ங் களின் மைடகள் வ ேய 
நீர ்வ ந்ேதா ம் (க ங்  ேவ  மத  ேவ ); 'ஏரி ம் ந்  மத க ம் ந்  க ங் க ம் 
அ ந்  டக்ைக ல் உைடந்த மைடக ம் அைடத்  ஏரி ம் கல் , கைர ம் கற்கட்  மத க ம் 
அட் த்  க ங் க ம் ெசய்தப ' (ெத.கல். ெதா.12.கல்.126); (கல்.அக.);.

க ச்

 
 க ச்  kalicci, ெப. (n.)

   இரடை்டப் ள்ைளக ட ்ெபண் ( ன்.);; female of twins when they happen to be of opposite sexes.

   ம. க ச் ;ெத. க  (ெபண்);.

     [க  → க த்  → க ச் .]

க சம்

 
 க சம் kalisam, ெப. (n.)

வன்னிமரம் ( வா.);

 Indian mesquit tree.

     [க  → க யம் → க சம்.]

க ெசய்-தல்

க ெசய்-தல் kaliseytal,    1 ெச. . . (v.i.)

   1. ஊக்கம் ஊட் ; to encourage.

   2. ஆத் ரம் ஊட் ; to enrage.

க. க ெசய்

     [க  + ெசய்.]

க ஞ்சகம்

க ஞ்சகம் galiñjagam, ெப. (n.)

    ன்; fish.

   2. வன்னி; vanni tree.

   3. வாைக; sirissa tree (சா.அக.);.

     [க கம் → க ஞ்சம் → க ஞ்சகம்.]

க ஞ் -தல்

க ஞ் -தல் kaliñjiḍudal, ெச. . . (v.i.)

க ங்  பாரக்்க;See kalingidu.

     "வாமநிைல நி(ற்ற); ங் க ஞ் ட்  நி ர ைவய்ைக மைலக்  நீ " (S.I.I. Vol.1 insc.66. S.No. 7-8);.

     [க ங்  → க ங்  + இ .]

க ஞ்

க ஞ்  kaliñju, ெப. (n.)

க ங்  (S.I.I.i.5);. பாரக்்க;See kalingu.

ெத. க த

     [க ங்  → க ஞ்  → (ெகா.வ.);.]
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க த்தம்

க த்தம்1 kalittam, ெப. (n.)

   1. ேபெரால; tumult uproar.

   2. ெபா ; grand appearance.

     [க  → க த்தம்.]

 க த்தம்2 kalittam, ெப. (n.)

   1. கக் ைக; vomiting, emitting.

   2. ெபா ைக; oozing.

   3. ெவ க்ைக; bursting.

     [க  = ேதான் தல், ெவளிவ தல், க  க த்தம்.]

க த்தைரயன்

க த்தைரயன் kalittaraiyaṉ, ெப. (n.)

    . .1249இல் ஆழ்வார ் நகரிக்ேகா ல் ப யப்பட்ட ஒப்பந்தம் ஒன் ல் ைகெயாப்ப ட்டவர;் a 
signatory of an agreement in the temple at Alwar Thirunagari in hiruchendur taluk during 1249AD.

     "இைவ ழ்ேவம்  நாட்  தசச் ர ்அைரயன் க ரா ர ைடயானான க ங்க தைரயன் எ த் " 
(ெத.இ.கல்.ெதா.26 கல் 495);.

     [க ங்கம் + தைரயன்.]

க த்தைள

க த்தைள kalittaḷai, ெப. (n.)

   ெவண்பா உரிச் ர ்நின்  தன்வ ஞ் ர ்(நிைர);  தலைசேயா ெடான்றா  வ ம் தைள 
(யா.கா.10);; metrical connection between two successive feet in which a kay-c-ciris followed by a foot beginning in nirai.

     [க  + தைள.]

     "ெசல்வப்ேபாரக்் கதக்கண்ணன் ெச ரத்ெ்த ந்த னவா  ல்ைலத்தார ்மறமன்னர ்
த்தைலைய க் ப்ேபாய் எல்ைல நீர ் யன் ெகாண்  இைட ைழ  ம யம் ேபால் 

மல்லேலாங் ெக ல் யாைன ம மம் பாய்ந் ெதாளித்தேத."

க த்தா ைச

க த்தா ைச kalittāḻisai, ெப. (n.)

   இரண்ட யா ம் பல வ யா ம் வந் , ஈற்ற க் , அல்லாதவ  தம் ள் ஒத் ம், ஒவ்வா ம் நிற்பத ்
தனித்ேத ம் ஒ  ெபா ள் ேமல் ன்  அ க் ேய ம் வ ம் க ப்பா ன் இனம் (யாப்.காரி.44);; a kind 
of Kali verse consisting of lines of equal length the last one being longer than the rest.

     [க  + தா ைச.]

     'ெகாய் ைன காத் ங் ள ய க்கத் ெதம்

ெபாய்தற்  வாரல் நீ ஐய நலம் ேவண் ன்' ஆய் ைன காத் ம் அ ய க்கதெ்தம்

மா ல்  வாரல் நீ ஐய நலம் ேவண் ன்"

     "ெமன் ைன காத் ம் ங் கமழ்ேசாைலக்

ன்றச ்  வாரல் நீ ஐய நலம் ேவண் ன்"

இைவ இரண்ட யாய், ஈற்ற க்  ஒ  ெபா ள் ேமல் ன்ற க்  வந்த க த்தா ைச.

க த்

 
 க த்  kalitti, ெப. (n.)

   ெபண்ணின் இயற்ெபயர;் proper name of a female.

     [க  → க த் . இரடை்டப் ள்ைளக ள் ஒன்  ஆ ம் ஒன்  ெபண் மா ப் ன் ெபண் 
ழந்ைதக்  இ ம் ெபயர.்]
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க த் ரிஞ்சல்

 
 க த் ரிஞ்சல் kalitturiñjal, ெப. (n.)

   க வாைக (L);; fragrant sirissa.

     [க  +  ரிஞ்சல். க  = க ப் .]

க த் ைற

க த் ைற kalittuṟai, ெப. (n.)

   1. ெந ல  (ஐஞ் ர ); நான்  ெகாண்  வ வதா ய க ப்பா ன் இனம் (காரிைக. ெசய்.13.);; a kind of 
verse allied to Kali metre.

   2. கட்டைளக் க த் ைற பாரக்்க;See kattalai-k-kali-t-turai.

     "க த்  ைறதானா  அகப் ெபா ள்- ேமல் வாய்ந்தநற் ேகாைவயாம்" (ெவண்பாப். ெசய்.15.);.

     [க  +  ைற.]

எ. .

     "யா ந் ேதா ம் ஆய ம் ஆ ந் ைறநண்ணித் தா ந் ேத ம் பாக ம் வந்ெதன் நல ண்டான் 
ேத ம்பா ம் ேபால்வன ெசால் ப் ரிவாேனல் கா ம் ள் ம் ைகைத  ெமல்லாங் கரியன்ேற"

க த்ெதாைக

க தெ்தாைக galittogai, ெப. (n.)

   எட் த் ெதாைக ள் நல்லந் வனார ்ெதா த்த 150 க ப்பாக்கைளக் ெகாண்ட ல்; an ancient anthology 
of 150 verses written in kali metre describing the erotic emotions characteristic of the fivetracts of land, composed by 
Nallanduvanār, one of Ettu-t-togai.

     [க  + ெதாைக.]

க தம்

க தம் kalidam, ெப. (n.)

   1. ெபா த்தம் (யாழ்.அக.);; fitting.

   2. ெப க் ; an abnormal flow or discharge of any fluid (சா.அக.);.

     [ ல் → கல் → க  → க த்தம் → க தம் (ெகா.வ.);.]

க

 
 க  kalidi, ெப. (n.)

    ப்  (மல);; long pepper.

     [க  = க நிறம் → க  → க  (கரிய );.]

க ந்தம்

க ந்தம் kalindam, ெப. (n.)

   1. ஒ  மரம்; an unknown tree.

   2. ஒ  மைல; a mountain.

   3. ெவந்தயம்; dill seed.

   4. மைலதாங் ப் ; sickle leaf (சா.அக.);.

     [க  → க ந்தம் (கரிய );.]

க நடம்

க நடம் kalinaḍam, ெப. (n.)

   கழாய்க் த்  ( லப்.3,12, உைர);; acrobatic performance.

கைழக் த்  பாரக்்க;See kalai-k-kuttu.

த. க  நட. → Skt. kalinda.

     [க  + நடம். க  = உயர் , எ ச் . இங்  ங் ற் கைழேமல் ஏ நிற்றைலக் த்த .]
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க நீ யார்

க நீ யார ்kalinītiyār, ெப. (n.)

க யநாயனார ்(ெபரிய . க க்கம்.10.); பாரக்்க;See kaliya-nayanar.

     [க த்தல் = உயரத்ல், க  + நீ  + ஆர.் க நீ  = உயரந்்த நீ . 'ஆர'் உயர் ப் பன்ைம .]

க ெநய்க்ெகாட்ட
◌ான்

 
 க ெநய்க்ெகாட்டான் kalineykkoṭṭāṉ, ெப. (n.)

   ெநய்க்ெகாட்டான் மரம்; soapnut tree (சா.அக.);.

     [க  + ெநய் + ெகாட்டான்.]

க ப்பணம்

க ப்பணம் kalippaṇam, ெப. (n.)

   ஈமசச்டங் ற் ப் பயன்ப த் ய பண்ைடக் காலத்  ஒ  நாணயம்; a coin of ancient times used in funeral 
ceremonies = 3½ annas, = cakkaram (in Trav); = 1/10 pon, (in.J);.

     [க  + பணம் – க ப்பணம்.]

இறந்தவரின் ெநற் ல் ைவத் ப் பட் த் ணியால் கட் ம் ெபாற்கா  க ப்பணம் எனப்ப ம். இ  
பட்டங் கட்  வா ல க்  வ ய ப் ம் பழங்கால மக்களின் நம் க்ைகையக் த்த . ெசன்ைன 
அகர த  இதைனக் க பணம் எனக் த் ப்ப  தவ .

க ப்பா

க ப்பா kalippā, ெப. (n.)

   நால்வைகப் பாக்க ள் ஒன்  ( வா.);; one of the four kinds of stanza forms in Tamil.

ஆ ரியப்பா, ெவண்பா, க ப்பா, வஞ் ப்பா எனப் பாவைக நான்  (உ.வ.);.

     [க  + பா - க ப்பா (க த்தைள ம் ள்ளேலாைச ம் ெபற்  வ ம் பாவைக.]

க ப்பா

அரிதாய அறெனய் .அ ளிேயாரக்் களித்த ம்

ெபரிதாய பைகெவன்  ேபணாைரத ்ெத த ம்

ரிவமர ்காத ற் ணரச்் ம் த ெமனப்

ரிெவண்ணிப் ெபா ள் வ ற் ெசன்ற நம் காதலர்

வ வர ்ெகால் வயங் ழா அய் வ ப்பல்யான் ேகளினி

அ தாங் ம் அள ன்  அழலன்ன ெவம்ைமயாற்

க யேவ கனங் ழாஅய் காெடன்றார ்அக்காட் ள்

ய க் கயந்தைல கலக் ய ன்னீைரப்

    ட் ப் ன் ங் ங் களிெறன ம் உைரத்தனேர;   2

இன்பத் ன் இகந்ெதாரீஇ இைல ந்த உலைவயால் ன் உம் தைகயேவ காெடன்றார ்
அக்காட் ள் அன் ெகாண் மடப்ெபைட அைசஇய வ த்தத்ைத

ெமன் றக ராலாற் ம் றெவன ம் உைரத்தனேர
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க ப்

க ப்  kalippu, ெப. (n.)

   1. ஒ க்ைக; sounding, murmuring, as of a brook.

     "க ப் ைட ந ம் னல் ப ந் " (இர , இர ,30);.

   2. ெபா  ( ங்.);; brightness, freshness.

   3. தரா (ெசம் ம் தகர ம் கலந்த கலப் மாைழ); ( ன்.);; amalgam of copper and tin.

   4. கக் தல்; ejection.

   5.  ; excess.

   6. ெவ ப் ; fissure (சா.அக.);.

   7. உயரம்; height.

   8. இனப்ெப க்கம்; excessive breed.

காட் ல் யல் க ச் ப்ேபாச்  (உ.வ.);.

     [க  → க ப் .]

க ப் ைர

 
 க ப் ைர kalippunurai, ெப. (n.)

   நீரம்ப் ப ன் ேமல்பாகத் ல் ப ம் கச ; scum.

     [க ப்  +  ைர.]

க ப்ேப

 
 க ப்ேப  kalippēṭu, ெப. (n.)

க ப் ைர பாரக்்க;See kalippunurai.

     [க ப்  + ஏ .]

க ப

 
 க ப  kalibali, ெப. (n.)

க  பாரக்்க;See kalipili.

     [க  → க ப .]

க

க  kalibili, ெப. (n.)

   1. சசச்ர ; quarrel, wrangle.

   2. ஆரவாரம்; uproar, disturbance, hubbub.

   ம. க ;   க., ெத.,  . த ; u. ghalibili;

 Mar. galbalne.

     [க  = ஆரவாரம். க  → க  → எ ைக ேநாக்  வந்த இைணெமா .]

க ம ழ்

க ம ழ் galimagiḻ, ெப. (n.)

   ஓலக்கம்; public audience or levee of an Indian king, royal court, durbar.

     " ழ னன்ன நின் க ம ழாேன" (ப ற் ப்.61, 18.);.

     [க  + ம ழ் - க ம ழ், க  = ெப க்கம்,   ஆரவாரம்.]
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க மத்

 
 க மத்  kalimatti, ெப. (n.)

க ம  பாரக்்க;See kalimadi (சா.அக.);.

     [க ம  → க மத் .]

க ம

 
 க ம  kalimadi, ெப. (n.)

   ம ; black-winged myrobalan.

     [க  → க ம  (க  = கரிய);.]

ம வ. க மத்

க ம

 
 க ம  kalimarudu, ெப. (n.)

   ஒ வைக க ப்  ம த மரம்; black-winged myrobalan (சா.அக.);.

     [க  → க ம  (க  = கரிய); க  + ம  – க ம . க  → கரி, க ப் .]

ம வ. க

க மனம்

 
 க மனம் kalimaṉam, ெப. (n.)

   ேபாரா ம் மனம்; agitating mind.

க. க மன

     [க  + மனம்.]

க மா

 
 க மா kalimā, ெப. (n.)

   ெமாட் ; bud.

     [க  + மா. க  = உயரந்்த.]

க மாரகம்

க மாரகம் galimāragam, ெப. (n.)

   1.  ப்ைப (மைல.);; a species of rattle wort.

   2. ம ற்ெகான்ைற; peacock crest.

     [க  + மாரகம். க  = ஓைச. மரம் → மாரகம் (ெகா.வ.);.]

க

 
 க  kalimi, ெப. (n.)

   கரியம தமரம்; black winged myrobalan.

     [க ம  → க .]

க க்கா மரம்

க க்கா மரம் kalimikkāvimaram, ெப. (n.)

   க  மரத் ன் அ க்கடை்டக்  ேம ள்ள பாகம் (M.navi.81);; mizzen-top-mast.

     [க  + கா மரம். கலம் → கல  → க .]
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க  சவர்மரம்

க  சவரம்ரம் kalimisavarmaram, ெப. (n.)

   க  மரத் ன் ப யான கா மரத் க்  அ த்  ேம ள்ள பாகம் (M.navi.81.);; mizzen-top-gallant mast.

     [கலம் → கல  → க . க  + சவரம்ரம்.]

க டவர்மரம்

க டவரம்ரம் kalimiḍavarmaram, ெப. (n.)

   க மரத் ன் உச் ப்பாகம் (M.navi.81);; mizzen royal mast.

     [க  + இடவல் + மரம். கலம் → கல  → க .]

க டவர்ப வா
ன்

க டவரப் வான் kalimiḍavarpaṟuvāṉ, ெப. (n.)

   க டவர ்மரத் ன் க்ேக ேபாடப்பட் க் ம் ப வான் (M. navi.82.);; mizzen-royal yard.

     [க  + இடவல் + ப வான் = கலம் → கல  → க .]

க மரம்

க மரம் kalimimaram, ெப. (n.)

   கப்ப ன் ன்னணியத் ல் இ க் ம் பாய்மரம் (m.navi.80);; mizzen-mast.

     [கலம் = கப்பல். கலம் → கல  → க  + மரம்.]

க யகம்

 
 க யகம் galiyagam, ெப. (n.)

   ெவட்பாைலயரி  (சங்.அக.);; Seeds of conessi bark.

     [க  + அகம். அகம் = உள்ளீ , அரி .]

க யங்கன்

 
 க யங்கன் kaliyaṅgaṉ, ெப. (n.)

   இயற்ெபயர;் a proper name.

க. க யங்க

     [க  =  ரன். 'அங்கன்' இயற்ெபயர.் க  + அங்கன் – க யங்கன்.]

க யநாயனார்

க யநாயனார ்kaliyanāyaṉār, ெப. (n.)

   அ பத்  ன்  நாயன்மா ள் ஒ வர ்(ெபரிய .);; name of canonized Saiva saint, one of 63 Nayanmar.

     [க யன் = ேபார ் ரன். க யன் + நாயன் + ஆர ்(ஆர.் உயர் ப்பன்ைம ஈ );.]

இவர ் ெவாற் ரில் றந்தவர.்  வாலயத் ற் த் ளக் ம் ெப ந் ெதாண் ற் த் தம  
ெசல்வங்கைளச ்ெசல ட்டைமயால்

வ ைம ற் , தம  மைன ைய ம் அத் ெதாண் ற்காக ற்கப் ந் ம் வாங் ேவார ்இன்ைமயால் 
தம ட் ையய ந்  ெகாள்ளத் ணிந்தேபா  வன் ெவளிப்பட்  அ ள் ரியப் ெபற்றவர ்எனப் 
ெபரிய ரணம் ற .

க யம்

 
 க யம் kaliyam, ெப. (n.)

    ப்ெபயர;் name of a dynasty or clan.

க. க யம்

     [க  =  ரன். க  + அம் – க யம்.]
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க யன்

க யன்1 kaliyaṉ, ெப. (n.)

   1. பைட ரன் ( வா);; warrior.

   2.  மங்ைக ஆழ்வார ்( வ்.ெபரிய . 5.2.10);; Tirumangai alvār, who was a warrior before he became a Saint.

     [க  + அன். க  = ெப க்கம், வ ைம.]

 க யன்2 kaliyaṉ, ெப. (n.)

   இரடை்டப் ள்ைளக ள் ஆண் ( ன்.);; male of twins when they are of opposite sex.

   ம. க யன்;க. க க.

     [க  + அன் - க யன் ('அன்' ஒன்றன்பா );.]

க  =  ைம. இரடை்டக் ழந்ைதக ள் இரண் ம் ஆணாக அல்ல  இரண் ம் ெபண்ணாகப் 
றத்தல் ெப ம்பான்ைம. ஒன்  ஆ ம் ஒன்  ெபண் மாகப் றப்ப  ைமயாகக் 

க தப்பட்டதால் க யன், க ச்  எனப் ெபயரிடப்பட்டன.

 க யன்3 kaliyaṉ, ெப. (n.)

   1. க ைறவன்; the deity presiding over the iron age.

     "தணந்த ெவந் றற் க யைனசச் க் வன்" (ைநடத.க நீ.16.);.

   2. காரி ( ன்.);; saturn.

ம. க யன்

     [க  → க யன். க  = க நிறம்.]

க யாசச்ா

 
 க யாசச்ா kaliyāccā, ெப. (n.)

   பசலாத் ; spathe trumpet tree (சா.அக.);.

     [க  + (ஆசச்ான்); ஆசச்ா.]

க யாண்

க யாண்  kaliyāṇṭu, ெப. (n.)

   க  (க க); ஆண் மானத் ன்ப  கணிக்கப்பட்ட ஆண் ; year reckoned according to Kaliyuga 
calculation from 3102 BC.

ம வ. க க ஆண்

     [கல் → க (ேதான் தல்); + ஆண் .]

க யாண 
ஒப்பந்தம்

 
 க யாண ஒப்பந்தம் kaliyāṇaoppandam, ெப. (n.)

    மண உடன்ப க்ைக ( ன்.);; contract of betrothal in which the parties or their friends bind themselves under 
penalty to perform the marriage.

     [க யாணம் + ஒப்பந்தம்.]

க யாணக்கத்தரி

 
 க யாணக்கத்தரி kaliyāṇakkattari, ெப. (n.)

    ல் வட்டம் காய் வைத ம் க் ெகாண் க் ம் ஒ  வைகக் கத்தரிக்காய்; a kind of brinjal which 
is fully covered by sepals.

     [க யாணம் + கத்தரி.]
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க யாணக்காரர்

க யாணக்காரர ்kaliyāṇakkārar, ெப. (n.)

   1. மணமக்கள்; married couple, bride and bridegroom.

க யாணக்காரைர மணேமைட ல் அமரசெ்சய்(உ.வ.);.

   2. மணமக்களின் ெபற்ேறார,்  ைழவர ்(ெகா.வ.);; people related to either of the parties in a marriage.

க யாணக்காரரக்ேள ேநரில் அைழப் தழ் ெகா த்தனர ்(உ.வ.);.

   3.  மண ந் னர;் guests attending a wedding.

இந்தப் ேப ந்  வ ம் க யாணக்காரரக்ேள (உ.வ.);.

     [க யாணம் + காரர.்]

க யாணக்கால்

 
 க யாணக்கால் kaliyāṇakkāl, ெப. (n.)

   ஆ ைட சாத் ப் மைனச ் வரில் ெபா த் ய ப ங்ெகாம்  (யாழ்ப்.);; one of the new posts set in the 
wall of a new house placed over against the kanni-k-kal and dressed with a new cloth as a male.

     [க யாணம் + கால்.]

க யாணக் டம்

 
 க யாணக் டம் kaliyāṇakāṭam, ெப. (n.)

    மண ட் ல் மணசச்ாைலயாகப் பயன்ப த் டம்; a central hall in a storeyed or terraced house, 
commodious and well ventilated to serve as a hall for celebrating marriages.

     [க யாணம் +  டம்.]

க யாணக் ைட

 
 க யாணக் ைட kaliyāṇakāṭai, ெப. (n.)

   மணமகைள அைழக்கச ்ெசல் ம்ேபா  மணமகன் ட் ந்  ெகாண்  ெசல் ம் ரவ்ரிைசப் 
ெபா ள்கள் ெகாண்ட ைட; the basket which contains present and articles to bride by bridegroom's party.

     [க யாணம் +  ைட.]

க யாணக்ேகால
ம்

 
 க யாணக்ேகாலம் kaliyāṇakālam, ெப. (n.)

   மணக்ேகாலம்; wedding attire.

     [க யாணம் + ேகாலம்.]

க யாணங் -
தல்

க யாணங் -தல் kaliyāṇaṅāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    மண அ க்ைக ப த்தல் ( த்.);; to publish the banns of marriage.

     [க யாணம் +  .]

க யாணச ்சடங்

க யாணச ்சடங்  kaliyāṇaccaḍaṅgu, ெப. (n.)

   1.  மணச ்சடங் ; wedding ceremony.

   2.  மணத் ற் ன் மாப் ள்ைள காதணி யணி ஞ் சடங்  (யாழ்ப்);; ceremony of the wearing of 
earrings by a bridegroom just before the wedding.

     [க யாணம் + சடங் .]
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க யாணசச்ா

 
 க யாணசச்ா  kaliyāṇaccāvu, ெப. (n.)

    தாளரின் இயற்ைகச ்சா ; natural death of a person at a ripe old age (which is not considered a sorrowful event.);.

     [க யாணம் + சா .]

க யாண ந்தரர்

 
 க யாண ந்தரர ்kaliyāṇasundarar, ெப. (n.)

    வத் ேமனிக ள் ஒன்றான மணக்ேகாலநம் ; one of the forms in which Šiva is worshipped.

 Skt - Sundara → த.  ந்தரர.்

க யாணஞ்ெசால்(
)-தல்

க யாணஞ்ெசால்( )-தல் kaliyāṇañjolludal,    13 ெச. . . (v.i.)

    மண த்தத்ைத அ த் தைழத்தல்; to invite to a wedding.

     [க யாணம் + ெசால்( );.]

க யாணத் வைர

 
 க யாணத் வைர kaliyāṇattuvarai, ெப. (n.)

    வைர வைக; a species of dhall (சா.அக.);.

     [க யாணம் +  வைர.]

க யாணப்பந்தல்

 
 க யாணப்பந்தல் kaliyāṇappandal, ெப. (n.)

   மணப்பந்தல்; temporary shed put up for celebrating a marriage.

     [க யாணம் + பந்தல்.]

க யாணப் 
த்தகம்

 
 க யாணப் த்தகம் galiyāṇapputtagam, ெப. (n.)

மணத்ைதப் ப  ெசய் ம் த்தகம் ( நித்.); marriage register.

     [க யாணம் +  த்தகம்.]

க யாணப்

 
 க யாணப்  kaliyāṇappū, ெப. (n.)

    ன்றாம் ைறயாக நிைறந்  ம் இ ப்ைபப் ன் ழ்ச்  (யாழ்ப்.);; the third plentiful fall during the 
seasor of the flowers of the iluppai, dist-fr.

பந்தரப்்  பாவாைடப்  and கப் ப் .

     [க யாணம் +  .]

க யாணப் சணி

க யாணப் சணி kaliyāṇappūcaṇi, ெப. (n.)

   1. ெப ம் சணி (m.m.);; a gourd, common pump kin.

   2. நீற் ப் சணி; white gourd melon.

     [க யாணம் + ( ணி);  சணி.]

க யாணப்ெபா
த்தம்

க யாணப்ெபா த்தம் kaliyāṇapporuttam, ெப. (n.)

   1.  மணத் ற் ப் பாரக்் ம் ெபா த்தங்கள் (பஞ்.);;     [க யாணம் + ெபா த்தம்.]
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க யாணம்

க யாணம்1 kaliyāṇam, ெப. (n.)

    ய ெபா ள்கள்; new objects, natural or artificial, invented or discovered.

க யாணர ்பாரக்்க;See kalyānar.

     [க  + யாண் + அம்.]

க  =  . யாண் =  ைம. 'அம்' ெசால் . கடல்கடந்த நா களி ந் ம் ெதாைல 
நா களி ந் ம் த த்த ெபா ள்கள் ைம ைளத்த ன் ெபற்ற ெபயர.் இப் ெபா ள்கைள 

ற்ேபார ்க யாணர ்எனப்பட்டனர.்

 க யாணம்2 kaliyāṇam, ெப. (n.)

   1.  மணம், ( வா.);

 wedding.

     "க யாணஞ் ெசய்தாரக்ள்" (ெபரிய . காைர.12.);.

   2. நன்னிகழ்ச் , ம ழ் ட் ம் ெசயல்,  ழா; festivity, conviviality, joyful celebration.

   3. ெபான் ( டா.);; gold.

   4. நற் ணம்; good character, virtue.

த. க யாணம் → Skt. kalyāna.

     [க  + யாணம் – க யாணம்.]

க த்தல் = ஆரவாரித்தல்,  க்ெக தல், ெப தல், ெச க் தல், த க் தல், ெச க்  வளரத்ல், 
தைழத்தல், ம ழ்தல்.

க யாணம்பண்
-தல்

க யாணம்பண் -தல் kaliyāṇambaṇṇudal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  மணம் ரிதல்; to marry.

   2. ெமாய் டேவண்  ந்  ெசய்தல் (யாழ்ப்.);; to give a treat for the sake of obtaining presents from the 
guests, as by persons in reduced or indigent circumstances.

     [க யாணம் + பண் -.]

க யாணமண்டப
ம்

க யாணமண்டபம் kaliyāṇamaṇṭabam, ெப. (n.)

   1. ெதய்வத் ேமனிக க்  ழாக்காலங்களில் க்க யாணம் நடக் ங்ேகா ல் 
மண்டபம்; spacious hall in a temple for marriage celebrations.

   2.  மணம் த ய றப்  நிகழ்ச் க க்  வாடைகக்  டப்ப ம் கப்ெபரிய மாளிைக; rented 
building with a large hall for conducting marriages, etc.,

     [க யாண + மண்டபம்.]

க யாண -
த்தல்

க யாண -த்தல் kaliyāṇamuḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  மணம் ேப  உ ப்ப த் தல் (இ.வ.);; to settle a marriage.

   2.  மணம் ரிதல்; to marry.

     [க யாணம் +  .]

க யாண க்

க யாண க்  kaliyāṇamurukku, ெப. (n.)

ண் ங்ைக-2 பாரக்்க;See munmurungai2.

     [க யாணம் +  க் .]

க யாண 
ங்ைக

 
 க யாண ங்ைக kaliyāṇamuruṅgai, ெப. (n.)

   கரி க் , ஒ  வைக ங்ைக மரம்; black coral tree with glassy black seeds.

     [க யாணம் +  ங்ைக.]
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க யாணெம -
தல்

க யாணெம -தல் kaliyāṇameḻududal,    10 ெச. ன்றா . (v.t.)

    மணப்ப  ெசய்தல்;     [க யாணம் + எ .]

க யாணர்

 
 க யாணர ்kaliyāṇar, ெப. (n.)

   கடல் வணிகர;் treader by sea.

     [க  =  , யாண் =  ைம, ெபரி ம் ைமயான ெபா ள்கைள ற்பவரக்ள்.]

க யாண வஞ்

 
 க யாண வஞ்  kaliyāṇavañji, ெப. (n.)

    ரவஞ்  மரம்; an unknown tree (சா.அக.);.

     [க யாணம் + வஞ் . க  =  ரம். க  → க யாணம்.]

க யாண வாழ்த்

 
 க யாண வாழ்த்  kaliyāṇavāḻttu, ெப. (n.)

   வாழ்த் தல் ( ன்.);; felicitation, blessings to the married couple.

     [க யாணம் + வாழ்த் .]

க யாணன்

க யாணன் kaliyāṇaṉ, ெப. (n.)

   நற்பண்  நற்ெசய்ைக ள்ளவன்; man of excellent character, of a noble disposition.

     "என்ைன ன்ேறார ்க யாணனாகக் காண் ன்" ( வாலவா.27, 85);.

     [க  + யாண் + அன்.]

க யாணி

க யாணி1 kaliyāṇi, ெப. (n.)

   1. உயர் ணங்கைள உைடயவள்;   மைலமகள்;   அைலமகள்; a woman endowed with auspicious features and 
excellent traits, usually applied to goddesses like Laksmi and Parvati.

     "பரம கல்யாணி தன் பாலகேன" (கந்தரல.80); (த.ெமா.அ.);

த. க யாணி → skt. kalya (illustrious);

     [க  + யாண் + இ-க யாணி.]

 க யாணி2 kaliyāṇi, ெப. (n.)

   நீரக்்கடம் ; female cadamba tree called also wild jack (சா.அக.);.

     [க  + யாண் + இ.]

க யா

 
 க யா  kaliyāṟu, ெப. (n.)

   வ ைம; drought.

     [க  + யா  – க யா . வறட்  நீட் ப்பால் உண்டான வ ைமயா ய வற்கடத்ைத ஆறாகக் ய 
உ வகம்.]

வ ைமக்காலம் கைர கடந் ெப ய க் ம் ஆறாக உ வகப்ப த்தப்பட்ட . ப வ 
மைழ ன்ைமயால் நாட் ல் ெப ய வ ைமயா ய ஆ  க யா  ஆ ற் . 'ம வா  ெப க 
க யா  வறப்ப" ( தற் ேலாத் ங்கன் ெமய்க் ரத்் );.

க ராகன்

க ராகன் kaliyirākaṉ, ெப. (n.)

    . .பத்தாம் ற்றாண் ல் கச் ப்ேபட் ல் வாழ்ந்த மகன்; a resident of Kaccipedu during 10th Century 
A.D.

     "க ராகேனன் கச் ப்ேபட் ப் ெபரிய" (ெத.இ.கல். ெதா.19 கல்.337);.
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க க ஆண்

 
 க க ஆண்  galiyugaāṇṭu, ெப. (n.)

   க  ஆண் மானத் ன் வண்ணம் க்கப்ப ம் ஆண் ; a year reckoned according to Kaliyuga 
calculation. see kaliyāndu.

ம வ. க யாண்

     [க  + உக + ஆண்  - க க ஆண் .]

க கம்

க கம் galiyugam, ெப. (n.)

    . . 3102 ஆண் ல் ெதாடங் யதாகக் கணிக்கப்ப ம் ஆண் மானம்; நான்  ஊ க ள் 
இ யானதாகக் க தப்ப வ , நான்காம் ஊ ; Kali-yuga, the present Iron age, the last of the four great ages of 
the world which is reckoned as having begun in 3102 B.C.

     "க கெமான்  ன் க்ேக" ( வ்.  வாய். 5,2,11);.

த. க கம் → skt. kaliyuga.

     [க  + உகம் = க கம். க  பாரக்்க;See kaliyuli.

க ஞ்ைச

 
 க ஞ்ைச kaliyuñjai, ெப. (n.)

   க த் ரிஞ் ல் மரம்; fragrant sirissa.

     [க  + உஞ்ைச. க  = க ப் . உஞ்ைச = ஊஞ்ைச மரம்.]

க

க  kaliyūḻi, ெப. (n.)

   க காலம் எனப்ப ம் ெந ங்காலப் ரி ; name of an era - kali.

     [க  + ஊ  = க . க  = க ப் . கரிய இ ம் . க  = இ ம் ன் ெபயரால் அைமந்த ஊ .]

த ழ் வான ல் வல் நரால் கணிக்கப்பட்ட ஊ ப் ரி க ள் க ம் ஒன் . அைவ ெபான் , 
ெவள்ளி , ெசப் , க  என்பன. இவற்ைற வடெமா யாளர ் ேரதா கம்,  ேரதா கம், 

வாபர கம், க கம் என்பர.் க  . .3102-ம் ஆண்  ப் ரவரித் ங்கள் 18ஆம் நாள் 
றந்ததாகக் கணித்தனர.் நான்  ஊ க க் ம் ேசரத்்  நான்  (ச ர் கம்); எனப் ெபயரிட்டனர.் 

இதற் ரிய காலம் 43,20,000 ஆண் கள்.

ஊ ன் ெபயர ்    ஆண் கள்

   1. ெபான்  ( ேரதா கம்); 17,28,000

     (சத் ய கம்);

   2 .ெவள்ளி  ( ேரதா கம்); 12,96,000

   3. ெசப்  ( வாபர கம்);  8,64,000

   4. க  (க கம்-இ ம் );  4,32,000

இந்நான்  ஊ க ம் 12:8:6:3 என் ம் ஈ பாட் ல் ( தத் ல்); உள்ளன. ஊ க் காலங்கள் 
அைனத் ம் 1,440ஆல் (360x4);  த ன்  வ படக் யைவ.

க ேயற்

க ேயற் 1 kaliyēṟṟudal,  . . (caus)

   ெவ ப்ேபற் தல்; to tease.

     [க  =  ன்பம். வ த்தம் ஏற்  = உண்டாக் . க  + ஏற் .]

க ேய

க ேய 2 kaliyēṟudal, ெச. . . (v.i.)

   மறம் ( ரம்); ெகாள்; to become courageous, heroic.

க. க ஏ

     [க  =  ரம். க  + ஏ .]
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க ரம்

க ரம் kaliram, ெப. (n.)

   1.  ள்  க் ; east Indian coral tree.

   2. பலாசம்; palas-tree (மைல.);.

     [க  + ஈரம்.]

க ெரனல்

 
 க ெரனல் kalireṉal, ெப. (n.)

   ஒர ்ஒ க் ப் ; onom. expr of sounding, as small bells, a brass vessel.

     'ெகட் த் தங்கமானா ம் க  ெரன்  ஒ க் மா' (பழ.);.

     [க ர ்+ எனல்.]

க ராயன்

 
 க ராயன் kalivirāyaṉ, ெப. (n.)

   ெநல்வைக ( ன்.);; a kind of paddy.

க. கலம, களம(ெநல்);.

     [க  → க  + ராயன்.]

க த்தம்

க த்தம் kaliviruttam, ெப. (n.)

   நாற் ர  நான்காய் வ ம் க ப்பா ன் இனம் (யாப்.45.);; a kind of verse allied to kali having four feet in each of 
its four lines.

     "அளவா நான் ன க த்தம்ேம" (யாப். ெசய் ள்.89 (த.ெமா.அ.);.

     "ேவய்தைல நீ ய ெவள்ளி லங்க ன்

ஆய்த ன் ஒண் டர ்ஆ  னான்றமர்

வாய்த ன் நின்றனர ்வந்ெதன மன்னர் ன்

நீதைல ெசன் ைர நீள்கைட காப்ேபாய்"

     [க  +  த்தம். Skt. vrutta → த.  த்தம்.]

க ெவண்பா

க ெவண்பா kaliveṇpā, ெப. (n.)

   க த்தைள தட் க் க ேயாைச த  ஈற்ற  ெவண்பாப் ேபால ச் ர யான் வ வதான 
க ப்பா ன் இனம் (யாப்.85.);; a kind of verse allied to kali in which the last line has three feet similar to a venba.

     "தன்றைளேயாைச த இநீற்ற  ெவண்பா யலக  ெவண்பாேவ" (யாப்.85);.

     [க  + ெவண்பா.]

     "பண்ெகாண்ட வரிவண் ம் ெபா க் ம் ப ல்வானா ண்ெகாண்ட அேசா ன் ழ் 
ேயார ்ெப மாைனக் கண்ணா ம் மனத்தா ம் ெமா யா ம் ப ல்வாரக்ள் ண்ணா ம் 

ேவந்தராவார"்.

க ெவண்பாட்

 
 க ெவண்பாட்  kaliveṇpāṭṭu, ெப. (n.)

   க  ெவண்பா ( வா.);;பாரக்்க;See kali-venba.

     [க  + ெவண் + பாட் .]
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க ழ்

க ழ்1 kaliḻtal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. அ தல்; to weep shed tears;

 to be troubled in mind.

     " ரா ற்றண் க ழ்தந் " (ஐங் .45.);.

   2. ஒ தல்; to shine forth, as beauty.

     "அங்க ழ் ேமனி" (ஐங் .174);.

   3.  ைடெபயரத்ல்; to change position.

     "காெலா  மயங் ய க ழ்கடெலன" (பரிபா.8, 31);.

     [க ழ் → க ழ்.]

 க ழ்2 kaliḻ, ெப. (n.)

க நீர ்பாரக்்க;See kalilinir.

     " ைர மண் க் க ழ" (கரிபா.6, 44);.

     [க ழ் → க ழ்.]

க நீர்

க நீர ்kaliḻinīr, ெப. (n.)

   கலங்கல்நீர;் muddy water, puddle.

     "மா ண்ெடஞ் ய க  நீேர" (ஐங் .203);.

     [க  → க  + நீர.்]

க ன்க ெனனல்

க ன்க ெனனல் kaliṉkaliṉeṉal, ெப. (n.)

   ஓர ்ஒ க் ப் ; onom, tinkling of anklet bells.

     " ண் ணி லம்ெபா  க ன்க ெனன" ( மர. ர. த் க்.வ ைகப்.1);.

     [க ன் + க ன் + எனல். 'க ன்' ஒ க் ப்  இைடசெ்சால்.]

க னம்

க னம்1 kaliṉam, ெப. (n.)

   க வாளம்; bit of a horse's bridle.

     "க னமா" ( வக.2258);.

     [கலன் → க னம்.]

 க னம்2 kaliṉam, ெப. (n.)

   1. கற்பரி ைவப்  நஞ் ; karpari-Vaippu-nanju, a mineral poison.

   2. வன்னி மரம்; palas tree.

     [கலன் → க ன் → க னம்.]

க னா

 
 க னா kaliṉā, ெப. (n.)

    . வா ; millet (சா.அக.);.

     [க  → கலனா.]
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க னி

க னி1 kaliṉi, ெப. (n.)

   ைகம்ெபண் ( ன்);; widow as afflicted.

     [கலன் + இ  - கலனி  → க னி.]

 க னி2 kaliṉi, ெப. (n.)

   1.  ப் ; long pepper.

   2.  ரிபைல; the three galls viz. galnut, Tandrinut and goose berry fruit (சா.அக.);.

     [கலன் =  ற்றம்;

கலன் + இல் - கலனில் → க னி.]

க ெனனல்

க ெனனல் kaliṉeṉal, ெப. (n.)

க ன்க ெனனல் பாரக்்க;See kalin-kalin-enal.

     "க ெனன வைறகழ லமேரசன்" (ேச . ேச பல.40.);.

     [க ன் + எனல்.]

க ைன

க ைன1 kaliṉai, ெப. (n.)

   1.  ள  ( டா); பாரக்்க;See milagu.

   2. ெகாள்  (மைல.);; horse gram.

   3.  ழாெநல் ; feather foil.

   4. கழற்ேசம் ; a plant unknown, probably one of colacasia genus.

   5. ெவண் ள ; white pepper (சா.அக.);.

     [க  = ெப க்கம்,  ,  ைம.]

 க ைன2 kaliṉai, ெப. (n.)

க னம் ( ன்.); பாரக்்க;See kalinam.

     [க னம் → க ைன.]

 க ைன3 kaliṉai, ெப. (n.)

   ைகம்ைம (யாழ்.அக.);; widow-hood.

     [க னி  → க னி → க ைன.]

க யம்

 
 க யம் kalīyam, ெப. (n.)

   க வாளம்; bit of a horse's bridle.

     [க னம் → க யம்.]

க ரிடல்

 
 க ரிடல் kalīriḍal, ெப. (n.)

க ெரனல் பாரக்்க;See kalir-enal.

     [க ன் - க ர ்+ இடல்.]

க க் ப் க் ப் 
பண் -தல்

க க் ப் க் ப் பண் -தல் kalukkuppilukkuppaṇṇudal,    11 ெச. . . (v.i.)

   அணிகலெனா  பட நடத்தல்; to walk in such a way as to make ornaments tinkle on the stage.

     [க க்  +  க்  + பண் -.]
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க க் ப் க்

க க் ப் க்  kalukkuppilukku, ெப. (n.)

   1. அணிகலெனா  ( ன்.);; tinkling sounds of ornaments worn by women and children, clinking of little bells.

   2. ெச க் , ெப தம்; ostentation.

     [க க்  +  க் .]

க க்ெகனல்

 
 க க்ெகனல் kalukkeṉal, ெப. (n.)

    ரிப் னால் உண்டா ம் ஒ ையக் க் ம் ஒ க் ப் ; onom. expr. of loud, sharp sound, as when 
laughing.

     [க க்  + எனல்.]

க த்தல்

 
 க த்தல் galuguluttal, ெப. (n.)

   பல ற்ெறா களி ண்டான ஓைச (யாழ்.அக.);; confused noise due to various low sounds.

     [க  +  த்தல்.]

க ப்

 
 க ப்  galuguluppū, ெப. (n.)

   ஒ க் ப் ; onom. expr. of sound.

     [க  +  ப் .]

க ங்

 
 க ங்  kaluṅgu, ெப. (n.)

க ங்  பாரக்்க;See kalingu.

     [க ங்  → க ங் .]

க டம்

க டம் kaluḍam, ெப. (n.)

   1. கலங்கனீர ்( ன்.);; muddy, turbid water.

   2. கரி ,  ைன, பாழ் ைன ( ங்.);; sin.

     [க ழ் → க ழம் → க டம் (வ.ெமா.வ.110.);.]

க ம்

 
 க ம்  kalumbu, ெப. (n.)

   களிம்  (இ.வ.);; ointment.

பட.  ம்

     [களிம்  → க ம் . (ெகா.வ.);.]

க

 
 க  kalumi, ெப. (n.)

    ழ்; pudding (சா.அக.);.

     [க ழ் → க  → க .]
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க சச்ங்காய்

 
 க சச்ங்காய் kalumiccaṅgāy, ெப. (n.)

   எ சச்ங்காையப் ேபால் ளிரச்் ைய உண்டாக் ம் ஒ  வைகக்காய்; a kind of fruit causing chilness like 
the lime fruit (சா.அக.);.

     [க த்தல் + காய்.]

க ெமாெலனல்

 
 க ெமாெலனல் kalumoleṉal, ெப. (n.)

ஒர ்ஒ க் ப்  ( ன்.);,

 onom. expr. of chattering, clacking.

     [க  + ெமா  + எனல்.]

க வடம்

 
 க வடம் kaluvaḍam, ெப. (n.)

    வ ம்  ( ங்.);; flower-bud.

     [க  → க  + அடம் 'அடம்' ெசால்லாக்க ஈ .]

க வம்

க வம் kaluvam, ெப. (n.)

   ம ந்  அைரக் ங் யம் ; an apothecary's mortar in which drugs are rubbed with a pestle.

     "க வத் ல் ெவள்ேவற்ேறாற் நீராலைரத் " (ைதலவ. ைதல.33.);.

   ெத. கலவ ; Pkt. khala.

த. க வம் → Skt. khalva, khalla, (வ.ெமா.வ.110);.

     [கல் → க வம் = ம ந்தைரக் ம் ற் ரல். கல் தல்  = ேதாண் தல்,  த்தல்.]

க ழ்

க ழ்1 kaluḻtal,    2 ெச. . . (v.i.)

 to become turbid, as water.

     "உண்கண் க ந்  வாரரிப்பனி" ( றநா.144);.

   2. த மா தல்; to be troubled, disturbed in mind.

     "தன்ெனஞ்  க ழ்ந்ேதாைன" (ெதால்.ெபா ள்.39.);.

   3. அ தல்; to weep, wail, shed tears.

     "கண்டாங் க ழ்வ ெதவன் ெகாேலா" ( றள்.1171);.

   4. ஒ தல்; to shine forth, as beauty.

     "அங்க ழ்மாைம" (அகநா.41);.

   5. உ தல்; to be touched, as the heart.

     "க ழத் தன்ைக ற் ண் " ( வக.1926);.

   6. கலத்தல்; to mix (த.ம.50.);.

ம. கலம் க

     [நீ ம் மண் ங் கலத்தல், கலங்கல், கல் → கல  → கலங்  → கலங்கல். கல → க ழ். க ழ்தல் = 
கலங்கல், க ழ்.]

த. க ழம் → Skt. kaludi. (ேவ.க.142);

 க ழ்2 kaluḻtal,    2 ெச. ன்றா . (v.i.)
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க ழ்ச்

க ழ்ச்  kaluḻcci, ெப. (n.)

   1.  ன்பம், அவலம்; sorrow.

     "உவைகக் க ழ்ச்  ேயா லேர" ((ஞானா. 31, 14);.

   2. அ ைக ( ங்.);; weeping.

     [ ல் → கல் → க ழ் → க ழ்ச் .]

க ழ்

க ழ்  kaluḻvu, ெப. (n.)

க ழ்ச்  பாரக்்க;See kalulcci.

     "ேகா ெலல்லாம்… க ழ் ற்றதன்ேற" ( வக.3137.);.

     [க ழ் → க ழ் .]

க ழக்கல்

 
 க ழக்கல் kaluḻkkal, ெப. (n.)

க டக்கல் பாரக்்க;See karudakkal.

     [க ழன் + கல் – க ழக்கல்.]

க ழம்

க ழம் kaluḻm, ெப. (n.)

   கலங்கல் நீர;் muddy turbid water.

த. க ழம் → skt. kalusa.

     [க ழ்தல் = கலங் தல். க ழ் = நீரக்்கலக்கம். 'க ழ் ேத ' (க த்.31); க ழ் → க  = கலங்கல் நீர ்
( வா.); க ழ் → க ம் = வடவர ்காட் ம் கல் ( ண் ); என் ம் லம் ெபா ந்தா . (வெமா.வ.110);.

க ழன்

க ழன்1 kaluḻṉ, ெப. (n.)

   1. க டன்; kite.

   2. ெவண்ைம ம் ெசம்ைம ம் கலந்த ப ந் னம்; a mythical bird, vehicle of Višnu,

     "க ழன் ேமல் வந்  ேதான் னான்" (கம்பரா. வவ.13);.

     [கல் → க ழ், க ழ்தல் = கலத்தல். க ழ் → க ழன் = ெவண்ைம ம் ெசம்ைம ம் கலந்த 
ப ந் னம்.]

த. க ழன் → Skt. garuda.

வடெமா யார ்க்  (g); என்பைத லமாகக் காட் , எல்லாவற்ைற ம் ங் வ  என்  ெபா ட ்
காரணங் வர ்(வ.ெமா.வ.110.);. இ  ெபா ந்தா .
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க

க 1 kaluḻi, ெப. (n.)

   1. கலங்கனீர ்( வா.);; disturbed water, puddle.

   2. காட்டா  ( வா.);; jungle river.

   3. நீரப்்ெப க் ; flood.

     " ைர ைடக் க " ( ஞ் ப். 178);.

   4. கண்ணீர;் tears.

     "மடவாள் க தைன மாற் " (நல்.பாரத. சரப்்பயா.11);.

   5. கலக்கம்; confusion, perturbation.

     "அஞ்சனக் க  அஞ்ேச றா ய" ( வக. 2318);.]

     [கல் → க ழ், க  (கலங்கல் நீர)்; க ழ்தல் = கண்கலங் , மனங்கலங்  அ தல்.]

 Skt. kalus

பல ெபா ள்கள் ஒன்றாகக் கலக் ம்ேபா  கலக்கம் உண்டா ன்ற . ெபா ட ்கலக்கத்தால் ல 
டத்  மனக் கலக்க ம் ைள ன்ற .

நீ ம் மண் ங் கலப்ப  கலங்கல். அ  ெபா ட ்கலக்கம். பலர ் க் ம்ேபா  ப் ட்ட ஒ வர ்
யார ்என்  ெதரியா  ண்டா வ ம், பல வ கள் டத் ல் ெசல்லேவண் ய வ  எ ெவன்  
ெதரியா

மயங் வ ம், ஒன்ைறத் ணியா  ஊசலா வ ம், மனக் கலக்கமா ம்.

     [ ல → கல → கலங்  → கலங்கல் → கலங்  → கலக்  → கலக்கம் → கல் → க ழ் → க  = கலக்கம், 
கலங்கல் நீர.் க ழ்தல் = கலங் தல், கண்கலங்  அல்ல  மனங்கலங்  அ தல்.]

கேலர்

 
 கேலர ்kalēr, ெப. (n.)

கேலல் பாரக்்க;See kalel.

     [கேலல் → கேலர.்]

கேலல்

 
 கேலல் kalēl, ெப. (n.)

   ஓர ்ஒ க் ப்  ( ன்.);; an imitative sound.

     [கல் + ஏல் - கேலல் = ஒ க் ப் .]
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கைல

கைல1 kalaidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.  ட்டம் த யன ரிந்  ேபாதல்,  ைலதல்; to disperse, as an assembly, a defeated army;

 to be driven to different parts, as a herd pursued by dogs;

 to be scattered, as clouds.

     "உட  நிைன ந் தம் ற்கைலயா" (அஷ்டப்-அழகரந்.12.);.

   2. அ தல்; to be ruined, destroyed.

     "காத் ம் பைடத் ங் கைலத்  நிற்ேபார"் (அ ட்பா.  ண்ணப்பக்க , 50.);.

   3. நிைல ைலதல்; to be absent minded, to wonder in thought.

ஊழ்கம் ( யானம்); கைலந் ட்ட .

   4. பலைக த யவற் ல் எ தப்பட்டைவ அ தல்; to be blurred beyond recognition, as the writing on slate.

பலைக ல் எ ய  ைக பட்  கைலந்  ேபா ற்  (இ.வ.);.

   ம. கல க;ெத. கல .

     [ ைல → கைல.]

 கைல2 kalaidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. இைச ல் ரம் ைலதல் ( ன்.);; to be out of tune, as an instrument.

   2. பண் (இராகம்); மயங் தல்; to glide from one tune into another.

கைலக்கல் ரி

 
 கைலக்கல் ரி kalaikkallūri, ெப. (n.)

   கைலப் பாடங்கள் ப ற் க்கப்ப ம் கல் ரி; Arts college.

     [கைல + கல் ரி.]

கைலக்களஞ் யம்

 
 கைலக்களஞ் யம் kalaikkaḷañjiyam, ெப. (n.)

   ஒ  ைற பற் ேயா பல ைறகள் பற் ேயா ெசய் கைளப் பல கட் ைரத ்தைலப் களில் 
உள்ளடக் ய ற்ெறா , அகர வரிைச ல்; encyclopedia.

     [கைல + களஞ் யம்.]

கைலக் டம்

கைலக் டம் kalaikāṭam, ெப. (n.)

   1. கைல நிகழ்ச் கள் நடத் தற்ேகற்ற ெபரிய டம்; auditorium.

   2. கைலப்ெபா ள்கள் காட் க்காக ைவக்கப்பட் க் டம்; art gallery.

     [கைல +  டம்.]

கைலக்ேகாட் த்த
ண்

கைலக்ேகாட் த்தண்  kalaikāṭṭuttaṇṭu, ெப. (n.)

   ஒ  பைழய ல் (இைற.1, உைர.);; an ancient poem.

     [கைல + ேகாட்  + தண் . கைலக்ேகா  = மான்ெகாம் . கைலக்ேகாட்  னிவரால் இயற்றப்பட்ட 
லாகலாம்.]

கைலக்ேகாட்
னி

கைலக்ேகாட் னி kalaikāṭṭumuṉi, ெப. (n.)

   உ ய ங்க னிவர;் name of Rsiyasringa, a famous Risi in the Ramayana.

     "கைலக்ேகாட்  னிவரின் வான் ற் ம்" (கம்பரா. வவ.37.);.

     [கைல + ேகா  +  னி. கைலக்ேகா  = மான்ெகாம் .]
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கைலகணாளர்

கைலகணாளர ்galaigaṇāḷar, ெப. (n.)

   அைமசச்ர;் ministers of a king, who have the eyes of knowledge.

     "கைலக்கணாள  ங் ல்ைல" ( வக.1924);.

     [கைல + கண் + ஆளர.் கைலக்கண் = அ க்கண்.]

கைல ைற

கைல ைற1 galaiguṟaidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெதய்வவன்ைம ைறதல்; to diminish, as divinity in an idol, by the neglect of worship, etc.

     [கைல +  ைற.]

 கைல ைற2 galaiguṟaidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   சத் க் ைறதல்; decrease in vitality or strength (சா.அக.);.

     [கல் → கைல +  ைற. கல் = வன்ைம, சத் .]

கைலக்ெகாம்

கைலக்ெகாம்  kalaikkombu, ெப. (n.)

   கைலமான் ெகாம்  (பதாரத்்த.1138.);; stag's horn.

     [கல் → கைல +  ைற. கல் = வன்ைம, சத் .]

கைலசச்ாைல

கைலசச்ாைல kalaiccālai, ெப. (n.)

   கல்  ப டமான கல் ரி அல்ல  பள்ளி; college or school.

     "மந்தெனனப் ப ன்ற கைலசச்ாைல னின்றகற் " (அ ட்பா. VI,  ம்ப.  தரி.36.);.

     [கைல + சாைல.]

கைலச் ைவ

 
 கைலச் ைவ kalaiccuvai, ெப. (n.)

   கைல கரச்் யால் ைள ம் இன்பம்; pleasure obtained out of fine arts.

     [கைல +  ைவ.]

கைலச் ைவஞர்

 
 கைலச் ைவஞர ்kalaiccuvaiñar, ெப. (n.)

   கைல யாரவ்லர;் one who is interested in fine arts.

     [கைல +  ைவஞர.்]

கைலசெ்சம்

 
 கைலசெ்சம்  kalaiccembu, ெப. (n.)

   ஓர ்உயரந்்த ய்ைமயான ெசம் ; a superior kind of refined copper (சா.அக.);.

     [கைல + ெசம் .]

கைலசெ்சால்

கைலசெ்சால் kalaiccol, ெப. (n.)

   1.  ைறசாரந்்த ேகாட்பாட் ச ்ெசால்; technical term.

   2.  ைற சாரந்்த றப் ச ்ெசால்; word used in special field.

     [கைல + ெசால்.]
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கைலஞன்

கைலஞன் kalaiñaṉ, ெப. (n.)

   1. கல் மான் ( வா.);; learned man, savant.

   2. கைலவல்லான்; an artiste.

 H;

 kākar;

 Guj. karigar

     [கைல + அன் - கைலயன் → கைலஞன்.]

பண்ைடத் த ல் ஞ், ந், என்பைவக ம் உடம்ப  ெமய்களாக இ ந் க் ன்றன.  ைனஞர,் அரிநர ்
த ய சங்க காலத் ச ்ெசாற்கள் இவ் டம்ப ெமய்கைளப் ெபற்  வ தைலக் காண்க.

கைலஞானம்

கைலஞானம் kalaiñāṉam, ெப. (n.)

   1. கைலய  பாரக்்க;See kalaiyarivu

     "கற்ற ேயன் கைலஞானம்" ( வாச.38, 5);.

   2. அ பத்  நா  கைல பாரக்்க;See arupattunalu-kalai.

 Skt. gflånam → த. ஞானம்

     [கைல + ஞானம் – கைலஞானம்.]

கைலஞானி

கைலஞானி kalaiñāṉi, ெப. (n.)

கைலய வாளன் பாரக்்க;See kalaiyarivālan.

     "நண்ணிேலன் கைலஞானிக டம்ெமா ம்" ( வாச.26, 6.);.

     [கைல + ஞானி.]

கைலத் றன்

 
 கைலத் றன் kalaittiṟaṉ, ெப. (n.)

   கைல வல்லைம; efficiency in arts;

 artistry.

     [கைல +  றன்.]

கைலத் ைற

 
 கைலத் ைற kalaittuṟai, ெப. (n.)

   ஆடல், பாடல் ேபான்றவற்ைறக் க் ம் ைற; department of fine arts.

     [கைல +  ைற.]

கைலத்ெதா ல்

கைலதெ்தா ல் kalaittoḻil, ெப. (n.)

   1. யாழ் ட் த க் ரிய ெசய்ைககள் ( வக.657, உைர);; the eight kinds of action involved in playing the yāļ, viz, 
pannal, parivattanai, ārāydal, taivaral, celavu, vilāiyațțu, kaiyul, kurum-bõkku.

   2. ஆடல் பாடல் த ய கைலகைளக் ெகாண் க் ம் ெதா ல்; profession of arts.

     [கைல + ெதா ல்.]

எண்வைக யாழ் ட் ம் ெசயல்கள் : பண்ணல், பரிவட்டைண, ஆராய்தல், ைதவால், ெசல , 
ைளயாட் , ைக ள்,  ம்ேபாக் .

கைலத்ேதால்

 
 கைலத்ேதால் kalaittōl, ெப. (n.)

   ஆண்மான் ேதால்; the skin of a male deer (சா.அக.);.

     [கைல + ேதால். கைல = ஆண்மான்.]
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கைலநாட்டம்

 
 கைலநாட்டம் kalaināṭṭam, ெப. (n.)

   கைலத ் ைற ல் காட் ம் ஈ பா ; involvement in arts.

     [கைல + நாட்டம்.]

கைலநாதன்

கைலநாதன் kalainātaṉ, ெப. (n.)

   கைலவல்லார;் expert in arts.

   2.  த்தன் ( டா.);; Buddha, the enlightened.

     [கைல + நாதன். நாயன் → நாதன்.]

கைலநா

 
 கைலநா  kalaināṟi, ெப. (n.)

   மான்மணத் ; musk (சா.அக.);.

     [கைல + நா . கைல = மான். நா  → நா .]

கைலநிகழ்ச்

 
 கைலநிகழ்ச்  galainigaḻcci, ெப. (n.)

   கைலஞரக்ளால் நிகழ்த்தப்ப ம் ஆடல் பாடல் த ய நிகழ்ச் கள்; fine arts programme.

     [கைல + நிகழ்ச் .]

கைலநியமம்

கைலநியமம் kalainiyamam, ெப. (n.)

   ம ைர ந்த ந்தாேத  ேகா ல்; the temple of Sarasvathi which existed in Madura at the time when 
Manimegalai was written.

     " ந்தா ளக் ன் ெச ங்கைல நியமத் " (மணிேம.13, 106.);.

     [கைல + நியமம்.]

கைலப்பற் ல்லார்

 
 கைலப்பற் ல்லார ்kalaippaṟṟillār, ெப. (n.)

   கைலய  ல்லாதவர;் one who has no knowledge or taste in fine arts.

     [கைல + பற்  = இல்லார.்]

கைலப்பற்

 
 கைலப்பற்  kalaippaṟṟu, ெப. (n.)

   கைலயாரவ்ம் பாரக்்க; kalai-y-ärvam.

     [கைல + பற் .]

கைலப்பா

கைலப்பா  kalaippāki, ெப. (n.)

   1. ெகாற்றைவ; Durga who rides on a stag.

     "ெவய்ய கைலப்பா  ெகாண்டவளாய் நின்றாள்" ( வ்.ெபரியாழ். 1, 3, 9);.

   2. கைலமகள்; Kalaimagal the goddess of learning.

     [கைல + பா . கைல = ஆண்மான், கல் , பாகன் (ஆ.பா.); பா  (ெப.பா.);.]
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கைலமகள்

 
 கைலமகள் galaimagaḷ, ெப. (n.)

   கல் தெ்தய்வம், கைலவாணி ( ங்.);; Sarasvathi, goddess of learning.

     [கைல + மகள்.]

கைலமகள் 
கண்ணி

 
 கைலமகள் கண்ணி galaimagaḷgaṇṇi, ெப. (n.)

   வாடாமல் ைக; ever fresh jasmine (சா.அக.);.

     [கைல + மகள் + கண்ணி. கண்ணி = மாைல.]

கைலமகள்நிறம்

 
 கைலமகள்நிறம் galaimagaḷniṟam, ெப. (n.)

   ெவள்ைளச ்ெசய்ந்நஞ் ; white arsenic (சா.அக.);.

     [கைலமகள் + நிறம்.]

கைலமகள்பண்டா
ரம்

கைலமகள்பண்டாரம் galaimagaḷpaṇṭāram, ெப. (n.)

    ல் நிைலயம்; library (உ.வ.);.

     [கைல + மகள் + பண்டாரம்.]

பண்டாரம் என்ப  பலெபா ள்கள் நிைறந்த சரக்கைறப் ெபயர.் அ  ைறேய பல அ ப் 
ெபா ள்கைள உள்ளத் ல் ெதா த்  ைவத்த ேபர ஞைன ம், அப்ேபர  காரணமாக உலகப் 
பற்ைறத ் றந்த ற ைய ம், அத் ற  ேபாலக் ேகாலம் ண்டவைன ம், அக்ேகாலம் ண்ட 
இரப்ேபாைர ம் த்த .

களஞ் யத்ைதப் பண்டாரம் என்ப ம்,  ல் நிைலயத்ைதக் கைலமகள் பண்டாரம் என்ப ம் உலக 
வழக்  (ெசால்.ஆ.கட.்88.);.

கைலமடந்ைத

 
 கைலமடந்ைத kalaimaḍandai, ெப. (n.)

கைலமகள் பாரக்்க;See kali-magal.

     "உற்ற கைலமடந்ைத ஒ றாள்"

     [கைல = கல் , கைல + மடந்ைத.]

கைலம

 
 கைலம  kalaimarudu, ெப. (n.)

   க ப்  ம தமரம்; black winged myrobalan (சா.அக.);.

     [கைல + ம .]

கைலமைல

கைலமைல  kalaimalaivu, ெப. (n.)

   இயல், இைச, கணிதம் த ய கைல ல்களிற் யவற்ேறா  மா பட வ வ  (தண் , 118, 
தைலப் );; anything opposed to accepted tenets in arts and sciences.

     [கைல + மைல .]

கைலமாமணி

 
 கைலமாமணி kalaimāmaṇi, ெப. (n.)

   கைலகளில் ைறேபாயவரக் க் த் த ழக அர  ஆண்  ேதா ம் வழங் ம் ; Tamilnadu State 
award to eminent artistes.

     [கைல + மா + மணி.]
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கைலமான்

கைலமான்1 kalaimāṉ, ெப. (n.)

   1. ஆண்மான்; male of deer.

     " ைணமா இனி ண்ண ேவண்  கைலமா தன்கள்ளத் ன் ஊச் ம்" (க ); மான் வைக;

 spotted deer.

     "கைலமான் னாய " ( க்ேகா.53, ெகா .);.

   2. ெசம்ப ப்  நிற உட ல் ெவள்ைளப் ள்ளிகைள உைடய மான் வைக; spotted deer.

     [கைல = ஆண், அழ . கைல + மான்.]

 கைலமான்2 kalaimāṉ, ெப. (n.)

   கைலவாணி; the Kalaivāni, the goddess of learning.

     "கைல மான்றைன நன் ைற மா ரியாக் காயத் ரிைய க ேநாக் " (ேச .காயத்.32.);.

     [கைல + மான்.]

கைலமான்

 
 கைலமான்  kalaimāṉmūli, ெப. (n.)

    க் கள்ளி; Indian tree spurge (சா.அக.);.

     [கைல + மான் +  .]

கைலயப்பட்

 
 கைலயப்பட்  kalaiyappaṭṭi, ெப. (n.)

    க்ேகாடை்ட மாவட்டம்,  ளத் ர ்வட்டத் ல், ெப ங்கற்கால ஈமச் ன்னங்கள் உள்ள ஊர;் a place in 
Kulathur taluk of Pudukkottai where remains of mégalithic cuture excavated.

     [கைலயம் + பட் .]

கைலயம்

 
 கைலயம் kalaiyam, ெப. (n.)

கலயம் பாரக்்க;See kalayam.

     [கைலயம் → கலயம்.]

கைலயரங்கம்

கைலயரங்கம் kalaiyaraṅgam, ெப. (n.)

   கைல நிகழ்ச் கள் பாரக்் ம் ேமைட; a stage for cultural activities.

     [கைல + அரங்கம். அர ்→ அரங்  → அரங்கம் = நாடக ேமைட, நாடக சாைல,  ைளயா டம், 
பைடக்கலம் ப டம், ேபாரக்்களம், ஆற் ைடக் ைற,  வரங்கம் (பண்.த .நா. பண்.129);.]

கைலயரங்

 
 கைலயரங்  kalaiyaraṅgu, ெப. (n.)

கைலயரங்கம் பாரக்்க;See kalaiyarangu.

     [கைல + அரங் .]

கைலய லவன்

 
 கைலய லவன் kalaiyaṟibulavaṉ, ெப. (n.)

    கக் கட ள்; Muruga, well versed in all branches of knowledge.

     [கைல + அ  +  லவன்.  லவன் =  லைமயாளன்.  கன் த ழ்க் கட ளாத ன் கைலய  லவன் 
எனப்பட்டான்.]
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கைலய வாளன்

 
 கைலய வாளன் kalaiyaṟivāḷaṉ, ெப. (n.)

   பல ைற வல் நன்; one well versed in different arts.

     [கைல + அ வாளன்.]

கைலய வாளி

 
 கைலய வாளி kalaiyaṟivāḷi, ெப. (n.)

கைலய வாளன் பாரக்்க;See kalaiyarivalan.

     [கைல + அ வாளன்.]

கைலய

 
 கைலய  kalaiyaṟivu, ெப. (n.)

   பல ைறய ; knowledge of different arts.

     [கைல + அ .]

கைலயாரவ்ம்

 
 கைலயாரவ்ம் kalaiyārvam, ெப. (n.)

   கைலகளில் ஈ பா  காட் தல்; evincing keen interest in fine arts.

     [கைல + ஆரவ்ம்.]

கைலயானத்

 
 கைலயானத்  kalaiyāṉatti, ெப. (n.)

கைல ர்  ( டா.); பாரக்்க;See kalai-y-urdi.

     [கைல + யானத் . யானம் = ஊர் , யானத்  = ஊரப்வள், இயனம் → யானம் → யானத் .]

கைல யல்

 
 கைல யல் kalaiyiyal, ெப. (n.)

   கைல யல் ப ப் ; studies in arts i.e. humanities subjects.

     [கைல + இயல்.]

கைல ளக் ங்கா
ரி

 
 கைல ளக் ங்காரி kalaiyiḷakkuṅgāri, ெப. (n.)

   தைசையக் கைரக் ம் ேவ க்கல்; a mineral stone supposed to dissolve flesh (சா.அக.);.

     [கைல = கட் யான . கைல + இளக் ம் + காரி.]

கைல னன்

 
 கைல னன் kalaiyiṉaṉ, ெப. (n.)

    ங்களவன் ( டா.);; moon, as having phases.

     [கைல + இன் + அன். 'இன்' ஐந்தன் உ  ஆறன் ெபா ளில் வந்  உ  மயக்கமா ற் .]

கைல ேனான்

கைல ேனான் kalaiyuruviṉōṉ, ெப. (n.)

   கைலகைள உ வாக ைடயவன் எனப்ப ம் வன்; Siva, who is the embodiment of all knowledge.

     "கட்  நிற்ேபா ங் கைல ேனா ம்" (மணிேம. 27, 91);.

     [கைல + உ  + இன் + (ஆன்); ஒன். 'இன்' சாரிைய 'ஆன்' (ஆ.பா.ஈ .]
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கைல ர்

 
 கைல ர்  kalaiyūrti, ெப. (n.)

   ெகாற்றைவ ( வா.);; Durga, who rides on a stag.

     [கைல = ஆண்மான், கைல + ஊர் .]

கைலேயற் -தல்

கைலேயற் -தல் kalaiyēṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   உ ேவற் தல்; to chisel, paint, as of sculpture, painting etc.

     [கைல + ஏற் .]

கைலேய -தல்

கைலேய -தல் kalaiyēṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெதய்வ வ ைம தல்; to increase as divinity in an idol, with the increase of worship by way of mantras.

   2. ெச க்கைடதல் ( ன்.);; to grow arrogant by prosperity, promotion.

     [கைல + ஏ .]

கைலெயா மைல

கைலெயா மைல  kalaiyoḍumalaivu, ெப. (n.)

   ெசய் ட ் ற்றங்க ள் ஒன்  (யாப். .525.);; a defect in poetry.

     [கைல + ஒ  + மைல .]

கைலேயான்

 
 கைலேயான் kalaiyōṉ, ெப. (n.)

   நிலவன் ( ங்.);; moon, as having phases.

ம வ. நில , அம் ,  ங்கள் தண்க ர,் இரேவான், அலவன், அல்ேலான், ம , களங்கன்,  யற் .

     [கைல + (ஆன்); ஒன். ஆன். ஆ.பா.ஈ .]

   கைலேயான் என்ப ன் கைலெயன்ப  நிலெவாளி ன் ஒ  ப ையக் க் ம்;நா க்ெகா  
கைலயாக வளரத் ம் ேதய்த மா ய ேதாற்றந் ங்களில் காணப்ப தலால் அதற் க் கைலேயான் 
எ ம் ெபயர ்ேபாந்த .

கைல வல்லைம

 
 கைல வல்லைம kalaivallamai, ெப. (n.)

   பல்கைலத் ேதரச்் டைம; well versed in arts;

 artistry.

     [கைல + வல்லைம.]

கைலவல்லார்

கைலவல்லார ்kalaivallār, ெப. (n.)

   1.  லவர ்( வா.);; learned men, the literati.

   2. பரத்ைதயர;் dancing girls, who are skilled in the arts of music, dancing etc.

     "கைலவல்லார ்ெநஞ் ற் காமேம ேபான் ம்" ( வக.2107);.

     [கைல + வல்லார.்]

கைலவாணன்

 
 கைலவாணன் kalaivāṇaṉ, ெப. (n.)

கைலஞன் பாரக்்க;See kalainyan.

     [கைல + வாணன். வாழ்நன் → வாணன்.]
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கைல ழா

 
 கைல ழா kalaiviḻā, ெப. (n.)

   நாட் ன் பண்பாடை்ட ளக் ம் வைக அைமந்த கைல நிகழ்ச் கைளக் ெகாண்ட ழா; cultural festival.

     [கைல +  ழா.]

கைல

கைல  kalaivu, ெப. (n.)

   1.  ைல ; derange.

   2.  ழப்பம்; confusion.

   3.  ரி ; separate.

     [ ல் → கல் → கைல → கைல .]

கவ்வக் ன்

 
 கவ்வக் ன்  kavvakkuṉṟu, ெப. (n.)

   மந்தர மைல ( ன்.);; mt. mandara with which the gods churned the sea of milk.

     [கவ்வ(ம்); +  ன் . கவ்வம் = மத் .]

கவ்வம்

கவ்வம்1 kavvam, ெப. (n.)

   மத் ; churning-stick.

ெத. கவ்வ

     [கவ்  → கவ்வம்.]

 கவ்வம்2 kavvam, ெப. (n.)

   மாட் ச் வைக. (ெபரிய.மாட்.);; a mark of cattle.

     [கவ்  → கவ்வம்.]

கவ்வாணம்

 
 கவ்வாணம் kavvāṇam, ெப. (n.)

    ஞ்  யாழ்த் றங்க ள் ஒன்  ( ங்.);; an ancient secondary melody-type of the Kuriñji class.

     [கவ்  + ஆணம்.]
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கவ்

கவ் 1 kavvudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெவள தல்; to seize, grasp with eagerness.

     "கவ் த் ேதா ன் ம் ங்கர ்நாய்" (நால .322.);.

     [அவ் → அவ்  → வவ்  → கவ்  → வாயாற் பற் தல் ( .தா.11);.]

ஒன்ைறக் கவ் தைலெயாத்த வாய்சை்சைக நிைல, அவ் என் ம் ஒ ையத் ேதாற் த்தற் 
ேகற்றதாதல் காண்க. ேமல் வாய்ப்பல் தட்ேடா  ெபா த் வேத கவ் ம் நிைலயாம். இந்நிைல வகர 
ெமய்ெயா ப் ற்ேக ஏற் ம்.

     "ேமற்பல் த ற ேம ம் வவ்ேவ" (நன்.85);.

     "பல் த ையய வகாரம் றக் ம்" (ெதால். எ த்.98);  ற்காலத் ல் கவ் தல் என் ம் ெசால் 
வா னாற் பற் த க் ம் வவ் தல் என் ம் ெசால்

ைக னாற் பற் த க் ம் வைரய க்கப் ெபற்றன. ஆ ம் இன் ம் அவ் தல் உலக வழக் ல் 
வா னாற் பற் தைல உணரத்் ம்.

எ. . கன்  ல்ைல ஒள த் ன் ற .

அவ்  → ஒள . கவ்  → ெகள . வவ்  → ெவள . (த .வர.64);.

 கவ் 2 kavvu, ெப. (n.)

   1. வாயாற் கவ் ைக; bite, seizing by the mouth, as dog.

     "இந் ர ேகாபங் கவ்  ேநாக் னெவன் " (இராமா.வைரக்.9); நாய் ஒ  கவ் க் கவ் ய .

   2.  ன்ைக; eating.

கவ்ைவ

கவ்ைவ1 kavvai, ெப. (n.)

   1. ஒ , உ மல்; sound, din, noise, roar"

எவ்ைவயரே்சரி ர  ைம ெபா ந்தாக் கவ்ைவ" ( .ெவ.12.ெவண்பாற்.10.);.

   2. ப செ்சால்; scandal, slander, calumny.

     "கவ்ைவயற்ற நைட ப ல" (தா . ற் ேகா.8.);.

   3.  ன்பம்; affliction, distress.

     "கவ்ைவெயா ந் யரந்்தனன்" (கம்பரா.  வவ.66);.

   4. கவைல; anxiety. care.

     "கவ்ைவயாற் கலங் மனம்" ( க்காளத்.  .18, 27);.

   5. ெபாறாைம; jealousy.

   6. கள் ( ங்.);; toddy.

     [கவ் → கவ்ைவ ( .தா.14);.]

 கவ்ைவ2 kavvai, ெப. (n.)

   ெசயற்ப த் ைக, வணிகம்; concern, business, affair.

     "இவன் ேசரந்்த கவ்ைவ ைரத ்த ள்க" (கம்பரா.  வவ.63);.

     [கவ் → கவ் → கவ்ைவ.]

கவ்ைவ பார்த்தல்

கவ்ைவ பாரத்்தல் kavvaipārttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   பணியாற் தல் ( ன்.);; to be employed, to attend to business.

     [கவ்ைவ + பார.்]
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கவக்கட்ைட

 
 கவக்கடை்ட kavakkaṭṭai, ெப. (n.)

கைவக்கடை்ட பாரக்்க;See kavai-k-kattai.

     [கைவக்கடை்ட → கவக்கடை்ட.]

கவக் ன்

 
 கவக் ன்  kavakkuṉṟu, ெப. (n.)

   கவ்வக் ன்  ( ன்.);; mount Mandara.

     [கவ்வம் → கவம் +  ன் . கவ்வம் = மத் .]

கவக்கால்

 
 கவக்கால் kavakkāl, ெப. (n.)

ன் க்கப் பயன்ப ம் கவடை்டயான கம் .

கவசங்கட் -தல்

கவசங்கட் -தல் kavasaṅgaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  யேதவைதகளால் ங்  ேநராதப  மந் ரத் னாற் காப் ச ்ெசய்தல் ( ன்.);; to bind or restrain 
malignant deities by repeating mantras while beginning daily worship in order to prevent their depriving the worshipper of 
benefit.

   2.  ைல மண்ணால் சட் ன் வாையக் கட் தல் (ெகா.வ.);; to cover the mouth of a vessel with a cloth 
overspread with loam or clay.

     [கவ்  → கவ் யம் → கவயம் → கவசம் + கட் .]

கவசப்

 
 கவசப்  kavasappūṭu, ெப. (n.)

   அங்கப் ச் ; bile enclosed in a sac, bile in the duct (சா.அக.);.

     [கவச +  . கசவம் → கவசம்.]
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கவசம்

கவசம்1 kavasam, ெப. (n.)

   1. ெமய்  க ; armour mail, coat of mail,

     " நிறக் கவசம் ம்ெபா  ைதய" ( றநா.13, 2);.

   2. பா காக்ைக; amulet, charm worn as a protection against evil, phylactery.

     "நீற் க் கவசம்" ( வாச.46, 1);.

   3. பா காப் க் க ற்  (இரடை்ச); ைன ண்டாக்  வதற்காகச ்ெசால்லப்ப ம் மந் ரம்; a kind of mantra 
as a means of protection.

     "உளத்தாற் கவச ைரத் " (ைசவச.ெபா .285);.

   க.கவச; H. kavac;

 Skt. kavaca;

 Pkt. kavaya.

     [கவ்  → கவ் யம் → கவயம் → கவசம்.]

 கவசம்2 kavasam, ெப. (n.)

   1. ம ந்ெதரிக் ம் பாண்டங்கைள ட இ ம் ைல மண்; Lute, clay composition with which cloth to close 
vessels.

   2. காயத் ற்  இ ங் கட்  (இராட)்;; dressing of a wound, application of medicine.

     [கவ்  → கவ் யம் → கவயம் → கவசம்.]

கவட்ட

கவட்ட  kavaḍḍaḍi, ெப. (n.)

   1. எட்  அ ைவத்தல் (யாழ்ப்.);; to stride, pace.

   2. ஆண்  அல்ல  ெபண் ; private parts of the humans.

ம. கவட்ட

     [கவ  + அ  – கவட்ட .]

கவ  =  ள ,  ரி , இைடெவளி, இைட ெவளி ட் க் காெல த்  ைவப்ப  கவட்ட .

கவட்டன்

கவட்டன் kavaṭṭaṉ, ெப. (n.)

   ஏமாற் பவன்; deceitful person.

     "உளம க் ம் கவட்டரக்ளிணக்கந் த ரத்் " ( ப் .238);.

 Skt. kapata

     [கவ  → கவட்டன்.]

கவட்

கவட்  kavaṭṭi, ெப. (n.)

கவடை்ட பாரக்்க;See kavattai.

     [கவ  → கவட்  ( .தா.13);.]

கவட் க்கால்

 
 கவட் க்கால் kavaṭṭukkāl, ெப. (n.)

   வைளந்த பாதம்; bandy legs.

ம வ. கடப் க்கால்

     [கவ  + கால் – கவட் க்கால்.]
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கவட்

கவட் 1 kavaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெமல் தல்; to chew.

   2. சப் க் ெகாட்டல்; touching the palate with the tongue and withdrawing it by a sound to find the taste of anything 
(சா.அக.);.

     [கவள் → கவட் .]

 கவட் 2 kavaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.t.)

   1. வைளத்தல் (யாழ்.அக.);; to bend.

     [கவ  → கவட் .]

கவட் நாக்

 
 கவட் நாக்  kavaṭṭunākku, ெப. (n.)

   ஏய்ப்  (வஞ்சகம்); ேப ம் நா; deceitfulness of speech, double-tongue.

     [கவ  = இரடை்டத்தன்ைம, கவட்  + நாக் .]

கவட் ெநஞ்சன்

 
 கவட் ெநஞ்சன் kavaṭṭuneñjaṉ, ெப. (n.)

   ஏமாற் ம் இயல் னன்; cunning, shy person man of guile.

க. கவ  நெடக

     [கவ  + ெநஞ்சன் – கவட் ெநஞ்சன்.]

கவட் ப்ப க்கல்

 
 கவட் ப்ப க்கல் kavaḍḍuppaḍikkal, ெப. (n.)

   கள்ள நிைறகல்; false weight.

     [கவட்  + ப க்கல்.]

கவட் ப் ேபச்

 
 கவட் ப் ேபச்  kavaṭṭuppēccu, ெப. (n.)

   ஏமாற் ப் ேபச் ; cunning speech (க நா.);.

க. கவ , கவ மா .

     [கவ  + ேபச் .]

கவடஆரா

 
 கவடஆரா kavaḍaārā, ெப. (n.)

   ஒ வைக ன்; a kind of fish.

     [கவடம் + ஆரா. கவடம் = ஏய்ப் .]

கவடக்கைல

 
 கவடக்கைல kavaḍakkalai, ெப. (n.)

   மாயக்கைல, மாய த்ைத; jugglery.

     [கவடம் + கைல.]
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கவடகம்

 
 கவடகம் gavaḍagam, ெப. (n.)

   ெவண்கடம் ; white cadambu (சா.அக.);.

     [கவ  + அகம் – கவடகம்.]

கவடநாடகம்

 
 கவடநாடகம் gavaḍanāḍagam, ெப. (n.)

   ேபா  ந ப் ; deceitful dealing.

     [கவடம் + நாடகம்.]

கவடம்

 
 கவடம் kavaḍam, ெப. (n.)

   ஏமாற் தல்;   ஏய்ப் ; deceit, guile.

த. கவடம் → Skt. kapata.

     [கவ  → கவடம்.]

கவடமஞ்

 
 கவடமஞ்  kavaḍamañji, ெப. (n.)

    வைர; a small variety of dhall.

     [கவடம் + மஞ் .]

கவடம த் வம்

 
 கவடம த் வம் kavaḍamaruttuvam, ெப. (n.)

   ம த் வம் ெசய்பவன் எனப் ெபாய்யாக ந ப்பவன்; a pretender to medical skill.

     [கவடம் + ம த் வம்.]

கவடன்

 
 கவடன் kavaḍaṉ, ெப. (n.)

   ஏமாற் பவன்; man with guile.

     [கவ  → கவடன்.]
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கவ

கவ 1 kavaḍi, ெப. (n.)

   1. ெவள்வர  ( .ெவ.6, 26, உைர.);; a coarse kind of white millet, unfit for food.

   2. பலகைற, ேசா ; cowry.

     "கவ  ெவண்பற்கள்" ( வாலவா. 38, 47.);.

   3. ஒ வைக ைளயாட் ; game of leap-frog.

ம வ. பலகைற, ேசா .

   ெத. கவ்வ;க., ம. கவ .

 H. kauri, kaudi;

 Mar. kavadi;

 Skt. kaparda;

 Hung. keszpenz;

 Finn. kateinen;

 Pol. gotowka;

 Eng. cowrie;

 G., Du., Yid.geld;

 O.Ir. karpardah;

 Ser.Croa.gotovina;

கவ த்

 
 கவ த்  kavaḍittu, ெப. (n.)

     ஆலமரவைக; a kind of short or stunted banyan tree (சா.அக.);.

     [கவ  → கவ த்  – வைளந்த ,  டை்டயான .]

கவ த் -தல்

கவ த் -தல் kavaḍividdudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெவள்வர  ைதத்தல்; to sow coarse kind of white millet.

     "க ைத ெகாண்  கவ  ச் " (S.i.i.vol.5. part, ll431.6);.

     [கவ  +  த்  →  ச்  (ெகா.வ.);. கவ  = வைளந்த வர க்க ர.்]
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கவ

கவ 1 kavaḍu, ெப. (n.)

   1. மரக் ைள; branch of a tree.

     "காத ங் களிப்  ெமன் ங் கவ ட் " ( வக.1389);.

   2. கைவ ள்ள மரக் ைள; forked branch.

   3. ெதாைடசச்ந் ; fork of the leg. அவன் கவட் ேல ைழந்தான் (உ.வ.);.

   4. யாைன க த் ங் க  ( வா.);; rope of an elephant's neck.

   5. ப ப் ; separation, division.

     "கவ படக் கைவஇய…. உந் " (மைலப .34);.

   6. அ ைவப்  (யாழ்ப்.);; stride, pace.

   ெத. கவட;க. கவ .

     [கைவ → கவ .]

 கவ 2 kavaḍu, ெப. (n.)

   ஏமாற் ;   ஏய்ப் ; fraud, guile.

     " ரியக் க னான் கவ  ேபா ம்" (இைற.51, அைர);.

   க. கவ , கவட, ெகள ; Skt. kapata.

     [கைவ → கவ .]

கவ க்காரன்

 
 கவ க்காரன் kavaḍukkāraṉ, ெப. (n.)

   ஏமாற் க்காரன்; cheat, deceiver.

     [கவ  + காரன்.]

கவ  தாக்

 
 கவ  தாக்  kavaḍutākki, ெப. (n.)

   அ ைவப்  (இ.வ..);; pace, as a measure.

     [கவ  + தாக் .]

கவ ப -தல்

கவ ப -தல் kavaḍubaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. யாழ்ப்பத்தர ்ேபால இ ற ம் தாழ்ந்  ந யரத்ல்; to slope down on either side, as the belly of a yal.

     " ளப்  வ யன்ன கவ ப  பத்தல்" (ெபா ந.4.);

   2.  ரி ப தல்; to be separated, divided.

     [கவ  + ப .]

கவ வட்டம்

கவ வட்டம் kavaḍuvaḍḍam, ெப. (n.)

    த் வைக ( லப்.14,196, உைர.);; a kind of pearl.

     [கவ  + வட்டம்.]

கவ ைவ-த்தல்

கவ ைவ-த்தல் kavaḍuvaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   எட்  நடத்தல் (யாழ்ப்.);; to pace, straddle, stride.

     [கவ  + ைவ.] கவ  = இைடெவளி, இைடெவளி ட்  நடத்தல்.
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கவண்

கவண் kavaṇ, ெப. (n.)

   கல்ெல ங் க ; sling, made up of forked branch.

     "க ைசக் கவணி

ென ந்த கல்" (அகநா.292);.

   2. க ற் ல் கட்டப்பட்ட படை்டயான ேதா ல் கல் ைவத் ச ் ழற்  எ ம் ைசக் க ; sing 
which discharges stones etc.

ம வ. கவைண, கவண் , கவண் , கவண்ைட.

   ம. கவண;   க.கவெண, ேகாத.  வ்ண் கன்;    ட.  ண்ய; . கவெண.

     [கவண் = கல் கவ் மா  அ த் ப் த்  ட்ேடாச் தல். கவள் → கவண் ( .தா.13);.]

கவண்கல்

 
 கவண்கல் kavaṇkal, ெப. (n.)

   கவணில் ைவத்  எ ங்கல்; stone pelted from a sling, catapult. கவண் பாரக்்க;See kavan.

   ம. கவணக்கல் ;க. கவெண கல்

     [கவண் + கல்.]

கவண்காரன்

 
 கவண்காரன் kavaṇkāraṉ, ெப. (n.)

   கவண்கல் ேவான்; slinger.

     [கவண் + காரன்.]

காரன், உைடைம அல்ல  உரிைம பற் ய ஆண்பால் ஈ . க ைம =  , வ ைம. க  → க  → கரி 
→ காரம் = க ைம,  , வ ைம, அ காரம், உரிைம, உைடைம. காரம் → காரன் = உரிைமயாளன், 
உைடயவன். கவண்காரன் = கவைணக் ெகாண்டவன்.

கவண்டன்

 
 கவண்டன் kavaṇṭaṉ, ெப. (n.)

க ண்டன் பாரக்்க;See kavundam.

     [க ண்டன் → கவண்டன் (ெகா.வ.);.]

கவண்

 
 கவண்  kavaṇṭi, ெப. (n.)

கவண் ( ன்.); பாரக்்க;See kavan.

     [கவண் → கவண்  → கவண் .]

கவண்

 
 கவண்  kavaṇṭu, ெப. (n.)

கவண் பாரக்்க;See kavan. கவண் க் கல்லால் எ ந்தான் (ெகா.வ.);.

     [கவண் → கவண்  ' ' ஒ ைம த்த ைகச ்ெசால்லாக்க ஈ .]

கவண்ைட

கவண்ைட kavaṇṭai, ெப. (n.)

   கவண் (க த்.பக்.242,  ழ்க் ப் );; sling.

     [கவண் → கவண்  → கவண்  → கவண்ைட.]
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கவணங்கட் -தல்

கவணங்கட் -தல் kavaṇaṅgaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   காயத்ைதக் கட் தல்; to dressa wound (சா.அக.);

     [கவணம் + கட் .]

கவணச் ைல

கவணச் ைல kavaṇaccīlai, ெப. (n.)

   காரச் ைல (பரராச.1,231.);; corrosive plaster.

     [கவ்  → கவ்வணம் → கவணம் +  ைல.]

கவணம்

கவணம் kavaṇam, ெப. (n.)

   1. காயக்கட் ; bandage for wound. கவணங்கட்ட ( ன்.);.

   2. கட் ம ந் ; medicine for external application before bandaging.

     [கவ்  → கவ்வணம் → கவணம்.]

கவணமத்தளம்

 
 கவணமத்தளம் kavaṇamattaḷam, ெப. (n.)

   ேகா ல் இைறவ பாட் ன் ேபா  ழக்கப்ப ம் ஒ வைகத ்ேதாற் க ; a kind of percussion instrument 
layed during worship at temple.

     [கவண(ம்); + மத்தளம்.]

கவணி

கவணி1 kavaṇi, ெப. (n.)

   1.  ண்க க் ம் ெமல் ய ைல; lint.

   2. ெமல் ய ைல வைக; kind of muslin cloth.

   ம. கவணி;க. க .

     [கவ் → கவ்வணி → கவணி.]

 கவணி2 kavaṇi, ெப. (n.)

   ெபான், ெவள்ளி ண் இைழகைளக் (சரிைக); ெகாண்  ஆைடகளில் ெசய் ம்  ேவைல. 
( ைவ.);; lace work.

     [ஒ கா. க ன் → க னி → கவணி (ெகா.வ.);. க ன் அழ .]

 கவணி3 kavaṇittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    க் கட் தல்; to pack. கட் சே்சாற்ைறக் கவணித்த வைக ஒ ங்காக இ ந்த  (உ.வ.);.

     [க ள் → கவளி → கவணி.]

கவணிசச்ால்ைவ

 
 கவணிசச்ால்ைவ kavaṇiccālvai, ெப. (n.)

   ெமல் ய சால்ைவ வைக (யாழ்ப்.);; muslin shawl.

     [கவள் → கவளி → கவணி. கவணி + சால்ைவ. சால் = சால்ைவ. சால்ைவ = நீளம் அ க ள்ள ணி. 
கவணிசச்ால்ைவ =  கச் தாக ம க்கத்தக்க வைக ல் ெநய்யப்பட்ட ெமல் ய சால்ைவ வைக.]
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கவந்தம்

கவந்தம்1 kavandam, ெப. (n.)

   1. தைலயற்ற உடல்; trunk, headless body.

     "கவந்த ெமங்க  மாட ம்" ( வக. 2310);.

   2. தைலத ந்த மரம் (இ.வ.);; stump of a tree.

   3. ெசக்  ( ங்.);; oil - press.

   4. ேபய்

 demon.

   5. நீர;் water.

     "கவந்த மைலந்தனேவ" (பாரத.ப னாறாம்.58.);.

   6. வ ; stomach (த.ெசா.அக.);.

     [கைவ → கவந்தம். ( ரிந்த ,  ைற ற்ற , வாய் ளந்  நிற்ப ,  ைனவாய் நீர)்;.]

 கவந்தம்2 kavandam, ெப. (n.)

   ம க்காைர; common emetic nut.

     [கைவ → கவந்தம் →  ைனவாய் நீர,் கக்கல் (வாந் ); எ க்க உத ம் ம ந் .]

கவந்தைலக்கண்
ணி

 
 கவந்தைலக்கண்ணி kavandalaikkaṇṇi, ெப. (n.)

   காைடக்கண்ணி என் ம் தவச வைக; a kind of grain resembling the eye of a quail.

ம வ. காைடக்கண்ணி

     [கவந்தைல + கண்ணி.]

கவந்தன்

கவந்தன் kavandaṉ, ெப. (n.)

   இராமனால் ெகால்லப்பட்ட ஒர ்அரக்கன் (கம்பரா.கவந்த.2.);; a demon killed by Rama.

     [கா → கா (கா ); → காவன் - காவந்தன் → க ந்தன்.]

த. கவந்தன் → skt. kabandha.

கவந்

கவந்  kavandi, ெப. (n.)

   1. கந்ைதகளாலா ய ெமத்ைதப்ேபாரை்வ; quilted cover made of rags to keep of cold.

     "ஒ ங் கவந் ேம றெவன் ட் ள் க ந்  ேத ம் ெபா ம் வன் கழேல எனத் ெதளிந் " 
( வாச.40, 1);.

   2. ேகாவணம்; loin-cloth.

   ம. க யன்;   க. கவ , க , க ;ேகாத. கவ்

     [க  → க  → க ந்  → கவந்  (ெகா.வ);.]

ெபா ெய  அல்ல  ெபா  மக் ம் லங் களின் , ெபா ன் அ ல் ன்  
ரிக்கப்ப ம் கந்ைதத் ணிகளால் ைதத்த ெமத்ைத, க த் ப்ேபாரத்் ம் இயல்  பற் க் க  

அல்ல  கவந்  எனப்பட்ட . 'க த்தல்' வைளத்தல் ெபா ம் த தலான் வைளத் க்கட் ம் 
ேகாவணத்ைத ம் த்த .

கவந் ைக

கவந் ைக gavandigai, ெப. (n.)

கவந்  பாரக்்க;See kavandi.

     "ேபாரை்வக் கவந் ைக கரி ரி. . . அரவங் ேகாவணம்" ( ைச. க .  சச்ாட்.3.);.

     [க  → க ந்  → க ந் ைக → கவந் ைக.]
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கவம்

கவம்1 kavam, ெப. (n.)

கவ்வம் பாரக்்க;See kavvam.

     [கவ்வம் → கவம்.]

 கவம்2 kavam, ெப. (n.)

   மாரச்ச்ளி; phlegm.

     "கவம் டராகம் ெபா ந்  ெசங்  மாணிக்கம்" ( வாலவா. 25, 10);.

     "கவம் த்  மனிதைன வாட் ற "

     [கவ்வம் → கவம்.]

த. கவம் → Skt. kapha.

கவயம்

கவயம்1 kavayam, ெப. (n.)

   காட் மா  ( வா.);; bison, wild cow.

     [ேகா → ேகா  → ேகாவயம் → காவயம் → கவயம் (ெகா.வ.);.]

 கவயம்2 kavayam, ெப. (n.)

   கவசம்; armour, coat of mail.

     " ரக் கழ னாரக்்ெகா  கவய ங் கண்  மாய் நடப்பார"் ( ைள. பன் க் ட் கைள.12.);.

     [கவ்  → க  → கவயம்.]

த. கவயம் → Skt. kavaca.

கவயமா

கவயமா kavayamā, ெப. (n.)

கவயம்1 பாரக்்க;See kavayam1.

     "அைவய ட்டன. கவயமா" (ேச . சங்கர.19.);.

     [கவயம் + மா - கவயம்மா → கவயமா.]

கவயல்

கவயல் kavayal, ெப. (n.)

கவயம்1 பாரக்்க;See kavayam1.

     [கவயம் → கவயல்.]

கவயன்

 
 கவயன் kavayaṉ, ெப. (n.)

    ரங் னத் தைலவன்; king of monkeys (த.ெசா.அக.);.

     [கவயம் → கவயன்.]
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கவர்

கவர1் kavartal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அகப்ப த் தல்; to seize, grasp, catch, capture, take by force, steal.

     "கான் ைள ங் ற் கவர் ைள ேபால உய்தல் யாவ  நின் டற் ேயாேர" (ப ற் ப்.84, 12);.

   2. ெகாள்ைள தல்; rob, plunder, pillage.

     " டார ் ைன ெகாள்ைள சாற்  டறக் கவரந்்த ைனெமா ந்தன் " ( .ெவ.315, ெகா .);.

   3. தன்னகப்ப த் தல்; to get control of, charm, captivate.

     "கா ைடய டைலப் ெபா  ெயன் உள்ளங்கவர ்கள்வன்" (ேதவா.1:1.);.

   4. ைகப்பற் தல்; to confiscate.

     "கண்கவர ்வனப் ற் ந் ரம்" (ைநடத. அன்னத்ைதத் .12);.

   5. ஆைசப்ெப க்கம்

 extreme desire.

     "அ யவேர வமாகக் கவரந்்ெதா  அ ச் க் ங் கடப்பாட் ன் ெந  நின்ேறான்" ( ைள 
ெமய்க்கா.);.

   6.  ம் தல். ( வா.);; to desire.

     "கவர்  ப்பா ம்" (ெதால்.உரி.64.);.

   7. ெபற் க் ெகாள் தல்; to receive.

     "வ ேயார ்கவர த் ந்  ரங் ந்தரங்க கந்ெத ந் " (தஞ்ைசவா.26.);.

கவர்க்கட்ைட

 
 கவரக்்கடை்ட kavarkkaṭṭai, ெப. (n.)

   பட் மாட் க் ம் கடை்ட ( ைவ.);; stocks.

     [கைவ → கவர ்+ கடை்ட.]

கவர்க்க

 
 கவரக்்க  kavarkkaḻi, ெப. (n.)

கவரக்்ேகால் பாரக்்க;See kavar-k-kol.

     [கவர ்+ க .]

கவர்க்கால்

கவரக்்கால் kavarkkāl, ெப. (n.)

   1. கவரா ள்ள ட் க்கடை்ட; forked prop.

   2. கப் ள்ள மரம் ( ன்.);; tree with forked branches.

   3.  ைள வாய்க்கால்; branch channel, in irrigation.

க. கவரே்கா

     [கைவ → கவல் → கவர ்+ கால்.]

கவர்க் ளம்

 
 கவரக்் ளம்  kavarkkuḷambu, ெப. (n.)

    ள பட்ட ளம் ; cloven hoof.

     [கவல் → கவர ்+  ளம் .]
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கவர்க்ைக

 
 கவரக்்ைக kavarkkai, ெப. (n.)

   ைகப்ெப  ர க் ம் ஆள்காட்  ர க் ம் இைடப்பட்ட சந் ; the cleft between the thumb and the fore 
finger ( வ.);.

. கெபைக

     [கவர ்+ ைக.]

கவர்க்ேகால்

 
 கவரக்்ேகால் kavarkāl, ெப. (n.)

   ேமல்ப ல் ள பட்டேகால்; a post or stick forked at the top.

    . க ேகா ;க. கவ ேகா .

     [கவர ்+ ேகால்.]

கவர்கடப்பாைர

 
 கவரக்டப்பாைர kavarkaḍappārai, ெப. (n.)

   ஆணி ங் ம் கம் ,  த் யல் (ேகாைவ.வழ.);; claw of hammer.

     [கவர ்+ கடப்பாைர.]

கவர்ேகாடல்

கவரே்காடல் kavarāṭal, ெப. (n.)

   ஐயநிைல; a state of doubt.

     " ட்டல் ரிதல் கவரே்காட ேறான்றா " (மணிேம. 27, 22);.

     [கவல் → கவர ்+ ேகாடல்.]

கவர்ச்

கவரச்் 1 kavarcci, ெப. (n.)

ெவள்ைளக்காக்கணம். (மைல.); பாரக்்க; vellai-k-kakkanam.

     [கவல் → கவர ்→ கவரத்்  → கவரச்் .]

 கவரச்் 2 kavarcci, ெப. (n.)

   1. மனம் பற் தல், இ க்ைக; captivation, attraction.

   2. அழ ; beauty.

     [கவரத்ல் = பற் தல், அகப்ப த் தல், வசப்ப த் தல். கவர ்→ கவரச்்  ( .தா.13.);.]

கவர் த் யல்

 
 கவர் த் யல் kavarcuttiyal, ெப. (n.)

    த் யற் க வைக; claw hammer.

ஒ றம் ஆணிைய அ ப்பதற் ம், ம ற ள்ள வைள னால் அ த்த ஆணிையப் ங் தற் ம் 
பயன்ப ம் த் யல்.

     [கவல் → கவர ்+  த் யல். கவல் =  ள ண்ட .]

கவர்த்த

கவரத்்த  kavarttaḍi, ெப. (n.)

   1.  ள்ைளத் க் ம் கவரக்்ேகால் ( ன்.);; forked stick, used as a pitch. fork.

   2. இ ற ம் ைன ள்ள அம் ; arrow sharpened at both ends (க நா.);.

   க. கவல்ேகால், கவ ேகா , கவ ேகால், க ளேகால்; . கெபேகா . கெப.

     [கவல → கவர ்+ த .]
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கவர்ெதாைட

கவரெ்தாைட kavartoḍai, ெப. (n.)

   1.  ம்பத்தக்க மாைல; pleasant garland.

   2. உ ரக்வர ்கைண; a fatal arrow.

     [கவர ்+ ெதாைட. ெதாைட = ெதா க் ம் அம் .]

கவர்ந் ண்

கவரந்் ண் kavarndūṇ, ெப. (n.)

   அ த் ண் ம் உண ; food seized by force.

     "காய்ந்த ப ெய ைவ கவரந்்  ேணாைத ம்" (மணிேம.6, 117.);.

     [கவரந்்  + உண் - கவரந்் ண் → கவரந்் ண். உண் → ஊண்.]

கவர்நாக்

 
 கவரந்ாக்  kavarnākku, ெப. (n.)

   ெகா த்த வாக் ையத் தள்ளி ேவெறான்  ேப ம் நாக் ; insincere talk.

   ெபாய் ேப ம் நாக் ; the tongue which utters falsehood.

க. கவ நாலெக

     [கவர ்+ நாக் .]

கவர்ெந

 
 கவரெ்ந  kavarneṟi, ெப. (n.)

    ைளவ . ( வா.);; fork in a road.

க. கவ தரி

     [கவர ்+ ெந .]

கவர்ப்

கவரப்்  kavarppu, ெப. (n.)

   பலவாகப் ரிைக ( வக. 1212, உைர.);; forking, bifurcation, ramification.

     [கவல் → கவர ்→ கவரப்் .]

கவர்ப -தல்

கவரப் -தல் kavarpaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1.  ரி ப தல்; to be forked, as a road.

வ  கவரப்ட் க் ற  (உ.வ.);.

   2. பலெபா ள்ப தல்; to be ambiguous, as language equivocation.

க. கவெலாெட

     [கவல் → கவர ்+ ப .]

1410

www.valluvarvallalarvattam.com 7785 of 19068.



கவர்ப ெபா ண்
ெமா

கவரப் ெபா ண்ெமா  kavarbaḍuboruṇmoḻi, ெப. (n.)

   ஒ  ெபா ைளக் க ச ்ெசால்லப்பட்ட ெசால் அதைன ஐ ம் ப , பல ெபா ண் ேமனிற் ம் 
வ ; the error where a word signifies ambiguous meaning when uttered to express a particular meaning.

     "ஒ  ெபா ணிய ைரக்க ற்ற ெசால் இ ெபா ட ் ையவ  கவரப்  ெபா ண்ெமா " (தண் .. 
ெசால்லணி. 107.);.

     [கவரப்  + ெபா ள் + ெமா .]

     " யேல றம்ெபா ந்  ந்தா ெதா க்

மயேல கட ளரக்்  வாய்த் ச ்- ெசயைல

எரிம  ந் ணரத்்தாய் யாவ  டாடார்

அரிம  ேசாைல யகத் "

இப்பாட ல்

     "அரிம  ேசாைல யகத் " என்ற வ  அரிெயன்ப  - வண் , மடங்கல் ( ங்கம்); ெந ப்  த ய 
பலெபா ள்க க் ம் ெபா வாதலான் ஒன்  ணியப் படாைமயான் வ வா ற்  (தண் .. 
ெசால்லணி. 107, உைர.);.

கவர்ப ெமா

 
 கவரப் ெமா  kavarpaḍumoḻi, ெப. (n.)

   பல ெபா ள்த ம் ெசால்; double meaning, ambiguous language.

     [கவல் → கவர ்+ ப  + ெமா .]

இ வைகப் ெபா ள்கைளத் தந்  நிற் ம் ெதாடரக்ள் கவரப் ெமா யா ம் (எ- ); ெசம்ெபான் 
ப ன்ெறா ,  ன்ேறாமா. (ெசம்ெபான் + ப ன் (பத்  ெதா  (எைடயள ); ெசம்  + ஒன்ப ன் + ெதா . 

ன்  + ஏ  + ஆமா.  ன்  + ஏறா + மா.);.

கவர்பரிப் ர

 
 கவரப்ரிப் ர  kavarparippuravi, ெப. (n.)

    ைரந்  ெசல் ம் ைர; galloping horse.

     [கவர ்+ பரி +  ர .]

கவர்

கவர்  kavarpu, ெப. (n.)

   ேவ ப ைக; differing.

     "கவர்  ண்ேடா கற்ேறாய்" (ஞானா.66, 13.);.

க. கவெலணிெக

     [கவல் → கவர ்+  .]

கவர்வ

 
 கவரவ்  kavarvaḻi, ெப. (n.)

    ைளவ  ( ங்.);; fork in a road.

க. கவ தாரி

     [கவர ்+ வ .]

கவர் -தல்

கவர் -தல் kavarviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. கப் தல்; to become forked, divaricate.

   2.  ரி ப தல்; to ramify, branch out, as a subject.

   3. பல ெபா ள்ப தல்; to be ambiguous, as words.

   4.  ைரேயாடல்;     [கவல் → கவர ்+  .]
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கவர்

கவர் 1 kavarvu, ெப. (n.)

   1.  ப்பம்; desire (ெதால்.ெசால்.362.);.

     "கவர்  ப்பா ம்"

   2. கவரச்் 1 பாரக்்க;See kavarcci1.

   3.  ன்பம்; sorrow.

     "களிப் ங் கவர்  மற் ப் றப் ப் ணி ப் றப்பற்  ஒளிக்ெகாண்ட ேசா மாய் உடன் வ  
என்  ெகாேலா." ( வ். வாய். 2,3,10.);.

     [அவ்  → கவ்  → கவர ்→ கவர் .]

 கவர் 2 kavarvu, ெப. (n.)

    ன்ப ன்ைம, வன் ைற ன்ைம (சம்.அக.);; harmlessness, non-violence.

     [கா  → காவல் → கவல் → கவர் .]

கவரக்ேகால்

கவரக்ேகால் kavarakāl, ெப. (n.)

   1. ப வான ெபா ள்கைளத் க்கப் பயன்ப த் ம் கவ  பட்டகைழ; a fork used for lifting heavy things.

   2. மரத்தசச்ர ்பயன்ப த் ம் க ; a carpenter's set square.

ம. கவரக்ேகால்

     [கவரம் + ேகால்.]

கவரச்

 
 கவரச்  kavaraccu, ெப. (n.)

    வர ; portia tree (சா.அக.);.

     [கவர ்+ அச் .]

கவரம்

கவரம் kavaram, ெப. (n.)

    னம். ( ன்.);; fury, rage, wrath.

     [கவல் → கவர ்→ கவரம்.]

 கவரம்2 kavaram, ெப. (n.)

   உப் ; salt (சா.அக.);.

     [கவல் → கவர ்→ கவரம்.]

கவர ளக்

 
 கவர ளக்  kavaraviḷakku, ெப. (n.)

    ள பட்ட தண் ள்ள த்  ளக் ; a bronze lamp borne on a forked stand (ேசரநா.);.

ம. கவர ளக்

     [கவரம் +  ளக் .]

கவராசம்

 
 கவராசம் kavarācam, ெப. (n.)

கவராயம் பாரக்்க;See kavarāyam.

     [கவராயம் → கவராசம்.]
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கவராெமா மாேத
வன்

கவராெமா மாேதவன் kavarāmoḻimātēvaṉ, ெப. (n.)

    ம்பேகாணம் வட்டம் ைடம ர ்ேகா க்  ட்ட நிலத்ைதத் த்  உ தவர;் a peasant 
who developed land given to Thiruvidaimarudur temple in Kumbakonam taluk.

     "இந்நிலம் கல்  த்  உைடயார ்பட்டார க்  கவராெமா  மாேதவனா ய ெதாண்டர ப் ெபா  
க்கக் கடவானாக" (ெத.இ.கல்.ெதா.23.கல்.207.);.

     [கவரா + ெமா  + மா + ேதவன் - கவராெமா மாேதவன். கவராெமா  = மயக் ல்லாத, 
ஏமாற்ற ல்லாத வாய் ெமா .]

கவராயம்

கவராயம் kavarāyam, ெப. (n.)

   வட்டம் வைர ங் க  ( ன்.);; pair of compasses.

கணக் த் ேதர் க் க் கவராயம் ெகாண்  ெசல் (உ.வ.);.

க. கவயர

     [கவர ்→ கவரம் → கவராயம்.]

கவ → கவ்  = கவடை்ட, கவரத்ல் = கவ் ம் அல  ேபாற் ரிதல். கவர ்=  ரி , கைவ.  ைள. கவராசம் = 
இ  கவ ள்ள க  (divider); ( .தா.13.);.

கவரா தம்

 
 கவரா தம் kavarāyudam, ெப. (n.)

கவராயம் பாரக்்க;See kavarāyam.

     [கவராயம் → கவர தம்.]

கவரி

கவரி1 kavari, ெப. (n.)

   ேதர ்( வா.);; car, chariot.

     [க  → க ரி → கவரி. ேமற்க ப்  அைமந்த ந்ேதர.்]

 கவரி2 kavari, ெப. (n.)

   1. காடெ்ட ைம; bison.

   2. எ ைம; buffalo.

     "ப ந் ேச ெட ஞ் ெசங்கட ்கவரி ம்" (கல்லா.56, 30.);.

     [கவரம் ( னம்); → கவரி ( .த .மர. 740); க ரி =  ன க்க காடெ்ட ைம, எ ைம.]

 கவரி3 kavari, ெப. (n.)

   1. சாமைர; yak-tailfan, used for fanning idols and great personages.

     "ெவண்ம க் க ர ்ெபய்கற்ைறேபால் இவர ்கவரி ச ( வக.541);"

   2. அடரந்்  வள ம் சம்பா ெநற் ப ர ்வைக; a kind of samba paddy.

     " ர ச ் ட் ட்  கவரி க்  யன்ன ெச ஞ்ெசய் ெநல் ன் ேசயரி" (அகநா. 156.);.

     [கவ்  → கவ்வரி → கவரி = அடரந்்த . அடரந்்த ந்தல் உள்ள . கவரிம ர ்ேபால அடரந்்  வள ம் 
சம்பா ெநற்ப ர.்]

கவரி → சவரி → சவரம் → சமரம் → சாமரம். சவரி → Skt. samri சாமரம் → Skt. sámara ( .த .மர.740.);.

கவரிசச்ம்பா

 
 கவரிசச்ம்பா kavariccambā, ெப. (n.)

   ஐந்  மாதங்களில் ைள ஞ் சம்பா ெநல்வைக; a kind of samba paddy, sown in Ani Purattasi and maturing in 
five months.

     [கவரி + சம்பா.]
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கவரிபந்தம்

கவரிபந்தம் kavaribandam, ெப. (n.)

   தைலம ரக்் கற்ைற; bunch of hair.

     "நிலத் ன் க ைரெயல்லாங் கறந்ெதா  கற்ைறயாக்  ைவத்ததாங் கவரிபந்தம்" (ேம மந்.769.);.

     [கவரி + பந்தம்.]

கவரிமா

கவரிமா kavarimā, ெப. (n.)

கவரிமான் பாரக்்க;See kavariman.

     "ம ரநீ்ப் ன் வாழாக் கவரிமா" ( றள்.969.);.

     [கவரி + (மான்); மா.]

கவரிமான்

கவரிமான் kavarimāṉ, ெப. (n.)

   மான்வைக; a kind of deer, yak.

     "ெகாள்ளிக் ெரரி ெவள்ளி ளக் ற் கவரி மாேன  கண்பைட ெகாள் ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக்.50, 
20.);.

ம. கவரிமான்

     [கவரி + மான்.]

கவரிமான்ம ர்

கவரிமான்ம ர ்kavarimāṉmayir, ெப. (n.)

   1. சாமரம்; chowrie or bushy tail of the camari, the Tibetanyak set in a decorated handle, used as a fly-flap or fan before 
an idol or a great personage.

   2.  ந்த டன் இைணத் ப் ன் ம் சவரி (யாழ்ப்.);; the bushy tail of the yak used as false hair.

     [கவரி + மான் + ம ர.் மான் =  லங்  இங் ச ்சைடெப ைமையக் த்த .]

கவரியம்

 
 கவரியம் kavariyam, ெப. (n.)

    ந்தற்பைன; fan palm (சா.அக.);

     [கவர ்→ கவரியம்.]

கவரி க்

 
 கவரி க்  kavariṟukki, ெப. (n.)

   ேவ  த யவற் ன் கப் ல் லங் கள் உட் காதப  இடப்ப ம் தைடமரம் ( ங்.);; fork of a branch 
planted at the mouth of a fence, path, etc., to prevent animals from entering fields, houses, etc.

     [கவர ்+ (இ க் ); இ க் .]

கவரி க்

கவரி க்  kavariṟukku, ெப. (n.)

   1. கவரி க்  ( ங்.); பாரக்்க;See kavarirukki.

   2. கட  மரம்; catamaran tree (சா.அக.);.

ம வ. தணக்

     [கவர ்+ இ க் .]

கவ ேகால்

 
 கவ ேகால் kavaruāl, ெப. (n.)

   மட்பாண்டத் ெதா ற் க க ெளான் ; one of the of potter's instruments.

     [கவர ்→ கவ  + ேகால்.]
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கவெர சங்கம்

 
 கவெர சங்கம் kavareḻusaṅgam, ெப. (n.)

   சங்கஞ்ெச  ( ன்.);; mistletoe berry thorn.

     [கவர ்+ எ  + சங்கம்.]

கவல்

கவல்1 kavalludal,    13 ெச. . . (v.i.)

   மனம் வ ந் தல்; to be distressed, anxious, troubled.

     "மாணிைழ மகளிர ்கவல் ஏ ற்  ெவய் ழ் அரிப்பணி" (நற்.30);

     "யா நீ கவல ேவண்டா" ( வக. 1456.);.

     [கவ → கவல். கவ தல் = பல கவரப் தல், பல கவரப் தல் ேபாலப்பல நிைன  ெகாண்  
கலங் தல். கவல் → கவ . கவ த்தல் = கவைலப்ப தல் ( .தா.14);.]

 கவல்3 kaval, ெப. (n.)

   கவைல; sorrow

     "மனங்கவ ெலா ெகன மந் ரங் ெகா த்த ம்" (மணிேம. ப .52.);.

     [கவல் → கவல்.]

கவல்

கவல்  kavalpu, ெப. (n.)

   கவைல; sorrow.

     "மனங்கவல் ன்  மாழாந் ெத ந் " (ெபா ந. 95.);.

     [கவல் → கவல் .   = ெசா.ஆ.ஈ .).]

கவல்

கவல்  kavalvu, ெப. (n.)

   கவைல; sorrow

     "மனங் கவல் ன்  மைனயகம் ந் " (மணிேம.16.47.);.

     [கவல் → கவல் .]

கவலம்

கவலம் kavalam, ெப. (n.)

   கவைல; sorrow.

     "கவலங் ெகாள் ேபய்தெ்தாைக பாய்தரக் காட் ைட யாட்  வந் " ( க்ேகா.389.);.

     [கவல் + அம் → கவலம்.]

 கவலம்2 kavalam, ெப. (n.)

   எ ைமக்ெகாம் ; buffalo's horn (சா.அக.);.

     [கவரம் → கவரி = எ ைம,  ன ைடய காடெ்ட ைம, கவரம் → கவலம் = எ ைமக் ெகாம் , 
எ ைம ன் ன ைடைமையக் காட் ம் உ ப் .]

கவ -த்தல்

கவ -த்தல் kavalittal,    4 ெச. . . (v.i.)

கவல்பாரக்்க ( லப்.13, 91, உைர.);;See kaval.

     [கவல் → கவ  ( .தா.14);.]
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கவ

கவ 2 kavali, ெப. (n.)

   கவைல; sorrow.

     [கவல் – கவ .]

 கவ 3 kavali, ெப. (n.)

   கவலங்ெகா ; star flower swallow wort (சா.அக.);.

     [கவல் + அம் + ெகா . கவல் → கவ .]

கவ கம்

 
 கவ கம் gavaligam, ெப. (n.)

   ெகாத்தவைர; clustor bean (சா.அக.);.

     [கவல் → கவ கம்.]

கவ கா

 
 கவ கா kavalikā, ெப. (n.)

   ெசந் ைன; red millet.

     [கவல் → கவ ைக → கவ கா.]

கவ ைக

 
 கவ ைக gavaligai, ெப. (n.)

   பஞ் ; cotton (சா.அக.);.

     [கவல் → கவ ைக.]

த. கவ ைக → Skt. Kavalika. (piece of cloth over a wound);.

கவைல

கவைல kavalai, ெப. (n.)

   1. பல ஊரக் க் ச ்ெசல் ம் வ கள் ஒன்  ம் கவரத்்த வ ; diverging roads.

     "கல்லதர ்கவைல ெசல் ன் ெமல் யல் யல் ெந ங் ந்தல் லம் ம்" (ஐங் .304);

   2. பல ெத க்கள் டம்; place where several ways meet.

     "கவைல ற்றங் காவனின்ற" ( ல்ைலப்.30.);.

   3. மரக் ைள ( ங்.);; branch, forking of branches, fork.

   4. ஆற் ைடக் ைற; dry place in a river, river island.

   5. பலநிைன  அைலபா ெமண்ணம்; wandering thought.

     "கவைல ெகாெணஞ் ேனன்" (க த்.134,13);.

   6. மனத் யர,் வ த்தம்,  ன்பம்; distress, affliction.

     "மனப்ேபரின்ப ங் கவைல ங்

காட் ம் (மணிேம.30.63);.

   7. மனத்த மாற்றம்; hesitation and confusion of mind.

மைற ைனக் கவைல ன் ச ்ெசால்பவர ்(உ.வ.);.

   8. அசச்ம் ( வா.);; fear dread.

     "தைல ந் ெதஞ் ய வாண்ம  ெமா  உ ல் ேபய்மகள் கவைல கவற்ற. (ப ற் ப்.67.10-11);.

   9. பற்றாரவ்ம்; care, anxiety.
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கவைலக் டம்

 
 கவைலக் டம் kavalaikkiḍam, ெப. (n.)

   இறக் ந் த வா க் ம் நிைல; critical condition or state.

இந்த ேநாயாளி ன் நிைல கவைலக் டமா ள்ள . (உ.வ.);.

     [கவைல +   + இடம் ' ' நான்கன் உ .]

கவைலகவற் -தல்

கவைலகவற் -தல் gavalaigavaṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   வ த்தஞ் ெசய்தல்; to cause distress.

     "தைல ந் ெதஞ் ய வாண்ம  பெமா  உ ல் ேபய்மகள் கவைலகவற்ற" (ப ற் ப்.67, 10-11);.

     [கவைல + கவற் -.]

கவைலெகாள்-
தல்

கவைலெகாள்- தல் gavalaigoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

கவைலப்ப தல் பாரக்்க;See kavalai-p-padu.

     [கவைல + ெகாள்.]

கவைலசச்ால்

 
 கவைலசச்ால் kavalaiccāl, ெப. (n.)

   கவைலேயற்றத் ல் நீர ் க் ஞ்சால்; large leather bucket for a kavalai waterlift.

     [கவைல + சால்.]

கவைலப -தல்

கவைலப -தல்1 kavalaibaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   கவைல ன் வைல ற் ப தல் ( ன.வழ.);; to fall into a net as of kavalai fish.

     [கவைல + ப .]

 கவைலப -தல்2 kavalaibaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   மனம் வ ந் தல்; to be distressed.

     [கவைல + ப .]

கவைலபாய்-தல்

கவைலபாய்-தல் kavalaipāytal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. கவைல தல்; to be very anxious.

   2. மயங் தல் (ெகா.வ.);; to be so confused that one cannot attend to anything,

   3. மைறேயா ம் ேபா  வரிைச தவ ேயா தல்; to be confused while chanting the Veda.

     [கவைல + பாய்.]

கவைலமாப்

 
 கவைலமாப்  kavalaimāppu, ெப. (n.)

   கவைல ன் ட்டம்; shoal of kavalai fish.

     [கவைல + மாப் . மாப்  =  ன் ரள்.]

கவைலேயற்றம்

 
 கவைலேயற்றம் kavalaiyēṟṟam, ெப. (n.)

   மா  கட்  நீரிைறக் ம் ஏற்றம்; a kind of water lift.

     "கவைலேயற்றத் ற்  இரண்  காங்ேகயக்காைள ேவண் ம்" (உ.வ.);.

     [கவைல + ஏற்றம்.]
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கவைலவைல

 
 கவைலவைல kavalaivalai, ெப. (n.)

   கவைல ன் ப்பதற்காகப் ன்னப்பட்ட வைல ( ன.வழ.);; a kind of net for catching kavalai fish.

     "கவைலவைலையக் ெகாண்  ெசன்றால் ைக நிைறய பணம் ைடக் ம்" (உ.வ.);.

     [கவைல + வைல.]

கவ

கவ 1 kavavudal,    5 ெச. ன்றா. . (v.t.)

   1. அகத் தல்; to put in, insert.

     "ஆ ைடக் கவ க்ைக ெந ழ்ந்தைம ேபாற் " (அகநா.26.16-17);.

   2.  ம் தல்; to desire.

     "கன்னிக் க ங்கம லாந் … கவ க் டந்த றங் னாள்" ( வக. 1658);.

   3. ைகயால் த தல்; to embrace.

     "கவ க்ைக தாங் ம் ம ைக அம் வ ைல" (நற்.350.7.);

     "கண்  த ங் க ங் கவ யாரக்் " (க த்.83, 17.);.

   4.  யங் தல்; to copulate.

     "வார் ைல ற்றத்  ைட லங் ம் கவ ப் லந் ைற ங் க ெப ங் காமத் " (அகநா.3615-
6.);.

 Sp. querido

     [கவ்  → கவ .]

 கவ 2 kavavudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெந ங் தல்; to crowd, to draw near.

     "நயந்தகாதலர ்கவ ப் ணித் ஞ் ப் லரந்்  ரி ய ெலய்த ம் " (ம ைரக்.663-664.);.

   2. ெபா ந் தல்; to be connected.

கவ க்ைக

கவ க்ைக kavavukkai, ெப. (n.)

   அகத் ட்டைக, அைணத்த ைக; embracing arms.

     "கவ க்ைக தாங் ம் ம ைக அம் வ ைல" (நற்.350,7.);.

     [கவ → கவ  = கவ் தல். கவ் னாற் ேபால் அைணத்தல், அகப்ப த் தல், அகத் தல். "கவவசத் 
தல்" (ெதால். உரி யல்.59); கவ க்ைக = அைணத்த ைக ( .தா.13.]

கவழம்

கவழம் kavaḻm, ெப. (n.)

கவளம் பாரக்்க;See kavalam.

     "கவழ ம யாநின் ைக ைன ேவழம் –  ரி ைன ங்க ற் ற் ைபபய வாங் " (க த்.80);.

     [கவளம் → கவழம்.]

கவ ைக

 
 கவ ைக gavaḻigai, ெப. (n.)

    ைரச் ைல ( ன்.);; curtain.

க. கவ ெக

     [கவளிைக → கவ ைக.]
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கவள்

கவள் kavaḷ,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வைளத்தல்; to bend.

   2. கட் தல்; to bend.

     [கவ்  → கவள்.]

கவளம்

கவளம்1 kavaḷam, ெப. (n.)

   1. க ள் என் ம் கன்னக் க ப்  அள  ெகாண்ட உண ; a mouthful, a morsel, as much curry rice or other food 
as is taken-up with the hand and put into the mouth.

   2. யாைன ஒ ைற வா ட்  உண் ம் அள ; a lump of food that an elephant can take at one mouth.

     "கானயாைனக்கவளம் ெகாள் ம்" (அகநா.157.8);.

   3. ைகப்  அளவான ேசாற்  உ ண்ைட; a small lump of rice kneaded into a ball.

   4. ேசாற் ப்ப க்ைக; a grain of boiled rice.

     "காய் ெநல் ல த் க் கவளங் ெகாளிேன மாநிைற ல்ல ம் பன்னாட் கா ம்" ( றநா. 184.12);.

   க.அ ; Palli. Kabala.

     [கவ்  → கவளம். ( .தா.13);.]

வடெமா யாளர ்kri என் ம் லத்ைதக் காட்  இசெ்சால் க்  உண் தல் ங் தல் 
ெபா ள்ள  எனக்காட் தல் ெபா ந்தா . Kri-krita எனப் ெபயரா ம் ேபா  வடெமா ல் ேவர ்

த ல் உள்ள ரகரம் மைறவ  மரபன் . ஆத ன்

     "கவளம்" த ழ்செ்சால்ேல என்ப ம், கவ்  என் ம் ைனய யாகத் ேதான் யெதன்ப ம் 
ளங் ம்.

கவ்  → கவள் → கவளம். கவ் ம் அளவான உண . வடெமா ல் ல ல்ைல. த. கவளம் → Skt. kavala 
(வ.ெமா.வ.110);.

 கவளம்2 kavaḷam, ெப. (n.)

   1. கன்னக் க ப் ; bulging cheek.

கவளமான்

 
 கவளமான் kavaḷamāṉ, ெப. (n.)

   யாைன; elephant.

     [கவள் → கவள + மா(ன்);.]

கவளி

கவளி kavaḷi, ெப. (n.)

   1. கவளிைக பாரக்்க;See kavaligai.

     "ைக னில் பைடகரந்த த்தகக் கவளி ேயந் " (ெபரிய . ெமய்ப்.7.);.

   2. ெவற் ைலக்கட் .

     " ழா ற்  ஐந்  கவளிெவற் ைல ேவண் ம்.";

 pack of betel leaves its number varying in different places.

   3. கவ் னாற்ேபால் ேம ம் ம் சட்டம் ைவத் க் கட் ம் த்தகக் கட் , கட் ; bundle of books tied by 
keeping frames on the top and bottom.

     [கவ்  (கவள்); கவளி - கவ் னாற் ேபால் ேம ம் ம் சட்டம் ைவத் க்கட் ம் த்தகக்கட் , கட் , 
ெவற் ைலக்கட்  ( .தா.13);.]

     'கவளி' -   ெவற் ைல.
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கவளி-த்தல்

கவளி-த்தல்1 kavaḷittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. க ள் அள  அல்ல  வாய் ெகாள் மள க்  நீைரக் ெகாப் ளித்தல்; to gargle with a mouth full of water.

   2. க ள் அல்ல  வாய்ெகாள் ம் அள ைடய உண  உண் தல்; to eat a mouthful of food.

     [கவள் → கவளி → க ளி.]

 கவளி-த்தல்2 kavaḷittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ம த் க் கட் தல்; to pack.

     [கவ்  → கவள் – கவளி.]

கவளிகரி-த்தல்

கவளிகரி-த்தல் gavaḷigarittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  வைத ம் ங் தல்; to take in at one sweep.

   2. அைனத் ம் எ த் க் ெகாள் தல் (ெகா.வ.);; to misappropriate.

க. கவரெ்தெகாள்

     [க ள் → க ளி → கவளி + கரி - கவளிகரி கவளிகரி.]

கவளித்தல் என் ம் ைனேய ேபா மான . வடெமா த் தாக்கத்தால் கரித்தல் 
ைண ைனயா ற் . க ளிகரித்தல் = க ள் அடக் தல்,  ங் தல். இசெ்சால் வடெமா ன் 

கபளகீர எனத் ரிந்  வாய்க்ெகாப்பளிக் ம் அள ள்ள நீைரேய த்த .

கவளிைக

கவளிைக1 gavaḷigai, ெப. (n.)

   கட் ; bundle, as of books.

     " த்தகங் கட் யாரத்்த கவளிைகேய ெகாேலா" (ேச .இராம ர.்49.);.

க. கவளிெக, கவளிக.

     [கவளி → கவளிைக.]

 கவளிைக2 gavaḷigai, ெப. (n.)

கவளம்2 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;See kavalam.

     [கவளம் → கவளிைக.]

கவளிைகக்கட்

கவளிைகக்கட்  gavaḷigaiggaṭṭu,    12. ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒன்றாகச ்ேசரத்் க் கட் தல்; to pack, to bundle.

க. கவளிெககட்

     [கவளிைக + கட் .]

கவற்

கவற்  kavaṟci, ெப. (n.)

   1. ஆரவ்த் ப் ; anxiety concern.

     "இரங் னர ்கவற் ெயய்  ைண ழச ்சல  யாழ்ந்  லம் ெகாள் மாக்கேள ேபால்" 
(கந்த .ேம .19.);.

   2. மனவ த்தம்; grief sorrow, anguish.

     [கவல் =  ள , வ த்தம் (கவலல்); கவல் +   = கவற் . ' ' பண் ப் ெபயரீ .]

 கவற் 2 kavaṟci, ெப. (n.)

    ப்பம்; desire.

     "நாட் ய கவற் ேயா  நண்ணியங் ந்தானன்ேற" (ேச . ேவதாள 39.);.

     [கவ்  → கவ்வல் → கவல் +   → கவற் .]
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கவற் ரகம்

 
 கவற் ரகம் gavaṟcīragam, ெப. (n.)

    ள ச ் ரகம்; a split cumin seed (சா.அக.);.

     [கவல் =  ள . கவல் +  ரகம்.]

கவற்

கவற்  kavaṟṟi, ெப. (n.)

   ஆரவ்த் ப் ; anxiety.

     " ைட கவற் ல்லா நிைலைமக்கண் வந்தால் ஒ  ம மாற்றஞ் ெசால் ம் ற" (இைற.12, உைர.);.

     [கவல் +   = கவற் .]

கவற் -தல்

கவற் -தல் kavaṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கவைல த் தல்; to cause anxiety or sorrow.

     "காதல் கவற்  மனத் னால் கண்பாழ்பட்ேட ல வைர இர " (நால .306.);.

   2. வ த் தல்; afflict.

     "களிெகாண்ட ேநாக்கங்கவற்ற" ( .ெவ.15.);.

     [கவல் → கவற் -.]

கவற் ம

கவற் ம  kavaṟṟumaḍi, ெப. (n.)

   பட்டாைட வைக ( லப்.14, 108, உைர.);; a kind of silk used in an ancient times.

     [கவற்  + ம . கவான் +   கவாற்  → கவற்  (இைட ல் கசச்ாக உ த்தத்தக்க); ம  = ம த்த ணி.]

கவறல்

கவறல் kavaṟal, ெப. (n.)

   1. ஆரவ்ம் ரத்ல்; being anxious.

   2. வ ந் ைக; sorrowing, grieving.

     "கவறல் ெகாண்  கலங்க  ெரய் னார"் (கந்த .ேம .68.);.

க. கழல், களல், கள .

     [கவல் → கவ  → கவ  → கவறல்.]

கவறாடல்

கவறாடல் kavaṟāṭal, ெப. (n.)

    தா ைக; gambling.

     "ஏக ன்பக் காமக் கவறாட ையவ தன்ேற" ( வக. 1657.);.

     [கவ  + ஆடல்.]
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கவ

கவ 1 kavaṟu, ெப. (n.)

   ேசா ; cowrie.

   ம. கவ ;   க. கவெட, கவ ;    . கவெட, கவ ;ெத. கவ்வ கவற .

 Skt. kapardika;

 Mar. kavadi;

 H. kaudi;

 Pkt. kavaddiņu.

     [கவல் → கவர ்→ கவ ( ள ண்ட ேதாற்ற ைடய .]

 கவ 2 kavaṟu, ெப. (n.)

   1.  தா க ; dice.

     "ெபா ம் ேதா  அல் ம் ங்கண் இ ங் ல் கவ ெபயரத்்  அன்ன" (நற்.243:4-5);.

   2.  ; gambling.

     "கள் ங் கவ ந் நீக்கப் பட்டார ்ெதாடர் " ( றள்.920);.

     [கவரத்ல் = பற் தல், ப த்தல். கவாஅன் = கவ ங்கள்வன். கவர ்→ கவ  = கவ ஞ் தாட் , 
தா க  ( .தா.13);.]

தனிக்காய் நகரத்் ம் காய்கைளக் ப் ட்ட எண்ணிக்ைக ல் ரித்  ைவத் ம் ஆ ம் 
தாயக்கட்டம், ஆ , பல்லாங்  ேபான்ற ஆட்டங்கள் ெபா  ேபாக்  அகமைன 

ைளயாட் களாகத் ெதாடங் ப் பணயம் ைவத்தா ம் பந்தயச ் தாட்டங்களாக மா யன என்பதால் 

கவ ட் -தல்

கவ ட் -தல் kavaṟuruṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    தா தல்; to play at dice.

     [கவ  + உ ட் தல்.]

கவைற

 
 கவைற kavaṟai, ெப. (n.)

   வ க ள் ஒ  ரி னர;் Balija caste among the Telugus.

   ம. கவர;க. கலரிக.

     [கவர ்→ கவ  ரி , கவ  → கவைற, ேசா யர ் ரிைவச ்ேசரந்்தவர.்]

கவனஈர்ப் த் ர்
மானம்

 
 கவனஈரப்் த் ரம்ானம் kavaṉaīrpputtīrmāṉam, ெப. (n.)

   அைவ ல் ஒ  ெபா ள்பற் ய ேபச்  நடந்  ெகாண் க் ம் ேபா  ேவெறா  ைர  ெபா ச ்
க்கைல அைவத் தைலவரின் இைசேவா  அைவ ல் ன்ைவக் ம் ரம்ானம்; Call Attention motion in 

legislative bodies.

     [கவனம் + ஈரப்்  +  ரம்ானம்.]

கவனக் ைற

 
 கவனக் ைற  kavaṉakkuṟaivu, ெப. (n.)

    ன்ெனசச்ரிக்ைக இல்லாைம; lacking in foresight, not attentive.
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கவனம்

கவனம்1 kavaṉam, ெப. (n.)

   அக்கைற; interest.

ழந்ைதையக் கவனமாகப் பாரத்் க்ெகாள் (உ.வ.);.

     [கவலம் → கவனம்.]

 கவனம்2 kavaṉam, ெப. (n.)

   நிைனேவாட்டம்; mental activity.

கவ்  → கவ்வல் → கவல்(கவர)்; = உள்ளத் ல் ப தல். கவல் → கவலம் → கவனம் 
(வடத ழ்செ்சால்லாட் );.

வடெமா யாளர ்gamana (ெசல் தல் என் ம் ெசால் ந்  'கவனம்' வந்ததாகக் காட் வ  
ெபா ந்தா . வடெமா  gamana நிைனத்தல், க தல் ெபா ளில் யாண் ம் ஆளப்பட ல்ைல.

 கவனம்3 kavaṉam, ெப. (n.)

   1. க த் ; attention, care.

ப ப் ல் உன் கவனத்ைதச ்ெச த்  (உவ.);.

   2. பரிப் , ேவகம்; swiftness, rapidity, velocity.

     "கவன மாம்பரி இரதேமற் பனிப ங்காைலத"் (கந்த . பைடெய .18);.

   ம. கவ்வ, கவனம்;   க. கவன;    . கவ;ேகாத.,  ட., பட. தவ (இரக்கம், அன் );.

     [கவல் → கவலம் → கவனம்.]

கவனி-த்தல்

கவனி-த்தல்1 kavaṉittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ட்பமாய்ப்பாத்தல்; to be attentive to, to attend to, take notice of, heed, observe.

ேபாக் வரத் ச ்சாைலையக் கவனித் க் கடக்க ம் (உ.வ.);.

     [கவ்  → கவல் → கவ  → கவனி.]

கவனி

கவனி2 kavaṉi, ெப. (n.)

   கந்தகச ்ெசய்நஞ்  ( .அ.);; mineral poison.

     [கவல் → கவ  → கவனி.]

 கவனி3 kavaṉi, ெப. (n.)

   ெகான்ைற; common cassia (சா.அக.);.

     [கவனம் → கவனி.]

கவனிப்

 
 கவனிப்  kavaṉippu, ெப. (n.)

   க த் ன் ைக; attention,

ெசய் ம் ேவைல ல் கவனிப் த் ேதைவ (உ.வ.);.

 Chin. guān

     [கவனி → கவனிப் .]

கவா

கவா kavā, ெப. (n.)

   1. ெவள்ைளக் காக்கணம்; white flowered mussel-shell creeper.

   2. காட் மல் ைக; wild jasmine (சா.அக.);.

     [கல் → கவ  → கவா.]
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கவாஅன்

கவாஅன் kavāaṉ, ெப. (n.)

   கள்வன்; thief, robber, thief,

     " ண் யர ் றல்வைரக் கவாஅ ெனா வன்" (இலக். .580 உைர);.

     [கவ்  → கவாஅன்.]

 கவாஅன்2 kavāaṉ, ெப. (n.)

   1. பக்கமைல (ஐங் . 299, உைர);; side mountain.

     " ன்றநாடன் ன்றத் க் கவாஅன்" (ஐங் . 299);.

   2. மைலப் பக்கம்; slope of hill.

     "மாேயான் அன்ன மால்வைரக் கவாஅன்" (நற்.32);.

   3. ஒட் ய மைலப் ரி ;   இ  வ கள் ேச டம்; mountain slope.

     "வான்ேறாய் ைமய றல்வைரக் கவாஅன்" (அகம். 3.6);.

   4. பக்கம் (நற்.357, உைர.);; side

     "ேசண் உறத் ேதான் ம் ன்றத் க் கவாஅன்" (நற். 357);.

     [கைவ → கவாஅன்.]

 கவாஅன்3 kavāaṉ, ெப. (n.)

   கள்வன்; robber.

கவாட்

 
 கவாட்  kavāṭṭi, ெப. (n.)

    ப் ; oyster.

ைரமார ்கவாட் க்கப் ேபா க் றாரக்ள் (யாழ்ப்);.

     [கைவ → கவாள் +   – கவாட் .]

கவாடஇள யம்

 
 கவாடஇள யம் gavāṭaiḷagiyam, ெப. (n.)

    வரப்் ச ்சரக் களால் ஆன, வ ற் ப் ேபாக்ைகக் கட் ப்ப த் ம் இள யம்; an electuary prepared by 
astringent drugs, to arrest dysentery (சா.அக.);.

     [கவாடம் + இள யம்.]

கவாடக்காரன்

கவாடக்காரன் kavāṭakkāraṉ, ெப. (n.)

   1. ெபா  மாட் க்காரன் ( ன்.);; he who conveys burdens on bullocks.

   2.  ல்ெவட் ேவான் (யாழ்.அக.);; grass-cutter.

     [ெத.கபாட  + காரன்.]

கவாட ளிைக

கவாட ளிைக gavāṭaguḷigai, ெப. (n.)

   வ ற் ப் ேபாக்ைகக் கட் ம் வரப்்பான மாத் ைர. (ைபசச.154);; a kind of astringent styptic pill.

     [கவாடம் +  ளிைக.]

கவாட ரம்

கவாட ரம் kavāṭaburam, ெப. (n.)

   பாண்  நாட் த் ைற க நகர ்(பழந்.த .115);; a port city in the kingdom of Pandya's

     [கவாடம் +  ரம்.]
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கவாடம்

கவாடம்1 kavāṭam, ெப. (n.)

   ஒர ்எ  மக்கக் ய ற  அல்ல  ல் அல்ல  ைவக்ேகா ன் ெபா ;( ன்.);; a bullock-load of wood 
or grass or straw.

     [ெத. கபாட . → த. கவாடம்.]

 கவாடம்2 kavāṭam, ெப. (n.)

   கத ; door.

     "மன்  மைறேயார ் நைர ர ்மாமைல ேபால் ெபான்னி ய மாடக் கவாடம் கடந்  க் " ( வ். 
இயற். ெபரியம.43);.

     [கைவ → கவல் → கவள் → கவ  → கவடம் → கலாடம் = இரடை்டக் கத  அைமந்த ைழ வா ல் 
இரண்டாகப் ள பட்ட ஓ ைடய ப் ைய கவாட்  என்ப  ஈழநாட்  வழக் .]

 கவாடம் kavāṭam, ெப. (n.)

   பாண்  நாட் த் ைற க நகர ்(பழந்.த .115.);; a port city in the kingdom of Pandyas.

     [கவாடம்2 → கவாடம்.]

கவா

கவா  kavāli, ெப. (n.)

கபா  பாரக்்க;See kabāli.

     "கவாய் க ர்  ேமற் கங்ைகதைன" (ப ேனா பரண. வ.  வந்.12.);.

 Skt. kapalin.

     [கபா  → கவா .]

கவாளம்

 
 கவாளம் kavāḷam, ெப. (n.)

   காயக்கட்  (இராட.்);; bandage for wound.

     [கவ்  → கவ்வளம் → கவாளம்.]

கவான்

கவான் kavāṉ, ெப. (n.)

   1. இ  வ கள் ேச டம்; mountain slope.

     "மால்வைரக் கவான்" (பட் னப். 138.);.

   2. ெதாைடசச்ந் , ெதாைட; thigh.

     "க ய வைக ற் கவாற்ெகாண் ந் " (மணிேம. ப .27);;

   2.  ரள்; multitude; collection, as of trees in a forest,

     "கவா யர ்ேசாைல ன் வாய்வண்டல் ஆ ைழக் கண்டனேம" (தஞ்ைசவா. 119);.

     [கைவ → கவான் = கைவத்த ெதாைடசச்ந் , அ  ேபான்ற மைலசந் . வடெமா ல் ல ல்ைல.

கவான்ெச

கவான்ெச  kavāṉceṟi, ெப. (n.)

   ெதாைட ல் அணி ம் ஓர ்அணிகலன் ( லப்.6,86,அ ம்.);; an ornament worn on the thigh.

     [கவான் + ெச .]
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கவானக்க ட்

 
 கவானக்க ட்  kavāṉakkavuṭṭi, ெப. (n.)

ட் ப் ள்  ைளயாட் ல் ெவற் ெபற்றவன், ெதாைடகளின் வ யாய் எ ம் ள்ைள எ ந்த 
இடத் ற் , ஒேர ச் ல் ேதாற்றவன் எ த் வ ம் ஒ ப் ;(இட.வ.);

 punishment by which defeated party in the game of kitti-p-pullu takes to the post in one breath, the stick thrown by the winner 
between his thighs.

     [கவான் + அம் + க ட் .]

க

க 1 kavidal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  தல்; to cover, overspread, bend in or over, over shadow.

     "வாய்க ந்த ைவயகம் எல்லாம் ெப ம் உைரயற்க ெபாய்ேயா ைட ைடந்த ெசால்

     "(நால . 80.);.

   2. வைளதல்; to surround, hern in, invest

     "கயந்தைலக் ழ க் க ர ்மடப் " (அகநா.229);.

   ம. க., க ;   ெத. க ; . க .

     [  → க .]

 க 2 kavidal,    4 ெச. .  (v.i.)

   1. க த் ன் தல்; to be eagerly intent upon, to be absorbed earnestly in.

அவர ்மனம் அ ற்க ந் க் ற  (உ.வ.);.

   2. இ தல்; to break down, as the bank of a river, to crash, fall.

     " ணியகத் ந் ,  காழ் ற்  அ ங்கைர க யக் த் " (பட் னப்.222.223);.

   3. க ழ்தல்; to hang down, as the-head.

     "க தைல எண் ன் ப உம ர ்ஏற்ைற" (நற்.325.1);.

     [  → க .]

க க்கட்ைட

க க்கடை்ட kavikkaṭṭai, ெப. (n.)

   1. ஐம்பான் க ள் ஒன் ; a mode of dressing the hair of women.

   2. க த் ன் ன் ; depression on the nape of the neck.

   3. ஒ வைகப் ளைவ; swollen ulcer on the back of the head.

     [  → க  + கடை்ட.]

க கண்ேணாக்

க கண்ேணாக்  gavigaṇṇōggu, ெப. (n.)

    வத் ற்  அண்ைம ல் ைகையக் க த் க் ெகாண்  பாரக்் ம் பாரை்வ; looking at objects by shading 
one's eyes with the hand

     "க  கண்ேணாக் ன் ெசந்ெதாைட ைழயா வன் கணாடவர"் ( றநா.3, 19);.

     [க  + கண் + ேநாக் .]

க கம்

க கம்2 gavigam, ெப. (n.)

   க வாள இ ம்  (சங்.அக.);; bit of a bridle, the metal part of the bridle put into a horse's mouth.

     [கவ்  → க  + கம்.]
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க ைக

க ைக1 gavigai, ெப. (n.)

   1. வைள ; bending, being concave

     "உமணர ் ழ்மரத் யாத்த ேசமவச ்சன்ன இைச ளங்  க ைக ெந ேயாய்" ( றம். 102);.

   2.  ைட; umbrella.

     "ேவந்தன் க ைக ழ்த ்தங்  ல " ( றள். 389);

     "ெந ங்கவரி க ைகெயன" (இர . அர . 14.);.

   3. நன்ைம ைம; good and evil

     "ெநா மலர ்க ைக" (ஞானா.29, 4);.

     [  → க  + ைக.]

 க ைக2 gavigai, ெப. (n.)

   ஈகம் ( யாகம்);; lit. inverted palm of the hand, transfer, liberality, munificence, bounty.

     "காரிைன ெவன்ற க ைகயான்" ( .ெவ.9, 29);.

   2. ெகா த் க்க ந்த ைக; munificient hand.

     "வைரயா  ெசன்ேறாரக்் கானா  ஈ ங் க ைக வண்ைம" ( ற.நா. 54, 6-7);.

     [க  + ைக.]

க சச் -த்தல்

க சச் -த்தல் kaviccaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   அ ய ன் நாற்றம் தல்; to smell, rankle

. ெகளண் னி

     [க ச்  + அ .]

க ச்

 
 க ச்  kavicci, ெப. (n.)

க ச்  பாரக்்க;See kaviccu.

   ஆசாரப் ைசச ்சட்  அதன் ேமல் க ச் ச ்சட் ;     [க ச்  → க ச்  (ெகா.வ.);.]

க ச்

 
 க ச்  kaviccu, ெப. (n.)

    லால் நாற்றம்; stench of fish, of raw flesh, of rotten eggs.

     "க க்க  ஊற் னா ம் க ச்  நாற்றம் ேபாகா " (பழ.);.

   ம. கவர;்   க. க , கவ , கம ;    . ெகளண் ;ெத. கம .

     [ ழ்); →  ர ்→ கமர(்தல்); = ெபாங் வ தல், உணர்  ெவளிப்ப மா  வ ம் அ ைக; கமர ்→ 
கமரச்்  → கவரச்்  → க ச்  = தன் ள் அடங் ய இயல்  நாற்றம் ெவளிப்ப தல்]

க ச் க்கைட

க ச் க்கைட kaviccukkaḍai, ெப. (n.)

   1.  ன் கைட; fish-stall.

   2. இைறச் க் கைட; muttan stall.

     [க ச்  + கைட.]
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க சைன

க சைன kavisaṉai, ெப. (n.)

   1. உைற (மாறனலங். 120, 248, உைர);; wrapper, envelope, cover, sheath.

   2. ேசணம் (சங்.அக.);; saddle-pad, saddle.

   ெத. க ெசன;ம. க யன்

     [க ழ் + அைண → க ழைண → க சைண.]

க கட்

 
 க கட்  gavisugaṭṭi, ெப. (n.)

   பாண் னால் வ ற் ல் ஏற்ப ம் கட் ; a tumour in the stomach arising from dropsy (சா.அக.);.

     [க ச்  + கட் .]

க ைச

 
 க ைச kavisai, ெப. (n.)

   வ ற் க்கட்  ( ன்.);; tumour in the stomach.

     [க  → க ைச. க  = கட் .]

க ணியன் 
சங்கரன்

க ணியன் சங்கரன் kaviṇiyaṉcaṅgaraṉ, ெப. (n.)

    ம்பேகாணம் வட்டம் ச ரக்் ேகா க்  அைணயா ளக்  எரித் ட நன்ெகாைட வழங் ய 
ெபண்ணின் கணவர;் husband of a lady who made donations for a perpetual lamp in the Thiruvisalur temple in 
Kumbakonam taluk.

     "ெதன்கைரத் மழைல க ணியன் சங்கரன் ேதாலன் ராமணி சமா  ெகாற்  ைவத்த ளக் " 
(ெத.இ.கல்.ெதா.23 கல். 321);.

     [க ணியன் → க ணியன் + சங்கரன். க ணியன் = ஆரிய வ ப் ன ள் ஒ  ரிைவக் த்த 
ெபயர.்]

க ப்பர்

க ப்பர ்kavippar, ெப. (n.)

   ஆ (ப ); மைறயச ்ெசா ம் அள க்  ேத ய ெபா ள்ள வணிகவைக னர ்( லப்.15,179, 
அ ம்);; one of three main divisions of Vaisya caste, as those whose store of wealth is so large as to immerse a cow within 
it, the other two being ippar and peruń-kudiyar.

     [க  → க ப்பர.்]

க ப்

க ப்  kavippu, ெப. (n.)

   1.  ைக; covering, over shading.

   2.  ைட ( ங்.);; canopy, umbrella, awning.

   3. மனம் பற் ைக; partiality, bias, predilection.

அவர ்இவரக்ள் ேமல் க ப்பா க் றார ்( ன்.);.

     [க  → க ப் .]

க யம்

 
 க யம் kaviyam, ெப. (n.)

   க வாளம். ( ங்.);; bit of a horse's bridle.

 Pkt. kaviya

     [க  + அம்.]
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க ர்

க ர ்kavir, ெப. (n.)

   1.  ள் க் ; Indian coral tree.

     "க ரி தழ் அன்ன காண் ன் ெசவ்வாய் அந் ங் ள  ஆ  தழ் மடந்ைத" (அகநா.3:14,15);.

   2. உவரநீ்ரின் ப் ; glitter, glittering of salt water.

     [க  → க ர.்]

க ரநா

க ரநா  kaviranāṭu, ெப. (n.)

    க்ேகாகரண்ம் அைமந் ள்ள நாட் ப் ப ன் ெபயர;் name of the region containing Thirukkökarnam.

     "க ர நாட் த் ெவ ம் ர ்ஊேராம்" (ெத.இ.கல். ெதா.19 கல் 395);.

     [க ர ்→ க ரம்.]

க ரம்

க ரம்1 kaviram, ெப. (n.)

   1. ெதய்வத் தன்ைம ள்ள ஒ  மரம் ( வக.1710, உைர);; a celestial tree.

   2. அலரி; oleander.

     [க ர ்→ க ரம்.]

 க ரம்2 kaviram, ெப. (n.)

   ஆய்வள்ள ன் நாட் ந்த பக்க மைலக ள் ஒன்  (அகநா.198, உைர);; one of the mountain sides which 
can be seen from the kingdom of Aayvallal.

     [க  → க ர ்+ அம். க  =  , வைளந்  ழ்ந் ள்ள .]

க

 gavivu,

ெப. (n.);

   1. உள்வைள ; inner bend (சா.அக.);.

   2.  ; conical shape.

     [க  → க .]
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க ழ்-தல்

க ழ்-தல் kaviḻtal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. தைல ழாதல்; to be capsized, turned bottom upwards, to turn down,

ேதாணிக ழ்ந்த  (உவ);.

   2. நாண த யவற்றால் தைல றங் தல்; to bow one's head from modesty, to hang down, as the head, with 
shame, confusion, defeat.

     "காணின் வைள க ழ்ந்  நிலேனாக் ம் மாணிைழ கண்ெணாவ்ேவம் என் " ( றள். 1114.);.

   3.  னிதல்; to stoop, bend down.

     "க ழ்ந்  நிழ ழாம் யாைன" (யாப்.36.);.

   4. நிைல ைலதல்; to be overthrown, discomfited, routed.

எ ரிகள் ேசைன க ழ்ந்த .

   5. அ தல்; to die, perish

     "தான் சாவ உல  க ம்" ( லம்.7, 50. அ ம்.);.

   6.  ப்ேபாதல்; to be submerged, to founder.

     "மாரி ர ன் மரங்க ழ் ெபா ன் ( றநா.238.16);.

     "கங்ைக ற் க ழ்ந் ட்டான் ெகாேலா" (பாகவ.1,6,6.);.

   7. தாழ்தல்; to fall low.

     "க ரெ்தறக் க ழ்ந்த உல தைல ெந யயல் மராஅம் ஏ " (அகநா.81, 7-8);.

க ழ்

க ழ்2 kaviḻttal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. க ழச ்ெசய்தல், தைல ழாக இறங் தல்; to turn upside down, capsize, invert.

     "க ழ்ம  ெர த் ற் ெசந்நா ேயற்ைற ைளப்பன்  ெகாள்ளா  க ம்" (ஐங் .397, 1-2);.

   2. ெக த்தல்; to topple, ruin, destroy

நாடை்டெயல்லாங் க ழ்த் ப் ேபாட்டான் (உ.வ.);.

   3.  தல்; to put a cover.

பாைன ன்ேமல் சட் ையக் க ழ்.

   4. ஒ க தல்; to pour out.

     "இ க ள் க ழ்த்த மதந  உவட் ன்" (கல்லா. கணப . );.

   5. ெவளிப்ப த் தல்; to shed, as tears: to emit

     "காரக்ண்  க ழ்த்த ப் னல்" (தணிைகப். நாட் ப்.71);.

   6. நிைல ைலத்தல்; to overthrow,

ஆட் ையக் க ழ்த்  ட்டாரக்ள் (உ.வ);.

   க. க க;   ம. க ழ்த் . க ழ்த் க; ட. க ன்ம்ப், பட. க .

     [க  → க ழ் → க ழ்த்தல்.]

க ழ் ம்ைப

க ழ் ம்ைப kaviḻtumbai, ெப. (n.)

   1. க ழ்ந்  க் ம் ம்ைப வைக; a low annual plant flourishing in dry localities.

   2. மைலத் ம்ைப; hill toombay (சா.அக.);.

     [க ழ் +  ம்ைப.]
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க ழ்ேவல்

 
 க ழ்ேவல் kaviḻvēl, ெப. (n.)

    ைடேவல்; umbrella thron babool (சா.அக.);.

     [க  → க ழ் + ேவல்.]

க ழம்

 
 க ழம் kaviḻm, ெப. (n.)

   ேமார;் butter milk (சா.அக.);.

ம வ. க ளம் (ெகா.வ);

க. கழல்

     [  → க  → க ழ் → க ழம்.]

க ன்

க ன்1 kaviṉ, ெப. (n.)

   அழ ; beauty, grace, fairness, comeliness.

     "காரெ்சய்தன்ேற க ன்ெப  கானம்" (அகநா.4.7.);.

     [க  → க ன். க  =  ட் தல், அணி த்தல், அழ ப த் தல்.]

 க ன்2 kaviṉṉudal,    13 ெச. . . (v.i.)

   அழ  ெப தல்; to be beautiful, fair, graceful, comely.

     [க  → க ல் → க ன் → க தல்.]

 க ன்3 kaviṉ, ெப. (n.)

   ெகா ந் ரிப்பழம்; vine fruit (சா.அக.);.

     [க (ெதாங் தல்); → க ன்.]

க ன்கைல

 
 க ன்கைல kaviṉkalai, ெப. (n.)

   உணர் கைளத் ெதா ம் பாடல், இைச, ஓ யம்,  ற்பம், கட்டடக் கைல ேபான்றவற் ன் அழ த் 
தன்ைம; those apealing to sense of beauty, as poetry music, painting, sculpture, architecture.

     [க ன் + கைல. க ன் = அழ .]

க னம்

க னம்1 kaviṉam, ெப. (n.)

   க வாளம் (நாம ப);; bit, metal mouth piece in bridle.

     [கவ் → க  → க னம்.]

 க னம்2 kaviṉam, ெப. (n.)

   1. ெவண்ெணய்; butter.

   2. ேமார;் butter milk.

   3. பன்னீர;் rose water.

     [க  → க ழ் → கலக்கம், க ழம் → க னம்.]
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க னல்

க னல் kaviṉal, ெப. (n.)

   1. அழ ; beauty.

   2. பண் ; culture.

     [க ன் → க னல், 'அல்' ெசா.ஆ.ஈ .]

க க்ைக

 
 க க்ைக kavukkai, ெப. (n.)

   பாைற ன ல் தங் ம் கடல் ன் (தஞ். ன.வழ.);; a kind of sea fish.

த. க க்ைக → skt. kavika a kind of fish.

     [க  → க  → க க்ைக. பாைறகளால் வைளந்  டப்பட்ட ெபாந் களில் வாழ்வன.]

க கம்

 
 க கம் gavugam, ெப. (n.)

   அம்ைமப்பால்; lymph used in vaccination (சா.அக.);.

     [ேகா → ேகா  → ேகா கம் → க கம்.]

க ச் மா

 
 க ச் மா  kavuccumāṟi, ெப. (n.)

   தைசயாைச பற் ய காம ெவ யன்; lustful person.

     [க ச்  + மா . (மா யவன், தா யவன் - நல் யல்  இ ந்  ய ஒன் க்  மா யவன்);.]

க ச்

க ச்  kavuccu, ெப. (n.)

   1.  லால்,  ன் ேபான்றவற் ன் இயற்ைக மணம்; a natural smell of fresh meat, fish etc.

   2. ஊன் உண ; non vegetarian food.

     [க ல் → க  → க ச் .]

க சைன

க சைன kavusaṉai, ெப. (n.)

   1. உைற; wrapper, envelope, cover.

     "கண் டா ண் டத் ேத ங் க சைன ேபால்" (ஒ . ேயாகக்.8);.

   2. ேசணம்; saddle.

     [க ழைண → க சைன.]
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க

க 1 kavusi, ெப. (n.)

   1.  ைழ ; fainting.

   2. வ த்தம்; affliction.

ெத. கா

     [கவல் → க ல் → க .]

 க 2 kavusi, ெப. (n.)

   1. ஒ  வைக வரிக் த் . ( லப். 3, 13, உைர.);; a kind of dancing with gestures.

   2. பாட்  (அக.நி.);; song.

     [க  → க  → க .]

 க 3 kavusi, ெப. (n.)

   ஒ வைக ேநாய்; a kind of disease.

     "கண்ட மாைல க  மேகாதரம்" ( வாலவா.27,14);.

     [க 1 → க 3.]

க கம்

க கம்1 gavusigam, ெப. (n.)

   1. ெவண்பட் ; silk.

   2. ேகாட்டான்; rock horned owl.

   3.  க் ல்; Indian olibanum (சா.அக.);.

     [க 1 → க கம்.]

 க கம்2 gavusigam, ெப. (n.)

   1. ஒ  பண் ( டா.);; a musical mode.

   2. சாமமைற; Sāmavēda.

     "ெவளி டற் ள த ய க கம்" (அரிசமய. பராங் ச.9);.

     [க 2 → க ரம்.]

க த்

 
 க த்  kavusutti, ெப. (n.)

    த் யல்வைக (C.E.M);; claw-hammer.

     [கைவ +  த்  → க த் .]

க ட்

 
 க ட்  kavuṭṭi, ெப. (n.)

   ெதாைடசச்ந் ; space between thighs.

     [கைவ → க ட் .]

க டம்

க டம்1 kavuḍam, ெப. (n.)

   ெகா வைகக ெளான்  ( டா.);; a kind of creeper.

     [கைவ → கவடம் → க டம்.]
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க டமாய்

க டமாய் kavuḍamāy,     . .எ. (adv.) ெபா ள் ெவளிப்பைட ன் ; with hidden meaning.

     "ெசந்த ங் க டமாக ைரெசய்தார"் ( வத . வஞானேயா.124.);.

     [கைவ → கவ  → கவடமாய்.]

க

க 1 kavuḍi, ெப. (n.)

கவ  ( டா); பாரக்்க;See kavudi2 U. kaudi.

     [கவ  → க .]

 க 2 kavuḍi, ெப. (n.)

   ஒ பண்; a musical mode.

     "ெந ய க ைச" ( ப் .319);.

     [க ள் → க ளி → க .]

க கம்

 
 க கம் gavuḍigam, ெப. (n.)

    ளிரத்ாமைர; sky lotus. (சா.அக.);.

     [க ள் → க ளிகம் → க கம்.]

க ப்பாய்

 
 க ப்பாய்  kavuḍippāyvu, ெப. (n.)

   ஒ வைக ைளயாட் ; kind of game.

     [கவ  + பாய் .]

க

 
 க  kavuḍu, ெப. (n.)

   க த் ல் அணிவ ம் ெபாற் ப் ல் அைமந்த மான அக்கமணி; sacred eleocarpus bead enclosed in 
gold and worn round the neck.

     [க ள் → க .]

க ண்டதனம்

 
 க ண்டதனம் kavuṇṭadaṉam, ெப. (n.)

க ண் க்ைக பாரக்்க;See kavundikkai.

க. க டதன

     [க ண்ட(ன்); + தனம்.]

க ண்டர்

 
 க ண்டர ்kavuṇṭar, ெப. (n.)

க ண்டன் பாரக்்க;See kavundan.

     [க ண்டன் → க ண்டர ்'அர'் (உயர் ப்பன்ைம ஈ );.]
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க ண்டன்

 
 க ண்டன் kavuṇṭaṉ, ெப. (n.)

   த ழர,் கன்னடர ் லரக்் ள் வழங் ம் (ெகாங்க ேவளாளன், அ ப்பன், காப் யன், பள்ளி, 
ெசம்படவன், ஊராளி, ேவட் வன்); பட்டப் ெபயர;் a caste title of certain Tamil and Canarese folk, as Kongavelalan 
Anuppan, Palli, Sembadavan, Urali, Vettuvan, Kappiliyan.

ம வ. சாமந்தன், சா ண்டன், கா ண்டன், க ண்டன்.

   க. காமண்ட, கஉண்ட, க ட, கமண்ட, க ண்ட, க ண் , க , கா ண் , கா ண்ட, கா ண் , 
ெகாண்ட, ேகா ண் , ெகளஉட, ெகளண்ட, ெகௗண் , ெகளட, ெகள , ெகள ண்ட;ெத. ெகளேட

 Pkt gāmauda, gămaūda;

 skt. gramavrutti.

   க ண்டன், கா ண்டன், கா ண்டன் என்பைவ பைடத் ைற மறவரின் பத ப் ெபயரக்ளா ந்  
லப் ெபயரக்ளாக மாற்றப்பட்டைவ. இைவ எ ன் , ேவளாண்  என்றாற் ேபான்ற 

ப்ெபயராகேவா,  யவர,்  னவர ்என்றாற் ேபான்ற ெதா ல்வ  லப்ெபயராகேவா, ேசரப்்பன், 
ன்றன், ெபா ப்பன்,  ப்பன் என்றாற் ேபான்ற லவ  தைலமக்கள் ெபயராகேவா;ஊராளி, நாட்டார ்

என்றாற் ேபான்ற ஆட் வ  அ காரப் ெபயராகேவா வழங்கப்பட ல்ைல. பத்தாம் ற்றாண் ல் தான் 
தன் தலாக நன்னி கா ண்டன் என் ம் ெபயர ்கல்ெவட் ல் ப ன் ள்ள . அதற் ன் 

இசெ்சால்லாட்  எங் ம் காணப்பட ல்ைல.  ற் ரத்் தைலவரக்ள் நா ம் க ண்டன் என் ம் 
ெபயரால் அைழக்கப்பட ேவண் ம் என்  எந்த அரசர ்காலத் ம் ஆைண றப் க்கப்பட ல்ைல.

பைட மறவரக் ள் சாமன், சாமந்தன், மாசாமந்தன் என்பைவ ப ப்ப யாக உயரந்்த பத கைளக் 
த்தன. ெப ம்பைடத ்தைலவர ்மாசாமந்தன் எனப்பட்டான். அவ க் க் ழ் நிைல ள்ள 

அ காரி 'சாமந்தன்' எனப்பட்டான். இசெ்சால் கன்னட ஆட் ன்ேபா  கா ண்டன் என் ம், ேசாழர ்
ஆட் ன் ேபா  சா ண்டன் என் ம் ரிந்த . கா ண்டன் நாளைட ல் கா ண்டன் → க ண்டன் 
எனத் த ம், க , க ட எனதெ்த ங்  கன்னட ெமா களி ம் ரி ற்ற . ேபாரக்்காலத் ய 
பத ப்ெபயர ்நாளைட ல் லப்ெபயரா  ட்ட . வ வ  ேபாரம்றவரா ந்தவர ்பற் , 
பைடயாட்  என் ம் அைழக்கப்பட்டனர.் யாழ்ப்பாணத் ப் பண்டார வன்னியைனக் க ண்டன் எனக் 

ப் ட ல்ைல: உழவர் ல் றந்த நா க்கரசர ்க ண்டர ்என அ யப்பட ல்ைல. ேவளாளக் 

க ண்

 
 க ண்  kavuṇṭi, ெப. (n.)

கைவக்ேகார ்க  பாரக்்க;See kavaik-kőr-karuvi.

     [கவண்  → க ண் .]

க ண் க்ைக

 
 க ண் க்ைக kavuṇṭikkai, ெப. (n.)

    க்கான ற் ர ்ஆட்  அ காரம்; the business of a village.

   பட. த ண் க்ெக;க. த ெக.

     [க ண்டன் → க ண் க்ைக.]

க ண் ச்

 
 க ண் ச்  kavuṇṭicci, ெப. (n.)

    ற் ரத்் தைலவரின் மைன ; wife of a village chief.

   க. க ட த் ;பட. க ச் .

     [க ண்டன் (ஆ.பா.); → க ண் ச் (ெப.பா);.]

க ணி

க ணி kavuṇi, ெப. (n.)

க ணியன் பாரக்்க;See kavuriyan.

     "கைடயாரெ்கா  நன் மாட க் க மல ரக்் க ணி நைடயார ்ப வன் மாைலயாக 
ஞானசம்பந்தன்" (ேதவா. 138, 12);.
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க ணியர்ேகான்

க ணியரே்கான் kavuṇiyarāṉ, ெப. (n.)

   க ணிய லத் ப் ெபரிேயாரான ஞானசம்பந்தர;் Campandar, the Saiva saint, so called from his being the 
most famous personage in the Caundinya Gotra

     "ைகந்நிைறந்த ெவாற்ற த் க் கைலப் ப கங் க ணி யரே்கான் பா ங்காைல" (ெபரிய .  ஞா. 
102);.

     [க ணி → க ணியர ்+ ேகான்.]

க ணியன்

க ணியன் kavuṇiyaṉ, ெப. (n.)

   1. க ணிய லத்தான்; one born in the Caundinya Gotra

ேசாணாட்  ஞ்சாற் ரப்் பாரப்்பான் க ணியன் ண்ணந்தாயைன ஆ ர ் லங் ழார ்பா ய  
( றநா.166);.

   2. கைடக்கழகப் லவர ்(அ . ந்);; Sangam poet.

க ணியனார ்பா ய பாடலாகத் வள் வமாைல ல்,

     " ந்ைதக் னிய ெச க் னிய வாய்க் னிய வந்த இ ைனக்  மாம ந்  - ந் ய நன்ென  
நாம ய நாப் லைம வள் வனார ்பன்னிய இன் றள் ெவண்பா" எனக் காணப்ப ற .

     [க ணி → க ணியன்.]

க ணியன் 
ண்ணந்தாயன்

க ணியன் ண்ணந்தாயன் kavuṇiyaṉviṇṇandāyaṉ, ெப. (n.)

   கைடக்கழகப் லவர;் a poet of sangam age.

     [க ணியன் ( ப்ெபயர)்; +  ண்ணந்தாயன்.]

ேசாணாட் ப் ஞ்சாற் ரப்்பாரப்்பான் க ணியன் ண்ணந்தாயைன ஆ ர ் லங் ழார ்
பா ள்ளார ்( றநா.166);. தாயன் என் ம் அைடெமா  நாட் ல் வழங் வதாத ன் இப் லவர ்

நாட் ந்  வந்தவராகலாம்.

க த்

க த் 1 gavuttugavātam, ெப. (n.)

   அ பத் நா  கைலக ள் வ ந் ன்ற மனத்ைத ம ழ் க் ம் சை்ச; art of bringing delight to a 
sorrowful mind, one of arupattu-nalu-kalai.

     [  → க  → க  → க த் கம் (மனத்ைத ஒரிடத் ல் ஈரப்்ப );.]

க த் வம்

க த் வம் kavuttuvam, ெப. (n.)

    மால் மார் ல் அணி ம் மணி; jewel obtained from churning the sea of milk, and worn by Višnu on his chest.

     "க த் வங் டந்த மார் ன்" ( ரம் . அந்தகா.85);.

     [கவ்  → க  → க த் வம் (வ ரமணி அ த் ய நைக);.]

க த் வாய்

 
 க த் வாய் kavuttuvāy, ெப. (n.)

   ெவண்ணிறமான ம், ெவளவால்ேபால் உடல்பரப்  அகலமான ம், வால் ப்  
ெமாடை்டயான மான ஒ  வைகக் கடல் ன்; a kind of sea fish.

     [க  → க  → க த்  = வைளந்  ய க த்  + வாய்.]

க தம்

க தம்1 kavudam, ெப. (n.)

    ன்ெகாத்  ( ங்.);; common kingfisher.

     [கவ்  → க .]

 க தம்2 kavudam, ெப. (n.)

   மைழநீரால் வர ்நைனயா க்க வரின் உச் ல் கட்டப்ப ம் கட்டட அைமப் ; super structure of a 
wall.

     [க  → க  → க தம்.]
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க தாரி

க தாரி kavutāri, ெப. (n.)

க வா  பாரக்்க;See kaduvali

     " வல் ம் ழ்… ெபா ம ரக்் க தாரிகள்" (கம்பரா.பள்ளி.14);.

     [க வா  → க தாரி(இலக்கணப்ேபா ); (த.வா.134);.]

க தாரி வைககள்: 1. கல் க தாரி

   2. வண்ணக்க தாரி

   3. சாம்பற் ப ப் நிறக் க தாரி

   4. க தாரி.

க தாரி டம்

 
 க தாரி டம் kavutāribuḍam, ெப. (n.)

க வா ப் டம் பாரக்்க;See Kaduvâli-p-pudam.

     [க வா ப் டம் → க தாரிப் டம்.]

க ந் ய கள்

க ந் ய கள் gavundiyaḍigaḷ, ெப. (n.)

    லப்ப காரம் க் ம் சமணப்ெபண் ற ; female Jain ascetic.

     "காவதங் கடந்  க ந் ப் பள்ளிப் மரப் ெபா ம்பர ்ெபா ந்  ஆங்கண்" ( லப்.10.36,37);.

     [கந்  = பற் க்ேகா . கந்தன் (ஆ.பா.ெப); → கந்  (ெப.பா.ெப.); கந்  = பற் க்ேகாடான ெபண், 
ெபண்ெதய்வம். த.கந்  → வ.ெகளந்  → த. க ந் , கா ந் . க ந்  + அ கள்.

அக்காலத் ச ்சமணப் ெபண் ற க க் க் கந்  என்ற ெபா ப் ெபயர ்இ த் க்க ேவண் ம் 
(பாவாணர ்- ெசல் .66.பக்392);.

க மாரம்

க மாரம் kavumāram, ெப. (n.)

   1. இளைம; adolescence, youth.

     "க மாரமாய் வயங் " (பாகவ.1,1.23);.

   2. ெகளமாரம் பாரக்்க;See kaūmāram. goddess Sarasvati.

     [ மரம் → ெகளமாரம் → க மாரம்.]

க மாரி

 
 க மாரி kavumāri, ெப. (n.)

   மைலமகள்; Parvati.

     [ மரி → ெகளமாரி → க மாரி.]

க ேமாத

க ேமாத  gavumōtagi, ெப. (n.)

    மா ன் பைடக்கலம்; mace of Visnu

     "மாேயான் ெசங்ைக ரிெந ந்தண்  க ேமாத " (ேச .  ராசா.34);.

     [கா  + ேமாத (ேமா ம்தண் );.]

க ரகா

 
 க ரகா  kavurakācu, ெப. (n.)

   அக் மணி (சங்.அக.);; conch bead.

     [கைவ.( ள ); → க ரி → க ரி + கா .]
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க ரம்

க ரம் kavuram, ெப. (n.)

   1. ெவண்ைம; white colour

     "க ரவா நிறத்தனாய்" (காஞ் ப் . க வாய்.23);

   2. மஞ்சடக் ; the yolk of an egg (சா.அக.);.

     [க ரி → க ரம்.]

க ரி

க ரி kavuri, ெப. (n.)

   ேசா ; cowrie.

   2. ெவண்ைம நிறம்; white colour.

     [கவ  → க ரி (ெகா.வ);.]

க ரிக்ெகாம்

 
 க ரிக்ெகாம்  kavurikkombu, ெப. (n.)

   மாட் க் ெகாம் ; a cow's or bull's horn (சா.அக.);.

க ரிசங்கரம்

 
 க ரிசங்கரம் kavurisaṅgaram, ெப. (n.)

   க ரி சங்கரரக்ள  உ னதாய் இ ள பட்ட ஒற்ைற அக்கமாைல (உ த் ராக்கம்);; a double 
rudraksa bead believed to represent Parvadiand Siva.

க ரிெசந் ரம்

 
 க ரிெசந் ரம் kavurisendūram, ெப. (n.)

    த்தர ் ல் ைறப்ப  க ரிச ்ெசய்ந்நஞ்ைசக்கட்  அதனின்  ெசய்யப்ப ம் ெசந் ரம்; a red-oxide 
prepared from consolidated yellow arsenic according to the Siddha process.

     [க ரி + ெசந் ரம்.]

க ல்

க ல்1 kavul, ெப. (n.)

   ெகட்ட நாற்றம்; fetid odour, bad smell.

   க. க . கவ . ெகள ;ெத. க . ெகள .

     [கமர ்→ க ர ்→ க ல்.]

 க ல்2 kavul, ெப. (n.)

   ஏய்ப் , (வஞ்சைன); (உ.வ.);; deceit, fraud.

     [கைவ → க ல்.]

 க ல்3 kavul, ெப. (n.)

   இர ல் பளபளப்பாகத் ேதான் ம் கடல் நீர.் (ெசங். ன்.வழ.);; glittering sea water at night.

     [க ன் → க ல் → க ல்.]
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க ள்

க ள் kavuḷ, ெப. (n.)

   1. கன்னம்; cheek.

     "அங் ைழ ெந நிைலயா அம் ஒற்  நைன க ள்ப  ஞி  க ம்" (அகநா.59,7-8);.

   2. யாைன ன் கன்னம்; temple of an elephant.

     " ைனயான் ைனயாக் க் ேகாடல் நைனக ள் யாைனயால் யாைனயாத ்தற்  ( றள். 678);,

   3. யாைன ன் உள்வாய்; jaw of an elephant.

     "களி  க ள த்த எ கற் ேபால" ( றநா.30, 8);.

   4. பக்கம்; side.

     "ஒ க ள் அம் லம் ம் கைல ம் ஆரா ண் ணி ம்" ( வக.2967);.

   ம. க ன்;   க. கவட; H., Uţ găl;

 Punj. galha, Sind. gila-gito, Mar., Guj. gal-gala, Beng. Ass, göla, Ori. gala, Skt. kaola, gāla;

 GK.. ghavolo.

     [கவ்  → க ள் =  ற ேபாற்கவ் ம் அல , கன்னம் வடவர ்காட் ம் ரப்-கப் (இரங் );  லம் 
இம் ம் ெபா ந்தா . த. க ள் → Skt kahola (வ.ெம.வ.110);.]

க ளி-த்தல்

க ளி-த்தல் kavuḷittal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

   க ளில் அடக் க் ெகாள் தல், வாய்ெகாள் ம் ற்றளவாக உண் தல்; to chew slowly what is held 
between cheek and teeth.

     [க ள் → கவ்  = க ளி.]

க ளி

க ளி2 kavuḷi, ெப. (n.)

   கவளி, ெவற் ைலக்கட் ; pack of betel leaves, its number varying indifferent places.

     [கவ்  → க ள் → க ளி.]

 க ளி3 kavuḷi, ெப. (n.)

   1. பல் ; lizard.

     "இடதெ்த ந்த க ளி நன் " ( மர. ர. னாட். ற.11);

   2. சங் ; conch.

   ம.,  ., ெகளளி;   க. க ளி, கன்வளி;   ேகாண்.  வால்;    ட. கவ்ளி;ெத. க  ெகளளி. Skt gauli, godha 
(iguana);.

     [கவ்  → கவ் ளி → க ளி.]

 க ளி4 kavuḷi, ெப. (n.)

   ெதங்  வைக (சங்.அக.);; a kind of coconut-palm.

     [க ள் → க ளி.]

 க ளி5 kavuḷi, ெப. (n.)

   மரத் ந்  ைள ரி டம்; angular part of a branch.

     [கைவ → க ள் → க ளி.]
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க ளிப்பாத் ரம்

 
 க ளிப்பாத் ரம் kavuḷippāttiram, ெப. (n.)

   சங் வைல; conch net.

     [க ளி → பாத் ரம்.]

க ெள ம்

 
 க ெள ம்  kavuḷelumbu, ெப. (n.)

   கன்னெவ ம் ; cheekbone or molar-bone (சா.அக.);.

     [க ள் + எ ம் .]

க னி

 
 க னி kavuṉi, ெப. (n.)

   ேகாடை்ட வா ல் (இ.வ.);; gate of a fort or a city.

யாைனக் க னி (இ.ெப.); (யாைன ம் வா ல்);.

ெத. க னி

     [கவாடம் = கத  வா ல் கவாடம் → கவானி → க ளி → க னி.]

க ெனாட்டைட

 
 க ெனாட்டைட kavuṉoḍḍaḍai, ெப. (n.)

   ஒட்டைட ெநல்வைக (இட.வ.);; a kind of ottadai paddy.

     [க ன் → க ன் + ஒடை்ட.]

கேவதனம்

கேவதனம் kavētaṉam, ெப. (n.)

   1. ஒ வைகெவள்ளிரி; a species of cucumber.

   2. காக்கணம்; musselshell creeper (சா.அக.);.

     [கைவ → கேவதனம்.]

கேவ

 
 கேவ  kavētu, ெப. (n.)

   காட் க் ேகா ைம. (சங்.அக.);; wild species of wheat.

     [கா = கா . கா + ேகா  - காேகா  → கேவ .]

கேவரகன்னி

கேவரகன்னி gavēragaṉṉi, ெப. (n.)

   கேவரன் மகளான காேவரி ஆ ; the river Kaveri said to be the daughter of kavéran.

     "காேவர கன்னி ெபயேரா  ளங் ய தவாக்களி ர"் (மணிேம.9.52);

     [க ரன் → கேவரன் + கன்னி.]

கேவரகா

 
 கேவரகா  kavērakāṭu, ெப. (n.)

   கா ரிப் ம்பட் னத்த ல் கேவர னிவர ்வாழ்ந்த கா ; a forest near kaviri-p-pum-pattipam where 
kavéran lived.

ம வ. கேவரவனம்

     [கேவான் + கா .]
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கேவரவனம்

கேவரவனம் kavēravaṉam, ெப. (n.)

கேவர கா  பாரக்்க;See kavera-kadu.

     "கேவரனாங் ந்த கேவரவன ம்" (மணிேம.3, 56);.

     [கேவரன் + வனம்.]

கேவரன்

கேவரன் kavēraṉ, ெப. (n.)

   ஓர ்அரச னிவர;் a royal sage (மணிேம.3, 56);.

     [கவரன் → கேவரன்.]

கேவலம்

 
 கேவலம் kavēlam, ெப. (n.)

    வைள (சங்.அக.);; Indian water-lily.

     [ வைள + கேவலம்.]

கைவ

கைவ1 kavaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. கவ ப தல்; to fork, as a branch.

     "கைவ ள்ளிற் ைழ யைடப்ப ம்" ( றநா.98-8);.

   2. உளதாதல்; to be exist.

     " ற் ைடப் ெப ைலப் ெபாற்ெறா  மடந்ைததன் கைவஇய கற் ைனக் காட்  இ ேவ" 
(கல்லா.621-22);.

ம. கவய்க் க

     [கவ(கவல்); → கைவ.]

 கைவ2 kavaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அகத் தல்; to contain within oneself, to include.

     "க உ ளங்  ஆரங் கைவஇய மாரே்ப" ( றநா.19, 18);

   2. அைணத்தல்; to join with embrace.

     "நா ட்  கண் வ  யைடதர ஒய்ெயனப் ரிய ம் டாஅன் கைவஇ" ( ஞ் ப்.185-186);.

     [கவ் + கவ – கைவ.]

 கைவ3 kavai, ெப. (n.)

   1. கவர;் division, cleavage as of a hoof, crab's claws

கைவக்கட்

 
 கைவக்கட்  kavaikkaṭṭu, ெப. (n.)

   அக் ள்; armpit.

ம வ. க க்கட் , கைவக் .

     [கைவ + கட் .]
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கைவக்கட்ைட

 
 கைவக்கடை்ட kavaikkaṭṭai, ெப. (n.)

   ேவ ல் ஆள் ெசல்வதற்காக மட் ம் ந ம் கவரத்்த ெகாம் ; cleavage passage in fencing.

ேவ ல் கைவக் கடை்ட ைவத்  ந  (உ.வ.);.

     [கைவ + கடை்ட.]

கைவக்கம்

கைவக்கம்  kavaikkambu, ெப. (n.)

   1. கைவைய ைடய கம் ; stick with forked branch.

   2.  னிவர ்ைகையத ்தாங் ம்ப யான 'Y' வ வக் கடை்ட;     'Y' shaped arrest.

     [கைவ + கம் .]

னிவரக்ள் ைவத் க் ம் கம் ,  ள பட்  இ ப்பதால் இப்ெபயரெ்பற்றெதன்க.

கைவக்கல்

 
 கைவக்கல் kavaikkal, ெப. (n.)

   பந்தல் கைழையத் தாங் வதற்காகச ் வரில் ப க்கப்ப ம் கல் ( கைவ.வழ.);; stone built in a wall to be 
used to shoulder a shed.

கைவக்கல்ைல ஆழமாகப் ப த்தால் தான் தாழ்வாரம் நீண்டநாள் நிற் ம் (உ.வ.);.

ம வ. ஆழாங்கல் ( கைவ);.

கைவக்காகாைம

 
 கைவக்காகாைம kavaikkākāmai, ெப. (n.)

   பயன்படாைம; uselessness, unprofitableness.

அவன்ப ப்  கைவக்காகாைம ெதரிந்தேத (உ.வ.);.

     [கைவ +   + ஆகாைம.]

கைவக்கால்

 
 கைவக்கால் kavaikkāl, ெப. (n.)

    ள பட் த் ேதான் ங்கால்; forked post.

ேவ ல் ந வதற்  ஒ  கைவக்கால் ெகாண் வா (உ.வ.);.

     [கைவ + கால்.]

கைவக்கால்நண்

 
 கைவக்கால்நண்  kavaikkālnaṇṭu, ெப. (n.)

   கைவேபால் ளந்த கால்கைள ைடய நண்  (ெநல்ைல. னவ.);; crab with cleavaged legs.

     [கைவ + கால் + கண் .]

கைவக் தவாத

 
 கைவக் தவாத kavaikkudavāda, ெப.எ (adj.)

   நைட ைறக் ப் பயன்படாத; useless, worthless, fubile;

இ  கைவக் தவாத க த்  (உ.வ.);.

     [கைவ +   + உதவாத. கைவக் ேகாலாக ம் பயன்படாத பயனற்ற .]
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கைவக்

 
 கைவக்  kavaikkuḻi, ெப. (n.)

   அக் ள்; armpit.

   க. க ங் ழ், கங் ழ், கங்கழ், கங் ழ, ெகாங் ழ், ெகாங்கழ், ெகாங்கழ;    . கங் ள;   ேகாத. கஞ் ய், 
கஞ் ளி;    ட. ெகாம்க் ள்;   பர.் கவ்ெகார,் கவ்ெகாட;்ேகாண். காக்ரி

 H., Mar. kakh.

     [கைவ +  .]

கைவக் ளம்

 
 கைவக் ளம்  kavaikkuḷambu, ெப. (n.)

    லங் ன் ள பட்ட கால் ளம் ; cloven hoof.

     [கைவ +  ளம் .]

கைவக்ெகாம்

கைவக்ெகாம்  kavaikkombu, ெப. (n.)

   1.  ரி ற்ற மரக்ெகாம் ; forked stick.

டக்டை்டத் க்க ஒ  கைவக் ெகாம்  ெகாண் வா (உ.வ.);.

   2. கைலமான் ெகாம் ; branched stag's horn (சா.அக.);.

     [கைவ → ெகாம் .]

ம வ. கைவக் ச்

கைவக்ேகால்

கைவக்ேகால் kavaikāl, ெப. (n.)

   1. கவரான க  (அகநா.34உைர);; forked stick.

   2.  த் க்ேகால் ( லப்.16,142அ ம்);; pikestaff.

   3. ெகா ற் க்ேகால். ( லப்.16,142,2, உைர); பாரக்்க;See kodirru-k-köl.

     [கைவ + ேகால்.]

கைவக்ேகாற்க

 
 கைவக்ேகாற்க  kavaikāṟkaruvi, ெப. (n.)

   கைவக்ெகாம்ைபப் ேபான்ற ஆ தம்; a weapon made with forked branch.

     [கைவக்ேகால் + க .]

கைவத்த

 
 கைவத்த  kavaittaḍi, ெப. (n.)

   கவரத்்த ; forked wooden pole.

     [கைவ + த .]

கைவத்தாம்

கைவத்தாம்  kavaittāmbu, ெப. (n.)

   தாமணிைய ைடய தாம் ; slip-knot, noose.

     "பகட்டா ன்ற ெகா நைடக் ழ  கைவத்தாம்  ெதா த்த காழ்" (ெப ம்பாண். 244);.

     [கைவ + தாம் .]
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கைவத்தாள்

கைவத்தாள் kavaittāḷ, ெப. (n.)

   1.  ள பட்ட கால்; forked divaricated claws.

     " ைலக் ெகால்லன்  ெகா ற்றன்ன கைவத்தாள் அலவன்" (ெப ம்.பாண்.208);.

   2. நண்  ( ங்.);; crab, having forked claws.

     [கைவ + தாள்.]

கைவநா

கைவநா kavainā, ெப. (n.)

   1.  ள பட்ட நா; forked tongue, as of a snake origuana

     "கைவநா வர ன் அைணப்பள்ளி ன் ேமல்" ( வ்.ெபரிய .3,2,4);.

   2. பாம் ; snake.

     [கைவ + நா.]

கைவமகன்

கைவமகன் gavaimagaṉ, ெப. (n.)

   இரடை்டப் ள்ைள; twins.

     "கைவமக நஞ் ண் டாஅங் " ( ந். 324-6);.

     [கைவ + மகன்.]

கைவ ட்க

கைவ டக்  kavaimuṭkaruvi, ெப. (n.)

   யாைனைய அடக் ம் த் க்ேகால்; elephant goad, having spikes.

     "கைவ ட ்க மா க் க ெகாள்" (மணிேம.18,164);.

     [கைவ +  ள் + க .]

கைவ ள்

 
 கைவ ள் kavaimuḷ, ெப. (n.)

   ேவலமரத் ள்; acacia thorn (சா.அக.);.

     [கைவ +  ள்.]

கைவய

கைவய  kavaiyaḍi, ெப. (n.)

    ள ள்ள அ ; cloven foot

     "கைவய  ெபயரத்் " (மணிேம.6, 165);.

     [கைவ + அ .]

கைவயம்

 
 கைவயம் kavaiyam, ெப. (n.)

   காடெ்ட ைம; wild buffalo (சா.அக.);.

     [கா  → காைவயம்(கா );.]

கைவயமா

 
 கைவயமா kavaiyamā, ெப. (n.)

   காட்  ஆ; wild cow. (சா.அக.);.

     [கா  – காைவயம் – ஆ.]

கைவயல்

 
 கைவயல் kavaiyal, ெப. (n.)

   மா ைள; pomegranate (சா.அக.);.

     [கைவயம்  → கைவயல்.]
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கைவயா -த்தல்

கைவயா -த்தல் kavaiyāyiruttal,    3.ெச. . . (v.i.)

   1. ேவைலயா த்தல் (இடவ);; to be busy.

   2. அக்கைறயா த்தல்; to be interested.

     [கைவ + ஆய் + இ .]

கைவயாள்வார்

கைவயாள்வார ்kavaiyāḷvār, ெப. (n.)

   இ நிைல ஆ வப்பணிைய ேமற்ெகாள்பவர;் one who looks after two portfolios.

ர ்சைபயாரிைட நிைல ெகாண்ட கைவயாள்வா க் …. (S.I.I.vol.19.insc.68 s.no. 4-6);.

     [கைவ.(இரண் ); + ஆள்வார.்]

கைவேயணி

 
 கைவேயணி kavaiyēṇi, ெப. (n.)

   தைல ல் ணிக்கப்பட் க் கவராக ள்ள இரடை்ட ேயணி; forked ladder.

     [(கைவ + ஏணி.]

கழகண்

கழகண்  kaḻkaṇṭu, ெப. (n.)

    ம் ; mischief.

     "கண்ைணப் ரட்  த் க் கழகண்  ெசய் ம் ராேன" ( வ்.ெபரியாழ்.2,4,6);.

     [கழ  → கழகண் .]

கழ

கழ  kaḻku, ெப. (n.)

   1. ேப தல்; speaking.

   2.  தல்; to assemble.

   3.  ைளயாட் ; play, game.

   4.  ம் ; mischief.

     [கல் → கல → கழ → கழ .]

கழங்கம்

 
 கழங்கம் kaḻṅgam, ெப. (n.)

   கவறா  க ; conical pieces in the game of dice.

     [கழங்  → கழங்கம். கழங்  = கழற் க்காய்.]

கழங்காடல்

 
 கழங்காடல் kaḻṅgāṭal, ெப. (n.)

   ெபண்கள் ஆ ம் கழற் க் காயாட்டம் ( ங்.);; girl's game with molucca-beans.

     [கழங்  + ஆடல்.]

கழங் ட் ைர-
த்தல்

கழங் ட் ைர-த்தல் kaḻṅgiṭṭuraittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கழற் க்காயாற் ய ந்  ெசால் தல்; to divine with Molucca-beans.

     "களமாவ  கட் ங் கழங் ம் இட் ைரக் ட ம் ெவ யாட் ட் மாம்" (ெதால்.ெபா ள்.114.உைர);.

     [கழங்  + இட்  + உைர.]
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கழங்

கழங் 1 kaḻṅgu, ெப. (n.)

   1. கழற் க்காய்; Moluccabean

     "மகளிர ்ெபாலஞ்ெசய் கழங் ற்ெறற்  யா ம்" ( றநா.36,4);.

   2. கழற் க்காய் ைளயாட் ; play among girls with molucca-beans.

   3. கழங் ப் ப வம் (இலக். .807.); பாரக்்க;See kalangu-p-paruvam.

   4. கழற் க்காையக் ெகாண்  ெவ யாட் ல் ேவலன் ெசால் ங் ; divination with the help of Molucca-
beans by a soothsayer when possessed.

     "அணங்க  கழங் ற் ேகாட்டங்காட் " (நற்.47);.

   5.   ( டா);; gambling.

   ம. கழச் ;   க.த.த.க;    .க ெக;ெத. தசச்.

     [(கழ(ல்); → கழ → கழங் .]

 கழங் 2 kaḻṅgu, ெப. (n.)

   1. ேவலனாடல் (அக.நி.);; vēlan-ādal, a frenzied dance.

   2. உ ரச்ச்த்  இந் ரியம்; semen.

     [கழ → கழங் .]

கழங் க்காய்

 
 கழங் க்காய் kaḻṅgukkāy, ெப. (n.)

   கழற் க் ெகாடை்ட; banduc nut (சா.அக.);.

     [கழங்  + காய்.]

கழங் ப்ப வம்

 
 கழங் ப்ப வம் kaḻṅgupparuvam, ெப. (n.)

   ெபண்பாற் ள்ைளத் த ழ்க் ரிய ப வங்க ள் கழற் க்காய் ெகாண்  ஆ வைத ளக் க் ம் 
ப வம்; section of Pilla-t-tamil on women which describes the stage of childhood in which the girl plays kalangu game.

     [கழங்  + ப வம்.]

காப் ப் ப வம், ெசங் ைரப்ப வம், தாலப்ப வம் சப்பாணிப்ப வம்,  த்தப்ப வம், 
வ ைகப்ப வம், அம் ப்ப வம், கழங்  அல்ல  நீராடற்ப வம், அம்மாைனப் ப வம், ஊசற்ப வம் 
என்பன அப்ப வங்களா ம்.

கழங் ப -த்தல்

கழங் ப -த்தல் kaḻṅgubaḍuttal,    20 ெசன்றா. . . (v.t.)

   கழங்  ெகாண்  ய தல்; to practise soothsaying or divination with the help of molucca-beans.

     "ெபய்ம்மணல் வைரப் ல் கழங் ப த் தன்ைனக்  ெகன ெமா ம் ேவலன்" (ஐங் .249);.

     [கழங்  + ப .]
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கழங் ெமய்ப்ப

கழங் ெமய்ப்ப 1 kaḻṅgumeyppaḍuttal,    20 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ப ரக்ைள லங் கள் அ க்காத ப  ேபாற் ெசய் ைவக் ம் உ க் க் கழற் க் காையக் 
கண்ணாக அைமத்தல்; to use molucca-beans to serve as eyes for tiger-like figures put up in fields to prevent wild 
beasts from ravaging on the crop.

     "கன் ைக வயப்  கழங்  ெமய்ப்ப உம்" (ஐங் .246);.

     [கழங்  + ெமய் + ப .]

 கழங் ெமய்ப்ப 2 kaḻṅgumeyppaḍuttal,    20 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கழற் க்காய் லம் ய தல்; to practise soothsaying with the help of molucca-beans.

     "கழங் ெமய்ப் ப த் ...  ெகன ெமா  மா ன்" (ஐங் .245);.

     [கழங்  + ெமய் + ப .]

கழஞ்

கழஞ் 1 kaḻñju, ெப. (n.)

   ஒர ்எ த்தலளைவ; a weight equal in modern measure to 1/6 oz. troy.

     " க்கழஞ் ற் ைடய ைழெபற் ேன" ( றநா.11.12.);.

   க. கணக;   ெத. க , களஞ் ;ம. கழஞ் .

கழங்  → கழஞ்  = ஒ  நிைற, கழங்  = கழற் க்காய்.

வடெமா ல் ல ல்ைல. த. கழஞ்  Skt. kalanja (வ.ெமா.வ.11);

 கழஞ் 2 kaḻñju, ெப. (n.)

   தங்கத்ைத அளக் ம் (1.77  ராம் எைட உள்ள); ஓர ்அள ; a unit ofweight (177 gram); used for weighing gold.

     [கழங்  → கழஞ் .]

 கழஞ் 3 kaḻñju, ெப. (n.)

    ; a little, a small quantity.

     "இந்தக் கழஞ்  மண் ம ந்தால் ன்  ஸ் ஷ் க்ைக அரிதாய்" ( வ். க் ந்.4.வ்யா. பக்.16);.

 Skt. kana (related to kană, kanishta, kaniyas, kanyā, in all of which smallness is implied);

     [கழல் → கழஞ்  (கழற் க்காய் ேபால் ய .]

கழந்

கழந்  kaḻndu, ெப. (n.)

கழஞ்  பாரக்்க;See kalanju.

     " ைலப்ெபா ள் க்கழந்  ெபான்" (S.I.I.vol.19, insc. 203.s.no.7-8);.

     [கழஞ்  → கழந்  (ெகா.வ.);.]

கழப்பன்

 
 கழப்பன் kaḻppaṉ, ெப. (n.)

கழப்பாளி பாரக்்க;See kalappali.

ம. கழப்பன்

     [கழ → கழப்பன். 'அன்' ஆ.பா.ஈ .]
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கழப்பாகம்

 
 கழப்பாகம் kaḻppākam, ெப. (n.)

   ெவண் ள ; white pepper (சா.அக.);.

     [கழ + பாகம்.]

கழப்பா

 
 கழப்பா  kaḻppāṭi, ெப. (n.)

கழப்பாளி பாரக்்க;See kalappali.

     [கழப்பாளி → கழப்பா .]

கழப்பாளி

 
 கழப்பாளி kaḻppāḷi, ெப. (n.)

   ேவைலையச ்ெசய்யாமல் ண்ெபா  ேபாக் பவர;் idle, shuffling person, shirker.

ம. கழப்பாளி

     [கழ → கழப்  + ஆளி – கழப்பாளி.]

கழப்

கழப் 1 kaḻppudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேவைல ெசய்யா  ண்ெபா  ேபாக் தல்; to be idle, making excuses, to shirk work.

     [கழ → கழப் .]

 கழப் 2 kaḻppu, ெப. (n.)

   1. ேசாம்பல்; laziness, idleness, slothfulness.

     "கழப் ன் வாராக் ைகயற ளேவா" (ப ெனா. ைட. ம . ம்மணிக்.10);.

   2.  ட் வ ; pain of joints and muscles.

   3. கைளப் ; fatigue, exhausition, weakness.

   4. மனவ த்தம்; distress or pain (of the mind);.

ம. கழப் . கழய் .

     [கள் → கள → கழ → கழப் .]

கழப் ணி

 
 கழப் ணி kaḻppuṇi, ெப. (n.)

   கழப்பாளி ( ன்.);;பாரக்்க;See kalappāli.

     [கழப்  + உண்ணி - கழப் ண்ணி → கழப் ணி.]

கழப்  = ேசாம்பல்

கழம்

கழம்  kaḻmbu, ெப. (n.)

   1. ெச களின் காம் ; stalk of vegetables, potherbs etc.

   2. பழசச்ந்ைத; pulp of fruit, pith, essence.

ம. கழம்

     [க  → கழ → கழம் .]
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கழர்

 
 கழர ்kaḻr, ெப. (n.)

   களாமரம்; Bengal currant (சா.அக.);.

     [களா → கழா → கழா.]

கழல்

கழல்1 kaḻlludal,    13 ெச. . . (v.i.)

   1. ெந ழ்ந்  ேபாதல்; to become loose, as a fastening, nail, shoe, handle, lock, leaf, hair, braclets, knot, part of any 
mechanism, to be unhinged,to slip off, to slough off, as s snake's skin, to become extricated, disentangled.

     "நங்ைகதன் ெலா  சரிவைள கழல் ன்றேத" ( வ்.ெபரியாழ்.3,4,8);.

   2. உடற் ெபா த்  ல தல்; to be put out of joint, dislocated.

ந்  ழந்தாள் கழன்ற  (இ.வ.);.

   3. ெவளிேய தல்; to pass through as an arrow.

     "தங்கா தப் றங் கழன் " (கம்பரா. தாடைக.72);.

   4. ஓ தல்; to run away.

     "அவைரக் கழல வழக்  எ ர ்ெசன்  சா " (க த். 106,20);.

   5. நீங் தல்; to pass away, to disappear.

     " யெரல்லாங் கழன்ற " (உபேதசகா. வ ரா.16);

   6.  ங் தல்; to protrude, bulge out.

     "கழல்கட ் ைகெயா  க ம் பாம்  ங்க" ( .49);.

   7.  தல்; to fall out, as a loose tooth.

     "ெசால்தளரந்்  ேகால் ஊன் ச ்ேசாரந்்த நைட ன ராய்ப் பல்கழன் " (நால .13);.

   8. ெசலவாதல்; to be expended.

கழல்மணி

 
 கழல்மணி kaḻlmaṇi, ெப. (n.)

   கழற் க்காய்; bonduc nut.

     "கழல்மணி ெவள்ைள ள்ளி" (ேதைரயர)்; (சா.அக);.

     [கழல் + மணி.]

கழல்வைள

கழல்வைள kaḻlvaḷai, ெப. (n.)

   வைளவைக; a variety of bangles.

     "என் ைடய கழல்வைளையத் தா ம் கழல்வைளேய யாக் னேர" ( வ்.நாய்ச.்11.2);.

     [கழல் + வைள.]

கழலக் த் -தல்

கழலக் த் -தல் kaḻlakkuddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ற்றஞ்ெசால்  ெசயைலத் த த்தல் (யாழ்ப்.);; to defeat an object by an unfavourable remark.

     [கழல் + அ +  த்  'அ'  ைனெயசச் ஈ .]

கழல

 
 கழல  kaḻlaḍi, ெப. (n.)

   கழற் க் ெகா ேவர;் the root of nut creeper (சா.அக.);.

     [அழல் + அ .]
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கழலைட-தல்

கழலைட-தல் kaḻlaḍaidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ேவற்றரசரக்ள் பணிதல்; to surrender, as of rival kings.

தம் கழலைடந்த மன்னவர ்(S.I.I.vol.5.insc.408);.

     [கழல் + அைட.]

கழல -தல்

கழல -தல் kaḻlaviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அன் ன் யால் ெவண் ெமன்  ெந ழ தல்; to connive at, let pass or escape without notice, through 
leniency or partiality.

     [கழல் +  .]

கழலா

 
 கழலா  kaḻlāpu, ெப. (n.)

    ரக்் ; sponge-gourd (சா.அக.);.

     [கழல் → கழலாப் . கழல் = சமமற்ற.]

கழ

 
 கழ  kaḻli, ெப. (n.)

ரண்ைட பாரக்்க;See pirandai.

     [கழல் → கழ .]

கழ ச் ட்

 
 கழ ச் ட்  kaḻlicciṭṭu, ெப. (n.)

    ட் க்  வைக (யாழ்.அக.);; a kind of a cittu bird.

     [கழ  +  ட் .]

கழ ைல

 
 கழ ைல kaḻlilai, ெப. (n.)

   கழற் ைல; the leaves of bonduc nut creeper (சா.அக.);.

     [கழல் + இைல.]

கழ ைத

கழ ைத kaḻlūtai, ெப. (n.)

   1. கா ல் ஏற்ப ம் ஊைதேநாய்; rheumathism affecting the leg.

   2. ெபான்வண் ; a golden coloured beetle.

     [கழல் + ஊைத.]

கழேல ஊைத

 
 கழேல ஊைத kaḻlēṟuūtai, ெப. (n.)

   கா ன் நரம் கைளப் பற் ய ஒர ்ஊைத ேநாய்; arheumatic affection of the nerves of the leg (சா.அக.);.

     [கழல் + ஏ  + ஊைத.]

கழைல

கழைல kaḻlai, ெப. (n.)

கழைலக்கட்  பாரக்்க;See kalalai-k-katti.

     " ழ்வ ற் ள் கழைல" (ஈ .1,1,3.);.

     [கழல் → கழைல. கழல் = கழற் க்காய். கழற் க்காய் ேபான்ற கட் .]
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கழைலக்கட்

கழைலக்கட்  kaḻlaikkaṭṭi, ெப. (n.)

   1. க த்  த ய உடற்ப ல் ெப த் த் ேதான் ம் தைசக்கட்  ேநாய்; wen, tubercle, Adenoid cyst.

   2.  ண்கட் ; tumour.

   3. வழக்கத் ற்  மாறாக உண்டா ம் க்களின் ெப க்கம்; abnormal growth of tissues, tumour.

     [கழைல + கட் .]

கழைலக்கரப்பான்

கழைலக்கரப்பான் kaḻlaikkarappāṉ, ெப. (n.)

   ஒ  வைகச ்ெசா  ேநாய்; a kind of eruption on various parts of the body.

     "கழைலக் கரப்பான் ேபாேல எங் ம் ஒக்கசச்ஞ்சரிக் ம் ேநாய்" ( வ். ெந ந். 23.  யா);.

     [கழைல + கரப்பான்.]

கழற்காய்

கழற்காய் kaḻṟkāy, ெப. (n.)

   1. கழற் க்காய் (பதாரத்்த.793.);; molucca-bean.

   2.  ழங் ; bulbous root (சா.அக.);.

     [கழல் + காய் – கழற்காய்.]

கழற்காய்வல்

 
 கழற்காய்வல்  kaḻṟkāyvalli, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் ெகா ; elephant cow-hitch (சா.அக.);.

     [கழற்காய் + வல் . வள்ளி – வல் .]

கழற்ெகா

 
 கழற்ெகா  kaḻṟkoḍi, ெப. (n.)

கழற்  பாரக்்க;See kalarci.

     [கழல் + ெகா  – கழற்ெகா .]

கழற்

கழற்  kaḻṟci, ெப. (n.)

   1. ஒ வைகக் ெகா  ( ன்.);; molucca-bean.

   2. கழற் க்காய்; bonduc nut.

     [கழல் +   - கழற்  ' ' ெசால்லாக்க ஈ .]

கழற் க்காய்

 
 கழற் க்காய் kaḻṟcikkāy, ெப. (n.)

   கழற்காய்; molucca bean.

     [கழற்  + காய்.]

கழற் க்ெகாட்ைட

கழற் க்ெகாடை்ட kaḻṟcikkoṭṭai, ெப. (n.)

   2. கழற்  பாரக்்க;See kalarci2.

     [கழற்  + ெகாடை்ட.]

கழற் ங்கநாயனா
ர்

கழற் ங்கநாயனார ்kaḻṟciṅganāyaṉār, ெப. (n.)

   அ பத் ன்  நாயன்மா ள் ஒ வர ்(ெபரிய .53.);; name of canonized saiva saint, one of 63.

     [கழல் +  ங்கம் + நாயனார ்– கழற் ங்கநாயனார.்]

இவர ்காடவர் ல அரசர ்என் ம் வா ரில் இைறவைன வ ப ங்கால் தம் மைன  ஒ  ைவ 
எ த்  கரந்்த ற்றத் ற்காகக் ைகைய ெவட் ச ் வன ள் ெபற்றதாக ம் தெ்தாண்டர ்
மாக்கைத ம்.
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கழற்ேசவகம்

 
 கழற்ேசவகம் gaḻṟcēvagam, ெப. (n.)

   ெகாள்ளிக் கடை்டத் ேதக் ; fire-brand teak (சா.அக.);.

     [கழல் + ேசவகம்.]

கழற்ப

 
 கழற்ப  kaḻṟpadi, ெப. (n.)

   ெப ங் ழ் (மைல); பாரக்்க;See perun-kumil;   ஒ  வைகத் ேதக் ; a kind of teak, coomb teak.

     [கழல் + ப .]

கழற்ேப

 
 கழற்ேப  kaḻṟpēti, ெப. (n.)

   பாசச்ான் கள்ளி; a kind of a spurge (சா.அக.);.

     [கழல் + ேப .]

கழற்றல்

 
 கழற்றல் kaḻṟṟal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   நீக் தல்; omitting.

     [கழல்(த. ); → கழற் ( . ); கழற்றல்(ெதா.ெப); அல் ெதா.ெப.ஈ .]

கழற்

கழற்  kaḻṟṟi, ெப. (n.)

   கழலப் பண் வ ; that which causes one to slip off, to disappear.

     "ேயாகக்கழற் " (ஒ .3,106);.

     [கழல் → கழற் .]

கழற்

கழற் 1 kaḻṟṟudal,    5 ெச. ன்றா. . (v.t.)

   1. ெந ழச ்ெசய்தல்; to make loose, to unfasten, loosen, unhinge, dislocate, unlock, unbolt, unscrew, unbutton, 
disentangle, extricate, disencumber)

   2. ஆைடயணிகலன் ேபான்றைவகைன நீக் தல்; to strip, takeoff, divest dismantle, unrig, to slough off, as a 
snake, its skin.

     "கழற் ப் ெபான்னணி" (இர . க் .255.);.

   3. ேபாக் தல்; to remove, to be freed, as from sin.

     "வல் ைனையக் கழற்றலாேம" (ேதவா.1225,7.);.

     [கழல் → கழற் .]

 கழற் 2 kaḻṟṟu, ெப. (n.)

   உ ெமா ; admonition, expostulation, criticism, at once kind and severe.

     [கழ  → கழற் .]

கழற் ைர

கழற் ைர kaḻṟṟurai, ெப. (n.)

   1. உ செ்சால் ( ங்.);; charge, rebuke.

   2. இகழ்ந் ைரத்தல்; censure.

     [கழற்  + உைர - கழற் ைர.]
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கழற்ெற ர்ம -
த்தல்

கழற்ெற ரம் -த்தல் kaḻṟṟedirmaṟuddal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பாங்கன  உ ெமா ையத் தைல  ேகளா  ம த்தல் ( க்ேகா.23, தைலப் .);; to reject the 
dissuasions of a friend, as a lover.

     [கழற்  + எ ர ்+ ம .]

கழற்ெற ர்மைற

கழற்ெற ரம்ைற kaḻṟṟedirmaṟai, ெப. (n.)

   தைலவன், பாங்கன் உ ெமா ையக் ேகளா  ம த் ச ்ெசால் ஞ் ெசால் (இைற.3.47);; rejecting as a 
lover, the dissuasions of a friend.

     [கழற்  + எ ர ்+ மைற. ம  → மைறம த்தல்.]

கழறல்

கழறல் kaḻṟal, ெப. (n.)

   1. ெசால் ைக; speech, word, speaking.

     "இைனயன கழற ற்றான்" (கந்த .தாரக. 128.);.

   2. உ ெமா  ( வா.);; exhortation, admonition.

   Н. Kakh; Samo, gagana.

     [கழ  → கழறல்.]

கழ ைர-த்தல்

கழ ைர-த்தல் kaḻṟiyuraittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. இ த் ைரத்தல்; to protest, find fault with and advice, as a minister, to the king.

மந் ரி அரச க் க் கழ ைரத்தான் (உ.வ.);.

   2. பாங்கன் தைலவ க்  இ த் ைரத்  உ ெமா  தல். ( க்ேகா.22.தைலப் );; to dissuade a 
lover from his intention, as a friend.

     [கழ  + இ + உைர - 'இ'  ைனெயசச் ஈ .]

கழ ற்ற வார்

கழ ற்ற வார ்kaḻṟiṟṟaṟivār, ெப. (n.)

   ேசரமான் ெப மாள் நாயனார;் name of Šaiva saint, Céraman Perumal.

 who is so called because he is said to have been able to understand the language of the lower animals.

     " ற ரக்ள் ேவ  கழ ற்ற வார"் (ெபரிய . த்.88);.

     [கழ ற்  + அ வார.்]

மாந்தரல்லாப் ற ரக்ள் ேப வனவற்ைற (கழ யவற்ைற); ம் ரிந்  ெகாள் ம் ஆற்ற ள் 
ளைமயால் ெபற்ற ெபயெரன்பர.்
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கழ

கழ 1 kaḻṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. இ த்தல்; to thunder.

     "கமஞ் ல் அக  ம் ன் அ ர் னஞ் றந் … க ஞ் ைல கழ " (ப ற் ப்.81.4);.

   2.  ைரத்தல்; to make solemn declaration, bind oneself by a vow.

     "ெகால்ேவா ெமன்றாங் கவரவர ்கழ ப்ேப " ( வாலவா.36.17);.

   3. உ  ெசால் தல்; to urge, exhort, charge earnestly.

     "கல்ெலன்  தந்ைத கழற அதைனேயார ்ெசால்ெலன்  ெகாள்ளா கழ்ந்தவன்" (நால .253);.

க. கள  (அ ைர);

     [கழ → கழல் → கழ .]

 கழ 2 kaḻṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. க ந்  ெசால் தல்; to say angrily declare, tell.

     " லர ்கழ ச ்ேசாரவ்ார"் (பாகவ.1,4.35.);.

   2. வன்ைமயாகக் கண் த்தல்; scold angrily.

     "க ந்த  ைலயாய் நீ கழ ய வந்தைத" (க த்.76.13.);.

   3. அவம த்தல்; to abuse, dishonour.

     "கற்றவர ்தம்ைம ம் கழற ேநாக் ேம" ( ளா. த்.16);.

கழனி

கழனி kaḻṉi, ெப. (n.)

   க நீர ்(இ.வ.);; water in which rice has been washed.

   க. கசச் ;பட. ேகாநீர்

     [க  + நீர ்- க நீர ்→ க நி → கழணி(ம .உ);.]

 கழனி1 kaḻṉi, ெப. (n.)

   1. ேபார க் ம் கள ள்ளவயல்; field, paddy-field.

     "கழனி ழவர ் டெ்டா  ெதா க் ம் ெகா ன்" ( றநா.13.11);.

   2. .ம தநிலம் ( ங்.);; agriculture tract.

   3. ேச  ( ன்,);; mud.

   ம. கழனி;க. கழநி, கலநி, களநி.

 W. cae;

 Norw. gard;

 S. granja.

     [களம் → களன் → கழனி (ேவ.க.134.);.]

 கழனி2 kaḻṉi, ெப. (n.)

க னி ( ங்.); பாரக்்க;See kalini.
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கழனிக்கைடத்தவ
ர்

 
 கழனிக்கைடத்தவர ்kaḻṉikkaḍaittavar, ெப. (n.)

   ம த நில மக்கள் ( வா.);; people of the agricultural tract.

     [கழனி +   + அைடத்தவர.்]

கழனிக் ளம்

கழனிக் ளம் kaḻṉikkuḷam, ெப. (n.)

   நன்ெசய் ந ள்ள ஏரி (S.I.I.ii,43.);; tank lying amidst cultivable lands.

     [கழனி +  ளம்.]

கழனிக்ேகால்

கழனிக்ேகால் kaḻṉikāl, ெப. (n.)

   நிலமளக் ம் ேகால்; a pole used to measure field (கல்.அக.);.

     [கழனி + ேகால்.]

   12, 14, 16, ஆ ய சாண்கள் நீளம் ெகாண்ட ேவ பட்ட அள னதாக இ ந்த இவற் ள், 16 சாண் 
ேகாேல பண்ெதாட்  (அதாவ  ந்  சமெவளி நாகரிகக் காலத்த ழர ்வழக் ந்த வண்ணம்); 
ெசந்தரக் ேகாலாக (standard linear measurement); நில ய . 8.25" ெகாண்ட  ஒ  சாண். 16 சாண் 
ெகாண்ட  ஒ  ேகால் - இதன் நீளம் 11 அ .

கழனிச் றா

 
 கழனிச் றா kaḻṉiccuṟā, ெப. (n.)

    றா ன் வைக ெளான் ; a kind of shark fish.

     [கழனி +  றா.]

கழனிநண்

 
 கழனிநண்  kaḻṉinaṇṭu, ெப. (n.)

   வயல் நண்  வைக ( ன்.);; fresh water crab found in fields.

     [கழனி + நண் .]

கழனிப்ப ர்

 
 கழனிப்ப ர ்kaḻṉippayir, ெப. (n.)

   ெநல் ( ன்.);; paddy.

     [கழனி + ப ர.்]

கழனிப்பாக்கம்

 
 கழனிப்பாக்கம் kaḻṉippākkam, ெப. (n.)

   வட ஆரக்்கா  மாவட்டத் ள்ள ஒர ்ஊர;் name of a village in Vellore district.

     [கழனி + பாக்கம்.]

கழனிய த்தவர்

 
 கழனிய த்தவர ்kaḻṉiyaḍuttavar, ெப. (n.)

   உழவர,் ேவளாளர;் agtriculturist.

     [கழனி + அ த்தவர.்]

கழனி ரன்

கழனி ரன் kaḻṉiyūraṉ, ெப. (n.)

   ம த நிலத் தைலவன்; cheiftain of agricultural tract.

     "க ம்  னலம ங் கழனி ரன்" (ஐங் .18.);.

     [கழனி + ஊரன்.]
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கழனிைல

கழனிைல kaḻṉilai, ெப. (n.)

   இைளஞெனா வன் ேபாரிற் றங்ெகாடாைம கண்  யந்த ரர ்அவ க்  ரக்கழல் அணி த் ப் 
கழ்ந்தா ம் றத் ைற; theme of warriors decorating a youthful victor with anklets and singing his praise to the 

accompaniment of a dance.

     "வயவர ்ஏத் ய ஒடாக்கழனிைல உளப்பட" (ெதால். ெபா ள்.60);.

     "அ ரண் அகற் ம் ஆ  ஞாட் ற் க ரண் வயவன் கழல் ைனந்தன் " ( .ெவ. ெபா யல் 
7);.

     [கழல் + நிைல.]

கழனிவாரியப்ெப
மக்கள்

கழனிவாரியப்ெப மக்கள் kaḻṉivāriyapperumakkaḷ, ெப. (n.)

   ேவளாண்ைமையக் கவனிக் ம் ஊரச்ச்ைபயார ்(S.I.I.iii.231.);; members of the village assembly who looks after 
cultivation.

     [கழனி + வாரியம் + ெப  + மக்கள்.]

கழனிவாரியப் 
ெப மக்கள்

கழனிவாரியப் ெப மக்கள் kaḻṉivāriyapperumakkaḷ, ெப. (n.)

   வயல்க க் ப் பாசனத ்தண்ணீர ்வழங் ம் ெபா ப்ைப ஏற் ள்ள ; members of the irrigation committee.

இவ்வாடை்ட ம்  வாரியப் ெப மக்க ம் ஏரிவாரியப் ெப மக்க ம், கழநிவாரியப் 
ெப மக்க ம், இ ற் வப் ெப மக்க ம் பட்டரக் ம் (ெத.,க.ெதா.19 கல்.179 கல். 84 & 297);.

     [கழநி + வாரியம் + ெப மக்கள். உத் ரேம ரி ள்ள ேதரத்ல் லம் ேதர் ெசய்யப்பட்டனர ்எனத் 
ெதரி ற .]

கழனீர்

 
 கழனீர ்kaḻṉīr, ெப. (n.)

க நீர ்பாரக்்க;See kalunir.

     [க நீர ்→ கழனீர.்]

கழா அல்

கழா அல் kaḻāal, ெப. (n.)

   க ைக; washing, cleansing.

     "ஊரக்்  மாக்கள் ெவண்ேகா  கழாஅ ன்" ( றநா.94.1);.

     [க  + அல் - க வல் → கழால்(ம உ);.]

கழாஅல

கழாஅல kaḻāala,    இ.கா. .எ. (p.ple) கழற்ற; to unlose or divest.

     "க ஞ் ன் ண்டகங் க ரம்ணி கழாஅல ம்" ( பாண்.148.);.

     [கழல → கழாஅல(இைடநீட் );.]

கழாத்தைலயார்

 
 கழாத்தைலயார ்kaḻāttalaiyār, ெப. (n.)

   கைடக் கழகப் லவர;் Sangam poet.

     [கழாரத்்தைல + ஆர-்கழாத்தைலயார.் ஊரப்்ெபயரால் அைழக்கப்பட்டவர.்]

பரணர ்காலத் ல் வாழ்ந்தவர;் இவர ்ேசரமான் டக்ேகா ெந ஞ்ேசரலாத ம் ேசாழன் ேவற் 
பஃறடக்ைகப் ெப றற் ள்ளி ம் ெபா  களத் ல் ந்  டந்தேபா  அவ் வர ்
ெப ைமைய ம் அவர ்ேத யர ் ன்பத்ைத ம் எ த் ப்பா யவர.்

கழாநிலம்

 
 கழாநிலம் kaḻānilam, ெப. (n.)

கழாைல (யாழ்.அக.); பாரக்்க;See kalalai.

     [கழார ்+ நிலம் - கழாரந்ிலம் → கழாநிலம்.]
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கழாய்

கழாய் kaḻāy, ெப. (n.)

    ைர (சங்.அக.);; a species of amaranth.

     [க  → கழாய்.]

 கழாய்2 kaḻāy, ெப. (n.)

   1.  ங் ல்; spiny bamboo.

   2. கைழக் த்தன் ஏ  நின்  ஆ தற்  நாட் ம் ங் ற்கம்பம் ( வக.66.உைர.);; acrobat's pole.

   3. க  (மைல.); பாரக்்க;See kamugu.

     [கைழ → கழாய்(த ழ்வ.71.);.]

 கழாய்3 kaḻāy, ெப. (n.)

க  பாரக்்க;See kalugu.

     [க  → க  → கழாய்.]

கழாய்க் த்

கழாய்க் த்  kaḻāykāttu, ெப. (n.)

கைழக் த்  பாரக்்க;See kalai-k-kuttu.

கானகக் த் ம் கழாய்க் த் ம் ஆ பவராக (ெதால்.ெபா ள்.91.உைர.);

     [கைழ → கழாய் +  த் .]

கழாய்வனம்

 
 கழாய்வனம் kaḻāyvaṉam, ெப. (n.)

ைர (மைல.); பாரக்்க;See siru-kirai.

     [கழாய் + வனம்.]

கழாயம்

 
 கழாயம் kaḻāyam, ெப. (n.)

கழாய் (சங்.அக.); பாரக்்க;See kalay.

     [கழாய் + அம் → கழாயம்.]

கழாயர்

 
 கழாயர ்kaḻāyar, ெப. (n.)

   கைழக் த்தர ்( டா.);; pole-dancers, rope dancers, tumblers.

ம வ. கம்பக் த்தர்

     [கழாய் + அர ்– கழாயர.்]

கழா னர்

கழா னர ்kaḻāyiṉar, ெப. (n.)

கழாயர ்பாரக்்க;See kalayar.

     "ேகா யர ்கழா னர"் (கந்த .அச .14.);

     [கழாய் + இனர ்→ கழா னர.்]

கழால்

கழால் kaḻāl, ெப. (n.)

   கைளைக; wedding, rooting up.

     "கைளகால் கழா ற் ேறாெடா  நந் " ( றநா.120.5);.

     [கழல் → கழால்.]
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கழா -தல்

கழா -தல் kaḻāludal,    13 ெச. . . (v.i.)

   ெந ழ்தல்; to become loose,

     "கழா ன்ற பல்கா ைட ேமகைல" (கந்த . க்கல்.15.);.

     [கழல் → கழால் → கழா .]

கழாைல

கழாைல kaḻālai, ெப. (n.)

   1. உவரந்ிலம் (யாழ்.அக.);; saline soil.

   2. க நிலம்; brackish soils (சா.அக.);.

     [கள் → கள → கழ → கழல் → கழால் → கழாைல.]

கழாற் க்

கழாற் க்  kaḻāṟṟūkku, ெப. (n.)

   ஆ ரள ள்ள தாள ப்  ( லப்.3.16.உைர);; Music: a mode of keeping time composed of six cir.

     [கழல் +  க்  - கழற் க்  → கழாற் க் .]

கழாறம்

கழாறம்1 kaḻāṟam, ெப. (n.)

   க  (சங்.அக.);; areca palm.

     [கைழ + கழாறம்.]

 கழாறம்2 kaḻāṟam, ெப. (n.)

   கள்; toddy.

     [கழல் → கழாலம் → கழாறம்.]

க

க 1 kaḻidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. கடந் ேபாதல்; to pass away.

 to pass as time, season.

   ேகாைடக் காலம் க ந்  ளிர ்காலம் வந்த  (உ.வ.);. (ஆ); வளைம, இன்பம் த யன ந தல்; to 
slip away as prosperity, adversity.

   2. ெசல வதால் க தல்; to elapse, become spent.

     "ெபா ெதா  நா ம் வாளா க ந்தன ேபா ம்" (கம்பரா. ரப்்ப.1+8);.

   3. நடத்தல் ( ங்.);; to walk, proceed.

   ம. க க, க க்க;   க. க , களி, கெழ, கெள;    . கரி னி, கரி னி;   பட. க ;    . இ. ெகா ;    ட. 
கய்ய(ெபா க த்தல்);;ெக. கடகட (ெபா ேபாதல்);.

     [கள் → க .]

 க 2 kaḻidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.  ைறப தல்; to be abated, deducted, discounted.

     "க யாம லளித்தைன கண்ண ல்" (பாகவ.1,4.37);.

   2. அ தல்; to be ruined.

     "அங் ரங் க ம் ேவனில்" ( 1.9.);.

   3. ஒ தல்; to be removed. பாவங்க ந்த  (உவ.);.

க கட்ைட

 
 க கடை்ட gaḻigaṭṭai, ெப. (n.)

   க கைட (இ.வ.);; useless person or thing.

     [க  + கடை்ட.]
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க க்கைர

க க்கைர kaḻikkarai, ெப. (n.)

   1. க கம்; river mouth.

   2. உப்பங்க ைய ெயாட் ய நிலப்பரப்  (தஞ்ைச. னவ.);; land space, around backwater canal.

     [க  + கைர.]

க க்கைரப் லம்ப
ல்

க க்கைரப் லம்பல் kaḻikkaraippulambal, ெப. (n.)

   1.  ரிந்த தைலவைன நிைனந்  தைல  கடற்கைர ந்  ெகாண்  தனிேய இரங் ைக; soliloquy 
of a maiden in a maritime tract lamenting the separation from her lover.

   2. ச த் ர லாசம் என் ம் ற் லக் யம்; a poem on such a theme.

     [க  + கைர +  லம்பல்.]

க க்காைர

 
 க க்காைர kaḻikkārai, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் காைர டெ்ச ; common honey-thorn.

     [கள் → க  + காைர.]

க க்காறல்

க க்காறல் kaḻikkāṟal, ெப. (n.)

   கடல் ன்வைக; a sea fish, silvery, attaining 5" in length.

     [க  +காறல்.]

க க்

 
 க க்  kaḻikkuḍi, ெப. (n.)

   கன்னியாக் மரி ன் ெதான்ைமப் ெபயர;் an ancient name of Cape Comorin (கல்.அக);.

     [க  +  .]

க க்ேகால்

க க்ேகால்1 kaḻikāl, ெப. (n.)

க ேகால் பாரக்்க;See kalikol.

     [க  + ேகால் = க க்ேகால்.]

 க க்ேகால்2 kaḻikāl, ெப. (n.)

    ங் ல் (நாஞ்);; bamboo.

     [கைழ → க  – ேகால்.]

க கைட

க கைட gaḻigaḍai, ெப. (n.)

   1.  க இ ந்த-வன்-வள்- -ைவ; the worst, as applied to persons or things;

 refuse, that which is base.

   2. அறக்ெகட்ட  (கழ.அக.);; completely destroyed, fully spoiled.

   3. பயனற்றெதன நீக் ய ; that which is rejected or thrown out as worthless;

 refuse.

     [க  + கைட.]

க கண்ேணாட்டம்

க கண்ேணாட்டம் gaḻigaṇṇōṭṭam, ெப. (n.)

   அள றந்த உவைக ( றள்.432.உைர.);; lit, glance with overflowing eyes, great joy, delight.

     [க  + கண்ேணட்டம்.]
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க கணம்

க கணம் gaḻigaṇam, ெப. (n.)

   வ ற் ப் ேபாக்ைக உண்டாக் ம் ழந்ைத ேநாய்வைக (பாலவா,40.);; a disease of children attended with 
diarrhea.

     [க  + கணம்.]

க கம்

 
 க கம் gaḻigam, ெப. (n.)

   வா ைவ (யாழ்.அக.);; climbing staff plant.

     [க  → க கம்.]

க கலமக உ

க கலமக உ gaḻigalamagaṭūu, ெப. (n.)

   ைகம்ெபண்; widow, who has been stripped of her ornaments.

     " ெகாய்ம்ம த் தைலெயா  ைகம்ைம றக் கலங் ய க கல மக உப் ேபாலப் ல்ெலன் றைன 
யால்" ( றநா.261.18.);.

     [க  + கலன் + மக உ (ெபண், மகள்.);.]

க காலம்

க காலம் kaḻikālam, ெப. (n.)

   ெசன்றகாலம்; past time.

     "வ ங்காலம் நிகழ்காலம் க கால மா லைக ஒ ங்காக அளிப்பாய்" ( வ்.  வாய்.3.1.5.);.

ம வ. க ந்தகாலம்

     [க  + காலம்.]

 க காலம்2 kaḻikālam, ெப. (n.)

   கக்கற்க சச்ல் காலம்; the time or season of cholera.

     [க  + காலம்.]

க ெகட்டவன்

 
 க ெகட்டவன் gaḻigeṭṭavaṉ, ெப. (n.)

    கக் ெகட்டவன் (யாழ்ப்.);; reprobate fellow, vile, wretch.

     [க  + ெகட்டவன்.]

க ேகால்

க ேகால் kaḻiāl, ெப. (n.)

   1. எளி ல் பால் கறவாத ஆ ைன அைசயாமல் நி த் க் கறப்பதற் ப் பயன்ப த் ம் 
இைணப் க்க ; two rods joined at an angle and thrown round the horns of an intractable cow to keep it under control 
while milking.

     "கைடயா ன் க  ேகாற்ைகச ்சைற னார"் ( வ்.  வாய்.4,8,4.);.

   2. கன்  பா ண்ணா க்க கத் ற்கட் ம் வாய்ப் ட்  (ஈ .4.8.4.);; wicker basket for the mouth of a calf 
to prevent it from sucking.

     [க  + ேகால்.]
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க சச்ல்

க சச்ல் kaḻiccal, ெப. (n.)

   1. வ ற் ப்ேபாக் ; diarrhea, looseness of bowels.

     " ழந்ைத க சச் ல் அ ற " (உ.வ);.

   2. க ம் வ ற் ப்ேபாக் னால் ஏற்ப ம் அள ற்க கமான அசச்ம்; extreme fear, producing instantaneous 
diarrhea.

     [க  → க சச்ல்.]

க சச்ல் வைக:

   1.  தக் க சச்ல் -

 diarrhoea mucosa,

   2. இரத்தக்க சச்ல் –

 dysenteric darhoea,

   3. சலக்க சச்ல் அல்ல  நீரக்் க சச்ல் -

 watery diarrhea diabetes,

   4. சங்கரக் க சச்ல் -

 diarrhoes attended with various symptoms-sympathetic diarrhoea,

   5. ேசாபக் க சச்ல் -

 diarrhoea followed by great weakness and exhaustion,

க ச் யர்

க ச் யர ்kaḻicciyar, ெப. (n.)

   ெநய்தனிலத்  மகளிர;் women of the maritime tracts.

     "க ச் யரக் ளவைர ேயன க் " (ெபரிய .  க் ப் த்.44.);.

     [க  → க ச் யர.்]

க சைட

 
 க சைட kaḻisaḍai, ெப. (n.)

   க க்கப்பட்ட ம ரச்ச்ைட ேபால இ ந்த-வன்-வள்-  (இ.வ.);; person or thing that is cast away, as shaven hair,

க சைடப் த்தகம் ப த் க் காலத்ைத ணாக்காேத (உ.வ.);.

     [க  + சைட.]

க சல்

 
 க சல் kaḻisal, ெப. (n.)

   க க்கப்பட்ட ; that which is rejected.

க சல்தாள்க க்  இந்நாளில் ம ப்  அ கம் (உ.வ.);.

     [க சச்ல் → க சல்.]

க சைற

 
 க சைற kaḻisaṟai, ெப. (n.)

க சைட (இ.வ.); பாரக்்க;See kalisadai.

     [க சைட → க சைற → க ைற (ெகா.வ);.]
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க ைற

 
 க ைற kaḻisiṟai, ெப. (n.)

க சைட (இ.வ.); பாரக்்க;See kalisadai.

     [க சைட → க சைற → க ைற (ெகா.வ);.]

க ஞன்

 
 க ஞன் kaḻiñaṉ, ெப. (n.)

   உ ட்  வ ள்ள ெசம்ப ப்  வண்ணக் கடல் ன் ( மரி. ன.வழ);; a cylindrical sea fish of reddish brown 
colour.

     [க  → க ஞன்.]

க த்தல்

 
 க த்தல் kaḻittal, ெப. (n.)

   எண்ணின் க ப் ; subtraction.

க த்தல் கணக்  க னம் (உ.வ.);.

     [க  → க த்தல்.]

க த் க்கட் -தல்

க த் க்கட் -தல் kaḻiddukkaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேபாக் ச ்ெசால்  ெந ழ தல்; to evade by excuses.

நன்ெகாைட ேகட்டால் ஏதாவ  சாக் ப் ேபாக் ச ்ெசால் க் க த் க் கட் வ ல் ைகேதரந்்தவர ்இவர ்
(உ.வ.);.

   2. இகழ்ந்  ஒ க் தல்; to cast off with contempt

ேபைதகளின் ேபசை்ச ேபர ஞர ்க த் க்கட் வர ்(உ.வ.);.

   3. பயன்படாதெதன ஒ க்  தல்; avoiding as useless.

     "ைதத் ங்களில் பைழய ெபா ள்கைளக் க த் க் கட்  டை்டத் ப் ர  ெசய்வர"்.

     [க த்  + கட் .]

க த் க்கட்

க த் க்கட் 2 kaḻiddukkaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தனக் ப் பயன்படாதவற்ைறப் றனிடஞ் ேசரத்்தல்; to give away to others what is not use ful to oneself.

ட் க்காரி ெவ த் ப்ேபான ேசைலகைள ேவைலக்காரி டம் க த் க்கட் னாள் (உ.வ.);.

     [க த்  + கட் .]

க ந்தகாலம்

க ந்தகாலம் kaḻindakālam, ெப. (n.)

   1. இறந்த காலத்ைதக் க் ம் இலக்கணக் ; a gram matical category which shows past tense.

   2. அகைவ, ப வம், ஆண் , மாதம், நாள் ேபான்றவற் ன் க ந்த நிைல; past age, season period years, 
month, day etc.

ேநற்  என்ப  க ந்த காலம் (உ.வ.);.

     [க  → க ந்த + காலம்.]

க ந்தார்

க ந்தார ்kaḻindār, ெப. (n.)

   1. ெபா ளில்லாதவர;் poor, destitute persons.

     "எ ப் ற் ைள ம் க ந்தா ெர க்க" (நான்மணி.62);.

   2. இறந்தவர;் deceased persons.

     "க ந்தாரி தைல" (நால .49);.

     [க  → க ந்தார.்]
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க ந்ேதார்

க ந்ேதார ்kaḻindōr, ெப. (n.)

   வ க்ேகார;் very strong men.

     "க ந்ேதா டற் ங் க ந்  வஞ்சா (ப ற் ப்.90,5);.

     [க  → க ந்ேதார.்]

க நிலம்

க நிலம் kaḻinilam, ெப. (n.)

   1. உப்பளம் ( ன்.);; natural salt pan.

   2. உவரத்்தைர ( ன்.);; saline so marshy tract bordering on the sea.

க  நிலத் ல் ைதசச் ைத கால்கா க் ம் பயனில்ைல (உ.வ.);.

     [கள் → க  → க  + நிலம் – க நிலம்.]

க ெந யன்

 
 க ெந யன் kaḻineḍiyaṉ, ெப. (n.)

    கெநடை்டயாக வளரந்்தவன்; tallest person.

     [க  + ெந யன்.]

க ெந ல்

 
 க ெந ல் kaḻineḍil, ெப. (n.)

க ெந ல  பாரக்்க;See kali-nedil-adi.

     [க  + ெந ல்.]

க ெந ல

க ெந ல  kaḻineḍilaḍi, ெப. (n.)

   ஐந் ன் க்க ரால் வ ம் அ  (காரிைக, உ ப் . 12.);; lit., a very long line, a line inverse containing more than 
five feet.

நீரிைட உறங் ம் சங்கம் நிழ ைட உறங் ம் ேம

தாரிைட உறங் ம் வண்  தாமைர உறங் ம் ெசய்யாள்

ரிைட உறங் ம் ஆைம ைற ைட உறங் ம் இப்  ேபாரிைட உறங் ம் அன்னம் ெபா ைட 
உறங் ம் ேதாைக

அ ரால் அைமந்த க ெந ல க்  எ த் க்காட் .

     [க  + ெந ல் + அ /]

க ப்பணம்

 
 க ப்பணம் kaḻippaṇam, ெப. (n.)

க ப்பணம் பாரக்்க;See kali-p-panam.

     [க ப்பணம் → க ப்பணம்.]

க ப்பைற

 
 க ப்பைற kaḻippaṟai, ெப. (n.)

க வைற பாரக்்க;See kali-varai.

ம வ. க ப் டம், ஒ ங்கைற.

     [க  - க ப்  + அைற.]
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க ப்பாக்

 
 க ப்பாக்  kaḻippākku, ெப. (n.)

களிப்பாக்  பாரக்்க;See kali-p-pâkku.

ட. களியடக்ெக

     [களி → க  + பாக்  (ெகா.வ);.]

க ப்பாம்

க ப்பாம்  kaḻippāmbu, ெப. (n.)

   ஆ கா ைடய ஒ  லங்  ( லப்.பக்.524,  ப் .);; kind of animal or creature having six legs.

     [க  + பாம் .]

க ப் டம்

 
 க ப் டம் kaḻippiḍam, ெப. (n.)

   க ப்பைற; public convenience.

இ  கட்டணக் க ப் டம் (உ.வ.);.

ம வ. க ப்பைற, ஒ ங்கைற.

     [க ப்  → இடம்.]

க ப் ரண்ைட

 
 க ப் ரண்ைட kaḻippiraṇṭai, ெப. (n.)

   ேகாப் ரண்ைட; a species of adamantine creeper (சா.அக.);.

     [க  →  ரண்ைட.]

க ப்

க ப் 1 kaḻippudal,    5 ெச. . . (v.t.)

   1. ேபாக் தல்; to spend, pass, as time.

     "பன்னாட் க ப் " (ெபா ந.111.);.

   2. ெசய்  த்தல்; to complete.

     " ேவழ் ைற  ைற ளி க ப் " ( றநா.152.20.);.

க. க . களி , க . க , க , க ப் . க .

     [க  → க ப் .]

 க ப் 2 kaḻippu, ெப. (n.)

   1. ஒ க்ைக; expulsion, ejection.

   2. சாந்  க க்ைக (உ.வ.);; propitiating malignant deities by giving them offerings.

   3.  ற்றம் ( வா.);; blemish, defect, fault.

   4. தள் ண்ட ெபா ள் ( ன்.);; that which is cast aside and rejected.

   5. க த்தல் ( ன்.);; subtraction.

ம. க ப் . க. க .

     [க  → க ப் .]

1464

www.valluvarvallalarvattam.com 7839 of 19068.



க ப் க்க -த்தல்

க ப் க்க -த்தல்1 kaḻippukkaḻittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ேநாயாளி தைலையச் ற் ச ்ேசா  த யவற்ைறக் கண்ேணறாகக் ( ஷ் ); க த்  எ ந்  
தல்; to throwaway boiled rice, etc. after waving it round the head of a patient by way of averting the influence wrought 

by an evil eye or a malignant spirit. க ப் க் க சச்ைலத ்தாண் னால் கால்ேநாய் வ ம் (உ.வ.);.

     [க ப்  + க .]

க ப் க்க

க ப் க்க 2 kaḻippukkaḻittal,    4 ெச. . . (v.t.)

    ய ஆ கைள ஒ வரின் உட ந்ேதா ஒரிடத் ந்ேதா நீக் டச ்ெசய் ம் ஒ த நடப்  
(சடங் );; perform a ceremony, to expel the evil spirit, from a place or ones body.

     [க ப்  + க .]

க ப் ச் ற்றல்

 
 க ப் ச் ற்றல் kaḻippuccuṟṟal, ெப. (n.)

க ப் க் க த்தல் பாரக்்க;See kalipu-k-kallittai.

கண்ேண  க வதற் க் க ப் ச ் ற் ப் ேபாடேவண் ம் (உ.வ.);.

     [க ப்  +  ற் .]

க ப் செ்சய்-தல்

க ப் செ்சய்-தல் kaḻippucceytal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

க ப் க்க த்தல் பாரக்்க;See kalippu-k-kalital.

ெசய் ைன ர க ப் ச ்ெசய்ய ேவண் ம் (உ.வ.);.

     [க ப்  + ெசய்.]

க ப் ல்

 
 க ப் ல் kaḻippul, ெப. (n.)

   உப் நிலத் ல் ைள ம் ல்வைக; grass grown on saline soil (சா.அக.);.

ம வ. க ட்டான்

     [க  +  ல்.]

க ப்ெப -த்தல்

க ப்ெப -த்தல் kaḻippeḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

க ப் க் க  (இ.வ.); பாரக்்க;See kalippu-k-kali.

     [க ப்  + எ .]

க படர்

க படர ்kaḻibaḍar, ெப. (n.)

   அள டற்கரிய ன்பம்; great distress.

     "தைல க் க் காம க்க க படர ் றந்தாற் ேபால்வ " (ெதால். ெபா ள்.111.உைர);.

     [க  + படர.்]

க றப்

 
 க றப்  kaḻibiṟabbu, ெப. (n.)

    ற் றப்  ( வா.);; previous birth;

 the birth preceding the present.

     [க  +  றப் .]

க ெப ம்

 
 க ெப ம் kaḻiberum, ெப.எ. (adj.)

    க அ கமாக; very excessive, enormous.

     [க  + ெப ம்.]

1465

www.valluvarvallalarvattam.com 7840 of 19068.



க ேப வைக

 
 க ேப வைக gaḻipēruvagai, ெப. (n.)

   ெப  ம ழ்ச் ; great joy.

     [க  + ேப வைக.]

க மாந்தம்

 
 க மாந்தம் kaḻimāndam, ெப. (n.)

    ழந்ைதகட்  வ ற் ப் ேபாக்ேகா  வ ம் மாந்த ேநாய்; infantile diarrhoea, one of eight kinds of mandam.

க மாந்தம் வந்  ழந்ைத இைளத்  ட்ட  (உ.வ.);.

     [க  + மாந்தம்.]

க ன்

 
 க ன் kaḻimīṉ, ெப. (n.)

   உப்பங்க ல் ேம ேமார ் ன் (ெசங். னவ.);; fish in back water.

     [க  +  ன்.]

க கம்

க கம் gaḻimugam, ெப. (n.)

   1. ஆ  கடேலா  கலக் டம் ( வா.);; mouth of a river, delta of a river, mountain torrent, waterfall.

 Indoni. kali

     [க  +  கம்.]

க ட்டான்

 
 க ட்டான் kaḻimuṭṭāṉ, ெப. (n.)

   உவரந்ிலத் ல் ைள ம் ஒ வைகப் ல் வைக; a kind of grass grown on a saline soil.

ம வ. க ப் ல்

     [க  +  ட்டான்.]

     [இப் ல்வைக ைர ேவயப் பயன்ப வதாம்.]
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க ள்ளி

க ள்ளி kaḻimuḷḷi, ெப. (n.)

   க நிலத் ல் வள ம் டெ்ச  (ம ைரக்.96,உைர.);; Indian night shade grown on saline soil.

     [க  +  ள்ளி.]

ள்ளிவைக:

   1. அ க் ள்ளி,

   2. ஆற் ள்ளி,

   3. க ைத ள்ளி,

   4. ெசம் ள்ளி,

   5. ெவள்ைள ள்ளி,

   6. நீர் ள்ளி,

   7. வறட் ள்ளி,

   8. க ள்ளி,

   9. பப்பர ள்ளி,

   10. க ள்ளி.

     [க  +  ள்ளி.]

க

 
 க  kaḻimūli, ெப. (n.)

   க நிலத் ல் வள ம் ைக; herbaceous plant growing in saline soil or found on the banks of back water.

     [க  +  .]

க ைம

 
 க ைம kaḻimai, ெப. (n.)

    லக் ைக (சங்.அக.);; avoidance, riddance.

     [க  + ைம – க ைம.]

க ய

க ய kaḻiya,     . .எ. (adv.)  க ம்; much, many exceedingly.

     "கல்லாதா ெனாட்பங் க யநன் றா ம் ெகாள்ளார ்அ ைடயார"் ( றள். 404.);.

     [க  → க ய.]

க யர்

க யர ்kaḻiyar, ெப. (n.)

   1. உப்பளவர;் dwellers in marine tract who are preparing salt.

   2. ெநய்தல் நில மக்கள்; people who are living in sea treact.

     [க  → க யர.்]

1467

www.valluvarvallalarvattam.com 7842 of 19068.



க யல்

க யல்1 kaḻiyal, ெப. (n.)

   1. க ைக; departing, passing.

   2. க க்கப்பட்ட . (யாழ்.அக.);; that which is cast away, rejected.

   3. க சச்ல் (இ.வ.); பாரக்்க;See kaliccal.

     [க  → க யல்.]

 க யல்2 kaḻiyal, ெப. (n.)

   1. க . ( ெநல்.);; cane, stick.

   2. கைட ைள. (நாஞ்.); பாரக்்க;See kadai-muali.

     [க  → க யல்.]

க யல்மா -தல்

க யல்மா -தல் kaḻiyalmāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  ணங் தல் (நாஞ்.);; to be at loggerhead.

     [க யல் + மா .]

க யவர்

க யவர ்kaḻiyavar, ெப. (n.)

க யர ்பாரக்்க;See kaliyar

     "க யவர ்கானவரக்் களித் " (ெபரிய .  க் ப்.44);.

     [க  → க யவர.்]

க க்ைக

 
 க க்ைக kaḻiyirukkai, ெப. (n.)

   ஆ ழ்ந்த இடம்; delta tract.

   ம வ. அரங்கம்;ஆற் ைடக் ைற.

     [க  + இ க்ைக.]

க டல்

 
 க டல் kaḻiyuḍal, ெப. (n.)

    ணம் (Pond.);; carcass, corpse.

     [க  + உடல் – க டல்.]

க ப்

க ப் 1 kaḻiyuppu, ெப. (n.)

   கட ப்  (C.G.);; salt from salt-pans.

     [க  + உப் .]

 க ப் 2 kaḻiyuppu, ெப. (n.)

    க்  உப்  ைவக் ம் ேபா  த க் டக் ம் உப் ; scattered salt while preparing dry fish.

     [க  + உப் .]

க ணன்

 
 க ணன் kaḻiyūṇaṉ, ெப. (n.)

   ெப ந் னி ண்பவன்; glutton.

ம வ. சாப்பாட்  இராமன் (உ.வ.);.

     [க  + ஊண் + அன் – க ணன்.]
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க வட்டம்

க வட்டம் kaḻivaṭṭam, ெப. (n.)

   1. கைடப்பட்டவன்-வள்- . (இ.வ.);; refuse, riff-raff, dregs of society.

க வட்டப் ேபரவ் யால் காரியம் உ ப்படா  (உ.வ.);.

   2. கைவக் தவாதவன்; a person who is good for nothing.

     [க  + வட்டம் – க வட்டம்.]

க வட்ைட

 
 க வடை்ட kaḻivaṭṭai, ெப. (n.)

க வட்டம் பாரக்்க (ெகா.வ.);;See kali-vattam.

க வடை்டைய ேவைலக்  ைவத்தால் கா க் த்தான் ேக  (உ.வ.);.

     [க  + (வட்டம்);வடை்ட.]

க வ

 
 க வ  kaḻivali, ெப. (n.)

    ரி ம் எ ராற்றல்; negative current of electricity as opposed to.

   கவர ்வ ; positive current (சா.அக.);.

     [க  + வ .]

க வைல

 
 க வைல kaḻivalai, ெப. (n.)

    ன் வைல; fishing net.

     [க  + வைல.]

க வ

 
 க வ  kaḻivaḻi, ெப. (n.)

   க கப்பாைத; a path through backwater.

     [க  + வ .]

க வாசல்

 
 க வாசல் kaḻivācal, ெப. (n.)

   இைரப்ைப; stomach (சா.அக.);.

     [க  + வாசல்.]

க வாய்நஞ்சன்

 
 க வாய்நஞ்சன் kaḻivāynañjaṉ, ெப. (n.)

   பாம்  வைக, (யாழ்.அக.);; a kind of snake.

     [க  + வாய் + நஞ்சன்.]

க டம்

க டம் kaḻiviḍam, ெப. (n.)

   1.  ப்ைபக் ெகாட் ம் இடம்; place or site for keeping refuse.

   2. க ப்பைற; lavatory.

     [க  + இடம்.]
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க ரக்கம்

க ரக்கம் kaḻivirakkam, ெப. (n.)

   1. ெநக்  உ தல்;   அளவற்ற இரக்கம்; remorse, repentance.

     "கற்றார் ற்ேறான்றா க ரக்கம்" (நான்மணி.8.);.

   2.  றரே்மற் காட் ம் இரக்கம்; sympathy.

க ரக்கங் ெகாண்  அவன் செ்சய க் த் ைண ேபாகாேத (உ.வ.);.

   3. நிகழ்ந்தைத ெயண்ணி ஒ வன் தன்ைனத்தாேன ெநாந்  ெகாள் ைக; self pity

க ரக்கங் ெகாள்ளாேத, அ  உன்ைனச ்ெசயலற்றவன் ஆக் ம் (உ.வ.);.

     [க  + இரக்கம்.]

க

க 1 kaḻivu, ெப. (n.)

   1. காலம், இடம் த யன க ந்  ேபாைக. ேதர்  ைரந்  எ யதால் க  ேநரம் இன் ம் 
இ க் ற .

   2. இறந்தகாலம் (நன்.145.);; past tense.

   3. நிகழ்காலம்; present tense.

     "இறப்ெப ரக்ாலக் க மானாைன" ( வ். ெபரிய .4.3.2.);.

   4. க கைட; waste, refuse, leaving, dross;

 that which is inferior, base, vile.

   5. வ ற் ந்  ெவளிேய ம் மலம்,  நீர ் த யன; discharge as from the bowels.

     [க  → க .]

 க 2 kaḻivu, ெப. (n.)

   1. தள் ப யான ெதாைக; deduction, discount, rebate.

ெமாத்தவட் ல் எவ்வள  க  (உ.வ.);.

   2. ஈ ,  ; remainder.

கட்டடம் கட் ய  ேபாகக்க  யாகேவ இ க் ற  (உ.வ.);.

   3. ஏலச் ட்  த யவற் ல் ைடக் ம் தள் ப ; dividend in auction chit.

ஏலக்க  ேபாகக் கட்ட ேவண் ய பணம் எவ்வள  (உ.வ.);.

க சச்ங்

 
 க சச்ங்  kaḻivuccaṅgu, ெப. (n.)

   வைளயல் ேபான்ற ெபா ள்கள் ெசய்த ன் எஞ் ய சங் ன் ப  ( னவ.);; the remaining part of conch 
after the bangles have been cut out.

     [க  + சங் .]

க சச்ரக்

 
 க சச்ரக்  kaḻivuccarakku, ெப. (n.)

   தள் ப யான ெபா ள்; rejected goods.

அ ப்பட்ட க ச ்சரக் கைளக் ைறந்த ைலக் . ற்பர ்(உ.வ.);.

     [க  + சரக் .]

க ெசய்-தல்

க ெசய்-தல் kaḻivuseytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நீக் தல்; omit, reject.

     [க  + ெசய்தல்.]
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க நீர்

க நீர ்kaḻivunīr, ெப. (n.)

   1. சாக்கைட நீர;் sew. age water.

   2. ெதா ற்சாைல  த யவற் ந்  ெவளிேய ம் அ க்  நீர;் industrial waste water.

     [க  + நீர.்]

க நீரக்்கால்

 
 க நீரக்்கால் kaḻivunīrkkāl, ெப. (n.)

   க  நீர ்ெசல் ம் வாய்க்கால்; sewer.

     [க  + நீரக்்கால்.]

க ப்ெபா ள்

 
 க ப்ெபா ள் kaḻivupporuḷ, ெப. (n.)

   உட ந்  ெவளியா ம் யரை்வ,  நீர,் மலம் த ய ேவண்டாத ெபா ள்கள்; excretory matters 
(சா.அக.);.

     [க  + ெபா ள்.]

க ள்

க ள் kaḻivumuḷ, ெப. (n.)

   1. கடல் ந ேவ உள்ள டக்ா கள்; thorn forest (island); in the ocean.

   2.  னி ந்  க க்கப்ப ம் ள்; scales, bones etc. discarded before preparing fish for food.

     [க  +  ள்.]

க ெவண் றப்

க ெவண் றப்  kaḻiveṇpiṟappu, ெப. (n.)

   அ வைகப் றப்ைப ம் கடந்  ஆதன் அைட ம் ேமனிைல (நி வாணநிைல);; Jaina the final 
emancipation after passing through six kinds of births.

     "க ெவண் றப் ற் கலந்  டைண வர"் (மணிேம.27:155);. அ வைகப் றப்பாவன: க ம் றப் , 
க நீலப் றப் , ப ம் றப் , ெசம் றப் , ெபான் றப் , ெவண் றப்  (மணிேம. 27,150-152);.

     [க + ெவண் +  றப்  - க ெவண் றப்  (ெவண் றப்  க ந்த அ த்த நிைல);.]

க ெவளி

க ெவளி kaḻiveḷi, ெப. (n.)

   1. கடற்க ள்ள இடம் (இ.வ.);; back-water.

   2. பரந்த இடம்; large expanse of land.

     [க  + ெவளி.]

க ெவாற்

 
 க ெவாற்  kaḻivoṟṟi, ெப. (n.)

   வட் க் ம் த க் மாக ஒற் ைவக்கப்பட்ட நிலத்ைதக் த்த காலத் ற் ப் 
பயன்ப த் க்ெகாண் ,  ப் க் ெகா ப்பதற்கான அைடமானம்; usufructuary mortgage which becomes 
automatically discharged by enjoyment for a fixed period in lieu of payment of principal and interest.

     [க  + ஒற் .]

க னி

 
 க னி kaḻiṉi, ெப. (n.)

   இ ைர ( வா.);; curtain.

ம வ. எ னி

     [க  → க னி.]
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க

க 1 kaḻu, ெப. (n.)

   1 க மரம்; stake for impaling criminals.

     "க ேல " (த ழ்நா.235);.

   2.  லம் ( வா.);; trident.

   3. கறவாத ஆ ைனக் கறக் ம் ெபா ட்  அதன் க த் ல் இ  ைன ஞ்  மாைலேபாற் 
கட் ங் க ; piece of wood sharpened at both ends, strung together and put around the neck of fierce cows when 
milking.

     "க ெவா  பைட க் ய ேதால்" (க த்.106);.

     [கள் → க . கள் =  ள்.]

 க 2 kaḻu, ெப. (n.)

    ணம்; dead body. க மரத் ல் ஏற் க் ெகால்லப்பட்டவரின் ணம்;

 body of a man killed on stake.

     [கள் → க  = க மறத் ல் ஏற் க்ெகால்லப்பட்டவரின் ணம்.]

 க 3 kaḻu, ெப. (n.)

    ற்பற்ைற ( ன்.);; green turf.

     [கள் =  ரை்ம. கள் → க  ( ரியநீண்ட ல் ைள);.]

க க்கைட

க க்கைட kaḻukkaḍai, ெப. (n.)

   1. க வா தம் ( வா.);; impaling stake with an iron point.

   2.  ய ஈட் ; spike, short spear.

     " ண்  பாலங்கள் க க்கைடவாட்பைட" ( ைள. மண.31);.

   3.  லம்; trident.

     "க க்கைட தன்ைனக் ைகக் ெகாண்ட ளி ம்" ( வாந.2,110.);.

ம வ. க ள். ம. க ள், க க்ேகால்.

     [க  + கைட.]

க க்களம்

க க்களம் kaḻukkaḷam, ெப. (n.)

   1. க ேவற் ம் இடம்; place of execution by impaling.

   2. ெகாைலக் களம்; murdering spot.

ம. க க்களம்

     [க  + களம்.]
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க க்காணி

க க்காணி1 kaḻukkāṇi, ெப. (n.)

   1. உலக்ைக (ஈ .1.1.1 ஜ );; pestle.

   2. ேவங்ைகமரம் (ஈ .1.1.1. );; Indian kino tree.

   3. அ வற்ற த யன்; stout man without common sense, thick head, dullard.

     "க த்த ெசங்க க்காணிச ்சமணேர" ( வாலவா. 38.51.);.

ம.க க்காணி

     [க  → க க்  + ஆளி - க க்காளி → க க்காணி.]

 க க்காணி2 kaḻukkāṇi, ெப. (n.)

   தாமைர (ஈ .1.1.1. );; lotus.

க க் ெமா க்ெக
னல்

 
 க க் ெமா க்ெகனல் kaḻukkumoḻukkeṉal, ெப. (n.)

   உடல் கப் ப த் த்தற் ப் ; expr. Signifying corpulence, fatty appearance.

     [க க்  + ெமா க்  + எனல்.]

க க் ன்றம்

க க் ன்றம் kaḻukkuṉṟam, ெப. (n.)

   ெசங்கற்பட் க்க ல் உள்ள க்க க் ன்றமைல; Thirukkaluk-kudramalai, an ancient Šaiva shrine near in 
chengalpattu.

     "கணக் ல்லாத் க்ேகாலம் நிவந்  காட் னாய் க க் ன் ேல" ( வாச.30-1);

க 4 பாரக்்க;See kalu4.

     [க  +  ன்றம். க  = க .]

இங் , க கள் நண்பகல் ேவைள ல் உண க்காக வ வ  வழக்கமாக உள்ள .

க க்ைகயர்

 
 க க்ைகயர ்kaḻukkaiyar, ெப. (n.)

   ம ற் க்  மாற்றாக க களின் இற  ப்ைபக் ைக ல் எ த் ச ்ெசல் ம் சமணர;் Jain saints 
who take eagle's feather with them.

     [க  + ைகயர.்]

க க்ேகால்

க க்ேகால்1 kaḻukāl, ெப. (n.)

   க மரம்; impaling stake.

     "ேவன்ம க் கைடத்தைலக் க க்ேகால்" ( வாலவா.39.19.);.

ம.க க்ேகால் ( ைர ட்டம்);

     [க  + ேகால்.]

 க க்ேகால்2 kaḻukāl, ெப. (n.)

க க்ேகால் (நாஞ்.); பாரக்்க;See kali-k-köl.

     [க  + ேகால்.]

க கண்

 
 க கண்  gaḻugaṇṭu, ெப. (n.)

   வணங்காத தைலயன் (யாழ்.அக.);; refractory person.

     [க கன் → க கண் .]
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க கரிப்பரி

 
 க கரிப்பரி gaḻugarippari, ெப. (n.)

   இறக்ைக ள்ள ைர ( ைவ);; winged horse.

     [க  + இற  + பரி - க ற ப்பரி → க கரிப்பரி (ெகா.வ);.]

க க -த்தல்

க க -த்தல் gaḻugaḻuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

க -த்தல் பாரக்்க;See kalu-kulu.

     [க  → க க .]

க

க  gaḻugu, ெப. (n.)

   1. வைளந்த ரிய அல ைடயன ம் ணம் ன்பைவ மான பலவைகப் பறைவகளின் ெபா ப் 
ெபயர;் common name for vulture and eagle.

     "க ெகா  ெசஞ்ெச ெய ைவ ரித ம்" ( றநா.370.25.);.

   2. பறைவ வைக; Pharaoh's chicken.

   3. ெபான்னிறக் க ; eagle.

   ம. க . க , க கன்;   க. க;    ட. கழ்ள்;    .க ;   ெத., பர.் தத் ;   ெகாலா. தத்தா;நா. தத்தம்.

 kalug-u, an eagle, comp. Persian. kergish;

 Ossete. kartziga, Sans. garuga, - the mythical eagle, gridhra, a vulture (C.G.D.F.L.591 and 616.);. Ostiak. kuruk, an eagle 
(C.G.D.F.L.616);

     [கள் → க  → க .]

க வைககள்: க ங்க  ெவண்க  ணந் ன்னிக் க , அரசாளிக் க .

க ப்ெபா

க ப்ெபா  gaḻuguppoṟi, ெப. (n.)

   ேகாடை்ட ம ல் ைவக்கப்ப ம் க ன் உ வ ள்ள ெபா  ( லப்.15.216. உைர.);; ancient machine in 
the shape of an eagle mounted on a fort for defence.

     [க  + ெபா .]

க -த்தல்

க -த்தல் gaḻuguḻuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஈரத்தால் தைர த யன ெநா ெநா த்தல் (யாழ்.அக.);; to feel damp and chilly.

     [க  +  .]

க ங்

 
 க ங்  kaḻuṅgu, ெப. (n.)

   க , அைடக்காய்மரம்; areca nut tree (ேசர.நா.);

ம. க ங்

     [க  → க ங்  → க ங்  (ெகா.வ.);.]

க ச் ைறயன்

 
 க ச் ைறயன் kaḻucciṟaiyaṉ, ெப. (n.)

   க ேவற்றப்படத்தக்கவன் ( ன்.);; one who deserves implaing.

     [க  +  ைறயன்.]
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க த்தக ைடயா
ன்

 
 க த்தக ைடயான் gaḻuttagamuḍaiyāṉ, ெப. (n.)

   கணவன் (இ.வ.);; husband.

     [க த்  + அகம் + உைடயான்.]

க த்தணி

 
 க த்தணி kaḻuttaṇi, ெப. (n.)

   க த்ைதெயாட்  அணி ம் அணிகலன்; necklace.

     [க த்  + அணி.]

க த்தல்

 
 க த்தல் kaḻuttal, ெப. (n.)

   ெபாய் ( ன்.);; lie.

     [க  → க  → க த்தல்.]

க த்த -த்தல்

க த்த -த்தல் kaḻuttaṟuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. க த்ைத அ த் க்ெகால் தல்; slitting the throat.

   2.   ெசய க்காக ன்ெனசச்ரிக்ைக இல்லாமல் ெப ந் ன்பத் ற்  உள்ளாக் தல்; to put into 
great trouble without prior notice for small acts.

   3. நம் க்ைக தந்  ஏமாற் தல்; to deceive, causing frustration, to disappoint.

     [க த்  + அ .]

க த்த ப்

க த்த ப்  kaḻuttaṟuppu, ெப. (n.)

   1. ெப ந் ன்பம், ெதால்ைல; distress, trouble as if the throat is being cut.

அவன் தைல ட் ப்ப  எனக் க் க த் ப் த்தான் (உ.வ.);.

   2.  ந்த ெதாந்தர ; big nuisance.

காைல ேலேய சரியான க த்த ப் ல் மாட் க் ெகாண்ேடன் (உ.வ.);.

   3.  ந்த ன்பம் த பவ-ன்-ள்; a pain in the neck (said of a person);.

அவன் சரியான க த்த ப் ப் ேபரவ் யாக இ க் றான் (உ.வ.);.

     [க த்  + அ ப் .]

க த்தாடாளி

 
 க த்தாடாளி kaḻuttāṭāḷi, ெப. (n.)

   க த்தாடாத ஒட்டகம்; camel or any animal with a stiff neck. (சா.அக.);.

     [க த்  + ஆடா + ஆளி.]

க த்தாரம்

க த்தாரம் kaḻuttāram, ெப. (n.)

   1. க த்தணி; ornament worn around the neck.

   2. அைலதா  (யாழ்.அக.);; dewlap of cattle.

ம.க த்தாரம் (க த் மாைல);

     [க த்  + ஆரம்.]

க த் -த்தல்

க த் -த்தல் kaḻuttiruttal,    3 ெச. . . (v.i.)

க த் -த்தல் பாரக்்க;See Kaluttiru.

     [க த்  + இ  - க த்  → க த்  (ெகா.வ.);.]
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க த் ற்கட் -தல்

க த் ற்கட் -தல் kaḻuddiṟkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஒ வைனக் கட்டாயப்ப த் ப் ெபா ப்பாளியாக் தல் (ெகா.வ.);; to consign to one's care against one's 
wishes, as a family which one cannot or will not maintain.

     [க த்  + இல் + கட் .]

க மைல

க மைல kaḻumalai, ெப. (n.)

    ணக் ன் ; mound of carecasses.

     "கன்ட டெமடலலாம் க மைல யாக் ேவ ெனன்றாரிேற" ( வ்.ெபரியாழ்.4.3.7.  யா.பக்.941);.

     [க  + மைல. க  = க ேலற்றப்பட்ட ணம்.]

 க மைல kaḻumalai, ெப. (n.)

    ணக் ன் ; mound of carecasses.

     "கன்ட டெமடலலாம் க மைல யாக் ேவ ெனன்றாரிேற" ( வ்.ெபரியாழ்.4.3.7.  யா.பக்.941);.

     [க  + மைல, க  = க ேலற்றப்பட்ட ணம்.]

க

க 1 kaḻumudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ேசரத்ல்; to join, unite.

     "ெபண் ர.்.. ெசந் க் க னார"் ( .ெவ.7.28.);.

   2. ெபா ந் யதாதல்; to be fitting, suited.

     "க ய காதல்" ( .ெவ. 10. ல்ைலப்.5. ெகா );

   3.  ர தல்; to come together, to crowd.

     "ெமன் ைக க  ேசரக்்ைக" ( வக.1350.);.

   4. கலத்தல்; to mix together.

     "க ய ஞாட் " (ெதால்.ெசால்.351.உைர.);.

   5. நிைறதல்; to be full, complete.

     "க ற் க் காதல்" ( வக.1870.);.

   6.  தல் ( டா.);; to be abundant, copious plentiful, to overflow.

   7. மயங் தல்; to be fascinated, bewildered, confused.

     "க க் ேகாைத கண் ப க் ம்" ( வக.349.);.

   ெத. க்ரம் ; ய். கரத்்

     [க  → க .]

க த் க் க்கத்

 
 க த் க் க்கத்  kaḻuttukkukkatti, ெப. (n.)

   அ ைவ உண்டாக்கக் ய-வன்-வள்-  (ெகா.வ.);; person or thing feared, as a fatal knife.

     [க த்  +   + கத் .]

க த் க் ட்ைட

 
 க த் க் டை்ட kaḻuttukkuṭṭai, ெப. (n.)

   அங் க் ேமேல க த்ைதச ் ற் க் கட் ந் ணி; neck-tie, cravat.

     [க த்  +  டை்ட.]
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க த் க்ெகா -
த்தல்

க த் க்ெகா -த்தல் kaḻuttukkoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. தன்வ த்தம்பாராமல் றராற் ம் பணிையத ்தாேனற்  நிற்றல்; to risk one's life for the sake of others.

   2. உ ரக்்  இ  தரக் ய ற்றத்ைதப் ரிதல் ( ன்.);; to commit a heinous crime likely to bring about one's 
own destruction.

   3. வாழ்க்ைகப்ப தல் (இ.வ.);; to be married  ரட க் க் க த் க் ெகா த்த ற  க் ப் பயந்  
என்ன பயன் (உ.வ.);.

     [க த்  + ெகா .]

க த் க்ேகால்

 
 க த் க்ேகால் kaḻuttukāl, ெப. (n.)

   க ற் க் ேகால் பாரக்்க;     [க த்  + ேகால்.]

க த் சச்ட்ைட

 
 க த் சச்டை்ட kaḻuttuccaṭṭai, ெப. (n.)

   ெபண்களின் அங் வைக (யாழ்ப்.);; a girl's jacket.

     [க த்  + சடை்ட.]

க த் சச்ந்

 
 க த் சச்ந்  kaḻuttuccandu, ெப. (n.)

   க த் ன் ட்  ( வா.);; nape of the neck.

     [க த்  + சந் .]

க த் த் -தல்

க த் த் -தல் gaḻudduddirugudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. க த்ைத த்தல் (ெகா.வ.);; to wring the neck as of a fowl.

   2. கட்டாயப்ப த்தல்; lit, to twist the head, to persecute.

ம வ. க த் க் தல், க த் த்தல்.

     [க த்  +  .]

க த் ப்பட்

 
 க த் ப்பட்  kaḻuttuppaṭṭi, ெப. (n.)

க த் ப் படை்ட பாரக்்க;See kaluttu-p-pattai.

     [க த் ப்படை்ட → க த் ப்பட் .]

க த் ப்பட் ைக

 
 க த் ப்பட் ைக gaḻuttuppaṭṭigai, ெப. (n.)

க த் ப்படை்ட பாரக்்க;See Kaluttu.p-pattai..

     [க த்  + கட் ைக.]

க த் ப்பட்ைட

க த் ப்படை்ட kaḻuttuppaṭṭai, ெப. (n.)

   1. சடை்ட ன் க த்ைதச ் ற் த் ைதத் க் ம் படை்டத் ணி; collar of a cloak.

   2. க த் க் கட் 3 பாரக்்க;See kaluttu-k-katti3.

     [க த்  + படை்ட.]
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க த் ப் ப்

 
 க த் ப் ப்  kaḻuttuppiḍippu, ெப. (n.)

   க த் ச ் க் ; stiff neck, torticollis.

     [க த்  +  ப் .]

க த் ப்ெபா த்த
ம்

 
 க த் ப்ெபா த்தம் kaḻuttupporuttam, ெப. (n.)

    மணப்ெபா த்தம் ( ன்.);; thirumana-p-poruttam, an agreement between the horoscopes of the bride and the 
bridegroom.

     [க த்  + ெபா த்தம்.]

மணத் ன் ேபா  க த் ல் மாைல அணி த்தல் இன் யைமயாச ்சடங்காக அைமந்ததன் 
அ ப்ைட ல் க த் ப் ெபா த்தம் மணப் ெபா த்தத்ைதக் த்த .

க த் மணி

 
 க த் மணி kaḻuttumaṇi, ெப. (n.)

   க த்தணிவைக; a kind of neklace.

     [க த்  + மணி.]

க த் ச்

 
 க த் ச்  kaḻuttumuḍiccu, ெப. (n.)

    ரல் வைள (C.G.);; Adam's apple, projection formed by the thyroid cartilage in the neck.

     [க த்  +  ச் .]

க த்

க த் 1 kaḻuttumuṟittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. உடன்பா ன்ைமையக் க் ம் ெபா ட்  க த்ைதத் ப் க் ெகாள் தல். (இ.வ.);; to express 
dissent by turning the neck.

   2. க த்ைத தல்; to twist the head, to persecute.

     [க த்  +  .]

 க த் 2 kaḻuttumuṟittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ வைன வ த் ப் ெபா ள் த யன ெப தல்; to obtain by force, as by ruining a person.

   2. ெதால்ைல (ெதாந்தர ); ெசய்  ேகட்டல்; to importune.

     [க த்  +  .]

க த் ேமல் 
நில்(ற்)-தல்(றல்)

க த் ேமல் நில்(ற்)-தல்(றல்) kaḻuttumēlnilṟtalṟal,    14 ெச. . . (v.i.)

   1. க த்ைத த்தல்; to step upon ones neck.

   2. தப் த் க் ெகாள்ளாதப  வற் த்தல்; to press one so as not to escape (சா.அக.);.

     [க த்  + ேமல் + நில்.]

க த்

 
 க த்  kaḻutturu, ெப. (n.)

   தா ற் ேகாக் ம் பலவைகயான தங்க உ க்கள்; pieces of gold of various shapes and sizes forming the 
accompaniments of the tali.

     [க த்  + உ .]
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க த்  ெவட்

 
 க த்  ெவட்  kaḻuttuveṭṭi, ெப. (n.)

   ெகாைலகாரன் ( ன்.);; cut-throat, murderer, assassin.

     [க த்  + ெவட் .]

க த் ட்

 
 க த் ட்  kaḻuttūṭṭi, ெப. (n.)

   ெதாண்ைட ( ன்.);; throat.

     [க த்  + ஊட் .]

க த்ேதர்

 
 க த்ேதர ்kaḻuttēr, ெப. (n.)

    தேலைரப் ன்ெதாட ம் இரண்டாம் ஏர;் the second plough in a row.

     [க த்  + ஏர.்]

க த்ேத தண்டம்

 
 க த்ேத தண்டம் kaḻuddēṟudaṇṭam, ெப. (n.)

   க த்ைதத் ண் க் ம் தண்டைன; capital punishment.

     [க த்  + ஏ  + தண்டம்.]

க த்ைதக்கட் -
தல்

க த்ைதக்கட் -தல் kaḻuddaikkaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.i.)

    டா  கட்டாயப்ப த் தல்; lit., to press the neck, to importune, trouble unceasingly, harass.

அந்தக் ம்பம் என் க த்ைத கட் க் ெகாண்  வ த் ற  (உ.வ.);.

     [க த்  + ஐ + கட் .]

க த்ைதக் ெகா -
த்தல்

க த்ைதக் ெகா -த்தல் kaḻuttaikkoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

    மணத் ற்  உட்ப தல்; accept the inevitability of marriage.

பணக்காரன் என்பதற்காகப் ப க்காதவ க் க் க த்ைதக் ெகா க்க மா? (உ.வ.);.

     [க த்  + ஐ + ெகா .]

க த்ைத நீட் -தல்

க த்ைத நீட் -தல் kaḻuddainīṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

க த்ைதக்ெகா  பாரக்்க;See kaluttai-k-kogu.

கா  ைவத் ப்பவ க்ெகல்லாம் க த்ைத நீட்ட மா? (உ.வ.);.

     [க த்  + ஐ + நீட் .]

க தா

க தா  kaḻutāḻi, ெப. (n.)

   ேபய்த்ேதர;் lit, the devil chariot.

     "எ க தா னிைடேய" (பகவற்.சாங் ய.22.);.

     [க  + ஆ . க  = ேபய். ஆ  = சக்கரம். சக்கரம் ெபா த் ய ேதர.்]

க ரதம்

க ரதம் kaḻudiradam, ெப. (n.)

க தா  பாரக்்க;See kalu-tali.

     "கனாக் க ரதம்" ( . .6.3);.

     [க  + இர ம்.]
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க

க 1 kaḻudu, ெப. (n.)

   1. ேபய்வைக; demon

     " ற் க் ெகாஃேறர ்க ெதா  ெகாட்ப" (ம ைரக்.633.);.

   2. வண்  ( வா.);; beetle.

ம. க

     [க  → க . க  = தள் தல், நீக் தல், உைதத்தல், தாக் தல், க  = தாக் வ . தாக் த் 
ன் த் வ .]

 க 2 kaḻudu, ெப. (n.)

   காவற்பரண்; elevated plat form from which fields are guarded against damage from beasts and birds.

     "ேசேணானிைழத்த ெந ங்காற் க ல்" (நற்.276.);.

     [க  =  ரியேகால், ெந ங்கைழ, ெந ங்கால். க  → க  = ெந ங்கால்கள்  அைமந்த பரண்.]

க க் த்

 
 க க் த்  kaḻudukkuddi, ெப. (n.)

க சை்ச பாரக்்க;See kadiccai.

     [க  + கத் .]

க ம்ைப

 
 க ம்ைப kaḻudumbai, ெப. (n.)

   க ழ் ம்ைப; dial.

     [க ழ் ம்ைப → க ம்ைப.]

க ைத

க ைத kaḻudai, ெப. (n.)

   1. ெவள்ைள நிற க் ம் நீண்ட கா க ம் ெகாண்ட ைர இனத்ைதச ்ேசரந்்த லங் ; domestic ass, 
donkey.

     "ெவள்வாய்க் க ைதப் ல் னம்" ( றநா.392.9);.

   2. இ த் ப்ேபசப் பயன்ப த் ம் வைசசெ்சால்லாக ம் அன் ன் யால் ெசல்லமாக அைழக்கப் 
பயன்ப ம் ெசால்லாக ம் ளங் வ ; a term of abuse as well as endearment.

 க ைத, வாைய  (உ.வ.);.

   3. தாழ்ந்த  அல்ல  இ ந்த  எனச ் ட் ம் அைடெமா ; an epithet to denoting meanness and lowness.

   ம. க த;   க.க ெத, கதெ்த;   ெத. கா த;    . பட. கதெ்த;   ைக. ெக ;    ட. கத்ய், க்வதெ்த;   ேகாண். 
கதான்;    ய். ெகாெடா;   நா. காட் ;   ெகாலா. தத் , காட் ;   பர.் கரத;்    . கத்த;   மா. 
கதெகாள்ப்; ரா. கத்த.

 H.,U. gadha, gadha;

 Margaddha, gaddhey, gadubha;

 Pkt. gaddaha;

 Sind.gadhagadhano;

 Persian. char;

 Kurdish. kerr, comp the Laghmanikaratik (female ass);. Gk.gaidaros, Indon. keladai: Mal. keldai;

 Ori. gadha. Skt. gardabha,khara as ass, compares T. kaludai an ass. The final bha of gardabha may have arisen from a D. 
sign of the nominative. The originalidea of kalte is uncertain. Gardabha appears in Maharatta as gadhava [k.k.e.d.xx].

1480

www.valluvarvallalarvattam.com 7855 of 19068.



க ைதக் டத்

 
 க ைதக் டத்  kaḻudaikkuḍaddi, ெப. (n.)

க ைதப்  பாரக்்க;See kaludai-p-pull.

     [க ைத + கடத்  = க ைதக்கடத்  → க ைதக் டத் . கடம் = பாைல நிலம். கடத்  = 
பாைலநிலத் க் ெகா லங்  (க ைதப் );.]

க ைதக் ரல்

 
 க ைதக் ரல் kaḻudaikkural, ெப. (n.)

   நற் யாகக் ெகாள்ளப்ப ம் அவயக் ரல்; the call of an ass though disagreeable is considered a good omen 
(சா.அக.);.

     [க ைத +  ரல்.]

க ைதக் ளம்ப

 
 க ைதக் ளம்ப  kaḻudaikkuḷambaḍi, ெப. (n.)

   வட்டக் ளம்ப ; plant known as ass's hoof (சா.அக.);.

     [க ைதக் ளம்  + அ .]

க ைதக் ளம்

க ைதக் ளம்  kaḻudaikkuḷambu, ெப. (n.)

    ைர வ ையப் ேபாக் ம் க ைத ன் கால் ளம் ; ass's hoof used for curing convulsions attended with 
spasm,0ccurring in women subsequent to their confinement (சா.அக.);.

     [க ைத +  ளம் .]

க ைதக் றண்

 
 க ைதக் றண்  kaḻudaikkuṟaṇṭi, ெப. (n.)

    ைன ட் றண் ; a species of plant of the Cepidagathis genus.

     [க ைத +  றண் .]

க ைதக் றத்

 
 க ைதக் றத்  kaḻudaikkuṟaddi, ெப. (n.)

க ைதப்  பாரக்்க;See kaludai-p-puli. (சா.அக.);.

     [க ைத +  றத்  ( றம் (மைல); →  றத் );.]

க ைதக் த்

 
 க ைதக் த்  kaḻudaikāddu, ெப. (n.)

   எள்ளி நைகயாடத் தக்க ெசய்ைக; ridiculous behaviour.

க ைதக் த்தா க் காரியத்ைதக் ெக த்  ட்டான் (இ.வ.);.

     [க ைத +  த் .]

க ைதக

 
 க ைதக  gaḻudaigaḍi, ெப. (n.)

   ஒ ைல இ ந்த  (யாழ்.அக.);; house with one corner damaged, considered in auspicious.

     [க ைத + க .]
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க ைதத் ைச

 
 க ைதத ் ைச kaḻudaiddisai, ெப. (n.)

   வடேமற் த் ைக; north-west direction.

க ைதத ் ைச ல் தைலைவத் ப்ப க்காேத (உ.வ.);.

ம. க த க்

     [க ைத +  ைச.]

க ைதத் ம்ைப

க ைதத் ம்ைப kaḻudaiddumbai, ெப. (n.)

    ம்ைபச ்ெச வைக (பதாரத்்த.309);; a low annual plant with many hispid branches, flourishing in dry situation.

     [க ைத +  ம்ைப.]

க ைதப்பாக்

 
 க ைதப்பாக்  kaḻudaippākku, ெப. (n.)

   காட் ப் பாக் ; wild arecanut plant (சா.அக.);.

     [க ைத + பாக் . க ைத = இ ந்த , மட்டமான .]

க ைதப்பாலாட்ட
ங்ெகா

 
 க ைதப்பாலாட்டங்ெகா  kaḻudaippālāḍḍaṅgoḍi, ெப. (n.)

க ைதப்பாைல பாரக்்க;See kaluudaippallai.

ம வ. நஞ்ச ப்பான் ெகா

     [க ைதப்பால் + ஆட்டாங்ெகா .]

க ைதப்பால் ேபான்ற நீரம்த்ைதக் ெகாண்ட ெகா . இ  ஆட்டாங் ெகா  னத்ைதச ்சாரந்்ததா ம் 
(சா.அக.);.

க ைதப்பாைல

 
 க ைதப்பாைல kaḻudaippālai, ெப. (n.)

   நஞ்ச ப்பான் ெகா ; Indian ipecacuanha.

     [க ைத + பாைல.]

க ைதப்

 
 க ைதப்  kaḻudaippuli, ெப. (n.)

   ெவளிர ்மஞ்ச ம் சாம்பல் நிற ங்கலந்த ேகா கைளக் ெகாண்ட ஒநாய் வ ன ம் க ைத 
ேபான்  கத் ம் தன்ைமய ம் ப் ைன இனத்ைதச ்சாரந்்த மான காட் லங் ; hyaena it is of a 
pala yellowish grey colour with stripes though it somewhat resembles the dog in appearance it connects the cat with the civet. 
It's cry is disagreeable like that of an ass.

ம வ. க ைதக் டத் , க ைதக் றத் .

   ம.க தப் ;ெத.கா த

     [க ைத +  .]
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க ைதமத்

 
 க ைதமத்  kaḻudaimaddi, ெப. (n.)

   ஒ வைக ன்; a kind of fish.

ம. க த மத்

     [க ெத + மத் .]

க ைதம

 
 க ைதம  kaḻudaimaṟi, ெப. (n.)

   க ைதக் ட் ; young of ass.

     [க ைத + ம .]

க ைதமான்

 
 க ைதமான் kaḻudaimāṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைகமான்; a kind of deer.

ம.க தமான்

     [க ைத + மான்.]

க ைதமான் ள்ளி

 
 க ைதமான் ள்ளி kaḻudaimāṉpuḷḷi, ெப. (n.)

   ெசய்ந்நஞ்ைசக் கட் ேமார் த ; an unknown drug capable of binding or fixing arsenical poisons (சா.அக.);.

     [க ைத + மான் +  ள்ளி.]

க ைத ள்ளி

 
 க ைத ள்ளி kaḻudaimuḷḷi, ெப. (n.)

   ெச வைக; holly-leaved bear's breech.

ம. க ள், ெகள ள்.

     [க ைத +  ள்ளி.]

க ைதயாட்டம்

 
 க ைதயாட்டம் kaḻudaiyāṭṭam, ெப. (n.)

   ஒ வன் ைக ற் ட் க் தலால் அவன் ேதால் ையக் க் ஞ் ட்டாட்ட வைக; a card game where 
an accumulation of cards in one's hand signifies one's defeat.

ம வ. தைழவாரி

     [க ைத + ஆட்டம்.]

க ைத ர்

 
 க ைத ர்  kaḻudaiyūrdi, ெப. (n.)

   க ைதைய ஊர் யாகக்ெகாண்ட ெபண் ெதய்வம்,  ேத  ( ங்.);; goddess of ill-luck who rides an ass.

     [க ைத + ஊர்  – க ைத ர் .]
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க ைதவா னி

க ைதவா னி kaḻudaivākiṉi, ெப. (n.)

க ைத ர்  பாரக்்க;See kaludai-y-urdi.

     "நிணத்தைச ல் ம்…. க ைத வா னி பதாைக" (இர . க் .112.);.

     [க ைத + வா னி.]

க ைத ைட

 
 க ைத ைட kaḻudaiviḍai, ெப. (n.)

   மரவைக; bloody drop ordure tree.

     [க ைத +  ைட.]

க ைத ரியன்

 
 க ைத ரியன் kaḻudaiviriyaṉ, ெப. (n.)

   க ப்  நிற ைடய ம், நீளமாக வளரவ் ம், க த்தால் ெகால்லக் ய நச் த் தன்ைம ள்ள மான 
ரியன் பாம் வைக; ass viper of the family of viperidae. It is of black colour and grows up to a large size. Its bite is 

deadly.

     [க ைத +  ரியன்.]

க ந்தன்

க ந்தன் kaḻundaṉ, ெப. (n.)

   க ந் ேபாற் ப த்  அ  ம ங் னவன்; stout person without brains as the smooth end of a pestle.

     "க ந்தரா ன்கழல் பணியாதவர"் (கம்பரா.தனியன்.9.);.

     [க  → க ந்தன்.]

க ந்தாக் -தல்

க ந்தாக் -தல் kaḻundākkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   பலைக ல் ெபா த் வாய் உண்டாக் தல் ( ன்.);; to make tenons for dovetailing.

     [க த்  + ஆக் .]

க ந்

க ந்  kaḻundi, ெப. (n.)

   1.  த் (அக.நி.);; pearl.

   2. க ம் ; sugarcane.

     [க  → க ந் .]

க ந்

க ந்  kaḻundu, ெப. (n.)

   1. உலக்ைக,  ல் த யவற் ன் ரண்ட னி; rounded end as of pestle or of bow.

     "க ந் ைட வரி ைல" (கம்பரா.  ைள.26);.

   2.  ட் த்தனம்; rashness, rudeness.

     "க ந் ம ணர"் (கந்த .கா பன் .25.);.

   3. மரவ ரம் ( ன்.);; heart or core of a tree.

   4. பலைககளின் ெபா த் க் ர;் tenon. க ந்தாக் தல் (யாழ்.அக.);.

ம. க ன்

     [க  → க ந் .]

க ந் லக்ைக

 
 க ந் லக்ைக kaḻundulakkai, ெப. (n.)

   ெநல் ற் வதற்  உத ம் ணில்லாத உலக்ைக ( ெநல்.);; pestle without ferrule, used in husking paddy, 
as dist.fr tițţulakkai

     [க ந்  + உலக்ைக.]
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க நர்

க நர ்kaḻunar, ெப. (n.)

   அ க் , கரி  (பாவம்);  த யைவ க ேவார;் those who wash away dirt or sin.

     "பாரகங் க நரே்பால ப உத்த  பல  ேமந் " ( வக.2771.);.

     [க  + நர ் -க நர ்→ க உநர ்→ க நர.்]

க நீர்

க நீர1் kaḻunīr, ெப. (n.)

   1. ெசங் வைள; purple Indian water-lily.

     "க நீரம்ாைல ஏ ைடத்தாக எ ல்ெபற அணிந் ம்" ( வாச.2.113);.

   2. க ங் வைள; blue Indian water lily.

     "வள்ளிதழ்க் க நீர ்ேமய்ந்த கயவாய் எ ைம" ( பாண்-41-42);.

   3.  வைள மலர் க் ம் ெகா வைக; water lily.

   ம. க நீர;்   க.க ெவ;ெக.க வ.

     [க  + நீர.்]

 க நீர2் kaḻunīr, ெப. (n.)

   1. அரி  க ய நீர;் water in which rice has been washed.

     "க நீ ட ்காரட ேக ம்" (நால .217.);.

   2.  ைனையக் க தற் ரிய ய்ைமயான நீர;் sacred water for cleaning away sin, as that of the Ganges.

     "க நீர ்ெகாண்ட ெவ நாளந் " (ம ைரக்.427.);.

   ம. க நீர;்   க.க  ( ளித்த கஞ் );;   ெத. க நீ ;பட ேகாநீர.்

     [க  + நீர ்– க நீர ்→ க நீர.்]

க ெநற்

 
 க ெநற்  kaḻuneṟṟi, ெப. (n.)

   அகலமான ெநற் ; broad forehead (ேசரநா.);.

ம. கழெநற் , க ெநற் .

     [க  + ெநற் .]

க ப்பற்ைற

 
 க ப்பற்ைற kaḻuppaṟṟai, ெப. (n.)

    ற்கர  ( ன்.);; tut of grass, turf.

     [க  + பற்ைற.]

க ப்பாணி

 
 க ப்பாணி kaḻuppāṇi, ெப. (n.)

   எதற் ம் பயன்படாதவன்; one who is good for nothing.

     [க க்காணி → க ப்பாணி.]
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க ப்

 
 க ப்  kaḻuppu, ெப. (n.)

   கணக்கம்(சம்.அக.);; delay.

     [கள் → க  → க ப் .]

க ம்

க ம் kaḻum, ெப. (n.)

   மயக்கம்; mental delusion.

     "க ெமன் ள  மயக்கஞ்ெசய் ம்" (ெதால்.உரி.53);.

     [ ள் →   → க  → க ம் ( .தா.177.);.]

க மணி

க மணி kaḻumaṇi, ெப. (n.)

   கைடந்த ய்ைமயாக்கப்பட்ட ெசம்மணி; a spotless gem;

 polished gem.

     "க மணிேய ன் ம் காட்  கண்டாய்" ( வாச. 6,27.);.

   2.  ய்ைம ெசய்த சங் மணி; polished beads made of conch (சா.அக.);.

     [க  + மணி - க மணி → க மணி.]

க மம்

க மம் kaḻumam, ெப. (n.)

    ற்றம்; fault.

     "க ம  ெனஞ்சகம்" (காஞ் ப் .பன்னி .93.);.

     [கள் → க  → க மம். கள் =  ற்றம்.]

க மரம்

 
 க மரம் kaḻumaram, ெப. (n.)

   க ேவற் வதற்  நடப்பட்ட மரம்; impaling stake.

ம. க மரம்

 E. gallows, Oe. galgo;

 G.k.galwos;

 galgerv.

     [க  + மரம்.]

க மல்

க மல்1 kaḻumal, ெப. (n.)

   1. மயக்கம்; confusion, fascination, delusion.

     "க மெலய் ய காதற் ேறாழன்" ( க்ேகா.28.ெகா .);.

   2. பற் ைக ( டா);; seizing.

   3. நிைற  ( டா.);; fulness.

   4.   ( டா.);; abundance.

   5. இைணப் ; joint.

     [க  → க மல்.]

 க மல்2 kaḻumal, ெப. (n.)

   மா ைள; common pomegranate (சா.அக.);.

     [க  → க மல்.]
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க ள்

க ள் kaḻumuḷ, ெப. (n.)

   1. க க்கைட ( டா.); பாரக்்க;See kalu-k-kadai.

   2. பைடக்கலன் ( வா.);; weapon.

   3. மா ைள ( வா.); பாரக்்க;See madulai.

ம.க ள்

     [க  +  ள்.]

க ேமா -தல்

க ேமா -தல் kaḻumōdudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   தைர ற் ற்பற்ைற அ த்தல்; to cover the ground with green sods, to turf.

     [க  + ேமா .]

க வஞ்சம்பா

க வஞ்சம்பா kaḻuvañjambā, ெப. (n.)

   ஆ  மாதத் ல் ைள ம் ெநல்வைக ( வசா.நான் .2);; a kind of paddy maturing in six months.

     [க வம் + சம்பா. சம்  – சம்பா.]

சம்  என்ப  றந்த ெநல்வைகக் ம் றந்த ேகாைர வைகக் ம் ெபா ப் ெபயர.் ஓங்  வளரந்்த 
சம்பாெநற் ப ம் சம்பங் ேகாைர ம் ஒத்த ேதாற்ற ைடயனவா த்தல் காண்க. 
ெநல்ைலக் க் ம் சம்  என் ம் ெபயர ்இன்  சம்பா என வழங் ன்ற . உகர ற் ச ்ெசாற்கள் 
ஆகார  ெப வ  இயல்ேப. (எ. );  ம்  –  ம்பா,  ம்  -  ம்பா,  ண்  -  ண்டா.  ம் தல் = 

ர தல் (ெசா.ஆ.கட.்21.);.

க வ க்க ப்பன்

க வ க்க ப்பன் kaḻuvaḍikkaṟuppaṉ, ெப. (n.)

க வ யான் பாரக்்க;See kaluvadiyā0.

     [க  + அ  + க ப்பன்.]

க வ யான்

க வ யான் kaḻuvaḍiyāṉ, ெப. (n.)

   க வ ல் ஆ யரத் ல் க ல் நி வப்பட் ள்ள ஒ  ெதய்வம். 5 (இ.வ.);; a demon represented by 
a pole of the height of a man, on a raised platform beside an impaling stake.

     [க  + அ யான்.]

க வண்டம்

 
 க வண்டம் kaḻuvaṇṭam, ெப. (n.)

   ம த் வ ப் ; a universal agent composed of three salts used in medicine (சா.அக.);.

     [க  + அண்டம்.]

க வல்

 
 க வல் kaḻuval, ெப. (n.)

   மைழநீரவ் ந்ேதா ம் நிலம்; terrain to drain rain water.

     [க  → க  → க  + அல்.]

க வைற-தல்

க வைற-தல் kaḻuvaṟaidal,    4 ெச. . . (v.i.)

க ேமா -, பாரக்்க;See kalu-modu.

     [க  + அைற.]

க வன்

க வன் kaḻuvaṉ, ெப. (n.)

   1. ெபாய் ல் நிைலப்பவன், ெகா ந் யன்; daring villain, wretch, as deserving the stake.

அவன் க வனாய்ச ்சா க் றான் (ெகா.வ.);.

   2. க ேவ னவன்; One impaled.

ம. க வன்

     [கள் → க  → க வன்.]
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க வாணி

 
 க வாணி kaḻuvāṇi, ெப. (n.)

   க ள்ள இ ப்  ள் ( ன்.);; iron point of an impaling stake.

     [க  + ஆணி → க வாணி.]

க வாெநஞ்சன்

 
 க வாெநஞ்சன் kaḻuvāneñjaṉ, ெப. (n.)

   ெநஞ் ள்ளவன் (இ.வ.);; hard-hearted man.

     [க  → க வம் + ெநஞ்சன் → க வெநஞ்சன் க வாெநஞ்சன்) ெகா.வ).]

க வாய்

க வாய் kaḻuvāy, ெப. (n.)

    ங்ெகா ப் ,  ைனையப் (பாவத்ைதப்); ேபாக் க்ெகாள் ைக; ஆதைனத் ய்ைமப் 
ப த் ைக; purification, ex. piation from sin.

     'வ வாய் ம ங் ற் க வா  ளெவன" ( றநா.34,4.);.

     [க  + வாய் 'வாய்' ெசால்லாக்க ஈ  ஒ.ேநா.எ வாய்.]

க வாய்நிலம்

 
 க வாய்நிலம் kaḻuvāynilam, ெப. (n.)

    ற்பற்ைற எ க்கக் ய நிலம் ( ன்.);; green fields from which sods are taken.

     [க வாய் + நிலம்.]

க க் ளிப்பாட்
-தல்

க க் ளிப்பாட் -தல் kaḻuvikkuḷippāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ணத்ைத நீராற் க தல் (இ.வ.);; to wash a corpse.

     [க  +  ளிப்  + ஆட் -]

க ங்

 
 க ங்  kaḻuviḻuṅgi, ெப. (n.)

   ேசாம்ேப  (இ.வ.);; sluggard.

     [க  +  ங் .]

க -தல்

க -தல் kaḻuvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நீரால் ய்ைமயாக் தல்; to wash, cleanse by washing, rinse, purify.

     "கழாஅக்கால் பள்ளி ள் ைவத்தற்றால் ( றள்.840.);.

   2. நீக் தல்; to remove.

     "அ ைன க உ மா  தல்வன்" (மணிேம.12,36.);.

   ம. க க, க க;   க. கர் , கச் ;   ேகாத. கழ்த்;    ட. கத்த். ெத. கக் , க , கட் , க , 
கட் ;    ய். க ப்,  . க்லா ைன;    . கசச்ன்ா;மால். கெச.

     [கள் → க  → க -.]
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க

க 2 kaḻuvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வட்டாக உ க் தல்; to melt iron and mould as ingot.

     "இ ம்பறக் க " ( வக.698.);.

     [கள் → க  → க -.]

   க நீர ் ண்க ம் ம ந் நீர.் (mod.);; Iotion.

     [க  + நீர.்]

க ப்பற்ைற  க ப்பற்ைற பாரக்்க;See kalu-p-parrai.

     [க  + பற்ைற.]

க ணி

 
 க ணி kaḻuvuṇi, ெப. (n.)

க ங்  பாரக்்க;See kaluviilungi.

     [க  + உண்ணி → உணி (இைடக் ைற].]

க ெவண்ெண
க்

க ெவண்ெண க்  kaḻuveṇīeyurukki, ெப. (n.)

   1.  த்த  டா  மனம்ேபால பணியாற்  பவ-ன்-ள். (யாழ்.அக.);; one who persists pertinaciously in his 
work.

   2. ெகா யவ-ன்-ள்; cruel person.

     [க  + ெவண்ெணய் + உ க் .]

க ெவளி

 
 க ெவளி kaḻuveḷi, ெப. (n.)

க வாய் நிலம் ( ன்.); பாரக்்க;See kaluvay-nilam.

     [க  + ெவளி.]

க ேவற்றம்

 
 க ேவற்றம் kaḻuvēṟṟam, ெப. (n.)

   க ல் ஏற் ைக; impalement.

     [க  + ஏற்றம் – க ேவற்றம்.]

க ேவற்

 
 க ேவற்  kaḻuvēṟṟi, ெப. (n.)

   க ேவற் பவன்; one who executes the impalement.

     [க  + ஏற் .]

க ேவற் -தல்

க ேவற் -தல் kaḻuvēṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   க னில் ஏற் க் ெகால் தல்; to impale.

     "ெவங்க ேவற் வா னிவ்ேவந்தேன" (ெபரிய .  ஞான.798.);.

ம. க ேவற் க

     [க  + ஏற் . ஏ → ஏற் .]
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க ேவ

க ேவ  kaḻuvēṟi, ெப. (n.)

   1. க ேவ னவன்; a malefactor, one impaled.

   2. க வன் ( ன்.);;See kaluvan.

ம. க ேவ

     [க  + ஏ  – க ேவ .]

க ேவ -தல்

க ேவ -தல் kaḻuvēṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1 க ன் ரிய ைன உட ல் த்  ஊ மா  ெசய்தல்; to be impaled.

   2.  றர ் ன்பத்ைதத ்தாங் தல்; to partake voluntarily in another's sufferings through friend-ship.

     'க ேவறத் ணிந்த நீ  கண்ணில் ைமஇட்டதற்  கரிக் ற  என் றாளாம்' (பழ);.

ம. க ேவ க

     [க  + ஏ .]

கைழ

கைழ1 kaḻai, ெப. (n.)

   1.  ங் ல் ( வா.);; spiny bamboo.

     "கைழமாய் நீத்தம் காைல ஆரப்்ப" (நற். 7);.

   2.  ங் ற் ழாய்; bamboo bottle.

     "கைழெபய் ந்த ர"் (மைலப .523);.

   3. ேவய்ங் ழல்; musical bamboo-pipe.

     "கண்ணன் மலரவ்ாய்க் கைழெப ந் " ( வப்.  ரபந். ெவங்ைக  98.);.

   4. கைழக் த் ; pole dance.

     "கைழபா ரங்கப் பல் யங் கறங்க" (நற். 95);.

   5. க ம்  ( வா.);; sugarcane.

     "கைழகண்டன்ன ம் ைடத ் ரள்கால்" (அகநா.176);.

   6.  ம்  என் ம் ங் லா  என்றேவார ்இைசக்க  (அகநா. 398. உைர);; a kind of musical instrument.

     "வாங்கைமக் கைழ ன் நர ம்" (அகநா. 398);.

ம வ.  ங் ல்,  ல்.

   க. க ெல, களிெல, கள , களெல, களி , களிெலம்;    . கணிெல;   பர.் களரீ, ெத., கட., ம. கழ;   பட. 
கெண; Pkt. Karalla.

     [ெதா  வா ைல அைடக் ம் கம் .]

கைழக் த்தன்

 
 கைழக் த்தன் kaḻaikāttaṉ, ெப. (n.)

கைழக் த்தா  ( வா.); பாரக்்க;See kalai-k-küttādī.

     [கைழ +  த்தன்.]

கைழக் த்தா

 
 கைழக் த்தா  kaḻaikāttāṭi, ெப. (n.)

    ங் ற் க ையப் பயன்ப த் க் த்தா ேவான்; poledancer, rope-dancer.

     [கைழ +  த்  + ஆ .]

1490

www.valluvarvallalarvattam.com 7865 of 19068.



கைழக் த்

கைழக் த்  kaḻaikāttu, ெப. (n.)

    ங் ல் நின்றா ங் த் ; bamboo pole-dancing.

     "ேமாகன மாடக் கைழக் த்தாட" (தனிப்பா. 1,235,1);.

     [கைழ +  த் .]

கைழஞ்

கைழஞ்  kaḻaiñju, ெப. (n.)

கழஞ்  பாரக்்க;See kalainju

     "நிைற ஊரக்்கல்லால் நா ற் க் கைழஞ் " (S.I.I. vol.19. insc. 107.);.

     [கழஞ்  → கைழஞ் .]

கைழ ன்யாைன
யார்

கைழ ன்யாைனயார ்kaḻaidiṉyāṉaiyār, ெப. (n.)

     "கைழ ன் யாைன" என்ற ெதாடைரப் பயன்ப த்  வல் ல் ஒரிையப் பா ய ெபயர யப்படாத 
கைடக்கழகப் லவர ்( றநா.204);;

 unknown Sangam poet known by one of the catching phrases used by him in his poems.

     [கைழ +  ன் + யாைன + ஆர.் கைழ = க ம்  'ஆர'் உயர் ப்பன்ைம .]

கைழந்

கைழந்  kaḻaindu, ெப. (n.)

கழஞ்  (TAS.i.9.); பாரக்்க;See kalanju.

     [கழஞ்  → கைழந்  (ெகா.வ.);.]

கைழெநல்

கைழெநல் kaḻainel, ெப. (n.)

    ங் லரி ; bamboo seed.

     "ேபா யர ்நீள்கைழ ெநல் ம்" ( வக. 1422);.

     [கைழ + ெநல்.]

கைழ த்தம்

 
 கைழ த்தம் kaḻaimuttam, ெப. (n.)

    ங் ற் றந்த ைகநிற த் ; a dark brown coloured pear supposed to be formed in a bamboo.

     [கைழ +  த்தம்.  த்  →  த்தம்.]

கைழவளர் ம்

கைழவளர் ம்  kaḻaivaḷartūmbu, ெப. (n.)

   யாைனத் க்ைக வ ல் ங் லால் ெசய்யப்பட்ட இைசவள ம் ெப வங் யம்; long wind-instrument 
like an elephant's trunk, made up of bamboo.

     "கைழவளர ் ம் ன் கண் ணிடம் இ ர" (மைலப . 533);.

     [கைழ + வளர ்+  ம் .]
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கள்

கள்1 kaḷtal,    6 ெச. . . (v.t.)

   1. கைள ங் தல்; to weed.

     "ஏரி ம் நன்றால் எ தல் நட்ட னீரி  நன்றதன் காப் " ( றள். 1038);.

   2. ப த்தல் ( டா);; to pluck.

   3.  தல்; 5.115); to rob, steal.

     "கட்ேபா ளெரனின்" ( லப்.);

   4. ஏய்த்தல் ( ங்.);; to deceive, entertain furtive designs upon.

   ம. கள்க் க, கக் க;   ேகாத. கள்வ்;    ட. ெகாள்;    ட. கள்;   க. கள்;    . க ;   ெத. கல்ெல;   பட. 
கல் ;   ேகாண். கல்லானா;     கரன்ா;மா. கெல.

     [ ல ( த்தல் க த் ேவர)்; → கல் = கல் தல், ேதாண் தல், ப த்தல்.]

 கள்2 kaḷ, ெப. (n.)

   கள  ( டா.);; stealing, theft, robbery.

க.கள்

     [கல் → கள்1 → கள்2.]

 கள்3 kaḷ, ெப. (n.)

   1.  ளிக்க ைவத்த பைன, ெதன்ைன ேபான்றவற் ன் வ நீர;் the fermented sap, vinous liquor,

கள்மரம்

 
 கள்மரம் kaḷmaram, ெப. (n.)

   கள்ைளத்தரக் ய மரங்களான பைன ெதன்ைன மரங்கள்; toddy-drawing trees, palmyra tree (சா.அக.);.

     [கள் + மரம்.]

கள்வம்

கள்வம்1 kaḷvam, ெப. (n.)

    ட் செ்சயல்; act of thieving.

     " வளர ்ேசாைலத் ெதன் நாடக்ைர ெயன்னப்பன் க வளர ்ேமனி என் கண்ணன் கள்வங்கேள" 
( வ்.  வாய் 9.6.5.);.

     [கள  → கள்வம் (ேவ.க.129);.]

 கள்வம்2 kaḷvam, ெப. (n.)

   கவரச்் ள்ள ; that which is charming, attractive.

     "கள்வப் பணிெமா  நிைனெதா  மா ேவமால்" (ஈ . 10,3,4.  .பக்.93);.

     [கள் → கள்வம்.]
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கள்வர்கள்வன்

 
 கள்வரக்ள்வன் kaḷvarkaḷvaṉ, ெப. (n.)

    வரன் மாறனின் றப் ப் ெபயரக் ள் ஒன் ; one of the titles of Suvaranmaran (கல்.அக.);.

     [கள்வர ்+ கள்ளன். கள்வன் → களவன் → களவரர ்= (களப் ரர)்; களவரக்் த் தைலவனான கள்வன்.]

கள்ளன் → கள்வன்.

இவன் . . எட்டாம் ற்றாண் ல் தஞ்ைசையத ்தைலநகராகக் ெகாண்  இரண்டாம் நந் வரம் 
பல்லவனின் ந்  ஆட்  ெசய்தவன்.  த்தைரயர ்இனத்ைதச ்சாரந்்தவன்.

கள்வன்

கள்வன்1 kaḷvaṉ, ெப. (n.)

   1.  டன்; thief, robber

     "என் ள்ளங் கவர ்கள்வன்" (ேதவா. 1.1);.

   2.  யவன்; a rogue, a bad fellow.

   3. ெபாய் ைரப்பவன், ஏமாற் பவன்; a liar, deceiver.

     "கைடக்கணாற் ெகால் வான் ேபால் ேநாக்  நைகக் ட்டஞ் ெசய்தானக் கள்வன் மகன்" (க த், 
51,15,16);.

   4. உள்ளங்கவர ்பவன்; one who admires

     "என் ள்ளங் கவரக்ள்வன்" (ேதவா. 1:1);.

   ம. கள்ளன், களவன், களமன்;   க., பட., உரா. கள்ள;    ட. ெக ;கசபா. கள்ள, கள்ளா.

 Skt. kalama;

 Heb. ganar;

 Yid. ganev;

 Gk. kleftis.

     [கள் தல் =  தல். கள் → கள  → கள்  → கள்வன்.]

த.கள்வன் → skt. kalam (வ.ெமா.வ.111);.

 கள்வன்2 kaḷvaṉ, ெப. (n.)

கள்

கள்  kaḷvi, ெப. (n.)

   1.  ; women thief.

   2. ஏய்ப்பவள்; cunning woman.

   3. மனமடக்க ள்ளவள்; one who is able to conceal her mind.

     "ெவள்ளநீரக்் டந்தாெயன் ம் எனக்கள் தான் பட்ட வஞ் சைனேய" ( வ்.  வாய். 2,4,7.);.

   ம., பட. கள்ளி;க.கள்ள

     [கள் → கள்ளி.]

கள் ைலஞன்

 
 கள் ைலஞன் kaḷvilaiñaṉ, ெப. (n.)

   கள் ற்ேபான் ( வா.);; toddy-seller.

ம வ. ப வர,் பைழயர,்  யர,் க ண் யர,்  வசர.்

     [கள் +  ைலஞன்.  ைல + ஞ் + அன் 'ஞ்' சாரிைய.]
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கள் ைலயாட்

கள் ைலயாட்  kaḷvilaiyāṭṭi, ெப. (n.)

   கள் ற்பவள்; she who sells toddy.

     "கள் ைலயாட்  ம ப்பப் ெபாறாமறவன்" ( லப்.12, உைரப்பாட் மைட, 13. .பாடல்);.

     [கள் +  ைல + ஆட் .]

கள் ற்ேபார்

 
 கள் ற்ேபார ்kaḷviṟpōr, ெப. (n.)

கள் ைலஞன் பாரக்்க;See Kalvilainan.

     [கள் ( ற்பவர)்;  ற்ேபார.்]

கள்ெவ

 
 கள்ெவ  kaḷveṟi, ெப. (n.)

    ெவ ; drunkenness.

     [கள் + ெவ .]

கள்ள

கள்ள kaḷḷa,    இைட (part.) ஓர ்உவம உ ; a particle of comparison

     "கள்ள ம ப்பெவல்ல ழ" (ெதால். ெபா ள். 289);.

உல் - உ → உத்தல் = ெபா ந் தல்.

உத்  =  ைளயாட் ல் இ வர ்ேசரந்்  வ ம் ேசரக்்ைக, அ ற் ப் ெபா த்தமான இலக்கண 
ெந ைற.

உல் ஒல், ஒல் தல் = ெபா ந் தல். ஒல் → ஒன். ஒன் தல் = ெபா ந் தல். ஒல் → (ஒன்); → ஒண் → 
ஒண் தல் = ெபா ந் தல். ஒன் → ஒட் . ஒல் → ஓ. ஒத்தல் = ெபா ந் தல்.  ல் →  ல ,  ல தல் = 

தல்.  ல் → ( ள்); → கள். கள் தல் = நந்தல்,  தல். கள்ள  = ேபால (த ழ். வர. பக்.79.80.);.

கள்ளக்கடத்தல்

 
 கள்ளக்கடத்தல் kaḷḷakkaḍattal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

ெபா ள்கைளத் ட் த்தனமாக ஓரிடத் ந்

   மற்ெறா  இடத் ற் க் ெகாண்  ெசல் தல்; smuggling.

ம. கள்ளக்கடத்

     [கள்ள + கடத்தல்.]

கள்ளக்கட

 
 கள்ளக்கட  kaḷḷakkaḍavi, ெப. (n.)

   ெகா  ெநல் ; gooseberry creeper said to possess refuvenating virtue (சா.அக.);.

     [கள்ள(ம்); + கட .]

கள்ளக்கட

 
 கள்ளக்கட  kaḷḷakkaḍavu, ெப. (n.)

    ட் வ ; secret passage.

பட. கள்ளதாரி

     [கள்ளம் + கட .]
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கள்ளக்கைட

கள்ளக்கைட1 kaḷḷakkaḍai, ெப. (n.)

    ட் ப் ெபா ைள ற் ங்கைட; a repository of stolen goods.

     [கள்ள + கைட.]

 கள்ளக்கைட2 kaḷḷakkaḍai, ெப. (n.)

கள்ளக்கட  பாரக்்க;See kallak-k-kadavu.

     [கள்ள + கைட.]

கள்ளக்கணக்

 
 கள்ளக்கணக்  kaḷḷakkaṇakku, ெப. (n.)

   ெபாய்க் கணக் ; false accounts.

ம. கள்ளக்கணக்

     [கள்ளம்(ம்); + கணக் .]

கள்ளக்கத்

 
 கள்ளக்கத்  kaḷḷakkatti, ெப. (n.)

   உள்ேள கத் ள்ள ைகத்த ; hollow cane, with a knife inside it.

     [கள்ள + கத் .]

கள்ளக்கத

 
 கள்ளக்கத  kaḷḷakkadavu, ெப. (n.)

    றர யாமற் ெசல் தற் ரிய கத ள்ள வா ல் (C.E.M.);; trapdoor, secret door.

     [கள்ள + கத .]

கள்ளக்கப்பல்

 
 கள்ளக்கப்பல் kaḷḷakkappal, ெப. (n.)

   கடற்ெகாள்ைளக்காரரக்் ரிய கப்பல் ( ன்.);; vessel of the pirates.

ம.கள்ளப்பட

     [கள்ளம் + கப்பல்.]

கள்ளக்கப்பற்கார
ன்

 
 கள்ளக்கப்பற்காரன் kaḷḷakkappaṟkāraṉ, ெப. (n.)

   கடற்ெகாள்ைளய ப்ேபான்; pirate.

     [கள்ள(ம்); + கப்பல்காரன்.]

கள்ளக்கம்மட்டம்

 
 கள்ளக்கம்மட்டம் kaḷḷakkammaṭṭam, ெப. (n.)

   கள்ள நாணயம் அ க் ம் இடம்; a mint for counterfeit coins.

ம. கள்ளக்கம்மட்டம்

     [கள்ளம் + கம்மட்டம். கம்மம் = க மான் ெதா ல், இ ம்  ேபான்ற மாைழதெ்தா ல். கம்மம் → 
கம்மடம் → கம்மட்டம்.]
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கள்ளக்க

கள்ளக்க  kaḷḷakkayiṟu, ெப. (n.)

   1. உ ன் க் க் க ; ring or cord for holding articles firm in an uri.

     "உ களிேல ேச த் க் கள்ளக் க  ைவத்த" (ஆ . 2,3,8.);.

   2. ைப ன் க் க் க ; cord for opening and closing a bag or purse.

     [கள்ளம் + க .]

கள்ளக்க ப்பம்

கள்ளக்க ப்பம் kaḷḷakkaruppam, ெப. (n.)

   1. ெபாய்க் க ப்பம்; psreudo-preganancy.

   2.  ைற லாப் ணரச்் னா ண்டான க ப்பம்; pregnant following an illicit intercourse (சா.அக.);.

     [கள்ள + க ப்பம்.]

கள்ளக்கல்

 
 கள்ளக்கல் kaḷḷakkal, ெப. (n.)

   நன்றாக ேவகாத ம்  ைற ைடய மான ண்ணாம் க்கல்; lime stone not properly burnt.

     [கள்ள + கல்.]

கள்ளக்கவ

 
 கள்ளக்கவ  kaḷḷakkavaṟu, ெப. (n.)

   கள்ளச ் க ; false dice.

     [கள்ள(ம்); + கவ .]

கள்ளக்க

கள்ளக்க  kaḷḷakkavi, ெப. (n.)

   1.  றெனா வன  பாடை்டத் தனெதன்  காட் பவன்; one who palms off another's poetical composition as 
one's own, plagiarist-poet

   2. ஒ வ க்காகப் பா ய பாடை்ட மற்ெறா வ க் க் ெகா ப்ேபான் (ெவண்பாப். ெசய். 
48.உைர);; he who transfers a poem composed in honour of one to another.

   3. கள்ளச ்ெசய் ள் பாரக்்க;See kalla-c-ceyyul.

     [கள்ள(ம்); + க .]

 Skt. kavi → த. க .

கள்ளக்கள

 
 கள்ளக்கள  kaḷḷakkaḷavu, ெப. (n.)

   ஒளிப்  மைறப் ; hiding, concealing.

     [கள்ளக் + கள .]

கள்ளக்கா

 
 கள்ளக்கா  kaḷḷakkācu, ெப. (n.)

கள்ளநாணயம் பாரக்்க;See kalla-nānayam.

க.கள்ளநாண்ய

     [கள்ள(ம்); + கா .]

கள்ளக்காதல்

 
 கள்ளக்காதல் kaḷḷakkātal, ெப. (n.)

    ைறயற்ற காதல் ெதாடர் ; illegal love.

     [கள்ள(ம்); + காதல்.]

1496

www.valluvarvallalarvattam.com 7871 of 19068.



கள்ளக்காதலன்

 
 கள்ளக்காதலன் kaḷḷakkātalaṉ, ெப. (n.)

   அயலா டன் காதல் ெகாள் ம் ஆடவன்; illegal lover.

     [கள்ள(ம்); + காதலன்.]

கள்ளக்காத

 
 கள்ளக்காத  kaḷḷakkātali, ெப. (n.)

    ைறயற்ற ஆடவனிடம் காதல் ெகாள் ம் ெபண்; lady engaged in illegal love.

     [கள்ள(ம்); + காத .]

கள்ளக்கா

கள்ளக்கா  kaḷḷakkātu, ெப. (n.)

   1.  ரந்் ேபான கா ; blocked ears after growth.

   2. ெச ேபால் ந த் ப் றர ்ெசால்வைத அவர யா வைக ல் ேகட் ம் ெச ; the ear which hears 
others, voice by pretending to be deaf.

     [கள்ள(ம்); + கா .]

கள்ளக்காமம்

கள்ளக்காமம் kaḷḷakkāmam, ெப. (n.)

   ஏேத ெமா  ைன வதற்காக ேமற்ெகாண்ட ெபாய்க்காமம்; feigned or pretended love to gain some 
ulterior object.

     "க ம த ய கள்ளக் காமம்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 35, 228);.

     [கள்ள(ம்); + காமம்.]

கள்ளக்காய்ப -
தல்

கள்ளக்காய்ப -தல் kaḷḷakkāypaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ப க்கைவத்த காய் ப க்காமற் ேபாதல் ( ன்.);; to fail in the process of ripening fruits by smoke.

     [கள்ள(ம்); + காய்ப .]

கள்ளக் ைட

கள்ளக் ைட kaḷḷakkiḍai, ெப. (n.)

   1. ெபாய்த் ல், ேநாயாளி த யவர ்ேபால பாசாங்  காட்  ப த் க் டக்ைக; malingering, feigning 
sickness or sleep.

   2. மைறந்  ப ங் க்ைக ( ன்.);; lying in ambush.

     [கள்ள(ம்); +  ைட.]

கள்ளக்

 
 கள்ளக்  kaḷḷakāli, ெப. (n.)

    ண் ற் ப ம் ன் வைக ள் ஒன்  ( கைவ. ன.வழ.);; a kind of kili fish caught by a fish hook.

     [கள்ள(ம்); +  .]

கள்ளக் ணம்

கள்ளக் ணம் kaḷḷakkuṇam, ெப. (n.)

   1.  ட் க் ணம்; false, insidious, deceptive disposition, in man or beast.

   2. மாறான ேதாற்றம் ( ன்.);; insidiousness, as in boils or diseases changeableness, as in weather, wind.

     [கள்ளம் +  ணம்.]

கள்ளக் ம்

 
 கள்ளக் ம்  kaḷḷakkumbiḍu, ெப. (n.)

   கரவாக (வஞ்சகமாக);ச ்ெசய் ம் வணக்கம்; hypocritical civility.

ம வ. கள்ளக் ம்

     [கள்ள(ம்); +  ம் .]
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கள்ளக் ரல்

 
 கள்ளக் ரல் kaḷḷakkural, ெப. (n.)

ெபாய்க் ரல்:

 pretended voice (சா.அக.);.

     [கள்ள(ம்); +  ரல்.]

கள்ளக்

 
 கள்ளக்  kaḷḷakkuḻi, ெப. (n.)

   ேமற்பரப் ல் இைல, தைழ த யவற்றால் டப்பட்ட ; a hole by leaves etc (ேச.நா.);.

ம.கள்ளக்

     [கள்ள(ம்); +  .]

கள்ளக் ைவ

 
 கள்ளக் ைவ kaḷḷakāvai, ெப. (n.)

   ேபா க் ைவக் ழங் ; false arrow-root (சா.அக.);.

     [கள்ள(ம்); +  ைவ.]

கள்ளக்ைகெய த்

 
 கள்ளக்ைகெய த்  kaḷḷakkaiyeḻuttu, ெப. (n.)

   ஒ வர ்ைகெயாப்பம் ேபான்  ேவெறா வர ்இ ம் ைகசச்ாத் ; forged signature, forgery.

அவர ்கள்ளக்ைகெய த் ட்  மாட் க்ெகாண்டார ்(உ.வ.);.

     [கள்ளம் + ைக + எ த் .]

கள்ளக்ேகால்

 
 கள்ளக்ேகால் kaḷḷakāl, ெப. (n.)

   அளைவத் தவறாக நி த் க்காட் ந் லாக்ேகால்; false balance.

ம. கள்ளக்ேகால்

     [கள்ளம் + ேகால்.]

கள்ளக்ேகாலம்

 
 கள்ளக்ேகாலம் kaḷḷakālam, ெப. (n.)

    ணக் ேகடான சாயல்; one's pretended, appearance.

     [கள்ள(ம்); + ேகாலம்.]

கள்ளங்கட

 
 கள்ளங்கட  kaḷḷaṅgaḍali, ெப. (n.)

    ந்ேதாட் ; common balah.

     [கள்ள(ம்); + ேகாலம்.]
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கள்ளங்கபடம்

கள்ளங்கபடம் kaḷḷaṅgabaḍam, ெப. (n.)

   1. ெபாய் கள ,  ழ்ச் , உள்ளிட்ட இ  ெசய்ைக; guile, deceitfulness.

   2. உள்ெளான்  ைவத் ப் றெமான்  ேப ைக; deceptive talk.

ம வ. கள்ளங் கபடம்

     [கள்ளம் + கவடம் → கபடம்.]

கள்ளங்கவ

 
 கள்ளங்கவ  kaḷḷaṅgavaḍu, ெப. (n.)

   ஏய்ப்  ( வா );; cunning, deceitful disposition.

ம வ. கள்ளங்கப

     [கள்ளம் + கவ  - கள்ளங்கவ  (ெசால் ைண);.]

கள்ளங்காய்ப -
தல்

கள்ளங்காய்ப -தல் kaḷḷaṅgāypaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ஆ வ ம் ேநரத் ல் ெசா தல் த யவற்றால் ண் ைடெகாள் தல்; to reach an acute or aggravated 
stage, as a sore at almost the healing point when carelessly scratched or badly dressed.

   2. ெசயல் ற் ப் ெப ன் அ பற் ய ெசய்  ெவளியா  அவ் ைன ய இைட  ஏற்ப தல்; to 
be thwarted in the accomplishment of a plan by premature disclosure.

     [கள்ளம் + காய் + ப .]

கள்ளசச்ந்ைத

 
 கள்ளசச்ந்ைத kaḷḷaccandai, ெப. (n.)

   வரிேயய்ப்  வணிகம்; black market.

   க.கள்ளசச்ந்ெத;ம.கரிஞ்சந்த

     [கள்ள(ம்); + சந்ைத.]

கள்ளசச்மயம்

 
 கள்ளசச்மயம் kaḷḷaccamayam, ெப. (n.)

   ேபா ச ்சமயம்; false religion.

     [கள்ள + சமயம்.]

கள்ளசச்ரக்

கள்ளசச்ரக்  kaḷḷaccarakku, ெப. (n.)

   1. கள்ளத்தனமாகக் ெகாண் வரப்பட்ட சரக் ; smuggled goods, contraband articles, articles conveyed evading 
public notice.

   2. ஏமாற் ற் ம் ேபா சச்ரக் ; imitation goods sold as genuine articles.

   3.  ய ெபா ள்; stolen property (ேசரநா.);.

   ம.கள்ளசச்ரக் ;க.கள்ளமா .

     [கள்ள(ம்); + சரக் .]

கள்ளசச்ாட்

கள்ளசச்ாட்  kaḷḷaccāṭci, ெப. (n.)

   1. ெபாய்சச்ான் ; false evidence.

   2. ெபாய்சச்ாட்  ெசால் ேவான்; one who bears false witness.

   ம. கள்ளசச்ாட் ; . க சாட்

     [கள்ளம் + சாட் . Skt. Sakshi → த. சாட் .]
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கள்ளசச்ாமம்

 
 கள்ளசச்ாமம் kaḷḷaccāmam, ெப. (n.)

    வதற் கந்த ந இர ; dead of night;

 midnight, as suitable for thieving.

     [கள்ளம் + சாமம். யாமம் → சாமம்.]

கள்ளசச்ாராயம்

 
 கள்ளசச்ாராயம் kaḷḷaccārāyam, ெப. (n.)

   அர  இைச  ெபறாமல் காய்சச்ப்ப ம் சாராயம்; illicit liquor.

     [கள்ள(ம்); + சாராயம்.]

கள்ளசச்ா

 
 கள்ளசச்ா  kaḷḷaccāvi, ெப. (n.)

கள்ளத் ற  ேகால் பாரக்்க;See kallathiravukol.

     [கள்ள(ம்); + சா .]

கள்ளச்

கள்ளச் 1 kaḷḷacci, ெப. (n.)

   கள்ளனினத்ைதச ்ேசரந்்தவள்; woman of kalla cast.

     [கள்ளன் (ஆ.பா.); → கள்ளத்  → கள்ளச்  (ெப.பா.);.]

 கள்ளச் 2 kaḷḷacci, ெப. (n.)

    ; woman thief.

     [கள்ளன் → கள்ளத்  → கள்ளச் .]

 கள்ளச் 3 kaḷḷacci, ெப. (n.)

   வாைழப் ன் உள் ள்ள நரம் ; a hard membranous substance inside the plantain flower (சா.அக.);.

     [கள் → கள்ளச் .]

கள்ளச் ந்ைத

 
 கள்ளச் ந்ைத kaḷḷaccindai, ெப. (n.)

   ஏய்ப்  எண்ணம்; proneness to deceive, cunning

     "ெவள்ைளக் ல்ைல கள்ளச் ந்ைத"

     [கள்ள(ம்); +  ந்ைத.]

கள்ளச் ரிப்

கள்ளச் ரிப்  kaḷḷaccirippu, ெப. (n.)

   1. ெநஞ் ள் ெபாய்ைம ைவத்  ெவளிக்  இனிைம காட் ஞ் ரிப் ; simulated smile.

   2. காதலரக் க் ள் நிக ம் ரிப் ; smile between lovers.

     [கள்ள(ம்); +  ரிப் .]

கள்ளச் ட்

 
 கள்ளச் ட்  kaḷḷaccīṭṭu, ெப. (n.)

   ெபாய் ஆவணம்; false or note or draft.

     [கள்ள(ம்); +  ட் .]
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கள்ளச் ரம்

கள்ளச் ரம் kaḷḷaccuram, ெப. (n.)

   1. உள்மைறவான காய்சச்ல் ேநாய்; a lingering fever often deceptive and evading diagnosis.

   2.  ட்  ட் க் கா ம் காய்சச்ல்; intermittent fever.

   3. ெபாய்ச் ரம்; feverishness.

   4. ெபாய்யாக ந த்த ரம்; feigned or pretended fever

   5. ப த்த ய யாத ரம்; any fever difficult to diagnose.

     [கள்ள(ம்); +  ரம்.]

கள்ளச் ள்

 
 கள்ளச் ள் kaḷḷaccūḷ, ெப. (n.)

   ெபாய்யான உ  ெமா ; false oath, perjury.

ம வ. கள்ளசச்த் யம்

     [கள்ளம் +  ள்.]

கள்ளசெ்சய் ள்

 
 கள்ளசெ்சய் ள் kaḷḷacceyyuḷ, ெப. (n.)

   தன் ைடயெதன்  காட்டப்பட்ட மற்ெறா வ ைடய ெசய் ள்; of another person poetical composition 
shown as one's own.

     [கள்ள(ம்); + ெசய் ள்.]

கள்ளசே்சா

கள்ளசே்சா  kaḷḷaccōṟu, ெப. (n.)

   பணிெசய்யாமல் உண் ம் உண ; food got without doing any work.

   2.  ட் சே்சா ; stolen meals.

ம.கள்ளசே்சா

     [கள்ள(ம்); + ேசா .]

கள்ளஞானம்

 
 கள்ளஞானம் kaḷḷañāṉam, ெப. (n.)

கள்ளவ  பாரக்்க;See kaavarivu

     [கள்ளம் + ஞானம்.]

கள்ளஞானி

 
 கள்ளஞானி kaḷḷañāṉi, ெப. (n.)

கள்ளவ ஞன் பாரக்்க;See kallavarinan.

     [கள்ள(ம்); + ஞானி.]

கள்ள மங்கன்

 
 கள்ள மங்கன் kaḷḷaḍimaṅgaṉ, ெப. (n.)

கல் ளிமங்கன் (இ.வ.);. பாரக்்க;See kalluli=mangan.

     [கள்ள  + மங்கன்.]
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கள்ளத்தனம்

 
 கள்ளத்தனம் kaḷḷattaṉam, ெப. (n.)

   ஏய்ப் ,  ழ்ச் , ேபா த்தன்ைம, பாசாங் , ெபாய்ைம (வஞ்சம்);; cunning, craftiness. pretence, hypocrisy, 
dishonesty, falsehood.

   ெத. கள்ளத்தன ;   ம.கள்ளத்தரம்;   க.,  ட. கள்ளத்தன; .கள்ளண் , கள்ளண் ெக.

     [கள்ளம் + தனம்.]

கள்ளத்தா

 
 கள்ளத்தா  kaḷḷattāli, ெப. (n.)

    றர ்மணஞ்ெசய்யா க் ம் ெபா ட்  தனக்  உரிைம ள்ள ெபண்ணிற் த் ட் த்தனமாகக் 
கட் ம் தா ; string surreptitiously tied by certain people round the neck of a female relative, to prevent her from being 
married without consent.

ம. கள்ளத்தா

     [கள்ள(ம்); + தா .]

கள்ளத் க்ைக

 
 கள்ளத் க்ைக kaḷḷattirukkai, ெப. (n.)

    க்ைக ன்வைக; a kind of shrik fish.

     [கள்ள(ம்); +  க்ைக.]

கள்ளத் ற ேகால்

 
 கள்ளத் ற ேகால் kaḷḷattiṟavuāl, ெப. (n.)

    டை்டத் ட் த்தனமாகத் றப்பதற் ப் பயன்ப த் ம் ற ேகால்; duplicate key used illegally.

ம வ. கள்ளசச்ா

ம. கள்ளத்தாக்ேகால்

     [கள்ள(ம்); +  ற  + ேகால்.]

கள்ளத் னி

 
 கள்ளத் னி kaḷḷattīṉi, ெப. (n.)

    ட் த்தனமாக உண் ம் உண ; food taken by a patient clandestinely when prohibited in diet (சா.அக.);.

     [கள்ளம் +  ன் →  ன் →  னி.]

கள்ளத் ம்

 
 கள்ளத் ம்  kaḷḷattumbu, ெப. (n.)

    ச் ல் ஒ வைக; a kind of knot.

     [கள்ளம் +  ம் .]

கள்ளத் ைற

 
 கள்ளத் ைற kaḷḷattuṟai, ெப. (n.)

   ஏற் ம  இறக் ம ைனத் ட் த்தனமாகச ்ெசய் ந் ைற கம் ( ன்.);; port where export and 
import are carried on stealthily.

     [கள்ளம் +  ைற.]

கள்ளத் ம்  =  ச் ல் ஒ  வைக.
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கள்ளத் க்கம்

 
 கள்ளத் க்கம் kaḷḷattūkkam, ெப. (n.)

   ெபாய் றக்கம்; pretended sleep.

     [கள்ள(ம்); +  க்கம்.]

கள்ளத்ெதா ல்

 
 கள்ளதெ்தா ல் kaḷḷattoḻil, ெப. (n.)

    றைர ஏமாற் ச ்ெசய் ம் ேவைல; false, deceitful, cunning act;

 indolent or knavish action.

ம. கள்ளதெ்தா ல்

     [கள்ள(ம்); + ெதா ல்.]

கள்ளத்ேதாணி

கள்ளத்ேதாணி kaḷḷattōṇi, ெப. (n.)

   1. கடற் ெகாள்ைளக்காரர ்பட ; a piratical vessel engaged in plunder.

   2.  ட் த்தனமாகச ்சரக் கைளக் கடத் வதற்  உத ம் பட ; boat used for smuggling.

   3. கள்ளத்தனமாகக் ேயற உத ம் பட ; boat used for illigal migration from one country to another.

ம. கள்ளப்பட

     [கள்ள(ம்); + ேதாணி.]

கள்ளத்ேதாற்றம்

 
 கள்ளத்ேதாற்றம் kaḷḷattōṟṟam, ெப. (n.)

   ெபாய்த்ேதாற்றம்; false appearance, incognito.

     [கள்ள(ம்); + ேதாற்றம்.]

கள்ளநடத்ைத

கள்ளநடத்ைத kaḷḷanaḍattai, ெப. (n.)

   1. ெபாய்ெயா க்கம்; false, deceitful or fraudulent conduct.

   2. தகாத உட ற ; adultery.

     [கள்ள(ம்); + நடத்ைத.]

கள்ளநா

 
 கள்ளநா  kaḷḷanāṭu, ெப. (n.)

கள்ளரந்ா பாரக்்க;See kallarnadu.

     [கள்ளர ்+ நா .]

கள்ளநாணயம்

 
 கள்ளநாணயம் kaḷḷanāṇayam, ெப. (n.)

   ேபா  நாணயம்; counterfeit coin.

   க. கள்ளநாணய;ம.கள்ளநாணயம்.

     [கள்ள(ம்); + நாணயம்.]
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கள்ளநிலம்

 
 கள்ளநிலம் kaḷḷanilam, ெப. (n.)

   பைகவைர அகப்ப த்த, உள்ளிடம் ப யாய் ேம டம் தைரேபால் அைமக்கப்பட்ட நிலம், 
ெபாய்க் ; covered hollow ground, meant as a trap to ensnare enemies.

     [கள்ள(ம்); + நிலம்.]

கள்ளநீர்

கள்ளநீர ்kaḷḷanīr, ெப. (n.)

   1. ஆறெவாட்டாமல் ண்ணி ந்  வ ம்  ( ர)்; நீர;் morbid humour in the body preventing the healing of 
ulcers.

   2. அரத்தம்; blood (சா.அக.);.

     [கள்ள(ம்); + நீர.்]

கள்ளேநரம்

கள்ளேநரம் kaḷḷanēram, ெப. (n.)

   1. கள  த யன நடத் வதற்ேகற்ற ேவைள; time favourable for theft or other illicit acts.

   2. கன்னி ட் ேவைள; darkness before dawn.

   3. உறங் ம் ேநரம்; sleeping time.

க. கள்ளெகாத்

     [கள்ள(ம்); + ேநரம்.]

கள்ளேநாக்கம்

கள்ளேநாக்கம் kaḷḷanōkkam, ெப. (n.)

   1. கள்ளப் பாரை்க; sly, furtive look, opp. to vellai-nokkam (plain look); ( க்ேகா. 65 உைர.);.

   2. மாற் க் க த் ; insidious motive, deceitful object.

   ம. கள்ளக்கண் ;க. கள்ளேநாட.

     [கள்ள(ம்); + ேநாக்கம்.]

கள்ளேநாக்

கள்ளேநாக்  kaḷḷanōkku, ெப. (n.)

கள்ளேநாக்கம் பாரக்்க;See kalla-nokkam,

     "கள்ளேநாக்  லகப் படாதவர:் ( ைள.  ைட. 12);.

     [கள்ள (ம்); + ேநாக் .]

கள்ளேநாய்

 
 கள்ளேநாய் kaḷḷanōy, ெப. (n.)

   கண் ணர யாத ேநாய்; deceptive disease difficult of diagnosis (சா.அக.);.

     [கள்ள (ம்); + ேநாய்.]

கள்ளப்ப

 
 கள்ளப்ப  kaḷḷappasi, ெப. (n.)

   ெபாய்ப்ப ; illusive appetite.

     [கள்ள(ம்); + ப .]

கள்ளப்ப -தல்

கள்ளப்ப -தல் kaḷḷappaḍudal,    20 ெச. .  (v.i.)

   ெபாய்யாதல்; to become false.

     "கள்ளப்படாத களிவந்த வான்க ைண" ( வாச.10,16);.

     [கள்ள(ம்); + ப .]
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கள்ளப்பணம்

கள்ளப்பணம் kaḷḷappaṇam, ெப. (n.)

   1. ேபா ப்பணம்; counterfeit currency.

   2. கணக் ல் காட்  வரி ெச த்தாத பணம்;   க ப் ப் பணம்; black money.

க.கள்ளவண, கள்ளகண.

     [கள்ள(ம்); + பணம்.]

கள்ளப்பணி

கள்ளப்பணி kaḷḷappaṇi, ெப. (n.)

   1.  ட் ேவைல; trickery.

   2.  ட் த்தனமாக அல்ல  தைலத் தாழ்  ஏற்பட ைவத் ச ்ெசய் ம் பணி; a tricky knavish and indolent 
work (ேசரநா.);.

ம.கள்ளப்பணி, கள்ளேவல.

     [கள்ள(ம்); + பணி.]

கள்ளப்ப ந்

 
 கள்ளப்ப ந்  kaḷḷapparundu, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ப ந் ; a kind of kite.

     [கள்ள(ம்); + ப ந் .]

வானத் ல் வட்ட ட்டவாேற யா ம் அ யாவண்ணம் ெரன்  இறங்  இைர எ த்தலால் இதன் 
ெசயல் ேபா யாய்ப்பட்  கள்ளம் என அைடெபற்ற .

கள்ளப்பல்

 
 கள்ளப்பல் kaḷḷappal, ெப. (n.)

   ெபாய்ப்பல்; artificial teeth.

ம.கள்ளப்பல்

     [கள்ள(ம்); + பல்.]

கள்ளப்பாடம்

 
 கள்ளப்பாடம் kaḷḷappāṭam, ெப. (n.)

   ஆ ரியைர ஏமாற்  மைறவாக ஏடை்டப் பாரத்்ேதா அ ப்பவர ்ெம வாகக் றக்ேகட்ேடா 
ஒப் க் ம் பாடம்; lesson recited by a student who, though unpre-pared, is prompted or uses an open page to satisfy the 
teacher.

     [கள்ள(ம்); + பாடம்.]

கள்ளப்பார்ைவ

கள்ளப்பாரை்வ kaḷḷappārvai, ெப. (n.)

   1. ஏய்ப்  (வஞ்சக); ேநாக்கம்; thievish, designing look.

   2. காமக் ப்ேபா  ேநாக் ம் ேநாக்கம்; sly look of lovers or libidinous persons.

   3. பலர ் ன்  றர ்அ யாவண்ணம் பாரக்் ம் பாரை்வ; sly look.

க. கள்ளேநாட

     [கள்ள(ம்); + பாரை்வ.]

கள்ளப்பாைர

கள்ளப்பாைர kaḷḷappārai, ெப. (n.)

    ர ள்ள (தந் ர ள்ள); ஒ வைகக் கடல் ன்; a sea-fish, attaining in length, bluish green, cunning in its habits.

   2. கடல் ன்வைக; a sea-fish.

     [கள்ள(ம்); + பாைர.]
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கள்ளப் ரான்

கள்ளப் ரான் kaḷḷappirāṉ, ெப. (n.)

கள்ளழகர ்பாரக்்க;See kallalagar.

     " வ வள நாட்  ைவ ந்தத்  கள்ளப் ரான் ேகா ல் ப்ப " (S.II. vol.v part II insc. 74);.

     [கள்ள(ம்); +  ரான். ெப மான் →  ரான்.]

கள்ளப் ள்ைள

 
 கள்ளப் ள்ைள kaḷḷappiḷḷai, ெப. (n.)

    ைறயற்ற உறவால் ெபற்ற ள்ைள; unnatural offspring, illegitimate child, bastard.

     [கள்ள(ம்); +  ள்ைள.]

கள்ளப் ணர்ச்

கள்ளப் ணரச்்  kaḷḷappuṇarcci, ெப. (n.)

    மணத் ற்  ன்  ெபற்ேறார யாமல் தாேம ங் ட்டம் (நம் யகப்.34.);; secret union between 
lovers before marriage without the knowledge of parents.

     [கள்ள(ம்); +  ணரச்் .]

கள்ளப் ைன

கள்ளப் ைன  kaḷḷappuṉaivu, ெப. (n.)

   ஏமாற் ம் ெபா ட்  ேமற்ெகாண்ட மா ேகாலம்;   ெபாய்ப் ைன ; guise of a dissembler, disguise for 
purposes of deception.

     "கள்ள ேவடத்ைதக் ெகாண்  ேபாய்ப் றம் க்கவா ம்" ( வ்.  வாய் 5.10,4.);.

     [கள்ள(ம்); +  ண .]

கள்ளப் ட்

கள்ளப் ட்  kaḷḷappūṭṭu, ெப. (n.)

    ட்பமாகத் தக ற அைமத்த ட் ; lock with an intricate mechanism.

ம. கள்ளப் ட்

     [கள்ள(ம்); +  ட் .]

கள்ளப்   கள்ளநிலம் பாரக்்க;See kala-nilam,

     "கரப்பைற ங் கள்ளப் ம்" (ெப ங், உஞ்ைசக் 33, 17);.

     [கள்ள(ம்); +  .   →   →  .]

கள்ளப்ெபயர்

 
 கள்ளப்ெபயர ்kaḷḷappeyar, ெப. (n.)

   ெபாய்ப்ெபயர;் false name.

ம. கள்ளப்ேப

     [கள்ள(ம்); + ெபயர.்]

கள்ளப்ேபச்

 
 கள்ளப்ேபச்  kaḷḷappēccu, ெப. (n.)

   ஏய்ப்  (வஞ்சக);ப் ேபச் ; insincere talk.

     [கள்ள(ம்); + ேபச் .]

கள்ளப்ேபட்ைட

 
 கள்ளப்ேபடை்ட kaḷḷappēṭṭai, ெப. (n.)

கள்ளச ்சந்ைத பாரக்்க;See kalla-c-candai.

க. கள்ளப்ேபெட

     [கள்ள(ம்); + ேபடை்ட.]
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கள்ளப்ேப

 
 கள்ளப்ேப  kaḷḷappēṟu, ெப. (n.)

   ெந யற்ற ைற ல் ட் த்தனமாகப் ெப ம் ள்ைளப் ேப ; illegitimate child bearing.

     [கள்ள(ம்); + ேப .]

கள்ளப்ெபான்

 
 கள்ளப்ெபான் kaḷḷappoṉ, ெப. (n.)

   ேபா ப் ெபான்; a counterfeit, base gold coin.

க. கள்ளெகான்

     [கள்ள(ம்); + ெபான்.]

கள்ளம்

கள்ளம் kaḷḷam, ெப. (n.)

   1. ஏய்ப் ; guile, deception, dissimulation, trickishness, secrecy, slyness.

     "கள்ளம் றேவா பசப் " ( றள். 1184);.

   2. ெபாய்; lie, falsehood.

     "கள்ளேம ேப " (ேதவா. 1156);

   3. கள  ( டா.);; stealing, robbery, fraud, embezzlement.

   4.  ற்றம்; fault, defect, blemish.

   5. ெமய் யல் அ யாைம, அ சை்ச; spiritual ignorance.

     "ஞானத் யாற் கள்ளத்ைதக் க ய நின்றார"் (ேதவா. fí03);.

   6.  ண்ணி ள்ள அச ; morbid matter concealed in a boil or lodged in the system causing irritation.

   ெத.கல்ல;   ம.கள்ளம்;   க.கள்ள;    .கள்ெள;ேகாத. கள்வ்.

     [கள் → கள்ளம் = ெபாய். ெபாய்யாவ , ெசால்லால் ஒன்ைற மைறத்தல்.]

கள்ளம்பண் தல்

கள்ளம்பண் தல் kaḷḷambaṇṇudal,    9 ெச. . . (v.i.)

   1. ேவைல ெசய்யாமல் ஏமாற் தல்; to play the truant.

   2. ேவைல ெசய்யச ்ேசாம் தல்; to be idle in work, to be dull, slow.

   3. ேபா ப் ப் பண் தல்; to practise deception, to use alloy, cheat, act of the rogue, dissemble, pretend.

   4. ெபாய்ேவட ட்  ஏமாற் தல்; deception.

     [கள்ளம் + பண் .]

கள்ளமைட

கள்ளமைட kaḷḷamaḍai, ெப. (n.)

   கள்ளவ யால் நீைரச ்ெச த் ம் மைட; sluce for letting in water stealthily.

     "ெவள்ளத்ைதக் கள்ளமைடயாேல பள்ளத் ல் மாேபாேல" ( வ். அமலனா .1. யா.);.

     [கள்ளம் + மைட.]

கள்ளமணம்

 
 கள்ளமணம் kaḷḷamaṇam, ெப. (n.)

   ெபற்ேறார ்இைச ன்  மணெமாத்ேதார ்தாேம ெசய்  ெகாள் ம் மணம்; clandestine marriage

     "கள்ள மணம் எம் லத் ன் பைழயெசாத் " (மாங்கனி);.

     [கள்ள(ம்); + மணம்.]
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கள்ளம ர்

 
 கள்ளம ர ்kaḷḷamayir, ெப. (n.)

   ெபாய்ம்ம ர;்   ஒட் ; false hair. கள்ள ம ர ்ைவத்தால் உள்ள ம ம் ேபாய் ம் (உ.வ.);.

     [கள்ள(ம்); + ம ர.்]

கள்ளமனம்

 
 கள்ளமனம் kaḷḷamaṉam, ெப. (n.)

   கள்ளத்தனமான மனம்; deceitful heart. 'கள்ளமனம் ள் ம்' (பழ.);.

     [கள்ள + மனம்.]

கள்ளமா

கள்ளமா  kaḷḷamāṭu, ெப. (n.)

   1. பட் மா ; cattle that intrude and graze by stealth, cow or bullock prone to stray.

   2. சண்  மா ; ox that refuses to work.

   3.  டப்பட்ட மா ; stolen cattle.

க. கள்ளதன

     [கள்ள(ம்); + மா .]

கள்ள த் ைர

 
 கள்ள த் ைர kaḷḷamuttirai, ெப. (n.)

   ேபா த் ைர; fake seal.

   ம. கள்ள த்ர;க.கள்ளச்

     [கள்ள(ம்); +  த் ைர.]

கள்ளர்

 
 கள்ளர ்kaḷḷar, ெப. (n.)

    க் லத்ேதாரில் ஒ  ரி னர;் one of the divisions of Mukkulattör.

     [கள் = கள் தல், கவரத்ல், கள் + அர ்- கள்ளர ்= பண்ைடயர.்]

த ழ் ேவந்தர ்காலத் ல் ெவட் ப்பைட மறவ ள் ஒ  ரி னர.் இவரக்ள் ெகாள்ைளக் காரரக்ேளா, 
கள்வரக்ேளா அல்லர.் கள்ளர,் மறவர,் அக ைடேயார ்என்ற க் த்ேதாரக் ள் ஒ  ரி னரா ய 
கள்ளர ் ன்னர ்ெவட் ப் பைட மறவரக்ளாக இ ந்  ேபார ்ெதாடங் ன் பைகயரசரின் 
ஆநிைரகைளக் கவரந்்  வ ம் ெதா ைலச ்ெசய்தவரக்ளாவர.் ெவட் ப் ச்  இவரக்ள் ஆநிைர 
கவரந்்தைத 'ெவட்  நிைர கவரத்ல்' என் ம் ெசய் ள் வரி ம் நி வ வல்ல . இவரக்ைள ம் ேவ  ல 
இனத்தவைர ம் ற்ற மர னர ்(tribes); என்  ெவள்ைளயர ்வைகப்ப த் ய  ெபா ந் வதன் .

கள்ளரத்

கள்ளரத்  kaḷḷartaḍi, ெப. (n.)

   கள்ளர ்எ ம் வைளத  ஆய்தம்; throwing stick used by the Kallas and maravas resembling a boomerang.

     [கள்ளர ்+ த .]

இன்ைறக்  10,000 ஆண் கட்  ன்னேர ெதால் த ழ க் ம் ஆத் ேர யப் பழங்  மக்க க் ம் 
ெதாடர்  அ ந்  ட்ட . எனி ம் இன் ம் அவரக்ள் ேப ம் ெமா கள் த யத் தன்ைம 
ெகாண் ள்ளன. அவரக்ள் மராங் ஆ த ம் வைளத  ேபான்றேத. ஒ சார ்வைளத  எ ந்தால் 

ம்  வரா . ெப ம் பாலான ' மராங்'  க ம் அவ்வாேற. Is the Boomerang oriental?" by D.S. Davidson. 
Journal of the American oriental society: 1935.
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கள்ளர்நா

 
 கள்ளரந்ா  kaḷḷarnāṭu, ெப. (n.)

   கள்ளர ்இன மக்கள் யாய் வா ம் பாண்  நாட் ப்ப ; region inhabited mostly by Kallar in and around 
Pudukottai Sivaganga Ramanathapuram and Madurai districts.

     [கள்ளர ்+ நா .]

கள்ளர்பற்

 
 கள்ளரப்ற்  kaḷḷarpaṟṟu, ெப. (n.)

   கள்ளர ்வா ம் ஊர;் village or villages inhabited by Kallas.

     [கள்ளர ்+ பற் (வளநாட் ன் உட் ரி );.]

கள்ளல்

கள்ளல்1 kaḷḷal, ெப. (n.)

    ைக; stealing

     [கள் → கள்ளல். 'அல்' ெதா.ெப.ஈ .]

 கள்ளல்2 kaḷḷal, ெப. (n.)

   கள் க்ைக; drinking toddy.

     [கள் → கள்ளல்.]

 கள்ளல்3 kaḷḷal, ெப. (n.)

   க ம் ; sugarcane.

     [கள் → கள்ளல். கள் → க ைம.]

கள்ளவ

 
 கள்ளவ  kaḷḷavali, ெப. (n.)

   மகப்ேபற் ல் ஏற்ப ம் ெபாய்வ ; pains which do not indicate the beginning of real labour.

     [கள்ள + வ .]

கள்ளவ ஞன்

 
 கள்ளவ ஞன் kaḷḷavaṟiñaṉ, ெப. (n.)

   கர  (வஞ்சம்); ெநஞ்ச ள்ள அ ஞன்; hypocrite

     [கள்ள(ம்); + அ ஞன்.]

கள்ளவ

 
 கள்ளவ  kaḷḷavaṟivu, ெப. (n.)

   ேபா ய ; pseudo-knowledge.

     [கள்ள(ம்); + அ .]
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கள்ளவைற

கள்ளவைற kaḷḷavaṟai, ெப. (n.)

   1.  றர ்அ ய யாதப  அைமந் ள்ள அைற; concealed or closed, room whose existence no one would 
suspect.

   2. ெபட்  த யவற் ள் றர ்அ யா வைக அைமக்கப்பட்ட அைற; a secret case or cell within a box.

ம வ. கள்ளைற

ம. கள்ளற, கள்ளயற.

     [கள்ள(ம்); + அைற.]

கள்ளவா

 
 கள்ளவா  kaḷḷavāti, ெப. (n.)

   ெபான் ெசய்வதாக ந க் ம் ட்  ம த் வர;் dabblers in alchemy.

     [கள்ள(ம்); + வா . ஆளி → வாளி → வா .]

கள்ளவா ல்

கள்ளவா ல் kaḷḷavāyil, ெப. (n.)

   1. க க்கவ ; trapdoor.

   2.  ட் வாசல்; wicket-gate.

     [கள்ளம் + வா ல்.]

கள்ளவாள்

 
 கள்ளவாள் kaḷḷavāḷ, ெப. (n.)

   ெபாய்யாக இளைம ெகாண்டாடல்; pretended youth fullness.

     [கள்ள + ஆள் - கள்ளவாள்.]

கள்ள ைல

 
 கள்ள ைல kaḷḷavilai, ெப. (n.)

    டர ் ற் ம் ைற  ைல; fabulousely low price, as of stolen goods.

அந்த நைகையக் கள்ள ைலக்  ற்றா ம் பாய் ைடக் ம் (உ.வ.);.

     [கள்ளம் +  ைல.]

கள்ள

 
 கள்ள  kaḷḷaviḻi, ெப. (n.)

    றர ்உள்ளெபா ேத அவரக் க் த் ெதரியாமல் தான் ேபச ம் ம் ஆ டன் காட் ம் கண்; the 
eyes which signal even without the knowledge of others.

     [கள்ள(ம்); +  .]

கள்ள ப்

 
 கள்ள ப்  kaḷḷavuppu, ெப. (n.)

   பரவர ்(பரதவர)்; ஆ ம் ைளயாட்  வைக; a Paravadavar game.

     [கள்ளம் + உப் .]

கள்ள ரி

கள்ள ரி kaḷḷavuri, ெப. (n.)

   1. ேபா  அ ரி; bastard indigo.

   2. கள்ள ரிசச்ாயம்; dye from the same.

     [கள்ள(ம்); + அ ரி.]
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கள்ளெவட்

 
 கள்ளெவட்  kaḷḷaveṭṭu, ெப. (n.)

கள்ளத்தனம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;See kala-t-tanam (ெச.அக.);.

     [கள்ள(ம்); = கள்ளத்தனம். கள்ள(ம்); + அட்  - கள்ளவட்  கள்ளெவட் . அட்  =  , ெப க்கம்.]

கள்ளெவள்ளி

 
 கள்ளெவள்ளி kaḷḷaveḷḷi, ெப. (n.)

   மட்டமான ெவள்ளி; inferior Silver.

க. கள்ளெவள்ளி

     [கள்ள(ம்); + ெவள்ளி.]

கள்ளேவடம்

 
 கள்ளேவடம் kaḷḷavēṭam, ெப. (n.)

கள்ளப் ைன  பாரக்்க;See kalla-p-punaivu.

     [கள்ள(ம்); + ேவடம்.]

கள்ளேவைல

 
 கள்ளேவைல kaḷḷavēlai, ெப. (n.)

கள்ளப்பணி பாரக்்க;See kallappani.

ம. கள்ளேவல

     [கள்ள(ம்); + ேவைல.]

கள்ளழகர்

 
 கள்ளழகர ்kaḷḷaḻkar, ெப. (n.)

   கள்ளர ்நாட் ல் உள்ள அழகர ்மைல ல் ேகா ல் ெகாண்ட மால்; vishnu, in Alagar-koil, situated in the 
Kallar-nadu.

     [கள்ள(ர)்; + அழகர.்]
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கள்ளன்

கள்ளன்1 kaḷḷaṉ, ெப. (n.)

   1.  டன்; thief, robber, depredator.

கள்ளன் த்  ட்  ேமேல (உ.வ.);.

   2. ஏய்ப்பவன் (வஞ்சகன்);; deceitful or cunning person.

   ம. கள்ளன், களவன்;   க.கள்ள. கள;   கள்ளால்;    .கள்ெவ;    ட. கள்ேள;   ேகாண். கல்ெல, கல்ேல, 
கல்வால்;     கல்பச;்   மா.கல்ேவ, க்வல்வ;    ரா.கள்ேள;    ட. ெகாள்ண்;ெத.கல்லரி பட. கள்ள.

 Skt. kalama

     [கள் → கள்ளன் → கள் = க ைம.]

 கள்ளன்2 kaḷḷaṉ, ெப. (n.)

கள்ளர ்பாரக்்க;See kallar.

     [கள் → கள்ளன்.]

 கள்ளன்3 kaḷḷaṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ்ெசய்நஞ் ; a preparced arsenic (சா.அக.);.

     [கள் → கள்ளன்.]

கள்ளா செ்சாரிந்
த உப்

 
 கள்ளா செ்சாரிந்த உப்  kaḷḷākiccorindauppu, ெப. (n.)

   வழைல ப் ; quintessence salt (சா.அக.);.

     [கள் + ஆ  + ெசாந்த + உப் .]

கள்ளாட்

கள்ளாட்  kaḷḷāṭṭu, ெப. (n.)

   களியாட்டம்; drunken revel.

     "கன் ய காமக் கள்ளாட் டயரந்் " (மணிேம. 22, உைர);.

     [கள் + ஆட் .]

கள்ளாம்பல்

 
 கள்ளாம்பல் kaḷḷāmbal, ெப. (n.)

   ெவள்ளாம்பல் (மைல.);; white Indian water-lily.

     [கள் + ஆம்பல்.]

கள்ளாைம

கள்ளாைம kaḷḷāmai, ெப. (n.)

   1. கள  ெசய்யாைம; notstealing.

   2.  க் றள் அ காரங்க ள் ஒன் ; one of the chapters of Tirukural.

     [கள் + ஆ + ைம] 'ஆ' எ.ம.இைடநிைல

கள்ளிக்காக்ைக

 
 கள்ளிக்காக்ைக kaḷḷikkākkai, ெப. (n.)

   ெசம் ேபாத் ; crow pheasant.

     [கள்ளி + காக்ைக.]
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கள்ளிக்

கள்ளிக்  kaḷḷikkuruvi, ெப. (n.)

   பன் க்  (m.m.815);; white headed babbler frequenting milk-hedge.

     [கள்ளி +  .]

கள்ளிக்ேகாட்ைட

 
 கள்ளிக்ேகாடை்ட kaḷḷikāṭṭai, ெப. (n.)

   ேகரளா ல் உள்ள ஓ ர;் name of a town called kozhikode or calicut in kerala.

ேகா க்ேகா  பாரக்்க;See kolikkodu.

     [ேகா க்ேகா  → E. Calcut → த. கள்ளிக்ேகாடை்ட.]

கள்ளி ெகாள் -
தல்

கள்ளி ெகாள் -தல் gaḷḷigoḷḷudal, ெப. (n.)

   10 ெச. ன்றா  (v.t.);

   கால்நைடகள் கள்ளிையத் ன் தல்; to graze tender spurge. (S.I.I. vol.19 insc.151.);

     [கள்ளி + ெகாள்.]

கள்ளிச் ட்

 
 கள்ளிச் ட்  kaḷḷicciṭṭu, ெப. (n.)

   ஒ  பறைவ; kind of bird.

     [கள்ளி +  ட் .]

கள்ளிசெ்சாட்

 
 கள்ளிசெ்சாட்  kaḷḷiccoṭṭu, ெப. (n.)

   கள்ளிப்பா ன் வைல; drop of spurge milk.

பால் கள்ளிசெ்சாட்  ேபால் இ க் ற  (உ.வ.);.

     [கள்ளி + ெசாட் .]

கள்ளிப்பால்

 
 கள்ளிப்பால் kaḷḷippāl, ெப. (n.)

   கள்ளிசெ்ச ன் பால்; spurge milk.

     [கள்ளி + பால்.]

கள்ளிப் றா

 
 கள்ளிப் றா kaḷḷippuṟā, ெப. (n.)

   த ட் ப் றா; little brown dove.

     [கள்ளி +  றா.]

கள்ளிப்

கள்ளிப்  kaḷḷippū, ெப. (n.)

   1. ஓர ்அணி ப் ; part of a jewel.

     "ப கன் நா ம் கள்ளிப்  நா ம் ெகாக் வாய் ஒன் ம் சவக்க ரண் ம் உட்பட ெபான்" (S.I.II. 16);.

   2. கள்ளிசெ்ச ன் மலர;் spurge flower.

     [கள்ளி +  .]
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கள்ளிப் ப் ண்

 
 கள்ளிப் ப் ண் kaḷḷippūppuṇ, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் பால் ைன ேநாய்; secondary syphilis.

     [கள்ளி +   +  ரந் .]

கள்ளிப்ெபட்

 
 கள்ளிப்ெபட்  kaḷḷippeṭṭi, ெப. (n.)

   சா க்காய் மரப் ெபட் ; deal-wood box.

     [கள்ளி + ெபட் .]

கள்ளிமட்ைட

 
 கள்ளிமடை்ட kaḷḷimaṭṭai, ெப. (n.)

   உலரந்்த கள்ளி; dried spurge

     [கள்ளி + மடை்ட. ஒ.ேநா. ெதன்ைனமடை்ட.]

கள்ளிமைடயான்

 
 கள்ளிமைடயான் kaḷḷimaḍaiyāṉ, ெப. (n.)

கள்ளி மந்தாைர பாரக்்க;See kalli-mandarai.

     [கள்ளி + மைடயான்.]

கள்ளிமந்தாைர

 
 கள்ளிமந்தாைர kaḷḷimandārai, ெப. (n.)

   ெப ங் கள்ளி; pagoda tree.

ம வ. கள்ளி மைடயான்

     [கள்ளி + மந்தாைர.]

கள்ளி ைளயான்

கள்ளி ைளயான் kaḷḷimuḷaiyāṉ, ெப. (n.)

   1. கள்ளி மந்தாைர பாரக்்க;   2. ெச வைக; spurge sprout, fleshy plant with angular stems.

     [கள்ளி +  ைளயான்.]

கள்ளிேம

 
 கள்ளிேம  kaḷḷimēṭu, ெப. (n.)

    த் ைறப் ண்  அ ள்ள ஓர ் ற் ர;் village near Thirutturaip-pundi.

     [கள்ளி + ேம  = கள்ளிசெ்ச  அ கமாக உள்ள ேமடான இடம். இவ் ர ்தற்ெபா  ேகா க்கைர என 
வழங்கப்ப ற .]

கள்ளிேமற் ல்

 
 கள்ளிேமற் ல்  kaḷḷimēṟpulluruvi, ெப. (n.)

   கள்ளிச ்ெச ன் ல் ; a parasite of spurge tree (சா.அக.);.

     [கள்ளி + ேமல் +  ல் .]
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கள்ளி ைடயான்

 
 கள்ளி ைடயான் kaḷḷiyiḍaiyāṉ, ெப. (n.)

   இைலக் கள்ளி; leaf spurge (சா.அக.);.

     [கள்ளி + இைடயான்.]

கள்ளி ப்

 
 கள்ளி ப்  kaḷḷiyuppu, ெப. (n.)

   கள்ளிைய எரித்  அதன் சாம்ப னின்  ெசய்த உப் ; salt extracted from the ashes of the milk-spurge plant 
(சா.அக.);.

     [கள்ளி + உப் .]

கள்ளில் 
ஆத் ைரயனார்

கள்ளில் ஆத் ைரயனார ்kaḷḷilāttiraiyaṉār, ெப. (n.)

   கைடக்கழகப் லவ ள் ஒ வர;் a poet of the Sangam age.

     [கள்ளில் + ஆத் ைரயனார.்]

   ெதாண்ைட நாட் ள்ள 'கள்ளில்' என்ற ேதவாரப்பாடல் ெபற்ற ஊரினர;்   ஆத் ைரயன் - அத் ரி 
லத் ல் றந்த ஆரிய மர னர;்இவராற் பாடப்பட்ேடார ்ேவங்கடமைலக் ரிய தைலவனா ய 

ஆத ங்க ம், ஆ ய ம மானவர.் இவர ்ெசய்த பாடல்கள் 3. ( றநா. 175,389.  ந். 293.); ( றநா. 
உ.ேவ.சா. ப ப் );.

கள்ளிறக் -தல்

கள்ளிறக் -தல் kaḷḷiṟakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மரத் ந்  கள்ெள த்தல்; to collect the toddy from the trees.

     [கள் + இறக் .]

கள்ளின்ெச க்

 
 கள்ளின்ெச க்  kaḷḷiṉcerukku, ெப. (n.)

   கள்ளின் ெவ ; intoxication of toddy.

     [கள் + இன் + ெச க் .]

கள் க்கா

 
 கள் க்கா  kaḷḷukkācu, ெப. (n.)

   ெபரிய வைல ேமற்ெசல்ேவார ்கள் ண் தற் ெபா ட் ப் ெப ங் கா ; the amount meant for drinking, 
given to those who go for deep sea fishing.

     [கள் → கள்  + கா .]

கள் க்காய்

கள் க்காய் kaḷḷukkāy, ெப. (n.)

   இளங்காய்; tender fruit, vegetable etc.

     [கள் → கள்  + காய்.]

     [உ → உல் → உர ்→ உ  → உ த்தல் = ேதான் தல்

உல் → உல்லரி = தளிர.் உலைவ = தைழ.

உல் →  ல் →  ள் →  ள  = தளிர,் தைழ

ள் → கள் = இளைம,  ஞ்  (த.வா.73-74);.]

கள் ண்ணி

 
 கள் ண்ணி kaḷḷuṇṇi, ெப. (n.)

   ேதனீ; honey bee (சா.அக.);.

     [கள் + உண்ணி.]
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கள் ண் -தல்

கள் ண் -தல் kaḷḷuṇṇudal,    13 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கள்ைளக் த்தல்; to drink toddy.

     [கள் + உண் .]

கள் ணி

கள் ணி kaḷḷuṇi, ெப. (n.)

   1. கள் ண்ேபான்; one who drinks toddy.

   2. ேத ண் ம் வண் ; honey bee (சா.அக.);.

     [கள் + உணி.]

கள் -தல்

கள் -தல் kaḷḷudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    தல்; to join.

பன்ைம பல்ெபா ட ் ட்டமாதலால்,  தைலக் க் ம் 'கள் தல்' என் ம் ைனச ்
ெசால் னின்  'கள்' என் ம் பன்ைம  அைமக்கப்பட்ட . (எ. .); மக்கள் (மக + கள்);, மரங்கள், 

லங் கள், யாங்கள், நீங்கள், இவரக்ள் (ேவரச்.் கட.்14.);.

     [ ல் →  ள் → கள் → கள் .]

   கள் ம்பைன  இ க் ப் பைன; palmyra tree.

     [கள் + ஊ ம் + பைன.]

கள்ேள -தல்

கள்ேள -தல் kaḷḷēḍuviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ப த் க்ெகாண்  அல்ல  எ க் ெகாண்  ேபா ம்ேபா  ல ஏ கைள ேவண் ெமன்ேற 
ப யாமேலா எ தாமேலா தள்ளி தல்; to pass over a leaf wilfully while reading or copying.

   2. அைர ைறயாக ேவைல ெசய்தல் ( .);; to perform duties perfunctorily.

     [கள் → கள்ள + ஏ  +  .]

கள

கள1 kaḷa, ெப. (n.)

களா பாரக்்க (நன்.165, ம ைல);;See kala.

     [களா → கள. (ெசல் . 78  ைல 242);.]

கள2  களெவா க்கம் பாரக்்க;See kalavolukkam.

     "காமங் கள ட் " (பரிபா.11.42);.

     [கள் → கள.]

கள ஆய்

 
 கள ஆய்  kaḷaāyvu, ெப. (n.)

களப்பணி பாரக்்க;See kala-p-pani.

ம வ. களப்பணி

     [களம் + ஆய் .]

களக்கட்ைட

 
 களக்கடை்ட kaḷakkaṭṭai, ெப. (n.)

   ெநற்களத் ல் ைணயல் ஒட் ம் ேபா  ந ல் ந ம் கடை்ட; a wooden rod erected in the middle of 
threshing floor when yoking oxen.

     [கள(ம்); + கடை்ட.]

களக்கம்

களக்கம் kaḷakkam, ெப. (n.)

    ற்றம்; fault, defect.

     "களக்க ல்லாேதான்" ( வாலவா.50.8);.

     [களங்கம் → களக்கம் (ேவ.க.127);.]
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களக்கர்

களக்கர ்kaḷakkar, ெப. (n.)

   1. ஈனர;் inferiors by habits.

   2. ேவடர;் a hunting caste.

     [கள் → களக்  → களக்கர.்]

களக்காட் ர்

களக்காட் ர ்kaḷakkāṭṭūr, ெப. (n.)

   ெசங்ைக வட்டத்  மானாம ன் பண்ைடப் ெபயர;் the old name of Manamathi of Chengalpet taluk.

     "களக்காட் ர ் கக்கர ரத்தாள்வாரக்் " (ெத.இ. கல்.ெதா.19 கல். 385);.

     [கள + கா  + ஊர ்- களாக்காட் ர ்→ களக்காட் ர,் களாக்கா   = களாமரத் க்கா .]

களக் க்ெகாளக்
ெகனல்

 
 களக் க்ெகாளக்ெகனல் kaḷakkukkoḷakkeṉal, ெப. (n.)

   சளக் ப் ளக்ெகனத் தண்ணீரில் அைலய த்தல்; onomatopoeic expr. referring to the beating of the waves 
against.

     [களக்  + ெகாளக்  + எனல்.]

களக் ப்

 
 களக் ப்  kaḷakkuṟippu, ெப. (n.)

   களத் த் தவசக்கணக் ; account of the grain on the threshing-floor.

     [களம் +  ப் .]

களக்ெகனல்

 
 களக்ெகனல் kaḷakkeṉal, ெப. (n.)

    ெமனச ் ரித்தற் ப் ; onom. expr. signifying sudden burst of laughter.

 Mal. gelak

     [களக்  + எனல்.]

களக்ெகாட்

 
 களக்ெகாட்  kaḷakkoṭṭu, ெப. (n.)

   ெநற்களங் காத்தற் க் ெகாட் ம் பைறெயா ; beating of the drum to keep thieves away from the threshing floor.

     [களம் + ெகாட் .]

களகண்டம்

 
 களகண்டம் gaḷagaṇṭam, ெப. (n.)

    ல்; koel, the Indian cuckoo, as having a sweet throat.

     [கள + கண்டம்.]

களகண்டமாைல

 
 களகண்டமாைல gaḷagaṇṭamālai, ெப. (n.)

   ஒ  வைகச ் லந் க் கட் ; absess.

     [களகண்ட (ம்); + மாைல.]
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களகண்ணி

 
 களகண்ணி gaḷagaṇṇi, ெப. (n.)

   க த் ல் ண்கைள உண்டாக் ம் கண்டமாைல என் ம் ேநாய்; sores or ulcers with sinuses in the neck 
(சா.அக.);.

     [களம் = ெதாண்ைட. களம் → கள + கண்ணி.]

களகம்

களகம்1 gaḷagam, ெப. (n.)

   ெப சச்ாளி; bandicoot.

     [கல் → கள் → கள → களகம் = களவா வ .]

 களகம்2 gaḷagam, ெப. (n.)

   ெநற்க ர;் sheaf of paddy.

     "வண்களக நிலெவ க் ம்" ( வ்.ெபரிய . 6,9,10.);.

     [கள → களகம்.]

 களகம்3 gaḷagam, ெப. (n.)

    ண்ணாம் சச்ாந் ; lime mortar.

     "களகப் ரிைசக் க னார ்சா ங். க க்கா " (ேதவா. 113,3.);.

     [கள் → கள  → களகம்.]

 களகம்4 gaḷagam, ெப. (n.)

   ஓ மம்; hamsa, swan ( வ்.ெபரிய . 6,9,10. யா.);.

     [கள் → கள  → களகம்.]

 களகம்5 gaḷagam, ெப. (n.)

களகம்பளம்

களகம்பளம் gaḷagambaḷam, ெப. (n.)

   எ த் ன் அைலதா ; bull's dew-lap.

     "களகம்பளமாங் ைடய தாெனனல் ேபால்" (ேவ.தா.  -30);.

     [களகம் + (வாளம்); பளம்.]

களகள

களகள1 gaḷagaḷa, ெப. (n.)

களகெளனல் பாரக்்க;See kalakalenal.

     "கடாந் றத் ட்  வானிற் களகள ழங் ம் ேவழம்" ( வக. 806);.

     [கள + கள.]

 களகள2 gaḷagaḷattal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஒ ெய தல்; to rattle, chatter, gurgle.

     [கலகல → களகள.]
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களகளப்

களகளப்  gaḷagaḷappu, ெப. (n.)

   1. ேபெரா  ( ங்.);; Iud and confused noise, as the din of the bazaar or the roar of the waters.

   2. ெநஞ் ல் ேகாைழ கட் வதால் உண்டா ம் ஒைச; noise due to the accumulation of phlegm in the chest.

   3. இறக் ந் த வா ல் ெநஞ் ற் கா ம் ஓைச; the sound emited by the dying.

     [களகள → களகளப் .]

களகெளனல்

 
 களகெளனல் gaḷagaḷeṉal, ெப. (n.)

   ஈர க்ெகா க் ப்  ( வா.);; onam. expr. signifying tinkling, flowing with a gentle sound, chattering.

     [களகள + எனல்.]

களங்கட்

களங்கட் 1 kaḷaṅgaṭṭi, ெப. (n.)

    ன்வைக ( ன்.);; kind of fish.

     [களம் + கட் .]

 களங்கட் 2 kaḷaṅgaṭṭi, ெப. (n.)

   ெநல் த ய லங்கைளப் ேபார க் ம் களத் ல் ேபாடப்ப ம் ைச (ெசங்ைக.);; small hut 
erected on the threshing floor.

     [களம் + கட் .]

களங்கட் வைல

 
 களங்கட் வைல kaḷaṅgaṭṭuvalai, ெப. (n.)

    ழங்கான் ன் க் ம் வைல; net used for fishing kilañgān fish.

     [களம் + கட்  + வைல.]

களங்கப்ப -தல்

களங்கப்ப -தல் kaḷaṅgappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

    கழ்க் ேகட் ற்  ஆளாதல்; to be defamed.

     [களங்கம் + ப .]

களங்கப்ப த் -
தல்

களங்கப்ப த் -தல் kaḷaṅgappaḍuddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  கழ்க்ேக  உண்டாக் தல்; to defame.

   2. கைற உண்டாக் தல்; to cause stain.

     [களங்கம் + ப த் .]
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களங்கம்

களங்கம் kaḷaṅgam, ெப. (n.)

   1. கரிய ம  ( வா.);; stain, blot, tarnish.

   2. க தெ்தாைலப்  ற்றவைக; fault, defect, moral guilt.

   3.  கழ்க்ேக ; defamation, blame.

   4.   ( டா.);; rust.

   5. களிம் (சங்.அக.);; verdigris.

   6. க ப்  ( வா.);; black colour.

   7. க ப் ள்ளியா ய ஒ வைக வ ரக் ற்றம்; dark spot in a diamond.

     "காகபாத ம் களங்க ம் ந் ம்" ( லப். 14,180);.

   8. நீலம்; blue colour.

   9. அைடயாளம்; mark, sign, token

     "களங்க ெமான் ட்  மண் த்  நற் ல் ெகா  ெபா ந்தனன்" (கந்த . மாரக்்கண்.133);.

   ம. களங்கம்;   க. கலங்க;   ெத. கலங்க ; . களங்க்.

   கல் → கள் = க ைம. கள் → களம் = க ைம, களம் – களங்  = க ைம; ற்றம். களங்  → களங்கம் = 
க ைம, கைற, ம  ற்றம்.

   களங்கன் = ம ள்ளமா;மா. .அ.க. 'இதன் லம் ஐ ற ற் டமான ' (etym, doubtful); என்  
த் ப்ப  கவனிக்கத் தக்க . (வ.ெமா.வ.111);.

த. களங்கம் → skt. kalam.

களங்கன்

களங்கன் kaḷaṅgaṉ, ெப. (n.)

   1. ம ள்ளம  ( வா.);; moon, as spotted.

   2. மனத்தால் அல்ல  ஒ க்கத்தால் ைறபா ள்ளவன்; person with mental, or moral defect.

     [களங்கம் → களங்கன் (ேவ.க.120);.]

நில ன் இைட ைடேய கைற ைடய  ேபாற் காணப்ப தலான் களங்கன் என வழங்கப்ப ற .

களங்

களங் 1 kaḷaṅgu, ெப. (n.)

   களங்கம்; blemish

     " ங்கள்…. உடற்களங்கால்" ( ர ங்.ைகலாச.6.);.

     [கள  → (கள ); → களங்  (ேவ.க.120);.]

 களங் 2 kaḷaṅgu, ெப. (n.)

   இதளியம் (பாதரசம்);  த ய மாைழகளால் உண்டாக் ய ளிைக ( ன்.);; pill prepared from several 
metals including mercury.

     [கள → களங் .]

களங் ைற

களங் ைற kaḷaṅgumuṟai, ெப. (n.)

களங் 2 ( ன்.); பாரக்்க;See kalangu2.

     [களங்  +  ைற.]

களங்ெகாள்(( )

களங்ெகாள்(( )1 kaḷaṅgoḷḷudal,    13 ெச. ன்றா . (v.t.)

   இ ப் ட மாக் தல்; to secure an abiding place

     " ண்ைண  மனத்ைத ங் களங்ெகாண் ட்டேவ" ( வக.1481.);.

     [களம்2 + ெகாள்.]
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களங்ெகாள்( )

களங்ெகாள்( )2 kaḷaṅgoḷḷudal,    13 ெச. ன்றா . (v.i.)

   ெவல் தல்; to gain a victory.

     "ஆரத்் க் களங்ெகாண்ேடார"் ( லப். 5, 83);.

     [களம்2 + ெகாள் = இ ப் டத்ைதத் தாக் தல், அவ் டத் ற் ரியவைன அடக் தல், ெவல் தல்.]

களஞ்சம்

களஞ்சம் kaḷañjam, ெப. (n.)

   கஞ்சா த ய ேபாைதப்ெபா ள்கள்; intoxicating drugs like ganja.

     "உணரவ்  களஞ்ச ண்டல்" ( ரேபாத. 39,16);.

     [கள் → கள → களஞ்சம்.]

களஞ்

களஞ் 1 kaḷañji, ெப. (n.)

   ெசய்நஞ் வைக; a prepared arsenic.

     [கள → களஞ்  → களஞ் .]

 களஞ் 2 kaḷañji, ெப. (n.)

   1. கழஞ்  பாரக்்க;See kalañji.

   2. கழற் க்காய்; bonduc nut (சா.அக.);.

     [கள → களஞ்  → களஞ் .]

களஞ் யம்

களஞ் யம் kaḷañjiyam, ெப. (n.)

   1. தவசம் ேசரக்் ம் இடம்; granary barn.

   2. பண்டகசாைல, சரக்கைற; storeroom, repository

     " க்காளத்  ஞானக் களஞ் யேம" (அ ட்பா. 1.  ண்ணப். 255);.

   3. க லம்; treasury.

   ெத. களஞ்ச ;க. களஞ் .

     [ ள் →  ளஞ்  → களஞ்  + அம்.]

களஞ்ெச க் -தல்

களஞ்ெச க் -தல் kaḷañjedukkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   களத்ைதச ்ெசய்தல்; to clear an area of grass weeds etc., for threshing-floor.

     [களம் + ெச க் .]

களத்த

களத்த  kaḷattaḍi, ெப. (n.)

   1. களத் ேம  பாரக்்க;See kalattumēgu.

     "இன்ன ம் நாங்கள் ற் க் க் ற களத்த  ஒன் " (S.I.I. vol.5. Part II insc 984, S.No.5);.

   2. களத் ல் த க் டக் ம் தவசம்; sweeping of grain of a threshing floor.

     [களம் + அத்  + அ .]

களத்

 
 களத்  kaḷatti, ெப. (n.)

   கட்டடத் ல் நீட் க் ெகாண் க் ம் ப ; extended part of a building to prevent rain, sunshine etc.

ம வ.  றப்பா , க ,  க்கம். க தம்

     [கள் → கள ( ரண்ட );. கள → களத்  ( ரண்டப );.]

களத் ட் -
த்தல்

களத் ட் -த்தல் kaḷattuṭṭiyiṟuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   களத்  ேமட் ேலேய ரை்வையச ்ெச த் தல்; to remit tax at threshing place itself.

     [களத்  + இட்  - களத் ட்  → களத் ட்  இ த்தல் (ெகா.வ.);.]
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களத் ேம

களத் ேம  kaḷattumēṭu, ெப. (n.)

   தவசங்கள் ேபார க்ைக அைமத்த ேம ; elevated place used as threshing-floor.

     [களம்2 + அத்  + ேம . 'அத் ' சாரிைய.]

களத் வாய்

 
 களத் வாய் kaḷattuvāy, ெப. (n.)

களத் ேம  பாரக்்க;See kalattumédu.

     [களம் + அத்  + வாய். 'அத் ' சாரிைய.]

களத் ர்

 
 களத் ர ்kaḷattūr, ெப. (n.)

   ெசங்கற்பட் க்க ல் உள்ள ற் ர;் a village near Chengalpattu.

     [களத்  + ஊர.்]

களத் ர் ழவர்

களத் ர் ழவர ்kaḷattūrkiḻvar, ெப. (n.)

    த்த மல்  வளநாட்  பாம் ணிக் ற்றத் ப் ர,் தற்காலத் த் ைறப் ண்  வட்டத் ல் 
உள்ள களத் ரில் நில உரிைம ெகாண்டவர;் possessers of land and rights in Kalathur of Pambunik kootram in 
Suthamalli valanadu, currently in Thiruthuraipoondi taluk.

     "இவ் ரில் காணி ரிைம ைடய களத் ரக்் ழவன் மா காளத்தாண்டார ்& களத் ரக்் ழவன் 
தளரா நிைலக் காக் நாயகன் உய்யவந்தாந்" (ெத.இ.கல். ெதா. 23. கல் 475);.

     "களத் ர ் ழவன் அரயன் அளவன்தாள்"

     "களத் ர ் ழவன் ல்ைல ள் ல்  ெபரியாழ்வார"் (கல் 476);.

     [களத் ர ்+  ழவர.்  ழவர ்= நிலக் ழார.்]

களத் ர் ழார்

 
 களத் ர் ழார ்kaḷattūrkiḻār, ெப. (n.)

   கைடக் கழகப் லவர;் a Sangam poet.

     [களத் ர ்+  ழார.்]

களந் ன்

 
 களந் ன்  kaḷandūṉṟi, ெப. (n.)

   தான் ; belleric myrobalan.

     [ஒ கா. களம் + (தன் );  ன்  – களந் ன் .]

களந்ெதளி-த்தல்

களந்ெதளி-த்தல் kaḷandeḷittal,    4 ெச. . . (v.t.)

   ெச க் ய களத் ல் சாணிப்பால் அல்ல  நீர ்ெதளித் ப் யடங்கச ்ெசய்தல்; to smear the levelled 
threshing floor with cowdung mixture or water.

     [களம் + ெதளி.]

களந்ைத

 
 களந்ைத kaḷandai, ெப. (n.)

   களத் ர;் Kalathur.

     [களத் ர ்→ களந்ைத (ம உ வழக் );.]

1522

www.valluvarvallalarvattam.com 7897 of 19068.



களநைட

 
 களநைட kaḷanaḍai, ெப. (n.)

   கண் தல் (இ.வ.);; actual produce of a field.

     [களம் + நைட.]

களநைடக்கணக்

 
 களநைடக்கணக்  kaḷanaḍaikkaṇakku, ெப. (n.)

   களத் த் களத் த் தவசக் கணக்  (C.G);; account of the grain on the threshing-floor.

     [களம் + நைட + கணக் .]

களப்ப

களப்ப  kaḷappaḍi, ெப. (n.)

   ஊரப்்பணியாளரக் க் ம் ேவைலயாள்க க் ம் களத் ல் ரித் க் ெகா க் ம் தசவம் (C.G.);; grain 
distrib. uted at the threshing-floor to labourers or village public servants.

     [களம்2 + ப .]

களப்பைடயல்

 
 களப்பைடயல் kaḷappaḍaiyal, ெப. (n.)

   ேபாரக்்களத் ல் ேபார ்ெதாடங் ன் ெகாற்றைவக் க் ெகா க் ம் பைடயல்; sacrifice offered at the 
battle field to the goddess of victory before commencing battle.

     [களம் + பைடயல்.]

களப்பணி

 
 களப்பணி kaḷappaṇi, ெப. (n.)

   உரிய இடத் ற் ச ்ெசன்  ேநரிைடயாகச ்ெசய் ம் பணி; field work. field study.

     [கள(ம்); + பணி.]

களப்பணியாளர்

 
 களப்பணியாளர ்kaḷappaṇiyāḷar, ெப. (n.)

   ெதாடர் ைடய இடத் ற் ச ்ெசன்  ஆய் ப்பணி ேமற்ெகாள்பவர;் field-worker.

     [கள(ம்); + பணி + ஆளர.்]

களப்ப

களப்ப  kaḷappali, ெப. (n.)

களப்பைடயல் பாரக்்க;See kala-p-padaiyal.

     "களப்ப க் ரியார ்யாவர"் ( ல் பா. உத் . 6:2);.

     [களம் + ப .  ரா . ப  = பைடயல்.]

களப்ப ட் தல்

 
 களப்ப ட் தல் kaḷappaliāṭṭudal,     ைற ன் க் ெகால் தல் (ம.அக.); to offer human sacrifice.

     [களம் + ப  +  ட் தல்.]

களப்பன்

 
 களப்பன்  kaḷappaṉṟi, ெப. (n.)

   ெப ங் ழ்; coomb teak.

     [கள(ம்); + பன் .]
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களப்பாட்

 
 களப்பாட்  kaḷappāṭṭu, ெப. (n.)

   களத் ல் ேபார ப்ேபார ்பா ம் பாட் ; song or ballad of the threshing-floor.

ம.களப்பாட்

     [கள(ம்); + பாட் .]

களப்பாய்

 
 களப்பாய் kaḷappāy, ெப. (n.)

   களத் ல் ரிக் ம் பாய் ( ன்.);; mat spread on the threshing-floor to tread out grain.

     [கள(ம்); + பாய்.]

களப்பாழ்

களப்பாழ்  kaḷappāḻkuḍi, ெப. (n.)

    சே்சாற் த் ைற ( சச்ாத் ைற); அ ல் இ ந்த பண்ைடய ஊர;் an old place near Thiruchatturai in 
Thanjavurtaluk.

     "இப்ெபான் இ பத்  ஐங்கழஞ் ம் ைறக் ற்றத் ப் ரமேதயம் களப்பாழ்  சைபேயாம்." 
(ெத.இ.கல். ெதா.19. கல்336.);.

     [களப்பான்(களப்பாளர)்; +   – அளப்பான்  → களப்பாழ்  என்ப ல் ள → ழகரத் ரி , 
கல்ெல த் ப் ெபா த்ேதானின் எ த் ப் ைழ.]

களப்பாள்

 
 களப்பாள் kaḷappāḷ, ெப. (n.)

களப் ரர ்பாரக்்க;See kalapirar.

களப்பாளர்

 
 களப்பாளர ்kaḷappāḷar, ெப. (n.)

களப் ரர ்பாரக்்க;See kalapirar.

களப்பாளராயன்

களப்பாளராயன்1 kaḷappāḷarāyaṉ, ெப. (n.)

   களப் ரர ்வ வந்த அரசன்; a descendant of Kalappirar king.

     "களப்பாளராயன் ெசான்னைம ல் இப்ப ச ்ெசய்யக் கடவதாக" (S.1.1. 5, vol);.

     [களப்பாளர ்+ (அைரயன்); ராயன்.]

 களப்பாளராயன்2 kaḷappāḷarāyaṉ, ெப. (n.)

    . . 12ஆம் ற்றாண் ல் இலால்  வட்டம் ெந ங்களம் ேகா ல் ஒப்பந்தம் ஒன் ல் 
ைகெய த் ட் ள்ள ெப மகன் ெபயர;் the name of a gentleman who had signed in an agreement of the temple at 
Thirunedungalam in Lalgudi taluk.

இைவ களப்பாளராயென த் " (ெத.இ.கல். ெதா. 26 கல் 726);.

     [களப்பாளன் + அைரயன் – களப்பாளராயன்.]
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களப்பாளன்

களப்பாளன்1 kaḷappāḷaṉ, ெப. (n.)

களப்பாளராயன் பாரக்்க;See kalapparayan.

கணவ  அழகனான களப்பாள ம் (S.I.I. vol.5 part I insc 412.);.

     [களப்பான் + அன்.]

 களப்பாளன்2 kaḷappāḷaṉ, ெப. (n.)

    . .12 ஆம் ற்றாண் ல் ெசங்ைக வட்டம் க்கச் ரக்் ேகா ல் ஒப்பந்தம் ஒன் ல் 
ைகெய த் ட்ட ெப மானார;் a gentleman who had signed in the agreement of the temple of Kachur of Chengalpet 
dt.

     "களப்பாளன் எ த் " (ெத.இ.கல். ெதா. 26 கல் 333);.

     [களப்பாளன் → களப்பாளர ் னன்.]

களப் சை்ச

 
 களப் சை்ச kaḷappiccai, ெப. (n.)

இரப்பவரக்் க் களத் ற் ெகா க் ந் தவசம் (C.G);,

 grain given in charity on the threshing floor.

     [கள(ம்); +  சை்ச.]

களப் த்தம்

 
 களப் த்தம் kaḷappittam, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் த்த ேநாய்; a kind of bile disease.

     [கள(ம்); +  த்தம்.]

களப் ரர்

களப் ரர ்kaḷappirar, ெப. (n.)

   த ழரா ந்  ெமா யால் வ கர,் க நடராக ம் சமயத்தால் ப த்த சமணராக ம் ளங்  . . 
ன்றாம் ற்றாண்  தல் ஐந்தாம் ற்றாண்  வைர த ழகத்ைத ஆட் ரிந்த அரசமர னர;் a 

dynasty of rulers from third century to fifth century A.D., who ruled over Tamilnadu, being Vaduga Kannadiga by language 
and Budha, Jaina by religion, and whose ancestry is traceable to ancient Tamils.

   க. களேபார; skt. kadavabra

     [கள் → கள்வர ்→ களவர ்→ களவாளர ்→ களப்பாளர ்→ களப் ரர.்]

ேபார ்ெதாடங் வதற்  ன்னேர பைகவரின் ஆநிைரகைளக் கவரந்்  வ தற்காகப் பண்ைடத் த ழ் 
ேவந்தர ்அைமத் ந்த ெவட் ப் பைடப் ரி க் க் கள்ளர ்பைட என ம், கள்வர்

பைட என ம் ெபயரி ந்த . ேபாரக்்காலத் ல் ஆநிைரகளின்  அம்  படலாகா  என் ம் அறத் ன் 
அ ப்பைட ல் அைமக்கப்பட்ட பைடயாத ன் இம்மறவைரக் களவா ம் ெதா னராக யா ம் 
க த ல்ைல. இக் னர ்கள்வர ்என அைழக்கப்பட்டைத அகநா ற் ல் (295); ேவங்கடத் த் 
தைலவன் ல் ைய,

     "கள்வர ்ேகாமான்" எனக் ப் வ ந்  அ யலாம். இக் னர ்நாளைட ல் கள்வர ்- 
களவாளர ்– களப்பாளர ்- களப் ரர ்என அ யப்பட்டனர.்  கார ்நகரி ந்  அரசாண்ட களப் ர 
மன்னன் அச் தக் களப்பாளன் என யாப்ப ங்கல த்  ைர ேமற்ேகாள் ப் ற .

ம ைரைய ஆண்ட களப் ர மன்னைன

     "க நடர ்ேவந்தன்" எனக் கல்லாட ம்

     "கானக க கமழ் வ க க நாடர ்மன்னன்" எனப் ெபரிய ராண ம் ப் ன்றன.

களப்பாளக் னரின் ஒ  ரி னர ்இன்ைறய க நாடகத் ச ் ரவண ெபள ள ப ல் 
ேய  நில மன்னரக்ளா னர.் இப்ப , அக்காலத் ல் களபப்ப எனப்ெபயர ்ெபற் ந்த . 

மாமன்னன் அேசாகனின் பாட்டனா ய சந் ர ப்த ெமளரியன், பத்ரபா  னிவ டன் இந்நக க்  
அ ந்த களபப்  மைல ல் தங் ந்தான் என ம் களபப்ப அரசரக்ள் ஆட்  இன்ைறய ேகாலார ்
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களப் ரரக்ாலம்

களப் ரரக்ாலம் kaḷappirarkālam, ெப. (n.)

   த ழ் நாட் ல் . . 250  தல் 500 வைர ஆட்  ரிந்த வ கக் க நட அரச மர னரின் ஆட் க் 
காலம்; a period between 250 A.D. and 500 A.D. in which Vaduga Karnataga rulers known as Kalabras who ruled over 
Tamilnadu.

     [களவர ்→ களவாளர ்→ களப்பாளர ்→ களப் ரர ்+ காலம் களப் ரர ்பாரக்்க.]

அக்காலத் ல் களபப்ெப என அ யப்பட்ட இன்ைறய ரவண ெபள ள க நாடகப் ப ந்த 
களப் ர மன்னன் . . 250 இல் த ழ் நாடை்ட ெவன்  ஆட்  ரிந்தான். அன்  தல்

ன்  ற்றாண் கள் களப் ரர ்ஆட்  த ழ் நாட் ல் நீ த்த .

ற்காலத் ல் வந்த த ழ் ேவந்தரக்ள் ேவதந்த ய இரண்டண்ைம (அத் ைவதக்);க் ேகாட்பாட் ல் 
ந்த பற் க் ெகாண்டவராதலால் அதற்  ன் ப த்த சமண மதங்கைளப் ெபரி ம் ஆதரித்த 

களப் ரைரக் க யரசர ்எனத் தாழ்த்  ைரத்தனர.்

கைடக்காலம் ம ய களப் ரர ்காலத் ல் ெப ம்பாலான ெதாைக ல்கள் ெதா க்கப்பட் ள்ளன. 
வக ந்தாமணி,  ண்டலேக , வைளயாப  ேபான்ற ெப ங்காப் யங்களம், ெகாங் ேவளின் 

ெப ங்கைத ம் ற இலக் யங்க ம் ேதான் ய இலக் ய வளம் ெச ந்த காலம் இ  எனப்ப ற . 
ன்னர ் வனிய ம் மா ய ம் தைழத்த காலத் ல் எ ந்த சமயப் சல்களில் களப் ரர ்கால 

இலக் யங்கள் பல ம் கன ம் ன ம் அ க்கப்பட்டன.

களப் ரர ்கால வரலா  யாக ெவளிப்படாததால் அதைன இ ண்ட காலம் என்றனர.் எனி ம் 
ப்பாக ேவத ச் கைள ம் வடெமா  வல்லாண்ைமைய ம் ன்  ற்றாண் களாக வளர 

ெவாட்டாமல் த த்  நி த் ய ெப ைம களப் ர க்  உண்  எனலாம்.

களப்

களப் 1 kaḷappu, ெப. (n.)

   கட ல் ஆழ ல்லாத இடம் ( ன்.);; shallow part of the sea.

     [களம் → களப்  (உள்ளகேம );.]

 களப் 2 kaḷappu, ெப. (n.)

   ப ரி வதற்காகப் ல்ெவட்  நிலத்ைதச ் ரப்்ப த் ைக (W.G.);; levelling afield for cultivation after removing 
the grass.

     [கைள → கைளப்  → களப் .]

களப் ைச

 
 களப் ைச kaḷappūcai, ெப. (n.)

   ெநற்களத் ல் ெகா க் ம் பைடயல்; sacrifice offered on the threshing – floor.

களப் ைசக் ப் பன்  க்கப் ேபாேனன் (இ.வ.);.

     [களம் +  ைச.]

களப்ேபச்

 
 களப்ேபச்  kaḷappēccu, ெப. (n.)

   பணிச் ைம ெதரியாமல் இ ப்பதற்காகக் களத் ல் ேப க்ெகாள் ம் நைகயாட் ப் ேபச்  
( ன்.);; dialect peculiar to the threshing - floor.

     [களம் + ேபச் .]

களப்ேப

 
 களப்ேப  kaḷappēṟu, ெப. (n.)

   ெநற்களத் ல் மக்கள் த ேயார ்ெப ம் உரிைம (யாழ்ப்.);; grain distributed on the threshing-floor at 
different fixed rates to religious mendicants, washermen, barbers and other dependants.

     [களம் + ேப .]
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களபம்

களபம்1 kaḷabam, ெப. (n.)

   1. கலைவ ( டா.);; mixture.

   2.  ண்ணசச்ாந் ; mortar-time.

     " ண்களபத் ெதாளிபாய" ( க்ேகாைவ. 15);.

   3. கலைவ மணசச்ாந் ; perfumery.

     " ரா ெய ந் டக் களபம் ேபாக் வார"் (இர , இர ற். 26);.

     [கல் → கல → கலவம் → களவம் களபம் (ெகா.வ);. களகம் → களபம். ஒ.ேநா. மண்டகம் → மண்டபம் 
வாணிகம் → வாணிபம் (ேவ.க.134.);.]

 களபம்2 kaḷabam, ெப. (n.)

   1. கயம் (யாைனக்கன் );; young elephant.

     "மதகரிக் களப ம்" ( லப்.25, 49);.

   2. யாைன ( வா.);; elephant.

     [ ள  → கள  → களவம் → களபம்.]

த. களபம் → Skt. kalabha

களம்

களம்1 kaḷam, ெப. (n.)

   களாசெ்ச  ( டா.);; a low spreading spring evergreen shrub.

     "காக்ைக ற் கரி  களம்பழம்" (ெதால். ெசால். 79 உைர);.

     [கள → களம் (ேவ.க.119);.]

 களம்2 kaḷam, ெப. (n.)

   1. இடம் ( வா.);; place, locality, open space, expanse.

   2. க ர க் ம் நிலம்; threshing - floor, place for treading grain.

     "காவ ழவர ்களத்தகத் ப் ேபாேர " ( தெ்தாள்);.

   4. அைவ; assembly, meeting, court, theatre.

     "களனஞ் " ( றள். 730.);.

   5. ேவள் சச்ாைல; hall of sacrifice.

     " பநட்ட யன்களம் பலெகால்" ( றநா. 15.21.);.

   6. ேபாரக்்களம்; battle - field.

     "ஈைரம்ப ன்ம ம் ெபா களத் ெதா ய" ( றநா. 2,15);.

   7. களரந்ிலம் ( ங்.);; saline soil.

   8. உள்ளம்; mind.

களம்பழம்

களம்பழம் kaḷambaḻm, ெப. (n.)

   களா ன் கரியகனி; the black fruit of the kala shrub.

     "காக்ைக ற் கரி  களம்பழம்" (ெதால்.ெசால்.79, உைர);.

     [களா + பழம் - களாப்பழம் → களம்பழம்.]
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களம்பா -தல்

களம்பா -தல் kaḷambāṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேபாரக்்களத் ல் லவன் தன் அரச ைடய மறச ்ெசயல்கைளப் கழ்ந்  பா தல்; poet singing his king's 
victorious and heroic deeds at the battlefield.

     [களம் + பா .]

களம்ெபா தல்

 
 களம்ெபா தல் kaḷambolidal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

    ட த்தல் (ம.அக.);; threshing.

     [களம் + ெபா .]

களம்

களம் 1 kaḷamviḍudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெநற்க ர க்க ஆைண தல்; to give orders to commence threshing.

   2. தவசக் யைல அளந்த ன் களத் ல் த ய தவசத்ைத உ தவ க்  தல்; to give away to the 
cultivator the grain scattered on the threshing-floor after the heap of grain is measured.

     [களம் +  .]

 களம் 2 kaḷamviḍutl,    20 ெச. . . (v.i.)

   ெநல்ல த்த களத் ள்ள ந் மணி த  மணிகைளக் த்தைக தல் (இ.வ.);; to selin one lot the 
grain scattered on the threshing-floor.

     [களம் +  .]

களம்ேவட்டல்

களம்ேவட்டல் kaḷamvēṭṭal, ெப. (n.)

   , 14 ேபாரிற் பைகப்பைடையக் ெகான்  ேபய்கட்  ந் ட் தல்; to destroy enemies in the battle-field and 
to feast devils with the dead bodies, as gods in a sacrifice.

     "ெதா த்ேதாட் ப் ன் ழந்த வல் ன்

அ களம் ேவட்ட அ ேபாரச் ்ெச ய" ( றநா. 26.11);.

     [களம் + ேவள்.]

களம -த்தல்

களம -த்தல் kaḷamaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ைளந்த ெநல் த யவற் ன் க ரக்ைள அ த்  உ ரத்்தல்; to thresh out the corn from the stalks.

     [களம் + அ .]

களம ப்

 
 களம ப்  kaḷamadippu, ெப. (n.)

   களத் ல் ந்த தவச ம ப்பள ; estimate of the produce of grain on the threshing-floor.

ம வ. களம

     [களம் + ம ப் .]

களமம்

களமம் kaḷamam, ெப. (n.)

   ெநல்; paddy.

     [களம் → களமம் (ேவ.க.134);.]

களம டல்

 
 களம டல் kaḷamamiḍal, ெப. (n.)

   ெநற் ய ள் ைவத்தல்; to keep buried under a heap of paddy.

     [களமம் + இ -.]
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களமர்

களமர ்kaḷamar, ெப. (n.)

   1. ேவளாளரில் ஒ வைகப் ரி னர;் husbandmen in agricultural tract.

     "க ங்ைக ைனஞ ங் களம ங் " ( லப். 10,125);.

   2. ேபாரம்றவர;் warriors.

     "கள்ளார ்களமர ்இ ஞ்ெச  மயக்க ம்" (ம ைரக்.. 393);.

   3. பணியாளர ்பண்ைணயாள்கள்; workers.

     "களமர ்க ரம்ணி காேலகம் ெசம்ெபான் வளமைன பாழாக வாரி" ( .ெவ.3,15);.

     [களம் → களமர ்(ேவ.க.134);.]

களத் ல் பணியாற் ேவார ்களமர ்எனப் ெபயரெ்பற்றனர.் ெநற்களத் ல் பணியாற் ம் உழவைர ம் 
ேபாரக்்களத் ல் அமராற் ம் பைட மறவைர ம் இசெ்சால் ஒ ேசரக் த்த . இச ்ெசால் க் ச ்

த் ரர ்என் ம் அ ைமகள் என் ம் ெச.அ.க.  த் ப்ப  ற் ம் தவறா ம். அைனத் த் 
ெதா ற் ரி ன ம் அைமசச்ராக ம் லவராக ம் பைடத ்தைலவராக ம் ஆ ம் த  ெபற் ந்த 
பண்ைடத் த ழகத் ல் உயர்  தாழ் கள் ஆரியரால் ெமன்ெமலப் தாகப் த்தப் பட்டனேவயன்  
மரபாரந்்தனவல்ல.

வட லத்  ெமா களில் இசெ்சால்  அ யாகப் றந்த 'கலா ' என் ம் ெசால்ைல

ழ்நிைலப்பணியாளரக்்  இட்  வழங் வ  நாற் ல ேவ பாட் ல் வந்த மாற்றம் எனலாம்.

வடெமா ல் களம் என்ற ெசால்ல ல் உண்டான கள  (kalapu); எ ம் ெசால், களத்ைதத ்
ய்ைமப்ப த் பவன்,  ப் ர தெ்தா லாளி என அதன் ெசாற்ெபா ளில் இ பட்  வந் ப்ப  

இங்  ேநாக்கத்தக்கதா ம்.

களமள-த்தல்

களமள-த்தல் kaḷamaḷattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   களத் ல் தவசத்ைத அளத்தல்; to measure at the threshing-floor.

     [களம் + அள-.]

களமன்

களமன் kaḷamaṉ, ெப. (n.)

   ேவளாண் நிலத் ல் இ ப்பவன், உழவன்; inhabitant of the agricultural tract.

ம. களமன்

     [களம் → களமன் (க. . 74);.]

களமாைல

களமாைல kaḷamālai, ெப. (n.)

   கண்டமாைல ேநாய்; goitre.

     "வ வாத த்தெமா  களமாைல" ( ப் . 627);.

     [களம் + மாைல - களமாைல, களம் = ெதாண்ைட. மாைல  = க த் ல் வைளவாக ங் ம் ேநாய்.]

களமாற்றம்

 
 களமாற்றம் kaḷamāṟṟam, ெப. (n.)

    ைதத்த ன் ெசய் ம் உழ ; ploughing after sowing seeds.

ம. களமாற்றம்

     [களம் + மாற்றம்.]

கள றம்

 
 கள றம் kaḷamuṟam, ெப. (n.)

   ெநற்களத் ல் பயன்ப த் ம் ஒ  வைக றம்; a winnow used in the threshing-floor to sift grain.

ம. கள றம்

     [களம் +  றம்.]
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களெம த்

 
 களெம த்  kaḷameḻuttu, ெப. (n.)

   பகவ யம்மன் ேகா ல் அம்மன் உ வம் வைரந்  வ ப தல் (நாஞ்.);; drawing the image of the goddess 
and singing her praises, in Bhagavadi temples.

ம. களெம த்

     [களம் + எ த் . எ த்  = ஓ யம்.]

களேம

 
 களேம  kaḷamēṭu, ெப. (n.)

களத் ேம  பாரக்்க;See kalattu-médu.

     [களம் + ேம .]

களர்

களர1் kaḷar, ெப. (n.)

   1. உவரந்ிலம்; saline soil.

     "பயவாக் களரைனயர ்கல்லாதவர"் ( றள், 406);.

   2. ேசற் நிலம்; bog.

     "காலாழ் களரின் நரிய ம்" ( றள், 500);.

   ம. க ;க. கற , கர , கர் , கற .

     [கள் → கள → களர.்]

 களர2் kaḷar, ெப. (n.)

    ட்டம் ( டா.);; assemblage, meeting.

ம. களர்

     [களம் → களர ்(ேவ.க.120.1340);.]

 களர3் kaḷar, ெப. (n.)

   க ப்  ( டா.);; blackness.

ம. களர்

     [களம் → களர ்(ேவ.க.120,134);.]

களர்நிலம்

களரந்ிலம் kaḷarnilam, ெப. (n.)

   உவரந்ிலம்; saline soil;

 alkaline earth.

     "களரந்ிலத் ப் றந்த ப் ைன" (நால , 133);.

     [களர ்+ நிலம்.]

களர்ப்பாழ்

களரப்்பாழ் kaḷarppāḻ, ெப. (n.)

   உப் ப்ப ந்த பாழ் நிலம்; brackish waste,

     "  நிலத்தரிசான களரப்் பாழாய்" (S.I.I. viii, 109);.

     [களர ்+ பாழ்.]
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களர்மண்

 
 களரம்ண் kaḷarmaṇ, ெப. (n.)

   உவரம்ண்; saline soil.

     [களர ்+ மண்.]

களர்மண் ப்

 
 களரம்ண் ப்  kaḷarmaṇṇuppu, ெப. (n.)

   உவர ்மண் ப் ; crystal salts found in brackish soils.

     [களர ்+ மண் + உப் .]

களர்ேம

 
 களரே்ம  kaḷarmēṭu, ெப. (n.)

    ைளசச் க் ப் பயன்படாத ேமட் நிலம் (இ.வ.);; high land unfit for cultivation.

     [களர ்+ ேம .]

களர்

 
 களர்  kaḷarviḻudi, ெப. (n.)

   ஒ வைக மந்தாைர; purple mountain ebony (சா.அக.);.

     [களர ்+  .]

களராத்

 
 களராத்  kaḷarātti, ெப. (n.)

   களர ்நிலத் ல் ைள ம் ஆத் வைக; wild sesban growing in the brackish soil.

     [களர ்+ ஆத் .]
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களரி

களரி1 kaḷari, ெப. (n.)

   1. களரந்ிலம்; saline soil.

     "கள்ளி ேபா ய களரியம் பறந்தைல" ( றநா. 225.7);.

   2. பாழ்நிலம் ( ங்.);; barren uncultivated ground.

   3. கா  ( ங்.);; jungle.

     [களம் (களர)்; → களரி.]

 களரி2 kaḷari, ெப. (n.)

   1.  ற்ேபார,் மற்ேபார,் நாடகம் த யன ப ம் அரங்  (யாழ்ப்.);; circular area for dramatic 
performances, gladiatorial or gymnastic exhibitions, hall for literary performance.

   2. அைவ; assembly.

     "அரங்ேகற் ங் களரி ேல" ( க்ைக.);.

   3. அறமன்றம்; court of justice

     "களரி ேல அநியாயம் அக் ரமங்கள் நடவாமல் சாரிக் ற ம்" (ேகா ெலா. 64);.

   4. ேபாரக்்களம்; battle-field.

     " சற் களரி ேல" ( .ெவ.2,6, ெகா , உைர.);.

   5. ெதா ல் ெசய் ம் இடம் ( வா.);; place of work or of business.

   ம. களரி;   க.க ;   ெத. கரி ; . கர .

களரிக்ேகாைழ

 
 களரிக்ேகாைழ kaḷarikāḻai, ெப. (n.)

   அைவ ல் உைரயாற்றேவா அல்ல  ந க்கேவா அஞ் பவன் ( ன்.);; person too bashful or diffident to play 
his part before an assembly.

ம. களரிக்ேகாழ

     [களரி + ேகாைழ.]

களரிகட் -தல்

களரிகட் -தல் gaḷarigaṭṭudal,    7 ெச. . . (v.i.)

   அறங் ர ்அைவேவைலயாைளத ்தன் வயப்ப த் தல்; to ingratiate oneself with the attendants, officers at court;

 to secure the superior's good -will.

   2. நாடக சாைல கட் தல்; to form an area for the performance, of a play.

   3.  த்தைர ஆடல்பாடல் ெசய்யெவாட்டாமல் மந் ரத் னாற் கட் தல்; to prevent an actor or dancer from 
playing his part by magic spells.

     [களரி + கட் .]

களரி ட்

களரி ட் 1 kaḷariāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   நாடகவரங் ல் த்  ஆ தற்கான ஏற்பா கள் ெதாடங் தல்; to make necessary arrangements to 
commence a play on the stage, as the sounding of the drum, etc.,

     "களரி ட் ய ன்  த் ற் ச ்ெசல்ேவாம்."

     [களரி +  ட் .]
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களரிகட்

களரிகட் 2 gaḷarigaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ன்ன க்கைல ம் கலவரச ் ழ்நிைலயாக மாற் தல்; to magnify even a small incidient and lead to quarrel.

     "இந்தத் மணத் ற்  வராதற் ப் ெபரிய களரி ட்  ட்டாேய" (ெநல்ைல);.

     [களரி +  ட் .]

களரிச் ற்

 
 களரிச் ற்  kaḷariccuṟṟu, ெப. (n.)

    த்தர ்அரங்ைகச ் ற் வ ைக; actors who go around the stage (ம.அக.);.

     [களரி +  ற் .]

களரிப்ப ற்

களரிப்ப ற்  kaḷarippayiṟṟu, ெப. (n.)

களரி2 பாரக்்க;See kalari2.

     [களரி + ப ற் .]

களரியக் ளத் ழ
◌ான் 

ஒற் ெகாண்டான் 
இராசராசேதவன்

களரியக் ளத் ழான் ஒற் ெகாண்டான் இராசராசேதவன் gaḷariyagguḷattuḻāṉoṟṟigoṇṭāṉirācarācatēvaṉ, ெப. (n.)

    . .1218 ஆம் ஆண்  ெசங்ைக வட்டம் க்கச் ர ்ேகா க்  அைணயா ளக்ெகரிக்க 
நன்ெகாைட வழங் யவன்; One who had made donations for perpetual lamps in the temple of Thirukkachur of 
Chengalpet taluk during 1218AD.

     "ெசங் ன்ற நாட்  க்கச் ற்காைல மாைல பாகம் ைவத்தான் ல்லாழ்வா ம் களரியக் 
ளத் ழான் ஒற்  ெகாண்டான் இராசராசேதவ ம்".

     [களரியம் +  ளம் + அத்  + உழான் + ஒற் ெகாண்டான். களரிக் ளம் = ஊரின்ெபயர ்'அத் ' 
சாரிைய உழவன் → உழான் (ஒ.ேநா.  ழவன் -  ழான்); ஒற் ெகாண்டான்  = நிலத்ைத ஒற் க்  
( த்தைகக் );க் ெகாண்டவன்.]

களரியமரத்் -தல்

களரியமரத்் -தல் kaḷariyamarddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அைவேயாைர அரங் ல் உடக்ாரைவத்தல்; to seat the spectators around an arena.

   2. பைறயைறந்  அைவைய ஒ ெய ப்பாமல் அமரசெ்சய்தல்; to silence the spectators by the beating of 
drums.

     [களரி + அமரத்் .]

களரியார்

 
 களரியார ்kaḷariyār, ெப. (n.)

   அைவயத்தார;் representatives of an assembly.

     [களரி + ஆர.்]

களரியா ைர

களரியா ைர kaḷariyāvirai, ெப. (n.)

   இறந் பட்ட தைலக்கழக ல்க ள் ஒன்  (இைற.1, உைர.4);; a poem of the first Sangam, now extinct.

     [களரி + ஆ ைர.]

களம் அல்ல  அைவயம் களரி எனப்ப ம். ெநற்களத் ல் அல்ல  ேபாரக்்களத் ல் ஆவ த் ப் பா ம் 
பாடல்வைக களரியா ைர என வழங்கப் ெபற்றதாகலாம்.

களரிேய -தல்

களரிேய -தல் kaḷariyēṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அரங்ேக தல்; to be presented for the first time to a learned body.

லப்ப கார நாடகம் நாைள களரிேய ற  (இ.வ.);.

     [களரி + ஏ .]

1533

www.valluvarvallalarvattam.com 7908 of 19068.



களரிேதான்

களரிேதான்  kaḷaritōṉṟi, ெப. (n.)

    ம்பேகாணம் வட்டம் ைடம ர ்ேகா ல் ஆடவல்லா க்  ைகயணி வழங் ய 
வணிகன்; merchant, who donated a hand ornament to the Nataraja of Thiruvidaimarudur, Tanjore dt.

     " ைர ர ்நாட் த் ைட ம ல் வயாபாரிய் களரிய் ேதான் ய் ைட ம ல் ஆடல் 
டங்க ேதவரக்் " (ெத.இ.கல்.ெதா.19 கல் 90);.

     [களரி + ேதான் . ேதான்றல் → ேதான்  ( றந்தவன், ெவற் யாளன்); களரிப்ேபாரில் ெவற்  வாைக 
யவன் என்பதால் ெபற்ற ெபயராகலாம்.]

களரி -தல்

களரி -தல் kaḷariviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அரங் ல் தன் ைறயாக நாடகமாந்தைர ஆட தல் ( ன்.);; to introduce a person on a stage for the 
first in a trial performance.

நள்ளிர வாகப் ேபா ற .  ைர ல் களரி ட ஏற்பா  ெசய்யேவண் ம் (உ.வ.);.

     [களரி2 +  -.]

களவட்

 
 களவட்  kaḷavaṭṭi, ெப. (n.)

    ட க் ம் களம்; threshing-floor (ம.அக.);.

     [கள(ம்); + அட் ல் ( ற்றம்); - கள வட் .]

களவ

களவ 1 kaḷavaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ட் த்தனஞ்ெசய்தல்; to play the truant.

அந்தப் ைபயன் பள்ளிக் டம் ேபாகாமல் களவ க் றான் (இ.வ.);.

     [கள  + அ .]

 களவ 2 kaḷavaḍi, ெப. (n.)

   களத் ற் த ய தவசம் (இ.வ.);; sweepings of grain of a threshing-floor.

களவ ையக் ட் யள்  (இ.வ.);.

     [களம் + அ .]

1534

www.valluvarvallalarvattam.com 7909 of 19068.



களவம்

களவம்1 kaḷavam, ெப. (n.)

களா1 பாரக்்க;See kala1.

     "கனிக்களவத ் வத் ெதா வைன" ( வ். ெபரிய . 11,6,4);.

     [களா → கள → கள  → களவம் (ேவ.க.1);.]

 களவம்2 kaḷavam, ெப. (n.)

   1. கலைவ ( டா.);; mixture.

   2.  ண்ணசச்ாந் ; mortar, cement.

     " ண்களபத் ெதாளிபாய" ( க்ேகா. 15);.

   3. மணச ்சாந் ; perfumery.

     " ரா ெய ந் டக் களபம் ேபாக் வார"் (இர . இர ற். 26.);.

     [கல → கலவம் → களபம்.]

 களவம்3 kaḷavam, ெப. (n.)

   1. யாைனக்கன் ; the young of an elephant.

     "மதகரிக் களப ம்" ( லப்.25,49);.

   2. யாைன ( வா.);; elephant.

     [ ள  → களவம்.]

களவர்

களவர ்kaḷavar, ெப. (n.)

   1. உழவர;் agriculturists.

   2. ேபாரம்றவர;் warriors.

     [களம் → களமர ்→ களவர.்]

களவ நாற்ப

களவ நாற்ப  kaḷavaḻināṟpadu, ெப. (n.)

ப ெனண் ழ்க்கணக் ட்ேகாச ்ெசங்கணான

   ேபார ்ெவற் ையப் கழ்ந்  ெபாய்ைகயார ்பா ய ல்; name of an ancient poem of 50 stanzas on the victory 
of co-c-cenkañān over Céraman-Kanaikkal-irumporai, by Poykaiyar, one of eighteen minor works.

     [களம் + வ  + நாற்ப .]

களவ வாழ்த்

களவ வாழ்த்  kaḷavaḻivāḻttu, ெப. (n.)

   அரசன் ேபாரக்்களத் ப் ெபற்ற ெசல்வத்ைதப் பாணர ் கழ்ந்  ம் றத் ைற ( .ெவ.9,19.);; Puram 
theme of a bard praising the spoils of a victorious king in war.

     [களம்2 + வ  + வாழ்த் .]

களவன்

களவன்1 kaḷavaṉ, ெப. (n.)

   சான் (சாட் );  ேவான்; deponent.

     [கள(ம்); + அன்.]

 களவன்2 kaḷavaṉ, ெப. (n.)

   க நண் ; crab.

     " ள்ளிக் களவன் னல் ேசர ்ெபா க்கம் ேபால்" (க த். 88.10.);.

     [கள் → களவன் (ேவ.க.119);.]
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களவாசம்

களவாசம் kaḷavācam, ெப. (n.)

   1. வாரம் ரிப்பதற்  ன் ஊரப்்பணிக் மக்க க்  களத் ல் ெகா க் ம் தவசம்; wages paid to the 
labourers or inferior village servants at the threshing-floor before the division of the produce.

   2. ெநற் களத் ல் ேவைலயாள்க க் க் ெகா க் ம் ; grain given at the threshing-floor to the workmen.

ம. களவாரம்

     [கள + ஆயம் - களவாயம் → களவாசம். ஆயம் =  .]

களவாய்க்கால்

 
 களவாய்க்கால் kaḷavāykkāl, ெப. (n.)

   களத் ேமடை்ட ெயாட் செ்சல் ம் வாய்க்கால்; the channel adiacent to threshing-floor.

     [களம் + வாய்க்கால்.]

களவா -தல்

களவா -தல் kaḷavāṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    தல்; to steal.

   ேகாண். (அ லா);கல்ல;உரா. கள் .

     [கள 1 + ஆ  ( . .);.]

களவா ன்

 
 களவா ன் kaḷavāmīṉ, ெப. (n.)

   தைலப்ப ல் டக்ைளக் ெகாண்ட ஒ வைகக் கடல் ன்; kind of sea fish having thorns on the head.

     [கள் → கள → களவா +  ன். கள் ள்).]

களவாரம்

 
 களவாரம் kaḷavāram, ெப. (n.)

   களத் ல் ேவைலக்காரரக் க் க் ெகா க் ம் தவசக்  ( ன்.);; grain given at threshing-floor to the 
labourers.

ம. களவாரம்

     [களம் + வாரம். வாரம் = பங் , வ வ .]

களவாளன்

களவாளன் kaḷavāḷaṉ, ெப. (n.)

களவாளி பாரக்்க;See kalavali.

     "களவாளனாவ உங் காண் ம்" (நீலேக . 338. உைர,ேமற்.);.

க. களவளிக

     [கள  + ஆளன்.]

களவாளி

களவாளி kaḷavāḷi, ெப. (n.)

    டன்; thief.

     "சாதைனக் களவாணியாய்" ( ப் . 628);.

க. களவளிக

     [கள  + ஆளி.]
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கள யல்

கள யல் kaḷaviyal, ெப. (n.)

   அகப்ெபா ப் க ள் ஒன்  (ெதால்.);; a chapter in Porul-adikaram by Tolkappiyanar treating of clandestine 
union of lovers.

   2. இைறயனாரகப் ெபா ள்; treatise on Aga-p-porul, by Iraiyanar.

     " றப் னாற் ெபயர ்ெபற்ற  கள யல் என்ப " (இைற.1 உைர.);.

     [கள  + இயல்.]

கள ற் ட்டம்  கள ப் ணரச்்  (ஐங் ); பாரக்்க;See kalavu-p-punarcci.

     [கள ல் +  ட்டம்.]

கள

கள 1 kaḷavu, ெப. (n.)

   1.  ட் ; robbery, theft.

     "கள னாலா ய ஆக்கம்" ( றள், 283);.

   2.  றர ்உைடைமகைளப் ப த்  உரியவ க்  உரிைம இல்லாமலாக் க் ெகாள் ம் ேநாக்கத் ல் 
ேமற்ெகாள் ம் ெசயல்; the act of stealing, theft, robbery, the felonious taking and removing of the personal property 
with the intent to deprive the rightful owner of it.

   3.  யெபா ள்; stolen property.

ைக ங் கள மாய் அவைனப் த் க் ெகாண்டான்.

   4.  ைறயற்ற ெசயற்பா ; unlawful act.

   5. ஏய்ப்  (வஞ்சைன);:

 deceit, treachery, hypocrisy.

     "நங் களவ த் நின் றாண்டைம" ( வாச.5.35);.

   6. கள ப் ணரச்்  பாரக்்க;See kalavu-p-punarcci.

     "கற்  கள ேபால ஒ  தைலயான அன் ற்றன் " (இைற.1,உைர.);.

   ம. கள ;   க. கள , களக;   ெத., பட. கல் ;    ட. ெகாள்;    ட. கள்;    . கள , க ;   ேகாண். 
கல்லானா; . கரந்ா.

     [கள் → கள  ( க். (த .ம.); 551);.]

த. கள  → Skt khala.

கள காண்( )-
தல்

கள காண்( )-தல் kaḷavukāṇṇudal,    13 ெச. ன்றா . (v.t.)

    தல்; to steal.

ைகத்தலங் கண்ணாக் கள  காண்பா ெனா வன் (இலக். . 665. உைர.);.

க.கள ெகய்

     [கள  + காண்.]

கள செ்சாத்

 
 கள செ்சாத்  kaḷavuccottu, ெப. (n.)

    ட் ப் ெபா ள்; stolen property.

     [கள  + ெசாத் .]
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கள ெகாள்( )-
தல்

கள ெகாள்( )-தல் gaḷavugoḷḷudal,    16. ெச. .  (v.i)

    தல்; to steal.

     "கள  ெகாண்டாபரணம் ண்டாற் ேபாேல" (ரஹஸ்ய.13, 48);.

க. கள ெகய்

     [கள  + ெகாள்.]

கள ணி

 
 கள ணி kaḷavuṇi, ெப. (n.)

    களா; small Bengal currant (சா.அக.);.

     [களா → கள  → கள ணி.]

கள ப் ணர்ச்

கள ப் ணரச்்  kaḷavuppuṇarcci, ெப. (n.)

   ெகா ப்பா ம் அ ப்பா ன் க் காதலர ்தாமாகக் ம் ட்டம்; clandestine union between lovers before 
marriage without the knowledge of others.

     [கள  +  ணரச்் .]

காதலர ் ம் ட்டம், உடம்பாற் வ ம் உள்ளத்தாற் வ ம் என இ வைக. இவற் ள் ன்ன  
ெமய்  ணரச்்  என் ம் ன்ன  உள்ளப் ணரச்்  என் ம் ெசால்லப் ெப ம். கற் ைடய 
ெபண் ற்  இரண் ம் ஒன்ேற.

ெகா ப்பா ம் அ ப்பா ன் க் காதலர ்தாமாகக் ம் ட்டம், மைறவாகத் ெதாடங் வ ம் 
ெவளிப்பைடயாய்த ்ெதாடங் வ ம் என இ வைகப்ப ம். மைறவான ட்டம் கள  என் ம் 
ெவளிப்பைடயான ட்டம் கற்  என் ம் ெசால்லப்ெப ம். கள  ெப ம்பா ம் இ மாதத் 

ற் ட்பட்ேட இ க் ம். அ  ெவளிப் பட்ட ன் கற்பாம் (பண்.நா. ப. 62.);.

கள -த்தல்

கள -த்தல் kaḷavubiḍittal,    5 ெச. . . (v.i.)

   மந் ரம்,  ழ்ச் களால் டைனக் கண் த்தல் ( ன்.);; to catch a thief by magic, stratagem etc.

     [கள  +  .]

கள சல்

கள சல் kaḷavupūcal, ெப. (n.)

   ேநர ் ைற ன்  நடத் ம் ேபார;் irregular fight; guerilla warfare.

     "கள சல் ெசய்வாரக்்  ஒ ங்க நிழலான ைபயைல" (ஈ .10,6,8 பக்.205);.

     [கள  +  சல்.]

கள  ேபா-தல்

கள  ேபா-தல் kaḷavupōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   ப  ேபாதல்; to be plundered.

ம வ.  ட் ேபாதல்

க. கள  ேவா

     [கள  + ேபா.]

களெவட்

 
 களெவட்  kaḷaveṭṭu, ெப. (n.)

களம் பாரக்்க (யாழ்ப்.);;See kalam.

     [களம் + ெவட் .]

களேவரவ்ாழ்க்ைக

களேவரவ்ாழ்க்ைக kaḷavērvāḻkkai, ெப. (n.)

    ட் த் ெதா ல்; lit. living by the plough of theft, profession of thieving.

     "களேவர ்வாழ்க்ைகயர ்உ உங் க ந் யர"் (மணிேம. 23, 126);.

     [கள  + ஏர ்+ வாழ்க்ைக.]
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களேவள்

களேவள்  kaḷavēḷvi, ெப. (n.)

   ெகால் ம் வ ைடய ேபய்கள், வ றார ண் ம்ப  பரந்தவ ைன ைடய ரன் ேபார் ரிந்  
பைக ய த்தைதக் ம் றத் ைற ( .ெவ.8,6);; Puram theme eulogising a warrior on his destroying his enemies 
to feast devils, as gods in a sacrifice.

     [களம் + ேவள் .]

களேவற் -தல்

களேவற் -தல் kaḷavēṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ட் க் ற்றஞ் மத் தல்; to charge with theft.

     "என் ள்ைளையக் களேவற்றாேத" ( வ். ெபரியாழ். 2,1,5,  யா. பக். 225);.

     [கள  + ஏற் -.]

களெவா க்கம்

களெவா க்கம் kaḷavoḻukkam, ெப. (n.)

கள ப் ணரச்்  பாரக்்க;See kalavu-p-punarcci.

     "களெவா க்கெமன் ம் ெபயரெ்பற் " ( க்ேகா.1, உைர.);.

     [கள  + ஒ க்கம்.]

காதலர ்இ வரின் மணவாழ்க்ைக, ெதய்வ ஏற்பாட்டால், ஒேராவ  ெபற்ேறாரக்் ம் மற்ேறாரக்் ம் 
ெதரியாத களெவா க்கமாகத்

ெதாடங் வ ண் . அ  இ  மாதத் ற் ள் ெவளிப்பட் ம். மணவாழ்க்ைக ஆ ரங் காலத் ப் 
ப ராதலால், த ழர ்களெவா க்கம் ஆரியர ் ம் அற்ைறப் ணரச்் யான யாேழார ்(கந்த வர)்; 
மணமன் . மரபாரந்்த நல்லா ரியரிடம் கல்லாதவ ம், அயல் நாட்டா கள் ல ம் க  ன்றவா , 
இல்வாழ்க்ைக ேயற்படாத அநாகரிகக் காலத் க் காமப் ணரச்் யன் .

கற் ல் ெதாடங் ம் மணவாழ்க்ைகேய ெப ம்பான்ைம, கள ல் ெதாடங் வ  க கச ் பான்ைம. 
கற்பாகத் ெதாடராத கள  இ ந்ேதா ெரா க்கெமனப் ப க்கப்ப வ . இைறவன் ஏற்பா ம் 
இன்ப ம் கள ன் றப் யல் கள் (த . வர. 122, 123.);.

களேவாைல

 
 களேவாைல kaḷavōlai, ெப. (n.)

   ெபாய் ஆவணம்; false document (க நா.);.

க. கள்ேளாெல

     [கள  + ஒைல.]
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களன்

களன்1 kaḷaṉ, ெப. (n.)

   1. களம் பாரக்்க;See kalam.

   2. ம தநிலம் ( வா.);; agricultural tract.

ெத. கல

     [களம்2 → களன். (ேவ.க.134);.]

 களன்2 kaḷaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  ( வா.);; sound, noise.

     [கல் → கள் → களன். 'கல்' ஒ க் ப்  இைடசெ்சால்.]

 களன்3 kaḷaṉ, ெப. (n.)

   க த்  ( வா.);; throat, neck.

     [களம் → களன்.]

 களன்4 kaḷaṉ, ெப. (n.)

   1. ெதாடர்  ( வா.);; attachment, connection.

   2. மயக்கம் ( ங்.);; stupor, bewilderment.

     [கல் → கள் → களன்.]

களா

களா kaḷā, ெப. (n.)

   1.  களா; a low spreading shrub.

     " ம் ளிக் களாெவா  டரி ைன ன்" ( றநா. 177.9);.

   2. ெப ங்களா; large Bengal currant.

நாைள ைடக் ம் பலாக்காைய ட இன்  ைடக் ம் களாக்காய் ேமல் (பழ);.

   3. களாவைக

 small lancecrenate - acute-leaved wortle-berry.

   4. மைலக்களா; farkleberry.

   5.  ள் ங்ைக;   6. தணக்  (L.);; whirling-nut.

   ம. கள ;   க. களெவ, களி ;ெத. க ெவ, க .

     [கல் → கள் → களா (க நிற ைடய பழம்);.]

களா வைககள்:

   1.  களா

   2. ெப ங்களா

   3. மைலக்களா

   4.  ள் க் களா

   5. ெசாத்ைதக்களா
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களாக்காய்

களாக்காய்1 kaḷākkāy, ெப. (n.)

   களாசெ்ச ன் காய்; fruit of vaccinium Nilgherrence.

ம. களாக்கா(ய்);

     [களா + காய்.]

 களாக்காய்2 kaḷākkāy, ெப. (n.)

   1. களாக்கா  வாகப் ெபான் ெவள்ளி ேபான்றவற் ல் ெசய் ம் ஒ வைகக் க த்தணி; a circular piece 
of gold or silver in the shape of a carissa fruit attached to the necklace ortali worn by women.

     [களா + காய்.]

களாசம்

களாசம் kaḷācam, ெப. (n.)

    ரம் ; cane, rattan.

     "ேவதகாமப் ப ரி ங் களாசநிைல" (ஒ . ெபா .1);.

ம. களாசம்

     [கைழ → கைள → களாயம் → களாசம் (ெகா.வ.);.]

களா

 
 களா  kaḷāci, ெப. (n.)

    ைர; greens

     [கல் → கள் → களா +   (கரிய );.]

களாஞ்

களாஞ் 1 kaḷāñji, ெப. (n.)

   எச் ற் கலம், எச் ற் ப க்கம்; spittoon

     "உ ப்ப  களாஞ்  தாங்க" ( ற்றா. தல. மண. 131.);.

   ம. காளாஞ் ;ெத., க. களாஞ் .

     [காளாஞ்  → களஞ் .]

 களாஞ் 2 kaḷāñji, ெப. (n.)

   ஒ வைக ஊைதேநாய்; a kind of rheumatism.

     [ேகாளாம்  → காளாம்  → களாஞ் .]

ேகாளாம்  = எச் ல் ஏனத் ன் தண்  பாகத்ைதப் ேபால் ப க் ம் ேநாய்.

களாஞ்

 
 களாஞ்  kaḷāñju, ெப. (n.)

   தண்டங் ைர; garden greens.

     [களாஞ்  → களாஞ் .]

களா ல்

 
 களா ல் kaḷānūl, ெப. (n.)

   காம ல்; treatise or sexual love.

     [கள  → களா +  ல். களா + கள ப் ணரச்் .]
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களாப் க்ேகாைர

 
 களாப் க்ேகாைர kaḷāppūkārai, ெப. (n.)

   ேகாைரவைக ( ன்.);; a kind of sedge.

     [களா +   + ேகாைர.]

களாயம்

 
 களாயம் kaḷāyam, ெப. (n.)

    ல்; joint (சா.அக.);.

     [கள் =  ரண்ட . கள் + ஆயம். ஆய் → ஆயம் ப்ப .]

களாவம்

களாவம் kaḷāvam, ெப. (n.)

   1. ம ல்ேதாைக; peacock tail.

   2. இைடயணி; girdle

     "களாவம் ஒன் ற் ேகாத்த த் வட்ட ம் அ வட்ட ம்" (SI.I.ii.180.);.

     [கள் → களா → களாவம் (ெந ங் ய ேதாைக ைடய .]

களா

 
 களா  kaḷāvi, ெப. (n.)

   ஈயத்ைதப் ேபான்ற தரா என் ம் ஒ வைகக் கனிமம்; a mineral resembling lead (சா.அக.);.

     [கள் → கள → களா → களா . கள் = க ைம.]

களா

 
 களா  kaḷāvu, ெப. (n.)

   மைலக்களா; wortleberry. (சா.அக.);.

     [களா → களா .]

களிக்கண்

 
 களிக்கண் kaḷikkaṇ, ெப. (n.)

   தட்டார ்பயன்ப த் ம் கம்  இ க் ங் க  (யாழ்ப்.);; instrument for drawing wire for chainwork in jewellry 
with different sizes of holes in it.

ம. களிக்கண்

     [கள் ( ள்); → களி + கண்.]

களிக்கல்

 
 களிக்கல் kaḷikkal, ெப. (n.)

   கல்ைலப் ேபான்  ண்ைம ைடய களிமண் உ ண்ைட; clay stone.

     [களி + கல்.]

களிக் 
கைவக்ேகால்

 
 களிக் கைவக்ேகால் kaḷikkavaikāl, ெப. (n.)

   களி ண் ம்ேபா  ஏனம் அைசயாவைக தாங் ங் கைவக்ேகால் (இ.வ.);; forked stick for bracing a pot in 
making pulp.

     [களி + கைவ + ேகால்.]
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களிக்காய்

 
 களிக்காய் kaḷikkāy, ெப. (n.)

   தைசப்பற் ள்ள காய் (யாழ்ப்.);; pulpy fruit.

     [களி + காய்.]

களிக்

 
 களிக்  kaḷikkuru, ெப. (n.)

   களிச் ண்ணம் என் ம் ம ந் ; universal solvent (சா.அக.);.

     [கள் +  .]

களிகம்

 
 களிகம் gaḷigam, ெப. (n.)

   வா ைவ மரம் (மைல.);; thorny-staff tree.

ம. களிகம்

     [கள் → களி → களிகம். கள் =  ள்.]

களி ண் -தல்

களி ண் -தல் gaḷigiṇṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   களி ணவாக் தல்; to make paste or pap.

     [களி +  ண் .]

களி ர்-தல்

களி ர-்தல் kaḷiārtal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ம ழ்ச்  தல்; to exult, be in ecstasy.

     " ெரா  கால் வாேயாவாள் த்தங் களி ர" ( வாச. 7,15);.

     [களி +  ர.்]

களிைக

களிைக1 gaḷigai, ெப. (n.)

   1. ெமாட்  (அக.நி.);; tender bud.

   2. நாகமல் ; ringworm plant (சா.அக.);.

     [ ள் →  ளிைக → களிைக.]

 களிைக2 gaḷigai, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் க த்தணி; a kind of necklace.

     "நலம்ெப ங் களிைக  நன் த்தார ம்" (ெப ங். இலாவாண. 19,118);.

     [ ள் →  ளிைக → களிைக.]

களிங்கம்

களிங்கம்1 kaḷiṅgam, ெப. (n.)

   ஒ வைகப்பண் (பரத. ராக. 533.);; a specific melody-type.

     [கள் → களிங்கம்(களிப் );.]

 களிங்கம்2 kaḷiṅgam, ெப. (n.)

   மரங்ெகாத் ப்பறைவ; wood-pecker (சா.அக.);.

     [கள் = ெவட் தல். கள் → களி → களிங்கம்.]
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களிசெ்சம்மண்

 
 களிசெ்சம்மண் kaḷiccemmaṇ, ெப. (n.)

    ங்கா ; red ochre (சா.அக.);.

     [களி + ெசம்மண்.]

களித்தைர

களித்தைர kaḷittarai, ெப. (n.)

   களிமண் நிலம் ( லப். 3,96, உைர.);; clayey soil.

     [களி + தைர.]

களித் ப்

களித் ப்  kaḷittuḍuppu, ெப. (n.)

   1. களி ண் ந் ப் ; wooden instrument for mashing pap.

   2. இள யம் ண் ம் ப் ; wooden stirring rod used in preparing electuaries (சா.அக.);.

     [களி +  ப் .]

களித் ர்

 
 களித் ர ்kaḷittuyir, ெப. (n.)

    ள ; wasp. (சா.அக.);.

     [கள் + அத்  - களத்  + உ ர.் கள் =  ள் ள்ைள உைடய .]

களித் ல்

களித் ல் kaḷittuyil, ெப. (n.)

   இன்பத் ல்; happy sleep of lovers.

     "ெகா நரகலத்  ஓ ங் க் கா யங்கண்ணார ்களித் ெலய்த" ( லப். 4,46.);.

     [களி +  ல்.]

களித் ழைவ

களித் ழைவ kaḷittuḻvai, ெப. (n.)

   களியாகத் ழா  சைமத்த ழ்; mashed pap.

     "அைவயா வரி  யங்களித ் ழைவ" (ெப ம்பாண். 275.);.

     [களி +  ழா  - களித் ழா  → களித் ழைவ.]

களிதம்

களிதம் kaḷidam, ெப. (n.)

   1. வ க்கல் (ச .);; slipperiness.

   2. ெப ங்கல் (சங்.அக.);; huge stone.

     [கள் → களி → களிதம்.]

களி ன்னல்

களி ன்னல் kaḷidiṉṉal, ெப. (n.)

   1. களி ண்ைக; eating pap.

   2. ைக ட் ப் ெப ைக; taking bribes.

     [களி +  ன்னல். களி = கள்ளத்தனமான ம ழ்ச் .]

களி ங் -தல்

களி ங் -தல் kaḷiduṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ம ழ்ச் தல்; to be in ecstasy;

 to rejoice greatly.

     "மாேலா ம்பரக்ணங் களி ங்க" (ேச . கட ள்.5);.

     [களி +  ங் .]
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களிந்ைத

களிந்ைத kaḷindai, ெப. (n.)

   ய ைன ஆ ; the river Jamuna.

     "பாய்ைமயாங் களிந்ைத தன்ைன" (இர . மாைல. 100.);.

     [களி → களிந்ைத (கலங்கல் நீ ள்ள .);.]

களிநடம்

களிநடம் kaḷinaḍam, ெப. (n.)

   ம ழ்ச் யால் ஆ ம் நாட் யம்; dance of joy, ecstatic dance.

     "கற்ெப ம் ெபயரெதான் ம் களிநடம் ரியக்கண்ேடன்" (கம்ப.  ந்தர. 1275);.

     [களி + நடம்.]

களிெநஞ்சன்

களிெநஞ்சன் kaḷineñjaṉ, ெப. (n.)

   1. ெச க்கன்; proud man.

   2. வன்ெகா ைமயாளன்; cruel man.

     [களி + ெநஞ்சன்.]

களிேநாய்

களிேநாய் kaḷinōy, ெப. (n.)

   கட் யா ண்டா ம் ேநாய்; disease due to excessive drinking.

     "கடெ்காண்டாங் க் களிேநாய் கனற்ற" (ெப ங். உஞ்ைசக். 35,51.);.

     [களி + ேநாய்.]

களிப்பாைவ

 
 களிப்பாைவ kaḷippāvai, ெப. (n.)

   ெபாம்ைம; doll.

ம. களிப்பாவ

     [களி + பாைவ =  ழந்ைதகட்  ம ழ்ச்  உண்டாக் ம் பாைவ.]

களிப்பாைற

 
 களிப்பாைற kaḷippāṟai, ெப. (n.)

   பாைற ேபான்  வ ைம ைடய களிமண்பரப் ; shale.

     [களி + பாைற.]

களிப் ரண்ைட

 
 களிப் ரண்ைட kaḷippiraṇṭai, ெப. (n.)

   ேகாப் ரண்ைட; a species of adamantine creeper (சா.அக.);.

     [களி +  ரண்ைட.]
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களிப்

களிப்  kaḷippu, ெப. (n.)

   மனம ழ்ச் ; joy, exultation, delight, hilarity.

     "களிப் மான் ெசல்வக் காவற்

ேப ர"் (மணிேம. 7.26);.

   2. ெச க்  ( ங்.);; vanity, conceit, pride.

   3. மயக்கம்; mental delusion, aberration of mind.

     "காம ம் ெவ ளி ம் களிப் ங் ைகத் " (கம்பரா.  வவ.48);.

   4. ம ெவ ; intoxication, inebriation.

     "களிப்பாேல வ டத் ம் மாைலெகாண்ேடாச் " ( லப். 14, 135, அ ம்.);.

   5.  ற் ன்பம் ( ன்.);; sexual pleasure.

   6. மண்ணின் பைச; adhesive power, as in clay.

களிப்  நிலத் ல் ைவத்தப ர ்  வந்  ேசரா  (உ.வ.);.

ம. களிப்

 Indon. Kesukan;

 Norw., Swed. Glade. Turk. keyif;

 Chin. kuaile, E. gay.

     [களி +   (ெசால்லாக்க ஈ .);.]

களிப் க்கள்ளி

 
 களிப் க்கள்ளி kaḷippukkaḷḷi, ெப. (n.)

   ெகா க் கள்ளி; beak-flowered creeping milk-hedge (சா.அக.);.

     [களிப்  + கள்ளி. களிப்  = ெச ப் , அடரத்் .]

களிப் ச் ண்ணா
ம்

 
 களிப் ச் ண்ணாம்  kaḷippuccuṇṇāmbu, ெப. (n.)

    ளித்த ண்ணாம் ; lime mortar, ground and left for sometime before using.

     [களிப்  +  ண்ணாம் .]

களிப் மண்

 
 களிப் மண் kaḷippumaṇ, ெப. (n.)

   ெசம்மண்; red clay (சா.அக.);.

     [களிப்  + மண்.]

களிப் றா

 
 களிப் றா kaḷippuṟā, ெப. (n.)

   மணிப் றா; ring dove (சா.அக.);.

     [களி +  றா.]

களிம்பகற் -தல்

களிம்பகற் -தல் gaḷimbagaṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெசம்  த யவற் ன் ற்றத்ைதப் ேபாக்கல்; removing the verdigiris of copper or the rust of iron etc.

   2.  ட டல்; refining by calcinations (சா.அக.);.

     [களிம்  + அகற் .]
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களிப் றம்

 
 களிப் றம் kaḷippuṟam, ெப. (n.)

    ைளயா ம் இடம்; a place set apart for play, play house.

ம. களிப் றம்

     [களி +  றம்.]

களிம்பற்றவன்

 
 களிம்பற்றவன் kaḷimbaṟṟavaṉ, ெப. (n.)

    ற்றமற்றவன் (இ.வ.);; man of unimpeachable character.

     [களிம்  + அற்றவன்.]

களிம்

களிம்  kaḷimbu, ெப. (n.)

   1. ெசம் ன் மலப்பற் ; veridigris, sub-acetate of copper.

     "ெசம் தன் களிம்  பாற்ற யா " (தணிைகப் . அகத். 360);.

   2.   ( ன்.);; rust.

   3. மா ; spot, blemish, fault. defect

     "கண்ணின்  காட் க் களிம்ப த் தாேன" ( மந். 113.);.

   4.  ச் ம ந் ; ointment.

     "கந்தகக் களிம் " (ைபஷஜ.);.

     ' டம் ேபாட்டால் ெபான் ேவ  களிம்  ேவ ' (பழ);.

   ம. களிம் ;   க.  ம் ,  ம் ,  ;   ெத.  ,  ;    .  ம் ,  லாம் ;   ேகாத. 
ல்ப்;   பட.  ம் ; .  ல்  ( );.

     [களி + களிம் (களி ேபான்ற ம ந் );.]

களிம் பதம்

 
 களிம் பதம் kaḷimbubadam, ெப. (n.)

    ப்பான பதம்; glutinous or viscous state (சா.அக.);.

     [களிம்  + பதம்.]

களிம்  மண்

களிம்  மண் kaḷimbumaṇ, ெப. (n.)

   1. ெசம்மண்; copper ore.

   2. இ ம்  மண்; iron one (சா.அக.);.

     [களிம்  + மண்.]

களிம் மைல

 
 களிம் மைல kaḷimbumalai, ெப. (n.)

   ெசம் மைல; mountain containing copper ore (சா.அக.);.

     [களிம்  + மைல.]

களிம் -தல்

களிம் -தல் kaḷimyūṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. களிம்  த்தல்; to form, as verdigris.

   2. த ர ் த யன களிம்பாற் ெக தல்; to become spoiled, as curds, when kept in a brass vessel.

     [களிம்  + ஊ -.]
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களிம்ேப -தல்

களிம்ேப -தல் kaḷimbēṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

களிம்  பாரக்்க;See kalmburu.

     [களிம்  + ஏ .]

களிமகன்

களிமகன் gaḷimagaṉ, ெப. (n.)

   கட் யன்; drunkard,

     "உண்ெமன ரக் ேமார ்களிமகன் ன்ன ம்" (மணிேம.3,103);.

ம. களிமகன்

     [களி + மகன்.]

களிமண்

களிமண் kaḷimaṇ, ெப. (n.)

   1. பைச ள்ள மண்வைக; clay, potter's clay.

   2. நிலத்ைதச ்ெச ப் க் ம் ெபா க் மண்; a rich calcareous earth or clay much used for manure.

   3. வண்டல்மண்; a deposit of clay or fine earth from running water (சா.அக.);.

 Afrik. kleius;

 Rus. glina.

     [களி3 + மண்.]

களிமண் ஏ

 
 களிமண் ஏ  kaḷimaṇēṭu, ெப. (n.)

   எ த் கள் ெபா த்த மண் ஓ ; clay tile with inscribed letters.

     [களி + மண் + ஏ .]

ேகாைவக்க ள்ள ேப ரில் பல களிமண் ஓ கள் அகழ்ந்ெத க்கப்பட் ள்ளன. அவற் டன் ல 
மண் ப மங்க ம் ைடத் ள்ளன. அவற் ல் ந் ெவளி எ த் கள் இைட ைட ெகாண்ட த ழ் 

( ரா ); எ த் கள் கண்ண த்தங்ேகாலால் ைட  ெசய்யப்பட் ள்ளன. மண் ஓ  ற்றக் 
காய்வதற்  ன் அ த் ம் ம் எ தப்பட் ள்ளன. எ த் கள் இன் ம் ைமயாக 
ப த்த யப்பட ல்ைல. எ நா ,  ர ்என்ற ெசாற்கள் அ க்க  ெதாடரந்்  வ ன்றன. 
இைவ ெசஞ் ைள ல் ட்  எ க்கப்பட்டைவ.

களிமண் ளிர்ச்

 
 களிமண் ளிரச்்  kaḷimaṇkuḷircci, ெப. (n.)

   களிமண்ைணப்ேபால் க்க ளிரச்் ; clay-cold (சா.அக.);.

     [களிமண் +  ளிரச்் .]

களிமண் ண்ணா
ம்

களிமண் ண்ணாம்  kaḷimaṇcuṇṇāmbu, ெப. (n.)

   1. களிமண் கலந்த ண்ணாம் வைக. (கட்டட.சாத்.);; a kind of mortar mixed with clay.

   2.  ப்பான ண்ணாம் ; lime-clay (சா.அக.);.

     [களிமண் +  ண்ணாம் .]

களிமயக்

 
 களிமயக்  kaḷimayakku, ெப. (n.)

   மதத் னால் ஏற்பட்ட மயக்கம்; dizziness due to infatuation (சா.அக.);.

     [களி + மயக் .]
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களி த்ைத

 
 களி த்ைத kaḷimuttai, ெப. (n.)

   ேகழ்வர , ேசாளம், கம்  த ய தவசத்தால் ண் ய களி ண்ைட( ன்.);; boiled ball of meal from 
millet or other grain.

     [களி +  த்ைத.]

களிய -த்தல்

களிய -த்தல் kaḷiyaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உப்பள உ வாக்க ல் தன் தலாக ெவற்  நிலத் ல் களிமண் ெகாட் தல்; to spread clay or (sea 
shore); vacant land for the preparation o salt-pan.

     [களி + அ .]

களியைடக்காய்

 
 களியைடக்காய் kaḷiyaḍaikkāy, ெப. (n.)

   ேவக ைவத் க் காயைவத்த பாக்  (இ.வ.);; areca nut boiled and dried, for chewing.

ம வ. களிப்பாக்

   ம. களியடய்க்க;   க. களிய ெக; ட. களியடெக

     [களி + அைடக்காய்.]

களியம்

களியம் kaḷiyam, ெப. (n.)

   ேத க் த் க் ரிய கால்வைக ( லப். 3,14. உைர.);; specific posture of feet in dancing.

ம. களியம்

     [களி → களிய. நாட் ப் பாடல்கள் களித்தா வைதேய க்ெகாண்டைவயாத ன் ெபா மக்களின் 
நாட் ப் றக் த்  களியம் எனப் ெபயர ்ெபற்ற .]

களியம் றா

 
 களியம் றா kaḷiyambuṟā, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் றா; a kind of dove (சா.அக.);.

     [களி + அம் +  றா.]

களியர்

களியர ்kaḷiyar, ெப. (n.)

   1. ெநய்தனிலமாக்கள்; maritime people.

   2. கட் யர;் drunkard.

     [களி + களியர.்]

களியர்வண்ணம்

 
 களியரவ்ண்ணம் kaḷiyarvaṇṇam, ெப. (n.)

    யா உண்  த்  ம ழ்வைதச ் றப் த் ப் பா ம் வண்ணப்பாட்  ( ன்.);; kind of Vannam versi 
extolling the pleasures of high living, dainty food and winous liquors.

     [களியர ்+ வண்ணம்.]

களியல

 
 களியல  kaḷiyalaḍi, ெப. (n.)

    ம் யாட்டம் (நாஞ்.);; a kind of kummi dance.

     [க  → க யல் + அ  - க யல  → களியல .]
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களியன்

 
 களியன் kaḷiyaṉ, ெப. (n.)

    யன்; drunkard.

     [களி → களியன்.]

களியாட்டம்

களியாட்டம் kaḷiyāṭṭam, ெப. (n.)

   1. ம ழ் டன் ஆ ம் ஆட்டம்; play, sport, merriment.

   2.  ,  ற் ன்பம் த யவற் ல் ஈ பட்  ம ம் ேகளிக்ைக; revelry.

ம. களியாட்டம்

     [களி + ஆட்டம்.]

களியாட்

 
 களியாட்  kaḷiyāṭṭu, ெப. (n.)

   கள் ண்  ஆ ம் ஆட்டம்; drunken feast, bacchanal, revel.

ம. களியாட்

     [களி + ஆட் .]

களி ப்

 
 களி ப்  kaḷiyuppu, ெப. (n.)

   வழைல அல்ல  ப் ; the three alchemical salts forming an universal solvent (சா.அக.);.

     [களி + உப் .]

களிர்

 
 களிர ்kaḷir, ெப. (n.)

    றா ன்; shark (சா.அக.);.

     [கள் → களிர.்]

களிவா-தல் 
(களிவ தல்)

களிவா-தல் (களிவ தல்) kaḷivādalkaḷivarudal,    18 ெச. . . ம ழ்வைடதல்; to be blissful.

     "கள்ளப்படாத களிவந்த வான்க ைண" ( வாச. 10.16);.

     [களி + வா.]

களிவாய்நஞ்சன்

 
 களிவாய்நஞ்சன் kaḷivāynañjaṉ, ெப. (n.)

   ெகா ய நஞ் ைடய பாம் வைக ( ன்.);; a very venomous snake.

     [க  → களி + வாய் + நஞ்சன்.]

களிவாய் நிலம்

 
 களிவாய் நிலம் kaḷivāynilam, ெப. (n.)

   களிமண் நிலம் (இ.வ.);; clayey soil.

     [களி + வாய் + நிலம்.]
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களி ரி-த்தல்

 
 களி ரி-த்தல் kaḷivirittal, ெச. . . (v.i.)

   களிமண் யைல உப்பளத் ல் பரப் தல்; spreading the heaps of clay in the salt-pan (sand);.

     [களி +  ரி.]

களிற்றர

களிற்றர  kaḷiṟṟarasu, ெப. (n.)

   ேதவரே்காமான் ஆ ய இந் ரனின் ஊர் யான ஐராவதம் என் ம் ெவள்ைளயாைன; Indra's elephant as 
the king of elephants.

     "வால்ெவண் களிற்றர  வயங் ய ேகாட்டத் " ( லப். 5.143);.

     [களி  + அர .]

களிற் யாைன

 
 களிற் யாைன kaḷiṟṟiyāṉai, ெப. (n.)

   ஆண்யாைன ( வா.);; male elephant.

     [களி  + யாைன.]

களிற் யாைன 
நிைர

 
 களிற் யாைன நிைர kaḷiṟṟiyāṉainirai, ெப. (n.)

   அகநா ற் ன் தற்ப ; first part of Aganānūru.

     [களி  + யாைன + நிைர.]

அகநா ற் ப் பா ரப் பாட ன் ன்

     "வண் படத ்தைதந்த கண்ணி" என்ப  தலாக

     "ெந ெவண் மார் ன்" என்ப  ஈறாகக் டந்த பாட்  ற் ப ம் களிற் யாைன நிைர 
ெயனப்ப ம்.

ெந யவா  நி ரந்் ேதா ம் அ கைளக் ெகாண்  ெசம்மாந்  ெசல் ம் பாட் ன் நைட ம் 
ெபா ட் றப் ம் நன்  ளக்க ம் ப  களிற் யாைன நிைர எனப்ப ம்.

களி  = ஆண்யாைன, நிைர = அணி, வரிைச. களிற் யாைன நிைர எனில் ஆண் யாைனகளின் அணி 
என்ப  ெபா ள்.

     'களிற் யாைன' என் ம் வழக்கா  பைழய ல்களில் பல இடங்களில் உள்ளைம ஈண்  
எண்ணத்தக்க . ப ற் ப்பத் ல் ன்றாம் பத் ன் ப கப்பாட் ன் இைடேய,

     "க ங் களிற் யாைனப் ணர ்நிைர நீட்  இ கடல் நீ ம் ஒ  பகல் ஆ " எனக் களிற்  யாைன 
நிைர என் ம் தெ்தாட ம் அைமந் ப்பைதக் காணலாம்.

ெதால்காப் யர ்அகத் ைண ய ல் ' தல் க  உரிப்ெபா ள் என்ற ன்ேற' என் ெதாடங் ம் 
ற்பா ன் ழ்

     "வண் படத ்தைதந்த கண்ணி"

என்  ெதாடங் ம் அகநா ற் ப் பாடல் வைத ம் தந்  அதன் ேழ

களிற் டனிைல

களிற் டனிைல kaḷiṟṟuḍaṉilai, ெப. (n.)

   மறவெனா வன் யாைனைய ேவலால் எ ந்  அதன் ழ் இறந் பட்டைதக் க் ம் றத் ைற 
( .ெவ.7.20);;     [களி  + உடன் + நிைல.]

களிற்ெறா  உடன்மாய்ந்  ழ்தைலக் த்த றத் ைறயாத ன் இப்ெபயரெ்பற்ற .

களிற் த்தாைன

 
 களிற் த்தாைன kaḷiṟṟuttāṉai, ெப. (n.)

   அ  வைகப் பைட ள் ஒன்றான யாைனப்பைட ( வா.);; elephantry, one of six kinds of armed forces.

     [களி  + தாைன.]
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களிற் ப்பன்

களிற் ப்பன்  kaḷiṟṟuppaṉṟi, ெப. (n.)

   ஆண்பன்  (ெதால்.ெபா ள். 589, உைர.);; boar.

     [களி  + பன் .]

களிற் ப்ெபா

களிற் ப்ெபா  kaḷiṟṟuppoṟi, ெப. (n.)

   பைகவைர அ க்கக்ேகாடை்ட ம ல் ைவக்கப்ப ம் யாைன வ வ இயந் ரம் ( லப். 
15,216.உைர.);; elephant shaped machine mounted on a fort for defence.

     [களி  + ெபா .]

களிற் ர்

களிற் ர ்kaḷiṟṟuyir, ெப. (n.)

களிற் ரத்் ம்  பாரக்்க;See kalirruyir-t-tumbu.

     "களிற் ர ்ெகா ன்" ( றநா.152.);.

     [களி  + உ ர.்]

களிற் ர்த் ம்

களிற் ரத்் ம்  kaḷiṟṟuyirttūmbu, ெப. (n.)

   ெப வங் யம் ( றநா.152.);; a kind of blow-pipe.

ம வ. களிற் ர்

     [களிற் ர ்+  ம் .]

களிற் ன் ளிறல் ஒ  ேபான்  ஓைச எ ப் ம் இைசக்க .

களிற் வட்டம்

 களிற் வட்டம் kaḷiṟṟuvaṭṭam, ெப.(n.)

   நிைரய வைக ( டா.);; a hell.

     [களி +வட்டம் மதயாைன ன் ெகா ைம ேபான்ற ன்பம் த்த ]

களி

களி  kaḷiṟu, ெப.(n.)

   1. ஆண்யாைன,

 male elephant.

     "மண்டமர ் ழக் ங் களிறைனயாரக்்  (மணிேம, 18150);

   2. ஆண்பன் ; boar.

     "ேகழ கண் ம் க வைர ன்ேற"(ெதால் 1534);

   3ஆண் றா ன்; male shark.

   4. ைகம் ன் (அத்தம்);; the 13th star.

ம. களி

     [களி  →களி  களிெகாள்வ  களி  (ேவக131);]

களி த ணர்ச்

களி த ணரச்்  kaḷiṟudarubuṇarcci, ெப.(n.)

   தைலவன் தைல ைய யாைன னின்  காத்தைம பற்  அவ் வ க் ம் உண்டான ட்டம் (இைற 
14, 2-6,உைர,97.);; union of a young man with a maider on his having rescued her from an elephant.

     [களி +த + ணரச்் ]

க க்க க்ெகனல்

 
 க க்க க்ெகனல் kaḷukkaḷukkeṉal, ெப.(n.)

    ரித்தல் ஒ க் ப் ; onom, expr. signifying laugh.

     [க க் +க க் +எனல்]
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க க்ெகன்

 
 க க்ெகன்  kaḷukkeṉṟu,  .எ.(adv.)

    ரித்தல் ஒ க் ப் ; onom expr. signifying laugh;

க க்ெகன்  ரித் த் தன் ல்ைலப்பல்ைல: காட் னார ்(உ.வ.);.

     [க க் +என் ]

கேளபரம்

கேளபரம்1ெப.(n.)    1. உடம் ; body

     "இக்கேளபரத்ைத ேயாம்ப"(ேதவா.1942.2. எ ம் ( ங்.);;

 bone,

   3.  ணம் ( வா.);; corpse.

     [கள் (கட் தல்); → கள+உரம்(உடம் ); கள ர → களவரம் → கேளபரம் (ெகா.வ.);]

 கேளபரம் kaḷēparam, ெப.(n.)

கேளவரம் பாரக்்க;see kalevaram.

     [கேளவரம்+கேளபரம்]

கேளவரம்

 
 கேளவரம் kaḷēvaram, ெப.(n.)

    ழப்பம்; confusion.

ெத. கலவா

     [கலவரம் →கேளவரம் (ெகா.வ.);]

கைள-தல்

கைள-தல் kaḷaidal,    2 ெச. ன்றா (v.t)

   1  ங் ெய தல்; to weed, pull up, pluck out

     "கைள நர ்ைகெகால் ம்" ( றள், 879.);.

   2. நீக் தல்; to remove, expel, separate;

 to extirpate, as disease;

 to share;

 to pare, as the nails, to moult as feathers.

     "இ க்கண் கைளவதாம் நட்  ( றள், 788);.

   3. ஆைடயணி த யன கழற் தல்; to strip or put off, as clothes or ornaments.

     "உ த் க் கைளந்தநின் தகவாைட" ( வ்.  ப்பல்.9);.

   4. அ த்தல்; to exterminate, as a family or foe;

 to kill, destroy.

     "ெபால்லா வரக்கைனக் ள்ளிக் கைளந்தாைன" ( வ்.  ப்பா.13);.

   5.  ைழதல் ( ங்.);; to soften, melt, as the heart.

   6. அரி  க தல்; to wash or cleanse as rice.

ம. கள, க. கெள, ெத. கட ,  . கைள னி, கெள னி

     [கள் →கைள]

1553

www.valluvarvallalarvattam.com 7928 of 19068.



கைள

கைள2 kaḷaidal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   கட்  த்தல்; to tie, fasten, as a tuft of hair.

     "  கைளந்தா ெனங்ேகா" ( :ெவ921);.

     [கள்+ேசரத்்தல், தட் தல் கள் → கைள]

 கைள3 kaḷai, ெப.(n.)

   1. கழனி ல் ைளக் ம்பயனற்ற ப ர;் any usless plant of small growth which is notwanted, weeds.

     "ைபங் ழ் கைள கட்டதேனா  ேநர"் ( றள், 550.);.

   2.  ற்றம்; defect, fault

     "என்கைளய க் ம்" (ேதவா. 8185);

   ம. கள்;   க. கெள, ெத. கல :  ட. கெள, பட. கா(ெய);; . கெள.

 Sp. hierba;

 Cata. herba;

 Guj. ghas, Pali.kasambn;

 H. ghas.

     [கைள →கைள]

 கைள4 kaḷaittal, ெச. . .(v.i)

கைளகட்டா

 
 கைளகட்டா gaḷaigaṭṭā, ெப.(n.)

   கட்டா எ ம் ஒ வைக கடல் ன் ( கைவ னவ);; a kind of katta sea fish.

     [கைள+கட்டா]

கைளகட் -தல்

கைளகட் -தல்1 gaḷaigaṭṭudal,    5.ெச. ன்றா .(v.t)

    ண்ேடா  ஒ த்தல்; to destroy completely.

     "ெச ற் ன .இ பத்ெதா  காலைர கைளகட்ட பர ராமன்" (S.I.I.vol3. insc. 207. S.No.8);.

     [கைள+கட் ]

 கைளகட் -தல் gaḷaigaṭṭudal,    5.ெச. ன்றா (v.t)

   1. அழ  தல், வண்ணேம தல், ெசம்ைமயாக இ த்தல்; to get beauty, splendour, glow.

   2. ம ழ்ச்  உண்டாக் , களிப்பாய் இ ; to get happy.

க. கெளகட்

     [கைள5+கட் ]

கைளகட்

கைளகட் 3 gaḷaigaṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   இைசக்க களின் ஒைச அடக்கமான இடத் ல் நன்  ஒ த்தல் (உ.வ.);; to sound effectively, as music 
within an enclosure.

     [கைள5+கட் ]
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கைளகண்

கைளகண் gaḷaigaṇ, ெப.(n.)

   1 பற் க்ேகா ; support, as relieving distress.

     "மற்ேறார ்கைளகண் இல்ேலன்"(ேதவா. 6451.);

   2. தைலவன்; master lord.

     [கள்=ேசரத்்தல், கட் தல், கட் க்காத்தல். கள் →கைள+கண் கைளகண் கட் க்காப்பதற் ப் 
க டமானவன்; தைலவன்]

கைளகள்-தல் 
(கைளகட்டல்)

கைளகள்-தல் (கைளகட்டல்) gaḷaigaḷtalgaḷaigaṭṭal,    12 ெச. . . (v.i.)

கைளய  பாரக்்க;see kalapart.

     "ைபங் ழ் கைளகட்டதேனா  ேநர"் ( றள், 550);.

க. கெளகெள

     [கைள3+ கள்]

கைள -தல்

கைள -தல் kaḷaiāṭudal,    5 ெச. . .(v.i)

கைள கட் 2;see kakaj-k-kattu.

     [கைள5+ ]

கைளெக -தல்

கைளெக -தல் gaḷaigeḍudal,    7 ெச. ன்றா  (v.t)

   அழ  ெக தல்;   ெம  ைறதல்; to lose beauty.

க. கெளகெள, கெளெக .

     [கைள5+ ெக ]

கைளெகாட்

 
 கைளெகாட்  gaḷaigoṭṭu, ெப.(n.)

கைளக் ெகாத்  பாரக்்க;see kasai-k-kottu

     [கைள+ெகாட் -]

கைளெகாத் -தல்

கைளெகாத் -தல் gaḷaigoddudal,    4 ெச. ன்றா  (v.t)

   கைளக்ெகாத்தால் ெகாத் க்கைள ெய த்தல்; to remove weeds by using hoe.

ம வ, கைளெய த்தல்

க. கெள ள், கெள .

     [கைள+ெகாத் ]

கைள ெகாத்

கைள ெகாத் 2 gaḷaigottu, ெப.(n.)

   கைள ப க் ங் க ; weeding-hook, grass-hoe, small iron pick with broad blade and wooden handle.

   ம வ, கைளக் ச் , கைளக் ெகாட் ;கைளக்ேகால், கைளச ்சத்தகம் (யாழ்ப்.);.

ம. களெகாத்

     [கைள2+ெகாத் ]

கைள ெகால்

 
 கைள ெகால்  gaḷaigolli, ெப.(n.)

கைளகைள அ க் ம் ம ந் :

 a chemical used to destroy weeds.

     [கைள+ெகால் ]
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கைளெகாள்( )-
தல்

கைளெகாள்( )-தல் gaḷaigoḷḷudal,    16 ெச. .  (v.i)

   அயர்  ெகாள்ளல்; tired or exhausted (சா.அக.);.

     [கைள3+ெகாள்க]

கைளேகால்

கைளேகால் kaḷaiāl, ெப.(n.)

கைளக்ெகாத்  பாரக்்க;see kalai-k-kottu.

     "காரியன் ந்த கைளக்ேகா ம்" (த ழ் நா. 45);.

     [கைள+ேகால்]

கைளசச்த்தகம்

கைளசச்த்தகம் gaḷaiccattagam, ெப.(n.)

     (யாழ்ப்.); கைளெகாத்  பாரக்்க;see kalai-kottu.

     [கைள2+சத்தகம்]

கைளஞன்

கைளஞன் kaḷaiñaṉ, ெப.(n.)

   1.கைளப ப்ேபான்; one who weeds.

     "கைளஞரத்ந்த கைணக்கால் ெநய்தல்"(ெப ம்பாண். 213);.

   2.ெகா யவன் ( டா);; vllian, wretch.

     [கைள →கைளஞன்.]

கைள ர்-தல்

கைள ர-்தல் kaḷaidirdal,    4 ெச. . . (v.i)

   வ த்தம் ரத்ல்; to recover from fatigue or langour (சா.அக.);.

     [கைள +  ர.்]

கைள ர்க்

கைள ரக்்  kaḷaitīrkki, ெப.(n.)

   1.ம ல் ,

 peacock feather fan so called from its removing fatigue when used.

   2. கஞ் ; rice-gruel water

     [கைள +  ரக்் .]

கைள ெதளி-தல்

கைள ெதளி-தல் kaḷaideḷidal,    4 ெச. .  (v.i)

   ேசார்  நீங் தல்; to recover from fatigue or langour(சா.அக.);.

     [கைள3+ெதளி]

கைளப்பைட-தல்

கைளப்பைட-தல் kaḷaippaḍaidal,    4 ெச. . .(v.i.)

கைளத்தல் பாரக்்க;see kalai,

ெத. களா ன்

     [கைளப் +அைட]

கைளப்பா -
த்தல்

கைளப்பா -த்தல் kaḷaippāyiruttal,    3 ெச. .  (v.i.)

கைளப்பைட-தல் பாரக்்க;see kasai-p-padai.

     [கைளப் +ஆக →ஆய்+இ ]

கைளப்

கைளப்  kaḷaippu, ெப.(n.)

   ேசார் ; fatigue, exhaustion.

     "கைளப்பாசே்சாெவன்பார"் ( ற்ற ற27);

     [கைள3 → கைளப் ]

கைளப் ல்

கைளப் ல் kaḷaippul, ெப.(n.)

   ப க் ட ்கைளயாக ைளக் ம் ல் (யாழ்.அக.);; grass-like weed.

     [கைள2+  ல்]
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கைளப -த்தல்

கைளப -த்தல் kaḷaibaṟittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. கைள ங் தல்; to weed.

   2. இைட ற்ைறப் ேபாக் தல்; to remove a hindrance.

     "ைகங்கரய்த் ற் கைளப த் " (ஈ  10, 4 ப்ர);.

   க. கெள ;பட. கா .

     [கைள2+ப .]

கைளேபா -தல்

கைளேபா -தல் kaḷaipōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ேசாரவ்ாய் இ த்தல்; to be languid.

     [கைள2+ேபா ]

கைளய -த்தல்

கைளய -த்தல் kaḷaiyaṟuttal,    4 ெச. . .(v.i.)

கைளப பாரக்்க;see kalai_pari.

     "ைகங்சாயத் ற் கைளய க் ற " (அஷ்டாதச டக் வ்ய63);.

     [கைள2+அ -]

கைளயாவாரம்

 
 கைளயாவாரம் kaḷaiyāvāram, ெப.(n.)

    ழப்பம் (இ.வ.);; confusion.

ெத. கலவர

     [கைள+ஆவாரம் ஆவலம் → ஆவரம் (ஆவ த்தல், ஆரவாரித்தல்); கைள கைளதல், அ த்தல், 
தாக் தல்]

கைளயாேவட்ைக

 
 கைளயாேவடை்க kaḷaiyāvēṭkai, ெப.(n.)

   நீங்காத ஆைச; desire that cannot be got rid of.

     [கைள+ஆ+ேவடை்க]

கைளயாற் -தல்

கைளயாற் -தல் kaḷaiyāṟṟudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   இைளப்பாற் தல்; to remove the effect of fatigue or weariness.

     [கைள=கைளப் . கைள+ஆற் ]

கைளயா -தல்

கைளயா -தல் kaḷaiyāṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   இைளப்பா தல்; to take rest (சா.அக.);.

     [கைள+ஆ ]

கைளயான்

 
 கைளயான் kaḷaiyāṉ, ெப.(n.)

   வானம்பா  (இ.வ.);; skylark.

     [கைள → கைளயான் கைள=ெபா , அழ ]

கைளெய -த்தல்

கைளெய -த்தல் kaḷaiyeḍuttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1.ேதைவயான ெச கைள ைவத் க் ெகாண்  ேதைவயற்றவற்ைற நீக் தல்; to up root weeds.

     [கைள2+எ -]
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கைளேய -தல்

கைளேய -தல் kaḷaiyēṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1.ஒளி தல்; to increase in lustre, as one's countenance.

   2. ெதய்வச் ைல ல் ெதய்வத ்தன்ைம தல்; to grow in lustre on account of the increased manifestation of 
godhood in an idol.

   3. நில ன்கைல வளரத்ல் ( ன்.);; to increase, as the phase of the moon.

     [கைள5+ ஏ ]

கைளவாங் -தல்

கைளவாங் -தல் kaḷaivāṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ஒளி தல்; to decrease in lustre, as one's countenance.

   2. ெதய்வச் ைல ல் ெதய்வத ்தன்ைம தல்; to lose lustre, on account of the decreased manifestation of 
godhood in an idol.

     [கைள5+வாங் -]

கைளவாரி

கைளவாரி kaḷaivāri, ெப.(n.)

கைளக்ெகாத்  ( ன்..); பாரக்்க;see kakaikottu.

ம. களவாரி

     [கைள3+வா =கைளவா  → கைளவாரி.]

கைள

கைள  kaḷaivu, ெப.(n.)

   நீக் ைக; rejection;

 extirpation;

 weeding;

 stripping off.

     " றரத்ம் மதேமற் ெகாண்  கைளேவ" (நன்.10);

     [கைள3+கைள ]

கைளெவட்

கைளெவட்  kaḷaiveṭṭi, ெப.(n.)

கைளெவட் ங் க வைக (C.E.M.);,

 jumper, a tool that works with a jumping motion.

     [கைள2+ ெவட் ]

கைளெவட் -தல்
கைளெவட் -தல் kaḷaiveṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

கைளெகாத் தல் பாரக்்க;see kalakottu.

கற்க -த்தல்

கற்க -த்தல் kaṟkasittal,    4 ெச. . .(v.i)

   க ைமயா த்தல்; to be hard or unyilding;

 to be firm.

     " ைல ெகா க் ம் ெபா  கற்க ப்பாரக்் க் ெகாடா ம்" (நீலேக  337 உைர);.

     [கள் + க -கற்க ]

கற்கட் மத

கற்கட் மத  gaṟgaṭṭimadagu, ெப.(n.)

   ஏரிக்கைர ல் கற்களால் அைமக்கப்ப ம் மைட; out flowing sluice made up of stone.

க ங் க ம் இடக்ைக ல் உைடந்த மைடக ம் அைடத்  ஏரி ம் கல்  கைர ம் கற்கட்  
மத க ம் அட் த் . (S.I.I. vol.12. in 126.);.

     [கல்+கட் +மத .]
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கற்கட் ைடயர்

 
 கற்கட் ைடயர ்kaṟkaḍḍiyiḍaiyar, ெப.(n.)

   ெபண்க க் த் தா டன் க மணி ேகாத் க் கட் வைத வழக்கமாக ைடய இைடயர ்
இனம்;(e.t.);; division of the Idaiya caste, whose women wear glass beads with tali.

     [கல்+கட் +இைடயர]்

கற்கட் -தல்

கற்கட் -தல் kaṟkaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t)

   . 1.கற்கைளக் ெகாண்  கட் தல்; to build wall with stone brick,

   2. அணிகலன்களில் ெசம்மணி இரத் னக் கற்கைளப் ப த் க் கட் தல்; to set stones in the framework of a 
jewel.

     [கல் + கட் ]

கற்கட்

கற்கட் 2 kaṟkaṭṭu, ெப.(n.)

   கற்களா ய கட்டடம்; a structure built of stone.

     "கற்கட்டா ய மட ம் காணி ம்" (தண்டைல,43);.

ம. கல்க்ெகட்

     [கல்+கட் ]

கற்கட்  ேமா ரம்

 
 கற்கட்  ேமா ரம் kaṟkaṭṭumōtiram, ெப. (n.)

கற்கட்  ரற்ெச  பாரக்்க;see Karkattu-virar сегі.

     [கல்+கட் +ேமா ரம்]

கற்கட் ரற்ெச

 
 கற்கட் ரற்ெச  kaṟkaṭṭuviraṟceṟi, ெப.(n.)

   மணிப த்த கைணயா ; ring set with one or more precious stones.

     [கல்+கட் + ரல்+ெச ]

கற்கண்

கற்கண் kaṟkaṇ, ெப.(n.)

   க ங் ன் நீரெ்சல் ம் ைள; the hole of a surplus

     "கற்கண் க் ேமைலச ்ெசய்க் " (S11vol19 in 275. 14-150);.

   ம. கல்க்கண்டம், கல்க்கண் , கல்க்கண் ;ெத

கலகண்ட கசபா. கல்க்கண்  பட கல்கண் .

     [கல்+கண்]

கற்கண்டம்

 
 கற்கண்டம் kaṟkaṇṭam, ெப.(n.)

   அ ல் (சங்.அக.);; eagle wood.

     [கல்+கண்டம்]
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கற்கண்

கற்கண்  kaṟkaṇṭu, ெப.(n.)

அணிகலவைக :

 a kind of ornament.

     'கற்கண்  ஒன் ல் தட க் கட் ன பளிங்  இரண் '(s.i.i. 413);.

     [கல்+கண் ]

 கற்கண்  kaṟkaṇṭu, ெப.(n.)

பளிங்  ேபான்  இ ய க ப்பஞ்சாற் க் கட்  (பதாரத்்த. 188.);

 rock-candy, sugar-candy.

     "கற்கண்டால் ெசய்த எட் க்கனி ம் கசக் மா?" (பழ);.

     [கல்+கண் ]

கற்கண்  வைககள்:

   1. பனங்கற்கண்

   2. ஈசச்ங்கற்கண்

   3.  னிக்கற் கண்

   4. பத்ைதச ்கற்கண்

   5. ேதன்கற்கண் .

கற்கண்டப்பானக
ம்

 
 கற்கண்டப்பானகம் gaṟgaṇṭappāṉagam, ெப.(n.)

   கற்கண்  தலா ய பண்டங்கள் ட் க் ெசய்த ைவநீர;் a syrup of rock candy and other ingredients.

     [கற்கண் +பானகம்]

கற்கந்

கற்கந்  kaṟkandu, ெப.(n.)

   கற் ண்; stone pillar.

     "கற்கந் ம் எ ேயாத் ம் க ங்கண் யாைன ம் த கட ்பன் ம் க வைர ம் இ  நில ம் 
ெப ம் ம் அைனயார"் (இைறவ.2 உைர.31);

     [கல்+கந் ]
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கற்கம்

கற்கம்1 kaṟkam, ெப.(n.)

   1 இ ப்ைபப்  ( ன்);; mahula flower.

   2.தாமைர (மைல);; lotus.

     [கல்+அகம்-கல்வகம் →அகற்கம் க நிற ைடயதாய் இ ப்ைபக் ெகாடை்ட ம் தாமைரக் 
ெகாடை்ட ம் அைமந்த அ ப்பைட ல் இப்ெபயர ்ெபற்றன வாகலாம்]

 கற்கம்2 kaṟkam, ெப.(n.)

   1. கல்கம்பாரக்்க (ைதலவ. ைதல. 135.);;see kalgam,

   2. க க் க் நீர ்(கஷாயம்);  த யவற் ன் கச ; residuum or sediment of decoctions, oil or ghee.

     [கல் → க  → க ைம கல் + அகம் → கல்லகம் →கற்கம்]

 கற்கம்3 kaṟkam, ெப.(n.)

   1. பாழ் ைன (பாவம்);; sin.

   2.  டை்ட; dung of animals.

   3. இ ம் க் ட்டம்; Iron ore.

   4.  ; fire.

     [கல் → க  → க ைம. கல்+அகம் → கல்லகம் கற்கம்]

கற்க ைல

 
 கற்க ைல kaṟkarusilai, ெப.(n.)

   ஒ வைகப்  ( ன்.);; a plant of the cucurbita genus.

     [கல்+க ைல]

கற்க ங்

கற்க ங்  kaṟkaliṅgi, ெப.(n.)

   1. மைலக் ெகான்ைற (L.);; hingle tree.

   2.  வப்  அ ல்; pink cedar (சா.அக.);.

     [கல்+க ங் ]

கற்கைல

 
 கற்கைல kaṟkalai, ெப.(n.)

   கா ைட; cloth dyed in red ochre.

     "வாரெ்சஞ்சைட ங் கற்கைல ம்"

     [கல் + கைல]

கற்க

கற்க  kaṟkavi, ெப.(n.)

   கத நிைல ன் ேமேல இடப்பட் க் ம் பா கல் (ெந நல். 86.); உைர;515 த ழ்நா. 256);; stone vault put 
upon the portal or doorway.

     [கல்+க ]

கற்க தாரி

கற்க தாரி kaṟkavutāri, ெப.(n.)

   காட் க் ேகா வைக (m.m.761);; common sand-grouse.

     [கல்+க தாரி]
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கற்கனல்

 
 கற்கனல் kaṟkaṉal, ெப.(n.)

ஒ வைகச ்ெசய் நஞ் ,

 a mineral poison.

     [கல்+கனல்]

கற்கா

கற்கா kaṟkā, ெப.(n.)

கற்காநா  (நன்.272. ம ைல.); பாரக்்க;see karkānāgu.

     [கல் + கா]

கற்காக்காச்

 
 கற்காக்காச்  kaṟkākkācci, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் கடல் ன்; a red coloured sea-fish.

     [கல் + காக்காச் ]

கற்காண்டல்

கற்காண்டல் kaṟkāṇṭal, ெப.(n.)

   ஆ ரற் ைட நீள ம் சாம்பல் நிற ம் உைடய கடல் ன்வைக; a sea-fish, greyish, attaining 6 inches in 
length.

     [கல்+(கண்டல்); காண்டல்]

 கற்காண்டல் kaṟkāṇṭal, ெப.(n.)

   ேபாரிற் பட்ட மறவன  உ வம் ெச க் வதற்ேகற்ற கல்ைலத் ெதரிந்  ெகாள்வைதக் ம் 
றத் ைற ( .ெவ.10, ெபா  யற்.8);;     [கல் + காண்டல்]

கற்காணம்

கற்காணம்1 kaṟkāṇam, ெப.(n.)

   கல்லாலைமந்த ெசக் ; stone oil-press.

     [கல்+காணம்]

 கற்காணம்2 kaṟkāṇam, ெப.(n.)

   க ஞ் ரகம். (மைல);; black cumin.

     [க ைம+காணம் கல் க  → அக ைம, கல்+காணம் கற்காணம்]

கற்காந்தம்

 
 கற்காந்தம் kaṟkāndam, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் காந்தக்கல் ( ன்.);; a kind of load-stone.

     [கல்+காந்தம்]

கற்காநா

கற்காநா  kaṟkānāṭu, ெப.(n.)

   பன்னி  ெகா ந் த ழ் நா களிெலான் ; one of the twelve KodunTamil-nadu (ெதால்.ெசால்.400.ேசனா);.

     [கல்+கா – கற்கா+நா ]

இந்நா  ேமற் த் ெதாடரச்்  மைல ன் ழ்ப் றத் ல் கற் ன் கள் நிைறந்ததாம். இ  தற்காலக் 
ேகாைவ மாவட்டத் ல் அைமந் ள்ள .

கற்காப்

கற்காப்  kaṟkāppu, ெப.(n.)

   மாற்றார ்பைடெய ப்  நிக ம் காலங்களில் ேகா ல் க வைறையக் காப்பதற்காக அதன் 
வா ைல அைடத்  எ ப் ம் கற் வர ்(யந் ரப். 10);; stone wall erected to close the entrance to the inner 
sanctuary of Hindu temple, to keep it safe in times of foreign invasion);.

     [கல்+காப் ]
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கற்காய்

 
 கற்காய் kaṟkāy, ெப.(n.)

    ளாம்பழம் ேபான்றவற் ன் ஓ ; shell, cockle (ேசரநா.);.

ம.கல்க்காய், கக்க,  . கசக்க.

     [கல் + காய்]

கற்காரம்

கற்காரம்1 kaṟkāram, ெப.(n.)

   1. கற்களாகக் ைடக் ம் காரசச்ரக் கள்; stone-lime alkaline substances found naturally.

   2. ெவண்காரம்; borax

   3. ப க்காரம்; alum.

   4. பைன :ெவல்ல க்கட் ,

 palmyra jaggery in a lump.

   5. பனங்கற்கண் ; sugar, candy prepared from palmyra juice.

     [கல்+காரம் கல் கட் யான . இ ன ]

 கற்காரம் kaṟkāram, ெப.(n.)

   க ங்கல் கட் மானப் ப ; stone work portion in a building or temple.

     [கல்+காரம்]

ேகா ன் அ மைனப்ப  க ங்கல் லா ம் ேமற்ப  ெசங்கல்லா ம் கட் வ ண் .

க ங்கல்  → ப ைய கல்காரம் கற்காரம் என்ப

ற்பமர .

 கற்காரம் kaṟkāram, ெப.(n.)

   கல்ேவைல; stone work

கற்காலம்

கற்காலம் kaṟkālam, ெப.(n.)

   கல்ைலக் க யாக பயன்ப த் ய காலம்; stone age.

     [கல் + காலம்]

வரலாற் க்  ற்பட்ட காலத்ைத ல ரி களாகப் ரித் , அவ்வக்காலங்களில் மக்கள் பயன் 
ெகாண்ட க , மாைழ ேபான்ற வற் ன் அ ப்பைட ல் த்தல் மர . அ6 வைக ல் கற்கைளக் 
க யாகக் ெகாண்ட மக்கள் வாழ்ந்த காலம் கற்காலமாம்.இ ல் பைழய கற்காலம்,  யகற்காலம் 
என்ற இ  ரி கள்

கற்கா

கற்கா  kaṟkāvi, ெப.(n.)

   கா க்கல் (ைதலவ ைதல 135.);; ochre.

     [கல் + கா .]
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கற்

கற் 1 kaṟki, ெப.(n.)

   ேகா ல் (ச .);; temple

     "கற் ளர ்கற் ெசய்ேதான்"(ேச ப. இராமநா:43,

     [கல் → அகற் -கற்ப த் தல் கற்களால் ெசய் த்தல்க (த. ); அகற் ( . ); கல் → கற்  இ-
கற் (கல்லால் ெசய் க்க பட்ட ); இன்றன்பால் ஈ  ஒேநா.நில் → நிற்  நிற்கசெ்சய்]

 கற் 2 kaṟki, ெப.(n.)

   1.  மா ன் பத் த் ேதாற்றர6 களில் இனி நிகழ க் ம் ேதாற்றர ; the futur incarnation of Vishnu, 
when he is to assume th form of a horse, to restore righteousness, on of the ten incarnations.

     "தாேமாதரனாய்க் கற் . மானான்றன்ைன"( வ். ெபரிய .8810);.

   2.  ைர; horse.

     "கனக ற் ங்கற் களி வதாக நம் ேளா ைகக் ெகாண்டாரக்ள்" ( வாலவா. 28, 62);.

கற் ைட

கற் ைட1 kaṟkiḍai, ெப.(n.)

ெசங்கற் ைள (S.I.I.ii. 54.);,

 brick-kiln.

     [கல்+ ைட]

 கற் ைட2 kaṟkiḍai, ெப.(n.)

    கற்களால் ேகாலப்பட்  இைடேய மக்கள் தா கள் ைதக்கப்ப ம் இடம்; place of gravel where 
large earthenjarintended for, corpse is buried

     "இவ் ர ்ஈழசே்சரி ம் பைறசே்சரி ம் ெவள்ளான் கா ம் பைறச ் கா ம், கற் ைட ம் ஆக 
இைற  நீங்  நிலம்" (ெத.கல்.ெதா.2கல்.4);

     [கற்+ ைட]

கற் ண

கற் ண  kaṟkiṇaṟu, ெப.(n.)

   1. கல்லால் கட் ய ண ; well, built by stone.

   2. பாைறைய ெவட்  உடக்்கப்பட்ட ண ; well excavated in rocky ground.

     [கல்+ ண ]

கற் ளிச்

 
 கற் ளிச்  kaṟkiḷicci, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் கடல் ன், நீல ம் பசை்ச ம் கலந்த ; a sea-fish, bluish-green.

     [கல் +  ளிச் ல்]

கற் ைக

 
 கற் ைக gaṟgugai, ெப.(n.)

   கல் க் களில் அைமந்த வானப ; cave.

     [கல்+ ைக]

கற் டல்

 
 கற் டல் kaṟkuḍal, ெப.(n.)

   க சச்ல் ம ந் க்  எளி ல் மலம் ெந ழ்த ல்லாத டல் (உவ);; hard or Costive bowels, as not amenable to 
mild purgatives.

     [கல்+ டல்]
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கற்

 
 கற்  kaṟkuru, ெப.(n.)

ஒ வைக ம ந் க்கல்,

 foliated crystallized gypsum.

     [கல் +  .]

கற்

கற்  kaṟkuḻi, ெப.(n.)

   1. கல்ைல ெவட்  எ க்கத் ேதாண் ம் ; stone pit, a quarry.

   2. கல்லைற; a sepulchre (ேசரநா.);.

ம. கல்க்

     [கல் +  ]

 கற் 2 kaṟkuḻi, ெப.(n.)

வ ற் க் ,

 stomach.

     "கற்  ரக் கனக ந் ேத வர"் ( மந் 21);.

     [கல் +  ]

கற் ளி-த்தல்

கற் ளி-த்தல் kaṟkuḷittal,    4 ெச. .  (v.i.)

    த் , ெசம்மணி (பவழம்);  த யைவ எ ப்பதற்காகக் கட ல் ழ் தல்; to dive in the sea for pearls, 
gems, etc.

     [கல் +  ளி]

கற் ளிமாக்கள்

 
 கற் ளிமாக்கள் kaṟkuḷimākkaḷ, ெப.(n.)

    த் க் ளிப்ேபார ்(கல்லா);; divers for pearls.

     [கற் ளி+மாக்கள்]

கற் றைவ

கற் றைவ kaṟkuṟavai, ெப.(n.)

   பாைற ல் ேசரந்்  வா ம்  கடல் ன்வைக (m.m.);; rock doke which clings to rocks, attaining at least 8 
inches. in length.

     [கல்+ றைவ]

கற் ச்

கற் ச்  kaṟkuṟicci, ெப.(n.)

   அம்பாச த் ரம் வட்டம் பாப்பாங் ளம் ேகா க்  இைற  யாக ட்ட ஊர;் village given as tax free 
to the temple at Pappankulam in Ambasamutiram taluk.

     "இந்நாட் க் கற் ச் யாள க் ரம பாண் ய நல் ர"் (ெத.இ.கல்.ெதா.23 கல்125);.

     [கல் +  ச் ]

கற் ம்

கற் ம்  kaṟkuṟumbu, ெப.(n.)

   1.மைல க ; peak

   2. மைலப்பாங்கான ேமட் ப்ப ; mound  ரிஞ் ேலாடைடக் கற் ம் ம் (S.I.I. vol. 2. in 76. 93.);.

     [கல்+ ம் ]
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கற்ெகண்ைட

 
 கற்ெகண்ைட kaṟkeṇṭai, ெப.(n.)

   ஒ வைக ஆற் ன்; rock carp, river-fish, darkbrown, haunting rocky streams.

     [கல்+ெகண்ைட]

கற்ேகணி

கற்ேகணி kaṟāṇi, ெப.(n.)

   கற் ண பாரக்்க;see karkinar;     "ெந ய க ட ் ைறக் ன்ற கற்ேகணி நீ ண்பதாய்" (அறப். சத.49);.

     [கல்+ேகணி]

கற்ைக

 
 கற்ைக kaṟkai, ெப.(n.)

   ப க்ைக; learning

     " சை்சப் ம் கற்ைக நன்ேற" (ந ந்);.

     [கல்+ைக 'ைக' ெபயராக்க ஈ .ஒ.ேநா. வ ைக]

கற்ெகாத்

கற்ெகாத்  kaṟkotti, ெப.(n.)

   1. கல்ைலப்ெபாளிந்  ேவைல ெசய்பவள்; a stone-cutter.

   2. கல் ப் ெபா க் ப் றா( ன்.);; a species of dove.

ம. கங்ெகாத் , கல்க்ெகாத் , க.கல் க

     [கல்+ெகாத் ]

கற்ேகாட்ைட

 
 கற்ேகாடை்ட kaṟāṭṭai, ெப.(n.)

   கல்லால் கட்டப்பட்ட அரண்மைன; fort built by stone.

     [கல்+ேகாடை்ட]

கற்ேகாடா

 
 கற்ேகாடா  kaṟāṭāli, ெப.(n.)

   கல்லால் ஆன ேகாடாரி; a stone axe.

ம. கக்ேகாடா

     [கல் + ேகாடா  ேகா  + அரி → ேகாடரி → ேகாடாரி → ேகாடா  (ெகா.வ.);]

கற்ேகானிைல

கற்ேகானிைல kaṟāṉilai, ெப.(n.)

   ேபாரிற்பட்ட மறவன  உ வத்ைத வ ப்பதற்காகத் ேதரந்்ெத க் கப்பட்ட கல்ைலக் 
ைகக்ெகாள் தைலக் ம் றத் ைற ( .ெவ. 10, ெபா யற். 9);; Puram theme of removing a selected 
block of stone for a herostone.

     [கல்+ேகாள்+நிைல]

கற்ேகா -தல்

கற்ேகா -தல் kaṟādudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   கற்களின் கர ரட் த் தன்ைமைய நீக் தல்; to polish the surface of a stone....

     " ளமாக் க் கற்ேகா க்  ெசய் த் " (S.I.I. Vol. 14 in 24 S.No.:4);.

     [கல் + ேகா .]
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கற்ேகா ல்

 
 கற்ேகா ல் kaṟāyil, ெப.(n.)

   கல்லால் கட்டப்பட்ட ேகா ல்; stone temple.

     [கல் + ேகா ல்]

கற்ேகாைவ

கற்ேகாைவ kaṟāvai, ெப.(n.)

   1. ெகால்லங் ெகாவ்ைவ (மைல);; a climbing shrub

   2. இராமக் ேகாைவ (m.m.);

 Rama's caper.

   3.க டன் ழங் ; Indian birthwort.

     [கல் + ேகாைவ]

கற்ேகாளம்

 
 கற்ேகாளம் kaṟāḷam, ெப.(n.)

   உ ண்ைடக்கல்; lithosphere.

     [கல் + ேகாளம்]

கற்சக்கரம்

 
 கற்சக்கரம் kaṟcakkaram, ெப.(n.)

   கல்லால் ெசய்யப்பட்ட சக்கரம்; a stone-wheel.

க.கல் கா

     [கல்+சக்கரம்]

கற்சட்

 
 கற்சட்  kaṟcaṭṭi, ெப.(n.)

   மாக்கல்லால் அைமத்த சட் ; vessel, made of stone, soft stone.

ம. கல் சச்ட் , க.கல்சட் .

     [கல்+சட் ]

ளிக் ழம் , ஊ காய் ேபான்றவற்ைறப் பா காத்  ைவக்கப்பயன்ப த் ம் ல்லாத ஏனம். 
கற்சட்  என்ப  ெநல்ேவ  வழக் .

 கற்சட்  kaṟcaṭṭi, ெப.(n.)

   உட்பக்கம் கற்கள் ப த்த மண்சட் ; clay vessel with small stone grits embedded inside at the bottom.

     [கல் + சட் ]

ைர கைடயப் பயன்ப ம்.

கற்சட் ப்பாைற

 
 கற்சட் ப்பாைற kaṟcaṭṭippāṟai, ெப.(n.)

   களிமண் இ வதால் ஏற்ப ம் மாக்கல் பாைற; a variety of stea slite consisting of hardened clay used for 
making vessels-soap stone (சா.அக.);.

     [கல் + சட்  பாைற → கற்சட் ப்பாைற]
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கற்சவைள

 
 கற்சவைள kaṟcavaḷai, ெப.(n.)

கல்நார ்(யாழ். அக.); asbestos.

     [கல்+சவைள]

கற்ச

கற்ச  kaṟcavuḍu, ெப.(n.)

   1. ெகட் ப்பட்ட வண்டல்; hardened sedim ent.

   2. ெகட் யான உவரம்ண் தைர; hard soil of fuller's earth (சா.அக.);.

     [கல்+ச ]

கற்சா

 
 கற்சா  kaṟcāṭi, ெப.(n.)

   கலைலக் ைடந்  உண்டாக் ய சட் ; soap stone jar, stone pitcher.

     [கல்+சா  தா  → சா  → சா ]

கற்சாலர்ேவைல

கற்சாலரே்வைல1 kaṟcālarvēlai, ெப.(n.)

   ெசங்கல் கட்டடத் ல் அைமக்கப்பட்ட சாளரச ் த் ர ேவைல (c.e.m.);; artistic brick-workeffected with fringed 
borders, serving the purpose of a window with Out doors.

     [கல்+சாலர+்ேவைல சாலரம் →சாளர ்(ெகா.வ.);]

 கற்சாலரே்வைல2 kaṟcālarvēlai, ெப.(n.)

   ேதன் ேபால் அைமக்கப்பட்ட ெசங்கற்கட்டட ேவைல (கட்டநாமா);; honey-comb, brick-work.

     [கல்+சாலர ்(சாளரம்);+ேவைல]

கற் ட்டம்

கற் ட்டம் kaṟciṭṭam, ெப.(n.)

   உ ன கல்; over burnt brick (சா.அக.);.

     [கல் +  ட்டம்]

கற் ட்ட வைககள்:

   1 அரிச் ட்டம்-

 half over-bum brick

   2 கட் ச் ட்டம்-

 hardover-burnt brick.

   3.நகற் ட்டம்; fully blown over-burnt.

   4. நா ஞ் ட்டம்; fetid over burnt brick (சா.அக.);.

கற் ப்

 
 கற் ப்  kaṟcippi, ெப.(n.)

   பாைறகளில் ைடக் ம் ளிஞ் ல்; rock oyster (சா.அக.);.

     [கல் +  ப் .]

கற் ைல

 
 கற் ைல kaṟcilai, ெப.(n.)

   கல்லால் உ வாக்கப்பட்ட உ வம்(mod);; statue, stone image.

     [கல்+ ைல]
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கற் ற்பர்

 
 கற் ற்பர ்kaṟciṟpar, ெப.(n.)

   கற்றசச்ர;் stone masons, stone Cutters.

     [கல்+ ற்பர]்

கற் ைற

கற் ைற kaṟciṟai, ெப.(n.)

   கல்லைண; stone dam, anaicut, embankment

     " னைலக் கற் ைற ேபால ெவா வன்றாங் ய" (ெதால் ெபா ள். 63);

ம வ தத்

     [கல்+ ைற]

ம ைரக்காஞ்  (வரி 725);, அகநா  346 ஆ யவற் ம்

     "கற் ைற"  ப் டப்ப ற . அைணையக் க் ம்

     " ைற" என் ம் த ழ்ச ்ெசால் sirah என்ற வ வத் ல் இ க்  ேவதத் ல் ஏ ள்ள . ( .எல்.சா .

     "கற் ைற ம் அரப் பா ம் ெசந்த ழ்ச ்ெசல்  நவம்பர ்1994)

கற் ரகம்

 
 கற் ரகம் gaṟcīragam, ெப. (n.)

    ரக வைக ள் ஒன் ; a hard variety of cumin seed (சா.அக);.

     [கல்+ ரகம், கல்= க ைம, உ ]

கற்கண்ணக் ைக

 
 கற்கண்ணக் ைக gaṟgaṇṇaggugai, ெப.(n.)

   கல் ச ் ண்ணாம் னாற் ெசய்த உ க் ங் ைக; crucicble made of common lime stone(சா.அக.);.

     [கல்+கண்ணம்+ ைக]

கற்கண்ணம்

 
 கற்கண்ணம் kaṟkaṇṇam, ெப.(n.)

கற்கண்ணாம்  பாரக்்க;see karsunnāmbu.

     [கல்+கண்ணம்]

கற் ண்ண ப்

 
 கற் ண்ண ப்  kaṟcuṇṇamuppu, ெப.(n.)

அண்டக்கற் ண்ணத்தாற் ெசய் ம் ப் :

 a universal salt prepared with lime-stone (essence); as its chief ingredient (சா.அக.);.

     [கற்கண்ணம்+உப் ]
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கற்கண்ணாம்

 
 கற்கண்ணாம்  kaṟkaṇṇāmbu, ெப.(n.)

   ஒடக் கல்ைல நீற்  ெய க் ம் கண்ணாம் ; stone lime, dist. fr. kilinjal sunnambu.

ம வ. கற்கண்ணம்

ம. கல்ச் ண்ணாம்  க. கல் கண்ணாம்

     [கல்+கண்ணாம் ]

கற் ைண

 
 கற் ைண kaṟcuṇai, ெப.(n.)

கல் ன் ேம ள்ள

   ெசார ெசாரப் ; sharp grains or roughness of the surface of stones (சா.அக.);.

     [கல்+ ைண.]

கற் வர்

கற் வர ்kaṟcuvar, ெப.(n.)

   1. கற்கள் ைவத் க் கட்டப்ப ம் வர;் a stone wall, a structure built of stone.

   2. ெசங்கற்கள் ைவத் க் கட் ம் வர;் brick wall.

ம. கல்க்ெகட்

     [கல் +  வர]்

மண் வரக்்  எ ரச்ெ்சால்லாக அைமந்த கற் வர ்க ங்கல் வைரேய த ல் த்  நின்றா ம், 
ன் அ  ெசங்கல், ெசம்பராங்கல் ேபான்றவற்ைறக் ெகாண்டைமக் ம் வரக்் ம் ஆ ப் 

ெபா ைமப்பட்  வழங்  வந் ள்ளைம காண்க.

கற் ைர

 
 கற் ைர kaṟkurai, ெப.(n.)

   ெசக்க ரி (சா.அக.); (L);; spinous wild indigo.

     [கல்+ ைர.]

கற் ைல

 
 கற் ைல kaṟcūlai, ெப.(n.)

   வ ப் ேநாய்வைக ( .அ.);; a kind of rheumatic pain.

     [கல் +  ைல.]

கற்ேசம்

 
 கற்ேசம்  kaṟcēmbu, ெப.(n.)

   ேசம் வைக (இடவ);; a kind of Indian kales.

     [கல் + ேசம் ]

கற்ப

கற்ப  kaṟpasu, ெப.(n.)

   பயனற்ற ; useless thing, as a cow made of stone.

     "க ய நின்றாரக்்ெகா  கற் ப வாேம" ( மந் 308);,

     [கல்+பக]
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கற்பட்டைற

 
 கற்பட்டைற kaṟpaṭṭaṟai, ெப.(n.)

   கல் ைடக் ம் இடம்; the place where stones are crushed into different sizes.

     [கல் + பட்டைற.]

கற்பட்

 
 கற்பட்  kaṟpaṭṭu, ெப.(n.)

   ஒ வைகப்பட் ; a kind of silk.

ம.கல்பட்

     [கல் + பட் ]

கற்ப

 
 கற்ப  kaṟpaḍi, ெப.(n.)

   கல் னா யன்ற ப க்கட் ; a flight of stone steps.

ம.கல்பட( );, கல்ப .

     [கல்+ப ]

கற்ப  மாற் -தல்

கற்ப  மாற் -தல் kaṟpaḍimāṟṟudal,    5 ெச. . . (v.t.)

   கல் ல் உள்ளைதப் ெபாத்தகத் ற் ப்ப  எ த்தல்; to transcribe into a book from inscription.

     "  மானத் ள்ள கற்ப  மாற்  ேசரக்்க" (ெபாத்தகப்ப . (SII vol.5 in 654);.

     [கல்+ப +மாற் ]

கற்ப

 
 கற்ப  kaṟpaḍivu, ெப.(n.)

   அறப்பழங்காலத்  மரம்,  லங்  ேபான்றவற்ைறக் காட் ம் ைதவ வம்; fossil.

     [கல்+ப .]

மண் க்க ல் ைத ண்  டக் ம் பல்லா ரம் ஆண் க க்  ந்ைதய மரம், ெச ,  லங்  
ேபான்றவற் ன் உ வங்கள் கல்ைலப் ேபான்  இ ப் றதாக் தல்களால் மாற்றங் க க்  
உள்ளாகாமல் அல்ல  கச ் ய அளேவ மாற்றம் அைடந்தவனவாக இ க் ம். இைவ ெப ம்பா ம் 
ெதால் பழங் காலத்  நிைல ையக் காட்டப் ெப ந் ைண ரி ம்.

கற்ப -த்தல்

கற்ப -த்தல் kaṟpaḍuttal,    4 ெச. .  (vi) கற்ப த்த நிலம் ( வா); stone paved area.

   2. மைட ல் ேமறப ல் கல் பர தல்; to pave stones on the sluice.

     "ெவப்பமைட கற்ப த் ம்" (S.I.I. vol.14 44. s. по 21.);.

     [கல்+ப ]

கற்பைட

கற்பைட kaṟpaḍai, ெப.(n.)

   1. கற்பா ன இடம்; stone pavement.

   2. நீர ்ெசல்வதற் க் கற்களால் மைறத்  ய ங்ைக ( டா);; closed drain.

   3.  வரின் கல்ைவப்  (உ.வ.);; layer of brick or stone in a wall.

   4. ேகாடை்ட ன் கள்ளவ  ( ன்.);; secret way into a fort.

     [கல்+பைட]
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கற்பணம்

 
 கற்பணம் kaṟpaṇam, ெப.(n.)

   கல் ைடத்த க்  இடப்பட்ட வரி; a tax levied on quarrying.

ம.கல்பனம்

     [கல்+பணம்]

கற்பணி

கற்பணி kaṟpaṇi, ெப.(n.)

   1. கல்ேவைல; stone masonry.

   2. கற் ைல ெசய் ம் ேவைல; stone sculpture ( வாங் ர.் கல்ெவட் த் ெதா . பக். 37.);.

ம. கல்பணி. (கல் + பணி);

கற்ப

கற்ப 1 kaṟpadiddal,    4. ெச. . .(v.i.)

   1 கற்பா தல்; to pave with stones.

   2.மணிப த்தல்; to encase precious stones in ornaments.

     [கல்+ப ]

 கற்ப 2 kaṟpadiddal,    4.ெச. . .(vi) கல் ல் எ தல்; to inscribe on stone.

     "கற்ப த்தாள் ெசான்ன க  (சாச த ழ்க். 34);.

     [கல்+ப ]

கற்ப க்ைக

 
 கற்ப க்ைக kaṟpadukkai, ெப.(n.)

   தைரக் ள் அைமக்கப்ப ம் கற்பலைககளாலான கல்லைற: இறந்ேதாைர அவரக்ளின் ல 
உைடைமக டன் அடக்கம் ெசய் ம் இடம்; subsurface coffin made of stone slabs where the dead bodies are 
placed along with some materials used by the person.

     [கல்+ப க்ைக ப க்ைக → ப க்ைக 'த'  ரி ]
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கற்பம்

கற்பம் kaṟpam, ெப.(n.)

   நா ற்  ப்பத் ரண்  ேகா  ஆண் கள் ெகாண்ட காலம், நான் கனின் ஒ  நாள்; a day of Brahma, 
a period of 4,320,000,000 years of mortals.

     "கற்பம் பல ெசன்றன" (கம்பரா. சர ங் 18);.

   2. நான் கனின் வாழ்நாள் ( வா.);; period of Brahma's life-time.

   3. இந் ரன் த யேதவரக்ளின் வாழ்நாளள ; the standard by which the life-time of Indra and other celestials is 
measured.

     "ஆ க்கற்பத் ைன க ைடய இந் ரன்" ( லப். 11, 154,உைர.);.

   4. வாழ்நாைள நீட் க்கச ்ெசய் ம் ம ந் ; medicine to promote longevity.

     "காயகற்பந்ேத "(தா .பரி -13.);

   5. இலக்கங் ேகா  ( ங்.);; the number 1,000,000,000,000,

   6. ேதவர ்உலகம் ( ங்.);; the world of gods.

     [கல்பம்- →கற்பம் கல் → அக - ஒன் ேசரத்ல்,  தல்,  தல்,ெப தல் கல் → கல்பம் → கற்பம்]

 கற்பம்2 kaṟpam, ெப.(n.)

   1. ஆ ன் சாணத்ைத ைறப்ப  பக் வப்ப த்  உண்டாக் ய நீ  (ைசவச.ெபா .178.);; sacred 
ashes prepared according to Agamas from cowdung received directly from the cow, by hand.

   2. ளியாைர.(மைல.);; yellow wood-sorrel.

     [கல் → கல்வம் → கற்பம்]

கற்ப ைக

 
 கற்ப ைக gaṟpamūligai, ெப.(n.)

   காயகற்ப ைககள்; Siddhar's rejuvenation herbs and drugs (சா.அக.);.

     [கற்பம்+ ைக]

கற்பய

கற்பய  kaṟpayaṟu, ெப.(n.)

   பய வைக (ெபரிய மாட.் 34.);; a kind of greengram.

     [கல்+ பய ]

கற்பரைண

கற்பரைண kaṟparaṇai, ெப.(n.)

   1. கல் னாற் ெச க் ய ; stone cork.

   2. கண்ணா யாற் ெசய்த ; glass stopper, glass cork (சா.அக.);.

     [கல் + பரைண]

கற்பலைக

கற்பலைக gaṟpalagai, ெப.(n.)

   1. ப மனின் த் தடை்டயான கல்; stone slab.

   2. எ பலைக,

 slat for writing.

ம.கல்பலக க. கல்கலெக.

     [கல் + பலைக]

கற்பலா

 
 கற்பலா kaṟpalā, ெப.(n.)

   கல் ப்பலா; stone-jacko the arrocarpus genus (சா.அக);.

     [கல்+பலா]
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கற்ப -த்தல்

கற்ப -த்தல் kaṟpaḻittal, , 4 ெச. . (v.i.)

   கற் க் ெக தல்; to lose one's chastity.

     "ெகான்றாேனா கற்ப யாக் லமகைள" (கம்பரா. ஊரே்த  226);.

     [கற் +அ ]

கற்ப ப்

 
 கற்ப ப்  kaṟpaḻippu, ெப.(n.)

   வல்லந்தமாக, வ ய ெகாள் ம் உட ற ; rape, molestation.

ம வ. ெமய் ண்டல்

     [கற் +அ ப் . அ  →அ ப்  ' ' ெசால்லாக்க ஈ .

கற்பள்

கற்பள் kaṟpaḷ, ெப.(n.)

   கற் ைடயவள்;     "ெபா  கற்பள்" (நீ சாரம். 27);;

 chaste woman.

     [கற் +அள்.]

கற்பற்

கற்பற்  kaṟpaṟṟu, ெப.(n.)

   1. கல்பற் ைகயா  ற்ற ள்ள மாணிக்கம்; unpolished ruby adhering to the ore.

     "ல நி ம் த்ராச ம் கற்பற்  ைடயன."(sl.l.i.78);.

   2.  ட்டக்கல் ( ன்);; stone concretion in chemical preparation, minerals.

     [கல்+பற்  கற்பற் ]

கற்பன்

கற்பன் kaṟpaṉ, ெப.(n.)

   கல் ள்ளவன்; learnet person, scholar.

     "ெதாைலயாக் கற்ப" (ப ற் ப் 43.31);.

ம. கற்ப்பன்

     [கல்+ -கற் +அன்-கற்பன்]
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கற்பைன

கற்பைன1ெப.(n.)    கல் ; learning, study ( க்ேகா. 22. உைர.)

   2. ப ற் த்தல்; teaching instruction.

     "அ ங்கற்பைன கற் த்தாண்டாய்" ( வாக 217);.

     [கல்+   → கற் + அன்+ ஐ → கற்பைன. ஒ.ேநா.  ற்பைன]

 கற்பைன kaṟpaṉai, ெப.(n.)

   1. மன ,

 determination, wow.

அவன் க் களத் லல்ல தலங்கல் ேபாேட ெனன்னக் கற்பைன ெகாண்டனன்" (ேச .அகத். 16.);.

   2. கட்டைள; command, order,

     "காவல்ெகாணி ெயனக் கற்பைன ெசய்தான்;" (கந்த :மகாசா.68);,

   3. ெசயல், ஏற்பா ; plan, prescribed

     "அழல் ேவள் ன் கற்பைனக் த  த ெகன (பாரத இராச .64);.

   4. இல்லாதைதக் கட் ச ்ெசால் ைக; fabrication, invention, guess.

என்ேமற் ய ெமா  கற்பைனயா ம் (உ.வ.);.

   5. வண்ணைன;   6.ஏய்ப் :

 guile, deceit.

கற்பைனசெ்ச க்

கற்பைனசெ்ச க்  kaṟpaṉaiccerukku, ெப.(n.)

   கற்பைன ெசய்வ ல் ைகப தலா ய ற்றம்; defect of Cumbrousness in a hypothesis or an assumption.

     "பந்தம் ஒன் னாெலன்னாமல் ன்ைறச ்ெசான்ன  கற்பனா ெகளரவம் எனின் அற்றன் " (  
1.1. வாக்);.

     [கற்பைன+ெச க் ]

கற்பைனெசய்

கற்பைனெசய் kaṟpaṉaisey,    1.ெச. ன்றா (v.t)

   வண்ணைன ெசய்தல் இட் க்கட் ச ்ெசால் தல்; to imagin.

     [கற்பைன+ெசய்]

கற்பைனத் றன்

 
 கற்பைனத் றன் kaṟpaṉaittiṟaṉ, ெப.(n.)

   இல்ல  ைனந்  கட் ைரக் ம் ஆற்றல்; power ofillusion and creativeness.

     [கற்பைன +  றன்]

கற்பா

 
 கற்பா kaṟpā, ெப.(n.)

   ேகாடை்ட உள்ம ல் வாரி ள் உயரந்்த நிலம் ( ங்.);; high ground in the narrow path on the inner side of the 
walls of a fort.

     [கல்+ பா  → க பா  →கற்பா]

கற்பா

 
 கற்பா  kaṟpāci, ெப.(n.)

   கல் ற் பற் ள்ள பா  வைக; lichen rock-moss.

     [கல்+பா ]
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கற்பா சச்த்

 
 கற்பா சச்த்  kaṟpāciccattu, ெப.(n.)

   கற்பா ன் சத் ; essence of rock-moss (சா.அக.);.

க. கல்  , கல் , கல்ல .

     [கல் + பா ]

கற்பாட்

 
 கற்பாட்  kaṟpāṭṭi, ெப.(n.)

   கற்ைப உைடயவள் ( ங்.);; chaste woman.

     [கற் +ஆட் -கற்பாட் . ஆள்+ -ஆட் ]

கற்பா

 
 கற்பா  kaṟpāṭu, ெப.(n.)

   கல் ள்ள நிலம் (யாழ்ப்);; stony ground left uncultivated.

     [கல் + பா  -கற்பா  ப  → பா ]

கற்பாத்

 
 கற்பாத்  kaṟpātti, ெப.(n.)

   கல்லால் அைமத்த கால்வாய்; a stone conduit. ம.கல்பாத்

     [கல் + பாத் ]

கற்பாம்

 
 கற்பாம்  kaṟpāmbu, ெப.(n.)

   கடற் ைரவைக; pipe-fish light brown, body scarcely deeper than broad.

க. கல்  கா  (ஒ வைகப்பாம் );.

     [கல்+பாம்  – கற்பாம் ]

கற்பாரியம்

 
 கற்பாரியம் kaṟpāriyam, ெப.(n.)

   ஒ  ற்ப ல் ( ன்.);; name of a treatise on architecture.

     [கல்+பாரியம் – கற்பாரியம்]

கற்பாலம்

 
 கற்பாலம் kaṟpālam, ெப.(n.)

   கல்லால் அைமக்கப் பட்ட பாலம்; a stone - bridge (ேசரநா.);.

ம.கல்பாலம்

கற்பாைல

 
 கற்பாைல kaṟpālai, ெப.(n.)

   காட் ப்ைப; East Indian star apple (சா.அக.);.

     [கல்பாைல  → கற்பாைல; கல்- க ைம.]
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கற்பா -தல்

கற்பா -தல் kaṟpāvudal,    5.ெச. . .(v.i)

   1. கல்லால்

   தளம் ேபா தல்; to pave with stones.

   2. கற்கள் பர த்தல்; to lie scattered, as stones in a hill.

     "கற்பா ய வைரவாய்க் க ேதாட்ட களவகத்ேத" ( க்ேகா.8.);.

     [கல் + பர .]

கற்பாைவ

 
 கற்பாைவ kaṟpāvai, ெப.(n.)

   கல் னால் இயன்ற ப வம் ( ன்);; an effigy made of stone;stone Statue.

     [கல்+பாைவ+கற்பாைல]

கற்பா

கற்பா  kaṟpāḻi, ெப.(n.)

   1. மைலக் ைக ( வா.);.

 a rock-cut cave, cavern in a rock.

   2. மைலப்ெபாந் ; deep cavern in a rock (&m.95.);.

     [கல்+பா -கற்பா  பா =இடம்]

கற்பாள்

கற்பாள் kaṟpāḷ, ெப.(n.)

   மைன ; wife.

ஆனந்தத் தாண்டவ நம்  கற்பாள் (ம ைரத் ப். 13.);.

ம வ மைன , இல்லாள்

     [கற்  + ஆள் - கற்பாள்.]

கற்பாளம்

 
 கற்பாளம் kaṟpāḷam, ெப.(n.)

   மைல ந்  ளக்கப்பட்ட ெப ம் பாைறத் ண் ; boulder.

     [கல்+பாளம்]

கற்பாளி

 
 கற்பாளி kaṟpāḷi, ெப.(n.)

மைல ைழஞ் ,

 cleft or cave in a rock or mountain.

     [கல்+ (வா  → அபா ); பாளி.]

கற்பாைற

 
 கற்பாைற kaṟpāṟai, ெப.(n.)

   கல்லாக அைமந்த பாைற; rock.

க.கல் பண்ெட

     [கல் + பாைற  → கற்பாைற]
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கற்

கற் 1 kaṟpittal,  . . (cani)

   ப ற் த்தல்; to teach, instruct

     "அ ங்கற்பைன கற் த் " (  வாச 217);.

 கற் 2 kaṟpittal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1.  தாக உண்டாக் தல்; to create;

 to construct;

 to invent, as a term;

 to compose;

 as a poem.

     "நான் கன் கற் க்க ெவா கட ேளா" (தா .  கவா.3);. 2.கட்டைள தல்;

 to direct, command.

     "கைன ள் வாய்வரக் கற் த்த நீ (தஞ்ைசவா. 193);.

   3.  ைறப்ப த் தல்; to prescribe, ordain.

   4. ஏற்பா  ெசய்தல்; to arrange.

     "அ ந் டங் கற் த்தாேன" (பாரத. அ ச் னன் ர.் 23.);.

   5. நிைலெகாள்ளச ்ெசய்தல்;அக்ேகா ல் கைனக் கற் த்தான் (இ.வ.);.

கற் ப்  ேவைல

 
 கற் ப்  ேவைல kaṟpiḍippuvēlai, ெப.(n.)

   கற்கைளப் ெபா த் ம் ேவைல (C.E.M.);; art of laying brick or stone.

கற் ரண்ைட கற் ரண்ைட

     [கல்+  ப் + ேவைல]

கற் ைணப்

 
 கற் ைணப்  kaṟpiṇaippu, ெப.(n.)

   கற்கைள ெநட்டாயமாக ம் ைடயாக ம் ைவத் க் கட்டடம் கட் ம்ேபா  கற்க க் ைடேய 
ஏற்ப ம் ைணப்  ; The grip occuring when piling up stones for construction perpendicularly and horizontally.

     [கல்+ ைணப் ]

கற் த்தஅள

கற் த்தஅள  kaṟpittaaḷavu, ெப.(n.)

   பணி ன் அள ; the quantum of workinstructed to be done.

ட்டாமல் நடத் க் ெகாண்  ேபா ம் ப ம் கற் த்த அள க்  இம்மரியா ேல இவ்ேவாைல. (S.I.I. 
vol.5. Part II in 267, S. 8.);.

     [கற் த்த+அள ]

கற் த்தநாள்

கற் த்தநாள் kaṟpittanāḷ, ெப.(n.)

   1. ஆைண றப் த்த நாள்; date of ordering.

   2.  யதாகச ்ெசய்த நாள்; newly ordained day.

நடத் ப் ேபா மா  கற் த்த நாள் ஒன் க்  அ ப  ( வாங். 6. ப  II கல். 127, வரிைச. 9, 10.);.

     [கற் த்த+நாள்]
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கற் த்தைம

கற் த்தைம kaṟpittamai, ெப.(n.)

   1.  யதாகச ்ெசய்தைம, பைடக்ைக; making, creating.

   2. ஆைண றப் த்தைம, ordering. ( வாங்கல். அக.);.

கற் த்தவன் கண்ைணக் ெகா த்தவன்' (பழ);

     [கற்  →அகற் த்தல் →கற் த்தைம]

கற் த்தவன்

 
 கற் த்தவன் kaṟpittavaṉ, ெப.(n.)

   ஆ ரியன்; teacher, instructor

     'கற் த்தவன் கண்ைணக் ெக த்தவன்',பழ).

     [கற் +த்+த்+ அ + அவன். ( ைனயா, ெப); த்' இறந்தகால இைடநிைல.]

கற் தம்

கற் தம்1 kaṟpidam, ெப.(n.)

   1. மன ல் உ வ த்தல்,

 fancy, imagination.

   2.  ைனயப்பட்ட ; that which is invented, artificial.

   3. ெபாய்; lie, fabrication.

     "எல்லாங் கற் த ெமன் "(ைகவல்ய தத் வ 3);.

ம. கல் தம்

     [கல் → கற்  → கற் தம் 'த்' எ த் ப்ேப  'அம்' ெபயரி ]

 கற் தம் kaṟpidam, ெப.(n.)

இன்ன ேநாய்க்  இன்ன ம ந்  என்  எ  ைவத்த ம ந் ப்பட் :

 a medicinal direction for remedies for diseaes (சா.அக.);.

     [கற்  → கற் தம் (ெதளி .);]

கற் யல்

 
 கற் யல் kaṟpiyal, ெப.(n.)

   கற்ெபன் ம் ைகேகாைளப் பற் க் ம் அகப்ெபா ட்ப ; section in aga-pporu/dealing with karpu.

     [கற் +இயல்]

கற் ரண்ைட

 
 கற் ரண்ைட kaṟpiraṇṭai, ெப.(n.)

    ப் ரண்ைட; a rare species of adamantive creeper having three facets (சா.அக.);.

     [கல்+ ரண்ைட]

கற் ரம்

 
 கற் ரம் kaṟpiram, ெப.(n.)

கல்லாைர பாரக்்க;see kallārai

     [சல் + ( றம் →  ரம்); → அ ரம்]
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கற் லக்கணம்

 
 கற் லக்கணம் kaṟpilakkaṇam, ெப.(n.)

   கற் நைட, அ  உள்ள ம ழ்ச்  ஊடல், ஊட ணரத்்தல்,  ரி  ஆ யவற்ைற ம் றவற்ைற ம் 
உணரத்் ம் தன்ைம; feature of happiness, sulkiness, impressing sulkiness, separation etc. of married life.

     [கற் +இலக்கணம்]

கற் லாச்

கற் லாச்  kaṟpilācci, ெப.(n.)

   ப ப்  நிற ைடய ம் ஒன்பதங் லம் வளரவ் மா ய ஒ  வைகக் கடல் ன்; coffer-fish, olive brown, 
attaining at least 9 inches. in length.

     [கல் + லாச் -கற் லாச் ]

கற் ள-த்தல்

கற் ள-த்தல் kaṟpiḷattal,    3 ெச. ன்றா .(v.t.)

   பாைறகைளத் ; to break rocks.

     "மாலங் ப் ெப ங் ளத்  மைடைவத்  மதன் ளவாய் நீலப் ெப ங்கற் ளந்  காலப் னல்வர" 
(S.I.I. Vol. 14 in 44 S.22);.

     [கல்+ ள]

கற்

கற் 1 kaṟpu, ெப.(n.)

    மணமானவர ்தம் ஒ க்கம் காக் ம் உ ;    ய அக ஒ க்கம்;   கற்  ெந ; conjugal fidelity, chastity.

     "வான்ற  கற் ன்" (மணிேம 22 53);.

   2. கள க் ட்டத் க் ப் ன் தைலவன் தைல ைய ைறப்ப  மணந்  இல்லறம் ரி ம் ஒ க்கம் 
(நம் யகப். 26.);:

 mutual love resulting in marriage.

   3. ெபண்ணின் கன்னித்தன்ைம; virginity,

   4.  ல்ைல ( வா);; jasmine, an emblem of female chastity.

     " சான்ற கற் ன் ெமல் யள்" (  30);.

     [கல் → கற் ( க்த  மர. 66); கற்ேபால் உ யான இ பா ைடக் காதற் பண்  
"கற் த் யகற் ைடயாடைன' (கம்பரா.அேயாத் நகரநீ்ங்  16);.]

 கற் 2 kaṟpu, ெப.(n.)

   1. கல் ; learning, study knowledge.

     "உலகந்தாங் ய ேமற்ப  கற் ன்" (ப ற்  59 8);.

   2. ஊழ்கம் ( யானம்);; meditation.

பல வன  நின்பாற் கற்  ைவத் ய்ய ( ைள. மாயப். 29.);.

   3. ேவைலப்பா ; workmanship.

கற் ைடைம

 
 கற் ைடைம kaṟpuḍaimai, ெப.(n.)

   ப  றங்கா ஒ க்க ைடைம, ஒ ைம ைடைம; sincerity and loyalty evinced in wedded life.

     [கற் +உைடைம]
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கற் நிைல

 
 கற் நிைல kaṟpunilai, ெப.(n.)

   ஒ க்கந் தவறா நிைல; chastity, honesty, loyalty and sincerity attached to wedded life.

     "கற்  நிைலெயன்  ெசால்லவந்தார ்இ  கட் க் ம் அஃைதப் ெபா ல் ைவப்ேபாம்" (பார );

     [கற் +நிைல]

கற் நிைல தவ -
தல்

கற் நிைல தவ -தல் kaṟpunilaidavaṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ஒ க்கந்தவ தல்; to lose chastity.

     [கற் +நிைல+தவ ]

கற் ல்ைல

கற் ல்ைல kaṟpumullai, ெப.(n.)

   1. தைல  தன்ெகா நன் நலத்ைதப் ெப கச ்ெசால் ம் றத் ைற ( ெவ10,  ல்ைலப். 8); (Puram.);

 theme of wife extolling the virtues of her husband.

   2. கணவைனப் ரிந்த தைல  தனி ந்  தன் நிைறகாத்த ன் றப்ைபக் ம் றத் ைற 
( ெவ. 10,  ல்ைலப்.9);;   3. 5sors, GlossG); 55mous?  ந்ேதாம் ஞ் ெசல்வத்ைத வாழ்த் ம் றத் ைற. 
( .ெவ. 10. ல்ைலப்.10.);;     [கற் + ல்ைல.]

ேபாரி ம் றத்ேத லப்பாடான ெதா ல் றங்களி ம் றத்தாரக்் ச ்ெசவ் ன் லப்ப ம் 
ெவற் கெளல்லாம் வாைகத் ைண ன்கண் அடங் ம். அைம யான இல்லற ஒ கலா  களா ம் 
பண்பாட் த் றங்களா ம் அகவாழ் ன் ெசப்பங்களா ம் றத்தாரக்் ப் லப்ப ம் ெவற் த் 

றங்கள் ல்ைலத் ைண ன் பாற்ப வதனால் இ  கற் ல்ைலயா ற் .

     "கற் ல்ைல: ெபான்ேபா லங்  ணங்  ைன ம் ெபா ந்த கண்ணிைன ைடய மடந்ைத 
ெகா ந ைடயநன்ைமையப்ெப கசெ்சால் வ ம், ெபா ந் தலைமந்த 
ெகா நன்நீங்கத்தன்னிடத் க் காவைலச ்ெசால் வ ம், ெசல்வம் ெப ம் அழ ய 
மாளிைக ேலேசரந்்த கணவன்றன் ெபரிய ெசல்வத்ைத வாழ்த் வ மாம்" என் ம் உைரக் ப்  
ஒப் ேநாக்கத்தக்க .

கற் ரம்

கற் ரம் kaṟpuram, ெப.(n.)

   1. ெபான் (யாழ்.அக.);; gold.

   2. ெபான்னாங்கண்ணி; an edible plant.

     [கல் +  ரம் - கற் ரம் ைர உயர்  ைர →  ரம் ைல யரந்்த மணிக்கற்கள் ப க்கத்தக்க 
ெப ைம ைடைம பற் ப் ெபான் க் க் கற் ைர → கற் ரம் என் ம் ெபயர ்வழங் க்கலாம். 
ெபான்ேபான்ற றப்  க  ெபான்னாங் கண்ணி ம் இப்ெபயரெ்பற்ற ]

கற் ரி

 
 கற் ரி kaṟpuri, ெப.(n.)

   கற் க்  அைடயாளமாகக் றப்ப ம் ல்ைல; eared-jasmine(சா.அக.);.

     [கற் +உரி-கற் ரி கற் க்  உரிய ]

கற் ைர

 
 கற் ைர kaṟpurai, ெப.(n.)

   நைறகல் (சாம் ராணி);; frankincense, olibanum.

     [கல்+ ைர -கற் ைர கல் ேபான்ற .  ைரதல் ஒத்தல்]

வ வத் ம் வண்ணத் ம் கல்ேபான் ப்பைத ( ற்ப ); கல் ம், தன்ைம ல் உ ன்ைம 
இ ப்பைத ( ற்ப );  ைர ம் த் வந் ள்ளைம ஓரந்் ேநாக் க.
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கற் ைழ

கற் ைழ kaṟpuḻai, ெப.(n.)

   1. மைலக் ைக. ( வா.);; cavern, cave.

   2. ேகாடை்ட ன் கள்ளவ  (மைற  வ .);; secret way of a fort.

   3. கல்வைள; hole, hollow as in a stone.

     [கல் +  ைழ-கற் ைழ, கல் மைல,  ைழ=  ைக]

கற் ைற

கற் ைற kaṟpuṟai, ெப.(n.)

   1. கல்மாடம்; stone house.

   2. க வைற ன் உட்பக்கம்; the inner part of sanctum sanctorium.

     [கல் +  ைற உைற →  ைற (இ ப் டம்);]

கற்

கற் 1 kaṟpū, ெப.(n.)

   பரவமகளிர ்( னவப்ெபண்கள்); அணி ம் காதணிவைக; an upper ear ornament of Parava women.

ம. ெகாப்

     [கல்+  - கற் , கற்ப த் ப் வ ல் ெசய்யப்பட்ட நைக]

 கற் 2 kaṟpū, ெப.(n.)

   1. கல்லாைரபாரக்்க:(மைல);;see kallārai.

   2.கற்றாமைர (மைல.);

 mountain plant.

க. கல்  

     [கல்+  -கற்  கல்வன்ைம  த்தல், ேதான் தல்]

 கற் 3 kaṟpū, ெப.(n.)

நாகக்கனிமம், ஈயம்:

 lead.

     [கல்+   -கற்  கல் ைடப் த்த .அல்ல  ேதான் ய  என் ம் ெபா ைடயதாகலாம்]

கற் சரம்

 
 கற் சரம் kaṟpūcaram, ெப.(n.)

   நாகமைல; mountain containing lead ore (சா.அக.);.

     [கற் +அசலம்-கற் சரம் அசலம் =மைல]

கற் ேச

 
 கற் ேச kaṟpūcē, ெப.(n.)

   க ைத மான் ள்ளி என் ம் ெசய்நஞ்ைசக் கட் ம் ஒ  ; an unknown drug capable of binding or fixing 
arsenical poisons (சா.அக.);.

     [கல்+( ); ேச]
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கற்

 
 கற்  kaṟpūṭu, ெப.(n.)

   பவளம்; stone plant;

 coral (சா.அக.);.

     [கல்+ . கல் ேபான்  உ யான ெச ன் ேதாற்ற ைடய ]

கற் ண் நா

கற் ண் நா  kaṟpūṇṭināṭu, ெப.(n.)

க் ேகாவ ர ்அ ல் உள்ள ேச நாட் ன் ஒ  ப ,

 a part of Sethinadu near Thirukkovalur.

     "ேச ப்பற்றான இவ்ேவரி ம் இக்கழனி ம் இ  ரம் ம் கண்டான் கற் ண்  நாட் க் க த் 
ைடய" (ஆவணம் பக். 156);

     [கல்+ ண் +நா -கற் ண் நா  கல்=மைல.  ண் . ஏரி]

கற் ணி

 
 கற் ணி kaṟpūṇi, ெப.(n.)

   கல் ற் ள் ப ந்  நிற் ம் ; any fossil or organic remains of animals or vegetables, imbedded in rocks (சா.அக.);.

     [கல்+ +(உளி உணி (கல் ல் த்த . கல் ல் ப ந்த ப );]

கற் ரக்கண்ணி

 
 கற் ரக்கண்ணி kaṟpūrakkaṇṇi, ெப.(n.)

   ெபான்னாங்கண்ணி; an edible plant (சா.அக.);.

     [கற் ரம்+கண்ணி கற் ரம்=ெவண்ைம]

கற் ரக் ச்

 
 கற் ரக் ச்  kaṟpūrakkiccili, ெப.(n.)

   ந மணக் ச்  (அக.); ந மண ஆரஞ்  வைக; avariety of sweet scented orange (சா.அக.);.

     [கற் ரம்+ ச் ]

கற் ரக் ைவ

 
 கற் ரக் ைவ kaṟpūrakkiḷuvai, ெப.(n.)

   மைலக் ைவ; mountain jujube (சா.அக.);.

     [கற் ரம் +  ைவ]

கற் ரக்ெகா

கற் ரக்ெகா  kaṟpūrakkoḍi, ெப.(n.)

   ெவற் ைல வைக (G.Sm.D.215);; a kind of betel.

     [கற் ரம்+ெகா . கற் ரம்= ெவண்ைம]

கற் ரசெ்ச

 
 கற் ரசெ்ச  kaṟpūracceḍi, ெப.(n.)

   கற் ர ந மண ற்ற ெச ; eucalyptus plant (சா.அக.);.

     [கற் ரம்+ெச ]

1583

www.valluvarvallalarvattam.com 7958 of 19068.



கற் ரணி

 
 கற் ரணி kaṟpūraṇi, ெப.(n.)

   கற்றாைழ; aloe (சா.அக.);.

     [கற் ரம்-கற் ரணி கற் ரம்= ெவண்ைம]

கற் ரத்தட்

கற் ரத்தட்  kaṟpūrattaṭṭu, ெப.(n.)

   1. ேகா ல் பயன்ப ம் ளக்  வைக; a kind of temple-lamp.

     "கற் ரத்தட் ற் கனல் வாய்ப்ப" (த ழ் . 238);.

     [கற் ரம்+தட் ]

கற் ரத் ரி

கற் ரத் ரி kaṟpūrattiri, ெப.(n.)

   கற் ரத் லான ரி; wick of camphor.

த னேம  டங்கற் த் பத்ெதா  காட் ந் பத் க் க் கற் ரத் ரி ட்  (S.I.I. Vol.2 insc.26.);.

     [கற் ரம்+ ரி.]

கற் ரப்பாண் ய
ன்

 
 கற் ரப்பாண் யன் kaṟpūrappāṇṭiyaṉ, ெப.(n.)

    ங் மப்பாண் ய க் ப் ன் யபாண் யன்; Pandiya king who was crowned after Kunguma Pandiyan.

     [கற் ரம்+பாண் யன்]

கற் ரம்

கற் ரம்1 kaṟpūram, ெப.(n.)

க ப் ரம் பாரக்்க (கைலைசச.் 41.);;see karuppūram.

     [க ப் ரம்+கற் ரம்]

கற் ரமணிக்கா

 
 கற் ரமணிக்கா  kaṟpūramaṇikkāṭi, ெப.(n.)

   ெபான்னம்பைர வாைல ட்  வ ப்பதனாற் ைடக் ம் அ லம்; Succinic acid obtained from amber by 
distillation (சா.அக.);.

     [கற் ரமணி+கா ]

கற் ரவல்

கற் ரவல்  kaṟpūravalli, ெப.(n.)

   1. ஒ வைக வாைழ; a kind of plantain.

   2. ஒ வைகப் ண் ; a kind of creeper.

ம வ. கற் ரவள்ளி

     [கற் ரம்+வல் ]

கற் ரவள்ளி

 
 கற் ரவள்ளி kaṟpūravaḷḷi, ெப.(n.)

கற் ரவல்  பாரக்்க;see karpuravassi

     [கற் ரம்+வள்ளி]
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கற் ரவ தைல

 
 கற் ரவ தைல kaṟpūravaḻudalai, ெப.(n.)

க ப் ர ந மண ள்ள கத்தரிக்காய்,

 a species of brinjal.

     [கற் ரம்+வ தைல]

கற் ரவாைழ

 
 கற் ரவாைழ kaṟpūravāḻai, ெப.(n.)

   ந மண ள்ள வாைழ வைக; a kind of plantain which has aroma of camphor.

     [கற் ரம்+வாைழ]

கற் ர ைல

கற் ர ைல kaṟpūravilai, ெப.(n.)

   ெவற் ைலக் ெகா க்கால்; land of betel leaves.

     "நீரந்ில ம் ன்ெச ம், நத்த ம், ேதாட்ட ம், காராண்ைம,  யாட் , ெவட் ப் பாட்டம், 
கற் ர ைல, காரியவாராட்  மற் ம் எப்ேபரப்ட்டன ம்" (ெதா.இ.கல்.ெதா.26 கல் 18);.

     [கற் ரம்+ ைள → ைல]

கற் ர ைல என்ப  நிலத் ன் ைல ம், அைத ைவத் க் ெகா க் ம் வட் த் ெதாைக என ம் 
லரால் க தப்ப ற

 கற் ர ைல kaṟpūravilai, ெப.(n.)

   1.  கக் ைறந்த ைல. (இ.வ.);; very low price, as of arti cles sold to temples.

   2.  ைல அ ம் அ வல க் காகச ்ெச த் ம் வரி:

 tax paid to the price control authority.

இந்நிலத் க்  காரிய வாராட் ம் ஸபா நிேயாக கற் ர ைல காரிய வாராட் ம் மற் ம் 
எப்ேபரப்்பட்ட வரிக ம் த ரத்்ேதாம் (S.I.I. vol.5. in. 738.);.

     [கற் ரம்+ ைல]

கற் ர ளக்

 
 கற் ர ளக்  kaṟpūraviḷakku, ெப.(n.)

    ளக்காகப் பயன்ப த் ம் ண்ணிக் க ப் ரம்; camphor cast in moulds and used like lamps (சா.அக.);.

     'இக்கற் ர ளக் ம் ெநாந்தா ளக் ம்.

     [கற் ரம்+ ளக் ]

கற் ர ப்

 
 கற் ர ப்  kaṟpūravuppu, ெப.(n.)

   சா  வராத் தைழகளில் சா  வரச ்ெசய் ம் ரம் ேசரந்்த ஒ  வைக ேவைத ப் ; an alchemical salt 
prepared with Chloride of Mercury as chief ingredient(சா.அக.);.

     [கற் ரம்+உப் ]

கற்ெபலாச்

கற்ெபலாச்  kaṟpelācci, ெப.(n.)

   சாம்பல் கலந்த ப ப்  நிற ைடய ம் 5  ரலம் நீள ைடய மான கடல் ன்வைக; a sea-fish, greyfish-
brown attaining 5 inches in length.

     [கல்+ லாச் -கற் லாச்  →கற்ெபலாச்  (ெகா.வ);]
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கற்ேப

 
 கற்ேப  kaṟpēti, ெப.(n.)

ைளச ்ெச ,

 woolly caper (சா.அக.);.

     [கள்+ ள்;

கள்+ேப  skt. bheta  → ேபதம்- →ேப .)

கற்ைப

 
 கற்ைப kaṟpai, ெப.(n.)

   நிைறகல்,  லாக்ேகால், உைரகல் த யவற்ைற ைவப்பதற்காக வணிகர ்அல்ல  ெபான் வணிகர ்
பயன்ப த் ம் ைப; bag of weights, scales and touch stone, used by a jeweller or merchant.

     [கல்+ைப-கற்ைப கல் எைடகல்]

கற்ெபா

கற்ெபா  kaṟpoḍi, ெப.(n.)

   1. கல் ன் கள்கள்; debris.

     "கா லகைனத் ங் கற்ெபா காண்" ( வாக 123);.

   2.  ண்ணாம் க்கல் த யவற் ன் ெபா  (பரிபா. 12, 19.);; powder as of chalk.

   3. கல் உைடக் ம் ேபா  உண்டா ம் கள்; stone-dust.

ம. கல்ெபா

     [கல்+ெபா -கற்ெபா .]

 கற்ெபா 2 kaṟpoḍi, ெப.(n.)

அன்னேவ  பாரக்்க: See annvéd.

   இ ம் க்கனிமம்; sulphate of iron, iron ore.

     [கல் + ெபா ]

கற்ெபா க்கம்

கற்ெபா க்கம் kaṟpoḻukkam, ெப.(n.)

கற் ெந  (தஞ்சவா. உைர, அவ. பக்.4.);

 chastity.

     "ெபண்ணின் ெப ந்தக்க யா ள கற்ெபன் ம் ண்ைம உண் டாகப் ெப ன்" ( றள் 54);

     [கற் +ஒ க்கம்]

கற்ெபாளி-தல்

கற்ெபாளி-தல் kaṟpoḷidal,    2.ெச. . . (vi)

   உளியாற் கல்ைலச ்ெசப்பனி தல் (C.E.M.);; to dress stones, as with a chisel.

க. கல் ள்

     [கல் + ெபாளி ள் ( ள்); → ெபாள். ெபாளி. ெபாளிதல். உைடதல்]

கற்ெபா

கற்ெபா  kaṟpoṟi, ெப.(n.)

   1.பற் ம் ( ங்);; clamp iron, iron brace, iron pincers.

   2. ேகாடை்டம ல் ைவக்கப்ப ம் கல்வ ள்ள இடங்கணி த ய ெபா  ( வக.102.);; machine 
mounted on a fort.

     [கல்+ெபா -கற்ெபா .]
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கற்ெபா க்

 
 கற்ெபா க்  kaṟpoṟukki, ெப.(n.)

    றாவைக (சங்.அக.);; a species of pigeon.

     [கல்+ெபா க் -கற்ெபா க் ]

கற்ேபா -தல்

கற்ேபா -தல் kaṟpōṭudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   ெசயைலக் ெக த்தல்; lit., to throw stones, to spoil, as a business, to cause ruin.

     [கல்+ேபா -]

கற்ேபான்

 
 கற்ேபான் kaṟpōṉ, ெப.(n.)

   மாணாக்கன் ( டா);; scholar, pupil.

     [கல்+ ப்+(ஆன்); ஒன்.]

கற்றசச்ன்

கற்றசச்ன் kaṟṟaccaṉ, ெப.(n.)

   1. கல்ேவைல ெசய் ம் தசச்ன்; stone-mason, sculntor

   2. கல் ைடப்பவன்; a stone-Cutter, a hewer of stone.

ம. கற்றசச்ன், கல்பணிக்கன்.

     [கல் +தசச்ன்-கற்றசச்ன்.]

கற்றைச

கற்றைச kaṟṟasai, ெப.(n.)

   1 க தான தைச,

 muscles as hard as stone.

   2. வாடாத தைத; irreducible flesh (சா.அக.);.

     [கல்+தைச]

கற்றைச டம்

 
 கற்றைச டம்  kaṟṟasaivuḍambu, ெப.(n.)

   இைளக்காத உடல்; irreducible constitution (சா.அக.);.

     [கல்+தைச+உடம் ]

கற்றடம்

கற்றடம் kaṟṟaḍam, ெப.(n.)

   கல் அடரந்்த கா ; rocky ground, stony region.

     "offs); oró, someir வ வன்" (கம்பரா. நகரநீ் 221);.

     [கல்+தடம்-கற்றடம்.]

கற்ற  ரியன்

 
 கற்ற  ரியன் kaṟṟaḍiviriyaṉ, ெப.(n.)

    ரியன் பாம்  வைக; a species of viper-snake (யாழ்.அக.);.

     [கல்+த + ரியன்-கற்ற  ரியன்]
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கற்ற

 
 கற்ற  kaṟṟadu, ெப.(n.)

   கல் , ேகள் யா ம் பட்ட  வா ம் ஒ வன் ெபற்ற அ ; knowledge attained by education and hearsay

     'கற்ற  ைகயள  கல்லாத .உலகள  கற்றைதக்காய்ச் யா க்கப்ேபா றாய் (பழ);.

     [கல் → கற்  அகற்ற .இ ே◌ஒன்றன்பால் ைன ற்  ேபாலத் ேதான் ம், வழக் ல் 
ெசய்த ேபாலத் ெதா ற்படக் ளந்த ெசயப்ப ெபா ளா க் கற்ற கல் ையக் த்த ]

கற்றைர

 
 கற்றைர kaṟṟarai, ெப.(n.)

   கல் பா ய தைர; a stonelaid floor, an elevated ground covered by stones (ேசர.நா.);.

ம. கல்த்தற க.க ெநல.

     [கல்+தைர]

கற்றலம்

கற்றலம் kaṟṟalam, ெப.(n.)

கல்பா ய ேமைட stone platform, as in a grove or village.

ைரேயார ்தா ம்… கற்றலத் ந்  (மணிேகம. 28, 113.);.

     [கல்+தலம்]

கற்றைல

கற்றைல kaṟṟalai, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் கடல் ன்; a species of sea-fish.

     [கல்+தைல]

கற்றைல வைக :

   1.  ரக்்கற்றைல,

   2. க ங் கற்றைல,

   3. வரிக்கற்றைல,

   4. ெப வாய்க் கற்றைல,

   5. ெவள்ைளக் கற்றைல,

   6.  ற க் கற்றைல,

   7. ஆைனவாய்க் கற்றைல (சா.அக.);.

கற்றைலக்ெகண்
ைட

கற்றைலக்ெகண்ைட kaṟṟalaikkeṇṭai, ெப.(n.)

   ெவண்ைம நிற ைடய ம் ஒர நீளம் வளரவ் மா ய ஆற் ன்வைக; a river-fish, silvery, attaining 1 ft. in 
length.

     [கல்+தைல+ெகண்ைட –கற்றைலக்ெகண்ைட]

கற்றவன்

கற்றவன் kaṟṟavaṉ, ெப.(n.)

   கற்ற ந்தவன்; a man of erudition, scholar.

   2.  னிவன்; learned sage.

     "கற்றவர ் ங் ங் கற்பகக் கனிைய ( ைச ேசந்தனார.்  2);.

   ம. கற்றவன்;   கற்ேறான்;பட கத்தம க.க தவ , க த

     [கல் → கற்ற+ அவன்-கற்றவன் ( ைனயா.ெப);]
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கற்றளம்

கற்றளம் kaṟṟaḷam, ெப.(n.)

கல்பா ய ேமைட,

 stone pavement.

ம. கல்தலம், கத்தளம்.

     [கல்+தலம் (தளம்); → தளம்.]

 கற்றளம் kaṟṟaḷam, ெப.(n.)

   1. கற்கள் ப த்த தைர,

 pavement.

   2. கல் பாவப்பட் ள்ள அைற,

 a hal paved with stone, a stone-pavement.

ம. கற்றலம், கல்த்தளம்.

     [கல்+தளம்-கற்றளம்]

கற்றளி

கற்றளி kaṟṟaḷi, ெப.(n.)

   கற்ேபா ல்; temple built of stone.

நாம் எ ப் சச் க்கற்றளி (S.I.I. i. 2);.

ம. கற்றளி

     [கல்+தளி-கற்றளி.தளி=ேகா ல்]

கற்றளிப்பட்டாலக
ன்

கற்றளிப்பட்டாலகன் gaṟṟaḷippaṭṭālagaṉ, ெப.(n.)

   தஞ்ைசவட்ட ப்பழனம் ேகா க்  அைணயா ளக்  எரித் ட நிலம் வழங் ய ரன்; a soldier, 
who donated land for a perpetual lamp in the temple at Thiruppazhanam in Thanjavur dt.

     "உைடயார ்அ ள்ெமா த் ேதவச ்ெதரிஞ்ச ைகக்ேகாளரில் கற்றளி பட்டாலகன் ைல ெகாண்  
மயக் ன நிலத் க் " (ெத.இ.கல். ெதா. 19 கல் 29);.

     [கல்+தளி+பட்டாலகன்.]

கற்றளிப் சச்ன்

கற்றளிப் சச்ன் kaṟṟaḷippiccaṉ, ெப.(n.)

   ம லா  ைற வட்டம் வாவ ைறக் ேகா ல் ைசப் பணிக க்காக நிலம் நன்ெகாைட 
வழங் யவர;் one who donated land for pooja affairs for the temple at Thiruvadudurai in Mayiladudurai taluk.

     " வா ைறக் கற்றளிப் சச்ேனன்"(ெத.இ.கல். ெதா. 19 கல் 69);.

     [கல்+தளி+ சச்ன்.]

கற்றளிப் ராட்
யார ்ேவளம்

கற்றளிப் ராட் யார ்ேவளம் kaṟṟaḷippirāṭṭiyārvēḷam, ெப.(n.)

   தஞ்சா ரில் கற்றளிப் ராட் யார ்ெபயரில் அைமந்த பணியாளர ் ப் ; servants quarters in the 
name of karralippirathiyār at Thanjavur.

இவ் ரக்் ற்றத் த் தஞ்சா ரக்் ற்றத் த் தஞ்சா ர ்கற்றளிப் ராட் யார ்ேவளத் ப் ெபண்டாட்  
மாேத(ங்); கண் " (ெத.இ. கல்.ெதா.19 கல் 131);.

     [கல்+தளி+ ராட்  ஆரி+ேவளம் - கற்றளிப் ராட் யார ்ேவளம் ெப மாட் = ராட் .]

கற்றளிப் ரம்

கற்றளிப் ரம் kaṟṟaḷippuram, ெப.(n.)

   ேகா ற்  ட்ட இைற நிலம் (M.E.R. 45 of 1928-29);; endowment made to a temple.

     [கல் +தளி-கற்றளி+ ரம் றம்= ரம்]

கற்றைள

கற்றைள kaṟṟaḷai, ெப.(n.)

   கடல் ன்வைக (பதாரத்்த: 935.);; a genus of sea-fish.

ம. கற்றல

     [கல் + தைல –கற்றைல →கற்றைள.]
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கற்ற டன்

 
 கற்ற டன் kaṟṟaṟimūṭaṉ, ெப.(n.)

   ப த்த ட்டாள்; learned fool.

     [கற் +அ + டன்]

கற்ற ேமாைழ

கற்ற ேமாைழ kaṟṟaṟimōḻai, ெப.(n.)

கற்ற  டன் பாரக்்க;see karrari-mப்dar,

     "ஆ ரம் ேவதங்கற் ம் நீேய கற்ற ேமாைழ"(இராமநா. உ த் 82);.

     [கற் +அ +ேமாைழ.]

கற்ற

 
 கற்ற  kaṟṟaṟivu, ெப.(n.)

கற்றதனாலா ய அ :

 knowledge acquired by learning.

     [கற்ற+அ -கற்ற .]

கற்றா

கற்றா kaṟṟā, ெப.(n.)

   கன்ைற ைடய ஆன்; cow with a young calf.

     "கற்றா ன்மனம் ேபாலக் க ந் க ேவண் வேன." ( வாச. 39, 3);.

ம. கற்றா

 aust;

 karru. nicho;

 kapabo.

     [கன்  + ஆ – கன்றா → கற்றா.]

 The Tamil adjectival form which is always the oldest, rejects the nasal and goes back to the original r which doubles by rule. 
Thus Kamru becomes adjectively karru-eg. karr-a, a cow which has a calf C.G.D.F.L.p. 325.

கற்றாமைர

கற்றாமைர kaṟṟāmarai, ெப.(n.)

   1. மைலகளி ம் பாைறகளின் சந் களி ம் ைளக் ம் நீ த  ல்லாத, ெப  ைககளில் 
ஒன்றான கல்தாமைர,

 dry lotus generally found grown in the crevices or rocks and mountains.

   2. ஒ வைகத ்தாைழ; a variety of screw pine (சா.அக.);.

     [கல்+தாமைர-கற்றாமைர.]

கற்றார்

கற்றார ்kaṟṟār, ெப.(n.)

   கல்  அ  நிரம் யவரக்ள்; learned men.

     "கற்றா ட ்கற்றா ெரனப்ப வர ்கற்றார் ன் கற்ற ெசலசெ்சால் வார"்( றள் 722);.

   ம. கற்ேறான்;க. க தவ :பட கத்தம.

     [கல் கற் +ஆர-்கற்றார.்]

கற்றாழஞ்ேசா

 
 கற்றாழஞ்ேசா  kaṟṟāḻñjōṟu, ெப.(n.)

   கற்றாைழ ன் உள்ளிடான ழ்ப் ப  (யாழ்ப்.);; pith of the aloe.

     [கல்+ தாைழ+ அம் + ேசா -கற்றாைழயம்ேசா  → கற்றாழஞ்ேசா .]

1590

www.valluvarvallalarvattam.com 7965 of 19068.



கற்றாைழ

கற்றாைழ kaṟṟāḻai, ெப.(n.)

   1. ெவளிரப்்பசை்ச நிற மடல்களின் னி ல் க ஞ் வப்  நிற ள்ேளா  ய ஒ   (பதாரத்்த 
370, தைலப் );; aloe.

   2.  வப் க்கற்றாைழ; curacoa aloes,

   3. கற்றாைழ வைக; Barbadoes aloe.

ம.கற்றவாழ க. கத்தாெள,கத்தாெளெத.கலபந்தபட கத்தாெள.

     [கல்+தாைழ- கற்றாைழ.]

கற்றாைழ வைக :

   1. க ங்கற்றாைழ,

   2. நாரக்்கற்றாைழ,

   3. இைலக் கற்றாைழ,

   4. ேசாற் க் கற்றாைழ அல்ல  காட் க் கற்றாைழ,

   5.ெசங்கற்றாைழ,

   6. எ ைமக் கற்றாைழ,

   7. மைலக் கற்றாைழ,

   8. ஆைனக் கற்றாைழ,

   9. ெவண் கற்றாைழ,

கற்றாைழசச்ா

 
 கற்றாைழசச்ா  kaṟṟāḻaiccāṟu, ெப.(n.)

கற்றாைழ ன் சா , juice extracted from aloe.

     [கற்றாைழ+சா ]

கற்றாைழநாற்றம்

கற்றாைழநாற்றம் kaṟṟāḻaināṟṟam, ெப.(n.)

   1. காற்றாைழச ்ேசாற் ன் மணம்; the smell of pith of the aloe,

   2.  யரை்வ னால் உட ல் உண்டா ம் ஒ வைக நாற்றம்; a kind of strong smell of perspiration on a body 
(சா.அக.);.

     [கற்றாைழ+நாற்றம்.]

கற்றாைன

கற்றாைன kaṟṟāṉai, ெப.(n.)

   கா த் ணி; garment dyed in ochre, as worn by ascetics.

     "கற்றாைன க்ேகா லந்தனர"் (மைறைச 84);.

     [கல்+தாைன - கற்றாைன. கல் கா க்கல். கா க்கல் ன் நிறம்]

கற் த் -தல்

கற் த் -தல் kaṟṟiruddudal,    5.ெச. ன்றா (v.t)

   கல்ைல உளியாற் ெசப்பமாக் தல்;(C.E.M.);; to shape stones, as with a chisel.

     [கல்+ த் ]

கற் ப்பணி

 
 கற் ப்பணி kaṟṟiruppaṇi, ெப.(n.)

   கற்களாற் ெசய் ம் ேகா ல் கட் மானக்கைல; sacred task of erecting or repairing stone temples.

     [கல்+ ப்பணி]
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கற் ட்

 
 கற் ட்  kaṟṟiṭṭu, ெப.(n.)

   கன்மதம் (யாழ்.அக.);; rock alum.

     [கல் +  ட் -கற் ட் .]

கற் க் ட்

கற் க் ட்  kaṟṟukkuṭṭi, ெப.(n.)

   1. இள மாணாக்கன், கற் ம் மாணவன் ( ன்.);; very young student.

   2. கல் ல் நன்  ேதறாதவன்; superficial scholar, one who has a smattering of knowl edge.

   3. ஏதாவ  ஒ  ைற ல் அல்ல  ெதா ல் ெதளிவற்ற நிைல ப்பவன்; one who has not attained 
perfection in a field or profession.

அவேனார ்கற் க் ட்  (உவ);.

கற் க்ெகா -த்தல்

கற் க்ெகா -த்தல் kaṟṟukkoḍuttal,    4ெச. ன்றா  (v.t.)

   ப ற் த்தல்; to instruct.

ல்ைல ல் றந்தவ க் த் ெவம்பாைவ கற் க் ெகா க்க ேவண் மா (உ.வ.);.

     [கற் +ெகா -]

கற் க்ெகாள் )-
தல்

கற் க்ெகாள் )-தல் kaṟṟukkoḷḷudal,    10ெச. ன்றா  (v.t)

   ப தல்; to learn.

     "கற் க் ெகாள்வனவா ள நா ள" (ேதவா 1205, 6);.

ைண ைனெயா ணரந்்  ட் ைனயா ற் )

கற் செ்சற்ைற

கற் செ்சற்ைற kaṟṟucceṟṟai, ெப.(n.)

    . 1462 இல் ெதன்கா க் ேகா க்  ெகாைடயாக வழங்கப்பட்ட ஊரக்ளில் ஒன் ; One of the place 
donated to TenkasiTemple foundinan agreement drawn on6-5-1462AD.

     "நல் ரப்்பற் ல் தஞ்சா ர,் காேடற் வள்ைள,  ட்டம், பன்  ட்டம், தண்ணம்ைப, கற் ச ்
ெசற்ைற உள்ளிட்ட பற் ம்" (ெத.இ.கல்.ெதா.26. கல்.561);.

     [கல்+கற் (ெச );+ெசற்ைற - கற் ச ்ெசற்ைற (மண்ைணத்ேதாண்  அச்  கட்  வயலாக் ய நிலம்); 
கல் :  த் தல் ேதாண் தல் ெச =வயல்]

கற் செ்சால்

 
 கற் செ்சால்  kaṟṟuccolli, ெப.(n.)

கற் ச ்ெசால்ேவான்பாரக்்க;see karu-c-colwor.

     [கற் +ெசால் ]

 கற் செ்சால்  kaṟṟuccolli, ெப.(n.)

   தானாக ளங் க்ெகாள்ளாமல் மற்றவர ்ெசான்னைத அப்ப ேய ம்பச ்ெசால்பவன் ; a dull person 
who repeats what others said.

ம வ.  ளிப் ள்ைள

     [கற் +ெசால்  கற்றல் என்ப  இங் க் காதால் ேகட்  அ ந்தைத உணரத்் ய ]

கற் செ்சால்ேவா
ன்

கற் செ்சால்ேவான் kaṟṟuccolvōṉ, ெப.(n.)

    லவெனா வனிடங்கற்  அவ க் த் ைணப் ல வனா ப்பவன்; junior poet who always accompanies 
his teacher and speaks out for him.

     "கற் செ்சால்ேவார் ன்வர... வந்தனன் லவனா " ( வாலவா 16, 19);.

ம வ. கற் செ்சால்

     [கற் + ெசால்ேவான்]
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கற் ப் ல்

கற் ப் ல் kaṟṟuppul, ெப.(n.)

    ல்ெவளி; meadow.

உ ம்ேபா  ஆைம தவழ் ற்  எ ந்த இடம் கற் ப் ல் ேபரகர ற் ட் ம் இ ப்பதாக (S.I.I.Vol.3:1. р. 
89.);.

     [கன்  → கற் + ல் - கற் ப் ல் கன் கள் ன்னத்தக்க ெமன் ல்வைக]

கற் ரிஞ் ல்

 
 கற் ரிஞ் ல் kaṟṟuriñjil, ெப.(n.)

   சாய றக்க உத ம் கல் த் ரிஞ் ல் என் ம் ஒ  வைக மரம்; a kind of tree used for dyeing; stipulated 
acacia.

     [கல்+ ரிஞ் ல்]

கற் வல்

 
 கற் வல் kaṟṟuruval, ெப.(n.)

    நீரகப் ைப க் ம் கல்ைலக் கைரத்தல்; the process adopted to crush and dissolve the stone in the urinal 
bladder with an instrument.

     [கல்+ வல்]

கற் ள

கற் ள  kaṟṟuḷasi, ெப.(n.)

   மைலத் ள  (பதாரத்்த 307.);; mountain basil.

     [கல்+ ள -கற் ள ]

கற் ண்

 
 கற் ண் kaṟṟuṇ, ெப.(n.)

   கற்பாைறையப் ளந்  ெச க்  உ வாக் ய ண்; a stone-pillar,

ம. கல்த் ண்,  . கல்லதகம்ப பட கல்ல கம் .

     [கல்+ ண்]

கற்ேறக்

கற்ேறக்  kaṟṟēkku, ெப.(n.)

   1. கல்ேதக்  என் ம் ஒ வைக மரம்; racemed fish-bone tree.

   2.  ம் மரம்; Carey's myrtle bloom.

     [கல்+ ேதக்  –கற்ேறக் ]

கற்ைற

கற்ைற kaṟṟai, ெப.(n.)

   1.  ரள்; collection, as of hair, rays of the sun.

     "சைடக்கற்ைற" ( க்ேகா. 134);.

   2. கட் ; bundle, as of straw, grass, paddy seedlings.

   3. ெதன்ேனாைலக் கற்ைற ( ன்.);; coconut leaves braided like ropes, as bands for hedging.

ம. கற்ற க.கந்ெத.ெத. கட்ட . கந்ெத.

     [ ல் → கல் → கற்ைற ' ல்'  ரட் க்க த் ேவர.்]

கற்ைற -த்தல்

கற்ைற -த்தல் kaṟṟaibiḍittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ெதன்ேனாைல ன் தல்; to braid coconut bands.

   2.  ைரநிைரசச்ல்; to fasten a hedge with karrai, the thatch on a house.

   3. நாற்றங்கா ல் ெநல்ேபான்றவற் ன் நாற் ைன யாகக் கட் தல்; to bundle the seedlings in 
nursery.

     [கற்ைற+ -]
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கற்ைறேயா -தல்

கற்ைறேயா -தல் kaṟṟaiyōṭudal,    20ெச. . .(v.i)

   1.  ைர ேவய்தல் ( ன்.);; to thatch.

   2. நட  ந ம் கழனி ல் நாற் க் கட் கைளப் ேபா தல்; to place the bundles of seedlings in a wetland.

     [கற்ைற+ேபா -]

கற்ைறைவத் க்க
ட் -தல்

கற்ைறைவத் க்கட் -தல் kaṟṟaivaiddukkaṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i)

   1. நிைரசச்ல் கட் தல்; to tie a hedge with karrai.

   2. மண் ரள் ைவத் க் கட் தல்; to build with handfuls of mud.

     [கற்ைற+ைவத் +கட் -]

கற்ெறாட்

 
 கற்ெறாட்  kaṟṟoṭṭi, ெப.(n.)

   க ங்கல்லாற் ெசய்யப்பட்ட நீரத்ெ்தாட் ; a stone-trough.

ம. கல்ெதாட் , க. கல்ெதாட் , கல் ெதாட் .

     [கல்+ெதாட் ]

கற்ெறா ேலார்

 
 கற்ெறா ேலார ்kaṟṟoḻilōr, ெப.(n.)

   கல்தசச்ரக்ள். ( ங்.);; stone-masons, architects.

ம வ. கல் ைனயாளர,் கல் ைனஞர,் கற்கம் யர.்

     [கல் + ெதா ேலார]்

கற்ேறார்ந ற் ய
ணி

கற்ேறாரந் ற் யணி kaṟṟōrnaviṟciyaṇi, ெப.(n.)

ண க் க் காரணமாகாதைதக் காரண மாக் ச ்ெசல் ம் அணி (அணி . 63);,

 figure of speech in which enhancement of merit is attri buted to a seeming cause.

     [கற்ேறார+்ந ற் +அணி.]

கற்ேறான்

 
 கற்ேறான் kaṟṟōṉ, ெப.(n.)

கற்றவன் பாரக்்க;see karravan.

   ம. கற்றவன்;க. க தவ .

     [கல் → கற்றான் → கற்ேறான்.]
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கற-த்தல்

கற-த்தல் kaṟattal,    3 ெச. ன்றா .(v.t)

   1. பால்

   கறத்தல்; to milk.

     "ஆ ன்பாைலக் கறந்  ெகாண்டாட்டக்கண்  (ேதவா. 192, 3);. கறந்த பா ம் எச் ல்,  றந்த 
ள்ைள ம் எச் ல் (பழ);.

   2. பால் ெகா த்தல்; to yield milk, as a cow. இந்த மா  எத்தைனப  கறக் ம்? (உ.வ.);.

   3. கவரத்ல்; to misappropriate, as another's property;

 to extort.

எ ரி ெசாத் கைளெயல்லாம் கறந்  ெகாண்டான். (இ.வ.);. கறக்கக் கறக்க ஊ ம் ப ன் பால் 
ப க்கப் ப க்க ஊ ம் ெமய்ய  (பழ);.  ந்நா  கறக் ற ப வானா ம் ன் இறப்ைபப் ங் ற 
ப  ஆகா  '(பழ.J.

   ம. கறக் க.க. கெற, கர  பட கெற:ேகாத கரவ்் ட. கற்;உரா. கற.

     [கல் → க  → அகற கல் ேதாண் தல் ெவளிவரசெ்சய்தல் கல்(த. );  →அக ( . );]

கறக் -தல்

கறக் -தல் kaṟakkudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   1.  ன் க்ேகற் தல்; tospin.asyarn.

ல் கறக் னான் (@);.s.l.);.

   2. நி ண் தல்; to pinch, jerk so as to cause severe pain.

அவன் ைடையக் கறக் னான் (இ.வ.);.

     [கற →கறக் ]

கறகற

கறகற1 gaṟagaṟattal,    4.ெச. . .(v.i.)

   1.ஒ த்தல்; to utter a rattling sound.

   2. க த்தற்  ந ெவன் த்தல்; to crackle in the mouth, as a crisp cake.

   3.ெதாண்ைட த்தல்; to irritate the throat, as phlegm.

ம. கறகற

     [கற+கற-கறகற. ஒ க் ப்  அ ப்பைட ல் றந்த ைனசெ்சால்]

 கறகற2 gaṟagaṟa,    1. இைட (Part);   ஓர ்ஒ க் ப் ; onom. expr. signifying rattling sound.

     "ஒ வன் ேகால்பற் க் கறகற க்ைக" (ேதவா. 1111, 5);.

ெத. கரகர

     [கற+கற-கறகற.இரடை்டக் ள ]
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கறகறப்

கறகறப்  gaṟagaṟappu, ெப.(n.)

   1. கறகறெவன்  ஒ க்ைக; reiterative sound, rattling.

   2. க த்தற்  ந ெவன் க்ைக; crispness. ேதங் ழல் கறகறப்பா க் ற  (உ.வ.);.

   3. ெதாண்ைடய ப் :

 rattling in the throat.

   4. மனவ த்தம்; misunderstanding.

அவரக் க் க் ெகாஞ்சம் கறகறப் ண்  (உ.வ.);.

   5. அல்லற்ப த்தல், அல்லாட்டம், ெதால்ைல ெசய்ைக; importuning, teasing.

ம. கறகறப்

     [கறகற-கறகறப் .]

கறகெறனல்

கறகெறனல் gaṟagaṟeṉal, ெப.(n.)

   1. ஒ க் ப் :

 onom. exp. of sound.

   2.  ைர க் ப் ; onom. exp. of speed.

     [கற+கற+எனல்]

கறங்கல்

கறங்கல் kaṟaṅgal, ெப.(n.)

   1. ஒ க்ைக ( ங்.);; sounding.

   2.  ழற் ; whirling.

   3. ேபய் (அக.நி.);; devil vampire,

   4. வைளந்த த  (அகநி);; curved club, cudgel.

ம. கறங்கல்

     [ றங்  → கறங்  → அகறங்கல் (ேவக 156);]
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கறங்

கறங் 1 kaṟaṅgudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   1. ஒ த்தல்; to sound

     " ரசங் கறங்க" ( றநா. 36, 12);.

   2.  ழ தல்; to whirl,

     "பம்பரத் . கறங் ய ப ய"(கந்த : நகரப் 28); (ம.கரங்க.);

   3.  ழ்தல்; to surround, overwhelm, envelop as darkness.

     "கறங் ண் மாைலக் ம்ேபர"் (வள் வமா. 34);.

ம. கறங் க: க. கறங்  கற . க .

     [கற → கறங்  (க. . 98);]

 கறங்  kaṟaṅgu, ெப.(n.)

   1.  ழற்  ( வா.);,

 whirling, gyration.

   2. காற்றா ; kite, wind-whirl.

     "கறங்  ேபால ற் த்த கால ரதர ்ைக ேல" (கம்பரா.  த்த.கா.1258);.

   3. ஒ , அரவம் ( ங்.);; sound.

 O.N. hringer, O.H.G., O.S., O.E., hring, E. ring.

கறங் -தல்

கறங் -தல் kaṟaṅgudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   க ப்  வண்ணமாதல்; to be blackened.

     [கல் →கற →கறங் -]

கறங்ேகாைல

கறங்ேகாைல kaṟaṅālai, ெப.(n.)

ஒைலக்காற்றா ,

 wind-whirl made of palmyra leaf.

     "கறங்ேகாைல ெகாள்ளிவட்டம்"( மந் 2313);.

     [கறங் +ஒைல]

கறட் ேயானாண்

 
 கறட் ேயானாண் kaṟaṭṭiyōṉāṇ, ெப.(n.)

கரட்ேடானான் பாரக்்க;see karationar.

கறட் ேயாணாண்

கறட் ேயாணாண் kaṟaṭṭiyōṇāṇ, ெப..(n.)

ல் த யவற்ைறச ்ெச க் தல் ஒ க் ப் :

 onom. expr. Signifying shoveling the ground.

     [கறட் +கறட் + எனல் கறட் க்கறடெ்டன் ல்ைலச ்ெச க் றான், பறட் ப் பறடெ்டன்  
ெசா றான், வறட்  வறடெ்டன்  பாைனையச ் றண் றான் என்பன வழக் .  தா. 122]

கறட் கறட்ெடனல்

 
 கறட் கறடெ்டனல் gaṟaṭṭugaṟaṭṭeṉal, ெப.(n.)

சளி த யவற்றால் ெதாண்ைட ேலற்ப ம் ஒ .

     [கறட் +கறட் +எனல்]
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கறட் ழந்தான்

கறட் ழந்தான் kaṟaṭṭuḻndāṉ, ெப.(n.)

   மாட் ச ் வைக (சரிபா.மாஃ 22);; a curl-mark in cattle.

     [கற +உழந்தான்-கறட் ழந்தான். கற = ]

கற ைக

கற ைக gaṟaḍigai, ெப.(n.)

ஒர ்அணிகல ப் : component part of an ornament, as of a crown, bracelet or anklet.

     " த் ன் டகெமான் ல் கற ைக ஆ ம்" (S.I.I. i, 211.);.

     [கறள் → கறண்  → கறண் ைக → கற ைக]

கற

கற 1 kaṟaḍu, ெப.(n.)

கர  பாரக்்க;see karagu.

     "ெதன்பாற்ெகல்ைல க ங்கல் கறட் க்  வடக் ம்" (S.ii. vo.2.2, 51.);.

     [கர  → கற ]

 கற 2 kaṟaḍu, ெப.(n.)

   1. தர ல்லா த் வைக; crude or inferior pearl.

     "ஒப்  த் ங் த் ங்... கற ம் நிம்ெபாள ம்" (S.I.I. i, 143);.

ம. கற : க. கர  ( ட்டப்படா );, ெத. கற  ( டாப் );:  . கற .

     [கர  → கற ]

 கற 3 kaṟaḍu, ெப.(n.)

   1.  டை்டயான ; that which is dwarfish.

     "கறட் ப்ேபய் ன்  களிக்க" (மான்  117);

   2. ெபான் (அக.நி.);; gold.

கற்கற  யாபாரி (இ.வ.);.

   3.  ன் :

 hillock.

கற ற

 
 கற ற  kaṟaḍumuṟaḍu, ெப.(n.)

கர  பாரக்்க;see karagumurugu.

     [கர  → கர ர  →கற ற .]

கறண்

கறண்  kaṟaṇṭi, ெப.(n.)

    றண் ங்க ; aspoon, ladle.

ம. கறண்

     [ றண்  →கறண்  ( தா.132);]

கறண் ைக

கறண் ைக gaṟaṇṭigai, ெப.(n.)

    ப் க ள் ஒன் ; component part of a crown.

     "கறண் ைக ற் ேகாத்த வடம்" (S.I.I. i 90);.

     [ றள் →கறள் →கறண்  → கறண் ைக]

கறண் ைகசெ்சப்

கறண் ைகசெ்சப்  gaṟaṇṭigaicceppu, ெப.(n.)

   1.  ண்ணாம் க் கரண்டகம் (S.l.l. ii. 5.);; achunambox.

     [கறண் ைக+ெசப் ]
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கறண்  - தல்

கறண்  - தல் kaṟaṇṭudal,    5.ெச. .  . (v.i.)

   வறண் தல்; to scratch.

     [ றண்  →கறண் (ேவக 180);]
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கறைண

 
 கறைண kaṟaṇai, ெப.(n.)

   மாட் க் ற்றவைக (மாட் வா.);; a defect in cattle.

     [கறள் →கறைண.]

கறத்ைத

 
 கறத்ைத kaṟattai, ெப.(n.)

   ஒற்ைற மாட் வண்  (யாழ்ப்.);; cattle cart.

     [கறங்  ( ழ தல்); → கறத்ைத]

கறந்தேமனியாய்

 
 கறந்தேமனியாய் kaṟandamēṉiyāy, .எ.(adv.)

   இப்ெபா  கறந்தபால் ேபால் ய்ைமயாய், ேவ  கலப் ன் த் ப் ரவாய்; in a pure unadulterated 
condition, as fresh milk;

 in a pure state;

 guilelessly, innocently.

     [கற → கறந்த (ெப.எ);+ ேமனி+ஆய்]

கறப்பற்

 
 கறப்பற்  kaṟappaṟṟu, ெப.(n.)

   ப் த்தல் (யாழ்ப்.);; formation of rust.

     [கறள்=  கறள்+பற் ]

கறப்

 
 கறப்  kaṟappu, ெப.(n.)

   கறக்ைக; milking.

ம. கறப்

     [கற → கறப்  ' ' ெபயராக்க ஈ ]

கறமண்

 
 கறமண் kaṟamaṇ, ெப.(n.)

   காய்ந்  வறண்ட  (யாழ்.அக.);; that which is withered and dried.

     [கறள்+மண்-கறமண்]

கறல்

கறல்1 kaṟal, ெப.(n.)

   ற  ( ங்);; firewood, fuel.

ெத. கரர்

     [கறள்=வறண்ட . கறள் → கறல்.]

 கறல்2 kaṟal, ெப.(n.)

   தவசத்ைத அளக் ம் ஒ  அளைவ; a measurement of grain ( வாங்.கல். அக. பக்.39.);

ம. கறல்

     [க  →கைற= உரல், க  → கறல் = உரல் ேபான்  ள்ள அளைவ ஏனம்]
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கறவாமா

 
 கறவாமா  kaṟavāmāṭu, ெப.(n.)

   உைதகால் ெபற்றம் (ப ); ( ங்.);; intractable cow.

ம வ. கறவாத்ேத

     [கற → கறவா. (ஈ.ெக.எ.ெப.எ);+மா ]

கற

கற 1 kaṟavu, ெப.(n.)

   ைற, கப்பம்; tribute.

     "கஞ்சன்க யன் கறெவட்  நாளி ெலன்ைகவலத் தா ல்ைல"( வ். ெபரிய  10,710);

ம. கற

     [ ல் →கல் → கற → கற ]

 கற  kaṟavu, ெப.(n.)

   கறைவமா ; milch cow.

     "கற ைடப் பா ன்" (ேதவா. 585 5);.

ம. கற

     [கற → கறைவ → கற ]

கற மறப்பனி

கற மறப்பனி kaṟavumaṟappaṉi, ெப..(n.)

   ச ரக்கள்ளி; square spurge (சா.அக.);.

     [கற  + மாறா+ ெபண் + ஆ - கற மாறப்ெபணா 9 கற மறப் னா → கற மறப்பனி (ெகா.வ);. (பால் 
ெசாரிதல் நில்லாத ச ரக்கள்ளி]

கறைவ

கறைவ1 kaṟavai, ெப.(n.)

   பால் கறக் ம் மா ; milch cow.

கற் க்கறைவக்கணங்கள் ( ப்பா.11);.

ம வ. ெபற்றம், ஆன், ஆ .

   ம. கறவ;க. கறா , கறப உரா.கறாக்கதன.

 Siam. karav: Ahoom. khrai;

 Thai. khamti, Ucaos: khai, khwaai, khww;

 Mal. kerbow;

 Ar. ba-qara;

 Aust. karak;

 Ser. krava;

 Pol. krowa, Cz. kravo;

 Russ. karova.

 கறைவ2 kaṟavai, ெப.(n.)

   1. பால் ரப் , கறக்ைக, கற ; milk yielding cow.

மாட் ன் கறைவ நின் ட்ட  (உ.வ.);.
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கறைவக்கலம்

கறைவக்கலம் kaṟavaikkalam, ெப.(n.)

   பால் கறக் ம் ஏனம் ( வக. 69, உைர.);; milk pail.

     [கறைவ+கலம்]

கறைவக்காணம்

கறைவக்காணம் kaṟavaikkāṇam, ெப.(n.)

   1.கறைவ மாட் க்  வாங்கப்பட்ட வரி: taxlevied on milch cow,

   2. பால் கறக் ம் ெபா ட்  கறைவ மாடை்டப் றரக்்  ட்டதற்காகப் ெப ம் பணம்; money realised by 
the owner of a milch cow leased to another for the purpose of taking the milk.

ம. கறவக்காணம் (கறைவ+காணம் காணம் ெபான், ெபாற்காக கா );

கறைவமா

 
 கறைவமா  kaṟavaimāṭu, ெப.(n.)

   பால் கறக் ம் மா ; a milch Cow.

ம. கறவப்ப

     [கறைவ+மா ]

கறைவயான்

கறைவயான் kaṟavaiyāṉ, ெப.(n.)

   1. பால்மா  ( ன்.);; milch cow.

   2.பால்காரன்; milkman.

ம. கற : க. கறா .

     [கறைவ+ ஆன். ஆன்= மா ]

கறள்

கறள்1 kaṟaḷ, ெப.(n.)

   1. கைற (யாழ்ப்);; rust, dross, stain,

   2. வன்மம்; grudge.

அவர ்என்  கறள் ைவத் க் றார ்(இ.வ.);.

க. கறள்

     [க  →கறள் (ேவக124);]

 கறள்2 kaṟaḷḷudal,    16.ெச. . .(v.i.)

   1. வளரச்் ய தல்; to be stunted in growth.

   2. எண்ெண ன்ைமயால் ரி மங் ெயரிதல்; to burn low, as a wick for want of oil.

     [ றள் → கறள்]

கறள் -த்தல்

கறள் -த்தல் kaṟaḷpiḍittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. பல் ற் ல் மா ப தல்; formation of plaque or hard crust on the teeth.

   2. ப் த்தல்; to become rusty (சா.அக.);.

     [கறள்+ . க  → கறள்]
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கறைள

கறைள kaṟaḷai, ெப.(n.)

   1. வளரச்் ன்ைம; defect in stature, under sizedness.

   2. ள்ளன்; dwarf.

   3. வளரச்் யற்ற ; anything dwarfish, stunted in growth, as beast, fowl or tree.

   4. ப க்காத காய்; fruit not grown to full size.

   5. 5 lysusmã; cystitis.

   6. ஒ  வைக மரம்; a kind of tree.

ம வ. கறாைள

ம_கரள

     [ றள் → கறள் → கறைள. ( தா. 139);]

கறா

கறா kaṟā, ெப.(n.)

   1.காைடக் ரல்; chirp of a quail.

     [  → க  → கறா ( ய ஒ க் ப் );]

கறாளி

கறாளி kaṟāḷi, ெப.(n.)

   1. அடங்காைம; state of being ungovernable or unmanageable, intractableness.

கறாளிக் ைர (இ.வ.);.

   2. அடங்காக் ைர; uncontrollable horse.

     [கறள்+ஆளி-கறாளி]

கறாைள

 
 கறாைள kaṟāḷai, ெப.(n.)

கறைள பாரக்்க;see karaļai

     [கறைள → கறாைள]
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க

க 1 kaṟittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெமல்லக் க த்தல்; to chew;

 to eat by biting or nibbling, as biscuits grass.

     "அரிமா ெகா ப் ற் க க் ேமா" (நால . 141);.

   ம. க , க. கர் , கரச்் , ெத.கர , .கெச னி, கச் னி;   ெகாலா., பர.் கசச்,் ேகாண். கசக்ானா, 
க ன;   . கச . கச் ைன மா. க்வலெவ;கசபா. க , . கர் ,

 Mal. kerat, Norw. klippe.

     [ ல் → கல் → க  → க  ல் → த்தல் க த் ேவர ்க  ெவட் தல், ண்டாக் தல். 
க ஒ க் ப் செ்சால். க   →க தா. பக்2)]

 க 2 kaṟi, ெப.(n.)

ள ,

 pepper.

     "க க்ெகா  க ந் னர"் ( கா. 309.);. ப க் க் க  ேவண்டாம், க்கத் க் ப் பாய் 
ேவண்டாம் (பழ.);.

ம. க , கசபா. கரி, . ெகெர. (க  க );

க க் ம் கார இயல் னால் ள க் க் க  என் ம்ெபயர ்இடப்பட்ட .

 க 3 kaṟi, ெப.(n.)

க அகப்ைப

 
 க அகப்ைப gaṟiagappai, ெப.(n.)

இைறச் ச ்சைமய ன் ேபா  மட் ேம பயன்ப த் ம் அகப்ைப,

 ladle used while cooking meat.

     [க +அகப்ைப]

க க்கைட

 
 க க்கைட kaṟikkaḍai, ெப.(n.)

இைறச் க் கைட,

 meat stall.

     [க +கைட]

க க்கத்

 
 க க்கத்  kaṟikkatti, ெப.(n.)

   காய்க  த யவற்ைற ந க் வதற் ப் பயன்ப த் ம் கத் ; a kitchen knife.

ம. க க்கத்

     [க +கத் ]

க க்க ைண

 
 க க்க ைண kaṟikkaruṇai, ெப.(n.)

   காராக் க ைண ( ன்.);; Tahiti arrowroot.

     [க +க ைண]
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க க்கன்

 
 க க்கன்  kaṟikkaṉṟu, ெப.(n.)

ைகயாந்தகைர,

 eclipse plant (சா.அக.);.

     [க  + கன் .]

க க்காய்

 
 க க்காய் kaṟikkāy, ெப.(n.)

   ள ; black pepper.

     [க +காய்.]

க க் டைல

 
 க க் டைல kaṟikkuḍalai, ெப.(n.)

   க ையக் ெகாண்  ெசல் தற் ரிய இைலக்கலம் ( ன்.);; wicker-work of leaf for carrying meat.

     [க + டைல]

க க் ம்மட்

 
 க க் ம்மட்  kaṟikkummaṭṭi, ெப.(n.)

   சாம்பற் சணி; ash pumpkin (சா.அக.);.

     [க  + ம்மட் .]

க க் ட்

க க் ட்  kaṟikāṭṭu, ெப.(n.)

   1. ட் க்க ,

 vegetable, or vegetables prepared in semi-liquid form.

   2. க மசாைல பாரக்்க;see kari-masasai.

 Mal.gulai

     [க + ட் ]

க க்ெகா

 
 க க்ெகா  kaṟikkoḍi, ெப.(n.)

ள க்ெகா ,

 pepper creeper.

     "க க்ெகா  க ந் னர ்சாய" ( கா. );.

     [க +ெகா , க ப் :காரப்்  க , காரப்் ைடய ள ]

க க்ேகாப்

 
 க க்ேகாப்  kaṟikāppu, ெப.(n.)

   க ப் ெபா ள்கள்; vegetables, condiments etc.

ம. க க்ேகாப்

     [க +ேகாப் ]
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க சச்ட்

 
 க சச்ட்  kaṟiccaṭṭi, ெப.(n.)

க சைமக் ஞ் சட் ,

 pan used for cooking curry.

     [க +சட் ]

க சச்ரக்

 
 க சச்ரக்  kaṟiccarakku, ெப.(n.)

   க மசாைல (அல்); க ேயா  ேசரக்் ம் சரக் கள்; ingredients of curry.

     [க +சாக் ]

க ச் ைர

க ச் ைர kaṟiccurai, ெப.(n.)

   1. கைரக்ெகா ,

 calabash.

   2. க க் த ம்; bottle gourd used for culinary purpose.

ம. க சக்ர

     [க + ைர.]

க ச் ைல

 
 க ச் ைல kaṟiccūlai, ெப.(n.)

   அ வ ற் ல் உண்டா ம் ஒ  வைக ேநாய்; a kind of disease affecting the abdomen.

ம. க ச் ல

     [க + ைல.]

க சே்சம்

 
 க சே்சம்  kaṟiccēmbu, ெப.(n.)

   ேசப்பங் ழங் ; Egyptian yam.

     [க +ேசம் ]

க -த்தல்

க -த்தல் kaṟittal, ெச. . .(v.t)

   ெமல்லக்க த்தல்; to chew;

 to eat by biting or nibling, as biscuits, grass.

     "அரிமா ெகா ப் ற்க க் ேமா"(நால . 14);

   ம. க  க. கர் , கரச்் , ெத. கர , .கெச னி, கச் னி;   ெகாலா, பர.் கசச்,் ேகாண். கசக்ானா, க ன 
. கச . கச் ைன, மா. க்வலெவ;கசபா. க , . கரி .

 Mal. kerat;

 Norw. klippe.

     [ ல் → கல் → க  → க  ல் → த்தல் க த் ேவர ்க -ெவட் தல், ண்டாக் தல் 
க ஒ க் ப் செ்சால். க   → க தாயக்2)]

க த் ம்ைப

க த் ம்ைப kaṟittumbai, ெப.(n.)

   1.ெப ந் ம்ைப; large leucase.

   2. ெகா த் ம்ைப; a creeper with an edible fruit.

     [க + ம்ைப]
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க த் ள்

 
 க த் ள் kaṟittuḷ, ெப.(n.)

   க க் ரிய சம்பாரப் ெபா , ( ன்.);; curry powder.

     [க + ள்]

க -த்தல்

க -த்தல் kaṟidumiddal,    7 ெச. . .(v.i)

   க ையக் கைடதல், ம த்தல்; to churn vegetables,

எற் க் க  ஐஞ் க் ங் க ப ன் பலம் க க்க ம் ெபாரிக்க ம் (S.I.I. vol. 14. insc. 13. S. 23.);.

     [க + ]

க ப்பலா

 
 க ப்பலா kaṟippalā, ெப.(n.)

   ஈரப்பலா; bread-fruit tree.

     [க +பலா]

க ப்பாகல்

க ப்பாகல் kaṟippākal, .

   1. க க் த ம் பாகற்காய்,

 bitter-gourd.

   2. ப்பாகல்; ground bitter gourd.

     [க _+பாகல்.]

க ப்பாைல

க ப்பாைல kaṟippālai, ெப.(n.)

   1. மரவைக. (L.);

 wild olive.

   2. பாைலக் ைர; edible paulay.

ம. க ப்பால

     [க +பாைல]

க ப் டல்

க ப் டல்1 kaṟippuḍal, ெப.(n.)

   டல்; snake gourd.

     [க + டல்]

 க ப் டல் kaṟippuḍal, ெப.(n.)

   ஒ வைக வண்  ( ன்.);; a kind of beetle.

     [க ப் +உடல்-க ப் டல் →க ப் டல்]

க ப்ெப ங்காயம்

 
 க ப்ெப ங்காயம் kaṟipperuṅgāyam, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ெப ங்காயம்; a kind of asafoetida.

     [க +ெப ங்காயம்]
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க ப்ேபாளம்

 
 க ப்ேபாளம் kaṟippōḷam, ெப.(n.)

   ஒ வைக ந மணப் ன்; a fragrant resin or gum (சா.அக.);.

     [க + ேபாளம்]

க மசாைல

 
 க மசாைல kaṟimacālai, ெப.(n.)

   க க் ரிய சம்பாரப்ெபா  த யன; spices used for flavouring Curries.

ம. க மசால

     [க +மசாைல, ம  → ம ைல →மசாைல]

க மஞ்சள்

 
 க மஞ்சள் kaṟimañjaḷ, ெப.(n.)

   ெபா யாக் க் க ற் ேசரத்்தற் ரிய மஞ்சள்வைக; a kind of turmeric used in curry powder.

     [க +மஞ்சள்]

க ள்ளி

 
 க ள்ளி kaṟimuḷḷi, ெப.(n.)

   க ள்ளி; Indian nightshade.

     [க + ள்ளி-க ள்ளி →க ள்ளி.]

க ள்ளிக்காளி

 
 க ள்ளிக்காளி kaṟimuḷḷikkāḷi, ெப.(n.)

   ள த் தக்காளி; pepper tomato (சா.அக.);.

     [க + ள்ளிக்காளி ள்ளித்தக்காளி → ள்ளிக்காளி.]

க ய ரம்

 
 க ய ரம் kaṟiyacīram, ெப.(n.)

க ஞ் ரகம்பாரக்்க see karuñciragam.

     [க ய+ ரம் ரகம் → ரம் (சா.அக);]

க யபாட்டம்

க யபாட்டம் kaṟiyapāṭṭam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக வரி; a type of tax.

ேகா ற்றாமப் ேபறாய்க் கைடகளில் எ க் ம் க யபாட்டம் உைடயார ் வண் ணாமைல 
நாயநாற்  ட்ேடன் (S.I.I. vol.8. insc. 136.);.

     [க ய +பாட்டம்-க ய பாட்டம் →க யாட்டம் பாட்டம்-வரி.]

க யமால்

 
 க யமால் kaṟiyamāl, ெப.(n.)

   ள ; holy basil (சா.அக.);.

     [க ய+மால்]
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க ய

க ய  kaṟiyamudu, ெப.(n.)

   1. சைமத்த க யாகக் கட க் ப்பைடக் ம் உண ; offerings of vegetable curry to deities.

     "ெச ம் ேபானக ங்க ய ம்" (ெபரி . த் 73);.

   2. க யா ய உண ப்பண்டம்; vegetables .... க ய சட் க ஆக... (S.I.I. Vol. 5. In 445. Part. II. S.4.);.

     [க +அ ]

க ய வடகம்

 
 க ய வடகம் gaṟiyamuduvaḍagam, ெப.(n.)

க வடகம் பாரக்்க;see kari-Vadagam.

     [க +அ +வடகம்]

க யன்

 
 க யன் kaṟiyaṉ, ெப.(n.)

   ெசந்ெநல் ; tapering nutmeg (சா.அக.);.

     [க  →க யன்]

க யாமணக்

 
 க யாமணக்  kaṟiyāmaṇakku, ெப.(n.)

   பப்பாளி ( .அ.);; papaya.

     [க + ஆமணக் .]

சற்ெறாப்ப ஆமணக் ன் இைலையப்ேபான்ற இைலகைள ைடயதாய் காய் க சைமக்க உத  வதாய் 
இ த்த ன் இப்ெபயரெ்பற் க்கலாம்.

க ப்

க ப்  kaṟiyuppu, ெப.(n.)

   க க் ரிய உப் . (பதாரத்்த. 1090.);; culinary salt, common salt, Sodium chloride.

ம. க. க ப்

     [க +உப் ]

க வைக

க வைக gaṟivagai, ெப. (n.)

   உண த் ெதா  க களாகப் பைடக்கப்ப பைவ; side dishes served while eating.

     [க +வைக]

க வைககைளப் பண்ைடேயார ்ெதா  க களாகக் க  18 வைகப்ப த் னர.் ப ெனண் வைகக் 
க கள்: அ யல் (உ.  யல்);, கைடயல், ம்மாயம், ட்  (ெவந்தாணம்);, வட்டல், ரட்டல், 
ெபாரியல், வ வல், ளிக்க , பசச்  (ஆணம்);, அப்பளம், ைவயல், ஊ  காப், வற்றல், உ ந் வைட 
காரவைட ேதங் ழல், க்கனிக ள் ஒன்  என்பன (பண்.நா.ப.38.);.

க வடகம்

 
 க வடகம் gaṟivaḍagam, ெப.(n.)

   க ற் ேசரப்்பதற்காகத் தனிேய ெசய்  உலரத்் ைவக்கப்ப ம் வடகவைக; curry condiments ground 
together and dried in cakes to be kept for use.

ம வ. க ய வடகம்

     [க +வடகம்]
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க ெவஞ்சனம்

 
 க ெவஞ்சனம் kaṟiveñjaṉam, ெப.(n.)

   சைமத்த க ண ; vegetable relish.

     [க  + ெவஞ்சனம்]

க ேவப் ைல

 
 க ேவப் ைல kaṟivēppilai, ெப.(n.)

   க தாளிக் ம் ேபா  ேசரக்் ம் இைல; curry-leaf.

   ம. க ேவப் ல;ப. கரம்ெப ெசாப்

     [க ேவம் +இைல]

க ேவம்

 
 க ேவம்  kaṟivēmbu, ெப.(n.)

க ேவப் ைல மரம்,

 curry-leaf tree.

ம. க ேவப் . க., . கரிேப :ெத. க ேவ , க ேவப

     [க +ேவம் ]

க '-த்தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;
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க

க 2 kaṟuttal,    4ெச. ன்றா (v.t)

   னத்தல்; to resent, to get angry with.

     "வைச நரக்்க த்த பைகவர"் (ப ற் ம் 32, 15);.

   ம. க க் க;க. கர் , கறங்  ட. கரவ்் ட. கற.

     [கல் → க ]

     "க ப் ம் வப் ம் ெவ ளிப்ெபா ள என்  ெதால்காப் யம் (855); க ப் ச ்ெசால்ைல வப் ச ்
ெசால்ேலா  ேசரத்் க் வதால், க ப்  என்ப  இ ல் நிறம்பற் யெசால்லாக இ த்தல் ேவண் ம். 
ெவண்களமர ்க ங்களமர,் ெவள்ளாளர,் காராளர,் ெவள்ெளாக்கல், காெராக்கல், என்  ெதான்  
ெதாட்  வழங் வ ம் எ ரிைணச ்ெசாற்கள் பண்ைட நாளி ம் இன்  ேபான்ேற த ழ ட ்
ெபான்ன ங்கரிய ம் இ ந்தைமைய உணரத்் ம். ஆகேவ அவ் சாரா ம் னந்தேபா  அவர ் கம் 

வந் ம் க த் ம் ேபானைம உய்த் ணரப்ப ம். க , க , க  த ய ெசாற்கள் இவ்வைக ற் 
னங் க்கத்ேதான் யைவயா ம் (ேவ.க. 127.);.

 க 3 kaṟu, ெப.(n.)

   1. மன ரம்; rancour, enmity.

     "அரக்கன். க ைடயான்" (கம்பரா. ம்பக 357);.

   2. னம்; anger.

     [கல் → கர ்→க (ேவக 126);]

 க 4 kaṟu, ெப.(n.)

   1. க ைம; black.

க க்கட் -தல்

க க்கட் -தல் kaṟukkaṭṭudal,    5.ெச. ன்றா (v.t)

   ராப்பைக ெகாள் தல்; to entertain deep rooted malice.

அவன் அைதசெ்சய்யக் க க்கட்  ட்டான் (இடவ.);.

     [க + கட் -]

க க்கன்ெவள்ளி

 
 க க்கன்ெவள்ளி kaṟukkaṉveḷḷi, ெப.(n.)

   மட்ட ெவள்ளி; grey or inferior silver.

ம. க க்கன் ெவள்ளி

     [க க்கன்+ெவள்ளி]

க க்கன்னி

 
 க க்கன்னி kaṟukkaṉṉi, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் கண்ணி; volkemeria infortunata (சா.அக.);.

     [க  + கன்னி கண்ணி  → கன்னி]

க க்காய்

 
 க க்காய் kaṟukkāy, ெப.(n.)

   இளநீரக்்கா ன் கண்பக்கத் ள்ள கயர ்(யாழ்.அக.);; soft spongy astringent top of a tender coconut.

     [க  → க +காய்]

12

www.valluvarvallalarvattam.com 7986 of 19068.



க க -த்தல்

க க -த்தல் gaṟugaṟuttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t)

   1. ந்த க நிறமைடதல் (இலக். . 325, உைர.);; to become very black.

   2. கச் னத்தல்; to rage.

ம. க க

     [கல் → அகர ்அக . க த்தல் க நிறமாதல் க க த்தல் ச கக் க த்தல், கச் னத்தல் (ேவக 123);]

க ங்கரைண

 
 க ங்கரைண kaṟuṅgaraṇai, ெப.(n.)

   க ப் க் கரைணக் ழங் ; black elephant yarn.

     [க ம்+கரைண]

க ங்காய்ஞ்ெசா

 
 க ங்காய்ஞ்ெசா  kaṟuṅgāyñjoṟi, ெப.(n.)

   க ப் க் காஞ்ெசா ; black nettle plant (சா.அக.);.

     [க ம்+காய்ஞ்ெச ]

க ங் ஞ்

 
 க ங் ஞ்  kaṟuṅguṟiñji, ெப.(n.)

   க ப்  ம ேதான் ; black henna.

     [க + ஞ் ]

க த்த கடப்

 
 க த்த கடப்  gaṟuttagaḍappu, ெப.(n.)

   ெநல்வைக (A.);; a species of paddy.

     [க த்த+கடப் ]

க த்தகல் ண்
ைட

 
 க த்தகல் ண்ைட gaṟuttagalluṇṭai, ெப.(n.)

   ெநல்வைக; a species of paddy.

     [க த்த+கல் ண்ைட]

க த்த 
காக்கட்டான்

 
 க த்த காக்கட்டான் kaṟuttakākkaṭṭāṉ, ெப.(n.)

க ங்காக்கணம் (யாழ்.அக.);. பாரக்்க;see krunikakkanam.

     [க த்த+காக்கட்டான்]

க த்த கார்

க த்த கார ்kaṟuttakār, ெப.(n.)

ஐந் மாதத் ல்

   ைளயக் ய ைவெநல்வைக (G.T.D.94);; a species of kuruvaipaddy maturing infive months.

     [க த்த+கார]்
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க த்த ெகளி

க த்த ெகளி  gaṟuttageḷiṟu, ெப.(n.)

   ன்வைக; aspecies of fish.

     " ன்னத்தாளங்க த்த ெகளிற்  ன்"(பறாைளப் பள் . 16);.

     [க த்த+ெகளி ]

க த்த பா

 
 க த்த பா  kaṟuttapāci, ெப.(n.)

   கரியமணி; black bead.

     [க த்த+பா ]

க த்த 

 
 க த்த  kaṟuttapū, ெப.(n.)

   க ங்காக்கணம் (சங்.அக.);; mussel-shell creeper.

     [க த்த+ ]

க த்த ெமாசை்ச

க த்த ெமாசை்ச kaṟuttamoccai, ெப.(n.)

   ெமாசை்ச வைக ( வசா.4);; hyacinth bean,

     [க த்த+ெமாசை்ச]

க த்த வைள

 
 க த்த வைள kaṟuttavaḷai, ெப.(n.)

வைள,

 three lobed night shade (சா.அக.);.

     [க த்த+வைள]

க த்தவன்

க த்தவன் kaṟuttavaṉ, ெப.(n.)

   1.க நிற ைடயவன்; black, dark person.

   2. பைகவன் (யாழ்.அக.);; enemy.

ம. க ம்பன்

     [க  → க த்த+அவன்.]

க த்த ப்

 
 க த்த ப்  kaṟuttavuppu, ெப.(n.)

   ல ெச  கைளச ்சாம்பராக்  உண்டாக் ம் க நிற ள்ள உப்  ( ன்.);; black salt produced from the ashes 
of certain plants.

ம. க த் ப்

     [க  → க த்த+உப் ]

க த்ைத

க த்ைத kaṟuttai, ெப.(n.)

   1. கரியவள்; a black woman.

   2. க ங்காைள; black ox (ேவ.க.123.);.

     [க  → க த்  →க த்ைத (ேவக 123);]
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க த்ேதார்

க த்ேதார ்kaṟuttōr, ெப.(n.)

   பைகவர;் enemies.

     "க த்ேதா ரண் டாங் ய (ப ற் ப். 66,9);.

     [க  → க த்ேதார.் க த்தல்= னத்தல்]

க நாகம்

 
 க நாகம் kaṟunākam, ெப..(n.)

   காரீயம்; lead.

     [க +நாகம்]

க  நி ைள

 
 க  நி ைள kaṟunimiḷai, ெப.(n.)

க ப்  நி ைள,

 black bismuth (சா.அக.);.

     [க +நி ைள]

க  நிறத்

 
 க  நிறத்  kaṟuniṟatti, ெப.(n.)

க மத்ைத பாரக்்க;see karuvūrmattai

     [க +நிறத்  நிறம் நிறத்  → 'இ' உைடைம த்த ஈ .]

க ப்பண்ணன்

க ப்பண்ணன் kaṟuppaṇṇaṉ, ெப.(n.)

த ழக ந கல் ெதய்வம் (த.ம.36);.

     [க ப் +அண்ணன்]

க ப்பர்

 
 க ப்பர ்kaṟuppar, ெப.(n.)

க ப்பன் பாரக்்க;see karսppaը.

     [க ப் +அர]்

க ப்ப

 
 க ப்ப  gaṟuppaṟugu, ெப.(n.)

க ப் :அ கம் ல், black panic grass (சா.அக.);.

     [க ப் +அ ]

க ப்பன்

க ப்பன் kaṟuppaṉ, ெப.(n.)

   1. கரியவன்; black man.

   2. ஒ   ெதய்வம்; a fierce demon worshipped by the lower castes.

   3. ன்  மாதத் ல் ைளயக் ய காரெ்நல் வைக ( ன்.);; a species of black paddy maturing in three 
months.

ம. க ப்பன், க ம்பன், கறப்பன், பட கறப்ப

     [க ப்  → அக ப்பன்(ேவக 123);]
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க ப்

க ப் 1 kaṟuppi, ெப.(n.)

   1. க நிற ைடயவள்; a black woman (ம. க ம் .);.

   2. நவசச்ாரம் ( .அ.);; salt petre.

   3. ேபய்த் ம்ைப; flower tumbai.

   4. நி ைள வைக; (சங்.அக.);; a kind of bismuth.

   5. நீலச ்ெசய்நஞ்  (சங்.அக.);; a prepared arsenic.

   6. க வண்  ( ன்);; species of black beetle.

ம. க ம்

     [க ப்  → க ப் (ேவக 123);]

 க ப்  kaṟuppi, ெப.(n.)

னம்பர ்(சங்.அக.);,

 grey amber.

     [க  →க ப் ]

க ப் ங்

க ப் ங்  kaṟuppiṟuṅgu, ெப.(n.)

   ேசாளவைக ( வசா.3);; a species of millet.

     [க ப் +இ ங்  இ ங் =ேசாளம்]

க ப் ரல்

 
 க ப் ரல் kaṟuppīral, ெப.(n.)

   மண்ணிரல்; spleen (சா.அக.);.

     [க ப் +ஈரல்]

க ப்

க ப்  kaṟuppu, ெப.(n.)

   1. க ைம. ( ங்.);; black

 ness, darkness.

   2. னம்; anger, displeasure.

க ப்பன் கம் க த் த்ேதான் ம் ( னம். ெசா.ஆ.க.52);.

   3. ற்றம்; moral delinquency, blemish, fault.

     "உள்ளக் க ப் ைன ய த் " ( வத . வத ம.25.);;

 spot, taint, pollution, moral defilement.

   5. க ப் ப் ள்ளி பாரக்்க;see karuppuppul.

   6. த ம் ; scar.

     "ைகத்தலத் ைண க ப் ற" (உபேதசகா. வ ண்ய, 315);.

   7. க ங்ேகாள் (இரா .); ( டா);;   8. ேபய் சா கள் (இ.வ.);; evil spirits.

     "க ப்ெபன்னிேலா ேபாய்ப்பணி வார"் (அறப். சத. 30.);

   9. அ ன் (ெநல்ைல.);; opium.

   10. னம்பர;் ambergris.

   11. ம் ; ebony.

   12. வ ரத்்த பைக, enmity.
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க ப் க்கட் -தல்

க ப் க்கட் -தல் kaṟuppukkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ப ர ் ரந்்  க நிறங்ெகாள் தல்; to become dark green, as corn or grain.

   2. மைழக் ேகாலங் ெகாள் தல்; to become cloudy and hence dark.

     [க ப் +கட் ]

க ப் க்கண்ணா

 
 க ப் க்கண்ணா  kaṟuppukkaṇṇāṭi, ெப.(n.)

   ளிரச்் க்காக அணி ம் க் க்கண்ணா , தண்ணா ; sunglasses, cooling glasses.

     [க ப் +கண்+ஆ ]

க ப் க்கல்

 
 க ப் க்கல் kaṟuppukkal, ெப.(n.)

   நீலாஞ்சனக்கல்; sulphide of antimony.

     [க ப் +கல்.]

க ப் க்கன்னிமா
ர்

 
 க ப் க்கன்னிமார ்kaṟuppukkaṉṉimār, ெப.(n.)

   க ஞ் ைல ல் வரிைசப்படப் ெபா க்கப்பட்ட கன்னித் ெதய்வங்கள் (இட.வ.);; Black Virgins name for the 
akāśa-k-kanninarso called because they are carved all in a row on a black stone.

     [க ப் +கன்னிமார]்

க ப் க்காஞ்ெசா

 
 க ப் க்காஞ்ெசா  kaṟuppukkāñjoṟi, ெப.(n.)

   காஞ்ெசா  ( ன்.);; small climbing nettle.

     [க ப் +காஞ்ெசா ]

க ப் க்கா ெநல்

 
 க ப் க்கா ெநல் kaṟuppukkālinel, ெப.(n.)

   ெநல்வைக; a species of paddy.

ம. க ப் கா

     [க ப்  + கால் + இ + ெநல் கால் தாள். 'இ' உைடைம த்த ஈ  க ப் = கக்க ப் ]

க ப் க் ங் ய
ம்

 
 க ப் க் ங் யம் kaṟuppukkuṅgiliyam, ெப.(n.)

   க ங் ங் யம்; black dammer, resin.

     [க ப் - கக்க ப்  க ப் + ங் யம்]

க ப் க்ெகா

 
 க ப் க்ெகா  kaṟuppukkoḍi, ெப.(n.)

   யரத்ைதேயா, எ ரப்்ைபேயா ெதரி க் ம் அைடயாளமாக அணி ம் க ப் த் ண் த் ணி; black 
flag or strip of black cloth used as a sign of mourning or protest.

     [க ப் +ெகா ]
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க ப் க்ெகாள்-தல்

க ப் க்ெகாள்-தல் kaṟuppukkoḷtal,    16 ெச. . . (v.i.)

   னம் ெகாள்தல்; to get angry.

     [க ப் - னம். க ப் +ெகாள்]

க ப் க்ெகாள்

 
 க ப் க்ெகாள் kaṟuppukkoḷ, ெப.(n.)

   க ங்ெகாள், க ங்கணல்; black horse gram.

     [க ப் - கக்க ப்  க ப் +ெகாள்]

க ப் சச்ந்ைத

 
 க ப் சச்ந்ைத kaṟuppuccandai, ெப.(n.)

கள்ளசச்ந்ைத பாரக்்க;see kala-c-candal.

     [க ப் +சந்ைத]

க ப் சச் க்கைர

 
 க ப் சச் க்கைர kaṟuppuccarukkarai, ெப.(n.)

   ய்ைம ெசய்யாத ச க்கைர (பாண் );; unrefined Sugar; raw Sugar.

     [க ப் +ச க்கைர]

க ப் ச ்
த் ர லம்

 
 க ப் ச ் த் ர லம்ெப..(n.)    க ங்ெகா ேவ ; black-flowered leadwort (சா.அக.).

     [க ப் + த் ர லம்]

க ப் த்தாமர்

 
 க ப் த்தாமர ்kaṟupputtāmar, ெப.(n.)

   ஒ வைக மரம்; green dammer.

     [க ப் - கக்க ப்  க ப் +தாமர]்

க ப் த்ேத ைல

 
 க ப் த்ேத ைல kaṟupputtēyilai, ெப.(n.)

   னத்ேத ைல (L.);; China tea-plant (சா.அக.);.

     [க ப் :க ம்பசை்ச க ப் +ேத ைல]

க ப் நாய்

 
 க ப் நாய் kaṟuppunāy, ெப.(n.)

க்கத்தாரிசெ்ச , an unknown plant (சா.அக.);.

     [க ப் +நாய்]

க ப் ப்படர்-தல்

க ப் ப்படர-்தல் kaṟuppuppaḍartal,    2 ெச. . . (v.i.)

   க ேமக ேநாய் உட ற் பர தல்; to spread as a black eruption over the body.

     [க ப்  கக்க ப்  க ப் +படர-்]

க ப் ப்பணம்

க ப் ப்பணம் kaṟuppuppaṇam, ெப.(n.)

   1. வ மானவரிக்கணக் ல் ேசரத்் க்ெகாள்ளாத பணம்; black money; money not accounted for income tax.

     [க ப் +பணம்]
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க ப் ப்பய

 
 க ப் ப்பய  kaṟuppuppayaṟu, ெப.(n.)

   க நிற ள்ள பய ; black variety of greengram.

     [க ப் - கக்க ப்  க ப் +பய ]

க ப் ப் சானம்

 
 க ப் ப் சானம் kaṟuppuppicāṉam, ெப.(n.)

   தாள ெநல்; second crop of paddy.

     [க ப் + சானம்]

க ப் ப்

க ப் ப்  kaṟuppuppu, ெப.(n.)

   உப் வைக (ைபசச. 35.);; black salt, impure chloride of sodium, containing a little sulphuretor iron.

     [க ப்  கக்க ப் . க ப் +உப் ]

க ப் ப் ள்ளி

க ப் ப் ள்ளி kaṟuppuppuḷḷi, ெப.(n.)

   1. வ ரக் ற்றங்க ள் ஒன் ; dark spot, a flaw in diamond.

   2. உடம் ல் க ப் ப் ள்ளிகள் ஏற்ப ம் ஒ  வைக ேமக ேநாய்; a veneral or syphilitic disease developing 
black spots in several parts of the body (சா.அக.);.

     [க ப் = கக்க ப்  க ப் + ள்ளி]

க ப் ப் லாஞ்

 
 க ப் ப் லாஞ்  kaṟuppuppūlāñji, ெப.(n.)

   லா என் ேமார ் ைக; a large shrub, pula.

     [க ப் = கக்க ப் . க ப் + லாஞ் ]

க ப் மட் வாய்

க ப் மட் வாய் kaṟuppumaṭṭivāy, ெப.(n.)

   ப்ப  ரலம் நீளம் வளரக் ய ெவள்ளிநிற கடல் ன் வைக; black rock-cod, sea-fish, silvery-grey, 
attaining 30 inches in length.

     [க ப் =அடரக் ப் :படரக் ப்  க ப் +மட் வாய்]

க ப் மட் வாய
ன்

 
 க ப் மட் வாயன் kaṟuppumaṭṭivāyaṉ, ெப.(n.)

க ப் மட் வாய் பாரக்்க;see karuppu-mailway.

     [க ப் =அடரக் ப் ; க ப் +மட் வாயன்.]

க ப் மணித்தக்
காளி

க ப் மணித்தக்காளி kaṟuppumaṇittakkāḷi, ெப.(n.)

   மணித்தக்காளி வைக (பதாரத்்த 282);; black nightshade.

     [க ப் = கக்க ப்  க ப் +மணித்தக்காளி]

க ப் மரம்

 
 க ப் மரம் kaṟuppumaram, ெப.(n.)

   ம்  என் ம் க ந் ம்  மரம்; Coromandel ebony.

     [க ப் +மரம்]
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க ப் ங்ைக

 
 க ப் ங்ைக kaṟuppumuruṅgai, ெப.(n.)

   ங்ைக மரவைக; a black variety of moringa (சா.அக.);.

     [க ப் + ங்ைக]

க ப் வரால்

க ப் வரால் kaṟuppuvarāl, ெப.(n.)

   ன்ற  நீளத் க் ம் ேமலாக வளரவ் ம் க ப்  அல்ல  ப ப்  நிற ைடய ம் நல்ல தண்ணிரில் 
வாழ்வ மா ய ஒ  ன்வைக; a walking-fish, dark grey or black, attaining 3ft. or more in length.

     [க ப் = கக்க ப் . க ப் +வரால்]

க ப் வவ்வால்

க ப் வவ்வால் kaṟuppuvavvāl, ெப.(n.)

   இரண்ட நீளம் வளரவ் ம் ெசம்ப ப்  நிற ைடய மான கடல் ன்வைக; black pomfret, deep brown 
attaining 2 ft. in length.

     [க ப் =அடரக் ப்  க ப் +வவ்வால்]

க ப் ரம்

 
 க ப் ரம் kaṟuppuvīram, ெப.(n.)

ளக் ன் ெகா ந் னால் பட ம்கரி,

 lamp-black.

     [க ப் = கக் க ப் . க ப் + ரம் ரம்) → ரம் ரத்ல்+படரத்ல்.]

க ப் ெவற் ைல

 
 க ப் ெவற் ைல kaṟuppuveṟṟilai, ெப.(n.)

   கம்மார ்ெவற் ைல; a black variety of betel leaf.

     [க ப்  கக் க ப் . க ப் +ெவற் ைல.]

க ப் னம்

க ப் னம் kaṟuppūṉam, ெப.(n.)

   பசை்ச மணி ள்ள ற்றவைக; a flaw in emeralds.

     "பசை்ச க ப் னமாய்"(சரவன. பண  206);.

     [க ப்  + ஊனம்]

க ப்ேபற் க் 
ெகாள்( )-தல்

க ப்ேபற் க் ெகாள்( )-தல் kaṟuppēṟṟikkoḷḷudal,    16 ெச. . .(v.i)

   அ னி ன் தல்; to eat opium.

     [க ப் :மயக்கம் (ேபாைத);, க ப் +ஏற் க்ெகாள்]

க ம் -தல்

க ம் -தல் kaṟumbudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ன் த்தல்; to torment.

     "க ம்  ரவ்ன ைவந் ள காயத் ல்" (ேதவா. 370, 6);.

   2.  தாகக் க த் ண் தல்; to eat bit by bit.

ம. க ம் க (கல் அக  அக ம் );

க -தல்
க -தல் kaṟumudal,    5 ெச. . .(v.i) னத்தல்; to show signs of anger, to be enraged.

     [க  →க (ேவக 124);]

க -த்தல்

க -த்தல் kaṟumuṟuttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   னத்தல்; to get anger.

     [க + ]
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க ெறனல்

 
 க ெறனல் kaṟumuṟeṉal, ெப.(n.)

க ெமாெறனல் பாரக்்க;see karumorenal.

ம. க ெற

க ெமாெறனல்

க ெமாெறனல் kaṟumoṟeṉal, ெப.(n.)

   1. இ  இ க் ம் ஒ க் ப் ; onom. expr. signifying rumbling sound, as of thunder cloud.

   2. னக் ப்  ( ன்.);; onom. expr. signifying signs of anger.

   3. உண ப் பண்டங்கைள ெமல் ம் ேபா  ஏற்ப ம் ஒ க் ப் ; onom. expression of chewing the Solid 
eatables.

     [க +ெமா +எனல். ஒ க் ப் செ்சால் னத்ைதக் த்த ]

க வனம்

க வனம்1 kaṟuvaṉam, ெப.(n.)

   ெவ ளி( ங்.);; anger (ெச.அக.);.

ம. க வம்

     [க  →க வம்]

க வம்

 
 க வம் kaṟuvam, ெப.(n.)

ெச க் , ஆணவம்,

 haughtiness, arrogance, pride.

த.க வம்  → Skt. garva.

     [|கல் →க  → க  → க வம்]

க வல்

க வல் kaṟuval, ெப.(n.)

   1. கரியவன், கரிய ; black, dark person, or animal of the larger kind.

   2. க நிறம்; black colour.

   3. னக் ப்  ( ன்.);; sign of anger.

     [க  → க வல்]

க வலந்தான்

 
 க வலந்தான் kaṟuvalandāṉ, ெப.(n.)

ச் ளி, swift bird or king-fisher (சா.அக.);.

     [க '(மன ரம்);+(வலந்தன்); வலந்தான்]

க வா

 
 க வா kaṟuvā, ெப.(n.)

   இலவங்க மரம்; clove tree.

     [க  → க  → க வா]

க வாலன்

 
 க வாலன் kaṟuvālaṉ, ெப.(n.)

   ெநல்வைக. (A);; a species of paddy.

     [க = கக்கரிய க +வாலன்]
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க யம்

க யம் kaṟuviyam, ெப.(n.)

ராப்பைக. (யாழ். 913.);,

 rancour, implacable hatred.

     [க  → க  → க யம்.]

க ைள

 
 க ைள kaṟuviruḷai, ெப.(n.)

   க ங்காக்கணம்; mussell-shell creeper.

     [க +இ ைள]

க

க 1 kaṟuvudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   1. னக் ப் க் காட் தல்; to exhibit signs of displeasure, frown, look sternly.

   2. மன ரங் ெகாள் தல்; to rankle;

 to entertain malice, implacable hatred.

     "க  ெவ ண் ைரப்பான்" ( ரிக . 46);.

   3.பல்லால் தல்; to nibble, as a rat. 5160.

ேதங்காையக் க ற  (ெச.அக.);.

     [ ல் → கல்= த் தல், க த்தல், ன்பஞ்ெசய்தல், பைகத்தல், ைதத்தல் கல் → க  → க .]

 க  kaṟuvu, ெப.(n.)

   1. தணியாச் னம் (ெசா.அக.52.);; anger, wrath.

   2. மன ரம் (மனைவரம்);; enmity, hostility, hatred.

     "க ெவா ம் ரகலாதன் கதழ் னந் தைலக்ெகாண்டாேன" ( ரம் . அந்தகா. 86);.எ ராளிைய 
ஒ த் க் கட் வதாக அவன் க க் ெகாண் ந்தான் (உ.வ.);.

ம. க வம், க .

     [கல் → க  → க (ேவக 123);]

க ைவ-த்தல்

க ைவ-த்தல் kaṟuvaittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   மன ரங்ெகாள் தல்; to entertain deep-rooted malice, cherish a grudge.

     [க +ைவ]

க ழ்

க ழ் kaṟuḻ, ெப.(n.)

க வாளம்:

 bridle,

     "மாேவ . க ழ் ெபா த ெசவ்வாயான்" ( றநா. 4, 8);

ம வ. க ள்

     [க  → க ம் (க த்தல்);]

க ள்

 
 க ள் kaṟuḷ, ெப.(n.)

க ழ் பாரக்்க: see karul.

     [க ழ் →க ள்]
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கேறெரனல்

 
 கேறெரனல் kaṟēreṉal, ெப.(n.)

கேறெலனல் பாரக்்க;see karēl-enal.

     [கேறெலனல் →கேறெரனல்]

கேறெலனல்

 
 கேறெலனல் kaṟēleṉal, ெப.(n.)

   கக் க ப்பாதற் ப் ; expr signifying intense darkness.

இந்தப் ைன கன்னங் கேறெலன் க் ற  (உ.வ.);.

     [க  → கேறல்+எனல்]

கைற

கைற kaṟai, ெப.(n.)

   1.வாைழ, ங்  த யவற் ன்

   சாற்றா ண்டா ம் சாயம் (ெசா.ஆ.க. 44);; rust spot, as on the moon; as of the teeth. stain, tarnish, blemish, 
uncleanliness.

     "பற்கைறகள் மாற்றல்"(கா க இல்ெலா க் 27);.

   2. ற்றம்; fault. defect,

றக்கப் றக்கக் கைறேய ைக" ( வ். ப்பா,21. யா.);.

   3. க ப் நிறம்; black

     "கைற ட " ( றநா. 15);.

   4. நிறம். ( ங்.);; colour,

 hue, tinge.

   5.,இ ள்; darkness.

     "கைறப  ெபா ல்" (ேதவா. 624, 8);,

   6. நஞ் ,

 poison,

     "கைற ப வா ரகம்" (ஞானா பா  7, 5);.

   7. அரத்தம்; blood.

கைறக்கண்டன்

கைறக்கண்டன் gaṟaiggaṇṭaṉ, ெப.(n.)

   1. வன்; Siva, as having poison in his throat.

     "கைறக்கண்ட ைறேகா ல் . ேகாகரணம்" (ேதவா. 1182 9);.

 blue vitriol (சா.அக.);.

   ம. கறக்கண்டன்;க. கெறகண்ட, கெறெகாரல. ெத. கறகண் .

     [கைற+கண்டன்]

கைறக்கணி-த்தல்

கைறக்கணி-த்தல் kaṟaikkaṇittal,    4.ெச. . . (v.i)

   ைற ேவண் தெ்தா தல்; to pray for redress of grievances.

     "எம்ெப மாெனன் கைறக்கணித்தவர ்கண்டவனக்கத்தாய்"(ேதவா. 612 2);.

     [கைற+கணி]
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கைறக்ேகாங்

 
 கைறக்ேகாங்  kaṟaikāṅgu, ெப.(n.)

   இைலப் ன் ; dipterocarp dammer (சாஅக.);.

     [கைற + ேகாங்  கைற க ைமபடரந்்த இைல]

கைறச் ைல

கைறச் ைல kaṟaiccūlai, ெப.(n.)

ைலேநாய் வைக ( வக.123.);

 a form of neuralgia.

ம. க லா

     [கைற+ ைல.]

கைறநிலம்

கைறநிலம் kaṟainilam, ெப.(n.)

   1. ன்ெசய் நிலம்; dry land.

   2. களர ்நிலம்; saline soil (கல், கைல. அக.);.

     [கைற= ற்றம், ப  கைற+நிலம்]

கைறநீக் -தல்

கைறநீக் -தல் kaṟainīkkudal,    5 ெச. . .(v.i)

   மா  ப ந்த பல்; to remove the stain or blemish (சா.அக.);.

     [கைற+நீக்கல்]

கைறப்பல்

கைறப்பல் kaṟaippal, ெப.(n.)

   மா ப ந்த பல்; discoloured teeth, unclean teeth.

     "கைறபற் ெப ேமாட் க் கா ழேவாட் "(யாம். . 94352);.

     [கைற → ற்றம் அ க்  கைற+பல்]

கைறப்ப க்

கைறப்ப க்  kaṟaippaṟukkuḻi, ெப.(n.)

உவர ்நிலம்:

 salty land.

கைரப்ப க்  ... ன் ம் (S.I.I. Vol.1. in. 503. S.2);.

     [கைற → கைறப் +உ + , உற  →அறக்  எனத் ரிந் ]

கைறப்ேபாக்கன்

 
 கைறப்ேபாக்கன் gaṟaippōggaṉ, ெப.(n.)

   ழ்மகன்; loafer.

     [கைற+ேபாக்கன்]

கைறப தல்

 
 கைறப தல் kaṟaibaḍidal, ெச. . .(v.i.)

   களங்கம் ஏற்ப தல்; to be stained with accusation.

க.கெறெவர

     [கைற+ப ]

கைறப -தல்

கைறப -தல் kaṟaibaḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   இ ள் படரத்ல்; to darken,

ங்ெகா ேய கைறப வ  நிைறம ேய பட் ண்பன அணியல் ேல (S.I.I. Vol.17. S.No. 585. S.4.);.

     [கைற+ப ]
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கைற -த்தல்

கைற -த்தல் kaṟaibiḍittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ண்டாதல்; to become rusty, to form, as rust.

   2. மா ப தல்; to be stained or soiled with rust or verdigris.

   3. அரத்தங்கட் தல்; to collect, as blood in inflammation.

     [கைற= ற்றம் ப  அ க்  கைற+ -]

கைறேபாக்

 
 கைறேபாக்  kaṟaipōkki, ெப.(n.)

   சவரக்்காரம் (ைதலவ.ைதல.);; lit., remover of stains, soap.

     [கைற= ற்றம் அ க்  கைற'+ேபாக் ]

கைறேபாக்

 
 கைறேபாக்  kaṟaipōkku, ெப.(n.)

   ழ்ைம; lowliness.

     [கைற-அ க்  ற்றம், ழ்ைம. கைற+ேபாக் ]

கைற டற்றண்ண
ல்

 
 கைற டற்றண்ணல் kaṟaimiḍaṟṟaṇṇal, ெப.(n.)

   டற் ல் நஞ் ைன ைவத்த வன் ( வா.);; Siva, as having poison in his throat.

ம. கற டறன்

     [கைற= நஞ்  கைற+ ட +அண்ணல்]

கைற டற்றான்

கைற டற்றான் kaṟaimiḍaṟṟāṉ, ெப.(n.)

கைற டற்றண்ணல் பாரக்்க;see karai-midar ramma.

     "க கமழ்மா மலரிட் க் கைற டற்றா ன  காண்பாம் (ேதவா. 1981);.

ம. கற டறான்

     [கைற=கஞ்  கைற+ டற்றான்.]

கைற -த்தல்

கைற -த்தல் kaṟaimuṟittal,    4 ெச. . .(v.i.)

ஆைட த யவற் ன் கைறைய நீக் தல் ( ன்.);:

 to remove a spot or stain from cloth, etc.

     [கைற= ஒட் ய அ க்  கரி கைற+ ]

கைறய

கைறய  kaṟaiyaḍi, ெப.(n.)

   உரல்ேபான்ற த த்த கா ைடய யாைன; elephant, as having legs like mortar.

     "ெபா மதக் கைறய "(கல்லா, 6122);.

ம. கறய

     [கைற+அ . கைற= உரல்]

கைறயான்

கைறயான் kaṟaiyāṉ, ெப.(n.)

   தல்; white ant.

     "கைறயாேன  (பாரத. அ ச் னன்றவ. 41);, கைற யான் ற் ல் க நாகம்  ெகாண்ட ேபால் 
(உவ);.

ம. கறயான்

     [கற → கைற உள்வாங் தல், உரி தல், அரித்தல், கைற -  →கைறயான் அளிக் ம் இயல் ைடய ]
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கைறயான்ேநாய்

 
 கைறயான்ேநாய் kaṟaiyāṉnōy, ெப.(n.)

   அரத்த ேநாய்வைக; disease relating to blood (சா.அக.);.

     [கைறயான்+ேநாய்]

கைறயான் ற்

 
 கைறயான் ற்  kaṟaiyāṉpuṟṟu, ெப.(n.)

   தல்களினாற் கட்டப்ெபற்ற வைளகேளா  ய மண் ற் ; termite mound.

     [கைறயான்+ ற் ]

கைறயான்ேமய்-
தல்

கைறயான்ேமய்-தல் kaṟaiyāṉmēytal,    2.ெச. . . (v.i.)

   ெசல் ப் த்தல்; to be eaten, as a book, by white ants.

     [கைறயான்+ேமய்]

கைற ரல்

 
 கைற ரல் kaṟaiyural, ெப.(n.)

   ெபரிய ரல்; large mortar.

     [கைற+உரல், கைற= ெப க்கம்]

கைறேயார்

கைறேயார ்kaṟaiyōr, ெப.(n.)

   வரிெச த் ேவார;் tax-payers, rate-payers.

     "கைறேயாரில்லாச ் ைறேயார ்ேகாட்டம்" (மணிேம 19, 161);.

     [கைற → கைறேயார]்

கைற லங்

 
 கைற லங்  kaṟaivilaṅgu, ெப.(n.)

   ெசந்தைரப்  (L.);; a species of white cedar (சா.அக.);.

ம வ. க லங்கம்

     [கைற+ லங் ]

கைற யாள்

 
 கைற யாள் kaṟaiviḻiyāḷ, ெப.(n.)

   கஞ்சா  ேகாைர; wild basil (சா.அக.);.

     [கைற+ யான்]
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கன்'( )-தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

கன் ட்

கன் ட்  kaṉāṭṭu, ெப.(n.)

கற் ங்ைக,

 cave, cavern.

     "கன் டெ்டய் கறந்தனனி ப்ப"(ெப ங். இலாவன, 17 17);.

     [கல்+கட் ]

கன்ச க்கைர

 
 கன்ச க்கைர kaṉcarukkarai, ெப.(n.)

   கற்கண் ; loaf sugar.

     [கண்டச க்கைர → கன்ச க்கைர]

கன்மகாண்டம்

 
 கன்மகாண்டம் kaṉmakāṇṭam, ெப.(n.)

   ற் றப் த் ைனகளால் ேதான் ம் ேநாய்கைள ம் அவற் ற் ரிய ம த் வ ைறகைள ம் 
ளக் ம் ஒ  ம த் வ ல்( ன்.);; a medical treatise on diseases caused by the sins of former births, and their cure.

     [க மம் →கன்மம்+காண்டம்]

கன்ம

 
 கன்ம  kaṉmaḍi, ெப.(n.)

   ஆ ன் காய்ம  (யாழ்.அக.);; hard udder of cows, yielding milk with difficulty.

     [கல்+ம  – கன்ம ]

கன்மண வாரி

கன்மண வாரி kaṉmaṇavāri, ெப.(n.)

நான்  மாதங்களில் ைள ம் ஒ வைக ெநல் (Rd.m.45);.

 a kind of coarse paddy sown in September maturing in four months.

     [கல் + மணவாரி]

27

www.valluvarvallalarvattam.com 8001 of 19068.



கன்மதம்

கன்மதம் kaṉmadam, ெப.(n.)

ஒ  ம ந் சச்ரக்  (பதாரத்்த. 1229.);,

 rock alum.

ம. கன்மதம்

     [கல்+மதம்.]

கன்ம ல்

 
 கன்ம ல் kaṉmadil, ெப.(n.)

   கல்லால் அைமந்த ம ல்; wall round a fort built by stone.

ம. கல்ம ல்

     [கல்+ ம ல்]

கன்மரம்

கன்மரம்1 kaṉmaram, ெப.(n.)

   க ஞ்சந்தனம்; black sandalwood.

     [கல் + மரம்]

 கன்மரம்2 kaṉmaram, ெப.(n.)

   ெந ங்காலத் ற்  ன்  மண்ணில் ைதந்த மரங்களின் ஊேட ப ப்ப யாகச ் ண்ணாம் ச ்
சத் ப் ந் , அதன் பைழய வ ேலேய கல்லா ப்ேபான மரம்; impression of a tree embedded in rock, 
fossilized tree.

     [கல்+மரம்]

கன்ம

 
 கன்ம  kaṉmali, ெப.(n.)

   ஏலம் (மைல);; cardamom plant.

     [கல்+ ம ]

கன்மைல

கன்மைல kaṉmalai, ெப.(n.)

   1. ெப ம்பாைறயாலான மைல; rocky mountain.

   2. ப க்காரம் ( ன்.);; rock, alum.

ம. கன்மல

     [கல் +மைல]

கன்மைழ

கன்மைழ kaṉmaḻai, ெப.(n.)

ஆலங்கட் யாகப் ெபய் ம் மைழ, hail,

     "கன்மைழ ெசாரிந் ம்"(கந்த . நகரம் 15);.

ம வ. கன்மாரி

ம. கல்மழ, க. கல்மெழ பட கல் ேம.

     [கல்+மைழ]

கன்மா

 
 கன்மா kaṉmā, ெப.(n.)

   காட் மா (L);; a species of Buchanan's mango.

     [கல்+ மா]
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கன்மாடம்

 
 கன்மாடம் kaṉmāṭam, ெப.(n.)

   க ங்கல்லால் அைமந்த கட்டடம்; a granite building, stone house.

ம. கன்மாடம்

     [கல்+மாடம்]

கன்மாடன்

கன்மாடன் kaṉmāṭaṉ, ெப.(n.)

   களங்க ைடயவன்; one who is spotted, as the moon.

     "ேமனிக க் கன்மாட னானான்" ( ற்றா, தல, வடவ  17);.

     [கல் + மாடன்.]

கன்மாரி

 
 கன்மாரி kaṉmāri, ெப.(n.)

கன்மைழ பாரக்்க;see kammasa.

ம. கல்மாரி

     [கல் + மாரி.]

 கன்மாரி kaṉmāri, ெப.(n.)

   உடெலங் ம் காய் காயாக ெகாப்பளம் உண்டாக் ம் ஒ  வைக அம்ைம ேநாய்; a form of smallpox.

     [கல்+மாரி]

கன்

கன் 1 kaṉmi, ெப.(n.)

க  பாரக்்க;see karumi.

 கன் 2 kaṉmi, ெப.(n.)

   ெதா லாளி; labourer.

     "மடக்லஞ்ெசய்கன்  (பாரத ெரளப மாைல. 64);.

     [க  →கன் ]

கன் கள்

 
 கன் கள் gaṉmigaḷ, ெப.(n.)

க கள்பாரக்்க;see karumigal.

     [க  → க  →கன்மா.]

கன் ள

 
 கன் ள  gaṉmiḷagu, ெப.(n.)

   ெகட்  ள ; solid and matured pepper seed (சா.அக.);.

     [கல்+ ள -கன் ள ]

கன் ன்

கன் ன் kaṉmīṉ, ெப.(n.)

   ப னா ரலம் வளரக் ய ம் மஞ்சட ்ப ப்  நிற ைடய மான ஒ வைகக் கடல் ன்; bride-fish, 
purplish yellow, attaining 16 inches. in length.

ம. கல் ன்

     [கல்+ ன்.]
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கன் ைக

கன் ைக gaṉmugai, ெப.(n.)

   மைலக் ைக; mountain cavern.

     "கன் ைக வயப்  (ஐங்  246);

     [கல்+ ைக.]

கன் ர

 
 கன் ர  kaṉmurasu, ெப.(n.)

   ெப வாைக (மைல);; siris.

     [கல் + ர .]

கன் ரி

 
 கன் ரி  kaṉmurisu, ெப.(n.)

   ர  (சங்.அக.);; east indian satinwood.

     [கல்+ ரிக.]

கன் க்

 
 கன் க்  kaṉmurukku, ெப.(n.)

கல் க்க மரம்,

 a species of moringa tree (சாஅக.);.

     [கல்+ க் ]

கன் ைல

 
 கன் ைல kaṉmulai, ெப.(n.)

இ ய ஆ ன்ம ,

 hard udder.

     [கல் + ைல.]

கன் ைழ

கன் ைழ kaṉmuḻai, ெப.(n.)

   மைலக் ைக ( றநா. 86, a 500.);; mountain cavern.

     [கல்+ ைழ ைழ ைக]

கன்ேமய்

 
 கன்ேமய்  kaṉmēyvu, ெப.(n.)

மாடப் றா ( ங்.);:

 blue rock-pigeon.

     [கல்+ேமய்-கல்ேமய் → கன்ேமய் → கன்ேமய் ]

கன்ேமெல த்

கன்ேமெல த்  kaṉmēleḻuttu, ெப.(n.)

   அ ல்லாக் கல் ல் எ ய எ த் ; inscription on a stone, expressive of that which is stable and enduring.

     "கன்ேம ெல த்  ேபாற் கா ேம" (வாக் ண். 2);.

     [கல்+ேமல்+எ த் ]
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கன்ெமாந்தன்

 
 கன்ெமாந்தன் kaṉmondaṉ, ெப.(n.)

   வாைழவைக; a kind of Abyssinian banana.

     [கல்+ெமாந்தன்]

கன்றல்

கன்றல் kaṉṟal, ெப.(n.)

   1. னக்  ( ங்);; sign of anger.

   2. எ ச் ன்  ( வா);; luxuriance.

     [கன்  →கன்றல்]

கன்

 
 கன்  kaṉṟi, ெப.(n.)

   ைர; piggreens (சா.அக.);.

     [கன்  (இளைம); →கன் ]

கன் ப்ேபா-தல்

கன் ப்ேபா-தல் kaṉṟippōtal,    8 ெச. . . (v.i)

   சைதக் கன்றதல்; to become injured by blow without breaking the skin (சா.அக.);.

     [கன்  →கன் ]

கன் னகாயம்

 
 கன் னகாயம் kaṉṟiṉakāyam, ெப.(n.)

   கன் ப் ேபான ண்; livid mark, contused wound.

     [கன் -கன் ன+காயம்]

கன் -தல் k

கன் -தல் k kaṉṟudal,    5 ெச. . .(v.i)

   1. ரத்ல்; to mature, grown intense.

     "கள ன்கட ்கன் ய காதல்" ( றள், 284);.

   2. அ ப தல்; to get accustomed.

     "கன் ய கள்வன்" ( லப் 16, 152);.

   3. னக் ப் க் ெகாள் தல். ( .வா.);; to be enraged.

   4. ெவ லாற் க தல்; to be scorched;

 to be sunburnt, as the face,

ெவ ல் கம் கன் ட்ட  (2.5.1.);.

   5. கைள ன் தல்; to become dim or dull.

   6. மன தல்; to feel compassion;

 to melt, as the heart.

     "கைல ன் ைனகன் ெமன் "( வக. 1188);.

   7. வ ந் தல்; to suffer, to be aggrieved.

ெநஞ்  கன்றக் க பா ற (ஈ . 3,9,6...);.

   8. ழப்ப unsol-goo; to be vexed, confused.

   9. ேநாதல்; to become sore, as with a blow, as the feet with walking, as the hands with first using a tool. நடந் நடந்  
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கன் க்கான்

 
 கன் க்கான் kaṉṟubukkāṉ, ெப.(n.)

   கானா வாைழ ( ன்.);; calf's grass.

     [கன் + க்கான்]

கன் ேபா -தல்

கன் ேபா -தல் kaṉṟupōṭudal,    20.ெச. . .(v.i)

   ஆன் த யன கன் தல்; to yean, calve.

     [கன் +ேபா -]

கன் ேமய்பாழ்

கன் ேமய்பாழ் kaṉṟumēypāḻ, ெப.(n.)

ஊரில் கால்நைட ேம ம் ெபா நிலம் (S.I.I.i,305);,

 village pasture land.

     [கன் +ேமய்+பாழ்.]

கன் -தல்

கன் -தல் kaṉṟuviḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   1.பால் ரக் ம்ப  கன்ைற ஊட்ட தல்; to let the calf suck the cow for starting the flow of milk.

   2. பால் கறத்தல்; to milk.

     [கன் + -ஹ

கன் -தல்

கன் -தல் kaṉṟuvīcudal,    5 ெச. . ..(v.i.)

   .ஆன் த யன அகாலத் ல் ஈ தல், க க்கைலதல்; to miscarry as a cow.

     [கன் + -]

கன்னக்கட்

கன்னக்கட்  kaṉṉakkaṭṭu, ெப.(n.)

   1. கன்னத்  ேலற்ப ம் க்கம்; swelling of the cheeks.

   2. ைகக்கட் ; mumps.

     [கன்னம்+கட் ]

கன்னக்கள

கன்னக்கள  kaṉṉakkaḷavu, ெப.(n.)

   1. வரில் ைளேபாட்  அதன்வ யாக ட் ள் ெசன்  ெசய் ம் கள ; theft by house-breaking;

 burglary.

   2. கன்னம் ேபாட் த் க்ெகாண்ட ெபா ள்; property acquired by house-breaking.

ம. கன்னக்கள  க. கன்னகள

     [கன்னம்1+கள ]

கன்னக்காரன்

கன்னக்காரன் kaṉṉakkāraṉ, ெப.(n.)

   1. கன்ன ந் டன்; house-breaker, burglar.

   2. ஏமாற் பவர;் a deceitful person.

   ம. கன்னக்காரன்;க. கன்னகார ெத. கன்னகா .

     [கன்னம்2+ காரன்.]

கன்னக் ரந்

கன்னக் ரந்  kaṉṉakkirandi, ெப.(n.)

   ேதால் ேநாயால் கன்னத் ண்டா ம் ஒ வைகக் கட்  ( .அ);; swelling in the cheek due to skin disease.

     [கன்னர2்+ ரந் ]
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கன்னக் ைர

 
 கன்னக் ைர kaṉṉakārai, ெப.(n.)

   ைர; pig green (சா.அக.);.

     [கன்  → கன் + ைர]

கன்னக்

 
 கன்னக்  kaṉṉakkuḍumi, ெப.(n.)

   கா க்  ேமற்பக்கமாக க் ங்  (யாழ்ப்);; side-lock of tuft.

     [கன்னம்+ ]

கன்னக்

கன்னக்  gaṉṉaggurugu, ெப.(n.)

   ேநாய் வைக (பரராச 1,236);; a form of disease.

     [கன்னம்+ ]

கன்னக்ெகாண்ைட

 
 கன்னக்ெகாண்ைட kaṉṉakkoṇṭai, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ம ர் ப் ; coil of hair tied in a Special way.

     [கன்னம்+ெகாண்ைட]

கன்னக்ேகால்

கன்னக்ேகால் kaṉṉakāl, ெப.(n.)

   1. வைரத ்ேதாண் தற் க் கள்ளர ்ைகயா ங் க ,

 ironcrow bar of thieves.

எங்ேக னா ம் கன்னக்ேகால் ைவக்க ஒ  இடம் ேவண் ம் (பழ);.

   2. ெநசவாளர ்பயன்ப த் ம் ஒ  க  (ேசரநா.);; an implement of the weavers.

ம வ. கன்னகம்

ம. கன்னக்ேகால் க. கன்னகத் ரி, ெத. கன்னக்ேகால.

     [கல்  → கன்  → கன்னம் கல் ேதாண் தல் கன்னம்  த்தல், ெவட் தல் கன்னம்4+ேகால்]

கன்னக்ேகால் வரில் ைள ம் ய கடப்பாைற.

கன்னகம்

கன்னகம் gaṉṉagam, ெப.(n.)

கன்னக்ேகால் பாரக்்க;see kappa-k-kol

     "கன்னக ன் ங் கைவக்ேகா ன் ம்"( லம் 16, 142);

     [கன்னம் → கனன்னகம்]
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கன்ன ப் யம்

கன்ன ப் யம் gaṉṉaguppiyam, ெப.(n.)

   இ  (சன்னி); வைக (தஞ்சர . 111, 194);; a kind of delirium.

     [கள்ளர ்+ ப் யம்]

ெசால் னின்  ரிக் ன்றனர்

     "kind, n. ME. kinde, kund, kende, fr. OE. cynd. ge-cynd, kind nature, quality, manner, origin, generation off-spring, rel, to 
OE. cyn, kind, kin."

     "Kindergarten, n. G. kindergarten, lit. 'garden of childred' . . . . . kinder, Pl. of kind, child, andgarten, garden, kin-kind"

     "Kinchin, n.child - corrupted fr. G.Kindchen, 'little child' dimin. of Kind, child, which is rel, to ON kunder, son" - klenis.

சமற் தம் உட்பட்ட ஆரிய ெமா கைளெயல்லாம் ஆழ்ந்  ஆராய்ந்த ற்  (skeat); ேளன் த ய 
ேபர ஞெரல்லாம் ேமற்காட் ய ெசாற்கட்  gen, gene என்பேத ேவர ்என்  ட்ட வட்டமாய்க் 

த் ள்ளனர.்

க- ச, ga -ஐ ஆதலால், gan (Kan); என்ப  ல ம் jan என்ப  அதன் ரி மா ம் என்  ெதற்ெறனத் 
ெதரிந்  ெகாள்க (ெசல்  ைல78,பக்.541-544);.

     [கன் →கன் ]

கன்  - மா, ளி, 
வாைழ 

த யவற் ன் 
இளநிைல. 

யாைன, ைர, 
க ைத, ஆ, 

எ ைம 
த யவற் ன் 

கன் கைளக் 
த்த கன் : 

இன்  ஆ, 
எ ைமக் கன்ைற 

மட் ம் த்  
நிற் ற . 

கன் க் ட்

 
 கன்  - மா, ளி, வாைழ த யவற் ன் இளநிைல. யாைன, ைர, க ைத, ஆ, எ ைம 

த யவற் ன் கன் கைளக் த்த கன் : இன்  ஆ, எ ைமக் கன்ைற மட் ம் த்  நிற் ற . 
கன் க் ட்  gaṉṟumāpuḷivāḻaimudaliyavaṟṟiṉiḷanilaiyāṉaigudiraigaḻudaiāerumaimudaliyavaṟṟiṉgaṉṟugaḷaigguṟiddagaṉṟuiṉṟu
āerumaiggaṉṟaimaṭṭumguṟidduniṟgiṟadugaṉṟugguṭṭi, ெப.(n.)

   ஆன், எ ைம களின் இளங்கன்  (உ.வ.);; calfகன் க் ட் ட ம் கடன்காரனிட ம் இ க்கக் டா  
(உவ);.

   ம.கன் ட் ; G. kalf Dan. kalv;

 Du. kalf;

 Norw. kalv: Swed. kalv;

 Yid. kalf.

     [கன் + ட் ]

கன் க் ட் ப் ல்

 
 கன் க் ட் ப் ல் kaṉṟukkuṭṭippul, ெப.(n.)

   கானாவாைழ (m.m);; calf's grass.

     [கன் + ட் + ல்]

கன் க்

 
 கன் க்  kaṉṟukkuḍumi, ெப.(n.)

   ையச ் ற்  வளரக்் ஞ்  (உவ.);; hair allowed to grow next to tuft.

     [கன் + ]

கன் கயந்தைல

 
 கன் கயந்தைல gaṉṟugayandalai, ெப.(n.)

   ள்ைளகள்; children.

     [கன் +கயந்தைவ]
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கன் கால்மா -
தல்

கன் கால்மா -தல் kaṉṟukālmāṟudal,    5.ெச. ன்றா  (v.t.)

.

   1. யனவா ள்ள தங்கன் கைள மாற்  ைவத்  நல்லன வா ள்ள றர ்கன் கைள 
எ த் கெகாள் தல்; to substitute stealthily one's bad calves for another's good calves.

   2.கன் கைளக் கள ேல நிைல ேபரத்் க் ெகாண் ேபாதல்; to steal away calves.

     [கன்  + கால்+ மா -]

கன் கா

 
 கன் கா  kaṉṟukāli, ெப.(n.)

   கன் க டன் ய மாட் மந்ைத; cattle, young and old.

ம. கன் கா

கன்னா ப் ள்ளர(்மாட் க்காரன்);

     [கன்  + கா ]

கன் ெகால்

 
 கன் ெகால்  gaṉṟugolli, ெப.(n.)

   கன் கள் இறக் ம்ப  கால்நைடக க்  வ ம் ேநாய் ( ன்.);; disease in cattle causing the death of their 
calves.

     [கன் +ெகால் ]

கன் தாய்ச்

 
 கன் தாய்ச்  kaṉṟutāycci, ெப.(n.)

   ைனஆன் ( ன்.);; pregnant Cow.

     [கன் +தாய்ச் ]

ஒ.ேநா. ள்ைளத்தாய்ச்

கன் ப்ெபாங்கல்

 
 கன் ப்ெபாங்கல் kaṉṟuppoṅgal, ெப.(n.)

   மாட் ப்ெபாங்க க்  அ த்தநாள்; the day after the mattu-p-pongal.

     [கன் +ெபாங்கல்]

காண்ெபாங்கல் அல்ல  கா ம் ெபாங்கல் என்ற வ வம் கண் ப்ெபாங்கல் என் ம் ஆளப்ப தல் 
உண் . ன்னரக்் கண் , கன்  என்ப ன் ெகாசை்ச வ வமாக இ க்கக் ம் எனக்ெகாண்  
இைதக் கன் ப் ெபாங்கல் என மாற் ச ்ெசால் ள்ளனர.்

இைதேய ெச.அ.க. த் ள்ள . ஆனால் காண் ெபாங்கல் அல்ல  கா ம்ெபாங்கல் என்பேத 
சரியான வழக் .காண் ெபாங்கல் பாரக்்க.

கன் ப -தல்

கன் ப -தல் kaṉṟubaḍudal,    20.ெச. . .(vi)

   ஆன் த யன ைனப்ப தல் ( ன்.);; to be pregnant, as a COW.

     [கன் +ப  ப தல் ேதான் தல், உண்டாதல்.]

கன்னங்கேறல்

 
 கன்னங்கேறல் kaṉṉaṅgaṟēl, ெப.(n.)

   கக் க ப்  நிறம்; deepest black colour (சா.அக.);.

     [கல் →கன் → கன்னம்+கேறல்]
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கன்னங்கேறெலன
ல்

 
 கன்னங்கேறெலனல் kaṉṉaṅgaṟēleṉal, ெப.(n.)

   கக் க த்த ப் ; expr. signifying pitch like darkness.

     [கல் → கன்னம்+கேறல்+எனல்]

கன்னச் லந்

 
 கன்னச் லந்  kaṉṉaccilandi, ெப.(n.)

கன்னப் ற்  பாரக்்க;see kara-p-purru (சா.அக.);.

     [கன்னம்+ லந் ]

கன்னசந்தம்

 
 கன்னசந்தம் kaṉṉasandam, ெப.(n.)

ெச த் ைள,

 ear-cavity.

     [கன்ன+சந்தம் கன்ன+சந் (சந்தம்); சந் . ைள]

கன்னசாைல

கன்னசாைல kaṉṉacālai, ெப.(n.)

   ேமல்மாளிைகப் பக்கங்களில் ன் றம் நீண் ள்ள பரண் ; balcony.

     " ெதா பாற் கன்னசாைல ல வ ரத்தா லைமத்த ெகாள்ைகயாேல" (ெபரிய . க் ப். 91);.

     [கன்னம்+சாைல]

கன்ன ைல

 
 கன்ன ைல kaṉṉacūlai, ெப.(n.)

   கன்னக்கழைல ேநாய்வைக ( ன்);; tumour in the region of the cheek.

     [கன்னம்+ ைல.]

கன்னஞ்ெசய்-தல்

கன்னஞ்ெசய்-தல் kaṉṉañjeytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t)

   ேகட்டல்; to hear.

     "கன்னஞ்ெசய்வா யா ல்" (ப ெனா. ேசத் ர, 20);.

     [கன்னம்+ெசய்-]

கன்னடெகௗளம்

கன்னடெகௗளம் gaṉṉaḍagauḷam, ெப.(n.)

   ஒ வைகப்பண் (பரத. இராக.55);; a musical mode.

     [கன்னடம் + ெகளளம்]
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கன்னடம்

கன்னடம் kaṉṉaḍam, ெப.(n.)

   1. ஐந்  ரா ட ெமா க ள் ஒன்றான கன்னடம் ேப ன்ற நா ; the Kannada country, the place where 
the Kannada language is spoken. Glamrila, smrti.

கன்னடந் ெத ங்கம் (நன். 272. ம ைல.);.

   2. இந் யப் ப ெனண்ெமா க ள் ஒன் ; language of the Kanarese, one of 18 languages of

 India mentioned in Tamil works.

   3.ஒ வைகப்பண் (பரத.இராக.55.);; a musical note.

   ம. கன்னடம், க. கன்னட, ெத. கன்னட : . கரந்ாடக, afsårsstl-, Lnym. Smsort-; Skt. karnåta.

     [கல்= மைல, ன்  கல்+நா -கன்னா - →கன்னடம்].

மைலயாளத் ற்  அ த்  த ேழா  ெதாடர் ள்ள  கன்னடம். கன்னடம் என்ப  க நடம் என் ம் 
த ழ்செ்சால் ன் ரி . இ  தலாவ  கன்னட நாடை்டக் த்த . இதன் பைழய வ வங்கள் 
க நா , க நாடகம் என்பன. கன்னட நாட்டார ்க நாடர ்என் ம் க நடர ்என் ம் அைழக்கப்பட்டனர.் 
(பாவாணர ்- ரா டத்தாய், பக்.54);

ெதால்காப் யர ்காலத் ல் கன்னடம் ேதான்ற ல்ைல. கன்னடம் த ந்  ரிந்த . ஏறத்தாழ 
. . 6ஆம் ற்றாண்  எனக் றலாம்.

ந் ய ரா ட ெமா க ள் ஒன்றான கன்னடம் இலக் ய இலக்கண வள ைடய .

கன்னடர்

 
 கன்னடர ்kaṉṉaḍar, ெப.(n.)

   க நாடக நாடை்டச ்ேசரந்்தவர;் people of Kannada country, the Canarese people.

ம. கன்னடர்

     [க நாடர ்→கன்னடர]்

கன்னடா

 
 கன்னடா kaṉṉaṭā, ெப.(n.)

   கன்னாடப் (கானடா); பண்; a musical mode.

     [கல் + நா  – கன்னா  → கன்னடம் → கன்னாடா (ெகா.வ);]

கன்ன கன்

கன்ன கன் gaṉṉaḍigaṉ, ெப.(n.)

   கன்னடநாட்டான், (S.I.I.i, 83);; native of the Canerese country.

க. கன்ன க

     [கல் + நா  – கன்னா +அகன் – கன்னாடகன் → கன்ன கன் (ெகா.வ);]

கன்ன தல்

கன்ன தல் kaṉṉaḍudal, ெப.(n.)

   ேபாரில் இறந்த மறவன  உ வ த் ப் ெபயர ்ெபா த்த ந கல் நாட் தைலக் ம் றத் ைற ( . 
ெவ. 10, ெபா யற்);. 12.);; theme of setting up a memorial stone for a warrior who died in battle.

     [கல்+ந தல்-கன்ன தல்]

கன்னத்தைச

 
 கன்னத்தைச kaṉṉattasai, ெப.(n.)

   கன்னப் ப ன் தைச; buccinator.

     [கன்னம்+தைச]

கன்னத்தட்

கன்னத்தட்  kaṉṉattaṭṭu, ெப.(n.)

   ைலத் (தரா ); தட்  (நன்.217. த்);; scale-pan, pan of a small balance.

     [கன்+தட் -கன்னத்தட்  கன்னான்ெசய் ெகா த்த ைலத்தட் ]
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கன்னதாளி

 
 கன்னதாளி kaṉṉatāḷi, ெப.(n.)

   நிலப்பைன; ground palm (சா.அக.);.

     [கல் →கன் → கன்னம்+தாளி]

கன்னப்பரிைச

கன்னப்பரிைச kaṉṉapparisai, ெப.(n.)

   1. க ப்  ம ர ்( ன்.);; whiskers on the cheek.

   2. ழல ; mandible or lowerjaw (சா.அக.);.

     [கன்னம் + பரிைச]

கன்னப்பால்

 
 கன்னப்பால் kaṉṉappāl, ெப.(n.)

   மாட் ன் ஈன்றணிைமப் பால்; beestings, especially of cow.

   ம வ. ம்பால், ரட் ப்பால், க ம் - ம்பால்;க. ண் வா , ண் கா , ெத. கன் .

     [கன் +அம்+பால், கன் → கன் ( ரட் );]

கன்னப் ளைவ

 
 கன்னப் ளைவ kaṉṉappiḷavai, ெப.(n.)

   கன்னத் ல் ஏற்ப ம் கட்  வைக;     [கன்னம்+ ளைவ]

கன்னப் ற்

 
 கன்னப் ற்  kaṉṉappuṟṟu, ெப.(n.)

ெப ம்பா ம்

   ழந்ைதகட்  வ ம் ஒ  கன்னப் ளைவ (யாழ்.அக.);; a form of cancer in the form of ashallow ulcer, most 
frequently in the mouth of ill-fed delicate children after a debilitating disease (ெச.அக.);.

ம. கன்னப் ற்

     [கன்னம்+ ற் ]

கன்னப்

கன்னப்  kaṉṉappū, ெப.(n.)

   காதணிவைக; jewel worn at the top of the ear, usually made of gold.

ம. கன்னப் , கன்னப் .

     [கன்னம்+  (ேவக 191);]

கன்னப்ெபா

 
 கன்னப்ெபா  kaṉṉappoṟi, ெப.(n.)

   கன்னத் ன் ெபாட்  ( ன்.);; temple, the flat part of either side of the face between forehead and ear.

     [கன்னம்+ெபா ]
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கன்னம்

கன்னம்1 kaṉṉam, ெப.(n.)

   1. ெபாற்ெகால்லர ்ைகயா ம் ய ைலத் தட்  ( வா.);; scale pan of a goldsmith,

   2. ேநாய் தணி ம் ெபா ட் க் ேகா ற்  ேநரத்் யாகச ்ெசய்  ெகா க் ம் ப மம்; small image 
presented to a temple for effecting a cure.

     "கன்னந் க் " (ஐங் . 245);

     [கன்1 → கன்னம்-1]

 கன்னம்2 kaṉṉam, ெப.(n.)

   1. க ப ; cheek.

     "கன்னத்  ந்த  காளரக்ைத"(உபேதசகா வ நாம.51);

   ம. கன்னம்: க. கன்ன;   ெகன்ென;பட. ெகன்னி

ல்  → கல்  → கன் → கன்னம் ( ந்த ப );

   த.கன்னம் < Skt. karna. (வ.ெமா.வ.112.); Pkt kanna. Iraqi; khadd.

 West Sudan;

 gone;

 Nil., Aby., Ger., Norw. kinn: lt. guan-cia;

 Swed. kin-d;

 Dan. kind, Berber: Mzab. Ka- →ga.

கன்னம்ேபா -தல்

கன்னம்ேபா -தல் kaṉṉambōṭudal,    18.ெச. ன்றா .(v.t.)

கன்ன தல் பாரக்்க;see kannamigu-,

     [கன்னம் + ேபா ]

கன்னம்வற் -தல்

கன்னம்வற் -தல் kaṉṉamvaṟṟudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   ப் , ேநாய் ேபான்றவற்றால் கன்னச ்சைத ங் தல்; to emaciate, of the blooming. Cheeks through old age, 
disease etc.

     [கன்னம்+வற் ]

கன்னம்ைவ-த்தல்

கன்னம்ைவ-த்தல் kaṉṉamvaittal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

கன்ன -தல் பாரக்்க;see kannamidu.

     [கன்னம்+ைவ]

கன்னமதம்

 
 கன்னமதம் kaṉṉamadam, ெப.(n.)

 e,sir யாைன ன் கன்னத் னின்  ேதான் ம் மதநீர ்( வா.);;

 secretion from the temples of male elephants while in rut-masth.

     [கன்னம்+மதம்]

கன்ன மலம்

 
 கன்ன மலம் kaṉṉamalam, ெப.(n.)

   கா க் ம் ; ear-Wax.

     [கன்னம்+மலம்]
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கன்ன -தல்

கன்ன -தல் kaṉṉamiḍudal,    20 ெச. ன்றா . (v.t)

   1. கன்னக் ேகாலால் வரகழ்தல்; to breakinto a house through the wall.

அன்ன ட்ட ட் ேலேய கன்ன ட்  ட்டான்(உ.வ.);.

   2. ெகாள்ைள ெகாள் தல்; to take in one sweep, as in plunder.

     "ஒ  நாைளக் கன்ன ட்டார ்த மெமல்லாங் கன்ன ட்டார"் ( ற்றாதல ரத்் . 34);.

   ம வ. கன்னம் ேபா தல்;கன்னம் ைவத்தல்.

. கன்ன ெர னி ( ைள உண்டாக் );, க. கன்ன , கன்ன .

     [கன்னம்+இ ]

கன்ன ைல

 
 கன்ன ைல kaṉṉamilai, ெப.(n.)

   தகைர ைல; leaf of ringworm plant (சா.அக.);.

     [கன்னம்+இைல.]

கன்ன ைச

 
 கன்ன ைச kaṉṉamīcai, ெப.(n.)

தாைட ைச,

 whiskers.

     [கன்னம்+ ைச]

கன்ன லம்

 
 கன்ன லம் kaṉṉamūlam, ெப.(n.)

   கா ன் உட் றத் ன ; the inner ear (சா.அக.);.

     [கன்னம் + லம்]

கன்னர்

 
 கன்னர ்kaṉṉar, ெப.(n.)

   ெசங் ட் வ க்  நட் னரா ய ஆந் ரவரசர,் சாதவாகனர;் Andhra kings who were the friends of 
senguttuvan.

     [ ரா சதகரண்ி →த சதகன்னி- →கன்னி- → கன்னர]்

கன்னரேதவர்

கன்னரேதவர ்kaṉṉaratēvar, ெப.(n.)

   த ழ்நாட் ல் ஆட் ரிைம ெபற் ந்த இராட் ர ட அரசர ் ட் ணர ்II;     "கச் ந் 
தஞ்ைச ங்ெகாண்ட ரீ கன்னர ேதவரக்் " (ெத.இ.கல்.ெதா.23 கல் 65  958-59);. கன்னரேதவ 

ரித் கங்கரயர ்என்ப  இவ்வரசனின் ப்ெபயர.்

     [கன்னரன்+ேதவர]்

40

www.valluvarvallalarvattam.com 8014 of 19068.



கன்னல்

கன்னல்1 kaṉṉal, ெப.(n.)

   1. நீரக்்கலம் (கரகம்);; earthen vessel, water pot.

     "ெதா வாய்க் கன்னற்றண்ணி ண்ணார"் (ெந நல். 65);.

   2. நா ைக வட் ல்; a device with two giass chambers containing sand or water that takes an hour to pass from the 
upperto the lower chamber."கன்ன ன் யாமங் ெகாள்பவர"் (மணிேம 7, 65);.

   3. நா ைக

வட் லால் அ யப்ப ம் அள , நா ைக,

 measure of time - 24 minutes.

     "காவத ேமாெரா  கன்ன னாக" (கந்த : மாரக்் 142);

   ம. கன்னல்;க. கந்தல், . கந்ெதல்.

     [கன்1 →கன்னல். (ேவக 19); கன்ெவளிவ தல் க தல் கன்னல் க தல், ஒ தல், ைள ள்ள 
நீரக்்கலம், நீரக்்க ைக நா ைக வட் ல், நா ைக வட் லால்கணிக்கப்ப ம் நா ைக.]

 கன்னல்2 kaṉṉal, ெப.(n.)

   1. க ம்  ( வா);; sugarcane

   2. க ப்பஞ்சாற் ந்  ெசய்யப்ப ம் ச க்கைர, sugar.

   3. கற்கண்  ( வா.);

 rock-candy.

கன்னல் ச க்கைர

 
 கன்னல் ச க்கைர kaṉṉalcarukkarai, ெப.(n.)

   க ம் ன் சாற் னாற் ெசய்யப்ப ம் ச க்கைர; sugar manufactured from the expressed juice of sugarcane.

     [கன்னல்+ச க்கைர]

கன்னல் ெவல்லம்

 
 கன்னல் ெவல்லம் kaṉṉalvellam, ெப.(n.)

   க ம் ன் சாற் னால் ெசய்யப்ப ம் ெவல்லம்; jaggery prepared from sugar-cane juice(சாஅக.);.

     [கன்னல்+ெவல்லம்]

கன்னல

 
 கன்னல  kaṉṉalamudu, ெப.(n.)

   ச க்கைர கலந்  அ ம் அ ல் (பாயசம்);; a liquid food prepared from milk, rice, sago, etc., mixed with sugar or 
jaggery.

ம வ. கன்னல்

     [கன்னல்+அ ]

கன்னவகம்

 
 கன்னவகம் gaṉṉavagam, ெப.(n.)

   ைர (மைல);; a species of amaranth.

     [கன் →கன் +அகம்-கன் வகம்( ைள ம் ைர]
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கன்னற்கட்

கன்னற்கட்  kaṉṉaṟkaṭṭi, ெப.(n.)

   1. க ப் க்கட்  molasses.

     "ேகாதவ ெலன் கன்னற்கட் " ( வ். வாய் 273);

   2. கற்கண் . ( ன்);; rock-candy

     [கன்னல்+கட் ]

கன்னற்ற ப்

 
 கன்னற்ற ப்  kaṉṉaṟṟaḍippu, ெப.(n.)

   அ னால் உண்டான க்கம்; protuberance, as on a slapped face; contusion.

     [கன்றல்+த ப் -கன்றல் த ப்   → கன்னற்ற ப்  (ெகா.வ.]

கன்னன்

 
 கன்னன் kaṉṉaṉ, ெப.(n.)

அங்கநாட்டரச ம் ரிேயாதனன் நண்ப மான கரண்ன்,

 Karna, king of Angaandfriend of Duryodhana.

     [கரண்ன்  → கன்னன்]

கன்னன்மணி

கன்னன்மணி kaṉṉaṉmaṇi, ெப.(n.)

   கற்கண் ;கண்டச க்கைரத் ேத ,

 lump sugar.

     "கன்னன் மணி ம் ந ெநய் ம்"( வக. 2703);

     [கன்னல்2+மணி]

கன்னா

கன்னா1 kaṉṉā, ெப.(n.)

   காற் ன் ேவகத்தால் கலம் சா ம்ேபா  அதைனச ்சமநிைலப் ப த் தற் ரிய ஒரைமப் ; an 
arrangement in a vessel which used to stabilise the vessel at the time of topling.

     [கல் → கன் → ைள ைள ள்ள கன் → கன்னா]

 கன்னா kaṉṉā, ெப.(n.)

   ல்ைலமரம்; tider's milk spurge.

     [கல் → கன் → கன்னா]

கன்னாங் ைர

 
 கன்னாங் ைர kaṉṉāṅārai, ெப.(n.)

கானாவாைழ (L.);,

 calf's grass.

     [கன் +ஆம்+ ைர-கன்றாங் ைர+கன்னாங் ைர]

கன்னாடகம்

கன்னாடகம் gaṉṉāṭagam, ெப.(n.)

   தற்ேபா  கன்னடம் ேப ம் ப ; the region where kannada is spoken as mother tongue.

     " மைலப் பள்ளி ல் நிசதெமா  அ கள்மாரக்் ச ்ேசா  ைவத்தார.்இம்ம சே்சாழக் கன்னாடகக் 
க த்தைல ற்ேசவகன் டாரன் த் க ம் ம ராந்தகக் க நாடகக் க த்தைல ற்சம நாயகன் 
சந்தய னா ரவ ம் (ெத.இ.கல்.ெதா.19 கல் 89);,

     [கல்+நா +அகம்-கன்னாடகம் →க நாடகம்]
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கன்னாடம்

 
 கன்னாடம் kaṉṉāṭam, ெப.(n.)

கன்னடம் ( ன்.); பாரக்்க;see kannagam.

     [கல்+நா -கன்னா  →கன்னாடம்.]

கன்னாடர்

கன்னாடர ்kaṉṉāṭar, ெப.(n.)

க நாடரப்ாரக்்க;see karunagar.

     "கன்னாடர ்மண்ெகாண்ட வாணன்" (தஞ்ைசவா. 356);.

     [கல் +நா -கன்னா  →கன்னாடர]்

கன்னா

கன்னா 1 kaṉṉāṭu, ெப.(n.)

மைலநாடா ய கல்நா , இன்ைறய க நாடகம்:

 Karnataka state.

க. கன்னா

     [கல்+நா ]

 கன்னா  kaṉṉāṭu, ெப.(n.)

   ரன் நிைனவாக ந கல் ந வதற்கான இடம்; place allotted to erect hero-stone.

தக ரில் பட்டார ்நாகந்ைத ட்  யார ்கல்நா  (s.ii. vol. 7. insc. 345.);.

     [கல்+நா ]

கன்னாத்ேதாணி

 
 கன்னாத்ேதாணி kaṉṉāttōṇi, ெப.(n.)

   தனிெயா  மரத் ேலேய ைடந்  ெசய்யப்ப ம் ெபரிய மரக்கலம்; a wooden vessel made of a single log.

     [கல் →கன் →கன்னா ைள, ைளக்கப்பட்ட கன்னா+ேதாணி]

கன்னாளிைற

 
 கன்னாளிைற kaṉṉāḷiṟai, ெப.(n.)

   கன்னார ்ெச த் ம் வரி; tax paid by brazier (ெதன்.ச.அக.);

     [கன்னார+்இைற]

கன்னா ன்னாெவ
னல்

 
 கன்னா ன்னாெவனல் kaṉṉāpiṉṉāveṉal, ெப.(n.)

ெபா ளின் க் ழ தற் ப் :

 expr signifying vain babble, meaningless talk;

 talking ՈOՈՏeՈՏe.

பட. கன்னா ன்னா (ஏறக் ைறய);

     [கன்னா+ ன்னா(ஒ க் ப்  இைணசெ்சால்);]
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கன்னார்

கன்னார1் kaṉṉār, ெப.(n.)

கல்நார(்பதாரத்்த 127); பாரக்்க;see ka-nār.

   ம. கன்னாரம்;க. கல் நா  கல்நா .

     [கல்+நார]்

 கன்னார2் kaṉṉār, ெப.(n.)

   ஒ மைடக் ரிய பாசனப் ப ; area of irrigation.

கன்னா ளி-த்தல்

கன்னா ளி-த்தல் kaṉṉāruḷittal,    4 ெச. . . (v.i)

கல் ல்நா ரி பாரக்்க;see kallil-nāruri.

     "கன்னா ரித் ெதன்ைன யாண் ெகாண்டான்" ( வாச. 139);.

     [கல்நார+்உரி]

கன்னான்.

 
 கன்னான். kaṉṉāṉ, ெப.(n.)

   மாைழகளால் ஏனம் ெசய்பவன்; brazier, bell-metal worker, one of the divisions of the Kammala Caste.

ம.கன்னான்.ெத.கஞ் ப்பனிவா , க, . கஞ் க்கார Skt. kamsakara.

     [கன் →கன்னான்.]

கன்னி

கன்னி1 kaṉṉi, ெப.(n.)

   கரந்ைத (சங்.அக.);; fragrant basil.

     [கல்  → கல்  →கன்னி]

 கன்னி2 kaṉṉi, ெப.(n.)

   1. மரி; virgin, maiden, young, unmarried woman.

     "கன்னி தன்ைனப் ணரந்்தா ம்" ( லப். 7. கானல்வரி ஆற் வரி இைசப்பாடல் 3);.

     "கன்னி க்கக் காைள மைன ஏறலாமா?" (பழ);

   2. இளைம; youthfulness, tenderness, juvenility, virginity.

     "கன்னிப் ன்ைன" ( க்ேகா.177);.

   3. ைம; freshness.

     "கன்னிநீலக்கட ்கன்னி" ( வக. 900);.

   4. தன் தலான நிகழ்ச் ; state of being earliest in time.

கன்னிப்ேபச் , கன்னிப்ேபார(்உவ);.

   5. அ ன்ைம; imperishable state.

     "கன்னிமா ம ல் ழ் க ர"் ( வ். ெபரிய  2 9, 7);,

   6. ெபண் ( டா);; woman.

கன்னிக்க மம்க
-த்தல்

கன்னிக்க மம்க -த்தல் kaṉṉikkarumamkaḻittal,    4 ெச. ன்றா (v.t)

கன்னிப்ப க -த்தல் பாரக்்க;see kanni-p-pasi-kasi.

     [கன்னி+க மம்+க ]
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கன்னிக்காய்

 
 கன்னிக்காய் kaṉṉikkāy, ெப.(n.)

   தன் தலாகக் காய்க் ம் காய் (நாஞ்);; first fruits of a plant.

     [கன்னி+காய் கன் தல் றத்தல், ேதான் தல்]

கன்னிக்காய்சச்ல்

 
 கன்னிக்காய்சச்ல் kaṉṉikkāyccal, ெப.(n.)

கன்னி ( ரட்டா ); மாதத் ல் கா ம் ெவ ல் ,

 scorching rays of the September sun; hot September.

ம. கன்னிக்காய்சச்ல்

     [கன்னி+காய்சச்ல்]

கன்னிக்கால்

கன்னிக்கால் kaṉṉikkāl, ெப.(n.)

   1. ட் ன் ம ல் ெதன் கமாக த ல் நாட் ஞ் ைல கற் ய ண் ( ன்.);; first post set up in the 
wall of a new house, facing south and decked with a woman's cloth.

   2. ட் ன் ெதன்ேமற் ப்ப ல் ந ம் மண த்தக்கால்; the first marriage post erected in the south-
west portion of a house.

   3. வாய்க்கா ந்  ெவட் ய கால் (இ.வ.);; branch channel.

ம. கன்னிக்கால்

     [கன்னி+கால்.]

கன்னிக்காவல்

கன்னிக்காவல் kaṉṉikkāval, ெப.(n.)

கன்னிப் ப வத் க் காக் ங் கற் ,

 virgin's chastity, maiden modesty.

     "கன்னிகாவ ங் க ற் காவ ம்" (மணிேம 18, 98);.

     [கன்னி+காவல்]

கன்னிக் ழங்

 
 கன்னிக் ழங்  kaṉṉikkiḻṅgu, ெப.(n.)

   ன்னி பாரக்்க. (மைல.);; Indian shrubby copper-leaf.

     [கன்னி+ ழங் ]

கன்னிக் ட்

 
 கன்னிக் ட்  kaṉṉikkuṭṭi, ெப.(n.)

   த ற்  ஆட் க் ட்  (யாழ்ப்);; first-born kid or lamb.

     [கன்னி+ ட் ]

கன்னிக் டம்

 
 கன்னிக் டம் kaṉṉikkuḍam, ெப.(n.)

   பனிக் டம் (ெநல்ைல);; amnion.

     [கன்னி+ டம்]
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கன்னிக் மரி

கன்னிக் மரி kaṉṉikkumari, ெப.(n.)

   1 கன்னியாக் மரி ைன; cape of Kanya kumari.

   2. கன்னியாக் மரி மாவட்டத் ன் தைலநர;் district capital of Kanyakumar.

   3. கன்னியாக் மரி என் ம் ெபண் ெதய்வம், அதெ்தய்வம் ேகா ல் ெகாண்ட ஊர;் name of virgin deity 
and the temple town of the same deity.

     [கன்னி+ மரி - கன்னிக் மரி (இ  ெபயெராட் ப் பண் த் ெதாைக]

கன்னி, மரி என் ம் இ ெசாற்க ம்ெகாற் றைவயான காளிைய ம் மரியாற்ைற ம் மரிப் 
ெபண்ைண ம் ப்பன.

மகப்ேபற் ப் ப வமைடந்  மணமாகாத வைள ம் இளைம ராதவைள ம் க் ம் கன்னி 
என் ம் ெசால், வற்றா வள ம் மாறா எ ம் ெகாண்ட மரிநா , மரி ஆற்றா ம் மரித் 
ெதய்வத்தா ம்  பண்ைடக் காலத் ல் அ யப்பட்டதாக ன் இன் ம் கன்னிக் மரிப்ப  கடல் 
ெகாண்ட மரிக் கண்டத் ன் எசச்மாகத் கழ் ற . மரித் ெதய்வத் ன் அழைக ம் கனின் 
அழைக ம் மணங்கமழ் ெதய்வத்  இளநலம் எனப்பா  ம ழ்ந் ள்ளனர.் கன்னிக் மரிைய 
கன்னியாக் மரி என்ப  வடெமா த் ரிபா ம்.

கன்னிக்ெகாம்

 
 கன்னிக்ெகாம்  kaṉṉikkombu, ெப.(n.)

ெசாக்கைலமரம். (L.);,

 roxburgh's five-leaved tree of beauty.

ம வ. ெசம் ளி

     [கன்னி+ெகாம் ]

கன்னிக்ேகாைர

 
 கன்னிக்ேகாைர kaṉṉikārai, ெப.(n.)

   இளங் ேகாைர; a variety of tendersedge grass (சா.அக.);.

     [கன்னி+ேகாைர.]

கன்னிக்ேகா

 
 கன்னிக்ேகா  kaṉṉikāḻi, ெப.(n.)

   டை்ட டத் த ள்ள இளங் ேகா ; pullet arrived at maturity.

ம. கன்னிக்ேகா

     [கன்னி+ேகா ]

கன்னிகம்

 
 கன்னிகம் gaṉṉigam, ெப.(n.)

   மணித்தக்காளி (மைல.);; black nightshade.

     [கன் →கன்  →கன்னி →கன்னிகம்]

கன்னிக -தல்

கன்னிக -தல் gaṉṉigaḻidal,    2 ெச. . .(v.i.)

   1. மணம் ரியப்ெப தல்; to pass from maidenhood to married state.

   2.  மணப்ெபண் கணவ டன் த் தன் கன்னிைம நீங் தல்; consummate

ம. கன்னிஅ யல்

     [கன்னி+க ]
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கன்னிகாரம்

கன்னிகாரம் kaṉṉikāram, ெப.(n.)

   ேகாங் ; false tragacanth.

     "கன்னிகாரத்  . ஒ த்  ேதான் " ( லப் 11 110);.

     [கன்னி+காரம்]

கன்னி மரி

கன்னி மரி gaṉṉigumari, ெப.(n.)

கன்னிக் மரி பாரக்்க;see kanpi-k-kumari.

     "கன்னி மரி தற் ரத்்தெமல்லாம்"( க்காளத் :கட ள்வா 16);.

ம. கன்னிமா மரி

     [கன்னி+ மரி]

கன்னிைக

கன்னிைக1 gaṉṉigai, ெப.(n.)

   1. ப்பைடந்த இைளைஞ, மரிப்ெபண்; virgin.

   2.ெகாற்றைவ ; goddess Durga.

     [கன் தல்=ப த்தல். கன் →கன்னி →கனி ப த்த . பழம். கன்னி ப த்தவள். ப்பைடந்தவள். 
Mature என் ம் ஆங் லச ்ெசால்ைல ேநாக் க. கன்னி →கன்னிைக : ப்பைடந்த இைளைஞ, ைக 
என்ப  இங் ச ் ைமப்ெபா ட ் ன்ெனாட் , வடவர ்காட் ம் கன் என் ம் லம், பல ெபா ெளா  
ெசால் ம் ெபா ந்தாப்ெபா டெ்சால் ம் ஆ ம்]

     [த.கன்னிைக → Skt. kanyaka. (வ.ெமா.வ.112.);.]

 கன்னிைக2 gaṉṉigai, ெப.(n,)

   1. தாமைரக்ெகாடை்ட,

 pericap of the lotus.

   2. ன்ெமாட் ,

 flower bud.

     [கன்  →கன்னி →கன்னிைக 'ைக' ைமப்ெபா ள் ஈ .]

கன்னிைகமாடம்

 
 கன்னிைகமாடம் gaṉṉigaimāṭam, ெப.(n.)

கன்னி மாடம் பாரக்்க;see kanni-mâdam.

கன்னிசச்வ்

 
 கன்னிசச்வ்  kaṉṉiccavvu, ெப.(n.)

   கன்னிைம நீங் தற்  ன் ெபண் ப்ைப ள்ள ெமல் யேதால் ( ன்.);; virginal membrane 
stretched across the external orifice of the vagina, hymen.

ம. கன்னிகச் க்க

     [கன்னி+சவ் .]

கன்னிசெ்சயநீர்

கன்னிசெ்சயநீர ்kaṉṉicceyanīr, ெப.(n.)

   1. சாகா உப் ச ்ெசய்நீர;் a strong pungent saline preparation used in alchemy.

   2. ெபண்ணின் தற் ப் ; the first menstruation of a girl (சா.அக.);.

     [கன்னி+ெசயநீர ்(ேச →ெசய);]
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கன்னிசெ்சவ்வாய்

கன்னிசெ்சவ்வாய் kaṉṉiccevvāy, ெப.(n.)

கன்னி ேயாைர ற் ப ந்த ெசவ்வாய்: Mars in the zodical sign, virgo, indicating drought and famine.

   55tsuflé ெசவ்வா ற் கட ம் வற் ம் (உ.வ.);.

     [கன்னி+ெசவ்வாய்]

கன்னிசாக் ழங்

 
 கன்னிசாக் ழங்  kaṉṉicākkiḻṅgu, ெப.(n.)

   ஆண் வர க் ழங் ; the root of the male portia tree (சா.அக.);.

ம வ, ெவ

     [கன்னி+(ேச); சா+ ழங்க ேச=ஆண்]

கன்னித்த ழ்

கன்னித்த ழ் kaṉṉittamiḻ, ெப.(n.)

   அ ல்லாத த ழ்ெமா ; immortal Tamil.

     "கன்னித் த ேழார ்கம்பைல ெயன்ப"( வா. 11);.

     [கன்னி+த ழ்]

கன்னித்தன்ைம

 
 கன்னித்தன்ைம kaṉṉittaṉmai, ெப.(n.)

   கன்னி ன் உட ற  ெகாள்ளாத தன்ைம; virginity.

     [கன்னி+தன்ைம]

கன்னித் ங்கள்

 
 கன்னித் ங்கள் kaṉṉittiṅgaḷ, ெப.(n.)

   கன்னி மாதம் ( ரட்டா );; Tamil month Kanni (Purattasi);.

     [கன்னி+ ங்கள்]

கன்னித் ைச

 
 கன்னித் ைச kaṉṉittisai, ெப.(n.)

   ெதன்ேமற்  ைல (உ.வ.);; south-west.

ம வ. கன்னி ைல

     [கன்னி+ ைச]

கன்னித் ட்

 
 கன்னித் ட்  kaṉṉittiṭṭu, ெப.(n.)

தற் ப் க்  உரிய ட் : ceremonial pollution at the attainment of puberty by a girl.

     [கன்னி+ ட் ]

கன்னித்ேதங்காய்

 
 கன்னித்ேதங்காய் kaṉṉittēṅgāy, ெப.(n.)

   ெதன்ைன ன் தற்காய் (யாழ்.அக.);; firstfruit.ofa Coconut tree.

     [கன்னி+ேதங்காய்]

கன்னிநகர்

கன்னிநகர ்gaṉṉinagar, ெப.(n.)

   பாரக்்க;கன்னி மாடம் (கம்பரா.ம ைலக்.82);;see kanni-māgam (ெச.அக.);.

     [கன்னி+நகர.்]
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கன்னிநா

 
 கன்னிநா  kaṉṉināku, ெப.(n.)

ஈனாத இளம் ெபற்றம் (யாழ்.அக.); heifer.

     [கன்னி+ நா ]

கன்னிநா

கன்னிநா  kaṉṉināṭu, ெப.(n.)

   பாண் நா ; the Pandya country, which was, according to tradition, once ruled by a virgin princess Tatatakai identified 
with the goddess Minakshi

     "கன்னி நாட்  நல் ைனப்பயத்தாற் ேகட்டார"் (ெபரிய . ஞான 605);.

     [கன்னி= மரி ஆ  கன்னி+நா ]

பண்ைடத் த ழ் நா  மரி நா  கன்னிநா  என் ம் அ யப்பட்ட .

கன்னிநீலம்

 
 கன்னிநீலம் kaṉṉinīlam, ெப.(n.)

கடற்றாமைர, sea lotus (சா.அக.);.

     [கன்னி+நீலம்]

கன்னிப்ப

 
 கன்னிப்ப  kaṉṉippaḻi, ெப.(n.)

   கன்னிையக் கற்ப த்ததால் உண்டான ப  (யாழ்.அக.);; sin of deflowering a virgin.

ம வ. கன்னிக்க மம்

     [கன்னி+ ப ]

கன்னிப்ப க -
த்தல்

கன்னிப்ப க -த்தல் gaṉṉippaḻigaḻittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

மணத் ற்  ன் எ ரப்ாரா வைக ல் கற் ழந்த ெபண்ணின் ப  ைடப்பதற் காகச ்
ெசய்யப்ப ம் நடப் :

 a ceremonial ritual among certain sections of agriculturists in Dharmapuri district according to which a token fire bath is 
performed for a virgin who has been unexpectedly put to the shame of losing her chastity.

ம வ. கன்னிக் க மம் க த்தல்

     [கன்னி+ப -க ]

எ ரப்ாரா வைக ல் கற் ழந்த கன்னிப் ெபண்ணின் ப  ைடப்பதற்காக ஏ  வைக ட ்ெச கைள 
றகாகச் ற் ம் அ க்  அப் ெபண்ைன ஈர ஆைட அணிகலன்க ட ம் தைல ல் (எட் , 

எ க் ளார ் ம்மாட் ன் ந ேவ); ள் ட ம் ந ல் நி த்  ள் ற க் த் ட்  ச் டர ்
தன்ைனப் பற் ன் ள் , ஆைட அணிகலன்கள் ஆ யவற்ைற ஒன் ல்லாமல் அைனத் ம் ல் 
எ ந்  ட் ப் றந்தேமனியாய் ையக் த் த் தாண்  ெவளி வரச ்ெசய் ம் நாட் ப் ற நடப்  
(சடங் ); ைற. இ  ெவள்ளிக்ைக ெவள்ளாளர ்என் ம் ஒ சார ்உழவரக்ளிைடேய அண்ைமக் காலம் 
வைர நில  வந்த . இதைனக் கன்னிக்க மம் க த்தல் என் ம் ன்றனர.் இந்தப் ப  க ப்  
நடப் ல் (சடங் ல்); ெந ங் ய உற  ைறப்ெபண் ர ்மட் ம் கலந்  ெகாள்ள 
இைசவளிக்கப்ப ற . ஊரடங் ய நள்ளிர ேநரத் ல் இ  நடத்தப்ெப ம்.

கன்னிப்பறைவ

கன்னிப்பறைவ kaṉṉippaṟavai, ெப.(n.)

   பறைவக் ற்ற வைக ேநாய் ( ழந்ைதக க்  உண்டா ம்.); (பரராச.11, 214);; a disease of children, 
believed to becaused by the shadow of birds being castover them in the evening twilight.

     [கன்னி+பறைவ]
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கன்னிப்பால்

கன்னிப்பால் kaṉṉippāl, ெப.(n.)

   1. கற்றாழம்பால்; fresh juice of indian aloe.

   2. இளம் ெபண்ணின் ைலப்பால்; the breast milk of a young woman.

   3. ச ரக்கள்ளிப்பால்,

 the milkyjuice drawn for the first time from the square spurge (சா.அக.);.

     [கன்னி+பால்]

கன்னிப்பாைற

கன்னிப்பாைற kaṉṉippāṟai, ெப.(n.)

   கடல் ன் வைக; horsemackerel bluish green, attaining at least 1st in length.

     [கன்னி+பாைற.]

கன்னிப்

 
 கன்னிப்  kaṉṉippiḍi, ெப.(n.)

   ைதப்ெபாங்க க்  (மாதப் றப் க் ); அ த்தநாள் ெபண்கள் தம் உடன் றந்தா ைடய 
ஆக்கங்க க் காகங்க க்  இ ம் பலவைக உண களின் ப ; ball of coloured food thrown to feed crows by 
women praying for the welfare of their brothers on the day following Makara-cankaranti.

     [கன்னி+ ]

கன்னிப் ள்ைளத்
தாய்ச்

 
 கன்னிப் ள்ைளத்தாய்ச்  kaṉṉippiḷḷaittāycci, ெப.(n.)

   தற்க ற்றவள் (யாழ்ப்.);; a woman in her first pregnancy.

     [கன்னி+ ள்ைள+தாயச் ]

கன்னிப் தன்

 
 கன்னிப் தன் kaṉṉippudaṉ, ெப.(n.)

றந்த வ க் க் கைல ( த்ைத); நிரம் வதன் அைடயாள மாகக் கன்னி ஒைர ள்ள அ வன் 
( தன்); ( ன்.);:

 mercury in the zodiacal sign virgo, indicating learning for one born under such influence.

     [கன்னி+ தன்]

கன்னிப்

கன்னிப் 1 kaṉṉippū, ெப.(n.)

   1. கார வைட (நாஞ்);; the harvest in the month of Purattaci, dist. fr. kumpa-p-pu.

   2. தன் தல் க் ம் ; the first blossoming flower of a plant.

   3. ெபண் ; the genital of a female.

   4. மணத்ைதக் க் ம்; a kind of flower indicating the approach of marriage (57.95.);.

     [கன்னி+ ]

 கன்னிப் 2 kaṉṉippū, ெப.(n.)

   ப்ெபய் வைதக் ப்பதாகக் க தப்ப ம் இல் மலர;் a flower said to indicate onset of first menstruation.

 Boroflu, மலராதவள் - (பழ.);.

கன்னிப் ப்

கன்னிப் ப்  kaṉṉippūppu, ெப.(n.)

   தற் ப் ; first menstruration.

கயேலர ்மல ண்கண் கன்னிப் ப் ெபய்  (இலக். . 485. உைர.);.

     [கன்னி+ ப் ]
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கன்னிப் மலர-்தல்

கன்னிப் மலர-்தல் kaṉṉippūmalartal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ப்பைடதல் (இ.வ.);; to attain puberty.

     [கன்னிப் +மலர.்]

கன்னிப்ேபச்

கன்னிப்ேபச்  kaṉṉippēccu, ெப.(n.)

   1. சட்ட மன்றம், நாடா மன்றம் ேபான்ற அைவகளில் தன் ைறயாக உ ப் னரானவர ்ேப ம் 
தல் ேபச் ; maiden speech of a newly elected member for Assembly, Parliament etc.

   2. ஆன்ேறார ்அைவ ல் ேப ம் தல் ேபச் ; maiden speech in an assembly of scholars.

     [கன்னி+ேபச் ]

கன்னிப்ேப

 
 கன்னிப்ேப  kaṉṉippēṟu, ெப.(n.)

   தற்ேப ; the first delivery (ேசரநா.);.

ம. கன்னிப்ேப  பட கன்ெனெகரிெக.

     [கன்னி+ேப ]

கன்னிப்ெபாங்கல்

 
 கன்னிப்ெபாங்கல் kaṉṉippoṅgal, ெப.(n.)

   றவத் ங்களின் (ைத மாதம்); இரண்டாவ  நாளில் கன்னிைககளாற் ெகாண்டாடப்ெப ம் ஒ  
பண் ைக; festival on the day following the Pongal specially celebrated by unmarried girls.

     [கன்னி+ெபாங்கல்]

கன்னிப்ேபார்

கன்னிப்ேபார ்kaṉṉippōr, ெப.(n.)

   ரன  தற் ேபார;் maiden battle.

     "கா த்தன் கன்னிப் ேபாரில்" (கம்பரா. தாடைக 76);.

ம. கன்னிப்ேபா

     [கன்னி+ேபார]்

கன்னிமண்

 
 கன்னிமண் kaṉṉimaṇ, ெப.(n.)

   ெதால் யல் அகழ் க் களில், மாந்த நடவ க்ைகயற்ற, ெதால் ெபா ள்களற்ற 
அ மண்பாகம்; vigin soil found at the bottom most part of the archaeological excavations, where there is no remains of 
human activities or archaeo-materials.

     [கன்னி+மணி]

கன்னிமணி

 
 கன்னிமணி kaṉṉimaṇi, ெப.(n.)

ஆ , மான் த யவற் ன் ம .

 young one of goat, deer etc.

     [கன்னி+(ம );மணி(ெகா.வ);]

கன்னிம ல்

கன்னிம ல் kaṉṉimadil, ெப.(n.)

   அ யாத ேகாடை்ட (கம்பரா. ம ைலக் 69);; impregnable fort.

ம. கன்ம ல் (கற்கவர)்;

     [கன்னி+ம ல்.]
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கன்னிமரம்

 
 கன்னிமரம் kaṉṉimaram, ெப.(n.)

வாைழ: plantain tree (சா.அக.);. -

     [கன்னி+மரம்]

கன்னிமரி

 
 கன்னிமரி kaṉṉimari, ெப.(n.)

கன்னிமரியம்மாள் பாரக்்க;see kanni-mariyammal.

     [கன்னி+(ேமரி); மரி]

கன்னிமரியம்மாள்

 
 கன்னிமரியம்மாள் kaṉṉimariyammāḷ, ெப.(n.)

   ஏ நாதைரப்ெபற்ெற த்த தாய்; virgin Mary.

ம வ. கன்னிமரியாள்

     [கன்னி+மரியம்மாள்]

கன்னிமரியாள்

 
 கன்னிமரியாள் kaṉṉimariyāḷ, ெப.(n.)

கன்னி மரியம்மாள் பாரக்்க;see kanni-mariyammal.

ம. கன்யாமரியம்

     [கன்னி+மரியாள்.]

கன்னிமா

 
 கன்னிமா kaṉṉimā, ெப.(n.)

   ன்  ெதா ல் ெசய்ேவார ்வணங் ம் ெபண் ெதய்வம்; fisherman's goddess.

     [கன்னி+மா. அம்மா-மா]

கன்னிமாங்காய்

 
 கன்னிமாங்காய் kaṉṉimāṅgāy, ெப.(n.)

   வ மங்காய் (இடவ.);; tender mango, used as pickles.

     [கன்னி+மாங்காய்]

கன்னிமாடம்

கன்னிமாடம் kaṉṉimāṭam, ெப.(n.)

   1. அரசமகளிர ்வா ம் மாளிைக; residence of virgin princesses.

     "மற்றவள் கன்னிமாடத் தைடந்த ன்" (மணிேம 22 100);.

   2. கன்னியர ்உட ைற ம் தனிமாடம் (பழ. 515);. 139);; palace where the royal maidens live.

க. கன்ெனமாட கன்ெனவாட

     [கன்னி+ மாடம்]

கன்னிமாதம்

 
 கன்னிமாதம் kaṉṉimātam, ெப.(n.)

கன்னித் ங்கள் பாரக்்;see kandi-t-tirigal.
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கன்னிமார்

கன்னிமார ்kaṉṉimār, ெப.(n.)

   1. மணம்ெபறாத மகளிர;் virgins, unmarried girls.

   2. நற்க ெபற்ற கற் ைடக் கன்னியர ்( ன்);; deified females, pious virgins on earth, afterwards born in the 
supernatural worlds in one of the three lower states of bliss.

   3. ஏ  மகளிர;் seven deified virgins.

     "எங்கன்னிமா ர யச ்ெசான்ேனன்" ( மர. ர. னாட் றம் 22);.

ம. கன்னிமார்

     [கன்னி  → கன்னிமார]்

பாயவந்த ரட் க்காைளக்  அஞ் ேயா ய உடன் றப் களான ஏ கன்னிப்ெபண்கள் ஆற் ல் 
ந்  இறந்த அவலத்ைத நிைன  ரவ் ம், இனிேமல் கன்னிப்ெபண் இறக் ம் அ ேக  

(பாவம்);நிகழலாகா என்பதற்காகக் கன்னி மாடன் எ ம் ெதய்வத்ைத வணங் வ மா ய வழக்கம் 
மராட் ய மாநிலத் ல் நில ற .

கன்னிமார் ெசய்-
தல்

கன்னிமார ்ெசய்-தல் kaṉṉimārceytal,    1.ெச. . . (v.i)

   எ வர ்கன்னியராம் ெதய்வங்க க் ப் ைச ெசய்  யர ்நீக்க ேவண் தல்; a ritual of worship to seven 
deified virgins to relieve from sufferings.

     [கன்னி-கன்னிமார(்ப.பா.);+ெசய்.]

கன்னிமார்ெபாங்க
ல்

கன்னிமாரெ்பாங்கல் kaṉṉimārpoṅgal, ெப.(n.)

   ெபண் ழந்ைதகள் ெகாண்டா ம் ெபாங்கல் ழா, (எங்க ர.் 94.);; a festival on the first day of Tai, 
celebrated with pongal, by unmarried girls.

     [கன்னிமார+்ெபாங்கல்]

கன்னி ட்ைட

 
 கன்னி டை்ட kaṉṉimuṭṭai, ெப.(n.)

   ேகா  தல் ஈடாக இ ம் டை்ட; eggs hatched for the first time (சா.அக.);.

     [கன்னி+ டை்ட]

கன்னி த் ைர

 
 கன்னி த் ைர kaṉṉimuttirai, ெப.(n.)

கன்னிச ்சவ்  பாரக்்க;see kampf-c-cavvu.

     [கன்னி+ த் ைர]

கன்னி யற்

கன்னி யற்  kaṉṉimuyaṟci, ெப.(n.)

   ஒ  ைற ல் ஒ வ ைடய தல் யற் ; maiden attempt.

மைலம  ெந ங்கானிற் கன்னி ேவடை்ட மகன்ேபாக (ெபரிய . கண்ணம், 47);.

     [கன்னி+ யற் ]

கன்னி ைல

 
 கன்னி ைல kaṉṉimūlai, ெப.(n.)

   ெதன்ேமற்  ைல; southwest corner.

ம. கன்னி ல

     [கன்னி → ைல]
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கன்னிைம

கன்னிைம kaṉṉimai, ெப.(n.)

   கன்னித்தன்ைம; virginity.

     "கன்னிைம கனிந்  ற் " ( வக. 1260);.

க. கன்ெனதன

     [கன்னி →கன்னிைம]

கன்னியம்

 
 கன்னியம் kaṉṉiyam, ெப.(n.)

   நன்னாரி; Indian sarsaparilla (சா.அக.);.

     [கன்னி →கன்னியம்]

கன்னிய -தல்

கன்னிய -தல் kaṉṉiyaḻidal,    2 ெச. . .(v.i.)

   கன்னிைமெக தல்; to lose virginity, be deflowered, as a virgin.

     [கன்னி+அ -]

கன்னிய -த்தல்

 
 கன்னிய -த்தல் kaṉṉiyaḻittal, ெப.(n.)

   ைல மகளிர ் ப் றந்த கணிைகய டன் ஆடவர ் தன் தற் க் கன்னித்தன்ைமைய நீக் ம் 
சடங் ; the ceremonial celebration of the first sexual intercourse of a girl of the dancing-girl caste.

     [கன்னி+அ த்தல்]

கன்னியன்னம்

 
 கன்னியன்னம் kaṉṉiyaṉṉam, ெப.(n.)

   கற்றாழஞ் ேசா  ( .அ.);; pulp of the aloe leaf.

     [கன்னி+அன்னம்]

கன்னியாக்கம்

 
 கன்னியாக்கம் kaṉṉiyākkam, ெப.(n.)

   க ற்ற காலத் ல் ெபண்கள் ெகாள் ம் ஆைச; the longing of a pregnant woman during the first pregnancy 
(ேசரநா.);.

ம. கன்னியாக்கம்

     [கன்னி+ஆக்கம்]

கன்னியாக் மரி

கன்னியாக் மரி kaṉṉiyākkumari, ெப.(n.)

   1. கன்னிக் மரி பாரக்்க;see kampf-k-kumari.

   மரியா ( ன்.);; the ancient river kanni, said to have been swallowed by the sea.

ம. கன்யா மரி, க. கன்ென மாரி.

     [கன்னிக் மரி-கன்னியா மரி கன்னி+ மரி]

கன்னிக் மரி. கன்னி எ ம் ெசால் வட ெமா ல் கன்யா எனத் ரிந்த . அதன் இ ம த் ரிபான 
கன்னியா ெசந்த ழ்செ்சால்லன் .

மரி என்ப  காளி ன் ெபயர.் காளி த ழர ்ெதய்வங்க ள் ஒன் . இறவாதவள் அல்ல  என் ம் 
இளைமயா ப்பவள் என் ம் க த் ல், காளிையக் மரி என்றனர.்

ம் தல் = ரள்தல். ம்மல் அ ம்  = ப த்தவள்.

ம்  → ம்மல்  → மர ்- ரட் , ரண்ட கன்னிப்ெபண்,

மரி, கன்னி என்பன ஒ  ெபா ட ்ெசாற்களாதலால், மரியா  கன்னிெயன ம் ப ம்.
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கன்னி ட்

 
 கன்னி ட்  kaṉṉiyiruṭṭu, ெப.(n.)

   ைவகைறக்  ன் ேதான் ம் இ ள் (உ.வ.);; darkness before dawn.

ம. கன்னி ட்

     [கன்னி+இ ட் .]

கன்னி ற்

 
 கன்னி ற்  kaṉṉiyiṟṟu, ெப.(n.)

   ஆ ன் தைல ற் ( ன்);; first calving of a cow.

ம. கன்னி ற்  பட. கன்ென த் .

     [கன்னி+ஈற் ]

கன்னி ஞ்சல்

 
 கன்னி ஞ்சல் kaṉṉiyūñjal, ெப.(n.)

   மண ழா ன் ெதாடக்கத் ல் மணமக்கள் ஆ ம் ஊஞ்சலாட்டம்; ceremonial swing of the bride and 
bridegroom at the beginning of marriage.

ம. கன் ாஞ்சல்

     [கன்னி+ஊஞ்சல்-கன் ஞ்சல் (ெகா.வ);]

கன்னிலம்

 
 கன்னிலம் kaṉṉilam, ெப.(n.)

   கற்கள் நிைறந்த நிலம்; a stony soil.

க. கல் ெநல

     [கல் +நிலம்]

கன்னில ேம

 
 கன்னில ேம  kaṉṉilamēṭu, ெப.(n.)

   ரம் ; hard or stony ground.

     [கல் +நிலம்+ ேம  கல்+நிலம்-கன்னிலம்]

கன்னிவாைழப்பழ
ம்

 
 கன்னிவாைழப்பழம் kaṉṉivāḻaippaḻm, ெப.(n.)

   ண் க்கல் ற்  அ ள்ள கன்னிவா  மைல ல் ைள ம் மைலப்பழ வைக; a kind of plantain 
from the hill of kannivadi near Dindigul

     [கன்னிவா  →கன்னி+வாைழப்பழம்]

கன்னி யல்

கன்னி யல் kaṉṉiviḍiyal, ெப.(n.)

ைவகைற: early dawn.

     "கன்னி யற் கைணக்காலாம்பல் ... மல ம்"(ஐங்  68);,

     [கன்னி+ யல்]
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கன்னிெவ

 
 கன்னிெவ  kaṉṉiveṟi, ெப.(n.)

   கன்னித் ங்களில் கா ம் ெவ ல்; the heat of Purattāši.

ம. கன்னிெவ

     [கன்னி+ெவ ]

கன்னிேவட்ைட

கன்னிேவடை்ட kaṉṉivēṭṭai, ெப.(n.)

   தல் ேவடை்ட; first hunt,

     "கன்னிேவடை்ட மகன்ேபாக" (ெபரிய . கண்ணப்ப, 47);.

     [கன்னி+ேவடை்ட]

கன்னிறம்

 
 கன்னிறம் kaṉṉiṟam, ெப.(n.)

   சங்சகஞ்ெச . (மைல);; mistletoe-berry thorn.

     [கல்+நிறம்=கன்னிறம்]

கன்னிர்

கன்னிர ்kaṉṉir, ெப.(n.)

   1. க ைமயான நீர;் black water.

   2. பனிக் டத்  நீர;் amniotic fluid. contained in a sac in the womb (சா.அக.);.

க. கன்னிர,் கன்னி .

     [கல் + நீர.்]

கன்னிர்ப்ப த்தல்

கன்னிரப்்ப த்தல் kaṉṉirppaḍuttal, ெப.(n.)

   1. ேபாரி றந்த ரன  ந கல்ைல நீராட் ம் றத் ைற ( .ெவ.10, ெபா யற். 10.);;   2. ேபாரெ்சய்  
இறந்த ரன  ரச ்ெசயைல வைரந்த கற்கைளப் ேபாரக்்களத் ேல மறவர ்நிைரத்தைலக் ம் 

றத் ைற. ( .ெவ.10, ெபா யற்.11.);;     [கல்+நீரப்்ப த்தல்]

ம்  ம் மாைல பக்கத் ேல அைசந்  வரப்பாரத்் க் ைகக்ெகாண்ட கல் ைனப் ன ேல 
ட்டைதக் வ  கன்னிரப்்ப த்தல்.

கன்

கன்  kaṉṉu, ெப.(n.)

ப த் , cotton (சா.அக.);.

     [ ல் → கல் → கன் → கன் - றந்தவர ் த்தல்]

 கன் 2 kaṉṉudal, ெச. ன்றா (v.t)

   ழந்ைத ெப தல், ஈ தல்; to give birth to.

ெத. கன

     [ ல் (ேதான்றல் க த் ); → கல் → கன் → கன் ]

கன் கா

 
 கன் கா kaṉṉukā, ெப. (n.)

   கல்நார;் asbestos.

     [கல் → கன் →கன் கா]
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கன் -தல்

கன் -தல் kaṉṉudal,    5 ெச. . .(v.i)

   1. ப த்தல்; to rippen,

   2. அரத்தங்கட் ச ் வப்பாதல்; to be black or yellow spot produced by extravasated blood caused by a contusion.

     [கன்  → கன்  (வ.ெமா.வ12);]

   கன் தல் என்ப  ப த்தைலக் க் ம் ஒர ்அ ந்த ழ்ச ்ெசால். ெவப்பத் னாலாவ  
அ த்தத் னலாவ  உள்ளங்ைக ம் உள்ளங் கா ம் அரத்தங்கட் ச ் வந் ட்டால் அைத 
அரத்தங்கன் தல் என்பர.் கன் தல் ேவ ;   கன் தல் ேவ . ன்ன  ப த்தல்; ன்ன  வ த்தல். 
கனி (பழம்); என் ம் ெசால் கன்னி

கன் வர்

 
 கன் வர ்kaṉṉuvar, ெப.(n.)

   கன்னார ்( வா.);; braziers, bell-metal workers.

     [கன் → கன் வர]்

கன் கம்

 
 கன் கம் gaṉṉuṟugam, ெப.(n.)

   ைர. (மைல.);; a speceies of amaranth.

     [கன் +உ கம்-கன் கம்]

கன் ஞ்சல்

 
 கன் ஞ்சல் kaṉṉūñjal, ெப.(n.)

கன்னி ஞ்சல் பாரக்்க;see kanns-unjal.

ம. கன் ாஞ்சல்

     [கன்னி ஞ்சல் கன் ஞ்சல் (ெகா.வ);]

கன்ெனஞ்சம்

 
 கன்ெனஞ்சம் kaṉṉeñjam, ெப.(n.)

   இரக்க ணர்  இல்லாத மனம்;   வன்மனம்; hard heartedness.

க. கல்ெலரெ்த கல்ெலெத.

     [கல்+ ெநஞ்சம்]

கன்ெனஞ்சன்

கன்ெனஞ்சன் kaṉṉeñjaṉ, ெப.(n.)

   வன்மன ள்ளவன்; hard-hearted, unfeeling, unrelenting person.

     "அன்ப ரன் க் ெகளிைய கன்ெனஞ்ச க் ெகளிையேயா" (தா . க ணா. 9);.

க. கல்ெலரெ்தக, கல்ெலெதக.

     [கல்+ெநஞ்சன்]

கன்ெனஞ்

 
 கன்ெனஞ்  kaṉṉeñji, ெப.(n.)

அ ரி (யாழ்.அக.); Indigo.

     [கல் (கா நிறம்);+ நிறஞ் -கன்ெனஞ் ]
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கன்ெனஞ்

கன்ெனஞ்  kaṉṉeñju, ெப.(n.)

   வன்மனம்; stony hearted, hard-hearted.

     "கன்ெனஞ் க் " ( வாச. 10, 11);.

க. கல்ெலெத. கல்ெலாெத.

     [கல்+ெநஞ் ]

கன்ைன

 
 கன்ைன kaṉṉai, ெப.(n.)

   கட் ; side, party, as in games, wrestling, fighting.

     [கன்  → கன்   → கன்ைன( ரி );]

கன்ைனக்ேகால்

 
 கன்ைனக்ேகால் kaṉṉaikāl, ெப.(n.)

கன்னக்ேகால் பாரக்்க;see kamma-k-kol.

ம. கன்னக்ேகால் க.கன்னகத்தரி, ெத. கன்னக்ேகால.

     [கன்னக்ேகால் →கன்ைனக்ேகால்]

கன்ைனக்ெகாற்

 
 கன்ைனக்ெகாற்  kaṉṉaikkoṟṟi, ெப.(n.)

இரண்  பக்க ம் உத  ெசய்ேவான் (யாழ்ப்.);,

 one who helps both the parties, generally in play.

     [கன்ைன+ெகாற் ]

கன்ைன ரி-த்தல்

கன்ைன ரி-த்தல் kaṉṉaibirittal,    4 ெச. ன்றா. . (v.t.)

   ைளயாட் ல் பங்  ெப ேவாைர இ ரி  ெசய்தல் (யாழ்ப்);; to divide a company into two parties for a 
game.

     [கன்ைன+ ரி]

கன்ைனமா -தல்

கன்ைனமா -தல் kaṉṉaimāṟudal,    5 ெச. . .(vi) ைளயாட் ற் பக்கமா  ஆ தல் (யாழ்ப்.); to change 
sides for a new game.

     [கன்ைன+மா ]
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கன

கன1 kaṉa, ெப.(n.)

கனாபாரக்்க;see kapa.

     " ஞ்  ைடக் கன ன்றைவ ேதான்ற ன்" ( வக.219);.

ம. கன  க, . கன, ெத., ெகாலா.,நா. கல.

     [கனா →கன]

 கன2 kaṉattal,    4 ெச. . .(v.i)

   1. பாரமாதல்; to be heavy.

     "கனக் ம் ெவண்டரள வடம்" (பாரத. ல. 137);.

   2. யாதல்; to be abundant, copious, numerous,

     "சாமந்தரக்் ப் றம்ேப நா கள் கனக்க ண்டா ம்"(ஈ .139);.

   3. ப த்தல்; to be stout,

     "கனதெ்த  லங்கற் ண்ேடர"் (இர . இர .59);.

   4. த த்தல்; to grow dense or thick.

   5. கடை்டக் ரலாதல்; to be hoarse;

 to break, as the voice of a youth.

ரல் கனத்  ட்ட (உ.வ.);.

கனக் ைற

கனக் ைற  kaṉakkuṟaivu, ெப.(n.)

   1. இேலசான தன்ைம; loss of weight, lightness.

   2. ெப ைமக் ேக ; degradation.

அந்தச ்ெசய ல் தைல வ  கனக் ைற  (உ.வ.);.

ம. கனக் ற , கனக்ேக .

     [கனம்+ ைற ]

கனக்ேக

 
 கனக்ேக  kaṉakāṭu, ெப.(n.)

   ம ப் க் ைற ; loss of prestige, humiliation, degradation.

ம. கனக்ேக .

     [கனம்+ேக ]

கனகக்கத

 
 கனகக்கத  gaṉagaggadali, ெப.(n.)

   ெபான்னிறமான வாைழவைக; a species of gold-coloured plantain (சா.அக.);.

     [கனகம்+கத ]

கனகசச்ண்பகம்

 
 கனகசச்ண்பகம் gaṉagaccaṇpagam, ெப.(n.)

   மஞ்சள் சண்பகம்; yellow champak (சா.அக.);.

     [கனகம்+சண்பகம்]
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கனகசச்ம்பா

 
 கனகசச்ம்பா gaṉagaccambā, ெப.(n.)

   உயரந்்த சம்பா ெநல்வைக; a superior kind of paddy

     [கனகம் + சம்பா]

கனகச் ற்றம்

 
 கனகச் ற்றம் gaṉagaccuṟṟam, ெப.(n.)

   அரசரக்் ரிய எண் ெப ந் ைணவ ள் ஒ  வைகயாரா ய க லவ காரிகள் ( வா.);; men in 
charge of the treasury, one ofen-peruntunavar.

     [கனகம்= ெபான், க லப்ெபா ள்கள். கனகம்+ ற்றம்]

கனகசெ்சம்

 
 கனகசெ்சம்  gaṉagaccembu, ெப.(n.)

   தங்கச ்ெசம் ; highly concentrated gold of copper colour. (சா.அக.);

     [கனகம்+ெசம் ]

கனகசைப

கனகசைப1 gaṉagasabai, ெப.(n.)

   வெப மான் நடன ம் ெபான்னம்பலம்; lit. hall made of gold, hall roofed with gold plates in which the deity 
Nataraja is kept, as at Chidambaram.

     "&sor& சைபேம  ெமன  நாதா" ( ப் );.

ெபான் னம்பலம் பாரக்்க;see poarambalam.

     [கனகம்+சைப]

 கனகசைப2 gaṉagasabai, ெப.(n.)

   தைலப் ேபரண்டம்; human skull (சா.அக.);.

     [கனக(ம்); சைப.]

கனகத் ம்

 
 கனகத் ம்  gaṉagattumbi, ெப.(n.)

   ெபான் வண் ; dragonfly.

ம. கனக ம்

     [கனகம்+ ம் ]

கனகதண்

 
 கனகதண்  gaṉagadaṇṭi, ெப.(n.)

கனகதண் ைக பாரக்்க;see kanagatanggai.

     "கனகதண்  ேம க் ப் பஞ்சைன ல்ைல ெயன்பாரக்் ம் சனெமான்ேற"(தனிப்பா);.

     [கனகம்+தண் ]
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கனகதண் ைக

 
 கனகதண் ைக gaṉagadaṇṭigai, ெப.(n.)

   ெபாற் ைக; tandigai studded with gold.

ம. கனகத்தண்

     [கனகம்+தண் ைக]

கனகதப்பட்ைட

 
 கனகதப்படை்ட gaṉagadappaṭṭai, ெப.(n.)

   இைசக் க வைக ( ன்.);; a small tabor.

     [கனகம்+தப்படை்ட.]

கனகேதாராவல்

கனகேதாராவல்  gaṉagatōrāvalli, ெப.(n.)

   ஒ வைக மணி; a kind of topaz.

இவற் ன்க த்த ... ேதாராவல்  கனகேதாராவல் " ( வாலவா.2522);.

     [கனகம்+ேதாராவல் ]

கனகந்தம்

 
 கனகந்தம் gaṉagandam, ெப.(n.)

காட் மா, wild mango.

     [கனம்+கந்தம் கனம்  கந்தம்- ைவ மணம்]

கனகநிறத்

 
 கனகநிறத்  gaṉaganiṟatti, ெப.(n.)

   மஞ்சள்; turmeric.

     [கனகம் ெபான். கனக(ம்); நிறத்  கனகநிறத் : ெபான்வண்ண ைடய . இ'உைடைம த்தா ]

கனகப் ரைப

 
 கனகப் ரைப gaṉagabbirabai, ெப.(n.)

டக் கற்றான் (சா.அக.);.

 palsy curer (சா.அக.);.

ம வ.ெநாடக்கத்தான்

     [கனகம்+ ரைப]
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கனகம்

கனகம்1 gaṉagam, ெப.(n.)

   ெபான்; gold:

     "காரார ்வண்ணன் கனகமைனயா ம்" (ேதவா.5029);.

   &. 6sats; H. kanagam;

 Skt. kanaka, Pkt. kanaka.

     [கல்  → கன் → கன தல் எரிதல், ஒளிரத்ல், கன்கன அம் - கனவம்  →கனகம் அம் ெப ைமப் ெபா ள் 
ன்ெனாட் ]

 kanaka, kandala, kala (Ct I,47);, kāncana, gold. There is the Sk. Verbal theme kan, toshine (cf.D.kāņ1.);, for which, however, 
there are no authoritative references. The D. terms for gold are cini, cinna, cinni, which are related to cant. etc. cf.D. kenka, 
kench, ken etc. (K.K.E.D. XXV.);.

 கனகம்2 gaṉagam, ெப.(n.)

   ன்ெகாத் ; common kingfisher.

     [ ல் → கல் → கன் → கனகம் (ெகாத் வ );]

 கனகம்3 gaṉagam, ெப.(n.)

   1. ள ; pepper.

   2.வால் ள ; tail pepper.

   3. ஊமத்ைத; thorn apple.

கனகமைல

 
 கனகமைல gaṉagamalai, ெப.(n.)

   ேம மைல; Mēru, the gold mountain.

     " ரக்் கனக மைலச் ைல வாணைன' ( ரந்);.

   ம. கனகமல, கனகமாமல;க. கனக ரி, கனகநக.

     [கனகம்+மைல]

கனகமாரிெபா -
தல்

கனகமாரிெபா -தல்   2 ெச. . . (v.i)    ெபா ைளச ் றப்பாக வழங் தல்; lit., to shower gold, to bestow gifts 
liberally.

     [கனகமாரி+ெபா ]

கனகமாைழ

கனகமாைழ gaṉagamāḻai, ெப.(n.)

ெபாற்கட்  lump of gold, nugget.

     "கப் ய கனகமாைழயால்" ( வக913);.

     [கனகம் + மாைழ]

கனக ள

 
 கனக ள  gaṉagamiḷagu, ெப.(n.)

   வால் ள  (மைல.);; cubeb.

     [கனக(ம்);+ ள ]

கனக

 
 கனக  gaṉagamūli, ெப. (n.)

   ேசாற் க் கற்றாைழ; Indian pulp aloe (சா.அக.);.

     [கனகம்+  - கனக  ெபான் ேபான்ற நிற ைடயெச ]
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கனகரம்ைப

 
 கனகரம்ைப gaṉagarambai, ெப.(n.)

   ஒ வைக வாைழ; a kind of plantain tree (சா.அக.);.

     [அரம்ைப= வாைழ. கனகம்+அரம்ைப]

கனகவல்

 
 கனகவல்  gaṉagavalli, ெப.(n.)

கற் ரவல் ,

 thick leaved lavendar (சா.அக.);.

     [கனக(ம்);+வல் ]

கனக ப்

கனக ப்  gaṉagavuppu, ெப.(n.)

   1. கல் ப்  பாரக்்க;see salt.

   2. ெபா வைக ப் ; common salt (சா.அக.);.

     [கனக(ம்);+உப் ]

கனகன்

கனகன்1 gaṉagaṉ, ெப.(n.)

   இரணியக ; a Daitya king of golden colour.

     "நன்ெறனக் கனகன் ெசான்னான்" (கம்பரா.இரணியன்வ.124);

     [கனக(ம்);+ அன்]

 கனகன்2 gaṉagaṉ, ெப.(n.)

கா க் ற்றவைக. (சரவண.பண .67.);.

 a blemish, in coins.

     [கல  → கலகன் → கனகன்= ற்றம்]

கனகனப்

 
 கனகனப்  gaṉagaṉappu, ெப.(n.)

கணகணப்  பாரக்்க;see kanakanappu.

     [கணகணப்  →கனகனப் ]

கனகாட்

 
 கனகாட்  kaṉakāṭci, ெப.(n.)

   ட ம் ல் (ேசா ப் ல்);; luminous grass (சா.அக.);.

     [கனக(ம்);+காட் ]

கனகாம்பரம்

 
 கனகாம்பரம் kaṉakāmbaram, ெப.(n.)

   செ்ச  வைக; unarmed orange nail dye, a kind of plant with golden yellow flowers.

ம, ெத. கனகாம்பரம்.

     [கனகம்+அம்பரம் அம்பரம் = ஆைட கனகாம்பரம்= ெபான் ேபான்ற ேதாற்ற ைடய ]
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கனகாரியம்

 
 கனகாரியம் kaṉakāriyam, ெப.(n.)

   காைமயான பணி; important business.

     [கன+காரியம் கன= ெபரிய]

கன

கன  gaṉagi, ெப.(n.)

   ஊமத்ைத; thorn-apple.

     "கன ன் ைக ... ெபா சைட னன்" (ேதவா.8324);,

     [கனகம் →கன  (ெபான் மத்ைத);]

கன

 
 கன  gaṉagu, ெப.(n.)

   ெபான்; gold.

     [கல்  → கன்  → கன  → கன .]

கனங்கா கம்

 
 கனங்கா கம் gaṉaṅgācigam, ெப.(n.)

வப் , அந் மல் ைக (சா.அக.);.

     [கனல்= எரிதல், வப் நிறமைடதல் கனல்+ கா கம்]

கனங்காய்

கனங்காய் kaṉaṅgāy, ெப.(n.)

   1. ேகாைரக் ழங் ; Röray root.

   2. மேனாரஞ் தம்; fragrant heart's joy.

     [கனம்=  ெப ைம+காய்]

கனங் ைழ

கனங் ைழ kaṉaṅguḻai, ெப.(n.)

   கன ய ைழயணிந்த ெபண்; woman, wearing heavy earrings.

     "கனங் ைழ மாதரெ்கால்" ( றள்,1081);.

ம. கனக் ழயாள்

     [கனம்+ ைழ]

கனங்ெகாள்( )-
தல்

கனங்ெகாள்( )-தல் kaṉaṅgoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   1. ைம ைடத்தாதல்; to become heavy, unwieldy.

   2. ெப ைம ைடயதாதல்; to become serious, important, momentous.

     [கனம்+ெகாள்-]

கனச்

 
 கனச்  kaṉaccūṭu, ெப.(n.)

அ கச் ,

 intense heat (சா.அக.);.

     [கனம்+  கனம்= ]
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கனசாரம்

கனசாரம் kaṉacāram, ெப. (n.)

   1. பசை்சக் க ப் ரம்; Crude Camphor.

   2. தளம்; Camphor cinna momum.

   3. யான சத் ; highly concentrated essence;

 thick extract (சா.அக.);.

     [கனம்+சாரம் கனம்= ]

கனகரம்

 
 கனகரம் gaṉagaram, ெப.(n.)

க ைமயான ரம்,

 high fever (சா.அக.);.

     [கனம்+கரம்]

கனத்த ரல்

 
 கனத்த ரல் gaṉattagural, ெப.(n.)

ெவ த்த ரல்,

 coarse voice (சாஅக.);.

     [கனம் → கனத்த+ ரல்]

கனத்தநாள்

 
 கனத்தநாள் kaṉattanāḷ, ெப.(n.)

   ேகாள் நிைல ல் ேநாையப்ெப கச ்ெசய்வதாகக் க தப்பட்ட கா வா ெவள் வா நாள்கள்; day which 
is supposed to have in itself powers to aggravate a disease inits course, as the new or full moon;

 when the influence of the planets is supposed to be unusually powerful.

     [கனத்த+நாள்.]

கனத்ெதா யற்
-தல்

 
 கனதெ்தா யற் -தல் kaṉaddoḻiliyaṟṟudal, ெச. . .(v.i)

   உடம் ப்  அ கமாகத் ெதா ற்ப தல்; to function excessively on the part of an organ (சா.அக.);.

     [கனம்+ெதா ல்+இயற் ]

கனதண்

 
 கனதண்  kaṉadaṇṭi, ெப.(n.)

   கன ள்ள ; that which is heavy (சா.அக.);.

     [கன(ம்);+ தண் ]

கனதந்

 
 கனதந்  kaṉadandi, ெப.(n.)

   ெந ஞ் ; caltrops thistle (சா.அக.);.

     [கனம்+ தந்  தந்தம் பல், ள். தந்தம் → தந் ]
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கனதனம்

 
 கனதனம் kaṉadaṉam, ெப.(n.)

ெப ஞ்ெசல்வம், ex. cessive wealth.

காட் ல் ைதத்த கனதன ம், பாட் ல் ைதத்த பழம் ெபா ம், ட் ல் மைனயாள் மண ம் 
அ வ  அரி  (பழ.);.

     [கனம்+சதனம்]

கனதா

 
 கனதா  kaṉatātu, ெப.(n.)

   உடம் ற் ேறாய்ந்த தா ; inspissated element of the body (சா.அக.);.

     [கன(ம்);+தா ]

கனதாள்

 
 கனதாள் kaṉatāḷ, ெப.(n.)

   உள்ளங்கால்; sole of the feet (சா.அக.);.

     [கன(ம்);+தாள்.]

கன

கன  kaṉadi, ெப.(n.)

   1. ைம; heaviness, ponderosity, gravity.

   2. ப ைம( ன்.);; thickness.

   3. இ மாப் .( ன்.);; pride, haughtiness.

     [கல்  → கனம் → கன ]

கன க்கம்

 
 கன க்கம் kaṉadukkam, ெப.(n.)

   அ கமான க்கம்; deep sleep.

     [கன+ க்கம்]

கனைத

கனைத1 kaṉadai, ெப.(n.)

   1. ம ப் ; honour, dignity.

மற் ள ெபா ந் ேதாற் க் கனைதேபாய்" ( ற்றாதலமந்தமா.43);.

     [கன  → கனைத]

 கனைத kaṉadai, ெப.(n.)

   ட் கைள வைளத் தைசக்க யாைம; immobility of a joint.

     [கல் →கனம்= ைமயான  உ யான  கன(ம்); → கனைத அைசயாத ]

கனநாள்

கனநாள் kaṉanāḷ, ெப.(n.)

கனத்தநாள் (Astrol); unpropitious day considered as exerting evil influence, on sick person, etc.

 /5msir ustiã5;see kamattanal

     [கனம்+நாள்]
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கனநீர்

 
 கனநீர ்kaṉanīr, ெப.(n.)

அ  உைலகளின்

   ேதைவக்ேகற்ப ேவ யல் ைறப்ப  உண்டாக் ம் நீர;் heavy water

     [கன(ம்);+நீர]்

கனப்ப த் -தல்

கனப்ப த் -தல் kaṉappaḍuddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெப ைமப்ப த் தல்; to honour, respect, esteem.

     [கனம்+ப த் -]

கனப்பா

கனப்பா  kaṉappāku, ெப.(n.)

   1. கன்னல் ச க்கைர; sugar prepared from sugar-cane juice.

   2. அ கத் த ப்பான பா ; a thick syrap (சா.அக.);

     [கனம்+பா ]

கனப்பா

கனப்பா  kaṉappāṭu, ெப.(n.)

   1. கனமா ள்ள தன்ைம ( வ். ெபரியாழ்.35. ர,பக். 626);,

 massiveness, weight.

   2. அகற் ; expanse.

     "கனப்பாட் ற் காயேம (நீலேக  288);.

     [கனம்+பா

     "பா " (ெதா.ெபா );]

கனப்

கனப்  kaṉappu, ெப.(n.)

   1. கனமா க்ைக; being heavy.

   2. ப ைம( ன்.);; thickness.

   3. ைம( ன்.);; weight, heaviness.

   4. அ த்தம்; hardness, as of a swelling.

   5.ெகா ப் ( ன்.);; fattiness.

   6. இ மாப் ; pride, self-conceit.

உன் கனப்  எ த் ப்ேபா ேவன். ( ன்.);.

   7. ; abundance.

     " மலரின் கனப்ெபண்ணி ைர மந் ' (ெபரிய : நா.3);.

   8. க்கம்; hard boil.

     [கனம்  → கனப் ]

கனப் க்காட் -தல்

கனப் க்காட் -தல் kaṉappukkāṭṭudal,    5ெச. ன்றா  (v.t.)

   ண்டாக் தல்; to heat, to make hot.

     [கனப் +காட் ]

கனப் சச்ட்

 
 கனப் சச்ட்  kaṉappuccaṭṭi, ெப.(n.)

கணப் ச ்சட்  பாரக்்க;see kanapри-с-catti.

     [கணப்   → கணப்  + சட் ]
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கனப் ப் ேபா -
தல்

கனப் ப் ேபா -தல் kaṉappuppōṭudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ட் தல்; to kindle fire (சா.அக.);.

     [கனப் +ேபா -]

கனப் ற்

 
 கனப் ற்  kaṉappuṟṟu, ெப. (n.)

   நாரத்்தைச யாக ள்ள ற் ; cancer containing hard fibrous tissue (சா.அக.);.

     [கனம்+ ற் ]

கனப்ேப -தல்

கனப்ேப -தல் kaṉappēṟudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   2. உடற்  அ கமா தல்; to get increased in temperature of the body (சா.அக.);.

     [கனப் +ேபா -]

கனப்ெபாள்ளல்

கனப்ெபாள்ளல் kaṉappoḷḷal, ெப.(n.)

   மாைழ ல் ெபரியதாக அைம ம் உள் ; inner hollow, as of statue,

கனப் ெபாள்ளலாகச ்ெசய்த ரிஷபம் ஒன் . (S.I.I.Vol.2:2.inisc.46.);

     [கன(ம்);+ ெபாள்ளல்]

கனபண்டம்

கனபண்டம் kaṉabaṇṭam, ெப.(n.)

   1. ண்ைமயான ெபா ள்; solid substance.

   2. ெசரிக்காத பண்டம்; substance not easily digestible (சா.அக.);.

     [கன(ம்);+பண்டம் கனம்= ப ைமயான , உ யான , கட் யான ]

கனபல்லவம்

 
 கனபல்லவம் kaṉaballavam, ெப.(n.)

   ங்ைக; drumstick tree. (சா.அக.);

     [கன(ம்);+பல்லவம்-கனபல்லவம்=ெப ந்தளிர]்

கனபார்ைவ

 
 கனபாரை்வ kaṉapārvai, ெப.(n.)

   எட்டப்பாரை்வ; far-sightedness Hyperopia. (சா.அக.);

     [கன(ம்); + பாரை்வ. கனம் ெபரிய , நீண்ட .ெதாைலவான ]

கன த்தம்

 
 கன த்தம் kaṉabittam, ெப.(n.)

   உடம் ல் அ கமா ம் த்தம்; excessive secretion of bile. (சா.அக.);

     [கன(ம்);+ த்தம் கனம்- ைமயான  யான . அ கமான .]

கன டம்

கன டம் kaṉabuḍam, ெப.(n.)

ஐம்ப  அல்ல   எ  டை்டயாலான டம் (யாழ்.அக.);.

 calcination by using 50 or 100 cakes of dried cowdung.

     [கனம்+ டம்]

கனம்பா -தல்

கனம்பா -தல் kaṉambāṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ரல் ட் ப் பா தல் ( ன்.);; to sing with a ful deep voice.

     [கனம் +பா -]
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கனம்பார்-த்தல்

கனம்பார-்த்தல் kaṉambārttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. நிைறயளைவைய ம ப் தல்; to estimate weight.

அந்த டை்டையக் கனம்பாரத்்  எைடையச ்ெசால் (உ.வ.);.

   2. நிைலெதரிதல்; to considerconditionsor external circumstances.

   95Usúr ேப ம்ேபாேத என்ைனக் கனம் பாரக்்க வந் க் றான் என்பைத உணரந்்  ெகாண்ேடன் 
(உ.வ.);.

     [கனம்+பார-்]

கன்மாப்பலைக

கன்மாப்பலைக gaṉmāppalagai, ெப.(n.)

   கைடக்கழக(சங்கப்பலைக);; the famous miraculous seat of the members of the third Tamil Šangam.

     "கன்மாப்பலைக ேயற் க் ந்  த் ரப் ெபா ைரப்ப" (இைற.1உைர);.

     [கல் + மா+ பலைக-கன்மாப்பலைக]

கன லம்

கன லம்1 kaṉamūlam, ெப.(n.)

   கனதெ்தாைக னின்  அ ம் அதன் லம் ( வா.);; H. kanamul

     [கனம்+ லம்]

 கன லம் kaṉamūlam, ெப. (n.)

ேவர ்ப த்த ெச , thick rooted plant (சா.அக.);.

     [கன(ம்);+ லம்]

கன

 
 கன  kaṉamūli, ெப.(n.)

   றந்த பண் கைள ைடய ைககள்; protent drugs (சா.அக.);.

     [கன(ம்); + ]

கனரகத்ெதா ல்

 
 கனரகதெ்தா ல் gaṉaragattoḻil, ெப.(n.)

கன வைகதெ்தா ல் பாரக்்க;see kadavaga-t-tolil.

     [கன(ம்);+ரக+ெதா ல்]

கனராகம்

 
 கனராகம் kaṉarākam, ெப.(n.)

வல்லராகம்பாரக்்க;see valarāgam,

     [கனம்+அராகம் அராகம் → ராகம் (ெகா.வ);]
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கனல்

கனல்1 kaṉal, ெப.(n.)

   1.ெந ப் :fire.

     "உ த கா ங் கன ம்" ( வாச58);.

   2. ெவப்பம், heat.

   ம. க. கனல் ெத. கன :ேகாத. கன், . அனல், கனி ரி ( ைக நாற்றம்);;உரா, கன :பட. கனகன.

     [ ல்  → ன் → கன் → கனல் (ேவக182);]

 கனல்2 kaṉalludal,    13 ெச. . .(vi)

   1.எரிதல்; to be hot;

 to glow, as fire.

   2. ெகா த்தல்; to boil, as hot water.

ப்ெபா  கன ேம" (நால  ,291);.

   3. னத்தல்; to be angry, to be enraged.

     "மா னி கனல ேமனாள்" (கம்பரா.நீர் ைள.2);.

   4. வத்தல்; to redden,

     "கண்கனன்  . ேநாக் த ம்" ( .ெவ.623);

க. கனல் ெத. கன  . கம்ப.

கனல்கட்ைட

 
 கனல்கடை்ட kaṉalkaṭṭai, ெப.(n.)

   தணல்களி; cinder

     [கனல்+கடை்ட]

கனல்தட்

 
 கனல்தட்  kaṉaltaṭṭu, ெப.(n.)

   ெந ப் க்கலம் ; brazIer.

     [கனல்+தட் ]

கனல் ங் ல்

 
 கனல் ங் ல் kaṉalmūṅgil, ெப.(n.)

   நச் ங் ல்; Asiatic poison bulb or Asiatic quill (சா.அக.);.

     [கனல்+ ங் ல்]

கனல்வாைத

 
 கனல்வாைத kaṉalvātai, ெப..(n.)

   ப ; hunger.

     "கனல்வாைத அன்னிப் த்  நான் கண்  ெமளனியா '(தா மான);.

     [கனல்+வாைத ன்பம்)]
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கனல்

கனல்  kaṉalvu, ெப.(n.)

னம்:

 anger.

     "இங்  நின்வர ெவன்னெவனக் கனல்ெவய்த" (கம்பரா. ளா.78);.

க. கனல், ெத. கன .

     [கனல் →கனல்  (ேவக183);]

கனலல்

கனலல் kaṉalal, ெதா.ெப.(vbln.)

   1. எரிதல்; burning.

   ெவப்பங்ெகாள்ளல்; growing warm (சா.அக.);.

     [கனல் →கனல. 'அல்'ெதா.ெபஈ ]

கன

கன 1 kaṉali, ெப.(n.)

   1. க ரவன்,

 sun.

     "ெவங்க ரக்் கன  ( றநா.416);.

   2. ெந ப் . ( வா.);; fire.

     [கல்  → கன்  → கனல் ெந ப் . கன தல் எரிதல், னத்தல். கனல் → கன  (ேவக183);]

 கன 2 kaṉali, ெப.(n.)

   1. கள்ளி (யாழ்.அக.);; spurge.

   2. பம்பெவட் ; apple bladder-nut.

   3. காட்டாமணக் ; physic nut.

   4. க ப் ச ் த் ர லம்; a black variety of leadwort.

   5. ெசய்ந்நஞ்ைசக் கட் ெமா  ைகயான கப்பட் ; a plant.

   6. ெகா ேவ ; Ceylon leadwort

     " ந் ழ்-மாட்  கன ெயன" (கந்த . மகா.11); (சா.அக.);.

     [கனல் + கன ]

 கன 3 kaṉali, ெப.(n.)

கன நாள்

கன நாள் kaṉalināḷ, ெப.(n.)

   ைகம் ன் (அத்தம்); என் ம் நாண் ன்; the 13th nakshatra.

     [கன +நாள்.]

கனைல

 
 கனைல kaṉalai, ெப.(n.)

   காயா; bilboary tree (சா.அக.);.

     [கனல் → கனைல.]

கனெலா க்

 
 கனெலா க்  kaṉaloḻukku, ெப.(n.)

   எரிமைலப் ழம்ெபா க் ; flowing of lava.

     [கனல்+ஒ க் ]
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கனெலா ங்

 
 கனெலா ங்  kaṉaloḻuṅgu, ெப.(n.)

   க்ெகா ந்  ( டா.);; flame.

     [கனல்+ஒ ங் ]

கனெலாளி

 
 கனெலாளி kaṉaloḷi, ெப.(n.)

   ெவந்தழெலாளி; glow.

     [கனல்+ஒளி]

கனேலான்

கனேலான் kaṉalōṉ, ெப.(n.)

   க ரவன்; lit, he who is hot, sun.

     "கா கனலக் கனேலான் னஞ் ெசாரிய" ( .ெவ.10.ெபா யற்.10);

     [கனல்  → கனேலான்]

கனவைகத்ெதா
ல்

 
 கனவைகதெ்தா ல் gaṉavagaittoḻil, ெப.(n.)

   எஃ , இ ம்  ேபான்ற லப்ெபா ள்கள் உ வாக் ம் ெதா ல் ைற; heavy industry.

ம வ. கனரகத் ெதா ல்

     [கன(ம்);+ வைக+ ெதா ல்]

கனவட்டம்

கனவட்டம் kaṉavaṭṭam, ெப.(n.)

   1. ைர ( வா.);; horse.

   2. பாண் யன் ைர; the state horse of the Pāndya kings.

     "வ  கனவட்டம்". (ெப ந்ெதா.656);.

     [கன+வட்டம் ப ம ம் (கன ம்); உ ட் ம், உைடைமபற்  கனம்" ைரக் அைடயாக வந்த ]

கனவமலம்

 
 கனவமலம் kaṉavamalam, ெப.(n.)

   உமரிப் ; Indian salt-wort (சா.அக.);.

     [கன+மலம்]

கனவரம்

 
 கனவரம் kaṉavaram, ெப.(n.)

உட ன் றந்த ப :

 the vital part of the body (சா.அக.);.

     [கன  → கனவரம்]

கனவரி-த்தல்

கனவரி-த்தல் kaṉavarittal,    4 ெச. . .(v.i)

   கன ல் தனக் த் தாேன ேப தல்; to talk in sleep.

க. கணவரி  ெத. கலவரிஞ் : . கனம்பர,் கணம்பர.்

     [கன +அரி அல(ப்பல்); → அரி(ப்பல்);]
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கனவல்

கனவல் kaṉaval, ெப.(n.)

   கனாக்காண்ைக; dreaming.

     "கனவ ற் ெபா க்ெகன ெவ ந் " (தனி ைகப்  நாட் ப்42);

     [கன   → கனவல்]

கனவளரத்்

 
 கனவளரத்்  kaṉavaḷartti, ெப.(n.)

க்க யரம்,

 ex. cessive tallness (சா.அக);.

     [கன+வளரத்்  வளரச்்  →வளத் ]

கனவள

 
 கனவள  kaṉavaḷavu, ெப.(n.)

கனவளைவ பாரக்்க;see kana-v-alaval.

     [கன+ (அளைவ); அள ]

கனவளைவ

 
 கனவளைவ kaṉavaḷavai, ெப.(n.)

   அகல நீளங்க டன் ஆழம் அல்ல  உயரம் அல்ல  கனத்ைதப் ெப க் தலாற் ெபறப்பட்ட 
கணக் ; cubic measure.

ம வ. கனவள

     [கன(ம்);+அளைவ]

கனவான்

 
 கனவான் kaṉavāṉ, ெப.(n.)

   ெப மகன்; benignlord.

     [கன(ம்);+ஆன்]

கன யன்

கன யன் kaṉaviyaṉ, ெப.(n.)

   பற் க்கவன்; one who is deeply immersed or attached with world affairs,

     "சம்சாரத் ல் நம் ம் கன யரா ப்பாரக்ள்"(ஈ ,1042பக்3);.

     [கனம்  → கனவன் + கன யன்]
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கன

கன 1 kaṉavudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t)

   க்கத் ல் ேநரில் நிகழ்வ  ேபான்ற காட் கைளக் கா தல்; to have visions insleep as seen while awake, 
to dream.

     "பரந் லங் க ெயா  ...

நரந்தங் கன ம்"(ப ற் ப்.1122);.

   ம. கன க;   க. கனகான், ெத. கலக ;பட. கனக கா .

     [கல  →கன -]

 கன 2 kaṉavudal,    5 ெச. . .(v.i)

   மயங் தல்; to be charmed, allured.

     " ந்ைத மாத் ரங் கனவ ன்" (ஞானா.419);.

     [கல  →கன -]

 கன 3 kaṉavu, ெப.(n.)

   1. நன ல் உள்ள  ேபான்ேற ங் பவனின் மனத் ைர ல் ேதான் ம் ெதாடர ்நிகழ் கள் அல்ல  
காட் கள்,

 vision series of pictures or events, presented to sleeping person.

     "கன னாற் காதலரக்் காணாதவர"் ( றள்,1219);, இராக் கண்ட கன  டாப்ேபால ங் ய  (உ.வ.);.

   2. க்கம்; sleep.

கன க்கன்னி

 
 கன க்கன்னி kaṉavukkaṉṉi, ெப.(n.)

   மன ல் நிைறந்தெவண்; lovely damsel.

     [கன  + கன்னி]

கன காண்-தல்

கன காண்-தல் kaṉavukāṇtal,    13 ெச. ன்றா . (v.t)

கனாக்காண்பாரக்்க;see kana-k-an.

   க. கனகாண்;   பட. கனககாண. ேகாண். கனசக்ானா;பர.் ெகலய், . கனகட் னி.

     [கன +காண்]

கன டல்

 
 கன டல் kaṉavuḍal, ெப.(n.)

   ங் ம் நிைல ள்ள ெமய் (உடம் );. ( .ேபா. ரண்ி);; body of a person who is sleeping.

     [கன +உடல்]

கன ல்

 
 கன ல் kaṉavunūl, ெப.(n.)

   கனைவப்பற்  ெசால் ம் ஒ  ல்; a book on dreams.

ம வ. கனா ல்

     [கன + ல்]
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கன

 
 கன  kaṉavumūli, ெப.(n.)

   நச் ங் ல். (மைல.);; Asiatic poison bulb or asiatic quill (சா.அக.);.

     [கன + ]

கன லகம்

 
 கன லகம் gaṉavulagam, ெப.(n.)

கற்பைன லகம்,

 dream world.

     [கன +உலகம்]

கனற்கண்

கனற்கண் kaṉaṟkaṇ, ெப.(n.)

   1. ட் டம், நஞ் ,

 a kind of snake whose look is considered fatal, basilisk.

   2. னக்கண்; eye which shows the angry or enraged.

   3. வந்தகண்; reddened eye.

     [கனல்+கண்]

கணற் ர்ைம

 
 கணற் ரை்ம kaṇaṟārmai, ெப.(n.)

வைளய ப் :

 glass-gall.

     [கனல்+ ரை்ம]

கனற்ெகா

கனற்ெகா  kaṉaṟkoḍi, ெப.(n.)

வால் ன், ைகக் ெகா ,

 comet.

     "கலகக் கனற்ெகா கள்" (தக்கயாகப்.457);.

     [கனல்+ெகா ]

கனற்சட்

கனற்சட் 1 kaṉaṟcaṭṭi, ெப.(n.)

   ெந ப் க்கலம்; brazier.

     [கனல்+சட் ]

 கனற்சட் 2 kaṉaṟcaṭṭi, ெப.(n.)

   ேநாயாளி ன் க கலம்; bed pan.

     [கனல் + சட் ]

கனற்

கனற்  kaṉaṟci, ெப.(n.)

   1. ெவப்பம்; heat, glow.

   2. உள்ளக் ெகா ப் ; rage, anger.

ரன  கனற் ையச ்ெசால் ய  ( .ெவ,8,27,ெகா , உைர.);.

     [கனல்  → கனற் ]
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கனற் ைல

கனற் ைல kaṉaṟcilai, ெப.(n.)

   1. ஒ வைகக் க ங்கல்; a kind of black stone.

   2. மந்தாரச் ைல எனப்ப ம் ஒ வைக ம ந் க் கல்வைக; a kind of medicinal stone by name mandhāra-c-cilai.

     [கனல்+ ைல]

கனற் க் ரன்

கனற் க் ரன் kaṉaṟcukkiraṉ, ெப.(n.)

   ல் வ ைய ம், உள்ேள காந்தைல ம் உண்டாக் ம் ஒ  கண்ேணாய் ( வரட.்265);; a disease of 
the eye.

     [கனல்+ க் ரன்]

கனற்

கனற்  kaṉaṟpu, ெப.(n.)

   1. ெந ப் ; fire.

   அ ப் ; oven

     [கனல்+  ' ''ெசா.ஆ.ஈ ]

கனற்

கனற் 2 kaṉaṟṟudal,    5.ெச. ன்றா (v.t)

   1.எரி த்தல்; to cause to burn,

     "கலந்தவர ்காமத ்ைதக் கனற்றேலா ெசய்தாய்"(க த்.148);.

   2.  த்தல்; to heat gently, to impart heat by direct rays, not applicable to heating in a vessel.

ெவ ல் ள்ைளையக் கனற் ய  ( ன்.);

   3. ெவ ப் தல்; to renderwarm.

     "கனற்றக் ெகாண்டநறெவன்னாம்" ( றநா.384);.

     [கனல் →கனற்  (ேவக183);]

கனற் -தல்

கனற் -தல் kaṉaṟṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   க ளங் தல்; to shine brightly.

     "காதல் கனற்ற நின்றா ம்" (ேதவா.6967);

     [கனல் →கனற் ]

கனறல்

 
 கனறல் kaṉaṟal, ெப.(n.)

   னம் ( ன்.);; anger

     [கனல் + கனறல்]

கனன்மரம்

கனன்மரம் kaṉaṉmaram, ெப.(n.)

   ஒளிமரம் (சங். 95.);; a kind of tree said to shine in the dark.

     [கனல்+மரம்= கனன்மரம், 'ன்' ஈற் ப்ேபா  வடெமா யாளர ்இதைனச ்ேசா மரம் என்பர]்

கனனஞ்ெசய்-தல்

கனனஞ்ெசய்-தல் kaṉaṉañjeytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t)

   ணம் த யன ைதத்தல் (உ.வ.);; to bury as a Corpse.

     [கனனம்+ெசய்- கனல்  → கனலம்  → கனனம் எரி ட் தல், தல்]

கனனத்தம்பம்

 
 கனனத்தம்பம் kaṉaṉattambam, ெப.(n.)

   அ பத் நான்  கைல ள் ைதயைல அகப்படாமற் ெசய் ம் கைல ( ன்);; art of preventing the discovery 
of buried treasures one of astupattu-nāu-kalai.

     [கல்= ேதாண் தல், கல் → கன் → கனனம்= தம்பம் தம்பம்= நி த் தல் த த்தல், ெசயற்படாமற் 
ெசய்தல்]
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கனனம்

கனனம் kaṉaṉam, ெப.(n.)

   த யன கல் தல்; digging.

     "கனனாவ ரனேசசன ம் (தத் வர.்69);

     [கல் (ேதாண் தல்); கன் + அன் + 'அம்' =கனனம் 'அன்' சாரிைய 'அம்' ெபயரீ ]

கணனிறக்கல்

 
 கணனிறக்கல் kaṇaṉiṟakkal, ெப.(n.)

   மாணிக்கம் ( ன்.);; ruby.

ம வட வப் க்கல்

     [கனல்+நிறம்+கல்]

கனா

கனா kaṉā, ெப.(n.)

கன  dream,

     "கனா றத ் ம்" (மணிேம.27,281);,

டக் ற  ஒட் த் ண்ைண கன  காண்ப  மச்  (வழ.);.

ம. னா  க, . கன, ெத.ெகாலா, நா. கல

     [கல  → கன  → கனா ரிபற் ப் ெபயரச்ெ்சால். ஒ.ேநா. நில  → நிலா]

கனாக் காண்( )-
தல்

கனாக் காண்( )-தல் kaṉākkāṇṇudal,    6 ெச. ன்றா . (v.t)

   1. கன  கா தல்; to dream.

     "கனாக்கண்ேடன் ேதா  நான்" ( வ்.நாய்ச ்6,1);,

   2. ைடத்தற்கரியைதப் ெபற ைழதல்; to aspire for anything beyond reach.

   ம. கனா க் க;க. கனகான், கன காண். பட கன கா .

     [கனா+காண்]

கனா ல்

கனா ல் kaṉānūl, ெப.(n.)

   கனாப்பயன்கைளப் பற் ப் ெபான்னவன் என்ற லவர ்இயற் ய ல். ( லப்.15,106 உைர.);; treatise on 
the significance of dreams by Ponnavan.

     [கல → கல  → கன  → கனா+ ல்]
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கனி

கனி1 kaṉidal,    4 ெச. . .(v.i)

   1. ப த்தல்; to ripen, as fruits;

 to turn mellow, luscious sweet.

     "கால ன் ங் கனிந்தன கனி (கம்பரா.வனம்  44);.

   2. அளிதல்; to be over ripe.

   3. ரத்ல்; to become complete, perfect.

     "கன்னிைம கனியா" (பரிபா.11136);.

   4. இனித்தல்; to be mellifluous, to be full of sweetness.

     "கனிந்த ெசால்லாய்" (தஞ்ைசவா.174);.

   5. மன த யன இள தல்; to melt, grow tender, become soft, as the heart by affection, love, devotion.

     " ஞ்ைசயர ்கனிந்  ேசாரந்்தார"் ( வக.727); (க.கரி);.

   6. தழல் தல்; to be red-hot, to glow.

ெந ப் க் கனி ன்ற . (உ.வ.);

   7. ப க்கக் காய்தல்; to become red-hot, as a metal.

கனிய ெவந்த இ ம் .

   8. ன் னம் அைடதல் ( டா);; to get suddenly angry, to be irritable.

   ம. கனி க க. கணிகரிக க , களி, ெத. கனி. . கனி, கணி; . கம்ப .

கனிக்காய்

கனிக்காய் kaṉikkāy, ெப.(n.)

ப க் ம் பதத் ள்ள காய் ( லப்.1624உைர);,

 unripe fruitinthe process of ripening.

     " வா  காய்க் ம் பாக ைடய ெகா ய ரண்ட கணிக்கா ம்" ( லப்-ெகாைலக்.24);.

     [கனி+காய்.]

கனிக்காழ்

 
 கனிக்காழ் kaṉikkāḻ, ெப.(n.)

   பழத் ன் ைத. ( வா.);; seedling, seed of a fruit.

     [கனி+காழ்]

கனிகரம்

 
 கனிகரம் gaṉigaram, ெப.(n.)

   அன் ; affection, love.

ம. க. கணிகரம் ெத.கனிகர : . கணிகர.

     [கனி+கரம் கரம் ெசய்தல் கணிகரம் மனம்கனியச ்ெசய் ம் பண்  அன் ]

கனிகாலம்

 
 கனிகாலம் kaṉikālam, ெப.(n.)

   ப க் ங் காலம். ( ன்.);; fruiting season.

     [கனி+காலம் கனிகாலம்- ைனதெ்தாைக கணிதல் ரத்ல், ப த்தல்]
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கனிச் ர்

கனிச் ர ்kaṉiccīr, ெப. (n.)

   கனி என்ற வாய்ப்பா  ெகாண்ட அைசைய இ ைடய வஞ் ரிச் ர.் (யாப். .12.);; foot of three 
Asai necessarily ending in Nirai, of four kinds.

ேதமாங்கனி ேநர ்- ேநர-்நிைர

ளிமாங்கனி நிைர-ேநர-்நிைர

க ளங்கனி:நிைர-நிைர-நிைர

ளங்கனி ேநர-்நிைர-நிைர

     [கனி+ ர ்கனி என் ம் ெசால்ேல, இ ல் இைணந்த நிைரயைசயாத ன் நிைரயைச ல் ம் 
ச் ர ்வாய்பாட்  "கணிச் ர"் என இலக்கண ேலாரால் டப்பட் வழக் ன் ய ]

கனிந்தபாடம்

 
 கனிந்தபாடம் kaṉindapāṭam, ெப.(n.)

   ெதளிந்த பாடம். ( ன்.);; well-learntlesson, verse well.committed to memory.

     [கனிந்த+பாடம்]

கனிப்

கனிப்  kaṉippu, ெப.(n.)

   இனிைம; mellifluence, sweetness, pleasantness.

     "கனிப்  ெசால்லைளஇ" ( வக.1020);.

     [கனி → கணிப் ]

கணிப்ெபா ள்

 
 கணிப்ெபா ள் kaṇipporuḷ, ெப.(n.)

. கனிமம் பாரக்்க;see kamimam.

 H.kaniz

     [கனி+ெபா ள்]

கனிபலா

 
 கனிபலா kaṉibalā, ெப.(n.)

   வாைக; sirissa tree (சா.அக.);.

     [கனி(ெநற் );+பலா]

கனிமநீர்

 
 கனிமநீர ்kaṉimanīr, ெப.(n.)

   இயற்ைகக் கனிமம் நிைறந்த நீர;் mineral water.

     [கனிம(ம்);+ நீர]்

கனிமம்

 
 கனிமம் kaṉimam, ெப.(n.)

   தனித்த பண் கைளக் ெகாண்ட, இயற்ைகயான ேதாண்டப்பட்ட ெபா ள், இயற்ைகப்ெபா ள்; mineral.

ம வ. கணிப்ெபா ள்

Н. kaniz, Guj. khanij.

     [கல்  → கல்  →கன்னி → கணி →கனிமம்]
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கனிம யல்

 
 கனிம யல் kaṉimaviyal, ெப.(n.)

   கனிமங்கைளப் பற் ய பாடம்; mineralogy, science of mineral.

     [கனிமம்+இயல்]

கனிமேவ யல்

 
 கனிமேவ யல் kaṉimavētiyiyal, ெப.(n.)

   கனிமங்கள் த்த ேவ யல்; inorganic chemistry.

     [கனிம(ம்);+ ேவ யல்]

கனி தல்

 
 கனி தல் kaṉimudal, ெப.(n.)

   ெவள்ளி; silver (சா.அக.);.

     [கனி+ தல்]

கணிேம

 
 கணிேம  kaṇimēti, ெப.(n.)

   கற்கண் ; sugar Candy (சா.அக.);.

     [கனி+ேம  ேம  →ேம ]

கணியள

 
 கணியள  kaṇiyaḷavu, ெப.(n.)

   எ சச்ம் பழ அள ; as big as lemon fruit.

     [கனி+அள ]

கனியாமணக்

கனியாமணக் 1 kaṉiyāmaṇakku, ெப.(n.)

   ஒ  வைகயாமணக் ; a kind of castor.

     [கனி+ஆமணக் ]

 கனியாமணக் 3 kaṉiyāmaṇakku, ெப.(n.)

   பப்பாளி; common papaw (சா.அக.);.

     [கனி+ஆமணக் ]

கனி ைற

 
 கனி ைற kaṉiyuṟai, ெப.(n.)

   ைதகளின் ேம ைற; pericarp.

     [கனி+உைற →கனி ைற]

கனிவல்

 
 கனிவல்  kaṉivalli, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் ன்  மணி; white country liquorice (சா.அக.);.

     [கனி+வல் ]
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கனிவாைழ

கனிவாைழ kaṉivāḻai, ெப.(n.)

   வாைழவைக; a kin of sweet plantain.

     " ங்கனி வாைழ ன் பழ ம் ( வக.1562);.

     [கனி+வாைழ]

கனி

கனி  kaṉivu, ெப.(n.)

   1. ரை்க,

 ripening, :

   அன் ; love.

     "கண்ேடெனஞ் சங்கனிவாய், கனிவாய் டம்"(இராமாநகரநீ்ங்48);,

   3. மாந்த ேந ெவளிப்பா ; tenderness.

     'கனி டன் ேநாக்க ணிபா  ேபா ம்.' (உ.வ.);

   4. இரக்கம், compa: sion.

     "கனி மன் லாழ்ந் " ( ைள. மா. 27.);.

ம.கனி  க.கனி, கணிகர ெத.கனிகர : . கணிக

     [கனி →கனி ]

க க்

க க் 1 kaṉukkudal,    5 ெச. . .(v.i)

   பா  ேபா  கண்டதெ்தானி உ தல்; to shake th voice in singing, quaver or flourish.

     [கல் →க  →க க் -]

 க க் 2 kaṉukkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t)

   கசங்கப்பண் தல்; to emaciate, to grow lean by disease or by labour, to train, inure, keep closely engaged;

 to cause to grow mellow by heat, or by

 reiterated pressure. காய்சச்ல் நா க்  நாள் அவைனக் க க் ப் ேபாட்ட  (உ.வ.);.

     [கல் →கன் →க க் -]

க க் ப் க்ெக
னல்

க க் ப் க்ெகனல் kaṉukkuppiṉukkeṉal, ெப.(n.)

   1. கக்களித்தற் ப் ; expr. signifying ecstasy, great joy, conviviality.

   2. ஒ க் ப் ; onom, expr. signifying bustling, rustling.

     [க க் + க் +எனல்]

க -தல்

க -தல் gaṉugudal,    7 ெச. . .(v.i.)

   ேநாயால் இைளத்தல்; to emaciate as from diseases (சா.அக.);

     [கல்  → கன் →கன்  கன் →க ]

க ப்

 
 க ப்  kaṉuppiḍi, ெப.(n.)

கன்னிப்  பாரக்்க; see kappi-p-pidi.

     [கன் →கன்னி → க + ]

க ப்ெபாங்கல்

 
 க ப்ெபாங்கல் kaṉuppoṅgal, ெப.(ո.) கன்னிப்ெபாங்கல் பாரக்்க;see kappipporgal.

     [கன்  → கன்னி →க + ெபாங்கல்]
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கைன

கைன1 kaṉaidal,    4 ெச. . .(v.i)1.ெந ங் தல்; to be crowded.

     "கைண ளி தெறன"(க த்.167);

   2. தல்; to be intense,

     "காமங் கைனந்ெதழ" (பரிபா.10,63);.

   3. ஒ த்தல்; to sound, as a drum.

     "ஆ ெதா  கைன ம். "(அகநா.79);

   ம. கெனக்க, ேகாத. கன்வ் (மா  அல்ல  எ ைம கன் க்காகக் கத் தல்); ட. ெகன்வ் (உ தல்);;க. 
கென.

ட. ெகென பட. கென (கால்நைடகள் ஒ  எ ப் தல்);

     [கல்  → கன் →கைன-]

கைன, அக , ைர, ளி  த ய கத்  ைனசெ்சாற்கள் ஒ க் ப்ைபய யாகக் ெகாண்  
றந்தைவ. ( .தா.4.);. ல அஃ ைண ெயா க் ப் க ம் ெசாற்க ம் க ைம அல்ல  இ பற் , 

மக்கள் ெசயைல ங் க்கவ ம்.

எ.கா: ஏண்டா ம்மா கைனக் ேற(உ.வ.);.

 கைன2 kaṉai, ெப.(n.)

   1. ெச  ( டா);; density, crowdedness, closeness, intensity.

     "கைன  ந்நீர"்(ம ைரக்235);.

   2. நிைற (உரி.நி);; fulness. repletion.

கைனப்

கைனப்  kaṉaippu, ெப.(n.)

   1. ஒ ; sound, roar.

   2. ைர த யவற் ன ரேலாைச,

 neighing, braying, bellowing.

   3. ெகாக்கரிப்  ( ன்.);; laughter, giggling, chukling.

ம. கனய் . கணப்

     [கைன  → கைனப் ]

 கைனப்  kaṉaippu, ெப. (n.)

ப் :

 smartness.

     " ைனப்  இல்லாத ைபயன்"(ேபவ);

     [ ைண- ைனப் ]

கைனவரிவண்

கைனவரிவண்  kaṉaivarivaṇṭu, ெப.(n.)

   பல வரிகைள ைடய வண் வைக; a kind of beetle with several stripes (சா.அக.);.

     [கைன2+ வளி+வண் ]

கைனவலங்கள்ளி

கைனவலங்கள்ளி kaṉaivalaṅgaḷḷi, ெப.(n.)

   ஐங்க க் கள்ளி; five angled milk spurge (சா.அக.);.

     [கைன2+வலம்+கள்ளி.]

82

www.valluvarvallalarvattam.com 8056 of 19068.



கைன

 
 கைன  kaṉaivu, ெப.(n.)

   ெந க்கம் (சங்.அக.);; closeness, thickness.

     [ ல்= தல், ெந ங்கல் ல் →கல் →கன் →கைன  → கைன ]

ழ்நா மா

ழ்நா மாāḻnālumā, ெப. (n.)

   1/1600 என் ம் ழ்வா லக்க எண்; afraction.

     [ ழ் + (நான் ); நா  + மா.]

ழ்நிைல

ழ்நிைலāḻnilai, ெப. (n.)

   1. தாழ்ந்த நிைலைம; low position or status.

   2. ழ்மாடம்; ground floor, lower storey.

     "இ ந்  ழ்நிைல" ( வக.2673);.

   3. நில வைற ( ங்.);; underground room, cellar, opp, to {mēnilai.}

ம. ழ்நில

     [ ழ் + நிைல]

ழ்நீர்

 
 ழ்நீரā்ḻnīr, ெப. (n.)

   நிலத்த  நீ ற் ; underground spring of water.

     [ ழ் + நீர]்

ழ்ெநல்

 
 ழ்ெநல் āḻnelli, ெப. (n.)

ழாெநல்  பாரக்்க;See. {kļānelli}

ம. ழ்ெநல்

     [ ழ் + ெநல் ]

ழ்ேநாக்கம்

ழ்ேநாக்கம்āḻnōkkam, ெப. (n.)

   1. ழ்ப்பாரை்வ; downward look.

   2. ழானவற் ல் மனம் ம் ைக; vicious tendency, base inclination.

     [ ழ் + ேநாக்கம். ழ்ைம → ழ் +ேநாக்கம்]

ழ்ேநாக்

 
 ழ்ேநாக் āḻnōkki, ெப. (n.)

   ேநரவ்ாளம் (மைல.);; croton, as a purgative.

     [ ழ் + ேநாக் ]

ழ்ேநாக் த் ட் -
தல்

ழ்ேநாக் த் ட் -தல்āḻnōkkiddiṭṭudal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

   .  இ ெசாற்  ைவதல் ( ன்.);; to abuse with obscene language.

     [ ழ் + ேநாக்  + ட் .]
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ழ்ேநாக் ரா

 
 ழ்ேநாக் ரா āḻnōkkirāci, ெப. (n.)

ழ்ேநாக்  ஒைர பாரக்்க;See. {ks-nokku-ðra}

     [ ழ் + ேநாக்  + ரா .]

ழ்ேநாக்  - தல்

ழ்ேநாக்  - தல்āḻnōkkudal,    15 ெச. .  (v.i.)

   1. ழ் கமாதல்; to look down tend downward.

   2. தைர ன் ழாதல்; to be beneath the surface, under-ground.

   3. தாழ்ந்த நிைலக் ச ்ெசல் தல்; to be on the declineas wealth;

 to goto ruin, decay, deteriorate.

   4. ழானவற் ல் மனஞ் ெசல் தல்; to be sensual, to have low or base desires.

   5. க ச ்சலாதல்; to have diarrhoea.

     [ ழ் + ேநாக் -.]

ழ்ேநாக் ஒைர

ழ்ேநாக் ஒைரāḻnōkkuorai, ெப. (n.)

   நிலத் ல் ந ைக, ண  ெவட் ைக த யவற் க்ேகற்ற கடகம், நளி ( ச் கம்); என்ற ஒைரகள் 
( ம.உள்.127,உைர.);; lit, a zodiacal sign with is favourable for plantesculent roots, sinking wells, etc., of which there 
are two viz., karkkadagam and viruccigam.

     [ ழ் + ேநாக்  + ஒைர.]

ழ்ேநாக் நாள்

ழ்ேநாக் நாள்āḻnōkkunāḷ, ெப. (n.)

   ண  ெவட் ைக த யவற் க்ேகற்ற உ க்கள் (ெபரியவ .37);; lit., constellations or naksatras that look 
downward, constellations that are favourable for planting esculent roots and sinking wells, numbering 9.

     [ ழ் + ேநாக்  + நாள்.]

ழ்ப்ப

 
 ழ்ப்ப āḻppagudi, ெப. (n.)

ழ்ப்பாகம் பாரக்்க;See. {ki-p-pāgam.}

     [ ழ் + ப ]

ழ்ப்பட்டவர்

 
 ழ்ப்பட்டவரā்ḻppaṭṭavar, ெப. (n.)

   தாழ்ந்தவர ்(உ.வ.);; inferiors, social inferior.

     [ ழ் + பட்டவர]்

ழ்ப்ப -தல்

ழ்ப்ப -தல்āḻppaḍidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   அடங்  நடத்தல்; to submit, yield, obey. 

நீ மன்றத் ன் ஆைணக் க் ழ்ப்ப யாமல் இ க்க யா  (உ.வ.);.

   ம. ழ்பற் க;க. ழ்ப

     [ ழ் + ப ]

ழ்ப்ப

 
 ழ்ப்ப āḻppaḍivu, ெப. (n.)

   அடங் ப் பணிைக; submission, obedience.

ம. ழ்ப்ப

     [ ழ் + ப .]
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ழ்ப்ப

ழ்ப்ப 1āḻppaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. அடங் தல்; to submit, succumb, yield.

   2. இ ப தல்; to be degraded, mean, base, to become degenerate.

ம. ழ்ப்ெப க 2

     [ ழ் + ப ]

ழ்ப்ப -த்தல்

ழ்ப்ப -த்தல்āḻppaḍuttal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ழ்ைமப் ப த் தல்; to subdue, put down.

     " ெயலா கக் ழ்ப்ப த்தாய்"( வாச.5:32);.

     [ ழ் + ப .]

ழ்ப்ப ர்

ழ்ப்ப ரā்ḻppayir, ெப. (n.)

   1. ப க் க் ழ் உண்டா ம் ப ர ்( ன்.);; grain or herbage in the shade of, or overtopped by, another plant;

 undergrowth.

   2. ன்ெசய்ப்ப ர;் dry crop, as inferior.

     [ ழ் + ப ர.்]

ழ்ப்பல் ைள-
த்தல்

ழ்ப்பல் ைள-த்தல்āḻppalmuḷaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ழந்ைதகட்  தலாகப் பாற்பல் ைளத்தல்; the dentition of stomach toothin children (சா.அக.);.

     [ ழ் + பல் + ைள.]

ழ்பாகம்

 
 ழ்பாகம்āḻpākam, ெப. (n.)

   காழ் உள்ள ப ; the lower portion.

க. ெகளடளக

     [ ழ் + பா .]

ழ்ப்பா

 
 ழ்ப்பா āḻppāṭu, ெப. (n.)

   ழ்ப்பக்கம் ( ன்.);; lower side, lower part.

   ம. ழ்பா ;க. த்தட் .

     [ ழ் + பா ]

ழ்ப்பா

ழ்ப்பா āḻppāti, ெப. (n.)

   1. அ ள்ள பா ; the lower half.

   2. வாரம்; tenant's share of the crop.

     "சந்த  சந்த ேய ழ்ப்பா  அ ப ப்ப தாக" (T.A.S I,6);.

ம. ழ்ப்பா

     [ ழ் + பா ]

ழ்ப்பாய்சச்ல்

 
 ழ்ப்பாய்சச்ல்āḻppāyccal, ெப. (n.)

   மல நீர ்இறக்கம்; the descent of faces and urine, running down of excretions (சா.அக.);.

     [ ழ்ைம - ழ் + பாய்சச்ல்]
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ழ்ப்பாய்ச்

ழ்ப்பாய்ச் 1āḻppāycci, ெப. (n.)

   ஆடவர ் ழ்ேவட் ையக் கட் க்ெகாள் ம் ைற; fashion, among men, of tying cloth so that one corner is tucked 
behind while the otherhangs down.

ம வ. ைலக்கசச்ங்கட் தல்

     [ ழ் + பாய்ச் .]

 ழ்ப்பாய்ச் āḻppāycci, ெப. (n.)

   எ வாய்வ யாக நீர,் உண  அல்ல  ம ந்ைதப் பாய்ச் ங் க ; a clyster employed for conveying water, 
nourishment or medicine through the rectum.

     [ ழ் + பாய்ச் .]

ழ்ப்பாய்ச் க்கட்
-தல்

ழ்ப்பாய்ச் க்கட் -தல்āḻppāyccikkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ைலக் கசச்ங்கட் தல்; to draw one's cloth up between the legs and tuckit behind.

     [ ழ் + பாய்ச்  + கட் .]

ழ்ப்பார்ைவ

ழ்ப்பாரை்வāḻppārvai, ெப. (n.)

   1. ழ்ேநாக் ைக; low, cast down.

   2. வஞ்சகப் பாரை்வ; deceptive, trickish look, as of an elephant.

     [ ழ் + பாரை்வ.]

ழ்ப்பால்

ழ்ப்பால்āḻppāl, ெப. (n.)

   ழ்ப்பால் ரி னர;் low caste,

     " ழ்ப்பா ெலா வன் கற் ன்" ( றநா:183);.

ம. ழ்ப்பால்

     [ ழ் + பால்.]

ழ்ப்பாவல்

 
 ழ்ப்பாவல்āḻppāval, ெப. (n.)

   மரக்கலத் ன் ஓர ்உ ப் ; the lower spare of a doney the top of which is attached to the sail to keep it to the wind.

     [ ழ் + பாவல்.]

ழ்ப்பாைற

 
 ழ்ப்பாைறāḻppāṟai, ெப. (n.)

   ழைற ( ன்.);; sub-terranean cell or cavern.

     [ ழ் + பாைற.]

ழ்ப் ள்ைள

 
 ழ்ப் ள்ைளāḻppiḷḷai, ெப. (n.)

   மரங்களின் ழ்ந ம் ெதங்  த யவற் ன் கன்  (யாழ். அக.);; young coco-palm reared underneath 
old palms.

     [ ழ் + ள்ைள.]
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ழ்ப் ைரசச்வ்

 
 ழ்ப் ைரசச்வ் āḻppuraiccavvu, ெப. (n.)

   க ப்ைப ல் க  உ ரப்்  வைர ல் க ைவச ் ற் க் ெகாண் க் ம் நாதப்ைப; a temporary coat 
surrounding the ovum produced at the period of conception and thrown off from the uterus after carturition (சா.அக.);.

     [ ழ் + ைர + சவ் .]

ழ்ப் றம்

ழ்ப் றம்āḻppuṟam, ெப. (n.)

   1. ழ்ப்பக்கம்; lower side.

   2. கப்ப ன் சாய் ப்பக்கம் ( ன்.);; the leeward or the leaning side of a vessel.

     [ ழ் + றம்.]

ழ்ப்ேபாக்

 
 ழ்ப்ேபாக் āḻppōkki, ெப. (n.)

ழ்க்  பாரக்்க;See. {kil-k-kumili}

     [ ழ் + ேபாக் ]

ழ் றம்

ழ் றம்āḻpuṟam, ெப. (n.)

   1. தாழ்ந்த ப ; the lower side.  

   2. ழக் ப் பக்கம்; eastern side.

ம. ழ் றம்

     [ ழ் + றம்.]

ழ்ேபாகம்

 
 ழ்ேபாகம்āḻpōkam, ெப. (n.)

   ழங் களின் ைள  (யாழ்ப்.);; cultivation of edible roots.

     [ ழ் + ேபாகம்.]

ழ்மக்கள்

ழ்மக்கள்āḻmakkaḷ, ெப. (n.)

   1. ஒ க்கப்பட்டவர,் இ ந்ேதார;் low people, the base, the vulgar.

     " ழ்மக்கள் ழாய ெசால்லயக்கால்" (நால . 70);.

     [ ழ் + மக்கள்.]

ழ்மகன்

ழ்மகன்āḻmagaṉ, ெப. (n.)

   1. ஒ க்கப்பட்டவர,் ழ்ப் ரி னர ்( லப்.15:95);; low caste man.

   2. இ ந்தவன்; low, mean person.

   3. காரி (சனி); ( வா.);; saturn.

     [ ழ் + மகன்.]

ழ்மட்டம்

ழ்மட்டம்āḻmaṭṭam, ெப. (n.)

   1. தாழ்ந்த நிைல; lower status.

   2. அ மட்டம்; base.

     [ ழ் + மட்டம்]
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ழ்மைட

ழ்மைடāḻmaḍai, ெப. (n.)

   1. கைடமைட; lower most sluice of a tank.

     " ழ்மைடக் ெகாண்ட வாைளயம்" ( றநா.42);.

   2. மைடநீர ்பாய்தற் த் ெதாைலமான நிலம் (C.G.);; and far removed from the sluice, as last-watered opp, to 
mutal {maợai}

     [ ழ் + மைட]

ழ்மரம்

ழ்மரம்āḻmaram, ெப. (n.)

   1..அச் மரம்; axle-tree.

     " ழ்மரத் யாத்த ேசமவச ்சன்ன" ( றநா. 102: 5);

   2. பாய்மரத் ன் அ ப்பாகம் (M.Nari.81);; lower mast.

     [ ழ் + மரம்.]

ழ்மாரி

 
 ழ்மாரிāḻmāri, ெப. (n.)

   அ வானத்ைத அ த் ப் ெபய் ம் மைழ; rain at a distance, as apparently near the horizon.

     " ழ்மாரி ெகாண்  ழங் ற " ( ன்.);

     [ ழ் + மாரி]

ழ் க்கன்

 
 ழ் க்கன்āḻmukkaṉ, ெப. (n.)

   கற்றாைழ; aloe vera.

     [ ழ் + ( க்கன்); க்கன்]

ழ் க்காணி

ழ் க்காணிāḻmukkāṇi, ெப. (n.)

   13/25600 என் ம் ழ்வா லக்கெவண்ைணக் க் ம் ெபயர;் a fraction.

     [ ழ் + க்காணி]

ழ் க்கால்

ழ் க்கால்āḻmukkāl, ெப. (n.)

   3/1280 என் ம் ழ்வா லக்கெவண்ைணக் க் ம் ெபயர;் a fraction.

     [ ழ் + க்கால்]

ழ் ந் ரி

ழ் ந் ரிāḻmundiri, ெப. (n.)

   1/102400 என் ம் ழ்வா லக்கெவண்ணின் ெபயர;் the fraction of 1/ 102400.

     [ ழ் + ந் ரி.]

ழ் ம்மா

ழ் ம்மாāḻmummā, ெப. (n.)

   3/1280 என்ற ழ்வா லக்கெவண்ணின் ெபயர;் a traction.

     [ ழ் + ( ன் ); + ம் + மா.]

ழ் ன் சம்

ழ் ன் சம்āḻmūṉṟuvīcam, ெப. (n.)

   3/5120 என்ற ழ்வா லக்கெவண்ணின் ெபயர;் afraction.

     [ ழ் + ன்  + சம்.]
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ழ்ேமல்

 
 ழ்ேமல்āḻmēl, ெப.. (n.)

   தைல ழ்; upside, down.

   ம. ழ்ேமல்;க. ள்ேம .ெகளாகேமெல.

     [ ழ் + ேமல்.]

ழ்ேமலா-தல்

ழ்ேமலா-தல்āḻmēlātal,    2 ெச. . . (v.i.)

   தைல ழாதல்; to be turned upside down, to become topsy turny.

     "பள்ளந்தா ன ற் ழ்ேமலா" ( வாச. 5:21);.

க.ெகளெகேமலா

     [ ழ் + ேமல் + ஆ.]

ழ்ைம

ழ்ைமāḻmai, ெப. (n.)

   1. இ ; degradation.

     "கைடய னா ேனன் பட்ட ழ்ைமேய" ( வா.5,91);.

   2. பணி  (சங்.அக.); humility.

   ம. ழ்ம;க. ழதன

     [ ழ் + ழ்ைம.]

ழ்வைகப் ணர்ச்

ழ்வைகப் ணரச்் āḻvagaippuṇarcci, ெப. (n.)

லங் களின் ணரச்் , 

 the copulation of animals.

   2. லங் கைளப் ேபாலப் ண தல்; having intercourse like animals.

   3. ழ்வைகப் லங் க டன் ேசரத்ல், 

 men's intercourse with lower animals (சா. அக.);.

     [ ழ் + வைக + ணரச்் ]

ழ்வ ற் க்கட்

ழ்வ ற் க்கட் āḻvayiṟṟukkaṭṭu, ெப. (n.)

   ழ்வ  ந வாமற் இ ப்பதற்காக இ க் கட் ம் கட் ; light abdominal bandage used to prevent hanging 
down (worn by males.);.

   2. க ப் ப ங்க ம், ந வாமல் இ க்க ம் க  ரப்் க் ப் ன் ெபண்கள் வ ற்ைற இ கக் 
கட் தல்; bandage after confinement to insure contraction of the womb and also to keep it in position (சா.அக.);.

     [ ழ் + வ  + கட் .]

ழ்வ

 
 ழ்வ āḻvayiṟu, ெப. (n.)

   அ வ ; lower part of the abdomen.

ம வ அ வ

ம. ழ்வய

     [ ழ்  + வ .]
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ழ்வாைட

 
 ழ்வாைடāḻvāṭai, ெப. (n.)

   ெகாண்டல், ழ்க்காற்  ( னவ.);; eastern wind.

     [ ழ் + வாைட.]

ழ்வாய்

ழ்வாய்āḻvāy, ெப. (n.)

   1. ேமாவாய் (யாழ்.அக.);;  chin, lower jaw.

   2. ழ்வா லக்கம் பாரக்்க;See. {kj-väy- lakkam.}

   3. ய்யம்; pudendum muliebre posteriors.

     [ ழ் + வாய்]

ழ்வாய்ெநல்

 
 ழ்வாய்ெநல் āḻvāynelli, ெப. (n.)

ழாெநல்  பாரக்க;See. {Kila-mesh}

     [ ழ் + வாய் + ெநல் .]

ழ்வாய்ப்பாய்ச்

 
 ழ்வாய்ப்பாய்ச் āḻvāyppāycci, ெப. (n.)

   ேநானித ் ைளையத் ய்ைமப்ப த் ம் ஒ  க ; an instrument used for effecting a douche to the vagina 
(சா.அக.);.

     [ ழ் + வாய் + பாய்ச் ]

ழ்வா லக்கம்

ழ்வா லக்கம்āḻvāyilakkam, ெப. (n.)

   1 ஒன் க் க் ழ்ப்பட்ட எண் வாய்பா ; multipli cation of fractions, dist, fr. {mē/-vāy-flakkam.}

   2. ேமல் ழாக எ ம் ன்ன ெவண்ணின் ழ்த ்ெதாைக; denominator of a fraction opp. to. {mel..ay-ilakkam.}

     [ ழ்வாய் + இலக்கம்.]

ழ்வா

ழ்வா āḻvāyu, ெப. (n.)

   1. எ வாய்க் காற் ; fart.  

   2.கா ன் ழ்ப் றத் ல் கா ம் காற் ; inflamma tion of the joints of the leg.

   3. கால் ப் ; rheumatism of the joints of the legs (சா.அக.);.

     [ ழ் + வா .]

ழ்வாரப் பசை்ச

 
 ழ்வாரப் பசை்சāḻvārappaccai, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக; ancient tax in kind.

     [ ழ் + வாரம் + பசை்ச.]

ழ்வானம்

 
 ழ்வானம்āḻvāṉam, ெப. (n.)

   ழக்  ைச வானம்; the eastern sky.

     [ ழ் + வானம்]
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ழ் லாஎ ம்

 
 ழ் லாஎ ம் āḻvilāelumbu, ெப. (n.)

   ய லா எ ம் ; shortrib (சா.அக.);.

     [ ழ் + லா + எ ம் .]

ழ் சம்

ழ் சம்āḻvīcam, ெப. (n.)

   1/5120 என் ம் ழ்வா க்க ெவண்ைணக் க் ம் ெபயர;் a fraction.

     [ ழ் + சம்.]

ழ்

 
 ழ் āḻvīṭu, ெப. (n.)

   தைரத்தள ; groundfoor of the house (யாழ்.அக.);.

     [ ழ் + .]

ழ்

ழ் āḻvu, ெப. (n.)

   டம்; place below or undemeath.

     " ழ் ற ழ்  மள ல்" (ஞானவா. த்த. 24);.

     [ ழ் + ழ் .]

ழ்ெவட்

ழ்ெவட் āḻveṭṭu, ெப. (n.)

   1. ழ்ச்  ெசய்  ெக க்ைக; undermining, supplanting.

   2. த த் ப் ேப ைக; refuting, speaking against. 

என் ெசால் க்  அவன் ழ்ெவட் ச ்ெசால்  ன்றான் (உ..வ.);.

     [ ழ் + ெவட் ]

ழ்ெவட் ெவட் -
தல்

ழ்ெவட் ெவட் -தல்āḻveṭṭuveṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ழ்ச்  ெசய்தல்; to undermine.

   2. த த் ப்ேப தல்; to refute, speak against.

     [ ழ் + ெவட்  + ெவட் -.]

ழக்கைர

 
 ழக்கைரāḻkkarai, ெப. (n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத்  ஒர ்ஊர;் a village of Tanjavur district.

     [ ழ் + அ + கைர.]

ழங்கம்

 
 ழங்கம்āḻṅgam, ெப. (n.)

   ன்னத் ன் ழ்த ்ெதாைக; denominator of a fraction.

     [ ழ் + அங்கம் அங்கம் = உ ப் .]

ழண்ைட

ழண்ைடāḻṇṭai, ெப. (n.)

   1. ழக் ப் பக்கம்; eastern direction.

   2. ழ்ப் றம்; lower side.

     [ ழ் + அண்ைட,அண்ைட= பக்கம்.]
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ழ

ழ āḻtu, ெப. (n.)

   ள்ள ; that which is under or below.

     " ழ  ப் ன ர க் ய ைற தற் கட் ல்"( றநா. 6);.

     [ ழ் + அ ,]

ழைர

ழைரāḻrai, ெப. (n.)

   1/640 என் ம் ழ்வா லக்க ெவண்ெணக் க் ம் ெபயர;் a fraction, half of Muntiri 1/640.

ம. ழா

     [ ழ் + அைற]

ழைரக்காணி

ழைரக்காணிāḻraikkāṇi, ெப. (n.)

   1/51200 என் ம் ழ்வா லக்க ெவண்ைணக் க் ம் ெபயர;் a fraction, one sixteenth part of {arai-k-kāni.}

     [ ழ் + அைரக்காணி]

ழைரமா

 
 ழைரமாāḻraimā, ெப. (n.)

   ந் ரி ன் நாற்ப ல் ஒ  பங் ; one fortieth part of mundiri.

ம. ரமா

     [ ழ் + அைர + மா.]

ழ -தல்

ழ -தல்āḻṟudal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ேசைனகளின் மனப்ேபாக் ப் பைகவரால் ேவ ப த்தப்ப தல் ( லப்.4:60. அ ம்.);; to be undermined, to 
become disaffected, to become treacherous as an army corrupted by foes.

   2. பத தல் அல்ல  அசச்ப்ப தல்; to be perplexed or frightened.

ம. ழ க

     [ ழ் + அ .]

ழ

ழ 2āḻṟuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நிலத் ற் ரங்கஞ் ெசய்தல்; to burrow, excavate, make a sub-terranean passage, undermine.

ம. ழ க் க

     [ ழ் + அ -.]

 ழ 3āḻṟuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மைற க மாகப் றைரக் ெக க்கப் பணிெசய்தல்; to injure by any underhand, treacherous means.

     "பைகைம ேதான்றாமல் உள்ளா ந்ேத ழ த்த ன்" ( றள், 883 உைர.);.

     [ ழ் + அ -.]

ழ ப்பான்

 
 ழ ப்பான்āḻṟuppāṉ, ெப. (n.)

   ழ்ச்  ெசய்  றைரக் ெக ப்பவன்; one who injures insidiously or inperceptibily, one who undermines.

     [ ழ் + அ ப்பான்.]
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ழ ப்

 
 ழ ப் āḻṟuppu, ெப. (n.)

   மைற கமாகப் றைரக் ெக த்தற் ச ்ெசய் ம் ெசயற்பா ; undergrounc work.

     [ ழ் + அ ப் .]

ழைற

ழைறāḻṟai, ெப. (n.)

   1. ழ க்ைக ( லப்.5: 130,உைர); ; undermining, treachery.

   2. நிலவைர ( லப். 10:191, உைர.); ; underground room, cellar.

   3. ெபாந்  ( ன்.);; cavern, cell, hole.

     [ ழ் + அைற.]

ழாக் -தல்

ழாக் -தல்āḻākkudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. தாழ இறக் மா  ெசய்தல்; to bring down, lower.

   2. கட் ப் பாட் ற் க் ெகாண்  வ தல்; to subdue, bring under control.

   ம. ழாக் க;க. ழ்மா

     [ ழ் + ஆக் .]

ழாண்

 
 ழாண் āḻāṇṭu, ெப. (n.)

   கடந்த ஆண் ; last year, preceding year.

ம. ழாண்

     [ ழ் + ஆண் .]

ழாண் ைடச் ைக

ழாண் ைடச் ைகāḻāṇṭaiccigai, ெப. (n.)

   ெச த்த ேவண் ய பைழய நி ைவ; arears of past years.

     "நான் ப ற ேலசம் ேபாதாெதன்  ழாண்ைடச் ைக வா யாநின்றார"் (ஈ . 1,4:7);.

     [ ழ் + அண்ைட + ைக.]

ழாதல்

ழாதல்āḻātal,    6 ெச. . . (v.t.)

   1. தாழ்தல்; to become low.

   2. பயனற்றப்ேபாதல்; to becomee useless.

. ட ்அப் னி

     [ ழ் + ஆ.]

ழாெநல்

ழாெநல் āḻānelli, ெப. (n.)

   1. மஞ்சள் காமாைலக்  ம ந்தா ம் ைகச ்ெச ; a small plant with slendergreen main branches.

   2. ய மரவைக; forestsmall-leaved feather foil.

   ம. ழாெநல் , ழாற் ெநல் ; . ளாரெநல் , ளாரெநல் .

     [ ழ்வாய் + ெநல் - ழ்வாய் ெநல்  → ழாெநல் .]

     [P]

ழாெநல்
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ழாெநல் த்ைத
லம்

 
 ழாெநல் த்ைதலம்āḻānellittailam, ெப. (n.)

   ழாெநல்  ச லத் டன் மற்றக் கைடசச்ரக்  கைள நல்ெலண்ெண ல் ேசரத்்  இறக் ய 
தைல க்  ம ந்  எண்ெணய்; a medicatedoi for anoiting the head, prepared by boilinggingelly oil mixedwith the 
nirus plantas a chief ingredient along with other appropriate bazzar drugs (சா.அக.);.

     [ ழாம் + ெநல்  ைதலம்)

ழாலவத்ைத

 
 ழாலவத்ைதāḻālavattai, ெப. (n.)

   ப் னின் ம் (சாக் ரத் னின் ); கடந்த நிைல வைர ள்ள ஐந்  நிைல ம் அதன் 
ழ்ேநாக்  ெநற் ந்  லாதாரத் ற் ச ்ெசல் ம் நிைல; state of the soul descending from the 

forehead to {mulatāramas} it passes through the five stages from {sákkiram} to the stage of absolute uncon sciousness.

     [ ழ் + ஆல் + அவத்ைத.]

ழாள்

 
 ழாள்āḻāḷ, ெப. (n).  

   ற்ேறவலன்; menial.

க. ழாள், ழா , னான், னா

     [ ழ் + ஆள்.]

ழா

 
 ழா āḻāṟu, ெப. (n.)

   நிலத்த ல் ஒ ம் ஆ ; undergroundstream.

     [ ழ் + ஆ .]

ழா ெகாண்
ேபா-தல்

ழா ெகாண் ேபா-தல்āḻāṟugoṇṭupōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   காரணம் ெவளிப்படாமல் ெசாத்  த யன உள் றச ் ைததல்; to lose wealth, property, etc. imperceptibly, 
unaccountably, as if carried away by an underground stream.

     [ ழ் + ஆ  + ெகாண் ேபா.]

ழாெற -த்தல்

ழாெற -த்தல்āḻāṟeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

ழா ெகாண் ேபா-, பாரக்்க;See. {klaru koոցաpծ.}

     [ ழ் + ஆ  + எ -.]

ைச

ைசāḻisai, ெப. (n.)

   பா தற் ற்றங்க ள் ஒன் ; a defect in singing.

     "ேபசாக் ைச" (கல்லா. 21:4);.

     [ ழ் + இைச.]

டம்,

 
 டம், ெப. (n).      ழான இடம்; the lower part or side.

ம. டம் க. ழ்ெநல, ன்ெனல, ள்ெநல. ( ழ் இடம்);

94

www.valluvarvallalarvattam.com 8068 of 19068.



-தல்

-தல்āḻiḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தாழ்த் தல்; to degrade.

     "தன்ைன நிைலகலக் க் வாென ம்" (நால . 248);.

ம. க

     [ ழ் + இ .]

தழ்

 
 தழ்āḻidaḻ, ெப. (n.)

   த  ( ங்.);; the lowerlip.

     [ ழ் + இதழ்.]

-த்தல்

-த்தல்āḻiruttal,    3 ெச. . . (v.i.)

   உட்பட் த்தல்; to be under control;

 to submit.

     [ ழ் + இ .]

மா

மாāḻirumā, ெப. (n.)

   1/3200 என் ம் ழ்வா லக்க எண்ைணக் க் ம் ெபயர;் a fraction.

     [ ழ் + இ மா.]

ைரப்ைப

ைரப்ைபāḻiraippai, ெப. (n.)

   ழ்வ ; abdomen.

   2. வ ; hypogastric region, the lower and front portion of the belly (சா.அக.);.

     [ ழ் + இைரப்ைப.]

ைறப்பாட்டம்

ைறப்பாட்டம்āḻiṟaippāṭṭam, ெப. (n.)

   ன்பாட்டம், ஆற் ப்பாட்டம் ேபான்ற வரிகள் (S.I.I.V. 365);; petty leirs orta, es, such as minpattam, 
arruppāttam, etc.

     [ ைற + பாட்டம்.]
āḻiḍu, ெப. (n.)

   1. தைலைமக் த்தைகக் காரரிட ந்  ெப ம் ழ்க் த்தைக (T.A.S. Ill. 194);.

   2. ழ்க்ேகா ல்; subordinate or subsidiary temple.

     "ஆச் ரமம் ேகா ல் ந் ரம் ேகா க் க் ."

     [ ழ் + இ .]

க் ப்ேபா-தல்

க் ப்ேபா-தல்āḻukkuppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   தாழ்நிைலக்  வ தல்; to degenerate, to be on the decline, to be degraded, to be reduced. 

அவன் அ ம் கல் ம் வரவரக் க்கப் ேபா ன்றன (உ.வ.);.

     [ ழ் + க்  + ேபா.]

ைட

 
 ைடāḻuḍai, ெப. (n.)

   ேகாவணம்; loin cloth.

ம வ. ைட

     [ ள் + ழ் + உைட.]
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த

 
 த āḻudaḍu, ெப. (n.)

தழ் பாரக்்க;See. {kilida/.}

க. ெகள

     [ ழ் + உத .]

ப்

ப் āḻuppu, ெப. (n.)

   1. அ ரி ப் ; uric salt.

   2. பாைற ப் ; rock salt (சா.அக.);.

     [ ழ் + உப் .]

லகம்

 
 லகம்āḻulagam, ெப. (n.)

   நில ல ன் ள்ள உலகம்; the nether world.

   க. ெகாேலக; . ள்ேலாக

     [ ழ் + உலகம்]

லக

லகāḻulaga, ெப. (n.)

   1. ேழ லகம் பாரக்்க;See. {kieபlagam,}

     " ல  ல ரரக்ைளக் ழங் ந்  ளராேம" ( வ். ெபரியாழ். 4.8:6);.

   2. நாகேலாகம் (உரி.நி.);; the world of {Nāgās.}

ம. ல

     [ ழ் + உல .]

ெழண்

 
 ெழண்āḻeṇ, ெப. (n.)

   ன்னெவண்க ள் ட ள்ள இலக்கம்; denominator ofa fraction.

ஒ.ேநா. ழ்வா லக்கெவண்.

     [ ழ் + எண்.]

ேழ லகம்

 
 ேழ லகம்āḻēḻulagam, ெப. (n.)

   நில ல ன் ள்ள ஏ  உலகங்கள்; seven nether worlds, viz., Atalam, Vitalam, Sutalam, Taratalam, Mahatalam, 
Rasatalam, Patalarn-situate one below another dist.fr {mélë-ulagam.}

ம வ. ல , லகம்

     [ ழ் + ஏ  : உலகம்.]

ைழக்கடல்

 
 ைழக்கடல்āḻaikkaḍal, ெப. (n.)

ழ்க்கடல் பாரக்்க;See. {kil-k-kaga}

     [ ழ் + ஐ + கடல்.]
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ைழத் ைச

 
 ைழத் ைசāḻaittisai, ெப. (n.)

ழ்த் ைச பாரக்்க;See. {kil-t-tisai}

     [ ழக்  → ைழ + ைச.]

ைழத்ெத

 
 ைழதெ்த āḻaitteru, ெப. (n.)

   ழக் த் ைசத் ெத ; the eastern side street.

     [ ழ் + ஐ + ெத ]

ைழநாள்

ைழநாள்āḻaināḷ, ெப. (n.)

   யற்காலம்; early hours of the morning,

     "ெதான்மைன ண்டதால் வானேவ ெற யக் ைழநாள்"(கம்பரா. காட் ப் 42);.

     [ ழக்  + ைழ + நாள்.]

ைழெமா கள்

 
 ைழெமா கள்āḻaimoḻigaḷ, ெப. (n.)

   ழ்த் ைச நா களில் ேபசப்ப ம் ெமா கள்; oriental languages.

     [ ைழ + ெமா கள்]

ேழாங்

 
 ேழாங் āḻōṅgi, ெப. (n.)

   ெசம்படவரிற் ழ்த ்தரத்தார ்(யாழ்ப்.);; inferior class of fishermen opp.to. {mēlõñgi}

     [ ழ் + ஓங் .]

ேழாைச

 
 ேழாைசāḻōcai, ெப. (n.)

ைச பாரக்்க;See. {kijisai}

     [ ழ் + ஓைச.]

ேழார்

ேழாரā்ḻōr, ெப. (n.)

   1.தாழ்ந்ேதார;் personsinferior in status, the low, the vulgur.

     " ேழாரா ந் தாழ ைர" (ெகான்ைறேவ);.

   2. இ ந்த ( ண ைடயவர;் a base or rude fellow.

   3. உழவர;் cultivators.

     " ேழார ்வயல்பரக் ம்" (பரிபா. 17.40);.

     [ ழ் + ேழார]்

ேழான்

 
 ேழான்āḻōṉ, ெப. (n.)

ேழார ்பாரக்்க;See. {kiன.}

   ம. ேழான்; . ட  டெத.

     [ ழ் + ஒன். ஆன் → ஒன்.]
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ள்

ள்1āḷḷudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   த்தல்; to rend, split, tear.

     " ண் ெலன் வாய  ேகட்  நின்றயான்" (கம்பரா பள்ளி. 71);.

     [ ழ் + ள்.]

 ள்2āḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   உைடதல்; to burst, as the bund of an overfull tank;

     "ெதண்ணீரச் ் ளங் ள்வ  மாேதா" ( றநா:118,3.);

   {Fin.kiduttā;   } Es.kiduda; Hung. kikezd:Mong. kidu, Jap, kisu.

     [ ல் → ல் → ல் → ள்.]

 ள்3āḷ, ெப. (n.)

   1. ; part, portion, section.

     " ளிரண் டாகக் த் " ( வக. 2248);.

   2. அைர ற் ட் ந் ணியாலா ய ேகாவணம்; strip of cloth used as awaist-band.

     "ெவ த்தைமந்த ெளா  ேகாவண ந் தற் ;

     [ ல் → ல் → ல் → ள்.]

ளி

ளிāḷi, ெப. (n.)

   கடல் ன் வைக; mullet, purplish, attaining 8 1/2 inc. in length.

     [ ழ் + ள் → ளி.]

ைட

 
 ைடāḷuḍai, ெப. (n.)

   ேகாவணம்; loun cloth.

     [ ள் + உைட - ைட ( த்த ணி.);]

ற்கத

ற்கத āṟkadavu, ெப. (n.)

   ல் ைதக்கப்பட்ட கத ; door turning on hinges. dist, fr, {kudumikkatavu.}

     [ ழ்1 + கத .]

ற்ெகாண்ைட

ற்ெகாண்ைடāṟkoṇṭai, ெப. (n.)

   ம ர ் த்த ன் வைக; coil or hairdressed in a special way.

     [ ல்1 + ெகாண்ைட.]

ற் ப்

 
 ற் ப் āṟpiḍippu,    ஊைதப் ப்  ேநாய்; rheumatism.

     [ ல் + ப் .]

ற்றைரக்கால்

 
 ற்றைரக்கால்āṟṟaraikkāl, ெப. (n.)

   , . த ய எ த் களில் உகரத்ைதக் க்க வைளதெ்த ங் ; the sign "r" denoting  'உ' while 
writing the vowel consonants  . .

     [  → ற்  + அைரக்கால்.]
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ற்றன்

 
 ற்றன்āṟṟaṉ, ெப. (n.)

   க் க்ேகா ள்ள டைவ (யாழ்ப்.);; striped cloth.

     [ ற்  + அன்.]

ற்

ற் āṟṟu, ெப. (n.)

   1. வரி; mark, stroke, line.

   2. ண் ; slice, piece.  

   3. ைறேவ ங் ; of a coconut leaf plaited for thatching.

   4. வ ரக்  ற்றம் பன்னிரண்ட ள் ஒன் ; a flaw in a diamond, one of 12 {vaira-(k);-kurram.}

   5. பசை்ச (மரகத);க் ற்றம் எட்ட ள் ஒன் ; a flaw in emerald one of 8 {marakada-k-kiltram}

   ம. ற் ;   க, ., ; ட.. .

     [ ல் →  → ற் .]

ற் க்கால்

 
 ற் க்கால்āṟṟukkāl, ெப. (n.)

   ெவ ப் ள்ள பாதம் ( ன்.);; fissured or cracked foot.

     [  → ற்  + கால்.]

ற் க்ெகாட்டைக

 
 ற் க்ெகாட்டைகāṟṟuggoṭṭagai, ெப. (n.)

   ெதன்னங் ற்  ேவய்ந்த ெகாட்டைக; thatche: shed with plaited coconut.

     [ ற்  + ெகாட்டைக.]

ற் நாமம்

 
 ற் நாமம்āṟṟunāmam, ெப. (n.)

   அந்தண ள் ஒ  சாரார ் ற்றாக ெநற் ம் க்ேகா  (நாமம்);; thin tridental mark worn on the forehead 
by some sects of Smarta Brahmans.

ம. ற் நாமம்

     [ ற்  + நாமம்.]

ற் ேநாய்

 
 ற் ேநாய்āṟṟunōy, ெப. (n.)

   உடம் ல் சைத ளந்  கா ம் ஓர ்ேதால் ேநாய்; aveneral disease characterised by fissures (சா. அக.);.

     [ ற்  + ேநாய்.]

ற் ம

 
 ற் ம āṟṟumadi, ெப. (n.)

   ன்றாம் ைற நில ; crescent moon as seen on the third day from

 the new moon.

ம. ற் ம

     [ ற்  + ம ]
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ற் வண்ணம்

 
 ற் வண்ணம்āṟṟuvaṇṇam, ெப.(n.)

   ைடைவ வைக; kind of saree.

     [ ற்  + வண்ணம்]

ற் ெவ ப்

 
 ற் ெவ ப் āṟṟuveḍippu, ெப.(n.)

   கத் யால் யைதப் ேபான்ற ெவ ப் ; cleft like an incised wound (சா.அக.);.

     [ ற்  + ெவ ப் ]

றல்

றல்āṟal, ெப.(n.)

   1. ைக; scratching,

     "எள்  க க் ம் ற ைய பழங்கந்ைத" ( ேசேலா. ேச. ைவசன்.);.

   2. வரிவைரைக; marking, drawing, lines.

   3. றற் ைகெய த் ; mark of a person unable to write as a cross.

   4. எ ைக; writing, scribbling.

   5. ைகெயாப்ப த் ெதரியாதவன்; illiterate person.

     [  → றல்.]

க்கம்  .

 
 க்கம்  .āṟikkambu, ெப.(n.)

கட்டடத் க் ரிய

   மரசச்ாமான்; timber for building purposes.

     [  →  + கம் .]

க்காட் -தல்

க்காட் -தல் kiṟikkāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ப்பாய் உணரத்் தல் (ெநல்ைல.);; to hint, suggest.

   2. ெவளிப்பைடயாக உணரத்் தல்; to give out plainly. 

அந்தச ்ெசய் ையக் க் காட் ச ்ெசால் தல் யா  (உ.வ.);.

     [  + காட் .]

க்காயப்ேபா -
தல்

க்காயப்ேபா -தல்āṟikkāyappōṭudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

க்காயைவ பாரக்்க;See. {kiri-k-kāyavai}

     [  + காய + ேபா .]

க்காயைவ-
த்தல்

க்காயைவ-த்தல்āṟikkāyavaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உப் க்கண்டம் உலத் தல் ( ன்.);; to slit and dry in the sun, as fish or meat.

     [  →  + காயைவ.]

ப்பார்-த்தல்

ப்பார-்த்தல்āṟippārttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஆய்ந் த தல்; to dissect, as a corpse, an argument.

     [  + பார-்.]
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யாற்றல்

 
 யாற்றல்āṟiyāṟṟal, ெப.(n.)

   கட் , லந் , த யைவகைள அ த்  ஆறைவத்தல்; opening an ulcer or abscess and then healing it upper 
(சா.அக.);.

     [  + ஆற்றல்.]

யாற் -தல்

யாற் -தல்āṟiyāṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   உடக் த்ைத ெவளிப்ப த்  மனத்தாங்கைல நீக் க்ெகாள் தல் (உ.வ.);; to remove misunderstanding by 
open discussion of the actual facts.

     [  + ஆற் -.]

ப் டல்

ப் டல்āṟiyuppiḍal, ெப.(n.)

   1. ைனப் ளந்  உப் டல்; slitting and salting fish.

   2. உடம் ல் கத் யால் அ த்  உப் ட் ச ் தல்; making a incision and applying salt (சா.அக.);.

     [  + உப்  + இடல்.]

ைவ-த்தல்

ைவ-த்தல் kiṟivaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கத் யால த் த் றந் ைவத்தல்; cut and open by knife.

   2. கத் யால் ளந்  ம ந்  ைவத்தல்; to open and apply medicine.

   3. அ ைவ ெசய்தல்; operating.

   4. காயம்ப தல்; inflicting injury (சா.அக.);.

     [  + ைவ-.]
1āṟudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. வரி தல்; to draw lines.

   2. எ தல்; to scribble, make marks, write, engrave.

   3. க் ய த்தல்; to score out.  

   4. த்தல்; to slit, tear, rend.

   5. பறண் தல்; to scratch, as a cat, a fowl, to work over, as one's toes.

   6. ஆய்தத்தால் அ த்தல்; to cut, gash, lance, dissect.

     " ண் ய ப் னல்" (கம்பரா. பர ராமப்);.9);

   7. வ ரத்ல்; to slice, cut off longitudinally.

   8. ப் த்தல்; to give a clue to, as a subject.

   ம. க,  ட. ;   . னி;   ெத. , , ;   ட., ேகாத. ற்;   ெகாலா. ற;   ெகாண்., பர.் 
ர;்   . ர;பட ,

 Fln. kirjotta,FD. kiruttoa;

 Es. kirjata, Mong. ziru, Q. qilqay.

     [ ல் → ல் → ல் → .]

 2āṟu, ெப. (n.)

   1. வரி; stroke, mark, line.3 kiṟu, ெப.(n.)

   பன் ; hog,

     [  → .]
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கப்பல்

 
 கப்பல்āṟugappal, ெப.(n.)

   பாைவத் ெதளி  ெசய்வதற்காகப் ெபா ம்பாைவக் றப்பயன்ப த் ம் கம்  அல்ல  ங் ல் 
ச் ; stick used to stir liquid.

     [  + கப்பல் ( ச் );]

ன்றல்

 
 ன்றல்āṉṟal, ெப.(n.)

   ைக ( வா.);; burrowing, cleaving.

     [ ல் →  ? ைக.]

னம்

னம்āṉam, ெப.(n.)

   1. இ ; Iowness, vileness

   2. ைற ;,

 defect, want.

     [ ல் + னம்]

னம் த்தவன்

னம் த்தவன்āṉambiḍittavaṉ, ெப.(n.)

   1. த் ப் த்தவன், 

 a whimsical fellow.

   2. க்கன்; crazy or crambly fellow (சா.அக.);.

     [ ல் → னம் + த்தவன்.]

னன்

 
 னன்āṉaṉ, ெப.(n.)

   இ ந்தவன், ஈனமானவன்; low person.

     [ ழ்→ ல்-→ னம் → னன்.]
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1 ku,    ககரெமய் ம் உகர உ ம் ேசரந்்  உண்டா ம் உ ரெ்மய் எ த் ; the syllable formed by adding 
back short vowel (u) to the velar voiceless stop (k), one of the secondary alphabet of the Tamil language.

     [க்+உ .]

 2 ku,    இைட (part) நான்க (ெதால்.ெசால். 76); dative case marker.

   ம. ,க் ;   க.ெக, க்ெக, இெக;   ெத. . ;   பட.க, ;   . ;   ட.க.த;   ட.க.க;   .ைக;   ேகாத 
ெத;   எ . ;ைக. .

 H. {kõ,} Beng. {kẽ,} Sind. {khẽ,} Sinh. ghai, Tib. gya. Ori, kui, Bodo, khö, Turk. ke, ka, ga, ghah, Scy, ka, ki, ku, Pkt. {kiē;} 
Mong, dou;

 Tatar. ke, Fin, le, ke;

 Ost ga;

 Mord. va, ga: Jap. he, ye, e, Sia. ke: Mal.. ka, äkam, Chin. kih Burm. go.

     [ ல் = தல் க த் ேவர.் ல் → .]

 3 ku, இைட. (part)

   1. ஒ  சாரிைய (கரித.்79:18);; connective particle, as in அ ேவான்.  

   2. (அ); பண் ப் ெபயர ்ஈ ; abstract noun enching as நன்  (ஆ); ெதா ற்ெபயர ்ஈ ;

 verbal noun tending, as. ேபாக்  (இ); தன்ைமெயா ைம எ ரக்ால ைன ற்  ஈ ;

 sufix of firite verbs in Ist pers. Sing. fut., as உண் .

க்கர்

க்கர ்kukkar, ெப.(n.)

   க இ ந்ேதார;் contemptible or despicable persons of low birth, as a dog.

     " ைம ற் கடைமப்பட்ட க்கரில்" ( வ். மாைல 39);.

க. க்கா, க்கல.

 kurkura, a dog. Gt makes it a reduplicated form, derived from M. Kure, T. Kurai, to sound, to make a noise See the so-called 
Sk. verbal theme kur Skurkuta (К.К.Е. D.ХХ);

     [ க்கல் → தாழ்தல், இ தல், க்கல் → க்கர.்]

க்கல்

க்கல்1 kukkal, ெப.(n.)

   கக் வான் (யாழ்ப்.);; whooping cough.

     [ க்  → க்கன்]

 க்கல் kukkal, ெப.(n.)

   நாய் ( டா.);; dog.

     " க்கைலப் த்  நா க் ண் னி லைடத்  ைவத் "( ேவக ந்);.

ெத. க. க்க

 Skt. Kukkura

     [ ல் → க்  = உடக்ாரத்ல், இ த்தல் க்  → க்கல் உடக்ாந் க் ம் லங்  (நாய்);.]

க்க ங்ேகா

 
 க்க ங்ேகா kukkaliṅā, ெப.(n.)

   ெகாம்மட் ; bitter melon (சா.அக.);.

     [ க்கல் → க்க ங்கம் → க்க ங்ேகா (ெகா.வ.);.]
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க்கன்

க்கன் kukkaṉ, ெப.(n.)

   நாய்; dog ( வா.);.

க. க்கர, க்கல.

     [ க்  → க்கல் → க்கள்.  'அன்' ஒன்றன் பா  (ேவ.க.151);.]

க்

க் 1 kukki, ெப.(n.)

   வ  ( வா.);; belly, cavity of the abdomen.

 Skt. kukshi

     [ ல் + வைளதல் க த் ேவர.் ல் → க்  → க் .]

 க் 2 kukki, ெப.(n.)

   கன் கள், கண்டவற்ைற ேமயாதவண்ணம் வாய்ப்ப க்  இ ம் வைல, க்காணி; mouth covering of 
calves made of fibre string.

     [ ல் + க் ]

க் க்க சச்ல்

 
 க் க்க சச்ல் kukkikkaḻiccal, ெப.(n.)

   வ ற் க் க சச்ல்; purging, purgation (சா.அக.);.

     [ க்  + க சல்.]

க் ச் ரம்

 
 க் ச் ரம் kukkiccuram, ெப.(n.)

   வ ற் க் ேகாளா னால் உண்டா ம் காய்சச்ல்; fever relating to the gastric disorder in the stomach (சா.அக.);.

     [ க்  + ரம்.]

க் சம்

 
 க் சம் kukkisam, ெப.(n.)

   இ ப் ப்பக்கம்; the hip region (சா.அக.);.

     [ க்  → க் சம்]

க் நீர்

 
 க் நீர ்kukkinīr, ெப.(n.)

   இைரப்ைப ள் உண்டா ம் ெசரிமான நீர;் gastric juice or fluid (சா.அக.);.

     [ க்  + நீர]்

க் ப் ளிைக

 
 க் ப் ளிைக guggippiḷigai, ெப.(n.)

   டைல ய சவ் ; a membrane attached to the intestines, appendices (சா.அக.);.

     [ க்  + ளிைக.]

க் ரம்

 
 க் ரம் kukkiram, ெப.(n.)

   வ ற் க் ேகாளாற்  னால் உண்டா ம் ெப வழற் ; acute disorder of the stomach (சா.அக.);.

     [ க்  + க் ரம்]
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க் ராமம்

 
 க் ராமம் kukkirāmam, ெப.(n.)

   ற் ர;் small village.

ம. க் ராமம்

 Skt. Kugrama

     [ ல்( ைம); + ராமம்.]

க் ரி

 
 க் ரி kukkiri, ெப.(n.)

   மண் , நண்  ஆ யைவ ெவளித்தள்ளிய மண்; the soil thrown out by earthworms or crabs.

ம. க் ரி க் ன் அ க் ரி)

க் ேர

 
 க் ேர  kukkirēki, ெப.(n.)

   வ ற் ள்ள நீர ்அல்ல  நீரத்்தன்ைமயான ெபா ள்கைள ெவளிேயற்ற அல்ல  உட் த்தப் 
பயன்ப ம் நீரக்் ழாய்; a small pump, used for emptying the stomach or pumping some liquid into it, stomach pump 
(சா.அக.);.

     [ க் ல் → க் ல → க் ேர (ெகா.வ.);.]

க் ல்

க் ல்1 kukkil, ெப.(n.)

   ெசம்ேபாத் ; prob. onom, crow pheasant.

     " க் ற் றத்த ரல்வாய" (களவ .5);.

     [ க்  - ஒ க் ப் . க்  → க் ல்.]

 க் ல்2 kukkil, ெப.(n.)

   1. ங் ய மரம்; piney varnish tree.  

   2.ஒ  மரம்; Indian bdellium.

   3. க ங் ங் யம்; black damma tree.

   4. ங்  யப் ன் ( ங்.);; black dammar-resin.

ம. க் ல் க. க் ள, க் ன.

     [உல் → ல் → எரிதல் க த் ேவர.் ல் → க்  → க் ல்.]

க் ல்பால்

 
 க் ல்பால் kukkilpāl, ெப.(n.)

   ங் யம்; resin of Indian dammer(சா.அக.);.

     [ க் ல் + பால்.]

க் லம்

 
 க் லம் kukkilam, ெப.(n.)

   அ டயம் என் ம் ஒ  ம ந் ச ்சரக்  (மைல.);; atees.

     [ க் ல் + க் லம்.]
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க் ற்கண்

 
 க் ற்கண் kukkiliṟkaṇ, ெப.(n.)

   ெசங்கண்; blood shot eyes (சா.அக.);.

     [ க் ல்(எரிதல், வப் ); + இல் + கண்.]

க் ற்ெபா

 
 க் ற்ெபா  kukkiṟpoḍi, ெப.(n.)

   ங் யம் கலந்த ஒ வைகப்ெபா  ம ந் ( ன்.);; a kind of medicinal powder prepared by stuffing a fowl with 
dammer-resin, calcinating and pulverising it.

     [ க் ல் + ெபா .]

க்

க் 1 kukkudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   இ தல்; onom, to whoop, hoop, as in whooping cough.

     " ணி ற்றவனா க் க் க் கக் "( ப் .430);.

ம. க் க( டாதல்);

     [ க் (ஒ க் ப் ); + க் .]

 க் 2 kukkudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ஒ ங் தல்; to be restrained as the senses or the resigned. to calm down.

     [ ல் + ற்  → க் .]

 க் 2 kukkudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ணிகைளத் ைவக்க ெமல்ல கல் ன் ேமல் அளித்தல்; to beat cloth somewhat seny by  in

 washing.

   2. ைக ட் யால் த் தல்; to strike with the first culf.

க., பட. க் .

     [ ல் + க் .]

 க் 4 kukkudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

க் டச் ட்

 
 க் டச் ட்  kukkuḍaccūḍḍu, ெப.(n.)

   ேகா த் தைலக் கந்தகம் ( ன்.);; a kind of sulphur.

     [ க் டம் = ேகா , ேசவல். ட்  = தைலக்ெகாப் . க் டம் + ட் .]

க் டச ப்பம்

 
 க் டச ப்பம் kukkuḍasaruppam, ெப.(n.)

   பறைவநாகம்; flying snake or cobra, a winged serpent - basilik. (சா.அக.);.

     [ க் டம் + ச ப்பம்.]
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க் ட வப் க்கா
ரம்

 
 க் ட வப் க்காரம் kukkuḍasivappukkāram, ெப.(n.)

   வப் ச ்ேசவ ன் க ; the dung of a red cock (சா.அக.);

     [ க் டம் + வப்  + காரம்.]

க் டத்தண்டம்

 
 க் டத்தண்டம் kukkuḍattaṇḍam, ெப.(n.)

   ேகா டை்ட; fowl's egg (சா.அக.);.

க. க்கடாண்ட

     [ க் டத்  + அண்டம்.]

க் ட பம்

க் ட பம் kukkuḍatīpam, ெப.(n.)

   ேகா  வ வாகச ்ெசய்யப்ெபற்ற ேகா ல் ளக்  (பரத. ஒ . 42. உைர.);; a fowl-shaped lamp used in 
temples.

     [ க் டம் + பம். க் டம் = ேகா .]

க் டம்பாம்

க் டம்பாம்  kukkuḍambāmbu, ெப.(n.)

   வாணாள் நீட் த்தலால் உடல் ைறந்  ேகா  பறக் மள  பறந்  ெசல் ந்தன்ைமயதான பாம்  
( வக. 1271,உைர);; winged serpent, a variety of serpents said to become shorter with age, get wings ultimately and fly like 
domestic fowls.

ம. க் டசரப்்பம்

     [ க் டம் + பாம் . க் டம் = ேகா .]

க் ட டம்

க் ட டம் kukkuḍabuḍam, ெப.(n.)

   ேகா ன் அளவாகப் பத்  வறட்  ெகாண்  இடப்ப ம் டம் (கந்த . மாரக்்கண். 134);; calcination of 
metals in pile often dried dung cakes approximating to the height of a cock.

ம. க் ட டம்

     [ க் டம் + ேகா . க் டம் + டம்.]

டத் ன் வைக:

   1. ஆ ரே்வதப்ப  I சாண் உயரம் I சாண் ஆழ ள்ள பள்ளத் ல் காட்  டை்டைய, டம் ேபா ம் 
ம ந் ற் க் ேம மாக நிரப் ப்ேபா ம் டம்.

   2. த்த ன் ைறப்ப  5 எ ைவக் ேகா  உயரம் அ க் ப் ேபா தல். இதன் ற்றள  16 
அங் லெமனச ்ெசால்லப்ப ம்.

   3. ேவ ல ல்களில் ஆ ரியரக்ள் 10

எ ைவக் ெகாண்  ேபா ம் டெமனக் க வாரக்ள்.
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க் டம்

க் டம் kukkuḍam, ெப.(n.)

   1.ேகா ; gallinaceous fowl, cock, hen.

     " க் டம் வாழ்க்" (கந்த . வள்ளி261);.

   2. இற ள்ள பாம்  ( ங்.);; wingedserpent.

   ம. க் டம்;   க . க் ட; Skt.kukkuia.

     [ெகாக் – ஒ க் ப் . ேகா  எ ப்பம் ஒைச. ெகாக் + ெகாக்-ெகாக் – ெகாக்ெகாக் → க் க் → 
க்  → க் டம்.]

 kurkuta, kukkuta, a cock a wild cock: kukkuf, ahen CfD. kuk kura, kara kugu1 and

   2. and also Sk kurkura (No.44);. There is the Sk-verbal theme kur, to sound, that has apparently been formed of the T and 
M verbs adduced s kurkura Kurkusa (contracted into

 kukkufa); is either a reduplication of a {kusakuta,} or more probably a composition of kur, sound, cry (i.e. T. kurai); and D. 
{kuta,} beater, utterer (cry-beater or-utterer, i.e. crier, crower);. The present and only D, word for a cock, a fowl, is {köss,}  
q.v., which bird is found wild in the southern jungles. {Kosis} of course a contraction of some ancient D, term, and {kurkuta} 
and {kö/7} certainiy are cognate (K.K.D.E.XX);

க் ட க்ைக

க் ட க்ைக kukkuḍavirukkai, ெப.(n.)

   ேகா ையப் ேபால்; sitting posture like cock.

   இ கால்கைள ம் ழ்ைவத் க் ந் ந்  ஒகஞ்ெசய் ம் இ க்ைக வைக ( மந்.561);; sitting 
posture in yogic practic, the solestouching the ground like those of a cock.

     [ க் டம் + இ க்ைக. க் டம் = உடக்ாரந்்தநிைல.]

க்

க்  kukkuḍi, ெப.(n.)

   1. இலவமரம்; silk cotton tree.

   2. ெபடை்டக்ேகா ; hen (சா.அக.);.

ம. க்

     [ க் டம் + க் ]

க் ரம்

 
 க் ரம் kukkuram, ெப.(n.)

   ேகாடகசாைல என் ம் (மைல.);; a very small plant.

     [ க் ல் → க் ரம் = தைர ல் பட ம் வைக.]

க் ரன்

 
 க் ரன் kukkuraṉ, ெப.(n.)

   நாய்; dog.

   ம. க் ரம்;   . க்கெர; Skt.kukkura.

     [ க்கல் → க் ரன்.]

க் ரி

 
 க் ரி kukkuri, ெப.(n.)

   ெபண்நாய்; a bitch.

ம., க. க் ரி.

     [ க்கல்→ க்க → க் ரி.]
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க் லவம்

 
 க் லவம் kukkulavam, ெப.(n.)

   க் ந்  எ க் ம் எண்ெணய்; a medicated oil orghee prepared from bedallium (சா.அக.);.

     [ க் ல்→ க் லவம்.]

க்

க்  kukkulu, ெப.(n.)

   1. ஒ வைக மரம் (பதாரத்்த.1120);; tripterocarp dammar.

   2. ெவள்ைளக் ங் யம்; piney varnish tree.

   3. ஒ வைகப் ெப மரம்; konkani resin.  

   4.ஒ வைக மரம்; Indian bdellium.

     [ க் ல்→ டை்டயான . க் ல்→ க் .]

க் வம்

க் வம் kukkuluvam, ெப.(n.)

ங் யம் பாரக்்க;See. {kurgisyam.}

     " க் வப் ைக" (கந்த , ேதவ ரி. 29);.

ம வ. ங்க யம்

     [ க் ல் → க் வம்.]

க் றம்

 
 க் றம் kukkuṟam, ெப.(n.)

   டசப்பாைல; Conessibark.

     [ க்கல்( ய ); → க் றம்.]

க் ப்பான்

 
 க் ப்பான் kukkuṟuppāṉ, ெப.(n.)

க்  வான் பாரக்்க;See. {kukkuruvām.}

     [ க் வான் → க் ப்பான்.]

க் வான்

 
 க் வான் kukkuṟuvāṉ, ெப.(n.)

   செ்சன்  ஒ க் ன்ற ப ைமநிற ள்ள பறைவவைக (யாழ்ப்.);; agreen, screeching barbet.

     [ க் – ஒ க் ப் . க் + க் + உ . க்  + அன் - க் வான் → க் வான்.]

     [P]

க் டல்

க் டல் kukāṭal, ெப.(n.)

   ட்டாக் ; vell or covering for the head.

     "ெபான்ெனாத்த வாைடக் க் ட ட் ,

     " வ்ெப மாள்.6:5).

     [ ல் – வைளதல் க த் ேவர.் ல் → க்  → க் டல் → க் டல் = வைளத் ப் ேபாரத்் க் 
ெகாள்ளம் ேபாரை்வ.] -
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க் ெவனல்

க் ெவனல் gugāveṉal, ெப.(n.)

   ஓர ்ஒ க் ப் ; onom. expr: signifying crowing sound, as of a cock;

 cooing sound, as of a dove, hooting noise, as of an owl.

     " க் ெவன்ற  ேகா " ( ந்.157);.

     [ க் +  – ஒ க் ப் ) க் +  + எனல்.]

க்ைக

 
 க்ைக kukkai, ெப.(n.)

   ங் லால் ைடந்த  ைட; small basket made of bamboo.

   க. க்ெக, க் ;   ., பட. க்ெக;ேகாத. க்.

     [ க் → க்ைக]

 க்ைக kukkai, ெப.(n.)

மா  ைளநிலத் ல் ேமயாம க்கவாய்க் ப்ேபா ம் சச்ாணி.

 a rope-cover fixed on the mouth of the cow to prevent it from grasing in the fields of ) cгор.

ம வ வாய்க்

     [ க் - க்ைக]

க

க  gugadi, ெப.(n.)

   டவன்; lame person.

     "' க கள் டர ் கர"்(ேமம மந். 351.);

     [ ல் + க ]

கநன்

கநன் guganaṉ, ெப.(n.)

   1.பாம் ; snake.

   2. எ ; rat(ேகா.த . ைக.);.

     [ → ைழ→ ைக + நன். ைக = இ ள், க ப் .]

கரம்

கரம் gugaram, ெப.(n.)

   1. மைலக் ைக; cave. Cavern

     "மைலக் கரத் " (அரிசமய. பக்  சார. 37);.

   2. ரங்கம்; cavity, hollow, subterranean passage.

     " கர நீென " (பாரத ேவத். 2);.

     [ ைக → கம் → கரம்(ெகா.வ.);.]

கரர்

கரர ்gugarar, ெப.(n.)

   சாகத் ல் வா ம் ஒ  லத்தார;் inhabitants of the annular continent, {caka-t-tivu.}

     "சாகத் ெனல்ைல தன்னில்…… கரராண்  வாழ்வார"் (கந்த . அண்டேகா. 48.);.

     [ கன் + கர ்→ கரர.் கர=்ேவடர,் படேகாட் கள்.]
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கேவளாளர்

 
 கேவளாளர ்gugavēḷāḷar, ெப.(n.)

இராமன் கங்ைக கடக் மா  ைண ரிந்த கன  மர னராகச ்ெசம்படவர ் லர ்
வழங் க்ெகாள் ம்

   லப்ெபயர ்(E.T.);; name assumed by a sect of {cempadavas,} tracing their descent from Kuga who ferried {Rāmā} over 
the Ganges.

     [ கள் + ேவளாளர.்]

கன்

கன்1 gugaṉ, ெப.(n.)

   1. கன் ( வா.);; God Murugan.

     "ஆ ரக்் ைகேதா ம் வ தலாற் கெனன் " (தணிைகப் . நாட் ப். 33);.

   2. இராமன  நண்பனா ய ஒ  ேவடன்்; a {Nisada} ferryman and friend of {Rāmā}

     " ரணிந்த ேவல் வலவன் கேனா ம்" ( வ். ெபரியாழ். 4.10:4);.

     [ க்கல் = நாய். க்கலன்→ கன் (நாைய ேவடை்டக்  உடனைழத் ச ்ெசல்பவன், ேவடன்);, கன் = 
ேவடர் லத்  வள்ளிைய மணந்தவன், கன்.]

 கன்2 gugaṉ, ெப.(n.)

   ஆ ரியர,்  (யாழ். அக.);; preceptor.

     [ ரவன்→ வன் → கன்.]
 gugu, ெப.(n.)

   1. கா வா (அமாவாைச );; new moon.

     " ைவத் ெதாடர ் ரைண" (ேச . ேத . 60.);

   2. பத் நா ெளான் ; a principal tubular vessel of the human body, one of {tacamad}  '  கன்னியலம் ைட' 
( லப். 3:26, உைர.);.

 Skt. kuhu

     [ ல் → வ் →  ( ைக, இ ள்);.]

ரம்

ரம் guguram, ெப.(n.)

   ஐம்பத்தா  ேதசங்க ள் ஒன் ; a country in Ancient India, the kingdom of Yadu, one of 56 [tēcam.}

     "அவந் ெயா  ேச

ரம்"( ேவங். சத.97);.

ம. ரம்

 Skt. kukura

     [ கர ்= ேவடர,் படேகாட் கள். கர ்→ ரம்.]

ரன்

 
 ரன் guguraṉ, ெப.(n.)

   நாய்; dog.

ம. ரம்

     [ க்கல் → க் ான் → ரன் (ெகா.வ.);.]
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ைக

ைக gugai, ெப.(n.)

   1.மைலக் ைக ( ங்.);; cave, mountain cavern, grotto.

   2. னிவர ்இ ப்ப ம் ( ங்.);; hermit's cell.

   3. ழ்( வக.1906, உைர);; scent box, casket.

   4. மாைழகைள உ க் ங் கலம்; crucible.

     "க ம  ைகயைனய காயத்  ன ள்"(தா . 32);.

   5. கல்லைற; cellar subtera. nean walled room for the ascetic in trance, serving as sepulchre after his death, when he is 
intered in it in a sitting posture.

     "அந்த டறான் ைகெசய் த் ன்" ( மந். 1913);.

   6. மைலமகள்( ரம் . க்க யாண.23);;{Parvati}

ம வ, ெக , அைன, ட , ைழ, ெபா ம் . ேபாைற ைழ, வங்  டர.்

   க.,ெத., . க ; ய். க்ராஉ.

 Skt. guha

 Fin. {kāva,} Es. kava, Hung. keb:Mong. keb, O.Turk, kib. Jap. gawab:Q. hawa

     [  + ைழ → ைக. ஒேநா: ைழ → ைக.]

ைகக்காமன்

 
 ைகக்காமன் gugaiggāmaṉ, ெப.(n.)

   கல்நார ்( .அ.);; asbestos.

     [ ைக + காமன்.]

ைகசச்ட்

 
 ைகசச்ட்  gugaiccaṭṭi, ெப.(n.)

   சட் வைக; kettle.

     [ ைக + சட் .]

ைகச்

 
 ைகச்  gugaicci, ெப.(n.)

   கைறயான் ற்  (யாழ். அக.);; white ant's nest.

     [ ைக → ைகச் .]

ைகநமச் வாயர்

ைகநமச் வாயர ்gugainamaccivāyar, ெப.(n.)

   ப ெனட்டாம் ற்றாண் ல் வண்ணா மைலக் ைக ல் வ த்  வந்தவ ம் அ ண ரி யந்தா  
த ய ல்களின் ஆ ரிய மான ஒ  னிவர;் author of {Aruna-kiri-y-antát} and other works, who lived in a 

cave at {Tiruvannāmalai} in the 18" C.

     [ ைக + நமச் வாயர.்]

ைகப் டம்

 
 ைகப் டம் gugaippuḍam, ெப.(n.)

   ைச ல் ைவத்  இ ம் டம்( ன்);; calcination or refining of metal in a crucible.

     [ ைக + டம். ைக = ைச.]
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ங் ப்ேபா-தல்

ங் ப்ேபா-தல் kuṅgippōtal,    8 ெச. . .(v.i.)

   ைறதல்; decreasing, becoming less (சா.அக.);.

ெத. ங் , , க் ங்  ( ழ் தல், மைறதல்);.

     [  → க்  → ங்  → ங் + ேபா.]

ங்

ங்  kuṅgili, ெப.(n.)

   1. த ரம்; bastard saul.

   2. காட் மா; wild mango (சா.அக.);.

     [ க் ல் → ங் ல் → ங் .]

ங் கம்

ங் கம் guṅgiligam, ெப.(n.)

   1. ஒ வைக மரம்; tripterocarp dammar.

   2. வா ைவ; black oil.

     [ ங் யம் → ங் கம்.]

ங் யக்கலய 
நாயனார்

ங் யக்கலய நாயனார ்kuṅgiliyakkalayanāyaṉār, ெப.(n.)

   அ பத்  ன்  நாயன்மா ள் ஒ வர(்ெபரிய .);; name of a cononized {savasaint,} one of 63.

     [ ங் யம் + கலயம் + நாயனார.்]

ங் யக்கலயர்

 
 ங் யக்கலயர ்kuṅgiliyakkalayar, ெப.(n.)

ங் யக் கலய நாயனார ்பாரக்்க;See. {kurgiyak-kasaya-nāyatjär.}

     [ ங் யம் + கலயம் + அர ்- ங் யக் கலயர.்]

ங் யக் 
களிம்

 
 ங் யக் களிம்  kuṅgiliyakkaḷimbu, ெப.(n.)

   ஆறாத ண்க க் ப் ச உத ம் ெவள்ைளக் ங் யக் களிம் ; an ointment prepared from olibanum. It is 
applied for unhealed sores(சா.அக.);.

     [ ங் யம் + களிம் .]

ங் யத் ள்

 
 ங் யத் ள் kuṅgiliyattuḷ, ெப.(n.)

   ங்  யப்ெபா ; powder of Indian olibanum (சா. அக.);.

     [ ங் யம் + ள்.]
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ங் யம்

ங் யம் kuṅgiliyam, ெப.(n.)

   1. ஒ வைக மரம் (பதாரத்்த. 1120.);; tripterocarp dammar.

   2. சாலமரம்; bastard sal.

   3. சாலவைக; sal.

   4. ெவள்ைளக் ங் யம்; pineyvarnishtree.

   5. ஒ வைகப் ெப மரம்; Konkan resin.

   6. ஒ  மரம்; Indian bdellium tree.

   7. மைலக் ைவ; downy hill balsam tree.

   8. க ங் ங் யம்; black dammar tree.  

   9 ஆத் ேர யா ள்ள மரவைக; Australian dammar.

ம. ங் யம்

     [ க் ல் → ங் யம்.]

     [P]

 ங் யம் kuṅgiliyam, ெப. (n.)

ெபா

 time (யாழ்.அக.);.

ங் -தல்

ங் -தல் kuṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ன் தல்; to decrease, diminish, sink;

 to be humbled.

     "உன்ெபாங்  ங்க" (யாழ்ப்.);.

   2. வணங் தல்; to bend sralute.

   3. தல்; to close.

   4. ங் தல்; to condense.

   ம. ங் க;   க. க் , ங் ;   ெத. ங் ;   . க் னி;   ட.க் ச;்   . க் ம்ப, க் வ;   . 
க் இய ;பட. க் .

     [ ல் → ங்  → ங் தல்.(த .வ.219);.]

ங் மக்கா

 
 ங் மக்கா  kuṅgumakkāvi, ெப.(n.)

   ெசங்கா  ( ன்.);; saffron ochre.

ம வ. ங் மக்கவ

ம. ங் மக்கா

     [ ங் மம் = வப் . ங் மம் + கா .]

ங் மக் க்
கார்

 
 ங் மக் க்கார ்kuṅgumakkuruvikkār, ெப.(n.)

   ெநரவ்ைக(A);; a kind of paddy.

     [ ங் மம் +  + கார.்]
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ங் மக்ேகாைத

 
 ங் மக்ேகாைத kuṅgumakātai, ெப.(n.)

   வப் சச்த் சாரைண; red shauranay. red trianthema.

     " ங் மக் ேகாைத டல் ங் " (சா.அக.);.

ம வ, ங் மசச்த்

     [ ங் மம்+ேகாைத.]

ங் மசச்ம்பா

 
 ங் மசச்ம்பா kuṅgumaccambā, ெப.(n.)

   மஞ்சள் நிற ள்ள சம்பா ெநல் வைக( ன்.);; a yellow variety of rice.

     [ ங் மம் + சம்பா.]

ங் மச் ழ்

 
 ங் மச் ழ் kuṅgumaccimiḻ, ெப.(n.)

   ங் மம் ைவக் ம் ெபட் ; small casket for holding kungumampowder.

ம வ. ங் மசெ்சப் . ங் மப்பரணி.

     [ ங் மம் + ழ்.]

ங் மச் வைத

 
 ங் மச் வைத kuṅgumaccivadai, ெப.(n.)

   வப் ச ் வைதக் ைர; a red variety of cats greens (சா.அக.);.

     [ ங் மம் + வைத.]

ங் மச் தா

 
 ங் மச் தா kuṅgumaccītā,    வப் ச ் தா ெசங்க நீர,் அல்ல  வப்  ெநய்ச் ட் க் ைர; a red 
varietyofash-coloured fleabane (சா.அக.).  [ ங் மம் + தா.]

ங்கமசெ்சந்ெதா
ட்

 
 ங்கமசெ்சந்ெதாட்  kuṅgamaccendoṭṭi, ெப.(n.)

   வப்  ெசந்ெதாட்  அல்ல  வப் க் காஞ்ெசா ; a red variety of {kāfjors}(சா.அக.);.

     [ ங் மம் + ெசந்ெதாட் ]

ங் மசெ்சப்

 
 ங் மசெ்சப்  kuṅgumacceppu, ெப.(n.)

ங் மச்  பாரக்்க;See. {kunguma-c-cimis.}

ம. ங் மசெ்சப்

     [ ங் மம் + ெசப் ]

ங் மசெ்சம்பரத்
ைத

 
 ங் மசெ்சம்பரத்ைத kuṅgumaccembarattai, ெப.(n.)

   வப் ச ்ெசம்பரத்ைத; flesh coloured shoeflower (சா.அக.);.

     [ ங் மம் + ெசம்பரத்ைத.]
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ங் மசெ்சவ்வந்

 
 ங் மசெ்சவ்வந்  kuṅgumaccevvandi, ெப. (n.)

   ெசவ்வந்  வைக ( .அ.);; a species of chrysanthemum.

     [ ங் மம் + ெசவ்வந் .]

ங் மசெ்ச மலர்

 
 ங் மசெ்ச மலர ்kuṅgumacceḻumalar, ெப.(n.)

   வப் க்ெகான்ைற; a kind of red cassia tree (சா.அக.);.

     [ ங் மம் + ெச மலர.்]

ங் மசே்சாரன்

ங் மசே்சாரன் kuṅgumaccōraṉ, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் ைர (அகவசா. 152);; a species of horse.

     [ ங் மம் + ேசாரன்.]

ங் ம பம்

 
 ங் ம பம் kuṅgumatūpam, ெப.(n.)

   ெவள்ைளப் ேபாளம்; white myrrh (சா.அக.);.

     [ ங் மம் + பம்]

ங் மப்பரணி

 
 ங் மப்பரணி kuṅgumapparaṇi, ெப.(n.)

ங் மச் ழ் பாரக்்க;See. {kunguma-c-cimil}

     [ ங் மம் + பரணி.]

ங் மப்ப த்

 
 ங் மப்ப த்  kuṅgumapparutti, ெப.(n.)

   ெசம்ப த் ; Bengal cotton (சா.அக.);.

     [ ங் மம் + ப த் .]

ங் மப்பாடாண
ம்

ங் மப்பாடாணம் kuṅgumappāṭāṇam, ெப.(n.)

   ங் மசெ்சய் நஞ்  ( .அ.);; a prepared arsenic one of 32.

     [ ங் மம் + பாடாணம். {Skt. pāšapa→} த. பாடாணம்.]

ங் மப் ரண்ைட

 
 ங் மப் ரண்ைட kuṅgumappiraṇṭai, ெப.(n.)

   வப் ப் ளியம் ரண்ைட; heavy wild wine (சா.அக.);.

     [ ங் மம் + ரண்ைட.]

ங் மப்

 
 ங் மப்  kuṅgumappū, ெப.(n.)

   ங் மச ்ெச ன் ; saffron flower.

ம. ங் மப்

     [ ங் மம் + .]

ங்கமப்  கா ரத் ல் ைளவா  மற்ற இடங்க க்  ஏற்றம யா ற . இ  ஒ  மணப்ெபா ள் 
க ற்ற ெபண்க க்  இைதக் ெகா ப்பாரக்ள்.
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ங் மப்ேபரிகம்

 
 ங் மப்ேபரிகம் guṅgumappērigam, ெப.(n.)

   வப்பாத் ; crimson climbing mountain ebony (சா.அக.);.

     [ ங் மம் + ேபரிகம்.]

ங் மப்ெபாட்

 
 ங் மப்ெபாட்  kuṅgumappoṭṭu, ெப.(n.)

   ங் மப்ெபா யால் ெநற் ம் ெபாட் ; a mark of {kungumam} powderworn onthefore-head.

     [ ங் மம் + ெபாட் .]

ங் மம்

ங் மம் kuṅgumam, ெப.(n.)

   1. ஒ வைகச ்ெச ; saffron, bulbous-rooted plant.

   2. சாப் ரா ைர; arnotto.

   3. ரங் மஞ்சணா ; kamela.

   4. ெசஞ்சாந் ; a kind of red paint.

     "மார் ற் கலவாக் ங் ம நில ய ங் மப்ெபா ;

   5. ெநற் ம் ங் மப்ெபா ; saffron powder worn on the forehead.

   6. ெசந்நிறம்; red colour

   7. வப் ; redness.

   ம. ங் மம்;   க. ங் ம, ங் வ;ெத. ங் ம.

{Skt. kufikuma}

     [ ம் + ம். (ந மண ஒ க் ப் ); ம் + ம் + அம்- ங் மம்.]

ங் ம மந்தாைர

 
 ங் ம மந்தாைர kuṅgumamandārai, ெப.(n.)

   வப்  மந்தாைர அல்ல  ெசம்மந்தாைர; pink and yellow mountain ebony (சா.அக.);.

     [ ங் ம் + மந்தாைர.]

ங் ம மரம்

 
 ங் ம மரம் kuṅgumamaram, ெப.(n.)

   ங் மப் செ்ச  (சா.அக.);; saffron, bulbous-rooted plant.

     [ ங் மம் + மரம்.]

ங் மவண்ணம்

 
 ங் மவண்ணம் kuṅgumavaṇṇam, ெப.(n.)

   ங் மத் ன் நிறம், வப்  நிறம்; the colour of saffron, red colour.

ம. ங் மவரண்ம்

     [ ங் மம் + வண்ணம்.]
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ங் மவண்ண

ங் மவண்ண kuṅgumavaṇṇa, ெப.(n.)

   1.அரிதாரம்; yellow sulphuret of arsenic.

   2. மஞ்சடக்ல்; saffron stone.

ம. ங் மவரண்்ணி

     [ ங் மம் + வரண்ி.]

ங் மவலரி _

 
 ங் மவலரி _ kuṅgumavalari, ெப.(n.)

   அலரிவைக, ெசவ்வலரி; Sweet oleander Or red oleander or oleander role bay, as containing a yellow poisonous resin 
in its root.

     [ ங் மம் = ங் மத் ன் நிறம். ங் மம் + அலரி.]

ங் மவாைட

 
 ங் மவாைட kuṅgumavāṭai, ெப.(n.)

   ங் ம மணம்; saffron odour(சா.அக.);.

     [ ங் மம் + வாைட.]

ங் மவாணிச்

 
 ங் மவாணிச்  kuṅgumavāṇicci, ெப.(n.)

   தாளகம் (யாழ்.அக.);; yellow sulphuret of arsenic.

     [ ங் மம்+ . வாணிச் .]

ங்

ங்  kuṅgulu, ெப.(n.)

   1. ங் ய மரம் (ைதலவ. ைதல.74);; tripterocarp dammar.

   2. ஒ  வைக நீண்டமரம்; bastard sal.

     [ ங் ல் + ங் .]

சச்த் ன்பா

 
 சச்த் ன்பா  kuccattiṉpāti, ெப.(n.)

    ள்ள  வைக (மைல.);; a species of tick-trefoil.

     [ சச்ம்+அத் +இன்+பா .]

சச்ரக் ைச

 
 சச்ரக் ைச kussarakkuḍisai, ெப.(n.)

   ேசாைல ன் இைட ல் அைமக்கப்பட்ட ைச  (கட்டடம்);; thatched house in a garden.

     [ சச்ரம் + ைச.]

சச்ரம்

சச்ரம் kuccaram, ெப.(n.)

   ரச்ச்ரம்; Gujarat

     " சச்ரக் ைகக் மரி"(மணிேம. 18:152);.

     [ சச்ரம் = ஆலமரம் அம்மரத் ன் நடந்த சச்ர வாணிகம், வணிகரின் ப்ெபயர.் வணிகரால் 
ெபயர ்ெபற்ற நிலப்ப .]
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சச்ரர்

சச்ரர ்kuccarar, ெப.(n.)

   ரச்ச்ர நாட் னர;் people of Gujarat.

     " ங்க ரவந் யர ் சச்ரர ்கச் யேர" (க ங். 33);.

     [ சச்ரம் → சச்ரர.்]

சச்ரி

சச்ரி1 kuccari, ெப.(n.)

   1. ஒ  பண்(இராகம்);; amu. sical mode.

     " சச்ரி ங்க ெசால் ெகால் ய  பாடா"(இர . ேத . 25);.

   2. ற் காலத்  வழங் ய ல்வைக ( லப். 14:100, உைர.);; a kind of garment used in ancient times.

     [ ல் + சரி – சச்ரி.]

 சச்ரி2 kuccarittala,    4 ெச. . .(v.i.)

   அ வ ப் க் ெகாள் தல்; to feel disgusted.

     "க மச ்சழக் ற் சச்ரிப்பன்" (ஞானவா. நி வா.11);.

     [ ைழ + த  – ைழ த  → சச்  → சச்ரி.]

சச்ரி

 
 சச்ரி  kussarisi, ெப.(n.)

   ெநாய்யரி ; broken rice.

ம. சச்ரி.

     [ ற்றரி ( ற் ய அரி ); → த்தரி  → சச்ரி .]

ச்

ச் 1 kucci, ெப.(n.)

   1.மரக் ச் ; splinter, peg, stick.

   2. ெகாண்ைட ; hairpin.

   3. ஒ வைகச ்ெச  (மைல.);; sickle leaf.

ம., ., பர.் ச்

     [ ல் → ச் . ல் = ய .]

 ச் 2 kucci, ெப.(n.)

   1. க ; highest point, crest, summit.

     "உதயத் ன் ச் ச ்ெசன்றா ெனாத் ளன்"(கம்பரா.வானர.20);.

   2.  ைச; hut.

     [ ள் →  → ற்  → ச் (த.வ.47);.]

 ச்  kucci, ெப.(n.)

   1.ம ற் ைகப்  (யாழ். அக.);; peacock-fan, a fern.

   2. ற ேகால்; key.

     [ ல் → ச் .]
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ச் க்கால்

 
 ச் க்கால் kuccikkāl, ெப.(n.)

   லத் ன்  ட் க் ைரையத் தாங் ங் கால் (த ம ரி);; roof supporting rafter.

     [ ச்  + கால்.]

 ச் க்கால் kuccikkāl, ெப.(n.)

லத் ன்  ைரையத்தாங் வதற்காக ெசங் த்தாகப்ெபா த்தப்பட்ட மரக்கால்

 a supporting pole fixed on the wooden beam under the roof of thatched or tuked house.

ம வ, த் க்கால்

     [ த் - ச் - ச் +கால்]

ச் ைக

ச் ைக guccigai, ெப.(n.)

   ைணவைக (பரத.ஒ .15);; a kind of lute.

ம. ச் க

     [ ச்  + ச் ைக.]

ச் த்தமரத்ைத

 
 ச் த்தமரத்ைத kuccittamarattai, ெப.(n.)

   ளிசச்க்காய் மரம் (இ.வ.);; bilimbi tree.

     [ ச்  + தமரத்ைத]

ச் தம்

 
 ச் தம் kuccidam, ெப.(n.)

   இ ; contemptibleness, despicableness, loathsomeness. 

அவன் எப்ெபா ம் மற்றவரக்ைளக் ச் தமாய்ப் ேப றான் (உ.வ.);.

     [ த்  → ச்  → ச்  → ச் தம். த் ப்ேப தல். தவ கைளச ் ட் க்காட்  இ ப த் தல்.]

ச் ப்பதக்கம்

 
 ச் ப்பதக்கம் kuccippadakkam, ெப.(n.)

   பதக்க அணிவைக; jewel pendant set with small rubies.

     [ ச் + பதக்கம்.]

ச் ப் ல்

ச் ப் ல் kuccippul, ெப.(n.)

ச் ப் ல் பாரக்்க;See. {kuccuppய}

     "தைடயறேவ ச் ப் ற் சாத் " ( வரக. பசாக. ேமாசந.10);.

     [ ச்  + ல் - ச் ப் ல் → ச் ப் ல்.]
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ச் ல்

ச் ல்1 kuccil, ெப.(n.)

   ய ; small house.

ம. ச் ல் (ெபண்கள் அைற, சைமயலைற);

     [ ற் ல் → ச் ல் (த.வ.74);.]

 ச் ல்2 kuccil, ெப.(n.)

   ச் ப் ல்; clustergrass.

     " ச் னிைரத்த உம ர ்ேமாவாய்" ( றநா. 257.);.

     [ ச்  → ச்  → ச் ல்.]

 ச் ல் kuccil, ெப.(n.)

   சச்ரம்; Gujarat.

ம வ, சச்ரம், ரச்ச்ரம்.

     [ சச்ரம் → ச் ல்]

ச் யப்ெபாட்

 
 ச் யப்ெபாட்  kucciliyappoṭṭu, ெப.(n.)

   த க் ப் ெபாட் ; a fancy mark of mica worn on the forehead by women.

     [ ச் யம் + ெபாட் .]

ச் யர்

ச் யர ்kucciliyar, ெப.(n.)

   சச்ர நாட்டவர;் Gujaratis, people of Gujarat.

     " ச் ய மாதர ் ய ம்" (தனிப்பா.ii,75,190);.

     [ ச் ல் → ச் யர]்
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ச்

ச் 1 kuccu, ெப.(n.)

   1.மரக் ச் ; splinter, plug, any bit of stick, stalk.

   2. கடா ைள; tent-peg.

   3. ெகாண்ைட ; hairpin.

   ம. க. ச் ;   ெத. ட் ; ., பர.் ச் .

     [ ல் → ள்( டை்ட, ய ); → ச் .]

 ச் 2 kuccu, ெப.(n.)

   1. ல்; hut, shed made of palm leaves.

     "என்னிலங் சச்ல"(தனிப்பா.i, 384,34);.

   2. ற்றைற; small lroom.

ம. சச்கம், ச் .

     [ ல் → ள் → ச் .]

 ச் 3 kuccu, ெப.(n.)

   1. ஞ்சம்; tassel, bunch, collection, cluster, tuft.

     "கவரி ேமனிலாப்படக் செ்சா ந் க் னர"் (உபேதசகா. வ ண்ணிய.63);.

   2. ச் ப் ல் பாரக்்க;( றநா. 257,உைர.); see {kuccu-p-put}

க்கட் -தல்

க்கட் -தல் kusisukkaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ந்தல் த்தல் ( ன்.);; to braid the hair.

     [ ச்  = ய , ய ச் . ச்  + கட் .]

ச் க்க

 
 ச் க்க  kuccukkayiṟu, ெப.(n.)

   ெநய்தற் ரிய ைகப் ; handle like knot made by coconut fibre.

     [ ச்  + க .]

ச் க்காரி

ச் க்காரி kuccukkāri, ெப.(n.)

   1. ல் வாழ்பவ; woman residing in a hut.

   2. இ ந்த ைலமகள்; a low prostitute.

     [ ச்  = ைர , ல். ச்  + காரி – ச் க்காரி.]

ச் க்ெகம்

 
 ச் க்ெகம்  kuccukkembu, ெப.(n.)

   ற டம் ேமடான வப்  மணி; ruby with convex surface.

     [ க்  + ெகம் . ெகம்  = ெசம்மணி.]

ச் ப் -த்தல்

ச் ப் -த்தல் kuccuppiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.ஆைடையக் ெகாய்  ைவத்தல்; to make folds in cloth when putting it on

   2. ஞ்சம் ைவத்தல்; to make tassels.

     [ ஞ்சம் → ஞ்  → ச்  + .]

122

www.valluvarvallalarvattam.com 8096 of 19068.



ச் ப் ல்

ச் ப் ல் kuccuppul, ெப.(n.)

   1.ஒ வைகப் ல்; cluster-grass. 

ச் ப் ல் நிைரத்தாற் ேபான்ற நிறம் ெபா ந் ய ம ரிைன ைடய தா ைன ம் ( றநா. 257, 
உைர.);.

   2. ெகாத்தா ள்ள ல்; tassel of grass.

     [ ச்  + ல்.]

ச் ப் ற்சாத் -
தல்

ச் ப் ற்சாத் -தல் kuccuppuṟcāddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேகா ற் ைலகைளக் ச் ப் ல்லால் ய்ைமெசய்தல்; to wipe the temple idols with fine grass.

     [ ச்  + ல் + சாத் .]

ச் மட்ைட

ச் மடை்ட kuccumaṭṭai, ெப.(n.)

   1.ஓ யரின் க  வைக; painter's coarse brush.

   2. ெவள்ைள ய த்தற் ரிய மடை்ட; brush used in white washing.

     [ ச்  + மடை்ட.]

ச் மணி

 
 ச் மணி kuccumaṇi, ெப.(n.)

   பரவ மகளிர ்க த்தணி வைக; a neckornament.

     [ ச்  + மணி.]

ச் வாங் -தல்

ச் வாங் -தல் kuccuvāṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ச் ற் ப த்  ஒன்பான் மணிகைள ஒப்பஞ்ெசய்தல்; to polish gems after setting them in a stick.

     [ ச்  + வாங் .]

ச்

ச்  kuccuvīṭu, ெப.(n.)

   ைர ; cottage.

     [ ச்  + (ேவ.க. 153);.]

ச் ள்

 
 ச் ள் kuccuḷ, ெப.(n.)

   ட் ன் ன்பாகத் ள்ள அைற; a room infront portion of the house.

     [ ச்  → ச் ள்.]

செ்ச -தல்

செ்ச -தல் kucceṟidal,    2 ெச. . .(v.i.)

   ம ர் ரத்்தல்; to horripilate.

     [ ல் → த்  → ச்  + எ .]

சை்ச

 
 சை்ச kuccai, ெப.(n.)

   ெகாய்சகம்; fold or plait of a woman's cloth.

     [ ஞ்  → ச்  → சை்ச.]

சக்கணக்

 
 சக்கணக்  kusakkaṇakku, ெப.(n.)

யக் கணக்  பாரக்்க;See. {Kuya-k-kanakku.}

     [ யவன்+கணக் → யக்கணக் → சக்கணக் .]
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சக்க

 
 சக்க  kusakkaruvi, ெப.(n.)

   யவர ்பயன்ப த் ம் ரிைக, கல், தட் ப்பலைக த யன; tools used by the potters namely potter wheel, 
beating plate & stone. 

யக்க  பாரக்்க;See. {Kuya-k-karuvi}

     [ யவன் + க  - யக்க  → சக்க .]

சக்கலத்

 
 சக்கலத்  kusakkalatti, ெப.(n.)

யக்கலத்  பாரக்்க;See. {kuya-k-kaatti}

     [ யம் → சம் + கலத் .]

சக்கலம்

 
 சக்கலம் kusakkalam, ெப.(n.)

யக்கலம் பாரக்்க;See. {kuya-k-kalam.}

ம. சக்கலம்

     [ யவன் → சவன் + சகலம் – சக்கலம்.]

சக்காணம்

 
 சக்காணம் kusakkāṇam, ெப.(n.)

யக் காணம் பாரக்்க;See. {Kuya-k-känam.}

     [ யவன் → சவன் + காணம் – சக்காணம்.]

சக் ழாய்

 
 சக் ழாய் kusakkuḻāy, ெப.(n.)

யக் ழாம் பாரக்்க;See. {Kuya-k-kulay}

     [ யவன் → சவன் + ழாய் – சக் ழாய்.]

சத்

சத் 1 kusatti, ெப.(n.)

யத்  பாரக்்க;See. {kuyattis}

ம. சத் .

     [ யவன் + சவன் → சத் .]

 சத்  kusatti, ெப.(n.)

   வழைல( ன்.);; earth impregnated with soda.

     [ ய்யம் → யம் → யத்  → சத் .]

 சத்  kusatti, ெப.(n.)

   1. சா க்காய்; nutmeg.

   2. ஒ ; tile (சா.அக.);.

     [ யத்  + சத் .]
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சத்

 
 சத்  kusattīvu, ெப.(n.)

ைசத்  பாரக்்க;See. {kusa-f-tivu}

     [ ைச-→ சம் + .]

சந்தம்

 
 சந்தம் kusandam, ெப.(n.)

   த ப்ைபப் ல்; sacrificial grass (சா.அக.);.

     [ யம் → சம் + சந்தம்.]

சந்தனம்

 
 சந்தனம் kusandaṉam, ெப.(n.)

   ெசஞ்சந்தனம் (மைல.);; red sandalwood.

     [  = வப் .  + சந்தனம் - சச்ந்தனம் → சந்தனம்.]

சபலம்

சபலம் kusabalam, ெப.(n.)

   1. மா ைள மரம்; pomegranate tree.

   2. ெபண்ணின் ைலையப் ேபான்ற பழங்கள்; fruits of the shape of the female breast.  

   2. ளா; wood apple (சா.அக.);.

     [ யம் → சம் + பலம். பழம் {→Skt◌  palam,]

சம்

சம்1 kusam, ெப.(n.)

   1. த ப்ைப; sacrifical grass.

     "ஈரக் சங்கள் க் ந் ெதா ற் ேகற்ற வாேலா" (பாரத. சம்பவ. 55);.

   2. நீர ்( ங்.);; water.

     [ ல் -→ ய் → சம்.]

 சம்2 kusam, ெப.(n.)

   மரம் ( டா.);; tree.

     [ ல் → ய் → சம்.]

 சம்3 kusam, ெப.(n.)

   ைல; woman's breast.

     "பாரக் சங்கள் பலைதவ ம் பான்ைம நீங் " (பாரத.சம்பவ. 55);.

     [ ல் ( ைளத்தல், ேதான் தல்); → ய் → சம்.]

 சம்4 kusam, ெப.(n.)

   1.காட் த் ள ; wild basil.

   2. ெதாப் ள்; navel.
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சமசக்

சமசக்  kusamasakku, ெப.(n.)

   1. ழப்பம்; confusion, chaotic condition.

   2. ெசயற் க்கல்; intricacy, difficulty.

   3. ெபாய்; falsehood.  

   4. ண்மயக் ; vain show

     [ யம் → மயக்  → யமயக்  → சமசக் .]

சமண்ணா

 
 சமண்ணா  kusamaṇṇāli, ெப.(n.)

   சமண் நா , யவன் மண்ணால் ெசய்த நா  அளைவப்ப ; a measure {Nâlîmad} of pottery.

     [ யம்→ சம் + மண் + நா . நா  → நா (ெகா.வ.);.]

சலக்காரன்

சலக்காரன் kusalakkāraṉ, ெப.(n.)

   1.மந் ரக் காரன்; sorcerer, wizard.

   2. ஏமாற் க்காரன்; crafty person.

     [ ல் → ய் → யல் → சல் → சலம் + காரன்.]

சலக்காரி

 
 சலக்காரி kusalakkāri, ெப.(n.)

   ம்ந் ர த்ைதயள்; a woman supposed to display super [na/Ural} powers through evil spirits, witch(சா.அக.);.

     [ ய் → யலம் → சலம்+ காரி.]

சல த்

சல த்  kusalabutti, ெப.(n.)

   1. ரை்மயான அ ; sharp intelligence acuteness of intellect.

   2. தந் ரவ (யாழ்ப்.);; crafty, cunning wit.

     [ ய் → யலம் → சலம் + த் .]

சலம்

சலம் kusalam, ெப.(n.)

   1.நலம்; well-being, prosperty.

     " சலவாரத்்ைத ேப "(உத்தரரா. சம் . 37);.

   2. நற் ணம் ( ங்.);; virtue, goodness.

   3. மாட் ைம ( ங்.);; excellence. 

   4 றைம; ability, skill, dexterity.

   5. தந் ரம்; craftiness, cunning, wile, trickiness.

   6. மந் ரிகம்; witchcraft, magic, sorcery.

     [ ல் → ய் → யல் → யலம் → சலம்]

சலம்பண்-தல்

சலம்பண்-தல் kusalambaṇtal,    5 ெச. . . (v.i.)

   மந் ரம் ெசய்தல்; to practise the black art, work magic.

     [ ல் → ய் → யலம் → சலம் + பண் .]

சலவர்

சலவர ்kusalavar, ெப.(n.)

   இராம ரான  இரடை்ட மகனான ச ம் இலவ ம் (உத்தரரா. இலவண.75);; Kusa and Lava sons of 
Rama.

     [ சன் → இலவன் → சலவன் → சலவர.்]
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சல த்ைத

 
 சல த்ைத kusalavittai, ெப.(n.)

   மகளிரக்் ரிய எண்ணல், எ தல், இைல ள்ளல், தெ்தா த்தல், யாழ்வா த்தல் த ய 
ைகதெ்தா ல்கள்; accomplishments of women, being five viz. {yeana, ye/uta/haiki/a/Autogutta, yā/vāsitta/}

     [ ல் → ய் → யலம் → சலம் + த்ைத.]

சலேவதைன

 
 சலேவதைன kusalavētaṉai, ெப.(n.)

   இன்ப உணரச்் ; pleasurable sensation.

     [ ல் → ய் → யலம் → சலம் + ேவதைன.]

சலைவத் யன்

 
 சலைவத் யன் kusalavaittiyaṉ, ெப.(n.)

   ேநாய்களின் பா கைள நன்க ந்த ம த் வம் ெசய் ம் ம த் வன் (சா.அக.);; an able or expert 
physician skillful in diagnosis as well as treatment.

     [ யலம் → சலம் + ைவத் யன்.]

சலன்

சலன் kusalaṉ, ெப.(n.)

   1. கவல்ேலான் ( வா.);; skilful person, expert.

   2. அ ஞன் (யாழ். அக.);; wiseman.

   3. தந் ரசா  (இ.வ.);; artful person.

     [ யல் → யலன் → சலன்.]

சலனி

 
 சலனி kusalaṉi, ெப.(n.)

   மாய த்ைத ெசய்பவன் (சா.அக.);; expert  in magic.

     [ யலன் → சலன் → சலனி.]

ச

ச  kusali, ெப.(n.)

   தந் ர ள்ளவள்; artful woman.

     "கைதச் க் கள் ச கள்" ( ப் . 267, ப்.);.

     [ யல் → ய  → ச .]

சைல

 
 சைல kusalai, ெப.(n.)

   வரத்்தைல ல் கட் ம் ஆரல்; coping of a wall.

     [ சச்ைல → சைல.]

சவம்

 
 சவம் kusavam, ெப.(n.)

   ெகாய்சகம்; folds of cloth put on by Indian women.

     [ெகாய்சகம் → சவம்.]
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சவன்

 
 சவன் kusavaṉ, ெப.(n.)

   மண் ைனஞன், யவன்; potter.

   ம. சவன்; . சேவ.

     [ யவன் → சவன். யவன் பாரக்்க See {kuyavan.}]

சவன்கலம்

 
 சவன்கலம் kusavaṉkalam, ெப.(n.)

சட் : 

 earthern potorvessel (சா.அக.);.

     [ யவன் → சவன் + கலம்.]

சவன்ைகவ த்த
மண்

 
 சவன்ைகவ த்தமண் kusavaṉkaivaḻittamaṇ, ெப.(n.)

   ண்ணிய களிமண்; fine clayclinging to a potters hand, refined clay (சா.அக.);.

     [ சவன் + ைக + வ த்த + மண்.]

சவன் ைள

 
 சவன் ைள kusavaṉsūḷai, ெப.(n.)

   யவன் மட்பாண்டம் வதற்  ஏற்பட்ட இடம்; potters kin (சா.அக.);.

     [ யவன் → கசவன் + ைள.]

ச சம்

 
 ச சம் kusavīsam, ெப.(n.)

   காட்டாத் ; holy mountain ebony (சா. அக.);.

     [ யம் → சம் + சம்.]

சேவா

 
 சேவா  kusavōṭu, ெப.(n.)

யவன் ெசய்த ஒ : 

 pot tile.

     [ யவன் → சவன் + ஓ .]

சன்

 
 சன் kusaṉ, ெப.(n.)

   ெசவ்வாய் ( வா.);; the plane mars, as born of the earth.

     [ ய் = எரிதல், வப் . ய் → யன் → சன்.]

 சன் kusaṉ, ெப.(n.)

   ெசவ்வாய்; the planet Mars.

த.வ. ெசங்ேகாள்.

     [Skt.ku-ja → த. சன்.]
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சாண்

சாண்  kucāṇṭu, ெப.(n.)

   அற்பத்தன்ைம; meanness, littleness.

     "நன்ைம ைமகைளக் கணக் ட் ப் ப ைவக் ங் சாண் ள்ள ஈசவ்ர 
ேகாஷ் ைய"( வ். ப்பா.4, வா.);.

     [ ைச = ல். ைச -→ சாண் .]

சா யம்

 
 சா யம் kucāmiyam, ெப.(n.)

   மைலமா; hill balsam tree (சா.அக.);

     [ யம் ( ய  = உயரம்); → யாமம் → சா யம்.]

சாரன்

 
 சாரன் kucāraṉ, ெப.(n.)

   நாரத்ைத; bitter orange.

     [ ய் → ய  → யால் → யாலன் → சாரன்.]

சால்

சால் kucāl, ெப.(n.)

   மனக்களிப் ; meriment, joy.

     " சாெலா  சாய்ந்  ெகாண்டவர"் (ம ரக .70);.

   2. நைட ைடகளின் க் ; styleshness, gaudiness, finery, as in furniture, in dress, in perfumегу.

     [ ல் → ய் → ய (இளைம, ம ழ் ); → யால்→ சால்.]

 Fin. kuje;

 Es. kuju,koju;

 Mordvin, koj;

 Q. kuyay,

த. யால் → {ukhušā}

சா ங்கனம்

சா ங்கனம் kucāliṅgaṉam, ெப.(n.)

   1. களித்  ைளயா  ஒ வைர ஒ வர ்த க்ெகாள்ளல்; sexual embrace due to excess of delight and 
passion.

   2. ஆைசயால் த வல்; embrace out of love (சா. அக.);.

     [ சால் + ஆ ங்கனம்.]

சாற்காரன்

சாற்காரன் kucāṟkāraṉ, ெப.(n.)

   1.மனக் களிப் ள்ளவன்; a merry, care-free happy-go-lucky person.

   2. ஆடம்பரக்காரன்; beau, fop.

     [ யால் → சால் + காரன்.]

கம்

கம் gusigam, ெப.(n.)

   1. ைரசெ்ச ; horse ear.

   2. ங் ய மரம்; Indian dammer tree.

   3. ஒ  வைகக் கள்ளி; a kind of spurge the leaf of which resembles the horse ear.

   4. எண்ெணய்க்கச ; the sediment of oil.

   5. தான் ; the devil's abode (சா.அக.);.

     [ ய் →  → கம்.]
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னி

னி1 kusiṉi, ெப.(n.)

   ய (யாழ்ப்.);; anything very small, tender slender (சா.அக.);.

   க. ;ெத. .க.

     [ ல் → ள் → ய் →  → சனி.]

 னி2 kusiṉi, ெப.(n.)

   சைமயலைற; cook-room, kitchen, galley.

 F. cuisine

     [ ல் ய்(எரிதல்); → ன்→ னி.]

னிக்காரன்

னிக்காரன் kusiṉikkāraṉ, ெப.(n.)

   1. சைமயற் காரன்; cook, house-keeper as working in the kitchen.

   2. ைரக்காரன்; syce. horseg-room.

     [ ய் → னி → னி – கான்.]

னிப்ப ர்

 
 னிப்ப ர ்kusiṉippayir, ெப.(n.)

இஎம்ப ர ்(யாழ்ப்.);;See.dling, tender plant.

     [ ள் → ய் → னி + ப ர.்]

னிேமட்

 
 னிேமட்  kusiṉimēṭṭi, ெப.(n.)

சைமயற் கார ைடய உத யாளர:் 

 cook's matew or under-Servant.

     [ னி+ ேமட்  (ேமலாள் ேமடை்டக்காரன்);.]

 
  kusu, ெப.(n.)

   ழ்க்காற் ; fart. windor gas generated in the bowels and broken downwards.

க. 

     [ ல் → ய் → .]

-த்தல்

-த்தல் gusugusuttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   கா க் ள் ெவன்  ஒ தல்; to whisper.

   ம. க்க;   க. , ச;   . , , ச் , , க;   ெத. ச ச;   பட. ; . 
ச சாநா.

     [  +  – க.]

ப்

 
 ப்  gusugusuppu, ெப.(n.)

   கா க் ள் ஓ ைக; whispering.

     [  + ப் .]
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ெசனல்

 
 ெசனல் gusuguseṉal, ெப.(n.)

   கா க் ள் ஒ தற் ப் ; onom.expr signifying whispering.

     [  +  + எனல்.]

கண்டம்

 
 கண்டம் gugaṇṭam, ெப.(n.)

   ெவண்க ங்கா ; egg fruited ebony (சா.அக.);.

     [ சக்ள் → ச் ண்டம்.]

ம்பகம்

 
 ம்பகம் gusumbagam, ெப.(n.)

   ஒ  நச் ப் ச் ; avenomous insect(சா.அக.);.

     [ ய் → ம்  → ம்பகம்.]

ம்பம்

ம்பம்1 kusumbam, ெப.(n.)

ெசந் க்கம் ெசந் க்கம் பாரக்்க;See. {sendurukkam.}

     " ம்பமலரக்் கந்தம்" ( மந். 2818);.

     [ ய் →   → சம்ைப → சம்பம்.]

 ம்பம்2 kusumbam, ெப.(n.)

   ங் மப் செ்ச ; safflower(சா.அக.);.

     [ ய் →  → ம்பம்.] '

ம்பா

ம்பா1 kusumbā, ெப.(n.)

ெசந் க்கம் பாரக்்க;See. {sendurukkam.}

     [ ய் →  → ம்பம் → கம்பா.]

 ம்பா2 kusumbā, ெப.(n.)

   1.ஒ வைகக் ப் ; a kind of drink.

   2. ெவண் வப்  நிறம்; a whitish pink colour (சா.அக.);. ம்பா ேவட்  (யாழ். அக.);.

     [ ய் →  → கம்பம் → கம்பா.]

ம்பாசே்சைல

 
 ம்பாசே்சைல kusumbāssēlai, ெப.(n.)

   ம்பாசச்ாயம் ஏற் ய ேசைல; cloth dyed red in a solution of safflower seeds.

     [ ம்பா + ேசைல.]

ம்பாப்

 
 ம்பாப்  kusumbāppū, ெப.(n.)

   ங் மப் ச ்ெச ; safflower (சா.அக.);.

ம வ. லாலாப்

     [ ம்பா + .]
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ம்பாப்  
ெவண்ெணய்

 
 ம்பாப்  ெவண்ெணய் kusumbāppūveṇīey, ெப.(n.)

   ம்பாப் னின்  வ க் ம் எண்ெணய்; oil extracted from safflover, it brings on haemoptysis (சா.அக.);.

     [ ம்பா +  + ெவண்ெணய்.]

ம்பாெவண்
ெணய்

 
 ம்பாெவண்ெணய் kusumbāveṇīey,    ம்பா ைத னின் வ க் ம் எண்ெணய்; safflower oil, used in 
confectionery.

     [ ம்பா + எண்ெணய்]

ம்

 
 ம்  kusumbu, ெப.(n.)

   ம் த்தனம்; mischief.

     [ ம்  → ம்  → ம் (ெகா.வ.);.]

ம்ைப

ம்ைப kusumbai, ெப.(n.)

ம்பா பாரக்்க;See. {kusumb3.}

     " ம்ைப  ன மலர"் (கம்பரா. அ காய 89);.

     [ ய் →  → கம்ைப.]

ம்ைபமலர்ம
ணி

 
 ம்ைபமலரம்ணி kusumbaimalarmaṇi, ெப.(n.)

   ஒன்பான் மணிகளில் ஒன்  (ேகாவரங்கப் ப மராகம்); (யாழ். அக.);; a kind of Topaz.

     [ கம்ைப + மலர ்+ மணி.]

மசத்தம்

 
 மசத்தம் kusumasattam, ெப.(n.)

   நாணல்; reed (சா.அக.);.

     [ மம் + சத்தம்.]

மம்

மம் kusumam, ெப.(n.)

   1.  ( வா.);; flower

   2. காயா (மைல.); பாரக்்க;See. {kayச}்

   3. மைல ப்ைப (காட் ப்ைப);; wild mowah.

   4. சங்கங் ப் ; smooth volkameria (சா.அக.);.

ம. மம்

     [ ய் →  → கமம்.]

மவரி

 
 மவரி kusumavari, ெப.(n.)

   ெசம்பரத்ைத; Chinese rose mallow (சா.அக.);.

     [ கமம் + அரி.]
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மாகரம்

 
 மாகரம் kusumākaram, ெப.(n.)

   ெவ ற்காலம்; summer (சா.அக.);.

     [ ய் + மம் → கமாகரம்.]

ேசலன்

ேசலன் kucēlaṉ, ெப.(n.)

   கண்ணன் நண்ப ம் அவரால் வ ைம நீங் ப் ெப ஞ்ெசல்வம் ெபற்றவ மா ய ஒ  னிவன் 
(பாகவத. 10.45:1);; a poverty-stricken Brahmin sage who through the friendship of Krishna became exceedingly wealth.

     [ ல்(எ ச் , உயர் , நன்ைம);  + லன் → லன் → ேசலன். வ. . = நல்ல.]

ல் என் ம் த ழ் ன்ெனாட் ைன வடெமா  கடன் ெபற்ற .

ைச

ைச1 kusai, ெப.(n.)

த ப்ைப பாரக்்க;See. {taruppai}

     " ைச  மைறேயார"் ( ர ங் ேகாரக்கர.்);.

     [ ல் → ய் → ைய → ைக.]

 ைச2 kusai, ெப.(n.)

   1. ைர ன் வாய்க் க ற் ேகாத்  ங் க  (ெந நல். 178. உைர);; rein.

   2. க வாளம்; bridle, bit.

     "அைச  ெறாைட ய  கைச ைச"(பாரத. ப னாறாம் ேபா. 27);.

     [கைச → ைச]

 ைச3 kusai, ெப.(n.)

   ம ழ்ச் ; gladness, joy.

     " ைகத  ேனாதம்"(ஞானவா. தா ர. 85);.

     [ ல் → ய் → ைய → ைச]

 ைச4 kusai, ெப.(n.)

   ைரப் டரிம ர ்( ங்.);; horse's mane.

ைசக்க

 
 ைசக்க  kusaikkayiṟu, ெப.(n.)

   ைர ன் வாய்வடம் ( வா.);; rein.

     [ ைச + க .]

ைசக் ரந்

ைசக் ரந்  kusaikkirandi, ெப.(n.)

   த ப்ைபப் னித ச் ; knot in a finger-ring, made of darbha grass.

     "கண் ட்டங் ைசக் ரந்  கனிட்டம்"( வத . ஐவைக. 4);.

     [ ைச + ரந் .]
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ஞ்சக் றவர்

 
 ஞ்சக் றவர ்kuñjakkuṟavar, ெப.(n.)

பாவாற்  ெசய் ம் றவர ்வைக னர ்(E.T.);: 

 the Kuravas who manufacture weavers brushes from roots, and are  employed as shikaris.

     [ ஞ்சம் + றவர.்]

ஞ்சங்கட் -தல்

ஞ்சங்கட் -தல் kuñjaṅgaṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   அணியழ க்காகத் ெதாங்க தல்; to hang up tassels as ornamentsh.

     [ ம் + ஞ்  → ஞ்சம் – கட் தல்.]

ஞ்சட்

 
 ஞ்சட்  kuñjaṭṭi, ெப.(n.)

   கட் (யாழ்.ப்.);; small earthen vessel.

     [ ைம + சட்  – ஞ்சட்  → ஞ்சட் ]

ஞ்சம்

ஞ்சம்1 kuñjam, ெப.(n.)

   1. றள், ள்ளம் ( வா.);; dwarf.

   2. ன் (அக.நி.);; hump-back.

   3. றைள ( வா.);; calumny, aspersion, slander

     [ ள் → ஞ்  → ஞ்சம்]

இச ்ெசால் ற்   ' ப்ஜ' என் ம் வடெசால்ைல லமாகச ்ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழகம் அகர 
த ல் த் ப்ப  தவ . வைளந்த  என்பேத வடெசாற்ெபா ள் (ேவ.க.:60);

 ஞ்சம்2 kuñjam, ெப.(n.)

   1. ங்ெகாத் ; bunch of flowers.

   2. தவசக் க ர;் an ear of corn.

   3. ல் ன் ச் ; tassel cluster of grass.

   4. ைடைவயகலத் ன் அைரக்காற்பாகம்; a measure in the width of cloth = 120 threads of the warp.

   4. ெகாய்சகம்; fold of cloth.

   ம. ஞ்சம்; Skt. guccha

 ஞ்சம்3 kuñjam, ெப.(n.)

   ஈேயாட்  ( டா.);; chowy, bushy tail of the yak, often set in a richy decorated handle for use as a fly-flapper.

ஞ்சம் -தல்

ஞ்சம் -தல் kuñsamvisudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஈேயாட் யால் காற் வர தல்; to fanwith a chowry.

     [ ஞ்சம் + .]

ஞ்சரக்கன்

 
 ஞ்சரக்கன்  kuñjarakkaṉṟu, ெப.(n.)

   ட் யாைன; young elephant.

     "நற் ஞ்சரக் கன்  நண்ணின்'" (அ ட்பா. காப் );.

     [ ஞ்சரம் + கன் .]
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ஞ்சரத்

ஞ்சரத்  kuñjarattī, ெப.(n.)

   யாைனத்  ( வக. 396);; a disease causing great hunger.

     [ ஞ்சரம் + . ப க்  உவைம.]

ஞ்சரம்

ஞ்சரம்1 kuñjaram, ெப.(n.)

   1. க ங் ன் மணி; crab's eye.

   2. க ைம; black.  

   3.யாைன; elephant.

     " ஞ்சர ெவா ைக ட் " (ப ற் ப். 5, ப .);.

   3. ஒ  ெசால்ைலச ்சாரந்்  உயர்  க் ம் ெமா ; a epithet to denote excellence used in compounds like. 

க ஞ்சரம்.

     [ ஞ்சரம் = க ைம. கரிய யாைன.]

 ஞ்சரம்2 kuñjaram, ெப.(n.)

   க ங் வைள (மைல.);; blue nelumbo.

     [ ஞ்சரம் = க ைம. ஞ்சரம் = க ங் வைள.]

ஞ்சரமணி

 
 ஞ்சரமணி kuñjaramaṇi, ெப.(n.)

   க த்தணி வைக(பர.);; necklace worn by women.

     [ஒ கா. ஞ்சரம் ( ன் ); +மணி.]

ஞ்சரெவா ைக

ஞ்சரெவா ைக guñjaravoḻugai, ெப.(n.)

   யாைன கட் ய சகடம்; elephant cart.

     " ஞ்சர ெவா ைக ட் "(ப ற் ப் 5.ப .);

     [ ஞ்சரம் + ஒ ைக.]

ஞ்சராசனம்

 
 ஞ்சராசனம் kuñjarācaṉam, ெப.(n.)

   பாரக்்க அர ( ங்.);; pipal as elephants food. 

     [ ஞ்சரம் = யாைன, சச்ராசனம் = யாைன ம் த் ன் ம்இைல ெகாண்ட மரம்.]

ஞ்சரி

ஞ்சரி kuñjari, ெப.(n.)

   1 ெபண்யாைன; female elephant.

   2. கக்கட ளின் மைன யான ெதய்வாைன; a consort of Murugan.

     " ஞ்சரி யம் யம்ெபற"( ப் .);.

     [ ஞ்  → ஞ்சரி.]

ஞ்சன்

 
 ஞ்சன் kuñjaṉ, ெப.(n.)

   றளன் ( ங்.);; dwarf.

     [ ஞ்  → ஞ்சன்.]
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ஞ்சாமணி

 
 ஞ்சாமணி kuñjāmaṇi, ெப.(n.)

   ஆண் ழந்ைத களின் அைர ற்கட் ம் மணி வைக; a waist ormament of male children.

     [ ஞ்  + ஞ்சான் + மணி.]

ஞ்சாலா

 
 ஞ்சாலா  kuñjālāṭu, ெப.(n.)

   கடைலமாைவச ்ச த் ச ்ெசய்த மணிகைளச ்ச க்கைரப்பா ற் கலந்  ெசய்த உ ண்ைட 
வ வமான ஒ  ன்பண்டம்; a kind of sweet-meat made of dough of dhal or Bengal gram flour fried in ghee, and 
shaped like a ball of abrus-seeds.

ம., க. ஞ்சாலா

     [ ஞ்  ( ய ); + லா  - ஞ் லா  → ஞ்சலா ]

ஞ்சான்

ஞ்சான் kuñjāṉ, ெப.(n.)

   ழந்ைத ன் ஆண் ; membrum virile, especiallyofachild(ேவ.க.149);.

     [ ஞ்  → ஞ்சான்.]

ஞ்

ஞ் 1 kuñji, ெப.(n.)

   1. ைமயான ; anything small. 

ஞ் ப்ெபட்  .

   2. பறைவக் ஞ் ; young bird, chicken.

     "கரிய ஞ் ன் றாகமார ்ப " ( . .பரமாயாவா  ம .1.);.

   3. தா ன் தங்ைக (யாழ்ப்.);; mother's younger sister.

   4. ற்றப்பன் (யாழ்ப்.);; father's younger brother (யாழ்ப்.);.  

   5 ஆண் ; membrum virile as small.

   ம. ஞ் ;   க. ன்னி(நாய்க் ட் );, ன்ன( ய);;   ெத. ன்ன( லங் க் ட் ); 
ன( ழந்ைத);;   ட. ஞ் ( ழந்ைத);;ெகாலா. ன (நாய்க் ட் );.

     [ ஞ்  + ஞ் .]

 ஞ் 2 kuñjittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கால் க்  வைளத்தல்; to upraise and bend, as the leg, to cause to bend.

     "கால் ஞ் த் தா  னா ம்" (ேதவா. 521.4);.

     [ ஞ்  + ஞ் .]

 ஞ் 3 kuñjittal,    4 ெச. . .(v.i.)

ஞ் க் ைட

ஞ் க் ைட kuñjikāṭai, ெப.(n.)

   ட;,wicker-basket, small of a basket(w.); (ேவக.150);.

     [ ஞ்  + ைட.]

ஞ் மணி

 
 ஞ் மணி kuñjimaṇi, ெப.(n.)

ஞ்சாமணி பாரக்்க;See. {kuñcāmani}

     [ ஞ்  + மணி.]
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ஞ் யப்பன்

ஞ் யப்பன் kuñjiyappaṉ, ெப.(n.)

   1.தந்ைத ன் தம் ; father's younger brother,

   2. தா ன் தங்ைக கணவன்; mother's younger sister's husband.

   3. தா ன் இரண்டாம் கணவன்; step-father.

ம. ஞ் ப்பன்

     [ ஞ்  + அப்பன்.]

ஞ் யப்

 
 ஞ் யப்  kuñjiyappu, ெப.(n.)

ஞ் யப்பன் பாரக்்க;See. {kшлуїуаррад.}

     [ ஞ்  + அப் .]

ஞ் யன்

 
 ஞ் யன் kuñjiyaṉ, ெப.(n.)

ஞ்  யப்பன் பாரக்்க;See. {kurӱiyapрад.}

     [ ஞ்  → ஞ் யன்.]

ஞ் யாத்ைத

 
 ஞ் யாத்ைத kuñjiyāttai, ெப.(n.)

ஞ்  யாய்ச்  (யாழ்ப்.); பாரக்்க;See. {kuriyaycci}

     [ ஞ்  → ஆத்ைத.]

ஞ் யாய்ச்

ஞ் யாய்ச்  kuñjiyāycci, ெப.(n.)

   1.தா ன் தங்ைக; mother's younger sister.

   2. தந்ைத ன் தம் மைன ; father's younger brother's wife.

   3. தந்ைத ன் இரண்டாந்தாரம்; step-mother (யாழ்ப்.);.

ம. ஞ் ம்ம

     [ ஞ்  = ய, இைளய. ஞ்  + ஆய்ச் .]

ஞ் யா

 
 ஞ் யா  kuñjiyāyi, ெப.(n.)

பாரக்்க ஞ் யாய்ச்  (யாழ்ப்.);

     [ ஞ்  + (ஆய்ச் );.ஆ .]

ஞ் ரிப்

 
 ஞ் ரிப்  kuñjirippu, ெப.(n.)

   ன்னைக; smile (W.);.

     [ ண் ரிப்  → ஞ் ரிப் .]
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ஞ்

ஞ்  kuñju, ெப.(n.)

   1.பறைவக் ஞ்  ( ங்.);; young of birds.

   2. எ , அணில் த யவற் ன் ள்ைள; young of any living being as fish, oysters, rats, lizards, frogs, squirrels etc.

   3. ஆண் ; membrun virile.

   4. ைமயான ; anything small.

   ம: ஞ் , ஞ் ;   க. ன்னி ( லங் க் ட் );;   ெத. ன்ன( லங் க் ட் );, 
ன( ழந்ைத);;   ேகாத. ன்ச;்   ட. க்; ட. ஞ்ஞி ( ழந்ைத); ெகாலா. ன

     [ ள் → ய் → ய்ஞ்  → ஞ்  (ேவ.க.150.);]

ஞ் க்கடகம்

 
 ஞ் க்கடகம் guñjuggaḍagam, ெப.(n.)

   ய ஓைலப்ெபட்  (யாழ்ப்.);; small ola basket.

     [ ஞ்  + கடகம்.]

ஞ் க் ைவ-த்தல்

ஞ் க் ைவ-த்தல் kuñjukkuvaittal,    4ெச. ன்றா . (v.t.)

   டை்டையக் ஞ்  ெபாரிக் ம்ப  ெசய்தல் (யாழ்ப்);; to set eggs for hatching.

     [ ஞ்  + + ைவ.]

ஞ்  ழந்ைதகள்

 
 ஞ்  ழந்ைதகள் guñjuguḻndaigaḷ, ெப.(n.)

   ய ம் ெபரிய மான ழந்ைதகள்; infants and children. 

ஞ்  ழந்ைதகெளல்லாம் நலந் தாேன? (ெகா.வ.);

     [ ஞ்  + ழந்ைத + கள்.]

ஞ் ங் வா ம்

ஞ் ங் வா ம் kuñjuṅguḻuvāṉum, ெப.(n.)

   1. ச் த் ரள்; swarm of insects.

   2. பல அகைவ ள்ள ழந்ைதகளின் ட்டம்;  a group of children of different ages.

     " ஞ் ங் வா  மாக  கலகலெவன் க் ன்ற "(ெகா.வ.);.

ம வ. ஞ்சங் மா ம், ஞ் ங் ம்.

     [ ஞ்  + உம் + வான் + உம்.]

ஞ் ச் ப்

 
 ஞ் ச் ப்  kuñjuccippi, ெப.(n.)

   ற்றாத த் ச் ப் ; immature bivalves, as young mussels, oysters.

     [ ஞ்  + ப் .]

ஞ் ந க் -தல்

ஞ் ந க் -தல் kuñjunaṟukkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஆண் ன் னி ேமல் ேதாைல நீக் தல்; to circumcise.

ம வ கன்னத் ச ்ெசய்தல்

     [ ஞ்  + ந க் .]
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ஞ் ப்ெபட்

 
 ஞ் ப்ெபட்  kuñjuppeṭṭi, ெப.(n.)

   ய ஓைலப்ெபா (யாழ்ப்.);; small {Óla} basket.

     [ ஞ்  + ெபட் .]

ஞ் ெபாரி-த்தல்

ஞ் ெபாரி-த்தல் kuñjuborittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   டை்ட னின்  ஞ்  ெவளிவரல்; to hatch produce young from eggs.

     [ ஞ்  + ெபாரி.]

ஞ் ரம்

 
 ஞ் ரம் kuñjuram, ெப.(n.)

   ன் மணி; crab's eye.

     [ ஞ்  → ஞ் ரம்.]

ஞ் வாயன்

 
 ஞ் வாயன் kuñjuvāyaṉ, ெப.(n.)

   ைகப்ெபட் ; small hand box (யாழ்ப்.);.

ம வ. ஞ் ப்ெபட்

     [ ஞ்  + வாயன்.]

ஞ் ைற

 
 ஞ் ைற kuñjuṟai, ெப.(n.)

   பறைவக்  ( டா.);; bird's nest.

     [ ஞ்  + உைற.]

ஞ்ைச

 
 ஞ்ைச kuñjai, ெப.(n.)

   ெநய்ேவார ்பா ல் ேதய்க் ம் ஞ்சம்; the big broad, heavy sized brush of which the {pa} is twined into the venti 
sometimes double handled, with which men runswiftly back and forth.

     [ ஞ்  + ஞ்ைச]

ட்

ட்  kuṭci, ெப.(n.)

   வ ; stomach.

     [ ள் → ட்டம் ( ); → ட் .]

 ட் 2 kuṭci, ெப.(n.)

   உ ட் யா ம் க ல் ம் ஒற்ைறத் தாயம்; the number marked one that is turned upwards in a game 
played with cowries, etc. (ெகா.வ.);.

     [ ள் → ட் (ஒற்ைறக் , ஒன் .]

ட்டக்கரப்பான்

 
 ட்டக்கரப்பான் kuṭṭakkarappāṉ, ெப.(n.)

   படரே்நாய் வைக; white scabby scurf, a kind of eruption spreading over the whole surface of the body.

     [ ட்டம் + கரப்பான்.]
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ட்டக் ற

 
 ட்டக் ற  kuḍḍakkuṟaḍu, ெப.(n.)

   ற  ( ன்.);; a kind of brazier's pincers.

     [ டை்ட + ற  – டை்டக் ற  → ட்டக் ற .]

ட்டநாடன்

 
 ட்டநாடன் kuṭṭanāṭaṉ, ெப.(n.)

   ட்ட நாடை்டச ்ேசரந்்தவன்; one who belonges to {kuttanādu.}

ம. ட்டநாடன்

     [ ட்டம் + நா  + அன்.]

ட்டநா

ட்டநா  kuṭṭanāṭu, ெப.(n.)

   வாங் ர ்நாடை்டச ்ேசரந்்த ம், ேகாட்டயம், ெகால்லெமன்  வழங் ன்ற நகரங்கைளக் 
ெகாண்ட ம் ஏரிகைள யாக உைடய மா ய ஒ  ெகா ந்த ழ் நா ; the region full of lakes, where a 
vulgar dialect of Tamil was spoken, corresponding to area ofthe modern towns of Kottayam and Quilon in Travancore one of 
12 {Koduntamil Nadu.}

     " ட்டநாட் த் ப் ர"்( வ் வாய். 8.9:1);.

ம. ட்டநா

     [ ண்  → ட்  → ட்டம் (ேவ.க.194);.]

ட்டப் யாக்
-தல்

ட்டப் யாக் -தல் kuṭṭappuḻudiyākkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ம்மாளம த்தல் (ெநல்ைல);; to be tumultuously playful.

     [ ட்பம் →  + ஆக் .]

ட்டம்

ட்டம்1 kuṭṭam, ெப.(n.)

   1.ஆழம்; depth, profundity.

     "இ ந்நீரக்் ட்ட ம்" ( றநா. 20:1);.

   2. மா ; tank, pond.

     "ெந நீரக்் ட்டத் த் ெமன்ப் பாய்ந் " ( றநா. 243:9);.

   3. ட்டநா  பாரக்்க;See. {kuttanadய}

     "ெதன்பாண்  ட்டம்" (நன்.272, ம ைல.);.

   4. பரப் ள்ள இடம்; expanse, region.

     "ெப ங்கடற் ட்டத் "(ம ைரக்.540);.

     [ ள் → ட்  → ட்டம்.]

 ட்டம்2 kuṭṭam, ெப.(n.)

   1 ரள்; multitude, collection, heap.

   2. அைவ; assembly.

     "பைடக்கலம் த் க் ட்டத் க் ச ்ெசல்லப்ெபறார ்(T.A.S.I.9);.

     [ ட்டம் → ட்டம் .]

 ட்டம்3 kuṭṭam, ெப.(n.)
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ட்டன்

ட்டன்1 kuṭṭaṉ, ெப.(n.)

   1 ள்ைள, வன்; laddie, lassie as a term of endearment.

     "என் க் ட்டன்"( வ். ெவரியாழ். 14:2);.

     " ெலனப் ேப  ெமங் ட்டெனங் ற்ற "( க்ேகா.224);.

   2. ஆட் க் ட்  ( வா.);; kid or lamb

   3. லங் ன் ட் ; young of an animal.

     "நா ன்ெவங்கட ்  ட்டைன" (கம்பரா. நகரநீ்.117);.

   ம. ட்டன்;   க. ட்ட;   ெத. ட்ட;   . டெ்டெல;   ட. ட் ;   ட. ட;்   . ட;   ;   ட் ; ரா. 
ட் .

     [ ள் → ட்  → ட்டன்.]

ட்டான்

ட்டான்2 kuṭṭāṉ, ெப.(n.)

   1. டை்ட ரல்; a little finger.

   2. ெப ரல் அல்ல  கடை்ட ரல்; toe.

     [ ள் → ட்  → ட்டன்.]

 ட்டான்3 kuṭṭāṉ, ெப. (n.)

   1. படப் ; small basket.

   2. யஓைலப்ெபட் ; little ola case.

     [ ட்டம் → ட்டான் (ேவ.க.152.);.]

ட்டான்கட் -தல்

ட்டான்கட் -தல் kuṭṭāṉkaṭṭudal, ெப.(n.)

   5 ெச. . . (v.i.);

   பறைவ த யன ெகாத்தாத ப ம். அணில் க யாதப ம் காய்கள்ன  
க்கட் தல்( ன்.);; to put a cover over fruits for protection from birds and squirrile
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ட்

ட் 1 kuṭṭi, ெப.(n.)

   1.நாய், பன் , , நரி ஆ யவற் ன் ட்  (ெதால்.ெபா ள்.மர . 20);; young of dog, pig, tiger, etc.

   2. ஆட் க் ட் ; lamb.

   3.  (உ.வ.);; small girl.  

   4.கைட ப் ள்ைள; child, especially the youngest, in endearment (w.);.

   5. லங் ன் ள்ைளப் ெபா ; yound of animals.

   6. க  அல்ல  ைன; embryo. ட் ப தல் = ைனப்ப தல்.

   7. ஒர  ரிப்ெபயரின் இளைமப் ெபா ள் ன்ெனாட் ; prefix of single sense being.

     " ட் ப் டவம், ட் ளா" ( ள்ைள ளாத் );.

   8. ற்றப்பன் ற்றன்ைனயர ்ெபயர ் ன்ெனாட் ; prefix of uncle and aunt. 

ட் யப்பன், ட் யாத்தாள்.

   9. ைமப் ெபயர;் smallness. 

ட் தெ்தால் காப் யம்.

   ம. ட் ;க. ட் .

 E. kid, a young goat, kid, kiddy(s); Child, ME. kid, kidde, Dan.,Swed., Norw., kid, ON. kithi;

 OHG. kizzi, chizzi. МнG., G.К. kitze

     [ ட்  → ட் .]

ட் க்கரணம்

ட் க்கரணம் kuṭṭikkaraṇam, ெப.(n.)

   1.தைல ழாக ம ந் ம் ஒ  த்ைத; performing a somersault on the ground, as minor acrobatics.

   2. ெப யற் ; making strenuous efforts, using all possible means, taking the utmost pains.

     " ட் க்கரணம் ேபாடெ்டன்னாலானமட் ம்" (இரமநா.உ த். 77);.

ம. ட் க்கரணம்

     [ ட்  + கரணம்.]

ட் க்கலகம்

ட் க்கலகம் guṭṭiggalagam, ெப.(n.)

   1.  கலகம்; squabble, domestic quarrel, as rising out of trifes.

   2. ேகாட ்ெசால்லால் ைள ம் கலகம்; quarrel rising from backbitbing, talebearing.

     [ ட்  + கலகம்.]

ட் க் ழங்

 
 ட் க் ழங்  kuṭṭikkiḻṅgu, ெப.(n.)

   ஒ  ழங் ன் பக்கத் ல் அதைனெயாட்  உண்டா ம் ழங் ; small esculent root growing by the side of a 
large one.

     [ ட்  + ழங் .]

ட் க் ம் -தல்

ட் க் ம் -தல் kuḍḍikkumbiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   தைல ற் ட் க் ெகாண்  ள்ைளயாைர வணங் தல்; to cuff the head three times, and raise the hands in 
worship of {(Ganeśa); pilliyar.}

     [ ட்  → ட்  + ம் .]
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ட் க்ெகாக்கான்

 
 ட் க்ெகாக்கான் kuṭṭikkokkāṉ, ெப.(n.)

    கற்கைளக் ெகாண்  ஆ ம் ைளயாட்  வைக; a kind of play with pebbles.

     [ ட்  + ெகாக்கான்.]

ட் சச்ாத்தன்

 
 ட் சச்ாத்தன் kuṭṭiccāttaṉ, ெப.(n.)

   றளித் ேதவைத; elf, imp., little goblin invoked in performing jugglery, etc.

   ம. ட் சச்ாத்தான்;க. ட ்சாத.

     [ ட்  + சாத்தன்.]

ட் சச்ாத் க்கார
ன்

 
 ட் சச்ாத் க்காரன் kuṭṭiccāttikkāraṉ, ெப.(n.)

   ேபேயாட் ம் மந் ரக்காரன்( ன்.);; enchanter, sorcerer, one who is supposed to have power overfamiliar spirits.

     [ ட்  + சாத் க்காரன்.]

ட் ச் வர்

ட் ச் வர ்kuṭṭiccuvar, ெப.(n.)

   1.இ ந்த கவர;் ruined wall.

     " ட் ச ் வெரனிேலாமா  ைரஞ்  மைறவா ம்" (ெப ந்.ெதா.288);.

   2. பாழ் மைன; ruins of a building. 

அந்தக் ட் ச் வரிற் க ைத ேமய் ற  (உ.வ.);.

   3. ப ; ruin, damage: 

காரியம் ட் ச் வரா ற்  (உ.வ.);.

ம. ட் ச் வ

     [ ட்  + வர.்]

ட் ச் வரா( )-
தல்

ட் ச் வரா( )-தல் kuṭṭiccuvarākudal,    6 ெச. . . (v.i.)

   ப தாதல், அ தல்; to run, damage.

ம. ட் சே்சாரா க

     [ ட் க்கவர ்+ ஆ .]

ட் த்தக்காளி

 
 ட் த்தக்காளி kuṭṭittakkāḷi, ெப.(n.)

    தக்காளி ( ன்.);; black night shade.

     [ ட்  + தக்காளி.]

ட் த்தாய்ச்

 
 ட் த்தாய்ச்  kuṭṭittāycci, ெப.(n.)

   ைனயான லங் ; pregnant animal.

     [ ட்  + தாய்ச் . ஒ.ேநா. ள்ைளத்தாய்ச் .]
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ட் த் வாசகம்

 
 ட் த் வாசகம் guṭṭittiruvācagam, ெப.(n.)

   க ைவச ் வ ரான் ேமல் அ ரராமபாண் யர ்பா யனவாக வழங் ம் ன்  அந்தா கள்;{antati} 
on {swa} at Karuvai, three in number ascribed to {Ativira-rāma-pāndiyan} and considered as {Tiruvasagamin} miniature.

     [ ட்  + வாசகம்.]

ட் த்ெதால்காப்
யம்

 
 ட் தெ்தால்காப் யம் kuṭṭittolkāppiyam, ெப.(n.)

   ெதால்காப் யத்ைதத ்த  ஐந லக் கணங்கைள ம் ெகாண்டதாக ைவத் யநாத ேத கர ்
இயற் ய இலக்கண ளக்கம்; the {Isakkanavilakkam,} by {Vattiya nata-fésikar,} as a compendium of the great 
{Tolkāppiyam.}

     [ ட்  + ெதால்காப் யம்.]

ெதால்காப் ய மர ம் இலக்கண ளக்க மர ம் ேவ ப த ன் இவ்வா  ெபயரிடல் அத் ைணப் 
ெபா த்த ைடயதன் .

ட் ந ைக

ட் ந ைக guḍḍinaḍigai, ெப.(n.)

ப வத் ல் நாடகம், ைரப்படம் ேபான்றனவற் ல் ந க் ம்

   ட் ப்பயல் 33 QLstor; a small girl who acts on the stage, in films etc.

ட் ப்பயல்

 
 ட் ப்பயல்  kuttppaya. ெப.(n.)

ட் ப்ைபயல் பாரக்்க;See. {Kuffippaya/}

     [ ட்  + (ைபயல்); → பயல்.]

ட் ப்பல்

ட் ப்பல் kuṭṭippal, ெப.(n.)

   1. ஒட் ைளக் ம் பல்; extra or dwarf tooth.

   2. பாற்பல், அ ம் ப்பல்; milk-tooth.

ம. ட் ப்பல்

     [ ட்  + பல்.]

ட் ப்பலா

 
 ட் ப்பலா kuṭṭippalā, ெப.(n.)

   ராய்மரம்; paper -tree.

     [ ட்  + பலா.]

ட் ப்பாடம்

 
 ட் ப்பாடம் kuṭṭippāṭam, ெப.(n.)

   ெபா  ணரா  பாராமல் ஒப் க் ம்ப  பண் ம் ெநட் . (மணப்பாடம்);; blind recital, learning by rote.

ெத. ட் பாத

     [த  → ெத. ட் . ட்  → ட்  + பாடம்.]

ட் ப் டவம்

ட் ப் டவம் kuḍḍippiḍavam, ெப.(n.)

   ஒ வைக மரம் ( லப்.13:158 உைர.);; bedaly emetic-nut.

     [ ட்  + டவம்.]
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ட் ப்ைபயல்

 
 ட் ப்ைபயல் kuṭṭippaiyal, ெப.(n.)

   வன்; small boy.

     [ ட்  + (ைபதல்); ைபயல்.]

ட் பஞ்சரம்

 
 ட் பஞ்சரம் kuṭṭibañjaram, ெப.(n.)

   ேகா ல் மானத் ல் அைம ம் ெகா ய க் ைடய வ வம் (ம .);; a figure on a temple gopuram.

 Skt. apanäsi.

     [ ட்  + பஞ்சரம்.]

ட் படல்

 
 ட் படல் kuḍḍibaḍal, ெப.(n.)

   ைனப்ப ைக; becoming pregnant, as a sheep, goat, dog.

     [ ட்  + (ப தல்); → படல்.]

 ட் படல் kuḍḍibaḍal, ெப.(n.)

   ைளயாட் ல் தவ ய க்ைக; striking a wrong coin or seed in games.

ெத. ட்

ட் ேபா

ட் ேபா 1 kuṭṭipōṭudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

   லங்  ட் தல்; to bring forth young, as beasts.

ம. ட் ப்ெப க (ெபற்றெற த்தல்);

     [ ட்  + ேபா .]

 ட் ேபா 2 kuṭṭipōṭudal,    19 ெச. . . (v.i.)

   ைளயாட் ல் அ கப் பந்தயம் ைவத்  ைளயா தல்; to put down a forfeited seed or coin in gambling as 
stakes to be played for.

     [ ட்  + ேபா .]

ட் மணியம்

 
 ட் மணியம் kuṭṭimaṇiyam, ெப.(n.)

   உத  மணியக்காரன்; assistant to {Maniyakaran,}

ட் மம்

ட் மம் kuṭṭimam, ெப.(n.)

   கற்பா ன தைர; paved floor, pavement, ground paved with mosaic ground smoothed and plastered.

     "ேகா ற் ட் ய வன்றலத் " (கம்பரா. ட் ந்.109);.

ம. ட் மம்

     [ ட்  → ட் மம். ட் தல் = இ த் ச ்ெச த்  வ ைமப்ப த் தல்.]

ட் ய -த்தல்

ட் ய -த்தல் kuḍḍiyaḍittal,    4 ெச. . .(v.i.)

ட் ைவ பாரக்்க;See. {kutiya}

ெத. ட் ய த்தல்.

     [ ட் + அ .]
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ட் யப்பன்

 
 ட் யப்பன் kuṭṭiyappaṉ, ெப.(n.)

   ய தகப்பன்; father's younger brother.

ம. ட் யசச்ன்

     [ ட்  + அப்பன்.]

ட் ய -த்தல்

ட் ய -த்தல் kuṭṭiyaḻittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   கள்ளக்க ைவ ம ந் ட் க் கைரத்தல்; to cause miscarriage, abortion of a child conceived in adulterу.

     [ ட்  + அ .]

ட் யாண்டவன்

 
 ட் யாண்டவன் kuṭṭiyāṇṭavaṉ, ெப.(n.)

   பட் னவர ்வணங் ம் ெதய்வம்; sea-god of Pattinavarcaste, represented by a small conical heap of wet sand and 
mud.

     [ ட்  + ஆண்டவன்.]

ட் யாத்தாள்

 
 ட் யாத்தாள் kuṭṭiyāttāḷ, ெப.(n.)

   யதாய் (பர.);; mother's younger sister.  

     [ ட்  + ஆத்தாள்.]

ட் -தல்

ட் -தல் kuḍḍiyiḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   லங்  த யன க ரத்்தல் (ெகா.வ.);; to bring forth young, especially said of animals.

ம. ட்  

     [ ட்  + இ -.]

ட் க்

ட் க்  kuḍḍiyiḍukki, ெப.(n.)

   1. ற்றரத்ைத வைக (மைல.);; lesser galangal.

   2. ேகாட்டம் (மைல.);; arabian costum.

   3. ப டன் வள ம் பல்வைக( ன்.);; a kind of grass or weed in rice fields.

     [ ட்  + இ க் .]

ட் ரல்

ட் ரல் kuṭṭiviral, ெப.(n.)

   1. கால்ைககளில் ஐந் க்  அ கமா ள்ள ரல்; sixth or extra finger or toe as smaller than the rest.

   2. ண்  ரல்; a little finger or toe.

ம. ட் ரல்

     [ ட்  + ரல்.]

ட் ளா

ட் ளா kuṭṭiviḷā, ெப.(n.)

   1. னா; wood apple.

   2. பாரக்்க நாய் ளா; musk-deer-plant.

     [ ட்  + ளா.]
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ட் ேவல்

 
 ட் ேவல் kuṭṭivēl, ெப.(n.)

   ேவலமாவைக(இ.வ.);; kind of acaua

     [ ட்  + ேவல்.]

ட் ைவ

ட் ைவ1 kuṭṭivaittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ைளயாட் ல் தவறான காைய அ த்தல் (யாழ்ப்.);: 

 to hit the wrong coin or seed.

   2. ற் பந்தய ழத்தல்; to forfeit a coin of seed in gambling.

     [த.  → ெத. ட் . ட்  → ட்  + ைவ.]

ட் னம்

 
 ட் னம் kuṭṭiṉam, ெப.(n.)

க ஞ் ாகம் (மைல.); 

 black cumin.

     [ ட்  + ட் னம்.]

ட் னி

ட் னி kuṭṭiṉi, ெப.(n.)

   1.கற் ழந்தவள் ( டா.);; unchaste woman.

   2. ட் க் ெகா ப்பவள்( ன்);; bawd, procaress.

ம. ட் னி

{Skt. kuttin}

     [ ட் னி → ட் னி.]

ட்

ட் 1 kuṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ைக ட் யால் தைல ல் இ த்தல்; to cuff. strike with the knuckles on the head or temples.

     "அவன் தைல ல் ட் னான்" ( ங்.);. (ேவ.க.174);.

   ம. ட் க;   க.,ெத. ட் ;   . ட் னி;   ட.,ேகாத., ட. ட;்   நா., ெகாலா. டக்் பர.் ப்;   ேகாண். 
ேகாட்டானா;   மா. டெ்ய;   ரா. ட் ங்க்;பட த்  (ைக ட் யால் இ த்தல்);.

 Skt. kuttayat (to bruise, Pound, strike lightly);, Pkt kutte;

 Pali otteti

     [ ள் → ட்  ஒ.ேநா. வள் → வட் .]

 ட் 2 kuṭṭu, ெப.(n.)

   ைக ட் யால் தைல ல் இ க்ைக; blow with knuckles or the fist on the head, cuff (ேவ.க.174);.

ம. ட்

     [ ள் + ட் .]

 ட் 3 kuṭṭu, ெப.(n.)

   1. மந்தணம்; secret ( ற . 108.);

   2. மானம்( ன்.);; honour, dignity. 

அவன் ட்  ெவளிப்பட்ட  (உ.வ.);.
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ட் னி

 
 ட் னி kuṭṭuṉi, ெப.(n.)

   றரால் ட் ண்பவன்; intractable, shameless person, as cuffed about by everyone.

     [ ள் ட்  + உணி.]

ட் ப்பட்டவன்

 
 ட் ப்பட்டவன் kuṭṭuppaṭṭavaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  ெதா ல் இடரப்்பட் ப் பட்ட  (அ பவம்); ெபற்றவன்; one who grows wise by experiencing reverses.

     [ ட்  + பட்டவன்.]

ட் ப்ப -தல்

ட் ப்ப -தல் kuḍḍuppaḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   அ க்க  இட தல்; to undergo reverses.

     [ ட்  + ப .]

ட் மம்

 
 ட் மம் kuṭṭumam, ெப.(n.)

   வ ம் ; emerging bud of flower.

     [ ட்  → ட் மம்.]

ட் வம்

 
 ட் வம் kuṭṭuvam, ெப.(n.)

   நீைரக் காயைவக் ப் ெபரிய ெசம்  ஏனம்; big copper pot for heating water.

ம. டக்ம்

     [ ள் → ட்  → ட் வம்.]

 ட் வம் kuṭṭuvam, ெப.(n.)

   ெகாப்பைர (இ.வ.);; a large brass vessel, cauldron.

ம. டக்ம்

     [ ள் → ட்  → ட் வம்.]

ட் வன்

ட் வன் kuṭṭuvaṉ, ெப.(n.)

   1. ட்நாட் ள்ளவன்; inhabitant of the {Kuttam} courtry.

     "பல் ட் வர ்ெவல்ேகாேவ" (ம ைரக். 105);.

   2. ேகாட்டம் ப ைய ஆண்ட ேசரன்;{Chera} king as ruling over {kuttam.}

     "எ றழ் ணிேதாளிய ேறரக் ட் வன்" ( பாண்.49);.

ம. ட் வன்

     [ ள் → ட்  + அவன்.]

 ட் வன் kuṭṭuvaṉ, ெப.(n.)

   ேசர மன்னரின் ப்ெபயர;் name of the clan among the kings of chera dynasty.

     [கட் - ட்டம் [ ரள், அைவ]- ட் +அன் ட் வன்]
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ட்ேட

ட்ேட  kuṭṭēṟu, ெப.(n.)

   1. ய காைள; smal bull.

     " ட்ேடற்ைறக் ேகாவரத்்தனைனக் கண் ேர" ( வ் நாய்ச.் 14:2);.

   2. எ த் ன் ல் (க த்.102:24 உைர.);; hump of an ox.

     [ ட்  + (இளைம); + ஏ .]

ட்ைட

டை்ட1 kuṭṭai, ெப.(n.)

   1. ய உ வம். 

 shortnesh, dwarfishness.

   2. ட்ேட '  பாரக்்க; see {ku[feru.}

   3. ணி; kerchief, towel, small stro of cloth.

   4. ளம்; pool, small pond.  

   5 டை்டமரம் பாரக்்க;See. {kuttaimaram.} 

டை்ட ற கட்  அ த்தான்.

   6. ணி (ெதால்,ெசால்.400. உைர.);; a dry measure of capacity.

   7. தைலப்பாைக turban.

   ம. ட்ட;   க. ட் , ட் ;   . ட்ட;   . ட;    ட் ; ரா ட் .

 Aust. katoa (short);

     [ ட்  → டை்ட (ேவ.க.152.);]

 டை்ட kuṭṭai, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் ட்டம்; laucoderma, white leprsy.

     [ ள் + டை்ட.]

ட்ைடக் ைவ

 
 டை்டக் ைவ kuṭṭaikkuṟuvai, ெப.(n.)

   ெநல்வைக(A);; a kind of paddy.

     [ டை்ட + ைவ.]

ட்ைடச்

 
 டை்டச்  kuṭṭaicci, ெப.(n.)

ள்ளமானவள், 

 short woman.

     [ டை்ட + டை்டச் .]

ட்ைடசே்சம்

 
 டை்டசே்சம்  kuṭṭaiccēmbu, ெப.(n.)

   ஒ  வைகச ்ேசாம் ; a variety of colocasia.

ம. ட்டசே்சம்

     [ டை்ட + ேசம் .]
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ம்ைடப்பாம்

 
 ம்ைடப்பாம்  kumṭaippāmbu, ெப.(n.)

   ெசந்நிற நச் ப்பாம் ( னவ.);; reddish poisonus snake

     [ டை்ட + பாம் .]

ட்ைடப் டல்

 
 டை்டப் டல் kuḍḍaippuḍal, ெப.(n.)

   ெகாம் ப் டல்; short snake-gourd, climber.

     [ டை்ட + டல்.]

ட்ைடமரம்

 
 டை்டமரம் kuṭṭaimaram, ெப.(n.)

   ெதா மரம்; stocks for legs or hauds as an instrument of punishment (உ.வ.);.

     [ டை்ட + மரம்.]

ட்ைடயெநல்

 
 டை்டயெநல் kuṭṭaiyanel, ெப.(n.)

   ெநல்வைக (A);; a kind of paddy.

     [ டை்ட + ெநல் - டை்டெநல் → டை்டயெநல்.]

ட்ைடயன்

 
 டை்டயன் kuṭṭaiyaṉ, ெப.(n.)

   ள்ளன்; dwarf, short man.

     [ ட்  → டை்டன்.]

ட்ைட ல -த்தல்

டை்ட ல -த்தல் kuḍḍaiyilaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெதா  மரத் ல் கட் த்தல்; to confine in stocks.

     [ டை்ட ல் + அ த்தல்.]

ட்ைட ரல்

 
 டை்ட ரல் kuṭṭaiviral, ெப. (n.)

ட் ரல் பாரக்்க;See. {kustawira.}

     [ டை்ட + ரல்.]

ட-த்தல்

ட-த்தல் kuḍattal,    2 ெச. . . (v.i.)

   வைளதல்; to curve, bend.

     [ ள் → ட.]

டக்கம்

டக்கம் kuḍakkam, ெப.(n.)

   வைள  (யாழ்.அக.);; bend, curve, crookedness.

     [ ட → டக்கம் ( .தா.249);.]

டக்கனி

டக்கனி kuḍakkaṉi, ெப.(n.)

   பலாப்பழம்; jack fruit, as being potshaped.

     "கைளப்ப த்த ெமன் டக்கனி"(கா க, அ ணா .22);

     [ டம் → டக்கனி.]
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டக்கால்

டக்கால் kuḍakkāl, ெப.(n.)

   டம் ேபான்ற ளக் த்தண்  ( லப்.6, 138, உைர.);; pot shaped lamp stand.

ம வ. டத்தண்

     [ டம் + கால் → டக்கால்.]

டக்காற்

 
 டக்காற்  kuḍakkāṟṟu, ெப.(n.)

   ேமல்காற் ; western wind.

     [ டக்  + காற் .]

டக்

டக்  kuḍakki, ெப.(n.)

   1.வைளவான  (யாழ்.அக);; that which is crooked.

   2. த்தைள (யாழ்ப்);; brass.

     [ டக்  → டக் . டம் ெசய்யப் பயன்பட்ட த்தைள ம் டக்  எனப்பட்ட .]

டக் யன்

 
 டக் யன் kuḍakkiyaṉ, ெப.(n.)

னன் humpback.

     [ டக்  → டக் யன்.]

டக் னி

டக் னி kuḍakkiṉi, ெப.(n.)

   1.கா க்கட் ; dowryfoliaged cutch.

   2. க ங்கா  (மைல.);; glabrousfoliaged cutch.

     [ டக்  + டக் னி.]

டக்

டக்  kuḍakku, ெப.(n.)

   ேமற்  ( வா.);; west.

     "ெதான் ர ்ெபளவத் ன் டக் ம்"( றநா.6);.

ம. டக்

     [ டத்தல் = வைளதல், மைறதல் டம் → டக்  (க ரவன் மைற ம் ேமற் த் ைச);.]

டக்

 
 டக்  guḍagguḻi, ெப.(n.)

   நீரக்் ண்  (யாழ்.அக.);; water pond

ம. டக்

     [ ட → .]
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டக் த்

டக் த்  kuḍakāttu, ெப.(n.)

   தன  ேபரனா ய அநி த்தைன வாணன் ைறப்ப த்த, அவன  நகர ற் ெசன்  கண்ணன் 
டெம த்தா ய த் ; ப ேனாரவ்ைகக் த் க ள் ஒன்  ( லப். 6,55. உைர.);; a dance with potrs 

performed by Krishna, when {Vanan} imprismed his grand son ániruttapone ofelevan {kūftu.}

     [ டம் + த் .]

த் ன் வைககள்:  

   1. ெகா ெகாட் ,  

   2. பாண்டரங்கம்,

   3. ைட

   4. ,

   5. அல் யம்,  

   6 மல் ,

   7. டம்,

   8. பாைவ,

   9. மரக்கால்,  

   10, ேப

   11. கைடயம்.

நின்றாட க் ரியைவ: ெகா ெகாட் , பாண்டரங்கம், ைட டம் அல் யம், மல் ,

டக்

 
 டக்  kuḍakāli, ெப.(n.)

க்  பாரக்்க(ெசன்ைன);: see {kug-k-küs,}

ம. டக் .

     [  → ட + .]

டக்ேகா

டக்ேகா kuḍakā, ெப.(n.)

   ேசரன்;{Cera} king as ruling the western country.

     " டக்ேகா ெந ஞ் ேசரலாதற் "(ப ற் ப். 60. ப .);.

ம வ, டக்ேகான்

     [ டக்  + ேகா. டக்  = க ரவன் வைள ம்(மைற ம் ைச. டம் → டக்  ேகான் → 
டக்ேகா(க. .72);.]

டக்ேகா வான்

 
 டக்ேகா வான் kuḍakāḍuvāṉ, ெப.(n.)

   க ரவன்; Sun.

டக்  = ேமற் , டக்  + ஓ வான்.]

டக்ேகான்

 
 டக்ேகான் kuḍakāṉ, ெப.(n.)

   ேசர மன்னன்; {Céra} king.

     [ டக்  ேமற்  ேகான்-அரசன் டக்  சேகா'
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டகம்

டகம்1 guḍagam, ெப.(n.)

   யாழ் ட் ம் ைறக ள் ஒன்  ( வக. 657 a உைர.);; one of several modes of playing the {yal,}

     [ டக்கம் + டகம்.]

 டகம் guḍagam, ெப.(n.)

   1.ேமற் ; west.

     " டச வானின் வயங் ய … ங்கள்"(கம்பரா. ஒற் க். 201);

   2. த ழ்நாட் ன் ேமற்பா ள்ள ஒ  நா  (நன் 272ம ைல.);; Coorg, the hill country west = Mysore, forming the 
western boundary of the Tamil Nadu.

   3. ட மைல ( றநா.166.உைர);; a metain in Coorg.

ம. டகம்

     [ டத்தல் = வைளதல், மைறதல். ட → டக் . க ரவன் மைற ம் ேமற் த் ைச, ட → டக்  → 
டகம்.]

 டகம்3 guḍagam, ெப.(n.)

   ேகாளகச ்ெசய்நஞ்  (மைல.);; a mineral poison.

 → டகம் → டகம் (பலவற்ைறக் ட் ச ்ெசய்த .]

டகரம்

 
 டகரம் guḍagaram, ெப.(n.)

   ேவ ப்ப த் (மைல.);; hedge cotten.

     [ டகம் → டகரம்.]

டகன்

டகன் guḍagaṉ, ெப.(n.)

   1.ேசரன் ( டா.);;{cera} king as a ruler of {kuganādu.}

   2. ேமல்நாட்டான்; westerner.

     " டகர ் ண கடெலன் றாரத்்தார"் (த ழ்நா. 157.);.

   3. ட  நாடை்டச ்சாரந்்தவன்; a coorgman.

க.ெகாடக

     [ ட  → டக்ன்.]

டகாற்

டகாற்  kuḍakāṟṟu, ெப.(n.)

   ேமல்காற் ; westerly wind.

     " டகாற்ெற ந்  ெகா  டங்  ம ன்"( லப். 14:70);.

     [ ட  → காற் .]

ட

ட  guḍagu, ெப.(n.)

   1. ேமற் ; west.

   2. த ழ் நாட் ற்  ேமற்ேக அைமந்த நா ; the coorg country.

   3. ட  ெமா ; the {kuợagu} language.

   ம. ட ;   க., . ெகாட ;   ெத. ெகா ; ட. ெகாட .

     [ ட → ட .  – ெசால்லாக்க ஈ .]
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ட  மைல

 
 ட  மைல guḍagumalai, ெப.(n.)

ட  மைல பாரக்்க;See. {kudagumaa.}  [ ட  + மைல.]

டங்கர்

டங்கர1் kuḍaṅgar, ெப.(n.)

   1. டம்; waterpot.

     " டங்கர ்ெகாணரந்் டா... ெகாண்  ெகாண்டனர"்(கந்த  ேதவ ரி.24);.

   2. ம்ப ஓைர ( டா.);; a quarius, a constellation of the zodiac.

     [ டம் → டங்கர.்]

 டங்கர2் kuḍaṅgar, ெப.(n.)

   ைச; hut, cottage

     " டங்கரில் பாம்ேபா  உடன்உைறந்தற் " ( றள்,890);.

     [ டங்  → டங்கர)்.]

வடெமா யாளர ் ைச என் ம் ெபா ளில் டங்கர ்என் ம் ெசால்ைலக் ட்டங்கக {(kuttargaka);} 
என்  ரிப்பர.் ஆட் க் ல் ேபான்ற அைர ண்ைட வ வான ைசகளில் றவ ம், பன்  
யா க ம் ேபான்ற பழங்  மாந்தர ்இன் ம் வ ந்  வ தல் காண்க. (ேவ.க.159);.

டங்கைர

 
 டங்கைர kuḍaṅgarai, ெப.(n.)

   தண்ணீரக்் டம் ைவக் ம் இடம் (யாழ்.அக.);; place for keepingwater-pots.

     [ டம் → கைர.]

டங்கல்

 
 டங்கல் kuḍaṅgal, ெப.(n.)

   ைச; small hut.

     [ டங்  → டங்கல்.]

டங்க ழ்-தல்

டங்க ழ்-தல் kuḍaṅgaviḻtal,    2 ெச. . .(v.i.)

   வண்  டஞ்சாய்ந்  தல்; to be upset, be overturned, tipover, tip upon end, fall topsy-turvy as a cart.

     [ டம் + க ழ்.]

டங்கால்

டங்கால் kuḍaṅgāl, ெப.(n.)

   ம ; lap.

     "ம க் டங்கா ந் " ( வ்.ெபரிய .10.4:3);.

     [ டங்  → டங்கால்.]

டங் -தல்

டங் -தல் kuḍaṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   வைளதல் (யாழ்.அக.);; to bend.

     [ ட → டங் .]
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டங்ைக

டங்ைக kuḍaṅgai, ெப.(n.)

   1.உள்ளங்ைக; palm of the hand.

     "தன் டங்ைக நீேரற்றான் தாழ் " ( வ்.இயற்.3:62);.

   2. எல்லா ர ங் ட்  உட் க் ம் இைணயா ைனக்ைக ( லப்.3:18, உைர.);; a pose with a single 
hand in which all the fingers are joined and the palm is hollowed like a cup, one of 33 {inaya-Vidakka.}

ம. டங்ைக

     [ டம் + ைக.]

 டங்ைக kuḍaṅgai, ெப.(n.)

ஒ  ைகயள :

 handful of measure.

     [ டம்+ டங்ைக [வைளந்த+ைக]

டச் ப்

 
 டச் ப்  kuḍaccippi, ெப.(n.)

   வைள ள்ள இப்  ( ன்.);; rounded shell.

     [ டம் + ப் .]

டச் ல்

 
 டச் ல் kuḍaccūl, ெப.(n.)

   காற் லம்  வைக ( வா.);; tinkling anklet.

     [ டம் + ல்.]

டசப்பாைல

டசப்பாைல kuḍasappālai, ெப.(n.)

   1. கசப்  ெவட்பாைல (பதாரத்்த.235);; conessi bark.

   2. ெகா ப்பாைல; green wax-flower

   3. க ப்பாைல ( ன்.);; wild olive.

     [ டச்ம் + பாைல.]

டசம்

டசம் kuḍasam, ெப.(n.)

   1. டசப்பாைல1பாரக்்க;See. {kudasapala,}

     "வடவனம் வாைக வான் ங் டச்ம்" ( ஞ் ப்.67);

   2. மைலமல் ைக (மைல.);; Indian cork.

     [ ட → டச்ம்.]

டஞ்சாய்-தல்

டஞ்சாய்-தல் kuḍañjāytal,    2 ெச. . . (v.i.)

டங்க ழ்-தல் பாரக்்க;See. {kudari-kavil}

     [ டம் + காய்.]

டஞ் ட்டவர்

டஞ் ட்டவர ்kuḍañjuḍḍavar, ெப.(n.)

   ஆனிைர ேமய்க் ம் இைடயர;் cowherds.

     " ல் னத் தாரக்் ம் டஞ் ட்ட வாக் ம்"(க த்.107:2);.

     [ டஞ் ட் (மா ); + அவர.்]
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டஞ் ட்

டஞ் ட்  kuḍañjuḍḍu, ெப.(n.)

   ஆ; cow as offering a {kugam} of milk.

     "நீரார ்நிழல டஞ் ட ் னத் ள் ம்" (க த்.109:3);.

     [ டம்1 + கட் ( டம் பால் கறக் ம் மா );.]

டத்தண்

டத்தண்  kuḍattaṇḍu, ெப.(n.)

டக்கால் பாரக்்க ( லப்.6:138,உைர.);;See. {kudakkal}

ம. டத்தண்

     [ டம் + தண் .]

டத்தண்  
ளக்

 
 டத்தண்  ளக்  kuḍattaṇḍuviḷakku, ெப.(n.)

   டம் ேபான்ற வ ல் தண்டைமந்த ளக் ; a kind of lamp with pot-shaped stand

ம. டத்தண்  ளக்

     [ டம் + தண்  + ளக் .]

டத்

டத் 1 kuḍatti, ெப.(n.)

   இைடச் ( டா.); டவன்;  faminine of shepherdess.

     [ டம்(பால் நிரப்  டம்); → டத் .]

 டத் 2 kuḍatti, ெப.(n.)

   1. க ைதப் ; hyena.  

   2 ஒநாய்; wolf.

     [ றம் ( ன் ); றத்  → டத் .]

டத் நாய்

 
 டத் நாய் kuḍattināy, ெப.(n.)

   நாய்வைக(பாண் .);; a kind of dog.

     [ டத்  + நாய்.]

டதா

டதா  kuḍatāḍi, ெப.(n.)

   ணின்ேமல் ைவக் க் டவ லான உ ப்  ( வக.593, உைர);; capita of a pillar.

     [ டம்1 + தா .]

ட ைச

 
 ட ைச kuḍadisai, ெப.(n.)

   ேமற் ப் பக்கம்; western direction.

ம. ட ச

     [ ட + ைச.]

டேதவர்

டேதவர ்kuḍatēvar, ெப.(n.)

   ேமற்  மைல (ெபா ைக மைல); ல் இ ந்த னிவர ்அகத் யர ்(S.I.I.II -- troduction p.41);; sage Agastya 
who stayed a Western hill.

     [ ட + ேதவர.் -ேமற் . ட னிபாரக்்க]
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டந்தம்

டந்தம் kuḍandam, ெப.(n.)

   1. ைக ப்  ேபட வைளத் ச ்ெசய் ம் வ பா ; joining the hands to gether and bending the body, in worship.

     " டந்தப் பட் க் ெகா மலர ் த " ( .229

   2. நால் ரல் டக் ப் ெப ரல் நி த்  ெநஞ் ைட ைவக்ைக ( . பக்_ ழ்க் ப் );; clenching 
the fingers and placing the ends of the thumbs on the chest.

   3. டம் ( ங்.);; pot.

   4. ரட்  (அக.நி.);, 

 roundness.

ம. _ந்த

     [ ட → டம் → டந்தம்.]

டந்தம்ப -தல்

டந்தம்ப -தல் kuḍandambaḍudal,    18ெச. ன்றா .(v.t.)

   வ ப தல்; to bow in reverence, make obeisance.

     " டந்தம் படெ்ட ர ்நின் ம்…. அரசன்" (காஞ் ப் .க வாய்.96);.

     [ ட → டந்தம் + ப .]

டந்ைத

டந்ைத1 kuḍandai, ெப.(n.)

   வைள ; curve.

     " டந்ைதயஞ் ெச ய ேகாடெ்ட "( றநா.321);.

     [ ட + டந்ைத.]

 டந்ைத2 kuḍandai, ெப.(n.)

   ட க்  ம்பேகாணம்;{Kumbakoram,}

     "கன்னார ்ம ல் ழ் டந்ைதக் டந்தாய்"( வ். வாய்,5,8,3);.

ம வ. டநகர்

     [ டம் → டந்ைத. டநகர ்பார;்See. {kidanagar}

பழங்கால நகரத் ன் ட ைச ல் (ேமற் ல்); இ ந்த ப்  டந்ைத எனப் ெபயர ்ெபற் த்தல் 
ேவண் ம்.

டநகர்

டநகர ்guḍanagar, ெப.(n.)

   நா  என்ற உட் ரி ன் ேமற் ப் றம் அைமந்த நகர;்{Kumba kanam.}

     "ெஜயங் ெகாண்ட ேசாழ மண்டலத்  கா ரக்் ேகாட்டத்  கா ர ்நாட் க் டநகர"் 
(ெத.கல்.ெதா.7,கல்.96);.

     [ டம் = ேமற்  டம் + நகர.்]

டநா னி

 
 டநா னி kuḍanāciṉi, ெப.(n.)

   ெவண்க ; white mustard (சா.அக.);.

     [ டம் + நா னி.]
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டநாடன்

 
 டநாடன் kuḍanāḍaṉ, ெப.(n.)

ேசரன் ( வா.);: 

{Céra} king.

     [ டக்  + நாடன்.]

டநா

டநா  kuḍanāḍu, ெப.(n.)

   1. ேமல்நா  ( றாந.17,உைர);; western region.

   2. ெகா ந்த ழ் நா  பன்னிரண்ட ள் ஒன்  (நன்.273);; the region where a dialect of Tamil was spoken, 
probably a portion of modern Malabar, one of 12 {Kogun-famil-nādu. }

ம. டநா

     [ டம் - டக்  + நா  டக்  = க ரவன் வைள ம் ைச.]

டநா

டநா  kuḍanāḻi, ெப. (n. )  

   கள்வரி (T.A.S.ii.67);; a tax on toddy.

     [ டக்  + நா .]

டப்பைட

டப்பைட kuḍappaḍai, ெப.(n.)

   உட்ேகா ன் அ மட்டத் ள்ள டம் ேபான்  அைமந்த கட்டடப்ப  (M.E.R.143 of 1925);; a 
horizontal section above the basement of the innershrine of a temple.

     [ டம் + பைட.]

டப்பம்

 
 டப்பம் kuḍappam, ெப.(n.)

இ ப்ைப (மைல.); பாரக்்க;South Indian mahua.

     [ டவளப்பம் → டப்பம்.]

டப்பைற

 
 டப்பைற kuḍappaṟai, ெப.(n.)

   டவ வான பன் ப்பைற ( வா.);; pot-shaped drum.

     [ டம் + பைற.]

டப்பனிநீர்

 
 டப்பனிநீர ்kuḍappaṉinīr, ெப.(n.)

   க ப்ைப ல் தங் ய பனிக் டத்  நீர;் the field inside the membrance which immediately surrounds the foet us in 
the womb (சா.அக.);.

     [ டம் + பணி+ நீர.்]

டப்பாணா

 
 டப்பாணா kuḍappāṇā, ெப.(n.)

   டவைக (யாழ்.அக);; a kind of pot.

     [ டம் + பாணா]

     [ டம் → பாணா]
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டப்பாம் ற்ைக
-தல்

டப்பாம் ற்ைக -தல் kuḍappāmbiṟkaiyiḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   பாம்ைப அைடத்த டத் ற் ைக ட் ச ் ைர ெசய்தல்; to demonstrate by the ordeal of inserting one's 
handinto a pot containing a serpent.

     [ டம் + பாம்  + இல் + ைக + இ .]

டப்பாம்

டப்பாம்  kuḍappāmbu, ெப.(n.)

   ம ற்ெபா  வைக( லப்.15 : 216,உைர.);; a machine mounted on a fort as a defence.

     [ டம் + பாம் .]

டப்பாைல

 
 டப்பாைல kuḍappālai, ெப.(n.)

   டசப்பாைல; conessi bark.

   ம. டப்பால;   க.ெகாட ெம ட;ெத.ெகா செசட் .

 skt. kulajam

     [ டம் + பாைல.]

டப் க்ைக

டப் க்ைக kuḍappiḻukkai, ெப.(n.)

   வரிக் த்  வைக ( லப்.3:13,உைர.);; a kind of masquerade dance.

     [ டம் + இ க்ைக.]

டப்ெபட்

 
 டப்ெபட்  kuḍappeḍḍi, ெப.(n).  

   ெநல்வைக; a kind of paddy.

     [ டப்பட்  + டப்ெபட் .]

டபா

டபா  kuḍapāci, ெப.(n.)

   1. டத்ைதப் ேபான்ற பா ; pot moss.

   2. டை்டப்பா ; oval moss (சா.அக.);.

     [ டம் + பா .]

ட ட்பம்

ட ட்பம் kuḍabuḍbam, ெப.(n.)

   இ ப்ைபப் ; mowar flower.

   2. காட் ப்ைப; wild mowah (சா.அக.);.

     [ டம் + ட்பம்.]

ட லம்

ட லம் kuḍabulam, ெப.(n.)

   ேமல்நா ; western region.

     " ட லங் காவலர ்ம மான்"( பாண்.47);.

     [ டம் + லம்.]
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டம்

டம்1 kuḍam, ெப.(n.)

   1. மண் அல்ல  மாைழ (உேலாகம்); னால் ெசய் ம் ய வா ள்ள ஏனம் ( ங்.);; water-pot.

   2. ம்பேவாைர (பன்னி பா.163);: aquarius, sign of the zodiac.

   3. டக் த்  பாரக்்க;a dance of Krishna.

     "நீணிலம் அளந்ேதா னா ய ட ம்" ( லப்.6:55);.

   4. டதா  பாரக்்க: see [kuga-tag.}

   5. வண் க் டம்; hub of a wheel.

   6. ரட்  ( ன்.);; globe, ball, sphericity.

   7. ஆன் ( டா.);; cow.

   ம. டம்;   க. ெகாட, ெக;   ெத. டக, க;   . ட் , டெ்க, டக்;   ட, பட. ெகாட;   ட. 
டக்்ய;   மா. ண்ட;  ண்டா.

     [ ள் (வைள ); → டம்.]

     [P]

டம்

 டம் kuḍam, ெப.(n.)

   1. நகரம்( ங்.);; town

   2. ெகா  ( சம்);; the eighth {naksatra.}

டம்பன்

 
 டம்பன் kuḍambaṉ, ெப.(n.)

   க ஞ் ரகம்; black cumin (சா.அக.);.

ம வ. டமணம்

     [ ள் + டம் → டம் ன்.]

டம்ைப

டம்ைப kuḍambai, ெப.(n.)

   1. ; nest.

     " டம்ைப  ெறற் "(கல்லா. கணப  வரி.26);.

   2. டை்ட ( ங்.);; egg.

     " டம்ைப தனிதெ்தா யப் ட்பறந்தற்ேற" ( றள்,338);.

ம வ. உடல், உடம் , , ெமய், யாக்ைக, ைட, கடை்ட.

     [ டம் → டம்ைப.]

டம் ட் க்கட் -
தல்

டம் ட் க்கட் -தல் kuḍamviḍḍukkaḍḍudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   மணத் ற்  ந ங் காைல அ க் க் டம் ேபாலச ் ைலயால் ெபாத்  அழ  ெசய்தல்; to decorate 
the marriage post with stiffened cloth, so as to resemble a column of pots placed one over another.

     [ டம் + ட்  + கட் .]

டம் ைவத்தல்

 
 டம் ைவத்தல் kuḍamvaittal, ெப.(n.)

   ட் யான ைககைள ஒன்றன்ேமல் ஒன்றாக ைவத் த் த ரக்் டம், பாற் டம் என்  த் தட்  
ஆ ம் ள்ைள ைளயாட் ; playing with the fists one on another, and knocking them offin sucession, a child's play.

     [ டம் + ைவத்தல்.]
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டமஞ்சரி

 
 டமஞ்சரி kuḍamañjari, ெப.(n.)

   ளிைர என் ம் அரியப்படா ைக; an unknown plant (சா.அக.);.

     [ டம் + மஞ்சரி.]

டமண்

 
 டமண் kuḍamaṇ, ெப.(n.)

   ெவண்மணல்; white sand.

     [ டம் + மண்.]

டமண் ரம்

 
 டமண் ரம் kuḍamaṇḍūram, ெப.(n.)

   அரத்த ேசாைகக் க் ெகா ப்பதற்கான. மண் ரத் ல் ெசய்த ஆ ரே்வத ம ந் ; an Aurvedic medicine 
prepared from hydrated oxide of iron and prescribed for anemia and bloodlessness (சா.அக.);.

     [ டம் + மண் ரம்.]

டமணம்

 
 டமணம் kuḍamaṇam, ெப.(n.)

   க ஞ் ரகம் (மைல.);; black cumin.

ம வ, டம்பன், டமானகம்

     [ டம் + மணம்.]

டமல் ைக

 
 டமல் ைக guḍamalligai, ெப.(n.)

   மல் ைக வைக; Arabian jasmine.

     [ டம் + மல் ைக.]

டமைல

டமைல kuḍamalai, ெப.(n.)

   ட மைல; a mountain in Coorg, source of the {Kāveri}

     " டமைலப் றந்த ெகா ம்பஃ றாரெமா " ( லப்.10:106);.

     [ டக்  + மைல = டமைல.]

டமைலநா

டமைலநா  kuḍamalaināḍu, ,ெப.(n.)

   டக நா ; Coorg,

     " டமைல நா ங் ெகால்ல ங் க ங்க ம்" (S.I.I.II, 68);

     [ டமைல + நா .]

டமாடல்

 
 டமாடல் kuḍamāḍal, ெப.(n.)

டக் த் பாரக்்க;See. {kuda-k-kottu.}  

     [ டம் + ஆடல்.]
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டமானகம்

 
 டமானகம் guḍamāṉagam, ெப.(n.)

டமணம் பாரக்்க (சா.அக.);;See. {kuda-maram.}

     [ டமணம் + டமாணகம்.]

டமாைல

 
 டமாைல kuḍamālai, ெப.(n.)

   உ ட் யான மாைல வைக; round garland.

     [ டம் + மாைல.]

ட ளகாய்

 
 ட ளகாய் kuḍamiḷakāy, ெப.(n.)

   ளகாய் வைக; bell-pepper.

     [ டம் + ளகாய்.]

ட ைடத்தல்

ட ைடத்தல் kuḍamuḍaittal, ெப. (n.)

   ெகாள்ளி ைவப்பவன் ணத்ைதச ் ற்  வந்  நீரக்் டம் உைடக் ம் இ ப் ச ்சடங் ; the ceremony of 
breaking water-pots before a corpse in a funeral rite.

     "ெகான்ெபற்ற ைமந்த ம் ன்வலம் வந்  ட ைடத்தார"்(பட் னத். ப்பா. ெபா .28);.

     [ டம் + உைடத்தல்.]

ட ட்

ட ட் 1 kuḍamuruḍḍi, ெப.(n.)

   கா ரி ன் ைளயா க ள் ஒன் ; a river branch of {kaviri} (சா.அக.);.

     [ டம் + உ ட் .]

 ட ட் 2 kuḍamuruḍḍi, ெப.(n.)

   மந் ர சை்சக்  உத ம் ஒ  ைக; a plant with magical virtues used in preparing an amulet (சா.அக.);.

     [ டம் + உ ட் .]

ட ல்ைல

 
 ட ல்ைல kuḍamullai, ெப.(n.)

   ெபரிய க்கள் க் ம் ல்ைல வைக; Arabian jasmine.

ம. ட ல்ல

     [ ைட →  + ல்ைல.]

ட ழ

ட ழ kuḍamuḻ, ெப.(n.)

ட ழா பாரக்்க;See. {kuda-mபக}

     " ட ழநந் லைன" (ேதவா.1233.11);.

     [ டம் + ( ழ ); ழ.]

ட ழவம்

ட ழவம் kuḍamuḻvam, ெப.(n.)

ட ழா பாரக்்க;See. {Kபda-mபக.}

     "வான் ட ழவமா ப் பல் யம்" (கந்த . ஏம ட.21);.

     [ டம் + ழவம்.]
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ட ழ

ட ழ  kuḍamuḻvu, ெப.(n.)

   ழ  எ ம் ேதாற்க ; large hemispherical lovd-sounding drum.

     " ட ழெவன்ப  ப ற் ேனன்" (ெப ங்.மகத.14:184);.

ம. ட ழா

     [ டம் + ழ ( ழக் ம் க );.]

ட ழா

ட ழா kuḍamuḻā, ெப.(n.)

ட ழ பாரக்்க;See. {kugamபa.}

     " ட ழாத் ைல ெமாந்ைத" (ேச .இராமநா. 65);.

     [ டம் + ழ ( ழா);.]

ட னி

ட னி kuḍamuṉi, ெப.(n.)

   ேமற் ப் ெபா ய மைல ல் இ ந்த னிவர,் அகத் யர;்  the sage Agastya, the venerable sage of the western 
hill.

ம. ட னி

     [ டம் + னி. ட = ேமற் .]

மரிநாடை்டக் கடல்ெகாண்ட ன் பாண் யன் தைலநகர ்ெப ைந (தா ரபரணி); கத் ந்த 
கபாட ரத் ற்  மாற்றப்பட்ட . அகத் ய ம் தம  இ க்ைகையப் ெபா யமைலக்  மாற் க் 
ெகாண்டெபா யம் என்ப  ெபா ல் என்பதன் ம உ, ெபா இல் - ெபா ல் - அம்பலம். 
(இலக்கணப் ேபா ); . அக்காலத்  ஆ ரியெரல்லாம் னிவராத ன் மைலகேள 
இ க்ைககளா ந்தன. ெபா க்  ம ெபயர ்மைலயம். மைல என் ம் ெபா ப் ெபயேர 
அம்சாரிைய ெபற் ப் ெபா ைலச ் ட் வைத மைலய னி என் ம் ெதாடரிற் காண்க. ேமற் : 
ெதாடரச்்  மைலகள் அக்காலத் ல் டமைல.

ெயனப்பட்டன. மேகந் ர ம், ெபா ய ம் டமைலப்ப களா ம். ட ைச ந்த  பற்  
அகத் யர ் ட னிவர ்எனப்பட்டார.் அைத ணராதார ் டத் ற் றந்தவெரன்  ெதான்மம் 
( ரணங்); கட் ட்டனர.் அதன் ன்  ம்ப னி, கலச னி என அதன் இன ெமா களா ம் ெபயர ்
வழங்கத் தைலப்பட்டன (ெசல் . 1981. லம்  9, பரல் 8, பக்379);

ட க் ல்

ட க் ல் kuḍamūkkil, ெப.(n.)

ட க்  பாரக்்க;See. {Kபga-makku.}

     " ட க் ல் ேகா லாக் ெகாண் " ( வ்.இயற்.2 : 97);.

     [ ட க்  → ட க் ல்.]

ட க்

ட க்  kuḍamūkku, ெப.(n.)

   ம்பேகாணம்;{kumbakram,}

     "தண் ட க் கமரந்்தான்" (ேதவா.431:11);.

ம. ட க்

     [ டம் + ( க் ); க் . டம்உைடந்த ப  ட க்  என்பர.் எனி ம் பைழய நகரத் ன் 
ேமற் ந்த ப்  டந்ைத, டநகர ்எனப்ப த ன் ட க்  → ட க்  - என் ம் ரி  
ெபா த்தமாகத் ேதான் ற .);

ட -தல்

ட -தல் kuḍamūdudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   டத் ள்ேள ஊ  ஒ  றப் த்தல்; to make a sound by blowing into pots, as an accompaniment to dancing 
among low caste women at marriages, and in some places of temples.

     [ டம் + ஊ .]

ட லம்

 
 ட லம் kuḍamūlam, ெப.(n.)

   தண் க் ைர வைக; a kind of garden spinach (சா.அக.);.

     [ டம் + லம்( ைக – ைளத்த .]
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டர்

டர ்kuḍar, ெப.(n.)

   ழல் ேபான்ற உட் ைள ள்ள உ ப் , டல்; bowels.

     " ட ங் ெகா ம்" (நால ,46);.

ம. டர்

     [ டல் → டர.்]

டராசம்

 
 டராசம் kuḍarācam, ெப.(n.)

   ரான் வைக (சங்.அக.);; a kind of centipede.

     [ டர ்→ டராசம்.]

டரி

 
 டரி kuḍari, ெப.(n.)

   ேகாடரி, யாைனத் றட் ; axe elephant goad.

ம வ. அங் சம்

     [ டர ்→ டரி.]

டல்

டல் kuḍal, ெப.(n.)

   1. ழல் ேபான்ற உட் ைள ள்ள இைரப்ைபையத ்ெதாடரந்் ள்ள ழாய்; bowels, intestines, entrails.

   2. கா ன் டல்; fungus matter, as in the hollow of a gourd. 

டல ன சணிக்காய் ( ன்.);.

   3. மரக் டல் ( ன்.);; pith in the body of trees.

   4. பழக் டல் ( ன்.);; streaks running downinthe interior of plantains and other fruits.

ம. டல்

     [ ழல் → டல்.]

டல், டல், ெப ங் டல் என இ வைகப்பட்டா ம், ட ன் தன்ைம ணம், ெதா ல் 
இைவகைளக் க  டல் பலவைகப்ப ம்.

   1. கல் டல்,  

   2. டல்,  

   3. ெப ங் டல்,  

   4. இைரக் டல்,  

   5. மணிக் டல்,

   6. மலக் டல்,

   7. ேகா க் டல், (எளி ல் ெசரிக்கக் ய );,

டல்காய்ைக

 
 டல்காய்ைக kuḍalkāykai, ெப.(n.)

   ப யால் வ  ஒட் க் ெகாள் ைக; shrinkage of the intestines from starvation.

     [ டல் + காய்ைக]
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டல்தட் -தல்

டல்தட் -தல் kuḍaldaḍḍudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ட ன் றழ்ைவ ( டேலற்றத்ைத);த் தட்  ஒ ங் ப் ப த் தல்; to pat the bowels by way of massage.

     [ டல் + தட் .]

டல்தாங்

டல்தாங்  kuḍaltāṅgi, ெப.(n.)

   டல் ந வாதப  கட் ம் கட் ; a bandage used in cases of rupture of the intestines.

   2. டல் றங்காவண்ணம் நி த்  ைவக் ம் ஓர ்க ; an apparatus for holding up the reduced hernia and 
preventing it (சா.அக.);.

     [ டல் + தாங் .]

டல் -தல்

டல் -தல் guḍaldirugudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. டல் ச தல்; derangement of the intestines.  

   2. டல் ந க்கம்; trembling of the bowels (சா.அக.);.

     [ டல் + .]

டல்நீர்

 
 டல்நீர ்kuḍalnīr, ெப.(n.)

   ட ல் ரக் ம் நீர;் fluid secreted in the intestines (சா.அக.);.

     [ டல் + நீர.்]

டல்நீர்க்கமம்

 
 டல்நீரக்்கமம் kuḍalnīrkkamam, ெப.(n.)

   உ ப் த் தள்ளல்; prolapsuani (சா.அக.);.

     [ டல் + நீர ்+ கமம்.]

டல் ெநளி-தல்

டல் ெநளி-தல் kuḍalneḷidal,    3.ெச. . .(v.i.)

   டல் ப்ேபால் அைசதல்; vermicular or undulatory motion of the intestines in digestion, peristaltic motion 
(சா.அக.);.

     [ டல் + ெநளி.]

டல்ேநாய்

டல்ேநாய் kuḍalnōy, ெப.(n.)

   1. ெபா வாகக் ட க்  ஏற்ப ம் ேநாய்கள்; diseases in general of the intestines.

   2. வ ற்  வ ; suso, intestinal colic (சா.அக.);.

     [ டல் + ேநாய்.]

டல்பத -தல்

டல்பத -தல் kuḍalpadaṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   வ த்தம்  த யவற்றால் வ  கலங் தல்; to feel as if the bowels would jump out of their place, to feel 
frightened, to feel troubled from excessive grief.

     [ டல் + பத .]

டல்பாகம்

 
 டல்பாகம் kuḍalpākam, ெப.(n.)

   மலவாய்க்க ப் ; inflammation of theanus (சா.அக.);.

     [ டல் + பாகம்.]
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டல்ம கல்

 
 டல்ம கல் guḍalmaṟugal, ெப.(n.)

டேலற்றம் பாரக்்க;See. {kugalérram} (சா.அக.);.

     [ டல் + ம கல்.]

டல்மாைல

 
 டல்மாைல kuḍalmālai, ெப.(n.)

   ழந்ைதகள் றக் ம்ெபா  க த் ல் ற் க்ெகாண் க் ம்அ நஞ் க்ெகா ; cord found round the 
neck of the new-born baby (சா.அக.);.

     [ டல் + மாைல.]

டல் க்

டல் க்  kuḍalmuṟukku, ெப.(n.)

   வாந்  ெசய்வதற் ன் கா ம் உணர் ; a twisting sensation of the stomach just before vomitting

   2. டல்வ ; intestinal colic.

   3. ெப ங் டல் க்கைடந்த  ேபால் ேதான் வ டன் ெகா ய வ ம் கா ம் ஓர ் ைல ேநாய்; a 
kind of violent spasmodic colic in which the large intestines seen, as it were twisted into knots (சா.அக.);.

     [ டல் + க் .]

டல்வர்த்தம்

 
 டல்வரத்்தம் kuḍalvarttam, ெப.(n.)

   மலச் க்கல்; constipation (சா. அக.);.

     [ டல் + வரத்்தம்.]

டல்வ

 
 டல்வ  kuḍalvali, ெப.(n.)

   உண   த யவற்றாற் ட ற் ஏற்ப ம் வ ; painin bowels, as from over-eating, indigestion etc.

     [ டல் + வ .]

டல்வளி

 
 டல்வளி kuḍalvaḷi, ெப.(n.)

   ட ன் க்கம்; protrusion of the bowels Rupture (சா.அக.);.

     [ டல் + வளி.]

டல்வறட்

 
 டல்வறட்  kuḍalvaṟaḍci, ெப.(n.)

   மலவறட் ; constipation (சா.அக.);.

     [ டல் + வறட் .]

டல்வாதம்

 
 டல்வாதம் kuḍalvātam, ெப.(n.)

ட ாைத பாரக்்க;See. {kuda/Uday}

ம. டல்வாதம்

     [ டல் + வாதம்.]
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டல் ளக்கஞ்ெச
ய்தல்

டல் ளக்கஞ்ெசய்தல் kuḍalviḷakkañjeytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   றந்த வ ற்ைறப் ெப ைம ெபறச ்ெசய்தல்; lit., to cause the womb to shine, to bring fame, as a son to his 
mother who gave him birth by himself becoming illustrious.

     " டல் ளக்கஞ் ெசய்ததாேமாதரைன" ( வ். ப்பா.18);.

     [ டல் + ளக்கம் + ெசய்.]

டல் க்கம்

டல் க்கம் kuḍalvīkkam, ெப.(n.)

   ட ல் கா ம் அழற் , ண், ைல த ய காரணங்களினால் ஏற்ப ம் க்கம்; swelling due to 
inflammation, ulcers, Colic, etc., of the intestines enteritis.

   2. ட ப் சம்; distension of the bowels with gas (சா.அக.);.

     [ டல் + க்கம்.]

டல்ெவப்பம்

 
 டல்ெவப்பம் kuḍalveppam, ெப.(n.)

டலழற்  பாரக்்க;See. {kuda-a/arc.}

     [ டல் + ெவப்பம்.]

டல்ேவக்கா

 
 டல்ேவக்கா  kuḍalvēkkāḍu, ெப.(n.)

டலழற்  பாரக்்க;See. {kuga/a/arci} (சா.அக.);.

     [ டல் + ேவக்கா .]

டலண்டம்

 
 டலண்டம் kuḍalaṇḍam, ெப.(n.)

டல் றக்கம் பாரக்்க;See. {kuda/-irakkam.}

     [ டல் + அண்டம்.]

டலம்

 
 டலம் kuḍalam, ெப.(n.)

   த்தைள; brass,

     [ டல் + டலம்.]

டலழற்

 
 டலழற்  kuḍalaḻṟci, ெப.(n.)

   டல் ெவந்  ண்ணாதல்; informmation of the intestines or bowels.

     [ டல் + அ ற் .]

டலைளசச்ல்

 
 டலைளசச்ல் kuḍalaḷaiccal, ெப.(n.)

   ெப ங் ட ல் ேதான் ம் ேநாய்வைக; uneasy sensation in the larger intestine as a result of gastric irregularities.

     [ டல் + அைளசச்ல்.]
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ட

 
 ட  kuḍali, ெப.(n.)

   ைள ள்ள ெபா ள்; hollow things.

     [  → டல் → ட .]

ட ைரசச்ல்

 
 ட ைரசச்ல் kuḍaliraiccal, ெப.(n.)

   வ ற் ைர ; flatulence, rumbling of the bowels.

     [ டல் + இைரசச்ல்.]

ட றக்கம்

 
 ட றக்கம் kuḍaliṟakkam, ெப.(n.)

   டல் தன்னி ப் டத்ைத ட்  ந , க ட் ன் வ யாய் ைதப்ைப ல் இறங் தல்; protruson or 
the descent of the bowels from its place into the scrotum through the groin.

     [ டல் + இறக்கம்.]

ட ைத

 
 ட ைத kuḍalūtai, ெப.(n.)

   டைலப் பற் ய ஒ வைக ஊைதேநாய் ; a disease in the intestines.

     [ டல் + ஊைத.]

டெல -த்தல்

டெல -த்தல் kuḍaleḍuttal,    4 ெச. . .(v.i.)

டல்தட் தல் பாரக்்க;See. {kugas-tattu.}

     [ டல் + எ த்தல்.]

டெலரிசச்ல்

டெலரிசச்ல் kuḍalericcal, ெப.(n.)

   1. வ  காந் ைக; inflammation of bowels.

   2. வ ற் ெறரிசச்ல் (உ.வ.);; heart-burning.

     [ டல் + எரிசச்ல்.]

டேல -தல்

டேல -தல் kuḍalēṟudal,    7 ெச. . .(v.i.)

   டல் இடம்மா  ேமேல தல்; to have intestinal disorder.

     [ டல் + ஏ .]

டைல

டைல kuḍalai, ெப.(n.)

   1. க் டைல; long cylindrical basket of palm leaf for fruits and flowers.

   2. க ரக்் டைல (யாழ்ப்.);; ears of grain swollen and ready to shoot forth.

   3. ணற் க் டைல (யாழ்ப்.);; ring of wicker-workfora well.

   4. பழக்  (யாழ்ப்.);; cover or screen for fruits.

   5. ற் க்   (யாழ்ப்.);; cover of palm leaf carried as a protection against rain.

   6. டல்; intestines, entrails.

     [ ட → டைல.]

     [P]
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டைலக்காைள

 
 டைலக்காைள kuḍalaikkāḷai, ெப.(n.)

   இளங் காைள ( ன்.);; young bullock.

     [ டைல + காைள.]

டைலக் ண

 
 டைலக் ண  kuḍalaikkiṇaṟu, ெப.(n.)

   உைறக் ண  வைக; well walled with wicker-works.

     [ டைல + ண ]

டைலக் ழப் -
தல்

டைலக் ழப் -தல் kuḍalaikkuḻppudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   கக்கல் (வாந் ); ெசய் ம்ப  வ ற்ைறப் ரட் தல்; to movement to stomach as to create a vomiting sensation, 
to produce nausea.

     [ டைல + ழப் .]

டைலப் ங் -
தல்

டைலப் ங் -தல் kuḍalaippiḍuṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ப யால் வ  ண்ட்ப்ப தல்; to painfully affector pinch the bowels, as hunger. .

ப டைலப் ங் ற  (உ.வ.);.

   2. வாந்  ெய க்க வ தல்; to cause retching. 

நாற்றம் டைலப் ங் ற  (உ.வ.);.

   3. அ வ ப் பாதல்; to be unclean, unsightly.

     [ டைல + ங் -.]

டைலப் ச்

 
 டைலப் ச்  kuḍalaippūcci, ெப.(n.)

   ச் வைக (யாழ்.அக.);; a kind of worms.

     [ டைல + ச் .]

டைலயா -தல்

டைலயா -தல் kuḍalaiyākudal,    7 ெச. . . (v.i.)

   க ர ்ஈ தல் (யாழ்ப்.);; to be ready to shoot forth as corn-ears.

     [ டைல + ஆ -.]

டைல ட்

 
 டைல ட்  kuḍalaiyiḍḍili, ெப.(n.)

   இட்  வைக; a kind of ittilli

     [ டைல + இட் .]

டைல ங் க ம்

 
 டைல ங் க ம் kuḍalaiyuṅgadirum, ெப.(n.)

   க க்ெகாண்ட ம் ெகாள் ம் நிைல ல் உள்ள  மான க ர;் corn-ears or spikes partially shot forth.

     [ டைல + க ர.்]
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டைலேயற்றம்

 
 டைலேயற்றம் kuḍalaiyēṟṟam, ெப.(n.)

   ஏற்ற வைக ( ன்.);; a kind of iccottah.

     [ டைல + ஏற்றம்.]

டைலவ

 
 டைலவ  kuḍalaivayiṟu, ெப.(n.)

   ைழந்த வ ; shriveled abdomen (உ. வ.);.

     [ டைல + வ ]

டவண் ேபா -
தல்

டவண் ேபா -தல் kuḍavaṇḍipōḍudal,    19 ெச. . . (v.i.)

   1. டங்க ழ்தல்; to have the cart capsized.  

   2.தைல ழாய்க் க ழ்தல்; to capsize, over-turn, upset.

     [ ட + வண்  + ேபா -தல்.]

டவண் ய -
த்தல்

டவண் ய -த்தல் kuḍavaṇḍiyaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

டவண் ேபா  பாரக்்க;See. {kսցa-vaրցi-pծցս.}

     [ டவண்  + அ .]

டவண் ைவ-
த்தல்

டவண் ைவ-த்தல் kuḍavaṇḍivaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெதாந்  தள் தல்; to become potbellied.

     [ டவண்  + ைவத்தல்.]

டவப் ர

 
 டவப் ர  kuḍavappurasu, ெப.(n.)

   ைர; satin -wood.

     [ டவம் + ர .]

டவம்

 
 டவம் kuḍavam, ெப.(n.)

   த்தைள; brass.

     [ டம் + டவம்.]

டவ றன்

 
 டவ றன் kuḍavayiṟaṉ, ெப.(n.)

   ெப வ  உள்ளவன்; a pot-bellied person.

ம. ட வயறன்

     [ டம் + வ  + அன்.]

டவ

 
 டவ  kuḍavayiṟu, ெப.(n.)

   டத்ைதப் ேபான்ற ெப வ ; belly.

ம வ, சட் வ

ம. டவ

     [ டம் + வ .]
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டவர்

டவர ்kuḍavar, ெப.(n.)

   ேமற் ள்ள ட நாட் னர;் people of the western country.

     "வடவர ்வாடக் டவர ் ம்ப" (பட் ப். 276.]

ட → டவர.்]

டவைர

டவைர kuḍavarai, ெப.(n.)

   ேமற் ல் உள்ள மைல; the western mountain.

     " டவைர ெநற்  பாய்ந்த ேகாளரி ேபான் " ( வக.980);.

     [ ட + வைர.]

டவைரவாசல்

 
 டவைரவாசல் kuḍavaraivācal, ெப.(n.)

   ேகா ரவா ல்; gateway under the tower of a temple.

     [ ைட + வைர + வாசல்.]

டவளப்பம்

 
 டவளப்பம் kuḍavaḷappam, ெப.(n.)

   இ ப்ைப (மைல.);; South Indian mahua.

     [ ட + வளப்பம்]

டவைற

டவைற kuḍavaṟai, ெப.(n.)

   1. நிலவைற (யாழ்.அக.);; underground cellar, cave.

   2. ற்றைற; smallroom.

     [ ட + அைற]

டவன்

டவன்1 kuḍavaṉ, ெப.(n.)

   இைடயன்; cowherd.

 shepherd.

     "ஆம்பாற் டவர ்மகேளா" ( வக.492);

     [ டம் + அன்.]

 டவன்2 kuḍavaṉ, ெப.(n.)

   1. த்தைள; brass

   2. பனங்காய் த ய ஒற்ைறக் ெகாடை்டக் காய்; palmyra or mahua fruit with a single stone or seed.

   3. கணிைக; dancing girl.

     " டவற் ந் தாட் க் ங் ெகாத் ட்  மாய்வ தல்லால்"

    4. ட ண்ணி; a kind of cattle Tick.

     "வாய்ப்பைடக் டவ ம்" ( மர. ர.கா க்.57);.

     [ ட → டவன்.]

 டவன்3 kuḍavaṉ, ெப.(n.)

   ந மணப்ெபா ள். ேகாட்டம் (மைல.);; Arabian costum

     [ டம் (ேமற் ); → டவன்]
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டவன்ெசம்

 
 டவன்ெசம்  kuḍavaṉcembu, ெப.(n.)

   த்தைளையக் ெகாண்  அணியமாக் ம் ஒ  வைக களிம்பற்ற ெசம் ; pure copper free from ally verdigris.

     [ டவன்+  ெசம் .]

டவன் பனங்காய்

டவன் பனங்காய் kuḍavaṉpaṉaṅgāy, ெப.(n.)

டவன்2 பாரக்்க;See. {kugavad=.}

     [ டவன் + பனங்காய்.]

டவன்ெபா

டவன்ெபா  kuḍavaṉpoḍi, ெப.(n.)

   1. த்தைள அரா ய ெபா ; brassings.

   2. த்தைள த ய மாைழகள் ேசரந்்த ெபா ; powder of several metals with brassaschief ingredients 
(சா.அக.);.

     [ டவன் + ெபா .]

டவன்ெபான்

 
 டவன்ெபான் kuḍavaṉpoṉ, ெப.(n.)

   ேவ யல் த்தைளையக் ெகாண்  அணியமாக் ய ெபான்; gold prepared by transmiting brass through 
alchemical process (சா.அக.);.

     [ டவன் + ெபான்.]

ட -தல்

ட -தல் kuḍaviyiḍudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வைளத்  அகப்ப த் தல்; to coax entice, inverge.

     " ட  மரிைவயரக்ள்" ( ப் .514);.

     [ ட → ட . ட  + இ .]

ட ளக்

ட ளக்  kuḍaviḷakku, ெப.(n.)

   1. ெதாங்க வ ம் மாைழ னால் அைமந்த மான டவ ள்ள ளக் ; hanging lamp with the oilcan 
shaped like a small water-pot.

   2. மண வைற ல் ெதன் ழக்  (ெந ப் ); ைல ல் டத் ன் ேமல் ைவக் ம் ளக் ; light placed on 
a pot in the south-east corner of a marriage dais.

ம. ட ளக்

     [ டம் + ளக் .]

ட

ட 1 kuḍavudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   வைள வாதல் ( ன்.);; to be crooked, bent curved (w.);.

     [ ட → ட .]

 ட 2 kuḍavu, ெப.(n.)

   1. வைள ; bend, curve.

   2. ைக; cave, grotto.  

   3. மரனா ய ைடக் த்  (யாழ்.அக.);; a dance of god {kumaran.}

     [ ட → ட .]
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ட ண்ணி

 
 ட ண்ணி kuḍavuṇṇi, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ெபரிய ண்ணி ( ன்.);; a large kind of tick.

     [ டம் + உண்ணி.]

ட ர

 
 ட ர  kuḍavuburasu, ெப.(n.)

   க ம் ர ; east Indian stain wood (சா.அக.);.

     [ ட  + ர .]

ட ந்தர்

 
 ட ந்தர ்kuḍavuḻundar, ெப.(n.)

   ஒவ்ேவார ்உ க் ம் ஒவ்ெவான்  ேமனி, டம் நிைற மள ம் உ ந்ைத ட் ப் பாடம் வரப் 
பண்ணிக் கல்  நிரம் யவராகச ்ெசால்லப்ப ம் ஒ  லவர ்( ன்.);; a reputed poet, who in his youth took as 
much time in learning a lesson by rote as was required to filla pot with {uluntu} grain, one for every time he repeated it, as an 
example of great perseverance.

     [ டம் + உ ந்தர.்]

டெவ த்தாணி

 
 டெவ த்தாணி kuḍaveḻuttāṇi, ெப.(n.)

   தைல டம் ண் ண்டாய்த ் ரண் க் ம் எ த்தாணி ( ன்.);; iron style with knobs or balls at the top, 
one above another, tapering to a point.

     [ டம் + எ த்தாணி.]

டேவாைல

டேவாைல kuḍavōlai, ெப.(n.)

   உ ப் னரக்ைளத் ேதரந்்ெத க்கக் டத் ல் இ ஞ் ட் ; vote by ballot, as recorded on {Öla} and cast into a 
pot

     " டேவாைல எ ப் க இ வதாக ம்" (ேசாழவ .53);.

     [ டம் + ஒைல.]

டேவாைல ைற

 
 டேவாைல ைற kuḍavōlaimuṟai, ெப.(n.)

   ேசாழரக்ால ேதரத்ல் ைற; an election of {cūlā} period.

     [ டேவாைல + ைற.]

டற்கட்

 
 டற்கட்  kuḍaṟkaḍḍu, ெப.(n.)

   டல் அைச ராைம; absence or cessation of the movements of the intestines due to the lack of stimulus to 
Auerbach's plexus (சா.அக.);.

     [ டல் + கட் .]

டற்கரிேராகம்

 
 டற்கரிேராகம் kuḍaṟkarirōkam, ெப.(n.)

   காற்  அ கரித் க் ட ல் தங் வதால் உண  ெசரியாைம, ஏப்பம், டல்வ  த ய ணங் 
கைளக் காட் ேமார ் ன்ம ேநாய்; a kind of dyspepsia due to wind or gas in the intestines. It is characterised by 
indigestion, belching intestinal colic etc. (சா.அக.);.

     [ டல் + களிேராகம்.]
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டற்

 
 டற்  kuḍaṟkirumi, ெப.(n.)

   ஒ வைக ண் ரி ( );; a kind of worm.

ம வ. டற்

     [ டல் + .]

டற்சரி

 
 டற்சரி  kuḍaṟcarivu, ெப.(n.)

ட றக்கம் பாரக்்க;See. {kuda/rakkam.}

     [ டல் + சரி .]

டற்சவ்

 
 டற்சவ்  kuḍaṟcavvu, ெப.(n.)

   வ ற் ன் உ ப்ைப க் ம் ெதன்சவ் ; mentum.caul.

     [ டல் + சவ் . டற்  பாரக்்க;See. {kudarpulu)}

டற் ைல

 
 டற் ைல kuḍaṟcūlai, ெப.(n.)

   ட ல் ஏற்ப ம் ைல ேநாய்; pricking pain of the intestines (சா.அக.);.

     [ டல் + ைல.]

டற்ப வன்

டற்ப வன் kuḍaṟpaḍuvaṉ, ெப.(n.)

   ழந்ைத ன் டரே்நாய் வைக; an intestinal disease of children.

     "  டற்ப வன் நீரப்்பா ந் ம்" (பாலவா.452);.

     [ டல் + ப வன்.]

டற்பாடம்

 
 டற்பாடம் kuḍaṟpāḍam, ெப.(n.)

   ட ந்த இடத்ைத ட் ப் பல கரணியங்கைள ன்னிட் ப் ெபய தல்; the fold at the junction of the 
small and the large intestines (சா.அக.);.

     [ டல் + கபாடம் (பாடம்.);]

டற் ச

டற் ச  guḍaṟpisagu, ெப.(n.)

   ட ந்த இடத்ைத ட் ப் பல கரணியங்கைள ன்னிட் ப் ெபய தல்; displacement of the bowels 
dueto various causes.

   2. டற் ேகாளா ; disorder or derangement of the intestines.

     [ டல் + ச .]

டற் ங்

 
 டற் ங்  kuḍaṟpiḍuṅgi, ெப.(n.)

     "கக்க ெல க்கச ்ெசய்வதா ய ரி " (சங்.அக.);;

 blue vitriol, as causing vomiting sensation.

     [ டல் + ங் .]
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டற் ரி

 
 டற் ரி  kuḍaṟpirivu, ெப.(n.)

   டல் ற ைக (யாழ்ப்.);; dislodgement of the bowels.

     [ டல் + ரி .]

டற் ைர

 
 டற் ைர kuḍaṟpurai, ெப.(n.)

ட ன் உள்ளீ : hollow, tubular, space inside the intestines.

     [ டல் + ைர.]

டற்

 
 டற்  kuḍaṟpuḻu, ெப.(n.)

   ட ல் வா ம் ஒ வைகப் ; a kind of worm.

     [ டல் + .]

டற்ைப

 
 டற்ைப kuḍaṟpai, ெப.(n.)

   க ப்ைப; uterus womb.

ம வ. டற்ேபாரை்வ

     [ டல் + ைப.]

டற்ேபார்ைவ

டற்ேபாரை்வ kuḍaṟpōrvai, ெப.(n.)

   க ப்ைப; womb. uterus.

     " டற் ேபாரை்வக் ள்" ( டா. 12,20);.

     [ டல் + ேபாரை்வ.]

டற் டக்

டற் டக்  kuḍaṟṟuḍakku, ெப.(n.)

   அரத்தக் கலப்பான் உற ; consanguinity kinship, relationship.

     "இவற் ைடய ரடச்ணம் உன் ேபறாம் ப யான டற் டக்ைக ைடயவேன" (ஈ  4:9,2);.

     [ டல் + டக் .]

டேனா

டேனா  kuḍaṉōvu, ெப.(n.)

   ெகாைல ட்  என் ம் கால்நைடேநாய் (M.C.M.D(1887);24); ; a cattle disease involving congestion of the lung 
and swelling of the belly with the respiration checked.

     [ டல் + ேநா .]

டா

டா kuṭā, ெப.(n.)

   1. வைள ; bend, curve.

     "எண் ன் டாவ க் ைள" (மைலப .501);.

   2. ைட ( ன்.);; cavity, hollow, cavern.

   3. டாக்கடல் ( ன் பக்கம் நிலஞ் ழ்ந்த கடல்); மன்னார் டா.

   4. ைல; remote part of a large country or field.

     [ ட + டா.]
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டாக்கடல்

 
 டாக்கடல் kuḍākkaḍal, ெப.(n.)

   ன் பக்கம் நிலஞ் ழ்ந்த கடல்; bay, gulf.

     [ டா + கடல்.]

டாக் டல்

 
 டாக் டல் kuḍākkuḍal, ெப.(n.)

   ைட ள்ள ( டல்);; a branch of the intestines (சா.அக.);.

     [ டா + கடல்.]

டாக்ைக

 
 டாக்ைக kuṭākkai, ெப.(n.)

   வய ன் ைல; corner of a field.

     [ டா → டாக்  → டாக்ைக.]

டாகாயம்

டாகாயம் kuṭākāyam, ெப.(n.)

   டத்தால் அள ப த்தப்பட்ட வானம்; space limited by a pot, a term frequently used in Indian philosophy.

     " டாகாய வாகாயக் த் " ( .ேபா.2.3:2);.

     [ டம் + ஆகாயம்.]

டாசகம்

டாசகம் guṭācagam, ெப.(n.)

   1. ஏய்ப் ; fraud, duplicity, guile, dissimulation.

   2. ஏமாற் ; deception, cheating.

   3. அல்வ ப்ப த்தல்; ill advice, bad counsel.

     [ டம் → டச்ம் → டாசகம்.]

டா -தல்

டா -தல் kuṭācudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ஏமாற் தல்; to commit fraud.

     [ டத் தல் = வைளத்தல். டத்  - டாத்  → டாக.]

டா

டா  kuṭātu, ெப.(n.)

   1.ேமற் ள்ள ; that which: is in the west.

     " டாஅ  ெதான் த்த ெபளவத் ன்" ( றநா.6);.

   2. ேமற் ; west:

     " டா ங் ணா  மவற் ட்ப  ேகாண நான் ம்  (பாரத.ப ன் .80);.

     [ டக்  → டாத்  → டா .]
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டாப்

டாப்  kuṭāppu, ெப.(n.)

   ; plaited coop or fowls, pigs, lambs, etc., shaped like a cone.

ம வ. ெகாடாப்

     [ டா → டாப் = ேகா , ஆட் க் ட்  -- த யவற்ைற அைடக் ம்.அைர ண்ைட வ வான .]

 டாப்  kuṭāppu, ெப.(n.)

   1. கக் கலான ப ,

 narrow place 2.மா,வாைழ ேபான்ற வற் ன் காய்கைளப்ப க்க ைவக் ம் இடம்;

 a place enrising fruit.

   3. ஆட் க் ட் கைள அைடத்  ைவக் ம் பைன நாரினால் ெசய்த  ல்; a semiglobal weed on litar 
basket used to shelter the lambs.

     [ ைட- டாப் ]

டாரம்

டாரம்1 kuṭāram, ெப.(n.)

   ேகாடா ; axe, hatcr=

     "ம ந் த கட ் டார ம்" ( ளா. ய. 72);.

     [ ட → டா → டாரம்.]

 டாரம்2 kuṭāram, ெப.(n.)

   1. த ர ்கைடவதற்  நட்ட த ; fixed post used to keep the churr; stick in position.  

   2.த ரக்ைட தா  ( வா.);; cr--- ing pot.

ம. டரம்

டாரி

டாரி1 kuṭāri, ெப.(n.)

   1. ேகாடா ; axe. டா ரக்ேகாவலர ்(ெதால்.ெபா ள்.329, உைர);.

   2. வைளந்த யாைனத் ேதாட்  ( ங்.);; elephant-r:

     [ேகாடரி → டாரி.]

 டாரி2 kuṭāri, ெப.(n.)

   ப்  (மைல.);;   :-; pepper.

     [ டம் → டாரி.]

டாவ

 
 டாவ  kuḍāvaḍi, ெப.(n.)

   வைளந்த அ ைடயதா ய கர  ( வா.);; bear, as having cro-or feet.

     [ ட → டா + அ .]

டா

 
 டா  kuṭāvu, ெப.(n.)

   ைட ; cavity, hellow cavern.

     [ ட - டா → டா .]
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டான்

 
 டான் kuṭāṉ, ெப.(n.)

   ெசம் ள்ளி (மைல.);; thony nail dye.

     [ டா + டான்.]

டான்னம்

 
 டான்னம் kuṭāṉṉam, ெப.(n.)

   ச க்கைரப் ெபாங்கல்; a preparation of boiled rice mixed with jaggery and ghee (சா.அக.);.

     [ டம் + அன்னம்.]

டானசம்

 
 டானசம் kuṭāṉasam, ெப.(n.)

   ெசம் ள்ளி; common red nail dye (சா.அக.);.

     [ ட → டா  → டானசம். வைளந்த ள் ைடய .]

டானம்

டானம் kuṭāṉam, ெப.(n.)

   1. டம்; pot.

க. டானம்

     [ டம் + அனம் – டானம்.  'அனம்' ெசால் .]

டானன்

 
 டானன் kuṭāṉaṉ, ெப.(n.)

   தாளி; ipomaea genus (சா.அக.);.

     [  → டம் → டானன்.]

1 kuḍittal,    4 ெச. ன்றா .(v.i.)

   1.ப தல்; to drink, as from a cup, from the breast.

     "கடைலவற்றக் த் ன்ற ெசவ்ேவற் ற்றம்" (கந்த .தாரக.183);.

   2. உடெ்காள் தல்; to inhale, absorb, imbibe, as air, tobacco, smoke. 

ைகச் ட் க் க் றான் (உ.வ.);.

க.  {(kudi);} ம.  {(kuli);,} ெத. க {(kudušu);}

     [ ள் → .]

 2 kuḍi, ெப.(n.)

   1 ப ைக; drinking. 

பால்  மறந்த ள்ைள.

   2. ம ; drink beverage.

   3. ம  ண்ட மயக்கம்; drunkenness, intoxication.

   ம., க., ட., பட. ;   ெத. ; . டெ்ச , ெச .

     [ ள் → .]

 3 kuḍi, ெப.(n.)

   வம் ( ங்.);; eye brow.
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க்காக

க்காக kuḍikkāka, ெப.(n.)

   ற் ரக்் வரி (I.M.PTg.1068);; a village cess.

     [  + கா .]

க்கா

க்கா  kuḍikkāḍu, ெப.(n.)

   ற் ர;் village

     "ஐவரக்் ம் ஐந்  க்கா  நல் ேயா " (பாரதெவண். வா ேதவன் .69);.

     [  + கா .]

க்காணம்

க்காணம் kuḍikkāṇam, ெப.(n.)

   வரி; a fee paid by tenants. (I. M.P.Cm,22);.

     [  + காணம். காணம் = வரி.]

க்காணி

 
 க்காணி kuḍikkāṇi, ெப.(n.)

   நிைலத்த உழ த் ெதா ல் உரிைம (தஞ்ைச);; permanent tenancy, as of temple lands.

     [  + காணி.]

க்காணியாட்

 
 க்காணியாட்  kuḍikkāṇiyāḍci, ெப.(n.)

   மர  வ ச ்ெசாத் ரிைம; inheritance, ancestral prop erty.

     [ க்காணி + ஆட் .]

க்காவல்

க்காவல் kuḍikkāval, ெப.(n.)

   ஊரக்்காவல் (G.Tn.D.134);; the system of village watch.

     [  + காவல்.]

க் சச் னி

 
 க் சச் னி guḍigguccaguṉi, ெப.(n.)

   ேயாட் ப் ண் ; prickly poppy.

     [ க்  + ச னி.]

க்

க்  kuḍikāli, ெப.(n.)

   1. ட் வாடைக;  house rent.

   2. வாடைக; hire.

ம வ, டக்

ம. டக்

     [  + .]

க் க்ெக -
த்தல்

க் க்ெக -த்தல் kuḍikālikkeḍuttal,    18 ெச. ன்றா .(v.t.)

   வாடைகக்  வாங் தல்; to obtain for rent, as a house, for hire, as a cart.

     [  + க்  + எ க் .]

காரன்

 
 காரன் kuḍikāraṉ, ெப.(n.)

   யன்; drunkard

     [  + காரன்.]
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ெக -தல்

ெக -தல் guḍigeḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   ம்பம் அ ேயா  அ தல்; to be utterly ruined as a family.

     " ெக  நள்ேள னினத ய ெராடல்லால்" ( வாச.5:2);.

ம. ெக

     [  + ெக .]

ெக த்ேதான்

 
 ெக த்ேதான் guḍigeḍuttōṉ, ெப.(n.)

   கள் சாராயம் த ய ேபாைதப் ெபா ள்கள்; intoxicant; such as toddy, arrack or spiritious liquor (சா.அக.);

     [  + ெக த்ேதான்.]

ேகடன்

 
 ேகடன் kuḍiāḍaṉ, ெப.(n.)

   ெயா க்கத்தால் லத்ைதய ப்ேபான்; one who spoils the fair name of a family by his foul deeds.

     [  + ேகடன்.]

ேக

ேக  kuḍiāḍi, ெப.(n.)

   லத்ைதய ப்பவ-ன்-ள்; one who is the ruin of a family.

     " ைல மாதரக்ள் இைளஞரக்ள் ேக கள்" ( ப் .625);.

     [  + ேக .]

ேக

ேக  kuḍiāḍu, ெப.(n.)

   ம்ப அ ; ruin of a  family

     " ைர ன் ேமல்வந்  ேமர"் ேக  கண் ர"் ( வாச.36:2);.

     [  + ேக .]

ைக

ைக1 guḍigai, ெப.(n.)

   ஓைலக் ைச; hut made of leaves, hermitage

     "உண்  கண்ப க்க ைற ட ் ைக ம்" (மணி.6,63);.

   2. ேகா ல்; temple.

     " யாள் ைக ம்" (மணிேம.24:161);.

     [  → ைக.]

 ைக2 guḍigai, ெப.(n.)

   ஏலவரி  (மைல.);; cardamom seed.

     [  + ைக.]

 ைக3 guḍigai, ெப.(n.)

   கமண்டலம்; ascetic'spitcher.

     "அ ம் னற் ைக " (கந்த  கா ரி.49);.

     [ ைவ → ைக → ைக.]
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ெகாள் -தல்

ெகாள் -தல் guḍigoḷḷudal,    12 ெச. . . (v.i.)

   நிைலயாகத் தங் த்தல்; to occupy, take possession of the mind, as a deity, to haunt, infest as demons, bats 
snakes;

 to be deep-seated as a chronic disease.

     " ைரகழல்கள் னம் நங்ேகா ந்தன் ெகாண்டான்" ( வ். வாய். 10.6;7);.

ம. ெகாள் க

     [  + ெகாள் -.]

ேகாள்

ேகாள் kuḍiāḷ, ெப.(n.)

   ேவண் ெமன்ேற வஞ்சகம் ெசய்  ையக் ெக க்ைக; ruining a family by deep-laid schemes.

     "உ ப்பைற ேகா ளைலெகாைல" (ெதா.ெபா ள்.258);.

     [  + ேகாள்.]

ங்

ங்  kuḍiṅgu, ெப.(n.)

   பறைவ; bird.

     "ேகாட்டகம் பரி யங் ங்  ேம" (இர . நாட் ப் 40);.

     [ ள் →  → ழங் .]

ச்

ச்  kuḍicci, ெப.(n.)

   1. சா பத் ரி; mace.

   2. ெசந் ராய்; Indian chickweed.

   3. ந் ல்; moon creeper (சா.அக.);.

     [ ள் →  → ச் .]

செ்ச க்

செ்ச க்  kuḍiccerukku, ெப.(n.)

   1. ப் றப்பா ண்டான உயரெ்வண்ணம் (க ம்);; pride of birth.

   2. வளம்; dense population.

     [  + ெச க் .]

சரம்

 
 சரம் kuḍisaram, ெப.(n.)

   நீரப்்பன் ; hog, living in the star (சா. அக.);.

     [  + சரம்.]

சல்

 
 சல் kuḍisal, ெப.(n.)

   ைச; hut.

     [  → ைச → சல்.]

சனம்

 
 சனம் kuḍisaṉam, ெப.(n.)

   மக்கள்; nhabitans, subjects.

     [  + சனம்.]

சாய்-தல்

சாய்-தல் kuḍicāytal,    8 ெச. . . (v.i.)

   ன் அ ; ruin of a family.

     [  + சாய்-.]
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ைக

 
 ைக guḍisigai, ெப.(n.)

   நிலவரி நி ைவ; arrears of land revenue or rent.

     [  + ைக.]

ல்

ல் kuḍisil, ெப.(n.)

   ைச;  hut.

     "மைன ைய லாக் ல் ( ற்ெறட் த். ப் கழ்.98);.

     [  + ல்.]

ைல

 
 ைல kuḍicīlai, ெப. (n.)

   ேகாவணம்; loin cloth.

     [  + ைல.]

ெசய்-தல்

ெசய்-தல் kuḍiseytal,    1 ெச. . .(v.i.)

   1. றந்த ைய யரத்் தல்; to bring credit to one's family, as making it.

     " ற்ற லனாய்க் ெசய்  வாழ்வாைன" ( றள்,1025);.

   2. வாழ்தல்; to dwell, reside, settle.

     " மனவார ைடயார ் ெச ந் ந ேர" (ேதவா.413:10);.

     [  + ெசய்.]

ைச

 
 ைச kuḍisai, ெப.(n.)

    ல் ( ங்.);;  small hut, cottage.

   ெத. ெச, க;   ம. ஞ்ஞில்;க. ச . . ல், சல்.

 Fin. koju;

 Hung. haj, Jap.koya E. cot cottage. A.S. cote, a small dwelling

     [  → ல் → ைச]

ைச க் -தல்

ைச க் -தல் kuḍisaidukkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ைசெய த்தல் பாரக்்க;See. {Kபasa-yedu-.}

   2. இ ப் டம் மாற் தல்; to change habitation.

     [ ைச + ரக் .]

ைசெய -த்தல்

ைசெய -த்தல் kuḍisaiyeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ைசைய ேவற் டம் மாற் தல்; to remove one's hut to another place.

     [ ைச + எ -.]
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ைஞ

ைஞ1 kuḍiñai, ெப.(n.)

   1. ஆ ; river.

     "ெகாண்  வரெவாத் ளதக் ைஞ" (கந்த .காளிந் .3);.

     [ ள் → (வைள ); ைஞ.]

 ைஞ kuḍiñai, ெப.(n.)

   ைச; small hut.

     " சக் ைஞ ம்" (ெப ங்.இலாவாண. 12:43);.

ம. ஞ

     [ ைச → ைஞ.]

 ைஞ3 kuḍiñai, ெப.(n.)

   ேகாட்டான்; rock horned

 owl.

     " ைஞ ரட்  ெந மைல ய க்கத் " (மைலப .141);.

   2. பறைவ ( ங்.);; bird.

     [  → ைஞ.ஹ]

ஒ கா. வைளந்த க் ைடயதாக ன் ேகாட்டா க்  ைஞ என்ற ெபயர ்ெபா த்தமாகலாம்.

ைஞக்கல்

ைஞக்கல் kuḍiñaikkal, ெப.(n.)

   ேசாழர ்காலத்  வழங் ய ஒ வைக எைடக்கல்; a standard weight current during {Cola} sovereignty.

     "ஆட வல்லா ெனன் ங் ைஞக் கல்லால்" (S.I.I. II, 69);.

ம வ. நற்கல்

     [  + நல் + கல் - நற்கல் → ைஞக்கல்.]

ைஞப்பள்ளி

ைஞப்பள்ளி kuḍiñaippaḷḷi, ெப.(n.)

   கண் ளாளர ்தங் தற் ரிய நாடக அரங் ன் ப  ( லப்.3:105,உைர);; a portion in green-room occupied 
by {kannulasar}

     [ ைஞ + பள்ளி.]

த்தரம்

 
 த்தரம் kuḍittaram, ெப.(n.)

   தனித்தனியான த் ரை்வ; separate assessmentforeach individual ryot.

     [  + தரம்.]

த்தனக்காரன்

த்தனக்காரன் kuḍittaṉakkāraṉ, ெப.(n.)

   1. ப ரி ேவான்; cultivator, farmer.

   2. ஊரில் ெசல்வாக்  உள்ளவன்; man of wealth and influence in a willage. 

அந்தச ் ற் ரில் அவர ்ெபரிய த்தனக்காரர.்

   3. ட் த் தைலவன் ( ன்.);: 

 house-holder, landlord.

     [ த்தனம்+ +காரர.்]
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த்தனப்ப -தல்

த்தனப்ப -தல் kuḍiddaṉappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   இல்வாழ்க்ைக நிைலைய அைடதல்; to enter married life.

     [ த்தனம் + ப .]

த்தனப்பாங்

 
 த்தனப்பாங்  kuḍittaṉappāṅgu, ெப.(n.)

   இல்வாழ்க்ைக ெயா ங் ; domestic propriety, domestic economy.

     [ த்தனம் + பாங் .]

த்தனம்

த்தனம்1 kuḍittaṉam, ெப.(n.)

   1.இல்வாழ்க்ைக; family, domestic life;

 household affairs

     "ஒரஞ்ெசான்னவன் த்தனம்ேபால் ேதய்ந்த " (இராமநா.உ த்.29);.

   2. வாடைகக் ; tenancy. 

இந்த ட் ல் நா  த்தனம் உண்  (உ.வ.);.

   3. வாழ்க்ைக ன் ஒ ங்  ( ன்.);; domestic economy, domestic order.

     [  + த்தனம்.]

த்தன ப்

 
 த்தன ப்  kuḍittaṉavuṟuppu, ெப.(n.)

   ம்பத் ற்  அங்கங்களான இடம், ெபா ள், ஏவல் த யன (யாழ்ப்.);; things necessary for a family as 
chattels, furniture, dependants, servants cattle.

     [ த்தனம் + உ ப் .]

த் ண்ைண

 
 த் ண்ைண kuḍittiṇṇai, ெப.(n.)

   ட் ன் உட்ப ல் டத் லைமந்த ண்ைன (ெநல்ைல);; a inside the house pial.

     [  + ண்ைண.]

த்ெதய்வம்

தெ்தய்வம் kuḍitteyvam, ெப.(n.)

   லெதய்வம்; family deity.

     "நங் த் ெதய்வங் கண் ர"் ( வக.547);.

ம. ைதவம்

     [  + ெதய்வம்.]

தாங்

தாங்  kuḍitāṅgi, ெப.(n.)

   லத்ைதத் தாங்  பவன்; the mainstay of a family.

     "என்னி ங் க ன் ம்ைபத் ரத் ங் தாங் ைய" (ெப ந்ெதா.1153);.

     [  + தாங் .]

தாங் க்ேகால்

 
 தாங் க்ேகால் kuḍitāṅgikāl, ெப.(n.)

   ஒ  பைழய அள ேகால் (கல்);; an ancient measuringrod.

     [  + தாங் க்ேகால்.]
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த் -தல்

த் -தல் kuḍidiruddudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ஆட் க் ட்பட்ட கைள நன்னிைல ல் நி த் தல்; to secure the welfare of one's sublects.

     " ளங்  த் ய" (ப ற் ப்.37:7);.

   2. றந்த லத்ைத ேமம்ப த் தல்; to advance one's family in wealth, status, reputation etc.

     [  + த் .]

நற்கல்

நற்கல் kuḍinaṟkal, ெப.(n.)

ைஞக்கல் (S.I.I.ii.69); பாரக்்க;See. {kudoas-k-ka/}

     [  + நல் + கல்.]

நாட் -தல்

நாட் -தல் kuḍināḍḍudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ேயற் தல்; to plant a colony.

     [  + நாட் .]

நிலம்

நிலம் kuḍinilam, ெப.(n.)

   1. க் ம் மைன நிலம்; house site, house premises.

   2. மகட ்ெகாைடயாகக் ெகா த்த மைன; building sites, as an item in dowry.

ம. நிலம்

     [  + நிலம்.]

நி ைவ

 
 நி ைவ kuḍiniluvai, ெப.(n.)

ைக பாரக்்க;See. {kud-Siga.}

     [  + நி ைவ.]

நிைல

நிைல kuḍinilai, ெப.(n.)

   ரக் ன் பழைமைய ம் அஞ்சாைமைய ம் ம் றத் ைற( .ெவ.2:14);; theme of extolling the 
greatness of a warrior's family.

     [  + நிைல.]

நிைல ைரத்த
ல்

நிைல ைரத்தல் kuḍinilaiyuraittal, ெப.(n.)

நிைல பாரக்்க ( றநா.290);;See. {Kபd-nia}

     [  + நிைல + உைரத்தல்.]

நீங்காக் 
காராண்ைம

நீங்காக் காராண்ைம kuḍinīṅgākkārāṇmai, ெப.(n.)

   நிலத் ல் ப்பேதா . ப ரி ம் உரிைம ம் நிைலயாகப் ெபற்  ஆண்  ேதா ம் 
உரிைமயாள க்  உரிய தவசங்கைள ைறப்ப  ெச த் ம் உழர ்உரிைம; right of tenants to live and 
cultivate paying share of the crop.

     "ஆண் ேதா ம் இரண்டா ரத்த தாற் க்கல ெநல் அட் வாரக்ளாக ம், இப்பரி  இந்நிலம் 
ற் ம், ஒற்  ைவச் ம் ெகாள்ளப் ெப வாரக்ளாக ம். இப்பரி  நீங்காக் காராண்ைமயாக கல்ேமல் 

ெவட் ச் " (ெத.கல். ெதா.14, கல்.154);.

     [  + நீங்கா + காராண்ைம.]

நீங்காசச்ாவா
வாப்ேபரா

நீங்காசச்ாவா வாப்ேபரா  kuḍinīṅgāccāvāmūvāppērāḍu, ெப.(n.)

   ரக் ம் இைடயர ்வாரி  மாறாதநிைல ல், எண்ணிக்ைக ல் என் ம் ைறயாத அள ல் 
ைவத் க் ம் ஆ கள்; number of sheep to be maintained perpetually by shepherds for temple use.

     "இவ்வா  இ ற் , ெதாண் ற்  இரண் ங் நீங்காச ்சாவா வாப் ேபரா  ஆகக் ெகாண் " 
(ெத.கல்.ெதா.5, கல்.517);.

     [  + நீங்கா + சாவா + வா + ேபாரா .]
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நீங்காத்
ைடயாட்டம்

நீங்காத் ைடயாட்டம் kuḍinīṅgāttiruviḍaiyāḍḍam, ெப.(n.)

   ப ர ்ெசய் ங் கேளா  ேகா க்  அளிக்கப்பட்ட ற் ட்  (P.Insc.224);; endowment to a temple, of 
lands already in the occupation of cultivating tenants.

     [  + நீங்கா + ைடயாட்டம்.]

நீங்காத்ேதவத
◌ானம்

நீங்காத்ேதவதானம்1 kuḍinīṅgāttēvatāṉam, ெப.(n.)

நீங்காத் ைட யாட்டம் பாரக்்க (M.E.R.45 of 1922);;See. {kud-nirikā-ttiruvidayāţţam.}

     [  + நீங்கா + ேதவதானம்.]

 நீங்காத்ேதவதானம் kuḍinīṅgāttēvatāṉam, ெப.(n.)

   பழங்  வாரி  நீங்கா உழவர ்வா ம் ேகா க் ரிய இைற  நிலம்; taxfree land gifted to temple, 
from which tillers are not removed.

     "ஆகப்பாடகம் நாற்பத் ரண் ம் இவ் நாயனாரக்்  நீங்காத ்ேதவதானமாக ட்ேடாம்" 
(ெத.கல்.ெதா.7 கல்.402);.

     [  + நீங்கா + ேதவதானம்.]

நீர்

நீர ்kuḍinīr, ெப.(n.)

   1. த்தற் ரிய நீர;் drinking water, potable water.

     "இட்ட நீ ரி நா " (ப ெனா.ே த். 16);.  

   2. யாழம ந் ; decoction, tincture, medicinal infusion.

     "ேநாய்க் த் தா ேர நீர ் ப்பாள்" ( வ்.ெப மாள்.5. 1 யா);.

   ம. நீர,்  ெவள்ளம்;   க. வநீ ;ெத. நீ .

     [  + நீர.்]

ப்ப -த்தல்

ப்ப -த்தல் kuḍippaḍuttal,    20 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ம்பத்ைத நல்லநிைலைம ல் நி த் தல்; to establish a family in good position.

     " ப் ப த் க் ந்தான்" (ஏலா.42);.

     [  + ப .]

ப்பைட

 
 ப்பைட kuḍippaḍai, ெப.(n.)

   மக்களாலான ேசைன; militia, volunteer corps as opposed to a mercenary army.

     [  + பைட.]

ப்பழக்கம்

 
 ப்பழக்கம் kuḍippaḻkkam, ெப.(n.)

   க் ம் பழக்கம்; drinking habit

க. கதன

     [  + பழக்கம்.]

ப்ப

ப்ப  kuḍippaḻi, ெப.(n.)

   லத் ற்  ஏற்ப நிந்ைத; stigma, disgrace, slur, disrepute, onfa-- ily.

     "காணிற் ப்ப யாம்" (நால .84);.

ம. ப்ப

     [  + ப .]
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ப்ப

 
 ப்ப  kuḍippaḻudu, ெப.(n.)

ப்ப  பாரக்்க ( ன்.);;See. {kudo-p-past}

     [  + ப .]

ப்பற்

ப்பற்  kuḍippaṟṟu, ெப.(n.)

   ப்  நிலம்;  housing site. 

நிலத்ைதப் ப ரி ம் உரிைம ெபற்றான அந் நிலப்ப ேலேய ப்பைமத்  வாழ்வதற் ம் 
 பற்றா ம் ( ப். கல்.195);.

     [  + பற் .]

ப்பைறயன்

 
 ப்பைறயன் kuḍippaṟaiyaṉ, ெப.(n.)

   பைறயாக்க ம க் ம் ெதா லாளி (M.M.);; barber {} shaves Pariahs.

     [  + பைறயன்.]

ப்பாங்

ப்பாங்  kuḍippāṅgu, ெப.(n.)

   1. த்தனம் பாங்  பாரக்்க;See. {kudi-tana-p-ra}

   2. யானவன் ன்பற் தற் ரிய ஒ ங் ; corper or proper conduct of a farmer.

   3. மகளின் ஏற்பா  ( ன்.);; usage, customs of cultivators or agroturists.

     [  + பாங் .]

ப்பாழ்

ப்பாழ் kuḍippāḻ, ெப.(n.)

   1. கள் ட்  நீங் தலால் ஊ க்  உண்டா ம் அ ; r -- village owing to depopulation one or three-ro of 
{pal,}

   2. களற் ப் ேபான ஊர;் a dese◌ாe:_ lage. 

அந்த ஊர ் ப்பாழ் (உ.வ.);.

     [  + பாழ்.]

ப் ள்ைள

ப் ள்ைள kuḍippiḷḷai, ெப.(n.)

   1. பனம ப் ேவைல ெசய் ம் ஒ  ரி னர;்    2. ஒ  இனத் ல் தாங்கள் ேசாக ள்ளவரக்ளாக 
ெசால் க் ெகாண் , அதன் ெபயரால் தங்கைள வழங் க் ெகாள் ம் இனத்தார ்(இ.வ.);; sects which trace 
their origin to particular castes and adopt their titles.

   3. ஊரச் ்ெசட்  யாரக்்  அவர ்இட்ட ேவைலைய த்தற் ரிய எ  ஆள்; an errand boy for chettiar 
grantee.

     [  + ள்ைள.]

ப் றப்பாளர்

ப் றப்பாளர ்kuḍippiṟappāḷar, ெப.(n.)

   உயர் ற் றந்ேதார;் persons of birth, of noble lineage.

     " ப் றப்பாளர ்தங்ெகாள்ைக ற் ன்றார"் (நால .141.);

     [  + றப்பாளர.்]

ப் றப்

ப் றப்  kuḍippiṟappu, ெப.(n.)

   உயர் ல் ேதான் ைக; noble birth, nobility, birth in a distinguished family.

     " ப் றப் ப க் ம்" (மணிேம.11:76);.

ம. ப் ற

     [  + றப் .]
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ப்ெபண்

ப்ெபண் kuḍippeṇ, ெப.(n.)

   1. லப்ெபண் (யாழ்.அக.);; woman of noble birth and respectability, wedded lawful wife.

   2. ைறயாகத் மணமான ெபண்; a lawfully wedded wife.

ம. ப்ெபண்

     [  + ெபண்.]

ப்ெபயர்

ப்ெபயர ்kuḍippeyar, ெப.(n.)

   ேசர, ேசாழ, பாண் யர ்என்றாற் ேபால, றந்த லம் பற்  வழங் ம் ெபயர ்
(பன்னி பா.145: லப்.1,33. அ ம்.);; family name as {Césad, Cosas, Pändyas.}

     [  + ெபயர.்]

பைட

 
 பைட kuḍibaḍai, ெப.(n.)

   மக்கள் (உ.வ.);; in habitants.

     [  + பைட.]

-தல்

-தல் guḍibugudal,    2 ெச. . .(v.i.)

   1. ேவ  ட் ற்  வாழச ்ெசல் தல்; to occuppya new home.

   2. க்  ேசரத்ல்; to immigrate,

 settle and colnize, seek a fresh refue.

     "தாமைர றந்  க்கா ெளன" (கம்பரா.வைரக்.12);.

   3. மைன தல்; to occupya newly-builthouse with appropriate ceremonies to do house-warm

 Ing.

     [  + .]

ேபா-தல்

ேபா-தல் kuḍipōtal,    8 ெச. . .(v.i.)

   1. ேவ  ட் ற் க் மா ச ்ெசல் தல்; to remove one self to a new home.

   2. மைன தல்; to occupy a newly-built house with appropriate ceromenies.

   3. இ ப் டத்ைத ட்  ெவளிேய தல்; to quit, give up, abandon, as a house.

     "ஆ  ேபான வவ்வ ம்" ( லப்.20: ெவண்பா.);.

   4. வலைச ேபாதல்; to emigrate, flee from home.

   5. காற்றாகேவ ம் ஆ யாகேவ ம் பண்டங் கைரதல்; to evaporate, escape, as essential oil camphor.

     [  + ேபா.]

ேபாைத

 
 ேபாைத kuḍipōtai, ெப.(n.)

மயக்கம் பாரக்்க;see {kugimayakkam}

     [  + ேபாைத.]
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மக்கள்

மக்கள் kuḍimakkaḷ, ெப.(n.)

   1.(ஊரக்ளில்);பணி ெசய்தற் ரிய ப ெனண்வைகக் ற் ரக்் மக்கள்; sub-caste is rendering service in 
a village, being 18 in number.

   2. அ ைமகள்; slaves.

     "இந் ரியங்க க் க் மக்களாய் வரத்் க் ற லா " ( வ். மாைல.13, யா.);.

     [  + மக்கள்.]

வண்ணான், நா தன், யவன், தட்டான், கன்னான். கற்றசச்ன், ெகால்லன், தசச்ன், எண்ெணய் 
வாணிகன். உப்  வாணிகன், இைலவாணிகன், பள்ளி, மாைலக்காரன், பைறயன், ேகா ற் யான், 
ஒசச்ன்,

வைலயன், பாணன்,

மக்கள் 
மானியம்

 
 மக்கள் மானியம் kuḍimakkaḷmāṉiyam, ெப.(n.)

   பணி ெசய் ம் மக்கட்  டப்பட்ட இைற  நிலம்; land given free of rent to washermen, barbers etc., for 
the services rendered by them to villagers.

     [  + மக்கள் + மானியம்.]

மகள்

மகள் guḍimagaḷ, ெப.(n.)

   1. நற் ப் றந்தவன்; person of noble birth.

     "ெபா ைளக் மகனல்லான் ைகைவத்தல்" (பழெமா.209);.

   2.ப யாள்; hired servant, one whose wages are paid by grain.

     " மகெனா  வ க்  ஐயனாேர  வ த்  ந ந்த வாேற" (ஈ , 4.6:2);.

ம. மகன்

     [  + மகன்.]

ம ப்

ம ப்  kuḍimadippu, ெப.(n.)

   1. ற் ர ்வரித் ட்டம் ( ன்.);; valuation of property for purposes oftaxation.

   2. மக்கள் ெதாைக கணக்ெக ப் ; ceՈՏuՏ.

ம. ம ப்

     [  + ம ப் ]

மயக்கம்

மயக்கம் kuḍimayakkam, ெப.(n.)

   1. ப் பதனால் ஏற்ப ம் ெவ ; intocication through drunkenness;

   2. ெவ னாேலற் ப ம் மனக்கலக்கம், த மாற்றம் த யன; a form of temporary alecoholicinsanity 
characterised by mental cloud Ing.

     [  + மயக்கம்.]

மராமத்

 
 மராமத்  kuḍimarāmattu, ெப.(n.)

   கால்வாய், ளக்கைர த யவற்ைறச ் ரப் த் வதற்காக வழக்கமாய்க் மக்கள் ெசய்தற் ரிய 
பணிக் ெகாைட (R.F.);; customary contributions of labour by ryots for petty repairs to channels, tank-bunds, suices etc.

ம. மராமத்

     [  + மராத் .]
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மார்க்கம்

 
 மாரக்்கம் kuḍimārkkam, ெப.(n.)

வ  பாரக்்க; see {kugivali}

     [  + மாரக்்கம்.]

ரா

 
 ரா  kuḍimirācu, ெப.(n.)

   நில ரிைம; right or privilege of a hereditary occupant.

     [  + ரா .]

ப்ேபா-
தல்

 
 ப்ேபா-தல் guḍimuḻugippōtal,    ம்ப நிைல தலா ன வ ம் அ தல்; to ruin ulterly, as a 
family completely washed away by flood.

     [  +  + ேபா-.]

ைற

 
 ைற kuḍimuṟai, ெப.(n.)

   த்தனம் (யாழ்.அக.);; household affairs.

     [  + ைற.]

ைம

ைம kuḍimai, ெப.(n.)

   1. உயர் லத்தார  ஒ க்கம் (ெதால்.ெபா ள். 273);; manners and customs of the higher classes of nobility.

   2. றந்த ைய உயரச ்ெசய் ம் தன்ைம; supreme quality of advancing the status of a family.

     "ம ைம ைமக்கட்டங் ன்" ( றள்,608);.

   3. ப் றப் ; lineage, family, descent.

     " ண ங் ைம ம்" ( றள்,793);.

   4. அரசர  யா க் ந் தன்ைம; allegiance, homage, as of subjects to their sovereign.

     " ைம ன் ல ஞ் ெச ங் ெகாற்றத் " (கம்பரா.நிந்தைன.37);.

   5. த்தனப் பாங் ; domestic economy.

   6. அ ைம; slavery, servitude, feudal dependance, feudatory in reference to his chief.

     " ைம ெசய் ங் ெகா ம் ைலயன்" (அரிச.் . ழ் ைன.70);.

   7. களிட ந்  ெப ம் ஒ வைக வரி (S.I.I.III, 110);; a tax, certain dues from tenants.

ம. ம

     [  + ைம.]

ைமப்பா

ைமப்பா  kuḍimaippāḍu, ெப.(n.)

   ஊ யம்; service (S.I.I.III, 48);.

     [ ைம + பா .]
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யம்பலம்

 
 யம்பலம் kuḍiyambalam, ெப.(n.)

   கள் அர ற் ச ்ெச த் ம் வரிகளின் கணக்ைக ஒ ங் ப த் தற்  உத  ெசய்ய 
அமரத்்தப்ப ம் ஒ  ற் ரப்் பணி; village office established with a view to assist the ryots in keeping accounts of 
payments made by them to the government.

     [  + அம்பலம்.]

யர

 
 யர  kuḍiyarasu, ெப.(n.)

   மக்களால் நடத்தப்ெப ம் அர ; republic – a government, government by the people, democracy.

     [  + அர .]

ய

ய  kuḍiyaḻivu, ெப.(n.)

   1. ம்பக்ேக ; ruin of a family.

   2. ெப ங்ேக  ( ன்.);; great evil.

     [  + அ .]

யன்

 
 யன் kuḍiyaṉ, ெப.(n.)

   காரன்; drunkard.

   ம. யன்;   க. டக, க; . டெ்செல, ெசெல.

     [  + அன்.]

யாட்

யாட்  kuḍiyāḍci, ெப.(n.)

   1. த்தனத்ைத நடத் ைக (யாழ்.அக.);; domestic management.

   2. யர ; government by the people; democгасу.

     [  + ஆட் .]

யாட்டம்

 
 யாட்டம் kuḍiyāḍḍam, ெப.(n.)

   வாழ்க்ைக (யாழ்.அக.);; domestic life.

     [  + ஆட்டம்.]

யாயக்கட்

 
 யாயக்கட்  kuḍiyāyakkaḍḍu, ெப.(n.)

   ற் ரக்் ம்பங்களின் ெமாத்தத் ெதாைக; total number of families in a village.

     [  + ஆயக்கட் .]
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யாள்

யாள்1 kuḍiyāḷ, ெப.(n.)

பண்ைணயாள்;tenant.

ம வ: யால்

     [  + ஆள்.]

 யாள் kuḍiyāḷ, ெப.(n.)

   தாளகம் (ச.ங்அக.);; yellow sulphuret of arsenic.

     [  + ஆள்.]

யான்

 
 யான் kuḍiyāṉ, ெப.(n.)

யானவன் பாரக்்க;see {kudiyānawan.}

ம. யான்

     [  + ஆன்.]

யான க ண்டர்

யான க ண்டர ்guḍiyāṉagavuṇḍar, ெப.(n.)

   ெகாங்  ேவளாளர ்(G.Sm. Di, 144);;{końgu-vēlāļa Caste}

     [  + ஆன + க ண்டர.்]

யானவன்

யானவன் kuḍiyāṉavaṉ, ெப.(n.)

   1. ப ரி ேவான்; cultivator, farmer, ryot.

   2. ழ்க் ; caste {Šūdra.}

ம. யானவன்

     [  + ஆனவன்.]

-த்தல்

-த்தல் kuḍiyiruttal,    3 ெச. . .(v.i.)

   1. வாழ்தல்; to reside, settle down.

     "எப்ப னிக் ப்ப " (உபேதசகா. ரா .28);.

   2. க் க் த்தல்; to live in rented quarters.

ம. க் க

     [  + இ .]

க்ைக

க்ைக kuḍiyirukkai, ெப.(n.)

   1. யாகத் தங் க்ைக; living, residing.

   2. ற் ரக்் கள் வா ம் இடம்; quarters occupied by the ryots in a village.

     "இவ் ர ்நத்தங்  க்ைக ம்" (S.l.l. II,57);.

     [  + இ க்ைக.]
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ப்

ப்  kuḍiyiruppu, ெப.(n.)

   1. க்ைக; living, residing.

   2. வாழ் ; life, existence. 

ப் ச ் க ல்ைல (ெகா.வ.);

   3. ற் ர;் village.

     "அதன் ப யா ய ப் ம்" (ெதால்.ெபா ள்.114,உைர.);.

   4. ல இனத்தாரக்ள்

   தனியாக வாழ்ந்  வ ம் இடம்; quarters occupied by a special class, as ryots.

ம. ப்

     [  + இ ப் .]

ப் நத்தம்

 
 ப் நத்தம் kuḍiyiruppunattam, ெப.(n.)

   ற் ரில் மக்கள் கட்  வா ம் நிலப்ப ; the portion of a village site where villagers have their places of 
residence.

     [  + இ ப்  + நத்தம்.]

லார்

 
 லார ்kuḍiyilār, ெப.(n.)

   கள் (TA.S.);; tenants, ryots.

ம. லார்

     [  → ல் (அர)்; ஆர.்]

றங் -தல்

றங் -தல் kuḍiyiṟaṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   நிைலக் யாகத் தங் தல்; to fix or establish permanently one's abode;

 to settle down, as a fam

 ily.

     [  → இறங் .]

ைற

 
 ைற kuḍiyiṟai, ெப.(n.)

   கள் ெச த் ம் வரி ( வா.);; tax imposed upon ryots.

     [  → இைற.]

டம்ப க்ைக

டம்ப க்ைக kuḍiyuḍambaḍikkai, ெப.(n.)

   1. உரிைமச ் ட்  பட்டா; title-deed registry of holdings.

   2. த்தைகச ் ட் ; lease-deed.

     [  + உடன்ப க்ைக.]

ந்த ம்

ந்த ம் kuḍiyundaḍiyum, ெப.(n.)

   ம் நில ம்; houses and lands.

     "ஸம்ஸாரத் ேல ந் த மா க்க நிைனத்தார"் ( வ்.இயற். த்.6, ஸ்வா. யா,பக்.56);.

     [ ம் + த ம்.]
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ெய ம் -தல்

ெய ம் -தல் kuḍiyeḻumbudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   கலகம் த ய நிகழ்ச் யால் நீங் ப் ேபாய் தல் ( ன்.);; to evacuate a house, leave a village, 
commonly from disastrous events oranticpations.

     [  + எ ம் .]

ேயற்றநா

 
 ேயற்றநா  kuḍiyēṟṟanāḍu, ெப.(n.)

   மக்கள் தாகக் ேய ய நா ; colony.

     [  + ஏற்றம் + நா .]

ேயற்றம்

ேயற்றம் kuḍiyēṟṟam, ெப.(n.)

   1. தாக ஒ  நிலப்ப ல் ேய ைக; colonization, newly populating a country or land area.

   2. ஓர ்ஊரின் ெபயர;் name of a village.

ம. ேயற்றம்

     [  + ஏ - ேய  → ேயற்றம் = மக்கள் ேய ய ஊர ் ேயற்றம் என்ப  இன்  
யாத்தம் என ம  வழங் ற .]

ேயற் -தல்

ேயற் -தல் kuḍiyēṟṟudal,    5 ெச. ன்றா .(v.i.)

   ேயறச ்ெசய்தல்; to people, populate colonize.

     "ெபான்ென  நாடை்டெயல்லாம் க்  ேயற் ற் றன்ேற"(கம்பரா.இந் ர த்.48);.

     [  + ஏற் .]

ேய -தல்

ேய -தல் kuḍiyēṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. தம் நா ட்  ேவற் நா  ெசன்  வாழ்தல்; to colonize, settle in a new country.

   2. நிைலத் தல்; to secure a sure place or footing, to be firmy rooted.

     " ந்ைத ேய க் ன்ற மாெலா ம்" (ஏகாம்.உலா,168);.

ம. ேய க

     [  + ஏ .]

ேயாட்

 
 ேயாட்  kuḍiyōḍḍi, ெப.(n.)

ேயாட் ப் ண்  பாரக்்க;see {kūdīyoffi-p-pungu.}

     [  + ஒட் .]

ேயாட் ப் ண்

ேயாட் ப் ண்  kuḍiyōḍḍippūṇḍu, ெப.(n.)

   வைக (பதாரத்்த.293);; prickly poppy.

     [  + ஒட்  + ண் .]

ரகம்

 
 ரகம் guḍiragam, ெப.(n.)

   ள ; holy basil (சா.அக.);.

     [ ள் →  →  → ரம்( டை்டயான );.]

ரம்

 
 ரம் kuḍiram, ெப.(n.)

   காைரசெ்ச  (மைல.);; alow shrub with sharp axillary spines.

     [ ள் →  → ரம்.]
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ல்

ல்1 kuḍil, ெப.(n.)

   1. ைச ம் ய இல், ற் ல், ைச; hut, shed.

     "என்ன மாதவஞ் ெசய்த ச ் ல்"(பாரத. ட.்80);.

   2. ஆட் க் ைட த யவற்ைற தற்  உத ம் ல்; movable, conoidal roof for sheltering beasts or 
stacks of straw orgate-ways from the weather

   3. ; abod dwelling place.

     "  காமர ்ெபான்னகர"் (கந்த .கட ள்.14);.

   4. ேதரச் ்சக்கரங்கைளத் ப் ச ்ெச த்தற் க் ெகா க் ம் மரக்கடை்ட (இ.வ.);; a cone-shaped block of 
wood used to prevent big cars from running fast and to turn them at street-corners.

     [ ள் + (வைள ); -  → ல்.]

 ல் kuḍil, ெப.(n.)

   வட்டவ வமாக ேதான் ம் காயம், வானம் ( வா.);; space.

     [ ள்(வைள ); →  → ல்);.]

லச்

லச்  kuḍilacci, ெப.(n.)

   1. க வண்  வைக ( ன்.);; a black beetle.

   2. ஒ வைகச ்ெசய்நஞ்  (சங்.அக.);; a prepared arsenic.

     [ ல் → லச் .]

லப்பாட்

 
 லப்பாட்  kuḍilappāḍḍu,    இைச; music (கழக.அக.).

     [ லம் + பாட் .]

லம்

லம் kuḍilam, ெப.(n.)

   1. வைள  ( வா.);; bend, curve, fexure.

     " ம் த ம் வ ேம லமா  ப்பாைர" (யாப். . ேமற்ேகாள்);.

   2. வானம் டா.); space.

   3. சைட ( ங்.);; tangled, matted hair.

   4. வஞ்சகம்; deceit, guile, cunning.

     "ெப ங் லெமல்லாங்  க் ங் க  யாள்" ( ற்றா.தல. த மசா . 47);.

   5. உள்வாங் ப் பா ம் இைசத் ெதா ல்; a modulation of voice in singing.

     " ல ள் வாங் ப் பாடல்" ( வக.735, உைர.);

   6. ராமரம் ( வா.);; common bottle flower.

     [  →  → ல் → லம்.]

 லம்2 kuḍilam, ெப.(n.)

   1. ஈயமணல்; lead ore.

   2. ெவள்ளயீம்; white lead.

     [  → ல் → லம்.]

 லம்3 kuḍilam, ெப.(n.)
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ைல

ைல kuḍilai, ெப.(n.)

   1. லமந் ரமா ய ஓங்காரம்; the mystic syllable Om:

     " ைல யம்ெபா ட் " (கந்த . கட ள்வா. 14);.

   2. யமாைய ( .ேபா.பா.2:2, பக் 133, ப்.);;{puremaya}

     [ ண்ட  → .]

ைல → வ. ட் லா (kutila);

ண்ட , ைல என் ம் ெமய்ப் ெபா ளியற் ெசாற்கட்  வடெமா ல் ேவர ் ல ல்ைல.

     "ஓங்காரத் ள்ேள த்தைவம் தங்கள்

ஓங்காரத் ள்ேள த்த சராசரம்

ஓங்கார தத் ர ் ன்  ற்றன

ஓங்கார வ பரம வ பேம" ( மந் 2677);

இத் மந் ரப்பாடல் ேப லகத் ேதாற்  வாய்க் க் ைல என் ம் ெபயரத்் ேதாற்றக் கரணியத்ைத 
ளக் ன்ற  (ேவ,க. 162);.

ைலவா

 
 ைலவா  kuḍilaivāyu, ெப.(n.)

   ற  கட் க் ள் ஞ்  உலா தல் ேபால் உடம் ல் வைளந்  வைளந்  ஓ ம் ஒ வைக 
நா ; alternative ascending and descending motion of pulses in the human body (சா.அக.);.

     [ ைல + வா .]

வைகபா -
த்தல்

வைகபா -த்தல் guḍivagaipāvittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   த் ப் பழக்கப்ப த்தல்; taking to the habit of drinking (சா.அக.);.

     [  + வைக + பா .]

வ ணி

 
 வ ணி kuḍivaruṇi, ெப.(n.)

   ெசவ் ளநீர;் water of ared coloured tender co-conut (சா.அக.);.

     [  + வ ணி → வாரிணி (வார ்+ நீர)்; → வ ணி.]

வா-தல், 
வ தல்

வா-தல், வ தல் kuḍivādalkuḍivarudal,    8 ெச. . . (v.i.)

   ேய தல்; to settle, take residence

     "ேம னன் வர" (கந்த .கட ள்.14);.

     [  + (வ );வா.]

வாங்

வாங் 1 kuḍivāṅgudal,    7 ெச. . .(v.i.)

   இ ப் டம் ட் ப் ெபயரத்ல்; to remove, shift, abandon one's home, change place.

     [  + வாங் .]

 வாங் 2 kuḍivāṅgudal, ெச. . .(v.i.)

   த்தல்; to stay to reside.

     "அைடயவைளந் தா க் ள்ேள வாங் ந் " (ஈ ,1.3:9);

     [  + வாங் .]
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வாரக்கம்

வாரக்கம் kuḍivārakkam, ெப.(n.)

   ப ர ்ெசய்ேவா க் க் ெகா க் ம் ைத  த யன; cultivation expenses. 

வாரக் கமாய்க் ேமல் ைவதெ்த  (சரவண. பண .138);.

     [ வாரம் + (அஃகம் = தவசம்);அக்கம்.]

வாரநிலம்

 
 வாரநிலம் kuḍivāranilam, ெப.(n.)

   கட் ப் ப ரி ம் உரிைம ள்ள நிலம்; land over which tenants have a vested right to cultivate.

     [  + வாரம் + நிலம்.]

வாரம்

வாரம் kuḍivāram, ெப.(n.)

   1. நிலத்ைத உ  ப ரி வதற் க் க க் ரிய உரிைம;  occupancy right, opp. to {mēlvāram.}

   2. வாரத் ல் யானவன் பங் க் ரிய ைளபாங் ; the share of the produce to which a ryot having such 
right is entitled. opp, to {mēlvāram.}

     [  + வாரம். வாரம் = உரிைம.]

வாழ்க்ைக

வாழ்க்ைக kuḍivāḻkkai, ெப.(n.)

   1. இல் வாழ்க்ைக; domestic life.

     ":மாந்தர ் வாழ்க்ைக சாந்தைன ஞ் சஞ்சலேம"(நல்வ ,28);.

   2. ம்ப. ஆ வம்; domestic economy, house-keeping

   3. வாழ் ன் ஒ ங் ; life, mode or manner of life

     [  + வாழ்க்ைக.]

ட்ேடாடல்

 
 ட்ேடாடல் kuḍiviḍḍōḍal, ெப.(n.)

   ேநரம் உடம்ைப ட்  ேவரற நீங்கல்; to be completely or radically cured as in chronic disease (சா.அக);.

     [  + ட்  + ஒடல்.]

ளங் தல்

ளங் தல் kuḍiviḷaṅgudal, ெப.(n.)

   1. லம் த யன ெச க்ைக; flourishing state of a family the people of town, village, etc.,

   2. மக்கட்ேப  க யாதல்; increase of children.

     [  + ளங் தல்.]
 
  kuḍivīḍu, ெப.(n.)

   க ன் மண்ைட; the skull of a foetus (சா.அக.);.

     [  + .]

ெவ

 
 ெவ  kuḍiveṟi, ெப.(n.)

   ம  அ ந் ய மயக்கம்;  intoxication inebriety, drunkenness.

     [  + ெவ .]
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ைவ-த்தல்

ைவ-த்தல் kuḍivaittal,    4 ெச. . .

   1. டை்டக் க் க்  தல்; to let a house for rent.

   2. ைய நிைலெபறச ்ெசய்தல்; to settle or establish a family.

     "அமரர ்ப னிேல ைவத்தற் ற்ற" ( ப் :632);.

ம. வய்க் க

     [  + ைவ.]

ைன

ைன kuḍiṉai, ெப.(n.)

   நற்கல்; a standard weight.

     " ைன எைடெபான் 30-ன் கழஞ் " (S.I.I.vii,400);.

     [ ழல் → ழைல → ைன.]
 
  kuḍu, ெப.(n.)

 toddy, fermented liquor.

     [ ள் → .]

க்கம்

க்கம் kuḍukkam, ெப.(n.)

   ைணத்தாளம் ஐந்த ள் ஒன்  (பரத.தாள.3);; a secondary time beat, one of five {upa-ta'am.}

     [ ள் →  → க்  → க்கம்.]

க்

 
 க்  kuḍukki, ெப.(n.)

   காற்சடை்ட; drawers; pants.

     [ ள் →  (ைதத்தல்); → த்தம் → த்தா → க் .]

க் க் க்ெக
னல்

 
 க் க் க்ெகனல் kuḍukkukkuḍukkeṉal, ெப.(n.)

   ஒெரா க் ப்  (யாழ்.அக.);; onom, expr. of rattling noise.

     [ க்  + க்  + எனல்.]
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க்ைக

க்ைக1 kuḍukkai, ெப.(n.)

   1. ேதங்காய் த ய வற்றாலான ைவ; coconut or other hard shell used as a vessel.

   2. ற ன் ைகப்பாத் ரம்; earthen or wooden pitcher of an ascetic.

   3. இடக்ைகெயன் ம் ேதாற்க  ( லப்.3:27, உைர);; a hand drum.

   4. ைண ன் உ ப் ; a soup belly of alute.

   ம. க்க;   க. ெக;   ெத. டக, க;   . ட் , டெ்க;   . டக்்;பட. டெக.

     [  → க்ைக.]

 க்ைக kuḍukkai, ெப.(n.)

   1. கஞ்சாக் க்ைக; the dried shell of a bottle gourd.

   2. வாைல ல்  பயன்ப த் ம் ஒ  மண் ஏனம்;   3. க் ; scrotum.

     [  → க்ைக = ைள ள்ள ெபா ள்.]

வைககள்:

   1. கைரக் க்ைக

   2 க் க்ைக

   3. ெதன்னங் க்ைக

   4. ல்வக் க்ைக

க்ைக தாங்

 
 க்ைக தாங்  kuḍukkaitāṅgi, ெப.(n.)

   க்ைகைய ஏந் ம் ஒ  க ; retort stand (சா.அக.);.

     [ க்ைக தாங் .]

1 guḍuguḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ த்தல்; to rumble, rattle.

   2. ைர ப தல்; to be in a great hurry.

ம. க் க

     [  + .]

 2 guḍuguḍu, ெப.(n.)

   க்க அகைவ தளரந்்த; of extreme old age, man or woman.

   2. வ ற்  ைரசச்ல்; gurgling sound or rumbling noise of the stomach (சா.அக.);.

     [  +  (ந க்கம் த்த ஒ க் ப் .]

க்ைக

 
 க்ைக guḍuguḍuggai, ெப.(n.)

   ெகாப்பைரத் ேதங்காய்; ripe coconut in which the kernel rattles.

     [  + க்ைக.]
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ழவன்

 
 ழவன் guḍuguḍugiḻvaṉ, ெப.(n.)

   தளரந்்  த மா  நடக் ம் ழவன்; tottering decrepitold man.

     [  + ழவன்.]

த்தான்

 
 த்தான் guḍuguḍuttāṉ, ெப.(n.)

   எப்ேபா ம் எ ம் ைரவாக இ ப்பவன்; one who is always in a hurry.

     [  → த்தான்.]

ப்பாண்

 
 ப்பாண்  guḍuguḍuppāṇḍi, ெப.(n.)

   ப்ைப அ த் க்  ம் இரவலன்; professional beggar who goes about rattling a {kuɖukuɖuppai} and 
telling fortunes.

ம. ப்பாண்

     [ ப்ைப + ஆண் .]

ப்

 
 ப்  guḍuguḍuppu, ெப.(n.)

   பரபரப் ; hury, haste.

     [  → ப் .]

ப்ைப

ப்ைப1 guḍuguḍuppai, ெப.(n.)

   1.  என்  ஒ க் ம் ெபா ள்; anything making a rattlingsound.

   2. ப்பாண்  ஆட்  ெயா க் ம் ய உ க்ைக; a small tambourine.

   2. பறைவ ேயாட் ம் மரத்தடை்ட; wodden clapper for scaring birds.

   4. எப்ெபா ம் பரபரப்பாக இ ப்பவன் (அவசரப்ப பவன்);; a person who is always in a hury,

   5. கஞ்சாக் க்ைக; shell used as a raceptacle for bhang.

   6. வறட் ; dryness. 

தைல ப்ைப பற் ய . 

     [  → ப்ைப.]

 ப்ைப2 guḍuguḍuppai, ெப.(n.)

   1. க் ; mexican poppy.

   2. அ கச ் ப் ள்ளவன்; one who is over busy.

   3. ஒ க் ம் ய ேதாற்க ; a tiny musical drum.

     [  → ப்ைப.]
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ப்ைபக்கார
ன்

ப்ைபக்காரன் guḍuguḍuppaiggāraṉ, ெப.(n.)

ப்பாண்  பாரக்்க (பரத.பா.வ. 38. உைர.);;see {kսցukսցu-p-paրdi}

ம வ, காலங்ெகாண்டா

     [ ப்ைப + காரன்.]

     [P]

ப்ைபக்காரன்

ெடனல்

ெடனல் guḍuguḍeṉal, ெப.(n.)

   1. ஓர ்ஒ க் ப் ; onom. expr. signifying gurgling, rattling sound.

   2. ைர க் ப் ; expr. signifying great haste.

     [  +  + எனல்.]

க

 
 க guḍuga, ெப.(n.)

   தைரையத் ேதாண்டப் பயன்ப ம் க ; an instrument used to dig.

     [  + ( டம்); டான் → ட்  → க. (மண்ெவட்  ேபான்ற );.]

த்தா

 
 த்தா kuḍuttā, ெப.(n.)

த் ணிபாரக்்க;see {kսցuttարi}

{U. kurtā.}

     [ ள் → ட்  (ைதத்தல்);  + ணி – த் ணி → த்தா (ெகா.வ.);.]

த் ணி

 
 த் ணி kuḍuttuṇi, ெப.(n.)

   அைரக்ைகச ்சடை்ட; half arm jacket, shirt without sleeves.

ம. த் ணி

     [ ள் → ட் (ைதத்தல்); →  + ணி → த் ணி;ெத. ட்  =  ைதத்தல்.]

ப்பம்

ப்பம் kuḍuppam, ெப.(n.)

   நான்  பல ள்ள அள  (ைதலவ.ைதல.59);; a dry measure of capacity -4 palams.

     [ ள் →  → ப்பம்.]

ப் க்கார்

 
 ப் க்கார ்kuḍuppukkār, ெப.(n.)

   காரெ்நல் வைக; a kind of paddy.

     [ ப்  + கார.்]

ம்பச் ைம

 
 ம்பச் ைம kuḍumbaccumai, ெப.(n.)

   ம்பத்ைதத் தாங் ம் ெபா ப் ; burden or resposibility of a family.

     [ ம்பம் + ைம.]
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ம்பத்தானம்

 
 ம்பத்தானம் kuḍumbattāṉam, ெப.(n.)

   ஓைரச ்சக்கரத் ல் ம்பத் ன் நிைலைமைய உணரத்் வ ம் றப்  ஓைரக்  இரண்டாவ ம் 
ஆ ய இடம்; second house from the ascendant indicating the condition of one's family.

     [ ம்பம் + தானம்.]

ம்பபாரம்

ம்பபாரம் kuḍumbapāram, ெப.(n.)

   ம்பத்ைதத் தாங் ம் ெபா ப் ; burden or responsibility of a family.

     "இவெரா  ெந நாட ்டங் னன் ம்பபாரத் ல்" (ஞானவா. த்த.20);.

     [ ம்பம் + பாரம்.]

ம்பம்

ம்பம் kuḍumbam, ெப.(n.)

   1.கணவ ம் மைன  மக்க ம் ேசரந்்த ட்டம், ம்ப அைமப் ; household, family including husband, wife 
and children.

     " ம்பத்ைதக் ற்ற மைறப்பான்" ( றள்,1029);.

   2. உற னர;் relatives.

     " ம்பந் தாங் ங் ப் றந்தாரிேன" (கம்பரா.ேச ப.53);.

   3. லம்; caste, family. 

அவன் என் ம்பத்ைதச ்சாரந்்தவன் (உ.வ.);.

   4.மைன ; wife.

     "பாகத்தார ் ம்ப நீக் " வக.1437).

     [ ம்  → ம்பம்.]

{Skt. kutumba.}

ம்பன்

ம்பன்1 kuḍumbaṉ, ெப.(n.)

   1. ம்பத் தைலவன்; head of a family

   2. இல்வாழ்ேவான், ம்பத்தான் (ச சாரி);; house holder,

     "ஏைழக் ம்ப னா " (தா .ேதேசா.4);.

   3. பள்ளர ்தைலவன் ன்.); headman of the {Palla} caste

     [ ம்  → ம்பம் → ம்பன்.]

 ம்பன்2 kuḍumbaṉ, ெப.(n.)

   ஊரில் சா ப யான நிலங்கைள அளப்பவன்; the person who measures the extent of land under cultivation in a 
village.

     [  → ம்  → அன்.]

ம்பாண்

 
 ம்பாண்  kuḍumbāṇḍi, ெப.(n.)

   ேதா ம் ப த் க் ெகாண்  வ வ யாகேவ (பம்பைனயாகேவ); சை்ச ெய த்  
வாழ்பவன்; proessonal beggar who legs from house to house "rçrg" a bell.

     [ ம்  + ஆண் .]

202

www.valluvarvallalarvattam.com 8176 of 19068.



ம்

ம்  kuḍumbi, ெப.(n.)

   இல்வாழ்ேவான்; householder, head of a large family.

     " ம் ெய ம் ப்ைப மாற் " (ஞானவா.உற்ப.69);.

     [ ம்  → ம் .]

ம் னி

 
 ம் னி kuḍumbiṉi, ெப.(n.)

   மைன  ( ங்.);;  wite.

     [ ம்  → ம் னி.]

ம்

ம் 1 kuḍumbu, ெப.(n.)

   1. பல ம்பங்கள் ேசரந்்த ட்டம்; assembly of families.

   2. ஊரின் உட் ரி  வட்டம், ெதா ; a ward of a village or area, division.

     "இவ்வாடை்ட ம் வாரிய ெப மக்க ம்" (ெத.கல்.ெதா.19,கல்.179);.

     [ ம்  + ம் .]

 ம் 2 kuḍumbu, ெப.(n.)

   1. ங்ெகாத் ; bunch of flowers.

   2. காய்க் ைல; bunch of fruits (சா.அக.);.

     [ ம்  + ம் .]

 ம் 3 kuḍumbu, ெப.(n.)

   பண்ைடய நகரைமப் ல் 80 ச ர க  பரப்பள  ெகாண்ட நிலப்பரப்  (மயமதம்.அக.9);; an area 
measure of 80 square {kayifu,} inancient tour planning.

     [ ம்  → ம்பம் (ஒ  ம்பம் ப ர ்ெசய்  வாழ்வதற் ப் ேபா மானதாகக் க தப்பட்ட உழ  
நிலத் ன் பரப்பள .]

பண்ைடய அளைவகள்:

நீட்டலள :

ேகால்(  ேகால், தச் ழம்); = 2% அ
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1 kuḍumi, ெப.(n.)

   1. ஆண்மக்கள  ம ர ்( வா.);; tuft of hair, especially of men.

   2. மைல ச் ; summit or peak, of a mountain.

     "வடவைரக் " (கம்பரா. வவ.8);.

   3.மாடத் ன் உச் ; top of a building.

     " யெறா  … மாடத் ' (கம்பரா.நகர.4);.

   4. தைல ச் ; crown of the head.

     " க் ந்த ற் ந ெநய் ெபய் " (இைற.1, உைர);.

   5. உச் க்ெகாண்ைட; bird's crest.

     " க் ைக" (ம ைரக்.170);.

   6. னி; tip, end.

     " க் ரங்்கல்"(அகநா.5);

   7. தைல ற் ம் அணிகலன் ( ரீடம்);; crown, diadem.

     "  ெகாண்ட மண்  மங்கலம்" (ெதால்.ெபா ள்.68);.

   8. கத ன் ; projecting corners on which a door swings.

     "ேதயத் ரிந்த யேவ" (ெப ந்ெதா.603);.

   9. ேம க் ; handle of a plough.

க்கத

 
 க்கத  kuḍumikkadavu, ெப.(n.)

   ன் க் ம் ேம ம் உள்ள ைனகளால் ஆ  அைடக்க ம் றக்க ம் ெப ங் கத ; door that turns 
on projecting corners instead of hinges.

     [  + கத .]

க்க யாண
ம்

 
 க்க யாணம் kuḍumikkaliyāṇam,    ெப.(n.  ைவக் ம் மணசச்டங் ; tonsure ortufproviding 
ceremony of Hindus.

     [  + க யாணம்.]

க்காரன்

 
 க்காரன் kuḍumikkāraṉ, ெப.(n.)

    ம ர ் ள்ளவன்; one who has a luxuriant grown of hair on the head, as actors.

     [  + காரன்.]

க் யவன்

 
 க் யவன் kuḍumikkuyavaṉ, ெப.(n.)

   யவர ்தைலவன்; chief of potters.

     [  + யவன்.]

க் ந்தல்

க் ந்தல் kuḍumikāndal, ெப.(n.)

   உசச்க் ந்தல்; hair on the crown of the head.

     " ம்க ந்த ல் ந ெநய் ெபய் " (இைற.1,உைர.);.

     [  + ந்தல்.]
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கைள-தல்

கைள-தல் guḍumigaḷaidal,    3 ெச. . . தைலவன் நீக் தல்; to shave, as in cause

     "  கைளந்த தல்"( றநா.77:2);.

   2. ம ர ் ைகையக் ட்  த்தல்; to dress and tie the {kudumi,}

 + கைள-.]

ெகாள்( )-
தல்

ெகாள்( )-தல் guḍumigoḷḷudal,    7 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெவல் தல்; lit, to hold check by forelock, to win, conquer

     " த் ேசைன மன்னைரக்  ெகாண்டான்" ( வக.2249

     [  + ெகாள்( );.]

தட் -தல்

தட் -தல் kuḍumidaḍḍudal,    5 ெச. . . சண்ைடக்  அணியமாதல்; make onese_ _ for starting a fight.

   2. அளக் ம்ேபா  மாக்களின் தைல டத் ள்ள தவசத்ைதத ்தட்  வ த்தல்; strike off the top in measuring 
grain.

     [  + தட் .]

ப்ப ந்

 
 ப்ப ந்  kuḍumipparundu, ெப.(n.)

   உச் ச ் ட் ைடய ஒ வைகப் ப ந்  (யாழ்ப்);; Ceylonese crested falcon.

     [  + ப ந் .]

யன்

 
 யன் kuḍumiyaṉ, ெப.(n.)

பாரக்்க ப்ப ந்  பாரக்்க;see {kudumi-p-parundu.}

     [  → யன்.]

ையப் -
த்தல்

ையப் -த்தல் kuḍumiyaippiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   சண்ைட தல்; to quarrel, as by grappling another's hair tuft.

     [ ைய + ]

ைய 
ந் -தல்

ைய ந் -தல் kuḍumiyaimuḍinduviḍudal,    18 ெச. ன்றா. .(v.t.)

   சண்ைட ட் தல்; to create a quarrel between two persons, as by tying their {kudumi} together;

 to set persons by the ear or at logger heads.

     [ ைய + ந்  + .]

வாங்

வாங் 1 kuḍumivāṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெதய்வத் ற்  ேநரந்்  ெகாண்ட ைய எ த்தல்; to have a complete shave of the head in fulfilment of a vow.

     [  + வாங் .]

 வாங் 2 kuḍumivāṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அவம த்தல்; to disgrace, divest one of office and power, as causing the removal of the kudumi.

     [  + வாங் .]

ைவ-த்தல்

ைவ-த்தல் kuḍumivaittal,    4 ெச. . . (v.i)

   ழந்ைதக் த் தைலயணி ட் ன்னர ்நடத் ம் ஒ த ம ர ்நீக் ம் சடங் ; to perform the ceremony 
of providing a child with a tuft of hair on the crown after tonsure.

     [  + ைவ.]
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ச்

ச்  kuḍuviccu, ெப.(n.)

   1. ேதங்காய்; coconut.

   2. பாைளசெ்ச ; any plant or tree with spathe(சா.அக.);.

     [  + ச் .]

ைவ

ைவ1 kuḍuvai, ெப.(n.)

   1. வாய் ய ண்  ஏனம் ( வா);; vessel with a small narrow mouth.

   2. கமண்டலம்; pitcher of an ascetic.

     " ைவ ெசங்ைக னாைன" (கந்த .அயைனச ் ைறநீக்.9);.

   3. கள்ளிறக் ம் கலசம்; small pot used in collecting palmyra juice or toddy.

     " ைவ ற் ெறன்னங்கள் ம்" ( ற்றா. ற.118:3);.

     [ ள் →  → ைவ.]

 ைவ2 kuḍuvai, ெப.(n.)

   இரண்  அல்ல  ன்  சாக்  ெபற் ள்ள ஓர ்ஆட்டக்காரன் தான் ேகள்  ேகளாம ந்  
ேகட்டவற்  உத ரிந்  ைளயா ம் ஒ வைகச ் ட்டாட்டம்; a game at cards in which a player having two or 
more jacks is prohibited from bidding, but is given the option of assisting the bidder or remaining passive.

     [ெகா  + ைவ.]

ைவப்ப

 
 ைவப்ப  kuḍuvaippaṟi, ெப.(n.)

   ம ந்  மட்பாண்டம்; a small earthern pot used for securing medicine, for purposes of calcination (சா.அக.);.

     [ ட → ைவ + ப .]

ைவப்ெபாைற
-தல்

ைவப்ெபாைற -தல் kuḍuvaippoṟaiyiḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   ேடாரியா  ைவ ைவத்தல்; a treatment consisting in the abstraction with the aid of a cupping glass (சா.அக.);.

     [ ைவ + ெபாைற .]

இ  உடம் னின்  அாத்தத்ைத எ க்கச ்ெசய்ய ேவண்  ெசய் ம், ம த் வ ைற.

 
  kuṭūci, ெப.(n.)

   ந் ற்ெகா ; moon creeper (சா.அக.);.

     [ ள் → ச்  – .]
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ைட

ைட1 kuḍaidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ண் தல்; to work through, as bees in gathering honey from flowers.

     " ைடந்  வண் ன் ந் ழாய் யாைன" ( வ். வாய்.1.7,1);.

   2. ைளத்தல்; to scoop, hollow out, to bore with a tool;

 to perforate, to make holes, as beetles in wood. 

வண்  உத் ரத்ைதக் ைடந் ட்ட  (உவ);.

   3.கைடதல்; to churn.

     "ெநய் ைட த ரின்" (பரிபா.16:3);.

   4. ைடந்தாற்ேபால்; to worry, harass, trouble. அவன் என்ைனக் ைட றான் (உ.வ.);.

   5. ேவண்டாதவற் ல் தைல தல்; to meddle, interfere. ஏன் இந்தச ்ெசய் ற் ைடந்  
ெகாண் க் றாய்? (உ.வ);.

   6. தல்; to search through. 

த்தகெமல்லாம் ைடந்  பாரக்் றான் (உ.வ.);.

   ம. ட க;   க. ெகாட , ெகாட ;   . ட் னி;   ேகாத. ெகடவ்்;   ட. க் டய்்;   ட. ெகாட, ெகாடக்;பட. 
ெகாெட.

     [ ள் → ைழ → ைட.]

 ைட2 kuḍaidal,    2 ெச. . .(v.i.)

ைடக்கல்

ைடக்கல் kuḍaikkal, ெப.(n.)

   1. கல்லைற ன் கல்(M.M.);; ortholithic stone with a wide cross slab used for covering graves.

   2. ஊறைவத்த அரி . ப ப் ப் ேபான்றவற்ைற அைறக் ங்கல்; grinder.

ம. டக்கல்

     [ ைட + கல்.]

ைடக்காம்

ைடக்காம்  kuḍaikkāmbu, ெப.(n.)

   1. ைட ன் ைகப் ; handle of an umbrella.

   2. ைட ன் ந ல் அைமந்த நீண்ட தண் ; the central sha. of an umbrella.

ம. டக்கால்

     [ ைட + காம் .]

ைடக்காளான்

 
 ைடக்காளான் kuḍaikkāḷāṉ, ெப.(n.)

   நாய்க் ைட; mushroom, as umbrella shaped.

     [ ைட + காளான்.]

ைடக் ழங்

 
 ைடக் ழங்  kuḍaikkiḻṅgu, ெப.(n.)

   ற்றரத்ைத (மைல.);; lesser galangal.

     [ ைட + ழங் .]
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ைடக் த்

ைடக் த்  kuḍaikāttu, ெப.(n.)

   தன்ெனா  ெபா த அ ரர ் ன்வாங் த் தம் ஆய்தங்கைளக் ேழ ேபாட்ட காலத் க் ைடையச ்
சாய்த்  அதைனேய ைரயாகக் ெகாண்  ஆ ய கனாடல் ( லப்.6,53,20);; Skanda's dance with an 
umbrella, when the Asuras unable to withstand =s furious onslaught threwdown their weapons and beat a retreal one of 11 
{kūttu.}

ம. டக் த்

     [ ைட + த் .]

ைடக்ெகாள்

ைடக்ெகாள்1 kuḍaikkoḷḷudal,    16 ெச. . .  (v.i.)

   ேமெல தல்; to overflow, as milk,  to come to the surface, as some cakes in frying, to be pushed up as a cloth in water.

     [ ைட + ெகாள் -.]

 ைடக்ெகாள்2 kuḍaikkoḷḷudal,    6 ெச. . . (v.i.)

   டஞ்சாய்தல்(யாழ்ப்.);; to capsize, to be upset, as a cart (J);.

     [ ைட + ெகாள்.]

லட்கரி

லடக்ரி kulaṭkari, ெப.(n.)

   ெபான் க் ம் கரிக் ைக; piece of charcoal bored into a cup for Telting small nuggets of gold or silver.

     "படரி ட் ழாங் ைடகரியா….. என் ெபான்ைன ப க் மா " (ெப ந்ெதா.1278);.

     [ ைட + கரி.]

ைடகல்

 
 ைடகல் guḍaigal, ெப.(n.)

   ஆட் க்கல்; grinding stone.

     [ ைட + கல்.]

ைடக ழ்-தல்

ைடக ழ்-தல் guḍaigaviḻtal,    2 ெச. . .(v.i.)

   யண்  டங்க ழ்தல்; to be upset, as a cart;

 to be overturned, totip over.

     [ ைட + க ழ்.]

ைடசச்ல்

ைடசச்ல் kuḍaiccal, ெப.(n.)

   ஊைதயால் உண்டா ம் ைடசச்ல் ேநா  (ைதலவ.ைதல.15);; neuralgia, gnawing pain.

     [ ள் → ைட → ைடதல் → ைடசச்ல்.]

ைடச் ல்

ைடச் ல் kuḍaiccūl, ெப.(n.)

   1. லம் ; anklet.

     "அவ்வரிக் ைடச் ல்" (ப ற் ப்.68.18);.

   2. உள்ளிடம் ைட ப ைக; the state of being hollow.

     " ைடச் ற் த் ரச ் லம் ன்" ( லப். 16:118);.

     [ ைட + ல். லம் , ைடச் ல். உட் க ப்பம் உைடைம பற்  இப் ெபயர ்ெப வதா ற் . 
ைடச் ல் - ைட ப தெலன்டா ளர ்என்பர ்அ யாரக்்  நல்லா நற்.90:48, உைர.)]

ைடசெ்சல

ைடசெ்சல  kuḍaiccelavu, ெப.(n.)

   எ ரத்்  வந்த பைகையத ்த த் க் காக்கச ்ெசல் ன் தன் ெகாற்றக் ெகாைடைய நல்ேவைள ற் 
ற ம் காஞ் த் ைணத் ைற ( .ெவ.4:8); (Purap.);; theme of a kind sending the royal umbrella in advance 

in an auspicious hour, before he actually sets out to defend his territory from an advancing enemy.

     [ ைட + ெசல .]
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ைடசெ்ச

 
 ைடசெ்ச  kuḍaiccevi, ெப.(n.)

   ெவ ளி த ய கரணியத்தால் வைள பட்ட லங்  களின் ெச ; ears pricked up and bent, forward as 
those of an elephant, tiger, horse insurprise or rage.

     [ ைட + ெச .]

ைடந்தா -தல்

ைடந்தா -தல் kuḍaindāḍudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   அ ழ்ந்  நீரா தல்; to bathe by immersion.

     " னல் ைடந்தா ேனா மா ன்" ( லப்.24 பாட் மைட.);.

     [ ைடந்  + ஆ .]

ைடநாட்ேகாள்

ைடநாட்ேகாள் kuḍaināḍāḷ, ெப.(n.)

   பைக யரைணக் ெகாள்ள நிைனந்  ேமற்ெசன்ற ேவந்தன் தன் ைடைய நல்ேவைள ற் ற  
ம் உ ைஞத் ைற ( .ெவ.6:2);; theme of a king sending the royal umbrella in advance in an auspicious hour, 

before he actually sets out to capture his enemy's fortress.

     [ ைட + நாள் + ேகாள்)

ைடநிைல

ைடநிைல kuḍainilai, ெப.(n.)

   பைகேமற்ெசல் ம் அரசன் தன் ைடைய நல்ேவைள ற் ற  ம் வஞ் த் ைணத் ைற 
( .ெவ.3:3);; theme of a king sending the royal umbrella in advance in an auspicious hour, before he actually sets out on an 
expedition.

     [ ைட + நிைல.]

ைடநிைலவஞ்

ைடநிைலவஞ்  kuḍainilaivañji, ெப.(n.)

ைட நிைல பாரக்்க;see {kugaj-nilai}

     [ ைட + நிைல + வஞ் .]

ைடநாட்ேகாள் ெதாப் யத்  உ ைஞத் ைன ற்  இ ப்ப, ெவண்பாமாைல ல் வஞ் , 
உ ைஞ என் ம் இ ைணக் கண் ம் றப்பட் ள்ள . இளங்ேகா வ கள் வஞ் ற் ைடநிைல 

ய  பன்னி  படத்ைதத் த ய தா ம் ( லப்.25:141, உைர);.

ைடநிழல்

ைடநிழல் kuḍainiḻl, ெப.(n.)

   மன்னன  ஆட் ; reign of a king.

     "கடன  மன்னர ் ைடநிழற் ேபாலப்" (நற்.146:4);.

     [ ைட + நிழல்.]

ைடநிழற்றல்

ைடநிழற்றல் kuḍainiḻṟṟal, ெப.(n.)

   உலைகக் காத்தல்; save the world.

   2. ைட த்தல் (கழ.அக.); (கழ.த .அக.);.

     [ ைட + நிழற்றல்.]

ைடநீழல்

ைடநீழல் kuḍainīḻl, ெப.(n.)

ைடநிழல்பாரக்்க;see {kudal-nila}

     "எ த்த  க ரத்ாங்  ேயந் ய ைடநீழல்"(க த்.9:1);.

     [ ைட + (நிழல்); நீழல்.]

ைடப்பைன

 
 ைடப்பைன kuḍaippaṉai, ெப.(n.)

   தாளிப்பைன; talipot palm.

ம. டப்பன

     [ ைட + பைன.]
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ைடப் ல்

 
 ைடப் ல் kuḍaippul, ெப.(n.)

   ம ற்ெகாண்ைட ல்; trail grass.

     [ ைட + ல்.]

ைடப்

ைடப்  kuḍaippū, ெப.(n.)

   ைடையப் ேபான்ற ; flower of fulge tragacanth tree.

     " ல் தழ் ேகாங் ன் ெமல் தழ்க் ைடப் " (நற்.48:3);.

     [ ைட + .]

ைடமங்கலம்

ைடமங்கலம் kuḍaimaṅgalam, ெப.(n.)

   நான்  க் ம் கழ் க ற் ந்த அரசன  ைடையப் கழ்ந்  ம் பாடாண் ைற 
( .ெவ.9:34);; theme eulogizing the state umbrella of a king whose fame has spread far and wide.

     [ ைட + மங்கலம்.]

ைட ளகாய்

 
 ைட ளகாய் kuḍaimiḷakāy, ெப.(n.)

   காப் னி ளகாய்(L.);; bell-pepper.

     [ ைட + ள  + காய்.]

ைட ல்ைல

ைட ல்ைல kuḍaimullai, ெப.(n.)

   ேபாரில் ெவற்  ெகாண்ட அரசன  ைடையப் கழ்ந்  ம் வாைகத் ைற ( .ெவ.8:28);; theme of 
eulogizingto state umbrella of a king who returned from taladen with victory.

ைட + ல்ைல.]

ைடேமற் ைட

 
 ைடேமற் ைட kuḍaimēṟkuḍai, ெப.(n.)

   மாட் ச் வைக; a curi mark on cattle.

     [ ைட + ேமல் ைட.]

ைடய -த்தல்

ைடய -த்தல் kuḍaiyaḍittal,    4 ெச. . .(v.i.)

பாரக்்க டங்க ழ்தல்; See {kugari-kavis}

     [ ைட + அ .]

ைடயாணி

ைடயாணி kuḍaiyāṇi, ெப.(n.)

   1. உ ண்ைட யான தைல ைடய ஆணி; pin or nail with round head.

   2. ேகா ற் ைட ற் ெச ம் ஆணி; large pin used to keep a temple umbrella open.

ம. டயாணி

     [ ைட + ஆணி.]

ைடேயாைல

ைடேயாைல kuḍaiyōlai, ெப.(n.)

   எளிய மக்களின் உண் கலமான ஒைலப்படை்ட ( வா.);;{0la} basket out of which low-caste people eat and drink.

     [ ைட + ஓைல.]

ைடவண்

 
 ைடவண்  kuḍaivaṇḍu, ெப.(n.)

   ைளக் ம் வண்  வைக; perforating bettle, borer.

     [ ைட + வண் .]
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ைட

ைட  kuḍaivu, ெப.(n.)

   1. ெபாந் ; hollow.

   2. ைக; cavity.

     [ ள் → ைட → ைட .]

ைடேவல்

ைடேவல் kuḍaivēl, ெப.(n.)

   1. ைடேவல்மரம் ( வா.);; umbrellathorn  babul.

   2. நீ ைட மரம்; buf---thorn cutch.

     [ ைட + ேவல்.]

ேடாரம்

 
 ேடாரம் kuṭōram, ெப.(n.)

   க ரம் (யாழ்.அக.);; harshness, cruelty.

     [க  → க ரம் → ேடாரம்(ெகா.வ.);.]

ேடாரி

ேடாரி kuṭōri, ெப.(n.)

   1. ைக; slitting scratching.

   2. பாம் க்க  த யவற்றால் நின் ேபான உ ரப்்  தற்  மண்ைடையக்  ம ந்  
இ ைக; scarifying the skin of the skull and inserting mercurial or other medicinal pill to revive suspended animation.

   3. வங்கமணல்; lead ore.

   4. ெவங்காரம்; borax.

   5. ெவள்ைளச ்ெசய்நஞ் ; a prepared arsenic.

     [ ள் →  → ரி → ேடாரி.]

ேடாரியா -தல்

 
 ேடாரியா -தல் kuṭōriyāṭudal, ெச. . .(v.i.)

ேடாரிைவத்தல் பாரக்்க;see {kuddr.a.}

     [ ேடாரி + ஆ .]

ேடாரிைவ-த்தல்

ேடாரிைவ-த்தல் kuṭōrivaittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   மண்ைடையக்  ம ந் ; to perform the [kugor,} operation.

     [ ேடாரி + ைவ-.]

ண்டக்கணிைக

ண்டக்கணிைக guṇṭaggaṇigai, ெப.(n.)

கற்ப ந்  ேவைசயானவள் ( லப்.10:219.உைர.);: 

 prostitute.

     [ ண் ( ைம); → ண்ட + கணிைக.]

ண்டக்கம்

ண்டக்கம் kuṇṭakkam, ெப.(n.)

   1. றைளச ்ெசால்; slander, calumny.

   2. வஞ்சைன (யாழ்.அக.);; fraud, duplicity.

   3. வைள ; bend.

     [ ள் → ண்  → ண்டகம் → ண்டக்கம்.]
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ண்டக்கமண்டக்க
ம்

ண்டக்கமண்டக்கம் kuṇṭakkamaṇṭakkam, ெப.(n.)

   ண்  டக் ம் நிைல(இ.வ.);; state of lying down in a crooked manner. 

ண்டக்க மண்டக்கமாய்க் டக் ற  (உ.வ.);.

ம. ண்டக்க மண்டக்கம்

     [ ண்டலமண்டலம் = ண்  வைளதல். ண்டலமண்டலம் → ண்டக்க மண்டக்கம்.]

ஒ வன் ண்  டக் ம் நிைல ண்டக்க மண்டக்கம் என ம், ஒ வைனத ்தைல ம், கா ம் 
ட் ச ்ேசரத்் க் கட் ம் வைக ண் க்கட்  என் ம் ெசால்லப்ப ம் (ேவ.க.157);.

ண்டக்காய்ச்

 
 ண்டக்காய்ச்  kuṇṭakkāycci, ெப.(n.)

   பாைனையப் ேபால் காய்க் ம் ஒ வைகத ்ேதங்காய்;  a species of rounding cocoanut resemble a pot 
(சா.அக.);.

     [ ண்  → ண்ட → காய்ச் .]

ண்டக் ரிைய

ண்டக் ரிைய kuṇṭakkiriyai, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் பண் (இராகம்); (பரத.இராக.56);; a specific melodytype.

     [ ண்டம் + ரிைய.]

ண்டகம்

 
 ண்டகம் guṇṭagam, ெப.(n.)

   மண்ப க் ங் க வைக; garden hoe, scuffler.

ெத. ண்டக

     [ ள் + ண்  → ண்டகம்.]

ண்டஞ்

 
 ண்டஞ்  kuṇṭañju, ெப.(n.)

   கைரக்ேகா  அைமந்த ஆடவர ்உ க் ம் ஆைடவைக; a kind of cloth with fine border worn by men.

     [கண்  → ண்  + அஞ்  (கைர);.]

ண்ட -த்தல்

ண்ட -த்தல் kuṇḍaḍittal,    4.ெச. . .(v.i.)

   1.ேகா , இ ம் க் ண்  த யவற்றால் ைளயா தல்; to play with marbles, small metal ballsh etc.,

   2. பங் ய த்தல்; to take in bhang.

   3. ேதர்  த யவற் ல் தவ தல் ( ன்.}; to fail, as in an examination. 

ேதர் ல் அ க்க க் ண்ட க் றான்.

     [ ண்  + அ .]

ண்ட காயம்

ண்ட காயம் kuṇḍaḍikāyam, ெப.(n.)

   1. ப்பாக் னாற் ட்ட காயம்; gun shot wound

   2. ேநாய் ெகாண்ட ெபண்ைணப் ண வதாலேலற்ப ம் அைரயாப் க் கட் ; a veneral bubo of the groins 
as a result of veneral or syphilitis contact (சா.அக.);.

     [ ண்ட  + காயம்.]
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ண்ட யன்

 
 ண்ட யன் kuṇḍaḍiyaṉ, ெப.(n.)

   ஆண் த்ைதப் ( ன்.);; male hunting leopard.

     [ ண்  + அ யன்.]

ண்ட ப்

 
 ண்ட ப்  kuṇḍaḍuppu, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் ய ப்  (இந் பாக.);; earthern oven like a pt with a side opening for putting in fuel.

ம. ண்ட ப்

     [ ண்  + அ ப் .]

     [P]

ண்ட ப்

ண்டணி

 
 ண்டணி kuṇṭaṇi, ெப.(n.)

   றைளச ்ெசால்; sader, calumny.

ம வ. ேகாள் ெசால் தல்

   ம. ண்டனி;   க. ெகாண்ெடய, ெகாண்ேட ெகாண்ெடக;ெத. ெகாண்ெட .

     [ ண்  → ண்டணி.]

ண்டப்பணி
ைட

 
 ண்டப்பணி ைட kuṇḍappaṇiviḍai, ெப.(n.)

   ழ்த்தரமான ஊ யம்; menial service.

     [ ண்டம் + பணி ைட.]

213

www.valluvarvallalarvattam.com 8187 of 19068.



ண்டம்

ண்டம் kuṇṭam, ெப.(n.)

   பன் ; pig.

     [ ண் → ண்  → ண்டம்.]

 ண்டம்2 kuṇṭam, ெப.(n.)

   ளம்; tank.

     "ேசாம ண்டம் ரிய ண்டம் ைற ழ்  ( லப்.9.64);.

ெத. ண்ட

     [ ள → ண்  → ண்டம்.]

 ண்டம்3 kuṇṭam, ெப.(n.)

   1. ேவள் ப்பள்ளம் (ஒம ண்டம்);; hollowin the ground for the sacred fire of the Hindus.

     "மைறயவன் ண்ட ைற ைற வாய்ப்ப" (கல்லா.94:12);.

   2. ; deep cavity, plt.

   3. வா  ( வா.);; pool, tank.

   4. ைவ ( வா.);: 

 small hollow vessel with a narrow mouth.

   5. பாைன ( ங்.);; pot.

ண்டம்பாய்-தல்

ண்டம்பாய்-தல் kuṇṭambāytal,    2 ெச. . .(v.i.)

   ேநரந்் ெகாண்  க் ல் நடத்தல்; to walk on fire in fulfilment of a vow.

     [ ண்டம் +  பாய்-.]

ண்டரம்

 
 ண்டரம் kuṇṭaram, ெப.(n.)

   ரட் ள்ள அரம்; round file.

ம வ. உ ட்டாம்

     [ ண்  + அரம்.]

ண்டலக்க க்கன்

 
 ண்டலக்க க்கன் kuṇḍalakkaḍukkaṉ, ெப.(n.)

   வட்டக் க க்கன் வைக; a large ear-ring.

ண்டலம்+க க்கன்)

ண்டலேக

ண்டலேக  kuṇṭalaāci, ெப.(n.)

   1. ற மதத்தாைர வா ல் ெவன்  தன் மதத்ைத நிைலநாட் ய ஒ  த்தமதப் ெபண் ற  
(நீலேக );; a Buddhistic nun who stabilised Buddhism by vanquishing the representatives of other religions in disputation.

   2. ஐம்ெப ங் காப் யத் ள் ஒன்றான ம் நாத த்தனார ்இயற் ய ம் ண்டலேக ன் வரலா  
உணரத்் வ மான ல் (யாப். .);; an epic poem by {Nātakuttapår} describing the life and work of {Kundalakéci} one 
of {Imperurikāppiyam}

     [ ண்டலம் + ேக .]
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ண்டலேக  
த்தம்

ண்டலேக  த்தம் kuṇṭalaāciviruttam, ெப.(n.)

   த்தப் பாவைக னால் இயன்ற ண்டலேக  ெயன் ம் ல் (மணிேம.பக்.448);; the poem 
{Kundalakesi} as composed in viruttam metre.

     [ ண்டல + ேக  + த்தம்]

ண்டலப்பாைல

ண்டலப்பாைல kuṇṭalappālai, ெப.(n.)

   23 றந்த ைகக ள் ஒன்றான கற்பக ைக;  it is one of the 23 all healing drugs contemplated in the 
Siddhar's medicine (சா.அக.);.

     [ ண்டலம் + பாைல.]

ண்டலப்

ண்டலப்  kuṇṭalappuḻu, ெப.(n.)

ண்டலப் ச்  பாரக்்க;see {kundala-p-pucci}

     "ேகா  டெ்ட  ைழ ைனக் ண்டலப் ெவன் " ( வாைனக். நாட.்122);.

     [ ண்டலம் + .]

ண்டலப் ச்

ண்டலப் ச்  kuṇṭalappūcci, ெப.(n.)

   வைளந்  ண்  ெகாள் ம் வைக; a kind of worm that rolls itself up.

     " ண் ர ேல ண்டலப் ச்  ண்  டப்பாேனன்"( ற்றா. ற.123:3);.

     [ ண்டலம் + ச் .]

ண்டலம்

ண்டலம் kuṇṭalam, ெப.(n.)

   1. ஆடவர ்காதணி வைக; gold ear-ring worn by men.

     " ண்டல ெமா ைட லா  ல் ட" ( வக.1009);.

   2. வானம் ( ங்.);; sky, atmosphere, heaven.

   3. வட்டம்; circle.

   4. ; zero.

   க. ண்டல, ண்டல, ெகாண்ட ;ெத.

   ண்டல் ;பட. ெகாண்மாெக.

{Skt. kundala}

     [ ள் + ண்  → ண்டலம்.]

ண்டலமண்டலம்

 
 ண்டலமண்டலம் kuṇṭalamaṇṭalam, ெப.(n.)

   ண்  வைளைக; colling round.

     [ ண்டலம் + மண்டலம்.]

ண்டலேரைக

 
 ண்டலேரைக kuṇṭalarēkai, ெப.(n.)

   ைகவைர வைக ( வா . ற);; a line in palm of hand.

     [ ண்டலம் + (வைரைக); ேரைக.]

ண்டலவா

 
 ண்டலவா  kuṇṭalavāci, ெப.(n.)

   ண்ெவளிப் பா ல் உல பவன்; one who travels in the etheric region of the sky (சா.அக.);.

     [ ண்டலம் + வா . வ  → வா .]
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ண்டல ைவ

 
 ண்டல ைவ kuṇṭalavuḻuvai, ெப.(n.)

   நன்னீரி ம் க ம் வா ம் மஞ்சள் நிற ள்ள ன்வைக; a yellowish fish found in fresh water and in 
backwater.

     [ ண்டலம் + உ ைவ.]

ண்டலன்

ண்டலன் kuṇṭalaṉ, ெப.(n.)

   ண்டல மணிேவான்; one who wears the {kundalam}

     "ஓர ் ண்டலன்" ( டா.1:10);.

     [ ண்டலம் + ண்டலன்.]

ண்டலாத்

 
 ண்டலாத்  kuṇṭalātti, ெப.(n.)

   சங்கன் ேவர;் mistletoe berry-thorn (சா.அக.);.

     [ ண்டலம் + ண்டலத் .]

ண்ட

ண்ட 1 kuṇṭali, ெப.(n.)

   1.ெதாப் ள்; umbilical region

     " ண்ட யா னனைல ேயாம் " ( . .9:8);..

   2. ய்யத் ற் ம் எ வாய்க் ம் ந ல் இ ப்பதாகக் க ம் லாதாரம் (ஒளைவ. . 
நிைனப் .2);; mystic circle situated between the anus and generative organ.

     [ ண்  + ண்ட .]

 ண்ட  kuṇṭali, ெப.(n.)

   1. ந் ல் (ைதலவ. ைதல56);; gulancha.

   2. சங்கஞ்ெச  ( வா.);; mistletoeberry-thorn.

     [ ண்டலம் + ண்ட .]

 ண்ட  kuṇṭali, ெப.(n.)

   யமாைய ( .ேபா.பா. 2:2, பக்.133);;{Primal-Maya,} as the presiding power in {kundali.}

     [ ண்டல் → ண்ட .]

 ண்ட 4 kuṇṭali, ெப.(n.)

   1. பாம் ; snake.

   2.ம ல்; peacock.

ண்ட க்க ைச

 
 ண்ட க்க ைச kuṇṭalikkavisai, ெப.(n.)

   வ ற் ேலற்ப ம் ஒ வைக க்கம்; abdomina dropsy (சா.அக.);.

     [ ண்ட  + க ைச.]
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ண்ட க் ள் 
காய த்

 
 ண்ட க் ள் காய த்  kuṇṭalikkuḷkāyasitti, ெப.(n.)

   நாகதாளி; snake hood (சா. அக.);.

     [ ண்ட  → ள் → காயம் → த் .]

ண்ட கம்

ண்ட கம் guṇṭaligam, ெப.(n.)

   1. ந் ல்; moon creeper.

   2. லாதாரம்; the first and the lowes psycical region in the human body.

   3. மான்; deer

   4. ண்ட  ஆற்றல்; serpents power.

   5. தாளகம்; orpiment.

   6. பாம் ; snake.

   7. ம ல்; peacock.

   8. ெதாப் ள்; the navel region.

   9. டை்ட; carpet snake.

   10.'ஓம்' என் ம் மந் ரம்; the mystic sound {öm'}

   11. உ ரவ்ளி; the prana (சா.அக.);.

     [ ண்ட  → ண்ட கம்.]

ண்ட சக்

 
 ண்ட சக்  kuṇṭalisakti, ெப.(n.)

ண்ட னி பாரக்்க;see {kundalni.}

     [ ண்ட (னி); + சக் .]

ண்ட சம்பங்

 
 ண்ட சம்பங்  kuṇṭalisambaṅgi, ெப.(n.)

   ல் சம்பங் ப் ; டை்டச ்சம்பங் ; a species of coiled champauk (சா.அக.);.

     [ ண்ட  + சம்பங் .]

ண்ட ப்பாம்

 
 ண்ட ப்பாம்  kuṇṭalippāmbu, ெப.(n.)

   ண்ட சக் , வல்லைப சக் ; the serpent's power colled up at the end of the spinal column (சா.அக.);.

     [ ண்ட  + பாம் .]

ண்ட ப்பாைல

 
 ண்ட ப்பாைல kuṇṭalippālai, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் பாைல; a kind of paulay (சா.அக.);.

     [ ண்ட  + பாைல.]
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ண்ட ேயாகம்

 
 ண்ட ேயாகம் kuṇṭaliyōkam, ெப.(n.)

   வேயாகம்; a kind of yoga practice (சா.அக.);.

     [ ண்ட + ஒகம்.]

ண்ட வளி

ண்ட வளி kuṇṭalivaḷi, ெப.(n.)

ண்ட னி பாரக்்க;see {kundaint}

   2. வ ற் ல் த்தைல உண்டாக் ம் ஒ வைக வளி; a kind of flatulency air or gas in the stomach or the 
intestines. It is attended with acute pain (சா.அக.);.

     [ ண்ட  + வளி.]

ண்ட னி

ண்ட னி kuṇṭaliṉi, ெப.(n.)

   1. மாமாைய_5. வாக்); primal {maya,}

   2. லாதாரத்

   ள்ள பாம் ன் வ வைமந்த ஒ  ஆற்றல் ( ரேபாத. 44:20);; a Sakti or principle in the form of a serpent, 
abiding in the {mūsādāram.}

     [ ண்ட  → ண்ட னி.]

ண்டவண்டன்

 
 ண்டவண்டன் kuṇṭavaṇṭaṉ, ெப.(n.)

   ள்ளமாய்த் த த்தவன்; short, stumpy person (j);.

     [ ண்டன் + வண்டண்.]

ண்ட -த்தல்

ண்ட -த்தல் kuṇṭaḻittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   லங் ன் ைதய த்தல்; castrating, depriving of virility (சா.அக.);.

     [ ண்  + அ .]

ண்டற்காய்ச்

 
 ண்டற்காய்ச்  kuṇṭaṟkāycci, ெப.(n.)

   ஒ  வைகத் ெதன்ைன; a kind of cocoanut discriminated according to its fructility (சா.அக.);.

ம வ. ண்டற்கச்

     [ ண்டல் + காய்ச் .]

ண்டனி

 
 ண்டனி kuṇṭaṉi, ெப.(n.)

   றைள (யாழ்.அக.);; calumny.

     [ ள் → ண்  → ண்டனி (வைள , ஒரம் ெசால் தல்.]

ண்டா

 
 ண்டா kuṇṭā, ெப.(n.)

   உ ண்  ரண்ட கலம்; kind of vessel.

மரா. ண்டா

     [ ண்  → ண்டா.]
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ண்டாக்கன்

ண்டாக்கன் kuṇṭākkaṉ, ெப.(n.)

   தைலவன்; leader, chief.

     "சமணரக்்ேகார ் ண்டாக்கனாய்" (ேதவா.963:8);.

     [ ண்டன் + ண்டாக்கன்.]

ண்டாங்கரணம்

 
 ண்டாங்கரணம் kuṇṭāṅgaraṇam, ெப.(n.)

   ட் க்கரணம்; somersault.

     [ ண்  + அம் + கரணம்.]

ண்டாசச்ட்

ண்டாசச்ட்  kuṇṭāccaṭṭi, ெப.(n.)

ண்டான் சட்  பாரக்்க;see {kungä0-catti}

     [ ண்டான் சட்  → ண்டாசச்ட் .]

ண்டாஞ்சட்

ண்டாஞ்சட்  kuṇṭāñjaṭṭi, ெப.(n.)

ண்டான் சட்  பாரக்்க;see {Kungä0-catty.}

     [ ண்டான் சட்  → ண்டாஞ்சட் .]

ண்டாணி

ண்டாணி kuṇṭāṇi, ெப.(n.)

ைடயாணி1 பாரக்்க;see {kuda-y-ani}

     [ ண்  + ஆணி.]

ண்டாணிக்ெகா

 
 ண்டாணிக்ெகா  kuṇḍāṇikkoḍi, ெப.(n.)

ந்தாணிக் ெகா  பாரக்்க;see {kungāņi-k-kogi}

     [ ண்டாணி + ெகா .]

ண்டாந்த

 
 ண்டாந்த  kuṇḍāndaḍi, ெப.(n.)

   ப த் க் ய ைகத்த ; short stout stick.

     [ ண்  → ண்டான் + த .]

ண்டாமண்

 
 ண்டாமண்  kuṇṭāmaṇṭi, ெப.(n.)

   ம் ; mischief.

ம. ண்டாமண்

     [ ண்  + மண் ).]

ண்டாலக்கட்

 
 ண்டாலக்கட்  kuṇṭālakkaṭṭi, ெப.(n.)

   ெசவ்வாப் க் கட் ; blisters in several parts of the body specially in children (சா.அக.);.

     [ ண்டலம் → ண்டாலம் + கட் .]
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ண்டாலம்

 
 ண்டாலம் kuṇṭālam, ெப.(n.)

ண்டாலக்கட் ;see {kundalak-kaff}

     [ ண்  + ண்டாலம்.]

ண்டா

 
 ண்டா  kuṇṭāli, ெப.(n.)

சங்கஞ்ெச , 

 mistletoe berry-thorn (சா.அக.);.

     [ ண்  → ண்டா .]

ண்டான்

 
 ண்டான் kuṇṭāṉ, ெப.(n.)

ண்டான் சட்  பாரக்்க;see {kundan-catfi}

     [ ண்  + ண்டான்.]

ண்டான்சட்

 
 ண்டான்சட்  kuṇṭāṉcaṭṭi, ெப.(n.)

   வாயகன்ற ஏன வைக; vessel with wide mouth.

     [ ண்டான் + சட் .]

ண்

ண்  kuṇṭi, ெப.(n.)

   1. உ ண்  ரண்ட ட்டம் (ஆசனப்பக்கம்);; buttocks, posteriors, ramp of an animal, any rump-like protuberance.

   2. ண் ப் ேபான்ற அ ப்பக்கம்; the end of a fruit or nut opposite to the stalk, bottom as of a vessel.

   3. இதயம்; heart. 

ண் க்காய்.

   4. நீரகம்; kidney.

   5. ன் ைன; roe of fish, spawn.

   ம. ண் ;   க. ண்ெட;   ெத. டெ்ட;   . ல் ெக;     [ ண்  → ண் .]

ண் க்காய்

ண் க்காய் kuṇṭikkāy, ெப.(n.)

   1. நீரகம்; kidneys.

   2.இதயம்; heart.

   3. உடக்ா ம் பக்கம் ( ட்டபாகம்);; buttocks posteriors.

   ம. ண் க்காய்;   க. ண்  (ஆண்  ைத);;   ெத. ண் ;   நா. 
ண் ரக்ாய்;   பர.் ன்ெடரக்ாய்;ேகாண். ன் ரக்ாய்.

     [ ண்  + காய்.]

ண் க்காெயரிச்
சல்

 
 ண் க்காெயரிசச்ல் kuṇṭikkāyericcal, ெப.(n.)

   நீரகத் ல் கா ம் ஒ  ேநாய்; inflammation of =::neys.

     [ ண் க்காய் + எரிசச்ல்.]

220

www.valluvarvallalarvattam.com 8194 of 19068.



கண் க்ெகா ப்

 
 கண் க்ெகா ப்  kaṇṭikkoḻuppu, ெப.(n.)

   இ மாப் ; lit. fatness of buttocks. Pride, wantonless arrogance, sauciness, insolence.

     [ ண் + ெகா ம் .]

ண் கம்

ண் கம்1 guṇṭigam, ெப.(n.)

   எ , வறட் ; cow durg cake.

   2. ேபேரலம்; large cardamon (சா.அக.);.

     [ ண்  → ண் கம்.]

 ண் கம்2 guṇṭigam, ெப.(n.)

   கள் (யாழ்.அக.);; power.

     [ ள் → ண்  → ண் கம்.]

 ண் கம்3 guṇṭigam, ெப.(n.)

   எ வறட்  (யாழ்.அக.);; dried cow-dung cake.

     [ ள் → ண் கம் (வட்டமான );.]

ண் காய்-தல்

ண் காய்-தல் kuṇṭikāytal,    3 ெச. . .(v.i.)

   உண ன் ைமயால் வ  காய்தல்; lit, to be thinned of the outtocks. To become emacitated on acrart-of insufficient 
food, etc., to grow lean.

     [ ண்  + காய்.]

ண் த் -தல்

 
 ண் த் -தல் kuṇṭiḷuddudal, ெச. . .(v.i.)

ைவத்தல் பாரக்்க;see {kuta-wattal}

     [ ண்  + த் .]

ண் ைக

ண் ைக guṇṭigai, ெப.(n.)

   1. கமண்டலம்; pitcher.

     "நான் கன் ண் ைக _த ( வ். இயற்.நான்.9);.

   2. க்ைக; cocoa-- riter shell, used as a receptacle.

     " ண்  ப த் " (ெதால்.பா .உைர);.

   3. ற்ெறட்  ஒன் ;  one of an Upanisad among

ம. ண் க

{Skt. kundika}

     [ ண்  → ண் ைக.]

ண் த் ணி

 
 ண் த் ணி kuṇṭittuṇi, ெப.(n.)

அைரத் ணி: 

 waist cloth.

     [ ண்  + ணி.]
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ண் ப்பட்ைட

 
 ண் ப்படை்ட kuṇṭippaṭṭai, ெப.(n.)

   உ ண்  ரண்ட ட்டம்; buttocks.

     [ ண்  + படை்ட.]

ண் ப்

 
 ண் ப்  kuṇṭippi, ெப.(n.)

   ப்  த் ; pearl of oysters (சா.அக. );.

     [ ண்  → ண்  → ண் ப்பா.]

ண் ப் றம்

 
 ண் ப் றம் kuṇṭippuṟam, ெப.(n.)

   ட்டம்; buttocks (சா.அக.);.

     [ ண்  + றம்.]

ண் மற-த்தல்

ண் மற-த்தல் kuṇṭimaṟattal,    3 ெச. . .(v.i.)

   நிைன மற  க ைடயனாதல்; to be extremely absent-minded.

     [ ண்  + மற.]

ண் ைன

 
 ண் ைன kuṇṭimuṉai, ெப.(n.)

   இ ப்ெப ம் க் ட் ன் ன்பக்கத் க் ேம க் ம் ஒ  ைன; the anterior upperbone of the pelvis 
(சா.அக.);.

     [ ண்  + ைன.]

ண் யம்

ண் யம் kuṇṭiyam, ெப.(n.)

   1. றைள (உரி.நி.);; slander.

   2. மந்தணத்ைத ெவளிப்ப த் ைக; exposure of secrets.

   3. ெபாய்; falsehood, lie.

     [ ண்  → ண் .]

ண் ய -த்தல்

ண் ய -த்தல் kuṇḍiyaḍittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   நிலத் ட்ட ைதகள் மா  உழ மாடை்டேயாட் தல்; to level ploughed land by a drag, after sowing.

     [ ண்  + அ .]

ண் ெய ம்

 
 ண் ெய ம்  kuṇṭiyelumbu, ெப.(n.)

   இ க்ைக (ஆசனம்); எ ம் ; os sacrum.

     [ ண்  +  எ ம் .]

ண் வற் -தல்

ண் வற் -தல் kuṇṭivaṟṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

ண் காய் பாரக்்க;see {kund-kay.}

     [ ண்  → வற் .]
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ண்

ண் 1 kuṇṭu, ெப.(n.)

   1. பந் ேபால் உ ண்  கனப்ப ; ball, anything globular and heavy.

   2. நிைறகல் வைக ( ங்.);; a standard weight.

   3. லாக்ேகால் ( ங்.);; scales.

   4. உ ண்ைட வ வான ஒ வைக ஏனம்; round vessel of medium size.

   5. ரங் க் ண் ; cannon ball bullet.

   6. உ ண்ைடயான ெபான்மணி; globular gold bead.

     "ெபான்னின் படை்டேமற் ண்  ைவத்த' (S.I.I.ii.182);.

   7. கஞ்சா த ய மயக்கம் த ம் உ ண்ைட; bolus of bhang or other narcotic drug.

   8. லங் களின் ைத; testicle of beasts.

   9. ஆண் ைர ( டா.);; stallion, adult male horse.

   10. காதரப்்பசந்  என் ம் மாவைக; a kidney shaped graft mango.

   ம. ண் ;   க. ண் , ண்ட;   ெத., ., பட. ண் ;ேகாத. ண்டக்ல் (உ ண்ைடயான கல்);.

{Mar. guņợa}

     [ ள் → ண் .]

ண் , ண் சச்ம்பா, ண் மல் ைக என்பவற் ல் ண்  என் ஞ் ெசால் உ ட்  பற் ய . 
உ ட் க் க த் ம், ரட் க் க த்ைத ேதாற் க்  மாதலால், ண் , ண்டன், ண்ைட, 

ண்டாந்த , ண்ட யன், ண் க்க ைத என்பவற்ைற வைள க் க த்  ேவர ப் றந்தனவாக ம் 

ண் க்கட்

ண் க்கட்  kuṇṭukkaṭṭu, ெப.(n.)

   1. ரளச ்ேசரத்் க் கட் ங்கட் ; tying anything en masse.

   2. ஒ வ ைடய க த்ைத ம் காைல ம் ஒன்  ேசரத்் த் ரளாகக்ந் கட் ம் கட் ; binding one's neck 
and heels and forcing him into a position like a ball.

     [ ண்  + கட் .]

ண் க்கட்  
ளக்

 
 ண் க்கட்  ளக்  kuṇṭukkaṭṭuviḷakku, ெப.(n.)

   ெசாட் செ்சாட்டாக எண்ெணய் ரி ல் மா  ண்  உள்ள ளக் ; a kind of lamp which has a 
driping oil bowl.

     [ ண்  + கட்  + ளக் .]

     [P]

ண் க்கட்  ளக்

ண் க்கட்ைட

 
 ண் க்கடை்ட kuṇṭukkaṭṭai, ெப.(n.)

   ளக்காத உ ண்ைட ற ; unhewn or unsplit pieces of wood.

     [ ண்  + கடை்ட.]

ண் க்கயம்

ண் க்கயம் kuṇṭukkayam, ெப.(n.)

   ஆழமான நீரந்ிைல; deep-pond.

     " ந்ேதார ்மாய்க் ங் ண்  கயத்  அ கா"(மைல.220);.

     [ ண்  + கயம்.]
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ண் க்கல்

ண் க்கல் kuṇṭukkal, ெப.(n.)

   1.ேவைல ெசய்  ெசப்பனிடப்படாத கல்; unshaped or undressed stone, rubble.

   2. ைலேகா ன் நிைறகல்; weights of a balance.

     [ ண்  + கல்.]

ண் க்கலம்

ண் க்கலம் kuṇṭukkalam, ெப.(n.)

   24 மரக்கால் ெகாண்ட அள (C.G.);; a standard measure of capacity = 24 {marakkal} (G.);.

     [ ண்  + கலம்.]

ண் க்காைள

 
 ண் க்காைள kuṇṭukkāḷai, ெப.(n.)

   ெபா  ெய ; bull.

     [ ண்  + காைள.]

ண் க் ராமம்

ண் க் ராமம் kuṇṭukkirāmam, ெப.(n.)

   1690 ஆம் ஆண் ல் கட ரி ள்ள னித ேட ட ்ேகாடை்ட ந்  டப்ெபற்ற ண்  ந்த 
ெதாைல ற்  உட்பட்டைவ ம், மராட் ய களால் கம்ெபனியாரக்்  ற்கப்பட்டைவ மான 11 

ற் ரக்ள் (G.S.A. 143);; villages, 11 in number included within random shot of a brass gun fired from Ft. St. David at 
Cuddalore in 1690, and forming the territory sold to the East Indian Company by the Maharastras.

     [ ண்  + ராமம்.]

ண் க் ைர

 
 ண் க் ைர kuṇṭukkudirai, ெப.(n.)

   ஆண் ைர; stallion, adult male horse.

     [ ண்  + ைர.]

ண் க் ழல்

 
 ண் க் ழல் kuṇṭukkuḻl, ெப.(n.)

ண் க் ழாய் பாரக்்க;see {kungu-k-kusal}

     [ ண்  + ழல்.]

ண் க் ழாய்

 
 ண் க் ழாய் kuṇṭukkuḻāy, ெப.(n.)

   ஒ வைகத ் ப்பாக் ; small cannon, blunderbuss.

     [ ண்  + ழாய்.]

ண் க்ெகம்

 
 ண் க்ெகம்  kuṇṭukkembu, ெப.(n.)

ச் க் ெகம்  (C.G.); பாரக்்க;see {kuccu-k-kembu.}

     [ ண்  + ெகம் .]

ண் ங் 
மாய்

 
 ண் ங் மாய் kuṇṭuṅguḻiyumāy,    ேம ம் பள்ள மாய்; uneven.

     [ ண் ம் + ம் + ஆய்.]
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ண் சச்ம்பா

 
 ண் சச்ம்பா kuṇṭuccambā, ெப.(n.)

   ஆ  மாதத் ல் ைள ம் சம்பாெநல் வைக; a kind of {camba} paddy that matures in six months.

     [ ண்  + சம்பா.]

ண் ச்

 
 ண் ச்  kuṇṭuccuḻi, ெப.(n.)

   உ ரெ்மய் ெய த் களின் ெகாம் ல் வைளக் ம் ; the circular portion of kombu which forms part of the 
symbols of certain vowel-consonants, as in ெக, ேகா etc.

     [ ண்  + .]

ண் ச் ைள

 
 ண் ச் ைள kuṇṭuccūḷai, ெப.(n.)

   வட்டமாக அைமக்கப்ப ம் காளவாய் (இ.வ.);; circle kin.

     [ ண்  + ைள.]

ண் சட்

ண் சட்  kuṇṭusaṭṭi, ெப.(n.)

   உ ண்ைடயான சட் வைக; round earthen vessel.

     " ைன ம் ட ம் ண்  சட் ம்" (தனிப்பா.I 169,20);.

     [ ண்  + சட் .]

ண்  சட் ல் ைர ஒட் தல் என்ப  ஒேர வைகயான பணி ெசய்தல் எனப் ெபா ள் த ம் 
பழெமா . க ம் ப மனாக இ ப்பவைன ண் சட்  என்ப  நைகயாட் க் ப் ெமா . 

ண் சட் ல் கரணம் ேபா றான் என்ப  இயலாைமையக் காட் ம் இகழ் .

ண் சாைல

 
 ண் சாைல kuṇṭucālai, ெப.(n.)

   ெப நகரின் எல்ைல; boundary of a principal town.

     [ ண்  + சாைல.]

ண் ெசாக்காய்

ண் ெசாக்காய் kuṇṭusokkāy, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ்சடை்ட; a kind of jacket

     " ண்  ெசாக்காய் தந்தான்"( ற .113);.

     [ ண்  + ெசாக்காய்.]

ண் ணி

ண் ணி kuṇṭuṇi, ெப.(n.)

   1. கலக ட் ைக; inciting, instigating to a quarrel.

   2. ேகாடெ்சால்; slander, calumny.

   3. ேகாட ்ெசால் ேவான்; tale bearer.

     "யாேரா ங் ண் ணியாய்த் ரிய ேவண்டாம் (உலக.);.

     [ ண்  + ண் ணி.]

ண் ண் தல் = ஒ வைன ஏேத ம் ஒ  ேநாக்கத் ற்காக அ க்க  அ  வைளய வைளய வந்  
நயப் த் தல். ண் ணிச ்ெசய ல் ஈ பட் ப் றைர வயப்ப த் பவன் ண் ணி.
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ண் னிநாரதர்

 
 ண் னிநாரதர ்kuṇṭuṉināradar, ெப.(n.)

   ேகாட ்ெசால் க் கலக ட் பவன்; lit {Narada,} the talabearer. Talebearere, instigator of quarrels (ெகா.வ.);.

     [ ண் ணி + நாரதர.்]

ண்  
தைலயைண

 
 ண்  தைலயைண kuṇṭudalaiyaṇai, ெப.(n.)

   வட்டத் தைலயைண; small round pillow.

     [ ண்  + தைலயைண.]

ண்  ைதரியம்

 
 ண்  ைதரியம் kuṇṭudairiyam, ெப.(n.)

   ரட் த் ணி ; rash courage, fool hardiness.

     [ ண்  + ைதரியம்.]

ண் நீர்

ண் நீர ்kuṇṭunīr, ெப.(n.)

   கடல்; the sea, as being deep.

     " ண் நீர ்ைவயத் "(நால .94);.

     [ ண்  + நீர.்]

ண் ல்

 
 ண் ல் kuṇṭunūl, ெப.(n.)

   னி ல் ஈயக் ண்  கட்டப்பட் க் ம் அள ற் க ; plumb line used by masons.

ம. ண் :க. ண் .

     [ ண்  + ல்.]

     [P]

ண் ல்

ண் ப் ைணய
ல்

 
 ண் ப் ைணயல் kuṇṭuppiṇaiyal, ெப.(n.)

   ல்வைக(யாழ்ப்.);; a kind of hinge.

     [ ண்  + ைணயல்.]

ண் ப்

 
 ண் ப்  kuṇṭuppi, ெப.(n.)

   ப் த் ; pearl of oysters (சா.அக.);.

     [ ண்  + இப் . இப்  = ப் .]

ண் ப -தல்

ண் ப -தல் kuṇḍubaḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   ெவ ண்டால் தாக்கப்ப தல்; to be shot, to be wounded with bullet. 

ண் பட் ச ்ெசத்தான் (உ.வ.);.

     [ ண்  + ப .]
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ண் பாய்-தல்

ண் பாய்-தல் kuṇṭupāytal,    2 ெச. . .(v.i.)

   ஆழம்ப தல்; to become hollow. 

ள் க் த் ய இடம் ண்  பாய்ந்  ட்ட  (ெகா.வ.);.

     [ ண்  + பாய்.]

ண் ேபா -தல்

ண் ேபா -தல் kuṇṭupōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. அர ல் உயரந்்த பத ல் இ ப்பவரக்ள் வ ம். ேநரத் ம், ற றப்  ேநர் களி ம் 
மரியாைத ன் ெபா ட்  ெவ ேபாதல்; to fire a salute as a sign of honor to distinguished persons etc.

   2. காலத்ைத உணரத்் வதற்காக ெவ ேபா தல்; to mark the time of day by gun-fire.

   3. இறத்தல்; to die.

   4. ெதா ல், ேதர்  த  யவற் ல் ேதால்  யைடதல்; to fail, to be unsuccessful, as in an undertaking, 
examination etc.

     [ ண்  + ேபா -.]

ண் மணி

 
 ண் மணி kuṇṭumaṇi, ெப.(n.)

ன் மணி பாரக்்க;see {kut/imani}

     [ ண்  + மணி-.]

ண் மரக்கால்

ண் மரக்கால் kuṇṭumarakkāl, ெப.(n.)

   எட் ப்ப  ெகாண்ட அள  (G.Th.D.I.238);; a grain measure of capacity 8 {padi.}

     [ ண்  + மரக்கால்.]

ண் மரம்

 
 ண் மரம் kuṇṭumaram, ெப.(n.)

   ெநச த்த ன் ஓர ்ஒஉ ப் ; lower half of the batten, the heavy round bottom piece of the batten of which the 
upperpartis the palakai, which gives it its force.

     [ ண்  + மரம்.]

ண் ம ந்

 
 ண் ம ந்  kuṇṭumarundu, ெப.(n.)

   ெவ  ம ந் ; bullet and powder, Gun powder.

     [ ண்  + ம ந் .]

ண் மல் ைக

 
 ண் மல் ைக guṇṭumalligai, ெப.(n.)

   டமல்ைலைக ( .அ.);;{tuscah} jasmine.

ம வ. டமல் ைக

     [ ண்  + மல் ைக.]

ண்  மாைல

 
 ண்  மாைல kuṇṭumālai, ெப.(n.)

   மணி யாலைமந்த க த்தணி வைக(இ.வ.);; necklace of beads.

     [ ண்  + மாைல.]
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ண் மாற் க்
மாற்

ண் மாற் க் மாற்  kuṇṭumāṟṟukkuḻimāṟṟu, ெப.(n.)

   1. ெபண்ைணக் ெகா த் ப்ெபண் எ க்ைக; exchange between families, of daughters in marriage.

   2. ஏமாற் க் காரியம்; deceitful action.

     [ ண் மாற்  + மாற் .]

ண் ரம்

 
 ண் ரம் kuṇṭuram, ெப.(n.)

   ற் ேசரத்்  ைவக் ம் சாணம் த ய உரம்; manure of cowdung etc., as stored in a pit.

     [ ள் +  → ண்  + உரம்.]

ண் ட்டாய்க் 
கட் -தல்

ண் ட்டாய்க் கட் -தல் kuṇṭuruṭṭāykkaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ரளச ்ேசரத்் க் கட் தல்; to tie anything enmasse.

   2. ஒ வ ைடய தைல கால்கைள ஒன்  ேசரத்் த் ரளக் கட் தல்; to tie up head to heel, as rolling one into 
a ball.

     [ ண்  + உ ட்டாய் + கட் .]

ண் லகரம்

 
 ண் லகரம் guṇṭulagaram, ெப.(n.)

   க த்  ெதாடங் வதா ய ெபா லகரம் (இ.வ.);; the Tam letter 'ல' as beginning with a loop.

     [ ண்  + லகரம்.]

ண் வட் ல்

 
 ண் வட் ல் kuṇṭuvaṭṭil, ெப.(n.)

   உட் ந்தவட் ல்; a hollow dish.

     [ ண்  + வட் ல்.]

ண்

 
 ண்  kuṇṭūci, ெப.(n.)

தைல ரண் ள்ள ஊ  pin.

   ம. ண் ;   க. ண்  ;ெத. ண்  .

     [ ண்  + ஊ .]

ண்ெட த்தாணி

 
 ண்ெட த்தாணி kuṇṭeḻuttāṇi, ெப.(n.)

   தைல பக்கம் ரண் ள்ள எ த்தாணிவைக; style wit knob at the top.

     [ ண்  + எ த்தாணி.]

ண்ெட த்

 
 ண்ெட த்  kuṇṭeḻuttu, ெப.(n.)

   ரண்  த த்த எ த் ; bold round hand.

     [ ண்  + எ த் ]
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ண்ேட

 
 ண்ேட  kuṇṭēṟu, ெப.(n.)

   ன்வைக; a kind & fish.

     [ ண்  + ஏ .]

ண்ைட

ண்ைட1 kuṇṭai, ெப.(n.)

   1. எ ; bull.

     "ைவய ண்கல்லா ண்ைட" (நால ;350);

   2. இடபேவாைர ( ங்.);; taurus a sign of th zodiac.

   3. த்த த்த ; that which is sho and stout.

     " ண்ைடக் றட் தம்"(ேதவா.944:);

   4. ைம; shortness.

     " ண்ைடக் ேகாட் ட ்கள்ளி" (அகநா.184);.

ம. ண்ட

     [ ள் → ண்  → ண்ைட.]

 ண்ைட2 kuṇṭai, ெப.(n.)

   சட் (யாழ்.அக.);; ear the pot.

     [ ண் → ண்ைட.]

ண்ைடசச்ம்பா

 
 ண்ைடசச்ம்பா kuṇṭaiccambā, ெப.(n.)

   சம்பா ெநல்வைக( ன்..);; a kind of {cambāpaddy}

     [ ண்ைட + சம்பா.]

ண்ைடயம்

 
 ண்ைடயம் kuṇṭaiyam, ெப.(n.)

   ட்  ெச றா ன்; shark fish.

     [ ண்  → ண்ைடயம்.]

ண்ேடாதரன்

ண்ேடாதரன் kuṇṭōtaraṉ, ெப.(n.)

   1. ெப வ  வ வம் உைடயனான வகணத்தவ ள் ஒ வன்; a short gluttonous goblin in the hos - 
Siva, having a capacioush round be

     " ண்ேடாதரென  நாமப் ண் "( வால 4:22);.

   2. ெப ந் னிக் காரன்; a stout big-bel=: glutton.

     [ ண்  + உதரன் – ண்ேடாதரன்.]

ண்ணவாைட

 
 ண்ணவாைட kuṇṇavāṭai, ெப.(n.)

   வட ழக்  காற் ; north-east wind. 

ண்ணவாைட னா ம் ட் ம், கைலத்தா ம் கைலக் ம் (இ.வ.);

     [ ண்ணம் ணக்  = ழக்  + வாைட.]
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ண்ணி

 
 ண்ணி kuṇṇi, ெப.(n.)

   ன் மணி; crab's eye. jeweller's bead (சா.அக.);.

     [ ள் → ண்ணி.]

ண்ணியம்

 
 ண்ணியம் kuṇṇiyam, ெப.(n.)

ெப க்கப்ப ம் என multiplicand.

     [ ள் → ண்ணி → ண்ணியம்.]

ணக்காய்ப்ேப -
தல்

ணக்காய்ப்ேப -தல் kuṇakkāyppēcudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ண்வாதஞ் ெசய்தல்; to talk per versely, advance captious argument.

     [ ணக்  + ஆய் + ேப .]

ணக் ரா

 
 ணக் ரா  kuṇakkirāki, ெப.(n.)

   நற் ணத்ைதேய ெகாள்பவன்; one who recognises and appriceates the good points only (ெச.அக.);.

     [ ணம் + ரா  ( ர த் க் ெகாள்பவன் ணங்ெகாளி எனின் ற் ந்த ழாம்.]

ணக்

ணக் 1 kuṇakkudal,    5ெச. ன்றா .(v.t.)

   வைளத்தல்; to bend.

     [ ள் + ணக் .]

 ணக் 2 kuṇakku, ெப.(n.)

   1. ழக்க; east.

     " கைரெபா  ெதா கடற் ணக் ம்" ( றநா.6:3);.

   2. ேகாணல்; crookedness, curvature. 

நா ன் வாைளக் ணக்ெக க்கலாமா? (உ.வ.);.

   3. எ ரிைட; crossness, opposition. 

ணக் ப் பண்ணாேத (உ.வ.);.

   4. ேநாய் ற் ச ் க்கலாதல்; complicatun in sickness. 

அவ க்  உடம்  ணக்கா க் ற .

     [ ள் → ணக் .]

 ணக் 3 kuṇakkudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ன்னிற்றல் (யாழ்.அக.);; to be backward;

 to lag behind.

ணக் ன்

 
 ணக் ன்  kuṇakkuṉṟu, ெப.(n.)

   நற் ணம் க்கவன்; lit. a mountain of good qualities, person of noble character.

     [ ணம் + ன் .]
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ணக்ேகடன்

ணக்ேகடன் kuṇakāṭaṉ, ெப.(n.)

   நற் ண மற்றவன்; ill-natured person.

     "இரங்காக் ணக்ேகடன்"(ைசவசஆசா. 17);.

     [ ணம் + ேகடன்.]

ணக்ேக

ணக்ேக  kuṇakāṭu, ெப.(n.)

   1. ெகட்ட பண் ; bad disposition, ill-nature.

   2. ேநாய் ணமாக்க யாத நிைலக்  மா ைக; unfavourable symptom in disease.

     [ ணம் + ேக .]

ணகண்

 
 ணகண்  guṇagaṇṭi, ெப.(n.)

   வைத (மைல.);; Indian jalap.

     [ ணம் + கண் .]

ணகம்

 
 ணகம் guṇagam, ெப.(n.)

   ெப க் ந்ெதாைக; multiplier

     [ ள்( தல்); → ண  + அக.]

 ணகம் guṇagam, ெப.(n.)

   நகங்க த் க் ெகட்  யா  தல்; a condition of nail in which it is discoloured and becomes hard (சா.அக.);.

     [ ல் → ன் → னகம்.]

ணகர்

 
 ணகர ்guṇagar, ெப.(n.)

   கணக்கர;் accountant

     [கணி → ணி → ணகர.்]

ணகன்

 
 ணகன் guṇagaṉ, ெப.(n.)

   கணக்கன்; mathematician.

     [ ண்  → ணகன்.]

ணகாங்

ணகாங்  kuṇakāṅgi, ெப.(n.)

ணகாங் யம் பாரக்்க; see {kuma-kargiyam.}

     " ணகாங்  ெயன் ங் க நாடகச ்சந்த ம்" (யாப். .96,பக்-490);.

     [ ணம் → ணகங்  (நற்பண் னள்);.]
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ணகாங் யம்

 
 ணகாங் யம் kuṇakāṅgiyam, ெப.(n.)

   பைழய ெதா  கன்னட யாப்  ல்; an ancient treatise on prosody in Kanarese.

     " ணகாங் யெமன் ங் க நாடகச ்சந்தேம ேபால மக உ ன்னிைலத் தாய்"(காரிைக, 
பா ர ைர);.

     [ ணம் → ணகாங்  → ணாகங் யம்.]

ணகாரம்

 
 ணகாரம் kuṇakāram, ெப.(n.)

   ெப க்கல் ( டா.); (Arith.);; multiplication.

     [ ள் → (ெப க் தல்); → ணிகாரம் - ணிகாரம் → ணகாரம்.]

ண

 
 ண  guṇagi, ெப.(n.)

   ணவான் (யாழ்.அக.);; person of good qualities.

     [+ ணகன் ண .]

ண

ண 1 guṇagudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. வைளதல்; to become bent or crooked.

   2. ேசாரத்ல்; to sink, faint, fade, droop.

   3. மனந்தளரத்ல்; to be dejected.

   4 மா தல்; to feel uneasy, to be vexed.

ம. ண க

     [ ணக்  → ண .]

 ண  2 guṇagu, ெப.(n.)

ணங்  பாரக்்க;see {kսրariցս:}

     [ ணக்  → ண .]

 ண 3 guṇagu, ெப.(n.)

   த சாசம்; goblin.

     [ ள் → ள  → ண  ( ள்ளமான );.]

ண ணி

 
 ண ணி guṇaguṇi, ெப.(n.)

   ண ம் ண ைடய ெபா ம்; an object and its attributes.

     [ ணம் + ணி.]

ன னிபாவம்

ன னிபாவம் guṉaguṉipāvam, ெப.(n.)

   பண் ம் பண் ம் ேபாலப் ரியாம க் ம் நிைல; state of inseparableness as an object and its attributes.

     "அனல் ெவம்ைம ம் ேபால் … ண னிபாவமா " ( . 4:6);.

     [ ணம் + னி + பாவம்.]
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னேகாளாரத்்தம்

 
 னேகாளாரத்்தம் kuṉaāḷārttam, ெப.(n.)

   ன் ழக் ப் பா க்ேகாளம்; eastern hemisphere.

     [ ணக்  + ேகாளம் + அரத்்தம். அரத்்தம் = பா .]

ணங்கர்

ணங்கர ்kuṇaṅgar, ெப.(n.)

   தங்கள், க் ணப் ேபய்கள்; devil,  goblin, evil spirit.

     " ரண்டன ணங்கரீட்டம்" (கந்த . தனாட்பா .312);.

     [ ணங்  + ணங்கர.்]

னங்காட் -தல்

னங்காட் -தல் kuṉaṅgāṭṭudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   1. இயற்ைகக் ணத்ைத ெவளிப்ப த் தல்; to come out in one's true colours, reveal one's true character.

   2. ேநாய் ணமா ங் காட் தல்; to show signs of cure, as discese.

     [ ணம் + காட் .]

ணங்

ணங் 1 kuṇaṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   வைளதல்; to bend.

     [ ண  → ணங் .]

 ணங் 2 kuṇaṅgu, ெப.(n.)

   தம், சாசம்; devil gobin

     " ணங் னம் கானம் பா " (கல்லா.34:4); ( ங்.);.

     [ ண  → ணங் .]

ணங்

ணங்  kuṇaṅguṟi, ெப.(n.)

தன்ைம ம் வ ம் form and attribute characteristics.

     " ணங் யற் ன்பநிடை்ட டவன்ேறா" (தா .நின்றநிைல.3);.

     [ ணம் + .]

ணசந்

ணசந்  kuṇasandi, ெப.(n.)

   அ, ஆ ன், இ = வந்தால் அவ் ரண் ங் ெகட ஏகார ம், உ, ஊ வந்தால் அவ்வாேற ஒகார ந் 
ேதான் ம் வட ெமா ச ்சந்  (நன்.239,உைர);; sandhi or euphonic combination in Sanskrit of

     'a' or

     'a' with I and

     'u' short or long, resulting repectively in

     'e' and

     'c' as. ேதேவந் ரன், ஞாேனாதயம்.

     [ ணம் + சந் .]

ணசாகரர்

 
 ணசாகரர ்kuṇacākarar, ெப.(n.)

   யாப்ப ங்கலக் காரிைக ன் உைரயா ரியர;் commentator of  {Yăpparurigalakkārigai}

     [ ணம் + சாகரர.்]
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ணசா

 
 ணசா  kuṇacāli, ெப.(n.)

   நற் ண ள்ளவன்; good and virtuous person, one of noble character.

     [ ணம் + சா .]

ண லன்

 
 ண லன் kuṇacīlaṉ, ெப.(n.)

   நற் ண நற்ெசய  நடபவன்; a man of noble character and actions.

     [ ண + லன்.]

னைசவம்

னைசவம் kuṉasaivam, ெப.(n.)

   ப னா  வைகச ் வசமயங்க ள் வ ராைன எண் ணங்க ைட பவராக மனத் ல் நிைனத்  
அ ைம ெசய்பவரக்்ேக  என் ங் ெகாள்ைக ள்ள வசமயம் (த.நி.ேபா. வா கள் சமயம், 200);; a 
Saiva sect which holds that salvation is for those who contemplate Siva as having eight attributes and worship Him as -is 
devoted slaves, one of 16Saivam.

     [ ணம் + ைசவம்.]

ணஞ்ஞன்

ணஞ்ஞன் kuṇaññaṉ, ெப.(n.)

   றர ் ணங்கைள அ ந்  ம ழ்பவன்; one who understands and appreciates the good qualities of others.

   2. இனிய ண ள்ளவன்; pleasant, good-natured, agreeable terson, one of sweet disposition (ெகா.வ.);.

     [ ணம் + ணஞ்ஞன்.]

ணட்

ணட் 1 kuṇaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   மயக் ப் ேப தல்; to coax, wheedle speak amorously, as a courtesan.

     [ ள் → ண → ணட் .]

 ணட் 2 kuṇaṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ெசல்லங் ெகாஞ் தல்; to whine in jest, to speak saucily, as petted children.

   2. த்  ைளயா தல்; to caper about.

   3. பகட் ப் பண் தல்(இ.வ.);; to fascinate, attract by fine dress etc., (இ.வ.);.

ம. ணட் க

 Fin. kina, Es. kone:Mong. kina, Jap, kenasu, Q. enjuchiy,

     [ ள் → ண → ணட் .]

 ணட் 3 kuṇaṭṭu, ெப.(n.)

   க ர ் த யவற் ன் ெகாத் ; small bunch in a spike of grain ora cluster of grapes.

     [ ள் → ணட் .]

ணத் ரயம்

ணத் ரயம் kuṇattirayam, ெப.(n.)

   சால்  (சத் வம்);, ெகா ைம (இராசதம்); ம ைம (தாமசம்); என் ம் வைக ல ணங்கள்; the three-
fold fundamental qualities.

     " ணத் ரயங் லஞ் " (ம :59);.

     [ ணம் → ரயம்.]
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ணத் ைம

 
 ணத் ைம kuṇattīmai, ெப.(n.)

   நன்ைம ைமகள்; virtue and vice; merits and demerits.

     [ ணம் + ைம.]

ணத் க் வா-
தல் 

( ணத் க் வ த
ல்)

ணத் க் வா-தல் ( ணத் க் வ தல்) kuṇaddukkuvādalkuṇaddukkuvarudal,(v.i.)    1. ரப் தல்; to grow 
better, reform.

   2. ேநா னின்  நலம்ெப தல்; to recover health, as from illness.

   3. இணங் தல்; yield, assent.

ம வ. ணப்ப தல்

     [ ணம் + அத்  +  + வா.]

ணத்ெதாைக

ணதெ்தாைக guṇattogai, ெப.(n.)

   பண் த் ெதாைக (நன்.365);; an appositional compound in which the first memberstands in adjectival relation to the 
second.

     [ ணம் + ெதாைக.]

ணத்ெதானி

 
 ணதெ்தானி kuṇattoṉi, ெப.(n.)

   ல் ன் நாேணாைச; twang of a bowstring.

     [ ணம்(வைள , ல்); + ெதானி.]

ணதத் வம்

ணதத் வம் kuṇadadduvam, ெப.(n.)

   1. ளங் காமல் நின்ற லப்ப  க் ணமாய்ப் ப ப்பைடந்  ளங் ச ்சமமாய் நின்ற நிைல 
( .ேபா.பா.2:2 பக்.161);; condition in which the Primordial Matter manifests in itself the three-fold division of primary 
qualities, {satva, rājas, támas} in equal proportion.

   2. ண தத் வத் ற் ரி உலகம்; the world in which the above condition prevails.

     [ ணம் + தத் வம்.]

ணதரன்

ணதரன் kuṇadaraṉ, ெப.(n.)

   1. நற் ண ள்ளவன்; person of noble character.

     " ணதரனா ய ச ம்"(இர .வா 1);.

   2. னிவன்; sage.

     " ணதரேர னிமங்ைக யேர" ( ற்.59);.

     [ ணம் + தரன்.]

ண ைச

ண ைச kuṇadisai, ெப.(n.)

   ழக் ; east.

     " ண ைச பாதம் நீட் " ( வ். மாைல,19);.

ம. ன ச

     [ ணம் + ைச. ணம் = ழக் த் ைச.]

ணேதாடம்

 
 ணேதாடம் kuṇatōṭam, ெப.(n.)

ணத் ைம பாரக்்க;see {kuna-t-timal}

     [ ணம் + (ேதாஷம்); ேதாடம்.]
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ணநாற்ப

ணநாற்ப  kuṇanāṟpadu, ெப.(n.)

   நாற்ப  பாடலாலா ய இறந் பட்ட ஒ  பைழய ல் (ெதால்.ெபா ள். 246, உைர);; an ancient poem of 40 
stanzas, not extant.

     [ ணம் + நாற்ப .]

ணநி

 
 ணநி  kuṇanidi, ெப.(n.)

   நற் ணம் நிைறந்தவன்; lit., storehouse of good qualities; person of noble character.

     [ ணம் + நி .]

ண ல்

ண ல் kuṇanūl, ெப.(n.)

   நாடகத் த ழ் ல்க ள் ஒன்  ( லப்.3:12,உைர);; an ancient treatise on the art of dancing.

     [ ணம் + ல்.]

ணப்ப -தல்

ணப்ப -தல் kuṇappaḍudal,    20 ெச. . .(v.i)

   1. ரப்்ப தல்; to change for the better, to reform.

   2. ேநா னின்  நலமைடதல்; to recover health, as from disease.

   3. ெச ப்பைடதல்; to improve, grow, thrive, as crops.

   4. க ரக்கம் ெகாள் தல்; to repent, to become penitent.

     [ ணம்+ ப .]

ணப்ப த் -தல்

ணப்ப த் -தல் kuṇappaḍuddudal,    5ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ரப்்ப த் தல்; to make better, reform

   2. ேநாையக் ணப்ப த் தல்; to effect a cure as of disease.

     [ ணம் + ப த் .]

ணப்பண்

ணப்பண்  kuṇappaṇpu, ெப.(n.)

   தன்ைம க் ம் பண் ச ்ெசால் ( வக.11 உைர);; attributes as qualities of objects.

     [ ணம் + பண் .]

ணப் ைழ

 
 ணப் ைழ kuṇappiḻai, ெப.(n.)

   ணக்ேக ; ba: temper.

     [ ணம் + ைழ.]

ணப்ெபயர்

ணப்ெபயர ்kuṇappeyar, ெப.(n.)

   1. பண்  க் ம் ெபயரச்ெ்சால் (நன்.132);; nouns of quaities, abstract nouns, as க ைம, அழ

   2. பண் ன யாகப் றந்த ெபயரச்ெ்சால்; nouns derived from abstract nouns as கரியன், அழகன்

   3. றப் யல் பற்  மக்கட் ப் லவரால் ெகா க்க. பட்  வழங் ம் ெபயர(்பன்னி பா.147);; names 
give by poets to persons on account of their speca qualities.

     [ ணம் + ெபயர.்]

ணபத் ரன்

ணபத் ரன் kuṇabattiraṉ, ெப.(n.)

   1. அ கக் கட ள் (யாழ்.அக.);; arhat.

   2. கட ள்; God.

     [ ணம் + பத் ரன்.]
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ணபம்

ணபம் kuṇabam, ெப.(n.)

   1. ணம்; corpse

     "ேகாைழய ரவேர யல்லாற் ணபம்ேவ லகத் ண்ேடா" ( ரேபாத.31:28);.

   2. காட் ள்ள ேபய் ( ங்.);; spirit supposed to haunt burning grounds.

     [ ள் → ணம் → ணவம் → ணம்.]

ணபலம்

 
 ணபலம் kuṇabalam, ெப.(n.)

   அ ைடயம் (மைல.);; atees.

     [ ணம் + பலம்.]

ணபாகம்

ணபாகம் kuṇapākam, ெப.(n.)

   1.தன்ைமயான நிைல; favourable turn, as of a disease. 

ேநாய் கண்பாகமா க் ற  (உ.வ.);.

   2. ஏற்ற பக் வம்; R-rableness of preparation, as in medicine. 

ப த்ைதக் ணபாகமாகச ்ெசய்க (உ.வ.);.

     [ ணம் + பாகம்.]

கனபா

கனபா  kaṉapāci, ெப.(n.)

   ணந் ன் ம் ேபய்; spirit, demon, as devouring corpses.

     " ணபா …… ந த்  நின்ற ன்றன. றணி" அரச்மய.பரகா.37).

     [ ணம் + பா .]

ணபாடம்

 
 ணபாடம் kuṇapāṭam, ெப.(n.)

   பதாரத்்த ன ல்; that branch of medical science which reas with medicinal drug and their uses (சா.அக.);.

     [ ணம் + பாடம்.]

ணபாடல்

 
 ணபாடல் kuṇapāṭal, ெப.(n.)

ணவாகடம் பாரக்்க; see {kuna-vagadam.}

     [தணம் + பாடல்.]

ணபாட யற்
ேவான்

 
 ணபாட யற் ேவான் kuṇapāṭaliyaṟṟuvōṉ, ெப.(n.)

   ேநா ன் பா கைள அ ந்தவன்; one and stnoroughly acquainted with the nature of these and their symptoms 
(சா.அக);.

     [ ணம் + பாடல் + இயற் ேவான்.]

ணேபதம்

ணேபதம் kuṇapētam, ெப.(n.)

   1. ணம் ; change of disposition for the worse, -eracy.

   2. ேநாய் நலமாகாத நிைலக்  ; Unfavourable symptom of a disease.

     [ ணம் + ேபதம்.]
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ணேப

 
 ணேப  kuṇapēti, ெப.(n.)

   ஒ வரின் பண்ைப இ ந் ; any drugs which bring about orpes - one's character such as intoxicants,-cero-g drug etc 
(சா.அக.);.

     [ ணம் + ேப .]

ணம்

ணம்1 kuṇam, ெப.(n.)

   1. ெபா ளின் தன்ைம; attribute, property, quality.

     "அதன் ணங் க " (ெதால்.ெசால்.416);.

   2. ஒ க்கத் தன்ைம; character.

     "மாண்ட ணதெ்தா  மக்கட்ேப ல் ெலனி ம்" (நால ,56);

   3. ல ணங்களா ய சால்  (சத் வம்);, ெகா ைம (ராடச்சம்);, ம ைம (தரமசம்);; fundamental qualities.

   4. ெகாள்ைக ( வா.);; opinion, belief.

   5. காப் யத்ைதச ் றப் க் ம் ெச , ெதளி  த ய தன்ைம; inherent excellence of style in a poetic 
composition.

     "அவற் ள் ெசாற் ைவ ணம் அலங்காரெமன இ  வைகத் " ( றள்,420, உைர);.

   6. நன்ைம; favourableness. 

காரியம் ணமா ற்  (உ.வ.);.

   7. நலமாதல்; convalescence. 

ேநாய் நலமா ற் .

   8. ேமன்ைம (உ.வ,);; excellence merit. virtue.

   9.அ த் ெதளி ; soundness of intellect.

   10. நிறம் ( ங்.);; colour.

ணம்பாழ்

 
 ணம்பாழ் kuṇambāḻ, ெப.(n.)

   த்தால் ைகப் ண்டாக் ம் ைக; a plant supposed to cause perplexity or bewilderment 
whentouched(சா.அக.);.

     [ ணம் + பாழ்.]

ணம்ேப -த்தல்

 
 ணம்ேப -த்தல் kuṇambētittal, ெச. . .(v.i.)

   பண்  மா தல்; change of temprament of mind or disposition as in some diseases (சா.அக.);.

     [ ணம் + ேப .]

ணமணி

 
 ணமணி kuṇamaṇi, ெப.(n.)

   நற் ண ள்ளவன்; person of excellent character.

     [ ணம் + மணி.]

ணமா-தல்

ணமா-தல் kuṇamātal,    6 ெச. . .(v.i.)

   நலமாதல்; to become cured, healed restored to health.

     [ ணம் + ஆ.]
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ணமாக் -தல்

ணமாக் -தல் kuṇamākkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நலப்ப த் தல்; to cure, heal, restore to health.

   2. ர் த் தல்; to reform, amend, correct.

     [ ணம் + ஆக் .]

ணமாய்ப்ேப -
தல்

ணமாய்ப்ேப -தல் kuṇamāyppēcudal,    5 ெச. . . (v.i)

   1. அ ேவா  ேப தல்; talking with reason and sense, talking banely.

   2. இ , மயக்கம், வ ப்  த யவற்றால் நிைன  த மா ப் ேப வ னின்  ெதளிந்  
இயல்பாய்ப் ேப தல்; after recovery from delirum, giddiness fits, etc., involving incoherant taiks (சா.அக.);.

     [ ணமாய் + ேப .]

ணமாய்ப்ேபா-
தல்

ணமாய்ப்ேபா-தல் kuṇamāyppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   ேநா னின்  ெதளி ல்; to recovefrom illness (சா.அக.);.

     [ ணம் + ஆய் + ேபா.]

ணமா

 
 ணமா  kuṇamāli, ெப.(n.)

   மா ங்க மரம்; lingam tree (சா.அக.);.

     [ ணம் + மா .]

ண ள்ள

ண ள்ள  kuṇamuḷḷadu, ெப.(n.)

   நலமாகக் ய ; that which has curative virtues or heal

-

 ing power.

   2. நற்பண்  வாய்தந ; anything having good qualities (சா.அக.);.

     [ ணம் + உள்ள .]

ண ள்ளவன்

 
 ண ள்ளவன் kuṇamuḷḷavaṉ, ெப.(n).

   நற் ணம் உைடயவன்; person of noble character.

     [ ணம் + உள்ளவன்.]

ண ற்றவன்

 
 ண ற்றவன் kuṇamuṟṟavaṉ, ெப.(n.)

   நற் ண பண்  வாய்ந்த; man of good qualities (சா.அக.);.

ணம் + உற்றவன்.]

ண

 
 ண  kuṇamūli, ெப.(n.)

   ணமாக் ம்ம ந் கள்; drugs having healing power, curative drugs (சா.அக.);.

     [ ணம் + .]

ண

ண  kuṇali, ெப.(n.)

   1. ந் ல்; moon creeper.

   2. ெசவ்வகத் ; red sesbane (சா.அக.);.

     [ ள் (வைள ); → ண → ண .]
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ணைல

ணைல1 kuṇalai, ெப.(n.)

   1. ஆரவாரத் டள் ந க் ங் த் ; a dance attended with shouting

     "அந்தணர ் ணைல ெகாள்ள" ( வாலவா.4,22);.

   2. ராேவசத்தாற் ெகாக்கரிக்ைக; warrior's shout of triumph, valour, ordefiance.

     [ ணல் (வைளதல், வைளந்தா தல்); → ண → த் .]

 ணைல kuṇalai, ெப.(n.)

   நாணத்தால் உடல் வைளைக; bending of the body through bashfulness

     " சச் மாய்ச ்சற்ேற ணைல மாய்"(பண .310);.

     [ ள் → னல் → ணைல.]

ணைல -தல்

ணைல -தல் kuṇalaiyiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ெகாக்கரித்தல்; to shout

   2. இைரந்  த்தா தல்; to dance and shout.

     [ ணைல + இ .]

ணவதம்

ணவதம் kuṇavadam, ெப.(n.)

   1. ண ரதம் பாரக்்க;see {kuna-Viratam.}

   2. நற் ணம்; good qualities, nobility.

     "களி ணர்  னாைரக் ணவதங் ெகா த்த லாேமா" ( வக.378);.

     [ ணம் + ணவந்தம் → ணவதம்.]

 ணவதம் kuṇavadam, ெப.(n.)

   1. நற் ண ைடயவன்; person of noble character.

     "பரமன் ணவதன் பரத்  ெலாளிேயான்" ( லப்.10:181);.

   2. ணேநான்ைப ேநாற்பவன் ( லப்.10:181 உைர);; one who observes {kuna-nónbu.}

     [ ணம் + அந்தன்- ணவந்தன் → ணவதன்.]

ணவ

 
 ணவ  kuṇavadi, ெப.(n.)

   நற் ண ள்ளவள்; woman of noble character.

     [ ணம் + அந் - ணவந்  → ணவ .]

ணவந்தன்

 
 ணவந்தன் kuṇavandaṉ, ெப.(n.)

ணவான் பாரக்்க;see {kunavān}

     [ ணம் + அந்தன்- ணவந்தன்.]

ணவல்லைய

 
 ணவல்லைய kuṇavallayai, ெப.(n.)

   அ டயம்; Indian atees (சா.அக.);.

     [ ணம் + வல்லைப.]
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ணவாக்

 
 ணவாக்  kuṇavākku, ெப.(n.)

   றப்பாயைமந்த பண் ; peculiar characters.

     [ ணம் + வாக் .]

ணவாகடம்

ணவாகடம் kuṇavākaḍam, ெப.(n.)

   ம ந் ன் தன்ைம, ேநாய்க் கைளப் பற் க் ம் ஒ  ம த் வ ல்; a medical treatise on the 
symptoms of diseases.

     "ேபரெ்ப ங் ணவாகடஞ் ேசா த் "(அறப். சத்.51);.

     [ ணம் + வாகடம்.]

ணவா

 
 ணவா  kuṇavāku, ெப.(n.)

   பண் ன் இயல் ; natural disposition (சா.அக.);.

     [ ணம் + வா .]

ணவா ெபயர்

 
 ணவா ெபயர ்kuṇavākubeyar, ெப.(n.)

   பண் ப் ெபயர ்பண் க்  ஆ  வ வ ; noun literally signifying abstract quality used figuratively to denote the 
concrete object having that quality, as, நீலஞ் னாள்.

     [ ணம் + ஆ ெபயர.்]

நீலஞ் னாள் என்ப ல் நீலம் என் ம் பண் ப்ெபயர ்நீலமல  ஆ வந்த .

ணவா ல்

 
 ணவா ல் kuṇavāyil, ெப.(n.)

ழ்த் ைச.

     [ ணக்  + வா ல்.]

ணவான்

 
 ணவான் kuṇavāṉ, ெப.(n.)

நற் ண ள்ளவன், 

 man of noble character.

     [ ணம் + ஆன்.]

ண லக்கணம்

 
 ண லக்கணம் kuṇavilakkaṇam, ெப.(n.)

   ேநா ன் பண்ைபப் பற் ய ல்; a treatise on the nature and symptom and peculiar to a disease (சா.அக.);.

     [ ணம் + இலக்கணம்.]

ண யன்

ண யன் kuṇaviyaṉ, ெப.(n.)

   மாணிக்க வைக  ெளான் ; a kind of ruby (S.I.I.ii,78);.

     [ ணம் + ண யன்.]
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ண ரதம்

ண ரதம் kuṇaviradam, ெப.(n.)

   ெப ேநான் ற்  (மகா ரதத் ற் ); அ த்தப யாகக் ெகாள் ம் ஒ  ைசன ேநான்  
( வக.2818,உைர);; vow of secondary importance.

     [ ணம் + ரதம்.]

ண ரபண் தர்

ண ரபண் தர ்kuṇavīrabaṇṭidar, ெப.(n.)

   13-ஆம் ற்றாண் ந்த ேந நாத லா ரியர;் the author of {Néminátam} who lived in the 13th century.

     [ ணம் + ரம் + பண் தர.்]

ணேவற் ைம

ணேவற் ைம kuṇavēṟṟumai, ெப.(n.)

   ஆறாம்ேவற் ைம(ெதால்.எ த்.216, உைர);; genitive case. 

     [ ணம் + ேவற் ைம.]

ணன்

ணன் kuṇaṉ, ெப.(n.)

   1. ண ள்ளவன்; person possessing attributes, qualities used usually in compounds as எண் ணன்.

   2. ; worm.

     [ ணம் + அன்.]

ணனம்

 
 ணனம் kuṇaṉam, ெப.(n.)

   எண்வைகக் கணிதத் ள் ஒன்றா ய ெப க்கல் ( வா.); ; multiplication, one of {atta-kamidam.}

     [ ணல் → ணலம் → ணளம்.]

ணனீயம்

 
 ணனீயம் kuṇaṉīyam, ெப.(n.)

   ெப க்கற்ப ந்ெதாைக; multiplicand.

     [ ணல் → ண யம் ணனிம்.]

ணாக்கரநியாய
ம்

 
 ணாக்கரநியாயம் kuṇākkaraniyāyam, ெப.(n.)

   மரம், த்தகம் த யவற் ல் ன் அரிப்  எ த்தாதல் ேபாலத் தற்ெசயலாக ேநரவ்ைதக் 
க் ம் ெந  ( ண்ெபா ள்மாைல.);; illustration of letters formed by chance by worm-mark on wood, leaf of a 

book, etc., to denote any fortuitous or chance occurence.

     [ ைண( ); + அக்கரம் (அடச்ரம்); + நியாயம்.]

ணா ணம்

ணா ணம்1 kuṇākuṇam, ெப.(n.)

   நன்ைம ம் ைம ம்; good and evil,  merit and defect.

     [ ணம் + அ ணம்.]

 ணா ணம்2 kuṇākuṇam, ெப.(n.)

   ேநா ன் இயல்  இயலாைமகள் (யாழ்.அக.);; curability or otherwise of a disease.

     [ ணம் + அ ணம்.]

 ணா ணம் kuṇākuṇam, ெப.(n.)

   ேநாைய நீக்க ம் தன்ைம அல்ல  நீக்க யாத் தன்ைம (யாழ்.அக.);; curability or otherwise of 
disease.

     [Skt.guna + aguna → த. ணா ணம்.]
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ணா ண ளக்க
ம்

 
 ணா ண ளக்கம் kuṇākuṇaviḷakkam, ெப.(n.)

   ேநா ன் பண்ைப ம் மா பாடை்ட ம் ம் ல்; a book which tells the nature of a disease with its changes 
(சா.அக.);.

     [ ணம் + அ ணம் + ளக்கம்.]

ணா னா

 
 ணா னா kuṇākuṉā, ெப.(n.)

   . க் ன் வ யாய்ப் ேபசல்; speaking through the nose (சா.அக.);. க்கல் பாரக்்க;see {kurukka}

     [  → ண, ணா.]

ணாசகம்

 
 ணாசகம் guṇācagam, ெப.(n.)

காஞ்ெசா

 small alimbing nettle (சா.அக.);.

     [ ணல்(வைள ); → னப் சகம், ணாசகப்(ெகா.வ.);]

ணாட்டம்

ணாட்டம் kuṇāṭṭam, ெப.(n.)

   ஒ வைக வரிக் த்  ( லப்.3:13,உைர..);; a kind of masqueade dance.

     [ ணல் → ணலாட்டம் + ணாட்டம்.]

ணா தம்

 
 ணா தம் kuṇādidam, ெப.(n.)

   ணங் கடந்த ; that which is absolute, above all attributes as referring to God.

     [ ணம் (அைதத்தல்); + அ தம்.]

ணா

ணா  kuṇātu, ெப.(n.)

   ழக் ள்ள ; that which is in the east.

     " ணாஅ  கைரெபா  ெதா கடல்" ( றநா.6:3);.

     [ ணம் ( ழக் ); – ணா .]

ணாம்

 
 ணாம்  kuṇāmbi, ெப.(n.)

   ேகாமாளி; ludic_s comical, droll fellow, buffoon.

ம. ணாம்

     [ ள் → ண → ணம்  → ணாம்  ( ழப் பவன்,நைகயாட்  ெசய்பவன்);.]

ணாம்

ணாம் 1 kuṇāmbudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   பக  ேப தல்; to speak insultingly, to taunt, to use invective, irony, sarcasm.

ம. னாப் க் க

     [ ள் → ண → ணம்  → ணாம் .]

னாம்

னாம் 2 kuṉāmbu, ெப.(n.)

   பக ; merry talk, 3rollery, idle joke.

     [ ள் → ண → ணம்  → ணாம் .]

243

www.valluvarvallalarvattam.com 8217 of 19068.



ணாலம்

ணாலம்1 kuṇālam, ெப.(n.)

   ஒ வைக ம ழ்ச் க் த் ; riotous dancing.

     " ணால த் ரி ேனா" ( வ்.ெபரியாழ்..4:6.9);.

   2. ரத்தால் ழக்க ைக; warrior's shout of trimph.

     " ணால  ரன்" ( ப் .185);.

     [ ணல் → ணலம் → ணாலம்(வைளந்தா தல்.);

ணாலயம்

ணாலயம்2 kuṇālayam, ெப.(n.)

   ஒ  பறைவ; a bird.

     "காகங் ணாலஞ் லம் ேம" (கம்பரா. ஊர ்ேத  151);.

     [ ணலம் → ணாலம்.]

ணாலயன்

 
 ணாலயன் kuṇālayaṉ, ெப.(n.)

   ணங்க க்  இ ப் டமானவன்; one who is the abode of all virT-Es.

     [ ணம் + ஆலயன்.]

ணாைல

ணாைல kuṇālai, ெப.(n.)

ணைல ( லப்.3:13 உைர. பக். 89); பாரக்்க;see {kunalai}

     [ ணைல → யாைல.]

ணானன்

ணானன் kuṇāṉaṉ, ெப.(n.)

   நற் ண க்கவ்ன; persor of noble character.

     "ரட் க் ங் ணாளேன" (க ஞ்.10);.

     [ ணன் → ணாளன்.]

ணா பவம்

 
 ணா பவம் kuṇāṉubavam, ெப.(n.)

   பண் ன் கரச்் ; experience of nature, as of diseases (சா.அக.);.

     [ ணம் + அ பவம் ( ண கரச்் .);]
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னி

னி1 kuṉi,    1. பண் ; object, as possessing attributes;

ணத் ன் ெபயர ் ணிேமல் நின்ற ( றள்,53,உைர);.

   2. நற் ண ைடயவன்; one endowed with good qualities.

     [ ணம் + ணி.]

 னி1 kuṉittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t..) 

   வைளத்தல்;  to bend, curve.

     " னித்த வ ம்" (ேதவா.11:4);.

     [ னி → னித்தல்.] 

 னி2 kuṉittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ஆ தல்; to dance.

     "அன்பெரன் கக் னிக் ம்பாம்பலங் காரப்பரன்" ( க்ேகா:1);.  

   2. ரல் ந ங் தல்; to quaver, quiver, shake, as the voice in singing.

     [ னி + னித்தல்.]

 னி3 kuṉi, ெப.(n.)

   1. வைளைக; curvature

ணி

ணி2 kuṇi, ெப.(n.)

   1. டமான  ( டா.);; that which is lame.

   2. ெசாத்ைதக் ைகயன்; person with a withered hand, useless arm.

     "கஞ்சன் ணி னன்" (ைசவச.ஆசா.10);.

     [ ள் → ண → ணி.]

 ணி3 kuṇittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. கணித்தல்; to estimate calculate, compute, reckon.

     "அவர் க் ணிக் ன்" (கந்த . அ ரரே்தா.25);.

   2. ஆய்தல் (ஆேலா த்தல்);; to reflect, consider.

     "ெகாண ம்வைக யாவெதனக் ணிக் ம் ேவைல" (கம்மரா. வவ.38);.

   3. வைரய த்தல் ( வா.);; to determine, define, limit.

   4. ெப க் தல்; to multiply.

     [ த்தல் = ெப க் தல். → ணி.]

 ணி4 kuṇi, ெப.(n.)

   ல் (யாழ்.அக.);; bow.

     [ ள் + ணி.]

ணிக்கரி-த்தல்

ணிக்கரி-த்தல் kuṇikkarittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ெப க்கல்; multiplicate.

     [  → ணி + கரி.]
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ணிக்காரம்

 
 ணிக்காரம் kuṇikkāram, ெப.(n.)

   ெப க்கல் (யாழ்.அக.);; multiplication.

     [ ண  → ண  → ணிக்காரம்.]

ணிதம்

ணிதம் kuṇidam, ெப.(n.)

   1. ெப க்  வந்த ெதாைக; product of multiplication.

   2. மடங் ; fold as in two-fold.

     "இவற் னி னிதஞ் ெசய் க (ைசவச.ெபா :16);.

     [  + ணி + ணிதம்.]

ணிப்பானவன்

 
 ணிப்பானவன் kuṇippāṉavaṉ, ெப.(n.)

   நன்  ம க்கற்பா ைடயவன்; a respected person.

     [ ணப்  + ஆனவன்.]

ணிப்

ணிப்  kuṇippu, ெப.(n.)

   1. அள ; estimate, reck oning,

     "ேசைன ன் ணிப்  லாைம ம் (கம்பரா. ணி .23);.

   2. ஆராய்ச் ; investigation consideration.

     " ணிப் ன் …… பணித்த ரான்( ற்.23);.

   3. ம ப் ; esteem regard. 

ணிப்பான மனிதன் (இ.வ.);.

     [  → ணி → ணிப் .]

ணிப்ெபயர்

 
 ணிப்ெபயர ்kuṇippeyar, ெப.(n.)

   பண் ையக் காட் ம் ெபயரச்ெ்சால்; concrete noun, dis tfr . {kuna p-peyar} as āfluor.

     [ ணம் → ணி + ெபயர.்]

ணில்

ணில் kuṇil, ெப.(n.)

   1. ந்த ; short-stick cudgel.

     "க ம்  ணிலா மாங்கனி ய ரக்் ம் (ஐங் .87);

   2. பைறய க் ம் க ப் ; drum stic

     " ணில்பாய் ர  னிரங்  ம " ( றநா.143:9.);

   3. கவண் ( ங்.);; sling.

     [ ள் → ணல் → ணில் (வைளவான );.]

ணி

ணி  kuṇiṟu, ெப.(n.)

   த க்கம் ; stick

     " த்தாயமா மடப்பாைவநீள், ணிற்றால் ட த த்ேதகேவ"( ற்ெறட் த். ப் கழ்.12);.

     [ ள் → ணில் → ணி .]
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 kuṇu, ெப.(n.)

   1. வைள ; bend.

   2.  (அக.நி.);; worm, meggot.

     [ ள்(வைள ); → .]

க்கம்

 
 க்கம் kuṇukkam, ெப.(n.)

வ த்தம் (யாழ்.அக.);: 

 suffering, distress.

     [ ள் →  → க்கம்.]

க்கன்

 
 க்கன் kuṇukkaṉ, ெப.(n.)

   க்காற் ேப பவன் (யாழ்.அக.);; one who talks through his nose.

     [ க்  + அன்.]

க்

க் 1 kuṇukkudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. வைளத்தல்; to bend.

   2. க் தல்; to powder

     [ ள் →  → க் தல்.]

 க் 2 kuṇukku, ெப.(n.)

   1. க ப் ைண என் ம் காதணி ( ங்.);; an ear-ornament.

   2. ெச  வ த்தற்  இ ம் தம்ைப ( ேனந்.109,உைர.);; ring of lead or brass suspended in the lobe of the ear to 
stretch it.

   3. ன்வைல ன் ஈயக் ண் ; lead for a fish-net.

   4. ெவள்ளி; silver

   5. பணியாரவைக; a kind of sweet meat.

ம. க்

     [ ள் + க் .]

கா  வளரக்் ம் ேபா  அணிவ  தம்ைப ம் வளரத்்த ன் அணிவ  ைழ ம் க ப் ைண மா ம். 
தம்ைப இன்  க்  என வழங் ன்ற  (பண்.நா.ப.54);.

     [P]

க்

க் த்த

 
 க் த்த  kuṉukkuttaḍi, ெப.(n.)

   இ ம் ப் ணிட்ட கனத்த க ; club or heavy stick with an iron ferrule.

     [ க்  + த .]
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னி

 
 னி guṉugiṉi, ெப.(n.)

   ேநாய்க்  ( );க் ெகால் ; a remedy which expels worms from animal bodies (சா.அக.);.

     [  → னி.]

-தல்

-தல் guṉugudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ெகாஞ் தல்; to caress, prattle, talk pleasantly.

     "   ட் ள ெபா ள் ப த் " ( ப் .676);.

   2.வைளதல்; to bend.

க. 

     [ ள் →  → ,]

 -தல் guṉugudal,    5 ெச. . .(v.i.)

ன  பாரக்்க;See. {kunagu.}

     [ ன  →: .]

-த்தல்

-த்தல் guṇuguṇuttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   க்காற்ேப தல்; to speak through the nose.

   2. த்தல்; to whine, murmur, grumble.

   ம. க் க;   க. ெகாண ; . , ஆகட் , ன ன

     [  = ஒ க் ப் . ஒ.ேநா. .]

ெணனல்

 
 ெணனல் guṇuguīeṉal, ெப.(n.)

   த்தற் ப் ; onom, expr. signifying -r-pering, whining.

     [  + எனல்.]

ங்கர்

ங்கர ்kuṇuṅgar, ெப.(n.)

   1. இ ந்ேதார;் base, --- persons.

   2. ைலயர;் low caste men 

     "கட் த்ேதா ன் ங் ங்கரந்ாய்" (நால ,322);.

   3. ேதாற்க யாளர ்( வா.);; drummers.

   4. வர ்( டா.);; lute-players.

     [ ங்  → ங்கர.்]

ங்க ர்ெவட்

ங்க ரெ்வட்  kuṇuṅgalūrveṭṭu, ெப.(n.)

   பைழயநாணயவைக (பண .32);; an ancient coin.

த ங்க ர ்+ ெவட் .]
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ங்

ங் 1 kuṇuṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   வ ந் தல் (யாழ்.அக.);; to suffer to be in distress.

     [ ள் →  → ங் .]

 ங் 2 kuṇuṅgu, ெப.(n.)

   1. ேபய் (உரி.நி.);; devil, goblin.

   2. ெகாசை்ச நாற்றம்; smell of cattle, buffer,etc.

     "ெவண்ெண யைளந்த ங் ம்" ( வ்.ெபரியாழ்.2.4:1);.

ம. க் மணம்

     [ ள் →  → க் .]

ேனட்டம்

 
 ேனட்டம் kuṉēṭṭam, ெப.(n.)

   அ டயம் என் ம் ம ந் ச ்சரக் ; a bazzar drug called Indan ateas (சா.அக.);.

     [ ள் → ணட்டம் → ேணட்டம்.]

ேணடகம்

 
 ேணடகம் guṇēṭagam, ெப.(n.)

ேணட்டம் பாரக்்க;see {Kuněffam.}

     [ ள் → ேணட்டம் → ேணடகம்.]

ைணவண்

 
 ைணவண்  kuṇaivaṇṭu, ெப.(n.)

   வண்  வைக; a kind of beetle.

     [ ள் → ைண + வண் .]

த்தைக

த்தைக guttagai, ெப.(n.)

   1. நிலக் த்தைக ஒப்பந்தம்; contract of lease.

     "ெபா ல் த்தைகயாத் தந் ர"் ( மர. ர. வா ர.்27);.

   2. த்தைகத் ெதாைக; lease amount.

ெத. . த்த க.guttige ம. த்தக

     [ெகாத்  → த்  → த்தைக.]

த்தைகக்கைட-
த்தல்

த்தைகக்கைட-த்தல் guttagaiggaḍaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

த்தைகக் க் ெகா த்தல்: 

 to let out, farm, lease out, as land.

     [ த்தைகக்  + அைட-.]

த்தைகக்காரன்

 
 த்தைகக்காரன் guttagaiggāraṉ, ெப.(n.)

   த்தைக வாங் பவன்; contractor, lessee

     [ த்தைக + காரன்.]
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த்தைகசச்ரக்

 
 த்தைகசச்ரக்  guttagaiccaraggu, ெப.(n.)

   ஒப்பந்தம் ெசய்த சரக் ; goods secured by contract.

     [ த்தைக + சரக் .]

த்தைகச் ட்

 
 த்தைகச் ட்  guttagaiccīṭṭu, ெப.(n.)

   த்தைக ஆவணம்; lease deed.

     [ த்தைக + ட் .]

த்தைகதாரன்

 
 த்தைகதாரன் guttagaitāraṉ, ெப.(n.)

த்தைகக் காரன் பாரக்்க;see {kuttaga-k-kārap.}

     [ த்தைக + தாரன்.]

த்தைகப்ெபா ள்

 
 த்தைகப்ெபா ள் guttagaipporuḷ, ெப.(n.)

   த்தைக ஒப்பந்தப்ப  கட்டேவண் ய ெபா ள்; money payable by a lessee for the lease.

     [ த்தைக + ெபா ள்.]

த்தைகமா தல்

 
 த்தைகமா தல் guddagaimāṟudal, ெப.(n.)

   த்தைகக் காலம்  ெப ைக; expiry of the period of lease.

     [ த்தைக + மா தல்.]

த்தைகெய -
த்தல்

த்தைகெய -த்தல் guttagaiyeḍuttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   த்தைகக்  வாங் தல்; to obtain a contract of lease.

     [ த்தைக + எ .]

த்த

 
 த்த  kuttasi, ெப.(n.)

   உயர ் த் ; superior solid pearis (சா.அக.);.

     [ த்தச்  → த்த  →  – ஒளி.]

த்தம்

 
 த்தம் kuttam, ெப.(n.)

   எ  ( ங்.);; bull.

     [ ட்டம் + த்தம்.]

த்தரசம்

 
 த்தரசம் kuttarasam, ெப.(n.)

   ெப ங்காயம்( .அ.);; asafoetida.

     [ ய்த்தல் + அசம் → ய்த்தலசம் → ய்த்தரசம்.]
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த்தல்

த்தல்1 kuttal, ெப.(n.)

   1. உடம் ன் உள்ேநா ; internal pain, aching, throbbing. 

உடம் ற் த்த ங் ைடசச் ம் ெபா க்க ய ல்ைல (உ.வ.);.

   2. மனம் ேநாகச ்ெசய்ைக; htting wounding. 

அவன் ேபச்  எப்ேபா ம் த்தல்தான் (உ.வ.);.

   3. ெத ற்  எ ராக  அைமந் ப்ப  த ய ற்றம்; inauspicious position, as of a house opposite to a 
street, a well opposite to a doorway.

   4. நீரக்் த்தலான இடம்; land or site exposed to the dash of water-currents.

   5. த்தலரி (இந் பாக.54); பாரக்்க;see {kutta-amsi}

   ம. த்தல்;   . த்தட, த்தாட;   ேகாத. த்ல்;பட. த்த

     [ த்  → த்தல்.]

 த்தல்2 kuttal, ெப.(n.)

   ெகா க்ைக (அக.நி.);; giving.

     [ ல் → த் .]

த்தலம

 
 த்தலம kuttalama, ெப.(n.)

   க் ந் ; wild lime (சா.அக.);.

     [ ற்றலம் → த்தலம்.]

த்தலரி

த்தலரி  kuttalarisi, ெப.(n.)

   ற் த் ட் ய அரி ; husked rice.

     " த்தலரி  இ நா ம்" (S.I.I.III,96);.

     [ த்தல் + அரி .]

த்தைல

 
 த்தைல kuttalai, ெப.(n.)

   ேமட் ப்பாங்கான இடத் ல் ைள ம் ஒ  வைக ெநல்; paddy growing on high ground.

ம. த்தல

     [ த்  → த்தைல.]

த்தைவ-த்தல்

த்தைவ-த்தல் kuttavaittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ந் தல்; to sit on the heels.

     [ ந்  → த்  → த்த + ைவ.]

த்தைவத்தல்

 
 த்தைவத்தல் kuttavaittal, ெப.(n.)

   ட்டம் நிலத் ற் ப மா  உடக்ாரத்ல் (ெநல்ைல);; a kind of sitting position.

     [ த்  → த்த + ைவத்தல்.]
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த்தாகம்

த்தாகம் kuttākam, ெப.(n.)

   1. ஓர ்அ க் ள் டாரவ் ம், சளி, காய்சச் க்  ம ந்தா ம் தன்ைம ைடய மான ட் ளா எ ம் 
ய ; it is a small plant of the earonia genus about 1ft right which cures cold and fever (சா.அக.);.

   ம ந் ச ்ெச ; herbaclous plant.

     [ த்  → த்தகம் → த்தநாகம்.]

த்தாங்கல்

 
 த்தாங்கல் kuttāṅgal, ெப.(n.)

   ெசங் த்தாக உக் ம் கல் அல்ல  ெசங்கல்; stone or bricklaid -crghton edge.

     [ த்  + ஆம் + கல்.]

த்தானி

 
 த்தானி kuttāṉi, ெப.(n.)

   மரக்ைகப் யைமந்த நீண்ட ஊ  வைக; a long needle with a wooden handle.

ம. த்தாணி

     [ த்  + ஆணி.]

த்தாமணக்

 
 த்தாமணக் kuttāmaṇakku, ெப.(n.)

   உரலா கணக் ; species of castor-plant.

     [ த்  + ஆமணக் .]

த்தாமணி

 
 த்தாமணி kuttāmaṇi, ெப.(n.)

   உத்தாமணி; hedge=-Ter

     [ெகாத்  → த்  → ஆமணி.]

த்தாமற் த் -
தல்

த்தாமற் த் -தல் kuddāmaṟkuddudal,    5  ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ப்பாகக் ற்றத்ைதச ்ெசால் க் காட் தல்; to make a covert, sarcastic hit at a person.

   2. காயம்படாமற் த் தல்; causing contusion without intlicting apparant injury(சா.அக.);.

     [ த்தாமல் + த் .]

த்தார்க்

 
 த்தாரக்்  kuttārkku, ெப.(n.)

   த் யால் வாங் த் ைதக் ம் பைனமடை்ட நார;் palmyra with or card used for stitching with {kuttàs:}

     [ த்  + ஆரக்் . ஈரக்்  → ஆரக்் .]

த்தாலம்

 
 த்தாலம் kuttālam, ெப.(n.)

   வாத்  (மைல.);; holy mountain ebony.

     [ த்  + ஆலம்.]
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த்தாலா

 
 த்தாலா kuttālā, ெப.(n.)

   க ச் வைல (மைல.);; Christmas rose.

     [ ற்  + ஆல் - ற்றால் → ற்றாலா → த்தாலா.]

த்தாவகம்

 
 த்தாவகம் guttāvagam, ெப.(n.)

   சணல்; hemp, flas (சா.அக.);.

     [  → ற்  + ஆவகம்- ற்றாவகம் – த்தாவகம்.]

த்தாைள

த்தாைள kuttāḷai, ெப.(n.)

   வானவாரியாக (மைழ ன் உத யால் மட் ம்); ைள ம் ெநல் வைக (G.T.J.D. 1.95);; a paddy growing 
only with the help of rain.

     [  + தாள் - ற்றாள் → த்தாள் → த்தாைள.]

த்

த்  kutti, ெப.(n.)

ற் பாரக்்க;see {kurr}

     [ ற்  → த் .]

 த்  kutti, ெப.(n.)

   1. ேகாணி டை்ட னின் ம் அரி  த யவற்ைறக் த் ெய க் ங் த் ; iron probe to test the 
contents of a sack, as of grain, sugar, etc.

   2. கலப்ைபக் ர ்(ெசந்.4:212);; coulter of a plough.

ம வ. டை்டக் த்

     [ த்  + த் .]

 த் 3 kutti, ெப.(n.)

மனம், ெமய், ெமா  ஆ ய ப் லனடக்கம், 

 restraint, as in thought, speech, or deed.

     " ற்றம் ட்டார ் த் ன் ைடயார"் ( ற்.75);

     [ ள் - த் (அடக் தல்); → த் .]

 த் 4 kutti, ெப.(n.)

   1. ப் ; bottle.

த் க்காட் -தல்

த் க்காட் -தல் kuddikkāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒ வன் ற்றத்ைதச ் ட் க் காட்  அவன் மனத்ைதப் ண்படச ்ெசய்தல்; to wound one's feelings by bluntly 
pointing out his weakness.

     [ த்  + காட் .]

த் க்ெகால்லன்

 
 த் க்ெகால்லன் kuttikkollaṉ, ெப.(n.)

   பைடயாளனாய்க் க லங் ெகாண்  ெசல்பவன்; a person with the {cinkäns} bow employed to carry treasure.

ெத. golla.

     [ த்  + ெகால்லன்.]
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த் சச்ரித்தல்

த் சச்ரித்தல் kutticcarittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t). 

   வ ற் ல் த் க் டைல ெவளிப்ப த்தல்; bringing out the bowels or entrails by stabbing in the abdomen 
(சா.அக.);.

     [ த்  + சரி.]

த் செ்ச ப்

 
 த் செ்ச ப்  kutticceruppu, ெப.(n.)

   ற் கன ள்ள ெச ப் ; shoes with thick soles.

     [ த்  + ெச ப் .]

த் சே்சவகன்

 
 த் சே்சவகன் gutticcēvagaṉ, ெப.(n.)

   பைடகலம் ஏந்  க லப் பணம் எ த் ச ்ெசல்லப் பா காப்  அளிக் ம் பணியாளன்; a person armed 
with weapon employed to carry treasure.

     [ த்  + ேசவகன்.]

த்

த்  kuttiḍi, ெப.(n.)

   1. கடல் ன்வைக; a genus of sea-fish.

   2. ெபான்னிறங் ெகாண்ட கடல் ன்வைக; a sea-fish, more or less golden, attaining 20 inch in length.

     [ த்  + த் .]

     [P]

த்

த் ப்பாய்ச் -தல்

த் ப்பாய்ச் -தல் kuddippāyccudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

கட்டடத் ன் சந் களிற் சல் ச ்கண்ணாம் னாற் வ ப்ப த் தல் (கட்டட.நாமா);: 

 to underpin.

     [ த்  + பாய்ச் .]

த் ப் ங் -தல்

த் ப் ங் -தல் kuddippiḍuṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   கக்கல் உணர்  உண்டாதல்; to have a tendency to vomit. 

ேசாற்ைறக் கண்டால் அவ க் க் த் ப் ங் ற  (ெகா.வ.);.

     [ த்  + ங் .]

த் ப்ேப -தல்

த் ப்ேப -தல் kuddippēcudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேநா ண்டாம்ப  ஒ வைரச ் ட் ப் ேப தல்; to make a cutting remark by using wounding words.

     [ த் + ேப .]

த் யள-த்தல்

த் யள-த்தல் kuttiyaḷattal,    3 ெச. ன்றா .(v.t.)

   அள க் க ையத் தவசத் ல் பாய்ச் யளத்தல்; to measure by diving the measure deep into the grain 
(ெகா.வ.);.

     [ த்  + அள.]

த் மல்

 
 த் மல் kuttiyirumal, ெப.(n.)

   ைகந்  இ ம் இ மல்; coughing often due to irritation (சா.அக.);.

     [ த்  + இ மல்.]
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த் ேயாட்டம்

 
 த் ேயாட்டம் kuttiyōṭṭam, ெப.(n.)

   இரண்  லாப் பக்கங்களி ம் ரான கம் கைளக் த் க் ெகாண்  ேகா ைல வலம்வ ம் ஒ  
ேநர் ; fulfilment of a vow by going round a temple with sharp spikes thrust on the sides (இ.வ.);.

ம. த் ேயாட்டம்

     [ த்  + ஓட்டம்.]

த் ரக்காரன்

 
 த் ரக்காரன் kuttirakkāraṉ, ெப.(n.)

   வஞ்சகன்; ecitful, crafty fellow.

     [ த் ரம் + காரன்.]

த் ரப்ேபச்

 
 த் ரப்ேபச்  kuttirappēccu, ெப.(n.)

   இகழ்ந் ைரக் ம் ெசால்; sarcastic language, cutting speech.

     [ த் ரம் + ேபச் .]

த் ரம்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

த் ரம்

த் ரம்2 kuttiram, ெப.(n.)

   மைல ( ங்.);; hill, mountain.

     [ ன்  → ற்  → ற் ரம் → த் ரம்(ெகா.வ.);.]

 த் ரம்3 kuttiram, ெப.(n.)

   ெபாய் (யாழ்.அக.);; false hood.

     [ ள் (வைள -ெபாய்); → ட் ரம் → த் ரம்.]

த் ர த்ைத

த் ர த்ைத kuttiravittai, ெப.(n.)

   1. தந் ரம்; craftiness, subtlety, knavery,

   2.க ம் த்ைத; sorcery, black magic.

     [ த் ரம் + த்ைத.]
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த் மல்

 
 த் மல் kuttirumal, ெப.(n.)

   கக் வானி மல்; whooping cough.

     [ த்  + இ மல்.]

த் ைல

 
 த் ைல kuttilai, ெப.(n.)

   ெதான்ைன; cup made of leaf (இ.வ.);;

 a container made of stitched leaves.

ம. த் ல

     [ த்  + இைல.]

த் ைவ-த்தல்

த் ைவ-த்தல் kuttivaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ஊற் தல்; to pour. 

ளக் ல் எண்ெணய் ஊற்  ைவத்தல். (உ.வ.);.

   2. நி த் ைவத்தல்; to put right to street. 

டை்டையக் த் ைவ (உ.வ.);.

     [ த்  + ைவ.]

த் ட்

 
 த் ட்  kuttiṭṭi, ெப.(n.)

   ஈட்  வைக; ponard.

     [ த்  + ஈட் .]

     [P]

த் ட்
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த்

த் 1 kuddudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ஊ  த யவற்றால் ைள தல்; to puncture, pierce, bore, perforate.

     "உன்ைனக் கா த்த' ( வ்.ெபரியாழ்..2,3,1);.

   2. ஊ யாற் த் தல்; to stab, wound.

   3. ைதத்தல்; to sew.

     " ம் ன ைர ம் ைரயக் த் " (ெப ங்.வத்தவ.12:48);.

   4. ெகாம் னால் ட் தல்; to gore

     "ைவவாய் ம ப் னான் மாறா  த் ன்" (க த்.106:12);.

   5. ட் னாற் த் தல், இ த்தல்; to strike with the fist, cuff, buffet, box.

     " த் ேமாைத" (கம்பரா. வா வ.43);.

   6. ள்ளி த் தல்; to insert punctuation marks, to draw a line of dots.

   7. த் ைர த் தல்; to stamp impress.

   8. உலக்ைகயால் இ த்தல்; to pound as in mortar.

   9. ப்பாக்  த யன ெகட் த்தல்; to ram down, as in a gun (W.);.

   10. ப த்தல்; to pick off, pluck, as young coconuts. 

ம்ைப த் னான் (யாழ்ப்.);.

   11. கைளதல் ( ங்.);; to remove.

த் க்கட்ைட

 
 த் க்கடை்ட kuttukkaṭṭai, ெப.(n.)

   ஒன்ைறத் தாங் வதற்  நட்  நி த்தப்ப ம் கடை்ட; log of wood planted, as a prop.

     [ த்  + கடை்ட.]

த் க்கண்டங்கத்
தரி

 
 த் க்கண்டங்கத்தரி kuttukkaṇṭaṅgattari, ெப.(n.)

   ெகாத் க் ெகாத்தாக ைளக் ங் காட்  கண்டங்கத் ரி; cluster brinjal (சா.அக.);.

     [ த்  + கண்டங்கத்தரி.]

த் க்கம்

 
 த் க்கம்  kuttukkambi, ெப.(n.)

   கா  த யன த் ங் கம் ; wire used to pierce the ear or nose.

     [ த்  + கம் .]

த் க்கம்

 
 த் க்கம்  kuttukkambu, ெப.(n.)

   னி ரை்மயான வ ; stick with a sharp end.

ம. த் க்கம்

     [ த்  + கம் .]
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த் க்கரணம்

 
 த் க்கரணம் kuttukkaraṇam, ெப.(n.)

   ட் க் கரணம்; somersault (W.);

     [ ட் க்கரணம் → த் க்கரணம்.]

த் க்கரந்ைத

 
 த் க்கரந்ைத kuttukkarandai, ெப.(n.)

   ெச வைக; a species of fleabane.

     [ த்  + கரந்ைத.]

த் க்கல்

த் க்கல் kuttukkal, ெப.(n.)

   1. ெசங் த்தான கல்; sone standing on edge.

   2. கட் ஞ் ெசங்கல்; bricks placed on edge, as in arching terracing.

   3.ஏரிநீரின் ஆழத்ைதக் காட் ம் அள கல்; stone marking the depth of waterina tank.

ம. த் கல்

     [ த்  + கல்.]

த் க்க

 
 த் க்க  kuttukkaḻi, ெப.(n.)

   கடை்ட வண் ன் பாரில் இ பக்கத் ம் ந ம் க ; short stout stokes planted on either side of atopless cart.

     [ த்  + க .]

த் க்காயம்

 
 த் க்காயம் kuttukkāyam, ெப.(n.)

   ஆ தங் ெகாண்  த் வதனால் உண்டா ய ண்; incised wound, stab.

     [ த்  + காயம்.]

த் க்காரி

 
 த் க்காரி kuttukkāri, ெப.(n.)

   க்  ெநல் த யன ற் பவள்; woman whose work is to pound paddy lime etc.

     [( த்  + காரி.]

த் க்காைர

த் க்காைர1 kuttukkārai, ெப.(n.)

   காைரச ்ெச  வைக; a small species of {kāra shrub.}

     [ த்  + காைர]

 த் க்காைர kuttukkārai, ெப.(n.)

   ற் ய கலைவச ் ண்ணம் ; mortarmixed and pounded.

     [ த்  + காைர.]
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த் க்கால்

த் க்கால் kuttukkāl, ெப.(n.)

   1. தாங் கால்

 upright stand of a frame, as of a car,

 side post;

 support, as of aroof.

   2. ெநச த் த ன் ஓர ்உ ப்  (M.M.41);; upright post of a loom.

   3.தைட; obstruction, impediment, hindranece.

     "பணி த் க்காற்படா  ெசய் ப்ப " (TA.S. I,6);.

     [ த்  + கால்.]

த் க்கா -தல்

த் க்கா -தல் kuddukkāliḍudal,    20ெச. . . (v.i.)

   காைலக் த் ட்  உடக்ா தல்; to stupright with folded legs.

     [ த்  + கால் + இ .]

த் க்காற்சம்மட்

 
 த் க்காற்சம்மட்  kuttukkāṟcammaṭṭi, ெப.(n.)

   ெச வைக; a plant, Indigofera pancifolia.

     [ த்  + கால் + சம்மட் .]

த் க்காற் ட்

 
 த் க்காற் ட்  kuttukkāṟcimiṭṭi, ெப.(n.)

   ல்வாதம்; ழங்கால் வளி த ய வாதவ க் ப் பயன்ப த் ம் ஒ  பச் ைல; a plant useful for arthritic 
and rheumatic complaints (சா.அக.);.

     [ த்  + கால் + ட் .]

த் க்காற்பய

 
 த் க்காற்பய  kuttukkāṟpayaṟu, ெப.(n.)

   உ த்தம் பய ; black gram (சா.அக.);.

     [ த் க்கால் + பய .]

த் க் ைடசச்ல்

 
 த் க் ைடசச்ல் kuttukkuḍaiccal, ெப.(n.)

   வளியால் (வா வால்); உண்டா ம் ேநா ; pinching or shooting moving pain as from rheumatism.

     [ த்  + ைடசச்ல்.]

த் க் த்தாக 
ைள-த்தல்

த் க் த்தாக ைள-த்தல் kuttukkuttākamuḷaittal,    4 ெச. . . (n.)

   ெகாத் க் ெகாத்தாக ைளத்தல்; growing in clusters (சா.அக.);.

     [ த் த்தாக + ைள.]

த் க் நில்-தல் 
( த் க் நிற்றல்)

த் க் நில்-தல் ( த் க் நிற்றல்) kuttukkuniltalkuttukkuniṟṟal,    14 ெச. . .(v.i.)

   1. எ ரத்்  நிற்றல்; to buffet and oppose, to contend, to contest hotly. 

உண்பான் உ ப்பான் வப் ராமணன் த் க்  நிற்பான் ர ட் .

   2. வா தல்; to haggle, as in purchases.

     [ த் க்  + நில்.]
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த் க் ளன்

 
 த் க் ளன் kuttukkumiḷaṉ, ெப.(n.)

   கண்ணில் ெகட்ட சவ் ச ்சைதைய வளரப்் க் ம் ஒ  ஒ  கைடக்கண் ேநாய்; a disease of the corner 
orangle of the eye developing a membraneous growth(சா.அக.);.

     [ த்  + ( ழன்); ளன்.]

த் க் ளம்

 
 த் க் ளம்  kuttukkuḷambu, ெப.(n.)

   ைர த ய லங் ன் ெநட்டான ளம் ; hool of a horse oran ox, slightly vertical as indicative of its high 
speed in running.

     [ த்  + ளம் .]

த் க்

 
 த் க்  kuttukāli, ெப.(n.)

   ெநல் த யைவ ற் வதற் க் ெகா க் ங் ; wages for husking paddy.

ம. த்

     [ த்  + .]

த் க்ெகாம்

 
 த் க்ெகாம்  kuttukkombu, ெப.(n.)

   லங் ன் ேநரெ்காம் ; straight, erect horn of animal.

     [ த்  + ெகாம் .]

த் க்ேகாடரி

 
 த் க்ேகாடரி kuttukāṭari, ெப.(n.)

   த் ெவட் ங் ேகாடரி; axe.

     ( த்  ேகாடரி);

த் க்ேகாைர

 
 த் க்ேகாைர kuttukārai, ெப.(n.)

   ேகாைர வைக; wet-land sedge.

     [ெகாத்  → த்  + ேகாைர.]

த் சச்ண்ைட

 
 த் சச்ண்ைட kuttuccaṇṭai, ெப.(n,)

த் ப்ேபார ்பாரக்்க;see {kuttu.ppor}

     [ த்  + சண்ைட.]

த் செ்ச

 
 த் செ்ச  kuttucceḍi, ெப.(n.)

   ெச ; low shrub.

     [ெகாத்  → த்  + ெச ]
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த் ண்( )-தல்

த் ண்( )-தல் kudduṇṇudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ெசங் த்தாக நிற்றல்; to stand upright.

     "இ வைர ேபாலக் த் ண்  நிற் ம் இ கைர" (பரிபா.7,உைர.);

     [ த்  + உண்.]

த் ணி

த் ணி1 kuttuṇi, ெப.(n.)

   1. த் ப்பட்டவன்; one who has been stabbed.

   2. இ பட்டவன்; a scorn to persons, despised person.

     [ த்  + உணி – த் ணி.]

 த் ணி2 kuttuṇi, ெப.(n.)

   பட் கலந்த ணிவைக; a cloth woven with a silk and cotton woof.

 Mhr. khutani.

     [ த்  → த் ணி.]

 த் ணி3 kuttuṇi, ெப.(n.)

   ஆைடவைக (யாழ்.அக.);; a kind of cloth.

     [ த்  + உணி → த் ணி.]

த் த் ராய்

த் த் ராய் kuttuttirāy, ெப.(n.)

   ைரவைக (M.M.902);; wild Indian chickweed edible herb.

     [ த்  + ராய்.]

த் ப்பகன்ைற

த் ப்பகன்ைற guttuppagaṉṟai, ெப.(n.)

   1. த் ச ் ந் ல்; a species of moon creeper.

   2. ஒ  பகன்ைறச ்ெச ; a species of bind-weed (சா. அக.);.

     [ த்  + பகன்ைற.]

த் ப்பசைள

 
 த் ப்பசைள kuttuppasaḷai, ெப.(n.)

   ெகாத் ப் பசைள; heart-leaved Malabar night shae.

     [ த்  + பசைள.]

த் ப்பலா

 
 த் ப்பலா kuttuppalā, ெப.(n.)

   டை்டப்பலாமரம்; a species of stunted jack. It is capable of turning milk into curd (சா.அக.);. 

இ  பாைலத ்த ராக மாற் ம்.

     [ த்  + பலா.]

த் ப்ப

 
 த் ப்ப  kuttuppaḻi, ெப.(n.)

   ெப ஞ்சண்ைட; violent quarrel.

     [ த்  + ப .]

261

www.valluvarvallalarvattam.com 8235 of 19068.



த் ப்பன்னீர்

த் ப்பன்னீர1் kuttuppaṉṉīr, ெப.(n.)

   த்தாக ைளக் ம் பன்னீரச் ்ெச ; dew flower plant (growing in cluster); (சா.அக.);.

     [ த்  + பன்னீர.்]

 த் ப்பன்னீர ்kuttuppaṉṉīr, ெப.(n.)

   மரவைக (யாழ்.அக.);; a kind of tree.

     [ த்  + பன்னீர.்]

த் ப்பா

த் ப்பா  kuttuppāṭu, ெப.(n.)

   1. றர ்மனத்ைதத் ன் த் ைக; insinuation, covert insuelt.

   2. ற்றம்; fault, defect. 

அந்த ேவைலக் க் த் ப்பா  ெசால் றான் (உ.வ.);.

ம. த் பா

த் ப்பாைர

 
 த் ப்பாைர kuttuppārai, ெப.(n.)

   த்தப் பயன்ப த் ம் கடப்பாைர; crow bar used for digging.

க. த் வாெர

     [ த்  + பாைர.]

த் ப்பாலாைட

 
 த் ப்பாலாைட kuttuppālāṭai, ெப.(n.)

   டை்டயாக வள ம் பலா மரம்; a species of stunted jack (சா.அக.);.

     [ த்  + பாலாைட.]

த் ப்பாைற

த் ப்பாைற kuttuppāṟai, ெப.(n.)

   1. ெசங் த் தான பாைற; steep rock,

   2. ெநற் ற் ம் பாைற; shelf of rock where paddy is pounded (இ.வ.);.

   3. மைலப்பக்கத் ள்ள ெசங் த்தான கற் யல்; small perpendicular heap of stones in the vicinity of a rock.

ம. த் பாற

     [ த்  + பாைற.]

த் ப் ராய்

 
 த் ப் ராய் kuttuppirāy, ெப.(n.)

   ம்பலாய் வள ம் ஒ  வைகப் ராய்; cluster pirai (சா.அக.);.

     [ த்  + ராய்.]

த் ப் ைர

 
 த் ப் ைர kuttuppurai, ெப.(n.)

   ெநற் ற் ம் இடம்; a shed where paddy is pounded.

ம. த் ர.

     [ த்  ைர.]
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த் ப் ள்

 
 த் ப் ள் kuttuppuḷ, ெப.(n.)

   ட் ப் ள் ெசங் த்தாய் ம் இடம்; the place where the pul in the game of tip-cat falls on edge when struck(J);.

     [ ட் ப் ள் → ட் ப் ள் → த் ப் ள் (ெகா.வ);.]

த் ப் யம்

 
 த் ப் யம் kuttuppūkiyam, ெப.(n.)

   பாவடை்ட; Indian pavetta (சா. அக.);.

     [ த்  + யம்.]

த் ப்ேபார்

த் ப்ேபார ்kuttuppōr, ெப.(n.)

   1. ெசங் த்தாக ைவக் ங் க ரச்் ; the first layer of sheaves in a stack, placed with ears uppermost.

   2. த் சச்ண்ைட; boxing, fisticuffs.

   3. ராப் பைக; violentenmity. 

அவ்  ம்பத் க் ம் எப்ெபா ம் த் ப்ேபாரத்ான் (உ.வ.);.

ம. த் ேபார்

     [ த்  + ேபார.்]

த் ம ப்பாய்

 
 த் ம ப்பாய் kuddumadippāy,    ஓர ்அளவாய்; approximately. 

த்  ம ப்பாய் அதன் ைலையச ்ெசால் (உ.வ.);.

     [ த்  + ம ப்  + ஆய்.]

த் மானம்

 
 த் மானம் kuttumāṉam, ெப.(n.)

   கட்டட வைள க்  (கமா க் ); ேமல் த்தாக ைவக் ம் ெசங்கல் ேவைல; brick-work just above an arch 
with bricks placed on edge.

     [ த்  + மானம்.]

த்

 
 த்  kuttumi, ெப.(n.)

   த  ச க்கப்ெபறாத உ ;  husk with bran separated from rice by pounding.

     [ த்  + உ .]

த் ள்

 
 த் ள் kuttumuḷ, ெப.(n.)

   ைர ள்; spur.

ம. த் ள்

     [ த்  + ள்.]
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த் ர்ெகாைல
ர்

 
 த் ரெ்காைல ர ்kuttuyirkolaiyuyir, ெப.(n.)

   கத் க் த் னால் ஏற்பட்ட அஞ்சத்த  நிைலைம; an endangered condition of life in a case of stabbing condition 
of life and death (சா.அக.);.

     [ ற் ர ்→ த் ர ்+ ெகாைல ர.்]

த் வல்லயம்

 
 த் வல்லயம் kuttuvallayam, ெப.(n.)

   ைக ர ்ெகாண்  த் தற்  உத ம் ஈட் ; hand javelin.

     [ த்  + வல்லயம்.]

த் வ

 
 த் வ  kuttuvali, ெப.(n.)

   இ ேநா ; shooting pinching pain. 

ேதகெமல்லாம் த் வ யா க் ற  (உ.வ.);.

     [ த்  + வ . வ  = வ ப் .]

த் வ ப் ப்

 
 த் வ ப் ப்  kuttuvalippiḍippu, ெப.(n.)

   ேமகத் னால் உடம் ன் ட்  அல்ல  ெபா த்  களில் அழற்  கண்  இ  அைசக்கெவாட்டவர ்
ெசய் ம் ஓர ்ஆைத (வாத); ேநாய்; acute artic rheumatism frequently producing ankylosis ofre joints (சா.அக.);.

     [ த் வ  + ப் .]

த் வைல

 
 த் வைல kuttuvalai, ெப.(n.)

   ன் க் ம் வைல வைக ள் ஒன்  (பர.);; afishing-net.

ம. த் வல்

த் வா

 
 த் வா kuttuvā, ெப.(n.)

   கடல் ன்வைக; a herring, golden, glossed with purple.

     [ த் வாய் + த் வா(ெகா.வ.);.]

த் வாைக

 
 த் வாைக kuttuvākai, ெப.(n.)

   நிலவாைர; east indian senna (சா.அக.);.

     [ த்  + வைக.]

த் வாதம்

 
 த் வாதம் kuttuvātam, ெப.(n.)

த் ைத பாரக்்க;see {kultūdai}

     [ த்  + வாதம்.]
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த் வாைத

த் வாைத kuttuvātai, ெப.(n.)

   ப வ த்தம்; pain of hunger.

     " த் வாைத க ந ந் " (உத்தரா.இராவணன் றப்.18);.

     [ த்  வாைத.]

த் வா ன்

 
 த் வா ன் kuttuvāmīṉ, ெப.(n.)

த் வா பாரக்்க;see {kuttuva,}

     [ த் வாய் + ன் - த் வாய் ன் → த் வா ன்.]

த் வாய்

த் வாய்1 kuttuvāy, ெப.(n.)

   க வாய்; the seat of bite.

   2. ெவட் வாய்; the mouth of an incised wound (சா.அக.);.

     [ த்  + வாய்.]

 த் வாய் kuttuvāy, ெப.(n.)

   ச்  த யவற் ன் க வாய் (யாழ்.அக.);; spot where a scorpion has stung or an insect has bitten.

     [ த்  + வாய்.]

த் வாள்

 
 த் வாள் kuttuvāḷ, ெப.(n.)

   உைடவாள்; poniard, dagger.

     [ த்  + வாள்.]

த் வான்

 
 த் வான் kuttuvāṉ, ெப.(n.)

   ஊ , அசச்ங் காரணமாக இர ல் வழங் ம் ெபயர;் needle, the word being used only at nights from a 
superstitious fear.

     [ த்  → த் வான் அச் த் ம் ேநாக் ல் இடப்ப ம் ெபயர.்]

த் ளக்

த் ளக்  kuttuviḷakku, ெப.(n.)

   1. ரான அ ைனைய நிலத் ல் த்  நிைலயாக நி த் ம் ளக் ; standing brass lamp.

     " த்  ளக்ெகரிய"( வ். ப்பா.19);.

   2. பாத ம், தண் ம் அகலமாக அைமந்த மாைழ ளக்  ( த் ட நிற் ம் ளக் );; standing brass lamp.

     "ெதாண்ைடமானார ்வாரப்் த் க் த்த க் த் ளக்  இரண் ல்" (ெத.கல்.ெதா.7கல்93);.

   ம. த் ளக் ;க. த் ெவௗ .

     [ த்  + ளக் .]

     [P]
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த் ெவட்

த் ெவட்  kuttuveṭṭu, ெப.(n.)

   1. சண்ைட ற் ப ம் காயங்கள்; stabs and cuts, as infighting with deadly weapons.

   2. ராப்பைக; violent enmity. 

அவ க் ம் இவ க் ம் த்  ெவட்டா க் ற  (உ.வ.);.

   3. எ த் க் க் ; dots and strokes, as erasures.

   4. நாணயம் த ய வற் ல் ப ம் ப ; blemishes, as in coins from wear and tear (ெகா.வ.);.

     [ த்  + ெவட் .]

த் ளி

 
 த் ளி kuttuḷi, ெப.(n.)

   ைள உண்டாக்கப் பயன்ப த் ம் ஒ  வைக உளி; a kind of chrel used to make holes.

ம. த் ளி

     [ த்  + உளி.]

 த் ளி kuttuḷi, ெப.(n.)

   கைளெவட் , கைள ெகாத் ; small hoe for weeding out grass.

     [ த் +உளி]

த் ைளசச்ல்

 
 த் ைளசச்ல் kuttuḷaiccal, ெப.(n.)

   ச்  யா ண்டா ம் கா வ ; ear ache or acute pain in the ear due to some microbes (சா.அக.);.

     [ த்  + உைளசச்ல்.]

த் த்தல்

 
 த் த்தல் kuttuṟuttal, ெப.(n.)

   ைதத்தல்; sewing.

     [ த்  + உ த்தல்.]

த் னாம்பழம்

 
 த் னாம்பழம் kuttuṉāmbaḻm, ெப.(n.)

   ேபரீசச்ம்பழம்; wild date fruit (சா.அக.);.

     [ெகாத்  → ெகாத்தனம் → த்தனம் + பழம் – த்தனாம்பழம்.]

ஒ.ேநா. த் -ெத. த்தனம்.]

த் னி

த் னி kuttuṉi, ெப.(n.)

த் ணி பாரக்்க;see {kutturi} (G.Tr. 2.118);.

     [ த்  +உண் – த் ண் → த் ணி → த் ணி.]
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த்

த்  kuttusi, ெப.(n.)

   1. த் த் ைதக் ம் ஊ வைக; a pricker, bradawl.

   2. ைரேவ ம் ஊ ; long needle used for thatching or hedging.

   3. ேகாணி டை்டகளில் ெநல் த யவற்ைறக் த் ெய க் ம் க ; testing needle for thrusting into a 
sack of grain and bringing out a few grains as a specimen.

   ம. த் ;த. ஊ →skt soci

     [ த்  + ஊ .]

த் ாைத

 
 த் ாைத kuttai, ெப.(n.)

   ஊைத ந்  உடம்  ெநாந் , ச த் ய ம் ஒக்கக்  எரிசச்ைல ம் த்தைல ம் உண்டாக் ம் 
ஒ  ேநாய்; a kind of acute rheumatism due to the aggravated condition of vatha (wind); it is marked by bodily pain, burning 
sensation and piercing pain in the affected parts (சா.அக.);.

     [ த்  + ஊைத.]

த்ெதன -தல்

தெ்தன -தல் kuddeṉaviḻudal,    2 ெச. . .(v.i.)

   1. தைல ழாய் தல்; to fall headlong.

   2. ெசங் த்தாக தல்; to fall on edge or in a perpendicular position.

     [ த்  + என + .]

த்ேதாக்காளம்

 
 த்ேதாக்காளம் kuttōkkāḷam, ெப.(n.)

   வ ற் ப் ரட்டேலா  வ ம் கக்கல்; vomiting attended with twisting pain in stomach.

     [ த்  + ஒக்காளம்.]

தக் -தல்

தக் -தல் kudakkudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெமல் தல்; to turn about edibles in the mouth munch.

     [உதப்  → தப்  → தக்க.]

தக்ேக

தக்ேக 1 kudakāṭu, ெப.(n.)

   லேநாய்; piles

     [ தம் + ேக .]

 தக்ேக 2 kudakāṭu, ெப.(n.)

   ரே்க  (யாழ்.அக.);; ruin;degeneration.

     [ ைத + தம் + ேக .]

த லம்

 
 த லம் kudaālam, ெப.(n.)

   லேநாய்; piles hemorrhoids.

     [ தம் + லம்.]
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தட் -தல்

தட் -தல் kudaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. தப் -தல் பாரக்்க;see {kudapu-}

     " தவா தட் ப் பழங்ெகாடத்ைத" (கல்லா49);.

   2. ழ ட ்ேப தல்; to babble, prattle

     " ஞ்ெசால்… தட் ேய" (ெபரிய .கண்ணப்.22);.

     [  → தட் .]

தண்டகம்

 
 தண்டகம் gudaṇṭagam, ெப.(n.)

   ஆெதாண்ைட (சா.அக.);; thorny creeper.

     [ தண்டம் → தண்டகம்.]

தநாயகம்

 
 தநாயகம் gudanāyagam, ெப.(n.)

   ெப ம ந் ; Indian birth-wort (சா.அக.);.

     [ தம் + நாயகம்.]

தெந ழ்ச்

 
 தெந ழ்ச்  gudanegiḻcci, ெப.(n.)

   அண்  தள் ைக; prolapsus.

     [ தம் + ெந ழ்ச் .]

தப்பன்

தப்பன் kudappaṉ, ெப.(n.)

   சவரியாற்ெசய்த ேதய்ப் க்க  (ெபரிய.24);; coir brush.

     [  + தப்பன்.]

தப் ரிகம்

 
 தப் ரிகம் gudappūrigam, ெப.(n.)

   சம்  நாவல்; large fruit jaumoon (சா.அக.);.

     [ ப்  → ப் ரி → ப் ரிகம் → தப் ரிகம்.]

தப்ைப

தப்ைப kudappai, ெப.(n.)

   மலக் ட ன் உடச்வ் ண்டா ம் ைப; sacciform muscous membrane of the rectum.

   2. தப்ைபப் ணி; sacciform disease of the anus (சா.அக.);.

     [  → ப்  → தப்ைப.]

தபம்

தபம் kudabam, ெப.(n.)

   1. ப ைனந்தாகப் ப க்கப்பட்ட பகற்காலத் ன் எட்டாம் பாகம் (சங்.அக.);; midday, the eighth of the 15 
divisions of the daytime.

   2. த ப்ைப ( .அ.);; darbha grass.

     [ த்  → த் வம் → த் பம் → தபம்(ெகா.வ.);.]

தபன்

தபன் kudabaṉ, ெப.(n.)

   1. ரியன்; Sun.

   2. ; fire (யாழ்.அக.);.

     [ ல்(எரிதல்); → தவன் → தபன்.]
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தபாகம்

 
 தபாகம் kudapākam, ெப.(n.)

   ழந்ைதக க்  எ வா ல் ஏற்ப ம் ழ்ஒ க் ; suppuration in the anal region of the child (சா.அக.);.

     [ தம் + பாகம்.]

தம்

தம்1 kudam, ெப.(n.)

   ேவள் ; homa, oblation

     ' தஞ்ெசய்  மங் ' ( மந்.423);.

     [ த்  → த் ம் → தம்(த ப்ைபப் ல் ெகாண்  ெசய் ம் ேவள் .]

 தம்2 kudam, ெப.(n.)

   த ப்ைப (மைல.);; darba grass.

     [ த்  → த்தம் → தம்( த் ப் ல்);.]

 தம்3 kudam, ெப.(n.)

   மலங்க ம் வா ல்; anus.

     "இ ங்கத் ெதா கா ைலங்காற் தத் ல்" (கா க. இல்ெலா க். 19);.

ெத. த்த

     [ ல் ( ைள); த்  → த்தம் → தம்.]

 தம்4 kudam, ெப.(n.)

ம்மல், 

 sneeze.

தம்

தம் 1 kudambudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ணிைய நீரில் அல தல்; to wash cloth gently in water, causing splash.

   2. பனம்பழத் ன் ேதாைல அல தல்; to wash the fibre skin or other parts of palmyra fruit in order to get the pulp.

     [  → ம்  → தம் .]

 தம் 2 kudambudal,    15 ெச. . .(v.i.)

   1. ெகா த்தல்; to boil up, to bubble up, as boiling water.

   2. ெவ ளியைடதல்; to get angry, furious.

     [  → ம்  → தம் .]
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தம்ைப

தம்ைப1 kudambai, ெப.(n.)

   1. கா  ெப க்  வதற்காக இ ம் ஒைல, ைல த யவற் ன் ள்; role of palmyra leaves or cloth worn in 
the earlobe to widen the perforation.

     " ைலக் தம்ைப ெபா கா " ( வ்.ெபரியாழ்.3.3:1);.

   2. காதணிவைக; A kind of ear-ring.

     " க் தம்ைப ெயான்  ெபான் இ கழஞ்ேச எட்  மஞ்சா " (Sl.l.II,143);.

   3.கா ல் தம்ைப அணிந்த ெபண்; lady wearing kudamba ear-sing.

     [ தம்  → தம்ைப.]

 தம்ைப kudambai, ெப.(n.)

    வைக (யாழ்.அக.);;  a shrub.

   2. ெபண்; women.

     [ டம்  → தம்  → தம்ைப. தம்ைப = கா  தம்ைப அணிந்தவள்).]

தம்ைபச் த்தர்

 
 தம்ைபச் த்தர ்kudambaicciddar, ெப.(n.)

   தம் ெபயரால் ஒ   ல் இயற் ய ஒ  த்தர;் a cittar, author of a small work named after him.

     [ தம்ைப + த்தர.்]

கா ல் தம்ைப அணிந்த ெபண்ைணக் தம்பாய் என ளித் ப் பா ம் யற் யதால் தம்ைபச ்
த்த எனப் ெபயர ்ெபற்றார.்

த லம்

 
 த லம் kudamūlam, ெப.(n.)

   எ வா ல் உண்டா ம் ைள லம், இதனின்  ம் இரத்த ம் ஒ ம்; small round tumour situates at 
the verge of anus and attended with the discharge of pus and blood (சா.அக.);.

     [ தம் + லம்.]

தயந் ரம்

 
 தயந் ரம் kudayandiram, ெப.(n.)

   எ வாையச ்ேசா ப்பதற்காக ம், கார ம ந் ட ம் பயன்ப ம் ஒ  க ; an instrument containing two 
aper tures, one for seeing the interior of the rectum and the otherfor applying an alkali (சா.அக.);.

     [ தம் + சயந் ரம்.]
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தர்

தர1் kudardal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ேகா  ெய த்தல்; to peck, at, stroke.

     "ேசவல்... ெமன் க் தர ்ெசம்ம ரன்" ( க்ேகா.369);

   2. அ ேயா  எ த்தல்; to lift up, as a stone, to throw up, as clouds on a furrow.

     " ண்ேகாட் ல் வண்ணப் ற்றங் தரந்் " ( க்ேகா. 346);

   3. தரக்்கவாதம் பண் தல் (இனி.நாற்.12);; to al gue perwersly.

     [  → தர.்]

 தர2் kudar, ெப.(n.)

   ரி ; separation.

     [  → தர.்]

தரக்்கக்காரன்

 
 தரக்்கக்காரன் kudarkkakkāraṉ, ெப.(n.)

   ேவண் ெமன்ேற வழக்கா பவன்; frivolous disputant, sophist;disputatious person.

     [ தரக்்கம் + காரன்.]

தரக்்கம்

தரக்்கம் kudarkkam, ெப.(n.)

   1.ேவண் ெமன்ேற ரி ம் வழக் ; fallacious, captious argument, sophistry.

     "ேகா ங் தரக்்க ெமன்ேற ேகார ரவாளி"( ரேபாத.34,22);.

   2. ந்தகம்; impedment in business, embarrassment.

     [  → ர ்→ ரக்்கம் → தரக்்கம்.]

தரக்்

 
 தரக்்  kudarkki, ெப.(n.)

   ண்ேபச்  ேப பவன்; frivolous disputant, sophist.

     [ தரக்்கம் → தரக்்கம்.]

தரெ்சல்( )-தல்

தரெ்சல்( )-தல் kudarcelludal,    13 ெச. . .(v.i.)

   ெந தவ ச ்ெசல் தல்; to deviate from the right Course. miss the way.

     " தரெ்சன்  ெகாள்ளாத ரை்ம" (இனி.நாற்.12);.

     [  →  → தர ்+ ெசால்.]

தல்( )-தல்

தல்( )-தல் kudalludal,    13 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. த்தல் ; to prick, pierce.

   2. னத்தல்; to dig up and scatter.

     [ ல் → த்  → தல்.]
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தைல

தைல kudalai, ெப.(n.)

   மழைலச ்ெசால்; lisps prattle of children.

     "இதழ் த் ப் பணித்த தைல ந் ெதரியா " (கல்லா.5);

   2.இனியெமா ; soft talk, pleasant speech, as of young girls.

     " தைலச ்ெசவ்வாய்க் ந்ெதா  மகளிர"் ( லப்.30:114);.

   3. அ ல்லான் ( வா.);; simpleton ignorant fellow.

     [ஒ கா. ழ  → த  → தைல.]

தைலைம

தைலைம kudalaimai, ெப.(n.)

   1. ெபா ள் ளங்காைம ( க்ேகா.140,உைர);; indistinctness as in child's prattle.

   2. தளரச்் ; failure of strength. straitened circumstances.

     " தைலைம தந்ைதக்கட ்ேடான் ன்" (நால .197);.

     [  → த  → த  → தைல → தைலைம.]

தவைளயம்

 
 தவைளயம் kudavaḷaiyam, ெப.(n.)

   எ வாையச ் க் ம் வண்ணம் வாய்ந்த வைளயம்; circular or ring like muscles which close the external orifice 
ofthe anus (சா.அக.);.

     [ தம் → வைளயம்.]

தவாய்

 
 தவாய் kudavāy, ெப.(n.)

   எ வாய்; anal orifice (சா.அக.);.

     [ தம் → வாய்.]

தற்கம்மல்

 
 தற்கம்மல் kudaṟkammal, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் கண்ேணாய்; an eye disease (சா.அக.);.

     [ த்தல் + கம்மல் - த்தற்கம்மல் → தற்கம்மல்.]

தற்

தற்  kudaṟṟu, ெப.(n.)

   ெந தவ ைக; missing the way, deviating from the right course.

     " தற்  வல்ல ரரக்ள் ற்றம்"( வ். வாய். 10,1:6);.

     [ த  → தற் .]

தறா

 
 தறா  kudaṟādi, ெப.(n.)

   ளி; tamarind (சா.அக.);.

     [ தல் + ஆ  - தலா  → தறா .]
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த

த 1 kudaṟudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. த தல்; to dig up and scatter, to tear up;

 to scratch up and scatter, as fowls, to spill out.

   2. ண் தல்; to stirup, loosen, grubup, as earth about plants.

     [ தல் → த .]

 த 2 kudaṟudal,    5 ெச. . .(v.i)

   1. ெந  தவ தல் ( வ். வாய்.10.1:6.அ ம்..);; to deviate from the right course, to go astray, to miss the way.

   2. ண் தல்; to be blistered, covered with sores.

   3. ைலதல்; to become loose, rough, daranged, dishevelled, as the hair, to be disturbed, inflamed;as the eyes (W.);.

     [ தல் → த .]

த

 
 த  kudaṉu, ெப.(n.)

   அழ ல்லாத உடம் ; body with disagreable appearance (சா.அக.);.

     [ தல் → த .]

தைன

 
 தைன kudaṉai, ெப.(n.)

தைனக்ேக  பாரக்்க;see {kudañas-k-kédu.}

     [ தல் → தைன.]

தைனக்ேக

தைனக்ேக  kudaṉaikāṭu, ெப.(n.)

   1. றக்கணிப்  (அலட் யப்ேபாக் );; negligence, slovenliness.

   2. ப் ர ன்ைம; filthiness.

   3. றைம ன்ைம; want of dexteritty, clumsiness, awkwardness.

     [ தல் → தைன + ேக .]

தாங் ரம்

 
 தாங் ரம் kutāṅguram, ெப.(n.)

   ல ைள; piles.

தம் → அங் ரம்( ைள); – தங் ரம் - தாங் ரம் (ெகா.வ.);]

தாம்

தாம் 1 kutāmbu, ெப.(n.)

   பண்டசாைல; godown.

     [ டாம்  → டாம்  → தாம் .]

 தாம் 2 kutāmbu, ெப.(n.)

   அரி  த் ம் யந் ரசாைல; rice mill.

     [ த்  → த்தாம்  → தாம் .]
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தாவைட

 
 தாவைட kutāvaḍai, ெப.(n.)

தா ைட பாரக்்க;see{ kudāvidai -}

     [ தா ைட → தாவைட.]

தா ைட

தா ைட kutāviḍai, ெப.(n.)

   1. அலங்ேகாலம்; embarrassment, dislocation in business.

     "காரியம் தா ைடயா க் ற " (ய.);.

   2. காலச ்கணக்கம்; delay.

     [ ரா + இைட - ரா ைட → தா ைட.]

தானன்

 
 தானன் kutāṉaṉ, ெப.(n.)

   தாளி; convolvulus creeper;american bindweed (சா.அக.);.

     [ த்  → த்தன் → த்தனன் → தானன்.]

1 kudiddala,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. பாய்தல் ( வா.);; to jump, leap, spring, bound.

   2. நீர ் த யன எ ம் தல்; to splash, as water, to spurt out.

     "மலர ்ேதன் க்க" (தஞ்ைசவா.67);.

   3. த்தா தல்; to dance with joy, frolic.

   4. ெச க் க் ெகாள் தல்; to be hautghy arrogant.

அ கமாகக் க் றான் (உ.வ.);.

     [  → .]

 2 kudiddal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   கடந்  தல்; to leap over, overcome, escape from.

     " ற்றங் த்த ங் ைக ம்" ( றள். 269);.

     [  → .]

 3 kudi, ெப.(n.)

   1. ப் ; jump, leap. 

ஒ   த்தான்  (உ.வ.);.

   2. ங்கால்; heel of the foot.

க்கள்ளன்

 
 க்கள்ளன் kudikkaḷḷaṉ, ெப.(n.)

   ப் ளைவ (M.L.);; boil or abscess on the heel.

     [  + கள்ளன்.]
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க்கால்

 
 க்கால் kudikkāl, ெப.(n.)

ங்கால் பாரக்்க;see {kudo-ri-kāl}

     [  + கால்.]

க்கால் 
ேமகப் ைட

 
 க்கால் ேமகப் ைட kudikkālmēkappuḍai, ெப.(n.)

   ேமகத் னால் கால் எ ம்  வளரந்்  ங் க் காணல்; exostoses on the heal due to gonorrheal infection 
(சா.அக.);.

     [ க்கால் + ேமகம் + ைட.]

க்கால்வ

க்கால்வ  kudikkālvali, ெப.(n.)

   க்கால் ேநா ; pain in the heel.

   2. க்கால் அ ந்த ைவக் ம்ேபா  ேதான் ம் வ ; pain caused by pressure onthe heel (சா.அக.);.

     [ க்கால் + வ .]

க்கால்வாதம்

 
 க்கால்வாதம் kudikkālvādam, ெப.(n.)

க்கா ைத பாரக்்க;see {kudo-k-kas-uda}

     [ க்கால் + வாதம்.]

க்கால் ரணம்

 
 க்கால் ரணம் kudikkālviraṇam, ெப.(n.)

   க்கா ற் கா ம் ண்; ulcertation of the heel (சா.அக.);.

     [ க்கால் + ரணம்.]

க்கால்ெவட்

 
 க்கால்ெவட்  kudikkālveṭṭi, ெப.(n.)

   ஏமாற் க்காரன்; cheat, deceiver (ெநல்ைல.);.

     [  + கால் + ெவட் .]

க்கால்ெவ ப்

 
 க்கால்ெவ ப்  kudikkālveḍippu, ெப.(n.)

   கா ற் த்தம் அல்ல  பனி னாற் கா ம் ெவ ப் ; crack of the heel due to bilious condition or frost-bite 
(சா.அக.);.

     [ கால் + ெவ ப் .]

க்கா

 
 க்கா  kudikkālisivu, ெப.(n.)

   கா ற் கா ம் இ  வ ; cramp in the heels (சா.அக.);.

     [ க்கால் + இ .]
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க்கா ைத

 
 க்கா ைத kudikkālūdai, ெப.(n.)

   ஊன் வதற்  யாமல் ேநாய் ெகாள் ம் ஓர ்ஊைத ேநாய்; a disease which unable one to rest on the heel 
due to neurolgic pain (சா.அக.);.

     [ க்கால் + ஊைத(வாதம்);.]

கள்ளான்

 
 கள்ளான் gudigaḷḷāṉ, ெப.(n.)

க்கள்ளன் பாரக்்க;see {kudo-k-kasan}

     [ க்கள்ளன் → கள்ளான்.]

காளான்

 
 காளான் kudikāḷāṉ, ெப.(n.)

   க்கா  ண்டா ம் காளாைனப் ேபான்ற கழைல; a tumour in the heel resembling fungus (சா.அக.);.

     [ க்கால் → காளன்.]

ெகாள்( )-தல்

ெகாள்( )-தல் gudigoḷḷudal,    6 ெச. . .(v.i.)

   1. த்தல்; to jump.

   2. ெப தல்; to increase.

   3. ெபா ெவா  ளங் தல்; to be resplendent.

     [ த்  →  + ெகாள்.]

ங்கால்

 
 ங்கால் kudiṅgāl, ெப.(n.)

   உள்ளங்கா ன் ன்ப ; heel of the foot.

     [  + கால் = க்கால்→ ங்கால்.]

ங்காற் ப்

 
 ங்காற் ப்  kudiṅgāṟcippi, ெப.(n.)

   க்கா ெவ ம் ; heel bone.

     [  + கால் = க்கால் → ங்கல் + ப் .]

சச்ந்

 
 சச்ந்  kudiccandu, ெப.(n.)

   உட ல் நா  இயங் ம் பத்  இடங்க ள் ஒன் ; one of the ten places in the human body slected for feeling the 
pulsation (சா.அக.);.

     [  + சந் .]

ப்பணிகம்

 
 ப்பணிகம் gudippaṇigam, ெப.(n.)

   பலா னிச ்ெச  அல்ல  பலா ; an unidentified plant (சா.அக.);.

     [  + பணிகம்.]
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ப் ளைவ

 
 ப் ளைவ kudippiḷavai, ெப.(n.)

   க்கா ல் உண்டா ம் ற் ேநாய்; cancer of the heel (சா.அக.);.

     [  + ளைவ.]

ப்

ப்  kudippu, ெப.(n.)

   1. க்ைக; leaping, jumping.

   2. க வங்ெகாள்ைக; haughtiness, arrogance.

   3. ம்  என் ம் ன்; milk-fish.

     [  → ப் .]

ப் ண்

 
 ப் ண் kudippuṇ, ெப.(n.)

   க்கா ல் வ ம் ண், கட்  ளைவ த யன; a common name for wound or sore abscess, ulceration 
carbuncle etc. of the heel (சா.அக.);.

     [  – பண்.]

ப் ற்

 
 ப் ற்  kudippuṟṟu, ெப.(n.)

   க்கா ற் கா ம் ற் ; cancer of the heel (சா.அக.);.

     [  + ற் .]

ள்

 
 ள் kudimuḷ, ெப.(n.)

   ைர ள் ; spur.

     [  + ள்.]

யன்

யன் kudiyaṉ, ெப.(n.)

   1. ப் ; jump.

   2. அ ம  பண் ைக; ostentatious.

ம வ. ப் .

     [  → யன்.]

யாணி

 
 யாணி kudiyāṇi, ெப.(n.)

   க்கா ல் உண்டா ம் ண்ணாணி; corn on the heel.

     [  + ஆணி.]
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ர்

ர ்kudir, ெப.(n.)

   1. ஒ வைக மரம்; a low shrub with sharp axillary spines.

     "கரி ர ்மாரத்த கான வாழ்க்ைக" (அகநா.75);.

   2. ெநல் த ய தவசங்கள் ைவக் ம் ; large earthern receptacle for storing grain.

     "காப்பதற்ேகார ் ரப்ண்ணி" (ஞானவா. த்ைத.11);.

க. ர்

     [  -  → ர.்]

ர்-தல்

ர-்தல் kudirdal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ரம்ானப்ப தல்; to be settled, determined, fixed up. 

ட் ன் ைல ரந்்த (உ.வ.);.

ெத. 

     [  → ர ்→ ர.்]

ர்ப்பா

 
 ரப்்பா  kudirppāṭu, ெப.(n.)

   ரம்ானப்ப ைக; settlement, arrangement.

ெத.  பா

     [ ர ்→ ர ்+ பா .]

ரம்

ரம் kudiram, ெப.(n.)

   35 கழஞ்சள ள்ள எரியணம் (க ப் ரம்); (கணக்க .);;   35 {kalariu} of camphor.

     [  + ரம்.]

ரி

ரி kudiri, ெப.(n.)

   அடங்காதவன்; unruly, reftractory woman, virago.

     " ரியாய் மட ர் ேம" ( வ். வாய்.5,3,9);.

     [ ரி → ரி.]
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ைர

ைர1 kudirai, ெப.(n.)

   1. பரி; horse

     " ைர ளாணிைன" (ெதால்.ெபா ள்.623);.

   2. க  க்  க ; twisting, stick for making rope, timber-frame for twisting cable.

   3. யா ன் ஓர ்உ ப் ;   4. ப்பாக் ன் உ ப் ; cock of a gun, hammer in the lock of a fire-arm.

   5. ைரத ்த  பாரக்்க;see {kudra-t-tari}

   6. ப்பாய் த யன தாங் ம் சட்டம்; crate for casks.

   7. ைரமரம் பாரக்்க;gymnastic horse-bar

   8. ஊரக்்  ( .அ.);; sparrow.

   9. அ யமா க் ரிய ைர மைல ( றநா.168);; a mountain which belonged to the ancient {atiyamän.}

க. ேர

     [  → ைர.]

 kudirei, ahorse, Can, kudur-e, probably from kudi, to leap. Comp Sans. {ghosa,}  a horse. The Dravidian languages have 
borrowed {ghosa,} from Sans (in Tamil {göram, gódagam);,} said to be from ghus to retaliate;

 but kudirei is regarded as an underived, indigenous Dravidian word. It is possible, however, that the two words are ultimately 
related. (C.G.D.F.L. Pg.584);.

 ைர2 kudirai, ெப.(n.)

ைரக்க

 
 ைரக்க  kudiraikkayiṟu, ெப.(n.)

   ைர ன் வாய்வடம்; halter of a horse.

     [ ைர+ க .]

ைரக்கலைண

 
 ைரக்கலைண kudiraikkalaṇai, ெப.(n.)

   ைரச ்ேசணம் ( ங்.);; horse-saddle.

     [ ைர + கலைண.]

ைரக்க சைன

 
 ைரக்க சைன kudiraikkavisaṉai, ெப.(n.)

   ைர ப்  (யாழ்.அக.);; accoutrements of a horse.

     [ ைர + (க ); க சைன.]

ைரக்கா

ைரக்கா  kudiraikkācu, ெப.(n.)

   1. ைச ப் ப க்கப் ெபற்ற நாணயவைக; coin bearing the impression of a horse.

   2. ைரப் ப ன் பாரக்்க;see {kudirai-p-pavus,}

     [ ைர+ கா .]
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ைரக்காரன்

ைரக்காரன் kudiraikkāraṉ, ெப.(n.)

   1. ைரையப் பா காப்ேபான்; horse-keeper, groom.

   2. ைர ைவத் ப்பவன்; a man who has horse or horses.

   3. ைர ரன்; mounted warrior.

   4. ப் ல்தான் காலத் ல் ெகாள்ைள ய த்  வந்த ைர ரன் (I.M.P..Tj.579); ; plundering trooper, 
cavalier of the time of Tippusultan.

க., . ெரயவ, ைரகார.

     [ ைர + காரன்.]

ைரக்காரன்கல
கம்

 
 ைரக்காரன்கலகம் gudiraiggāraṉgalagam, ெப.(n.)

   ஐதல் த ேயார ் ைரப்பைடெகாண்  அ த்த ெகாள்ைள; the cavalry raid of Haidar etc.

     [ ைர + காரன் + கலகம்.]

ைரக்கால்

 
 ைரக்கால் kudiraikkāl, ெப.(n.)

   ச ரவ வ அைமப் ல் ைர வ வம் ன்னங்கால்களில் நின்  ன்னங்கால்கைள உயரத்் ய 
ேதாற்ற டன் அைமக்கப்பட்ட ண் (கம்.வழக்.);; kind of column.

     [ ைர + கால்.]

ைரக்கா ம்

 
 ைரக்கா ம்  kudiraikkālirumbu, ெப.(n.)

   ேதய்ந்த பரட் ப் ண், லாடம்; worn out horse shoe (சா.அக.);.

     [ ைர + கால் + இ ம் .]

ைரக்கா ைத

 
 ைரக்கா ைத kudiraikkālūdai, ெப.(n.)

    ஊைத, கால் ஊன்ற யாமல் வ கா ம் ஒ  ஊைத; a disease which unable one to rest on the heel, 
owingto excessive pain (சா.அக.);. 

ைரகா ைத பாரக்்க;see {kudrā-k-kā-sida}

     [ ைரக்கால் + வாதம்.]

ைரக்காவல்

 
 ைரக்காவல் kudiraikkāval, ெப.(n.)

   ைரையக் காத்தல்; tending horses.

ம. ெரகாவ , ெரகா .

     [ ைர + காவல்.]

ைரக்காற்கண்
வாதம்

 
 ைரக்காற்கண் வாதம் kudiraikkāṟkaṇṭuvādam, ெப.(n.)

ைர வ  பாரக்்க;see {kudirai Vasi,}

     [ ைர + கால் + கண்  + வாதம் (வ );.]
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ைரக் ளம்ப

ைரக் ளம்ப 1 kudiraikkuḷambaḍi, ெப.(n.)

நீரச்ே்சம்  (பதாரத்்த.288); பாரக்்க;arrow-head.

     [ ைர + ளம்  + அ .]

 ைரக் ளம்ப 2 kudiraikkuḷambaḍi, ெப.(n.)

   ெகா  வைக; goat's-foot creeper.

ைர + ளம்  + அ .]

ைரக் ளம்பன்

 
 ைரக் ளம்பன் kudiraikkuḷambaṉ, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ெபாற்கா  (யாழ்.அக.);; a kind of gold coin.

     [ ைர + ளம்பன்.]

ைரக் ளம்

ைரக் ளம்  kudiraikkuḷambu, ெப.(n.)

   1. ைர ன்  ரம்; horse's hoof.

   2. ைரக் ளம்ப  பாரக்்க;see {kudira-k-kulambagi}

     [ ைர + ளம் .]

ைரக்ெகாத்
வா

 
 ைரக்ெகாத் வா  kudiraikkoddivāli, ெப.(n.)

   தவசவைக; a kind of grain, penicum frumentaceum.

     [ ைர + ெகாத்  + வ .]

ைரப்ெகாம்

 
 ைரப்ெகாம்  kudiraipkombu, ெப.(n.)

   ைடத்தற்கரிய ; anything non-existent or impossible of attainment, as a horse's horn.

ன்பத் ற் த ம் நண்பரக்ள் ைரக் ெகாம்பானாரக்ள் (உ.வ.);.

க. ெரயெகாம்

     [ ைர + ெகாம் .]

உல ல் இல்லாத . ைடத்த கரிய  எ ம் ெபா ள் ட் ய .

ைரக்ெகால்

 
 ைரக்ெகால்  kudiraikkolli, ெப.(n.)

ைர வா ப்  பாரக்்க; see {kudrawā/od} purplewreath.

     [ ைர + ெகால் .]

ைரக்ேகாப்

 
 ைரக்ேகாப்  kudiraikāppu, ெப.(n.)

   ேசணம்; horse-trappings.

     [ ைர + ேகாப் .]
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ைரக்ெகௗச
ைன

 
 ைரக்ெகௗசைன kudiraikkausaṉai, ெப.(n.)

   ைரக்  ேம ம் அழ  ேபாரை்வ; horse-cloth, caparison.

     [ ைர + ெகளசைன.]

ைரசச்ம்மட்

 
 ைரசச்ம்மட்  kudiraiccammaṭṭi, ெப.(n.)

   ைரச ்சாடை்ட; horse-whip.

     [ ைர + சம்மட் . சவட்  → சமட்  → சம்மட்  →சம்மட் .]

ைரசச்யம்

 
 ைரசச்யம் kudiraiccayam, ெப.(n.)

   ைரக்  வ ம் ஈைள ேநாய்; glanders, adisease of horses.

     [ ைர + சயம்.]

ைரசச்வரன்

 
 ைரசச்வரன் kudiraiccavaraṉ, ெப.(n.)

ைரப்ப ன்பாரக்்க;see {kudirappavபா.}

     [ ைர + சவரன்.]

ைரசச்ாணி

ைரசச்ாணி kudiraiccāṇi, ெப.(n.)

   1. ைரக்காரன்; horse keeper.

   2. ைர ம த் வன்; horse doctor.

     [ ைர + சாணி.]

ைரசச்ா

 
 ைரசச்ா  kudiraiccāli, ெப.(n.)

   க் ைர; a kind of greens (சா.அக.);.

     [ ைர + சா .]

ைரச் ட்

 
 ைரச் ட்  kudiraiccīṭṭu, ெப.(n.)

   ைரப் பந்தயச ் ட் ; lottery ticket in horse-races.

     [ ைர + ட் .]

ைரசெ்சட்

ைரசெ்சட்  kudiraicceṭṭi, ெப.(n.)

   ைர வணிகன்; horse-dealer.

     "  ன்னின்

வான் ைரசெ்சட் " ( வாலவா.28,62);.

     [ ைர + ெசட் .]
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ைரசெ்ச

ைரசெ்ச  kudiraiccevi, ெப.(n.)

   1. ைரக் காைதப் ேபான்ற இைல ைடய ஒர ்கள்ளி; a kind of spurge tree, the leaf of which resembles the 
horse's ear.

   2. ங் ய மரம்; indian dammer(சா.அக.);.

     [ ைர + ெச .]

ைரச ்ேசவகன்

ைரச ்ேசவகன் gudiraiccēvagaṉ, ெப.(n.)

   ைர ரன்; cavalier,

     " ைரச ்ேவசகனா ய ெகாள்ைக ம்" ( வாச.2, வரி.45);.

     [ ைர + ேசவகன்.]

ைரசே்ச தம்

 
 ைரசே்ச தம் kudiraiccēvidam, ெப.(n.)

   சைடத் ம்ைப; a kind of leucas (சா.அக.);.

     [ ைர + ேச தம்.]

ைரத்த

ைரத்த  kudiraiddaṟi, ெப.(n.)

   நீ ைடப்ைப அைடத்தற்  ைவக்ேகால் த யவற்ேறா  நி த் ம் மரசச்ட்டம்; wooden contrivance 
stuffed with grass and straw to close up a breach in an embankment.

     "ப ங் க் க ம் னைல யைடக்கப்பாய்ந்த பல ைரத ்த ேபான்ற" (க ங். .463);.

     [ ைர + த .]

ைரத்ேதர்

ைரத்ேதர்  kudiraiddērvu, ெப.(n.)

   1. ைரேயற்றம்; horse manship.

   2. ைர யல்ைப ய ம் சை்ச; science dealing with horses and its nature.

     [ ைர + ேதர் .]

ைரநைட

 
 ைரநைட kudirainaḍai, ெப.(n.)

   ைர ேயாட்டத் ன் ைர நிைல; pace of a horse.

ம வ. ைரப்பாய்சச்ல்

     [ ைர + நைட.]

ைரநம் ரான்

 
 ைரநம் ரான் kudirainambirāṉ, ெப.(n.)

   ேகா ல் ஊரவ்லத் ேமனி மக் ம் ைர ஊர்  (ைவணவ.);; wooden horse used as a vehicle for 
carrying idols.

     [ ைர + நம் + (ெப மான்); ரான்.]

ைரேநாய்

ைரேநாய் kudirainōy, ெப.(n.)

   1. ைரக் க் கா ம் ேநாய்; disease of horse of general.

   2. மனித க் க் கா ம் ைர ேநாய்; a mild form of glanders seen in man and contracted from horses 
(சா.அக.);.

     [ ைர + ேநாய்.]
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ைரப்பசைல

 
 ைரப்பசைல kudiraippasalai, ெப.(n.)

   சாரைண வைக; a kind of spinach (சா.அக.);.

     [ ைர + பசைல.]

ைரப்ப ரி

 
 ைரப்ப ரி kudiraippasiri, ெப.(n.)

   சாரைண வைக; dog milk greens.

     [ ைர + ப ரி.]

ைரப்பட்ைட

ைரப்படை்ட kudiraippaṭṭai, ெப.(n.)

   1. ேமற் ைர தாங் ம் கடை்ட; beam placed underneath the roof of a house to support the tiles (இ.வ.);.

   2. ைர ன் ஓ  ந வாம க் ம்ப  அ க் ய ஓட் ன் கப் ல் படை்டயாகப் சப்ப ம் 
சாந் ; thick construction of lime at the edge of a tiled roof preventtiles from slipping.

     [ ைர + படை்ட.]

ைரப்பைட

 
 ைரப்பைட kudiraippaḍai, ெப.(n.)

   நால்வைகப் பைட ள் ஒன்  ( டா.);; cavalry, as one of the fourfold division ofan army.

     [ ைர + பைட.]

ைரப்பந்தயம்

 
 ைரப்பந்தயம் kudiraippandayam, ெப.(n.)

   ைரகைள ஓட ட்  அதன்ேமல் பணம் கட்  ைளயா ம் பந்தய ைளயாட் ; horse-race.

     [ ைர + பந்தயம்.]

ைரப்பந்

ைரப்பந்  kudiraippandi, ெப.(n.)

   1. ைர நிைர; row of horses.

   2. ைர கட் ம்ெகாட் ல் (லாயம்);; horse stable.

ம வ. ைரநிைர

     [ ைர + பந் .]

ைரப்பந் த்ேத
ைவ

 
 ைரப்பந் த்ேதைவ kudiraippandiddēvai, ெப.(n.)

   ைரகைளக் கட் ம் ெகாட் ல் பராமரிப் க்காகப் ெப ம் வரி (கல்.க.ெசா.அ.க.);; a kind of tax.

     [ ைர + பந்  + ேதைவ.]

ைரப்பரிட்ைச

 
 ைரப்பரிடை்ச kudiraippariṭcai, ெப.(n.)

ைரத ்ேதர்  பாரக்்க;see {kudra-t-têrvu.}

     [ ைர + பரிடை்ச.]
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ைரப்பல்லன்

 
 ைரப்பல்லன் kudiraippallaṉ, ெப.(n.)

ெவள்ைளப் ண்  ( .அ.); பாரக்்க;garlic.

     [ ைர + பல்லன்.]

ைரப்பல்

 
 ைரப்பல்  kudiraippalli, ெப.(n.)

   ெபரிய பல்ைல ைடய ெபண்; a woman having large teeth (சா.அக.);.

ம வ. மாட் ப்பல்

     [ ைர + பல் .]

ைரப்ப ன்

 
 ைரப்ப ன் kudiraippavuṉ, ெப.(n.)

   ைர த் ைர ெகாண்ட ெபான்னாணயம்; sovereign bearing the stamp of a horse on one side.

     [ ைர + ப ன.]

ைரப்பற்ெசய்ந
ஞ்

ைரப்பற்ெசய்நஞ்  kudiraippaṟceynañju, ெப.(n.)

   கனிம ெசய்நஞ்  வைக ( .அ.);; a mineral poison, one of 32.

     [ ைர + பல் + ெசய் + நஞ் .]

ைரப்பாடாண
ம்

 
 ைரப்பாடாணம் kudiraippāṭāṇam, ெப.(n.)

   ைரப்பற்பாடாணம் எ ம் ெசய்நஞ்  (ைவ. .);; a mineral poison.

     [ ைர + பாடாணம்.]

ைரப்பாய்சச்ல்

 
 ைரப்பாய்சச்ல் kudiraippāyccal, ெப.(n.)

   பாய்ந்  ெசல் ம் ைர ன் க ; gallop of a horse.

     [ ைர + பாய்சச்ல்.]

ைரப் க்கன்

 
 ைரப் க்கன் kudiraippiḍukkaṉ, ெப.(n.)

   நா  மரம் ( .அ.);; field tree.

ைர+ க்கள்)

ைரமசா

 
 ைரமசா  kudiraimacāli, ெப.(n.)

   மரவைக; a kind of tree.

     [ ைர + மசா .]

ைரமசாைல

 
 ைரமசாைல kudiraimacālai, ெப.(n.)

   ைர ம ந் ; mash, a mixture, of certain ingredients used as a tonic or medicine for horses.

     [ ைர + மசாைல.]
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ைரமட்டம்

 
 ைரமட்டம் kudiraimaṭṭam, ெப.(n.)

   ேவக ள்ள டை்டக் ைர; a fleet-footed pony, (w.);.

     [ ைர + மட்டம்.]

ைரமரம்

ைரமரம் kudiraimaram, ெப.(n.)

   1. உடற் ப ற் க் ரிய தாண் மரம்; gymnastic horse-bar.

   2. ைரத்த  பாரக்்க (ெகா.வ.); see {kudiraltari}

   3. மத  கத  (யாழ்.அக.);; sluice gate.

   4. ெநச ற்பா  தாங் தற் ரிய மரசச்ட்டம்;  wooden frame, shaped like the letter 'X' and fixed to the ground to 
support the warp stretched out.

     [ ைர + மரம்.]

ைரமறம்

ைரமறம் kudiraimaṟam, ெப.(n.)

   ேபாரக்் ைர ன் றப்பாடை்டக் ம் றத் ைற ( .ெவ.77);; theme describing the prowess of a 
warhorse.

     [ ைர + மறம்.]

ைரம

ைரம  kudiraimaṟi, ெப.(n.)

   1. ைரக் ட் ; filly.

   2. ெபடை்டக் ைர; mare.

     [ ைர + ம .]

ைரமால்

 
 ைரமால் kudiraimāl, ெப.(n.)

   அரண்மைனையச ்சாரந்்த ைரக் ெகாட்டைக; royal stable.

     ( ைர சமால்);

ைரமாற்

ைரமாற் 1 kudiraimāṟṟudal,    5 ெச. .ன . (v.i.)

   ெக ேதா ம் ைரகைள மாற் க் ெகாள் தல்; to relieve horses by relays.

     [ ைர + மாற் .]

 ைரமாற்  kudiraimāṟṟu, ெப.(n.)

   ைர த் ைர ட்ட நாணயவைக; a coin with horse emblem

     "காசாயமான ைர மாற் க் " (S.I.I.iv.134);.

     [ ைர + மாற் .]

ைரமா

ைரமா  kudiraimāṟi, ெப.(n.)

   1. ைர ற்பவன்; petty horse-dealer.

   2. ஏமாற் ேவைல ெசய்பவன்; one who works in an underhand manner.

     [ ைர + மா .]
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ைர ன்

ைர ன்1 kudiraimīṉ, ெப.(n.)

   ழாய் ன்; pipe fish (சா.அக.);.

     [ ைர + ன்.]

 ைர ன் kudiraimīṉ, ெப.(n.)

   ன்வைக; akind of fish.

     " ைர ேனா டாைன ன்" ( ரப்். பக்.7);.

     [ ைர + ன்.]

     [P]

ைர கம்

ைர கம் gudiraimugam, ெப.(n.)

   1. ழந் தாெள ம் ; tibia, shin bone.

   2. ளத் ன் கைரக் கட் ற்  வ யா ம் ட் க்கட்டடம்; prop of an embankment.

     [ ைர + கம்.]

ைர கேவாடம்

ைர கேவாடம் gudiraimugavōṭam, ெப.(n.)

   ைர ன் உ ைவ கப் ற் ெகாண்ட ேதாணி ( லப்13:176,உைர);; boat with a horse shaped prow.

     [ ைர + கம் + ஓடம்.]

ைர ள்

 
 ைர ள் kudiraimuḷ, ெப.(n.)

   ைரைய ைர ப்ப த் தற்  ஏ ேவார ்கா ல் இட் க் ெகாள் ம் டக் ; spur used by a 
horsemen.

     [ ைர + ள்.]

ைரய

 
 ைரய  kudiraiyaḍi, ெப.(n.)

   ச ரங்க ைளயாட் ல் ைர ெசல் ம் வ ; knight's move in the game of chess.

     [ ைர + அ .]

ைரய ப்பச்
ைல

 
 ைரய ப்பச் ைல kudiraiyaḍippaccilai, ெப.(n.)

   ைரக் ளம்ப ைல, நீரச்ே்சம் ; arrow. head (சா.அக.);.

     [ ைர + அ  + பச் ைல.]

இதன் இைலகைள க்கங்க க் க் கட் வர.்

ைரயாட்டம்

 
 ைரயாட்டம் kudiraiyāṭṭam, ெப.(n.)

   ெபாய்க்கால் ைரயாட்ட; a kind of dance using the effigy of a horse.

ம. ரயாட்டம்

     [ ைர + ஆட்டம்.]
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ைரயாளி

ைரயாளி kudiraiyāḷi, ெப.(n.)

   1. ைர ஏ  நடத் ேவான்; horseman.

   2. ைவரவன்; Bhairava.

     [ ைர + ஆளி.]

ைர ரா த்த
ன்

ைர ரா த்தன் kudiraiyirāvuddaṉ, ெப.(n.)

   ைர ரன்; cavalier, trooper, equestrian

     "ெகான்ைற மாைலக் ைர ரா த்தன்" ( வாலவா.46,28.);.

     [ ைர + இரா த்தன்.]

ைர ைழப்
ளி

 
 ைர ைழப் ளி kudiraiyiḻaippuḷi, ெப.(n.)

   இைழப் ளிவைக (கட்டட.நாமா.);; a kind of jointers.

     [ ைர + இைழப்  + உளி.]

ைர டலன்

 
 ைர டலன் kudiraiyuḍalaṉ, ெப.(n.)

   ைர டல் ேபா ம் உட ள்ள காைளமா ; bull that has its belly pulled up straight and narrow, as that of a 
horse.

     [ ைர + உடலன்.]

ைரேயற்றம்

ைரேயற்றம் kudiraiyēṟṟam, ெப.(n.)

   ைர ேய  நடத் ம் ( த்ைத);;(பதாரத்்த:1452);; horsemanship.

     [ ைர + ஏற்றம்.]

ைரேய -தல்

ைரேய -தல் kudiraiyēṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t).

   1. ைர ேமேல ச ்ெச த் தல்; to mount a horse.

   2. வரக்ள் பசை்சக் ைர ைளயா தல்; to play leap-frog.

   3. றைரக் ழ்ப்ப த்  அடக் யா தல்; to ride roughshod, domineer. 

அவைனக் ைரேய றான் (உ.வ.);.

     [ ைர + ஏ .]

ைரவ ப்ேபார்

 
 ைரவ ப்ேபார ்kudiraivaḍippōr, ெப.(n.)

   ைர நடத் ேவார ்( வா.);;  horse-drivers.

     [ ைர + வ ப்ேபார.்]

ைரவண்

 
 ைரவண்  kudiraivaṇṭi, ெப.(n.)

   ைரையப் ட்  ஓட் ம் வண் ; a carriage drawn by horse.

   ம. ரவண் ;க. ெரகா .

     [ ைர + வண் .]

ைரவரி

ைரவரி kudiraivari, ெப.(n.)

   வரிவைக; a tax (S.I.I.iv.79);.

     [ ைர + வரி.]
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ைரவ

 
 ைரவ  kudiraivali, ெப.(n.)

   ெபண்க க் ப் ேப  காலத் ல் உண்டா ம் ெப வ ; excessive labour pains.

     [ ைர + வ .]

ைரவ ப்

ைரவ ப்  kudiraivalippu, ெப.(n.)

   ைர ன் காற் ண் வாதம் வ ப்  (M.CM.D. (1887);.249);; a horse disease attended with quivering in the legs.

ம. ரவ

     [ ைர + வ ப் .]

ைரவாய்க்க

 
 ைரவாய்க்க  kudiraivāykkaruvi, ெப.(n.)

   க வாளம்; bridle of a horse.

     [ ைர + வாய் + க .]

ைரவாரப்பட்
ைட

 
 ைரவாரப்படை்ட kudiraivārappaṭṭai, ெப.(n.)

   ட் க் ைர இறவாணத் ன் டல்வாய்மரம்; hrafter in sloping roofs.

     [ ைர + வாரம் + பட்டைட.]

ைரவால்

ைரவால் kudiraivāl, ெப.(n.)

   1. ைர ன் வால்;  the tail of a horse.

   2. ஒ  வைகச ்ெகா ; the horsetail creeper.

ம. ரவால்

     [ ைர + வால்.]

ைரவா

ைரவா  kudiraivāli, ெப.(n.)

   1. ஒ வைகப் ன்ெசய்ப்ப ர;் poor man's horse-tail millet.

   2. ைரவா ப் ; purple wreath.

   3. ஒ வைக ெநல்; a kind of paddy.

ம. ரவா

     [ ைர + வா .]

ைரவா க்
யாழம்

 
 ைரவா க் யாழம் kudiraivālikkiyāḻm, ெப.(n.)

   ைரவா ப் ல் அல்ல  னின்  இறங் ங் யாழம் (சா.அக.);; decoction prepare from horse tail 
grass or purple wrath.

     [ ைரவா  + யாழம்.]

ைரவா கம்

ைரவா கம் gudiraivāligam, ெப.(n.)

   1. ெகா ப்பா ; moss creeping upon water

   2. ேகாைரப் ல்; horay grass (சா.அக.);.

     [ ைர + வா கம்.]
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ைரவா சச்ம்
பா

 
 ைரவா சச்ம்பா kudiraivāliccambā, ெப.(n.)

   சம்பா ெநல்வைக; a kind of paddy, like horse a millet.

ம. ரவா

     [ ைர + வா  + சம்பா.]

ைரவா சச்ா
ைம

ைரவா சச்ாைம kudiraivāliccāmai, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைகச ்சாைம; horsetail millet.

   2. ஒட் ப்பண்;  sticking grass (சா.அக.);.

     [ ைர + வா  + சாைம.]

ைரவா ப் ல்

 
 ைரவா ப் ல் kudiraivālippul, ெப.(n.)

   ல்வைக; a species of grass.

ம. ரவால்ப் ல்

ம வ, ைரவாற்றல்

     [ ைர + வா  + ல்.]

ைரவா ப்

 
 ைரவா ப்  kudiraivālippū, ெப.(n.)

   ெகா வைக ள் ஒன் ; purple wreath.

     [ ைர + வா  + .]

ைர க

 
 ைர க  gudiraivisigayiṟu, ெப.(n.)

   ைரமரத்ைத நிைலப்பட நி த் தற் க் கட் ம் க ; rope for fixing the kudirai-maram in position.

     [ ைர  +  க .]

ைர ட்ைட

 
 ைர டை்ட kudiraiviṭṭai, ெப.(n.)

   ைரச ் சாணி ; horse dung (சா.அக.);.

     [ ைர + டை்ட.]

ைர -தல்

ைர -தல் kudiraiviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ைரையச ்சாரியாக தல்; to set of in a gallop or trot.

   2. ைரப்பந்தயம் தல்;  to compete in a horse race.

     [ ைர + -.]

ைர லாடம்

ைர லாடம் kudiraivilāṭam, ெப.(n.)

   வரிவைக; a tax (M.E.R.86 of 1928-9);.

     [ ைர + இலாபம்.]
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ைர ரர்

 
 ைர ரர ்kudiraivīrar, ெப.(n.)

   ைரப் பைடயாளர;் cavalry, troopers cavaliers.

     [ ைர + ரர.்]

ைரைவயாளி

 
 ைரைவயாளி  kudiraivaiyāḷivīdi, ெப.(n.)

   ைர ெச த்தற் ரி ெசண் ெவளி ( டா.);; the place where horses are trained in different kinds of exercise.

     [ ைர + ைவயாளி + .]

வாதம்

 
 வாதம் kudivādam, ெப.(n.)

ஆைத பாரக்்க;see {kudo-v-Joa.}

     [ ல் + வாதம்.]

ைத

 
 ைத kudivūdai, ெப.(n.)

   ங்கால் ஊைத; neuralgiac pain in the heels.

     [ ல் + ஊைத.]

 
  kudu, ெப.(n.)

   ம ழ்ச் ; joy.

     [ ல் + .]

கம்

 
 கம் gudugam, ெப.(n.)

   ப்பம் (யாழ்.அக.);; desire, longing.

     [ ல் →  → கம்.]

 கம் gudugam, ெப.(n.)

   ப்பம் (யாழ்.அக.);; desire, longing.

     [Skt.kautuka → த. கம்.]
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கலம்

கலம் gudugalam, ெப.(n.)

கலம் பாரக்்க;see {kudūkalam.}

     " கலம்ெபாங்க" (தணிைகப் . ரமன். ட.்83);.

     [ கலம் → கலம்.]

 கலம்1 gudugalam, ெப.(n.)

   அகக்களிப் ;  joy, delight, rapture.

     [ . + ஆ லம் - தா லம் → கலம்.]

 கலம் gudugalam, ெப.(n.)

கம் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {kudugam.}

     [ ல் →  → கல் → கலம் → கலம்

க -த்தல்

க -த்தல் gudugaliddal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. கரிப்  உண்டாக் தல்; to make joyful.

     " க த் தா ைய யா லஞ் ெசய் ம்" ( வ்.நாய்ச5்:7);.

     [ க  → கல.]

 க -த்தல் gudugaliddal,    4 ெச. . .(v. அகம ழ்தல்; to rejoice, to delight in.

     "அ ளின் ழ் க் க த் தேலா ம்" (கந்த . ரவா .51);.

     [ கலம் → க .]

க ப்

 
 க ப்  gudugalippu, ெப.(n.)

   ம ழ்ச் ; ecstasy joyfulness, rapture.

     [ க  → க ப் .]

1 gudugududdal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ஆைசப்ப தல்; to desire eagerly.

     "நாற்றங்  ப்ப"(பரிபா.20.13);.

     [  + .]

 2 gudugududdal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ளிரால் ந ங் தல்; to shiver from cold.

     [  + .]

ப்

ப்  guduguduppu, ெப.(n.)

   1. ஆவல்; desire, eagarness.

     " ப் ன்  நின் " ( வாச6:34);.

   2. ளிரால் ந ங் ைக; shivering with cold.

     [  + ப் .]
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ெதனல்

 
 ெதனல் gudugudeṉal, ெப.(n.)

   ளிர் ரக் ப் ; expr. signifying feverishness attended with shivering.

     [  +  + எனல்.]

லம்

லம் gudugulam, ெப.(n.)

ரகலம் பாரக்்க;see {Kudigalam,}

     " லத ் ள ன் றாமம்" (அரிசமய ப ைம. 103);.

     [  + லம்.]

-த்தல்

-த்தல் guduguliddal,    14 ெச. . .(v.i.)

   1. களி ெகாள் தல் (யாழ்.அக.);; to be rapturous;

 to be enthusiastic.

   2. ம ழ்ச்  யால் ரித்தல் (யாழ்.அக.);; to swell with joy. 

இளங்ெகாங்ைக ப்ப" ( வ்.ெபரியாழ்.3,6,2);.

     [  + (க ); .]

ம்பகர்

 
 ம்பகர ்gudumbagar, ெப.(n.)

   ம்ைப (மைல.);; bilter toom-bay.

     [ ம்  → ம்பகர.்]

ம்ைப

 
 ம்ைப kudumbai, ெப.(n.)

   க்ெகாற் ப் ; Indian dantana indico. 

     [ ம்  + ம்ைப.]

ைவ

 
 ைவ kuduvai, ெப.(n.)

   ெகா ைவ; mortage.

ெத. வ

     [ெகா ைவ → ைவ.]

ணகம்

 
 ணகம் gutūṇagam, ெப.(n.)

   கண்ெணாய்க  ெளான்  (யாழ்.அக.);; a disease of the eye.

     [ த் ண் → த் ணகம் → ரணகம்.]

னகம்

 
 னகம் gutūṉagam, ெப.(n.)

   ழந்ைதக க் க கா ம் ஒ  கண்ேணாய்; an eye, disease cotmon in children (சா.அக.);.

     [  +  (ஊனம்); ஊனகம் – னகம்.]
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ேதட்

 
 ேதட்  kutēṭṭi, ெப.(n.)

   ம ல க் ந் ; peacock's-foot tree.

     [ த்தட்  → ேதட் .]

ைத

ைத1 kudai, ெப.(n.)

   1. ற் ைத; notch at the end of a bow to secure the loop of a bow strong

     " ைதவரிச ் ைல தல்" (கம்பரா.நகர.49);

   2. அம் ன  (சங்.அக.);; notch at the feather end of an arrow.

   3. அம் ; arrow.

     " ைத ெயன் ைனத் ந்ேத" (கந்த .அக் னி.85);.

   4. அணிகலனின் ட் ; bow, loop, running not, button or clasp of a bracelet.

   5. யற் ; effort.

     "ெகாண்ட ைத மாறாேத" (ஈ , 6:10,2);.

     [  – ைத.]

 ைத2 kudaiddal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ற் ைத ன் நாைணப் ட் தல்; to fasten the bow-string at the notch.

     " ைதக் ன்றன நி ரெ்வஞ் ைல" (கம்பா. இராவணன்வ.46);.

     [  → ைத.]

 ைத3 kudaidal,    3 ெச. . .(v.i.)

   ெச த் தல்; to discharge, propel.

ைதச்

ைதச்  kudaiccu, ெப.(n.)

   1. ெசாக்கா ல் ெபாத்தானி ம் ைள; button-hole.

   2. தா  வைக; a pendant in {tali,} representing the {navatāli.}

     [ ல் → த்  → ைத → ைதச் .]

ைதேபா -தல்

ைதேபா -தல் kudaipōṭudal,    19 ெச. . .(v.i.)

   ச் ப் ேபா தல்; to button, to fasten as with a button.

     [ ைத + ேபா .]

ைதமணி

 
 ைதமணி kudaimaṇi, ெப.(n.)

   ெகாக் வைக; a kind of hook, button.

     [ ைத + மணி.]

ைத ச்

 
 ைத ச்  kudaimuḍiccu, ெப.(n.)

   க்  ச் ; button of a running knotor noose.

     [ ைத + ச் .]
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ைதயாணி

 
 ைதயாணி kudaiyāṇi, ெப.(n.)

   கைரயாணி; fastening pin or bolt in jewellry.]

     [ ைத + ஆணி.]

ந்தக்கம்

ந்தக்கம் kundakkam, ெப.(n.)

ந்தகம் பாரக்்க;see kundagam.

     [ த்தகம் → ந்தக்கம்.]

 ந்தக்கம்2 kundakkam, ெப.(n.)

   1. ந்தகம், ழப்பம்; confusion.

   2. ண்டக்கம், ேகாள்; backbiting.

     [ ந்தக → த்தக்கம்.]

ந்தக் ந்தம்

 
 ந்தக் ந்தம் kundakkundam, ெப.(n.)

   ; civet (சா.அக.);.

     [ ந்தம் + ந்தம்.]

ந்தகத்தைசநார்

 
 ந்தகத்தைசநார ்gundagattasainār, ெப.(n.)

   தைடப்ப த் ம் தைசநார;் obturator ligament (சா.அக.);.

     [ ந்தகம் + தைச + நார.்]

ந்தகம்

ந்தகம்1 gundagam, ெப.(n.)

   தைட; obstrucle, obstacle.

   2. ைறந்த ைல; low price.

   க. ந்தக ;ெத. த்தக .

   ெத. ந்தக ;   க, ந்தக ;   மராட்; ந்த

     [ ல் → ந்  → ந்தகம்.]

 ந்தகம்2 gundagam, ெப.(n.)

   ழ்மகன்; low, mean, fellow.

     " ந்தகனா ந்தக் ைடயான்" (பஞ்ச. க.690);.

     [ ண்டகன் + ந்தகன்.]

ந்தகன்

ந்தகன்2 gundagaṉ, ெப.(n.)

   ங் யம்; Indian olibanum (சா.அக.);.

     [ ல் → ந்  → த்தகம்.]
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ந்தைன

ந்தைன kundaṉai, ெப.(n.)

   எண்ெணய் காய்சக்ம் ேபா , காய்ச் ம் கலம் ைத மா ன் அ ள்ள எண்ெணய் ணாகாமற் 
காத்தற்ெபா ட் , அப்பாத் ரத் ற்  ஆதாரமாய் ைவக்கப்ப ம் இ ம்  அணட ்(ைதலவ. 
பா .19);; special iron cauldron holding the vessel in which medicinal oil is prepared and serving as receptacleifthe vessel 
gives way.

     [ ந்  + அைண. ந்  = ப , . அைண = தைட, த ப் .]

எண்ெணய் ம ந்  ( தம்); காய்ச் ம் ெபா , ஏனம் ரிந்  ப ண்டாகக் ெமனக் க , 
அதற் த் ைணயாக, எண்ெணய் ம் வைர ல் ெபா ந் க் ம் ப  ைவக் ம் ஓர ்ஏனம். இ  
ம ந்  எண்ெணய் ஏனத் ன் வ  மட் ம் ெகாள் ம்ப யாக அைமந்  அ ப்பாகத் ல் கரி 
ெந ப் ன் ைகயான  ெவளிேய ேபா ம்ப  ைள ஏற்ப த் , வட்டமா ள்ள அ களைமத்  
அண்டாைவப்ேபால் இ ம் னாற் ெசய்யப்பட்ட  (சா.அக.);.

ந்தந்தள் ைக

 
 ந்தந்தள் ைக gundandaḷḷugai, ெப.(n.)

   கண்ணிற் ந்தேநாய் ைக; staphy-loma.

     [ ந்தம் + தள் ைக.]

ந்தம்

ந்தம்1 kundam, ெப.(n.)

   ைர; horse

     "ெவற் ேசர ் ந்தம்"( ைள.நரிபரி.106);.

     [ ந்தம் → ந்தம்.]

 ந்தம்2 kundam, ெப.(n.)

   1. கற்ெசய்நஞ் ; mineral .poison.

   2. நான்  பலங்ெகாண்ட ஒ  நிைற (ைதலவ.ைதல.100);; a standard weight 4 palam.

     [ ல் → ந்  → ந்தம்.]

 ந்தம்3 kundam, ெப.(n.)

   ைவக்ேகாற்படப் ; hay stack.

     [  + ந்  → ந்தம்.]

 ந்தம்4 kundam, ெப.(n.)

   1. கண்ேணாய்வைக ( .அ.);; tulercle on the cornea of the eye, staphyloma.

   2. ன்பந்த வ ; that which gives distress.

     "ெமய் ந்தமாக" ( வ்.இயற்.4:79);.

ந்தம் றப்பாடல்

 
 ந்தம் றப்பாடல் kundambuṟappāṭal, ெப.(n.)

   கண் ல் ெகாப் ளம் உண்டாதல்; the rising of a lbercle in the eye, protrusion of the eye-ta. (சா.அக.);.

     [ ந்தம் + றப்படல்.]

ந்தம்

 
 ந்தம்  kundambū, ெப.(n.)

   கண்ணி ண்டா ம் ; cataract in the eye (சா.அக.);.

     [ ந்தம் + .]
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ந்தமம்

 
 ந்தமம் kundamam, ெப.(n.)

   ைன (யாழ்.அ.க.);; Cat.

     [ ந்  + அம்ைம - ந்தம்ைம → ந்தமம்.]

ந்தைர-த்தல்

ந்தைர-த்தல் kundaraittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   -- ணா த்தல் (யாழ்.அக.);; to sit idly.

     [ ந்  + அைர (உடக்ாரந்்  ெபா ேபாக் தல்.]

ந்தல

 
 ந்தல  kundalaāṭi, ெப.(n.)

   ெப ங் ட ல் வள ம் ஓர ்நீண்ட நாகப் ச் ; long thread-worm inhabiting the large intestines (சா.அக.);.

     [ ந்தலம் + . வ. க்ரீட → த. .]

ந்தலவராளி

ந்தலவராளி kundalavarāḷi, ெப.(n.)

   ஒ  பண் வைக (இராகம்); இைச (பரத.இராக.55);; a musical mode.

     [ ந்தலம் + வராளி.]

ந்தைவ

ந்தைவ kundavai, ெப.(n.)

   ேசாழப்ேபரரசன் தல் இராசராசனின் தமக்ைகயாரின் ெபயர;் name of elder sister of the great {Chõla} 
Emperor {Rājarājan}

   1."  ராஜராஜேவதர ் த்தமக்ைகயார ்வல்லவைரயர ்வந் யத்ேதவர ்மகாேத யார ்ஆழ்வார ்
பராந்தகன் ந்தைவயார ்எ ந்த த்த ேமனிகள்" (S.I.l.i6);.

     [ ந்தம் = ந மண க்க ண் மல் ைக. ண்  → ந்  → ந்தம் + அவ்ைவ, ந்தவ்ைவ → 
ந்தைவ. ண்  மல் ைக மலரின் ெபயரைமந்த ெபண்.]

ந்தைவ 
நாலயத் த் 

ேதவர்

ந்தைவ நாலயத் த் ேதவர ்kundavaisinālayattuttēvar, ெப.(n.)

   தல் இராசராசனின் தைமக்ைகயா ம் வல்லவைரயன் வந் யத்ேதவரின் ேத யா மா ய 
ந்தைவயாரின் ெபயரால் கட்டப்பட்ட சமணெதய்வக் ேகா ெல ந்த ளி ள்ள 
ரத்்தங்கரர(்ெத.கல்.ெதா.2.2கல்.43);; one of holy person, Arhat.

     [ ந்தைவ + நாலயம் + அத்  + ேதவர.்]

ந்தளம்

ந்தளம் kundaḷam, ெப.(n.)

   1. ெபண் ர ்தைல ம ர;் woman's hair.

     "சந்தம  ந்தளநன் மா ெனா " (ேதவா.107:1);.

   2.ம ரக்் ழற் ( ங்.);; hair crinkles curls.

   3. ழற்ெகாத்  ( ங்.);; woman's locks.

   4. சா க் யர ்நா ; country of the {châluckyas.}

   ம. ந்தளம்;   க. த ;ெத. ந்தல .

 skt kunfala

     [ தளம் → ந்தளம்.].

ந்தளர்

ந்தளர ்kundaḷar, ெப.(n.)

   ந்தள நாட் ல் ஆட் ரிந்த சா க் ய ேவந்தர;் chalukyas, as rulers of Kundalam

     " ந்தளைரக் டற் சங்கமத்  ெவன்ற" (க ங்.193, ப்.);

     [ ந்தளம் → ந்தார.்]
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ந்தைள

 
 ந்தைள kundaḷai, ெப.(n.)

   ம ந்  எண்ெணய்ப் ஏனம் ைவக் ம் ரிமைண; a stand or seat made of straw for kepping medicated oil pots, 
any round wooden base for keeping pots (சா.அக.);.

     [ ந்  + ந்தைள.]

ந்தன்

ந்தன் kundaṉ, ெப.(n.)

   1. மால்;{višnu}

     "வல் ைன மாய்த்தறஞ் ெசய் ந்தன்றன்ைன" ( வ். வாய்.79:7);.

   2. ய தன்ைம ைடயவன்; holy person.

     "வண் ங் க ெசய் ந்தன்" ( வ். வாய்.7.9.7);.

     [ ந்  → ந்தன்.]

ந்தனக்காரன்

 
 ந்தனக்காரன் kundaṉakkāraṉ, ெப.(n.)

   ஒன்பான் மணிகைள அணிகலன்களில் ப ப்ேபான்; one who enchases or sets precious stones.

     [ ந்தனம் + சகாரன்.]

ந்தனம்

ந்தனம் kundaṉam, ெப.(n.)

   1. ஒன்பான் மணிகைள அணிகலன்களில் ப க் டம்; interspace for enchasing or setting gems in jewel.

     " ந்தனத்  ல த் ன….. ரத் னங்கள்" ( வ். ெந ந். யா.பக்.17);.

   2. தங்கம் (சங்.அக.);; gold, fine gold.

     [ ந்  + ந்தனம்.]

ந்தாங் ச்

 
 ந்தாங் ச்  kundāṅgucci, ெப.(n.)

   வரக்ள் ெநாண் யா த் ெதா ம் ைளயாட் ; game in which a player hops on one foot in order to touch or 
catch any of the other players within bounds.

     [ ந்தம் + ச்  – ந்தாங் ச் .]

ந்தா -தல்

ந்தா -தல் kundāṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ெநாண் க் ெகாண்  ைளயா தல்; to play hopping on one foot (ேகாைவ.);.

     [ ந்  + ஆ .]
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ந்தாணி

ந்தாணி1 kundāṇi, ெப.(n.)

   1. ேப ரல்; large mortar.

ந்தாணி ேபால் இ க் றாள் (உ.வ.);

   2.உர ன் வாய்க்  (இந் பாக.44);; protective ring placed over a mortar to prevent the grainfrom scattering.

     [ ண்  + ஆணி - ண்டாணி → ந்தாணி,

     'ஆணி' ெசால்லாக்க. ஈ .]

     [P]

ந்தாணி

 ந்தாணி2 kundāṇi, ெப.(n.)

   கண்ேணாய்வைக; an eye disease.

     [ ந்தம் + ஆணி.]

ந்தாணிக்ெகா

 
 ந்தாணிக்ெகா  kundāṇikkoḍi,    ெகா வைக; mortar-flower bindweed.

     [ ந்தாணி + ெகா .]

ந்தாணிப் ரங்

 
 ந்தாணிப் ரங்  kundāṇippīraṅgi, ெப.(n.)

   ெவ ண் ைள ேமெல ந் ம் உரல் வ வான ரங் ; mortar for throwing shells at high angles.

     [ ந்தாணி + ரங் .]

ந்தாலம்

ந்தாலம்1 kundālam, ெப.(n.)

ந்தா 1 பாரக்்க;see {kundall}

     [ ந்தா  → ந்தாலம்.]

 ந்தாலம்2 kundālam, ெப.(n.)

   ள்வைக (யாழ்.அக.);; a kind of bird.

     [ ந்  → ந்தாலம்.]

 ந்தாலம் kundālam, ெப.(n.)

   ண் வைக (யாழ்.அக.);; a kind of bird.

     [Skt.gundala → த. ந்தாலம்.]

ந்தா

ந்தா  kundāli, ெப.(n.)

   1. த் த் ேதாண் ம் க  வைக; pick-axe with one prong. pick-axe

     " ந்தா க் ம் பாைர வ " ( மந்.2909);.

   2. கணிச்  ( .ெவ.9:38,உைர);; battle-axe.

   ம. ந்தா ;   க. த்தா, த்த , த் ;   ெத., பட., ட. த் ;   . த்த , தெ்தா ;   ேகாத. 
தய்;மா.க்வாத .

{Skt. kuddâla}

     [ த்  → ந்  → ந்தா .]
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ந்தாளி

ந்தாளி1 kundāḷi, ெப.(n.)

ந்தா 1 பாரக்்க;see {kundali.}

     [ ந்தா  → ந்தாளி.]

 ந்தாளி2 kundāḷittal,    4 .ெச. . . (v.i.)

   1. களித் க் த்தாடல்; to leap for joy.

   2. ன்னங் காைலப் ப யைவத்  நடத்தல்; to tread on one's toes, to walk on tiptoe.

   3. ப்பதற்  யற்  ெசய்தல்; to attempt to leap.

ம. ந்தாளிக் க

     [ெகாந்தளி → ந்தாளி.]

ந்

ந் 1 kundi, ெப.(n.)

   கள் ( வா.);; toddy.

     [ த்  → ந் .]

 ந் 2 kundi, ெப.(n.)

   பாண்  மைன ய ள் த்தாள்  த்தாள் (பாரத);; Kundi, the first wife of {Pāngu}

     [ ள் → ந்  → ந்  = ள்ளமானவள்.]

ந் கைறேயான்

 
 ந் கைறேயான் gundigaṟaiyōṉ, ெப.(n.)

   பசே்சாந் ; green lizard (சா.அக.);.

     [ஒ கா. ந்  + (கைரேவான்); கைறேயான்.]

ந் நட-த்தல்

ந் நட-த்தல் kundinaḍattal,    3 ெச. . .(v.i.)

   ன்னங்காைல மாத் ரம் ஊன்  நடத்தல்; to walk on tiptoe.

ம. ந் நட

     [ ந்  → ந்  + நட.]

ந் நில்-தல் 
( ந்  நிற்றல்)

ந் நில்-தல் ( ந்  நிற்றல்) kundiniltalkundiniṟṟal,    14 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒற்ைறக் காலால் நிற்றல் ( ங்.);; to stand on one leg.

   2. ன்னங்காலால் நிற்றல்; to stand on tiptoe.

     [ ந்  + நில்.]

ந் ய த்தல்

 
 ந் ய த்தல் kundiyaḍittal, ெப.(n.)

   ெநாண்  ய த்தல் என் ம் ைளயாட்  (யாழ்.அக.);; a game.

     [ ந்  → ந்  + அ .]
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ந் ரம்

ந் ரம்1 kundiram, ெப.(n.)

   ஒ  பறைவ; a bird (சா.அக.);.

   2. ெதன்ைன; coconut tree.

     [ ந்  → ந் ரம்.]

 ந் ரம்2 kundiram, ெப.(n.)

   ல்வைக (யாழ்.அக.);; a kind of grass.

     [ ந்  → ந் ரம்.]

 ந் ரம் kundiram, ெப.(n.)

   ல்வைக (யாழ்.அக.);; a kind of grass.

     [Skt.gundra → த. ந் ரம்.]

ந் ரா

 
 ந் ரா kundirā, ெப.(n.)

ந் ராத்  பாரக்்க;see {kundiráttivu.}

     [ ந் ராத்  → ந் ரா.]

ந் ராத்

 
 ந் ராத்  kundirāttīvu, ெப.(n.)

   மாலத் ; Maldive Islands.

     [ ந் ரம்(ெதன்ைன); + .]

ந் ராத்ேதாணி

 
 ந் ராத்ேதாணி kundirāttōṇi, ெப.(n.)

   மாலத ் வார ்ெதன்ைன மரத்தாற் ெசய் ம் பட ; canore in the Maldives constructed wholly from the coconut 
tree.

     [ ந் ரம் + ேதாணி. ந் ரம் = ெதன்ைன.]

ந் ைவ-த்தல்

ந் ைவ-த்தல் kundivaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ன்னங்காைல மட் ம் ஊன்  நடத்தல்; to walk on tiptoe.

     "ெநட்  ந்  ைவத் "( ரேபாத.11:17);.

     [ ந்  + ைவ.]
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ந்

ந் 1 kundudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. இ  காைல ம் ஊன்  ைவத்  உடக்ா தல்; to sit on the heels with legs folded upright.

   2. உடக்ா தல்; to sit, squat.

   3. ன்னங்கால்கைள மட் ம் ஊன்  நிற்றல்; to stand on tiptoe.

     " ந் த் த  ண்டவர"் (பாரத. ட.்199);.

   4. ெநாண்  நடத்தல்; to hop on one leg.

     "அ ெயான்  க ேதாட் க் ந்  வந்தனென ஞ் ைல தற் பகம்பா ம்பக348.

   5. வைளதல்;  to bend, as abow, 

     " ந்  வன்ென ஞ் ைல தற் பைடக ம்"(கம்பரா ரமாத்56);.

ம. ந் க் க

     [ ல் → ள் → ந் .]

 ந் 2 kundu, ெப.(n.)

   1. உடக்ா ைக; sitting on the heels, squatting.

   2. ண்ைணெயாட் ; pial or raised floor of a verandah used as a seat.

   3. ெநாண் ைக; hopping.

 I.sid, sed;

ந் க்கால்

 
 ந் க்கால் kundukkāl, ெப.(n.)

   இராேம வரம் அ ந்த பைழய கைவத ் ைற கம்; old {mugavai-t-turaimugam} near to 
Rameshwaram.

     [ ன்  → ந்  → கால்.]

ந் கால்

ந் கால் kundukāl, ெப.(n.)

   1. ன் ற மட் ம் ஊன் ய கால்; tiptoe.

   2. ந் க்ைக; squatting, sitting on the heels.

   3.தாங்  நடக் ம் கால், ெநாண் க்கால்; a limping or lame leg.

ம. ந் கால்

     [ ந்  + கால்.]

ந் காலன்

ந் காலன் kundukālaṉ, ெப.(n.)

   1. ன்கால் களால் நடப்பவன்; one who walks with raised heels (ெகா.வ.);.

   2. காைல இ த்  நடப்பவன்; one who hobbles or limps.

     [ ந்  + காலன்.]
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ந் கா

 
 ந் கா  kundukāli, ெப.(n.)

   ன்னங்காலால் நடப்பவள்; a woman walking on tip-toe (சா.அக.);.

     [ ந்  + கா .]

 ந் கா  kundukāli, ெப.(n.)

   அ வ வற்ற மரம் (யாழ்.அக.);; post which is weak at the base.

     [ ள் → ந்  → கா .]

ந் த்த

 
 ந் த்த  kunduttaḍi, ெப.(n.)

   பைனநார ்உரிக் ம் டக் ;  stick with several prongs or forks to extrac fibre from the palmyra.

     [ ந்  + த .]

ந் ண்ைண

 
 ந் ண்ைண kundudiṇṇai, ெப.(n.)

   ஒட் த் ண்ைண; a small platform or pial adjoining a verandah used as a seat.

     [ ந்  + ண்ைண.]

ந் ப்

 
 ந் ப்  kunduppu, ெப.(n.)

   ஒற்ைறக் காலால் நடந்தா ம் வர ் ைளயாட் ; a boy's game of hopping on one leg.

     [ ந்  → ந் ப் .]

ந் மணி

 
 ந் மணி kundumaṇi, ெப.(n.)

ன் மணி பாரக்்க;see {kunrimani}

     [ ன் மணி → ந் மணி(ெகா.வ.);.]

ந்

 
 ந்  kunduru, ெப.(n.)

ந் க்கம்பாரக்்க;see {kundurukkam.}

     [ ந் க்கம் → ந் .]

ந் க்கம்

ந் க்கம் kundurukkam, ெப.(n.)

   1. ேமல் நாட் ச ்சாம் ராணி; salai tree (மைல.);

   2. ெவள்ைளக் ங் யம்; Konkany resin.

     [ ந் ள் → ந் க்கம்.]

ந் க்கன்

 
 ந் க்கன் kundurukkaṉ, ெப.(n.)

   க ங் ங் யம்; black hammer (சா.அக.);.

     [ ந் க்கம் → ந் க்கன்.]
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ப்பக்காட்டான்

 
 ப்பக்காட்டான் kuppakkāṭṭāṉ, ெப.(n.)

   நாட் ப் றத்தான்; rustic, boor.

     [ ப்பம் காட்டான்)

ப்பக்கா

 
 ப்பக்கா  kuppakkāṭu, ெப.(n.)

   பட் க்கா ; rural parts, village with straggling huts.

     [ ப்பம் + கா .]

ப்பங் ேயற் -
தல்

ப்பங் ேயற் -தல் kuppaṅguḍiyēṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ற் ர ்உண்டாக் தல்; to establish a kuppam or petty village.

     [ ப்பம் +  + ஏற் .]

ப்பக் ளி

 
 ப்பக் ளி kuppakāḷi, ெப.(n.)

   ரான், ெசய்யான்; a venomous centipede (சா.அக.);.

     [ ப்ைப + ளி.]

ப்படம்

 
 ப்படம் kuppaḍam, ெப.(n.)

   களத் ல் ெநல்ல த்த ற  நிலக் ழா க் க் ெகா க்கப்ப ம் ைளசச் ன் பாகம்; the portion of the 
produce of the lands in a village, given to the mirasdarafter the grain is threshed.

     [ ப்ைப → ப்படம்.]

ப்பத்தம்

 
 ப்பத்தம் kuppattam, ெப.(n.)

   நில உரிைமயாள க் ( ரிய ண் ; mirasdar's share of the produce or yield.

ெத. ப்பத்த

     [ ப்பம் → ப்பத்தம்.]

ப்பதம்

 
 ப்பதம் kuppadam, ெப.(n.)

   ைனக்கா ; cow hage (சா.அக.);.

     [ ப்ைப → ம்பத்தம் → ப்பதம்.]
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ப்பம்

ப்பம்1 kuppam, ெப.(n.)

   1. ஊர ்( வா.);; village.

   2. ெசம்படவர ் த ேயார ்வா ம் ற் ார;் small village of fishermen and other low caste people.

   3.கா  ( ங்.);; jungle.

   4. அச்  நாட்  நாணயம்; a coin from Acheen.

     [  → ம்  → ப்  → ப்பம்.]

 ப்பம்2 kuppam, ெப.(n.)

   1. ட்டம்; multitude

     ' ப்ப மந் மந் ரங்கெளல்லாம்' ( ற்றா.தல.க ற்சன.8);.

   2. யல்; heap (ெநல்ைல.);.

   க. ப்ெப;ெத. ப்ப.

     [  → ம்  → ப்  → ம்பம்.]

 ப்பம்3 kuppam, ெப.(n.)

   டர ்(யாழ்.அக.);; mount raised earth.

     [ ல் → ப்  → ம்பம்.]

ப்பமரம்

 
 ப்பமரம் kuppamaram, ெப.(n.)

   ெநச க்க  வைக; vertical peg with a hole to fit in the rounded centre in the left end of the web beam.

     [ ப்  + மரம்.]

ப்பமன்னி

 
 ப்பமன்னி kuppamaṉṉi, ெப.(n.)

   ப்ைபேமனி; rubblish plant (சா.அக.);.

     [ ப்ைப + மன்னி - ப்ைபன்னி → ப்பமன்னி.]

ப்பல்

ப்பல் kuppal, ெப.(n.)

   1. யல்; heap, as of manure.

   2. ேம  ( வா.);; high ground, mound.

   3. ட்டம்; multitude, company.

     [  → ம் → ப்  → ம்பல்.]

ப்பல் ைளயாட்

 
 ப்பல் ைளயாட்  kuppalviḷaiyāṭṭu, ெப.(n.)

   ள்ைளகளின் ைளயாட்  வைக; a children's play in sand.

     [ ப்பல் + ைளயாட் .]
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ப்பைல

ப்பைல1 kuppalai, ெப.(n.)

ப்பைள பாரக்்க;see {kuppalai}

     [ ப்பல் → ப்பைல.]

 ப்பைல2 kuppalai, ெப.(n.)

   ெச வைக (யாழ்.அக.);; a shrub.

     [ ல் → ப்  → ம்பைல.]

ப்பைள

 
 ப்பைள kuppaḷai, ெப.(n.)

   ெவ ப்படக் ; Indian birth wort (சா. அக.);.

     [ ப்பல் → ப்பைள.]

ப்பன்

 
 ப்பன் kuppaṉ, ெப.(n.)

ன்னிரண்  ழந்ைத

க ந்தவ ய ன் றக் ம் ன்றாம் மக க்

   இ ம் ெபயர;் name given to the son corn after the death of the first two children.

     [ ப்ைப → ம்பன்.]

ெதாடரந்்  றந்த ழந்ைத இ க்காம க்க ப்ைப ல் டத்  எ த் க் ப்பன் எனப் 
ெபயரிட்டால் எமன் ழந்ைத உ ைர கவர பாட்டான் எ ம் நாட் ப் ற நம் க்ைக ல் ஆண் 

ழத்ைதக க்  இடப்ப ம் ெபயர.்

ப்பா

 
 ப்பா kuppā, ெப.(n.)

   ன்கள் வந்  ம்ப  ரிவைல ற் ேசரத்் ள்ள ைப; the bag forming part of a shore-net.

ெத. ப்பாச

     [ ள் → வ் → ப்  → ப்பாயம் → ப்பா(ெகா.வ);.]

ப்பாசம்

ப்பாசம் kuppācam, ெப.(n.)

   1. ெமய்சச்டை்ட; coat, bodice, jacket, cuirass.

     " ப்பாச ட் க் க்ேக கவச ட் " (த ழ்நா.192);

   2.பாம் ச ்சடை்ட; slough, cast-off skin of serpent.

     "பாம்  ப்பாசங் கழற் ன ெபா " '( . .பா .பக்.42);.

   க. கபெச;ெத. ப்பச

     [ ப்பாயம் → ப்பாசம்.]

ப்பா ைத

 
 ப்பா ைத kuppācividai, ெப.(n.)

    ைம த்  ைத; maroh mallow (சா.அக.);.

     [ ப்பா  + ைத.]
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ப்பாமணி

 
 ப்பாமணி kuppāmaṇi, ெப.(n.)

   ப்ைபேமனி; rubbish plant (சா.அக.);.

ம. ப்பேமனி

     [ ப்ைபேமனி → ப்ைமன்னி → ப்பாமணி (ெகா.வ.);.]

ப்பாயம்

ப்பாயம் kuppāyam, ெப.(n.)

   1. சடை்ட; jacket, coat

     "ெவங்கேணாக் ற் ப்பாய ேலசச்ைன" ( வக.431);.

   2. ெமய்சச்டை்ட; bodic.

   ம. ப்பாயம்;   க., பட., ப்பச;ெத. ப்பாச .

{Skt. kUrpåsa, Pkt.kuppåsa,}

     [ ள் → வ் → ப்  → ப்பாயம்.]

ப்பான்

 
 ப்பான் kuppāṉ, ெப.(n.)

   டன்; fool.

     [ ப்ைப → ப்பான்.]

ப்

ப் 1 kuppi, ெப.(n.)

   1. ஒ வைகக் ைவ ( றநா.56,உைர.);; vial, flask, bottle.

   2. கைடக் ச் ; an ornament worn on hair-tuft.

     " ைக ரார ்தந்த ப் ந் ெதாங்க ம்" ( ற்றா. ற.124);.

   3. ப் க் க க்கன்; ear-ring of a particular shape.

   4. ழ்; jewel case.

     " ப் ல் மாணிக்கம் ேபாேல" (ஈ , 1.8:5);.

   5.ைவரவைக; a species ofdiamond

     " ந்த ன் ங் ப்  ன் ம்" (S.I.I.II.429);.

   6. யா ன் க்காணி; adjusting screw of a lute.

   7. மாட் க்ெகாம்  த யவற் ற் ெச ம் ண்; ferrule at the end of a scabbard on the horn of an ox, on the 
tusk of an elephant on the end of a pestle, cover on the spout of a kettle.

   8. சாணி; cowdung. 

மாரக்  மாதத் ல் யர ் ப் டை்டத் தட் வாரக்ள்.

   ம. ப் ;   க., . ப் ;ெத. ப்ெப.

 H.kuppi, Pall., {Pkt.kUppa.} L.cuppa It coppa, F coupe;

 A.S.,E. heap, G. haufe.

ப் க்க க்கன்

 
 ப் க்க க்கன் kuppikkaḍukkaṉ, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் க க்கன்; a kind of ear-ring.

     [ ம்  + க க்கண்.]
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ப் க்கல்

 
 ப் க்கல் kuppikkal, ெப.(n.)

   ப்  ெசய்வதற்காக பயன்ப த் ம் கல்; a species of glass of which fling was formerly an ingredient, used 
formaking bottle etc. (சா.அக.);.

ம. ப் க்கல்

     [ ப்  + கல்.]

ப் க் ட்சைமந்த
கன்னி

 
 ப் க் டச்ைமந்தகன்னி guppigguṭcamaindagaṉṉi, ெப.(n.)

ஐம் டெ்சய் நஞ் : 

 a prepared arsenic (w.);.

     [ ப்  – ப் க் ள் + சைமந்த + கன்னி.]

ப் க்ெகந்தம்

 
 ப் க்ெகந்தம் kuppikkendam, ெப.(n.)

   ட் ன் ன் ற ம் ேதாட்டங்களி ம் தானாக வள ம் ஒ  ைரசெ்ச ; rubbish plant which grows largily in 
the backyards and gardens of the houses (சா.அக.);.

ம வ. ப்ைபேமனி

     [ ப்  + ெகந்தம். கந்தம் → ெகந்தம்.]

ப் க்ேகற்றல்

ப் க்ேகற்றல் kuppikāṟṟal, ெதா.ெப.(vbl.n.)

   1. டம் ேபா வதற்காக ம ந்ைதப் ட்  லைடத்தல்; securing medicine in a bottle for purposes of calcination.

   2. டம் ேபாட்ட ன் ம ந்ைத ட் லைடத்தல்; filling in a bottle as medicine ofter calcination (சா. அக.);.

     [ ப் க்  + ஏற்றல்.]

ப் சச்ரக்

 
 ப் சச்ரக்  kuppiccarakku, ெப.(n.)

   ப் ல் ைவத்  நீற் ய ந் ர வைக; medicinal powder prepared in bottles.

     [ ப்  + சரக் .]

ப் சச்ாரம்

 
 ப் சச்ாரம் kuppiccāram, ெப.(n.)

   கா ச ்சாரம்; mineral salt.

     [ ப்  + சாரம்.]

ப் ச் க்

 
 ப் ச் க்  kuppiccukku, ெப.(n.)

   ெபா  ெசய்  ட் ல் அைடத்த க் த் ள்; powdered dried ginger secured in a bottle (சா.அக.);.

     [ ப்  க் .]
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ப் செ்சந் ரம்

 
 ப் செ்சந் ரம் kuppiccendūram, ெப.(n.)

   ப் ர  ெசய்த இரசத்ைத மற்ற ம ந் கேளா  ட்  அைரத் க் கா க் ப் ல் ைவத்  
ைறப்ப  ைல மண் ெசய் , வா கா எந் ரத் ல் ைவத்  எரிக்க, ேமற்பக்கத் ல் ப ந் க்கக் 

கா ம் வப் ச ்ெசந் ரம். (இரசப்பதங்கம்);; sulbimate of mercury (சா.அக.);.

     [ ப்  + ெசந் ரம்.]

ப் த்ைதலம்

 
 ப் த்ைதலம் kuppittailam, ெப.(n.)

ெநற்

   ய ற் பல ங்களாகப் ைதத்  ைவத்  ேவகமாற்  ைதலம்; medicinal oil seasoned by being buried in 
paddy for several months.

     [ ப்  + ைதலம்.]

ப் ப்

 
 ப் ப்  kuppippū, ெப.(n)

   ரா;  bottle flower tree (சா.அக..);.

     [ ப்  + .]

ப் ப்ெபாங்கல்

 
 ப் ப்ெபாங்கல் kuppippoṅgal, ெப.(n)

   றவ(ைத); மாதம் தல் நாளில் ப் ெய ைவ ெயரித் ப் ெபாங்கல் சைமத்  உண் ம் 
யரின் பண் ைக; feast observed by Hindu girls on the first day of the month of Tai when they prepare pongal 

using kuppi cakes as fuel.

     [ ப்  + ெபாங்கல்.]

ப் மா

 
 ப் மா kuppimā, ெப.(n)

   மாக்கல் (சங்.அக.);; soap-stone.

     [ ப்  + மா.]

ப் த்தல்

ப் த்தல் kuppimuḍittal,    4 ெச. . .(w.i.) 

   சைடக் ச்  என் ம் அணிையக் ந்த ல் ைவத் ப் ன் தல்; to fasten the cadaikkuccu ornament in the 
hair-tuft.

     [ ப்  + .]

ப் ைற

 
 ப் ைற kuppimuṟai, ெப.(n )

   பதங்க ைற; the process of sublimation (சா.அக.);.

     [ ப்  + ைற]

ப் யசாைல

 
 ப் யசாைல kuppiyacālai, ெப.(n)

   த்தைளப் பாத் ரஞ் ெசய் ம் இடம் (யாழ்.அக.);; braziery.

     [ ப் யம் + சாைல]
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ப் யம்

ப் யம்1 kuppiyam, ெப.(n)

   1. ெபான், ெவள்ளி யல்லாத மற்ற மாைழ; metals other than gold and silver.

   2.இ ந்த மாைழ; inferior or base metal.

   3. வங்க மணல்; lead mixed with sand, lead ore  (சா.அக.);.

     [ ப்  → ப் யம்.]

 ப் யம்2 kuppiyam, ெப.(n)

   ெபான் ெவள்ளி ெயா ந்த மாைழ (உேலாகம்); (யாழ்.அக.);; base metal; metal other than silver and gold.

     [ ப்  → ப் யம் ( ப்  அல்ல  ைவகளில் காய்ச் ம் கலப்பட மாைழ);.]

ப் யலரி

 
 ப் யலரி kuppiyalari, ெப.(n,)

   ஈழத்தலரி; pagodatree.

     [ ப்  + அலரி]

ப் ராட்

 
 ப் ராட்  kuppirāṭṭi, ெப.(n,)

   ெபண்கள் தட் ம் வறட் ; small cow-dung cakes, prepared by young girls.

     [ ப்  + வறட்  → ப்  + ய).]

ப் ராட் ப்ெபா
ங்கல்

 
 ப் ராட் ப்ெபாங்கல் kuppirāṭṭippoṅgal, ெப.(n.)

   ைதத் ங்களில் யரின் ப் ப்ெபாங்கல்; afestivity observed by girls in the month of tai.

     [ ப்  + வறட்  → ப் ராட்  +ெபாங்கல்.]

ப் லவனம்

 
 ப் லவனம் kuppilavaṉam, ெப.(n.)

   வைளய ப் ; a mineral salt.

     [ ப்  +லவணம்.]

ப் வ ரம்

ப் வ ரம் kuppivayiram, ெப.(n.)

   வ ர வைக; a species of diamond.

     " ப்  வ ரம் இ த்தாரம் பளிங்  வ ரம் நா ம்"(S.I.I.II.431);.

     [ ப்  + வ ரம்]

ப் ைவப்

ப் ைவப் 1 kuppivaippu, ெப.(n)

   1. ஒ  ேவ யல் ைற; process of chemical preparation in an alembic; a kind of sublimation.

   2.ேவ சச்ரக் ; materials for chemical preparation.

     [ ப்  + ைவப் .]

ப் ப்ெபனல்

 
 ப் ப்ெபனல் guppuguppeṉal, ெப.(n,)

    த யன ண்ெட ம்ேபா  உண்டா ம் ஓர ்ஒ க் ப் ; onom. expr: signifying jerking, effervescing, 
bubbling, crackling noise, as of flames, etc.

     [ ப்  +. ப்  + எனல்.]
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ப் சம்

 
 ப் சம் kuppusam, ெப.(n.)

   ன் ;{puñgam} tree (சா.அக..);.

     [ ப் யம் → ப் சம்.]

ப் ழாய்

 
 ப் ழாய் kuppuḻāy, ெப.(n.)

ப் ைழ பாரக்்க;see {kսppաթi}

     [ ப் ைழ → ப் ழாய்.]

ப் ைழ

 
 ப் ைழ kuppuḻai, ெப.(n.)

   கால்நைடகட்  உணவா ம் இைலகைள ைடய ெகா வைக; a creeper whose leaves serve as food for cattle.

ம. ப் ழ

     [ ப் ழ் → ப் ைழ.]

ப் ளா

ப் ளா kuppuḷā, ெப.(n.)

ன்வைக 

     "ம ந்தன் ப் ளா டன்" (பறாைள.பள் .74);;

 a kind of fish.

     [ ப்  + ப் ளா ( ய );.]

ப் ற் க் 
ெகாள்( )-தல்

ப் ற் க் ெகாள்( )-தல் kuppuṟṟukkoḷḷudal,    7 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ழந்ைதகள் ன்றாம் மாதத் ல் க ழ்ந்  ெகாள் தல்; turning orlying with the face downwards as children 
do in the third month (சா.அக.);.

     [ ப்  → ப் ற்  + ெகாள்-.]

ப் றக்க ழ்-
த்தல்

ப் றக்க ழ்-த்தல் kuppuṟakkaviḻttal,    4 ெச. .  (v.i) 

   தைல ழாய்க் க ழ்த்தல்; turning up side down (சா.அக.);.

ப் ற → ப் றம் +க ழ்_.]

ப் றக் ட_த்தல்

ப் றக் ட_த்தல் kuppuṟakkiḍattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   க ழ்ந்  டத்தல்;  to lie prone orface downwards.

     [ ப் ற →  ப் றம் + ட.]

ப் றப்

ப் றப்  kuppuṟappiḍi,    4 ெச. . . (v.i.)

   கம் க ம்ப ப் த்தல்; holding anything with the face down-ward (சா.அக.);.

     [ ப் ற → ம் றம் + .]

ப் றல்

 
 ப் றல் kuppuṟal, ெப.(n,)

   ப் றப்ப த்தல்; lying upon the belly (சா.அக.);.

     [ ப்  → ப் றல்.]

ப் ற  _தல்

ப் ற  _தல் kuppuṟaviḻudal,    2 ெச. . (v.i.)

   தைலக ழ தல்; to trip and fall forward, to fall flat. On the face.

     [ ப் ற + _.]
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ப்

ப் 1 kuppuṟudal,    20 ெச. ன்றா .(v.i.)

   கடத்தல்; to traverse, cross.

     " ப் றற் க ைம யாலக் லவைரச ்சாரல் ைவ " (கம்பரா. வைரக்35);.

     [ ப்  + உ _.]

 ப் 2 kuppuṟudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   1.பாய்ந்த  கடத்தல்; to spring or leap across,

     " னி த்த ேவைல ப் ங் ெகாள்ைகத் தாதல்" (கம்பரா.கடறா.15);.

   2. தைலக ழ தல்; to fall head long.

     "க ரவ ம்... டபாற் கட ற் ப் ற்றான்"

   3.தைல னிதல்; to hang one's face downs (ெச.அக.);

 Fin. Kompastua: Es. Kumistada: Q. kumpay.

     [க ழ்ப்  → கப்  → ப்  உ _.]

ப்ெபனல்

 
 ப்ெபனல் kuppeṉal, ெப.(n,)

   ெரனல்; expr. Signifyingsuddenness.

     [ ப்  + எனல்_.]

ப்ைப

ப்ைப1 kuppai, ெப.(n,)

   1. யல்; collection. heap.

     "உப் ன் ெப ங் ப்ைப நீரப்  னில்லா ம்'( ரிக .83);.

   2. ட்டம்; clump, group.

     "ஆம்பலங் ப்ைபைய" (கல்லா. 43:28);.

     " ன்ெறனக் ைவஇய ன்றாக் ப்ைப" (ெபா ந.244);.

   4. ெசத்ைத; sweetings rubbish. refuse.

   5. ேம  ( டா.);; mound high ground

   6. மலம்; dung, excrement. ordure. 

ப்ைப எ க் றவன் (இ.வ.);.

   ம. ட்ப;   க. ப்ேப ப்ேப ெத. ப்பம்; .

   ப்ெப, ப்ெப, ப்ெப;   ேகாத. பட ட. க்ட ்ெகாலா. ப்பகல் (ஒன்  ேசரத்்தல்);;   ய். ள். ன்  
பர.் (ேம );;   ேகாண். ப்பம்; .ெகப்பா-மால். கெபட ்பட. ப்ெப.

 A.S., OE., E. heap OS, -:- ME - Du, - ccc Icel. hopr, Dan. hobi Swed.--: G.CHG. - w R. kupa;

 Lith. Kaupas

     [  → ப்  → ப்  → ப்ைப.]

{kupp-ei,} sweepings
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ப்ைபக்காட்

 
 ப்ைபக்காட்  kuppaikkāṭci, ெப.(n.)

பைறயர ்நத்தத் ற் ரிய நிலவரி (ெநல்ைல.);: 

 ground rent payable by parayås for putting up huts on the lands.

ம. ப்பக்காழ்ச

     '[ ப்ைப + காட் .]

ப்ைபக்கார்த்
ைக

 
 ப்ைபக்காரத்் ைக guppaiggārttigai, ெப.(n.)

   ற்காரத்் ைக; the day following {kārttikai} festival, when lamps are lit.

     [ ப்  → ப்ைப → காரத்் ைக.]

ப்ைபக்காரன்

 
 ப்ைபக்காரன் kuppaikkāraṉ, ெப.(n.)

   ப்ைப வா ேவான்; street-sweeper. scavenger.

     [ ப்ைப + காரன்.]

ப்ைபக்காலன்

ப்ைபக்காலன் kuppaikkālaṉ, ெப.(n.)

   ஆ ழ்க் கா ைடயவன்; auspicious person, one who brings good fortune, even as he comes.

     'ஒ வன் ெசய்த  வாய்த் வரப் க்கவாேற அவன் ப்ைபக் காலன் காண்... என்னக்கடவ " 
(ஈ ,79:9);.

     [ ப்ைப = ெசல்வம். ப்ைப + காலன்.]

ப்ைபக் ைர

ப்ைபக் ைர kuppaikārai, ெப.(n)

   1. ள்ளத் தண் க் ைர; a weed of cotton soils.

   2. அைறக் ைர; a vigorous potherb much esteemed.

ம. ப்பக் ர

     [ ப்ைப + ைர.]

ப்ைபக் ைடயா
ள்

 
 ப்ைபக் ைடயாள் kuppaikkuḍaiyāḷ, ெப.(n.)

   ைர; field spinach (சா.அக.);.

     [ ப்ைப + ைடயாள்.]

ப்ைபக்

 
 ப்ைபக்  kuppaikkuḻi, ெப.(n.)

   ப்ைபகைளப் ேபா ம் ; a pit to collect rubbish and sweepings.

ம. ப்பக்

     [ ப்ைப + .]

ப்ைப ளர்-த்தல்

ப்ைப ளர-்த்தல் guppaigiḷarttal,    14.ெச. . . (v.i.)

ப்ைப ைள… பாரக்்க;see {kuppakia}

     " ப்ைப ளரத்்தன்ன ெசல்வத்ைத" ( வ். வாய்.3.9:5);.

     [ ப்ைப + ளர.்]
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ப்ைப ள -தல்

ப்ைப ள -தல் guppaigiḷaṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

ப்ைப ைள-, பாரக்்க;see {kuppaikia}

     [ ப்ைப + ள .]

ப்ைப ைள-த்தல்

ப்ைப ைள-த்தல் guppaigiḷaittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ப்ைபையக் ண் தல்; to scratch up a heap of refuse, as a hen.

     " ப்ைப ைளப்ேபாவாக் ேகா ேபால்" (நால . 341);.

   2. ற்றம் ெவளிப் ப வதற் த் த்  உசா தல்; to enquire into for exposing unsavoury details.

     [ ப்ைப + ைள.]

ப்ைபெகா த்

 
 ப்ைபெகா த்  guppaigoḷutti, ெப.(n.)

   ப்ைபகைளக் ெகா த் ச ்சாம்பலாக் ம்ப  பயன்ப த் ம் அ ப்  அல்ல  எந் ரம்; shut in fire for 
burning waste material, a furnace for burning rubbish to ashes (சா.அக.);.

     [ ப்ைப + ெகா த் .]

ப்ைபசச்ம்பா

 
 ப்ைபசச்ம்பா kuppaiccambā, ெப.(n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy.

     [ ப்ைப + (கம் ); சம்பா.]

ப்ைபேநாய்

 
 ப்ைபேநாய் kuppainōy, ெப.(n.)

   ைரக க்  வ ம் ஒ வைக ேநாய்; a disease attackig horses (சா.அக.);.

     [ ப்ைப + ேநாய்.]

ப்ைபப்ப த்

 
 ப்ைபப்ப த்  kuppaipparutti, ெப.(n.)

   உப்பம் ப த் வைக; a species of cotton.

     [ ப்ைப + ப த் .]

ப்ைபமஞ்சள்

ப்ைபமஞ்சள் kuppaimañjaḷ, ெப.(n.)

   1. இ ந்த மஞ்சள்; an inferior kind of turmeric.

   2. ரங்  மஞ்சள்; monkey turmeric (சா.அக.);.

     [ ப்ைப + மஞ்சள்.]

ப்ைபமன்னி

ப்ைபமன்னி kuppaimaṉṉi, ெப.(n.)

   1. ப்ைப ேமனிக் ைர; lndian acalypha.

     [ ப்ைப + மன்னி.]

ப்ைப ள்ளி

 
 ப்ைப ள்ளி kuppaimuḷḷi, ெப.(n.)

   வப் ள்ளிக் ைர; red prickly-spinach (சா.அக.);.

     [ ப்ைப + ள்ளி.]
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ப்ைப ைக

 
 ப்ைப ைக guppaimūligai, ெப.(n.)

   டக் ெகாத்தான்; paisy curer (சா.அக.);.

     [ ப்ைப + ைக.]

ப்ைபேம

 
 ப்ைபேம  kuppaimēṭu, ெப.(n.)

   ளக் யல் ( ங்.);; dung hill, heap of sweepings, of rubbish.

     [ ப்ைப + ேம .]

ப்ைபேமனிெம

 
 ப்ைபேமனிெம  guppaimēṉimeḻugu, ெப.(n.)

   ப்ைபேமனிைய மற்றச ்சரக் கேளா  ேசரத்் ச ்ெசய் ம் ெம ; a wax like preparation from rubbish 
plant mixed with other ingredients (சா.அக.);.

ப்ைபயலரி

 
 ப்ைபயலரி kuppaiyalari, ெப.(n.)

   ஈழத்தலரி; pagoda tree (சா.அக.);.

     [ ப்ைப + அலரி.]

ப்ைபயன்

 
 ப்ைபயன் kuppaiyaṉ, ெப.(n.)

   அ க்கைடந்தவன்; slovenly person, used in contempt.

     [ ப்ைப + அன்.]

ப்ைபெய

 
 ப்ைபெய  kuppaiyeru, ெப.(n.)

   நாடெ்ட ; country manure.

     [ ப்ைப + எ .]

ப்ைபவாரி

ப்ைபவாரி kuppaivāri, ெப.(n.)

   ப்ைப வா ேவான்; scavenger.

   2. ெசத்ைத ட் ங் க ; stiff broom made of withes or bamboo, rake.

     [ ப்ைப + ைவ.]

ப்ைபைவ-த்தல்

ப்ைபைவ-த்தல் kuppaivaittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ப ரக் க்  உரம்ேபா தல்; to manure with sweepings, rubbish, refuse.

     [ ப்ைப + ைவ.]
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லன்

 
 லன் kubilaṉ, ெப.(n.)

   அரசன் (யாழ்.அக.);; king.

     [ ைவ →   → ரன் → லன்.]

 லன் kubilaṉ, ெப.(n.)

   அரசன் (யாழ்.அக.);; king.

     [Skt.gupila → த. லன்.]

னன்

 
 னன் kubiṉaṉ, ெப.(n.)

   வைலஞன் (யாழ்.அக.);; fisherman.

     [ ப் னி(வைல); → ம் னன் + னன்.]

 னன் kubiṉaṉ, ெப.(n.)

   வைலஞன் (யாழ்.அக.);; fisherman.

த.வ. னவன்.

     [Skt.kupinin → த. னன்.]

னி

 
 னி kubiṉi, ெப.(n.)

   ன் க் ம் வைலவைக (யாழ்.அக.);; a kind of fishing net.

     [ ப் னி → னி.]

 னி kubiṉi, ெப.(n.)

   ன் க் ம் வைல வைக (யாழ்.அக.);; a kind of fishing net.

     [Skt.kupini → த. னி.]

ெரனல்

ெரனல் kupīreṉal, ெப.(n.)

   ேவகமாதற் ப் ; onom, expr signifying burning fiercely, rushing suddenly, flowing, forcibly gushing out in streams.

     "ஆலயத் ளி ந்  ர ் ெரன"( ப் .296);.

     [ ர ்+ எனல்.]

ெலனல்

 
 ெலனல் kupīleṉal, ெப.(n.)

ெரனல் பாரக்்க;see {kubiredal}

     [ ெலனல் → ெரனல்.]
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ேபரன்

ேபரன் kupēraṉ, ெப.(n.)

   எட் த் க் ப்பாலக ள் வட ைசக்  உரியவ ம் நி ன் ழவ ம், இயக்கரக் க் த் 
தைலவ மான ேதவன்;{Kubera}the god of wealth, lord of Yaksas, regent of th North

     "ஒ வேனா ேபரனின்ேனா டன் றந்தவரக்ள்" (கம்பரா. ரப்்.53);.

   2. பணக்காரன்;  rich man.

     "வாக் னால் ேபர னாக் னான் (த ழ்நா.206);.

   3. சந் ரன்; moon.

     " ரன் லத்ேதார ் ேபரன் லத்ேதார"் (பாரத இராச.116);.

     [ ப்ைப → ெசல்வம் ப்ைப → ப்ைபயன் → ப்பரன் → ேபரன்.]

ேபரிைக

ேபரிைக gupērigai, ெப.(n.)

   வட்டத் ப்  (ைதலவ.ைதல.4);; sickle leaf.

     [ ப் ரிைக → ேபரிைக.]

ம்பக் டம்

ம்பக் டம் kumbakkuḍam, ெப.(n.)

   1. ேதரின் உ ப் க்க ெளான் ; dome of a temple car

   2. கரகம்; decorated water pot carried in procession.

ம்பக் டம்

     [P]

ம்பகயம்

 
 ம்பகயம் gumbagayam, ெப.(n.)

   ேபய்த்ேதற்றாl;  a bitter veriety of clearing nut (சா.அக.);.

     [ ம்பம் + காயம்.]

ம்பக ணன்

ம்பக ணன் gumbagaruṇaṉ, ெப.(n.)

   1. இராவணன் தம் ய ள் ஒ வன்; kumba karuna younger brother of {Ravana,} as pot-eared

     " ம்பக ண ந் ேதாற்  னக்ேக ெப ந் தான் தந்தாேனா" ( வ். ப்பா.10);.

   2. ெப ந் க்க ள்ளவன்; sound sleeper (ெகா.வ.);.

     [ ம்பம் + க ணன், ம்பக ணன் = டம் ேபான்ற கா ைடயவன்.]

 Skt. karna → த. க ணன்.

ம்பகாமாைல

 
 ம்பகாமாைல kumbakāmālai, ெப.(n.)

   காமாைல ேநாய் வைக; a kind of jaundice (சா.அக.);.

     [ ம்பம் + காமாைல.]

ம்பகாரம்

ம்பகாரம் kumbakāram, ெப.(n.)

   1. கண் க்  வ ைம ம், இரப்ைபக க்  அழைகயம் ெகா க் ம் அஞ்சனம்; a mineral substance 
(antmony); used as collyrium to strengethen the eyes and beauty the lashes. (சா.அக.);.

ம வ. ம்பகாரிைக

     [ ம்பம் + (காரிைக);காரம்.]
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ம்பகாரி

ம்பகாரி1 kumbakāri, ெப.(n.)

   வப்  நஞ் ; red arsenic (சா.அக.);.

     [ ம்பம் + காரி.]

 ம்பகாரி kumbakāri, ெப.(n.)

   1. மண்பாண்டடம் ெசய்பவள் (யாழ்.அக.);;- potter woman.

   2. கண்ணி ம். ைமவைக; a kind of collyrium.

   3. ெசம்பாடாணம் எ ம் ெசய்நஞ் ; a mineral poison.

     [ ம்பம் + காரி.]

 ம்பகாரி kumbakāri, ெப.(n.)

   1. யத் ; potterwoman.

   2. கண்ணி ம் ைம வைக; a kind of collyrium.

   3. ெசம்பாடாணம் என் ம் ெசய்ந்நஞ்  வைக; a mineral poison.

     [Skt.kumbha-{} → த. ம்பகாரி.]

ம்பகாரிைக

 
 ம்பகாரிைக gumbagārigai, ெப.(n.)

   கண் க ம் ம ந் ; collyrium for the eyes (சா.அக.);.

     [ ம்பம் + காரிைக.]

ம்பங்கம்

 
 ம்பங்கம் kumbaṅgam, ெப.(n.)

   க ங்க  க ங் ளி; black eagle, it is so called probab of r its body resembling a pot in shape (சா.அக.);

     [ ம்பம் + அங்கம்.]

ம்பசரம்

 
 ம்பசரம் kumbasaram, ெப.(n.)

   வைத; Indian jalap (சா.அக.);.

     [ ம்பம் + சரம்.]

ம்பசா

 
 ம்பசா  kumbacāti, ெப.(n.)

   ெபண்களின் நா வைகச ்சா களில் ஒன்றா ய சங் னி சா ; one of thefour clases of women 
characterised according to their lust (சா.அக.);.

     [ ம்பம் + சா .]

ம்ப னிதம்

 
 ம்ப னிதம் kumbacīṉidam, ெப.(n.)

   நா ச ்சங் ; smooth volkameria (சா.அக.);.

     [ ம்பம் + னிதம்.]
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ம்ப ம்

 
 ம்ப ம்  kumbadumbi, ெப.(n.)

   டத்ைதப் ேபான்ற ைரக்காய்; a large round gourd resembling a pot (சா.அக.);.

     [ ம்பம் + ம் .]

ம்பநாய

 
 ம்பநாய  kumbanāyaṟu, ெப.(n.)

ம்பஞா , மா மாதம் ம்பரா ல் க ரவன் நிற் ம் நிைல (கல்.க.ெசா.அ. .);.

     [ ம்பம் + (ஞா ); நா (ெகா.வ.);]

ம்பநீர்

 
 ம்பநீர ்kumbanīr, ெப.(n.)

   டத் த் தண்ணீர;் water contained in a drinking pot. (சா.அக.);.

     [ ம்பம் + நீர.்]

ம்பப் டம்

ம்பப் டம் kumbappuḍam, ெப.(n.)

   ஒ  பாைன ல் 40 ைளகளிட் , அ ல் பா வைர அ ப் க்கரியால் நிரப் , அதன்  ம ந்ைத 
ைவத் , அப்பாைன வாைய மடக்கால்  ைலமண் ெசய்  உலரத்்  அ ப் ல் ஏற் , 
அப்பாைன ன் மடக்   ெந ப்ைப ட் , ன்  நாள்கள் அ ப் ல் ைவத்  எரிக் ம் ஒ  ைற; a 
process of calcination in which a large round pot, containing 40 holes at the bottom, is half-filled with charcoal, over, which is 
placed the required medicine. The lid of the potis then covered with the dish, then hermitically sealed by uting the joint with 
clay and then getting it dried this apparatus is placed on an oven and heated for three days continuously (சா.அக.);

     [ ம்பம்+ டம்.]

ம்பப்

 
 ம்பப்  kumbappū, ெப.(n.)

   ம்ப(மா ); மாதத்  அ வைடயா ம் பாசன ைளசச்ல்; crop harvested in the month of {măci.}

     [ ம்பம் (மா மாதம்); + .]
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ம்பம்

ம்பம்1 kumbam, ெப.(n.)

   1. ந்  ரண் க் ம் கலம்; earthen pot, jar.

   2. ம்பவ வான ேமற்கட் டம்; dome.

   3. ம்பம் ேபான்ற யாைன மண்ைட; forntal glob of an elephant's forehead.

     " ம்பத் ன் கரிையக் ேகாண்மா ெகான்ெறன (கம்பரா. இரணியன்வ. 125);.

   4. ம்பேவாைர; Aquarius, constellation of the zodiac.

   5. ம்பமாதம்; the eleventh Indian month.

   6.ெநற் ; forehead.

   7.இ யங்க க் ம் இைட ள்ள ன் ேமற்பக்கம்; upper part of the back between the shoulders.

     [ ம் → ம்  → ம்பம்.]

 ம்பம்2 kumbam, ெப.(n.)

   1. யல்; heap.

   2. ேகா  ( வா.);; a thousand million.

     [  → ம்  → ம்பம்.]

 ம்பம்3 kumbam, ெப.(n.)

   ஒ  ற் ரின் காற்பங்  அள ள்ள ப  ( க் ரநீ .27);; hamlet, one-fourth the size of a {kirāmam.}

ம்பம் ெசய்தல்

 
 ம்பம் ெசய்தல் kumbamceytal, ெப.(n.)

   ணத்ைதப் ைதத்தல்; burying the dead.

     [ ம்பம் + ெசய்தல். ம்பம் = தா .]

ம்பம்பாைல

 
 ம்பம்பாைல kumbambālai, ெப.(n.)

   ேகா ர த யற் ன்ேமல் ைவக் ம் ஒப்பைனக் கலசம்; pitcher-shaped finial as of a tower.

     [ ம்பம் + சாைல.]

 ம்பம்பாைல kumbambālai, ெப.(n.)

   ேகா லம் த யவற் ன்ேமல் ைவக் ம் அணியழ க் கலசம்; pitcher shaped finial as of a tower.

     [ ம்பம் + பாைல.]

     [Skt.kumba → த. ம்பம்.]

ம்பமா

 
 ம்பமா  kumbamāti, ெப.(n.)

   வைத; Indian jalap (சா.அக.);.

     [ ம்பம் + ஆ .]
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ம்பமா னி

 
 ம்பமா னி kumbamāmuṉi, ெப.(n.)

   ம்ப னி, அகத் யர;் the sage agastya (சா.அக.);.

ம வ. அகத் யர்

     [ ம்பம்+மா+ னி.]

டமைல னிவனா ய அகத் யைனக் டமைல ல் இ ந்தவனாகக் க வேத மர . வடவர ்
இதைன ணரா  டத் ல் ( ம்பத் ல்); றந்தவன் என்  ைனந் ைரக் ம் ெதால்கைத ஒ  கட் க் 
கைதயா ம்.

ம்ப ன்

 
 ம்ப ன் kumbamiṉ, ெப.(n.)

   கடல் நத்ைத; sea snail with a fissure in the shell, at the bottom portion (சா.அக.);.

     [ ம்பம்+ ன்.]

ம்ப த் ைர

ம்ப த் ைர kumbamuttirai, ெப.(n.)

   வ பாட்  த் ைர வைக (ைசவா ட.் .12);; a hand-pose, in worship.

     [ ம்பம் + த் ைர.]

 ம்ப த் ைர kumbamuttirai, ெப.(n.)

   த் ைர வைக (ைசவா ட் .12);; a hand pose in worship.

     [ ம்பம் + த் ைர.]

     [Skt. kumba → த. ம்பம்.]

ம்ப ர்த்தன்

 
 ம்ப ரத்்தன் kumbamūrttaṉ, ெப.(n.)

   மாந்தைர ேநாயால் க்கச ்ெசய்வதாகக் க தப்பட்ட ேபய்; a demon believed to cause diseases in human 
beings (சா.அக.);.

     [ ம்பம்+ ரத்்தன்.]

ம்பேரைக

 
 ம்பேரைக kumbarēkai, ெப.(n.)

   ைகவைர வைக ( வா ர.் ற.Ms.);; a line in palm of hand.

     [ ம்பம் + (வைரைக); ேரைக.]

 ம்பேரைக kumbarēkai, ெப.(n.)

   ைகவரிைக ( வா ர.் ற.Ms.);;     [Skt.kumba+{} → த. ம்பேரைக.]

321

www.valluvarvallalarvattam.com 8295 of 19068.



ம்பல்

ம்பல்1 kumbal, ெப.(n.)

   1. யல்; heap.

   2. ரள் clump, cluster, tuft.

   3. ட்டம்; company, crowd collection, group, mass.

     " ம்பலா ெவா க்கக் ட் " (இராமநா. உ த்.33);.

     [ ம் → ம் → ம்பல்.]

 ம்பல்2 kumbal, ெப.(n.)

ம்பனாற்றம் பாரக்்க;see {kumbanassam.}

     [ ம்  → ம்பல்.]

ம்பலக்ெகா

 
 ம்பலக்ெகா  kumbalakkoḍi, ெப.(n.)

ழ் பாரக்்க;see {kumi!}

ம வ, ழங்ெகா

     [ ம்பளக்ெகா → ம்பலக்ெகா ]

ம்பல -த்தல்

ம்பல -த்தல் kumbalaḍittal, ெச. . .(v.i.)

   1.  வாசைனய த்தல்; flavour of being over-boiled

   2.  நாற்றம் தல்; throwing scorched smell of over burnt.

ம்பலம்

ம்பலம் kumbalam, ெப.(n.)

   1. டத்ைதப் ேபான்ற சணி; pumpkin so called because of its rese.-- blance of water pot.

   2.  ழ்; bell-verar.(சா.அக.);.

     [ ம்பல் → ம்பலம்.]

ம்ப கம்

 
 ம்ப கம் gumbaligam, ெப.(n.)

   லாதாரம்; the lowest centre in the pelvic region of the human body (சா.அக);.

     [ ம்பல் → ம்ப கம்.]

ம்பவாதம்

 
 ம்பவாதம் kumbavātam, ெப.(n.)

ேதாள், ைக க வ த் , கன்ன ம் கண் ம் க த்  தைல ல் ப் ண்டா , வா க் 
ேகாளாறைடந்  ெதாப் ளின் ழ் வ  கா ம் ஓர ்ஊைத ேநாய் a kind of rheumatisnwithin the shoulder and ar-
s

 inflammation of cheeks and eyes, tremor of the head, flatulent disorders and colicky pain below the navel (சா.அக.);.

     [ ம்பம் + வாதம்.]

ம்பளக்ெகா

 
 ம்பளக்ெகா  kumbaḷakkoḍi, ெப.(n.)

   ழங்ெகா ; kashmeretree (சா.அக.);.

     [ ம்பளம் ( சணி);+ெகா .]
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ம்பற்கா

 
 ம்பற்கா  kumbaṟkāṭu, ெப.(n.)

   அடரந்்த கா ; thick forest.

     [ ம்பல்+கா .]

ம்பற்சாதம்

ம்பற்சாதம் kumbaṟcātam, ெப.(n.)

   1. ைக ழ்ந்த அன்னம்; smoked rice.

   2. ய்ந்த சாதம்;сharred boiled rice (சா.அக.);.

     [ ம்பல்+சாதம்.]

ம்பன்

ம்பன் kumbaṉ, ெப.(n.)

   1. ஓர ்அரக்கன்; a {rākšasa.}

   2. இ ந்தவன்; libertine.

     [ ல் → ம்  (எரிதல், ேவதல்); → ம்பன்.]

 ம்பன் kumbaṉ, ெப.(n.)

   1. அரக்கன்; a raksasa.

   2. வஞ்சகன்; libertine.

     [Skt.kumba → த. ம்பன்.]

ம்பனாற்றம்

 
 ம்பனாற்றம் kumbaṉāṟṟam, ெப.(n.)

   ய்ந்  ேபான உண ண்டா ம் நாற்றம்; smell of charred rice, due to insufficient waterfor boiling(ெகா.வ.);.

     [ ம்பல்+நாற்றம்.]

ம்பா

ம்பா kumbā, ெப.(n.)

   உண்கலவைக; shaped silveror brass vessel.

     "ெகாப்பைர டாரநற் ம்ைப" ( ரேபாத.11:31);.

     [ ம் → ம்பா.]

ம்பாகாரம்

 
 ம்பாகாரம் kumbākāram, ெப.(n.)

   காட் க்ேகா ; jungle fowl (சா.அக.);.

     [ ம்பம் + (ஆகரம்);ஆகாரம்.]

ம்பாசம்

 
 ம்பாசம் kumbācam, ெப.(n.)

   பவளக்ெகா ; coral Reef.

ம்பாசாரம்

ம்பாசாரம் kumbācāram, ெப.(n.)

ம்பாரம்1 பாரக்்க; see {kumbāram,}

     [ ம்  → ம்  + ஆசாரம்.]
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ம்பா ரி

ம்பா ரி1 kumbātiri, ெப.(n.)

   ெபரிய மரவைக; lac tree.

     [ ம்பம் + (அத் ரி); ஆ ரி.]

 ம்பா ரி2 kumbātiri, ெப.(n.)

   அ த்தந்ைத; god father, sponser.

     [ ம்பம் (அத் ரி); ஆ ரி.]

ம்பாரம்

ம்பாரம்1 kumbāram, ெப.(n.)

   அம்பாரம்; heap, pile.

     [ ம்  + ம்பாரம்.]

 ம்பாரம்2 kumbāram, ெப.(n.)

   ம்பம் (யாழ்.அக.);; pot.

     [ ம்  + ம்பாரம் (ஆரம்ப ெசால்லாக்க ஈ );.]

ம்பாைள

ம்பாைள kumbāḷai, ெப.(n.)

   மைழைய நம் ேய ைள ம் ெநல்வைக(G.T.J.D.95);; a paddy growing solely with the help of rain.

     [ ம்பளம் → ம்பாைள.]

ம்

ம் 1 kumbi, ெப.(n.)

   1. ேச  ( ங்.);; mud, mire or slough emitting stinking smell.

   2. சாம்பல்; hot

 ashes.

ெத. ம்

     [ ம்  → ம் .]

 ம் 2 kumbi, ெப.(n.)

   வ ; belly.

     "ஒ சாண் ம் ரக்் ன்ற ெகா யரால்" ( ரேபாத. 11:13);.

     [ ம்  → ம் .]

 ம் 3 kumbi, ெப.(n.)

   யாைன( வா.);; elephant.

     [ ம்  → ம் .]

 ம் 4 kumbi, ெப.(n.)

   1. ம் யாகம் பாரக்்க;see {kumbbagam}

ம்  எ சாணி

 
 ம்  எ சாணி kumbierucāṇi, ெப.(n.)

   எரிக்கப்பட்ட உ ன் சாம்பல், மாட் சச்ாணம் (உழ.ெந.க.அக.);; ash of husk or cowding.

     [ ம்  + எ  + சாணி.]
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ம் க டகம்

 
 ம் க டகம் gumbigabiḍagam, ெப.(n.)

   ஒ  கண்ேநாய்; an eye diesease (சா.அக.);.

ம வ. ம் கம்

     [ ம் கம் + டகம்.]

ம் கம்

ம் கம் gumbigam, ெப.(n.)

   நீேலாற்பல ைத; seeds of blue Indian water lily.

   2. ெப க் ழ்.

   3. ஆண் ; male genital.

   4. ஓ  ; a plant.

   5. கண்ணிைம ஓரத் ல் க்கள் எ ம் வதனால் உண்டா ம் க்கம்; swelling of the eye-lids, due to the 
number of boils (சா.அக.);.

     [ ம்  + ம் கம்.]

ம் கேவ

 
 ம் கேவ  gumbigavētu, ெப.(n.)

   ேவ  த்தல்; treatment by vapour (சா.அக.);.

     [ ம்  → ம் கம் + ேவ .]

ம் கா

ம் கா kumbikā, ெப.(n.)

   நாவற் ெகாடை்டையப் ேபான்ற ஒ தக் கல் ப ; a black wart resembling the stone or the seed of jambolin fruit 
in shape.

   2. கழற்ெகா ; bonduc-nut-creeper.

   3. ெவண்பா ரி; white trumpet flower.

   4. ஆகாச தாமைர; sky lotus (சா.அக.);.

     [ ம் க்காய் → ம் கா.]

ம் ைக

ம் ைக gumbigai, ெப.(n.)

   வாத் யவைக(கம்பரா. மாத். 5);; a kind of drum.

     [ ம்  + அரி.]

ம் டரி

 ம் டரி kumbiḍari, ெப.(n.)

   ப ரி ேவார ்நிலக் ழாரக்்ேக ம், ஆலயத் ற்ேக ம் காணிக்ைகயாக் ம் க ரக்்கட் ; bundle of 
sheaves presented by the ryot to the chief of a village or to the temple, as a mark of respect

     [ ம்  + அரி.]

ம் டாைன

 
 ம் டாைன kumbiṭāṉai, ெப.(n.)

   ண்டம்; foetus (சா.அக.);.

     [ ம்  + (இ வன் → இடான்);இடாைன. கம்  = வ .]
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ம்

ம் 1 kumbiḍudal,    17 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ைக த்  வணங் தல்; to join hands in worship, to make obeisance with the hands joined and rased.

     "தைல னாற் ம் ட் க் த் மா " (ேதவா. 727,3);.

   2. ெகஞ் தல்; to beg, solicit, entreat (இ.வ.);.

 Fin.kumartua:Mordwin. koma.Es. kummardada, Hanti, kumatali, Mong. kumri, Jap, kubomi

     [ ம்  → ம்  + இ  = ம் .]

 ம் 2 kumbiḍu, ெப.(n.)

   வணக்கம்; worship, obesisance with hands joined.

     "நான் ம் ம்ேபா தைரக் ம் டாதலால்" (தா . க ணா. 6);.

     [ ப்  → ம்  + இ  = ம் .]

ம் கல்

 
 ம் கல் gumbiḍugal, ெப.(n.)

   ண்டக்கல்; white lime stone, a secret term used in alchemy

     [ ம் +இ +கல். ம்  = வ .]

ம் கள்ளன்

 
 ம் கள்ளன் gumbiḍugaḷḷaṉ, ெப.(n.)

   வணக்கங்காட் ம் வஞ்சன்; servile, hypocrite, cringing dissembles.

     [ ம்  + கள்ளன்.]

ம் கற் ண்ண
ம்

 
 ம் கற் ண்ணம் gumbiḍugaṟcuṇṇam, ெப.(n.)

   ந்தரானந்தர ் ற் ள்ள வழைலச ் ண்ணம்; an alchamical compound of calcium referred to 
(Sandarananthar's); work on Tamil medicine (சா.அக.);.

     [ ம்  + கல் + கண்ணம்.]

ம் ளிஞ் ல்

 
 ம் ளிஞ் ல் gumbiḍugiḷiñjil, ெப.(n.)

   ளிஞ்சல் வைக; a species of cokee, a bivalve shell.

     [ ம்  + ளிஞ் ல்.]

ம் சட்

ம் சட்  kumbiḍusaḍḍi, ெப.(n.)

   1. கணப் ச ்சட் ; chafing-dish orportable furnace.

   2. தட்டார ்ெந ப்  ைவக் ம் சட் ; potsherdin which fire is kept by goldsmiths.

     [ ம்  + இ  + சட் .]

ம் ச்

 
 ம் ச்  kumbiḍupūcci, ெப.(n.)

   ன்னங் கால்கைளக் ட் க் ம் வ ேபால் ேதான் ம் ஒ வைக இைலப் ச் ; praying wisect, as 
holding its auterior legsina manner suggesting hands clasped in prayer (யாழ்ப்.);..

     [ ம்  + ச் .]
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ம் ேபா -தல்

ம் ேபா -தல் kumbiḍupōḍudal,    19 ெச. . .(v.t.)

   ைக த்  வணங் தல்; to worship with joined hands.

     [ ம்  + ேபா .]

ம் த் -த்தல்

ம் த் -த்தல் kumbittiruttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ஊழ்க (சமா ); நிைல த்தல்; being in a state in which the individuals consciousnes gets fused and is lost in 
the transcendental.

   2. சச்ற் த்தல்; being in a state of trance or suspended animation (சா.அக.);.

     [ ம்  → ம் → ம் த்  + இ .]

ம் த் ேபா-தல்

ம் த் ேபா-தல் kumbittupōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   ஊழ்க (சமா ); க ேவண் த் தம் த்தல்; causing respiration to cease so as to enter samadhi.  

   2 செ்சா க்  நிற்றல்; being in a state of breathlessness (சா.அக.);.

     [ ம்  → ம் த்  + ேபா.]

ம் நாசம்

 
 ம் நாசம் kumbinācam, ெப.(n.)

   பாம் ( ங்.);; Snake.

     [ ம்  + நசம்.]

ம் நா

 
 ம் நா  kumbināci, ெப.(n.)

   டத்ைதப் ேபான்ற க் ; jar nose (சா.அக.);.

     [ ம்பம் → ம்  + நா . நாளி→நா .]

ம் நாற்றம்

 
 ம் நாற்றம் kumbināṟṟam, ெப.(n.)

ம்பநாற்றம் பாரக்்க;See. {kumbanassam.}

     [ ம் ( ம்பல்); → ம்  + நாற்றம்.]

ம் ப்ேபா-தல்

ம் ப்ேபா-தல் kumbippōtal,    8 ெச. . .(v.i.)

   ைக ழல்; being clouded with smoke when charredor overburnt (சா.அக.);.

     [ ம்  + ேபா.]

ம் பாகம்

ம் பாகம் kumbipākam, ெப.(n.)

   ஏ நகரத் ள் ஒன்றானம் பாவஞ்ெசய்தவைரக் யச ் ைள ற் வ ேபால் வாட் வ மா ய 
நரகம்; a hel in which the wicked are baked as if in potter's kiln, one of {elu-maragam.}

     " ம் பாக நரகத் ைடக்  ளிப்ப"(கா க. வசன்மாைவ.310);.

     [ ம்  + பாகம்.]

ம் கம்

ம் கம் gumbimugam, ெப.(n.)

   ெந ப்ைபப் ேபாற் வந்த ண்; a red inflamed wound.

   2. ஒ  வந்த நச் ப் ச் ; a kind of red venomous insect (சா.அக.);.

     [ ம்  + கம்.]
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ம் ய த்தல்

 
 ம் ய த்தல் kumbiyaḻittal, ெப.(n.)

   ஒ  ைளயாட்  (யாழ்.அக.);; a game.

     [ ம்  + அ த்தல்.]

ம் ரசச்

 
 ம் ரசச்  kumbiraccaru, ெப.(n.)

   ேபரிலாழம்; bile of cobra snake (சா.அக.);.

     [ ம் லம் + ( ); ச .]

ம் லம்

ம் லம் kumbilam, ெப.(n.)

   அகாலத் ல் றந்த ழந்ைத; child begotton in undue season.

   2. க  ற்றாத ழந்ைத; a child of an imperfect pregnation.

   2. ஒ  ன்; a kind of fish called gilt head.

   4. தைல; crocodile (சா.அக.);.

     [ ம்  → ம் லம்.]

ம் லன்

ம் லன் kumbilaṉ, ெப.(n.)

   டன் (யாழ்.அக.);; house-breaker, thief.

     [ ம்  → ம் ல் (க ); → ம் லன்]

 ம் லன் kumbilaṉ, ெப.(n.)

   1. டன்; house-breaker, theif.

   2. மைன ன் தம் ; wife's brother, brother-in-law.

     [Skt.kumbhila → த. ம் லன்.]

ம் ரம்

 
 ம் ரம் kumbīram, ெப.(n.)

ம் லம் பாரக்்க;See. {kumbiam.}  

     [ ம் லம்→ ம் ரம்.]

ம் லம்

ம் லம்1 kumbīlam, ெப.(n.)

   யாைனைய ம் ங்கக் ய ெபரிய தைல; a tremendously big crocodile capable of devouring even an 
elephant (சா.அக.);.

     [ ம்பம்→ ம் லம்→ ம் லம்.]

 ம் லம்2 kumbīlam, ெப.(n.)

   தைல (யாழ்.அக.);; crocodile.

     [ ம் ல் (க ); → ம் லம்.]

 ம் லம் kumbīlam, ெப.(n.)

   தைல (யாழ்.அக.);; crocodile.

     [Skt.kumbhila → த. ம் லம்.]

     [P]
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ம்

ம் 1 kumbudal,    5. ெச. . .(v.i.)

   சைமத்தஉண  ய்ந் ேபாதல்; to become overburnt, charred, smoked, as food when boiled with insufficient water.

     [ ம் → ம் .]

ம் -தல்

ம் -தல் kumbudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ரள், ; crowd, collection, group.

   ெத. ம் ;க. ம்பா.

     [ ம் → ம் .]

ம் ளிக்காய்

 
 ம் ளிக்காய் kumbuḷikkāy, ெப.(n.)

   ப்ப ல் ைள ம் ப த்த ேதங்காய்; a round big coconut in the Isands of Andaman and Nicobars 
(சா.அக.);.

     [ ம்பளம்→ ம் ளி+காய். ம்பளம் = சணி.]

ம்ைப

ம்ைப1 kumbai, ெப.(n.)

   1. மரம்; White emetic nut.

   2. ெப ங்கம்பளிமரம்; Broad gardenia.

   3. க்காமல் ைக; Dikmali gum-plant.

     [ ம்  → ம்ைப.]

 ம்ைப2 kumbai, ெப.(n.)

   ேசரி; settlement, especially of {Pañcamas.}

ெத. ெகாம்ப I

     [ ம்  → ம்ைப.]

 ம்ைப3 kumbai, ெப.(n.)

   டம் (யாழ்.அக.);; pot.

     [ ம்பம் → ம்ைப.]

 ம்ைப4 kumbai, ெப.(n.)

   ேவ  (யாழ்.அக.);; prostitute.

     [ ம் ல் → ம்  → ம்ைப.]

ம்ைபப் ன்

 
 ம்ைபப் ன் kumbaippisiṉ, ெப.(n.)

   ம்ைப மரத் ன் ன்; combly resin (சா.அக.);.

     [ ம்ைப + ன்.]

ம்ைபமரம்

 
 ம்ைபமரம் kumbaimaram, ெப.(n.)

   கம் ப் ன்; combly resin tree. It yields a yellow gum which is anti-spasmodic and insecticide (சா.அக.);.

     [ ம்ைப + மரம்.]
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ம்மட்டம்

ம்மட்டம்1 kummaṭṭam, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ் பைற; a small drum.

ெத. ம்ெமட்ட I

     [ ம் → ம்மட்டம்.]

 ம்மட்டம்2 kummaṭṭam, ெப.(n.)

   1. கா தத்தாலான ட் ளக் ; globe lights made of paper, chinese lantern.

   2. மானக் ண் ; cupola, dome.

   3. கட்டடவைள ; arch, vault, arched roof.

     [ ம் + மட்டம்.]

ம்மட்

ம்மட் 1 kummaṭṭi, ெப.(n.)

   1. ம்மாளம்,

   க்ைக; romping, jumping.

   2. ம்மாளம த்  ஆ ங் த் ; a rustic dance.

     [ ம் → ம்  → ம்மட் .]

 ம்மட் 2 kummaṭṭi, ெப.(n.)

ம்மட்டம்1 பாரக்்க;See. {kummattam.}

     [ ம்மட்டம் → ம்மட் .]

 ம்மட் 3 kummaṭṭi, ெப.(n.)

   ெந ப் ைவக் ஞ் சட்  ( வ். க் ந். 5, வ்யா);; chafing-dish.

   ெத. ம்பட் ;க. ம்பட் .

     [ ய் → ம் → ம்மட் .]

 ம்மட் 4 kummaṭṭi, ெப.(n.)

ெகாம்மட்  பாரக்்க (பதாரத்்த.700);; a small water-melon. see {kommatti}

     [ெகாம்மட்  → ம்மட் .]

ம்மட் க் ைர

 
 ம்மட் க் ைர kummaṭṭikārai, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் க க் ைர; a kind of vegetable green (சா.அக.);.

     [ ம்  → ம்பல் → ம்மல் + சட்  – ம்மல்சட்  → ம்மட்  + ைர.]

ம்மட் த் -தல்

ம்மட் த் -தல் gummaṭṭiguddudal,    5 ெச. . .

   த்  ைளயா தல்; to jump and romp about.

     [ ம்மட்  + த் .]
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ம்மல்

ம்மல்1 kummal, ெப.(n.)

ஆைடைய நைனத்

   ெநம் ைக; washing cloth by plunging it into water and pressing it with hands.

     [ ல் → ம்  → ம்மல்.]

 ம்மல்2 kummal, ெப.(n.)

ம்பல் பாரக்்க;See. {kumbal.}

     [  → ம்  → ம்மல்.]

 ம்மல்3 kummal, ெப.(n.)

   அரி , உப் , காய்க  த ய ெபா ள்களின் யல்; heap of vegetables. 

சந்ைத ல் காய்க கைளக் ம்மல் ம்மலாகக் த்  ைவத் ப்பாரக்ள். (உ.வ.);.

     [  → ம்  → ம்மல்.]

 ம்மல்4 kummal, ெப.(n.)

   அரிவாள்; sickle.

     [ ல் → ய் → ம் → ம்மல்.]

ம்ம

ம்ம 1 kummalittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ைளயா தல்; to revel, sport, flutter.

     " னங் யாங்ேக ம்ம த் ற லரத்் " (ேதவா.511,8);.

     [ ம் → ம்ம .]

 ம்ம 2 kummali, ெப.(n.)

   ப த்தவள்; corpulent stout woman.

     [ ள் → ம் → ம்ம .]

ம்மாயம்

ம்மாயம் kummāyam, ெப.(n.)

   1. ைழயச ்சைமத்த ப ப்

     "பயற் த்தன்ைம ெகடா  ம்மாய யற்  (மணி.27, 185);;

 well-boiled dhal.

   2. ண்ணாம் ; lime, mortar.

     [ ய் ( தல்); → ம் → ம்மாயம்.]

ம்மாளங்ெகாட் -
தல்

 
 ம்மாளங்ெகாட் -தல் kummāḷaṅgoṭṭudal, ெச. . .(v.i.)

   த்  ைளயா தல்; to jump and move sportively.

     [ ம்மாளம் + ெகாட் .]

ம்மாளம்

ம்மாளம் kummāḷam, ெப.(n.)

   1. த்  ைளயா ைக; jumping, romping, moving sportively, as children, claves, etc.

   2. த்தா ம் ஓர ்அநாகரிகக் த் ; a rustic dance.

     [ ள் → ம் → ம்மாளம்.]
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ம்மாளி

ம்மாளி1 kummāḷittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   மனேநா ன் ைளவாகக் த்தல், ைக ெகாட்டல், தன்ைன உயரவ்ாகப் ேப க்ெகாள்ளல்; mild form of 
mania in which the symptoms are manifested under the form of gaiety or sport, as jumping, clapping hands and indulging in 
other agreeable hallucinations (சா.அக.);.

     [ ம்மல் → ம்மளி → ம்மாளி.]

 ம்மாளி2 kummāḷi, ெப.(n.)

   ம்மாளம் (யாழ்.அக.);; romp;

 jumping about.   [ ம்மாளம் → ம்மாளி.]

ம்

ம்  kummi, ெப.(n.)

   1. மகளிர ்ைக ெகாட் ப் பா யா ம் ைளயாட் ; dance with clapping of hands to time and singing, especially 
among girls.

   2. ம் ப்பாட் ; poem composed in a adapted to kummi dance.

     [ெகாம்ைம → ெகாம்  → ம் .]

ம் ய -த்தல்

ம் ய -த்தல் kummiyaḍittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   பா க் ெகாண்  ைகெகாட் யா தல்; to play the kummi dance.

     [ ம்  + அ .]

ம் ட்

ம் ட் 1 kummiruṭṭu, ெப.(n.)

   ெச  ட் ; pitch darkness, intense darkness.

ம. ற்றாக் ற் ட்

     [ ம் + இ ட் . ம் = ெந க்கம், ெச  ஆ யன க் ம் ஒ க் ப் ச ்ெசால்.]

 ம் ட் 2 kummiruṭṭu, ெப.(n.)

   காரி ள்; cimmeriam, thick darkness.

     [ ம் + இ ட் .]

ம் -தல்

ம் -தல் kummudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   ைக தல், உண்டாதல்; to happen, occur.

     "பண் நிைனத்த ப வங் ம் த " (கனம் ஷ்ைணயர,் ரத்்.4);.

     [ ல் → ம் .]

ம்ெமனல்

ம்ெமனல்1 kummeṉal, ெப.(n.)

   இ ளடரச் , காதைடப்  த யவற்ைறக் டத் வ ம் ப் ; onom. expr. signifying being over 
whelmed, as by excessive darkness or being confused, as by a sound in the ears when partly filled with water.

     "ெகாண்ைடமலேர ம் ம் ம் என்னக் ேகாயம் த் ரந்ா  நடந் வா ன் ட் " (நாேடா ப் பாட் );.

     [ ம்  → ம்ெமணல்-ஒ க் ப் .]

 ம்ெமனல்2 kummeṉal, ெப.(n.)

   மணம் தல்; to diffuseodor.

     "ெகாண்ைடமலேர ம் ம் ம் என்னக் ேகாயம் த் ரந்ா  நடந் வா ன் " (நாேடா ப் பாட் );.

     [ ம்  → ம்ெமனல்.]
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மக்

 
 மக்  kumakki, ெப.(n.)

   க ேரா ணி; black hellebore (சா.அக.);;

     [ ம் → மக் .]

மஞ்சம்

மஞ்சம் kumañjam, ெப.(n.)

   1. பறங் சச்ாம்  ராணி; salaitree.

   2. ந ம் ைக; frankincense.

     [ ம் + மஞ்சம்.]

ம்ஞ்சான்

ம்ஞ்சான்1 kumñjāṉ, ெப.(n.)

   1. ஆண் மஞ்சான் அல்ல  ங் யம்; male frankincerse.

   2. ெபண் மஞ்சான் அல்ல  சாம் ராணி; female frankincense.

   3. ந மணப் ைக வைக; different varieties of incense.

   4. பறங் ச ்சாம் ராணி; banzam in (சா.அக.);.

     [ ம்மல்→ ைமதல்→ ைறந்தான்→ மஞ்சளன்.]

மஞ்சான்

மஞ்சான்2 kumañjāṉ, ெப.(n.)

மஞ்சம் பாரக்்க;See. {kumasjam.}

     [ மஞ்சம் → மஞ்சான்.]

மஞ்

 
 மஞ்  kumañji, ெப.(n.)

   ஆந்ைத; owl (சா.அக.);.

     [ ம்→ ம்மந் → ம்மஞ் → மஞ் .]

மைஞ

 
 மைஞ kumañai, ெப.(n.)

   ஆந்ைத; owl (சா.அக.);.

     [ மஞ் → மைஞ.]

மட்

மட்  kumaṭṭi, ெப.(n.)

   ைரக்ெகா ; bottle gourd creeper.

   2. காட் ப் வம்; eye-balltree (சா.அக.);.

     [ ம்→ ம்மந் → ைமந்தான்→ மஞ்சான்.]

மட் க்காளான்

 
 மட் க்காளான் kumaṭṭikkāḷāṉ, ெப.(n.)

   மரக்காளான்; mushrooms growing on trees (சா.அக.);.

     [ மட்  + காளான்.]

மட் க் ைர

 
 மட் க் ைர kumaṭṭikārai, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் க க் ைர; a kind of vegetable green (சா.அக.);.

     [ ம்மட் → மட் + ைர.]

333

www.valluvarvallalarvattam.com 8307 of 19068.



மட் க்ெகாண்
-த்தல்

மட் க்ெகாண் -த்தல் kumaṭṭikkoṇṭiruttal,    3 ெச. . .(v.i.)

   ஒக்காளித் த்தல்; being nausecous (சா.அக.);.

     [ ம்→ மட் → மட்  + ெகாண் -.]

மட் -தல்

மட் -தல் kumaṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. வாயால் எ த்தல்; to have vomiting sensation, keck.

   2. நிைறய ண்  ெத ட் தல்; to retch from overeating.

     "ெபா ந்த மாநிலம் ற்றாக் மட் ய னிற்றா" (கம்பரா. காரக்ா.47);.

மட்

மட் 2 kumaṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. கக் தல்; to vomit, elect.

     "வடைவ மட்  ெய ெர த்  வயங் ஞ் லப்பைட" (கா க. வ ர.22);.

   2. அ வ த்தல்; to Ioathe, detest;

 to feel repugnant about.

     [ ம் → மட் .]

 மட் 3 kumaṭṭu, ெப.(n.)

   அ வ ப் னால் உண்டா ம் கக்கல்; vomiting with loathing, kecking. 

அைத உண்ட ம் ஒ மட் க் மட் ய .  [ ம் → மட் .]

மட் ைக

 
 மட் ைக gumaṭṭugai, ெப.(n.)

   மட் தல்; a sudden feeling of nausea (சா.அக);.

     [ மட் → மட் ைக.]

மட் ர்க்கண்ண
னார்

 
 மட் ரக்்கண்ணனார ்kumaṭṭūrkkaṇṇaṉār, ெப.(n.)

   ப ற் ப்பத் ன் இரண்டாம் பத் ைன இயற் ய லவர;் the author of the second ten of {patirru-p-pattu.}

     [ மட் ர ்+ கண்ணன் + ஆர.்]

ம

 
 ம  kumaḍu, ெப.(n.)

   கன்னம்; cheek.

     [ ம் → ம .]

மெட வான்

மெட வான் kumaḍeṟivāṉ, ெப.(n.)

   க ப் ரவைக ( லப்.14,109,உைர.);; a kind of cam.

 phor.

     [ ம  → எ வான்.]
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மண்ைட

மண்ைட kumaṇṭai, ெப.(n.)

   1. ஒ வைக ம ழ்ச் க் த் ; a dance of delight, merry dance.

     "இட்ட மண்ைடய ேபய்… உகளித்தனேவ" (பாரத.ப னாறாம்.51);.

   2. ெச க் ேம ட் ச ்ெசய் ம் ெசயல்; head strong haughty deed.

     "தக்கனார ்ெகாண்ட ேவள் க் மண்ைடய  ெகட" (ேதவா.441,5);.

     [ ம் → மள் → மண்ைட.]

மண்ைட -தல்

மண்ைட -தல் kumaṇḍaiyiḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   1. ம ழ்ச் யாற் த்தல்; to cut capers;

 to leap for joy.

   2. நிைறய ண்  ெத ட் தல் (யாழ்.அக.);; to retch from over-eating.

     [ ம் → மள் → மண்ைட + இ .]

மணத சா

 
 மணத சா  kumaṇadaṉucādi, ெப.(n.)

   இசை்ச ன் அ ப்பைட ல் ரித் க் ம் ஆண் சா  நான்  வைக ள் ஒன் ; one of the four classes of 
men divided according the lust

     [ மணம் + த  + சா .]

மணன்

மணன் kumaṇaṉ, ெப.(n.)

   தன்தைலைய ெவட்  அதைன ம் ய தம்  ைக ற் ெகா த்  ேவண் யெபா ைளப் ெப மா  
தன்னிடம் இரந்த லவ க் த் தன் வாைள ந்த ஒ  ெப வள்ளல் ( றநா.164);; an ancient chief, who was so 
liberal as to give away his sword to a needy poet for cutting his head off and taking it over to his brother who had set a price 
on it.

     [ ம்→ ம்மல்→ மள்→ மளம்(ெமன்ைம, இளைம இனிைம); → மணம் → மணன்(இனிய 
பண் னன்);. மனம் பாரக்்க; see {kumakam]}

மம்

 
 மம் kumam, ெப.(n.)

   ட்டம்; Arabian costus

     [ ம்→ மம்.]

மர்

மர ்kumar, ெப.(n.)

   1. கன்னிைம; virginity.

     " மரி க் ஞ் ச ேபால்வாள் ( ற்றா.தல.த மசா .47);.

   2. கன்னி; grown-up unmarried girl.

   3. அ யாத்தன்ைம; impregnability, unsullied condition.

     " ம றப் ணித்த ைபம்ெபாற்ெகா " (பாரத.இந் ரப்.32,ஹ '

ம் → மர.்]

மரக் ரிைய

 
 மரக் ரிைய kumarakkiriyai, ெப.(n.)

   ரித்தல், நீரக்் த்தல், தைரையக் த்தல், கல் ெபா க்கல் த ய ணங்கைள ண்டாக் ம் 
ஓர ்அரத்தப் ரைம; a state of unsound mind manifesting such tendencies as laughing drinking urine, striking with the 
feet on the ground gathering pebbles etc.,

     [ மரம் + ரிைய.]
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மரகசச்ாணம்

மரகசச்ாணம் gumaragaccāṇam, ெப.(n.)

   பைழய வரிவைக; an ancient tax (S.I.I.iii.115);.

     [ மரகம் + சாணம்.]

மரகண்டம்

மரகண்டம் gumaragaṇṭam, ெப.(n.)

   ஒ வைக வ ப் ; epileptic fits attended with violent convulsions.

     " மரகண்ட வ ப் வ ஞ் லேநரம்" (தனிப்பா.i,264,2);.

     [ மரம் + கண்டம்.]

மரகண்டவ

 
 மரகண்டவ  gumaragaṇṭavali, ெப.(n.)

   ஒரவ்ைக இ ப்  அல்ல  த ப் னால் ( ேலட் மத்தால்); றந் , காய்சச்ல், தைலவ  கண் , ன் 
க த்ைத ம், கத்ைத ம் க் த் ேதாளின் பக்கம் ைவத்தல் தாைட, கண், ெச , உத  இவற்ைற 
ேகாணச ்ெசய்தல் த ய கேளா  கா ம் வ ப் ேநாய்; a kind of epilipte form fits marked by fever and 
head ache altended with violent convulsions when neck and face are distorted to one side of the shoulder thereby twisting 
the face especially chin, eyes and ears. It is due to concerted action of the deranged vaycu(gas); (சா.அக.);.

     [ றல்→ மரல் + கண்டம் + வ . கண்டம் = ங் . வ  = வ ப் .]

மரகண்டன்

மரகண்டன் gumaragaṇṭaṉ, ெப.(n.)

மர கண்டம் பாரக்்க;See. {kumara-kansam,}

     " மரகண்டன் த யன ம்ைப ைனப் ெப க் ம்" (ேச . ராசார.35);.

     [ மரம் + கண்டன்.]

மரக

 
 மரக  gumaragamūli, ெப.(n.)

   ேகா க்கால் ைர. னாக் ைர; Indian pepper mint (சா.அக.);.

     [ மரகன் – . மரகன் = ேகா .]

மரகன்

மரகன் gumaragaṉ, ெப.(n.)

   1. ேகா ; towl.

   2. ேசவல்; cock.

     [ மரன் ( கன்); → மரகன் ( கனின் ெகா

யான ேசவல்).]

மரகன் 

 
 மரகன்  gumaragaṉpūṭu, ெப.(n.)

   ேகா க்கால் ; plant resembling the leg of fowl (சா.அக.);.

     [ மரகன் + .]

மரகன் ெபண் ர்

 
 மரகன் ெபண் ர ்gumaragaṉpeṇṭīr, ெப.(n.)

   வள்ளிக்ெகா ; sweet potato creeper (சா.அக.);.

     [ மரகன் + ெபண் ர.்]

மர பரர்

மர பரர ்gumaragurubarar, ெப.(n.)

   நீ ெந  ளக்கம் த ய ற் லக் யங்கள் இயற் யவ ம் ப ேனழாம் ற்றாண் ல் 
ளங் யவ மான ஆ ரியர;் the author of {nitineri-vilakkam} and other poems 17th c.

     [ மரன் +  + பார.்]
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மரேகாட்டம்

மரேகாட்டம் kumaraāṭṭam, ெப.(n.)

   கச் ள்ள கக்கட ள் ேகா ல்; a shrine in conjeevaram sacred to Skanda.

     " மரேகாட்டம்வா"(ழா மா கப் ரான்" (கந்த .கட ள்.18);

     [ மரன் + ேகாட்டம்.]

மரதண்டம்

மரதண்டம் kumaradaṇṭam, ெப.(n.)

   மரக் கட ைளப் பைடத்தைலவராகக் ெகாண்ட ேதவரப்ைட; army of gods under Skanda's command.

     " மரதண்டம் ந் ண் ய ெவள்ளம்" ( வ். ப்பள்ளி.6);.

     [ மரன் + தண்டம்.]

மரப்பாைர

மரப்பாைர kumarappārai, ெப.(n.)

   ெபரிய கடல் ன்வைக (M.M.668);; horse mackerel, glossy green, attaining 5 ft. in length.

     [ மரம் + பாைர.]

மரப் ள்ைள

 
 மரப் ள்ைள kumarappiḷḷai, ெப.(n.)

   மரி; virgin (சா.அக.);.

     [ மர ்+ ள்ைள.]

மரம்

மரம்1 kumaram, ெப.(n.)

   ெகாம் ல்லாத லங்  ( டா.);; hornless animal.

     [ ம் → மர ்→ மரம்.]

 மரம்2 kumaram, ெப.(n.)

   பழங்காலத் ந் ததாகச ் லர ்க ன்ற ஓர ்த ழ் இலக்கண ல்; a fictitious work on tamil grammer 
believed to have perished.

     [ மரன் → மரம்.]

மர க்கன்

 
 மர க்கன் kumaramūkkaṉ, ெப.(n.)

   ெகாம் ேப க்கன்; krait.

     [ெகாம்ேப க்கன் → மர க்கன்.]

மரலண்டம்

 
 மரலண்டம் kumaralaṇṭam, ெப.(n.)

   க் ல் இைரசச் ம் ஒ வைக அண்டேநாய்; reducible hernia (சா.அக.);.

     [ றல்→ ரல் + அண்டம்.]

மரவ

மரவ  kumaravali, ெப.(n.)

   காக்ைகவ ப்  ேநாய் வைக ( ப் .176, ப்.);; a kind of epileptic fit.

     [ மரம் + வ .]

மரேவள்

மரேவள் kumaravēḷ, ெப.(n.)

   கக் கட ள் ; Skanda

     "வலவைன... மரேவள் ன்ன ய்த்தான்" (கந்த :ஏம ட.6);.

     [ மரன் + ேவள்.]
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மரன்

மரன் kumaraṉ, ெப.(n.)

   1. இைளஞன்; yourg man, youth.

     "இ ந்த லக் மரரத்ைம... ப க ேநாக் " (கம்பரா. ைலக்.157);.

   2. தல்வன்; sor

     " கன்;

 Skanda, as son of {Šiva}

     " ன்  ேதாறா ய மரற் ேபாற் ேவாம்" (கந்த . கட ள்.15.);

   4. ைவரவன் ( டா.);; Bhairava.

     [ ம் → மர ்→ மரன்.]

மரேன ம் 
பச் ைல

 
 மரேன ம் பச் ைல kumaraṉēṟumbaccilai, ெப.(n.)

   ம ற் ைகப் ; peacock's cress (சா.அக.);.

     [ மரன்( கன்); + ஏ ம் + பச் ைல.]

மரேன ம் ள்

 
 மரேன ம் ள் kumaraṉēṟumbuḷ, ெப.(n.)

   ம ல்; pea-cock (சா.அக.);.

     [ மரன் + ஏ ம் + ள் (பறைவ);.]

மரி

மரி1 kumari, ெப.(n.)

   1. கன்னி; virgin, maiz

     " மரிமணஞ் ெசய் ெகாண் " ( வ்.

ெபரியாழ்.3.8:3).

   2. ப வமைடந்த ெபண்; grown-up;

 unmarried girl.

   3. தல் ; daughter.

     " தக்கனீன்ற… மரியான" (கந்த .பா .57);.

   4. ெகாற்றைவ {durga,}

     " தற் மரி ( லப்.11,214);.  5.

   மரியா ; a river.

     "வடேவங்கடந் ெதன் மரி (ெதால்.பா .);;

   6. மரி ைன; Cape Comorin. 7.

   கன்னிக் மரிக்கடல் நீர;் sacred watersat cape Comorin.

     "ெதன் ைசக் மரி யா ய வ ேவாள்" (மணி.13,7);.

   8. அ ன்ைம; perpetuayouthhood

 uncorrupt, unspoitcondition.

மரிக்கடல்

மரிக்கடல் kumarikkaḍal, ெப.(n.)

   மரி ய ள்ள கடல் ( லப்.8,1, உைர);; sea near {Kumari}

     [ மரி + கடல்.]
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மரிக்கண்டம்

மரிக்கண்டம் kumarikkaṇṭam, ெப.(n.)

   ெதன்கட ல் ழ்  ட்டதாகக் க தப்ப ம் த ழர ்வாழ்ந்த நிலப்ப ; land submerged in the Indian 
Ocean where ancient Tamils suposed to have lived for along period.

     "ெமய்ந்ெந  ேசரவ்  மரிகண்டம்" (கந்த .அண்டேகா.47);.

     [ மரி + கண்டம்.]

மரிக்க ப் னி

 
 மரிக்க ப் னி kumarikkaruppiṉi, ெப.(n.)

   ெபண்ணா க் ம் ேபாேத க ப்பமைட ம் ெபண்; a young pregnant girl (சா.அக.);.

ம வ, மரிக்க வத் , மரிக்க வாளி

     [ மரி + க ப் னி.]

மரிக்கற்றாைழ

மரிக்கற்றாைழ kumarikkaṟṟāḻai, ெப.(n.)

   1. ேசாற் க்கற்றாைழ; aloe pulp

   2. ெசங்கற்றாைழ; red aloe (சா.அக.);.

     [ மரி + கற்றாைழ.]

மரிக்காமம்

 
 மரிக்காமம் kumarikkāmam, ெப.(n.)

   ெபண்ணின் நாதம்; sexual discharge in women. semen muliebre.

     "ெகாள்ளடா ெகாள்ளடா மரிக்காமம். ெகாண்டவேன உ ர் ைழப்பான் மற்ேறான் சாவான்" 
( ரணசந் ரேராதயம்); (சா.அக);.

     [ மரி + காமம்.]

மரிக்ேகா

மரிக்ேகா  kumarikāṭu, ெப.(n.)

   மரிக்கடற் பக்கத் ந்த ஒ  மைல; a mountain or banks of a river said to have existed near {Kumari.}

     " மரிக் ேகா ங் ெகா ங்கடல் ெகாள்ள" ( லப்.11:20);.

     [ மரி + ேகா .]

மரிகற்பம்

மரிகற்பம் gumarigaṟpam, ெப.(n.)

   1. ேசாற் க் கற்றாைழ ற் ெகாள் ம் காயகற்ப ம ந் ; medcine taken along with aloe-pulp for rejuvenation.

   2. ெபண்ணின் நாதத்ேதா  ம ந்ைதச ்ேசரத்் க் ெகாள் ம் காயகற்ப ம ந் ; a rejuvenating medicine in 
which the female vaginal secretion forms the ingredient amongst other drugs used for the purpose (சா.அக.);.

     [ மரி + கற்பம். கற்பம் = க வத் ல் (கல்வம், இட்டைரத்த ம ந் .]

மரிகாசம்

 
 மரிகாசம் kumarikācam, ெப.(n.)

   கண் க் ேகற்ப ம் ஒ வைகக் காசேநாய்; cataract of the eyes. It is marked by a bluish-white appearance like 
contrusion, intolerable pain and irritation, muco purulent discharge, piercing pain in the iris. As a result of deranged vayu 
(humour); It is also characterised by dilatation of the pupil, swelling due to the collection of morbid fluid in the eye and 
impaired vision (சா.அக.);.

     [ ல்→ மரன்→ மரி+காசம்.]

இதனால் கண்கள் கலங் த் தாங்க யாத க ப் டன் வ ண்டா ப் ைள ேசரந்் , ந  ல் 
த்த ம், அத டன் கண்ணில் வ ங் ெகாண்  கண்மணி ெப த் ங் த் ரண்  

நீரே்காத் க்ெகாண்  பாரை்வக் க் ெக  ேநரி ம்.
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மரிசச்ா

 
 மரிசச்ா  kumariccāṟu, ெப.(n.)

   கற்றாைழச ்சா ; aloe juice.

     [ மரி + சா .]

மரிச் வன்

 
 மரிச் வன் kumariccīvaṉ, ெப.(n.)

   த் ரச ் ப் ; childs amule ttree (சா.அக.);.

     [ மரி + வன்.]

மரிச் றா

மரிச் றா kumariccuṟā, ெப.(n.)

   15 அ  நீள ள்ள ரங்கன் றா ன்(M.M.851);; zebra shark, tawny, attaining 15 ft. in length.

     [ மரி + றா.]

மரிசே்சர்ப்பன்

 
 மரிசே்சரப்்பன் kumariccērppaṉ, ெப.(n.)

   மரித் ைறக் ரிய பாண் யன் ( வா.);; the {pandya} king. as lord of cape comorin.

     [ மரி + ேசரப்்பன்.]

மரிசே்சா

 
 மரிசே்சா  kumariccōṟu, ெப.(n.)

   கற்றாைழ ேசா ; aloe pulp (சா.அக.);.

     [ மரி + ேசா .]

மரிஞாழல்

மரிஞாழல் kumariñāḻl, ெப.(n.)

   1.மல் ைக; as mine.

   2. சங்கம் ; cinnamon.

     [ மரி + ஞாழல்.]

மரித் ைற

மரித் ைற kumarittuṟai, ெப.(n.)

   கன்னியா மரி நீரத்் ைற; the bathing-ghat at Cape Comorin.

     "ெபா ைநத் ைறெயா  மரித் ைறயவள் நீேரா கேவ ( னாட். ள்ைளத். நீராடற்.10);.

     [ மரி + ைற.]

மரித்ெதய்வம்

 
 மரிதெ்தய்வம் kumaritteyvam, ெப.(n.)

   கன்னியா மரித் ெதய்வம்; the goddess Kumar at Cape Comorin.

     [ மரி + ெதய்வம்.]

மரித்ைதலம்

 
 மரித்ைதலம் kumarittailam, ெப.(n.)

   ேசாற் க கற்றாைழைய தன்ைமயாகக் ெகாண்  உண்டாக் ம் ம ந்  எண்ெணய்; a.medicatec 
prepared with aloe as a chief-ingredients among with other drugs which is used for anointing the head (சா.அக.);.

ம வ. மரிெயண்ெணய்

     [ மரி + ைதலம்.]

340

www.valluvarvallalarvattam.com 8314 of 19068.



மரிதேபாதம்

 
 மரிதேபாதம் kumaridapōdam, ெப.(n.)

   ன நிைல; the highest degree or state of the sour which yogis attain entire quiescence (சா.அக.);

     [ மரி + இத + ேபாதம்.]

மரிநாதம்

 
 மரிநாதம் kumarinātam, ெப.(n.)

மரிக் காலம் sexual discharge in women.

     [ மரி + நாதம்.]

மரிநாதம் என்பதற்  மாத லக் க்  எனப் ற ம த் வ அகர த களில் க்கப் 
பட் ப்ப  தவ  என ம த் வர ்சாம்ப வம் ள்ைள ெதளிவாக் க் றார.்

மரிநீர்

மரிநீர ்kumarinīr, ெப.(n.)

   1. ெபண்ணின் காமக்கைளநீர ்( மரிக்காமம்);; sexual discharge in women.

   2. கற்றாைழ நீர;் aloe juice.

   3. ெவ ப் ச ்ெசய்நீர;் nitric acid.

   4. ன் நீர;் girls urine (சா.அக.);.

     [ மரி + நீர.்]

மரிநீ

 
 மரிநீ  kumarinīli, ெப.(n.)

   மரி நஞ் ; a kind of prepared arsenic (சா.அக.);.

     [ மரி + நீ .]

மரிப்பகவ

 
 மரிப்பகவ  gumarippagavadi, ெப.(n.)

மரிதெ்தய்வம்;See. {kumari-t-teyvam.}

     [ மரி + பகவ .]

மரிப்பைட

மரிப்பைட kumarippaḍai, ெப.(n.)

   அ யாசே்சைன; invincible army.

     " மரிப்பைடத  இய" ( றநா.294);.

     [ மரி + பைட.]

மரிப்ப வம்

 
 மரிப்ப வம் kumaripparuvam, ெப.(n.)

   க த்தரித்தற் ரிய ப வம், ப வகாலம்; the reproductive period of a woman's life (சா.அக.);.

     [ மரி + ப வம்.]

மரிப்பால்

மரிப்பால் kumarippāl, ெப.(n.)

   1. மரிசச்ா ; aloe juice.

   2. ப வப் ெபண்ணின் ைலப்பால்; the breast milk of a young woman (சா.அக.);.

     [ மரி + பால்.]
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மரிப்

 
 மரிப்  kumarippū, ெப.(n.)

   இளம் ெபண்ணின் மாத லக்  அரத்தம்; the menstrual blood of a virgin girl (சா.அக.);.

     [ மரி + .]

மரிப்ேபார்

மரிப்ேபார ்kumarippōr, ெப.(n.)

   கன்னிப்ேபார;் first military engagement of a prince.

     " மரிப்ேபா ள்… ெகான்றதன்ேற" ( வக.806);.

     [ மரி + ேபார.்]

மரி மஞ்சனத்

 
 மரி மஞ்சனத்  kumarimañjaṉatti, ெப.(n.)

    மஞ்சள்; Indian saffron(சா.அக.);.

     [ மரி + மஞ்சணத் .]

மரிமடல்

 
 மரிமடல் kumarimaḍal, ெப.(n.)

   கற்றாைழ மடல் (சா.அக.);; leaf of aloe.

     [ மரி + மடல்.]

மரிமணி

 
 மரிமணி kumarimaṇi, ெப.(n.)

   ப வப் ெபண்ணின் ேநானி (ேயானி ங்கம்);; the small elongated organ or elitoris of a young woman (சா.அக.);.

     [ மரி + மணி.]

மரிம ல்

மரிம ல் kumarimadil, ெப.(n.)

   அ யாக்ேகாடை்ட ( வக.336);; pregnable fortress.

     [ மரி + ம ல்.]

மரி -த்தல்

மரி -த்தல் kumarimūttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. கன்னிைகயாகேவ ந்  ப்பைடதல்; to live and die as a virgin;

 to live ones days in virginity.

     " மரி த்தவக் ெகா ங் ைழ நல்லாள்" (மணிேம.22:143);;

 pregnable fortress.

   2. ப னின் க் க தல்; to be wasted to lie fruitless.

     " மரி த்தெவன் பாத் ரம்" (மணிேம.14:77);.

     [ மரி + த்தல்.]

மரி லம்

 
 மரி லம் kumarimūlam, ெப.(n.)

   கற்றாைழ ேவர;் aloe root (சா.அக.);.

     [ மரி + லம்.]
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மரியசச்ரம்

 
 மரியசச்ரம் kumariyaccaram, ெப.(n.)

   ழந்ைதக க்  அ ற் னால் நாக் க் ெகாப் ளிக் காமேல த த் , ெவ த் , ரங்காய்ந் , 
அரத்தமாய் வ ற் ப் ேபாக் தடன் கக்கைல ம் உண்டா ம் ஒ  ேநாய்; a kind of stomatitis due to 
alimentary disorder. It is marked by swollen tongue, fissure from inflammation without ulceration, fever, dysentery and 
vomiting (சா.அக.);.

     [ மரி + அசச்ரம்.]

மரியன்னம்

 
 மரியன்னம் kumariyaṉṉam, ெப.(n.)

   மரிசே்சா ,கற்றாைழச ்ேசா ; aloe pulp (சா.அக.);.

     [ மரி + அன்னம்.]

மரியா -தல்

மரியா -தல் kumariyāṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. கன்னியா மரி நீரில் நீரா  ெதன் லத்தார ்கடன் த யைவ ெசய்தல்; to perform sacred ablutions at 
cape comorin.

     "ெதன் ைசக் மரியா ய வ ேவான்" (மணி.13,7);.

   2. கன்னிேயா  ம தல்; to copulate with a virgin.

     " ந்ைத ந ன்ற நீரக்் மரியாட" ( வக.2020);.

     [ மரி + ஆ .]

மரியா

மரியா  kumariyāṟu, ெப.(n.)

   த ழகத் க் த் ெதற்ெகல்ைலயாய்க் கடலாற் ெகாள்ளப்பட்டதாகக் றப்ப ங் கன்னியா ; the 
kumara river mentioned in Tamil literature as having been once the southern boundary of the Tamil land, and afterwards 
submerged in the Indian ocean.

     " மரியா ம் பைனநாட்ேடா  ெக வதற்  ன்ைனய " (ெதால்.ெபா.649, உைர);.

     [ மரி + ஆ .]

மரி ைச

 
 மரி ைச kumariyisai, ெப.(n.)

   ேபரீசச்ம் பழம்; wild date fruit (சா.அக.);.

     [ மரி + இைச.]

மரி ட்

 
 மரி ட்  kumariyiruṭṭu, ெப.(n.)

   கன்னி ட் ; darkness just before dawn.

     [ மரி + இ ட் .]

மரி -த்தல்

மரி -த்தல் kumariruttal,    3 ெச. . .(v.i.)

   ேண க தல்; to pass away unused;

 to be wasted.

     "ஆத்ம ணங்கள் மரி ந் ேபா த்தைன" (ஈ ,2.8:1);.

     [ ம்மல் → மல் → மர ்+ இ .]
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மரி ங்கம்

 
 மரி ங்கம் kumariliṅgam, ெப.(n.)

   ெபண்ணின் ேநானி; clitoris of a young woman (சா.அக.);.

ம வ, மரிமணி

     [ மரி + ங்கம்.]

மரிவளி

 
 மரிவளி kumarivaḷi, ெப.(n.)

   ஒ  காற் ப் ப் ; a kind of windy humour (சா.அக.);.

     [ மரி + வளி.]

மரிவாைழ

மரிவாைழ kumarivāḻai, ெப.(n.)

   ஈனாத இளவாைழ; young plantain that has not yet yielded.

     " மரிவாைழ ன் த்தகம் ரித் " ( லப்,16:42);.

     [ மரி + வாைழ.]

மேரசசதகம்

மேரசசதகம் gumarēsasadagam, ெப.(n.)

   மேரசைன ன்னிைலப்ப த் க் பாததாசர ்இயற் ய சதக ல்; ethical poem of 100 stanzas 
addressing {kumarécan, bykuru-pâta-tacar.}

     [ மேரசர ்+ சதகம்.]

மல்

 
 மல் kumal, ெப.(n.)

   அரிவாள் (அக.நி.);; sickle.

     [ ம்மல் → மல்.]

ம

 
 ம  kumali, ெப.(n.)

   ள ; holy basil (சா.அக.);.

     [ ம் → ம .]

மளம்

மளம் kumaḷam, ெப.(n.)

   1. ெமன்ைம; softness.

   2. இளைம; youthfulness.

   3. இனிைம; sweetness.

   4. ந மணம்; fragrance.

 Guj. kumaka

     [ ம் → ம்  ம்மளம் மளம்.]

த. மளம்» skt. {kõmala.}

மணம்பா

மணம்பா  kumaṇambācu, ெப.(n.)

   இரண்ட  நீள ள்ள; tawnyfish, bluish, attaining 2 ft. in length.

     [ மளம் + பா .]
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மனீம்

மனீம் kumaṉīm, ெப.(n.)

   1. பறங் ச ்சாம் ராணி; Indian resin.

   2. ங் யம்; saul dammer.

   3. சாம் ராணி; frankincemse (சா.அக.);.

     [ ம்மல்→ ம்மலம்→ ம்ம ம்→ மனீம் (ெகா.வ);.]

மாரகம்

மாரகம் gumāragam, ெப.(n.)

   ஒ வைக ஈயம்; a kind of lead.

   2. மா லங்கம்; lingam tree.

   3. பத் , பன்னிரண்  அகைவப் ெபண்; a girl of 10 or 12 years.

   4. கற்ப யாப்ெபண்; a chaste woman.

   5. இரடை்ட மல் ைக; double flowered jasmine (சா.அக.);.

     [ ம்→ மல்→ மரம்→ மாரகம்.]

மாரகாலம்

மாரகாலம் kumārakālam, ெப.(n.)

   மரப் ப வம்; the period of youth.

     " மாரகால நிைற ற ய்த் " (ெப ங்,நரவாண.8,44);.

     [ மரம் → மாரம் + காலம்.]

 மாரகாலம் kumārakālam, ெப.(n.)

   இைளயப வம்; the period of youth.

     " மார கால நிைற ற ய்த் " (ெப ங்.நரவாண.8, 44);.

     [ மார + காலம்.]

     [Skt.{} → த. மார(ம்);.]

மார வா

மார வா  kumārasuvāmi, ெப.(n.)

   கக் கட ள்; Skanda, as the son of {Šiva.}

     "நக் ரனாரால் உைரகண்  மார வா யாற் ேகடக்ப்பட்ட ெதன்க" (இைற.1,உைர,பக்.8);.

     [ மரன் + வா .]

மார வா யம்

 
 மார வா யம் kumārasuvāmiyam, ெப. (n.)

   நல் ரக்் மார வா ேத கர ்இயற் ய ஒ  ேசா ட ல்; a treatise in astrology by {na/ür-kkumâracuvâmi-
desigar.}

     [ மார ்→ வா யம்.]

மாரத்

 
 மாரத்  kumāratti, ெப.(n.)

   மகள்; daughter.

     [ மாரன் → மாரத் .]
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மாரதந் ரம்

மாரதந் ரம்1 kumāradandiram, ெப.(n.)

   கக்கட ளின் வ பாட்  ெந ைய ெதரி க் ம் ஆகமம்; an agama in sanskrit dealing with skanda and 
his worship.

     " மாரதந் ர ெந ப்ப ... சைன ரிந்தனர"்(கந்த . ட் .24);.

     [ மாரன் + தந் ரம்.]

 மாரதந் ரம்2 kumāradandiram, ெப.(n.)

   இராவணன் (ேகாகரண்த் ல்); தவம் ெசய்  இயற் ய ஓர ்ம த் வ ல் (வடெமா ல் 
ெமா ெபயரக்்கப்பட்ட ஆ ள் ேவதத் ன் ஒ  பாகம்);; one of the divisions of {Ayurvèda} in to sanskrit originally 
written by Ravana (சா.அக.);.

     [ மாரம் + தந் ரம்.]

மாரெதய்வம்

மாரெதய்வம் kumāradeyvam, ெப.(n.)

மார வா  பாரக்்க;See. {kumâra-Suwami}

     "அவன் மாரெதய்வம்"(இைற.1,உைர, பக்.7);.

     [ மாரன் + ெதய்வம்.]

மாரப்பல்லக்

 
 மாரப்பல்லக்  kumārappallakku, ெப.(n.)

   பல்லக் ; small palankeen.

     [ மரன் → மாரன் + பல்லக் .]

மாரப்பாைற

மாரப்பாைற kumārappāṟai, ெப.(n.)

   5 அ  நீள ள்ள ஒ  கடல் ன்; a kind of horse mackerel, its length is about 5 feet (சா.அக.);.

     [ மாரம் + பாைற.]

மார த் யம்

மார த் யம் kumārabiruttiyam, ெப.(n.)

   ழந்ைதக க் ம் ெபண்க க் ம் வ ம் ேநாய்களின் காரணம், , ணம், ைற 
த யவற்ைறப் பற் க் ம் ஆ  ம த் வ ல்கள்;   6 books in Ayurveda, which tells the diseases peculiar 

to infants and women. It contains etymology, symptomatology etc (சா.அக.);.

     [ மாரம் + த் யம்.]

மாரம்

 
 மாரம் kumāram, ெப.(n.)

   உ க்  ஓட ட்ட ெபான் (யாழ்.அக.);; gold melted and refined.

     [ மர ்→ மாரம்.]

மாரமைடப்பள்
ளி

 
 மாரமைடப்பள்ளி kumāramaḍaippaḷḷi, ெப.(n.)

   அரச மரரக்் ச ்சைமயல் ெசய்ேதாத  மர ல்வந்தவரக்ள்; a sub-caste of {mata p-pa/} who got their name 
from their ancestors having been cooks of princes.

     [ மரர ்→ மாரர ்+ மைட + பள்ளி.]

மாரவாகனம்

மாரவாகனம் kumāravākaṉam, ெப.(n.)

   1.ம ல்; peacock.

   2. யாைன; elephant (சா.அக.);.

     [ மாரன் + வாகனம்.]

346

www.valluvarvallalarvattam.com 8320 of 19068.



மார த் ைய

 
 மார த் ைய kumāraviruttiyai, ெப.(n.)

   ம த் வச் ; mid-wife (சா.அக.);.

     [ மாரம் + த் ைய.]

 மார த் ைய kumāraviruttiyai, ெப.(n.)

   ம த் வச்  (யாழ்.அக.);; mid-wife child's nurse.

     [Skt.{}-{} → த. மார த் ைய.]

மாரன்

மாரன் kumāraṉ, ெப.(n.)

   1. தல்வன்; son.

   2. இைளஞன்; young man.

   3. கக்கட ள்; Skanda, as son of {Šiva.}

     "ேகா ல்ெசல்  மார னி ந்தான்" (கந்த . மார.16);.

     [ மரன் → மாரன்.]

மாரி

மாரி kumāri, ெப.(n.)

   1. தல் ; daughter.

   2. காளி;{kal}

   3. அ யா இளைம னள்; woman of perpectual youth ever in the prime of life.

     "அமரெ்சய் கயற்கட் மாரிையக் காக்க" ( னாட். ள்ைளத்காப் . 4);.

   4. தங்கத்ைதக் கைரக் ேமார ்கைரப்பான்; solvent of gold (W.);.

     [ ம் → மரி → மாரி.]

மாரிகா

 
 மாரிகா kumārikā, ெப.(n.)

காய்ப்பாகல்.

     [ மரி _ பாய் = மளிக்காய் → மாரிகா.]

மாரிைக

மாரிைக gumārigai, ெப.(n.)

   பத் தல் பன்னிரண்  அகைவப் ெபண்; a girl of 10-12years (சா.அக.);.

     [ மரி → மாரி + ைக.]
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1 kumidal,    2 ெச. . .(v.i.)

   ர தல்; to accumulate, to be heaped up, to crowd (ெகா.வ.);.

     [ ம் → -.]

 2 kumittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ரளச ்ெசய்த; to accumulate, heap up, to gather.

     [ ம் → -.]

 3 kumittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

அரி

   த யவற்ைற அ கமாகக் ற் தல்; to coverpound, as rice.

     [  → -த்தல்.]

ைக

ைக gumigai, ெப.(n.)

   ராத எள்  ( ங்.);; immature sesamum.

   2. ெவள்ெளள்  (மைல.);; white sesamum.

     [ ம் → ைக.]

ைகச ்ேசாளம்

 
 ைகச ்ேசாளம் gumigaiccōḷam, ெப.(n.)

   ெவண்ேசாளம்; white guinea-corn (சா.அக.);.

     [ ைக + ேசாளம்.]

ட் -த்தல்

ட் -த்தல் kumiṭṭittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ழ் ேபாலாதல்; to swell, form as a tumour.

     [ ழ் → ட் த்தல்.]

ட் க்கல்

 
 ட் க்கல் kumiṭṭikkal, ெப.(n.)

   கற் ட்டம்; over burnt brick (சா.அக.);.

     [ ட்  + கல்.]

ட் க்காய்

 
 ட் க்காய் kumiṭṭikkāy, ெப.(n.)

   க க் ட் '; a vegetable variety of {kumatti} (சா.அக.);.

ம வ..கல்யாண சணி

     [ ம்மட்  → மட்  → ட்  + காய்.]

ட் மா ைள

 
 ட் மா ைள kumiṭṭimātuḷai, ெப.(n.)

   ெகாம்மட்  மா ைள; melon lime-citrus(சா.அக.);.

ம வ. தைள

     [ெகாம்மட்  → மட்  + மா ைள.]
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ட் ல்

 
 ட் ல் kumiṭṭil, ெப.(n.)

   ஒ  ைர; a vegetable green (சா.அக.);.

     [ ட்  → ட் ல்.]

ட்

 
 ட்  kumiṭṭu, ெப.(n.)

   யல் (யாழ்.அக.);; heар.

     [ ம் → ழ் → ட் .]

ட்டல்

 
 ட்டல் kumiṭṭal, ெப.(n.)

   ட்டம்; iron dross (W);.

     [ டம் + கல்.]

 
  kumiḍu, ெப.(n.)

   ன் ; hill.

     "கா ங்  டமாக" (பா .ேபாற் .);.

     [ ம் →  → .]

ண் ரிப்

ண் ரிப்  kumiṇcirippu, ெப.(n.)

   ன் ரிப் ; gentle smile.

     " ளித்த வ ம் ெகாவ்ைவச ்ெசவ்வா ல் ண் ரிப் ம்" (ேதவா.11.4);.

     [ ழ் + ரிப்  = ண் ரிப் .]

ண்

ண்  kumiṇṭi, ெப.(n.)

   ைரவைக; a kind of greens.

     " ண் ம் பண்ைண ம் ட ைளக் ன்ற" (தனிப்பா.142,38);.

     [ ள் → ழ்→ ண்→ ண். ழ் = ஒ வைக மணம் தல்மட் க் ைர.]

தம்

 
 தம் kumidam, ெப.(n.)

   ேதக் மரம்; teak wood;

 Indian oak (சா.அக.);.

     [ ம்  → ம் தம் → தம் ( ரண்ட );.]

லம்

 
 லம் kumilam, ெப.(n.)

   ேபெரா  ( ங்.);; uproar, tumult, great noise, roar, acclamation shout.

     [ ல்→ ல்→ லம்.]
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லயம்

 
 லயம் kumilayam, ெப.(n.)

   ப்ைபேமனி. இ  ப்ைப ல் வள ம் ஒ வைகக் ைர; rubbish plant. It is common in indian gardens and 
backyards of houses (சா.அக.);.

ம வ. ம லக் ைர

     [ → யம்→ லயம்.]

லேவாைத

லேவாைத kumilavōtai, ெப.(n.)

   ேபரார வாரம்; tremendous noise, uproar.

     "சாப நாண  லேவாைத" (இர . யாக.87);.

     [ ல்→ ல்→ லம் + ஒைத.]
 
  kumili, ெப.(n.)

   ள ; sacred basil.

     [ ல்→ ல்→ .]

ழ்

ழ்1 kumiḻttal,    4 ெச. . .(v.l.)

   1.  தல்; to grow into a conical shape, to be spherical, globular, to form in to bubble.

     "ெச ங்  ெகா த் ந்  தெ்த ய" ( வ்.ெபரியாழ். 4:8,7);.

   2. ம ர் ரத்்தல்; to stand on end, as hair, to horripilate.

     [ ம் → ழ் → ழ்த்தல்.]

 ழ்2 kumiḻttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ஒ க்கச ்ெசய்தல்; to cause to sound.

     "அ ர் க ைடய வலம் ரி ழ்த் " ( வ்.ெபரியாழ். 4:7,3);.

   2. ெகா த்தல் (ைதலவ. ைவத் ய.12);; to winnow.

     [ ம் → ழ்.]

 ழ்1 kumiḻ, ெப.(n.)

   1. நீரக்்  ( ங்.);; water bubble.

   2. உ ண்  ரண்ட வ வம்; knob, as of wooden sandals, stud, pommel, anything round or convex, as the head of a 
nail.

   3. எ த் ன் ல்; hump of an ox.

   4. உள்ளங்கால் க்கம்; swelling in the sole of the foot.

ழ்-தல்

ழ்-தல் kumiḻtal,    4 ெச. . .(v.i.)

   த் ரேவைல ெச க்கப்ப தல்; to be embossed or worked in relief. 

மரத் ற் ழ்ந்த யாைன.

     [  → ழ்.]
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ழ்க்கட்ைட

 
 ழ்க்கடை்ட kumiḻkkaṭṭai, ெப.(n.)

   பாதக் ற ; knobbed or studded wooden Sandlas.

     [ ழ் + கடை்ட.]

ழ்க்ெகா

 
 ழ்க்ெகா  kumiḻkkoḍi, ெப.(n.)

   நிலக் ழ்; small cashmere tree.

     [ ழ் + ெகா .]

ழ் ழ்-த்தல்

ழ் ழ்-த்தல் kumiḻkumiḻttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   றரக்் த் ேதான்றாமல் மைறத்தல்; to hide from others, hush.

     "ேகாட்ட ன் ற்றங் ழ் ழ்த ் ைரப்ப" (ெப ங். உஞ்ைசக் 34:184);.

     [ ழ் + ழ்.]

ழ்ேநாய்

ழ்ேநாய் kumiḻnōy, ெப.(n.)

   ழ்ேபாற் படலத்ைதப் ைடப் க் ம் கண்ேணாய் ( வரட.் 270);; tubercle in the cornea of  the eye.

     [ ழ் + ேநாய்.]

ழ்ப்

 
 ழ்ப்  kumiḻppiḍi, ெப.(n.)

   கத  த யவற் ல் ைதத்த ழ்க் ைகப் ; rounded handle, knob (ெகா.வ.);.

     [ ழ் + .]

ழ்ப்

ழ்ப்  kumiḻppu, ெப.(n.)

   1. ெழ ைக; bubbling up.

   2. ம ரச்் ரப்் (உரி.நி.);; hairs standing on end, horripilation.

   3. ெகா க்ைக (ைதலவ. ைவத் ய.12);; winnowing.

     [ ழ் → ழ்ப் .]

ழ் ட்டான்

 
 ழ் ட்டான் kumiḻmiṭṭāṉ, ெப.(n.)

   தண்ணீர ் ட்டான்; water root (சா.அக.);.

     [ ழ் + ( ட்டான்); → ட்டான்.]

ழ்ேராகம்

 
 ழ்ேராகம் kumiḻrōkam, ெப.(n.)

ழ்ேநாய் பாரக்்க;See. {kumilhõy.}

     [ ழ் + ேராகம்.]

ழ்வண்

 
 ழ்வண்  kumiḻvaṇṭu, ெப.(n.)

   வண்  வைக; carpenter bee ( ன்.);.

     [ ழ் + வண் .]
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ழகம்

 
 ழகம் kumiḻkam, ெப.(n.)

   ழ் மரம்; kashmere commonly foundin Himalayas, Nilgris in the east and west coasts including Malabar (சா.அக.);.

ம வ. ழ், ம் ேதக் , ழங்ெகா .

     [ ழ் + அகம்.]

இ  இமாலயம், நீல ரி மைலயாளம் ஆ ய இடங்களில் வள ம். இதன் நிழல் உடம் ற்  நன்ைமையத் 
த ம்.

ழஞ் ந்

 
 ழஞ் ந்  kumiḻñjuḷundu, ெப.(n.)

   ழங்க ல் ஏற் ம் ப்பந்தம் (சங்.அக);; torches made of tamil sticks.

     [ ழ் → ழம் + ந் . ள் = எரிதல். ள் → ந் .]

ழஞ் ழ்

 
 ழஞ் ழ் kumiḻñjūḻ, ெப.(n.)

ழஞ் ந்  பாரக்்க;See. {kumilar-culundu.}

     [ ழஞ் ந்  → ழஞ் ழ்.]

ழம்

 
 ழம் kumiḻm,    ெப.(n).  ழ மரம்; a tree of teak variety.

ம வ, ழகம், ம் ேதக் , ழம், ழ்.

     [ ழ் → ழம்.]

ழன்

 
 ழன் kumiḻṉ, ெப.(n.)

ழம் பாரக்்க;See. {umilam}

     [ ழ் → ழன்.]

வைககள்: நிலக் ழ்,ெப ங் ழ்(சா.அக.);.

ழாணி

ழாணி kumiḻāṇi, ெப.(n.)

   1. தைல ற் ழ் ெகாண்ட ஆணி; stud nail (C.E.M.);.

   2. ழ்ப்  பாரக்்க;See. {kumis-p-pig,}

     [ ழ் + ஆணி.]
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1 kumiḻi, ெப.(n.)

   நீர ் த யவற் ெல ங் ; bubble.

     " ட ் ழ் " ( வக. 2239.

   2. பாதக் றட் ன் ழ்; boss, knob, as 5f wooden sandals.

   3. ஊற் வாய்; spring, as the source of a stream.

     " ண்ணகத் ல் க் ேழ சா ேபாமா ேபாேல" (ஈ ,5:3,7);.

     [ ம் → ழ் → .]

 2 kumiḻi, ெப.(n.)

ழ்க்  பாரக்்க;See. (S.I.I.iii.411);.

     [ ழ் → .]

-த்தல்

-த்தல் kumiḻittal,    4 ெச. . .(v.i.)

    ெகாள் தல்; to bubble, to rise in bubbles, in pustules.

     [  → த்தல்.]

 நீ ண்( )-
தல்

 நீ ண்( )-தல் kumiḻinīruṇṇudal,    12 ெச. . .(v.i.)

   ஒ  ெபா ளில் ஆழங்காற்பட் க் டத்தல்; lit., to dive deep causing bubbles, to dive deep into a subject.

     " டாம் யாசச்ாேனா  வா யறக் ழ் நீ ண்ட " (ஈ , 10:6,1);.

     [ ழ் →  + நீ ண்-.]

ளம்

 
 ளம் kumiḷam, ெப.(n.)

   கைடக்கண்ணின் ெவள் ல் ழ்ேபால் ெகாப் ளத்ைத உண்டாக் ம் ஒ  கண்ேணாய்; a tubercle 
on the white or sclerotic coat of the eye. (சா.அக.);.

     [ ழ் → ள் → ளம்.]

ளா

ளா kumiḷā, ெப.(n.)

   ன்வைக; a kind of fish.

     " ளி ளா மா னி" (பறாைள.பள் ,74);.

     [ ள் → ளா.]

ளி

ளி1 kumiḷi, ெப.(n.)

   நீரக்் ; bubble on water (சா.அக.);.

     [ ம் → ள் → ளி.]

 ளி2 kumiḷi, ெப.(n.)

   ப் ; bottle.

     [ ழ் → ள் + ளி.]

ளிக்கண்

 
 ளிக்கண் kumiḷikkaṇ, ெப.(n.)

   க்கள் எ ம் ய கண்; eye marked by vesicles (சா.அக.);.

     [ ளி + கண்.]
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ளிபாய்-தல்

ளிபாய்-தல் kumiḷipāytal,    2 ெச. . .(v.i.)

   நீரக்் ையப் ேபால் எ ம்பல்; rising like bubbles (சா.அக.);.

     [ ளி+ பாய்-.]

-தல்

-தல் kumiṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ஒ த்தல் ( டா.);; to resound, roar.

     [ ம்→ -.]

ன் ெனனல்

ன் ெனனல் kumiṉkumiṉeṉal, ெப.(n.)

   லம்  த ய அணிகலன்களின் ஒ க் ப் ; onom. Expr. signifying tinkling sound, as of anklets.

     " ன்னனார ் ன் ன்னலங்காரம் ெபற நடஞ்ெசய்"(கம்பரந்.6);.

     [ ன் + ன் + எனல்.]
 kumu,    4 ெச. . .(v.i.)

   1.ெப தல், பர தல்; to spread.

   2. உைடதல், இ தல்; to be broken, into pieces to fall down    and perish.

     [ ம்→ .]

க்

க் 1 kumukku, ெப.(n.)

   1. ெமாத்தம்; whole, total, lump, gross, wholesale. 

பண்டங்கைளெயல்லாம் க்காய் வாங் னான் (உ.வ.);.

   2. ெப ந்ெதாைக; lion's share;

 large number;

 considerable quantity.

   3. ட்டம்; band, clan, crowd, party (இ.வ.);.

     [ ம்→ → க் .]

 க் 2 kumukku, ெப.(n.)

   உத ; aid, help, assistance.

     " க் ப்பண்ண" ( ன்.);

     [ ம்→ க் .]

 க் 3 kumukku, ெப.(n.)

   க க்கம்; secrecy.

ம வ. க க்கம், மந்தணம், உள்ளாளம்.

     [க க்  → க் .]

கம்

கம் gumugam, ெப.(n.)

   1. பன் ; hog.

   2. ரப்பங் ெகா ; cane creeper, water-rattan (சா.அக.);.

     [ ம் → ம்  → ம் கம்→ கம் ( ரட் );.]

-த்தல்

-த்தல் gumugumuttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   மணம் க தல்; to spread fragrance, to send whiffs of odour.

     "ப மஞ்சள் க்க" (அழகரக்ல.10);.

     [ ம் →  + . ம் = ெப . பர .]
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ெமனல்

ெமனல் gumugumeṉal, ெப.(n.)

   1. ேபெரா க் ப் ; onam. expr. signifying uproar.

     " ட ழ வாண னீரா ரங் கரங்ெகாண்  ெமனேவ ழக்க" ( ப்ேபா. 
சந். ள்ைளத். பைற.2);.

   2. மணம் தற் ப் ; expr. signifying sending out whiffs of odour.

     "மணந்தான் ெமன் ற க்க ல்ைல" (தனிப்பா. 1,389,44);.

     [  +  + எனல்.]

ங் -தல்

ங் -தல் kumuṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ம தல்; to mash.

     "உர ற் ங்க த் " (ைதலவ.ைதல.49);;

   2. உள்ளாக இறங் தல்; to sink, as a building. 

கட்டடம் ங்  ட்ட  (ெகா.வ.);.

     [ ம் → .]

டக்கனிவ

 
 டக்கனிவ  kumuḍakkaṉivaḻi, ெப.(n.)

   மடை்டச ் லந் ; an ulcer of the size of an egg an egg shaped veneral boil (சா.அக.);.

     [ டம் + கனி + ( ); வ .]

தகம்

தகம்1 gumudagam, ெப.(n.)

   கட்டடத் ன் எ தகவைக; a kind of moulding (W);.

     [  →  → தகம்.]

 தகம்2 gumudagam, ெப.(n.)

   1.ெசவ்வாம்பல்; red lily.

   2. த ப்ைப; sacrificial grass.

   3. ெவள்ளி; silver.

   4. ெவள்ைளநஞ் ; a white arsenic(சா.அக.);.

தபத் ரம்

 
 தபத் ரம் kumudabaddiram, ெப. (n.)

   ெப ங் ழ் (சா.அக.);; coomb teak.

     [ தம் +  பத் ரம்.]

தச ் லந்

 
 தச ் லந்  kumudaccilandi, ெப.(n.)

ெகாப் ளமாகாமல் ழ் வ ம் ண்வைக

 a kind of ulcer.

     [ தம் + லந் .]
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தநண்பன்

தநண்பன் kumudanaṇpaṉ, ெப.(n.)

   நில  (அல் ப் ற் த் தைலவன்);; lit, lord of the water lily, moon.

     "காமக் க த்தாக் தநாதன் கங் ல் வரக்கண் ம்" (தனிப்பா.1: 334,40);

ம வ. தநாதன்

     [ தம் + நண்பன்.]

தப்பைட

தப்பைட1 kumudappaḍai, ெப.(n.)

   1. ேகா ற்க வைற ன் ெவளிப் ற ம ல் ேவைலப்பாடைமந்த அ ப்ப ; decorated part at the 
bottom of the wall of the inner sanctuary of a Hindu-temple.

     " தப் பைட ேல கல்ெவட் க் ெகா த்தப " (S.1.1.1, 138);.

   2. தம்' பாரக்்க;See. kumudam.

     [ தம் + பைட.]

 தப்பைட2 kumudappaḍai, ெப.(n.)

   க ங்கற் ேகா ல் கட்டடத் ல், அ ப்பைடத ்தளவரிைச மட்டத் ன் ேமல், ழ்ேநாக் ய இதழ்களாக 
அைமக்கப்ெப ம் ற்ப வரி; floral decoration of the temple.

     "இைறயனார ்ேகா ல் அக் ய மண்டபம் ன்  க்கற்ெசய்  நின்ற தப்பைட ேமல் – 
கல்ல ப்" (ெத.கல். ெதா.1 கல்561);.

     [ தம் + பைட.]

தப மங்ைக

 
 தப மங்ைக kumudabadimaṅgai, ெப.(n.)

   ெசவ்வல் ; red-indian water lily (சா.அக.);.

     [ தம்  + ப  + மங்ைக.]

தம்

தம்1 kumudam, ெப.(n.)

   க ப் ரம் (யாழ்.அக.);; camphor.

     [ ம் + தம்.]

 தம்2 kumudam, ெப.(n.)

   1. ெவள்ளாம்பல் ( வா.);; esculent white water-lily.

   2. ெசவ்வாம்பல்; red Indian water-lily

     " வரித ழலரவ்ன தம்"

 elephantat the south west quarter, one of {asta-tik-kasam.}

   4. ெவள்ைளச ்ெசய்ந்நஞ் ; a mineral poison.

   5. கற்ெசய்நஞ் ; prepared arsenic.

   6. ஒ  பைடப் ரி ; a block of army. 

   9 யாைன ம் 9 ேத ம், 27 ைர ம், 45 காலாள் ம் ெகாண்ட பைட ( ங்.);; an army consisting of 9 
elephants, 9 choriots, 27 norses, and 45 infantry.

   7. பல்லா ரமம் அக் ேராணி ெகாண்ட ேசைனத் ெதாைக ( ங்.);; an army consisting of several thousands of 
akkuroni.

   8. ; abundance, as of produce, largeness, as of income (J);.

   9. கட்டடத் ன் எ தகவைக;   10. க ல் உண்டா ம் ஒ வைக ேநாய்; a disease of the pupil of the 
eye.
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ைக

 
 ைக gumudigai, ெப.(n.)

   சணி; sweet pumpkin (சா.அக.);.

     [ ம் → ம்  → ம் ைக→ ைக.]

ைச

 
 ைச kumudisai, ெப.(n.)

   மணம் கம் மரம்; a fragrant tree (சா.அக.);.

     [ ம்→ ம்  + ைக – ம் ைக→ ைச.  ( கழ்); → ைகதல் = ெதளிதல் ளங் தல் 
மணம் தல். இ  உங்க க்  ளங் யதா என்பைத இ  உங்க க் த் ைகஞ் தா என 
வழங் வ  நாட் ப் ற வழக் .]

ப்பைன

 
 ப்பைன kumudippaṉai, ெப.(n.)

   ச் ப்பைன; Malayan sago palm.

     [  →  + பைன.]

 kumudu, ெப.(n.)

   1. ெப க்கம், வளரச்் ; largeness, growth.

   2. ேதாற்றம்; appearance.

     [ ம் → ம்  → ம்  → .]

ைத

ைத1 kumudai, ெப.(n.)

   1. ழ்மரவைக; Coomb teak.

   2. வைக (யாழ்.அக.);; a shrub.

     [  → ைத.]

 ைத2 kumudai, ெப.(n.)

   ஒ  மரம்; a tree.

   2. கல் நஞ் ; a kind of native arsenic (சா.அக.);.

     [ → ைத.]

ந்தம்

 
 ந்தம் kumundam, ெப.(n.)

   கற்ெசய் நஞ்  ( .அ.);; mineral poison.

     [ ல்→ ந்தம்.]

ல்

ல் kumul,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ேவதல்; to boil

   2. எரிதல்; to   burn.

     [ ம் →  → ல்.]
 kumuli, ெப.(n.)

   1. ள ; sacred basil ( ன்.);.

   2. ெப ந் ம்ைப; large leucas (சா.அக.);.

     [ ம்→ ம் → ல்→ .ஒ.ேநா. ம , .]
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 kumulu,    5 ெச. . .(v.i)

   1. உள் க் ள் நீ த்  ேவதல், உடெ்கா த்தல்; to boil

 Inernally.

   2. ெவந்  அ தல்; to get spoiled by over boiling.

   3. அ ந்  ேபாதல்; to get ruined.

     [ ல் → .]

றக்காய்-தல்

றக்காய்-தல் kumuṟakkāytal,    2 ெச. . .(v.i.)

   நன்றாகக் காய்தல்; to be boiling hot, as oil heated to a high degree, to boil up (இ.வ.);.

     [ ல்→ றல்→ ற + காய்-.]

றக்காய்ச் -
தல்

றக்காய்ச் -தல் kumuṟakkāyccudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ெகா க் ம்ப  ந்த ட் க் காய்ச் தல்; heating any liquid to boiling point (சா.அக.);.

     [ ற + காய்ச் -.]

றப் -தல்

றப் -தல் kumuṟappiḻidal,    2 ெச. . .(v.i.)

   இ கப் தல்; to press out hard, as juice (இ.வ.);.

ற + -.]

றல்

 
 றல் kumuṟal, ெப.(n.)

ேபெரா  ( வா.); 

 roaring, rumbling, resounding.

     [  → றல்.]

றலண்டம்

றலண்டம் kumuṟalaṇṭam, ெப.(n.)

   அண்ட ஊைத வைக ( வரட.்112);; rupture, hernia.

     [ றல் + அண்டம்.]

ற -த்தல்

ற -த்தல் kumuṟaviḍittal,    4 ெச. ன்றா .

   ெநல் த யவற்ைற நன்  இ த்தல்; to pound, comminucate forcibley in a mortar, as grain.

     [  → ற + இ -.]

றெவரி-த்தல்

 
 றெவரி-த்தல் kumuṟaverittal,    எரித்தல்; heating or boiling anything to a great heat (சா.அக.).

     [ ற + எரி-.]
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-தல்

-தல் kumuṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. அ ெரா  ெசய்தல்; to resound, to trumpet, as an elephant, to bellow, to rumble, crash, as thunder.

     " த் டக் ப் பா ம்" (கம்பரா. வைரக்.34);.

   2. கலப்ேபாைச ெய தல்; to have confused, uproar.

     " ேமாைச ழ "( வ். வாய்.6:52);.

   3. மனத் ள்ேளேய வ ந் தல்; to burst with distress.

     "கண்கணீர ்மல்க நின்  நின்  ேம" ( வ். வாய்.6:5,1);.  4. ரி தல்;

 to gush out, as milk from the breast.

     "ெவம் ைல  பா க" (கம்பரா. பள்ளி.118);.

   5. ெகா த்தல்; to effervesce, bubble up, as in boiling.

     [ ம்→ -.]

ேமதகம்

 
 ேமதகம் gumētagam, ெப.(n.)

   நீரச்் க் ; difficulty in passing urine attended with the pain and a sense of heat (சா.அக.);.

     [ ம் +உதகம்- ம் தகம்→ ேமதகம்.]

ேம

 
 ேம  kumēru, ெப.(n.)

   ேபய், சா க க்  இ ப் டமான ஞாலத் ெதன் ைன ( வம்);; south pole as the region of demons.

     [ ல்→ → ேம → ேம .]

ெதன்கடல் வளாகத் க் மரிக் கண்டத் ன் ப ப்ப யான அ  காரணமாக ெதன் ைச ம் 
ெதன் ைன ம் அஞ்சத்தக்கனவா ன.
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ைம

ைம1 kumaidal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ைழய ேவதல்; to be over-boiled, to be boiled soft to a mash, as greens. 

ேசா  ைமயச ்சைமத்தா (உ.வ.);.

   2. ழம் தல்; to be mixed up. 

எல்லாம் ஒன்றாய்க் ைமந்  டக் ன்றன (உ.வ.);.

   3. ெவப்பத்தாள் ங் தல்; to be hot, sultry.

   4. கண் த யன இ க்ெகாள் தல்; to close together, as the eyelids from heatin the system ( ன்.);.

   5. ேசாரத்ல்; to faint, droop, as one in a

 swoon.

   6. அ தல்; to be destroyed.

   7. வ ந் தல்; to distressed, worried.

     "ெகா  க யா ங் ைமந்ேதாம்" (த ழ்நா.259);.

     [ ம்→ ைம.]

 ைம2 kumaittal,    18 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ைவத்தல்; to tread down, tread out into a mash.

     " ற்ைறக் ைர கழலா லன்  ைமத்தார ்ேபா ம்" (ேதவா.44:6);.

ைமஞ்சான்

ைமஞ்சான் kumaiñjāṉ, ெப.(n.)

   1. ஆண் மஞ்சான், ங் யம்; male frankincense.

   2. ெபண் மஞ்சான் அல்ல  சாம் ராணி; female

 frankincense.

   3. ந ம் ைக வைக; different varieties of incense.

   4. பறங் ச ்சாம் ராணி; benzamin

     [ ைம → ைமந்தான் → ைமஞ்சான்.]

ைம ன்( )-தல்

ைம ன்( )-தல் kumaidiṉṉudal,    13 ெச. . .(v.i.)

   அ ண் தல்; to suffer, thrashing.

     "கானகம் ேபாய்க் ைம ன்பரக்ள்" ( வ். வாய்.4:1,2);.

     [ ைம + ன்-.]
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ய்

ய்1 kuytal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ேவதல், எரிதல்; to bron, to boil.

     " ய்ப் ைக மழ" (அக.நா.);.

     [ ல் → ய்.]

 ய்2 kuytal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ைளத்தல்; to make hole.

   2. த் தல்; to pierce.

     " ய்ப் ைக மழ" (அக.நா.);.

     [ ள் → ய்.]

 ய்3 kuytal, ெப.(n.)

   1. தாளிப் ; seasoning with spices.

     "கமழ் ய் ய ல்" ( றநா.10);.

   2. தாளித்த க ; spicy, seasoned curry.

     "ெபாரி ங் ய் ம் வைறக  நிவந்த வாசம்" ( வக.2971);.  

   3.ந ம் ைக ( ங்.);; burnt odours, insense, odorous smoke.

   4. சாம் ராணி (ைதலவ.ைதல.94);; frankincense.

ய்மனத்தாளர்

ய்மனத்தாளர ்kuymaṉattāḷar, ெப.(n.)

   ஏய்ப்பாளர;் deceitful persons.

     " ய்மனத்தாளர ் ைறப் னங் காட் " (ெப ங்.இலாவண.19:57);.

     [ ய் + மனம் + அத்  + ஆளர.்  'அத் 'சாரிைய.]

ய்யகர்

 
 ய்யகர ்guyyagar, ெப.(n.)

   ெதான்மக் கைதகளில் ேபரன் நி ையக் காவல் ரி ம் ேதவ ட்டத்தார;் a class of demigods in the 
service of Kuberato whose custody histreasures are comitted asper puranas.

     [ ய் → ய்யகன் → ய்யகர.்]

ய்யேகாடகம்

 
 ய்யேகாடகம் guyyaāṭagam, ெப.(n.)

   ேகாவணம்; a piece of cloth worn in the loins to cover the genital (சா.அக.);.

     [ ய்யம்( தம்);+ேகாடகம்.]
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ய்ய பகம்

 
 ய்ய பகம் guyyatīpagam, ெப.(n.)

   ன் னிப் ச் ; fire fly (சா.அக.);.

     [ ய்→ ய்ய + பகம்.]

 ய்ய பகம் guyyatīpagam, ெப.(n.)

   ன் னி (யாழ்.அக.);; fire-fly.

த.வ. எரி ச்

     [Skt.guhyadipaka → த. ய்ய பனம்.]

ய்ய யகம்

 
 ய்ய யகம் guyyatīyagam, ெப.(n.)

   ன் னி (யாழ்.அக.);; fire-fly.

     [ ய் = எரிதல், ய் → ய்ய + யகம்.]

ய்யப்பால்

 
 ய்யப்பால் kuyyappāl, ெப.(n.)

   ைலப்பால்; woman's breast milk (சா.அக.);.  [ ய்யம் + பால் ( ய்யம் = உட் ைள, பால் ரக் ம் 
ண் ைள, மாரக்ம்);.]

ய்யப்பத் ரம்

 
 ய்யப்பத் ரம் kuyyappattiram, ெப.(n.)

   அர ைல; leaf of peepultree (சா.அக.);.  [ ய்யம் + பால் ( ய்யம் = உட் ைள, பால் ரக் ம் ண் ைள, 
மாரக்ம்);.]

ய்யப் ண்

ய்யப் ண் kuyyappuṇ, ெப.(n.)

   1. மலவாய்ப் ண்; ulcer of the anus.

   2. ஆண் ப் ண்; ulceration of the penis.

   3. ெபண் ப் ண்; pudendal ulcer.

   4. ஆண் ெபண் இ வ க் ம் ல் வ ம் ண்; ulceration of the male and female genitals (சா.அக.);.

     [ ள் → ய் → ய்யம் + ண். ய்யம் = .

உட் ைள.]

ய்ய தம்

 
 ய்ய தம் kuyyapītam, ெப.(n.)

   எட்  மரம்; nux.vomica tree (சா.அக.);.

ம வ, ய்ய சகம்.

     [ ய்யம் + தம் ேபதம்→ தம்.]

ய்ய ட்பகம்

ய்ய ட்பகம் guyyabuṭbagam, ெப.(n.)

   ம ழமரம்; monkeyfacefloweredtree.

   2. அத் மரம்; fig tree soalled from the hidden blossom (சா.அக.);.

     [ ய்யம் + ட்பகம்.]
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ய்யேப

 
 ய்யேப  kuyyapēti, ெப.(n.)

   மலவாய் வ யாய் ஏற்ப ம் க ; discharge of foeces from the anus (சா.அக.);.

     [ ய்யம் ( ைள, மலவாய்); ள் → ேபள்→ேப .]

ய்யம்

ய்யம் kuyyam, ெப.(n.)

   1. மைறவான  ( டா.);; that which is secret, mystical, hidden, private.

   2. ெபண் ; genetive organ especially of women.

     "ெமன் ற் ய்யத ்தடம் ப ந் " ( ளா. ய.49);.

   3. தம் ( ங்.);; anus.

   4. ஏமாற் , ஏய்ப்  (வஞ்சகம்);; dissimilation, deceitfulness hypocirsy.

     "நட் ைடக் ய்யம் ைவத்தான்" ( வக.358);.

     [ ள் → ய் ( ைள, ெபாய், மைற );→ ய்யம்.]

ய்யமல் கம்

 
 ய்யமல் கம் guyyamalligam, ெப.(n.)

   அ ஞ் ல்; alangium (சா.அக);.

ம வ. அங்ேகாலம்

     [ ய்யம் + மல் கம்.]

ய்யன்

 
 ய்யன் kuyyaṉ, ெப.(n.)

   யவன்; potter.

     [ ய் ( தல்); → ய்யம்→ ய்யன்.]

ய்ேயா 
ைறேயாெவனல்

 
 ய்ேயா ைறேயாெவனல் kuyyōmuṟaiyōveṉal, ெப.(n.)

   சச்ேலா  ைற தற் ப் ; onom, expr. signifying loud complaint.

     [ ய்ேயா + ைறேயா + எனல்.]

யக்கணக்

யக்கணக்  kuyakkaṇakku, ெப.(n.)

   1. தவறான கணக் ; wrong, clumsy reckoning pottering in calculation.

   2. யவரில் கணக் ப்

   பாரக்் ம் ஒ வைக னர;் a sub-sect among potters, as doing the duties of an accountant.

     [ ய்யன் + கணக் .]

யக்க

யக்க  kuyakkaruvi, ெப.(n.)

   1. யவர ்பயன்ப த் ம் க ; potter's imlements.

     [ யவன் +க .]

யக்கலத்

யக்கலத்  kuyakkalatti, ெப.(n.)

   1. மண் பாண்டேவா ; a piece of an earthenpot.

   2. மண்பாண்டம்; earthenpot or vessel.

     [ யம் + கலத் .]
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யக்கலம்

யக்கலம் kuyakkalam, ெப.(n.)

   சக்கலம், மட்பாண்டம்; potter's vessel.

   2. ஒ  ல் (நன்.274,ம ைல);; a treatise.

     [ யம் + கலம்.]

யக்காணம்

யக்காணம் kuyakkāṇam, ெப.(n.)

   1. யவர ்ெச த் வந்த பைழயவரி (S.I.I.II.509);; tax on potters.

     [ யவன் + காணம்.]

யக்கால்

 
 யக்கால் kuyakkāl, ெப.(n.)

   மட்பாண்டம் ெசய் ம் சக்கரம்; potter's wheel.

     [ யம் + கால்.]

யக்காலம்

 
 யக்காலம் kuyakkālam, ெப.(n.)

   நிலக்கடம்  (மைல.);; common cadamba.

     [ யக்கால் + அம் – யக்காலம்.]

யக் ண்

 
 யக் ண்  kuyakkuṇṭu, ெப.(n.)

   யவர ்மண்ெண க் ங் ; pit where from clay is taken by potters to make pots (ெகா.வ.);.

     [ யம் + ண் . ண்  = , பள்ளம்.]

யக் ழாய்

 
 யக் ழாய் kuyakkuḻāy, ெப.(n.)

   க  மண்ணாலான ழாய்; brick tube.

     [ யவன் + ழாய்).]

யத்

யத்  kuyatti, ெப.(n.)

   யக் ப்ெபண்; female poter.

     "சக்கரந் தான் ழற்றத ்த ங் யத் " ( வப் ரபந். .ஷாடன.6);.

     [ யவன்- யத் .]

யத் னலைக

 
 யத் னலைக guyattiṉalagai, ெப.(n.)

நிலவாைக

 Tinnevelly senna.

     [ யம் = அரிவாள். யம்+அத் +இன்+அலைக (அல  → அலைக);  'அத் ' ,  'இன்' சாரிைய. 
அரிவாள் ைன ேபான்ற ெச .]

யபா யம்

 
 யபா யம் kuyapāciyam, ெப.(n.)

   நா ச ்சங் ; smooth, volkameria (சா.அக.);.

     [ யம் + பா யம்.]
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யேப

 
 யேப  kuyapēti, ெப.(n.)

ய்யேப  பாரக்்க;See. {Киуyapédi.}

     [ ய்யேப  → யேப .]

யம்

யம்1 kuyam, ெப.(n.)

   1. அரிவாள்; sickle, reaping-hook, curved knife.

     "ெகா வாய்க் யத் " ( லப்.16:30);.

   2. ம ப்பாளன் கத் ; razor.

     "அ ங் யந் தான்கைளந் " ( வக.2500);.

   3. யக் ; potter caste.

     [ ல்→ ய்→ யம்.]

 யம்2 kuyam, ெப.(n.)

   இளைம ( வா.);; juvenility, youth.

     [ ழ → ய → யம்.]

 யம்3 kuyam, ெப.(n.)

   ைல; women's breast.

     " ச் ய மாதர ் ய ம்" (தனிப்பார.்ii, 75,190);.

     [ ல் → ய் → யம். ய் = ைள. யம் = ண்ணிய பால் ரப் த் ைள ள்ள மாரப்கம்.]

 யம்4 kuyam, ெப.(n.)

யம் க்க

 
 யம் க்க  kuyambikkaḍi, ெப.(n.)

   ைர; bottle gourd (சா.அக.);.

     [ யம் → யம்  + கடம் – யம் க்கடம்→ யம் க்க  (ெகா.வ.);.]

உட் ைள ம் டம் ேபான்ற வ வ ம் ெகாண்ட

கைரக்காய்.

யமயக்

 
 யமயக்  kuyamayakku, ெப.(n.)

   தா மா ; disorder, lack of method.

     [ யம் + மயக் .]

யமா கம்

 
 யமா கம் guyamātugam, ெப.(n.)

க க்காய், Indian galnut (சா.அக.);.

     [ யம் + (ம கம்);மா கம்.]
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யல்

 
 யல் kuyal, ெப.(n.)

   ேதரச்் , றைம; skill, talent

     [ ள் = ரை்ம. ள் → ய்→ யல்.]

யலன்

யலன் kuyalaṉ, ெப.(n.)

   ேதரந்்தவன்; man of great skill, dexterity.

     "வஞ்சக் யலரக்்ெகன் ங் கரவனாம்" (ேதவா.406,4);.

     [ யல் → யலன்.]

யவரி

யவரி kuyavari, ெப.(n.)

   வரிப்  (அரிவாள் ேபான்ற வரிகைள ைடய );; tiger, as having sickle-shaped strpes.

     "ேவழங் யவரி ேகாட் ைழத் " ( ைணமாைல.25);.

     [ யம் + வரி.]

யவன்

யவன்1 kuyavaṉ, ெப.(n.)

   மட்பாண்டம் வைனபவன்; potter.

     " நீல கண்டத் க் யவனாரக்் க ேயன்" (ேதவா.736:1);.

ம வ. ய்யன்

     [ ய் ( தல், எரித்தல்); → ய்யம்→ ய்யன்→ ய்யவன்→ யவன் (க பவன்);. ப  
மட்பாண்டங்கைளச்

ைள ட் ச ் ம் ெதா ல் ெசய்வதால் ெபற்ற ெபயர.்]

 யவன்2 kuyavaṉ, ெப.(n.)

   மைறெபா ளானவன்; God, the invisible,

     "யாேனார ் யவன்" ( வப். ரபந். டச்ாடன.6);.

     [ ய்யம் → யவன்.]

யவன்மைண

 
 யவன்மைண kuyavaṉmaṇai, ெப.(n.)

மட்பாண்டம் வைனய உத ம் சக்கரத் ன்

   அ க்கடை்ட; foot of a potter's wheel.

     [ யவன் + மைன.]

ய

ய  kuyavu, ெப.(n.)

   1. ேதர ்( ங்.);; car, chariot.

   2. ேகாங் ல  மரம்; false tragacanth.

     [ ள் ( ரை்ம);→ ய்→ ய  ( ரை்மயான ேதர ்ெமாட் );.]

யா

 
 யா kuyā, ெப.(n.)

   ேகாங்  ( ங்.); ; false tragacanth.

ம வ, ய , யாகம். ய  யா)
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யாகம்

 
 யாகம் kuyākam, ெப.(n.)

யா, ேகாங் ல : false tragacanth (சா. அக.);.

ய  → யா→ யாகம்.]

மாவ

 
 மாவ  kuyimāvadi, ெப.(n.)

   ெகாக் ற ; stork's feather (சா.அக.);.

     [ மம் + அவ .]

ல்( )-தல்

ல்( )-தல் kuyilludal,    8 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ெசால் தல்; to utter tell:

     "ெபாய் ஞ் ேசாம் ம்" ( வப். ரபந்.நிரஞ்.18);.

   2. தல் ( டா.);; to call, whoop, halloo.

     [ ல் → ல் -.]

 ல்( )-தல் kuyilludal,    13 ெச. . .(v.i.)

   1. ெசய்தல்; to make, execute, shape, construct.

   2.ெநய்தல்; to weave.

     "ஊ ெயா  ன்ற ரகம் பட் ம்" (ெதால்.ெசால்.74,உைர);.  

   3. ன் தல்; to plait, braid, in twine ( ன்.);.

   4. ைளத்தல் ( ங்.);; to bore, perforate, tunnel.

     " ன்  ன்றன்ன ேவாங் நிைல வா ல்" (ெந நல்.88);.

   5. மணி த யைவ ப த்தல்; to encase, set, as precious stones.

     " டரம்ணி ன் பத் ன் ட்ட ப ப்ேபணி ல்" (கந்த .வள்ளி.50);.

     [ ல் → ல்( );.]
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ல்

ல்3 kuyilludal,    15 ெச. . .(v.i.)

   நைடெப தல்; to take place.

     "ெதய்வ நடன ெம ர் ல" (தணிைகப் .அகத் ய.83);.

   2. ெச தல் ( வா.);; to be thick, close, crowded.

   3. இைசக்க  ஒ த்தல்; to sound, play.

     " ைண ழெலா  ல" ( வக.1255);.

     [ ல் → ல்( );.]

 ல்4 kuyil, ெப.(n.)

   1. ெசால் ( வா.); word.

   2. ல் பறைவ ( வா.);; koel, Indian cuckoo.

   ெத. க் ன்;   க. ல்;   ம. ல்;மகாராட். ெகாய்ல.

     [ → → → → ல்( வ );.]

     [P]

ல்

 ல்6 kuyil, ெப.(n.)

   ைள ( ங்.);; hole, perforation.

ல்கட -தல்

ல்கட -தல் kuyilkaḍavudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   கண் க் னிதாய்த் ேதான் தல் (யாழ்ப்.);; to present a pleasing, thriving aspect, as a field with luxuriant crop 
(யாழ்ப்.);. 

அவ க்ெகன்ன? ெதாட்டெதல்லாம் ல் ற  (உ.வ.);.

     [ ல் + -.]

பசை்சப்பேசெலன இ க் ம் ஞ்ேசாைல ல் அல்ல  ெபா ம்பரில் ல் ம ழ்ந்  ம் எ ம் 
க த் ல் ெச ப்ைபச ் ட் ம் மர த் ெதாடரா ற் .

ல்ெமா

 
 ல்ெமா  kuyilmoḻi, ெப.(n.)

அ ம ரம் பாரக்்க (சா.அக.);;See. {adimaduram}

     [ ல் + ( ); ெமா .]

லண்டம்

லண்டம் kuyilaṇṭam, ெப.(n.)

   ரிஞ் ல்; bat.

   2. ல் டை்ட; of Indian cuckoo (சா.அக.);.

     [ ல் + அண்டம்.]

லேமா

 
 லேமா  kuyilamōti, ெப.(n.)

   அ ம ர; liquor rice (சா.அக.);.

     [ ல் (  →ெமா ); ேமா .]
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லல்

 
 லல் kuyilal, ெப.(n.)

   ைளத்தல்; boring, perforating (சா.அக.);.

     [ ய் → ல் → லல்.]

லாயம்

லாயம்1 kuyilāyam, ெப.(n.)

   பறைவக் ; bird's nest.

   2. வ ள் அைற; niche in a wall.

     [ ல் + ஆலயம் - லாலயம் → லாயம். ஆலயம் = ற் ச ் வர ்அைமந்த வளமைன அல்ல  
ேகா ல்.]

 லாயம் kuyilāyam, ெப.(n.)

   மடக்லம் வைன ம் டம்; pottery, potter's workshop.

     [ ய் = தல். ய்த ல்→ லாயம். மட்பாண்டம் ம் ைள சாரந்்த இடம்.]

வக்க

வக்க  kuyiluvakkaruvi, ெப.(n.)

   இைசக்க கள்; musical instruments with accompaniments.

     " ய வக் க கண்ேம ன் " (மணி.7,45);.

     [ ல் = இைசத்தல், பா தல். ல் → வம் (இைசக்கப்ப வ );.]

வத்ெதா ல்

 
 வதெ்தா ல் kuyiluvattoḻil, வம் ( ங்.) பாரக்்க;See. {kuyiluvam.}

     [ வம் + ெதா ல்.]

வம்

 
 வம் kuyiluvam, ெப.(n.)

   வாச் யங்கள் வா க்ைக ( வா.);; playing on stringed musical instruments, drums, tabrets, clarionets, horns.

     [ லல் = பா தல், இைசத்தல், ல்→ வம் (இைசக்கப் பயன்ப வ );.]

வர்

வர ்kuyiluvar, ெப.(n.)

   வாச் யம் வா ப்ேபார;் players on string instruments, drums, tablets, clarionets horns.

     "ப ெறா ற் வர ்நிற்ப" ( லப்.5, 52.அ ம்.]

     [ ல்→ லல் =பா தல், இைசத்தல், வர ்= இைசக்க  இயக் பவர.்]

ற்கண்பப்பளி

 
 ற்கண்பப்பளி kuyiṟkaṇpappaḷi, ெப.(n.)

   ேசைலவைக; a kind of saree.

     [ ல் + கண் + பப்பளி.]

ற்கண்மணி

 
 ற்கண்மணி kuyiṟkaṇmaṇi, ெப.(n.)

   வ ர மணி வைக (ெசளகந் கப்ப மராகம்); (யாழ்.அக.);; a kind of topaz.

ல் + கண்மணி]
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ற்

ற் 1 kuyiṟṟudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெசால் தல்; to tell, say, utter, to lay down, as rules.

     " மாரத்்தத் ற் ற் பல க மத் ம்" ( நாயக .73,24);.

     [ ய்→ ல்→ ற் . லல் = ேப தல் ஒ த்தல்.]

ற் -தல்

ற் -தல் kuyiṟṟudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ெசய்தல்; to make, construct, form, perform.

     "அ நடங் ற்  மா  வானவேன" (ப ெனா.பட் னத். ேகா னான்.32);.

   2. மணி ப த்தல்; to encase, set, as gems.

     "மணிெயா  வ ரங் ற் ய" ( லப்.5:147);.

     [ ள் → ய் → ல்→ ற் . ள் = தல், ேசரத்ல்.]

ன்

ன்1 kuyiṉ, ெப.(n.)

   ேமகம்; cloud.

     " ெனன் ள ட யைக யா ம்"(ெதால்.எ த் .235);.

     [ ள்→ ய்→ ன். ள் = தல், ர தல்.]

 ன்2 kuyiṉ, ெப.(n.)

   ெசயல் (இலக். .126,உைர);; deed, work.

     [ ல்→ ள்→ ய்→ ன்.]

ன் க்ெக ம்

ன் க்ெக ம்  kuyiṉmūkkelumbu, ெப.(n.)

   ன் அ ெய ம்  (இங்.ைவ.4);; coccyx, as resembling the koel's beak.

     [ ல் + க்  + எ ம் .]

ன்ெமா

ன்ெமா  kuyiṉmoḻi, ெப.(n)

   1. இன்ெமா ; soft, sweet words, like the notes of the koel.

   2. அ ம ரம் (மைல.);; liquorice.

     [ ல் + ெமா .]

னர்

னர ்kuyiṉar, ெப.(n.)

   மணிகள் ைள ேவார;் those who polish and perforate gems.

     " மணி ன ம்"(ம ைரக்.511);.

   2. ைதயற்காரர ்( ங்.);; tailor.

     [ ல் →  + நர ்→ னர.்]
 
  kuyī, ெப.(n.)

   ஒ வைக நா ; a kind of artery (சா.அக.);.

     [ ய்  → (ெகா.வ.);.]

ரக்களி-த்தல்

 
 ரக்களி-த்தல் kurakkaḷittal, ெச. . .(v.i.)

ரக் வ  பாரக்்க;See. {kurakkuvah}

     [ ரக்  + வ த்தல் → ரக் வ த்தல் → ரக்களித்தல்).]
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ரக்கன்சா -தல்

ரக்கன்சா -தல் kurakkaṉcāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ேகழ்வர  ைதத்த ன் வயைலக் ள க் ெகா த்தல்; to hoe in {kurakkapgrain} lightly after sowing.

   2. ேகழ்வர  ைதத்தல்; to sow {kurakkan.}

     [ ரக்கன் + சா -.]

ரங்

ரங்  kuraṅgu, ெப.(n.)

   ரங் ; monkey.

     [ ரங்  → ரக்  (வ த்தல் ரி .]

 ரங் 1 kuraṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. வைளதல்; to bend, incline.

     "பா னாள்... இைலப்ெபா ல் ரங் ன" ( வக.719);.

   2. ெதாங் தல்; to hang down, dangle.

     " ரங் ைளப் பரிமா" ( ைள.ெமய்க்கா.16);.

   3. தங் தல்; to repose, rest, lie.

     "நிகள ழ் க் ேகாட்டத் க் ரங்க" ( வக.262);. 

    4. ைறதல்; to diminish.

     " ரங்கா வாற்ற ெலம் ேயா ேதய்ந்ேதான்" (கம்பரா.பாசப்.5);.  

   5.இரங் தல் (ச .);; to frelent, grieve, feel sorry.  

   6.தாழ்தல்; to droop, wither.

     "சடப்பட் க் ரங்  ெவந்த  ( வக.719);".

     [ ல் → ர → ரங்  = ரங் தல் = ன் தல் = வைளதல்.]

ரக்  ஊைத

ரக்  ஊைத kurakkuūtai, ெப.(n.)

   ரக் வ ; spasmodi affection.

     " ரக் வாதம் த்  வ த் "(க ங்.138, ப்.);.

     [ ரக்  + ஊைத]

ரக் க்கால்ைக

 
 ரக் க்கால்ைக kurakkukkālkai, ெப.(n.)

   ளிர ்அல்ல  வ ன்ைமயால் ரக்  வாங் ம் கால்ைக; limbs affected with cramps due to cold or 
weakness (சா.அக.);.

     [ ரக்  + கால்ைக.]

ரக் வ -த்தல்

ரக் வ -த்தல் kurakkuvalittal,    4ெச. . .(v.i.)

   ரக் வ  உண்டாதல்; to suffer from {kurakkuva}  (ெகா.வ.);.

     [ ரங்  + வ .]

ரக் வ

 
 ரக் வ  kurakkuvali, ெப.(n.)

   ைககால்களில் வ ம் ஒ வைக வ ப் ; pain in limbs attended with shivering, spasmodic affection.

     [ ரங் வ  → ரக் வ .]
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ரக் வாதம்

ரக் வாதம் kurakkuvātam, ெப.(n.)

ரக் வ  பாரக்்க;See. {kurakkuval}

     " ரக் வாதம் த்  வ த் " (க ங்.138, ப்.);.

     [ ரக்  + வாதம்.]

ரக்ெகாளி

 
 ரக்ெகாளி kurakkoḷi, ெப.(n.)

ரக் வ பாரக்்க;See. {kurakkuvali-,}

     "ைககால் ரக்ெகாளி  வாங் ற " (இ .);

     [ ரக் வ → ரக்களி→ ரக்ெகாளி.]

ரகதம்

ரகதம் guragadam, ெப.(n.)

   1. ைர; horse.

     " ரகத கம் ைர ைலக ங் ய……. வாைழ" (கந்த .வைர ைன,9);.

   2. ைரப்பற் ெசய்நஞ்  ( . அக.);; a mineral poison.

     [ ர  → ரகதம்.]

ரகம்

ரகம் guragam, ெப.(n.)

   1. ைமனாப் ள்; common myna, starling.

   2. நீரவ்ாழ் பறைவப் ெபா ; aquatic birds.

 Ag.,OF. grue (crane);;

 OHG., O.S. krano, OE. Cran;

 E. Crane.

     [ ர  → ரகம்( ைன);.]

ர மஞ்சள்

 
 ர மஞ்சள் guragumañjaḷ, ெப.(n.)

   சாப் ரா ைர; arnotto.

     [  → ர  + மஞ்சள்.]

ரங்ககம்

 
 ரங்ககம் guraṅgagam, ெப.(n.)

   ஓர ்அவைர; a kind of bean (சா.அக.);.

     [ ரங் தல் = வைளதல். ரங்  → ரங்ககம்.]

ரங்கதம்

 
 ரங்கதம் kuraṅgadam, ெப.(n.)

   மான்; deer (சா.அக.);.

     [ ர  → ரங்  → ரங்கதம்.]
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ரங்கம்

ரங்கம்1 kuraṅgam, ெப.(n.)

   எட்  ( .அ.);; strychnine tree.

     [ ரங்  → ரங்கம்.]

 ரங்கம்2 kuraṅgam, ெப.(n.)

   1. மான்; deer, antelope.

   2. லங் ; quadruped, beast.

     [ ர  = ஒ க் ப் . ர  → ரங்  → ரங்கம்.]

 ரங்கம்3 kuraṅgam, ெப.(n.)

   மைலக்ெகான்ைற; Darjeeling red cedar.

     [ றங்  → ரங்கம்.]

 ரங்கம்1 kuraṅgam, ெப.(n.)

   ரங்  ேபாலக் ம் த்தனம் ெசய்பவன்; mischievous fellow, as a monkey.

     [ ரங்  → ரங்கன்.]

ரங்கன்

ரங்கன்2 kuraṅgaṉ, ெப.(n.)

ரங்கம் (மைல.); பாரக்்க;See. {kurangam}

     [ ரங்  → ரங்கம் → ரங்கள்.]

ரங்கன் றா

ரங்கன் றா kuraṅgaṉcuṟā, ெப.(n.)

   1. றா ன் வைக; zebra shark' tawny with spots, attaining 15ft in length.

   2. ஒ வைகக் கடல் ன்; fawn coloured shark, grey (M.M.850);.

ம. ரங்கன்

     [ ரங்  → ரங்கன் + றா.]

     [P]

ரங்கன் றா

ரங்காட்டம்

 
 ரங்காட்டம் kuraṅgāṭṭam, ெப.(n.)

   ரங் ன் த் ; apish tricks, anties. 

அவைனக் ரங்காட்டம் ஆட் ைவக் றான் (உ.வ.);.

     [ ரங்  + ஆட்டம்.]

ரங்காட்

 
 ரங்காட்  kuraṅgāṭṭi, ெப.(n.)

   ரங்ைக ஆடச ்ெசய்  த்ைத காட்  வாழ்ேவான்; one who lives by exibiting monkey.

     [ ரங்  + ஆட் .]
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ரங்

 
 ரங்  kuraṅgi, ெப.(n.)

   நில  ( ங்.);; lit., on having antelop spote moon. மான்ேபான்ற

கைறைய ைடயவன்(உ.வ.);.

     [ ரங்  + ரங் .]

ரங் ைல

 
 ரங் ைல kuraṅgilai, ெப.(n.)

   க்ைக இைல; leaf of musumusukkai, leaf of bristle bryony (சா.அக.);.

     [ ரங்  + இைல.]

ரங் க்கல்

 
 ரங் க்கல் kuraṅgukkal, ெப.(n.)

வரில்

   உத்தரம், ட்டம் தாங்க அ ற் ப க்கப்ப ம் கல்(ம .வழக்.);; stone to support the beam of a roof.

     [ ரங்  + கல்.]

ரங் க்கா

 
 ரங் க்கா kuraṅgukkā, ெப.(n.)

   க க்ைக; leaf of bristle brynory (சா.அக.);.

ம வ. ரங் ைல

     [ ல் → ர → ரங்  + (காய்);கா.]

ரங் க்காய்

 
 ரங் க்காய் kuraṅgukkāy, ெப.(n.)

   ளங்காய்; wood apple (சா.அக.);.

     [ ல்→ ர→ ரங் +காய்.]

ரங் க்ைக

 
 ரங் க்ைக kuraṅgukkai, ெப.(n.)

   ப் ய ைக; the wasting of the muscles of the hand, Apehand (சா.அக.);.

     [ ரங்  + ைக. ரங் தல் = ன்றல். ைறதல், ம் ப் ேபாதல்.]

ரங் க்ெகா

 
 ரங் க்ெகா  kuraṅgukkoḍi, ெப.(n.)

   ஆைனத் ப் ; monkey creeper (சா.அக.);.

     [ ரங்  + ெகா .]

ரங் சச்த் வம்

ரங் சச்த் வம் kuraṅguccattuvam, ெப.(n.)

   ெபண்களின் பத்  ெமய்ப்பா  (சத் வம்);க ள் ஒன்  (ெகாக்ேகா.4:27);; the natural disposition of a 
woman, classed under the monkey type, one of pattucattuvam.

     [ ரங்  + சத் வம்.]
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ரங் சச்ம்பந்தம்

 
 ரங் சச்ம்பந்தம் kuraṅguccambandam, ெப.(n.)

   ரங் ப்  ைறைம; the principle of monkey's grasp.

     [ ரங்  + சம்பந்தம்.]

ரங் சே்சட்ைட

 
 ரங் சே்சடை்ட kuraṅguccēṭṭai, ெப.(n.)

   ம்  ெசய்ைக; mean, monkeyish tricks, Apish mischief.

     [ ரங்  + ேசடை்ட. த. ெக  → ெச  → ேச  →ேசடை்ட.]

ரங் செ்சா

 
 ரங் செ்சா  kuraṅguccoṟi, ெப.(n.)

   ைனக்கா ; monkey's itch (சா.அக.);.

     [ ரங்  + (ெசாற் ); ெசா .]

ரங் ண்ட

 
 ரங் ண்ட  guraṅguṇṭagi, ெப.(n.)

   மைல நாரத்ைத; trifoliate, winged lime (சா.அக.);.

     [ ரங்  + உண்ட - ரங் ண்ட  (வைள ண்ட . வைள ற்ற );.]

ரங் த்தாழ்ப்பா
ள்

 
 ரங் த்தாழ்ப்பாள் kuraṅguttāḻppāḷ, ெப.(n.)

   ெகாக் த் தாழ்ப்பாள்; door hook.

     [ ரங்  + தாழ்ப்பாள்.]

ரங் ன்னி

 
 ரங் ன்னி kuraṅgudiṉṉi, ெப.(n.)

   க ங் ரங் கைளத் ன்பவரா ய ேகாயம் த் ர ்மாவட்டத் ன் மைலகளில் வா ேமார ்இன 
மக்கள்; A aboriginal tribe in the hills of Coimbatore, as eaters of the black monkey.

     [ ரங்  + ன்னி.]

ரங் நா

 
 ரங் நா  kuraṅgunāpi, ெப.(n.)

   மான்மணத்  (கஸ் ரி);; a strong scented substance found in a bag attached to the belly of the deer just above the 
navel (சா.அக.);.

     [ ரங்  +(நா ); நா .]

ரங் ப்பட்ைட

 
 ரங் ப்படை்ட kuraṅguppaṭṭai, ெப.(n.)

   ைர ேயா கள் கைலந்  ேபாகாதப  கட் ந்  அ வைர ற் கட் ம் ண்ணாம் ப் 
படை்ட; long narrow construction of lime running parallel from the top to the base of the rooftoprevent the tiles from being 
dislodged.

     [ ரங்  + படை்ட.]

375

www.valluvarvallalarvattam.com 8349 of 19068.



ரங் ப்பலா

 
 ரங் ப்பலா kuraṅguppalā, ெப.(n.)

   பலா; small jack (சா.அக.);.

     [ ரங்  + பலா.]

ரங் ப்

ரங் ப்  kuraṅguppiḍi, ெப.(n.)

   1. டாப்ப ; lit. grasp of a monkey, firm grasp.

   2. ஒட்டாரம் ( வாதம்);; doggedness, stubborness, pertinacity, obstiriacy.

     [ ரங்  + .]

ரங் ப் த்

 
 ரங் ப் த்  kuraṅgupputti, ெப.(n.)

   நிைலயற்ற மனப்பாங் ; roving tendency, unsteadiness.

     [ ரங்  + ( லம் → ந் ); த் .]

ரங் மச்

 
 ரங் மச்  kuraṅgumaccu, ெப.(n.)

   ைர ன் ழ் அைமக் ம் மச் ; loft under the thathed roof of a house (இ.வ.);.

     [ ரங்  + மச் .]

ரங்  மஞ்சனத்

 
 ரங்  மஞ்சனத்  kuraṅgumañjaṉatti, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ணா; a kind of dying mulberry (சா.அக.);.

     [ ரங்  + மஞ்சணத் .]

ரங் மஞ்சணா

 
 ரங் மஞ்சணா  kuraṅgumañjaṇāṟi, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ் மரம்; kamela.

     [ ரங்  + மஞ்சல் + நா .]

ரங் மஞ்சள்

 
 ரங் மஞ்சள் kuraṅgumañjaḷ, ெப.(n.)

   ஒ வைக மஞ்சள்; west coast turmeric.

     [ ரங்  + மஞ்சள்.]

ரங் ர

 
 ரங் ர  kuraṅgumurasu, ெப.(n.)

   இ  ரங் ன் ைக அதாவ  க்ைக; bristle bryony (சா.அக.);.

     [ ரங்  + ர .]

ரங் ஞ்

ரங் ஞ்  kuraṅgumūñji, ெப.(n.)

   1. அழ ல்லா கம்; monkey face, ugly face.

   2. ரங்  மஞ்சணா  பாரக்்க;See. {kuraigய mañjanāri -}
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ரங் ஞ் க்கா
ய்

 
 ரங் ஞ் க்காய் kuraṅgumūñjikkāy, ெப.(n.)

   கப் ற் வந்த மாங்காய்; red-faced mango fruit (இ.வ.);.

     [ ரங்  + ஞ்  + காய்.]

ரங்  
ஞ் ப்பாைல

 
 ரங்  ஞ் ப்பாைல kuraṅgumūñjippālai, ெப.(n.)

   க ப்பாைல; monkey face paulay (சா.அக.);.

     [ ரங்  + ஞ்  + பாைல.]

ரங் ஞ் ப்

 
 ரங் ஞ் ப்  kuraṅgumūñjippū, ெப.(n.)

   ம ழம்  மரம்; ape face flower (சா.அக.);.

     [ ரங்  + ஞ்  + .]

ரங் ஞ் மரம்

 
 ரங் ஞ் மரம் kuraṅgumūñjimaram, ெப.(n.)

   க லப்ெபா  மரம்; monkey face tree (சா.அக.);.

     [ ரங்  + ஞ்  + மரம்.]

ரங் வ

 
 ரங் வ  kuraṅguvali, ெப.(n.)

ரக் வ  பாரக்்க;See. {kurakkuvas,}

     [ ரக் வ  + ரங் வ .]

ரசை்ச

 
 ரசை்ச kuraccai, ெப.(n.)

ர  ( ங்.); பாரக்்க;See. {kurasu.}

     [ ரக → ரசை்ச.]

ர

 
 ர  kurasu, ெப.(n.)

   ைரக் ளம்  ( ங்.);; horse's hoof.

     [ ல் → ர → ர (வைள , வட்டம்);.]

ரஞ்சனம்

 
 ரஞ்சனம் kurañjaṉam, ெப.(n.)

   ெவண்காரம்; boгах (சா.அக.);.

     [ ல்→ ர→ ரஞ்சணம்.]
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ரடன்

 
 ரடன் kuraḍaṉ, ெப.(n.)

சக் யன் (யாழ்.அக.);: cobbler.

     [ ர  + ரடன்.]

ரண்டகம்

ரண்டகம் guraṇṭagam, ெப.(n.)

   1. ம ேதான் ; henna with green flowers.

   2. ெப ங் ஞ் ( ங்.);; a species of conehead.  

   3.ப ப் நிறம்; yellowish red colour.

   4. ஓதம்; hydrocele.  

   5 மஞ்சள் வாடாமல் ைக; yellow amaranth.

   ம. ஞ்ஞி;   க. ெகாரெட, ேகாரெட, ேகாரண்ட, ேகாரண் ,ேகாரண்ெட;ெத. ேகாரண்ட ேகாராட் . 
ேகாரண்ெம, ேகாரெடட்

{Skt. kurunta, kuruntaka, Pkt. korinta.}

     [ ரல் = ெகாத்  ரல் → ரள்  → ரண்  →

ரண்டகம்.]

ரண்டநா

 
 ரண்டநா  kuraṇṭanāci, ெப.(n.)

   ப த் செ்ச ; countery cotton plant (சா.அக.);.

     [ ரண்ட + நா  (நாளி → நா );.]

ரண்டம்

ரண்டம்1 kuraṇṭam, ெப.(n.)

ரண்டகம் பாரக்்க;See. {kurangagam.}

     [ றல் → ரள்→ ரண்  → ரண்டகம்.]

 ரண்டம்2 kuraṇṭam, ெப.(n.)

   ெகாக் வைக ( வா.);; Indian crane.

     [ ல் → ர(வைள );→ ரண் → ரண்டம்.]

ரண்

 
 ரண்  kuraṇṭi, ெப.(n.)

   ெச வைக; ashrub.

     [ ரண்  → ரண் .]

ரணம்

 
 ரணம் kuraṇam, ெப.(n.)

   யற் ; effort, perseverance.

     [ ல் →  → ரணம்.]

 ரணம் kuraṇam, ெப.(n.)

   யற்  (யாழ்.அக.);; effort, perseverance.

     [Skt.gurana → த. ரணம்.]
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ரத்தம்

 
 ரத்தம் kurattam, ெப.(n.)

ஆரவாரம் (ச .); 

 noise, clamour, uproar.

     [ ல் → ர → ரல் → ரற்  → ரற்றம் → ரத்தம்.]

ரத்

ரத்  kuratti, ெப.(n.)

   1. ன் மைன ; wife of a preceptor or priest.

     " ரத் ைய நிைனத்த ெநஞ்ைச" ( ைள.அங்கம்.19);.

   2. ன் பத ைய ஏற் ப்பவள்; precepress priestess.

   3. தைல  ( வா.);; mistress lady of the house.

     [ ரவன் → ரத் .]

ரத் கள்

 
 ரத் கள் gurattigaḷ, ெப.(n.)

   சமணப்ெபண் ற யர;் ஆங் லம் சமணப்ெபண் ஆ ரிைய; female ascetic of jain order.

     "  மைலக் ரத் கள் மாணாக்கன்" (க மைலக்கல்ெவட் கள்);.

     [ ரத்   + கள்.]

ரப்பம்

 
 ரப்பம் kurappam, ெப.(n.)

   ைர ேதய்க் ம் க ; curry comb.

   ெத.ெகாரப்ப ;   க.ெகாரப்ப;ம. ரப்ப

     [ ல் → ரப்  → ரம்பம்.]

ரப் ல்

 
 ரப் ல் kurappul, ெப.(n.)

   த ப்ைபப் ல்; sacrificial grass (சா.அக.);.

     [ ல் → ர → ரல் + ல் - ரற் ல் → ரப் ல்.]

ரப் ெவட்

ரப் ெவட்  kurappuveṭṭi, ெப.(n.)

   வரிவைக; a tax (S.I.I.viii,322);.

     [ ரம்  + ெவட் .]

ரப் கம்

 
 ரப் கம் gurappūligam, ெப.(n.)

   சரக் ெகான்ைற; Indian laburnam (சா.அக.);.

     [ ரப்  + ஊ கம்]
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ரம்

ரம்1 kuram, ெப.(n.)

   1. த ப்ைப; dharba grass.

   2. பாகல் பாரக்்க; balsam bear.  

     [ ல் → ர → ரம்.]

 ரம்1 kuram, ெப.(n.)

   ைரக் ளம் ; horses hool.

     " ரந்த  ைச னர ்ெமாண் " (இர . இர ற்.56);.

   2. ப  ( வா.);; cow.

     [ ல் → ர → ( ர ); → ரம் (வைள );.]

ரம்

ரம்  kurambi, ெப.(n.)

   1. அைணக்கட் ; artificial bank, dam, couseway, bund.

   2. ஆற் னின்  பாசனக் கால்க க்  நீைரத் ப் ம் அைண; dam of sand, brushwood, loose stones, etc., 
running out from the banks of a river diagonally for a distance upstream, to turn the water into an irrigation channel.

   3. வரப் ; ridge in a paddy field or garden.

     "மாநீரக்் ரம்ெபலாம் ெசம்ெபான்" (கம்பரா.நாட் ம்.2);.

   4. எல்ைல; boundary limit.

     " ரம்ெப ந்  ற்றங் ெகாண்ேடறார"் (நால .153);.

     [ ல் → ர → ரம் .]

ரம்ைப

ரம்ைப1 kurambai, ெப.(n.)

   1. ல்; small hut, hovel, shed.

     "இைலேவய் ரம்ைப" (ம ைரக். 310);.

   2. பறைவக் ; birds nest.

   3. உடல்; body.

     "ெபா ந் ய ரம்ைப தன்ைனப் ெபா ெளனக் க த ேவண்டா" (ேதவா.488,1);.

   4. தவசப்  (தானியக் );; granary, store house for grain.

     "ெநற் ைவ ரம்ைப  னிரப்  த்தனார"்(கந்த . நாட் .26);.

   ம. ர ;   க.ெகாம்ெப;ெத.ெகாம்ப.

     [ ல் → ர → ரம்  → ரம்ைப.]

 ரம்ைப2 kurambai, ெப.(n.)

   இைசவைக; a melody type.

     [ ரம்  → ரம்ைப.]

ரமடம்

 
 ரமடம் kuramaḍam, ெப.(n.)

   ெப ங்காயம்; asafoetida.

     [ ல் →  + (மட் );மட்டம் → ரமட்டம் → ரமடம்.]
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ரமா ங்கம்

 
 ரமா ங்கம் kuramāliṅgam, ெப.(n.)

   பா ரி; trumpet flower tree (சா.அக.);.

     [ ரல் →  ரம் + ஊ கம் - ற கம் → ரமா கம்.]

ர ைள

 
 ர ைள kuramuḷai, ெப.(n.)

   த் னின்  ேதான் ம் ைள; shoot,  sprout.

     [  + ைள → ர ைள.]

ரேமலனிகம்

 
 ரேமலனிகம் guramēlaṉigam, ெப.(n.)

   ேகா க்காற் ; fowl's legplant (சா.அக.);.

ம வ. மரகன்

     [ ற கம் → ரேமனிகம்(பர் ரிப்  ேபான்ற .]

ரரம்

ரரம் kuraram, ெப.(n.)

   1. ஒ  ; plant.

   2. ெபண் ப ந் ; a female hawk or eagle.

   3. ெபண்ணா ; ewe, sheep. (சா.அக.);.

     [ ரல் = (ெகாத் , ரட் ); ரண்ட ெபண். ரல் → ரலம் → ரரம்(ெகா.வ.);.]

ரரி

ரரி kurari, ெப.(n.)

   பறைவவைக; a kind of bird.

     "வானிற் ரரி நின்ெறா ங் " ( ற .5.);.

     [ ர  → ரரி.]
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ரல்

ரல்1 kural, ெப.(n.)

   1. க ர;் cornear, spike.

     "வர  னி ங் ரல்" (ம ைரக்.272);.

   2. ங்ெகாத் ; flower cluster.

     "கமழ் ரற் ழாய்" (ப ற் ப்.31,8);.  

   3.ஒன்ேறாெடான்றற் ள்ள ேசரக்்ைக; link, tie, band.

     " ரலைம ெயா காழ்" (க த்.54.7);.

   4. ைன, வாைழ த யவற் ன் ேதாைக; stalk, sheath of millet or plantain.

     "ப உக் ரற் ைன" ( றநா.168:6);.

   5. ைன (மைல.);; Italian millet.

   6. பா ரி (மைல.); பாரக்்க;See. {pâtiri}

   ம. ரல்;   க.ெகாெல;   ெத. ெகாரர் ; .ெகார் .

 E. Craw, the threat of fowle;

 Dan. kroe, G. hragen, Scot. craog, Sans. kreeva, the neck E. crop, A.S. crop, Dut. crop the craw of a bird.

     [ ல் → ர → ரல் (ெகாத் );.]

 ரல்2 kural, ெப.(n.)

ரல் ளி -தல்

ரல் ளி -தல் kuralkuḷiṟudal,    16 ெச. . .(v.i.)

   யாழ் த யவற் ல்  கைலதல்; to iar to in disharmony, as instruments out of tune.

     [ ரல் + ளி .]

ரல்கம்மல்

 
 ரல்கம்மல் kuralkammal, ெப.(n.)

   ரல்வைள ல் உள்ளரீம் வறண்  ேபச யாமல் கம் ய ேபசை்ச ண்டாக் ம் ஒ  ெதாண்ைட 
ேநாய்; a disease of the larynx due to dryness (சா.அக.);.

     [ ரல் + கம்மல்.]

ரல்கம் -தல்

ரல்கம் -தல் kuralkammudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ரல் வறண்  ேபச யாமல் இடரப்்ப தல்; to inconvenience to speak because od dryness in the 
larynx(சா.அக.);.

     [ ரல் + கம் .]

ரல் ரி

 
 ரல் ரி  kuraltiribu, ெப.(n.)

   ர ைச ல் ெசய்யப்ப ம் ரல்நிைல ேவ பா  ( ரகேபதம்);; modulation of tonal differences in vocal 
music.

     ( ரல்+ ரி );

ரல் நிைல க  ெபட் ல் உள்ள ப் ட்ட ஒ  நிைலக்ேகற்ப ரைல நி த் க்ெகாண்  
பாடாமல் ெவவ்ேவ  ரல் நிைலகளில் பா ம் றைம ரல் ரி  எனப்ப ம். இதைன 
வடெமா யாளர ் ரகேபதம் என்பர.் பழந்த ழரின் இைசக்கைல வளரச்்  

ட்பத் ற் ம் ட்பத் ற் ம் ரல் ரி  சான்  பகரவ்தா ம்.
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ரல்ெநரி-த்தல்

ரல்ெநரி-த்தல் kuralnerittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெதாண்ைடைய அ த் க் ரல்வைள ம்ப ச ்ெசய்தல்; fracturing the throat by pressing the anterior part 
of the neck (சா.அக.);.

     [ ரல் + ெநரித்தல்.]

ரல்பாய்ச் -தல்

ரல்பாய்ச் -தல் kuralpāyccudal,    5 ெச. . .(v.i) 

   அ ைக ன் ரல் நீட் தல்; to prolong the voice unrestrainedly in wailing (இ.வ.);.

     [ ரல் + பாய்ச் -.]

ரல்மாற்றம்

 
 ரல்மாற்றம் kuralmāṟṟam, ெப.(n.)

   ேவற் க் ரல்; change of voice in the throat due to the affection of the larynix (சா.அக.);.

     [ ரல் + மாற்றம்.]

ரல்வைள

ரல்வைள kuralvaḷai, ெப.(n.)

   டற் ன் உ ப் ; Adam's apple, projection of the thyroid cartilage of the larynx.

     "மணிக்காற் ரல் வைளக் க த் ல்" (ெப ங்.மகத.14:55);.

     [ ரல் + வைள.]

ரல்வைளத்தபம்

ரல்வைளத்தபம் kuralvaḷaittabam, ெப.(n.)

   ரல்வைளக் ேகற்ப ம் அழற் ; affection of the larynx.

   2. ெதண்ைடப் ண்; an acute type of inflammation of the larynx (சா.அக.);. 

ரல்வைள யழற்  பாரக்்க;See. {Kuravaas-y-alarco}

     [ ரல்வைள +(தாபனம்);த ம்.]

ரல்வைள 
ெநரித்தல்

 
 ரல்வைள ெநரித்தல் kuralvaḷainerittal, ெப.(n.)

   ெதண்ைடைய அ க்கல்; squeezing the throat (சா.அக.);.

     [ ரல் + வைள + ெநரித்தல்.]

ரல்வைளேநாய்

 
 ரல்வைளேநாய் kuralvaḷainōy, ெப.(n.)

   ரல்வைளக்ேகற்ப ம் ேநாய்கள்; diseases in general of the larynx (சா.அக.);.

     [ ரல்வைள + ேநாய்.]

ரல்வைள ந்

 
 ரல்வைள ந்  kuralvaḷaimurundu, ெப.(n.)

   வட்டவ லான ரல் வைள ள்ள இள ெய ம் ; ring like cartilage of the larynx (சா.அக.);.

     [ ரல்வைள + ந் .]

ரல்வைளயழற்

 
 ரல்வைளயழற்  kuralvaḷaiyaḻṟci, ெப.(n.)

   ரல்வைள ல் ஏற்ப ம். ஒவ்வாைம; inflammation of larynx (சா.அக.);.

     [ ரல்வைள + அழற் .]
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ரல்வைளய -
த்தல்

ரல்வைளய -த்தல் kuralvaḷaiyaṟuttal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேபச் ன் ஒ ைய ணப த்த ேவண் ச ் ரல் வைள ல் அ ைவச ் சை்ச ெசய்தல்; an operation 
for opening the larynxfor purposes of curing voice-defect.

   2. ம ந் னால் ரல்வைளையத் ய்ைமப்ப த் தல்; curing voice defects by application of medicine 
(சா.அக.);.

     [ ரல் + வைள + அறத்தல்.]

ரல்வைளய த்
க்ெகாள்ளல்

 
 ரல்வைளய த் க்ெகாள்ளல் kuralvaḷaiyaṟuttukkoḷḷal, ெத.ெப..(v.b.l.n.)

    தற்ெகாைல ரிதல்; committing suicide by cutting the throat (சா.அக.);.

     [ ரல்வைள + அ த்  + ெகாள்ளல.]

ரல்வைள

 
 ரல்வைள  kuralvaḷaiyisivu, ெப.(n.)

   ெதாண்ைட ஊைத னால் டற் ண்டா ம் இ ; a pulling sensation in the trachea (சா.அக.);.

     [ ரல்வைள + இ .]

ரல்வாங் -தல்

ரல்வாங் -தல் kuralvāṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ரெல த் ப்பா தல்; to raise the voice in music.

ம வ. ரெல , ரல் .

     [ ரல் + வாங் .]

ரல் -தல்

ரல் -தல் kuralviḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

ரெல த்தல் பாரக்்க;See. {kuralpu.}

     [ ரல் + .]

ரலைடப்

ரலைடப்  kuralaḍaippu, ெப.(n.)

   1. ரல் கம் ைக; hoarseness.

   2. ேபச யறாமற்ேபாைக; loss of speech.

     [ ரல் + அைடப் .]

ரல ர்ச்

 
 ரல ரச்்  kuraladircci, ெப.(n.)

   ரலைச ; vocal vibration (சா.அக.);.

     [ ரல் + அ ரச்் .]

ர

ர  kurali, ெப.(n.)

   1. ெதாண்ைடக் ; glottis.

   2. பா ரி மரம்; trumpet flower  tree (சா.அக.);.

     [ ரல் + ர .]
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ர ைசக்

 
 ர ைசக்  kuralisaikkuṟiyīṭu, ெப.(n.)

   பழந்த ைச ல் ஏ ைச ஒ ப் ச ் ரங்களான சரிகமபதநி என் ம் இைசநிரல் (சரளிவரிைச);; sa, 
ri, ga, ma, pa, dha, ni the seven musical basic tones of ancient Tamil music system.

     [ ர ைச + .]

ப் ட்ட ஏ  பறைவ லங் னங்களின் ஓைசைய அ ெயாற்  ஒ ப்  ஒப் ைம க  ெந ங் ய 
எ தெ்தா ப்பாக ஏ ைசக்  இடப்பட்ட கள் ர ைசக் கள் எனப்பட்டன. ரல், 

த்தம், ைகக் ைள, உைழ, இளி, ளரி, தாரம் என் ம் ஏழ ள் ைகக் ைளக் ரிய  'க' ஓைச 
ெப நாைர ன் ரேலாைசையக் க் ம். ஆரியர ்வ ைகக் ப் ன் இைச ல்கள் இதைனக் 

ைர ன் கைனப்ெபா யாகக் ப் ட் ப்ப  ஏற் ைடயதன் .

ற்காலத் ல் க நாடக இைசெயன்  ெபயர ்ெபற்ற பழந்த ைச ல் ஏ ைச ன் ( ர ைச ன்); 
கள் ச, ரி, க, ம, ப, த, நி என்ேற இ ந்தன என்பைதப் ன்வ ம் கண் யாரின் பஞ்சமர  

ற்பா ந் ம் அ யலாம்.

சரிகம பதநிெயன் ேறெழ த்தாற் றானம்

வரிபரந்த கண்ணினாய் ைவத் த் - ெதரிவரிய

ஏ ைச ந் ேதான்  வற் ள்ேள பண் றக் ஞ்

ழ் தலாம் கத்தத் ைள.

ேமற்கண்ட இைசக் க க்  ைறேய ரல், த்தம், ைகக் ைள, உைழ, இளி, ளரி, தாரம் 
என்  ெபயர ் ட்டப்பட்டன. ேமல்கடை்ட ல் (ேமல் ஸ்தா ); பா வைதத் தாரத்தா  என்  இன் ம் 

ன்றனர.் இ ல் ஏழாவ  ெபயர ்தாம் ஆளப்ப தல் காண்க. ரல் என்ப  வண் ன் ஒ  ரான 
ரைல (ச);

த்த . த்தம் என்ப  ளிையக் த்த தத்ைத என்ற ெசால் ன் ரிபாய் ளி ன் ஓைசையக் 
(ரி); த்த . ைகக் ைள என்ப  ட்டமாகேவா ைணப் பறைவ டேனா காணப்படாமல் தனித்  

ர ராவம்

 
 ர ராவம் kuralirāvam, ெப.(n.)

   எ ெரா  பா ம் ரேலாைச; vocal resonance (சா.அக.);.

     [ ரல் + இராவம்.]

ர ன்ைம

 
 ர ன்ைம kuraliṉmai, ெப.(n.)

   ளிரச்் யால் ெதாண்ைட கம்மல்; harsh rough, grating voice, when the throat is affected with cold (சா.அக.);.

     [ ரல் + இன்ைம.]

ர னம்

 
 ர னம் kuralīṉam, ெப.(n.)

   க ைத; ass, so

 called from its hoarse voice (சா.அக.);.

     [ ரல் + ஈனம்.(அ வ ப்பான ரேலாைச ெகாண்ட );.]

ர ப்

 
 ர ப்  kuraluṟuppu, ெப.(n.)

   ஒைச ன் உ ப் ; organ of voice, larynx (சா.அக.);.

     [ ரல் + உ ப் .]
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ரெல -த்தல்

ரெல -த்தல் kuraleḍuttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ரைல ேமேல எ த்  நி த் தல்; to lift up the voice, ascend the musical scale, maintain a high pitch in singing.

ம வ. ரல்வாங் , ரல்

     [ ரல் + எ -.]

ரவகம்

ரவகம் guravagam, ெப.(n.)

   1. வாடாக் ஞ்  ( ங்.);; a plant whose flower does not change colourin withering.

   2. ம ேதான்  (மைல.);; henna.

     [ ல் → ரல் → ரவகம்.]

ரவ

ரவ  guravagi, ெப.(n.)

   1. ேகா க் ைர; cocks greens.

   2. ஞ்சா; scammony swallow wort (சா.அக.);.

     [ ர  → ரவ .]

ரவ கள்

 
 ரவ கள் guravaḍigaḷ, ெப.(n.)

சமண

ஆ ரியத் ற யர ்

     "  ந ங் ெகாண்ட பலேதவக் ரவ கள் மாணாக்கர ்கனக ர அ கள்" (க மைலக் 
கல்ெவட் ); (கல்.அக.);.

     [ ர  + அ கள்.]

ரவம்

ரவம் kuravam, ெப.(n.)

   1. ரா; common bottle flower.

     "பல ரவ மழன வன" ( ளா. .2);.

   2. ேபரிந்  (மைல.);; date palm.

   3. ேகாட்டம் ( டா.);; putchock, fragrant root of the costum plant.

     [ ரா → ரவம்.]

ரவம்பாைவ

ரவம்பாைவ kuravambāvai, ெப.(n.)

   பாைவ ன் வ ைடய ரம் ; common bottle-flower blossom, as shapded like a doll.

     " ரவம் பாைவ ெகாப் ளித் " ( வக.2690);.

     [ ரவம் + பாைவ.  → ரவம்.]

ரவன்

ரவன் kuravaṉ, ெப.(n.)

   அரசன், ஆ ரியன், தாய், தந்ைத, தைமயன் என்ற ஐங் ரவ ள் ஒ வர;் elderly person, qualified by age, 
family connection, respectability, knowledge or authority to give advice and exercise control, any of {air-kuravan.}

     "நி ரில் ரவரிவர"் (ஆசாரக்.17);.

   2. அைமசச்ர ்( ங்.);; ministor.

   3. அயன் ( வா.);; brahma, as the father of all.

     [  → வன் → ரவன்.]
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ர கம்

 
 ர கம் guravigam, ெப.(n.)

   ேபரீஞ் ; wild date palm (சா.அக.);.

     [ ர  → ர கம்.]

ர கா

 
 ர கா kuravikā, ெப.(n.)

   ல்லாமணக் ; a plant resembling castor plant. (சா.அக.);.

     [  →  → ர கம் → ர கர.்]

ர ளிம்

 
 ர ளிம்  kuraviḷimbu, ெப.(n.)

   டரி எ ம்ைப ம் த் ைக எ ம்ைப ம் இைணக் ம் க்  ளிம் ; lamboid suture which unites the 
occipital and the parietal bones (சா.அக.);.

     [ ர + ளிம் .]

ர

ர 1 kuravu, ெப.(n.)

ரா பாரக்்க;See. {kura.}

     " ர வார ் ழன்மடவாள்" ( வாச.5,17);.

ஒ.ேநா. ரா.

     [ ல் → ர → ர .]

 ர 2 kuravu, ெப.(n.)

   ஆ ரியத்தன்ைம; office of a guru.

     "அ ந்த ழ்க் ர  ண்ட" (காஞ் ப் .கட ள்வா.9);.

     [  →  → ர .]

 ர 3 kuravu, ெப.(n.)

   ந மணம்; fragrant smell (சா. அக.);.

     [  →  → ர .]

 ர 4 kuravu, ெப.(n.)

   ந மணம் (யாழ்.அக.);; fragrance.

     [ ல் →  → ர .]

ர நிறமணி

 
 ர நிறமணி kuravuniṟamaṇi, ெப.(n.)

   ேகாவரங்கப் வ ரமணி (ப மராகம்); வைக (யாழ்.அக.);; a kind of topaz.

     [  → ர  + நிறம் + மணி.]
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ரைவ

ரைவ kuravai, ெப.(n.)

   1. ல்ைல அல்ல  ஞ் நில மகளிர ்தம் ட ்ைகேகாத்தா ம் த் வைக; dance in a circle prevalent 
among the women of sylvan or hill tracts.

     "ஆய்ச் யர ் ரைவ, ன்றக் ரைவ" ( லப்);.

   2. மகளிர,் ழா நாள்களில் நாவாற் ழ  இ ம் ம ழ்ச் ெயா ; chorus of shrill sound madeby women by 
wagging the tongue, uttered onfestive occassions.

   3. கடல்; sea.

     "பவத் ன் பரைவக் ரைவைய……… கடப்பரிதால்" (ைவராக. ப.18);.

 E. chorus, L. chorus, G. choros, orig, a dance in a ring, cf. of E. coracle, a small oval rowboat. W. carwgt

 corwg. anything round. Gael. eurach, a wicker-boat.

ஒ.ேநா. லைவ.ம. ரவ.

     [ லைவ → ரைவ, லைவ தல், ைவ ட்  ஆ தல்.]

ரைவக் த்

ரைவக் த்  kuravaikāttu, ெப.(n.)

ரைவ1 பாரக்்க ( லப்.3,12,உைர);;See. {kuraval}

     [ ரைவ + த் .]

ரைவத் ரி

 
 ரைவத் ரி guravaittigiri, ெப.(n.)

   ஆண் டரி என் ம் ைக (சா.அக.);; a shrub-useful in kidney diseasses.

ம வ: ரகசெ்ச

     [ ரைவ + ரி.]

ரைவப்பைற

ரைவப்பைற kuravaippaṟai, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் ஞ் ப் பைற (இைற.1,17,உைர);; a drum of the hilly tracts.

     [ ரைவ + பைற.]

ரைவ -தல்

ரைவ -தல் kuravaiyiḍudal,    20ெச. . .(v.i.)

   நாவாற் ழ  ம ழ்ச் ெயா  ெசய்தல்; to utter in chorus a shrill sound by wagging the tongue as done by women 
on festive and religious occasions (இ.வ.);.

     [ லைவ → ரைவ + இ .]

ரற்கந்

 
 ரற்கந்  kuraṟkandu, ெப.(n.)

   சரக்்கைர அல்ல  ேதன் ேசரத்் ப் பக் வப்ப த் ய பனிநீரப்்  ேராசாப் ; a confection of rose prepared 
in sugar or honey (சா.அக.);.

ம வ. ல்கந்

     [ ரல் + கந் . ரைல வ ப்ப த் வ .]

ரற்கம்மல்

 
 ரற்கம்மல் kuraṟkammal, ெப.(n.)

   ரல்வைள ல் உள்ளிரம் வறண்  ேபச யாமல், கம் ய ேபசை்ச ண்டாக் ம் ஒ  
ெதாண்ைடேநாய்; a disease of the larynx due to dryness and the inablity to talk except with hoarse voice (சா.அக.);.

     [ ரல் + கம்மல்.]
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ரற்கணப்

 
 ரற்கணப்  kuraṟkaṇappu, ெப.(n.)

   ளிரச்் யால் ெதாண்ைட கம்மல்; harsh, rough, grating voice, as when the throat is affected with cold (சா.அக.);. 

இ  காற் க் ேகாளா னா ம் அ கக் சச்  வதா ம் உண்டா , ரல்வைள ல் தங் ப் ேபச ்
ெசா ைய மாற் ம்.

     [ ரல் + கைனப் .]

ரற்ெசப்

 
 ரற்ெசப்  kuraṟceppu, ெப.(n.)

   ரள்வைள; glottis (சா.அக.);.

ம வ: ரல்வைள

     [ ரல் + ெசப் .]

ரணாசனி

 
 ரணாசனி kuraṇācaṉi, ெப.(n.)

   ரேலாைசையக் ெக க் ம் உண  வைக த யன; food substances that affect the voice of the throat 
(சா.அக.);.

     [ ரல் + நாசனி.]

ரா

ரா kurā, ெப.(n.)

   ெவள்ெவட்  ( ராமரம்); மரம்; common bortle flower.

     " ராநற் ெச ம்ேபா  ெகாண் " ( வ். இயற் 2, 31);.

     [ ரல் → ர  → ரா.]

ராசானிப்

 
 ராசானிப்  kurācāṉippūṭu, ெப.(n.)

   ஓர ்ஒமப் ; a plant (சா.அக.);.

     [ ராசானி +  – ராசானி – ஊரப்்ெபயர.்]

ராதர்
ராதர ்kurātar, ெப.(n.)

   ணதத் வ அ பர ்எண்மரில் ஒ வர ்( . .8,2, மைறஞா);;     [  + ஆதர ்– ராதர.்]

ராமரம்

 
 ராமரம் kurāmaram, ெப.(n.)

   வறண்ட நிலத் ல் வளரவ் ம், பட  ெசய்வதற் ப் பயன்ப வ மான ஒ வைகமரம்; common bottle 
flower tree. It is very common in ceylon where fishing boats are made of its wood (சா.அக.);.

ம வ:ெவள்ெவட்

     [ ர  → ரா + மரம்.]
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ரால்

ரால் kurāl, ெப.(n.)

   1. கரந்ிறம் ( வா.);; dim, tawny colour.

   2. ப ; cow.

     " ஞ்சர ெமண்  ராலரி ேயனம்" (ேச .மங்கல.27);.

   3. ேகாட்டான்; a kind of owl.

     "பல ண் ெபா ந் ய

ரா ன் ர ம்" (மணிேம.6,76);.

     [  → ரால்.]

ராற்ப

ராற்ப  kurāṟpasu, ெப.(n.)

   க ைலநிறப் ப ; tawny cow.

     " ராற் ப ைவக் ெகான்றான்

பாவத்ைத" (S.I.I.iii,121.);.

     [  → ரால் + ப  (ப =ெபற்றம்);.]

ரிச்  கட்டல்

 
 ரிச்  கட்டல் guriccigaṭṭal, ெப.(n.)

   ைககளால் டக்கல்; persistent, and organic contracture of a joint in certain diseases such as small box rheumatism 
attended with veneral disease

     [ ரிச்  + கட்டல்.]

ரி ல்

ரி ல் kurisil, ெப.(n.)

   1. ெப ைம ற் றந்ேதான் ( வா.);; person of dignity, illustrious person.

   2. வள்ளல்; philanthropist, benefactor.

     " ரி னீ நல்க யாங் ெகாள் ம் பரி ல்" ( .ெவ.9,5);.

   3. தைலவன்; lord, chief.

     "ேபார்  ெபா ந ரி ெலன" ( .276);.

     [  → ல் → ரி ல்.]

ரிஞ்

ரிஞ்  kuriñji, ெப.(n.)

   1. ஈந் ; wild date-palm.

   2. ரிங்ைக; cone head.

   3. ம ேதான் ; common-nail dye.

   4. ெசம் ள்ளி; throny nail dye.

   5. ேவங்ைக; common vengai.

   6. ைவரமணி; chalcedony (சா. அக.);.

     [  → ஞ்  → ஞ் .]

ரிந்ைத

ரிந்ைத kurindai, ெப.(n.)

   1. க்கத்  (மைல.);; common delight of the woods.

   2. ஞ்சா; small Indian pecauanha.

     [  → ந்ைத → ரிந்ைத.]
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ரி யாலன்

 
 ரி யாலன் kuriviyālaṉ, ெப.(n.)

   ஆலமரவைக; a common avenue-fig having stoutair-roots.

ம. ரய்ா

     [  →  → ரி  + லன்.]

ரஇீ

ரீஇ kurīi, ெப.(n.)

   1. ; small bird.

     " ன்றத் த்த ரீஇ னம்" ( றநா.19);.  2 பறைவ ( ங்.);;

 bird.

     [ ல் → → → → ரீஇ.]

இப் ைள

இப் ைள kudiippūḷai, ெப.(n.)

   ைள பாரக்்க;{seesirulula}

     " ரீஇப் ைள  ந ங்கண்ணி"( ஞ் ப்72);;

 wolly caper.

     [ ரீஇ→ ைள.]

ரரீம்

 
 ரீரம் kurīram, ெப.(n.)

   ணரச்் , இணலா தல்; copulation(சா.அக.);.

     [ ரீஇ→ ரீஇலம்( ன் ெசயல்);→ ரீரம்.]

1 kuruttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1.ேதான் தல், to appear.

     "அ னின்  ெமா டன் த்தான்" ( நாயக .72,4);.

   2. ேவரக்்  உண்டாதல்; to break out, as prickly heat.

     [ ல் (ேதான்றல் க த்  → .]

 1 kuruttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ெவ ளி யைடதல்; to be indignant, enraged.

     [ ல் → .]

 3 kuru, ெப.(n.)

   1. அம்ைம த ய ெகாப் ளங் கா ம் ேநாய்; postule, blister, any eruptive, disease, as small-pox, measles.

     "ெவப்  ேநா ங் ந் ெதாடர" ( லப்.உைரெப  கட் ைர);.

   2. ண்; boil.sore.

     "  ன் ளிரத்்தத் " ( வ்.இயற். த்.48);.

   3. ேவரக்்  ( ங்.);; prickly heat.  

   4.  ளகம்; horripilation.

     "ம ரக்்கண் க்ெகாண் " (அரிச.் . வாக.288);.
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க்கக் காய்சச்ல்

க்கக் காய்சச்ல் kurukkakkāyccal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கண்டக் காய்ச் தல்; boiling down as to become thick and consistent (சா.அக.);.

     [ க்க → க்க + காய்சச்ல்.]

க்கஞ்ெச

 
 க்கஞ்ெச  kurukkañjeḍi, ெப.(n.)

   ரமதண் ; yellow thistle (சா.அக.);.

     [  → க்கம் + ெச .]

க்கண்

க்கண் kurukkaṇ, ெப.(n.)

   1. ட் க் கண்; blind eye with eruptions or vesicles.

   2. ெபண் ைல; woman's breast.

   3. ஞானக்கண்; eye of wisdom, third eye (சா.அக.);.

     [ ல் ( ைள); →  + கண்.]

க்கத்

க்கத் 1 kurukkatti, ெப.(n.)

   மாத க்ெகா ; common delight of the woods.

     " டந்ைதக் டந்த ேகாேவ க்கத் ப் ச ் ட்ட வாராய்" ( வ்.ெபரியாழ்.2:7,7);.

     [ ல் →  → க்கன் → க்கத் .]

 க்கத் 2 kurukkatti, ெப.(n.)

   கல்லால்; white fig.

     [  → க்கத் .]

க்கத் ெயண்
ெணய்

 
 க்கத் ெயண்ெணய் kurukkattiyeṇīey, ெப.(n.)

   வசந்த கால மல் ைக எண்ெணய்; oil of spring creeper(சா.அக.);.

     [ க்கத்  + எண்ெணய்.]

க்கம்

 
 க்கம் kurukkam, ெப.(n.)

   க் , இ ப் ; hip (சா.அக.);.

     [ க்  → க்கம் → க்கம்.]

க்கல்

க்கல் kurukkal, ெப.(n.)

   1. ண்டாதல்; breaking out of prickly heat.

   2. அம்ைமக் ெவ ம்பல்; rising of pocks as in small-pox (சா.அக.);.

     [ ல் →  → த்தல் → க்கல்.]
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க்கள்

க்கள்1 kurukkaḷ, ெப.(n.)

   1.ஆ ரியன் ( வக.கட ள்வா.1,உைர);; priests.

   2. வன் ேகா ற் சைன ரி ம் ஆரியச் வனியர;் officiating Brahman priests in {Siva} temples 
(ெகா.வ.);.  

   3.பாரப்்பனரல்லாத ைசவரக்் க் காரியங்கள் ெசய் க் ம் ைசவேவளாளர;்{Salva Wellalaprests} who 
ministered to non-Brahmins.

     [ ல் → கள்.]

 க்கள்2 kurukkaḷ, ெப.(n.)

   ற்றவர ்ெகளரவர;் Kauravas as descendants of Kuru.

     " க்கள் தமக் ப் பைடத்தைலவைர வ த்த " (ெதால். ெபா ள்.72, உைர,ப.231);.

     [ ல் → கள்.  - ஒ  மர னத் ன் ெபயர.்]

க்கன்

 
 க்கன் kurukkaṉ, ெப.(n.)

   காகச ்ெசய்நஞ்  (சங்.அக.);; a prepared arsenic.

     [  → க்கன்.]

 க்கன் kurukkaṉ, ெப.(n.)

   ேகப்ைப (மைல.);; ragi, a millet, Eleusine coracana.

த.வ.ேகழ்வர .

     [Sinh.kurrakan → த. ரக்கன்.]

க்காணிக்ைக

 
 க்காணிக்ைக kurukkāṇikkai, ெப.(n.)

   ேவதபாடம் ப த்  த்த ன் டன் தன் ஆ ரிய க் க் காணிக்ைக த தல்; to present to a guru by his 
pupil after completing his védic studies under him.

     [  + காணிக்ைக.]

க்கா

 
 க்கா  kurukkāti, ெப.(n.)

    ம ந் கள் க்கப் பயன்ப ம் சரக் கள்; the ingredients necessary for preparation of quintessential 
medicines (சா.அக.);.

     [  → க்கம் + ஆ .]

க்காரம்

 
 க்காரம் kurukkāram, ெப.(n.)

   காரக் ; any substance added to a metal etc. (சா.அக.);.

     [  + காரம்.]

க்

க்  kurukki, ெப.(n.)

   ழங்காற்  ேமல் க்கங் கா ம் ைரேநாய்வைக (அ வசா.111);; a disease of the horse is which there 
is swelling just above the knees.

     [ க்  → க் .]
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க் ைட

 
 க் ைட kurukkiḍai, ெப.(n.)

க் ைட ல்

   அல்ல  ம ந்  ைறையச ்ெசால் ம் ல்; a treatise on the preparation of quite essential medicines or salt 
used in alchemy (சா.அக.);.

     [  + இைட.]

க் ைல

 
 க் ைல kurukkilai, ெப.(n.)

   ரமதண் ன் இைல; prickly poppy (சா.அக.);.

     [ க்  + இைல.]

க்

க் 1 kurukku, ெப.(n.)

   ரமதண் ச ்ெச ; prickly poppy. 

உன் ட் ேல எ க் ம் க் ம் ைளக்க (உ.வ.);.

ம வ. ரண்ைட

     [  → க் .]

 க்  kurukku, ெப.(n.)

   இளம்பைன த யைவ ெந ங் ய ேதாப் ; plantation thick with young palm trees (இ.வ.);.

     [ ல் →  → க் .]

 க் 3 kurukku, ெப.(n.)

   ெந ஞ் ; cowthorn.

     [ ல் →  → க்க/.]

க் த்

க் த்  kurukkutti, ெப.(n.)

   1. க்  பாரக்்க;See. kurukku.

   2. ப ரில் ம் ேநாய் வைக; a disease causing blight to growing grain.

     [ க்  → க்கத் .]

க் ப்பால்

 
 க் ப்பால் kurukkuppāl, ெப.(n.)

   கண் வ க் ப் பயன்ப ம் ரம்மதண் ச ்ெச ன் மஞ்சள் பால்; the yellow juice of prickly poppy, used in 
opthamalmia (சா.அக.);.

     [ க்  + பால்.]

க்ெகா -த்தல்

க்ெகா -த்தல் kurukkoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ேகா ற் ைச ரிதல்; to offer puja in temples.

     " க்ெகா க் ம் நம் மா ெரன் ந் ேதாம்" (த ழ்நா.216);.

   2. ெகா ைம ெசய்யத் ண் தல்; to incite, commonly to evil deeds ( ன்.);.

     [  + ெகா .]
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க்ெகாள்( )-
தல்

க்ெகாள்( )-தல் kurukkoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   ன் தன்ைமைய ேமற்ெகாள் தல்; to arrogate the function of a teacher.

     "இராசநீ  க்ெகாண்  ரந்்தைனேயா" (பாரத. ேபார.்241);.

     [  + ெகாள்.]

கடம்

 
 கடம் gurugaḍam, ெப.(n.)

   அரத்தத் க் ம் அ ப் ; blood corpuscle (சா.அக.);.

     [  → கடம்.]

கண்டகம்

கண்டகம் gurugaṇṭagam, ெப.(n.)

   ங்ைக; horse radish.

   2. கண்டகச் ைல கா க் க ல் கண்ட  என் ம் ந ல் ைடக் ம் ைசக் ரிய 
கல்(சா.அக.);; worshipable stone obtained from kandaki viva in north india.

     [  + கண்டகம்.]

காரம்

காரம் kurukāram, ெப.(n.)

   ெபாரி காரம்; borax

   2.  ைறக் ப் பயன்ப த் ம் கார ம ந் ; an alkaloid used for preparing a universal medicine known as 
philospher's powder (சா.அக.);.

     [  + காரம்.]

தம்

 
 தம் gurugidam, ெப.(n.)

   ந் களி ந்  எ க் ம் ஒ  ெபா ள்; a peculiar substance obtained from cartilages (சா.அக.);.

     [  →  → தம்.]

ைல

ைல1 gurugilai, ெப.(n.)

   க் ைல; leaves of erythrina (சா.அக.);.

     [ க்  → க்  + இைல.]

 ைல2 gurugilai, ெப.(n.)

   ஒ வைக மரம்; a tree.

     "ெபய்ய ழங்கத் தளிரக்் ங் நிைல" (நான்மணி.37);.

     [  + இைல.]

ற்றாளி

 
 ற்றாளி gurugiṟṟāḷi, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் ழங் ; a kind of root.

     [  → ல் + தாளி.]
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1 gurugu, ெப.(n.)

   1. லங்  த யவற் ன் இளைம ( டா.);; young, as of an animal.

   2. ட் ; young of a beast.

     " ங்கக் " ( வ். ப்பா. 1,வ்யா);.

   3. த் ; pith, as of tree or elephant's tusk.

     "  ப யா நீளி ம் பைன ைச" (பரிபா.2,43);.

     "ஆளிநன்மான் ....... ேவழத்  ெவண்ேகா  வாங் க் த்த ந் ம்"(அகநா.381);.

   4. ெவண்ைம ( வா.);; whiteness.

   5. பறைவ ( டா.);; bird.

   6. தாைர; heron, stork, crane.

     "வான்பைறக்  ென வரி ெபாற்ப"(ப ற் ப்.83,2.);

   7. ேகா  ( ங்.);; hen.

   8. அன் ல்; the {agri} bird.

     " ெபயரக்் ன்றம்" (மணிேம.5,13);.

   9. லநாள் ( வா.);; the 19th naksatra

   10. த்  ைவத் ம் ெகால் ைல க் ; hole in the centre of the smith's forge for the nozzle of the bellows.

     "ஊ ைலக்  ரத்்தனர"் ( லப்.4:59);.

க் ழங்

 
 க் ழங்  guruguggiḻṅgu, ெப.(n.)

   உண் தற் ரிய இளங் ழங் ; very young yams or other edible roots ( ன்.);.

     [  + ழங் .]

ணம்

ணம் guruguṇam, ெப.(n.)

   எளி ல் ெசரிமானம் ஆகாமல் வ , டல்க க்  ன்பத்ைத உண் பண் ம் வன்ைமயான 
ெபா ள்களின் பண் ; the nature of any substance that could not be easily digestible or one that gives trouble to the 
disgestive organs such as, the stomach, and the intestines.

   2. ெமன்ைமயான ணம்; sterling quality (சா.அக.);.

     [  + ணம்.]

ெபயர்க் 
ன்றம்

ெபயரக்் ன்றம் gurugubeyargguṉṟam, ெப.(n.)

ர ஞ்சமைல பாரக்்க;See. {kiravuriamala} a mountain.

     "  ெபயரக்் ன்றங் ெகான்ேறான்" (மணிேம.5:13);.

     [  + ெபயர ்+ ன்றம்.]

மண்

 
 மண் gurugumaṇ, ெப.(n.)

   ெவள்ைளமண்; white earth.

     [  + மண்.]
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மணல்

 
 மணல் gurugumaṇal, ெப.(n.)

   ெவண்ெபா  மணல்; fine white sand.

     [  + மணல்.]

ரகம்

 
 ரகம் guruguragam, ெப.(n.)

    ஒ ப் ; gurgling Sound (சா.அக.);. 

      [  +  →  → ரகம்.]

ரம்

 
 ரம் guruguram, ெப.(n.)

   சைதையத் ைளக் ம் ; a worm burrowing into the skin

     [ ல் →  + ரம்.]

1 guruguruttal,    16 ெச. . .(v.i.)

   ேவரக்்  உண்டாதல்; to to breat out, as prickly heat.

     [ த்தல் = உண்டாதல்.  → த்தல்.]

 2 guruguruttal,    16 ெச. . .(v.i.)

   1. நைமத்தல்; to itch and tingle.

   2. ெநஞ்ைச உ த் தல்; to rankle in one's mind. 

அவன் ேப ய  ெநஞ் ல் க் ற  (உ.வ.);.

     [ ல் →  → ]

 3 guruguru, ெப.(n.)

   ெதாண்ைட ல் ெகாப் ளிக் ம் ஓைச; gurgling sound as in throat etc. (சா.அக.);.

     [  +  →  +  →  + .]

லம்

லம்1 gurugulam, ெப.(n.)

   ன்ெகா  வ னர;் the Kurudynasty.

     " லத் வ ரியற்ைக நன் " (பாரத. ட் ன.118);.

     [  + லம்.]

 லம்2 gurugulam, ெப.(n.)

   ன் வாழ் டம்; residence or home of a guru.

     [  + லம்.]

லவாசம்

 
 லவாசம் gurugulavācam, ெப.(n.)

   கல் ன் ெபா ட்  மாணாக்கன் ஆ ரியன் மைன ல் வாழ்ைக; residence or life of a pupil in the guru's 
home.

     [ லம் + வாசம்.]
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ளிைக

 
 ளிைக guruguḷigai, ெப.(n.)

   ெப ைம வாய்ந்த ளிைக; reputed pill (சா.அக.);.

     [  (ேமன்ைம + ளிைக.]

ர்

ர ்kuruār, ெப.(n.)

   சடேகாபர ் றந்த ஊரா ய ஆழ்வார ் நகரி; Alvar Tirunagari, the birth-place of {šaợaGopar} in Thoothukkudi 
district.

     " ரச் ்சடேகாபன் ெசால்" ( வ். வாய்.1:1,11);.

ம வ. ைக

     [  + ஊர.்]

ர் நம்

ர ்நம்  kuruārnambi, ெப.(n.)

சடேகாபர ்பாரக்்க (இலக். .900, உைர);;See. {sadagdhar}

     [ ர ்+ நம் .]

ைக

ைக gurugai, ெப.(n.)

   கரப்ாரக்்க;{kurugப்} town

     " ைகக் ேகான் சடேகாபள் ெசால்"( வ். வாய்.3:6,11);.

     [  → ைக.]

ங்காடகம்

 
 ங்காடகம் guruṅgāṭagam, ெப.(n.)

   க்  கண், கா , ெதாண்ைட ஆக இந் நான்  ைள க ம் டம்; the place of union of the four cavities 
viz. nose, eyes, ears and throat (சா.அக.);.

     [ ம் +( டகம்);காடகம்.]

ங்காைட

 
 ங்காைட kuruṅgāṭai, ெப.(n.)

   உயரந்்த காைட; a superior kind of quail (சா.அக.);.

     [ ம் + காைட.]

சச்ாரகம்

 
 சச்ாரகம் guruccāragam, ெப.(n.)

   இ ள்  ெச ; a plant (சா.அக.);.

     [  +(சாலகம்); சாரகம்.]

ச்

 
 ச்  kurucci, ெப.(n.)

ரிச்  பாரக்்க;See. {kuricci}

     [  → ச் .]

 ச்  kurucci, ெப.(n.)

   னக்காரம்; alum ( ன்.);.

     [  + ச் .]
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ச் ண்ணம்

 
 ச் ண்ணம் kuruccuṇṇam, ெப.(n.)

   ப் ; the mystic three salts used in alchemy. It is the quintessence salt prepared by a secret process

     [  + கண்ணம்.]

சே்சா த்தம்

 
 சே்சா த்தம் kuruccōviruttam, ெப.(n.)

   ெநட்  தளம்; an unknown plant (சா.அக.);.

     [  ேகா + இ த்தம்.]

சகம்

 
 சகம் gurusagam, ெப.(n.)

   ெவண்ேதான் ; skyroot (சா. அக.);.

     [ க → சகம்.]

சம்

 
 சம் kurusam, ெப.(n.)

   ெவண்ேடான் (மைல.);; Malabar glory lily.

     [  → சம்.]

சா

சா  kurucāmi, ெப.(n.)

   1. ன் ெநஞ் ற் கந்தவன்; the most revered of masters, chief of preceptors.  

   2. நாதன் பாரக்்க;See. {kurunădan}

     [  → சா .]

சாரம்

சாரம் kurucāram, ெப.(n.)

   ெபா காரம்; an alkaline powder.

   2. வசாரம்; an alkaloid preparation as opposed to. 

சத்  சாரம் (சா.அக.);.

     [  + சாரம்.]

த்தன்

த்தன் kurusittaṉ, ெப.(n.)

   இதளிய(இரசவாத); ைறகளில் வல்ேலானா ய த்தன்; a {siddha} skilled in alchemy.

   2. த்தரக்ளிற் றந்ேதான் அதாவ  அகத் ய னி; saga Agastya, the chief of the Siddhar's school (சா.அக.);.

     [  + த்தன்.]

ல்

ல் kurusil, ெப.(n.)

ரி ல்பாரக்்க;See. kuricil

     "ேபார்  ல்" (ப ற் ப்.31:36);.

     [  + ல்.]
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ரம்

 
 ரம் kurusuram, ெப.(n.)

   உடம் ற் ைனேபால் க்கைள எ ப் ம் ஒ வைகக் காய்சச்ல்; an acute fever characterised by crop of 
pustules of the size of millet seeds (சா.அக.);.

ம வ. நாய் ள் காய்சச்ல்

     [  + ரம்.]

ரியன்

 
 ரியன் kurucūriyaṉ, ெப.(n.)

   ைவரம்; diamond (சா.அக.);.

     [  + ரியன்.]

ெசயநீர்

 
 ெசயநீர ்kuruseyanīr, ெப.(n.)

    நீ ப்  ெசயநீர;் a strong pungent fluid prepared by exposing to nights dew a mixture in which the efforescent salt of 
the soil of the fuller's earth forms the chief-ingredients (சா.அக.);.

     [  + ெசயநீர.்]

ேசைவ

ேசைவ kurucēvai, ெப.(n.)

   ஆ ரியைன வ ப ைக; service to a guru, of four kinds viz;

ஆத்தம் அங்கம், தானம், சற்பாவம்.

     "அ காரி ெச ம் ேசைவ ைன" (ேவதா.ஆ.11);.

     [  + ேசைவ.]

ஞ் ல்

 
 ஞ் ல் kuruñjūl, ெப.(n.)

   அகச் ;     [  → ம் + ல்.]

ட்ட

 
 ட்ட  kuruḍḍaḍi, ெப.(n.)

   சற் ம் நிைனத் ப் பாரக்்காமல் (ேயாசைன ல்லா ); அ க் ம் அ ; indiscrimenate unthinking beating 
(சா.அக.);.

     [  + அ .]

ட்டாட்டம்

ட்டாட்டம் kuruṭṭāṭṭam, ெப.(n.)

   கண் த்தனமான ெசய்ைக; blind, ineffective act, as the blind leading the blind.

     " ங் ங் ட்டாட்ட மா " ( மந்.1680);.

     [ ட்  + ஆட்டம்.]

ட்

ட்  kuruṭṭī, ெப.(n.)

   1. மா  த யவற் ன் ேமல் தங் ம் ஒ  வைக ஈ; gad-fly, horse fly,

   2. இ ட் ற்கண் ெதரியாத ஒ  வைக ஈ; a kind of fly that cannot see in the night.

     [  + ஈ]
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ட் க்கண்

 
 ட் க்கண் kuruṭṭukkaṇ, ெப.(n.)

   பாரை்வ ல்லாக் கண்; blind eye (சா.அக.);.

ட் க்கண்ணா

 
 ட் க்கண்ணா  kuruṭṭukkaṇṇāṭi, ெப.(n.)

   கந்ெதரியாத கண்ணா ; unserviceable lookingglass, mirror that has lost its reflective power.

     [  + கண்ணா .]

ட் க்கல்

 
 ட் க்கல் kuruṭṭukkal, ெப.(n.)

   ஒளிமங் ன மணி; turbid ordim gem ( ன்.);.

ம. ட் க்கல்

     [  + கல்.]

ட் க் ரகம்

 
 ட் க் ரகம் guruṭṭuggiragam, ெப.(n.)

ழந்ைதக க் க் கா ம் ேகாள்நிைலக் ற்றம், 

 a morbid condition in children due to the malinfluence of a particular planet perhaps venus

     [  + ரகம்.]

ட் க்ெகாக்

ட் க்ெகாக்  kuruṭṭukkokku, ெப.(n.)

   ெநாள்ைள மைடயான் என்ற ெகாக் ; blind heron, squident-eyed (M.M.640);.

ெத. ட் க்ெகாங்க

     [  + ெகாக் .]

ட் சச்ாயம்

 
 ட் சச்ாயம் kuruṭṭuccāyam, ெப.(n.)

   மங்கலான சாயம்; faint colours in dyeing.

     [  + சாயம்.]

ட் த்தனம்

ட் த்தனம் kuruṭṭuttaṉam, ெப.(n.)

   1. ட் த்தனம்; blindness.  

   2.கண் த்தனம்; foolishness, recklessness (ெகா.வ.);.

   க. டதன;ெத. ட் தன.

     [ ட்  + தனம்.]

ட் த் ர்ப்

 
 ட் த் ரப்்  kuruṭṭuttirppu, ெப.(n.)

   அ ல்லாத ரம்ானம்; undiscerning judgement

     [  + ரப்் .]
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ட் நாள்

ட் நாள் kuruṭṭunāḷ, ெப.(n.)

   ெசவ்வா ம் சனி ம் (ேசா ட. ந்.ப.36);; Tuesday and Saturday, as being considered blind.

ம. ட் நாள்

     [  + நாள்.]

ட் நியாயம்

 
 ட் நியாயம் kuruṭṭuniyāyam, ெப.(n.)

ட்  வழக்  பாரக்்க;See. {kurutfu-valakku.}

     [ ட்  + நியாயம்.(நயன் → நயம் → நாயம் → வ. நியாயம்);.]

ட் ேநாய்

ட் ேநாய் kuruṭṭunōy, ெப.(n.)

   1. காரணம் ெதரியாத ேநாய்; diseases for which no causes could be assigned.

   2. கண் ; blindness

     [ ட்  + ேநாய்.]

ட் ப்பக்கம்

 
 ட் ப்பக்கம் kuruṭṭuppakkam, ெப.(n.)

   அசச் ச ்ேசைல ன் மங்கலான பக்கம்; reverse side of printed cloth, as the blind side (இ.வ.);.

     [  + பக்கம்.]

ட் ப்பணம்

 
 ட் ப்பணம் kuruṭṭuppaṇam, ெப.(n.)

   ேதய்ந்த நாணயம்; worn out coin (ெகா.வ.);.

     [  → ட்  + பணம்.]

ட் ப்பத்

 
 ட் ப்பத்  kuruṭṭuppatti, ெப.(n.)

   டப்பத் ; blind faith, superstition.

     [ ட்  + பத் .]

ட் ப்பலைக

 
 ட் ப்பலைக guruṭṭuppalagai, ெப.(n.)

   அ க்கைடந்த எ பலைக; dirty slate (இ.வ.);.

     [ ட்  + பலைக.]

ட் ப்பனங்கா
ய்

 
 ட் ப்பனங்காய் kuruṭṭuppaṉaṅgāy, ெப.(n.)

   உள்ளடீற்ற பனங்காய்; pulpless palmyra fruit

     [ ட்  + பனங்காய்.]

ட் ப்பாடம்

 
 ட் ப்பாடம் kuruṭṭuppāṭam, ெப.(n.)

   ெபா ணரச்் ல்லாமற் ெசய் ம் மனப்பாடம்; lesson blindly committed to memory without regard to the 
meaning, anything learnt by rote.

     [ ட்  + பாடம்.]
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ட் ப்பாைல

 
 ட் ப்பாைல kuruṭṭuppālai, ெப.(n.)

   நந் யா வட்டம்; eye flower (சா.அக.);.

     [ ட்  + பாைல.]

ட் ப்பாவ

 
 ட் ப்பாவ  kuruṭṭuppāvali, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் காதணி; ear ornament worn in the tragus.

     [  + பாவ .]

ட் ம த் வம்

 
 ட் ம த் வம் kuruṭṭumaruttuvam, ெப.(n.)

   கண் த்தனமாய்ச ்ெசய் ம் ம த் வம்; the blind procedure and practice of aquack (சா.அக.);.

     [  + ம த் வம்.]

ட் ம த் வன்

 
 ட் ம த் வன் kuruṭṭumaruttuvaṉ, ெப.(n.)

   ன் ைற ெதரியாத ம த் வன்; one who practices medicine, without the knowedge of science (சா.அக.);.

     [ ட்  + ம த் வன்.]

ட் மா

 
 ட் மா  kuruṭṭumācu, ெப.(n.)

   ஓ  மைற ம் ல் ேமகம்; blinding mist.

     [  + மா .]

ட் த்

 
 ட் த்  kuruṭṭumuttu, ெப.(ո.)  

   மங்கலான த் ; dim lusterless peari.

     [ ட்  + த் .]

ட் ைம

 
 ட் ைம kuruṭṭumai, ெப.(n.)

   எ த் த் ெதரியாத ம ; pale ink.

     [  + ைம.]

ட் ேயாகம்

 
 ட் ேயாகம் kuruṭṭuyōkam, ெப.(n.)

   யற் ன் ச ்ெசல்வ ண்டாதற்  காரணமாக ஓகம்; fluke, stroke, of fortune. 

ட்  ஓகம் பாரக்்க

     [ (ஒகம்); + ேயாகம்.]
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ட் வவ்வால்

ட் வவ்வால் kuruṭṭuvavvāl, ெப.(n.)

   பக ற் கண்ெதரியாத வாவல்வைக (M.M.156);; bat, as blind at daytime.

     [  + வாவல் → வவ்வால். வா தல் = தா தல்.]

ட் வ

 
 ட் வ  kuruṭṭuvaḻi, ெப.(n.)

   கண் த்தன மான ைற; blind procedure.

ம. ட் வ

     [  + வ .]

ட் வளம்

 
 ட் வளம் kuruṭṭuvaḷam, ெப.(n.)

   பாரை்வக் ப் படாத டைவ ன் உட் றம்; inner side of a cloth orgarment opp. to {pārva-valam.}

     [  + வளம்.]

ட் ைவத் யம்

 
 ட் ைவத் யம் kuruṭṭuvaittiyam, ெப.(n.)

ட்  ம த் வம் பாரக்்க;See. {kuruttu. masuttuvam,}

     [ ட்  + ைவத் யம்.]

ட் ைவத் ய
ன்

 
 ட் ைவத் யன் kuruṭṭuvaittiyaṉ, ெப.(n.)

ட்  ம த் வன் பாரக்்க;See. {kuruttu. masuttuvas.}

     [ ட்  + ைவத் யன்.]

ட் ெவளவால்

ட் ெவளவால் kuruṭṭuveḷavāl, ெப.(n.)

ட் வவ்வால் பாரக்்க;See. {kurutuvawal}

வைககள்:

   1. ற நீண்ேடான்

   2. ெவண் வ ற்ேறான்

   3. க ந் தா யன்  

   4. உத க ங்  (சா.அக.);.

     [  + ெவளவால்.]

ட்ெட

 
 டெ்ட  kuruṭṭeli, ெப.(n.)

   க த்தால் நச்  உண்டாக் ம் ஒ த எ ; a kind of rat, the bite of which is considered poisonous (சா.அக.);.

     [  + எ .]
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ட்ெட த்

 
 டெ்ட த்  kuruṭṭeḻuttu, ெப.(n.)

   மங்கலான எ த் ; indistinct script or letter ( ன்.);.

ம. டெ்ட த்

     [  + எ த் .]

டகம்

 
 டகம் guruḍagam, ெப.(n.)

   கல் ப்பைன; a kind of palmyra.

     [  → டக்ம்.]

டகா

 
 டகா kuruḍakā, ெப.(n.)

   உத்தாமணி;     [க டகம் → டகா.]

டன்

டன் kuruḍaṉ, ெப.(n.)

   1. கண்ணில்லாதவன்; bind man.

     "ஏ லா ரிற்கட ் டனாய்" (நால .58);.

   2. க் ரன்(அக.நி.);; venus.  

   3 ற க் டனா ய தராட் ரன்;{dirutharattiran,} as congenitally blind.

   ம. டன்;   க. ட, ட்ட, ரட;   ெத. ட் , க் ட் ;   . ெட, ரெ்ட, ரட்;   ேகாத. ரட்ண்்;   மால. 
க்ெவாட்ரி;பட. ட.

     [  + அன்.]

டனாசனி

 
 டனாசனி kuruḍaṉācaṉi, ெப.(n.)

கஞ்சாங்

   ேகாைர; white basil (சா.அக.);.

     [  + நா னி.]

 
  kuruḍi, ெப.(n.)

   கண்ணில்லாதவன்; blind womап.

ம.,க., பட. .

     [  → .]
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1 kuruḍu, ெப.(n.)

.

   1. பாரை்வ ன்ைம; blindness, absence of vision.

     " ங் ம்" (த ழ்நா.58);.

   2. ஒளி ன்ைம; dimness in gems opacity.

   3. ஆைட த யவற் ன் ட் ப்பக்கம்; the wrong side of a cloth, unfinished, unpolished, undressed side of a 
thing ( ன்.);.

   4. டன்; blind ignorant fellow used in contempt.

   ம.,க., பட. ;   ெத. ட் , க் ட் ;   . , ர் ;   ேகாத. ரட்;்நா. ட் .

{kuru-du,} blindness, blind: ultimate basekuru (like

 kira, the ultimate base of {kiragu,} old). Comp. Persian {kūr;

 Kurdkor Ossete kurm, blind (C.G.D.F.L. Pg.593);.

     [ ல் → (க ைம); → ள் → .]

 2 kuruḍu, ெப.(n.)

   1. கா ன்

   ெவளிப் றத் ள்ள ெச ள்; tragus.

   2. ட் ப் பாவ  பாரக்்க;See. {kuruttu-p-pāvali}

த்தைட-த்தல்

த்தைட-த்தல் kuruttaḍaittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ெநல் த ய ப ரக்ள் த்  டா த்தல்; to bestunted, as grain, putting forth no new leaves.

   2. க ர ்ெபா நிரம் தல்; to be big with sprouts

     [ த்  + அைட-.]

த்தம்

 
 த்தம் kuruttam, ெப.(n.)

   ெவள்ளிையப் ேபான்ற ஒ  மாைழ  (உேலாகம்);; a metal resembling silver(சா.அக.);.

     [  → த்தம்.]

த்தாமைர

 
 த்தாமைர kuruttāmarai, ெப.(n.)

   ஆகாசத் தாமைர; sky lotus (சா.அக.);.

     [  + தாமைர.]

த்தானம்

த்தானம் kuruttāṉam, ெப.(n.)

   ேகா ல்களில் அ சச்ைன ெசய் ம் க்கள் பணி; post of a priest.

     " க்கள் வரந்த ம் ெப மா க்  ஸ்தானமாக" (ெத.கல்.ெதா.12.கல்.222);.

     [  + தானம். தானம் = இடம்.]

த் த்தல்

 
 த் த்தல் kuruttiruttal, ெப.(n.)

   ேவரக்்  ெகாள்ளல்; breaking out of the prickly heat

     [ த்  + இ த்தல்.]
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த் ைல

 
 த் ைல kuruttilai, ெப.(n.)

   பைன, ெதன்ைன, ஈசை்ச த யவற் ன் இளேவாைல; the tender and unexpande leaves of palm trees such 
as palmyra, coconut, date etc. (சா.அக.);.

     [ த்  + இைல.]

த் ற

 
 த் ற  guruttiṟagu, ெப.(n.)

   ெமல் ய உள்ளிற ; soft feathers, down.

     [ த்  + இற .]

த்

த்  kuruttu, ெப.(n.)

   1. மரம் த யவற் ன் த் ; sprout, white tender leaves of a tree, shoots of grain and leguminous plants.  

த் ற் க ம் ன்றற்ேற" (நால .211);.

   2. கா க் த் ; tender part of the internal ear, tympanum.

   3. தந்தம், ைள வற் ன் த் ; pith, as of elephant's tusk, brain matter.

   4. ெவண்ைம ( ங்.);; whiteness.

   5. இளைம; tenderness.

     [ ல் ( ைளத்தல்); →  → த் .]

த் க்கக் -தல்

த் க்கக் -தல் kuruddukkakkudal,    15

ெச. . .(v.i.);

   1. தவசக் த் ப் ரிந்  அ தல்; to part from the roots and perish, as tendershoots of grain by early flooding.

     [ த்  + கக் .]

த் க் ழந்ைத

 
 த் க் ழந்ைத kuruttukkuḻndai, ெப.(n.)

   அப்ெபா  றந்த ழந்ைத; just born baby (சா.அக.);.

     [ த்  + ழந்ைத.]

த் த்தாளி

 
 த் த்தாளி kuruttuttāḷi, ெப.(n.)

   தாளி; hairy leaved creemy white bind weed (சா.அக.);.

     [ த்  + தாளி.]

த் ப் ச்

 
 த் ப் ச்  kuruttuppūcci, ெப.(n.)

   ேசாளப் ப ைர ய க் ம் ச் வைக; a pest that damages maize (இ.வ.);.

     [ த்  + ச் .]
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த் மணல்

 
 த் மணல் kuruttumaṇal, ெப.(n.)

   ெபா  மணல்; fine sand.

     [ த்  + மணல்.]

த் வக்க

த் வக்க  kuruttuvakkaṟi, ெப.(n.)

   எளி ல் ெசரிமானம் ஆகாத லால் அல்ல  காய்; vegetable or animal food not easily digestible.

   2. அ கம் காற்ைற உண்  பண் ம் மா ப் பண்டம்; any substance in food promoting flatulency,starchy food 
(சா.அக.);.

     [ த் வம் + க .]

த் வம்

த் வம் kuruttuvam, ெப.(n.)

   1. ன் தன்ைம; state of a guru, priesthood.

   2. ெப ைம; honour, nobility.

     " த் வமான மனத் ன்" (ஞானவா. த்.3);.

   3. உட ன் நிைற; heaviness of

 a body, gravity.

   4. நன் ; gratitude

     " த் வங் ெகட்டவன்" (இ.வ.);.

     [  + த் வம்.]

த் வாங் -தல்

த் வாங் -தல் kurudduvāṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   த்  தல்; to shoot forth ears. 

ப ர ் த்  வாங் ற  (உ.வ.);.

     [ த்  + வாங் -.]

த் -தல்

த் -தல் kurudduviḍudal,    5 ெச. . . (v.t.)

   பைன த யவற் ல்  ேவாைல ளம்பல்; shooting of new leaves (சா.அக.);.

     [ த்  + -.]

த் ேவலன்

 
 த் ேவலன் kuruttuvēlaṉ, ெப.(n.)

   ள்ேவல்; thorn babool (சா.அக.);.

     [ த்  + ேவல் + அன்.]

த்ேதாைல

 
 த்ேதாைல kuruttōlai, ெப.(n.)

பைன

   த யவற் ன் த்தா ள்ள ஓைல; young, tender unexpanded palm leaf.

ம. த்ேதாலா

     [ த்  + ஒைல.]
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த்ேதாைல 
ஞா

 
 த்ேதாைல ஞா  kuruttōlaiñāyiṟu, ெப.(n.)

   ஞா றன்  த் நாதர ்எ சேலம் நகரக்் ள் ெவற்  ழக்கத் டன் ைழந்தைதக் ெகாண்டா ம் 
த்தவத் நாள்; Palm Sunday, the Sunday next before Easter, in commemoration of Christ's triumphal entry into 

Jerusalem( த்);.

     [ த்ேதாைல + ஞா .]

த்ேதாைலப் 
ெப நாள்

 
 த்ேதாைலப் ெப நாள் kuruttōlaipperunāḷ, ெப.(n.)

த்ேதாைல ஞா  பாரக்்க;See. {kuruttösa-săyiru.}

     [ த்ேதாைல + ெப நாள்.]

தட் ைன

 
 தட் ைன kurudaṭciṉai, ெப.(n.)

க்காணிக்ைக பாரக்்க;See.{kurukkamikkal}

     [  + காணிக்ைக.]

தாளகம்

 
 தாளகம் gurutāḷagam, ெப.(n.)

   தாளகத்ைதக் ெகாண்  தயாரித்த ம ந் ; a quintessence derived from orpiment by the process of 
calcination (சா.அக.);.

ம வ. தாளகக்

     [  + தாளகம்.]

 kurudi, ெப.(n.)

   1. அரத்தம் ( வா.);; blood.

   2. வப்  ; red.

     " த் ன் ைறைய" ( வக.926);.

   3. ெசவ்வாய் ( வா.);; Mars..

   4. ைள; brain. ஒ.ேநா. த்

ம.

 Aust. Kruwe.

     [ ல் → ( வப் ); → .]

க்கா தம்

 
 க்கா தம் kurudikkākidam, ெப.(n.)

   ச க்கைரக் ழங் ; ground sugar root (சா.அக.);

     [  + (காய்த்தம்); கா தம் → கா தம்.]

க்காந்தள்

க்காந்தள் kurudikkāndaḷ, ெப.(n.)

   ெசங்காந்தள் பாரக்்க ( வக.1651,உைர);; malabar glory lily.

     [  + காந்தள்.]
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க் கடம்

 
 க் கடம் gurudiggurugaḍam, ெப.(n.)

   அரத்தத் ள்ள  ண் அ த் கள்; corpuscles in the blood (சா.அக.);.

     [  + ( களம்); கடம்.]

க்

க்  kurudikkuḻi, ெப.(n.)

   அரத்தம் ெசாரி ம் ேநானித் ; the vagina of a woman serving as a channal for discharge of menstrual blood.

   2. இ தயம்; heart containing blood(சா.அக.);.

     [  + .]

க் த்தன்

 
 க் த்தன் kurudikāddaṉ, ெப.(n.)

   வப் க் த்தன் தம்ைப; a red variety of த்தன் தம்ைப (சா.அக.);.

     [  + த்தன்.]

சாலம்

 
 சாலம் kurudicālam, ெப.(n.)

   அரத்த உ ர ; blood cell (சா.அக.);.

     [  +  சாலம்.]

ந்தல்

 
 ந்தல் kurudisindal, ெப.(n.)

   அரத்தம் ெசாரிதல்; shedding blood (சா.அக.);.

     [  + ந்தல்.]

ப்ப

ப்ப  kurudippali, ெப.(n.)

   ரன் தன் அரத்தத்ைதக் ெகாற்றைவக் க் ெகா க் ம் ப  (ெதால்.ெபா ள், 59,உைர.);; oblation in which 
a warrior makes an offering of his own blood to {Durgā.}

     [  + ப .]

ப் னல்

ப் னல் kurudippuṉal,    அரத்தம்; blood.

     " ந்  ெகா ங் ப் னெலன் " (க ங். ப். 156);.

ம. ப் னல்

     [  + னல்.]

மாநக்

 
 மாநக்  kurudimānakki, ெப.(n.)

   அரத்தத்ைத உ ஞ் ம் அடை்ட; leech sucking blood (சா.அக.);.

     [  + மா + நக் .]

ட் -தல்

ட் -தல் kurudiyūṭṭudal,    15 ெச. . .(v.i.)

   லங் கைள உ ரப்்ப  ெகா த்தல்; lit, to feed with blood to offer animal sacrifice.

     [  + ஊட் .]
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ேராகம்

 
 ேராகம் kurudirōkam, ெப.(n.)

   அரத்தக் க ப் , ேசாைக, அரத்த ேவகம், அரத்தத்ைதப் பற் ய ேநாய்கள்; diseases relating to blood such 
as plethora (சா.அக.);.

     [  + ேராகம்.]

வாரம்

வாரம் kurudivāram, ெப.(n.)

   ெசவ்வாய்க் ழைம; Tuesday.

     " ய ைல…….. வாரந் தனக் க் ெகாஞ்ச நாளிற் ம்" (அறப்.சத.61);.

     [  + வாரம். வாரம் = ழைம.]
1 kurudu, ெப.(n.)

   தவசங்கைளக் ெகாட்  ைவக் ம் ரi் ; receptacle for storing grain, graпагу.

     [  → .]

 2 kurudu, ெப.(n.)

   ெநய் ( .அ.);; clarified butter, ghee.

     [ ல் →  → .]

பலம்

 
 பலம் kurudubalam, ெப.(n.)

   மணப்ெபா ள்; Arabian costus (சா.அக.);.

     [  + பலம்.]

ேதான்றல்

ேதான்றல் kurutōṉṟal, ெப.(n.)

   அம்ைம வாரத்்தல்; appearance of pustules in small pox, chicken pox, measles etc.,

   2. ைவக் கன ல் காணல்; appearance of a quru or spiritual teacher in the dream (சா.அக.);.

     [  + ேதான்றல்.]

ந்தக்கல்

ந்தக்கல்1 kurundakkal, ெப.(n.)

ந்தக்கல் பாரக்்க;See. {kuruvindakkal}

     [ ந்தம் + கல்.]

 ந்தக்கல்2 kurundakkal, ெப.(n.)

   ந்தமரம்; a tree.

   2. ஒ  வைக மாணிக்கம்; a kind of ruby.

   3. ந்தக் கல்; a variety of corundam net to diamond, distinguished for its extreme hardness.

   4. வச் ரக்கல்; diamond Speat (சா. அக.);.

     [ ந்தம் + கல்.]

ந்தகம்

 
 ந்தகம் gurundagam, ெப.(n.)

   ம ல்; pea-cock (சா.அக.);.

     [ ந்த → ந்தகம்.]
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ந்தம்

ந்தம்1 kurundam, ெப.(n.)

ந்தக்கல் பாரக்்க;See. {kurunda-k-ka/ }

     [ ந்தக்கல் → ந்தக்கல்.]

 ந்தம்2 kurundam, ெப.(n.)

ந் 2 பாரக்்க;See. {kurundu.}

     " ந்தெமான் ெறா த்தா ெனா ஞ் ெசன் " ( வ்.ெபரியாழ்.4:4,7);.

     [ ந்  → ந்தம்.]

ந்தம்ெபா

 
 ந்தம்ெபா  kurundamboḍi, ெப.(n.)

   ந்தக் கற்ெபா ; emery powder.

     [ த்தம் + ெபா .]

ந்தான்

 
 ந்தான் kurundāṉ, ெப.(n.)

   காடெ்ட சை்ச; wild lime tree (சா.அக.);.  

     [  → ந்தான்.]

ந்

ந் 1 kurundu, ெப.(n.)

   1.ெவண் த்  ( ங்.);; white tender leaf, tender shoots.  

   2. ழந்ைத; infant.

     [ த்  → ந் .]

 ந் 2 kurundu, ெப.(n.)

   னெவ சை்ச ( ங்.);; wild lime.

   2. காடெ்ட சை்ச வைக; a species of  wild lime.

   3. ஒ வைகச ் மரம்; a species of wild lime.

   4. க்கத்  ( ங்.);; common delight of the woods.

     [  → ந் .]

 ந் 3 kurundu, ெப.(n.)

ந்தக்கல் பாரக்்க;See. {kurunda-k-ka/}

     [  + ந் .]

 ந் 4 kurundu, ெப.(n.)

   ந்தமரம்; wild lime tree. 

ந் ழாய்

 
 ந் ழாய் kurunduḻāy, ெப.(n.)

   ள ; small leaved basil (சா.அக.);.

     [  → ம் + ழாய்.]
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ந் கம்

 
 ந் கம் gurundudigam, ெப.(n.)

   ன்ைன மரம்; Alexandrian laurel (சா.அக.);.

ந்ைத

ந்ைத kurundai, ெப.(n.)

   ஞ்சா மரம்; common delight of the woods (சா.அக.);.

     [  → ந்  → ந்ைத.]

 ந்ைத2 kurundai, ெப.(n.)

   நாகமல் ; broad leaved jasmine.

     [  → ந்ைத.]

நகாரிலம்

 
 நகாரிலம் kurunakārilam, ெப.(n.)

   ப்  நிைல (சாக் ரம்);; walking state one of the stations of the soul (சா.அக.);.

     [ நாகம் → நாகரிலம்.]

நைக

நைக gurunagai, ெப.(n.)

   ன் ரிப் ; smile.

     " நைக  னந்  ம ழ்ெகாள்ள" (தணிைகப் . நந் ப் .7);.

     [  + நைக.]

நைடெகாள்ளல்

நைடெகாள்ளல் gurunaḍaigoḷḷal, ெப.(n.)

   1. வ ையப் ன்பற் தல்; following the footsteps of a guru or spiritual teacher.

   2. இரா உண  ந்த டன்; உறங் வதற்  ன் நைடயாக 100 அ யாவ  உலா தல்; walking 
about a shor distance of at least 100ft. soon afternight meals and just before retiring to bed (சா.அக.);.

     [  + நைட + ெகாள்ளல்.]

நமச் வாயர்

நமச் வாயர ்kurunamaccivāyar, ெப.(n.)

   16ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந் வ ம் அண்ணா மைல ெவண்பாைவ இயற் யவ மா ய ஒ  ற ; a 
saint and poet, the author of Annamalai venba who lived in16th century.

     [  + நமச் வாயர.்]

நாகம்

நாகம் kurunākam, ெப.(n.)

   நாகத் னால் ெசய்த பற்பம்; the highly concentrated extract of zinc.

   2. நாகப்பாம் யரந்்த ; king of cobras (சா.அக.);.

     [  + நாகம்.]

நா

நா  kurunāṭi, ெப.(n.)

   1. நா  ெகாண்  ேநா யல்  அ ம் வைககைள உணரத்் ம் ஒ  ம த் வ ல்; a treatise dealing with 
the dragnosis of disease by feeling the pulse.  

   2 ேதவ ன் அ ளால் இயற்றப் ெபற்றதாகக் ம் ஆ ட ல்; a treatise on augury believed to be 
inspired by Brhaspathi.

     [  + நா .]

413

www.valluvarvallalarvattam.com 8387 of 19068.



நாத்தக

 
 நாத்தக  gurunāttagaḍu, ெப.(n.)

   ஒளி ள்ள ஒ வைக ெமல் ய வண்ணத் தக ; foliated tinsel.

     [  + நாகம் + தக .]

நாதன்

நாதன் kurunātaṉ, ெப.(n.)

   1. ேபராசான் (பரம ர);; exalted guru, great master.

   2. தம் தந்ைதயா ய வெப மா க்  ஓம் என் ம் எ த் ன் தன்ைமைய ஒ ைற உணரத்் ய 
கக்கட ள்; Skanda, as having once intiated his father {Šiva} into the mystic explanation of (pranavam);  'om.'

     " கமா ைடக் நான்" (கந்தரலங்.71);.

     [  + நாதன்.]

நாப்பட்ைட

 
 நாப்படை்ட kurunāppaṭṭai, ெப.(n.)

நாத்தக  பாரக்்க;See. {kuru-na-ttagadu}

     [ ைம + நாகம் + படை்ட.]

நாள்

நாள் kurunāḷ, ெப.(n.)

   அ வன் ழைம ( யாழக் ழைம);; Thursday as Jupiter's day (ேதவ க் ரிய );.

   2. சம் ( ங்.); பாரக்்க;  the 8th naksatra.

     [  + நாள்.]

நிந்ைத

 
 நிந்ைத kurunindai, ெப.(n.)

   ஐம்ெப ம் கரிக (பாதகம்); க ள் ஒன்றா ய ைவப் ப த்தல்; dissrespect towardsor speaking ill of, one's 
guru. one of {aimperum-pâtagam.}

     [  + நிந்ைத.]

நிலம்

நிலம் kurunilam, ெப.(n.)

ெகா வ னர்

   நா ; country of the Kurus.

     " நிலத் ற் பா  னிக் ெகாடா த்தால்" (பாரத. ட் ண.7);.

     [  + நிலம்.]

ல்

ல் kurunūl, ெப.(n.)

   தன்ைமயான ல்; original work.

   2. ேமன்ைமயான ல்; a reputed work.

   3.  ம ந்  ைறகைளப் பற்  ம் ம த் வ ல்; a medical work on the principles and preparation of 
quintessence salts (சா.அக.);.

     [  + ல்.]

ெநய்ப்  
ெகாள்-ளல்

ெநய்ப்  ெகாள்-ளல் guruneyppugoḷḷal, ெச. . .(v.i.)

   ரங்  ழ் ெகாள்ளல்; supperation of pustules.

   2. அம்ைமப்பால் ெகாள்ளல்; pustules maturing in to small-pox.(சா.அக.);.

     [  + ெநய்ப்  + ெகாள்ளல்.]
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ேநாய்

ேநாய் kurunōy, ெப.(n.)

   அம்ைம த ய ெகாப் ளங் கா ம் ேநாய் ( லப்.உைரெப .1);; eruptive disease, as small pox.

     [  + ேநாய்.]

ப்பட்டம்

 
 ப்பட்டம் kuruppaṭṭam, ெப.(n.)

   த்தவ க் க் ெகா த்தற் ரிய பட்டம்; title of an ordained Christian minister ( த்.);.

     [  + பட்டம்.]

ப்பட் க்க ப்

ப்பட் க்க ப்  kuruppaṭṭukkaṟuppu, ெப.(n.)

   கல்லாடத் ல் ெசால் ள்ள ஒ  க ப் க் ம ந் ; a black universal medicine described  In a Tamil medical 
treatise known as  {"Kallādam".}

   2. பட் க் ெகா த் ய சாம்பல்; ashes of burnt silk

     [  = ம ந் .  + பட்  + க ப் . பட் த் ணிையக் ெகா த் ய சாம்பல், சாம்பல் 
நிறமா த்தலால் பட்  க ப்  என் வந்த .]

ப் -த்தல்

ப் -த்தல் gurubbiddal,    7 ெச. . .(v.i.)

   ப ண்டாதல்; to break out, as pimples.  ம. ப்

     [  → ம் .]

ப் யம்

 
 ப் யம் kuruppiyam, ெப.(n.)

   த்தநாகம்; zinc (சா.அக.);.

     [  → ப் யம்.]

ப் ரசாதம்

ப் ரசாதம் kuruppiracātam, ெப.(n.)

   1. ன் அ ள்; favour, grace, blessing of the guru.

   2. ண்ட உண ன் எசச்ம்; leavings of a guru's food.

     [  + ரசாதம். வ ள் பாரக்்க;See. kயா-w. arսլ]

ப்

 
 ப்  kuruppu, ெப.(n.)

   ப ; pimples, pustule.

ெத. ப் .

     [  → ப் .]

ப் ைக

 
 ப் ைக guruppugai, ெப.(n.)

   ந மணப் ைக; a very fragrants smoke (சா.அக.);.

     [  + ைக.]

ப் ச்

 
 ப் ச்  kuruppūcci, ெப.(n.)

   ள்ளிெயா  ய ள  வைக; a kind of spotted wasp ( ன்.);.

     [  + ச் .]
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பக் வம்

 
 பக் வம் kurubakkuvam, ெப.(n.)

   ம்  அல்ல  ம்ைப; small laucas. It is so called from its use in calcination of metals (சா.அக.);.

     [  + பக் வம்.]

படா

 
 படா  kurubaṭāti, ெப.(n.)

   ; civet (சா.அக.);.

     [  + படா .]

பண்ணல்

பண்ணல் kurubaṇṇal, ெப.(n.)

   ெபா  ெசய்தல்; powdering.

   2. த்தல்; the art of finding or preparing a universal remedy for curing all allments (சா.அக.);.

     [  + பண்ணல்.]

பத்

 
 பத்  kurubatti, ெப.(n.)

   னிடம் ெகாள் ம் அன் ; reverence towards guru.

     [  + பத் . வற் -பத் .]

பத் ரம்

பத் ரம் kurubattiram, ெப.(n.)

   1. த்தநாகம்; zinc.

   2. ளியமரம்; tamarind tree.

   3. ய இைல; small leaf.

   4. ேமன்ைமயான இ ம்  அதாவ  காந்தம்; magnet (சா.அக.);.

     [  + பத் ரம்.]

பதம்

பதம் kurubadam, ெப.(n.)

   நீ ; the efflorescent salt gathered from the soil of fuller's earth.

   2. ஐந் ைல ெநாச்  (சா.அக.);; five lead chaste tree.

     [  + பதம்.]

பரம்பைர

பரம்பைர kurubarambarai, ெப.(n.)

   1. (ஆசாரிய பரம்பைர); ஆ ரியப் பரம்பைர; regular succession of gurus.  

   2.  'ஆழ்வாராசாரியரக்ளின்' வரலா  ம் ல்; a hagiology of {Alvārs} and Acharyas.

     [  + பரம்பைர.]

பர ணி

 
 பர ணி kurubaravuṇi, ெப.(n.)

   காட்டா மணக் ; croton plant (சா.அக.);.

     [  + பரல் + (உளி); உணி. வந்த த்  உைடய .]

பரன்

பரன் kurubaraṉ, ெப.(n.)

   கன் ற் ெகல்லாம் றந்த ; great, supreme guru.

     "ெமய்த்தவ நிைலைமத் தாய பரன்" (இர . இந் ம .87);.

     [  + பரன்.]
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பற்பம்

பற்பம் kurubaṟbam, ெப.(n.)

   அைனத்  வைக ம ந் கள் ெசய்யப் பயன்ப த் ம் ம த் வ ப் ; in medicine quintessense of the three 
saltingredients for preparing all kinds of medicines.

   2. எல்லா ேநாய்கைள ம் ணப்ப த் ம் ம ந் ; all healing drugs.

   3. வாத ப் ; a universal medicine for transmuting lesser metals into gold(சா.அக.);.

     [  + பற்பம்.]

பன்னி

 
 பன்னி kurubaṉṉi, ெப.(n.)

   ன் மைன ; wife of a guru.

     [  + (பத் னி); பன்னி. Skt. patni(மைன .);.]

பாகம்

பாகம் kurupākam, ெப.(n.)

   லமாய்க் கற் க்கப்பட்ட ைற; the method or process inspired by a guru (teacher);.

   2. ம ந்ைத க் ம் ைற; the method of preparing an all healing drug (சா.அக.);.

     [  + பாகம்.]

பாததாசர்

 
 பாததாசர ்kurupātatācar, ெப.(n.)

   மேரச சதகம் இயற் ய ஆ ரியர;் the author of {Kumarésa-Catagam.}

     [  + பாதம் + தாசர.்]

பாரம்பரியம்

 
 பாரம்பரியம் kurupārambariyam, ெப.(n.)

   ஆசாரிய பரம்பைர; regular succession of gurus.

     [  + பாரம்பரியம்.]

டம்

 
 டம் kurupīṭam, ெப.(n.)

   ன  இடம்; seat or office of a guru.

     [  + டம்.  = ெப ைம,  – டம்.]

றப்படல்

றப்படல் kurubuṟabbaḍal, ெப.(n.)

    ெவ ம்பல்; the breaking out of pimples, pustules etc upon the skin as rash, vesicles etc. accompanying a disease

   2. அம்ைம ெகாள்ளல்; being attacked with small-pox (சா.அக.);.

     [  + றப்படல்.]

ம்பட்

 
 ம்பட்  kurumbaṭṭi, ெப.(n.)

   ெதன்ைன, பைனகளின் ம்ைப; immature coconuts or palmyra nuts.

     [ ம்ைப → ம்பட் .]
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ம்பவைர

 
 ம்பவைர kurumbavarai, ெப.(n.)

   ெவள்ைள யவைர; white bean (சா.அக.);.

     [ ம்  + அவைர.]

ம்பவன்

 
 ம்பவன் kurumbavaṉ, ெப.(n.)

   நிலப்பைன; ground palm (சா.அக.);.

     [ ம் → ம்  → ம்பவன்.]

ம்

ம் 1 kurumbi, ெப.(n.)

   .  ற்றாஞ்ேசா ; comb of white ant's nest.

     "பாம் ைற ற் ற் ம்  ேயய்க் ம்" (ெப ம்பாண்.277);.

     [  → ம்  → ம் .]

 ம் 2 kurumbi, ெப.(n.)

   ெதன்னம் னின் ம் காய்க் ம் ேதங்கா ன் ஆரம்பநிைல (உழ.ெந.க.அக.);; the stage of fruit buds of 
coconut.

     [  → ம் .]

ம் கம்

 
 ம் கம் gurumbigam, ெப.(n.)

   ஒ  ; stooing toombay flower plant. (சா. அக.);.

     [ ம்  → ம் கம்.]

ம்ைப

ம்ைப1 kurumbai, ெப.(n.)

   1. ெதங் , பைனகளின் இளங்காய்; immature coconuts or palmyra nuts, fruit buds.

     "இ ம்பைன ன் ம்  நீ ம்" ( றநா.24,2);.

   2. இளநீர;் tender coconut.

     " ன் ங் ம்ைப ம் ெவ த்தநின் னின ைல" (கல்லா.52);.

   3. ம்  ( ற்றாஞ்ேசா );; comb of white ants nest.

   4. ெப ங் ம்ைப (ைதலவ.ைதல.24);; bow-string hemp.

     [  → ம்ைப.]

 ம்ைப kurumbai, ெப.(n.)

   கா ள் ர ம் ம் ; ear-wax (இ.வ.);.

     [  → ம்ைப.]

மகன்

மகன் gurumagaṉ, ெப.(n.)

   1. ; priest.

     "எங் மக னி ந்ேதா னவன்பால்" (மணி.16;64);.

   2. ன் மகன்; priest's son.

     [  + மகன்.]
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மணல்

மணல் kurumaṇal, ெப.(n.)

   1. ெவள்ளி மணல்; white sand or silver ore.

   2. ண்ணிய மணல்; fine sand (சா.அக.);.

     [  + மணல்.]

மணி

மணி kurumaṇi, ெப.(n.)

   ற் றந்த ; exalted guru, highly esteemed guru, as a gem among gurus.

     " மணி தன்றாள்வாழ்க்" ( வாச.1,3);.

     [  + மணி.]

மம்

மம் kurumam, ெப.(n.)

   மைல ப்ைப; oval mohwah.

   2. காட் ப்ைப; wild mohwah (சா.அக.);.

     [  → மம்.]

ம ந்

 
 ம ந்  kurumarundu, ெப.(n.)

   ம த் வத் ல் எல்லாவைக ேநாய்கைளக் கண் க்க ம், உடம்ைபப் ெபான் ேபாலாக்க ம், வாதத் ல் 
இ ம் , ெசம்  த ய இ ந்த உேலாகங்கைளப் ெபான்னாக மாற்ற ம் சக்  வாய்ந்த 

தன்ைமயான ம ந் ; a universal medicine of high potent, which cures, not only all diseases of the systems, but also 
transmuting inferior metals such as iron, copper etc. into gold (சா.அக.);.

     [  + ம ந் .]

மைல

 
 மைல kurumalai, ெப.(n.)

   சா மைல (கழ.த .அக.);; Swamimalai.

     [  + மைல.]

மன்

 
 மன் kurumaṉ, ெப.(n.)

   ஒ சார ் லங்  பறைவகளின் இளைமப்ெபயர;் the young of certain animals and birds. 

ட் மன் (உ.வ.);.

     [  → மன்.]

மாத் ைர

மாத் ைர kurumāttirai, ெப.(n.)

ேநாய்க்

   காகக் ழந்ைதக க்  ைலப்பா ல் இைழத் க் ெகா க் ம் மான்மணத்  (கத் ரி); மாத் ைர; 
 musk pills macerated in women's breast milk and given for indigestion to children.

   2. உயரந்்த மாத் ைர; superior pill.

   3. மாத் ைர; small pill (சா.அக.);.

     [  + மாத் ைர.]

மான்

 
 மான் kurumāṉ, ெப.(n.)

மன் பாரக்்க;See. {kսրսոmaր}

     [ ல் →  → மான்.]
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-த்தல்

-த்தல் kurumittal,    4 ெச. . .(v.i) ேபெரா  ெசய்தல்; to make a crash, as a ship dashing against a rock.

     " த்  மதைல ெபாங் " ( வக.521);.

     [ ல் →  → .]

ள

 
 ள  gurumiḷagu, ெப.(n.)

   நல்ல ள ; superior pepper.

     [  + ள .]

கறன்

 
 கறன் gurumugaṟaṉ, ெப.(n.)

   கன்; one having face pisted with small pox (சா.அ.);.

     [  + கறன்.]

 கறன் gurumugaṟaṉ, ெப.(n.)

ஞ்  பாரக்்க;See. {kurumūñci}

     [  (ேவரக்் ); + கறன்.]

-த்தல்

-த்தல் kurumuḍittal,    1 ெச. . .(v.i.)

   மாைழகைள (உேலாகம்); நீற் தற் த ம் ம ந்  ெசய்தல் (யாழ்.அக.);; to make a preparation helpful for 
calcining metals.

     [  + -.]

த்

 
 த்  kurumuttu, ெப.(n.)

   வந்த ள்ளிக டன் ைளந்த த் ; pear with red spots.

     [  + த் .]

த் ற்கைமந்த ற்றங்க ள் இ  ஒன்றா ம் (கல்.க.ெசா.அ. .);.

ப்

 
 ப்  kurumuppu, ெப.(n.)

   நீ  ப் ; an alchamical preparation called muppu of ancient Siddhars supposed to have been in practice in the 
Dravidian period by which metals were transmitted into gold, all diseases were redically cured, and life prolonged by 
rejuvenation

     [  + ப் .]

னி

 
 னி kurumuṉi, ெப.(n.)

அகத் யர ்பாரக்்க (சா.அக.);;See. agattiyar

 + னி.]

னியழ

 
 னியழ  kurumuṉiyaḻki, ெப.(n.)

ஊரக்்கள்ளி பாரக்்க (சா.அக.);;See. {rkkal}

     [  + னி + அழ .]
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ஞ்

 
 ஞ்  kurumūñji, ெப.(n.)

   அம்ைம வ ள்ள கத்தவன்-ள்; one having face pitted with small poх.

ம வ, கன், கறன்

     [  + ஞ் .]

ர்த்தம்

ரத்்தம் kurumūrttam, ெப.(n.)

வாக ஒத வந்த கட ட ் ேமனி;(தனிப்பா.II.246ll,581);: 

 manifestation of god in the form of a guruto his devotees.

     [  + ரத்்தம் த் ேமனி பாரக்்க;]{kurய-- tiruméni]

ர்த்

ரத்்  kurumūrtti, ெப.(n.)

   1. ; guru.

   2. ெதன் கக்கட ள் பாரக்்க;See. {tenmuga-kkadavu/}

     [  + ரத்் .]
1 kurumūli, ெப.(n.)

   காற் ப் ப்  ம த் வம் (ஒகம்);, காயகற்பம் இவற் ற்  உத ம் ெதன்ெபா ைக ள்ள 
ைககள். இவற்ைற உடெ்காள்ள ஆணவம் அடங் , ஞானப்பா ம். இ  மானிடரக்் க் 

ட்டா ; rare drugs useful in yoga rejuvenations. They kill pride and inprove wisdom, theyarenotprocurable 
forordinaryhuman beings (சா.அக.);.

     [  + .]

 2 kurumūli, ெப.(n.)

   கஞ்சா; gunjah.

   2. ெபாற்றைல ைகயாந்தகைர, 

 mary-goldverbesena (சா.அக.);.

     [  + (ஆ );.]

ெம

 
 ெம  gurumeḻugu, ெப.(n.)

எ ந்  ெசய்யப்ப ம் ஒ  நஞ்  ெம , 

 a wax like medcine prepared from rats bone.

     [  + ெம .]
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ைம

ைம1 kurumai, ெப.(n.)

   நிறம் (ெதால்.ெசால்.303);; lustre, brightness.

     [  → ைம.]

 ைம2 kurumai, ெப.(n.)

   ெப ைம; dignity, superiority.

     " ைம ெயய் ய ணநிைல" ( வக.2748);.

     [  + ைம.]

 ைம2 kurumai, ெப.(n.)

   1. நிறம்; lustre.

   2. றந்த மந் ரத் ற் ப் பயன்ப ம் ைம; a superior kind of black paint used in magic.

   3. ெப ைம; greatness (சா.அக.);.

     [  + ைம.]

ங்கம்

ங்கம் kuruliṅgam, ெப.(n.)

   ஆ வைக வத் ேமனிக ள் ஒன் ( த். கா.201);; atom of Siva, one of {satvita-liñkam,}

     [  + இ ங்கம்.]

வகம்

 
 வகம் guruvagam, ெப.(n.)

   ெவண் வப்  (யாழ்.அக);; pink.

     [  → வகம்.]

வங்கம்

வங்கம் kuruvaṅgam, ெப.(n.)

   வங்கக் ; lead quintessence.

   2. ெவள்ளயீம்; tin (சா.அக.);.

     [  + வங்கம்.]

வ ம்பம்

 
 வ ம்பம் kuruvaḍimbam, ெப.(n.)

   ெநல் ப் ப ப் ; the kernel of Indian gooseberry (சா.அக.);.

     [  + வ ம்  + அம்.]
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வண்

வண் 1 kuruvaṇṭu, ெப.(n.)

   ப் க் ; a secret name for philospher's powder (சா.அக.);.

     [   + வண் .]

 வண் 2 kuruvaṇṭu, ெப.(n.)

   ள்ளி ள்ள ள  வைக; a kind of spotted wasp. 

வைககள்:  

   1. அ ள்ளிவண்  - beetle or wasp with six spot on its back.  

    2. ெகா ஞ் ய  வண்   – beetle found under wild indigo tree.  

    3. வண்   – beetle found under the earth.  

    4. நீ க் ள் ழ ம் வண்   - beetle found whirling in water.

   5. எரிவண்  - teline fly or blistering beetle.

   6. வைரச ்ெச வண்  – beetle found in the dholl plant.

   7. க ைத வண்  –another variety of beetle(சா.அக.);.

     [  + வண் .]

வண் ப்

வண் ப்  kuruvaṇṭuppu, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் கல் ப் ; a kind of sea-salt.

   2. ப் க் . (சா.அக.);.

     [  + வண்  + உப் .]

வமண்

 
 வமண் kuruvamaṇ, ெப.(n.)

   இள ய மண்; soft earth ( வ ல்.); (கடெ்தா.வரி);.

     [  → வம் + மண்.]

வர

வர  guruvaragu, ெப.(n.)

   வர வைக ( வசா. ன் .4.);; a kind of ragi.

     [  + வர .]

வரசன்

 
 வரசன் kuruvarasaṉ, ெப.(n.)

   ம ல் த்தம்; blue vitriol, copper sulphate (சா. அக.);.

     [  + அரசன்.]

வரன்

வரன் kuruvaraṉ, ெப.(n.)

   பரன்; kurubaran.

     " வரனிடத ் ைரத்தான்" ( வாலவா.1:2);.

     [  + பரன் - பரன் → வரன்(ெகா.வ.);.]

வரிக்கற்றா
ைழ

 
 வரிக்கற்றாைழ kuruvarikkaṟṟāḻai, ெப.(n.)

   வரிக்கற்றாைழ; striped aloe, so called probably for its usefulness in calcination (சா.அக.);.

     [  + வரி + கற்றாைழ.]
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வ டம்

 
 வ டம் kuruvaruḍam, ெப.(n.)

   ஒன்ப  வ டங்க ள் ஒன் ; one of nava-varudam.

     [  + வ டம்.]

வன்

வன் kuruvaṉ, ெப.(n.)

   ; priest.

     "வாேனார ் வேன ேபாற் " ( வாச.5:68);.

     [  → வன்.]

வாக்கம்

வாக்கம் kuruvākkam, ெப.(n.)

   1.  ம ந்ைதக் ெகாண்  த்த ஊைத (வாத);ப் ெபான்; gold obtained by employing the universal powder 
for purposes of transmutations.

   2. மாற்  உயரந்்த ெபான்; alchemical gold beyond the standared test. This concentrated gold when added to silver 
infusion can easily convert the whole mass into gold.

   3. தங்கசெ்சம் ; concentrated gold (சா.அக.);.

     [  + ஆக்கம்.]

வாக்கா

 
 வாக்கா  kuruvākkāli, ெப.(n.)

   ைனக்கா ; cowhage plant (சா.அக.);.

     [ வாக்கம் + கா .]

வாக்

 
 வாக்  kuruvākki, ெப.(n.)

   ெபரிய அம்ைம; a kind of small-pox in which the scabs fall off.

     [  + ஆக் .]

வாக்

 
 வாக்  kuruvākku, ெப.(n.)

   ெமா ; word or command of guru.

     [  + வாக் .]

வாயரி-தல்

வாயரி-தல் kuruvāyaridal,    2 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெபா யாகக் கத் யால் ணித்தல்; cutting into slices with a knife (சா.அக.);.

     [  + ஆய் + அரிதல்.]

வார்-த்தல்

வார-்த்தல் kuruvārttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   அம்ைம வாரத்்தல்; getting on, being attakked with smallрох (சா.அக);.

     [  + வார.்]

வாரம்

 
 வாரம் kuruvāram, ெப.(n.)

   யாழக் ழைம; Thursday, as a Jupiter's day.

     [  + வாரம்.]
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வால்

 
 வால் kuruvāl, ெப.(n.)

   இத் ; white fig.

     [  + ஆல்.]

வாளி

 
 வாளி kuruvāḷi, ெப.(n.)

   ம ந்ைதச ்ெசய்  ப்ேபான்; one who is skilled in preparing an all healing drug or panacea (சா.அக.);.

     [  + ஆளி.]

1 kuruvi, ெப.(n.)

   பறைவ வைக; small bird.

     " ேசர ்வைர" ( வக. 2237);.

     [ ல் →  → .]

வைககள்: 

   1. க்கணாங்   2. Indian tailor.  

க ங்  - black sparrow.  

   3. ட் க்  – small sparrow.  

   4. ஊரக்்  -village sparrow.  

   5. அைடக்கலாங்  - house sparrow.  

   6. மைலக்  – hill sparrow. 

   7. மஞ்சட்  - weaver bird.  

   8. கள்ளிக்  - white headed balbler.  

   9. க்  - dung bird.  

   10. தா ரிக்  - southern scumitar bird.  

   11. தசச்ன்  - carpenter bird.  

   12. வானம்பா க்  –  indian skylarh.  

க்கண்

க்கண் kuruvikkaṇ, ெப.(n.)

   1. கண்; small eyes.

   2. ைள; small hole, eyelet.

     [  + கண்.]

க்கல்

 
 க்கல் kuruvikkal, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ்ெசம்மண்; red soil (இ.வ.);.

     [  + கல்.]
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க்கார்

 
 க்கார ்kuruvikkār, ெப.(n.)

   காரெ்நல்வைக; a small kind of black paddy (w.);.

     [  + கார.்]

க்காரன்

க்காரன் kuruvikkāraṉ, ெப.(n.)

   1.  ப்ேபான்; bird-catcher, bird fancier.

   2. மைறந் ந்  கைளப் ேபால ஒ  ெசய்  க் ம் ஒ வைகக் னன்;  a class of 
bird-catcher, who docoy birds by concealing themselves and successfully imitating their cries.

     [  காரன்.]

க் டல்

 
 க் டல் kuruvikkuḍal, ெப.(n.)

   அ க்க  உண்டா ம் உண  ப்பம்; frequent craving for food as the result of eating too little at a time (W);.

     [  + டல்.]

க்

 
 க்  kuruvikāṭu, ெப.(n.)

   கட் ம் ; small bird's nest.

     [  + .]

க்ெகா ந்

 
 க்ெகா ந்  kuruvikkoḻundu, ெப.(n.)

   ன் மணி இைலக்ெகா ந் ; tender leaves of crab's eye plant (சா.அக.);.

     [  + ெகா ந் .]

கம்

கம் guruvigam, ெப.(n.)

   ன் மணி, ன் க்ெகாடை்ட; the legume of this creeper consists of 4-6 seeds, which are roundish and polished 
(சா.அக.);.

     [  →  → கம்.]
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ச்

ச் 1 kuruvicci, ெப.(n.)

   ல் ; a parasitic plant.

   2. ேபரா ட் ; fragrant sticky mallow.

ம வ. சை்ச

     [  ( சச்க); → ச் .]

ச்  வைககள்

   1. ள் க் ச் ; prickly ivory wood.

   2. படை்டக் ர  அல்ல  காட்  ெவற் ைல; rough ivory.

   3. ெவள்ைளக் ச் ; white or gray ivory woods.

   4. ஈட் ைனக் ச் ; lance leaved ivory wood.

   5. அண்டக் ச் ; oval leaved ivory wood.

   6. வானிைலக் ச் ; saw leaved ivory wood (சா.அக.);.

     [  → த்  → ச் .]

 ச் 2 kuruvicci, ெப.(n.)

சை்ச பாரக்்க;See. {kuru Vicca}

     [ சை்ச → ச் .]

சை்ச

சை்ச kuruviccai, ெப.(n.)

   1. ஞ் ;   2. ஒ வைக மரம்; ovate-leaved ivory wood.

   3. ல் ; a semi-parasite.

     [  → சை்ச.]

ஞ்

ஞ்  kuruviñji, ெப.(n.)

   1. ேபரா ட் ; pinktinged white sticky mallow.

   2. ப் ண் ;See. {kuruvi-pôndu.}

     [  + இஞ் .]

த்ேதங்காய்

த்ேதங்காய் kuruvittēṅgāy, ெப.(n.)

   1.  ேதங்காய்; small coconut,

   2. ஒ வைகமரம்; a kind of tree.

     [  + ேதங்காய்.]

தம்

 
 தம் kuruvidam, ெப.(n.)

   ெப த்தக் கா , ெப ங்ேகாைரக் ழங் ; a big variety of {kóray} root (சா.அக.);.

     [  → தம்.]
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ந்தக்கல்

ந்தக்கல் kuruvindakkal, ெப.(n.)

   1.  ந்தம்; ruby.

   2. சாைளக்கல் ெசய்வதற் த ம் ஒ  வைகக்கல்; grey flint, emery.

   3. கா க்கல்; red ochre.

     "இரத் ன ம யாதா ெனா வன் ந்தக் கல்ேலா ெடாக் ம் இ  என்றால்' (ஈ .3:1,2);.

     [ ந்தம் + கல்.]

ந்தகம்

 
 ந்தகம் guruvindagam, ெப.(n.)

   காட்  ெமாசை்ச; a wild variety of bean (சா.அக.);.

     [ ந்தம் → ந்தகம்.]

ந்தகன்

 
 ந்தகன் guruvindagaṉ, ெப.(n.)

   ேகாைரக் ழங் ;{karay} root (சா.அக.);.  

      [ ந்தம் → ந்தகன்.]

ந்தம்

ந்தம் kuruvindam, ெப.(n.)

   1. தரக் ைற வான மாணிக்க வைக ( லப்.14:186,உைர);; inferior kind of ruby.

   2. ன் ; crab's eye.

   3. வாற் ேகா ைம மணி; a corn of barley.

   4. சா ங்கம்; vermilion.

   5. த்தக்கா ; straight sedge.

     [  →  → ந்தம்.]

ந் நாதம்

 
 ந் நாதம் kuruvindunātam, ெப.(n.)

   ன்  மாதத்ைதய ப் ண்டக் ; the essence extracted from a three month's old foetus (சா.அக.);.

     [  + ந்  + நாதம்.]

ப்ப

 
 ப்ப  kuruvippasi, ெப.(n.)

   கச ் க சாப் வதால் அ கம் உண்டா ம் ப ; frequent experience of hunger due to eating a very small 
quantity (சா.அக.);.

     [  + ப .]

ப்பாக்

 
 ப்பாக்  kuruvippākku, ெப.(n.)

த்தைலப் பாக்  பாரக்்க;See. {kuruwitaa. p-pâkku.}

     [  + பாக் .]
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ப்பாகல்

 
 ப்பாகல் kuruvippākal, ெப.(n.)

த் தைலப்பாகல் பாரக்்க;See. {kuruvittasai-p-paga}

     [ த்தைல →  + பாகல்.]

ப் ண்

 
 ப் ண்  kuruvippūṇṭu, ெப.(n.)

   ற்றா ட் ; white small flowered rose mallow (சா.அக.);.

     [  + ண் .]

ப்ேபத்ைத

ப்ேபத்ைத kuruvippēttai, ெப.(n.)

   கடல் ன்வைக; a sea-fish, greenish, attaining1ft.in length.

     [  + ேபத்ைத.]

ேயாகம்

 
 ேயாகம் kuruviyōkam, ெப.(n.)

   ையப் ேபால் அ க்க  மாதைரப் ணரத்ல்; having cotion with a woman very frequently like sparrow 
(சா.அக.);.

     [  + ேபாகம்.]

ன்

 
 ன் kuruvimīṉ, ெப.(n.)

   க்  இைரயான ய ன்; a greenish sea-fish (சா.அக.);.

     [  + ன்.]

யால்

 
 யால் kuruviyāl, ெப.(n.)

த்  பாரக்்க (சா.அக.);;See. kitti

     [  + ஆல்.]

னம்

 
 னம் kuruviyiṉam, ெப.(n.)

   ையச ்ேசரந்்த லம்; birds of the sparrow kind (சா.அக.);.

     [  + இனம்.]

ண

 
 ண  kuruviyuṇavu, ெப.(n.)

   ைறந்த அளவாகக் ெகாள் ம் சாப்பா ; food taken in small quantity (சா.அக.);.

     [  + உண .]

ர

ர  kuruvirasu, ெப.(n.)

   1. ஆசா மரம்; Ivory wood.

   2. படை்ட ரசா பாரக்்க;See. {pattai-Virasa.}

     [  + ர .]
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ரத்தம்

 
 ரத்தம் kuruvirattam, ெப.(n.)

   கச ் வப்  அரத்தம்; bright red blood (சா.அக.);

     [  + அரத்தம்.]

ரிஞ்

 
 ரிஞ்  kuruviriñji, ெப.(n.)

   மாத டாய்ச ் ைல; menstrual blood cloth (சா.அக.);.

     [  + ரிஞ் .]

ேல யம்

 
 ேல யம் kuruvilēkiyam, ெப.(n.)

   ஊரக்் , அைடக்கலாங் , அல்ல  ட் க்  இவற்ைறக் ெகாண்  தயாரிக் ம் இளகம். 
இ  ெபண் ேபாக சை்சைய அ கரிக் ம்; electuary prepared with the flesh of village house or small sparrow as a 
chief ingredients amongst otherbazzardrugs. It is considered as aphrodisiac (சா.அக.);.

     [ +  (இள யம்); ேல யம்.]

வாய்

 
 வாய் kuruvivāy, ெப.(n.)

   கச ் ய வாய்; a very small mouth (சா.அக.);.

     [  + வாய்.]

வாலன்

 
 வாலன் kuruvivālaṉ, ெப.(n.)

   ெப ெநல் வைக; a large kind of bearded paddy.

     [  + வாலன்.]

ேவர்

ேவர ்kuruvivēr, ெப.(n.)

   1. ஒ  வாசைன ேவர;் a fregrant root.

   2. ெவட் ேவர;் khus-khus root (சா.அக.);.

     [  + ேவர.்]

னி

 
 னி kuruviṉi, ெப.(n.)

   ; a pregnant woman (சா.அக.);.

     [  → னி.]

சச்ம்ேவர்

 
 சச்ம்ேவர ்kuruviccamvēr, ெப.(n.)

   ேபரீந் ன் ேவர;் root of date tree (சா.அக.);.

     [  + ஈசச்ம் + ேவர.்]
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  kuruvīṭu, ெப.(n.)

   நஞ் க்ெகா ; umbili cal cord (சா.அக.);.

     [  + .]

க்கா

க்கா 1 kuruvukkāti, ெப.(n.)

   பசை்சக் கற் ரம் ( .க.);; crude camphor.

     [ க்  + ஆ .]

 க்கா 2 kuruvukkāti, ெப.(n.)

   ம ந்  ெசய்ய உத யாக உள்ள ெபா ள்கள்; in alchamy.

     [ க்  + ஆ .]

   1. பசை்சக் கற் ரம்; crude camphor.

   2. வசநா ; aconite.

   3. ேவைத ெசந் ரம்; a red oxide used in alchamy.

   4. கற் ரம்; camphor cinnamomum.

ப்

ப்  kuruvuppu, ெப.(n.)

   ண்ட உப் ச ்ெசயநீர;் a strong alkaline liquid prepared from the salt extracted from the foetus.

   2. ப் ; the sacred three salts (சா.அக.);.

     [  + உப் .]

பேதசம்

 
 பேதசம் kuruvubatēcam, ெப.(n.)

   ேபாதைன; spiritual inspiration (சா.அக.);. ெமா  பாரக்்க;See. {kuru-most}

ம வ. ஆசான் அற ைர, ெமா .

     [  + உபேதசம்.]

ெவ ம்பல்

 
 ெவ ம்பல் kuruveḻumbal, ெப.(n.)

    ரங்  உண்டாதல்; rising oferuptions orformation of pustules, vesicles etc (சா.அக.);.

     [  + எ ம்பல்.]

ெவள்ளிம
ேயாகம்

 
 ெவள்ளிம ேயாகம் kuruveḷḷimadiyōkam, ெப.(n.)

   றப் யத் ல் யாழன் ெவள்ளி நில  வ ம் ஓர ்ஒைர ப்பதா ண்டாந் நல் வாய்ப்  
(யாழ்.அக.);; an ausicious combination of Juiter, Venus and Moon in the same zodiacal house in a horoscope.

     [  + ெவள்ளி + ம  + ஒகம்.]

ெவ ம்

 
 ெவ ம்  kuruveṟumbu, ெப.(n.)

    என் ம் ெபரிய வப்ெப ம் ; large red ant.

     [  + உ ம் .]
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ேவர்

 
 ேவர ்kuruvēr, ெப.(n.)

ேவர ்பாரக்்க;See. {kuruvi-Vér}

     [  + ேவர.்]

ைவ

ைவ kuruvai, ெப.(n.)

   ஒ  மட்ட ெநல்; an interior variety of paddy

   2. ங்கத்தைல ன்; small scianea (சா.அக.);.

     [  → ைவ → ைவ.]

ைவக் மரி

 
 ைவக் மரி kuruvaikkumari, ெப.(n.)

    கற்றாைழ; small Indian aloe (சா.அக.);

     [ ைவ → ைவ + மரி.]

ைவெநல்

ைவெநல் kuruvainel, ெப.(n.)

   ஒ  மட்ட ெநல்; there are different kinds of inferior paddy that comes from Tirunelveli and Thanjavur. வைககள்

   1. அ பதாங் ைவ

   2. க ங் ைவ;   3. கற் ைவ; stone crop yielding hard rice difficult for digestion.

   4. மட்டக் ைவ; coarse

 paddy.

   5. ைமக் ைவ; jet black paddy.

   6. ெசங் ைவ; red crop and so on (சா.அக.);.

     [  – ைவ - ைவ → ைவ + ெநல். (  - வப் .]

ைவப் சல்

 
 ைவப் சல் kuruvaippūcal, ெப.(n.)

   ப் ைவப் தல்; a metal which is intended for transmutation will be coated with quintessence of three salts 
(சா.அக.);.

     [ ைவ → ைவ + சல் ( தல்);.]

ைவயரி

 
 ைவயரி  kuruvaiyarisi,    ெப.(n.  ெநல் ன் அரி ; rice from kuruvai paddy (சா.அக.).

     [ ைவ + அரி .]

ள்

ள்1 kuruḷ, ெப.(n.)

   1.ெபண் ர ்தைலம ர ்( ங்.);; womans's hair.

   2. ெநற் ன் ம ரச்் ள்; curl, lock of hair, especially on the forehead, love lock.

 LG.„Du. „OF. krul G.krol O.E.crol, crul E. Curi

     [ ல் ( த்தல், ைள, இ ள் - க ைம. கல் →  → ள்.]
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ள்( )

ள்( )2 kuruḷḷudal,    7 ெச. . .(v.i.)

   ளாதல்; to curl.

     " ண்ட வார் ழல்" ( ைச. வா .1:3);.

{Fin. kāria:Es. kāvida, Q. kuru, Kuruk. Kūrnā }

     [ ல் →  → ள்.]

ைள

ைள kuruḷai, ெப.(n.)

   1. நாய், பன் , , யல், நரி த ய ஒ சார ் லங் ன் இளைம (ெதால்.ெபா ள்.564–565);; animals 
like dog, hog, tiger, rabbit, wolf etc. young of certain animals.

   2. பாம் ன் ட் ; young of a snake.

     " ெவள் ளர னவ் வரிக் ைள" ( ந்.119);

   3. ழந்ைத; child.

     "அ ட் வாங் ைள" ( . .பரபக்.பா ரம்.4);.

   4. ஆைம ( .அ.);; tortoise.

 E.girl, female child, ME.gule, girle, gesse, LG, gor, child;

 COD., O.G., gor, a child.

     [ ல் →  → ள் → ைள.]

உக்கனி

 
 உக்கனி kurūukkaṉi, ெப.(n.)

   ேகாடை்ட ம ல் அைமக்கப்பட் க் ம் ைள; a hole made in the fort wall, through which they can see the 
enemies and attack them.

     [ உ + கனி.]

உப் ைக

 
 உப் ைக gurūuppugai, ெப.(n.)

   மண ள்ள ைக ( வா.);; savoury smoke.
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ைர

ைர1 kuraittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ஆர

   வாரித்தல்; to jubilate, shout.

     " வ க் ைர க்ைக" (ப ற் ப்.84:20);.

   2. ைலத்தல்; to bark as a dog.

     "ஞாளி ைரத ேம" ( க்ேகா.175);.

 E. blare, neigh, crow. A.S. hnoegan, Icel. hneggja, Scot, nicher Fin. karjua, kaijua:Es.

 karjuda, Komi. Gorsini.

     [  → ைர.]

 ைர2 kurai, ெப.(n.)

   ஒ ; noise, roar, shout.

     " ைரத்தைலக் ைரப் னல்" (ெபா ந.240);.

     [  → ைர.]

 ைர3 kurai, ெப.(n.)

   1. ெப ைம (ஈ .4:9,9);; augustness, majesty.

   2. பரப்  (ஈ .4:3,6);; expanse.

ைரப்

ைரப்  kuraippu, ெப.(n.)

   ஓைச; noise.

     "உங்காரக் ைரப் னால்"(ேச .ேத ர.47);.

     [  → ைர → ைரப் .]

ைர கன்

 
 ைர கன் guraimugaṉ, ெப.(n.)

   நாய்( ங்.);; barking-mouthed dog.

     [ ைர + கன்.]

ைரய

ைரய kuraiya,    ஒர ்அைசநிைல; an expletive.

     "ெகடல ங் ைரய ெகாற்றம்" ( வக.1914);.

     [  → ைர → ைரய.]

ேராசகம்

 
 ேராசகம் gurōcagam, ெப.(n.)

   க் ள்ள ராசன் என் ம் ஊரில் ைள ம் ஓமம்; black henbane.

     [ ராசன் → ேராசகம்.]

ேராசம்

ேராசம் kurōcam, ெப.(n.)

   1. ரேலாைச பாரக்்க;See. {kura/Ösal} 

   2 1/4 ைமல் ெகாண்ட ெதாைல ; Indian leaque, kQs = about 2 1/4 miles = 2000 தண்டம்.

   2. ப் ரம் ( வா.);; distance of a call.

     [ ரல் + ஓைச → ரேலாைச → ேராைச → ேராசம். ரேலாைச பாரக்்க;See.kuratosa.]
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ேரா யம்

 
 ேரா யம் kurōciyam, ெப.(n.)

   நவைர வாைழ; a species of plantain (சா.அக.);.

     [ ராசன் → ேரா யம்.]

ேராட்டம்

ேராட்டம் kurōṭṭam, ெப.(n.)

   நரி ( ங்.);; jackal.

   2. பன் ; hog.

     [ ட்டம் → ேராட்டம்.]

ேராட்டன்

 
 ேராட்டன் kurōṭṭaṉ, ெப.(n.)

   ஆண் நரி; male of afox. he-jackal (சா.அக.);.

     [  → ட்டன் → ேராட்டன்.]

ேராட்டா

 
 ேராட்டா kurōṭṭā, ெப.(n.)

கேராட்டம் ( டா.); பாரக்்க;See. {kurottam,}

     [ ேராட்டம் → ேராட்டா.]

ேராட்

 
 ேராட்  kurōṭṭu, ெப.(n.)

   பன் ; hog (சா.அக.);.

     [ ேராட்டம் → ேராட் .]

ேராடம்

ேராடம் kurōṭam, ெப.(n.)

   பன் ; hog.

   2. ட்பன் ; porcupine (சா.அக.);.

     [ ேராட்டம் → ேராடம்.]
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ல்

ல்1 kul, ேவர.்(v.r.) 

   1. ற்ப தல்; to move forward, to go forward.

   2. அைசதல்; to move the body in a graceful and affected manner.

   3. ேமெல ம் தல், உயரத்ல்; to go up.

   4. வளரத்ல்; to grow.

   5. ைரதல்; to go fast, hasten.

   6. ப்ப தல்; to become excess.

   7. பர தல்; to spread.

   த. ங் ;   ெத.  (அைசதல்);;   .  (பர தல்);, க்ைல(தவசம்.அ க் ம்.அகன்ற 
களம்);;ேகாத. ல்க் (அைசத்தல்);.

     [உல் → ல்.]

 ல்2 kul, ேவர.்(v.r.) (ேதான்றல் க த் ல்)

   1. ேதான் தல்; to orginate, to appear.

   2. ைளத்தல்; to spout.

   3. ெமன்ைமப்ப தல்; to become thin.

   4. இளைமயாதல், அழகாதல்; to become, young, beautiful.

   5. ெபரிதாதல்; to grow big.

ல்மம்

 
 ல்மம் kulmam, ெப.(n.)

மம் பாரக்்க;See. kulmam.

     [ மம் → ல்மம்.]

ல்லகம்

ல்லகம் gullagam, ெப.(n.)

   வ ைம; poverty.

     " ல்லக ேவடங் ெகாண்ட வள்ளல்" (யேசாதர.1:23);.

     [ ல் → ல்லம் → ல்லகம்.]

ல்லம்

 
 ல்லம் kullam, ெப.(n.)

   றம்; winnowing basket, fan for sifting or winnowing, fanner.

     [ ல் → ல்லம்.]

ல்லரி

 
 ல்லரி kullari, ெப.(n.)

இலந்ைத பாரக்்க;See. ilandaijujube tree.

ஒ.ேநா. ல்வ .

     [ ல் + வரி - ல்வரி → ல்லரி.]
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ல்லாக்கட்ைட

 
 ல்லாக்கடை்ட kullākkaṭṭai, ெப.(n.)

   ெதாப் க் கடை்ட; post set up in shallow water to indicate the existence of channel.

ம வ ெதாப் க்கடை்ட

     [ ல்லாய் + கடை்ட.]

ல்லாய்

ல்லாய் kullāy, ெப. (n.)

   1. தைலக்  அணி ம் ெதாப் ; cap.

   2. பாய்மரம்; mart.

{U.kulāh}

     [ ல் (வைள , மரம் → ல் → ல்லாய்.]

த. ல்லாய் → {ப.kulah}

 ல்லாய் kullāy, ெப.(n.)

ல்லா பாரக்்க;see {}

     [U.kulla → த. ல்லாய்.]

ல்லாய்ேதாணி

 
 ல்லாய்ேதாணி kullāytōṇi, ெப. (n.)

   பாய்மரம் ெபா த் ய ேதாணி; a boat with a mart.

{U. kulāh}

     [ ல் (வைள ); மரம் → ல் → ல்லாய்.]

ல்லாய்ப்ேபா -
தல்

ல்லாய்ப்ேபா -தல் kullāyppōṭudal,    20 ெச. . . (v.t.)

   ஏமாற் தல்; lit., to cap me, to cajole, coax.

   2. ல்லாய்ப்ேபா தல் பாரக்்க;See. {ku/āy-pôdu.}

     [ ல்லாய் → ல்லா + ேபா .]

ல்லான்

 
 ல்லான் kullāṉ, ெப.(n.)

   ேதாண் தற் ரிய ரை்மயான ைள; sharp pointed stake for digging (J.);

     [ ல்லம் + ஆணி - ல்லாணி → ல்லான்.]

ல்

 
 ல்  kulli, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ; a kind of shrub (j);.

     [ ல் → ல் .]
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ல் யம்

 
 ல் யம் kulliyam, ெப.(n.)

   ஆேலாசைன (யாழ்.அக.);; counsel.

     [ ல் → ல் யம்.]

 ல் யம் kulliyam, ெப.(n.)

   எ ம் ; bone.

ல்ைல

ல்ைல1 kullai, ெப.(n.)

   1. னத் ள  ( ங்.);; wild basil.

   2. ள  ( வா.);; sacred basil.

   3. ெவட்

 scarlet ixora.

   4. கஞ்சா (அக.நி.); ; Indian hemp.

     [ ள் → ல்  → ல்ைல.]

 ல்ைல2 kullai, ெப.(n.)

   ஏய்ப் ; deceit.

     " ல்ைலத் டைரநீ டாேத" (ெதய்வச.் ற .356);.

     [ ல் → ல்ைல.]

 ல்ைல3 kullai, ெப.(n.)

   நாய்த் ள ; white basil.

     [ ல் → ல்ைல.]

ல்வ

 
 ல்வ  kulvali, ெப.(n.)

   இலந்ைத (மைல.);; jujube tree.

     [ ல் + வரி - ல்வரி → ல்வ .]

லக்காய்

லக்காய் kulakkāy, ெப.(n.)

   சா க்காய் (ைதலவ.ைதல.35);; nutmeg.

     [ ல் → ல்லம் + காய் - ல்லாக்காய் → லக்காய்.]

லக்

 
 லக்  kulakku, ெப.(n.)

   இைல, , பழம் த யவற் ன் ெகாத் ; small cluster or bunch, offruits, flowers and leaves (யாழ்ப்.);.

     [ ல் → ைல → லக் .]

லக்ெகா

லக்ெகா  kulakkoḍi, ெப.(n.)

   நற் லத் ப் ெபண்; woman of noble birth.

     "ைவைய ெயன்ற ெபாய்யாக் லக்ெகா " ( லப்.13:170);.

     [ லம் + ெகா .]
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லக்ெகா ந்

லக்ெகா ந்  kulakkoḻundu, ெப.(n.)

   லத்ைத ளங்கச ்ெசய்பவன்-ள்; one who brings glory to one's family

     "இராமா சென ங் லக்ெகா ந்ேத" ( வ்.இராமா ச.60);.

     [ லம் + ெகா ந் .]

லகம்

லகம் gulagam, ெப.(n.)

   1. க ந் ம்ைப; black toom-bay indica.

   2. ேபய்ப் டல் (க .த .அக.);; devils snake gourd.

     [ ல் → லகம்.]

லகலகன்

லகலகன் gulagalagaṉ, ெப.(n.)

   லம் த ய வற்ேறா  கலகஞ் ெசய்  ெதாைலப்பவன்; one who fights and overthrows a family or sect.

     "பரசமய, லகலக வசமய ல லக" ( செ்சந். ள்.தாலப்.9);.

     [ லம் + கலகன்.]

லகாயம்

லகாயம் kulakāyam, ெப.(n.)

   லெவா க்கம்; rules or customs of caste or tribe. 

இசெ்சயல் உனக் க் லகாயமா?

     [ லம் + காயம்.]

 லகாயம்2 kulakāyam, ெப.(n.)

   ேபய்ப் டல் (மைல.);; wild snake-gourd.

     [ ல் → லகம் → லகாயம்.]

லகாலம்

 
 லகாலம் kulakālam, ெப.(n.)

   நிலக்கடம் (மைல.);; a plant.

     [ லம் + காலம்.]

லகாலன்

லகாலன் kulakālaṉ, ெப.(n.)

   லத்ைத அ ப்பவன்; one who ruins a family or tribe.

     "அ ரர ் லகாலா" ( ப் .634);.

ல ரி

 
 ல ரி gulagiri, ெப.(n.)

   எண் லமைல ( ங்.);; chief mountain ranges in jambu-duipa.

ம வ, லப வதம்

     [ லம் + ரி.]

ல

 
 ல  gulaguru, ெப.(n.)

   லத் ற் ரிய ஆ ரியன் ; family guru.

     [ லம் + .]
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லங் ழார்கள்

லங் ழாரக்ள் kulaṅgiḻārkaḷ, ெப.(n.)

   ேகா ல் பணிகைள நடத் ம் ெபா ப்பாளரக்ள், அரச்ச்கர ்கள்; priests who are responsible for the conduct of 
temple activities.

     " வக்கைர மகாேதவர ்ேகா ல்காணி உைடய லங் ழவன் பற்பநாபந் ேவங்கடவன்" 
(ெத.கல்.ெதா. XVII. கல்206.);

     " வல் க்ேகணி லங் ழாரக்ள்" (கல்ெவட்  ெவளி ட் த் ெதா .8.கல்.29); (கல்.க.ெசா. அ. .);

     [ லம் = ேகா ல். லம் + ழாரக்ள். ேகா ைலத் ேதவ லம், ேத லம் என வழங் த ம் உண் .]

லங்

லங் 1 kulaṅāṟudal,    1 ெச. . .(v.i.)

   1. உயர் ப் றப்ைபப் பாராட் தல்; to boast of high birth.

     [ லம் + தல்.]

லங் -தல்

லங் -தல் kulaṅāṟudal,    11 ெச. . .(v.t.)

   றன் லத்ைத இ த் க் தல்; to belttle wit one, as of low perentage.

     [ லம் + தல்.]

லங்ெகட்டவன்

 
 லங்ெகட்டவன் kulaṅgeṭṭavaṉ, ெப.(n.)

   சா ெயா க்கம் தவ யவன்; one who has disgraced his birth.

     [ லம் + ெகட்டவன்.]

லசச்வ்

 
 லசச்வ்  kulaccavvu, ெப.(n.)

   தைலப் லால்; the scalp, the skin of the top of the head (சா.அக.);.

     [ லம் + சவ் .]

லச் ைறநாய
னார்

லச் ைறநாயனார ்kulacciṟaināyaṉār, ெப.(n.)

   ன் பாண் யன  அைமசச் ம், ஞானசம்பந்த ரத்்  நாயனார ்காலத்தவ ம், நாயன்மார ்
அ பத்  வ ள் ஒ வ மா ய அ யார ்(ெபரிய .);; a canonized {šaiva} saint minister of {kü0pâfidiya,} and 
contemporary of {Thiru ñāna-campanthamUrthy nayanār,} one of 63.

     [ லம் + ைற + நாயனார.் லச் ைற = ேகா ல் ளம்.]

லசங்

 
 லசங்  kulasaṅgu, ெப.(n.)

   டச்ங் ; a species of conch with thorn-like points (சா.அக.);.

     [ லம் + சங் .]

லசங் லம்

 
 லசங் லம் kulasaṅgulam, ெப.(n.)

   நத்ைதச் ரி; bristly button weed (சா.அக.);

     [ லம் + சங் லம்.]

லசம்

 
 லசம் kulasam, ெப.(n.)

   ெசவ்வந் ; Indian chamomile (சா.அக.);.

     [ ல் + லசம்.]
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லசன்

லசன் kulasaṉ, ெப.(n.)

   நற் லத்ேதான்; man of respectable family.

     [ லம் + அத்  + அன் - லத்தன் → லசச்ன் → லசன்.]

 லசன் kulasaṉ, ெப.(n.)

   நற் லத்ேதான்; man of respectable family.

த.வ. ப் றப்பளான்.

     [Skt.kula-ja → த. லசன்]

ல → ல → ல . ல தல் = தல்.

ல் → லம் : ட்டம், ம்பம், வ ப் , லப் ரி , இனம். த. லம் → Skt.kula.(வ.வ.1:127.

     [Skt.kula → kulaja → த. லசன்.]

     'ன்' ஆ. பா.ஈ .

லேசகரப்ெப ம
◌ாள்

லேசகரப்ெப மாள் kulacēkarapperumāḷ, ெப.(n.)

   ேசரமன்ன ம் ெப மாள் ெமா  இயற் யவ ம் ஆழ்வார ்பன்னி வ ள் ஒ வ மா ய 
அ யாள்; a Chera king, on of the 12 canonized {vaiśnava} saint, who was the author of Perumal {Thirumos.}

     [ லேசகரன் + ெப மாள்.]

லேசகரன்

லேசகரன் kulacēkaraṉ, ெப.(n.)

   1. லத் ன் கழ் க்கவன்; illustrious person of a family.

   2. லேசகரப் ெப மாள்; a Chera king.

     "ேசரன் லேசகரன் ேவந்தர ் காமணிேய" ( வ்.ெப மாள். தனியன்);.

     [ லம் + ேசகரன்.]

லேசகரன்ப

 
 லேசகரன்ப  kulacēkaraṉpaḍi, ெப.(n.)

   மால் ேகா ன் க வைற வா ற்ப ையக் க் ம் ெபயர;் the stone step at the entrance to the 
sanctuary of a Vishnu temple.

     [ லம் + ேசகரன் + ப .]

லேசகராழ்வார்

 
 லேசகராழ்வார ்kulacēkarāḻvār, ெப.(n.)

லேசகரப் ெப மாள் பாரக்்க;See. {Kulasegarap-perumāl.}

     [ லேசகரன் + ஆழ்வார.்]

லஞ்ெசப் தல்

லஞ்ெசப் தல் kulañjeppudal,    15 ெச. . .(v.i.)

   தன் ப்ெப ைம தல்; to boast of one's family or birth.

     [ லம் + ெசப் தல்.]

லஞ்ெசய்-தல்

லஞ்ெசய்-தல் kulañjeytal,    1 ெச. . .(v.i.)

   லத்ைத நிைலநி த் தல்; to found a family

     " லஞ்ெசய்த மரர"் ( வக.2915);.

     [ லம் + ெசய்-.]
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லட்டம்

 
 லட்டம் kulaṭṭam, ெப.(n.)

   க நீலக்கல், நீலாஞ்சனக்கல்; a blue stone used in medicine, and applied as collyrium to the eye and an astringent of 
sores (சா.அக.);.

     [ லட்  → லட்டம்.]

லட்

 
 லட்  kulaṭṭu, ெப.(n.)

 bunch of fruit.  (சா.அக.);.

ஒ.ேநா. லக்

     [ ைல → ைலத்  → லட் .]

ல

 
 ல  kulaḍi, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ் வப்  ெசய்நஞ்  (யாழ்.அக.);; a kind of red mineral poison.

     [ ல  → ல .]

ல

 
 ல  kulaḍu, ெப.(n.)

   லப்ெப ைம அ ப்பவள்; unchart women.

     [ ல  → ல .]

லைட

 
 லைட kulaḍai, ெப.(n.)

   கற்ெபா க்கங் ெகட்டவள் (யாழ்.அக.);; unchaste, fallen woman.

     [ ல  → ல  → லைட.]

லத்தம்

லத்தம்1 kulattam, ெப.(n.)

   க க்கால்; ankle.

   2. ெகாள் ; horse gram (சா.அக.);.

     [ ல் → லத்தம்.]

லத்தம்பய

 
 லத்தம்பய  kulattambayaṟu, ெப.(n.)

   ெமாசை்சக் காய்; Indian bean (சா.அக.);.

     [ லத்தம் + பய .]

லத்

 
 லத்  kulatti, ெப.(n.)

   இலந்ைத (சா.அக.);; jujube

     [ லத்தம் → லத் .]
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லத் கம்

 
 லத் கம் gulattigam, ெப.(n.)

   ெமாசை்சக்காய்; Indian bean (சா.அக.);.

     [ லத்  → லத் கம்.]

லத் காலன்

 
 லத் காலன் kulattikālaṉ, ெப.(n.)

   இ ெகாள் (சா.அக.);; four leaved cassia.   

     [ லத்  + காலன்.]

லத் ைக

 
 லத் ைக gulattigai, ெப.(n.)

   காட் க்ெகாள் (சா.அக.);; wild horse gram.

     [ லத்  → லத் ைக.]

லத மம்

 
 லத மம் kuladarumam,    ெப.(n .) லெவா க்கம்; time-honoured custom observed by a family or caste.

     [ லம் + த மம். லெவா க்கம் பாரக்்க;See. {kulavolukkam.]}

லதனம்

 
 லதனம் kuladaṉam, ெப.(n.)

   ேமலான ெசல்வம், ம ப்பைமந்த ெசல்வம்;     "பலதனதெ்தா  நிைற லத்தனக் ைவ ம்" தல் 
இராேசந் ரன் ெமய்க் ரத்் ); (கல்.க.ெசா.அ. .);.

     [ லம் + தனம்.]

ல லகன்

ல லகன் guladilagaṉ, ெப.(n.)

   லத் ற் றந்  ளங் பவன்; one who adorns a family.

     " வசமய ல லக தாேலா தாேலேலா" ( செ்சந். ள். தாலப்.9);. லக்ெகா ந்  பாரக்்க;See. {Kபa-
k. ko/undu.}

     [ லம் + லகன்.]

லெதய்வம்

லெதய்வம் kuladeyvam, ெப.(n.)

   ஒ  லத்தார ்வ வ யாக வ பட் வ ங் கட ள்; family deity

     "நிைனயாந் ெதாழத்தக்க லேதவைதயாய் வ பட் " ( வப். ரபந். ள். ற் ற்.6);.

     [ லம் + ெதய்வம்.]

லந்தம்

 
 லந்தம் kulandam, ெப.(n.)

   ெகாள் ; horse gram (சா.அக.);.

     [ ல் (வைள ); → லந்தம்.]

லந்ெதரி-த்தல்

லந்ெதரி-த்தல் kulanderittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   லப்ப  ற் தல்; to dwell on another's parentage commonly in ridicule.

     [ லம் + ெதரித்தல். ெதரித்தல் = ெசால் தல்.]
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லப்பகம்

லப்பகம் gulappagam, ெப.(n.)

   கக் வான்; whooping cough.

   2. ெசம் மணல்; copper ore (சா.அக.);.

     [ லப்  → லப்பகம்.]

லப்பைக

லப்பைக gulappagai, ெப.(n.)

   1. வ வ யாக உள்ள இனப்பைக; inbred malice or hatred, as between tribes prepetuated from generation to 
generation.

   2. ைனெய க க்  உள்ள  ேபான்ற இயற்ைகப் பைக; natural enmity between different species, as cats 
and rats.

     [ லம் + பைக.]

லப்பம்

லப்பம்1 kulappam, ெப.(n.)

   ெசம் மணல்; sand containing copper.

     [ லப்  → லப்பம்.]

 லப்பம்2 kulappam, ெப.(n.)

   கக் வான் இ மல்; whooping cough.

     [ ைல → ைலப்பம். ஒ.ேநா. ைலப்பன்.]

லப்பரத்ைத

லப்பரத்ைத kulapparattai, ெப.(n.)

   ஒ வற்ேக உரிைம ண்ெடா ம் பரத்ைதயர ் லத்தவள் (நம் யகப்.113);; woman of the courtesan class, 
who remains faithful to a single person.

   2. கணிைகயர ் லத்தவர;் courtesan by birth.

     [ லம் + பரத்ைத.]

லப்பன்

 
 லப்பன் kulappaṉ, ெப.(n.)

   யவன்; potter.

     [ வாளன் → லப்பன் → லப்பன்(ெகா.வ.);.]

லப்ெபயர்

லப்ெபயர ்kulappeyar, ெப.(n.)

   லம்பற்  வழங் ம் ெபயர;் caste names.

     "பாரப்்பா ரரசர ்வணிகர ்ேவளாளெரனப் பாற்பா  நாற்ெபயர ் லப்ெபயரா ம்" (பன்னி பா.144);.

     [ லம் + ெபயர.்]

லப

லப  kulabadi, ெப.(n.)

   லத் க் த் தைலவன்; head of a family, caste or tribe.

     " கவைரக் லப யாய்" ( வ்.ெபரிய .6:6,7);.

   2. 10,000 மாணவரக்்  உண  த யன அளித் க் கல்  கற் க் ம் ஆ ரியன்; the teacher who feeds 
10,000 pupils and instructs them.

     [ லம் + ப .]
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லம்

லம் kulam, ெப.(n.)

   1. ; family, lineage.

     " லந்தாங்  சா க ணா ம்" ( வ். வாய்.3:7,9);.

   2. உயர் லம்; noble lineage, high birth.

     " லம் ேவண் ன் ேவண் க யாரக்் ம் பணி " ( றள்,960);.

   3. சா ; caste, tribe, nation.

     " ல ங் ைம ம்" (நான்மணி.82);.

   4. மகன்; son.

     " லதெ்தா ங் ேகாற ெலண்ணி" ( வக.261);.

   5. இனம் (உரி.நி.);; class, sort, species, genus.

   6. ; community.

     " ரபந்ந லம்"

   7. ட்டம்; her, block, school, collecton assemblage.

     "மாளிைகக் லந் ைகத் " (தணிைகப் .

பரி.373).

   8.  ( ங்.);; house, abode.

   9. அரண் மைன

லம்பம்

 
 லம்பம் kulambam, ெப.(n.)

   ெசம்  மணல்; copper ore (சா.அக.);.

     [ லம்  → லம்பம்.]

லம்பா

 
 லம்பா kulambā, ெப.(n.)

   ேபய்ச் ைர (மைல.);; wild bottle gourd.

     [ லம்ைப → லம்பா.]

லம் ந்தவன்

 
 லம் ந்தவன் gulambugundavaṉ, ெப.(n.)

   சா  மா யவன்; one who has mingled with persons of a different caste, a term of reproach.

     [ லம் + ந்தவன்.]

லம்ெபயர-்தல்

லம்ெபயர-்தல் kulambeyartal,    3 ெச. . .(v.i.)

   மா பாடைடதல்; to change for the better or the worse, as a tree in transplanting, to improve or degenerate (யாழ்ப்.);.

     [ லம் + ெபயர.்]

லமகள்

லமகள் gulamagaḷ, ெப.(n.)

   நற் ற் றந்தவள்; woman of good family, of noble birth.

     " லமகடன் லமகைன" (க ங்.223);.

     [ லம் + மகள்.]
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லமகன்

லமகன் gulamagaṉ, ெப.(n.)

   1. நற் ற் றந்ேதான்; man of good family, of noble birth.

   2. லத் ற் றந்த மகன்; legitimate son.

     " லமகடன் லமகன்" (க ங்.223);.

     [ லம் + மகன்.]

லமணி

லமணி kulamaṇi, ெப.(n.)

   1. உயரவ்ைக மணிக்கல் (சா ரத் னம்);; superior, genuine gem.

   2. லத் ற் றந்ேதான்;See. {KulatiCirandõs).}

     [ லம் + மணி.]

லமதம்

 
 லமதம் kulamadam, ெப.(n.)

   உயர் ப் றப்பால் ேதான் ஞ் ெச க் ; pride of birth.

     [ லம் + மதம்.]

லமரியாைத

 
 லமரியாைத kulamariyātai, ெப.(n.)

   லத் ன் ஒ ங் ; propriety of conduct, established rule or custom of a family.

ம வ, லம ப் .

     [ லம் + மரியாைத.]

லம

 
 லம  kulamarudu, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ம ; a kind of murudah tree (சா.அக.);.

     [ லம் + ம .]

 லம  kulamarudu, ெப.(n.)

   ெவள்ைளம ; flowering mardah.

     [ லம் + ம .]

லமாரி

 
 லமாரி kulamāri, ெப.(n.)

   ற் ரத்் ெதய்வம்;  a village goddess.

     [ லம் + மாரி.]

ல ன்

ல ன் kulamīṉ, ெப.(n.)

   உயரந்்த ன்; high class fish.

   2. உண்பதற் த் த ந்த ன்; fish of a superior class fit for eating (சா.அக.);.

   3. அ ந்த ; Arundad

     " ல  ன ய கற் ம்" (கல்லா.73,1);.

     [ லம் + ன்.]

446

www.valluvarvallalarvattam.com 8420 of 19068.



ல தல்

ல தல் kulamudal, ெப.(n.)

   1. ெகா வ ன் லகாரணன்; first ancestor, founder of a family.

     "ெதன்னர ் ல தல்" ( லப்.4:22);.  

   2.மகன்; son.

     " ல தைலக் ெகாண்ெடாளித்த லன் " ( .ெவ. 10:6);.

   3. லெதய்வம்; family god.

     "மைலயைர கட ள் ல தல் வ த் " (ஐங் .259);.

     [ லம் + தல்.]

ல தற்பாைல

ல தற்பாைல kulamudaṟpālai, ெப.(n.)

   பண்வைக ( லப்.13:109, உைர);.; a musical node.

     [ லம் + தல் + பாைல.]

ல ள்ேளான்

 
 ல ள்ேளான் kulamuḷḷōṉ, ெப.(n.)

   நற் ப் றந்தவன் ( வா.);; man of good family, of noble birth.

     [ லம் + உள்ேளான்.]

ல ைற

ல ைற kulamuṟai, ெப.(n.)

   1. ெகா வ  வரலா  (பரம்பைர);; genealogy.

     " ல ைற ளத்  படலம்" (கம்பரா.);.

   2. ெகா வ யாய் வந்த ல வழக்கம்; custom of a family handed down by tradition. 

ல ைறைய அ சரிப்பேத அழ  (ெகா.வ.);.

     [ லம் + ைற.]

லவரி

லவரி kulavari, ெப.(n.)

   1. சந்தனம்; sandal wood.

   2. ெசஞ்சந்தனம்; red sandal.

     [ லம் + வரி.]

லவ த்தைன

 
 லவ த்தைன kulavaruttaṉai, ெப.(n.)

   ற் ர ்அ வலர ் களிட ந் ம் அர க்  வரி ெச த் பவரிட ந் ம் ெபற் க்ெகாள் ம் 
ெபா ள்; the perquisites of village officers, paid by farmers and by  those who pay land revenue to Government.

     [ லம் + வ த்தைன.]

லவைர

லவைர kulavarai, ெப.(n.)

   1. எண் ல மைல (அட்ட ல ப வதம்); ( வா.);; chief mountain ranges of Jambu-dvipa.

   2. ேமன்ைமயான மைல; lofty mountain.

     "அக் லவைரச ்சாரல் ைவ " (கம்பரா.வைரக்.35);.

   3. நாகம்; mineralized zinc.

   4. மந்தாரச் ைல (சங்.அக.);; a black stone.

     [ லம் + வைர.]
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லவ

 
 லவ  kulavali, ெப.(n.)

   இலந்ைத (சா.அக.);; jujube.

     [ லவல்  → லவ .]

லவல்

 
 லவல்  kulavalli, ெப.(n.)

   இலந்ைத (சா.அக.);;     [ லம் + வல் .]

லவள்ளிெநல்

 
 லவள்ளிெநல் kulavaḷḷinel, ெப.(n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy.

     [ லம் + வள்ளி +ெநல்.]

லவன்

லவன் kulavaṉ, ெப.(n.)

   உயர் லத் ற் றந்தவன்; person of noble birth.  

     'பனிக்க ரக்் லவன் பயந்த ள் பாைவைய' (கல்லா.10);.

     [ லம் → லவன்.]

லவாரம்

 
 லவாரம் kulavāram, ெப.(n.)

   ெசவ்வாய்க் ழைம, ெவள்ளிக் ழைம; Tuesday,Friday (ேசா.க.ெசா.

அ. .).

     [ லம் + வாரம்.]

லவாைழ

லவாைழ kulavāḻai, ெப.(n.)

   1. 7 அல்ல  8 ங்களில் ைள ம் ஒ வைகச ்சம்பா ெநல்; asub species of Camba paddy, taking 7 to 8 
months to mature.

   2. ஒ வைகப் ன் மரம்; aspecies of gamboge.

   3. றந்த வாைழ; superior kind of plantain (சா.அக.);.

     [ லம் + வாைழ.]

ல சை்ச

ல சை்ச kulaviccai, ெப.(n.)

ல த்ைத பாரக்்க;See. {kula-yital}

     " ல சை்ச கல்லாமற் பாகம்ப ம்" (பழெமா.6);.

     [ லம் + த்ைத + சை்ச.]

ல த்ைத

 
 ல த்ைத kulavittai, ெப.(n.)

   லத் ல் வ  வ யாய் வ ம் கைலய  ( த்ைத);; knowledge, learning, art, handed down in a family.

     [ லம் + த்ைத.]
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ல ரி

 
 ல ரி kulaviri, ெப.(n.)

   சந்தன மரம்; sandal tree (சா.அக.);

     [ லம் + ரி.]

ல

ல  kulavirudu, ெப.(n.)

   1. லத் ற் ரிய பட்டம்; title, insigma peculiar to family.

   2. ெகா  த ய ; standard, banner.

   3. லப் றப்பால் ேதான் ம் றப் ப் பண் ; pecularity or propensity in an individual which is a family trait 
( ன்.);.

     [ லம் + .]

ல ளக்

ல ளக்  kulaviḷakku, ெப.(n.)

   லத்ைத ளங்கச ்ெசய்பவன்-ள்; shining light of a family.

     "ெகாம்பனாரக்் ெகல்லாம் ெகா ந்ேத ல ளக்ேக" வ் ப்பா.17).

     [ லம் + ளக் .]

ல

ல 1 kulavudal,    9 ெச. . .(v.i.)

   1. ளங் தல்; to shine, gleam to be conspicuous.

     " ல  ேகாலத்த ெகா ெந  மாடங்கள்" (ேதவா.794.7);.

   2. ம ழ்ச்  ெகாள் தல்; to rejoice.

     "பாரிடங் ல ச ்ெசல்ல" (கந்த .தாரக.18);.

   3. உலா தல்; to walk, move about.

     "எமதன்ைனைய நிைனத்ேத ல னேனா" ( வரக. சைய.14);. ஒ.ேநா.உல .

   4. ெந ங் றவா தல்; to be on very intimate terms. 

அவேனா  ல றான்

   5. தங் தல்; to lie, remain.

     "பாற்கட ல் ல ன்றேதார ்ெபா ெளலாம்" (கந்த . மார.4);.

   6. வைளதல்; to bend, curve.

     " ல ச் ைனப் க்ெகாய் " ( றநா.11:4);.

   7. தல்; to lie heaped, as sand.

     " ல  மணல்" (ஐங் .153);.

     [ ல் → ல → ல .]

ல காசம்

 
 ல காசம் kulavukācam, ெப.(n.)

   நாணல் (மைல.); ; kaus.

     [ ல  + காசம்.]
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லேவல்

 
 லேவல் kulavēl, ெப.(n.)

   கஞ்சாங்ேகாைர (சா.அக.);; hoary basil.

     [ லம் + ேவ .]

லேவைள

 
 லேவைள kulavēḷai, ெப.(n.)

நல்ேவைள

 a sticky plant growing in waste places.

     [ லம் + ேவைள.]

லைவ

லைவ kulavai, ெப.(n.)

   பண் ைக நாள்களில் மகளிர ்நாவாற் ழ ம் ம ழ்ெவா ; ululation chorus of shrill sounds made by 
women by wagging the tongue, uttered on festive occassions(G.Tn.D.135);.

     [ ரைவ → லைவ.]

லனி

 
 லனி kulaṉi, ெப.(n.)

   ெசவ்வந் ; Indian chaomile (சா.அக.);.

     [ ல் → லனி.]

லா

லா kulā, ெப.(n.)

   ம ழ்ச் ; joy, delight, exultation.

     "நிலா ரி ற்றத் க் லேவா ேட " (ெப ங்.வத்தவ.12,14);.

     [ ல  → லா.]

லாகலம்

லாகலம் kulākalam, ெப.(n.)

   ஒ  ; a plant.

   2. நாய்கள் நீர ்க க் ம் ன் க ம் ; a plant which dogs are fond of smelling before they expell urine 
(சா.அக.);.

லா லவாரம்

 
 லா லவாரம் kulākulavāram, ெப.(n.)

   அ வன் ழைம; Wednesday, (ேசா.க. ெசா.அ. .);.

     [ லம் + லம் + வாரம்.]

லாங்

 
 லாங்  kulāṅguli, ெப.(n.)

   காவட்டம் ல் (மைல.);; citromella grass.

     [ லா + அங் .]

லாமல்

லாமல்  kulāmalli, ெப.(n.)

   டெ்சவ்வந் ; rose flower.

   2. ைவத் ய ப் ; a quintessence salt used in medicine (சா.அக.);.

     [ ல  → லா + மல் .]
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லாமல் ச் ண்
ணம்

 
 லாமல் ச் ண்ணம் kulāmalliccuṇṇam, ெப.(n.)

   டற்கண்ணம். நஞ் க் ெகா னின்  தயாரிக்கப்ப ம் ஒ வைகச ் ண்ண ம ந் ; an alkaline 
prepared from the navel cord of children (சா.அக.);.

     [ லாமல்  + ண்ணாம்.]

லாயம்

லாயம் kulāyam, ெப.(n.)

   1. பறைவ கட் ங் ; bird's nest.

     "ேசனந் தன  லாயந்தனில்"(ைகவல்ய.சத்.124);.

   2. மக்களாற் ெசய்யப்ப ம் பறைவக் ; bird's cage.

     [ லா → லாயம்.]

 லாயம் kulāyam, ெப.(n.)

   1. பறைவகட் ங் ; bird's nest.

     "ேசனந் தன  லாெயந்தனில்" (ைகவல்ய.சந்.124);.

   2. மக்களாற் ெசய்யப்ப ம் பறைவக்  ( ங்.);; bird's cage.

     [Skt.{} → த. லாயம்.]

     [P]

லாரி

 
 லாரி kulāri, ெப.(n.)

   ஒ வைக வண் ; charriot, Indian coach.

   க.ெகாலா ;   ம. லால்;   ெத.ெகால்லாபண் ;     [ ள் → ெகாள் → ெகாள்ளரி → லாரி.]

 லாரி kulāri, ெப.(n.)

   ஒ  வைக வண்  ( ன்.);; chariot, Indian coach.

த.வ. டாரி.

க. லா ; ம. லால்.

     [Mhr.{}+த. லாரி.]

லாலம்

லாலம் kulālam, ெப.(n.)

   காட் சே்சவல்; wild cock.

   2. ஒ  ஆந்ைத; owl.

   3. ஒ  ; a plant.

   4. நீலாஞ்சனக் கல்;   855u, a blue stone applied as a collyrium to the eyes (சா.அக.);.

     [ லம் → லாலம்.]

லாலன்

லாலன் kulālaṉ, ெப.(n.)

   யவன்; potter.

     " லாலற் ேகற்பப் ெப ங் ய ம ளி" (ெப ங். வத்தவ.9,48);.

     [ ல  → லா  → லாள் → லாளன் → லாலன்.]
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லா

லா 1 kulāvudal,    5 ெச. . .(v.i)

   1. அங்  ங் ம் நடத்தல்; to walk or move about, haunt.

   2. நட்பா தல்; to be on intimate terms, to be friends. 

அவேனா  அ கமாகக் லா றான்.

   3. ளங் தல்; to shine, to be conspicuous.

   4. ம ழ்தல்; to rejoice, exult, delight.

   5. நிைல ெப தல்; to settle, rest.

     " ந் ல்….. ைக …….. லாய ெகாள்ைகத்ேத" ( வக.1007);.

     [ ல  → லா தல்.]

 லா 2 kulāvudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெகாண்டா தல் ( ங்.);; to admire, praise, extol.

     [ ல  → லா .]

 லா 3 kulāvudal, ெச. . .(v.i.)

   வைளதல்; to be bent, curved.

     " லாவணங்  ல்ெல னர ்ேகான்" (யாப். .22);.

     [ ல் → ல  → லா .] 
  kuli, ெப. (n.)

   கண்டங்கத் ரி; prickly night - shade (சா.அக.);.

     [ ல் → .]

க்கம்

 
 க்கம் kulikkam, ெப.(n.)

   இ ப்ைப; bassia (சா.அக.);.

     [ ல் → க்  → க்கம் → க்கம்.]

கசெ்சப்

கசெ்சப்  guligacceppu, ெப.(n.)

   சா ங்கம் ெசப் ; vexmillion box.

     " கச ்ெசப்பன ெகாம்ைம வரி ைல" ( வக.641);.

     [ கம் + ெசப் .]
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கம்

கம்1 guligam, ெப.(n.)

   1. சா ங்கம்; vermilion.

     "ெபா ங் க மப் யன" (கம்பரா. வைரக்.25);.

   2. வப்  ( வா.); 

 redness.

     [ க்கம் → கம்.]

 கம்2 guligam, ெப.(n.)

   இ ப்ைப ( ங்.);; south Indian mahua.

     [ க்கம் → கம்.]

ங்கம்

ங்கம் kuliṅgam, ெப.(n.)

   1. ஒ  நா ; name of a country.

     "ேதம  வலங்காத லங்கரில்" (பாரத.பத்தாம்.27);.

   2. ஊரக்்  ( டா.);; sparrow.

   3. ங்  ெசய்யலாகா  என்  மற்ற உ ரக்ட் ப் ேபா த் த் தான் ங் ைழக் ம் ஒ  பறைவ. 
(ேவதாரணிய க் வ.40);; a fabulous bird which preaches good behaviour, but itself persists in evil doing.

     [ ல் →  → ங்கம்.]

சக் ைக

 
 சக் ைக gulisaggugai, ெப.(n.)

   அ க ெவப்பத்ைதத் தாங்கக் ய பாத் ரம்; crucible made to stand high temperature (சா.அக.);.

     [ ச + ைக ( ைக = பாத் ரம்);.]

சநாயகம்

 
 சநாயகம் gulisanāyagam, ெப.(n.)

   ஒ  ைல; a kind of Coitus (சா.அக.);.

     [ சம் + நாயகம்.]

சபாணி

சபாணி kulisapāṇi, ெப.(n.)

   1. இந் ரன்; Indra, as armed with thunde bolt.

     "ெதவ்வ  றற் சபாணி" ( க்காளத். .53:25);. (ைவரத்தா லா ய ஆ தத்ைதக் 
ைக ைடயவன்);.

     [ சம் + பாணி.]

453

www.valluvarvallalarvattam.com 8427 of 19068.



சம்

சம்1 kulisam, ெப.(n.)

   ைவரத்தாலா ய ஆ தம்; Indra's thunderbolt.

     " சத் தமரரே்கான்" (கம்பரா.நகர.4);.

   2. ைவரம்; diamond.

     "ெவ ல்  ச ேக ரங்கள்" ( ப்ேபா.சந். ப்பள்.9);

     [ ல் ( த் தல்); → சம்.] \

 சம்2 kulisam, ெப.(n.)

   1. கற்பரிச ்ெசய்நஞ் : a mineral poison.

   2. இ ப்ைப (மைல.); பாரக்்க;See.{iruppa}

   3. வன்னி (மைல.); பாரக்்க;See. {vanni} Indian mesquit.

     [ ல் → சம்.]

 சம் kulisam, ெப.(n.)

   நிரயம் வைகக ெளான்  (நரக ேசடம்); ( வத . வரக்்க நரக.109);; a kind of hell.

சல்

 
 சல் kulisal, ெப.(n.)

   நாகசெ்சய்ந்நஞ் ; a mineral poison.

     [ ல் →  → சல்.]

சேவ

சேவ  kulisavēṟu, ெப.(n.)

   ைவரத்தா லா ய ஆ தம்; Indra's thunderbolt.

     " ச ேவற்றா லற்ற ைற" (ெபரிய . ஞான.1015);.

     [ சம் → சன்.]

சன்

சன்1 kulisaṉ, ெப.(n.)

   இந் ரன்; Indra, as armed with {kuliśan} ( சத்ைத ைடயவன்.);.

   2. கற்பரிச ்ெசய்ந்நஞ்  (சங்.அக.);; a mineral poi. son.

     [ சம் → சன்.]
 kulisi, ெப.(n.)

   சத்ைத ைடய இந் ரன்; Indra, as armed with {kulisan.}

     "ேந ேயா ேயா" (கம்பரா. ணி .70);.

     [ சம் → .]

ஞ்சன்

 
 ஞ்சன் kuliñjaṉ, ெப.(n.)

   உயர் லத்ேதான் ( வா.);; man of noble birth.

     [ லத்தன் → லஞ்சன் → ஞ்சன் (ெகா.வ.);.]

454

www.valluvarvallalarvattam.com 8428 of 19068.



ஞன்

 
 ஞன் kuliñaṉ, ெப.(n.)

   உயர் லத்ேதான்; man of noble birth.

     [ ஞ்சன் → ஞன்.]

ந்தம்

 
 ந்தம் kulindam, ெப.(n.)

   ளிந்தம் என் ம் நா  (ச );; an ancient.

     [ ளிந்தம் → ந்தம்.]

ரம்

ரம் kuliram, ெப.(n.)

   1. நண் ; crab.  

   2. ற்  ேநாய்; cancer (சா.அக.);.

     [ ல் → ர ்→ ரம்.]

ரவம்

 
 ரவம் kuliravam, ெப.(n.)

   கழைல; ற் ப் ேபால் வளரக் ய ஓர ்கட் ; an internal abscess or tumour (சா.அக.);.

     [  → ரவம்.]

 kulili, ெப.(n.)

   ர ழக்ெகா ; shout of triumph, etc., as on a battle field.

     " ட்ட களத் ல்" ( ப் .271);.

ல் → ல் → .]

வம்

வம் kulivam, ெப.(n.)

   இ ப்ைப; mahua tree.

   2. வன்னி வ ரம்; core of vanni tree.

     [ ல் →  → வம்.]

ன்

 
 ன் kuliṉ, ெப.(n.)

   கா த் ம்ைப; balsam flower (சா.அக.);.

     [ ல் → ன்.]

ரம்

 
 ரம் kulīram, ெப.(n.)

   பைனமரம்; palmyra tree (சா.அக.);

     [ ல் → ர ்→ ரம் → ரம்.]

க்கம்

 
 க்கம் kulukkam, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் பறைவ; an unknown bird (சா.அக.);.

     [ ல் → க்  → க்கம்.]
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க்

 
 க்  kulukki, ெப.(n.)

   க் பவள்; gay, dressy, mincing woman.

ெத. க்கலா

     [ க்  → க் .]

க் -தல்

க் -தல் kulukkudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. அைசத்தல்; to shake, as a vessel, a palanquin, to shake up and down, to agitate, to shake together in a mass.

     "ெந வைர க் ய லத்ேதாைள" (கம்பரா.ஊரே்த . 209);.

   2. ங்கச ்ெசய்  கலத்தல்; to mix by shaking together, as in a bottle.

     [ ங்  → க் .]

ங்

ங் 2 kuluṅgu, ெப.(n.)

   1 . அைசப் ; shake, jolt.  

   2. க் ; affected gestures, foppish airs.

   ெத. க் . ;.க. க் .

     [ ங்  → க் .]

க் க்காரி

 
 க் க்காரி kulukkukkāri, ெப.(n.)

   க் பவள்; gay, dressy, mincing woman.   

     [ க்  + வாரி.]

க் ச் ட்

 
 க் ச் ட்  kulukkuccīṭṭu, ெப.(n.)

   ட்  கைளக் க் ப்ேபாட்  எ த்தவ க் த் ெதாைக ெகா க் ஞ் ட்  வைக; chit-fund conducted on 
basis of casting lots.

     [ க்  + ட் .]

க்ெகனல்

 
 க்ெகனல் kulukkeṉal, ெப.(n.)

   ரித்தற் ப் ; onom. expr: signifying laughter. 

க்ெகன்

நைகத்தான்.

     [ க்  + எனல்.]

க்ைக

 
 க்ைக kulukkai, ெப.(n.)

   ர;் circular earthen bin for storing grain (இ.வ.);.

     [ க்  → க்ைக.]
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கம்

 
 கம் gulugam, ெப.(n.)

   நாக் ல் ப ந்த ெவண்படலம்; the fur of the tongue. It is a coating seen upon the tongue in various diseases 
(சா.அக.);.

     [ ல் → கம்.]

-த்தல்

-த்தல் guluguluttal,    2 ெச. . .(v.i.)

   1. ெவன்  ெசல் தல்; to creep or crawl noisily, as vermin in a basket. 

பாம்  ெபட் க் ள்ேள க்ெகன்ற .

   2. ெடன் ெறா த்தல்; to make a buzzing sound, as anything in the ear. 

கா க் ள் ஏேதா க் ன்ற .

     [  + .]

ப்

 
 ப்  guluguluppu, ெப.(n.)

   ன ; itching (சா.அக.);.

     [  + .  → ப் .]

ங் -தல்

ங் -தல் kuluṅgudal,    8 ெச. . .(v.i.)

   1. அைசதல்; to be shaken, agitated.

     "ெகாங்ைக ங்கநின் ந் பற" ( வாச.14:11);;

 shudder, quake with fear.

   3. நிைறதல்; to abound, to be Full. 

அந்த மரம் ங்கக் காய்த் க் ற .

     [ ல் →  → ங் .]

ங் ைட-த்தல்

ங் ைட-த்தல் kuluṅguḍaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஏலத்ெதாைகைய ஏறெவாட்டாமல் த த்தல்; to conspire together against the rise of prices at an auction.

     [ ங்ைக + உைட.]

த்தம்

 
 த்தம் kuluttam, ெப.(n.)

   ெகாள்  ( வா.);; horse gram.

     [  → த்தம்.]

த் கா

 
 த் கா kuluttikā, ெப.(n.)

க ங்ெகாள்  பாரக்்க;See. {karuriko/u.}

     [ த் ைக → த் கா.]

ப்ைப

 
 ப்ைப kuluppai, ெப.(n.)

   தானியம் ேச த்  ைவப்பதற்கான உைறவ வக் களஞ் யம் (கட.்ெதா.வரி.);; circular earthern fin for grain.

ம வ. க்ைக. [  → ப்ைப.]
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மம்

மம் kulumam, ெப.(n.)

   1. மண்ணீரல், மலக் டல் த யவற் ன் ெப க்கத்தால் உண்டா ம் வ ற் ேநாய் வைக chornic 
enlargement of the spleen; grandular enlargement in the abdomen, as of the mesentric gland.

   2. 45 காலாடக் ம், 27 ைரக ம், 9 ேதரக் ம், 9 யாைனக ம் அடங் ய பைடப் ரி  ( டா.);; a 
division of an army consisting of 45 foot, 27 horses, 9 chariots and 9 elephants.

     [ ல் →  → மம்.]

ம லம்

 
 ம லம் kulumamūlam, ெப.(n.)

   இஞ் (மைல.);; Jamaica ginger.

     [ மம் + லம்.]

ைம

 
 ைம kulumai, ெப.(n.)

க்ைக பாரக்்க (இ.வ.);;See. {kulukkai}

     [  → ைம.]

ைல-தல்

ைல-தல் kulaidal,    1 ெச. . .(v.i.)

   1. அ ழ்தல்; to become loose;

 to be dishevelled, unravelled.

     "ெகாண்ைட ைலந்  ேபா ற் ."

   2. கைலதல்; to disperse, as a crowd, to scatter.

     " ட்டம் ைலந்த ."

   3. நிைலெக தல்; to bederanged, disordered, upset, thrown into confusion.

     "ேகாளி பங்கய ழ்கக் ைலந்தவால்" (கம்பரா. வைரக்.621);.

   4. மனங் ைழதல்; to lose one's heart become melted, softened.

     " ளரிெமாடெ்டன்

ைல ங் காமக் டரக்் " (பட் னத். ப்பா. கஞ் த்த .அ .233);.

   5. ந ங் தல்; to trumble, shudder, quiver, shiver.

     "ேவழம் எ ரக் ைலவரால்" (இர .நகர.56);

   6. அ தல்; to be annihilated, destroyed, put an end to.

     "உலெகலாங் ைலந்தன் " (கந்த . நகரப்.11);.

   7. ேகாபக்  காட் தல் ( ங்.);; to show signs of anger.

     [ ைல → ைலதல்.]
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ைல

ைல2 kulaittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. அ ழ்தல்; to untie, loosen, dishevel.

   2. ரித்தல்; to rake down as a scaffolding, to remove, as the decorations of a car after festival.  

   3.தா மாறாக் தல்; to derange, disturb.

   4. அ த்ததல்; to destroy, ruin, to violate, as chastity.

   5. ரத்ைதக் ைறத் ப் ேபசல்; to dishearten, discourage, disconcert.

   6. அைசத்தல்; to shake agitate.

     [ ைல → ைலத்தல்.]

 ைல2 kulaittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. நாய் ைலத்தல்; to bark, as a dog.

   2. ழ ப்ேப தல்; to talk inchoerently and confusedly (ெகா.வ.);.

     [ ல் → ைல.]

 ைல3 kulaittal,    4 ெச. ன்றா  (v.i.)

   ைலயாக ஈ தல்; to shoot forth in a bunch, as a plantain.

     " ல்ைல ைலத்தன காண்" ( ைண மாைல.112);.

     [ ைல → ைலத்தல்.]

ைலக்கட்

 
 ைலக்கட்  kulaikkaṭṭi, ெப.(n.)

   மண்ணீரல் ெபரியதாக ங் தல்; enlargement of the spleen (சா.அக.);.

     [ ைல + கட் .]

ைலக்கல்

 
 ைலக்கல் kulaikkal, ெப.(n.)

   ேகாேராசைன; bezoar (w);.

     [ ைல + கல்.]

ைலக்கால்

ைலக்கால் kulaikkāl, ெப.(n.)

   டவாட் க்கால்; coral stone.

   2. ஒ வைக மரம்; an unknown tree (சா.அக.);.

     [ ைல + கால்.]

ைல ைல-தல்

ைல ைல-தல் gulaigulaidal,    4 ெச. . .(v.i.)

   பத தல்; to tremble;

 to be agitated greatly, as at sad news, to be in a state of trepidation.

     "உள்ளங் ைல ைலந் " ( காளத்.4, கன்னி.124);.

     [ ைல + ைல.]
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ைலசச்ல்

 
 ைலசச்ல் kulaiccal, ெப.(n.)

   அ ; destruction, ruin (இ.வ);.

     [ ைலத்தல் → ைலசச்ல்.]

ைல ைல

ைல ைல kulaicūlai, ெப.(n.)

   ஈரற் ைல ல் உண்டா ம் ஒ  த்தல் ேநாய்; a disease of the liver.

   2. ெநஞ் வ ; chest ache (சா.அக.);.

     [ ைல + ைல.]

ைலஞ்

 
 ைலஞ்  kulaiñji, ெப.(n.)

   பனஞ்ெச ம் ; palmyra spathe.

     [ ைல → ைலஞ் .]

ைலத் க்காட் -
தல்

ைலத் க்காட் -தல் kulaiddukkāṭṭudal,    11.ெச. . . (v.i.)

   1. ைலத்  அ த்தல்; to give notice, warm, as dogs by barking.

   2. த ைபசாசங்களின் வரைவக் க நாய் ப் தல்; to point out demons in times ofepidemics, as black 
dogs whose sight is supposed to be especially keen.

     [ ைலத்  + காட் -.]

ைலதள் -தல்

ைலதள் -தல் kulaidaḷḷudal,    7 ெச. . .(v.i.)

   ைலயாக ஈ தல்; to shoot forth in clustors, bunches, as fruits, flowers, etc (ெகா.வ.);.

     [ ைல + தள் -.]

ைலத

 
 ைலத  kulaidaṟi, ெப.(n.)

   ைலைய ஒேர ெவட்டாக ெவட் ைக; cutting of a bunch of fruits at one stroke (w.);.

     [ ைல → த .]

ைலெநரியற்ேற
ங்காய்

 
 ைலெநரியற்ேறங்காய் kulaineriyaṟṟēṅgāy, ெப.(n.)

   ைல ெந க்கத்தால் ய ேதங்காய்; coconut not developed to its full size on account of pressure in the bunch.

     [ ைல + ெநரியல் + ேதங்காய்.]

ைலேநாய்

 
 ைலேநாய் kulainōy, ெப.(n.)

ைலெயரி  பாரக்்க;See. {kula-y-ervu.}

     [ ைல + ேநாய்.]

 ைலேநாய் kulainōy, ெப.(n.)

   ஈரல்ேநாய்; liver complaint.

     [ ைல + ேநாய்.]
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ைலப்பைதப்

ைலப்பைதப்  kulaippadaippu, ெப.(n.)

   ெநஞ் த் ப் ; palpitation of the heart.

   2. பயம், ளிர ்இவற்றால் ஈரற் ைல கா ம் ந க்கம்; a trembling movement of the internal organs, due to 
nervous anxiety, fear, cold or other causes (சா.அக.);.

     [ ைல + பைதப் .]

ைலப்ப

 
 ைலப்ப  kulaipparu, ெப.(n.)

   ைல  ண்டா ம் ப ; a tumour orother swelling in the viscera (சா.அக.);.

     [ ைல + ப .]

ைலப்பன்

ைலப்பன் kulaippaṉ, ெப.(n.)

   1. ளிரக்ாய்சச்ல்; shivering fits in fever, rigor.

   2. கக் வான்; whooping cough.

     [ ைல → ைலப்பன்.]

ைலப்

ைலப் 1 kulaippu, ெப.(n.)

ந க் வாதம் shivering fits.

     " யலகன் ைலப்ெபா " ( ப் .252);.

     [ ைல → ைலப் .]

 ைலப் 2 kulaippu, ெப.(n.)

   ைரக்ைக; barking, snarling (ெகா.வ.);.

     [ ைல → ைலப் .]

ைலப் ந க்
வாதம்

ைலப் ந க் வாதம் kulaippunaḍukkuvātam, ெப.(n.)

 shaking palsy.

   2. ந க் வ ; shiveringfits.

   3. ைரக்ைக; bark.

     [ ைவப்  + ந க்  + வாதம்.]

ைலப வன்

 
 ைலப வன் kulaibaḍuvaṉ, ெப.(n.)

   ஈரற் ைலப் ண்; tumours, ulcers, in liver or lungs.

     [ ைல + ப வன்.]

ைல த்தல்

ைல த்தல் kulaibiḍittal,    4 ெச. . (v.t.)

   ைலைய இ த் ப் க் ம் ஒ  ேநாய்; spasm of any of the visceral organs (சா.அக.);.

     [ ைல + -.]

ைலேபா -தல்

ைலேபா -தல் kulaipōṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

ைலதள் தல் பாரக்்க;;See. {kulai-tallutal}

     [ ைல + ேபா -.]
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ைலமரம்

 
 ைலமரம் kulaimaram, ெப.(n.)

   இடைல மரம்; idalai

     [ ைல + மரம்.]

ைல ட்

 
 ைல ட்  kulaimuṭṭi, ெப.(n.)

ைலெயரி  பாரக்்க;See. {kula-y-erwu}

     [ ைல + ( ட் ); ட் .]

ைல ட் ேநாய்

 
 ைல ட் ேநாய் kulaimuṭṭinōy, ெப.(n.)

   ச் ப்ைப இ வதனால் ச் த் ண ம்ப  ெசய் ம் கால்நைடக க்  வ ம் ேநாய்; a disease in 
caltle marked by congestion of the lungs with hard breathing (சா.அக.);.

     [ ைல + ட்  + ேநாய்.]

ைலயாத் ரம்

 
 ைலயாத் ரம் kulaiyāttiram, ெப.(n.)

   ராப்ப '; insatiable appetite, craving for food.

     [ ைல + ஆத் ரம்.]

ைல ைத-
த்தல்

ைல ைத-த்தல் kulaiyiludaiddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வ ற் ைதத்தல்; kicking in the pit of the stomach (சா.அக.);.

     [ ைல ல் + உைத-.]

ைல ர்

 
 ைல ர ்kulaiyuyir, ெப.(n.)

   இ தயத்ைத ட் ப் ரி ம் உ ர;் life expected to leave the heart, life in danger. 

ற் ம் ைல மாகக் டந்தான் (சா.அக.);.

     [ ைல + உ ர.்]

ைலெயரி

ைலெயரி  kulaiyerivu, ெப.(n.)

   மாரெ்பரிசச்ல் (ஆங்.ம த்.);; heart burn, irritation in the chest.

     [ ைல + எரி .]

 ைலெயரி  kulaiyerivu, ெப.(n.)

   ெசரியாைம னால் ெநஞ்ெசரிசச்ைல ண்டாக் ம் ஒ  ேநாய்; heart burning arising from dyspepsia.

   2. வ ற் ல் ஏற்ப ம் ஒ  ழப்பம்; an uneasy or painful sensation in the stomach (சா.அக.);.

     [ ைல + எரி .]

ைலேயாேட

 
 ைலேயாேட kulaiyōṭē,    ெப.எ.(adv.) ம்; wholly without exception, root and branch

     "ெகாத்ேதாேட ைலேயா" (ெகா.வ);.

     [ ைல + ஓ  + ஏ.]
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ைலவட்டம்

ைலவட்டம் kulaivaṭṭam, ெப.(n.)

   1. அம் க் ைத; notch at the end of an arrow.

     " ைலவட்டக் யம் " ( வக.2184);.

     [ ைல + வட்டம்.]

ைலவளி

 
 ைலவளி kulaivaḷi, ெப.(n.)

   வளிேநாய் வைக; poricarditis.

     [ ைல + வளி.]

ைலவற்றல்

 
 ைலவற்றல் kulaivaṟṟal, ெப.(n.)

   ஈரற் ைல வற் தல்; atrophy of the liver. 

ஈரல் ைல வற்றக் கத் ேனன் (சா.அக.);.

     [ ைல + வற்றல்.]

ைலவா

 
 ைலவா  kulaivāyu, ெப.(n.)

ைலவளி பாரக்்க;See. {kula}

     [ ைல + வா .]

ைலவாைழ

ைலவாைழ kulaivāḻai, ெப.(n.)

   ஒ வைக வாைழ; a species of plantain.

     " ைலவாைழ ப த்த" ( வக. 1191);.

     [ ைல + வாைழ.]

ைலெவட்

ைலெவட்  kulaiveṭṭi, ெப.(n.)

   வரிவைக; a tax.

     " ைலெவட் ம் ரப் ெவட் ம்" (S.l.l.viii.322);.

     [ ைல + ெவட் .]

ைல யா

 
 ைல யா  kulaiviyāti, ெப.(n.)

ைலேநாய் பாரக்்க;See. {kulandy.}

     [ ைல + யா .]

ைல ைல

 
 ைல ைல kulaivilai, ெப.(n.)

   மரத் க் ம் ேபாேத பனங்காய்க் ைலைய ற்ைக; sale of palmyra fruits while on the tree.

     [ ைல + ைல.]

ேலாத் ங்கேசா
ழ லா

ேலாத் ங்கேசாழ லா kulōttuṅgacōḻṉulā, ெப.(n.)

   பன்னிரண்டாம் ற்றாண் ல் ஆண்ட இரண்டாங் ேலாத் ங்க ேசாழன்ேமல் ஒட்டக் த்தர ்பா ய 
உலாச ் ற் லக் யம்; a poem on the chola king {kulöttunga} II by {Küttar,} 12th C.

     [ ேலாத் ங்க ேசாழன் + உலா.]
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ேலாமம்

ேலாமம் kulōmam, ெப.(n.)

   1. பக்க லா ன் சவ் ; membrance.

   2. வல  பக்கத் ப் ழ்ப்ப ல் த்த நீர,் இறங்  நிற் டம்; that portion at the bottom of the stomach 
on the right side where the water drunk collects. (சா.அக.);.

     [ ைல → ைலமம் → ேலாமம்.]

ேலாமன்

 
 ேலாமன் kulōmaṉ, ெப.(n.)

   வல  ைர ரல்; the right lung (சா.அக.);.

     [ ைல → ைலமம் → ேலாமம் → ேலாமன்.]

ேலா

 
 ேலா  kulōmi, ெப.(n.)

   ெவள்ள  (மைல.);; small chiretta, white doob grass.

     [ ல் → ல  → ேலா .]

வங்கம்

வங்கம் kuvaṅgam, ெப.(n.)

   1. ஈயம்; lead.

   2. காரீயம்;  black lead (சா.அக.);.

     [ வங்கம் → வங்கம்.]

வங் யா

 
 வங் யா kuvaṅgiyā, ெப.(n.)

   ஈயத்தண் ச ்ெச , ண்டல் ெகா  (சா.அக.);; a creeper.

     [ வங் யம் → வங் யா.]

வ ேவம் ன்பட்
ைட

 
 வ ேவம் ன்படை்ட kuvasivēmbiṉpaṭṭai, ெப.(n.)

   மைல ேவம் ன் படை்ட; bark of quassia (சா.அக.);.

     [ வ  → வட்  → வத்  → வச்  → ேவ  → ேவம் ன்படை்ட.]

வட் ைடக் ச்

 
 வட் ைடக் ச்  kuvaḍḍiḍaikkuccu, ெப.(n.)

   தாம் ரச் ைக; an unknown plant with alchemical virtues (சா.அக.);.

     [ வட்  இைட + ச் .]

வட் த்ேதா
ன்

 
 வட் த்ேதான் kuvaṭṭiludiddōṉ, ெப.(n.)

   தங்கத்ைதக் கைரக் ம் ேவ ப்ெபா ள்; a mineral – solvent of gold.

     [ வ  → வட் ல் + உ த்ேதான்.]

வட் சாைம

 
 வட் சாைம kuvaṭṭiluṟucāmai, ெப.(n.)

கைலச ்ெசம்  (சா.அக.);.

     [ வட் ல் + உ  + சாைம.]
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வட் ற் ளிதம்

 
 வட் ற் ளிதம் kuvaṭṭiṟpuḷidam, ெப.(n.)

   ங்கச ்ெசய்ந்நஞ் ; a mineral poison.

     [ வட் ல் + ளிதம்.]

வட் னியம்

 
 வட் னியம் kuvaṭṭiṉiyam, ெப.(n.)

   நீலாஞ்சனக் கல்; sulphuret of antimony (சா.அக.);.

     [ வ  → வட்  + இன் + ஈயம்.]

வட்  
கண்ணி

 
 வட்  கண்ணி guvaṭṭiṉuṟugaṇṇi, ெப.(n.)

   ேகாைவக் ெகா ; Indian creeper (சா.அக.);.

     [ வட் ன் + உ  + கண்ணி.]

வட் க்கல்

 
 வட் க்கல் kuvaṭṭukkal, ெப.(n.)

   மைல ல் ேம ம் ஆ களின் மணத்  (ேகாேராசைன);; bezoar found in sheep feeding in mountains (W);.

     [ வ  → வட்  + கல்.]

வட் க் ர்ைம

 
 வட் க் ரை்ம kuvaṭṭukārmai, ெப.(n.)

   ெதாட் ச ்ெசய்ந்நஞ் ; a  mineral poison.

     [ வ  → வட்  + ரை்ம.]

வட் ண் ைல
ச்

 
 வட் ண் ைலச்  kuvaṭṭunuṇmulaicci, ெப.(n.)

வட்  ைலச்  பாரக்்க;See. {kuvattu mulaicci}

     [ வ  → வட் .]
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வ

வ  kuvaḍu, ெப.(n.)

   தங்கத்ைதக் கைரக் ம் ஒ  ேவ ப் ெபா ள் (யாழ்.அக.);; a mineral solvent of gold.

     [ வட்  + ைலச் .]

 வ  kuvaḍu, ெப.(n.)

   1. ரட்  ( ங்.);; roundness, rotundity anything round.

   2. மைல ( வா.);; mountain hill.

   3. ன்  ( ங்.);; hillock.

   4. மைல ச்  ( வா.);; top of a hill, peak

   5. மரக் ைள ( ங்.);; branch of a tree.

   6. சங்கச ்ெசய்நஞ்  (சங். அக.);; a mineral poison.

ம. வ  ஒ.ேநா. ல ..

     [  → வ்  → வ .]

வ

 
 வ  kuvaḍuṟu, ெப.(n.)

கைலச ்ெசம் (சா.அக.); பாரக்்க;See. {kalaccembu.}

     [ வ  + உ .]

வம்

 
 வம் kuvam, ெப.(n.)

ஆம்பல் (மைல.);: water-lily.

     [ வம் → வம்.]

வரம்

 
 வரம் kuvaram, ெப.(n.)

   வரப்் ; astringence (சா.அக.);.

     [ வர ்→ வர ்→ வரம்.]

வரி

 
 வரி kuvari, ெப.(n.)

   வா ைவ (சா.அக.);; black oil tree.

     [ வர ்→ வரி.]

வரி ண்டல்

 
 வரி ண்டல் guvariguṇṭal, ெப.(n.)

   வா ைவ (மைல.);; black oil tree.

     [ வரி + ண்டல்.]
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வரியா

 
 வரியா kuvariyā, ெப.(n.)

   ைனக்கா ; cowhage plant (சா.அக.);.

     [ வரி → வரியா.]

வலகம்

 
 வலகம் guvalagam, ெப.(n.)

   ெநய்தற் ; white Indian water lily (சா.அக.);.

     [ வ  → வ கம் → வலகம்.]

வலந்தம்

 
 வலந்தம் kuvalandam, ெப.(n.)

   ெசங்க நீர;் red Indian water-lily (சா.அக.);.

     [ வ  → வலந்தம்.]

வலம்

 
 வலம் kuvalam, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ்ெசய்நஞ் ; a mineral poison.

     [  → வல் → வலம்.]

வலமயம்

 
 வலமயம் kuvalamayam, ெப.(n.)

   ம ; organy an aromatic shrub (சா.அக.);.

     [ வலம் + அயம்.]

வலயா டம்

வலயா டம் kuvalayāpīṭam, ெப.(n.)

கம்சன் கண்ணைனக் ெகால் ம்ப  ஏ ய யாைன, 

 the el. elephant which {kamsā} despatched agains Krishna.

     " ற்றெமன்னேமற் ாண் னன் வலயா டம்" (பாகவத.11, கஞ்சைனக்.14);.

     [ வலயம் + டம்.]

வ

 
 வ  kuvali, ெப.(n.)

   இலந்ைத ( டா.);; jujubetree

     [ வல் → வ .]

வ டம்

 
 வ டம் kuvaliḍam, ெப.(n.)

   ஊர ்(ச .);; village.

     [ வ  → வ டம்.]

467

www.valluvarvallalarvattam.com 8441 of 19068.



வ யம்

வ யம் kuvaliyam, ெப.(n.)

   1. ெநய்தல் ( வா.);; white Indianwater-lily.

   2. க ங் வைள; blue nelumbu.

     " வ யத் மலர"் ( டா.);.

   3. ெசங் வைள; purple Indian water-lily (W);.

     [ வ  → வ யம்.]

வைல

வைல kuvalai, ெப.(n.)

   1. கஞ்சா (மைல.);; Indian hemp.

   2. ள  (மைல.);; sacred-basil.

     [ வல் → வைல.]

வைலயன்

 
 வைலயன் kuvalaiyaṉ, ெப.(n.)

   ரி ; blue vitriol.

     [ வைல + அன்.]

வ -தல்

வ -தல் kuvavudal,    10 ெச. . . (v.i.)

   தல் ( டா.);; to be piled up.

   2. த்தல்; to heap up, gather.

     "காட்டகத் த ர் ங் காண்வரக் வ " ( வக.2110);.

     [ ல் → ள் → வ் → வ .]

வ

வ 2 kuvavu, ெப.(n.)

   1. ரட் ; roundness, fullness, plumpness.

     "ஓங்  மணற் வ த் தாைழ" ( றநா.24.);

   2. யல் ( ங்.);; heap, pile.

   3. ட்டம்; assemblage, collection, clump, group army (ப ற் ப் 84.20);.

   4. ஒன்ேறாெடான்  ைணைக; interwining.

     " வ க் ர ேலனல்" (மைலப .108);.

   5. ெப ைம ( டா.);; greatness, largeness.

   6. நில கம் (ச .);; earth.

   7. ேம ; mound, hillock (W);.

     [ ல் → ள் → வ் → வ .]

வளச்

 
 வளச்  kuvaḷacci, ெப.(n.)

   ற்றாஞ்ேசா  (யாழ்.அக.);; comb of white ant's nest.

     [ வள் → வளச் .]
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வளம்

 
 வளம் kuvaḷam, ெப.(n.)

   ல்வம்; bael tree (சா.அக.);.

     [ வள் + வளம்.]

வைள

வைள1 kuvaḷai, ெப.(n.)

   1. க ங் வைள; blue nelumbo.

     " வைள... ெகா ச்  கண்ேபான் மலரத் ம்" (ஐங் .299);.  

   2.ெசங்க நீர;் purple Indian water-lily.

     " ளக் ட்டன்ன க கமழ் வைள" ( வக.256);.

   3. ஒ  ேபெரண்; a large number.

     "ெநய்த ம் வைள ம் ஆம்ப ம் சங்க ம் த ய ெசய் ட்டம்" (பரிபா.2:13);.

     [ வள் → வைள.]

 வைள2 kuvaḷai, ெப.(n.)

   1. அணிகளில் மணி ப க் ங் ; socket or bed for a gem in a jewel.

   2. அக்கமணி த யன ப க் ங் க க்கண் வைள; socket in an ear ring for insetting {ruaråksa} or other 
bead.  

   3.மகளில் க த்தணிகளில் ஒன் ; a neck ornament (இ.வ.);.

   4. கண் ; socket of the eye.

   5. கண்ணின் ேம ைம; eyelid.

   6. கண்ணின் க்க  ைல; inner corner of the eye (இ.வ.);.

   7. ஒ வைகப் பாத் ரம்; wide-mouthed vessel, cup.

வைளக் 
க க்கண்

 
 வைளக் க க்கண் kuvaḷaikkaḍukkaṇ, ெப.(n.)

   மணிய த் ன க க்கண்வைக; ear-ring with a bead or gem enchased in it.

     [ வைள + க க்கன்.]

வைளக்காசம்

 
 வைளக்காசம் kuvaḷaikkācam, ெப.(n.)

   வம் வ த்  த்த ண்டா க் கனத் , கைடக்கண் ங்  பாரை்வ நீலநிறமைடந்  தைலவ  
உண்டா , ெவளி ையச ் ற்   ைளகள் எ ம் ம் ஓர ்கண்ேணாய்; a disease of the eyes 
characterised by the following symptoms viz pain in the eyebrows, piercing pain and heaviness of the eye, swelling of the 
angle of the eye, blue tint in the lens, head-ache, and small vesicle on the white of the eye (சா.அக.);.

     [ வைள + காசம்.]

வைளத்தாரான்

 
 வைளத்தாரான் kuvaḷaittārāṉ, ெப.(n.)

   த மன் ( டா.);; lit., one who wears kuvalai garland.

     [ வைள + தாரான். வைள = மாைலயணிந்தவன்.]
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வைளமைல

 
 வைளமைல kuvaḷaimalai, ெப.(n.)

   காரீய மைல; mountain containing black lead-ore (சா.அக.);.

     [ வைள + மைல.]

வைளமாைலயர்

 
 வைளமாைலயர ்kuvaḷaimālaiyar, ெப.(n.)

   ேவளாளர ்( வைள மாைலயணிந்ேதார)்;; it., those who wear kuvalai garland ( ன்.);.

     [ வைள + மாைலயர.்]

வைளயச்

 
 வைளயச்  kuvaḷaiyaccu, ெப.(n.)

   க க்கனில் வைள அைமத்தற் ரிய அச் ; mould for making the kuvalai of an ear-ring.

     [ வைள + அச் .]

வைளெய ம்

 
 வைளெய ம்  kuvaḷaiyelumbu, ெப.(n.)

   கண்  ன்பாக இ க் ம் எ ம் ; socket bone of the eye (சா.அக.);

     [ வைல + எ ம் .]

வைள ப் த்

வைள ப் த்  kuvaḷaivippurutti, ெப.(n.)

   1.இைம கனத் , கைடக்கண் த்தல், ழ்வ தல், னெவ த்தல், கண் த்தல், க்க 
ெவாட்டாைம, கண் வந்  எரிதல் த ய ணங்கைளக் காட் ம் ேநாய்; disease of the eye lids 
accompanies by thickeing of the lids, pain in the corner of the eye, muco-prulent discharge intohing, irritation, inablity to open 
the eyes.

   2. இ ப் , ழங்கால், ைககள், லா, ெநஞ் , , இவ் டங்களில் வ ண்டா , தத் ல் 
த்தைல உண்டாக்  ழ் ஒ ம் ஒ  ேகாப் ; a disease marked by pain in the groin, the limbs chest and in the 

anus attended with discharge o pus (சா.அக.);.

     [ வைள + ப் த் .]

வைள க்கம்

வைள க்கம் kuvaḷaivikkam, ெப.(n.)

   கண் வைள க்கம்; swelling over the socket of the eye.

   2. இைம க்கம்; swelling of the eye-lic (சா.அக.);.

     [ வைள + க்கம்.]

வா

 
 வா kuvā, ெப.(n.)

   ஆெராட்  ; east Indiar arrowroot.

     [ வ  + வா.]

வாக் வாெவன
ல்

 
 வாக் வாெவனல் kuvākkuvāveṉal, ெப.(n.)

   அைறக் ழந்ைத ன் அ ைகக் ப் ; onom. expr signigying squalling crying, as a new-born infant.

     [ வா + வா + எனல்.]
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வாகம்

வாகம்1 kuvākam, ெப.(n.)

   க  (மைல.);;  Arecapalm.

     [க  → க கம் → வாகம்(ெகா.வ.);.]

 வாகம்2 kuvākam, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் ன் மரம்; lignum-vitae.

     [ வ்  → வ்வகம் → வாகம்.] \

வா

 
 வா  kuvāku, ெப.(n.)

   ேபராமல்ல; large tubed jasmine (சா.அக.);.

     [ வ  → வா .]

வா லம்

 
 வா லம் kuvākulam, ெப.(n.)

ஒட்டகம் (சா.அக.); பாரக்்க;See. {offagam}

     [ வா  → வா லம் ( வா மரம் ேபால் ெநடை்டயான );.]

வாசகம்

 
 வாசகம் guvācagam, ெப.(n.)

   ைன ட் றண் ; a thorny shrub (சா.அக.);

     [ வ்  + சாகம்.]

வாசவம்

 
 வாசவம் kuvācavam, ெப.(n.)

   மணித்தக்காளி; black-berried solanum (சா.அக.);.

     [ வ்  + ஆசவம்.]

வ யாசக்ைக

 
 வ யாசக்ைக kuvasiyāsakkai, ெப.(n.)

   ஒ  மரத் ன் கசப் ச ்சக்ைக; the bark of quassiar

     [ வச் யம் + சக்ைக.]

வாட் க்கல்

 
 வாட் க்கல் kuvāṭcukkal, ெப.(n.)

   ப கக்கல்; a name given to the purer variety of silica such as rock crystal etc (சா.அக.);.

     [ வாட்  + கல் - வாட் க்கல் → வாட் க்கல் (ெகா.வ.);.]

வாட்

 
 வாட்  kuvāṭṭi, ெப.(n.)

   ஒ  வைகச ் ப் ; oyster.

     [கைவ → கைவத்  → கவாட்  → வாட் .]
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வாத ல்

 
 வாத ல் kuvātanūl, ெப.(n.)

   வடெமா ல் எ தப்ெபற்ற ஒ  ைக நிகண் ; a herbal dixtionary in Sanskrit (சா.அக.);.

     [ வாதம் + ல். ம ந் ச ்சா கள் காய்ச்  வ ப்ப  ெதாடரப்ான ல்).]

வாதம்

வாதம்1 kuvātam, ெப.(n.)

   யாழம் (ைதலவ. ைதல.114);; decoction, extract.

     [ ய் + ஒதம் - ேயாதம் → யாதம் → வாதம்.] \

 வாதம்2 kuvātam, ெப.(n.)

   ண்ேபச் ; captious argument, perverse talk.

     [  + வாதம் - வாதம் → வாதம்.]

வா

 
 வா  kuvāti, ெப.(n.)

   ெகா க்க ைவக்கப் பயன்ப த் ம் பாண்டம்; boiling pot (சா.அக.);.

     [ ய் + ஆ  - யா  → வா .]

வா கம்

 
 வா கம் guvātigam, ெப.(n.)

   பால் ேசரந்்த யாழம்; a decoction made with milk (சா.அக.);.

     [ ய்யா  → ய்யா கம் → யா கம் → வா கம்.]

வா கத் ரவம்

 
 வா கத் ரவம் guvātigattiravam, ெப.(n.)

   சாராயம்; a spiritious liquor.

     [ வா கம் + ரவம்.]

வா தம்

வா தம் kuvādidam, ெப.(n.)

   மஞ்சள், ெப ங் காயம், பால் இைவகள் ேசரந்்த யாழம்; a decoction prepared with turmeric, asafoetida and 
milk.

   2. ேதன் ேசரந்்த ம ; a spiritious liquor prepared with honey (சா.அக.);.

     [ வா கம் → வ தம்.]

வா

வா  kuvātu, ெப.(n.)

   ண்ேபச் ; fallacious argument.

     "அச  மாதர ் வா ெசால் ேக கள்" ( ப் . 479);.

     [  + வா . வா  → வா .]

வா

வா  kuvāyu, ெப.(n.)

   1. ேநாயாளி ன் உடம்  னின்  ம் நச் க் காற் ; a volatile deletrious principle arising from the bodies of the 
sick.  

   2.நச் க் காய்சச்ல், 

 malaria (சா.அக.);.

     [ ல் →  → வா .]
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வால்

வால் kuvāl, ெப.(n.)

   1. யல் ( ங்.);; heap, pile

   2. ட்டம்; collection, group.

     "மரகதக் வாஅன் மாமணிப் றக்கம்" ( வாச.3.1:24);.  

   3.ேம வா.); mound, hillock.

   4. ; abundance, excess.

     "இத்ைதேய ள்ளத் ேல வாலாகக் ெகாண் " (ஈ .2.7:3);. '

   5. ெநற்ேபார ்( வா.);; heap of threshed paddy.

     [ ைவ → வால்.]
1 kuvidal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ம் தல்; to close, as flowers by night.

     " ந்த வண் தங்கேள" (கம்பரா. ைகேக .53);. 

    2.வா னாற் தல்; to assume a circular form, as the lips in kissing or in pronouncing labial vowels.

     "மணித் வர ்வா தைழக் த்  ரித்த " ( செ்சந். ள்ைளத்.வாரைணப்.5);.

   3. ெந ங்கக் தல் ( வா.);; to crowd.press as people, assandgrain, to become conical);.

   4. யாதல்; to be piled up formed in heaps, as sand, grain, to become conecal.

   5. உ ண்  ர தல்; to become round globular.

     "ேம ற் ந்த ேதாளான்" (கம்பரா.நி ம்ப.92);.

   6. தல்; to be accumulated, stored up, hoarded as treasure. 

ேவண் ய பணம் ந்  ட்ட .

   7. ங் தல்; to contract decrease.

     " த டன் ரிதலற் " (தா . ன்மயா.8);.

   8. ஒ கப்ப தல்; to coverage, tobe concentrated, as the mind, to be absorbed, as in contemplation. 

மனம் கட ளின் வ பாட் ற் ந் ள்ள .

     [ ல் → ள் → வ்  → .]

ந்தமனம்

 
 ந்தமனம் kuvindamaṉam, ெப.(n.)

   ஒ ங் ய மனம்; mind brought to a common centre, concentrated mind(சா.அக);.

     [  → ந்த → மனம்.]

மாடம்

 
 மாடம் kuvimāṭam, ெப.(n.)

   ெந நிைல மாடங்களில் இ  மாட; upper storey of the building.

     [  + மாடம் = உச் க் ந்த ேமல் மாடம்.]
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ட்க

டக்  kuvimuṭkaruvi, ெப.(n.)

   யாைனைய அடக் ம் ஒர ்ஆ தம்; a kind of elephant goad.

     " ட ்க ம் ேகாண ம்" (மணி.18,163);.

     [  + ள் + க .]

யல்

 
 யல் kuviyal, ெப.(n.)

   த் ப்ப ; heap, pile.

     [  + யல்.]

யா

 
 யா  kuviyāṭi, ெப.(n.)

   ந்த கண்ணா  ல்ைல; concave lens (சா.அக.);.

ரம்

 
 ரம் kuviram, ெப.(n.)

   கா ; forest (சா.அக.);.

க - - ரம்)

ல்

ல் kuvil, ெப.(n.)

   1. அ க்ைக (ச .);; reaping, curting.

   2. ைகப் யள ள்ள க ரக்்ெகாத்  ( ன்.);; handful of reaped grain in stalks.

     [ ள் → வ் → ல் → ல்.]
 kuvivu, ெப.(n.)

   1. யல்; heap, councical pile, accumulation.

   2. ம்பவ  ( ன்.);; conicalness, anything conical in shape.

     [ ல் → ள் → வ் →  → .]

ேவலம்

 
 ேவலம் kuvēlam, ெப.(n.)

   ஆம்பல் (சா.அக.);; lly.

     [ வ  → ேவலம்.]

ேவலயம்

 
 ேவலயம் kuvēlayam, ெப.(n.)

   ஆம்பல் (சா.அக.);; lily.

     [ வ  → வலயம் → வலயம்.]
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ைவ

ைவ kuvai, ெப.(n.)

   1. யல் ( வ.); heap, conical.

   2. ப்ைபேம  ( வா.); 

 dunghil.

   3. ெதா ; collection accumulatiťn, crowd, shoal, row.

     " ரக் ைவ ெநளித்தான்" (கம்பரா. மாரீச.04);.  4.

   கண்ணின் ெவண்படலத் ல் உண்டா ம்  ேநாய்வைக ( வரட.்);; a disease of the sclerotic or the white of the 
eye.

     [ ல் → ள் → வ் → வ்  → ைவ.]

 ைவ2 kuvai, ெப.(n.)

   ெபான் க் ம் ைக; crucible, melting-pot.

     "இ ந்ைதக் ைவ ெயாத்தன" (தணிைகப் . நாட் ப்.63);.

ம. வ

     [ ைக → ைவ.]

ைவெய ச்

 
 ைவெய ச்  kuvaiyeḻucci, ெப.(n.)

   கண்ணின் ெவள் ல் உ ந்ைதப் ேபால் சைத உண்டா த் ன் த் ம் ஓர ்கண் ேநாய்; a 
malignant growth of flesh of the size of a black-gram on the white of the eye (சா.அக.);.

     [ ைவ + எ ச் . ைவ = ரட் , தட் .]

 kuḻu, ெப.எ. (adj.)

   இளைமயான; young tender.

     "மழ ம் ழ ம் இளைமப்ெபா ள" (ெதால்.ெசால்.312);.

     [ ல் → ள் → ழ.]

 1 kuḻu, ெப.(n.)

   1. மக்கட் ட்டம் ( வா.); class, society, band, assembly.

   2. ெபண்கள் ட்டம் ( ங்.);; assembly orgathering of women.

   3. ஆ  த யவற் ன் ட்டம்; flock, herd, swarm, shoal.

   4. ெதா ; bundle, heap.

     "இந்தனக் ைவ' (ஞானா.63.11);.

ம. 

     [ ல் → ள் → .]

 2 kuḻu, ெப.(n.)

   1. ழ்ச் , தந் ரம்; Ingenuity.  

   2 தந் ரமான ெசால்; shrewd utterance.  

   3. றைமயான ெசால்; wit, witty, expression.
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ழக் க் ழக்ெக
னல்

ழக் க் ழக்ெகனல் kuḻkkukkuḻkkeṉal, ெப.(n.)

   1. ஓர ்ஒ க் ப்  ( ன்.);; onom. Expr. signifying, rumbling sound.

   2. வ யற் த் ெதங் தற் ப் ; hanging loose, as arms with feebleness.

     [ ழக்  + ழக்  + எனல்.]

ழக் மழக்ெகன
ல்

 
 ழக் மழக்ெகனல் kuḻkkumaḻkkeṉal, ெப.(n.)

   த த் ப் ப த்தற் ப் ; expr. signifying being fleshy and rounded, plump. 

அந்தக் ழந்ைத ழக் மழக்ெகன் க் ன்ற .

     [ ழக்  + மழக்  + எனல்.]

ழகயம்

 
 ழகயம் kuḻkayam, ெப.(n.)

   மேனாரஞ் த்ம்; cupids plant (சா.அக.);.

     [ ழ  → ழகயம்.]

ழகன்

ழகன் kuḻkaṉ, ெப.(n.)

   1. இைளேயான்; youth

     "நின்மணக் ழகன்" ( ைள. மண.44);.

   2. அழகன்; beautiful person.

     "ெகாடக்ப் ெபயரக்் ங் ழகன" ( வாச.3,12);.

   3. கக் கட ள் ( ங்.);; {skanda.}

   4. றரக்்  இணங் பவன்; person of yielding or accommodating nature.

     " றைவ ேகாத்த ழகைன" ( வ். வாய்.3,6,3);.

     [ ழ → ழ  → ழகன்.]

ழ

ழ  kuḻku, ெப.(n.)

   1. இளைமச ்ெசவ் ; youth fulness.

     "ெகாம்ைமக் ழகா ங் ேகாலவைர மாரப்ர"் ( வக.2790);.

   2. அழ ; beauty.

     "ெகான்ைற க் ழகாக… ைளயா ம்" (ேதவா.468);

   3. ழந்ைத; infant.

     " ழெகன ெவ த் கந்த ைம" ( ப் .106);.

     [ ழ → ழ  → ழகன்.]

ழ -தல்

ழ -தல் kuḻkudal,    6 ெச. . . (v.i.)

   1. ெகாஞ்  ைளயா தல்; to prattle playfully.

     " ளிேயா ங் ழேகேல" ( வ். வாய்.6,2,5);.  

   2.கவரத்ல்; to coax, wheedle.

     " ழ ெயங்கள் ழமணன் ெகாண் " ( வ். வாய்.6,2,6);.

     [ ழ → ழ .]
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ழ ழ-த்தல்

ழ ழ-த்தல் kuḻkuḻttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ெந ழ்ந் த்தல்; to be mashy pulpy.

   2. மன உ ய தல்; to be timid, to be chicken hearted.

     [ ழ → ழ .]

ழ ழத்த ண்

 
 ழ ழத்த ண் kuḻkuḻttabuṇ, ெப.(n.)

   அ ன ண்; putrid sore-ulcer (சா.அக.);.

     [ ழ + ழத்த + ண்.]

ழ ழெவனல்

ழ ழெவனல் kuḻkuḻveṉal, ெப.(n.)

   இள க் ம் ப் ; expr. signifying sliminess, softness as of {kū.}

     [ ழ + ழ + எனல்.]

   �ெ◌ா  களின் ஈற் ல், அைரமாத் ைரயாய்க்  ��ைக; a kind of garland for the neck.

     " ழங்கன் மாைல…. மார் ர"் ( வக.743);.

     [ ழ → ழங்  → ழங்கல்.]

ழச்

ழச்  kuḻcci, ெப.(n.)

   பவளப் ற்  நஞ் ; a kind of prepared arsenic.

   2. ேசரந்்தா  பாைவச ்ெச ; an unknown plant (சா.அக.);.

     [ ழ → ழச் .]

ழந்ைத

ழந்ைத kuḻndai, ெப.(n.)

   1. ைகப் ள்ைள; infant, baby suckling.

     " ழந்ைதைய உ ரத்்த மல க் " (கம்பரா.உ க்கா.65.);  

   2.இளைமப்ப வம்; childhood, tender age.

     " ழந்ைத ெவண்ம " (கம்பரா.உரே்த .209);.

   ம. ழந்த;   க.ெகாண ;   ெத.ெகா  (மகன்);;   ெகாண் கா;   .ெகாைர ( ய); ெகாலா. 
ெகாசை்ச;   நா.ெகாசச்;   பர.்ெகாச;் .ேகா .

 ME. E. child;

 OE. cild, Gothr. kilthei, womb

 Fin. kakara, Komi, kaga;

 Gondi, koko;

 Mong. caxa, Q. kaka;

 Jap, kaka

     [ ழ +  ழந்ைத.]

   1. த் க் ழந்ைத  

   2. அைறக் ழந்ைத  

   3. ைல ண் ழந்ைத  
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ழந்ைத ஞ்

 
 ழந்ைத ஞ்  guḻndaiguñju, ெப.(n.)

ழந்ைத ட்  பாரக்்க;See. {kulanda kutfi}

     [ ழந்ைத + ஞ் .]

ழந்ைத ட்

 
 ழந்ைத ட்  guḻndaiguṭṭi, ெப.(n.)

   பல அகைவ னரான ழந்ைதகள்; children varying in age. 

அவ க் க் ழந்ைத ட்  அ கம் (ெகா.வ.);.

     [ ழந்ைத + ட் .]

ழந்ைத ட் க்கா
ரன்

 
 ழந்ைத ட் க்காரன் guḻndaiguṭṭiggāraṉ, ெப.(n.)

   ெபரிய ம்ப ைடயவன்; man with a large family (ெகா.வ.);.

     [ ழந்ைத + ட் க்காரன்]

ழந்ைதசச்ா

 
 ழந்ைதசச்ா  kuḻndaiccāmi, ெப.(n.)

   கக் கட ள் ( ழந்ைதத் ெதய்வம்);; lit, child-god, skanda.

     [ ழந்ைத + சா .]

ழந்ைதநீர்

 
 ழந்ைதநீர ்kuḻndainīr, ெப.(n.)

   இளநீர ்(ைதலவ.);; milk of the tender coconut.   

     [ ழ → ழந்ைத + நீர.்]

ழந்ைதப்ப

 
 ழந்ைதப்ப  kuḻndaippasi, ெப.(n.)

   அ க்க  உண்டா ம் ப ; hunger occuring in a short duration of time (சா.அக.);.

     [ ழந்ைத + ப .]

ழந்ைதப் த்

 
 ழந்ைதப் த்  kuḻndaipputti, ெப.(n.)

    ள்ைளய ; childishness, puerility, youthful undiscretion.

     [ ழந்ைத + த் .]

ழந்ைதமதக்கனி

 
 ழந்ைதமதக்கனி kuḻndaimadakkaṉi, ெப.(n.)

   நிலத் ள ; holy basil (சா.அக.);.

     [ ழந்ைத + (மணக்கனி); மதக்கனி.]
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ழந்ைதயைற

ழந்ைதயைற kuḻndaiyaṟai, ெப.(n.)

   1. ழந்ைத கைளக் காப்பாற்  வளரக்் டம்; a place where children are nursed and taken care of.

   2. ழந்ைதையப் ெபற்ற அைற; lying in room (சா.அக.);.

     [ ழந்ைத + இ .]

ழந்ைத

 
 ழந்ைத  kuḻndaiyisivu, ெப.(n.)

   ெதற் த் க் கைண; an affection in children characterised by contraction of inter-coastal muscles (சா.அக.);.

     [ ழந்ைத + இ .]

ழெநல்

 
 ழெநல்  kuḻnelli, ெப.(n.)

   யாகப் ப த்த ெநல் ; over riped gooseberry (சா.அக.);.

     [ ழ + ெநல் .]

ழப்ப

 
 ழப்ப  kuḻppaḍi, ெப.(n.)

   ழப்பம்; confusion, disturbance (ெகா.வ.);.

     [ ழப்பம் → ழப்ப .]

ழப்ப காரன்

ழப்ப காரன் kuḻppaḍikāraṉ, ெப.(n.)

   1. சண்ைட ெசய்ேவான்; quarrelsome person.

   2. கலகஞ்ெசய்ேவான்; rioter.

   3. ம்பன்; mischievous fellow.

     [ ழம்  + அ  + காரன்.]

ழப்பம்

ழப்பம் kuḻppam, ெப.(n.)

   1. தா மா ; confusion, muddle, disorder, embroilment.

   2. மனக் கலக்கம்; perturbation, agitation, bewilderment, indecision.

   3. கலகம்; disturtance, quarrel, commotion, tumult,

   4. அரசகலகம்; sedition, insurection, rebellion.

   5. ெகாந்தளிப்  ( ன்.);; squall, storm, hurricane, boisterousness of the weather or sea.

   ம. ழப்பம்;க. ெகாழம்ப

     [ ழம்  → ழப்  → ழப்பம்.]

ழப்பன்

 
 ழப்பன் kuḻppaṉ, ெப.(n.)

   கலகக்காரன் (யாழ்.அக.);; quarrelsome fellow, anarchist.

     [ ழப்  → ழப்பன்.]
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ழப்

ழப் 1 kuḻppudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. கலக் தல்; to mix stir.

     "ேசெறலாங் ழப் " (காஞ் ப்.நாட் ப்.74.);

   2. றழ் த்தல்; to confuse,

 disturb, derange.

     "ந க் ழப் ய நா" ( ற்றா.தல.க ற்சன.53);  

   3.  யப்பைடயச ்ெசய்தல்; to bewil

 der perplex.

     "க மைன ெதா ங் ழப் " ( வாலவா.13,9);.

   4. மனத்ைதக் கலக் தல்; to disconcert, trouble, vex, annoy;

 to cause doubt, hesitation.

   2. காரியக் ேகடாக் தல்; to frustrate, as a design, to interrupt, to hinder, to spoil, as a business.

   6. ழப் ப்ேப தல்; to prevaricate, shuffle, evade questions.

ம. ழப் க

     [ ழம்  → ழப் -.]

 ழப் 2 kuḻppu, ெப.(n.)

ழம்பல்

ழம்பல் kuḻmbal, ெப.(n.)

   1. கலங் ைக, perturbation.

   2. ம்பான ெபா ள்; anything of a thick consistency.

     [ ள் + ழ → ழம்  → ழம்பல்.]

ழம்பாய்க் 
காய்ச் தல்

ழம்பாய்க் காய்ச் தல் kuḻmbāykkāyccudal,    12.ெச. . .(v.t.)

   ழம்பா க் ம்ப க் காய்ச் தல்; boiling down to a thick consistence (சா.அக.);.

     [ ழம்  + ஆய் + காய்ச் தல்.]

ழம்

ழம் 1 kuḻmbudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. கலங் தல்; to become mixed, to be stirred up, mingled, as liquides of different consistency, as powders with liquids.

   2. மனங்கலங் தல்; to be disconcerted, troubled, confused. 

   அவன் ழம்  நிற் றான்.  3.நிைலக் ைலதல்; to be disturbed, agitated, to be boisterous, as the sea.

ம. ழம் க

     [ ள் → ழ → ழம் .]

 ழம் 2 kuḻmbu, ெப.(n.)

   1. ழம்பான ெபா ள்; mixture, liquid of thick consistency, as sandal paste.

     "சந்தனக் ழம் ம்" ( வ்.இயற்.2:76);.

   2. காய்க க் ழம்  ( ங்.);; thickened curry broth.

   3. ைழேச  ( ன்.);; mud, slime, macerated earth.

ம. ழம்

     [ ள் → ழ → ழம் .]
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ழம் க

ழம் க  guḻmbugaṟi, ெப.(n.)

   1. ழம் ட்ட க ; vegetable or meat boiled in sauce.

   2. ழம் ற் ப் பயன்ப ம் காய்க ; vegetable or meat used in the preparation of sause.

   3. ழம் பாகச ்ெசய்த க ; curry sauce (சா.அக.);.

     [ ழம்  + காய்ச் தல்.]

ழம்  காய்ச் தல்

ழம்  காய்ச் தல் kuḻmbukāyccudal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ழம்  காய்ச் தல்; preparing sauce for use in food (சா.அக.);.

     [ ழம்  + காய்ச் தல்.]

ழம்  ட்டல்

 
 ழம்  ட்டல் kuḻmbuāṭṭal, ெப.(n.)

   ழம் க்காக ேவண் ய ெபா ள்கைள ஒன்றாகக் கலத்தல்; mixing up curry stuffs for preparing sauce 
(சா.அக.);.

     [ ழம்  + ட்டல்.]

ழம் சா

ழம் சா  kuḻmbucāti, ெப.(n.)

   நன்ைம ைம கலப் ல் உண்டாவதாகக் க தப்ப ம் மாந்தப் ற  அல்ல  லங் ப் ற  
( வ். சச்ந்த.16);; birth as man or animal, at tribute to the joint effect of {papa and punya.}

     [ ழம்  +சா .]

ழம் த்தான்

 
 ழம் த்தான் kuḻmbuttāṉ, ெப.(n.)

   ழம் ட்ட ெவந்த காய்க த் ண் ; vegetable cut up and boiled soft in curry broth.

     [ ழம்  + தான். தாள் → தாண் → தான்(ெகா.வ.);]

ழம் த்தாள்

 
 ழம் த்தாள் kuḻmbuttāḷ, ெப.(n.)

   ழம் ல் ெவந்த காய்க த் ண் ; vegetables or meat boiled in curry broth (சா.அக.);.

     [ ழம்  + தான். தாள் = ழம்  ைவத்த ஏனத் ல் அ ல் தங் ய காய்களின் ண் ,.]

ழம் தாளித்தல்

 
 ழம் தாளித்தல் kuḻmbutāḷittal, ெப.(n.)

   க க் ழம் ற் க  மசாைல ட் த் தாளித்தல்; seasoning sauce with condiments foruse food (சா.அக.);.

     [ ழம்  → தாளித்தல்.]

ழம் ப்பால்

 
 ழம் ப்பால் kuḻmbuppāl, ெப.(n.)

   வற்றக் காய்ச் ய பால்; milk thicked by boiling.

     [ ழம்  + பால்.]

ழம் வடகம்

 
 ழம் வடகம் guḻmbuvaḍagam, ெப.(n.)

   க  தாளிக் ம் வடகம்; curry condiments consisting of pulses onion, mustard curry leaf garlic etc. grounded together, 
made into balls or cakes and then dried in the sun. It is used for seasoning сurry preparation (சா.அக. );.

     [ ழம்  + வற்றல்.]
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ழம் வற்றல்

 
 ழம் வற்றல் kuḻmbuvaṟṟal, ெப.(n.)

   ழம் ற்  உபேயாகப்ப ம் ன், க , காய்; dried fish or mutton ordried vegetable used for preparing sauce 
(சா.அக.);.

     [ ழம்  + வற்றல்.]

ழம் ைவ-த்தல்

ழம் ைவ-த்தல் kuḻmbuvaittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ழம்  காய்ச் தல்; to make thick curry.

   2. ழம்  வ வான ம ந்  காய்ச் தல்; to make liquid medicine of a thick consistency.

     [ ழம்  + ைவத்தல்.]

ழமகன்

ழமகன் guḻmagaṉ, ெப.(n.)

   1.இளம்ப வ ள்ள

   தைலவன்; youthful-hero, as of a poem.

     " ழமகைனக் க ெவண்பாக் ெகாண் …… ளங்க ைரத்தாங் " (இலக். .858);.

   2. மாதரக்ள் ழமகைனப் கழ்ந்  ம் ஒ  ற் லக் யம் (ெதா.283);; A poetic composition in which 
women extol the worth of a youthful hero.

   3. மரப்பாைவ; wodden doll.

     "உத் ரியம் பட் ங் ழமகன்றனக்  நல் " (பாரத.நிைற .136);

     [ ழ + மகன்.]

ழமணம்

 
 ழமணம் kuḻmaṇam, ெப.(n.)

   பாைவக் ச ்ெசய் ம் மணம் ( ங்.);; marriage of dolls.

     [ ழ + மணம்.]

ழமணன்

ழமணன் kuḻmaṇaṉ, ெப.(n.)

   மரப்பாைவ; wooden

 doll.

     "எங்கள் ழமணன் ெகாண் " ( வ். வாய். 6:2:6);.

     [ ழமணம் → ழமணன்.]

ழமணி ரம்

ழமணி ரம் kuḻmaṇitūram, ெப.(n.)

   ெவன்றவர ்தம்  இரங் மா  பா க் ெகாண்  ேதாற்றவர ்ஆ ம் ஒ வைக த்  
( வ்.ெபரிய .10.3);; a dance by the vanquished, accompanied with singing to excite the pity of the victors.

     [ ழமணி + ரம். ழமணி = பாைவ, ப ைம, பாைவக் த் . ேதால் → ேதாரம் → ரம் 
(ேதாற்பாைவ);.]

ழல்( )-தல்

ழல்( )-தல் kuḻlludal,    14 ெச. . .(v.i.)

   1. தல்; to curl.

     "கைட ழன்ற க ங் ழல்கள்" ( வக.164);.

   2. ட்  க்கப்ப தல் ( ன்.);; to be folded back into a roll or tried in a lock, as the hair of women in {kusa.}

     [ ைழ → ழல்.]
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ழல்

ழல்2 kuḻl, ெப.(n.)

   1. ம ரக்் ழற் ; curling hair.

     " ழ ைடச ் க ைக" ( வக.1092);.

   2. ஐம்பா ள் ட்  க்கப்ப வ ; woman's hairdressed by coiling and tying up behind in a roll one of {aimpā/}

   3. ம ர ்( ங்.);; woman hair.

     [ ைழ → ழல்.]

 ழல்3 kuḻl, ெப.(n.)

   1. ைள ைடய ெபா ள் ( வா.);; any tube-shaped thing.

   2. இைசக் ழல் ( டா.);; flute, pipe.

   3. ழ ைச; music of the pipe.

     " ழ னி  யா னிெதன்ப" ( றள்.66);.

   4. உட் ைள; tubularity, hollowness.

     " ழற்கா லர ந்தங் ம்ப" (த ழ்நா.63);.

   5. ஒ வைகக் க த்தணி; a kind of neck ornament (இ.வ.);.  6. ன்வைக;

 milk-fish, brilliant glossy blue, attaining 3 or 4ft. in length.

     "வறற் ழற் ஆட் ன்' ( பாண்.163);.

ழல் -தல்

ழல் -தல் kuḻlcuḍudal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ப்பாக் ; to fire a gun.

     [ ழல் → .]

ழல்மா

 
 ழல்மா  kuḻlmātu, ெப.(n.)

   கரிசலாங்கண்ணி; eclipse plant (சா.அக.);.

     [ ழல் → மா .]

ழல் ைச

 
 ழல் ைச kuḻlvisai, ெப.(n.)

   அரத்தக் ழா ன் இ ப் ; tension of a blood vessel (சா.அக.);.

     [ ழல் + ைச.]

ழல் ரணம்

 
 ழல் ரணம் kuḻlviraṇam, ெப.(n.)

   இரத்தக் ழ க்  ஏற்ப ம் ரணப் ண்; ulceration of blood vessels (சா.அக.);.

     [ ழல் + இரணம். ழற் ண் பாரக்்க;See. {kularpum)}

ழல் த்

 
 ழல் த்  kuḻlvirutti, ெப.(n.)

    ேவாரக்் ம் ெகா க் ம் ச ைக; rent-free lands assigned to pipers of a village (இ.வ.);.

     [ ழல் + த் .]
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ழல் -தல்

ழல் -தல் kuḻlviḻudal,    3 ெச. . .(v.i.)

   ைள ண்டாதல்; to form a hollow, as within a horn.

     [ ழல் + தல்.]

ழல் ளக்கம்

 
 ழல் ளக்கம் kuḻlviḷakkam, ெப.(n.)

   ழைலப் பற் ய வரம்; description of a vessel (சா.அக.);.

     [ ழல் + ளக்கம்.]

ழலப்பம்

 
 ழலப்பம் kuḻlappam, ெப.(n.)

   ட் ; a sweet cylinderical confection prepared from rice flour (சா.அக.);.

ம வ, ழல் ட்

     [ ழல் + அம்பம்.]

ழலற்றேகாளம்

ழலற்றேகாளம் kuḻlaṟṟaāḷam, ெப.(n.)

   1. ழாய் இல்லாத ேகாளம்; ductless gland.

   2. ஊரலற்ற ேகாளம்; a gland like body, without any known secretory function (சா.அக.);.

     [ ழல் + அற்ற + ேகாளம்.]

ழலாெதாண்ைட

 
 ழலாெதாண்ைட kuḻlātoṇṭai, ெப.(n.)

   ஒ வைக ஆெதாண்ைட, காதெ்தாட் , கற்ப வைக ெலான் ; caper shrub. It is classified as one of the drugs 
used in rejuvenation (சா.அக.);.

     [ ழல் + ஆதெ்தாண்ைட.]

ழலாள்பால்

 
 ழலாள்பால் kuḻlāḷpāl, ெப.(n.)

   ைலப்பால்; woman's breast milk (சா.அக.);.

     [ ழலாள் + பால்.]

ழ

 
 ழ  kuḻlisivu, ெப.(n.)

   அரத்தக் ழா ன் இ வ ; spasm of a vessel (சா.அக.);.

     [ ழல் + இ .]

ழ தசச்ம்

 
 ழ தசச்ம் kuḻlidaccam, ெப.(n.)

   ஞ்சா; small Indians Specacuanha (சா.அக.);.

     [ ழல் + தசச்ம்.]
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ழ

 
 ழ  kuḻlūti, ெப.(n.)

   ழல் வா ப்பவன்; one who plays flute.

ம. ழ

     [ ழல் + ஊ .]

ழெலா க்கம்

 
 ழெலா க்கம் kuḻloḍukkam, ெப.(n.)

   ழல் க்கம்; construction of a vessel (சா.அக.);.

     [ ழல் + ஒ க்கம்.]

ழேலான்

ழேலான் kuḻlōṉ, ெப.(n.)

   ேவய்ங் ழல் ஊ பவன்; one who plays on an aerophone (flutist, a trumpetch etc.); flute player.

     "வ ன் ைசக் ம் ழேலான் நா ம்" ( லப்.3,69);.

ம. ழல்காரன்

     [ ழல் → ழேலான்.]

ழ

ழ 1 kuḻvi, ெப.(n.)

   1. ைகக் ழந்ைத; infant. babe.

     "ஈன்ற ழ  கங்கண் ரங் " (மணி.11,114);

   2. ஒ சார ் லங் ன் ள்ைளப் ெபயர ்(ெதால்.ெபா.575);; young of certain animals, viz. 

யாைன, ப , எ ைம, கடைம, மைர, ரங் , , ஊரகம்.

   3. ல்மர த ய ஓர ரின் இளைமப் ெபயர;் young of the vegetable kingdom.

     " ல் தாைழக் ழ " (ெதால்.ெபா.579,உைர);.

     [ ள் → ழ → ழ .]

 ழ 2 kuḻvi, ெப.(n.)

   அம்  கல் ரல்களின் அைரக் ங்கல்; the roller of ammi and kallural, grinding pestle.

     " ைரய  ழ ன்.... அைரக் நர"் (பரிபா.10,83);.

     [ ள் → ழ → ழ .]

 ழ 3 kuḻvi, ெப.(n.)

   ெப ைம (யாழ்.அக.);; greatness.

     [  →  → ழ .]

ழ க்கல்

ழ க்கல் kuḻvikkal, ெப.(n.)

ழ 2 பாரக்்க;See. {kulavi}

     [ ழ  + கல்.]

ழ ெகாள்பவர்

ழ ெகாள்பவர ்guḻvigoḷpavar, ெப.(n.)

   ழந்ைதைய வளரப்்பவர;் those who bring up a child.

     " ழ ெகாள்பவரிேனாம் ம " ( றநா.5);.

     [ ழ  + ெகாள்பவர.்]
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ழ ஞா

ழ ஞா  kuḻviñāyiṟu, ெப.(n.)

   எ ஞா  (ெதால்.ெபா.579,உைர);; rising sun.

     [ ழ  + ஞா .]

ழ த்தாய்

ழ த்தாய் kuḻvittāy, ெப.(n.)

   1. ளகரைண; lopez rool.

   2. ழந்ைத ன் தாய்; mother of a child.

   3. க க்காய்; indian galnut supposed to protect children like mother (சா.அக.);.

     [ ழ  + தாய்.]

ழ த் ங்கள்

ழ த் ங்கள் kuḻvittiṅgaḷ, ெப.(n.)

   இளநிலா (அல்); ைறநிலா (ெதால்.ெபா.759,உைர);; crescent moon.

     [ ழ  + ங்கள்.]

ழ ேதாசம்

 
 ழ ேதாசம் kuḻvitōcam, ெப.(n.)

   ழந்ைதக் க் கா ம் பலவைக ற்றப்பா கள் (ேதாசங்கள்);; different kinds of morbid affection in children 
from various causes (சா.அக.);.

ம வ. ழந்ைத ந , ழந்ைத ைநப் .

     [ ழ  + ேதாசம். Skt {Dasa→} த.ேதாசம்.]

ழ ப்பாம்

 
 ழ ப்பாம்  kuḻvippāmbu, ெப.(n.)

   ன்; congereel.

     [ ழ  + பாம் .]

ழ ப் ண்டம்

ழ ப் ண்டம் kuḻvippiṇṭam, ெப.(n.)

   1. இளங்க ப் ண்டம்; tender factus, the young of an animal in its earliest stage of development (சா.அக.);.

     [ ழ  + ண்டம்.]

ழ ைழப் ளி

 
 ழ ைழப் ளி kuḻviḻaippuḷi, ெப.(n.)

இைழப் ளி

   வைக; a kind of smoothing plane.

     [ ைழ  + இைழப் ளி, ைழ ைழப் ளி → ழ ைழப் ளி.]

ழ

ழ  kuḻvu, ெப.(n.)

   இளைம (ெதால்.ெசால்.312);; young, tenderage juvenility.

     [ ழ → ழ .]

ழ ண்ைட

 
 ழ ண்ைட kuḻvuṇṭai, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் ெகா க்கடை்ட; a kind of sweet puff or light pastery (சா.அக.);.

     [ ழ + (உ ண்ைட); உண்ைட.]
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ழற்ெகாத்

ழற்ெகாத்  kuḻṟkottu, ெப.(n.)

   1. ந்தற்கற்ைற ( ங்.);; tuff of a woman's hair.

   2. ெசயற்ைக ; false hair for dressing the head.

     [ ழல் + ெகாத் .]

ழற்ெகாப் ளம்

 
 ழற்ெகாப் ளம் kuḻṟkoppuḷam, ெப.(n.)

   உடம் ன் ழ ள் கா ம் ெகாப் ளம்; an ulceron the walls of a vessel (சா.அக.);.

     [ ழல் + ெகாப் ளம்.]

ழற்சவ்

 
 ழற்சவ்  kuḻṟcavvu, ெப.(n.)

   உடம் ள் இ க் ம் ழா ன் சவ் ; tubular membrane (சா.அக.);.

     [ ழல் + சவ் .]

ழற்

ழற்  kuḻṟci, ெப.(n.)

   1. ண் க்ைக ( வக. 1092,உைர);; curling as of woman's hair.

   2. ட்  க் ம் ெகாண்ைட ( ன்.);; roll or lock hair tied behind.

     [ ல் → ழற் .]

ழற் ைக

ழற் ைக guḻṟcigai, ெப.(n.)

   தைலம ர;் hair of the head.

     " ழற் ைகக் ேகாைத ட் " ( வக.252);.

     [ ழல் + ைக.]

ழற் க்கம்

 
 ழற் க்கம் kuḻṟcurukkam, ெப.(n.)

    க்ேகற்ப ம் க்கம்; constriction or narrowing of a vessel (சா.அக.);.

     [ ழல் + க்கம்.]

ழற்ேசதனம்

 
 ழற்ேசதனம் kuḻṟcētaṉam, ெப.(n.)

   க் ழைலக் கத் யால் அ த்தல் அல்ல  ளத்தல்; the dissection of a blood vessel (சா.அக.);.

     [ ல் + ேசதனம்.]

ழற் ச

 
 ழற் ச  guḻṟpisagu, ெப.(n.)

   உடம ள் க் ழல் ந கல்; displacement of a vessel in the body (சா.அக.);.

     [ ழல் + ச .]

ழற் ட்

 
 ழற் ட்  kuḻṟpiṭṭu, ெப.(n.)

   ங் ற் ழ ல் ைவத்  அ க் ம் ட் ; a kind of soft pastry steamed in the hellow of a bamboo piece.

     [ ழல் + ட் .]

487

www.valluvarvallalarvattam.com 8461 of 19068.



ழற்றைட

 
 ழற்றைட kuḻṟṟaḍai, ெப.(n.)

    ழ யக்கத் தைட; obstructions to a vessel (சா.அக.);.

     [ ல் + தைட.]

ழற் றப்

 
 ழற் றப்  kuḻṟṟiṟappu, ெப.(n.)

   ைள ள்ள ற ேகால் (சா );; key with a hole.

     [ ழல் + றப் .]

ழற் -தல்

ழற் -தல் kuḻṟṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ழ  ெயா த்தல்; to make incoherent or indistrict sounds, as when affected with strong emotion.

     " ரைவ ற் ழற் வா ம்" (கம்பரா. ஊரே்த . 188);.

     [ ழ  → ழற் .]

ழ -தல்

ழ -தல் kuḻṟudal,    15 ெச. . .(v.i.)

   1. ேபச் த் ெதளி ன் த் த மா தல்; to babble, as an infant to talk indistinctly, to gabble.

     "வாய் ழறா" ( வாச.21,10);.

   2. தல்; to cry, as a bird;

 to crow, as a cock.

     " ைக நன்பகற் ழற" (பட் னப்.268);.

   3. கலத்தல்; to mingle, to be mixed up.

     "இ டாரைக ழ ற்ெறன்ன…. மலர ்ம ர ்ெசா " (ேகா ற் .பதஞ்.14);.

   4. ேக த தல்; to cause ruin, destruction.

     " ழ ய ெகா ைன லேர" (ேதவா.249,7);.

     [ ழல் → ழ .]

ழ பைட

ழ பைட kuḻṟubaḍai, ெப.(n.)

   1. ெசாற்ற  மாற்றம்; incoherent talk.

   2. தா மா ; confusion, as in business.

     [ ழ  + ப  – பைட.]

ழாஅல்

ழாஅல் kuḻāal, ெப.(n.)

   ைக; gathering flocking together.

     "நாைர…. மரதெ்தா ந் ழாஅ ன்" (ப ற் ப்.29);.

     [  → ழா → ழாஅல்.]

ழாங் 
ெகாண்டா -தல்

ழாங் ெகாண்டா -தல் kuḻāṅgoṇṭāṭudal,    12 ெச. . .(v.i.)

   ெந ங்  உறவா தல்; to move closely or on intimate terms (இ.வ.);.

     [ ழம் + ெகாண்டா .]
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ழாம்

ழாம் kuḻām, ெப.(n.)

   1. ட்டம்; herd, flock, swarim, shoal.

     "ம ற் ழாதெ்தா ம் ேபா  மன்னம்" (கந்த . நகரப்.31);.

   2. சைப; society company, association.

     "சான்ேறார ் ழாஅத் " ( றள்.840);.

     [  → வம் → ழாம்.]

ழாம்பல்

 
 ழாம்பல் kuḻāmbal, ெப.(n.)

   ழம் ய ெபா ள்; any liquid of a thick consistency, as curry, mud.

     [ ழம்பல் → ழாம்பல்.]

ழாய்க்கந்தகம்

 
 ழாய்க்கந்தகம் guḻāyggandagam, ெப.(n.)

   வாணக் கந்தகம்; roll or stick sulphur (சா.அக.);.

     [ ழாய் + கந்தகம்.]

ழாய்க் ண

 
 ழாய்க் ண  kuḻāykkiṇaṟu, ெப.(n.)

   ழா றக்  உண்டாக் ய ண ; Artesian well, 'obe-well.

     [ ழாய் + ண .]

ழாய்ப் ட்

 
 ழாய்ப் ட்  kuḻāyppiṭṭu, ெப.(n.)

   ழற் ட் ; a kind of soft pastry.

     [ ழல் → ழாய் + ட் .]

ழாய் ன்

 
 ழாய் ன் kuḻāymīṉ, ெப.(n.)

   ழல் ன்; pipe fish (சா.அக.);.

     [ ழாய் + ன்.]

     [P]

ழல்

ழாய் ங் ல்

 
 ழாய் ங் ல் kuḻāymūṅgil, ெப.(n.)

   உள்ேள ெதாைள ள்ள ங் ல்; cornmon bamboo.

     [ ழாய் + ங் ல்.]

ழா ம்

 
 ழா ம்  kuḻāyirumbu, ெப.(n.)

   உ க்  அச் ல் வாரத்்த இ ம் ; cast iron (சா.அக.);.

     [ ழாய் + இ ம் .]
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ழாேயா

 
 ழாேயா  kuḻāyōṭu, ெப.(n.)

   உட் ழலா ள்ள ஒ வைக ஓ ; kind of tublar tile.

     [ ழாய் + ஒ .]

1 kuḻidal,    4 ெச. . .(v.i) உட் வாதல்; to be hollowed out, as a hole, a pit, acanity, to sink,hollow.

     " ந்தாழ்ந்த கண்ணவாய்" (நால ,49);.

   ம. க;   க. ;ெக. க்ெராய் , க்ெராய் .

 Fin, {kava,}  Es, kaeva;

 Mari. koem, Turk. kazy, Cl. Gaywi

     [  → தல்.]

 2 kuḻittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. யாக் தல்; to form pits, hollows, cavities, to sink, excavate.

     " த்  நிற்ப  நீர"் (நான்மணி.30);.

   2. ெச க் தல்; to inscribe, engrave.

     " த்த ேமா ரம்" (க த்.84,உைர.);.

   ம. க் க;   க. ;   . ைர னி, ெர னி, ெகாெர னி, ெகாைர னி;ெத. க்ெராச் , க்ெரச் ,

     [  → த்தல்.]

 3 kuḻi, ெப.(n.)

   1. பள்ளம் ( வா.);; pit hole, hollow, cavity, dimple, depression, excavation.

   2. நீரந்ிைல ( ங்.);; tank, pond.

க்கண்

 
 க்கண் kuḻikkaṇ, ெப.(n.)

ெப.(n.);

   வான கண்; sunken eye.

க. கண், ணிகண் , ளிகண் , ளிகண்.

     [  + கண்.]

க்கண்ணன்

 
 க்கண்ணன் kuḻikkaṇṇaṉ, ெப.(n.)

   ந்த கண் ள்ளவன்; a sunken eyed man.

ம. கண்ணன், க்கண்ணன்.

     [  + கண்ணன்.]

க்கண்ணி

க்கண்ணி kuḻikkaṇṇi, ெப.(n.)

   வான கண் ள்ளவள்; woman with sunken eyes.

     "ெப  க்கண்ணி ெசங்கண்ணி" (பரத.ஒ .39);.

ம. கண்ணி, க்கண்ணி,

     [  + கண்ணி.]
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க்கணக்

 
 க்கணக்  kuḻikkaṇakku, ெப.(n.)

   ஒ வைக நிலவளைவ; square measure of land.

ம. க்கணக்

     [  + கணக் .]

க்கல்

 
 க்கல் kuḻikkal, ெப.(n.)

யம்  பாரக்்க;See. {kūsī-y-ammi}

     [  + கல்.]

க்கலம்

 
 க்கலம் kuḻikkalam, ெப.(n.)

   வா ள்ள ஏனம்; a basin or pot with a deep hollow.

     [  + கலம்.]

க் ட்

 
 க் ட்  kuḻikkiṭṭi, ெப.(n.)

   ட்  ைளயாட் ; the game of tip-cat.

     [  + ட் .]

க் த்

 
 க் த்  kuḻikkuttu, ெப.(n.)

   ெச  த ய வற்ைறப் ங்  ந ங் ; pit made for transplantation.

     [  + த் .]

ங்ைக

 
 ங்ைக kuḻiṅgai, ெப.(n.)

உள்ளங்ைக (இ.வ.);: 

 palm of the hand.

     [ ம் + ைக - ங்ைக → ங்ைக.]

சச்ட்

சச்ட்  kuḻiccaṭṭi, ெப.(n.)

   1. பணியாரஞ் ம் ள்ள மண்சட் ; earthen pan with hollow cavities for frying cakes.

   2. ஆழமான மண்சட் ; a hollow earthern cooking pot (சா.அக.);.

ம. கலம்

     [  + சட் .]
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ச் லந்

 
 ச் லந்  kuḻiccilandi, ெப.(n.)

   ம் ஒ  லந் ப் ண்; any sore or ulcer with a hole or cavity (சா.அக.);.

     [  + லந் .]

 ச் லந்  kuḻiccilandi, ெப.(n.)

   லந் வைக; a species of spider.

     [  + லந் .]

 kuḻisi, ெப.(n.)

   1. பாைன; pot, cooking vessel.

     "ேசாற  " (ெப ம்பாண்.366);.

   2. டா ( வா.);; large pot.

   3. சக்கரத் ன் டம்; hub of a wheel.

     " ளி கம்ெபாரக்  மாண்டன"  ( வக.2229);.

     [  → த்  → .]

ைல

 
 ைல kuḻicīlai, ெப.(n.)

   ேகாவணம் (இ.வ.);; a narrow piece of cloth wornover the privities, loin-cloth.

ம. ச் ைல

     [  →  + ைல.]

ேசாதைன

 
 ேசாதைன kuḻicōtaṉai, ெப.(n.)

   ைளந்த வய ல் யள ள்ள இடத் ல் வளரந்்த க ைர அ த்தளந்  ைள  ெமாத்தத்ைத 
ம ப்  ெசய்தல் (இ.வ.);; estimation of the total produce of a field from that of a single {kuliharvested.}

     [  + ேசாதைன.]

த்தட்

த்தட்  kuḻittaṭṭu, ெப.(n.)

   தாம்பாளவைக; a kind of plate or salver (S.I.I.iii.295);.

     [  + தட் .]

த்த ப்பணம்

 
 த்த ப்பணம் kuḻittaruppaṇam, ெப.(n.)

   இறந்த நாள் தல் பத்தாம் நாள் ய இறந்தவர ்ெபா ட்  நட்ட கல் ள்ள ல் ெசய் ம் 
நீரக்்கடன்; libation offered to the deceased, for ten days from the day of death in a pit in which is placed a stone 
representing the deceased.

     [  + த ப்பணம்.]
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த்தளிைக

 
 த்தளிைக guḻittaḷigai, ெப.(n.)

ேகா ற் க  கன் கன்னல் த யவற்ேறா  இ ம் பைடயல்: 

 boiled rice and relish, offered to gods in temples.

     [  + தளிைக.]

த்தாமைர

 
 த்தாமைர kuḻittāmarai, ெப.(n.)

   ெகாடை்டப் பா  (மைல.);; root lees nelumbo, floating in tanks and ditches.

ம. த்தாமர

     [  + தாமைர.]

த்தா

 
 த்தா  kuḻittāḻi, ெப.(n.)

   கால்நைடக க்  நீர ்ெகா க்க பயன்ப த் ம் ண்ைமயான ஏனம்; a large earthern vessel used to water 
cattle.

ம. த்தாளி

     [  + தாளி.]

த்

 
 த்  kuḻitti, ெப.(n.)

த்தா  பாரக்்க;See. {kush-t-tä//}

ம வ. தா

     [  → த் .]

த்ைதலம்

த்ைதலம் kuḻittailam, ெப.(n.)

   டத் ல் ைககைள நிரப்  எரித் வ க் ம் ைதலம்; lit. pit oil extracted by burying and heating the pot 
containing medicinal herbs.

     "காந்தட ் ழங்ைக த்ைதலமாக இறக் " (இராசைவத். 96,உைர);.

     [  + ைதலம்.]

தந்தம்

 
 தந்தம் kuḻidandam, ெப.(n.)

   நகம்; nail (சா.அக.);.

     [  + தந்தம்.]

தா

 
 தா  kuḻitāḻi, ெப.(n.)

   தெ்தாட் ; flower pot.

     [  + தா .]
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ற-த்தல்

ற-த்தல் kuḻidiṟaddal,    3 ெச. . .(v.i.)

   ல ழாக்களின் ல் ல் நடந்  ெசன்  ேநரந்்  ெகாண்டைத நிைறேவற் வதற்காகக் 
களில் தழல் பரப்  ைவத்தல்; to open the sacred fire pit with appropriate ceremonies, as in muharram feast.

     [  + றத்தல்.]

ந்தம்

 
 ந்தம் kuḻindam, ெப.(n.)

நகம் nail (சா.அக.);.

     [  → ந்தம்.]

ந் -த்தல்

ந் -த்தல் kuḻindiruttal,    3 ெச. . .(v.i.)

   யா த்தல்; being hollow like a cavity

     [ ந்  → இ த்தல்.]

ந்ெத -த்தல்

ந்ெத -த்தல் kuḻindeḍuttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ஆராய்ந்  பாரத்்தல்; to scrutinize, dive deep, to bevery inquistive about.

     [ ந்  + எ த்தல்.]

நரி

நரி kuḻinari, ெப.(n.)

   1. ள்ளநரி; jackal.

     "கா ம்

   ந்ைதக் நரிக் கள்ளத்தான்." ( ற்றா. தல. ேவடன்வலம்.13);.  2.மண ற்  ெசய்  ெகாண்  
அத ள் ம் எ ம்  த யவற்ைற உணவாகக் ெகாள் ம் ச் ; ant-lion, neuropterous insect the 
larva of which makes in the sand a pit-fall to capture ants.

ம. நரி

     [  + நரி.]

 நரி kuḻinari, ெப.(n.)

ப்பன்  பாரக்்க;See. {kսի-paորi}

     [  + நரி.]

நாவல்

 
 நாவல் kuḻināval, ெப.(n.)

   நாவல் மரவைக; common, myrtle.

     [  + நாவல்.]

ப்பணம்

ப்பணம் kuḻippaṇam, ெப.(n.)

   18ஆம் ற்றாண் ல் ம ைரப் ப ல் வழங் வந்த ஒ வைக நாணயம்; a Madura coin, currentin the 
18th c (I.M.P. Mr.3-A);.

     [  + பணம்.]

ப்பணியாரம்

 
 ப்பணியாரம் kuḻippaṇiyāram, ெப.(n.)

   பணியாரவைக; a kind of cake.

     [  + பணியாரம்.]
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ப்பறங் க்கா
ய்

ப்பறங் க்காய் kuḻippaṟaṅgikkāy, ெப.(n.)

   ேகாைடப் சணி (பதாரத்.்699);; a species of pumpkin.

     [  + பறங்  + காய்.]

ப்பைற

 
 ப்பைற kuḻippaṟai, ெப.(n.)

   பழங்  இனத் தாரின் ப்ெபயர ்( ன்.);; a kind of scheduled class people.

     [  + பைற.]

ப்பன்

 
 ப்பன்  kuḻippaṉṟi, ெப.(n.)

   ச் வைக; antlion.

     [  + பன் .]

ப்பன்னா

ப்பன்னா kuḻippaṉṉā, ெப.(n.)

   கடல் ன்கள்; species of sea-fish, (a); brownish-red, attaining more than 21/2 ft. in length (b); greyish, attaining

   16. in length, (c); silvery-grey, attaining 9in, length.

     [  + பன்னா.]

ப்பா

ப்பா  kuḻippāṭi, ெப.(n.)

   ப்பா  என் ம் ஊரில் ெநய்த ணிவைககள் (ெதால்.ெசால். 116,உைர);; cloth made in town of {kus-p-
pādī}

     [  + பா  - ப்பா  (இடவா ெயர)்;]

ப்பாம்

 
 ப்பாம்  kuḻippāmbu, ெப.(n.)

ன் பாரக்்க;See. {kulimin}

     [  + பாம் .]

ப்பாைற

 
 ப்பாைற kuḻippāṟai, ெப. (n.)

   பாைற ன்வைக; a kind of {parafish.}

     [  + பாைற.]

ப் ள்ைள

 
 ப் ள்ைள kuḻippiḷḷai, ெப.(n.)

   ஆழத் ல் ந ந்ெதன்னங்கன் ; young coconuttree planted deep.

     [  + ள்ைள.]

ப்

ப்  kuḻippu, ெப.(n.)

   1.  ெசய்ைக; forming pits, hollows.

   2. தாழ் ; depression.

   3. ெசய் ட ்சந்த வைக; a peculiar harmonic rythem inverse, as

     "அணி டன்ற பரி பரி டன்ற கரி கரி டன்ற ெகா ".

     [  → ப் .]
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ப் ண்

ப் ண் kuḻippuṇ, ெப.(n.)

   1. ந்த ண்; ulcer in which holes are formed.

     "கானா வாைழக்  ைலக்கண் ப்  ணா ம்" (பதாரத்்த.365);.

   2. வாய்ப் ண் (இ.வ.);; inflammation in the mouth.

     [  + ண்.]

ப் தரம்

 
 ப் தரம் kuḻippūtaram, ெப.(n.)

   ைனமரம்; a kind of tree (சா.அக.);.

     [  + தரம்.]

ப் ப் டம்

 
 ப் ப் டம் kuḻippūppuḍam, ெப.(n.)

   ப் ப் டங்க ள் ம ந்ைதக் ல் ைவத்  எ க் ம் டவைக; calcining medicine by putting it into a 
closed pit or hole for some time, one of {mu-p-pup-pս!am.}

     [ ப்  + டம்.]

ப்ெப க்கம்

 
 ப்ெப க்கம் kuḻipperukkam, ெப.(n.)

 மாற்  பாரக்்க;See. {kulimarru.}

ம வ மாற்

ம. ப்ெப க்கம்

     [  + ெப க்கம்.]

ப -த்தல்

ப -த்தல் kuḻibaṟittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. 

   ேதாண் தல்; to dig a pit.

     " ப த்தரக்கேரா  மல்லைர த் " (பாரத.இ ட.்179);.

   2. ழ்ச் க் கலந் ைரயா ப் (ச யாேலாசைன ெசய் ); றரக்் த் ங்  ெசய்ய ய தல்; to try to 
run, undermine.

     [  + ப -.]

ய -தல்

ய -தல் kuḻiyaṟidal,    4 ெச. . .(v.i.)

   பள்ளம் தல் (யாழ்.அக.);; to become hollow, to be full of its or ruts.

     [  + ப .]

மாடம்

 
 மாடம் kuḻimāṭam, ெப.(n.)

   சவக் க் ேமல் கட்டப்ப ம் கட்டடம்; a tomb.

ம. மாடம்

     [  + மாடம்.]
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மாத்

 
 மாத்  kuḻimātti, ெப.(n.)

   மைல ேவம் ; Indian mahogany (சா.அக.);.

     [  (மரத் );மாத் .]

மாந்தம்

 
 மாந்தம் kuḻimāndam, ெப-(n)  

   உச் ல் மா  ேதான் ம் மாந்தேநாய் வைக ( வரட)்;; a child's disease in which the fontanel of the 
head sinks.

     [  + மாந்தம்.]

மாற்

மாற்  kuḻimāṟṟu, ெப.(n.)

   1. வ க்க வாய்ப்பா ; table of squares.

   2. ெப க்கல் வாய்ப்பா ; multiplication table.

ம வ. ப்ெப க்கம்

     [  + மாற் .]

மா -தல்

மா -தல் kuḻimāṟudal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வ க் த்தல் ( ன்.);; to square.  

   2 ெப க் தல்; to multiply.

     [  + மா .]

 மா -தல் kuḻimāṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைய நிரப் ப் பரப்பாக் தல் (யாழ்.அக.);; to level up.

     [  + மா .]
 kuḻimi, ெப.(n.)

   1. மத ; sliuce.

   2. பாத் ரத் ன் க் ; spout of a vessel.

     [  → .]

ட்டான்

ட்டான் kuḻimiṭṭāṉ, ெப.(n.)

   1. நத்ைதச் ரி நாணல் வைக (மைல.);; bristly button weed.

   2. தண்ணீர ் ட்டான் ழங் க் ெகா ; a common climber with many thick fleshy roots.

   3. ெச வைக; rough basil.

     [  → ட்டான்.]

ட்டான்

ட்டான் kuḻimīṭṭāṉ, ெப.(n.)

ட்டான் (பதாரத்்த.295); பாரக்்க;See. {kulimittān}

     [  + ட்டான்.]

ண்டான்

 
 ண்டான் kuḻimīṇṭāṉ, ெப.(n.)

   உ ர ்ேபானதாக நிைனத் க் ல் ைவத் ப் ன்னர,் எ த்த ள்ைள; child which with a view to avert 
its premature death is treated as dead, placed in a grave and then taken back.

     [  + ண்டான்.]
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ன்

ன் kuḻimīṉ, ெப.(n.)

   பாம்  வ வான ன்வைக; congereel, olive, attaining more than 10ft in length.

     [  + ன்.]

ச

 
 ச  kuḻimusaḍi, ெப.(n.)

   ன் ெகால் ; fish killer (சா.அக.);.

     [  ( ய ); ச .]

யல்

 
 யல் kuḻimuyal, ெப.(n.)

   யல்வைக; rabbit.

ம. யல்

     [  + யல்.]

யல்வைள

 
 யல்வைள kuḻimuyalvaḷai, ெப.(n.)

   ைம யல் வ க் டம்; cony burrow (சா.அக.);.

     [  + யல் + வைள.]

யச்

 
 யச்  kuḻiyaccu, ெப.(n.)

   ெபான்மணி உ வாக் ம் அச் ; mould for making gold beads.

     [  + அச் .]

ய சச்ான்

 
 ய சச்ான் kuḻiyaḍiccāṉ, ெப.(n.)

   ஆவணி ரட்டா  மாதங்களில் ைதக்கப்ெபற்  நான்  மாதங்களில் ைள ம் ெநல்வைக 
(இ.வ.);; a course paddy sown in {avani-purattaci} maturing in four months.

     [  + அ சச்ான்.]

ய ப்

 
 ய ப்  kuḻiyaḍuppu, ெப.(n.)

   தைரையத் ேதாண்  உ வாக் ம் அ ப் ; an oven dig out in the earth.

ம. ய ப்

     [  → த் .]

யம்

யம் kuḻiyam, ெப.(n.)

   1. ரள்வ  ( வா.);; globular, round shape.

   2. ந மண உ ண்ைட (14,171.அ ம்.);; perfume ball.

     [  → யம்.]

498

www.valluvarvallalarvattam.com 8472 of 19068.



யம்

 
 யம்  kuḻiyammi, ெப.(n.)

   ம ந்தைரக் ம் க வம்; a kind of hollow stone mortar used for macerating medicines.

ம. யம்

     [  + அம் .]

யல்

யல் kuḻiyal, ெப.(n.)

   1. மாைழயாற் ெசய்யப்பட்ட ஒ வைகக் வான ஏனம்; a kind of hollow metallic vessel.

   2. அகப்ைப; a ladle, spoon.

ம. யல்

     [  → யல்.]

ய -தல்

ய -தல் kuḻiyaviḍudal,    3.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெபான்ைனக் ண்டாம்ப  அச் தல்; to form the halves of hollowgold beads to be afterwards soldered 
together, in jewellery.

     [  – ய .]

யாைன

 
 யாைன kuḻiyāṉai, ெப.(n.)

தரிபாரக்்க;See. {kulinari}

ம வ. நரி

ம. யான

     [  + யாைன.]

ல் -தல்

ல் -தல் kuḻiyilviḻudal,    3 ெச. . .(v.i.)

   ெந ப்ப தல்; lit, to fall into a pit; to fall into evil ways, vice.

     [  + இல் + .]

ல் ைவ-த்தல்

ல் ைவ-த்தல் kuḻiyilvaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ணத்ைதப் ைதத்தல்; burrying as the dead.

   2. ம ந்தப் டக் ல் ைவத்தல்; placing a medicine in a pit for purposes of calcinations (சா.அக.);.

     [  + ைவ.]

வண்

 
 வண்  kuḻivaṇṭu, ெப.(n.)

   ல் வ க் ம் வண் ; beetle living in holes under ground (சா.அக.);.

     [  + வண் .]

வ

வ  kuḻivayiṟu, ெப.(n.)

   1.வ ; belly.

   2. க க் ; womb.

   3. பள்ளம்; cavity or depression.

   4. ட ம் ; a pit of varied depth intended for calcination. (சா.அக.);.

     [  + வ .]
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வரிேயற் -தல்

வரிேயற் -தல் kuḻivariyēṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   . அர ைற தல் (S.I.I.iii,12);; to levyland tax.

     [  + வரி + ஏற் ,ஹ '

வாைழ

 
 வாைழ kuḻivāḻai, ெப.(n.)

   வாைழவைக; a species of plantain.

     [  + வாைழ.]

வாைள

 
 வாைள kuḻivāḷai, ெப.(n.)

   ம் ஒ  ேதால் ேநாய் ( ரந் );ப் ண்; a kind of syphilitic ulcer with a cavity or depression in the centre 
(சா.அக.);.

     [  + வாைள.]

த்  ைவ-
த்தல்

த்  ைவ-த்தல் kuḻivittuvaittal,    3 ெச. . . (v.i.)

   உழ  கா ல் ெகாஞ்சங் ெகாஞ்சமாக ைதைய ட் ப்  மண்ைண ட்   ைவத்தல்; to as 
the land is furrowed, and cover it with dust.

     [  →  → த்  + ைவ.]
 kuḻivu, ெப.(n.)

   1. ந் க்ைக; holowness, depression.

   2. மாணிக்கக் ற்றங்க ள் ஒன் ; a flaw in ruby.

     "மாணிக்கம் ம் ரகர ம்" (S.I.I.ii,81);.

ம. 

     [  → .]

ெவட்

 
 ெவட்  kuḻiveṭṭi, ெப.(n.)

   ணக்  ேதாண்  பவன்; grave digger.

     [  + ெவட் .]

ெவட்

 
 ெவட்  kuḻiveṭṭu, ெப.(n.)

   வயல் நிலத்ைதச ்சமப்ப த்த ேமடை்ட ெவட் ம் ெவட் ; digging in a field for the purpose of levelling it.

     [  + ெவட் .]

ேவர்

 
 ேவர ்kuḻivēr, ெப.(n.)

   நிலத் க் ள் ைதந்த ேவர;் root burried under the earth (சா.அக.);.

     [  + ேவர.்]

க்கடா

 
 க்கடா kuḻukkaṭā, ெப.(n.)

   காடெ்ட ைம; wik buffalo (சா.அக.);.

     [  + கடா.]
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க்கா

 
 க்கா  kuḻukkāli, ெப.(n.)

   கட் க்கடங்காமற் ெகா த் க் ம் மந்ைதமா  (இ.வ.);; well shapet intractable bull in a herd.

     [  + கா .]

க்

 
 க்  kuḻukāli, ெப.(n.)

   கள  ேபானைத ட் க் ெகா ப்பதற்காகப் ெபா ட் ரியவ ெகா க் ம் ெபா ளில் இைடநின்  அச ்
ெசய க்  உத ய ற் ரக்் காவற்கார க் ரிய பங் ; share of money paid to the villags watchman for acting 
as intermediary an restoring the stolen property of to the owner.

     [  + .]

க்ெகண்ைட

 
 க்ெகண்ைட kuḻukkeṇṭai, ெப.(n.)

   வால் ன் ( ன் .ெசா.ெதா.);; a kind of fish.

     [  + ெகண்ைட.]

தா

 
 தா  kuḻutāṭi, ெப.(n.)

தா  பாரக்்க;See. {kusutā/}

     [  + (தா );தா .]

தா

தா  kuḻutāḻi, ெப.(n.)

   1. தா , மாட் த் ெதாட் ; cattle trough, made of clay and burnt.

   2. தா  பாரக்்க;See. {kபlutal}

ம வ. த்

     [  →  + தா .]

ப்பைட

ப்பைட kuḻuppaḍai, ெப.(n.)

   அரசனால் அமரத்்தப்பட்ட தைலவைன ைடய பைட ( க் ரநீ ,303);; forces under the command of a 
general appointed by the king.

     [  → பைட.]

ம்

ம் 1 kuḻumbu, ெப.(n.)

   ; pit.

     "ஆழ்ந்த ம் ற் மணி ளர" (ம ைரக் 273);.

     [  → ம் .]

 ம் 2 kuḻumbu, ெப.(n.)

   ரள்; herd, flock,

 swarm, crowd.

     "களிற் க் ம் ன்" (ம ைரக்.24);.

     [  → ம் .]
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மல்

மல் kuḻumal, ெப.(n.)

   1. ைக; assembling, crowding.

     " ண்ணவர ்யாவ ம் ம ற் " (கந்த .ேதவ ரி.21);.  

   2. ட்டம் ( ங்.);; assembly, crowd.

     [  → மல்.]

-தல்

-தல் kuḻumudal,    7 ெச. . .(v.i.)

   1. தல்; to collect in large numbers, as men, animals.

     "மாத ெரண்ணிலார ் " (காஞ் ப் . பன்னி .134);.

   2. கலத்தல்; to gather to gether, mix.

     "ெகான் ைற ம் ளவ ம் மத ்ெதா த்த" ( லப்.12, உைரப்பாட்  மைடக் ப் ன் ெசய் ள்.10);

   3.  ழங் தல்; to roar in company, as tigers.

     " ட் ைற வயமாப் ெயா  ம" (ம ைரக். 677);.

ம. க

 Fin. kummuta;

 Es, kummuda;

 Hanti.kump:Hung. hab, Jap. Kab

     [  → தல்.]

ரல்

 
 ரல் kuḻumural, ெப.(n.)

   ஒ வைக ரல் ன்; a species of thick needle-fish.

     [  → றல்.]

ேம

 
 ேம  kuḻumēti, ெப.(n.)

   காடெ்ட ைம; wild buffalo (சா.அக.);.  

      [  + ேமா . ேபாத்  → ேமாத்  → ேமா  → ேம .]

ைம

 
 ைம kuḻumai, ெப.(n.)

   ஒற் ைம, ஒன்  பாட் ணர் ; integrity colesion.

     [  → ைம.]

ைமக்கட்

ைமக்கட்  kuḻumaikkaṭṭi, ெப.(n.)

   1. உ ழ்நீரச் ் ரப் ல் எரிசச்ைல உண் பண்ணி, க த்ைதச ் ற்  க்கங் கா ம் ஒ  ேநாய்; a 
disease consisting of inflammation of the salivary glands with swelling along its neck.

   2. மக் (ைசத் ய); கட் ; a tumour orswelling of the tonsils from cold (சா.அக.);.

     [ ைம → ைம + கட் .]
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வல்

வல் kuḻuval, ெப.(n.)

   1. ைக; crowding, assembling.

     " மர மங்ைகமா ங் வலால்" (கம்பரா.வைரக்.28);.  

   2. ட்டம்; crowd, assembly.

     [  → வல்.]

வன்

வன்1 kuḻuvaṉ, ெப.(n.)

வன் (சங்.அக.); பாரக்்க;See. {kuluvan}

     [  → வன்.]

 வன்2 kuḻuvaṉ, ெப.(n.)

   ெசாற்ேகளாதவன் (யாழ்.அக.);; intractable person.

     [ வன் → வன்.]

-தல்

-தல் kuḻuvudal,    6 ெச. . . (v.i.)

   1. தல்; to assemble inlarge numbers, to crowd.

     "மள்ளர ் இய ழ னா ம்" ( ந்.31);.

   2. கலத்தல்; to associate, mingle.

     "இக ல ெரஃ  ைடயார ்தம் ட ் இம்" (நால .137);.

     [  – .]

உ

உ kumūu, ெப.(n.)

   ட்டம்; class, assembly, crowd.

     "சா உ" (நன்.211);.

     [  → உ.]

உக்

உக்  kuḻūukkuṟi, ெப.(n.)

   1. ற் ல ட்டத்தாரக்் ள் வழங் ம் ப்  ெமா  (நன்.267);; conventional term, peculiar to a society or 
profession one of three {tagudi. Valakku.}

     [ உ + .]

உநிைல

உநிைல kuḻūunilai, ெப.(n.)

ேகா ர த ய

   கட்டடத் ன் தளநிைலகள்; series of stories in a

 building.

     " உநிைலப் த ன்" (ப ற் ப்.53.16);.  

     [ உ + நிைல.]

உப்ெபயர்

உப்ெபயர ்kuḻuuppeyar, ெப.(n.)

   ட்டம் பற்  வ ம் ெபயரச்ெ்சால்; collective noun.

     "சா உப்ெபயர"் (நன்.211);.

     [ உ + ெபயர.்]
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ைழ

ைழ1 kuḻaidal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. இள  பதமாதல்; to become soft, mashy 6, pulpy, as wellcooked.  

     ' ைழயச ்சைமத்த ப ப் ' ( வ். ெபரியாழ்.3, 1,3.வ்யா);.

   2. மன ள தல்; to melt, become tender as the mind.

     "ெதாண்டரினம் ைழயாத் ெதா ம்" (ப ெனா.பட் னத். ேவ. 28);.  

   3.ேசா  அளிதல்; to be overboiled, as rice.

   4. ெந ங்  உறவா தல்; to be in close intimacy, to be hand in glove with. 

ைழந்  பரிமா றாரக்ள்.

   5. வைளதல்; to be bent, as a bow.

     " ண் ைல ைழய" ( ளா.அர யற்.319);. 

   6.வா தல்; to fade, languish become spoilt, as flowers or twigs.

     "ேமாப்பக் ைழ ம் அனிசச்ம்" ( றள்.90);.

   7. வ தல்; to wave, as a flag, to sway to and fro.

     " ைழந்த ண்ணிைட" (கம்பரா. த் ர.9);

   8. தளரத்ல்; to be tired to be weighed down

     "ேகாைத ழ் ெகாம் ற் ைழந் " ( .ெவ.12, ெபண்பாற்.14);.

   9. வ ந் தல்; to be troubled.

ைழக்க -த்தல்

ைழக்க -த்தல் kuḻaikkaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைழய த்தல் (யாழ்.அக.);; to effect a cure by magic, passing a handful of neem twigs over the patient's body.

     [ ைழக்  + அ .]

ைழக்காட்டான்

 
 ைழக்காட்டான் kuḻaikkāṭṭāṉ, ெப.(n.)

   நாட் ப் றத்தான்; rustic, boor.

     [ ைழக்கா  → ைழக்காட்டான்.]

ைழக

 
 ைழக  guḻaigaṟi, ெப.(n.)

   ைழந்தக ; vegetable curry softened by boiling.

     [ ைழ + க .]

ைழ ைழ-த்தல்

ைழ ைழ-த்தல் guḻaiguḻaittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ழம் க் டத்ல்; to be confused.

     " ைழ ைழத்த கல் ங் ேகள் ங் கல்லாைம ணேம" (தண்டைல.83);.

     [ ைழ + ைழத்தல்.]
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ைழசச்ரக்

ைழசச்ரக்  kuḻaiccarakku, ெப.(n.)

   1. சார மற்ற பண்டம்; worthless stuff.

     " ைழசச்ரக்ேக யா ம் டெவாண்ணாத" ( வ். ப்பா.4. வ்யா);.   

   2. காக்கப்ப ம் ெபா ள்; that which is protected preserved.

     "நாங்கள் உனக் க் ைழச ்சரக் கானப " ( வ். ப்பா.10.வ்யா);.

     [ ைழ + சரக் .]

ைழசச்ல்

 
 ைழசச்ல் kuḻaiccal, ெப.(n.)

   வணக்கங்காட் ைக (ெகா.வ.);; obsequiousness servility.

     [ ைழ → ைழசச்ல்.]

ைழசச்ாந்

 
 ைழசச்ாந்  kuḻaiccāndu, ெப.(n.)

   கட்டடம் தற்  உத ம் கலைவசச்ாந் ; softended mortar, as used in rough plastering.

     [ ைழ + சாந் .]

ைழசச்ான்

 
 ைழசச்ான் kuḻaiccāṉ, ெப.(n.)

   எப்ெபா ம் ைழந்  பணிந்  நிற்பவன், அ ைமக் ண ள்ளவன்; slavery person.

     [ ைழ → ைழசச்ான்.]

ைழசச்ான் 
ெகாட் க் ெகாட் -

தல்

ைழசச்ான் ெகாட் க் ெகாட் -தல் kuḻaiccāṉkoṭṭukkoṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   அ ைம ேபால் வணக்கெவா க்கமாய் நடத்தல்; to behave in a servile or obseduious manner.

ைழசச்ான் + ெகாட்  + ெகாட் தல்.]

ைழச்

ைழச் 1 kuḻaicci, ெப.(n.)

   ற்றாஞ்ேசா (சங்.அக.);; comb of white ant's nest.

     [ ைழ → ைழச் .]

 ைழச்  kuḻaicci, ெப.(n.)

ைழச்  பாரக்்க;See. {kufaiccu.}

     [ ைழ → ைழச் .]

 ைழச் 3 kuḻaicci, ெப.(n.)

   மண்ெவட் ன் காம்  ( கைவ);; handle of spade.

     [ ைழ → ைழச் .]

ைழச்

ைழச்  kuḻaiccu, ெப.(n.)

   1. க ற் ச ் க் ; loop, noose in a string or cord.

   2. ச் ; tie, knot.

   3. உடம் ள்ள எ ம் ன் சந் ; joint of the body, especially the socket joint of the shoulder or thigh.

   4. ஆ தக் ள ; eye or socket of a hoe, adze, etc.

     [ ைழ → ைழச் .]

505

www.valluvarvallalarvattam.com 8479 of 19068.



ைழச் ப்ப -தல்

ைழச் ப்ப -தல் kuḻaiccuppaḍudal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. க் ப்ப தல்; to be coiled, looped, as a rope.

   2. க் ப்ப தல்; to be knotted, tangled.

     [ ைழச்  + ப தல்.]

ைழச்  
மண்ெவட்

 
 ைழச்  மண்ெவட்  kuḻaiccumaṇveṭṭi, ெப.(n.)

   மண்ெவட் வைக; hoe with a socket for the handle.

     [ ைழச்  + மண்ெவட் .]

ைழச் -தல்

ைழச் -தல் kuḻaiccuviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. உடல் ட்  தல்; to be disjointed, dislocated.

   2. மண்ெவட் ன் கா  தல்; to be broken, as the socket of hoe.

     [ ைழச்  + தல்.]

ைழேச

 
 ைழேச  kuḻaicēṟu, ெப.(n.)

   கலங்கற்ேச  ( வ.);; softmire, slime.

     [ ைழ + ேச .]

ைழந்தேசா

 
 ைழந்தேசா  kuḻaindacōṟu, ெப.(n.)

   அ கமாக ெவந்  ைழந்த ேசா ; over boled rice (சா.அக.);.

     [ ைழ → ைழந்த + ேசா .]

ைழந்தநீர்

 
 ைழந்தநீர ்kuḻaindanīr, ெப.(n.)

   இளநீர;் water of tender coconut (சா.அக.);.

     [ ைழ → ைழந்த + நீர.்]

ைழந்தபதம்

 
 ைழந்தபதம் kuḻaindabadam, ெப.(n.)

அ ந்த

   பதம்; over boiled condition (சா.அக.);.

     [ ைழ → ைழந்த + பதம்.]

ைழந்தவன்னம்

 
 ைழந்தவன்னம் kuḻaindavaṉṉam, ெப.(n.)

   ைழந்தேசா ; over boiled rice. (சா.அக.);.

     [ ைழந்த + வன்னம். வைரெநல் → வன்ன → வன்னம்( ங் லரி ச ்ேசா .]
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ைழநாற்றம்

 
 ைழநாற்றம் kuḻaināṟṟam, ெப.(n.)

   அ ய இைலநாற்றம்; rotten smell of a leaf (சா.அக.);.

     [ ைழ + நாற்றம்.]

ைழப்பா

 
 ைழப்பா  kuḻaippāci, ெப.(n.)

   இைலப்பா ; large leaved moss (சா.அக.);.

     [ ைழ + பா .]

ைழ -த்தல்

ைழ -த்தல் kuḻaibiḍittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ஒ  ெசயைலத் தைடெசய்தல்; lit., to hold a bough, to

 obstruct an affair.

     [ ைழ + த்தல்.]

ைழமைற

ைழமைற  kuḻaimaṟaivu, ெப.(n.)

   1. பாரை்வைய ேமற்ெசல்ல டா  த க் ம் தைழ ன் ெச ; dense foliage, shrubbery ortrees, as 
intercepting vision.

   2. மைறந்  ஒ ங் ைக; skulking, evading.

     [ ைழ + மைற .]

ைழ கப் ரிைச

ைழ கப் ரிைச guḻaimugappurisai, ெப.(n.)

   அந்தப் ரம்; lit., the apartment guarded by women. women's apartment in a palace,harem zenana.

     " ைழ கப் ரிைச ம் ரி றானகப்பட" ( வக.275);.

     [ ைழ கம் + ரிைச.]

ைழ கம்

 
 ைழ கம் guḻaimugam, ெப.(n.)

   கட்டட அைமப்  வைக; a type of building construction.

     [ ைழ + கம்.]

ைழய -த்தல்

ைழய -த்தல் kuḻaiyaḍittal,    4  ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ேவப் ைலயால் உடம் ல் அ த்  மந் ரித்  ேநாய் ரத்்தல்; to effect a magic cure bypassing a handful 
ofneem twigsover the body.

   2. வயப்ப த்த ழ் ைன (தந் ரஞ்); ெசய்தல்; to wheedle, use artful means to secure a selfish interest.

   3. தைழைய உரமாக இ தல்; to apply green manureto paddy fields.

     [ ைழ + அ த்தல்.]

ைழயல்

 
 ைழயல் kuḻaiyal, ெப.(n.)

   ைழந்தெபா ள்; that which is mashed or softened, as over boiledrice. 

ைழயற்ேசா  (உ.வ.);.

     [ ைழ → ைழ ல்.]

ைழயவ -த்தல்

ைழயவ -த்தல் kuḻaiyavaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    இளக்கமாகச ்ேசா  வ த்தல்; boiling down rice so as to be soft when eating (சா.அக.);.

     [ ைழ → ைழய + வ .]
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ைழயற்க

ைழயற்க  kuḻaiyaṟkaṟi, ெப.(n.)

   1. ைழய ெவந்தக ; mashy or pulpy curry.

   2. அ கமாக ெவந்தக ; curry overboiled.

     [ ைழயல் + க .]

ைழயற்பனாட்

 
 ைழயற்பனாட்  kuḻaiyaṟpaṉāṭṭu, ெப.(n.)

   பனம்பழசச்ாற் ன் இ கல்; juice of palmyra fruits, dried into a jelly.

     [கைழயல் + பனாட் .]

ைழயாணி

 
 ைழயாணி kuḻaiyāṇi, ெப.(n.)

   ெகாண்ைடயானி; stub-nail.

     [ ைழ + ஆணி.]

ைழ ரம்

 
 ைழ ரம் kuḻaiyuram, ெப.(n.)

   மரக் ைழயா ய உரம்; green manure.

     [ ைழ + உரம். ைழ = இைல, தைழ.]

ைழவா -த்தல்

ைழவா -த்தல் kuḻaivāyiruttal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. ெம வா த்தல்; being soft (சா.அக.);.

   2. ெமன்ைமயாக ம் பக் வமாக ம் நடந்  ெகாள் தல்; to behave gently and obediently.

     [ ைழ  + ஆய் + இ .]

ைழ

ைழ  kuḻaivu, ெப.(n.)

   1. ெந ழ்ைக ( டா.);; mashy condition.

   2. இரக்கம்; tenderness of mind, pity.

     "ெகா ைம தைலக்ெகாண்  சற் ங் ைற லாமல்" ( வரக. த் ரேக .1);.

   3. வா ைக; fading, languishing.

     "ெகா  ேபா வாள் ைழ ற்றனேளா" ( வரக. கணப வந்.4);.

     [ ைழ → ைழ .]

 ைழ  kuḻaivu, ெப.(n.)

   1. அைண ; embrace.

   2. கலப் ; mixture, combination.

   3. வைள ; bend.

     [ ள் → ைழ → ைழ .]

ைழ னி

 
 ைழ னி kuḻaivucīṉi, ெப.(n.)

   ெவள்ைளச ்ச க்கைர; refined, white sugar.

     [ ைழ  னி.]
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ைழ ரைன

 
 ைழ ரைன kuḻaivudiraṉai, ெப.(n.)

   வைளவாக ள்ள ரைண (கட்டட.நாமா.);; cordon work.

     [ ைழ  + ரைண.]

ைழ ப்பல
ைன

 
 ைழ ப்பல ைன kuḻaivuppalamuṉai, ெப.(n.)

   வைளவான ப களில் கல் ைழக்கப் பயன்ப ம் பல ைன உளிவைக (ம .வழ.); (கட.்ெதா.வரி.);; a 
kind of chisel.

     [ ைழ  + பல ைன.]

ைழ ளி

 
 ைழ ளி kuḻaivuḷi, ெப.(n.)

   உளிவைக (C.E.M.);; socket chisel.  

     [ ைழ  → ள்ள + ைட.]

ள்ளக்கார்

 
 ள்ளக்கார ்kuḷḷakkār, ெப.(n.)

   ள்ளம், த் ைரக்கடப்  என் ம் ெநல்; a kind of paddy.

     [ ள்ளம் + கார.்]

ள்ளக் ைடசச்ல்

 
 ள்ளக் ைடசச்ல் kuḷḷakkuḍaiccal, ெப.(n.)

   ஆழ்ந்தவ ; deep seated pain (சா.அக.);.

     [ ள்ள + ைடசச்ல்.]

ள்ளக் ைட-தல்

ள்ளக் ைட-தல் kuḷḷakkuḍaidal,    3. ெச. . . (v.i.)

   நீ ள் க ம் ைடந  ழ் ததல் (அகநா.63, உைர);; to dive deep, plunge.  

     [ ள் + ைடசச்ல்.]

ள்ளக் ளிர்-தல்

ள்ளக் ளிர-்தல் kuḷḷakkuḷirtal,    3 ெச. . .(v.i.)

   கக் ளிரந்் த்தல்; to be intensely cool and refreshing.

     " ள்ளக் ளிரக் ைடந்  நீராடாேதா" ( வ். ப்பா.13);.

     [ ள்ளம் + ளிரத்ல்.]

ள்ளக் க -
த்தல்

ள்ளக் க -த்தல் guḷḷagguṟugaviruttal,    3 ெச. . .(v.i.)

   கக் டை்டயாக இ த்தல்; to be very short dwarf-fish.

     [ ள்ளம் + க + இ த்தல்.]

ள்ளக்ெகண்ைட

 
 ள்ளக்ெகண்ைட kuḷḷakkeṇṭai, ெப.(n.)

   ங்ெகண்ைட ன்வைக; carp, silvery small.

     [ ள்ளம் + ெகண்ைட..]
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ள்ளக்ேகழ்வர

 
 ள்ளக்ேகழ்வர  guḷḷagāḻvaragu, ெப.(n.)

   ன  மாதத் ல் ைள ம் ேகழ்வர ப் ப ரில் ஒ  வைக (உழ.ெந.க.அக.);; a kind of rags crop.

     [ ள்ளம் + ேகழ்வர .]

ள்ளத்தண் க்
ைர

 
 ள்ளத்தண் க் ைர kuḷḷattaṇṭukārai, ெப.(n.)

   ப்ைபக் ைர; a weed of cotton soils.

     [ ள்ளம் + தண்  + ைர.]

ள்ளத்தாரா

 
 ள்ளத்தாரா kuḷḷattārā, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ் வாத் ; a species of short duck.

     [ ள்ளம் + தாரா.]

ள்ளநரி

 
 ள்ளநரி kuḷḷanari, ெப.(n.)

   நரிவைக; jackal.

 Fin. kettu, Karel. kettu;

 Jap, kitsune;

 Tulu. Kudige

     [ ள்ளம் + நரி.]

     [P]

ள்ளநரிக்

 
 ள்ளநரிக்  kuḷḷanarikkusu, ெப.(n.)

   ைகப் ச் ; an insect causing perplexity of mind when touched or otherwise come in contact with it.(சா.அக.);.

     [ ள்ளநரி + க.]

ள்ளப் டைல

 
 ள்ளப் டைல kuḷḷappuḍalai, ெப.(n.)

   ள்ளப் டலங்காய்; a short or stunted snake-gourd (சா.அக.);.

     [ ள்ளம் + டைவ.]

ள்ளம்

ள்ளம் kuḷḷam, ெப.(n.)

   1. றள்; shortness in stature, dwarfishness.

   2. ெகா ைம; wickedness, cruelty (W.);   

   3.தந் ரம்; craft, cunning.க. ள்

     [ ள் → ள்ளம்.]
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ள்ளம்பாய்-தல்

ள்ளம்பாய்-தல் kuḷḷambāytal,    3 ெச. . .(v.i.)

   1. க் ெகாண்  வ தல்; to become shorter and shorter.

   2. றர ்அ ய யாதப  தந் ரமா த்தல்; to be crafty and cunning beyond detection. 

கள்ள க் ள் ள்ளம் பாய்தல்.

     [ ள்ளம் + பாய்தல்.]

ள்ளல்

 
 ள்ளல் kuḷḷal, ெப.(n.)

   ள்ளம்; shortness in stature, dwarfishness.

     [ ள் + அல் – ள்ளல்.]

ள்ளவண்

ள்ளவண்  kuḷḷavaṇṭu, ெப.(n.)

   1. க  வண் ; small black bee.

   2. ெசய ல் ைர ள்ளவன்; prompt and deligent person. one who is swift and business like.

     [ ள்ளம் + வண் .]

ள்ளவாைழ

 
 ள்ளவாைழ kuḷḷavāḻai, ெப.(n.)

வாைழ பாரக்்க;See. {kuso-vasa.}

     [ ள்ளம் + வாைழ.]

ள்ளன்

ள்ளன் kuḷḷaṉ, ெப.(n.)

   1. றளன்; short, under-sized man, dwarf.

   2. தந் ரக்காரன்; artful, cunning fellow.

   ம. ள்ளன்;   க.,பட. ள்ள;ேகாத. ள்ளன்.

     [ ள் + அன்.]

ள்ளன்கம்

 
 ள்ளன்கம்  kuḷḷaṉkambu, ெப.(n.)

   அரி க்கம் ; a short species of kambu.

     [ ள்ளன் + கம் .]

ள்ளாரால்

 
 ள்ளாரால் kuḷḷārāl, ெப.(n.)

ேசற்றாரால் பாரக்்க;See. {cérrārā/}

     [ ள்ளம் + ஆரால்.]

ள்ளி

 
 ள்ளி kuḷḷi, ெப.(n.)

   ள்ளமானவள்; a shortstatured woman,

ம., ., பட ள்ளி,

     [கள் → ள்ளி.]
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ள்ளிக்ேகா ன்

 
 ள்ளிக்ேகா ன் kuḷḷikāḻimīṉ, ெப.(n.)

   பவளக் ன் களி ம் பவளசெ்ச  நிைறந்த கடல் ஓரங்களி ம் அகப்ப ம் ஒ  வைக வண்ணாத்  
ன்; a small sturgeon fish found usually in coral reefs on the sea-coasts (சா.அக.);.

     [ ள்ளி + ேகா  + ன்.]

ள்ளிதாசச்ான்

 
 ள்ளிதாசச்ான் kuḷḷitāccāṉ, ெப.(n.)

   ளி சச்ான், ெநல்வைக; a kind of paddy.

     [ ள்ளி + தாசச்ான்.]

ள்ளிமல் ைக

 
 ள்ளிமல் ைக guḷḷimalligai, ெப.(n.)

   ஒ  வைக மல் ைக, மல்ைலைக; very small jasmine (சா.அக.);.

     [ ள்ளி + மல் ைக.]

ள்ளி மல்

 
 ள்ளி மல் kuḷḷirumal, ெப.(n.)

   கக் மல்; whooping-cough.

     [ ள் + இ மல், ள் – ஒ க் ப் .]

ளக்கட் ெயனல்

 
 ளக்கட் ெயனல் kuḷakkaṭṭiyeṉal, ெப.(n.)

   ஊ யற் த் தளரத்ைல ணரத்் ம் ப் ; expr. signigying the falling of anything infirm or loosely set, as the 
head of an infant.

     [ ளக்கட்  + எனல்.  ' ளக்கட் ' ஒ க் ப் ச ்ெசால்.]

ளக்கட்

ளக்கட்  kuḷakkaṭṭu, ெப.(n.)

   1. ளத் ன் கைரையக் கட் ைக; constructing the bund of a tank.

   2. ளத் ற் க் கட்டப்பட்ட கைர; artificial bund of a tank.

     [ ளம் + கட் .]

ளக்கட

 
 ளக்கட  kuḷakkaḍavu, ெப.(n.)

   ளத் ல் இறங் க் ளிக் ம் ப த் ைற; a bathing ghat.

ம வ. ப த் ைற

ம. ளக்கட

     [ ளம் + கட .]

ளக்கமலம்

 
 ளக்கமலம் kuḷakkamalam, ெப.(n.)

   ைவப்பரி தாரம்; a prepared orpiment (சா.அக.);.

     [ ள் → ள + கமலம்.]
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ளக்கன்

ளக்கன் kuḷakkaṉ, ெப.(n.)

   ன்வைக; a kind of fish.

     "பறைவ ற  ளக்கன்ேறாைக" (பறாைள, பள் .15);.

     [ ள் → ளக்கன்.]

ளக்கால்

 
 ளக்கால் kuḷakkāl, ெப.(n.)

   ளத் க்  நீரவ் ம் வாய்க்கால்; fedding channel of a tank.

     [ ளம் + கால்.]

ளக் ழாத்

 
 ளக் ழாத்  kuḷakkiḻātti, ெப.(n.)

   ஒ  ஆற் ன் ( ன். ெசா.ெதா.);; a river fish.

     [ ளம் + ளாத் .]

ளக் ழ்

 
 ளக் ழ் kuḷakāḻ, ெப.(n.)

   ளத் ன் மதைகய த் ள்ள வயல்; field in front of the sluice gate of a tank.

     [ ளம் + ழ்.]

ளக் த்தல்

 
 ளக் த்தல் kuḷakkuttal, ெப.(n.)

   ளத்ைத அ த் ப்பதால் மைனகட்  உண்டா ம் ேக ; insecurity to a house from its proximity to a tank.

     [ ளம் + த்தல்.]

ளக் ரிைமயாசா
ன்

 
 ளக் ரிைமயாசான் kuḷakkurimaiyācāṉ, ெப.(n.)

   ெசம்ப ந் ; red kite (சா.அக.);.

     [ ளம் +  + உரிைம + ஆசான்.]

ளக்

ளக்  kuḷakkuruvi, ெப.(n.)

   1. நண் ; crab. living in tanks.

   2. ஆற்  நண் ; rivier crab. (சா.அக.);.

     [ ளம் + .]

ளக்ெக த்

ளக்ெக த்  kuḷakkeḻutti, ெப.(n.)

   1. ஆற்  ன் வைக; largeriver-fish, silvery, attaining more than 4 ft. in length, 2.15 sitsusmã, cat-fish.

     [ ளம் + ெக த் .]

ளக்ெகாட்

 
 ளக்ெகாட்  kuḷakkoṭṭi, ெப.(n.)

   ஒ வைக நீரப்் ; a tankplant.

     [ ளம் + ெகாட் .]
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ளக்ெகாட்

 
 ளக்ெகாட்  kuḷakkoṭṭu, ெப.(n.)

   கைளக் ெகாட் ; kind of small hoe or spade for cutting weeds.

     [ ள்ள → ள + ெகாட் .]

ளக்ேகாைர

 
 ளக்ேகாைர kuḷakārai, ெப.(n.)

   ெபட் க் ேகாைர; a glabrous rush like sedge.

     [ ளம் + ேகாைர.]

ளகபயம்

ளகபயம் guḷagabayam, ெப.(n.)

   1. ட் ள ; prickly basil.

   2. ைண ள்ள ள ; bristly or sharp basil (சா.அக.);.

     [ ள் → ளக → பயம்.]

ளகம்

ளகம்1 guḷagam, ெப.(n.)

   1.மரக்கால் ( ங்.);; standard grain measure.

   2. ஆழாக் ; dry or liquid measure 1/8 {nási} (V);.

   ம. ளகம்;   க.ெகாளக;   ெத.ெகால;பட.ேகாக.

     [ ள  → ளகம்.]

 ளகம்2 guḷagam, ெப.(n.)

   பல பாடல்கள் ஒ ைன ெகாள் ம் அைம  (தண் .3);; combination of three or more stanzas having single 
finite verb, dist. fr. Muttakam.

ம. ளகம்

     [ ள  → ளகம்.]

 ளகம் guḷagam, ெப.(n.)

   ற்ெற த் த் ெதாடரந்்த ெசய் ள் ( ங்.);; a poem consisting only of short sounds.

     [ ள் → ள்ளகம் → ளகம்.]

 ளகம்4 guḷagam, ெப.(n.)

ராம் பாரக்்க;See. {kurām.}

     [ ள் → ளகம்.]

ளக

ளக  guḷagaṟi, ெப.(n.)

   ெவஞ்சனவைக (பண .275);; a relish.

     [ ள  + க .]

ளகன்

ளகன் guḷagaṉ, ெப.(n.)

   இளைமேயான்; youth.

     " ளகன் வந் " (கந்த . மார.1);.

     [ ழகன் → ளகன்.]
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ள

ள  guḷagu, ெப.(n.)

   1. லங் ன் இைல ண ; herbs, grass, anything that serves as food for herbivorous animals.  

     'வாரண ள் ளக ந் ' (க த்.42);.

   2. ஞ்  நில மகளிர ்உைடயாகக் ெகாள் ம் தைழ; foliage,sewing as clothes for women of the hill tract.

     " ளகைரச ் ற்  றமடந்ைதயர"் (கா க.44:16);.

   3. இைலக்க ; greens, pornerbs.

ஒ.ேநா. ைழ.

 Fin. kiltti;

 FD. killi,Koraga. killi(small);:Mong, kili

     [ ள் → ள .]

ள ள-த்தல்

ள ள-த்தல் guḷaguḷattal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ெந ழ்ந் த்தல்; to grow soft, as jaggery, to become pulpy, to be loosely set.

     [ ள + ள.]

ள ளத்த ண்

 
 ள ளத்த ண் guḷaguḷattabuṇ, ெப.(n.)

   அ ய ண்; putrid or rolton sore (சா.அக.);

     [ ள + ள - ள ள → ள ளத்த ண்.]

ள ளெவனல்

 
 ள ளெவனல் guḷaguḷaveṉal, ெப.(n.)

   ள ெள என் ம் ஒ க ப் ; onom expr. 

ள ளெவன்  ெகா க் ற .

     [ ள + ள + எனல்.]

ள ெளனல்

ள ெளனல் guḷaguḷeṉal, ெப.(n.)

   1. ஓர ்ஒ க் ப் ; onom. Expr. signifying gurgling sound, as water when boiled.

   2. ெந ழ்ந் க்ைக; growing soft, as jaggery, becoming pulpy.

     [ ள + ள + எனல்.]

ளங்கைர

ளங்கைர kuḷaṅgarai, ெப.(n.)

   தடாகத் ன் கைர ( வக.1488.உைர.);; bank or bund of a tank.

     [ ளம் + கைள.]

ளங்காந்தம்

 
 ளங்காந்தம் kuḷaṅgāndam, ெப.(n.)

   நச் ப் பாைல; a kind of milky plant, used as an antidote to snake pite (சா.அக.);.

     [ ள் + அம் + காந்தம்.]

ளங்

 
 ளங்  kuḷaṅgi, ெப.(n.)

   ன் ; snake fruit (சா.அக.);.

     [ ள் → ள்ளங்  → ளங் .]
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ளங்ேகாைவ

 
 ளங்ேகாைவ kuḷaṅāvai, ெப.(n.)

   நீரப்் ல் உண்டா ம் ளெநல் சா ப ; cultivation in the bed of a tank.

     [ ளம் + ேகாைவ.]

ளசச்ம்

 
 ளசச்ம்  kuḷaccambu, ெப.(n.)

   பத் யத் ற்  உத ம் ளத்  நத்ைத; tank snail useful in diet (சா.அக.);.

     [ ளம் + சம் .]

ளச் ப்

 
 ளச் ப்  kuḷaccippi, ெப.(n.)

   ளத் லகப்ப ம் ப் ; oyester shell found in tanks (சா.அக.);

     [ ளம் + ப் .]

ளச்

 
 ளச்  kuḷaccu, ெப.(n.)

ைழச்  பாரக்்க;See. {ku/accu.}

     [ ைழச்  + ளச் .]

ளசெ்சந்ெநல்

 
 ளசெ்சந்ெநல் kuḷaccennel, ெப.(n.)

ளெநல் பாரக்்க;See. {kufane/}

     [ ளம் + ெசந்ெநல்.]

ளசே்சம்

 
 ளசே்சம்  kuḷaccēmbu, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ்ேசம் ; a kind of colocasia.

ம. ளசே்சம்

     [ ளம் + ேசம் .]

ள

 
 ள  kuḷasu, ெப.(n.)

ைழச்  பாரக்்க;See. {kulaccu.}

     [ ைழச்  → ள .]

ளஞ்

 
 ளஞ்  kuḷañji, ெப.(n.)

   ச் ; sylhet orange.

     [ெகா ஞ்  → ளஞ் .]
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ளத்த

 
 ளத்த  kuḷattaḍi, ெப.(n.)

   ளத்த ள்ள வயல்; paddy field adjoining a tank.

ம. களத்த

     [ ளம் + அத்  + அ .]

ளத்தாங்கைர

ளத்தாங்கைர1 kuḷattāṅgarai, ெப.(n.)

   ளத் ன் கைர; bank or bund of a tank.

ம. ளங்கைர

     [ ளம் + அத்  + கைர.]

 ளத்தாங்கைர2 kuḷattāṅgarai, ெப.(n.)

ளத் தங்கைர பாரக்்க;See. {kulattarikarai}

     [ ளம் + அத்  + கைர.]

ளத்

ளத்  kuḷatti, ெப.(n.)

   நா கரந்ைத; Indian.globe thistle.

   2. வகரந்ைத; Ceylon toolsy (சா.அக.);.

     [ ள்ளம் → ளம் → ளத் ( ய .);]

ளத் யா

 
 ளத் யா kuḷattiyā, ெப.(n.)

   ெகா  ந் ரி வைக; grapes (rசா.அக.);.

     [ ளத் ( ய ); → ளத் யாள் → ளத் யா.]

ளத் ல் 
நிற் ம் ள

 
 ளத் ல் நிற் ம் ள  kuḷattilniṟkumtuḷasi, ெப.(n.)

   அரத்த மண்ட ப்  (சா.அக.);; a herb.

     [ ளத் ல் + நிற் ம் + ள .]

ளத் லமர்ந்த 
மரத்

 
 ளத் லமரந்்த மரத்  kuḷattilamarndamaratti, ெப.(n.)

   நாக ங் ; a tree supposed to be found growing in tanks (சா.அக.);.

     [ ளத் ல் + அமரந்்த + மரத் .]

ளத் க்கட

 
 ளத் க்கட  kuḷattukkaḍavu, ெப.(n.)

   ளத் ல் இறங் க் ளிக்க ஏ வாக அைமந்த இடம்; a bathing ghat.

ம. ளக்கட

     [ ளம் + அத்  + கட .]
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ளத் க் ழங்

 
 ளத் க் ழங்  kuḷattukkiḻṅgu, ெப.(n.)

   ளத் ல் ைளக் ங் ெகாட் க் ழங் ; small bulbous root ofan aquatic plant (சா.அக.);.

     [ ளத்  + ழங் .]

ளத் க் ப்ேபா-
தல்

ளத் க் ப்ேபா-தல் kuḷattukkuppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   மலங்க த்தல் (ெகா.வ.);; lit., to go to a tank, to go to a stool, evacuate.

     [ ளம் + அத்  +  + ேபாதல்.]

ளத் க்

 
 ளத் க்  kuḷattukkuruvi, ெப.(n.)

ள நண்  பாரக்்க;See. {kulanangu.}

     [ ளம் + அத்  + .]

ளத் க் ள் 
உ த் ராக்கம்

 
 ளத் க் ள் உ த் ராக்கம் kuḷattukkuḷuruttirākkam, ெப.(n.)

   நத்ைத; snail (சா.அக.);.

     [ ளம் + அத்  +  + உள் + உத் ராக்கம்.]

ளத் க் ள் 
றத்

ளத் க் ள் றத்  kuḷattukkuḷkuṟatti, ெப.(n.)

   1. நீரறளி; water gannaire.

   2. வல்லாைர; Indian penny-wort(சா.அக.);.

     [ ளம் + அத்  +  + உள் + றத் .]

ளத் க்ெகாக்

 
 ளத் க்ெகாக்  kuḷattukkokku, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் பறைவ; the pond-heron.

ம. ளக்ெகாக்

     [ ளம் + அத் . ெகாக் .]

ளத் க்ேகாைர

 
 ளத் க்ேகாைர kuḷattukārai, ெப.(n.)

   ளத் ல் ைளக் ம் ேகாைரப் ல்; a species of sedge-grass found in tanks (சா.அக.);.

     [ ளத்  + ேகாைர.]

ளத் க்ேகா

 
 ளத் க்ேகா  kuḷattukāḻi, ெப.(n.)

   நீரில் வா ம் ஒ வைகப் பறைவ; the water fowl.

ம. ளக்ேகா

     [ ளம் + அத்  + ேகா .]

     [P]

னத் க்ேகா
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ளத் ச் ப்

 
 ளத் ச் ப்  kuḷattuccippi, ெப.(n.)

   ளிஞ் ல்; bi-valve shell (சா. அக.);.

     [ ளத்  + ம் .]

ளத் த் டல்

 
 ளத் த் டல் kuḷattuttiḍal, ெப.(n.)

ளிஞ் ல்: 

 bi-valveshell so called from its being found on or collected from tank beds (சா.அக.);.

     [ ளத்  + டல்.]

ளத் நீர்

 
 ளத் நீர ்kuḷattunīr, ெப.(n.)

   வாத ேநாைய உண் பண் ம் ளத் த் தண்ணீர;் tank water promoting rheumatism (சா.அக.);.

     [ ளம் + அத்  + நீர.்]

ளத் ப்ப

 
 ளத் ப்ப  kuḷattuppaḍi, ெப.(n.)

   ளத் ல் இறங்  வ வதற்  ஏ வாக அைமக்கப்ப ம் ப க்கட் ; the paved steps of a pond.

ம. ளப்பட, ளப்பட .

     [ ளம் + அத்  + ப .]

ளத் ட்ைட

 
 ளத் டை்ட kuḷattumuṭṭai, ெப.(n.)

   காய்ந்த எ ; dried cow dung found in grazing plains or maidans (சா.அக.);.

     [ ளத்  + டை்ட.]

ளத் ள்வாய்

ளத் ள்வாய் kuḷattuḷvāy, ெப.(n.)

   1. ளத் ன் உள்ளிடம்; bed of a tank.

   2. ளத் ன் மைட ய ல் ஆழ்ந் ள்ள உள்ளிடம்; deep par of a tank near the flood gate (W);.

     [ ளத்  + உள் + வாய்.]

ளத்ேதாண்

ளத்ேதாண்  kuḷattōṇṭi, ெப.(n.)

   1. ளம் ேதாண் ம் ெதா லாளி; one who makes a living by digging wells,ponds, etc.

   2. அ க் ம் ேவைல ெசய்பவன்; one who ruins.

     [ ளம் + ேதாண் .]

ளநண்

 
 ளநண்  kuḷanaṇṭu, ெப.(n.)

   நண்  வைக; pond crab.

     [ ளம் + நண் .]

     [P]

ளநண்
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ளநாவல்

 
 ளநாவல் kuḷanāval, ெப.(n.)

   ளத் ல் வ க் ம் நண் ; pond crab (சா.அக.);.

     [ ளம் + நாவல்.]

ளெநல்

ளெநல் kuḷanel, ெப.(n.)

   ளத் ன் நீரப்் ல் தானாக ைள ம் ெநல்; wild rice, growing, spontaneously in the bed of a tank.

     "ெமல் ரல் ெம யக் ெகாய்த ளெநல் ம்" ( வக.355);.

ம. ளப்பாண்

     [ ளம் + ெநல்.]

ளெநல்

 
 ளெநல்  kuḷanelli, ெப.(n.)

   ளத்  நீரால் ப ரா ம் ெநல்; paddy growing in ponds without cultivation (சா.அக.);.

     [ ளம் + (ெநல்);ெநல் .]

ளப்பசை்ச

 
 ளப்பசை்ச kuḷappaccai, ெப.(n.)

   ளத் ன் வ வாகக் ைக ல் ஊ யால் த் ெய ம் பசை்சக் த் ; tattoo on the arm in the shape of a 
tank.

     [ ளம் + பசை்ச.]

ளப்ப

ளப்ப  kuḷappaḍi, ெப.(n.)

   1. ளம்  ப ந்த வ ; hoof-marks.

     " ளப்  நீ மளப்ப ந் தன்ைமப் ரளய சல ம்" (ப ெனா. ைடம. 7);.

   2. ளம் ச ் வட் ல் ேதங் ய நீர;் puddles in hook marks.

     "அவரக்ள் யசனம் ளப்ப

ெயன் ம்ப " (அஷ்டாதச.தத்வத்.ஈக.11);.

     [ ளம்  + அ  – ளம்ப  – ளப்ப .]

ளப்ப க் ேகாைர

 
 ளப்ப க் ேகாைர kuḷappaḍikārai, ெப.(n.)

   ளக்கைர ல் உண்டா ம் ேகாைர வைக; a sedge growing on the banks of a tank.

     [ ளம் + ப  + ேகாைர.]

ளப்ப ைக

 
 ளப்ப ைக guḷappaḍugai, ெப.(n.)

   ளத் க்  அ ல் உள்ள நிலம்; a sirst south; lands adjacent to tanks.

     [ ளம் + ப ைக.]

ளப்பண்ைண

 
 ளப்பண்ைண kuḷappaṇṇai, ெப.(n.)

   காட் க் ெகா ஞ் ; orange tree (சா.அக.);.

     [ ள்ள → ள → பண்ைண.]
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ளப்பய

 
 ளப்பய  kuḷappayaṟu, ெப.(n.)

   பய வைக; a kind of pulse.

     [ ளம் + பய .]

ளப்பற் ெநல்

 
 ளப்பற் ெநல் kuḷappaṟṟunel, ெப.(n.)

ளெநல் பாரக்்க;See. {kulanel}

     [ ளம் + பற்  +ெநல்.]

ளப்ப ப்

 
 ளப்ப ப்  kuḷappaṟippu, ெப.(n.)

   ஏரி ன் ெவட் க் டங் ; hollow dug out in the bed of a tank.

     " ள ம் ளப்ப ம் உட்பட்ட நிலத் ல்" (கல்ெவட்.);.

     [ ளம் + ப ப் .]

ளப்பாகல்

 
 ளப்பாகல் kuḷappākal, ெப.(n.)

   பாகல்; balsam pear.

     [ ளம் + மாகல்.]

ளப்பா

 
 ளப்பா  kuḷappāṭu, ெப.(n.)

ளப்ப ைக பாரக்்க;See. {kula-p-paguga.}

ம. ளப்பா

     [ ளம் + பா .]

ளப்பாைல இைல

 
 ளப்பாைல இைல kuḷappālaiilai, ெப.(n.)

   கசப்  ெவட்பாைல இைல; leaves of bister cleander (சா.அக.);.

     [ டசப்பாைல → டப்பாைல → ளப்பாைல + இைல.]

ளப்பாைல

ளப்பாைல kuḷappālai, ெப.(n.)

   டசப்பாைல; (பதாரத்்த.234);; conessibark.

     [ டசப்பாைல → ளப்பாைல.]

ளப் க் ெகா
ள்( )-தல்

ளப் க் ெகாள்( )-தல் guḷappugāṟugoḷḷudal,    16ெச. ன்றா. .(v.i.)

   ெப ந் ன்ப த் தல்; lit, to trample with hoofs, to cause, great missery

     " மாலாற் ளப் க்  ெகாளப்பட் " ( வ். நாய்ச.்13,6);.

     [ ளம்  → ளப் .]
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ளப் ர

 
 ளப் ர  kuḷappuravu, ெப.(n.)

   ளத் ன் நீரப்ாய்ந்  சா ப யாகத் த ந்த நிலம்; the whole extent of land irrigable under a tank.

ம. ளப் ர

     [ ளம் + ர .]

ளப்

 
 ளப்  kuḷappū, ெப.(n.)

   ஓர ்வைக டெ்சவ்வந் ; damask persian rose (சா.அக.);.

     [ ளம் + .]

ளப்ெபா க்

 
 ளப்ெபா க்  kuḷapporukku, ெப.(n.)

   ஏரிக் ள் உண்டா ம் கரம்ைபமண்; chapped mud in a tnak, used for mannure.

     [ ளம் + ெபா க் .]

ளபாகம்

 
 ளபாகம் kuḷapākam, ெப.(n.)

   க அழகானச ்ெசய் ள் நைட; lit., sugar-like style easy flowing style of composition.

     [ ளம் + பாகம்.]

ளம்

ளம் kuḷam, ெப.(n.)

   1. தடாகம் ( ங்.);; tank, pond, reservoir.

   2. ஏரி; lake.

     " ளக் ழ் ைளந்த……, ெவண்ெணல்" ( றநா.33.5);.

   3. ைல, மாரக்  (பரிபா.11,76உைர.);; the month of {markali}

   4. ெநற் ; forhead.

     " க் ள ைளத்த கட்டாமைர" (கல்லா.31,9);.

   ம. ளம்;   க.ெகா , ெகாளெக. ெகாண;   ெத.ெகால , ெகால , ெகால ;   . ள, 
ெகாள;   பட.ெகாள;   ரா. ம் ; Skt. {k0ía}

   {küla} a pond, C. (p.456); and Gt (p.521); refer the word to {D. köka} 2 {(kusa);,}  which may be right. They think {kö/a} or 
{kusa} comes from T. M. {kus,} to bathe; this is wrong, as {kök,} means

     "a hold, a reservoir" (of {köff,} etsc. cf. {kula} 2, {kulu);, kū a}  might also be referred to {d. ku#} 1 and 2 ;

 cf . Sk. {cugâ,} a small well, and {cunți,} etc (No.150); (K.K.E.D.XXVI);.

     [ ள் → ளம்.]

 ளம்2 kuḷam, ெப.(n.)

   1. ச க்கைர ( வா.);; sugar.

   2. ெவல்லம் ( டா.);; jaggery.
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ளம்ப

 
 ளம்ப  kuḷambaḍi, ெப.(n.)

   ைர, ஆ , மா , க ைத த யவற் ன் பாதம்; the hoots of horse; sheep, cattle, ass etc. (சா.அக.);.

     [ ளம்  + அ .]

ளம்பல்

 
 ளம்பல் kuḷambal, ெப.(n.)

   சந்தனக் ழம் ; semi solid sandal paste (சா.அக.);.

     [ ளம்  → ளம்பல்.]

ளம்ப கல்

ளம்ப கல் guḷambaḻugal, ெப.(n.)

   கால்நைட ன் ளம்  ேநாய்வைக (கால். .132);; foot-rot, ulcer in the feet of sheep and goats.

     [ ளம் + அ கல்.]

ளம்பா

 
 ளம்பா  kuḷambāci, ெப.(n.)

   ளத் ல் ன் க் ம் உரிைம; fishing right in a tank.

     [ ளம் + பா .]

ளம்

ளம்  kuḷambu, ெப.(n.)

   ஒ வைக லங் களின் கால ; hoof of an animal.

     "ெவள் ைளக் க மான் க ளம் கள" ( றநா. 15);.

   ம. ளம் .;   க.ெகாளக, ெகாள , ெகான ;   ேகாத.ெகாள்க;பட.ேகா .

     [ ள் → ளம் .]

ளம் க்களிம்

ளம் க்களிம்  kuḷambukkaḷimbu, ெப.(n.)

   ளம் ம் ச்  ம ந்  (கால். .132);; ointment for hoof.

     [ ளம்  + களிம் .]

ளம் ள் -தல்

ளம் ள் -தல் guḷambugiḷḷudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   கன் ன் ளம்  ைனையச் தல்; to clip off the edge of a calf's hoof as soon as it is born.

     [ ளம்  + ள் தல்.]

ளம் ச ் லந்

ளம் ச ் லந்  kuḷambuccilandi, ெப.(n.)

   கால்நைடகளின் ளம் ண்டா ம் லந்  வைக (கால். .132);l; foul, a hoof disease.

     [ ளம்  + லந் .]

ளம் ச் வல்

 
 ளம் ச் வல் kuḷambuccīval, ெப.(n.)

   ண்  ண்டாக ெய த்த ெகாம் ;  thin slices pared of hoofs (சா.அக.);.

     [ ளம்  + வல்.]

ளம்வளா

 
 ளம்வளா kuḷamvaḷā, ெப.(n.)

   ளப்பரப் ; area of the tank.

     [ ளம்(வள ); வளா.]
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ளமசச்ம்

 
 ளமசச்ம் kuḷamaccam, ெப.(n.)

   ேகாைர; sedge grass (சா.அக.);.

     [ ளம்  + மசச்ம்.]

ளம

 
 ளம  kuḷamarudu, ெப.(n.)

   ஆற்  ம , நீர ்ம ; narrow leaved myrolaban of Travancore

ம. ளம

     [ ளம் + ம .]

ளம -தல்

ளம -தல் kuḷamaḻidal,    3 ெச. . .(v.i.)

   ன் க் ம்ப  ளம் நீர ்வற் தல்; to have the water in a tank considerabley reduced to allow easy fishing.

     [ ளம் + அ தல்.]

ள ன்

 
 ள ன் kuḷamiṉ, ெப.(n.)

   ளத் ன்; tank fish which is useful in cases of fever and dropsy (சா.அக.);.

     [ ளம் + ன்.]

ள கம்

 
 ள கம் guḷamūṭigam, ெப.(n.)

   ெதாடரிசெ்ச ; an unknown plant supposed to possess magic virtue (சா.அக.);.

     [ ளம் + ஊ கம்.]

ளவஞ்

 
 ளவஞ்  kuḷavañji, ெப.(n.)

   வஞ் க்ெகா ; slender rattan (சா.அக.);.

     [ ளம் + வஞ் .]

ளவட்ைட

 
 ளவடை்ட kuḷavaṭṭai, ெப.(n.)

   நீரடை்ட; small kind of leech.

ம. ளயட்ட

     [ ளம் + வடை்ட.]

ளவடம்

 
 ளவடம்  kuḷavaḍambu, ெப.(n.)

   ளத்  ண்டா ங் ெகா வைக; a creeper in tanks.

     [ ளம் + அடம் .]

ளவைட

ளவைட kuḷavaḍai, ெப.(n.)

   பைழய ஏரிவரி; an ancient tax on tanks (S.I.I.ii.247);.

     [ ளம் + அைட.]
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ளவைடக்கடைம

 
 ளவைடக்கடைம kuḷavaḍaikkaḍamai, ெப.(n.)

ஏரிக் ளங்கைளப் பராமரிப்பதற்  உரியதாகப் ெப ம்வரி (கல்.க.ெசா.அக.);.

     [ ளம் + அைட + கடைம.]

ளவர

 
 ளவர  guḷavaragu, ெப.(n.)

   வர வைக; tank millet.

     [ ளம் + வர .]

ளவல் மா

 
 ளவல் மா kuḷavallimā, ெப.(n.)

   த தாைழ; wind killer (சா.அக.);.

     [ ளம் + வல்  (மாய்);மா.]

ளவாைழ

ளவாைழ kuḷavāḻai, ெப.(n.)

   ஆடைவ மடங்கல் (ஆணி, ஆவணி); மாதங்களில் ைதக்கப் ெபற்  ஆ மாதத் ற் ப ரா ம் 
ளெநல்வைக; a coarse tank-paddy, sown in {ani-avani} maturing in six months.

     [ ளம் + வாைழ.]

 ளவாைழ kuḷavāḻai, ெப.(n.)

   ஒ  மட்ட ெநல்; a coarse paddy grown in tank bed.

   2. ளி, மாங்காய்; narrow medium leaved gambogo (சா.அக.);.

     [ ளம் + வாைழ.]

ள

ள  kuḷavi, ெப.(n.)

   1. ெகாட் யல் ள்ள ஈ வைக; wasp, clay-building fly.

     " ற் ங் க ங் ள ச ் ைரத ் " (தனிப்பா.107,44);.  

   2.வண் வைக; carpenter bee.

   3. காட் மல் ைக; wild jasmine.

     "கரந்ைத ள  க கமழ் க மா" ( ஞ் ப்.76);.  

   4.மைலமல் ைக வைக; Indian cork.

     " தளங்க க னிய ள " ( றநா.168,12);.  

   5.பச் ைலமரம்; mysore gamboge.

   ம. ள ;க.ெகாள .

     [ ள் → ள்ளகம் → ளகம்.]

     [P]

ள
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ள க்

 
 ள க்  kuḷavikāṭu, ெப.(n.)

   ள  கட் ய , ேதனில் ைழத் க் ெகா க்க வாந் ைய நி த் ம்; wasps nest, when mixed with 
honey stops vomitting (சா.அக.);.

     [ ள  + .]

ள க் ண் க் 
க க்

 
 ள க் ண் க் க க்  kuḷavikāṇṭukkarukku, ெப.(n.)

   ள க் ட் ன் களிமண்ைண நீரில் ேபாட்  இறக் ய யாழம்; the decoction prepared from the clay of the 
wasp which arrests hiccough (சா.அக.);.

     [ ள  + ண்  + க க் .]

ள க்ெகாட்

 
 ள க்ெகாட்  kuḷavikkoṭṭu, ெப.(n.)

   ள  க த்தல்; the sting of a wasp (சா.அக.);.

     [ ள  + ெகாட் .]

ள த்ேதன்

 
 ள த்ேதன் kuḷavittēṉ, ெப.(n.)

   ள  கட் ந்ேதன்; honey extracted from beehive (சா.அக.);.

     [ ள  + ேதன்.]

ள ைதப்

 
 ள ைதப்  kuḷavidaippu, ெப.(n.)

   ளெநற் சா ப ; sowring in a tank bed.

     [ ளம் + ைதப் .]

ள ந்தம்

 
 ள ந்தம் kuḷavindam, ெப.(n.)

   ம ந்தாக உத ம் மஞ்சள்வைக; a kind of turmeric, used medicinally.

     [ ளம் + ந்தம்.]

ள மண்

 
 ள மண் kuḷavimaṇ, ெப.(n.)

   ள க் ட்  மண்; mud in a warsp's nest.

     [ ள  + மண்.]

ள ெம

 
 ள ெம  guḷavimeḻugu, ெப.(n.)

   ள க் ட் ன் ெம ; bees wax (சா.அக.);.

     [ ள  + ெம .]
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ள ரி

 
 ள ரி kuḷavuri, ெப.(n.)

   சந்தனம்; sandal wood (சா.அக.);.

     [ ள + உரி.]

னெவட்

னெவட்  kuṉaveṭṭu, ெப.(n.)

   1. ஏரிையப் ப  பாரத்்தல்; tank repair.

   2. ஏரி ப  பாரத்்த க் க் கள் ெச த் ம் வரி; a cess paid by the ryots to the land-holderson account of 
tank repair.

     [ ளம் + ெவட் .]

ளெவட் மானிய
ம்

 
 ளெவட் மானியம் kuḷaveṭṭumāṉiyam, ெப.(n.)

   ஏரிெவட் க்  ஆள் அமரத்்த டப்ப ம் ச ைக நிலம்; inam granted for the service of procuring workmen for 
tank repair.

ளெவட்  + மானியம்.]

ளெவள்ளரி

 
 ளெவள்ளரி kuḷaveḷḷari, ெப.(n.)

   ஏரி ன் உள்வா ல் ைள ம் ெவள்ளரி; cucumbers raised in tank beds

     [ ளம் + ெவள்ளரி.]

ள

 
 ள  kuḷaṟi, ெப.(n.)

   ைகப் ல்; couch-grass (சா.அக.);.

     [ ள  → ள .]

ள ப்ேப -தல்

ள ப்ேப -தல் kuḷaṟippēcudal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

   த மா ப் ேப தல்; indistinctness in utterance especially due to cleft palate (சா.அக.);.

     [ ள  → ள  + ேப .]

ள ய -த்தல்

ள ய -த்தல் kuḷaṟiyaḍittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   மார் ல் அ த்த தல்; to wail and beat the breasts in mourning.

     [ ள  + அத்தல்.]
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ள -தல்

ள -தல் kuḷaṟudal,    6 ெச. . .(v.i.)

   அசச்ம் த யவற்றால் ெமா  த மா தல்; to stammer through fear, anger, confussion of mind.

   2. நரி த யன ஊைள தல்; to howl, yell, make a hideous noise, as jackals.

ம. ள க

     [ ழ  → ள .]

 ள -தல் kuḷaṟudal,    11 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. த  மா ப்ேப தல்; to falter to stumble in one's speech.

     "பயனின் ெமா கள் ளறா ன்" ( வப். ரபந்.ெவங்ைகக்கலம்96);.

   2. ெக த்தல்; to spoil 

காரியத்ைதக் ளறாேத.

     [ ழ  → ள .]

ள ப

 
 ள ப  kuḷaṟubaḍi, ெப.(n.)

ழ பைட பாரக்்க;See. {kusarupadaf}

     [ ள  + ப ..]

ள பைட

ள பைட kuḷaṟubaḍai, ெப.(n.)

   1. ெசால் த மாற்றம்; incoherent talk.

   2. ழப்பம்; confusion.

     "நானாெனக் ள பைட ைடெபயரத்் ட ம்" (தா .ெமளன.5);.

     [ ழ  → ள  + பைட.]

ள வாய்

ள வாய் kuḷaṟuvāy, ெப.(n.)

   நாக் க் ள ம் வாய்; mouth with faltering tongue.

   2. ள ப் ேபசல்; defective utterances (சா.அக.);.

     [ ழ  → ள  + வாய்.]

ளாம்பல்

ளாம்பல் kuḷāmbal, ெப.(n.)

   ளத் ல் ேதான் ம் ஆம்பல் (நன்.256,ம ைல.);; water-lity.

     [ ளம் + ஆம்பல்.]
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ளி

ளி1 kuḷittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. நீரா தல்; to bathe.

     "களிப்பர ் ளிப்பர"் (பரிபா.6:103);.

   2. க த் வைர ளித்தல்; to wash one's body up to the neck.

   3. மாத லக் க் ளியல்; to take purificatory bath after menstruation. 

அவள் ளித்  நான்  மாதம் ஆ ற்  (ெகா.வ.);.

   4. ைதத்தல்; to pierce, as an arrow.

     " ரங்்கைண ளிப்ப" ( .ெவ.10, றப் ற்.10, ெகா .);.

   5. அ ந் தல்; to press against.

     "ெமன்ெகாங்ைக ெயன் னங்கத் ைடக் ளிப்ப" ( க்ேகா.351);.  

   6.வ ய உட் தல்; to enter the thick of a fight.

     "கடற்பைட ளிப்ப மண் " ( றநா6);.

   7. மைறதல்; to hide, conceal oneself.

     "யான த லஞ் க் ளித் " (க த்.98);.

   8. ேதால் தல்; to be defeated.

     " ன் ளிக் ங் கற் ன்" ( வக.2141);.

ம. ளி

ளிககாலம்

ளிககாலம் guḷigagālam, ெப.(n.)

   மணச ்சடங் க க்  மங்கலமான ம், இறப் ச ்சடங் க க்  அமங்கலமான ம் ஒவ்ெவா  
நா ம் ளிகன் ேதான் ம் ேநரத் ந்  3 3/4 நா ைக வைர உள்ள மான காலம்; the period of time in 
each day extending to an hour and half from the rising of kulikan or kulikai considered auspicious for marriage ceremonies 
and inauspicious for funeral ceremonies.

ம வ. ளிைகக்காலம்

     [ ளிகன் + காலம்.]

ளிகன் என்ப  காணாக் ேகாள்க ள் ஒன் . அதற் ரிய காலத்ைதக் ளிகன்காலம் அல்ல _. 
ளிகக்காலம் என்பேத ெபா ந் ம், ளிைகக்காலம் என்ப  தவ . ளிைக என்ப  உ ண்ைடயான 

மாத் ைரையக் ப்பதா ம்.

ளிகம்

 
 ளிகம் guḷigam, ெப.(n.)

   ம ந் ன் ெபா ; medicine in general (சா.அக);.

     [ ளி → ளிகம்.]

ளிகன்

ளிகன் guḷigaṉ, ெப.(n.)

   1. எண்ெப  நாகத் ெதான் ; a divine serpent, one of {astamānāgam}

     " ளிகா …… ெவங்கணாகம்" (கம்பரா. நாகபா.62);.

   2. காணாக் ேகாள்க ள் ஒன் ; name ofan invisible planet.

     [ ளி → ளிகன்.]

ளிகாரன்

 
 ளிகாரன் kuḷikāraṉ, ெப.(n.)

   த் க் ளிப்பவன்; diver for pearls or  chanks.

     [ ளி + காரன்.]
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ளி ளி-த்தல்

ளி ளி-த்தல் guḷiguḷittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ள்ைள ெபறல்; to be delivered of a child.

     [ ளி → ளித்தல்.]

ளிைக

ளிைக1 guḷigai, ெப.(n.)

   1.மாத் ைர; pill.

   2. மந் ர வ ைம ள்ள மாத் ைர; magic pill supposed to have supernatural powers

     " ளிைக ட் ப் ெபான்னாக் வன்" ( மந்.2709);.

     [ ள் → ளி → ளிைக (உ ண்ைட);.]

 ளிைக2 guḷigai, ெப.(n.)

ளிகன்காலம் பாரக்்க;See. {Kulgänkälam.}

     [ ளிகன் → ளிைக.]

ளிைகக்கட்

ளிைகக்கட்  guḷigaiggaṭṭu, ெப.(n.)

   1. பா  ச ் ற்றப்ப ம் ன்,  லால் ல ளிைககள் ேசரத்் க் கட்டப்ப வ ; fastening some 
globules with thread while fixing warp.

   2. த ல் ல ளிைககள் ேசரந்்  இைழகள் நீட் க் கட் ம் கலைணக் ேகா டன் ேசரத்் க் 
கட்டப்ப ம் கட் ; fastening some globules when attaching warp thread to loom.

     [ ளிைக + கட் .]

ளிைகக்கைல

 
 ளிைகக்கைல guḷigaiggalai, ெப.(n.)

   உ ர ்வளிைய இட  க் த் ைள வ யாகச ்ெச த் ம் நில க் (சந் ர);கைல; the vital air {(prān);} 
passing through the left nostril (சா.அக.);

     [ ளிைக + கைல.]

ளிைகக்காலம்

 
 ளிைகக்காலம் guḷigaiggālam, ெப.(n.)

ளிககாலம் பாரக்்க;See. {kugakālam.}

     [ ளிகள் + காலம்→ ளிககாலம்→ ளிைகக்காலம்.]

ளிைககட் க்க

ளிைககட் க்க  guḷigaigaṭṭuggayiṟu, ெப.(n.)

   கட்  கட் ம் இடங்கல் பயன்ப த்தப் ப ம் இ வைகயான க கள்; two kinds of strings used to make 
knobs when fastening poles etc. (உழ..ெந.க.அக.);.

   2. ளிைக கட் ய ற  உ ர ்ெகா த்தல்; the process of consolidating mercury into a pill and then animating it. 
(சா.அக.);.

     [ ளிைக + கட்  + க .]

ளிைககட் -தல்

ளிைககட் -தல் guḷigaigaṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. மாத் ைர ெசய்தல்; to make pills.

   2. த் க் ளிைகைய உட ற் கட் க் ெகாள் தல்; to fastem a magical pill on the body, either as an amulet 
against poisonous bites or as a means to attain supernatural powersuch as flying through the air.

     [ ளிைக + கட் .]

ளிைக ட் - தல்

ளிைக ட் - தல் guḷigaiāṭṭudal,    5.ெச. ன்றா .(v.t.)

   ளிைகயாகச ்ெசய்தல்; making into a pill (சா.அக.);.

     [ ளிைக + ட் -.]
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ளிைகேகா டல்

 
 ளிைகேகா டல் guḷigaiāḍiḍal, ெப.(n.)

   ளிைகக்  உைற டல்; giving a coating to pills (சா.அக.);.

     [ ளிைக + ேகா டல்.]

ளிைக த்தர்

ளிைக த்தர ்guḷigaisittar, ெப.(n.)

   த்தரில் ேதரந்்ேதார;் skilled men amongst {Siddhars,} who

 could perform miracles.

   2. இதளிய (இரச);க் ளிைகையக் ெகாண்  வானம் பா ம் த்தரக்ள்;{Šiddhar's} skilled in or capable of 
flying in the sky with the aid of animated mercurial pill(சா.அக.);.

     [ ளிைக + த்தர.்]

ளிைக த்

 
 ளிைக த்  guḷigaisitti, ெப.(n.)

   இரச ளிைக த யவற்றாற் யதாகக் க ம் வா லா ம் வல்லைம; the power of flying in the air 
believed to be acquired by means of mercurial pills.

     [ ளிைக + த் .]

ளிைகப்ேபாக்

 
 ளிைகப்ேபாக்  guḷigaippōggu, ெப.(n.)

   சத் த் ரந்்த ளிைக ன் தன்ைம, ேவகம், வ  த யன; the nature, force, or power etc. of an animated 
mercurial pill (சா.அக.);.

     [ ளிைக + ேபாக் .]

ளிைகபாடம்

ளிைகபாடம் guḷigaipāṭam, ெப.(n.)

   இதளிய (இரச);க் ளிைகையச ்ெசய் ம் ைறகைள ம் அதற் ச ்சாரைண ெகா க் ம் 
கைள ம் பற் ய ல்; a treatise on the method of preparing mercury pilis and the principles to be observed in 

giving life to then.

   2. இதளிய (இரச);க் ளிைக இட்ட சாரைண; animation imparted to mercury pill (சா.அக.);.

     [ ளிைக + பாடம்.]

ளிைகேபாடல்

ளிைகேபாடல் guḷigaipōṭal, ெப.(n.)

   இதளிய (இரச);க் ளிைகைய வா லடக் க் ெகாள் தல்; securing a mercurial pill in the mouth.

   2. அ னி உடெ்காள்ளல்; swallowing opium pill (சா.அக.);.

     [ ளிைக + ேபாடல்.]

ளிைகமணி

 
 ளிைகமணி guḷigaimaṇi, ெப.(n.)

   இதளியமணி (இரசமணி);; mercurial pill (சா.அக.);.

     [ ளிைக + மணி.]

ளிைகயந் ரம்

 
 ளிைகயந் ரம் guḷigaiyandiram, ெப.(n.)

   ம ந்  மாத் ைரகள் ெசய் ேமார ்க ; a machine for preparing pills (சா.அக.);.

     [ ளிைக + இயந் ரம்.]
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ளிைகயாட்டல்

 
 ளிைகயாட்டல் guḷigaiyāṭṭal, ெப.(n.)

   மாத் ைர ெசய்தல்; making or preparing pills (சா.அக.);.

     [ ளிைக + ஆட்டல்.]

ளிைகயாடல்

ளிைகயாடல் guḷigaiyāṭal, ெப.(n.)

   சத் த் ரந்்த இதளிய (இரச);க் ளிைகைய வா லடக் க் ெகாண்  வானத் ல் காற் ேட 
பறத்தல்; flying in the atmosphere or aerial region by securing in the mouth the animated mercurial pill.

   2. அண்டம் பாய்தல்; flying in the etheric region from one planet to another with the aid of mercurial pill (சா.அக.);.

     [ ளிைக + ஆடல்.]

ளிைக -தல்

ளிைக -தல் guḷigaiyiḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   த் க் ளிைகைய உடம்ைபக்  உட் த் தல்; to insert a pill in an incision made in the body in order to 
counter act the influence of poisonous bites or to communicate supernatural power.

     [ ளிைக + இ -.]

ளிைகேயாட்டம்

 
 ளிைகேயாட்டம் guḷigaiyōṭṭam, ெப.(n.)

   ளிைக ன் ேவகம்; the dynamic force or power of mercury pill (சா.அக.);.

     [ ளிைக + ஒட்டம்.]

ளிைகேவகம்

 
 ளிைகேவகம் guḷigaivēgam, ெப.(n.)

   ளிைக ன் ேவகம்; the dynamic force or power of mercury pill (சா.அக.);.

     [ ளிைக + ேவகம்.]

ளிைகேவைத

 
 ளிைகேவைத guḷigaivētai, ெப.(n.)

   இதளிய (இரச);க் ளிைகையக் ெகாண்  ெசய் ம் ேவ ைற; the art of making gold with the aid of 
consolidated mercurial pill (சா.அக.);.

     [ ளிைக + ேவைத.]

ளிசங்கட்டல்

 
 ளிசங்கட்டல் kuḷisaṅgaṭṭal, ெப.(n.)

   ேகாள் ( ரக); ற்றங்கைள நீக்கம் ெசய்ய ேவண்  தாயத்  மந் ரித் க் ழந்ைத அல்ல  
ெபண்க க்  உடம் ல் கட் தல்; tying an amulet to a child or woman after performing necessary ceremonial rites 
and chanting of mastrams so as to be free from morbid affections (சா.அக.);

     [ ளிசம் + கட்டல்.]

ளிசங்

 
 ளிசங்  kuḷisaṅgu, ெப.(n.)

   நீ ட ் ளித் ெத த்த சங் ; chank obtained by diving (W);.

     [ ளி + சங் .]
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ளிசம்

ளிசம்1 kuḷisam, ெப.(n.)

   1. பா காப் ற்காகக் கட் க் ெகாள் ம் ஒ வைகத ்தக ; amulet (G.Sm.D.I.J. 145);.

   2. காப் க் கட் ற் ரிய ெமல் ய மாைழத்தக ; thin piece of metal with magical characters worn as a charm 
against evil spirits ordisease.

   3. பாம்பாட் கள், நஞ்  இறக் ேவார ் தலாேனார ்ைக ல் காப் ற்காகக் கட் க் ெகாள் ம் 
ேவர;் root tied round the finger of a snake-charmer or poison charmes, as an amulet. 

   4. ல ைககள் நன்றாகப் பயன்ப வதற்  மந் ரமாகச ்ெசய் ம் காப் ; magical rites for securing the 
full medicinal efficacy of certain plants.

     [ ள் → ளி → ளிசம்.]

 ளிசம்2 kuḷisam, ெப.(n.)

ளிைக பாரக்்க (இ.வ.);;See. {kugal}

     [ ள் → ளி → ளிசம்.]

 ளிசம்3 kuḷisam, ெப.(n.)

   வைளயம் (யாழ்.அக.);; ring.

     [ ளிைக → ளிசம்.]

ளிசமாடல்

 
 ளிசமாடல் kuḷisamāṭal, ெப.(n.)

   மந் ரித் த் தக  எ க் கட்டல்; tying a talisman or as amulet after necessary incantations. It is done in the case 
of persons suffering from diseases or from the evil influence of demons, devils or other spirits (சா.அக.);.

     [ ளிசம் + ஆடல்.]

ளி ங்

 
 ளி ங்  kuḷisiṅgi, ெப.(n.)

   ேபச் னால் வயப்ப த் ைக; coaxing.

ளி ைல

 
 ளி ைல kuḷicīlai, ெப.(n.)

   ேகாவணம் (ெகா.வ.);; loin cloth.

     [ ளி + ைல.]

ளித்தல்

ளித்தல் kuḷittal, ெப.(n.)

   நீராடல்; having a bath, which removes lethargy bodily heat, sense of fatigue etc.

   2. தகமாதல்; menstruating (சா.அக.);.

     [ ளி → ளித்தல்.]

ளித்தாமைர

 
 ளித்தாமைர kuḷittāmarai, ெப.(n.)

   ஆகாயத் தாமைர; a herbal plant (சா.அக.);.

     [ ளிர+் தாமைர- ளிரத்ாமைர→ ளித்தாமைர (ெகா.வா.);.]
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ளித் ப்

 
 ளித் ப்  kuḷittippūṭu, ெப.(n.)

   இதன் இைலகள் க்கங்க க் க் கட்டப் பயன்ப ம் ண் ; arrow head, its leaves areapplied to swelling 
(சா.அக.);.

ம வ. ைலக் ளம்ப

     [ ளித்  + .]

ளி ைற

ளி ைற kuḷiduṟai, ெப.(n.)

   ளியல் ைற; bathing ghat.

     " ளி ைற ற் தடனாரக்்  வலம் ரி ன் மணி ைடத்தவா " ( ற்றாதல. மால்.84);.

     [ ளி + ைற.]

ளிப்பசை்ச

 
 ளிப்பசை்ச kuḷippaccai, ெப.(n.)

   ஆற் ப் பசை்சக் கல்; a green stone.

     [ ளி + பசை்ச.]

ளிப்பாட்

ளிப்பாட் 1 kuḷippāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நீராட் தல்; to bath or wash.

     "ெபா ைநநீர ் ளிப்பாட் " (காஞ் ப் .த வ.288);.

     [ ளிப்  + ஆட் -.]

ளிப்பாட் -தல்

ளிப்பாட் -தல் kuḷippāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கழ்ந்  வயப்ப த் தல்; to win over, by flattery.

     [ ளிப்  + ஆட் -.]

ளிப் டப்பா

 
 ளிப் டப்பா  kuḷippiḍappāṟu, ெப.(n.)

   த் க் ளிக் ந் ைற; the banks of a pearl or chank fishery.

     [ ளிப்  + இடம் +. பா . (பா  = அகன்ற இடம், கைரேயாரக் கடற்ப .]

ளிப் த்தல்

 
 ளிப் த்தல் kuḷippittal, ெப.(n.)

   நீராடச ்ெசய் த்தல்; causing to bathe (சா.அக.);.

     [ ளி → ளிப் த்தல்.]

ளிப்

 
 ளிப்  kuḷippu, ெப.(n.)

   நீரா ைக; washing, bathing.

     [ ளி → ளிப் .]

ளி ட்டான்

ளி ட்டான் kuḷimīṭṭāṉ, ெப.(n.)

   1. நத்ைதச ் ரி; bristly button-weed.  

   2.தண்ணீர் ட்டான் ழங் ; water root (சா.அக.);.

     [ ளி → ளி ட்டான்.]
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ளியம்

ளியம்1 kuḷiyam, ெப.(n.)

   ேவங்ைகப்  (அக.நி.);; man-eates.

ம வ. வரிப்

     [ ளி  → ளியம் (உ ட் , ரட் , வ ைம);.]

 ளியம்2 kuḷiyam, ெப.(n.)

   1. உ ண்ைட (அக.நி.);; ball, globe.

   2. ம ந்  ( ங்.);; medicine.

     [ ளி  → ளியம்(உ ட் , ரட் .]

ளியல்

ளியல் kuḷiyal, ெப.(n.)

   நீரா ைக; bathing.

     "காைல மாைலக் ளியல்" (பதாரத்்த. 1307, தைலப் .]

     [ ளி → ளியல்.]

ளியலாட்டல்

 
 ளியலாட்டல் kuḷiyalāṭṭal, ெப.(n.)

   நீராட்டல்; giving a bath (சா.அக.);.

     [ ளியல் + ஆட்டல்.]

ளியாம -
த்தல்

ளியாம -த்தல் kuḷiyāmaliruttal,    2 ெச. . . (v.i.)

   க ப்பமா த்தல் (ெகா.வ.);; lit, to be without menstrual bath, to be pregnant.

     [ ளியாமல் + இ -.]

ளியாள்

 
 ளியாள் kuḷiyāḷ, ெப.(n.)

   த் க் ளிப்ேபான்; pearler, chank diver.

     [ ளி + ஆள்.]

ளி சச்ான்

ளி சச்ான் kuḷiyiḍiccāṉ, ெப.(n.)

   ெநல்வைக ( வசா. ன்.2););; a kind of paddy.

     [ ளி + (இத்தான்); இ சச்ான்.]

ளிேயா -தல்

ளிேயா -தல் kuḷiyōṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   த் ச் ப்  த யைவ எ த்தற்காகக் ளித்தல்; to dive for pearls or chanks.

     [ ளி + ஒ -.]

535

www.valluvarvallalarvattam.com 8509 of 19068.



ளிர்-தல்

ளிர-்தல் kuḷirtal,    2 ெச. . .(v.i.)

   1. பனிக்காற்  உைறத்தல்; to feel cold, chilly, as breeze. 

ளிரவ்ாைட

   2. ளிரச்் தல்; to be cool, refreshing.

     " ங்  ளிரந்் ங் ெகா ம்" (நீ  ெந .59);.

   3. உடம்  ல் தல்; to get numbed, as in death.

   4. கண் த ய ெபா க க்  இனியதாதல்; to be pleasant to the sense of touch, sight or hearing.

     "என் றக் ளி

ெநஞ் ம்" (கம்பரா. டண.21);.

   5. க ைண யால் கங்கனிதல்; to be benignant, as the countenance.

   6. ஆ தலைடதல்; to be consoled, conforted;

 to be satisfied. 

இப்ேபா தான் என் மனம் ளிரந்்த .  

   7. ன்னம்ைம த யவற்றால் இறத்தல்; to die, as of an epidemic like small pox. 

ழந்ைத அம்ைம ேபாட் க் ளிரந்்  ேபா ற்  (இ.வ.);.

   ம. ளிர;்க. ளிர.்

     [ ள் → ளி → ளிர.்]

ளிர்

ளிர2் kuḷirtal,    2 ெச. . . (v.i.)

   தங் தல்; to seal, rest.

     " ளி  மரப்பலைக" ( வக. 1782);.

     [ ள்→ ளி→ ளிர.்]

 ளிர4் kuḷir, ெப.(n.)

   தங் ைக ( டா.);; seating, resting.

     [ ள் → ளி → ளிர)்.]

 ளிர5் kuḷir, ெப.(n.)

   1. ட ழ  ( வா.);; Kettledrum.

   2. ளிக  க ; contrivance to scare away parrots.

     "தடை்ட ம் ளி ம்" ( ஞ் ப். 43);.

   3. கவண் ( ங்.);; sling.

   ம. ளிர;்க. ளிர.்

     [ ளி  → ளிர ்( ளி  = ஒ , ஒ த்தல்.);]

 ளிர6் kuḷir, ெப.(n.)

ளிர்காணல்

ளிரக்ாணல் kuḷirkāṇal, ெப.(n.)

   1. ளிரச்்  தாக் ைக; being affected with cold.

   2. உடம்  ேநாயாற் ல் ைக ( ன்.);; becoming cold, as the body in serious illness.

     [ ளிர ்+ காணல்.]
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ளிர்காந்

 
 ளிரக்ாந்  kuḷirkāndi, ெப.(n.)

   நில க் (சந் ர); காந் ; a flowering plant that turns towards the moon (சா.அக.);.

     [ ளிர ்காந் .]

ளிர்காய்-தல்

ளிரக்ாய்-தல் kuḷirkāytal,    2 ெச. . .(v.i.)

   ளிர ்வ த்தாதப  ெவப்பம் த்தல்; to bask in the sun, to warm oneself.

     [ ளிர ்+ காய்-.]

ளிர்காய்சச்ல்

ளிரக்ாய்சச்ல் kuḷirkāyccal, ெப.(n.)

   ளிெரா  ேதான் ம் காய்சச்ல் ேநாய் (பதாரத்்த. 842);; ague fever attended with chill.

ம வ. ளிரச்் ரம்

     [ ளிர ்+ காய்சச்ல்.]

ளிர்காலம்

 
 ளிரக்ாலம் kuḷirkālam, ெப.(n.)

   பனிக்காலம்; cold season.

     [ ளிர ்+ காலம்.]

ளிர்காற்

 
 ளிரக்ாற்  kuḷirkāṟṟu, ெப.(n.)

   தற்காற் ; cold wind.  

ளிரக்ாற்ைறப் ெபா க்க ய ல்ைல (உ.வ.);.

     [ ளிர ்+ காற் .]

ளிர் ளிர்ந் ேபா
-தல்

ளிர் ளிரந்் ேபா-தல் kuḷirkuḷirndupōtal,    8 ெச. . .(v.i.)

   1. ளிரச்் யால் உடல் ைறத் ப் ேபாதல்; to be benumbed of cold.

   2. உடம்  ல் தல்; to become cold, as a dying person.

     [ ளிர ்+ ளிரந்்  + ேபா-.]

ளிர் ளிரல்

ளிர் ளிரல் kuḷirkuḷiral, ெப.(n.)

   ளிரால் ைறத்தல்; being benumbled with cold.

   2. ல் தல்; being attacked with chillness of the extremities, as a dying person in cholera(சா.அக.);.

     [ ளிர ்+ ளிரல்.]

ளிர்ெகாள்ளல்

ளிரெ்காள்ளல் kuḷirkoḷḷal, ெப.(n.)

   1. த ப் றல், தளமைடதல்; becoming chill.

   2. ளிரால் வ ந்தல்; suffering from cold (சா.அக.);.

     [ ளிர ்+ ெகாள்ளல்.]

ளிர்ேகாணிகம்

 
 ளிரே்காணிகம் guḷirāṇigam, ெப.(n.)

   ைளச ்ெச ; woolly herb (சா.அக.);.

     [ ளிர ்+ ேகாணிகம்.]
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ளிர்ச்

ளிரச்்  kuḷircci, ெப.(n.)

   1. ளிரை்ம; coolness, cold, coldness.

   2. மனங் ளிரச ்ெசய்தல் ( வக.1810, உைர.);; the act of cooling, refreshing with cordials, fans, etc.

   3. இனிைமயான ; that which is sweet, gratifying or pleasing.

   2. மரத் ப் ேபாய்ச ் ல் ைக; numbness, frigidity, as in death. 

உடம் ல் ளிரச்்  கண் ட்ட  (உ.வ.);.

     [ ளிர ்→ ளிரச்் .]

ளிர்ச் த்ைதலம்

 
 ளிரச்் த்ைதலம் kuḷirccittailam, ெப.(n.)

   சந்தனா ையப் ேபால் தைலக் க் ளிரச்் ைய உண்டாக் ம் ம ந்  எண்ெணய்; medicated oil affording 
cooling effects to the brain, as sandal wood oil (சா.அக.);.

     [ ளிரச்்  + ைதலம்.]

ளிர்ச் ப்பாண்ட
ம்

 
 ளிரச்் ப்பாண்டம் kuḷirccippāṇṭam, ெப.(n.)

   ளிரச்்  த ம் ெபா ள்; cooling substance (சா.அக.);.

     [ ளிரச்்  + பாண்டம்.]

ளிர்ச் ம ந்

 
 ளிரச்் ம ந்  kuḷirccimarundu, ெப.(n.)

   ெவப்பத்ைதக் ைறக் ம்ம ந் ;  cooling medicine.

     [ ளிரச்்  + ம ந் .]

ளிர்ச் யா -
த்தல்

ளிரச்் யா -த்தல் kuḷircciyāyiruttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ல்ெலன இ த்தல்; being cool.

   2. ளிரச்் ைய உணரத்ல்; to feel refreshing (சா.அக.);.

ளிரச்்  + ஆய் + இ த்தல்.]

ளிர் ரம்

 
 ளிர் ரம் kuḷircuram, ெப.(n.)

ளிரக்ாய்சச்ல் பாரக்்க;See. {kuso-kāycCal}

     [ ளிர ்+ ரம்.]

ளிர்த்

ளிரத்் 1 kuḷirtti, ெப.(n.)

   ளிரச்் ; coolness  

     'நாற்றங் ளிரத்்  ெமன்ைமகைளக் ெகாண் ' (ஈ .1.2:2);.   

     [ ளிரச்்  → ளிரத்் .]

 ளிரத்்  kuḷirtti, ெப.(n.)

   ைச வைக (யாழ்.அக.);; a kind of propitiation.

     [ ளிர ்→ ளிரத்் .]
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ளிர்த் க் நீர்

 
 ளிரத்் க் நீர ்kuḷirttikkuḍinīr, ெப.(n.)

   தாகத் ற்  அ ந் ம் ளிரந்்த நீர;் cool drink (சா.அக.);.

ம வ. தண்ண ந்தம்

     [ ளிரத்்  + நீர.்]

ளிர்த் ப் ண்

 
 ளிரத்் ப் ண்  kuḷirttippūṇṭu, ெப.(n.)

   இைலகைள க்கங்க க் க் கட்ட உத ம் நீரச்ே்சம் ; arrow head (சா.அக.);.

ம வ, ளித் ப் , ைரக் ளம்ப

     [ ளிரத்்  + ண் .]

ளிர்தாமைர

 
 ளிரத்ாமைர kuḷirtāmarai, ெப.(n.)

   ஆகாயத் தாமைர; flotting lotus, sky lotus (சா.அக.);.

     [ ளிர ்+ தாமைர.]

ளிர் கா

 
 ளிர் கா kuḷirtikā, ெப.(n.)

   க ங்ெகாள்;(சா.அக.);; black horse gram.

     [ ளிரத்் ைக → ளிர் கா(ெகா.வ.);]

ளிர்ேதசம்

 
 ளிரே்தசம் kuḷirtēcam, ெப.(n.)

ளிரந்ா  பாரக்்க;See. {kulir-nādu.}

     [ ளிர ்+ ேதசம்.]

ளிர்ந்த அரத்தம்

 
 ளிரந்்த அரத்தம் kuḷirndaarattam, ெப.(n.)

   உைறந்த ; clotted blood (சா.அக.);.

     [ ளிரந்்த + அரத்தம்.]

ளிர்ந்த ரல்

 
 ளிரந்்த ரல் guḷirndagural, ெப.(n.)

   இனிய ரல்வளம்; pleasant or delectable voice, as in singing.

     [ ளிரந்்த + ரல்.]

ளிர்ந்தெகாள்ளி

ளிரந்்தெகாள்ளி1 guḷirndagoḷḷi, ெப.(n.)

   ஏய்ப் க் கள்ளன் (நயவஞ்சகன்);; lit, exiguous extinguish edfire-brand, honeytongued villain, person with a fair 
exterior but a foul interior.

   2. ெவளிக்  அைம யாக ம், உள்ேள ெகா ைமயாக ம் உள்ள ெபண்; a mischievous woman apearing 
mildbut cruel in her activities (சா.அக.);

     [ ளிரந்்த + ெகாள்ளி.]

539

www.valluvarvallalarvattam.com 8513 of 19068.



ளிர்ந்தநிறம்

 
 ளிரந்்தநிறம் kuḷirndaniṟam, ெப.(n.)

   கண் க் னிய நிறம்; agreeable, pleasant, fine colour.

     [ ளிரந்்த + நிறம்.]

ளிர்ந்த நீர்

ளிரந்்த நீர ்kuḷirndanīr, ெப.(n.)

   1. பசை்சத ்தண்ணீர;் cold water.

   2. டைவத்  ஆ ன நீர;் water cooled after boiling.

   3. ஒன்பான் மணிகளி ள்ள நீேராட்டம்; fine glittering in gems (S.I.I. II,451);

     [ ளிரந்்த + நீர.்]

ளிர்ந்த பார்ைவ

 
 ளிரந்்த பாரை்வ kuḷirndapārvai, ெப.(n.)

   இனிய ேநாக்கம்; benignant look, lookfull ofsweetness.

     [ ளிரந்்த + பாரை்வ.]

ளிர்ந்த ேபச்

 
 ளிரந்்த ேபச்  kuḷirndapēccu, ெப.(n.)

   இனிய ேபச் ; sweet words, pleasant,   comforting, soothing words.

     [ ளிரந்்த + ேபச் .]

ளிர்ந்தமணம்

 
 ளிரந்்தமணம் kuḷirndamaṇam, ெப.(n.)

   ந மணம்; fragrant smell (சா.அக.);.

     [ ளிரந்்த + மணம்.]

ளிர்ந்தமனம்

 
 ளிரந்்தமனம் kuḷirndamaṉam, ெப.(n.)

   இரக்க ள்ள ெநஞ்சம்; kind, benevolent, heart.

ளிரந்்த + மனம்.]

ளிர்ந்த கம்

 
 ளிரந்்த கம் guḷirndamugam, ெப.(n.)

   அ ள் ளங் ம் கம்; benignant countenance.

     [ ளிரந்்த + கம்.]

ளிர்ந் ட-த்தல்

ளிரந்் ட-த்தல் guḷirndugiḍattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. ட த்தல்; to become-cool, as water after boiling.

   2. ைககால் ல் தல்; to become cold, as a dying person.

   3. இறத்தல்; to die, used euphemistically

     [ ளிரந்்  + டத்தல்.]
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ளிர்ந் ேபாதல்

 
 ளிரந்் ேபாதல் kuḷirndupōtal, ெப.(n.)

   ல் ட் ப் ேபாதல்; getting cold and stiffjust before death.

     [ ளிரந்்  + ேபாதல்.]

ளிர்ந்  வ தல்

 
 ளிரந்்  வ தல் kuḷirnduvarudal, ெப.(n.)

   காய்சச்ல் ெகாள் தல்; feeling feverish (சா.அக);.

     [ ளிரந்்  + வ தல்.]

ளிர்ந க்கம்

 
 ளிரந் க்கம் kuḷirnaḍukkam, ெப.(n.)

   ளிரால் ஏற்ப ம் ந க்கம்; shivering from cold (சா.அக.);.

     [ ளிர ்+ ந க்கம்.]

ளிர்நா

 
 ளிரந்ா  kuḷirnāṭu, ெப.(n.)

   ளிரச்்  ந்த நா ; cold country.

     [ ளிர ்+ நா .]

ளிர்நாவல்

 
 ளிரந்ாவல் kuḷirnāval, ெப.(n.)

   ேதவ நாவல்மரம்; a kind of superior jaumoon tree (சா.அக.);.

     [ ளிர ்+ நாவல்.]

ளிர்ப் த்தல்

ளிரப்் த்தல் kuḷirppittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   தண்ணீர,் ந மணப் ெபா ள் த யவற்றால் ளிரச்்  ெசய்தல்; refresing with water, perfumes etc.

   2. உடம் ன்  ேபாக்கல்; allaying the heat in the system (சா.அக.);.

     [ ளிர ்→ ளிரப்் .]

ளிர்ப்

 
 ளிரப்்  kuḷirppu, ெப.(n.)

ளிரை்ம பாரக்்க;See. {kufirmai}

     [ ளிர ்+ ளிரப்் .]

ளிர்ைம

ளிரை்ம kuḷirmai, ெப.(n.)

   1. ளிரச்் ; coolness.

   2. அன் ; kindness, benevolence. 

அவரக்ள் ளிரை்ம ல்லாதவரக்ள் (உ.வ.);.

ம. ளிரம்்ம

     [ ளிர ்→ ளிரை்ம.]
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ளிர்ைமக்கட்

 
 ளிரை்மக்கட்  kuḷirmaikkaṭṭi, ெப.(n.)

   ெபான் க்  ங் ; mumps.

     [ ளிரை்ம + கட் .]

ளிர்ைம 
ெகாள்( )தல்

ளிரை்ம ெகாள்( )தல் guḷirmaigoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   ந ங் தல்; to shiver.

     [ ளிரை்ம + ெகாள் தல்.]

ளிர் -தல்

ளிர் -தல் kuḷirviḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   அசச்ம் நீங் தல்; to be freed from fear. 

அவ க்  ளிர் ட் ப் ேபா ற்  (உ.வ.);.

     [ ளிர ்+ -.]

ளிர் க்கம்

 
 ளிர் க்கம் kuḷirvīkkam, ெப.(n.)

   ளிரா ேலற்ப ம் க்கம்; inflammation or swelling caused in cold weather (சா.அக.);.

     [ ளிர ்+ க்கம்.]

ளிரேநாக் -தல்

ளிரேநாக் -தல் kuḷiranōkkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அ ேளா  பாரத்்தல்; to cast a gracious look on.

     " க்கண்களாேல ளிர ேநாக் " (ஈ ,1.10:10);.

     [ ளிர + ேநாக் .]

ளிரப்பண்ணல்

 
 ளிரப்பண்ணல் kuḷirappaṇṇal, ெப.(n.)

   ளிரச்் யைட ம்ப  ெசய்தல்; cooling, refreshing (சா.அக.);.

     [ ளிர + பண்ணல்.]

ளிரம்

 
 ளிரம் kuḷiram, ெப.(n.)

   நண்  ( டா.);; crab. (சா.அக.);.

ம வ. ளிர்

ள்- ளி(ேசற் ல் ஒளிதல்/ ளிர ்அ ளிரம்);

ளிரைவ-த்தல்

ளிரைவ-த்தல் kuḷiravaittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ளக்ைக அைணத்தல்; to put out, extinguish, as a light. 

ளக்ைகக் ளிரைவ (இ.வ.);.

     [ ளிர ்→ ளிர + ைவ.]
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ளிரி

ளிரி1 kuḷiri, ெப.(n.)

   1. க் ஞ்சம் ( ங்.);; fan made of peacock's feathers.

   2. நீரச்ே்சம் ; arrow head, aquatic plant.

     [ ளிர ்→ ளிரி ( ளிரச்் த்த வ ); .]

 ளிரி2 kuḷiri, ெப.(n.)

   ட ழ ; kettle drum. 

ளிரிப் ைடப்ெபா  (தஞ்ைசவா.73);.

     [ ளி  → ளிரி.]

ளிரிக் டம்

ளிரிக் டம் kuḷirikkuḍam, ெப.(n.)

   பன்னீரக்் ப்  ( வ்.நாய்ச.்7:4 யா.);; rose-water bottle.

     [ ளிர + பண்ணல்.]

ளிைவ

ளிைவ kuḷivai, ெப.(n.)

ைவ பாரக்்க;See. {kuluva}

     " ளிைவ ம் தா ம்" (ெப ங்.உஞ்ைசக் 51,70);.

     [ ைவ → ளிைவ. ைவ = நீரப்்பறைவ.]

ளி

ளி 1 kuḷiṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ஒ த்தல் ( வா.);; to sound, rattle.

     [ ளிர ்→ ளி -தல்.]

 ளி 2 kuḷiṟu, ெப.(n.)

   1. ஒ  ( டா.); 

 sound, rattling noise.  

   2 ட ழ ; kettle drum.  

   3.எ ம் ; ant.

     [ ளிர ்→ ளி .]

 ளி 3 kuḷiṟu, ெப.(n.)

   நண் ; crab.

     "எ ளி  த்த ெவா  பழம் ேபால" ( ந்.24);.

     [ ளி (ேசற் ல் மைறதல்); → ளிர ்→ ளி .]

-த்தல்

-த்தல் guḷuguḷuttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ெச த்  வளரத்ல்; to grow luxuriantiy. 

ப ரக்ள் த் க் ன்றன.

   2. ேசாைக பற் தல்; to become pale, sallow, wan, bloated, as in jaundice;

 to become weak through morbid state of the body.

   3. அ ப்ேபாதல்; to become rotten, putrid, as fruits.

     [  + -]
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ப்ைப

 
 ப்ைப guḷuguḷuppai, ெப.(n.)

   காமாைல ேநாய்; the state of being pale and bloated in countenance, a kind of jaundice.

     [  + ப்ைப.]

ெளனல்

ெளனல் guḷuguḷeṉal, ெப.(n.)

   ெகா த்தற் ப் ; onom expr. of boiling.

     "பாரப்்பான் ண் ைக ந்த நீ ம்  ெகா த்ததன்ேற" (கம்ப. வ ணைன.61);.

     [  +  + எனல்.]

த் ெயண்
ெணய்

 
 த் ெயண்ெணய் kuḷuttiyeṇīey, ெப.(n.)

   தணிக் ம் ம ந்ெதண்ெணய்; a cooling medcine in the form of oil.

     [ ளிரச்்  → த்  + எண்ெணய்.]

ந்தண்ணீர்

 
 ந்தண்ணீர ்kuḷundaṇṇīr, ெப.(n.)

ைளத் தண்ணீர ்(உழ.ெந.க.அக.);. 

 watering the seeds to sprout.

     [  → ந்தண்ணீர.்]

ந்ைத

ந்ைத kuḷundai,    ெப.(n).  ெகாள் ேபான்ற மான்மணத்  வைக (பதாரத்்த.1081); musk that resembles horse 
gram, one of 5kinds of kasturi,

     [ெகாள் →  → ந்ைத.]

ப்ைப

 
 ப்ைப kuḷuppai, ெப.(n.)

   ேநாயால் கம் ஊ ைக; being bloated, as the face in jaundice.

     [  → ம்ைப.]

ப்ைபதட் -தல்

ப்ைபதட் -தல் kuḷuppaidaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேநாயால் கம் ஊ த் ேதான் தல்; to become bloated as the face in jaundice. 

அவன் கம் ப்ைப தட் க் ற  (உ.வ.);.

     [ ப்ைப + தட் -.]

ப்ைப பாய்-தல்

ப்ைப பாய்-தல் kuḷuppaipāytal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ேநாயால் கன்னம் க த்தல்; becoming turgid through disease as the cheeks (சா.அக.);.

     [ ப்ைப + பாய்தல்.]

ப்ைப கம்

 
 ப்ைப கம் guḷuppaimugam, ெப.(n.)

   அைதத்த கம்;  bloated face (சா.அக.);.

     [ ம்ைப + கம்.]

ம்பாைற

ம்பாைற kuḷumbāṟai, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் கடல் ன்; horse mackerel, greenish, attaining 28 in. in length.

     [  → ம்பாைற.]
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  kuḷumi, ெப.(n.)

   மத  (P.T.L.);; sluice.

     [ ள் → .]

ைம

 
 ைம kuḷumai, ெப.(n.)

   ளிரச்் ; coldness, chillness.

 Fin. kylma;

 Es. kulm;

 Mordvin. kelma;

 Mong. kolmy, Jap. shimo:Q. culi

     [ ளிரை்ம → ைம.]

ைமெகாள்ளல்

 
 ைமெகாள்ளல் guḷumaigoḷḷal, ெப.(n.)

   நீர ்ெகாள் தல்; catching cold (சா.அக.);.

     [ ைம + ெகாள்ளல்.]

ைம லம்

 
 ைம லம் kuḷumaimūlam, ெப.(n.)

   இஞ் ; ginger (சா.அக.);.

     [ ைம + லம்.]

வன்

வன் kuḷuvaṉ, ெப.(n.)

   றவ ைடய பாங்கன்; a fowler's attendant.

     " வச் ங்கன் வந்தான்" ( ற்றா. ற.792.9);.

ம வ, வன்

     [  → ைவ → வன். ( ைவப் பறைவ ேவடை்டக் த் ைணயானவன்.]

ைவ

ைவ kuḷuvai, ெப.(n.)

   ஊரற் பறைவ ( லப்.10:117,உைர.);; a water-bird.

     [  → ைவ ( ய பறைவ);.]

ரி

 
 ரி kuḷuri, ெப.(n.)

   ளிரி, நீரச்ே்சம் ; water archer (சா.அக.);.

     [ ளிரி → ரி (ெகா.வ.);]

ைளசச்க்கரம்

 
 ைளசச்க்கரம் kuḷaiccakkaram, ெப.(n.)

   ஒ  (சங்.அக.);; tile.

     [ ள் → ைள + சக்கரம். ஒ கா. ைளசச்க்கரம்.]
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ைளச்

 
 ைளச்  kuḷaiccu, ெப.(n.)

   நா ெலான் ; onefourth.

     [ ள் → ைள → ைளச் .]

ைளஞ்

 
 ைளஞ்  kuḷaiñji, ெப.(n.)

   வஞ் க்ெகா ; slender rattan (சா.அக.);.

     [ ள் → ைள → ைளஞ் .]

ைளயாள்

 
 ைளயாள் kuḷaiyāḷ, ெப.(n.)

   ெபண் காமக்கைள; secretion from ovary in women (சா.அக.);.

     [ ள் → ைள → ைளயாள்.]

ற்சைல

 
 ற்சைல kuṟcalai, ெப.(n.)

   அ ரி; indigo plant (சா.அக.);.

     [  + சாைல - சாைல → ற்சைல (ெகா.வ.);.]

ற்பகம்

 
 ற்பகம் guṟpagam, ெப.(n.)

   நாணல் (மைல.);; kaus, a large and coarse grass.

     [ ற்  + கம் - ற் ப் கம் → ற்பகம் (ெகா.வ);.]

ற்பம்

 
 ற்பம் kuṟpam, ெப.(n.)

   பர ; ankle (சா.அக.);.

     [ ல் (ெபா த் ); → ல்  → ற்  → ற்பம்.]

ற்பாதம்

 
 ற்பாதம் kuṟpātam, ெப.(n.)

   றண் க்கால்;   ைறந்த கால்; club-foot (சா.அக.);.

     [   → ைற + பாதம் - ைறபாதம் → ற்பாதம். (ெகா.வ.);

ற்றங்காட் -தல்

ற்றங்காட் -தல் kuṟṟaṅgāṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ற்றத்ைத எ த் ச ்ெசால் தல்; to expose faults.

     [ ற்றம் + காட் -.]

ற்றங்காண்( )-
தல்

ற்றங்காண்( )-தல் kuṟṟaṅgāṇṇudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   தவ  கண் த்தல்; to find fault;

 pick holes.

     [ ற்றம் +கா -.]
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ற்றசச்ாட்

 
 ற்றசச்ாட்  kuṟṟaccāṭṭu, ெப.(n.)

   ற்றவாளி யாக் தல்; to accusation, charge.

     [ ற்றம் + சாட் தல்.]

ற்றஞ்சாட் -தல்

ற்றஞ்சாட் -தல் kuṟṟañjāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

ற்றஞ் மத் -தல் பாரக்்க;See. {kuraர.் Cunattu}

     [ ற்றம் + சாட் .]

ற்ற ஞ் மத் - த 
ல்

ற்ற ஞ் மத ் - த ல் kuṟṟañjumaddudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ஒ வன்  ற்றத்ைத ஏற் தல்;     [ ற்றம் + மத் -.]

ற்றத்தண்டம்

ற்றத்தண்டம் kuṟṟattaṇṭam, ெப.(n.)

   ெசய்த ற்றத் ற் ரிய தண்டைன; penalty (I.M.P.N.A. 341:2);.

     [ ற்றம் + தண்டம்.]

ற்றந் ர்-த்தல்

ற்றந் ர-்த்தல் kuṟṟandīrttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ப் ர  ெசய்தல்; cleaning the impurities as from metals and metallic compounds (சா.அக.);.

     [ ற்றம் + ர-்.]

ற்றப்ப -தல்

ற்றப்ப -தல் kuṟṟappaḍudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ற்றத் ற்  உள்ளாதல்; to be in fault, be guilty.

     " க் ற்றப்பட்டாைர" ( லப். 14:146,உைர);.

     [ ற்றம் + ப தல்.]

ற்றப்ப த் -தல்

ற்றப்ப த் -தல் kuṟṟappaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ற்றம் ஆக் தல்; to defile, befoul, pollute.

ம. ற்றப்ப த் க.

     [ ற்றம் + ப த் .  'ப ' த. .  'ப த் ' . .]

ற்றப்பத் ரம்

 
 ற்றப்பத் ரம் kuṟṟappattiram, ெப.(n.)

   ற்றச ்சாட்  ஏ  ( ற்றப்பத் ரிைக);; charge sheet.

     [ ற்றம் + பத் ரம்.]

ற்றப்பாட்ேட

 
 ற்றப்பாட்ேட  kuṟṟappāṭṭēṭu, ெப.(n.)

   ைற மன்றத் ல் ஒ வன்  ற்றத் ன் வரங் காட் ப் ப க்கப்ப ம் ஆவணம்; charge sheet.

     [ ற்றம் + பா  + ஏ .]

ற்றப்பா

ற்றப்பா  kuṟṟappāṭu, ெப.(n.)

   1. ற்றத் ற்  உட்ப ைக; beig in  fault, being accused.

   2. ற்றம்; fault, crime.

ம. ற்றப்பா

     [ ற்றம் + (ப ); பா .]
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ற்றப் ப்

 
 ற்றப் ப்  kuṟṟappiḍippu, ெப.(n.)

   ற்றங் கைளத் ெதரிந்ெத க்ைக; censorship.

     [ ற்றம் + ப் .]

ற்றம்

ற்றம்1 kuṟṟam, ெப.(n.)

   1. ைழ; fault, moral or physical blemish, defect, flaw, error.

     "ஏ லார ் ற்றம்ேபால் தங் ற்றம் காண் ற் ன்" ( றள்.190);.

   2. ப ; reproach, stigma, blame.

     " ற்ற ன் னிவ ம்" (கந்த . வைர ைன.218);.  

   3. ன்பம்; pain, distress.

     " ம்பத்ைதக் ற்ற மைறப்பான்" ( றள், 1029);.

   4. அங்கக் ைற; bodily deformity. 

உ ப் க் ற்ற ள்ளவன்.

   5. ங் ; crime oftence.

     "ேகாடாத ேவத க் யான்ெசய்த ற்றெமன்" (கந்தரலங்.76);

   6. ெதய்வத் ன் னம் த யவற் ற் க் காரணமான ட் ; impurity, ceremonial or moral defilement, as 
cause of offence to the deity.

   7. தண்டம்; penalty, mulcting, fine. 

ற்ற த்தல்.

   ம. ற்றம்;   க.ெகாரெத, த்த ெத.ெகாத;   ட.ெகா , ெகார ;   ட.. க்வர;்ேகாத.ெகாரவ்்,

     [ ல் →  → ற்றம்.]

ற்றம்பாராட் -
தல்

ற்றம்பாராட் -தல் kuṟṟambārāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   றர ் ற்றத்ைத ப்ப த் தல்; to exaggerate one's faults, dwell too much upon one's faults, magnify guilt.

     [ ற்றம் + பாராட் -.]

ற்றம்ேபா -தல்

ற்றம்ேபா -தல் kuṟṟambōṭudal,    7 ெச. . . (v.i.)

   தண்டம் த்தல் ( ன்.);; to impase fine, mulct.

     [ ற்றம்  + ேபா -.]

ற்றல்

ற்றல் kuṟṟal, ெப.(n.)

   1. ெநரித்தல்; creeking.

   2. ப த்தல்; plucking (சா.அக.);.

     " த் க் ற் ண்ணா ப்பம் க னிேத" (இனி.நா.);.

     [ ற்  → ற்றல்.]

ற்றவாளி

ற்றவாளி kuṟṟavāḷi, ெப.(n.)

   ற்றஞ்ெசய்ேதான்; delinquent, offender, culprit, criminal.

   2. ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவ;ம. ற்றவாளி

     [ ற்றம் + ஆள் → ஆளி.]

548

www.valluvarvallalarvattam.com 8522 of 19068.



ற்ற

ற்ற  kuṟṟavīṭu, ெப.(n.)

   காமம், ெவ ளி த ய ற்றங்கள் நீங் ைக; faultlessness, sinlessness, suppression of human passions.

     " ற்ற ெடய் " (மணிேம. 26:51);.

     [ ற்றம் +  → .]

ற்ற ணர்

 
 ற்ற ணர்  kuṟṟavuṇarvu, ெப.(n.)

   தவ  இைழத்ததால் அல்ல  தவ  இைழத்ததாக நிைனத் க் ெகாள்வதால் உண்டா ம் 
மனநிைல; guilt complex.

     [ ற்றம் + உணர் .]

ற்றாக் ரைவயர்

 
 ற்றாக் ரைவயர ்kuṟṟākkuravaiyar, ெப.(n.)

   ஆண் ழந்ைதக க் க் கா த் தல் சடங்ைக ந் ல் அணி க் ம்வைர ெசய்யா க் ம் 
ஒ சார ்பாரப்்பன வ ப் னர;் a sect of Tamil speaking Brahmins who postpone the ear-boring ceremony of their boys 
till {munnú (upanayanam);.}

     [ ற்றா + ரைவயர,் ல + ஐயர ்- லைவயர ்→ ரைவயர.்]

ற்றாய்

 
 ற்றாய் kuṟṟāy, ெப.(n.)

   ன் வைக; a kind of fish.

ம. ற்றால்

     [ ற்றால் → ற்றாய்.]

ற்றால்

 
 ற்றால் kuṟṟāl, ெப.(n.)

   ன் வைக; a kind of fish.

ம. ற்றால்

     [  → ற்றால்.]

ற்றாலகம்

 
 ற்றாலகம் guṟṟālagam,    ெப(.n.)  மைலயா ; mountain river (சா.அக).

     [ ன்  + ஆ  ( ளிரநீ்ர,் பனிநீர)்;- ன்றா  → ற்றா  → ற்றாலகம்.]
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ற்றாலம்

ற்றாலம்1 kuṟṟālam, ெப.(n.)

   அ யால் ெபயர ்ெபற்ற ம் உடல் நலத் ற்ேகற்ற ம் ெநல்ேவ  மாவட்டத் ல் உள்ள மான 
ஒ  வத்தலம்; a village in Tinnavelly district, sacred of Siva and famous for its waterfalls, a sanatorium.

     " ற்றாலத் ைற த்தன்" (ேதவா.1181.உற்றா.);.

ம வ, ற்றாலம்

     [ ன்  ( ற் ); + (ஆ );ஆலம் → ற்றாலம் ( ளிரந்்த மைலய );.]

டை்டயான ஆலமரம் (  + ஆலம்); என் ம் ெபா ளில் ற்றாலம் எனப் ெபயர ்வந்ததாகக் வர.் 
எனி ம் ளிரந்்த மைலய க் க் ற்றாலகம் (ஆ  - பனிநீர)்; எனப் பண் ெதாட்ேட ெபயர ்
வழங் ள்ள  க தத்தக்க .

 ற்றாலம்2 kuṟṟālam, ெப.(n.)

   ஆடைவ (ஆனி); தல் கன்னி ( ரட்டா ); வைர ள்ள மாதங்களில் ைதக்கப் ெபற்  ஐந்  
மாதத் ல் ைள ம் ஒ  வைக ெநல்; a kind of paddy, sown between {An.} and {Purattaši} maturing onfive months.

ம. ற்றாலன்

     [ ற்  + ெநல் - ற் ெநல் → ற்றால் → ற்றாலம்.]

ற்

ற் 1 kuṟṟi, ெப.(n.)

   மரக்கடை்ட; stump, slab,

 stack block log.

     "ெகால்ைல ம் னத் க் ற்  யைடந்த ல்" (நால . 178);.

   ம. ற் ;   க. ;   . த் ;   பர.் ச் ;ேகாண். த் ய.

     [  → ற் .]

 ற்  kuṟṟi, ெப.(n.)

   வாய் ய  எனவைக; a kind of small narrow-necked vessel.

     " ண்ணக் ற் ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 38:168);.

     [  → ற் .]
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ற் ைச

ற் ைச1 kuṟṟisai, ெப.(n.)

   1. ய சந்தம் ( ன்);; short metre in viruttam verse, opp, to {nețišai}

     [  + இைச.  = ைம, ைம.]

 ற் ைச2 kuṟṟisai, ெப.(n.)

   தைலவன் தன் மைன ேயா  இ க்காலம் வைர ல் வாழாமல் ற  வாழ்க்ைக ேமற்ெகாள் ம் 
ய கழ் தக்கதன்  என்  றம் றத் ைற ( .ெவ.12, இ பாற்.17);;     [  + இைச – ற் ைச. 

இைச = கழ்.]

வாழ்நாள் வைர ல்  வாழ்வதற்காக அைமந்த வாழ்க்ைகத் ைண யா ய மைன ைய, ற  
ேமற்ெகாண்  கழ் ெப வதற்காக ட்  நீங் வ ம் தவ  என்  இ த்  அறம் வ  ற் ைச 
என் ம் ைறயாம். எக்காரணத்ைதக் ெகாண் ம் மைன ையப் ரிவ  அறங்கண்

மா வதாகக் க தப்பட்ட . இதைன

     "ெபாற்றார ்அகலம் ல் ய மகளிரக்்  அற்றாங் ெகா கா தறங்கண் மா ன் " ( .ெவ.12.ெகா .86); 
என்  றப்ெபா ள் ெவண்பாமாைல ம்.

காண்மா தல் = ம த்தல்.

உைரயா ரியர ்இதைன ேம ம் ளக் ம் கத்தான்.  ' ற் ைச - ய கழ். அஃதாவ  காமஞ் 
சான்ற கைடக் ேகாடக்ாைல ஏமஞ் சான்ற மக்கெளா ம் மைன ெயா ந்  றந்த  ப ற்றா  

றர ் ற்றத ் றந்தார ்என்  க ம்  கைழேய ம்  அறங்கண் மா க் கற் ைட இல்லாைளக் 
ைக வா ம் உஊராக ன் அக் ய கைழப் ப த் க் ற ன், இ  ற் ைச எனப்பட்ட ' 
என்  ன்றார.் ற் ைச என் ம் ைறப்ெபா ள் உணரா  ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழக 
அகரா   'தைலவன் மைன ையப் றக்கணித்  அறெந ப் றழ்ந்  ஒ வைதக் ம் றத் ைற 
என்  ப்ப  ெபா ள் ளக்கம்

ேபாதாத .

ற் ப் ராய்

 
 ற் ப் ராய் kuṟṟippirāy, ெப.(n.)

   ற் ப்பலா; stunted jack (சா.அக.);.

     [  → ற்  + ராய், பலா → லா → ரா → ராய் (ெகா.வ.);.]

ற் மரம்

 
 ற் மரம் kuṟṟimaram, ெப.(n.)

   ேகாக்கா  மரம்; plank placed in a house parallel to a wall as a support for utensils.

     [ ற்  + மரம்.]

ற் ய கரம்

ற் ய கரம் guṟṟiyaligaram, ெப.(n.)

   சாரெ்ப த் க ள் ஒன்றாய், அைரமாத் ைரயாகக் ய இகரம (ெதால்.எ த் .2);; shortend  'இ' 
having ony half a {mättraasin} words ேகண் யா, நா யா , one of {sārbeluttu.}

     [  + இயல் + இகரம்.]

ற் யஉகரம்

ற் யஉகரம் guṟṟiyaugaram, ெப.(n.)

சார ்ெப த் க ள் ஒன்றாய்ப் ெப ம்பா ம் ெமா  களின் ஈற் ல், அைரமாத் ைரயாய்க் 

   வ ம் உகரம்;     'உ' having only half of a mattira found generally at the end of words, one of {carbeluttu} (ெதால்.எ த் 
 'உ';2);.

ம வ. ற் கரம்

     [  + இயல் + உகரம்.]
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ற் மல்

ற் மல் kuṟṟirumal, ெப.(n.)

   க் மல்; whooping cough.

   2. ெமன்ைமயான இ மல்; slight coսցհ (சா.அக.);.

     [  + இ மல்.]

ற் ளா

 
 ற் ளா kuṟṟiviḷā, ெப.(n.)

   நாய் ளா; dog wood apple (சா.அக.);.   

     [  → ற்  + ளா.]

ற்

ற் 1 kuṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. இ த்தல் ( டா.);; to pound.

   2. தாக் தல்; to strike, hit, butt.

     " ரற் ப வா ற் ற்றா நிற் ம் லவைர" (கந்த . ங்க .139);.

   3. ெநரித்தல்; to crush, as lice.

   4. ஊ க் த் தல்; to punch, prick, pierce.

     [ ல் →  → ற் .]

 ற் 2 kuṟṟu, ெப.(n.)

   உள்ேள பா ம்ப யான த்தல்; puncture (சா.அக.);.

     [ ல் →  → ற் .]

ற் க்காயம்

 
 ற் க்காயம் kuṟṟukkāyam, ெப.(n.)

   ரான கத்  அல்ல  ேவ  தக் க யால் ைள ம் ப க் த் வ னால் ஏற்பட்ட காயம்; wound 
caused by pricking or piercing with a knife or other pointed instrument (சா.அக.);.

     [ ற்  + காயம்.]

ற் கரம்

ற் கரம் guṟṟugaram, ெப.(n.)

ற் ய கரம் பாரக்்க;See. {kurriya-sugaram} (ெதால்.எ த்.45, உைர.);.

     [  + உகரம்.]

ற் ெநல்

ற் ெநல் kuṟṟunel, ெப.(n.)

   ெநற் ற் தற்  ஏற்பட்ட ஒ  பைழய வரி; cess paid for pounding paddy (I.M.P.cg.1000);.

     [ ற்  + ெநல்.]

ற்

 
 ற்  kuṟṟumi, ெப.(n.)

   ற் நீக் ய உ  ( ன்.);; broken husk.

     [ ற்  + உ .]

ற் ர்

ற் ர ்kuṟṟuyir, ெப.(n.)

   1. ைற ர;் state of being half-dead.

   2. ற்ெற த்  ; short vowel

     " ற்  ரள  னீறாம்" (நன்.108);.

     [ ைம + உ ர.்]
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ற் வாைக

 
 ற் வாைக kuṟṟuvākai, ெப.(n.)

   வாைக; stinted or mall sirissa (சா.அக.);.

     [  ற்  வாைக)

ற் வாய்

 
 ற் வாய் kuṟṟuvāy, ெப.(n.)

   கடல் ன் வைக; a herring, golden glossed with purple fish.

ம வ. த் வாய்

     [ ற்  + வாய்.]

ற் ைஞ

ற் ைஞ kuṟṟuḻiñai, ெப.(n.)

   பைகவர  ேகாடை்ட ம ன்ேமல் ரன் ஒ வன் தனியனாகேவ நின்  தன் றல் ெப ைமையக் 
காட் வ  ம் றத் ைள ( .ெவ.6,13);;     [  + உ ைஞ.]

ற்

 
 ற்  kuṟṟūci, ெப.(n.)

   உடம் ல் த் ம் ஊ ; injection needle (சா.அக.);.

     [  + ஊ .]

ற்ெற த்

ற்ெற த்  kuṟṟeḻuttu, ெப.(n.)

   ஒ  மாத் ைர ள்ள உ ெர த்  (ெதால்.எ த் .3.);; short vowel.

ம. ற்ெற த்

     [  + எ த் .]

ற்ேறத்தம்

 
 ற்ேறத்தம் kuṟṟēttam, ெப.(n.)

   ஆ . ெப ங்கால், ளம், ஏரி ஆ யவற் ன் கைர ல் த் ட்  நி த் ய மரத் ன்வ  நீர ்இைறக்க 
அைமக்கப் ெப ம் ஏற்றம்; a well sweep or picottah set near water source for irrigational purpose.  

     'இவ்வாய்க்கால்கள் கன்னியர ் றங்க த் க் த்த ம் லங்கைடக்க ம் ற்ேறத்தம் பண்ண ம் - 
ெபறாதாக ம்' (ெபரியெலய்டன் ெசப்ேப கள்);.  ம வ. ற்ேறற்றம்

     [  + ஏற்றம் - ற்ேறற்றம் → ற்ேறத்தம்.]

ற்ேறல்

ற்ேறல் kuṟṟēl, ெப.(n.)

   ற்ேறவல்; menial service.

     " லங்ெக  மரைரக் ற்ேற ல ளி" (ெப ங்.உஞ்ைசக்.32,15);.

     [  + ஏவல் - ற்ேறவல் → ற்ேறல் (ெகா.வ.);. ற்ேறவல் பாரக்்க;See. {Kபreval}

ற்ேறவல்

ற்ேறவல் kuṟṟēval, ெப.(n.)

   பணி ைட; menial service.

     " ற்ேறவ ெலங்கைளக் ெகாள்ளாமற் ேபாகா " ( வ். ப்பா.29);.

     [  + ஏவல் – ற்ேறவல்.]

ற்ேறற்றம்

ற்ேறற்றம் kuṟṟēṟṟam, ெப.(n.)

    ஏற்றம்; small picottah (ெத. இ.கல்.ெதா.1:151);.

     [  + ஏவல் – ற்ேறவல்.]
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ற்ெறாற்

 
 ற்ெறாற்  kuṟṟoṟṟu, ெப.(n.)

   ற்ெற த் ன் ன்வ ம் ெமய்ெய த் ;     [ ைம + ஒற்  – ற்ெறாற் .]

ற

ற1 kuṟattal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெவளிப் ப த் தல்; to emit, give out.

     "ெகாந்தக் ழைலக் றந்த கட் " ( வ். ெபரியாழ். 2.5:8);.

     [ ல் →  → ற.]

 ற2 kuṟattal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   வாரத்்தல்; to pour.

     " ண்ணிேல ளிையக் கறந் ட்டால் கரிக் மாேபாேல" ( வ். ெபரியாழ். 2.9:1, யா, பக்.451);.

     [ ல் → ற]

றக் த்

 
 றக் த்  kuṟakāttu, ெப.(n.)

   றவரா ங் த் ; dance of {kuravar }

     [ றம் + த் .]

றக்ெகஞ்

 
 றக்ெகஞ்  kuṟakkeñju, ெப.(n.)

   ற்றஞ்ெசய்த றவன் ெகஞ் ஞ்ெசயல்; cringing attitude of {kuravan.}

     [ றம் + ெகஞ் .]

றங்க -த்தல்

றங்க -த்தல் kuṟaṅgaṟuttal, ெச. . .(v.i.)

   கால்வா னின்  ேவ  தனிக்கால் ரித்தல்; to branch out, as channels.

     "கண்ணன் வாய் நின் ம் இவ் ர ்நிலத்தாேற றங்க த் ப் ற ரக்்  நீர ்பா ம் வாய்க்கா ம்"  
(S.I.I.ii.57,13);.

     [ ங்  + அ -.]

றங்கன்

 
 றங்கன் kuṟaṅgaṉ, ெப.(n.)

   மைலக்ெகான்ைற (L);; shingle tree.

     [ றங்  + அன்.]
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றங்

றங் 1 kuṟaṅgu, ெப.(n.)

   1. ெதாைட; thigh.

     "ெச ந்த றங் ன்…. அஃைத (அகநா.96);.

   2. ைளக்கால்; branch channel. (S.I.I.ii, 352);.

   3. ெகாக் ; clasp, catch link.

     [  → ற → றங்  (ஒ.ேநா. உ  → உற → உறங் .]

 றங் 2 kuṟaṅgu, ெப.(n.)

   மைலய வாரம்; foot of a mountain.

     "கட் க் றங்ைகக் றங்கா  ேமா " (தக்கயாகப்.540);.

     [ ல் → ற → றங் .]

றங் சச்ம்பா

 
 றங் சச்ம்பா kuṟaṅguccambā, ெப.(n.)

   கடை்டசெ்சம்பாைள ெநல்; a kind of coarse {campa} paddy.

     [ றங்  + சம்பா.]

றங் ெச

றங் ெச  kuṟaṅguseṟi, ெப.(n.)

   ெதாைடயணி; ornament for the thigh

     " றங்  ெச ரள் றங் னிற் ெச த் " ( லப். 6:86);.

     [ றங்  + ெச .]

றங்ெகாட்

 
 றங்ெகாட்  kuṟaṅgoṭṭi, ெப.(n.)

   லா த ய வற்ேறா  இைணக் ம் மரக்கடை்ட; short piece or strip of wood tied to the end of a well-sweep, to 
a rafter or to the broken leg of a chair.

     [ றங்  + ஒட் .]

றசச்ாதைன

 
 றசச்ாதைன kuṟaccātaṉai, ெப.(n.)

   ற்றஞ் ெசய்த றவைனப் ேபாற் ெசய் ம் வன்ெசயல்; stubborn inflexible nature, as of a {kuravas.}

     [ றம் + சாதைன.]

றஞ்சால்

 
 றஞ்சால் kuṟañjāl, ெப.(n.)

   ைற ழ ைடய நிலம் (யாழ்.அக.);; and partially ploughed.

     [ ம் + சால் - ஞ்சால் → றஞ்சால்.]

றஞ்

றஞ்  kuṟañji, ெப.(n.)

   1. ம ேதான்  (மைல.); ; henna.

   2. ெசம் ள்ளி (மைல.);; common yellow nail dye.

   3. ஈந்  (மைல.);; date palm.

     [ ஞ்  → றஞ் .]

555

www.valluvarvallalarvattam.com 8529 of 19068.



றட்டரியம்

 
 றட்டரியம் kuṟaṭṭariyam, ெப.(n.)

   ைறைய ெமல்ல ெவளி ைக; complaint, murmur, expression of dissatisfaction or discontent. 

அவன் றட்டரியம் பண் றான் (இ.வ.);

     [  → றட்  + அரியம்.]

றட்டா ைச

றட்டா ைச kuṟaṭṭāḻisai, ெப.(n.)

   நாற் ரின் க்க ரக்ளால் வ ம் அ ரண்டாய் ஈற்ற  ைறந்  வ வன ம் ேவற் த்தைள தட் க் 
றள் ெவண்பா ற் ைதந்  வ வன மா ய பா னம் (காரிைக, ெசய். 9,உைர);; verse of two unequal 

lines, of five or more feet, the second line being always shorter than the others.

     [ றள் + தா ைச.]

றட் ப்

 
 றட் ப்  kuṟaṭṭiḻuppu, ெப.(n.)

றட் வ  பாரக்்க;See. {kurattuvas}  

     [ றள் → றட்  + இ ப் .]

றட் ன்கண்

 
 றட் ன்கண் kuṟaṭṭiṉkaṇ, ெப.(n.)

   றட் ன் ைள; fenestrum or opening of forceps (சா.அக.);.

     [ ற  + இன் + கண்.]

றட் க்கம்

றட் க்கம்  kuṟaṭṭukkambu, ெப.(n.)

   தைலப்பக்கத் ல் ள்ள கம் ; cane with head.

     " ரட் ம் றட் க் கம்பாேல ய ப ேவா" ( . ரப்்.8);.

     [ ற  + கம் .]

றட் ச் வர்

 
 றட் ச் வர ்kuṟaṭṭuccuvar, ெப.(n.)

   மண்தாங் ச ் வர ்(CEM);; retaining wall.

     [ ற  + வர.்]

றட் செ்ச ப்

 
 றட் செ்ச ப்  kuṟaṭṭucceruppu, ெப.(n.)

   ெப ர ல் மாட்டத்தக்க ேமா ர ள்ள ெச ப் ; a kind of sandals with a loop to admit the great toe.

     [ ற  + ெச ப் .]

றட் ப்பாக் ெவ
ட்

 
 றட் ப்பாக் ெவட்  kuṟaṭṭuppākkuveṭṭi, ெப.(n.)

   பாக் ெவட்  வைக; arecanut-crackerwith a forked mouth.

     [ ற  + பாக்  + ெவட் .]
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றட் வ

 
 றட் வ  kuṟaṭṭuvali, ெப.(n.)

   உடல் ந வாற் கா ம் இ ப் ; a spasmodic painful contraction of the limb or muscle through weakness (சா.அக.);

ம வ. றட் ப்

     [ ற  + வ .]

றட் வாங்கல்

 
 றட் வாங்கல் kuṟaṭṭuvāṅgal, ெப.(n.)

   றட்  வ ைய நீக் தல்; Curing Cramps (சா.அக.);.

     [ ற  → றட்  + வாங்கல்.]

றட் வாதம்

 
 றட் வாதம் kuṟaṭṭuvātam, ெப.(n.)

   வ ப்  ேநாய்வைக; a kind of spasm, convulsion.

     [ றட்  + வாதம்.]

றட்ெட தகம்

 
 றடெ்ட தகம் guṟaṭṭeḻudagam, ெப.(n.)

   வாசல் நிைல ல் அைமந்த அழ ய மரேவைல (கட.்ெதா.வரி);; a kind of nice wood work on door frame.

     [ ற  → றட்  + எ தகம்.]

றட்ைட

றடை்ட1 kuṟaṭṭai, ெப.(n.)

   1. சவரிக்ெகா ; bitter snake gourd.

   2. காக்கணங்ெகாவ்ைவ; mussel shell creeper.

   3. எ வைக; a kind of rat.

     [ ற  → றடை்ட..]

 றடை்ட2 kuṟaṭṭai, ெப.(n.)

   உறக்கத் ல் ச்  ம் ஒ ; snoring, snorting.

     "ேகாட் வாேயா  வ யக றடை்ட ட் " (இராமநா.உ த்.32);.

 Fin. korista, Es, koriseda:Q. jorjuy.

     [ ல் → றட்  → றடை்ட.]

றட்ைட டல்

 
 றடை்ட டல் kuṟaḍḍaiviḍal, ெப.(n.)

   க்கத் ல் ம் ஒ  ச் ; breathing with a rough, hoarse noise in sleep (சா.அக.);.

     [ றடை்ட + டல்.]

றட்பா

றட்பா kuṟaṭpā, ெப..(n.)

   றள்ெவண்பா;{kural veņbã,} a two line metre in Tamil prosody.

     "வள் வனா ேரா  றட்பா" (வள் வமா.43);.

     [ றள் + பா.]
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றடா

 
 றடா kuṟaṭā, ெப.(n.)

   ைரச ்ச க் ; horse whip.

க.ெகாரடா

     [ ற  → றடா (ெகா.வ);.]

ற

ற 1 kuṟaḍu, ெப.(n.)

   1. கம் யர  பற் க் ற ; pincers, tongs, forceps.

     "ெகாட்  ண்பா ம் ற ேபாற் ைக வர"் (நால .208);.

   2. வ  க் ங் க ற் க் ற ; satchel-pin, hook for hanging up school boy's {da} books.

   3. நண் ; crab.

   4. பாதக் ற  (யாழ்.அக..); sandals.

ெத.ெகார

     [  → றள் → ற  (வைளந்த );.]

     [P]

ற

 ற 2 kuṟaḍu, ெப.(n.)

   1. மரத் ண் ; small block or clump of wood.

     "சந்தன ெமன் ற " (வாக் ண்.28);.

   2. பலைக ( டா.);; plank, board.

   3. இைறச்  ெகாத் ம் பட்டைட மரம்; block for cutting meat.

     "ஊனமர ் ற  ேபால" ( வக. 2281);

றண்டல்

றண்டல் kuṟaṇṭal, ெப.(n.)

   1. ரக் வ ; cramps.

   2. இ ண்டாதல்; being attacked with convulsion(சா.அக.);.

     [ றண்  → றண்டல்.]

றண்டல்வாதம்

 
 றண்டல்வாதம் kuṟaṇṭalvātam, ெப.(n.)

   ஒ வைக வ ப் ேநாய்;     [ றண்டல் + வாதம்.]

றண்டற் ழவன்

 
 றண்டற் ழவன் kuṟaṇṭaṟkiḻvaṉ, ெப.(n.)

   னற் ழவன் (j);; hunch-backed old man.

     [ றண்டல் + ழவன்.]

றண்டற் க்கம்

 
 றண்டற் க்கம் kuṟaṇṭaṟcuṟukkam, ெப.(n.)

   ப்  வ ; spasmodic contraction (சா.அக.);.

     [ றண்டல் + க்கம்.]
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றண்டற்பனங்
ழங்

 
 றண்டற்பனங் ழங்  kuṟaṇṭaṟpaṉaṅgiḻṅgu, ெப.(n.)

   ங் ய அல்ல  ண்  வைளந் ள்ள பனங் ழங் ; palmyra root withered and bent (சா.அக.);.

     [ றண்டல் → பனங் ழங் .]

றண்

றண் 1 kuṟaṇṭi, ெப.(n.)

   ெசவ்வ ப் பண்வைக ( ங்.);; a secondary melody-type of the {sevvas} class.

     [ றண்  → றண்  ( ைறப்பண்வைக);]

 றண் 2 kuṟaṇṭi, ெப.(n.)

   1. டெ்ச  வைக; a thorny shrub.

   2. ண் ல் ள்; barb of fish hook.

     [  → றண்  → றண் .]

றண் ப் -
த்தல்

றண் ப் -த்தல் kuṟaṇḍippiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   க ம் க யாய் இ த்தல்; to be close fisted, grasping, miserly.

     [ றண்  + -.]

றண் ப்ேபா-தல்

றண் ப்ேபா-தல் kuṟaṇṭippōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   னலாதல்; to grow crooked, to be bent, hunch-backet.

     [ றண்  + ேபா-.]

றண் வைளயம்

 
 றண் வைளயம் kuṟaṇṭivaḷaiyam, ெப.(n.)

   ெதாட் ற் சங்  மாட் ம் வைளயம்; double hooks, fixed to a roof beam for hanging a cradle.

     [ றண்  + வைளயம்.]

றண் னகால்

றண் னகால் kuṟaṇṭiṉakāl, ெப.(n.)

   ைறந்த கால்; clubfoot.

   2. சப்ைபக்கால்; short and distorted foot, of congenital origin (சா.அக.);.

     [ றண்  + கால் → றண் னகால்.]

றண் -தல்

றண் -தல் kuṟaṇṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. வைளதல்; to be crooked or bent, as horns, fingers, limbs, fruits.

   2. வ ப்  ெகாள் தல்; to be convulsed, to have spasms.

   3. ண்  ெகாள் தல்; to coil up, as a small reptile.

     [ ற  → றண் .]

றத்தனம்

 
 றத்தனம் kuṟattaṉam, ெப.(n.)

   பாசாங் ; pretence, dissimulation.

     [ றம் + தனம்.]
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றத்

றத் 1 kuṟatti, ெப.(n.)

   ஞ் நிலப் ெபண்(இைற.1,உைர.);; woman of the hilly tract.

   2. றசச்ா ப் ெபண்; woman of the {kuravatribe,}

     [ றம் → றத் .]

 றத் 2 kuṟatti, ெப.(n.)

   1. நிலப்பைன (மைல.);; a ground palmplant common in sandy tracts.

ம வ. றத் ைக, றத் கா.

     [ றம் → றத் .]

     [P]

றத்

றத் கம்

 
 றத் கம் guṟattigam, ெப.(n.)

   டசப்பாைல (சா.அக.);; a kind of plant.

     [ றம் → றத் கம்.]

றத் கள்

றத் கள் guṟattigaḷ, ெப.(n.)

   1. ரத் கள் பாரக்்க;See. {kurattga!}

   2. சமணப்ெபண் ற யர;் female ascetics of Jain order.

     " மைலக் றத் கள் மாணாக்கன் ஏனா  த்தனஞ் சாத் ச ்ெசய் த்த ப மம்" 
(ெத.கல்.ெதா.5.கல். 370);  (கல்.க.ெசா.அக.);.

     [ ரவன் (ஆ ரியன்); → ரத்  + கள் - ரத் கள் → றத் கள்(ெகா.வ.);.]

றத் கா

 
 றத் கா kuṟattikā, ெப.(n.)

றத் ைக பாரக்்க;See. {kurattiga:}

     [ றத் ைக → றத் கா.]

றத் ைக

 
 றத் ைக guṟattigai, ெப.(n.)

   நிலப்பைன; ground palm (சா.அக.);.

     [ ன்றம்→ றம்→ றத் → றத் ைக.]

றத் ப்பா

றத் ப்பா  kuṟattippāci, ெப.(n.)

   ெவண்ைம ம் உ ட் மான காய்கைள ைடய ல்வைக (M.M.669);; job's tears, a small coarse grass, 
having large, round, white, shining fruits.

ம வ. னாச் ப் ல் (சா.அக.);.

     [ றத்  + பா .]

றத் ப்பாட்

றத் ப்பாட்  kuṟattippāṭṭu, ெப.(n.)

   தைல க்  அவள  காதல் பற்  றத்   ெசால்வதாகக் ம் ஒ  வைகச ் ற் லக் யம் 
(ெதான். .283);; a poem in which a {kurava} woman is represented as describing to a maiden her fortune in her love affair.

     [ றத்  + பாட் .]
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றத் ைலப்பா
ல்

 
 றத் ைலப்பால் kuṟattimulaippāl, ெப.(n.)

   ேதன்; honey (சா.அக.);.

     [ றத்  + ைல + பால். றத் ைல = மைல க .]

றப்பாசாங்

 
 றப்பாசாங்  kuṟappācāṅgu, ெப.(n.)

   ற்றஞ் ெசய்த றவன் ஒன் ம் அ யாதவன்ேபால் காட் ம் ேபா  ந ப் ; pretended simplicity or feigned 
innocense, as the trick of a {kuravar}

     [ றம் + பாசாங் .]

றம்

றம் kuṟam, ெப.(n.)

   1. றக் ;{kurava} tribe.

   2. றத்  ெசால் ம்  (சங்.அக.);; palmistry, fortune-telling

   3. றவர ் ற்றாக வ ம் கலம்பக ப் ள் ஒன் ; a theme in Kalampagam as representing the speech of 
{kuravad opus)tā}

     "தவங் ற மறம் பாண்" (இலக். .812);;

   4. றத் ப்பாட்  பாரக்்க;See. {kusatti-p-pattu,} 

னாட் யம்ைப றம்.

     [ ன்  → ன்றம் → றம்.]

றம்பைட

றம்பைட kuṟambaḍai, ெப.(n.)

   ேகாடை்ட; fort. றம்பைட மழவர ்(அக.நா.35);.

     [ ம் + பைட.]

றமகளிளெவ
னி

றமகளிளெவ னி guṟamagaḷiḷaveyiṉi, ெப.(n.)

   றநா ற் ல் 157 ஆம் பாட யற் யவ ம் றசச்ா ன மான ஒ  ெபண்பாற் லவர;் a {Kurava} 
poetess who composed the 157th stanza in {Puranāpūru.}

     [ றமகள் + இளெவ னி.]

றவஞ்

றவஞ்  kuṟavañji, ெப.(n.)

   1. ெசால் ம் றமகள்; woman of the {kurava} tribe; fortune-teller.

   2. றத் ப்பாட் ; a kind of dramatic poem.

     [ றம் + வஞ்  → றவஞ் .]

றவனவன்

 
 றவனவன் kuṟavaṉavaṉ, ெப.(n.)

   எ க் ய ல் ேதான் ம் ெவண்  (யாழ்ப்.);; large white grub found in dung heaps.

     [ (ெவள்); + ெவண்வன் – வணவன்.]

றவம்

 
 றவம் kuṟavam, ெப.(n.)

   ேகாட்டம் என் ம் ந மண ேவர;் Arabian costus (சா.அக.);.

     [ → வம்→ றவம்(ெகா.வ.);.]
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றவழக்

றவழக்  kuṟavaḻkku, ெப.(n.)

   1. ரா வழக் ; complicated, involved lawsuit.

   2. வலக்காரமாய் ஒட்டாரம் த்  ( வாதமாய்); ேமற்ெகாள் ம் ைறயற்ற வழக் ; lawless 
contention obstinately maintained.

     [ றம் + வழக் .]

றவன்

றவன் kuṟavaṉ, ெப.(n.)

   1. ஞ் நில மகன்; inhabitant of the hilly tract.

     " றவ  ம ங் ன்றத் " (மைலப .275);.

   2. பாைலநிலமகன் ( ங்.);; in habitant of the desert tract.

   3. வைல ைவத்தல், பாம்  த்தல், ைட ைடதல்,  ெசால் தல் த ய ெதா ல்கள் ெசய் ம் 
னன்;{kurava,} a caste of fowlers, snake  catchers, basket-makers and fortune-tellers.

   4. பாசாங்  பண் றவன்; pretended cringing hypocrite.

   3. இதளியம் ( .அக.);; mercury, quicksilver.

     [ ன்றம் → றம் + அன் → றவன்.]

றவாணர்

றவாணர ்kuṟavāṇar, ெப.(n.)

   மைலக் றவர;் the {kurava} tribe of the mountain.

     " ந்த ெபா ற் றவாணர"் ( வ்.இயற்.3,89);.

     [ ன்றம் → றம் + (வாழ்நர)்; வாணர.்]

றவான்

 
 றவான் kuṟavāṉ, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் கடல் ன்; a sea fish known as file or trigger fish (சா.அக.);.

     [ றவன் → றவன்.]

     [P]

றவான்

ற

ற  kuṟavi, ெப.(n.)

   றக் ப் ெபண்; a woman of {kurava} caste, fem.of {kuravan}

     " ற ேதாண் மணந்த ெசல்வக் மரேவள்" (ேதவா.758:3);.

     [ றவன் → ற (ெபண்பால்);.]

ற ளிம்

 
 ற ளிம்  kuṟaviḷimbu, ெப. (n.)

   மண்ைடப் ெபா த் ; lamboidal suture (சா.அக.);.

     [ றம் + ளிம் .]
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றைவ

றைவ1 kuṟavai, ெப.(n.)

   பத் யத் ற்  உத ம் றைவ ன்; spotted doke, It is useful in diet.

வைககள்:  

   1. ெப ங் றைவ  

   2. கற் றைவ

   3. க ங் றைவ

   4. மணியாங் றைவ

   5. பறக் றைவ (சா.அக.);.

     [ றம் + ைவ → றைவ.]

றழ்-தல்

றழ்-தல் kuṟaḻtal,    2 ெச. . . (v.i.)

   னிதல் (வ உப்ெபா ள்);; to stoop, bend low.

     "அவனாங்ேக பாராக் றழா" (க த்.65:10);.

     [ ழ  → ழறா → றழா( றழ்); – ெசால்வ .]

     ' ழறா' என்ப  எ ேவாரால்  ' றழா' எனப் றழ எ தப்பட்  அதற் க் னிதல் என் ம் 
ெபா ம் நச் னியாரக்் னியரால் தரப்பட் ள்ள . றழ்தல் என் ம் ெசால் பண்ைட இலக் யத் ல் 
யாண் ம்  ' னிதல்' என் ம் ெபா ளில் ப ன் ல . இசெ்சால் ம் ெபா ம் தவற்  வ னவாம். 
க தெ்தாைக ல் (65:10);  ' றழா' எ ம் ெசால்  ' ழறா' எனத் த்தப்படல் ேவண் ம்.

றள்

றள்1 kuṟaḷ, ெப.(n.)

   த ழ் மைறயா ய க் றள்;{Tirukkural,} the sacred book of the Tamils.

     "உலெகலாங் ெகாள்ள ெமா ந்தார ் றள்" (வள் வமா.33);.

     [  → றள்.]

 றள்2 kuṟaḷ, ெப.(n.)

   பா ரி; trumpet flower tree (சா.அக.);.

     [  → றள்.]

 றள்3 kuṟaḷ, ெப.(n.)

   1. ைம; shortness, dwarfishness.

     " ண்ைடக் றட் தம்" (ேதவா. 944:1);.

   2. ஈர  உயர ள்ள ள்ளன்; dwarf, about 2ft. highdist, {tr.cindu.}

     "ேதைர நடப்பன ேபாற் றள்" ( வக.631);

   3. தம் ( ங்.);; imp, goblin.

   4. ைம; smallness.

     "வர ன் றள ழ்ச ்ெசான் " (ெப ம்பாண். 193);.

   5. றள ; short venba(இலக். .730:270);.
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றள்ெசய்

 
 றள்ெசய் kuṟaḷcey, ெப.(n.)

   ய நன்ெசய் நிலம், ன்ெசய் நிலத் ன் ஊேட ெவட்  அைமக்கப் ப ம் நன்ெசய்நிலம்; area of 
irrigated field formed amidst dry land.

     [ றள் + ெசய்.]

 றள்ெசய் kuṟaḷcey, ெப.(n.)

   றள் ெவண்பா னினமாக, எவ்வைகச ் ரத்ைளய களா ம் ெசம்ைமயா ய ஓைச ம் 
ெபா ைடயதாய்த் தம் ள் அளெவாத்த இரண்ட யால் வ ம் ெசந் ைற; a {sendura} metre of 
{kura/venbā} type of prosody comprising of various components and combination of syllabic cir ad talai with rythmic stanzas.

     "ெகான்ைறேவந்தன் ெசல்வன ைன என் ம் ஏத் த் ெதா ேவாம் யாேம" (ெகான்ைற. காப் );.  
[ றள் + ெவண் + ெசந் ைற.]

றள்ெவண்பா

றள்ெவண்பா kuṟaḷveṇpā, ெப.(n.)

   தல  நாற் ம், இரண்டாம  ச் மா  வ ம் ஈர  ெவண்பா (இலக். .730,உைர.);; distich of venba 
metre the firstline consisting offour and the second of three {cir}

     [ றள் + ெவண்பா.]

றள

 
 றள  kuṟaḷaḍi, ெப.(n.)

   இ ரான் வ ம் அ  (இலக். .);; a line consisting of two {cir}

     [ றள் + அ .]

றள  வஞ் ப்பா

றள  வஞ் ப்பா kuṟaḷaḍivañjippā, ெப.(n.)

   றள யால் ன் தற் பலவ  ெகாண்  தனிசெ்சால் ம் கரிதக ம் ெபற் வ ம் வஞ் ப்பா 
(காரிைக.ெசய்.24);; a kind of {vasji} verse consisting of three or more lines of {kusakad,} with a detached foot and 
{agavarcuridagam.}

     [ றள் + அ  + வஞ்  + பா.]

றளன்

றளன் kuṟaḷaṉ, ெப.(n.)

   1. ள்ளன்; short person, dwarf.

   2. வாமனனாக உ ெவ த்த மால்;{Visnu,} as a dwarf.

ம. றளன்

     [ றள் → றளன்.]
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றளி

றளி1 kuṟaḷi, ெப.(n.)

   1. யவள்; dwarfish woman.

     "ஒ ெதா ல் ெசய் ங் றளி வந் " ( வக. 1653, உைர.);.

   2. றளிப் சா ; dwarf goblin.

     "வா க்  றளி யம்ேம" ( ற்றா. ற.71);.

   3. றளி த்ைத; trick of a dwarf goblin.

   4. கற் ழந்தவள்;( டா.);; unchaste woman.

     [ றள் → றளி.]

 றளி2 kuṟaḷi, ெப.(n.)

   ம்பன்; mischievous person.

     [ றள் → றளி.]

றளிக் த்

 
 றளிக் த்  kuṟaḷikāttu, ெப.(n.)

   ம் ச ்ெசயல்கள்; mischievous devilish act.

     [ றளி + த் .]

றளிப்பந்தம்

 
 றளிப்பந்தம் kuṟaḷippandam, ெப.(n.)

   றளிப் ேபயால்  ெகா த்த இடப்ப வதாகக் க தப்ப ம் ப்பந்தம்; burning ball of rags supposed to 
be used by the {kural} devil to set fire to houses.

     [ றளி + பந்தம்.]

றளிப் சா

 
 றளிப் சா  kuṟaḷippicācu, ெப.(n.)

   மாய த்ைத ெசய் ம் ேபய்வைக; dwarf-demon supposed to revel in black magic performances.

     [ றளி + சா .]

றளி த்ைத

 
 றளி த்ைத kuṟaḷivittai, ெப.(n.)

   றளி ன் உத யாற் ெசய்யப்ப ம் மாய த்ைத; magical tricks, legerdemain, as aided by the {kuraldevil.}

     [ றளி + த்ைத.]

றைள

றைள kuṟaḷai, ெப.(n.)

   1. ேகாடெ்சால்; calumny, aspersion, backbiting.

     "ெபாய்ேய றைள க ஞ்ெசால் பயனில் ெசால்ெலன" (மணிேம.30:68);.

   2. வ ைம; poverty, adversity.

     " றைள ணட்பள  ேதான் ம்" ( ரிக .37);. 

    3.நிந்தைன; sarcastic expressions, censure, reproach.

   4. ள்ளம்; dwarfishness.

     [  → றள் → றைள.]
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றா ப்ேபாதல்

றா ப்ேபாதல் kuṟāvippōtal, ெப.(n.)

   1. ெம தல்; growing lean.

   2. ஒ ங் தல்; being reduced (சா.அக.);.

     [ றள  → றா  + ேபா.]

றா -தல்

றா -தல் kuṟāvudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. வா தல்; to sink, as the spirit by disappointment, hunger;

 to droop, as plants by drought.

   2. ஒ ங் தல் (யாழ்.அக.);; to shrink, contract, recede.

   3. ெம தல் (யாழ்.அக.);; to become reduced, lean, as a person, animal.

   4. ண் ஆ  வ வாதல்; to heal, as a Sore, cicatrice.

     [  →  →  → றா .]

றாள்

றாள் kuṟāḷ, ெப.(n.)

   1. கன்னி; virgin.

   2. ெபண் ஆட் க் ட் ; Ewe lamb.

     [  + ஆள்.]
1 kuṟittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. க தல்; to design, intend, contemplate, consider, think.

     "ெகாைல த் தன்ன மாைல" (அகநா.364);.

   2. ஊழ்கம் ெசய்தல்; to meditate.

     "ஞானியரத்ாங் ெயட்டக் கரத்தார.்" (அட்டப். ேவங்கடமா. 57);.

   3. வைரய த்தல் ( ங்.);; to determine, ascertain.

   4. ேகா  வைரதல்; to draw, as a line.  

     ' க் த்த  எ த்தானாற் ேபால' (ஈ ,2.4:3);.

   5. த் க் ெகாள் தல்; to note down, to make the first draft in writing, to sketch an outline in painting, to trace. 

இந் ன் அ ம்பதங்கைளக் க்க.

   6. ட் தல்; to refer to denote, suggest, specify

   6. பற் தல்; to pertain, relate to, 

எைதக் த் ப் ேப னாய்?"  

   8.இலக்  ைவத்தல்; to aim at, as in shooting.

     "ெவய்ேயான் தெ்த

றங்கல்" (கந்த .கய கன்வ.38);.

   9. அைடதல்; to reach, attach oneself to.

க்கைட

 
 க்கைட kuṟikkaḍai, ெப.(n.)

   , அள ேகால்; measure.

     [ க்  + அைட – க்கைட.]

566

www.valluvarvallalarvattam.com 8540 of 19068.



க்ெகாட்டாங்க
ச்

 
 க்ெகாட்டாங்கச்  kuṟikkoṭṭāṅgacci, ெப.(n.)

    ைவத்த க் ரிய ேதங்காய்க் கண்  அள  (உழ.ெந.க. அக.);; coconut shell used as a marker.

     [  + ெகாட்டாங்கச்  (ெகாட்டான்காய் + ல்);.]

க்ெகாள்( )

க்ெகாள்( )1 kuṟikkoḷḷudal,    16 ெச. ன்றா. . (v.t.)

   1. ைகக்ெகாள் தல்; to grasp, seize, hold.

     "ேகா  பட ல்ல க்ெகாண் " ( வக. 499);.

   2. மனத் க் ெகாள் தல்; to comprehend, understand.

     "ஏத்த நில்லா க்ெகாண் னிடேர" ( வ். வாய்.8:6,6);.

   3. கவனித் ப் பா காத்தல்; to guard carefully.

     "பறைவ யைரயா றகல் பள்ளியைற க்ெகாண் ன்" ( வ்.ெபரியாழ். 5:2,9);.

   4. ஒன்ைறேய யாகப் பற் தல்; to fix the mind steadily on one subject, to concentrate.

     " க்ெகாள் ஞானங்களால்" ( வ். வாய், 2:3,8);.

க. க்ெகாள்

     [  + ெகாள்.]

 க்ெகாள்( )2 kuṟikkoḷḷudal,    16 ெச. . .(v.i.)

   ேமன்ைமப் ப தல்; to be remarkable, distinguised.

     [  + ெகாள்.]

க்ெகாள்ேவான்

 
 க்ெகாள்ேவான் kuṟikkoḷvōṉ, ெப.(n.)

   ஒன்ைறேய இைட டா  ந் ப்பவன் ( ங்.);; one who sets his heart on one pursuit or object, one who 
concentrates his attention on one thing.

     [  + ெகாள்ேவான்.]
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க்ேகாள்

க்ேகாள் kuṟikāḷ, ெப.(n.)

   1. மனெவா ைம ( வா.);; single-minded devotion, concentration.

   2. நிைன ல் ைவக்ைக ( வா.);; cherishing in memory, remembering.

     " க்ேகாட ்டைகய  ெகாள்ெகனத் தந்ேதன்" ( லப். 30:63);.

   3. அ ந் றம்; comprehension or power of understanding.

     "என் ண ம் க்ேகா ளில்லா" (கம்பரா. ரப்்.140);.

   4. உயரந்்த க ேகாள்; ideal.

     " க்ேகாளி லா  ெகட்ேடன்" (ேதவா. 632:9);.

   5. நல் ணர் ; wisdom, good sense, sagacity.

     "ெகான்ேறன் பல் ைரக் க்ேகாெளான் லாைம னால்" ( வ்.ெபரிய . 1:9,3);.

   6. யாழ் Lற் த ற் க த்ேதா  ெசய்ய ேவண் ய பண்ணல் த ய ெதா ல்கள்; acts needed to play 
upon a violin properly, numbering-8, viz, 

பண்ணல், பரிவட்டைண, ஆராய்தல், ைதவரல், ெசல , ைளயாட் , ைக ழ், ம்ேபாக் .

   7. ேமன்ைமப்பா  ( ன்.);; the state of being distinguished or illustrious.  

     [  + ெகாள் - க்ெகாள் → க்ேகாள்.]

கண் ேநாதல்

கண் ேநாதல் guṟigaṇṭunōtal, ெப.(n.)

   ள்ைளப்ேபற் ன்ேபா  ( ரசவத் ல்); பனிக் ட ைடந்  ேநாய் கா தல்; commencement of labour 
after the discharge of liquoramni.

   2. ங்  வ த்தல்; pain from swelling (சா.அக.);.

     [  + கண்  + ேநாதல்.]

கண் வ த்த
ல்

 
 கண் வ த்தல் guṟigaṇḍuvaḍittal, ெப.(n.)

   ம ந் , எண்ெணய் த யவற்ைறப் பதம் பாரத்்  இ த்தல்; filtering at the proper stage as medicated oil 
etc. during their preparation (சா.அக.);

     [  + கண்  + வ த்தல்.]

காண்( )-தல்

காண்( )-தல் kuṟikāṇṇudal,    12 ெச. . .(v.i.)

   1. அ  ேதான் தல்; to appear, as symptoms, signs.

   2. ப் தல்; to forebode, betoken, typify.

   3. ள்ைளப் ேபற் க் ரிய  ேதான் தல்; to have slight discharge at or before the presentation at child birth.

     [  + காண்.]

காரன்

காரன் kuṟikāraṉ, ெப.(n.)

   1. ப்பாக அ ப்பவன்; good marksman.

   2.  ெசால்ேவான்; sooth sayer, diviner.

     [  + காரன்.]

- தல்

- தல் kuṟiāṭudal,    12 ெச. . .(v.i.)

   ேநாக்கம் நிைறேவ தல்; to realise, achieve, as an object

     " ம் டேவ ம்" (ேதவா.314:5);.

     [  + -.]

568

www.valluvarvallalarvattam.com 8542 of 19068.



பவன்

 
 பவன் kuṟiāṟubavaṉ, ெப.(n.)

    ெசால்ேவான்; sooth sayer (சா.அக.);.

ம வ. காரன்

     [  + பவன்.]

ெகட்டவன்

 
 ெகட்டவன் guṟigeṭṭavaṉ, ெப.(n.)

   ெந  யற்றவன்; dishonest, shameless, unprincipled .man

     [  + ெகட்டவன்.]

ேகள்-தல் 
( ேகட்டல்)

ேகள்-தல் ( ேகட்டல்) kuṟiāḷtalkuṟiāṭṭal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ெசால் மா  ெசால்பவைன னா தல்; to consult a fortune-teller, diviner.

   2. காரன் ெசால்வைதச ்ெச ம த்தல்; to hear what the diviner foresays.

     [  + ேகள்-.]

ேகாள்

ேகாள் kuṟiāḷ, ெப.(n.)

   1. ெமய்ய ; wisdom.

   2. மனெவா ைம; concentration of mind (சா.அக);.

     [  + ேகாள்( ைனதெ்தாைக ேகாள் = மனத் டெ்காண்ட ேகாட்பா .]

ச்

ச் 1 kuṟicci, ெப.(n.)

   1. ஞ்  நிலத் ர;் village in the hilly tract.

     " ஞ்  க்க மான்ேபால ம்" (இைற.1, உைர);.  2 ஊர ்( வா.);;

 vilage.

ம. ச்  க. ைக

     [ ஞ்  → ச்  (வ த்தல் ரி );.]

 ச் 2 kuṟicci, ெப.(n.)

   ழந்ைதக்  வ ங் த் ம க்  காப்பாக (இரடை்சயாக);க் கட் ம் ஒைலச் ள்; an {Óla} amulet tied 
to a child's waist and believed to ward off attacks of whooping cough.

     [  → ச் .]

 ச்  kuṟicci, ெப.(n.)

 ப் :

 a hamlet.

க. ெக( ற் ர)்; ற - மரக்கா .

     [ - ச் ]

ச் ப்

 
 ச் ப்  kuṟiccippi, ெப.(n.)

   ப் த் ; oyster -pear (சா.அக.);.

     [  + ப் .]
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ச் த் ரம்

 
 ச் த் ரம் kuṟiccūttiram, ெப.(n.)

   ஒ  ற்ப் ப ன் வ ம் கைளத் ெதரி க் ன்ற ற்பா (த .இல.க.ெசா. அக.);; sutra 
mentioning technical terms in a work.

     [  + த் ரம்.]

சா -தல்

சா -தல் kuṟicāṭudal,    19 ெச. . .(v.i.)

   1.  தவறா  ப்பாக் யாற் தல்; to shoot with out missing the mark.

   2. மாட் க் ச ்  இ தல் ( ன்.);; to brandmarks upon cattle.

     [  + சா -.]

சாற்றல்

 
 சாற்றல் kuṟicāṟṟal, ெப.(n.)

   ெகாம்ைப ஊ ச ் ற் ர ்அைவையக் ட் தல்; convening a meeting of the village assembly by blowing a horn.

ம வ. சங் தல்

     [  + சாற்றல்.]

ெசால்( )-தல்

ெசால்( )-தல் kuṟisolludal,    8 ெச. . .(v.i.)

   ஒ வர  ஆ ழ் த யவற்ைறப் பற் க் பாரத்் க் தல்; to tell one's fortune, to divine.

     [  + ெசால்-.]

ெசால்ேவான்

ெசால்ேவான் kuṟisolvōṉ, ெப.(n.)

   1. மந் ரக்காரன்; magician foretelling events.

   2. ஆ டம் ெசால்ேவான்; fortune teller.

   3. ேசவல்; cock, fowl

     [  + ெசால்ேவான்.]
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ஞ்சா

ஞ்சா1 kuṟiñjā, ெப.(n.)

   1. க்கத் ; common delight of the woods.

   2. ெப ங் ஞ்சா; a species of scammony swallow wort.  

   3.நஞ்ச ப்பான்; Indian ipecacunha.

   4. டசப் பாைல; green wax-flower.

   5. ஞ்  நிலத் ல் ைள ம் ; any plant growing on inferior hilly soil.

     [ ஞ்  → ஞ்சா.]

ஞ்சா வைககள் :  

   1. ஞ்சா 

    2. ெப ங் ஞ்சா  

    3. க ங் ஞ்சா 

    4. நீரக்் ஞ்சா   

    5. மைலவண்ணக் ஞ்சா  

    6. பவளக் ஞ்ச  

    7. எ ைமக் ஞ்சா

   8. கைனக் ஞ்சா

   9. அழ க் ஞ்சா

ஞ்

ஞ் 1 kuṟiñji, ெப.(n.)

   1. ஐவைக நிலத் ள் ஒன்றா ய மைல ம் மைலசாரந்்த நில ம்; hilly tract, one of five kinds of nilam.

   2. ஞ் ப் பண்; a specific melody-type.

     " ஞ் ப் பா " ( .239);.

   3. ணரத்லா ய உரிப்ெபா ள்; clandestine union of lovers assigned by poetic convention to the hilly tract.

     " ஞ்  சான்ற… மைல" (மதராக் 300);.

   4. ஞ் ப்பாட் ; a poem.

     "ேகால் ஞ்  பட் னப்பாைல" (பத் ப்பா. தனிப்பா.);.

   5. ம ேதான்  (மைல.);; henna.

   6. ெப ங் ஞ்  ; a species of conehead.

   7. ஞ்  ; a species of conehead.

   8. ெசம் ள்ளி ( டா.);; thorny nail dye.

   9. வைக; conehead, shrub.

   10. மரவைக; square branched conehead.

   11. ஈந்  (மைல.);; dwarf wild date palm.

     [ ன்றம் → றம் → ம்  → ஞ் .]
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ஞ் க்கல்

 
 ஞ் க்கல் kuṟiñjikkal, ெப.(n.)

   மைல ல் உள்ள க்கான் கல்; mountain lime stone (சா.அக.);.

     [ ஞ்  + கல்.]

ஞ் க் ழவன்

 
 ஞ் க் ழவன் kuṟiñjikkiḻvaṉ, ெப.(n.)

   ஞ் நிலத் த் ெதய்வமான கக் கட ள் ( ங்.);; Murugan, as the god of the hilly tracts.

ம வ. ஞ் க் ைறவன், ஞ் மன்.

     [ ஞ்  + ழவன்/.]

ஞ் க் ைறவ
ன்

 
 ஞ் க் ைறவன் kuṟiñjikkiṟaivaṉ, ெப.(n.)

ஞ் க் ழவன் ( ங்.);; பாரக்்க see {kuri-kkila van}

     [ ஞ் க்  + இைறவன்.]

ஞ் த் ைண

 
 ஞ் த் ைண kuṟiñjittiṇai, ெப.(n.)

   ஐவைக நிலத் ள் ஒன்றா ய மைல ம் மைலையச ்சாரந்்த இட ம்; hilly tract.

     [ ஞ்  + ைண.]

ஞ் த் ைன

 
 ஞ் த் ைன kuṟiñjittiṉai, ெப.(n.)

   மைலப் ப ல் ைள ம் ைன; millet growing inhilly tracts (சா.அக.);.

     [ ஞ்  + ைண.]

ஞ் நீர்

ஞ் நீர ்kuṟiñjinīr, ெப.(n.)

   மைலத் தண்ணீர;் mountain water.

   2. ைன நீர;் hill spring water (சா.அக.);.

     [ ஞ்  + நீர.்]

ஞ் ப்பண்

 
 ஞ் ப்பண் kuṟiñjippaṇ, ெப.(n.)

   நால்வைகப் ெப ம்பண்க ள் ஒன்  ( ங்.);; one of the four melody-types.

ம வ. ஞ் யாழ்

     [ ஞ்  + பண்.]

ஞ் ப்பறைவ

 
 ஞ் ப்பறைவ kuṟiñjippaṟavai, ெப.(n.)

   மைலப் ப ல் வா ம் நாட்  ம ல், ளி த ய பறைவகள்; birds peculiar to hilly tracts as peacock, 
parrot etc. (சா.அக.);.

     [ ஞ்  + பறைவ.]
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ஞ் ப்பைற

 
 ஞ் ப்பைற kuṟiñjippaṟai, ெப.(n.)

   ஞ்  நிலத் க் ரிய ெதாண்டகப்பைற; a kind of drum peculiar to {kuruń.}

     [ ஞ்  + பைற.]

ஞ் ப்பாட்

 
 ஞ் ப்பாட்  kuṟiñjippāṭṭu, ெப.(n.)

   பத் ப் பாட் ள் ஒன்றான ம், தைல ன் ேவற் ைம கண்  வ ந் ய ெச க் ப் பாங்  
அறதெ்தா  நிற் ங் ற்றாகக் க லர ்பா ய மான ெசய் ள்; a poem in {Pattu-p-pattu,} by {Kabilar} treating 
of the tactful way in which the confidante communicates to the foster mother, the heroine's love affair.

     [ ஞ்  + பாட் .]

ஞ் ப் ள்

 
 ஞ் ப் ள் kuṟiñjippuḷ, ெப.(n.)

   ஞ் ப் பறைவ; hilly birds like pea-cock, parrots etc.

     [ ஞ்  + ள்.]

ஞ் ப்

ஞ் ப்  kuṟiñjippū, ெப.(n.)

   ஞ்  நிலத் ப் ; flowers peculiar to hilly regions.

   2. காரத்் ைகப்  (சா.அக.);; flowers of plough-root plant.

     [ ஞ்  + .]

ஞ் மரம்

 
 ஞ் மரம் kuṟiñjimaram, ெப.(n.)

   ஞ்  நிலத் ல் ைளக் ம் சந்தனமரம், ேவங்ைக, அ ல், ேதக்  த யன; trees in general growing 
in hilly tracts such as kino, east Indian kino, sandal wood tree, eagle wood, teak etc. (சா.அக.);.

ஞ் மன்

 
 ஞ் மன் kuṟiñjimaṉ, ெப.(n.)

ஞ் க் ழவன் பாரக்்க( வா.);;See. {kuriff-k-kijavan}

     [ ஞ்  + மன்.]

ஞ் யாழ்

 
 ஞ் யாழ் kuṟiñjiyāḻ, ெப.(n.)

ஞ் ப்பண் ( ங்.); பாரக்்க;See. {kurip-par.}

ம வ. ஞ் ப்பண்

     [ ஞ்  + யாழ்.]

ஞ் யாழ்த் ற
ம்

ஞ் யாழ்த் றம் kuṟiñjiyāḻttiṟam, ெப.(n.)

   ைறந்த ரங்கள் ெகாண்ட எண்வைகக் ஞ் ப்பண் ( வா.);; secondary melody-type of the {kuriff} class 
played on a reduced scale, of which there are 8, viz. , 

ைநவளம், காந்தாரம், ப மைல, பஞ் ரம், ம ள், அ ரப்் , அரற் , ெசந் றம்.

     [ ஞ்  + யாழ் + றம். ( றம் = ஐந்  ரங்கைளக் ெகாண்ட பண்வைக);.]
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ஞ் ண

 
 ஞ் ண  kuṟiñjiyuṇavu, ெப.(n.)

   ஞ்  நிலமக்கள் ெகாள் ம் உணவா ய ழங்  ைன, ேதன், ங் லரி  த யன; articles of 
food or staple food for those living in hilly tracts as bulbous roots, millet, honey, bamboo rice etc.(சா.அக.);.

     [ ஞ்  + உண .]

ஞ் ரிப்ெபா
ள்

 
 ஞ் ரிப்ெபா ள் kuṟiñjiyuripporuḷ, ெப.(n.)

   ஞ் நில மக்களின் காம ஒ க்கம்; the essen. tial characteristics of lovers in sexual inter course, the subject 
matter of {kuriñpoetry} (சா.அக.);.

     [ ஞ்  + உரிப்ெபா ள்.]

ஞ் ல்

 
 ஞ் ல் kuṟiñjil, ெப.(n.)

   ெதாட் ச ்ெசய்ந்நஞ்  ( .அக.);; a prepared arsenic.

     [ ஞ்  + இல் – ஞ் ல்.]

ஞ்

ஞ்  kuṟiñjili, ெப.(n.)

   கா ல் அணிதற் ரிய வைக; a kind of flower worn as an ear-ornament.

     "கா ைடக் ற்ற ல் ஞ் க் ெகாத் ம்" ( வாலவா.54:20);.

     [ ஞ்  → ஞ் ல் → ஞ் .]

ஞ் ைலக்கல்

 
 ஞ் ைலக்கல் kuṟiñjilaikkal, ெப.(n.)

   ஈரக்கல் ( ன்.);; red stone.

     [ ம் + ைல + கல்.]

ஞ் ேவந்தன்

 
 ஞ் ேவந்தன் kuṟiñjivēndaṉ, ெப.(n.)

   ஞ் க் ழவன் ( டா.);;பாரக்்க;See. {kuriர.் k-kilavas);.}

     [ ஞ்  + ேவந்தன்.]

ஞன்

 
 ஞன் kuṟiñaṉ, ெப.(n.)

   வ யன் (அக.நி.);; poor person.

     [  → ஞன்.]

த்தகள்ளன்

 
 த்தகள்ளன் guṟittagaḷḷaṉ, ெப.(n.)

   ேபர ்ெபற்ற பழந் டன்; notorious robber or thief.

     [ த்த  + கள்ளன்.]

574

www.valluvarvallalarvattam.com 8548 of 19068.



த்தைழ-த்தல்

த்தைழ-த்தல் kuṟittaḻaittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ட்டத் ள்ள ஒ வைனக் ப் ட்டைழத் தல்; to call or beckon one out of an assembly.

   2. பா காக் ம்ப  அைழத்தல்; to call upon one for protection,

   3. ேநரில் வந்  காட்  த ம்ப  ேதவைதையப் ேபராலைழத்தல்; to invoke a deity by name to appear.

     [ த்  + அைழ-.]

 o

த்

 
 த்  kuṟittu, .எ. (adv.) 

   ெதாடர் ற்  ேநாக் ; with the intention of; towards.

     [  → த் -.]

நட்

 
 நட்  kuṟinaṭṭu, ெப.(n.)

   க க்கால் எ ம் ; nkle bone (சா.அக.);.

     [ நாட்  → நாட்  → தட்  (ெகா.வ.);.]

நிைலயணி

நிைலயணி kuṟinilaiyaṇi, ெப.(n.)

   ஒ  ெபா ைளப் க ம் ெசாற்களால் த்தற் த் யா ய ெதா  ெபா ைள ம் ெசால் ம் 
அணி (அணி .73);; a figure of speech in which an object worth knowing is referred to by associaon on the course of 
extolling a different object.

     [  + நிைல + அணி.]

ேநாய்

 
 ேநாய் kuṟinōy, ெப.(n.)

   ஆண்  அல்ல  ெபண்  ேநாய்; disease of the male or female enital.

     [  + ேநாய்.]

ப்ப -தல்

ப்ப -தல் kuṟippaṟidal,    2 ெச. . .(v.i.)

   ேநாக்கம தல்; to take the clue, to guess one's ntentions.

     " ப்ப ந்  காலங்க " ( றள்.696);.

     [ ப்  + அ -.]

ப்பாளி

 
 ப்பாளி kuṟippāḷi, ெப.(n.)

   உய்த் ணரப்வன்; person of quick discernment, one who shrewdly eads hints and signs.

     [ ப்  + ஆளி.]

ப் -த்தல்

 
 ப் -த்தல் kuṟippittal, . . (caus.) 

   ப் னால் ைனப் ட் தல்; to remind, call to mind by sign or hint.

     [  → ப் -.]
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ப் டம்

ப் டம் kuṟippiḍam, ெப.(n.)

   1. த்த இடம்; appointed place, the place of assignation.

   2. க்கம் (யாழ்.அக.);; summary, compendium, pitome.

   3. த்  பட்ட பா கைளக் காட் ம் ப மம் (R.C.);; image representing the sufferings of Chirst

   4. னா ைடயாயைமந்த சமய அ உ ல் ( த் );; Catechism.

     [ ப்  + இடம்.]

ப் ைடசெ்சால்

 
 ப் ைடசெ்சால் kuṟippiḍaiccol, ெப.(n.)

   ஆங் லத் ல் ஒ  ெபா ைளச ் ட் க்காட்ட உத ம் உரிசெ்சால்வைக; demonstrative.

     [ ப்  + இைடசெ்சால்.]

ப்

ப் 1 kuṟippu, ெப.(n.)

   1. உள்ளக்க த் ; intention, inmost thought, real purpose or motive.

     "இனிெயன் க் ப்ேப" ( வ்.ெபரியாழ்.5.4:1);.

   2. ெபா யானன்  மனத்தாற் த் ணரப் ப வ  (ெதால்.ெசால்.297,ேசனா);; object of mental 
apprehension dist, {fr.pambu.}

   3. ஒன்ப  வைகச ் ைவகளில் உண்டா ம் மனநிைல ( லப்.3:13 உைர); (Rhet.);; mental response to the 
nine sentiments.

   4. மனெவா ைம( ங்.);; concentration of thought.

   5. ப்ப தல், இங் தம்; internal emotion attended with external gestures.

     " ப்ப "  ( றள்.696);.

   6. ைசைக; gesture, significant look or word:

     "உணரத்் ேய ப்பால்" (கந்த .கணங்கள்.29);.

   7. றர ்க யதைனக் காணவல்ல ரிய அ ; capacity to read into the minds of others, sharp, penetrative 
intellect.

     " ப் ற் ப் ணரா வா ன்" ( றள்.705);.

   8. க்கம்; summary, abstract.ம. ப் .

   9. ஓைச, நிறம் த ய ெபா ைளக் ப்ப ; work suggestive of sound or colour etc.

     " ைனேய ப்ேப ைசேய பண்ேப" (ெதால்.ெசால்.260);

ப் க்கட்ைட

 
 ப் க்கடை்ட kuṟippukkaṭṭai, ெப.(n.)

   ஏதத்ைத (ஆபத்ைத);க் காட்ட நீரில் ந ம்மரம்; a post or block at a ford to indicate danger from quicksand etc.

     [ ப்  + கடை்ட..]

ப் க்காரன்

 
 ப் க்காரன் kuṟippukkāraṉ, ெப.(n.)

காரன், பாரக்்க;See. {Kurkaram.}

     [ ப்  + காரன்.]
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ப் செ்சால்

ப் செ்சால் kuṟippuccol, ெப.(n.)

   ெசால்  ேவான் ப் னால் ேநரெ்பா ளன்  ேவ  ெபா ைள உணரத்் ம் ெசால் 
( றள்,711,உைர);;ம வ. ப் நிைல, ப் ெமா .

     [ ப்  + ெசால்.]

ப் த்ெதா ல்

ப் தெ்தா ல் kuṟipputtoḻil, ெப.(n.)

   ப்பாகச ்ெசய் ம் ெசய்ைக; significant gesture.

     "இவள்ெசய்த இக் ப் த் ெதா லால்" (பரிபா. 12:90-92,உைர);.

     [ ப்  + ெதா ல்.]

ப் நிைல

ப் நிைல kuṟippunilai, ெப.(n.)

ப் செ்சால், (நன்.460-.ம ைல.); பாரக்்க;See. {kurippu.c-col}

     [ ப்  + நிைல.]

ப் ப்ெபயெரச்
சம்

 
 ப் ப்ெபயெரசச்ம் kuṟippuppeyareccam, ெப.(n.)

   ெசயைல ம் காலத்ைத ம் ெவளிப்பைடயாகக் காட்டாத ெபயெரசச்ம்;     [ ப்  + ெபயர ்+ எசச்ம்.]

ப் ப்ெபா ள்

ப் ப்ெபா ள் kuṟippupporuḷ, ெப.(n.)

   ப்பா ணரப்ப ம் ெபா ள் (நன்.259, த்.); (Gram.);; implied meaning.

     [ ப்  + ெபா ள்.]

ப் ற்

ப் ற்  kuṟippumuṟṟu, ெப.(n.)

ப்  ைன ற் (நன்.351); பாரக்்க;See. {kuppu-via. որսrրս:}

     [ ப்  + ற் .]

ப் ெமா

ப் ெமா  kuṟippumoḻi, ெப.(n.)

ப் ச ்ெசால் பாரக்்க;See. {kurippu.c-col}

     "எ தெ்தா ஞ் ெசால்ெலா ம் ணரா தா ப் ெபா ட் றத்த ேவ ப் ெமா  ெயன்ப" 
(ெதால்.ெபா ள்.491);.

     [ ப்  + ெமா .]

ப் வகம்

ப் வகம் guṟippuruvagam, ெப.(n.)

   ப் னாற் ெபறப்ப ம் உ வகவணி ( றள்,1030, உைர.);; implied metaphor.

     [ ப்  + உ வகம்.]

ப் வைம
ப் வைம kuṟippuvamai, ெப.(n.)

   ப்பா ணரப்ப ம் உவைமயணி (ெதால்.ெபா ள்.278,உைர);;     [ ப்  + உவைம.]

ப் ைன

ப் ைன kuṟippuviṉai, ெப.(n.)

   ெபா ட ்ெபயர,் இடப்ெபயர ் த யவற் ன் அ யாகப் றந்  ெசயைல ம் காலத்ைத ம் 
ெவளிப்பைட யாகக் காட்டாமல் ைனத் தன்ைமையக் ெகாண் ள்ள ெசால் (நன்.321.உைர);;     [ ப்  
+ ைன.]

ப் ைன ற்

ப் ைன ற்  kuṟippuviṉaimuṟṟu, ெப.(n.)

ப் ைன பாரக்்க ( ன்.323,உைர.);;See. {kurippuwidai}

ம வ. ப் ற்

     [ ப்  + ைன + ற் .]

ப் ைனயால
ைண ம் ெபயர்

ப் ைனயாலைண ம் ெபயர ்kuṟippuviṉaiyālaṇaiyumbeyar, ெப.(n.)

ன்  ப்  ைனயாய்ப் ன்  ெபா ள்கைளக் த்தற்  வ ம் ெபயர ்(நன்.321. த்.); 

     [ ப்  + ைன + ஆல் + அைண ம் + ெபயர.்]
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ப் ைனெயச்
சம்

ப் ைனெயசச்ம் kuṟippuviṉaiyeccam, ெப.(n.)

   ெதா ல் காலங்கைளக் ப்பாகக் காட் ம் ைனெயசச்ம் (நன்.342,உைர);;     [ ப்  + ைன + 
எசச்ம்.]

ப் ற்

 
 ப் ற்  kuṟippuṟṟu, ெப.(n.)

   ஆண் ெபண் ல் ேமக ேநாய்த் ெதாடரப்ாய் ஏற்ப ம் ற் ப் ண்; hard industrated or infecting sore or 
ulcer on the genital of a male or female arising from the veneral causes (சா.அக.);.

     [ ப்  + ற் .]

ப்ெபசச்ம்

ப்ெபசச்ம் kuṟippeccam, ெப.(n.)

   ய ெசாற்கைளக் ெகாண்  அவற் ன் க த்தாகக் ெகாள் ம் ெபா ள் ( றள்.411, 
உைர);; suggested sense.

     [ ப்  + எசச்ம்.]

ப்ெப த்

 
 ப்ெப த்  kuṟippeḻuttu, ெப.(n.)

   க்ெக த் ; abbreviation, contraction of names, words, etc. as எ-  for என்றவா .

     [ ப்  + எ த் .]

ப்ெப -தல்

ப்ெப -தல் kuṟippeḻududal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. க த் ச ்ெசய் க் ப்  எ தல்; to write memoranda, notes, index, etc.

   2. றப் க் ப்ெப தல்; to note down the date, hour, etc., of a child's birth.

   3. ேபேரட் ல் எ வதன் ன்னர ்கணக்ைகக் ப் ப் த்தகத் ல் எ தல்; to make entries in day 
book.

     [ ப்  + எ -.]

ப்ேப

ப்ேப  kuṟippēṭu, ெப.(n.)

   1. நாள்ேதா ம் வர  ெசல க் கணக் கைளப் ப ம் த்தகம்; day-book, the items of which are transferred 
to ledger.

   2. நிைன க் ப்ேப ; memorandum book.

     [ ப்  + ஏ .]

ப்ேபாைல

ப்ேபாைல kuṟippōlai, ெப.(n.)

   1.கணக் க் ப்  எ ய ஓைல; old record of a child's birth, for casting its nativity.

     [ ப்  + ஒைல.]

பார்-த்தல்

பார-்த்தல் kuṟipārttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1.நி த்தம் பாரத்்தல்; to observe signs, omens.

   2. நன்ைம ைமகைளக் பாரத்் ச ்ெசால் தல்; to tell fortunes.

   3. இலக் ப் பாரத்்தல்; to aim at a mark.

     [  + பார-்.]

ைழ-த்தல்

ைழ-த்தல் kuṟibiḻaittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. இலக் த் தவ தல்; to miss the mark, as in shooting.

   2. மைழக்  ேதான் ம் மைழ ெபய்யா  தல்; to fail, as signs of rain.

     [  + ைழ-.]
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ேபா -தல்

ேபா -தல் kuṟipōṭudal,    19 ெச. . .(v.i.)

   1. அைடயாளம் இ தல்; to mark, sign.

   2. எண் தற் க் ேகா  இ தல்; to make marks for helping calculation.

     [  + ேபா -.]

ேமாசம்

 
 ேமாசம் kuṟimōcam, ெப.(n.)

   தவசக் ய ந்  தள  க்ெகாண்  ன்  அக் ய ல் ட் க்  இ வ  
(W.G.);; a fraudulent mark put upon a stock of grain after removing a portion of it clandestinely.

     [  + ேமாசம்.]

யன்

யன் kuṟiyaṉ, ெப.(n.)

   1. மைடயான் பறைவ; paddy bird.

   2. நாைர; crane (சா.அக.);.

     [  →  → யான்.]

டம்

 
 டம் kuṟiyiḍam, ெப.(n.)

தைலவ ம்

   தைல ம் தற் க் த்த இடம்;     [  + இடம்.]

ைட

ைட  kuṟiyiḍaiyīḍu, ெப.(n.)

   தைலவ ம் தைல ம் த்த டத் க் டாதவா  ேந ம் இைட  (நம் யகப்.155);;  + 
இைட ,ஹ '
 
  kuṟiyīṭu, ெப.(n.)

   யாக இட்டா ம் ெபயர;் name given to a thing or concept, technical term.

     "அளெபைட ெயன் ம் ேட"

     [  + ஈ .]

ெய ர்ப்

ெய ரப்்  kuṟiyedirppu, ெப.(n.)

   அள  த்  வாங்  வாங் யவாேற எ ரெ்கா ப்ப ; exact return of things borrowed.

     "மற்ெறல்லாங் ெய ரப்்ைப நீர ைடத் " ( றள்.221);.

  + எ ரப்் .]

ேயான்

ேயான் kuṟiyōṉ, ெப.(n.)

   1. ள்ளன்; person of short stature.

   2. அகத் யன்; Agastya, as short

     " ேயா னி ந்த மைலப ல் வாரத் ழ்" (தஞ்ைசவா.109);.

ம. யவன்

     [  → ேயான்.]
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ல்

ல் kuṟil, ெப.(n.)

   1. ற்ெற த்  (நன்.64); (Gram.); short vowel, opp. to {medi/}

   2. ைம; shortness, dwarfishness.

     " ென  லள  சான்ற ளி ம்" (கந்த . ண் . 44);.

     [  → ல்.]

லவனம்

 
 லவனம் kuṟilavaṉam, ெப.(n.)

   ேசாற் ப் ; common salt (சா.அக.);.

     [  →  + லவணம்.]

ல்

 
 ல்  kuṟivillu, ெப.(n.)

   ப ெவ ம் ; rib-bone (சா.அக.);.

     [  (எல் ); ல் .]

1 kuṟudal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ப த்தல்; to pluck.

     " க் ற் ெறய் ய னலணி ரன்" (ஐங் . 23);.

   2. ேம த்  வாங் தல்; to pull up.

     "க  கைவ" (ப ற் ப். 22:14);.

   3. ஒ த்தல்; to abandon, leave off, give up.

     "இசை்சமற் றாச் ரயங் ற்ேறான்" (ஞானா. 61,19);.

   4. ெநல் த யன ற் தல்; to pound in a mortar, husk.

     "ெவ ரெ்நற் வாம்" (க த். 42);.

     [ ல் → .]

 2 kuṟuttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   அள ற் தல்; to become short;

 to contract, diminish, shrink.

ெத., க., ம. .

     [ ல் → .]

க்க

க்க  kuṟukkaḍi, ெப.(n.)

   1. க்  வ ப்பாைத; short cut.

   2. ேநரவ் யாலன் க் க்ேக ந்  ெசய் ஞ்ெசயல்; anything done by way of short cut or in a compendious 
method.

   3. ஒ ங்கற்ற ேபச் ; short, abrupt speech, unreasoned talk. 

க்க யாய்ப் ேப றான் (உ.வ.);.

     [ க்  + அ .]
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க்கம்

க்கம்1 kuṟukkam, ெப.(n.)

   1. ய நிைல; shortness  

     'ஐ' ஒளக் க்கம்' (நன். 99);.

   2. க்கம்; abridgement, albreviation, contraction, epitome, summary.

   3. 3/4 தல் 7 ஏக்கர ்வைர பல டங்களில் பல்ேவ  வைகயாக வழங் ம் ன்ெசய் அள  
வைக; measure of dry land varying in different parts of Tamil country from 3/4 acre to 7 acres(R.F);.

   4. ெகளரிெசய்நஞ் ; a prepared arsenic.

     [  → க்கம்.]

 க்கம்2 kuṟukkam, ெப.(n.)

   1. க்கம்; reduction

   2. ெகௗரி நஞ் ; a native arsenic (சா.அக.);.

     [ ல் →  → க்கம்.]

க்கல்

க்கல் kuṟukkal, ெப.(n.)

   1. ைறக்ைக; reduction, contraction.

   2. ெந ைலக் லாக் ஞ் ெசய் ள் ரி  (நன். 155);;     [ க்   → க்கல்.]

க்கள

 
 க்கள  kuṟukkaḷavu, ெப.(n.)

   க் த் ரம்; measurement across, diameter, 

அந்த ட் ன் க்கள  என்ன?

     [ க்  + அள .]

க்கன்

க்கன் kuṟukkaṉ, ெப.(n.)

   1. ள்ளநரி; jackal.

   2. ேகழ்வர ; ragi (சா.அக.);.

     [  → க்  → க்கன்.]

க்

 
 க்  kuṟukki, ெப.(n.)

   நாறம் நாதம்; ovarian secretion in woman (சா. அக.);.

     [ ல் →  → க் .]

க் -தல்

க் -தல் kuṟukkiḍudal,    18 ெச. . .(v.i.)

   1. க்ேக ெசல் தல்; to pass across, as animals of bad omen. 

ைன க் ட்ட .

   2. றர ்ெசய ல் தைல தல்; to interfere in another's affair.

   3. தைடயாக எ ரப்்ப தல்; to crossthe path of, to intervene.

     " ன்கைளக் க் ட்  ம த் ப் ப க் ம் வைலைய ைடய பரதவர"் ( லப்.6:142, உைர);.

     [ க்  + இ -.]
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க் ைணப்

 
 க் ைணப்  kuṟukkiṇaippu, ெப.(n.)

     ' ஒ  மரத்ைத மற்ெறா  மரத் ன் க்  வாட்டத் ல் இைணக் ம் இைணப்  (தச.்ெபா .);;

 a wooden piece fixed cross-wise.

     [ க்  + இைணப் .]

க்

 
 க்  kuṟukāṭu, ெப.(n.)

   க் ைக; crossing, intervention, interference.

     [ க்  → க் .]

க்

க் 1 kuṟukkudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ைறயச ்ெசய்தல்; to shorten, curtail, reduce, contract, lessen, retrench. 

ெசலைவக் க்க ேவண் ம்.

   2. க் தல்; to abbreviate, abridge, epitomise, abstract. 

அந் ைலக் க்  ெய க.

   3. ெந ங்கச ்ெசய்தல்; to cause to draw near, to bring within easy reach.

     " நாவாய் க் ம்வைக ண் ெகாேலா" ( வ். வாய்.9:8:1);.

   ம. க் க;   க. ெகாெர;   . ந்தா னி;ேகாத., ட. ரக்்.

     [  → க் .]

 க் 2 kuṟukkudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   அண்ைம யாதல்; to be near, close by

     " நாவாய் எத்தைன டம் ேபா ெமன்  எ ேர வ ன்றார ் லைரக் ேகட்ட ள க் ம் 
என்றாரக்ளாய்' (ஈ ,9.8:1);.

     [  → க் .]

 க் 3 kuṟukku, ெப.(n.)

   1. ெந ைமக்  மாறான அகலம்; transverseness, breadth.

க் க்கட்

க் க்கட்  kuṟukkukkaṭṭu, ெப.(n.)

   ெபட்  த யவற்ைறக் க்காகக் க ற்றாற் கட் ம் கட் ; tying transversely or crosswise, as in fastening 
a case.

   2. மகளிர ்நீரா ம் பா  மார் க்  ேமேலகட் ம் ேசைலக்கட் ; tying a cloth a little above the breasts and 
around the body, as women while bathing.

     [ க்  + கட் .]

க் க்கால்

 
 க் க்கால் kuṟukkukkāl, ெப.(n.)

   நடக் ம் ேபா  கால்கள் க்காகப்ப ம் ற்றம்; cross-leg deformity.

     [ க்  + கால்.]
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க் க் ைள

 
 க் க் ைள kuṟukkukkiḷai, ெப.(n.)

   பக்கக் ைள; lateral branch.

     [ க்  + ைள.]

க் க்ேகள்

க் க்ேகள்  kuṟukkukāḷvi, ெப.(n.)

   1. ைறமன்ற வழக் ல் சான்றாளிைய மடக் க் ேகட் ம் ேகள் ; cross-questioning, cross-examination.

   2. ஒ ங்கற்ற ேகள் ; irrelevant question, perverse question.

   3. இ வர ் னா க் ெகாண் க்க இைட ல் றெனா வன் ேகட் ம் ேகள் ; question by way of 
interruption or intrusion.

     [ க்  + ேகள் .]

டக சச்ட்டம்

டக சச்ட்டம் guṟuḍagaguccaḍḍam, ெப.(n.)

   1. க்காகப் ேபா ம் சட்டம்; cross piece in a frame.

   2. ைர ன் க் க் கடை்ட; brace to connect a pair of rafters.

   3. க்காக இ ம் உத்தரம்; crossbeam.

     [ க்  + சட்டம்.]

க் சச்ார்

 
 க் சச்ார ்kuṟukkuccār, ெப.(n.)

   ட் ன் க் டம் (யாழ்ப்.);; short or cross side of a house, raised floor on either side of the shorter wall of a house.

     [ க்  + சார.்]

க் சச்ால்

 
 க் சச்ால் kuṟukkuccāl, ெப.(n.)

   த ல் உ  ெசய்யப்பட்ட ைசக் க் க்காக ம  உழ  ெசய்தல். (உழ.ெந.க.அக);; cross ploughing.

     [ க்  + சால்.]

க் சச்ாேலாட்
-தல்

க் சச்ாேலாட் -தல் kuṟukkuccālōṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   தன்னலங் க ப் றர ்ெசய ல் இைட தல், ஊ  தல்; lit; to run a furrow transversely, to interfere with 
another's work for gaining one's own ends.

     [ க்  + சால் + ஒட் -.]

க் ச் வர்

 
 க் ச் வர ்kuṟukkuccuvar, ெப.(n.)

   பாகஞ் ெசய்  ெகாண்ட மைன ல் எல்ைல த்தற் க் இ ம் (C.E.M.); வர;் partition-wall.

     [ க்  + வர.்]

க் ச் த் ரம்

 
 க் ச் த் ரம் kuṟukkuccūttiram, ெப.(n.)

   க்  ற்பா ( ன்.);; formula, brief comprehensive rule, theorem, expressing the shortest method of performing a 
calculation.

     [ க்  + த் ரம். க்  ற்பா பாரக்்க;See. {kurukku-nuspá.)}
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க் த்தைசநார்

 
 க் த்தைசநார ்kuṟukkuttasainār, ெப.(n.)

   க்ேக ஓ ம் தைசநார;் transverse muscular fibre (சா.அக.);.

     [ க்  + தைச + நார.்]

க் த்ெத

 
 க் தெ்த  kuṟukkutteru, ெப.(n.)

ெபரிய

   ெத ந்  ரிந்  ெசல் ம் ய ெத  (ெபா.வழக்.);; side street cutting across big street.

     [ க்  + ெத .]

க் நி ர்-தல்

க் நி ர-்தல் kuṟukkunimirtal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. அள க்  ஞ்  ேவைல வாங் தல்; to have one's powers over taxed, to be overworked.

   2. ேசாம்ேப யாதல்; to grow lazy. 

ேவைல ல்லாமல் க்  நி ரந்் ட்டான்.

     [ க்  + நி ர-்.]

க் ற்பா

 
 க் ற்பா kuṟukkunūṟpā, ெப.(n.)

   கணிதத் ல் க்கமாய் அ தற்  ஏற்ற வ ையத் ெதரி க் ம் ற்பா; formula, brief comprehensive rule, 
theorem, expressing the shortest method of performing a calculation.

ம வ. க் ச ் த் ரம்

     [ க்  + ல் + பா.]

க் ேநாய்

க் ேநாய் kuṟukkunōy, ெப.(n.)

   இ ப் ேநாய்; hip pain.

   2. சந் ப் ப் ; hip gout (சா.அக.);.

     [ க்  + ேநாய்.]

க் ப்பா

 
 க் ப்பா  kuṟukkuppāṭu, ெப.(n.)

   க் கான பக்கம்; transverse direction.

     [ க்  + பா .]

க் ப்பாைத

 
 க் ப்பாைத kuṟukkuppātai, ெப.(n.)

   க்  வ ; short cut.

     [ க்  + பாைத.]

க் ப் ண்டம்

 
 க் ப் ண்டம் kuṟukkuppiṇṭam, ெப.(n.)

   ேப  ( ரசவ); காலத் ல் க்காய்ப் பாய்ந்த ழந்ைத; any abnormal presentation requiring the manual 
turning of the foetus in delivегу (சா.அக.);.

     [ க்  + ண்டம்.]

584

www.valluvarvallalarvattam.com 8558 of 19068.



க் ப் றப்

 
 க் ப் றப்  kuṟukkuppiṟappu, ெப.(n.)

   இ ல (சா );ப் றப் ; a person or an animal produced from a male or female of different race or castes or different 
breeds (சா.அக.);.

     [ க்  + றப் .]

க் க் த்

 
 க் க் த்  kuṟukkukputti, ெப.(n.)

   ேகாணல ; cross-grained mentality.

     [ க்  + த் .]

க் ம்ெந க்
ம்

 
 க் ம்ெந க் ம் kuṟukkumneḍukkum, ெப.(n.)

   இங் மங் ம்; lit.lengthwise and breathwise, here and there.

     [ க் ம் + ெந க் ம்.]

க் ம க்

க் ம க்  kuṟukkumaṟukku, ெப.(n.)

   க்ேக ம த் ப் ேப ைக; interrupting a person when he is speaking and contradicting him.

     "மணியக்காரன் கணக் ப் பாரக்் ற ம் அதற் க் ேகா ல் க்கள் க் ம க் ச ்ெசால்வ ம்!" 
(தா ல்தாரந்ா.27);.

     [ க்  + ம க் .]

க் ம க் ம்

 
 க் ம க் ம் kuṟukkumaṟukkum, .எ.

     [ க் ம் + ம க் ம்.]

க் வரி

 
 க் வரி kuṟukkuvari, ெப.(n.)

ஒ  ச ரத் ன்

   அல்ல  நீட்டத் ன் றக்காகச ்ெசல் ம் ேகா  (இ.வ.);; diagonal.

     [ க்  + வரி.]

க் வ

க் வ 1 kuṟukkuvalittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ேப கால ேவதைனப்ப தல்; to suffer from labourpains.

     [ க்  + வ -.]

 க் வ  kuṟukkuvali, ெப.(n.)

   இ ப் வ ; labour pain (சா.அக.);.

     [ க்  + வ .]
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க் வ

க் வ  kuṟukkuvaḻi, ெப.(n.)

   1. க் ப்

   பாைத; short way.

   2. ேகாணல்வ ; crooked way, path of evil.

ம. க் வ

     [ க்  + வ .]

க் வாதம்

 
 க் வாதம் kuṟukkuvātam, ெப.(n.)

   இ ப்  ஊைத ேநாய் (வாதம்);; pain in the loin due to aggravated vayu in the system (சா.அக.);.

     [ க்  + வாதம்.]

க் சாரைண

 
 க் சாரைண kuṟukkuvicāraṇai, ெப.(n.)

   ைறமன்ற வழக் ல் சான்றாளிைய மடக் க் ேகட் ம் ேகள் ; cross examination.

ம வ. க் க்ேகாட்பா , க்  உசாவல், க்  உசாவைன, க்  னா.

     [ க்  + சாரைண, க்  உசாவல் பாரக்்க;See. {kurukku-usaval}

க் ட்டத் ல
க்கட்

 
 க் ட்டத் லக்கட்  kuṟukkuviṭṭattūlakkaṭṭu, ெப.(n.)

   ைர ன் ேமற்ேகாப்  அைமப் க ள் ஒ வைக (கட.்ெதா.வரி.);; a kind of shape of top of thatched roof.

     [ க்  + ட்டம் + லம் + கட் ,.]

க் ட்டம்

 
 க் ட்டம் kuṟukkuviṭṭam, ெப.(n.)

   அச் மரத் ன் ேமற்ப க் க் ள்ள சட்டம் (உழ.ெந.ச.அக.);; a cross bar cutting across the axis.

     [ க்  + ட்டம்.]

க் னா

 
 க் னா kuṟukkuviṉā, ெப.(n.)

   க் க் ேகள் ; cross examination.

     [ க்  + னா.]

க் ெவட் த்
ேதாற்றம்

 
 க் ெவட் த்ேதாற்றம் kuṟukkuveṭṭuttōṟṟam, ெப.(n.)

   கட்டடக் க் ெவட்  அைமப் ைன ளக் ம் வைரபடம் (ெபா.வழக்.); (கட.்ெதா.வரி);; transverse 
view shown in building plan.

     [ க்  + ெவட்  + ேதாற்றம்.]

க்ெக ம்

 
 க்ெக ம்  kuṟukkelumbu, ெப.(n.)

   இ ப் ெப ம் ; hip bone (சா.அக.);.

     [ க்  + எ ம் .]
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க்ேக

க்ேக kuṟukā, .எ. (adv.)

   1. இைடேய; crosswise, transversely, athwart, across. 

ைன க்ேக ேபா ற்  (உ,வ.);.

   2. ந ல்; between, in the middle. 

ெபரிேயாரக்ள் ேப ைக ல் க்ேக ேபசலாகா  (உ.வ.);.

   3. எ ராக; in opposition to. 

நான் ெசால்வதற்ெகல்லாம் அவன் உ க்ேக ெசால் றான் (உ.வ.);.

ம. க்கென

     [ க்  + ஏ.]

க்ேகநில்-தல் 
( க்ேக நிற்றல்)

க்ேகநில்-தல் ( க்ேக நிற்றல்) kuṟukāniltalkuṟukāniṟṟal,    5.ெச. . .(v.i.)

   இைட றாக இ த்தல்; to be obstructive, to be a hindrance. 

காரியம் ய ெவாட்டாமல் அவன் க்ேக நிற் றான் (உ.வ.);.

     [ க்ேக + நில்.]

க்ேகமடக் -தல்

க்ேகமடக் -தல் kuṟukāmaḍakkudal,    1. இைட ற்ேப  வாயடக் தல்; to interrupt rudely and refute;

 interrupt and silence one by a curt reply

   2. ஒ  ெபா ைள நிைனத் க்ெகாண் க் ம் ெபா  மயங்க அ த்தல்; to create confusion in the mind of 
a person while he is thinking out a question.

     [ க்ேக + மடக் -.]

க்ேக

க்ேக 1 kuṟukāmuṟittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ஒ  ெசயைல இைடேய டெ்டா த்தல்; to break off in the middle of a business, to leave a work unfinished.

     [ க்  + ஏ + -.]

 க்ேக 2 kuṟukāmuṟittal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெவ ப்பால் ட்டத் னின்  இைடேய ரிதல்; to leave a company in displeasure.

     [ க்  + ஏ + -.]

க்ேக -தல்

க்ேக -தல் kuṟukāviḻudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ஒ  ெசய ன் இைடேய தைல தல்; to interfere, meddle.

     [ க்ேக + -.]

க்ேகற்றமாய்

 
 க்ேகற்றமாய் kuṟukāṟṟamāy,    .எ.(adv.) ெபா த்த ல்லாமல்; irrelevently at a tangent.

     [ க்  + ஏற்றமாய்.]
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க்ைக

க்ைக1 kuṟukkai, ெப.(n.)

   அட்ட ரட்டங்க ள் ஒன்றான ம் வ ரான் காமைன எரித்த மான ேசாழநாட் த்தலம்; a shrine in 
{Tanjavor} district where Siva burnt {kāmap} to ashes one of {affa. wiallam}

     " க்ைக  ரட்டனாேர" (ேதவா.191:1);.

     [ க்  → க்ைக.]

 க்ைக2 kuṟukkai, ெப.(n.)

   1. , (ெப ங். இலாவாண.18,18.அ ம்);; tiger.  

   2.உைடவாள்; dagger, poniard.

     " க்ைக க்க ெகா வைம கசை்சயன்" (ெப ங். இலாவாண. 18:18);.

   3. ங் ய ைக; withered handy (சா.அக);.

     [  + ைக - ங்ைக → க்ைக.]

க்ைகயர்

க்ைகயர ்kuṟukkaiyar, ெப.(n.)

   ேவளாள மர ல் நா க்கர  நாயனார ் றந்த ையச ்சாரந்்தவர;் member of the family in the {Vēlāja} 
caste to which {Thirunavukkarasar} belonged.

     "ேவளாண் லத் ன் கண் வ ம் ெப ைமக் க்ைகயரத்ங்  ளங் ம்" (ெபரிய . 
நா க்.15);.

     [ க்ைக + அர.் க்ைக = .]

கக்காய்ச் -தல்

கக்காய்ச் -தல் guṟugaggāyccudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ண்டக்காய்ச் தல் (யாழ்ப்.);; to boil down a liquid.

     [  → க…]

கந க்கல்

 
 கந க்கல் guṟuganaṟuggal, ெப.(n.)

   ெபா யாய் ந க் தல்; crushing into small pieces (சா.அக.);.

     [ க + ந க்கல்.]

கப் -த்தல்

கப் -த்தல் guṟugappiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. க் தல்; to make short;

 to curtail;

 as expenses;

 to retrench, to shorten, as a story.

   2. ட்டப் த்தல்; to hold near or close to.

     [  + -.]

கல்

கல் guṟugal, ெப.(n.)

   1. ைறதல்; growing short in stature through old age as in னிக் கல்.

   2. தல்; decreasing. (சா.அக.);

   3. ய ெபா ள்( ன்.);; that which is short, dwarfish, stunted.

     [  → கல்.]
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கல் த்

 
 கல் த்  guṟugalmuttu, ெப.(n.)

   இரடை்ட த் ; double peari.

     [ கல் + த் .]

கலர்

கலர ்guṟugalar, ெப.(n.)

   பைகவர;் enemies, toes.

     " கல ர"் ( க்ேகா.13);.

     [  + அல் + அர.்]

கவரிதல்

கவரிதல் guṟugavaridal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெபா யாய் கத்  ெகாண்  அரிதல்; cutting into very small or minuite pieces (சா.அக.);.

     [ க + அரிதல்.]

க -த்தல்

க -த்தல் guṟugaviḍittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ளா ம் ப  ெசய்தல் ; reducing to fine powder.

     [ க + இ -.]

கன்னி

 
 கன்னி guṟugaṉṉi, ெப.(n.)

   வைர; a small kind of dholl (சா.அக.);.

     [  + கன்னி.]

காதவர்

காதவர ்kuṟukātavar, ெப.(n.)

   பைகவர;் enemies

     " காதவ ர…்.. சரத்தாற் ெசற்றவன்" (ேதவா. 169:1);.

ம வ. கலர ் கார.்

     [ ற  + ஆ   (எ ரம்ைறப் ன்ெனாட் ); + த் + அ + அர.்]

கார்

கார ்kuṟukār, ெப.(n.)

   பைகவர;் enemies.

     " கார ்தடந்ேதா ளிரண் ந் ணிந் " (பாரத. தற்ேபா. 29);.

     [  + ஆ + ஆர.்]
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1 guṟugudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ள்ளமாதல்; to grow short, stumpy, dwarfish.

     " ெகன த் " (கந்த . க் ற்றாலப்.15);.

   2. தல்; to shrink, contract;

 to be reduced;

 to decrease, diminish, decline.

     "உைர க நி ர் ரத்் " (கம்பரா. ல ைற.4);.

   3. மாத் ைர ைறதல்;     "இைடப்ப ற்  ட மா ண்ட" (ெதால். எ த் . 37);.

     [ ல் →  → .]

 2 guṟugudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   அ தல்; to approach, draw near.

     "இளங்ேகா ேவந்தனி ப் டங் " (மணிேம. 18:42);.

     [ ல் →  . தல்.]

 3 guṟugu, ெப.(n.)

   ஞ்சா; clustered gaertnera (சா.அக.);.

     [  → .]

தாளி

 
 தாளி guṟugutāḷi, ெப.(n.)

   தாளி (மைல.);; hairy-leaved creamy-white bind weed.

     [  + தாளி.]

-த்தல்

-த்தல் guṟuguṟuttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ெவ ப் த்ேதான்ற த்தல்; to mutter in displeasure, murmur.

   2. மனம் உ த் க் ெகாண் த்தல்; to be pricked by conscience. 

ற்ற ள்ள ெநஞ்  க் ம் (பழ.);.

   3. அசச்ம் உ த் க்ெகாண் த்தல்; to be perturbed by fear of detection.

   4. ன தல்; to feel an itching or irritating sensation, as in the ear, in a sore. கா

க் ற  (உ.வ.);.

   ம. க் க;க. ர் ர் .

     [ ல் → -.]

நட-த்தல்

நட-த்தல் guṟuguṟunaḍattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   கக் க நடந்  ெசல் தல்; to wobble with short steps, as a child.

     "  நடந்  ைகநீட் " ( றநா. 188);.

     [  +  + நட -.  - இரடை்டக் ள  ஒ க் ப் .]
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ப்

ப் 1 guṟuguṟuppu, ெப.(n.)

   1. ப்ப ன்ைம ேதான்ற க்ைக; muttering in displeasure.

   2. றடை்ட; snoring, stertorous breathing. ெத. ரர்் .

   3. அசச்க்  காட் ைக; showing, signs of perturbation with fear.

   4. ப் ; briskness, bustling activity.

     [  → ப் .]

 ப்  guṟuguṟuppu, ெப.(n.)

   கண்டத் ம், மார் ம் ேகாைழ கட் வதால் உண்டா ம் சத்தம்; an abnormal rattling noise in the ear 
(சா.அக.);.

     [  → ப் .]

ப்ைப

 
 ப்ைப guṟuguṟuppai, ெப.(n.)

   றடை்ட ( ன்.);; snoring, stertorous breathing.

     [ ப்  → ப்ைப.]

ெறன் த்த
ல்

 
 ெறன் த்தல் guṟuguṟeṉṟiḻuttal, ெப.(n.)

   சா ங்காலத் ல் ெதாண்ைட ல் ேகாைழ கட் த்தல்; ratling noise due to obstruction of phlegm in the 
throat of dying persons (சா.அக.);.

     [  + என்  + இ த்தல்.  – ஒ க் ப் .]  

ெறன்  -
த்தல்

ெறன்  -த்தல் guṟuguṟeṉṟuviḻittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ட்  த்தல்; to have a look of fear, a thievish look. 

த் டன் ெறன்  க் றான் (உ.வ.);.

     [  + என்  + -.]

ெறனல்

ெறனல் guṟuguṟeṉal, ெப.(n.)

   1. ைர க் ப் ; onom, expr. signifying (or); showing signs of haste. 

அவன் ெறன்  நடக் றான்.

   2. ன க் ப் ; tingling, as in the ears, a sore.

கா  ெறன் ற .

   3. னக் ப் ; muttering in displeasure.

   4. அசச்க் ப் ; being per

 turbed with fear. 

ையக் கண்டால் மனம் ெறன் ற .

   5. ப்பா த்தற் ப் ; being brisk and active. 

ழந்ைத  ெவன் க் ற  (உ.வ.);.

     [  + எனல்.]
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 kuṟuāli, ெப.(n.)

   ெநல்ைலக் ற்  அரி  யாக் தற் ரிய ல; wages given for pounding anddehusking paddy.

     "  ெநல் நா ரி ம்" (ெத.கல்.ெதா. 5, கல் 642, 693); (நன்.400 ம ைல);.

ம வ. ங்

     [ ல் →  + . தல் = ற் தல்.]

ங்கண்

ங்கண்1 kuṟuṅgaṇ, ெப.(n.)

   பலகணி, சாளரம்; a kind of lattice-window, with small apertious

     " ங்க ணைடக் ங் ரக்் காைல ம்" ( லப். 14: 101);.

ம வ. பலகணி, மான்கண், காலதர.்

     [  → ம் + கண்.]

 ங்கண்2 kuṟuṅgaṇ, ெப.(n.)

ெந ங் ன

   க ைடய ; that which is closely jointed, knotty.

     " ங்கண்ணான ப  மஞ்சைள" ( வ்.ெபரியாழ். 1.1:6, வ்யா.பக்.14);.

     [ ம் + கண்.]

ங்கண்ணி

ங்கண்ணி kuṟuṅgaṇṇi, ெப.(n.)

   ல் அணி ம் மாைல; wreath for the tuft.

     " ழ த் ங்கைளக் ங்கண்ணியாக ைடய" [இைற. கள . 1,உைர).

     [ ம் + கண்ணி.]

ங்கணக்

ங்கணக்  kuṟuṅgaṇakku, ெப.(n.)

   உ ர ்பன்னிரண் ம் ெமய் ப ெனட் மா ய தெல த் ; basic letters of the Tamil alphabet,viz., 12 vowels 
and 18 consonants, opp. to {neduri-kanakku.}

ம. ங்கணக்  ( ய அல்ல  எளிய கணக் );

     [ ைம + கணக் .]

ங்க சம்

 
 ங்க சம் kuṟuṅgaḷusam, ெப.(n.)

   ச் வ ; conic spasm (சா.அக.);.

     [ ம் + க சம்.]
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ங்க

ங்க 1 kuṟuṅgali, ெப.(n.)

   பாைலயாழ்த் றதெ்தான்  ( வா.);; an ancient melody type of  the {pāla class.}

     [ ைம + க .]

 ங்க 2 kuṟuṅgali, ெப.(n.)

   மைன ையக் ைக ட் ப் றமகளிைர நயக் ம் காமம் ெக மா  அ ைரக் ம் 
றத் ைற;{(Pura);} theme of addressing a hero with a view to turn him away from his illicit loves.

     [ ம் + க . க  = ேக .  = ைம.]

ஒ வன் மனதெ்த ந்த ைமக் ணம் ெகடக் த ன் இ  ங்க  எனப்பட்ட . இதைன

     "நா ங் ந்தல் மகளிைர நயப்ப ேவ ப  ேவடை்க யக் ன் " ( .ெவ.12.ெகா .87); என் ம் 
ற்பாவா ம் அ யலாம். இதைன ளக் ம் ேமற்ேகாள் ெசய் ள்:

     "பண்ணவாம் ஞ்ெசால் பவளத் வரச் ்ெசவ்வாய்ப்

ெபண்ணவாம் ேபரல் ற் ெபய்வைள - கண்ணவாம்

நன்னலம் ர் ப்ப நல்கார ் வேதா

ெதான்னலம் உண்டார ்ெதாடர் ".

     ( .ெவ.12.ெகா .87 ேமற்ேகாள்.);

ற் ைச ம் ங்க ம் அகப்ெபா ட ் ைறகளா ம் அன் ன் ஜந் ைணையத் த வா  
அறெந  றழ்ந்த வாழ்க்ைக ைறகளாத ன் ெப ந் ைணக் ரியனவா ப் றத் ைன 
சாரந்்தனவா ன. அதனால் இைவ றப்ெபா ள் ெவண்பாமாைல ல் இடம் ெபற்றன.

ங்க த்ெதா
ைக

 
 ங்க தெ்தாைக guṟuṅgalittogai, ெப.(n.)

   க தெ்தாைக ( றநா. க ைர.);; an ancient Tamil classic.

     [ ம் + க  + ெதாைக. பாைலயாழ்த் றத் ல் அைமந்த ங்க த் ைற சாரந்்த பாடல் ெதா  
யாகலாம்.]

ங்கற்றைல

ங்கற்றைல kuṟuṅgaṟṟalai, ெப.(n.)

   கடல் ன் வைக; a sea fish, silvery-grey, attaining 1ft. in length.

     [ ைம + கல் + தைல.]

ங்கா

ங்கா  kuṟuṅgāṭu, ெப.(n.)

   கா ; thicket, small forest or jungle, copse, underwood.

     " ங்காட் ன்னைக மைனேயாள்" (ஐங் .410);.

ம. ங்கா

     [ ைம + கா .]

ங்கார்

 
 ங்கார ்kuṟuṅgār, ெப.(n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy.

     [ ம் + கார.்]

ங்காெல

 
 ங்காெல  kuṟuṅgāleli, ெப.(n.)

   எ வைக ( ன்.);; a rat.

     [ ம் + கால் + எ .]
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ங் ண்ணி

 
 ங் ண்ணி kuṟuṅgiṇṇi, ெப.(n.)

   ெவண்கலம் (யாழ்.அக.);; bell metal.

     [ ைம + ண்ணி.]

ங் யாள்

 
 ங் யாள் kuṟuṅguḍiyāḷ, ெப.(n.)

   தாளகம் ( .அக.);; yellow sulphuret of arsenic.

     [ ம் +  + ஆள்.]

ங்

ங்  kuṟuṅāli, ெப.(n.)

   ெநல் த யன ற் ங்  (நன். 400. ம ைல);; husking wages.

ம வ. 

     [ ம் + . தல் = ற் தல்.]

ங்ெகண்ைட

ங்ெகண்ைட kuṟuṅgeṇṭai, ெப.(n.)

   1. நன்னீரில் வா ம் ன்வைக; a fresh water fish, silvery, attaining 5 inches in length.

   2. ஆற்  ன்வைக; a small river-fish, silvery.

     [ ம் + ெகண்ைட.]

ங்ெகாள்ளி

 
 ங்ெகாள்ளி kuṟuṅgoḷḷi, ெப.(n.)

   ஒ  ப  எரிந் ேபான ெகாள்ளிக்கடை்ட, ைறக் ெகாள்ளி; fire brand partially consumed.

     [ ைம + ெகாள்ளி.]

ங்ேகால்

ங்ேகால் kuṟuṅāl, ெப.(n.)

   1. ய ேகால்; a

 tiny rod, small stick.

     " ங்ேகா ெல ந்த ெந ஞ்ெச க் யல்" ( றநா. 339);.

   2. ஒ  நீட்டலளைவக் ேகால்; a yard-measure.

ம. ங்ேகால்

     [ ம் + ேகால்.]

ஞ்சம்பா

ஞ்சம்பா kuṟuñjambā, ெப.(n.)

   சம்பா ெநல் வைக; a sub-species of {cambá,} paddy.

     " ஞ் சம்பா த்தங் க்கச ்ெசய் ம்" (பதரத்்த. 812);.

     [ ம் + சம்பா.]

ஞ்சாண்காைட

 
 ஞ்சாண்காைட kuṟuñjāṇkāṭai, ெப.(n.)

   ய சாண் நீள ள்ள காைட; short quail about a span in length (சா.அக.);.

     [ ம் + சாண் + காைட.]

     [P]

ஞ்சாண்காைட
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ஞ்சா

 
 ஞ்சா  kuṟuñjāli, ெப.(n.)

   இளமரம்; young tree (சா.அக.);.

     [ ம் + சா .]

ஞ்சா ைக

 
 ஞ்சா ைக guṟuñjāligai, ெப.(n.)

   சா மரம்; arrow thorn tree (சா.அக.);.

     [ ம் + சா ைக.]

ஞ் ரிப்

 
 ஞ் ரிப்  kuṟuñjirippu, ெப.(n.)

   ன் ரிப் ; smile.

     [ ம் + ரிப் .]

ஞ் ைலக்கல்

 
 ஞ் ைலக்கல் kuṟuñjilaikkal, ெப.(n.)

   ஈரக்கல் (சங்.அக.);; red stone.

     [ ம் + ைல + கல்.]

ஞ் ட்

 
 ஞ் ட்  kuṟuñjīṭṭu, ெப.(n.)

   டத் ல் இட் க் க் ெய க் ம் ட் ; chits cast into a pot and taken at random.

     [ ம் + ட் .]

ஞ் ர்வண்ணம்
ஞ் ரவ்ண்ணம் kuṟuñjīrvaṇṇam, ெப.(n.)

   ற்ெற த் ப் ப ன் வ ம் சந்தம் (ெதால். ெபா ள்.533);;     [ ம்  + ர ்+ வண்ணம்.]

ஞ் ட்ைட

 
 ஞ் டை்ட kuṟuñjuruṭṭai, ெப.(n.)

   டை்டப் பாம் ற் ய இனவைக; variety of echis carinata, short carpet snake, as being the smallest.

     [ ம் + டை்ட.]

ஞ்

ஞ்  kuṟuñjūli, ெப.(n.)

   ஒ வைகப்  (நன். 259, ம ைல.);; a kind of shrub.

     [ ம் + .]

ணல்

 
 ணல் kuṟuṇal, ெப.(n.)

   ெநாய் ( ன்.);; broken rice, bruished grain, grit.

     [ ெநாய் → ைண → ணல்.]

ணி

ணி kuṟuṇi, ெப.(n.)

   எட் ப்ப  ெகாண்ட தவச அள ; a grain measure = 1 {marakka/} or 8 measures (ங);.

     [  + ணி.]
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ணிப்பா

 
 ணிப்பா  kuṟuṇippāṭu, ெப.(n.)

   ணி ைதப்பா ள்ள நிலம்; land requring one {kuruni} of paddy to sow it.

     [ ணி + பா .]

ைண

 
 ைண kuṟuṇai, ெப.(n.)

   ெநாய்; broken rice, grit.

ம வ. ெநாய், னல்

     [  + ெநாய்.]

த்தவன்

 
 த்தவன் kuṟuttavaṉ, ெப.(n.)

   ள்ளன் (யாழ்.அக.);; dwarf.

     [  → த்தவன்.]

ந்தட்

 
 ந்தட்  kuṟundaṭṭi, ெப.(n.)

   ந்ெதாட் செ்ச ; a plant (சா.அக.);.

ந்ேதாட்  → ந்தட் .]

ந்த

ந்த  kuṟundaḍi, ெப.(n.)

   1. ய க  ( வா.);; short stick.

     "ேகா ெவண் டை்டக் ெகன் ெசய்வெதந்தாய் ந்த " ( வ். ெபரிய .10:9,7);.

   2. பைறய க் ங்ேகால்; drum stick.

     "கன்ைறக் ந்த யாக் ெகாண் ' ( லப். 17, பாட் , 1, உைர.);.

   3. தாங் ண்; supporting pillar.

ம. ந்த

     [ ம் + த .]

ந்த ப்

 
 ந்த ப்  kuṟundaḍippu, ெப.(n.)

   ய த ப் ; small raised patches on the surface of the skin

     [ ம் + த ப் .]

ந்த

ந்த  kuṟundaṟi, ெப.(n.)

   1. அணிவைகயாகச ்ெசய்யப்ெபற்ற கற் ண் (ேபா ைக);; ornamental capital of a column or pillar.

   2.  ைள; stake.

   3. உத்தரத்ைதத் தாங் ம்ப  வேரா  ஒட் த் ண்ேபால் எ ப் ய கட்டடம்; blocks built in a wall to 
support timbers.

     [ ம் + த .]
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ந்தாள்

ந்தாள்1 kuṟundāḷ, ெப.(n.)

   ய ப க்கட் ; narrow steps.

     " ந்தாள் ஞா ல்" (ப ற் ப். 71: 12);.

     [ ம் + தாள்.]

 ந்தாள்2 kuṟundāḷ, ெப.(n.)

   ற்ற ; small step (சா.அக.);.

     [ ம் + தாள்.]

ந் ரட்

 
 ந் ரட்  kuṟundiraṭṭu, ெப.(n.)

   தத் வராயர ்ெதா த்த ஒ  ேவதாந்த ல்; an anthology by {Tattuva-rayar,} treating of {Vēdànta, dist-fr. Perun-
tirattu.}

ம. ந் ரட்  (கணக் ச ் க்கம்);

     [ ம் + ரட் .]

ந் ழாய்

 
 ந் ழாய் kuṟunduḻāy, ெப.(n.)

   ந் ள  (மைல.);; a small species of basil.

ம வ. ந் ள

     [ ைம + ழாய்.]

ந் ள

 
 ந் ள  kuṟunduḷasi, ெப.(n.)

   ள  (மைல.);; a small species of basil.

     [ ம் + ள .]

ந்ேதங்காய்

 
 ந்ேதங்காய் kuṟundēṅgāy, ெப.(n.)

    ேதங்காய் ேபால் ேதாற்றமளிக் ம் ஒ வைகப் பழம்; a fruit resembling a small coconut.

     [ ம் + ேதங்காய்.]

ந்ைத

 
 ந்ைத kuṟundai, ெப.(n.)

   வன் வாைழ; royal banana (சா.அக.);.

     [  → ந்ைத.]

ந்ெதாைக

ந்ெதாைக guṟundogai, ெப.(n.)

   அகப் ெபா ைளப் பற் ய ம் அகவற்பாக்கள் 402 ெகாண்  ரிக்ேகா என்பவரால் ெதா க்கப் 
ெபற்ற ம், எட் த் ெதாைக ல் ேசரந்்த மா ய ஒ  ல்; an ancient anthology of Tamil stanzas 402 in number, 
compiled by {Púrikó} treating of agap-porus one of {effu-t-togai}

     "நற் ைண நல்ல ந்ெதாைக" ( றநா. க ைர. ப. 1);.

     [ ம் + ெதாைக.]
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ந்ெதாைக 
நா ா

ந்ெதாைக நா ா  guṟundogaināṟu, ெப.(n.)

ந்ெதாைக பாரக்்க (இைற.பா ,பக்.5);;See. {Kurunsoga,}

     [ ந்ெதாைக + நா .]

ந்ெதாட்

ந்ெதாட்  kuṟundoṭṭi, ெப.(n.)

   1. ற்றா ட் ; rose-coloured sticky mallow.

   2. காஞ்ெசா  (மைல.);; small climbing nettle.

ம. ந்ேதாட்

     [ ம் + ெதாட் .]

ந்ெதா

ந்ெதா  kuṟundoḍi, ெப.(n.)

    வைளயைலப் ண்ட ெபண்; maiden wearing small bracelets.

     "ெதாடைலக் ந்ெதா " ( றள், 1135);.

     [ ம் + ெதா .]

ந்ேதாட்

ந்ேதாட்  kuṟundōṭṭi, ெப.(n.)

   ய அங் சம்; short goad, dist, fr. {negu-n-tõți}  

     ' ந்ேதாட்  ைய ம் ெந ந்ேதாட் ைய ம் தம் ற் ைணத் ' ( வக. 1835, உைர);.

     [ ம் + ேதாட் .]

நைக

நைக guṟunagai, ெப.(n.)

   ன் ரிப் ; smile.

     " பரன்…. நைக ெகாண்  ம்" ( ர ங். வசவண்ணாக , 30);.

     [ ைம + நைக.]

நைட

நைட kuṟunaḍai, ெப.(n.)

   ழந்ைத நைட; child's walk.

   2. க அ  ைவத்  நடக் ம் தளர ்நைட ; a short walk with a short pace, as of children for pleasure (சா.அக.);.

     " தைலச ்ெசவ்வாய் நைடப் தல்வரக்் " (மணிேம.7:57);.

     [  + நைட..]

நைடெகாள்ளல்

 
 நைடெகாள்ளல் guṟunaḍaigoḷḷal, ெப.(n.)

   ேநாயாளிகள் அல்ல  ந ந்ேதார ்(பல னரக்ள்); க அ  ைவத்   ெதாைல  ெசல்லல்; taking 
a short walk with a short pace, as of patients or convalescents (சா.அக.);

     [  + நைட + ெகாள்ளல்.]

நண் க்கால்
ெவட்

நண் க்கால்ெவட்  kuṟunaṇṭukkālveṭṭu, ெப.(n.)

   பைழய நாணய வைக (பண .136);; an ancient coin.

     [  + நண் க்கால் + ெவட் .]

நணி

நணி kuṟunaṇi, ெப.(n.)

   க்க அணிைம; close. proximity

     "நம் ட ் நணி காண் வ தாக" ( றநா. 209:15);.

     [ ைம + (நண் ); நணி.]
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நர்

நர ்kuṟunar, ெப.(n.)

   கைள த யன ப ப்ேபார;் pluckers, as of weeds.

     " ந ரிட்ட வைள" ( லப் 10:86);.

     [  (ப த்தல்); → நர.்]

நரி

நரி kuṟunari, ெப.(n.)

   ள்ளநரி; fox.

     "ஏ ல் நரி பட்டற்றால்" (க த்.65);.

ம. நரி

     [  + நரி.]

ந ங்கண்ணி

ந ங்கண்ணி kuṟunaṟuṅgaṇṇi, ெப.(n.)

   ன் மணிப்  ; crab's eye flower.

     " ரீஇப் ைள ந ங் கண்ணி" ( ஞ் ப். 72);.

ம வ. ன் ப்

ம. ந ங்கண்ணி

     [ ம் + ந ம் + கண்ணி.]

நாத்தக

 
 நாத்தக  guṟunāttagaḍu, ெப.(n.)

   ெபான் ேபால் ஒளி ம் ெமல் ய தக ; foliated tinsel.

ம வ, ந்தக

     [  + நாகம் + தக  - நாகத்தக  → நாத்தக . நாகம் = த்தநாகம்.]

நாப்பட்ைட

 
 நாப்படை்ட kuṟunāppaṭṭai, ெப.(n.)

நாத ்தக  பாரக்்க;See. {kurunāt-tagadu.}

     [  + நாகம் + படை்ட.]

நிகழ்ச்

நிகழ்ச்  guṟunigaḻcci, ெப.(n.)

   எ ெசங்க  நீரிதைழ ஒ  றட் ல க்  வ ள்ளவன் ஒ வன் க ம் ரியேதா ளி ைவத் க் 
ட ட் ப் ைடத்தால் ஆறாம் ைரயற் , ஏழாம் ைர ற் ெசல் தற்  ேவண் ம் க ண்ணிய 

அள ள்ள காலம்; short duration of time taken by a sharp chisel to pass from the sixth lotus leaf to the seventh in a bunch 
of seven lotus leaves placed on a stone when the chisel is forcibly thrust into it by a strong man, opp to {neguniga/cci}

     "கணிகெம ங் நிகழ்ச் ம்" (மணிேம.27:191);.

     [ ைம + நிகழ்ச் .]

நிலமன்னன்

 
 நிலமன்னன் kuṟunilamaṉṉaṉ, ெப.(n.)

   ற்றரசன் ( ங்.);; petty, tributary chief.

ம. நிலமன்னன்

     [ நிலம் + மன்னன்.]
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நிைலவழக்

நிைலவழக்  kuṟunilaivaḻkku, ெப.(n.)

   உக்  வழக்  (ேந .ெசால்.10,உைர);; terms peculiar to any class;

 conventional terms.

     [ நிைல + வழக் .]

ெநளிப்

 
 ெநளிப்  kuṟuneḷippu, ெப.(n.)

   ேபா ப்  நைகயாட் க்காக (ேக யாக); உடைல ெநளித் க் காட் ைக (யாழ்.);; affected twisting of the 
body as in mimicry.

     [  + ெதளிப் .]

ெந

ெந  kuṟuneṟi, ெப.(n.)

   ய ம ர ்ெந ப் ; wave of curls of hair.

     " ெந க் ெகாண்ட ந்தல்" (ெப ம்பாண்.162);.

ம. நிற

     [  + ெந .]

ைந

 
 ைந kuṟunai, ெப.(n.)

ெநாய் பாரக்்க;See. {kսրսոoy.}

     [ ெநாய்→ ைந.]

ெநாய்

 
 ெநாய் kuṟunoy, ெப.(n.)

   அரி  த ய வற் ன் ெநாய்; broken rice, bruised grain, grit.

ம வ. ைண

     [  + ெநாய்.]

ேநா

 
 ேநா  kuṟunōvu, ெப.(n.)

   உட ன் க ; bodily secretiod (சா.அக.);.

     [  + ேநா .]

ப்பாைல

ப்பாைல kuṟuppālai, ெப.(n.)

   1. பாைல; small paulay of the mimusops genus.

   2. த் ர ; grey barked nageia (சா.அக.);.

     [  → பாைல.]

ப்

 
 ப்  kuṟuppi, ெப.(n.)

   ெபான்னி ைள; gold pyrites (சா.அக.);.

     [  → ப் .]
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ப் கம்

 
 ப் கம் guṟuppigam,    ெவண்ெகாய்யா; white guava (சா.அக.).

     [  → ம் கம்.]

ம்ப

 
 ம்ப  kuṟumbaḍi, ெப.(n.)

   வாசற்ப ; threshold, sil. 

நிைல ம் ம்ப ம் (இ.வ.);.

     [ ம் + ப ..]

ம்பைட

ம்பைட kuṟumbaḍai,    ெப.(n. )  ேகாடை்ட; fort

     " ம்பைட மழவர"் (அகநா.35);.

     [ ம்  + அைட.]

ம்பர் ேகாட்டம்

 
 ம்பர ்ேகாட்டம் kuṟumbarāṭṭam, ெப.(n.)

   ம்பரின் ேகாடை்ட( ன்.);; stronghold of the {Kurumbās.}

     [ ம்பர ்+ ேகாட்டம்.]

ம்பலா

ம்பலா kuṟumbalā, ெப.(n.)

   1. ஒ வைகக் ைழப்பலாமரம்; a kind of short jack tree.

   2. க் ற்றாலத் ள்ள வாலயம்; Siva shrine at {Thirukkuralam,}

     " ம்பலா ேம ய ெகால்ேலற் றண்ணல்" (ேதவா. 911:11);.

     [ ம் + பலா.]

ம்பைற

ம்பைற kuṟumbaṟai, ெப.(n.)

   பறைவப்ேப ; hen, female of the feathered kind as probably short in stature.

     " ம்பைற யைசஇ" ( றநா. 67:9);

     [ ம் + பைற.]

ம்பன்

ம்பன் kuṟumbaṉ, ெப.(n.)

   1. ம் ; mischief.

   2. ம் க்காரன்; mischief maker.

   ம. ம்பன்;க. ம் கார.

     [ ம்  + அன்.]

ம்பைனநா

ம்பைனநா  kuṟumbaṉaināṭu, ெப.(n.)

   ற்காலத் ல் மரிக் த் ெதற்ேக கடல் ெகாள்ளப்பட்ட த ழ்நாட் ப்ப க ள் ஒன் ; an ancient 
province of the Tamil land believed to have been submerged by sea of kumari.

     'ஏழ் ம்பைன நா ம்' ( லப். 8.1 உைர.);

     [ ம் + பைன + நா .]

ம்பாட்டம்

 
 ம்பாட்டம் kuṟumbāṭṭam, ெப.(n.)

   ம் த் ம்பாட்டம்; wickedness.  mischievousness.

     [ ம்  + ஆட்டம்.]
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ம்பா

ம்பா 1 kuṟumbāṭu, ெப.(n.)

   ம்பாட்டம்; wickedness.

     " ம்பாடை்ட  ேமா ம்" (அழகர ்கல.41);.

     [ ம்  + ஆ .]

 ம்பா  kuṟumbāṭu, ெப.(n.)

   ஒ வைக ஆ ; short, woolly sheep with twisted horns.

     " ம்பாடை்ட ேமா ம்" (அழகரக்ல.41);. 

      [ ம்  ( ன்றம்); + ஆ .]

ம்

ம்  kuṟumbi, ெப.(n.)

   1. கா ள் அ க் ; ear wax.

     "உள் ங் ம்  ெயா ங் காைத" (பட் னத். ப்பா. கச் த் வகவல், வரி 37);.

   2. மலம், நீர ் த யன. 

 excretion of the body, as urine and faeces

     " ம்  ரவ்ேதார ் ட்டகத் ட் ' (ேதவா. 370:6);.

ம. ம்

     [ ல் →  → ம்  → ம் .]

ம்

ம்  kuṟumbiḍi, ெப.(n.)

   1. ைகப் ; a very short handle.

   2. உைடவாள்; short scimitar.

     " றங் ைடப் ப த்த ர் ைனக் ம் " (ம ைரக் 637);.

     [ ம் + .]

ம்  டங் -
தல்

ம்  டங் -தல் kuṟumbimuḍaṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   கா ல் அ க் ச ்ேசரத்ல்; collection of the ear-wax. (சா.அக.);.

     [ ம்  + டங் -.]

ம் வாங்

 
 ம் வாங்  kuṟumbivāṅgi, ெப.(n.)

   கா க் ம்  எ க் ங் க ; ear pick.

     [ ம்  + வாங் .]

ம் வாங் -தல்

ம் வாங் -தல் kuṟumbivāṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கா  அ க்ைக நீக்கல்; cleaning the dirt of the ear (சா.அக.);.

     [ ம்  + வாங் -.]

ம் ன்ைம

 
 ம் ன்ைம kuṟumbiṉmai, ெப.(n.)

   ன்பம் ைளக் ம் ம்பரசர ்இல்லாைமயா ய நாட்டைம வைக ( ங்.);; freedom from petty 
troublesome chieftains, as promoting the prosperity of a state.

     [ ம்  + இன்ைம.]
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ம்

ம் 1 kuṟumbu, ெப.(n.)

   1. ன்றம்; hill.

   2. பாைல நிலத் ர;் village in a desert tract.

     [ ன்றம் → றம் → ம் .]

 ம் 2 kuṟumbu, ெப.(n.)

   1. ஊர ்( வா.);; village.

   2. நிலமன்னர;் petty chieftains.

     " ம் பைடந்த வரண்" ( றநா. 97);.

   3. பைகவர;் enemy.

     "இ ட் ம் ெப ம் ெவய்ேயான்" ( ரம் . ப க.10);.

   4. அரண்; stronghold.

     " ம்பல் ம் ற் ற ம்ப ைவ " ( றநா. 177);.

   5. வ ைம; strength, power.

     "அர க் ம்ெப ந்த கட ் ரை்வ" (மைலப . 504);.

   6. ெதன்னாட் ள்ள ெதான்ைமயான மக்க ள் ஒ  ரி னர;் a class of tribes supposed to form a part of 
the aborigines of South India, divided into. 

காட் க் ம் , நாட் க் ம் .

ம் க்காரன்

 
 ம் க்காரன் kuṟumbukkāraṉ, ெப.(n.)

   ம்  ெசய்பவன்; mischief maker.

க. ம்  கார

     [ ம்  + காரன்.]

ம் த்தனம்

 
 ம் த்தனம் kuṟumbuttaṉam, ெப.(n.)

   ம்  ெசய்தல்; wickedness, mischief.

     [ ம்  + தனம்.]

ம் வன்னியன்

 
 ம் வன்னியன் kuṟumbuvaṉṉiyaṉ, ெப.(n.)

   வன்னிய ள் ஒ வைகயார ்( ன்.);; a sub-caste of {Vanniya tribe}

     [ ம்  + வன்னியன்.]

ம் ைழ

ம் ைழ kuṟumbuḻai, ெப.(n.)

   ய வா ல்; trapdoor small entrance.

     " ம் ைழ ேபா னன்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 36: 371);.

     [ ைம + ைழ.]
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ம் ழ்

ம் ழ் kuṟumbūḻ, ெப.(n.)

ெப.(n.);

   காைட; quail

     " ம் ழ்ேபாற் ெகா ங்கான் ைக மந்தன." ( வக. 1651);.

     [ ைம + ழ்.]

ம்ெப -தல்

ம்ெப -தல் kuṟumbeṟidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   காவேலா  இ ந்த பைகவரின் ற் ரிைன அ த்தல், ெதால்ைல த ம் பைகக் ைன 
அ த்தல்; to destroy the settlement of the enemy, to destroy enemy force.

     "காேவரிக்  வடகைர ல் கஞ்ச ரகத் ேல ட் க் ெகா  இ ந்த ம்ெப ந்  நிைரெகாண்ட 
ஆ ம், மா ம் எ ைம ம் டா ம்" (ெத.இ.கல்.ெதா.VIll: 284:6,7);.

     [ ம்  + எ -.]

ம்ெபா

ம்ெபா  kuṟumboṟi, ெப.(n.)

   ஒட் யாணம் ; girdle;sash.

     " ம்ெபா க் ெகாண்ட ந ந்தண் சாயல்" ( க. 213);.

     [ ம் + ெபா .]

ம்ெபாைற

ம்ெபாைற kuṟumboṟai, ெப.(n.)

   1. மைல ( ங்.);; hillock.

     "வைரயக நண்ணிக் ம்ெபாைற நா " (ப ற் ப். 74:7);.

   2. ஞ் நிலம் ( ங்.);; the hilly tract.

   3. ஞ் நிலத் ர ்( ங்.);; town in a hilly tract.

   4. கா ; forest, jungle

     " ந்த ழ் ம்ெபாைற" (நற். 321.]

     [ ம் + ெபாைற. ெபாைற = கற்பாங்கான மைல.]

 ம்ெபாைற kuṟumboṟai, ெப.(n.)

   ல்ைல நிலத் தைலவன்; a chieftain of hilly forest area.

ம் ெபாைறநாடன்.

     [ ம்+ெபாைற [கற் ன் ]]

ம்ெபாைறநாட
ன்

ம்ெபாைறநாடன் kuṟumboṟaināṭaṉ, ெப.(n.)

   ல்ைலநிலத் தைலவன் (இைற.1.18);; chief of the Sylvan tract.

     [ ம்ெபாைற + நாடன்.]

ம்ேபாக்

ம்ேபாக்  kuṟumbōkku, ெப.(n.)

   யாழ் ட் ம் ைறக ள் ஒன்  ( வக. 657, உைர);; a mode of playing on the lute.

     [ ம் + ேபாக் .]

ம்ேபா

ம்ேபா  kuṟumbōtu, ெப.(n.)

   மல ம் ப வ ள்ள அ ம்  (ெப ங். இலாவாண.15,21);; bud about to blossom.

     [ ம் + ேபா .]
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ம் ரியன்

 
 ம் ரியன் kuṟumviriyaṉ, ெப.(n.)

   டை்டயான ரியன்; short viper of the viperidae genus (சா.அக.);.

     [ ம் + ரியன்.]

     [P]

மக்கள்

 
 மக்கள் kuṟumakkaḷ, ெப.(n.)

   ள்ைளகள் ( டா.);; children, youngsters.

ம வ. மாக்கள்

ம. மர,் மா .

     [ ைம + மக்கள்.]

மகள்

மகள் guṟumagaḷ, ெப.(n.)

   1. இளம்ெபண்; girl, young woman.

     "வண் ர ் டர் தற் மகள்" (ஐங் . 254);. 

    2.மைன ; wite.

     "ெமல் யற் மகள்" ( றநா. 196:14);.

     [ ைம + மகள்.]

மடல்

மடல் kuṟumaḍal, ெப.(n.)

   நீ  ைவக் ம் ய மடல்; small receptacle for sacred ashes.

     " மடல் ஒன்  ெபான் இ ப ன் கழஞ்சைர" (S.I.I. II, 144);.

     [ ம் + மடல்.]

மண்

 
 மண்  kuṟumaṇpūmi, ெப.(n.)

   இள ய மண்தன்ைம ைடய நிலம் (கட.்ெதா.வரி.);; ground with fine loose soil.

     [  + மண் + .]

மணல்

 
 மணல் kuṟumaṇal, ெப.(n.)

   ெவள்ளி கலந்த மணல்; sand containing minute particles of silvet.

     [ ம் + மணல்.]

மல்

 
 மல் kuṟumal, ெப.(n.)

   ெபா  ( ங்.);; powder.

ம. ம்பல்

     [  →  → மன்.]
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மாக்கள்

மாக்கள் kuṟumākkaḷ, ெப.(n.)

    ள்ைளகள்; children.

     "ஊரக்்  மாக்கள் ெவண்ேகா  கழாஅ ன்" ( றநா.94);.

ம வ, மக்கள்

ம. மார,் மா .

     [ ைம + மாக்கள்.]

மாந்தம்

 
 மாந்தம் kuṟumāndam, ெப.(n.)

   ழந்ைத ேநாய்வைக (ஆங்.ம த்.);; croup.

     [ ம் + மாந்தம்.]

மா

 
 மா  kuṟumāṭi, ெப.(n.)

   ட் ன் கட் ப்  (கட.்ெதா.வரி.);; portico.

     [  + மா .]

ன்

 
 ன் kuṟumīṉ, ெப.(n.)

   ெபா  ன்; small lfish (அ ைர); (சா.அக.);.

ம. ன்

     [  + ன்.]

ட்டன்

 
 ட்டன் kuṟumuṭṭaṉ, ெப.(n.)

   ரடன் ( ன்);; one daringly insolent, brute, savage.

     [ ட்  → ட்டன்.]

ட்டான 
ேவைல

 
 ட்டான ேவைல kuṟumuṭṭāṉavēlai, ெப.(n.)

   ேவண் ய க களின் ச ் க்கமாகச ்ெசய்யப்ப ம் ேவைல; work on a very small scale with insufficient 
materials.

     [ ட்  + ஆன + ேவைல.]

ட்

ட்  kuṟumuṭṭu, ெப.(n.)

   1. அள  கடந்த ெச க் ; gross insolence, impertinence.

   2. ஒ  ெதா ைலச ்ெசய்யாமேல ணக்கமா ந்  இ ல் த்தற்  ைர ம் ைர ; great 
urgency, as for business put off until the last moment.

   3. ஒ க்கம்; narrowness, closeness.

   4. வ க்கட்டாயம்; coercion, compulsion.

   5. ெரன்  எ ரப்்ப ைக; sudden encounter, as at a corner.

     [  + ட் .]
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 guṟumuḍiguḍi, ெப.(n.)

   ற்றர ரிைம ைடய லம்; family of petty chiefs.

     "  ப் றந்ேதார ் த ேயா மாய் (ெதால். ெபா ள்.50. உைர.);.

     [  +  + .]

த்

த்  kuṟumuttu, ெப.(n.)

   றப் ேலேய வ ல் யதாக அைமந்த த் ; a diminutive pearl.

     " ராஜராஜ ேதவர ் பாத ஷ்பமாக அட் த் வ  ெதா த ஒப்  த் ம், த் ம்" 
(ெத.கல்.ெதா.2.கல்:59);.

     [  + த் .]

யல்

 
 யல் kuṟumuyal, ெப.(n.)

யல் பாரக்்க' see {kuli-muya/}

     [  + யல்.]

ள்ளி

 
 ள்ளி kuṟumuḷḷi, ெப.(n.)

   ெகாடை்டக்களா; small sweet thorn (சா.அக.);.

     [  + ள்ளி.]

வல்

 
 வல் kuṟumuṟuval, ெப.(n.)

   ன் ரிப் ; smile.

     [  + வல்.]

னி

னி kuṟumuṉi, ெப.(n.)

   னிவன் அகத் யன்; sage Agattiya.

     "அகப்ெபா  ள ைனக் னி ேதற ம்" (கல்லா. 62:20);.

ம. னி

     [  + னி.]

னிவன்

னிவன் kuṟumuṉivaṉ, ெப.(n.)

   அகத் யன் ( ய வ ைடயவன்);; lit. dwarfish sage, Agastya.

     "ப  ேநர ்நி வவ  னிவன்" (ேச . நாட் ப்.1);.

     [  + னிவன்.]

ச்

 
 ச்  kuṟumūccu, ெப.(n.)

   ண ன. ச்  (இ.வ.);; hard breathing.

     [  + ச் .]
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ைம

ைம kuṟumai, ெப.(n.)

   1. ய தன்ைம; shortness, brevity, conciseness.

     " ைமயாய் ெந ைமயா " (கர் க.ஒங்கார ங். 22);.

   2. ள்ளம்; dwarfishness, low stature.

   3. ைற ; defectiveness, imperfection.

     "ஒ த்ன் மண் ய ைம ம்" (ெதால். ெபா ள். 67);.

   4. அண்ைம (பட் னப்.28);; nearness, closeness, proximity.

   ம. ம்;   க. ;   ெத. ெகார, ெகா வ;   . ெகாறெத;   ேகாத. ெகாரவ்்;   ட. க்வர் ல்; ட. ெகா , 
ெகாற .

     [  + ைம.]

ெமா

 
 ெமா  kuṟumoḻi, ெப.(n.)

   ெகாசை்ச வழக் ; slang.

     [  + ெமா .]

ெமா க்ேகாட்

ெமா க்ேகாட்  kuṟumoḻikāṭṭi, ெப.(n.)

   றைர இகழ்ந்  நைகயா தைலேய ெபா  ேபாக்காக ைடய ழ்மக்கள் ட்டம்; band of riffraffs who 
spend their time in mocking and revil

 ing others.

     " ெமா க் ேகாட்  ெந  நைக க் " ( லப் 16:64);.

     [  + ெமா  + ேகாட் .]

வஞ்

வஞ்  kuṟuvañji, ெப.(n.)

   பைடெய த்  வந்த ெப ேவந்த க் ச ் ேவந்தன் பணிந்  ைற ெகா த் த் தன் கைளப் 
ரக் ம் றத் ைற ( .ெவ.3,17);;     [  + வஞ் .]

வட்டம்

 
 வட்டம் kuṟuvaṭṭam, ெப.(n.)

   க்கள  (கணக்க );; diameter.

     [  + வட்டம்.]

வைள

 
 வைள kuṟuvaḷai, ெப.(n.)

   கடல் ன்வைக; a sea-fish, greenish.

ம. வல

     [  + வைள.]

வா

 
 வா kuṟuvā, ெப.(n.)

   வரிக்கற்றைல ன்; a seafish.

     [  + வாய் - வாய் → வா.]
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வால்

 
 வால் kuṟuvāl, ெப.(n.)

   இச்  மரம்; joined ovate leaved fig.

     [  + ஆல்.]

வாழ்க்ைக

வாழ்க்ைக kuṟuvāḻkkai, ெப.(n.)

   1.ஏைழைம ( வா.);; poverty.

   2. ன்னஞ்  கால இன்பம்; short-lived enjoyment.

     [ ைம + வாழ்க்ைக.]

யர்

யர ்kuṟuviyar, ெப.(n.)

   ேவரை்வ; slight perspiration.

     " யர ்ெபா த்த ேகாலவாண் கத்தள்" (மணிேம. 18:40);.

     [  + யர.்]

ரியன்

 
 ரியன் kuṟuviriyaṉ, ெப.(n.)

   ரியன் பாம் ற் யவைக (M.M.);; short viper.

     [  + ரியன்.]

ைல

 
 ைல kuṟuvilai, ெப.(n.)

   பண்டங்கள் ைலக்  அரிதாகக் ைடத்தல் ( ன்);; scarcity, dearth.

     [  + ைல.]

க்ெகாள்

க்ெகாள்1 kuṟuviḻikkoḷḷudal,    21 ெச. . .(v.i.)

   இகழ் தல்; to close, as eye-lids, flowers.

     " வைள யஞ் க் க் ெகாள் ம் வாடக்ண்" ( வக 2998);.

     [  +  + ெகாள்.]

 க்ெகாள்2 kuṟuviḻikkoḷḷudal,    21 ெச. . .(v.i.)

   அைரக்கண்ணாற் பாரத்்தல்; to see with eyes half-closed.

     " க் ெகாண்  வந்தார ்ேபானார ்நிழலாட்டம் பாரத்் க் ெகாண்  டக்ைகயாேல" 
( வ்.ெபரியாழ்.2:5:3, வ்யா.பக். 340);.

     [  +  + ெகாள்.]

-த்தல்

-த்தல் kuṟuviḻiviḻittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெவ ளி, அசச்ம் த யவற்றால் ெவ த் ப் பாரத்்தல்; to stare, look intently through angeror fear.

     [  + -.]

ற்

 
 ற்  kuṟuviṟṟu, ெப.(n.)

   அ த்த த்  ஈ ம் ப ; cow that calves frequently.

     [  + ஈற் . ஈன் → ஈன்  → ஈற் .]
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ெவண்பாட்

ெவண்பாட்  kuṟuveṇpāṭṭu, ெப.(n.)

   இரண்ட யா ம் ன்ற யா ம் வ ம் அளவ க் ரிய பாட்  (இளம்.ெதால்.ெசய்.114);. (உைர. 
ெசா.களஞ்.);; verse with stanza each of two or three lines.

     [  + ெவண் + பாட் .]

ெவ ம்

 
 ெவ ம்  kuṟuveṟumbu, ெப.(n.)

   ெபரிய வப்ெப ம் ; hup a large red ant (சா.அக.);.

     [  + எ ம் .  = வப் .]

ேவர்

ேவர ்kuṟuvēr, ெப.(n.)

   ஒ வைக ந மணவர(்M.M.225);; black cuscus grass.

     [  + ேவர.்]

ேவரை்வ

ேவரை்வ kuṟuvērvai, ெப.(n.)

   அசச்ம் த யவற்றால் தாகத் ேதான் ம் யரை்வ; slight perspiration through fear or any strong emotion.

     " கங் ேவர ்ெபா த்த வா ம்" ( வாச. 6:57);.

     [  + ேவரை்வ.]

ைவ

ைவ kuṟuvai, ெப.(n.)

   1. ைட மாதத் ல் (ைவகா ல்); ைதத்  இரண்  மாதத் ல் அ வைடயா ம் க ப்  
ெநல்வைக; a dark species of paddy sown in {vaikaci} and reaped in two months.

   2. ன்  மாதத் ல் ப ரா ம் ஒ வைகச ்ெசந்ெநல்; an inferior reddish paddy, maturing in three months.

ம. வ, ரவ்்வ.

     [  → ைவ.]

ைவக் ைளயா
ன்

ைவக் ைளயான் kuṟuvaikkiḷaiyāṉ, ெப.(n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy.

     "மட் ப்படாத ைவக் ைளயான்" (ெநல் .180);.

     [ ைவ +  + இைளயான்.]

ைவேநா

 
 ைவேநா  kuṟuvainōvu, ெப.(n.)

   கால்நைடகட் த் ெதாண்ைட ல் உண்டா ம் ேநாய்வைக; malignant sore throat, a disease of cattle.

     [ ைவ + ேநா .]

ைவ ளகாய்
ெநல்

 
 ைவ ளகாய்ெநல் kuṟuvaimiḷakāynel, ெப.(n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy.

     [ ைவ + ளகாய் + ெநல்.]
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ைற

ைற1 kuṟaidal,    2 ெச. . .(v.i.)

   1. தல்; to diminish, decrease, wane, divindle, decline.

     "மன் ர ்கண் ற்  நாெடா ங் ைறந்தவன்ேற" (கந்த ேம .28.);. 

    2.ம ப் , இடம், ெபா ள், ஏவல் த யவற்றால் தாழ்தல்; to be reduced in value, in estimation, in circum-
stances,in rank அவன் ெப ைம ைறந்  ட்ட .

   3. பற்றாமற் ேபாதல்; to be wanting, to prove insufficient, to be short,in weight, measure, or number. 

ெபா ள் வாங்கக் ைக ற் பணம் ைறவா ள்ள .

   4. அைர ைறயாதல்; to be imperfect, unfinished, defective, deficient. 

இ ைற ேவைல.

   5. ைலேய ம்ப  பண்டம் அ தல்; to be dear, difficult of attainment, scarce.

   6. எ த் க் ெக தல்;     "ஒ ெமா  வ க் ைறத  மைனத்ேத" (நன்.156);.

   7. வ த்  உ ெரா ங் தல்; to droop in affiction.

     "கணவன் ைறயக் ைறவாள்" (கம்பரா. நகரநீ்ங்.53);.

   8. ைற ற்  வ ந் தல்; to languish from worries.

     "நா ம் பணிெசய்  ைறந்தைட  நன்னாளில்" (ெபரிய . நா . 45);.

   9. ணி  ன் தல்; to lose courage.

     "அரி ரேலாைச யஞ் …ஆைன ைற  மனமா " (ேதவா. 883:9);.

ைறக்க மம்

ைறக்க மம் kuṟaikkarumam, ெப.(n.)

   யா  எஞ் ய ெசயல்; unfinished part of a business, affair etc.

     "உ ைறக் க மம் உள்ளக ம ங் ன்" (ெப ங். இலாவண 10:27);.

     [ ைற + க மம்.]

ைறக்காரியம்

 
 ைறக்காரியம் kuṟaikkāriyam, ெப.(n.)

   காரியத் ன் யாத ப ; unfinished part of business, affair, etc. 

அைர ைறயாய் இ க் ம் காரியம் (உ.வ.);.

     [ ைற + காரியம்.]

ைறக்ெகாள்ளி

ைறக்ெகாள்ளி kuṟaikkoḷḷi, ெப.(n.)

   1. பா  ெவந்த கடை்ட; fire-brand partially consumed.

   2. களில் ைவப்பதாகக் க தப்ப ம் ஒ வைகப் ேபய் (இ.வ.);; imp that is believed to set fire to houses.

     [ ைற + ெகாள்ளி.]

ைறகண்

 
 ைறகண் guṟaigaṇ, ெப.(n.)

   ைறந்த பாரை்வ; short sight (சா.அக.);.

     [ ைற + கண்.]
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ைறகண் றங்

ைறகண் றங்  guṟaigaṇṇuṟaṅgu,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. கண் ெச கல்; sleeping slightly.

   2. அைரக்கண் க்கங் ெகாள்ளல்; being half a sleep, sleeping with eyes partially closed.

     [ ைற + கண் + உறங் .]

ைறகரகரப்

 
 ைறகரகரப்  guṟaigaragarappu, ெப.(n.)

   கரகரெவன ெம வாய்க் ேகட் ம் ஒைச; a low creaching noise (சா.அக.);.

     [ ைற + கரகரப் .]

ைறகால்

 
 ைறகால் kuṟaikāl, ெப.(n.)

   அங்கப்ப ள்ள கால்; defective leg (சா.அக.);.

     [ ைற + கால்.]

ைற டம்

 
 ைற டம் guṟaiguḍam, ெப.(n.)

   கல்  ேகள் களால் நிரம்பாேதான்; lit, a pot half-filed with water. A self conceited person, lacking in sound 
education and good manners, opp. to {mia.kulam.} அவன் ஒ  ைற டம்.

     [ ைற + டம்.]

ைறைக

 
 ைறைக guṟaigai, ெப.(n.)

   ஊனப்பட்ட ைக; deformed short arm (சா.அக.);.

     [ ைற + ைக.]

ைறெகாள்( )-
தல்

ைறெகாள்( )-தல் guṟaigoḷḷudal,    11ெச. . .(v.i.)

   1. மனக் ைறையப் பாராட் தல்; to take a thing amiss, to be piqued;

 to feel aggrieved, to complain.

   2. தன் ைறையக் க்ெகாள் தல்; to represent one's wants needs.

     "மந் ரி ைறெகாண் ரப்ப" (ெப ங். மகத. 21:124);.

     [ ைற + ெகாள் -.]

ைறேகாள்

 
 ைறேகாள் kuṟaiāḷ, ெப.(n.)

   இரத்தல் ( டா.);; begging, petitioning, mendicancy.

     [ ைற + ேகாள்.]
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ைறசச்ல்

ைறசச்ல் kuṟaiccal, ெப.(n.)

   1. ைற ; deficiency,

 scarcity, as of an article; curtailment. 

அவ க் ச ்ெசல  ைறசச்ல் (உவ.);.

   2. இ ; discredit, disparagement. 

என்ைனப்பற் க் ைறசச்லாய்ப் ேப னான் (உ.வ.);.

     [ ைற → ைறசச்ல்.]

ைறசச்ால்

 
 ைறசச்ால் kuṟaiccāl, ெப.(n.)

   உழ  நிலத் ல் சாேலாடாத இடம் ( ன்.);; balk in ploughing.

     [ ைற + சால்.]

ைறச் ஃறா
ைசக் ெகாசச்கம்

 
 ைறச் ஃறா ைசக் ெகாசச்கம் guṟaissiḵṟāḻisaiggossagam, ெப.(n.)

   ஈற்ற  ைறந்  ல தா ைசகளால் வ வ ; a kind of koccagam.

     [ ைற + ல் + தா ைச + ெகாசச்கம்.]

ைறெசய்-தல்

ைறெசய்-தல் kuṟaiseytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ம ப் த் தாழ்  பண் தல்; to treat with disrespect.

   2. ெவட் தல்; to cut off, disfigure by cutting off.

     "எைனச ்ெசங்ைக ண் க் ைறெசய்  ேபாவ ேவா" (கந்த . அச லம்.10);.

     [ ைற + ெசய்-.]

ைறெசால்( )-
தல்

ைறெசால்( )-தல் kuṟaisolludal,    6 ெச. . .(v.i.)

   1. மனத் ள்ள ைறையப் றர ்அ யக் தல்; to complain, state grievances, pray for redress, express, 
dissatisfaction.  

   2.தனக்  ேவண் வனவற்ைறச ்ெசால் க் ெகாள் தல்; to represent one's wants.

   3. ற்றஞ்சாட் தல்; to charge with fault, censure, criticise, blame.

     [ ைற + ெசால் -.]

ைறஞ்சால்

 
 ைறஞ்சால் kuṟaiñjāl, ெப.(n.)

ைறசச்ால் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;See. {kura-c-cã/}

     [ ைறசால் → ைறஞ்சால் (ெகா.வ.);.]

ைறத்தைல

ைறத்தைல kuṟaittalai, ெப.(n.)

   தைல ல்லாத ணம்; headless body, belived to dance on the battlefield.

     " ரங் பட ேம னி ைறத்தைல பட" (கம்பரா. த்த மந் ரப். 61);.

     [ ைற + தைல.]
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ைற ர்

ைற ர1் kuṟaitīrtal,    2.ெச. . .(v.i.)

   1. மனக் ைற நீங் தல்; to have wants supplied, to be satisfied:

     " ைற ரந்்த ெகாைடேய பைகையப் றவாக் ம்" (காஞ் ப் . ராணவர.15);.

     [ ைற + ர-்.]

 ைற ர2் kuṟaitīrttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ேவண் யவற்ைற உத தல்; to supply, as one's wants or needs;

 to satisfy.

   2. கடைமையச ்ெசய்  த்தல்; to fulfil, as an obligation.

     [ ைற + ர.்]

ைறநய-த்தல்

ைறநய-த்தல் kuṟainayattal,    3 ெச. . .(v.i.)

   ைற ரக்்க ேவண் தல்; request to redress grivances.

     "ெகாைலேவற் கண்ணி ைற நயந்த " ( க்ேகா. 158, ெகா );.

     [ ைற + நய.]

ெச.அக. த ல் ைற நயத்தைலக் ைற ேநரத்லாகக் த் ப்ப  தவ .

ைறநரம்

 
 ைறநரம்  kuṟainarambu, ெப.(n.)

   ைறந்த ர ள்ள யாழ்த் ரம் ( வா.);; lit, lute with less than the normal number of strings. A musical mode 
deficientin notes, opp, to {niranarambu.}

     [ ைற + நரம் .]

ைறநாேடான்

 
 ைறநாேடான் kuṟaināṭōṉ, ெப.(n.)

   க ெநாச்  (சா.அக.);; willow leaved justicia.

ைற + (நாடன்); நாேடான்.]

ைறநாள்

 
 ைறநாள் kuṟaināḷ, ெப.(n.)

   நாள், மாதம், ஆண் , வாழ்நாள் இவற் ல் க் ங் காலம்; ramaining portion of the day, month, year or 
lifetime, 

ைறநா ம் க க்க ேவ ம் (உ.வ.);.

     [ ைற + நாள்.]

ைறநிைற

ைறநிைற kuṟainiṟai, ெப.(n.)

   1. ஏற்ற ம் ைற ம்; defect and excess.

   2. ம்பத் ள் நலந் ங் கள்; domestic wants and comforts.

     [ ைற + நிைற.]

ைறேநர-்தல்

ைறேநர-்தல் kuṟainērtal,    2 ெச. . .(v.i.)

   ைறைய நீக்க உடன்ப தல்; to consent to make up one's wants.

     " னி மக் ைறேநரந்்ேதான்" (பாரத. சம்ப.10);.

     [ ைற + ேநர-்.]
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ைறேநாக்

 
 ைறேநாக்  kuṟainōkku, ெப.(n.)

   ைறந்த பாரை்வ; short sight (சா.அக.);.

     [ ைற + ேநாக் -.]

ைறேநாய்

 
 ைறேநாய் kuṟainōy, ெப.(n.)

   ட்டேநாய்; leprosy, as eating away one's  limbs.

     [ ைற + ேநாய்.]

ைறேநாய்ப் ண்

 
 ைறேநாய்ப் ண் kuṟainōyppuṇ, ெப.(n.)

   ெப ேநா ற் கா ம் அ ண்; rottlen or putrid ulcers in leprosy (சா.அக.);.

     [ ைற + ேநாய் + ண்.]

ைறப்பக்கம்

ைறப்பக்கம் kuṟaippakkam, ெப.(n.)

   ேதய் ைறநாள்; dark fortnight, period of waning moon.

     " ைவேசர ற்  வ ங் ைறபக்கச ்ச ரத்்த  ன்" ( தாந. பஞ்சாங்க.26);.

     [ ைற + பக்கம் த. பக்கம்→Skt. paksa.]

ைறப்பஃறா ைச
க் ெகாசச்கம்

 
 ைறப்பஃறா ைசக் ெகாசச்கம் guṟaippaḵṟāḻisaiggossagam, ெப.(n.)

   ஈற்ற  ைறந்  பல தா ைசகளால் வ வ ; a kind of koccagam.

     [ ைற + பல் + தா ைச + ெகாசச்கம்.]

ைறப்பட்டவர்

 
 ைறப்பட்டவர ்kuṟaippaṭṭavar, ெப.(n.)

   ம்பத் ல் ேநரந்்த இறப்  த ய நிகழ் களால் ன்பப்பட்டவர;் lit., persons bereaved of their near 
relations. Persons who have suffered great affection.

     [ ைற + பட்டவர.்]

ைறப்பட்டவள்

 
 ைறப்பட்டவள் kuṟaippaṭṭavaḷ, ெப.(n.)

   ைகம்ெபண்; widow.

     [ ைற + பட்டவள்.]

ைறப்ப -தல்

ைறப்ப -தல் kuṟaippaḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   மனக் ைற தல்; to be displeased, discontented.

     " ைறப்பட் க் ெகாண் க் றான்" (ெப ங்.இலாவாண. 19:7);.

     [ ைற + ப தல்.]

ைறப் ண்டம்

ைறப் ண்டம் kuṟaippiṇṭam, ெப.(n.)

   ரச்் யைடயாத ண்டம்; undeveloped or immature foetus;

   2. காலத் ற்  ன்னதாகேவ ெவளிவ ம் ண்டம்; foetus coming out before the full term or the time of maturity 
(சா.அக);.

     [ ைற + ண்டம்.]
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ைறப் ணம்

ைறப் ணம் kuṟaippiṇam, ெப.(n.)

   அைர ைறயாய் எரிந்  டக் ம் ணம்; half-burnt corpse.

     " ய்ம்மனத்தாளர ் ைறப் ணங் காட் " (ெப ங். இலாவாண. 19:7);.

     [ ைற + ணம்.]

ைறப் ள்ைள

 
 ைறப் ள்ைள kuṟaippiḷḷai, ெப.(n.)

   ப வம் நிரம் ன் ெபற்ற க ப் ண்டம்; undeveloped foetus delivered before time. 

அவர ் ைறப் ள்ைள ெபற்றாள்.

     [ ைற + ள்ைள.]

ைறப்ேபர்

ைறப்ேபர ்kuṟaippēr, ெப.(n.)

   1. மற்றவர;் other persons, rest, as of a company. 

நீ வந்தாேய, ைறப் ேபெரல்லாம் எங்ேக? (உ.வ.);.

   2. க் க் ம் இயற்ெபயர;் abbreviated name, as {kittu} for Krishnan.

     [ ைற + ேபர.்]

ைறப்ெபா

ைறப்ெபா  kuṟaippoḻudu, ெப.(n.)

   1. ெசல்ல ேவண் ய காலம்; unexpired portion of time.  

   காலக் ைற ; the remaining portion of the day, month, year, etc.,

     [ ைற + ெபா .]

ைறப்ேபாக்

 
 ைறப்ேபாக்  kuṟaippōkku, ெப.(n.)

   மாத டாய்க் காலத் ல் ெபண்க க் க் கா ம் ைறவான ; scanty discharge in menstruation 
(சா.அக.);.

     [ ைற + ேபாக் .]

ைறப

ைறப 1 kuṟaibaḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   1. ைறவாதல்; to be wanting, to diminish, to become scarce.

   2. ணிப்ப தல்; to be broken into pieces, to be shivered into fragments.

     "நீரக்ல் ைறபட ெவ ந் " (பரிபா, 20);.

     [ ைற + ப தல்.]

 ைறப 2 kuṟaibaḍuttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. கத்தல்; to draw up, as water by the clouds.

     "கடல் ைறப த்தநீர"் (பரிபா. 20);.

   2. ம ப் க் ைற ண்டாக் தல்; to put one to shame.

     [ ைற + ப -.]

நைறப

நைறப 2 naṟaibaḍuttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ைற ண்டாக் தல்; to fail in rendering what is due, to cause deficiency.

     [ ைற + ப -.]
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ைறபா

ைறபா  kuṟaipāṭu, ெப.(n.)

   1. ைற ; defciency, defect.

     "ஈசன் ைச யற் ேனன் ைறபா ன் " ( ரேமாத,் 17,19);.

   2. மனக் ைற; want, need, discontent.

     [ ைறப  → ைறபா .]

ைறமகன்

ைறமகன் guṟaimagaṉ, ெப.(n.)

   நிைலைம ழந்தவன்; one who has lost his status in life.

     "ெசல்வ நீத்த ைறமகன்" (ெப ங். இலாவாண. 8,32);.

     [ ைற + மகன்.]

ைறம

ைறம  kuṟaimadi, ெப.(n.)

   ேதய் ைற; waning moon.

     " ைறம  நீேரா நின்ேபராற்றல்' (கந்த . அச .11);.

     [ ைற + ம . ம  = நில .]

ைறமாதக்க ப்ப
ம்

ைறமாதக்க ப்பம் kuṟaimātakkaruppam, ெப.(n.)

   பத்  மாத ம் (40 வாரம்); கடவாத க ப்பம்; the period of pregnancy, in which the full term of 40 weeks is not 
completed (சா.அக.);.

     [ ைற + மாதம் + க ப்பம்.]

ைறமாதக்காரி

 
 ைறமாதக்காரி kuṟaimātakkāri, ெப.(n.)

   மாத அள  நிரம் ன் ள்ைள ஈன்றவள்; woman who has given birth to a child prematurely.

     [ ைற + மாதம் + காரி.]

ைறமாதப் ள்
ைள

 
 ைறமாதப் ள்ைள kuṟaimātappiḷḷai, ெப.(n.)

   மாத அள  நிரம்  ன் றந்த ள்ைள; child bom prematurely.

     [ ைற + மாதம் + ள்ைள.]

ைறமாதம்

ைறமாதம் kuṟaimātam, ெப.(n.)

   1. மாதத் ன் ; remaining part of the month.

   2. க ற் ப் ேபற் ற் ரிய கால அள ற் ைற பட்ட மாதம்; deficiency in the period required for the full 
development of foetus, as in premature delivery.

     [ ைற + மாதம்.]

ைறயணி 
ெகாள்( )-தல்

ைறயணி ெகாள்( )-தல் guṟaiyaṇigoḷḷudal,    16 ெச. . .(v.i.)

   அைர ைறயாக ஒப்பைன ெசய்  ெகாள் தல்; to be imperfectly dressed or adorned.

     " ைறயணி ெகாண்ட வாேற" ( வக. 2537);.

     [ ைறயணி + ெகாள் -.]

ைறயர

ைறயர  kuṟaiyaravu, ெப.(n.)

   டை்டயான பாம் வைக; a kind of serpent, as being short.

     " ைறயர  ண் " ( வக. 1271);.

     [ ைற + அர .]
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ைறயலாளி

ைறயலாளி kuṟaiyalāḷi, ெப.(n.)

   மங்ைக மன்னன்;{Thirumanga-ālvås,} as the chief of {Kuraya}

     "மங்ைகயர ்ேகான் ைறயலாளி" ( வ். ெபரிய . 4,4,10);.

     [ ைறயல் + ஆளி.]

ைறயைவ

ைறயைவ kuṟaiyavai, ெப.(n.)

   அ  ணங்களாற் ைற பட்டார ் ய அைவயம் (யாப். .96,515);; assembly of inferiors, opp. to {mira-y-
ava:}

     [ ைற + அைவ.]

ைறய

ைறய 1 kuṟaiyaṟudal,    2 ெச. . .(v.i.)

   மனக் ைற நீங் தல்; to be freed from wants, anxiety etc.

     [ ைற + அ தல்.]

 ைறய 2 kuṟaiyaṟuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைறநீங்கக் ெகா த்தல்; to bestow liberally and free one from wants anxiety, etc.

     "ேசா ந் தண்ணீ ம் ைறய த் க் ெகாண் க் மா ேபாேல' (ஈ , 9.3:1);.

     [ ைற + அ -.]

ைறயாக்ேகள்

ைறயாக்ேகள்  kuṟaiyākāḷvi, ெப.(n.)

   நிரம் ய அ ; perfect learning, sound erudition.

     " ைறயாக் ேகள்  மாடலன்" ( லப். 28:111);.

     [ ைற + ஆ + ேகள் . ஆ =எ ரம்ைறப் ன்ெனாட் .]

ைற ர-த்தல்

ைற ர-த்தல் kuṟaiyirattal,    3 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தன் ைற  ேவண் தல்; to beg, supplicate, petition for one's wants.

     "மாைலக் ைற ரந் "( வ். இயற்.2:17);.

     [ ைற + இரத்தல்.]

ைற டல்

ைற டல் kuṟaiyuḍal, ெப.(n.)

   தைல ல்லாத உடல்; headless body believed to dance on the battlefield.

     " ைற ட ம் ம் ட்  நிற் மாேலா" (க ங். 97);.

     [ ைற + உடல்.]

ைற ண

ைற ண  kuṟaiyuṇavu, ெப.(n.)

   1. பத் ய உண ; food restricted by diet.

   2. அற்ப உண ; simplefood.

   3. ப  ரக்்காத ைறந்த உண ; food not ordinarily satisfying hunger.

   4. ற யர ்ெகாள் ம் ஒ ேவைள உண ; yogi's diet.

   5. ெக யான உண ; faulty diet such as indigestible food etc. (சா.அக.);.

     [ ைற + உண .]

ைற ற

ைற ற  kuṟaiyuṟavu, ெப.(n.)

   மனக் ைற ெகாண் க்ைக; being in distress.

     "ேதா ைடச ்ெசன் ……. ன் ம் ைற ற  ேதான்ற நின் " ( க்ேகா. 90.அவ.);.

     [ ைற + உற .]
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ைற -தல்

ைற -தல் kuṟaiyuṟudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைற  ேவண் ல்; to beg, entreat, supplicate for one's wants.

     "இரந்  ைற ற்ற ழவைன" (ெதால். ெபா ள். 237);.

     [ ைற + உ -.]

ைறெயாற் ைம 
உ வகம்

 
 ைறெயாற் ைம உ வகம் guṟaiyoṟṟumaiuruvagam, ெப.(n.)

   உ வகத் ேலார ் ைற ேதான்றச ்ெசால்வ ; metaphor with one compoment modified. 

ெநற்  ல்லாச ்சங்கரன் (கழ.த .அக.);.

     [ ைற + ஒற் ைம + உ வகம்.]

ைறவங்கம்

 
 ைறவங்கம் kuṟaivaṅgam, ெப.(n.)

   ைற ப் ; defective organ (சா. அக.);.

     [ ைற  + அங்கம்.]

ைறவ

ைறவ  kuṟaivayiṟu, ெப.(n.)

   1. உண  ைறவாகக் ெகாண்ட வ ; stomach partially filled with food.

   2. அைரவ ; half filled belly. 

அைரவ  ைற வ றாக உண்பவன் (ெகா.வ.);.

     [ ைற + வ .]

ைறவ -த்தல்

ைறவ -த்தல் kuṟaivaṟuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

ைற ர ்பாரக்்க (ெபரிய .கழ ற்.95);;See. {kurai}

     [ ைற + ர.்]

ைறவ ப்

ைறவ ப்  kuṟaivaṟuppu, ெப.(ո.)

   1. அரண்மைனக் ரிய பண்டச் ைம; head-load of articles, intended for the palace.

     " ைறவ ப்  எ க்க ம்" (S.I.I.vi.29);.

   2. ம ப் ரவாக அ ப் ம் பண்டங்கள்; supplies made, as to a superior. (ெபரிய : ஞான.1072);.

     [ ைற  + அ ப் .]

ைறவாளர்

ைறவாளர ்kuṟaivāḷar, ெப.(n.)

   ைற ைடயவர;் persons in want,

     "மாதா தாக்கள் ப்ரைஜகளில் ைறவாளர ்பக்க ேல ேற இரங் வ " (ஈ . 4:5,8);.

     [ ைற  + ஆளர.்]

ைற ரல்

ைற ரல் kuṟaiviral, ெப.(n.)

   ட்ட ேநாயால் ைறந்த ரல்; mutilated digit in leprosy.

   2. ரற் ப ; short deformed fingers (சா.அக.);.

     [ ைற + ரல்.]

ைற ரி

ைற ரி  kuṟaivirivu, ெப.(n.)

   1. வ ம் ரியாத ; partial distension as of cellular membrane.

   2. வ ம் க்காத ; not fully blossomed (சா.அக.);.

     [ ைற + ரி .]
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ைற ல்

ைற ல் kuṟaivil, ெப.(n.)

   வான ல்; rainbow.

     "வானத் க் ைற ேலய்ப்ப" (ெப ம்பாண். 292);.

     [ ைற + ல்.]

ைற ல ைட
ைம

 
 ைற ல ைடைம kuṟaivilaṟivuḍaimai, ெப.(n.)

   ைற ல்லாத அ ைவக் ெகாண் த்த லா ய இைறவன் எண் ணத் ள் ஒன்  ( ங்.);; possession of 
unlimited wisdom, one of God's eight attributes.

     [ ைற  + இல் + அ ைடைம.]

ைற

ைற  kuṟaivu, ெப.(n.)

   1. ைறபா ; lack, want, deficiency, dearth, limit

     "நாடக ந த்தேதா ைற ல்ைல" (தா . எங் நிைற.5);.

   2. ற்றம்; defect, default.

   3. ைறந்த அள ள்ள ; little, small, quantity.

   4. ஏழ்ைம ( வா.);; indigence, poverty.

   5. காரியபலன்; use value, profit.

     "மாறாளன் கவராத மணிமாைம ைற லேம" ( வ். வாய். 4:8,1);.

     [ ைற → ைற .]

ைறேவண் நர்

ைறேவண் நர ்kuṟaivēṇṭunar, ெப.(n.)

   நன்ைமயான ெசயல்கைள ம் ேவார;் persons petitioning for their wants.

     " ைறேவண் நரக்் ம் ைறேவண்  நரக்் ம்" (ெப ம்பாண். 443);.

     [ ைற + ேவண் நர.்]

ேறாக்ைக

ேறாக்ைக kuṟōkkai, ெப.(n.)

   றடை்ட; snoring.

     " ரங்  த்  ெகாண்  ேறாக்ைக கத் " (ஒ . ேயாக.10);.

ம வ. றடை்ட

ெத. ரக

     [ றக்  (ஒ க் ப் ); → றக்ைக → ேறாக்ைக. றக்ைக பாரக்்க;See. {kurakka]}

ேறாட்ைட

ேறாடை்ட kuṟōṭṭai, ெப.(n.)

   1. காக்கணம்; mussell shell creeper.

   2. ச்  ளாத் ; a species of wood-apple tree giving out fetid smell.

     [ றடை்ட → ேறாடை்ட.]

ன்பாண்

 
 ன்பாண்  kuṉpāṇṭu, ெப.(n.)

   ெவண்பா ரி; white trumpet flower (சா.அக.);.

     [ ல் + பாண்  - ல்பாண்  → ன்பாண் . பாண்  = ெவண்ைம.]
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ன்மக்கட்

 
 ன்மக்கட்  kuṉmakkaṭṭi, ெப.(n.)

   வ ற் ல் உண்டா ம் ஒ வைகக் கட் ; Billy; glandular enlargement in the abdomen, tumour.

     [ ன்மம் + கட் .]

ன்மக்க சச்ல்

 
 ன்மக்க சச்ல் kuṉmakkaḻiccal, ெப.(n.)

   ெசரியாைம னால் ஏற்ப ம் க சச்ால்; diarrhoea due to indigestion (சா.அக.);.

     [ ல் → ன்மம் + க சச்ல்.]

ன்மக்காசம்

 
 ன்மக்காசம் kuṉmakkācam, ெப.(n.)

ன்ம

   ேநா னால் ஏற்பட்ட காசேநாய்;{kāsam} arising due to dyspepsia(சா.அக.);.

     [ ன்மம் + காசம்.]

ன்மக்காமாைல

 
 ன்மக்காமாைல kuṉmakkāmālai, ெப.(n.)

   ன்ம ேநா னால் உண்டான காமாைல; jaundice connected with dyspepsia due to obstruction of the liver 
(சா.அக.);.

     [ ன்மம் + காமாைல.]

ன்மக் ேடாரி

ன்மக் ேடாரி kuṉmakkuṭōri, ெப.(n.)

   ன்மத்ைதப் ேபாக்க வல்ல ஒ வைக நீரப்்  (பதாரத்்த. 244);; a water-plant capable of curing chronic 
dyspepsia.

     [ ன்மம் + (ேகாடா ); ேடாரி.]

ன்மக்ேகாடா

 
 ன்மக்ேகாடா  kuṉmakāṭāli, ெப.(n.)

   மரத்ைதக் ேகாடா  ெகாண்  ேவரறப் ளப்ப  ேபால், உடம் ள்ள ேநாைய ேவரறக் கைளந்  
ணமாக் ம் ம ந் ; a medicine capable of curing radically diseases in the system in the same way as a tree is 

uprooted with an axe severing all connections with the ground (சா.அக.);.

     [ ல் + ன்மம் + ேகாடா .]

ன்மக்ேகாளா

 
 ன்மக்ேகாளா  kuṉmakāḷāṟu, ெப.(n.)

   ெசரியாைம னால் ஏற்ப ம் ற்றங்கள்; dyspeptic disorders (சா. அக.);.

     [ ன்மம் + ேகாளா .]
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ன்மச் ைல

ன்மச் ைல kuṉmaccūlai, ெப.(n.)

   ன்மத் னால் வ ற் ல் உண்டா ம் த்தல் ேநாய்; colicky pain in the abdomen experienced in case of 
dyspepsia.

     [ ன்மம் + ைல.]

 ன்மச் ைல kuṉmaccūlai, ெப.(n.)

ன்மம்1 பாரக்்க (இங்.ைவ.);;See. {kunmam'.}

     [ ன்மம் + ைல.]

ன்மத்தைலவ

 
 ன்மத்தைலவ  kuṉmattalaivali, ெப.(n.)

   டல் ஈரல் ேபான்ற உ ப் கள், ன்மக் ேகாளாறைட வ னால் ஏற்ப ம் தைலவ ; head-ache arising 
from the derangment of the stomach, bowel or liver due to dyspepsia (சா.அக.);.

     [ ன்மம் + தைலவ .]

ன்மத்ைதப்ேபாக்

 
 ன்மத்ைதப்ேபாக்  kuṉmattaippōkki,    ெப.(n. மான்ெச க் கள்ளி; leafy tree-spurge. It is so called from its virtue 
of curing dyspepsia (சா.அக.).

     [ ன்மம் + அத்  + ஐ + ேபாக் .]

ன்மப்ேபாக்

 
 ன்மப்ேபாக்  kuṉmappōkku, ெப.(n.)

   ன்மத் னால் உண்டா ம் வ ற் ப்ேபாக் ; diarrhoea due to indigestion (சா.அக.);.

     [ ல் = தல் க த் ேவர.் ல் → தண்  →

ன்மம்.]

ன்மம்

ன்மம்1 kuṉmam, ெப.(n.)

   ெசரிமான ன்ைம, வ ற் வ  த யன கா ம் வ ற் ேநாய் ( வரட.்);; chronic dyspepsia; glandular 
enlargement in the abdomen, as of the mesenteric gland, causing indigestion, colic and emaciation.

   2. 9 யாைன,9 ேதர,் 27 ைர, 45 காலாள்கள் ெகாண்ட பைடவ ப்  ( டா.);; a division of an army 
consisting of elephants, 9 chariots, 27 horses and 45 foot soldiers.

   3. அடரந்்த  ( டா,);l; dense thicket, bush.

     [ ல் ( த்தல், வ ); → ன்மம்.]

 ன்மம்2 kuṉmam, ெப.(n.)

   1. ரளச ்ெசய்தல்; causing to roll.

   2. உள்கட் ; internal tumour.

   3. அ  வ ற் க் கட் ; abdominal tumour (சா.அக.);.

     [ ல் → ல்  → ன்  → ன்மம்.]

 ன்மம்3 kuṉmam, ெப.(n.)

   த்தம் அ கரித் , ெசரியாைம னால் ஏப்பத்ேதா  வ ைய உண்டாக் ம் ஒ  ேநாய்; dyspepsia 
arising from chronic enlargement of the spleen.

     [ ல் ( த்தல், வ  → ன்மம்.]

வைககள்:  
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ன்ைம

 
 ன்ைம kuṉmai, ெப.(n.)

   காஞ்ெசா ; small climbing nettle (சா.அக.);.

     [ ல் → ன்  → ன்மம்.]

ன்றக் ற்றம்

 
 ன்றக் ற்றம் kuṉṟakāṟṟam, ெப.(n.)

   ச் ராப்பள்ளி மாவட்டம் உைடயாரப்ாைளயம் வட்டம் ந நாட் ன் ெதன் எல்ைலப் ப ல் 
ன்றம் என் ம் ஊைரத ்தைலநகரமாகக் ெகாண் ள்ள ற்றமா ம் (கல்.க.ெசா.அ. .);; name of a 

{kūtram} in {udayāpālayam} taluk.

     [ ன்றம் + ற்றம்.]

ன்றக் றல்

ன்றக் றல் kuṉṟakāṟal, ெப.(n.)

   பத் வைக ற் ற்றங்க ள் றேவண் யைதக் ைற  படச ்ெசால் ைகயா ய ற்றம் (ெதால். 
ெபா ள். 664);; incomplete statement, a defect in composition one often {nor-kusram,}

     [ ன் தல் = ைறதல். ன்  → ன்ற + றல்.]

ன்றகத்தைல 
அ -த்தல்

ன்றகத்தைல அ -த்தல் guṉṟagattalaiaṟuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெபரிய தைலையத ்தாேன அ த்தல்; கம்ப மற்  யாண்  இ பதாவ  – படாரிக்  நவகண்டங் 
த்  ன்றகத்தைல அ த் ப் ட ைகேமல் ைவத்தா க்  வான் ர ்ஊரார ்ைவத்த 

பரிசாவ " (ெத.கல்.ெதா.12, கல்.106); (ெசங்கம் ந கல்);.

     [ ன்றகம் + தைல + அ -.]

ெசஞ்ேசாற் க் கடன் தப்பாமல் தன் அரச க்  ெவற்  ேவண்  ரன் தன்ைனத ்தாேன ப டல் 
இசெ்சயைல, றப்ெபா ள் ெவண்பாமாைல வாைக ள் அ ப்ப  என்  றப் த் க் ம். 
த ழகத் ல் வ  ஆரக்்கா  மாவட்டத் ள்ள ெசங்கம் ந கற் ெபா ப்  இதைனப் லப்ப த் ம்.

ன்றபலம்

 
 ன்றபலம் kuṉṟabalam, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் க ந் ைண; akind of black millet (சா.அக.);

     [ ன்  + பலம் (தவசம்); – ன்றபலம்.]

ன்றம்

ன்றம் kuṉṟam, ெப.(n.)

   மைல; hill, mountain.

     "ெபா ற் ன்றத் க் கற்கால் ெகாண் " ( லப். 25:122);.

     [ ன்  → ன்றம்.]

ன்றர்

ன்றர ்kuṉṟar, ெப.(n.)

   ன்றவாணர;் hill tribes

     " ன்றர ் ழங் ங் ரைவ" ( க்ேகா. 127);.

     [ ன்  + அர ்– ன்றர.்]

ன்றல்

ன்றல் kuṉṟal, ெப.(n.)

   1. ைறைக; diminishing, decreasing.

   2. ெக தல் காரம் (Gram.);; elision, omission.

     "ெமய்  தாதல் தல் ன்ற ெலன் " (ெதால். எ த் . 109);.

     [ ன்  → ன்றல்.]
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ன்றவர்

 
 ன்றவர ்kuṉṟavar, ெப.(n.)

ன்றவாணர ்( வா.); பாரக்்க;See. {kudravämar.}

ம. ன்னவன்

     [ ன்  → ன்றவர.்]

ன்றவாணர்

ன்றவாணர ்kuṉṟavāṇar, ெப.(n.)

   ஞ் நில மக்கள்; mountaineers, inhabitants of the hilly tract.

     "இ ங் ன்ற வாண ரிளங்ெகா ேய" ( க்ேகா. 15);.

     [ ன்றம் + வாணர.்]

ன்ற ல்

 
 ன்ற ல்  kuṉṟavilli, ெப.(n.)

   வன் ( வா.);;{Siva,} as having Mt. {Meru} for his bow.  

ேம  மைலைய ல்லாகக் ெகாண்டவன்.

     [ ன்றம் + ல் .]

ன்றாவாைட

 
 ன்றாவாைட kuṉṟāvāṭai, ெப.(n.)

   வட ழ்க் காற் ; north-east wind.

     [ ன்  + ஆ + வாைட. ஆ – எ ரம்ைற.]

ன்

ன் 1 kuṉṟittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ன்  ேபால் த்தல், ஒன்றாகக் ட் தல்; to heap up, make a lump of, to hill.

   2. வளரத்ல்; to be increased, grow(ேசரா.நா.);.

   3. ன் மணி வளரத்ல்; to be increased, grow (ேசரா.நா.);.

ம. ன்னிக் க

     [ ல் → ன் → ன் .]

 ன் 2 kuṉṟi, ெப.(n.)

   1. ன் ச ்ெச ; crab's eye creeper.

   2. ன் மணி1 பாரக்்க;See. {kunrimani.}

   3. ன் மணி1 பாரக்்க;See. {kurimani.}

     " ன் வ ன்  யைனய ெச ன்" ( றள்.965);.

   4. மேனா ைல ( ன்.);; a mineral poison.

     [ ல் → ன்  → ன் .]

ன் நிறக் 
கண்ணன்

ன் நிறக் கண்ணன் kuṉṟiniṟakkaṇṇaṉ, ெப.(n.)

   1. ன் மணி ேபாற் வந்த கண்  ைடயவன்; one whose eyes are as red as the kuri.

   2. வந்த கண்கைள ைடய காட் ப்பன் ; Indian wild hog.

     [ ன்  + நிறம் + கண்ணன்.]
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ன் ேந

 
 ன் ேந  kuṉṟinēci, ெப.(n.)

   ட் ப்பல் ; house lizard (சா.அக.);.

     [ ன்  + ேந .]

ன் ப் ரமாணம்

 
 ன் ப் ரமாணம் kuṉṟippiramāṇam, ெப.(n.)

   ன் மணியள ; as big as crab's eye.

ம வ. ன் யள

     [ ன்  + ரமாணம். ன் யள  பாரக்்க;See. {kudri-y-alavu.]}

ன் ப்ேபா-தல்

ன் ப்ேபா-தல் kuṉṟippōtal,    8 ெச. . .(v.i.)

   ெம றல்'; being emaciated, as through disease or mental worry (சா.அக.);.

     [ ன்  → ன்  + ேபா-.]

ன் ேபால்ெச ச்

 
 ன் ேபால்ெச ச்  kuṉṟipōlceḍicci, ெப.(n.)

   ெதா கண்ணிச ்ெச ; a medicinal plant resem bling liquorice plant (சா.அக.);.

இ ன் செ்ச ையப்ேபா ப்பதால் இப்ெபயர ்ெபற்ற .

ன் மணி

ன் மணி kuṉṟimaṇi, ெப.(n.)

   1. ன் ச ்ெச ன் வப்  த் ; thered seedor crab's eye

   2. ன் 1 பாரக்்க;See. {kur}.

   3. 4 ெநல் அல்ல  ½ மஞ்சா  எைட ள்ள ெபான் நி க் ம் நிைறவைக (கணக்க .);; a standard weight for 
gold = paddy grains =2gr. troy = {massagi} =  1/12 pagoda

   4. அ ம ரம்; liquorice,

     [ ன்  + மணி.]

ன் மணிசச்ம்
பா

ன் மணிசச்ம்பா kuṉṟimaṇiccambā, ெப.(n.)

   ெசந்நிற ள்ள சம்பா ெநல்வைக (பதாரத்்த. 319);; a kind of reddish {cambā-paddy.}

     [ ன்  + மணி + சம்பா.]

ன் ேமனி

 
 ன் ேமனி kuṉṟimēṉi, ெப.(n.)

நிழல்பட்டால்

   தைல க ழ்ந் க் ம் ஒ  ; an unknown plan having a peculiar virtue of drooping when shad: falls on it 
(சா.அக.);.

     [ ன்  + ேமனி.]

ன் ய கரம்

ன் ய கரம் guṉṟiyalugaram, ெப.(n.)

   ற் ய கரம்; shortened  'u'

     "  ெவண்  ன் ய கரெமா "  (நன். 331);.

     [ ன்  + இயல் + உகரம்.]

ன் ேவர்

ன் ேவர ்kuṉṟivēr, ெப.(n.)

   அ ம ரம் (ைதலவ. ைதல. 4);; liquorice root.

     [ ன்  + ேவர.்]
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ன்

ன் 1 kuṉṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ைறதல்; to decrease, diminish, become reduced.

   2. அ வைடதல்; to be ruined.

     " ன்றா  ன் ைடயான்" ( வப். ரபந். ாட.2);.

   3. நிைலெக தல்; to fall from high position.

     " ன் ன் அைனயா ம் ன் வர"் ( றள், 965);. 

   4.எ த் க் ெக தல் (ெதால்.எ த் .109); (Gram);; to be omitted, as a letter.

   5. வா தல்; to droop, languish to be dispirited. 

அவன் யரத்தால் மனங் ன் னான்.

   6. வளரச்்  ய தல்; to become stunted to be arrested in growth. 

கன் களின் ற் ைகைய ைவத்தாற் ன் ம் (இ.வ.);.

   ம. ன் க;   க., ெத. ந் ;   . ந் னி;   ட. ெகா ;   ேகாத. ரக்்;   ட. றக்;   . ேகாக்;பட. க் .

     [ ல் → ன் .]

 ன் 2 kuṉṟu, ெப.(n.)

   1. ைற  ( டா.);; defIciency.

   2. மைல; hill.

ன் ப் -தல்

ன் ப் -தல் kuṉṟuāppiḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   ன்றான  எ ெரா  ெசய் மா   ைளயா தல்; to rouse the echoes of the hill by shouting in play.

     [ ன்  + ம் -.]

ன் பயன்

ன் பயன் kuṉṟubayaṉ, ெப.(n.)

   கள ெவா க்கம்; clandestine union, as of lovers.

     "ெகாள்ளாரிக் ன் பயன்" (பரிபா. 9:26);.

     [ ன்  + பயன்.]

ன் த் க்ெகா

ன் த் க்ெகா  kuṉṟumuttukkoḍi, ெப.(n.)

   ெகா வைக ( வசா.6);; a creeper.

     [ ன்  + த் க்ெகா .]

ன் வர்

ன் வர ்kuṉṟuvar, ெப.(n.)

   1. ஞ் நிலமக்கள் (ெதால். ெபா ள். 20, உைர);; people of the hilly tract, mountaineers.

   2. பழனிமைல ற் ப ரிட்  வா ம் ஓர ்இனத்தார;் name of the principal cultivating caste on the Palani hills.

     [ ன்  → ன் வர.் ன்  → ன்றவர ்என்பேத மர . எனி ம் ன்  → ன் வர ்என்ப  ன்றவர ்
என் ம் ெபா ளில் வழக் ன் ய இடவழக் .]

ன் வாைட

 
 ன் வாைட kuṉṟuvāṭai, ெப.(n.)

வடேமல்

   காற் ; north west wind dist. fr. {kunrā-vāgai} (கடல்வ);.

     [ ன்  + வாைட.]
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ன்ெற ந்ேதான்

 
 ன்ெற ந்ேதான் kuṉṟeṟindōṉ, ெப.(n.)

   கக் கட ள் ( ங்.);; lit., one who clove a mountain with hislance.  

ன்றத்ைதத ்தன  ேவலால் எ ந்தவன்.

     [ ன்  + எ ந்ேதான்.]

ன்ைறத்தான்

 
 ன்ைறத்தான் kuṉṟaittāṉ, ெப.(n.)

   ரி ; blue vitrio (சா.அக.);.

     [ ன்  → ன்ைறத்தான்.]

ன்ைற 
ல்லாக் ேனான்

 
 ன்ைற ல்லாக் ேனான் kuṉṟaivillākkiṉōṉ, ெப.(n.)

   ரி  (சங்.அக.);; blue vitriol.   

     [ ன்ைற + ல்லாக் ேனான்.]

ன்னம்

ன்னம் kuṉṉam, ெப.(n.)

   1. ம ப் க் ைற ; disgrace, dishonor.

     "இங்ேக ெயா த் நா னி ந்தேத ெப ங் ன்னம்" (இராமநா.);.

   2. ப ; scandal.

     "கன்னிேமேல ெய ந்தாற் ன்னஞ் ெசால் லாேரா" (இராமநா. உ த். 82);.

     [ ல் → ன்னம்.]

ன்னல்

 
 ன்னல் kuṉṉal, ெப.(n.)

   சளி ரத்ேதா  மாட் க்  வ ம் ேநாய்; a cattle disease with cold and fever.

     [ ல் → ன் → ன்னல்.]

ன்னாங் ச்
யாக

ன்னாங் ச் யாக kuṉṉāṅgurucciyāka,    ெப.(adv.) ஏகாந்தமாக; privately, secretly.

     "இ  தன்ைனக் ன்னாங் ச் யாக வன் க்ேக எல்லா ம ம்ப  ப்ர த்தமாகச ்ெசான்ேனன்" 
( வ்.ெபரியாழ்.2.2:5, யா.பக்.259);.

     [ ன்னா + ச் யாக.]

ன்னா-த்தல்

ன்னா-த்தல் kuṉṉāttal,    6 ெச. . .(v.i.)

   ளிரால் உடம்  னிப் ேபாதல் (ெந ெநல்.9, உைர);; to shrink and crouch with cold, to contract limbs and look 
small.

     [ ல் → ன்  → ன்னா-.]

ன்னான்

 
 ன்னான் kuṉṉāṉ, ெப.(n.)

   ஒ  வைக எ ; a kind of rat.

     [ ல்→ ன்→ ன்னான்.]
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ன்னி

 
 ன்னி kuṉṉi, ெப.(n.)

   ன் மணி; crabis eye, jewellers lead (சா.அக.);.

ம வ. ண் மணி

 Fin. kovyt;

 Es. kebi;

 Hung. keves;

 Mong. gopi Jap, kuwashii.O.Jap. kupasi

     [ ல் → ன் → ன் → ன்னி (ெகா.வ.);.]

ணக்கா கம்

 
 ணக்கா கம் guṇaggācigam, ெப.(n.)

   கைடச ்சரக் கைளச ்ேசரத்்  ெசய் ம் ஒ  ம ந் ; a medcine prepared by bazaar drug (சா.அக.);

     [ னம் + கா கம்.]

ன -தல்

ன -தல் guṉagudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ெகாஞ் ப் ேப தல்; to prattle sweetly.

     " ன யல

டனி ந் " ( ப் . 20);.

     [ ல் → ன் → ன .]

னட்டம்

 
 னட்டம் kuṉaṭṭam, ெப.(n.)

அ ைடயம்(மைல.); பாரக்்க;See. {advigayam}

     [ னட்  → ண்ட்டம்.]

ன

 
 ன  kuṉaḍi, ெப.(n.)

   ேநப்பாளத் ந்  வ ம் ஒ  கைடசச்ரக் ; a bazar drug exported from Nepa (சா.அக.);.

     [ ல் → ள் → ன .]

னாவகம்

 
 னாவகம் guṉāvagam, ெப.(n.)

த்தன் தம்ைப pointed leaved hog weed (சா.அக.);.

     [ ல் → ன் → ன  → னவகம் → னாவகம்]
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னி-தல்

னி-தல் kuṉidal,    2 ெச. . .(v.i.)

   1 வைளதல்; to bend, as a bow.

     " னிவளர ் ைல" ( வக. 486);

   2. வணங் தல் ( டா.);; to bow, make obeisance

   3. தாழ்தல் ( டா.);; to stoop, to descend low

     " னிந்த ச ற் ெகா ச் " (கம்பரா. த் ர. 24);

   4. ழ்தல்; to fall, as in battle.

     " ஞ்சரங் னிம " ( வக. 2293);.

   5. இரங் தல் (ச .);; to pity commiserate, relent.

   ம. னி;   க. னி;ெத. ங் .

     [ ல் → ன் → னி. ல் = வைளதல்.]

னிப்பாய்ப்பார்-
த்தல்

னிப்பாய்ப்பார-்த்தல் kuṉippāyppārttal,    4 ெச. . . (v..i) 

   கவனமாய் உற் ப்பாரத்்தல்; looking with special attention (சா.அக.);.

     [ னிப்  + ஆய் + பார-்.]

னி -த்தல்

னி -த்தல் kuṉivittal, . .(cas.v.) 

   வைளத்தல்; to bend.

     "ெகான்பைடத ்த னி ற் னி த்ேத" (கந்த :தாரக.122);.

     [ னி → னி .]

ைன

 
 ைன kuṉai, ெப.(n.)

   ரை்மயான பக்கம்; the sharp point or tip of a thing.

     " ரம் ன் ைன படலால்"

     [ ல் → ைன]

ைனப் ல்

 
 ைனப் ல் kuṉaippul, ெப.(n.)

   ேமம் ல்; the tip of grass (சா.அக.);.

     [ ைன + ல்.]
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1ā, ெப.(n.)

   உ ரெ்மய் எ த் ; the syllable formed by adding back long vowel (u); to the velar voiceless stop (k);, one of the 
secondary alphabet of the Tamil language.

     [க் + ஊ – .]

 2ā, ெப.(n.)

   ; earth.

     " நின் றளந்த றெளன்ப" (வள் வமா.14.);.

ம.,க, 

     [ஒ கா. வலயம் → வயம்→ ைவ→ .]

 3ā, ெப.(n.)

   1. ல் ம் ஒ ; cooing, as of koel.

   2. ளம் வாய்ப்பாட் ல் ேநரைசையக் க் ம் எ த் ; a letter of {kūVijam} tables, {nérasa.}

   3. க் ரதல் ( ைற டெ்டா );; piteous cry.

   4. ஒ  ெபண் ேபய் (த.ெசா.அக.);; female devil.

     [  = ளிக் ரல், ஒ க் ப் , ேப ைரசச்ல், அரற் ம் ெபண்ேபய்.]

 4ā, ெப.(n.)

உய்

உய்āuy, .எ.(adv.)

   1. ெயனப் ெபா ள்ப ம் அளெப த்த ெதரிநிைல ைனெயசச்ம்; elongated adverb denoting the  
meaning "having beckoned".

     "நம்  தன்ைனக் உய்க் ெகாணர்  ெனன்றான்" ( வக. 1282);.

     [  → → உய்.]

க் ரல்

க் ரல்1ākkural, ெப.(n.)

   1. ேபெரா ; shout, outcry, uproar, clamour.

     " ம்ேமங்  க் ரல் ேகட் ேம" ( வ். வாய்.9,5,3);.

   2. ைற ரக்்க ேவண்  ைற ம் ஒ ; Piteous cry, as in seeking redress.

     [  + ரல்- ரல் → க் ரல்.]

 க் ரல்2ākkural, ெப.(n.)

   1. ழந்ைதகள்

   கத் வ ேபான்ற ெவன் ம் ஒ ; cry, as of children or koel.

     " ழ  ேயங் ய உக் ரல் ேகட் " (மணிேம.13,17);.

     [  + ரல் - ரல் → க் ரல்.]

க்ேகட்டல்

க்ேகட்டல்ākāṭṭal, ெப.(n.)

   ஏவல் ேகடை்க; lit.,

 responding to a call, waiting one's command,

 serving.

     "நாெடா  வ த்தாய்க் க்ேகட்ப" ( .ெவ.6:31);.

     [  + ேகட்டல்.]
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கத்தாள்

 
 கத்தாள்ākattāḷ, ெப.(n.)

   ன்ைன; common punna (சா.அக.);.

கம்

கம்1ākam, ெப.(n.)

   மைற , உன்னிப் , மந்தணம்; the state of being hidden, disguised, secret. 

கமாய்ச ்ெசான்னான் (ெநல்ைல.);.

 கம்2ākam, ெப.(n.)

   1. ேகாட்டான் {(Pond.);;}  

 rock horned-owl.

   2. ஆந்ைத (யாழ்.அக.);; owl.

     [  → கம்.  = தல்.]

கமானம்

 
 கமானம்ākamāṉam, ெப.(n.)

   மைறெபா ள் (யாழ்.அக.);; hidden or secret thing.

     [ஊகம் → கம் → மானம்.]

கனகம்

 
 கனகம்āgaṉagam, ெப.(n.)

   இ வழக்  (யாழ்.அக.);; indecent language.

     [ கனம் → கனகம்.]

கனம்

கனம்ākaṉam, ெப.(n.)

   1. மைறந்த ெபா ைடய ெசால் ( ன்.);; a term of hidden significance

   2. இ வழக் , ழ்த்தரமான ெமா ; indecent term.

   3. மாய்மாலம் (யாழ்.அக.);; pretence deceit.

     [ கல்→ கலம் → கனம்.]

காகம்

 
 காகம்ākākam, ெப.(n.)

   க  (மைல.);; Arecapalm.

     [கா - (உயரம்); + (க  → கா ); காகம்.]

காரி

 
 காரிākāri, ெப.(n.)

   காக்ைக; crow (சா.அக.);.

     [  ( ); + காரி (சனி);.]
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காெவனல்

காெவனல்ākāveṉal, ெப.(n.)

   1. ேபெரா க் ப் ; bawling, screeching.

     " காெவன ெவன் ைள யழ' (கந்தர :11);.

   2. ைற

   தற் ப் ; complaining, lamenting.

     [  + கா + எனல்.]
 
 āku, ெப.(n.)

   எட்  அகைவப் ெபண்; eight years old girl.

     [ ழ→ ழ → .]

āā, ெப.(n.)

   1. ஒ க் ப்  வைக  ெளான் ; onom. clamour, outcry.

     "ஏற்ெற ந்த ெவா த் ரள்" (காஞ் ப் . அரிசாப. 4);.

   2. அசச்ப்ெபா ள் த ம் ஓர ்இைடசெ்சால் (த.ெசா.அக.);; particle denoting fear.

     [  + .]

ெவனல்

ெவனல்āāveṉal, ெப.(n.)

காெவனல் பாரக்்க;See. {k-ka.w-era }

     "நல்ல க் கன்பாகா தவெரனக் ெவன் " (ெவங்ைகக்ேகா. 210);.

     [  +  + எனல்.]

ைக

ைக1ākai, ெப.(n.)

   1. ேகாட்டான்; rock hornedowl.

     "ேகா  ைக யா ரண் டல்லைவ" (ெதால்.ெபா ள்.மர .56);.

   2. ரங்  க ம் மஞ்சள் நிற ம் உைடய ஆந்ைத; barn owl. ைககள் ரெல ப் ம் பாழ்மண்டபம்.

   3. ஒ வைகப் ப ந் ; a species of kite (சா.அக.);.

   ம. மன்;   க. , .ெக, ம்ெப;   ெத. ம் , ம்ப;   . ம்ம, .ெக பட. ம்ம;   ெகாலா. 
ப;   பர.் ஞஞி; .

ஞ் .

 Skt. ghUka, Mar. ghubad.

     [ வல் →  → ைக.]

சாகப் ேபா ன்றவைர ப் ம் பறைவ என்ப  பழங்காலக் க த் .

     [P]

ைக

 ைக2ākai, ெப.(n.)

   ைவச ்ெச ; east Indian arrow root.

     " ைக ங் ேகாட்ட ம்…. பரந் " ( வக. 1905);.

     "சாேவாப் ப ங் ைக ன் ர ம்" (மணிேம.6:75);.
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ைகக்கட்

 
 ைகக்கட் ākaikkaṭṭu, ெப.(n.)

   ைக ேபால கத்ைத ங்கச ்ெசய் ம்  'ெபான் க்  ங் ' என் ம் ட்டாளம்ைமக்கட் ; mumps, as 
making the face look like an  owl.

ம வ. ெபான் க்  ங் , ட்டாளம்ைம, ைக

நீரக்்கட் , ைக க்கம்

     [ ைக + கட் .]

ைகக் ழங்

 
 ைகக் ழங் ākaikkiḻṅgu, ெப.(n.)

ைக நீ  பாரக்்க;See. {kilgai.niய} (சா.அக.);.

     [ ைக + ழங் .]

ைகக்ேகா யார்

ைகக்ேகா யாரā்kaikāḻiyār, ெப.(n.)

   றநா  364 ஆம் பாடைலப் பா ய லவர;் Sangam poet.

     [ ைக + ேகா  + ஆர.்]

ைக ழ -தல்

ைக ழ -தல்āgaiguḻṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ஆந்ைத அல தல்; to hoot, as an owl.

     [ ைக + ழ -]

ைகதாளி

ைகதாளிākaitāḷi, ெப.(n.)

   1. தாளி வைகையச ்சாரந்்த ம், ெதாட் களில் ைவத் ப்ப ர ்ெசய்வ ம், க சச்ல், வாந்  இவற்ைற 
உண்டாக்  வ மான ேதவதாளி; a kind of the convolvulus genus. If is an emetic and purgative; and can cure piles, 
leprosy etc.

   2. ைர ரக்் ; snack luffa (சா.அக.);.

     [ ைவ→ ைக + தாளி.]

ைகநீர்

 
 ைகநீரā்kainīr, ெப.(n.)

   ைகக் ழங் ச ்சா ; the juice of arrow root plant (சா.அக.);.

     [ ைக + நீர.்]

ைகநீர்க்கட்

 
 ைகநீரக்்கட் ākainīrkkaṭṭi, ெப.(n.)

ைகக்கட்  ( ன்.); பாரக்்க;See. {kügař-k-katfu.}

     [ ைக + நீர ்+ கட் .]

ைகநீ

 
 ைகநீ ākainīli, ெப.(n.)

   ெகா ச் ங் ; a kind of sensitive creeper (சா.அக.);.

     [ ைக + நீ .]
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ைகநீ

ைகநீ ākainīṟu, ெப.(n.)

   ைவக் ழங் ன் மா ; arrow-root four.

     " ைக நீற்றால்…. மார் ேநா யண் ேமா" (பதாரத்்த. 1013);.

     [ ைக + ( ); நீ .]

ைகநீ  வைககள்:  

   1. வப் க் ைவ  

   2. ெப ங் ைவ  

   3. மைல ஞ் க் ைவ  

   4. னக் ைவ

   5. மைலக் ைவ

   6. மரவள்ளிக் ழங்

   7. மஞ்சள் மர

வள்ளிக் ழங்

   8. ைம மரவள்ளிக் ழங்  (சா.அக.);.

ைகமஞ்சள்

 
 ைகமஞ்சள்ākaimañjaḷ, ெப.(n.)

மைல வசம்  (L.);, sweet costus.

     [ ைக + மஞ்சள்.]

ைக க்கம்

 
 ைக க்கம்ākaivīkkam, ெப.(n.)

ைகக்கட்  ( ன்.); பாரக்்க;See. {kùgař-k-katfu.}

ம வ ட்டாளம்ைம, ெபான் க்  ங் .

     [ ைக + க்கம்.]

சச்க்கண்

 
 சச்க்கண்āccakkaṇ, ெப.(n.)

   கங்கண்; tender eyes or eyes sensitive to light (சா.அக.);.

     [ கம் + கண்.]

சச்க்காரன்

சச்க்காரன்āccakkāraṉ, ெப.(n.)

   1. ெவடக்ப் ப பவன்; shy, bashful, person.

   2. உடற் சச் ள்ளவன்; ticklish person.

     [ சச்ம் + காரன்.]

சச்ங்காட் -தல்

சச்ங்காட் -தல்āccaṅgāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   உடற் சச்ம் உண்டாக் தல்; to tickle, titillate.

     [ சச்ம் + காட் -.]
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சச்த்தம்

 
 சச்த்தம்āccattam, ெப.(n.)

   க் ரல் (யாழ்.அக.);; out cry.

     [  + சத்தம்.]

சச்ப்பார்ைவ

 
 சச்ப்பாரை்வāccappārvai, ெப.(n.)

   மந்தப் பாரை்வ; sight dimmed by light (சா.அக.);

     [ சச்ம் + பாரை்வ.]

சச்ம்

சச்ம்1āccam, ெப.(n.)

.

   1. நா ைக; shyness, bashfulness, modesty, delicacy, shame.

     "ைகெதா உங் சச்ங் கைளந் " (ைசவச. ஆசாரிய. 68.);.

   2. உடல் கைக; ticklishness.

   3. கண், பல் த யன கைக; delicacy, as of on eye, unpleasant tingling, as of a tooth.

   4. அக் ட ் சச்ம்; titilation.

   5. மனெமழாைம; hesitating, shrinking. 

அந்தக் ெகா யவன  ட் ற் கக் சச்ம் உண்டா ற்  (உ.வ.);.

   6. அசச்த் தா ண்டா ம் ந க்கம்; tremulousness;

 timidity, fear. 

அவைனப் பாரக்் ம் ேபாேத சச்ெம க் ற  (உ.வ.);.

   7. அசச்ம்; fear

     " சச்மா  கெமன்  ட்டமாட்டார"் (ேபா.நிக.568);.

     [  → சச்ம்.]

 சச்ம்2āccam, ெப.(n.)

சச்ம ர்

 
 சச்ம ரā்ccamayir, ெப.(n.)

   ரத்்த ம ர;் erectile hairs (சா.அக.);.

     [ சச்ம் + ம ர]்

சச்ல்

சச்ல்āccal, ெப.(n.)

   1. ேபெரா ; outcry, clamour, hue and cry.

   2. கக்கல் (வாந் );, வ ற் ப்ேபாக்  (இ.வ.);; epidemic cholera.

ம. சச்ல்

     [  → சச்ல்.]
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ச்

 
 ச் ācci, ெப.(n.)

   ளாம்பழத் ன் சைதப் பற்  ( ன்.);; the pulp of the fruit of wood-apple.

ம. ஞ் , ஞ்ஞி, ஞ்ைஞ . ஞ் , ஞ் .

     [ க → ச் .]

ச் தம்

ச் தம்āccidam, ெப.(n.)

   1. ச் ரம் ( ன்.); பாரக்்க;See. {kicciam.}

   2. நிலக்கடம்  (சா.அக.);; ground cadamba.

     [ ச் ரம் → ச் தம்.]

ச் ரம்

 
 ச் ரம்ācciram, ெப.(n.)

   ெவண்கடம்  (மைல.);; seaside, Indian oak or common Indian oak.

     [ ச்  → ச் ரம்.]

ச் லகம்

 
 ச் லகம்āccilagam, ெப.(n.)

   ேகாப் ரண்ைட; a kind of adamantine creeper (சா.அக.);.

     [ ச்  → ச் ல் → ச் லகம்.]

ச்

ச் 1āccu, ெப.(n.)

   ரிய ைன; sharp point, cone shaped point as in developed abscess.

ெத. .

     [  → ச் .]

 ச் 2āccu, ெப.(n.)

   1. ம ரப்் ளகம்; horripilation.

     "ம ரக்் ச் மறா" ( வ்.ெபரியாழ்.5:3:5);.

   2. ைசப் ன்; India rubber (சா.அக.);.

     [ ச்  → ச் .]

ச் த்தைல

ச் த்தைலāccuttalai, ெப.(n.)

   ேகா ரத்தைல; steeple-head (சா.அக.);.

     [ ச் 1 + தைல.]

சம்

சம்1ācam, ெப.(n.)

   சச்ம்; shyness.

     "ேப ன் ச ன் " ( வ்.= வாய்.10:2:4);.

 சம்2ācam, ெப.(n.)

   ெகாங்ைக (யாழ்.);; female breast.

     [ ச் 1 → சம்.]
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சல்

சல்1ācal, ெப.(n.)

   1. நாணம், சச்ம்; shyness.

     "ேப ர ் ச ன் " ( வாலவா. 27:72);.

   2. மனங் ைலைக ( ங்.);; perplexity, confusion.

   3. அசச்ம் ( வா.);; fear.

     " ச ன் க் ற்ேறவல் ெகாண்டனேரா" (கந்த .ேம .71);.

ம. சல்

     [ க → சல்.]

 சல்2ācal, ெப.(n.)

   சச்ல், ேபெரா ; outcry, clamour.

     [  →  சல்.]

சனம்

 
 சனம்ācaṉam, ெப.(n.)

   ம யாைம (யாழ்.அக.);; nonchalance.

     [ சல் →  சனம்.]

சாக்கல்

 
 சாக்கல்ācākkal, ெப.(n.)

   ற்பம் த ய ேவைலக் ப் பயன்ப த்தாத கல் (இ.வ.);; undressed stone.

     [ ச்  → சா கல்.]

சான்ம

 
 சான்ம ācāṉmali, ெப.(n.)

   பட் ல் மரம்; silkworm tree; Indian mulberry tree.

     [ சான் + ம .]

āci, ெப.(n.)

   கரிக்ேகால் (எ ேகால்); (யாழ்.அக.);; pencil.

     [ ச் 1 →  → .]

க்கரி

 
 க்கரிācikkari, ெப.(n.)

   காரீயக் கல்; black lead (சா.அக.);.

     [  + கரி.]

ைக

 
 ைகācigai, ெப.(n.)

   கரிக்ேகால் (எ ேகால்);; pencil.

     [  → ைக.]
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தம்

தம்ācidam, ெப.(n.)

   1. பறைவகளின் ஒ  (யாழ்.அக.);; bird's cry.

   2. ஒைச (த.ெசா.அக.);; sound.

     [ ச்  →  → .]

ப்பார்-த்தல்

ப்பார-்த்தல்ācippārttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  பாரக்்க;See. {kisit}

   2. அைரக் கண்ணால் பாரத்்தல்; looking with half-closed eyes.

     [  + பார-்.]

-த்தல்

-த்தல்āciviḻittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கண் சச்த் டன் ேநாக் தல்; to look with dazzled eyes.

   2. அ டன் பாரத்்தல் ( ன்.);; to look with eyes of grace.

     [  + .]

கண்

கண்1ācugaṇ, ெப. (n.)

   1. .  –த்தல் பாரக்்க;{see kūšMilf-}

     [ க + கண்.]

ககண்

ககண்2āgagaṇ, ெப.(n.)

   இ ங் ப்பாரக்் ம்ப  ெசய் ம் கண்ேணாய் வைக ( ன்.);; a kind of near sightedness, causing one to keep 
the eyes nearly shut.

     [  → கண்.]
1ācudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. நா தல்; to be shy, bashful.

     "அசச் ங் ெகாண்  " ( ைள. நாட.் 31);.

   2. உடல் சச்ங் ெகாள் தல்; to be ticklish.

   3. கண், பல் த ன தல்; to be tender, weak, sensitive, as an eye, a limb;

 to be set on edge, as a tooth.

     "காணக்கண் ேத" (தனிப்பா.);.

     [  → .]

 2ācudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1.அஞ் ப் ன் வாங் தல்; to recoil, shrink back as from fear.

     " ன வல்ல ேபச நாணின" (கம்பரா. பால க்ெகாய். 6);.

   2. நிைல ைலதல் ( ங்.);; to be routed as on army.

     [  → க.]
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மாண்டர்

மாண்டரā்cumāṇṭar, ெப.(n.)

   நிைரய (நரக); ல ன் தைலவர;் lord of hells.

     " மாண்டர்

ப்பத் ரண்  நரகங்க க் ம் அ ப யாய்" ( .ேபா.பா.2:3, பக்.204);.

     [  + மாண்டர.்]

 மாண்டரā்cumāṇṭar, ெப.(n.)

   நிைரய (நரக); உலகங்க க் த் தைலவர;்     " மாண்டர ் ப்பத் ரண்  நரகங்க க் ம் 
அ ப யாய்" ( .ேபா.பா.2,3,பக்.204);.

     [Skt.{} → த. மாண்டர.்]

ட்டக்கட்

 
 ட்டக்கட் āṭṭakkaṭṭu, ெப.(n.)

   ஒற் ைமேயா  உதவக் ய ற்றத்தாரின் கட் ப்பா ; ties of blood, the bond of union among relations.

     [ ட்டம் + கட் .]

ட்டக்கலகம்

 
 ட்டக்கலகம்āṭṭaggalagam, ெப.(n.)

   மாந்தர ் ட்ட ட்  ைளக் ம் கலகம்; riot.

     [ ட்டம் + கலகம்.]

ட்டக்ெகாள்ைள

 
 ட்டக்ெகாள்ைளāṭṭakkoḷḷai, ெப.(n.)

   ட்டமாகச ்ேசரந்்  ரி ங் ெகாள்ைள; dacoity.

ம. ட்டக்கவரச்ச்

     [ ட்டம் + ெகாள்ைள.]

ட்டசச்ாைல

 
 ட்டசச்ாைலāṭṭaccālai, ெப.(n.)

நிழற்சாைல,

   இ  பக்கங்களி ள்ள மரெந க்கத்தால் நிழல் ெச ந்த பாைத ( ன்.);; public road shaded with thickly 
grown trees on its sides, avenue.

ம வ. நிழற்சாைல

     [ ட்டம் + சாைல.]

ட்ட

 
 ட்ட āḍḍaḍi, ெப.(n.)

   அளத் ல் உப்ைபக் யலாக இட் க் ம் இடம்; place ina salt-pan where saltis heaped up.

     [ ட்டம் + அ .]
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ட்டத்தார்

ட்டத்தாரā்ṭṭattār, ெப.(n.)

   1. பழங் ையச ்சாரந்்தத ஒ  வ ப் னர;் members of a tribe.

   2. காயத் ன் ஒ  ரி னர;் members of a society.

     [ ட்டம் → ட்டத்தார.்]

ட்டநாட்டம்

 
 ட்டநாட்டம்āṭṭanāṭṭam, ெப.(n.)

   மாந்தர ் தற் ரிய நிைலைம; possibility of people gathering.

     [ ட்டம் + நாட்டம்.]

ட்டப் ராய்

 
 ட்டப் ராய்āṭṭappirāy, ெப.(n.)

   ற் ப்பலா; stunted jack (சா.அக.);.

     [ ட்டம் + ராய்.]

ட்டம்

ட்டம்1āṭṭam, ெப.(n.)

   1. ைக; union, combination, meeting.

   2. ரள் ( வா.);; crowd, flock, clump, swarm, group.

   3. மந்ைத; herd.

   4. அைவ ( ங்.);; association, society, assembly, confederation.

     " ட்டம் பாைவ  மன்னவன் ெறாண்  ெசய் ட்டம்" (கந்த . நகர. 44);.

   5. இனத்தார;் kindred, relations, tribe.

   6. நட் னர ்( டா.);; friends.  companions.

   ம. ட்டம்;   க., ., பட. ட;   ெத. ட ;   ேகாத., ட ட்ம்; ட. .

     [  → ட்டம்.]

 ட்டம்2āṭṭam, ெப.(n.)

.

   1. வைக ( ன்.);; class, kind, series, set, species, genus.

   2. ட்டவணி ( வா.); பாரக்்க;See. {kita-y-am}

   3. ேபார ்( வா.);; battle, fighting.

   4. ெமய்  ணரச்் ; copulation, sexual intercourse.

ட்டமா

ட்டமா āṭṭamāmūli, ெப.(n.)

   ஆ ரதெ்தட்  ; a classification consisting of a group 1008 plants or herbs (சா.அக.);.

     [ ட்டம் + ஆ (ஆ ரம்); + .]
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ட்டைம

ட்டைம1āṭṭamaidal,    2 ெச. . .(v.i.)

   பலவைக உ ப் க ம் ேசரந்்தைமதல்; to be mixed,

 as the ingredients of sandal paste, to be set in order, as the different parts of a musical instrument.

     " ட்டைம வனப் ற் ேகாட்ப க் ரல்" (ெப ங். வத்தவ. 3:123);.

     [ ட்  + அைம-.]

 ட்டைமāṭṭamai, ெப.(n.)

   காய்க ய  ( ங்.);; cooked vegetable food.

     [ ட்  + அைம.]

ட்டைம

ட்டைம āṭṭamaidi, ெப.(n.)

   மணத் ன் ேபா  ட் ம்ேவள் த் ; sacrificial fire at the wedding ceremony.

     " ட்டைம தற் ைறயா ெந ைம ன்" (ெப ங். வத்தவ. 17:113);.

     [ ட்  + அைம + .]

ட்டைம

ட்டைம āṭṭamaivu, ெப.(n.)

   க்ைக; residing together.

     "அவெளா  ன் ட்டைம ம்" (ெப ங். இலாவாண. 17,16);.

     [ ட்  + அைம .]

ட்டர்

ட்டரā்ṭṭar, ெப.(n.)

   1. ேதாழர;் companions.

   2. இனத்தார;் members of the same clan or tribe.

     "ன் ட்டரா மரக்கர"் (கம்பரா. சடா . 84);.

ம. ட்டர்

     [ ட்  → ட்டார.்]

ட்டரக்

ட்டரக் āṭṭarakku, ெப.(n.)

   ெசவ்வரக் ;     " ட்டரக் ெக ந்த பஞ் ன்" ( வக. 1166);.

     [ ட்  + அரக் .]

ட்டர

ட்டர āṭṭaravu, ெப.(n.)

   1. ைக; uniting, joining.

   2. உட ைறைக; association, acquaintance.

     "ேபாத க்கவர ் ட்டர " (ஞானவா. ட.்25);.

   3. ெபா ட் ட்டம்  ( ன்.);; collection aggregate, series.

   4. ேசரக்்ைக; combination, union

     "இவற் ன் ட்டர ன் ஒ ணர் ண்டாம்" ( .ேபா.பா.அைவயடக். ப.36);.

     [  → ட்  + அர .]

ட்டரளி

 
 ட்டரளிāṭṭaraḷi, ெப.(n.)

பாரக்்க இரடை்டயலரி (சா.அக.);;See. {irattai-y-alari - }

     [ ட்  + அரளி.]
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ட்டரி

 
 ட்டரி āṭṭarisi, ெப.(n.)

   க ற் ட் வதற்  அைரத்த அரி மா (யாழ்.அக.);; rice flour used in preparing curry.

     [  → ட்  +அரி .]

ட்டல்

ட்டல்āṭṭal, ெப.(n.)

   1. ைக, இைணைக; uniting, joining.

   2. வ ய அரசன  ைணையத் ேத ைக; See.king the alliance of powerful kings.

     " னைரப் ரித்தல் ட்டல்" ( .ெவ.9,37,உைர);.

   3. எண்கைள ஒன்ேறாெடான்  ட் தலா ய கணிதவைக; addition (Arith.);.

ம. ட்டல்

     [  → ட்டல்.]

ட்டவணி

ட்டவணிāṭṭavaṇi, ெப.(n.)

ஒ  காலத்  ண்டா ம் பல ெதா ல்களின் ட்டத்ைதக் வதாகேவ ம், தனித்தனிேய 
ெதா ைல ைளத்தற் ரிய பல காரணங்கைள ஒன்  யதால் ஒ  ெதா ல் றப்பதாகக் 

வதாக ேவ ம் வ ம் அணிவைக; (அணி .55);

 a figure of speech which consists in enumerating together various actions or causes associated with some common object 
or result.

     [ ட்டம் + அணி.]

ட்ட யல்

 
 ட்ட யல்āṭṭaviyal, ெப.(n.)

   காய்க கள், த ர ் த யவற்றால் ெசய்யப்ப ம் ஒ வைக ட் க்க ; a kind of curry in semiliquid form 
made of vegetables, curd etc.

     [ ட்  + அ யல்.]

ட்டற்றவன்

ட்டற்றவன்āṭṭaṟṟavaṉ, ெப.(n.)

   1. ேசரத்தகாதவன் ( ன்.);; one unfit for company.

   2. ஒன் க் ம் பயனற்றவன்; useless person.

   3. இனத் னின்  லக் ண்டவன்; outcaste excommunicated person.

ட்டாக் -தல்

ட்டாக் -தல் kattakku-    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ெபா ட்ப த் தல் ( ெநல்.);; to take into account, to mind.

     [ ட்  + ஆக் .]

ட்டாக் ழப்பம்

 
 ட்டாக் ழப்பம்āṭṭākkuḻppam, ெப.(n.)

   தா மா  ( ன்.);; confusion of things, disorder.

     [ ட்டா + ழப்பம்.]

ட்டாஞ்ேசா

ட்டாஞ்ேசா āṭṭāñjōṟu, ெப.(n.)

   1. ண் ம் உண  (இ.வ.);; common meal, as at a picnic.

   2. காய்க கைளச ்ேசரத்் ப் ெபாங் ய ேசா  (ெந.வ.);; rice boiled with vegetables. 

ஆ ப்ெப க்  நாளன்  ட்டாஞ்ேசா  உண்ேடாம் (உ.வ.);.

     [ ட்  + ஆம் + ேசா .]
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ட்டாணி

 
 ட்டாணிāṭṭāṇi, ெப.(n.)

   மரப்பலைக த யவற்ைற இைணக் ம் ஆணி; nail for joining two or more pieces of wood.

     [  → ட்  + அணி.]

ட்டாளன்

ட்டாளன்āṭṭāḷaṉ, ெப.(n.)

ட்டாளி பாரக்்க;See. {kital,}

     " ட்டாளா வகாமக் ெகா க் ைசந்த ெகா நா" (அ ட்பா. vi, அ ள் . 14);.

ம. ட்டாள்

     [ ட்  + ஆளன்.]

ட்டாளி

ட்டாளிāṭṭāḷi, ெப.(n.)

   1. நண்பன்; associate, companion.  

   2.பங்காளி; partner in trade, co-partner.

   3. பணவணிக கவர;் agent of money lending business.

   4. உடெனாத்தவன்; equal compeer. என் ட்டாளியானால்

   4. இைண  ெலான்  ( ன்.);; fellow, one of a pair, as oxen, horses.

ம. ட்டக்காரன்

     [ ட்  + ஆளி.]

 ட்டாளிāṭṭāḷi, ெப(n.)

   ெசய ல் ஒ வ க் த் ைணயாக ஈ ப பவர;் associate;

 companion,

   2. ட் தெ்தா ைல நடத்  பவ ள் ஒ வர;் partner.

     [ ட் +[ஆள்]→ ஆளி]

ட் க்கட் -தல்

ட் க்கட் -தல்āṭṭikkaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேசரத்் க் கட் தல்; to gather and tie together

   2. றரந்ிலத்ைதத் தன்னதாகச ்ேசரத்் க் ெகாள் தல்; to encroach on another's land.

     [ ட்  → ட்  + கட் .]

ட் க்ெகா -த்தல்

ட் க்ெகா -த்தல்āḍḍikkoḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ன்னி ந்தேதா  ேசரத்் க் ெகா த்தல்; to give more, increase, add to.

   2. ெபண்கைளப் பரத்தைமக் க் ட் தல்; to play the pimp, pander.

     [ ட்  + ெகா .]

ட் க்ெகாள் -
தல்

ட் க்ெகாள் -தல்āṭṭikkoḷḷudal,    16 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ட்ட த யவற் ல் ேசரத்் க் ெகாள் தல்; to take, admit one as into society, company etc.

   2. ம ந்  உண  த யவற் ல் ேவண் ம் ெபா ள்கைளச ்ேசரத்்தல்; to add ingredients, as in medicine 
food, etc.

   3. உண  உடெ்காள் தல்; to take in, as food. 

இன்  என்ன ட் க் ெகாண்டாய்? (உ.வ.);.

     [ ட்  + ெகாள்.]
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ட் ப் -த்தல்

ட் ப் -த்தல்āḍḍippiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேசரத்் ப்பற் தல்; to hold together, as by the hand

   2. றரக்் ரிய நிலத்ைதத் தன்னதாக் தல் ( ன்.);; to encroach upon, as another's lands.

   3. ணி த யவற்ைற அ கமாக அளப்பதற்  இ த் ப் த்தல் ( ன்.);; to grasp too much, as in 
measuring cloth.

   4. ஒ வைன மன்னித்  ஏற் க்ெகாள் தல் (இ.வ.);; to receive and treat with kindness, as a repenting prodigal.

     [ ட்  + .]

ட் ப்ேபச யா
ைம

 
 ட் ப்ேபச யாைமāḍḍippēcamuḍiyāmai, ெப.(n.)

   ெசாற்கைளச ்ேசரத்் த் ெதாடரச்் யாகப் ேபசக் டாைம; inablity to arrange words into sentences synthetically 
(சா.அக.);.

     [ ட்  + ேபச + யாைம.]

ட் ப்ேபா-தல்

ட் ப்ேபா-தல்āṭṭippōtal,    15 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ட அைழத் க்ெகாண்  ெசல் தல்; to take along.

     [ ட்  + ேபா.]

ட் -த்தல்

ட் -த்தல்āḍḍimuḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ந்தல் த யவற்ைறச ்ேசரத்் க் கட் தல்; to gather and tie, as hair.

   2. ற் த்தல்; to accomplish, achieve.

     [ ட்  + .]

ட் ைர-த்தல்

ட் ைர-த்தல்āṭṭiyuraittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒ  ெசால்ைல மற்ேறாரிடத் ம் ேசரத்் ப் ெபா ள் தல் ( றநா.140, உைர. );; to construe a sentence by 
imparting into it a word or phrase from a neighbouring passage.

     [ ட்  + உைர.]

ட் -தல்

ட் -தல்āḍḍiviḍudal,    20 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ட் ய ப் தல்; to send one along with another.

   2. ட் க்ெகா த்தல் பாரக்்க;See. {ki-k. kogu-}

   3. ட் ைவ பாரக்்க;See. {kūți-vai}

     [ ட்  + -.]

ட் ங்கல்

 
 ட் ங்கல்āṭṭiviḻuṅgal,    ஒன் ேசரத்்  ங் தல்; swallowing after collecting the fragments in the mouth 
(சா.அக.).

     [ ட்  + ங்கல்.]

ட் ைவ-த்தல்

ட் ைவ-த்தல்āṭṭivaittal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ேசரத்்  ைவத்தல்; to accumulate, lay up, hoard.

   2. ேவண் யன ரிந்  நன்ைம ெசய்தல்; to bless with success, to bestow prosperity on one.  

கட ள் உனக் க் ட்  ைவப்பார.்

   3. மா பாட்டாைர இணங்  ெயான் படச ்ெசய்தல்; to effect reconciliation, as between hostile parties.

     [ ட்  + ைவ-.]
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ட்

ட் 1āṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. இைணத்தல்; to unite, join, combine, connect.

     " வ க்கட ் ட் ைன" ( வ். வாய்.4:9,9);.

   2. கலத்தல்; to compound, mingle, mix, amalga mate.

   3. அ கப்ப த் தல்; to increase ேப யதற் ேமல் வட்  ட் த்தர ேவண் ம்.

   4. ெதாைக ட் தல்; to add sum up.

   5. அைவ ட் தல்; to convene, convoke, as an assembly.

   6. ைடப்பத்தாற் ெப க் தல்; to gather up with a broom.

   7. த்தல்; to finish.

     " மாக்கைத ட் ன்" ( ரேமாத.் 22-23);.

ம. ட் க

     [  → ட் .]

 ட் 2āṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ழ் த யன உண்டாதல் (யாழ்ப்.);; to form, as pus.

     [  → ட் .]

 ட் 4āṭṭu, ெப.(n.)

ட் -தல்

ட் -தல்āṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   அ ைர வழங் தல்; to teach.

     "உஜ் க்க வாராெயன்  தம் ள்ளத்ேதாேட ட் றார"் (ஈ . 1:1,1);.

     [  → ட் .]

ட் க்கசச்வடம்

 
 ட் க்கசச்வடம்āḍḍukkaccavaḍam, ெப.(n.)

ட்  வாணிகம் பாரக்்க;See. {kittu-vangam.}

     [ ட்  + கசச்வடம்.]

ட் க்கணக்

ட் க்கணக் 1āṭṭukkaṇakku, ெப.(n.)

   ட்டல்; addition.

     [ ட்  + கணக் .]

 ட் க்கணக் 2āṭṭukkaṇakku, ெப.(n.)

   1.பலர ்ஒன்  ேசரந்்  வர ெசல  ெசய் ங் கணக் ; joint Account.

   2. ட்  வணிகக் கணக்  (இ.வ.);; partnership account.

     [ ட்  + கணக் .]

ட் க்கலைவ

 
 ட் க்கலைவāṭṭukkalavai, ெப.(n.)

   பல ம ந் கைளக் ட் க் கலந்த ; compound mixture (சா.அக.);.

     [ ட்  + கலைவ.]
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ட் க்க

ட் க்க āṭṭukkaṟi, ெப.(n.)

   1. காய்க ம் ப ப் ங் கலந்  ெசய்த க ண ; a vegetable curryin semiliquid form.

     " ட் க்க ேல கலந்த ேபராைச" (அ ட்பா.VI, அவாவ .4);.

     [ ட்  + க .]

ட் க்காரன்

 
 ட் க்காரன்āṭṭukkāraṉ, ெப.(n.)

   ட்டாளி; partner, associate.

ம. ட் க்காரன்

     [ ட்  + காரன்.]

ட் க்கால்

 
 ட் க்கால்āṭṭukkāl, ெப.(n.)

   பாய்ந்ேதா ைக; gallop. 

ைர ட் க்கா ற் ெசல் ற . இ.வ.).

     [ ட்  + கால்.]

ட் க்கால்கட் -
தல்

ட் க்கால்கட் -தல்āṭṭukkālkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. லங் ன் ன்னங்கால்கைளக் ட் க் கட் தல்; to tie a beast's fore-legs to gether.

   2. வ யற்ற ணிற்  ட் க்ெகா த்தல் (இ.வ.);; to set up an additional prop as a support to a weak pillar.

     [ ட்  + கால் + கட் .]

ட் க் ைர

 
 ட் க் ைரāṭṭukārai, ெப.(n.)

   கலைவக் ைர (Pond.);; edible greens, mixed together and cooked as a dish.

     [ ட்  + ைர.]

ட் க் நீர்

 
 ட் க் நீரā்ḍḍukkuḍinīr, ெப.(n.)

பலவைக

   ம ந்  ேசரந்்த க க்  ( யாழம்); அல்ல  ப  சா ; a mixture of medicine taken in (சா.அக.);.

     [ ட்  +  + நீர.்]

ட் க் ம்பம்

 
 ட் க் ம்பம்āḍḍukkuḍumbam, ெப.(n.)

   ரி ைனயாகாத தனிப்ெப ங் ம்பம் (இ.வ.);; joint family.

ம. ட் ம்பம்

     [ ட்  + ம்பம்.]

ட் க் ளிைக

 
 ட் க் ளிைகāṭṭugguḷigai, ெப.(n.)

   பல ம ந் கள் ேசரந்்த மாத் ைர; a compound pill (சா.அக.);.

     [ ட்  + ளிைக.]
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ட் க் ட் -தல்

ட் க் ட் -தல்āṭṭukāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   சந்தனத் ல் ந மணஞ்ேசரத்்தல் (இ.வ.);; to mix scents in preparing sandal paste.

     [ ட்  + ட் .]

ட் சச்ரக்

 
 ட் சச்ரக் āṭṭuccarakku, ெப.(n.)

   ம ந் ல் ேசரக்்க ேவண் ய கைடசச்ரக் கள்; bazar drugs that are necessary to drugs to be added (சா.அக.);.

     [ ட்  + சரக் .]

ட் ச் ட்

 
 ட் ச் ட் āṭṭuccīṭṭu, ெப.(n.)

   பலர ்ஒ ங் ேசரந்்  த்த தவைணகளில் பணங்கட் , ஏல லமாகேவா, க் ச் ட்  
லமாகேவா உ ெசய்யப்பட்டவ க்  ஒேர ெதாைகயாகக் ெகா க் ம் ட் வைக; association chit-

fund where the amount of the bid or the sum total of the premia is paid periodically either to be lowest bidderorto one whose 
nameis decided casting lots.

     [ ட்  + ட் .]

ட் ண்டாக் -தல்

ட் ண்டாக் -தல்āṭṭuṇṭākkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ம்ப ெசய்தல்; effecting a union (சா.அக.);.

     [ ட்  + உண்டாக் .]

ட் ண்டாகல்

ட் ண்டாகல்āṭṭuṇṭākal, ெப.(n.)

   கல  ெசய்தல்; having copulation.

   2. கல ேயற்படல்; the happening or occurence of a sexual act.  (சா.அக.);.

     [ ட்  + உண்டாகல்.]

ட் ண்( )

ட் ண்( )1āṭṭuṇṇudal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ண் தல்; to dine together, as at a feast.

     "வரிவண்  பண்னலங் ட் ண் ம் ( . ெவ.949);.

   2. ைமயாகக் கல ன்பம் கரத்ல்; to enjoy to the full.

     "என் ண்ணலங், ட் ண்டான்" ( ெவ. 9:49);.

     [ ட்  + உண்-.]

 ட் ண்( )2āṭṭuṇṇudal,    12 ெச. ன்றா . (v.i.)

   1. ைறெகாள் தல்; to accept tribute.

     "ெகா த் ண்ேட மன்னராற் ட் ண்  வாழ்வார"் (பழ. 266);. 

    2.கல  ெசய்தல்; to have sexual intercourse

     " ட் ண்  நீங் ய…… கண்ணன்" ( வ். வாய். 9:5.7);.

     [ ட்  + உண்-.]

ட் த்தட்

 
 ட் த்தட் āṭṭuttaṭṭu, ெப.(n.)

   க க் ரிய ழம் ப் ெபா கள் ைவக் ம் பல அைற கைள ைடய தட்  ( ன்.);; tray with a set of 
compartments for holding curry powders.

     [ ட்  + தட் .]
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ட் நீர்

 
 ட் நீரā்ṭṭunīr, ெப.(n.)

   ம ந்  கலந்த நீர;் lotion (சா.அக.);.

     [ ட்  + நீர.்]

ட் ப்பங்

 
 ட் ப்பங் āṭṭuppaṅgu, ெப.(n.)

   வாணிகத் ல் ேசரந்் ெகாள் ம் பங்  (இ.வ.);; share in a partnership concern.

     [ ட்  + பங் .]

ட் ப்பட

ட் ப்பட āḍḍuppaḍagu, ெப.(n.)

   16, பயணிகள்வைர ெசல் தற்ேகா, ன்  தல் 7 கல்ெலைட (டன்); ெபா ள்கைள ேயற் வதற்ேகா 
பயன்ப வ ம், ேமற் ள்ள மான ேதாணிவைக (M.M.915);, boats provided with movable tops, to carry about 
16 passengers or cargo varying from 3 to 7 tons.

{ ட்  + பட .]

ட் ப்பைட

ட் ப்பைடāḍḍuppaḍai, ெப.(n.)

   ைணப்பைட (ஈ . 10:3.5);; auxiliary force.

     [ ட்  + பைட.]

ட் ப்ப ர்

 
 ட் ப்ப ரā்ṭṭuppayir, ெப.(n.)

   ற டன் ேசரந்்  ெசய் ம் ேவளாண்ெதா ல் (இ.வ.);; joint cultivation.

     [ ட்  + ப ர.்]

ட் ப்பல்லக்

 
 ட் ப்பல்லக் āṭṭuppallakku, ெப.(n.)

   ெச  கத ள்ள பல்லக் ; palan quin with sliding doors.

     [ ட்  + பல்லக் .]

ட் ப்

 
 ட் ப் āṭṭuppuḻu, ெப.(n.)

   த்ேதான் ப்  ( ரியவதாரப் );. இ  டை்டப் ன்னிக் ெகாண்  அத ள் அைசயாமற் 
லநாள் வைர இைரெகாள்ளாமல் இ ந்  ச் யாக மா ம்; an insect or moth which assumes the state of 

metamorphosis before changing from the larva, to the winged state (சா.அக.);.

     [ ட்  + .]

ட் மரம்

 
 ட் மரம்āṭṭumaram, ெப.(n.)

   பாய்மரத்ைதச ்சாரந்்த மரம் (Pond.);; mast.

     [ ட்  + மரம்.]

ட் ம ந்

 
 ட் ம ந் āṭṭumarundu, ெப.(n.)

   கலைவ ம ந் ; a compound of different ingredients blended together (சா.அக.);

     [ ட்  + ம ந் .]
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ட் மா

 
 ட் மாāṭṭumā, ெப.(n.)

   க ற் ேசரக்் ம் மா (இ.வ.);; flour used in curry.

     [ ட்  + மா.]

ட் மா

 
 ட் மா āṭṭumāṟu, ெப.(n.)

   ளக் மா  (இ.வ.);; broom.

     [ ட்  + மா .]

ட் ட்

ட் ட் āṭṭumūṭṭu, ெப.(n.)

   1. ஒ  ெசயைலச ்ெசய்வதற் ப் பல ங் ைக ( ன்.);; combination and co-operation of persons for effecting 
an object.

   2. ழ்ச்  ெசய் ன் ம் ஆய் க் ட்டம்; league, confederacy, conspiraey.

   3. ப ப் ைர; slander, aspersion calumny.

     [ ட்  + ட் .]

ட் வட்

 
 ட் வட் āṭṭuvaṭṭi, ெப.(n.)

   கடா  வட்  (இ.வ.);; compound interest.

     [ ட்  + வட் .]

ட் வண்

 
 ட் வண் āṭṭuvaṇṭi, ெப.(n.)

   ேமற் ள்ள வண்  (இ.வ.);; cart with hood or curved top, opp. to {motta-Vand.}

     [ ண்  → ட்  + வண் .]

     [P]

ட் வண்

ட் வ க்கம்

 
 ட் வ க்கம்āṭṭuvarukkam, ெப.(n.)

   ந மண ம ந்  எண்ெண ன் கலைவ; a mixture of several odoriferous ointments (சா.அக.);.

     [ ட்  + வ க்கம்.]

ட் வாய்

 
 ட் வாய்āṭṭuvāy, ெப.(n.)

   ெசம் , ஏனம் த யவற் ன் ெபா த் (இ.வ.);; dove-tail joint in a metal vessel, etc.

     [ ட்  + வாய்.]

ட் வான்

ட் வான்āṭṭuvāṉ, ெப.(n.)

   1. க ற் ட்டப்ப ம் க ய  வைககள் (இ.வ.);; condiments.

   2. க ; curry.

   ம. ட்டான், ட் வான்;க. .

     [ ட்  → ட் வான்.]

649

www.valluvarvallalarvattam.com 8623 of 19068.



ட் ரல்

 
 ட் ரல்āṭṭuviral, ெப.(n.)

   ஒன் ேசரந்்த ரல்கள்; toes or fingers united by a membrane (சா.அக.);.

     [ ட்  + ரல்.]

ட் றவாக்கல்

 
 ட் றவாக்கல்āṭṭuṟavākkal, ெப.(n.)

   ம ந் கள் ஒன்ேறாெடான்  கலக் ம்ப  ேவ யற் ட்டாகச ்ெசய்தல்; causing medicines to combine 
chemically (சா.அக.);.

     [ ட்  + உறவாக்கல்.]

ட் ற னியக்க
ம்

 
 ட் ற னியக்கம்āṭṭuṟaviṉiyakkam, ெப.(n.)

   ட் ற த் ெதாடரப்ால் ஒன் க்ேகற்ப ம் இயக்கத் னால் மற்றைவ தானாகேவ இயங்  
நிைலைம; the coincident movement voluntarily taking place in others, when the primary one is affected (சா.அக.);.

     [ ட் ற ன் + இயக்கம்.]

ட் ற

ட் ற āṭṭuṟavu, ெப.(n.)

   1. ெந ங் ய உற ; intimate connection.

     "ெகாள்ைள ைனக் ட் றவால்" (அ ட்பா,VI, அ ள் ள.84);.

   2. நட் ; friendship, alliance.

     [ ட்  + உற .]

 ட் ற 2āṭṭuṟavu, ெப.(n.)

   ஒற் ைமயாய் ேவைலெசய்ைக (Mod.);; co-operation.

     [ ட்  + உற ).]

     [P]

ட் ற

ட் ற க்கழகம்

 
 ட் ற க்கழகம்āṭṭuṟavukkaḻkam, ெப.(n.)

   பலர ்இைணந்  ெசயற்ப ம் ட்டைமப்  (mod.);; co-operative society.

     [ ட் ற  + கழகம்.]

ட் ற  
ைறைம

 
 ட் ற  ைறைமāṭṭuṟavumuṟaimai, ெப.(n.)

   இயற் யல் அல்ல  ேவ யல் ைறப்ப  மாற்றம் அைட ம் ைறைம; the system of chemical or 
alchemical combination (சா.அக.);.

     [ ட் ற  + ைறைம.]
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ட்ெட த்

டெ்ட த் āṭṭeḻuttu, ெப.(n.)

   1. ைரவாகக் ட் ெய ம் எ த் ; cursive writing, running hand.

   2. எ த் கைளச ்ேசரத்ெ்த ம் எ த் ; two or more letters written conjointly.

   3. இரண்  தலா ய ெமய்கள் இைணந்த வடெவ த்  (நன். 146, ம ைல.);; conjunct consonants as ்  
(ks);. 

     [ ட்  + எ த் .]

ட்ைட

 
 டை்டāṭṭai, ெப.(n.)

   த் வைக ெளான்  (அக.நி.);; a kind of dance.

     [  + டை்ட.]

ட்ேடா

ட்ேடா āṭṭōṭu, .எ. (adv.) 

   அ ேயா ; completely, root and branch.

     "ெகான்றான்காண் ற ன் ங் ட்ேடாேட சாழேலா" ( வாச. 12:16);.

     [  → ட்  + (ஒ ); ஒ .]

ட்ேடா கைள-
தல்

ட்ேடா கைள-தல்āṭṭōṭugaḷaidal,    2 ெச. ன்றா . (v.trans) ேவரற அல்ல  அ ேயா  நீக்கல்; uprooting or 
curing radically as diseases in the system (சா.அக.).

     [ ட்ேடா  + கைளதல்.]

ட்ேடா  
ைகலாசம்

 
 ட்ேடா  ைகலாசம்āṭṭōṭugailācam, ெப.(n.)

   உ ேரா  உடல் மைறதல்; disappearig or vanishing of the body with the soul (சா.அக.);

     [ ட்ேடா  + ைகலாசம்.]

ட்ேடா ேபா-தல்

ட்ேடா ேபா-தல்āṭṭōṭupōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   உ ேரா  உடல் மைறதல்; disappearance or vanising of the body with the soul (சா.அக.);.

     [ ட்ேடா  + ேபாதல்.]

ட்ேடா -தல்

ட்ேடா -தல்āṭṭōṭuviḻudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ம ர ் ரட் யாய் உ ரல்; falling of the hair in patches (சா.அக5.);.

     [ ட்ேடா  + ழல்.]

ட

ட1āṭa, .எ.(adv.)

   1. உடன்; with together, with.

     " டநின் " ( ற்றா. தல. க ற்சன. 65);.

   2. ேமற்பட; more than due, more than enough, in addition to.

   ம. ெட;   க., ெத., . ட;பட. ேகாட.

     [  → ட.]

 ட2āṭa,    இைட. (part.) உம்ைமப்ெபா ள் த ம் இைடசெ்சால்; a particle having the force of also.

 Even.

     " ரியெமா  பைகயாளி ட றவா வன்" ( மேரச. சத. 67);.

     [  → ட.]

651

www.valluvarvallalarvattam.com 8625 of 19068.



டக் ைர

 
 டக் ைரāṭakārai, ெப.(n.)

   கலைவக் ைர; a mixture of various greens (சா.அக.);.

     [  → ட + ைர.]

டகம்

டகம்āṭagam, ெப.(n.)

   வஞ்சகம்; fraud, deceit.

     " டகத் ெதா ல்ெசய் ங் ெகா யைன" ( ற்றாதல. க ற்சன. 65);.

     [ ள் →  → டகம் → டகம்.]

டகெவ ம்

 
 டகெவ ம் āṭagavelumbu, ெப.(n.)

   நா யைற இரண் ன் ற்ப ல் க்ேக இலம்பா ள்ள தகடெ்ட ம் ; the bone across the nostrils in 
the back of the nose (சா.அக.);.

     [ டகம் + எ ம் .]

டகாரம்

டகாரம்1āṭakāram, ெப.(n.)

   1. ேமன்மாடம் (இைற. 21,112);; hall in the topmost floor of a house.

   2.மாளிைக ன் ெநற் க்  ( வக. 2328, உைர);; balcony.

ம வ. டாகாரம்

     [ டம் + கரம் - டகரம் → டகாரம்.]

 டகாரம்2āṭakāram, ெப.(n.)

   டம்; mansion,

 House.

     " டகாரத் ற் த் ப்பா ம்" ( றத் ரட் . 1104);.

     [ டம் + கரம் – டகரம் → டகாரம்.]

டங்கம்

டங்கம்āṭaṅgam, ெப.(n.)

   மைறவான அங்கம்; hidden body.

   2. ஆைம; tortoise (சா.அக.);.

ம வ. டாங்கம்

     [  + அங்கம்.]

டச் த் ரி

 
 டச் த் ரிāṭaccittiri, ெப.(n.)

ச ரக்கள்ளி (சங்.அக.); பாரக்்க;See. square spurge.

     [ டம் + த் ரி]

டச க்கம்

டச க்கம்āṭasadukkam, ெப.(n.)

   நான்காம ள்ள எ த் கள் யா ம், ஏைன ன்ற க ள் ம், மைறந்  நிற் மா  பாடப்ெப ஞ் 
த் ரக  (தண் .95);; stanza of four lines in which the letters constituting the last line are all found amongst the first 

three lines.

     [ டம் + ச க்கம்.]
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டசம்

 
 டசம்āṭasam, ெப.(n.)

   ெவட்பாைல; dysentary rosebery (சா.அக.);.

     [  → டச்ம்.]

டசன்ம

டசன்ம āṭasaṉmali, ெப.(n.)

   ள்ளில  நிரம் ய நிைரயம்; a hell abounding in thorny red silk-cotton.

     " ட சன்ம க் ம் ற் றள்ளி" ( ற்றா.தல.க ற்சன. 65);.

     [ டம் + சன்ம .]

டசாரன்

 
 டசாரன்āṭacāraṉ, ெப.(n.)

   மந்தணத் வன் (யாழ்.அக.);; secret emissary.

     [  → டம் + (சரம்); சாரன்.]

டசாலம்

 
 டசாலம்āṭacālam, ெப.(n.)

   எ நிைரயத் ெதான்  ( டா.);; a hell.

     [ டசன்ம  → டசாலம்.]

டப் றத்தல்

 
 டப் றத்தல்āṭappiṟattal, ெப.(n.)

   றவன் ற மா டன் றத்தல்; being born with brothers and sisters (சா.அக.);.

     [ ட + றத்தல்.]

டப் றந்தவன்

 
 டப் றந்தவன்āṭappiṟandavaṉ, ெப.(n.)

   உடன் றந்தவன்; brother.

ம. டப் றந்தவன்

     [ ட + றந்த + அவன்.]

டப் றப்

டப் றப் āṭappiṟappu, ெப.(n.)

   உடன் றப் ; brother or sister.

   2. இரடை்டப் றப்  அதாவ  ஒன் ேசரந்்  றத்தல்; being born together as twins (சா.அக.);.  

உனக் க் டப் றந்தவர ்எத்தைனயர?்

ம. டப் றப்

     [ ட + றப் ]

டப்ெபான்

 
 டப்ெபான்āṭappoṉ, ெப.(n.)

   கலப் ப் ெபான்; an alloy of gold (சா.அக.);.

     [  → ட + ெபான்.]
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டபாகலம்

டபாகலம்āṭapākalam, ெப.(n.)

   யாைனக்  வ ம் க ஞ்சரேநாய்; bilious fever which elephants are subject to.

     " டமாகலந் ெதளிந்  ெமல்லக்கயந் ெதளி ற்ற ெதன்ன" (பாரத. ப ன் .159);.

     [  → ட + பாகலம்.]

ட ரி

 
 ட ரிāṭapūri, ெப.(n.)

   ஒ  வைக நாைர; a kind of crane (சா.அக.);.

     [  → ட + ரி]

டம்

டம்1āṭam, ெப.(n.)

   1.  ( ங்.); house.

   2. ட் ன் டம்; drawing room, hall.

   3. தாழ்வாரம் (இ.வ.);; verandah.

   4. யாைனசச்ாைல; elephantstall.

     "ம ைலநட ்டைமத்ததன் பழங் டம்"(கல்லா. 60.22);.

   5. ேம டம்; top.

     " டக் ம் " (ெப ங். உஞ்ைசக். 40:72);. 

   6.ேகா ரம் ( ங்.);; temple tower.

   7. அரண்மைனக் ேகா ரம்; palace tower.

   8. மன்றாக அைமந்த ேதவேகாட்டம்; open space under trees, considered as a shrine.

     " டஞ்ெசய் சாரல்" ( க்ேகா. 129);.

     [  → டம்.]

 டம்2āṭam, ெப.(n.)

   1. சம்மட்  ( ங்.);; blacksmith's sledge.

   2. மைல ச்  ( ங்.);; mountain peak.

டம் ல்

 
 டம் ல்āṭambil, ெப.(n.)

   கைர (மைல.);; calabash.

     [ டம் → டம் ல் → ம் ல்.]

டமாட

 
 டமாடāṭamāṭa,    .எ.(adv.) ெசயற் ைண யாய்; as a helping hand.

     " டமாடக் ெகாஞ்சம் நின்  ேவைல ெசய்" (இ.வ.);.

     [  → ட + மாட. (எ ைக மர ைணச ்ெசால்);.]
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டல்

டல்1āṭal, ெப.(n.)

   1. ெபா ந் ைக (உரி.நி.);; joining, uniting.

   2. ணரச்் ; sexual union.

     " டற்கட ்ெசன்றெதன் ெனஞ் " ( றள், 1284);.

   3. ஆ  கட ல் கலக் டம்; mouth of a river.

     "ம ேயாதத ்ெதா  டல்" (பட் னப்.98.);.  

   4.ஆ கள் ஒன்ேறாெடான்  டம்; confluence of rivers.

   5. ேத ைக ( ங்.);;See.king.  

   6.தைலவைனப் ரிந்த மகளிர ்அவன் வ ம் நிைலய தற் ெபா ட் த் தைர ல் க் ஞ் க்  
(அகப்.);; loops.drawn on sand by a love-lorn lady for divining the safe arrival of her lord.

     "வ ேதவரத்ங் ேகாமகன் வரிற்  டேல" ( வ்.நாய்ச.்3);.

ம. டல்

     [  → டல்]

 டல்2āṭal, ெப.(n.)

   1. ம ைர; Madurai

     " டென ங் ெகா  ெயழேவ" (க த். 31);.

   2. அடரத்் யான ேதாப் ; thick grove, commonly of palmyras.

டல் ழான்

டல் ழான்āṭalkiḻāṉ, ெப.(n.)

   ேவளாளர ் க ள் ஒ வைக (ேசக் ழார.் 4:12);; a sub-sect of the {vésàacaste.}

     [ டல் + ழான்.]

டல்சரம்

 
 டல்சரம்āṭalcaram, ெப.(n.)

   இரண்  ைகமரங்களின் இைணப்  (ெசங்.வழக்);; joint of two wooden rasters.

     [ டல் + சரம்.]

டல்நாரத்ைத

 
 டல்நாரத்ைதāṭalnārattai, ெப.(n.)

   கடார நாரத்ைத; lemon citron (சா.அக.);;

 akind of {nārattai}

     [ டல் + நாரத்ைத]

டல் வைளத்தல்

 
 டல் வைளத்தல்āṭalvaḷaittal, ெப.(n.)

   மகளிர ் ைளயாட் ல் ஒன்  (சா.அக.);; a game of young girls.

     [ டல் + வைளத்தல்.]
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டல்வாசரம்

 
 டல்வாசரம்āṭalvācaram, ெப.(n.)

   ஓ ேவய்ந்த ட் ல் பக்கவாட் ல் வ ம் மரசச்ட்டம்(ெசங். வழக்); (கட.்ெதா.வரி.);; wooden frame used to 
support tailes in tiled roof

     [ டல் + (வாய்சச்ரம்); வாசலம்]

டல்வாய்

 
 டல்வாய்āṭalvāy, ெப.(n.)

   ைர ன் ேசரக்்ைக ைல(இ.வ.);; hip of a roof.

     [ டல் + வாய்.]

டல்வாேயா

 
 டல்வாேயா āṭalvāyōṭu, ெப.(n.)

   டல்வாய் ைலைய ட உத ம் ஒ  (C.E.M.);; gutter tiles used to cover hip of a roof.

     [ டல் + வாய் + ஒ ]

டலர்

டலரā்ṭalar, ெப.(n.)

டாதார ்பாரக்்க;See.

{kagada}

     " டலர ் டரம்ாைல ட் " ( .ெவ.2:9,ெகா );.

ம. டலர்

     [  + அல் + அர]்

ட -த்தல்

ட -த்தல்āṭalittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ளரந்்  வைளதல்; to over hang, as the eye brows

     " ெபயரப்் வங் ட ப்ப" ( வ்.ெபரியாழ். 3: 6,8);.

     [ டல் → ட ]

ட ைழ-த்தல்

ட ைழ-த்தல்āṭaliḻaittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   டற்  வைரதல்; to draw {küdas} on sand.

     "நீடலந் ைற ற் ட ைழத் " ( க்ேகா 186);.

     [ டல் + இைழ.]

ட ர் ழார்

 
 ட ர் ழாரā்ṭalūrkiḻār, ெப.(n.)

   ெமா க்காஞ்  இயற் யவ ம், ஐங்  ெதா த்தவ மான லவர;் the poet who composed 
{mudumoff-k-kāsī} and compiled {Air guruընրա}

     [ ட ர ்+ ழார]்

ட மானம்

 
 ட மானம்āṭavimāṉam, ெப.(n.)

   ச ரமான அ த்தள ள்ள ேமற்கட்  ( மானம்); (ெபா.வழக்); (கட.்ெதா.வரி.);; temple tower with a square 
base.

     [ டல் + மானம்]
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டற்

 
 டற் āṭaṟkuṟi, ெப.(n.)

   தைலமகன் ரிந் த் தைல  பாரக்் ங் ; divination resorted by heroine when seperated from her  lover.

     [ டல் + .]

டற்ேகா

 
 டற்ேகாāṭaṟā, ெப.(n.)

   பாண் யன்; any king of the Pandiya dynasty (இ . .அக);.

     [ டல் + ேகா]

டற்ேகாமான்

டற்ேகாமான்1āṭaṟāmāṉ, ெப.(n.)

   பாண் யன் ( வா.);;{Pārigya} the king of Madura.

     [ டல் + ேகாமான்.]

டற்கைர

 
 டற்கைரāṭaṟkarai, ெப.(n.)

   ேபய்ச் ைர; false calabash (சா.அ க.);.

     [ டல் + கைர]

டற்பற்ைற

 
 டற்பற்ைறāṭaṟpaṟṟai, ெப.(n.)

   தர ்(யாழ்ப்.);; thicket.

     [ டல் + பற்ைற]

டற்ெறய்வம்

டற்ெறய்வம்āṭaṟṟeyvam, ெப.(n.)

   டற் க் ரிய ெபண் ெதய்வம் ( க்ேகா. 180, உைர.);; the deity of {kūdacus.}

     [ டல் + ெதய்வம்.]

டைன

 
 டைனāṭaṉai, ெப.(n.)

   க்கண் (யாழ்.அக.);; eye of pea-cock feather.

     [  → டைன]

டாக்

டாக் 1āṭākku, ெப.(n.)

டாக்  ( ன்.); பாரக்்க;See. {kudakku.} ball of tobacco etc. used in hookah.

     [  + ஆக் ]

 டாக் 2āṭākku, ெப.(n.)

   உக்கா ைக ைல; tobacco used in hookah. (சா.அக.);.

     [  → டாக் ]

டாகாரம்

 
 டாகாரம்āṭākāram, ெப.(n.)

   ேமல்  (யாழ்.அக.);; upper storey.

     [ டம் + கரம் - டகரம் → டாகாரம்.]
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டாங்கம்

 
 டாங்கம்āṭāṅgam, ெப.(n.)

   ஆைம (யாழ்.அக);; tortoise.

     [  + அங்கம்]

டாதார்

டாதாரā்ṭātār, ெப.(n.)

டார ்பாரக்்க;See. {kiga}

     " டாதா ர ்ேசைன" ( ேனந். 379);.

     [  + ஆ + த் + ஆர.்  'ஆ' எ.ம.இ.நி.  'த்' சாரிைய.]

டாநட்

டாநட் āṭānaṭpu, ெப.(n.)

   அகத்தாற் டா  றத்தாற் ெயா ம் நட்  ( றள். அ .83);; insincere and unreal friendship.

     [ டா(த); + நட் ]

டாப்ெபண்

 
 டாப்ெபண்āṭāppeṇ, ெப.(n.)

   கல ய யாக் கன்னி; a woman who has no carnal knowledge of man (சா.அக.);.

     [  → டா(த); + ெபண்]

டாமகளிர்

 
 டாமகளிரā்ṭāmagaḷir, ெப.(n.)

   ணரக் டாத அல்ல  தகாத ெபண்கள்; women unfit to visit and they are classified.

     [ டா + மகளிர]்

டாைமயணி

டாைமயணிāṭāmaiyaṇi, ெப.(n.)

   அணிவைக  ெளான்  (அணி .36);; figure of speech in which an impossibility is predicated to have occurred.

     [ டாைம + அணி]

டார்

டாரā்ṭār, ெப.(n.)

   பைகவர;் enemies, foes.

     " டாரரெனரி ட

     " ( க்ேகா. 161);.

ம வ. டாதார்

     [  + ஆ + ஆர.்  'ஆ' எ.ம.இ.நி. ணரந்்  ெகட்ட .]

டார்த்தம்

டாரத்்தம்āṭārttam, ெப.(n.)

மைறந்  டக் ங் க த் , 

 hidden meaning.

     "தாம் உபேத த்த ளிய டாரத்்தத்ைத ெவளி டலாகா ெதன்  ெசால் ந் ம்" ( வ்ய ரி.213);.

     [ டா(த); ( ைடக்காத); + அரத்்தம்.]

டாரக்கட் ல்

 
 டாரக்கட் ல்āṭārakkaṭṭil, ெப.(n.)

   கட் ல் (யாழ்ப்.);; bed with tent and curtains.

     [ டாரம் + கட் ல்]
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டாரப்பண்

டாரப்பண் āṭārappaṇṭi, ெப.(n.)

டார வண்  ( லப். 6,120. அ ம்.); பாரக்்க;See. {kidara vangi}

     [ டாரம் + (வண் ); பண் ]

டாரப்பண் ைக

 
 டாரப்பண் ைகāṭārappaṇṭigai, ெப.(n.)

   த் வம் ெகாண்டா ம் நாள் ( த்.);; feast of tabernacles.

     [ டாரம் + பண் ைக]

டாரப்பல்லக்

 
 டாரப்பல்லக் āṭārappallakku, ெப.(n.)

   பல்லக்  (யாழ்.அக.);; closed palanquin.

     [ டாரம் + பல்லக் ]

டாரம்

டாரம்1āṭāram, ெப.(n.)

   1. ம்  வ வான ைரைய ைடய ல், பட , ப க்ைக; tent pavilion, tabernacle, booth, awning, tent 
covering for a bed.

   2. வண்ட க்  (இ.வ.);; hood covering of a cart.

   ம. டாரம்;   க., ., பட. டார;ெத. டார .

{skt. kutaru}

     [  → டாரம்]

 டாரம்2āṭāram, ெப.(n.)

   மாளிைக ன் உப்பரிைக; balcony of the palace. '

     " டார மாடம ல் ேபால" ( வக. 2328);.

     [  →  டாரம்]

டாரம் ேபா -தல்

டாரம் ேபா -தல்āṭārambōṭudal,    19 ெச. . .(v.i.)

   1. பட  அைமதல்; to pitch a tent.

   2. வண் க்  ேமற்  இ தல் (இ.வ.);; to put a covering orhooded top over a cart.

     [ டாரம் + ேபா ]

டாரமாடம்

 
 டாரமாடம்āṭāramāṭam, ெப.(n.)

   ேகா ர உ ப் க ள் ஒன்  (கட.்ெதா.வரி.);; a detail on temple towers.

     [ டாரம் + மாடம்]

டாரவண்

 
 டாரவண் āṭāravaṇṭi, ெப.(n.)

   ேமற் ள்ள வண்  (இ.வ.);; cart with hooded top.

     [ டாரம் + வண் ]
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டா யற்ைக

 
 டா யற்ைகāṭāviyaṟkai, ெப.(n.)

   ெபண்கைளப் ண வதற்  ஆண்ைமயற்ற தனம்; functional impotency. (சா.அக.);.

     [ டா (த); + இயற்ைக]

டா வைம

 
 டா வைமāṭāvuvamai, ெப.(n.)

   ஒ  ெபா ட்  இயல் ல்லாதவற்ைற உள்ளதாகச ்ெசால் , அதைன ஒன்றற் வைமயாக்  
உைரப்ப ; a simile in which the comparison is made with a thing having only a hypothetical existence

     "கா கரக்் த்தண் ம யந் க்கால்வ ேபா ம்"

ம வ. ம டை்க உவைம

     [ டா (த); + உவைம]

டாெவ ம்

 
 டாெவ ம் āṭāvelumbu, ெப.(n.)

   ெபா ந்தாத எ ம் ; a bone which does not unite (சா.அக.);.

     [ டா (த); + எ ம் ]

டாெவா க்கம்

டாெவா க்கம்āṭāvoḻukkam, ெப.(n.)

   தகாத ஒ க்கம் ( றள், அ .28);; improper or immoral conduct, as in appropriate to one's mode of life.

     [ டா(த); + ஒ க்கம்]

நா த் ரி-தல்

நா த் ரி-தல்āṭināṭiddiridal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ற டன் டா ேசரந்் த்தல்; to be always in the company of.

     [  + நா  + ரி]

யமட் ம்

 
 யமட் ம்āṭiyamaṭṭum, .எ.(adv.) 

யவைர பாரக்்க;See. {kudiya-Varai}

     [ ய + மட் ம்]

யவைர

 
 யவைரāṭiyavarai, ெப.(n.)

   இயன்றவைர (ெகா.வ.);; asfaras possible, as much as one is able, to the utmost.

     [ ய + வைர]

யற்ெபயர்

யற்ெபயரā்ṭiyaṟpeyar, ெப.(n.)

   ட்டத்ைதக் க் ம் ெபயர ்(ேந .ெசால். 31);; collective noun.

     [  + இயல் + ெபயர]்

யா -தல்

யா -தல்āṭiyāṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. சே்சரந்்  ஆ தல்; to dance or dally together.

   2. ேசரந்்  பணியாற் தல்; to mingle with, come in touch with, work in company with.

ம. யா க

     [  + ஆ ]
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க்ைக

க்ைக1āṭiyirukkai, ெப.(n.)

   ணரச்் யா த்தல்; being in the act of copulation (சா.அக.);.

     [  →  + இ க்ைக]

 க்ைக2āṭiyirukkai, ெப.(n.)

   1.இைணயர ்(கணவன் மைன ); வாழ்க்ைக; living as husband and wife.

   2. ஒன்றாக வா ைக; living together.

     [  →  + இ க்ைக]

வா-தல் 
( வ தல்)

வா-தல் ( வ தல்)āṭivādalāṭivarudal,    18 ெச. . . (v.i.)

   1. ேசரந்்  வ தல்; to accompany, to move in company.

   2. ைக  வ தல்; to succeed, be prosperous, as in an undertaking.  

   3. யாதல்; to increase, 

அவ க்  நா க் நாள் ெபா ள் வ ற  (ெகா.வ.);.

     [  + வ  (வா);]

னைரப் ரி-
த்தல்

னைரப் ரி-த்தல்āṭiṉaraippirittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   பைகயரசரக்ைளத் தம் ட ் ள ண்டாக் ப் ரிக்ைக ( .ெவ. 9,37.உைர.);; separating enemy-kings by 
creatingdissensions between them.

     [ →  → ன + அவர ்+ ஐ + ரி]
1āṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ஒன்  ேசரத்ல்; to come together, join, meet, to become one as rivers.

     "அங்ைக மலர் டத் தைலேமற் த்த ளி".

   2. ர தல்; to collect, crowd together, assemble, congregate, muster.

     " ய வண் னங்காள்" ( வ். வாய். 6:8,3);.

   3. ெபா ந் தல் ( வா.);; to combine, coalesce, reunite, as broken bones.

   4. ைடத்தல்; to be available.

     "உவைம இவ் ல ற் ேமா"(கம்பரா. உ க்கா.44);.

   5. இய தல்; to be possible, practicable attainable.

     "ஈவ  டா ெவல்ைல" (கந்த .ேம . 20);.

   6. ேநரி தல்; to come, to pass, to happen.

     " வாறன் ைள ைகெதாழக் ங் ெகாேலா" ( வ். வாய். 7:103.);. 

   7.இணங் தல்; to become reconciled, pacified, conciliated.

   8. த யாதல்; to be fit, suitable, appropriate, proper, decent, expedient.

   9. ெதாைக ேசரத்ல்; to accumulate, to be hoarded, stored up.

   10. யாதல், ங் தல்; to abound, swell, increase.

     "உள்ளங் ன யரம்"(கந்த . காமத.97);.

ெகாம்பன்

 
 ெகாம்பன்āṭugombaṉ, ெப.(n.)

   ைனப்ப  தம் ட் ய ெகாம் க ள்ள மா  ( ன்.);; oxwhose horns almost meet at the points.

     [  + ெகாம்பன்]
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ங்ெகா ச்

 
 ங்ெகா ச் āḍuṅgoḍicci, ெப.(n.)

   ெதா கண்ணி; telegraph plant (சா.அக.);.

     [ ம்+ ெகா ச் ]

தல்

தல்1āṭudal, ெப.(n.)

   1. , அ கம்; excess.

அவ க்  தலாகேவ ெகா த் க் ற  (உ.வ.);.

   2. ெவற் ; success. 

அவ க்  எல்லாம் தலா க் ற  (உ.வ.);.

     [  → தல்]

 தல்2āṭudal, ெப.(n.)

   1. ெமாத்தம் (இ.வ.);; total.

   2. ெப மம் ேமெலல்ைல; maximum. 

தல் எட்டனா  ைடக் ம்.

     [   → தல்]

தைல

 
 தைலāṭudalai, ெப.(n.)

   அறசச்ாைல (இ.வ.);; an asylum.

     [  + தைல (இடம்);]

ரி-த்தல்

ரி-த்தல்āṭupūrittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   நிரப் தல்; to fill up, stuff. 

அ ஷ்டத் க் த் தாரித்ரயத்ைதக் ரித்த இத்தைன ( வ். மாைல.6. யா.33);.

     [  + ரி]

வாய்

 
 வாய்āṭuvāy, ெப.(n.)

   இரண்  மரசச்ட்டங்கள் ெபா ந் ம் இடம்; joint of two wooden pieces. 

வாய் சரிபாரத்் ப் ெபா த்  வழக் . (தச் .ெதா.வரி);.

     [  + வாய்]

வாய் ைல

 
 வாய் ைலāṭuvāymūlai, ெப.(n.)

   ேமற் ைர ைண ம் ைல; the ridge of a roof.

     [  + வாய் + ைல]

ட் க் பா
ய்-தல்

ட் க் பாய்-தல்āṭuviṭṭukāṭupāytal,    2 ெச. . .(v.i.)

   தன் ைர மற்ெறா  உட ற்  மாற் க் ெகாள் ம் மந் ரக்கைல; the magic art of leaving one's own body 
and entering another body at will.

     [  + ட்  +  + பாய்]
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ட் ப்ேபா-
தல்

ட் ப்ேபா-தல்āṭuviṭṭuppōtal,    8 ெச. ன்றா . (v.i.)

   இறத்தல்; dying (சா.அக.);.

     [  + ட்  + ேபா.]

-தல்

-தல்āḍuviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. இறத்தல்; to die. lit., to leave the body.

     " ட் ங் கா தான் ேபா ன ன்" (நல்வ , 22);.

   2. எ ம்  ேதான்ற இைளத்தல்; being to be reduced to a skeleton as in wasting diseases. 

அவ ைடய மார்  ட் க் ற  (உ.வ.);.

     [  + ]

-தல்

-தல்āṭuviḻudal,    2 ெச. . .(v.i.)

   1. இறத்தல் (யாழ். அக.);; to die.

   2. ஆணிச் தல் தல்; droping off the polypus in the anus.

   3. ேநா ன் ேவர ்கழ தல்; being rooted out as disеases.

     [  + ]

ைவ-த்தல்

ைவ-த்தல்āṭuvaittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ஆணிச் தல் காய்ந்  சவ் பற் தல் (யாழ்.அக.);; to begin to heal, after the dropping of the core of anulcer.  

   2.ேநாய் ேவரை்வத் ப் பலத்தல் (யாழ்.அக.);; to become critical, as the condition of a patient.

   3. ண் ைரேயா தல் (இ.வ.);; to form a running sore.

     [  + ைவl]

ைட

ைட1āṭai, ெப.(n.)

   1. ரம்  த யவற்றாற் ன்னப்ப ம் ெபட் ; basket made of rattan, {Öla} or bamboo.

   2. மைழநீர ்படாதப  உடல்ேமல் இட் க்ெகாள் ம் சம்ைபக் ெகாங்காணி; palm-leaf Cover worn over the 
personas a protection from rain.

   ம. ட;   க. ெட, ட;   ெத. ட;   . பட. ெட;   ேகாத., ட. ட;்ேகாண். ல.

 Fin. kaha;

 Jap. katama:Gondi, {kūca}

     [  + ைட]

 ைட2āṭai, ெப.(n.)

   1. த் ைரக்ைக வைக ( லப். 3:20);; a kind of hand-pose.

   2. ைடப்பாடல் பாரக்்க; {seekūda-p-pāda,}

     [  + ைட]

ைடக்காரன்

ைடக்காரன்āṭaikkāraṉ, ெப.(n.)

   1. ைட ற் காய்க  ற்ேபான்; one who sells vegetables, carrying them in a basket.

   2. ைட ற் பண்டெம த்  வ ங் க்காரன்; coolie with a basket for carrying goods.

     [ ைட + காரன்]
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ைடக் த்தைக

 
 ைடக் த்தைகāṭaigguttagai, ெப.(n.)

   ம ப்பாகத் ரம்ானிக் ம் த்தைக (C.G.);; lt.lease by the basket. Rental fixed on a rough estimate.

     [ ைட + த்தைக]

ைடசே்சா

 
 ைடசே்சா āṭaiccōṟu, ெப.(n.)

   மணத் ல் மண  உற னர ்(சம்பந் கள்); தம்  ெசல் ம்ெபா  அவரக் க்  ெபண் ட்டார ்
அ ப் ம் ற் ணா (இ.வ.);; basketfuls of food and dainties presented by the bride's people to the bridegroom's party 
when the latter depart homeward.

     [ ைட + ேசா ]

ைடப்பணியாரம்

 
 ைடப்பணியாரம்āṭaippaṇiyāram, ெப.(n.)

   மணத் ல் மைண ள்ள மாப் ள்ைளக்  ன் ைடகளில் ைவக் ம் ன்பண்டம் 
(இ.வ.);; basketfull of confections presented to the bridegroom by the bride's people at the time of marriage.

     [ ைட + பணியாரம்]

ைடப்பாடல்

ைடப்பாடல்āṭaippāṭal, ெப.(n.)

   ெசாற்ெச ம் இைசசெ்ச ைடய பாடல் ( லப்.3:67, உைர);; a song which combines wealth of words with 
richness of melody.

     [ ைட + பாடல்]

ைடயன்

 
 ைடயன்āṭaiyaṉ, ெப.(n.)

   ப த்தவன் (யாழ்.அக.);; corpulent person.

     [ ைட + அன்]

ண்ட ப்

ண்ட ப் āṇḍaḍuppu, ெப.(n.)

அனல ப்  (இந் பாக.67);: 

 analaguppu covered brick over.

     [ ண்  + அ ப் ]

ண்டா-தல்

ண்டா-தல்āṇṭātal,    8 ெச. . .(v.i.)

   ம ர ் க் ப்ப தல்; to get matted or interlocked, as the hair.

     [ ண்  + ஆ( );]

ண்

 
 ண் āṇṭu, ெப.(n.)

   ; nest.

     [ ள் → ண்  → ண்  → ]

ண் -தல்

ண் -தல்āṇṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. தல்; to accrue, to be added,

     "வண்ட ெவட்டாதான்"

   2. தல் (இ.வ.);; to assemble.

     [ ள் → ண்  → ண் ]
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ண் ப்

 
 ண் ப் āṇṭuppuḻu, ெப.(n.)

   வைக; chrysalis.

     [ ண்  + ]

ண்ெட ம்

ண்ெட ம் āṇṭelumbu, ெப.(n.)

 rib bone.

   2. உடம் ன் ேகாைவ எ ம் ; skeleton (சா.அக.);.

     [ ண்  + எ ம் .]

த்தக்காணி

த்தக்காணிāttakkāṇi, ெப.(n.)

   ேகா ல் ழாநாளில் த்தா ம் னரக்்  அளிக்கப்ெப ம் இைற  நிலம்; land gifted to 
those who stage dramas in temple festivals. 

நா க் க் த்தா ைகக் க் காணியாக அளிக்கப்ெப ம் நிலம் ( க்.கல். 139);. 
(கல்.க.ெசா.அ. .);.

     [ த்தன் + காணி.]

த்தசச்ாக்ைகயன்

த்தசச்ாக்ைகயன்āttaccākkaiyaṉ, ெப.(n.)

   த்  நிகழ்த் ம் சாக்ைகயர ் லத்தான்; a person of {cakkaya} caste whose profession is dancing and acting.

     "ெகாட் சே்சதம்…. ….பைற ரக்் த்தச ்சாக்ைகய னாட ன்" ( லப். 28:77);.

     [ த்தன் + சாக்ைகயன்]

த்த ல்

த்த ல்āttanūl, ெப.(n.)

   ஆடற்கைல த் ைர பற் ய ல் ( வக. 124, உைர.);; treatise on gesticulation in dancing.

     [ த்  + ல் – த் ல் → த்த ல்.  'அ' ஈ  ஆறன் உ . ஒ.ேநா. (ஆறன் உ   'அ ' என்பதன் 
ஈற் க் ைற.]

த்தப்பள்ளி

த்தப்பள்ளிāttappaḷḷi, ெப.(n.)

அரண்

   மைனையச ்சாரந்்த நாடகவரங்  (இைற:21, ப.112.);; theatre hall attached to a palace.

     [ த்  + பள்ளி.]

த்தம்பலம்

த்தம்பலம்āttambalam, ெப.(n.)

   வைளக்ைக த்தா தற் ரிய ேகா லரங்  (TA. S.II.143);; theatre hall in temple.

     [ த்  + அம்பலம்.]

த்தர்

த்தரā்ttar, ெப.(n.)

   த்  ந ப்ேபார;் actors, dancers.

     " த்த ம் பாண ம்" (ெதால். ெபா ள்.91);.

     [ த்  + அர.்]

த்தராற் ப்பைட

த்தராற் ப்பைடāttarāṟṟuppaḍai, ெப.(n.)

   பரி ல் ெபறச ்ெசல் ம் த்தைனப் பரி ல் ெபற்றவன், ஒ  தைலவனிடம் ஆற் ப்ப த் ம் 
றத் ைற ( .ெவ.9: 29);; theme of a dancer, himself a recipient of unstinted favours at the hands of a king or chieftain, 

directing and exhorting his brother in the profession to avail himself of the royal bounty.

   2. பத் ப்பாட் ள் பத்தாவதா ய மைலப கடாம் (ெதாைல. ெசால். 462, ேசனா.);; the tenth poem of the 
{Pattu-p-pâttu.}

     [ த்தர ்+ ஆற்  + பைட.]
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த்தரி

 
 த்தரி āttarisi, ெப.(n.)

   ைகக் த்தலரி ; hand pounded rice as distinguished from milled rice. It is a corrupt form for {kuttalariš} (சா.அக.);.

     [ ற்  + அரி  - ற்றரி  → த்தரிஇ (ெகா.வ.);.]

த்தரி க்காரி

 
 த்தரி க்காரி kuttarisikkāri, ெப.(n.)

   அரி  ற்  ற்பவள் ( ன்.);; woman who pounds and sells rice.

     [ த்  + அரி  + காரி.]

இதைனக் த்தரி க்காரி என ன் ேலா அகர த த் ப்ப  தவ .

த்தவா

 
 த்தவா āttavāti, ெப.(n.)

   வனார ்ேவம் ; Shiva's neem (சா. அக.);.

     [ த்த(ன்); + ஆ .]

த்த ப்

 
 த்த ப் āttaṟuppu, ெப.(n.)

றர ்ப ைரத்

   ட் த்தனமாக அ த் க்ெகாண்  ேபாைக (இ.வ.);; clandestine removal of crops.

     [ த்  ( ைளயாட் ); + அ ப் .]

த்தன்

த்தன்āttaṉ, ெப.(n.)

   1.நாட் யக்காரன்; dancer, actor ம்ப ேரத் ெமங் த்தன்" ( க்ேகா. 135);.

   2. ஆதன் (ஆன்ம); வாழ்வா ய ெப நாடகத்ைத நடத் ப்பவன்; lit, the stage manager who enacts the great 
drama of life, soul, spirit.

     " த்தன் றப்பட்டக்கால்" (நால . 26);.

   3. வன், {siva,}

     " ற்றம்பலத்  மாணிக்கக் த்தன்" ( க்ேகா. 23);.

   4. ஒட்டக் த்தர;்{ottak-küttar,} the famous poet.

     " த்தன் க சச்க்கரவரத்்  வா ேய" (தக்கயாகப்பரணி, );.

   5. ரி  (சங்.அக.);; suplhate of copper.

     [ த்  → த்தன்.]

த்தன் தம்ைப

 
 த்தன் தம்ைபāddaṉkudambai, ெப.(n.)

   க்ெகாற் ; pointed-leaved hogweed.

     [ த்தன் + தம்ைப.]
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த்தன்ெசம்

 
 த்தன்ெசம் āttaṉcembu, ெப.(n.)

   ரி ச ்ெசம் ; copper extracted from blue vitriol (சா.அக.);.

     [ த்தன் + ெசம் .]

த்தனம்

 
 த்தனம்āttaṉam, ெப.(n.)

   ல்ைல மரம்; tiger's milk tree (சா.அ க.);.

     [ த்  → த்தனம்.]

த்தட்

த்தட் āttaṭṭu, ெப.(n.)

   ந ப் ; dancing, acting on the stage.

     " த்தாட ்டைவக் ழாத் தற்ேற" ( றள். 332);.

     [ த்  + ஆட் .]

த்தா

த்தா āttāṭi, ெப.(n.)

   1. நாட் யக்காரன்; dancer, player, actor

     " த்தா ப் ைபய க்ேகா" (தனிப்பா. II.7.14);.

   2. கைழக் த்தன்; pole dancer, acrobat.

   3. மனம்ேபானப  நடப்பவன்; reckless, self willed, unprincipled person.

     [ த்  + ஆ .]

த்தா ச்

த்தா ச் āttāṭicci, ெப.(n.)

   1. த்  ந ப்பவள்; dancing-girl.

   2. அடங்கா  ஓல ட் த் ரிபவள் (இ.வ.);; boisterous, unruly woman.

     [ த்  + ஆ ச் .]

த்தா -தல்

த்தா -தல்āddāṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ந த்தல் ( லப். 12, ப.319);; to dance, act on the stage.

   2. ம ழ்ச்  ( ன்.);; to be elacted with success, etc.

   3. ெச த் த்தல்; to prosper, thrive. 

அவ் ட் ல் ெசல்வம் த்தா ற .

   4. வ ந்  ேவண் தல்; to importune, persistently request. 

தனக்  அ  ேவண் ெமன்  த்தா றான் (உ.வ.);.

   ம. த்தா க;க., . தா .

     [ த்  + ஆ .]

த்தா சன்னி

த்தா சன்னிāttāṭusaṉṉi, ெப.(n.)

   1. த்தாடச ்ெசய் ம் வ ப்  ேநாய் (சன்னி);; dancing mania.

   2. ப வப் ெபண்க க்  கா ம் ஒ வைக லக வ ப் ; dancing chorea (சா.அக.);.

     [ த்தா  + சன்னி.]
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த்தாண்டவர்

 
 த்தாண்டவரā்ttāṇṭavar, ெப.(n.)

   ற் ரச் ் ெதய்வம் (இ.வ.);; a village deity.

     [ த்  + ஆண்டவர.்]

ப்பாகப்ேப க ம் அ க ம் வ ப ம் ற் ாரத்் ெதய்வமாகக் க தப்ப ற .

த்

த் ātti, ெப.(n.)

   1. நாடகக்கணிைக ( வா.);; female actor, dancer, dancing.

   2. ைலமகள் (ெகா.வ.);; courtesan, prostitute.

   3. ைவப்பாட் ; concubine, kept mistress.

     "நட்டைணேசர ் த் மா ேரா " (பண .225);.

     [ த்  → த் .]

த் க்கள்ளன்

 
 த் க்கள்ளன்āttikkaḷḷaṉ, ெப.(n.)

   த் கேளா  க ம் உறவா பவன் (இ.வ.);; whoremonger.

     [ த்  + கள்ளன்.]

த் யார்

 
 த் யாரā்ttiyār, ெப.(n.)

   ைவப்பாட்  (ெகா.வ.);; concubine, kept mistress.

     [ த் → த்  + ஆர.்]

த்

த் āttu, ெப.(n.)

   1. நளிநயம், நடனம்; dance, dancing.

     "ஆ ங் த்ேத" ( வ். வாய், 1:5);. அல் யம், ெகாட் , ைட, டம், பாண்டரங்கம், மல், , 
கைடயம், ேப , மரக்கால், பாைவ என் ம் ப ெனா வைகக் த் ;

 divine dances, eleven in number, viz alliyam, {kotti kūdai kudam, pandarargam, ma/ tugi kagayam, pēgu, marakkalpavai}

     "ெகாட் ைவ காண் ப ேனார ் த் " ( லப். 3:14, உைர);.

   3. நாடகம்; dramatic performance, action.

     " ற  மாமாயக் த் ைனேய" ( வ். வாய் 8:4,11);.  

   4. ந்ைதச ்ெசயல்; strange event or incident.  

அங்ேக ஏதாவ  த்  நடக் ம் (உ.வ.);.

   5. ேக க் த் ; roll or ludicrous action, as a pantomime.

   6. ழப்பம்; confusion.

   7. நாடகம் பற் யைமந்த ஒ  கைடக்கழக ல் (இைற.1 ப.5);; a treatise  of the last Sangam, on the art of 
dancing.

   ம., க. த் ; ட. த்.

{skt. kUrdda}

     [ ல் → த்  → த்  (பலவைககளில் கால் த் ட்  ஆ வ );.]

668

www.valluvarvallalarvattam.com 8642 of 19068.



த் க்களரி

 
 த் க்களரிāttukkaḷari, ெப.(n.)

   நாடகசச்ாைல; play-house, theatre.

     [ த்  + களரி.]

த் க்காரன்

த் க்காரன்āttukkāraṉ, ெப.(n.)

   1. த்தா  ேவான்; actor dancer.

   2. த்தாட் ேவான் ( ன்.);; dancing-master.

   3. நைகயா  ( ன்.);; buffoon, mimic, comical person.

ம. த் காரன்

     [ த்  + காரன்]

த் ப்பண் -
தல்

த் ப்பண் -தல்ādduppaṇṇudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ேவ க்ைகபண் தல்; to make fun, to do a droll or funny action.

   2. ழப்பஞ்ெசய்தல் ( ன்.);; to confound, derange.

     [ த்  + பண் .]

த் ப்பாட்

 
 த் ப்பாட் āttuppāṭṭu, ெப.(n.)

   நாடகப்பாடல் ( ன்.);; songs sung in dancing and dramatic performances.

     [ த்  + பாட் ]

த் ப்ெபாட்டல்

 
 த் ப்ெபாட்டல்āttuppoṭṭal, ெப.(n.)

   நாடகெவளி; maiden or the open space for dramatic performances.

     [ த்  + ெபாட்டல்]

த் -தல்

த் -தல்ādduviḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   1. நாடகக் கைத மாந்தைர அைவக்  அ த்தல்

 to introduce the actors in a play.

   2. ேவ க்ைக ெசய்தல் (யாழ்ப்);; to say something odd or droll, to do a funny or humorous thing to amuse an 
audience.

   3. ெத க் த்  நடத் தல்; to arrange for a street play.

     [ த்  + .]

த் ள் ப ேவான்

த் ள் ப ேவான்āttuḷpaḍuvōṉ, ெப.(n.)

   ஆடலா ரியன்; one who teaches dancing.

     " த்தள் ப ேவான் காட் ய ைறைம ன்... இ ங்கல நல் " ( லப். 26:125);.

     [ த்  + உள்ப  + (ஆன்); ஒன்.]

த்ம்

த்ம்ātm, ெப.(n.)

   1. தம்; anus.

   2. ைள; three lobed night shade.

   3. ெவள்ளரிக்காய்; cucumber.

     [ ள் →  → தம்.]
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தல்

தல்ātal, ெப.(n.)

   1. ளிர;் sensation of cold, chillness.

     " ரம்ைழ ேபாற் பனிக் தல்" ( வ். ெப மாள். 6:1.);.

   2. காய்சச்ற் ர ்( ன்.);; chils before intermittent fever.

     [  → தல்→ தல்.]

தல் ைற-த்தல்

தல் ைற-த்தல்ātalviṟaittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ளிரினால் ைறத்தல்; being stiffened with cold. (சா.அக.);.

     [ தல் + ைற-.]

தளசச்ான்

 
 தளசச்ான்ātaḷaccāṉ, ெப.(n.)

   ெப ங்ேகாைர; a kind of {köraygrass} (சா.அக.);.

     [ தள் → தள் + அசச்ன்.]

தளம்

தளம்ātaḷam, ெப.(n.)

   1. வைள (மைல.);; three-lobed night shade.

   2. தாளி பாரக்்க;See. {kadai.}

     " தளங் க னிய ள ன் " ( ற . 168,12);.

   3. ெவள்ளரி; mottled melon.

     [ தள் → தளம்.]

தற்காய்-தல்

தற்காய்-தல்ātaṟkāytal,    2 ெச. . .(v.i.)

   ளிரக்ாய்தல் (இ.வ.);; to warm oneself.

     [ தள் + காய்]

தற்காற்

 
 தற்காற் ātaṟkāṟṟu, ெப.(n.)

   ல்ெலன்  அ க் ங் ளிரக்ாற்  ; chill breeze in cold weather (சா.அக.);

     [ தல் + காற் .]

தைற

தைறātaṟai, ெப.(n.)

   1. இ ந்த  (இ.வ.);; that which is mean, base, vulgar.

   2. இ ந்த ண ைடயவன்-ள்; base, vulgar, disreputable.

     "மாண்ட மன ைடய ராகாத தைறகள்" (பழ.106);.

   3. யல் (சங். அக.);; mutilation.

     [ ள் →  → → தைற.]

தாரி

 
 தாரிātāri, ெப.(n.)

   ெவள்ளரி (மைல.);; mottled melon.

     [ தல் → தாரி.]
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தாளம்

 
 தாளம்ātāḷam, ெப.(n.)

தாளி( வா.); பாரக்்க;See. {küdâsı}

     [ தளம் → தாளம்.]

தாளி

தாளிātāḷi, ெப.(n.)

   1. ெச வைக ( வா.);; convolvulus.

   2. வைள ( ன்.);; three lobed night shade.

     [ தளம் → தாளி.]
 
 āti, ெப.(n.)

   ெபண் ; pudendum muliebre.

ம வ. ள், க் , ண்ைட.

ம., . 

     [ ள் ( ைள); → த்  → .]

ர்

ரā்tir, ெப.(n.)

   1. பனிக்காற்  ( ங்.);; chil wind.

   2. காற்  ( ங்.);; wind.

   3. சாரற் காலெமனப்ப ம் ைல (ஐப்ப ); நளி (காரத்் ைக); மாதங்கள் (ெதால். ெபா ள். 6);; autumn, 
the months of {Aippaši and Kārttiga,} one of six seasons.

   4. ளிர ்( ன்.);; sensation of cold.

     [ தல் → ர.்]

ர்ப்பாசைற

ரப்்பாசைறātirppācaṟai, ெப.(n.)

   ேபாரே்மற் ெசன்ற அரசன் ரக்ாலத் ல் தங் ம் பைட  (ெதால். ெபா ள்.76);; winter encampment of 
a king waging war.

     [ தல் → ர ்+ பாசைற.]

ைத

 
 ைதātai, ெப.(n.)

   காற்  ( வா.);; wind.

     [ஊைத → ைத]

ைதெசய்தல்

ைதெசய்தல்ātaiseytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   காைத ளியாக் தல்; to mutilate the ear.

     "கா  ெசய்வான் ைத ெசய் " ( வ். வாய் 9:19);.

     [ ைத + ெசய்.]
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ந்தல்

ந்தல்1āndal, ெப.(n.)

   1. ெபண் ர ்தைலம ர ்( ங்.);; long flowing tresses of a woman.

   2. ம ற்ேறாைக; peacock's tail.

     " ந்தன் ெமன்ம ல்" (கம்பரா. த் ர ட.31);.

   3. ைரப் டரிம ர;் horses mane.

     " ந்தற் ைர" (க த். 163: 53);.

   4. யாைனக் க த்  ம ர;் hair of an elephant's neck.

     " ந்தலம் ன்" (ைநடத. அன். .23);.

   5. ைர; horse.

     " ந்த ெலன் ம் ெபயெரா " (பரிபா. 3.31);.

   ம. ந்தல்;   க. தல்; . சல்.

{skt. kündæa}

     [ ல் → ய் → ய்ந்தல் (க ைம); → ந்தல்]

 ந்தல்2āndal, ெப.(n.)

   ேக ெயன் ம் அரக்கன்; an {/Asuraslain by Krishnad,}

     " ந்த ெலரி னங் ெகான்ேறாய்" (பரி.பா.3:31);.

ந்தல்ெகாள்( )-
தல்

ந்தல்ெகாள்( )-தல்āndalkoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   மகளிைரத் த தல்; lit., to lay hold of a woman's tresses, to embrace a woman.

     "யாரிவெனங் ந்தல் ெகாள்வான்" (க த். 89);.

     [ ந்தல் + ெகாள்-.]

ந்தல்ேசகம்

 
 ந்தல்ேசகம்āndalcēkam, ெப.(n.)

   ெதன்ைன மரத் ன் மடை்ட; the stem of coconut leaves (சா.அக.);.

     [ ந்தல் + ேசகம்.]

ந்தல்ெதா -தல்

ந்தல்ெதா -தல்āndaldoḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

ந்தல்ெகாள்( );-தல் பாரக்்க;See. {kindai-kol,}

     " ங்ேகாைத ேவண்ேடங் ந்தல் ெதாேடம்" ( வக. 1229);.

     [ ந்தல் + ெதா -.]

ந்தல்மாரி

 
 ந்தல்மாரிāndalmāri, ெப.(n.)

   ேதவதா ; deccani deodar (சா.அக.);.

     [ ந்தல் + மாரி. ]

ந்தல் ள்ளி

 
 ந்தல் ள்ளிāndalmuḷḷi, ெப.(n.)

   நீண்ட டக்ைள ைடய ஒ வைக ள்ளி; a thishts with long thorns (சா.அக.);.

     [ ந்தல் + ள்ளி.]
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ந்தல்ேவல்

 
 ந்தல்ேவல்āndalvēl, ெப.(n.)

   ஒ வைக ேவலமரம்;   சா ; elephant thorn (சா.அக.);.

     [ ந்தல் + ேவல்.]

ந்தலழ

 
 ந்தலழ āndalaḻki, ெப.(n.)

   ஒ  மரம்(சா.அக.);; a tree.

     [ ந்தல் + அழ .]

ந்தல

 
 ந்தல āndalaṟugu, ெப.(n.)

   அ கம் ல்வைக ( ன்.);; hairy-grass.

     [ ந்தல் + அ .]

ந்தலாற் -தல்

ந்தலாற் -தல்āndalāṟṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ஈரம ைரக் ேகா  உலரத்் தல்; to loosen and dry one's hair after bathing.

     [ ந்தல் + ஆற் .]

ந்தெல ல் 
மாணிக்கம்

 
 ந்தெல ல் மாணிக்கம்āndaleḻilmāṇikkam, ெப.(n.)

   ம ரம்ாணிக்கம்; morning mallow (சா.அக.);.

     [ ந்தல் + எ ல் + மாணிக்கம்.]

ந்தளம்பாைவ

ந்தளம்பாைவāndaḷambāvai, ெப.(n.)

   வைக; convolvulus flower.  

     'காந்தமணி ந்தளம் பாைவ நீண் " ( வக. 1671);.

     [ ந்தல் + அம் + பாைவ.]

ந்தற்கணவாய்

 
 ந்தற்கணவாய்āndaṟkaṇavāy, ெப.(n.)

   ன்வைக ( ன்.);; a species of cuttlefish.

     [ ந்தல் + கணவாய்]

ந்தற்க

ந்தற்க āndaṟgamugu, ெப.(n.)

   1. க

   வைக( ங்.);; Areca palm.

   2. தாளிப்பைன (இராட.்);; talipot palm.

     [ ந்தல் + க .]

ந்தற்பைன

ந்தற்பைனāndaṟpaṉai, ெப.(n.)

   1.தாளிப்பைன ( ங்.);; talipot palm.

   2. ப் ப்பைன; jaggery palm.

     [ ந்தல் + பைன.]
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ந்தற்பைனக்கள்

 
 ந்தற்பைனக்கள்āndaṟpaṉaikkaḷ, ெப.(n.)

   ந்தற்பைன ன் பாைள னின்  எ க் ம் கள்; toddy extracted from the spathe of the blastered sagtree (சா. 
அக.);.

     [ ந்தல் + பைன + கள்.]

இதைனப் ளிக்க ைவத்  வாைல ட் க் காய்ச்  ஒ  த ெவ நீர ்இறக்கலாம். இைத ம ந் ல் 
பயன்ப த் வர.் இ  மலச் க்கைலப் ேபாக் ம்.

இக்கள்ைளக்காய்ச்  எ க் ம்ெவல்லம் ந்தல் ெவல்லம்.

ந்தற்பைனசச்ா
ராயம்

 
 ந்தற்பைனசச்ாராயம்āndaṟpaṉaiccārāyam, ெப.(n.)

ந்தற்பைனக்கள் பாரக்்க;See. {kündar-pana-k-ka/}

     [ ந்தற்பைன + சாராயம்.]

ந்தற்பைனெவல்
லம்

 
 ந்தற்பைனெவல்லம்āndaṟpaṉaivellam, ெப.(n.)

   ந்தற்பைன ன் சாற் னின்  எ க் ம் ெவல்லம்; jaggery obtained from the sap of bastard sags tree 
(சா.அக.);.

     [ ந்தற்பைன + ெவல்லம்.]

ந்தற்பா

 
 ந்தற்பா āndaṟpāci, ெபா.(n.)

   நீரப்் வைக (யாழ்.அக.);; trailing moss.

     [ ந்தல் + பா .]

ந்தற் கம்

ந்தற் கம்āndaṟpūkam, ெப.(n.)

ந்தற் க 1 பாரக்்க;See. {kündar-kamugu.}

     [ ந்தல் + கம்.]

ந்தன்மா

ந்தன்மாāndaṉmā, ெப.(n.)

   ைர; horse.

     " ந்தன்மாெவன்  கண்டார ்ெசால் ம்ப " (பரிபா. 31, உைர.);.

     [ ந்தல் = டரி ம ர.் ந்தல் + மா.]

ந்தாலம்

 
 ந்தாலம்āndālam, ெப.(n.)

ந்தா  பாரக்்க;See. {kūndāh}

     [ெகாந்  → ந்தாலம் → ந்தாலம்.]
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ந்தா

 
 ந்தா āndāli, ெப.(n.)

   கடப்பாைர ( ன்.);; crowbar, pick-axe.

ம. ந்தா

     [ெகாந்  → ெகாந்தா  → ந்தா .]

     [P]

ந்தா

ந் யா ந்

 
 ந் யா ந் āndiyāvuḻundu, ெப.(n.)

   உ ந் வைக  ெளான்  (நாஞ் .);; a kind of blackgram.

     [ெகாத்  → ெகாந்  → ெகாந் யம் → ந் யம் +  உ ந் .]

ந்

ந் āndu, ெப.(n.)

ந்தல்3,4 பாரக்்க;See. {kinda}

     " ந் ளம் " ( ளா. நாட் . 19);.

     [ ல் → ல் → ந் .]

ப்பா

ப்பா 1āppāṭu, ெப.(n.)

   ேபெரா ; great noise, up roar (சா.அக.);. 

ெம வாகப் ேப வைர ட்  ஏன் ப்பா  ேபா றாய்? (உ.வ.);.

     [ 3 + பா  – ப்பா .]

 ப்பா 2āppāṭu, ெப.(n.)

   1. ப் ைக; call, summoning.

   2. ேபெரா ; clamour, great noise.

ம. ப்பா

     [  + பா  – ம்பா .]

ப்பா ரம்

 
 ப்பா ரம்āppāṭutūram, ெப.(n.)

ப்  ரம் பாரக்்க;See. {kūppidu-tūram.}

     [ ப்பா  + ரம்.]

ப் டாெராட்

 
 ப் டாெராட் āppiṭāroṭṭi, ெப.(n.)

   க  ெநாச்  (சா.அக.);; a plant.

     [ ப்  + இடர ்+ ஒட்  – ப் டாெராட் .]
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ப்

ப் 1āppiḍudal,    9 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. அைழத்தல்; to call, call by name, summon.

   2. வரவைழத்தல்; to invite.

 Fin. kutsua;

 Hunti, kutta, Lap, goccot;

 Jap, kuch;

 Q. Jotokay.

     [  →  →  ப் .]

 ப் 2āppiḍudal,    19 ெச. . .(v.i.)

   1. அசச்ம், யரம் த யவற்றாற் கத் தல்; to call out, cry out, halloo, shriek.

   2. உத  ேவண் க் கைரதல்; cry for help.

ம. ப் க

     [  →  → ப் .]

 ப் 3āppiḍudal,    20 ெச. ன்றா .(v.i.)

   ெதா தற் க் ைக த்தல்; to join hands in worship.

     " ப் ட்ேடன் ெசால்ைகதைன" (தனிப்பா.ll, 98,251);.

ப் ரம்

 
 ப் ரம்āppiḍutūram, ெப.(n.)

ப்  ெதாைல  பாரக்்க;See. {kuppidu-tolavu.}

     [ ப்  + ரம்.]

ப் ெதாைல

 
 ப் ெதாைல āppiḍudolaivu, ெப.(n.)

   ப் , ஒ  ேராசவள  ( வா.);; lit, the distance at which a shout can be heard Indian league. 

ஒ வன் ப் ட்டாற் றன் ேகட் ந்ெதாைல .

ம வ, ப் ெதாைல

     [ ப்  + ெதாைல .]

எண்சாண் ேகால் ஐந்  ெகாண்டெதாைல  ஒ  ப்  ( ேராசம்); எனப்ப ம்.

ப் வான்

 
 ப் வான்āppiḍuvāṉ, ெப.(n.)

   கத க் ெகாண்ேட இறக்கச ்ெசய்வதா ய ஆட் ேநாய் (யாழ்ப்.);; a kind of lung disease especially among 
goats, causing continuous bleating and sudden death.

     [  → ப்  →  ப் வான்.]
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ப் ல்

 
 ப் ல்āppil, ெப.(n.)

   ைணக்காய்; pumpkin (சா.அக.);.

ம வ. ம்பளம்

     [ ம்  → ம்  → ப் ல்.]

ப்

ப் āppīṭu, ெப.(n.)

   1. ப்பா ; call, whoop.

     "வ ந் க் ப் ங் ப் டை்டக் ேகடக் ம்" ( றநா.44, உைர);.

   2. ப் ரம்; calling distance.

     " ழநான் ேகால் அக்ேகாைலஞ்  ப் " ( ரேசா.யாப்.33.உைர);.

     [ ப்  → ப் .]

ப்

ப் 1āppudal,    18 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ைக த்தல்; to join hands as in worship.

     "வாெளா ங் ேகாெலா ங் ப் " ( வக. 430);.

   2. த்தல்; to heap up, as sand or grain.

     " ப் ய கனக மாைழயால்" ( வக. 913);.  

   3. க் தல்; to close, contract, shut in, as an umbrella, to withdraw, draw in, as the sun his rays. 

ரியன் ரணங்கைளக் ப் ட் க் ெகாண்  மைறந்தான் ( ன்.);.

ம. ப் க

     [ ப்  → ப் .]

 ப் āppu, ெப.(n.)

   யச ்ெசய்ைக; joining hands as in worship.

     "என் ைக ப் ச ்ெசய்ைகேய" ( வ். வாய். 4:3,2);.

     [  → ப்  → ப் .]

ப் ரம்

ப் ரம்āppuram, ெப.(n.)

ப் றம் பாரக்்க;See. {kմppսրaո7.}

     [  + றம் - றம் → ப் றம் (ெகா.வ.);.]

ப் றம்

 
 ப் றம்āppuṟam, ெப.(n.)

   ழங்ைக; elbow (சா.அக.);.

     [  + றம் - றம் → ப் றம் (ெகா.வ.);.]
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பகம்

பகம்1āpagam, ெப.(n.)

   இ ப் ள்ள எ ம் க் ட் ன் டம் (இங்.ைவ.13);; pelvis.

     [ ள் → வ் → வல் → வகம் → பகம்.]

 பகம்2āpagam, ெப.(n.)

   மைலநாட் ற் ெகால்லத்ைதத் தைலநகராகக் ெகாண்ட ஒ  நா ; name of a country whose capital was 
Quilon.

     " பக ரட்ட ெமாட்டம்" (பாரத. பைட.19); (TA.S.II.16);.

     [ வல் → பம் (பள்ளம், பள்ளத்தாக் ); → பகம்.]

பம்

பம்āpam, ெப.(n.)

   1. ண , well.

   2. ஊற் க் ; spring (சா.அக.);.

     [ வல் → வம் → பம்.]

பரம்

 
 பரம்āparam, ெப.(n.)

   ழங்ைக; elbow.

     [ ப் றம் → பரம் (ெகா.வ.);.]

ம்பல்

 
 ம்பல்āmbal, ெப.(n.)

   ழமரம் ( வா.);; coomb teak.

ம. ம்பன்

     [ ம்  → ம்பல்.]

ம்

ம் 1āmbudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. தல்; to close, to shut, as a flower

     "ெசய்ய கமல மலர் ம்ப" (ைநடத. சந் ேரா.2.);.

   2. ஒ ங் தல், ங் தல் ( டா.);; to contract, shrink.

   3. ஊக்கங் ைறதல்; to lose courage, zeal or enthusiasm,

     "வடவர ்வாடக் டவர ் ம்ப" (பட் னப். 276);.

   4. ேச  ( ன்.);; mud. ம் னிற் ைதத்த கல் (W.);.

ம. ம் க

     [  → ம்  → ம் .]

 ம் 2āmbu, ெப.(n.)

   1. பாய்மரம்; mastofa vessel.

     " ம் தன் ய ங் ணி ய' ழ்ந் " (மணிேம. 4.30);.

   2. ேதரெ்மாட்  ( வா.);; cone shaped pinnacle of a chariot.

   3. ெமாட் ; bud.

     "தாைழக் ம்ப ழ்ந்த ெவாண் " (ஐந்.ஜம்.49);.   [ ம்  → ம்  → ம் .]
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ம் ரணம்

 
 ம் ரணம்āmbūraṇam, ெப.(n.)

   ெகாள் க் காய்ேவைள; purple wild indigo (சா.அக.);.

     [ ம்  + ரணம்.]

 ம் ரணம்āmbūraṇam, ெப.(n.)

   ெகாள் க்காய் ேவைள; purple wild indiger-tephrosia purperea.

மம்

 
 மம்āmam, ெப.(n.)

   நீரந்ிைல (யாழ்.அக.);; pond, pool.

     [ வல் → பம் →  மம் (ெகா.வ.);.]

மைர

 
 மைரāmarai, ெப.(n.)

காட் ல (மைல.); பாரக்்க;See. {kåtfijavu.}

     [ ம்  + உைற - ம் ைற → ைர → மைர (ெகா.வ.);.]

மா

 
 மாāmā, ெப.(n.)

வமா (யாழ்ப்.); பாரக்்க;See. {kŪVamā.}

     [ வமா → மா.]

ட்டாள்

 
 ட்டாள்āmuṭṭāḷ, ெப.(n.)

   ெப டன் (இ.வ.);; stupid, fool, a term of abuse.

ம வ. டை்ட, ழ் டை்ட

     [ ழ் + டை்ட + ஆள். ெகட் ப்ேபான டை்ட ேபான்  பயன்படாத ஆள்.]

ட்ைட

 
 டை்டāmuṭṭai, ெப.(n.)

ழ் டை்ட (இ .வ.); பாரக்்க;See. {kūl-muffa}

     [ ழ் டை்ட → டை்ட.]
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ர்

ர1்ārtal,    16 ெச. . .(v.i.)

   1. தல்; to be abundant, excessive.

     "ெப வறங் ரந்்த கானம்" (ெப ம்பாண். 23);.

   2. ப்பங்ெகாள் தல்; to covet hanker after.

     "எங்ைகயர ்ேதாள் னான் ன் ெபரி  ரந்் " ( ைணமாைல. 124);.

   3. வைளதல்; to bend.

     "ெமய் ரந்்த பனிெயா " (க த். 31:6);.

   4. அள  ைறதல், ன்னாத்தல் (ெந நல், 9 உைர);; to contractwith cold.

     [ ல் → டல் → ழ். ல் = தல் க த்  ேவர ் தல், ேமற்ெசல் தல், வைளதல், க ங்கல் 
ெபா ள்களில் ரிந்த .]

 ர3்ār, ெப.(n.)

   1. ; exuberance, abundance.

     " ரி லாண்ைமச ் ேயன்" ( றநா.75:4);.

   2. ரை்ம; sharpness, as of a point or edge.

     " ரே்வற் ேகான்" ( வ்.ெபரியாழ்.4:2,7);.

   3. ரை்ம

   ள்ள னி (இ.வ.);; pointed edge.

ர்-த்தல்

ர-்த்தல்ārttal,    12 ெச. . .(v.i.)

   1. தல்; to be abundant, excessive.

     " ரப்் ங் க  ள்ள  றக் ம்" (ெதால்.ெசால்.314);.

   2. ரை்மயாதல்; to be sharp, as the edge or point of an instrument

     " ரக்் நன் ைலேவல்" (ேதவா.367:8);.

   3. அ  ட்பமாதல்; to be keen, acute, penetrating, as the intellect.

   4. உவரத்்தல்; to be saltish, brackish.

     "ெமன்  ைறப் னல் ரப்் றக் கடேல " (தணிைகப் . நாட.்164);.

   5. னத்தல்; to be enraged, become furious.

     " ரத்் நாய் கவ் க் ெகாளக்கண் ம்" (நால .70);.

     [ ல் → ல் → ர.்]

ர்க்க ப்பன்

 
 ரக்்க ப்பன்ārkkaṟuppaṉ, ெப.(n.)

   உயரந்்த ெநல்வைக ( ன்.);; a kind of bearded paddy of superior quality.

     [ ர ்+ க ப்பன். (க ப்பன் = தா ைடய க ப்பன் ெதய்வம்);.]

ர்ெகட் ப்-
ேபாதல்

ரெ்கட் ப்-ேபாதல்ārkeṭṭuppōtal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ  ம ங் தல்; becoming dull witted through old age (சா.அக.);. 

ரெ்கட்டவனா க்காேத.

     [ ர ்+ ெகட்  + ேபா-.]
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ர்ெகடல்

 
 ரெ்கடல்ārkeḍal, ெப. (n.)

   அ  ம ங்கல்; becoming dullwitted (சா.அக.);.

     [ ர ்+ ெகடல்.]

ர்ெக -தல்

ரெ்க -தல்ārkeḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   1. னி ம ங் தல்; to become blunt, dull, to lose

 point, as a tool.

   2. அ  ம ங் தல்; to become dull-witted, to lose one's sharpness of intellect, as in old age.

     [ ர ்+ ெக .]

ர்ேக

 
 ரே்க ārāvu, ெப.(n.)

ெவண்க  (மைல.); பாரக்்க;See. {vess-kadugu.}

     [ ர ்+ ேக . க  → க  → ேக  (ெகா.வ.);.]

ர்ங்கண்

 
 ரங்்கண்ārṅgaṇ, ெப.(n.)

   ஊ ப் பாரக்் ங் கண்; sharp, piercing eyes.

     [ ர ்→  ரம்் + கண்.]

ர்சச்கம்

 
 ரச்ச்கம்ārccagam, ெப.(n.)

   பல் க் ச்  (யாழ்.அக.);; tooth brush.

     [ ர ்+ (சாகம்); சகம்.]

ர்சச்ேசகரம்

 
 ரச்ச்ேசகரம்ārccacēkaram, ெப.(n.)

   ெதன்ைன மரம்; coconut tree (சா.அக.);.

     [ ர ்→ ரத்்த (உயரமான); → ரச்ச் + ேசகரம். ெசம் + ேகரம் - ெசங்ேகரம் → ேசகரம் (ெதன்ைன);.]

ர்சச்ம்

ரச்ச்ம்1ārccam, ெப.(n.)

   கட்டடத் ற்  உத ஞ் கால் (இ.வ.);; small-sized post used in building.

     [ ர ்→ ரத்்தம் (ெந ங்க ); → ரச்ச்ம் (ெகா.வ.);.]

 ரச்ச்ம்2ārccam, ெப.(n.)

   1. த ப்ைப ( ங்.);; darbha grass.

   2. மைற (ேவதக்);க் க மங்களிற் பயன்ப த் ம் த ப்ைபக் ெகாத் ; bundle of darbha grass used in 
ceremonies and sacrifices

     "ேகா ம் ல் ம் ஒ  ைக ற் ரச்ச் ம்" (ேதவா.497:8);.

     [ ர ்→ ரத்்தம் (ெந ம் ல்); → ரச்ச்ம்.]
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ர்சச்ரம்

ரச்ச்ரம்ārccaram, ெப.(n.)

   1. சச்ர மாநிலம்; Gujarat state.

   2. ஐம்பத்தா  நா க ெளான் ; Gujarat, one of 56 ancient countries.

 Gur, Gujjar, Gujari, Gurjar

     [ சச்ரம் → சச்ரம்: சச்ரம் = ஆலமரம். அம்மரத் ன் ழ் நடந்த சச்ரர ்வாணிகம், வணிகரின் 
ப்ெபயர,் வணிகரால் ெபயர ்ெபற்ற நிலப்ப .]

ர்சச்ரி

ரச்ச்ரிārccari, ெப.(n.)

   பண்வைக  ெளான்  (பரத.இராக.56);; a specific melody-type.

     [ சச்ம் → சச்ரி = இ ப் ல் கட் க் ெகாள் ம் மணி, அம் மணிேயாைசக்  ஏற்ப ஆ ம் ஆடல்.]

ர்சச்ாரம்

 
 ரச்ச்ாரம்ārccāram, ெப.(n.)

   வசச்ாரம் (சா.அக.);;{sivacaram.}

     [ ர ்+ சாரம்.]

ர்ச்

ரச்் 1ārcci, ெப.(n.)

ச் 1 பாரக்்க;See. {kurucci}

     [ ச்  → ரச்் .]

 ரச்் 2ārcci, ெப.(n.)

   ரை்ம; sharpness, keenness, pointedness.

     " ரச்் வா யரவம் ழ்த் " ( ற்றா.தல.க ற்.10);.

     [ ர ்→ ரச்் .]

ர்ச் ைக

ரச்் ைகārccigai, ெப.(n.)

   1. வ ம் ; flowerbud.

   2. ஊ ; needle (சா.அக.);.

   3. ரிைக

   கரிக்ேகால் (எ ேகால்); (யாழ்.அக.);; pencil, painter's brush.

     [ ர ்→ ரச்்  → ரச்் ைக.]

ர்ச்

ரச்் ārccu, ெப.(n.)

   1. ரச்் 2 பாரக்்க;See. {kürcci"}

   2. ரிய ைள; pointed stick, stake.

ரச்் க் கடை்டயாய்ப் ேபா ற்  (இ.வ.);.

     [ ர ்→ ரச்் .]

ர்ச் க் ல்லா

 
 ரச்் க் ல்லாārccukkullā, ெப.(n.)

   ெந ங் ல்லா ( ன்.);; conical shaped cap.

     [ ரச்்  + ல்லா.]
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ர் யபாக்

 
 ர் யபாக் ārcīviyapākku, ெப.(n.)

   இைழத்த பாக் ச ் வல்; scraped betel nut (ச.அக.);.

     [ ர ்+ ய + பாக் .]

ர்

ர் 1ārcīvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ராக் தல்; to sharpen, make pointed.

   2. தல்; to scrape, slice of as areca nut. 

ர் ன பாக்  (இ.வ.);.

     [ ர ்+ .]

ர் -தல்

ர் -தல்ārcīvudal,    10 ெச. . . (v.i.)

   2. ெகாம்  தல்; to sharper the horn of an ox to pierce the opponent.

   2. பைக ட் தல் (இ.வ);; to incite, as to a quarrel.

     [ ர ்+ -.]

ர்த்தல்

ரத்்தல்ārttal, ெப.(n.)

   யாதல்; being excessive.

   2. உவரத்்தல்; being saltish (சா.அக.);.

     [ ர ்→ ரத்்தல்.]

ர்த்தைல

ரத்்தைலārttalai, ெப.(n.)

   1. ரை்மயான தைல; cone head, tower head.

   2. உள்ளங்கால், உள்ளங்ைக ன் ேமற்பாகம்; the upper part of the palm of the hand and the sole of the 
feet(சா.அக.);.

     [ ர ்+ தைல.]

ர்த் ைக

ரத்் ைகārttigai, ெப.(n.)

   1. மட் ப்பைடக்கலம் ( வா.);; a weapon shaped like a sledge - hammer.

   2. பைடக்கலம்; arms, weapons.

     [ ர ்+ ைக.]

ர் ைள 
இைணப்

 
 ர் ைள இைணப் ārtuḷaiiṇaippu, ெப.(n.)

   இைழத்த இ  சட்டங்களி ம்  'நல் றம்' வைரந்  இைணக் ம் இைணப்  (தச.்ெதா.வரி.);; a mode of 
joining two wooden frames in joinery.

     [ ர ்+ ைள + இைணப் .]

ர்ந்த பஞ்சமம்

 
 ரந்்த பஞ்சமம்ārndabañjamam, ெப.(n.)

   ம தயாழ்த் ற வைக ( ங்.);; an ancient secondary melody type of Marudam class.

     [ ர ்→ ரந்்த + பஞ்சமம்.]

ர்நா

 
 ரந்ா ārnāṭi, ெப.(n.)

   க  ( ரித); நா ; sharp pulses (சா.அக.);.

     [ ர ்→ ரந்்த + பஞ்சமம்.]
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ர்ப்பக

ரப்்பக ārppagaḻi, ெப.(n.)

   1. கனிம நஞ்  (சங்.அக.);; a mineral poison.

   2. ரான அம் ; sharp arrow.

     [ ர ்+ பக .]

ர்ப்பைடதைற

 
 ரப்்பைடதைறārppaḍaidaṟai, ெப.(n.)

   ழ்க்காய் ெநல் ; small leaved feather foil (சா.அக.);.

     [ ழ்ப்ப  + (அத் ); அத் ைற - ழ்ப்பைடத் ைற → ரப்்பைடதைற (ெகா.வ.);.]

ர்ப்பம்

 
 ரப்்பம்ārppam, ெப.(n.)

   வந ; middle of the eye-brows (சா.அக.);.

     [ ர ்→ ரப்்பம்.]

ர்ப்பரம்

 
 ரப்்பரம்ārpparam, ெப.(n.)

   ழங்ைக ( ங்.);; elbow.

     [ ர ்→ ரப்்பம்.]

ர்ப் ஞ்

 
 ரப்் ஞ் ārppiñju, ெப.(n.)

   பாகற் ஞ் ; ground bitter gourd creeper (சா.அக.);.

     [ ர ்+ ஞ் .]

ர்ப் -தல்

ரப்் -தல்ārppiḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   ட் க் ரை்மயாக் தல்; to sharpen, as a tool.

     "பைடையக் ரப்் த ேலா ம்" ( வக. 2303);.

     [ ர ்→  ரப்்  ( ரை்ம); + இ .]

ர்ப்

ரப்் ārppu, ெப.(n.)

   1. உள்ள  றந்  ைக (ெதால்.ெசால்.314);; abundance, excess, improvement.

   2. ரை்ம; sharpness, pointedness.

     " ரப்் க் ெகாண்டகடெ்கா ச் யர"் (கந்த . நாட் .45);.

   3. அ க் ரை்ம; keenness of

 perception, acuteness of intellect

     " ரப்் ல்லா ம ட ம்" ( டா.11:132);.

   4. உவரப்் ; brackishness, saltness.

   ம. ரப்் ;க., . ர்

     [ ர ்→ ரப்் .]
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ர்மக்க ட

 
 ரம்க்க ட ārmakkaruḍamūli, ெப.(n.)

   ெவள்ைள நா ; a white species of {nayuruvi} (சா.அக.);.

     [ ரம்ம் + க டன் + .]

ர்மக்ைக

ரம்க்ைகārmakkai, ெப.(n.)

   ெப ரைல நீட்  மற்ைற ரல்கைள வைளத் க் ழ்ேநாக் ப் க் ம் நாட் ய த் ைரக் ைக 
(பரத.பாவ.39);; gesticulation in dancing, in which the thumb is held straight and the other fingers are bent and pointed 
downwards.

     [ ரம்ம் + ைக.]

ர்மகன்னியான்

 
 ரம்கன்னியான்ārmagaṉṉiyāṉ, ெப.(n.)

   வனார ்ேவம் ;{shiva's} neem (சா.அக.);.

     [ ர ்→ ரம்ம் + (கண்ணி); கன்னி + ஆன்.]

ர்மசச்க்கரம்

ரம்சச்க்கரம்ārmaccakkaram, ெப.(n.)

   ஒ யப்பா வைக ெளான்  (யாப். .497);; a kind of {cittirakavi.}

     [ ரம்ம் + சக்கரம். ரம்ம் = ஆைம.]

ர்மத்தானம்

 
 ரம்த்தானம்ārmattāṉam, ெப.(n.)

   சம்மணம் அல்ல  கால்ேமல் கால் ேபாட்  உடக்ா ைக; a posture with folded legs (சா.அக.);.

     [ ரம்மம் + தானம்.]

ர்மத்ேதா

 
 ரம்த்ேதா ārmattōṭu, ெப.(n.)

   ஆைமேயா ; the shell of a turtle (சா.அக.);.

     [ ரம்ம் + அத்  + ஒ .]

ர்ம த்

 
 ரம் த் ārmabutti, ெப.(n.)

   ண்ணிய அ ; keen intellect (சா.அக.);.

     [ ரம்ம் + த் . லம் →  ந்  → த் .]

ர்மம்

 
 ரம்ம்ārmam, ெப.(n.)

   ஆைம; tortoise.

ம வ. ஆைம, யாைம

     [ ல் (வைளதல், தாழ்தல், ன்வாங் தல்); ல் → ர ்→ ரம்ம். (கால்கைள உள்ளி த் க் 
ெகாள்வ . ஒ.ேநா. ர் ைக ( ன் ைன வைளந்த ைண);.]
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ர்மமேகாதரம்

 
 ரம்மேகாதரம்ārmamaātaram, ெப.(n.)

   காற் த் ரட் யால் வ ற் ல் கட் ையப்ேபால் க்கங் கண் , ேசா  ெசல்லாமல் ஆைமேபால் 
வ  ம்  இைரசச்ைல உண்டாக் ம் ஒ வைக ேநாய்; a kind of abdominal dropry, swelling or enlargement of 
the abdomen resembling, the shape of a turtle (சா.அக.);.

ரம்ம் + மேகாதரம். ஆைமவ  பாரக்்க;See.{āmavayiru.]}

ர்ம னி ப்

 
 ரம் னி ப் ārmamuṉimuṟippu, ெப.(n.)

   மாைழகைள (உேலாகங்கைள);ச ்ெசய்வதற்கான ரம் னி ெசான்ன ைற; the method in the works of 
the sage Kurmarishi for alterning the virtues of metals for the purposes of purifying them (சா.அக.);.

     [ ரம்ம் + னி + ப் . ரம்ம் = ண்ண .]  

 ரம் னி ப் ārmamuṉimuṟippu, ெப.(n.)

மாைழகைள த்  ய்ைம ( த் ); ெசய்வதற்கான ரம் னி (ரி ); ெசான்ன பாகம்;'

 the method or principle laid down in the works of the sage {} for altering the virtues of metals for purposes of purifying them.

     [ ரம் னி + ப் .]

 → ப் .

ர்மல்

 
 ரம்ல் ārmalli, ெப.(n.)

   ஊ மல் ைக (சா.அக);; slender jasmine.

     [ ர ்+ மல் .]

ர்மவளி

 
 ரம்வளிārmavaḷi, ெப.(n.)

   ம ரக்் செ்ச ப் ைப ம்,  இைமப்ைப ம் உண்டாக் ம் பத்  வளிகளில் ஒன் ; one of the ten vital 
airs of the system causing the hairs stand in the ends, and winking of the eye lids (சா.அக.);.

ம வ, ரம்ன்

     [ ரம்ம் + வளி.]

ர்மவா

 
 ரம்வா ārmavāyu, ெப.(n.)

ரம்வளி பாரக்்க;See. {kūrma-vaf}

     [ ரம்ம் + வா .]

ர்ம க்ைக

 
 ரம் க்ைகārmavirukkai, ெப.(n.)

   சம்மணம் அல்ல  கால்ேமல் கால் ேபாட்  உடக்ா ைக; a posture with folded legs (சா.அக.);.

     [ ரம்ம் + இ க்ைக.]
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ர்மாசனம்

 
 ரம்ாசனம்ārmācaṉam, ெப.(n.)

ரம் க்ைக பாரக்்க;See. {kūrma-v-irukkal}

     [ ரம்ம் + ஆசனம்.]

ர் ைக

ர் ைகārmigai, ெப.(n.)

   ைணவைக ெளான்  (பரத.ஒ .15);; a kind of lute.

     [ ர்  → ர் ைக.]

ர் க்ேகாணம்

 
 ர் க்ேகாணம்ārmukāṇam, ெப.(n.)

   ஒவ்ெவா  ேகாண ம் ேநரே்காணத் க் க் ைறந்ததா ள்ள க்ேகாணம் ( ன்.);; acuteangled triangle.

     [ ர ்+ க்ேகாணம்.]

ர் ள்

ர் ள்ārmuḷ, ெப.(n.)

   ைர ெச த் ங் க ; spurs.

     " ர் ட ் த் த் ேதர்  னின்ற ைச கன்" ( லப். 6:44,உைர.);.

ம. ள்  (ஒ  ம ந் ச ்ெச );

     [ ர ்+ ள்.]

ர்ைம

ரை்மārmai, ெப.(n.)

   1. பைடக்கலன் த ய வற் ன் ர;் sharpness, pointedness.

     " ரை்ம ன் ல்ைல யைலக்  ெம ற்றாய்" (நால , 287);.

   2. ண்ைம ( வா.);; keenness of sight, acuteness, intellect, penetration, subtlety றப்  ( க்ேகா. 346,உைர.);;

 excellence, superiority.

   4. கல் ப்  (சங்.அக.);; rock-sait.

   5. ெவ ப்  (சங்.அக.);; saltpetre.

ம. ரை்ம

     [ ர ்→ ரை்ம.]

ர்ைமக்கரிவாள்

 
 ரை்மக்கரிவாள்ārmaikkarivāḷ, ெப.(n.)

   வழைல (சவரக்்காரம்); ( ன்.);; soap.

     [ ரை்ம + கரிவாள் (கரிப் ள்ள .);]

ர்ைமச்

 
 ரை்மச் ārmaicci, ெப.(n.)

   ைரக் காைதப் ேபான்ற இைல ைடய ஒ  கள்ளி; a kind of spurge tree, the leaf of which resembles the 
horse's ear (சா.அக.);.

     [ ரை்ம → ரை்மச் .]
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ர்ைமநாரி

 
 ரை்மநாரிārmaināri, ெப.(n.)

   ெகந் லவணம் என் ம் உப் வைக; a kind of salt (சா.அக.);.

     [ ரை்ம + நாரி.]

ர்ைமப்பார்ைவ

 
 ரை்மப்பாரை்வārmaippārvai, ெப.(n.)

   ட்பமான பாரை்வ; sharp sight.

     [ ரை்ம + பாரை்வ.]

ர்ைமபார்

ரை்மபார1்ārmaipārttal,    14 ெச. . .(v.i.)

   பைடக்கலனின் ரை்மையச ்சரிபாரத்்தல்; to try the sharpness of an instrument.

ம வ, ரப்ார்

     [ ரை்ம + பார.்]

ர்ைமயார்

ரை்மயார2்ārmaiyārttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒ வன் றைமையத் ெதரி ெசய்தல்; to test one's acuteness of intellector   ability.

ம வ, ரப்ார்

     [ ரை்ம + பார.்]

ர்ைமமணல்

ரை்மமணல்ārmaimaṇal, ெப.(n.)

   ெவள்ளி மணல்; white sand or silver ore.

   2. ண்ணிய மணல்; fine sand.

ம வ, ண்மணல்

     [ ர ்+ மணல்.]

ர்ைம ல்ேலான்

 
 ரை்ம ல்ேலான்ārmaiyillōṉ, ெப.(n.)

   அ வற்றவன், மந்தன் ( ங்.);; dullard, stupid person.

     [ ரை்ம + இல்ேலான்.]

ர்ைம ப்

 
 ரை்ம ப் ārmaiyuppu, ெப.(n.)

   கல் ப் ; salt (சா.அக.);.

     [ ரை்ம + உப் .]

ர்வலகம்

 
 ரவ்லகம்ārvalagam, ெப.(n.)

   நாணல் (சா.அக.);; kaus, a large and coarse grass.

     [ ர ்+ அல  + அம்.]

ர்வாங் -தல்

 
 ரவ்ாங் -தல்ārvāṅgudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   பைடக்கலன் த யவற்ைறக் ரை்மயாக் தல் (இ.வ.);; to sharpen the edge, whet.

     [ ர ்+ வாங் .]
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ர்வா ம்

 
 ரவ்ா ம் ārvāyirumbu, ெப.(n.)

   அரிவாள் மைண ( ங்.);; knife blade fastened to a piece of wood for cutting vegetables.

ம வ, அரிவாள்மைன

     [ ர ்+ வாய் + இ ம் .]

ர்வா

 
 ரவ்ா ārvāli, ெப.(n.)

   ெசம்ப ந் ; red hawk (சா.அக.);.

     [ ர ்+ வா .]

ர்ைவ

 
 ரை்வārvai, ெப.(n.)

   கப்ப ன் க் க்கடை்ட (கடற்.);; transom, beam across the stern post of a ship.

     [ ர ்+ ரை்வ.]

ரணம்

ரணம்āraṇam, ெப.(n.)

   1. ேகாடகசாைல (மைல.); பாரக்்க;See. {ködagasāla} Coromandel gendarussa.

   2. பாகல் (யாழ்.அக.);; balsam pear.

     [ ர ்→ ரணம். ர ்= ப , கசப்  .]

ரம்

ரம்1āram, ெப.(n.)

   யாழ்; a kind of, stringed musical instrument.

     " ர நாண் ரல்" (பரிபா.19:44);.

     [ ல் → ல் (வைள ); → ர ்→ ரம்.]

 ரம்2āram, ெப.(n.)

   ரணம் (மைல.);; very small plant.

     [ ரணம் → ரம்.]

 ரம்3āram, ெப.(n.)

   1. ெகா ைம; cruelty severity.

     " ர க்கவன்" (ேதவா.893.5);.

   2. ெபாறாைம ( வா.);; envy, jealousy.

   3. அ ; destruction.

     [ ல் (அ த்தல், ெக த்தல்); → ரம். ர ்= தல், ெபாங் தல், ெக தல்.]

ரம்பாகம்

 
 ரம்பாகம்ārambākam, ெப.(n.)

   ேகாடகசாைல (சா.அக.);;     [ ரம் + பாகம்.]
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ரம்

ரம் ārambu, ெப.(n.)

   நிைரயம்; a hell.

     " ரம்  ெவம்மணல்" (ஏலா.67);.

ம. ரம்

     [ ர ்→ ரம் .]

ரரம்

 
 ரரம்āraram, ெப.(n.)

   ழங்ைக; elbow (சா.அக.);.

     [ ழ்ப் றம் → ரப்் றம் → ரம் (ெகா.வ);.]

ரல்

ரல்1āral, ெப.(n.)

   1. ெபண்களின் தைலம ர ்( ங்.);; woman's hair.

   2. இற  ( ங்.);; feathers.

     [ ரல் (ெகாத் ); → ரல்.]

 ரல்2āral, ெப.(n.)

   ட னின்  பண்ைண என் ம் ழ்ப்பைச ெசய்யப் பயன்ப ம் ன்வைக; a large fish from the intestines 
of which a glue is made.

   2. பறைவ ற ; plume of bird, feather.

ம. ரல்

     [ ரல் (ெகாத் ); → ரல்.]

ர க் ம்வாள்

 
 ர க் ம்வாள்āraṟukkumvāḷ, ெப.(n.)

அரம்பவைக (c.); 

 dovetail saw.

     [ ர ்+ அ க் ம் + வாள்.]

ரன்

ரன்1āraṉ, ெப.(n.)

   ெநல்வைக ( ன்.);; abearded kind of paddy.

     [ ர ்→ ரன்.]

 ரன்2āraṉ, ெப.(n.)

   நாய் ( ங்.);; dog.

     [ க்கல் → க்கரன் → ரன்.]

 ரன்āraṉ, ெப.(n.)

   ஆண்பாற் ெபயரவ்ைக (யாப். .537);; a term indicative of the masculine gender.

     [ ர ்+ அன்.]
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ராக் -தல்

ராக் -தல்ārākkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கத்  த யவற்ைறக் ரப் த் தல்; to make point, shaper.

ம. ரப்் க

     [ ர ்+ ஆக் .]

ராணி

 
 ராணிārāṇi, ெப.(n.)

   ஆணிவைக ( ன்.);; sharp nail or pin.

ம. ராணி

     [ ர ்+ ஆணி.]

ராம் ளாச்

 
 ராம் ளாச் ārāmbiḷāccu, ெப.(n.)

   மண் ெகாத் ம் மரக்க  (யாழ்ப்.);; a kind of pointed wooden shovel for grubbing up the earth.

     [ ர ்+ ஆம் + ளாச் .]

ரியகண்

 
 ரியகண்āriyagaṇ, ெப.(n.)

   ரை்மயான.கண்; keen eye (சா.அக.);.

     [ ர ்→ ரிய + கண்.]

ரியபரணி

 
 ரியபரணிāriyabaraṇi, ெப.(n.)

   ஞ்சா; small Indian ipecacuanha (சா.அக.);.

     [ ரிய + பரணி.]

ரியம்

ரியம்1āriyam, ெப.(n.)

   ைக, கால்; certain parts of the body as hands, feet etc. (சா.அக.);.

     [  → யம் → ரியம்.]

 ரியம்2āriyam, ெப.(n.)

   ரை்ம (யாழ்.அக.);; sharpness.

     [ ர ்→ ரியம்.]

ரியவன்னி

 
 ரியவன்னிāriyavaṉṉi, ெப.(n.)

   ெகா ேவ  (சங்.அக.);; ceylon leadwood.

     [ ர ்→ ரி + வன்னி.]
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ரியன்

ரியன்āriyaṉ, ெப.(n.)

   1. ரை்ம ள்ளவன்; sharp, clever person

     " ரிய ங் ரியைர யல்லாைர" ( வத . பா ர. 6);.

   2. அ வன் ( தன்);; mercury.

     " க் ல பக்க ேம ங் ரியன்" (ேச . இராமன .87);.

     [ ரி → ரியன்.]

ரியலவணம்

 
 ரியலவணம்āriyalavaṇam, ெப.(n.)

   ரி ; blue vitriol (சா.அக.);.

     [ ரிய + லவணம்.]

ரியவான்

 
 ரியவான்āriyavāṉ, ெப.(n.)

   ண்ண  ள்ேளான்; man of acute intelligence, genius

     [ ர ்→ ரியவன் → ரியவான்.]

ரிலவணம்

 
 ரிலவணம்ārilavaṇam, ெப.(n.)

   அமரி ப்  ( ன்.);; salt taken from urine.

     [ ரி + லவணம்.]

 
 ārumi, ெப.(n.)

   உ  க்  ( ன்.);; sharp tip of the husk.

     [ ர ்+ உ  -  (உ  ய ர் ைன);.]

ெரள்

 
 ெரள்āreḷ, ெப.(n.)

   எள்வைக; a variety of sesame.

     [ ம் + எள்.]

ெரள்ெளண்ெண
ய்

 
 ெரள்ெளண்ெணய்āreḷḷeṇīey, ெப.(n.)

   ெரள் ஆட் ய எண்ெணய்; oil extracted from the sesamum seed (சா.அக.);.

     [ ர ்+ எள் + எண்ெணய்.]

ைர

ைரārai, ெப.(n.)

   1. இறக்கசச்ரி ; sloping roof, commonly thatched with grass or palm leaf.

     " ங் ைரக் நாப்பண்" (பட் னப்.81);.

   2. ல் ( .ெவ.10, ல்ைலப். 9,உைர);; small hut, shed, cottage.

   ம. ர; ரா. உர ( );

     [ ர ்→ ைர ( ர ் ைன வ வான ட்  க , க  ெகாண்ட );.]
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ைரக்கட்

 
 ைரக்கட் āraikkaṭṭu, ெப.(n.)

   ைர ( ன்.);; thatched house.

     [ ைர + கட் .]

ைரக்ெகாட் ல்

 
 ைரக்ெகாட் ல்āraikkoṭṭil, ெப.(n.)

   மாட் க்ெகாட் ல்; thatched cattle shed.

     [ ைர + ெகாட் ல்.]

ைரசச்ால்

 
 ைரசச்ால்āraiccāl, ெப.(n.)

   மனப்பந்த ல் ைவக் ங் தண்ணீரச்ச்ால் (இ.வ.);; water-pot.placed on a marriage dais.

     [ ைர + சால்.]

ைரத்தக

 
 ைரத்தக āraittagaḍu, ெப.(n.)

   ைரைய டப் பயன்ப ம் இ ம் த்தக  அல்ல  மாைழ (உேலாக);த் தக  (கட.்ெதா.வரி.);; metal 
sheets used as roofing material.

ைரதட் -தல்

ைரதட் -தல்āraidaṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ஆண் ள்ைள றந்தைமபற்  மாமேனா அல்ல  மற்ற உற்றாேரா ம ழ்ச் க் யாகக் ைர ையத் 
தட் தல் (யாழ்ப்.);; to tap the roof for joy, as the uncle or other relations do when a male child is born.

     [ ைர + தட் -.]

ைரமானம்

 
 ைரமானம்āraimāṉam, ெப.(n.)

ைரப்

   ப ைய டப் பயன்ப ம் ஒ , ல், தக  த ய ெபா ள்கள் (ெபா.வழக்.);; tiles, grass, thatch etc. 
used as roofing materials.

ம வ, ைரசச்ாதனம்

     [ ைர + மானம்.]

ைர ல்லாச் வ
ர்

 
 ைர ல்லாச் வரā்raiyillāccuvar, ெப.(n.)

   சவரக்்காரம்; washing soda (சா.அக.);.

     [ ைர + இல்லா + வர.் மரஞ்ெச  ெகா  நிழ ன் க் கட்டாந்தைரயாகக் காணப்ப ம் ( வம்); 
ச ள் நிலம்.]

ைர

 
 ைர āraivīṭu, ெப.(n.)

   ஒைலயாேல ம் ல்லாேல ம் ேவய்ந்த ; thatched house.

     [ ைர + .]
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ல்( )-தல்

ல்( )-தல்ālludal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. அ தல்; to ruin, to destroy.

   2. இ ந்  தல்; to fall down.

க., ெத. 

     [ ல் → ல்]

ல்

ல்āl, ெப.(n.)

   1. ரை்ம; sharpness.

   2. நீட் ; length.

     [ ல் → ல்]

லக்கைட

லக்கைடālakkaḍai, ெப.(n.)

   பலதவசக் கைட ( லப்.14,211,உைர.);; grain shop.

     [ லம் + கைட.]

இன்  லக்கைட ல் ெபான் வாங்கலாம்(ெந.வழ.);

லகம்

 
 லகம்ālagam, ெப.(n.)

   கைறயான் ற் ; ant hill (சா.அக.);.

     [ ல் → ல் → லகம்.]

லத்தா கம்

 
 லத்தா கம்ālattāṭigam, ெப.(n.)

   நா  கரந்ைத; sweet basil (சா.அக.);.

     [ லம் + தாளிகம் - லத்தாளிகம் → லத்தா கம்.]

லம்

லம்1ālam, ெப.(n.)

   ங் ல் ெநல், மணல் ெநல் (ஐவனம்);, ெநல், ல், வர , ைன, சாைம, இ ங்  (ேசாளம்);, வைர, 
இற , எள் , ெகாள் , பய , உ ந் , அவைர, கம் , காராமணி, ைரவால் த ய 
ப ெனண்வைகப் பண்டம்; grains specially of 18 kinds, viz., nel, pul, varagu, {tinai sāmai irungu, tuvaraiiragiellu, kollu, 
payaru,ulundu, avarai kaợalai,} moccai

     " லங் த்த ல ம்" ( லப்.14:211);.

 Fin. {kylva;

   } Karel, kulva, Es, kulvata; Hung. koles (millet.);

     [ ல் → ல் (நீட் , ரான க ர)்; → லம்.]

 லம்2ālam, ெப.(n.)

   ேசா , உண ; boiled rice.

 லம்3ālam, ெப.(n.)

   கைடதெ்த ; street having shops and stalls on either side, bazaar street

     " ளக்ெகா  பரந்த ெவ கமழ் லத் " (ெப ங். உஞ்ைசக் 33:82);.

     [ ல் → லம். லம் ற் ம் இடம், கைடதெ்த .]

 லம்4ālam, ெப.(n.)

   பண்ணிகாரம் ( ங்.);; confectionery.
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லவாணிகன் 
சாத்தனார்

 
 லவாணிகன் சாத்தனாரā்lavāṇigaṉcāttaṉār, ெப.(n.)

   லவாணிகஞ் ெசய்தவ ம் மணிேமகைலைய இயற் யவ மான கழகப் லவர;் the trade-poet who 
{wrote-Manimégalai. Külavānigam} means one who trades inprains.

     [ லம் + வாணிகன் + சாத்தன் + ஆர.்]

ல ந்

 
 ல ந் ālavindu, ெப.(n.)

   காஞ் ைர; nux vomica (சா.அக.);.

     [ லம் + ந் .]

1āli, ெப.(n.)

   1. ேவைலக் ப் ெப ம் ஊ யம்; wages, pay.

     " யற்  ெமய்வ த்தக் த ம்" ( றள்,619);.

   2. வாடைக ( ன்.);; fare, hire, freight.

ெத., . 

     [ லம் → .]

உட ைழப் த் ெதா லாளர ்தம் உைழப் க்  ஈடாகத் தவசமாக ( லமாக);ப் ெபற்  வந்த ஊ யம் 
நாளைட ல் நாணயமாகப் ெப ம் ஊ யத்ைத ம் த்த .

 2āli, ெப.(n.)

   க்காரன்; worker on daily wage.

ம., க.ெத., .பர.்ேகாண். 

     [ லம் – . லமாக ஊ யம் ெப பவன்.]

க்காரன்

 
 க்காரன்ālikkāraṉ, ெப.(n.)

   க்காக ேவைல ெசய்பவன்; cooly, day-labourer.

   ம வ. யாள் ம. க்காரன்;   க. கார; .

   தாெய;   ேகாத. காரன்்;பட கார

     [  + காரன்.]

க் மார -
த்தல்

க் மார -த்தல்ālikkumāraḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   மன ன் த் ெதா ல் ெசய்தல் (ெகா.வ.);; lit., to beat the breasts for hire at a funeral, to work insincerely.

     [  +  + மார ்+ அ .]

ெதாடர் ல்லாத ணத்த ல் ப்பணத் ற்காக மார த்  ஒப்பாளி ைவத்  அ ம் மகளிர ்ெசயல் 
ேபான்ற ேபா த் ெதா ல்.

சே்சவகன்

சே்சவகன்āliccēvagaṉ, ெப.(n.)

   1. ப் பைடயாளன் (M.E.R.262/195);; mercenary soldeir.

   2. க்  ேவைல ெசய்ேவான் ( வ். அமலனா .5. யா.ப.68);; hired labourer.

     [  + ேசவகன்.]
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ப்பா

 
 ப்பா ālippāṭu, ெப.(n.)

ப் ைழப்  பாரக்்க;See. {kū/Ho-pilappu.}

     [  + பா . பா  = உைழப் .]

ப் ைழப்

 
 ப் ைழப் ālippiḻaippu, ெப.(n.)

   அற்ைறக்  ெபற்  நடத் ம் வாழ்க்ைக ( ன்.);; life of a hired labourer, making a living by day-labour.

     [  + ைழப் .]

யாள்

யாள்āliyāḷ, ெப.(n.)

   க்காரன்; hired labourer cooly.

     " யாளாய்வன் கைர யைடப்பா ரில்ைல" ( வ வாத. .மண் மந்த.28);.

ம வ. யாள்

     [  + ஆள்.]

வகர்

வகரā்vagar, ெப.(n.)

   பக நாட்டார;் inhabitants of {Kūpaga} country.

     " வகர ்சாவகர"் (க ங். ப்.316);.

ம வ, பகர்

     [ வகம் → வகர.்]

வ ல்

 
 வ ல்āvanūl, ெப.(n.)

வ ல் (சங்.அக.); பாரக்்க;See. {kūva-mo/}

     [ வல் + ல். வல் = ண .]

வம்

வம்āvam, ெப.(n.)

   ண ; well.

     " வத் ன் னைலக் கடல ரத்்த ெதாவ்வாேதா" (கம்பரா. டண.103);.

     [ வல் → வம்.]

வமா

 
 வமாāvamā, ெப.(n.)

   மரவைக (யாழ்ப்.);; a kind of tree.

ம வ. மா

     [ வல் + மா. மா = மரம்.]

வர

 
 வர āvaragu, ெப.(n.)

   காட் வர  ( த்.ைவ.);; akind of millet.

     [ ழ் + வர  - ழ்வர  → ( வ );.]
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வல்

வல்1āval, ெப.(n.)

   ைக; crying aloud, bawling, crowing.

     "ேத  மாெரா ங் வல்ெசய்

ெதா னர"் (கம்பரா.சடா ர.்31);.

ம. கல்

     [  →  → வல்.]

 வல்2āval, ெப.(n.)

   1. ண ; well

     " வலன்ன டரகம்" (மைலப . 366);.

   2.  ( ன்.);; hollow, hole, pit.

     [ ள் + ள் → வ் → வ்வல் → வல்.]

வ ல்

 
 வ ல்āvaṉūl, ெப.(n.)

   ண  ெவட் தற் ரிய இட த யவற்ைற ணரத்் ம் ல்; science of determining sites suitable for sinking 
wells.

ம வ. வ ல்

     [ வல் + ல்.]

வ ேலார்

 
 வ ேலாரā்vaṉūlōr, ெப.(n.)

   ண ெவட் ம் கைல ல் வல்லவர ்( வா.);; persons skilled in science of {kūvanūl.}

     [ வல் + ேலார.்]

யர்

யரā்viyar, ெப.(n.)

   1. உண  சைமப்ேபார ்( வா.);; cooks.

   2. அப்பவாணிகர;் pancake sellers

     " ஞ்ேசற் க் யர ் ங் வன றங்க" (ம ைரக். 627);.

     [ வ்  →  →  ( யப்பம்); → யர.்]
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ரம்

ரம்1āviram, ெப.(n.)

   1. sólsusuth (stiil.);; bael.

   2. Insmou unsousmé (5slášálū.66);; a mountain tree.

     [  → ரம் → ரம்.]

 ரம்2āviram, ெப.(n.)

   1. ேநரில் இ க்ைகக்  எ ராக நடப்ெபற்  ைகயாற் பற் க்ெகாள்  தற் ப் பயன்ப வ ம், தாமைர 
ெமாட்  வ ல் அைமந்த மான ஓர ்உ ப் ; ornamental stake in the form of a lotus bud, fixed in front of the seat 
in a chariot and held by the hand for support.

     " ரஞ்ெச ….. ேதெரா ம்" (கம்பரா.இராவ.176);.

   2. ேதர ்( ங்.);; chariot, car.

   3. ேதரக்்ெகா  ( டா.);; streamers or banners of car.  

   4.ேதரின் அழ  ப த்தப்பட்ட தைலப்ப ; decorated pinnacle of a chariot

     " ரத் ரி ரே்வான்"(ஞானா.7:17);.

     [  → ரம் → ரம்.]

ரி

ரிāviri, ெப.(n.)

   1. ேதர ்ெமாட்  ெகாண்ட  ரத்ைத ைடய ; lit.., one having {kỦviram.}

   2. ேதர ்( வா.);; chariot, car.

     [ ரம் → ரி.]

ளக் க்ைக

 
 ளக் க்ைகāviḷakkuḍukkai, ெப.(n.)

   பழக் க்ைக; empty shell of bael fruit (சா.அக.);.

     [ ளம் + க்ைக.]

ளங்கனி

ளங்கனி1āviḷaṅgaṉi, ெப.(n.)

   ேநர ்நிைர நிைர க் ம் வாய்பா  (காளிைக. உ ப்.7,உைர.);; mnemonic for the metrical foot of {nér-niraj-
nirai}

 ளங்கனி2āviḷaṅgaṉi, ெப.(n.)

   ல்வப்பழம்; beal fruit (riped); (சா.அக.);.

     [ ளம் + கனி.]

ளங்காய்

ளங்காய்āviḷaṅgāy, ெப.(n.)

   ேநரந்ிைர ேநர ் க் ம் வாய்பா  (காரிைக.உ ப்.7,உைர.);; mmemonic for the metrical foot of {nés-niras-
nēr.}

     [ ளம் + காய்.]

ளந்தண்ணிழ
ல்

ளந்தண்ணிழல்āviḷandaṇṇiḻl, ெப.(n.)

ேநர்

   நிைர ேநர ்நிைர க் ம் வாய்பா  (காரிைக.உ ப்.8,உைர.);; mnemonic for the metrical foot of {nērmira-
nēr-nirai}

     [ ளம் + தண் + நிழல்.]
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ளந்தண்

ளந்தண் āviḷandaṇpū, ெப.(n.)

   ேநர ்நிைர ேநர ்ேநர ் க் ம் வாய்பா  (காரிைக. உறப்.8, உைர.);; mnemonic for the metrical foot of 
{nérinfra-nēr-nēr.}

     [ ளம் + தண் + .]

ளந நிழல்

ளந நிழல்āviḷanaṟuniḻl, ெப.(n.)

   ேநர ்நிைர நிைர நிைர க் ம் வாய்பா  (காரிைக, உ ப்.8.உைர.);; mnemonic for the metrical foot of {nër-
nira-niras-nira}

     [ ளம் + ந  + நிழல்.]

ளந ம்

ளந ம் āviḷanaṟumbū, ெப.(n.)

ேநர ்நிைர

   நிைர ேநர ் க் ம் வாய்பா  (காரிைக. உ ப்.8,உைர);; mnemonic for the metrical foot of {nérmira-mira-nēr.}

     [ ளம் + ந ம் + .]

ளம்

ளம்1āviḷam, ெப.(n.)

   1. ல்வம் ( ஞ் .65);; bael.

   2. ெபரியமா லங்கம் (L.);; a species of garlic pear.

     [ேகா + ளம் - ேகா ளம் → ளம்.]

 ளம்2āviḷam, ெப.(n.)

   ேநரந்ிைர க் ம் வாய்பா  (காரிைக, உ ப்.7,உைர);; mnemonic for the metrical foot of {nés-niral}

     [  + ளம்.]

 ளம்3āviḷam, ெப.(n.)

   ேகாளகைவப்  நஞ்  (சங்.அக.);; a mineral poison.

     [ ய் → ய்  → ய் ளம் → ளம் → ளம்.1]

ளம்பத் ரி

 
 ளம்பத் ரிāviḷambattiri, ெப.(n.)

   ல்வ இைல; beal leaf. It is not only capable of cooling the system, but also tends to invigorate it and this is very well 
explained in the verses of Thirumular.

     "பச் ளங் ளம் பத் ரி ண் ர்

நிசச்யம் ெசான்ேனாம் ெந ப் ங் ளிரந்் ம்

அசச் ல்ைல அழகாந் ேமனி

வச் ரம் ேபால வந் ம் ந் ேவ" ( மந் ரம்.);

     [ ளம் + பத் ரி.]

ளமா கம்

 
 ளமா கம்āviḷamātigam, ெப.(n.)

   ளா; wood-apple tree (சா.அக.);.

     [ ளம் + ஆ கம்.]
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ளி

ளிāviḷi, ெப.(n.)

   1. ப் ம் ஓைச; long continuous roar or trumpet, as of an elephant.

     "நிைறய  யாைன ெந ங் ேம ளி ம்" (மணி. 7:67);.

   2. ப் ெதாைல ; calling distance.

     "அஞ்  ளிச ்ேசய்தெ்தன்ன" ( ைள. யாைன.29);.

     [  + ளி - ளி → ளி.]

ளித்தல்

 
 ளித்தல்āviḷittal, ெப.(n.)

   உண் தல்; eating (சா.அக.);.

     [கவ்வளித்தல் → வ்வளித்தல் → வளித்தல் →  ளித்தல்.]

ைள

ைளāviḷai, ெப.(n.)

   1. ளம்1 ( வா.); {kaviam.}

   2. ல்வமரம்; beal tree (சா.அக.);.

     [ ளம் → ைள .]
1āvudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. பறைவ தல்; to crow, as a cock, to scream, as peacocks to cry, as a cuckoo or birds in general.

     " ன ங் ல்" ( வாச.20:3);.

   2. கத தல், ஒ  ெய ப் தல்; to call out, whoop, hallow.

   3. யாைன த யன ளி தல்; to trumpet, as an elephant

     " ங்ைக மதமா" (பரிபா.10:49);.

   4. ஒல தல்; to cryoutfor help.

     "வந்த ரன் ய ச ைய ேநாக் " (கந்த .மகாகாளர.்6);.

   ம. க;   க., பட. ;   ெத. ய;   . னி;   ட. ;   ெகாலா. நா. க்;   பர.் ய், ப், ேகாண். 
சச்ானா;   . ப்க;ம. க்ெர.

     [  → -.]

 2āvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அைழத்தல்; to call, summon.

     "மழைல ற்றாத ளஞ் ெசால்லா ன்ைனக் ன்றான்" ( வ். ெபரியாழ்.1:4,5);.

 Aust.cooее

     [  → .]

ரம்

 
 ரம்āvutūram, ெப.(n.)

   ப்  ெதாைல  (இ.வ.);; calling distance.

ம வ. ப் ெதாைல , ெதாைல .

     [  + ரம்.]
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வான்

வான்1āvuvāṉ, ெப.(n.)

   1. தல் ெசய்ேவான்; lit., that which crows.

   2. ேசவல்; cock.

     [  → ேவான் → வான்.]

ைவ

ைவ1āvai, ெப.(n.)

   ெச வைக; East Indian arrow root

     " ல ற் ெபா ைவ" (ம ைரக்:142);.

     [ வல் (பள்ளம்); ைவ.]

 ைவ2āvai, ெப.(n.)

   ட்டம்; crowd, horde, gathering.

     " ற் ளியர ் ைவ காணின்" (மைலப .422);.

     [  →  →  → ைவ.]

ைவக்கட்

 
 ைவக்கட் āvaikkaṭṭu, ெப.(n.)

   ெபான் க்  ங் , ட்டாளம்ைம எ ம் அம்ைமேநாய்; mumps (சா.அக.);.

ம வ, ைகக்கட்

     [ ைவ + கட் .]

ைவக்கார்

 
 ைவக்காரā்vaikkār, ெப.(n.)

   கார ்ெநல்வைக (A);; a kind of {kärpaddy.}

     [ ைவ + கார.்]

ைவசச்ம்பா

 
 ைவசச்ம்பாāvaiccambā, ெப.(n.)

   சம்பா ெநல்வைக (A);; a kind of {cambapaddy.}

     [ ைவ + சம்பா.]

ைவநீ

ைவநீ 1āvainīṟu, ெப.(n.)

   ழங் ன் மா ; flour of {kūvai} root.

     [ ைவ + ( ); நீ .]

 ைவநீ 2āvainīṟu, ெப.(n.)

ைக நீ பாரக்்க;See. {kilgai.niய}

     " ைவ நீ ங் ெகா ங்ெகா க் கவைல ம்" ( லப்.25:42);.

     [ ய் → ய்  → ய் ளம் → ளம்.]

ைவவல்

 
 ைவவல் āvaivalli, ெப.(n.)

   ஒ  ேநாய்; an unknown disease (சா.அக.);.

     [ ைவ + வல் .]
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ைவவாய்மணி

 
 ைவவாய்மணிāvaivāymaṇi, ெப.(n.)

   பல தமாக உண்டா ம் த் கள்; many kinds of pearls.

     [ வ  →  → ைல + வாய் + மணி.]

ழ்

ழ்1āḻ, ெப.(n.)

   மா  த யவற்றால் ைழயச ்சைமத்த உண வைக ( வா.);; thick gruel, por. ridge, semi liquid food.

   2. பலவைக உண ; food.

     "ெகாளக்ெகாளக் ைறபடாக் ைட யனகர"் ( றநா.70:7);.

   3. ப ர ்( வா.);; growing crop.

   4. ெபா ள்; wealth.

     " ங்  ெமா ங் ழக் ம்" ( றள்,554);.

   5. ெபான் ( வா.);; gold.

     [ ல் ( லம், தவசம்); → ள் → ழ்.]

 ழ்2āḻ, ெப.(n.)

   கலக்கம்; doubt, confusion.

     "தத் வ ல் ழற்ற " ( வ்.இராம ச.65);.

     [ ல் → ள் → ழ் → ழ்த்தல்]

 ழ்2āḻttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஐ தல்; to doubt, suspect

     "அவனிவெனன்  மன் ன்" ( வ். வாய்.3:6,9);.

ழ்க்கஞ்

 
 ழ்க்கஞ் āḻkkañji, ெப.(n.)

   மா க் கஞ் ; porridge prepared from flour.

     [ ழ் + கஞ் .]

ழ்க்ெக த்

 
 ழ்க்ெக த் āḻkkeḷutti, ெப.(n.)

   ள்ளக் ெகளிற்  ன்; cat fish of stunted growth (சா.அக.);.

     [ ைழ + ெக த்  → ைழக்ெக த்  → ழ்க் ெக த் .]

ழ்ப்பைச

ழ்ப்பைசāḻppasai, ெப.(n.)

   1. கஞ் ப்பைச; rice gruel for starching cloths.

   2. மாப்பைச; paste.

     [ ழ்  + பைச.]

ழ்ப்பண்டம்

 
 ழ்ப்பண்டம்āḻppaṇṭam, ெப.(n.)

   சாம்பற் சணிக்காய், க யாணப் சணி; a variety of white pumpkin (சா.அக.);

     [ ழ் + பண்டம்.]
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ழ்ப்பதம்

 
 ழ்ப்பதம்āḻppadam, ெப.(n.)

   பாம்  (அக.நி.);; snake.

     [ ள் → ழ் → ழ் + பதம். ழ் = ெதளி ல்லாத, கண் க் த் ெதரியாத. பதம் = பாதம், கால்.]

ழ்ப்

ழ்ப் āḻppu, ெப.(n.)

   ஐயம்; doubt, suspicion.

     "எல்ைல லாதன ழ்ப் ச ்ெசய் மத் ற நிற்க" ( வ். வாய. 8,2:6);.

     [ ள் → ழ் → ழ் → ழ்ப் .]

ழ்ப -தல்

ழ்ப -தல்āḻpaḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   கலக்க ண்டாதல், ெதளி ன் த்தல்; to be confused

     "ெசல்பைட ன் க் ழ்பட வ ப்ப" (ெப ங்.மகத.27:31);.

     [ ழ் + ப .]

ழ்மணத்தான்

 
 ழ்மணத்தான்āḻmaṇattāṉ, ெப.(n.)

   ெவண் க ; white coloured vulture.

ம வ. ழமணத்தான், சச்ந்தான்

     [ ைழ → ழ் + மணத்தான்.]

ழ் ட்ைட

 
 ழ் டை்டāḻmuṭṭai, ெப.(n.)

   ெகட் ப்ேபான டை்ட; addled egg.

     [ ழ் + டை்ட.]

ழ் ன்ைன

 
 ழ் ன்ைனāḻmuṉṉai, ெப.(n.)

   ெதன்னாட்  ள்ள ஒ   மரவைக (மைல.);; ovate leave firebrand teak of the deccan.

ம வ. ழாமணி

     [ ழ் + ன்ைன.]

ழ்வட்

 
 ழ்வட் āḻvaṭṭu, ெப.(n.)

ழ்வடகம் பாரக்்க;See. {kūl-Vadagam.}

     [ ழ் + வட்  வட்  = வட்டமாக வாரத்்த .]

ழ்வடகம்

 
 ழ்வடகம்āḻvaḍagam, ெப.(n.)

   அரி மாக் ழால் ெசய்யப்ப ம் வடக வற்றல்; water cakes of flour, seasoned and dried in the sun.

ம வ, ழ்வடாம்

     [ ழ் + வடகம். (வட்  → வட்டகம் → வடகம்.]
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ழ்வடாம்

 
 ழ்வடாம்āḻvaṭām, ெப.(n.)

ழ்வடகம் பாரக்்க;See. {Kū/vadagam.}

     [ ழ்வட்  + ழ்வட்டகம் → ழ்வடகம் →,

ழ்வடாம்.]

ழ்வர

 
 ழ்வர āḻvaragu, ெப.(n.)

ேகழ்வர  (மைல.); பாரக்்க;See. {ké/-varagu.}

     [ேகழ்வர  → ழ்வர .]

ழக்ெக த்

ழக்ெக த் āḻkkeḷutti, ெப.(n.)

   ெக த்  ன்வைக; a river fish, silvery, altaining 4ft in length.

     [ ைழ + ெக த்  - ைழக்ெக த்  → ழக் ெக த் .]

ழகம்

 
 ழகம்āḻkam, ெப.(n.)

   எள் ; gingelly seed (சா.அக.);.

ம வ, ழம்

     [ ழ் + ழகம்.]

ழங்ைக

 
 ழங்ைகāḻṅgai, ெப.(n.)

   டமான ைக; maimed hand.

     " ழங்ைகத் தம் ரான்" (இ.வ.);

     [ ைழ + ைக - ைழக்ைக → ழங்ைக.]

ழம்

 
 ழம்āḻm, ெப.(n.)

   எள்; sesame.

     [ ழ் → ழம் (உணவாக அைமவ );.]

தைரவ யாக ம் கடல் வ யாக ம் ெசல்ேவார ்எள் ண்ைடகைள உணவாக எ த் ச ்
ெசல் வதால் இ  உண  எனப்பட்ட .

ழமணத்தான்

 
 ழமணத்தான்āḻmaṇattāṉ, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் ளி; white coloured vulture (சா.அக.);.

     [ ைழ → ழ + மணத்தான்.]
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ழன்

ழன்1āḻṉ, ெப.(n.)

   1. ழன்பலா பாரக்்க;See. {kalappala.}

   2. ழான் (சங்.அக.); பாரக்்க;See. {kú/ān.}

     [ ைழ → ழன்.]

 ழன்2āḻṉ, ெப.(n.)

   ெதளிந்த அ ல்லாதவன் (ெப ங்.பக்.732, நீலேக ைர);; one devoid of clear understanding.

     [ ைழ + அன் - ைழயன் → ழன்.]

ழன்பலா

 
 ழன்பலாāḻṉpalā, ெப.(n.)

   பலாவைக (யாழ்ப்.);; a kind of jack tree.

     [ ைழ → ழன் + பலா. ைழ = டை்டயான .]

ழா

ழா1āḻātal,    7 ெச. . .(v.i.)

   ேசா  ைழதல் (ெகா.வ.);; to be over-boiled, as rice.

   2. டை்ட பதன தல்; to become addled, as eggs.

     [ ழ் + ஆ-.]

 ழாāḻā, ெப.(n.)

   ந  (யாழ்ப்.);; sebesten.

     [ ைழ → ழா.]

ழாங்கல்

ழாங்கல்1āḻāṅgal, ெப.(n.)

   வழவழப்பான கல் வைக; shingles, loose pebbles, especially those on the sea-shore.

     [ ைழ + கல் - ைழக்கல் → ழாங்கல்.]

ழாங்கல் ஒட் -
தல்

ழாங்கல் ஒட் -தல்āḻāṅgaloṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வரக்ளில் அழ  ேவைலக் காக ல உ ண்ைடயான ப ப்  மற் ம் பல வண்ணக் கற்கைள 
ஒட் தல். (ெபா.வழக்.); (கட.்ெதா.வரி.);; fixing pebbles etc. to coverwalks, as a mode of decoration.

     [ ழாங்கல் +  ஒட் .]

ழாம்பாணி

 
 ழாம்பாணிāḻāmbāṇi, ெப.(n.)

   சரக்்கைர கைரந்  ழ் ேபா ள்ள நீர ்(யாழ்);; treacle, mo. lasses.

     [ ழ் + ஆம் + பாணி.]

ழாமட்

 
 ழாமட் āḻāmaṭṭi, ெப.(n.)

   மந்த அ ம் அசச் ம் உள்ளவன் ( ன்.);; dull and cowardly man.

     [ ைழ → ழா + மட் .]

ழாமணம்

 
 ழாமணம்āḻāmaṇam, ெப.(n.)

   சைமயற்காரர ்பயன்ப த் ம் ணி (இ.வ.);; bit of cloth or piece of gunny used by cooks.

     [ ழ் + ஆமணம். ஆவணம் ( ற் த் ணி); → ஆமணம்.]
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ழாமணி

 
 ழாமணிāḻāmaṇi, ெப.(n.)

ழ் ன்ைன

பாரக்்க;See. {kūl-munsal so}

     [ ழ் ன்ைன → ழாமணி (ெகா.வ.);.]

ழாள்

ழாள்āḻāḷ, ெப.(n.)

   உண ன் ெபா ட்  எவரக்்ேக ம் தன்ைன எ க் ெகா ப்பவன்; one who sells himself for livelihood.

     " ழாட்பட்  நின்றவரக்ைள" ( வ். ப்பல்.3);.

     [ ழ் + ஆள்.]

ழான்

ழான்1āḻāṉ, ெப.(n.)

   கண்ட க்கல், ழாங்கல் (யாழ்.அக.);; salagram, a kind of stone found in the {Gandagi}

     [ ைழ → ழான்.]

 ழான்2āḻāṉ, ெப.(n.)

   இராவணன் ைசப் ல் (சா.அக.);; a kind of grass.

     [ ைழ (கடை்ட, த ப் ); → ழான்.]

சச்ந்தான்

 
 சச்ந்தான்āḻiccandāṉ, ெப.(n.)

ழமணத்தான் பாரக்்க;See. {kia-mapattan} (சா.அக.);.

     [ ளி →  + (சந்தன்); சந்தான்.]

ைழ

ைழ1āḻai, ெப.(n.)

   1. ெபண் ர ்தைலம ர;் woman's hair.

     " ைழ ரித்தல்" (ெதால்.ெபா. 262);.

   2. இற  ( வா.);; feathers, plumage.

   3. ம ற் ேறாைக ( ங்.);; peacock's tail.

   4. வால்; tail.

     " ன் ைழயங் நரி"

     [ ைழ (ெகாத் ); → ைழ.]

 ைழ2āḻai, ெப.(n.)

   ந ( வா.);; middle, centre.

     [உள் → ள் → ள் → ழ் → ைழ.]

 ைழ3āḻai, ெப.(n.)

   1. டை்டயான ; that which is short.

     "நாய் ைழவாலாற் ைழக் ன்ற  ேபால" ( வ். வாய்,9:4,3);.

   2. அ க் ைற ; dullness of intellect, stupidity.

     " ைழமாந்தரத்ஞ் ெசல்க " (ேதவா.462:9);.
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உைழக்கடா

உைழக்கடா uḻaikkaṭā, ெப.(n.)

   நீரவ்ாழ் பறைவ; pelican.

     "ெகாக்  ேகா  ைழக் கடா கம்" (பரத.பா.வ.36);.

     [ ைழ + கடா.]

ைழக் டா

ைழக் டாāḻaikkiṭā, ெப.(n.)

   1. நீரவ்ாழ் பறைவ வைக; pelican, as tailless.

   2. வா ல்லாத எ ைமக் கடா; tailless he-buffalo.

     [ ைழ + (கடா); டா.]

ைழக் ம்

 
 ைழக் ம் āḻaikkumbīṭu,    ெபாய் வணக்கம்; hypocritical, insincere obeisance.

     [ ைழ + ( ம் ); ம் .]

ைழக் ம்  ேபாட்  ஏமாற்றாேத

ைழக் ரங்

 
 ைழக் ரங் āḻaikkuraṅgu, ெப.(n.)

   வா ல்லாக் ரங் ; tailess monkey (சா.அக.);.

     [ ைழ + ரங் .]

ைழக் ம்

 
 ைழக் ம் āḻaikkuṟumbu, ெப.(n.)

   றர ்அ யாமற் ெசய் ங் ம் ; secret mischief.

     [ ைழ + ம் .]

ைழக்ைக

 
 ைழக்ைகāḻaikkai, ெப.(n.)

   ைறக்கப்பட்ட ைக; maimed hand.

     [ ைழ + ைக.]

ைழக்ைகயன்

 
 ைழக்ைகயன்āḻaikkaiyaṉ, ெப.(n.)

   டை்டக்ைக உள்ளவன்; a person with a maimed hand (சா.அக.);.

     [ ைழ + ைகயன்.]

ைழக்ெகாம்பன்

 
 ைழக்ெகாம்பன்āḻaikkombaṉ, ெப.(n.)

   ம ங் ன ெகாம் ள்ள மா ; ox with blunt horns.

     [ ைழ + ெகாம்பன்.]

ைழத்தண் க்
ைர

ைழத்தண் க் ைரāḻaittaṇṭukārai, ெப.(n.)

   ைரவைக ( வசா.4);; a kind of greens.

     [ ைழ + தண்  + ைர.]
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ைழத்தனம்

ைழத்தனம்āḻaittaṉam, ெப.(n.)

   ெபாய்ைம ேவடம் ண்  ைழந்  காட் ைக; false humility dissimulation.

     "நீங்கள் ேகா ற் ைழத்தனம் அ க் றப  இ ேவா" ( த். 99, யா.468);.

     [ ைழ + தனம்.]

ைழத்ெதாைட

ைழதெ்தாைடāḻaittoḍai, ெப.(n.)

   அளவ ள் இ ச ் ரக்்கனன்  ஒ ந்த ன்  ரக்் கண் ம் ேமாைன தலா ன வரத ்
ெதா ப்ப  (இலக். .723, உைர);; versification which requires {móna,} etc., to occur in the first three feet of a four-
footed line of a verse.

     [ ைழ + ெதாைட]

ைழநரி

 
 ைழநரிāḻainari, ெப.(n.)

   வால் டை்டயான நரி; short tailed fox.

     [ ைழ + நரி.]

ைழப்பாம்

ைழப்பாம் āḻaippāmbu, ெப.(n.)

   தைலக் ம் உட க் ம் இைட ல் க த் ன்  ஒன் ேபால் த த் ள்ள ள்ளமான பாம் வைக 
(M.M.224);; dwarf snake, whose head is not marked off from the body by constriction of neck.

     [ ைழ + பாம் .]

ைழப்பார்ைவ

ைழப்பாரை்வāḻaippārvai, ெப.(n.)

   ஏமாற் ப் பாரை்வ; sly look.

     "இன் ைண நாைரக் ைர ேத க் ைழப் பாரை்வக் காரவ்யல் ேம ம்" ( வ். ெபரிய .9:6,3);.

     [ ைழ + பாரை்வ.]

ைழ ட்ைட

 
 ைழ டை்டāḻaimuṭṭai, ெப.(n.)

   அ ன டை்ட (R.);; rotten egg.

ம வ, ழ் டை்ட, டை்ட

     [ ைழ → ழ் → ைழ + டை்ட.]

ைழைம

ைழைமāḻaimai, ெப.(n.)

   1. கடைம; duties fusiners.

     " த்த க் காட்பட் ப்ப தன்ேறா நந்தம் ைழைமேய"(ேதவா.11:5);.

   2. ைழந்  நடக்ைக; fondling, caressing.

     "ெகாவ்ைவக் கனிவாய் ெகா த் க் ைழைம ெசய்யாேம" ( வ்ெபரியாழ். 3:2,5);.

     [ ைழ → ைழ → ைழைம.]

ைழயன்

ைழயன்āḻaiyaṉ, ெப.(n.)

   1. ள்ளன்; short, stunted person.

   2.  மைடயன்; dolt, idiot.

     [ ைழ + அன்.]

ைழவாலன்

ைழவாலன்āḻaivālaṉ, ெப.(n.)

   டை்டயான பாம் வைக (M.M.224);; short-tailed snake which lives underground belonging to the family of 
uropeltidce.

     [ ைழ + வாலன்.]
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ள்( )-தல்

ள்( )-தல்āḷḷudal,    16 ெச. . .(v.i.)

   ர தல்; to crowd together, assemble, muster.

     " ண்டன கரிகள்" (இர . ட ் .42);.

     [ ள் → ள்.]

ளப்பைட

ளப்பைடāḷappaḍai, ெப.(n.)

   பலவைக னர ்கலந்த ட் ப்பைட (ஈ :6:6,1,அ ம்);; army constituted of various classes of persons.

     [ ள் → ள் → ளம் + பைட.]

ளம்

ளம்āḷam, ெப.(n.)

   1. சண் ; broken pieces of straw, of hemp chaff.

   2. ப்  (யாழ்.);; sediment, lees, dregs, chips.

{Chin. ku.}

     [ ள → ள் → ளம்( வ  அல்ல  ரள்வ );.]

ளன்

ளன்āḷaṉ, ெப.(n.)

   பயனற்றவன்; worthless, useless person

     "ஊன  ேபணாக் ளன்" ( ப் .109);.

     [உள் → ள் → ள் → ளன்.]

ளி

ளி1āḷi, ெப.(n.)

   1. ட்டம் ( ங்.);; company, multitude.

   2. ம்பம் ( ங்.);; family.

   3. பைடத் தைலவன் ( டா.);; commander of an army.

     [ ள் → ளி.]

 ளி2āḷi, ெப.(n.)

   1. ேபய்; devil, demon.

     "கணங்ெகாள் ளிெயா " (பட் னப் 259);;

 dwafish malformed race of goblins constifuting the army of {Śiva.}

   2. ெப ங்க  ( ன்.);; large species of eagle.

     [ ல் (ெகால்); → ல் ளி (ெகால் வ );.]

 ளி3āḷi, ெப.(n.)

   1. ள்ளம் (அக.நி.);; dwarfishness, shortness.

   2. கற் ல்லாதவள் ( டா.);; unchaste woman.

     [ ள் → ள் → ளி ( டை்ட, ைம, இ );.]

ளிப்பைன

 
 ளிப்பைனāḷippaṉai, ெப.(n.)

தாளிப்பைன (சங்.அக.); talipot palm.

     [ ளி + பைன.]
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ளியர்

ளியரā்ḷiyar, ெப.(n.)

   1. பைட ரர ்( ங்.);; soldiers, warriors.

   2. ேவட் வர;் hunters, those who live by chase.

     "காய் ன ன் ற் க ங்கட ் ளியர"் (ம ைரக். 691);.

   3. வ ப்ப  ெசய் ம் கள்வர;் highway robbers, plunderers.

     " ரங்கன்ன ன் ங் ளியர"் ( றநா. 136:13);.

   4. றவர ்( ங்.);; mountaineers.

   5. ஏவல் ெசய்ேவார;் attendants.

     "ேவ பல் ற் ம்பல் ளியர"் ( .28.2);.

   5. நண்பர ்( டா.);; friends.

     [ ள் → ள் ( தல், ட்டம்); → ளி → ளியர.்]

ற்றம்

ற்றம்1āṟṟam, ெப.(n.)

   1. ப ; species, class.

     " ற்றங்கள் பல ந் ெதாக்க ற்றத் ல்" ( வக. 1143);.

   2. உ ைர உட னின்  ரிப்பவன்; lit., one who separates soul from body.

   3. எமன்; Yama.

     "மாற்ற ங் ற்றம்" (ெதால். ெபா ள். 79);.

   3. அ ண்டாக் வ ; that which ruins, destroys.

     "அல்லைவ ெசய்வாரக்் கறங் ற்றம்"(நான்மணி. 84);.

   4. பழங்காலத் ல் நாட் ன் ஒ  ப ; division

 of a country, in ancient times.

     " ழைலக்

ற்றத் டேன ... த் ற் க் ற்றத்ைதக் ெகாண்ட" ( நறா. 24,உைர);.

     [  → ற்  → ற்றம்.  = பங் .]

 ற்றம்2āṟṟam, ெப.(n.)

   ெசால்; word.

     "அைற ன்ற ற்ற  ெமான்ேற" ( ைள. ப யஞ்.27);.

ற்றரி

 
 ற்றரி āṟṟarisi, ெப.(n.)

   த்தலரி ; pounded rice.

     "எற்ேசா   ற்றரி " (insc.);.

     [ ற்  + அரி  - ற்றரி  → ற்றரி .]

ற்றன்

ற்றன்āṟṟaṉ, ெப.(n.)

   எமன்; the god of death.

     "ெவட் ங் கடா ைசத் ேதான் ம் ெவங் ற்றன்" (கந்தரலங் .65);.

     [  → ற்  → ற்றன். உடைல ம் உ ைர ம் ப த் பவன் ற்றன்.]
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ற்றன் 
ெகாைலேயான்

 
 ற்றன் ெகாைலேயான்āṟṟaṉkolaiyōṉ, ெப.(n.)

   ரி  (சங்.அக.);; blue vitriol.

     [ ற்றன் + (ெகாைலயான்); ெகாைலேயான்.]

ற்றன்வாய்

ற்றன்வாய்āṟṟaṉvāy, ெப.(n.)

   தைலமத ; main sluice.

     " ற்றன்வாய் ேத உவன்  ெசய்  நீரெ்காண்  ேபாந் " (S.I.I.II.521);.

     [ ற்றன் + வாய்.]

ற் லக்ைக

 
 ற் லக்ைகāṟṟilakkai, ெப.(n.)

   ஊரப்் ெபா  டத் ல் ெசயல் நிகழ்த் வதற் ரியதாக இடங் ெகாள் ைகக் ச ்ெச த் ம் 
காணிக்ைக வரி; a tax paid for conducting function at the common space of a village.

     [ ற்  + இலக்ைக.]

ற்

ற் 1āṟṟu, ெப.(n.)

   1. ைக; utterance, declaration, proclamation.

   2. ெமா , ெசால்; word, speech.

     " ற் க் ளிேய" (ஞானா.பா .1.8);.

   3. றத்தக்க ; that which is fit to be spoken.

     " நாமங் வேத யாவரக்் ங் ற் " ( வ்.இயற்.நான்.49);.

     [  → ற் .]

 ற் 2āṟṟu, ெப.(n.)

   1. எமன்; Yama, the god of death

     " ற் டன்  ேமல்வரி ம்" ( றள், 765);.

   2. காலன் ( ங்.);;{Kāla,} the chief attendant of Yama.

ம வ, ற் வன் ற்றம்

     [  → ற் .]

ற் ைதத்ேதான்

ற் ைதத்ேதான்āṟṟudaiddōṉ, ெப.(n.)

   வன் (எமைனக் காலால் உைதத்தவன்);; lit. one who trampled Yama under foot, Siva.

     " ற் ைதத ்தார ்ெநல்ேவ  னாேர" (ெபரிய . ஞான.886);.

     [ ற்  + உைதத்ேதான்.]

ற் ெநல்

ற் ெநல் āṟṟunellu, ெப.(n.)

   தவசக் கடைமக ெளான்  (S.I.V.196);; a tax in grain.

     [  → ற்  + ெநல் .]

ற் வநாயனார்

ற் வநாயனாரā்ṟṟuvanāyaṉār, ெப.(n.)

   அ பத்  வர ்நாயன்மா ள் ஒ வர ்(ெபரிய .);; a Cononized Saiva Saint. one of 63.

     [ ற் வன் + நாயனார.்]
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ற் வன்

ற் வன்āṟṟuvaṉ, ெப.(n.)

   எமன்; Yama, the god of death.

     "இவன் ெவங் ற் வன்" (ைநடத. நளன் .16);.

ம வ. ற்  ற்றம்.

     [  → ற்  → ற் வன்.]

 ற் வன்āṟṟuvaṉ,  as the lord of the south.

     "ெதன் லக்ேகான் ெபா  ெயாற் " ( வ். ெபரியாழ்.5,2,2);.

     [ெதன் லம் + ேகான்]

ற் வன்தங்ைகச்

 
 ற் வன்தங்ைகச் āṟṟuvaṉtaṅgaicci, ெப.(n.)

ைர (சங்.அக.);  amaranth.

     [ ற் வன் + (தங்ைக); தங்ைகச் .]

றைட-த்தல்

றைட-த்தல்āṟaḍaittal,    4 ெச. ன்றா .(v.i.)

   ப யாகப் ரித்தல்; to divide into lots.

     " றைடத்த பரிேச" (S.I.I.I.65);.

     [  + அைட-.]

-

றாப்

 
 றாப் āṟāppu, ெப.(n.)

   க ந்த ேமகம் ( ெநல்.);; gathering clouds, cloudy sky.

     [ ப்  → ப்  → றாப்  (ெகா.வ.);.]

āṟi, ெப.(n.)

   க ப்  மட் வாய் ன்; black rockcod, silvery-grey attaining 30 in length.

     [ ப்  = ரட் , டம், ப்  → ப்  → றாப்  (ெகா.வ.);.]

ட் ெமா தல்

ட் ெமா தல்āṟiṭṭumoḻidal, ெப.(n.)

   னாக் க க்  ஏற்பப் ப த் க் ம் ைட; answering questions seriatim.

     " ட்  ெமா தெலன ளம் வர"் (மணிேம.30:243);.

     [  + இட்  + ெமா தல்.]

-தல்

-தல்āṟiḍudal,    20 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ண்டாக் தல்; to cut into pieces or slices, bisect, divide.

   2. பங் தல்; to distribute in portions.

     "மைலந்தாரக்்  ெமாற்றாய்ந் ைரத்தாரக்் ம்…. லவரக்் ம்….. ட்டார ்ெகாண்ட நிைர" 
( .ெவ.1, 14);.

     [  + இ .]

ய றல்

ய றல்āṟiyaduāṟal, ெப.(n.)

   ன் ெமா ந்ததைனேய பயனின் ப் ன் ம் ெமா வதா ய ற் ற்றம்; tautology, a defect in literary 
composition, one of ten {"nűr-kurram.}

     " ய  றன் மா ெகாளக் றல்" (ெதா.ெபா ள்.664);.

     [ ய  + றல்.]
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யான்

 
 யான்āṟiyāṉ, ெப.(n.)

   பல்லக்  ேல ச ்ெசல் ம் ெசல்வன  றப் ப் ெபயரக்ைள ெய த் க் ேவானா ய யார ்
ரி னரின் தைலவன் (யாழ்ப்.);; headman of the {Civiyar} or palanguin bearers proclaiming the titles of the person 

seated in it.

     [  → யான் ( பவன்);.]

1āṟudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ெசால் தல்; to speak, say, declare, assert.

     " ய ைற ன்" (ெதால்.ெசால்70);.

   2. ைல தல்; to cry out the price, as an auctioner.

   3. உரத்த ர ல் அ த்தல் ( ன்.);; to cry aloud. promulgate, proclaim.

 Fin.kerota;

 Es.kordus Hung. kerd,keres;

 Mong. gere;

 Jap, kuringoto(repeat);.

     [ ல் → ல் → . ல் = ெபா த்  (ெபா த்தமாய் ெசால்);.]

 2āṟudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

    ெசய்தல்; to divide.

     "இ  பண்டாரங் மா  ற் " ( றள்.386,மணக்.);.

     [ ல் → ல் → . ல் = த் , ெவட் , பங் .]

 3āṟu, ெப.(n.)

   1. பா ; section, division, classification.

காக

 
 காகāṟukāka, ெப.(n.)

   பங் தெ்தாைக (இ.வ.);; share-money.

     [  → கா .]

ள்ளல்

 
 ள்ளல்āṟugiḷḷal, ெப.(n.)

    ேதாண் க் கால்ந ம்ேபா  கடப்பாைர ன் ம ைனயால் கம்ைபச ் ற் ள்ள மண்ைணக் 
ட் த்தல் (ெநல்ைல.);; ramming the earth around a pole erected in the earth.

ம வ. த் தல்

     [  + ள்ளல். ள்ளல் = ட் த்தல், ெகட் ப் ப த் தல்.]

த் -தல்

த் -தல்āṟuguddudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   நட்ட காைலச ் ற் ள்ள மண்ைணக் த்  வ ப்ப த் தல்; to tam the earth around a pole, erected in the 
earth.

     [  + த் -.]
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ெகட் ப்ேபா-
தல்

ெகட் ப்ேபா-தல்āṟugeṭṭuppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   ைம காரணமாக மனத ்த மாற்றம் ஏற்படல்; mental disorder coming on in aged person.

     [  + ெகட்  + ேபா-.]

ெகடல்

 
 ெகடல்āṟugeḍal, ெப.(n.)

   ெகட் ப் ேபாதல்; mental, disorder due to old age (சா.அக.);.

     [ ல் → ல் →  + ெகடல்.]

ெகாள்( )

ெகாள்( )1āṟugoḷḷudal,    10 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வா ல் ணித் க் ெகாள் தல்; to stuft, cram.

     " ழந்ைத மண்ைணக்  ெகாள்  ற " ( ன்.);.

     [  + ெகாள்.]

 ெகாள்( )2āṟugoḷḷudal,    10 ெச. ன்றா  (v.t.)

   தன ைடைமயாக் க் ெகாள் தல்; to appropriate.

     " னி ம ந் ட் க்  ெகாண்டாள்" ( ற .883);.

     [  + ெகாள்-.]

சட்டம்

 
 சட்டம்āṟusaṭṭam, ெப.(n.)

   நல்ல மா ைள; sweet pomagranate (சா.அக.);.

     [  + சட்டம்.]

ட்

 
 ட் āṟucīṭṭu, ெப.(n.)

   ரி ைன ஆவணம் (இ.வ.);; deed of partition.

ம வ. பாகக் ரி ைன ஆவணம்

     [  + ட் .  = பங் , பாகம்.]

ெசய்

ெசய்1āṟuseytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ண்டாக் தல்; cut in pieces, divide.

   2. பங் தல்; to distribute in portions or small quantities.

     [  + ெசய்_.]

 ெசய்2āṟuseytal,    1ெச. . .(v.i.)

   மணியம் பண் தல்; to exercise authority as in the assessment of taxes, etc.,

     "  ெசய்த ஊரிேல ம்  ெசய் " (அஷ்டாதச.71);.

     [  + ெசய்-.]

ெசய்வான்

ெசய்வான்āṟuseyvāṉ, ெப.(n.)

   மணியகாரன்; lit., one who apportions. village revenue officer.

     "ராஜாக்கள் ஊரே்தா ங்  ெசய்வாரக்ைள ைவக் மா ேபாேல" (ஈ .5:2,8);.

     [  + ெசய்வான். தனக் ரிய ஊரக்ளில் நிலவரி தண் பவன்.]
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ப யான 
ஊரக்ள்

ப யான ஊரக்ள்āṟubaḍiyāṉaūrkaḷ, ெப.(n.)

   பா  காவ க் ரியதான பங் ப்ப  ரிக்கப்பட்ட ஊரக்ள்; apportionment of villages for {kaval.}

     " ேலாத் ங்கச ்ேசாழகச ் ராயேனன் - என் ப யான ஊரக்ளில் இத்ேதவர ்ேதவதானம்" 
(ெத.கல்.ெதா.8, கல் 319); கல்.க.ெசா.அ. .);.

     [  + ப  + ஆன + ஊரக்ள்.]

ப _தல்

ப _தல்āṟubaḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   ரி ப தல்; to be divided.

     [  + ப -.]

ப த் _தல்

ப த் _தல்āṟubaḍuddudal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ரி  ெசய்தல்; to divide, analyse, classify.

     [  + ப த் .]

பாட்  
ேவ யல்

 
 பாட்  ேவ யல்āṟupāṭṭuvētiyal, ெப.(n.)

   ெபா ள்களின் இயற் யல் ேவ யல் ப கைளப் பற் க் ம் ல்; analytical chemistry.

     [ பா  → பாட்  + இதனியம்.]

பாடல்

பாடல்āṟupāṭal, ெப.(n.)

   வாய்ப்பாட் ; vocal music

     " பாட ங் ழ ன் பாட ம்" (கம்பரா.நாட் ப்.56);.

ம வ. வாய்ப்பாட் , ர ைச

     [  + பாடல்.]

பா

பா āṟupāṭu, ெப.(n.)

   1.பா பா ; division, sub division, classification.

   2. ப  ( வா.);; portion, section.

   3. தன்ைம; quality, nature. ேநா ன்

பா  ெதரிந்  ம ந்  ெகா க்க.

     [  + பா .]

வசம்

 
 வசம்āṟuvasam, ெப.(n.)

   ஓமம்; Indian dill seed.

     [  + வசம்.]

க்

க் 1āṟuvikkuṟudal,    20 ெச. ன்றா  (v.t.)

   றைரக் ெகாண்  ெசால் த்தல்; to make another speak on one's behalf.

     "ெகாத்த ழ் ேகாைதயாற் க் ற்ற " ( க்ேகா.263,ெகா .);.

     [  → க் .]

ைற

ைறāṟai, ெப.(n.)

   1. ஆைட; cloth, cloths, garment

     "அத் ட்ட ைறயைரச ் ற் " (நால , 281);.

   2. ைறப் டைவ பாரக்்க;See. {kirappupaiya}

     [ ைற = ஊரப்்ெபயர.்அவ் ரில் ெநய்த டைவ. ைற நா  எனக் வ  மர .]
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ைறேகாட்ப -
தல்

ைறேகாட்ப -தல்āṟaiāḍpaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ஆைடையப் ப ெகா த்தல்; to be

 robbed of one's cloths.

     "இக்காட் ற் ேபா ற் ைற ேகாட்பட்டான்" (நன்.383, ம ைல.);.

     [ ைற + ேகாள் + ப .]

ைறநா

 
 ைறநா āṟaināṭu, ெப.(n.)

   ம லா ைறக்  அ ல் ேசைலகள் யாக ெநய்யப்ப ம் ஓர ்ஊர;் a village near {Mayiladutural}

 noted for the manufacture of sarees.

     [ ைற + நா .]

ைறப்பாய்

 
 ைறப்பாய்āṟaippāy, ெப.(n.)

   ேதாணிப்பாய் ( ன்.);; canvas sail.

     [ ைற + பாய்.]

ைறப் டைவ

 
 ைறப் டைவāṟaippuḍavai, ெப.(n.)

   தா  கட் ம் ேநரத் ற்  ன்  மணமக க்   மணமகன் ட்டார ்ெகா க் ம் ேசைல; clothe presented 
to the bride by the bridegrooms's parents and worn by her before { taff} } is tied.

     [ ைற + டைவ. ைற = த்தாைட, ணி, ப் டைவ]

ைறப்ைப

ைறப்ைபāṟaippai, ெப.(n.)

   1. ணியாற்ெசய்த

   பணப்ைப; purse, made of cloth.

   2. ேசைலகள் ைவக் ம் ைப; bag for keeping sarees.

     "தாேன ைறப்ைப ம் மந் ெகாண் ேபாய்" (ஈ .4:1,2);.

     [ ைற + ைப.]

ைற த்தல்

 
 ைற த்தல்āṟaiyuḍuttal, ெப.(n.)

   நாத் ணார ்மணமகட் க் ைறப் ைடைவ உ த் ைக; dressing bride with the wedding cloth by the 
bridegroom's sister.

     [ ைற + உ த் -.]
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ன்

ன்āṉ, ெப.(n.)

   1. வைள ; bend, curve.

     " னி ம் னிற் ைறத் " (ைநடத.நாட் ப்.10);.

   2. உடற் னல் ( வா.);; humpon the back of the

 body.  3. னன்;

 hump-back.

     " ங் ங் ற ஞ் ெசன் " ( லப்.27:214);.

   ம.,க., ட. ன்;ெத., .,பட., :

     [ ல் → ன் → ன்.]

 ன்2āṉ, ெப.(n.)

   1. நத்ைத ( வா.);; snail.

   2. ஆந்ைத (உரி.நி.);; owl.

   3. ெகாப்பைர கடாரம்; cauldron.

     "  சாெறனப் பாய்வ  ைரகடற் னில்" (கம்பரா. ங்கர.40);.

   4. ெசய் ளில் அள க்  ேமல்வ ம் அைச ஞ் ம்; extra detached foot of a verse.

     " ர ் னாத ேனர க் ரித்ேத" (ெதால்.ெபா ள்.361);.

ன் ைட

 
 ன் ைடāṉkiḍai, ெப.(n.)

   ஐவைக ெமய்க் ற்றங்க ள் ஒன்றா ய உடல் னிக் டக்ைக ( ங்.);; lying with the body disposed in a 
crooked posture, one of five {mey-k-kurram.}

     [ ல் → ன் →  ன் + ைட.]

ன்பாண் யன்

 
 ன்பாண் யன்āṉpāṇṭiyaṉ, ெப.(n.)

   ஞானசம்பந்தர ்காலத்  அர  ெசய்த பாண் யன்; the hunch backed {Pandya} king, who was a 
contemporary of {TirunanaSambandar.}

     [ ன் + பாண் யன்.]

ன்

ன் āṉmudugu, ெப.(n.)

   1. னலான ; lit., back with a hunch.    

   2.ஆைமேயா  ( .அக.);; tortoise shell.

     [ ன் + .]

ன்வாள்

 
 ன்வாள்āṉvāḷ, ெப.(n.)

   வைளவான வாள் ( ங்.);; scimitar, sickle.

     [ ன் + .]
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னல்

 
 னல்āṉal, ெப.(n.)

   வைள ; bend, curve

   ம. னன்;   க. ன, ன;பட ன .

     [ ன் → னல்.] 

னலங்காய்

னலங்காய்āṉalaṅgāy, ெப.(n.)

   ளியங்காய்; green tamarind.

     " னலங்காய் ைனயவைர" ( ைள.நாட் .42.); 

     [ னல் + அம் + காய்.]

னற் ழவன்

 
 னற் ழவன்āṉaṟkiḻvaṉ, ெப.(n.)

   உடல் வைளந்த தாளன்; bendoldma.

     " ன்ற் ழவன் ெகா க் ம் பண்யம ல்" ( ற .);.

     [ னல் + ழவன்.]

னன்

 
 னன்āṉaṉ, ெப.(n.)

   ன ள்ளவன் ( ங்.);; humpback.

     [ ன் + அன்]

ணன்

 
 ணன் āṇaṉmudugu, ெப.(n.)

ன்  பாரக்்க;See. {k mudugu}.

     [ னல் + .]

னாள்

னாள்āṉāḷ, ெப.(n.)

   னி (நன். 276, ம ைல.);; hunch backed woman.

     [ ன் + (அள்); ஆள்.]
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னி

னி1āṉi, ெப.(n.)

   1. ன ள்ளவள்; hunchbacked woman.

     " னி தன்ெனா  மணமைன க் " ( லப்.3:171);.

   2. இராம ரான் தைலச ் ழ்ச்  ெசய்  த த்த மந்தைர; Mandaraia a slave of {Kaikeyi,} who 
intrigued with her mistress on the day of {Rama's} coronation and prevented it.

   3. வான ல்; rainbow.

     " ழக் ல் ஆனிமாதம் னிேபாட்டால் அ ப நாள் மைழ ல்ைல" (யாழ்ப்.);.

   4. னி றால் பாரக்்க;See. {kilayiral}

     " னிெகாத் … ெகாக் க் ம் பண்ைண" ( ற்றா. ற.94);.

   ம. னி;   க;   க னி, னி;   ெத. னி ;   . கடன, ென;பட. னி

     [ ன் → னி.]

 னி2āṉi, ெப.(n.)

   னமாதம் (பங் னி);;{Paiguni,} the 12th Tamil month. March-April.

     "ஆனி அ ேகாலாேத னி ேபாகாேத"

     [ ன் → னி.]

 னி3āṉi, ெப.(n.)

னிக் யம்

 
 னிக் யம்āṉikkuyam, ெப.(n.)

   அரிவாள் (அக்.நி.);; sickle.

     [ னி (வைளந்த); + யம். (ெகாய் → ய் → யம்);.]

னிப்ெபா

 
 னிப்ெபா āṉippoḍi, ெப.(n.)

   னி றால் பாக்க;{see kūni-y-irā/}

     [ னி + ெபா .]

னிப்ேபா-தல்

னிப்ேபா-தல்āṉippōtal,    7 ெச. . .(v.i.)

   ப்  த யவற்றால் உடல் வைளதல்; to be bent with age, to stoop from infirmity.

     [ னி + ேபா.]

னி றால்

னி றால்āṉiyiṟāl, ெப.(n.)

இறால் ன்வைக (M.M.373);: common shrimp, as hunch backed.

ம வ. னிப்ெபா

     [ னி + இறால்.]

னி ம்

னி ம் āṉirumbu, ெப.(n.)

   1.வைளந்த இ ம் ; lit., curved iron.  2.அரிவாள்;

 sickle.

     " னி ம் னிற் ைறத் " (ைநடத.நாட் ப்.10.);.

     [ ன் + இ ம் .]
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-தல்

-தல்āṉudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. வைளதல்; to curve, to become crooked, to bend down.

     " னிக் யத் ன் வாய்ெநல் லரிந் " (ெபா க. 242);.

   2.  வைளதல்; to become hunch-backed.

   ம. க;   க. ேகாத., ட. ;   ெத.பட. ;    ;   ;     [ ன் → .]

ைன

ைனāṉai, ெப.(n.)

   1. டா; large earthen boiler.

     "க ம்ேபந் ரத் ெதா  சாறகன் ைன ன்"

   2. நீரச்ச்ால்; baling bucket

     " ந்த ேபைரக் ைனெகாண் ட ழ்த் வார ்ேபால்"

     [ ல் → ன் → ைன (வைளந்த டா);.]

ைனவண்

 
 ைனவண் āṉaivaṇṭu, ெப.(n.)

   ச் வைக (இ.வ.);; a kind of small insect.

     [ ைன + வண் .]

ைகஅம்

ைகஅம்  kaiambu, ெப.(n.)

   ைகக்கைண; smaller arrow.

     [ைக13 + அம் .]

ைக ஒப் தம்

ைக ஒப் தம் kaioppidam, ெப.(n.)

   ஒப் ைகக்கான ைகெயாப்பம்; signature(ெகா.நா.ஆவ.35ப.132);.

     [ைக + ஒப் தம்.]

ைகஒைல 
கட்ேடாைல

ைகஒைல கட்ேடாைல gaiolaigaṭṭōlai, ெப.(n.)

   ப  ஓைல; copyof document on hand (ெகா.நா.ஆவ.58 ப.247);.

     [ைக + ஒைல + கட்  + ஒைல.]

ைகக்கட்

ைகக்கட்  kaikkaṭṭi, ெப.(n.)

   1. ைக ைற ( டா);; gloves.

   2.அக் ட் ண் (இ.வ.);; boil or tumour in the arm-pit.

   3. ஓர ்அணிகலன்; an ornament.

   4. ைகசச்டை்ட:

 hand of shirt.

     [ைக + கட் .]

ைகக்கட் பவளம்

 
 ைகக்கட் பவளம் kaikkaṭṭubavaḷam, ெப.(n.)

   பவளத்தாலான ஒ வைகக் ைகயணி (பர.);; coral bracelet.

     [ைக + கட்  – பவளம்.]
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ைகக்கடகம்

 
 ைகக்கடகம் gaiggaḍagam, ெப.(n.)

   ைக ல் அணி ம் கடகம்; a hand bracelet.

   க. ைககடக; .க. டக.

     [ைக – கட்  + பவளம்.]

ைகக்கடன்

ைகக்கடன் kaikkaḍaṉ, ெப.(n.)

   1. ஒப்பந்த ேயா வட் ேயா இல்லாமல் ய காலத் ல் ப் த்த ம் வைக ல் கடனாகப் 
ெப ம் ெபா ள்கள் அல்ல  பணம்:

 a temporary loan of articles or money without bond or interest.

   2.கடப்பா ; obligation, duty.

     "உம் ைடய ைகக்கடன்ற ரக்ாக்கக் கட ர"் (கம்பரா. ம்பகர.்355);.

ம வ.ைகமாற் க்கடன்.

   க. ைககட, ெகய்கட; . ைககட.

     [ைக + கடன்.]

ைகக்கடன் ர்-
த்தல்

ைகக்கடன் ர-்த்தல் kaikkaḍaṉtīrttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

ெபற்ற கடைன அைடத்தல்:

 to clear it or return a loans.

க. ெகய்கட ரிக.

     [ைகக்கடன்+ ர.்]

ைகக்கடனாற்றல்

 
 ைகக்கடனாற்றல் kaikkaḍaṉāṟṟal, ெப.(n.)

   உத ரிதலா ய ேவளாண் மாந்தரியல்  ( டா.);; rendering assistance, helping, obliging, mentioned as a 
characteristic of the Velalas.

     [ைக + கடன் + ஆற்றல்.]

ைகக்கடனாற் -
தல்

ைகக்கடனாற் -தல் kaikkaḍaṉāṟṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   உ ன்  நம் க்ைக ெகா த்தல்; to assure without any trust.

     [ைக + கடன் + ஆற் -.]

ைகக்க யாரம்

 
 ைகக்க யாரம் kaikkaḍiyāram, ெப.(n.)

ைக ெல த்தா ம் க யாரம்:

 wrist watch.

     [ைக + க யாரம்.]

ைகக்க தா

 
 ைகக்க தா  kaikkaḍutāci, ெப.(n.)

ைகச் ட்  பாரக்்க;see kai-c-cittu.

     [ைக + க தா .]
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ைகக்கணக்

ைகக்கணக் 1 kaikkaṇakku, ெப.(n.)

   1.கணக் க் க்கப்ெப ம் ற்ேற ; memorandum of accounts.

ைகையக்ெகாண் எண்ணப்ப ம்கணக் .

   2.சான் ச் ட்  (யாழ்.அக.);; receipt.

   3.ஒ ; an аssurance.

ம. ைகக்கணக் .

     [கண் – அக்  – கணக் . ைக + கணக் .]

ைகக்கணக் தல்

ைகக்கணக் தல் kaikkaṇakkumudal, ெப.(n.)

   பைழய வரிவைக. (S.I.I.VI.33);; a kind of ancient tax.

     [ைக + கணக்  + தல்.]

ைகக்கணிசம்

 
 ைகக்கணிசம் kaikkaṇisam, ெப.(n.)

ைகயால் ம க் ம் ம ப் :

 estimation of weight or quantity by the hand.

     [ைக + கணிசம்.]

ைகக்கைன

 
 ைகக்கைன kaikkaṉai, ெப.(n.)

ைகஅம் பாரக்்க;see kai-ambu.

     [ைக – கைண.]

ைகக்கத்

ைகக்கத் 1 kaikkatti, ெப.(n.)

    கத் ; pocket knife, small knife.

   க. ெகய்கத் ; .க கத் .

     [ைக + கத் . ைக : ைம.]

 ைகக்கத் 2 kaikkatti, ெப.(n.)

   ரலால் எ த் க் ெகாண்  அ க் ங் கத் ; a surgeon's knife (சா.அக.);.

ம.ைகக்கத் .

     [ைக + கத் .]

ைகக்கத் ரிைக

ைகக்கத் ரிைக gaiggattirigai, ெப.(n.)

   ம ர ்ெவட் ங் க ; shears, clipping instrument.

     'ைகக்கத் ரிைக ட்  ந க் ன தைலயாட்டத்ைத ைடய பரிகள்' ( .ெவ.3:10,உைர);.

     [ைக + கத் ரிைக.]

ைகக்கத

ைகக்கத  kaikkadavu, ெப.(n.)

    ைழகத ; trapdoor.

     "ைகக்கத ம்தாழ் றக்கக்காண் ேலன்" (ெநல் 431);.

     [ைக + கத . கட  → கத ]
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ைகக்கர

 
 ைகக்கர  kaikkaraḍu, ெப.(n.)

   ன்ைக ம் ழங்ைக ம் இைண ம் ெபா த் ( ன்.);; wrist.

ம வ.மணிக்கட் .

     [ைக + கர . கரண் : ரட் ,  கரண் → கர ]

ைகக்கரண்

 
 ைகக்கரண்  kaikkaraṇṭi, ெப.(n.)

    கரண் ; small-spoon, tea-spoon.

. க ச ட் .

     [ைக + கரண் .கரள் → கரண் → கரண்  → கரண் ]

ைகக்கரணம்

ைகக்கரணம் kaikkaraṇam, ெப.(n.)

   1.ைகசச்ாைட (ெநல்ைல);; sign, as of dumb show.

   2. ெகாத் க் கரண் வைக (இ.வ.);; a small trowel.

ம வ. ைகசச்ாைட.

     [ைக + கரணம்.]

ைகக்கரைண

ைகக்கரைண1 kaikkaraṇai, ெப.(n.)

   ெகாத்தனார ்ைகக்கரண் ; a mason's tool.

ைகக்கரைண

     [ைக + கரைண.]

 ைகக்கரைண2 kaikkaraṇai, ெப.(n.)

   ைக ல் உண்டா ம் ஒ வைகச் லந் (இ.வ.);; whitlow.

     [ைக + கரைண.கரள் → கரைண: ேமல்ேதால்சமனற் ம் உரிய நிறமாற்றம் காணப்ப தல்.]

ைகக்கரத்ைத

 
 ைகக்கரத்ைத kaikkarattai, ெப.(n.)

   ஆள் இ ப்  வண்  (யாழ்ப்.);; rickshaw.

 Fr. Carte.

     [ைக+கரத்ைத.க  → கரத்ைத : ஒற்ைறமாட் வண்  ைகக்கரத்ைத : ைகயால் இ க் ம்வண் .]

ைகக்கல்

 
 ைகக்கல் kaikkal, ெப.(n.)

   தட்டாங்கல் ைளயாட் ல் தைர ல் கற்கைள ைவத்த ன் ைக ல் எஞ் க் ம் ஒற்ைறக் கல்; the 
single stone which is in hand after keeping the remaining stones on ground in one of girls lay with stones.

ம வ.ஆட் க்கல்.

     [ைக + கல்.]

ைளயாட் ன் ெதாடக்கத் ல் ைளயாட் க் கற்கள் ேமெல ந் க்கப்ப வதால் அக் கல்ைலக் 
ைகக்கல் என்பர.்
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ைகக்கவளம்

 
 ைகக்கவளம் kaikkavaḷam, ெப.(n.)

   ஒ ைற ைகயால் எ த்  வா ம் அள  உண ; so much food as is taken with the fingers and put into the 
mouth.

க.ெகய் த் .

     [ைக + கவளம்.]

 ைகக்கவளம் kaikkavaḷam, ெப.(n.)

   ஒ ைற வா ல்ேபாடக் ைகயால் எ க் ம் அள  உண ; so much food as is taken with the fingers and put 
into the mouth.

க. ெகய் த் .

     [ைக + கவளம்.]

ைகக்கவசம்

 
 ைகக்கவசம் kaikkavasam, ெப.(n.)

ைக ைற:

 gloves.

ம வ, ைக ைற.

     [ைக + கவசம்.]

ைகக்க த்

ைகக்க த்  kaikkaḻuttu, ெப.(n.)

   ன்ைக மணிக்கட் ; wrist,

     " க் ைகக்க த் ன் வைள ல்" (S.I.I.IV.81);.

ம வ, மணிக்கட் , ைகக்கா .

     [ைக + க த் .]

ைகக்க ப்

 
 ைகக்க ப்  kaikkaṟuppu, ெப.(n.)

   உள்ளங்ைக க க் ம்ஒ வைகத்ேதால்ேநாய்(பால் ைனேநாய்);; a venereal affection by which the palm is 
rendered black.

     [ைக + க ப் .]

ைகக்கா

ைகக்கா  kaikkācu, ெப.(n.)

   1.ைக ள்ள கா ,

 cash on hand.

   2. த  ( லதனம்); ைகக்கா ற்  இழப் ல்லாமல் வணிகம் நடத் .

 |ைக + கா .]
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ைகக்காணம்

 
 ைகக்காணம் kaikkāṇam, ெப.(n.)

   ைக ட்  (இ.வ..);; bribe.

ம வ. ைக ட் .

ம.ைகக்கரணம்.

     [ைக + காணம். காணம் : பழங்காலக் கா .]

ைகக்காணி

ைகக்காணி kaikkāṇi, ெப.(n.)

   காணிக்ைக,ெகாைட; present, gift.

     'இடப லசச்ைனையக் ைகக் காணியாக இட் ' (க த், 82:12.உைர);.

ம.கய்க்காணம்.

     [ைக + காணி.]

ைகக்காணிக்ைக

ைகக்காணிக்ைக kaikkāṇikkai, ெப.(n.)

   1.ைகயால் அளிக் ம் காணிக்ைக; present given with hand.

   2. ெபரிேயார,் ேமலாேனார,் ஆ ேயாைரக் கா ம் காணிக்ைக; present given to elders and respected ones 
on the occassion of a visit or an offering to God while visiting a temple.

க. ெகய்காணிெக.

ைகக்காப்

 
 ைகக்காப்  kaikkāppu, ெப.(n.)

   ைக லணி ங் காப் ; wristlet, bracelet.

க. ெகய்கட் .

     [ைக + காப் .]

ைகக்காய்

 
 ைகக்காய் kaikkāy, ெப.(n.)

   ச ரங்கம் ேபான்ற ஆட்டங்களில் ஆ வதற்காகக் ைக ல் ைவத் க் ம் காய்; a die cat chess etc. that 
is in one's hand.

க.ெகய் ெர.

     [ைக + காய்.]

ைகக்காய்சச்ல்

 
 ைகக்காய்சச்ல் kaikkāyccal, ெப.(n.)

   ைக ல் உண்டா ம் ஒ வைகஎரிசச்ல்; a burning sensation in hand.

     [ைக + காய்சச்ல்.]
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ைகக்காரன்

ைகக்காரன்1 kaikkāraṉ,    1. உத பவன்; one who helps others.

   2. பணக்காரன்; rich man.

க.ெகய் டக

     [ைக + காரன்.]

 ைகக்காரன்2 kaikkāraṉ, ெப.(n.)

   1. வல்லாளன்:

 man of ability or skill.

   2. ெசல்வன் (இ.வ.);

 wealthy person.

   ம. கய்க்காரன், ைகக்காரன்;க.ெகய் டக.

     [ைக + காரன்.]

 ைகக்காரன்3 kaikkāraṉ, ெப.(n.)

   1. ழ்ச் யாளன்; a man of invention, sagacious person.

   2. ஏமாற் பவன்; deceiver.

க.ெகய்கார.

     [ைக + காரன்.]

ைகக்காரியம்

 
 ைகக்காரியம் kaikkāriyam, ெப.(n.)

   ைகேவைல (உ.வ.);; work on hand, immediate engagement.

     [ைக + காரியம்.]

ைகக்காளவாய்

ைகக்காளவாய் kaikkāḷavāy, ெப.(n.)

   ண்ணாம்  க வதற் க் ண ேபாலக் கட்டப்பட்ட காளவாய் (கட்டட.நாமா.9);; a kind of lime kiln.

     [ைக + காளவாய்.]

ைகக்காைற

ைகக்காைற kaikkāṟai, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் ைகயணி; bracelet, arm-ring.

     ' க்ைகக்காைற ெயான் '(S.I.I.II.144);.

     [ைக + காைற.]

ைகக் ட்

 
 ைகக் ட்  kaikkiṭṭi, ெப.(n.)

   ைககளி ட்  இறக் ங் ேகால் ( ன்.);; instrument of torture for the hand.

     [ைக + ட் .]

ைகக் ரிைய

 
 ைகக் ரிைய kaikkiriyai, ெப.(n.)

   ைக னாற் ெசய் ம் ேவைல; the work done with hand, manual labour.

     [ைக + ரிைய.]
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ைகக் ளவர்

 
 ைகக் ளவர ்kaikkiḷavar, ெப.(n.)

ைகக்ேகாளர ்பாரக்்க;see kai-k-olar.

ம வ, ைகக் ளர ்ைகக்ெகாளவர.்

     [ைக – ளவர ்(ெகா.வ.);.]

ைகக் ளவன்.

 
 ைகக் ளவன். kaikkiḷavaṉ, ெப.(n.)

ைகக்ேகாளன் (இ.வ..); பாரக்்க;see kai-k-kolan.

     [ைக + ளவன்(ெகா.வ.);.]

ைக: ைமப்ெபா ள் ன்ெனாட் , ைள ஒ க்கம்.ைக + ைள.

ைகக் ைள

ைகக் ைள kaikkiḷai, ெப.(n.)

   1. ஒ தைலக் காமம்; unreciprocated sexual love, as one sided.

     "ைகக் ைள தலாப் ெப ந் ைண வாய்" (ெதால்,ெபா ள் அகத்.1);.

   2. ஐந்  த்தச ்ெசய் ளில் ஒ தைலக் காமத்ைதப்பற் க் ம் ற் லக் யம்(இலக். 827);; poem 
in five viruttam versestreating of unrecipocated love.

   3.ஏ ைச ள் ன்றாவதா ய காந்தாரப்பண் ( வா.);; the third note of the gamut one of seven isai.

   4. ம ட்பா பாரக்்க;see marutpa, a kind of verse.

     "ைகக் ைள பரிபாட் டங்கதசெ்சய் ேளா "(ெதால்.ெபா ள்.430);.

ைக - ைமப் ெபா ள் ன்ெனாட் . ைள , ஒ க்கம்.

     [ைக + ைள + ைண.]

ைகக் ைளயாவ , ஆடவன் ெபண்  ஆ ய இ வ ள் ம் ஒ வ க்ேக காதல் இ ப்ப . இ  
ஒ தைலக் காமம். ைக என்ப  பக்கம். ைள என்ப  ேநயம். ஆகேவ ைகக் ைள என்ப  ஒ தைலக் 
காதல் (த ழர ் மணம் 28);.

ைகக் ைளத்
ைன

ைகக் ைளத் ைன kaikkiḷaittiṉai, ெப.(n.)

   ைகக் ைளையப்பற் க் ம் ைண (ெதால், ெபா ள்.1, உைர);; theme treating of kai-k-kilai

     [ைக + ைள + ைண.]

ைகக் ைளம ட்
பா

ைகக் ைளம ட்பா kaikkiḷaimaruṭpā, ெப.(n.)

ம ட்பாவைக (பாப்பா.132);,

 a kind of verse.

     [ைக + ைள + ம ட்பா.]

ைகக் றல்

 
 ைகக் றல் kaikāṟal, ெப.(n.)

ைகக் பாரக்்க;see kai-k-kiru.

     [ைக + றல்.]
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ைகக்

 
 ைகக்  kaikāṟu, ெப.(n.)

   தற் க் ற் ; signature mark made by an illiterate person.

ம.ைகக் .

     [ைக + ,]

ைகக் க் ழ்

 
 ைகக் க் ழ் kaikkukāḻ, .எ.(adv.)

   றர  ஆ ைகக்  உட்பட் ; under (another); control or authority, the state of being at (another); disposition.

க. ெகய்ெகளெக..

     [ைக +  + ழ்,]

ைகக் ட்ைட

ைகக் டை்ட1 kaikkuṭṭai, ெப.(n.)

   ண் ; hand kerchief.

க. ெகய்பாவட ெகய்வட்ட.

     [ைக + டை்ட(ைக- ைமப்ெபா ள் ன்ெனாட் );.]

 ைகக் டை்ட2 kaikkuṭṭai, ெப.(n.)

   இரண்  மணிக்கட் கைள ம் ைணக் ம் க  அல்ல  ெதாடரி(சங் );; handcuff.

ம வ..ைக லங் , ைகக்கைள.

     [ைக + டை்ட.]

ைகக் ைட

ைகக் ைட kaikkuḍai, ெப.(n.)

   ைட; parasol, small umbrella.

     "அலரக் ர ்ஞா ற்ைறக்  ைகக் ைட ங்காக் ம்."(அறெந .43);.

     [ைக- ைட.(ைக- ைமப்ெபா ள் ன்ெனாட் );.]

ைகக் த்தலரி

 
 ைகக் த்தலரி  kaikkuttalarisi, ெப.(n.)

   ெநல்ைல உர ட்  உலக்ைகயால் த்  ஆக்கப்ப ம்அரி ; rice got by pounding paddy with pestle in mortar.

     [ைக + த்தல் + அரி .]

 ைகக் த்தலரி  kaikkuttalarisi, ெப.(n.)

   ைகயால் த் ய ைன யாத அரி ; rice obtained by hand pounding.

     [ைக + த்தல் + அரி .]

ெநல்ைல.ஆைல ல் இட்  அைரத்  அரி யாக்காமல் உர ட்  உலக்ைகயால் த்  எ க் ம் 
அரி .
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ைகக் த்

ைகக் த்  kaikkuttu, ெப.(n.)

   ைக ட் யால் தாக் ைக; blow with the fist cuff in boxing.

     "ைகக் த்த  பட ம்"(கம்பரா. தற்ேபா.176);.

ம.ைகக் த் .

     [ைக + த் .]

ைகக் தல்

 
 ைகக் தல் kaikkudal, ெதா.ெப.(vbl.n.)

   கசத்தல்; being bitter (சா.அக.);.

     [ைக → ைகக் .]

ைகக் த -தல்

ைகக் த -தல் kaikkudavudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஏற்றெபா ற் ெபா ள் வைகயாேலா ைன வைகயாேலா உத ெசய்தல்; to be opportunely useful, to be 
of timely help.

     [ைகக்  + உத -.]

ைகக் ந்தா

 
 ைகக் ந்தா  kaikkundāli, ெப.(n.)

   ந்தா ; a small hoe.

க. ெகய் த்த :பட ைக த்த .

     [ைக + ந்தா .]

ைகக் நீரெ்காள்(
)-தல்

ைகக் நீரெ்காள்( )-தல் kaikkunīrkoḷḷudal,    16.ெச. . .(v.i.)

நீர் தல்(யாழ்.அக.);:

 lit.to take Water for washing hands, while going to pass urine (used euphemistically);.

ம.ைகக் னி ெகாள் க.

     [ைகக்  + நீர ்+ ெகாள்( );-.]

ைகக் ெமய்க்
ல்லாைம

 
 ைகக் ெமய்க் ல்லாைம kaikkumeykkumillāmai, ெப.(n.)

   உண்ண ம் உ க்க ல்லாத நிைல; the struggle of existence for food and cloth.

     [ைகக் ம் + ெமய்க் ம் + இல்லாைம.]

ைகக் வா-தல் 
(ைகக்  வ தல்)

ைகக் வா-தல் (ைகக்  வ தல்) kaikkuvādalkaikkuvarudal,    18 ெச. . .(v.i.)

   1.ைக ற் ட் தல்:

 to come to hand.

   2. மகன் தந்ைதக்  உத யாய் வ வ ேபால், பயன் உள்ளதாக இ த்தல், உத  ெசய்தல்; to become 
useful or afford assistance, as a grown up son to his father.

க. ெகய்ெகப .

     [ைகக்  + வா-.]

ைகக் ழந்ைத

ைகக் ழந்ைத kaikkuḻndai, ெப.(n.)

   1. இ ப் ப் ள்ைள; small baby.

   2. ழந்ைத; infant.

ம. ைகக் ஞ் : க. ெகய் : பட ைக ,

     [ைக + ழந்ைத (ைக - ைமப் ெபா ள் ன்ெனாட் );.]

729

www.valluvarvallalarvattam.com 8703 of 19068.



ைகக் ழ

ைகக் ழ 1 kaikkuḻvi, ெப.(n.)

ைகக் ழந்ைத பாரக்்க;see kai-k-kulandai.

     " ரத்் ைகக் ழ ேய ேபால் தற் ரியாடல்" (கந்த : வவ.114);.

     [ைக + ழ .]

 ைகக் ழ 2 kaikkuḻvi, ெப.(n.)

   ய அம் க் ழ ; small macerating stone.

     [ைக + ழ .]

ைகக்

 
 ைகக்  kaikkuḻi, ெப.(n.)

   அக் ள், க க்கட் ; the arm-pit.

   ம.கய்க் (ைகக் );;க.கங் ள்:ெத.சங்க : . ல்: பட கக் வ.

     [ைக + .]

ைகக் த்தாமைர

 
 ைகக் த்தாமைர kaikkuḻittāmarai, ெப.(n.)

அக் ளில் ேதான் ம் ண்வைக (யாழ்.அக.);:

 atumour in the arm-pit (ெச.அக.);.

     [ைக –  + தாமைர.]

ைகக் ைழச்

 
 ைகக் ைழச்  kaikkuḻaiccu, ெப.(n.)

மணிக்கட்  (இ.வ.);:

 wrist(ெச.அக.);.

     [ைக + ைழச் .]

ைகக் ள்

ைகக் ள்1 kaikkuḷ, ெப.(n.)

   1. உடேன (யாழ்.அக.); ; immediately

   2. ச ; quick (ெச.அக.);.

     [ைக +  + உள்.]

 ைகக் ள் kaikkuḷ, ெப.(n.)

   கட் ப்பா ; control.obedience.

என் ைகக் ள்ேளேய வளரந்்தவன்.

     [ைக + உள்.]

ைகக் ள்வளர்-தல்

ைகக் ள்வளர-்தல் kaikkuḷvaḷartal,    2ெச. . .(v.i.)

   ஒ வர ்ெபா ப் ல் வளரத்ல்; to grow in one's custody.

என் ைகக் ள் வளரந்்தவன் என்ைனேய எ ரக்் ன்றான்.

     [ைகக் ள் + வளர-்.]
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ைகக் ள்ளா-தல்

ைகக் ள்ளா-தல் kaikkuḷḷātal, ெப.(n.)

   1. ெவற்  ெபறல்; gaining success.

   2.வயப்ப த் தல்; winning (சா.அக.);.

     [ைகக் ள் + ஆதல். ஆதல்- . .]

ைகக் ள

 
 ைகக் ள  kaikkuḷasu, ெப.(n.)

ைகக் ைழச்  பாரக்்க;see kai-k-kulaiccu.

     [ ைழச்  → ள . ைக + ள .]

ைகக் ளர்

 
 ைகக் ளர ்kaikkuḷar, ெப.(n.)

   ைகக்ேகாளர;் a class of weavers.

ம வ. ைகக் ளர:் ைகக்ெகாளவர.்

     [ைக + ேகாளர ்+ ளர.்]

ைகக் ற்றம்

ைகக் ற்றம் kaikkuṟṟam, ெப.(n.)

   1. ைகத்தவ ; Slip of the hand.

   2. ைழ; lapse, slight, accidental mistake.

   ம.ைகக் ற்றம்;க.ெகய்தப் .

     [ைக + ற்றம்.]

ைகக்

ைகக்  kaikkuṟi, ெப.(n.)

   1. வாழ் ன் ேபாக் ைனக் ப்பதாகக் க ம் ைகவரி (இேரைக);; lines on the palms as indicating one's 
career or course of life.

   2.  ைகயள ; handful

     'ைகக் யாப்ைப வாங் வ ' (ஈ , 1,4:6);.

     [ைக + .]

ைகக் ப்

 
 ைகக் ப்  kaikkuṟippu, ெப.(n.)

   நிைன க் ப் ; written record, memorandum (ெச.அக.);

   ம.ைகக் ப் ;   க. ெகய்காகத; .க கன்ென.

     [ைக + ப் .]

ைகக் ப்ேப

ைகக் ப்ேப  kaikkuṟippēṭu, ெப.(n.)

   1. அற்ைறக் ப்ேப ; rough day book.

   2. வ வாய்த் ைற னரின் நாட் ப் ; ittah book of the Revenue official.

     [ைக + ப்  + ஏ .]

ைகக் ன்

 
 ைகக் ன்  kaikkuṉṟu, ெப.(n.)

   யாைன; elephant (சா.அக);.

ைகக் ன்

     [ைக + ன் .]
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ைகக் சச்ம்

 
 ைகக் சச்ம் kaikāccam, ெப.(n.)

   ஈயாைம, இவறற்றனம்(கஞ்சத்தனம்); (இ.வ.);; miserliness.

     [ைக + சச்ம்.]

ைகக் ட்டம்

ைகக் ட்டம் kaikāṭṭam, ெப.(n.)

   அணிவ ப் க் ட்டம்; battle array.

     "ைகக் ட்ட ட்டாற்ேபாேல என்ன மாம்" ( ங் ெபரியாழ்.5:2:1, யா);(ெச.அக.);

     [ைக + ட்டம்.]

ைகக் ட்டன்

ைகக் ட்டன் kaikāṭṭaṉ, ெப.(n.)

   காவற்காரன்; watchman, warder, prison guard.

     'ராஜ த்ரைனச ் ைற ேல இட் ைவத்தால் ைகக் ட்ட க் ப் பா ஞ் ேசா ம் இ வாைரப் 
ேபால'(ஈ ,7,10:8);

     [ைக + ட்டன்.]

ைகக்

ைகக் 1 kaikāli, ெப.(n.)

   1.அற்ைறக் ; daily wages.

   2. ைக ேல ெகா க் ம் ைலப்ெபா ள்; cash payment.

     'ைகக்  ெகா த் க் ெகாள்ள ேவண் ம்"(ஈ 4,6:1);.

   ைக ட் ; bribe, glove money.

ம.ைகக் : க. ைக , ெகய் .

     [ைக + .]

 ைகக் 2 kaikāli, ெப.(n.)

   1. மணமக க் ப் ெபண் ட்டார ்ெகா க் ம் ெதாைக ( ன்.);:

 money paid by the parents of the bride to the bridegroom.

   2. ைக ட் ; bribe.

     'ைகக்  தான்வாங்  கால வான்" (தனிப்பா.1,108:47);.

   ம.கய்க் ;க. ெகய் .

     [ைக + .]

ைகக் க்காரன்

 
 ைகக் க்காரன் kaikālikkāraṉ, ெப.(n.)

   நாட ் க் ப் பணி ெசய்பவன்; a day labourer.

க. ெகய் கார.

     [ைக +  + காரன்.]

ைகக்ெகளிைம

 
 ைகக்ெகளிைம kaikkeḷimai, ெப.(n.)

   உள்ளடீற்  எைட ல்லாத ெமன்ைம (இேல );; lightness.

     [ைக +  + எளிைம.]
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ைகக்ேக

ைகக்ேக  kaikāṭu, ெப.(n.)

   1. ழ ப் ; treachery.

   2. எ ரப்ாரா  ேநரந்்த ேக ; unintentional error, accidental loss.

     [ைக + ேக .]

ைகக்ேக ேபா-தல்

ைகக்ேக ேபா-தல் kaikāṭupōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   றர ் ழ்ச் க் ட்பட் க் ேக  அைடதல்; to run risk or loss unawares by another's deception.

     [ைக + ேக  + ேபா-.]

ைகக்ைக

ைகக்ைக kaikkai, ெப.(n.)

   1. கசப் :

 bitter.

   2.ெவ ப் ; aversion.

     [ைக + ைக.]

ைகக்ெகாட்ைட

ைகக்ெகாடை்ட1 kaikkoṭṭai, ெப.(n.)

   ைகத் ண்  ( ன்.);; pillow cushion for the arm (ெச.அக.);.

ம வ. ைகத் ரண் .

     [ைக + ெகாடை்ட.]

ைகக்ெகா -த்தல்

ைகக்ெகா -த்தல் kaikkoḍuttal,    4 ெச.  (v.i.)

ைகெகா  பாரக்்க;see Kai-kodu.

     "நற்சைவ ற். ைகக்ெகா த்தல் சால  ன்னினிேத" (இனி .நாற்.2);.

     [ைக + ெகா -.]

ைகக்ெகாள்( )

ைகக்ெகாள்( )1 kaikkoḷḷudal,    13 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1.ைக ல் எ த் க் ெகாள் தல்; to take in hand, take up, occupy, have in charge.

     "கண ர மாைல ைகக்ெகாண் ெடன்ன"(மணிேம. 5:48);.

   2. ேபணிக் ெகாள் தல்; to observe;

 to practise;

 to maintain.

அறத்ைதக் ைகக்ெகாண்  நடக் றாரக்ள்.

   3. ஏற் க் ெகாள் தல், ஒப் க் ெகாள் தல், ேமற்ெகாள் தல்; to accept, adopt, admit.

     'ெசான்னவாரத்்ைத ஆப்தெமன்ற ைகக் ெகாள்ள ேவண் ம்ப  ' (ஈ .4:7. ர.);.

   4. கவரத்ல்: to seize.grasp.

     "கணநிைரைகக்ெகாண் " ( .ெவ.1:9);. 5.வைளத் க் ெகாள் தல்;

 to surround.

     "கண் தேலா னி ம ங்  ெமான்றாகக் ைகக் ெகாண்டார"் (ேகா ற் .பதஞ்.18);.

   ம.கய்க்ெகாள் க. ைகக்ெகாள் க;க.ெகய்ெகாள்: ெத. ைகெகா .

     [ைக + ெகாள்.]

 ைகக்ெகாள்( )2 kaikkoḷḷudal, ெப.(n.)
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ைகக்ெகாள்

ைகக்ெகாள்3 kaikkoḷ, ெப.(n.)

   தைலவன் தைல  யரின் கள கற்ெபா க்கங்கள்(ெதால்.ெபா ள்.498, உைர);; life of hero and heroin 
through clandestine union or arranged marriage.

     [ைக + ெகாள்]

ைகக்ெகாளவர்

ைகக்ெகாளவர ்kaikkoḷavar, ெப.(n.)

   1.அரசைனச ் ழ்ந் பா காக் ம்ெபா ப்ேபற்றபைடமறவர;் special body guards of the king in the army.

   2. ெநசவாளர;் Weaver.

     [ைக +(ெகா வர)்; ெகாளவர.்]

அரசைனப் பா காக் ம் ெபா ப்ைபக் ைக ல் ெகாண்டவர.்

ைகக்ெகாளவன்

 
 ைகக்ெகாளவன் kaikkoḷavaṉ, ெப.(n.)

   ேபாரில் அரசைனப் பா காக் ம் ெமய்காப்  மறவன்; a soldier who takes the responsibility of guarding the 
royal king.

ம வ.ைகக்ேகாளன்.

     [ைக+(ெகா வன்); ெகாளவன்.]

ைகக்ேகாட்ேசனா
ப

 
 ைகக்ேகாட்ேசனா ப  kaikāṭcēṉādibadi, ெப.(n.)

   மண்ெவட் ; a spade, a hoe.

ம. கய்க்ேகாட் .

     [ைக + ேகாட்  + ேசனா ப .]

ைகக்ேகாட்

 
 ைகக்ேகாட்  kaikāṭṭu, ெப.(n.)

   மண்ெவட் ; a spade, a hoe.

ைகக்ேகாட்

ம.கய்க்ேகாட் .

     [ைக + (ெகாட் ); ேகாட் .]

ைகக்ேகாட்ைட

 
 ைகக்ேகாடை்ட kaikāṭṭai, ெப.(n.)

   யாைன; elephant.

     [ைக + (ேகா ); ேகாடை்ட.]

ைகக்ேகாடரி

 
 ைகக்ேகாடரி kaikāṭari, ெப.(n.)

 ேகாடரி: hatchet, Small axe, hand axe.

   ம.ைகக்ேகாடா ;   க.ெகய்ெகாட .ைகேகாட் ;   ெத. ெச ெகாட்ட ;பட. ைகெகாட .

     [ைக + ேகாடரி.]
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ைகக்ேகாரணி

ைகக்ேகாரணி kaikāraṇi, ெப.(n.)

   1. ைகசச்ாைட ( ன்.);; signs with the hands, as of a dumb person or a dying man(சா.அக.);.

     [ைக + ேகாரணி. றள் → ரண் → ரணி → ேகாரணி (ெகா.வ.);.]

ைகக்ேகாரணி 
காட் -தல்

ைகக்ேகாரணி காட் -தல் kaikāraṇikāṭṭudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   இறக் ந்த வா த்தல்(இ.வ.);; to be at the point of death.

     [ைக + ேகாரணி + காட் -.]

ைகக்ேகால்

ைகக்ேகால்1 kaikāl, ெப.(n.)

   1.ஊன் ேகால்; staff, walking stick.

     "தன்ைகக்ேகாலம்மைனக்ேகாலா ய ஞான் " (நால .14); .

   2.பற் க் ெகா ; goldsmith's pincers.

     "ைகக்ேகாற் ெகால்லன்"( லப்.16:108);.

   ம.ைகக்ேகால்;க.ெகய்ேகா .

     [ைக + ேகால்.]

 ைகக்ேகால்2 kaikāl, ெப.(n.)

   ெசங்ேகால்; sceptre.

     "எ ேம  னிக் ங் ைகக்ேகால் ெச த் ங் ேலாத் ங்கன்"( ேலாத்.ேகா.391);.

     [ைக + ேகால்.]

ைகக்ேகா ைளயர்

ைகக்ேகா ைளயர ்kaikāliḷaiyar, ெப.(n.)

   ைக ல் ேகால் த் க் காவற்ெறா ல் ரிேவார;் watchmen, guards, as holding a staff.

     "காவற் ெறா ெலா  ைகக்ேகா ைளய ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக்.57:70);.

     [ைக + ேகால் + இைளயர.்]

ைகக்ேகாள்

 
 ைகக்ேகாள் kaikāḷ, ெப.(n.)

   ைகப்பற் க் ெகாள் தல்; seizure.

     [ைக + ேகாள்.]

ைகக்ேகாள் த

ைகக்ேகாள் த  kaikāḷmudali, ெப.(n.)

   ைகக்ேகாளக் னரின் தைலவர;் chief of the Kaikkola caste.

     "ைகக்ேகாளரக்் ம் ைகக்ேகாள் த க க் ம் உள்ள மைன ம்" (ெத.இ.கல்.ெதா:I:121);

     [ைகக்ேகாள் + த .]

ைகக்ேகாளப்பைட

ைகக்ேகாளப்பைட kaikāḷappaḍai, ெப.(n.)

   ேசாழர ் றப் ப்பைட; special army of Cölās.

     [ைகக்ேகாள் + பைட.]

     "  ராஜராஜ ேதவர,் ைகக்ேகாளப்பைட ரந்தகந் ெதரிஞ்ச ைகக்ேகாள ம் த் ரேசாழந் ெதரிஞ்ச 
ைகக்ேகாள ம் பாண் ய லாசநித ்ெதரிஞ்சைகக்ேகாள ம்" (ெத.கல்.ெதா.4.கல்.391); நான்  
வைககைளக் ெகாண்ட இப் பைடப் ரி  தல் இராசராசன் ஆட் ல் றந்த பைடப் ரிவாக 
இ ந்ததாம். (கல்.அக.);.

735

www.valluvarvallalarvattam.com 8709 of 19068.



ைகக்ேகாளர்

ைகக்ேகாளர1் kaikāḷar, ெப.(n.)

ைகக்ேகாளன் பாரக்்க;see kai-kõlan.

 ைகக்ேகாளர2் kaikāḷar, ெப.(n.)

   ெநச தெ்தா ல் ெசய்ேவார;் weavers community.

     "கங்கநல் ர ்ைகக்ேகாள ங்"(ஆவ.2கட.்11ப.24);.

     [ைக + ேகாளர.்]

 ைகக்ேகாளர3் kaikāḷar, ெப.(n.)

   ெநசவாளர;் weavers.

     [ைக + ேகாள் + ஆர.்]

 ைகக்ேகாளர4் kaikāḷar, ெப.(n.)

   அரசரின் பைடப் ரி ல் வரி தண் வதற்காகத் ேதரந்்ெத த்த பைட மக்கள்; selected people in the 
administration for collection of tax using mild power.

     "இரட் த் வந்த ெபான் 30 தண்டப் ேபாந்த சமரேகசரித் ெதரிந்த ைகக்ேகாளர ்தண் ப்ெபான் 
ெகாண் வ க ெவன்  இராஜராஜ மாராயர ்கைட  வரக்காட்ட" SII.XXII. Pt.1, 27-5p.21).

     [ைக + ேகாள் + அர.்]

ைகக்ேகாளன்

ைகக்ேகாளன் kaikāḷaṉ, ெப.(n.)

   1. ேபாரக்் காலத் ல் அரசைனச ் ழ நின்  பா காக் ம் ெபா ப்ேபற் ச ் ைரக் ம் 
றப் ப்பைடமறவன்; special army men who function as reliable bodyguards of the king.

   2. இன்  ெப ம்பா ம் ெநச த் ெதா ல் ஈ பட் க் ம் ஒ  த ழ்க் னன்; a caste, now mostly 
weavers, found in all districts.

   ம.கய்க்ேகாளன்;ெத.ைகேகால.

     [ைகக்ெகாளவன் → ைகக்ேகாளன்.]

ைகக்ேகாளன்கா

ைகக்ேகாளன்கா  kaikāḷaṉkāṭi, ெப.(n.)

   1. ெநச க்காரர ்ஆக் ம் அரி க்கா ,

 fermented liquid prepared from boiled rice and used by weavers for yarns.

   2. ஆ  மாதத் ய கா ; fermented liquid six months old (சா.அக.);.

     [ைகக்ேகாளன் + கா .]

ைககட் நில்(-தல்) 
(ைககட் நிற்றல்)

ைககட் நில்(-தல்) (ைககட் நிற்றல்) gaigaṭṭiniltalgaigaṭṭiniṟṟal,    14 ெச. . .(v.i.)

   ைககைளக் கட் க்ெகாண்  வணங்  நிற்றல்; to stand submissively with folded arms.

     [ைக + கட்  + நில்-.]

ைககட்

 
 ைககட்  gaigaṭṭu, ெப.(n.)

   யாள்களின் ேசரக்்ைகக் ட்டம் (இ.வ.);; batch, as of workmen.

     [ைக + கட் -.]

736

www.valluvarvallalarvattam.com 8710 of 19068.



ைககட-த்தல்

ைககட-த்தல் gaigaḍattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. வயப்படாமல் தல்; to pass beyond one's control.

     'நின்ைனக்ைககடந் நின் ண்கண்கேள, எனக் ச ்ெசால்ல வெதா  காரியம்'( றள் 1271,உைர);.

   2. ைகக்  எட்டாமற்ேபாதல்; to escape;

 to pass out of one's hands;

 to pass beyond one's reach.

     "ேதாண் யங் டா …. ைககடக்க ட் ந் " (கம்பரா.கார் .54);.

     [ைக + கட-.]

ைககடந்தேபாகம்

 
 ைககடந்தேபாகம் gaigaḍandapōgam, ெப.(n.)

   யான காமம்; too much of indulgence in sexual intercourse (சா.அக.);.

     [ைக  + கடந்த + ேபாகம்.]

ைகக -த்தல்

ைகக -த்தல் gaigaḍittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ைக த க்  இழப்  ேநரத்ல்; to loss (of capitalin hand);.

ம.ைகக க் க.

     [ைக + க .]

ைககைட-தல்

ைககைட-தல் gaigaḍaidal,    12 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ைகயால் கைடதல்; to churn or stir about with the hands.

க.ெகய்கெட.

     [ைக + கைட-.]

ைககண்ட

ைககண்ட1 gaigaṇṭa, .ெப.எ.(adj.)

   ேதரந்்த; skilled.

அவரஇ்ந்தத் ெதா ல் ைககண்டவர(்சா.அக.);

     [ைக + கண்ட.]

 ைககண்ட2 gaigaṇṭa, .ெப.எ.(adj.)

   நின்ற ம ைடய, நற் ற க்க; immediatelyuseful, efficacious.

     " ைனக் க க்ெக ம்  ைககண்ட ேயாகேம.(ேதவா. 927:5);.

     [ைக + கண்ட.]

ைககண்டசாரம்

ைககண்டசாரம் gaigaṇṭacāram, ெப.(n.)

   1.நவச ்சாரம்; chloride of ammonium.

   2. ைககண்ட பலன்; the result in hand immediate benefit.

     [ைக + கண்ட + சாரம்.]
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ைககண்ட

ைககண்ட  gaigaṇṭadu, ெப.(n.)

   1.ப ப் ைனயால் றந்தெதனக் ெகாள்ளப்பட்ட ; that which is found usually efficacious after experience.

     "சான்ேறார ் க ம்ெவ ெகண்ெணய்தவறா ைக கண்ேடாம் நாம்" (பராச ேசகரம்.); (சா.அக.);.

   2. ைக -தல் பாரக்்க;see kai-küdu-.

   3. ேதான் ன ; that which appeared.

     [ைக + கண்ட .]

ைககண்டபணி

 
 ைககண்டபணி gaigaṇṭabaṇi, ெப.(n.)

   பழக்கப்பட்ட பணி, ேதரச்்  ெபற்ற பணி; work which is known to a person or to which a person is accustomed.

க.ெகய்கண்ட ெகலச.

     [ைககண்ட + பணி.]

ைககண்டபயன்

 
 ைககண்டபயன் gaigaṇṭabayaṉ, ெப.(n.)

   நைட ைற ல் உ ப்ப த்தப்பட்ட பயன்; established benefit.

     [ைககண்ட + பயன்.]

ைககண்டபரிகாரி

 
 ைககண்டபரிகாரி gaigaṇṭabarigāri, ெப.(n.)

   பட்ட  க்க ம த் வன்; an experienced physician (சா.அக.);.

     [ைக + கண்ட + பரிகாரி.]

ைககண்டபலன்

 
 ைககண்டபலன் gaigaṇṭabalaṉ, ெப.(n.)

ைக கண்ட பயன் பாரக்்க;see kai-kanda-payan.

     [ைக + கண்ட + பலன்.]

ைககண்டம ந்

ைககண்டம ந்  gaigaṇṭamarundu, ெப.(n.)

   1. ேநாய் ரக்் ம் ம ந் ; the medicine which cures a disease.

   2. ைக ேதரந்்த ம ந் ; a medicine the virtues of which are tried.

   3. ேநாய்க் ரிய ம ந் ; the medicine which exerts a special action in the prevention and cure of a disease(சா.அக.);.

     [ைக + கண்ட + ம ந் .]

ைககண்ட ைற

 
 ைககண்ட ைற gaigaṇṭamuṟai, ெப.(n.)

   கரச்் யால் ெதளிந்த ைற; an efficient method determined by experience(சா.அக.);.

     [ைக + கண்ட + ைற.]
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ைககண்டேயாகம்

ைககண்டேயாகம் gaigaṇṭayōgam, ெப.(n.)

   வழக்கத்தால் நலம்.உள்ளெதனதெ்தரிந்தம ந் ; any Medicine found by trial to possess peculiar efficacy in the 
cure of a particular disease.

     "ைககண்டேயாகந் தடவர ் ம்"( வ்.நாய்ச.்12:5);.

     [ைக + கண்ட + ேயாகம்.]

ைககண்டவள்

 
 ைககண்டவள் gaigaṇṭavaḷ, ெப.(n.)

   பரத்ைத; prostitute (சா.அக.);.

     [ைக + கண்டவள்.]

ைககண்டேவைல

ைககண்டேவைல1 gaigaṇṭavēlai, ெப.(n.)

ைககண்டபணிபாரக்்க;see kai-kanda-pani.

க.ெகய்கண்ட ெகலச.

     [ைக + கண்ட + ேவைல..]

   ைககண்டேவைல2 ஒ வ க்  நன்  ெதரிந்த அல்ல  பழக்கப்பட்ட ேவைல; work which is known to a 
person or to which a person is accustomed.

க.ெகய்கண்டெகலச

     [ைக + கண்ட + ேவைல.]

ைககம்

 
 ைககம் gaigam, ெப.(n.)

   வக் ராந்  ெசய் (ைவப் ); நஞ்  (யாழ்.அக.);; a mineral poison.

     [கச → க  → ைக → ைககம்.]

ைககயன்.

ைககயன். gaigayaṉ, ெப.(n.)

   1.ேககயநாட் மன்னன்; king of Kegaya.

     "ைககயன் மகள் ந்தரற்ற" (கம்பரா. ைளகண் .40);.

   2. ேககய நாடை்டச ்சாரந்்தவன்; inhabitant of Kegaya.

     "ைககயர ்ேவந்தன்" (கம்பரா.எ ச.்64);.

     [ேககயன் → ைககயன்.]

ைககர-த்தல்

ைககர-த்தல் gaigarattal,    3 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ஒளித்தல்; to hide, conceal.

     "சான்றவர ்ைககரப்ப" (பழ.242);.

     [ைக + கர-.]

ைககல-த்தல்

ைககல-த்தல் gaigalattal, ெப.(n.)

   3ெச. . .(v.i.);

   1. தல்; to unite. join.

     "ஆைச ற் ைககலந் "( ப் :296);.

   2.ெந ங் ப்ெபா தல்; to engage in a hand-to-hand fight.

     "மதன் பைட ங்ைககலக் ந்தாேன" (தனிப்பா. 1,326,24);.

     [ைக + கல-.]

739

www.valluvarvallalarvattam.com 8713 of 19068.



ைகக -த்தல்

ைகக -த்தல் gaigavittal,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1.ைகக் யால் அடக் தல்; to check as by gesture.

     'மற்  அவைனக் ைகக த் ' (பாரத ெவண்.34.உைர);.

   2. க டம்ெகா த்தல்:

 toprotect.

     "அஞ்ேச ெலன் ைகக யாய்"( வ். ெபரியாழ்.5,3:7);.

     [ைக + க -.]

ைகக -தல்

ைகக -தல் gaigaḻidal,    3 ெச. . .(v.i.)

   எல்ைல கடத்தல்; to go beyond, exceed the bounds, overstep the limits to go beyond the hand, etc.

     "அப்ராப்தமான ேல ைகக யப் ேபாய்"(ஈ 4,6:8);

க.ெகய்க .

     [ைக + க -.]

ைகக -தல்

ைகக -தல் gaigaḻuviviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   யாெதன்  ம த்தல்; to refuse, to rescue.

சா ந்த வா ந்த ஒ  ேநாயாளிைய ம த் வர ்ைகக ட்டார(்இ.வ.);

     [ைக + க  + -.]

ைககக

ைககக 1 gaigagaḻuvudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   ைகயலம் தல்; to wash the hands.

   க. ெகய்ெதாெள;பட.ைகேதா .

ைக + க -.]

ைகக

ைகக 2 gaigaḻuvudal, ெப.(n.)

   5 ெச. ன்றா  (v.t.);

   1. ட்  தல்; to relinguish, abandon.

   2. ெபா ப்ைப நீக் க்ெகாள் தல்; to avoid one's responsibility.

     [ைக + க -.]

ைககளத் ளர்

 
 ைககளத் ளர ்gaigaḷattuḷar, ெப.(n.)

   ெபரம்ப ர ்மாவட்டச ் ற் ர;் a village in Perambalur Dt.

     [ைக( ); + களத் ர.்]

ைககாக

 
 ைககாக kaikāka, ெப.(n.)

ைகக்கா  பாரக்்க;see kai-k-kasu.

     [ைக + கா }
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ைககாட்

ைககாட்  kaikāṭṭi, ெப.(n.)

   1.ைககாட் மரம்பாரக்்க;see kai-kātti-maram.

   2. மா யாரிடத் ல் ம மகள் ைககாட் யல்ல  வாயாற்ேப தல் டா ெதன் ம் வழக்கத்ைத ைடய 
ஒ சார ்கணக்க வ ப் னர ்(இ.வ.);; A caste of accountants, so called from their custom of prohibiting a daughter-in-
law, to communicate with her mother-in-law except by signs.

ம.ைககாட் .

     [ைக + காட் .]

ைககாட் மரம்

 
 ைககாட் மரம் kaikāṭṭimaram, ெப.(n.)

   ஊரக் க் ச ்ெசல் ம் வ  ெசால்  அைடயாளங் ைககாட் மரம் க் ம் மரம்; sign board, semaphore.

     [ைக + காட்  + மரம்.]

ைககாட் -தல்

ைககாட் -தல் kaikāḍḍiviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ெதா ைலப் பழக் க் ெகா த்தல்; to train a person.

   2.தான் ெபா ப்ேபற்காமல் ேவெறா வைரக் காட் தல்; to guide one to seek help from some one else.

     [ைக + காட்  + -.]

ைககாட்

ைககாட் 1 kaikāṭṭudal,    5. ெச. .  (v.i.)

   1. ைசைக காட் தல்; to make signs with the hand.

     "ேபைதயார ்ைககாட் ம்ெபான் ம்" (நால .328);.

   2. நாட் யத் ல் ெதா ற்ைக த்தல்; to gesticulate with hands as dancing girls.

   3. ெகா யைசத்  அைடயாளங்காட் தல் (உ.வ.);; to wave the flag, as in railway stations.

   4. ேநாய் அ ய, நா  பாரக்்கக் ைகையக் காட் தல்; to show hand in order that the physician feels the pulse and 
diagnoses disease.

   ம.ைக காட் க;க.ெகய்ேதா .

     [ைக + காட் -.]

 ைககாட் 2 kaikāṭṭudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   றைம காட் தல்; to exhibit (the power of); one's strength.

யாரிடத் ல் ைககாட் றாய் (உ.வ.);.

க.ெகய்ேதா .

     [ைக + காட் -.]

 ைககாட் 3 kaikāṭṭudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   1.  ெகா த்தல்; to give a little.
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ைககாண்( )

ைககாண்( )1 kaikāṇṇudal,    16.ெச. ன்றா , (v.t.)

   பட்ட ன் வா லாக அ தல்; to find out by experience.

     "ம ந் ைக கண்ேடன்" (ெபரிய . கண்ணப்.181);.

     [ைக + காண்( );-.);]

 ைககாண்( )2 kaikāṇṇudal,    12ெச. . .(v.i.)

   1. ெமய்ப் த்தல் (யாழ்ப்.அக.);; to prove,

   2. நிைற ேவ தல்; to complete.

     [ைக + காண்( );-.]

ைககாய்த் -தல்

ைககாய்த் -தல் kaikāyddudal, . .2(caus.)

   எரியச ்ெசய்தல்; to burn,

     "கா ைக காய்த் ய நீ நா ளி க்ைக"(ப ற் ப்.82:9);.

     [ைக + காய்த் -.]

ைககாய்ப்

 
 ைககாய்ப்  kaikāyppu, ெப.(n.)

   க ம் உைழப் ல் உள்ளங்ைக ல் ஏற்ப ம் ேதால் த ப் ; hardening of skin in palm due to hard work.

     [ைக + காய்ப் .]

ைககாரன்

 
 ைககாரன் kaikāraṉ, ெப.(n.)

ைகக்காரன் பாரக்்க: See kai-k-kāran.

     [ைக + காரன்.]

ைககால்கரைண
ழல்

 
 ைககால்கரைண ழல் kaikālkaraṇaiviḻl, ெப.(n.)

   ைககால்ப த்ததனால் அல்ல  ங் வதால் ம ப்  தல்; formation of folds in the cutaneous portion of the 
limbs from corpulency or swelling(சா.அக.);.

     [ைககால் + கரைண + ழல்.]

ைககால்ந க்கம்

ைககால்ந க்கம் kaikālnaḍukkam, ெப.(n.)

   1.ைக கால் இவற் ல் காணப்ப ம் ந க்கம்.

 shivering of the Iimbs.

   2. ழந்ைத அல்ல  வ ல்லாரக்்  ஏற்ப ம் ந க்கம்; inability to keep the fingers and toes free from 
continued motion as in convalescents or children (சா.அக.);.

     [ைககால் + ந க்கம்.]

ைககால் -த்தல்

ைககால் -த்தல் kaikālpiḍittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ெவந்நீரிட் க் ைககால்கைளத் தட ப் த்  பலவா  ப்  ெநட்  த்தல்; to press and rub over 
the limbs at the same time bending and racking the joints especially when giving a hot bath (சா.அக.);.

     [ைககால் + -.]

ைககால் டக்

ைககால் டக்  kaikālmuḍakku, ெப.(n.)

   1. ைக கால் மரத்  நீட்ட ம் மடக்க ம் யாமற்ேபா ம் ஒ வைக ஊைத (வாத); ேநாய்; a kind of 
rheumatic affection of the limbs arising from undue pressure exerted in the nervous system due to forcible throwing of 
stones, bending of bows etc. (சா.அக.);.

     [ைக + கால் + டக் .)
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ைககால் ர கட்
-தல்

ைககால் ர கட் -தல் gaigālmuraḍugaḍḍudal,    5.ெச. ன்றா (v.t.)

   ழங்ைக ழங்கால் ஆ யைவ ப்ப யா  கர  கட் தல்; the hardening or stiffening of a joint such 
as the elbow or knee in which there is no rotatary movement (சா.அக.);.

     [ைககால் + ர  + கட் -.]

ைககால் க் -
தல்

ைககால் க் -தல் kaikālmuṟukkudal,    8 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ைககால்கைளப் பலவா  ப் தல்; twisting the limbs in various ways for the purpose of stimulating the 
circulation of blood.

   2 ைககால் த்தல் பாரக்்க;see kai-kai-pid.

     [ைக + கால் + க் -.]

ைககால் வ

 
 ைககால் வ  kaikālvali, ெப.(n.)

   ைககால் த்தல் அல்ல  ைடசச்ல்; intense pricking or boring pain in the extremities (சா.அக.);.

     [ைக + கால் + வ .]

ைககால் 
வழங்காைம

ைககால் வழங்காைம kaikālvaḻṅgāmai, ெப.(n.)

   1.ைகயால் பயன்படா த்தல்; the state of being in capable of using hands and feet.

   2 ைககால் ெசயல் இழத்தல்:

 deadening, or loss of motion and sensation of the limbs through paralytic attack (சா.அக.);.

     [ைக + கால் + வழங்காைம.]

ைககால்வற் -தல்

ைககால்வற் -தல் kaikālvaṟṟudal,    5.ெச. . .(v.i.)

ைக கால் ம் தல்:

 atrophy of the limbs (சா.அக.);.

     [ைக + கால் + வற் -.]

ைககால்வாங் -
தல்

ைககால்வாங் -தல் kaikālvāṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

ைககால் நீக் தல்:

 amputation of the limbs (சா.அக);.

     [ைக + கால் + வாங் -.]

ைககால் -தல்

ைககால் -தல் kaikālviḻudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ைககால் உணரச்்  அைச  ஆ யைவ இல்லாமற் ேபாதல்; to lose motion and sensation of the limbs through 
paralytic attack(சா.அக.);.

     [ைககால் + -.]

ைககால் ங் -தல்

ைககால் ங் -தல் kaikālvīṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.ைககால் ெபா வாக ங் க்ெகாள் தல்; to swell, of the limbs ordinarily from a disease.

   2. சா க்  அைடயாளமாகப் றங்ைக றங்கால் ங் தல்; to swell, of in-steps, back of the palm indicating 
fata ltermination.

     [ைக + கால் + ங் -.]

ைககால்ெவ ப்

 
 ைககால்ெவ ப்  kaikālveḍippu, ெப.(n.)

   ைககால்களில் ஏற்ப ம் ெவ ப் ; crack or fissure of the extremities through bilious disorders or frost bite 
(சா.அக.);.

     [ைககால் + ெவ ப் .]
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ைககாலச

 
 ைககாலச  kaikālasadi, ெப.(n.)

   வ க் ைற னால் உண்டா ம் ைககா ைளசச்ல்; exhaustion of the limbs through weakness(சா.அக.);.

     [ைக + கால் + அச .]

ைககால -த்தல்

ைககால -த்தல் kaikālaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   பக்க ைதயால் ைக கால் உணரச்் யறல்; to be attacked with paralysis of the limbs (சா.அக.);.

     [ைக + கால் + அ -.]

ைககால ர்ச்

 
 ைககால ரச்்  kaikāladircci, ெப.(n.)

   ைககால் ந க்கம்; trembling of hand and leg(சா.அக.);.

     [ைக + கால் + அ ரச்் .]

ைககாலயர்-தல்

ைககாலயர-்தல் kaikālayartal,    2 ெச. .  (v.i.)

   ைககால் கனத் , ரத்்  ஒய்தல்; heavy becoming and benumbed as hands and feet (சா.அக.);.

     [ைக + கால் + அயர-்.]

ைககாலழற்

 
 ைககாலழற்  kaikālaḻṟci, ெப.(n.)

   ைககாெலரி ; burning of the extremities (சா.அக.);.

     [ைக + கால் + அழற் .]

ைககாலாட் -தல்

ைககாலாட் -தல் kaikālāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.ைககாலைசத்தல்; to move hands and legs..

   2. ேசாம்  இ க்காமல் ஏதாவ  பணி ெசய்தல்; to do some work instead being lazy(சா.அக.);.

     [ைக + கால் + ஆட் -.]

ைககா ற் ழல்

 
 ைககா ற் ழல் kaikāliṟṟuviḻl, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   ட்ட ேநாயால் ைககால் இற் ழல்; dropping off of the digits in leprosy(சா.அக.);.

     [ைக + கால் + இற்  + ழல்.]

ைககா த -தல்

ைககா த -தல் kaikāludaṟudal,    5 ெச. . . (v.t.)

   ைககால் ந ங் தல்; to shiver as the hands and feet (சா.அக.);.

     [ைக + கால் + உத -.]

ைககா ைத-த்தல்

ைககா ைத-த்தல் kaikāludaiddal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கால், ைக வ ப் க் கண்  ைகைய ம் காைல ம் உைதத் க் ெகாள் தல்; to move the hands and feet 
alternatively or in quick succession due to convulsions as epilepsy.

   2. ழந்ைதகள் டக் ம்ேபா  ைகைய ம் காைல ம் உைதத் க் ெகாள்ளல்; to move hands and feet 
spontaneously as by children when lying(சா.அக.);.

     [ைக + கால் + உைத-.]
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ைககா ைளசச்ல்

 
 ைககா ைளசச்ல் kaikāluḷaiccal, ெப.(n.)

   ைககால் ைடசச்ல்; boring pain of the limbs experienced in rheumatism or other nervous affections(சா.அக.);.

     [ைக + கால் + உைளசச்ல்.]

ைககா ப்

 
 ைககா ப்  kaikāluṟuppu, ெப.(n.)

   ேசரக்்ைக உ ப் ; a jointed and divisible part of the limbs,appendages of the limbs (சா.அக.);.

     [ைக + கால் + உ ப் .]

ைககா -தல்

ைககா -தல் kaikālūdudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ைககால் க்கம் ெகாள்ளல் அல்ல .ப த்தல்; to swell or enlarge abnormal by referring to extremities (சா.அக.);.

     [ைக + கால் +ஊ -. உல் → ஊல் → ஊ ]

ைககா னம்

 
 ைககா னம் kaikālūṉam, ெப.(n.)

   ைககால் ெநாண் ; defective formation of limbs (சா.அக.);.

     [ைக + கால் + ஊனம்.]

ைககாெலரிசச்ல்

ைககாெலரிசச்ல் kaikālericcal, ெப.(n.)

   1.ைக காெலரி ; burning of the extremities

   2. த்தெவரிசச்ல்; burning sensation of the palm and the sole from biliousness (சா.அக.);.

     [ைக + கால் +எரிசச்ல்.]

ைககாேலாய்சச்ல்

 
 ைககாேலாய்சச்ல் kaikālōyccal, ெப.(n.)

   வ ன்ைமயால் கா ம் ைககால் அச ; exhaution of the limbs through weakness(சா.அக.);.

     [ைக + கால் + ஒய்சச்ல்.]

ைககாேலாய்-தல்

ைககாேலாய்-தல் kaikālōytal,    2 ெச. . .(v.i.)

   ைககால் கனத்  மரத் ப் ேபாதல்; hands and feet becoming heavy and benumbed (சா.அக.);.

     [ைக + கால் + ஒய்-.]

ைககாவல்

ைககாவல் kaikāval, ெப.(n.)

   1. இன் யைமயாத ேநரத் ற்பயன்ப த்தப்ப ம்ெபா ள்கள்(இ.வ.);; that which is useful in emergency as 
medicines, provisions and weapons.

   2. ைக த ; a ready or necessary help(சா.அக.);.

   3. காத்தல் ; protection, guard.

ம.ைககாவல்.

     [ைக + காவல்]

 ைககாவல்2 kaikāval,    ேவண் யதற் ேமல் ஒன்  இ ப் ப் ; something excess in gossession more than 
the actual requirement.

     [ைக + காவல்.]
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ைககாற்க வல்

 
 ைககாற்க வல் kaikāṟkaḻuval, ெப.(n.)

   ைககால்கைளத் தண்ணீரால் க தல்; washing hands and feet (சா.அக.);.

     [ைக + கால் + க வல்.]

ைககாற்காந் -தல்

ைககாற்காந் -தல் kaikāṟkāndudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ைககால்களில் கா ம் ; glowing of heal experienced due to high temperature (சா.அக.);.

     [ைக + கால் + காந் -.]

ைககாற் ைடசச்ல்

ைககாற் ைடசச்ல் kaikāṟkuḍaiccal, ெப.(n.)

   1 ைககால் ைடதல்; aching of the limbs.

   2. ைககால்க க்ேகற்ப ம் ஊைதக் ைடசச்ல்; rheumatic pain of the limbs (சா.அக.);.

     [ைக + கால் + ைடசச்ல்.]

ைககாற் த்தல்

 
 ைககாற் த்தல் kaikāṟkuttal, ெதா.ெப.(vbl.n.)

   ைககால்களில் உண்டா ம் த்தல் வ ; excruciating or piercing pain experienced in wounds, ulcers or other 
injuries inflicated in the limbs (சா.அக.);.

     [ைக கால் + த்தல்.]

ைககாற் றண் -
தல்

ைககாற் றண் -தல் kaikāṟkuṟaṇṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ைககால் ெவலெவலத்தல்; being convulsed in the hands and feet (சா.அக.);.

     [ைக கால் + றண் -.]

ைககாற்சந் ைள

ைககாற்சந் ைள  kaikāṟcanduḷaivu, ெப.(n.)

   1. ைககாற் ைடதல்; aching of the limbs.

   2. ைக கால்க க்  கால்க க்  ஏற்ப ம் ஊைத(வாத);க் ைடசச்ல்; rheumatic pain of the limbs(சா.அக.);.

     [ைக + கால் + சந்  + உைள .]

ைககாற் ல் -
தல்

ைககாற் ல் -தல் kaikāṟcilliḍudal,    18 ெச. . . (v.i.)

   ைககால் ளிரச்் யைடதல்; getting chillness of extremities which is a premonitory symptom of death (சா.அக.);.

     [ைக + கால் + ல் -.]

ைககாற் த் ெசய்-
தல்

ைககாற் த் ெசய்-தல் kaikāṟsuttiseytal,    1 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ம ந் நீர ்அல்ல  க க் னால் ைககாைலக் க தல்; cleaning of hands and feet with a lotion or other 
disinfectants, Sterlization of hands and feet.

   2. மர  ேகாட்பாட் ன்ப  (ஐ கம்); ள்ைமெசய்தல்; ceremonial cleaning of hands and feet (சா.அக.);.

     [ைக + கால் + த்  + ெசய்-.]

ைககாற் ரப்

 
 ைககாற் ரப்  kaikāṟcurappu, ெப.(n.)

   ைககால் க்கம்; swelling of the limbs (சா.அக.);.

     [ைக + கால் + ரப் .]
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ைககாற் ரைவ

 
 ைககாற் ரைவ kaikāṟcuravai, ெப.(n.)

   ைககால் க்கம்; swelling of the limbs (சா.அக.);.

     [ைக + கால் + ரைவ.]

ைககாற்ெசத் ப்
ேபா-தல்

ைககாற்ெசத் ப்ேபா-தல் kaikāṟcettuppōtal,    8 ெச. .  (v.t.)

   1. ைககால் ஒய்சச்ல்; exhausion of the limbs.

   2. ைககால் உணரச்் யற் ப் ேபாதல்; loss of motion and sensation of the limbs (சா.அக.);.

     [ைக + கால் + ெசத்  + ேபா-.]

ைககாற் -த்தல்

ைககாற் -த்தல் kaikāṟpiḍittal, ெப.(n.)

   4 ெச. ன்றா . (v.t.);

   ெவந்நீரால் ைகக்கால்கைள வ ப் த் ப் பலவா  ப்  ெநட்  த்தல்; pressing and rubbing 
over the limbs at the same time bending and racking the joints especially when giving a hot bath(சா.அக.);.

     [ைக + கால் + -.]

ைககாற் ப்

ைககாற் ப்  kaikāṟpiḍippu, ெப.(n.)

   1.ைககால் அைசய யாமல்ெசய் ம்ஊைத(வாத);ேநாய்; a kind of arthritis marked by inability to stretch or 
bend the joints due to stiffening of the limbs (சா.அக.);.

     [ைக + கால் + ப் .]

ைககாற் ர்

 
 ைககாற் ர ்kaikāṟṟimir, ெப.(n.)

   ைககால்களில் ஏற்ப ம் ர;் numbness of the limbs (சா.அக.);.

     [ைக + கால் + ர.்]

ைக ழ்

 
 ைக ழ் kaiāḻ, ெப.(n.)

   ைகயைமசச்ல்; dependency, subordination as of servant.

     [ைக + ழ்.]

ைக க் -தல்

ைக க் -தல் gaiguluggudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ம ழ்ச் க் யாக ஒ வர ்ைகைய ஒ வர ் த்  அைசத்தல்; to shake hands.

     [ைக + க் -.]

ைக

ைக 1 gaiguvittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைக ப் தல்; to greet with one's palms joined together in front of the chest.

   ம வ. ைக ப் ;ைக ழ்.

     [ைக + -]

 ைக 2 gaiguvittal,    4ெச. . .(v.i.)

   ெகாம்ைம ெகாட் தல் (யாழ்.அக.);; to clap hands and dance.

     [ைக + -.]
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ைக ளிர

 
 ைக ளிர gaiguḷira, . .எ (adv.)

   தாராளமாய்; liberally, freely.

ைக ளிரக் ெகா த்தான்.

     [ைக + ளிர.]

ைக றண் -தல்

ைக றண் -தல் gaiguṟaṇṭudal, ெப.(n.)

   5.ெச. . .(v.i.);

   1. வ ப் ேநா னால் ைக மடங் தல் ( ன்.);; to be affected by spasms in the hands;

 to be cramped in the hands.

   2. இவறத் (கஞ்சத)்; தனமா த்தல்; to be stingy, parsimonious, close-fisted.

     [ைக + றண் -]

ைக நில்-
தல்(நிற்றல்)

 
 ைக நில்-தல்(நிற்றல்) gaiguṟuginiltalniṟṟal, ைககட் நில்-தல்(நிற்றல்)பாரக்்க;see-kaikati-nil-.

     [ைக +  + நில்-.]

ைக -தல்

ைக -தல் kaiācudal,    5. ெச. , . (v.i.)

   1. அசச்த்தால் அல்ல  ெவடக்த்தால் ன்னைடதல் ( ன்.);; to shrink, draw back, shrink out of fear or reserve.

   2.இவறன்ைம(கஞ்சத்தனம்);ெகாள் தல்; to be stingy, parsimonious.

     [ைக + -.]

ைக ட் -தல்

ைக ட் -தல் kaiāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

ைக ப் பாரக்்க;see kal-kuppu.

     "வணங் த் தன் ைக ட் னளா "(ெப ங்.வத்தவ.13:34:35);.

     [ைக + ட் -.]

ைக -தல்

ைக -தல் kaiāṭudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   1.எ த்த பணி ல் ெவற் யைடதல்; to succeed, prosper.

காரியங் ைக ற் .

க.ெகய் .

     [ைக + -.]

ைக

ைக 2 kaiāṭudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   ட் தல்; to approach, draw near.

     "க ங்களி  கண்கனலக் ைக "( .ெவ.7:12);.

     [ைக + -.]

ைக ப்

 
 ைக ப்  kaiāppi, ெப.(n.)

   ப் ; bi-value shell (சா.அக.);.

ம வ. ம் ளிஞ்சல்.

     [ைக + ப் .]

ைக ப் ய ேபான்றவ வம்ெபற்றைமயால்இப் ெபயரெ்பற் க்கலாம்.
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ைக ப்

ைக ப் 1 kaiāppudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ைகையக் த் க் ம் தல் ( டா.);:

 to worship,adore, as by raising joined hands (ெச.அக.);.

   2. ெகாப்  ெகாட்டல்; to clap hands in kummi dance.

ம.ைக ப் க.

     [ைக + ப் -.]

 ைக ப் 2 kaiāppudal,    5 ெச. . .(v.i.)

ைக -தல் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see kai.kuvi- (ெச.அக.);.

     [ைக + ப் -.]

 ைக ப் 3 kaiāppu, ெப.(n.)

   1. ைக த்  வணங் ைக; worshipping with joined hands.

     "எண் ைக ப் ச ்ெசய்ைகேய"( வ். வாய் 4,3:2);

   2. அ தல் ப் ய ைகவைர ள்ள அள ( ன்.);; distance from the feet to the tip of the fingers of the hands 
joined and raised above the head.

     [ைக + ப் .]

ைகேக

ைகேக 1 kaiāci, ெப.(n.)

   கரிசலாங்கண்ணி; eclipse plant(சா.அக.);.

     [ைக + (க );); ேக .]

 ைகேக 2 kaiāci, ெப.(n.)

   ேககயவரசன் மக ம் தசரதன் மைன ய ள் ஒ த் ம் பரதன் தா மானவன்; daughter of the king of 
Kégaya,one of the wife of Dasarada and mother of Bharata.

     "உைனப்பயந்த ைகேக  தன்ெசாற் ேகட் "( வ்.ெப மாள்.9:1);.

     [ேககயன்  → ைகேக .]

 ைகேக 3 kaiāci, ெப.(n.)

   ைகயாந்தகைர; a herb.

ம வ.ைக .

     [ைக -ைகேக .]

ைகேக

ைகேக  kaiāyi, ெப.(n.)

ைகேக 2 பாரக்்க;see kaikesi.

     "ைகேக  நிைனந்த க த் ேவா". (கம்பரா. ராட் களங்.15);.
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ைகெகாட்

ைகெகாட் 1 gaigoṭṭudal,    5.ெச. ன்றா  (v.t.)

   ைககைளத் தட் தல்; to clap the hands, as in ridicule or applause.

     "ைககட் வாய்ெபாத்  நிற்பாைரக் கண்ேட ைகெகாட் ச ் ரிக் ன் ர"் (அ ட்பா.VI.உ .9);.

   ம.ைகெகாட் க;க.ெகய்கட் .

     [ைக + ெகாட் -.]

 ைகெகாட் 2 gaigoṭṭudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   1. உள்ளங்ைககள் இரண்ைட ஒன்ேறாெடான்  ேச மா  அ த்  ஒ  உண்டாக் தல்; to clap;applause 
by clapping the hands.

   2. எள்ளி நைகயா தல்; to ridicule, laugh at derisively.

ம. ைகெகாட் க.

     [ைக + ெகாட் -.]

ைகெகா

ைகெகா 1 gaigoḍuttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1.உத ெசய்தல்; to lend a hand in aidor succour, render assistance.

     "உற் ங் ைகெகா க் ம்" (நீ ெந .2);.

   2.ைகலா ெகா -த்தல்பாரக்்க;see kailagu-kodu-.

     " ைடயாரக்் ங் ைகெகா க் ந் ெதா ல் ண்டான்" ( ற்றா.தல. யாைன  த்த, 18:40);.

   ம.ைகெகா க் க;க.ெகய்ெகா .

     [ைக + ெகா -.]

 ைகெகா 2 gaigoḍuttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1.ைக க் -தல் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see kai. kulukku-.

   2. ைகய த்  உ  தல்; to strike hands as in concluding a bargain.

ம. ைகெகா க் க.

     [ைக + ெகா -.]

 ைகெகா 3 gaigoḍuttal,    4.ெச. ன்றா .(v.t.)

   ஏமாற் தல்; to deceive.

ம வ. க க்காய்ெகா .

க. ெகய்ெகா .

ைகேகா-த்தல்

ைகேகா-த்தல் kaiāttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ேதாேளா  ேதாள் ன் தல்; to take another's arm, to be arm to arm.

   2. ைக ைணதல் ( லப்.5:70, உைர);; to clasp one another's hands, join hands.

   3. நட் ச ்ெசய்தல்; to make friends with

     "வஞ்சகக்காரரக்ள் ைகேகாவாமல் நற் ணத்தார ்ைகேகாத்  நான் ரிவ " (தா . எந்நாட ்
அன்பரெ்ந , 2);.

   4. சண்ைட த்தல் (உ.வ.);; to start fighting, to come to blows.

     [ைக + ேகா-.]

     [ைகேகாள் + ேசைன + அ ப .]
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ைகேகாட்ேசனா
ப

ைகேகாட்ேசனா ப  kaiāṭcēṉādibadi, ெப.(n.)

   அரசரின் ெமய்காவற்பைடத் தைலவர;் chief of the bodyguard unit of the king.

     " ெநல்ேவ ைகேகாட ்ேசனா ப  கேளாம்"(ெத.இ.க.ெதா.5க.417);,

ைகேகாத்தா -தல்

ைகேகாத்தா -தல் kaiāddāṭudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   ரைவயா தல்; to dance the rural dance of females.

     [ைகேகாத்  + ஆ -.]

ைகேகார்-த்தல்

ைகேகார-்த்தல் kaiārttal,    4ெச. . .(v.i.)

ைகேகாத்தல்பாரக்்க;see kai-ko-.

     [ைகேகா  → ைகேகார-்த்தல்.]

ைகேகா -தல்

ைகேகா -தல் kaiāludal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ய தல்; to make effort, to attempt.

   2. ெதாடங் தல் (இ.வ.);; to make a beginning.

     [ைக + ேகால் - ைகேகால் → ைகேகா .]

ைகேகா

ைகேகா 2 kaiāludal,    5.ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. ைரத்தல், உ ேயற்றல்; to resolve, determine,

 To swear.

     "ைகேகா ஞாலமளந் " ( வ்.இயற்.2.47);.

   2.ைக ப் பாரக்்க;see kai-koppu.

     [ைக + ேகா -.]

ைகேகாைவ

 
 ைகேகாைவ kaiāvai, ெப.(n.)

   ெபாற்ெகால்லர ்ெதா ெனான்  (யாழ்.அக.);; a process in gold Smith craft.

     [ைக + ேகாைவ.]

ைகேகாள்

ைகேகாள் kaiāḷ, ெப.(n.)

   1. தைல யரின் கள  கற்ெபா க்கங்கள்(ெதால்ெபா ள்.498,உைர);; con-duct of lovers, comprising of 
clandestine intercourse as well as subsequent wedding life(Akap.);.

   2. ேசாரப் ணரச்் ; illicit intercourse with a female (சா.அக.);.

     [ைக + ேகாள்.]

ைகங்கரியம்

 
 ைகங்கரியம் kaiṅgariyam, ெப.(n.)

   பணி ைட; service, employment of a servant.

 Skt. kankarya.

ைகசச்ங்கம்

 
 ைகசச்ங்கம் kaiccaṅgam, ெப.(n.)

   நாகரவண் , நத்ைத(யாழ்.அக);; snail.

     [ைகச ்+ சங்கம்.]
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ைகசச்ங்

 
 ைகசச்ங்  kaiccaṅgili, ெப.(n.)

   ைக லங் ; handcuff, chain, a shackle.

   ம.ைகசச்ங்ங்ல;க.ைகேகாள.

     [ைக + சங் .]

ைகசச்ட்டம்

 
 ைகசச்ட்டம் kaiccaṭṭam, ெப.(n.)

   ைர ன் க் ச ்சட்டம் ( ன்.);; cross piece for rafters.

ம வ.ைக ட்டம்.

     [ைக + சட்டம்.]

ைகசச்ட்ைட

ைகசச்டை்ட kaiccaṭṭai, ெப.(n.)

   1. அைரசச்டை்ட; short-sleeved shirt, bodice.

   2. ைக ைற; gloves.

     [ைக + சடை்ட.]

ைகசச்ம்

ைகசச்ம் kaiccam, ெப.(n.)

   ஆைண; order.

     "இப்பரி  ைகசச்ம் ெசய்ேதாம்சைபேயாம்"(SII.XIV.78-4p.50);.

     [ைக → ைகசச்ம்.]

ைகசச்ம் ரதாயம்

 
 ைகசச்ம் ரதாயம் kaiccambiratāyam, ெப.(n.)

   ைகச் த் ரம் (யாழ்.அக.);; dexterity of hand, skill in manual labour.

     [ைக (வ.); சம் ரதாயம்.]

ைகசச்ரக்

 
 ைகசச்ரக்  kaiccarakku, ெப.(n.)

   கற் த் க் வ , இட் க்கட் ச ்ெசால்வ ; fabricated reports, exaggerations.

நடந்தைதக் றாமல் ைகசச்ரக்ைகச ்ேசரத்் க் கைத டலாமா? (உ.வ.);.

     [ைக + சரக் .]

ைகசச்ரசம்

ைகசச்ரசம் kaissarasam, ெப.(n.)

   1. ஆண் ெபண்ைணத் ெதாட்  ைளயா ம் ைளயாட் ; wanton sport, dallying.

   2. ைகசே்சடை்ட; ungraceful gestures with the hand.

   3. நைகயாட் ; joking by action. மாப் ள்ைள என்னிடம் ைகசச்ரசம் ேவண்டா (உ.வ.);.

ம வ, ைகசே்சடை்ட.ைகக் ம் .

     [ைக + சரசம்.]

ைகசச்ர

ைகசச்ர 1 kaiccaraḍu, ெப.(n.)

ைகசச்ா  (ப ற் ப்.19, உைர);பாரக்்க;see kai.c-cadu.

     [ைக + சர .]
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ைகசச்ரி

 
 ைகசச்ரி kaiccari, ெப.(n.)

   ைகவைள; a kind of armring, bracelet.

     [ைகசெ்ச  → ைகசச்ரி.]

காப் க்  ேமற்ப ல் ைக ல் அணியப்ப ம் சரிைக என் ம் அணிகலன். இ  ேமேல ப த் ம் 
ேழ த் ம்  ழாய் வ ல் இ க் ம்; ெபான்னினா லான .

ைகசச்ல்

ைகசச்ல் kaiccal, ெப.(n.)

   1.ெவ ப் (யாழ்.அக.);; dislike.

   2.ைகப் ,கசப் ; bitterness.

     [கள் → ைக → ைகசச்ல்.]

ைகசச்வளம்

ைகசச்வளம் kaiccavaḷam, ெப.(n.)

   த் ட் , ைக ட் ( ெவ.10. றப் ற்.10,உைர);; a kind of hand lance, spear.

     [ைக + சவளம். சவளம் : த்தா தம்]

ைகசச்ற் ராய்

 
 ைகசச்ற் ராய் kaiccaṟṟirāy, ெப.(n.)

   ராய் வைகக ெளான்  ( ன்.);; a kind of chickweed, as bitter, mollugo.

     [ைகசச்ல் + ராய்.]

ைகசச்ற்ேறாைட

 
 ைகசச்ற்ேறாைட kaiccaṟṟōṭai, ெப.(n.)

ைகசச்னாரத்ைத ( ன்.); பாரக்்க;see kaiccanārattai.

ம வ. ளி நாரத்ைத.

     [ைகசச்ல் + ேதாைட. ேதாைட : எ சை்ச, ஆரஞ்  ேபான்ற காய்கள் காய்க் ம் ெச வைக. 
ளிப் ன் யால் கசப் த்தன்ைம ெகாண்டதால் இப் ெபயர ்ெபற்றதாம்.]

ைகசச்னம்

 
 ைகசச்னம் kaiccaṉam, ெப.(n.)

   ளிநரைள ( த்.அக.);; bristly trifoliate vine.

     [கய் → ைக + சனம். சனம் : இனம்( ன்);.]

ைகசச்னாரத்ைத

 
 ைகசச்னாரத்ைத kaiccaṉārattai, ெப.(n.)

   ளிநாரத்ைத (மைல.);; bitter orange.

     [ைகசச்ல் + நாரத்ைத.]
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ைகசச்ா

ைகசச்ா  kaiccāṭu, ெப.(n.)

   ைக ைற; gloves.

ெதா ன்மாட் ைமப்பட்டைகசச்ாடை்டஇ கக்கட்  (க த்.7,உைர);. ன்வலர ்ைகசச்ா ன் ப்பணி 
ெசய்ய இயலா  (உ.வ.);.

   2. த் ச ்சண்ைட ல் ைக ல் அணி ம் ண் ைற; gloves for wrestling.

ம வ. ைக ைற.

   க. ெகய் ல;பட.கய் ர.

     [ைக + சா . ேதா  → தா  → சா .]

ைகசச்ாைட

 
 ைகசச்ாைட kaiccāṭai, ெப.(n.)

   ைகயால் காட் ம் மனக் ப் ; significant movement of hand to evoke a response or convey intention.

     [ைக + சாைட.]

ைகசச்ாத்

ைகசச்ாத்  kaiccāttu, ெப.(n.)

   1. ைகெய த் ; signature.

     "தந்ைததன் தந்ைததான் ேவெற   ைகசச்ாத் "(ெபரிய .த த்தாட.்61);.

   2.ெபா ட்பட் ,

 invoice, list of goods with the vendor's signature.

   3. பற் ச் ட் ; receipt for land tax paid, acknowledgement of payment.

ம. ைகசச்ாரத்் .

     [ைக + சாத் . சாற்  → சாத்  : ெசால் ைக.]

ைகசச்ா

ைகசச்ா  kaiccātu, ெப.(n.)

   1. பணம் ெச த்  யதற்கானபற் ச் ட் ; receipt.

     " ண் ைக ல் இட்  ைகசச்ா க் ெகாள்ள"(SII.VI.57-4p.32);.

     [ைக + (சாத் ); சா (ெகா.வ.);.]

ைகசச்ாய்ப்

 
 ைகசச்ாய்ப்  kaiccāyppu, ெப.(n.)

   சாய்மானம் (யாழ்.அக.);; back, as of a chair, anything to lean on.

     [ைக + சாய்ப் .]

ைகசச்ார்

 
 ைகசச்ார்  kaiccārpu, ெப.(n.)

ைகசச்ாய்ப் பாரக்்க;see kai-c-сауррu.

     [ைக + சார் .]

ைகசச்ால்

 
 ைகசச்ால் kaiccāl, ெப.(n.)

   நீரிைறக் ங் ைகவாளி ( ன்.);; hand bucket.

     [ைக + சால்.சால் : நீரிைறக் ங் கலம்.]
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ைகசச்ாைள

 
 ைகசச்ாைள kaiccāḷai, ெப.(n.)

   வளாகச ் வரில் ைவக்கப்பட் க் ம்ப ன் ள்ள ைர; the roof (கட.்ெதா.);.

     [ைக + சாைள.]

ைகச்

ைகச் 1 kaicci, ெப.(n.)

   க  (மைல.);; areca-nutpalm.

 ைகச் 2 kaicci, ெப.(n.)

   1. ரடை்ட; coconutshell,half of a dried Palmyra nut.

   2. ஊமற்கச் ; snail.

     [ைக : ய . ைக → ைகச் .]

ைகச் ட்டா

 
 ைகச் ட்டா kaicciṭṭā, ெப.(n.)

   அன்றாடக் ப்ேப  (இ.வ.);; rough day-book.

ைகக் ப்ேப  பாரக்்க;see kai-k-kurippédu.

     [ைக + ட்டா. U.cittah → த. ட்டா.]

ைகச் த்

 
 ைகச் த்  kaiccitti, ெப.(n.)

ைகப்ேப பாரக்்க;see kai-p-peru.

     [ைக + த் . த் :நலம், ெவற் .]

ைகச் த் ரம்

ைகச் த் ரம் kaiccittiram, ெப.(n.)

   1. ெதா ற் றைம; dexterity of hand, skill in manual labour, in fine arts.

இவ ைடய ைகச் த் ரம் எண்ணி ம ழத்தக்க (உ.வ.);.

   2.ைகநளினம்; sleight of hand.

     [ைக + த் ரம்.]

ைகச் ட்

ைகச் ட்  kaiccimiṭṭu, ெப.(n.)

   1. க க்கமாக (இரக யமாக);க் ைககாட் ங் ப் :

 secretgesture orsign with the hand.

   2.ைகத் றன்; sleight of hand.

     [ைக + ட் . ட்  : கள்ளேவைல. ழ்த்  → ட் .]

ைகச் ைற

ைகச் ைற kaicciṟai, ெப.(n.)

   1. ைகயகத்த ; that which is in one's hand or possession, as property.

     "ைகச் ைறயான வேநக ம் ங்கப்பட் " ( ப் :579);.

   2.பணயமாக ைவக்கப்பட்ட ஆள்; hostage.

   ம.ைகச் ற;க.ெகய் ெற.

     [ைக + ைற.]
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ைகச் ன்னம்

 
 ைகச் ன்னம் kaicciṉṉam, ெப.(n.)

   ேதவாரம்ெபற்ற வப்ப களில் ஒன் ; one of Sivatemples on which there are hymns in Têvãram.

     [ைக + ன்னம். ன்னம் : அைடயாளம்.]

இந்நாளில் இவ் ர ்கசச்னம் என வழங்கப் ெப ற ; நாைக மாவட்டத் ல் எட் க் க்க ல் 
உள்ள .

ைகச் ட்

ைகச் ட்  kaiccīṭṭu, ெப.(n.)

   1. ைகயாெல ய ப் ச் ட் ; written acknowledgement,anyshort memorandum in writting.

   2. கடன் ; a bond.

   ம. கய்ச் ட் , ைகச் ட் ;க.ெகய்காகத.ெகய் ட் ,

     [ைக + ட் .]

ைகச் ப்

 
 ைகச் ப்  kaiccīppu, ெப.(n.)

   ேதாட்படை்டெய ம்  ( ன்.);; scapula, shoulder blade.

ம. ைக ட் .

     [ைக + ப் . ப் : லா எ ம் ( ன்);.]

ைகச் டர்

 
 ைகச் டர ்kaiccuḍar, ெப.(n.)

   ளக் ; a small lamp.

க. ெகய்ெசாடர.்

     [ைக + டர.்]

ைகச் த்தம்

 
 ைகச் த்தம் kaiccuttam, ெப.(n.)

ைகத் ய்ைம பாரக்்க;see kai-t-tūymai.

     [ைக + த்தம்.]

ைகச் த்

 
 ைகச் த்  kaiccutti, ெப.(n.)

ைகச் த் யல்பாரக்்க;see kai-c-cuttiyal. [ைக த் .]

ைகச் த் யல்

 
 ைகச் த் யல் kaiccuttiyal, ெப.(n.)

   த் யல்வைக;தட்டார ்பயன்ப த் ஞ் த் யல் வைக (C.E.M.);:

 small hammer for working in gold.

ைகச் த் யல்

     [ைக + த்  + அல். (அல் : ெதா ற்ெபயர ்ஈ . ஒ.ேநா. பட் யல், ெச த்தல் → ெசத் தல் - 
அ த்தல்,தாக் தல். ெசத்  → (ெசாத் ); த் .]
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ைகச் ரிைக

ைகச் ரிைக gaiccurigai, ெப.(n.)

உைடவாள்( வக. 558, உைர);,

 dagger.

     [ைக + கரிைக.]

ைகச் க்க

 
 ைகச் க்க kaiccurukka,    .எ.(adv.) ைரவாய்; quick, hastily.

ைகச் க்கக் கைடக் ப்ேபாய்வா.

     [ைக + க்க.]

ைகச் க்

ைகச் க் 1 kaiccurukkudal,    3ெச. . .(v.i.)

ைக க்  பாரக்்க;see kay-kurukku.

     [ைக + க் -.]

 ைகச் க் 2 kaiccurukku, ெப.(n.)

   1.ைகத் றன்; expertness, dexterity of hand in any craft or excercise.

   2. ைக க்கம்; stinginess, close fistedness.

ம.ைகச் க் .

     [ைக + க் .]

ைகக ங் -தல்

ைகக ங் -தல் gaigaruṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ெசல  ைறதல்; to be cut down expenses.

     [ைக + ங் -.]

ைகச் ள்

ைகச் ள் kaiccuruḷ, ெப.(n.)

   1. மணத் ல் நாகவல் க்  ன் ம் மற் ம் ல நற்ெசயல் நிகழ் களி ம் மணமக்க க் க் 
ெகா க் ம் ெவற் ைலச் ள்; roll of betel leaves offered to bride and bridegroom when going to bathe on the day of 
marriage and on similar auspicious occasions.

   2. மணமக்க க் த் தம்பலத்ேதா  (தாம் லத்ேதா );ெகா க் ம்பணம்; a wedding gift of money 
presented with roll of betel leaves.

ம வ. இைலப்பணம், இைலவயம், ம் பணம்.

     [ைக + ள்.]

ைக ல்ெகா க் ம்ெவற் ைலச் க் வழங் ய 
இப்ெபயர.்அச் ேளா ெகா க் ம்பணத் ற் ம்வழங் ய . இைலக் ள் (ெவற் ைல); ைவத் த் 
தந்த  இைலவயம் - இலவசம் ஆ ற் .

ைகச் வ

 
 ைகச் வ  kaiccuvaḍi, ெப.(n.)

ைகேய  பாரக்்க;see kai-y-édu.

ம வ.ைகேய .

     [ைக + வ .]

ைகச்

 
 ைகச்  kaiccuḻi, ெப.(n.)

   ைதக் ம்ேபா  ைதகள் ஒன்  ைக (யாழ்ப்.);; falling in handfuls, as seeds in sowing.

     [ைக + .]
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ைகச் ப்ப -தல்

ைகச் ப்ப -தல் kaiccuḻippaḍudal,    20ெச. . . (v.i.)

   சரியாக ைதயாைமயால் ப ர ்ஓரிடத் க் ந் வளரத்ல்(யாழ்ப்.);; to grow in clumps,as grain sown by 
untrained hands.

     [ைகச்  + ப -.]

ைகச் யா-தல்

ைகச் யா-தல் kaiccuḻiyātal,    6 ெச. . .(v.i.)

ைகச் ப்ப -தல், (யாழ்ப்.);பாரக்்க;see kai-C-Culi-p-padu-.

     [ைக +  + ஆ-.]

ைகச் க்

ைகச் க்  kaiccuṟukku, ெப.(n.)

ைகச் க் 2 பாரக்்க;see kai-c-curukku.

     [ைக + க் .]

ைகச்

ைகச் 1 kaiccūṭu, ெப.(n.)

   1.ைகையத்ேதய்த்தல், க்காய்தல் த யவற்றால் உண்டா ஞ் ( ன்.);:

 heat produced in the hand by friction orby holding it to the fire.

   2. ைக ெபா க்கக் ய ; bearable heat.

ைகச்  பதமாக எண்ெணய் காய்ச் த் தைலக் த் ேதய்(உவ.);.

ம.ைகச் .

     [ைக + .]

ைகச்

 ைகச் 2 kaiccūṭu, ெப.(n.)

   க ர ப்பவர ்க க் க் ெகா க் ம் அரிக்கட்  (யாழ்ப்.);; sheaf given to reapers.

     [ைக + .  : ைளந்த க ர.்]

ைகசெ்சட்

ைகசெ்சட்  kaicceṭṭu, ெப.(n.)

   1. க்கனம் (யாழ். அக.);; thrift, economy,

தாக வந்த ம மகளின் ைகசெ்சட்  மா யா க்  க ம் த் ட்ட  (உ.வ.);.

   2. ல்லைற வணிகம் (யாழ். அக.);; retail trading.

     [ைக + ெசட் .]

ைகசெ்சட்ைட

 
 ைகசெ்சடை்ட kaicceṭṭai, ெப.(n.)

ைகச் ப்  பாரக்்க;see kai-c-cippu.

     [ைக + ெசடை்ட.]

ைகசெ்சய்ைக

 
 ைகசெ்சய்ைக kaicceykai, ெப.(n.)

   வயல் த யவற் ல் ெசய் ங் ைகேவைல( ன்.);; manual labour in field or garden.

     [ைக + ெசய்ைக.]
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ைகசெ்சல

ைகசெ்சல  kaiccelavu, ெப.(n.)

   1. ெசாந்தச ்ெசல ; personal expense.

ைகசெ்சல க் க் டக் கா ல்ைல (உ.வ.);.

   2. ல்லைறசெ்சல  ; sundry expenses.

ைகசெ்சல க் இவ்வள பணமா?(உ.வ.);.

   ம. ைகசெ்சல ;   க.ைககா ;பட.ைகெசல .

     [ைக + ெசல .]

ைகசெ்ச

ைகசெ்ச  kaicceṟi, ெப.(n.)

   1. ேதா னாற் ெசய்த ைக ைற; gloves made of leather.

     "காற்ெச  நாெண ைகசெ்ச கட் " (ெபரிய :கண்ணப்ப.60);.

   2. ைக ல் அணி ம் அணிகலன்; ornament worn on hand.

     [ைக + ெச .]

ைகசே்சடை்ட

 
 ைகசே்சடை்ட kaiccēṭṭai, ெப.(n.)

   ைகயாற்ெசய் ங் ம் ச ்ெசயல்; mischievous acts of the hand.

     [ைக + ேசடை்ட.]

ைகசை்சைக

ைகசை்சைக gaiccaigai, ெப.(n.)

   1.ைகயால்காட் ங் ப் ; sign made by the hand.

   2. ைகெயாப்பம் (இ.வ.);; signature.

ம வ, ைகசச்ாைட.

   க. ெகய்மாட, ெகய்சன்ென;பட.ைகசன்னிய,

     [ைக + ைசைக.]

ைகசெ்சா க்

ைகசெ்சா க் 1 kaiccoḍukku, ெப.(n.)

   ைகப்ெப ரைல ம் ந ரைல ம் ஒன்ேறாெடான்  உராய்ந்  உண்டாக் ம் ஓைச; a snap with the 
fingers.

க. ெகய்ெகா .

     [ைக + ெசா க் .]

 ைகசெ்சா க் 2 kaiccoḍukkudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ரல்கைள ெநட் ெய த்தல்; to snap with the fingers.

க. ெகய்ெகா ங்

     [ைக + ெசா க் .]

ைகசே்சார்

ைகசே்சார்  kaiccōrvu, ெப.(n.)

   1. இ ப் ேநாய் ேபான்றவற்றால் ைக உணரவ்ற் ப் ேபாதல்; loss of sensation in hand or the arm though 
paralysis.

   2. வன் ைறத் தாக் தலால் ைகதளரந்்  ேபாதல்; disablement effected by violence(சா.அக.);.

     [ைக + ேசார் .]

ைகசே்சாரம்

ைகசே்சாரம் kaiccōram, ெப.(n.)

கசே்சாரம் (ைதலவ.ைதல.77);பாரக்்க;see kaccoram.

     [ைக + ேசாரம்.]
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ைகசே்சாலம்

ைகசே்சாலம்1 kaiccōlam, ெப.(n.)

   ச் க் ழங் ; an aromatic root (சா.அக.);.

     [ைக : ய. ைக+ ேசாலம். கல்லம் → ேசாலம்.]

 ைகசே்சாலம்2 kaiccōlam, ெப.(n.)

   ஒ வைக ஏனம்; a kind of metal vessel.

     "ெவண்கலக் ைகசே்சாலெமான் "(S.I.I.II.4089);.

     [ைக : ய ைக + ேசாலம்.]

 ைகசே்சாலம்3 kaiccōlam, ெப.(n.)

   இைறவன் வ பாட் ற் ரிய ஏனங்க ள் ஒன் ; a vessel for worship.

     "ேமற்ப  நிைற ைகசே்சாலம் ஒன் " (SII.V.521-7, p.212);.

     [கசே்சாலம் → ைகசே்சாலம்.]

ைகசகர்

 
 ைகசகர ்gaisagar, ெப.(n.)

   வன்னியர ்(அக.நி.);; persons of the Vannniya caste.

     [ைகச+் சகர.்சா , ேவளாண்ைம,உழ தெ்தா ல்.சா  → சாகர ்→ சகர.்]

ைகச -தல்

ைகச -தல் kaisaruvudal, ெப.(n.)

   5 ெச. ன்றா  (v.t.);

   1.எ ரத்்தல்(யாழ்ப்.);:

 to attack.assault.

   2. தல்; to pifer, steal.

   3. தகாத ைற ல் ெபண்களிடம் நடந் ெகாள் தல் (இ.வ.);; to commit indecent assault, as on a woman.

ைகச ய ேவண் ம் இன்ன ம் ேவண் ம்(உ.வ.);.

{ைக + ச .]

ைகச -த்தல்

ைகச -த்தல் kaisalittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1.ைகேயாய்த்ல்; to be tired, exhausted, wearied, as the arms in swimming carrying a burden, etc.

     "ேவதா ம் ைகச த்  ட்டாேன" (பட் னத். ப்பா.ெபா .ப.172);.

   2. வ ைம தல்; to be reduced to poverty, to be in straitened circumstances.

     [ைக + ச -.]

ைகசைள-த்தல்

ைகசைள-த்தல் kaisaḷaittal,    4 ெச. . .(v.i.)

ைகச -த்தல்.பாரக்்க;see kai-Sali-.

     [ைக + சைள-.]

ைகசா

ைகசா kaicā, ெப.(n.)

   இ  கழஞ்  ெகாண்ட நிைற (கணக்க .7:8);.; a weight =2 kalanju.

ம.ைக (1/4பலம்);

 Mar. kaich

     [கஃ  → ைகசா(ெகா.வ.);.]
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ைக கம்

ைக கம் gaisigam, ெப.(n.)

   1. பண்வைக ெளான் (பரத.இராக.56);:

 a musical mọde.

   2. இைச; music.

     [ைகெசய் → ைக கம்]

ைக யம்

 
 ைக யம் kaisiyam, ெப.(n.)

   ம ர ்(யாழ்.அக.);; hair.

     [ேகசம் → ைக யம்.]

ைக கன்

ைக கன் gaisigaṉ, ெப.(n.)

   நம்பா வான்( வ். மாைல.33, யா.ப.202);; the devotee Nampāduvāņ who sang in the kaišiga melody.

     [ைக கம் → ைக கன்.]

ைகெசய்

ைகெசய்1 kaiseytal,    1.ெச. . .(v.i.)

   1.ெதா ல் ெசய்தல்; to do manual labour, work with one's. hands.

     " ம்ெமய் வ த் க் ைகெசய் ய்ம் ேனா" ( வ். வாய்.3,9:6);.

   2. அழ  ப த் தல்; to ador n, decorate, trick out.

     "மானிட மகளிரக்் ………ைக ெசய்  றப் க் ம் அழ " ( .17.உைர);.

   3. உத  ெசய்தல் (ஈ .4,8:7);:

 to assist.

பட.ைகமா .

     [ைக + ெசய்-.]

 ைகெசய்2 kaiseytal,    1 ெச. ன்றா (v.t.)

   1. நடத் தல்; to conduct.

     "பாரதங் ைகெசய்த" ( வ்.ெபரியாழ்.2,1:1);.

   2.பழக் தல்; to domesticate.

 Fin. Kesy (to tame, domesticate);

     [ைக + ெசய்-.]

 ைகெசய்3 kaiseytal,    2 ெச. . .(v.i.)

ைகேசர-்தல்

ைகேசர-்தல் kaicērtal,    2 ெச. ன்றா (v.t.)

   ஒன்  ேசரத்ல்; to join (the hand);;

க. ெகய்ேச .

     [ைக + ேசர-்.]

ைகேசார-்தல்

ைகேசார-்தல் kaicōrtal,    2 ெச. . .(v.i.)

   1. ைகதளரந்்  தல்; to be loosened from the hand, to fell.

   2. ைகச  பாரக்்க;see kai-Sali-.

க. ெகய்ேசால்.

     [ைக + ேசார-்.]
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ைகேசார்ந் ேபா-
தல்

ைகேசாரந்் ேபா-தல் kaicōrndupōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   1.ைக ட் ப்ேபாதல்; to slip out of one's hands, to be lost.

   2. வ ைமநிைல அைடதல்; to become poor.

     [ைக + ேசாரந்்  + ேபா-.]

ைகஞ்ஞானம்

ைகஞ்ஞானம் kaiññāṉam, ெப.(n.)

   ற்ற (அற்ப); அ ; shallow, superficial knowledge.

     "ைகஞ்ஞானங் ெகாண்ெடா ங் கார  வாளர"் (நால .311);.

     [ைக + ஞானம். ைக : ய.]

ைகத்தகம்

ைகத்தகம் gaittagam, ெப.(n.)

   தாைழ; fragrant screw-pine.

   2. எட் ; nux-vomica (சா.அக.);.

     [ைக(கசப் ); → ைகத்தகம்.]

ைகத்தேகாடரம்

 
 ைகத்தேகாடரம் kaittaāṭaram, ெப.(n.)

எட்  (மைல.);nux-vomica.

     [ைகத்த(கசப்பான); + ேகாடரம்.]

ைகத்தட்

 
 ைகத்தட்  kaittaṭṭu, ெப.(n.)

   வைள அல்ல  ஏனம்; a small cup or basin.

க. ெகய்பட் .

     [ைக + தட் .]

ைகத்த

ைகத்த 1 kaittaḍi, ெப.(n.)

   1. ஊன் ேகால்; walking-stick.

     "ஒ  ைகத்த  ெகாண்ட க்கேவா வ ேலன்" (அ ட்பா.5.ெதய்வமணி.31);.

   2. த ; short stick.

   க. க கம்ப, ெகய்ேகா : .க கம்ப;பட. ைகத .

     [ைக + த .]

 ைகத்த  kaittaḍi, ெப.(n.)

   1. ெசாத் ரிைமப் பங் ட்  ஆவணம்; partition deed.

   2.தற் க் ற் :

 mark of signature made by an illiterate person.

ம.ைகத்த .

     [ைக + த . ைகத்த  : ஊன் ேகால்ேபால் பா காப்பான ஆவணம் அல்ல  ைகெய த் .]

 ைகத்த 3 kaittaḍi, ெப.(n.)

   ைகயாள்; man employed to execute one's unlawful wishes.

அவ க்  ைகத்த யாக இ ப்ப ல் இவ க்  ெவடக் ல்ைலேய!

     [ைக + த .]
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ைகத்த ப்ப

ைகத்த ப்ப  kaittaḍippaḍi, ெப.(n.)

   1. ைக ழப்  பாரக்்க;see kai-y-ilappu.

   2. ஊன் ேகால்; crutch.

. ைகத்தண்டா.

ைகத்தண்டம்

ைகத்தண்டம் kaittaṇṭam, ெப.(n.)

   1. ைக ழப்  பாரக்்க;see kai-y-ilappu.

   2. ஊன் ேகால்; crutch.

. ைகத்தண்டா.

     [ைக + தண்டம்.]

ைகத்தண்டலம்

 
 ைகத்தண்டலம் kaittaṇṭalam, ெப.(n.)

காஞ் ரம் மாவட்டச ் ற் ர:்

 a village in Kanjipuram Dt.

     [ைக( ); + தண்டலம்.]

ைகத்தண்

ைகத்தண்  kaittaṇṭu, ெப.(n.)

   1.ைகத்த ; hand stick.

   2. ஒக(ேயாக);த் தண் ; resting rod used by ascetics in yoga.

     [ைக + தண் .]

ைகத்தப்

 
 ைகத்தப்  kaittappu, ெப.(n.)

ைகக் ற்றம்பாரக்்க: See kai-k-kurram.

   ம. ைகத்தப் ;க. ெகய்தப் .

     [ைக + தப் .]

ைகத்தபழம்

 
 ைகத்தபழம் kaittabaḻm, ெப.(n.)

   ேசாற் க் கற்றாைழப் பால்; the juice of aloe-pulp (சா.அக.);.

     [ைக → ைகத்த + பழம்.]

ைகத்தர

ைகத்தர  kaittaravu, ெப.(n.)

வர  ைவத்த ைகசச்ாத் .

     "காரே்தா ம் த்  இவர ்ைகயால் தர  ெகாள்ேவாமாக ம்"(ெத.இ.க.ெதா.5க.415);.

     [ைக + தர .]

ைகத்தரா

 
 ைகத்தரா  kaittarācu, ெப.(n.)

    நிைறேகால் (தரா );; small balance used for weighing precious metals and stones.

     [ைக + தரா .]
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ைகத்தல்

ைகத்தல்1 kaittal, ெதா.ெப.(vbl.n.)

   1.கசத்தல்; tasting bitter.

   2. களிம்ேபறல்; forming verdigris (சா.அக.);.

   3. அைலத்தல்; torment.

   4. னத்தல்; to get angry.

   5. ெவ த்தல்; to hate.

     [ைக + ைகத்தல்.]

 ைகத்தல்2 kaittal, ெப.(n.)

   அணி ெசய்தல் (அலங்கத்தல்);; to decorate.

     [ைக → ைகத்தல். ைக : அழ .]

 ைகத்தல்3 kaittal, ெப.(n.)

   க வைக; a kind of vegetable curry.

     "கரியல் ெபா த் வல் ைகத்தல்" (சரவண.பண .,274);.

     [ைக → ைகத்தல்.]

ைகத்தலம்

ைகத்தலம்1 kaittalam, ெப.(n.)

   உள்ளங்ைகப்ப ; palm of the hand, metacarpus.

     "ைகத்தலெமாத்தா" (ெப ங்.வத்தவ.14:71);.

ைகத்தல ம் க அள ம்

க.ெகய்தள

     [ைக + தலம்.]

 ைகத்தலம்2 kaittalam, ெப.(n.)

ைகத்தைலப் ண்  பாரக்்க;see kaittalai-p-pundu.

     [ைகத்தைல → ைகத்தலம்.]

ைகத்தலம்பால்

 
 ைகத்தலம்பால் kaittalambāl, ெப.(n.)

   கன் ல்லாமல் கறக் ம் ஆ ன் பால்; cow's milk drawn without the aid of a calf(சா.அக.);.

ம.ைகத்தலம்.

     [ைக + தலம் + பால்.]

ைகத்தைலப் ண்

 
 ைகத்தைலப் ண்  kaittalaippūṇṭu, ெப.(n.)

   ற்ெற த்தாணிப்  ( த்.அக.);; a variety of style plant.

     [ைகத்தைல + ண் .]
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ைகத்தவ

 
 ைகத்தவ  kaittavaṟu, ெப.(n.)

ைகக் ற்றம் பாரக்்க;see kai-k-kurram.

க. ெகய்தப்

     [ைக + தவ .]

ைகத்தளம்

ைகத்தளம் kaittaḷam, ெப.(n.)

   ேகடய வைக ( வக.1561, உைர.);; a kind of shield.

     [ைக + தளம்.]

ைகத்தைள

ைகத்தைள kaittaḷai, ெப.(n.)

   இ ைககைள ம் ைணத் க் கட் ம்ப யாக அைமந்த,  ெதாடரி (சங் );யால் 
இைணக்கப்பட்ட, மாைழயாலான இ வட்டங்கைளக் ெகாண்ட க ; handcuff.

     "ைகத்தைள நீக்  ெயன் ன் காட் " (பட் னத்.ெபா .42);.

ம வ. ைக லங் .

ம.ைகத்தள.

     [ைக + தைள.]

ைகத்தா

 
 ைகத்தா kaittā, ெப.(n.)

காட்டாமணக்  (மைல.); பாரக்்க;see kättāmanakku.

     [ைக + தாள் - ைகத்தாள் → ைகத்தா.]

ைகத்தாக்

ைகத்தாக்  kaittākku, ெப.(n.)

   1. ைக னால் ெகா த்த த் ; a blow dealt with the hand.

   2. ைக னால் த் ைக; pounding with the hand as rice (சா.அக.);.

     [ைக + தாக் .]

ைகத்தாங்கல்

 
 ைகத்தாங்கல் kaittāṅgal, ெப.(n.)

   ைகயால் தாங்  நிற்ைக; supporting a person or thing by the arms.

ம த் வமைன ந்  ஒ  ேநாயாளிையக் ைகத்தாங்கலாக அைழத்  வந்தனர ்(இ.வ.);.

ம.ைகத்தாங் .

     [ைக + தாங்கல்.]

ைகத்தாமணக்

 
 ைகத்தாமணக்  kaittāmaṇakku, ெப.(n.)

   காட்டாமணி ( த்.அக.);; Malabar nut.

     [ைகத்த + ஆமணக் .]

ைகத்தாய்

ைகத்தாய் kaittāy, ெப.(n.)

   1. க்  வளரத்்த தாய்; nurse.

   2.ெச த்தாய்; wet-nurse.

   3.வளரப்் த்தாய்; foster-mother(சா.அக.);.

     [ைக + தாய்.]
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ைகத்தாயர்

ைகத்தாயர ்kaittāyar, ெப.(n.)

ைகத்தாய் பாரக்்க: see kaithaay.

     "ஓர ்உ ைரத ்த ன்ற ேபா ைகத்தாயர ்தம்பால் வ ன்ற நண் " ( மந்.459);.

ைகத்தாராளம்

 
 ைகத்தாராளம் kaittārāḷam, ெப.(n.)

   ெப ந்தன்ைம, வள்ளன்ைம; open-handedness, liberality.

க. ெகய்ெதாட்ட .

     [ைக + தாராளம்.]

ைகத்தாள்

ைகத்தாள் kaittāḷ, ெப.(n.)

   1. ற ேகால்; key.

     "ைகத்தாள் ெகாண்டா ந் றந்த வா ரில்ைல" ( மந்.2604);.

   2. ைகயா ந் தாழ்ப்பாள்; bolt

   3. ைகத்தாழ் பாரக்்க;see kai-t-tal.

க.ெகய்தா .

     [ைக + தாழ் → ைகத்தாள்.]

ைகத்தாழ்

 
 ைகத்தாழ் kaittāḻ, ெப.(n.)

   ற ேகால்; key.

     [ைக + தாழ்.]

இதைனக்ைகத்தாள் என்ப ெகாள்ைகவழக் .

ைகத்தாளம்

ைகத்தாளம் kaittāḷam, ெப.(n.)

   1. தாளக்க ; cymbals.

     "ெகாக்கைர ைகத்தாள ெமாந்ைத" (ேதவா.965:7);.

   2. ைகயாற் ேபா ந் தாளம்; beating time with the hand.

     "ெசத்தவ ெர வ ெரன்  ைகத்தாளம் ேபா " (அ ட்பா.vi,நாமாவ.161);.

ைகத்தாளம்

   ம.ைகத்தாளம்;   க., . ைகதாள;ெத.ைகதாள .

     [ைக + தாளம்.]

ைகத் ட்டம்

ைகத் ட்டம் kaittiṭṭam, ெப.(n.)

   1.ைகம ப் ; rough estimation of the weight or measure of a thing by the hand.

ைகத் ட்டமாக உப் ப்ேபா  (உ.வ.);.

   2. அ ட்டைக ப் த் ெதாைக; balance struck in accounts, balance in hand.

     [ைக + ட்டம்.]

ைகத் ண்

 
 ைகத் ண்  kaittiṇṭu, ெப.(n.)

   ைகக்  ைவத் க் ெகாள் ம் சாய் த் ண் ; a pillow to lean on.

     [ைக + ண் .]
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ைகத் ரி

ைகத் ரி kaittiri, ெப.(n.)

   இடக்ைக என் ந் ேதாற்க ; a small drum.

     " ைழ டற் றைள ரி ைகத் ரிகறங்க" (கல்லா.8:12);.

     [ைக + ரி.]

ைகத் றன்

ைகத் றன் kaittiṟaṉ, ெப.(n.)

   ைகக் ணம்; the virtue or efficacy of the hand.

   2. ப ற் ; practice.

   3. பட்ட ; experience.

. கய்ெயடெ்ட.

     [ைக + றன்.]

ைகத் ட்

 
 ைகத் ட்  kaittiṭṭu, ெப.(n.)

   ஆவணம் (T.A.S.);; document, deed, record of gift.

மணற்  ேராம் ைகத் ட் .

ம.ைகத் ட் .

     [ைக + ( ற் ); ட் .]

ைகத் ட்

ைகத் ட் 2 kaittīṭṭu, ெப.(n.)

ேநரில் ைகெய த் ட்  எ க் ெகா த்த உ ச ் ட் ."பஞ்சவந் ரமராயரக்்  நாங்கள் ைகத் ட்  
இட் க் த்த (ஆவ.10-17-2 பக்.42-4);( . .1072);.

     [ைக + ட் .]

ைகத் பம்

ைகத் பம் kaittīpam, ெப.(n.)

   1.ைகத் வட் ( ங்.); பாரக்்க;see kai-t-tivatti.

   2.ைக ளக் ; small,hand lamp.

ைக ளக்ைக ைவத் க்ெகாண்  ணற் ல் வாரக்ளா?(பழ.);.

க.ெகய் ெக.

     [ைக + பம்.]

ைகத் வட்

 
 ைகத் வட்  kaittīvaṭṭi, ெப.(n.)

    வட் ; small torch.

     [ைக + வட் .]

ைகத் வர்த்

 
 ைகத் வரத்்  kaittīvartti, ெப.(n.)

ைகத் வட்  ( ன்.); பாரக்்க;see kai-t-tivatti.

     [ைக + வரத்் .]
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ைகத் ற்

 
 ைகத் ற்  kaittīṟṟi, ெப.(n.)

   ைகயால் ஊட் ம் னி; foodgiven to calves, lambs, kids,etc.by hand, food for infants.

ம வ.ைகத் னி.

ம.ைகத் ற் .

     [ைக + ற் .]

ைகத் ன்

 
 ைகத் ன் kaittīṉ, ெப.(n.)

   ைக ல் ைவத்  ஊட் ம் உண  ( ன்.);; food given to calves, lambs, kids, etc., by hand, food for infants.

ம.ைகத் ற் .

     [ைக + ன்.]

ைகத்

ைகத் 1 kaittu, ெப.(n.)

   ெசல்வம்; lit., that which is in hand, gold, riches,wealth.

     "ைகத் ண்டாம்ேபாழ்ேத கரவா தறஞ்ெசய் ன்"(நால .19);.

     [ைகயகத்த  → ைகத் .]

 ைகத் 2 kaittu, ெப.(n.)

   ெவ ப் ( டா.);; abhorrence.

     [ைக(தவ );கசப்  → ைகத் .]

ைகத் க்

 
 ைகத் க்  kaittuḍukku, ெப.(n.)

   ைகயால் அ த்தல் ேபான் ெசய் ந் ய பழக்கம்; bad habit of the hand, as fighting, pilfering etc.

ைகத் க்கால் ர பவரக்ள் (உ.வ.);.

க.ெகய் .

     [ைக + க் .]

ைகத் ப்

ைகத் ப்  kaittuḍuppu, ெப.(n.)

   1. ழ் த யன ழா ங் க ; small ladle used in stirring liquid food.

     "ைகத் ப்பால்........ ழா த் ழா க் ெகாள்ளேீர"(க ங்.537);.

   2. பட  வ க் ஞ் ய தண் ; small oar.

     [ைக + ப் .]

ைகத் ண்

ைகத் ண்  kaittuṇṭu, ெப.(n.)

   1. ைகக் டை்ட,

 hand kerchief.

   2. ைகமரம்; pair of rafters framed together with a joint at one end.

ம.ைகத் ல்.

     [ைக + ண் .]
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ைகத் ணிகரம்

 
 ைகத் ணிகரம் gaittuṇigaram, ெப.(n.)

ைகத் ணிசச்ல்பாரக்்க;see kai-t-tuniccal.

     [ைக + ணிகரம்.]

ைகத் ணிசச்ல்

 
 ைகத் ணிசச்ல் kaittuṇiccal, ெப.(n.)

   ணிந்த ெசய்ைக (இ.வ.);; act of daring.

     [ைக + ணிசச்ல்.]

ைகத் ைண

ைகத் ைண1 kaittuṇai, ெப.(n.)

   உத யாள்; a helpmate.

க.ெகய் டக.

     [ைக + ைண.]

 ைகத் ைண2 kaittuṇai, ெப.(n.)

   உத , ைணைம; help, assistance.

ைகத் ப்பாக்

க. ெகய்தநர .

     [ைக + ைண.]

ைகத் ப்பாக்

 
 ைகத் ப்பாக்  kaittuppākki, ெப.(n.)

ைகத் க் பாரக்்க;see kai-t-tumukki.

ம வ. ைகத் க் ,

ம.ைகத்ேதாக் .

     [ைக + ப்பாக் .]

ைகத் ப்ேபா-தல்

ைகத் ப்ேபா-தல் kaittuppōtal,    8 ெச. . .(v.i.)

   களிம்ேபறல்; forming verdigris (சா.அக.);.

     [ைகத்  + ேபா-.]

ைகத் க்

ைகத் க்  kaittumukki, ெப.(n.)

   1.ைகத் வக் , ைகத் ப்பாக் ; hand pistal.

     [ைக + க் .]

ைகத் மைன

 
 ைகத் மைன kaitturuvumaṉai, ெப.(n.)

    மைண; nut scraper.

     [ைக +  + மைண.]
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ைகத் வக்

ைகத் வக் 1 kaittuvakku, ெப.(n.)

ைகத் க்  ( ப்பாக் );பாரக்்க;see kai-t-tumukki.

     [ைக + வக் .]

 ைகத் வக் 2 kaittuvakku, ெப.(n.)

    ெதாடரி (சங் );; a small chain.

     [ைக + வக் .]

ைகத் க்

ைகத் க் 2 kaittukku, ெப.(n.)

   ைக னால் எ க்கக் ய ஒ  க்கள ; so much weight as can be lifted by hand.

     [ைக + க் . க்  : 16 ேசர ்ெகாண்ட எைடயள .]

ைகத் ரண்

ைகத் ரண்1 kaitturaṇ, ெப.(n.)

   ண்; small pillar.

     [ைக + ண்.]

ைகத் ண்

ைகத் ண்2 kaittūṇ, ெப.(n.)

   றர ்ைகயால் உண்ைக; accepting food from another's hands.

     "கடவதன் நின் ைகத் ண் வாழ்க்ைக" ( லப்,15:57);.

     [ைகத்  + ஊண்.]

ைகத் ய்ைம

ைகத் ய்ைம kaittūymai, ெப.(n.)

   1. கள  ெசய்யாைம; not to cover other's property.

   2. ைக ட் ப் ெபாறாைம; non-taking of bribes.

   3. த்தமான ைகதெ்தா ல்; fine workmanship.

     [ைக + ய்ைம.]

ைகத்ேதங்காய்

 
 ைகத்ேதங்காய் kaittēṅgāy, ெப.(n.)

   த்தாண்  நாளன்  ேதங்காைய உ ட் யா ம் ைளயாட்  வைக( ன்.);; a new year's game in which 
coconuts are rolled forcibly one against another and broken.

     [ைக + ேதங்காய்.]

ைகத்ெதாண்

ைகதெ்தாண்  kaittoṇṭu, ெப.(n.)

   1. ைக னாற் ெசய் ம் ேகா ற் பணி ைட; manual service in temple.

     "கா வா டன் ெபற்றார ்ைகதெ்தாண்டா  ம ைம னால்" (ெபரிய : நா க்.260);.

   2. ற்ேறவல்; menial service.

ம வ ைகப்பணி.

     [ைக + ெதாண் .]

ைகத்ெதா ல்

ைகதெ்தா ல் kaittoḻil, ெப.(n.)

   1.ைகயாற்ெசய் ம் ேவைல; manual art, industries, handicrafts.

     "ைகதெ்தா  லைமத்த ன்" (ெப ங்.இலா வாண. 10:91);.

   2. ெபண்கள  ைகத் றைன ெவளிக் காட் ம் ஐவைகத் ெதா ல்; the five skilled accomplishments of women.

இைல எ தல், ள்ளல், தெ்தா த்தல், யாழ். ட் தல் ேபான்றைவ ெபண்கள் ைகத் றன் காட் ம் 
ஐவைகத் ெதா ல்கள் எனப் பண்ைடக்காலத் ல் க தப்பட்ட  ம.ைகதெ்தா ல்.

     [ைக + ெதா ல்.]
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ைகத்ெதா ம்

 
 ைகதெ்தா ம்  kaittoḻumbu, ெப.(n.)

   ைகத் ெதாண்  (யாழ்.அக.);; manual service.

     [ைக + ெதா ம் .]

ைகத்ேதாணி

 
 ைகத்ேதாணி kaittōṇi, ெப.(n.)

   ைக னால் இயக் ம் ஒ  வைக மரக்கலம்; a kind of wooden boat which is propelled by hands.

     [ைக + ேதாணி.]

ைகதகம்

 
 ைகதகம் gaidagam, ெப.(n.)

   தாழம் ; fragrant screwpine (சா.அக.);.

     [ைக → ைக  → ைகதகம்.]

ைகதட் ப்பண்டார
ம்

 
 ைகதட் ப்பண்டாரம் kaidaṭṭippaṇṭāram, ெப.(n.)

   வாய் றவா , ைகதட்  இரந் ண் ம் ைசவப் பண்டாரம் (இ.வ.);; a Saiva mendicant who wanders about 
mutely, clapping hands for alms.

     [ைக + தட்  + பண்டாரம்.]

ைகதட் ப்ேபா -
தல்

ைகதட் ப்ேபா -தல் kaidaṭṭippōṭudal, ெப.(n.)

   19 ெச. ன்றா .(v.t.);

நீக் தல்( ன்.);:

 to forsake, give up.

     [ைக + தட்  + ேபா -.]

ைகதட் ைவ-த்தல்

ைகதட் ைவ-த்தல் kaidaṭṭivaiddal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ப்பைடயாப் ெபண்ைணப் ப்ெபய் யவளாகக் ெகாண்  உரிய நிகழ் கள் ெசய்தல்; to perform the 
rites connected with puberty to any immature girl.

     [ைகதட்  + ைவ-.]
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ைகதட்

ைகதட் 1 kaidaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா (v.t.)

   1. யப் ,ெவ ப் :நைகப்  த யவற் ன் யாகக் யாகக் ைகெகாட் தல்; to clap or strike 
hands together in token of defiance, triumph, derision, admirationetc.

     "ைகதட்  ெவண்ணைக ெசய்வர ்கண்டாய்" (அ ட்பா.II, றெமா க்.10);.

   2. ைலய ம் ட் லக்கான ெபண்க ம் ஒ ங் ச ்ெசல்வதற்காகக் ைகையத் தட் தல்; to warm off, 
as an outcaste pulayas,a woman in menstruation etc.

   3. ைகய  பாரக்்க;see kai-y-adi.

   4. ைகதப் தல்( ன்.);பாரக்்க;see kai-tappu-.

   க.ெகய்தட் ;பட.ைகதட் .

     [ைக + தட் -.]

 ைகதட் 2 kaidaṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ப்  எய் தல் (இ.வ.);; to attain puberty, to be in menses, as signified by clapping of hands.

     [ைக + தட் -.]

 ைகதட் 3 kaidaṭṭudal, ெப.(n.)

   ைகெகாட் தல்; clapping the hands.

   க. ெகய்சப்பளி;பட ைகசப்பெட.

     [ைக + தட் -.]

ைகதப் -தல்

ைகதப் -தல் kaidappudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ைக னின்  தவ ப் ேபாதல்; to slip from the hand, as a thing,to escape or get out of control, as a person or 
animal.

     "கானவர ்வைல ற் பட் க் ைகதப்  ேயா ம்"(ைகவல்.தத் .13);.

   2. இலக் த் தவ தல்; to miss the mark.

   க. ெகய்தப் ;பட.ைகதப் .

     [ைக + தப் -.]

ைகத -தல்

ைகத -தல் kaidarudal,    2 ெச. . .(v.i.)

   1. இடங் ெகா த்தல்; to give a hold.

   2. உத தல்; to help.

   3. ைக தல்; to materialize.

     [ைக + த -.]

ைகதல்

ைகதல் kaidal, ெப.(n.)

   தாைழ; fragrant screw-pine.

     "ைகதல் ழ்க க் கானல் (ேதவா.532:2);.

   ம.ைகத;   க.ேகதெக,ேக ைக;   ெத.,ேக.த ; .ேகைத, ேகத , ேகதா .

 Skt. ketaka.

     [ைக → ைகதல்.]

772

www.valluvarvallalarvattam.com 8746 of 19068.



ைகதைலைவ-த்தல்

ைகதைலைவ-த்தல் kaidalaivaiddal,    4ெச. . .(v.i.)

   ெப ந் யரைடதல்(ைகையத் தைல ைவத்தல்);; lit., to place the hand on the head;

 to mourn, lament, grieve,

     "கைறெக  கள் ைகதைல ைவப்ப" ( லம்:4:9);.

     [ைக + தைல+ ைவ-.]

ைகதவம்

ைகதவம்1 kaidavam, ெப.(n.)

   1.ஏய்ப் ,வஞ்சம்; cunning, craftiness.

     "ைமதவழ் கண்ணி ைகதவந் ப்பா"(ெப ங்.மகத. 15:18);.

   2. ெபாய்; falsehood.

     "ைகதவம் கேலன்"(கந்த . வர ேகள்.4);

   3. ன்பம்; affliction, suffering.

     "ைகதவேம ெசய்  ம ன்களி"( ரேமாத ் வராத் ரி.17);.

ம.ைகதவம்.

     [ைக → ைகத்  → ைகத் வம் → ைகதவம்.]

 ைகதவம் kaidavam, ெப..(n.)

   ஓரிடத் ல் வள ம் ெபா ள் மற்ெறா  இடத் க் ப் ெபா ந் ய ெபயைரப் ைனந்  வ வ ; unusual 
name.

     [ைக+[தவல்]தவம்]

ைகத்தவம்

ைகத்தவம்2 kaittavam, ெப.(n.)

   கழ்; great eulogy, praise, panegyric.

     [ைக + தவம். ைகேமல் பயன் கண்டதவ யற் , கழ்.]

ைகதவ -தல்

ைகதவ -தல் kaidavaṟudal, ெப.(n.)

   5 ெச. . .(v.i.);

   1 ைகதப் -, பாரக்்க;see kai-tappu.

   2. ைகப் ைழயாதல்; to err or commit a mistake by a slip of the hand.

   3.ெதாைலந்  ேபாதல்; to be lost.

என் த்தகம் ைகதவ ட்ட (உ.வ.);.

   4.இறத்தல்:

 to die.

ழந்ைத ைகதவ ட்ட .

     [ைக + தவ -.]
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ைகதவன்

ைகதவன்1 kaidavaṉ, ெப.(n.)

   1. பாண் யன்; Pănợya king.

     "ைகதவ ஞ் ெசான்னான்" (ெபரிய . ஞான.749);.

   2. பாண் யனின் பட்டப் ெபயரக்ளிெலான் ; one of the title of Pandiakings.

ம வ. பாண் யன், ெச யன், டற்ேகாமான், ெதன்னவன், ேவம் ன்றாேரான், வ , 
மரிசே்சரப்்பன், ைவைகத் ைறவன்,மாறன்,ெபா யெவற்பன். னவன்.

     [ைகதவம் → ைகதவன்( கழ் உைடயவன்.]

 ைகதவன்2 kaidavaṉ, ெப.(n.)

   ஏய்ப்பவன், வஞ்சகன்; deceitful, cunning person.

     "ைகதவனா க் கானவ ேனேயா" ( ைள.ப யஞ்.28);.

ைகதவம்  → ைகதவன்.]

 ைகதவன்3 kaidavaṉ, ெப.(n.)

   மாலாற் ெகால்லப்பட்ட ஓர ்அ ரன்; an Asura slain by visnu.

     "ம ைகடவ ம் வ க மாண்டார"் ( வ்.இயற். 3:66);.

     [ைக - ைகதவன்.]

ைகதைவ

 
 ைகதைவ kaidavai, ெப.(n.)

   ெகாற்றைவ ( ரக்்ைக); (யாழ்.அக.);; Durga.

     [ெகாற்றைவ → ெகாதைவ → ைகதைவ.]

ைகத தல்

ைகத தல் kaidaḻuvudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ைகேகாரத்்தல்; to clasp hand in hand.

     "ெதாடந்  ைகத இ நடந் " (ெப ங்.உஞ்ைசக்41:110);.

     [ைக + த -.]

ைகதளர-்தல்

ைகதளர-்தல் kaidaḷardal,    2 ெச. . .(v.i.)

   1.ைக ன் வ ைம அல்ல  ஆற்றல் இழத்தல்:

 to lose the use or power of one's hand.

   2. ேதாற் ப் ேபாதல்; to be defeated.

   3.வ ைம; to be in reduced circumstances.

க.ெகய்ெக .

     [ைக + தளர-்.]
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ைகதா-
தல்(ைகத தல்)

ைகதா-தல்(ைகத தல்) kaidādalkaidarudal,    18ெச. . .(v.i.)

   1.வ ைம, இ க்கண் த யவற் ல் உத ரிதல்; to render help, save, rescue, as from poverty,danger, etc.

     "காவலனார ்ெப ங்க ைண ைகதந்தப  ெயன் " (ெபரிய : ஞான.1118);.

   2. உ  ெகா த்தல்:

 to give assurance.

     "எய்தவல்ைலேயற்  ைகத க"(பாரத. ல. 44);.

   3.மணம் ரிதல்; to marry.

     "ேகாைதயா ற ெகாண்  ைகதரல் த்த ேகாமகன்" (பாரத. ல.131);.

   4. தல்; to increase.

     "உவைக ைகதர" (கம்பரா. ட் .268);.

     [ைக + தா-.]

ைகதாங்

 
 ைகதாங்  kaitāṅgi, ெப.(n.)

   ைகப்  (யாழ்.அக.);; handle.

     [ைக + தாங் .]

ைகதாங் ய -
த்தல்

ைகதாங் ய -த்தல் kaitāṅgiyaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ெம வாய த்தல் (இ.வ.);; to beat or strike gently.

   2. ஓங்  வ வாய த்தல்; to strike forcibly.

     [ைக + தாங்  + அ -.]

ைகதாங் -தல்

ைகதாங் -தல் kaidāṅgiyuḻudal, ெப.(n.)

   5ெச. . .(v.i.);

   ேமலாக உ தல் ( ன்.);; to plough lightly.

     [ைக + தாங்  + உ -.]

ைகதாங் -தல்

ைகதாங் -தல் kaidāṅgudal,    5.ெச. ன்றா (v.t.)

   1. ைகதாங்கல் ெகா த்தல்; to support one by the arm.

   2. அ ெவய்தாமற் காத்தல்; to save from ruin.

     [ைக + தாங் -.]

ைக ண் -தல்

ைக ண் -தல் kaidīṇṭudal,    5.ெச. ன்றா (v.t.)

   1. அ த்தல்; to beat.

   2: ைறேகடாகப் ெபண் ைர pool8); to commit indecent assault on a .חaחחסW

 |ைக ண் -)

ைக ைட-த்தல்

ைக ைட-த்தல் ka-tuda,    4 ெச. ன்றா .(v.t)

 súlLGILTŲl#sü;

 togiveupforgood;

 toforsake,abandon.

எைமக் ைக ைடத ்ேதக ம்" (கம்பரா. நகரநீ்.159);.

 |ைக ைட)
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ைக க்கல்

ைக க்கல் kaitūkkal, ெப.(n.)

   1. உத ைக; help.

   2. ஒப் ைக; acceptance.

     [ைக + க்கல்.]

ைக க் -தல்

ைக க் -தல் kaidūkkiviḍudal,    5 ெச. . . (v.t.)

   1. ைக க் -தல் பாரக்்க;see kai-tūkku-,

   2. ட்டத் ன் ந ல் ைகையப் த்  ெவளிேய இ த் தல் (ெகா.வ.);; to drag out one by the hand 
from an assembly or crowd.

     [ைக + க் -.]

ைக க்

ைக க் 1 kaidukkudal,    5.ெச. ன்றா (v.t.)

   1. ைகைய உயரத்் தல்; to raise the hand.

   2. இைச  ெதரி த்தல்; to record agreement or approval.

ம.ைகெபாக்

     [ைக + க் -.]

ைக க்

ைக க் 2 kaidūkkudal,    5 ெச. ன்றா (v.t.)

   1. வ ைம ல் வ ந் ேவார,் நீரில் அ ந் ேவார ் த ேயாைரக் காத்தல்; to lend a helping hand, to save 
from ruin;

 to rescue from sinking.

   2. ஏற் க்ெகாள் தற் யாகக் ைகைய உயரத்் தல்; to hold up the hand to record agreement or approval.

   3. தைலயாக்கல்; to get released, freed.

   4. காப்பாற் தல்; to save.

ம.ைகெயாக் க.

     [ைக + க் -.]

ைக வாைம

ைக வாைம1 kaitūvāmai, ெப.(n.)

   1. ைகெயா யாைம ( வா.); ; incessant, unceasing work.

   2.ஒ யாெவா க்கம்; moral conduct of departing from a right course.

ம வ.ைகெயா யாைம.

     [ைக +  + ஆ + ைம. 'ஆ' எ.ம.இ.நி.]

 ைக வாைம2 kaitūvāmai, ெப.(n.)

   பைடக் கலன்க ள் ஒன் ,ைக டாப்பைட(அக.நி.);; a kind of weapon.

     [ைக + வாைம.]
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ைக

ைக 1 kaidūvudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ைகெயா தல்; to have rest or leisure, as from one's activities.

     " லவற் களிெயா ….. ைக வைல" (க த்.50);.

     [ைக + -.]

 ைக 2 kaitūvu, ெப.(n.)

   ெசயலற் க்ைக; restorleisure from work.

     "நனி ந் தய ங் ைக ன்ைம ன்"(நற்.280);.

     [ைக + -.]

ைகேதர்-தல்

ைகேதர-்தல் kaitērtal,    2 ெச. ன்றா (v.t.)

   றைமயைடதல்; to become an adept.

     [ைக + ேதர-்.]

ைகேதர்ந்தவன்

 
 ைகேதரந்்தவன் kaitērndavaṉ, ெப.(n.)

   றைமயாளன்; adept, expert.

     [ைக + ேதரந்்தவன்.]

ைகைத

ைகைத1 kaidai, ெப.(n.)

   தாைழ; fragrant screw-pine.

     "ைகைதயம்படப்ைப" (அகநா.100:18);.

ம.ைகதா.

     [கள் : ள். கள் → கய் → ைக (ைக ); ைகைத : ள் ள்ள தாைழ(வட.வர.131); ைகைத→Skt.kaitaka.]

 ைகைத2 kaidai, ெப.(n.)

   எட் ; nux vomicca.

     [ைக → ைகத்  → ைகைத.]

 ைகைத3 kaidai, ெப.(n.)

   வயல் ( ங்.);; paddy field.

 Skt. këdåra.

     [ெசய் → ைக → ைகைத(ெகா.வ.);.]

ைகைதச் ரிைகய
ன்

 
 ைகைதச் ரிைகயன் gaidaiccurigaiyaṉ, ெப.(n.)

   தாைழைய வாளாக உைடய காமன் ( ங்.);; lit., one having screw-pine for his weapon: Kama, the god of love.

ம வ.காமன்.

     [ைகைத + ரி → கரி + ைகயன் - ைகைதகரி ைகயன் (ெகா.வ);.]

தாைழைய வாளாக உைடயவனாதலால் இப் ெபயர ்ெபற் க்கலாம்.
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ைகெதாடல்

ைகெதாடல்1 kaidoḍal, ெப.(n.)

   1.உண்ைக( ங்.);; taking food, eating.

   2. உண ; food as taken by the hand.

     "ைகெதாடல்கண்பைடெவய் ெப ம்பயம்" (ஞானா.35);.

   3. ண்ணல்; eating a small quantity.

     [ைக + ெதாடல்.]

 ைகெதாடல்2 kaidoḍal, ெப.(n.)

   மணம்(யாழ்.அக.);; marriage.

     [ைக + ெதாடல்.]

ைகெதாடன்

ைகெதாடன் kaidoḍaṉ, ெப.(n.)

   1.உத ெசய்ேவான்; one who helps or serves.

     " த்தைல லவரக்ேள ைகெதாடராய்" (ஈ .4,4:1);.

   2. அ வாற்ற டன் ெசயைலச ்ெசய்ேவான்; one who does an act intelli-gently.

     "ஜநநிபக்கல் அபராதத் ற் ைக ெதாடனா க்க" (ஈ .6,10:10);.

     [ைக + ெதா  + அன்.]

ைகெதா

ைகெதா 1 kaidoḍudal,    20 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ைக னால் ெமய் ண் தல்; to touch with the hand.

     "சக்கரவரத்் த் மகன் இத்ைதக் ைக ெதாட் ச ் ட் த் " (ஈ .4,2:8);.

   2. ைரத்தல்; to lift one's hand, in oath to swear.

   3. உண் தல் ( ங்.);; to eat.

   4. ெதாடங் தல்; to commence, begin, enter upon.

அவன் ைக ெதாட்ட நிகழ் (காரியம்);நல்லேத(உ.வ.);.

   5. மணஞ் ெசய்தல்( ன்.);:to marry.

     [ைக + ெதா -.]

 ைகெதா 2 kaidoḍuddal,    17 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. மணஞ் ெசய் ைவத்தல்( ன்.);:

 to marry,join hands in marriage.

     [ைக + ெதா -.]

ைகெதா மானம்

ைகெதா மானம் kaidoḍumāṉam, ெப.(n.)

   உத ; help, support.

     "தன் ெவ ைமையக் ைக ெதா மானமாகக் ெகாண் " (ஈ .6,10:8);.

     [ைக + ெதா  – மானம்.]
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ைகெதா -தல்

ைகெதா -தல் kaidoḻudal, ெப.(n.)

   1 ெச. ன்றா .(v.t.);

   1. வணங் தல்; to adore, worship as with hands joined.

     "காத  தன்ெனா  ைகெதா  ெத த் " (மணிேம.13:20);.

   2. ம் வதற்காகக் ைகையத ்தைலேமல் உயரத்் தல்; to lift up the hands above the head,as in adoration or 
worship.

     "ைகெதா உப்பர "( .252);.

{ைக + ெதா -.]

ைகேதாணி

 
 ைகேதாணி kaitōṇi, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ; a kind of an unknown herb (சா.அக.);.

     [ைக + ேதாணி.]

நீரவ்ள ள்ள இடங்களில் வள ம் ண்டானதால் இப் ெபயர ்ெபற் க்கலாம்.

ைகேதாய்

ைகேதாய்  kaitōyvu, ெப.(n.)

   ைகயால் எட் ப் க்கக் ய நிைல; being within hand's reach.

     "ைகேதாய் வன்ன காரம்ைழத் ெதா " (மைலப .362);.

     [ைக + ேதாய் .]

ைகந்தைல

ைகந்தைல kaindalai, ெப.(n.)

   1. ைகம்ெபண், கணவைன இழந்தவள்; widow.

     "ைகந்தைல ைரந்  ேநாக் ந் தக்கேபரன்ைப ம்" ( வாலவா.41:28);.

     [ைகம்(ைம); + தைல.]

ைகந்நட்டம்

 
 ைகந்நட்டம் kainnaṭṭam, ெப.(n.)

ைக ழப்  பாரக்்க;see kai-y-ilappu.

     [ைக + நட்டம்.]

ைகந்நலம்

 
 ைகந்நலம் kainnalam, ெப.(n.)

   கன் றந்த ன் பால் ெகா க் ம் மா ; cow that milks after having lost its calf.

{ைக + நலம்.]

ைகந்ந ல்

 
 ைகந்ந ல் kainnavil, ெப.(n.)

   ைகதெ்தா ல்; handi crafts.

     [ைக + ந ல்.]

ைகந்ந லாளர்

ைகந்ந லாளர ்kainnavilāḷar, ெப.(n.)

   ைக ைனஞர,் ைகயால் ெதா ல் ெசய்யப் பழ யவர;் handicrafts men.

     'ைகந்ந  லாளர ்காெட ந் " (ெப ங், உஞ்ைசக். 46:66);.

     [ைக + ந லாளர.்]
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ைகந்ந க்

 
 ைகந்ந க்  kainnaṟukku, ெப.(n.)

   ைக ; firmness, stability.

     [ைக + ந க் .]

ைகந்நன்

 
 ைகந்நன்  kainnaṉṟi, ெப.(n.)

   ெசய்நன் ; gratitude, benefits done.

     [ைக + நன் .]

ைகந்நாகம்

ைகந்நாகம் kainnākam, ெப.(n.)

   யாைன; elephant, as having a trunk.

     "ைகந்நாகம்……….கடல்வந்த  ேதாரக்ாட் " (கம்பரா.கடறா .40);.

     [ைக + நாகம்.]

ைகந்நா பார்-
த்தல்

ைகந்நா பார-்த்தல் kainnāṭipārttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   நா ேயாட்டம் பாரத்்தல்; to observe the blood circulation in hand by feeling the pulse.

     [ைகந்நா  + பார-்.]

ைகந்நிதானம்

 
 ைகந்நிதானம் kainnitāṉam, ெப.(n.)

   ைக ல்நிைற த யவற்ைற ம ப் ைக (உ.வ.);; estimation of weight, etc. by the hand.

ம. ைகநிதானம்.

     [ைக + நிதானம்.]

ைகந்நிைல

ைகந்நிைல1 kainnilai, ெப.(n.)

   ப ெனண் ழ்க் கணக்  ல்க ெளான் ம், அகப்ெபா ள் பற் ய ம், ல்லங்காடர ்என்ற 
லவரியற் ய  மான ல்; an ancient love poem by, Pullarikādar, one of Padloen kilkkanakku.

     "நால  நான்மணி……… ைகந்நிைலய வாங் ழ்க் கணக் " (தனிப்பா.);.

ைகந்நிைல

     [ைக + நிைல.]

 ைகந்நிைல2 kainnilai, ெப.(n.)

   பாசைற (தக்கயாகப்ப.274);; military camp.

ம.ைகநில.

     [ைக + நிைல.]

ைகந்நி த் -தல்

ைகந்நி த் -தல் kainniṟuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t)

   1. நிைலநி த் தல்; to establish.

     "காப் க்ைகந் நி த்த வல்ேவற் ேகாசர"் (அகநா.113);.

   2. அடக் தல்; to subdue, conquer.

     "காமங்ைகந்நி க் கல்லா "(அகநா.198);.

     [ைக + நி த் -.]
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ைகந்நிைற

 
 ைகந்நிைற kainniṟai, ெப.(n.)

ராக அ க் தல்:

 to be nicely arranged.

க. ெகய்நிெற.

     [ைக + நிைற.]

ைகந்நீட்

ைகந்நீட் 1 kainnīṭṭu, ெப.(n.)

   ைகப் ; handle, haft.

தம  ைகக் காம் டேன ைகந்நீட் ச ்ெச க்க ம் ( றநா.98,உைர);.

ம. ைகநாட.

     [ைக + நீட் .]

 ைகந்நீட் 2 kainnīṭṭudal,    5.ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ைகையநீட் தல்; to stretch out the hand.

   2.இரத்தல்; to beg, pray for gift or charity.

   3. தல்; to steal, pilfer.

   4. ைக ட்  வாங் தல்; to accept bribe.

   ம.ைகநீட் க;க.ெகய்நீ .

     [ைக + நீட் -.]

 ைகந்நீட் 3 kainnīṭṭu, ெப.(n.)

   ைகப் ; handle, haft.

தம  ைகக் காம் டேன ைகந்நீட் ச ்ெச க்க ம்( றநா.98,உைர);.

ம. ைகநாட.

ைகந்நீ -தல்

ைகந்நீ -தல் kainnīvudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   அவம த் க் கடத்தல்; to defy, disregard.

     "மதமாக் ெகா ந்ேதாட்  ைகந்நீ " (பரிபா.10:49);.

     [ைக + நீ .]

ைகந் ல்

ைகந் ல்1 kainnūl, ெப.(n.)

   ைக ற் கட் ம் காப்  நாண்; ceremonial thread worn on the wrist.

     "ைகந் ல் யாவாம்" ( ந்.218);.

     [ைக + ல்.]

பண்ைடத் த ழரின் ைகந் ல் கட் ம் வழக்கம் வட லத் ல் ர ாபந்தன் என ம  வழங்கலா ற் .

 ைகந் ல்2 kainnūl, ெப.(n.)

   ைகயால் ற்ற ல் (கதர ் ல்);; hand spun thread.

காந் ய கள் எப்ெபா ம் ைகந் லாைடேய அணிவார(்உ.வ.);.

     [ைக + ல்.]
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ைகந்ெந ழ்-தல்

ைகந்ெந ழ்-தல் gainnegiḻtal,    2 ெச. . .(v.i.)

   ைக ந்  ந  தல்; to slip down from the hand.

     [ைக + ெந ழ்-.]

ைகந்ெநா

ைகந்ெநா 1 kainnoḍi, ெப.(n.)

   1. ஒ ண்டாக்க இ ரல்கைள அ த்  எ த்தல்; a snap with the fingers.

   2. ைகைய ெநா க் ம் ேநரம்; a unit of time marked by a snap of the finger.

மாந்த ைடய கண்ணிைம ங் ைகந்ெநா ம் (நன்.99,ம ைல.);.

க. ெகய் ,

     [ைக + ெநா .]

 ைகந்ெநா 2 kainnoḍittal,    4.ெச. ன்றா .(v.t.)

   ரைல ெநா த்தல்; to snap the finger.

   ம.ைகெநா க் க.ைகெஞா க் க;க.ெகய்ெநா .

     [ைக + ெநா -.]

ைகநட்டம்

 
 ைகநட்டம் kainaṭṭam, ெப.(n.)

ைக ழப்  பாரக்்க: See kai-y-ilappu.

ம.ைகநழ்டம்.

 Skt. nasta → த.நட்டம்.

ைகந க்கம்

 
 ைகந க்கம் kainaḍukkam, ெப.(n.)

   ப் , அசச்ம் த யவற்றால் ைகந ங் ைக; tremulousness of the hand through age, nervousness, etc. 
(ெச.அக.);.

     [ைக + ந க்கம்.]

ைகநம் க்ைக

ைகநம் க்ைக kainambikkai, ெப.(n.)

   1.ைகய த்  உ ெமா  ைக; giving or striking the hand in token of a promise or assurance.

   2. ைகக்கடன்; temporary oral loan.

ைக நம் க்ைக யாகக் ெகா  (ெச.அக.);.

. ைகநம் .ெக.

     [ைக + நம் க்ைக.]

ைகநலப்பால்

 
 ைகநலப்பால் kainalappāl, ெப.(n.)

   கன் ன் உத ன் க்ைகயா ற்கறக் ம்பால்(யாழ்.அக.);; milk drawn by the hand without the help of the calf.

     [ைக + நலம் + பால்.]
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ைகநலம்

ைகநலம்1 kainalam, ெப.(n.)

   வாய்ப்பான உள்ளங்ைகக் ேகா  (அஸ்தேரைக); அைமந்தவர ்ம த் வத் ெதா ல் 
ைகெதாட்ட டன் ணமா ம் தன்ைம;     [ைக + நலம்.]

 ைகநலம்2 kainalam, ெப.(n.)

   1.ைகரா ; auspiciousness of one's hand supposed to produce the desired end.

   2. ைகநலப்பால்(யாழ்.அக.); பாரக்்க;see kai-nala-p-pâl.

     [ைக + நலம்.]

ைகந க்

 
 ைகந க்  kainaṟukku, ெப.(n.)

ைகச் ட்  பாரக்்க;see kai-c-cittu.

     [ைக + ந க் .]

ைகநன்

 
 ைகநன்  kainaṉṟi, ெப.(n.)

   ெசய்ந்நன் (யாழ்.அக.);; gratitude.

     [ைக + நன் .]

ைகநைன-த்தல்

ைகநைன-த்தல் kainaṉaittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. றர ் ட் ல் உண  ெகாள் தல்; to partake of food in another's house.

   2. சா  ட் ல் உண் தல்; to partake of food in a deseased person's house.

க்க ட் ல் ைகநைனக்காமல் ேபாகலாமா?(ெநல்ைல.);.

     [ைக + நைன-.]

உண  ெகாள்வதற்  ன் ம் உண்ட ன் ம் நீரால் ைகையக் க ம் பண்பாட் ப் பழக்கத் ன் 
அ ப்பைட ல் ைகநைனத்தல் உண் தைலக் த்த .

ைகநாட்

ைகநாட் 1 kaināṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ைகெய த் தல்; to affix or put one's signature. As in a bond.

   2.தற் க் றல்; an illiterate person making his mark in token of his signature.

     [ைக + நாட் . நட்  → நாட் , நாட் தல் : நி தல், நிைலநி த்தம் பைடக்கல், எ தல்.]

 ைகநாட்  kaināṭṭu, ெப.(n.)

   1.ைகெய த் ; signature.

     "ேகாவலனார ்ைகநாடை்டக் ெகாற்றவ ந்தான்பாரத்் " (ேகாவ.க.25);.

   2.எ த்த  அற்றவன்; an illiterate person.

க. ெகய் .

ம வ, ைகக் .

     [ைக + நாட் .]
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ைகநாட் ப் 
ேபர்வ

 
 ைகநாட் ப் ேபரவ்  kaināṭṭuppērvaḻi, ெப.(n.)

ப ப்ப வற்றவன்:

 ignorant.

இவன் ஒ  ைகநாட் . ேபரவ் . எைதப் ேப ம் பயனில்ைல(உ.வ);.

ம வ. தற் .

     [ைகநாட்  + ேபரவ் .]

ைகநா

ைகநா  kaināṭi, ெப.(n.)

   1. மணிக்கட் ல் க் ம் நா ; the pulse feltat the wrist.

   2. ைக ல் ஓ ம் நா ; arteries of the arm (சா.அக.);.

     [ைக + நா .நாளி → நா .]

ைகநி ர்-தல்

ைகநி ர-்தல் kainimirtal,    2 ெச. . .(v.i.)

அகைவயா (வயதா );வளரத்ல்:

 to grow up to adolescence.

ைகநி ரந்்த ள்ைள இ க் ம் ேபா  உனக்ெகன்னகவைல(ெநல்ைல);.

     [ைக + நி ர-்.]

ைகநி ர்ந்தாதன
ம்

ைகநி ரந்்தாதனம் kainimirndātaṉam, ெப.(n.)

   இ க்ைக (ஆசன); வைக ெளான்  (தத் வப்.108, உைர);; a yogic posture.

     [ைக + நி ரத்்  + ஆதனம்.]

ைகநிைர

ைகநிைர kainirai, ெப.(n.)

   ஒைலகளால் ெசய்த த ப் த் ைர, நிைரசச்ல்; screen of plaited palm, leaves.

     "ைகநிைர கட் க்ெகாண் க் றநாளிேல" (ஈ . 4,6:6);.

     [ைக + நிைர. ைக + ஒ ங் .]

ைகநிைல

ைகநிைல kainilai, ெப.(n.)

   ரரக்ள் தங் தற் ப் பாசைற ல் தனித்தனிேய அைமக்கப்பட்ட ைச ( .ெவ.4:7,2-உைர);; soldiers 
lines, military guarters in a camp.

     [ைக + நிைல. ைக : றைம, றைம க்க மறவர.்]

ைகநிறக்கல்

 
 ைகநிறக்கல் kainiṟakkal, ெப.(n.)

   ெசம்பாைறக்கல்; gravel stone (சா.அக.);.

     [ைக + நிறம் + கல்.]

ைகநிறம்

 
 ைகநிறம் kainiṟam, ெப.(n.)

   ெவண்கலம்; bell-metal (சா.அக.);.

     [ைக + நிறம்.]
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ைகநிைற

 
 ைகநிைற kainiṟai, ெப.(n.)

   ைகயால் க்  ம க் ம் நிைற; estimation of the weight of a thing by lifting it in hand.

ம வ.ைகம ப்

     [ைக + நிைற.]

ைகநீட்டம்

ைகநீட்டம் kainīṭṭam, ெப.(n.)

   1.ெகாைட(இ.வ.);; presents, gift, donation.

   2.அன்றன்  கைட றந்த டன் தன் தலாக ற் ம் பண்டத் ற்  வாங் ம் தற்பணம்; first cash 
payment received for the first article sold after opening the shop for the day.

ம. ைகநீட்டம்.

     [ைக + நீட்டம்.]

ைகநீட்டல்

ைகநீட்டல் kainīṭṭal, ெப.(n.)

   அ த்தல்; striking.

ைகநீட் 2-தல் பாரக்்க;see kai-nittu-.

     [ைக + நீட்டல்.]

ைகநீட்

ைகநீட் 1 kainīṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ைகைய நீட் தல்; to stretch out the hand.

   2.இரத்தல்; to beg, pray for gift or charity.

   3. தல்; to steal, pilfer.

   4. ைக ட்  வாங் தல்; to accept bribe.

   ம. ைகநீட் க;க.ெகய்நீ .

     [ைக + நீட் -.]

 ைகநீட் 2 kainīṭṭudal,    5 ெச. ன்றா (v.t.)

   1. அ க்கக் ைகேயாங் தல்; to lift one's hand against another.

   2.இழ  னா தல் ( சாரித்தல்);; to condole.

ம.ைகநீட் க.

     [ைக + நீட் -.]

ைகநீளம்

ைகநீளம் kainīḷam, ெப.(n.)

   1. தாராளம் (இ.வ.);; liberality.

   2. ங் ணம்; thievish tendency.

   3. அ க் ங் ணம்; show of power, disposition to strike.

ம. ைகநீளம்.

     [ைக + நீளம்).]
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ைகநீ -தல்

ைகநீ -தல் kainīḷudal,    16 ெச. . .(v.i.)

   1. ெகா த்தல்:to give.

     "ைகநீண்டதயரதன்" (கம்பரா.);.

   2. அ த்தல்; to beat.

இனிக் கண்டப  ைகநீ தல் டா .

   3. தல்; to steal.

எல்லா டங்களி ம் ைக நீண்டதால் அவன  ெபயர ்ெகட் ப் ேபான  (உ.வ.);

     [ைக + நீ . நீள் → நீ .]

ைகைய நீட் ச ்ெசய் ம் ைனகளானதால் இப் ெபயரெ்பற்றதாம்.

ைக க்கம்

ைக க்கம் kainuṇukkam, ெப.(n.)

   1. அழகான ேவைலப்பா ; fine workmanship.

   2. இவறற்றனம் (கஞ்சத்தனம்);; close-fistedness.

     [ைக + க்கம்.]

ைக னால் செ்சய் ம் ேவைல.

ைகெந ழ்-தல்

ைகெந ழ்-தல் gainegiḻtal,    2.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ைகதவற தல்; to let slip:

     "ெமள்ள ெமள்ளக்ைகெந ழ ட்டாய்"(தா .பராபர.334);.

     [ைக + ெந ழ்-.]

ைகெநச

ைகெநச  kainesavu, ெப.(n.)

   1. ெநச த்த ; a small loom.

   2. ைகயால் ெநய் ம் த ; a loom that is marked by hand.

க. ெகய்மக்க.

     [ைக + ெநச .]

ைகெநரி-த்தல்

ைகெநரி-த்தல் kainerittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   க்கம் அசச்ம் த யவற்றால்ைகையெநரித்தல்; to wring one's hands in grief, fear, etc.

     "மந்  எ ந்ெத ந்  ைகெநரிக் ம் ஈங்ேகாேய" (ஈங்ேகாய்.);.

     [ைக + ெநரி-.]

ைகெநல்

ைகெநல்  kainelli, ெப.(n.)

   உள்ேள இ க் ம் நிறத்ைதேய றத் ம் காட் ம் ெநல் க்கனி; nelli fruit which is transparent as a crystal 
for clarity.

     "ேதாற்றர வ க் ங் ைகெநல்  ேபாெலனல்" (மணிேம.29:83);.

ம வ..அங்ைக ள் ெநல் ,உள்ளங்ைக ெநல் க்கனி, உள்ளகங்காண்ெநல் .

     [அங்ைக → ைக → ெநல் .]

அகம் + காண் + ெநல்  - அகங்காண் ெநல்  - அங்ைகெநல்  - ைகெநல்  எனத் ரிந்த . உள்ேள 
இ க் ம் நிறேம றத் ம் காணப்ப தலால் அகங்காண் ெநல்  எனப் ெபயர ்ெபற்ற . உள்ளங்ைக 
ெநல்  என்ப  ெபா ட ்ெபா த்தமற்ற .

ைகெநா ெநா -
த்தல்

ைகெநா ெநா -த்தல் kainoḍunoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   கண்டெவல்லாவற்ைற ங் ைகயால் ெதா தல் (யாழ்.அக.);; to be restless of hand and touch everything near 
about.

     [ைக + ெநா ெநா -.]
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ைகேநாட்டம்

ைகேநாட்டம் kainōṭṭam, ெப.(n.)

   1. ைக னாற் ப் ணரத்்தல் (சாைட); (இ.வ.);; sign or gesture made by hand.

   2.ைகேவைலத் றம்; manual skill.

   3. ைகயால் அள ம் ம ப் ; estimation by hand.

   ம.ைகேநாட்டம்; ..ைகேநாட.

     [ைக + ேநாட்டம்.]

ைகப்பக்கம்

 
 ைகப்பக்கம் kaippakkam, ெப.(n.)

. .எ. (adv.);

அ ல் (இ.வ.);:

 very close, near at hand.

அவன் என் ைகப்பக்கம் இ ந்தான் (உவ);.

     [ைக + பக்கம்.]

ைகப்பகர்ப்

 
 ைகப்பகரப்்  gaippagarppu, ெப.(n.)

   இைச ன் ப் ெபற் க்ெகாண்டப  (இ.வ.);; unauthorised copy, as of a document filed in court.

     [ைக + பகரப்் .]

ைகப்பகற்றல்

 
 ைகப்பகற்றல் gaippagaṟṟal, ெப.(n.)

   மனக்கசப்ைபப் ேபாக்கல்; removing the bitterness from a substance (சா.அக.);.

அண்ணன் தம் டம் ைகப்பகற்றல் நண்பரக்ள் கடைமயா ம்.

     [ைக → ைகப்  + அகற்றல்.]

ைகப்பங்ெகாட்ைட

 
 ைகப்பங்ெகாடை்ட kaippaṅgoṭṭai, ெப.(n.)

   ஒ வைக மரம்; a variety of tree.

     [ைக → ைகப்  + அம் + ெகாடை்ட.]

எட் க் ெகாடை்டையப் ேபான்  ம்மடங்  நச் த்தன்ைம ைடய ம், ெவண்ணிறப் க்கைளக் 
ெகாண்ட ம், ம த் வத் ற் ப் பயன்ப வ மான இம் மரம் ப்ைபன்  நாட் ல் அ கம் 
காணப்ப ற .

ைகப்பட்ைட

ைகப்படை்ட kaippaṭṭai, ெப.(n.)

   1. ேதாட்படை்ட,

 shoulder blade.

   2. ைகமரம் தாங் ம் சட்டம் (இ.வ.);; sleeper, joist to support a superstructure.

   3. நீர ் கக் ம் படை்ட ( ன்.);; small ðlabucket.

     [ைக + படை்ட.]
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ைகப்பட

 
 ைகப்பட kaippaḍa, . .எ.(adv.)

   ெசாந்தக் ைகெய த்தாக; in one's own hand writting.

அைதத் தட்டச் க் க் ெகா க்காமல், ஏன் ைகப்பட எ க் ெகா த்தாய்? (உ.வ.);.

ம.கய்பட ைகப்பட.

     [ைக + பட. ப  → பட.]

ைகப்ப

ைகப்ப 1 kaippaḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   ைகவயமாதல்; to fall into one's hands.

     "ஒள்வாடெனான்னாரை்கப்பட்டக்கால்" (நால .129);.

     [ைக + ப -.]

 ைகப்ப 2 kaippaḍudal,    17 ெச. ன்றா .(v.t.);   1. ெதா தல்; to meet,

   2. பாரத்்தல்; find,

     " ைனெசய் ேகால் வைளையக் ைகப்ப " ( வக.1600);.

     [ைக + ப -.]

 ைகப்ப 3 kaippaḍuttal,    18ெச ன்றா .(v.t.)

   1. ைகப்பற் தல்; to seize, take hold of, acquire.

     "கடல் ழ் ைவயங் ைகப்ப த்தான்" ( வக. 1058.);.

   2. ெதளிதல்; to find out, discover.

     "நின்......... மாயப் பரத்ைதைம……..ைகப்ப த்ேதன்" (க த்.98);.

     [ைக + ப -.]

ைகப்பைட

ைகப்பைட kaippaḍai, ெப.(n.)

   1. பைடக்கலம், ஆ தம்; weapons.

     "ெவன் க் ைகப்பைட ந ன்ற ெவம்ேபார"்( ளா. ய.128);.

   2. மணியாகப் பலைக (இ.வ.);; mason's smoothing plane.

     [ைக + பைட.]

ைகப்பண்டம்

 
 ைகப்பண்டம் kaippaṇṭam, ெப.(n.)

   ைக ள்ள ெபா ள்; things in hand.

ைகப்பண்டம் க ைணக் ழங் (உ.வ.);.

     [ைக + பண்டம்.]
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ைகப்பணம்

ைகப்பணம்1 kaippaṇam, ெப.(n.)

   1. ைக ள்ள ெதாைக; cash in hand.

   2.ெசாந்தப் பணம்; one's own money.

ைகப்பணம் ேபாட்  அந்தப் ெபாத்தகத்ைத அச் ட்டார.்

   3. வணிகத் ல் கடனின் க் ைகேமற் ெகா க் ம் பணம் (யாழ்.அக.);; cash-payment for purchase.

ம வ.ெராக்கம்.

   ம. ைகப்பணம்;க. ெகய்கண் .

     [ைக + பணம்.]

 ைகப்பணம்2 kaippaṇam, ெப.(n.)

   த  ( லதனம்);; capital.

     [ைக + பணம்.]

ைகப்பணி

ைகப்பணி kaippaṇi, ெப.(n.)

   1.கல்தசச்ர ்( ற்பர)்; க க ள் ஒன் ; a kind of instrument used by menial stone cutters.

   2. ைகதெ்தாண் ; manual service in the temple of deity.

   3. மணியாகப் பலைக; polishing board used by the mason.

   4. டவன் தவழ்வதற் க் ெகாள் ம் ைகப் ; hand hold for lame persons who have to crawl.

ம.ைகப்பணி

     [ைக + பணி.]

ைகப்பத்

 
 ைகப்பத்  kaippattu, ெப.(n.)

   ளக்கக் ( வர); ப் ; statement, report, detailed account, particulars.

     [ைக + பற்  - ைகப்பற்  → ைகப்பத் .]

ைகப்பதட்டம்

 
 ைகப்பதட்டம் kaippadaṭṭam, ெப.(n.)

ைகப்பதற்றம் பாரக்்க;see kai-p-padarram.

     [ைக + பதற்றம்-ைகப்பதற்றம்-ைகப்பதட்டம்(ெகா.வ.);.]

ைகப்பதம்

ைகப்பதம் kaippadam, ெப.(n.)

   1.அ த ல்,ம ந்  த த ல் தனித் றம்; special skill in cooking or compounding medicine.

அ வ ல்அவர ்ைகப்பதம் யாரக்் ம் வரா (உ.வ.);.

ெத.க பத .

     [ைக + பதம்.]

ைகப்பதர்

 
 ைகப்பதர ்kaippadar, ெப.(n.)

   கள , ெகாைல, ெகாள்ைள த யப செ்சயல்கள்; mean acts such as stealing, murder and robbery.

     'வாய்ப்பதர ்ைகப்பதர ் ப்பதர ்வாழா ' (இ.வ.);.

     [ைக( ைம, இ ); + பதர.்]
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ைகப்பதற்றம்

ைகப்பதற்றம் kaippadaṟṟam, ெப.(n.)

   1. பதற்றத் ல் ைகபத ைக; tremulousness of the hand as in haste.

   2. ங்த ணம் ( ன்.);; thievishness (ெச.அக.);.

     [ைக + பதற்றம்-ைகப்பதற்றம்.]

ைகப்ப

 
 ைகப்ப  kaippadivu, ெப.(n.)

ைகெயாப்பம் பாரக்்க;see kai-y-opраm.

ம.ைகப்ப .

     [ைக + ப .]

ைகப்பந்தம்

 
 ைகப்பந்தம் kaippandam, ெப.(n.)

ைகத் வட் :

 flambeau, hand torch.

     [ைக + பந்தம்.]

ைகப்ப ர்

 
 ைகப்ப ர ்kaippayir, ெப.(n.)

   இளம்ப ர;் young cгор.

     [ைக + ப ர.் ைக : இளைம த்த ன்ெனாட் .]

ைகப்ப ல்

ைகப்ப ல் gaibayirgaiiḷamaiguṟittamuṉṉoṭṭugaibbayil, ெப.(n.)

   1. ைகயால் ப் ணரத்் ைக ( ன்.);; beckoning with the hand, hand language, as of dumb persons.

   2.ைகவைர  ல்; palmistry.

     [ைக + ப ல்.]

ைகப்பரி

ைகப்பரி 1 kaipparisu, ெப.(n.)

   1. ெதப்பம்; small raft.

     "ைகப்பரி  காரரே்பா ல வான வங்க ங் ைக ட் " (தா .ேதேசா.2);.

     [ைக + பரி .]

 ைகப்பரி 2 kaipparisu, ெப.(n.)

ைக ட்  (இ.வ.); bribe.

     [ைக + பரி .]

நல்ெலண்ணத் ல் றப் ச ்ெசய்யக் ைக ல் ெகா க் ம் ெபா ைளக் த் , ன்னர ்தவறான 
எண்ணத் ல் ெகா ப்பைத ம் க்க வழங் ய .

ைகப்பரிட்ைச

ைகப்பரிடை்ச kaippariṭcai, ெப.(n.)

ைகப்பழக்கம்1 பாரக்்க;see kai-p-palakkam(சா.அக.);.

     [ைக + பரிடை்ச.]
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ைகப்பழக்கம்

ைகப்பழக்கம்1 kaippaḻkkam, ெப.(n.)

   நா  பாரத்்தல்; feeling the pulse.

     [ைக + பழக்கம்.]

 ைகப்பழக்கம்2 kaippaḻkkam, ெப.(n.)

   பட்ட வால் ெப ம் றம்; manual skill acquired by practice.

     " த் ர ம் ைகப்பழக்கம்" (தனிப்பா.1:91:5);.

ம. ைகப்பழக்கம்.

     [ைக + பழக்கம்.]

ைகப்பள்ளம்

 
 ைகப்பள்ளம் kaippaḷḷam, ெப.(n.)

   உள்ளங்ைகக் ; hollow of the hand.

க. ெகய்ெகாப்ெப

     [ைக + பள்ளம்.]

ைகப்பற்றம்

ைகப்பற்றம் kaippaṟṟam, ெப.(n.)

   1. ைகப் ; handle.

   2. ைகத்தாங்கல்; supporting a person or thing by the hands.

ம வ.ைகத்தாங்கல்.

     [ைக + பற்றம்.]

ைகப்பற்

ைகப்பற் 1 kaippaṟṟudal,    5.ெச. ன்றா (v.t.)

   1. மணம் ெசய்தல்; to marry.

   2. ைகவயத் ெலா க் தல்; to restrain with hands.

   3. வாங் தல்; to purchase.

   4. உரிைமப்ப த் க் ெகாள்; to annex.

     [ைக + பற் -.]

 ைகப்பற் 2 kaippaṟṟudal,    5.ெச. ன்றா (v.t.)

   ைக ற் ெகாள் தல்; to apply the hand, or lay hold of, with vehimence or eagerness.

     "ைகப்பற் ய ற்ெகா " (கந்த .காம.35);.

   2. கவரந்்  ெகாள் தல்; to seize eagerly or by force.

   ம.ைகப்பற் க;   க. ெகய் ; ..ைகபட் .

 Fin. kaapala (to capture);. Est. kaabata. Hung. kap, Mong. xabuc, Q. hapi

     [ைக + பற் -.]

 ைகப்பற் 3 kaippaṟṟudal,    15 ெச. . .(v.i.)

   1. ைகக க் தல்; to uphold, to save from ruin.

     [ைக + பற் -.]
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ைகப்பற் நிலம்

 
 ைகப்பற் நிலம் kaippaṟṟunilam, ெப.(n.)

   நீண்ட காலம் ஆ ைக க் ம்.நிலம்; land acquired by darkhast or by prescription.

     [ைகப்பற்  + நிலம்.]

ைகப்பற் ப்பாத்
யம்

 
 ைகப்பற் ப்பாத் யம் kaippaṟṟuppāttiyam, ெப.(n.)

   ைகப்பற் ரிைம; right to land acquired by prescription.

 Skt. pattıyam → த. பாத் யம்.

     [ைகப்பற்  + பாத் யம்.]

ைகப்பைற

 
 ைகப்பைற kaippaṟai, ெப.(n.)

 பைற a hand drum.

க. ெகய்பெற.

     [ைக + பைற.]

ைகப்பைறயன்

 
 ைகப்பைறயன் kaippaṟaiyaṉ, ெப.(n.)

   பைறைய அ ப்பவன்; a drummer who beats a small drum with his hand or stick.

க. ெகய்பெறக.

     [ைக + பைறயன்.]

ைகப்பாகம்

 
 ைகப்பாகம் kaippākam, ெப.(n.)

ைகப்பதம்பாரக்்க;see kai-p-padam,

   பதம ந்  ம ந் , சைமயல் த யன பக் வம் ெசய் ம் றம்; skill in cooking, skill in compounding 
medicine.

ம.ைகபாகம்

     [ைக + பாகம்.]
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ைகப்பா

ைகப்பா 1 kaippāṭu, ெப.(n.)

   ைக ழப் ; loss in trade or otherwise.

     [ைக + பா .]

 ைகப்பா 2 kaippāṭu, ெப.(n.)

   1. உைடைம, உைடைமப்ெபா ள்; possession.

   2.ைகவயம் உள்ள ெபா ள்; possession, subjection.

   3.ைகப்ப ; impression of the hand.

   4. ைக ழப்  (ேசர.நா.);; loss from one's own hand.

ம.ைகப்பா .

     [ைக + பா . ப  → பா .]

 ைகப்பா 3 kaippāṭu, ெப.(n.)

   உட ைழப் ; manual labour, toil by hand.

     [ைக + பா . பா  : ேவைல. க்ைக.]

ைகப்பா ப -தல்

ைகப்பா ப -தல் kaibbāḍubaḍudal, ெப.(n.)

   20 ெச. . . (v.i.);

   அ ம்பா பட்  உைழத்தல்; to work with the hand, toil, labour hard.

அவன் ைகப்பா பட்  ன் க்  வந்தான் (உ.வ.);.

     [ைகப்பா  + ப -.]

ைகப்பாணி

ைகப்பாணி kaippāṇi, ெப.(n.)

   1. ைகப்பணிபாரக்்க;see kai-p-pani;   2. மணியா ப் பலைக; mason's smoothing plane.

     'ைகப்பாணி ட்  ெம க்  வா ேல ர க் ம்ப ' (ஈ .5:1:5);.

   3. டவன் தவழ்வதற் க் ெகாள் ம் ைகப் ; hand hold for lame persons who have to crawl.

     ' டவனாய்க் ைகப்பாணி ெகாண்  தவழ்வா ெனா வன்' (பழ.16.உைர);.

ம.ைகப்பாணி

     [ைக + (பணி);பாணி.]

ைகப்பாணிப்

 
 ைகப்பாணிப்  kaippāṇippu, ெப.(n.)

   ெபா ைளக் ைக ல் எ த்  நி த் ம் ம ப் ; estimating the weight of anything by hand.

     [ைக + பாணிப் .]

ைகப்பாத் ரம்

 
 ைகப்பாத் ரம் kaippāttiram, ெப.(n.)

ைகேயனம் பாரக்்க;see kai-y-énam.

     [ைக + பாத் ரம்.பாத் ரம் : ெகாள்கலன்.]
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ைகப்பா

 
 ைகப்பா  kaippāti, ெப.(n.)

   இரண்டாய்ப் ளப்ப ற் பா ; a small portion in division.

     [ைக + பா .]

ைகப்பால்

 
 ைகப்பால் kaippāl, ெப.(n.)

   வாங் ேவார ்எ ரில் கறவாமல் ன்னேர கறந்  ெகாண்  வந்  ற் ம் பால்; milk not milked in the 
presence of the buyer, but brought by the milk man in his can.

     [ைக + பால்.]

ைகப்பாைல

 
 ைகப்பாைல kaippālai, ெப.(n.)

   ெவட்பாைல; Tellicherry bark (சா.அக.);.

     [ைக + பாைல.]

ைகப்பான்

ைகப்பான் kaippāṉ, ெப.(n.)

   1. பாகல்; spiked bitter cucumber.

   2. கசப்  ம ந் ; bitter medicine.

   3. கசக்கக் ய ெபா ள்; any substance that is bitter

     [கய் → ைக → ைகப்பான்.]

ைகப்பான்ெகாட்
ைட

 
 ைகப்பான்ெகாடை்ட kaippāṉkoṭṭai, ெப.(n.)

ைகப்பங்ெகாடை்ட பாரக்்க;see kaippan-kotta (சா.அக.);.

     [கய் → ைக → ைகப்பான் + ெகாடை்ட.]

ைகப் சை்ச

 
 ைகப் சை்ச kaippiccai, ெப.(n.)

   களத் ல் ெகா க் ம் சை்ச (R.T.);; handful of grain given in charity at the threshing floor.

     [ைக + சை்ச.]

ைகப் ச

 
 ைகப் ச  gaippisagu, ெப.(n.)

ைகக் ற்றம் பாரக்்க;see kai-k-kurram.

     [ைக + ச . ைழ → ச .]
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ைகப்

ைகப் 1 kaippiḍittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1 உ யாகப் த்தல்; to seize with hand, grasp firmy.

     "இம் ைறைகப் த்தல்" (தணிைகப் .அகத் 415);.

   2. மணம் ரிதல்; to marry.

     "கண்ணாலங் ேகா த் க் கன்னிதன்ைனக் ைகப் ப்பான் ( வ்.நாய்ச.்11:9);.

     [ைக + -.]

 ைகப் 2 kaippiḍi, ெப.(n.)

   1. ைகயாற் க்ைக; grasp, grip of the hand.

   2 ஆ தம் த யவற் ன் ; handle, as of a tool, ear, as of a pitcher.

   3. ப க்கட்  த யவற் ன் பக்கங்களில் ைகயாற் த் செ்சல்ல அைமக் ம் வர,் சட்டம் 
த யன; hand rail, rail of a ship, parapet of a house.

   4 மணம்; marriage.

     "ைகப் நாயகன்" (பட் னத் ேவ.மாைல.3);.

   5.உலக்ைக; pestle.

   6. யள :

 a handful.

ம.ைகப்  கய் : க.ெகய் .ைக : ெத.ெச  .ைக .

ைகப் க்கைண
யா

 
 ைகப் க்கைணயா  kaippiḍikkaṇaiyāḻi, ெப.(n.)

மணத் ன்ேபா  மாப் ள்ைளக் ம் ெபண் ட்டார ்ெகா க் ம் கைணயா  :

 ring presented to the bridegroom by the bride's parents a marriage.

     [ைகப்  + கைணயா .]

ைகப் காப்

ைகப் காப்  kaippiḍikāppu, ெப.(n.)

   1. ெந ங் ய நட் ; close friendship, mental confidence.

   2.அ க்கமான (அந்தரங்கமான);ஆள்; confidential servant.

     [ைக +  + காப் .]

ைகப் சச்க்ைக

 
 ைகப் சச்க்ைக kaippiḍiccakkai, ெப.(n.)

   ேதய்ப் ேவைலக் ப் பயன்ப ம்மரப்பலைக; a wooden plank used for masonry polishing work.

ைகப் சச்க்ைக

     [ைக +  + சக்ைக.]

இ  நான்  தல் ஆ  அங் ல அள ள்ளதாய் இ க் ம்.

ைகப் சச்ட்டம்

 
 ைகப் சச்ட்டம் kaippiḍiccaḍḍam, ெப.(n.)

   ப க்கட் ல் ைகப்  இைணக்கப்பட்ட சட்டம்; hand rail on the sides of a stair-case, banisters.

     [ைக +  + சட்டம்.]
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ைகப் ச் ள்

ைகப் ச் ள் kaippiḍiccuruḷ, ெப.(n.)

   மணநிகழ் ல், மணமக ைடய தந்ைதயால் மணமக்களின் ரல்கைளச ்ேசரத்் க் கட் ன 
படை்டைய அ ழ்த்ததற்காக, மணமகளின் றவ க் த் (சேகாதர க் ); த ம் பணப் பரி  
(G.Tn.D.136);; present to the bride's brother when he unties the silk tied by the bride's father uniting the fingers of the bride 
and bridegroom.

     [ைக +  + ள். பணவளத் ற்ேகற்பக் ைகப் ச் ள் மா ப ம்.]

ைகப் ச் வர்

ைகப் ச் வர ்kaippiḍiccuvar, ெப.(n.)

   1. ெமாடை்ட மா , ப க்கட் , பாலம் த யவற் ன் பக்கங்களில் 
ைகயாற் த் க்ெகாண் ெசல் மா  அைமக்கப்பட்ட உயரக் ைறவான வர ்(C.E.M.);: ைகப் ச ்
ெசங்கல்

 walI similar to railings on both the side of staircase, bridge, etc., parapet wall.

   2.  வர;் small wall.

க. ெகய் ேகாெட.

     [ைகப்  + வர.்]

ைகப் ச ்
ெசங்கல்

 
 ைகப் ச ்ெசங்கல் kaippiḍicceṅgal, ெப.(n.)

   வரிைசயாக நின் ெகாண்  ைகக் க் ைக மா ம் ெபா ள்; act of passing on a thing by hand in a row.

டக் ன்ற ற  கடை்டகைளக் ைகப் ச ்ெசங்கலாய் உள்ேள அ ங் ங்கள் (ெநல்ைல.);.

     [ைகப்  + ெசங்கல்.]

கட்டடக் தெ்தா லாளர ்ைகக் க்ைக ெசங்கல் மாற் வ  ேபான்  ெபா ள்கைள வரிைசயாக 
மாற் தல்.

ைகப் ம

ைகப் ம  kaippiḍimaḍi, ெப.(n.)

   1. ன்தங் ம் ய வைலப்ைப; small netted bag for fishing.

   2. வைலப்ைப ன் ன்ப  ( னவ.);; front side of the netted bag.

     [ைகப்  + ம .]

ைகப் ேமா ரம்

 
 ைகப் ேமா ரம் kaippiḍimōtiram, ெப.(n.)

ைகப் க் கைணயா  பாரக்்க; see kai-p-pidi-k- Капаi-у-ali.

     [ைகப்  + ேமா ரம்.]

ைகப் யாய்ப்
-த்தல்

ைகப் யாய்ப் -த்தல் kaippiḍiyāyppiḍittal,    4 ெச. ன்றா. .(v.t.)

   ைக ங் கள மாய்ப் த்தல்; to catch a thief red handed, to detect a fraud even in the act of perpetration.

     [ைகப்  + -.]

ைகப் வாள்

ைகப் வாள் kaippiḍivāḷ, ெப.(n.)

   1. ைகவாள்; small sword ( டா.);.

   2. ைக அரம்பம்; hand saw.

ம வ, ைகவாள்.

     [ைகப்  + வாள்.]
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ைகப் ேவ

 
 ைகப் ேவ  kaippiḍivēli, ெப.(n.)

   ேகா ல் கட்டட அ த்தள வரிைச அைமப் ள் ஒ  ப ; a part of a foundation structure of a temple.

     [ைகப்  + ேவ .]

ைகப் ணக் -
தல்

ைகப் ணக் -தல் kaippiṇakkiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ைகேகாரத்்தல்; to hold the hands of another in one's own hands.

     "அவரக்ேளாேட ைகப் ணக் ைக தலான இவன் ெசய் ம் ஷமங்கள் வாசாம ேகாசர 
மாைகயாேல" ( வ்.ெபரியாழ்.2:7.4, யா.ப.395);.

     [ைக + ணக்  + இ -.]

ைகப் ணி

 
 ைகப் ணி kaippiṇi, ெப.(n.)

   ைகயால்த ைக; embracing.

     [ைக + ைண – ைகப் ைண → ைகப் ணி.]

ைகப் ைண

ைகப் ைண kaippiṇai, ெப.(n.)

   1. காக் ம்ப  ைக ல் ஒப்பைடக்கப்பட்ட ெபா ள் அல்ல  மாந்தர;் person or thing entrusted to one's care, 
trust.

   2.ேவண் ங் காலங்களில் ற்றவாளி தவறாமல் வ வதற்  ைற(நீ );மன்றம்அமரத்் ம் 
ைணயம்; bail or security demanded by the court to ensure the appearance of the accused when summoned.

     [ைக + ைண.]

ைகப்

 
 ைகப்  kaippiḻi, ெப.(n.)

   ைகயால் யப்பட்ட ; that which is squeezed.

 Fin. kapsata (to squeeze);;

 Mong. Xabci;

 Q. gapi.

     [ைக + .]

ைகப் ைழ

ைகப் ைழ1 kaippiḻai, ெப.(n.)

ைகக் ற்றம்பாரக்்க see kai-k-kurram.

ம.கய் ழ.

     [ைக + ைழ.]

 ைகப் ைழ2 kaippiḻai, ெப.(n.)

   கவனக் ைறவால் நிகழ்ந்த ற்றச ்ெசயல்; mistake due to carelessness.

     "பள்ளிெசல்வன் இவ் ரி க் ம் பள்ள ேவணாட்டைரயைனக் ைகப் ைழயாெலய்  
ெசத்தைம ல்"(S.I.I.Vol.VII,68-12);.

க. ெகய்தப்

     [ைக + ைழ.]
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ைகப் ைழ -தல்

ைகப் ைழ -தல் gaibbiḻaibugudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1.ைகத்தவ ேநரத்ல்; to occur by slip of hand.

     "சம் ரத் க் ம் பள்ளிெசல்வன் இவ் ரி க் ம் பள்ளி ேவணாட்டராயைனக் ைகப் ைழயால் 
எய்  ெசத்தைம ல்நாட்டவ ம்சம் வைரய ம்  இவன் ேவணாட்டைரய க்காகச ்சாக 
ேவண்டாம். ைகப் ைழ ந்த '(S.I.I.Vol.VII,68.);.

     [ைகப் ைழ + -.]

ைகப் ள்ைள

 
 ைகப் ள்ைள kaippiḷḷai, ெப.(n.)

   ைகக் ழந்ைத; baby in arms.

ேவைலக்காரிக் க் ைகப் ள்ைள சாக்  (பழ.);. வ ற் ப் ள்ைளைய நம் , 
ைகப் ள்ைளைய ட்ட ேபால் (பழ.);.

     [ைக + ள்ைள.]

ைகப் ள்ைளக்கா
ரி

 
 ைகப் ள்ைளக்காரி kaippiḷḷaikkāri, ெப.(n.)

   ைகக் ழந்ைத ைவத் ப்பவள்; woman having new born baby.

     [ைக + ள்ைள + காரி.]

ைகப்

ைகப் 1 kaippu, ெப.(n.)

   1. அ ைவ ெனான்றான கசப் ; oñe among the six flavours.

   2.கசப் ப்பண்டம்; bitterness.

   3. ெவ ப் ; dislike, aversion.

ம.ைகப் .

 Russ.gorik.

     [ைக → ைகப் .]

 ைகப் 2 kaippu, ெப.(n.)

   ஆ ன்னாப்பாைள; wormkiller.

     [ைக → ைகப் .]

 ைகப்  kaippu, ெப.(n.)

ஈய ல்லா ஏனத் ல் ைவக்கப்பட்ட உண ன் ைவ

 taste of food kept in a lead uncoated vessel.

     [கரிப் → ைகப் ]

ைகப் க்கந்தம்

 
 ைகப் க்கந்தம் kaippukkandam, ெப.(n.)

   கசப் ச ்சரக் ; aromatic drugs with a bitter taste(சா.அக.);.

     [ைகப்  + கந்தம்.]
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ைகப் க்ெகண்ைட

 
 ைகப் க்ெகண்ைட kaippukkeṇṭai, ெப.(n.)

   க ங்ெகண்ைட ன்; bitter carp (சா.அக.);.

ைகப் க்ெகண்ைட

     [ைகப்  + ெகண்ைட.]

ைகப் சச்ரக்

 
 ைகப் சச்ரக்  kaippuccarakku, ெப.(n.)

   கசப்  ம ந் ச ்சரக் ; any medicinal agent having a bitter taste (சா.அக.);.

     [ைகப்  + சரக் .]

ைகப் ச் ந் ல்

 
 ைகப் ச் ந் ல் kaippuccīndil, ெப.(n.)

   ந் ல்; a kind of medicinal creeper.

     [ைகப்  + ந் ல்.]

ைகப் ட் ல்

 
 ைகப் ட் ல் kaippuṭṭil, ெப.(n.)

   ைக ர ைற; armoured glove, glove (யாழ்.அக.);.

     [ைக + ட் ல்.]

ட் ல் : ைட. ைட ேபான்ற அைமப்ைப ைடயதால் இப் ெபயர ்ெபற்ற .

ைகப் ைட

ைகப் ைட1 kaippuḍai, ெப.(n.)

ைகப் ட் ல்பாரக்்க;see kai-p-puttil.

     [ைக + ைட.]

 ைகப் ைட2 kaippuḍai, ெப.(n.)

   அம் ன் இ ற ம் இைழ ள் உள்ள ழ்ப்ப ; the lower, feathered part of an arrow(க நா.);.

க.ெகய்ெபாெட.

     [ைக + ைட.]

 ைகப் ைட3 kaippuḍai, ெப.(n.)

   ைகக்கட் ; boil or obscess in hand.

     [ைக + ைட.]

 ைகப் ைட4 kaippuḍai, ெப.(n.)

   1. வா ற்காவலர ்தங் டம்; guard's room.

     'தங்கள் ைகப் ைடகளிேல இ த் ' (ஈ .10,9:9);.

   2. அ ; nearness.

     "ெவண்ம க் ைகப் ைட யாழம் ேபால"(ெப ங். இலாவாண. 19:92);.
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ைகப் ண்

ைகப் ண் kaippuṇ, ெப.(n.)

   1. ள்ளங்ைகப் ண்; any sore or ulcer in the palm (சா.அக.);.

ைகப் ண் க் கண்ணா யா?(பழ.);.

   2.ெதளிவாகத் ெதரிவ ; anything clear to eyes.

   ம.கய் ல் ண் ;பட.ைக ண் .

     [ைக + ண்.]

ைகப் ண்ணியம்

ைகப் ண்ணியம் kaippuṇṇiyam, ெப.(n.)

   1.ெப ந் தன்ைம, தயாளம்; benevolence, liberality.

   2. ைகயைம  (ைகரா );; luckiness of one's hand.

ம.ைகப் ண்ணியம்.

ம வ. ைகப்ேப , ைகவாக் , ைகப்பாங்  (ைகரா ); ைகப்ேப .

     [ைக + ண்ணியம்.]

ைகப் த் வர்ப்

 
 ைகப் த் வரப்்  kaipputtuvarppu, ெப.(n.)

   கசப்ேபா  ய வரப்் ; bitter drugs with markedly astringent taste(சா.அக.);.

     [ைகப்  + வரப்் .]

ைகப் நீர்

ைகப் நீர ்kaippunīr, ெப.(n.)

   1. உப் த்தண்ணீர;் brackish water(சா.அக.);.

   2. கசப்  நீர;் water bitter in taste.

   3. உப் நீரின் வண்டல்; brine remaining after salt has been derived from it in salt works,

     [ைகப்  + நீர.்]

ைகப் ப்பட்ைட

 
 ைகப் ப்படை்ட kaippuppaṭṭai, ெப.(n.)

   ஒ வைக மரத் ன் கசப் ப் படை்ட; bitter bark of a tree(சா.அக.);.

     [ைகப்  + படை்ட.]

ைகப் ப்பண்டம்

 
 ைகப் ப்பண்டம் kaippuppaṇṭam, ெப.(n.)

   கசப் த் ன்பண்டம்; any bitter substance(சா.அக.);.

     [ைகப்  + பண்டம்.]

ைகப் ப் ர்க்

 
 ைகப் ப் ரக்்  kaippuppīrkku, ெப.(n.)

   கசப் ப் ரக்் ; bitter gourd(சா.அக.);.

     [ைகப்  + ரக்் .]

ைகப் ப் ல்

 
 ைகப் ப் ல் kaippuppul, ெப.(n.)

   கசத்தம் ல்; bitter grass (சா.அக.);.

     [ைகப்  + ல்.]
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ைகப் ம ந்

 
 ைகப் ம ந்  kaippumarundu, ெப.(n.)

   கசப்  ம ந் ; bitter medicine (சா,அக.);.

     [ைகப்  + ம ந் .]

ைகப் மாறல்

ைகப் மாறல் kaippumāṟal, ெப.(n.)

   1. கசப்  மா தல்; change of bitterness (சா.அக.);.

   2. ம ந் ணாக்ெகாள் ம்ேபா கசப் ப்பண்டங்கைள லக்கல்; abstaining from taking bitter substances 
when on diet.

     [ைகப்  + மாறல்.]

ைகப் மாேனான்

 
 ைகப் மாேனான் kaippumāṉōṉ, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ்ெசய்நஞ் ; a kind of arsenic.

     [ைகப்  + உம் + ஆேனான்.]

ைகப் யம்

 
 ைகப் யம் kaippuyam, ெப.(n.)

ைகப்படை்டபாரக்்க: see kai-p-pattai.

     [ைக + யம்.]

ைகப் ரட்

ைகப் ரட்  kaippuraṭṭu, ெப.(n.)

   ைகத் றைமயால் ெசய்  காட் ம் ஏமாற்  ேவைல; illusionary acts performed by the sleight of the hand.

   2.ைகமாற் ; short loan by way of accommodation.

     [ைக + ரட் .]

 ைகப் ரட்  kaippuraṭṭu, ெப.(n.)

   ைகெய த் ப் ேபாடத ்ெதரியாதவர;் illiterate person.

ம வ, ைக நாட்

     [ைக+ ரட் ]

ைகப்

 
 ைகப்  kaippuli, ெப.(n.)

   யாைன; elephant.lit., tiger with a hand elephant.

     [ைக + ]

ைகப் வ த்

 
 ைகப் வ த்  kaippuvaliyuṟutti, ெப.(n.)

   வ ைமைய உண்டாக் ம் கசப்  ம ந் ; bitter tonic, (சா.அக.);.

     [ைகப்  + வ  + உ த் .]
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ைகப் வா ைம

 
 ைகப் வா ைம kaippuvātumai, ெப.(n.)

   கசப்  வா ைமக் ெகாடை்ட; bitter almond (சா.அக.);.

     [ைகப்  + வா ைம.]

ைகப் ெவட்பாைல

 
 ைகப் ெவட்பாைல kaippuveṭpālai, ெப.(n.)

   கசப்  ெவட்பாைல; bitter oleander (சா.அக.);.

     [ைகப்  + ெவட்பாைல – ைகப் ெவட்பாைல.]

ைகப் ேவம்

 
 ைகப் ேவம்  kaippuvēmbu, ெப.(n.)

   நிலேவம் ; king of bitters, Justicia Paniculata (சா.அக.);.

     [ைகப்  + ேவம் .]

ைகப் ட்

ைகப் ட் 1 kaippūṭṭu, ெப.(n.)

   ய ட் ; small lock.

ம.ைகப் ட்

     [(ைக + ட் .]

 ைகப் ட் 2 kaippūṭṭu, ெப.(n.)

   1.மல்லரின்ைகப் ; hand-grip in wrestling.

   2. ேதாட் ெபா த் ; shoulder joint.

ம.ைகப் ட் .

     [ைக + ட் .]

ைகப்ெபட்டகம்

 
 ைகப்ெபட்டகம் gaippeṭṭagam, ெப.(n.)

ைகப் ெபட்  பாரக்்க;see kai-p-pētti.

   ம.ைகப்ெபட்டகம்;க.ைகெபட் க.

     [ைக + ெபட்டகம்.]

ைகப்ெபட்

 
 ைகப்ெபட்  kaippeṭṭi, ெப.(n.)

   ெபட் ; small box.

   ம. ைகெபட் , கய்ெபட் ;   க.ைகெபட் ெக, ெகய்ெபட் ெக;   ெத.ேசெபடெ்ட;பட. ைகப்ெபட் .

     [ைக + ெபட் .]

ைகப்ேப ப் ளி

 
 ைகப்ேப ப் ளி kaippēṟippuḷi, ெப.(n.)

   காடெ்ட சை்ச; Indian wild lime(சா.அக.);.

     [ைகப்  + ஏ  + ளி.]
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ைகப்ேப

 
 ைகப்ேப  kaippēṟu, ெப.(n.)

   ம த் வக் ணம் உண்டாவதாகக்க தப்ப ம் தன்ைம; success or skill in medical treatment.

ம வ, ைகரா .

     [ைக + ேப .]

ைகப்ைப

ைகப்ைப kaippai, ெப.(n.)

   1. ெசாந்தச ்ெசல ற்காகப் பணம் ைவக் ம் ைப; a purse or bundle of money for one's use.

   2. ைப; a small bag.

   க. ெகய்கண் , ெகய் ல;படைக ர, கய் ர.

     [ைக + ைப.]

ைகப்ெபாட்

ைகப்ெபாட்  kaippoṭṭu, ெப.(n.)

   ஒ வைக அணி; a kind of an ornament.

     " க்ைகப் ெபாட்  ஒன் " (S.I.I.II.80,7);.

     [ைக + ெபாட் .]

ைகப்ெபா ள்

ைகப்ெபா ள் kaipporuḷ, ெப.(n.)

   ைக ள்ள ெபா ள்; cash in hand, property in possession.

     "ைகப்ெபா ள் ேபா ழாற் ேறான் ம் ம ' ( றள்.371);.

ம வ. ைகம் தல்.

   ம.ைகப்ெபா ள்;க.ெகய்கண் .

     [ைக + ெபா ள்.]

ைகப்ெபால்லம்

 
 ைகப்ெபால்லம் kaippollam, ெப.(n.)

   ண்  (யாழ்.அக.);; small piece.

     [ைக + ெபால்லம்.]

ைகப்ெபா

 
 ைகப்ெபா  kaippoli, ெப.(n.)

   ைகயாலள் ம்ெபா ; a handful of winnowed corn in the heap.

     [ைக + ெபா .]

ைகப்ெபா

 
 ைகப்ெபா  kaippoḻudu, ெப.(n.)

   க ரவன் ேதான் ம் ேபா ம் மைற ம் ேபா ம் நில ல க் ேமல் ைகம் ழ யரத் ப்பதாகத் 
ேதான் ம்  ேநாம் ( ன்.);; the time during which the rising or setting sun is just above the horizon.

ைகப்ெபா தா ம் காட் க் ப் ேபாகைலயா? ைகப்ெபா  இ க்கேவ ேவைலைய ஏறக்கட்  
ட்டாயா? (உ.வ.);.

     [ைக + ெபா .]
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ைகப்ெபா ப்பாய்

ைகப்ெபா ப்பாய் kaippoṟuppāy, . .எ.(adv.)

   1. ெபா ப்பாய்,அக்கைறயாய்; with full responsibility, earnestly.

   2. ஊக்கம் தளராமல்; diligently.

     [ைக + ெபா ப்பாய்.]

ைகப்ெபா ப்

ைகப்ெபா ப்  kaippoṟuppu, ெப.(n.)

   1. வணிகம் த யவற் ல் ெசல  இழப்  த யைவ தன் ெபா ப்  ஆ ைக; monetary or financial 
responsibility.

   2. இழப் ; loss.

   3. தன் ெபா ப் ; self responsibility.

     [ைக + ெபா ப் .]

ைகப -தல்

ைகப -தல் kaibaḍidal,    4ெச. . .(v.i.)

   ெதா ற் ைக த்தல்; to acquire ease and skill in manual art and craft.

     "ைகப யத் மகைளப் பைடத் வைளப் பைடத்தனன்"(தனிப்பா.1,147:48);

     [ைக + ப -.]

ைகபத -தல்

ைகபத -தல் kaibadaṟudal,    8 ெச. . .(v.i.)

   பதற்றப்ப தல்; to be in a hurry.

     "காரியவசத் னரக்ள் ைகபதறல் ெசய்யார"் ( ரேபாத.5:24);.

     [ைக + பத -.]

ைகப ல்

 
 ைகப ல் kaibadil, ெப.(n.)

ைகமாற்  பாரக்்க;see kai-marru.

..ைகபத் .

     [ைக + ப ல்.]

ைகபரி-தல்

ைகபரி-தல் kaibaridal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ஒ ங்  ைலதல்; to fall into disorder.

     "காரம்ைழ ன் ற் ைகபரிந் " (ப ற் ப்.83:1);.

     [ைக + பரி-.]

ைகபரிமா

ைகபரிமா 1 kaibarimāṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ய்ைம ெக ம்ப  ெதா தல்; to pollute or make unclean by touch.

   2. கற்ைப ய த்தல்; to violate the chastity of a woman.

   3. கவரத்ல், எ த் க்ெகாள் தல்; to missappropriate, to embezzle.

     [ைக + பரிமா -.]

 ைகபரிமா 2 kaibarimāṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   அ சண்ைட தல்; to fight, exchange blows.

     [ைக  + பரிமா -.]
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ைகப தம்

 
 ைகப தம் kaibalidam, ெப.(n.)

   ைகவரியால் (அஸ்த ேரைகயால்); ம த் வத் ெதா ல் ைக ெதாட்ட டன் ணமா ம் தன்ைம; the 
curing power of diseases due to peculiar link(சா.அக.);.

     [ைக + ப தம்.]

ைகப -தல்

ைகப -தல் kaibaṟidal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைக தவ தல் ( ன்.); (ெச.அக.);; to slip, as a hold, to slip or fall out of the hands.

     [ைக + ப -.]

ைகபாகம்

ைகபாகம் kaipākam, ெப.(n.)

   1.ைகம் ைற; the skill of hand in compounding medicines as opposed to ceypagam.

   2. ட்  ம ந் ; household medicine.

   3.ம த் வ ைறசாராம த் வம்(பண் வம்);; non medicinal treatment.

   4.சைமயல் பாகம்; skill in cooking (சா.அக.);.

     [ைக + பாகம்.]

ைகபார்

ைகபார1் kaipārttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1.ைகந்நா  பாரத்்தல் ; to feel the pulse of.

   2. ைகவைர (இேரைக); பாரத்்தல்; to read the line of the palm.

   3. உத  நா தல்; to seek the help of.

ஏைழகள் ெசல்வரின் ைகபாரத்்  வாழேவண்  க் ற (உ.வ.);.

     [ைக + பார-்.]

 ைகபார2் kaipārttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ப பாரத்்தல்(யாழ்ப்.);:

 to make repairs.

   2.வணிகசச்ரக் கைளச ்சரிபாரத்்தல்; to examine goods, as a trader:

   3.ெபா ள்கைளத் தரம் ரித்தல்; to divide according to quality or standard.

     [ைக + பார.் ைக : ஒ ங் .]

ைகபாரமாய்ப் 
ெபா த்தல்

 
 ைகபாரமாய்ப் ெபா த்தல் kaipāramāyppoḍittal, ெதா.ெப.(vbl.n.)

   ைக ன் வ  ெகாண்டள ல் அ த் ப்ெபா  ெசய்தல்; pulverising by exerting as much pressure as possible 
with the hand(சா.அக.);.

     [ைக + பாரமாய் + ெபா த்தல்.]

ைக ைச-தல்

ைக ைச-தல் kaibisaidal, ெப.(n.)

   4 ெச. . .(v.i.);

   ெசய்வ த யா  ைகத்தல்; lit., to wring the hands, to be in a fix, to be in deep affliction.

     [ைக + ைச-.]
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ைக

ைக 1 kaibiḍittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ைகக்ெகாள் தல்; to take on hand,entertain, cherish.

     "ைக த்  தற் ரியேதா" (அரிசச்ந். நகரநீ்.123);.

க.ெகய் , ெகய் .

     [ைக + .]

 ைக 2 kaibiḍittal, ெப.(n.)

   4ெச. ன்றா (v.t.);

   மணம் ெசய்தல்; to marry.

ைக த்த நாள் தலாய் அவைளக் கண்கலங்காமல் காத்  வ ேறன் (உ.வ.);.

     [ைக + -.]

 ைக 3 kaibiḍi, ெப.(n.)

   1.ைகப் பாரக்்க;see kai-p-pidi.

   2.ைக ற்ெபற் க்ெகாண்டெபா ள்; money or thing received on hand.

     'இவ்வா  ண்ணா ைக ைடயார ்ைக ' (S.I.I.III.107);.

     [ைக + -.]

ைக த் ப் பார்-
த்தல்

ைக த் ப் பார-்த்தல் kaibiḍittubbārttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1.நா த் ப்ைப அ தல்; to feeling the pulse of a patient.

   2. உள்ளைக வரிைய ஆய்தல்; to read the lines of the palm.

   3.வல்லைமைய ஆய்தல்; to try one's ability or strength (சா.அக.);.

     [ைக + த்  + பார-்.]

ைகப் பத் ரம்

ைகப் பத் ரம்2 kaibbiḍibattiram, ெப.(n.)

ைக காப் பாரக்்க;see kai-pidi-kappu.

     [ைக  + பத் ரம்.]

ைக யாவணம்

 
 ைக யாவணம் kaibiḍiyāvaṇam, ெப.(n.)

   ைவப்  நி , ைவப் ப்ெபா ள்; wealth well secured or guarded.

     [ைக  + ஆவணம்.]

ைக ைழபா

 
 ைக ைழபா  kaibiḻaibāṭu, ெப.(n.)

ைகப் ைழ ( ன்.); பாரக்்க;see kai-p-pilai.

     [ைக ைழ + பா .]

ைக ன்வைள

 
 ைக ன்வைள  kaibiṉvaḷaivu, ெப.(n.)

   றக் ம் ெபா ேத ைக ன் பக்கமாக வைளந் க் ம் ஒ  வைக டம்; backward deviation of the hand 
from the time of birth (சா.அக.);.

     [ைக + ன் + வைள .]
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ைக -தல்

ைக -தல் gaibugudal,    21 ெச. . . (v.i.)

   1. வயப் ப தல்; to come with in one's reach or grasp.

     " மந் ரங் ைக ந்தவாேற ஈ வரன் ைக ம்" ( வசன.97);.

   2. ஒ வன் ேபரி ந்த ஆவணம் றெனா வன் ேப க்  மா தல்; to be assigned, to be made over, as a 
document.

இ  ைக ந்த ஆவணம் (பத் ரம்); (இ.வ.);.

க.ெகய்ெவா .ெகய் .

     [ைக + -.]

ைக ைட-த்தல்

ைக ைட-த்தல் kaibuḍaittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ைகத்தட் தல்; to strike one's hand on.

     "கா நர ்ைக ைடத் ரங்க" (ப ற் ம்.19);. [ைக + ைட-.]

ைக ைன

ைக ைன1 kaibuṉaidal,    2 ெச. ன்றா (v.t.)

   1. அழ ப த் தல்; to adorn, decorate.

     "ைக ைனந்த ம  ேசக்ைக" ( .ெவ.12, ெபண்பாற்.4);.

   2. தெ்தா த்தல்( ன்.);; to string as flowers.

   க.ெகய்ெகய்;ெத.ைகேசய்.

     [ைக + ைன-.]

 ைக ைன2 kaibuṉai,    1. தெ்தா க்ைக(ச .); stringing as flowers.

     "ைகப் ைனந் யற்றாக் க ன்ெப  வனப் " ( .);.

     [ைக + ைன.]

ைக -தல்

ைக -தல் kaipūcudal,    5.ெச. ன்றா (v.t.)

   1. உண்ட ைகையக் க தல்; to wash the hand after meals.

     "மைறேயா ரினித ந் க் ைக " ( ரம் . ெதன் லத.்9);.

     [ைக + -.]

ைகேபா

ைகேபா1 kaipōtal,    8 ெச. . .(v.i.)

   ற் ம் வல்லவனாதல்; to attain thorough mastery.

     "ஒ யத் ைற ைகேபாய ெவா வைன" (ைநடத. அன்.கண்.6);.

     [ைக + ேபா-.]

 ைகேபா2 kaipōtal,    8 ெச. ன்றா (v.t.)

   கடந்  ெசல் தல்; to overstep, pass beyond, exceed the limits.

     "நிைறெய ஞ் ைறையக் ைகேபாய்" ( வக.710);.

     [ைக + ேபா-.]
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ைகேபா -தல்

ைகேபா -தல் kaipōṭudal, ெப.(n.)

   20 ெச. . . (v.i.);

   1.ைக ைவத்தல்; to put or apply the hand.

   2. ைகெகா த்  உ த தல்(இ.வ.);; to confirm a promise by offering the hand.

   3.ெதா ேலற்கத் ெதாடங் தல்; to undertake a business.

     'ேவைல ல் இன் ங்ைகேபாட ல்ைல'( ன்);.

   4. றர யாமல்ைககைளத் ணியால் மைறத் க் ெகாண்  ைகக் ப்பால் ைல ேப தல் 
(உ.வ.);; to consult secretly about the price of a thing by making signs with hands under cover.

   4.காமெவ ேயா  ெதா தல்(இ.வ.);; to commit indecent as salt on a woman.

க.ெகய்கா .

     [ைக + ேபா -.]

ைகம்ெபண்

 
 ைகம்ெபண் kaimbeṇ, ெப.(n.)

ைகம்ெபண்டாட்  பாரக்்க;see kaim-pendatti.

     [ைக + ெபண்.]

ைகம்ெபண்

 
 ைகம்ெபண்  kaimbeṇāṟu, ெப.(n.)

   ஆண் வ த்ேதான்ற ல்லாத கணவைன ழந்தா க் க் ம்பச ்ெசாத் ந்  
ெகா க் ம்வாழ்க்ைகப்ப  ( வனாம்சம்);(இ.வ.);; allowance, out of family funds, made to a son's widow for 
maintenance.

     [ைகம்ெபண் + .]

ைகம்ெபண்சா

 
 ைகம்ெபண்சா  kaimbeṇcāti, ெப.(n.)

   ைகம்ெபண்; widow.

     [ைகம்ெபண் + சா .]

ைகம்ெபண்டாட்

 
 ைகம்ெபண்டாட்  kaimbeṇṭāṭṭi, ெப.(n.)

   கணவைன இழந்தவள் ( தைவ);; widow.

ம வ. ைகம்ைம, ைகனி, கலங்க , மடக்ைக.

     [ைகம்(ைம); + ெபண்டாட் .]

ைகம்ெபண் ைட

 
 ைகம்ெபண் ைட kaimbeṇṇuḍai, ெப.(n.)

   கணவைன இழந்த ெபண் உ த்தத் தக்க உைட; a dress of a widow.

     [ைகம்ெபண் + உைட.]
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ைகம்ெபண்மணம்

ைகம்ெபண்மணம் kaimbeṇmaṇam, ெப.(n.)

   கணவைன ழந்தவைளமணத்தல்; marring a widow.

     [ைகம்ெபண் + மணம்.]

மணமகள் நிைல பற் , த ழ் மணங்கள்

   1. கன்னி மணம்,

   2. கட் ப்பட்ட மணம்,

   3. ைகம்ெபண்மணம் என த் றப்ப ம். இவற் ள் ன்னைவ ரண் ம் இழந்ேதார ்மணமாக ம் 
இைடத்தரத்ேதார ்மணமாக ம் இ ந்  வந் க் ன்றன(த ழர் மணம்,28);.

ைகம்மக

ைகம்மக  gaimmagavu, ெப.(n.)

   பச் ளங் ழந்ைத ; babe in arms.

     "ைகம்மகெவா ங் காதலவெரா ம்" (பரிபா.15:47);.

ம வ.ைகப் ள்ைள,ைகக் ப் ள்ைள,ைகக் ழந்ைத, இளம் ள்ைள.

   க. ைகம்ெமா ;ெத. ெசய் ட்ட.

     [ைக + மக .]

ைகம்மட்டம்

ைகம்மட்டம் kaimmaṭṭam, ெப.(n.)

   1. ைகம ப் , ைகமட் ; level fixed by hand.

   2. ெகாத்தன் ைகமட்டம் பாரக்்க உத ம் க (ரசமட்டம்);; hand level used to see level by the mason.

ம வ. ைகமட் , ைகம யம்.

     [ைக + மட்டம்.]

ைகம்மடல்

ைகம்மடல் kaimmaḍal, ெப.(n.)

   ேதாட்படை்ட (யாழ்.அக.);; scapula, shoulder blade.

   2.ைகச் ப் ; comb.

     [ைக + மடல்.]

ைகம்மணி

ைகம்மணி kaimmaṇi, ெப.(n.)

   1. ைச ல் வழங் ம் மணி; hand bell used in worship.

     "ைகம்மணிச ் ரன் ச ் ர யா" (த ழ்வா.102);.

   2.ைகத்தாளம்; cong used in temple.

   3.ேகால்ெகாண்ட க் ம் வட்ட மணிவைக(ேசமக்கலம்);; cymbals.

ம வ. பட ைக, பரந்தவட்டம்.

க.ெகய்கண்ெட

     [ைக + மணி.]

ைகம்மதம்

 
 ைகம்மதம் kaimmadam, ெப.(n.)

   யாைன ன் க்ைக னின் ெவளிேய ம்மதநீர(் வா.);; exudation from the trunk of an elephant in rut.

     [ைக + மதம்.]
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ைகம்ம யம்

 
 ைகம்ம யம் kaimmadiyam, ெப.(n.)

ைகமட் :

 level fixed by hand.

     [ைக + ம யம்(ம ப் );.]

ைகம்மயக்கம்

ைகம்மயக்கம் kaimmayakkam, ெப.(n.)

   இன்ப மயக்கம்; fascination,infatutation.

     " ரிகண்ண ரானவரெ்சய்தைகம்மயக்கேமா" ற்றா. ற70:26).

     [ைக + மயக்கம்.]

ைகம்மயக்

ைகம்மயக்  kaimmayakku, ெப.(n.)

   1. ைகம் மயக்கம்பாரக்்க;see kai-m-mayakkam.

   2.ஒ வ ய ம ந் ;     [ைக + மயக் .]

ைகம்மரம்

 
 ைகம்மரம் kaimmaram, ெப.(n.)

   ட் ன் பாய்ச்  மரம்; one of the sloping beams of the house, rafter.

ைகம்மரம்

     [ைக + மரம்.]

ைகம்ம ந்

ைகம்ம ந்  kaimmarundu, ெப.(n.)

   1.ைக ள்ள மயக்  (வ ய); ம ந் ; medicine for infatuation kept always on hand for use.

     "அவன் ைகம்ம ந்தான் ெமய்ம்மறந்  ரி ன்றாேயா" (தனிப்பா.1.323:18);.

   2. தான் பயன்ப த் ப் பயன் அைடந்த (அ பவப்பட்ட); ம ந்  ( ன்.);:

 simple medicine prepared from one's own experience.

   3. கணவைனத ்தன்வயமாக்கப் ெபண் ர ்பயன்ப த் ம் ம ந் :

 specifics administered by wives to keep their husbands from straying.

   4. ம த் வரின் த் தாேம ெசய்  ெகா க்  ம ந் :

 self prepared medicine without doctor.

. க மரத்.்

     [ைக + ம ந் .]

ைகம்மைல

 
 ைகம்மைல kaimmalai, ெப.(n.)

   மைல ேபான்ற , ைகைய உைடய யாைன (அக.நி.);; lit, mountain with a hand, elephant.

     [ைக + மைல.]

ைகம்மற

ைகம்மற  kaimmaṟadi, ெப.(n.)

   நிைன தவ ைக; forgetfulness, as of a place where a thing was kept.

த ழர ்வரலா  என்ற பாவாணரின் ைல ைகமற யாக எங்ேகா ைவத் ட்ேடன் (உ.வ.);.

   2. அயரச்் ; forgetfulness.

     [ைக + மற .]
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ைகம்ம -த்தல்

ைகம்ம -த்தல் kaimmaṟittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ைகயால் த த்தல்; to check or resist with the forearm.

   2. ைகக த்  லக் தல்; to wave the open hand as a sign of disapproval.

     "ைகம்ம த்த காந்தளந்ேதாதகாெதனேவ" ( வக.1227);.

     [ைக + ம -.]

ைகம்மைற

ைகம்மைற1 kaimmaṟai, ெப.(n.)

   ைகயால்மைறத்தல்; hiding through hands.

     [ைக + மைற.]

ைகம்மா

ைகம்மா kaimmā, ெப.(n.)

   க்ைகைய உைடய லங் , யாைன; elephant, an animal with a trunk.

     "ெபாலம்பைடக் ைகம்மாைவ" (பரிபா.11:52);.

ம வ.ைகக் ன் .ைகம்மைல.உம்பல்.உ.வா.ஒங்கல், கரி, கள்வன், கைறய , ஞ்சரம். ம் , 
நால்வாய், கர் கம், ைழக்ைக ( டை்க);. ெப மா, ெபாங்க , யாைன (எைன);, வ ைவ, வாரணம், 
ேவழம், ைகப் .

ைக + மா – ைகம்மா.]

ைகம்மாட்டாங்கா
னா-தல்

ைகம்மாட்டாங்கானா-தல் kaimmāṭṭāṅgāṉātal,    6 ெச. . .(v.i.)

   ைகெய த்  இ வதற்  ஆகமாட்டாதவனாக இ த்தல்; one who becomes unfit to put his own signature.

     "இ  பற்ற ைடயான் ைகய்ம்மாட்டாங் கானைமக் . இைவபற்ற ைடயான இைவ தாண்டான் 
எ த் " (ெத.கல்.ெதா.5 கல்.985); (கல்.அக.);

     [ைக + மாட்டாங்கான் (மாட்டாைம); + ஆதல்.]

ைகம்மாட்டாங்

ைகம்மாட்டாங்  kaimmāṭṭāṅgu, ெப.(n.)

   தற் ; mark.

     "ஆ ைடயா ம் ைகம்மாட்டாங் கானைமக் ம்" (S.I.I.VII.406);.

     [ைக + மாட்டாங்  (மாட்டாைம, இயலாைம, ைகயால் எ தத் ெதரியாைம);.]

ைகம்மாய்ச்

 
 ைகம்மாய்ச்  kaimmāycci, ெப.(n.)

ைக லங்  (யாழ்.அக.);,

 handcuff.

ம வ.ைகமாச் , ைகமாச் ,

     [ைக + மாய்ச் (மாய்ச்  : ட் லங் .]

ைகம்மாயம்

 
 ைகம்மாயம் kaimmāyam, ெப.(n.)

ைகமயக்  பாரக்்க;see kai-mayakku. [ைக + மாயம்.]

ைகம்மாற்

 
 ைகம்மாற்  kaimmāṟṟu, ெப.(n.)

   ய கடன் ெதாைக; hand loan (of money);.

ைகமாற்றாக வாங் ய பணத்ைத ம நாேள ம்பக் ெகா த்  ட்ேடன்(ெநல்.வழ.);.

க.ெகய்பத .

     [ைக + மாற் .]
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ைகம்மா

ைகம்மா 1 kaimmāṟudal,    5.ெச. ன்றா .(v.t.)

   1.ேமற்ெகாள் தல்; to assume, partake, usurp.

     "களிற் யல் ைகம்மா வார"் (பரிபா.9:50);.

. க மா னி.

     [ைக + மா -.]

 ைகம்மா 2 kaimmāṟu, ெப.(n.)

   1. பகரம் (ப );; substitute, exchange.

     "ைகம்மாறா ேநா ம் பசைல ந்தந் "( றள் 1183);.

   2. ெசய்த உத க் ச ்ெசய் ம் நன்  ; recompense, return.

     "ைகம்மா  ேவண்டா கடப்பா "  ( றள்.211);.

     [ைக + மா . ைக ன  ம ெசய்ைக, அேதேபான்ற மாற் ச ்ெசய்ைக.]

ைகம்மா ெவற்
ைல

 
 ைகம்மா ெவற் ைல kaimmāṟuveṟṟilai, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ெவற் ைல; a kind of betel leaf (சா.அக.);.

ம வ. கம்மா  ெவற் ைல,

     [கய் → ைகம் + மா  + ெவற் ைல.]

ைகம் கல்

 
 ைகம் கல் gaimmigal, ெப.(n.)

ைக தல்பாரக்்க;see kai-migu-.

     [ைக + கல்.]

ைகம் -தல்

ைகம் -தல் gaimmigudal,    21ெச. . .(v.i.)

   1. அன் , ன்பம்,ேநாய் ேபான்றைவ அள கடத்தல்; to exceed the limit, to be beyond sufferance, as love. 
sorrow, disease.

     "காப் க் ைகம் தல்"

 thlóðgei " (ெதால்,ெபா ள்.214);.

   2. இனக் கட் ப்பாட் ற்  மா பட்  ஒ தல்; to violate the caste rules.

     "ைகம் கன தல்" (ெதால். ெபா ள்.260);.

     [ைக + -.]

ைகம் ப்

 
 ைகம் ப்  kaimmiḍippu, ெப.(n.)

   ைக ெலான்  ல்லாைம; nothing iñ hand.

     [ைக + ப் .]

ைகம் -தல்

ைகம் -தல் kaimmiṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   அள க்  ஞ் தல்; to exceed, transgress.

கடன் பட்டவரின் வாழ்க்ைக ைகம் ப் ேபாய் ட்ட (உ.வ.);.

. ைக .

     [ைக + .]
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ைகம் ன்

ைகம் ன் kaimmīṉ, ெப.(n.)

   ப ன் ன்றாவ  ண் ன் (அத்தம்);; the 13th naksatra.

     [ைக + ன்.]

ைகம் ழ்-த்தல்

ைகம் ழ்-த்தல் gaimmugiḻttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   கட ள் வ பா  வணக்கம் த யவற் ல் ைகையக் ப் தல் (உ.வ.);; to join or unite the palms of the 
hand, as in salute, prayer, etc.

. படைக .

     [ைக + ழ்-.]

ைகம் ட்

 
 ைகம் ட்  kaimmuṭṭu, ெப.(n.)

ைகம் ப்  பாரக்்க;see kai-m-midippu.

     [ைக + ட் .]

ைகம் டக்கம்

 
 ைகம் டக்கம் kaimmuḍakkam, ெப.(n.)

   ட்  ைனக்ேக ; lameness.

     [ைக + டக்கம்.]

ைகம் ப்

 
 ைகம் ப்  kaimmuḍippu, ெப.(n.)

   ப் ப் பணம்; wrapped money, bundled cash.

     [ைக + ப் .]

ைகம் தல்

ைகம் தல் kaimmudal, ெப.(n.)

   1.வணிகம் த யவற் ற்  ைவத்த ைகப்ெபா ள்; business capital investment.

   2. ைக ல் இ க் ம் பணம்; cash in hand, savings, ready money.

     "ைகம் தற்  நட்ட ல்ைல" (பண .241);.

   3. ைலம ப் க்க ெபா ள்; cash valuables.

     "ைகம் தல் ெகா த்தனர"் (உபேதச கா. வத் ேரா.72);.

   4. ைற (சாதனம்);; means.

     'ஒ  ைகம் த ன் க்ேக க்க'(ஈ 4,7:9);.

ம. ைக தல்.

     [ைக + தல் - ைக தல் → ைகம் தல்.]

ைகம் ற் -தல்

ைகம் ற் -தல் kaimmuṟṟudal,    6 ெச. . .(v.i.)

    ெப தல்; to be finished, exhausted.

     "ைகம் ற் றலநின் கேழ" ( றநா.53:8);. [ைக + ற் -.]

ைகம் -தல்

ைகம் -தல் kaimmuṟidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ஏற்ற ைண இல்லா  ேபாதல்; devoid of companion.

     [ைக + -.]

ைகம் ைற
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ைகம் ைற

ைகம் ைற kaimmuṟai, ெப.(n.)

   ஆடல் (நரத்்தனம்);; dance.

     "நின்  பண் ங் ைகம் ைற தப்பா" -- (சரவண.பண .417);.

     [ைக + ைற.]

ைகம் லம்

ைகம் லம் kaimmūlam, ெப.(n.)

   1.அக் ள்; arm pit.

   2. கன்  ெசத்த ன்  கறக் ம் பால்; milk drawn after the death of calf.

   3. ைக ன ; back arm.

   4. காந் ரம்; cause, reason.

     [ைக + லம்.]

ைகம்ெமய்காட் -
தல்

ைகம்ெமய்காட் -தல் kaimmeykāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   அ நயங்காட்டல்; to indicate passion.

     [ைக + ெமய் + காட் -.]

ைகம்ேமல்

 
 ைகம்ேமல் kaimmēl, .எ.(adv.)

ைகேமேல பாரக்்க;see kai-mélé.

     [ைக + ேமல்.]

ைகம்ேமற்பணம்

 
 ைகம்ேமற்பணம் kaimmēṟpaṇam, ெப.(n.)

   உடேன ைக ற் ெகா க் ம் பணம்; cash on hand.

     [ைக + ேமல் + பணம்.]

ைகம்ைம

ைகம்ைம1 kaimmai, ெப.(n.)

   1.காதலைனப் ரிந் க் ந் தனிைம; love-lorn condition.

     "ைகம்ைமயா ெலாண்கைல ம்….. ேதாற்றவரக்ள்" (ப ெனா. ஆ . லா 128);.

   2. கணவைன ழந்த நிைலைம; widowhood.

     "க ந்தடங் கண்ணி ைகம்ைம ன் " ( .ெவ.10, றப் ற். 4. ெகா );.

   3. கணவைன இழந்தவள் ( தைவ);; widow.

     "ஓர ்ைகம்ைமையக் கலத்த ேனாக் " (ைநடத. க ேதான் .9);.

     [ைக → ைகம்ைம.]

 ைகம்ைம2 kaimmai, ெப.(n.)

   1. ைம; ture, degradation, ignominy,

     "ைகம்ைம ெகாள்ேளல் காஞ்சன" (மணிேம.20.122);.

   2. அ  ன்ைம; ignorance.

     "ைகம்ைம  னானின் கழல்

பர வா " (ப ெனா. ஆ . வந்.18);.

   3. ெபாய்; lie.

     "ைகம்ைம ெசால் " ( வ். வாய். 5:1:1);.
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ைகம்ைம 
ெபற்ேறான்.

 
 ைகம்ைம ெபற்ேறான். kaimmaibeṟṟōṉ, ெப.(n.)

   ைகம்ெபண்ணிடம் றந்தவன் ( டா.);; one born of a widow.

     [ைகம்ைம + ெபற்ேறான்]

ைகம்ைம ைன

ைகம்ைம ைன kaimmaiviṉai, ெப.(n.)

   ைகயால் ேவைல ெசய் ம் றம்; manual skill.

     "ைகம்ைம

ைன னில் ேவ ேவ  க ய தாக் "(ெபரிய . இைளயான் . 22);.

     [ைக → ைகம்ைம + ைன.]

ைகம்ேமாசம்

 
 ைகம்ேமாசம் kaimmōcam, ெப.(n.)

   ெசய்ைகப் ைழ; error, omission.

ைக + ேமாசம்.]

ைகமக

 
 ைகமக  gaimagavu, ெப.(n.)

ைகப் ள்ைள பாரக்்க;see kai-p-pillai.

     [ைக + மக .]

ைகமட்டம்

ைகமட்டம் kaimaṭṭam, ெப.(n.)

   1.ைகம ப்  பாரக்்க;see kil-madippu.

   2. ைகப்பழக்கம் ( ன்.);:

 precision of hand acquired by practice.

   3. ெகாத்தன் மட்டம் பாரப்்பதற்  உத ங் க  (இ.வ.);; a mason's implement for level-testing.

   4. தைரமட்டத் ந்  தாழ ட்ட ைக னி வைர ள்ள உயரம்; height up to the tips of the hanging arms.

ைகமட்டத் க் ச ் வைர உயரத்்  (உ.வ.);.

     [ைக + மட்டம்.]

ைகமட்

 
 ைகமட்  kaimaṭṭu, ெப.(n.)

ைகம ப்  ( ன்.); பாரக்்க;see kai-madippu.

     [ைக + மட் .]

ைகம்மடங் -தல்

ைகம்மடங் -தல் kaimmaḍaṅgudal,    5 ெச. ,  (v.i.)

   வாளா த்தல்; laziness, not doing anywork

     "உழ னார ்ைகம்மடங் ன் இல்ைல" ( றள்.1036);.

ைகம ப்

 
 ைகம ப்  kaimaḍippu, ெப.(n.)

   ழ ப் . ஏமாற்  (வஞ்சகச ்ெசயல்); ( ன்.);; cheating, duplicity.

     [ைக + ம ப் .]
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ைகமண்ைட

ைகமண்ைட kaimaṇṭai, ெப.(n.)

   1.நீர ் த யன ஏற்பதற்  ஏனம்ேபால் த் க் ெகாள் ங் ைக; hands held like a bowl.

ழந்ைதக் ப் பாைலக் ைகமண்ைட ைவத் ப் கட்  (உ.வ.);

     [ைக + மண்ைட. ெமாந்ைத → மந்ைத → மண்ைட.]

ைகமணி

ைகமணி kaimaṇi, ெப.(n.)

   ைச ேபான்றவற் ல் பயன்ப த் ம் ய மணி; a kind of small bell.

     "ைகமணி ஒரைண நிைற ஐம்பதெ்தண்பலம்" (S.I.I.V.521:10);.

ம. ைகமணி,

     [ைக + மணி.]

ைகம ப்

ைகம ப்  kaimadippu, ெப.(n.)

   1. ைகயால் க்  ம க் ம் ம ப் :

 estimating weight by hand.

   2. ேதாராய ம ப்  (இ.வ.);; rough estimation.

ம. ைகம ப் .

     [ைக + ம ப் .]

ைகம யம்

 
 ைகம யம் kaimadiyam, ெப.(n.)

ைகம ப்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see kai-madippu.

     [ைக + ம  + அம்.அம் ெசா.ஆ.ஈ . ஒ.ேநா: ேதக்கம்.]

ைகம ல்

 
 ைகம ல் kaimadil, ெப.(n.)

   உயரம் ைறந்த ம ல்; a low wall.

ம. ைகம ல்.

     [ைக + ம ல்]

ைகமயக்

 
 ைகமயக்  kaimayakku, ெப.(n.)

   வ ய ம ந் (இ.வ.);; a preparation of drugs for keeping a person under fascination.

     [ைக + மயக் .]

ைகமரம்

ைகமரம் kaimaram, ெப.(n.)

   1. ட் க் ைர ன் மரசச்ட்டம் அல்ல  ெநற் சச்ரம்; rafter of roof.

   2. உ த வயைலச ்சமமாக்கப் பயன்ப த் ம் பலைக; a short leveling plank used in paddy fields.

ம. ைகமரம்.

     [ைக + மரம்.]
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ைகம த் வம்

ைகம த் வம் kaimaruttuvam, ெப.(n.)

   1.பட்ட  ம த் வம்; practice of medicine through experience.

   2. ட்  ம த் வம்; home treatment.

   3. ைகப்பாகம்:

 palliative treatment.

   4. எல்ேலா க் ம் ெதரிந்த ம த் வம்; medical treatment known to everybody, well known medical treatment.

க. ெகய்கரண.

     [ைக + ம த் வம்.]

ைகம ந்

ைகம ந்  kaimarundu, ெப.(n.)

   1.அணியம் ெசய்  ைக க் ம் ம ந் ; prepared medicine on hand,

   2. ைக ைறயாற் ெசய்த ம ந் ; medicine prepared by experience.

   3. ைகக்  ம ந் ; medicine applied to hand or arm (சா.அக.);.

     [ைக + ம ந் .]

ைகமலம்

ைகமலம் kaimalam, ெப.(n.)

   1. கன் றந்த ன் பால் ெகா க் ம் மா  (இவ.);; cow that milks after having lost its calf (ெச.அக.);.

   2. ைகம் லம் பாரக்்க;see kai-m-mulam.

     [ைக + லம் - ைக லம் → ைகமலம் (ெகா.வ);.]

ைகம

 
 ைகம  kaimalivu, ெப.(n.)

   ைலநயம்; cheapness,

ைகம  பாரத்்  வாங்  (இ.வ.);.

     [ைக + ம .]

ைகமற

 
 ைகமற  kaimaṟadi, ெப.(n.)

ைகத்தவ  பாரக்்க ( ன்.);;see kai-t-tavaru. [ைக + மற .]

ைகம -தல்

ைகம -தல் kaimaṟidal,    4 ெச. . .(v.i.)

ைகமா 1தல் பாரக்்க;see kai-maru-

     [ைக + ம -.]

ைகம -த்தல்

ைகம -த்தல் kaimaṟuttal,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

   ெகா க்க ம த்தல்; to refuse to give, deny.

     [ைக + ம -.]

ைகமைற

 
 ைகமைற kaimaṟai, ெப.(n.)

   ைதத்த ன் ைத உள்ளடங்க உ ம் ேம ழ  (யாழ்ப்.);; ploughing after sowing, to cover the seed.

     [ைக + மைற.]
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ைகமைறப்

 
 ைகமைறப்  kaimaṟaippu, ெப.(n.)

   ம ந்  அணியமாக் த ல் ஏற்ப ம் அற்றம்; secrecy in the preparation of medicine (சா.அக.);.

     [ைக + மைறப் .]

ைகமாட்டாதார்

ைகமாட்டாதார ்kaimāṭṭātār, ெப.(n.)

   ேவைல ெசய்ய இயலாதவர;் incapable or incompetent persons;maimed, disabled or weak persons.

     "ைகமாட்டாதார…்…. நரகெமன்ற பதல்வர"் ( ரேபாத.13:10);.

     [ைக + மாட்டாதார.்]

ைகமாட் க்ெகாள்(
)-தல்

ைகமாட் க்ெகாள்( )-தல் kaimāṭṭikkoḷḷudal,    12 ெச. . .(v.i.)

   அகப்பட் க் ெகாள் தல்; to get entangled, to be caught.

     [ைக + மாட் க்ெகாள்( );-.]

ைகமாட் -தல்

ைகமாட் -தல் kaimāṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

ைகமாட் க்ெகாள்( );-தல் பாரக்்க;see kai. matti-k-ko(lu);-.

     [ைக + மாட் .]

ைகமாயம்

ைகமாயம் kaimāyam, ெப.(n.)

   1.ைக னாற் ெசய் ம் மாய த்ைத; magic, sleight of hand.

   2. றன்  ட்  ( ன்.);; dexterous stealing.

ம. ைகமாயம்.

     [ைக + மாயம்]

ைகமாய த்ைத

 
 ைகமாய த்ைத kaimāyavittai, ெப.(n.)

   ெசய்ய யாத ெசயைலச ்ெசய்வதாகச ்ெசால் ச ்ெசய் ந் ெதா ல் (Pond.);; jugglery.

     [ைக + மாய + த்ைத.]

ைகமார்

 
 ைகமார ்kaimār, ெப.(n.)

   ழம் என் ம் நீட்டல் அள ; elmeasure.

 Fin. kyynārā (elmeasure);. Est. kuunar. Mordvin. kener, Hung. konyok: Jap. kuneru, Q. kanay.

     [ைக + மார.்]

மார ்என்ப  ைககைள ம் அகன்ற பக்கவாக் ல் நீட் ய அள . ஒ  ழம் என்ப  ழங்ைக தல் 
ந ரல் னி வைர லான அளைவக் ப்பதாக ன் ழங்ைக யள னதா ய மார ்என் ம் 
ெபா ளில் ைகமார ்என இடவழக் ச ்ெசால்லா ற் .

ைகமாற்றம்

 
 ைகமாற்றம் kaimāṟṟam, ெப.(n.)

ைகமாற்  பாரக்்க;see kai-marru-.

ம. ைகமாற்றம்.

     [ைக + மாற்றம்.]
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ைகமாற்றம் ள்
ைள

 
 ைகமாற்றம் ள்ைள kaimāṟṟambiḷḷai, ெப.(n.)

   ைகமாற் க்கடன் கணக் ப் பாரக்் ம் பணியாளன் (இ.வ.);; accountant in charge of call-loans.

     [ைக + மாற்றம் + ள்ைள.]

ைகமாற்

ைகமாற் 1 kaimāṟṟudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1.ஆைள ேவைல னின்  ைறமாற் தல் ( ன்.);:

 to relieve, as persons in work, by relays.

   2. Usins unitsis); Glérigou;

 to barter, exchange.

   3. solippi (Q.5u.);; to sell, dispose of

 |ைக மாற் -)

 ைகமாற்  kal-marய, ெப.(n)

   1. ய கடன்; Glorsog, snåååLoir; short loan without bond for a given time,

ைகமாற்றாகக் ெகாஞ்சம் பணம் ெகா .

   2. ஒ வர ்வயம் இ ந்த  மற்ெறா வர ்வயம் ஆதல்; changing of hands ownership.

   3. ைகைய மாற்  மாற்  நீரிற் ேபாட்  நீந் ம் நீசச்ல் (இ.வ.);; swimming with alternate overarm stroke.

   4. பண்டமாற்  (இ.வ.);; barter, exchange.

   5. ற்பைன (இ.வ.);; sale.

க. ெகய்பத .

     [ைக + மாற் .]

ைமமாற் க்கடன்

 
 ைமமாற் க்கடன் maimāṟṟukkaḍaṉ, ெப.(n.)

ைகக்கடன் பாரக்்க;see kai-k-kadan.

     [ைக + மாற்  + கடன்.]

ைகமாறாட்டம்

ைகமாறாட்டம் kaimāṟāṭṭam, ெப.(n.)

   1.ைகத் தவ ; slip of the hand.

   2 ைகவன்ைமயாற் ெசய் ம் ஏமாற்றம்; juggling with hand, deception practised by sleight of hand.

     [ைக + மாறாட்டம்.]

ைகமாறாப்

 
 ைகமாறாப்  kaimāṟāppu, ெப.(n.)

   ைககைள மாற்  மாரே்பா  ேசரத்் த் ேதாள்ேமல் ைவக்ைக; folding of arms cross-wise against the breast, 
the right hand touching the left shoulder and the left hand the right (shoulder); one.

     [ைக + மாறாப் .]
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ைகமா

ைகமா 1 kaimāṟudal,    11. ெச. . . (v.i.)

   ஒ வ ரிைம இன்ெனா வ க்  மா தல்; to transfer one's right to another.

     [ைக + மா -.]

 ைகமா 2 kaimāṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1.ஒ வர ்ைக னின் ம் மற்ெறா வர ்ைகக் ச ்ெசல் தல்; to change hands, as a thing when sold.

இந்த  எத்தைன ைகமா க் ற  என் ரக்ள்.

   2. ேவைலயாள்கள் ைறமா தல்; to be relieved in work, as by relays.

   3. ஒ க்கத்ைதக் ைக தல்; to change one's conduct.

     "க தகன்  ைகமா "(க த். 65);.

   4. கட்  மா தல்; to change sides, leave one party and join other.

ம. ைகம க, ைகமா க.

     [ைக + மா -.]

 ைகமா 2 kaimāṟu, ெப.(n.)

   1. ைகம்மா  பாரக்்க;see kai-m-măru.

   2. ைகம்மா  பாரக்்க;see kai-m-marru.

     [ைக + மா .]

ைக

ைக 1 gaimigudal,    2 ெச. . .(v.i.)

   1 அள  கடத்தல்; to go beyond,

   2. யாதல்; to become exessive.

   3. த க்க யாததாதல்; to become uncontrollable.

க. ெகய் .

     [ைக + -.]

ைக ஞ்

ைக ஞ் 1 kaimiñjudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1.வரம்  தல்; to overstep or transgress the limits, to go beyond bounds,

     "ேபானா ெளைன ட் க்ைக ஞ் ேய" (தனிப்பா.2. 138:351);.

   2. றேரா  சண்ைட ெசய்ய ற்ப தல்; to be disposed to fight;

 to be aggressive.

க. ெகய் ஞ் .

     [ைக + ஞ் -.]

 ைக ஞ் 2 kaimiñjudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1.ேநாய் கட் ப்படாைம; turning of disease beyond cure.

   2. அ த்தல்; striking.

   3. அள க் ேமல் ேசரத்்தல்; adding beyond the normal quantity as salt, tamarind or chilli to a sauce (சா.அக.);.

     [ைக + ஞ் -.]
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ைக க்

ைக க்  kaimiḍukku, ெப.(n.)

   1. ைகத்ேதரச்் ; dexterity, skill, speedy execution.

   2. பைடத் றன்; might of arms, strength (ேசரநா.);.

   3. றைம; ability.

என் ைக க்காேல ய ந்  ெசால் ேறன் (உ.வ.);.

ம. ைக க் .

     [ைக + க் .]

ைக கம்
ைக கம் gaimugam, ெப.(n.)

   உடைல ட்  உ ரே்பா ம் க க ள் ஒன்  ( வக.948, உைர);;

ைக ழ்-தல்

ைக ழ்-தல் gaimugiḻtal,    4 ெச. . .(v.i.)

   இ  ைககைளக் ட்  வணங் தல்; to join hands out of respect, to salute, to pray to god.

   க. ைக ;   . க ழனி;பட. ைகெமாெக.

     [ைக + ட் .]

ைக ட்

ைக ட் 1 kaimuṭṭi, ெப.(n.)

   1. ரல் மடக் ள்ள ைக; clenched fist.

   2. ட் ேபார;் boxing with the fist.

. கய்த டெ்ட.

     [ைக + ட் .]

ைக ட்

ைக ட் 2 kaimuṭṭu, ெப.(n.)

   1. ரற்க ; knuckle.

   2. ழங்ைகச ்சந் ; elbow joint.

ம. ைக ட்

     [ைக + ட் .]

 ைக ட் 3 kaimuṭṭu, ெப.(n.)

ைக டக்கம்பாரக்்க see kai-mudakkam.

     [ைக + ட் .]

ைக டக்கம்

ைக டக்கம் kaimuḍakkam, ெப.(n.)

   ெசய்ைகக் க் ைக பயன்படாைம; inablity to use the hand, as from paralysis.

   2. பண ட் ப்பா ; straitened circumstances, severe straits.

     [ைக + டக்கம்.]

ைக டக்

 
 ைக டக்  kaimuḍakku, ெப.(n.)

   ைகெநாண் ; lame of hand.

ைக டக்  ேநாய் வந்தைமயால் ந ந்  ேபானான் (உ.வ.);

     [ைக + டக்  – ைக டக் .]
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ைக டக் வாதம்

 
 ைக டக் வாதம் kaimuḍakkuvātam, ெப.(n.)

   ைககைள அைசக்க ம், நீட்ட ம் யாமற் ெசய் ம் ஒ  வைக ேநாய்; a kind of rheumatism affecting the 
joints of the arm or hand due to the aggravated condition of vayu which prevails in the arm (சா.அக.);.

     [ைக + டக்  + ேநாய்.]

ைக டம்

ைக டம் kaimuḍam, ெப.(n.)

   1. ைகெநாண் ; lame of hand.

   2. ய ைக; a deformity of the hand in which it is twisted out of shape or position (சா.அக.);

     [ைக + டம். ட → டம்.]

ைக ப்

ைக ப்  kaimuḍippu, ெப.(n.)

   1. ைகப்ெபா ள்; cash or property in possession, savings.

   2. கட் சே்சா ; food for a journey.

     [ைக + ப் .]

ைக ைட

ைக ைட1 kaimuḍai, ெப.(n.)

ைக டக்கம்2 பாரக்்க;see kai-mudakkam.

     [ைக டக்கம் → ைக ைட.]

 ைக ைட2 kaimuḍai, ெப.(n.)

   ெசல க் ப் பணத்தட் ப்பா ; straitened circumstances, severe straits.

     [ைக + ைட.]

ைக ைடஞ்சல்

ைக ைடஞ்சல்1 kaimuḍaiñjal, ெப.(n.)

   1.ைக

   இைளத்தல் அல்ல  ம்பல்; atrophsy of hand.

   2. ைக டக்கம்2 பாரக்்க;see kai-mudakkam.

ைக ைடஞ்ச க் ப் பணம் ேதைவப்ப ற  (உ.வ.);.

     [ ட → ைட → ைடஞ்சல். ைக + ைடஞ்சல்.]

 ைக ைடஞ்சல்2 kaimuḍaiñjal, ெப.(n.)

ைக ைட பாரக்்க;see kai-mudai.

     [ைக + ைடஞ்சல்.]
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ைக ைற

ைக ைற kaimuṟai, ெப.(n.)

   1. ம ந்  ெசய் ம் வழக்க ைற; the practice of making medicine without a regular medical education but chiefly 
relying on experience of observation;

 empirical method (சா.அக.);.

பாட்  ம த் வம் என்ப  நம் ன்ேனார ்ைக ைறயாகச ்ெசய்  வந்த பய ள்ள ம த் வ 
ைறயா ம்.

   2. ைளயாட்  த யவற் ல் மா மா  வ ம் ைற; one's turn as in play.

     [ைக + ைற.]

 ைக ைற1 kaimuṟai, ெப.(n.)

   1. ைளயாட்  த யவற் ல் மா  மா  வ ம் ைற; one's turn, as in play.

     [ைக + ைற.]

 ைக ைற2 kaimuṟai, ெப.(n.)

   ம ந்  ெசய் ம் பட்ட  ைற; empirical method of preparing medicine.

     [ைக + ைற.]

ைக தல்

 
 ைக தல் kaimudal, ெப.(n.)

ைகம் தல் பாரக்்க;see kai-m-mudal.

ம. ைக தல்

     [ைக + தல்.]

ைக க ாயம்

ைக க ாயம் gaimudigayam, ெப.(n.)

   அ ேவ அப்ப யானால் மற்றதைனப்பற் க் வேதன் என் ம் வாதெந ; illustration of arguing a 
posteriori,

     " ழ பைட ைக க நியாயத்தான் இனி  ளங் ம்" ( த். மர கண். 21);.

     [ைக + ( க் ); க + ஞாயம். க்  : அ ]

ைக ர்-தல்

ைக ர-்தல் kaimudirdal,    2 ெச. . .(v.t.)

   இளைமப் ப வம் நிரம் தல் (இ.வ.);; to be grown up.

     [ைக + ர-்.]

ைக ந்

ைக ந் 1 kaimundudal,    5 ெச. . .(v.i.)

ைக ஞ் -தல் பாரக்்க;see kai.minju-.

     [ைக + ந் -.]

ைக ந் -தல்

ைக ந் -தல் kaimundudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   தல்; to steal, pilfer.

அவன் ைக ந் ந் தன்ைமயன்.

     [ைக + ந் -.]
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ைக ழம்

 
 ைக ழம் kaimuḻm, ெப.(n.)

   ழங்ைக நீள ள்ள அள ; length of fore-arm.

ன்  ைகம் ழம் மல் ைகப்  வாங்  வந்ேதன் (உ.வ.);.

க. ெகய்மா .

     [ைக + ழம்.]

ைக ளி

 
 ைக ளி kaimuḷi, ெப.(n.)

   மணிக்கட் ள்ள எ ம் ;     [ைக + ளி.]

ைக

ைக  kaimuṟi, ெப.(n.)

   1. ஒைலத் ண் ; a piece of palm leaf.

   2. ஓைலச் ட் ; note on a piece of palm leaf.

ம. ைக  ( ப் );.

     [ைக + .]

ைக க்

 
 ைக க்  kaimuṟukku, ெப.(n.)

   ைகயால் ந்  ரித் ச ் டெ்ட க் ம் கார க் ; a kind of snack made of rice flour using fingers to give 
the shape of screw like twisting.

     [ைக + க் .]

ைக ைற ம ந்

ைக ைற ம ந்  kaimuṟaimarundu, ெப.(n.)

   1.பழக்கத்தால் ெசய்த ம ந் ; medicine prepared from experience.

   2. சாதைனப் பழக்கத்தாற் ெசய்த ம ந் ; medicine based on habitual preparation (சா.அக.);.

     [ைக ைற + ம ந் .]

ைக ைற 
ேவ யல்

 
 ைக ைற ேவ யல் kaimuṟaivētiyiyal, ெப.(n.)

   ெசய் ைற (ேசாதைன); வைகையக் ம் ேவ யல் ல்; a book on practical chemistry (சா.அக.);.

     [ைக ைற + ேவ யல்.]

ைக ைன

ைக ைன1 kaimuṉai, ெப.(n.)

   ைக ன் னிப்ப ; the point of the hand.

க. ெகய் .

     [ைக + ைன.]

 ைக ைன2 kaimuṉai, ெப.(n.)

   ைக ர ன் ன் ப ; the point of the hand.

க. ெகய் .

     [ைக + ைன.]
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ைக ட்

 
 ைக ட்  kaimūṭṭu, ெப.(n.)

   ேதாடெ்பா த் ; shoulder-joint.

ம. ைக ட் .

     [ைக + ட் .]

ைக லம்

ைக லம்1 kaimūlam, ெப.(n.)

க க்கட்  ( ங்.);: armpit.

     [ைக + லம்.]

 ைக லம்2 kaimūlam, ெப.(n.)

ைகரா பாரக்்க;see kai-rāši.

     [ைக + லம்.]

 ைக லம் kaimūlam, ெப.(n.)

   கன் ழந்த கறைவமா ; milch cow, that has lost its calf.

ைக + லம்,]

ைகெமய்காட் -
தல்

ைகெமய்காட் -தல் kaimeykāṭṭudal, ெப.(n.)

   5 ெச. . . (v.i.);

   ெமய்ப்பா  ேதான்ற உ ப்பைச  காட்டல் (அ நயங்காட் தல்);; to make gesticulations.

     [ைக + ெமய் + காட் -.]

ைகெமய்யாய்

 
 ைகெமய்யாய் kaimeyyāy, .எ.(adv.)

   ைக ம் கள மாய் (இ.வ.);; in the very act of crime, redhanded.

     [ைக + ெமய் + ஆய்.]

ைகேம

 
 ைகேம  kaimēcu, ெப.(n.)

   ைக ர ைற; gloves.

     [ைக + ேம .]

ைகேமேல

 
 ைகேமேல kaimēlē, .எ.(adv.)

   உடன்ைக ல்; in quick return, immediately.

ைகேமேல பயன் ைடத்த  (உ.வ.);.

ைகேமற்பணம்

 
 ைகேமற்பணம் kaimēṟpaṇam, ெப.(n.)

   ெபா ளின் ற்பைன த யவற் க்காக உடன் ைக ற் ெகா க் ம் பணம்; ready money, cash payment.

     [ைகேமல் + பணம்.]
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ைகேமாசம்

 
 ைகேமாசம் kaimōcam, ெப.(n.)

ைகக்ேக  பாரக்்க: See kai-k-kédu.

ம. ைகேமாசம்

     [ைக + ேமாசம்.]

ைகேமாசம்ேபா-
தல்

ைகேமாசம்ேபா-தல் kaimōcambōtal, ெப.(n.)

   8 ெச. . .(v.i.);

ைகக்ேக ேபா-தல் பாரக்்க;see kai-k-kédu-po-.

     [ைகேமாசம் + ேபா-.]

ைகயகப்ப

ைகயகப்ப 1 gaiyagappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   வயப்ப தல்; to come under one's control.

     "மாநிலங் ைகயகப்ப வ  ெபாய்யா காேத"( றநா.58);.

     [ைகயகம் + ப -.]

 ைகயகப்ப 2 gaiyagappaḍuttal,    20 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. ஒப் க் ெகா த்தல்; க்கப் பண் தல்; to entangle

   3. த்தல்; to hold, control.

   4. ைகக் ட்ேச தல்; to hold within hands.

     [ைகயகம் + ப -.]

ைகயகப்ப த் -
தல்

ைகயகப்ப த் -தல் gaiyagappaḍuddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. தன்வயப்ப த் தல்; to get possession of, to inveigle, entice.

   2. காட் க் ெகா த்தல்; to betray(ெச.அக.);.

   4. க்க ைவத்தல்; to entangle (கழ.த .அக.);.

     [ைகயகம் + ப த் -.]

ைகயகல்( )-தல்

ைகயகல்( )-தல் gaiyagalludal,    7 ெச. . . (v.i.)

   ட்  நீங் தல்; to separate from, depart from.

     [ைக + அகல்( );-.]

ைகயகலக்கைர

 
 ைகயகலக்கைர gaiyagalaggarai, ெப.(n.)

   ேசைல ேவட்  ேபான்றவற் ன் நீளவாக்  ஒர ளிம் ல் உள்ள ைக அகலத் ல் உள்ள வண்ணக் 
கைர; border of a cloth or saree to the breadth equal to that of a palm.

     [ைக + அகலம் + கைர.]

ைகயகலம்

 
 ைகயகலம் gaiyagalam, ெப.(n.)

   கச ் ய; very small, hand breadth.

ம. ைகயகலம்.

     [ைக + அகலம்.]
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ைகயச

 
 ைகயச  kaiyasadi, ெப.(n.)

   ைகக ப் ; fatigue in the hand.

     [ைக + அச .]

ைகயச வாதம்

 
 ைகயச வாதம் kaiyasadivādam, ெப.(n.)

   ைகக த் , டரி நரம்ைப த்  வ ைய உண்டாக் ம் ஒ வைக ஊைதேநாய்; an affection of cold 
marked by severe pain of the arm and spasmotic contraction of the nape (சா.அக.);.

     [ைக + அச  + வாதம்.]

ைகயடக்கஅகர த

 
 ைகயடக்கஅகர த  gaiyaḍaggaagaramudali, ெப.(n.)

   ைகயடக்கமாக ஆ ம் வைக ல் அச் டப்பட்ட அகர த ; a packet dictionary.

     [ைக + அடக்கம் + அகர த .]

ைகயடக்கப்ப ப்

 
 ைகயடக்கப்ப ப்  kaiyaḍakkappadippu, ெப.(n.)

   ய அள லான ற்ப ப் ; a small size publication of a book.

     [ைக + அடக்கம் + ப ப் .]

ெகாட் க் ைட

ெகாட் க் ைட koṭṭukāṭai, ெப.(n.)

   1. ண்ணவ வான ைட ( ன்.);; a cup-shaped basket.

   2. ைடேபான்ற வ ள்ள மாைழ லான ஏனம் (இ.வ.);; a basket-shaped metal vessel.

   3. ெவண்கலத்தாலான  உண்கலம்; a vessel made of bell metal.

   4. ெசன்னாக் னிைய அளந்த தற் ரிய  ைட; a small basket to measure the fish ( . .ெதா.அக.);.

     [ெகாட்  + ைட.]

ெகாட் க்ேகால்

 
 ெகாட் க்ேகால் koṭṭukāl, ெப.(n.)

   ேமளம் த ய தாளக் க கைள அ க்கப் பயன்ப த் ம் ேகால்; stick used for drumming, drum-stick.

ம. ெகாட் க்ேகால், ெகாட் கம் .

     [ெகாட்  + ேகால்]

ெகாட் ச் ட்

 
 ெகாட் ச் ட்  koṭṭuccīṭṭu, ெப.(n.)

   க்  ெய க் ம் ட்  (இ.வ.);; a chit transaction in which the prize at each instalment is determined by the 
drawing of lots, dist. fr. elaccittu.

     [ெகாட்  + ட் ]
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ெகாட் செ்சத்தல்

 
 ெகாட் செ்சத்தல் koṭṭuccettal, ெப.(n.)

   அறக்காய்ந்த ேதங்காய் (யாழ்.அக.);; fully dried coconut.

     [ெகாட்  + ெசத்தல். ெகாடை்ட → ெகாட்  ெசத்தல் : ெநற் .]

ெகாட் செ்சம்

 
 ெகாட் செ்சம்  koṭṭuccembu, ெப.(n.)

   தகட த் ச ்ெசய்த தா ரச ்ெசம்  ( ன்.);; a copper pot made by beating plates into shape.

     [ெகாட்  + ெசம் .]

ெகாட் த்தட்

 
 ெகாட் த்தட்  koṭṭuttaṭṭu, ெப.(n.)

   மத்தளத் ன் வலந்தைர ன் ந ப்ப ; the central part of right hand side of the music instrument mirudangam.

     [ெகாட்  + தட் .]

ெகாட் ப்படாதவ
ன்

 
 ெகாட் ப்படாதவன் koṭṭuppaṭātavaṉ, ெப.(n.)

   ஏச்  வாங்காதவன், வ ப்படாதவன் (இ.வ.);; one of unblemished character.

     [ெகாட்  + படாதவன்.]

ெகாட் ப்பைன

 
 ெகாட் ப்பைன koṭṭuppaṉai, ெப.(n.)

   த க்கப்பட்ட பைன ன ; chopped root of a palm.

     [ெகாட்  + பைன.]

ெகாட் ப்

ெகாட் ப்  koḍḍuppiḍi, ெப.(n.)

   ெகாட்டாப் ளி; wooden mallet.

     "ெகாட் ப்  ேபா ங் ம்" ( வக.2798);.

ட்  → ெகாட் .

     [ெகாட்  + .]

ெகாட் ப் த்தைள

 
 ெகாட் ப் த்தைள koṭṭuppittaḷai, ெப.(n.)

   ெகாட் ேவைல ெசய்ய உத ம் த்தைள; brass for the (work); use of smith.

     [ெகாட்  + த்தைள.]

ெகாட் ப் ரி

 
 ெகாட் ப் ரி koṭṭuppuri, ெப.(n.)

   ைடப்ப வைக; a kind of small broom;brush.

     [ெகாட்  + ரி.]
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ெகாட் ப் சல்

ெகாட் ப் சல் koṭṭuppūcal, ெப.(n.)

    சண்ைட; street fight.

     "ஊர ஞ்  ெதா க்ெகாள்ள ெகாட் ப் சல் ேபாய்" (ஆவ.6-4, ப.16);. (ெசங்கம் ந கல். 971/57);.

     [ெகாட்  (பைற ழக்கம்); + சல்.]

ெகாட் மண்

 
 ெகாட் மண் koṭṭumaṇ, ெப.(n.)

   எ த் க் ெகாண் வந்  இ ம் மண்; loose earth thrown to improve land, repair a road, etc., dist. fr. nilaiman.

ம வ ேபா மண்.

     [ெகாட்  + மண்.]

ெகாட் மண்ெவட்

 
 ெகாட் மண்ெவட்  koṭṭumaṇveṭṭi, ெப.(n.)

   மண்ெவட்  வைகக ள் ஒன் ; a kind of hoe, spade.

     [ெகாட்  + மண் + ெவட் .]

ெகாட் மம்பட்

 
 ெகாட் மம்பட்  koṭṭumambaṭṭi, ெப.(n.)

   ேதய்ந்த மண்ெவட் ; blunt spade.

     [ெகாட்  + (மண்ெவட் ); மம்பட்  (ெகா.வ.);.]

ெகாட் ழக்

 
 ெகாட் ழக்  koṭṭumuḻkku, ெப.(n.)

   ழாக்கால இன்னிைச ழக்கம்; sounding of drums and pipes on festive occasions.

     [ெகாட்  + ழக் .]

ெகாட்

 
 ெகாட்  koṭṭumuṟi, ெப.(n.)

   உயரந்்த த்தைள வைக ( ன்.);; a superior kind of brass.

     [ெகாட்  + .]

ெகாட் ேமளம்

ெகாட் ேமளம் koṭṭumēḷam, ெப.(n.)

   1. பைற, தாைர, தப்படை்ட தலான இைசக் க கள்; drums and pipes.

   2. ைறயான மணம்; legal marriage.

ெகாட் ேமளமா கட் தா யா? (உ.வ.);.

     [ெகாட்  + ேமளம்.]

ெகாட் ரசம்

 
 ெகாட் ரசம் koṭṭurasam, ெப.(n.)

   ப ப் டாத சா ; a kind of pepper-water prepared without dhall.

ம வ, ெகாட் சச்ா .

     [ெகாட்  + ரசம்.]
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ெகாட் வைல

 
 ெகாட் வைல koṭṭuvalai, ெப.(n.)

   நீண்ட ன்வைல; long fishing net.

     [ெகாட்  + வைல.]

ெகாட் வாய்

ெகாட் வாய் koṭṭuvāy, ெப.(n.)

   1.ேதள் த யைவ ெகாட் ன இடம்; the spot stung by a scorpion or other poisonous insects.

ெகாட் வா ல் ம ந்ைதப்ேபா ,

   2.ெந க்க யான ேநரம்; nick of time.

ெகாட் வா ல் வந்  ேகட் றான் (உ.வ.);.

     [ெகாட்  + வாய்.]

ெகாட் வான்

ெகாட் வான்1 koṭṭuvāṉ, ெப.(n.)

   1. ெகாட்டாப் ளி; mallet.

ெகாட் வானால் அ த் த் தகரத்ைதச ்சமனாக் .

   2. ேதள் த யைவ; scorpion.

ெகாட் வான் ெகாட் யதால் வ  தாங்க ய ல்ைல.

   3 ற்ெச க் ங் க வைக; hoe with a long handle.

     [ெகாட்  → ெகாட் வான்.]

 ெகாட் வான்2 koṭṭuvāṉ, ெப.(n.)

   ெகாட் க் கன்னான்; brazier who works by beating plates into shape.

ெநளிந்த டத்ைதச ்ெகாட் வானிடம் ெகா த் ச ்சரிெசய் (உ.வ.);.

     [ெகாட்  → ெகாட் வான்.]

ெகாட் டக்கா

 
 ெகாட் டக்கா  koḍḍuviḍakkāli,    கா னால் ெகாட் ம் ெசங் ள ; a red species of wasp having its sting in 
its legs (சா.அக.).

     [ெகாட்  + டம் + கா .]

ெகாட் டம்

 
 ெகாட் டம் koḍḍuviḍam, ெப.(n.)

   ேதள் ெகாட்டலால் ஏற்பட்ட நஞ் ; poison due to scorpion sting (சா.அக.);.

     [ெகாட்  + டம்.]

ெகாட் ரியன்
பாம்

 
 ெகாட் ரியன்பாம்  koṭṭuviriyaṉpāmbu, ெப.(n.)

   ஆழ்கட ல் வா ம் ஒ வைகப்பாம் ; a kind of snake living in deep sea.

     [ெகாட்  + ரியன் + பாம் ]
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ெகாட் ேவைல

ெகாட் ேவைல1 koṭṭuvēlai, ெப.(n.)

ெகாட் க் கன்னார ்ேவைல ( ன்.);

 beaten work, dist. fr. vārppuvēlai.

ம. ெகாட் பணி.

     [ெகாட்  + ேவைல.]

 ெகாட் ேவைல2 koṭṭuvēlai, ெப.(n.)

   ணி ல் அசச் த்தல்; print on cloth ( ற்பரத். ன்.ப.9);.

     [ெகாட்  + ேவைல.]

ெகாட்

 
 ெகாட்  koṭṭuḷu, ெப.(n.)

   ஊைமச்  ன்; trunk fish.

ம. ெகாட் ள்.

     [ெகாட்  + உ .]

ெகாட்ெடரிசச்ல்

ெகாடெ்டரிசச்ல் koṭṭericcal, ெப.(n.)

   1. ெகாட்  வதனா ண்டா ம் எரி ; burning sensation due to stinging by a scorpion (சா.அக.);.

     [ெகாட்  + எரிசச்ல்.]

ெகாட்ேடணி

 
 ெகாட்ேடணி koṭṭēṇi, ெப.(n.)

   பன்மா க்கட்டடம், கட் ேவார ்ஆழ் ைளக் கற்காைற அ மானம் இ தற்காகப் பயன்ப த் ம் 
எந் ர ஏணி இ ப் ப் ெபா ; pile driver used to lay pile foundation for multistoreyed buildings.

     [ெகாட் தல் : இ த்தல், ஏணி : ஏணி ேபான்ற இயந் ரம். ெகாட்  + ஏணி.]
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ெகாட்ைட

ெகாடை்ட1 koṭṭai, ெப.(n.)

   1. ைத ( ங்.);; seed of any kind not enclosed in chaff or husk, nut, stone, kernel.

   2. ைதக்ெகாடை்ட; testicles.

   3. தாமைரக்ெகாடை்ட; pericarp of the lotus flower.

     "தாமைர வள்ளிதழ் ெபா ந்த ெகாடை்ட ேபால" (ெப ங், உஞ்ைசக். 38:258);.

   4. பலா சணிகளின் ஞ்  (ெகா.வ.);,

 fruit bud of the jack; very small green pumpkin.

   5. உ ண்ைட வ வம்; large rounded form, as in writing.

ெகாடை்டெய த் .

   ம. ெகாட்ட;   க., . ெகாடெ்ட;   ெத. ;   பட. ெகாடெ்ட; . ெகாடா.

     [ ள் → ெகாள் → ேகாள் → ேகாளம் : வட்டம், உ ண்ைட. ெகாள் → ெகாட்  → ெகாடை்ட(ேவ.க165.); 
(ஒ.ேநா. 173.);]

 ெகாடை்ட2 koṭṭai, ெப.(n.)

   1. தங்கத்தாலான மகளிர ்தைலயணி வைக; a gold ornament for women's hair.

   2. தாங் ங் கால் த யவற் ன் தைலப்ப ; head of a pole used as a prop.

     "மணி ைன ெசம்ெபாற் ெகாடை்ட" ( வக.113);.

   3.யாைன ன் தைலயணிச ் றப் ; an ornament for elephant

ெகாட்ைடக்கச்

 
 ெகாடை்டக்கச்  koṭṭaikkacci, ெப.(n.)

ெகாட்டாங்காய்ச் ல் பாரக்்க;see kottan-kay-c. cil.

     [ெகாட்டான் + காய் + ல் - ெகாட்டாங்காய்ச் ல் ெகாடை்டக்கச்  (ெகா.வ.);.]

ெகாட்ைடக்கட் -
தல்

ெகாடை்டக்கட் -தல் koṭṭaikkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. இ ப்ைபக்காய் ைவத் ச ் தா தல் ( ன்.);; to gamble with mahua seeds.

   2. நாய்ப்  ெயன் ம் ஆட்டத் ற் ையக் கட் தல் (இ.வ.);; to checkmate the tiger in the game of nåyppuli.

     [ெகாடை்ட + கட் -.]

ெகாட்ைடக்கரந்
ைத

 
 ெகாடை்டக்கரந்ைத koṭṭaikkarandai, ெப.(n.)

   ெச வைக; Indian globe - thistle.

     [ெகாடை்ட + கரந்ைத.]

ெகாட்ைடக்களா

 
 ெகாடை்டக்களா koṭṭaikkaḷā, ெப.(n.)

   ஒ  வைகத் தணக் ; whirling nut (சா,அக.);.

     [ெகாடை்ட + களா.]
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ெகாட்ைடக்காய்

ெகாடை்டக்காய் koṭṭaikkāy, ெப.(n.)

   1. ைதகள் ெப த் ம் நிைறந் ம் உள்ள காய்; fruit, the seeds or stones of which are disproportionately large or 
numerous.

   2. காய்ந்  ங் ய ெபா ள்; a shrunk and dried object.

     [ெகாடை்ட + காய்.]

ெகாட்ைடக்காய்ச்

 
 ெகாடை்டக்காய்ச்  koṭṭaikkāycci, ெப.(n.)

   தைசப்பற்  அ க ன் க் ெகாடை்ட ப த் ள்ள காய்காய்க் ம் மாமரம்; a species of mango yielding 
fruits of large stones with a small quantity of pulp.

     [ெகாடை்ட + காய்ச் .]

ெகாட்ைடக்

ெகாடை்டக்  koṭṭaikāli, ெப.(n.)

   வரி வைக; a tax (SII.VIII.139);.

     [ெகாடை்ட + .]

ெகாட்ைடக்ைக ல்

 
 ெகாடை்டக்ைக ல் koṭṭaikkaiyil, ெப.(n.)

   ெகாட்டங்காய்ச் ல் (யாழ்);; portion of coconut shell.

ம வ. ெகாட்டாஞ் , ெகாட்டாங்கச்  (தஞ்.வ.);.

     [ெகாடை்ட + (காய் + ல்); க ல்.]

ெகாட்ைடக்கா

 
 ெகாடை்டக்கா  koṭṭaikkāli, ெப.(n.)

ெகாடை்டச ்ேசம்  பாரக்்க;see kottai-c-cémbu.

ம. ெகாட்டக்கா .

     [ெகாடை்ட + கா .]

ெகாட்ைடக்ெகா

 
 ெகாடை்டக்ெகா  koḍḍaikkoḍi, ெப.(n.)

   ஆண் க ரம்க் ெகா ; spermatic cord (சா.அக.);.

     [ெகாடை்ட + ெகா .]

ெகாட்ைடசெ்சத்தல்

 
 ெகாடை்டசெ்சத்தல் koṭṭaiccettal, ெப.(n.)

ெகாடை்டத ்ேதங்காய் (யாழ்ப்.); பாரக்்க: see kottatai-t-têngay.

     [ெகாடை்ட + ெசத்தல்.]

ெகாட்ைடசே்சம்

 
 ெகாடை்டசே்சம்  koṭṭaiccēmbu, ெப.(n.)

ஒ வைகச ்ேசம் :

 a kind of caladium.

ம. ெகாட்டசே்சம் .

     [ெகாடை்ட + ேசம் .]
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ெகாட்ைடக -தல்

ெகாடை்டக -தல் goḍḍaigaḍudal,    17 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ந் ரிக்ெகாடை்டகைளத் ட்  எ த்தல்; to fry the cashewnut.

     [ெகாடை்ட + க -.]

ெகாட்ைடெசத்தவ
ன்

 
 ெகாடை்டெசத்தவன் koṭṭaisettavaṉ, ெப.(n.)

   ைகயாலாகதவன் (ெகா.வ.);; lit. an emasculated person, coward, nerveless man.

     [ெகாடை்ட + ெசத்தவன்.]

ெகாட்ைடத்தணக்

 
 ெகாடை்டத்தணக்  koṭṭaittaṇakku, ெப.(n.)

   தணக் வைக (L);; whirling-nut.

     [ெகாடை்ட + தணக் .]

ெகாட்ைடத்ேதங்கா
ய்

 
 ெகாடை்டத்ேதங்காய் koṭṭaittēṅgāy, ெப.(n.)

   ெகாப்பைரத் ேதங்காய் (யாழ்ப்.);; dry coconut in which the kernel rattles.

ம.ெகாட்டத்ேதங்ங.

     [ெகாடை்ட + ேதங்காய்.]

ெகாட்ைடதாழ்த் -
தல்

ெகாடை்டதாழ்த் -தல் koṭṭaidāḻddudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   பழக்ெகாடை்டைய நிலத் ல் ைதத்தல் ( ன்.);; to plant fruit-stones.

     [ெகாடை்ட + தாழ்த் -.]

ெகாட்ைடநண்

 
 ெகாடை்டநண்  koṭṭainaṇṭu, ெப.(n.)

   ல் ள் ைடய கடல்நண் ; a kind of sea crab which has thorn on the back.

     [ெகாடை்ட + நண் .]

ெகாட்ைடநாகம்

 
 ெகாடை்டநாகம் koṭṭainākam, ெப.(n.)

நாவல் மரவைக (L.);, jamoon plum.

     [ெகாடை்ட + நாகம்.]

ெகாட்ைடநாவல்

 
 ெகாடை்டநாவல் koṭṭaināval, ெப.(n.)

ெகாடை்ட நாகம் (யாழ்ப்); பாரக்்க;see kottai-nāgam.

ம வ நரிநாவல், நாவல்.

     [ெகாடை்ட + நாவல்.]

ெகாட்ைடநாளம்

 
 ெகாடை்டநாளம் koṭṭaināḷam, ெப.(n.)

ெகாடை்டக் கரந்ைத பாரக்்க;see kottai-k-karandai (சா.அக.);

     [ெகாடை்ட + நாளம்.]
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ெகாட்ைட ல்-தல் 
(ெகாட்ைட ற்றல்)

ெகாடை்ட ல்-தல் (ெகாடை்ட ற்றல்) koṭṭainūltalkoṭṭainūṟṟal,    9 ெச. ன்றா (v.t.)

   1, பஞ் ற்றல்; to spir cotton;

கப்பேலா ப் பட்ட கடன், ெகாடை்ட ற் த் ேமா?

   2. பயனற்ற ேவைல ெசய்தல் (உ.வ.);; to be engaged in an unprofitable work.

   3. ண்காலம் ேபாக் தல் (உ.வ.);; to waste or idle away one's time.

     [ெகாடை்ட + ல்.]

ெகாட்ைடெநய்

 
 ெகாடை்டெநய் koṭṭainey, ெப.(n.)

   ற்றாமணக் ெகண்ெணய்; oil from small castor seeds (சா.அக.);.

     [ெகாடை்ட + ெநய்.]

ெகாட்ைடப்பய

ெகாடை்டப்பய  koṭṭaippayaṟu, ெப.(n.)

   மணற்பாங்கான நிலத் ல் ரட்டா ல் ைதத்  நான்  மாதங்களில் ைள ம் பய வைக (M.M. 
329.);; a kind of pulse raised in sandy soil, sown in Purattāsī and maturing in four months.

     [ெகாடை்ட + பய .]

ெகாட்ைடப்ப ந்

 
 ெகாடை்டப்ப ந்  koṭṭaipparundu, ெப.(n.)

   ப ந்  வைக; black kite.

     [ெகாடை்ட + ப ந் .]

ெகாட்ைடப்ப ப்

 
 ெகாடை்டப்ப ப்  koṭṭaipparuppu, ெப.(n.)

   ெகாடை்டப்பய ள்ளி க் ம் ப ப் ; kernel inside the nut (சா.அக.);.

     [ெகாடை்ட + ப ப் ]

ெகாட்ைடப்பைன

 
 ெகாடை்டப்பைன koṭṭaippaṉai, ெப.(n.)

   தாளிப்பைன; talipot palm (சா.அக.);.

     [ெகாடை்ட + பைன.]

ெகாட்ைடப்பாக்க
ன் ஏந்தல்

 
 ெகாடை்டப்பாக்கன் ஏந்தல் koṭṭaippākkaṉēndal, ெப.(n.)

   க்ேகாடை்ட மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Pudukkottai Dt.

     [ெகாடை்ட + பாக்கன் + ஏந்தல் (ஏரி);.]

ெகாட்ைடப்பாக்

ெகாடை்டப்பாக்  koṭṭaippākku, ெப.(n.)

   ேவகைவக்காமல் உணக் ய ப்பாக் ; areca-nut dried without boiling, raw areca-nut.

     "ெகாடை்டப்பாக் ெகன் ைரக் ற் ேகாைழமலம் ேபாம்"(பதாரத்்த 1437);.

ம.ெகாட்டப்பாக்  ெகாட்டடய்க்க.

     [ெகாடை்ட + பாக் .]
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ெகாட்ைடப்பாக் த்
தைல

 
 ெகாடை்டப்பாக் த்தைல koṭṭaippākkuttalai, ெப.(n.)

   கச ் ய தைல; an abnormally small head- microceaphalus. cf.

மாங்காய்த்தைல.

     [ெகாடை்டப்பாக்  + தைல.]

ெகாட்ைடப்பாக் த்
தைலப்பா

 
 ெகாடை்டப்பாக் த்தைலப்பா koṭṭaippākkuttalaippā, ெப.(n.)

   ஞ் த்தைலப்பா (யாழ்.அக.);; a kind of turban.

     [ெகாடை்ட + பாக்  + தைலப்பா.]

ெகாட்ைடப்பாசம்

 
 ெகாடை்டப்பாசம் koṭṭaippācam, ெப.(n.)

   ளிரத்ாமைர; floating lotus (சா.அக.);.

     [ெகாடை்ட + பாசம்.]

ெகாட்ைடப்பா

ெகாடை்டப்பா  koṭṭaippāci, ெப.(n.)

   நீரப்்பா  வைக; a kind of moss.

     'ெகாடை்டப் பா ன் ேவைரெயாத்த தரின ைரைய' (ெப ம்பாண். 468. உைர);.

     [ெகாடை்ட + பா .]

ெகாட்ைடப்பாய்

 
 ெகாடை்டப்பாய் koṭṭaippāy, ெப.(n.)

ரட் ப் பாய்,

 a rough or dry mat.

ம. ெகாட்டப்பாய.

     [ெகாடை்ட + பாய்.]

ெகாட்ைடப்பாைல

 
 ெகாடை்டப்பாைல koṭṭaippālai, ெப.(n.)

ெகாடை்டக் கரந்ைத பாரக்்க;see kottai-k-karandai (சா.அக.);.

     [ெகாடை்ட + பாைல.]

ெகாட்ைடப் ளி

 
 ெகாடை்டப் ளி koṭṭaippuḷi, ெப.(n.)

   ைதெய க்காத ளி; pulp of tamarind fruits with the Seeds.

     [ெகாடை்ட + ளி.]

ெகாட்ைடப் வர

 
 ெகாடை்டப் வர  koṭṭaippūvarasu, ெப.(n.)

   ெகாடை்ட ரந்்த காய்கள் காய்க் ம் வர ; portia tree yielding fruit of matured seeds (சா.அக.);.

     [ெகாடை்ட + வர .]
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ெகாட்ைடப்ெபட்

ெகாடை்டப்ெபட்  koṭṭaippeṭṭi, ெப.(n.)

   1. (தாம் லப்); ெபட்  ( ன்.);; betel-box, basket for betel, areca-nuts.

   2. ெநச க் ரிய பஞ் ச் ள் ைவக் ம் ெபட் ; basket for cotton yarn.

   3. பைனநாராற் ெசய்த ெபட்  வைக; a small basket of palmyra leaves or fibres

     [ெகாடை்ட + ெபட் .]

ெகாட்ைடப்ைப

ெகாடை்டப்ைப koṭṭaippai, ெப.(n.)

   1. ைதப் ைப:

 testicle sac.

   2. ைதையக் கவரந்் ெகாண் க் ம் ைப; a pouch investing the testicle(சா.அக.);.

     [ெகாடை்ட + ைப.]

ெகாட்ைடபரப் -
தல்

ெகாடை்டபரப் -தல் koṭṭaibarabbudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   பைகவர  நாடை்ட அ த் த் தைரமட்டமாக் தல்; to destroy completely, raze to the ground, as an enemy's 
town.

     " ரி ரஞ் ட் க் ெகாடை்ட பரப் ங் ரி ல்"( ப் .);.

ம வ ெகாடை்ட த்  ைதத்தல்.

     [ெகாடை்ட + பரப் -.]

ெகாட்ைடப த்தல்

 
 ெகாடை்டப த்தல் koṭṭaibaruttal, ெப.(n.)

   ைத ெபரிதாதல்; enlargement of the testicles (சா.அக.);.

     [ெகாடை்ட + ப த்தல்.]

ெகாட்ைடபற் தல்

 
 ெகாடை்டபற் தல் koṭṭaibaṟṟudal, ெப.(n.)

ெகாடை்ட த்தல் பாரக்்க;see kottai-pittal.

     [ெகாடை்ட + பற் தல்.]

ெகாட்ைட ைசதல்

ெகாடை்ட ைசதல் koṭṭaibisaidal, ெப.(n.)

   1. ைதையப் ைசதல்; squeezing the testicles.

   2. ஒ வைகக் ெகாைல; a mode of causing death(சா.அக.);.

     [ெகாடை்ட + ைச.]

ெகாட்ைட த்தல்

 
 ெகாடை்ட த்தல் koḍḍaibiḍittal, ெப.(n.)

   ஞ் க க் க் ெகாடை்ட த்தல்; embryonic formation of nut in an immature fruit (சா.அக.);.

     [ெகாடை்ட + த்தல்.]

ெகாட்ைடேபா -
தல்

ெகாடை்டேபா -தல் koṭṭaipōṭudal,    19 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ைத ைதத்தல்; to sow seeds in garden - beds.

   2. பலாமரம் த யன ஞ் தல் (இ.வ.);; to shoot forth fruit-buds, as the jack-tree.

   3. ெதா ல் த யவற் ல் பழக்கப்ப தல் (ெகா.வ.);; to be experienced, as in a profession.

   4. இறத்தல் (இ.வ.);; to die.

     [ெகாடை்ட + ேபா -.]
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ெகாட்ைடமைற

 
 ெகாடை்டமைற  koṭṭaimaṟaivu, ெப.(n.)

   ைத க் ள்ளிறங்காமல் வ ற் ள்ேள மைறந்  நிற்றல்; concealment of the testicles within the 
abdomen (சா.அக.);.

     [ெகாடை்ட + மைற .]

ெகாட்ைட த்

 
 ெகாடை்ட த்  koṭṭaimuttu, ெப.(n.)

   ஆமணக்  த் ; the seed of the castor plant.

ம வ. ற்றாமணக்  ைத (மைல.);

     [ெகாடை்ட + த் .]

ெகாட்ைட த் ற்
-தல்

ெகாடை்ட த் ற் -தல் koṭṭaimuddūṟṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ஆமணக்  ைத ந்  எண்ெணெய த்தல்; extracting oil from castor seed by boiling process (சா.அக.);.

     [ெகாடை்ட த்  + ஊற் -.]

ெகாட்ைட த்ெத
ண்ெணய்

 
 ெகாடை்ட தெ்தண்ெணய் koṭṭaimutteṇīey, ெப.(n.)

   ளக்ெகண்ெணய்; castor oil (சா.அக.);.

     [ெகாடை்ட + த்  + எண்ெணய்.]

ெகாட்ைட தல்

ெகாடை்ட தல் koṭṭaimudal, ெப.(n.)

   1.ைக தல்; initial capital of a business.

   2. ைதத்தல்; to sow Seed.

ம வ. ைத தல்.

     [ெகாடை்ட + தல்.]

ெகாட்ைட ர்ச்

 
 ெகாடை்ட ரச்்  koṭṭaimudircci, ெப.(n.)

   பழத் ள்ளி க் ம் ைத ரந்்  ெபரிதாதல்; maturity of the nut in a fruit (சா.அக.);.

     [ெகாடை்ட + ரச்் .]

ெகாட்ைட ந் ரி

 
 ெகாடை்ட ந் ரி koṭṭaimundiri, ெப.(n.)

   மரவைக; cashewnut tree.

     [ெகாடை்ட + ந் ரி.]

ெகாட்ைட ந் ரி
ைக

 
 ெகாடை்ட ந் ரிைக goṭṭaimundirigai, ெப.(n.)

   ந் ரி ன் ப ப் ; cashewnut.

     [ெகாடை்ட + ந் ரிைக.]
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ெகாட்ைட லம்

 
 ெகாடை்ட லம் koṭṭaimūlam, ெப.(n.)

   ெகாட் க் ழங் ; a kind of cyprus root (சா.அக.);.

     [ெகாடை்ட + லம்.]

ெகாட்ைடய -த்தல்

ெகாடை்டய -த்தல் koḍḍaiyaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஆ  மா க க்  ைதய த்தல்; castration as in bulls (சா.அக.);.

     [ெகாடை்ட + அ -.]

ெகாட்ைடய த்தவ
ன்

 
 ெகாடை்டய த்தவன் koḍḍaiyaḍittavaṉ, ெப.(n.)

   ைதெய க்கப்பட்டவன்; one in whom the testicles have been removed (சா.அக.);.

     [ெகாடை்ட + அ த்தவன்.]

ெகாட்ைடயைரஞா
ண்

ெகாடை்டயைரஞாண் koṭṭaiyaraiñāṇ, ெப.(n.)

   ழந்ைதயணிவைக (ெபரிய : த்.60);; a child's ornament.

     [ெகாடை்ட + அைரஞாண்.]

ெகாட்ைடய -
தல்

ெகாடை்டய -தல் goṭṭaiyaḻugudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. பழத் ள் ெகாடை்ட அ தல்; rotten condition of the nut inside a fruit.

   2. ெபண்ேநாயால் ஆண் ைத அ கல்; putrid state of the testicles

 from venereal disease (சா.அக.);.

     [ெகாடை்ட + அ -.]

ெகாட்ைடயாண்டா
ர்

 
 ெகாடை்டயாண்டார ்koṭṭaiyāṇṭār, ெப.(n.)

ேகாடை்டயாண்டார ்பாரக்்க;see kolay-andar.

     [ேகாடை்ட → ெகாடை்ட + ஆண்டார.்]

ெகாட்ைட -தல்

ெகாடை்ட -தல் koḍḍaiyiḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   1. ெகாடை்டேயா -, பாரக்்க;see kottai.podu-,

   2. பஞ் ச் ள் ெசய்தல் ( ன்.);; to prepare cotton roll.

     [ெகாடை்ட + இ -.]

ெகாட்ைட லந்ைத

 
 ெகாடை்ட லந்ைத koṭṭaiyilandai, ெப.(n.)

   இலந்ைத மரவைக (L.);; woody, fruited jujube.

     [ெகாடை்ட + இலந்ைத.]

ெகாட்ைட லாப்ப
ழம்

ெகாடை்ட லாப்பழம் koṭṭaiyilāppaḻm, ெப.(n.)

   1. ைத ல்லாத பழம்; seedless fruit.

   2. ைத ல்லாத க் ; indicating scrotum deprived of testicles which lie concealed in the abdomen (சா.அக.);.

     [ெகாடை்ட + இல்லா + பழம்.]
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ெகாட்ைட லா ந்
ரி

 
 ெகாடை்ட லா ந் ரி koṭṭaiyilāmundiri, ெப.(n.)

   ைத ல்லாக் ெகா ந் ரி ( ராடை்ச);; seedless raisin (சா.அக.);.

ம வ. ப்பழம்.

     [ெகாடை்ட + இல்லா + ந் ரி.]

ெகாட்ைட லான்

 
 ெகாடை்ட லான் koṭṭaiyilāṉ, ெப.(n.)

   ைத ல்லான்; one deprived of testicles (சா.அக.);.

     [ெகாடை்ட + இல்லான்.]

ெகாட்ைட ைல

 
 ெகாடை்ட ைல koṭṭaiyilai, ெப.(n.)

ெகாடை்டக் கரந்ைத (சங்.அக..); பாரக்்க;see kottai-k-karandai.

     [ெகாடை்ட + இைல.]

ெகாட்ைட னம்

 
 ெகாடை்ட னம் koṭṭaiyīṉam, ெப.(n.)

   ைத க் ள் இறங்காைம; a condition in which the testicles have not descended into the scrotum (சா.அக.); 
(ெகா.வ.);.

     [ெகாடை்ட + ஊனம் - ெகாடை்ட னம் → ெகாடை்ட னம்.]

ெகாட்ைட னன்

 
 ெகாடை்ட னன் koṭṭaiyīṉaṉ, ெப.(n.)

   க் ல் றங்கா  ேமேல  நிற் ம் ைத ள்ளவன்; one in whom the testicles fails to descend into the 
scrotum (சா.அக.);.

     [ெகாடை்ட + (ஊனன்); ஈனன்.]

ெகாட்ைட ர்

 
 ெகாடை்ட ர ்koṭṭaiyūr, ெப.(n.)

   தஞ்ைசமாவட்டம், ம்பேகாணம் அ ேக அைமந் ள்ள ஒர ்ஊர;் a village situated near Kumbakonam in 
Thanjavur Dt.

     [ெகாடை்ட + ஊர.்]

ஆமணக் க் ெகாடை்ட யாக ைளந் ள்ளைமயால் இப் ெபயர ்ெபற்றதாம். அவ் ரில் 
அைமந் ள்ள க்ேகா ன் காவல் (தல); மரம் ஆமணக் ச ்ெச . வக் ெகா ந்  ேத கர ்வாழ்ந்த 
ஊர ்என்ப  ப் டத்தக்க  (த.நா.ஊ.ெப.);.

ெகாட்ைடெய -
த்தல்

ெகாடை்டெய -த்தல் koḍḍaiyeḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேப யாக்கல்; making effeminate by depriving virility - emasculating (சா.அக.);.

   2. ந் ரி மரத் னின்  ெகாடை்டகைள எ த்தல்; to reap the cashewnut.

   3. ளிேபான்ற பழங்களி ந்  ெகாடை்டைய நீக் தல்; to remove the nut as of tamarind.

     [ெகாடை்ட + எ -.]
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ெகாட்ைடவ

 
 ெகாடை்டவ  koṭṭaivali, ெப.(n.)

   ைத ல் ஏற்ப ம் வ ; pain of the testicles (சா.அக.);.

     [ெகாடை்ட + வ .]

ெகாட்ைடவாங் -
தல்

ெகாடை்டவாங் -தல் koṭṭaivāṅgudal,    5ெச. ன்றா  (v.t.)

   ஆ மா க க்  ைதய த்தல்; castration (சா.அக.);.

     [ெகாடை்ட + வாங் -.]

ெகாட்ைடவாைழ

 
 ெகாடை்டவாைழ koṭṭaivāḻai, ெப.(n.)

   ெகாடை்ட ந் த்தலால் உண்ண உதவாத கனி ைடய வாைழ வைக (இ.வ.);; a kind of plantain 
yielding stony fruit, not edible.

     [ெகாடை்ட + வாைழ.]

ெகாட்ைட க்கம்

 
 ெகாடை்ட க்கம் koṭṭaivīkkam, ெப.(n.)

   ைதக் ப த் க் காணல்; enlargement of the testicles (சா.அக.);.

     [ெகாடை்ட + க்கம்.]

ெகாட்பாட்டன்

 
 ெகாட்பாட்டன் koṭpāṭṭaṉ, ெப.(n.)

ெகாள் ப் பாட்டன் பாரக்்க;see kollu-p-pâttan.

     [ெகாள் + பாட்டன் → ெகாட்பாட்டன்.]

ெகாட்

ெகாட் 1 koṭpu, ெப.(n.)

   1. ழற் ; whirling, revolving.

     "ெகாட்  க னப் பாய்மா"(கம்பரா. ைல. 13);.

   2. ற் த் ரிைக ( வா.);

 wandering, rambling, going about.

   3. மனச் ழற்  ( வக. 540, உைர);; perturbation, agitation.

   4 நிைல ன்ைம; inconstancy, instability.

     "ெகாட் ன்  ெயால் ம்வா ன் ம் நிைல"( றள், 789);.

   5. வைள  ( ன்.);; Curve, bend.

     [ெகாள் → ெகாட் .]

 ெகாட் 2 koṭpu, ெப.(n.)

   க த் ; intention, idea.

     " ட ைவக் ம் ெகாட் ன ளா "(மணிேம.21,77);.

     [ெகாள் + ெகாட் .]
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ெகாட்

 
 ெகாட்  koṭpū, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் காதணி (கல்.அக.);; ear jewel.

     [ெகாள் + ெகாட் .]

இ  ேமற்கா ல் அணியப்ப ம்  வ னதான காதணி.

ெகாட்ேபரன்

ெகாட்ேபரன் koṭpēraṉ, ெப.(n.)

ெகாள் ப்ேபரன் பாரக்்க;see Kolu-p-peran.

     " ரமேதவ க் க் ெகாட்ேபரன்" (இராமநா. ஆரணி.19);.

     [ெகாள் ப்ேபரன் → ெகாட்ேபரன்.]

ெகாடகம்

 
 ெகாடகம் goḍagam, ெப.(n.)

ஞ்சா (L.); பாரக்்க;see kurinjå.

     [ டகம் → ெகாடகம்.]

ெகாடகன்

 
 ெகாடகன் goḍagaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  ளி; Malabar gamboge (சா.அக.);.

     [ேகாட்டகன் → ெகாடகன்.]

ெகாட

ெகாட  goḍagu, ெப.(n.)

ட ெமா , க நாடக மாநிலம் ட  மாவட்டத் ல் 80,000 மக்கள் ேப வ ம் ந் ய ரா ட 
ெமா :

 a Dravidian language spoken by 80,000 people in Coorg Dt of Karnataka State.

     [ ட  → ெகாட  (ெகா.வ.);.]

ெகாட த் வா

 
 ெகாட த் வா goḍaguttuvā, ெப.(n.)

ேகாடகத் வா பாரக்்க;see köda-kattuvâ.

     [ேகா  + கத் வாய் - ேகாடகத் வாய் → ேகாடகத் வா → ெகாடகத் வா (ெகா.வ.);]

ெகாடெகாடப்

 
 ெகாடெகாடப்  goḍagoḍappu, ெப.(n.)

   ஒ க் ப் ச ்ெசால்; onom expression.

     [ெகாட + ெகாடப் .]

ெகாடட்

 
 ெகாடட்  koḍaḍḍi, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Ramanadapuram Dt.

     [ேகா  + (பட் ); அட்  → ேகாடட்  → ெகாடட் .]
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ெகாடப்பட் னம்

 
 ெகாடப்பட் னம் koḍappaḍḍiṉam, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Kanjipuram Dt.

     [ ட → ெகாட + பட் னம்.]

ெகாடமநல் ர்

 
 ெகாடமநல் ர ்koḍamanallūr, ெப.(n.)

   வள் ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Thiruvallur Dt.

     [ டவன் → டமன் → ெகாடமன் + நல் ர.்]

ெகாடமாண்டப்பட்

 
 ெகாடமாண்டப்பட்  koḍamāṇḍappaḍḍi, ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dharmapuri Dt.

     [ ட → ெகாட + மாண்டன் + பட் .]

ெகாடரிசச்ட்

 
 ெகாடரிசச்ட்  koḍariccaḍḍi, ெப.(n.)

   எ த்தாணி ேபான்ற ள்ள ஒ வைகப் ண் ; style plant, having a style-like flower (சா.அக.);.

ம வ: ெகாடரி, எ த்தானிக் ர,் எ த்தாணிப் ண் , எ த்தாணிப் பச் ைல, எ த்தாணிப் பசை்ச, 
கடற்ெகா ப்ைப.

     [ேகாடரி → ெகாடரி + சட் .]

ெகாட

 
 ெகாட  koḍali, ெப.(n.)

   றந்தேமனி; nudity (சா.அக.);.

     [ேகா  : ஆைட, ேகா  + இ  - ேகா  → ெகாட .]

ெகாடவப் ர

 
 ெகாடவப் ர  koḍavappurasu, ெப.(n.)

   டவப் ர ; East Indian stain wood (சா.அக.);.

ம வ. க ம் ர .

     [ டவம் + ர .]

ெகாடவர்

ெகாடவர ்koḍavar, ெப.(n.)

   ேகா ற் ெகாத் க ள் ஒ  ரி னர;் a class of temple - servants

     "ெகாடவர ்ெகா வா ெள ப்பார"் (ேகா ெலா, 44);.

     [ டவர ்→ ெகாடவர.்]

ெகாடவண்

 
 ெகாடவண்  koḍavaṇḍi, ெப.(n.)

   வண்  ைட சாய்ைக; to be upset as a cart, to be overturned.

ெகாடவண்  க் ப் ேபாட்  அவ க் ப் ெபரிய காயம் (ெநல்ைல.);.

     [ ைட ( ைடசாய்ந்த); → ெகாட + வண்  (ெகா.வ.);.]
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ெகாடவாகம்

 
 ெகாடவாகம் koḍavākam, ெப.(n.)

   ெவண் ேதான் ; November flower plant (சா.அக.);.

ம வ. ெகாசாலகம்.

     [ டவாகம் → ெகாடவாகம்.]

ெகாடவான்

 
 ெகாடவான் koḍavāṉ, ெப.(n.)

   ெகாத் மல் ையத் தாக் ம் ஒ  வைக ேநாய்; a disease attacking coriander plant.

     [ெகா வன் → ெகாடவான்.]

ெகாட ளாகம்

 
 ெகாட ளாகம் koḍaviḷākam, ெப.(n.)

   நாைகச ் ற் ர;் a village in Nagai Dt.

     [ ட → ெகாட + ளாகம்.]

ெகாடா

 
 ெகாடா koṭā, ெப.(n.)

   நச் த் கைளக் ெகாண்ட மரம்; nux-vomica tree (சா.அக.);.

ம வ. எட் .

     [ெகா  → ெகாட  → ெகாடா.]

ெகாடாக்கண்டன்

 
 ெகாடாக்கண்டன் koṭākkaṇṭaṉ, ெப.(n.)

   ம் ஈயாத இவறன் (ெகா.வ.);; confirmed miser, as stubborn in refusing to give, opp. to Vidakkandan (சா.அக.);.

     [ெகாடா(த); + கண்டன்.]

ெகாடாரி

ெகாடாரி koṭāri, ெப.(n.)

   ேகாடரி; axe.

     " ைளையச ்சா ங் ெகாடாரி ன் காம்  ேபான்றாய்"( ரேபாத. 2, 28);.

     [ேகாடரி → ெகாடாரி.]

ெகாடா

 
 ெகாடா  koṭāvi, ெப.(n.)

   நா ; Indian - burr (சா.அக.);.

     [ெகா  → ெகா  → ெகாடா .]

ெகா க்கச்

 
 ெகா க்கச்  koḍikkacci, ெப.(n.)

   ழற் க் ெகாடை்டச ்ெச  அல்ல  ெகசச்க்காய்ச ்ெச ; eagle stone creeper or nicker tree (சா.அக.);.

     [ெகா  + கச் .]
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ெகா க்கச் கம்

 
 ெகா க்கச் கம் goḍiggaccīrugam, ெப.(n.)

   ெபா  தைல; creeping vervain (சா.அக.);.

     [ெகா  + கச் கம்.]

ெகா க்கத்தரி

 
 ெகா க்கத்தரி koḍikkattari, ெப.(n.)

   நீண்ட கத் ரிக்காய்; a species of long brinjal. cf.

கண்டங்கத்தரி (சா.அக.);.

     [ெகா  + கத்தரி.]

ெகா க்கப்பல்

 
 ெகா க்கப்பல் koḍikkappal, ெப.(n.)

   ெகா கட் ய மரக்கலம் (இ.வ);; galley or cruiser flying a pennon.

ம. ெகா க்கப்பல்.

     [ெகா  + கப்பல்.]

ெகா க்கம்பம்

ெகா க்கம்பம் koḍikkambam, ெப.(n.)

   ேகா ல்களின் ன் றம் ெகா ேயற் வதற்காக ந ம் மரம்; flag staff in a temple.

     " க் கம்பத் ேல"(ேகா ெலா. 73);.

ம வ..ெகா மரம்.

     [ெகா  + கம்பம்.]

ெகா க்க

ெகா க்க 1 koḍikkayiṟu, ெப.(n.)

   1. ணாத் தண் ன் ந ல் ஒ ம் க ேபான்ற அைமப் ; the cord-like structure passing through the spinal 
channel and extending from the brain.

   2. இ ப் ல் கட் க்ெகாண்  ன்  வைல ைன இ க்க உத ம் க ; the rope used for pulling out the 
fishing net by tying with hip ( . .ெதா.);.

     [ெகா  + க .]

 ெகா க்க 2 koḍikkayiṟu, ெப.(n.)

   1. க் ேக ன. க ; well-twined rope.

     "ெகா க் க ற் ெறா ங் ெகாணரந்்தனர"் (உபேதசகா. வநாம. 155.);.

   2. ெகா யாகக் கட் ங்க ; rope used as a clothes-line.

   3. ெகா ேயற்ற, இறக்கப் பயன்ப ம் க ; rope used to hoist or lower flags.

ம.ெகா க்க .

     [ெகா  + க .]
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ெகா க்க க்

 
 ெகா க்க க்  koḍikkarukku, ெப.(n.)

   வா ல் நிைலகள், ண்கள் ேபான்றவற் ல் ெசய்யப்ப ம் ற்பேவைலப்பா ; decorative workmanship 
of architectural things in pillars and door frames(சா.அக.);.

ெகா க்க க்

     [ெகா  + க க் .]

ெகா க்க ைண

 
 ெகா க்க ைண koḍikkaruṇai, ெப.(n.)

   க ைண வைக (இ.வ.);; a tuberous-rooted plant.

     [ெகா  + க ைண.]

ெகா க்க ம்

ெகா க்க ம்  koḍikkarumbu, ெப.(n.)

   ேநராக வளரந்்த க ம் ; straight sugarcane.

     "ெகா க்க ம் த்த ேவ ' ( வக. 1184);.

     [ெகா  + க ம் .]

ெகா க ேவல்

 
 ெகா க ேவல் goḍigaruvēl, ெப.(n.)

   க ேவலன் ெகா ; babool creeper (சா.அக.);.

     [ெகா  + க ேவல்.]

ெகா க்கல்

 
 ெகா க்கல் koḍikkal, ெப.(n.)

   சரக்்கைரவள்ளி; sweet potato creeper-Dioscorea sative (சா.அக.);.

     [ெகா  + கல்.]

ெகா க்க

ெகா க்க  koḍikkavi, ெப.(n.)

   ல்ைல ள்ள ேகா ற் ெகா ேய ம்ப  உமாப  வாசாரி யாரால் இயற்றப்ெபற்ற ம், 
ெமய்கண்டசாத் ரம் ப னான்க ள் ஒன் மான ைசவ சமய ல்; a short treatise on the Saiva-siddhanda 
philosophy, by Umapati-Śivaccariyar, one of 14 Mey-kanda-cattiram q.v., believed to have been composed for raising the 
temple flag at Chidambaram.

     [ெகா  + க .]

ெகா க்கழல்

 
 ெகா க்கழல் koḍikkaḻl, ெப.(n.)

கழற் பாரக்்க: See kalarci.

ம. ெகா க்கழல்.

     [ெகா  + கழல்.]

ெகா க்கழற்

 
 ெகா க்கழற்  koḍikkaḻṟci, ெப.(n.)

   கழற் க் ெகா ; a creeper of two spicies.

ம வ. கழற்ெகா ..

     [ெகா  + கழற் .]
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ெகா க்கள்ளி

ெகா க்கள்ளி koḍikkaḷḷi, ெப.(n.)

   1. ெகா வைக; moon-creeper.

   2. கள்ளிவைக; beak-flowered creeping milk-hedge.

     "ெகா க்கள்ளிப் பா க் க் " (பதாரத்்த 124);.

     [ெகா  + கள்ளி.]

ெகா க்காக்கட்டா
ன்

 
 ெகா க்காக்கட்டான் koḍikkākkaḍḍāṉ, ெப.(n.)

   காக்கட்டான் வைக; sky-blue bindweed.

     [ெகா  + காக்கட்டான்.]

ெகா க்காசைர

 
 ெகா க்காசைர koḍikkācarai, ெப.(n.)

   ெகா க் காசைர; a kind of edible greens (சா.அக.);.

     [ெகா  + காசைர.]

ெகா க்கா னி

ெகா க்கா னி koḍikkāciṉi, ெப.(n.)

   1. மல் ைக; Arabian jasmine

   2. படரம்ல் ைக; large - flowered jasmine (சா.அக.);.

     [ெகா  + கா னி.]

ெகா க்காய்

ெகா க்காய் koḍikkāy, ெப.(n.)

   ெகா களில் காய்க் ம் ம த் வத் ற் ரிய காய்கள்; the vegetables useful to medicine.

ழ்க்கா ம் ெகா களில் காய்க் ம் காய்கள்.

     [ெகா  + காய்.]

வைககள்:

   1. க யாணப் சணிக்காய்.

   2. பறங் க் காய்.

   3. மட் க்காய்.

   4. ைரக்காய்.

   5. ெவள்ளரிக்காய்.

   6. ெகாடை்டயவைரக்காய்.

   7. ெமாசை்சக்காய்.

   8. ரக்்கங்காய்.

   9. டலங்காய்.

   10. பாகற்காய்.

   11. அதனங்காய்.

   12. ளங்காய்.
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ெகா க்கால்

ெகா க்கால்1 koḍikkāl, ெப.(n.)

   1. ெவற் ைலக் ெகா  பட ங் ெகாம்  ( ன்.);; stake or stick set to support the betel creeper.

   2. ெவற் ைல (மைல.);; betel.

   3. ெவற் ைலத்ேதாட்டம்; betel garden.

   4. காய்க த்ேதாட்டம் (இ.வ.);; vegetable garder

   5. ெகா க்கம்பம்; flagstaff of a temple.

     "ேகா ன் ன் ற்ற ெகா க்காைல"(தனிப்பா. 1:361:98);.

ம. ெகா க்கால்.

     [ெகா  + கால்.]

 ெகா க்கால்2 koḍikkāl, ெப.(n.)

   ெவற் ைல ப ரி ம் நிலம்; land where betal is grown.

     "அக்க  ைல ல் ெகா க்கால் ண ம்" (நத்தம். ஆய்ேவ . ப.174-24);.

     [ெகா  + கால்.]

ெகா க்கால்கத்தரி

ெகா க்கால்கத்தரி koḍikkālkattari, ெப.(n.)

   1. க ங்ெகா க் கத்தரி; a species of black brinjal.

   2. ெவற் ைலத் ேதாட்டத் ல் ப ரா ம் கத்தரி; brinjal cultivated in betel-vine yard (சா.அக.);.

     [ெகா க்கால் + கத்தரி.]

ெகா க்கால்மரம்

 
 ெகா க்கால்மரம் koḍikkālmaram, ெப.(n.)

   அகத் மரம்; sesbane tree (சா.அக.);.

     [ெகா க்கால் + மரம்.]

ெகா க்கால் ைல
 ைல

ெகா க்கால் ைல ைல koḍikkālmūlaimūlai, ெப.(n.)

   1. ெவற் ைலத் ேதாட்ட ள்ள ைச; lit., betelgarden quarter.

   2. ஊரின் வடேமற்  ைல; the north-west corner of a village.

ெகா க்கால் ைல ல் ன்னினால் உ யாய் மைழவ ம் (இ.வ.);.

     [ெகா க்கால் + ைல.]

ெகா க்கால்ேவளா
ளன்

 
 ெகா க்கால்ேவளாளன் koḍikkālvēḷāḷaṉ, ெப.(n.)

ெகா க்காற் ப ர ்ெசய் ம் ேவளாள

 cultivating betel.

     [ெகா க்கால் + ேவளாளன்.]

ெகா க்காற் ைர

 
 ெகா க்காற் ைர koḍikkāṟārai, ெப.(n.)

   அகத் க் ைர; sesbane leaves used as edible greens (சா.அக.);.

     [ெகா க்கால் + ைர.]
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ெகா க் ழங்

ெகா க் ழங்  koḍikkiḻṅgu, ெப.(n.)

   ெகா ன் அ ல் ைள ம் ழங் ன் வைக; the several varieties of medicinal and esculent bulbous roots 
under the stem of creepers.

     [ெகா  + ழங் .]

ெகா க் ழங்  வைககள்:

   1. ந் ற் ழங்

   2. க டன் ழங்

   3. ைகக் ழங்

   4. ளிநாைளக் ழங்

   5. மாகாளிக் ழங்

   6. தண்ணிர் ட்டான் ழங்

   7. தாமைரக் ழங்

   8. ெசவ்வல் க் ழங்

   9. ெநய்தற் ழங்

   10. ெசங்க நீரக்் ழங்

   11. ெகாட் க் ழங்

   12.  ச க்கைரக் ழங்

ெகா க்
ெகா க்  koḍikkiḻivu, ெப.(n.)

   ெபண்கள் ெகா  லத் ல் க ரத்்தலால் உண்டா ம் olors; laceration of the perineum (&m.91%.);.

ெகா க்

 
 ெகா க்  koḍikkuli, ெப.(n.)

   லாஞ்ெச ; common cherry nutmeg (சா.அக.);.

     [ெகா  + .]

ெகா க் ளம்

 
 ெகா க் ளம் koḍikkuḷam, ெப.(n.)

   ம ைரத ்ெதற்  மாவட்டத் ல் அைமந்த ஒர ்ஊர;் a village situated south of Madurai.

     [ேகா  + ளம் - ேகா க் ளம் → ெகா க் ளம்.]

ஆைனமைல ன் ஒ  ேகா ல் இவ் ர ்அைமந் ப்பதால் த ல் ேகா க் ளம் என்  
ெபயரெ்பற்  நாளைட ல் ெகா க் ளம் என ம  வந்ததாம் (த.நா.ஊ.ெப.);.

ெகா க் ஞ்சா

 
 ெகா க் ஞ்சா koḍikkuṟiñjā, ெப.(n.)

    ஞ்சா; small Indian ipecacuanha;a climber (சா.அக.);.

     [ெகா  + ஞ்சா.]

ெகா க் ைட

ெகா க் ைட koḍikāḍai, ெப.(n.)

   1. நாணற் ைட ( ன்.);; wicker-basket.

   2. ட் க் ெகா யாலான ைட; a basket made of binding creeper.

     [ெகா  + ைட.]
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ெகா க் ந்தல்

ெகா க் ந்தல் koḍikāndal, ெப.(n.)

   1. ெகா களில் ம ரக்் ந்தல் ேபா க் ம் ஒ  ரட் ; a slender turining growth by which a plant attaches 
itself to something for support.

   2. அம்ைமயார;் sister's thread.

ம வ, ெகா யார ் ந்தல். (ெகா  ந்தல்.);

ெகா க்ெகண்ைட

 
 ெகா க்ெகண்ைட kopf-k-kengai ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் ெகண்ைட ன்; a kind of fish ( . . .ெதா.);.

     [ெகா  + ெகண்ைட.]

ெகா க்ைகயான்

 
 ெகா க்ைகயான் koḍikkaiyāṉ, ெப.(n.)

   ைகயாந்தகைர வைக ( ன்.);; a plant growing in wet places.

     [ெகா  + ைகயான்.]

ெகா க்ெகாத்தான்

ெகா க்ெகாத்தான்1 koḍikkottāṉ, ெப.(n.)

   1. டக்ெகாத்தான்; palsy curer.

   2. ெகாத்தான்; green thread creeper (சா.அக.);.

     [ெகா  + ெகாத்தான்.]

 ெகா க்ெகாத்தான்2 koḍikkottāṉ, ெப.(n.)

ெகாற்றான் பாரக்்க;see koran.

     [ெகா  + ெகாத்தான்.]

ெகா கட் நில்-
தல்(ெகா கட்  

நிற்றல்)

ெகா கட் நில்-தல்(ெகா கட்  நிற்றல்) goḍigaḍḍiniltalgoḍigaḍḍiniṟṟal,    14 ெச. . .(vi.)

   1. ெகா கட் 1,2 பாரக்்க: see kodi-kattu-,

   2. உ ப்பாட் டன் யற் ைய ேமற்ெகாள் தல்; to set about a thing with the utmost zeal and promptness.

   3. ேநாயாளி த ேயார ்க ற்ைறப் த் க்ெகாண்  நிற்றல் (யாழ்.);; to stand by, holding a rope attached 
to a beam, as a woman in labour, a sick person etc.

     [ெகா கட்  + நில்-.]

ெகா கட் வாழ்-
தல்

ெகா கட் வாழ்-தல் goḍigaḍḍivāḻtal,    3 ெச. . . (v.i.)

   ந்த ெசல்வ வாழ்க்ைக ல் இ த்தல் (ெகா.வ.);; to live in great prosperity.

     [ெகா கட்  + வாழ்-.]

ெகா கட் -தல்

ெகா கட் -தல் goḍigaḍḍudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   1. ெகா ெய த்தல், பாரக்்க;see Kodi-y-edu-,

   2. ேபா க் வ தல்; to declare hostility.challenge.

   3. ெகா ேயற் -தல், பாரக்்க;see kodiy-érru-,

     [ெகா  + கட் -.]

ெகா கம்

 
 ெகா கம் goḍigam, ெப.(n.)

   ஒ வைக ெவந்தயம்; horse-shoe fenugreek (சா.அக.);.

     [ெகா  → ெகா கம் → ெகா கம்.]
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ெகா தல்

 
 ெகா தல் goḍigiḻidal, ெப.(n.)

   க ரத்்த ல் ெபண்க க் க் ெகா லம் ளத்தல்; laceration of the perineum (சா.அக.);.

     [ெகா  + -.]

ெகா ங் யம்

 
 ெகா ங் யம் koḍiṅgiyam, ெப.(n.)

   ேகாைவ மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kovai Dt.

     [ெகா ங்  → ெகா ங் யம்.]

ெகா சச்ண்பகம்

 
 ெகா சச்ண்பகம் goḍiccaṇpagam, ெப.(n.)

ெகா சச்ம்பங்  ( ன்.); பாரக்்க;see kodi-c-cambarigi.

     [ெகா  + சண்பகம்.]

ெகா சச்ம்பங்

 
 ெகா சச்ம்பங்  koḍiccambaṅgi, ெப.(n.)

   ெகா வைக; creeper champak.

ம வ, காமப் .

     [ெகா  + சம்பங் .]

ெகா சச்ல் ல
ம்

ெகா சச்ல் லம் koḍiccallimūlam, ெப.(n.)

   1. நஞ் க்ெகா ; umbilical cord.

   2. டல்; intestines (சா.அக.);.

     [ெகா  + சல்  + லம்.]

ெகா சச்ா

ெகா சச்ா  koḍiccāṟu, ெப.(n.)

   1. ள்ைள ன் நீர;் boy's or girl's urine.

   2. மாத லக் ; menstrual blood.

   3. ெபண் காமநீர;் semen muliebre (சா.அக.);.

     [ெகா  + சா .]
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ெகா ச்

ெகா ச் 1 koḍicci, ெப.(n.)

   1. தண்ணீைரக் கட் ம் ெகா ; water bounding plant.

   2. காவட்டம் ல்; citronella grass.

   3. த் ர லம்; Ceylon leadwort.

   4. ற்றாஞ்ேசா ; burrow of white-ants.

   5. இரத்த நஞ் ; a poisonous substance in blood.

   6. ண்  மணி; crab's eye.

   7. ைலக் ந் ; three leaved spring creeper.

   8. ஞ்  நிலத் ப் ெபண்; a woman inhabiting a hilly tract.

     "ெகா ச்  காக் ம் ெப ங் ர ேலனல்" (ஐங் . 296);.

   9. கன்னம்; cheek.

   10. தாைட; jaw.

   11 ெவண்ைம; whiteness (சா.அக.);.

     [ெகா  → ெகா ச் .]

 ெகா ச் 2 koḍicci, ெப.(n.)

   1. ஞ் நிலத் ப் ெபண்; woman of the hilly tract.

ெகா ச் ங்ேகரி

 
 ெகா ச் ங்ேகரி koḍicciṅāri, ெப.(n.)

   க டக் ெகா  ( த்.அக.);; Indian birthwort.

     [ெகா  + ங்ேகரி.]

ெகா ச் த்தாம
ைர

 
 ெகா ச் த்தாமைர koḍiccittāmarai, ெப.(n.)

நீலத்தாமைர  ( த்.அக.);:

 blue nelumbo.

     [ெகா ச்  + தாமைர.]

ெகா ச் தம்

 
 ெகா ச் தம் koḍiccidam, ெப.(n.)

   ெகா ேவல்; American sumech (சா.அக.);.

     [ெகா ச்  → ெகா ச் தம்.]

ெகா ச் யர்

 
 ெகா ச் யர ்koḍicciyar, ெப.(n.)

ஞ் நிலப் ெபண்கள்:

 women in the land of forecters, mountainers.

     [ெகா ச்  + அர.்]
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ெகா ச் வால்

 
 ெகா ச் வால் koḍiccivāl, ெப.(n.)

   னி ெவண்ைமயான ப ன் வால் (யாழ்ப்.);; cow's tail white at the tip.

     [ெகா ச்  + வால்.]

ெகா ச் வா

 
 ெகா ச் வா  koḍiccivāli, ெப.(n.)

   னி ெவ த்த வா ள்ள ப  (யாழ்ப்.);; cow with tail white at the tip.

     [ெகா ச்  + வா .]

ெகா ச் த்தல்

 
 ெகா ச் த்தல் koḍiccittal, ெப.(n.)

   ெகா ேவல்; American sumach (சா.அக.);.

     [ெகா  + த்தல்.]

ெகா ச் த்தா

 
 ெகா ச் த்தா koḍiccīttā, ெப.(n.)

   த்தாக்ெகா ; custard apple creeper (சா.அக.);.

     [ெகா  + த்தா.]

ெகா ச் ைல

ெகா ச் ைல koḍiccīlai, ெப.(n.)

   1. ெகா ன் ெசண்டா; pennon, flag.

   2. த் ரப்படாம்; variegated painted cloth.

   3. ற்ெகா ; flag, banner as a badge of honour.

ம வ. க்ெகா .

     [ெகா  + ைல.]

ெகா ச் ைர

 
 ெகா ச் ைர koḍiccūrai, ெப.(n.)

   ைரவைக ( ன்.);; creeper species of jujube.

     [ெகா  + ைர.]

ெகா செ்சங்கழற்

 
 ெகா செ்சங்கழற்  koḍicceṅgaḻṟci, ெப.(n.)

   வப் க் கழற் க்ெகா ; red bondue creeper (சா.அக);.

     [ெகா  + ெசம்ைம + கழற் .]

ெகா சே்சணி

 
 ெகா சே்சணி koḍiccēṇi, ெப.(n.)

   ெப ந்தக்காளி; cape gooseberry (சா.அக.);.

     [ெகா  + ேசணி.]
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ெகா சை்ச

ெகா சை்ச koḍiccai, ெப.(n.)

   1. கன்னம்; cheek.

   2. தாைட jaw.

ம. ெகா ஞ்ஞ.

     [ெகா  → ெகா சை்ச]

ெகா லடக்கம்

 
 ெகா லடக்கம் koḍisilaḍakkam, ெப.(n.)

   வா லடக்கம்; holding in the mouth as a pill (சா.அக.);

     [ெகா  → ெகா  + இல் + அடக்கல்.]

ெகா

 
 ெகா  koḍisu, ெப.(n.)

   ெகா ; the joint of the jaw-bones (சா.அக.);.

     [ெகா  → ெகா  (ெகா.வ.);.]

ெகா ற் ப் ற-
த்தல்

ெகா ற் ப் ற-த்தல் koḍisuṟṟippiṟattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   ெபற்ேறாரக்் ம் தாய் மாம க் ம் ங் ைளதற்  அ யாகத் ெதாப் ழ்க்ெகா  
ற் க்ெகாண்  ழந்ைத றத்தல் (உ.வ.);; to be born, as a child, with umbilical cord, around the neck,deemed 

ominous to parents and maternal uncle.

     [ெகா  + ற்  + ற-.]

ெகா ற் -தல்

ெகா ற் -தல் koḍisuṟṟudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   ெதாப் ழ்க்ெகா  ழந்ைதையச ் ற் க்ெகாள் தல்; umblical cord encircling the child.

     [ெகா  + ற் -.]

ெகா ைச

ெகா ைச koḍisai, ெப.(n.)

   1. கன்னம்; cheek.

   2. நரம் ; nerve.

ம வ ப் .

     [ெகா  → ெகா  → ெகா ைச.]

ெகா ஞ்

ெகா ஞ்  koḍiñji, ெப.(n.)

   1. ைகக் த யாகத் ேதரத்்தட் ன் ன்ேன நடப்பட் த் தாமைரப்  வ ள்ள அழ  ெபா ந்த 
உ ப் ; ornamental staff in the form of a lotus, fixed in front of the seat in a chariot and held by the hand as support.

     "மணித்ேதரக்் ெகா ஞ்  ைகயாற் பற் "(மணிேம. 4:48.);.

   2. ேதர;் car chariot.

     "ெகாய் ைள ெகா ஞ்  ஞ்சரம்" (ஞானா. 7:18);.

     [ெகா  : னி, க . ெகா  → ெகா ஞ்  (ேதர ்ெமாட் );.]

ெகா ஞ் ல்

 
 ெகா ஞ் ல் koḍiñjil, ெப.(n.)

ெகா ஞ் ற்பலைக பாரக்்க;see kodinjir-palagai,

     [ெகா  → ெகா ஞ் ல்.]
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ெகா ஞ் ல -
த்தல்

ெகா ஞ் ல -த்தல் koḍiñjilaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெகா ஞ் ற் பலைகயால் ஆற் க்கால் ேதாண் தல்; to dredge a river - channel with a shovel.

     [ெகா ஞ் ல் + அ -.]

ெகா ஞ் ற்பல
ைக

 
 ெகா ஞ் ற்பலைக goḍiñjiṟpalagai, ெப.(n.)

   எ கைளக் ெகாண்  ஆற் க்கால் ேதாண் ம் பலைக; large wooden shovel or scoop for dredging river-
channels.

     [ெகா ஞ் ல் + பலைக.]

ெகா ஞாழல்

 
 ெகா ஞாழல் koḍiñāḻl, ெப.(n.)

   ம ரக்்ெகான்ைற; Barbados flower fence (சா.அக.);.

     [ெகா  + ஞாழல்.]

ெகா த்தக்காளி

 
 ெகா த்தக்காளி koḍittakkāḷi, ெப.(n.)

   ெதன்னெமரிக்க நாடை்டச ்சாரந்்த தக்காளிவைக ( .அக.);; tomato, pailing plant introduced from South 
America.

ம. ெகா த்தக்காளி.

     [ெகா  + தக்காளி).]

ெகா த்தட்

ெகா த்தட் 1 koḍittaḍḍu, ெப.(n.)

   காற்றா ச ்சண்ைட ( ன்.);; competition with two kites to see which cuts the other's string.

     [ெகா  + தட் .]

 ெகா த்தட் 2 koḍiddaḍḍudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   நல்லபாம்  க த்தல்; to bite, as of cobra.

     [ெகா  + தட் தல். ெகா  அைசந் ப தல் ெகா ேபான்ற பாம் க த்தல்]

ெமா த் ைற ல் அவர ்(த ழர)்; நாகரிகம் அைடந் ப்ப  ேபான்  பண்பா ம் அைடந் ந்தனர ்
ஒன் ற்  இரண் ற் ப் ேபாதைல இடக்கரடக்கல் என் ம் சாதைலப் ெப ம்  என் ம் நல்லபாம்  
க த்தைலக் ெகா த்தட்டல் என் ம் மங்கலவழக்கா ம் வந்தனர ்[பண்.த . பண். நா.106].

 ெகா த்தட்  koḍittaḍḍu, ெப(n.)

   சாணிமண்,எ  ேபான்றபவற்ைற அள் வதற்  ரட் க் காட் க் ெகா களால் ன்னப்பட்ட 
ள்ள ள்ள தட் ; flat type of basket made of rough Creeper used to take dung and soil.

     [ெகா +தட் ]

ெகா த்தடக்

ெகா த்தடக்  koḍittaḍakki, ெப.(n.)

   1. மரவைக ( .அக.);; a tree.

   2. நாய்க்கா ன் ேமல் ரல் (யாழ்.அக.);; small projection near the toes of a dog.

     [ெகா  + தடக் .]
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ெகா த்தடம்

 
 ெகா த்தடம் koḍittaḍam, ெப.(n.)

   ஒற்ைறய ப் பாைத (இ.வ.);; footpath.

     [ெகா  + தடம்.]

ெகா த்த க்கல்

 
 ெகா த்த க்கல் koḍittaḍukkal, ெப.(n.)

   பாம்  ண்டல்; to bite as of cobra.

     [ெகா  + த க்கல்.]

ெகா த்தைட

ெகா த்தைட koḍittaḍai, ெப.(n.)

   1. ெகா யால் உண்டா ந் தைட; lit., prohibition by a stage.

   2. ெகா ேயற் ள்ள ழாக்காலத் ல் ஊர ் ட்  ஊரெ்சல்லக் டாெதன் ங் 
காப் த்தைட; prohibition against travel during a temple. festival.

     [ெகா  + தைட.]

ெகா த்தண்

ெகா த்தண்  koḍittaṇḍu, ெப.(n.)

ெகா க்கம்பம் பாரக்்க;see kodi-k-kambam,

     'க டப் ள் ெள ய ெகா த்தண் '( லப். 11:136, உைர);.

     [ெகா  + தண் .]

ெகா த்தம்பட்டன்

 
 ெகா த்தம்பட்டன் koḍittambaḍḍaṉ, ெப.(n.)

   வாளவைர வைக; fat - podded sword-bean

     [ெகா  + தம்பட்டன்.]

ெகா த்தம்பம்

 
 ெகா த்தம்பம் koḍittambam, ெப.(n.)

   ெகா  கட் ந் த ; a post for tying a flag.

     [ெகா  + தம்பம்.]

ெகா த்தரம்

ெகா த்தரம் koḍittaram, ெப.(n.)

   1. க ரவன் ேதான் ம்ேபா  அல்ல  மைற ம்ேபா  வா ச் ல் ேதான் ம் எட்டாம் நாள் நில  
( ன்.);; the waxing or waning moon in the 8th, sometimes also in the 7th or 9th phase, when it is in the meridian at sunrise 
or sunset.

     [ெகா  + தரம்.]

ெகா த்தா

 
 ெகா த்தா  koḍittāli, ெப.(n.)

சரட் த்தா  (இ.வ.); பாரக்்க;see carattu-t-tāli.

     [ெகா  + தா ]

ெகா த்

ெகா த்  koḍitti, ெப.(n.)

ெகா ச்  (ைதலவ. ைதல.17); பாரக்்க;see kodicci.

     [ெகா ச்  → ெகா த் . ெகா த் .என் ம் ெசால்ைல ெகா த்  என ெச.அக ப்ப  தவ .]
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ெகா த் ப்

ெகா த் ப்  koḍittippili, ெப.(n.)

   1. ப் க் ெகா ; pepper creeper.

   2. ப் ; a small variety of pepper (சா.அக.);.

     [ெகா  + ப் .]

ெகா த் ப்பாட
கம்

 
 ெகா த் ப்பாடகம் goḍittiruppāḍagam, ெப.(n.)

   ஒ வைகத ்தாவணி; a kind of shoe.

     [ெகா  +  + பாடகம்]

ெகா த் ம் -
தல்

ெகா த் ம் -தல் koḍiddirumbudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேகாள்கள் வா ச் ையக் கடத்தல்; to pass the meridian, as the sun or other heavenly body.

     "ெகா த் ம் ன உடேன"(யாழ்ப்.);.

     [ெகா  + ம் -.]

ெகா த்

 
 ெகா த்  koḍittī, ெப.(n.)

   த் ர லம்; Ceylon leadwort (சா.அக.);.

ம வ. ெகா ச் .

     [ெகா த்  → ெகா த்  → ெகா த்  (ெகா.வ.);.]

ெகா த் த்

 
 ெகா த் த்  koḍittutti, ெப.(n.)

   த் வைக ( ன்.);; membranous carpelled evening – mallow.

     [ெகா  + த் .]

ெகா த் ண்

 
 ெகா த் ண் koḍittūṇ, ெப.(n.)

   ெகா ேயா ம் ணாத்தண் ; the vertebaral column through which the spinal cord passes (சா.அக.);.

     [ெகா  + ண்.]

ெகா த்ேதாட்டம்

 
 ெகா த்ேதாட்டம் koḍittōḍḍam, ெப.(n.)

   ள  அல்ல  ெவற் ைலத் ேதாட்டம்; pepper or betel grove.

ம. ெகா த்ேதாட்டம்.

     [ெகா  + ேதாட்டம்.]

ெகா த்ேதா கம்

 
 ெகா த்ேதா கம் goḍittōtigam, ெப.(n.)

   நீராைர; pseudoferuns marselia qudri-folia (சா.அக.);.

     [ெகா  + ேதா கம்.]
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ெகா னம்

 
 ெகா னம் koḍidiṉam, ெப.(n.)

ெகா நாள் பாரக்்க;see kodi-nal.

     [ெகா  + னம்.]

ெகா

 
 ெகா  koḍidu, ெப.(n.)

   ெகா ய ; that which is virulent, harsh.

     "வ ைமெகா ".

     [ெகா ய  + ெகா .]

ெகா க் -தல்

ெகா க் -தல் koḍidūkkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ணரச்் க்காக உைடைய =உயரத்் தல்; to lift a woman's cloth for the purpose of sexual inter course.

     [ெகா  + க் .]

ெகா நஞ் மா

 
 ெகா நஞ் மா  koḍinañjumāvu, ெப.(n.)

   நஞ் க்ெகா ; umbilical cord (சா.அக.);.

     [ெகா  + நஞ் .]

ெகா நரம்

ெகா நரம்  koḍinarambu, ெப.(n.)

   1. ேமேல ம் க் கா ம் உடம் ன் பசை்ச நரம் ; veins seen prominent by raised above the surface of the body.

   2. உடம் ல் ெகா ையப்ேபாற் படரந்்  கா ம் நரம் ன் ட்டம்; spinal nerves with their ramifications 
extending to several parts of the body.

   3. உடம் ன் ந ப்பாகத் ல் இதயம், வ , அ வ ற் ப்ப  ஆ யவற் ல் வைலேபாற் 
காணப்ப ம் நரம் க் ட்டம்; the great net-work of nerves or veins upon the heart, about the stomach and other 
abdominal viscera (சா.அக.);.

     [ெகா  + நரம் .]

ெகா நாட் யைழ-
த்தல்

ெகா நாட் யைழ-த்தல் koḍināḍḍiyaḻaittal,    4 ெச. .  (v.i.)

   உ ரப்் ைழக்க ைகைய நீட் ச ்ெசய்ைக லம் உத  ேவண் தல்; ask for some help by showing hands to 
save the life ( . .ெதா.);.

     [ெகா  + நாட்  + அைழ-.]

ெகா நாய்

 
 ெகா நாய் koḍināy, ெப.(n.)

   ேசாணங்  நாய் ( ன்.);; grey-hound.

     [ெகா  + நாய்.]

ெகா நாரத்தன்

ெகா நாரத்தன் koḍinārattaṉ, ெப.(n.)

ெகா  நாரத்ைத (அ.ைவ.ர.1667); பாரக்்க;see kodinārattai.

     [ெகா  + நாரத்தன்.]

ெகா நாரத்ைத

 
 ெகா நாரத்ைத koḍinārattai, ெப.(n.)

   நாரத்ைத வைக ( த்.அக.);; a kind of citron.

     [ெகா  + நாரத்ைத.]
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ெகா நாவல்

 
 ெகா நாவல் koḍināval, ெப.(n.)

   நாவல் வைக ( ன்.);; species of jambolanum.

     [ெகா  + நாவல்.]

ெகா நாள்

 
 ெகா நாள் koḍināḷ, ெப.(n.)

   ன்னாள் பைட ரர ்ேமம்பாட் ற்காக நி  ரட் ம் வைக ல் ப் ட்ட நாள்; flag day, observed to 
raise funds for ex-service men.

     [ெகா  + நாள்.]

ன்னாள் பைட ரரக் க்ெகனக் ப் டப்பட்ட த் ைர அச் டப்பட்ட த் ைரத்தாள், ணி 
த யன ற்கப்ப ம் நாள்.

ெகா நாளம்

ெகா நாளம் koḍināḷam, ெப.(n.)

   1. பசை்ச நரம் ; vein.

   2. காரிரத்தக் ழாய்களடங் ய வைலேபான்ற ட்டம்; a great net-work of veins (சா.அக.);.

     [ெகா  + நாளம்.]

ெகா  நிம் யம்

 
 ெகா  நிம் யம் koḍinimbiyam, ெப.(n.)

   ேவரக்்கடைல; ground nut (சா.அக.);.

     [ெகா  + நிம் யம்]

ெகா நிைல

ெகா நிைல koḍinilai, ெப.(n.)

   1. கட ளரத்ம் ெகா க ள் ஒன்றேனா  அரசன் ெகா ைய உவ த் ப் க ம் றத் ைற ( .ெவ. 
9,36);; theme eulogising the king's flag as resembling that of Brahma, Visnu or Siva.

   2. ழ் ைச ல் நிைலயாக எ ஞ் ரியன்; the sun regularly rising in the east.

     "ெகா நிைல கந்த  வள்ளி"(ெதால். ெபா ள். 88);.

     [ெகா  : உச் . னிேமல் க ரவைன உச் க் ழான் என்பைத ஒப்  ேநாக் க. ெகா  + நிைல.]

ெகா ெநட்

 
 ெகா ெநட்  koḍineḍḍi, ெப.(n.)

நீரச்் ண்  (மைல.);;பாரக்்க;see nir-c-cundi,

 water mimosa.

     [ெகா  + ெநட் .]

ெகா ெநல்

 
 ெகா ெநல்  koḍinelli, ெப.(n.)

   படரெ்நல் ; gooseberry creeper (சா.அக.);.

     [ெகா  + ெநல் .]

ஒ  காய த்  . தத்ைத மணியாகப் பண் ம். ெகா ெநல்வாயல்
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ெகா ெநல்வாயல்

 
 ெகா ெநல்வாயல் koḍinelvāyal, ெப.(n.)

   வள் ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Tiruvallur Dt.

     [ெகா ெநல்  → ெகா ெநல் + வாயல்]

ெகா ேநத் ரிகம்

 
 ெகா ேநத் ரிகம் goḍinēttirigam, ெப.(n.)

   ெப ங் ன் மணி; a big variety of red bead vine (சா.அக.);.

     [ெகா  + ேநத் ரிகம் (ேநத் ரிகம் - வ.ெமா. (  ேபால்); இ ப்பதால் இப் ெபயர ்ெபற் க்கலாம்.]

ெகா ைந

 
 ெகா ைந koḍinai, ெப.(n.)

   ண் ; water mimosa (சா.அக.);.

     [ெகா  → ெகா ைந.]

ெகா ப்பசைல

ெகா ப்பசைல koḍippasalai, ெப.(n.)

   1. மஞ்சடெ்சம் ள்ளி; common yellow nail-dye.

   2. பசைலக்ெகா ; spinach Creeper.

   3: பசைல; small-leaved Indian spinach (சா.அக.);.

     [ெகா  + பசைல.]

ெகா ப்பசைள

 
 ெகா ப்பசைள koḍippasaḷai, ெப.(n.)

ெகா ப் பசைல (இ.வ.); பாரக்்க;see kodi-p-pasalai.

     [ெகா  + (பசைல); பசைள.]

ெகா ப்பட்ைட

 
 ெகா ப்படை்ட koḍippaḍḍai, ெப.(n.)

   நீரிைறக் ம் ஒைலப்படை்ட ( ன்.);; ola-bucket.

     [ெகா  + படை்ட.]

ெகா ப்பைட

ெகா ப்பைட koḍippaḍai, ெப.(n.)

   ேசைன ன் ன்னணிப்பைட; front rank of an army, van.

     "ெகா ப்பைட ேபாக் ப் ப ப்பைட நி இ" (ெப ங். மகத 24:39);.

ம வ. ப்பைட (  - ணிக்ெகா );

     [ெகா  + பைட.]

ெகா ப்பந்தர்

ெகா ப்பந்தர ்koḍippandar, ெப.(n.)

   ெகா கள் படரந்்த பந்தல்; a power or shady retreat made of interwining creepers.

     "எ நிைல மாட   ெகா ப்பந்த ம்"(ெப ங். இலாவாண. 15:11);.

     [ெகா  + (பந்தல்); பந்தர.்]
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ெகா ப்பய

 
 ெகா ப்பய  koḍippayaṟu, ெப.(n.)

   பய வைக ( ன்.);; a kind of pulse that puts forth tendrils.

     [ெகா  + பய .]

ெகா ப்பலாசம்

 
 ெகா ப்பலாசம் koḍippalācam, ெப.(n.)

   ெகா  க்கம்; species of palaus climber - Butea superba (சா.அக.);.

     [ெகா  + பலாசம்.]

ெகா ப்பவழம்

ெகா ப்பவழம் koḍippavaḻm, ெப.(n.)

பவழம் பாரக்்க;see pavalam.

     "ெகா ெவா  படாஅக் ெகா ப்பவ ழத் " (ெப ங். இலாவாண. 2:127);.

     [ெகா  + பவழம்.]

ெகா ப்பவளம்

 
 ெகா ப்பவளம் koḍippavaḷam, ெப.(n.)

   பவளக்ெகா ; brittle epidermis of the stem of coral.

     [ெகா  + பவளம்.]

ெகா ப்ப த் ரம்

 
 ெகா ப்ப த் ரம் koḍippavuttiram, ெப.(n.)

   தத் ற் ம் ய்யத் ற் ம் ந ேவ ெகா ேபால் நீளமாக ஒ ம் ஒ வைக லேநாய்; a kind of fistula or 
opening near the line of perinellu communicating with the anus or rectum, a fistula through the premium into the 
anus(சா.அக.);.

     [ெகா  + ப த் ரம்.]

ெகா ப்பாகல்

 
 ெகா ப்பாகல் koḍippākal, ெப.(n.)

   ெகா ல் ைள ம் பாகற்காய்; spiked bitter cucumber - Momondica charantia (சா.அக.);.

     [ெகா  + பாகல்.]

ெகா ப்பா

ெகா ப்பா  koḍippāci, ெப.(n.)

   நீரப்்பா வைக (M.M. 668.);; a kind of moss creeping upon water.

ம வ, கைனப்பா .

     [ெகா  + பா .]

ெகா ப்பா ரி

 
 ெகா ப்பா ரி koḍippācūri, ெப.(n.)

   நத்ைதச் ரி; bristly button weed (சா.அக.);

     [ெகா  + பா ரி.]
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ெகா ப்பாைத

 
 ெகா ப்பாைத koḍippātai, ெப.(n.)

ெகா த்தடம் (இ.வ.); பாரக்்க;see kodi-t-tadam.

     [ெகா  + பாைத.]

ெகா ப்பாைல

ெகா ப்பாைல koḍippālai, ெப.(n.)

   1. பாைலவைக (L.);; greenwax-flower.

   2. பாைலயாழ்த் றவைக ( வா.);; an ancient secondary melody - type of the pālai class.

ம. ெகா ப்பால.

     [ெகா  + பாைல.]

ெகா ப்பாைவ

ெகா ப்பாைவ koḍippāvai, ெப.(n.)

   1. காட் க் ெகா  பாரக்்க;see kattu-k-kodi.

   2. ெகா ையப் ேபான்ற ெபண்; a girl slender and wring like a creeper (சா.அக.);.

     [ெகா  + பாைவ.]

ெகா ப் ைண

 
 ெகா ப் ைண koḍippiṇai, ெப.(n.)

   வங்கமணல் (யாழ்.அக.);; lead ore.

     [ெகா  + ைண.]

ெகா ப் ைணயல்

 
 ெகா ப் ைணயல் koḍippiṇaiyal, ெப.(n.)

   நீளப் ைன ம் மாைலவைக; a kind of garland.

     [ெகா  + ைணயல்.]

ெகா ப் ரட்

 
 ெகா ப் ரட்  koḍippiraḍḍi, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ்ெச ; an unidentified plant (சா.அக.);.

ெகா ப் ரண்ைட

 
 ெகா ப் ரண்ைட koḍippiraṇḍai, ெப.(n.)

   ரண்ைடக் ெகா ; adamant creeper (சா.அக.);.

     [ெகா  + ரண்ைட.]

ெகா ப் ள்ைள

ெகா ப் ள்ைள koḍippiḷḷai, ெப.(n.)

   1. காக்ைகக் ஞ் ; the young of a crow.

   2. பள்ைளயா ; a dwarf goat.

   3. ெகா ற் ப் றந்த ள்ைள; child born with navel-cord round its neck (சா.அக.);.

     [ெகா  + ள்ைள.]

ெகா ப் ங்

 
 ெகா ப் ங்  koḍippuṅgu, ெப.(n.)

ெகா ப் ன்  பாரக்்க;see kodi-p-pսրցս.

     [ெகா  + ன்  - ெகா ப் ன்  → ெகா ப் ங் .]
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ெகா ப் டைவ

 
 ெகா ப் டைவ koḍippuḍavai, ெப.(n.)

   அ த  ( தைவ);க்  தலாண் ப் பயன்பாட் ற்ெகனச ் ற்றத்தார ்ெகா ம் 
சே்சைல; new cloth which relatives of a arudali place on a clothes-line for use during the first year of her widowhood.

     [ெகா  + டைவ.]

ெகா ப் ல்

ெகா ப் ல் koḍippul, ெப.(n.)

அ  பாரக்்க;see arugu.

     "ெகா ப் ல்ெலன்  க ப்பான"( வக.932);.

ம வ. ெகா ய .

     [ெகா  + ல்.]

ெகா ப்

 
 ெகா ப்  koḍippuli, ெப.(n.)

   நீண்ட ேவங்ைகப் ; a long and thin tiger;

 a tiger of an extended body resembling a grey-hound (சா.அக.);.

     [ெகா  + .]

ெகா ப் ன்

 
 ெகா ப் ன்  koḍippuṉku, ெப.(n.)

   ெகா வைக (L.);; hog creeper.

ம வ. ர ன் .

     [ெகா  + ன் .]

ெகா ப்

ெகா ப்  koḍippū, ெப.(n.)

   நால்வைகப் க்க ட ்ெகா களிற் ப்ப ; flower of creepers, one of nālvagappu.

     " ன்னப்  வணிந் ங் ெகா ப் க் ெகாய் ம்" (ெப ங். இலாவாண.12:130);.

     [ெகா  + .]

ெகா ப் கம்

 
 ெகா ப் கம் koḍippūkam, ெப.(n.)

   காமப் ; creeper champauk (சா.அக.);.

ம வ. ெகா சச்ம்பங் ,

     [ெகா  + கம்.]

ெகா ப் ைள

 
 ெகா ப் ைள koḍippūḷai, ெப.(n.)

   ைளக்ெகா ; a species of climbing woolplant-Aerua seandens (சா.அக.);.

     [ெகா  + ைள.]
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ெகா ப்ைப

ெகா ப்ைப koḍippai, ெப.(n.)

   1. ெபான்னாங்கண்ணி,

 sessile plant.

   2. ஒ  ன்; a fish (சா.அக.);.

ம வ, ெகா ப்ைப.

ெகா படர்-தல்

ெகா படர-்தல் koḍibaḍartal,    3 ெச. . .(v.i.)

   ெகா  ழ்தல்; spreading of creeper (சா.அக.);.

     [ெகா  + படர-்.]

ெகா -த்தல்

ெகா -த்தல் koḍibiḍittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ேவைல நி த்தம் ேமற்ெகாள்ளல்; to go on strike..

   2. ரணாகச ்ெசயல்ப தல்; to act perversely.

     [ெகா  + -.]

ெகா ள-த்தல்

ெகா ள-த்தல் koḍibiḷattal, ெப.(n.)

   4 ெச. . .(v.i.);

ெகா -தல் பாரக்்க;see kodi-killi-

     [ெகா  + ள-.]

ெகா ேபா -தல்

ெகா ேபா -தல் koḍipōḍudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேபா க்  அைழக்கேவ ம் ெவற்  க்கேவ ம் ெகா  நாட் தல்; to hoist a flag as a challenge or signal 
of victory.

   2. உ யா த்தல்; to be determined.

   3. தன்னதாக்க வ பண் தல் (யாழ்.அக.);; to device ways and means of appropriating.

     [ெகா  + ேபா -.]

ெகா மங்கலம்

 
 ெகா மங்கலம் koḍimaṅgalam, ெப.(n.)

   ம ைர மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Madurai Dt.

     [ெகா  + மங்கலம்.]

ெகா மணி

ெகா மணி koḍimaṇi, ெப.(n.)

   1. மணிக் டல்; mesentery retaining the intestines and their appendages.

   2. ெகா மா ைள பாரக்்க (சா.அக.);;see kodi-mădulai.

     [ெகா  + மணி.]

ெகா மந்தாைர

 
 ெகா மந்தாைர koḍimandārai, ெப.(n.)

   மந்தாைரக் ெகா ; climbing mountain ebony (சா.அக.);.

     [ெகா  + மந்தாைர.]

ெகா மப்

 
 ெகா மப்  koḍimappu, ெப.(n.)

   ெகா ேபான்  நீளமாகக் காட்  த ம் ேமகம்; a cloud in the shape of creeper.

ம வ. ெகா ேமகம்.

     [ெகா  + மப் .]
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ெகா மரம்

ெகா மரம் koḍimaram, ெப.(n.)

   1. ெகா ையக் கட் வதற்காக நடப்ப ம் மரம்; a flag-staff.

   2. ேகா ல் ெகா மரம்; flag-staff in a temple.

ெகா மரம்

   ம. ெகா மரம்;   ..ெகா மர;பட. ெகா ெமார.

     [ெகா  + மரம்.]

ெகா மல் ைக

ெகா மல் ைக goḍimalligai, ெப.(n.)

   1. மல் ைக ( ங்.);; Arabian jasmine.

   2. சா மல் ைக (L.);

 large flowered jasmine.

     [ெகா  + மல் ைக.]

ெகா மா கள்

 
 ெகா மா கள் goḍimācigaḷ, ெப.(n.)

   நிைலயற்ேறா ம் ேமகங்கள் ( ன்.);; flitting clouds.

     [ெகா  + மா .]

ெகா மா

ெகா மா  koḍimāḍu, ெப.(n.)

   1. நீண்  தளரந்்த மா  ( ன்.);; bullock, lank and long.

   2. கதர த்த ைவக்ேகா ல் ஒட் ள்ள ெநல்மணிகைள அறேவ நீக்க மா கைளப் பக்கவாட் ல் 
இைணத் ச ் ற் வரச ்ெசய்த ல் ( டாவ ); வலக்ைகப்பக்கம் த ல் நிற் ம் மாட் ன் ெபயர;் the 
bullock on the right most end of team of bullocks used to go round & round for threshing out the remaining grains from the 
straw from which most of the paddy has been threshed out by hand.

     [ெகா  + மா .]

ெகா மாதளத்

 
 ெகா மாதளத்  koḍimātaḷatti, ெப.(n.)

   ேவைள; vēlay(சா.அக.);.

     [ெகா  + மாதளத் .]

ெகா மா ைள

ெகா மா ைள koḍimātuḷai, ெப.(n.)

   1. ரிஞ்  மா ைள; creeping anaur.

   2. ெகாம்மட்  மா ைள; pomegranate lime.

     [ெகா  + மா ைள.]

ெகா மா ைளச்
ேசா

 
 ெகா மா ைளசே்சா  koḍimātuḷaiccōṟu, ெப.(n.)

   ெகா மா ைள ன் உடச்ைதப்பற் ; the pulp of creeper of pomegranate lime (சா.அக.);.

     [ெகா  + மா ைள + ேசா .]

ெகா மாமரம்

 
 ெகா மாமரம் koḍimāmaram, ெப.(n.)

   தைரேயா  படரந்் க் ம் ஒட்  மாமரம்; graft mango tree (சா.அக.);.

     [ெகா  + மரம்.]
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ெகா ன்

 
 ெகா ன் koḍimiṉ, ெப.(n.)

ெகா ன்னல் பாரக்்க;see kodi-minnal. [ெகா  + ன்.]

ெகா ன்னல்

 
 ெகா ன்னல் koḍimiṉṉal, ெப.(n.)

   ெகா ேபால்  ஒளி ம் ன்னல்; extended streak of lightning.

     [ெகா  + ன்னல்.]

ெகா ன்ைன

 
 ெகா ன்ைன koḍimiṉṉai, ெப.(n.)

   க் த் க் ெகா ; pointed leaved hogweed - Boerhaavia rependa alias B. Verticillata (சா.அக.);.

     [ெகா  + ன்ைன.]

ெகா

 
 ெகா  koḍimuḍi, ெப.(n.)

   ைளகள் ைணத் க் ம் ெச வைக ( ன்.);; a shrub with intertwined branches.

     [ெகா  + .]

ெகா ந்தவழக்

 
 ெகா ந்தவழக்  koḍimuḍindavaḻkku, ெப.(n.)

   ஓயாத க்கல் வழக்  (இ.வ.);; intricate never-ending dispute.

     [ெகா  + ந்த + வழக் .]

ெகா ப வதம்

 
 ெகா ப வதம் koḍimuḍibaruvadam, ெப.(n.)

   ெவள்ளிமைல; mountain containing silver ore (சா.அக.);.

     [ெகா  +  + ப வதம்.]

ெகா யன்

 
 ெகா யன் koḍimuḍiyaṉ, ெப.(n.)

ெகாம்ேப  க்கன் (யாழ்.); பாரக்்க;see kombēri-mūkkan.

     [ெகா  +  + அன். அன் - ெசா. ஆ.ஈ ]

ெகா வா ல்

 
 ெகா வா ல் koḍimuḍivāyil, ெப.(n.)

   அறமன்றம்; court of justice.

     [ெகா  + வா ல்.]

ெகா ண்

ெகா ண்  koḍimuṇḍi, ெப.(n.)

   1. ெகா ந் ரி; a kind of grape plant.

   2. ெகாடை்டக்களா; false wild jujube (சா.அக.);.

     [ெகா  + ந்  - ெகா ந்  → ெகா ண் .]
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ெகா தன்ம ந்

ெகா தன்ம ந்  koḍimudaṉmarundu, ெப.(n.)

   1.ச லம்; herbaceous creeper as a whole.

   2. ெபண்ணின் தல் ட் ; the blood ir first menstruation.

   3. தைலசச்ன் ள்ைள நச் க்ெகா  னின்  தயாரிக் ம் ஓர ் ண்ண ம ந் ; a calcium compound 
prepared from the navel - cord of a first born child (சா.அக.);.

     [ெகா  + தல் + ம ந் .]

ெகா ந் ரி

ெகா ந் ரி koḍimundiri, ெப.(n.)

   ராடை்ச (பதாரத்்த.762);; grape vine. ம. ெகா ந் ரி.

     [ெகா  + ந் ரி.]

ெகா ந் ரிைக

 
 ெகா ந் ரிைக goḍimundirigai, ெப.(n.)

ெகா  ந் ரி பாரக்்க;see kodi-mundiri.

     [ெகா  + ந் ரிைக.]

ெகா ரிதம்

 
 ெகா ரிதம் koḍimuridam, ெப.(n.)

   ேநரவ்ாளம்; croton plant (சா.அக.);.

     [ெகா  + ரிதம்.]

ெகா க்கம்

 
 ெகா க்கம் koḍimurukkam, ெப.(n.)

   ெகா ப் பலாசம்; a species of palaus climber (சா.அக.);.

     [ெகா  + க்கம்.]

ெகா ல்ைல

 
 ெகா ல்ைல koḍimullai, ெப.(n.)

   ஊ ல்ைல (சா.அக.);; eared jasmine.

     [ெகா  + ல்ைல.]

ெகா க்

 
 ெகா க்  koḍimuṟukku, ெப.(n.)

   நன்றாக ஏ ன க்  (இ.வ.);; inextricable twist, as of a twine.

     [ெகா  + க் .]

ெகா ன்னிகம்

 
 ெகா ன்னிகம் goḍimuṉṉigam, ெப.(n.)

   ெகா ல்ைல; eared jasmine.

     [ெகா  + ள் + இகம் - ெகா ள்ளிகம் → ெகா  ண்ணிகம் → ெகா ன்னிகம்.]

ெகா ன்ைன

 
 ெகா ன்ைன koḍimuṉṉai, ெப.(n.)

   க் த் க் ெகா  (L.);; pointed leaved hogweed.

     [ெகா  + ன்ைன.]
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ெகா க்

ெகா க்  koḍimūkku, ெப.(n.)

நீண்ட க் :

 long slender nose.

     'ஒ ெபாற் ெகா க் ம்" ( வக.165);.

     [ெகா  + க் .]

 ெகா க்  koḍimūkku, ெப.(n.)

க் ன் னி:

 tip of the nose.

     "ேசா  நயனங் ெகா  க் ேல றச் ர் கடச் ங்காதனமணக்கச ்ெசய் ேம" ( மந்:540);.

     [ெகா + க் ]

ெகா காக் னி

 
 ெகா காக் னி koḍimūkākkiṉi, ெப.(n.)

   ெநல் ; gooseberry tree Phyllanthus emblica (சா.அக.);.

     [ெகா  + கம் + அக் னி - ெகா காக் னி (ெகா.வ.);.]

ெகா ட்

ெகா ட் 1 koḍimūḍḍudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெபண்கள் க ரத்்த ல் ந்த ெகா  லத்ைதத் ைதத்தல்; suturing the torn or lacerated portion of the 
perineum during child birth, plastic surgery of the perineum (சா.அக.);.

     [ெகா  + ட் -.]

 ெகா ட் 2 koḍimūḍḍu, ெப.(n.)

   ெகா லத் ன் ைதயல்; suture of the perineum (சா.அக.);.

     [ெகா  + ட் .]

ெகா லக்கழ
ைல

 
 ெகா லக்கழைல koḍimūlakkaḻlai, ெப.(n.)

   தத் ற் ம் ய்யத் ற் ம் ந ண்டா ம் கழைல; any tumour in the perineum (சா.அக.);.

     [ெகா  + லம் + கழைல.]

ெகா லம்

ெகா லம் koḍimūlam, ெப.(n.)

   1.நஞ் க்ெகா ; umbilical cord.

   2. வழைல; fuller's earth.

   3. ெகா ன் அ ேவர;் root of creeper.

   4. மரத் ன் ேமல் படரந்்த ெகா ; creeper on a tree.

   5. தத் ற் ம் ய்யத் ற் ம் ந ேவ ெகா ன் இ  பக்க ள்ள சைதப்ப ; the space or area between 
the anus and the genital organs, perineum.

   6. ெகா ன் ழங் ; the root of a creeper.

   7. ெகா க்க ற் ன் றப் ; the beginning of the spinal cord in the sacral region (சா.அக.);.

     [ெகா  + லம்.]
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ெகா

ெகா  koḍimūli, ெப.(n.)

   1. வப் ச ் த் ர லம்; rosy flowered leadwort.

   2. ைகக் ெகா கள்; medicinal creepers (சா.அக.);.

     [ெகா  + .]

ெகா யக ந்

ெகா யக ந்  goḍiyagaḍundī, ெப.(n.)

   1. ெகா ேவ ; leadwort.

   2: டத் ற் ப் ேபா ம் காடாக் னி; conflagration of fire or great fire used in calcination (சா.அக.);.

     [ெகா ய + க ம் + .]

ெகா யகற்

 
 ெகா யகற்  goḍiyagaṟpi, ெப.(n.)

   கற்ப ைகயான நீலஞ்ேசா  எ ம் கள்ளி ேவர;் root of twisted milk spurge (சா.அக.);.

     [ெகா ய + கற் .]

ெகா ய ரம்

ெகா ய ரம் koḍiyasuram, ெப.(n.)

   1. ெவப்பக் காய்சச்ல்; thermic fever.

   2. க ைமயான காய்சச்ல்; high degree of fever (சா.அக.);.

     [ெகா ய + ரம்.]

ெகா ய ப்

ெகா ய ப்  koḍiyaḍuppu, ெப.(n.)

   1. அ ப் ப் ைக; a kind of domestic oven.

   2. பக்க அ ப் ; side-oven.

ம. ெகா ய ப் .

ெகா ய ப்

     [ெகா  + அ ப் .]

ெகா யணிவட்டம்

 
 ெகா யணிவட்டம் koḍiyaṇivaḍḍam, ெப.(n.)

   வரத்் ணில் அைமக்கப்ப ம் அழ  அணி; a kind of decoration made in wall pillars.

     [ெகா  + அணி + வட்டம்.]

ெகா யத்

 
 ெகா யத்  koḍiyatti, ெப.(n.)

நீரத்  (மைல.); பாரக்்க;see nir-atti.

     [ெகா  + அத் .]

ெகா யதகம்

 
 ெகா யதகம் goḍiyadagam, ெப.(n.)

   ெகா ேவ  த் ர லம்; Plumbago genus (சா.அக.);.

     [ெகா  + அதகம்.]
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ெகா யந்தம்

 
 ெகா யந்தம் koḍiyandam, ெப.(n.)

ணாத்தண்  வ யாய் ைள ல் ேபாய் ஒ ங் ம் ெகா க் க ற் ன் .

 the terminal portion of the spinal cord running through the vertebral column and connecting with brain (சா.அக.);.

     [ெகா  + அந்தம்.]

ெகா யநிறக் ன்
னி

 
 ெகா யநிறக் ன்னி koḍiyaniṟakkuṉṉi, ெப.(n.)

   க ெநாச் ; black notci (சா.அக.);.

     [(ெகா ய + நிறம் + ன்னி.]

ெகா ய சம்

 
 ெகா ய சம் koḍiyapīcam, ெப.(n.)

   தாங்க நஞ் ; a mineral poison (சா.அக.);.

     [ெகா ய + சம்.]

ெகா யமன்னன்

 
 ெகா யமன்னன் koḍiyamaṉṉaṉ, ெப.(n.)

ேகாடாெசாரி ைவப் நஞ்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see ködāsori-Vaippu-nanju.

     [ெகா ய + மன்னன்.]

ெகா யர

ெகா யர  koḍiyarasu, ெப.(n.)

   1. அர வைக; wild pipal.

   2. அவைர (மைல.); பாரக்்க;see avarai.

     [ெகா  + அர .]

ெகா யரா

 
 ெகா யரா  koḍiyarāku, ெப.(n.)

   ேகாேமதகம் (யாழ்.அக.);; cinnamon stone, a species of garnet.

     [ெகா ய + ரா .]

ெகா யவர்

ெகா யவர ்koḍiyavar, ெப.(n.)

   ெகா ைமயான ணங்கைள ைடயவர;் one who is harsh ( றள், 550. பரிேம.); (உைர ெசா. 2);.

ம. ெகா யவன்.

     [ெகா  → ெகா யவர.்]

ெகா யவ க்ைக

 
 ெகா யவ க்ைக koḍiyavarukkai, ெப.(n.)

   ெப ந் ம்ைப; bitter leucus (சா.அக.);.

     [ெகா ய + வ க்ைக.]
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ெகா யவைர

 
 ெகா யவைர koḍiyavarai, ெப.(n.)

   அவைர; country bean creeper-Dolichos albus (சா.அக.);.

     [ெகா  + அவைர.]

ெகா ய யா

 
 ெகா ய யா  koḍiyaviyāti, ெப.(n.)

ெகா ய ேநாய் பாரக்்க: see kodiya-noy.

     [ெகா ய + யா .]

ெகா ய ரன்

 
 ெகா ய ரன் koḍiyavīraṉ, ெப.(n.)

ேகாடாெசாரி ைவப் நஞ்  ( ன்.); பாரக்்க: see kodasori-vaippu-nanju.

     [ெகா ய + ரன்.]

ெகா ய ஞ் ல்

 
 ெகா ய ஞ் ல் koḍiyaḻiñjil, ெப.(n.)

   வ ஞ் ல்; alangiam creeper.

ம வ. வ ஞ் ல்.

     [ெகா  + அ ஞ் ல்.]

ெகா ய

 
 ெகா ய  goḍiyaṟugu, ெப.(n.)

   அ வைக; a species of Bermuda grass.

     [ெகா  + அ .]

ெகா யன்

ெகா யன்1 koḍiyaṉ, ெப.(n.)

   யன் ( டா.);; cruel man.

     [ெகா ைம → ெகா யன்.]

 ெகா யன்2 koḍiyaṉ, ெப.(n.)

   ெசங்ேகாள் (ேக ); ( டா.);; the descending node.

     [ெகா ைம → ெகா யன்.]

ெகா யனல்ரா

 
 ெகா யனல்ரா  koḍiyaṉalrāku, ெப.(n.)

   ேகாேமதகம்; sardonyx (சா.அக.);.

     [ெகா யனல் + ரா .]

ெகா யாச்

 
 ெகா யாச்  koḍiyācci, ெப.(n.)

   ள்ைளத்தாய்ச் க் ெகா ; an unknown plant. probably a creeper useful to pregnant woman (சா.அக.);,

     [ெகா  + ஆய்ச் .]

871

www.valluvarvallalarvattam.com 8845 of 19068.



ெகா யா

ெகா யா  koḍiyāḍu, ெப.(n.)

   ஆண் ற்ெகா ைற ஒ  ட்  ஈ ம் நீண்டகா ள்ள ஆ ; long legged goat which annually begets one kid. 
Opp. to palladu.

     "ெகா யா  நற்க யாம்" (பதாரத்்த. 845.);.

ம வ: ெவள்ளா .

     [ெகா  + ஆ .]

ெகா யாட் க்க ைய அ காைல ல் சைமத் ச ்சாப் ட இ ப் வ , ஈைள, ெவடை்டச ்  ேபா ம் 
எனச ்சா.அக. ம்,

ெகா யாைட

ெகா யாைட koḍiyāḍai, ெப.(n.)

ெகா ச் ைல பாரக்்க see kodi.c-cilai.

     "ெகா யாைட தலான கைளத் ைதக் ற ம்"(ேகா ெலா.94);.

ம. ெகா யாட.

     [ெகா  + ஆைட.]

ெகா யாந்தரம்

 
 ெகா யாந்தரம் koḍiyāndaram, ெப.(n.)

   ெகா ைம; cruelty.

     [ெகா ய + அந்தரம்.]

ெகா யாம்பல்

ெகா யாம்பல் koḍiyāmbal, ெப.(n.)

   1 ஆம்பல் ெகா ,

 Indian water lily.

   2. நீராம்பல் என் ம் ஒ  வைகப் பாண்  ேநாய்; a kind of ascites (சா.அக.);.

     [ெகா  + ஆம்பல்.]

ெகா யார ் ந்தல்

 
 ெகா யார ் ந்தல் koḍiyārāndal, ெப.(n.)

   ெகா யார ் ந்தெல ம் ண் வைக; a kind of plant called kodiyār-kūndal.

ம வ. அம்ைமயார ் ந்தல்.

     [ெகா யார(்ெபண் ர)்; + ந்தல்.]

ெகா யால்

 
 ெகா யால் koḍiyāl, ெப.(n.)

ஆலமரவைக ( ன்.);:

 a kind of banyan.

     [ெகா  + ஆல்.]

ெகா யாலம்

ெகா யாலம் koḍiyālam, ெப.(n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ல் கா ரித் ெதன்கைர ல் அைமந்த பண்ைடய ஊர;் a village in Thanjavur Dt.

     "ெதன்கைரராச கம் ர வளநாட் க் ெகா யாலம் ஊர ்ஒன் "(ெத.இ.கல்.329, 2);.

     [ெகா  + ஆலம்.]
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ெகா யாள்

ெகா யாள்1 koḍiyāḷ, ெப.(n.)

   ெகா  ேபான்ற ெபண்; slender and beautiful lady as a vine.

     "ெகா யாைள,,,,,,, ம மா க் க ள்ெசய்ய" ( வக. 1057);.

ம. ெகா யாள்.

     [ெகா  + ெகா யாள்.]

 ெகா யாள்2 koḍiyāḷ, ெப.(n.)

   ெகா ைமயானவள்; cruel woman.

     "உள்ள ங் ேகா ய ெகா யாள்" (கம்பரா. மந்தைர.81);.

ெகா யாள் ந்தல்

ம. ெகா யாள்.

     [ெகா ைம → ெகா யாள்.]

ெகா யாள் ந்தல்

ெகா யாள் ந்தல் koḍiyāḷāndal, ெப.(n.)

ெகா யார் ந்தல் ( ன்.); பாரக்்க;see kodyarkundal.

     [ெகா யாள்1 + ந்தல்.]

ெகா யாளம்

 
 ெகா யாளம் koḍiyāḷam, ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ச் ற் ர;் a village in Dharmapuri Dt.

     [ெகா யாலம் → ெகா யாளம்.]

ெகா யாளன்

 
 ெகா யாளன் koḍiyāḷaṉ, ெப.(n.)

   ேகாடா ெகளரி ெசய்நஞ் ; a kind of prepared arsenic (சா.அக.);.

     [ெகா  → ெகா  + ஆளன்.]

ெகா யான்

ெகா யான் koḍiyāṉ, ெப.(n.)

   ெகா ைமயானவன்; cruel man.

     "ெகா யான் வ ெமன்  லா வேதா" (கம்பரா. உ க்காட் .9);.

     [ெகா யன்1 → ெகா யான்.]

ெகா ைட

 
 ெகா ைட koḍiyiḍai, ெப.(n.)

   ற் ைட; slim waist, or loins (suggestive of slender shapeliness of a female);.

ம. ெகா ட, ெகா ந .

     [ெகா  + இைட.]

ெகா லஞ்

ெகா லஞ்  koḍiyilañju, ெப.(n.)

   ெகா ல் காய்க் ன்ற க கள் ஐந் ; creeper vegetables fruits.

     "அைடக்காய  இைலய  ெகாம் ல் அஞ்  ெகா ல் அஞ் தல் க ய ம்" (S.І.І.ХХIV. 412);.

     [ெகா  + இல் + (ஐந் ); அஞ் .]
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ெகா லந்ைத

 
 ெகா லந்ைத koḍiyilandai, ெப.(n.)

   இலந்ைத வைக ( ன்.);; a spreading shrub.

     [ெகா  + இலந்ைத.]

ெகா லாஞ்

 
 ெகா லாஞ்  koḍiyilāñju, ெப.(n.)

   ெகா ல் காய் ன்ற க கள் ஐந் ; creeper vegetable fruits five.

     [ெகா  + இலாஞ் .]

ெகா ல்ைல

ெகா ல்ைல1 koḍiyillai, ெப.(n.)

   ம ந் க் ப் பயன்ப ம் இைல வைககள் (பதாரத்்த ண ந்தாமணி ற் 
ெசால் ள்ளைவ);; creeperleaves useful in medicine as laid down in Tamil Materia medica viz.

     [ெகா  + இைல.]

வைககள்:

   1. ைள ைல,

   2. பறங் ைல,

   3. ைர ைல,

   4. ேபய்ச் ைர ைல,

   5. பாக ைல,

   6. அவைர ைல,

   7. காராமணி ைல,

   8. ெகா க் ஞ்சா ைல,

   9. க ேவப் ைல,

   10. ஊ ப்பாைல ைல,

   11. ேகாைவ ைல,

   12. கக்ைக ைல,

ெகா ைல

ெகா ைல2 koḍiyilai, ெப.(n.)

   வாைழ ைல ன் னிப்ப ; the tip of the plantain leaf (ேசரநா.);.

ம. ெகா ல.

     [ெகா  + இைல.]

ெகா றக்கம்

 
 ெகா றக்கம் koḍiyiṟakkam, ெப.(n.)

    பண் தல் (யாழ்.அக.);; concluding, finishing.

     [ெகா  + இறக்கம்.]
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ெகா றக்

ெகா றக் 1 koḍiyiṟakkudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

    பண் தல்; to conclude

ம. ெகா றக் க.

     [ெகா  + இறக் -.]

 ெகா றக் 2 koḍiyiṟakkudal,    5 ெச.

ன்றா .(v.t.);

   1. ஏற் ன ெகா ையத் தாழ்த் தல்; to strike or lower a flag.

   2. ழா வாகக் ெகா ையக் றக் தல்; to take down the temple flag, as indicating the close of a 
festival.

   3. காற்றா ைய இறக் தல் (யாழ்ப்.);; to pull or haul down a kite.

     [ெகா  + இறக் -.]

ெகா ச்

 
 ெகா ச்  koḍiyīccu, ெப.(n.)

சவ்வரி  பாரக்்க;see cavvarisi.

     [ெகா  + ஈச் .]

ெகா சை்ச

 
 ெகா சை்ச koḍiyīccai, ெப.(n.)

ைம சை்ச:

 common Indian fern.

     [ெகா  + ஈசை்ச.]

ெகா

 
 ெகா  koḍiyīcu, ெப.(n.)

ெகா சை்சயாரக்்க;see kodi-yiccai (சா.அக.);.

     [ெகா  + ஈ .]

ெகா தம்

 
 ெகா தம் koḍiyūcidam, ெப.(n.)

   பசை்சத ் ப் ; green plant of long pepper (சா.அக.);.

     [ெகா  + ஊ தம்.]

ெகா மத்ைத

 
 ெகா மத்ைத koḍiyūmattai, ெப.(n.)

   ஊமத்ைதக் ெகா ; datura creeper (சா.அக.);.

     [ெகா  + ஊமத்ைத.]

875

www.valluvarvallalarvattam.com 8849 of 19068.



ெகா ர்

 
 ெகா ர ்koḍiyūr, ெப.(n.)

   வண்ணாமைல அ ேக அைமந் ள்ள ற் ர;் a small village near Thiruvannãmalai.

     [ெகா  + ஊர.்]

ஆால் ளக்கணி (காரத்் ைகத் பம்); ழா ற் ரிய ெகா ைன இவ் ரி ந்  எ த் ச ்
ெசல்வதால் இவ் ர ்ெகா ர ்எனப் ெபயர ்ெபற்றதாம்.

ெகா ெய -த்தல்

ெகா ெய -த்தல் koḍiyeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   அைற ைக, ெவற்  என்பவற் ன் அ யாகக் ெகா  த்தல்; to raise the standard as a signal of a 
challenge or victory.

     " ண்கைல நீத்த நீந் க் ெகா ெய த்த வரக்்  நல் " ( வக. 291);.

     [ெகா  + எ -.]

ெகா ெய ச்
ைச

ெகா ெய சை்ச koḍiyelumiccai, ெப.(n.)

   எ சை்ச வைக (பதாரத்்த. 678);; Italian lemon.

     [ெகா  + எ சை்ச.]

ெகா ேயற்றம்

 
 ெகா ேயற்றம் koḍiyēṟṟam, ெப.(n.)

   ழாத் ெதாடக்கத் ல் ெகா மரத் ல் ெகா ைய யரத்் ைக; hoisting a flag in the temple at the 
commencement of a periodical festival.

ம. ெகா ேயற்றம்.

     [ெகா  + ஏற்றம்.]

ெகா ேயற்

ெகா ேயற் 1 koḍiyēṟṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ழாத் ெதாடக்கத் ல் ெகா ைய உயரத்் தல்; to hoist a flag in a temple indicating the beginning of a 
periodical festival.

     " க்ெகா  ேயற்  நான் " (S.I.I, II, 125);.

ம. ெகா ேயற் க.

     [ெகா  + ஏற் -.]

 ெகா ேயற் 2 koḍiyēṟṟu, ெப.(n.)

ெகா ேயற்றம் பாரக்்க;see kodi-y-erram.

     "காமன்ெகா  ேயற்ெறன யப்ப" ( மர. ர. த் க். 77);.

     [ெகா  + ஏற் .]

ெகா ேய

 
 ெகா ேய  koḍiyēṟu, ெப.(n.)

   ழாத் ெதாடங் வைதக் க்கக் ெகா ேய தல்; the flag to be hoisted in temples as an indication of 
festival.

ம. ெகா ேய க.

     [ெகா  + ஏ .]
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ெகா ெயாட்

 
 ெகா ெயாட்  koḍiyoḍḍi, ெப.(n.)

   க ப்ைபைய அ த்  ஒட் க்ெகாண் க் ம் நஞ் க்ெகா ன் சைதப் பாகம்; that part of the placenta 
which comes next to uterine wall (சா.அக.);.

     [ெகா  + ஒட் .]

ெகா ேயா -தல்

ெகா ேயா -தல் koḍiyōḍudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.ெகா ண்டா ப் படரத்ல் (இ.வ.);; to shoot forth tendrils.

   2. ைக அல்ல  கண் வைர  (ேரைக); நீ தல்; to be marked with long-lines as palm;

 to be marked with fine red capillary streaks, as eyes, etc.,

   3. இறக் ங்காலத் ல் ச்  இைழதல்; to be feeble, as breath at the time of death.

     [ெகா  + ஒ -.]

ெகா ேயான்

ெகா ேயான்1 koḍiyōṉ, ெப.(n.)

   யவன்; cruel man.

     "ெகா ேயாரத் ்ெத த ம்" ( றநா. 29:9);.

ம. ெகா ேயான்.

     [ெகா  (ெகா ைம); → ெகா ேயான்.]

 ெகா ேயான்2 koḍiyōṉ, ெப.(n.)

   1. கற்றாைழ (மைல.); பாரக்்க;see karaajai.

   2. க ப் ேடால்; vegetable gourd or snake gourd.

   3. கற் ரம்; champor.

   4. ரம்; corrosive sublimate.

     [ெகா  + ெகா ேயான்.]

ெகா

 
 ெகா  koḍili, ெப.(n.)

   ட் ல் ச் ; kokra laurel (சா.அக.);.

     [  + இல்  - ல்  → ெகா ல்  → ெகா  (ெகா.வ.);.]

ெகா வைக

 
 ெகா வைக goḍivagai, ெப.(n.)

   ெகா ; creeper.

     [ெகாள் → ெகா  → ெகா . ெகாள் : பற் .]

ெகா வங்கம்

 
 ெகா வங்கம் koḍivaṅgam, ெப.(n.)

   வங்கமணல்; lead ore (சா.அக.);.

     [ெகா  + வங்கம்.]
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ெகா வச

 
 ெகா வச  koḍivasali, ெப.(n.)

   நல்ல பாைல; green-wax flower (சா.அக.);.

ம வ. ெகா ப்பாைல,

     [ெகா  + வச .]

ெகா வசைல

ெகா வசைல koḍivasalai, ெப.(n.)

   1. மஞ்சட் ெசம் ள்ளி; common yellow nail-dye-Barberia prionitis.

   2. பசைலக்ெகா ; spimach creeper.

   3. பசைல; small leaved Indian spinach (சா.அக.);.

ம வ. ெகா ப்பசைல.

ம. ெகா வசள.

     [ெகா  + (பசைல); வசைல.]'

ெகா வஞ்

 
 ெகா வஞ்  koḍivañji, ெப.(n.)

   வஞ் க்ெகா ; slender rattan (சா.அக.);.

     [ெகா  + வஞ் .]

ெகா வட்டக்கல்

 
 ெகா வட்டக்கல் koḍivaḍḍakkal, ெப.(n.)

   நஞ் க் ெகா ல் உண்டா ம் கல் அல்ல  மணைலப் ேபான்ற ரட் ; calcareous or sabulus deposits 
contained in the placenta (சா.அக.);

     [ெகா  + வட்டம் + கல்.]

ெகா வட்டப் ைற

 
 ெகா வட்டப் ைற koḍivaḍḍappiṟai, ெப.(n.)

   க ல் இரடை்டப் ள்ைள உண்டா க் ம் ேபா  ல ேவைள ஏற்ப ம் ைறையப் ேபான்ற 
ெகா ; a crescentic form of placenta, sometimes occuring in twin pregnancy (சா.அக.);.

     [ெகா  + வட்டம் + ைற.]

ெகா வட்டம்

 
 ெகா வட்டம் koḍivaḍḍam, ெப.(n.)

   நஞ் க்ெகா  க ப்ைப ல் ஒட் க்ெகாண் க் ம் வட்டப்ப ; the round, flat organ within the uterus which 
establishes communication between the mother and child by means of the umbilical cord - Placenta (சா.அக.);.

     [ெகா  + வட்டம்.]

ெகா வடா கம்

 
 ெகா வடா கம் goḍivaḍāgigam, ெப.(n.)

   காமப் ; creeper champauk (சா.அக.);.

     [ெகா  + (வளங்கம் ( ைற); → வடங்கம்); வடா கம்.]
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ெகா வயைல

 
 ெகா வயைல koḍivayalai, ெப.(n.)

ெகா ப் பசைல பாரக்்க: see kodi-p-pasalai.

     [ெகா  + (வசைல); வயைல.]

ெகா வலைச

 
 ெகா வலைச koḍivalasai, ெப.(n.)

   வள் ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Tiruvallur Dt.

     [ெகா  + வலைச.]

ெகா வ

ெகா வ 1 koḍivalittal, ெப.(n.)

   4 ெச. ன்றா  (v.t.);

   1.காற்றா க் க ற்ைற இ த்தல்; to draw in the string of a kite.

   2. வளாரக்ைளச ்ெச னின் ம் எ த்தல்; to draw out a withe for use.

     [ெகா  + வ ,]

 ெகா வ 2 koḍivali, ெப.(n.)

தத் ற் ம்

   ய்யத் ற் ம் இைடேய ெபண்க க் க் கா ம் வ ; a chronic rupture in females between the rectum and 
the vagina - perineal rupture(சா.அக.);.

     [ெகா  + வ .]

ெகா வைல

 
 ெகா வைல koḍivalai, ெப.(n.)

   இரண்  ண்கைள இைணக் ம் ய உத்தரம்; a cross beam which connects two pillars (கட.்ெதா.);

     [ெகா  + வைல.]

ெகா வ

ெகா வ  koḍivaḻi, ெப.(n.)

   1.ஒற்ைறய ப்பாைத (இ.வ.);; foot-path.

   2.  வ ; genealogical tree.

     [ெகா  வ .]

ெகா வ த் ர்த்த
ம்

ெகா வ த் ரத்்தம் koḍivaḻittīrttam, ெப.(n.)

   ப்ப  மைல ள்ள ஒ  நல் ைனச ் ைன; a sacred spring on Tirupati hills.

     'ெகா வ த் ரத்்த த ய க்க…. ேவங்கடம்'( லப். 11:41, உைர);.

     [ெகா  + வ  + ரத்்தம்.]

ெகா வ தைல

 
 ெகா வ தைல koḍivaḻudalai, ெப.(n.)

   வ ைணவைக (யாழ்.அக.);; a kind of night shade.

     [ெகா  வ தைல.]
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ெகா வாகனன்

 
 ெகா வாகனன் koḍivākaṉaṉ, ெப.(n.)

   காக்ைகைய ஊர் யாகக் ெகாண்ட (சனி); காரிக்ேகாள்; Planetary god Sani with crow in his standard.

     [ெகா  + வாகனன்.]

ெகா

 
 ெகா  koḍivisi, ெப.(n.)

   வட்டமான கட் நார;் round ligament (சா.அக.);.

     [ெகா  + .  : கட் .]

ெகா -தல்

ெகா -தல் koḍiviḍudal, ெப.(n.)

   20 ெச. . .(v.i.);

   1. ெகா ேயா 1 – பாரக்்க;see kodi-y-õdu-,

   2. யாதல்; to increase, shoot up.

     "காமங் ெகா ட." (பரிபா. 6:103);.

     [ெகா  + -.]

ெகா ைத

 
 ெகா ைத koḍividai, ெப.(n.)

ேமா ரக்கண்ணி:

 climbing flax (சா.அக.);.

     [ெகா  + ைத.]

ெகா ரியன்

 
 ெகா ரியன் koḍiviriyaṉ, ெப.(n.)

   ெசவ் ரியன்; red viper (சா.அக.);.

     [ெகா  + ரியன்.]

ெகா ைர

 
 ெகா ைர koḍivirai, ெப.(n.)

   ெகா சச்ணல்; creeping falsah; climbing flax (சா.அக.);.

     [ெகா  + ைர.]

ெகா -தல்

ெகா -தல் koḍivīcudal,    15 ெச. . .(v.i.)

ெகா ேயா 1 பாரக்்க;see Kodi-y-odu-.

     [ெகா  + -.]

ெகா

ெகா  koḍivīḍu, ெப.(n.)

   படரெ்கா களால் அைமந்த  (ெப ங். உதயணன்சரித். ப. 199);; arbour, summer-house.

     [ெகா  + .]

ெகா ேவம்

 
 ெகா ேவம்  koḍivēmbu, ெப.(n.)

   ெகா யாகப் படரந்்த ேவம் ; margosa creëper (சா.அக.);.

     [ெகா  + ேவம் .]
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ெகா ேவர்

ெகா ேவர ்koḍivēr, ெப.(n.)

   1. தைலசச்ன் ள்ைள; the first-born child of a woman.

   2. ெகா ன்ேவர;் the root of a creeper.

   3. ெகா ேவ  பாரக்்க;see kodi-veli.

   4. நஞ் க் ெகா  வட்டம்; placenta (சா.அக.);. [ெகா  + ேவர.்]

ெகா ேவரி

ெகா ேவரி koḍuvēri, ெப.(n.)

ெகா ேவ  பாரக்்க;see kodu-veli (ேவளாண்.கைல.அக.);.

     [ெகா  + ேவரி.]

 ெகா ேவரி koḍuvēri, ெப.(n.)

ெகா ேவ  பாரக்்க;see kodu-veli.

     "ெசங்ெகா  ேவரி ேதமா மணிச் ைக"( ஞ் ப்.64);.

ம. ெகா ேவரி.

     [ெகா  + (ேவ ); ேவரி.]

ெகா ேவல்

 
 ெகா ேவல் koḍivēl, ெப.(n.)

   ேவலன்ெகா ; acacia creeper (சா.அக.);.

     [ெகா  + ேவல்.]

ெகா ேவலம்

ெகா ேவலம் koḍivēlam, ெப.(n.)

   1 ள்ளில்லாத ேவல்; American sumach.

   2. ஒ வைகப் ெபரிய நீண்ட கத் ரிக்காய்; a variety of large and long shapped brinjal (சா.அக.);.

     [ெகா  + ேவல் (அம் – ெசா.ஆ.ஈ );.]

ெகா ேவலன்

 
 ெகா ேவலன் koḍivēlaṉ, ெப.(n.)

 பாரக்்க;see divi-divi.

     [ெகா  + ேவலன்.]

ெகா ேவ

ெகா ேவ  koḍivēli, ெப.(n.)

   1. ெகா ேவ  பாரக்்க;see kodu-velli.

   2 ெகா  ேவ  வைக (L.);; rosy flowered leadwort.

ம வ. த் ர லம்.

     [ெகா ேவ   → ெகா ேவ .]

 ெகா ேவ  koḍivēli, ெப.(n.)

   ெசங்ெகா ேவ ; a plant.

     [ெகா +ேவ ]

ெகா ற் க்ேகால்

ெகா ற் க்ேகால் koḍiṟṟukāl, ெப.(n.)

   ெசங்கல் த யவற்ைறப் ெபயரத்ெ்த ப்பதற் க் கள்வர ்பயன்ப த் ங்க  ( லப்.16:142. 
உைர);; jemmy, crow-bar, one of the implements of a burglar for removing stones from a wall.

     [ெகா  + ேகால்.]

881

www.valluvarvallalarvattam.com 8855 of 19068.



ெகா ற் சச்ன்னி

 
 ெகா ற் சச்ன்னி koḍiṟṟuccaṉṉi, ெப.(n.)

   பற்கள் ட் க்ெகாள் ம்ப  ெசய் ம் நரப்  வைக; lockjaw, tetanus.

     [ெகா  + சன்னி.]

ெகா

ெகா 1 koḍiṟu,    ெப.(n.); cheek, jaw.

     "ெகா ைடக் ங் ன்ைகயர"் ( றள் 1077);.

   2. யாைன மதச் வ  ( ங்.);; marks of elephant's must

   3. ற ; pincers.

     "ெகா ம் ேபைத ங் ெகாண்ட  டா" ( வாச. 4:63);.

     [ெகா  → ெகா .]

 ெகா 2 koḍiṟu, ெப.(n.)

   எட்டாவ  ேகாள், ன், சம்; eigth naksatra pusam.

     [ெகா  → ெகா  ( ற );.]

ெகா

ெகா 1 koḍuttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1.ஈதல்; to give, grant, supply.

     "ெகா ப்ப உந் ய்ப்ப உ ல்லாரக்் " ( றள்,1005);.

   2.ெபற்ெற த்தல்; to bring forth.

     "பாரவ்  ேய ல ங் ெகா த்தாள்" ( ரேமாத.் 9:61);.

   3. பங் தல்; to divide, distribute, as a sum of money.

இந்தத் ெதாைகையப் பத் ப்ேப க் க் ெகா  (இ.வ.);.

   4. ற்றல்; to sell.

     " ல்ைல ன் ற் ெகா க்ேகா வைள" ( க்ேகா. 63);.

   5. உடன்ப தல்; to allow, permit.

     "மலரன்  ப்பக் ெகாடான்" ( க்ேகா. 303);.

   6. சாகக் ெகா த்தல்; to lose by death, as giving to Yama.

     "நீபயந்த ேகாட்டாைனத் தாேன ெகா " (தனிப்பா 1,35:68);.

   7. ட் தல்; to abuse roundly.

நன்றாய்க் ெகா த்தாளா? ேவ ம், ேவ ம் (இ.வ.);.

   8. அ த்தல்; to belabour. thrash.

     [ெகாள் → ெகா .]

ெகா க்கல்வாங்க
ல்

ெகா க்கல்வாங்கல்1 koḍukkalvāṅgal, ெப.(n.)

   பனங் ெகா த்  வாங் ைக (உ.வ.);, வட் த் ெதா ல்; money transactions, lending and borrowing.

     [ெகா க்கல் + வாங்கல்.]

 ெகா க்கல்வாங்கல்2 koḍukkalvāṅgal, ெப.(n.)

   ெபண் ெகா த் வாங் ைக, எ ர ்ெபண் எ த்தல்; to take bride in exchange.

     [ெகா க்கல் + வாங்கல்.]
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ெகா க்க -த்தல்

ெகா க்க -த்தல் koḍukkaṟuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

 to break down one's mischievous tendency lit to cut off the sting of a scorpion.

     [ெகா க்  + அ -.]

ெகா க்க வாள்

 
 ெகா க்க வாள் koḍukkaṟuvāḷ, ெப.(n.)

   ஒ  வைக அ வாள்; a kind of knife.

     [ெகா  - ெகா க்  (வைள ); + அ வாள்.]

ெகா க்க வாள்

ெகா க்கன்

ெகா க்கன்1 koḍukkaṉ, ெப.(n.)

   ேதள் வைக (யாழ்.);; a kind of scorpion (ேவ.க.166);.

     [ெகா  → ெகா க்கன்.]

 ெகா க்கன்2 koḍukkaṉ, ெப.(n.)

   மகன்; son. வ ர ேமகனார ்ெகா க்கன் ற்றன் ர ்நாடன் (S.I.I. VII, 32);.

ெத. ெகா க்

ெகா க்கா க்
ைக

 
 ெகா க்கா க்ைக koḍukkāḍubiḍikkai, ெப.(n.)

ெகா த்தா  க்ைக பாரக்்க;see kosuttådu-pidikkai.

     [ெகா க்  + ஆ  + க்ைக.]

ெகா க்காய்

 
 ெகா க்காய் koḍukkāy, ெப.(n.)

ெகா க்காய்ப் ளி பாரக்்க;see Kodukkäy-p-puli.

     [ெகா  + காய்.]

ெகா க்காய்ப் ளி

 
 ெகா க்காய்ப் ளி koḍukkāyppuḷi, ெப.(n.)

   மரவைக; Manilla tamarind.

     [ெகா க்காய் + ளி. ெகா  : வைள , ெகா க்காய் : வைளந்தகாய்.]

ெகா க்கான்

ெகா க்கான் koḍukkāṉ, ெப.(n.)

   1. நட் வாய்க் கா ; black lobster mouthed - legged scorpion (சா.அக.);.

   2. ேதள்; scorpion,

     [ெகா க்கள் → ெகா க்கான்.]

ெகா க் ைல

ெகா க் ைல koḍukkilai, ெப.(n.)

   1. ேதடெ்கா க் ைல; leaf of scorpion plant.

   2. ேதள்ெகா க் :

 scorpion plant.

   3. வயற்ெகா க் ; field scorpion plant (சா.அக.);.

     [ெகா க்  + இைல.]
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ெகா க்

ெகா க் 1 koḍukku, ெப.(n.)

   1. கவர;் divarication of branches

   2. ன் (ேகாவணம்);; back-lap.

     [ ள் → ெகா  → ெகா க் .]

 ெகா க் 2 koḍukkudal,    18 ெச. . .(v.i.)

ெகா 1-த்தல் பாரக்்க: see kodu-.

     [ெகா  → ெகா .]

 ெகா க் 3 koḍukkudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ந க் தல் (இ.வ.);; to cause one to shudder.

     [ெகா  → ெகா  → ெகா க் .]

 ெகா க் 4 koḍukku, ெப.(n.)

   1.ேதள் த யவற் ன் ெகாட் ம் உ ப் ; sting of a wasp, hornet, scorpion.

ேத க் க் ெகா க் ேல நஞ் , ேதவ யா க்  உடம் ேல நஞ்  (பழ);.

   2. நண்  த யவற் ன் இ க் க் கால் (உ.வ.);; claws of a crab, lobster.

   3. ம்பன். க் ணப் ைபயன்; mischievous lad.

ெகா க் க்கட் நி
ல்-தல் (நிற்றல்)

ெகா க் க்கட் நில்-தல் (நிற்றல்) koḍukkukkaḍḍiniltalniṟṟal,    14 ெச. . .(v.i)

   1. டாப் யா த்தல்; to stand with a firm resolve;

 to be resolute or determined

   2 ஊக்கமா த்தல்; to be earnestly engaged, as in an enterprise.

     [ெகா க் க்கட்  + நில்.]

ெகா க் ப் -
த்தல்

ெகா க் ப் -த்தல் koḍukkuppiḍittal,    18 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ஒ வைன டா  ஊ யன் ேபான் , ன்ெதாடரந்்  ரிதல்; to act as a person's satellite or underling.

     [ெகா க்  + -.]

ெகா க் மால்

 
 ெகா க் மால் koḍukkumāl, ெப.(n.)

   கலத் ன் ன்ப ல் காப் க்காக அைமக்கப்பட்ட க்ேகாணம் ேபான்ற காப் ப் ப ; jib, 
triangular portion of the boat or ship.

     [ெகா க்  + மால்.]

ெகா க் ர்

 
 ெகா க் ர ்koḍukār, ெப.(n.)

   ேசரநாட் ல் கழ் ெபற்ற ஊரக்ளிெலான் ; a famous village in Céra kingdom.

     [ெகா க்  + ஊர.்]
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ெகா க் ர்ப்ேபார்

 
 ெகா க் ரப்்ேபார ்koḍukārppōr, ெப.(n.)

   ேசரன் ெசங் ட் வன் ெசய்த ேபாரக்ளில் ப் டத்தக்க ; site of a remarkable battle waged by Céran 
Serguttuvan and Pandiya etc., kings.

     [ெகா க் ர ்+ ேபார.்]

ேசான் ெசங் ட் வன் ெகாங்கர ்ெசங்களத்ேத நடந்த ேபாரில் தன்ைன எ ரத்்த ெகாங்கர,் ேசாழர,் 
பாண் யர ்ஆ ேயாாை◌ ெவன்றதாக இளங்ேகாவ  களால் ப் டப்பட் ள்ள .

ெகா கணி

ெகா கணி goḍugaṇi, ெப.(n.)

   1. ற்றா ட் ; rose coloured sticky mallow.

   2. காஞ்ெசா ; small climbing nettle.

   3. காடெ்ட சை்ச; wild lime (சா.அக.);.

     [ெகா  + ( ள்); கணி]

ெகா ைல

 
 ெகா ைல goḍugilai, ெப.(n.)

   ந த ைல; common cherry nutmeg.

     [ெகா  + இைல.]

ெகா

ெகா 1 goḍugudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ளிரால் ந ங் தல் (இ.வ.);; to shrink or shiver with cold.

   2. பற் தல்; to have the teeth set on edge ( .தா.84.);.

பற்ெகா தல் அ கமா க் ற  (உ.வ.);.

ம. ேகா க.

     [ ள்  →  → ெகா  → ெகா .]

 ெகா 2 goḍugudal,    10 ெச. . .(v.i.)

   ெகா ைமயாதல்; to be cruel, ruthless.

     "ெகா  ெவஞ் ைல வ க ேவ வர"்(ேதவா. 918:1);.

     [ெகா  → ெகா .]

ெகா ெகாட்

ெகா ெகாட்  goḍugoḍḍi, ெப.(n.)

   1. ப ேனாராடல்க ள், ப் ரம் எரித்தஞான்  வனா ய த் ;Śiva's dance on the destruction of 
Tiripuram, one. of 11 ktitu.

     "இைமயவ னா ய ெகா ெகாட்  யாட ம்"( லப். 6:43);.

   2. ஒ வைகப் பைற; a kind of drum.

     " ட ழவங் ெகா ெகாட்  ழ  ேமாங்க"(ேதவா 225:2);.

     [ெகா ங்ெகாட்  → ெகா ெகாட்  (நச)்;.]

எண் ைச ம்  எரியக்கண்  இரங்கா  ைகெகாட்  நின்  ஆ த ற் ெகா ைம ைடத்தாதல் 
ேநாக்  ெகா ெகாட்  என்  ெபயரா ற்  [அ யாரக்். லப். 6:43].

ெகா ங்ெகாட்  ெகா ெகாட்  எனத் ரி ற்ற . எல்லாவற்ைற ம் அ த்  நின்  ஆ த ன் 
ெகா ங்ெகாட்  என்றார.் ெகாட் வ  ெகாட் . ெகாட்டப்ப ம் இைசக்க களின் பாட க்  
இைசந்தன ம் ஆட க்  இைசந்தன ம் என இ வைகப்ப ம். இங் ெகாட்  என்ப  ஆட க்  
இைசந்த ைகெகாட்  ஓைசையக் த்த . ெகா ெகாட்  ஆடைலக் ெகாட் ச ்ேசதம் என ம் வர.்
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ெகா ெகா -த்தல்

ெகா ெகா -த்தல் goḍugoḍuttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ளிரால் ந ங் தல்; to shiver or tremble with cold.

   2. ச ப்ப தல் (இ.வ,);; to be hasty.

     [  → ெகா ெகா .]

ெகா ங்கண்

 
 ெகா ங்கண் koḍuṅgaṇ, ெப.(n.)

   ைம ைள க் ம் பாரை்வ (இ.வ.);; evil-eye.

     [ெகா ம் + கண்.]

ெகா ங்கரி

 
 ெகா ங்கரி koḍuṅgari, ெப.(n.)

ெபாய்சச்ாட்  (யாழ்.அக.);:

 false witness.

     [ெகா ைம + கரி.]

ெகா ங்க ர்

 
 ெகா ங்க ர ்koḍuṅgaḷur, ெப.(n.)

ேசர அரசரக்ள  தைலநகரம்:

 Kodungalur. the capital of the Céra kings who ruled Céranādu.

ம.ெகா ங்ஙல் ர,்ெகா ங்ஙல் ர,் ெகா ங்ெஙால் ர,் ெகா ங்ேகா ர்

     [ெகா ம் + (ேகா ர)்; க ர.்]

ெகா ங்காய்

ெகா ங்காய் koḍuṅgāy, ெப.(n.)

ெவள்ளரி, lit.,

 crooked fruit cucumber.

     "வாள்வரிக் ெகா ங்காய்' ( லப் 16:25);.

     [ெகா ைம + காய். ெகா  : வைள .]

ெகா ங்காரம்

ெகா ங்காரம் koḍuṅgāram, ெப.(n.)

   1.தாலம்பச ்ெசய்நஞ் ; a kind of arsenic.

   2.ெகா ய காரம்; strong alkali (சா.அக.);.

     [ெகா ைம + காரம்.]

ெகா ங்காரல்

ெகா ங்காரல் koḍuṅgāral, ெப.(n.)

   காரல் ன்; a small kind of fish ( ன். .ெதா.);.

     [ெகா ம் + காரல்.]

 ெகா ங்காரல் koḍuṅgāral, ெப.(n.)

   1. உள்வைளந்த கால்; inner arched post, pillar.

   2. ேகா ல் மண்டபத் ண்களில் ேபா ைகையத் தாங் ம் ய அைமப் ைடய ண் (கட.்ெதா.);; a 
small curved plank which connects the pillars and entablature.

     [ெகா ம் + கால்.]
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ெகா ங்கால்

ெகா ங்கால்2 koḍuṅgāl, ெப.(n.)

ஈன்ற டன் எ ந்  நிற் ம் கன் ன் வைளந்த ன்கால்,

 bentforeleg of the calf.

     [ெகா ம் + கால்.]

ெகா ங்காலம்

 
 ெகா ங்காலம் koḍuṅgālam, ெப.(n.)

   ெகா ைமயான காலம்; a time of death, scarcity, drought general suffering - oppression, cruelly.

     [ெகா ைம + காலம்.]

ெகா ங்காறல்

 
 ெகா ங்காறல் koḍuṅgāṟal, ெப.(n.)

ப்  நாங்காறல் ன்:

 horse-mackerel (ெச.அக.);.

     [ெகா ம் + காறல்.]

ெகா ங்

 
 ெகா ங்  koḍuṅāṟu, ெப.(n.)

   ந்த ற் ; palm frond mat which is torn.

     [ெகா ம் + .]

ெகா ங் -தல்

ெகா ங் -தல் koḍuṅgudal,    11 ெச. . .(v.i.)

ெகா -தல் பாரக்்க: see kodugu-.

     [ெகா  → ெகா ங் .]

ெகா ங் ைழ

 
 ெகா ங் ைழ koḍuṅguḻai, ெப.(n.)

   வைளந்த காதணி; twisted ear-ornament, one of sixteen kinds of ear-ornament.

     [ெகா  + ைழ,]

ெகா ங் ளம்

 
 ெகா ங் ளம் koḍuṅguḷam, ெப.(n.)

   மரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanyakumari Dt.

     [ெகா ம் + ளம்.]

ெகா ங் ன்றம்

 
 ெகா ங் ன்றம் koḍuṅguṉṟam, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டத் ள்ள ரான்மைல (ேதவா.);; Piranmalai, a hill and a town in the Ramanathapuram 
Dt.

     [ெகா ம் + ன்றம்.]

ெகா ங் ற்

 
 ெகா ங் ற்  koḍuṅāṟṟu, ெப.(n.)

   ெகா ய நமன்; god of death, Yama.

     [ெகா ம் + ற் .]
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ெகா ங்ைக

ெகா ங்ைக koḍuṅgai, ெப.(n.)

   1.ம த்த ைக; folded arm.

     "மன்னர ்மன்னவன் ெகா ங்ைகேமற் ன்றனள்" (ைநடத. கான்  21);.

   2.  த யவற் ன் ெவளிப் றம் நீண்  வைளந் ள்ள உ ப் ; curved cornice or projection on the sides 
or front of a building, car, etc.

     "மரகதக் ெகா ங்ைக ற்றைமய ைவத்தனன்"(தணிைகப் .வள். 12);.

   3. ெகா ைம (யாழ்ப்.);; severity, harshness, oppression.

ெகா ங்ைக

     [ெகா ம் + ைக.]

ெகா ங்ைகத்தா

 
 ெகா ங்ைகத்தா  koḍuṅgaittāḍi, ெப.(n.)

   நீண்  வைளந்த தா  ( ன்.);; a long, rounded beard.

     [ெகா ங்ைக + தா .]

ெகா ங்ைக ர்

 
 ெகா ங்ைக ர ்koḍuṅgaiyūr, ெப.(n.)

   ெசன்ைன மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Chennai Dt.

     [ெகா ங்ைக + ஊர.்]

ெகா ங்ெகா ச்
ைல

 
 ெகா ங்ெகா ச் ைல koḍuṅgoḍiccilai, ெப.(n.)

   மஞ்சடக்ல்; yellow ochre.

     [ெகா ம் + ெகா  + ைல.]

ெகா ங்ேகாடா
ரி

 
 ெகா ங்ேகாடா ரி koḍuṅāḍācūri, ெப.(n.)

   அகத் யர ்ெசய்த நஞ் ல்; a treatise on poisons with their antidotes and treatment compiled by Agastiya 
(சா.அக.);.

     [ெகா ம் + ேகாடா + ரி.]

ெகா ங்ேகா ச்
ைல

ெகா ங்ேகா ச் ைல koḍuṅāpiccilai, ெப.(n.)

   1. ஒ வைக மஞ்சள்நிறக் கல் ( ன்.);; a kind of yellow stone.

   2. ண்ணாம க்கல்; lime-stone.

     [ெகா ங்ேகா  + ைல.]
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ெகா ங்ேகால்

ெகா ங்ேகால் koḍuṅāl, ெப.(n.)

   ைற (நீ ); தவ ய அரசாட்  (lit., curved sceptre);; unjust or unrighteous rule, despotic government, tyranny opp. to 
Cergõl.

     "ெகா ங்ேகா ண் ெகால்" ( லப்.23:111);.

     [ெகா ைம + ேகால்.]

   ெசம்ைம ேநரை்ம;   ெகா ைம வைள ; ைற தவ ய ஆட்  ெகா ங்ேகால்.

 Qöm (StäGohironolulg866); koguri-köva-y-urukk;

 Glu.(n); & 556 mismsuns;

 spreading hogweed (சா.அக.);.

     [ெகா ங்ேகாைவ + உ க் .]

ெகா ங்ேகாள்

 
 ெகா ங்ேகாள் koḍuṅāḷ, ெப.(n.)

றம்ேப வைச றல், speak reproachfully behind the back, back biting.

     [ெகா ம் + ேகாள்.]

ெகா ங்ேகா ர்

ெகா ங்ேகா ர1் koḍuṅāḷūr, ெப.(n.)

   1. ேசர நாட் ந்த ஒ  பைழய தைலநகரம்; a capital city in Céra kingdom.

   2. கழ ற்ற வார ்என் ம் ேசரநாட்  மன்னரான வன யாரின் தைலநகரம்; capital city of the Saiva 
Saint and king of the céra country.

     [க ம் + ேகா - க ங்ேகா + ேவள் + ஊர ்- க ங்ேகாேவ ர ்ெகா ங்ேகாேவ ர ்→ ெகா ங்ேகா ர ்
(ெகா.வ.); க ங்ேகா என்ப  ேசரரக்ளின் இயற்ெபயர.் இ ல் அகர தல் ெகாகர தலாகத் ரிந்ததால் 
க ங்ேகா → ெகா ங்ேகா எனத் ரிந்த . இ ங்ேகாேவள் என்ப  இ ங்ேகாள் எனத் ரிந்த  ேபான்  
ெகா ங்ேகாேவள் → ெகா ங்ேகாள் + ஊர ்எனத் ரிந்த .]

ேமற் க் கடற்கைர ல் அைமந் ள்ள ேசரமானின் தைலநகர.் இப்ெபா  ெகா ங்க ர ்
எனப்ப ற .

 ெகா ங்ேகா ர2் koḍuṅāḷūr, ெப.(n.)

   ேகரள மாநிலத் ல் பகவ யம்மைனக் கண்ண யாக வ ப ம் ஊர;் a place in Kēraļa where Bhagavadi is 
worshipped as Kannagi. (சதா வ பண்டாரத்தாரின் ற்காலச ்ேசாழர ்வரலா  ப.106);.

     [ெகா ம் + ேகா ர.்]

ெகா ங்ேகான்ைம

 
 ெகா ங்ேகான்ைம koḍuṅāṉmai, ெப.(n.)

   ெசங்ேகான்ைம ன் ேகா தல் தன்ைம (ேநரை்மயற்ற ஆட் );; unrighteous rule. opp. to cengonmai.

ெகா ரி

 
 ெகா ரி koḍucūri, ெப.(n.)

ெகா  பாரக்்க;see kodu-šūli.

     [ெகா  +  → ரி.]

ெகா

 
 ெகா  koḍucūli, ெப.(n.)

   க ஞ் னத்தள்; cruel, wicked woman, as Kāli.

     [ெகா  +  + ரி.]
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ெகா த்தனம்

 
 ெகா த்தனம் koḍucūlittaṉam, ெப.(n.)

   க்க க ஞ் னத்தன்ைம (உ.வ.);; extreme wickedness or cruelty applied to women.

     [ெகா ஞ்  + தனம்.]

ெகா ஞ்

ெகா ஞ்  koḍuñji, ெப.(n.)

ெகா ஞ்  பாரக்்க;see kodinji.

     " ண்ட ெபான் கக் ெகா ஞ் …… க ஞ்ெசல லா த் ண்ேடர"் (ெப ங், உஞ்ைசக். 48:15);.

     [ெகா  → ெகா ஞ்  → ெகா ஞ் .]

ெகா ஞ் ரம்

ெகா ஞ் ரம் koḍuñjuram, ெப.(n.)

   1. நஞ் ச் ரம்; malignant fever.

   2. க ங்காய்சச்ல்; high degree of fever (சா.அக.);.

     [ெகா ம் + ரம்.]

ெகா ஞ் ரி

ெகா ஞ் ரி koḍuñjūri, ெப.(n.)

   1. ெகா யவன்; wickedman.

   2. ெகா ரி ( ன்.); பாரக்்க;see kodu-suri.

     [ெகா ைம + ரி.]

ெகா ஞ்ெசால்

 
 ெகா ஞ்ெசால் koḍuñjol, ெப.(n.)

   வன்ெசால்; rude language harsh speech.

     [ெகா  → ெகா ம் + ெசால்.]

ெகா ஞ்ெசா

 
 ெகா ஞ்ெசா  koḍuñjoṟi, ெப.(n.)

   லங் க க் க் கா ஞ் ெசா ேநாய்வைக; mango, scab or itch in animals.

     [ெகா ம் + ெசா .]

ெகா -த்தல்

ெகா -த்தல் koḍuttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ஈதல்; to give to gift, to grant.

     [ெகாள் → ெகா .]

ெகா த்த ம் பலவைகப்ப ம். அைவ, வழக்கத் ற் ெகா த்தல், உரிைம ற் ெகா த்தல், அசச்த் ல் 
ெகா த்தல் பாவைன ற் ெகா த்தல், உவைக ற் ெகா த்தல் ெவ ளி ற் ெகா த்தல், அவலத் ல் 
ெகா த்தல் த யன [ஆ . நன். 298] [வைர.ெசா.க.].
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ெகா த் ைவ

ெகா த் ைவ1 koḍuttuvaittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. நம் க்ைகயாய் ஒ வரிடம் ெபா ைள ைவத்தல்; to entrust or charge with.

   2. எ ரப்ாராத வாய்ப் ப்ெப தல்; to get unexpected chance.

ேபரன் பட்டணம் ெகாள்ைளயானா ம் ெகா த்  ைவக்காதவ க்  ஏ ல்ைல (பழ);.

     [ெகா த்  + ைவ-.]

 ெகா த் ைவ2 koḍuttuvaittal, ெப.(n.)

   4 ெச. . . (v.i.);

   ற்பயனால் உத தல்; to be lucky,

உன்ைனத் மணம் ெசய்  ெகாள்ள அவ க் க் ெகா த்  ைவக்க ல்ைல.

     [ெகா த்  + ைவ-.]

ெகா த் ைவத்த

 
 ெகா த் ைவத்த  koḍudduvaiddadu, ெப.(n.)

   நற்ேப ; luck.

     [ெகா த்  + ைவத்த .]

ெகா த் ைவத்த
வன்

 
 ெகா த் ைவத்தவன் koḍuttuvaittavaṉ, ெப.(n.)

   நற்ேப  அைடபவன்; lucky person.

     [ெகா த்  + ைவத்தவன்.]

ெகா தைல

 
 ெகா தைல koḍudalai, ெப.(n.)

   பணம் த யன ெச த்தைக (இ.வ.);; giving paying.

     [ெகா  + தைல]

ெகா தைலம ப்

 
 ெகா தைலம ப்  koḍudalaimaḍippu, ெப.(n.)

ெகா ச்  பாரக்்க;see kodu-mudiccu.

     [ெகா தைல + ம ப் .]

ெகா தைல ச்

ெகா தைல ச்  koḍudalaimuḍiccu, ெப.(n.)

ெகா ச் 1பாரக்்க;see kodu-mudiccu.

     [ெகா தைல + ச் .]

ெகா தைல ற்
ட்

 
 ெகா தைல ற் ட்  koḍudalaiviṟpūḍḍu, ெப.(n.)

ெகா தைல ச்  பாரக்்க: see kodutalai. Mudiccu.

     [ெகா தைல + ற் ட் .]
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ெகா

ெகா  koḍudi, ெப.(n.)

   1. மரவாணி (யாழ்ப்.);; peg for fastening a tenon in a mortise.

   2. ம ப் தெ்தா ல்; folding work (இ . .);.

ம. ெகா .

     [ெகா  → ெகா .]

 ெகா  koḍudi, ெப.(n.)

   வ ப ம்ெதய்வத் ற் த் த ம் காணிக்ைகப் ெபா ள், காணிக்ைகத் த ம் ழா; a ceremony of making 
offerings to the village deity.

ம வ,ெகாைட, ப வம், நன்ைம.

     [ெகா -ெகா ]

ெகா ந்த ழ்

ெகா ந்த ழ் koḍundamiḻ, ெப.(n.)

   ெசந்த ழ் நாடை்டச ் ழ்ந் க் ம் நிலங்களில் வழங் ம் த ழ்ெமா  (நன்.273, உைர);; Tamil dialects 
current in regions surrounding Centamilnādu.

ம. ெகா ந்த ழ்.

     [ெகாள் (ெகாண்); ெகா  : வைள , வைளவான ெகா ம் + த ழ் - ெகா ந்த ழ் : ெசந்த னின்  
ரிந்த  த ழ் (வ.ெமா.வ.7);.]

இலக்கணம் நிரம் ய றந்த ெசப்பமான த ழ் ெசந்த ழ், அ  ரிந்த  ெகா ந்த ழ், ெசம்ைம 
ேநரை்ம, ெகா ைம வைள , ெசங்ேகால், ெகா ங்ேகால் என் ஞ் ெசாற்கைள ேநாக் க.

ெகா ந்த ழ்நா

ெகா ந்த ழ்நா  koḍundamiḻnāḍu, ெப.(n.)

   ெகா ந்த ழ் ேபசப்ப வனவா ய ெதன்பாண் , ட்டம், டம், கற்கா, ேவணா , , பன் , 
அ வா, அ வாவடதைல, தம், மலா , னனா  என் ம் பன்னி நிலங்கள் (நன். 273, 
உைர);;(ெதால்.ெசால் 400. ேசனா.);; regions where kogun-tamil is spoken, 12 in number, viz., Ten-pāndi, Kuttam, 
Kugam, Karka, Vēnāgu. Pūļi, Panri, Aruvā, Aruvā-Vagatala, Cidam, Malāgu, Punanāgu. Cenavaraiyar giving Pongar-nādu 
and Olinadu, instead of Venadu and Punanādu.

     [ெகா ந்த ழ் + நா .]

ெதால்காப் யர ்காலத் ல் இைவெயல்லாம் ெசந்த ழ் நிலேம. ற்காலத் ல் ெசந்த ழ் நிலப்பரப்  
கச ்க ங் ய ன்னர ்இப் பன்னிரண் ம் ெகா ந்த ழ்நா  எனக் கணக் டப்பட்டன - பாவாணர ்

(த ழ் வரலா  1967 ப.46);.

ெகா ந்தைல

 
 ெகா ந்தைல koḍundalai, ெப.(n.)

வைளந்த தைல.

     [ெகா  → ெகா ம் + தைல.]

ெகா ந்தைலப்பா
ைற

 
 ெகா ந்தைலப்பாைற koḍundalaippāṟai, ெப.(n.)

   ெகா ய பாரை்வ ைடய பாைற ன்; a kind of fish having wild sight ( ன். .ெதா.);.

     [ெகா ம் + தைல + பாைற.]

ெகா ந்தைலப்
ெபா வா

ெகா ந்தைலப்ெபா வா koḍundalaipporuvā, ெப.(n.)

   அ ரல் நீள ம், ெபான்ைம கலந்த ெவண்ணிற ம் உள்ள கடல் ன்வைக; anchovy. a sea-fish, silvery, 
tinged with gold, attaining 6 inches in length.

     [ெகா ம் + தைல + ெபா வா.]
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ெகா ந்த

ெகா ந்த  koḍundaṟi, ெப.(n.)

   வைளந்த ைளக்ேகால்; curved marking stick.

     "ெசங்ேகழ் வட்டஞ் க் க் ெகா ந்த ச ் லம்  வா ல்" (ெந நல்.58);. [ெகா ம் + த .]

ெகா ந்தாள்

 
 ெகா ந்தாள் koḍundāḷ, ெப.(n.)

   ேகா ந்த தாள்; bended leg.

ெகா ந்தாள் அலவன்.

     [ெகா ம் + தாள்.]

ெகா ந் ண்ைண

 
 ெகா ந் ண்ைண koḍundiṇṇai, ெப.(n.)

   ற் த் ண்ைண; a curved raised floor or veranda either out side or inside of the house (கட.்ெதா.);.

     [ெகா ம் + ண்ைண.]

ெகா ந் யர்

ெகா ந் யர ்koḍunduyar, ெப.(n.)

   க்க யரமா ய இறப் ; death.

     " ரவரக்் ற்ற ெகா ந் யர ்ேகட் "(மணிேம.3:18);.

     [ெகா ைம + யர.்]

ெகா ந் ன்பம்

ெகா ந் ன்பம் koḍunduṉpam, ெப.(n.)

   1. தாங்கெவாண்ணாத ் யரம்; unbearable suffering.

   2. ண்ணால் ஏற்பட்ட ெப ந் ன்பம்; grievous hurt (சா.அக.);.

     [ெகா ம் + ன்பம்.]

ெகா ந்ெதா ல்

 
 ெகா ந்ெதா ல் koḍundoḻil, ெப.(n.)

   ெகா ைமயான ெசய்ைக; cruel deed.

     [ெகா ைம + ெதா ல்.]

ெகா ந்ெதா லா
ளன்

ெகா ந்ெதா லாளன் koḍundoḻilāḷaṉ, ெப.(n.)

   1. ெகா ஞ்ெசய்ைக ள்ளவன்; lit, one given to cruel deeds.

   2. எமன்; Yama

     "ெகா ந்ெதா  லாளன் ெகான்றனன் ப்ப"(மணிேம. 6.100);.

     [ெகா ம் + ெதா லாளன்.]

ெகா நஞ்

ெகா நஞ்  koḍunañju, ெப.(n.)

   1.ெகால் ந்தன்ைம ள்ள நஞ் ; fatal poison, venom.

   2. ெவள்ைள ைவப் நஞ் . ( ன்.);; a mineral poison.

     [ெகா  → ெகா ம் + நஞ் .]

ெகா நா

 
 ெகா நா koḍunā, ெப.(n.)

   த் ர லம் என் ம் ைக; leadwort(சா.அக.);.

ம வ. ெகா ேவ .

     [ெகா  + (நா ); →நா.]
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ெகா நாக்

 
 ெகா நாக்  koḍunākku, ெப.(n.)

   க நாக் ; vile tongue (karunakku);.

     [ெகா  + நாக் .]

ெகா நாக்ெக -
தல்

ெகா நாக்ெக -தல் koḍunākkeṟidal, ெப.(n.)

   2 ெச. . . (v.i.);

   நாக்ைகச ்சப் க் ெகாட்டல்; to beat the tongue against the palate.

     [ெகா  + நாக்  + எ -.]

ெகா நா

 
 ெகா நா  koḍunāvi, ெப.(n.)

   ெகா ேவ , த் ர லம்; plumbago genus.

     [ெகா  + நா .]

இ  வைகப்ப ம்; ம த் வக் ணம் உைடய  [சா.அக.].

ெகா நீபம்

 
 ெகா நீபம் koḍunīpam, ெப.(n.)

   மஞ்சட் கடம் ; yellow cadamba (சா.அக.);.

     [ெகா  + நீபம்.]

ெகா நீர்

 
 ெகா நீர ்koḍunīr, ெப.(n.)

   க ைத ன் நீர;் ass's urine (சா.அக.);.

     [ெகா  + நீர.்]

ெகா கம்

ெகா கம் goḍunugam, ெப.(n.)

   1. கத்த ; yoke.

     "ெகா க ைழந்த கைணக்கா லத் ரி" (அகநா. 350);.

   2. கலப்ைப; plough.

   3. மகம் பாரக்்க;see magam.

     [ெகா  + கம்.]

ெகா ேநாய்

 
 ெகா ேநாய் koḍunōy, ெப.(n.)

   மாட் ேநாய் வைக; a disease of cattle.

     [ெகா  + ேநாய்.]

ெகா ப்பக்

 
 ெகா ப்பக்  koḍuppakkuḻi, ெப.(n.)

   மரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanyakumari Dt.

     [ெகா ப்  +  - ெகா ப் க்  → ெகா ப்பக் .]
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ெகா ப்பரைள

 
 ெகா ப்பரைள koḍupparaḷai, ெப.(n.)

   வாய்ேநாய் வைக; a disease of the mouth.

     [ெகா  + பரைள.]

ெகா ப்பைன

 
 ெகா ப்பைன koḍuppaṉai, ெப.(n.)

ெகா ப் பன  பாரக்்க;see kodu-p-panavu.

     [ெகா  + பைன.]

ெகா ப்

ெகா ப் 1 koḍuppu, ெப.(n.)

   1.க ப் : jaw including cheek (சா.அக.);.

   2. கைடவாய்; region in the mouth near molar teeth.

     [ெகாள் (ெகாண்); → ெகா  : வைள . வைளவான ெகா  → ெகா ப்  ற ேபான்ற க ப்  (அல ); 
(வ.ெமா.வ.1);

 ெகா ப் 2 koḍuppu, ெப.(n.)

   1.ெகா க்ைக; giving.

   2. ைளயாட்டாக அ க்ைக ( ன்.);; playful dealing of blows.

ம. ெகா ப் .

     [ெகா  → ெகா ப் .]

ெகா ப் ப்பல்

ெகா ப் ப்பல் koḍuppuppal, ெப.(n.)

   1. ெமல் ம் பல்; molar teeth.

   2. கைடவாய்ப் பல்; grinders (சா.அக.);.

     [ெகா  → ெகா ப்  + பல்.]

ெகா ப் ப்

 
 ெகா ப் ப்  koḍuppuppīṟi, ெப.(n.)

   கன்னத் ற் ம் தாைடக் ம் இைடேய ண்டா ம் ஒ  லந் ; cancer arising between the cheeck and the jaw 
(சா.அக.);.

     [ெகா  → ெகா ப்  + .]

ெகா ப் யார்

ெகா ப் யார ்koḍuppuliyār, ெப.(n.)

   கள்ளர் ப் பட்டப்ெபயரக் ள் ஒன்  (கள்ளர ்சரித்.ப.98);; a caste title of Kallars.

     [ெகா ம் +  + ஆர.் ெகா ம்  → ெகா ப் .]

ெகா ப்ைப

 
 ெகா ப்ைப koḍuppai, ெப.(n.)

   ெபான்னாங்காணி (மைல.);; sessile plant, a plant. growing in damp places.

ம. ெகா ப்ைப,

     [ெகா ப்  → ெகா ப்ைப.]
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ெகா ப்ைபத்ைதல
ம்

 
 ெகா ப்ைபத்ைதலம் koḍuppaittailam, ெப.(n.)

   ெபான்னாங்கண்ணித் ைதலம்; medicated oil prepared with sessile plant as chief ingredient (சா.அக.);.

ம வ, ெகா ைபெநய்.

     [ெகா ப்ைப + ைதலம்.]

இ  ைளக் க் ளிரச்் ையத் த ம்.

ெகா ப்ைபெநய்

 
 ெகா ப்ைபெநய் koḍuppainey, ெப.(n.)

   ெபான்னாங்கண்ணி ெநய்; a medicated ghee prepared with dry sessile plant mixed with other ingredients (சா.அக.);.

ம வ. ெகா ைபக் தம்

     [ெகா ப்ைப + ெநய்.]

ெகா பசை்ச

ெகா பசை்ச koḍubaccai, ெப.(n.)

   1. ெபான்னாங்கண்ணி; sessile plant.

   2. ஒ  வைக ன்; a fish (சா.அக.);.

     [ெகா  + பசை்ச.]

ெகா ப -தல்

ெகா ப -தல் koḍubaḍudal, ெப.(n.)

   20 ெச. . .(v.i.);

   கடன் த யன ெச த்தப்ப தல்; to be discharged or paid, as a debt, to be returned, as borrowed article.

     [ெகா  + ப -. ப - . .]

ெகா பா

 
 ெகா பா  koḍupāḍu, ெப.(n.)

ெகா தைல (இ.வ.); பாரக்்க;see kodu-talai.

     [ெகா  + பா .]

ெகா ேபா-தல்

ெகா ேபா-தல் koḍupōtal, ெப.(n.)

   8 ெச. ன்றா .(v.t.);

   ெகாண்  ெசல் தல்; to carry.

     "தன்ெபா ள் ெகா ேபாந் ெதன்ன" (கந்த . ஆற் .30);.

     [ெகா  + ேபா-.]

ெகா ம்பகல்

 
 ெகா ம்பகல் goḍumbagal, ெப.(n.)

   நண்பகல் (இ.வ.);; mid-day.

     [ெகா ம் + பகல்.]

ெகா ம்பைற

ெகா ம்பைற koḍumbaṟai, ெப.(n.)

   கண்கள் வைளந்த பைற; a drum with a curved central spot.

     "ெகா ம்பைறக் ேகா யர ்க ம் டன் வாழ்த் ம்" (ம ைரக்.523);.

     [ெகா ம் + பைற.]
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ெகா ம்பனி

 
 ெகா ம்பனி koḍumbaṉi, ெப.(n.)

   க ம்பனி; severe cold, frost.

     [ெகா ம் + பனி.]

ெகா ம்பனிக்கால
ம்

 
 ெகா ம்பனிக்காலம் koḍumbaṉikkālam, ெப.(n.)

   பனி ந் ள்ள ம்ப, ன மாதங்கள் ( ங்.);; the months of Masi and Panguni, season of heavy dews.

     [ெகா ம் + பனி + காலம்.]

ெகா ம்பாடன்

ெகா ம்பாடன் koḍumbāḍaṉ, ெப.(n.)

   ெகா யவன்; cruel man,

     "கண்ணைறயன் ெகா ம்பாட ெனன் ைரக்க ேவண்டா" (ேதவா. 670:9);.

     [ெகா ம்பா  → ெகா ம்பாடன்.]

ெகா ம்பா

ெகா ம்பா  koḍumbāḍu, ெப.(n.)

   1. ெகா ைம, ன்பம்; cruelty, severity, hardship.

     "ேகாவலர ்வாழ்க்ைகேயார ்ெகா ம்பா ல்ைல" ( லம் 15:1121);.

   2. மா பா ; perversit.

     "ெகா ம்பா ட யற்க ெவம்ம " (பரிபா:2:76);.

     [ெகா ைம + பா  – ெகா ம்பா .]

ெகா ம்பாதகம்

ெகா ம்பாதகம் goḍumbātagam, ெப.(n.)

   1. அல்நயன், அறக்ேக  (அநீ );,

 injustice.

   2. ெகா ய ஏய்ப்  (வஞ்சைன);

 deceit.

     [ெகா ம் + பாதகம்.]

ெகா ம்பா

ெகா ம்பா 1 koḍumbāvi, ெப.(n.)

   1.ெகா ஞ் ெசயற்காரன்; heinous sinner.

     "பயெம ேமார ்ெகா ம்பா ப் பயேல" (அ ட்பா,vi. தான் ெபற்ற.17);.

     "ெகா ம்பா யானா ம் ெகாண்ட மா யார ்ேவண் ம்" - பழ.

   2. எ ரப்்ைபத ்ெதரி க் ம் வைக ல் ெத ல் இ த் ச ்ெசன்  எரிக் ம் உ வம்; effigy (as a 
protest.);.

ெகா ைமக்கார க் க் ெகா ம்பா  எரித் தாரக்ள் (உ.வ.);.

     [ெகா ம் + பா .]

 ெகா ம்பா 2 koḍumbāvi, ெப.(n.)

   பஞ்ச த யன உண்டான காலங்களில் அைவ ம்ப , ஊரத்ெ்த க்களிற் கட் த் க் 
ெகா த்தப்ப ம் ைவக்ேகார வம் (உ.வ.);; straw effigy representing the most heinous sinner, dragged through 
the village streets in time of drought and then burnt to expiate public crime and bring rain.

     [ெகா ைம + பா  – ெகா ம்பா .]
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ெகா ம்பாைவ

ெகா ம்பாைவ koḍumbāvai, ெப.(n.)

ெகா ம்பா 2;see kodum-pāvi.

     [ெகாள் → ெகா  → ெகா ைம → ெகா ம் + பாைவ.]

ெகா ம்பா ர்

ெகா ம்பா ர ்koḍumbāḷūr, ெப.(n.)

   க்ேகாடை்டச ் ைம ல் உள்ள வரலாற் ப் கழ் க்க ஒ ர;் a village in Pudukkottai state noted for its 
historical interest.

     "ேகானாட் க் ெகா நகரங் ெகா ம்பா ர"்(ெபரிய . இடங்க .);.

     [ெகா ம்ைப ( ளம், நீரந்ிைல); + ஆ ர ்ெகா ம்ைபயா ர ்ெகா ம்பா ர.்]

ெபரிய நீரந்ிைலகள் அைமந் ந்தைமயால் ற்காலத் ல் ெகா ம்பா ர ்என் ம் வழங்  
இ க்கலாம். . .768-815-இல் பராந்தக ெந ஞ்ெச யனால் எ தப்பட்ட ேவள் க் ச ்ெசப்ேபட் ல் 
'ெகா ம்பா ர'் என்  ப் ட் ள்ளைத ஒப்  ேநாக்கலாம்.

ெகா ம்பா ர் 
அைரயர்

ெகா ம்பா ர ்அைரயர ்koḍumbāḷūraraiyar, ெப.(n.)

   கள்ளர் ப் பட்டப்ெபயரக் ள் ஒன்  (கள்ளரச்ரித.்ப.98);; a caste title of Kallars.

     [ெகா ம்பா ர ்+ அைரயர.்]

ெகா ம்

ெகா ம் 1 koḍumbu, ெப.(n.)

   ெகா ைம; cruelty, severity.

     [ெகாள் → (ெகாண்); ெகா  : வைள , வைளவான. ெகா  → ெகா ைம = வைள , ைம, க ைம. 
ெகா  → ெகா ம்  : ெகா ைம);

 ெகா ம் 2 koḍumbu, ெப.(n.)

   1. ம் ; small fibrous rising on a surface of thread or string.

     'ெவண்  க கள ம் ெகா ம் ல்ைல யாம்ப  ற் ' (மைலப  24, உைர);.

   2. த ட் ப்ெபா  (இ.வ.);; bran.

   3. க்  யான க ; highly twisted rope ( ன். . .ெதா.);.

     [ெகா  → ெகா ம் .]

ெகா ம் ராயர்

 
 ெகா ம் ராயர ்koḍumburāyar, ெப.(n.)

ெகா ம்பா ர ்அைரயர ்பாரக்்க;see kodumpalur-araiyar.

     [ெகா ம்ைப → ெகா ம்  + அைரயர.்]

ெகா ம் ரி

ெகா ம் ரி koḍumburi, ெப.(n.)

   1. ெகா  க்  பாரக்்க;see kodi-murukku.

   2. க ஞ் ழ்ச்  ( ன்.);; deep-laid plot.

     [ெகா ம் + ரி.]

ெகா ம்

ெகா ம்  koḍumbuli, ெப.(n.)

   1. அரிமா ( ங்கம்); (உரி.நி.);; lion.

   2. மடங்கல் ( ங்கரா );; leo, a constellation of the zodiac.

     [ெகா ம் + .]
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ெகா ம்ேப

ெகா ம்ேப  koḍumbēti, ெப.(n.)

   1. மசச் னி ெயன் ம் த்தன் வச ந்த ஒ  கவன ளிைக; animated mercurial pill in possession of a 
siddha named Maccamuni, for flying in the sky.

   2. ெகா ய வ ற் ப்ேபாக் ; diarrhoea of virulent type, violent purging.

   3. கக்கல் க சச்ல்; cholera (சா.அக.);.

     [ெகா ம் + ேப .]

ெகா ம்ைப

ெகா ம்ைப1 koḍumbai, ெப.(n.)

   1. நீர் ழ்ச் (அ.க.நி.);,

 waterfall.

   2. ன்றம் (அக.நி.);; bill, hil-lock.

   3. ளம் (அக.நி.);; tank.

   4. ம்  (ச .);; gutter. drain.

   5. தாம்  (அக.நி.);; rope, halter.

   6. பச் ைலப் வைக (அக.நி.);; a kind of evergreen shrub with medicinal properties.

     [ ம்  + ெகா ம்  → ெகா ம்ைப.]

 ெகா ம்ைப2 koḍumbai, ெப.(n.)

   1 ெகா ம்பா ர ்பாரக்்க;see kopumbalur,

     "ெகா ம்ைப ெந ங் ளக் ேகாட்டகம்" ( லப். 11:71);.

   2. ஒ  பச் ைல; a medicineal green leaf.

     [ெகா ம்  → ெகா ம்ைப.]

ெகா ம்ைபத் ய
ம்

ெகா ம்ைபத் யம் koḍumbaittiyam, ெப.(n.)

   1.ெகா ய க் ; dangerous lunacy; extreme insanity.

   2. ஊ  ெசய் ம் க் ; insanity leading to acts of violence (சா.அக.);.

     [ெகா ம் + ைபத் யம்.]

ெகா ம்ைபப்பட்

 
 ெகா ம்ைபப்பட்  koḍumbaippaḍḍi, ெப.(n.)

   க ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Erode Dt.

     [ெகா ம்ைப + பட் .]

ெகா ம்ேபாக்

 
 ெகா ம்ேபாக்  koḍumbōkku, ெப.(n.)

   ட் ற் த் ம் வ ங்க த் ன்  ெவளிேய ைக (இ.வ.);; departure, as from home, with no intention of 
returning.

     [ெகா ம் + ேபாக் .]

ெகா மசே்ச

 
 ெகா மசே்ச  koḍumaccēṟu, ெப.(n.)

   கடல சே்ச ; mire in the bottem of the sea ( ன். . .ெதா.);.

     [ெகா ம் + அ சே்ச  - ெகா ம சே்ச  → ெகா மசே்ச .]
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ெகா ம

ெகா ம  koḍumaḍi, ெப.(n.)

   பண்டம் இ தற்காக வைளத் க் கட் ய ம ; cloth at the waist folded to hold things, as in a bag.

     "ெகா ம  ைடயர ்ேகாற்ைகக் ேகாவலர"் (அகநா. 54:10);.

     [ெகா  + ம .]

ெகா மணம்

ெகா மணம் koḍumaṇam, ெப.(n.)

அணிகலன்க க் ப் ேபரெ்பற்ற பைழயேதார ்ஊர:்

 an ancient town noted for manufacture of jewellery.

     "ெகா மணம் பட்ட ைனமா ண ங்கலம்"(ப ற் ப். 74);

     [ெகா  + மணம்.]

ெகா ர,் ெகா ர ்என்பன ெகாைடயளிக்கப்பட்ட ஊரக்ளின் ெபயரக்ள். ெகா மணம் என்ப  
மணக் ெகாைடயாக வழங்கப்பட்ட ஊராகலாம்.

ெகா மணல்

 
 ெகா மணல் koḍumaṇal, ெப.(n.)

   ஈேரா  மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Erode Dt.

     [ெகா  + மணல்.]

ெகா  = வைளந்த. ஆற்றங்கைர ன் வைளந்த மணல் ேமட்ட ல் அைமந்த ஊராகலாம்.

ெகா மரம்

ெகா மரம் koḍumaram, ெப.(n.)

   1. ல்; bow.

     "ெகா மரந் ேதய்த்தார.்" (க த். 12);.

   2. ைல (த );ேயாைர ( டா.);; Sagittarius, a constellation of the zodiac.

   3. ஏணிப்ப ; rung of a ladder.

     "ெகா மரம் பற்  ெநட் தண்ெபா ந் ம்" (கல்லா. 22.98);.

     [ெகா  + மரம். ெகாள் → (ெகாண்); → ெகா  : வைள .]

ெகா மைலயாளம்

ெகா மைலயாளம் koḍumalaiyāḷam, ெப.(n.)

   1.அரி ற் ெபா ள்ப ம் மைலயாள ெமா வைக ; a Malaiyalam dialect considered difficult to be understood.

   2. ெகா மைலயாளம் ேப ம் மைலயாள நாட் ப் ப ; that part of Malabar where Kodumalaiyalam is spoken.

     "ெகா மைல யாளக் ப் ைடேயான்" (மேனான். பா .);.

     [ெகா  + மைலயாளம் → ெகா மைலயாளம் எளி ல் ளங்காத பழமைலயாளம் (மைலயாள் + 
அம்);.]

ெகா மன்

ெகா மன் koḍumaṉ, ெப.(n.)

   1. சரி , சாரல்; slope.

   2. ெகா ைமக்காரன்; wicked person.

     [ெகா  + அன் - ெகா வன் → ெகா மன்.]

ெகா ம ர்

 
 ெகா ம ர ்koḍumaṉūr, ெப.(n.)

   கட ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kadalur Dt.

     [ெகா மன் (சரி , சாரல்); + ஊர.்]
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ெகா

ெகா  koḍumuḍi, ெப.(n.)

   1.மைல ச் ; summit of a mountain, peak.

   2. உப்பரிைக; terrace or top of a mansion.

     "ேகா யர ்மாடத் க் ெகா " (ெப ங்.மகத.8:15);.

   3. பாண் க் ெகா  பாரக்்க;see Pāndi-k-kodumudi.

     [ெகா  + .]

ெகா ச்

ெகா ச்  koḍumuḍiccu, ெப.(n.)

   1.அ ழ்க்க யாத ச் ; hard, inextricable knot.

   2. ேக  ம் ழ்ச் ; malignant plot, vile conspiracy.

     [ெகா  + ச் .]

ெகா ந்த 
வழக்

 
 ெகா ந்த வழக்  koḍumuḍindavaḻkku, ெப.(n.)

ெகா ந்த வழக்  பாரக்்க;kodi mudinda-valakku.

     [ெகா  → ெகா  + ந்த + வழக் .]

ெகா ப்

 
 ெகா ப்  koḍumuḍippūḍu, ெப.(n.)

   ேகா ரங்களில் வளரந்் ள்ள ெச வைக; plants growing in vimanas of temple (சா.அக.);.

     [ெகா  + .]

ெகா ண்

 
 ெகா ண்  koḍumuṇḍi, ெப.(n.)

   ெசாத்ைதக்களா (L.);; bushy roundish - leaved sweet thorn.

     [ெகா  + ண் .]

ெகா க்

ெகா க்  koḍumuṟukku, ெப.(n.)

   1. ன் கச ் ற் ேய ய க் ; inextricable twisting of strands or inextricable knots in a string.

   2. ம் (பத் ப்.ப. 607, ழ்க் ப் );; small fibrous risings on the smooth surface of a string.

     [ெகா  + க் .]

ெகா

 
 ெகா  koḍumūli, ெப.(n.)

   ெசங்ெகா ேவ ; a runnig plant whose root is a powerful caustic; rose coloured leaved-wort (சா.அக.);.

     [ெகா  + .]

ெகா ைல

 
 ெகா ைல koḍumūlai, ெப.(n.)

   எளி ல் அ ந்  ெசல்லக் டாத ைல டம் (இ.வ.);; out-of the way corner.

     [ெகா  + ைல.]
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ெகா ைம

ெகா ைம1 koḍumai, ெப.(n.)

   1.மாந்தத ்தன்ைமயற்ற ெகா ஞ்ெசயல்; cruelty, tyranny. inhumanity.

     "ெகா ைமபல ெசய்தன"(ேதவா. 945:1);.

   2.க ைம (கந்த .பார.்6);; severity, harshness.

   3. ட் த்தன்ைம; roughness, uncouthness.

   4. ைம; vileness, wickedness.

     " ஞ் ய ேகாத்தா ங்ெகா ைம ைழப்ைப" (கம்பரா. மந் ரப். 1);.

   5. ேவண்டா வாரத்்ைத (அக.நி.);; harsh words, slander.

ம.ெகா ம.

     [ெகா  → ெகா ைம.]

 ெகா ைம2 koḍumai, ெப.(n.)

   1.வைள  ( லப். 11:20.);; crookedness, obliquity.

   2 மனக்ேகாட்டம்; partiality.

     "ெகா ைம ஞ் ெசம்ைம ம்"(பரிபா 4: 50);

   3. ஒ பாற்ேகா தல் (நீ தவ தல்);; injustice.

     "ெகா ேயார ்ெகா ைம" (ெதால்ெபா ள். 147);.

ெகா ைமெசால்(
)-தல்

ெகா ைமெசால்( )-தல் koḍumaisolludal,    8 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ைம பயக் ம் ெகா ஞ் ெசாற்கைளக் தல் (ெகா.வ.);; to speak harsh or cruel words.

     [ெகா ைம + ெசால்-.]

ெகா ைமத்தானம்

 
 ெகா ைமத்தானம் koḍumaittāṉam, ெப.(n.)

   றப்ேபாைரக்  எட்டா டம் (சங்.அக.);; the eigth house from the ascendant.

     [ெகா ைம + தானம். தானம் : இடம்.]

ெகா வரி

ெகா வரி koḍuvari, ெப.(n.)

   வைளந்த வரிகைள ைடய ; lit., that which has curved stripes, tiger.

     "ெகா வரி வழங் ங் ேகா யர ்ெந வைர" ( றநா. 135:1);.

ம வ. ேவங்ைக, வரிப் , ெகா வாய்.

     [ெகா (வைளந்த);. + வரி]

ெகா வைல

 
 ெகா வைல koḍuvalai, ெப.(n.)

   ஒ வைக ன் வைல; a kind of fishing net (பரத.கைல.ெசா.அக);.

     [ெகா  + வைல.]
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ெகா வா

ெகா வா1 koḍuvādalkoḍuvarudal,    15 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெகாண் வ தல்; to bring.

     "ெகா வ  ரிரதெமனக் ற ேலா ம்"(கந்த  தாரக. 31);.

     [ெகாண்  → ெகா  + வா-.]

 ெகா வா2 koḍuvā, ெப.(n.)

   ஒ வைக ன்; a kind of fish.

     [ெகா  → ெகா வாய்]

ெகா வாக் ட்

 
 ெகா வாக் ட்  koḍuvākkuḍḍi, ெப.(n.)

    ெகா வா ன்; a kind of small fish ( ன். .ெதா.);.

     [ெகா வாய் + ட்  → ெகா வாக் ட் ]

ெகா வாஞ்

 
 ெகா வாஞ்  koḍuvāñji, ெப.(n.)

   ெகாட்டாஞ் ; Kottànji, which see (சா.அக.);.

     [ெகா  + வாஞ் .]

ெகா வாத் க்
ைக

 
 ெகா வாத் க்ைக koḍuvāttirukkai, ெப.(n.)

   ஒ வைகத் க்ைக ன்; a kind of fish.

     [ெகா  + வாய் + க்ைக.]

ெகா வாத் க்ைக
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ெகா வாய்

ெகா வாய்1 koḍuvāy, ெப.(n.)

   1.வாள் த யவற் ன் வைளந்த வாய்; curved or bent edge, as of a bill-hook:

     "ெகாவாய்க் யத் " ( லப். 16:30);.

   2. றைள ( ங்.);; tale-bearing, backbiting.

   3. ப செ்சால்; reproach.

     "கன்னிகா கா ெய ங் ெகா வாய்"( கா த். ெகாசை்ச.31);.

   4. ஐந்த  நீள ம் சாம்பல் நிற ம் உள்ள ன்வைக (M.M.195.);,

 cockup, grey, attaining 5ft. in length.

   5. வைக (இ.வ.);; a species of tiger.

   6. ங் ம்ேபா  வ ம் எச் ல்:

 saliva flowing out of mouth during sleep.

     [ெகா (வைளந்த); + வாய்.]

 ெகா வாய்2 koḍuvāy, ெப.(n.)

ேகாைடவாய் பாரக்்க;see ködai-vāy.

     [ெகா ைம + வாய்.]

 ெகா வாய்3 koḍuvāy, ெப.(n.)

ெகா வாய்க்கத்

 
 ெகா வாய்க்கத்  koḍuvāykkatti, ெப.(n.)

   வைளந்த கத் ; curved knife.

     [ெகா வாள் + கத்  - ெகா வாள்கத்  → ெகா வாய்க்கத் .]

ெகா வா ம்

ெகா வா ம்  koḍuvāyirumbu, ெப.(n.)

   ண் ல் த யவற் ள்ள இ ம் க் ெகாக் ; iron hook, as of an angle.

     "ெகா வா ம் ன் ேகாளிைர ற் "(அகநா. 36:2);.

     [ெகா (வைளந்த); + வாய் + இ ம் .]

ெகா வால் க்
-தல்

ெகா வால் க் -தல் koḍuvālmuṟukkudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   வண் ல் ட் ய மாட் ன் வாைல ைரவாகச ்ெசல்வதற்காக க் தல்; to twist the tail of the ox to 
drive it fast.

     [ெகா வால் + க் -.]

ெகா வாவல்

ெகா வாவல் koḍuvāval, ெப.(n.)

ெகா வாய்4 பாரக்்க;see kodu-vāy.

     [ெகா  + வாவல்.]

ெகா வாள்

ெகா வாள் koḍuvāḷ, ெப.(n.)

   1.அரிவாள்; amputating knife, bill-hook, sickle.

   2. ம ; battle axe.

     "வலக்ைக யஞ் டரக்் ெகா வாள் த்ேதாள்" ( லப். 23:8);.

     [ெகா  + வாள்.]
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ெகா வாைள

ெகா வாைள koḍuvāḷai, ெப.(n.)

   1. ஓர ்ஆற்  ன்; a river fish Indian perch.

   2. பைனேய  ன்; nayar fish-lates fish (சா.அக.);.

     [ெகா  + வாைள.]

ெகா லார்பட்

 
 ெகா லாரப்ட்  koḍuvilārpaḍḍi, ெப.(n.)

   ேதனி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Teni Dt.

     [ெகா  + (ல்);லார ்+ பட் .]

ெகா ைத

 
 ெகா ைத koḍuviḻudai, ெப.(n.)

   ெப ெநல் வைக (இ.வ.);; a kind of paddy.

     [ெகா  + ைத.]

ெகா ைன

ெகா ைன koḍuviṉai, ெப.(n.)

   ற் ற ல் ெசய்த ைன; evil deeds of former births.

     "ெகா ைனயா ெரன் ம் காவ "(ேதவா. 969:2);.

     [ெகா  + ைன.]

ெகா ர்

 
 ெகா ர ்koḍuvūr, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village donated in olden days in Ramanadhapuram Dt.

     [ெகா  + ஊர ்- ெகா ர ்(ெகாைடயளித்த ஊர)்;.]

ெகா ேவ

 
 ெகா ேவ  koḍuvēli, ெப.(n.)

   த் ர லம் என் ம் ெகா  (மைல.);; Ceylon leadwort, climber.

ம வ. அகனா , அணிஞ்சகம், அணிஞ் ல், அ கநா , அ பநிங் , அரி, அ ணேவ , அழல், 
அழற் , அனல், அனலம், ஆங்காரசத் , ஆண்ெகா ேவ , ஆ மகா , இலைத வன்னி, உக்கன், 
உடல்ேவ ச் , உதகவன், உதங்கன், உ ழ்நீரெ்ப க் , எ நா, ஒ ைகசெ்ச , கன , காணிலம், 
காரிைக, காரிைம, காரீைம, கா க்க ப் , கான ந்தரின்ெகா , ரியவன்னி, ெகா ச் , ெகா ேவர,் 
ெகா ேவ , ெகா ேவரி, ேகா ங்கா லம், ேகா ச் ரவல் , சத் , சதாேவதா, சதாேவைத, 
சாத் வா , த்தர் லம், த் லம், த் ரக்ெகா , த் ரகம், ைலமண், வம், ெச க்கன், 
ேசா  காந்தம், தணலா னி, தணலாற்  , தபனகம், தமா , தழல், தழற்ெகா  தாகம், கனா , 

ைசநாசெ்ச , வயாக் னி, நடக்ைகய வாள், ெந ப் ,

பகப்பா , பா னம், மகந்தம், வங் , வசச்காரம், வசகம், வசங்கம், வஞ்சகாரம், வறாளம், வன்னி, 
வனமா, வாளகச் ைக ெவண்ெகா லம்.

     [ெகா  + ேவ .]

ெகா ைவ

ெகா ைவ koḍuvai, ெப.(n.)

   ெகட்ட யல் ; wicked-ness.

     'ெகா ைவப் ப க்கைள'(ஈ  4, 8:4);.

     [ெகா  → ெகா . ெகா தல் : ெகா தாதல், ெகா  → ெகா ைவ : யதன்ைம.(வ.ெமா.வ.);.]
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ெகா ர்

 
 ெகா ர ்koṭūr, ெப.(n.)

   வள் ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Thiruvallur Dt.

ெகா  + ஊர ்– ெகா ர ்→ ெகா ர ்(ெகாைடயளித்த ஊர)்;,]

ெகா ரம்

 
 ெகா ரம் koṭūram, ெப.(n.)

   ெகா ைம; cruelty, severity, harshness.

     [ெகா  → ெகா ரம் → ெகா ரம்.]

ெகாைட

ெகாைட1 koḍai, ெப.(n.)

   உ ர,் உடம் , உ ப்  த ய எல்லாப் ெபா ம் ெகா க்ைக (ெதால். ெபா ள். 257);; the act of gift as 
of life body and parts of body.

     [ெகா  → ெகாைட.]

 ெகாைட2 koḍai, ெப.(n.)

   1. ஈைக; giving away, as a gift, donation.

     "இல்லான் ெகாைடேய ெகாைடப்பயன்" (நால . 65);. இ ப்ைப சக்கைரக் ெகாைடயாம் ைரகள் 
ெமச் ன நைடயாம் (பழ);.

   2. ைகக்ெகாண்ட நிைரைய, இரவலரக்்  வைரயா  ெகா க் ம் றத் ைற; Puram theme of a king 
distributing liberally to the poor the enemy's cattle captured by him.

     "உண்டாட் க் ெகாைடெயன" (ெதால், ெபா ள்.58);.

   3. ற் ரத்் ெதய்வத் ற்  ன்  நாள் ெசய் ம் ழா (G.M.D.I. 117);; three day festival of a village deity.

   4. வச , ட் , அ ,

 round abuse, round blows.

அவள் ெகா த்த ெகாைட ஏ சன்மத் ற் ப் ேபா ம்.

   5. அ ; round blows.

     [ெகா  → ெகாைட..]

ெகாைடக்கடம்

ெகாைடக்கடம் koḍaikkaḍam, ெப.(n.)

   ெகாைடயா ய கடைம; charity - giving considered a duty.

     "ெகாைடக் கடம் ண் ெகாள்ைக யனா " (ெப ங்,நரவாண.8:43);.

     [ெகாைட + (கடன்); → ெகாைட..]

ெகாைடக்கானல்

ெகாைடக்கானல் koḍaikkāṉal, ெப.(n.)

பழனி மைலத் ெதாடரின் ெதன்பால் 7000 அ க் ேமல் உயர ள்ள மைலப்ப :

 the southern ridge of the Palani Hills, more than 7,000 ft. high.

   2. ேகாைடக்கானல் மைல ன் உச் ல் ளிரச்் க்காகத் தங் ம் ஒ  மைலநகர;் a sanatorium at the top 
of Ködakkânal.

     [ேகாைடக்கானல் → ெகாைடக்கானல்.]

ேகாைடக்காற்  ம் ேமற் த் ைச ேகாைட எனப்ப ம்.ேகாைடக்கானல் என்ப  ேமற்  
மைலக்கா  எனப் ெபா ள்ப ம். கானல் = ேசாைல, அடரந்்த கா .
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ெகாைடக்ைக

 
 ெகாைடக்ைக koḍaikkai, ெப.(n.)

   ட் ன் க ; ridge of a roof.

     [ெகா  → ெகாைட + ைக.]

ெகாைடசா

 
 ெகாைடசா  koḍaicāli, ெப.(n.)

   ஈைகயாளன்; a liberal man, banefactor.

     [ெகாைட + சா . ஒ கா. ெகாைடயாளி → ெகாைடசா  (ெகா.வ.);.]

ெகாைடத்தம்பம்

 
 ெகாைடத்தம்பம் koḍaittambam, ெப.(n.)

   ஈகத் ற்  அ யாக நாட்  தம்பம்; pillar commemorating one's munificence.

     [ெகாைட + தம்பம்.]

ெகாைடநம் கள்

 
 ெகாைடநம் கள் goḍainambigaḷ, ெப.(n.)

   வாய்ெமா க்  "மனத்தா ம் வாயா ம்" என் ந் தனியைனப் பா யவர;் a Vasnavite poet who 
contributed eulogical preface to one of Tiruvâimolli hymns.

     [ெகாைட + நம் கள்.]

ெகாைடேநர்

ெகாைடேநர1் koḍainērtal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மகைள மணம் ெசய் ெகா க்க உடன்ப தல்; to agree to give one's daughter in marriage (இ.வ.);.

     "ஆர் ற் ெறமரெ்காைட ேநரந்்தார"்(க த். 104:75);.

     [ெகா  → ெகாைட + ேநரத்ல்.]

 ெகாைடேநர2் koḍainērtal,    2 ெச. . .(v.i.)

   ெதய்வத் ற்  ழா எ க்கத் ரம்ானித்தல்; to promise or mentally resolve the celebration of a festive 
worship to a deity.

     [ெகா  → ெகாைட + ேநரத்ல்.]

ெகாைடப்பணக்கா
ரன்

 
 ெகாைடப்பணக்காரன் koḍaippaṇakkāraṉ, ெப.(n.)

   ந்த ெசல்வ ள்ளவன்; man of great wealth.

     [ெகாைட + பணக்காரன்.]

ெகாைடப்ெபா ள்

 
 ெகாைடப்ெபா ள் koḍaipporuḷ, ெப.(n.)

   ெகா க்கப்ப ம் ெபா ள்; material that is gifted.

     [ெகாைட + ெபா ள்.]

ெகாண்ைடேபா -
தல்

ெகாண்ைடேபா -தல் koṇṭaipōṭudal,    19 ெச. . .(v.i.)

   கல் ய ன்ைம, நாகரிக ன்ைமையக் த்தல்; indicative of an illiterate and uncultured person.

இைதெயல்லாம் ெகாண்ைட ேபாட்ட ஆைளப்பாரத்் ச ்ெசால் (உ.வ.);.

     [ெகாண்ைட + ேபா -.]
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ெகாைடமடம்

ெகாைடமடம் koḍaimaḍam, ெப.(n.)

   வைர ன் க் ெகா க்ைக (இ.வ.);; unrestricted munificence.

     "ெகாைடமடம் ப த லல்ல " ( றநா. 142:5);.

     [ெகாைட + மடம். ெகாைடமடம் : ெகா ப்ப ல் ேந ம் அ யாைம ன் ெவளிப்பா .]

யா க்  எ  எப்ேபா  எக்காரணத் ற்காகத் த தல் ேவண் ம் என்  ஆய்ந்  ேநாக்காமல், பரி ம் 
அன் ம் மட் ேம க  உடேன ேகட்டைதத் த த ம், ேகளாமேல அதன் ன் ைள  ேநாக்காமல் 
த த ம் ெகாைடமடம் எனப்ப ம்.

ெகாைடமடம்க -
தல்

ெகாைடமடம்க -தல் koḍaimaḍamkaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

ெகாைடமடம் பாரக்்க;see kodai madam.

     [ெகாைட + மடம் + ப .]

ெகாைட

 
 ெகாைட  koḍaimuḍi, ெப.(n.)

   சரக்ெகான்ைற; Indian laburnum.

     [ ைட → ெகாைட + .]

ெகாைடைம

ெகாைடைம koḍaimai, ெப.(n.)

   ெகாைடதெ்தா ல்; munificence

     "ெகா த்த ெலய் ய ெகாைடயைமயா ம்" (ெதால், ெபா ள்.63);.

     [ெகா  → ெகாைடைம.]

ெகாைடயாளன்

ெகாைடயாளன் koḍaiyāḷaṉ, ெப.(n.)

   ஈைக ள்ளவன்; munificent person (இ.வ.);

     "ேகாலக்கா ேம ங் ெகாைடயாளா" (அ ட்பா. i. ண்ணப். 16);.

     [ெகாைட + ஆளன்.]

ெகாைடயாளி

 
 ெகாைடயாளி koḍaiyāḷi, ெப.(n.)

ெகாைடயாளன் பாரக்்க;see kodai-y-alan.

     [ெகாைட + ஆளி. ஒ.ேநா. பாட்டாளி.]

ெகாைடெய ர்-தல்

ெகாைடெய ர-்தல் koḍaiyedirdal,    2.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெகா த்தைல ேமற்ெகாள் தல் (இ.வ.);; to make a gift offering.

     " தெ்தாக வ உங் ெகாைட ெய ர ் ள " (ெதால்.ெசால். 99. இளம்);.

   2. ெகா ப்பதைன ேயற்றல் (இ.வ.);; to accept or receive.

     "ெகாைடெய ர ் ள ெயனக் ெகாள்ேவானாக ம்" (இலக்.ெகாத்.ப.5);.

     [ெகாைட + எ ர.்]

ெகாைடேயான்

 
 ெகாைடேயான் koḍaiyōṉ, ெப.(n.)

ெகாைடயாளன் ( ங்.); பாரக்்க;see kodai-y-alan.

     [ெகாைடயான் → ெகாடேயான்.]

ெகாைடவஞ்

ெகாைடவஞ்  koḍaivañji, ெப.(n.)

   ேபாரில் ெவன் ெகாண்ட ெபா ைளப் பா ய பாணரக்்  அரசன் பரிசாக அளிப்பைதக் ம் 
றத் ைற ( .ெவ.3,16);;     [ெகாைட + வஞ் .]
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ெகாைட னா

ெகாைட னா koḍaiviṉā, ெப.(n.)

   1. ெகா க் ம் ேநாக்கத்ேதா  ேகட் ம் னா; a question implying willingness to give as Has he no dress?.

   2. அ வைக னாக்களிெலான் ; one of the six kinds of interrogation.

     'சாத்தற்  ஆைட ல்ைலேயா என்ப  ெகாைட னா' (நன்.385, உைர);.

     [ெகாைட + னா.]

ெகாைட ரம்

 
 ெகாைட ரம் koḍaivīram, ெப.(n.)

    ெகாைட னா ண்டா ம் ரம்; heroism, magnanimity created by the exercise of munifiсепсе.

     [ெகாைட + ரம்.]

ெகாண்கன்

ெகாண்கன்1 koṇkaṉ, ெப.(n.)

   1. கணவன்; husband.

   2. தைலவன்; hero, leader.

   3. ெநய்தனிலத் தைலவன்" ( வா.);; hero of maritime tract.

     [ெகாள்  → ெகாண்  + அன்.]

ெகாண்கா தம்

 
 ெகாண்கா தம் koṇkākidam, ெப.(n.)

   யற் ல்; hare's tail grass (சா.அக.);.

ம வ. ைகப் ல்.

ெகாண்கானம்

ெகாண்கானம்1 koṇkāṉam, ெப.(n.)

   மைலெயான் ன் ெபயர;் a name of a mountain.

     "ெபான்ப  ெகாண்கான நன்னன்' (நற்.391); ( றநா.154,உைர);.

     [ெகாண்  (ேமகம்); → ெகாண் + கானம்.]

 ெகாண்கானம்3 koṇkāṉam, ெப.(n.)

   ஒ  மைல; Mt. Konkara.

     "ெபான்ப  ெகாண்கான நன்னன்" (நற்.391);.

     [ெகாண்  (ேமகம்); → ெகாண் + கானம்.]

ெகாண்ட

ெகாண்ட1 koṇṭa, .எ.(adv.)

   1. எ க்கப்பட்ட; having taken.

   2. வாங்கப்பட்ட; received.

   3. ைலக்  வாங்கப்பட்ட; purchased.

ம. ெகாண்ட.

     [ெகாள் → ெகாண் → ெகாண்ட.]

 ெகாண்ட2 koṇṭa, இைட.(part.)

   ஓர ்உவமசெ்சால்; a word denoting comparison.

     "யாழ்ெகாண்ட ைச"(க த்.29:17);.

     [ெகாள் → ெகாண்ட.]
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ெகாண்டக்கைர

 
 ெகாண்டக்கைர koṇṭakkarai, ெப.(n.)

கைர,

 small bund.

     [ெகாண்டம் + கைர.]

ெகாண்டக்காரர்

 
 ெகாண்டக்காரர ்koṇṭakkārar, ெப.(n.)

   பரதவ இனத்தா ள் ஒ  ரி னர;் a sub caste of fishermen.

     [ெகாண்ைட + காரர.்]

ெகாண்டக் ரி

 
 ெகாண்டக் ரி koṇṭakkiri, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் பண் (யாழ்.அக.);; a kind of musical mode.

     [ெகாண்ைடக் ரி → ெகாண்டக் ரி.]

ேமகராகக் ஞ் ன் ஒ வைகயாகலாம்.

ெகாண்டகம் -
தல்

ெகாண்டகம் -தல் goṇṭagambugudal, ெப.(n.)

   21 ெச. . . (v.i.);

   ெப ந் ைணத் ைறக  ெளான் ; one of the themes in love poetry which explains the lust.

     "கண் களித் க் கய ண்கண் நீரம்ல்கக் ெகாண்டகம் க்காள் ெகா யன்னாள்" ( .ெவ.12:3);.

     [ெகாண் + அகம் + -.]

ெகாண்டகைர

 
 ெகாண்டகைர goṇṭagarai, ெப.(n.)

   வள் ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Tiruvallur Dt.

     [ெகாண்டன் + கைர.]

ெகாண்டகாரி ப்ப
ம்

 
 ெகாண்டகாரி ப்பம் goṇṭagāriguppam, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Kanjipuram Dt.

     [ெகாண்டன் + காரி + ப்பம்.]

ெகாண்ட

 
 ெகாண்ட  goṇṭagi, ெப.(n.)

   நச் த் கைளக் ெகாண்ட மரம்; strychnos nux-vomica (சா.அக.);.

     [கள் → கண்  → கண்ட  → ெகாண்ட .]

ெகாண்ட ண்டம்

 
 ெகாண்ட ண்டம் goṇṭaguṇṭam, ெப.(n.)

ெகாண்ட  பாரக்்க: see kondagi.

     [கண்  → கண்ட + ண்டம் - கண்ட ண்டம் → ெகாண்ட ண்டம்.]
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ெகாண்ட ளம்

 
 ெகாண்ட ளம் goṇṭaguḷam, ெப.(n.)

   எட் மரம் (மைல.);; with a piosonous and very bitter fruit.

     [கள் → கண்ட + ளம் → ெகாண்ட ளம்.]

ெகாண்டங்

 
 ெகாண்டங்  koṇṭaṅgi, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanjipuram Dt.

     [ெகாண்டன் + அங் . அணங்  → அணங்  → அங் .]

ெகாண்டங் றவா
ன்

 
 ெகாண்டங் றவான் koṇṭaṅguṟavāṉ, ெப.(n.)

   ெவண்ைம கலந்த வப்  வரிைய ைடய ஒ  வைகக் கடல் ன்; a sea-fish with white and red stripes 
(சா.அக.);.

     [கண்டங்கைறயன் → ெகாண்டங் றவான்.]

ெகாண்டசச்ானி

 
 ெகாண்டசச்ானி koṇṭaccāṉi, ெப.(n.)

   நஞ்ச ப்பான்; a medicinal creeper.

     [கண்டம் + சா  - கண்டசா  → ெகாண்டசச்ானி.]

ெகாண்டசச்ானிக்
ழங்

 
 ெகாண்டசச்ானிக் ழங்  koṇṭaccāṉikkiḻṅgu, ெப.(n.)

   நஞ்ச க் ம் ழங் வைக; root of above creeper.

     [கண்டம் → சா  + ழங் .]

ெகாண்டச த் ர
ம்

 
 ெகாண்டச த் ரம் koṇṭasamuttiram, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Viluppuram Dt.

த. கடலன் → Skt. samuttiram.

     [ெகாண்டன் + ச த் ரம்.]

இவ் ரின் பைழய ெபயர ்ெகாண்டன்கடல ர.்

ெகாண்ட ரம்

ெகாண்ட ரம் koṇṭasiram, ெப.(n.)

   1. கடற்கைர ள்ள தாைழ; sea-weed.

   2. ெசந்தாைழ; false tragacanth (சா.அக.);.

ம வ. ெகாந்தாைழ.

     [கண்டல் + ரம் – ெகாண்ட ரம்.]

ெகாண்டஞ்ேசரி

 
 ெகாண்டஞ்ேசரி koṇṭañjēri, ெப.(n.)

   வள் ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Tiruvallur Dt.

     [ெகாண்டன் + ேசரி.]
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ெகாண்டைட

ெகாண்டைட1 koṇḍaḍaidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ப ப யாகக் ைரேவய்தல்; to cover the sloping roof (with Ölas); in part by part (கட.்ெதா.);.

     [ெகாண்  (ப யாகக் ெகாண் ); + அைட-.]

 ெகாண்டைட2 koṇḍaḍai, ெப.(n.)

ைரேவ ம் ேபா  ப  ப யாகக் கட்டப்ப ம் ஒ  ப :

 a portion tied at the time of covering the roof with olas (கட.்ெதா.);.

     [ெகாண்  (ப யாகக் ெகாண் ); + அைட.]

ெகாண்ட ம்ைப

 
 ெகாண்ட ம்ைப koṇṭadumbai, ெப.(n.)

   மைலத் ம்ைப; stooping toombay (சா.அக.);.

ம வ. க ழ் ம்ைப.

     [ெகாண்ைட + ம்ைப.]

ெகாண்டப்பநாயக்
கன்பட்

 
 ெகாண்டப்பநாயக்கன்பட்  koṇṭappanāyakkaṉpaṭṭi, ெப.(n.)

   ேசலம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Salem Dt.

     [ெகாண்டப்பன் + நாயக்கன் + பட் .]

ெகாண்டப்பைன

ெகாண்டப்பைன1 koṇṭappaṉai, ெப.(n.)

   பைனமட ல்  ட் ம் ழா; a festival of fire using palm leaves.

ம வ. காந்தம்பைன, ந்தற்பைன.

     [ ண்டம் → ெகாண்டம் + பைன.]

 ெகாண்டப்பைன2 koṇṭappaṉai, ெப.(n.)

   1. ஈரப்் ப் பைன; hill arecanut palm.

   2.மைலப்பைன; hill toddy palm.

   3. ைடப்பைன; umbrella palm (சா.அக.);.

     [ெகாண்ைட + பைன.]

ெகாண்டபாகம்

ெகாண்டபாகம் koṇṭapākam, ெப.(n.)

   1. நிைற ைம; full weight.

   2. ெபா க்கக் ய ைம; weight which one could bear (சா.அக.);.

     [ ண்ைடபாகம் → ெகாண்டபாகம்.]

ெகாண்டபா

ெகாண்டபா  koṇṭapāṭu, ெப.(n.)

   ேகாட்பா ; opinion, belief.

     'ெந யன்  ஒ வர ்தம்ைம மனத் ன்கட ்ெகாண்டக்கால் அக்ெகாண்ட பாட் னின் ம் ட் த் 
ெத ட் தல்' (பழ.37, உைர);.

     [ெகாண்ட + பா .]
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ெகாண்டபாரம்

 
 ெகாண்டபாரம் koṇṭapāram, ெப.(n.)

நிைற ைம: full load (யாழ்.அக.);.

     [ெகாள் → ெகாண்ட (நிைறந்த); + பாரம்.]

ெகாண்டபாைளய
ம்

 
 ெகாண்டபாைளயம் koṇṭapāḷaiyam, ெப.(n.)

   ஊரப்்ெபயர;் name of a place.

     [ெகாண்டன் + பாைளயம்.]

ெகாண்டம்

ெகாண்டம்1 koṇṭam, ெப.(n.)

   ஞ்சா; an edible and medicinal creeper.

     [ ண்டம் → ெகாண்டம்.]

 ெகாண்டம்2 koṇṭam, ெப.(n.)

   ேமட் நிலத் ல் பாய்ச் தற்காகத் ேதக் ய நீரந்ிைல; small reservoir formed by damming a river or channel for 
irrigating field on a high level.

     [ ண்டம் → ெகாண்டம்.]

 ெகாண்டம் koṇṭam, ெப.(n.)

கால்வா ன் க் த் த ப :

 middle check in the channel.

     [ெகழள்-ெகாண்டம்]

ெகாண்டம்பட்

 
 ெகாண்டம்பட்  koṇṭambaṭṭi, ெப.(n.)

   ேகாைவ மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kovai Dt.

     [ெகாண்டன் + பட் .]

ெகாண்டமங்கலம்

 
 ெகாண்டமங்கலம் koṇṭamaṅgalam, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Kanjipuram Dt.

     [ெகாண்டன் + மங்கலம்.]

ெகாண்டமாந்தம்

 
 ெகாண்டமாந்தம் koṇṭamāndam, ெப.(n.)

   ழந்ைதக க் ண்டா ம் ஒ வைக மாந்த ேநாய்; indigestion in children due to derangement of the three 
humours in the system (சா.அக.);.

     [கண்டல் → ெகாண்டல் → ெகாண்ட + மாந்தம்.]
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ெகாண்டயேனரி

ெகாண்டயேனரி koṇṭayaṉēri, ெப.(n.)

   வகங்ைக வட்டத் ல் ேசாழ ரம் ேகா க்  வழங்கப்பட்ட ஏரி; a lake donated to the temple, at 
Cholapuram in Sivagangai Dt.

     " ைடய ர ் ட்டத்  சே்சர ம் அமண் ரத்த ம் ெகாண்ைடய ேனரி ம்"(S.I.I. XXVI.526);.

     [ெகாண்டயன் + ஏரி.]

ெகாண்டராங்  
ர ர்

 
 ெகாண்டராங்  ர ர ்koṇṭarāṅgiāraṉūr, ெப.(n.)

   ண் க்கல் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dindukkal Dt.

     [கண் ரக்ேகா → கண் ரங்ேகா → ெகாண்டரங்ேகா. ெகாண்டராங்  + ர ர.்]

ெகாண்டல்

ெகாண்டல்1 koṇṭal, ெப.(n.)

   1.ெகாள் ைக; taking.

     "உணங்கற் றைல ற் ப ெகாண்ட ெலன்ேன"(ேதவா. 614:5);

   2. ேமகம் (இ.வ.);; cloud.

     "ெகாண்டல் வண்ணா டக் த்தா" ( வ். வாய்,8:5,6);

   3. மைழ (ஞான. 43:14, உைர);; rain.

   4. ேமழேவாைர, ேமடரா  (சாதக ந். காலநிக. 24);; aries a constellation of the zodiac.

   5. ெகாண்டற்கல் பாரக்்க;see kondar-kall(சங்.அக.);.

   6. மகளிர ் ைளயாட் வைக; a girls' game.

     [ெகாள் → ெகாண்  → ெகாண்டல்.]

 ெகாண்டல்2 koṇṭal, ெப.(n.)

   1. ழ்காற்  (இ.வ.);; east wind.

     "ெகாண்டன்மாமைழ ெபா ந்த….. ளி" ( றநா. 34:22);.

   2. காற்  ( ங்; wind.

   3. ழக் ; east.

     [ ள் → ணக்  ( ழக் ); → ண்டல் → ெகாண்டல்.]

ெகாண்டல்ெதாவக
ைர

ெகாண்டல்ெதாவகைர goṇṭaltovagarai, ெப.(n.)

ழக் ந்  ேமற்காய்ச ்ெசல் ம் கடல்

   நீேராட்டம்; under water current in sea which passes from east to west ( ன். .ெதா.);.

     [ெகாண்டல்2 → (ெதா வைர); ெதாவகைர (ெகா.வ.);.]

ெகாண்டல்நீர்

 
 ெகாண்டல்நீர ்koṇṭalnīr, ெப.(n.)

   ழக் ந்  ேமற்காய் வ ம் கடல்நீேராட்டம்; under water current in sea that passes from east to west 
( ன். .ெதா.);. [ெகாண்டல் + நீர.்]

ெகாண்டல் -
த்தல்

ெகாண்டல் -த்தல் koṇṭalmididdal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

    த்தல்; fire walking (யாழ்.அக.);.

     [ெகாண்ட + . ெகாண்டல் : ெந ப் .. ெகாண்டல்3 பாரக்்க;see kordal3.]
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ெகாண்டல்ேமனி

 
 ெகாண்டல்ேமனி koṇṭalmēṉi, ெப.(n.)

   நீலத் தாமைர; blue lotus (சா.அக.);.

     [ெகாண்டல் + ேமனி.]

ெகாண்டல்வண்ண
ன்

ெகாண்டல்வண்ணன் koṇṭalvaṇṇaṉ, ெப.(n.)

   ேமகநிற ைடயவன்; Visnu as the cloud-coloured.

     "ெகாண்டல் வண்ணைன" ( வ். அமலனா .10);.

     [ெகாண்டல் + வண்ணன்.]

ெகாண்டல த்தல்

 
 ெகாண்டல த்தல் koṇḍalaḍittal, ெப.(n.)

மகளிர ் ைளயாட் ெலான் :

 a kind of woman's play.

     [ெகாண்டல் + அ த்தல்.]

ெகாண்டலவ்வம்

 
 ெகாண்டலவ்வம் koṇṭalavvam, ெப.(n.)

   இலவங்கப்படை்ட (சா.அக.);; wild cinnamon, cassia lignia or cassia bark.

     [ெகாண்ைட + இலவங்கம் - ெகாண்ைட லவங்கம் → ெகாண்டலவ்வம்.]

ெகாண்டலாங் ப்
பம்

 
 ெகாண்டலாங் ப்பம் koṇṭalāṅguppam, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Villuppuram Dt.

     [ெகாண்டலான் + ப்பம்.]

ெகாண்டலாத்

ெகாண்டலாத் 1 koṇṭalātti, ெப.(n.)

   1. ெகாண்ைடைய அைசக் ம் ஒ  ; ெகாண்டலாத்

 mountain bulbul with crest erected at will.

   2. வப் க் ெகாண்டலாத் ; red-whiskered bulbul.

   3. ெகாண்ைடக் ; crested bird.

   4. க்ெகாத் ; a large kind of crested bird (சா.அக.);.

     [ெகாண்ைட + ளா  → ெகாண்ைடலா  → ெகாண்டலாத்  (ெகா.வ.);.]

 ெகாண்டலாத் 2 koṇṭalātti, ெப.(n.)

   ெகாண்ைடக் ளாத்  என் ம் ன்வைக; a kind of fish.

   ம. ெகாண்டலாத்த;ெத. ெகாண்டலா .

     [ெகாண்ைட + ( ளரத்் ); லாத் →ெகாண்ைடலாத்  → ெகாண்டலாத்  (ெகா.வ.);.]

ெகாண்ட ப்

 
 ெகாண்ட ப்  koṇṭaluppu, ெப.(n.)

   க ப் ப் ; black salt (சா.அக.);.

     [ெகாண்டல் + உப் .]
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ெகாண்டைல

ெகாண்டைல koṇṭalai, ெப.(n.)

   1. ெகாண்டல் மரம்; sea side Indian oak.

   2. ச த் ரக் கடம்  பாரக்்க;see samuttira-k-kadambu.

     [ெகாண்டல் → ெகாண்டைல.]

ெகாண்டவைல

 
 ெகாண்டவைல koṇṭavalai, ெப.(n.)

ெகாண்ைட வைல பாரக்்க;see kondai-valai.

ம வ. இ வைல.

     [ெகாண்ைட → ெகாண்டவைல (ெகா.வ.);.]

ெகாண்டவன்

ெகாண்டவன் koṇṭavaṉ, ெப.(n.)

   1. ெபா ைளப் ெபற் க் ெகாண்டவன்; one who receives the material.

   2. கணவன்; husband.

ெகாண்டவன் தன்பக்கம் இ ந்தால் ைரேய ச ்சண்ைட டலாம் (பழ);.

   ம. ெகாண்டவன்;பட. ெகாண்டம.

     [ெகாள் → ெகாண்  → ெகாண்டவன்.]

ெகாண்டவன் 
ெகா த்தவன்

 
 ெகாண்டவன் ெகா த்தவன் koṇḍavaṉkoḍuttavaṉ, ெப.(n.)

ெகாண்டான் ெகா த்தான் பாரக்்க;see kondān-koduttãn.

     [ெகாண்டவன் + ெகா த்தவன்.]

ெகாண்டவாக்கம்

 
 ெகாண்டவாக்கம் koṇṭavākkam, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Kanjipuram Dt.

     [ெகாண்டன் + (பாக்கம்); வாக்கம்.]

ெகாண்டவாைக

 
 ெகாண்டவாைக koṇṭavākai, ெப.(n.)

ெகாண்ைடவாைக பாரக்்க;see kondai-vagi.

     [ெகாண்ைடவாைக → ெகாண்டவாைக (ெகா.வ);.]

ெகாண்டற்கல்

 
 ெகாண்டற்கல் koṇṭaṟkal, ெப.(n.)

ெகாண்டற் ைல பாரக்்க;see kondar-cilai (சா.அக.);.

     [ெகாண்டல் + கல்.]

ெகாண்டற் ைல

 
 ெகாண்டற் ைல koṇṭaṟcilai, ெப.(n.)

   மந்தாரச ் ைல; a species of black stone (mineral); thought capable of converting camphor into copper (சா.அக.);.

     [ெகாண்டல் + ைல.]

இதனால் கற் ரம் ெசம்பா ம் எனக் க னர.்
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ெகாண்டற்பைக

 
 ெகாண்டற்பைக goṇṭaṟpagai, ெப.(n.)

   காற் ; wind, air as enemy of clouds or rain (சா.அக.);.

     [ெகாண்டல் + பைக.]

ெகாண்டா

ெகாண்டா koṇṭā, ெப.(n.)

   ஆந் ரப் ரேதசம் சாகப்பட் ணம்,  ( );கா ளம் மாவட்டங்களில் 40000 பழங் மக்கள் 
ேப ம் ரா ட ெமா . ,  ெமா க டன் ெதாடர் ைடய ; a Dravidian language spoken by tribals in 
Višakapattinam, Srikakulam districts of Andhra Pradesh.

     [ ன்  → ெத ெகாண்டா(மைல, மைலவாழ்மக்களின் ெமா .]

இந்தக்"ெகாண்டா" ெமா பற் க் காண்க:

 Sanford B. Steever(Ed.); The Dravidian Languages;

   1998. London, Routledge see Ch.1X (pp.241-269);:

     "Konda" by Bh. Krishnamurthi and Brett A. Bentham.

ெகாண்டாசச்ான்

ெகாண்டாசச்ான் koṇṭāccāṉ, ெப.(n.)

ஒடை்ட lasto Lmit55;see offai-maram.

 | ண்  ெகாண்  ஆசச்ான்)

ெகாண்டாட்டக்கார
ன்

ெகாண்டாட்டக்காரன் kongata-k-karam, ெப.(n)

   1. ம ழ்ச் ள்ளவன்; cheerful man,

   2. ேதாழன்; companion.

     [ெகாண்டாட்டம் + காரன்.]

ெகாண்டாட்டம்

ெகாண்டாட்டம்1 koṇṭāṭṭam, ெப.(n.)

   1.ெபா  ேபாக் ; pastime.

   2. றப்  நிகழ்ச் ; celebration.

தைலநாள் ெகாண்டாட்டம்.

   3. ழா; festival.

கைட ெகட்ட ளிக் க் ேகாபம் ெகாண்டாட்டம் (பழ);.

   ம. ெகாண்டாட்டம்;   க., . ெகாண்டாட;ெத. ெகாண்டாட .

     [ெகாள் → ெகாண் → ெகாண்  + ஆட்டம் ஆ  → ஆட்டம். (எைதேய ம் ைக ல் ெகாண்  அல்ல  
ெவற்  ெகாண்  ஆ தல்);.]

 ெகாண்டாட்டம்2 koṇṭāṭṭam, ெப.(n.)

   1. ெகாண்டாட் ; joy.

     'காதலன் ெகாண்டாட்டத்தாேல களித் '( வக. 229,உைர);.

   2. களிப் ; delight.

     [ெகாண்  + ஆட்டம்.]

ம ழ்ச் க் ரிய இனிய நிைனைவ அல்ல  நிகழ்ச் ைய மனத் ட ்ெகாண்  ஆ தல். ஒன்றைன 
அல்ல  ஒ வைரத ்தைலேமற் ெகாண்  ஆ தல்.
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ெகாண்டாட்

ெகாண்டாட்  koṇṭāṭṭu, ெப.(n.)

   1. ெகாள்ைக; policy.

   2. ராட் ; civilities, great attention to a guest.

   3.பாரட்டல்; praise, appreciation, fond ling. Caressing.

     "ெகாண்டாட் ம் லம் ைன ம்" ( வ். வாய்.4,9:3);.

     [ெகாண்  + ஆட் .]

ெகாண்டாடல்

ெகாண்டாடல் koṇṭāṭal, ெப.(n.)

   1. ெகாண்டா தல்; celebrate.

   2. ேபயாடல்; dancing through the influence of devils (சா.அக.);.

     [ெகாண்  + ஆடல்.]

ெகாண்டா -தல்

ெகாண்டா -தல் koṇṭāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. க் ல தல்; to enjoy a person's society.

   2.பாராட் தல் (இ.வ.);; to praise.

     "ெகாண்டா தல் ரியாவ  தக்கன்" (ேதவா.908:9);.

   3. ழா த யன ெகாண்டா தல்; celebrating a festival.

   4. பலர ்அ ம்ப  ெதரி த்தல்; claim;

ெசாத் க்  உரிைம ெகாண்டாட வந் ட்டான் (உ.வ.);.

   ம. ெகாண்டா க;க.,ெத., .ெகாண்டா : ட. ெகாண்டார.் [ெகாண்  + ஆ .]

ெகாண்டா ரம்

 
 ெகாண்டா ரம் koṇṭāpuram, ெப.(n.)

   வள் ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Tiruvallur Dt.

     [ெகாண்டான் + ரம்.]

ெகாண்டாரணியம்

 
 ெகாண்டாரணியம் koṇṭāraṇiyam, ெப.(n.)

   ைழய யாத ெப ங்கா ; thick impenetrable forest.

     "ெகாண்டாரணியமான இடம்".

     [கள் → ( ள்); → கண்  → ெகாண்  + ஆரணியம். ஆரணியம் : கா  → அரண் → அரணியம் → 
ஆரணியம்.]

ெகாண்டா

ெகாண்டா  koṇṭāḻi, ெப.(n.)

   நிலத் ன் ெபயர;் name of a land.

இைற ச் ன நிலம் ேதவதானம் ெகாண்டா  என் ம் பழம்ப  நிலம் ஐஞ் ம் (S.I.I. XXII, 389);.

     [ஒ கா. ெகாண்டன் + வா .]
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ெகாண்டான்

ெகாண்டான்1 koṇṭāṉ, ெப.(n.)

   1.ெகாண்டவன் பாரக்்க (இ.வ.);;see kondavan.

     "ெகாண்டானிற் ன்னிய ேகளிர ் றரில்ைல" (நான்மணி.56);.

   2. ெகாண்டல் பாரக்்க;see kondal.

   3. ஒ  ைளயாட் ; a kind of play.

     [ெகாண்டவன் → ெகாண்டான்.]

 ெகாண்டான்2 koṇṭāṉ, ெப.(n.)

   த ைழ இ த் க் ய யக்ெகாண்டான்; kuya-k-köndan, who under estimated Tamil by making false remarks.

     [ யக்ெகாண்டான் → ெகாண்டான் ( தற் ைற); ெகாண்டான்மார ்பாரக்்க;see kondanmar.]

ெகாண்டான்ெகா
த்தான்

 
 ெகாண்டான்ெகா த்தான் koṇḍāṉkoḍuttāṉ, ெப.(n.)

   ெகாண் ங் ெகா த் ம் மணதெ்தாடர்  ெசய்ேதார;் persons who have entered into matrimonial alliance by the 
marriage of their sons and daughters in exchange.

ம வ ைழவர ்(சம்பந் );, உறவா .

     [ெகாண்டவன் + ெகா த்தவன் → ெகாண்டான் ெகா த்தான்.]

   பழ: 'ெகாண்டா ம் ெகா த்தா ம் ஒண் ;இந்தக் க யாணத்ைதக் ட்  ைவத்தவன் வா ல் 
மண் '.

ெகாண்டான்மார்

ெகாண்டான்மார ்koṇṭāṉmār, ெப.(n.)

   1. காட் க் ெகா ப்பவர;்   இரண்டகர;் traitors.

   2. நம்பைவத்  ஏய்ப்பவரக்ள்; cheats, deceivers.

   3. இரண்டகம் ேசய்ேவார;் betrayers;

 treacherous people.

ம வ.ஐந்தாம்பைட, இரண்டகர,் காட் க்ெகா ப்பவர,்

ேகாடரிக்காம் , க ங்கா .

     [ யக்ெகாண்டான் → ெகாண்டான் + மார ்- ெகாண்டான்மார ்( தற் ைற);.]

யக்ெகாண்டான் என்பவன் த ழனாய் இ ந் ம் த ழ் ம் த னத் ன் ம் ம் பற் ம் 
பரி ம் இல்லாம ம் த ழ் வரலா  த ழர ்வரலா  ஆ யவற் ன் உண்ைம நிைலகைள ணராம ம் 
'''ஆரியம் நன்  த ழ் '' என ற் ம் ேவண் ெமன்ேற உண்ைமக் ப் றம்பாகத் த ைழத் 
தாழ்த் ைரத்தான். த க் ம் த னத் க் ம் இரண்டகம் ெசய்தான். நன்  ெகட்ட இவன் 
ெபயைர, நன்  ெகட் த் தன்னினத்ைதத ்தாேன காட் க் ெகா க் ம் அைனவரக்் ம் ஆள்வ  
வழக்கமா ற் . இவன் ஒ  யக்ெகாண்டான் என் ம் ேபசலா னர.் இதன் பலரப்ால் வ வம் 
ெகாண்டான்மார.்

யக்ெகாண்டானின் இ ெசயைல,

     "ஆரியம் நன்  த ழ்  என் ைரத்த காரியத்தாற் காலக்ேகாட ்பட்டாைன"

என் ம் ெவண்பாவா ம் அ யலாம்.
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ெகாண்டான த்த
ல்

 
 ெகாண்டான த்தல் koṇḍāṉaḍittal, ெப.(n.)

   ஒ வைக ைளயாட் ; a kind of game.

     "ெகாண்டன க் றாக்" (நந்தனார ்சரித் ரம்);.

     [ெகாண்டான் + அ த்தல்.]

ெகாண்டான -
த்தல்

ெகாண்டான -த்தல் koṇḍāṉaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ம ழ்ச் யால் த த்தா தல்; to dance in merriment.

     "ேபெய ம்  ெய ம் க் ெகாண்டான க்க" (இராமநா. உ த்.78);.

     [ெகாண்டான் + அ -.]

ெகாண்

ெகாண் 1 koṇṭi, ெப.(n.)

   1. றர ்ெபா ைளக் ெகாள் ைக; getting possession of somebody else's property

     "ெநஞ்  ந க் உக் ெகாண்  மகளிர"் (ம ைரக்.583);.

   2. கள ; theft.

     "ெகாண்  ேல ண் " (ஈ .7,7:2);.

   3. ெகாள்ைள; plunder

     "ெகாண் ம் ெபரிெதன"( றநா.78:6.);.

   ம. ெகாண் ,ெகாள்ள;   க.ெகாள்ெள;ெத.ெகால்ல.

     [ெகாள் → ெகாண் → ெகாண்  (ேவ.க.166);.]

 ெகாண் 2 koṇṭi, ெப.(n.)

   கப்பம்; tribute.

     "ெகாண்  ேவண் வ னா ன்"( றநா.51.6);.

ம வ ைற.

     [ெகாள் → ெகாண்  (ேவ.க.199);.]

 ெகாண் 3 koṇṭi, ெப.(n.)

   1. ; abundance.

ெகாண் க்க க்க
ன்

 
 ெகாண் க்க க்கன் koṇḍikkaḍukkaṉ, ெப.(n.)

   காதணிவைக; a kind of ear-ring.

     [ெகாண்  + க க்கன்.]

ெகாண் க்கத

 
 ெகாண் க்கத  koṇṭikkadavu, ெப.(n.)

   க்கத ; door that turns on projecting pins at the corners.

     [ெகாண்  + கத .]
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ெகாண் க்கல்

 
 ெகாண் க்கல் koṇṭikkal, ெப.(n.)

   தாழ்வாரம் அைமக்கச ் வரில் ெபா த்தப்ப ம் கல்; a stone fixed to the wall to form a sloped roof (சா.அக.);.

     [ெகாண்  + கல்.]

ெகாண் க்காரன்ப
ட்

 
 ெகாண் க்காரன்பட்  koṇṭikkāraṉpaṭṭi, ெப.(n.)

   ேதனி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Theni Dt.

     [ெகாண் க்காரன் + பட் .]

ெகாண் க்காவல்

 
 ெகாண் க்காவல் koṇṭikkāval, ெப.(n.)

   ஊரப்்ெபா ந்  ன்ெசய் றம்ேபாக் க க் ப் ேபாடப்ப ம் காவல்; a guarding system for the dry 
waste land of the village for which expenses are met by it own fund.

     [ெகாண்  + காவல்.]

ெகாண்  என்ப  பைகவர ்நாட் ந்  ெகாள்ைளய த்  வந்த ெபா ள்கைளக் க் ம். 
அவற்ைறக் காப்ப  ெபா க்கடைமயான  ேபான்  ஊரப்்ெபா  நிலைதக்காப்ப ம் அேத ெசால்லால் 
அைழக்கப்ப வதா ற் .

ெகாண் செ்சட் ப்
பட்

 
 ெகாண் செ்சட் ப்பட்  koṇṭicceṭṭippaṭṭi, ெப.(n.)

   நாமக்கல் மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Namakkal Dt.

     [ெகாண்  + ெசட்  + பட் .]

ெகாண் ெசால்( )
-தல்

ெகாண் ெசால்( )-தல் koṇṭisolludal,    8 ெச. ன்றா .(v.t.)

ெகாண் ேப -தல் பாரக்்க;see kondi-p-pesu-.

     [ெகாண்  + ெசால்( );-.]

ெகாண் த்தனம்

 
 ெகாண் த்தனம் koṇṭittaṉam, ெப.(n.)

   அடங்காத தன்ைம; insubordination.

     [ெகாண்  + தனம்.]

ெகாண் த்ெதாட்

 
 ெகாண் தெ்தாட்  koṇṭittoṭṭi, ெப.(n.)

ெகாண் தெ்தா  பாரக்்க;see kondit-t-tolu.

     [ெகாண்  + ெதாட் .]

ெகாண் ப்பணம்

 
 ெகாண் ப்பணம் koṇṭippaṇam, ெப.(n.)

   ஆ மா கள் பட்  ேமய்த க்  இ ம் தண்டம்; fine imposed for graying cattle in prohibited area ( ன்.);.

     [ெகாண்  + பணம்.]
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ெகாண் ப்பாைற

 
 ெகாண் ப்பாைற koṇṭippāṟai, ெப.(n.)

   ஒ வைக ன்; a kind of fish.

     [ெகாண்  + பாைற.]

ெகாண் ேப -தல்

ெகாண் ேப -தல் koṇṭipēcudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. பைகைமயால் ெகா ைம ேப தல்; speak ill of any one out of ill-feeling.

   2. ேகாடெ்சால் தல்; to tell tales.

   3. ைற தல்; to point out one's defect.

   4. ற்றம் மத் ப் ேப தல்; to accuse.

 |ெகாண்  + ேப -.]

ெகாண் மகளிர்

ெகாண் மகளிர ்goṇṭimagaḷir, ெப.(n.)

   1. ைற க்கப்பட்ட மகளிர ்(இ.வ.);; captive women.

     "ெகாண்  மகளி ண் ைற ழ் " (பட் னப். 246);.

   2. பரத்ைதயர ்(இ.வ.);; prostitutes.

     "வண் ற் றக் ங் ெகாண்  மகளிைர" (மணிேம. 18:109);.

     [ெகாண்  + மகளிர.்]

ெகாண் மா

 
 ெகாண் மா  koṇṭimāṭu, ெப.(n.)

   பட் மா ; stray cattle.

     [ெகாண்  + மா .]

ெகாண் ேமய்-தல்

ெகாண் ேமய்-தல் koṇṭimēytal,    2 ெச. . .(v.i.)

   பட்  ேமய்தல்; to graze stealthily in prohibited arеаs.

     [ெகாண்  + ேமய்-.]

ெகாண் யம்

ெகாண் யம் koṇṭiyam, ெப.(n.)

   1. றைள; calumny, back - biting ( ங்.);

   2. றங் றல்; asperse, slander.

   3.ெபாய்செ்சால்; falsehood, lie.

   க. ெகாண்ெடய;ெத. ெகாண்ெட .

     [ெகாள் → ெகாண்  (வைள ); → ெகாண் யம்.]

ெகாண் யாரம்

ெகாண் யாரம் koṇṭiyāram, ெப.(n.)

   1. நிந்ைத ெமா ; invective.

   2 றர ்ெசய ல் தைல ைக; meddling.

   3. ெச க் ; haughtiness.

   4. றப் ; elegance.

   ம.ெகாண் யாரம்;   க. ெகாண்டய;ெத. ெகாண்ெட .

     [ெகாண்  + ஆரம் (ெசால்லாக்க ஈ );.]
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ெகாண் ேயாட்

ெகாண் ேயாட்  koṇṭiyōṭṭi, ெப.(n.)

   ெகாண் த் ெதா க் ப் பட் மாடை்டச ்ெச த் ேவான்;     (G.T.D.i.241); impounder of stray cattle.

     [ெகாண்  + ஒட் .]

ெகாண் லாத்

 
 ெகாண் லாத்  koṇṭilātti, ெப.(n.)

ெகாண்டலாத்  பாரக்்க;see kondalätti.

ம வ. ெகாண்ைடக் ளரத்் , ெகாண் லான்.

     [ெகாண்ைடலாத்  → ெகாண்டலாத்  → ெகாண் லாத்  (ெகா.வ.);.]

ெகாண் லான்

 
 ெகாண் லான் koṇṭilāṉ, ெப.(n.)

ெகாண்டலாத்  பாரக்்க;see kondalatti.

   ம. ெகாண் லான்;ெத. ெகாண்டலா .

     [ெகாண்ைட → ெகாண் ல் + ஆன்.]

ெகாண் ன்னி

 
 ெகாண் ன்னி koṇṭiṉṉi, ெப.(n.)

   ம்ைப (சங்.அக.);; black gaub.

     [ெகாண்  – ேதள்ெகா க் , நஞ் , ெகாண்  + ன்னி (நஞ்  ப்ப );.]

ெகாண்

ெகாண் 1 koṇṭu, ெப.(n.)

   1. தல்; from beginning with.

     "அ ற்ெகாண்  கா ம்" (இைற. 3:45);.

   2. த்  (இ.வ.);; towards, in the direction of.

     " ட ைசக் ெகாண் " ( லப்.10:34);.

     [ெகாள் → ெகாண் .]

 ெகாண் 2 koṇṭu, இைட.(part.)

   1. ன்றாம் ேவற் ைமச ்ெசால்  ( . .6, உைர);; a sign of the instrumental case.

வாள்ெகாண்  மரத்ைத அ த்தாரக்ள்.

   2. அைசநிைல; expletive.

     "எனக் ன் றனக் ங் ெகாண் " ( ைள. நரிபரி. 83);.

ம, . ெகாண் .

     [ெகாள் → ெகாண் .]

ெகாண் கட் வ
ணிகம்

 
 ெகாண் கட் வணிகம் goṇṭugaṭṭuvaṇigam, ெப.(n.)

   பண்டங்கைள ம ந்தேபா  வாங் க் கட் , ைலேய ன காலத் ல் ற்ைக; trading in articles bought 
cheap in retail and stored up awaiting a favourable market.

     [ெகாண்  + கட்  + வணிகம்.]
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ெகாண் கடேவாம்

ெகாண் கடேவாம் goṇḍugaḍavōm, . (v.)

   ைகக்ெகாண்  ெச த் ேவாம்; to pay at own risk.

     "இப் ெபான்ெகாண்  கடேவாம்" (ெத.கல் ெதா.12. கல்.71);.

     [ெகாள் → ெகாண்  + கட  + ஒம் (ஒம் : தன்ைமப் பன்ைம ஈ );.]

ெகாண் கண்மா
-தல்

ெகாண் கண்மா -தல் goṇṭugaṇmāṟudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   நட் க்ெகாண்  றக்கணித்தல் (இ.வ.);; to make friends and then ignore.

     "ெகாண் கண் மாறல் ெகா ைம ற் வ்வா " (  காஞ்.37);.

     [ெகாண்  + கண் + மா .]

ெகாண் ட்டல்

 
 ெகாண் ட்டல் koṇṭuāṭṭal, ெப.(n.)

   ம ந் ப்ெபா ள்கைள நன்  அ ந்  அதன் ன் பயன்ப த் தல் அல்ல  ேசரத்்தல்; using or mixing up 
ingredients after studying the drug well (சா.அக.);.

     [ெகாண்  + ட்டல்.]

ெகாண் ட்

ெகாண் ட்  koṇṭuāṭṭu, ெப.(n.)

   1. எண் வைகப் ெபா ள்ேகா ள் ெசய் ளின் அ கள் பலவற் ம் உள்ள ெசாற்கைளப் ெபா க்  
ஏற்ற டத் ல் எ த் க் ட் ப் ெபா ள் ெகாள்  ைற; mode of construing a stanza in which words are 
appropriately transposed to arrive at the proper meaning, one of eight poru!-k-ol

     "ேகாப் ைட ெமா கைள ஏற்  ைசப்ப  ெகாண்  ட்ேட" (நன். 418);.

   2. உடன்ப ; accept.

     [ெகாண்  + ட் .]

ெதங்கங்காய் ேபாலத் ரண் ண்ட ைபங் ந்தல்

ெவண்ேகா  டை்ட ைடத்தன்ைன மாேமனி

யஞ்சனத் தன்ன பசைல தணிவாேம

வங்கத் ச ்ெசன்றார ்வரின்

என் ம் பாட ள் வங்கத் ச ்ெசன்றாரவ்ரின், அஞ்சனத்தன்ன ைபங் ந்தல் உைடயான  மாேமனி 
ேமல் ெதங்கங்காய் ேபாலத ் ரண் ண்ட ேகா  ெவண் டை்ட ைடத்தன்ன பசைல தணிவாம் 
எனக் ட் வ  ெகாண் ட்டாம்.

ெகாண் ற்

ெகாண் ற்  koṇṭuāṟṟu, ெப.(n.)

   அயலார ்ேநரிற் ெசால்வதாகக் ம் ெமா  (இ.வ.);; direct speech.

     'ெகாண் ற்றாகக் றப்ப வன ம்' (ெதால்.ெபா ள்.115, உைர);.

     [ெகாண்  + ற் .]

ெகாண் ெகா -
த்தல்

ெகாண் ெகா -த்தல் goṇḍugoḍuttal, ெப.(n.)

   4 ெச. ன்றா .(v.t.);

   ெபண்ைணக் ெகாண் ங் ெகா த் ம் மண ற  ெகாள் தல்; to give and take in marriage as a girl.

ெகாண் ெகா ப்ப
ைன

 
 ெகாண் ெகா ப்பைன goṇḍugoḍuppaṉai, ெப.(n.)

   ெபண்ைணக் ெகாண் ங் ெகா த் ஞ் ெசய் ம் மண ற ; giving and taking a girl in marriage in 
exchange,.

ம வ. எ ரெ்பண்.

     [ெகாண்  + ெகா ப்பைன.]
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ெகாண் ெகா ப்

 
 ெகாண் ெகா ப்  goṇḍugoḍuppu, ெப.(n.)

ெகாண்  ெகா ப்பைன பாரக்்க ம்;see kondu-. Koduppanai.

     [ெகாண்  + ெகா ப் .]

ெகாண் ெச த் -
தல்

ெகாண் ெச த் -தல் koṇṭuseluddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. தைடபல கடந்  ெசயைல வைர நடத் தல்; carry to completion though with difficulty, to succeed against 
odds.

   2. ஆ வம் ெசய்தல் (நி வ த்தல்);; to be able to manage.

     [ெகாண்  + ெச த் -.]

ெகாண் ணி

 
 ெகாண் ணி koṇṭuṇi, ெப.(n.)

   ேகாட ்ெசால்ேவான்; slanderer.

ம வ. ண் ணி.

     [ெகாள் → ேகாள் → ெகாண்  → ெகாண் ணி.]

ெகாண் தைலக்க
தல்

 
 ெகாண் தைலக்க தல் koṇṭudalaikkaḻidal, ெப.(n.)

   தைலவன் தைல ைய உடன்ெகாண்  ேபாதைலக் ம் அகத் ைற; theme describing the elopement of 
the hero with his lady-love (ெதால்ெபா ள்.);.

     [ெகாண்  + தைல + க தல்.]

ெகாண் நடத் -
தல்

ெகாண் நடத் -தல் koṇḍunaḍaddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.ெகாண் ெச த் -தல் பாரக்்க;Kondu-seluttu-.

   2. ெகா க்கல் வாங்கல்; to do banking business.

     [ெகாண்  + நடத் -.]

ெகாண் நிைல

ெகாண் நிைல koṇṭunilai, ெப.(n.)

   ரைவக் த் ல் தைலவன  வைர  ேவண் ப்பா ம் பாட்  (இ.வ.);; Kuravai song praying for the hero's 
union in wedlock with the heroine.

     "என் யாங் ெகாண்  நிைலபா  யா ங் ரைவைய" ( லப் : 24. இ ப்பாட் மைட.);

ம வ. மணம், மன்றல், மணம், வைர , க யாணம்.

     [ெகாண்  + நிைல.]

ெகாண் நிைலக்
ற்

ெகாண் நிைலக் ற்  koṇṭunilaikāṟṟu, ெப.(n.)

   இகந் படாமல் தைலமகைனத் தாங் க் ந் ேதா ன் ெசால்; words of encouragement by the heroine's 
maid, dissuading the hero from desperate action.

     'இதைனக் ெகாண் நிைலக் ற்ெறன்  ெசால்வ ' (இைற.9, உைர);.

     [ெகாண்  + நிைல + ற் .]

ெகாண் நிைல
றல்

ெகாண் நிைல றல் koṇṭunilaiāṟal, ெப.(n.)

   மடல் லக் ற் ரிய ள க  ெளான்  (அகப்.9,26);; words dissuading a hero from serious action.

{ெகாண்  + நிைல + றல்.]
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ெகாண் ேபா-தல்

ெகாண் ேபா-தல் koṇṭupōtal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. எ த் க்ெகாண்  ெசல் தல்; to carry.

     "ெகாண் ேபாவான் வந்  நின்றார"் ( வ். ெபரியாழ். 2, 2:7);.

   2. அைழத் ச ்ெசல் தல்; to lead escoort.

டைன ெவளி ற் ெகாண் ேபாய் .

   3. கவரந்்  ெசல் தல்; to carry away (இ.வ.);.

     "ெசங்கண்மால் தான் ெகாண்  ேபானான்" ( வ். ெபரியாழ்.3, 8:4);.

   4. நடத் தல்; to conduct.

லா ரியர ்கைதைய ப்பாகக் ெகாண்  ேபா க் றார.்

   5. ெந ப்ப த் தல்; to direct.

ைரக்கைதைய எப்ப க் ெகாண் ேபாவெதன்  ெதரியாமல் இயக் நர ் ண  இ க் றார ்(உ.வ.);.

     [ெகாண்  + ேபா-.]

ெகாண் ஞ் -
தல்

ெகாண் ஞ் -தல் koṇṭumiñjudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

    வர ; excess income.

     'ெகாண்  ஞ் ப் ேபாச்  ெகா க்கல் வாங்கலாச் ' (ேகாமாளிப்பாட் );.

     [ெகாண்  + ஞ் -.]

ெகாண் தல்

 
 ெகாண் தல் koṇṭumudal, ெப.(n.)

   வணிக லதனம்; business capital.

ம வ. ெகாள் தல்.

     [ெகாள் → ெகாண்  + தல்.]

ெகாண் ெமா -
தல்

ெகாண் ெமா -தல் koṇṭumoḻidal,    2 ெச. ன்றா .(v.t.)

   அயலார ்ெசால்ைல அவர ்ெசால்வதாகேவ எ த் க் றல்; to report a person's speech in direct form.

     [ெகாண்  + ெமா -.]

ெகாண் லங்கம்

 
 ெகாண் லங்கம் koṇṭulaṅgam, ெப.(n.)

   ேபரா ட் ; fragrant pavonia (சா.அக.);.

     [ெகாண்டல் + அங்கம்.]

ெகாண் வந்தவள்

 
 ெகாண் வந்தவள் koṇṭuvandavaḷ, ெப.(n.)

   அ கமாகச ் ர ்ெகாண் வந்த ம மகள்; the daughter-in-law who brought more money.

ெகாண் வந்தவளாக இ ப்பதால் மா யாைரத் ட் வதா? (உ.வ.);.

     [ெகாண்  + வந்தவள்.]
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ெகாண் வ -தல்

ெகாண் வ -தல் koṇṭuvarudal,    15 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அைழத்  வ தல்; to bring as of a man.

ேநாயாளிைய ன்னேர என்னிடம் ெகாண்  வந் க்கலாம்.

   2. எ த்  வ தல் (உ.வ.);; to bring, as of a thing.

நான் ெசான்ன ெபாத்தகங்கைளக் ெகாண் வந்தாயா?.

   3. ரம்ானத்ைத ன் ைவத்தல்; to bring a motion to an assembly.

எ ரக்்கட் னர ்ெகாண்  வந்த நம் க்ைக ல்லாத் ரம்ானம் ேதாற் ப்ேபா ற்  (உ.வ.);.

   4. சட்ட ன்வைரைவ அ கப்ப த் தல்; to bring a bill before the assembly.

     [ெகாண்  + வ -.]

ெகாண் வைல

 
 ெகாண் வைல koṇṭuvalai, ெப.(n.)

   ன்  வைல வைக ெளான் ; a kind of fishing net.

     [ெகாண்  + வைல.]

 ெகாண் வைல koṇṭuvalai, ெப.(n.)

இ ற ம்

   ைகப் ள்ள ன்  வைல; double hold net.

     [ெகாண் +வைல த்த ெனா  வைலைய இ த்  வ வதற்கான ள்ள வைல]

ெகாண் ல்-தல் 
(ெகாண் ற்றல்)

ெகாண் ல்-தல் (ெகாண் ற்றல்) koṇṭuviltalkoṇṭuviṟṟal,    9 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அப்ேபாைதக்கப்ேபா  வணிகத் ற்காகப் பண்டங்கைள வாங்  ற்றல்; to carry on a petty trade by 
buying and selling things every now and then.

     "ெகாண்  ற்றல் தெ்தா ல்" (தணிைகப் . அகத். 197);.

   2. பணவணிகம் த யைவ ெசய்தல்; to carry-on money lending business.

     [ெகாண்  + ல்-.]

ெகாண் ைல

 
 ெகாண் ைல koṇṭuvilai, ெப.(n.)

   பண வணிகம் த யன; money-lending business, trade etc.

     [ெகாண்  + ைல.]

ெகாண் ற்றல்

 
 ெகாண் ற்றல் koṇṭuviṟṟal, ெப.(n.)

   ேபாட்  வணிகம், எ ரச் ்ெசட் ; competition in trade;buying and selling again directly at a small profit.

     [ெகாண்  + ற்றல்.]

ெகாண் ர்

 
 ெகாண் ர ்koṇṭūr, ெப.(n.)

   கட ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kadalur Dt.

     [ ண்  ( ளம்); → ெகாண்  + ஊர.்]
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ெகாண்ேடசன்

 
 ெகாண்ேடசன் koṇṭēcaṉ, ெப.(n.)

   க்  ( .அக.);; dry ginger.

     [ ன்  + உசச்ல் → ன் சச்ல் → ண்டசச்ல் → ெகாண்ேடாசன் → ெகாண்ேடசன் (ெகா.வ);..]

ெகாண்ைட

ெகாண்ைட1 koṇṭai, ெப.(n.)

   1. ெபண்களின் ஐம்பான் ள் ந்தைலத் ரளாகச ்ேசரத்் க் கட் ம் வைக; tuft dressing of hair in 
large coil on the head, one of aimpanmudi of ladies.

டல் க்  அ றதாம்; ெகாண்ைட க்  அ றதாம் (பழ);.

   2. ெசா க் ; dressing of hair by turning up and folding.

   3 ழந்ைதக க்  உச் க்ெகாண்ைட கட்டப் பயன்ப ம் நாரவ்ைளயம்; fibre ring used in dressing the hair 
of child.

   4. பறைவ ட் ; crest of a bird.

   5. ஆணி, பம்பரம் த யனவற் ன் ழ்த்தைல; head, as of a nall, round top.

   6. ல்; hump.

   ெத. ெகாண்ெட;   ம. ெகாண்ட;   க. ெகாண்ேட, ெகாண்ெட;   ., ட., பட. ெகாண்ேட;   ேகாத. 
ெகாண்ட்;   ட. க் ட;் ரா. கண்ட.்

     [ ள் → ண்  → ெகாண்ைட.]

வைககள்:

   1. இ க் ெகாண்ைட,

   2. த் க் ெகாண்ைட,

   3. வைளயம் க் ெகாண்ைட,

   4. ரிக்ெகாண்ைட,

ெகாண்ைடஆ

 
 ெகாண்ைடஆ  koṇṭaiāṟu, ெப.(n.)

   ண் க்கல் மாவட்டம் பழனிமைலப் ப ல் உள்ள ஆ ; a river in Palani hill area.

     [ ண்ைட → ெகாண்ைட + ஆ .]

ெகாண்ைடக்கட்

 
 ெகாண்ைடக்கட்  koṇṭaikkaṭṭi, ெப.(n.)

   ேவளாள ள் ஒ வைக; a group of agriculturists.

ம வ. ெகாண்ைடக்கட்  ேவளாளர.்

     [ெகாண்ைட + கட் .]

ெகாண்ைடக்கரிச்
சான்

 
 ெகாண்ைடக்கரிசச்ான் koṇṭaikkariccāṉ, ெப.(n.)

   உச் ச ் ட் ள்ள கரிக்  வைக; hair crested king-crow.

     [ெகாண்ைட + கரிசச்ான்.]
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ெகாண்ைடக்காரன்

ெகாண்ைடக்காரன் koṇṭaikkāraṉ, ெப.(n.)

   1.தைலம ைரத ் ரளாக த் க் கட் யவன்; one who wears his hair in a knot.

   2. ெமன்ைம ைடயவன்; respectable person.

   3. ெச க் ைடயவன்; haughty man.

     [ெகாண்ைட + காரன்.]

ெகாண்ைடக்காரி

 
 ெகாண்ைடக்காரி koṇṭaikkāri, ெப.(n.)

   ம ரக்்ெகாண்ைட ட்ட ெபண்; a woman having a tuft of hair tied into a coiled knot (சா.அக.);.

     [ெகாண்ைட + காரி.]

 ெகாண்ைடக்காரி koṇṭaikkāri, ெப.(n.)

   பணக்காரி; a wealthy woman.

அவள் ெபயர ்ெகாண்ைடக்காரி ( னவ.);.

ம வ. ெதாப்ைபக்காரி

     [ெகாண்ைட+காரி]

ெகாண்ைடக் ரி

 
 ெகாண்ைடக் ரி koṇṭaikkiri, ெப.(n.)

   ல்ைலநிலப் பண்வைக ( ங்.);; a secondary melody-type of the mullai class.

     [ெகண்ைட + ரி. ஒ கா. ெகாண்ைடஆ ரி.]

ெகாண்ைடக் ட்

 
 ெகாண்ைடக் ட்  koṇṭaikkiruṭṭi, ெப.(n.)

   ெகாண்ைடைய அைசக் ம் ஒ  ; mountair bulbul with crust erected at will (சா.அக.);.

     [ெகாண்ைட + ( ளரத்் ); ட் .]

ெகாண்ைடக் லா
த்

 
 ெகாண்ைடக் லாத்  koṇṭaikkilātti, ெப.(n.)

ெகாண்ைடக் ளரத்்  பாரக்்க;see kondai-k-kilartti.

     [ெகாண்ைட + ( ளரத்் ); லாத் .]

ெகாண்ைடக் ளர்
த்

 
 ெகாண்ைடக் ளரத்்  koṇṭaikkiḷartti, ெப.(n.)

   ெகாண்ைடைய அைசக் ம் ; mountain bulbul which shakes crust at will.

     [ெகாண்ைட + ளரத்் .]

ெகாண்ைடக் ளா

 
 ெகாண்ைடக் ளா  koṇṭaikkiḷāṟu, ெப.(n.)

ெகாண்ைட ளரத்் பாரக்்க (சா.அக.);;see kondai-kilartti.

     [ெகாண்ைட + ( ளரத்் ); ளா .]
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ெகாண்ைடக் ளி
ஞ்சான்

 
 ெகாண்ைடக் ளிஞ்சான் koṇṭaikkiḷiñjāṉ, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் கடல் ன்; a kind of sea-fish.

     [ெகாண்ைட + ளிஞ்சான்.]

ெகாண்ைடக் ச்

ெகாண்ைடக் ச்  koṇṭaikkuccu, ெப.(n.)

   1. சைடக் ச் ; a hair-ornament with pendants.

   2. ெகாண்ைட ல் ெச ம் ஊ வைக; ornamented hair-pin.

     [ெகாண்ைட + ச் .]

ெகாண்டக் லாத்

ெகாண்டக் லாத்  koṇṭakkulātti, ெப.(n.)

ெகாண்டைடக் ளரத்்  பாரக்்க;see Kondai kilartti.

     "ெகாண்ைடக் லாத் ம் மாடப் றா ம்" ( ற்றா. ற. 87:2);.

     [ெகாண்ைட + ( ளரத்் ); லாத் .]

ெகாண்ைடக்ேகால்

ெகாண்ைடக்ேகால் koṇṭaikāl, ெப.(n.)

   1.தைல ற் ெகாண்ைட ள்ள க ; a staff with a knob at its head.

   2. ஆழத் ற்  அ யாக நீரிைட ல் ந ங்ேகால்; a post planted to indicate the depth of water.

     'ஆழங்கா ேல இ ந்  அ ழ்ந் வார ்அவ் டத்ேத ெகாண்ைடக்ேகால் நாட்  மாேபாேல' (ஈ , 
10.7:1);.

   3. ம ழ்ச்  காரணமாக உயரத்்  யைசக் ம் ஆைட கட் ய ேகால்; a staff with cloth uplifted and flourished as 
a sign of joy.

     "ெகாண்ைடக் ேகாெலா  ணைல ட்டார"் (ேகா ற் . இரணிய. 130);.

   4. எல்ைல க் ம் ேகால்; boundary post.

அளக் ம் ரேதசத் க்  ெகாண்ைடக்ேகால் நாட் றார ்( வ். ெந ந். 5 லா.);.

     [ெகாண்ைட + ேகால்.]

ெகாண்ைடகட் ம
றவன்

 
 ெகாண்ைடகட் மறவன் goṇṭaigaṭṭimaṟavaṉ, ெப.(n.)

   மறவர ்வைக; a sub-sect of Maravar caste.

     [ெகாண்ைட + கட்  + மறவன்.]

ெகாண்ைடகட் ேவ
ளாளர்

 
 ெகாண்ைடகட் ேவளாளர ்goṇṭaigaṭṭivēḷāḷar, ெப.(n.)

   மணத் ற் ெகாண்ைடயாகத் தைல ம ைர க் ம் ேவளாளவைக னர;் a sub-sect of Velalas who 
put up the hair in a peculiar fashion during marriage.

ம வ, ெகாண்ைடகட் .

     [ெகாண்ைட + கட்  + ேவளாளர.்]

ெகாண்ைட 
ைலந் ேபா-தல்

ெகாண்ைட ைலந் ேபா-தல் goṇṭaigulaindupōtal,    8 ெச. . .(v.i.)

   அவமானப்ப தல்; to suffer loss of honour.

     [ெகாண்ைட + ைலந்  + ேபா-.]
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ெகாண்ைடசச்ாணி

ெகாண்ைடசச்ாணி koṇṭaiccāṇi, ெப.(n.)

   1. நஞ்ச ப்பான்; a creeper used as an antidote for poison.

   2. நாய்ப்பாைல; Indian ipecacuanha.

   3. க ைதப்பாைல; common Indian ipecacuanka (சா.அக.);.

ம வ. க ைதப்பாைல, ெகாண்ைடச் னிக் ழங் , ெகாண்ைடசச்ாணிக் ழங் .

     [ெகாண்ைட ( னி); + சாணி.]

ெகாண்ைடத்தைல

 
 ெகாண்ைடத்தைல koṇṭaittalai, ெப.(n.)

   ம ர் த் தைல; head with a hair knot.

     [ெகாண்ைட + தைல.]

ெகாண்ைடத்

 
 ெகாண்ைடத்  goṇṭaittirugi, ெப.(n.)

   கத க்  ெச ந் ைள; hole in the sill into which the corner pin of a door is fitted கட்.ெதா.).

     [ெகாண்ைட + .]

ெகாண்ைடத்

 
 ெகாண்ைடத்  goṇṭaittirugu, ெப.(n.)

   மகளிர ்தைல லணி ம் ெசவ்வந் ப்  வ லானதா ய காணிவைக; ornament for hair in the shape 
of a chrysanthemum flower with a spiral wire underneath, worn by women.

     [ெகாண்ைட + .]

ெகாண்ைடத் ம்
ைப

 
 ெகாண்ைடத் ம்ைப koṇṭaittumbai, ெப.(n.)

   க ழ் ம்ைப; stooping tommbay,

ம வ. மைலத் ம்ைப.

     [ெகாண்ைட + ம்ைப.]

ெகாண்ைடத் லா

 
 ெகாண்ைடத் லா koṇṭaittulā, ெப.(n.)

   க  ந டாதப  ெகாண்ைட கட் ய லாவைக; picottah with a crest-like projection at the end to prevent 
the rope from slipping.

     [ெகாண்ைட + லா.]

ெகாண்ைடப் ல்

 
 ெகாண்ைடப் ல் koṇṭaippul, ெப.(n.)

   ம ற் ெகாண்ைடப் ல்; trail grass (சா.அக.);.

ம. ெகாண்டப் ல்.

     [ெகாண்ைட + ல்.]
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ெகாண்ைடப்

 
 ெகாண்ைடப்  koṇṭaippū, ெப.(n.)

ெகாண்ைடத்  பாரக்்க;see Kondai-t-tirugu.

ம. ெகாண்ைடப் .

     [ெகாண்ைட + .]

ெகாண்ைடமார்சா

 
 ெகாண்ைடமாரச்ா koṇṭaimārcā, ெப.(n.)

   கைரப்பரப் னின்  ஆழக் கடல்ேநாக் ச ்ெசல் ம் கடலைல; wave moving from coast towards the deep sea.

     [ெகாண்ைட ( ழக் ); + மாரச்ா.]

ழக்  ேநாக் ய அைல என்பேதயாம். மாரத்ல் = நீ தல், ஓங் தல்.

ெகாண்ைடமா

ெகாண்ைடமா  koṇṭaimāṟu, ெப.(n.)

   1. ெகாண்ைட ேபான்ற அ ப்பக்க ைடய வளார;் twigs of a shrub with knob-like root.

   2. மரத் ன்  உச் ந்ெத க் ம் ள்ளி; twigs gathered from the top-most part of the trees.

   3. ெகாண்ைட ள்ள ளக் மா ; a kind of broom with a knob-like handle.

     [ெகாண்ைட + மா .]

ெகாண்ைட

 
 ெகாண்ைட  koṇṭaimusu, ெப.(n.)

   ெபரிய க ங் ரங்  வைக; a large black-faced monkey.

ம வ. ெகாண்ைட க , ெகாண்ைட . சாண்டலம். கேகாத் .

     [ெகாண்ைட + .]

ெகாண்ைட

 
 ெகாண்ைட  koṇṭaimusuṟu, ெப.(n.)

ெகாண்ைட  பாரக்்க;see kondai-musu.

ம வ. ெகாண்ைட . ெகாண்ைட க .

     [ெகாண்ைட + ( ); .]

ெகாண்ைட -தல்

ெகாண்ைட -தல் koṇḍaimuḍidal,    2 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ஏமாற் தல்; to deceive.

   2. அணி றக் ந்தைல அள்ளி த்தல்; to tie the hair knot.

     [ெகாண்ைட + -.]

ெகாண்ைடேமற்கா
ற்ற க்க

ெகாண்ைடேமற்காற்ற க்க koṇḍaimēṟkāṟṟaḍikka, .எ. (adv.)

 the breeze playing about the tuft.

     'ெகாண்ைடேமல் காற்ற க்கத் ரியப் ெபறாேத' ( த். 23: யா. ப. 150);.

     [ெகாண்ைட + ேமல் + காற்  + அ க்க.]
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ெகாண்ைடயங்ேகா
ட்ைட மறவன்

 
 ெகாண்ைடயங்ேகாடை்ட மறவன் koṇṭaiyaṅāṭṭaimaṟavaṉ, ெப.(n.)

ெகாண்ைடகட்  மறவன் பாரக்்க;see kondai-katti-maravan.

     [ெகாண்ைட + அம் + ேகாடை்ட + மறவன்.]

ெகாண்ைடய ப்

 
 ெகாண்ைடய ப்  koṇḍaiyaḍuppu, ெப.(n.)

   ட்ட ப் ; a kind of domestic oven.

     [ெகாண்ைட + அ ப் .]

ெகாண்ைடயம்

ெகாண்ைடயம் koṇṭaiyam, ெப.(n.)

   1. உச் ; top.

   2. மைல க ; hill top.

ெகாண்ைடயத் ல் ஏறாேத (உ.வ.);.

   3. ட் ன் க , ைர ன் உச் ; top of the thatched house.

     [ெகாள் → ெகாண்  → ெகாண்ைடயம் ( ச் );.]

ெகாண்ைடயழ

 
 ெகாண்ைடயழ  koṇṭaiyaḻki, ெப.(n.)

   ந்தழல ; a woman with flowing hairs long enough to be dressed into a large coil, which adds to her beauty 
(சா.அக.);.

     [ெகாண்ைட + அழ .]

ெகாண்ைடயன்

 
 ெகாண்ைடயன் koṇṭaiyaṉ, ெப.(n.)

   உச் க் ெகாண்ைட ள்ள ப ந் வைக; a species of crested kite.

     [ெகாண்ைட → ெகாண்ைடயன்.]

ெகாண்ைடயாணி

ெகாண்ைடயாணி koṇṭaiyāṇi, ெப.(n.)

   1. ேமற்ெகாண்ைட ள்ள ஆணி; nail with round head stud.

   2. கைடயாணி; axle pin of a wheel.

     [ெகாண்ைட + ஆணி.]

ெகாண்ைட

ெகாண்ைட  koṇṭaiyūci, ெப.(n.)

   1. ண் ; pin.

   2. ெகாண்ைட அ ழாதப  ெச ம் கம் ; hair-pin to keep the hair intact.

     [ெகாண்ைட + ஊ .]

ெகாண்ைட வ
ைள

 
 ெகாண்ைட வைள  koṇṭaiyūcivaḷaivu, ெப.(n.)

   ெகாண்ைட ஊ  வைள ; hair-pin bend.

ெகாண்ைடஊ  வைள

     [ெகாண்ைட + ஊ  + வைள .]
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ெகாண்ைடலாத்

 
 ெகாண்ைடலாத்  koṇṭailātti, ெப.(n.)

ெகாண்ைடக் ளரத்்  பாரக்்க;see kondai-k-kilartti.

     [ெகாண்ைட + ( ளரத்் );லாத் .]

ெகாண்ைடவைல

 
 ெகாண்ைடவைல koṇṭaivalai, ெப.(n.)

   அைலவா ந்  ைனப் க் ம் ஒ வைக வைல; a kind of shore-net used in catching sea-fish.

     [ெகாண்ைட + வைல.]

ெகாண்ைடவைலப்

 
 ெகாண்ைடவைலப்  koṇṭaivalaippu, ெப.(n.)

   ேநரெ்தாைலவாய் ன் வைலக்ைக; fishing from due distance.

     [ெகாண்ைட + வைலப் .]

ெகாண்ைடவாைக

 
 ெகாண்ைடவாைக koṇṭaivākai, ெப.(n.)

   வாைகமர வைக; doon siriss tree.

     [ெகாண்ைட + வாைக.]

ெகாண்ேடாசைன

ெகாண்ேடாசைன koṇṭōcaṉai, ெப.(n.)

   ஒ வைக ைக; a kind of medicinal plant.

     "தட் லாக் ெகாண்ேடாசைனக் ழங் " (ெதய்வச.் ற . 407);.

     [கண்  → ெகாண்  → ெகாண்ேடாசைன.]

ெகாண்ேடா

 
 ெகாண்ேடா  koṇṭōṭi, ெப.(n.)

   ஏற்றத் ல் லாைவ ம் அதன் ெகா ைய ம் ணிக் ங் க  (யாழ்.அக.);; rope fastening the pole to the 
beam of the picotta.

     [ெகாண்  + ஓ .]

ெகாண்ேடான்

ெகாண்ேடான் koṇṭōṉ, ெப.(n.)

   கணவன் (இ.வ.);; husband.

     "ெகாண்ேடா னல்ல  ெதய்வ ம் ேபணாப் ெபண் ர"் (மணிேம. 18:101);.

ம. ெகாண்ேடான்.

     [ெகாண்டான் → ெகாண்ேடான்.]

ெகாண்னாட்
ைள

 ெகாண்னாட் ைள koṇṉāṭṭiviḷai, ெப.(n.)

   மரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanniyakumari Dt.

     [ெகாண்ணன் + (பட் ); அட்  + ைள (நிலம்);.]
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ெகாண்

 
 ெகாண்  koṇmuḍibu, ெப.(n.)

   ந்த  ( த்தாந்தம்);; well established conclusion, settled opinion or doctrine received or admitted truth.

     [ெகாண் + ]

ெகாண்

ெகாண்  koṇmū, ெப.(n.)

   1. ல்; cloud.

     "நீ ைடக் ெகாண் " (ெப ங்.உஞ்ைசக்.43);.

   2. வானம் ( ங்.);; sky.

     [ெகாள் → ெகாண்ம் → ெகாண்   (நீைர கந்  ெகாண் ப்ப );.]

ெகாண் த்

 
 ெகாண் த்  koṇmūmuttu, ெப.(n.)

   ற் றந்த க ர ் த் ; a pearl formed in the cloud.

     [ெகாண்  + த் .]

வானி ந்  ழ்ந்த எரிகல் அல்ல  ெகாள்ளிக்கல்ைல ேமக த்தாகக் க க்கலாம்.

ெகாணக்கலவா

 
 ெகாணக்கலவா  koṇakkalavāṭi, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Villuppuram Dt.

     [ ணக்  ( ழக் ); + கல் + பா - ணக் க்கல்பா  → ணக்கல்வா  → ணக்கலவா  → 
ெகாணக்கலவா .]

ெகாணக் -தல்

ெகாணக் -தல் koṇakkudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ெக த்தல்; to spoil. 

இந்தக் க யாணத் ேல ேதைவ ல்லாம ெகாணக் ட்டாேள (ெநல்ைல);.

ெகாணெகாண-
த்தல்

 
 ெகாணெகாண-த்தல் goṇagoṇattal, ெப.(n.)

   க் ன் வ யாய்ப் ேபசல்; the nasal quality of voice (சா.அக.);.

     [ெகாண + ெகாண-.]

ெகாணங்

ெகாணங் 1 koṇaṅgu, ெப.(n.)

   1. ஞ்சா; an edible and medicinal creeper.

   2. ைறயற்  ஓ ற (ெபா ); எஞ் ன் ெகாணங் ப் ேபாச்  (ெநல்ைல);.

     [ ணங்  → ெகாணங் .]

 ெகாணங் 2 koṇaṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   சரி ல்லாமல் ேபாதல்; to get disordered,

இயந் ரம் ெகாணங் ப் ேபாச்  (ெநல்ைல);.

     [ ணங்  → ெகாணங் .]
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ெகாண ல்

 
 ெகாண ல் koṇasil, ெப.(n.)

   ேகாணல்; curve.

ம வ. ெகாணக் .

     [ ண  → ெகாண ல்.]

ெகாணட் -தல்

ெகாணட் -தல் koṇaṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   பகட் தல்; to make show. 

காரியம் வதற்காகச ்ெகாணட் றான் (ெநல்ைல);.

     [ ணட்  → ெகாணட் .]

ெகாணமங்கலம்

 
 ெகாணமங்கலம் koṇamaṅgalam, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Villuppuram Dt.

     [ ண்ணல் → ெகாண்ணல் → ெகாணல் + மங்கலம்.]

ெகாணமணப் ள்
ைள

 
 ெகாணமணப் ள்ைள koṇamaṇappiḷḷai, ெப.(n.)

   மணச ்சடங் ல் ெபாம்ைமெயான்ைறப் ள்ைளயாகப் பா த் ப் ெபண், மாப் ள்ைள டங் 
ெகா த் த் ம்பப் ெபற் க்ெகாள் ஞ் சடங் ; a marriage ceremony in which the bride presents the 
bridegroom with a doll representing a child, which he returns back to her (loc.);.

     [ ழமணம் → ெகாணமணம் + ள்ைள.]

ெகாணலவா

 
 ெகாணலவா  koṇalavāṭi, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Villuppuram Dt.

     [ ண்ணல் → ெகாண்ணல் + பா  - ெகாண்ணப்பா  → ெகாணலவா .]

ெகாண ர்

 
 ெகாண ர ்koṇalūr, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Villuppuram Dt.

     [ ண்ணல் → ெகாண்ணல் + ஊர-்ெகாண்ண ர ்→ ெகாண ர.்] 

ெகாணா-தல் 
(ெகாணர்-தல்)

ெகாணா-தல் (ெகாணர-்தல்) koṇātalkoṇartal,    13 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெகாண் வ தல்; to bring.

     "அ ந்தவைனக் ெகாணர் ெமன" (கம்பரா. வவ. 38. நன்.160, ம ைல.);.

     [ெகாண் வா → ெகாணா(ெகா.வ);.]

ெகாணாரம்

 
 ெகாணாரம் koṇāram, ெப.(n.)

   எ ைம ன் உக்காரம்; bellowing of a buffalo.

ம வ க்காரம், ைலப் , உக்காரம்.

     [ ணல் → ணர ்→ ணாரம் → ெகாணாரம்.]
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ெகாணி

 
 ெகாணி koṇi, ெப.(n.)

   மரத் ள்ள காய், பழம் ேபான்றவற்ைற ழ்த்த எ ம் த ; a stick thrown to fall fruits etc., from trees 
(ேசரநா.);

ம. ெகாணி.

     [ெகாள் → ெகாண் + இ.]

ெகாணிைக

ெகாணிைக goṇigai, ெப.(n.)

   ஒ வைக வரி; a kind

 of tax.

     " க் காட்  நல்ெல  நற்ப  ெகாணிைக ரி ட்  த ைற"(S.I.I.IV,415:2);.

     [ெகாள் → ெகாளிைக →  ெகாணிைக.]

ெகாத்தகைர

 
 ெகாத்தகைர gottagarai, ெப.(n.)

   ேபரரத்ைத; greater galangal (சா.அக.);.

ம. ெகாத்தசச்க்ைக

     [ேகா + தகைர-ேகாத்தகைர → ெகாத்தகைர.]

ெகாத்த க்

 
 ெகாத்த க்  gottaguṟiggi, ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dharmapuri Dt.

     [த.ெகால் ( ய); → ெத. ெகாத்த + த. ச் ); → க. க் .]

ெகாத்தங்

 
 ெகாத்தங்  kottaṅguḍi, ெப.(n.)

   கட ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kadalur Dt.

     [ெகாற்றன் → ெகாத்தன் + .]

ெகாத்தசச்க்ைக

 
 ெகாத்தசச்க்ைக kottaccakkai, ெப.(n.)

   பலாப் ஞ் ; tender jack-fruit.

     [ெகாத்ைத + சக்ைக. ெகாத்ைத : ற்றாத .]

ெகாத்தட்ைட

 
 ெகாத்தடை்ட kottaṭṭai, ெப.(n.)

   கட ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kadalur Dt.

     [ெகாற்றன் → ெகாத்தன் + தடை்ட(ேமட் நிலம்);.]

ெகாத்த ைம

ெகாத்த ைம kottaḍimai, ெப.(n.)

   ம்பத்ேதா  அ ைமயாதல்; servitude of a family.

     "ெகாத்த ைமயான நான் பராபரேம" (தா . பராபரக். 148);.

     [ெகாத்  + அ ைம.]
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ெகாத்த ேயந்தல்

 
 ெகாத்த ேயந்தல் kottaḍiyēndal, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ார;் a village in Ramanadhapuram Dt..

     [ெகாத்  + அ  + ஏந்தல்(எரி);.]

ெகாத்தணி

 
 ெகாத்தணி kottaṇi, ெப.(n.)

   ண் மணி; a seed of a medicinal climber yielding a beautiful bean.(சா.அக.);.

     [ெகாத்  + அணி.]

ெகாத்தப்ப த்

 
 ெகாத்தப்ப த்  kottapparutti, ெப.(n.)

   க ப்ப த் ; cotton waste.

     [க த்தல் → கத்தல் → ெகாத்தல் + ப த் .]

ெகாத்தப் ரார்

ெகாத்தப் ரார ்kottappirār, ெப.(n.)

   கள்ளர் ப் பட்டப்ெபயரக் ள் ஒன்  (கள்ளர ்சரித்.ப.98);; a caste title of Kallars, 

     [ெகாற்றப் ரியர ்→ ெகாத்தப் ரியர.்]

ெகாத்தப் ள்ளி

 
 ெகாத்தப் ள்ளி kottappuḷḷi, ெப.(n.)

   ண் க்கல்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dindukkal Dt.

     [ெகாற்றன் → ெகாத்தன் + (பள்ளி); ள்ளி (ெகா.வ);.]

ெகாத்தம்

ெகாத்தம்1 kottam, ெப.(n.)

   எல்ைல ( ங்.);; boundary, limit.

     [ெகால் → ெகாத்  + அம்.]

 ெகாத்தம்2 kottam, ெப.(n.)

   ெகாத்தன் ேவைல, கட்டடத் ெதா ல்; masonry (பண்.த.நா.பண்.98);.

     [ெகாத்  → ெகாத்தம்.]

 ெகாத்தம்3 kottam, ெப.(n.)

   ைம; newness.

ெத.ெகாத்த( ய);.

     [ ல் →  → ெகாத்  + அம்.]

எ ந் ேதான் ய டன் ைமயா க் மாதலால், ேதாண்றற் க த் ல் ைமக் 
க த் த்ேதான் ற்  ( ); - ெகாத்தம் ( .தா. 42);.

 ெகாத்தம்4 kottam, ெப.(n.)

   ெகாத் மல் ; coriandar leaf.

     "க ங்  ெகாத்தம் ம ரம் வசம் "(சரேசா .);

     [ெகாத்  → ெகாத்தம்.]
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ெகாத்தம்பரி

 
 ெகாத்தம்பரி kottambari, ெப.(n.)

ெகாத் மல் : a bunch of coriandar leaf (கல்.அக.);.

க.ெகாத்தம்பரி, ெகாத் ரி. ெகாத்தமரி.

     [ெகாத் மல்  → க. ெகாத் மரி → ெகாத்தம்பரி (ெகா.வ);.]

ெகாத்தம்பாக்கம்

 
 ெகாத்தம்பாக்கம் kottambākkam, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Villuppuram Dt.

     [ெகாற்றன் → ெகாத்தன் + பாக்கம்.]

ெகாத்தம 
கண்டகம்

 
 ெகாத்தம கண்டகம் gottamagaṇṭagam, ெப.(n.)

   பற்பாடகம்; fever plant (சா.அக.);.

     [ெகாத்  → ெகாத்தமம் + கண்டகம்.]

ெகாத்தமங்கலம்

 
 ெகாத்தமங்கலம் kottamaṅgalam, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Villuppuram Dt.

     [ெகாற்றன் → ெகாத்தன் + மங்கலம்.]

ெகாத்தமல்

 
 ெகாத்தமல்  kottamalli, ெப.(n.)

ெகாத் மல்  பாரக்்க;see kottumalli.

ம., ெதா., பட. ெகாத்தமல் .

     [ெகாத்  + மல்  - ெகாத் மல்  → ெகாத்தமல் .]

ெகாத்தமல் க் 
ைர

 
 ெகாத்தமல் க் ைர kottamallikārai, ெப.(n.)

   க க் த ம் பசை்சக் ெகாத் மல் ைல; green coriander leaves used in curry (சா.அக.);.

ம வ. ெகாத்தமல் த்தைழ.

     [ெகாத்  + மல்  - ெகாத்தமல்  + ைர.]

ெகாத்தமல் ச ்
ரணம்

 
 ெகாத்தமல் ச ் ரணம் kottamalliccūraṇam, ெப.(n.)

   ெகாத்தமல்  ைதையப் ெபா  ெசய்  மற்றக் கைடப்ெபா ள்க டன் ேசரத்் ச ்ெசய்த ம ந் ப் 
ெபா ; powder of coriander seeds mixed with other medicinal ingredients (சா.அக.);.

     [ெகாத்தமல்  + ரணம்.]
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ெகாத்தமல் ரி

 
 ெகாத்தமல் ரி kottamallicūri, ெப.(n.)

   ெகாப் ளிப்பான் ேநாய்; chicken-pox or measles.

ம வ. நீரக்்ெகா வன், ெகாத்தமல் யம்ைம.

     [ெகாத்தமல்  + (ைவ ரி); ரி]

ெகாத்தமல் த் 
ைதலம்

 
 ெகாத்தமல் த் ைதலம் kottamallittailam, ெப.(n.)

ெகாத்தமல் ெயண்ெணய் பாரக்்க;see kottamalli-y-enney.

     [ெகாத்தமல்  + ைதலம்.]

ெகாத்தமல் மணி

 
 ெகாத்தமல் மணி kottamallimaṇi, ெப.(n.)

   மகளிர ்க த்தணி வைக; a kind of necklace worn by women.

     [ெகாத்தமல்  + மணி.]

ெகாத்தமல் யம்
ைம

 
 ெகாத்தமல் யம்ைம kottamalliyammai, ெப.(n.)

ெகாப் ளிப்பான் பாரக்்க: see koppulippan.

ம. ெகாத்தமல் யம்ம.

     [ெகாத்தமல்  + அம்ைம.]

ெகாத்தமல் ெய
ண்ெணய்

 
 ெகாத்தமல் ெயண்ெணய் kottamalliyeṇīey, ெப.(n.)

   ெகாத்தமல்  ைதைய வாைல ட்  வ க் ம் எண்ெணய்; a volatile oil extracted from coriander seeds 
(சா.அக.);.

     [ெகாத்தமல்  + எண்ெணய்.]

ெகாத்தமல்  
ைத

 
 ெகாத்தமல்  ைத koddamallividai, ெப.(n.)

   உ ளர ; common coriander seed (சா.அக.);. 

     [ெகாத்தமல்  + ைத.]

ெகாத்த ரி

 
 ெகாத்த ரி kottamuri, ெப.(n.)

ெகாத்தமல்  பாரக்்க;see kottamalli. 

உ ளரி  ெகாத்த ரி ெயன்றாற் ேபால' (இைற. , உைர);.

     [ெகாத்  + மல்  - ெகாத் மல்  → ெகாத்த ரி.]

ெகாத்தயம்

 
 ெகாத்தயம் kottayam, ெப.(n.)

   ண் க்கல் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dindugul Dt.

     [ெகாத்  + ஆயம் – ெகாத்தாயம் → ெகாத்தயம்.]
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ெகாத்தர் ப்பம்

 
 ெகாத்தர் ப்பம் kottarkuppam, ெப.(n.)

   கட்டடதெ்தா ல் ேமற்ெகாள்ேவார ்வா ம் ஊர;் a village where masons are living.

     [ெகாத்தர ்+ ப்பம்.]

கட்டடதெ்தா ல் வல்லவரக்ள் இப்ப ல் ெப ம்பான்ைம னர ்வாழ்ந்தைமயால் இப்ெபயர ்
ெபற் க்கலாம்.

ெகாத்தரல்

 
 ெகாத்தரல் kottaral, ெப.(n.)

ெகாத்தறல் பாரக்்க see kottaral.

     [ெகாத்  + (அறல்); அரல்.]

ெகாத்தரி-த்தல்

ெகாத்தரி-த்தல் kottarittal,    4 ெச. ன்றா. . (v.t.)

   ெகாத் தல்; to chisel, pick. 

இைதக் ெகாத்தரித்   (உ.வ.);.

     [ெகாத்  → ெகாத்தரி.]

ெகாத்தரி

 
 ெகாத்தரி kottari, ெப.(n.)

   வகங்ைக மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Sivagangai Dt.

     [ெகா த்தலம் → ெகாத்தலம் → ெகாத்தரி.]

ெகாத்தரிவாள்

 
 ெகாத்தரிவாள் kottarivāḷ, ெப.(n.)

   அரிவாள் வைக; a kind of sickle.

     [ெகாத்  + அரிவாள்.]

ெகாத்தல்

ெகாத்தல் kottal, ெதா.ெப.(vbl.n.)

   1. பாம்  க த்தல்; biting as a snake. 

   2 க ெகாத் தல்; chopping as of meat.

   3. பறைவ க் னால் ேமாதல்; striking with the beak as birds.

     "ெந ங்கணார ்ேதாட் ளி ெகாத்த ன்" ( காளத். . நக் ர. 30);.

   4. இைர ெகாத் ெய த்தல்; picking up grains as birds (சா.அக.);.

   5. ேநாண் தல்; delving, digging the ground with a spade.

   6. கைளெகாத்தல்; to remove weeds by using hoe.

ம. ெகாத்தல்.

     [ ல் → த்  → ெகாத்  → ெகாத்தல்.]

ெகாத்தல 
ெபத்தாம்பட்

 
 ெகாத்தல ெபத்தாம்பட்  kottalabettāmbaṭṭi, ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dharmapuri Dt.

     [ெகா த்தலம் → ெகாத்தலம் + ெபத்தன் (ெபரியவன்); பட் .] 
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ெகாத்தலரி

 
 ெகாத்தலரி gottalari, ெப.(n.)

   அ க்கலரிப் ; cluster oleander.

     [ெகாத்  + அலரி.]

ெகாத்தவரங்காய்ப்
ன்னல்

 
 ெகாத்தவரங்காய்ப் ன்னல் kottavaraṅgāyppiṉṉal, ெப.(n.)

   ெகாத்தவரங்காய் ேபாலக் ழந்ைதகட் ப் ன் ம் ன்னல் வைக; plaiting the hair of a child in the form of a 
cluster bean.

     [ெகாத்தவரங்காய் + ன்னல்.]

ெகாத்தவைர

 
 ெகாத்தவைர kottavarai, ெப.(n.)

   ெகாத் க் ெகாத்தாகக் காய்க் ம் அவைர வைக; cluster bean.

ம. ெகாத்தவர.

     [ெகாத்  + அவைர.]

ெகாத்தவன்

 
 ெகாத்தவன் kottavaṉ, ெப.(n.)

   டக்கற்றான்; palsy curer (சா.அக.);.

     [ டக்கற்றான் → ெகாற்றான் → ெகாத்தான் → ெகாத்தவன்.]

ெகாத்தவாசல்

 
 ெகாத்தவாசல் kottavācal, ெப.(n.)

   கட ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kadalur Dt.

     [ெகாற்றன் → ெகாத்தன் + (வாயல்); வாசல்.]

ெகாத்தவாஞ்ேசரி

 
 ெகாத்தவாஞ்ேசரி kottavāñjēri, ெப.(n.)

   கட ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kadalur Dt.

     [ெகாற்றவன் + ேசரி - ெகாற்றவன்ேசரி → ெகாத்தவாஞ்ேசரி.]

ெகாத்தவாற்சாவ

ெகாத்தவாற்சாவ  kottavāṟcāvaḍi, ெப.(n.)

   1. காவல்நிைலயம்; police station.

   2. நகர ந ல் உண ப்ெபா ள்கள் த யன ற்கப்ப ம் வணிக ைமயம்; Central place in some towns 
serving as a market for provisions etc.

     [ேகாடை்ட + வாசல் - ெகாத்தவாசல் + (தாவ ); சாவ .]

ெகாத்த -தல்

ெகாத்த -தல் koddaḻidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ற் ம தல் ( ன்.);; to lie waste or desolate, to be in ruins.

     [ெகாத் ( வ ம்); + அ -.]

ெகாத்தள-த்தல்

ெகாத்தள-த்தல் kottaḷattal,    2 ெச. . . (v.i.)

   யாகத் தவசங் ெகா த்தல்; to pay wages in kind, as to an artisan.

     " ேவைல ெசய்தால் ெகாத்தளக் மா  ேபால"( . . 2: 21. மைறஞா.);.

     [ெகாத்  = ெநற்கட் , க ரத்்தாள் கட்  (ஒ  தாள் கட் ல் உ த்த தவசம்); ெகாத்  + அள-.]
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ெகாத்தளம்

 
 ெகாத்தளம் kottaḷam, ெப.(n.)

   ேகாடை்ட ம ப் க ள் ஒன்  ( ங்.);; part of a rampart, bastion, defensive erection on the top of a rampart.

   ம. ெகாத்தளம்;   க. ெகாத்தள;   ெத. ெகாத்தட , க்ெராத்தட, க்ெராத்தள , ெகாத்தள; . ெகாத்தள, 
ெகாத்தல். Pãli.kottaka.

     [ெகாத்  + அளம் (ெசால்லாக்க ஈ );.]

ெகாத்தளி

 
 ெகாத்தளி kottaḷi, ெப.(n.)

ெகாத்தளிப்பாய் ( ன்.); பாரக்்க;see kottali-p-pay.

     [ெகாத்  → ெகாத் ளி → ெகாத்தளி.]

ெகாத்தளிப்பாய்

 
 ெகாத்தளிப்பாய் kottaḷippāy, ெப.(n.)

   ற்பாய் ( ங்.);; mat made of rushes.

     [ெகாத்தளி + பாய்.]

ெகாத்தைள

 
 ெகாத்தைள kottaḷai, ெப.(n.)

   ட்டமாய்த ் ரி ம் ன்வைக; a kind of fish which moves as a group.

     [ெகாத்  → ெகாத்தல் → ெகாத்தைல → ெகாத்தைள (ெகா.வ.);.]

ெகாத்த வாள்

 
 ெகாத்த வாள் kottaṟuvāḷ, ெப.(n.)

   ஆட் க் க ைய அ ப்பதற் ம் ெகாத் வதற் ம் பயன்ப ம் அ வாள்; knife used to choping meat. 

     [ெகாத்  + அ வாள்.]
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ெகாத்தன்

ெகாத்தன்1 kottaṉ, ெப.(n.)

   கட்டட ேவைல ெசய்ேவான்; mason, brick-layer (ேவ.க.179);.

     [ெகாத்  → ெகாத்தன்.]

 ெகாத்தன்2 kottaṉ, ெப.(n.)

   ேகா ற் ற ேகால் (சா க்); ெகாத் ைன ைவத் க்க உரிைம ள்ள னன்; an authorised man to 
keep the temple key bunch.

     [ெகாத்  + அன்.]

 ெகாத்தன்3 kottaṉ, ெப.(n.)

சவண் க்ெகாத்தன் பாரக்்க;see cavandi-k-kottan.

     [ெகாத்  + அன்.]

 ெகாத்தன்4 kottaṉ, ெப.(n.)

ெகாத்தசச்க்ைக பாரக்்க;see kotta-c-cakkai.

     [ம. ெகாத்தசச்க்ெக (பலாப் ஞ் ); → ெகாத்தன்.]

 ெகாத்தன்2 kottaṉ, ெப.(n.)

   நத்ைத (Pond.);; snail.

ெகாத்தன் ளம்ேச
ரி

 
 ெகாத்தன் ளம்ேசரி kottaṉkuḷamcēri, ெப.(n.)

   மரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanyakumari Dt.

     [ெகாத்தன் + ளம் + ேசரி.]

ெகாத்தனாம்பட்

 
 ெகாத்தனாம்பட்  kottaṉāmbaṭṭi, ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kadalur dt.

     [ெகாற்றன் → ெகாத்தன் + பட் .]

ெகாத்தனார்

 
 ெகாத்தனார ்kottaṉār, ெப.(n.)

   தைலைமக் ெகாத்தன்; head mason.

     [ெகாத்தன் → ெகாத்தனார.்]

ெகாத்தனிக்ேகாட்
ைட

 
 ெகாத்தனிக்ேகாடை்ட kottaṉikāṭṭai, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Ramanadhapuram Dt.

     [ெகாற்றன் → ெகாத்தன் + தனி + ேகாடை்ட.]
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ெகாத்த ர்

 
 ெகாத்த ர ்kottaṉūr, ெப.(n.)

   கட ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kadalur Dt.

     [ெகாற்றன் → ெகாத்தன் + ஊர.்]

ெகாத்தைன

ெகாத்தைன kottaṉai, ெப.(n.)

   ட்டமாகச ்ெசல் ம் ன் வைக; a kind of small fish living in shoals.

     "ெகாத்தைன க நன்னீர"் (பாரத. ேபார.்14);.

     [ெகாத்  → ெகாத்தல் → ெகாத்தைல → ெகாத்தைன.]

ெகாத்தாங்ெகா
ஞ்

ெகாத்தாங்ெகா ஞ்  kottāṅgoḷuñji, ெப.(n.)

   ெகா ஞ் வைக (ெபரியமாட். 113.);; a plant.

     [ெகாற்றான் → ெகாத்தான் + ெகா ஞ் .]

ெகாத்தாபட்

 
 ெகாத்தாபட்  kottāpaṭṭi, ெப.(n.)

   ேதனி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Theni Dt.

     [ெகாத்தன் + பட்  - ெகாத்தன்பட்  → ெகாத்தாபட் .]

ெகாத்தார் ழ

 
 ெகாத்தார் ழ  kottārkuḻvi, ெப.(n.)

   வக ; wild sarsaparilla (சா.அக.);.

     [ெகாத்  + ஆர ்+ ழ .]

ெகாத்தாள்

ெகாத்தாள் kottāḷ, ெப.(n.)

   1. ேவளாண் ெதா ற் யாள்r; hired labourer in agricultural operations.

   2. அ ைம; slave.

     [ெகாத்  + ஆள்.]
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ெகாத்தான்

ெகாத்தான்1 kottāṉ, ெப.(n.)

ெகாற்றான் பாரக்்க;see korrãn.

     [ெகாற்றான் → ெகாத்தான்.]

ெகாத்தான் வைக :

   1.எ ைமக்ெகாத்தான்,

   2. ெகா க் ெகாத்தான், 

   3. கங்ெகாத்தான், 

   4. க க்ெகாத்தான்,

   5. டக்ெகாத்தான்,

   6. ேவரிலாக்ெகாத்தான்,

   7. ட ்ெகாத்தான்

     [சா.அக.].

 ெகாத்தான் kottāṉ, ெப.(n.)

   நண்  ேபால் மணைலத் ைளக் ம் வண் ; a type of beetle like crab.

     [ெகாத் +ஆன்.]

ெகாத்தான் இஞ்

 
 ெகாத்தான் இஞ்  kottāṉiñji, ெப.(n.)

   பசை்ச இஞ் ; green ginger (சா.அக.);.

     [ெகாத்தான் + இஞ் .]

ெகாத்தான் 
ரிைக

 
 ெகாத்தான் ரிைக gottāṉcūrigai, ெப.(n.)

   பசை்ச ள ; green pepper (சா. அக.);.

     [ெகாத்தான் + ரிைக).]

ெகாத்தான் வாைக

ெகாத்தான் வாைக kottāṉvākai, ெப.(n.)

   வாைகவைக ( .ெவ.8:2. ெகா , உைர);; a species of sirissa.

ம வ. ெவண்கண்ணி.

     [ெகாத்தான் + வாைக.]

ெகாத்

ெகாத் 1 kotti, ெப.(n.)

   ன்ெகாத் ப் பறைவ; kingfisher (சா.அக.);.

     [ெகாத்  → ெகாத் ]

 ெகாத் 2 kotti, ெப.(n.)

   1. ட்  லங் ; blind animal. 

   2. ைன; cat.

ம வ. ைச.

 E. cat: O. E. cattle: M.E. cattes: L.L. cattus, catta: ONF. Chat: O.N. kottr: O.H.G. kazza.

     [ெகாத்  → ெகாத்ைத. ெகாத்ைத = .]
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ெகாத் க்ெகாண்
ேபா-தல்

ெகாத் க்ெகாண் ேபா-தல் kottikkoṇṭupōtal,    8 ெச. ன்றா .(v.t.)

   தவற டாமல் ைகப்பற் தல்; swoop away, 

உன் அழ ற்  யாராவ  உன்ைனக் ெகாத் க்ெகாண்  ேபாய் வாரக்ள் (உ.வ.);.

     [ெகாத்  + ெகாண்  + ேபா-.]

ெகாத் டல்

 
 ெகாத் டல் kottiḍal, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Ramanadhapuram Dt.

     [ேகா (அரசன்); + டல் – ேகாத் டல் → ெகாத் டல்.]

ெகாத் த் ன்( )-
தல்

ெகாத் த் ன்( )-தல் koddiddiṉṉudal,    14 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ெகாத்  ண் தல்; lit., to peck and eat.

   2. யாகத் ன்பப்ப த் தல் (ெகா.வ.);; to harass, torment.

     [ெகாத்  + ன்( -.]

ெகாத் த

ெகாத் த  koddidaḻi, ெப.(n.)

சரக்ெகான்ைற பாரக்்க (ைதலவ.ைதல.135,26.);;see cara-k-konrai.

     [ெகாத்  + இத .]

ெகாத் ப்பறத் -
தல்

ெகாத் ப்பறத் -தல் koddippaṟaddudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ன்பப்ப த்  ெவ ட் தல்; to torment and drive off.

     [ெகாத்  → ெகாத்  + பறத் -.]

ெகாத் ப் ங் -
தல்

ெகாத் ப் ங் -தல் koddippiḍuṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

ெகாத் த் ன்( );-தல், பாரக்்க;see kotti-t-tin(nu);-.

     [ெகாத்  + ங் -.]

ெகாத் மங்கலம்

 
 ெகாத் மங்கலம் kottimaṅgalam, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanjipuram Dt.

     [ெகாத்  + மங்கலம்.]

ெகாத் யரி-த்தல்

ெகாத் யரி-த்தல் kottiyarittal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   நாசமாக் தல்; to destroy.

     [ெகாத்  + அரி-.]

ெகாத் யார்ேகாட்
ைட

 
 ெகாத் யாரே்காடை்ட kottiyārāṭṭai, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Ramanadhapuram Dt.

     [ெகாற் யார ்→ ெகாத் யார ்+ ேகாடை்ட.]

ெகாத் ெய -
த்தல்

ெகாத் ெய -த்தல் kottiyeḍuttal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   க்கால் ெகாத் ெய த்தல்; picking up grains as by fowls, pigeons etc. (சா.அக.);.

     [ெகாத்  + எ -.]

ெகாத் ைல

ெகாத் ைல kottilai, ெப.(n.)

   1. நிலேவம் ; ground neem.

ம வ. காக்ைகப் ைல, காேகாளி.

     [ைகத்  → ெகாத்  + இைல.]
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ெகாத்

ெகாத் 1 koddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நிலத்ைதக் ண் தல்; to grub up, hoe.

   2. அலகால் த் ெய த்தல்; to peck, as a bird.

     "க  ெகாத் டக் களத் ைடக் க ழ்ந்தனர"் (கா க. தக்கன்ேவள் ைய.48);.

   3. த் க் க த்தல்; to bite, as a snake.

   4. ெவட் தல்; to chop, hack, mince. 

ெகால் மைலப் பக்கங்களில் பலாக்காய் ெகாத் றாரக்ள்.

   5. எ த்  த யன ெச க் தல்; to carve, engrave.

   6. ளத்தல்; split;

ற  ெகாத்த ஆள் ைடக்க ல்ைல ( ரி.); (ேவ.க.178);.

   7. அம் , உரல் த யவற் ல் ெகாத் தல், உளியால் ெகாத் தல்; to chisel, to chop.

   ம. ெகாத் க;   க.ெகாத் ;   ெத. ச் ;   ட. ெகாத்த;   ட. க் ந்த்க்;ேகாத. ெகாத்ய்.

 Bāli n-getep, nu-get. ME. Cutten, kutten;

 Swed. kuta, kota;

 Ice. kuta.

     [ த்  → ெகாத் .]

ெகாத் க்கட்

 
 ெகாத் க்கட்  kottukkaṭṭi, ெப.(n.)

   மண்கட்  (யாழ்.);; clods hoed up.

     [ெகாத்  + கட் .]

ெகாத் க்கடம்ைப

 
 ெகாத் க்கடம்ைப kottukkaḍambai, ெப.(n.)

   த்தாக வள ம் ஒ  ய ெச ; a small shrub growing dense, known as buttermilk leaf plant (சா.அக.);.

     [ த்  → ெகாத்  + கடம்ைப.]

ெகாத் க்கணக்

ெகாத் க்கணக் 1 kottukkaṇakku, ெப.(n.)

   ெகா வ க் கணக்  ேவைல (இ.வ.);; hereditary office of accountant.

     [ெகாத்  + கணக் .]

 ெகாத் க்கணக் 2 kottukkaṇakku, ெப.(n.)

   ெகாத்தன் சம்பளக் கணக்  (இ.வ.);; account of mason's wages.

     [ெகாத்  + கணக் .]

ெகாத் க்கத்தரி

 
 ெகாத் க்கத்தரி kottukkattari, ெப.(n.)

ண்ைட பாரக்்க;see sundai.

     [ெகாத்  + கத்தரி.]
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ெகாத் க்கம்

ெகாத் க்கம்  kottukkambu, ெப.(n.)

   கம் வைக (G.Sm.D.I.I.219.);; a variety of millet.

     [ெகாத்  + கம் .]

ெகாத் க்கரண்

 
 ெகாத் க்கரண்  kottukkaraṇṭi, ெப.(n.)

   ெகாத் ேவைலக் ரிய அர ைலக் கரண் ; mason's trowel.

     [ெகாத்  + கரண் .]

ெகாத் க்களா

ெகாத் க்களா kottukkaḷā, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைகக் களா; fascicled leaved berberry.

   2. மைலக்களா; Indian cranberry (சா.அக.);.

     [ெகாத்  + களா.]

ெகாத் க்க

 
 ெகாத் க்க  kottukkaṟi, ெப.(n.)

    ண் களாக ந க் ய இைறச் ; chopped meat.

     [ெகாத்  + க .]

ெகாத் க்கா

ெகாத் க்கா  kottukkāṭu, ெப.(n.)

   உழ னாலன் க் ெகாத் ப் ப ரி வதற் ரிய நிலம் (G.Sm.D.I., II,43.);; land cultivable by hoeing and not by 
ploughing, opp. to ulavukkādu.

     [ெகாத்  + கா .]

ெகாத் க்காரசச்ம்
மட்

 
 ெகாத் க்காரசச்ம்மட்  kottukkāraccammaṭṭi, ெப.(n.)

   ஒ  ம ந் செ்ச ; a medicinal plant.

     [ெகாத் க்காரன் + சம்மட் .]

ெகாத் க்காரன்

ெகாத் க்காரன்1 kottukkāraṉ, ெப.(n.)

   1. ேவைலயாள்களின் தைலவன் (இ.வ.);; head of a company of labourers, as of those engaged in reaping.

   2. சவண் க்ெகாத்தன் பாரக்்க;see cavandi-k-kottan.

     [ெகாத்  + காரன்.]

 ெகாத் க்காரன்2 kottukkāraṉ, ெப.(n.)

   1. ெகாத் ேவைல ெசய்பவன்; mason, brick layer.

   2. கல்ேவைல ெசய்பவன்; stone mason.

   3. ஊரத்்தைலவன்; village head.

   4. பண்ைண ேமலாளர,் 

 manager of a farm.

     [ெகாத்  + காரன்.]
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ெகாத் க்கார ளி

 
 ெகாத் க்கார ளி kottukkāraṉuḷi, ெப.(n.)

   உளிவைக; gouge ( ைவ);.

     [ெகாத் க்காரன் + உளி.]

ெகாத் க்காரி

 
 ெகாத் க்காரி kottukkāri, ெப.(n.)

   ேகா ற்ெகா வ  உரிைம ைடய நாட் ய மங்ைக (இ.வ.);; dancing girl holding hereditary rights in a 
temple.

     [ெகாத்  (ெகாத்த ைம); + காரி.]

ெகாத் க்காைர

ெகாத் க்காைர kottukkārai, ெப.(n.)

   1. ெப ங்காைர; divine jasmine.

   2. ங்காைர; poisonous fruit (சா.அக.);.

     [ெகாத்  + காைர.]

ெகாத் க் ைள

 
 ெகாத் க் ைள kottukkiḷai, ெப.(n.)

   ந  தாளிைல; cherry nutmeg (சா.அக.);.

     [ெகாத்  + ைள.]

ெகாத் க் ைர

 
 ெகாத் க் ைர kottukārai, ெப.(n.)

   க வைக (நாஞ்.);; a kind of dish.

     [ெகாத்  + ைர.]

ெகாத் க் ற

 
 ெகாத் க் ற  kottukkuṟaḍu, ெப.(n.)

   நண் ; Crab.

     [ெகாத்  + ற .]

ெகாத் க்ேகாைவ

ெகாத் க்ேகாைவ kottukāvai, ெப.(n.)

   1. காக்ைகப் ைல; esculent leaved false kamela.

   2. காேகாளி; downy-leaved false hamela (சா.அக.);

     [ெகாத்  + ேகாைவ.]

ெகாத் ங் ற

ெகாத் ங் ற  kottuṅguṟaḍu, ெப.(n.)

   1. நண்  (யாழ்.அக.);;  crab.

   2. ெகாத் தற் க் ற  ேபான்ற உ ப் ைடய ; lit. that which has pincer-like mandibles to strike.

     [ெகாத் ம் + ற .]

ெகாத் ங் ைற
மாய்

 
 ெகாத் ங் ைற மாய் kottuṅguṟaiyumāy, . .எ. (adv.) 

   அைர ைறயாய் ( ன்.);; in an incomplete or unfinished state.

     [ெகாத் ம் + ைற ம் + ஆய்.]
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ெகாத் ங் ற்றா
ள்ேளான்

 
 ெகாத் ங் ற்றா ள்ேளான் kottuṅāṟṟāṉuḷḷōṉ, ெப.(n.)

   நண் ; crab (சா.அக.);.

ம வ. ெகாத் ங் ற .

     [ெகாத் ம் + ற்றான் + உள்ேளான்.]

ெகாத் சச்ட்

ெகாத் சச்ட்  kottuccaṭṭi, ெப.(n.)

   1. உண  பரிமாறப் பயன்ப ம் என வைக (ெகா.வ.);; a cluster of cups, used in serving food.

   2. கட்டட ேவைலக் ப் பயன்ப ம் இ ப் சச்ட் ; small recep-tacle of iron sheet, used by masons for keeping 
mortar.

ம வ. த் சச்ட் .

     [ெகாத்  + சட் .]

ெகாத் சச்ரப்பணி

 
 ெகாத் சச்ரப்பணி kottuccarappaṇi, ெப.(n.)

   மகளிர ்க த்தணிவைக; a kind of gold chain for the neck, worn by women.

     [ெகாத்  + சரப்பணி.]

ெகாத் சச்ரப்பளி

 
 ெகாத் சச்ரப்பளி kottuccarappaḷi, ெப.(n.)

ெகாத் சச்ரப்பணி பாரக்்க;see kottu-c-сагарралі.

     [ெகாத்  (சரப்பணி); + சரப்பளி.]

ெகாத் சச்ரம்

 
 ெகாத் சச்ரம் kottuccaram, ெப.(n.)

   ெபான்மணியாரா ய மாைல ( ன்.);; strings of golden beads.

     [ெகாத்  + சரம்.]

ெகாத் சச்வ

 
 ெகாத் சச்வ  kottuccavaḍi, ெப.(n.)

ெகாத் சச்ரப்பணி பாரக்்க;see kottu-c-саrарралі.

     [ெகாத்  + சவ .]

ெகாத் ணி

ெகாத் ணி kottuṇi, ெப.(n.)

   1. பலரக்் ப் ெபா வான அ ைம; slave owned in common by several persons.

   2. பலரக்் ப் ெபா வான ேதாட்டம்; garden owned by several persons.

     [ெகாத்  + ( ட்டம், ெபா ); உண் - ெகாத் ண் → ெகாத் ணி.]

ெகாத் த்தம்பட்ட
ன்

 
 ெகாத் த்தம்பட்டன் kottuttambaṭṭaṉ, ெப.(n.)

   ெகா த்தம்பட்டன்; sword-bean (சா.அக.);.

     [ெகாத்  + தம்பட்டன்]
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ெகாத் த்தாழ்வட
ம்

 
 ெகாத் த்தாழ்வடம் kottuttāḻvaḍam, ெப.(n.)

   பவளங்கள் இைட ட்  கப் ல் தங்கக் கட்டைமந்த உ த் ராக்க மாைல (இ.வ.);; string of rudraksa 
beads inter-spersed with coral.

     [ெகாத்  + தாழ்வடம்.]

ெகாத் த் ர்ைவ

 
 ெகாத் த் ரை்வ kottuttūrvai, ெப.(n.)

   ெகாத் தலாலா ந் தைர ன் இளக்கம் (யாழ்ப்.);; looseness of earth caused by hoeing.

     [ெகாத்  + ரை்வ.]

ெகாத் ப்பசைல

 
 ெகாத் ப்பசைல kottuppasalai, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் ைர; a kind of green plant.

     [ெகாத்  + பசைல. பசைள → பசைல.]

ெகாத் ப்பசைள

ெகாத் ப்பசைள kottuppasaḷai, ெப.(n.)

ெகா ப்பசைள (M.M. 461.); பாரக்்க;see kodi-p-pašalai.

     [ெகாத்  + பசைள.]

ெகாத் ப்பணி

 
 ெகாத் ப்பணி kottuppaṇi, ெப.(n.)

ெகாத்  ேவைல பாரக்்க;see kottu-velai.

ம. ெகாத் பணி.

     [ெகாத்  + பணி]

ெகாத் ப்பத் ேவ
ைல

 
 ெகாத் ப்பத் ேவைல kottuppattuvēlai, ெப.(n.)

   ேகா ரம், மானம் ேபான்றவற் ல் ைத வங்கள் ெசய் ம் ேவைல; stucco structure on temple towers 
(கட.்ெதா.);.

     [ெகாத்  + (பற் ); பத்  + ேவைல.]

ெகாத் ப்பலைக

 
 ெகாத் ப்பலைக gottuppalagai, ெப.(n.)

   பாத் ல் ப ந் க் ம் உப்ைப வா வதற்  ஏந்தாகக் ெகாத் ம் பலைக; a plank used to grub up the 
salt to facilitate the collection of salt from salt pan (பரத. கடற். ெசா.);.

     [ெகாத்  + பலைக.]

ெகாத் ப்பற் -தல்

ெகாத் ப்பற் -தல் kodduppaṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. பலனைடதல்; to reap the fruit of one's labours.

   2. த்தவசம் ெப தல்; lit., to receive wages in kind.

     [ெகாத்  + பற் -.]
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ெகாத் ப்பா

 
 ெகாத் ப்பா  kottuppāci, ெப.(n.)

   பா வைக ெளான் ; a kind of moss.

     [ெகாத்  + பா .]

ெகாத் ப் ங்கன்

ெகாத் ப் ங்கன் kottuppuṅgaṉ, ெப.(n.)

   1. காய்கள் ெகாத்தாக ம் ன் ; Indian beech yielding fruits in clusters.

   2. சரப் ன் ; hogcreeper.

     [ெகாத்  + ங்கன்.]

ெகாத் ப் டல்

 
 ெகாத் ப் டல் kottuppuḍal, ெப.(n.)

   டைலவைக ( ன்.);; a kind of snake-gourd.

     [ெகாத்  + டல்.]

ெகாத் மணி

 
 ெகாத் மணி kottumaṇi, ெப.(n.)

   பல மணிகள்ேசரந்்த மணிக்ெகாத் ; cluster of bells.

     [ெகாத்  + மணி.]

ெகாத் மல்

ெகாத் மல்  kottumalli, ெப.(n.)

   1. ஒ வைகச ்ெச ; annual plant with aromatic fruit, coriander. 

   2.சம்பாரப் பண்டங்க ள் ஒன்றா ய ெகாத் மல்  ைத ; coriander seed, used as a condiment.

   ம.,ெத.,பட. ெகாத் மல் ;   க. ெகாத் ம , ெகாத் , ெகாத் ம்பரி; Skt. kusrumburu.

     [ெகாத்  + மல் .]

ெகாத் மாைல

ெகாத் மாைல kottumālai, ெப.(n.)

   பல சச்ரங்கள் ேசரத்்  ஒன்றாகக் கட் ய மாைல; garland of many wreaths. 

     'ெகாத் மாைல நிைறந்த ெபரிய ேதாளிைன ம்'( க்ேகா. 391, உைர);.

     [ெகாத்  + மாைல.]

ெகாத் மானம்

 
 ெகாத் மானம் kottumāṉam, ெப.(n.)

   அணிகலன்களில் ண் ளியால் ெசய்யப்ப ம் அழ   ேவைலப்பா ; fine chisel - workmanship in gold or 
silver.

     [ெகாத்  + மானம்.]

ெகாத் மானேவ
ைல

 
 ெகாத் மானேவைல kottumāṉavēlai, ெப.(n.)

ெகாத் மானம் பாரக்்க;see kottu-mânam.

     [ெகாத்  + மானம் + ேவைல.]
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ெகாத் ேமகம்

 
 ெகாத் ேமகம் kottumēkam, ெப.(n.)

   ெகாத் க்ெகாத்தா க் ம் ல்; an assemblage of clouds.

     [ெகாத்  + ேமகம்.]

ெகாத் லதம்

 
 ெகாத் லதம் kodduladam, ெப.(n.)

   மாமரம்; mango tree.

     [ெகாத்  + அ லம் → ெகாத்ததலம் → ெகாத் லதம் (ெகா.வ.);.]

ெகாத் வசைள

 
 ெகாத் வசைள kottuvasaḷai, ெப.(n.)

   ெகா ப்பசைள; heart leaved Malabar night shade (சா.அக.);.

     [ெகாத் ப்பசைள → ெகாத் வசைள.]

ெகாத் வைல

 
 ெகாத் வைல kottuvalai, ெப.(n.)

   அ பட்  இ றான ன்  வைல; a portion of the fishing net which is cut into two pieces ( ன். . .ெதா.);.

     [ெகாத்  + வைல.]

ெகாத் வாய்

 
 ெகாத் வாய் kottuvāy, ெப.(n.)

   ெவட் வாய்; a long deep cut made in the flesh; an incision of considerable length particularly of flesh (சா.அக.);.

     [ெகாத்  + வாய்.]

ெகாத் வால்

 
 ெகாத் வால் kottuvāl, ெப.(n.)

   ேதளின் ெகா க்ைகப் ேபான்ற ெகாட் ம் வால்; stinging tail as of a scorpion (சா.அக.);.

     [ெகாட் வால் → ெகாத் வால் (ெகா.வ.);]

 ெகாத் வால் kottuvāl, ெப.(n.)

ெகாத்தவால் பாரக்்க;see {}.

     [U.{} → த.ெகாத் வால்.]
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ெகாத் வான்

 
 ெகாத் வான் kottuvāṉ, ெப.(n.)

   மண்ெவட் ; Spade.

     [ெகாத்  → ெகாத் வான்.]

 ெகாத் வான் kottuvāṉ, ெப.(n.)

   கைளெவட் : கைளக்ெகாத் (ெகாங்.வ);; hoe.

     [ெகாத் +வ்-ஆன்+ெகாத் வான்]

ெகாத் வானம்

 
 ெகாத் வானம் kottuvāṉam, ெப.(n.)

   ல்கள் ெகாத் க் ெகாத்தாக ள்ள வானம் ( ன்.);; mackerel sky.

     [ெகாத்  + வானம்.]

ெகாத் ேவைல

ெகாத் ேவைல kottuvēlai, ெப.(n.)

   1. உளியாற் ெகாத் ச ்ெசய் ம் த் ரேவைல; carved work, engraving statuary. 

   2 கட்டட ேவைல; masonry, brick laying.

   3. உரல் ஆட் க்கல் ேபான்றவற்ைற உளியாற் ெகாத் ச ்ெசப்பனி தல்; shaping mortar, wetgrinder, etc.

ம. ெகாத் பணி, ெகாத் ேவல.

     [ெகாத்  + ேவைல.]

ெகத் ேவைலசெ்ச
ம்

 
 ெகத் ேவைலசெ்சம்  kettuvēlaiccembu, ெப.(n.)

   ேவைலப்பா ள்ள ெசம்  ( ன்.);; a copper pot of fine workmanship.

     [ெகாத் ேவைல + ெசம் .]

ெகாத் ளி

 
 ெகாத் ளி kottuḷi, ெப.(n.)

உளிவைக (Pond.); 

 a kind of chisel.

     [ெகாத்  + உளி.]
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ெகாத்ைத

ெகாத்ைத1 kottai, ெப.(n.)

   1. ெசாத்ைத; rottenness.

   2. ஈனம்; blot, blemish, defect. 

     'அவர ்வ சத் க் க் ெகாத்ைதயாங் காண்' (ஈ . 5:4:7);.

   3. ல் த யவற் ன் ம் ; fibrous rising on cloth scab, scale. 

     'ெகாத்ைத ம் ெந மான ைல' ( ன்.);

   4. அைர ைற; Incompleteness 

     'ெவந்த  ெகாத்ைதயாக வா மாேபால'(ஈ . 1,3:1);.

   5. டன்: 

 blind man.

     "ெகாத்ைதக்  ங்கர ்வ  காட் த் " (ேதவா. 1040:2);.

   6. கரிசன்: 

 sinner.

     "ெகாத்ைதேபா னிரயக்  வார"் ( வத .ேகா ர.271);.

   7. சமய அ ல்லாைம; spiritual Ignorance

     "ெகாத்ைத மாந்தர"் (சங்கற்ப, பாடாணவா  சங்கற்ப. வரி.38);.

     [ ல் → ந்  → த்  → ெகாத்ைத.]

ெகாத்ைத ல்

 
 ெகாத்ைத ல் kottainūl, ெப.(n.)

   ம் ந்த ப த்  ல் ( ன்.);; ill-cleaned cotton yarn.

     [ெகாத்ைத + ல்.]

ெகாதக்

 
 ெகாதக்  kodakku, ெப.(n.)

   பயனற்ற; useless.

     [ ந்  → ெகாந்  → ெகாதக் .]

ெகாெகாதத்தல்

 
 ெகாெகாதத்தல் gogodaddal, ெதா.ெப. (vbl.n.) 

   ரங் , ண் அ தல்; putrefaction of itch, wounds, injuries, sores etc. (சா.அக.);.

     [ெகாத + ெகாதத்தல்.]

ெகாதப்பல்

ெகாதப்பல் kodappal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1. ெமல்லா  வாைய அைசத்தல்; eating with the lips close

   2. ெமல் தல்; masticating.

   3. உதப் தல்; shiffing the mouth with food (சா.அக.);.

     [ தப்  → ெகாதப்  + அல்.]
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ெகா

ெகா 1 kodiddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. நீர ் த யன காய்ந்  ெபாங் தல்; to boil, bubble up from heat. effervesce.

     " ண் ைக ந்த நீ ங்….. ெகா த்த தன்ேற" (கம்பரா. வ ணைன. 61);.

   2. ைடயதாதல்; to be heated, as the body, ground, etc. 

உடம்  ெகா க் ற  (உ.வ.);.

   3. னத்தல் ( ங்.);; to be infuriated, enraged, to burn with indignation. 

   4.  வ த்த தல்; to be offended;

 to be distressed: to be moved with pity. 

அவன் ெசய்த ங்கால் என் ெநஞ்  ெகா க் ற .

   5. ஆைச கக் ெகாள் தல்; to burn with desire, hanker after. 

அவன் உன்ைனப் பாரக்்கக் ெகா க் றான் (இ.வ.);.

   6. வ  ந க் தல்; to have slight diarrhoea.

   ம. ெகா க் க;   க., பட. ; . , ெகா .

     [ ள் →  → ெகா .]

 ெகா 2 kodi, ெப.(n.)

   1. நீர ் த யவற் ன் ெகா ப் ; bubbling up, as of boiling water or oil.

ெகா க்கண்

 
 ெகா க்கண் kodikkaṇ, ெப.(n.)

ெகா ங்கண் பாரக்்க;see kodun-gan.

     [ெகா  + கண்.]

ெகா க்கைவ-
த்தல்

ெகா க்கைவ-த்தல் kodikkavaiddal,    4 ெச. ன்றா. .(v.t.)

   1. ழம்  த யவற்ைற அ ப் ல் ைவத் க் ெகா க் ம்வைர ேடற்றல்; boiling broth or sauce to a 
stage till its contents are completely cooked or baked; the operation of boiling while cooking.

   2. உடம் ல் பற் ப் ேபா வதற்காகக் கைரத்த ம ந் கைளக் கரண்  ட் க் ெகா க் ம் வைர 
க்காட்டல்; heating a solution of medicine in a big spoon to a boiling point for external application.

   3. க க்  ( யாழம்); வற் ம்ப  ெகா க் ம்வைர ேடற்றல்; boiling down decoction till it is sufficiently 
reduced in quantity (சா.அக.);.

க., பட. த .

     [ெகா க்க + ைவ-.]

ெகா க்க சச்ல்

 
 ெகா க்க சச்ல் kodikkaḻiccal, ெப.(n.)

   ெவப்பத்தால் உண்டா ம் வ ற் ப்ேபாக் ; diarrhoea attended with flux.

     [ெகா  + க சச்ல்.]

ெகா கஞ்

 
 ெகா கஞ்  godigañji, ெப.(n.)

   உைலநீரில் ெகா க் ம் அரி னின்  வ க் ம் கஞ் ; rice-water taken hot in cooking.

     [ெகா  + கஞ் .]
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ெகா க ப்பஞ்சா

 
 ெகா க ப்பஞ்சா  godigaruppañjāṟu, ெப.(n.)

   ெகா க்க ைவத்த க ம் ன் சா ; boiled sugarcane juice (சா.அக.);.

     [ெகா  + க ம்  + அம் + சா .]

ெகா க ப்பநீர்

ெகா க ப்பநீர ்godigaruppanīr, ெப.(n.)

   1. ட ைவத்த இனிப் கள் (யாழ்ப்.);;   heated sweet toddy.

   2. பனிக் டத்  நீர;் amniotic fluid.

     [ெகா  + க ப்பநீர.்]

ெகா கலன்

 
 ெகா கலன் godigalaṉ, ெப.(n.)

   நீரா  உண்டாக்கப் பயன்ப த் ம் கலன்; boiler.

     [ெகா  + கலன்.]

ெகா ளம்பக்கா
ய்சச்ல்

 
 ெகா ளம்பக்காய்சச்ல் godigiḷambaggāyccal, ெப.(n.)

   ெய ம் ம்ப  காய்ச் தல்; heating to the boiling point (சா.அக.);.

     [ெகா  + ளம்ப + காய்சச்ல்.]

ெகா டல்

ெகா டல் godiguḍal, ெப.(n.)

   1. ப னால் ெகா க் ம் டல்; bowels easily excited by hunger.

   2. ப ையத் தாங்க யாத வ ; stomach incapable of bearing hunger (சா.அக.);.

     [ெகா  + டல்.]

ெகா டலன்

 
 ெகா டலன் godiguḍalaṉ, ெப.(n.)

   ப  தணியாதவ ள்ளவன் (யாழ்ப்.);; a man of insatiable appetite.

     [ெகா  + டல் + அன்.]

ெகா ெகா -த்தல்

ெகா ெகா -த்தல் godigodiddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   உைலப்ெபய்த அரி  த யவற் னின் ம் ெகா ெய ம் தல்; to bubble up, as boiling rice.

     [ெகா  + ெகா -.]

ெகா ெகாள்ளல்

ெகா ெகாள்ளல் godigoḷḷal, ெப.(n.)

   1. ெகா ண்டாதல்; reaching the boiling point.

   2. உட ன் ெவக்ைக; developing excessive heat in the system.

   3. அரத்தக் க சச்லால் உடம்  தல்; being attacked with or suffering from dysentery.

   4. காய்சச் னால் உடம்  காந் தல்; generating heat from the body as in fever (சா.அக.);.

     [ெகா  + ெகாள்ளல்.]

ெகா தண்ணீர்

ெகா தண்ணீர ்kodidaṇṇīr, ெப.(n.)

   1. ெவந்நீர ்(யாழ்.அக.);; boiling water.

   2. ேசா  ெகா க் ம் ேபா  வ ந்த நீர;் water seethed with rice (சா.அக.);.

     [ெகா  + தண்ணீர.்]
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ெகா ைதலம்

ெகா ைதலம் kodidailam, ெப.(n.)

   1. எண்ெண ல் ம ந் ப் ெபா ள்கைளக் ட் க் காய்ச் க் ெகா க்க ைவத்  இறக் ய 
எண்ெணய்; medicated oil prepared by mixing up drugs in oil and then boiling it sufficiently.

   2. த் க்ெகாடை்ட த ய ைதகைள இ த் த் தண்ணீரிற் கலந்  ெகா க்கைவப்பதனால் 
இறங் ம் எண்ெணய்ச ்சத் ; oil extracted from castor seeds by boiling process (சா.அக.);.

     [ெகா  + ைதலம்.]

ெகா நிைல

 
 ெகா நிைல kodinilai, ெப.(n.)

   ெகா க் ம் ெவப்ப அள ; boiling point.

     [ெகா  + நிைல.]

ெகா நிைலயம்

 
 ெகா நிைலயம் kodinilaiyam, ெப.(n.)

ெகா நிைல பாரக்்க;see kodi-nilai.

     [ெகா  + நிைல. அம் - ெசல்லாக்க ஈ .]

ெகா நீர்

 
 ெகா நீர ்kodinīr, ெப.(n.)

   ெகா க் ன்ற நீர;் boiling water (சா.அக.);.

     [ெகா  + நீர.்]

ெகா ப்படக்

 
 ெகா ப்படக்  kodippaḍakki, ெப.(n.)

உடம் ள்ள ெவப்பத்ைதப் ேபாக் ம் ம ந் கள்: 

 medicinal agents tending to soothe or allay the irritation and assuage pain (சா.அக.);.

ம வ. ெகா ப்பாற் .

     [ெகா ப்  + அடக் .]

ெகா ப்பாற்

 
 ெகா ப்பாற்  kodippāṟṟi, ெப.(n.)

   ெவப்பந்தணிக் ம் ம ந்  (இ.வ.);; sedative, palliative.

     [ெகா ப்  + ஆற் .]

ெகா ப்

ெகா ப் 1 kodippiddal,    18 ெச. ன்றா  (v.t.)

   டச ்ெசய்தல்; to be boiled.

     [ெகா  + .  - ற ைன ஈ .]

 ெகா ப் 2 kodippiddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ற் ணா உண் தல்; to take small refreshment.

     [ெகா  → ெகா ப் .]
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ெகா ப்

ெகா ப்  kodippu, ெப.(n.)

   1. ெபாங் ைக; boiling, bubbling up, offervesce.

   2. ெவப்பம்; heat.

   3. காய்சச்ல்; fever.

   4. னம்; rage, anger.

     "மறவன் ெகா ப் ைரத்தன் " ( .ெவ.8:27, ெகா );.

   5 வ ற்ெறரிசச்ல்; grief, sorrow.

   6. பரபரப் ; flutter, flurried state of mind.

     "ெகா நைரத் த ங் ெகா ப்பால்" (கம்பரா. இலங்ைகெயரி. 27);.

     [ெகா  → ெகா ப் .]

ெகா ப் க்கணம்

 
 ெகா ப் க்கணம் kodippukkaṇam, ெப.(n.)

   க ப்பச ் ட் னால் ழந்ைதக க்ேகற்ப ம் கணேநாய்; mesenteric fever in children due to congenital 
causes (சா.அக.);.

     [ெகா ப்  + கணம்.]

ெகா ப் க்ெகாள்
ளல்

ெகா ப் க்ெகாள்ளல் kodippukkoḷḷal, ெப.(n.)

   1. உடம்  ைக; getting heated in constitution.

   2. ெகா க்ைக; bubbling by heat.

   3. னத்தால் ெவப் க்ெகாள்ளல்; getting hot or violent through anger (சா.அக.);.

ெகா ப்  + ெகாள் + அல்.]

ெகா ப்ேபறல்

ெகா ப்ேபறல் kodippēṟal, ெப.(n.)

   1. உடம் ல் ெவப்பம் ெகாள்ளல்; getting heated in the system.

   2. உடம் ற்  அ கப்படல்; the system becoming increased in heat (சா.அக.);.

     [ெகா ப்  + ஏறல்.]

ெகா -த்தல்

ெகா -த்தல் kodibiḍiddal,    4 ெச. . .(v.i.)

   உண் ம்ேபா  ேநரந்்த க்கண் பாரை்வயால் உண்  ன் ப் ேபாைக (இ.வ.);; being affected in the 
appetite by the greedy eyes of a person looking on when one is taking meals.

     [ெகா  + -.]

ெகா ேபா -தல்

ெகா ேபா -தல் kodipōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

ெகா 4.5 பாரக்்க;see kodi1.5.

     [ெகா  + ேபா -.]

ெகா மந்தம்

 
 ெகா மந்தம் kodimandam, ெப.(n.)

   ெவப்பால் வ ம் மந்த ேநாய் (யாழ்.அக.);; indigestion caused by excess of heat in the system.

     [ெகா  + மந்தம்.]

ெகா யல்

ெகா யல் kodiyal, ெப.(n.)

   1. ெகா ப்  ( ன்.); பாரக்்க;see kodippu.

   2. ெந ழ்ந்த அணிகல ப்ைப இ கச ்ெசய் ம் ேவைல; the work of tightening the loose parts of an 
ornament.

     [ெகா  → ெகா யல்.]
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ெகா யல்ேபா -
தல்

ெகா யல்ேபா -தல் kodiyalpōṭudal,    18 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெந ழ்ந்த அணிகல ப்ைப இ கச ்ெசய்தல் (இ.வ.);; to tighten the loose parts of an ornament.

     [ெகா யல் + ேபா -.]

ெகா யன்

 
 ெகா யன் kodiyaṉ, ெப.(n.)

   உண ல் ஆைச க்கவன் (இ.வ.);; one who hankers after food.

     [ெகா  → ெகா யன்.]

ெகா றங் -தல்

ெகா றங் -தல் kodiyiṟaṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ெச க் க் ைறதல்; to deminish as pride, vanity, haughtiness, anger etc.

     [ெகா  + இறங் -.]

ெகா ெய -த்தல்

ெகா ெய -த்தல் kodiyeḍuddal,    4 ெச. . .(v.i.)

ெகா றங் -தல் பாரக்்க;see kodi-y-iangu-.

     [ெகா  + எ -.]

ெகா ெயண்ணி

 
 ெகா ெயண்ணி kodiyeṇṇi, ெப.(n.)

   உண ண்ணக் காத் ப்ேபான் (யாழ்.அக.);; one who waits for meals.

     [ெகா  + எண்ணி.]

ெகா ெயண்ெண
ய்

 
 ெகா ெயண்ெணய் kodiyeṇīey, ெப.(n.)

   ெகா க்க ைவதெ்த த்த ம ந்ெதண்ெணய் வைக; a medicinal oil, as boiled ( ன்.);.

     [ெகா  + எண்ெணய்.]

ெகா ெய ம் -
தல்

ெகா ெய ம் -தல் kodiyeḻumbudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெகா த்தல்; to boil.

   2. உட் ரங் காய்தல்; to have a slight internal fever (சா.அக.);.

     [ெகா  + எ ம் -.]

ெகா வரக்காய்ச்
-தல்,

ெகா வரக்காய்ச் -தல், kodivarakkāyccudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ெகா ெய ம்பக் காய்ச் தல்; heating to the boiling point (சா.அக.);.

     [ெகா வர + காய்ச் -.]

ெகா வா-தல்

ெகா வா-தல் kodivādal, ெப.(n.)

   18 ெச. . .(v.i.);

ெகா ெய ம் -தல் பாரக்்க;see kodi-elmbu-.

ெகா ெவந்நீர்

 
 ெகா ெவந்நீர ்kodivennīr, ெப.(n.)

ெகா க் ம் நீர:் 

 boiling water (சா.அக.);. 

     [ெகா  + ெவந்நீர.்]
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ெகா க்ெகன்  
ேபா-தல்

ெகா க்ெகன்  ேபா-தல் kodikkeṉṟupōdal,    8 ெச. . . (v.i,) 

   ட்டால் மலத்ேதா  இரத்தம் க தல்; the fluxing or discharging of mucus matter in stools as in dysentry or 
diarrhoea (சா.அக.);.

     [ெகா க்  + என்  + ேபா-.]

ெகா க்ெகா க்ெக
ன் ேபா-தல்

ெகா க்ெகா க்ெகன் ேபா-தல் kodukkodukkeṉṟupōdal,    8 ெச. . .(v.t.)

ெசரியாைமயால்

   அ க்க  ற்றள  மலங்க தல்; having looseness of bowels, due to indigestion (சா.அக.);.

ம வ. ெகா க்ெகா க்ெகனக் ெகாட்டல்.

     [ெகா க்  + ெகா க்  + என்  + ேபா-.]

ெகா

ெகா  godugu, ெப.(n.)

   ெகா ; mosquito, gnat, fly.

     "ெகா கறாக் கண்ணி ேனான் கள்" (ேதவா. 381: 9);.

ம. ெகா .

 Fin. Koi: Est. koi: Mari. Koje;

 Mansi. Kij;

 Turk. Kuja;

 Kirghig. Kujo;

 Kazakh. Koja;

 Jap. Ka.

     [ெகாத்  → ெகா  → ெகா .]

ெகாத் வதனால் ெகா  எனப் ெபயர ்ெபற்ற . ெகா  → ெகா  எனத் ரிந்த . ' ' ெசால்லாக்க 
ஈ . யைல → யல்  என் ம் யாைனையத ்ெத ங் ல் ஏனி  என் ம் வழங் வ ேபான் ெகாத்  
→ ெகா  → ெகா  என வழங் னர.்

ெகா லசைவயா
ர்

 
 ெகா லசைவயார ்godugulasavaiyār, ெப.(n.)

   தர ்எனப்ப ம் இனத்தார;் the caste of Tudar.

     "ெகா ல சைவயாரிற் ரியன்" (T.A.S);.

     [ெகாத்  + லம் + (அைவ); சைவ + ஆர.்]

ெகா லம்

 
 ெகா லம் godugulam, ெப.(n.)

   மழைல ெகாஞ் ைக (யாழ்.அக.);; lisping.

     [ க  → ெகா லம்.]

ெகா லவன்

ெகா லவன் godugulavaṉ, ெப.(n.)

   ந்ைதயமரக்கா ன் ெபயர;் name of grain measure in the Tirunedungalam area in Lalkudi Tk.

     "இந்ெநல் ப்ப ன் கல ம் ெகா லான் என் ம் மரக்காலால் நிசதம் ற்றத்  அட் " (S.I.I. 
XXVI.738:5);.

     [ கலம் → கலவன் → ெகா லவன்.]

ெகா -த்தல்

ெகா -த்தல் goduguliddal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ைழந் தல் (யாழ்.அக.);; to melt.

     [ க த்தல் → ெகா .]
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ெகா ெகா -த்தல்

ெகா ெகா -த்தல் godugoduddal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ஒ க் ப் ; onom. expr. to throb with pain.

     [ெகா  + ெகா -.]

ெகா ெகா ப்

ெகா ெகா ப்  godugoduppu, ெப.(n.)

   1. ெகாஞ்சமாய் உடம்  காய்தல்; slight febrile affection.

   2. னத்தா ண்டா ம் ; heat felt in an agitated or excited state (சா.அக.);.

   3. ளிரால் ந ங் ைக ; shivering with cold.

     [  → ெகா  + ெகா ப் .]

ெகா ெகாெதனல்

ெகா ெகாெதனல் godugodeṉal, ெப.(n.)

   1. ேநாெவ த்தற் ப்  ( ன்.);; onom. Expr. of throbbing, as with pain.

   2.  காய்சச்ற் ப் ; slight rise of temperature in the body.

   3. ண் அல்ல  கட்  ங் ப் ப த் த்தற் ப் ; highly inflamed condition, as of a sore.

     [ெகா  + ெகா  + எனல்.]

ெகா ம்

 
 ெகா ம்  kodumbu, ெப.(n.)

கதம்ைப நார ்(இ.வ.);: 

 coconut fibre (சா.அக.);.

     [ேகா  → க ம் → ெகா ம் .]

ெகா வா

 
 ெகா வா koduvā, ெப.(n.)

   ஒ வைக ன்; a kind of fish.

     [க  → க வா → ெகா வா.]

ெகா ைவ

ெகா ைவ1 koduvai, ெப.(n.)

   மரத்ைத உளியால் ேதாண் ைக; cut made in wood with a chisel.

     [ெகாத்  → ெகாத் ைக → ெகா ைவ.]

 ெகா ைவ2 koduvai, ெப.(n.)

   அைடமானம்; pledge, pawn, mortgage.

     [ த்தைவ → ெகா ைவ.]

ெகாைத

 
 ெகாைத kodai, ெப.(n.)

   மரத் ல் உளியால் ேதாண் ைக; chiselling wood with chisel.

     [ெகாத்  → ெகாைத.]

ெகாந்தக் லம்

ெகாந்தக் லம் kondakkulam, ெப.(n.)

   ம ைரக்  அ ள்ள ெகாந்தைக ரின ம் பாண் யர ்பைடத்தைலவ மான பைழய ேவளாள 
மர னரi்; the family of Velalas in Kondagai near Madurai, formerly commanders under the Pandiyas,

     "உயர ்ெகாந்தக் லத் ட்ேடான்  ( வாலவா.39:1);.

     [ெகாந்தைக → ெகாந்தகன் + லம்.]
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ெகாந்தகன்

ெகாந்தகன் gondagaṉ, ெப.(n.)

   பைடத்தைலவன்;  commander of an army.

     "ெகாந்தகன் வாக்  ( வாலவா. 30:45);.

     [ெகாந்தைக → ெகாந்தகன்.]

ெகாந்தகன்ெப ங்
கைர

 
 ெகாந்தகன்ெப ங்கைர gondagaṉperuṅgarai, ெப.(n.)

 a village in Sivagangai Dt.

     [ெகாந்தன் → ெகாந்தகன் + ெப ம் + கைர.]

ெகாந்தைக

ெகாந்தைக gondagai, ெப.(n.)

   வகங்ைக மாவட்டத் ல் அைமந்த ஒர ்ஊர;் a village in Sivagangai Dt.

     [ ந்தைவ → ெகாந்தைவ + ெகாந்தைக]

. . 985 - 1014 காலச ்ேசாழ மன்னான இராசராசனின் மகள் ந்தைவ ன் நிைனவால் இவ் க்  
அப் ெபயர ்வழங்  இ க்கலாம். [த.நா.ஊ.ெப.]

ெகாந்தம்

ெகாந்தம் kondam, ெப.(n.)

   ம ரக்் ழற் ; fine wavy, dense curls of hair.

     "ெகாந்தக் ழைல" ( வ். ெபரியாழ். 2, 5:8);.

     [ெகாந்தளம் → ெகாந்தம். ெகாந்தளம் : ெபண்கள் தைலம ரச் ் ள்.]

ெகாந்தமணி

 
 ெகாந்தமணி kondamaṇi, ெப.(n.)

   மகளிர ்க த்தணி வைக (இ.வ.);; a kind of necklace worn by women.

     [ெகாத்  → ெகாந்  + மணி – ெகாந்தமணி.]

ெகாந்த ர்

 
 ெகாந்த ர ்kondamūr, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Villuppuram Dt.

     [ெகாந்தன் + ஆ ர ்- ெகாந்தா ர ்→ ெகாந்த ர.்]

   ந்தம் = ஒ  பைடக்கலன். ைக ல் ந்தப் பைடக்கலன் ஏந் யவன் 
ந்தகன்_ெகாந்தகன்;ெகாந்தகண் → ெகாந்தன் + ஆ ர ்-- ெகாந்தன் ஆ ர ்→ ெகாந்த ர ்[ெகா.வ.].

ெகாந்தரிவாள்

 
 ெகாந்தரிவாள் kondarivāḷ, ெப.(n.)

   டெ்ச கைள ெவட் ய த்  நீக்கப் பயன்ப ம் அரிவாள் வைக (இ.வ.);; sickle, long-handled bill-hook, as 
for clearing prickly-pear.

     [ெகாந்  + அரிவாள்.]

ம வ. ெகாந்த வாள்.
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ெகாந்தல்

ெகாந்தல் kondal, ெப.(n.)

   1. ெகாத் வைக; picking, nibbling.

   2. பறைவ த யவற்றாற் ெகாத் ப்பட்ட கனி; fruits injured by birds, reptiles, etc.

   3. தணியாச ் னம் ( ங்.);; wrath, fury.

   4. க ங் ளிர;் biting cold. 

ெகாந்த ற் ெகா க் டக் றான் (உ.வ.);.

   5. ேபா ெயா க்கம் (ஆசாரம்);: 

 feigned orthodoxy.

     [ெகாத்  → ெகாந்  → ெகாந்தல்.]

ெகாந்தல்மாங்கா
ய்

 
 ெகாந்தல்மாங்காய் kondalmāṅgāy, ெப.(n.)

   ேசதப்பட்ட மாங்காய் (யாழ்ப்.);; mango fruit injured or stunted in growth.

     [ெகாந்தல் + மாங்காய்.]

ெகாந்தவக்காய்

 
 ெகாந்தவக்காய் kondavakkāy, ெப.(n.)

ெகாந்தளங்காய் பாரக்்க;see kondalaigal.

     [ெகாந் +ஆவக்காய்-ெகாந்தாவக்காய்= ெகாந்தவக்காய்] 

ெகாந்தவர்

ெகாந்தவர ்kondavar, ெப.(n.)

   கட் க்ேகாப்பான பைட னர;் diciplined warriors. 

     'இராசராசேதவர ்பைட ல்லாள் ெகாந்தவரில்"(கல்ெவட்  அ க்ைக - எண். 92/895 கல்அக); 

     [ெகாத் → ெகாந் → ெகாந்தவர]்

ெகாந்தழல்

ெகாந்தழல் kondaḻl, ெப{n.)

   1. ய ; raging fire. 

ெகாந்தழற் ண்ெணா "(ெப ங் வத்தவ 13: 71);.

   2. ெப ந் ; great fire (சா.அக.);.

ம. ெகாந்தழல்.

     [ெகாந் +அ ல்]

ெகாந்தழற் ண்

 
 ெகாந்தழற் ண் kondaḻṟpuṇ, ெப.(n.)

   பற்  எரி ம் ச் ட்ட ண்; extensive burns caused by a raging fire (சா.அக.);.

     [ெகாந்  + அழல் + ண்]

ெகாந்தளங்காய்

 
 ெகாந்தளங்காய் kondaḷaṅgāy, ெப.(n.)

   ச த் ராப் பழம்; sea-side Indian oak (சா.அக.);.

     [ெகாந்தளம் + காய்]
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ெகாந்தளம்

ெகாந்தளம் kondaḷam, ெப.(n.)

   1.ெகாந்தளங்காய், 

 sea-side Indian oak.

   2. கல்யாைன என் ம் காண்டா கம்; rhinoceros,

   3. டை்ட ம ர;் curly hair.

   4. லங் ன் ட் ; young of an animal.

   5. ெபண்ணின் ந்தல்; woman's hair.

   6. ம ரக்் ழற் ; lock of hair (சா.அக.);.

   ம.ெகாந்தளம்; Skt. Kundala.

     [ெகாத் → ெகாந் → ெகாந்தளம்]

 ெகாந்தளம்2 kondaḷam, ெப.(n.)

   1. ழப்பம், 

 confusion, turmoil.

     "ெகாந்தள மாக் " ( வ்நாய்ச ்12:9);.

   2. த் வைக ; a kind of dance.

     [ெகாந்தளி→ ெகாந்தளம்]

ெகாந்தளவரசர்

 
 ெகாந்தளவரசர ்kondaḷavarasar, ெப.(n.)

   ேமைலச ்சா க் ய அரசர;் western Calukkia king.

     "ெகாந்தள வரசர ்தந்தள ரிய" ( தற் ேலாத் ங்கன் ெமய்க் ரத்் ); (கல். அக.); 

     [ ந்தளம் → ெகாந்தளம் + அரசர.்]

ெகாந்தளி-த்தல்

ெகாந்தளி-த்தல் kondaḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெபாங் ெய தல்; to be rough or boisterous;

 to swell, as the sea;

 to be stormy, tumultuous. 

     ' ைரகள் ேமல்ேநாக் க் ெகாந்தளித் ' ( வ். த். 52:292, யா.);.

     [ெகா  → ெகாந்தளி.]

ெகாந்தளிப்

ெகாந்தளிப்  kondaḷippu, ெப.(n.)

   1. ழப்பம், ெகற் தம்; emotional, upheaval.

   2. ம் ரம்; excitement.

     [ெகா  → ெகாந்தளி → ெகாந்தளிப் .]
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ெகாந்தைள

ெகாந்தைள1 kondaḷai, ெப.(n.)

   1. ேபய்க் ெகாம்மட் ; bitter apple.

   2. ெகாந்தளங்காய் பாரக்்க;see kondalangay (சா.அக.);. 

     [ெகாந்தளம் → ெகாந்தைள.]

 ெகாந்தைள2 kondaḷai, ெப.(n.)

   கடற்பக்கத்  மரவைக (L.);; seaside Indian oak.

     [ெகாந்தாைழ → ெகாந்தைள.]

ெகாந்த வாள்

 
 ெகாந்த வாள் kondaṟuvāḷ, ெப.(n.)

   ட ்ெச கைள ெவட் ய க்க உத ம் அ வாள்; sickle, long handled bill-hook as for clearing prickly-pear.

     [ெகாந்  + அ வாள்.]

ெகாந்தாங்ெகாள்
ைள

 
 ெகாந்தாங்ெகாள்ைள kondāṅgoḷḷai, ெப.(n.)

   நிைறய; abundance. 

ெகாந்தாங் ெகாள்ைளயாய்த் ன்பா க் க் ெகாட் ய  (இ.வ.);.

     [ெகாந்  + ஆம் + ெகாள்ைள.]

ெகாந்தா

 
 ெகாந்தா  kondāli, ெப.(n.)

ந்தா  (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see kundali.

     [ ந்தா  → ெகாந்தா .]

 ெகாந்தா  kondāli, ெப.(n.)

   ந்தா  (யாழ்ப்.);; pick axe.

     [Skt.{} → த.ெகாந்தா .]

ெகாந்தாழம்

ெகாந்தாழம் kondāḻm, ெப.(n.)

   1. கடற்கைர ள்ள தாைழ; sea-weed.

   2. ெசந்தாைழ; false tragacanth.

   3. ஒ  ம ந் ; a medicine.

   4. ெகாந்தாளம் பாரக்்க;see kondalam (சா.அக.);.

     [ெகாந்  + ஆழம்.]

ெகாந்தாைழ

 
 ெகாந்தாைழ kondāḻai, ெப.(n.)

கடற்றாைழ ( ன்.);: 

 sea-weed.

     [ெகாத்  → ெகாந்  + தாைழ.]

967

www.valluvarvallalarvattam.com 8941 of 19068.



ெகாந்தாளம்

 
 ெகாந்தாளம் kondāḷam, ெப.(n.)

   நஞ்ைச நீக் ேமார ் ைக; medicinal plant used as an antidote for poison (சா.அக.);.

     [ெகாந்  + தாளம்.]

 ெகாந்தாளம் kondāḷam, ெப.(n.)

   க னமான மண்ைண ெவட்ட த ம் ேவளாண் க ; a implement used to cut the hardened earth.

     [ெகாந் +ெகாத்தாளம்]

ெகாந்தாளி-த்தல்

ெகாந்தாளி-த்தல் kondāḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

ெகாந்தளி-த்தல், (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see kondali-.

     [ெகாந்தளி → ெகாந்தாளி.]

ெகாந்

ெகாந் 1 kondi, ெப.(n.)

   ட் ன் ைலப் ப  (கட.்ெதா.);; a corner of the house.

     [ெகாந்  → ெகாந் .]

 ெகாந் 2 kondi, ெப.(n.)

   வரிக் த்  வைக ( லப்.3: 13, உைர);; mask, masquerade dance.

     [ ந்  → ெகாந் .]

ெகாந் க்காய்

ெகாந் க்காய்2 kondikkāy, ெப.(n.)

   மகளிர ்ைக ட் க் ேமல் அணி ம் அணிவைக (இ.வ.);; a string of gold or coral beads worn by women above 
the elbow.

     [ெகாந்  + காய்.]

 ெகாந் க்காய்2 kondikkāy, ெப.(n.)

   ட  (இ.வ.);; throat.

     [ெகாந்  + காய்.]
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ெகாந்

ெகாந் 1 kondudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. ெகாத் தல்; to peck, pick, mince.

   2. பழம் த யவற்ைற அலகாற் த தல்; to injure fruits by pecking, gnawing.

   3. அச் த்தல்; to threaten, intimidate, terrify.

     "ெகாந்  ம் ற் ணிப்பரக்யத்ைத", uskoláis;

   1skrofous கயத்ைத"(நான்மணி. 12);.

   4. த் தல்; to gore pierce.

     "ெகாந் ய  லலகம்பால்" (ெபரிய . கண்ணப்.145);.

     [ெகாத்  → ெகாந் .]

 ெகாந் 2 kondudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒற்ைறக்காலாற் த்தல்; to hop, as in a game.

   2.  ய்ைம ம் ஒ க்க ம் காட் க் ெகாள் தல்; to pretend to be very orthodox.

     [ ந்  → ெகாந் -.]

 ெகாந் 3 kondudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. எரிதல்; to burn, to be in flames.

     "ெகாந்தழல்"( வக. 1499);.

ெகாந் கம்

ெகாந் கம் gondugam, ெப.(n.)

   1. ைரவா சச்ம்பா; horse tail paddy.

   2. ைரவா ச ்சாைம; horse tail millet.

   3. ைரவா ப் ல்; horse tail grass.

   4. ைரவா  ேபான்ற வைக; equisetacae family of plants (சா.அக.);.

     [ ந்தல் → ெகாந்  → ெகாந் கம்.]

ெகாப்பகைர

 
 ெகாப்பகைர goppagarai, ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dharmapuri Dt.

     [ ப்பன் → ெகாப்பன் + கைர.]

ெகாப்பணன்

ெகாப்பணன் koppaṇaṉ, ெப.(n.)

   கம்பணஉைடயார ்காலத் க் காஞ் ரத் க் ேகா ல வலர;் temple officer of Kanjipuram during the period 
of Kambana Udaiyar.

     "இைவ ெகாப்பணன் எ த் " (S.I.I.I:87);.

     [ெகாப்  + அண்ணன்.]
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ெகாப்பம்

ெகாப்பம்1 koppam, ெப.(n.)

   யாைன ப்பதற்காக ெவட் ம் ெப ங் ; keddah for elephants.

     "ைகம்மைலெசல் ெகாப்பத்  ழ" ( மர. ர. னாட். ள்ைள. 11);.

     [ ல் → ப்  → (கப்பல்); → கப்பம் ( ); → ெகாப்பம்.]

 ெகாப்பம்2 koppam, ெப.(n.)

   1. ஒ  நா ; a country.

     "பப்பரம் ெகாப்பம் வங்கம்" (பாரத. பைட. 19);.

   2. ெபல்லாரி மாவட்டத்ைதய த்  நிசாம் ஆ ைகக் ட்பட்ட ஓர ்ஊர;் a town in the Nizam dominious 
bordering Bellary district.

     "ெகாப்பதெ்தா களிற்றாற் ெகாண்ேடா ம்" ( க் ரம.உலா, 40);.

     [ ப்பம் → ெகாப்பம்.]

 ெகாப்பம்3 koppam, ெப.(n.)

   ேசலம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Salem Dt.

ெகாப்பயம்பட்

 
 ெகாப்பயம்பட்  koppayambaṭṭi, ெப.(n.)

   ேதனி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Theni Dt.

ெகாப்பரம்

ெகாப்பரம் kopparam, ெப.(n.)

   1. ழங்ைக; elbow.

   2. மற்ேபார ்வைக; a mode of grappling the arms in wrestling.

   ம. ெகாப்பரம்;   ெத. ெகாப்பர ; Skt. kurpara.

     [ ப்பரம் → ெகாப்பரம்.]

ெகாப்பரம்பாய்ச்

ெகாப்பரம்பாய்ச் 1 kopparambāyccudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   மல் க் க் ைகேகாத்தல் (யாழ்.அக.);; to grapple an antagonist, as in wrestling.

     [ ப்பரம் → ெகாப்பரம் + பாய்ச் -.]

ெகாப்பரம் பாய்ச்

ெகாப்பரம் பாய்ச் 2 kopparambāyccudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அதட் தல்; to upbraid, bluster.

     [ ப்பரம் → ெகாப்பரம் + பாய்ச் -.]

ெகாப்பரி

ெகாப்பரி koppari, ெப.(n.)

ெகாப்பைர2 ( ங்.); பாரக்்க;see kopparai.

     [ெகாப்பைர → ெகாப்பரி.]
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ெகாப்பைர

ெகாப்பைர1 kopparai, ெப.(n.)

   ைகப் ேயா  ய ெபரிய ஏனம்; brass or copper boiler with rings for handles, cauldron.

     " ம்பம் வட்டைக ெகாப்பைர"  ( ரேபாத.11:31);.

     [கப்பைர → ெகாப்பைர.]

 ெகாப்பைர2 kopparai, ெப.(n.)

   1. நீர ்ைவக் ம் ஏனம்; kettle; water jar made of brass or copper.

   2. கடாரம்; boiler (சா.அக.);.

   ம. ெகாப்பார;   க ெகாப்பர, காப்பளிெக,;ெத. ெகாப்ெபர.

     [கப்பைர → ெகாப்பைர.]

 ெகாப்பைர3 kopparai, ெப.(n.)

   நீரவ்ற் ய ேதங்காய்; dried coconut kernel, copra.

   ம. ெகாப்பா, ெகாப்ர;   க. ெகாப்பரி ெத. ெகாப்பரி, ெகாப்பர;   . ெகாப்பரி, ெகாப்பர;   பட. 
ெகாப்பர; U. khopra

     [ ப்பல் (உட் ந்த ); → கப்பல் → கப்பைர → ெகாப்பைர.]

ெகாப்பைரக்கல்

ெகாப்பைரக்கல் kopparaikkal, ெப.(n.)

   1. கல் வைகக ெளான் ; a kind of stone.

   2. ஞ்  நிலத்தைமந்த பாைறவைகக  ெளான்  (சங்.ெதா.);; a kind of rock which is found in the hilly 
tracts.

     [ெகாப்பைர + கல்.]

ெகாப்பைரெவட்

ெகாப்பைரெவட்  kopparaiveṭṭu, ெப.(n.)

   பைழய நாணய வைக பண .136); an ancient coin.

     [ெகாப்பைர + ெவட் .]

ெகாப்பளம்

 
 ெகாப்பளம் koppaḷam, ெப.(n.)

ெகாப் ளம் பாரக்்க;see koppulam.

     [ெகாப் ளம் → ெகாப்பளம்.]

ெகாப்பளி-த்தல்

ெகாப்பளி-த்தல் koppaḷittal,    4 ெச. ன்றா . ெச. . . (v.t. & v.i.) 

ெகாப் ளி-த்தல், பாரக்்க;see koppuli-.

     " றத் ற் க க்ைக ெகாப்பளிக்க" (ைசவச. ெபா . 314);. 

க் ற  ழ் ெகாப்பளிக் ற  பன்னீர ்(பழ);.

     [ெகாப் ளி → ெகாப்பளி. ம் தல் : ர தல், ேமெல ம் தல். ம்  → ப்  → ப் ள் → 
ப் ளித்தல் → ெகாப்பளித்தல்.]

ெகாப்பாட்டன்

 
 ெகாப்பாட்டன் goppāṭṭaṉ, ெப.(n.)

   ன்றாம் பாட்டன் (யாழ்.);; great-great-grandfather.

     [ேகா + பாட்டன் = ேகாப்பாட்டன் → ெகாப்பாட்டன்]
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ெகாப்பாைட

 
 ெகாப்பாைட koppāṭai, ெப.(n.)

   அம்ைமேநா ல் ஒ வைக; a kind of small pox.

     [ெகாப்  + ஆைட.]

ெகாப்பாந்ேதன்

 
 ெகாப்பாந்ேதன் koppāndēṉ, ெப.(n.)

ெகாம் த்ேதன் (யாழ்.); பாரக்்க;see kombu-t-tēn.

     [ெகாம்  + ஆம் + ேதன்.]

ெகாப்

 
 ெகாப்  koppi, ெப.(n.)

   ம் யாட்டம்; a game of young girls attended with clapping of hands, singing and dancing.

     [ ம்  → ெகாம்  → ெகாப் .]

ெகாப் ெகாட் -
தல்

ெகாப் ெகாட் -தல் goppigoṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ம் ய த்தல்; to clap hands in kummi dance.

     [ ம்  → ெகாம்  → ெகாப்  + ெகாட் -.]

ெகாப் ப்ெபாங்க
ல்

 
 ெகாப் ப்ெபாங்கல் koppippoṅgal, ெப.(n.)

   ப் ப்ெபாங்கல்; feast observed by Hindu girls on the first day of the month of 'Tai'.

     [ ம்  → ெகாம்  → ெகாப்  + ெபாங்கல்.]

ெகாப்

ெகாப் 1 koppu, ெப.(n.)

   மரக் ைள; branch of a tree.

   ம. ெகாப் ;   க. ெகாம்ைப;   ெத. ெகாம் ;   ..ெகாம் ;   ட. ெகாம் ;நா.ெகாம்ம். ெகாலா. ெகாம், 
ேகாத. ெகாப் Skt. kürpara.

     [ெகாம்   → ெகாப் . (வ.ெமா.வ.7);.]

 ெகாப் 2 koppu, ெப.(n.)

   1. மகளிர ்காதணிவைக; woman's ear ornament worn at the top of the helix, as flower-shaped.

     "ெகாப் ட்ட ைடயாகர"் (தண்டைல. சத.12);. 

ப்பற்ற நாரிக் க் ெகாப்  அழைகப்பார ்(பழ);.

   2. ம ர்  ( ங்.);;  chignon;coil of hair ( ங்.);

   3. ெகாண்ைட; to tie hair in a knot.

   ம.க.ெத., . ெகாப் ; ட. ெகாப் ம் .

     [ெகாம்  → ெகாப்  (வ.ெமா.வர.7);.]

 ெகாப் 3 koppu, ெப.(n.)

   தைல ைய அள்ளிச ்ெச ைக; wearing the hair in a bunch.

     [ெகாள் → ெகாப் .]
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ெகாப் க் ைட

 
 ெகாப் க் ைட koppukkuḍai, ெப.(n.)

   ெகாப்பணி ந்  ெதாங் ம் ைடவ வான உ ப் ; umbrella shaped pendants hanging from "koppu" 
ornaments.

     [ெகாப்  + ைட.]

ெகாப் சம் ல்

ெகாப் சம் ல் koppusambul, ெப.(n.)

   காதணி வைக; a kind of ear ornament (தா ல்தாரந்ா.20);.

ம வ. ெகாப் க் ைட

     [ெகாப்  + சம் ல்.]

ெகாப் ம ர்மாட்

 
 ெகாப் ம ரம்ாட்  koppumayirmāṭṭi, ெப.(n.)

   மகளிர ் ந்த ல் மாட் ம் காதணிவைக; golden hair-hook connecting 'koppu' ornament to a strand of hair behind 
the ear, worn by women.

     [ெகாப்  + ம ர ்+ மாட் .]

ெகாப் வர்ணம்

ெகாப் வரண்ம் koppuvarṇam, ெப.(n.)

   ேசைலவைக; a kind of saree.

     "ெகாப்  வரண்மாய்த் ரந்்த ெகாப் வரண்ம்"( ற  713);.

     [ெகாப்  + (வண்ணம்); வரண்ம்.]

ெகாப் வாளி

 
 ெகாப் வாளி koppuvāḷi, ெப.(n.)

   மகளிர ்அணி ம் வாளி என் ம் காதணி வைக; woman's ornament for the helix of the ear having a knob and a 
pendant.

     [ெகாப்  + வாளி.]

ெகாப் ள்

ெகாப் ள்1 koppuḷ, ெப.(n.)

   உந் ; navel. 

ெகாப் ள் ெகா  அ த்தாரக்ள் (உ.வ.);.

     [ ல் → ம்  → ப்  → ப் ள் → ெகாப் ள்.]

 ெகாப் ள்2 koppuḷ, ெப.(n.)

ெகாப் ளம் பாரக்்க: see koppulam.

     "வாதக் ெகாப் ெளா  வ த்தங் ெகாண்டெகால்" (ெப ங். மகத. 8:16);. 

     [ெகாப் ள்1 → ெகாப் ள்2.]

ெகாப் ள்பால்இற
ங் -தல்

ெகாப் ள்பால்இறங் -தல் koppuḷpāliṟaṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.)

மா  ஈ ன் ம  கனத்தல்:

     [ெகாப் ள் + பால் + இறங் -.]
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ெகாப் ளப்பற்

ெகாப் ளப்பற்  koppuḷappaṟṟu, ெப.(n.)

   1. ெகாப் ளத் ன்ேமல் கா ம் பக் : 

 blister scab.

   2. ெகாப் ளத் ற் ப் ேபா ம் பற் ; medicinal coat over blister or boil (சா.அக.);.

     [ெகாப் ளம் + பற் .]

ெகாப் ளம்

ெகாப் ளம்

ெகாப் ளம் koppuḷam, ெப.(n.)

   1.  ( ங்.);; bubble.

   2. ழ் நிரம் ய ெமல் ய  ைடப் ; pustule;

 blister, vesicle, as of chicken-pox,

     "ேகாவத் தன்ன ெகாப் ளம்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 54:59);.

 Fin. kupla (bubble, blister);, Est. kubl;

 Hung. Hupolyag;

 Jap. Kobu.

     [ெகாப் ளி → ெகாப் ளம்.]

ெகாப் ளவண்

 
 ெகாப் ளவண்  koppuḷavaṇṭu, ெப.(n.)

   எரிவண் ; spanish fly, an insect, which strikes against the eye ball causing severe smarting. (சா.அக.);.

     [ெகாப் ளம் + வண் .]

ெகாப் ளவாதம்

 
 ெகாப் ளவாதம் koppuḷavātam, ெப.(n.)

   வளி மற் ம் த்தம் ைக ள்ள பண்டங்கைள உண் வதால் உச்  தல் உள்ளங்கால் வைர 
உண்டா ம் ெகாப் ளங்கள்; lesions occuring in the skin in groups and characterised by dense eruptions all over the 
body arising from eating excessively articles of fare promoting acute disorders of the two humours viz. wind and bile in the 
system (சா.அக.);.

     [ெகாப் ளம் + வாதம்.]

ெகாப் ளி

ெகாப் ளி1 koppuḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ெகாப் ளங் ெகாள் தல்; to blister.

     "எ த்த   ெகாப் ளிக்க" (தனிப்பா.1,146:644);.

   2.நீர ் த யைவ ட்  ெவளிவ தல்; to rise in bubbles, as water.

   3. வாய் ழ்த்தல்; to puff out the cheeks and blow.

     "ெசய்யவாய் ெகாப் ளிப்ப" ( வ்.ெபரியாழ், 3, 6:8);.

     [ெகாப் ள் → ெகாப் ளி.]

 ெகாப் ளி2 koppuḷittal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. நீர ் த யவற்றால் வாைய அல  உ ழ்தல்; to gargle, rinse.

   2. நீர ் த யவற்ைற ெவளி தல்; to discharge in jets.

     " ெகாப் ளிக் ம் ேவலான்"( வக. 1889);.

     [ ப் ளி → ெகாப் ளி.]
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ெகாப் ளிக் நீர்

 
 ெகாப் ளிக் நீர ்koppuḷikkunīr, ெப.(n.)

   வாய் ெகாப் ளிக் ம் ம ந் நீர;் fluid preparation used for gargling (சா.அக.);.

     [ெகாப் ளிக் ம் + நீர.்]

ெகாப் ளிச் றா

 
 ெகாப் ளிச் றா koppuḷiccuṟā, ெப.(n.)

   றா ன் வைககளிெலான் ; a kind of shark ( ன். .ெதா.);.

     [ெகாப் ளி + றா.]

ெகாப் ளிப்பான்

 
 ெகாப் ளிப்பான் koppuḷippāṉ, ெப.(n.)

   அம்ைம ேநாய் வைக; a kind of chicken-pox or measles.

     [ெகாப் ளி → ெகாப் ளிப்பான்.]

ெகாப் றக்ேகாலா

 
 ெகாப் றக்ேகாலா koppuṟakālā, ெப.(n.)

   பறக் ந் தன்ைம ள்ள ேகாலா ன்; flying fish as of kola.

     [ ப்  → ெகாப்  + ேகாலா.]

ெகாப் ர்

 
 ெகாப் ர ்koppūr, ெப.(n.)

   வள் ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Thiruvallur Dt.

     [ ப் ர ்→ ெகாப் ர.்]

ெகாப் ழ்

ெகாப் ழ் koppūḻ, ெப.(n.)

   1. உந் ; navel, umbilicus.

     "மாேயான் ெகாப் ழ் மலரந்்த தாமைர"(பரிபா. ப. 174);.

   2. ெகாப் ளம்; boil.

     "நங்ைக ற  நீரக்்ெகாப்  ன யன ெதாடரந்்  ெசன் "(கம்பரா. ைதல. 53);.  

     [ெகாப் ள் → ெகாப் ழ்.]

ெகாப் ழ்க்ெகா

ெகாப் ழ்க்ெகா  koppūḻkkoḍi, ெப.(n.)

   1. உந் க் ெகா ; umbilical cord, navel string, funis.

   2. நஞ் க்ெகா ; umbilical cord.

     [ெகாப் ழ் + ெகா .]

ெகாப் ழ -த்தல்

ெகாப் ழ -த்தல் koppūḻṟuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   றந்த ழந்ைத ன் உந் க் ெகா ைய அ த்தல்; to cut the umbilical cord of a new born infant.

     [ெகாப் ழ் + அ -.]
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ெகாப்ெபனல்

 
 ெகாப்ெபனல் koppeṉal, ெப.(n.)

   ைர க் ப் ; onom. expr. of moving quickly, swiftly or suddenly. 

ெகாப்ெபன வந்தாரக்ள் ( ன்.);.

     [ ப்  → ெகாப்  + எனல்.]

ெகாப்ைப

ெகாப்ைப1 koppai, ெப.(n.)

   கல் ப் ; sea-salt (சா.அக.);.

     [ெகாப்  → ெகாப்ைப.]

 ெகாப்ைப2 koppai, ெப.(n.)

ெகாப்பம்2 பாரக்்க;see koppam.

     "ெகாப்ைப ற் ெபா களத் ேல" (க ங்.191);.

     [ெகாப்பம் → ெகாப்ைப.]

ெகாம்ப -த்தல்

ெகாம்ப -த்தல் kombaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ெகாம்பால் ட் ப் ெபா தல் (யாழ்.அக.);; to fight with horns, as oxen, buffaloes, rams, goats etc.

   2. ேமலாண்ைம ெச த் தல்; to impose one's authority

     [ெகாம்  + அ -.]

ெகாம்ப ப்பட்

 
 ெகாம்ப ப்பட்  kombaḍippaḍḍi, ெப.(n.)

   ேசலம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Salem Dt.

     [ெகாம்  + அ  + பட் .]

ெகாம்பத்தாள்

 
 ெகாம்பத்தாள் kombattāḷ, ெப.(n.)

ெகாம்பாள் ( ன்.); பாரக்்க: see kombāl.

     [ெகாம்  + அத் , அத்  – சாரிைய. ெகாம்பத்  + ஆள்.]

ெகாம்பர்

ெகாம்பர ்kombar, ெப.(n.)

ெகாம்  பாரக்்க;see kombu.

     "நா  மலரக்்ெகாம்பர"் ( வக. 2019);.

     [ெகாம்  → ெகாம்பர ்(ேவக168);.]

ெகாம்பரக்

ெகாம்பரக்  kombarakku, ெப.(n.)

   அரக்  வைக (ைதலவ. ைதல. 94, 20.);; stick lac.

     [ெகாம்  + அரக் .]

ெகாம்பரக் மரம்

 
 ெகாம்பரக் மரம் kombarakkumaram, ெப.(n.)

   ைளகளில் அரக்  உண்டா ம் மரம்; croton-lac tree (சா.அக.);.

     [ெகாம்பாக்  + மரம்.]
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ெகாம்பரண்ைட

 
 ெகாம்பரண்ைட kombaraṇṭai, ெப.(n.)

   கட்  மரத் ன் ஒ ப் ; a part of a catamaran.

     [ெகாம்பர ்+ அரண்ைட.]

ெகாம்பரைண

 
 ெகாம்பரைண kombaraṇai, ெப.(n.)

   மர ஆணி; a wooden nail.

     [ெகாம்  + அரைண.]

ெகாம்பரி

 
 ெகாம்பரி kombari, ெப.(n.)

   இலவ மரத் ண்டா ம் ன்; gum from silk-cotton tree (சா.அக.);.

     [ெகாம்  → ெகாம் ரி → ெகாம்பரி.]

ெகாம்பைர

ெகாம்பைர kombarai, ெப.(n.)

மாட் ேநாய் வைக (தஞ். சர. III. 119.);: 

 a disease in cattle.

     [ெகாம்  → ெகாம்பைர.]

ெகாம்பள

 
 ெகாம்பள  kombaḷavu, ெப.(n.)

   ெகாம்ைப த ற் ெகாண்ட எ த்தா ய ளகரம் (இ.வ.);; the letter la ('ள'); as beginning with '__'

     [ெகாம்  → அள .]

ெகாம்பன்

ெகாம்பன்1 kombaṉ, ெப.(n.)

   வல்லாளன்; one who is proficient.

ம. ெகாம்பன்.

     [ெகாம்  + அன்.]

உனக்ெகன்ன ெகாம்  ைளத் க் றதா என்ப  உலக வழக் . இ  தைலேவட்ட மா ம் நாகர ்
வழக்கத் னின்  ேதான் க்கலாம். பண்ைட ேவந்தர ் ம் ெகாம்  வ ல் த் ந்த  
கவனிக்கத்தக்க .

 ெகாம்பன்2 kombaṉ, ெப.(n.)

   1 ஆண்யாைன; maleelephant.

   2. ஒ  நீண்ட பாகல்; a long bitter fruit of momordica genus.

   3. ெகாம் ள்ள லங் ; horned animal.

   4. ெகாம் ள்ள ெக த்  ன்வைக; a kind of fish with horn (சா.அக.);.

ெகாம்பன்

     [ெகாம்  → ெகாம்பன். ெகாம்  + அன். அன் - உைடைம த்த ஈ . (ேவ.க.168);.]

 ெகாம்பன்3 kombaṉ, ெப.(n.)

   1. ஒ வைக அம்ைம ேநாய்; a kind of small-pox.

   2. அம்ைம அல்ல  க சச்ல் ேநாய்வைக; a virulent type of cholera chiefly epidemic (சா.அக.);.
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ெகாம்பன்ஆைன

ெகாம்பன்ஆைன kombaṉāṉai, ெப.(n.)

   தந்தங்கள் உள்ள ஆண்யாைன; male-elephant, tusker.

     "மகராசா அவரக் ம் இந்த நன் க்காக ஏேகா  மகராசா அவரக் க்  ம் னி ஒ  ெகாம்பன் 
ஆைன ம் ெராக்க ம் ெகா க் ேறாெமன் " (தஞ்.மரா.ெசப்.50-1-40);.

     [ெகாம்  + அன் + ஆைன.]

ெகாம்பன்ெக த்

 
 ெகாம்பன்ெக த்  kombaṉkeḷutti, ெப.(n.)

   ெகாம் ள்ள ெக த்  ன்; a fresh water fish.

     [ெகாம்பன் + ெக த் .]

ெகாம்பன்சம்பா

ெகாம்பன்சம்பா kombaṉcambā, ெப.(n.)

   ஆடைவ (ஆனி);, கன்னி ( ரட்டா ); மாதங்களில் ைதக்கப்பட்  5 மாதத் ல் ைள ம் சம்பா 
ெநல்வைக (இ.வ.);; a kind of camba paddy, sown between Ani and Purattäsi, maturing in five months.

     [ெகாம்பன் + சம்பா.]

ெகாம்பன் றா

ெகாம்பன் றா kombaṉcuṟā, ெப.(n.)

   சாம்பனிறத் டன் 7 அ வைர நீண் வளரக் ய றா ன் வைக (M.M.850.);; hammer-headed shark, deep 
grey, attaining 7 ft. in length.

ெகாம்பன் றா

     [ெகாம்பன் + றா.]

ெகாம்பன் க்
ைக

ெகாம்பன் க்ைக kombaṉtirukkai, ெப.(n.)

   நீல நிற ள்ள ம் 18 அ க் ேமல் வளரவ் மான கடல் ன் வைக; sea-devil, deep purplish, attaining 18 ft. 
and upwards across the disc which is twice as broad as long.

     [ெகாம்பன் + க்ைக.]

ெகாம்பன்பாகல்

 
 ெகாம்பன்பாகல் kombaṉpākal, ெப.(n.)

ெகாம் ப் பாகல் (ெகா.வ.); பாரக்்க;see kombu-p-pagal.

     [ெகாம்பன் + பாகல்.]

ெகாம்பன் லால்

 
 ெகாம்பன் லால் kombaṉpilāl, ெப.(n.)

   உ ப்ப த்த ன் வைக; a kind of fish with heavy body.

     [ெகாம்பன் + லால்.]

ெகாம்பன்யாைன

 
 ெகாம்பன்யாைன kombaṉyāṉai, ெப.(n.)

   ெபரிய, ெகாம் க ைடய யாைன (இ.வ.);; big tusked elephant.

ம. ெகாம்பனான.

     [ெகாம்பன் + யாைன.]

ெகாம்பனார்

ெகாம்பனார ்kombaṉār, ெப.(n.)

   ெகாம் ேபால் ஒல் ந் தன்ைம ள்ள ெபண் ர;் women, slender and supple as the twig of a plant.

     "ெகாம்பனாரக்் ெகல்லாங் ெகா ந்ேத" ( வ். ப்பா. 17);.

ம. ெகாம்பல்.

     [ெகாம்  + அன்னார.்]
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ெகாம்பா

 
 ெகாம்பா  kombāṭi, ெப.(n.)

   ம ைர மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Madurai Dt.

     [ெகாம்பன் + பா  – ெகாம்பன்பா  → ெகாம்பா .]

ெகாம்பாப் ள்ைள

ெகாம்பாப் ள்ைள kombāppiḷḷai, ெப.(n.)

 lit, man with horns.

   1. ெசல்வ த ய த களால் உயரந்்தவன்; man of rank or wealth, used ironically. 

   ெகாம்  ைளத்தவன்;   2. அ காரக் ற் றந்ேதான் (யாழ்.அக.);; one born in an aristocratic family.

     [ெகாம்  + ஆம் + ள்ைள.]

ெகாம்பாலயம்

 
 ெகாம்பாலயம் kombālayam, ெப.(n.)

   ெதய்வம் தங் வதாகக் ெகாண்  க்கப்ெப ம் ல மரக் ைளகள் (இ.வ.);; branches of certain trees 
considered as the seat of a deity and worshipped.

     [ெகாம்  + ஆலயம்.]

ெகாம்பாள்

ெகாம்பாள் kombāḷ, ெப.(n.)

   1. மரத் ேல ந்  காவல் ரிேவான் ( ன்.);; man engaged in watching from a tree.

   2. உளவாள் (இ.வ.);; a look-out,spy.

     [ெகாம்  + ஆள்.]

ெகாம்

ெகாம் 1 kombi, ெப.(n.)

   காரி (சனி);; saturn,

     "ெகாம் ய க்கன் சன்" ( ேனந். 198);.

     [ெகாம்  → ெகாம் .]

 ெகாம் 2 kombi, ெப.(n.)

   வல்லாண்ைம க்கவள்; a female who is proficient.

     [ெகாம்பன் - ஆ.பா. ெகாம்  – ெப.பா.]

ெகாம் ேலேய -
தல்

ெகாம் ேலேய -தல் kombilēyēṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ண் ெச க் க் ெகாள் தல்; to be haughty.

     [ெகாம்  + இல் + ஏ -.]

ெகாம் ற்ெகாள்
ைக

ெகாம் ற்ெகாள்ைக kombiṟkoḷkai, ெப.(n.)

   தந்தப் ண் கட் ய ேகால்;     "ெகாம் ற் ெகாள்ைக ஒன் லத ்தட க்கட் ன மாணிக்கம்" (ெத.இ.கல். 
ெதா. II. கல்.11-38);.

     [ெகாம்  + இல் + ெகாள்ைக.]

ெகாம் க்ைக

 
 ெகாம் க்ைக kombiṟukkai, ெப.(n.)

   கட் மரத் ன் ஓர ்உ ப் ; a part in a catamaran.

     [ெகாம்  + (இ க்ைக); இ க்ைக.]
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ெகாம் னர்

ெகாம் னர ்kombiṉar, ெப.(n.)

ெகாம்பனார ்பாரக்்க;see kombarar.

     " ளிரம்ணற் ேகணி ட ்ெகாம் னர ்படரந்் ம்" (கல்லா.71:31);.

     [ெகாம்  + அன்னார ்- ெகாம்பனார ்→ ெகாம் னர.்]

ெகாம் ரம்

 
 ெகாம் ரம் kombīram, ெப.(n.)

   பசை்சக் கற் ரம்; crude camphor (சா.அக.);.

     [ெகாம்  → ெகாம் ரம்.]

ெகாம்

ெகாம் 1 kombudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ய தல் (யாழ்.அக.);; to try.

     [ ம்  → ெகாம் .]

 ெகாம் 2 kombudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   னத்தல்; to get angry.

     "ஈசன்ேமற் ெகாம் "(பஞ்ச. க. 107);.

     [ ண்  → ம்  → ெகாம்  → ெகாம் .]

 ெகாம் 3 kombu, ெப.(n.)

   1. மரக் ைள; bough, branch, twig.

     "வளிெய  ெகாம் ன் வ ந் " (மணிேம. 24: 86);.

   2. நாற் ைள (இ.வ.);; seedling.

   3. ேகால் (Madr.);; stick, staff, pole.

   4. பல்லக்  த யவற் ன் ெகாம் ; poles of palanquin, etc.

     " ற்ெகாம்  தாங்  ன்னடக் ம்…. னிவன்" ( ைள. இந் ரன். 65);.

   5. லங் ன் ெகாம் ; horn of an animal. 

ைர ணம ந்  அல்லேவா தம் ரான் ெகாம்  ெகா க்க ல்ைல (பழ);.

ெகாம்  ஆக

 
 ெகாம்  ஆக kombuāka, ெப.(n.)

   தசச்ரின் க  வைக; an implement of carpenter (உ ைளையச ்சரிெசய்ய உத வ );.

     [ெகாம்  + ஆ .]

ெகாம் க்கட்ைட

 
 ெகாம் க்கடை்ட kombukkaṭṭai, ெப.(n.)

   கானாத ையக் கட் மரத் ல் நி த்தப் பயன்ப ம் ஓ ப் ; a part in catamaran which is used to keep the 
kanatadi ( ன். .ெதா.);

     [ெகாம்  + கடை்ட.]
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ெகாம் க்கடைம

 
 ெகாம் க்கடைம kombukkaḍamai, ெப.(n.)

   ன் பட க்  உரிய வரி ( ன்.);; tax on fishing boats.

     [ெகாம்  + கடைம.]

ெகாம் க்க

ெகாம் க்க  kombukkayiṟu, ெப.(n.)

   1. உப்பங்க ல் வைலக் ேமார ்வைலக் ற; a part of fishing net used in salt-pan ( ன். .ெதா.);.

   2. மாட் ன் இ  ெகாம் கைளச ் ற் க் கட் ம்

   ெகாம் க்க  ெநற் க்க ; a rope for tying around the horns of a cow.

     [ெகாம்  + க .]

ெகாம் க்கள்ளி

 
 ெகாம் க்கள்ளி kombukkaḷḷi, ெப.(n.)

   கள்ளிவைக (L.);; a variety of milk-hedge.

     [ெகாம்  + கள்ளி.]

ெகாம் க்காரல்

 
 ெகாம் க்காரல் kombukkāral, ெப.(n.)

   காரல் ன் வைக; a kind of fish by name karal.

     [ெகாம்  + காரல்.]

ெகாம் க்காரன்

ெகாம் க்காரன் kombukkāraṉ, ெப.(n.)

   1. ெகாம்  இைசக் க  ஊ பவன்; horn-blower.

   2. கக்கற்க சச் க் ரிய ெதய்வம்; cholera-deity.

ம. ெகாம் காரன்.

     [ெகாம்  + காரன்.]

ெகாம் க்கால்

ெகாம் க்கால் kombukkāl, ெப.(n.)

   1. க  தாங் ம் கவட்  மரம்; forked support for a rooftree.

   2. ெகா, ேகா த யவற் ல் உள்ள ெகாம் ங்கா ம் ( ன்.);; the symbols, 'ெக', 'ேப' and 'ரா' as in ko. 
(ேகா.);

     [ெகாம்  + கால்.]

ெகாம் க்ெகளி

ெகாம் க்ெகளி  kombukkeḷiṟu, ெப.(n.)

   ஆற  நீள ம் ெவளிர ்நீலநிற ம் உள்ளதாய் நன்னீரில் வா ம் ெகளிற்  ன்வைக; a fresh-water fish, 
bluish-leaden, attaining 6 ft. in length.

     [ெகாம்  + ெகளி .]

ெகாம் க்ெக த்

 
 ெகாம் க்ெக த்  kombukkeḷutti, ெப.(n.)

   நன்னீரில் வா ம் ெக த் ன்; a kind of fish living in fresh water ( ன். .ெதா.);.

     [ெகாம்  + ெக த் .]
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ெகாம் கன்

 
 ெகாம் கன் gombugaṉ, ெப.(n.)

   நீண்ட பாகற்காய்; long balsam-pear (சா.அக.);.

     [ெகாம்  → ெகாம் கன்.]

ெகாம் கா

 
 ெகாம் கா  kombukāvi, ெப.(n.)

   பல்லக் த் க் ேவான் (யாழ்.);; palanquin-bearer.

     [ெகாம்  + (கா ); கா .]

ெகாம் ெகாள்( )-
தல்

ெகாம் ெகாள்( )-தல் gombugoḷḷudal, ெப.(n.)

   16 ெச. . . (v.i.);

   ஆணி த யவற் ல் பட்  ஆைட தல் (ெகா.வ.);; to be torn, as a cloth caught by a nail.

     [ெகாம்  + ெகாள்( );-.]

ெகாம் ச் ழ்

 
 ெகாம் ச் ழ் kombuccimiḻ, ெப.(n.)

   ம ந்  ைவப்பதற்காக லங் ன் ெகாம்  அல்ல  தந்தத் னாற் ெசய்த பரைண; a small case or box 
made of horn or ivory for preserving medicine (சா.அக.);

     [ெகாம்  + ழ்.]

ெகாம் ச் த் யல்

 
 ெகாம் ச் த் யல் kombuccuttiyal, ெப.(n.)

   தட்டார ்பயன்ப த் ஞ் த் யல் வைக (இ.வ.);; a kind of hammer used by gold-smiths.

     [ெகாம்  + த் யல்.]

ெகாம் ச்

ெகாம் ச்  kombuccuḻi, ெப.(n.)

   1. பாரக்்க;see culi. The circular portion in the symbol 'ெக'.

   2. மாட் ன் ெகாம் க க் ைடேய ள்ள ; circular or curved marks on the head between horns of the cow.

     [ெகாம்  + .]

ெகாம் ச் ைள

 
 ெகாம் ச் ைள kombuccuḷai, ெப.(n.)

   ப த் க் காட் ல் ம ப்ப த்  த்  ைவக் டம்; a place for storing cotton.

     [ெகாம்  + ைள.]

ெகாம் செ்சாைள

 
 ெகாம் செ்சாைள kombuccoḷai, ெப.(n.)

   ப த் க் காட் ல் ம ப்ப த்  த்  ைவக் டத் ல், அைடயாளத் ற்காக ஒ  
ைளப்ப த் ைய ஒ  ெச ன் உச் ல் அைடயாளமாக ைவத்தல்; a single cotton stick kept above the 

heap of harverted cotton as an indication.

     [ெகாம்  + ெசாைள.]

ெகாம் சாய்-தல்

ெகாம் சாய்-தல் kombucāytal,    2 ெச. . . (v.i.)

   க ர் ற் ச ்சாய்தல் ( ன்.);; to bow down with weight, as ripe corn.

     [ெகாம்  + சாய்-.]
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ெகாம் -
தல்

ெகாம் -தல் kombucīviviḍudal,    20 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. சண்ைட ட்  தல்; to incite quarrel.

   2. ஆரவ்ப்ப த் தல் (இ.வ.);; to encourage;

 to egg on.

     [ெகாம்  +  + -.]

ெகாம் ற் -தல்

ெகாம் ற் -தல் kombusuṟṟudal,    5 ெச. . . ைளயாட் ல் எ ரிைய மடக்  ெவல்லல்; to corner and 
defeat opponent in sport. 

இவன் ெகாம்  ற்  ைளயா வ ல் வல்லவன் (ெநல்.வழ.);.

     [ெகாம்  + (கத் ); ற் .]

ெகாம் த்தண்

 
 ெகாம் த்தண்  kombuttaṇṭu, ெப.(n.)

   மரக்கலத் ன் ேவகத்ைதக் ைறக்க அதன் ன்ப ல் நிற் ம் ப் ; an oar, or paddle in the front, 
used to reduce the speed of a boat ( ன். .ெதா.);.

     [ெகாம்  + தண் .]

ெகாம் த் ைற

 
 ெகாம் த் ைற kombuttuṟai, ெப.(n.)

   மரம், இ ம்  ேபான்றவற்ைறக் ெகாண்  கட ல் உண்டாக் ம் ைற கம்; structure of iron or wood, 
open below running out into sea, used as landing stage.

     [ெகாம்  + ைற.]

ெகாம் த்ேதன்

ெகாம் த்ேதன் kombuttēṉ, ெப.(n.)

   மரக் ெகாம் ள்ள ேதன் ட் ந்  எ க்கப்பட்ட ய்ைமயான ேதன் (பதாரத்்த.198.);; lit., honey 
gathered from the honey combs on the branch of a tree. pure honey.

     [ெகாம்  + ேதன்.]

ெகாம் த்ேதனீ

 
 ெகாம் த்ேதனீ kombuttēṉī, ெப.(n.)

   ேதனீவைக (M.M.);; tree-bee, found on the plains and low hill ranges.

     [ெகாம்  + ேதன் + ஈ.]

ெகாம் க்

 
 ெகாம் க்  kombutūkki, ெப.(n.)

   மரக்கலத்ைதக் கட ல் நி த் டப் பயன்ப ம் ஒ ப் ; a kind of instrument used to anchor the boat in the 
sea ( ன். .ெதா.);.

     [ெகாம்  + நங் ரம்.]

ெகாம் ப்பய

 
 ெகாம் ப்பய  kombuppayaṟu, ெப.(n.)

   தவசவைக ( ன்.);; a kind of pulse.

     [ெகாம்  + பய .]
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ெகாம் ப்பழம்

 
 ெகாம் ப்பழம் kombuppaḻm, ெப.(n.)

   எ சை்ச; lime (சா.அக.);.

     [ெகாம்  + பழம்.]

ெகாம் ப்பாகல்

ெகாம் ப்பாகல் kombuppākal, ெப.(n.)

   நீண்ட பாகல்வைக (பதாரத்்த.712);; long balsam-pear, climber.

     [ெகாம்  + பாகல்.]

ெகாம் ப்

 
 ெகாம் ப்  kombuppiḍi, ெப.(n.)

   கத்  ேபான்றவற் ற் க் ெகாம்  த யவற்றாற் ெசய்த  (இ.வ.);; handle, as of a knife, made of horn, 
tusk, etc.

     [ெகாம்  + .]

ெகாம் ப் ைற

 
 ெகாம் ப் ைற kombuppiṟai, ெப.(n.)

   ெபரியார ் ர் த்த எ த் கள் ழக்கத் ற்  வ ன்ெணா, ேணா த ய எ த் களில் இ ந்த 
ெகாம் ம் ைற ம்; the symbols 'ெக' 'ேக' ' ' and as in forms ெனா, ேனா (ெண,ேண);.

     [ெகாம்  + ைற.]

ெகாம் ப் டல்

ெகாம் ப் டல் kombuppuḍal, ெப.(n.)

   1. டை்டப் டல் (யாழ்ப்.);; short snake-gourd, climber.

   2. டல் வைக; palwal snake-gourd, extensive climber.

     [ெகாம்  + டல்.]

ெகாம் ப -தல்

ெகாம் ப -தல் kombubaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

ெகாம் ெகாள்-தல் பாரக்்க: see kombu-kol-.

     [ெகாம்  + ப -.]

ெகாம் -த்தல்

ெகாம் -த்தல் kombubiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெகாம்ைப தல் ( ன்.);; to blow a horn.

     [ெகாம்  + -.]

ெகாம் மண் -
தல்

ெகாம் மண் -தல் kombumaṇvīcudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெகாம் களால் மா  தைரையப் ெபயரத்ெ்த தல்; cattle plunging their horn into earth. 

இந்தத் ெதாம்பக்காைள ெகாம் மண் க் ெகாண்ேட க் ம் (ெநல்ைல);.

     [ெகாம் மண் + -.]

ெகாம் ள

 
 ெகாம் ள  gombumiḷagu, ெப.(n.)

   ஒ வைக ள ; a kind of pepper (சா.அக.);.

     [ெகாம்  + ள .]

ெகாம் ட்டைட

 
 ெகாம் ட்டைட kombumuḍḍaḍai, ெப.(n.)

   மரக் ெகாம் ம் டை்ட; eggs laid on branches of trees (சா.அக.);.

     [ெகாம்  + டை்ட.]
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ெகாம் ைள-
த்தல்

ெகாம் ைள-த்தல் kombumuḷaittal, ெப.(n.)

   4 ெச. . . (v.i.);

   றரக்் ல்லாத றப் ண்டா த்தல்; to have special merits or excellences, used ironically. 

அவன் ெகாம்  ைளத்தவன் (உ.வ.);.

     [ெகாம்  + ைள-.]

ெகாம் ேவளா

 
 ெகாம் ேவளா kombuvēḷā, ெப.(n.)

   தைல ன் ன்பக்கத்ேத ெகாம் ைடய ேவளா ன்; a kind of fish having horn on the fore-head 
( ன். .ெதா.);.

     [ெகாம்  + ேவளா.]

ெகாம்

ெகாம் 1 kombūti, ெப.(n.)

   1. ெகாம் ேவான் (யாழ்ப்.);; horn blower, trumpeter.

   2. நத்ைத (சங்.அக.);; snail.

ம. ெகாம் , ெகாம் காரன்.

     [ெகாம்  + ஊ , ஊ  + இ.]

 ெகாம் 2 kombūti, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Ramanadhapuram Dt.

     [ெகாம்  + ஊ .]

ெகாம்ெப

ெகாம்ெப  komberudu, ெப.(n.)

   உச் க் ெகாம்பன், ஒற்ைறக்ெகாம் ள்ள எ னத்ைதச ்சாரந்்த லங் ; unicorn.

ம வ, உச் க்ெகாம்பன்.

க. ஒக்ேகா  நந்

     [ெகாம்  + எ .]

ஒேர ெகாம் ள்ள எ  அறப்பழங்காலத் ல் இ ந்ததாகப் பழங்கைதகள் ன்றன. ஒற்ைறக் 
ெகாம் ள்ள எ ற்  உச் க்ெகாம்பன் என் ம் ெபயர ்பழங்காலத் ல் வழங் யைதச ்சாம்ப வம் 

ள்ைள ன் ம த் வ அகர த  எ த் க்காட் ற . ந் ெவளி த் ைரகள் 
ெப ம்பாலானவற் ல் ஒற்ைறக்ெகாம்ெப ன் உ வம் ெதளிவாகப் ெபா க்கப்பட் ள்ள . இ  
ஒ காலத் ல் உலகத் ல் வாழ்ந்த உ ரினமா அல்ல  கற்பைன வ வமா என்ப  த்  அ ஞரக்ள் 
இன் ம் எந்த க் ம் வா ல்ைல. வரலாற் க்  ந்ைதய அறப்பழங்காலத் ந்ேத ஒற்ைறக் 
ெகாம்ெப  எனப்ப ம் உச் க்ெகாம்பன் பற் ய க த்  ெதன்னாட்  மக்களிட ம் நில  
வந் ள்ள . இன்ைறய க நாடக மாநிலத் ன் ேமற் ப் ப களில் வா ம் மக்கள் மாரியம்மன் 
ேகா க்  ேநரத்் க்கடனாக தசச்ரக்ளின் வா லாக ஒற்ைறக்ெகாம் ள்ள மரப்ெபாம்ைமகைளச ்
ெசய்  ேகா ல் காணிக்ைக ெச த் றாரக்ள். இத்தைகய ஒற்ைறக்ெகாம்

மரப்ெபாம்ைமகைள ைம ர ்பல்கைலக்கழகத் ள்ள ஊரக அ ங்காட் யகத் ல் (Folklore Museum); 
பாரை்வக்  ைவத் க் றாரக்ள்.

த ழ்நாட் ல் ேசலம் மாவட்டத் ல் ேமட் ர ்அைணையச ்சாரந்்த காேவரி ரத் ற்  அ ள்ள 
ேகாடை்ட ர ்மாரியம்மன் ேகா ல் ஆண் ேதா ம் ஆ  18-ஆம் நாைள அ த்  வ ம் 
காரிக் ழைம (சனி); அன்  14 ஊரினர ்ேசரந்்  ட்டாகப் ெபான்ேனர ்கட் ம் ழா நடத் ன்றனர.் 
அந்தப் ெபான்ேனரில் மா கைளக் ட்டாமல் மணமாகாத இ  இைளஞரக்ைள எ தாகப் ட் , 
ேகா ைலச் ற்  ன் ைற ெபான்ேனர ்உ ம் ழா நடத் ன்றனர.் ெபான்ேனரின் 
எ களாகச ்ெசயற்ப ம் இ  இைளஞரக்ளின் தைல ல் ஒ வ க்  ஒற்ைறக்ெகாம் த் 
தைலப்பாைக ம் மற்ெறா வ க்  இரடை்டக் ெகாம் த் தைலப்பாைக ம் அணி க் ன்றனர.் 
இந்நிகழ்ச்  ஆண் ேதா ம் நைடெபற்  வ ன்ற . ஒற்ைறக்ெகாம்  எ ைன ஏரில் ட் ம் 
வழக்கம் பண்ைடய மக்களிைடேய ஏேதா ஒ  காலத் ல் நில யைத இந்நிகழ்ச்  
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ெகாம்ேபரிப்பட்

 
 ெகாம்ேபரிப்பட்  kombērippaṭṭi, ெப.(n.)

   ண் க்கல் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dhindukkal Dt.

     [ேகாம்  + ஏரி + பட்  - ேகாம்ேபரிப்பட்  → ெகாம்ேபரிப்பட் .]

ெகாம்ேப க்க
ன்

ெகாம்ேப க்கன் kombēṟimūkkaṉ, ெப.(n.)

   மரப்பாம்  வைக (M.M.206.);; tree-snake, non poisonous.

ம வ. ெகாம்ேப , ெகாம்ேப ரக்்கன்.

     [ெகாம்  + ஏ  + க்கன்.]

ெகாம்ேப ர்க்க
ன்

 
 ெகாம்ேப ரக்்கன் kombēṟimūrkkaṉ, ெப.(n.)

ெகாம்ேப  க்கன் ( ன்.); பாரக்்க;see komberimokkan.

     [ெகாம்ேப  + ரக்்கன்.]

ெகாம்ேப ேயந்த
ல்

 
 ெகாம்ேப ேயந்தல் kombēṟiyēndal, ெப.(n.)

   வகங்ைக மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Sivagangai Dt.

     [ேகாம்  + ஏ  + ஏந்தல் - ேகாம்ேப ேயந்தல் → ெகாம்ேப ேயந்தல்.]

ெகாம்மகப்ேப

 
 ெகாம்மகப்ேப  gommagappēṭu, ெப.(n.)

   வள் வர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Thiruvalluvar Dt.

     [ெகாம்  → ெகாம்பகன் + ேப .]

ெகாம்மச த் ரம்

 
 ெகாம்மச த் ரம் kommasamuttiram, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Villuppuram Dt.

     [ெகாம்பன் + ச த் ரம்.]

ெகாம்மட்

ெகாம்மட்  kommaṭṭi, ெப.(n.)

   1. ெகா வைக (ைசவச.ெபா ,297.);; a small water-melon, climber.

   2. ம்பட்  (M.M. 371,);; country cucumber, climber.

   3. நீர் லாம்பழம்; a kind of fruit as of water-melon.

ம வ.ெகாமட் .

     [ ம்மட்  + ெகாம்மட் .]

ெகாம்மட் க்காய்

 
 ெகாம்மட் க்காய் kommaṭṭikkāy, ெப.(n.)

   ம்ம க்காய்; a kind of bryonia (சா.அக.);.

     [ெகாம்மட்  + காய்.]
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ெகாம்ம க் ைர

 
 ெகாம்ம க் ைர kommaḍikārai, ெப.(n.)

   ெசங் ைர ( ன்.);; cockscomb greens.

     [ெகாம்மட்  + ைர.]

ெகாம்மட் க்ெகா

 
 ெகாம்மட் க்ெகா  kommaḍḍikkoḍi, ெப.(n.)

ேபய்க்ெகாம்மட் , 

 water-melon (சா.அக.);.

     [ெகாம்மட்  + ெகா .]

ெகாம்மட் ச ்
ரகம்

 
 ெகாம்மட் ச ் ரகம் gommaṭṭiccīragam, ெப.(n.)

க ஞ் ரகம் பாரக்்க;see karunjiragam(சா.அக.);.

     [ெகாம்மட்  + ரகம்.]

ெகாம்மட் ச் ைர

 
 ெகாம்மட் ச் ைர kommaṭṭiccurai, ெப.(n.)

   க க் ரிய ைரசெ்ச  வைக ( ன்.);; a gourd used for curry.

ம வ. காட் ச் ைரக்காய்.

     [ெகாம்மட்  + கைர.]

ெகாம்மட்  மரம்

 
 ெகாம்மட்  மரம் kommaṭṭimaram, ெப.(n.)

   கசப்  மா ைள; bitter pomegranate tree (சா.அக.);.

     [ெகாம்மட்  + மரம்.]

ெகாம்மட்  
மா ைள

ெகாம்மட்  மா ைள kommaṭṭimātuḷai, ெப.(n.)

   மரவைக ( லப். 16:25, உைர);; citron, a tree.

ம வ. ெகா மா ைள, ரிஞ் .

     [ெகாம்மட்  + மா ைள.]

இதைன உண்பதனால் பாடவல்ல இனிய ரேலாைச உண்டா மாம் (சா.அக.);.

ெகாம்ம

ெகாம்ம  kommaḍi, ெப.(n.)

   ெகாம்மட் வைக; a kind of water-melon.

     " ற்றவைரக் ெகாம்ம கள்" (ேத கப். 18:4);.

     [ெகாம்மட்  → ெகாம்ம .]

ெகாம்மம்பட்

 
 ெகாம்மம்பட்  kommambaṭṭu, ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dharmapuri Dt.

     [ெகாம்மம் + பட் .]
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ெகாம்மல ட்ைட

 
 ெகாம்மல டை்ட gommalaguṭṭai, ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dharmapuri Dt.

     [ ம்மலன் → ெகாம்மலன் + டை்ட.]

ெகாம்மன்தாங்கல்

 
 ெகாம்மன்தாங்கல் kommaṉtāṅgal, ெப.(n.)

   வள் ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Thiruvallur Dt.

     [ெகாம்மன் + தாங்கல்.]

ெகாம்மா

 
 ெகாம்மா  kommāti, ெப.(n.)

   ெநட் ங்க மரம்; Indian mast tree (சா.அக.);. 

     [ெகாம் → ெகாம்மா .]

ெகாம்

ெகாம் 1 kommi, ெப.(n.)

   ேகாட்டம்; common bottle-flower (சா.அக.);.

     [ ம்  → ெகாம் .]

 ெகாம் 2 kommi, ெப.(n.)

ம் 1 பாரக்்க;see kummi, 

 a kind of dance accompanied with singing and clapping of hands.

     "மடவார ்ெகாம் ேய பா "(அ ட்பா, vi, மாயா ள. 7);.

     [ ம்  → ெகாம் .]

ெகாம்ெமனல்

ெகாம்ெமனல் kommeṉal, ெப.(n.)

   1. ஓர ்ஒ க் ப் ; an imitative sound.

     " ர நாண் ரல் ெகாம்ெமன ெவா ப்ப" (பரிபா. 19:44);.

   2. ெப க்கக் ப்  (ெதால். ெசால். 298, உைர);; expr. denoting luxuriance.

   3. ைர க் ப் ; expr. denoting haste.

     "ெகாம்ெமன ெவ ந்தனள்" (கந்த . ெதய்வயாைன. 9);.

     [ெகாம் + எனல்.]

ெகாம்ேம

 
 ெகாம்ேம  kommēṭu, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Villuppuram Dt

     [ெகாம்ைம + ேம .]
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ெகாம்ைம

ெகாம்ைம1 kommai, ெப.(n.)

   1. வட்டம் ( ங்.);; circle, circularity.

   2. ெப ைம; largeness, bigness.

     "அம்ைம  மழ ங் ெகாம்ைமெயா  க " (ெப ங். உஞ்ைசக். 40:210);.

   3. ரட்  ( டா.);; conicalness, roundness, rotundity.

   4. இள ைல; breast of a youthful woman.

     "வாரணி ெகாம்ைம" (பரிபா. 22:30);.

   5. இளைம ( வா.); youth.

   6. அழ  ( ங்.);; beauty.

   7. மார்  ( ங்.);; breast, chest.

   8. வ ைம ( ங்.);; strength.

   ம. ெகாம்ம;   க. ெகாம்ெம;ெத. ெகாம்ம.

     [ ம் → ம்ைம → ெகாம்ைம.]

 ெகாம்ைம2 kommai, ெப.(n.)

   1. ேம  ( ங்.);; elevated place, mound.

   2. ; house. 

ெகாம்ைமெகாட் -
தல்

ெகாம்ைமெகாட் -தல் gommaigoṭṭudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. தட் யைழத்தல்; to call a person by clapping hands;

 to invite.

     " ற்றத்ைதக் ெகாம்ைம ெகாட் " ( வக. 1109);.

   2. கழ்தற் யாக ைகத் தட் க்ெகா த்தல்; to pat on the back. as in appreciation.

     " டங்ைகயாற் ெகாம்ைம ெகாட் வ ேபான்றைவ" ( வக. 529);.

   3. மகளிர ்ைகெகாட் ப் பா யா ம் ைளயாட் ; dance with clapping of hands to time and singing, especially 
among girls.

     [ ம் → ெகாம் → ெகாம்ைம. ெகாம்ைம + ெகாட் -.].

ெகாமட் -தல்

ெகாமட் -தல் komaṭṭudal,    6 ெச. . .(n.)

   1. ஓங்கரித்தல்; to vomit.

   2. மட் -தல் பாரக்்க;see kumattu-.

     [ மட்   → ெகாமட் .]

ெகாம ப்பட்

 
 ெகாம ப்பட்  komaḍippaḍḍu, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Villuppuram Dt.

     [ேகாம்  + அ  + பட்  - ேகாம்ப ப்பட்  → ெகாம ப்பட் .]
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ெகாமரப்பாைற

ெகாமரப்பாைற komarappāṟai, ெப.(n.)

   1. ெகாமாரப்பாைற பாரக்்க;see komara-p-parai. (பரத. கைல. ெசா. அக.);.

   2. ஐந்த  நீள ள்ள ம் ப ைம நிறத்த மான கடல் ன் வைக: 

 horse-mackerel, glossy-green, attaining 5 ft. in length.

     [ ம்மாரம் → ெகாமாரம் + பாைற.]

ெகாம காரியம்

 
 ெகாம காரியம் komarukāriyam, ெப.(n.)

   ெபண்ணின் மண ெதாடரப்ான ஏற்பா கள்; arrangements regarding the marriage of maiden (ெநல்ைல.);.

     [ மரி → ம  → ெகாம  + காரியம் (ெகா.வ);.]

இ  மரி காரியம் என் த்தல் ேவண் ம்.

ெகாமாளிப்பட்

 
 ெகாமாளிப்பட்  komāḷippaṭṭi, ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dharmapuri Dt.

     [ேகாமாளி → ெகாமாளி + பட் .]

ெகாய்

ெகாய்1 koytal,    1 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1 ப த்தல்; to pluck, cull, as flowers.

     "பனிமலர ்ெகாய் ம் பாைவ ைனந் ம்

     "(ெப ங். இலாவாண. 19:161);.

   2. அ த்தல்; to cut reap.

     " ைன ெகாய்ய" (ம ைரக். 271);.

   3. கத்தரித்தல்; to shear, crop, as hair;

 to trim, as plants, to snip off.

     "ெகாய்தார ்மன்னவன்" ( .ெவ.3:3.ெகா );.

   4. ெதரிந்ெத த்தல்; to choose, select.

     "ெபா ந் வெதான் ெறமக் க் ெகாய் ைர" (ேகா ற் . பதஞ். 54);.

   5. ைல ெகாய்தல்; to plait, gather into folds, as ends of a cloth.

     "ேகா ப் ந் ல் ெகாய் " (ெப ங். இலாவாண.5:165);.

   6. ரத்்தல்; to bristle, as manes of a horse.

     "ெகாய் வற் ர " (மைலப .572);.

   ம.ெகாய்க;   க.ெகாய், ய்;   ெக. ேகா ;   ..ெகாய் ணி, ெகா ணி;   ேகாத,, ட., பர.், 
ெகாய்;   ட. க் ய்;   ேகாண்;   ெகா யானா,ெகாய்தான;   .ெகாய்ப ;   . ெகாய்னா;பட., ய்., 
மா. க்ெவாெய.

ெகாய்ைக

ெகாய்ைக koykai, ெப.(n.)

   1. அ ைவ; reap.

   2. ப க்ைக; pluck.

   3. ம க்ைக; plait.

     [ெகாய் → ெகாய்ைக. ஒ.ேநா: ெசய் → ெசய்ைக.]
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ெகாய்ைகேமனி

 
 ெகாய்ைகேமனி koykaimēṉi,    ஒ வைகத ்ெதன்ைன; a species of coconut (சா.அக.).

     [ெகாய்ைக + ேமனி.]

ெகாய்சச்ாைள

 
 ெகாய்சச்ாைள koyccāḷai, ெப.(n.)

   ன்வைக (யாழ்.அக.);; a kind of fish.

     [ ய் → ெகாய் + சாைள.]

ெகாய்சகம்

ெகாய்சகம்1 goycagam, ெப.(n.)

   ஓரங்ெகாய்  க்கப்பட்ட உைட; puckered or tucked-up ends of a cloth, as a woman's;vornamental pleating in a 
woman's dress hanging from the right hip. 

     'ெகாய்சக ம ங் றச ்ேசரத்் ' (கம்பரா. ேதேர . 6);.

     [ெகாய்  → ெகாய்  → ெகாய்சகம்(ம த்  உ ப்ப );.]

 ெகாய்சகம்2 goycagam, ெப.(n.)

   அணிவைக; an ornament.

     "ெச ந் ப்  இரண் ம் ெகாய்சகம் இரண் ம் உளப்பட ெபான் ப்பத்  கழஞ்ெசகா ம்" 
(S.I.I.V.520:17);.

     [ெகாய்  → ெகாய்  → ெகாய்சகம்.]

ெகாய் வனம்

 
 ெகாய் வனம் koycuvaṉam, ெப.(n.)

ெகாய்சகம் (ெகா.வ.); பாரக்்க;see koyšagam.

     [ெகாய்  → ெகாய் வனம்.]

ெகாய் ட் -தல்

ெகாய் ட் -தல் koyduāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெந த் க் கட் தல்; to develop a swelling of lymph glands or nodes.

     [ெகாய்  + ட் -]

ெகாய்ப்ப ரிக்
ைர

 
 ெகாய்ப்ப ரிக் ைர koyppasirikārai, ெப.(n.)

   நீ மரி (L.);; sea side Indian saltwort.

     [ெகாய்ப்ப ரி + ைர.]

ெகாய் ன்

ெகாய் ன் koymīṉ, ெப.(n.)

   ன்வைக; a kind of fish.

     "ெகாய் ன் ெசப்ப " ( ரப்். 20);.

     [ெகாய் + ன்.]

ெகாய்யக்காரன்

 
 ெகாய்யக்காரன் koyyakkāraṉ, ெப.(n.)

   ேதங்காய், பனங்காய் ேபான்றவற்ைறப் ப ப்பவன்; a person authorised to pluck coconuts, arecanuts etc.,

ம. ெகாய்யக்காரன்.

     [ெகாய் + அ + காரன்.]
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ெகாய்யகசச்ட்

 
 ெகாய்யகசச்ட்  goyyagaccaṭṭi, ெப.(n.)

   ளிம்பகன்ற சட் வைக ( ன்.);; a kind of earthen pot with brim.

     [ெகாய்யகம் + சட் .]

ெகாய்யகம்

ெகாய்யகம் goyyagam, ெப.(n.)

   1. ெகாய்சகம் பாரக்்க;see koyšagam.

   2. மண்டபத் ல் அழ ப த்  ேமேல ெதாங்க டப்பட்ட ஆைட; ornamental folds of cloth used as hangings in 
a hall.

     "ப ம்ெபா க்ைக ெகாய்யக ப்பட நாற் னர"் (உபேதசகா. வ ண்ணிய. 62);.

     [ெகாய் + அகம்.]

ெகாய்ய

 
 ெகாய்ய  koyyaḍi, ெப.(n.)

ெகாய்ய நாைர ( ன்.); பாரக்்க;see koyyadi-nārai.

     [ெகாய் + அ .]

ெகாய்ய நாைர

 
 ெகாய்ய நாைர koyyaḍinārai,    வண்டானம் என்ற நாைரவைக ( வா.); pelican ibis.

     [ெகாய்ய  + நாைர.]

ெகாய்யல்

ெகாய்யல் koyyal, ெப.(n.)

   1. ய ; that which is small.

   2. ய மரவைக; a tree of smaller size.

     "ெகாங்கார ்ேகாடெலா  ெகாய்யல்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 51:51);.

     [ெகாய் → ெகாய்யல்.]

ெகாய்யன் ைள

 
 ெகாய்யன் ைள koyyaṉviḷai, ெப.(n.)

   மரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanyakumari Dt.

     [ ய்யன் ( யவன்); → ெகாய்யன் + ைள.]

ெகாய்யா

ெகாய்யா1 koyyā, ெப.(n.)

   மரவைக (பதாரத்்த.744);; guava tree.

     [ெகாய்யல் ( ய ); → ெகாய்யா.]

 ெகாய்யா2 koyyā, ெப.(n.)

   ெநய்வார ்க வைக (யாழ்.அக.);; a weaving instrument.

     [ ய்யல் → ெகாய்யல் → ெகாய்யா.]

ெகாய்யாக்கட்ைட

ெகாய்யாக்கடை்ட koyyākkaṭṭai, ெப.(n.)

   1. இ க் ச ்சட்டம்;   2. அச் ன்  இரண்ட களி ம் வண் ச ்சட்டத்ைதத் தாங் ம்ப  க்காக 
ைவக்கப்ப ம் கடை்டகள் (இ.வ.);; wooden pieces placed on either side of the axle supporting the cart-frame.

   3. சாளரக் கதைவ டப் பயன்ப ம் ய மரத் ண் ; a piece of wood used to close the window door.

     [ெகாய்யல் + கடை்ட.]
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ெகாய்யாக்கம்

 
 ெகாய்யாக்கம் koyyākkam, ெப.(n.)

   னானி ம ந் க் ப் பயன்ப ம் ஒ  மரம்; a tree useful in preparing unani medicine.

     [ெகாய் → ெகாய்யாக்கம்.]

ெகாய்யாக்க

 
 ெகாய்யாக்க  koyyākkayiṟu, ெப.(n.)

   ெநச க் க வைக; a weaving instrument.

     [ெகாய்யல் → ெகாய்யா + க .]

ெகாய்யாக் ஞ்

 
 ெகாய்யாக் ஞ்  koyyākkuṟiñji, ெப.(n.)

   ஞ் ப் பண்; tunes peculiar to hilly tracts.

     [ெகாய்யா + ஞ் .]

ெகாய்யான்

ெகாய்யான் koyyāṉ, ெப.(n.)

   1. மண்ணாலான பரணி (யாழ்.அக.);; earthen jar.

   2. ப மைலைய ம் பா ன் ந ப்ப ைய ம் இைணக் ம் வைள க் க ; a rope used to connect the 
sail and the mast of a vessel ( ன் .ெதா.);.

     [ெகாய் → ெகாய்யான்.]

ெகாய் ைள

ெகாய் ைள koyyuḷai, ெப.(n.)

   1. ைரப் டரிம ர;் horse's mane.

     "ஐ  ரா ரங் ெகாய் ைளப் ர ம்" ( லப். 26:134);.

   2. ைர; horse.

     "ெகாய் ைள ெகா ஞ்  ஞ்சரம்" (ஞானா.7:18);.

     [ெகாய் + உைள – ெகாய் ைள (ெவட் ய டரிம ர)்;.]

ெகாய்ேயா

 
 ெகாய்ேயா koyyō, ெப.(n.)

இைட. (int.);. 

   ெவற் க் ப் ச ்ெசால் (யாழ்.அக.);; an exclamation of victory.

     [ெகால் → ெகாய் → ெகாய்ேயா. ஒ.ேநா: ெகால்ேலா.]

ெகாய்ேயாக் றல்

 
 ெகாய்ேயாக் றல் koyyōkāṟal,    ெவற் றல்; to exclaim victory.

     [ெகாய்ேயா + றல்.]

ெகாய்னானிகம்

 
 ெகாய்னானிகம் goyṉāṉigam, ெப.(n.)

   பண்ைணக் ைர; cock's comb greens (சா.அக.);.

     [ெகா ன் + ஆனிகம்.]
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ெகா ர்ேச

 
 ெகா ரே்ச  koyircēṟu, ெப.(n.)

   கடல சே்ச ; mire in the bottom of the sea ( ன் .ெதா.);.

     [க ல் : அ ப்பாகம்;க ல் → ெகா ல் → ெகா ர ்+ ேச .]

ெகாரக்கவ

 
 ெகாரக்கவ  korakkavali, ெப.(n.)

   ைககால் ேகாணிக் ெகாண்  ேபாதல்; limbs to get disorder. 

     'யப்பா; இெதன்ன இந்த ர  இப்ப க் ெகாரக்களிச் ட் ப் ேபா ' (ெநல்ைல);.

     [ெகாரக்கம் + வ .]

ெகாரக்கவா

 
 ெகாரக்கவா  korakkavāṭi, ெப.(n.)

   கட ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kadalur Dt.

     [ேகாரக்கன் → ெகாரக்கன் + (பா ); வா .]

ெகாரக்களி

 
 ெகாரக்களி korakkaḷi, ெப.(n.)

   ம் ; mischievousness. 

     'இந்தக் ெகாரக்களித்தளம்தாேன ேவண்டாங்கேறன்' (ெநல்ைல);.

     [ ரங்  → ரக்  → ரக்களி → ெகாரக்களி.]

ெகாரக்கன்

 
 ெகாரக்கன் korakkaṉ, ெப.(n.)

   ஒ வைக ன்; a kind of fish.

     [ ரக்கன் → ெகாரக்கன்.]

ெகாரக் ைட

 
 ெகாரக் ைட korakāṭai, ெப.(n.)

   உப் ட்ட ைன நிரல்பட ைவத்தற் ரிய ங் ற் ைட; a basket made of bamboo which is used to keep the 
salted fish in order ( . .ெதா.);.

     [ ரக்கன் → ெகார + ைட.]

ெகாரக்ைக

ெகாரக்ைக korakkai, ெப.(n.)

   றடை்ட (நீலேக , 375, உைர);; snoring.

க. ெகா க் .

     [ ர ்→ ெகார → ெகாரக்ைக.]

ெகாரகா

ெகாரகா korakā, ெப.(n.)

   க நாடக மாநிலம் ெதன் கன்னடத் ல் வா ம் மார ்4000 மக்கள் ேப ம் ரா ட ெமா ; a Dravidian 
language spoken in South Kannada District. (The Koraga language; Linguistic Survey of India Series, Poona, 1971);.

     [ ரகர ் → ெகாரகா.]
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ெகாரட்

 
 ெகாரட்  koraṭṭu, ெப.(n.)

   ட் ன் ற்றம்; the courtyard in a house.

     [ ற  → ட்  → ெகாரட் .]

ெகாரட் ர்

 
 ெகாரட் ர ்koraṭṭūr, ெப.(n.)

   வள் ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Thiruvallur Dt.

     [காள் → கரட்  → ெகாரட்  + ஊர.்]

ெகாரடா

 
 ெகாரடா koraṭā, ெப.(n.)

   ைரசச் க் ; horsewhip, whip, Scourge.

     [ ற  → ெகாரடா.]

ெகாரண்டம்

 
 ெகாரண்டம் koraṇṭam, ெப.(n.)

   ஞ் ; a thorny shurb growing in mountain (சா.அக.);.

     [ ஞ்  → றஞ்  → றண்டம் → ெகாரண்டம்.]

ெகாரண்

ெகாரண்  koraṇṭi, ெப.(n.)

   1. ட் றண் ; thorny coranday.

   2. கட்டாந்தைர ல் ைளக் ம் ஒ  டெ்ச ; a thorny shrub which grows on barren land (சா.அக.);.

     [ ல் →  → றண்  → ெகாரண் .]

ெகாரணி

 
 ெகாரணி koraṇi, ெப.(n.)

   காட்  வர ; wild varagu (millet); (சா.அக.);.

     [ றம் → றணி → ெகாரணி.]

ெகாரப்

 
 ெகாரப்  korappu, ெப.(n.)

   கட்டட ேவைலக் ப் பயன்ப ம் மரவைகக ெளான் ; a kind of tree used for building works (கட.்ெதா.);.

     [ ரப்  → ெகாரப் .]

ெகாரம்பா -தல்

ெகாரம்பா -தல் korambāṭudal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

   இரக்கம் வ மா  மன்றா தல்; a sincere merciful prayer. 

என்ன இழ  அவன் ெகாரம் பா தான் (ெநல்ைல.);.

     [ேகாரி → ேகாரம் → ெகாரம் + பா .]

ைறபா தல் என்ப  ெநல்ைல ல் ெகாரம்பா தல் என ம் வடெகாங்  ப களில் ெகாரமா தல் 
என ம் ரிந்  ெசாசை்ச வழக் களா ன.
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ெகாரல் ட்ைட

 
 ெகாரல் டை்ட koralkuṭṭai, ெப.(n.)

   மரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanyakumari Dt.

     [ெகார  → ெகாரல் + டை்ட.]

ெகார

ெகார  korali, ெப.(n.)

   1. ைன (M.M. 893.);; Italian millet.

   2. ெவண் ைன (M.M. 894.);; white İtalian millet (சா.அக.);.

ம வ, ைரவா , ேகாரா .

     [ ைரவா  → ேகாரா  → ெகார .]

ெகாரவநந்தல்

 
 ெகாரவநந்தல் koravanandal, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Villuppuram Dt.

     [ றவன் → ெகாரவன் (ெகா.வ); + நந்தல்.]

ெகாரைவ

 
 ெகாரைவ koravai, ெப.(n.)

ரைவ பாரக்்க;see kuravai.

     [ ரைவ → ெகாரைவ.]

ெகாரளன்வயல்

 
 ெகாரளன்வயல் koraḷaṉvayal, ெப.(n.)

   க்ேகாடை்ட மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Pudukkottai Dt.

     [கரள் → கரளன் → ெகாரளன் + வயல்.]

ெகாரளி த்ைத

 
 ெகாரளி த்ைத koraḷivittai, ெப.(n.)

   ட் ச ்சாத்தன்வ ச ்ெசய் ம் ஒ  கைல; magical tricks aided by kurali devil.

ம வ. றளி த்ைத.

     [ றளி → ெகாரளி + த்ைத.]

ெகார ர்

 
 ெகார ர ்koraḷūr, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Villuppuram Dt.

     [கரள் → ெகாரள் + ஊர.்]

ெகாராங்கரி

 
 ெகாராங்கரி korāṅgari, ெப.(n.)

   மல் ைக; jasmine (சா.அக.);.

     [ ரங்க  → ெகாராங்கரி.]
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ெகாரா

 
 ெகாரா  korāli, ெப.(n.)

   ட்  ஈனாத ஆ ; sheep not calved.

     [ ைறயாளி → ெகாறாளி → ெகாரா  (ெகா.வ.);.]

ெகாரா

 
 ெகாரா  korālu, ெப.(n.)

   ஆட் ன் வைக; a kind of goat.

     [ (கம்பளியா ); → றால் → ெகாரா .]

ெகாரி

 
 ெகாரி kori, ெப.(n.)

   கன் ன் வாய்ப் ட்  (இ.வ.);; muzzle of a young calf.

     [ெகாளி → ெகா  → ெகாரி.]

ெகாரிக்க

 
 ெகாரிக்க  korikkaḍi, ெப.(n.)

   எ த்தாணிப் ; a plant whose flower shoots up in the form of a style.

ம வ. ெகாரிக்கம், ெகாரிக்கலம்.

     [ ரி + ெச  - ரிசெ்சா  → ெகாரிக்க .]

ெகாரிக் யம்

 
 ெகாரிக் யம் korikkiyam, ெப.(n.)

   ெகா ஞ் ; the orange tree.

ம வ. ெகா ஞ் .

     [ெகா ஞ்  → ெகாரிக்  → ெகாரிக் யம்.]

வா  காய்க் ம் மரம்.

ெகாரிக் ம்பல்

 
 ெகாரிக் ம்பல் korikkumbal, ெப.(n.)

   ன்பல்; incisor.

     [ெகாரிக் ம் + பல்.]

ெகாரிகா

 
 ெகாரிகா korikā, ெப.(n.)

   ெகா க்காய்ப் ளி; Manilla tamarind.

     [ெகா க்காய் → ெகாரிகா.]

ெகாரிைக

 
 ெகாரிைக gorigai, ெப.(n.)

ெகாரிக்க  பாரக்்க;see kori-k-kadi.

     [ ரிசெ்ச  → ெகாரிைக.]
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ெகாரித்தைல

 
 ெகாரித்தைல korittalai, ெப.(n.)

   நிலேவம் ; a medicinal plant.

     [ெகாரி + தைல.]

ெகாரிந்ைத

ெகாரிந்ைத korindai, ெப.(n.)

   1. காட் த் கத்தரிச ்ெச ; hedge bringal sepiaria.

   2. காட் க் கண்டங்கத்தரி; wild Indian (சா.அக.);.

     [ ரி → ெகாரி → ெகாரிந்ைத.]

ெகாரி

ெகாரி  korivi, ெப.(n.)

   1. ேகாரன்; a kind of shrub.

   2. ந் க்கடை்ட; torch for traveling made of dry sticks of the shrub köran (சா.அக.);.

     [ெகா  → ெகாரி  (ெகா.வ.);.]

ெகா

 
 ெகா  koru, ெப.(n.)

   நைக ணரே்வா  ைற ேப ைக; redicule. 

ெகா ப்ேப ற ேல ஒண் ம் ைறசச் ல்ேல (ெநல்ைல);.

     [ ைற → ெகா  (ெகா.வ.);.]

ெகா க்கந்தாங்க
ல்

 
 ெகா க்கந்தாங்கல் korukkandāṅgal, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanjipuram Dt.

     [ேகாரக்கன் → ெகா க்கன் + தாங்கல்.]

ெகா க்கலப்ைப

ெகா க்கலப்ைப korukkalappai, ெப.(n.)

   ன்  அல்ல  நான்  பற்கள் ெகாண்ட கலப்ைப; a plough with three or four spikes.

ெகா க்கலப்ைப

     [ ர ்→  → ெகா  → ெகா  + கலப்ைப.]

ஒவ்ெவா  பல் ம் 1 1/4 அல்ல  1 1/2 அ  இைடெவளி ெகாண்ட . இந்தக் கலப்ைபைய உ  
ெகாண்  ேபா ம் ேபாேத, த் க் ெகாட்டானி ந்  பல் க க் ப் ேபாய்சே்ச ம் ழாய் வ யாக 

ைதகள் ம் அைமப் க் ெகாண்ட . மா களால் இ க்கப்ப வ  (பல் = கலப்ைப ன் உ ற 
னி);.

ெகா க்கன்தண்ட
லம்

 
 ெகா க்கன்தண்டலம் korukkaṉtaṇṭalam, ெப.(n.)

   வள் வர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Tiruvalluvar Dt.

     [ேகாரக்கன் → ெகா க்கன் + தண்டலம்.]

ெகா க்காப் ளி

 
 ெகா க்காப் ளி korukkāppuḷi, ெப.(n.)

ெகா க்காய்ப் ளிபாரக்்க;see kodu-k-key-p-puli.

     [ெகா க்காய் (வைளந்த காய்); → ெகா க்காய் + ளி.]
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ெகா க்

 
 ெகா க்  korukku, ெப.(n.)

ெகா க்  (M.L.); பாரக்்க;see korukku.

     [ெகா க்  → ெகா க் .]

ெகா க்ைக

ெகா க்ைக1 korukkai, ெப.(n.)

   ஒ வைக ன்; a kind of fish.

     [ ரக்கன் → ெகாரக்கன் → ெகா க்ைக.]

 ெகா க்ைக2 korukkai, ெப.(n.)

   கட ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kadalur Dt.

     [ெகா க்  → ெகா க்ைக ( ல்வைக);.]

ெகா க்ைகத்ேதாட்
டம்

 
 ெகா க்ைகத்ேதாட்டம் korukkaittōṭṭam, ெப.(n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Tanjai Dt.

     [ெகா க்ைக + ேதாட்டம்.]

ெகா டன்

ெகா டன்1 koruḍaṉ, ெப.(n.)

   ெகாவ்ைவக் ெகா ; hedge creeper.

     [ ள்  → ெகா ள் → ெகா டன்.]

 ெகா டன் koruḍaṉ, ெப.(n.)

   1. ேகாைவக்ெகா ; a hedge creeper.

   2. ெகால்லன்ேகாைவ; a climbing shrub.

   3. காைர பாரக்்க;see kārai.

     [ெகா டன்1 → ெகா டன்.]

ெகா ணர்வாசம்

 
 ெகா ணரவ்ாசம் koruṇarvācam, ெப.(n.)

   ெவண்க ங்கா ; egg fruited ebony (சா.அக.);.

     [ ள் → ெகா ண் → ெகா ணர ்+ வாசம்.]

ெகா வாய்

 
 ெகா வாய் koruvāy, ெப.(n.)

   பல் உைடந்  ஒடை்டயாய் இ க்ைக; row of teeth with one or more gaps. 

பாைன ளிம்  உைடந்  ெகா வாயாய்ப் ேபா ற  (ெநல்.வழ.);.

     [ஒ  : ல த்தல், இைடெவளி.ஒ  → ெகா .]

ெகா ேவா

 
 ெகா ேவா  koruvōṭu, ெப.(n.)

   தட்ேடா  (ெசன்ைன);; flat tile.

     [ெகா  (இைடெவளி); + ஒ .]
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ெகால் ம்

ெகால் ம்  kolkuṟumbu, ெப.(n.)

   பாைல நிலத் ர ்(ெகால் ம் ேவடர ்நிைறந்த ற் ர)்; (இைற.1:18.);; village in a desert tract, as inhabited by 
murderous tribes of hunters.

     [ெகால் + ம் .]

ெகால்சட்டம்

 
 ெகால்சட்டம் kolcaṭṭam, ெப.(n.)

   ேதரச்ச்க்கரத் ன் ெவளிப்ப ச ்சட்ட அைமப்  (கட.்ெதா.);; the outer frame part of a car wheel.

     [ெகால் + சட்டம்.]

ெகால்லங்ெகாண்ட
பாண் யன்

ெகால்லங்ெகாண்டபாண் யன் kollaṅgoṇṭapāṇṭiyaṉ, ெப.(n.)

   . . 1274இல் ேசரநாட் ன்  பைடெய த்த லேசகரபாண் யனின் ம ெபயர;் another name of 
Kusasegara-Pandyan since he conquered Kollam.

     [ெகால்லம் + ெகாண்ட + பாண் யன்.]

ெகால்லங்ெகாவ்
ைவ

ெகால்லங்ெகாவ்ைவ kollaṅgovvai, ெப.(n.)

   ெகா வைக (பதாரத்்த.346.);; a climbing shrub.

     [ெகால்லம் + ெகாவ்ைவ.]

ெகால்லங்ேகா

 
 ெகால்லங்ேகா  kollaṅāṭu, ெப.(n.)

   மரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanyakumari Dt.

     [ெகால்லன் + ேகா .]

ெகால்லசே்சரி

 
 ெகால்லசே்சரி kollaccēri, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanjipuram Dt.

     [ெகால்லன் + ேசரி.]

ெகால்லசே்சவகன்

 
 ெகால்லசே்சவகன் gollaccēvagaṉ, ெப.(n.)

   க லத் ல் பணி ரி ம் நம் க்ைகயான ேவைலயாள்; a trustworthy employee in treasury.

     [ெகால்லம் + ேசவகன்.]

ெகால்லத்தங் ச்

 
 ெகால்லத்தங் ச்  kollattaṅguṟicci, ெப.(n.)

   கட ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kadalur Dt.

     [ெகால்லத்தன் + ச் .]

ெகால்லப்பட்டைற

 
 ெகால்லப்பட்டைற kollappaṭṭaṟai, ெப.(n.)

   ெகால்லன் உைலக் டம்; blacksmith's workshop.

     [ெகால்லன் + பட்டைற.]
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ெகால்லப்பட்

 
 ெகால்லப்பட்  kollappaṭṭi, ெப.(n.)

   ண் க்கல் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dhindukkal Dt.

     [ெகால்லன் + பட் .]

ெகால்லப்பாக்கம்

 
 ெகால்லப்பாக்கம் kollappākkam, ெப.(n.)

ெகால்லரப்ாக்கம் பாரக்்க: see kollar-pakkam.

     [ெகால்லர ்+ பாக்கம்.]

ெகால்லம்

ெகால்லம் kollam, ெப.(n.)

   1. கடல் ெகாண்டதாகக் க ம் ெதன்ற ழ் நா க ள் ஒன் ; an ancient division of Tamil land believed to 
have been submerged under sea.

     " மரி ெகால்ல த ய பன்மைல நா ம்" ( லப். 8:1 உைர);.

   2. ேசர நாட் ள்ள ஒ  கடற்கைரப் பட் னம்: 

 a town on the west-coast in Kerala.

   3. ெகால்லமாண்  (T.A.S. IV.9); பாரக்்க;see kollam-andu.

     [ெகால் = நீ ற் . ெகால் → ெகால்லம்.]

ெகால்லம்பாகல்

 
 ெகால்லம்பாகல் kollambākal, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் பாகல்; a kind of bitter-gourd.

     [ெகால்லம் + பாகல்.]

ெகால்லம

 
 ெகால்லம  kollamarudu, ெப.(n.)

   க ப்  ம ; black marudhu (சா.அக.);. 

     [ெகால்லம் + ம .]

ெகால்லமா

ெகால்லமா kollamā, ெப.(n.)

   1. ெகாடை்ட ந் ரி பாரக்்க;see kottai-mundiri.

   2. ஆைனக்  (L.); பாரக்்க;see anai-k-kuru.

ம. ெகால்லமா .

     [ெகால்லம் + மா.]

ெகால்லமாண்

ெகால்லமாண்  kollamāṇṭu, ெப.(n.)

   . .824ஆம் ஆண்  ெதாடங் த் ெதன்த ழ் நாட் ம் ேகரளத் ம் வழங் ம் ஆண் மானக் 
கணக் ; Kollam era which commenced in 824 A.D.

ம. ெகால்லம்.

     [(ெகால்லம் + ஆண் .]
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ெகால்ல ள

ெகால்ல ள  gollamiḷagu, ெப.(n.)

   1. ேமற்கத்  ளகாய்; chilly from the west coast.

   2. ெகால்லத் ல் ைள ம் ள ; pepper grown in Kollam (சா.அக.);.

ம. ெகால்ல ள .

     [ெகால்லம் + ள .]

ெகால்லர்

ெகால்லர ்kollar, ெப.(n.)

   அரண்மைன வா ல் காப்ேபார;் watchmen at the entrance-gate of a palace.

     "ெகால்லெரைன யாெரன்றா ரப்பாநான் த் வா ெனன்  ெசான்ேனன்" ( ற . 1035);.

ம. ெகால்லர.்

     [ெகால் = இ ப் , பைடக்கலன்;

ெகால் → ெகால்லர.்]

ெகால்லர்பாக்கம்

 
 ெகால்லரப்ாக்கம் kollarpākkam, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ல் அைமந் ள்ள ஒ  ஊர;் a village situated in Kanjipuram Dt.

     [ெகால்லர ்+ பாக்கம்.]

ெகால் தெ்தா ல் ெசய்ேவார ்ெப ம்பான்ைம னாக வாழ்ந்தைமயால் இப் ெபயர ்அைமந்ததாகலாம்.

ெகால்லல ப்பம்

 
 ெகால்லல ப்பம் gollalaguppam, ெப.(n.)

   வள் ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village Tiruvallur Dt.

     [ேகாவாளர ்(ஆயர)்; → ெத. ெகால்ல  + ப்பம். ெகால்ல ப்பம் → ெகால்லல ப்பம் (ஆயர ்
ப்பம்);.]

ெகால்லற் க்கார
ன்

 
 ெகால்லற் க்காரன் kollaṟṟukkāraṉ, ெப.(n.)

   ெகாத்தன் (C.E.M.);; brick-layer, mason.

     [ெகால் → ெகா  → ெகா த் க்காரன் → ெகால்லத் க்காரன் → ெகால்லற் க்காரன்.]

ெகால்லற் ேவ
ைல

 
 ெகால்லற் ேவைல kollaṟṟuvēlai, ெப.(n.)

   ெகாத் ேவைல; masonry.

     [ெகால்லற்  + ேவைல – ெகால்லற் ேவைல.]

ெகால்ல

 
 ெகால்ல  kollaṟu, ெப.(n.)

   ெகாத்தன் கரண்  (C.E.M.);; mason's trowel.

ம வ. ெகால் .

     [ெகால் = ெகாத் தல்;

ெகால்  → ெகால்ல .]
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ெகால்லன்

ெகால்லன்1 kollaṉ, ெப.(n.)

   1. க மான்; blacksmith.

     "ெமன்ேறான் ைலக் ெகால்லன்" (ெப ம்பாண். 207);. 

ெகால்லன் ெத ேல ஊ  ற் றதா? (பழ);.

   2. தசச்ன்; carpenter.

   3. கம் யன்; blacksmith ( .தா. 213);. 

ெகால்லத் ெத ல் ஊ  ற்றாற் ேபால (பழ.);

   ம. ெகால்லன்;   பட. ெகால்ல;   ேகாத. ெகாெலல்;   ட. க்வலல்; ட. ெகால்ெல.

     [ெகாள் → ெகால்வன்.]

 ெகால்லன்2 kollaṉ, ெப.(n.)

   க லக்காரன் (P.T.L.);; custodian of treasury ( .தா. 213);.

ெத. ெகால்லர.்

     [ெகால் → ெகால்லன்.]

ெகால்லன் ஏந்தல்

 
 ெகால்லன் ஏந்தல் kollaṉēndal, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Ramanadhapuram Dt.

     [ெகால்லன் + எந்தள் (ஏரி);.]

ெகால்லன் ட்டம்

 
 ெகால்லன் ட்டம் kollaṉkiṭṭam, ெப.(n.)

   இ ப் க் ட்டம்; iron dross (சா.அக.);.

     [ெகால்லன் + ட்டம்.]

ெகால்லன் தம்
ைப

 
 ெகால்லன் தம்ைப kollaṉkudambai, ெப.(n.)

   பலா ; an unknown plant (சா.அக.);.

     [ெகால்லன் + தம்ைப.]

ெகால்லன் ளம்

 
 ெகால்லன் ளம் kollaṉkuḷam, ெப.(n.)

   ம ைர மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Madurai Dt.

     [ெகால்லன் + ளம்.]

ெகால்லன் தகம்

 
 ெகால்லன் தகம் gollaṉātagam, ெப.(n.)

   பல் ப் ; lizard plant.

     [ெகால்லன் + தகம்.]
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ெகால்லன்ேகாைவ

ெகால்லன்ேகாைவ kollaṉāvai, ெப.(n.)

   1. ெகால்லங்ெகாவ்ைவபாரக்்க;see kolllan-kovvai.

   2. காக்கணம்பாரக்்க;see kakkaram ( .தா.213);.

     [ெகால்லன் + ேகாைவ.]

ெகால்லன்ேசரி

 
 ெகால்லன்ேசரி kollaṉcēri, ெப.(n.)

ெகால்லர ்பாக்கம் பாரக்்க;see kollar-pakkam.

     [ெகால்லன் + ேசரி.]

ெகால்லன்பைக

 
 ெகால்லன்பைக gollaṉpagai, ெப.(n.)

   அஞ்சனைவப்பநஞ்  ( .அக.);; a mineral poison.

     [ெகால்லன் + பைக.]

ெகால்லன்பட்டைட

 
 ெகால்லன்பட்டைட kollaṉpaḍḍaḍai, ெப.(n.)

   அைடகல் (C.G.);; anvil.

     [ெகால்லன் + பட்டைட.]

ெகால்லன்பட்டைர

 
 ெகால்லன்பட்டைர kollaṉpaṭṭarai, ெப.(n.)

ெகால்லன்பட்டைற பாரக்்க;see kollan-pattarai.

     [ெகால்லன் + பட்டைற.]

ெகால்லன்பட்டைற

 
 ெகால்லன்பட்டைற kollaṉpaṭṭaṟai, ெப.(n.)

   ெகால்லன் உைலக்களம்; smithy.

ம வ. ெகால்ல ைல.

     [ெகால்லன் + (பட்டைட); பட்டைற. பட்டைட உள்ள இடம்.]

ெகால்லன் ைள

 
 ெகால்லன் ைள kollaṉviḷai, ெப.(n.)

   மரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanyakumari Dt.

     [ெகால்லன் + ைள.]

ெகால்ல ைல

 
 ெகால்ல ைல kollaṉulai, ெப.(n.)

   ெகால்லனின் உைலக்களம்; blacksmith's worshop, smithy.

     [ெகால்லன் + உைல.]
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ெகால்லா

ெகால்லா kollā, ெப.(n.)

   க லத் ற் பணியாற் ம் நம் க்ைகயான ேவைலயாள் (இ.வ.);; a trust-worthy employee in public 
treasuries.

   ம. ெகால்லர;்ெத.ெகால்லா.

     [ெகால்லன்2 → ெகால்லா (ெகா.வ.);.]

ெகால்லாக்ெகா
ைல

 
 ெகால்லாக்ெகாைல kollākkolai, ெப.(n.)

   வைதத்தல் (இ.வ.);; torture.

ம. ெகால்லாக்ெகால.

     [ெகால் + ஆ + ெகாைல, ஆ = எ ரம்ைற இைடநிைல.]

ெகால்லா கம்

 
 ெகால்லா கம் gollāgigam, ெப.(n.)

   ெசம் ள்ளி; yellow nail dye (சா.அக.);.

     [ெகால்லங்ேகாைவ → ெகால்லங்ேகா  → ெகால்லலா கம் (ெகா.வ);.]

ெகால்லாேநான்
யர்

ெகால்லாேநான் யர ்kollānōṉpiyar, ெப.(n.)

   1. ெகால்லாைமைய ேநான்பாக உைடயவர;் those who have vowed to abstain from killing.

     "ெகால்லா ர யர ்ேநரந்ின்ற க்கட ் மணிேய" (தா .பாயப்  ல், 22);.

   2. சமணர;் Jains.

     [ெகால்லா + ேநான் யர.்]

ெகால்லாேநான்

ெகால்லாேநான்  kollānōṉpu, ெப.(n.)

   உ ரக்ைளக் ெகால்லாைமயா ய ெவா க்கம்; vow of abstaining from killing.

     "ெகால்லா ரதங் வலயெமல் லாம்ஒங்க" (தா .பராபர.54.);.

     [ெகால்லா + ேநான் .]

ெகால்லாப்பண்

 
 ெகால்லாப்பண்  kollāppaṇṭi, ெப.(n.)

   உயர ்நிைல ள்ேளார ்ஏ செ்சல் ம் பண்ைடக். காலத் த் ேதர;் a car like vehicle drawn by bullocks, used 
in ancient times by persons of rank.

     [ெகால்  (வைளந்த ேமற் ண் ); ெகால்லா + பண்  (வண் , ேதர)்;.]

ெகால்லாமைற

 
 ெகால்லாமைற kollāmaṟai, ெப.(n.)

   ெகால்லா ைமைய வற் த் ம் சமண மத ல் ( ன்.);; Jain scriptures, as enjoining abstinence from killing.

     [ெகால் + ஆ மைற.]

ெகால்லாைம

ெகால்லாைம kollāmai, ெப.(n.)

   உ ரக்்ெகாைல ெசய்யாைம ( றள்.அ .26);; abstinence from killing, as a virtue.

     [ெகால் + ஆ + ைம.]
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ெகால்லாவண்

ெகால்லாவண்  kollāvaṇṭi, ெப.(n.)

ெகால்லாப்பண்  பாரக்்க;see kolla-p-pandi. 

     'உ ைரைய ைடய ெகால்லா வண் ' ( வக. 858, உைர.);.

     [ெகால்  (வைளந்தேமற் ண் ); → ெகால்லா + வண் .]

ெகால்லாேவதம்

 
 ெகால்லாேவதம் kollāvētam, ெப.(n.)

ெகால்லாமைற பாரக்்க;see kollā-marai.

     [ெகால் + ஆ + ேவதம்.]

ெகால்லாேவதன்

 
 ெகால்லாேவதன் kollāvētaṉ, ெப.(n.)

   ெகால்லாேவதத்ைத அ ளிச ்ெசய்தவனா ய அரகன் ( டா.);; Arhat, as the author of kolla védam.

     [ெகால் + ஆ + ேவதன்.]

ெகால்

ெகால்  kolli, ெப.(n.)

   1. ெந ப் ; fire. 

   2 ஆட ்ெகால் ; gold.

   3. உ ைரக் ெகால் ம் ; plant which kills an animal.

   4. ெசய்நஞ் ; poison.

   5. ெகால் ம் தன்ைமய ; anything of a destructive nature.

   6. ெமா ல் பல ண் ன் ெபயரக்ைளக் க் ம் ெசால்; a second term, it occurs in the names of 
different plants (சா.அக.);.

     [ெகால் → ெகால் .]

 ெகால் 2 kolli, ெப.(n.)

   1. ெகால் -பவன்-பவள்-வ ; that which kills.

     " னெமன் ஞ் ேசரந்்தாைரக் ெகால் "( றள். 306);.

   2. ெகால் ப் பாைவ; killing figure of a lady by her beauty.

     [ெகால் → ெகால்  ( ைனயாலைண ம் ெபயர)்;.]

 ெகால் 3 kolli, ெப.(n.)

   நீ ற் ; fountain.

ெகால் க் ழங்

 
 ெகால் க் ழங்  kollikkiḻṅgu, ெப.(n.)

   கலப்ைபக் ழங் ; plough root (சா.அக.);.

ம வ. காந்தட் ழங் , காரத்் ைகக் ழங் .

     [ெகால்  (வைள ); + ழங் .]

இதைனச ்சாப் ட்டால் உ ைரக் ெகால் ம். இதனால் இப்ெபயர ்ெபற்ற .
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ெகால் க் ற்றம்

 
 ெகால் க் ற்றம் kollikāṟṟam, ெப.(n.)

ெகால் மைல பாரக்்க;see kolli-malai. 

     [ெகால்  + ற்றம்.]

ெகால் க் 
ெகளவாணம்

 
 ெகால் க் ெகளவாணம் kollikkeḷavāṇam, ெப.(n.)

   ற்காலத்  வழங் ய ஒ வைகச ் பண் ( வா.);; an ancient secondary melody-type.

     [ெகால்  + ெகளவாணம்.]

ெகால் கம்

 
 ெகால் கம் golligam, ெப.(n.)

ஆற்  ள்ளங்  பாரக்்க;see arru-mullangi.

     [ெகால்  → ெகால் கம்.]

ெகால் ச்

 
 ெகால் ச்  kollicci, ெப.(n.)

   ெகால்லர் ப் ெபண் (யாழ்.அக.);; woman of the blacksmith caste.

     [ெகால்  → ெகால் த்  → ெகால் ச் .]

ெகால் ச் லம்ப
ன்

 
 ெகால் ச் லம்பன் kolliccilambaṉ, ெப.(n.)

   ெகால் மைலத் தைலவனா ய ேசரன் ( வா.);; lit. lord of the Kolli hills, Céra King.

     [ெகால்  + லம்பன்.]

ெகால் ட் ப்ேபா-
தல்

ெகால் ட் ப்ேபா-தல் kolliṭṭuppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   ஒ யடங் தல் (இ.வ.);; to be struck dumb;

 to be calm and silent.

     [ெகால் (வைள , சாய் , அடக்கம்); + இட்  + ேபா-.]

ெகால் த் றம்

 
 ெகால் த் றம் kollittiṟam, ெப.(n.)

   ற்காலத்  வழங் ய பண்வைக; an ancient secondary melody-type.

     [ெகால்  + றம்.]
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ெகால் ப்பணி

 
 ெகால் ப்பணி kolluppaṇi, ெப.(n.)

   ெகால் தெ்தா ல்; the job of blacksmith.

ம. ெகால் ப்பணி.

     [ெகால் → ெகால்  + பணி.]

 ெகால் ப்பணி kolluppaṇi, ெப.(n.)

   இ ம் க்க கள் ெசய் ம் ெதா ல்; the work of a black Smith.

     [ெகால் = அ த்தல், சம்மட் யால் அ த்தல், ெகால் → ெகால்  ெகால்  + பணி.]

ெகால் ப்பாைவ

ெகால் ப்பாைவ kollippāvai, ெப.(n.)

   ெகால்  மைல ல் ேதவரால் நி வப்பட்  ேநாக் ேவாைரத் தன்வயப்ப த் ம் அணங்  
(ேமா னி);ப் ப மம் ( லப், 6: 61, உைர);; woman-shaped statue in the Kolli-hills believed to have been carved by the 
celestials and to have the power of fascinating all those who look at it.

     [ெகால்  + பாைவ.]

ெகால் மைல

 
 ெகால் மைல kollimalai, ெப.(n.)

   ேசலம் மாவட்டம் ஆத் ர ்வட்டத் ள்ள ன் தெ்தாடரில் அைமந் ள்ள ஓர ்ஊர;் a village situated at 
hills in Salem Dt.

     "ெகாத் ட ் ய ப் த்ேத ம் ஊ ம் ஞ் ன் ேதன்ைவத ் ட் ய ெகால்  மாமைல 
ங்ெகாங்  மண்டலேம" (ெகாங்  மண்டல சதகம்);.

     [ெகால்  (நீ ற் ); + மைல.]

ெகால் மைலக்
ச்

 
 ெகால் மைலக் ச்  kollimalaikkiccili, ெப.(n.)

   ெகால் மைல ன்ேமல் ைள ம் ச் ப்பழம்; orange (சா.அக.);.

     [ெகால்  + மைல + ச் .]

ெகால் மழவன்

 
 ெகால் மழவன் kollimaḻvaṉ, ெப.(n.)

   ெகால்  மைலைய யாண்ட அரச ள் ஒ வர;் name of a king who ruled th hill Kollimalai.

     [ெகால்  + மழவன்.]

ெகால் யங் ண
ம்

 
 ெகால் யங் ணம் kolliyaṅguṇam, ெப.(n.)

   ெதன்னாரக்்காட்  மாவட்டம் ண் வனம் வட்டம் ம லத் ற் ப் பக்கத் ல் அைமந் ள்ள ஒர ்ஊர;் a 
village situated near Mayilam at Tindivanam taluk in Villupuram Dt.

     [ெகால்  + அம் + ணம்.]

ம ைல மைலக் ரிய ம வ வப் ெபயரான ெகால் யங் ன்றம் என்பேத நாளைட ல் ெகால் யங் 
ணம் என வழங் வதா ற் .
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ெகால் ப்

 
 ெகால் ப்  kolliruppu, ெப.(n.)

   கட ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kadalur Dt.

     [ெகால்லன் + இ ப்  - ெகால்லனி ப்  → ெகால் ப் .]

ெகால் வரா

 
 ெகால் வரா  kollivarāṭi, ெப.(n.)

   பாைலயாழ்த் ற வைக ( ங்.);; an ancient secondary melody-type of the Pālai class.

     [ெகால்  + (வராளி); வரா .);

ெகால் வாள்

 
 ெகால் வாள் kollivāḷ, ெப.(n.)

   ேதய்ந்த வாள்; wornout and hence useless Sword.

ம. ெகால் வாள்.

     [ெகால்  (வைள , ம க்கம்); + வாள்.]

ெகால் ெவற்பன்

 
 ெகால் ெவற்பன் kolliveṟpaṉ, ெப.(n.)

ெகால் ச் லம்பன் ( டா.); பாரக்்க;see kolli-c-cilamban.

     [ெகால்  + ெவற்பன்.]

ெகால் க்ெகாைல

 
 ெகால் க்ெகாைல kollukkolai, ெப.(n.)

   ெகா ங்ெகாைல; reduplication of ெகாைல; brutal murder. 

அவன் ெகால் க் ெகாைலக்  அஞ்சாதவன் (ெகா.வ.);.

     [ெகால்  + ெகாைல.]

ெகால் த்த

 
 ெகால் த்த  kolluttaḍi, ெப.(n.)

   கத சச்ட்டம்; door frame (கட.்ெதா.);. [ெகால்  + த .]

ெகால் த்த யா
ணி

 
 ெகால் த்த யாணி kolluttaḍiyāṇi, ெப.(n.)

   கத ல் ைதக் ம் ஆணிவைக ( ன்.);; large nail for studding doors or gates to add to their strength.

     [ெகால்  + த  + ஆணி.]

ெகால் த்ெதா ல்

 
 ெகால் தெ்தா ல் kolluttoḻil, ெப.(n.)

ெகால் ப்பணி பாரக்்க: see kollu-p-pani.

ம. ெகால் வாள்.

     [ெகால்  + ெதா ல்.]
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ெகால் ப்பட்டைற

 
 ெகால் ப்பட்டைற kolluppaṭṭaṟai, ெப.(n.)

ெகால்லன்பட்டைற பாரக்்க;see kollan-pattarai.

     [ெகால்  + பட்டைற.]

ெகால் ப்பலைக

 
 ெகால் ப்பலைக golluppalagai, ெப.(n.)

   மண்தாங் ப் பலைக; a board which supports the wall over a door, window (கட.்ெதா.);.

     [ெகால்  + பலைக.]

ெகால் ம ந்

 
 ெகால் ம ந்  kollumarundu, ெப.(n.)

   உ ைரக்ெகால் ம் ம ந் ; medicinal agents causing death (சா.அக.);.

     [ெகால் ம் + ம ந் .]

ெகால்

 
 ெகால்  kollumūli, ெப.(n.)

   உ ைரக் ெகால் ம் ைக; any herb capable of causing death (சா.அக.);.

     [ெகால் ம் + .]

ெகால் ைல

ெகால் ைல kollulai, ெப.(n.)

   ெகால்ல ைல; black-smith's forge.

     "ெகால் ைலக் டத் னால்" ( மர. ர, நீ ெந . 14);.

     [ெகால் + உைல.]

ெகால் ர்

 
 ெகால் ர ்kollūr, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Villuppuram Dt.

     [ெகால் ( ய); + ஊர.்]

ெகால்ெலனல்

ெகால்ெலனல் kolleṉal, ெப.(n.)

   1. ஓர ்ஒ க் ப்  ( ங்.);; an imitative sound.

   2. ஒ யடங் தல் ப்  (இ.வ.);; expr. denoting perfect calm.

     [ெகால் + எனல்.]

உல் → உலம் . உலம் தல் = அலப் தல். உலம்  → அலம்  அலம் தல் = ஒ த்தல். உல் → ஒல் 
(ஒல்ெலனல்); : ஒ க் ப்  ஒல் → ஒ . உல் → ஒல் = ஒ , தாலாட் . ஒலாட்  = தாலாட் . ஒல் → ஒலம் = 
ஒ , ஒைச, ளி உல் → ல் → ைல → ைர = ஒ , ஆரவாரம்.

     " ைரத்தைலக் ைரப் னல்" (ெபா ந. 240);.

     " வ க் ைர க்ைக" (ப ற் ப். 84:20);. ல் → ெகால் (ெகால்ெலனல்); = ஒ க் ப் .
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ெகால்ேல ேகாடல்

ெகால்ேல ேகாடல் kollēṟuāṭal, ெப.(n.)

   ஏ த வல்; capture of the bull at large as a proof of bravery, by a man seeking in marriage the hand of a woman, a 
custom among herdsmen in ancient times.

ம வ. ஏ ேகாள். ஏ த வல், மஞ்  ரட் ,

ெகால்ேல  ேகாடல் சல் க்கட் .

     [ெகால்ேல  + ேகாடல்.]

பண்ைடக் காலத் ல் ல்ைல நிலத் ந்த ஆயரிைட, ஏ  த  மணப்பேத லமரபாக இ ந்  
வந்த . ஓர ்ஆயரப்ா ல் அல்ல  ேசரி ல், ஒ  ெபண் ழந்ைத றந்த டன் அதன் ெபய க்  ஒ  
ேசங்கண்ைறப் ெபற்ேறார ்ஒ க் ைவப்பர.் அக் கன்ைறக் காய யாம ம், ேவைல ல் வயக்காம ம், 
ெகா த்த ஊட்டங் ெகா த் க் ெகாம்  க் ராக் வர.் ஆண் ேதா ம், த்த நன்னாளில், 
மணப்ப வமைடந்த மங்ைகயரக்் ரிய காைளகைளெயல்லாம் ஒ  ெதா வத் ல் அைடத்  ைவத் , 
ஒவ்ெவான்றாகத் றந்  வர.் மக்கள் ஆரவாரத்ைத ம் ஏ ேகாட்பைற ழக்கத்ைத ம் கண் ம் 
ேகட் ம், ம ண்ேடா ம். ஒவ்ெவா  ெகால்ேலற்ைற ம், மாணியரான ஆய இைளஞர ் த்

அடக்  யல்வர.் பலர ்ெகால்ேல களால் த் க் ெகால்லப்ப வ  ண் . ஒ  ெகால்ேலற்ைற எவன் 
த்தடக்  நி த் ன்றாேனா அவன் அவ் ஏற் ற் ரிய ஆய மகைள மணப்பான். இம் மண ைற, 

க தெ்தாைக என் ம் சங்க ல், ல்ைலக் க ல் ரிவாகக் றப்பட் ள்ள . வட நாட் ற் 
கண்ணன் ஏழ் ஏ த  நப் ன்ைனைய மணந்த  இத் த ழ் மரேப.

ஏ  த வல் என் ம் பண்ைட வழக்கேம, இன்  கள்ளர ்மறவரிைடச ்'சல் க்கட் ' என் ம் 
'மஞ் ரட் ' என் ம் வழங்  வ ன்ற  [த ழர ் மணம் பக்.19,20].

ெகால்ைல

ெகால்ைல1 kollai, ெப.(n.)

   1. ல்ைலநிலம்; sylvan tract.

     "ெகால்ைல ப ன்  வல்ைல ேயாங் ய" (ெப ங். உஞ்ைசக், 49:110);.

   2. ன்ெசய் நிலம் ( வா.);; dry land.

   3. றம்ேபாக்  (தரி ); (அகநா. 89, உைர);; uncultivated land.

   4. ேதாட்டம் (ெகா.வ.);; enclosed garden, grove.

   5. ழக்கைட; backyard, open space behind and attached to a house.

   6. மலங்க க் டம்; latrine.

   7. மலம்; stool. 

ழந்ைதக் க் ெகால்ைல எப்ப ப் ேபா ற ? (இ.வ.);.

ம வ றக்கைட, ந்ேதாட்டம், ழக்கைட, ெகால்ைல

நிலம்.

     [ ல் → ெகால் → ெகால்ைல.]

 ெகால்ைல2 kollai, ெப.(n.)

   வரம்  கடந்  ஒ பவன்-ள்; one who transgresses conventional bounds.

     "ெகால்ைல ெயன்பாெகாேலா ண க்கன ெளன்பாெகாேலா" ( வ். வாய். 6:7:4);.

ெகால்ைலக்கா

 
 ெகால்ைலக்கா  kollaikkāṭu, ெப.(n.)

   றம்ேபாக்  நிலம்; uncultivated land. 

தன் ெகால்ைல ேல மா  ேம ம் (பழ);. ெகால்ைலக் காட்  நரி பல்ைலக் காட் ன ேபால (பழ);.

     [ெகால்ைல + கா .]
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ெகால்ைலக்காரன்

ெகால்ைலக்காரன் kollaikkāraṉ, ெப.(n.)

   1. ேதாட்டம் வயல் த யவற் ல் ேவைல ெசய்பவன் (பஞ்சதந்.);; gardener, farmer, cultivator.

   2. ப்ைபெய ப்பவன் (உ.வ.);; scavenger.

     [ெகால்ைல + காரன்.]

ெகால்ைலக் த்த
ல்

 
 ெகால்ைலக் த்தல் kollaikkiruttal, ெப.(n.)

ெகால்ைலக் ப்ேபா-தல் பாரக்்க;see kollaikku-p-pð-.

     [ெகால்ைலக்  + இ த்தல்.]

ெகால்ைலக் ைர

ெகால்ைலக் ைர kollaikārai, ெப.(n.)

   1. ப்ைபக் ைர பாரக்்க;see kuppai-k-kirai.

   2. ெகால்ைல ல் ைள ம் ைர; greens grown in backyard of houses (சா.அக.);.

     [ெகால்ைல + ைர.]

ெகால்ைலக் ப்பல்

 
 ெகால்ைலக் ப்பல்  kollaikkuppalli, ெப.(n.)

ெகால்ைலப்பல்  பாரக்்க;see kollai-p-palli (சா.அக.);.

     [ெகால்ைலக்  + பல் .]

ெகால்ைலக் ப்
ேபா-தல்

ெகால்ைலக் ப்ேபா-தல் kollaikkuppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   1. மலங்க த்தல்; lit., to go to backyard.

   2. ெகால்ைலப் றஞ் ெசல் தல்; to go to stool. 

ழந்ைத ெகால்ைலக் ப் ேபாய் ட்ட  (உ.வ.);.

ம வ. ெகால்ைலப் றஞ் ெசல் தல், ெகால்ைலக் த்தல்.

     [ெகால்ைல +  + ேபா-.]

ெகால்ைலக்ேகா
ைவ

 
 ெகால்ைலக்ேகாைவ kollaikāvai, ெப.(n.)

ெகால்லன்ேகாைவ பாரக்்க;see kolan-kovai (சா.அக.);.

     [ெகால்ைல → ெகால்லன் + ேகாைவ.]

ெகால்ைலத்தைற

ெகால்ைலத்தைற kollaittaṟai, ெப.(n.)

   தரக்ள் நிைறந்த ேமட் நிலம்; highland waste.

     "இந்நாற் ேபர ்எல்ைலக்  ந பட்ட ெகால்ைலத்தைற கா ெவட் க் கடை்ட ப த்  ேம ம் 
பள்ள ம் த்  நீர ்நிலமாக" (SII.VII.97-13 p.40);.

     [ெகால்ைல + (தைர); தைற.]

ெகால்ைலப்பய

ெகால்ைலப்பய  kollaippayaṟu, ெப.(n.)

   காட் க்ெகாள், வயற்பய  (M.M. 329.);; wild horsegram, a climber.

     [ெகால்ைல + பய .]

ெகால்ைலப்ப ர்

 
 ெகால்ைலப்ப ர ்kollaippayir, ெப.(n.)

   ெகாள், ெமாசை்ச த ய ேமட் நிலப் ன்ெசய்ப் ப ர;் grains of dryland such as gram, country bean etc. 
(சா.அக.);.

     [ெகால்ைல + பய .]
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ெகால்ைலப்பல்

 
 ெகால்ைலப்பல்  kollaippalli, ெப.(n.)

   ேயாட் ப் ; lizard plant (சா.அக.);.

ம வ. நின் டத் ய்ஞ்சான்.

     [ெகால்ைல + பல் .]

{இ  மந் ர த்ைத ெசய்யப் பயன்ப ம் ைக என்பர.்}

ெகால்ைலப் 
ெபான்வரி

ெகால்ைலப் ெபான்வரி kollaippoṉvari, ெப.(n.)

   ெபான்ேவைல ெசய் ம் ெதா ல்வ க் ைடக் ம் வ வாய்; revenue through goldsmith. 

     ''நர ங்கராய ரத் ல் வாசல்வ  த க்கடைம ெநற்கடைம ம் ெகால்ைல ெபான்வரி ம் 
சந்ைத ம ைம த்தைக ம் இந்த ஊைர ேநாக்  வ ம் சகல ஆதாயத் ம்" ( ப்.கல்.ெதா.2, 
கல்.133-11);.

     [ெகால்ைல + ெபான் + வரி.]

ெகால்ைல ைர

 
 ெகால்ைல ைர kollaimudirai, ெப.(n.)

   ேகா ைம; wheat (சா.அக.);.

     [ெகால்ைல + ைர.]

ெகால்ைலைம

ெகால்ைலைம1 kollaimai, ெப.(n.)

   1. ெகால்ைலப் பல் ப் ண்ைடக் ெகாண்  ெசய் ம் ஒ  மந் ர த்ைத ைம; a magic done with an herbal 
ointment.

   2. ெகால்ைலப் பல்  பாரக்்க;see kollai-p-palli (சா.அக.);.

     [ெகால்ைல + ைம.]

 ெகால்ைலைம2 kollaimai, ெப.(n.)

   வரம்ப ந்  ஒ ைக; act of transgressing or violating conventional bounds.

     "ஆய்ச் யர ்தம்ெமா ங் ெகால்ைலைம ெசய் " ( வ். வாய்.4:2:2);.

     [ெகால்ைல + ைம.]

ெகால்ைல ைள
-த்தல்

 
 ெகால்ைல ைள -த்தல் kollaiviḷaivittal, . . (caus.v.) 

   ேதாட்டம் ப ரி தல் (யாழ்ப்.);; to cultivate a garden.

     [ெகால்ைல + ைள -.]

ெகால்ைலெவளி

 
 ெகால்ைலெவளி kollaiveḷi, ெப.(n.)

   வயல்ெவளி (இ.வ.);; open uncultivated plots.

     [ெகால்ைல + ெவளி.]

ெகால்வாத் க்

 
 ெகால்வாத் க்  kolvāttuvikki, ெப.(n.)

ஆைனவணங்  பாரக்்க;see anai-vanangi.

     [ெகால் + (வாட் ); வாத்  + க் .]
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ெகாலரி

 
 ெகாலரி kolari, ெப.(n.)

   ரில்லாமல் ட் ட்  அ க் ம் காற் ; disrupted flow of air.

     [ெகாலரி + காத்  (ெகா.வ.); அரி + காற் .]

ெகாலா

 
 ெகாலா  kolāmi, ெப.(n.)

   ந்தாத் ரா ட ெமா க ள் ஒன் ; one of the uncultivated languages of Dravidian family.

     [ லம் → ல  → ெகாலா .]

ெகா ப்

ெகா ப்  kolippūṭu, ெப.(n.)

   1. ெகால் ப் ; any plant causing death.

   2. ேகா  பாரக்்க;see koli.

   3. ம ர;் hair.

   4. இலந்ைத; jujuba.

   5. உ ம் ; guana.

   6. ப் ; long-pepper.

   7. பன் க் ழங் ; pig-root.

   8. ற்ற ஞ் ல்; acute-leaved privet.

   9. ங்கன்; elliptic-leaved privet (சா.அக.);.

     [ெகால்  + .]

ெகா

ெகா 1 kolu, ெப.(n.)

   த் ர லம்; Ceylon leadwort (சா.அக.);.

     [ெகால் → ெகா .]

 ெகா 2 kolu, ெப.(n.)

   1. ஒலக்க இ ப் ; royal presence, durbar, sitting-in-state; presence of the deityina temple.

     "இ ந் ங் ெகா ல்" (மசச் . ைந சா. 5);.

   2. ஒன்ப  நாள் நிக ம் (ஒன்பானிரா); கைல ழா ல் ெபாம்ைம த யவற்ைற அழ டன் 
அைமத்தல்; decorations in a Hindu house at the time of the Navarathiri festival.

   ம. ெகா ச் ;   க. ெகாலக, ெகாணக, ெத., பட. ெகா ; . ெகாணக, கணக.

     [ேகா  → ெகா .]

ெகா க் டம்

ெகா க் டம் kolukāṭam, ெப.(n.)

   இைறவன் அல்ல  மன்னன் ற் க் ம் மண்டபம்; presence chamber, as of a deity or king.

     "உயரெ்கா  மண்டபத் ைடேயா" ( வரக. ைசைய. 13);.

     [ேகா  → ெகா  + டம்.]
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ெகா

 
 ெகா  kolusu, ெப.(n.)

   தங்கம், ெவள்ளி ஆ ய மாைழகளால் ெசய்யப்பட் க் கா ல் அணி ம் மகளிர ்
அணிவைகக ெளான் ; a kind of ornament made by metals worn around the ankle.

 Fin. koliya (chain of gold or silver);, kolikko (coin);, Livonian. kol (ferrule);. Q. quigi (silver, coin);.

     [ேகா  → ெகா  → ெகா .]

ெகா ப்பலைக

ெகா ப்பலைக goluppalagai, ெப.(n.)

   1. மண்தாங் ப்பலைக; a board which supports the wall over a door, window (கட.்ெதா.);.

   2. கத ல் அழ ற்  அைமக்கப்ப ம் சட்டம்; a decorative frame work in a door.

     [ ல் → ல்  → ெகா  + பலைக.]

ெகா மெகாண்டா
ன்

 
 ெகா மெகாண்டான் golumagoṇṭāṉ, ெப.(n.)

   ண் க்கல் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Tindukkal Dt.

     [ெகால்லன் → ெகா வன் → ெகா மன் + ெகாண்டான்.]

ெகா மண்டபம்

 
 ெகா மண்டபம் kolumaṇṭabam, ெப.(n.)

   அரசைவ; royal court.

ம. ெகா மண்டபம்

     [ெகா  (ேகா  = ஒ ங்காக அைமந்த ப க்கட்  ேகா  → ெகா  (ப க்கட்  அைமந்த அரசனின் 
இ க்ைக); + மண்டபம்.]

ெகா ற் -
த்தல்

ெகா ற் -த்தல் koluvīṟṟiruttal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. ெகா மண்டபத் ல் அரசன் அரியைண ல் அமரந்் த்தல்; to adorn the throne as a king in the royal court.

   2. மடத் த் தைலவர,் மடத் க் ைச ழா ல், அ யாரக் ம், டரக் ம் ைட ழ்ந் க்கக் 
ெகா மண்டபத் ல் றவரசாக ற் த்தல்; to adorn the holy seat as a great Saint.

     [ெகா  + ற்  + இ -.]

ெகா ைவ-த்தல்

ெகா ைவ-த்தல் koluvaittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ஒன்பான் இர  (நவராத் ரி); நாள்களில் ட் ல் ெபாம்ைமகைள அணிகளாக ைவத்தல்; to decorate 
dolls in a Hindu house at the time of Navarathiri festival.

ம. ெகா வய்க் க.

     [ெகா  + ைவ-.]
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ெகாைல

ெகாைல1 kolaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ைலத்தல்; to bark as of dog.

     [ ைல → ெகாைல (ெகா.வ.);.]

 ெகாைல2 kolaidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ைலதல்; to be disturbed, shatter.

     [ ைல → ெகாைல.]

 ெகாைல1 kolai, ெப.(n.)

   1. உ ரவ்ைத; killing, slaying, murder, assassination.

     "ெகாைலேய களேவ" (மணிேம. 24;

   125);. ெகாைலக்ேக அஞ்சாதவன் ப க்  அஞ் வானா (பழ);.

   2. ங் , ெகா ைம; vexation, teasing, tormenting. 

ப ெகாைல.

   3. ெபா த் க் ெகாள்ள யாத அள க் ச ் ைதத்தல்; to damage incorrigibly; spoil.

   4. ெகால் தற்ெகா ப் ப ைக (இளம்.ெதால். ெபா ள்.254); (உைர.ெசா.);; consent to murder.

   ம. ெகால;   க., , பட. ெகாெல;   ேகாத. ெகால்; ட. க்வல்ய்

     [ ல் → ெகால் → ெகாைல.]

ெகாைலக்கடம் ட்
-தல்

ெகாைலக்கடம் ட் -தல் kolaikkaḍambūḍḍudal, ெப.(n.)

   5 ெச. ன்றா . (v.t.);

   ெகாைலத்தண்டைன நிைறேவற் தல்; to carry out capital sentence.

     " ற்றங் காட் க் ெகாைலக்கடம் ட் ம்"(ெப ங். மகத. 25: 103);.

     [ெகாைல + கடம் + ட் -.]

ெகாைலக்களம்

ெகாைலக்களம் kolaikkaḷam, ெப.(n.)

   1. ெகால்லப்ப ம் இடம்; place of execution.

     "ெகாைலக்களக் காைத" ( லப். 16);.

   2. ெகாைல நடந்த இடம்; a place where killing was done.

   3. அ ைவத் த டம்; place of destruction.

ம. ெகாைலக்களம்.

     [ெகாைல + களம்.]

ெகாைலக் ம்பல்

ெகாைலக் ம்பல் kolaikkumbal, ெப.(n.)

   1. ெகாைல ெசய் ம் ம்பல்; gang of murderers, criminals.

   2. ப க்  அஞ்சாத ம்பல்; a gang which will not flinch from any heinous crime.

     [ெகாைல + ம்பல்.]

ெகாைலக் ற்றம்

 
 ெகாைலக் ற்றம் kolaikkuṟṟam, ெப.(n.)

   உ ரவ்ைத ெசய்தலா ய ற்றம் (உ.வ.);; offence or crime of murder.

ம. ெகாைலக் ற்றம்.

     [ெகாைல + ற்றம்.]
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ெகாைலக்ெகாம்ப
ன்

 
 ெகாைலக்ெகாம்பன் kolaikkombaṉ, ெப.(n.)

   ெகால் ம் பண் ள்ள ெகாம்பாைன; a vicious tusker.

ம. ெகாைலக்ெகாம்பன்.

     [ெகாைல + ெகாம்பன்.]

ெகாைலகாரன்

ெகாைலகாரன் kolaikāraṉ, ெப.(n.)

   1. ெகாைல ெசய்பவன்; murderer, assassin.

   2. ப பாவங்க க்  அஞ்சாதவன்; one who will not flinch from any heinous crime.

     [ெகாைல + காரன்.]

ெகாைலச் ைற

ெகாைலச் ைற kolaicciṟai, ெப.(n.)

   ைறச ்சாைல ல் ெகாைலக் ற்றம் ெசய்தவரக்ைள ைவக் ம் அைற; prison-cell of criminals sentenced to 
death.

     "ெகாைலச் ைற வைர" (ெப ங். இலாவாண. 17:71);.

     [ெகாைல + ைற.]

ெகாைல ற் -தல்

ெகாைல ற் -தல் kolaisuṟṟudal,    8 ெச. . . (v.i.)

   ெகாைலப்ப  வ வ யாகத் ெதாடரத்ல் (உ.வ.);; to be encompassed as a person or family, by the sin of murder, 
kill, slay.

ம. ெகாைலக் ற்றம்.

     [ெகாைல + ற் -.]

ெகாைல ழ்-தல்

ெகாைல ழ்-தல் kolaicūḻtal,    2 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ெகால் ம் வ ைய நா தல்; to plot against a person's life

   2. ெகாைல ற் -தல் பாரக்்க;see kolai-curru.

     [ெகாைல + ழ்-.]

ெகாைல ழ்ச்

 
 ெகாைல ழ்ச்  kolaicūḻcci, ெப.(n.)

   ெகால் வதற்காகச ்ெசய்யப்ப ம் க க்கத் ட்டம்; conspiracy for murder.

     [ெகாைல + ழ்ச் .]

ெகாைலெசய்-தல்

ெகாைலெசய்-தல் kolaiseytal,    1.ெச. ன்றா  (v.i.)

   ெகால் தல்; to murder.

     [ெகாைல + ெசய்-.]

ெகாைலஞன்

ெகாைலஞன் kolaiñaṉ, ெப.(n.)

   1. ெகாைலகாரன் பாரக்்க;see kolai-gāran.

     "ெகாைலஞ ைலேயற் த் ம ப்ப" (நால . 331);. 

   2 ேவடன் ( டா.);; hunter.

   3. சண்டாளன் ( வா.);; candalan, one whose profession is to kill animals (ெச.அக..);.

     [ெகாைல → ெகாைலஞன். ஒ.ேநா.:கைல → கைலஞன்.]
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ெகாைலத் ர்ப்

 
 ெகாைலத் ரப்்  kolaittīrppu, ெப.(n.)

   க் த் தண்டைன; sentence of death.

ம வ. ெகாைலத்தண்டைன.

ம. ெகாலத் ரப்் .

     [ெகாைல + ரப்் .]

ெகாைலத்தண்ட
ைன

 
 ெகாைலத்தண்டைன kolaittaṇṭaṉai, ெப.(n.)

க்  தண்டைன: 

 punishment of hanging death Sentence.

ம வ. மரணதண்டைன.

     [ெகாைல + தண்டைன.]

ெகாைலந ல்( )-
தல்

ெகாைலந ல்( )-தல் kolainavilludal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ெகாைல ெசய்தல்; to commit murder.

     "ெகாைலந ல் ேவட் வர"் (மணிேம.13:31);.

     [ெகாைல + ந ல்.]

ெகாைலநன்

ெகாைலநன் kolainaṉ, ெப.(n.)

ெகாைலகாரன் பாரக்்க;see kolai-karan.

     "வா ரக்் ற்றமான ெகாைலநைர" ( வக. 2770);.

     [ெகாைலஞன் → ெகாைலநன்.]

ெகாைலநிலம்

 
 ெகாைலநிலம் kolainilam, ெப.(n.)

ெகாைலக் களம் பாரக்்க;see kolai-k-kalam.

ம. ெகாலநிலம்.

     [ெகாைல + நிலம்.]

ெகாைல 
நிைனக்ைக

 
 ெகாைல நிைனக்ைக kolainiṉaikkai, ெப.(n.)

   மனத் ல் ேதான் ம் க் ண ன் ெனான் ; one of the three bad thoughts in mind, i.e. to kill.

     [ெகாைல + நிைனக்ைக.]

ெகாைலப்ப

 
 ெகாைலப்ப  kolaippaḻi, ெப.(n.)

ெகாைலப் பாதகம் பாரக்்க;see kolai-p-pādagam.

     [ெகாைல + ப .]
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ெகாைலப்பாதகம்

ெகாைலப்பாதகம் golaippātagam, ெப.(n.)

   1. ெகாைலயா ண்டான அவசெ்சால் அல்ல  ற்றம் (ெகா.வ.);; crime or sin of murder.

   2. ெப ந் செ்சயல்; any heinous crime.

ம. ெகாலபாதகம்.

     [ெகாைல + பாதகம் (பா ப்  → பாதகம்);.]

ெகாைலப்பாதகன்

 
 ெகாைலப்பாதகன் golaippātagaṉ, ெப.(n.)

   ெகாைலக் ற்றம் ேபான்ற ெப ந் ங்  ெசய்தவன்; one who commits murder or any other heinous crimes.

ம. ெகாலபாதகன், ெகாலபாத .

     [ெகாைல + பாதகன்.]

ெகாைலப்பாவம்

 
 ெகாைலப்பாவம் kolaippāvam, ெப.(n.)

   ெகாைல ெசய்வதால் உண்டா ம் ற்றம்; sin of murder.

     [ெகாைல + பாவம்.]

ெகாைலப் 
ைபத் யம்

 
 ெகாைலப் ைபத் யம் kolaippaittiyam, ெப.(n.)

   ெகாைல ெசய்வதற்  ஆரவ்ம் உண்டாக் ம் ைபத் யம்; homicidal insanity; a form of mania characterised by a 
desire to commit murder; an insane tendency to murder (சா.அக.);.

     [ெகாைல + ைபத் யம்.]

ெகாைல ரிந்தவ
ன்

 
 ெகாைல ரிந்தவன் kolaiburindavaṉ, ெப.(n.)

ெகாைலயாளி பாரக்்க;see kolai-y-ali.

     [ெகாைல + ரிந்தவன்.]

ெகாைலமகள்

ெகாைலமகள் golaimagaḷ, ெப.(n.)

 Korravai, as having slain the Asuras.

     "ெகாைலமகள் க ைன" ( ரேமாத.் 7:26);.

     [ெகாைல + மகள்.]

ெகாைலமரம்

 
 ெகாைலமரம் kolaimaram, ெப.(n.)

   க மரம்; a gibbet, gallows.

ம. ெகாலமரம்.

     [ெகாைல + மரம்.]

ெகாைலமைல

ெகாைலமைல kolaimalai, ெப.(n.)

   ெகாைல ெசய் ம் மைலேபான்ற யாைன; lit., murderous mountain elephant.

     "ெப மதக் ெகாைலமைல" (கல்லா.4);.

     [ெகாைல + மைல.]
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ெகாைலம த்தல்

 
 ெகாைலம த்தல் kolaimaṟuttal, ெப.(n.)

   ெகாைல ெசய்தல் டாெதன்பைதப்பற் ச ்சாந்த ங்க வா களால் பாடப்ெபற்ற ல்; a poem by 
Sandalinga-Suvamigal disapproving of killing.

     [ெகாைல + ம த்தல்.]

ெகாைல ட்

ெகாைல ட்  kolaimuṭṭi, ெப.(n.)

   ைர ரல் இ க ம். வ  ங்க ம். ச் த் ணற ஞ்ெசய் ம் கால்நைட ேநாய். (M.CM.D. 
1887/249);; a cattle-disease involving congestion of lungs, swelling of abdomen and difficulty in breathing.

     [ெகாைல + ட் .]

ெகாைலேமற்ெகா
ள்-ளல்

ெகாைலேமற்ெகாள்-ளல் kolaimēṟkoḷḷal,    13 ெச. ன்றா . (v.i.)

   ன்க த்ேதா  ெகால் தல்; to murder as a duty imposed on oneself (pre-meditated murder); (சா.அக.);.

     [ெகாைல + ேமற்ெகாள்.]

ெகாைலயாளன்

 
 ெகாைலயாளன் kolaiyāḷaṉ, ெப.(n.)

ெகாைலகாரன் ( ங்.); பாரக்்க;see kolai-karan.

ம. ெகாலயாள்.

     [ெகாைல + ஆள் + அன்.]

ெகாைலயாளி

 
 ெகாைலயாளி kolaiyāḷi, ெப.(n.)

   ெகாைலகாரன்; murderer. 

ேத க் ெகாண் ந்த ெகாைலயாளி பட்டான் (உ.வ.);.

ம. ெகாலயாளி.

     [ெகாைல + ஆள் + இ.]

ெகாைல சை்சக் 
ரகம்

 
 ெகாைல சை்சக் ரகம் golaiyiccaiggiragam, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் ேகாள்ேநாய்; a kind of mania attributed to be influence of an evil planet to which the patient is subjected 
(சா.அக.);.

     [ெகாைல + இசை்ச + ரகம்.]

ெகாைல ண்( )-
தல்

ெகாைல ண்( )-தல் kolaiyuṇṇudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   ெகாைல ெசய்யப்ப தல்; to be killed, murdered.

ம. ெகாலெபட் க.

     [ெகாைல + உண் -.]

ெகாைலேயான்

 
 ெகாைலேயான் kolaiyōṉ, ெப.(n.)

ரி : 

 green vitriol (சா.அக.);.

     [ெகாைலயான் → ெகாைலேயான்.]
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ெகாைல வழக்

 
 ெகாைல வழக்  kolaivaḻkku, ெப.(n.)

   ெகாைலையப்பற் ய வழக் ; a murder-case.

     [ெகாைல + வழக் .]

ெகாைலவன்

ெகாைலவன் kolaivaṉ, ெப.(n.)

   1. ெகாைலகாரன் பாரக்்க: see kolai-karan.

     "ெகாைலவ னல்ைலேயா ெகாற்றவனா ைன" (மணிேம.25:174);

   2. ேவடன்; hunter one who lives by chase.

     "ெகாைலவர ்ெகா மாந் ேதய்த்தார"் (க த். 12);.

   3. வன் (ஊ க்கட ள்);: 

 Siva. as the destroyer.

     "ெகாைலவன் ய ழ த் ங்கள்" (க த். 103:14); (ெச.அக.);.

     [ெகாைல + அன்.]

ெகாைலவாள்

 
 ெகாைலவாள் kolaivāḷ, ெப.(n.)

   அரச ஒ ப்ைப நிைறேவற்றப் பயன்ப த் ம் வாள்; sword used to execute death sentence.

     [ெகாைல + வாள்.]

ெகாைலவாைள

 
 ெகாைலவாைள kolaivāḷai, ெப.(n.)

ஒ வைக ெநல் (இ.வ.);, 

 a kind of paddy.

     [ ைல → ெகாைல + வாைள.]

ெகாைலெவ

 
 ெகாைலெவ  kolaiveṟi, ெப.(n.)

   ெகாைல ெசய்வதற்  ப்பம் உண்டாக் ம் க் ; homicidal insanity; a form of mania characterised by a 
desire to commit murder (சா.அக.);.

     [ெகாைல + ெவ .]

ெகாவ்வங்காய்

 
 ெகாவ்வங்காய் kovvaṅgāy, ெப.(n.)

ெகாவ்ைவக்காய் பாரக்்க;see kovvai-k-kay.

     [ெகாவ்ைவ → ெகாவ்வம் + காய்.]

ெகாவ்வங்காய்ப்ப
தம்

 
 ெகாவ்வங்காய்ப்பதம் kovvaṅgāyppadam, ெப.(n.)

ெகாவ்ைவக்காய்ப்பதம் (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see kovvai-k-kay-p-padam.

     [ெகாவ்ைவ + காய் + பதம்.]
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ெகாவ்ைவ

ெகாவ்ைவ kovvai, ெப.(n.)

   1. ெகாவ்ைவக்ெகா . 

 a common creeper of the hedges.

   2. ெகாவ்ைவப்பழம்; red fruits of a common creeper of the hedges.

     "ெகாவ்ைவச ்ெசவ்வாய்" ( வாச. 6:2);.

     [ வ்ைவ → ெகாவ்ைவ.]

ெகாவ்ைவக்கனி

 
 ெகாவ்ைவக்கனி kovvaikkaṉi, ெப.(n.)

   ெகாவ்ைவப் பழம்; riped caped fruit.

     [ெகாவ்ைவ + கனி.]

ெகாவ்ைவக்கனிம
ணி

 
 ெகாவ்ைவக்கனிமணி kovvaikkaṉimaṇi, ெப.(n.)

   ேகாவரங்கப் ப மராகம் (யாழ்.அக.);; a kind of precious stone.

     [ெகாவ்ைவ + கனி + மணி.]

ெகாவ்ைவக்காய்

 
 ெகாவ்ைவக்காய் kovvaikkāy, ெப.(n.)

   ெகாவ்ைவச ்ெச ன் காய்; unriped caped fruit.

     [ெகாவ்ைவ + காய்.]

ெகாவ்ைவக்காய்ப்
பதம்

ெகாவ்ைவக்காய்ப்பதம்1 kovvaikkāyppadam, ெப.(n.)

   இளம்பதம்; a stage at which anything is selected when it is only tender and soft (சா.அக.);.

     [ேகாைவ → ெகாவ்ைவ + காய் + பதம்.]

 ெகாவ்ைவக்காய்ப்பதம்2 kovvaikkāyppadam, ெப.(n.)

   ெகாவ்ைவக்காய்ேபாற் ப ைமயாய் ெநற்ப ரில் ேதான் ம் இளம்பதம் (யாழ்ப்.);; a stage in the growth of 
paddy when it is tender and green as a kovvai fruit.

     [ெகாவ்ைவ + காய் + பதம்.]

ெகாவ்ைவக் ழங்

 
 ெகாவ்ைவக் ழங்  kovvaikkiḻṅgu, ெப.(n.)

   ேகாைவக் ழங் ; root of common creeper of the hedges (சா.அக.);.

     [ெகாவ்ைவ + ழங் .]

ெகாவ்ைவத்தண்

 
 ெகாவ்ைவத்தண்  kovvaittaṇṭu, ெப.(n.)

   ேகாைவக் ெகா ன் தண் ; the stem of Indian caper (சா.அக.);.

     [ெகாவ்ைவ + தண் .]
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ெகாவ்ைவயங்கனி

 
 ெகாவ்ைவயங்கனி kovvaiyaṅgaṉi, ெப.(n.)

ெகாவ்ைவக்கனி பாரக்்க;see kovvai-k-kani

     [ெகாவ்ைவ + அம் + கனி.]

ெகாவைள

 
 ெகாவைள kovaḷai, ெப.(n.)

ெவள்ைளத்தகைர பாரக்்க (L.);;see vellai-t-tagarai.

     [ வைள → ெகாவைள (ெகா.வ.);.]

ெகா ந்தம்

 
 ெகா ந்தம் kovindam, ெப.(n.)

   ெசம் ள்ளி; thorny nail dye.

     [ ந்தம் → ெகா ந்தம்.]

ெகா ள்

 
 ெகா ள் koviḷ, ெப.(n.)

மரவைக (L.); 

 white cutch, a tree (ெச.அக.);.

     [ ள் → ெகா ள் (ெகா.வ.);.]

ெகாழஞ் யப்பர்

 
 ெகாழஞ் யப்பர ்koḻñjiyappar, ெப.(n.)

    ேதவைத; folk deity.

     [ெகாழஞ்  + அப்பர.்]

ெகாழஞ் யப்பைர, ழந்ைதயப்பர ்எனக் ெகாள்வ  ஒ  ைகத் த்தேம. ெகாழஞ்  மரத் ெதய்வம் 
என்ற அ ப்பைட ல் அைமந்தேத இப் ெபயர.்
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ெகா

ெகா 1 koḻittal,    4 ெச. ன்றா. .(v.t.)

   ெகாப் ளித்தல்; gargling (சா.அக.);.

     [ெகாள் → ெகாளி → ெகா .]

 ெகா 2 koḻittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெதள் தல்; to sift in a winnowing fan.

     " ற்றபா  ெகா ப்பவர ்ேகாள்" (கம்பரா. நாட் ப். 29);.

   2. ஒ க் தல்; to waft ashore, as fine sand by the waves.

   3. வா தல்; to carry or wash away, as a river or flood.

     " ரி ள ெவல்லாங் ெகா த்   வந் ற வைணத ம் பா " (கந்த . ஆற் ப். 23);.

   4. ெபா தல்; to emit, as rays;

 to send forth, as showers.

     "ெகா ய ெவண் ங்காள் ெகா க்  நின  க ர"் (ைநடத, சந் ேரா.6); (ெச.அக.);

   ம. ெகா க் க;   க.,பட. ெகாசக்;   ெத. ெகா ;   ேகாத. ெகாத்;   ட. க் ச;்   ேகாண். ெகாசச்ானா;   . 
கேடாக்ல;   . ெகாசச்ா ;ெகாலா. ெகான் வ்.

     [ ல் → ள் → ெகாள் → ெகா  → ெகா .]

 ெகா 3 koḻittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

ெகா ஞ்

ெகா ஞ்  koḻiñji, ெப.(n.)

   1. ச்  (L.);; syhet orange, a tree.

   2. நாரத்ைத பாரக்்க;see narattai.

   3. ெகாள் க்காய் ேவைள பாரக்்க;see kollu-k-kay-velai.

   4. வா  காய்க் ம் மரம் ( ன்.);;  tree or plants. as the figs. which bear fruit without blossoming (ெச.அக.);.

ம. ெகா ஞ்ஞில்.

     [ெகா  → ெகா ஞ் .]

ெகா தேமனி

ெகா தேமனி koḻidamēṉi, ெப.(n.)

   1. ப்ைப ேமனி; Indian acalypha.

   2. க்  அவைர; Goa bean (சா.அக.);.

   3. ேகா  அவைர; sword bean (சா.அக.);.

ம வ. வாளவைர, ெப ங்ேகா யவைர, ேகா ப் ண் .

     [ெகா  → ெகா தம் + ேமனி.]

ெகா தா கம்

 
 ெகா தா கம் goḻitāgigam, ெப.(n.)

   நா ; Indian burr (சா.அக.);.

ம வ. ள் டரி, ெகால்லன்ேகா கம். ெகா ப்பாயாசம்.

     [ெகா தம் → ெகா தா கம்.]
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ெகா ப்

ெகா ப்  koḻippu, ெப.(n.)

   1. ெகா க்ைக; sifting, wafting ashore.

   2. ெச ப் ; prosperity.

   3. ற்றம் ( வா.);; fault, defect.

     [ெகா  → ெகா ப் . ஒ.ேநா.: ெச  → ெச ப் .]

ெகா ப்

 
 ெகா ப்  koḻippū, ெப.(n.)

ெகா ப் ண்  பாரக்்க;see koli-p-pundu.

     [ெகா  + ( ண் ); .]

ெகா ப் ண்

 
 ெகா ப் ண்  koḻippūṇṭu, ெப.(n.)

   ப்ைபேமனி (மைல.);; rubbish plant Indian acalypha, a shrub.

     [ெகா  + ண் .]

ெகா பாயசம்

 
 ெகா பாயசம் koḻipāyasam, ெப.(n.)

காஞ்ெசா  பாரக்்க;see känjori.

     [ ள் → ெகாள் → ெகா  + (பாயசச்ம்); பாயசம்.]

ெகா மணல்

ெகா மணல் koḻimaṇal, ெப.(n.)

   1.  மணல்; fine sand.

   2. ெம  மணல்; goldsmith's sand (சா.அக.);.

     [ெகா  + மணல்.]

ெகா யல்

ெகா யல் koḻiyal, ெப.(n.)

ெகா யலரி  பாரக்்க;see koliyal-arisi.

     "ெநல்  இ சல் ெகா யல் இல்லாமல்" (ேகா ெலா.62);.

ம. ெகா யல்.

     [ெகா  → ெகா யல்.]

ெகா யலரி

ெகா யலரி  koḻiyalarisi, ெப.(n.)

   நன்றாகக் ற் த் ட்டப்படாத அரி ; ill-cleaned rice.

     ' ற்றாத ெகா யலரி ைய' (ெப ம்பாண். 275, உைர);.

     [ெகா  → ெகா யல் + அரி .]

ெகா யால்மட்

 
 ெகா யால்மட்  koḻiyālmaṭṭi, ெப.(n.)

   வப் ; red colour (சா.அக.);.

     [ெகா யல் + மட் .]
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ெகா ற் ண்

 
 ெகா ற் ண்  koḻiṟpūṇṭu, ெப.(n.)

   ப்ைபேமனி; a kind of plant as of vermifuge;an antidote.

     [ெகா யல் + ண் .]

ெகா

ெகா 1 koḻuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ெச த்தல்; to prosper, flourish to be rich or fertile, as soil.

     " ெகா த்தக் கண் ம்" (நால . 96);.

   2. உடற்ெகா ப்  தல்; to grow fat;

 to be plump:

     " யெரலாங் ெகா த்ேத"(தனிப்பா.);.

   3. ழம்பா த்தல்; to be of thick consistency, as sandal paste. 

சந்தனத்ைதக் ெகா க்கப் .

   4. ரெ்காள் தல் (உ.வ.);; to be saucy, impertinent insolent.

   5. மண் ெகா த்தல், மதரத்்தல் (உ.வ.);; to become too rich, to be productive, as land (ெச.அக.);.

   ம. ெகா க் க;   க. ெகார் , ெகாப் ;   ெத. க்ெராச் , ெகாவ் ;   . ெகாம்ைம (ெகா ப் );;   ேகாண். 
ெகார் ன்ச;்   ய். க்ேராக;   . ெகாரவ்்;   நா. ெகாலா, ெகா ;   ேகாத. க்வள்ப்; ரா. ம்ேபன்.

 Fin. kuu (fat);;

 Mari. Koja;

 Hung. haj;

 Jap. koyasu (to enrich, fatten);.

     [ ள் → ெகாள் → ெகா .]

ெகா க்கசெ்சய்-
தல்

ெகா க்கசெ்சய்-தல் koḻukkacceytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வளரத்்தல்; to feed luxuriously;

 to pamper (சா.அக.);.

     [ெகா க்க + ெசய்-.]

ெகா க்கட் -தல்

ெகா க்கட் -தல் koḻukkaṭṭudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   கலப்ைபக்கா  மாட் தல் ( ன்.);; to fasten the share to the plough.

     [ெகா  + கட் -.]

ெகா க்கட்ைட

 
 ெகா க்கடை்ட koḻukkaṭṭai, ெப.(n.)

   ெவல்லம் த யன ேசரத்்  அரி மாவால் உ ண்ைட வ வாகச ்ெசய் ம் ற் ண் வைக; bolus-like 
preparation of rice flour usually with coconut scrapings, sugar, etc. 

ெகா க்கடை்டக் த் தைல ல்ைல ய க்  ைற ல்ைல (பழ);.

ம. ெகா க்கட்ட.

     [ ள் = உ ண்ைட; ள் →  → ெகா  + கடை்ட.]
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ெகா க்கட்ைடத் 
ேதக்

 
 ெகா க்கடை்டத ்ேதக்  koḻukkaṭṭaittēkku, ெப.(n.)

   ேபாதக நா  மரம்; fire-brand teak (சா.அக.);.

     [ெகா க்கடை்ட + ேதக் .]

இ  ம ந் ப்ெபா ளாகப் பயன்ப ற . 

ெகா க்கட்ைடப்
ல்

 
 ெகா க்கடை்டப் ல் goḻuggaḍḍaippul, ெப.(n.)

   ேகாயம் த் ர ்மாவட்டத் ள்ள ம் கால்நைடகள் ேமய்தற்  உரிய மா ய ெகா ப் சச்த்  
ந்த ல்வைக; a kind of grass in Coimbatore Dt., very fattening for cattle.

     [ெகா  + கடை்ட + ல்.]

ெகா க்கட்ைடமந்
தாைர

 
 ெகா க்கடை்டமந்தாைர koḻukkaṭṭaimandārai, ெப.(n.)

   ஒ  வைக மந்தாைர; a kind of ebony (சா.அக.);.

     [ெகா க்கடை்ட + மந்தாைர.]

ெகா க்கரி

 
 ெகா க்கரி koḻukkari, ெப.(n.)

   ெகா ந் ட்  எரியக் ய கரி; dense or solid charcoal capable of burning with flame (சா.அக.);.

     [ெகா  + கரி.]

ெகா க் த்

 
 ெகா க் த்  koḻukkuttu, ெப.(n.)

   எல்ைலையக் ப்பதற் ப் ல் நாட்டப்பட் க் ம் த் க் கல்;(காழ்மரக்கால்); 
(கல்.அக.);; stone mark for identifying the boundary in land, mile-stone.

     [ெகா  + த் .]

ெகா க்ெகா -
த்தல்

ெகா க்ெகா -த்தல் koḻukkoḍuttal, ெப.(n.)

   4 ெச. . . (v.i.);

   1. இளக்காரங் ெகா த்தல்; to be indulgent. 

     'நீ நிய யாமல் ெகா க்ெகா த்தன்ேறா இப்ப  இவன் ம் ேல தகேனற ேவண் ற் ' ( வ். 
ெபரியாழ்..2,9:2. யா.ப.454.);

   2. ெப ைம ண்டாக் தல் ( வ்.ெபரியாழ்.2,9:2, .);; to exalt.

     [ெகா  + ெகா -.]

ெகா க்ெகாம்

ெகா க்ெகாம்  koḻukkombu, ெப.(n.)

ெகா ெகாம்  பாரக்்க;see kolu-kombu (ேவ.க. 198);.

     [ெகாள்ெகாம்  → ெகா ெகாம் .]

ெகா க காலம்

 
 ெகா க காலம் goḻugaḻuvugālam, ெப.(n.)

   உழ  ங்காலம் (இ.வ.);; time of the year when ploughing is finished.

     [ெகா  + க  + காலம்.]
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ெகா ெகாம்

ெகா ெகாம்  goḻugombu, ெப.(n.)

   1. ெகா கள் ஏ ப் படரத்ற்  ந ம் ெகாம் ; stick or pole for supporting a creeper.

     "ேவத ந ங்ெகா  பட ங்ெகா ெகாம்ேப" (ெசவ்வந் ப் . மனசச். 9);.

   2. பற் க்ேகா ; help, support, aid.

   3. மரத் ன் ந க் ைள; central upright branch of a tree.

     [ெகா  + ெகாம் .]

ெகா ெகா -த்தல்

ெகா ெகா -த்தல் goḻugoḻuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ந்த சைதப்பற் டன் இ த்தல்; to be chubby. 

ழந்ைத ெகா ெகா ெவன் க் ற  (உ.வ.);.

   2. ெசல்வசெ்ச ப்  தல்; to become rich, prosperous.

     [ெகா  + ெகா -.]

ெகா ெகா ப்

ெகா ெகா ப்  goḻugoḻuppu, ெப.(n.)

   1. ெச ைம; luxuriance.

   2. ஊழற்சைத; flabbiness (ெச.அக.);.

ம. ெகா ெகா .

     [ெகா  + ெகா ப் .]

ெகா ெகா ெவ
னல்

 
 ெகா ெகா ெவனல் goḻugoḻuveṉal, ெப.(n.)

   உடற்ெகா ப்  தைலக் காட் ம் ப் ; onom. expr. signifying growing fat.

     [ெகா  ெகா  + எனல்.]

ெகா ங்கண்

 
 ெகா ங்கண் koḻuṅgaṇ, ெப.(n.)

   அ ள்ேநாக்  (க ைணக்கண்);; sight with compassion, bene volence.

     [ெகா  = ெகா ைம. ெகா ம் + கண்.]

ெகா ங்கா கம்

 
 ெகா ங்கா கம் goḻuṅgātigam, ெப.(n.)

   நா ; fetid tree-Sterculia foctida (சா.அக.);.

     [ெகா ம் + கா கம்.]

ெகா ங் கா

 
 ெகா ங் கா koḻuṅgikā, ெப.(n.)

   மல் ைக; jasmine (சா.அக.);.

     [ெகா ம் + ைக - ெகா ஞ் ைக → ெகா ங் கா (ெகா.வ.);.]

ெகா ங் ரி

 
 ெகா ங் ரி koḻuṅgiri, ெப.(n.)

   மல் ைக (மைல);; jasmine.

     [ெகா ஞ் ைக → ெகா ஞ் ரி → ெகா ங் ரி.]
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ெகா சச்ால்

 
 ெகா சச்ால் koḻuccāl, ெப.(n.)

   ஏரச்ச்ால்; a furrow made by the plough share.

ம. ெகா சச்ால்.

     [ெகா  + சால்.]

ெகா ச் ராய்

 
 ெகா ச் ராய் koḻuccirāy, ெப.(n.)

   கலப்ைப ற் ெகா ைவ இைணக் ம் மரத் ண்  (யாழ்ப்.);; piece of wood which holds the share to the 
plough.

     [ெகா  + ராய்.]

ெகா ஞ்

ெகா ஞ்  koḻuñji, ெப.(n.)

   1. நாய்ேவைள ( த்.அக.);; a sticky plant.

   2. கடற்கைரப் ண் ; shrub on the seashore.

     [ெகா  → ெகா ஞ் .]

ெகா ஞ் சே்சாள
ம்

 
 ெகா ஞ் சே்சாளம் koḻuñjiccōḷam, ெப.(n.)

   த் சே்சாளம்; ripe millet (சா.அக.);.

     [ெகா ஞ்  + ேசாளம்.]

ெகா ஞ் நாரத்
ைத

ெகா ஞ் நாரத்ைத koḻuñjinārattai, ெப.(n.)

   1. ச் ப்பழம்; common orange.

   2. நாய்ேவைள; dog mustard.

   3. ெகாள் க்காய்; purple wild Indigo (சா.அக.);.

ம வ. ெகா ஞ் ப் பழம்.

     [ெகா ஞ்  + நாரத்ைத.]

ெகா ஞ் ப்பழம்

ெகா ஞ் ப்பழம் koḻuñjippaḻm, ெப.(n.)

   1. ச் ; common orange.

   2. த் ப்  நாரத்ைத; sweet bigarade orange.

   3. ெகாள் க் காய்ேவைள; purple wild indigo (சா.அக.);.

     [ெகா ஞ்  + பழம்.]

ெகா ஞ் ய வ
ண்

 
 ெகா ஞ் ய வண்  koḻuñjiyaḍivaṇḍu, ெப.(n.)

   ெகா ஞ் மரத் ன் அ ல் ைளத் க் ம் எ க்கஞ் ெச ல் பற் நிற் ம் ஒ வைக வண் ; a 
kind of beette frequenting the madar plant grown under the orange tree. This is very useful for preparing universal 
quintessence medicine (சா.அக.);.

     [ெகா ஞ்  + அ  + வண் .]
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ெகா ஞ் னி

 
 ெகா ஞ் னி koḻuñjiṉi, ெப.(n.)

   நாய்ேவைள; dog mustard plant (சா.அக.);.

     [ெகா ஞ்  → ெகா ஞ் னி.]

ெகா ஞ் டர்

 
 ெகா ஞ் டர ்koḻuñjuḍar, ெப.(n.)

   ரி ; blue vitriol (சா.அக.);.

     [ெகா ைம + டர.்]

ெகா த்தகயல்

 
 ெகா த்தகயல் goḻuttagayal, ெப.(n.)

   வளரச்் ற்ற ெகண்ைட ன்; developed carp fish ( ன். .ெதா.);.

     [ெகா  → ெகா த்த + கயல்.]

ெகா த்தசாப்பா

 
 ெகா த்தசாப்பா  koḻuttacāppāṭu, ெப.(n.)

   உயர ்உண ; rich meals (சா.அக.);. 

     [ெகா  → ெகா த்த + சாப்பா .]

ெகா த்த ண்ணா
ம்

 
 ெகா த்த ண்ணாம்  koḻuttasuṇṇāmbu, ெப.(n.)

   நீரக்லக் ம் ேபா , அ க அள ல் ெவப்பத்ைதக் கக் ப் ெபா யாக நீற் ம் ண்ணாம் ; a lime stone 
which emits more heat when making slaked lime (கட.்ெதா.);.

     [ெகா த்த + ண்ணாம் .]

ெகா த்தட் -தல்

ெகா த்தட் -தல் koḻuddaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெகா ைவக் ரை்மயாக் தல் ( ன்.);; to sharpen the plough share.

     [ெகா  + தட் -.]

ெகா த்தைட

 
 ெகா த்தைட koḻuttaḍai, ெப.(n.)

ெகா த்தாைட பாரக்்க;see kolu-t-tādai. 

     [ெகா  + தைட.]

ெகா த்த ரல்

ெகா த்த ரல் koḻuttamural, ெப.(n.)

   ஏ  அங் ல நீள ள்ள வன் ேகாலா ன்; half beak, attaining 7 in. in length.

ம வ. ெகா த்த ரல்.

     [ெகா த்த + ( ரல்); ரல்.]

ெகா த்த ரல்

 
 ெகா த்த ரல் koḻuttamūral, ெப.(n.)

   வன்ேகாலா ன்; a kind of kola fish. 

     [ெகா த்த + ரல்.]
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ெகா த்தவன்

ெகா த்தவன் koḻuttavaṉ, ெப.(n.)

   1. அடங்காதவன்; uncontrollable person. 

ெகா த்தவ ெனல்லாம் ஒ நாள் த்  நா ம்ேபா தான் உணரவ்ான் (உ.வ.);.

   2. பணக்காரன்; very rich man (வழ.ெசா.அக.);.

     [ெகா  → ெகா த்தவன் ( ைனயா.ெப);.]

ெகா த்த ரல்

 
 ெகா த்த ரல் koḻuttavīral,    ெகா ப்பைடந்த ஈரல்; liver with fatty accumulation (சா.அக.).

     [ெகா த்த + ஈரல்.]

ெகா த்த டம்

 
 ெகா த்த டம்  koḻuttavuḍambu, ெப.(n.)

   ப த்த உடம் ; corpulent body (சா.அக.);. 

     [ெகா த்த + உடம் .]

ெகா த்தா க்
ைக

 
 ெகா த்தா க்ைக koḻuttāḍubiḍikkai, ெப.(n.)

   நரி ஆட் மந்ைத ற் ந்  ப்ப  ேபா ம் ைளயாட் ; game in imitation of a fox capturing a sheep in a 
flock.

     [ெகா த்த + ஆ  + க்ைக.]

ெகா த் ப்ேபா-
தல்

ெகா த் ப்ேபா-தல் koḻuttuppōtal,    8 ெச.  (v.i.)

   ெகா ப் ண்டாதல்; growing fat (சா.அக.);.

     [ெகா த்  + ேபா-.]

ெகா தம் நத்தம்

 
 ெகா தம் நத்தம் koḻudambinaddam, ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dharmapuri Dt.

     [ெகா  + தம்  + நத்தம்.]

ெகா தாைட

 
 ெகா தாைட koḻutāṭai, ெப.(n.)

   க ம் ன் ேமல் பாகம்; the top portion of sugarcane stalk (சா.அக.);. 

அவன் டக் றான் ெகா தாைடப்பயல் (இ.வ.);.

     [க  → ெகா  + ஆைட.]

ெகா -தல்

ெகா -தல் koḻududal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ைடதல் (இ.வ.);; drill through.

     "ெகா வண் ந் தாரான்" (ைநடத. யம்வர. 155);.

   2. ப த்தல்  (இ,வ.);; to pluck, pick off.

     "ஞாழலஞ் ைனத் தா னர ்ெகா " (நற். 106);.

   3. த்தல் (இ.வ.);; tear.

     "ெபளவநீரச் ்சாய்க் ெகா " (க த். 76);.

     [ ள் → ெகாள் → ெகா  → ெகா தல்.]
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ெகா ந்த ம்

 
 ெகா ந்த ம்  koḻundarumbu, ெப.(n.)

   க்களில் தலாக உண்டா ம் அ ம் ; the first shoot or growth in a flower;bud (சா.அக.);.

     [ெகா ந்  + அ ம் .]

ெகா ந்தன்

ெகா ந்தன் koḻundaṉ, ெப.(n.)

   1. கணவன் (இ.வ.); 

 husband.

     "ெகா ந்தா ெவன்றாள்" (கம்பரா. ராட் . 9);.

   2. கணவ க்  இைளயவன் (உ.வ.);; husband's younger brother.

     [ெகாள் → ெகா  → ெகா ந்தன். ெகா ந்  இளைம. ெகா ந்தன் = கணவ க்  இைளயவன்.]

ெகா ந்தன்

ெகா ந்தன்  koḻundaṉpu, ெப.(n.)

   இள ய அன்  (இ.வ.);; doting affection.

     "ெகா ந்தன்  ெசய்த ள் ர" ( மந். 280);.

     [ெகா ந்  + அன் .]

ெகா ந்த ர்

 
 ெகா ந்த ர ்koḻundaṉūr, ெப.(n.)

   வள் ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ரi்; a village in Tiruvallur Dt.

     [ெகா ந்தன் + ஊர.்]

ெகா ந்

ெகா ந்  koḻundi, ெப.(n.)

   1. மைன டன் றந்தவள்; wife's sister.

   2. உடன் றந்தவன் மைன  (இ.வ.);; brother's wife.

     "எம்  நின்றம்  நீேதாழன்மங்ைக ெகா ந் " (கம்பரா. காட் ப். 23);.

   3. ெகா ந்தன் பாரக்்க;see kolundan.

ம வ. ெகா ந் யாள்.

     [ெகா ந்  → ெகா ந் .]

ெகா ந் யாள்

 
 ெகா ந் யாள் koḻundiyāḷ, ெப.(n.)

ெகா ந்  பாரக்்க;see kolundi.

ம. ெகாளந்தயாள்.

     [ெகா ந்  → ெகா ந்  + ஆள்.]

ெகா ந் ராம்பட்

 
 ெகா ந் ராம்பட்  koḻundirāmbaṭṭu, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Villuppuram Dt.

     [ெகா ந் ைல (ெவற் ைல); + பட்  – ெகா ந் ைலப்பட்  → ெகா ந் ராம்பட்  (ெகா.வ.);.]
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ெகா ந் ைல

ெகா ந் ைல koḻundilai, ெப.(n.)

   1. தளிர;் tender leaf.

   2. ேத ைல; tea (சா.அக.);.

     [ெகா ந்  + இைல.]

ெகா ந் ேலா ய
ம்

 
 ெகா ந் ேலா யம் koḻundilōtiyam, ெப.(n.)

   ேபரகத் ; West Indian sesbane (சா.அக.);.

     [ெகா ந்  + ேலா யம்.]

ெகா ந்

ெகா ந் 1 koḻundudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ஒளிரத்ல்; to be kindled as fire.

   2. காய்சச்ப்ப தல் (இ.வ.);; to be heated.

     "எரியழற் ெகா ந் ம் ேவ ய்த் டெ்டன"(இர , யாகம்.27);.

   3. ெவ ற்க தல்; to be burnt as by the sun.

     [ ல் (எரிதல்); → ள் →  ெகா  → ெகா ந் .]

 ெகா ந் 2 koḻundu, ெப.(n.)

   1. இளந்தளிர ்(இ.வ.);; tender leaf.

     "ஏற்ப ரிஇய ைல ங் ெகா ந் ம்"(ெப ங்.இலாவாண.2:143);.

   2. இளைமயான ; anything young.

     " ைறக்ெகா ந் " (ைநடத.அன். . 12);.

   3. ெமன்ைம (இ.வ.);; tendeness.

     "வாைழ… மடல்ேபாலக் ெகா ந் ள ெச " ( டா. 12:150);.

   4. ந தற் ரிய ப யம்; shoot of plant cut for planting.

   5. ம க்ெகா ந்  பாரக்்க;see maru-k-kolundu.

     "ெகா ந்  ெசவ் வந் " (கந்த . இந் ரன். 42);.

ெகா ந் க்கால்

 
 ெகா ந் க்கால் koḻundukkāl, ெப.(n.)

   ெவற் ைலக் ெகா க்  ந ம் ெகா ெகாம் ; stick or pole planted to support the betel creeper. 

     [ெகா ந்  + கால்.]

ெகா ந் ள்ளி

 
 ெகா ந் ள்ளி goḻundugiḷḷi, ெப.(n.)

   நட் ப் ரிப்பவன்; mischief-maker.

     [ெகா ந்  + ள்ளி.]

ேம ம் ளிரத்் த் தளிர டாமல் ெகா ந் கைளக் ள்ளிச ்ெச ன் வளரச்்  த ப்ப  ேபால் 
ம்பம் அல்ல  நாட் ன் வளரச்்  ெக ப்பவ ம் நண்பர ்உற னரக்் த் ங்  ைள ப்பவ ம் 

ெபற்ற உ வகப்ெபயர.்
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ெகா ந் ைடமா

 
 ெகா ந் ைடமா  koḻunduḍaimātu, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் கள்ளி அதாவ  ெகாம் க்கள்ளி; any spurge of the eupborbia genus grown near a village. But it 
generally refers to the creeper (சா.அக.);. 

     [ெகா ந்  → ெகா ந் ைட.]

ெகா ந் தல்

ெகா ந் தல் koḻundudal, ெப.(n.)

   1. ெவ னால் க தல்; being scorched.

   2. ெகா ந் டெ்டரிதல்; burning with a brilliant flame.

   3. ப க்கக் காய்சச்ப்ப தல்; being heated to redness as iron in a forge (சா.அக.);.

     [ ல் → ள் →  → ெகா  → ெகா ந் .]

ெகா ந்  
நீேராட்டம்

ெகா ந்  நீேராட்டம் koḻundunīrōṭṭam, ெப.(n.)

ேகாலம்2 பாரக்்க;see kolam2. 

     [ெகா ந்  + நீேராட்டம்.]

ெகா ந் ப -
த்தல்

ெகா ந் ப -த்தல் koḻundubadiddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ைளக் ம்ப  ெகா ைய ந தல்; to plant a stoloniferous stem.

     [ெகா ந்  + ப .]

ெகா ந் மணல்

 
 ெகா ந் மணல் koḻundumaṇal, ெப.(n.)

   ெமன் மணல்; soft sand with which goldsmiths clean jewels (சா.அக.);.

     [ெகா ந்  + மணல்.]

ெகா ந் -தல்

ெகா ந் -தல் koḻunduviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. தளிர் தல்  (இ.வ.);; to send forth tender shoots.

     "ெகா ந் ட ்ேடா ப் பட ம்" ( வ். இராமா ச ற். 61);.

   2. ஒளிர் தல்; to blaze up.

     "ெகா ந் ட ்ெடரி ம் ப த்தழல்" ( ேசேலா. ேசலரே்மல் கட. 52);.

     [ெகா ந்  + .]

ெகா ந் ேவர்

 
 ெகா ந் ேவர ்koḻunduvēr, ெப.(n.)

   இளேவர;் tender and slender root (சா.அக.);. 

     [ெகா ந்  + ேவர.்]

ெகா ந்ெதாட்

 
 ெகா ந்ெதாட்  koḻundoṭṭi, ெப.(n.)

   ல்வைக ( ன்);; socking-grass

     [ெகா ைம + ெதாட் .]

ெகா ந்ேதா -தல்

ெகா ந்ேதா -தல் koḻundōṭudal, ெப.(n.)

ெகா ந் -தல் பாரக்்க;see kolundu-vidu-(இ.வ.);.

     "படரந்் ெகா ந் ேதா ெதன் மனப்பந்த ேல" (தனிப்பா. ii. 137, 347);.

     [ெகா ந்  + ஒ .]
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ெகா நன்

ெகா நன் koḻunaṉ, ெப.(n.)

   1. கணவன் (இ.வ.);; husband.

     "ெதய்வந் ெதாழாஅள் ெகா நற் ெறா  ெத வாள்" ( றள். 55);.

   2. இைறவன் ( டா.);; Lord.

 Fin. kosija (suitor);, Turk. koca (husband);;

 Jap. Kazoku;

 O.Jap. kasumu (to take by force);;

 Q. qusa (husband);.

     [ெகாள் → ெகா  → ெகா  → ெகா நன். ெகா தல்  = அைணத் க்ெகாள்ளல். ெகா நன்  = 
மணந்  ெகாள்பவன்.]

ெகா நிழல்

 
 ெகா நிழல் koḻuniḻl, ெப.(n.)

   ளிரந்்த நிழல்; cool shadow, pleasant shadow.

     [ெகா  + நிழல்.]

ெகா நீர்

ெகா நீர ்koḻunīr, ெப.(n.)

   1. ெப ய நீர ்(இ.வ.);; abundance of water.

     "ேகா  ெயன் ங் ெகா நீரிலஞ் " (மணிேம.11:39);.

   2. கப் ளித்த கள்: 

 highly fermented toddy.

   3. யரை்வ (யாழ்.அக.);; sweat.

   4. ப க்கக் காய்ச் ய இ ம் க் கரண் ன் னிைய நைனத் த் தரப்ப ம் நீர;் water in which hot iron 
ladle is dipped.

     [ெகா  = ெப ய. ெகா  + நீர.்]

ெகா ப்பைட-த்தல்

ெகா ப்பைட-த்தல் koḻuppaḍaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெதாண்ைட ற் ெகா ப்பைடத்தல்; obstruction of the throat by fatty tissue which renders respiration difficult 
(சா.அக.);.

     [ெகா ப்  + அைட.]

ெகா ப்ப லம்

 
 ெகா ப்ப லம் koḻuppamilam, ெப.(n.)

   ெகா ப் ப் ெபா ள்ள அ லம்; fatty acid.

     [ெகா ப்  + அ லம்.]

ெகா ப்பயன்

 
 ெகா ப்பயன் koḻuppayaṉ, ெப.(n.)

   ேவளாண்ைம ல் ைடக் ம் வ வாய்; net income or gain in Agriculture.

     [ெகா ப்  + பயன்.]
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ெகா ப்ப

 
 ெகா ப்ப  koḻuppaḻivu, ெப.(n.)

   உட ல் உள்ள ெகா ப்  நீங் ைக; lypolysis.

     [ெகா ப்  + அ .]

ெகா ப்பான

 
 ெகா ப்பான koḻuppāṉa, ெப.எ.(adj.)

   நிண ள்ள; lardaceous;plumpy (சா.அக.);.

ெகா ப் றக் -
தல்

ெகா ப் றக் -தல் koḻuppiṟakkudal,    9 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெச க்கடக் தல்; to reduce one's pride.

     [ெகா ப்  + இறக் .]

ெகா ப்

ெகா ப்  koḻuppu, ெப.(n.)

   1. ெச ப்  ( ங்.);: 

 richness.

   2. நிணம் ( ங்.);; fat.

   3. தைசவளம்; plumpness.

     "க ப் நீ ராரெலா  ெகா ப் றாக் ெகாளிஇய" (ெப ங். மகத. 4:42);.

   4. ழம்பா க்ைக; thickness in consistency, as sandal paste.

   5. ன ; sauciness, impudence.

   6. நிலத் ன் மதரப்் ; state of soil being too rich to be productive.

   7. சாந் ப் ச் ன்ேமல் ண்ைமயான கைத அல்ல  ெகட் யான ைதமாக் ( ண்ட)்; கைரசைல 
ைவத்  அ த் வ ; pressing the paste like substance on the already pasted area.

   ம. ெகா ப் ;   க. ெகாப் , ெகார் ;   ெத. க்ெராவ் . ெகாவ் ;   . ெகாம்ெம;   ட. ேகாவ், 
க்வாள்ப்;   ேகாத. க்வாள்ப்;   க்ேராக;   நா. ெகா ;பர.் ெகார.்

     [ ள் →  → ெகா  → ெகா ப் .]

ெகா ப் க்கட்

ெகா ப் க்கட்  koḻuppukkaṭṭi, ெப.(n.)

   நிணக்கழைல (இங்.ைவ. 306);; fatty tumour.

     [ெகா ப்  + கட் .]

ெகா ப் க்கைர-
தல்

ெகா ப் க்கைர-தல் koḻuppukkaraidal,    4 ெச. . .(v.i.)

   உட ல் உள்ள ெகா ப் ச ்சத் களின் அள  நா க்  நாள் ைறதல்; deterioration of the fatty substance in 
the tissues, the splitting up of fat (சா.அக.);.

     [ெகா ப்  + கைர.]

ெகா ப் க்கல்

 
 ெகா ப் க்கல் koḻuppukkal, ெப.(n.)

   வப் க்கல்வைக ( ன்.);; a soft red stone.

     [ெகா ப்  + கல்.]
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ெகா ப் க்கழைல

ெகா ப் க்கழைல koḻuppukkaḻlai, ெப.(n.)

   1. ெகா ப் க் ம் சவ்வான  வளரந்்  ச் ப் ேபால் எ ம் ப் ற  நாளாவட்டத் ல் 
ெபரிதா ம் ஒ  கட் ; a tumour consisting of a mass of fatty matter enclosed in a thin capsule which, at first, resembles 
a knot and then developes gradually into a large swelling lipoma.

   2. ெகாத் க்கழைல பாரக்்க;see kottu-k-kalalai.

   3. க் ல் உண்டா ம் ெகா ப் க் கழைல; a fatty scrotal tumour (சா.அக.);.

ம வ. ெகா ப் க் கட் .

     [ெகா ப்  + கழைல.]

ெகா ப் க் டல்

 
 ெகா ப் க் டல் koḻuppukkuḍal, ெப.(n.)

   ஆட் ன் ப் க் டல் ( ன்.);; a part of intestine of sheep or goats.

     [ெகா ப்  + டல்.]

ெகா ப் க்ேக

 
 ெகா ப் க்ேக  koḻuppukāṭu, ெப.(n.)

   ெகா ப் ச ்சத்  அ தல்; necrosis of the fatty tissue (சா.அக.);.

ம வ. ெகா ப் த்தல்.

     [ெகா ப்  + ேக .]

ெகா ப் க்ெகாள்(
)-தல்

ெகா ப் க்ெகாள்( )-தல் koḻuppukkoḷḷudal,    10 ெச. . . (v.i.)

   1. ெகா த்தல்; getting fat.

   2. ெகா ப்ைப இ த் க்ெகாள்ளல்; absorbing fat (சா.அக.);.

     [ெகா ப்  + ெகாள்( );.]

ெகா ப் சச்ைத

 
 ெகா ப் சச்ைத koḻuppuccadai, ெப.(n.)

   ஊழற்சைத; flabbiness.

     [ெகா ப்  + சைத.]

ெகா ப் ப் -
த்தல்

ெகா ப் ப் -த்தல் koḻuppuppiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெகா ப் ண்டாதல்; formation of fat (சா.அக.);.

     [ெகா ப்  + .]

ெகா ப் ப் ண்ட
ம்

ெகா ப் ப் ண்டம் koḻuppuppiṇṭam, ெப.(n.)

   1. ெகா ப் த் ரட் ப் ணங்கள் தண்ணீரில் நாட்படக் டந்  அ வதா ம், ஈர மண்ணில் 
ைதந்  டப்பதா ம் உண்டா ம் ெம  ேபான்ற சான் ப ; a soft, unctuous or waxy substance formed 

from the decomposition of dead bodies under certain circumstances as long immersion in water, burial in moist earth etc., 
adipocere.

   2. உைறந்த ெகா ப் ண்ைட; a lump of congealed fat (சா.அக.);.

     [ெகா ப்  + ண்டம்.]

ெகா ப் ம

 
 ெகா ப் ம  koḻuppumaḍi, ெப.(n.)

   பால் தராத ெப த்த ம ; fleshy udder of a cow, not yielding.

ெத. க்ெராவ் , ெகாவ் .

     [ெகா ப்  + ம .]
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ெகா ப் மயக்கம்

 
 ெகா ப் மயக்கம் koḻuppumayakkam, ெப.(n.)

   உடம் ல் ெகா ப் னால் உண்டா ம் மயக்கம் அல்ல  ரச்ை்ச; faintness or swooning due to fat in the 
system (சா.அக.);.

     [ெகா ப்  + மயக்கம்.]

ெகா ப் ஞ் த
ல்

ெகா ப் ஞ் தல் koḻuppumiñjudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   உடம் ல் ெகா ப்  அள க்  ச ்ேசரத்ல்; excessive accumulation of fat in the body - obesity (சா.அக.);.

ம வ. ெகா ப்ேபறல்.

     [ெகா ப்  + ஞ் தல்.]

ெகா ப் த் ரம்

 
 ெகா ப் த் ரம் koḻuppumūttiram, ெப.(n.)

   ண் க்காய் ேநா னால் ஏற்ப ம் ெகா ப் க் கலந்த நீர;் urine marked by the presence on fat in it 
(சா.அக.);.

     [ெகா ப்  + த் ரம்.]

ெகா ப் -த்தல்

ெகா ப் -த்தல் koḻuppuḷuttal,    14 ெச. . .(v.i.)

   ெகா ப் சச்த் ச ் ைததல்; necrosis of the fatty tissue (சா.அக.);.

     [ெகா ப்  + உ .]

ெகா ம்காகதாளி

 
 ெகா ம்காகதாளி koḻumkākatāḷi, ெப.(n.)

   ஆசச்ா; Ceylon ebony-Diospyros ebenum (சா.அக.);.

     [ெகா  → ெகா ம் + காகதாளி.]

ெகா ம்

ெகா ம்  koḻumbu, ெப.(n.)

   இலங்ைக ன் தைலநகரம் (இ.வ.);; modern capital of Sri Lanka

     "கயக்கா  நா ங் ெகா ம் ற் ப்ரசண்டா (த ழ்நா.146);.

     [கலம் + ேகாம்  - கலக்ேகாம்  (கப்பல் தங் ம் கடல் கம்); கலம்  → ெகாலம்  → ெகா ம்  
(ெகா.வ.);.]

ெகா ம் க் ழங்

 
 ெகா ம் க் ழங்  koḻumbukkiḻṅgu, ெப.(n.)

ெகா ம் ேவர ்பாரக்்க;see kolumbu-vér (யாழ்ப்.);

     [ெகா ம்  + ழங் .]

ெகா ம் க்ெகாட்
ைட

ெகா ம் க்ெகாடை்ட koḻumbukkoṭṭai, ெப.(n.)

   1. இலங்ைக ற் ப ரா ம் காப் க்ெகாடை்ட; Ceylor coffee.

ம வ. ெகா ம் க்ேகாப் .

     [ெகா ம்  + ெகாடை்ட.]

ெகா ம் க்ெகாட்
ைடக்களா

ெகா ம் க்ெகாடை்டக்களா koḻumbukkoṭṭaikkaḷā, ெப.(n.)

   1. இலங்ைகக் ெகாடை்டக்களா; Ceylor plum.

   2. ெகா ம் ப்பழம் பாரக்்க;see kolumbu-p palam.

     [ெகா ம்  + ெகாடை்ட + களா.]
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ெகா ம் கா

 
 ெகா ம் கா koḻumbukā, ெப.(n.)

நன்னாரி ேவர்

 Indian sarsaparilla (சா.அக.);.

     [ெகா ம் + கா (உண்ணத்தக்க );.]

ெகா ம் ைக

 
 ெகா ம் ைக goḻumbugai, ெப.(n.)

   ந ம் ைக; perfume (சா.அக);.

     [ெகா ம் + ைக.]

ெகா ம் சச்வ்வரி

 
 ெகா ம் சச்வ்வரி  koḻumbussavvarisi, ெப.(n.)

   இலங்ைகப் பைன க் ம் சவ்வரி ; Ceylon sago, a product of Ceylon sago-palm (சா.அக.);.

     [ெகா ம்  + சவ்வரி .]

ெகா ம் சச்ாராய
ம்

 
 ெகா ம் சச்ாராயம் koḻumbuccārāyam, ெப.(n.)

   ெதன்னங்கள்ளினின்  வாைல  ட் றக் ய சாராயம்; Colombo arrack distilled from the juice of coconut 
palm (சா.அக.);.

     [ெகா ம்  + சாராயம்.]

ெகா ம் ச் வகர
ந்ைத

 
 ெகா ம் ச் வகரந்ைத goḻumbuccivagarandai, ெப.(n.)

   ரக்கரந்ைத; fever toolsy or Ceylon toolsy (சா.அக.);.

     [ெகா ம்  + வகரந்ைத.]

ெகா ம் சே்சவக
ன்

 
 ெகா ம் சே்சவகன் goḻumbuccēvagaṉ, ெப.(n.)

   இலங்ைக ல் ப ரா ம் ற்றா ட் ; Ceylon pavonia (சா.அக.);.

     [ெகா ம்  + ேசவகன்.]

ெகா ம் த்ேதங்
காய்

 
 ெகா ம் த்ேதங்காய் koḻumbuttēṅgāy, ெப.(n.)

   ஈழத் த் ேதங்காய்; Ceylon coconut (சா.அக.);.

     [ெகா ம்  + ேதங்காய்.]

ெகா ம் த்ேத
ைல

ெகா ம் த்ேத ைல koḻumbuttēyilai, ெப.(n.)

   1. இலங்ைகத் ேத ைல; Ceylon tea or Indian tea.

   2. க க் வா ; deccany olive wood (சா.அக.);.

     [ெகா ம்  + ேத ைல.]
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ெகா ம் நாரத்
ைத

 
 ெகா ம் நாரத்ைத koḻumbunārattai, ெப.(n.)

   ஈழத்  நாரத்ைத; green orange of Ceylon.

     [ெகா ம்  + நாரத்ைத.]

ெகா ம் நாவல்

 
 ெகா ம் நாவல் koḻumbunāval, ெப.(n.)

   ெவண்ணாவல்; white jammon.

     [ெகா ம்  +நாவல்.]

ெகா ம் ப்பட்ைட

 
 ெகா ம் ப்படை்ட koḻumbuppaṭṭai, ெப.(n.)

   ஈழத் இலங்கப்படை்ட; Ceylon cinnamon.

     [ெகா ம்  + படை்ட.]

ெகா ம் ப்பழம்

 
 ெகா ம் ப்பழம் koḻumbuppaḻm, ெப.(n.)

   ேமாரீ  ெகாடை்டப் பழம் என ம் வழங்கப்ப ம் ஈழத் க் ெகாடை்டக்களா; Ceylon plum-flacourtia 
mamontechi. It is also known as Mauritius plum. The nut of this fruit ground with turmeric is prescribed for lying in women to 
prevent absorption of moisture in the system.

     [ெகா ம்  + பழம்.]

ம வ. ேமாரீ  ெகாடை்டப்பழம். இதைன மஞ்ச டன் அைரத் ப் சக் க ரத்்த ெபண்க க்  
ஈரம் தங்கா . இதன் ள் அம்ைமப்பால் எ க்க உத ம்.

ெகா ம் ப்பைன

 
 ெகா ம் ப்பைன koḻumbuppaṉai, ெப.(n.)

   ஈழநாட் த் தாளிப் பைன; Ceylon fan tree.

ெகா ம்  + பைன,]

ெகா ம் ப்பாக்

 
 ெகா ம் ப்பாக்  koḻumbuppākku, ெப.(n.)

ெகாடை்டப்பாக்  பாரக்்க;see kottai-p-pakku.

     [ெகா ம்  + பாக் .]

ெகா ம் ப்பா

 
 ெகா ம் ப்பா  koḻumbuppāci, ெப.(n.)

   இலங்ைகக் கடற்பா ; Ceylon moss.

     [ெகா ம்  + பா .]

ெகா ம் ப் ன்

 
 ெகா ம் ப் ன் koḻumbuppisiṉ, ெப.(n.)

   ேசாைலப் ளி; Ceylon gamboge (சா.அக.);.

     [ெகா ம்  + ன்.]

1040

www.valluvarvallalarvattam.com 9014 of 19068.



ெகா ம் ல்ைல

 
 ெகா ம் ல்ைல koḻumbumullai, ெப.(n.)

   நந் யா வட்டம்; Ceylon jasmine (சா.அக.);.

     [ெகா ம்  + ல்ைல.]

ெகா ம் ேவர்

 
 ெகா ம் ேவர ்koḻumbuvēr, ெப.(n.)

   னேவர;் China root.

     [ெகா ம்  + ேவர.்]

ெகா ம் ைவரம்

 
 ெகா ம் ைவரம் koḻumbuvairam, ெப.(n.)

   ஈழ நாட்  ைவரம் ேபான்ற ஒ  கல்; a mineral of Ceylon esteemed in jewellery (சா.அக.);.

ம வ. வைரமல் .

     [ெகா ம்  + ைவரம்.]

ெகா மெகாண்டா
ன்

 
 ெகா மெகாண்டான் goḻumagoṇṭāṉ, ெப.(n.)

   ண் க்கல் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Tindukkal Dt.

     [ெகால்லன் → ெகா வன் → ெகா மன் → ெகா மன் + ெகாண்டான்.]

ெகா மைட

 
 ெகா மைட koḻumaḍai, ெப.(n.)

   ெநல்ேவ  மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Thirunelveli Dt.

     [ெகா  + மைட.]

ெகா மம்

 
 ெகா மம் koḻumam, ெப.(n.)

   ேகாைவமாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kövai Dt.

     [ெகா  → ெகா மம்.]

ெகா மரம்

 
 ெகா மரம் koḻumaram, ெப.(n.)

   ெசம்மரம் (மைல.);; Coramandal redwood.

     [ெகா  + மரம். ெகா  = ெச ைம, ப ைம.]

ெகா மா கம்

 
 ெகா மா கம் goḻumāmigam, ெப.(n.)

   ேபர ரி; a variety of Indigo plant with large leaves (சா.அக.);.

     [ெகா  + ஆ கம்.]
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ெகா சை்ச

ெகா சை்ச koḻumiccai, ெப.(n.)

   1. நாரத்ைத; bitter orange (மைல.);.

   2. ச் வைக; sylhet orange.

     [ெகா  → ெகா த்ைத → ெகா சை்ச.]

ெகா

 
 ெகா  koḻumīti, ெப.(n.)

   அர வரிேபாக நில உைடைமயாளர ்அைட ம் நில வ மானம் (W.G.);; net income from land after paying land 
Revenue.

     [ெகா  = ஏர,் உழ . ெகா  + ,]

ெகா ன்

ெகா ன் koḻumīṉ, ெப.(n.)

   1. க ன் வைக (இ.வ.);; backwater fish.

     "இ ங்க வாய்த ்ெகா  ண்ட வன்னங்கேள" ( க்ேகா.188);.

   2. எண்ெணய்ச ்சத் ள்ள ெநத்  ன்; anchovy fish.

ம. ெகா ன்.

     [ெகா  + ன்.]

ெகா ைக

 
 ெகா ைக goḻumugai, ெப.(n.)

   ெகா ய அ ம் ; fragrant tender shoot (ேவளாண்,கைல);.

     (ெகா  + ைக.]

ெகா தல்

ெகா தல்1 koḻumudal, ெப.(n.)

   மரத் ன் ப த்த அ ப்பாக்கம் (இ.வ.);; stout stem of a tree.

     "ெகா தற் ெறங்ெகா " (ெப ங்மகத.19:40);.

     [ெகா  + தல். ெகா  = ரண்ட, ப த்த தல் = அ ப்ப .]

 ெகா தல்2 koḻumudal, ெப.(n.)

   நில வ வா ல் அர  வரிேபாக நில ரிைமயாளர ்ெப ம் பங்  (யாழ்.அக.);; owner's share of the produce 
of afield after deducting the government dues.

     [ெகாள் தல் → ெகா தல் → ெகா தல்.]

ெகா

 
 ெகா  koḻumuṟi, ெப.(n.)

   இளந்தளிர;் tender shoot (சா.அக.);.

     [ெகா  + .]
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ெகா ைம

ெகா ைம koḻumai, ெப.(n.)

   1. ெச ைம ( ங்.);; fertility.

   2. இளைம ( லப்.4:39);; freshness.

   3. அழ  (ெபா ந.26);; beauty.

   4. நிறம் ( வா.);; colour.

   5. ளிரச்்  (ம ைரக்.406);; coolness.

 Gk. kallos, kolos.

     [ெகா  → ெகா ைம.]

ெகா ேமார்

 
 ெகா ேமார ்koḻumōr, ெப.(n.)

   ழந்ைதகள் ெரன்  ெகாண்ட அசச்த்ைதப் ேபாக்கக் காய்ச் ய ெகா ைவத் ேதாய்த் க் 
ெகா க் ம் ேமார ்(இ.வ.);; buttermilk heated by thrusting a hot iron spoon into it, and given to children when affected 
with sudden fright.

     [ெகா  + ேமார.்]

ெகா லாபம்

 
 ெகா லாபம் koḻulāpam, ெப.(n.)

ெகா ப்பயன் பாரக்்க;see kolu-p-payan.

ம வ, ெகா ப்பயன், ெகா  ஆதாயம்.

     [ெகா  = ஏர,் உழ  ெகா  + லாபம்.]

ெகா வ -த்தல்

ெகா வ -த்தல் koḻuvaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   கலப்ைப ைன ல் ெபா த்தப்ப ம் ெகா க் கம் ையக் ராக் தல்; to make sharp the iron rod of a 
plough.

     [ெகா  + வ -.]

ெகா வ ர்

 
 ெகா வ ர ்koḻuvaṉūr, ெப.(n.)

   க்ேகாடை்ட மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Pudukkottai Dt.

     [ெகா வன் + ஊர.்]

ெகா வாப்

 
 ெகா வாப்  koḻuvāppu, ெப.(n.)

   கலப்ைப ன் ெகா க் கழன்  ேபாகாம க்க அ க் ம் ஆப் ; wedge used to tight plough share.

ம. ெகா வாப் .

     [ெகா  + ஆப் .]

ெகா வாரம்

ெகா வாரம் koḻuvāram, ெப.(n.)

   யானவ க்  உரிய வாரம்; cultivators share of the produce.

ேமல்வாரம் நீக் க் ெகா வாரத்தால் ைச நடக் ம் (S.I.I.VIII. 234);.

     [ெகா  + வாரம்.]
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ெகா வாரி

 
 ெகா வாரி koḻuvāri, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Villuppuram Dt.

     [ெகா  + வாரி( ைளசச்ல்);.]

ெகா றக் -தல்

ெகா றக் -தல் koḻuviṟakkudal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ேவளாண்பணி ெதாடங் தல்; to start agricultural activities.

ம. ெகா றக் க.

     [ெகா  + இறக் -.]

ெகா

ெகா 1 koḻuvu, ெப.(n.)

ெகா ெகா ப்  பாரக்்க;see kolu-koluppu.

     [ெகா  → ெகா .]

 ெகா 2 koḻuvudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெதாங்க தல்; to hang.

     " ைடையத ்ேதாளில் ெகா க் ெகாண்  றப்பட்டான்" ( ரி.);.

     [ெகா  → ெகா .]

ெகா கத

 
 ெகா கத  goḻuvugadavu, ெப.(n.)

   ற்கத ; door with hinges.

     [ெகா  + கத .]

ெகா ேகால்

ெகா ேகால் koḻuvuāl, ெப.(n.)

   ெகா ெகாம்  (இ,வ.);; stick or pole for supporting a creeper.

     "ெகா  ேகா றாக் ெகா ெயன" (வரத.பாகவத. நார ங். 64);.

     [ெகா  + ேகால்.]

ெகா ைவ-த்தல்

ெகா ைவ-த்தல் koḻuvaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

ெகா றக் -தல் பாரக்்க;see kolu-v-irakku-.

ம.ெகா வய்க் க.

     [ெகா  + ைவ-.]

ெகாைழ

 
 ெகாைழ koḻai, ெப.(n.)

   கட ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Cudalur Dt.

     [ ைழ + ெகாைழ.]
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ெகாள்( )

ெகாள்( )1 koḷḷudal,    10 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. ைக ல் எ த் க்ெகாள் தல் (இ.வ.);; to seize.

     "ெகாண்ட வாெளா ம்" ( வக.430);.

   2. ெப தல் (இ.வ.);; to receive as a gift.

     "நல்லா ெறனி ங் ெகாள " ( றள்.222);.

   3. ைலக்  வாங் தல் (இ.வ.);; to buy.

     "ேகாைத ங் ெகாள்வார"் (ைநடத.நகரப்.18);. அறப்ப த்தவன் அங்கா  ேபானால் 
ற்க ம்மாட்டான், ெகாள்ள ம் மாட்டான் (பழ);.

   4. உரிைமயாகக் ெகாள் தல் (இ.வ.);; to acquire.

     " டைலையக் காண ேவா …  ெகாண்டார"் ( வக.457);.

   5. மணம் ெசய்தல் (இ.வ.);; to marry.

     "தாங்ெகாண்ட மைனயாைள" (நால .3);.

   6. கவரத்ல் (இ.வ.);; carry off.

     "மைனயாைள மாற்றார ்ெகாள" (நால .3);. 7.

   தன் ட ்ெகாள் தல் (இ.வ.);; to contain.

     " தரரிக் கண்ெகாண்ட நீர"் (நால .394);.

   8. கத்தல் (இ.வ.);; to draw in.

ெகாள்

ெகாள்2 koḷ, . .(aux.v.)

   1. தற்ெபா ட் ல் வ ம் ஒ  ைண ைன; an auxilary which makes a verb reflexive.as in. த் க்ெகாள்.

   2. எ ரம்ைற ஏவல் ஒ ைம ைனேயா  ேசரக்்கப்ப ம் ஓர ்அைச (க த்.115, உைர);; an expletive added 
to neg.imp. sing. verb, aš in அஞ்சாேத ெகாள்.

     [ ல்  → ள் → ெகாள்.]

 ெகாள்3 koḷ, ெப.(n.)

   1. காணம் ( ங்.);; a shrub.

   2. ைடேவல்; umbrella thorn-babul.

     "உண்ணா வர ெகா  ெகாள் த் ன் " (ெவ.6: 26, ெகா .);.

   3. ற்காலத் ல் வழங் ய  நிைறயள  (ெதால். எ த் . 164, உைர);; a small measure of weight used in 
ancient times.

     [ ல் (வைளதல்); → ள் → ெகாள்.]

 ெகாள்4 koḷ, ெப.(n.)

   வைளந்த கா ள்ள பயற் வைக; horse gram.

     "கா ங் ேகாணக்காய் ெசால்லடா

   ைமத் னா கைத ம் த்ேதன் ெகாள்ளடா ைமத் னா"( கைத);, 'ெகாள்' என்றால் வாையத் 
றக் ற ;க வாளம் என்றால் வாைய றதா? (பழ);.
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ெகாள்கலம்

ெகாள்கலம் koḷkalam, ெப.(n.)

   1. பண்டம் இ ம்கலம் (இ.வ.);; receptacle.

     "இ ம்ைபக்ேக ெகாள்கலம் ெகால்ேலா" ( றள். 1029);.

   2. பைன ேயாைல, ங் ல் இவற்றால் ஆ ய ைட; basket made of palm leaf or bamboo.

     [ெகாள் + கலம்.]

ெகாள் ரயம்

ெகாள் ரயம் koḷkirayam, ெப.(n.)

   1. ெகாள் தல் பாரக்்க;see kol-mudal.

   2. ைலக் க் ெகாண்ட ெபா ள்; purchase, anything purchased.

     [ெகாள் + ரயம்.]

ெகாள்ைக

ெகாள்ைக koḷkai, ெப.(n.)

   1. ெப ைக; taking.

     "ப ற் ெகாள்ைக ப " (ைசவச. ெபா .338);.

   2. ேகாட்பா ; doctrine.

     " ப் றப் பாளரத்ங் ெகாள்ைக ற் ன்றார"் (நால .141);.

   3. ெசயற்பாட் த் ட்டம்; policy.

அர ன் ய கல் க் ெகாள்ைக நன்றாக இ க் ற  (உ.வ.);.

   4. ெந ைற; principle, tenet, doctrine.

   5. ேநான் ; vow.

     "தா ல் ெகாள்ைக" ( .89);.

   6. ஒ க்கம்; conduct.

     " லந்  ெகாள்ைக ய ந்தக் கைட" (நான்மணி.94);.

   7. நிகழ்ச் ; event.

     " ந்த ெகாள்ைக ட ைறந் த ந்தா ெனன்ன" (கம்பரா. தற்ேபார.் 132);.

   8. இயல் ; quality.

     "ெகாம் னின்  டங்  ெகாள்ைகயார"் (கம்பரா. ைள.10);

   9. ெச க் ; pride.

ெகாள்ைகக்கண்
ேணாட்டம்

 
 ெகாள்ைகக்கண்ேணாட்டம் koḷkaikkaṇṇōṭṭam, ெப.(n.)

   க த்தள ல் ேநாக் தல்; theoreticalsense.

     [ெகாள்ைக + கண்ேணாட்டம்.]

ெகாள்ைகப்பற்

 
 ெகாள்ைகப்பற்  koḷkaippaṟṟu, ெப.(n.)

   ெகாண்ட ேகாட்பாட் ன்ேமல் ெகாண் ள்ள ப் ; attachment to principle.

ம வ. ெகாள்ைகப் ப் .

     [ெகாள்ைக + பற் .]
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ெகாள்ைக டம்

ெகாள்ைக டம் koḷkaiyiḍam, ெப.(n.)

   தவசச்ாைல; mutt.

     "ேகாலங் ன்ற ெகாள்ைக டங்க ம்" (மணிேம.28:67);.

     [ெகாள்ைக + இடம்.]

ெகாள்ெகாம்

ெகாள்ெகாம்  koḷkombu, ெப.(n.)

   1. ெகா ெகாம்  (இ.வ.);; supporting post.

     "ெகாள்ெகாம் ெபா யக் ெகா ழ்ந் த ேபால்" (கம்பரா. சடா .130);.

   2. சார் ; dependence.

   3. க டம்; place of refuge, asylum.

     [ெகாள் + ெகாம் .]

ெகாள்

 
 ெகாள்  koḷpu, ெப.(n.)

   ெகாள்ைக; theory.

     [ெகாள் +  – ெகாள்  (பைடத். பாவாணர)்;.]

ெகாள்ெபாற்

ெகாள்ெபாற்  koḷpoṟṟi, ெப.(n.)

   ேமனிகட் க் காதணியாகச ்சாத் ம் ெபான் அணிகலன்; gold ear ornament to be worn by idol.

     " க்கா ல் சாத் ம்  ெகாள்ெபாற் நால்ஞ (ெத.கல்.ெதா.5, கல்.644);.

     [ெகாள் + ெபாற் .]

ெகாள் தல்

ெகாள் தல் koḷmudal, ெப.(n.)

   1. வாங் ன ைல; cost price.

   2. ெப மள ல் வாங் தல்; procurement as a lot.

ேதைவயான ச க்கைரையக் ெகாள் தல் ெசய்ய ெவளிநா  ெசன் க் றார ்(உ.வ.);.

     [ெகாள் + தல்.]

ெகாள்வன

ெகாள்வன  koḷvaṉavu, ெப.(n.)

   1. ெகாள் ைக; receiving, taking, borrowing, buying.

   2. ெபண் ெகாள் ைக; taking in marriage.

ம வ.ெகாள் ைன.

     [ெகாள் ைன → ெகாள்வன .]

ெகாள்வைன

ெகாள்வைன koḷvaṉai, ெப.(n.)

   1. ெகாள் ைக; buying, borrowing.

   2. ெபண் ெகாள் ைக; taking in marriage.

     [ெகாள் ைன → ெகாள்வைன.]

ெகாள்வைனெகா
ப்பைன

ெகாள்வைனெகா ப்பைன goḷvaṉaigoḍuppaṉai, ெப.(n.)

   1. ெகா க்கல் வாங்கல்; borrowing and lend-ing.

   2. ெபண்ைணக் ெகா த் ப் ெபண்ைண எ க் ம் மணத் ெதாடர் ; giving and taking in marriage, 
intermarrying.

ம வ. ெகாள் ைன ெகா ப் ைன.

     [ெகாள்வைன + ெகா ப்பைன.]
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ெகாள் ைல

 
 ெகாள் ைல koḷvilai, ெப.(n.)

ெகாள் தல் பாரக்்க;see kol-mudal.

     [ெகாள் + ைல.]

ெகாள் ைலக்கா
ணி

 
 ெகாள் ைலக்காணி koḷvilaikkāṇi, ெப.(n.)

   ைலக்  வாங் ன நிலம்; land acquired by purchase.

     [ெகாள் ைல + காணி.]

ெகாள் ைன

ெகாள் ைன koḷviṉai, ெப.(n.)

   1. ெகாள் ைக; buying, borrowing.

   2. ெபண் ெகாள் ைக; taking in marriage.

     [ெகாள் + ைன.]

ெகாள் ைன 
ெகா ப் ைன

 
 ெகாள் ைன ெகா ப் ைன goḷviṉaigoḍuppiṉai, ெப.(n.)

   ெபண் ெகா த்ேதா ெபண்ெண த்ேதா ெசய் ெகாள் ம் உற ; giving or taking a bride in marriage.

அ த்த ஊரில் நாங்கள் ெகாள் ைன ெகா ப் ைன ைவத் க்ெகாள்வ ல்ைல (உ.வ.);.

ம வ. ெகாள்வைன ெகா ப்பைன, ெகாண்  ெகா த்தல்.

     [ெகாள் ைன + ெகா ப் ைன.]

ெகாள்ேவான்

ெகாள்ேவான் koḷvōṉ, ெப.(n.)

   1. வாங் ேவான்; buyer one who accepts anything.

   2. கற்ேபான்; student.

     "ெகாள்ேவான் ெகாள்வைக ய ந் " (நன்.ெபா .36);.

   3. நான்காம் ேவற் ைம; dative case.

     "பல  மைறந்தனர ்ெகாள்ேவான்" (இலக்.ெகாத்.36);.

     [ெகாள் + (ஆன்); ஒன்.);]

ெகாள்ள

ெகாள்ள koḷḷa, .எ.  (adv.)

   1. இன் ம்; further on.

   2. நிரம்ப; as much as required.

உண  ெகாள்ளக் ைடத்த  (இ.வ.);.

   3. காரணப் ெபா ளிேல ம் காலப் ெபா ளிேல ள்ள ெசயெவெனசச்த் டன்  வ ந் 
ைண ைன; an auxiliary used, for the sake of emphasis, along with another verbal participle denoting reason or time. 

நான் ேபாகக் ெகாள்ளக் காரியம் நடந்த .

     [ெகாள் + அ.]

ெகாள்ளட்

ெகாள்ளட்  koḷḷaṭṭu, ெப.(n.)

   1. ெச வைக; ciliateleaved yellow horse-gram.

   2. உண் வதற்காகசச்ைமக்கப்பட்ட ; that which is cooked for eating.

     [ெகாள் + அட்  (அ  → அட் ); அ தல் = சைமத்தல்.]
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ெகாள்ளத்தநல் ர்

 
 ெகாள்ளத்தநல் ர ்koḷḷattanallūr, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanjipuram Dt.

     [ெகாள்ளத்தன் + நல் ர.்]

ெகாள்ளப்ப

ெகாள்ளப்ப 1 koḷḷappaḍudal,    20 ெச. ன்றா .(v.t.)

   மனத் க் ெகாள் தல்; to take to heart.

     "ெகாள்ளப் படா  மறப்ப த ெலன் ற் க்கேள" ( க்ேகா.87);

     [ெகாள் + அ + ப -.]

 ெகாள்ளப்ப 2 koḷḷappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. நன்  ம க்கப்ப தல்; to be held in esteem.

     "ெகாளப்பட்ேட ெமன்ெறண்ணி" ( றள். 699);.

   2. ஒப்பளிக்கப்ப தல்; to be approved.

     [ெகாள் + அ + ப -.]

ெகாள்ளம்

ெகாள்ளம் koḷḷam, ெப.(n.)

   ைழ ேச ; mud, slime.

     "பாசைட த்த ெகாள்ளம் ந் " (கல்லா.73:17);, ( ங்.);.

ம. ெகாள்ளம்.

     [ ள் → ெகாள் → ெகாள்ளம்.]

ெகாள்ளம்பாக்கம்

 
 ெகாள்ளம்பாக்கம் koḷḷambākkam, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanjipuram Dt.

     [ெகாள்ளன் + பாக்கம்.]

ெகாள்ளம்ைம

ெகாள்ளம்ைம koḷḷammai, ெப.(n.)

   கரம், தற்றல், ளிர ் த ய ணங்க ண்டா  ன்றாம் நாளில் தைல ல் த்ேதான் ப் 
ற   ரந்்  13ஆம் நாளில் இறங் , பக் கள் உ ம் ஓர ்அம்ைம; a kind of small-pox marked by 

eruptive fever. raving. delirium, fits etc. In this the eruptions make their appearence on the third day; and then pimples are 
developed to the size of horse-gram and become vesicles with watery head, and lastly they dry upon or about the 13th day 
when scabs fall of. cf. பயற்றம்ைம (சா.அக.);.

     [ெகாள் + அம்ைம.]

ெகாள்ளல்

ெகாள்ளல் koḷḷal, ெப.(n.)

   1. உடெ்காள்ளல்; taking in.

   2. சாப் தல் அல்ல  த்தல்; eating or drinking.

   3. உ ர ்ெகாள்ளல்; animation.

   4. ேவர ்ெகாள்ளல்; taking root.

   5. ேநாய் ெகாள்ளல்; being affected with illness; contracting a disease.

   6. ஏனம் த யவற் ள்ேள அடங் தல்; to contain in a vessel etc.

   7. மனத் க் ப் த்தல்; to be contained as in a vessel, taking mind (சா.அக.);.

ம. ெகாள்ளல் (ஏற் க்ெகாள் தல், வாங் தல்);.

     [ெகாள் + அல்.]
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ெகாள்ளள

ெகாள்ளள  koḷḷaḷavu, ெப.(n.)

   1 க் மள ; as much as can be held-capacity.

   2. உடெ்காள் மள ; as much quantity as could be swallowed or eaten (சா.அக.);.

     [ெகாள் + அள .]

ெகாள்ளற்பா

 
 ெகாள்ளற்பா  koḷḷaṟpāṭu, ெப.(n.)

   ேமன்ைம (யாழ்ப்.);; worthiness.

     [ெகாள்ளல் + பா .]

ெகாள்ளன்

ெகாள்ளன் koḷḷaṉ, ெப.(n.)

   1. ைரக் ெகாள்; horse-gram.

   2. ெகாள் அல்ல  ெப  ெகாள்; an unknown plant probably referring to Indigo seed, as a collyrium in 
diseases of the eyes.

   3. பண்ைடக் காலத்  நிைறஅள ; a small weight for weighing used in olden days.

   4. ெகாள் த் தவசம்; gram in general (சா.அக.);

     [ெகாள் + அன்.]

ெகாள்ள ார்

 
 ெகாள்ள ார ்koḷḷar, ெப.(n.)

   வள் ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Thiruvallur Dt..

     [ெகாள்ளன் + ஊர.்]

ெகாள்ளாக் மரி

 
 ெகாள்ளாக் மரி koḷḷākkumari, ெப.(n.)

   மணம் ெசய்  ெகா க்கப்படாத ெபண்; un married girl.

இவள் ெகாள்ளாக் மரி (ெநல்ைல.);.

     [ெகாள்ளா + மரி.]

ெகாள்ளாக் மரி என்பைத ெகாள்ளாக் ம  என்ப  ெநல்ைல வழக் .

ெகாள்ளாக்ெகாள்
ளி

 
 ெகாள்ளாக்ெகாள்ளி koḷḷākkoḷḷi, ெப.(n.)

   தணியாத உண் ப்ப ள்ளவன் (இ.வ.);; a person with insatiable hunger for food.

     [ெகாள்ளா(த); + ெகாள் + இ.]

ெகாள்ளாக் 
ெகாள்ைள

 
 ெகாள்ளாக் ெகாள்ைள koḷḷākkoḷḷai, ெப.(n.)

ெகாள்ளாத ெகாள்ைள பாரக்்க;see kollada-kollai.

     [ெகாள்ளாத + ெகாள்ைள.]

ெகாள்ளாத 
ெகாள்ைள

 
 ெகாள்ளாத ெகாள்ைள goḷḷātagoḷḷai, ெப.(n.)

    (யாழ்ப்.);; plenty.

     [ெகாள்ளாத + ெகாள்ைள.]
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ெகாள்ளாத ைற

 
 ெகாள்ளாத ைற koḷḷātasiṟai, ெப.(n.)

   அ ைமேபால் உைழப்பவ-ன்-ள் ( ன்.);; slave-like, assiduous person.

     [ெகாள்ளாத ( ந்த); + ைற.]

ெகாள்ளாத கழ்

 
 ெகாள்ளாத கழ் goḷḷātabugaḻ, ெப.(n.)

   அள கடந்த கழ்; unbounded - praise.

     [ெகாள்ளாத → ெகாள்ள + கழ்.]

ெகாள்ளாைம

ெகாள்ளாைம koḷḷāmai, ெப.(n.)

   1. ைக; excessiveness.

   2. பைக; enmity.

   3. மனத் க் ப் யாைம; disagreement.

     [ெகாள் + ஆ + ைம.]

ெகாள்ளார்

ெகாள்ளார1் koḷḷār, ெப.(n.)

   1. மனம் ெபாறாதவர;் envious person (இ.வ.);.

     'ெபாறாதாைரக் ெகாள்ளாெரன்பவாக ன்' (ெதால். ெபா ள். 147, உைர);.

   2. பைகவர ்(இ.வ.);; enemies, foes.

     "ெகாள்ளார ்ேதஎங் த்த ெகாற்ற ம்" (ெதால்ெபா ள்.67);.

     [ெகாள் + ஆர ்- ெகாள்ளார.் (ஆ- எ ரம்ைற இைடநிைல ணரந்்  ெகட்ட .);]

 ெகாள்ளார2் koḷḷār, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Villuppuram Dt.

     [ெகாள்ளாைர → ெகாள்ளார.்]

ெகாள்ளி

ெகாள்ளி koḷḷi, ெப.(n.)

   1. ெகாள்ளிக்கடை்ட பாரக்்க;see kolli-k-kattai.

     " னவர ்ெகாள்ளி ர"் (ஐங் .295);.

   2. ெந ப் ; fire.

     "ைகக்ெகாள் ெகாள்ளியர"் (ெந நல்.8);.

   3. ெபாறாைம ம் க ஞ் ற்ற ள்ளவன்; jealous, quick - tempered person.

   4. கலகம் ட் பவன் (இ.வ.);; one who kindles strife.

ெகாள்ளி நாக்கன், வாய் றந்தால் ம்பம் அ ந் ம் (பழ.);.

   5. ெகாள்ளி ைவப்பவன், மகன் (இ.வ.);; son.

   6. எ ைம நாக்  (மைல.);; buffalo - tongue milk hedge.

ெகாள்ளிைய இ த் ப்ேபாட்டால் ெகா க் ற  அடங் ம் (பழ);.

   ம., படெகாள்ளி: க. ெகான்னி, ெகான்ென;   . ெகாள்ளி, ெகால் ;   ேகாத. ெகான்ய்; . க் ன்ய்.

     [ ள் → ள் → ெகாள் → ெகாள்ளி.]
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ெகாள்ளி அைற

ெகாள்ளி அைற koḷḷiaṟai, ெப.(n.)

   கா ; burning ground.

     "ெகாள்ளி அைற ற் ெகா ந்தாமற் காக்கலாம்" ( மந்.591);.

     [ெகாள்ளி + கடை்ட.]

ெகாள்ளிக்கட்ைட

 
 ெகாள்ளிக்கடை்ட koḷḷikkaṭṭai, ெப.(n.)

   எரிகடை்ட; firebrand.

     [ெகாள்ளி + கடை்ட.]

ெகாள்ளிக்கட்ைடத் 
ேதக்

 
 ெகாள்ளிக்கடை்டத் ேதக்  koḷḷikkaṭṭaittēkku, ெப.(n.)

   நா ; woolly-leaved firebrand teak (L.);.

     [ெகாள்ளிக்கடை்ட + ேதக் .]

ெகாள்ளிக்கட்ைட 
நண்

 
 ெகாள்ளிக்கடை்ட நண்  koḷḷikkaṭṭainaṇṭu, ெப.(n.)

   நீ ட்டாய்த் ேதான் ம் கடல் நண் ; a kind of sea crab of cylinderical shape ( ன். .ெதா.);.

     [ெகாள்ளிக்கடை்ட + நண் .]

ெகாள்ளிக்கண்

 
 ெகாள்ளிக்கண் koḷḷikkaṇ, ெப.(n.)

   ய கண்; evil eye.

     [ெகாள்ளி + கண்.]

ெகாள்ளிக்கண்ண
ன்/கண்ணி

 
 ெகாள்ளிக்கண்ணன்/கண்ணி koḷḷikkaṇṇaṉkaṇṇi, ெப.(n.)

   ெகா ய பாரை்வைய ைடயவன்/ள்; man or woman with fiery, evil eyes (சா.அக.);.

     [ெகாள்ளி + கண்ணன்.]

ெகாள்ளிக்கரப்பா
ன்

 
 ெகாள்ளிக்கரப்பான் koḷḷikkarappāṉ, ெப.(n.)

   ழந்ைதகட்  வ ம் கரப்பான்வைக; a skin disease of children characterised by the development of blobs upon 
different parts of the body.

     [ெகாள்ளி + கரப்பான்.]

ெகாள்ளிக்க வா

ெகாள்ளிக்க வா  koḷḷikkaruvāṭu, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் க வா ; a kind of salted and dried fish (பதாரத்்த. 929);.

     [ெகாள்ளி + க வா .]

ெகாள்ளிக்கன்னி

 
 ெகாள்ளிக்கன்னி koḷḷikkaṉṉi, ெப.(n.)

   வன்னிவாைக; fragrant Acacia.

ம வ. காட் த் ரிஞ் ல், ைல ஞ்சல், க வாைக.

     [ெகாள்ளி + கன்னி.]
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ெகாள்ளிக்கா

 
 ெகாள்ளிக்கா  koḷḷikkāṭu, ெப.(n.)

   ேதவாரம் ெபற்ற வப்ப களில் ஒன் ; a siva temple on which Thevaram stanzas exist.

     [ெகாள்ளி + கா .]

ெகாள்ளிக்கால்

ெகாள்ளிக்கால் koḷḷikkāl, ெப.(n.)

   1. ஒற்ைறக் கால் ெவ த் த்தலா ய ைரக் ற்றம்; the defect of a horse in having one of its legs white.

     "நஞ்சபாதங் ெகாள்ளிக்கால் ெவள்ளிக் கண்" ( வாத. . ைர ட.்35);.

   2. நல் ைன வயப்படாத கால்; unlucky foot.

அவன் ெகாள்ளிக் கா ள்ளவன் (உ.வ.);.

ம. ெகாள்ளிக்கால்..

     [ெகாள்ளி + கால்.]

ெகாள்ளிக்காற் 
ைர

 
 ெகாள்ளிக்காற் ைர koḷḷikkāṟkudirai, ெப.(n.)

   ஒ  கால் ெவள்ைளயான ைர; a horse having white in one leg.

     [ெகாள்ளிக்கால் + ைர.]

ெகாள்ளிக் ழங்

 
 ெகாள்ளிக் ழங்  koḷḷikkiḻṅgu, ெப.(n.)

   மரவள்ளிக் ழங் ; tapioca tuber.

ம. ெகாள்ளிக் ழங் .

     [ெகாள்ளி + ழங் .]

ெகாள்ளிக் டம்

ெகாள்ளிக் டம் koḷḷikkuḍam, ெப.(n.)

   மட் டம்; new terracotta water vessel.

     "ஆற் த் தண்ணீ ர  ணி ெகாள்ளிக் டத்தால் நிச  ஒ  டம்"(S.II. XIII.88-6 p.42); ( . .9854);.

     [ெகால் → ெகால்  → ெகாள்ளி + டம்.]

ெகாள்ளிக்ெகாட்டா
ன்

 
 ெகாள்ளிக்ெகாட்டான் koḷḷikkoṭṭāṉ, ெப.(n.)

ெகாள்ளிெய ம்  பாரக்்க;see kolli-erumbu.

     [ெகாள்ளி + ெகாட்டான்.]

ெகாள்ளிக்ெகாம்

 
 ெகாள்ளிக்ெகாம்  koḷḷikkombu, ெப.(n.)

   மாட் க்ெகாம்  ெலா வைக; a kind of horn feature among cows.

     [ெகாள்ளி + ெகாம் .]

ெகாம்  ைன ல் ெவள்ைள ந்தால் ஆகா  என்பர.்
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ெகாள்ளிைக

 
 ெகாள்ளிைக goḷḷigai, ெப.(n.)

எ ைம நாக்  பாரக்்க;see erurnai-nākki (சா.அக.);.

     [ெகாள் → ெகாள்ளிைக.]

ெகாள்ளி ட்டான்

 
 ெகாள்ளி ட்டான் koḷḷisuṭṭāṉ, ெப.(n.)

   ப்பட்ட ண்; injuries caused by fire, burns (சா.அக.);.

ெகாள்ளி + ட்டான்.]

ெகாள்ளிெச -
தல்

ெகாள்ளிெச -தல் goḷḷiserugudal,    5 ெச. ன்றா . (v.i.)

   ைமைய ட்ப த் தல்; to put into trouble.

     [ெகாள்ளி + ெச .]

ெகாள்ளி ெசா -
தல்

ெகாள்ளி ெசா -தல் goḷḷisorugudal, .(v.)

   1.  ைவத்தல்; to insert a firebrand as an incendi-ary in the roof of a house.

   2. ேக  ெசய்தல்; to cause or bring about another's ruin.

     [ெகாள்ளி + ெசா .]

ெகாள்ளிடம்

ெகாள்ளிடம் koḷḷiḍam, ெப.(n.)

   கா ரி னின்  ரி ம் ஓர ்ஆ ; a branch of Kävéri.

     " ங் மங்க ந் வ ங்ெகாள்ளிடத் ன்" (ேதவா.210:6);.

     [ெகாள் + இடம் - ெகாள்ளிடம் (ெவள்ளப்ெப க்ைக வாங் க் ெகாள் ம் இடமான .]

ெகாள்ளித்ேதள்

ெகாள்ளித்ேதள் koḷḷittēḷ, ெப.(n.)

   க ைமயாகக் ெகாட் ம் ேதாள்; a kind of scorpion causing intense pain by its sting.

     "ெவங்ெகாள்ளித் ேதள்ேபான்ற ைன" (அ ட்பா.11.எ த்த .28);.

     [ெகாள்ளி + ேதள்.]

ெகாள்ளிப்பாக்கம்

ெகாள்ளிப்பாக்கம் koḷḷippākkam, ெப.(n.)

ெதாண்ைடமண்டலத் ல் இ ந்த ஊர;் "ேமற்பாெலல்ெல மணற் பாக்கதெ்தல் ெல ன் ம் 
ெகாள்ளிபாக்கத் ெதல்ெல ன் ழக் ம்"(பல்.ெச ப்.ப.167 வ.113, காசாக் ச.் ெச.);.

     [ெகாள்ளி + பாக்கம்.]

ெகாள்ளிப்பாக்ைக

ெகாள்ளிப்பாக்ைக koḷḷippākkai, ெப.(n.)

   ஐதராபாத் க்  வட ழக் ல் 45 கல் ெதாைல ல் உள்ள ல்பரக்ா எ ம் ஊர;் the present Kulburg 45 
miles northeast of Hydrabad.

     [ெகாள்ளி + (பாக்கம்); பாக்ைக.]

ெகாள்ளிப் சா

 
 ெகாள்ளிப் சா  koḷḷippicācu, ெப.(n.)

ெகாள்ளிப்ேபய் பாரக்்க;see kolli-p-pey.

     [ெகாள்ளி + சா .]
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ெகாள்ளிப் ண்

 
 ெகாள்ளிப் ண் koḷḷippuṇ, ெப.(n.)

   ெகாள்ளியாற் ட்ட ண்; injury or wound caused by a fire-brand, black scorched wound (சா.அக.);.

ம வ. ப் ண்

     [ெகாள்ளி + ண்.]

ெகாள்ளிப்ேபய்

 
 ெகாள்ளிப்ேபய் koḷḷippēy, ெப.(n.)

   டன் ரி ம் எனக் க தப்ப ம் ேபய்; a ghost described as moving about with a burning fire brand.

ம. ெகாள்ளியன்.

     [ெகாள்ளி + ேபய்.]

ெகாள்ளிெப -தல்

ெகாள்ளிெப -தல் koḷḷibeṟudal,    20 ெச. ன்றா . (v.t.)

   இறந்த ேதவதா ன் உடைல எரி ட்டக் ேகா னின்  ெந ப் ப்ெப தல்; to take fire from a temple for 
lighting the funeral pyre of a dancing - girl in temple service.

     "ெகாள்ளி ெபற்றவரக்ளா க் ற எம் ெப மான யா க் " (ேகா ெலா. 94.);

     [ெகாள்ளி + ெப -.]

ெகாள்ளிமண் லம்

ெகாள்ளிமண் லம் koḷḷimaṇṭilam, ெப.(n.)

ெகாள்ளிவட்டம் பாரக்்க;see kolli-vattam.

     "ெகாள்ளி மண் லம் ேபால்….. ரிந் வ' ( வக. 1771);.

     [ெகாள்ளி + மண் லம்.]

ெகாள்ளிமாைல

ெகாள்ளிமாைல koḷḷimālai, ெப.(n.)

   ணத் ற்  அணி ம் மாைல; wreath of flowers laid upon a corpse.

     'ெகாள்ளி மாைல ங் ெகா ப  ைற ம்' (மணிேம.6:94,உைர);.

     [ெகாள்ளி + மாைல.]

ெகாள்ளி ன்

ெகாள்ளி ன்1 koḷḷimīṉ, ெப.(n.)

   ஒ வைக ன்; a kind of fish.

ம. ெகாள்ளிக்கால்.

     [ெகாள்ளி + ன்.]

 ெகாள்ளி ன்2 koḷḷimīṉ, ெப.(n.)

   ண் ன் ெகாள்ளி, எரி ன்; meteor, shooting star.

ம. ெகாள்ளி ன்.

     [ெகாள்ளி + ன்.]

ெகாள்ளி வான்

 
 ெகாள்ளி வான் koḷḷimuḍivāṉ, ெப.(n.)

   ஒயா  ைம த பவன் (வழ.ெசா.அக.);; evil doer.

     [ெகாள்ளி + வான்.]
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ெகாள்ளியம்

ெகாள்ளியம் koḷḷiyam, ெப.(n.)

   1. உமரி; marsh samphire.

   2. ன்  ; Indian beech.

   3. பவழப் ; gloss wort.

     [ெகாள்ளி → ெகாள்ளியம்.]

ெகாள்ளியற்றெசா
த்

 
 ெகாள்ளியற்றெசாத்  koḷḷiyaṟṟasottu, ெப.(n.)

   ள்ைள இல்லாதவனின் ெசாத் ; unclaimed property because of non-succession.

ெகாள்ளித்த ெசாத்  (ெநல்ைல.);.

     [ெகாள்ளி + அற்ற + ெசாத் .]

இறந்த ன் ெகாள்ளி ைவத்  ஈமக்கடனாற்  வதற்  வ ரிைமயாளர ்இல்லாத ெசாத்  
ெகாள்ளியற்ற ெசாத்  எனப்பட்ட .

ெகாள்ளி ல்ேபா-
தல்

ெகாள்ளி ல்ேபா-தல் koḷḷiyilpōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

ெகாள்ைள ற் ேபா-தல் பாரக்்க;see kollaiyir- põ.

     [ெகாள்ளி + இல் + ேபா-.]

ெகாள்ைள என்ப  ெப ங்களைவக் க் ம். ெகாள்ைள என்ப  ப் ெபா ள . பலைர ஒ ங்ேக 
ெகால் ம் ெகா ய க சச்ல் ேநாய். இதனால் ெகாள்ைள ேநாய் எனப்பட்டதாம்.

ெகாள்ளிெய ம்

 
 ெகாள்ளிெய ம்  koḷḷiyeṟumbu, ெப.(n.)

   க யால் க்க க ப்ைப உண்டாக் ம் ற்ெற ம்  வைக (உ.வ.);; a species of small ant causing intense pain 
by its bite.

     [ெகாள்ளி + எ ம் .]

ெகாள்ளிைல

ெகாள்ளிைல koḷḷilai, ெப.(n.)

   1. ெகாள் க்காய் ேவைள பாரக்்க;see kollu-k-kåi-vélai.

   2.ெகாள் செ்ச ன் இைல; the leaf of horse - gram plant.

     [ெகாள் + இைல.]

ெகாள்ளிவட்டம்

ெகாள்ளிவட்டம் koḷḷivaṭṭam, ெப.(n.)

   ெகாள்ளிையச ் ழற் த ற் ேறான் ம் வட்ட வ ; imaginary circle in the air caused by swinging round a 
firebrand.

     "கறங்ேகாைல ெகாள்ளி வட்டம்" ( மந்.2313);.

ம. ெகாள்ளிவட்டம்.

     [ெகாள்ளி + வட்டம்.]

ெகாள்ளிவாய்க்
ணங்

ெகாள்ளிவாய்க் ணங்  koḷḷivāykkuṇaṅgu, ெப.(n.)

ெகாள்ளிவாய்ப் சா  பாரக்்க;see kollivay-p-pisasu.

     "ெகாள்ளி வாய்க் ணங் ள் ேதா வ ய" (கல்லா.95:11);.

     [ெகாள்ளிவாய் + ணங் .]

ெகாள்ளிவாய்சச்ர்
ப்பம்

 
 ெகாள்ளிவாய்சச்ரப்்பம் koḷḷivāyccarppam, ெப.(n.)

ெகாள்ளி ரியன் பாரக்்க;see kolli-viriyan.

     [ெகாள்ளிவாய் + சரப்்பம்.]
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ெகாள்ளிவாய்ப்
சா

 
 ெகாள்ளிவாய்ப் சா  koḷḷivāyppicācu, ெப.(n.)

ெகாள்ளிவாய்ப்ேபய் பாரக்்க;see kollivay-p-pey.

ம. ெகாள்ளிவாய்ப் சா .

     [ெகாள்ளிவாய் + சா .]

ெகாள்ளிவாய்ப்ேப
ய்

ெகாள்ளிவாய்ப்ேபய் koḷḷivāyppēy, ெப.(n.)

   வா ல் ெந ப் ைடயதாகக் க தப்ப ம் ேபய்வைக; jack-o-lantern.

     "ெகாள்ளிவாய்ப் ேபய்காக் ங் ேகா ர ம்" (க ங்.90);.

     [ெகாள்ளிவாய் + ேபய்.]

ெகாள்ளிவாய் ரி
யன்

 
 ெகாள்ளிவாய் ரியன் koḷḷivāyviriyaṉ, ெப.(n.)

ெகாள்ளி ரியன் பாரக்்க;see kolli-viriyan.

     [ெகாள்ளிவாய் + ரியன்.]

ெகாள்ளிவாெய
ம்

 
 ெகாள்ளிவாெய ம்  koḷḷivāyeṟumbu, ெப.(n.)

ெகாள்ளிெய ம்  பாரக்்க;see kolli-erumbu.

     [ெகாள்ளிவாய் + எ ம் .]

ெகாள்ளிவால்

 
 ெகாள்ளிவால் koḷḷivāl, ெப.(n.)

    ( னி); ெவள்ைள வால்; tip of the white tail.

     [ெகாள்ளி + வால்.]

ெகாள்ளிவா

 
 ெகாள்ளிவா  koḷḷivāli, ெப.(n.)

   க ப் ட ம், ெவள்ைள வா ங் ெகாண்ட ஆன் (மா ); அல்ல  நாய்; cow or dog with dark body and white tail.

     [ெகாள்ளி + வால்.]

நன்னி த்த ம் ஆ வ  (ரா. ); ம் இல்லாத தாகக்க தப்பட்டதால் ெகாள்ளிவா  எனப்பட்ட .

ெகாள்ளிவாெல
ம்

 
 ெகாள்ளிவாெல ம்  koḷḷivāleṟumbu, ெப.(n.)

ஒ வைக எ ம் :

 a kind of ant.

     [ெகாள்ளிவால் + எ ம் .]
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ெகாள்ளி ரியன்

 
 ெகாள்ளி ரியன் koḷḷiviriyaṉ, ெப.(n.)

   ரியன் பாம்  வைக; Russell's viper.

ம வ. ெகாள்ளிவாய் ரியன்.

     [ெகாள்ளி + ரியன்.]

ெகாள்ளி ங்

ெகாள்ளி ங்  koḷḷivīṅgu, ெப.(n.)

   மாட் க்  வ ம் ெதாண்ைட ேநாய்வைக (M.Cm.D (1887);248);; malignant sore throat of cattle.

     [ெகாள்ளி + ங் .]

ெகாள்ளிைவ-த்தல்

ெகாள்ளிைவ-த்தல் koḷḷivaittal,    4 ெச. . .(v.t.)

   1. ெந ப்  ைவத்தல்; to set fire to.

   2. ணத் க்  எரிசடங்  ெசய்தல்; to light the funeral pyre

   3.ேக  ைளத்தல்; ruin a family.

   4. கலக ட் தல்; to kindle strife.

   ம. ெகாள்ளிவய்க் க;பட. ெகாள்ளி .

     [ெகாள்ளி + ைவ-.]

ெகாள்

ெகாள்  koḷḷu, ெப.(n.)

   தடை்டயான ெவளிரப்்ப ப்  நிறத் தவசம்; a kind of gram, horse gram.

ெகாள்  என்றால் வாய் றக் ம் க வாளம் என்றால் வாய் க் ெகாள் ம் (பழ);.

ம வ. காணம்.

     [ெகாள் → ெகாள் . ெகாள்2 பாரக்்க.]

ெகாள் க்கஞ்

 
 ெகாள் க்கஞ்  koḷḷukkañji, ெப.(n.)

   ெகாள் ம், அரி ம் கலந்  ேவகைவத்த கஞ் ; a gruel or light food obtained by boiling rice and gram together.

     [ெகாள்  + கஞ் .]

ெகாள் க்காய் 
ேவைள

 
 ெகாள் க்காய் ேவைள koḷḷukkāyvēḷai, ெப.(n.)

   ெகா ஞ் ச ்ெச ; zanzibar Indigo.

     [ெகாள்  + காய + ேவைள.]

க ப் ச ் ைவ ம், ஊைத, ைல, கண்ேநாய், வ ற்  ேநாய் த யவற்ைறத் ரக்் ம் ம த் வத் 
தன்ைம ம் உைடய ைக.

ெகாள் சச்ா

 
 ெகாள் சச்ா  koḷḷuccāṟu, ெப.(n.)

   ெகாள்ளிைன ேவகைவத்  வ கட் ய சா ; water extracted from boiled horse-gram.

     [ெகாள்  + சா .]
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ெகாள் த்தாத்தன்

 
 ெகாள் த்தாத்தன் koḷḷuttāttaṉ, ெப.(n.)

ெகாள் ப்பாட்டான் பாரக்்க;see kollu-p-pāttan.

ம வ. ட்டன், ெகாள் ப்பாட்டன்.

     [ெகாள் → ெகாள்  + தாத்தன்.]

தாத்தா ன் தந்ைதைய எள் த்தாத்தன் என் ம் பாட் ன் தந்ைதையக் ெகாள் த்தாத்தன் என் ம் 
வழங் ம் வழக்க ம் உள்ள .

ெகாள் த்தாத்தா

 
 ெகாள் த்தாத்தா koḷḷuttāttā, ெப.(n.)

ெகாள் த்தாத்தன் பாரக்்க;see kollu-t-tattan.

     [ெகாள்  + தாத்தன் → ெகாள் த்தாத்தன். ெகாள் த்தாத்தா என் ம் ளிைய எ வாயாக 
ஆள்வ  வ .]

ெகாள் நர்

ெகாள் நர ்koḷḷunar, ெப.(n.)

   1.ெகாள்ேவார;் buyers.

   2. கற்ேபார;் learners.

     "ெகாள் நர ்ெகாள்ளக் ைறயா தாத ன்" (கல்லா: 11:21);.

     [ெகாள்  + நர.்]

ெகாள் ப்பாட்டன்

 
 ெகாள் ப்பாட்டன் koḷḷuppāṭṭaṉ, ெப.(n.)

   பாட்ட க் த் தந்ைத; great-grand-father

ம வ. ெகாள் த் தாத்தன், ட்டன்,ெகாப்பாட்டன்.

     [ெகாள்  + பாட்டன்.]

பாட் ன் தந்ைதையக் ெகாள் ப்பாட்டன் என் ம் பாட்டனின் தந்ைதைய எள் ப்பாட்டன் என் ம் 
வழங் ம் வழக்க ம் உள்ள . பாட் ன் தாையக் ெகாள் ப்பாட்  என்பைத ஒப் க.

ெகாள் ப்பாட்

 
 ெகாள் ப்பாட்  koḷḷuppāṭṭi, ெப.(n.)

   பாட் ன் அம்மா; great-grand-mother.

ம வ. ட் .

     [ெகாள்  + பாட் .]

பாட்டனின் தாைய எள் ப்பாட்  என் ம் பாட் ன் தாையக் ெகாள் ப்பாட்  என் ம் அைழப்ப  
மர . ெகாள் ப்ேபான் பாரக்்க;see kollu-p-peran.

ெகாள் ப் ண்

 
 ெகாள் ப் ண்  koḷḷuppūṇṭu, ெப.(n.)

   காணம்; Madras horse-gram.

     [ெகாள்  + ண் .]
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ெகாள் ப்ேபத்

 
 ெகாள் ப்ேபத்  koḷḷuppētti, ெப.(n.)

   ேபர க்  மகள்; great grand daughter.

     [ெகாள்  + ேபத் .]

ேபத் ன் மகைளக் ெகாள் ப்ேபத்  என் ம் ேபானின் மகைள எள் ப்ேபத்  என் ம் அைழப்ப  
மர .

ெகாள் ப்ேபரன்

 
 ெகாள் ப்ேபரன் koḷḷuppēraṉ, ெப.(n.)

   ேபரன் மகன்; great-grand son.

     [ெகாள்  + ேபரன்.]

ேபரனின் மகைன எள் ப்ேபரன் என் ம் ேபத் ன் மகைனக் ெகாள் ப்ேபரன் என் ம் வழங் தல் 
மர . மகன்வ  மக ம், ேபரன்வ  மக ம் எள் ம் நீ ம் இைறத்  ஈமக்கடன் ெசய்தற் ரியர.் 
மகளின் ள்ைளக ம், ேபத் ன் ள்ைளக ம் றர ்மைனக்  ம மக்கள்மாராகக் ெகாள்ளப்பட ்
வராத ன் ெகாள் ப்ேபரன். ெகாள் ப்ேபத்  என அைழத்தற் ரியராவர.்

ெகாள் ரசம்

 
 ெகாள் ரசம் koḷḷurasam, ெப.(n.)

ெகாள் சச்ா  பாரக்்க;see kollu-c-caru.

ம வ, ெகாள் சச்ா .

     [ெகாள்  + ரசம்.]

ெகாள்ெளனல்

ெகாள்ெளனல் koḷḷeṉal, ெப.(n.)

   1. பைற த யவற் ன் ஒ க் ப் ;     "ெகாள்ெளன் ரெலா  ேகாட்பைற ெகாளஇீ" 
(ெப ங்.வத்தவ.5:62);.

   2. க் ப்  (expr.signifying);:

 plenty.

     "ெகாள்ெளன்  ளரந்்ெத ந்த ெப ஞ்ெசல்வம்" ( வ். வாய்.4, 9:4);.

     [ெகாள் + எனல்.]
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ெகாள்ைள

ெகாள்ைள koḷḷai, ெப.(n.)

   1 ைற ெகாள் ைக; robbery.

ெகாள்ைளக் ப் ேபானா ம் ட்  ஆகா (பழ);.

   2. ; plenty.

     "ெகாள்ைளமா மதத்த நால்வாய்க் ஞ்சரம்" (பாகவ.1,5:14);.

   3. ட்டம்; crowd.

     "ெகாள்ைள ற்பலர ் ற ம்" (கந்த . ண் .14);.

   4. ெப வாரிேநாய்; plague.

   5. தைட; hindrance.

அைதச ்ெசய்ய உனக்  என்ன ெகாள்ைள?

   6. ைல; price.

     " ல்பத ண ன் ெகாள்ைள சாற் " (ெப ம்பாண்.64);.

   7. பயன்; use.

     "நானி ந் ெதன்ன ெகாள்ைள" (இராமநா. பாலகா.9);.

   ம., . ெகாள்ள;   க.ெகாள்ெள, ெகாள்;   ெத.ெகால்ல;   நா. ெகாச ்(எ த்தல்);;   . ெகாட (எ த் ச ்
ெசல் தல்);;ெகாலா. ெகாசல் (ெகாண்  ெசல் தல்);

     [ெகாள் → ெகாள்ைள.]

ெகாள்ைளஎகைன

 
 ெகாள்ைளஎகைன goḷḷaiegaṉai, ெப.(n.)

   ம ; cheap.

இப்ப கத் ரிக்காய் ெகாள்ைள எகைன (ெநல்ைல.);.

     [ெகாள்ைள + எகைன. ெகாள்ைள = . எக் தல் உயரத்ல். எக்கைன → எகைன.]

ெகாள்ைளக்காய்ச்
சல்

ெகாள்ைளக்காய்சச்ல் koḷḷaikkāyccal, ெப.(n.)

   1. ெப வாரி ெதாற் ச ் ரம்; infectious epidemic fever.

   2. ெப ந்த மன்; influenza.

   3. ேகாதாரிக் காய்சச்ல் பாரக்்க;see kõdări-k-kăiccal.

     [ெகாள்ைள + காய்சச்ல்.]

ெகாள்ைளக்காரன்

 
 ெகாள்ைளக்காரன் koḷḷaikkāraṉ, ெப.(n.)

   ெகாள்ைளய ப்பவன்; dacoit

   ம. ெகாள்ைளக்காரன்;க., பட. ெகாள்ெளகார.

     [ெகாள்ைள + காரன்.]

ெகாள்ைளக் ட்டம்

 
 ெகாள்ைளக் ட்டம் koḷḷaikāṭṭam, ெப.(n.)

   ெகாள்ைளக்காரரக்ளின் ட்டம்; dacoit.

   ம. ெகாள்ைளக்காரன்;க., பட. ெகாள்ெளகார.

     [ெகாள்ைள + காரன்..]
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ெகாள்ைள ெகா -
த்தல்

ெகாள்ைள ெகா -த்தல் goḷḷaigoḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ப ெகா த்தல்; to be robbed.

     [ெகாள்ைள + ெகா -.]

ெகாள்ைள 
ெகாள்

ெகாள்ைள ெகாள் 1 goḷḷaigoḷḷudal,    7 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மக்கள் ெப வாரி ேநா ல் இறத்தல்; carrying away lives of people as by epidemics.

ம வ. ெகாள்ைள ேநாய்.

     [ெகாள்ைள + ெகாள்( );-.]

ெகாள்ைளெகாள்

ெகாள்ைளெகாள் 2 goḷḷaigoḷḷudal,    16 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உள்ளத்ைத க ம் கவரத்ல்; to entirely captivate the mind and heart.

   2. எ ரப்ாராத வைக ல் எ த் க்ெகாள் தல்; to be taken away unexpectedly.

     'கடல் ெகாள்ைள ெகாண்ட நகரங்க ள் இ ம் ஒன் '.

   3. ெகாள்ைளய த்தல்; to plunder.

     'ேவற் ப் லத்ைதக்........ ெகாள்ைளெகாண்ட ெதா ைல' ( .ெவ.3:15, ெகா  உைர);.

   4. ப த்தல்; to rob.

     [ெகாள்ைள + ெகாள்( );-.]

ெகாள்ைளசாற் -
தல்

ெகாள்ைளசாற் -தல் koḷḷaicāṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

ெகாள்ைள ட் -பாரக்்க;see kollai-y-uttu-.

     [ெகாள்ைள + சாற் -.]

ெகாள்ைளத்தைல
வன்

 
 ெகாள்ைளத்தைலவன் koḷḷaittalaivaṉ, ெப.(n.)

   ெகாள்ைளக்காரரக்ளின் தைலவன்; a chief of bandits.

ம. ெகாள்ளத்தலவன்.

     [ெகாள்ைள + தைலவன்.]

ெகாள்ைளநாள்

 
 ெகாள்ைளநாள் koḷḷaināḷ, ெப.(n.)

   யான நாள்; plenty days.

     'ஒன்ைனயப் பாரத்் க் ெகாள்ைள நாளாச் டா!' (ெநல்ைல);.

     [ெகாள்ைள + நாள்.]

ெகாள்ைளேநாய்

 
 ெகாள்ைளேநாய் koḷḷainōy, ெப.(n.)

   ெப வாரி ேநாய்; epidemic.

     [ெகாள்ைள + ேநாய்.]

ெகாள்ைளப்பைட

ெகாள்ைளப்பைட koḷḷaippaḍai, ெப.(n.)

   1. ெகாள்ைளக்காரரக்ளின் ேபார;் compaign or battle attended with pillage and loot.

   2. ெகாள்ைளயர ் ட்டம் ; a band of robbers or decoits.

ம. ெகாள்ளப்பட.

     [ெகாள்ைள + பைட.]
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ெகாள்ைளேபா-தல்

ெகாள்ைளேபா-தல் koḷḷaipōtal,    8 ெச. . .(v.i.)

   1. ெபா ள் த யன பலவாறாக அ ப தல்; to be wasted in all ways, as wealth.

     "ெகாள்ைள ேபா ன்ற ெசல்வம்" (கம்பரா.மாரீச.77);.

   2. கள  ேபாதல்; to be plundered.

     [ெகாள்ைள + ேபா-.]

ெகாள்ைளய -
த்தல்

ெகாள்ைளய -த்தல் koḷḷaiyaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைறயா தல்; to plunder, to rob.

ம. ெகாள்ைளய க் க.

     [ெகாள்ைள + அ -.]

ெகாள்ைளயள்( )-
தல்

ெகாள்ைளயள்( )-தல் koḷḷaiyaḷḷudal, ெப.(n.)

   5 ெச. ன்றா . (v.t.);

   தல்; to rob, steal.

     [ெகாள்ைள + அள்( );-.]

ெகாள்ைளயா -
தல்

ெகாள்ைளயா -தல் koḷḷaiyāṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

ெகாள்ைளய -த்தல் பாரக்்க;see kollai-y-adi-

     "ெகாள்ைள யாட்டயர ்ெகா யேகா லரசைன" (காஞ் ப் .பன்னி .336);.

     [ெகாள்ைள + ஆ -.]

ெகாள்ைள -தல்

ெகாள்ைள -தல் koḷḷaiyiḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தல்; to rob, steal.

     [ெகாள்ைள + இ -.]

ெகாள்ைள ற்ேபா
-தல்

ெகாள்ைள ற்ேபா-தல் koḷḷaiyiṟpōtal, ெப.(n.)

   8 ெச. . . (v.i.);

   ெகாள்ைள ேநா ல் இறத்தல்; being carried away in an epidemic.

ெகாள்ைள ல ேபாக (ெநல்ைல);.

     [ெகாள்ைள ல் + ேபா-.]

ெகாள்ைள ட் -
தல்

ெகாள்ைள ட் -தல் koḷḷaiyūṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெகாள்ைளெகாள் ம்ப  தல்; to give over to plunder.

     'ேவற் ப் லத்ைதக் ெகாள்ைள ட் ' ( .ெவ.3:15,ெகா , உைர);.

     [ெகாள்ைள + ஊட் -.]

ெகாள்ைள யம்

 
 ெகாள்ைள யம் koḷḷaiyūtiyam, ெப.(n.)

   யான ஊ யம், எ ரப்ாரப்் க்  அ கமான ஊ யம்; over gain.

     [ெகாள்ைள + ஊ யம்.]

ெகாள்ைளெய -
த்தல்

ெகாள்ைளெய -த்தல் koḷḷaiyeḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தல்; to rob.

     [ெகாள்ைள + எ -.]
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ெகாள்ைளலாபம்

 
 ெகாள்ைளலாபம் koḷḷailāpam, ெப.(n.)

ெகாள்ைள யம் பாரக்்க;see kollai-y-ŭdiyam.

ம. ெகாள்ைளலாபம்.

     [ெகாள்ைள + லாபம்.]

ெகாள்ைளைவ-
த்தல்

ெகாள்ைளைவ-த்தல் koḷḷaivaittal,    4 ெச. ன்றா. . (v.t.)

ெகாள்ைளய -த்தல் பாரக்்க;see kollai-yadi-.

     [ெகாள்ைள + ைவ-.]

ெகாளெகாள-த்தல்

ெகாளெகாள-த்தல் goḷagoḷattal,    4 ெச. . .(v.i.)

   இ கலான தன்ைம மா  இள ப் ேபாதல்; to be soft and loose as an over-ripe fruit.

பழம் ெகாள ெகாளத் ப் ேபா ற்  (உ.வ.);.

     [ ழ ழ → ெகாளெகாள.]

ெகாளெகாெளனல்

ெகாளெகாெளனல் goḷagoḷeṉal, ெப.(n.)

   1. ஓர ்ஒ க் ப் ;   2. ழ தற் ப் ; speaking indistinctly and foolishly.

   3. பதமா  இள த்தற் ப் ; expr. of being loose and soft as an over-ripe fruit.

     [ெகாளெகாள + எனல்.]

ெகாளச் மண்ெவ
ட்

 
 ெகாளச் மண்ெவட்  koḷaccimaṇveṭṭi, ெப.(n.)

   மண்ெவட்  வைகக ெளான் ; a kind of spade.

     [ெகாளச்  + மண்ெவட் .]

ெகாளஞ்

 
 ெகாளஞ்  koḷañji, ெப.(n.)

   ளஞ்  மரம்; a kind of orange tree bearing a small reddish fruit.

ம. ெகாளஞ்ஞில்.

     [ ளஞ்  → ெகாளஞ் .]

ெகாளத் க்காரர்

 
 ெகாளத் க்காரர ்koḷattukkārar, ெப.(n.)

ெகாத்தனார ்பாரக்்க;see kottanar.

     [ெகா த்  + காரர.்]

ெகாளத் ேவைல

 
 ெகாளத் ேவைல koḷattuvēlai, ெப.(n.)

ெகாத்  ேவைல பாரக்்க;see kottu-velai.

     [ெகா த்  + ேவைல.]
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ெகாளத் ர்

 
 ெகாளத் ர ்koḷattūr, ெப.(n.)

   ேசலம் மாவட்டம் ேமட் ர ்வட்டத் ல் அைமந் ள்ள ஓர ்ஊர;் a village situated in Mettur taluk in Salem Dt.

     [ ளம் → ளத்  + ஊர.் ளத்  → ெகாளத் ர.்]

ெகாளபாத் ரம்

 
 ெகாளபாத் ரம் koḷapāttiram, ெப.(n.)

   நீள் உ ண்ைட வ வ ஏனம்; cylindrical drinking – vessel.

     [ ள் → ள உ ண்ைட) → ெகாள + பாத் ரம்.]

ெகாளம்ெகாண்
ைட

 
 ெகாளம்ெகாண்ைட koḷamkoṇṭai, ெப.(n.)

   நாமக்கல் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Namakkal Dt.

     [ ளம் → ெகாளம் + ெகாண்ைட.]

ெகாளமணிவாக்க
ம்

 
 ெகாளமணிவாக்கம் koḷamaṇivākkam, ெப.(n.)

   வள் ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Thiruvallur Dt.

     [ ளம் + மண்ணி + (பாக்கம்); வாக்கம் - ளமண்ணிவாக்கம் → ெகாளமணிவாக்கம்.]

ெகாளமா

 
 ெகாளமா koḷamā, ெப.(n.)

   ம்பா ரி (L.);; gum lac tree.

ெகாளல் னா

ெகாளல் னா koḷalviṉā, ெப.(n.)

ஒ  பண்டத்ைதக் ெகாள் ம் ேநாக்கத்ேதா  ேகட் ம் ேகள்  (நன்.385, உைர);.

 question implying a desire to obtain a thing.

     "பய ளதா வணி ெரன்ப  ெகாளல் னா"(நன்.385, உைர);.

     [ெகாள் → ெகாளல் + னா.]

ெகாள

 
 ெகாள  koḷaṟu, ெப.(n.)

   கட்டடதெ்தா லாளர ்பயன்ப த் ம் கரண் ; a mason's trowel.

     [ெகாள்  → ெகாள .]

ெகாளாஅல்

 
 ெகாளாஅல் koḷāal, ெப.(n.)

   ெகாள்ளச ்ெசய்ைக; application, as of a grammatical rule.

     [ெகாளல் → ெகாளாஅல்.]
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ெகாளி

ெகாளி1 koḷittal,    4 ெச. . .(v.i.)

ெகா -த்தல் பாரக்்க;see koli-.

     [ெகா  → ெகாளி.]

 ெகாளி2 koḷi, ெப.(n.)

   1. ெகாண்டவன்; one who preserves.

   2. வாங் க்ெகாண்டவன்; one who purchases or takes.

ம. ெகாளி.

     [ெகாள் + இ. 'இ' உைடைம த்த ஈ .]

ெகாளிஞ் ப்பட்

 
 ெகாளிஞ் ப்பட்  koḷiñjippaṭṭi, ெப.(n.)

   ேதனி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Theni Dt.

     [ெகா ஞ்  → ெகாளிஞ்  + பட் .]

ெகாளிஞ் வா

 
 ெகாளிஞ் வா  koḷiñjivāṭi, ெப.(n.)

   ேகாைவ மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kovai Dt.

     [ெகா ஞ்  → ெகாளிஞ்  + வா .]

ெகாளினிவைல

 
 ெகாளினிவைல koḷiṉivalai, ெப.(n.)

ெகாண்ைட வைல பாரக்்க;see kondai-valai.

     [ெகாள் → ெகாளினி + வைல.]

ெகா

ெகா 1 koḷu, ெப.(n.)

ெசய் ள் த யவற் ன் க த்ைத ளக் ம் ெசாற்ெறாடர ்( .ெவ.);:

 gist. as of a poem.

     [ெகாள் → ெகா .]

 ெகா 2 koḷu, ெப.(n.)

   1. பழெவ ம் ; rib.

     "ெகா ைட ணாதண் " (ஞானா.7:14);.

   2. உ  ைரைய மாட் ங் க ; fastening hook of a curtain.

     "கஞ் ைகக் ெகா ெவா  க ற்  நிைல யைமத் " (ெப ங், உஞ்ைசக். 58:52);.

     [ெகாள் → ெகா .]

ெகா க்

ெகா க்  koḷukki, ெப.(n.)

   1. ெகாக் ; hook.

   2. ைகவைல ன் ம்ேபா  ைணக்கப்ெப ம் ெகாம் ; a kind of hook like stick used for netting.

     [ெகா  → ெகா க் .]
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ெகா ெகாம்

ெகா ெகாம்  goḷugombu, ெப.(n.)

ெகா  ெகாம்  பாரக்்க;see kolu-kombu.

     "ெகா  ெகாம் லாத தனிக் ெகா ேபால்"(கந்தரலங்.99);.

     [ெகா  → ெகா  + ெகாம் .]

ெகா ெகா -
த்தல்

ெகா ெகா -த்தல் goḷugoḷuttal,    4 ெச. . .(v.i.)

ெகாளெகாள-த்தல் பாரக்்க;see kola-kola-.

     [ ழ ழ → ெகா ெகா .]

ெகா ஞ்

 
 ெகா ஞ்  koḷuñji, ெப.(n.)

ெகா ஞ்  பாரக்்க;see kolińji.

ம. ெகாளஞ்ஞில்.

     [ெகா ஞ்  → ெகா ஞ் .]

ெகா செ்சால்

 
 ெகா செ்சால் koḷuccol, ெப.(n.)

   க த் ; theme.

     [ெகா  + ெசால்.]

ெகா

 
 ெகா  koḷusu, ெப.(n.)

   ைழ (யாழ்.அக.);; knot.

     [ ைளச்  → ெகா .]

ெகா த்

ெகா த்  koḷutti, ெப.(n.)

   1. ெகா த் ைக; burning.

க கத் ைன ெந ப்பானா ம் ேபாைரக் ெகா த் ம் (பழ);.

   2. அ  கட் ைக; teaching.

     [ெகா த்  → ெகா த் . 'இ' ெதா.ெப.ஈ . ஒ.ேநா. ேபாற  → ேபாற்  = ேபாற் ைக.]
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ெகா த்

ெகா த் 1 koḷuddudal,    5 ெச. ன்றா. . (v.t.)

   1. ெகாளசெ்சய்தல்; to cause to hold.

நாற்றத்தவா ய ைகையக் ெகா த்  அைமத்த ஊைன ம் ( றநா.14, உைர);.

   2. ளக் தல்; to explain

     " ேயார ்ெகா த் ய ரிய ைடய  (ெப ங்.உஞ்ைசக்.38:294);.

   3. அ த் தல்; to teach.

     "ேசென  ெசல்லக் ேகாென  ெகா த் "(ெப ங்.உஞ்ைசக்.58:70);.

   4. ைண த யன ட் தல்; to play as on a lute.

     "நரம் னாம  க ையக் ெகா த்  மாக்கள்" ( டா 2:39);. 5

   நாடக த யவற்ைற நடப் த்தல்; to cause to enact, as a drama.

     " ய ெந ன ெகா த் ங் காைல" ( லப்.3:17);.

   6. கண் த்தல்; to reprove sharply.

நான் அவைன நன்றாய்க் ெகா த் ட்ேடன்.

   7. சண்ைட ட் தல் ( ன்.);:

 to instigate quarrel.

   8. ற் தல்; to slander.

     [ெகாள் → ெகா  → ெகா த் -.]

ெகா ந்

ெகா ந் 1 koḷundudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ப்பற் தல்; to burn, as fire.

     " க்ெகா ந் ன ந் ெதரி ன் லர"் (கம்பரா. இலங்ைகெயரி.5);.

     "ெகாள்ளி அைற ற் ெகா ந்தாமற் காக்கலாம்" ( மந்:591);.

     [ெகாள் → ெகா ந்  → ெகா ந் .]

 ெகா ந் 2 koḷundu, ெப.(n.)

   1. க்ெகா ந் ; flame.

   2. ப்பந்தம்; fire ball.

     [ெகா  → ெகா ந் .]

ெகா

 
 ெகா  koḷumīti, ெப.(n.)

   இைறெகா த்  ஞ் ன தவசம்; grain which remains after paying revenues.

     [ெகா  → ெகா  + .]

ெகா தல்

ெகா தல் koḷumudal, ெப.(n.)

   1. ெகா  பாரக்்க;see kolu-miti.

   2. ெச ப் ; flourishing as of crops.

     [ெகா  → ெகா  + தல்.]
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ெகா வம்

 
 ெகா வம் koḷuvam, ெப.(n.)

   ேகாைவத் ைற உைரநைட; prose of a kõvai prosody.

     [ெகா  → ெகா வம்.]

ெகா வல்

ெகா வல் koḷuval, ெப.(n.)

   1. டல்வ ; abdominal pain.

   2. ட ; cramp of the bowels.

     [ெகா  → ெகா வல்.]

ெகா

 
 ெகா  koḷuvi, ெப.(n.)

   ெகாக்  (யாழ்ப்.);; clasp (j);.

     [ெகா  → ெகா .]

ெகா க்ெகாள்(
)-தல்

ெகா க்ெகாள்( )-தல் koḷuvikkoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i)

   ன்னிக்ெகாள் தல்; to become entangled.

சங்  ெகா க்ெகாண்ட .

     [ெகா  → ெகா  + ெகாள்.]

ெகா ப்

ெகா ப் 1 koḷuvippiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. மாட் தல் ( ன்.);; to hook in.

   2. வயப்ப த் தல் ( ன்.);; catch.

     [ெகா  + .]

 ெகா ப் 2 koḷuvippiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வழக் தெ்தா த்தல் (r);; to prosecute a law-suit (R.);.

     [ெகா  → ெகா  + .]

ெகா -
த்தல்

ெகா -த்தல் koḷuviyiḻuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. சண்ைடக் த்தல்; to provoke a quarrel.

   2. ன்பத் க்  உள்ளாக் தல்; to bring one into trouble or difficulty.

     [ெகா  → ெகா  + இ .]

ெகா -தல்

ெகா -தல் koḷuviviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. காதணி த யன ட் தல்; to fasten on, as ear-rings.

   2. ேவைல ல் அமரத்் தல்; to settle a person in office.

   3. தாகத இடத் ல் மணம் ரிவத்தல்; to effect an unequal match.

   4. சண்ைட ட் தல்; to set by the ears.

     [ெகா  → ெகா  + -.]
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ெகா

ெகா 1 koḷuvudal, ெப.(n.)

   5 ெச. ன்றா . (v.t.);

   1. ெகாள்ளச ்ெசய்தல்; to cause to hold.

     "மைலப் ெப ற் பாம் ஞாண் ெகாளஇீ" ( றநா.55:1);.

   2. ட் தல்; to kindle, as fire.

     " க் ெகா ம்

டங்க" ( வாச.6:19);.

   3. ட் தல்; to clasp, hook on, lock.

     "அ ெவன் ந் தாள் ெகா " ( வ். இயற்.3:12);.

   4. ண் தல்; to urge on, as a dog.

     "கதநாய் ெகா ெவன்" (க த்.144:20);.

   5. அகப்ப த் தல் ( ன்.);; to entangle.

   6. ட் ச ்ேசரத்்தல்  (யாழ்.);; to take into partnership.

   7. ெச ப்  த யன அணிதல்; wearing sandals etc.

     [ெகா  → ெகா .]

 ெகா 2 koḷuvudal,    5 ெச. . .(v.i.)

ெகா க

 
 ெகா க  goḷuvugayiṟu, ெப.(n.)

   எ கட் ம் க ற் ன் ப்  (யாழ்ப்.);; loop of the tying string of an Öla book.

     [ெகா  + க .]

ெகா நிைல
ெமா

 
 ெகா நிைலெமா  koḷuvunilaimoḻi, ெப.(n.)

   ெசாற்ப கள் ஒன் டன் ஒன்  ேநர யாகச ்ேசரந்்  ெசால் ண்டா ம் அைமப் ைடய 
ெமா ; agglutinative language.

ம வ. ஒட் நிைலெமா .

     [ெகா  + நிைல + ெமா .]
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ெகாைள

ெகாைள1 koḷai, ெப.(n.)

   1. ப் ; hold, as of a string in a bow.

     "நாரி ன் ெகாைள நீக் " ( காளத். . லந் :57);.

   2. ேகாட்பா ; determination.

     "ெகாைளதளராதவர"்(க த்.34:17);.

   3. பயன்; result.

     "ெதளி ெயனக் ெகாண்டதன் ெகாைளயன்ேறா" (க த். 132:17);.

   4. இைச; melody.

     " ரிநரம் ன் ெகாைள" (பரிபா.7:77);.

   5. ைக த யவற்றால் தாள ட்  ஒற்ற க்ைக; beating time with hands or cymbals.

     "ெகாைள ணர ் ரந்ரம் " ( லம். 17, ஒன்றன் ப  2);.

   6. பாட் ; song.

     "ப க ணி ழ்ெகாைள" (பரிபா.16:12);.

     [ெகாள் → ெகாைள.]

 ெகாைள2 koḷai, ெப.(n.)

   னி; tip, top.

ெகாைளயைம-
த்தல்

ெகாைளயைம-த்தல் koḷaiyamaittal, ெப.(n.)

   4 ெச. ன்றா . (v.t.);

   நாேணற் தல்; to string the bow.

     "ெகா ெவஞ் ைலையக் ெகாைளயைமத்  ( வக. 1659);.

     [ெகாைள + அைம-.]

ெகாற்க

 
 ெகாற்க  koṟkaluḻi, ெப.(n.)

   கஞ்சா; ganjah plant (சா.அக);.

     [ெகால் + க .]
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ெகாற்ைக

ெகாற்ைக koṟkai, ெப.(n.)

   1. த் க்  மாவட்டம் ைவ ண்டம் வட்டம் செ்சந் ர ்அ ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village near 
Thiruchendur at Thiruvaikundam Taluk in Thuthukudi Dt.

   2. தா ரபரணி கத்தைமந்த பைழய ைற கப்பட் னம்; an ancient seaport of Pandiyans submersed.

     "ெகாற்ைகக் ேகாமான் ெகாற்ைகயம் ெப ந் ைற (ஐங் .188);.

     [ெகால் → ெகாற்  → ெகாற்ைக.]

 ெகாற்ைக koṟkai, ெப.(n.)

பாண் யரக்ளின் கடற் ைறத் தைலநகரம்,

 capital city and seaport of the pandiya kingdom.

வ..ெகால் ர,் ெகான் ர,்ெகாத் தர.்

     [கால்- ய ெகால்+ைக-ெகாற்ைக ர]்

. . 1100-1200 அள ல் அ கமான கடல் ற்றங்களால் மணல் ேம ட்  ெகாற்ைக ைற க ம், 
நக ம் மைறந்தன. ற  காயல் ைற க _மா ற் .

ெகாற்ைக ழான்

ெகாற்ைக ழான் goṟgaigiḻāṉ, ெப.(n.)

   ேவள்  ெசய்  பாண் யன் ெப வ டம் ெகாைட ெபற்ற அந்தணர;் a Brahmin who performed yagam 
and got presents from Peruvaludi Pandiyan.

     " ைழயாத ெகாற்ைக ழானற் ெகாற்றன ெகாண்ட ேவள் " (பாண் .ெசப்.பத்,பக்.22.வ.35);.

     [ெகாற்ைக + ழான்.]

ெகாற்ைகேவந்தன்

ெகாற்ைகேவந்தன் koṟkaivēndaṉ, ெப.(n.)

   1. பாண் யரக்ளின் ெபயரக் ள் ஒன் .

   2 அரிேகசரி பராக் ரம பாண் யனின் ( . .1463); பட்டப்ெபயரக் ள் ஒன் ; one of the titles of Arikésar 
Parākkirama-Pāndiyan (1463 A.D );

     'ெகாற்ைகேவந்தன் பணிபவரா  ெயந்நா ம் ளங் வேர (SII XXVI 549-9 р 374);.

     [ெகாற்ைக + ேவந்தன்.]

ெகாற்ேசரி

ெகாற்ேசரி koṟcēri, ெப.(n.)

   ெகால்லர ்வா ம் இடம்; blacksmiths quarters.

     "ைவெகாண்   ெகாற்ேசரி ன் ற் " ( க்ேகா.386);.

     [ெகால் + ேசரி → ெகாற்ேசரி.]

ெகாற்றக் ைட

ெகாற்றக் ைட koṟṟakkuḍai, ெப.(n.)

   அரசக் ைட; umbrella. an emblem of royalty.

     "ெகாற்றக் ைட ம் ெவற் ேவ ம்"(ெப ங்.உஞ்ைசக்.57:56);.

     "கா ண்ட வா ம் ெகாற்றக் ைட பன்ைம ந் ற்  வ ம்" (நத்தம் ஆய்ேவ  பக்.165-13);.

ம. ெகாற்றக் ட.

     [ெகாற்றம் + ைட. ெகாற்  → ெகாற்றம்.]

ெகாற்றத்ேத

ெகாற்றத்ேத  koṟṟattēvi, ெப.(n.)

   பட்டத்தர ; queen-consort.

     "ெகாற்றத்ேத  ெசற்றந் ரக்் ம் ெபற் யர"் (ெப ங்.வத்தவ.14:18);.

     [ெகாற்றம் + ேத .]
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ெகாற்றப் 
ெப ங்கணி

ெகாற்றப் ெப ங்கணி koṟṟapperuṅgaṇi, ெப.(n.)

   அரசக் கணியன்; state astrologer.

     "ெவற்  ேவந்தன் ெகாற்றப் ெப ங்கணி" (ெப ங். மகத.22:244);.

     [ெகாற்றம் + ெப ங்கணி.]

ெகாற்றம்

ெகாற்றம் koṟṟam, ெப.(n.)

   1. ெவற் ; victory.

     "ெகாற்றங் ெகாளக் டந்த ல்" ( றள்,583);.

   2. ரம்; bravery.

     "ெப ம்பைடக் ெகாற்றம் ட ந் " (ெப ங்.மகத.3:90);.

   3. வன்ைம ( டா.);; strength.

   4. அர யல்; kingship.

     "ெகாற்றங் ெகாண்  ேகா னி ேதாசெ்சன" (ெப ங்.இலாவாண.5:73);.

ம. ெகாற்றம்.

     [ெகாற்  → ெகாற்றம்]

ெகாற்றம்ைவ-
த்தல்

ெகாற்றம்ைவ-த்தல் koṟṟamvaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அரசாட் ைய ஒ வரிடம் ஒப் த்தல்; to entrust the government to a person.

     "நீ ெயா வன் ேமற் ெகாற்றம் ைவப் ன்" ( வக.204);.

     [ெகாற்றம் + ைவ-.]

ெகாற்ற ர

ெகாற்ற ர  koṟṟamurasu, ெப.(n.)

அர க் ரிய ெவற்  ர :

 trumpet of victory.

     "ெகாற்ற ர ற் ேகாடைன ெகாட் " (ெப ங்.இலாவாண 11:186);.

     [ெகாற்  → ெகாற்றம் + ர ]

ெகாற்ற ெதாட்

 
 ெகாற்ற ெதாட்  koṟṟalidoṭṭi, ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dharmapuri Dt.

     [  + ஆ  – ற்றா  → ெகாற்ற  + ெதாட் .]

ெகாற்றவஞ்

ெகாற்றவஞ்  koṟṟavañji, ெப.(n.)

   பைகவைர வாேளாச்  அ த்த அரசன  கைழப் ெப க ைரக் ம் றத் ைற ( .ெவ.3:7.);; theme 
extolling a king who destroyed his foes with his sword.

     [ெகாற்றம் + வஞ் ]

ெகாற்றவள்ைள

ெகாற்றவள்ைள koṟṟavaḷḷai, ெப.(n.)

   1. பைகவர ்நா  ெக வதற்  வ ந் வைதக் கத்தான் அரசன் கைழச ்ெசால் ம் றத் ைற 
( .ெவ.3:8);; theme indirectly describing the prowess of a king by regretting that the enemy's country will be destroyed.

     " ன்றாச ் றப் ன் ெகாற்ற வள்ைள ம்" (ெதால்.ெபா ள். றத.்8);.

   2. பைகவர ்நாட ைக ( வா.);; devastation of a hostile kingdom.

   3 ேதாற்ற ேவந்தன் ெகா க் ந் ைற (ெதால்.ெபா ள்.63, உைர);; tribute paid by a defeated king.

     [ெகாற்றம் + வள்ைள.]
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ெகாற்றவன்

ெகாற்றவன்1 koṟṟavaṉ, ெப.(n.)

   1. அரசன்; king.

     " ைட  னீழற் ெகாற்றவன்" ( வக.2544);.

   2. ெவற் யாளன்; victor.

     "ஊரெ்காண்ட யர ்ெகாற்றவ" (ம ைரக். 88);.

ம. ெகாற்றவன்.

     [ெகாற்றம் → ெகாற்றவன்.]

 ெகாற்றவன்2 koṟṟavaṉ, ெப.(n.)

   டக்ெகாற்றான்; baloon-vine.

ம வ. டக்ெகாற்றான்.

     [ெகாற்றான் → ெகாற்றவன்.]

ெகாற்றவா ல்

ெகாற்றவா ல் koṟṟavāyil, ெப.(n.)

   அரண்மைன வா ல்                                                                                   ; portico at the entrance of a palace or temple.

     "ெகா க் ேகாசம் க் ெகாற்ற வா ல்" (ெப ங். மகத.27:194);.

ம வ. ஆசாரவாசல்.

ம. ெகாற்றவா ல்.

     [ெகாற்றம் + வா ல்.]

ெகாற்றவா ல்ேச
ரி

ெகாற்றவா ல்ேசரி koṟṟavāyilcēri, ெப.(n.)

   ம ைர நக க் ள் இ ந்த ப் ; a colony in Madurai.

     "அண்டநாட்  ேதவதானந் த் த்  ேதவரக்்  மாடம ைர ெகாற்றவா ற் ேசரி ன்றஞ் ந்தரி 
ைவத்த ெநாந்தா ளக் " (SII.XXIII.504-4 p.382);.

     [ெகாற்றம் + வா ல் + ேசரி.]

ெகாற்ற

ெகாற்ற  koṟṟavi, ெப.(n.)

   அர ; queen.

     "ெகாற்ற  மகைன ேநாக் க் னாள்" ( வக.2609);

ம. ெகாற்ற .

     [ெகாற்றம் → ெகாற்ற .]

ெகாற்ற ைஞ

ெகாற்ற ைஞ koṟṟavuḻiñai, ெப.(n.)

   பைகவர ்நகைரக் ைகக்ெகாள் தற் ெபா ட்  அரசன் பைடெய த் ச ்ெசல் தைலக் ம் 
றத் ைற ( .ெவ.6:5);; theme describing the march of a king with his army to capture the enemy's city.

     [ெகாற்றம் + உ ைஞ.]
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ெகாற்றைவ

ெகாற்றைவ koṟṟavai, ெப.(n.)

   ெவற் க் ரியவளாகக் க தப்ப ம் ரக்்ைக; Durga, as the goddess of victory.

     " ற்றைவ காட் க் ெகாற்றைவ ப ச் " (ெப ங். இலாவாண.2:31);.

ம. ெகாற்றைவ.

     [ெகாற்றம் + அவ்ைவ.]

ெகாற்றம் = ெவற் . அம்ைம → அவ்ைவ = தாய். ெகாற்றம் + அவ்ைவ - ெகாற்றவ்ைவ ெகாற்றைவ.

காளியால் ேபார ்ெவற்  தரப்ப வெதன்  க  அவைளக் ெகாற்றைவ என்றனர ்{த ழர ்மதம், 34}.

ெகாற்றைவ (காளி);, ஆரிய வ ைகக்  ற்பட்ட மரி நாட் த் ய த ழ்த ்ெதய்வம். ஆரியர ்இத் 
ெதய்வத் ற்  ரக்ா என் ம் ப்ெபயைர இட் க்ெகாண்டனர.் காளி என் ம் ெபயைரக் கா  என்  

ட் த் ரித் க் ெகாண்டனர ்{வண்.ெமா.வ .44}.

ெகாற்றைவநிைல

ெகாற்றைவநிைல koṟṟavainilai, ெப.(n.)

   காளிக் ப்ப ட் ப் பர ம் றத் ைற; theme of offering sacrifice to Durga and worshipping her.

     "மறங்கைடக் ட் ய நிைல றந்த ெகாற்றைவ நிைல ம்" (ெதால்.ெபா ள். றத.்4);.

     [ெகாற்றைவ + நிைல.]

ெகாற்றன்

ெகாற்றன் koṟṟaṉ, ெப.(n.)

   1. ெகாத்தன்; mason.

   2. கற்றசச்ன்; stone cutters;

 artisans.

ம. ெகாற் .

     [ெகாற்  → ெகாற்றன்.]

ெகாற்றன் த் ர்

ெகாற்றன் த் ர ்koṟṟaṉputtūr, ெப.(n.)

   ெப வ ப் பாண் யனால் வழங்கப்பட்ட ேவள் க் ன் ழக்  எல்ைலயாக அைமந்த ஊர;் a 
village, western boundary of Velvikkudi.

     "அற்றம் இல்லாக் ெகாற்றன் த் ார"் (பாண் .ெச.பத்.ப.30 வ.121 ேவ. .ெச.);.

     [ெகாற்றன் + த் ர.்]

ெகாற்றாள்

ெகாற்றாள் koṟṟāḷ, ெப.(n.)

   கல் மற் ம் மண்ேவைல ெசய்பவ-ன்-ள்; labourer working in earth, stone etc.

     "என்ேபாலத ் ந்  ெகாற்றாள் ைடயா " ( வாலவா.30:11);.

ம வ. ற்றாள்.

     [  → ற்  → ெகாற்  + ஆள். ெகாற்றாள் என் ம் ற்றாள் எனப் ெபா ள்த ம்.  → ற்  → 
ெகாற்  = ய .]

ெகாற்றான்

ெகாற்றான் koṟṟāṉ, ெப.(n.)

   இைலயற்ற ெகா வைக (M.M.230);; parasitic leafless plant.

     [ெகாற்  (ெந க்கம். தர)்; → ெகாற்றான்.]
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ெகாற்

ெகாற் 1 koṟṟi, ெப.(n.)

   1. ஆ ன் இளங்கன் ; the young calf of a cow.

   2. க ந்தாளி; black satinwood (சா.அக);.

   3. இளங்கன் ள்ள ஆன் (யாழ்.அக.);; cow having a young calf.

   ம. ெகாற் ;ெத. ரர்ி.

     [ெகால் → ெகாற்  → ெகாற் .]

ெகாற்  - இளைம ட் ய ெபயர.் ற்  என்பதன் ரி , ம , , ெசள்ைள, , ம க்ைக, கன் , 
ட் , ள்ைள, பாரப்் . ஞ் , கயம், ன்னி, ன்னி, ள , ள , ழ , மக  ேபான்றன இளைமப் 

ெபயரக்ள்.

 ெகாற் 2 koṟṟi, ெப.(n.)

   1. ெகாற்றைவ பாரக்்க;see korravai.

     "ெப ங்காட் க் ெகாற் க் ப் ேபய்ெநா த் தாங் " (க த்.89);.

   2. ஒ வைக வரிக் த்  ( லப்.3:13. உைர);; a masquerade dance.

   ம. ெகாற் ;ெத. ெகாட்ட .

     [ெகாற்றம் → ெகாற் .]

ெகாற்  இளைமப் ெபயராத ன் கன்னி, மரி என்பவற் க்  நிகராக ஆளப்பட்ட .

 ெகாற் 3 koṟṟi, ெப.(n.)

ெகாற் க்கைல

ெகாற் க்கைல koṟṟikkalai, ெப.(n.)

   1. நிலேவம் ; ground neem. a medicinal plant Justicia paniculata.

   2. ெகா த்தைல; blotched-head (சா.அக.);.

     [ெகாற்  + கைல.]

ெகாற் க்ேகாைர

 
 ெகாற் க்ேகாைர koṟṟikārai, ெப.(n.)

   ேகாைரவைக; a kind of sedge.

     [ெகாற்  + ேகாைர.]

ெகாற் யார்

ெகாற் யார ்koṟṟiyār, ெப.(n.)

   1. ள மாைல த ய ன்னங்கைள யணிந்  மால யராய்த் ரி ம் ெபண் ற கள்; a sect of 
Vaisnava female mendicants wearing basil garlands and other religious marks.

   2. ஒ  கலம்பக ப் ; one of the constituent themes of Kalambagam.

   3. ள்ைளப் ேபற் ன் அ ேதவைத (யாழ்ப்.);; Goddess of parturition.

ெகாற்  + ஆர ்– ெகாற் யார,்]

ெகாற் யார் ைச

 
 ெகாற் யார் ைச koṟṟiyārpūcai, ெப.(n.)

   க ரத்்த பத்தாவ  நாள் ெபண்ைண க்காட்  அைறையத் ய்ைம ெசய்  ட் ற் ள் 
அைழத்  வந்  அன் ர  காட்ேடரி மனநிைற  அைட ம்ப  ேபா ம் ைச; a ceremonial offering made to 
the female deity named Kätteri responsible for parturition or child birth on the tenth day of delivery. In this the lying in room is 
ceremoniously cleaned and the woman is given a bath and admitted into the house. The worship is conducted purely by 
women only (சா.அக.);.

     [ெகாற்  + ஆர ்+ ைச.]
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ெகாற் யாைரவ
-தல்

ெகாற் யாைரவ -தல் koṟṟiyāraivaḻiviḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   க ரத்்த ஐந்தாம் நாள் ள்ைளப்ேபற் ன் அ காரத ்ெதய்வத்ைத வ ய ப் ம் ேநாக் ல் 
க ரத்்த ெபண் ப த் ந்த பா டன் அவள் ெகாண்ட உண ன் ஒவ்ெவா  வைக ம்  
எ த் க்ெகாள்ளச ்ெசால்  ம த் வச் ைய ஊ க் ப் றத்ேத ேபாகச ்ெசய்தல் (யாழ்ப்.);; to bid farewell 
to the Goddess of Parturiton on the fifth day after child birth. by sending away the midwife to some open place or jungle with 
the mat used by the mother and morsel of each of the dishes she had tasted.

     [ெகாற் யார ்+ ஐ + வ -.]

ெகாற் ேயா

 
 ெகாற் ேயா  koṟṟiyōṭu, ெப.(n.)

   மரிமாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanyakumari Dt.

     [ெகாற்   + ஒ  (ஒைட);.]

ெகாற் லக்ைக

ெகாற் லக்ைக koṟṟilakkai, ெப.(n.)

   1. ஒ  பைழய வரி; an ancient tax.

   2. ஆள் ஒன் க்கைமந்த ஊ யம்; wage for a person.

     [ெகாற்  + இலக்ைக.]

ெகாற்  + இலக்ைக,. இவ்  ெசாற்ெறாடர ்இரண்  ெபா ளில் கல்ெவட் களில் றப்பட் ள்ளன. 
உ ம் பய ம் ெப தற்கைமந்த ெதாைகநிைல ல், ெகாற் க்  உரிய ஊ யமா ம் 'இலக்ைக' 
என் ம், பலர்

ச ்ெசய்த பணி ல் ஆள் ஒன் ற்கைமந்த ஊ யம் என் ம் ெபா ள் த வேதா , ஒ  
ைறக்கைமந்த பல அ காரிகளின் பணியா ய ெகாற் க் , அ காரி ஒ வரக்்  அைமந்த 

ஊ யமாகப் ெப தற்  அரசால் அ ம க்கப்பட்ட ஊரக்ளின் வரி, ஆயம், கடைம த ய 
வ வாய்க ம் ெகாற் லக்ைக என் ம் ெபயரால் றப்ெப ம்.

இவ்வாறாக, ஊ யத் ன் நாள் ஊ யமாக ம், அ காரிகள் ெப தற்கைமந்த வரி ன் ெபயராக ம் 
ெகாற் லக்ைக இடம் ெபற் ள்ளைம ைனக் கல்ெவட் ச ்ெசய் கள் ன்றன.

     " நந்தவனக் க க்  இலக்ைகக் ம் ெகாற் க் ம் உடலான நிலம் இ பத்ைதஞ் மா" 
(ெத.கல்.ெதா..8, கல்.56);.

     "ேகா ல் அ காரி ெகாற் லக்ைக ம்"

     "அ காரிப் ேபறான ெகாற் லக்ைக ம்" (நாயக்கர ்காலம்);.

     "அ காரிப் ேபறான ெகாற் லக்ைக ம்" (ெத.கல்.ெதா.17, கல்.289,532);.
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ெகாற்

ெகாற் 1 koṟṟu, ெப.(n.)

   ெதா லாளர ்பலர ்அைமந்த ட்டம்; group of labour.

     [ெகாத்  → ெகாற் ]

இத ் நந்தவனம் ெசய்ய ேவண் ம் ேபராய் நிசச் த்த நாயகம் ேபர ்ஐஞ் ம் ேபர ்
ெதாண் ற்ைறஞ் ம் ஆகப் ேபர ் . இ ல் நாயகம் ேபர ்ஐவரக்்  ெகாற் க்  நாள் ஒன் க் ப் ேபர ்
ஒன் க்  க் ணியாக ெநல் க் கலேன க் ணி ம் டைவ தல் ஆடை்டக் ப் ேபரால் 

ன்றாகக் காக ப ைனஞ் ம். ேபாக ெதாண் ற்ைறவரக்்  ெகாற் க்  நாள் ஒன் க்  ேபர ்
ஒன் க்  ெநல்  பதக்காக டைவ தல் ஆடை்டக்  ேபரால் கா  இரண்டாக கா  ற் த் 
ெதாண் ம் (ெத.கல்.ெதா.8.கல்.55);.

     " நந்தவனப் றமாக ைலெகாண்ட நிலத்  ஊரப்ழ நிலம் ஏ  மா ம் ெகாற் க்  உடலாக ம்"

     " நந்தவனத் க் ம் நந்தவனப் றமாக ெகாற் க் ம் ைலெகாண்ட நிலம்" (ெத.கல்.ெதா.12. 
கல் 15:1); (கல்.அக.);.

ெதா லாளர ்பலர ்அைமந்த ட்டம் (ெதா யர,் ட்டாளர,் ெதா ல் ); ஒ  ெதா க்கைமந்த 
பலர ்ேசரந்்த ேவ ெகாற்  எனப்பட்ட . ஒ லர ்ேசரந்்  ெசய் ம் ஊ ய ம் ெகாற்ெறனேவ 

றப்ெப ம். ெகாற் ம் ெகாத் ம் கல்ெவட் களில் மயங்கக் றப்ெப ம் ேவ பட்ட ெபா ள் 
ெகாண்டனேவயா ம்.

 ெகாற் 2 koṟṟu, ெப.(n.)

   1 ெகாற்  ேவைல; masonry.

     "ெகாற் ள வரில்" ( வாலவா.30:23);.

   2. ெகாத்தன் (உ.வ.);: mason.

   3. ஒ  ெகாத்தன் ெசய் ம் ேவைலயள ; the measure of work turned out by a mason.

ெகாற் வாய்

 
 ெகாற் வாய் koṟṟuvāy, ெப.(n.)

   கல்ேவைல ெசய் ம்ேபா  உ வச ் ைத  ஏற்பட உைடைக; figure getting damaged when a stone is being 
sculpted.

     [ெகாற்  + வாய்.]

ெகாற் ைற

ெகாற் ைற koṟṟuṟai, ெப.(n.)

   ெகால்லன் பட்டைட; blacksmith's workshop.

     "ெகாற் ைறக் ற் ல" ( றநா.95);.

     [ெகால் + ைற.]

ெகாற்ைற

ெகாற்ைற koṟṟai, ெப.(n.)

   ெகாத்ைத; blot, blemish, defect,

     "ப்ேரமத் க் க் ெகாற்ைறயாைகயாேல" ( வ்.ெபரியாழ்.2, 4:1,  யா.ப.310. அ ம்);.

     [ ழத்தல் → ழத்  → ெகாத்  → ெகாத்ைத (ப ); → ெகாற்ைற.]

ெகாறெகாறப்

 
 ெகாறெகாறப்  goṟagoṟappu, ெப.(n.)

   ளிரச்் யானால் ழந்ைதக க் த் ெதாண்ைட ல் அல்ல  ெநஞ் ல் ேகாைழ காட் க் கா ம் 
ஒ ; rale or ab-normal noise either in the throat or the lungs, generally common in children affected with cold or phlegm 
(சா.அக.);.

     [  → ெகாறெகாற → ெகாறெகாறப் .]
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ெகாறெகாெறனல்

 
 ெகாறெகாெறனல் goṟagoṟeṉal, ெப.(n.)

ெகாறெகாறப்  பாரக்்க;see kora-Korappu.

     [ெகாறெகாற + எனல்.]

ெகாறண்டல் 
வாதம்

 
 ெகாறண்டல் வாதம் koṟaṇṭalvātam, ெப.(n.)

றண்டல் வாதம் பாரக்்க;see kurandal-vadam (சா.அக.);.

     [ றண்டல் → ெகாறண்டல் + வாதம்.]

ெகாற

 
 ெகாற  koṟavi, ெப.(n.)

   கடல் ன் வைக ெளான் ; a kind of a sea fish.

     [ ற  → ெகாற .]

ெகாறா -தல்

ெகாறா -தல் koṟāvudal,    6 ெச. . . (v.i.)

   கப்ெபா  ழத்தல் ( ன். . .ெதா.);; to lose glamour.

     [ றள  → ெகாறா .]

ெகா க் -தல்

ெகா க் -தல் koṟikkudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   பல்லாற்ேகா தல்; gnawing.

     [ெகா  → ெகா க் தல்.]

ெகா த் ப்பார்-
த்தல்

ெகா த் ப்பார-்த்தல் koṟittuppārttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. த் தற் த் தக்கப  காய்ந் ள்ளதா என்பைத அ ய அ த்த ெநல்ைல வா ட் ப் 
பதம்பாரத்்தல்; to ascertain by tasting whether the paddy, grain that has been boiled is dry enough for the husking.

   2. அகங்காரங் ெகாண்  ெவ த் ப் பாரத்்தல்; to stare at with impudence.

     [ெகா த்  + பார-்.]

ெகா தைல

 
 ெகா தைல koṟidalai, ெப.(n.)

   நிலேவம் ; ground neem.

     [ெகா  + தைல.]

ெகா ப் த்தம்

 
 ெகா ப் த்தம் koṟipputtam, ெப.(n.)

   ச க்கைர ேவம் ; margosa tree;the bark of which is sweet to taste (சா.அக.);.

     [ெகா  + த்தம்.]

ெகா

 
 ெகா  koṟu, ெப.(n.)

   கன் ன் வாய்ப் ட் ; wicket-muzzle of a calf.

ம வ. ெகாரி.

     [ெகாரி → ெகா .]
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ெகா க்கச்

ெகா க்கச்  koṟukkacci,    1. நாய்ேவம் ; dog neem, same as dog mustard.

   2. நிலேவம் ; ground neem.

   3. நாணல் வைக; European bamboo reed.

     [ க்கச்  → ெகா க்கச் .]

ெகா க்கச் ரிகம்

 
 ெகா க்கச் ரிகம் goṟuggaccīrigam, ெப.(n.)

   ேபர ரி; long-podded Indigo plant.

     [ெகா க்ைக + ரிகம்.]

ெகா க்கம் ளி

 
 ெகா க்கம் ளி koṟukkambuḷi, ெப.(n.)

ெகா க்காய்ப் ளி பாரக்்க;see Korukkay-p-puli.

     [ெகா க்காய்ப் ளி → ெகா க்கம் ளி.]

ெகா க்கல்

 
 ெகா க்கல் koṟukkal, ெப.(n.)

ெகா க்ைக பாரக்்க (இ.வ.);;see korukkai.

     [ெகா  → ெகா க்கல்.]

ெகா க்கா

 
 ெகா க்கா koṟukkā, ெப.(n.)

ெகா க்காய்ப் ளி (மைல.); பாரக்்க;see korukkäi-p-puli.

     [ெகா க்காய் → ெகா க்கா → ெகா க்காய் → ெகா க்கா.]

ெகா க்காம்பட்

 
 ெகா க்காம்பட்  koṟukkāmbaṭṭi, ெப.(n.)

   ேசலம் மாவட்டத் ச ் ற் ரi்; a village in Selam Dt.

     [ெகா க்கன் + பட்  → ெகா க்காம்பட் .]

ெகா க்காய்

 
 ெகா க்காய் koṟukkāy, ெப.(n.)

ெகா க்காய்ப் ளி பாரக்்க;see korukkay-p-puli.

     [ெகா க்காய் → ெகா க்காய்.]

ெகா க்காய்ப் ளி

ெகா க்காய்ப் ளி koṟukkāyppuḷi, ெப.(n.)

   1. ெகா க்காய்ப் ளி; Manila tamarind.

   2. ஈழப் ளி Malabar gamboge.

     [ெகா க்காய் → ெகா க்காய் + ளி.]

ஒ  ய மரம். இதன் காையப் ளிையப் ேபால் க க் ப் பயன்ப த் வ ம் உண் .
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ெகா க்

 
 ெகா க்  koṟukku, ெப.(n.)

   ேமகேநாய் வைக; syphilis.

ெத. ெகா க் .

     [ெகா  + ெகா க் .]

ெகா க் க்ெகாண்
டான்

 
 ெகா க் க்ெகாண்டான் koṟukkukkoṇṭāṉ, ெப.(n.)

   ெகா க்  ேநாயால் க்கப்பட்டவன்; one who is suffering from chancre (சா.அக.);.

     [ெகா க்  + ெகாண்டான்.]

ெகா க் வ

ெகா க் வ  koṟukkuvali, ெப.(n.)

   1. ரக் வ ; cramps.

   2. வ ப் ; epilepsy.

   3. ஒ  நரம் வ ; spasm (சா.அக.);.

     [ றக்  → ெகா க்  + வ .]

ெகா க்ைக

ெகா க்ைக1 koṟukkai, ெப.(n.)

   1. நாணல்வைக (மைல.);; European bamboo reed.

   2. கடல் ன் வைக; a kind of sea fish.

   3. ெகா க்  (M.L.); பாரக்்க;see korukku.

     [ க்ைக → ெகா க்ைக.]

 ெகா க்ைக2 koṟukkai, ெப.(n.)

   றடை்ட ச் ;( ங்.);; snoring.

     [ெகா  → ெகா க்ைக.]

ெகா க்ைகப் ல்

 
 ெகா க்ைகப் ல் koṟukkaippul, ெப.(n.)

   நாணல்; European bamboo reed (சா.அக.);.

     [ெகா க்ைக + ல்.]

ெகா க்ைகப் ளி

 
 ெகா க்ைகப் ளி koṟukkaippuḷi, ெப.(n.)

ெகா க்காய்ப் ளிபாரக்்க;see Korukkay-p-puli.

ம வ. ெகா க்கா ஈழம் ளி, ெகா க்காப் ளி,

     [ெகா க்காய் → ெகா க்காய் + ளி →. ெகா க்காய்ப் ளி → ெகா க்ைகப் ளி.]

ெகா க்ைகப்ேப
ணி

 
 ெகா க்ைகப்ேபணி koṟukkaippēṇi, ெப.(n.)

   ேபய்ப்பாற்ேசாற் ; a plant of the species of Indian guttapercha yielding an elastic substance (சா.அக.);.

     [ெகா க்ைக + ேபணி.]
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ெகா க்ைகவ

 
 ெகா க்ைகவ  koṟukkaivali, ெப.(n.)

ெகா க்  வ  பாரக்்க;see korukku-vali (சா.அக.);.

     [ெகா க்ைக + வ .]

ெகா க்ைக டல்

 
 ெகா க்ைக டல் koṟukkaiviḍal, ெப.(n.)

   றடை்ட டல்; snoring (சா.அக.);.

     [ெகா க்ைக + டல்.]

ெகா க்ேகால்

ெகா க்ேகால் koṟukāl, ெப.(n.)

ெகா பாரக்்க;see koru.

     ' ன்னைணக் கன்  ப க்கேளாேட ேபானால் ைல ண்ணாைமக் க் ெகா க்ேகா ெலன்  அ ன் 
ஞ் ேல கட்  வாரக்ள்' (ஈ , 4, 8:4);.

     [ெகா  + ேகால்.]

ெகா ெகா -த்தல்

ெகா ெகா -த்தல் goṟugoṟuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. னம் காட் தல்; to bubble with anger.

     "இட் ைட ேகா  நாங்கெளனக்ெகா  ெகா ப்ப" ( வக.2040);.

   2. றடை்ட தல்; to snore.

ெத. ெகாறெகாறலா .

ெகா ெகா ப்

ெகா ெகா ப்  goṟugoṟuppu, ெப.(n.)

   1. ெகாற ெகாறப்  பாரக்்க;see Kora korappu.

   2 அலட் ைக (யாழ்.அக.);; pestering.

     [ெகா ெகா  → ெகா ெகா ப் .]

ெகா ெகா ெவன
ல்

ெகா ெகா ெவனல் goṟugoṟuveṉal, ெப.(n.)

   1. ஓர ்ஒ க் ப் ;     "பாற்கடல் ெகா ெகா ெவன்ன" (தணிைகப் .நாகம ள்.3);.

   2.. னக் ப்  (onom. expr signifying);; anger.

     [ெகா  + ெகா  + எனல்.]

ெகா ங்ைக

 
 ெகா ங்ைக koṟuṅgai, ெப.(n.)

   நாணல் வைக; European bamboo reed.

     [ெகா க்ைக → ெகா ங்ைக.]

ெகா

ெகா  koṟuḍu, ெப.(n.)

   கன்னம் (ஈ. , 8, 3:4);; cheek.

     [ெகா  → ெகா .]

ெகா வாய்

 
 ெகா வாய் koṟuvāy, ெப.(n.)

   உைடந்த ளிம்  ெநல்ைல); broken rim or edge.

ம வ. ஒ வாய், க வாய்.

     [க வாய் → ெகா வாய்.]
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ெகான்

ெகான் koṉ, ெப.(n.)

   1. பயனின்ைம (ெதால்,ெசால். 256);; uselessness.

   2. அசச்ம்; fear.

     "ெகான் ைன ர ர ்ேபால" ( ந்.91);.

     [ெகால் → ெகான்.]

 ெகான்2 koṉ, ெப.(n.)

   1. ரை்ம; sharpness.

   2. னி; tip.

   3. காலம் (ெதால்.ெசால். 256);; season.

   4. யற்காலம்; dawn.

     "ெகான்னிளம் பரி ' ( வக. 173);.

   5. ெப ைம; greatness.

     "ெகான் ர் ஞ்  யாந் ஞ் சலேம" ( ந். 138);.

   6. வ  ( டா.);; strength.

     [ ல் → ெகால் ( த் தல்); → ெகான்.]

ெகான்றல்

 
 ெகான்றல் koṉṟal, ெப.(n.)

   ெகால் தல்; murder.

     [ெகால் → ெகான்றல்.]

ெகான்றன்

 
 ெகான்றன் koṉṟaṉ, ெப.(n.)

   வாைழ; plantain tree (சா.அக.);.

     [ெகால் → ெகான்றன.]

ெகான்றான்சா

 
 ெகான்றான்சா  koṉṟāṉcāṟu, ெப.(n.)

   வாைழசச்ா ; the juice of plantain bark (சா.அக.);.

     [ெகான்றன் → ெகான்றான் + சா .]

ெகான் ண்ணி

 
 ெகான் ண்ணி koṉṟuṇṇi, ெப.(n.)

   ற உ ரிைனக் ெகான்  ற  உண் ம் உ ரி; predator.

     [ெகான்  + உண்ணி.]

ெகான் -தல்

ெகான் -தல் koṉṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ெகான்னிப் ேபசல் அல்ல  க் ப் ேபசல்; stammering.

   2. ழ ப் ேபசல்; babbling.

   3. ழந்ைதேபாற் ேபசல்; prattling like child (சா.அக.);.

     [ெகான் → ெகான் .]
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ெகான்ைற

ெகான்ைற koṉṟai, ெப.(n.)

   1. சரக்ெகான்ைற; Indian laburnum.

     "ெபாலனணி ெகான்ைற ம்" (ஐங் . 435);.

   2. ெசங்ெகான்ைற; red Indian laburnum.

   3. மஞ்சடெ்கான்ைற; Siamese tree.

   4. க க்ைக மரம்; gallnut tree.

ம வ. ெகான்ைன மரம்.

     [ெகால் → ெகான்  → ெகான்ைற (ெகாத் );.]

வைககள்:

   1. சரக்ெகாண்ைற

   2. ம ற்ெகாண்ைற

   3. வப் க் ெகான்ைற

   4. க ங்ெகான்ைற

   5. ேளாப் க்ெகான்ைற

   6. காட் க்ெகான்ைற

   7. மஞ்சடெ்கான்ைற

   8. வரிக்ெகான்ைற

ெகான்ைறக்களி

 
 ெகான்ைறக்களி koṉṟaikkaḷi, ெப.(n.)

ெகான்ைறப் ளிபாரக்்க;see koorai-p-puli.

     [ெகான்ைற + களி.]

ெகான்ைறக்காய்

ெகான்ைறக்காய் koṉṟaikkāy, ெப.(n.)

   1. ெகான்ைனக் காய்; purging cassia pod.

   2. ெகாற்ைறப் ளிபாரக்்க;see Korrai-p-p-puli.

     [ெகான்ைற + காய்.]

இதைன இ த்  வ கட் ச ் தள  சாப் ட மலத்ைத இளக் ம். அ கள  சாப் டக் க சச்லா ம்.

ெகான்ைறக் ழல்

 
 ெகான்ைறக் ழல் koṉṟaikkuḻl, ெப.(n.)

ெகான்ைறப்பழக் ழல் பாரக்்க;see Konrai-p-pala-k-kulai,

     [ெகான்ைற + ழல்]

ெகான்ைற

ெகான்ைற 1 koṉṟaicūṭi, ெப.(n.)

   ெகான்ைற மாைல யவன், வன் ( வா.);; siva, as crowned with konrai flowers.

     [ெகான்ைற + .]

 ெகான்ைற 2 koṉṟaicūṭi, ெப.(n.)

   வகரந்ைத; sweet basil (சா.அக.);.

     [ெகான்ைற + ]
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ெகான்ைறப்பட்ைட

 
 ெகான்ைறப்படை்ட koṉṟaippaṭṭai, ெப.(n.)

   ெகான்ைற மரத் ன் அ மரத் ப் படை்ட; bark of the stem of cassia tree-cassia bark.

     [ெகான்ைற + படை்ட]

இைத இ த்  எண்ெண ற் ைழத்  அம்ைமப் ண், வண் க , சைத ெவ ப்  த யவற் க் ப் 
சலாம்(சா.அக.);.

ெகான்ைறப்பழக்
ழல்

ெகான்ைறப்பழக் ழல் koṉṟaippaḻkkuḻl, ெப.(n.)

   ெகான்ைறப் பழத்ைதத் ைளத் ச ்ெசய்யப்பட்ட ஊ ழல்; musical pipe made of the konrai-pod.

     'ெகான்ைறப் பழக் ழற் ேகாவலர'்( லப்.17.பாட் ,உைர);.

     [ெகான்ைற + பழம் + ழல்]

ெகான்ைறப் ளி

 
 ெகான்ைறப் ளி koṉṟaippuḷi, ெப.(n.)

   ெகான்ைறக் காய்க் ள் ைதையச ் ற் ள்ள பைச; mucilaginous pulp surrounding the seeds of cassia.

     [ெகான்ைற + ளி]

இ  மலம் இளக் ம்; வ ைமக் காலத் ல் உணவா ம். நீரி ைவ நீக் ம். ெபண்க க் க் ல்கந் டன் 
ேசரத்் க் ெகா க்க மலம் இளக் ம். ழந்ைதகட்  வ ற் ப் சத்தால் கா ம் வ க் த் 
ெதாப் ைளச ் ற் த் தட த ம் உண்  (சா.அக.);.

ெகான்ைறப்

 
 ெகான்ைறப்  koṉṟaippū, ெப.(n.)

   ெகான்ைற மரத் ன் ; cassia flowers.

     [ெகான்ைற + ]

இதைனக் யாழம் இட் க் க சச்ல், தக்க சச்ல் ஆ யவற்ைறக் ணமாக்கலாம் (சா.அக.);. 
வ க் கந்தமலர.்

ெகான்ைறவா

ெகான்ைறவா  koṉṟaivārudi, ெப.(n.)

   1.ஒ  ண்  (மைல);; marsh-samphire.

   2 பவளப் ண் ; species of glasswort (சா.அக.);.

     [ெகான்ைற + வா ]

ெகான்ைறேவந்த
ன்

 
 ெகான்ைறேவந்தன் koṉṟaivēndaṉ, ெப.(n.)

   ஒளைவயார ்இயற் ய 'ெகான்ைற ேவய்ந்த' என்  ெதாடங் ம் ஒ  நீ ல்; a short moral code in Tamil by 
Avvaiyar commencing with Konraiveynda.

     [ெகான்ைற + ேவய்ந்தன் - ெகான்ைறேவய்ந்தன் → ெகான்ைறேவந்தன்.]

ெகான்னக்

 
 ெகான்னக்  koṉṉakkuḍi, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Ramanadhapuram Dt.

     [ெகான்ைன + .]
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ெகான்னக் ளம்

 
 ெகான்னக் ளம் koṉṉakkuḷam, ெப.(n.)

   வகங்ைக மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Sivagangai Dt.

     [ெகான்ைன + ளம்.]

ெகான்னக்ேகால்

 
 ெகான்னக்ேகால் koṉṉakāl, ெப.(n.)

   கசே்சரி ன்ேபா  பக்க இன்னியமாக வாயால் ெசால்லப்ப ம் தாளம்; vocalized rhythmic beat as an 
accompaniment in a concert.

     [ெகான்ைன + ேகால்]

ெகான்னத்தான்பட்

 
 ெகான்னத்தான்பட்  koṉṉattāṉpaṭṭi, ெப.(n.)

   வகங்ைக மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Sivagangai Dt.

     [ெகான்னம் → ெகான்னத்தான் + பட் .]

ெகான்னாளர்

 
 ெகான்னாளர ்koṉṉāḷar, ெப.(n.)

   கரிசாளர ்(பா கள்);; sinner, contemptible person, wretch.

     [ெகான்னாள் + அர]்

ெகான்னாளன்

ெகான்னாளன் koṉṉāḷaṉ, ெப.(n.)

   1.பயனற்றவன்; useless person.

     "நம்ம ளாக் ெகான்னாளன்" (க த். 42:18);.

   2. பாழ் ைனயன் (பா );; sinner.

     "வட ைச ங் ெகான்னாளர ்சாலப் பலர"் (நால .. 243);.

     [ெகான் + ஆளன்.]

ெகான்னி-த்தல்

ெகான்னி-த்தல் koṉṉittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. நாத் ம்பா த்தல்; have an impediment in one's speech.

   2. க் தல்; to stammer.

     [ெகான்  → ெகான்னி.]

ெகான்னிப்

ெகான்னிப்  koṉṉippu, ெப.(n.)

   1. க் ப் ேப ைக; stammering.

   2. ேநாய் வைக (பரராச.i, 236);; a disease.

     [ெகான் → ெகான்னிப் .]

ெகான்னிப்ேப -
தல்

ெகான்னிப்ேப -தல் koṉṉippēcudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெதத் ப் ேப தல்; to stammer,

   2. ழந்ைதையப் ேபாற் ேப தல்; prattle like a child (சா.அக.);.

     [ெகான்னி + ேப -.]
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ெகான்

ெகான் 1 koṉṉudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. க் ப் ேப தல்; to stammer;

 stutter.

   2. ழ தல், to babble.

     "ஒன்னாரக்ள் வாய்ெகான்ன" (தனிப்பா, 1.386:38);.

ெகான் -தல்
ெகான் -தல் koṉṉudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ெப ைம தல் (தணிைகப் .நாட1்40);; to become famous.

ெகான்ெனசச்ன்

 
 ெகான்ெனசச்ன் koṉṉeccaṉ, ெப.(n.)

   மாட் ற்பற் ம் ஈவைக; a kind of gadfly biting cattle.

     [ெகான் + எசச்ன்.]

ெகான்ேன

 
 ெகான்ேன koṉṉē, . .எ.(adv.)

   ேண; for no purpose.

     [ெகான் → ெகான்ேன.]

ெகான்ைன

ெகான்ைன1 koṉṉai, ெப.(n.)

   1. க் ப்ேப ைக; stammering.

   2. ழ வைக; babbling.

   ம. ெகாஞ்ஞ;   க.,பட, ெகாத ;ெக.ெகா

     [ெகான்  → ெகான்ைன.]

 ெகான்ைன2 koṉṉai, ெப.(n.)

   ெதான்ைன (இ.வ.);; cup made of leaves.

     [ ல் → ெகால் → ெகான் → ெகான்ைன.]

 ெகான்ைன3 koṉṉai, ெப.(n.)

ெகான்ைற பாரக்்க;see konrai.

     [ெகான்ைற → ெகான்ைன.]

 ெகான்ைன4 koṉṉai, ெப.(n.)

   ய ெவற் ைலய க் ; a bunch of betel leaves.

     [ ல் → ெகால் → ெகான் → ெகான்ைன.]

 ெகான்ைன5 koṉṉai, ெப.(n.)

ெகான்ைனசெ்சால்

 
 ெகான்ைனசெ்சால் koṉṉaiccol, ெப.(n.)

   இைட நிைலயாய்ப் பயன்ப ம் ெசால் (வழ.ெசா.அக.);; expletive.

     [ெகான்ைன + ெசால்.]
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ெகான்ைனத்ெதங்

ெகான்ைனதெ்தங்  koṉṉaitteṅgu, ெப.(n.)

   1. டதெ்தங் , வைளந்த ெதன்ைன; crooked cocopalm.

   2. காய்க்காத ெதங்  (நாஞ்);; barren cocoanut palm.

     [ெகான் → ெகான்ைன + ெதங் .]

ெகான்ைனப் ளி

 
 ெகான்ைனப் ளி koṉṉaippuḷi, ெப.(n.)

ெகான்ைறப் ளி பாரக்்க;see konrai-p-puli (சா.அக.);.

     [ெகான்ைறப் ளி → ெகான்ைனப் ளி]

ெகான்ைனயன்

 
 ெகான்ைனயன் koṉṉaiyaṉ, ெப.(n.)

   க் ப் ேப பவன்; a man of indistinct or inperfect. anticulation.

ம. ெகாஞ்ஞன்.

     [ெகான்ைன → ெகான்ைனயன்.]

ெகான்ைனவாய்

 
 ெகான்ைனவாய் koṉṉaivāy, ெப.(n.)

   ெதத் வாய்; defective utterance (சா.அக.);.

     [ெகான்ைன + வாய்]

ெகான்ைனவாயன்

 
 ெகான்ைனவாயன் koṉṉaivāyaṉ, ெப.(n.)

   ெதத் வாயன்; stammerer; one who makes faltering speech (சா.அக.);.

     [ெகான்ைன + வாய் + அன்]

ெகாைன

ெகாைன koṉai, ெப.(n.)

   னி; tip end as of a needle.

     " ரம் ன் ெகாைனபடலால்" (அஷ்டப். வரங். மா.89);.

     [ ைன → ைன → ெகாைன. னிையக் ெகாைன என்ப  வடாரக்்காட்  வழக் .]

 Russ. Konesh;

 E. cone, a sold pointed figure;

 Fr. cone;

 L. conus;

 Gr. konos, a peak, a cone eh.E.D. E. hone;

 A.S;

 han;

 Ice.hein;

 Skt. cana.

ெகான்ைன, ெகான்ைனயன் த ய ெசாற்கள் ெகாைன என்ப னின் ம் ரிந்தைவேய (க. .43, 
ஒ.ெமா.370);.

ேகா
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ேகா

ேகா1ā,    1. ககர ெமய் ம் ஒகார ெந ம் ேசரந்்த உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of க் + ஓ.

   2. ஒ க் ப் ; word imitative of sounds.

     [க் + ஒ.]

 ேகா2āttal,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. மணி த யவற்  ைலப் த்  இைணத்தல்; to string, as beads, flowers. ola leaves;

 to file;

 to insert;

 to thread, as a needle.

     "ேகாத்தணிந்தெவற்  மணி" (ெபரிய . மானக்கஞ்.22);.

இைறச்  ன்றா ம் எ ம்ைபக் ேகாத் க் க த் ல் அணி றதா (பழ);.

   2. ஒ ங்  ப த் தல்; to compose, compile, arrange, reduce to order;

 to systematise.

     'பாரத்்த ட ெமங்க ங்ேகாத்தநிைல ைலயா " (தா . க ணாகர.4);.

   3. ைறயாகக் தல்; to narrate in order;

     " யாண் ைற ங் ேகாத்தார"் (பாரத. சம்பவ.113);.

   4. ெதா த் ைரத்தல்; to enumerate, recount.

ேகாஇல்

 
 ேகாஇல்āil, ெப.(n.)

   க்ேகா ல்; temple (கல். அக.);.

     [ேகா + இல்-ேகாஇல்.]

இைட ல் யகர வகர உடம்ப ெமய் ணரக்்காமல் ஆள்வ  பண்ைடேயார ்மா . ேகா = ெபரிய எனப் 
ெபா ள்ப ம் ப் ப் ெபயெரசச்ம். ேகா.இல் = ெபரிய , அாசனின் அரண்மைன. இ  ப் ப் 
ெபயெரசச்த் ெதாடாத ன் ட் ைசத்த . எனேவ உடம்ப ெமய் ணரக்்கப்பட ல்ைல. நாளைட ல் 

ட் ைச ெகடாமல் யகர உடம்ப ெமய் ேசரத்்  ஆ ைட, மா ஞாலம் என வழங் ய ம் உண் . 
இ ெசால் ம் ஒட்  ஒ ெசால் நீரை்மத்தா ம்ேபா  ஆ ர,் மா ைல என 'வகா' உடம்ப ெமய் ெப ம். 
ேகா ல்,ேகா ல் பாரக்்க.

ேகாக்கணம்

 
 ேகாக்கணம்ākkaṇam, ெப.(n.)

   ஆைனத் ப் ; elephant pepper (சா.அக.);.

     [ேகா + கணம். ேகா = ெபரிய.]

ேகாக்கத

 
 ேகாக்கத ākkadavu, ெப.(n.)

   ெபரிய கத ; big-door.

களத் ற் க் ேகாக்கத  ட்  ட் க் ற  (நாஞ்.);.

     [ேகா + கத .]
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ேகாக்க நந்தடக்க
ன்

 
 ேகாக்க நந்தடக்கன்ākkarunandaḍakkaṉ, ெப.(n.)

   ேசரநாட் த் ெதன்ப ைய ஆண்ட அரச ள் ஒ வன்; a king who ruled the south Travancore ( ற.ெப.அக.);.

     [ேகா + க  + நந்தடக்கன்.]

ேகாக்கலம்

 
 ேகாக்கலம்ākkalam, ெப.(n.)

   ெவண்கல ஏனம் (நாஞ்.);; vessels or utensils made of bell-metal.

     [ேகா + கலம்.]

ேகாக்கள்

ேகாக்கள்ākkaḷ, ெப.(n.)

   1. அரசர;் king.

   2. றந்ேதார;் eminent personality.

   3. ெபரிேயார;் elders.

     [ேகா+கள்(பன்ைம -ேகாக்கள்.]

ேகாக்காமரம்

 
 ேகாக்காமரம்ākkāmaram, ெப.(n.)

ேகாக்கால் மரம் பாரக்்க;see kõkkāl-maram.

     [ேகாவன் → ேகான் → ேகா.]

ேகாக்காைர

 
 ேகாக்காைரākkārai, ெப.(n.)

   சங்கஞ்ெச ; mistletoe berry thron (சா.அக.);.

     [ேகா + காைர.]

ேகாக்கால்மரம்

ேகாக்கால்மரம்ākkālmaram, ெப.(n.)

   1. கட ல் ெச த் ம் கட் மர வைககளில் ஒன் ; a kind of raft or catamaran.

   2. க் மரம்; scaffold for execution of criminals.

     [ேகா + கால் - ேகாக்கால் + மரம்(கால் ேகாத்த மரம்);]

ேகாக்கா

ேகாக்கா ākkāli, ெப.(n.)

   1. சட் பாைன த யைவ ைவப்பதற் ச ் வைரெயாட்  அைமக்கப்ப ஞ் சட்டம் (ப ற் ப். 43, 
உைர);; bracket in a wall for holding pots.

   2. ெநடை்டயானவன்; a tall person.

ேகாக்கா  மா ரி வளரந்்த தான் சச்ம் ஒ   ைடயா  (ெநல்ைல);.

   3. உயரமான ெமாட்டான்; stool for greater heights.

   4. ைவக்ேகாைல எ க்க உத ம் வைளந்த ெகாம் ; a pole fixed with a hook to handle hay etc.

ேகாக்கா

     [ேகா + கால் + இ.]

1090

www.valluvarvallalarvattam.com 9064 of 19068.



ேகாக்காைள 
ைறைம

ேகாக்காைள ைறைமākkāḷaimuṟaimai, ெப.(n.)

     'ேகா' என்ப  ஆநிைரைய ங் காைளைய ங் க் ெமனி ம், அச ்ெசால் க் ப் ன் ப வரத்்தம் 
என்ற ெசால் வ வதானால், அ  ஆநிைரையேய ப்பதாகக் ெகாள் ம் ைறைம ( வ்.ெபரியாழ். 2, 
1:2. யா.ப.210);;

 the illustration of the meaning of 'kö' or cattle being confined to cows' because immediately thereafter palivartham or bull is 
mentioned.

     [ேகா + காைள + ைறைம.]

கறைவ = கறக் ம் ஆ  (மா , ெபற்றம்);. கறைவ → காைவ → கா  → ேகா  → ேகா. கறைவ என் ம் 
ெசால் ேசா யத்  ெமா களில் 'கறவ' என் ம் ஆத் ேர யப் பழங்  ெமா களில 'கறக்' என் ம் 
வழங் வதால் உலகெமா கள் ரிவதற்  ன்ேப கால்நைட வளரப்் க் காலத் ல் த ல் ேதான் ய 
ெசால்லாகலாம். ஆங் லத் ல் கறைவ - cow என வழங் தைல ஒப் க.

ேகாக் ரந்

 
 ேகாக் ரந் ākkirandi, ெப.(n.)

ேகாக் ரந்ைத பாரக்்க;see kö-k-kirandai.

     [ேகா + ரந் .]

ேகாக் ரந்ைத

 
 ேகாக் ரந்ைதākkirandai, ெப.(n.)

   எ வறட் ; cowdung cake (சா.அக.);.

     [ேகா + ரந்ைத. கரள் → கரந்ைத → (கட் ); வ. ரந்ைத.]

ேகாக் லம்

ேகாக் லம்ākkilam, ெப.(n.)

   1. உயரமாய் வளரந்்த மரம்; any tree rising to a great height; any tall majestic tree.

   2. ஒ  ள்மரம்; camel tree; camel thistle.

     [ேகா → ேகாக்  → ேகாக் ல் → ேகாக் லம்.]

ேகாக் ழான கள்

ேகாக் ழான கள்āggiḻāṉaḍigaḷ, ெப.(n.)

   தல் பராந்தகச ்ேசாழனின் பட்டத்தர ;( ற். ேசாழ. வர.சதா வன்.ப.57);; Queen of Paranthaga Cholan.

     [ேகா + ழான் + அ கள்.]

ேகாக்

 
 ேகாக் ākku, ெப.(n.)

   ேலாட் ைக (இ.வ.);; basting, tacking.

     [ேகா(ேகாத்தல்); – ேகாக் . த.ேகாக்  →U kok.]

ேகாக் ஞ்சம்

 
 ேகாக் ஞ்சம்ākkuñjam, ெப.(n.)

   அம்பறாத் ணி; quiver.

     [ேகா + ஞ்சம்.]

ேகாக் மாக்

 
 ேகாக் மாக் ākkumākku, ெப.(n.)

   ரட் ச ்ெசயல்; juggling.

ேகாக் மாக் ச ்ெசய்யாேத (உ.வ.);.

     [ேகாக்  மாக்  - எ ைக ேநாக்  வந்த மர ைணச ்ெசால்.]
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ேகாக் ள ற்றனா
ர்

 
 ேகாக் ள ற்றனாரā்kkuḷamuṟṟaṉār, ெப.(n.)

   கழக்கைடப் லவ ள் ஒ வர;் a poet of Sangam age.

     [ேகா + ளம் + ற்றம் + அன் + ஆர.்]

உழவரக்ளின் ைணெகாண்  பரந்த நன்ெசய் நிலத்ைத உ த் ண்  வந்த ேவளாண்மர னர,் அவ் 
ரிைமயால் ெபற்ற பட்டம்தான் 'ேகா' என்  நற் ைணப் ப ப்பா ரியர ் றார.்

ேகாக் ற்றம்

ேகாக் ற்றம்ākkuṟṟam, ெப.(n.)

   ஆட் யாளரிடம் எ ரே்நாக் ம் இைட ; any hindrance anticipated from the administratiors.

     "இன்ெனல் க்  ேகாக் ற்ற ம், க் ற்ற ம் ஏரிக் ற்ற ஞ் ெசால்லாேத ஆட்டாண்  
ேதா ம்"(SII.XXII.282-43p.224);.

     [ேகா + ற்றம்.]

ஏரி ல் நீரின் ேயா அல்ல  ேவ  காரணம் பற் ேயா, ைளசச்ல் ைறவாக இ ந்தா ம், 
உடன்வா ம் மக்களால் ஏேத ம் இைடஞ்சல் ஏற்பட்டா ம், ஆ ேவாரால் ஏேத ம் ேகாளா கள் 
ேநரந்்தா ம், ேகா க் க் ெகா க்க ேவண் ய ெநல்ைல ஆண் ேதா ம் தைட ன்  வழங்க 
ேவண்  ெமன்ப  உடக் த் .

ேகாக்ேகா

 
 ேகாக்ேகா ākāṭi, ெப.(n.)

   நீரந்ிைல; water tank (சா.அக.);.

     [ேகா = நீர.் ேகா + ேகா .]

ேகாக்ேகாைதமார்
பன்

 
 ேகாக்ேகாைதமாரப்ன்ākātaimārpaṉ, ெப.(n.)

   ேசாழ அரசன்; Colla king.

     [ேகா (அரசன்); + ேகாைத + மாரப்ன்.]

இயற்ெபய க்  ன் 'ேகா' என் ம் ெசால் அைடயாகச ்ேசரந்் ள்ள .

ேகாகஞ்சம்பா

 
 ேகாகஞ்சம்பாākañjambā, ெப.(n.)

   கல் ைடேய ைள ம் சம்பாெநல்; cambã paddy grown in crevices of rocks or other stony places (சா.அக.);.

     [ேகா  → ேகாக்  → ேகாக்கன் → ேகாகன் + சம்பா.]

கல் ைட ல்ேகாத்தாற் ேபான்  ேவர ் ழ்த்  ைளப்ப .

ேகாகடம்

 
 ேகாகடம்ākaḍam, ெப.(n.)

   யல்வைக (யாழ்.அக.);; a kind of hare.

     [ேகா (நீட் ); + கடம்.]

நீண்ட கா  காரணமாகப் ெபற்ற ெபயராகலாம்.

 ேகாகடம்ākaḍam, ெப.(n.)

   யல் வைக (யாழ்.அக.);; a kind of hare.

     [Skt.{} → த.ேகாகடம்.]
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ேகாகண்டகம்

 
 ேகாகண்டகம்āgaṇṭagam, ெப.(n.)

ேகாகண்டம் பாரக்்க;see kö-gandam (சா.அக.);.

     [ேகா + கண்டகம்.]

ேகாகண்டம்

ேகாகண்டம்ākaṇṭam, ெப.(n.)

   1. ெந ஞ் ; a small prostrate herb.

   2. நீர் ள்ளி; cattle thorn (சா.அக.);.

ேகா =அம் . ரை்மயான . கண்டம் = ண் .

     [ேகா + கண்டம்.]

 ேகாகண்டம்ākaṇṭam, ெப.(n.)

   ெந ஞ்  (மைல);; a small prostrate herb.

     [Skt.{} → த.ேகாகண்டம்.]

ேகாகண ள்

 
 ேகாகண ள்ākaṇamuḷ, ெப.(n.)

ேகாகண்டம் பாரக்்க;see kõgandam.

     [ேகாகண்டம் → ேகாகணம் + ள்.]

ேகாக

 
 ேகாக ākadu, ெப.(n.)

   காட் ப் றா; wood pigeon (சா.அக.);.

     [ேகா = றா; ைசைய அ ந்  ெசல்வ . ேகா + (க வா );க .]

ேகாகேதவன்

 
 ேகாகேதவன்ākatēvaṉ, ெப.(n.)

   றா; pigeon (சா.அக.);.

     [ேகாக  → ேகாகேதவன்.]

ேகாகந்தம்

 
 ேகாகந்தம்ākandam, ெப.(n.)

   கந்தகச ்ெசய்ந்நஞ்  ( ன்.);; a sulphuric mineral poison.

     [ேகா + கந்தம்.]

ேகாகந்தான்

 
 ேகாகந்தான்ākandāṉ, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Ramanadhapuram Dt.

     [ேகாகன் + அந்ைத - ேகாகந்ைத → ேகாகந்தான்.]
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ேகாகெநய்

 
 ேகாகெநய்ākaney, ெப.(n.)

   ேகாகம் ெவண்ெணய்; mate mangosteen kokum butter tree (சா.அக.);.

     [ேகாகம் (உயரமான மரம்); + ெநய்.]

ஈைள காசம், கண்டமாைல, ைக கால் ெவ ப் க் ம் ேபாடலாம். இ  ேகாகம் பட்டர ்என் ம் 
வழங்கப்ப ம். இ  ஒ வைக மங் கதான் பழமரம். இதன் ைத ல் எண்ெணய் எ ப்பதால் இப் 
ெபயர ்வந்த  (சா.அக.);

ேகாகம்

ேகாகம்1ākam, ெப.(n.)

   1 சக்கரவாகப் ள்; ruddy shield-rake.

     "ேகாகங்கெளல்ைலப் ேபா ற் றணந் ட" (இர . க் . 247);.

   2 ெசந்நாய்; a species of wolf.

   3. தவைள; frog

   4 பல் ; houselizard.

     [ ள் → க்கம் (வா ய ); → ேகாகம்.]

 ேகாகம்2ākam, ெப.(n.)

   1. உலரந்்த  ( ன்.);; dried or withered flower.

   2 மைலப் ளிசை்ச; hill hemp bendy-Hibiscus fureatus.

   3. ேகாகமரம்; kokum butter tree

   4. ணி; cloth (சா.அக.);.

   5. ேபரீந் ; wild date - palm

   6. ற் ந்  (நாநாரத்்த.);; a variety of date – palm.

     [ேகா → ேகாகம்.]

ேகாக கம்

 
 ேகாக கம்āgamugam, ெப.(n.)

   ஒநாய் கம்; face resembling that of wolf; wolf face (சா.அக.);.

     [ேகாகம் + கம்.]

ேகாகயம்

 
 ேகாகயம்ākayam, ெப.(n.)

   தாமைர (மைல.);; lotus flower (சா.அக.);.

     [ேகா + கயம்.]

 ேகாகயம்ākayam, ெப.(n.)

   தாமைர (மைல);; lotus flower.

     [Skt.{} → த.ேகாகயம்.]
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ேகாகரண்ம்

ேகாகரண்ம்1ākarṇam, ெப.(n.)

   1. ேகாக பாரக்்க;see ko-kali.

   2. ேகாகன்னம்1 பாரக்்க;see kokannam.

ம வ. ேகாக .

     [ேகா + (க ); கரண்ம்.]

 ேகாகரண்ம்2ākarṇam, ெப.(n.)

ேகாகன்னம்2 பாரக்்க;see kökannam.

     [ேகா + கன்னம் (கா ); - ேகாகன்னம் → Skt.gökarnam]

கன்னம் என் ம் காைதக் க் ம் ெசால்வடெமா ல் கரண்ம் எனத் ரிந்த .

 ேகாகரண்ம்ākarṇam, ெப.(n.)

   1. மைல நாட் ல் உள்ள ஒ  வன்ேகா ல்;{} shrine in Malabar.

   2. க் ச ்சட் ; a vessel with a nozzle for pouring liquids from.

     [Skt.{} → த.ேகாகரண்ம்.]

ேகாகரண்வாதனம்

ேகாகரண்வாதனம்ākarṇavātaṉam, ெப.(n.)

ேகாகன்னம்2,4 பாரக்்க;see kokannam.

     [ேகா + கரண்ம் + ஆதனம்( ேகா = ஆ , கரண்ம் = கா );.]

ேகாகரணம்

ேகாகரணம்ākaraṇam, ெப.(n.)

   1.ேகா கன்னம்2,4 பாரக்்க;see kogannam.

     "கசகரணங்கள் ேசரந்்த ேகாகரண மாரக்்கம்" ( ேவங்.சத.66);.

   2. ேகாகாணம்2-2 பாரக்்க;see kokarnam.

     "ேகாலக் ேகா ரக் ேகாகரனஞ் ழா"(ேதவா.1182:9);.

     [ேகா + கரணம்.]

ேகாகரந்த த் ர்

 
 ேகாகரந்த த் ரā்karandabuttūr, ெப.(n.)

ேகா ந்த த் ர ்பாரக்்க (தஞ்ைச .ஊர.்);;see kövinda-puttur.

     [ேகாகரந்த + த் ர.்]

ேகாக ணம்

ேகாக ணம்1ākaruṇam, ெப.(n.)

ேகாகன்னம் பாரக்்க;see kokannam

     [ேகா + (காணம்);க ணம்.]

 ேகாக ணம்2ākaruṇam, ெப.(n.)

   1. ேமா ர ரற்சாண்; span from tip of ring finger to tip of thumb.

   2. மான்வைக; a kind of antelope.

     [ேகா + (காணம்); க ணம்.]
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ேகாக ணி

ேகாக ணிākaruṇi, ெப.(n.)

   ெப ங் ம்ைப; the unripe fruit of Palmyra.

   2. எ க் ; bow-string hemp (சா.அக.);.

     [ேகா + க ணி.]

ேகாக

 
 ேகாக ākali, ெப.(n.)

   கடம் ; sea side Indian oak.

     [ேகாக்கா  → ேகாக .]

ேகாக வாைழ

 
 ேகாக வாைழākalivāḻai, ெப.(n.)

   காட் மல் ைக; wild jasmine.

     [ேகாக்கா  → ேகாக  + வாைழ.]

ேகாக

ேகாக ākaḻi, ெப.(n.)

   வாவ ைற என் ம் வத்தலம்; Tiruvavadudurai a Śiva shrine.

     "ேகாக  யாண்ட மனிதன் றாள்வாழ்க" ( வா. 1:3);.

     [ேகா + க .]

சமண ம் ெபளத்த ம் ெப ந்த காலத் ல் ேகாவா ப ையசச்ாரந்்த கடற்க ந்த வன் 
ேகா ல் ேகாக  எனப்பட்ட . ேகாக  என்பதற் ப் ெபரிய க கம் எனப்ெபா ள் நில ய . 
ெதான்மங்கள் ( ராணங்கள்); ெப யேபா  ஆ ன  ெச  (ேகாகரண்ம்); என் ம் ெபா ள் 
ெபா த்தப்பட்ட . இக்ேகா ன் ெபயேர வாவ ைறக் ேகா க் ம் ெபயரா ற் .

ேகாக ந்த வத்தா  (இ ங்கம்); ச ரத் ன் ேமல் அ ேகாணம் அதன்ேமல் எண்ேகாணம் 
அதன்ேமல் ழ் உ ைள வ ன  என்பர.்

ேகாகன்னம்

ேகாகன்னம்1ākaṉṉam, ெப.(n.)

   1. மைலநாட் ல் வன் ேகா ல் ெகாண்ட ஒர ்இடம்; Sivashrine in Malabar.

     "ஆ ன  ெச ேபால அவ் ங்க நி ர் றலால் ேம ன  ேகாகன்ன ெம ம் ெபயர"் ( ரேமாத.் 
2:55);.

   2. ேகாக  பாரக்்க;see ko-kali.

     [ேகா + கன்னம் (கா );.]

 ேகாகன்னம்2ākaṉṉam, ெப.(n.)

   1. ஆ ன் காைதப்ேபாற் கா க ைடய ஒ வைக மான்; a species of deer with ears resembling those of the 
cow.

   2. க் ச ்சட் ; a vessel with a nozzle for pouring liquids from.

   3. ஒ  ெபண்பாம் ; a female serpent (சா.அக.);.

   4. ஆ ைன (ப ைவ);ப் ேபாலக் காைத மாத் ரம் அைசத் க் காண் க் ம் ஒ  த்ைத; an art of moving 
or shaking the ears alone as cows do.

     [ேகா + கன்னம் (கா );.]

 ேகாகன்னம்3ākaṉṉam, ெப.(n.)

   ஒக க்ைக ெளான் ; a yogic posture.

     "ேகாகன்னங் ேகசரேமற் பாதம் (தத் வப்.108);.
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ேகாகனகச் ைல

 
 ேகாகனகச் ைலāgaṉagaccilai, ெப.(n.)

   பழமராக் கல்; a precious stone, jacinth, hyacinth.

     [ேகா + கனகம் + ைல.]

ேகாகனகம்

ேகாகனகம்āgaṉagam, ெப.(n.)

   1. ேகாகனதம் பாரக்்க;see koganadam.

     "ேகாகனகத்தவள் ேகள்வன்" ( வ். வாய். 9, 8:2);.

   2. ெசந்தாமைர; red lotus.

   3. ெசவ்வாம்பல்; red Indian water-lily.

   4. ெசந் ம்ைப; a red variety of leucas (சா.அக.);.

     [ேகா + கனகம்).]

ெபான்னிறத் தாமைர ேகாகனகம் எனப்பட்ட .

ேகாகனைக

 
 ேகாகனைகāgaṉagai, ெப.(n.)

ேகாகனைத ( வா.); பாரக்்க;see kõganadai.

     [ேகா + (கனகம்); கனைத - ேகாகனைத → ேகாகனைக.]

ேகாகனதத்ேதான்

ேகாகனதத்ேதான்ākaṉadaddōṉ, ெப.(n.)

ேகாகனதன் பாரக்்க;see kdganadan.

     "ேகாகன தத்ேதான் ண்ட மா ய டத் ல்" (கந்த . த யத்.17);.

ேகாகனதம்

ேகாகனதம்ākaṉadam, ெப.(n.)

   ெசந்தாமைர; red lotus.

     "ேகாகனத கங்காட்ட" (ேதவா.575:3);.

     [ேகா + கனதம்.]

ேகாகனதன்

ேகாகனதன்ākaṉadaṉ, ெப.(n.)

   தாமைர ற் றந்த நான் கன்; Brahma as lotus - born.

     "ேகாகனதன் ெசாற்ெகாண் " (ேகா ற் . நடரா. 68);.

     [ேகா + கனதன்.]

ேகாகனைத

ேகாகனைதākaṉadai, ெப.(n.)

   தாமைர ல் இ ப்பவள் (இலக் );; Laksmi, as seated on the lotus.

     "ேகாகனைத ரியாத ழகன் ேபால" (ேச . ேச பந். 37);.

     [ேகா + (கனகம்); கனைத.]

ேகாகனம்

ேகாகனம்ākaṉam, ெப.(n.)

   1. கரிசலாங் கண்ணி; a plant found in wet places.

   2. நிலக் கடம் ; a plant.

   3. நிலேவம் ; ground neem.

     [ேகா + (கனகம்); கனம்.]
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ேகாகா யம்

 
 ேகாகா யம்ākāliyam, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ; a herbal plant (சா.அக.);.

     [ேகா + கா யம்.]

ேகாகானம்

 
 ேகாகானம்ākāṉam, ெப.(n.)

   ேவய்ங் ழேலாைச; sound produced from flute.

     [ேகா + கானம்.]

ேகா

ேகா āki, ெப.(n.)

   1. ம்ைபப் ; leucas flower.

   2. லா ச் ; a fragrant grass.

   3. நீர் ள்ளி; water thistle (சா.அக.);.

     [ேகா  → ேகா .]

ேகா தம்

 
 ேகா தம்ākidam, ெப.(n.)

   ங்கால் (யாழ். அக.);; heel.

     [ேகா  → ேகா தம்.]

ேகா லநயனம்

ேகா லநயனம்ākilanayaṉam, ெப.(n.)

   1. ல் கண்; eyes like those of the cuckoo.

   2. ள் க் கத்தரி; European caper.

   3. நீர ் ள்ளி; long-flowered nail dye (சா.அக.);.

     [  →  → ேகா  → ேகா லம் + நயனம்.]

ேகா லப் ரிய

ேகா லப் ரியākilappiriya, ெப.(n.)

   தனிைலப் பண்க ெளான்  (சங்.சந்.47);; a primary raga.

     [  →  → ேகா  → ேகா லம் + ரிய.]
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ேகா லம்

ேகா லம்1ākilam, ெப.(n.)

   1. ல்; koel.

     "இ ளாநின்ற ேகா லேம" ( க்ேகா. 322);.

   2. பல்  ( வா.);; wall-lizard.

   3. ளி; parrot.

     [  →  → ேகா  → ேகா லம்.]

 ேகா லம்2ākilam, ெப.(n.)

   ரங்  ( ங்.);; monkey.

     [  (வைளதல்); → ேகா  → ேகா லம்.]

 ேகா லம்3ākilam, ெப.(n.)

   1. ைள; tube;

 anything tubular.

   2. ஞ்சான் (மைல.);; small Indian ipecacuanha.

   3. இலந்ைத; jujube fruit tree.

   4. கரி; carbon.

   5. உலக்ைக; long round edged heavy wooden pestle.

ேகா லவாசம்

 
 ேகா லவாசம்ākilavācam, ெப.(n.)

   க்  இ ப் டமான மாமரம்; the abode of koels, mango tree.

     [ேகா லம் + வாசம்.]

ேகா ல சம்

 
 ேகா ல சம்ākilavīcam, ெப.(n.)

   மஞ் ட்  ( த்.அக.);; manjeet.

     [ேகா லம் + சம்.]

ேகா லெவ

 
 ேகா லெவ ākilaveli, ெப.(n.)

   ைலப்ேபால் ேமேல ள்ளிகைள ைடய எ ; a kind of rat spotted like koel (சா.அக.);

     [  →  → ேகா  → ேகா லம் + எ .]

ேகா லா

 
 ேகா லாākilā, ெப.(n.)

   ஞ்சான்; small Indian ipecacuanha.

     [ேகா லம் → ேகா லா.ேகா லம் பாரக்்க;see kogilam (சா.அக.);.]
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ேகா லா ரம்

 
 ேகா லா ரம்ākilāpuram, ெப.(n.)

   ேதனி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Theni Dt.

     [ேகா லம் + ரம்.]

ேகா லானந்தம்

 
 ேகா லானந்தம்ākilāṉandam, ெப.(n.)

   மாமரம் ( .அக.);; mango tree.

     [ேகா லம் + ஆனந்தம்.]

ேகா

ேகா ākili, ெப.(n.)

   1 மண க் ைர; sand greens.

   2. மணிப் ங் ; rusty soap-nut (சா.அக.);.

     [ேகா ல் → ேகா .]

ேகா னிசம்ைப

 
 ேகா னிசம்ைபākiṉisambai, ெப.(n.)

   வகங்ைக மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Sivagangai Dt.

     [ேகா  + சண்ைப - ேகா சண்ைப → சேகா னி சம்ைப.]

ேகா

ேகா āku, ெப.(n.)

   1. ேதாள்; shoulder.

     "ெகாற்ற வன்றன் ேகா ன்ேமல் ெவற் வாளின் னான்" ( ளா. அர , 240);.

   2. ஏய்ப்  (கபடம்);; guile.

     "ெகாத்ைதக்  ங்கர ்வ காட்  தெ்தன்ைனக் ேகா  ெசய்தாய்"(ேதவா. 1040);.

   3. அைட ேக  (ஈ .3:5:4);; irregularity, disorder.

   4. க ைத; ass,

     " ழ்ந்  ேகா றப் " (உபேதசகா. உ த் ரா. 193);.

     [ ல் →  → ேகா (வைள );.]

ேகா கட் -தல்

ேகா கட் -தல்āgugaṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

ேகா கட் ண் ழலாதர"் ( வ். வாய். 3, 5:4);.

     [ேகா  + கட் -.]

ேகா கம்

 
 ேகா கம்āgugam, ெப.(n.)

   மணிப் ங் ; rusty soap-nut (சா.அக.);.

ம வ. ேகா .

     [ேகா  → ேகா கம்.]

ேகா

ேகா ākuḍi, ெப.(n.)

   ஒ வைகப்  (ேகா ப் );; a kind of flower.

     "ஞாழன் ெமௗவ ன ந்தன் ேகா " ( ஞ் ப்.18);.

     [ெகா  → ேகா .]
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ேகா த்தம்

 
 ேகா த்தம்ākuttam, ெப.(n.)

   மல் ைக (மைல.);; Arabian jasmine.

     [ேகா ந்தம் → ேகா த்தம்.]

ேகா தட் -தல்

ேகா தட் -தல்ākudaṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ஆரவாரஞ் ெசய்தல்; to parade one's strength by patting oneself on the shoulder.

     "ேகா தட்  தனஞ்சயன்." (பாரத. நிைர ட் . 68);.

     [ேகாக்  → ேகா  + தட் -.]

ேகா ந்தம்

 
 ேகா ந்தம்ākundam, ெப.(n.)

   மைலமல் ைக; hill jasmine or wild jasmine (சா.அக.);.

     [ெகா ந்தம் → ேகா ந்தம்.]

ேகா லம்

ேகா லம்1ākulam, ெப.(n.)

   கண்ணன் வளரந்்த ஆயரப்ா ; the village where Krisna was brought up.

     "ேகா லத ்தாயன் ேவட்ட" ( செ்சந். . 18:26);.

     [ேகா + லம்.]

 ேகா லம்2ākulam, ெப.(n.)

   ல்; koel.

     "ேகா லமாய்க் ந ம்" (பரிபா. 9:65);.

ம வ. ேகா லம்.

     [ேகா லம் → ேகா லம்.]

 ேகா லம்3ākulam, ெப.(n.)

   ைள; tube.

ம வ. ேகா லம்.

     [ேகா லம் → ேகா லம்.]

 ேகா லம்4ākulam, ெப.(n.)

ேகா லம்3 பாரக்்க;see kõgilam.

ேகா ல வாய்சகம்

 
 ேகா ல வாய்சகம்āgulavāycagam, ெப.(n.)

   ளாம் ன்; the gum of wood-apple tree (சா.அக.);.

     [ேகா  → ேகா லம் – வாய்சகம்.]

ேகா ள்

ேகா ள்ākuḷ, ெப.(n.)

   மரவைக; a kind of tree.

     'ேகா ளிைலையக் ெகாண் ' (ஈ . 7. 2:1);.

     [ேகா  → ேகா ள்.]
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ேகாெகாட்ைட

 
 ேகாெகாடை்டākoṭṭai, ெப.(n.)

   மஞ்சள்நாங் ; a species of gamboge.

     [ேகா + ெகாடை்ட.]

ேகாேகா ழங்

 
 ேகாேகா ழங் āākiḻṅgu, ெப.(n.)

   ேசம் , ேசப்பங் ழங் ; Indian kales, cocoa root (சா.அக.);.

     [ேகாேகா + ழங் .]

ேகாேகாசனம்

 
 ேகாேகாசனம்āācaṉam, ெப.(n.)

   ஆன்மணத்  (ேகாேராசைன); ( .அக.);; bezoar.

ம வ ேகாேராசைன.

     [ேகா + (ேகாசம்); ேகாசனம்.]

ேகாேகாட்டம்

 
 ேகாேகாட்டம்āāṭṭam, ெப.(n.)

   ஆன்ெகாட் ல்; place or yard of cow.

     [ேகா + ேகாட்டம்.]

ேகாேகா

 
 ேகாேகா āāṭu, ெப.(n.)

   நீல ரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Nilagiri Dt.

     [ேகா(உயரம்); + ேகா .]

ேகாேகாெவனல்

ேகாேகாெவனல்āāveṉal, ெப.(n.)

   1. ேபெரா  ெசய்தற் ப் :

 onom. Expr. of crying or bawling loudly.

     "ேகாேகாெவன்  வந் ைக  தைல ைடத் " (பாரத.ப ேனழாம். 254);.

   2.  இரக்கக் ப் ; onom. expression of sympathy.

     [ேகாேகா + எனல்.]

ேகாங்கண பம்

 
 ேகாங்கண பம்āṅgaṇatūpam, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் ங் யம்; concan resin; white dammer (சா.அக.);.

     [ேகாங்கணம் + ( வம்); பம்,]

ேகாங்கணம்

ேகாங்கணம்āṅgaṇam, ெப.(n.)

   1. ஒ  பறைவ; an unknown bird.

   2. ஒ வைக ன்; a kind of fish.

   3. ஒ  நா ; a nation (சா.அக.);.

     [ெகாங்கணம் → ேகாங்கணம்.]
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ேகாங்கந்தட்டம்

ேகாங்கந்தட்டம்āṅgandaṭṭam, ெப.(n.)

   1. ேகாங்கம் ; flower of kongu tree.

     "ேகாங்கந் தட்டம் வாங் னர ்ைவத் ம்" (ெப ங். இலாவாண. 14:24);.

   2. ேகாங்கம் வ வமாகச ்ெசய்யப்பட்ட தாம்பாளம்; a plate made like köngu flower.

     [ேகாங்  + அம் + தட்டம்.]

ேகாங்கம்

ேகாங்கம்1āṅgam, ெப.(n.)

ேகாங் ல  பாரக்்க;see Kongilavu.

     " னரக்் ேகாங்கம்" (ஐங் . 366);.

     [ேகாங்  → ேகாங்கம்.]

 ேகாங்கம்2āṅgam, ெப.(n.)

   ெநல் ; emblic myrobalan.

     [ேகாரங்கம் → ேகாங்கம்.]

ேகாங்கல்

ேகாங்கல்āṅgal, ெப.(n.)

   1. ெநல் ; Indian gooseberry.

   2. ேகாங் ல ; false tragacanth.

   3. ேகாளகச ்ெசய்நஞ் ; a mineral poison (சா.அக.);.

     [ேகாங்  → ேகாங்கல்.]

ேகாங்கலர்

ேகாங்கலரā்ṅgalar, ெப.(n.)

   ற்காலத்  வழங் ய ஒ வைகத ் ல் ( லப். 14:108, உைர);; a garment of ancient time.

     [ேகாங்  + அலர.்]

ேகாங்கா

 
 ேகாங்கா āṅgāṭu, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanjipuram Dt.

     [ேகான் + கா .]

ேகாங் மார்

ேகாங் மாரā்ṅgimār, ெப.(n.)

   ேகானாரக்ள் (யாதவரக்ள்);; sheperd community.

     ''எனக்  ேகாங் மாற்கள் ெரண்  ெத  கட்டடம் ட் க் க்க ம்" ( மைல.ெசப்.10/1645, 
பக்.35);.

     [ேகானன் → ேகாங்  + மார.்]

ேகாங் ல்லம்

 
 ேகாங் ல்லம்āṅgillam, ெப.(n.)

   ேகாங் ல , பஞ் மரம்; golden silk cotton tree (சா.அக.);.

     [ேகாங்  + இலவம் - ேகாங் லவம் → ேகாங் லவம் → ேகாங் லவம் → இலவம் → இல்லம்.]

ேகாங் லவன்பட்
ைட

 
 ேகாங் லவன்படை்டāṅgilavaṉpaṭṭai, ெப.(n.)

   ேகாங் லவ மரத் ன் படை்ட; the bark of golden silk cotton tree or false tragacanth tree (சா.அக.);.

     [ேகாங்  (உயரம்); + இலவம் + படை்ட.]

இ  பல் ேநாையப் ேபாக் ம். கல்நாைரப் ெபா யாக் ம்.
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ேகாங் லவன் 
ன்

 
 ேகாங் லவன் ன் kumāṅgilavaṉbisiṉ, ெப.(n.)

   ேகாங் ல  மரத் ன் ன்; gum of golden silk cotton tree.

     [ேகாங்  + இல  + ன்.]

இ  ெவள்ைள, வப் , க ப்  நிறமாக இ க் ம். வப் னம் இ ம க்  நல்ல  (சா.அக.);.

ேகாங் லவன் 

 
 ேகாங் லவன் āṅgilavaṉpū, ெப.(n.)

   ேகாங் லவ மரத் ன் ;   இ  ஒ  வாணாள் ; flower of false tragacanth tree. It is useful in rejuvenation 
(சா.அக.);.

     [ேகாங்  + இலவன் + .]

ேகாங் ல

 
 ேகாங் ல āṅgilavu, ெப.(n.)

   இல  மரவைக (L.);; a kind of tree as of false tragacanth.

     [ேகாங்  (உயரம்); → ேகாங் ல .]

ேகாங்

 
 ேகாங் āṅgili, ெப.(n.)

   வச் ர ேவங்ைக; heart-wood kino tree (சா.அக.);.

     [ெகாங் ல் → ேகாங் .]

ேகாங் வயல்

 
 ேகாங் வயல்āṅgivayal, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Ramanathapuram Dt.

     [ெகா ஞ் ல் → ேகாஞ்  → ேகாங்  + வயல்.]

ேகாங் ளங்ேகாசர்

 
 ேகாங் ளங்ேகாசரā்ṅgiḷaṅācar, ெப.(n.)

   ெகாங் நாட் ல் ேய ேயார;் immigrates in Kongu-nadu.

     [ெகாங்  → ேகாங்  + இளங்ேகாசர.்]
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ேகாங்

ேகாங் 1āṅgu, ெப.(n.)

   ந்த ெமாட் களாய்ப் க் ம் மரவைக; a tree with conical flower buds.

     "ேவங்ைக ெவற் ன் ரிந்த ேகாங் ன் ைகவனப் ேபந் ய ற்றா ள ைல" ( றநா. 334:9–10);.

     [ெகாங்ைக → ெகாங்  → ேகாங் .]

ெகாங்ைகேபாற் ந்த ெமாட் , அதன் மலர,் அ  க் ம் மரம் (த . வர. 219);.

வைககள் :

   1. ெவள்ைளக் ேகாங்

   2. உறப் க் ேகாங்

   3. நீரக்்ேகாங்

   4. கைறக்ேகாங்

   5. ெந வாற் ேகாங்

   6. க ங்ேகாங் ;   7. இைலக் ேகாங் .

 ேகாங் 2āṅgu, ெப.(n.)

   1. காங் ; dipterocarp dammer.

   2. ள்ளில ; red cotton tree.

   3. தனக் ; odal tree.

ேகாங் ப்பட்

 
 ேகாங் ப்பட் āṅguḍippaḍḍu, ெப.(n.)

   க்ேகாடை்ட மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Pudukkottai Dt.

     [ேகான் +  + பட் .]

ேகாங் ப் ன்

 
 ேகாங் ப் ன்āṅguppisiṉ, ெப.(n.)

   பலவைகக் ேகாங்  மரங்களின் ன்; gum of golden cotton tree. It is a mixture of gums of several kinds of 
golden cotton trees (சா.அக.);.

     [ேகாங்  + ன்.]

ேகாங் ப்ெபான்

 
 ேகாங் ப்ெபான்āṅguppoṉ, ெப.(n.)

   த்தைள; brass (சா.அக.);.

     [ேகாங்  + ெபான்.]

ேகாங் மரம்

 
 ேகாங் மரம்āṅgumaram, ெப.(n.)

   உ யான மரவைகக ெளான் ; a kind of strong tree.

     [ேகாங்  (உயரம்); + மரம்.]

ற நா களி ந்  இறக் ம யா ம் மரவைக.
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ேகாசச்ைட

ேகாசச்ைடāccaḍai, ெப.(n.)

   1. இராமநாத ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Ramanathapuram Dt.

   2. ம ைர மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Madurai Dt.

     [ேகா + (சைடயன்); சைட.]

ேகாசச்ைடயன் 
இரண ரன்

ேகாசச்ைடயன் இரண ரன்āccaḍaiyaṉiraṇatīraṉ, ெப.(n.)

   ற்காலப் பாண் ய மன்னன்; a Pandya king.

இவன் . . 674-725 வைர ஆட்  ெசய்தவன்.

     [ேகா + சைடயன் + இரண ரன்.]

ேகாச்

 
 ேகாச் āccūli, ெப.(n.)

   ைன ற்ற மா ; cow-in-calf, conceived cow (சா.அக.);.

     [ேகா + .]

ேகாசெ்சங்கட்ேசா
ழ நாயனார்

ேகாசெ்சங்கட்ேசாழ நாயனாரā்cceṅgaṭcōḻnāyaṉār, ெப.(n.)

   நாயன்மார ்அ பத்  வ ள் ஒ வரா ய ேசாழவரசர ்(ெபரிய . 4);; the Cola king canonized Saiva saint, 
one of 63.

     [ேகா + ெசங்கண் + ேசாழன் + நாயனார.்]

ேகாசெ்சய்-தல்

ேகாசெ்சய்-தல்ācceytal,    1.ெச. . . (v.i.)

   ஆட்  ெசய்தல்; to rule.

     "ஐவர ்வந்  ேகாசெ்சய்  சைமக்க" (ேதவா.997:6);.

     "அரசன் தன் ஆைணவ ச ்ெசய் ம் ெசயல் ேபாலச ்ெசய் ".

     "இத ்தரம்த் ள்ளார ்யாவேர ம் ேகாச ்ெசய்வ  ெசய்  ெச த்த ெவட் க் த்ேதாம்" (ெதா. 8. கல். 
29);.

     [ேகா + ெசய்-.]

ேகாசக்கம்

 
 ேகாசக்கம்ācakkam, ெப.(n.)

   ழப்பம் (யாழ். அக.);; confusion.

     [ேகாக → ேகாசகம் → ேகாசக்கம் → ேகான் → ேகா.]

ேகாசக்காய்

ேகாசக்காய்ācakkāy, ெப.(n.)

   1. சா க்காய்; nutmeg (சா.அக.);.

   2. ெவள்ளரிக்காய்; cucumber.

இந்தத் தடைவ ேகாசக்காய் ைளசச்ல் அ கம் (ெகாங் .);.

     [ேகாசம் + காய்.]

ேகாசக் லம்

 
 ேகாசக் லம்ācakkilam, ெப.(n.)

   ெவண் ண்ைட; white coloured solanum (சா.அக.);.

     [ேகாசம் + லம்.]
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ேகாசகசாைல

 
 ேகாசகசாைலācagacālai, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ; a kind of herbal plant.

     [ேகாசகம் + சாைல.]

ேகாசகம்

ேகாசகம்ācagam, ெப.(n.)

   1. டை்ட; egg.

   2. ைத; testicle.

   3. ; symbol.

   4. ஒ வைகக் க ம் ; a kind of Sugar-cane (சா.அக.);.

     [ேகாசம் → ேகாசகா.]

ேகாசகாரகம்

 
 ேகாசகாரகம்ācagāragam, ெப.(n.)

   ெசங்க ம் ; red sugar-cane (சா.அக.);.

     [ேகாசம் + காரகம்.]

ேகாசகாரம்

ேகாசகாரம்ācakāram, ெப.(n.)

   1 பட் ப் ச் ; silk worm.

     "ேகாசகாரப் ப்ேபால்" (ஞானவா. மனத். 22);.

   2. ெதன்ைனமரம்; coconut tree.

   3.க ம் ; sugar-cane.

     [ேகாசம் + காரம்.]

ேகாசங்கம்

 
 ேகாசங்கம்ācaṅgam, ெப.(n.)

   ைவகைறப்ெபா  (யாழ்.அக.);; early morning. dawn.

     [ேகா  + அங்கம்.]

ேகாசந்தனம்

ேகாசந்தனம்ācandaṉam, ெப.(n.)

   1. மஞ்சடச்ந்தனவைக; a kind of yellow sandal-wood.

   2. ஒ  நச்  அடை்ட; a venomous leech (சா.அக.);.

     [ேகாசம் → ேகா + சந்தனம்.]

ேகாசநா

ேகாசநா ācanāci, ெப.(n.)

   1. ஆண்  எ ச் ல்லாதவன்; one who is destitute of the power of erection of the male organ.

   2. அ ; eunuch (சா.அக.);.

     [ேகாசம் + நா .]

ேகாசெந

ேகாசெந ācaneṟi, ெப.(n.)

   1. க் ன் க்கம்; enlargement of the scrotum.

   2. ச நரம் ன் க்கம்; swelling of the spermatic cord.

   3. க் ள்ள நரம் த் ரட் ; varicosis of the scrotum.

   4. ஆண் அல்ல  ெபண் ன் ேகாளம்; male or female sexual gland (சா.அக.);.

     [ேகாசம் + ெந .]
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ேகாசப்பட்

 
 ேகாசப்பட் ācappaṭṭu, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanjipuram Dt.

     [ேகாசன் + பட் .]

ேகாசபலம்

ேகாசபலம்ācabalam, ெப.(n.)

   1. ெப ம் ரக்் ; acute-angled cucumber.

   2. க் ; scrotum.

   3. சா க்காய்; nutmeg.

   4. ந மணம்; perfume.

   5. தம்படை்ட அவைர; fowls bean (சா.அக.);.

     [ேகாச + பலம்.]

ேகாச சம்

ேகாச சம்ācapīcam, ெப.(n.)

   1. ெபான்னாக்கல் ஆய் ல் உ க்  கத் ல் ெகா க் ம் ஒ  ம ந் க் கலப் ;   2. ெபான் க்  
மாற்  ஏ வதற்காகப் பயன்ப த் ேமார ்உப் ச ்சரக் ; an alkaloid used in alchemy for increasing the fineness 
of gold.

   3. ப் ; a quintessence prepared from three mystic salts;

   4. க் ள்ள ைதகள்; testicles contained in the scrotum (சா.அக.);.

     [ேகாசம் + சம்.]

ேகாசம்

ேகாசம்1ācam, ெப.(n.)

   1. டை்ட ( ங்.);; egg.

   2. உைற (அக.நி.);; sheath, scabbard case, receptacle.

   3. ஐங்ேகாசம்; sheaths or cases believed to constitute the body.

     " ணங் ய ேகாச பாசப் ன்னைல" (ைகவல்.தத் .10);.

   4.ம ப்  ( ங்.);; a part of fortress wall.

   5. ஆண் ; penis.

     "ஐயரத்ங் ேகாச ேநாக் னர"்(கந்த .த த். 54);.

   6. க ப்ைப; womb.

     "சஞ்சலமான ேகாசத் தைச ைன" (பாரத. சம்பவ. 72);.

   7. க லம் ( வா.);; treasure.

   8. க லச ்சாைல; treasury.

     "ஐம்ெப ங்  மத்  ேகாச ம்"(ெப ங். வத்தவ. 9:5);.

   9. அகர த  த ய த்தகம்; treatise, book, vocabulary, dictionary.

     "காப் யக் ேகாச ம் கட் ம் பள்ளி ம்"(ெப ங். உஞ்ைசக் 38:167);.

   10. பட்டா (இ.வ.);; register.

   11. ெதா  (ெப ங். உஞ்ைசக். 38:167, உைர);; heap, bundle.
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ேகாசம்

ேகாசம் ācambi, ெப.(n.)

   கங்ைகக் கைர ள்ள ஒ  பைழய நகரம்; an ancient city on the banks of the Ganges in the lower part of the 
Doab.

     "ெகா க் ேகாசம்  ேகாமகன்" (மணிேம.15:161);.

     [ேகாசம் → ேகாசம் .]

ேகாசமணி

 
 ேகாசமணிācamaṇi, ெப.(n.)

   ெபண் ன் மணி; the projecting part of a female genital, clitoris (சா.அக.);.

     [ேகாசம் + மணி.]

ேகாசமதம்

ேகாசமதம்1ācamadam, ெப.(n.)

   1. யாைன ன் னின்  வ ம் மதநீர;் must from the genital organ of an elephant when it ruts.

   2. காமத் னால் ஆண் அல்ல  ெபண் னின்  ஒ ம் ந்  அல்ல  நாதம்; seminal or ovarian 
discharge in man or woman from lust (சா.அக.);.

     [ேகாசம் + மதம்.]

ேகாசமலர்

 
 ேகாசமலரā்camalar, ெப.(n.)

   ஆண் ன் ன்பாகம்; the vascular body forming the extremity of the penis-glans penis (சா.அக.);.

     [ேகாசம் + மலர.்]

ேகாசமாற் -தல்

ேகாசமாற் -தல்ācamāṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   உரிைமயாவணம் த யவற் ல் ேபர ்மாற் தல்; to transfer patta, etc., in another's name.

     [ேகாசம் + மாற் .]

ேகாசர்

ேகாசர1்ācar, ெப.(n.)

   பைழய ரக் ன ள் ஒ  சாரார;் an ancient caste of warriors.

     "ெமய்ம்ம  ெப ம் ட ்ெசம்மற் ேகாசர"்(அகநா.15);,

     "இளந்ேதன் ெகாப் ளிக் ம் ெநய்தல் மலரக்ள் ெச ந்த வள க்க வயல்கைள ைடய ேகாசரக்ளின் 
நன்னா " (அகநா. 113);.

கண்ண க்  ழாச ்ெசய்த ெகாங்  நாட்டவர.்

 ேகாசரā்car, ெப.(n.)

   1.கைடக்கழகக் காலத் ல் வாழ்ந்த நில மன்னர ்மர னர;் Chieftains of sangam period.

வாய்ெமா க் ேகாசர ்ேபால வன்கண் ழ்ச் ம் ேவண் மாற் ேத.

   2. மைலவாழ்மக்கள் மர னர;் a group of hill tribes.

     [ேகா-ேகாயர-்ேகாசர]்

ேகாசர ்வாழ்ந்த நிலம் ேகாசலம் என ம் வர.்

ேகாசரபலம்

 
 ேகாசரபலம்ācarabalam, ெப.(n.)

   றப்  ஒைர ந்  தற்காலத் ல் ேகாள்கள் இ க் ம் நிைல ல் பலன்; influence of planets at a given 
moment with reference to their relative position from the birth-rasi.

     [ேகாசரம் + பலம்.]
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ேகாசரம்

ேகாசரம்1ācaram, ெப.(n.)

   1. ஐம்ெபா  மனம் இவற் க் த் ெதாடரப்ான ; object of sense, as sound, colour, etc.

     " ந்ைதக் ங் ேகாசர மல்லன்" ( வ். வாய்.1, 9:6);.

   2. ெபா ணர் ; sensation, perception, range of the organs of sense.

     "நயன ேகாசர மைறத ம்" (கம்பரா. ைலக். 40);.

   3. ஊர ்( ங்.);; town, village.

   4. த்த காலத் ல் ேகாள்கள் இ க் ம் நிைல; position of planets at a given moment.

   5. ேகாசரபலம் பாரக்்க;see kösara-palam.

   6. கண் வரிைச; range of the eyes(சா.அக.);.

     [ேகா + சரம்.]

 ேகாசரம்2ācaram, ெப.(n.)

   ெகா வ  (ைசவ. ெபா . 331, உைர);; lineage, family.

     [ேகா + சரம்.]

 ேகாசரம்3ācaram, ெப.(n.)

   1. ந்தா  ( ங்.);; farina, pollen of a flower.

   2. ம ழம்  (மைல.);; pointedleaved ape-flower.

ேகாசரன்

 
 ேகாசரன்ācaraṉ, ெப.(n.)

   ற ; ascetic, mendicant.

     [ேகாசரம் → ேகாசரன்.]

ேகாசரி-த்தல்

ேகாசரி-த்தல்ācarittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   அ க் ப் லனாதல்; to be cognizable by the senses or intellect.

     "அ பவஞான மாத் ைர ன் ளங் ச ்ேகாசரிப்பதா ம்"( .ேபா.பா. 6:2.ப. 121, வா );.

     [ேகாசரம்1 → ேகாசரித்தல்.]

ேகாசலம்

ேகாசலம்1ācalam, ெப.(n.)

   மாட் ன் நீர;் cow's urine.

     "ேகாசல ேமாரந்ா ேளாரந்ாள் ேகாமயம்" (கா க. யாதன்சாப. 18);.

     [ேகா + சலம்.]

 ேகாசலம்2ācalam, ெப.(n.)

   1. ஐம்பத்தா  நா க ள் ஒன் ; modern Oudh, one of 56 tesam.

     "ேகாசலத ் ைறவ ெனய்த"( வக.2184);.

   2. த ழ் ல்களில் க்கப்ெப ம் ப ெனண்ெமா ள் ஒன்  ( வா.);; one of eighteen languages referred 
to in the ancient Tamil works.

     [ேகா + சாைல - ேகாசாைல (மாட் ப்பட் ள்ள ஊர)்; → ேகாசலம்.]
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ேகாசலமா

 
 ேகாசலமா ācalamāmūli, ெப.(n.)

   காட்டாமணக் ; Moghul castor, purging nut, physic nut.

     [ேகாசலர ்+ மா + .]

இதைனக் கரப்பான், ரங் , ெவட் க்காயம் ேபான்றவற் க் டலாம் (சா.அக.);.

ேகாசலேரைக

 
 ேகாசலேரைகācalarēkai, ெப.(n.)

   ைக ன் வரி (ைகேரைக); வைக ( வா ர.் ற.Ms);; a line in palm of hand.

     [ேகாசலம் + ேரைக (வரி-வரிைச → ேரைக);.]

ேகாசைல

ேகாசைல1ācalai, ெப.(n.)

ேகாசலம்2 பாரக்்க;see kosaram.

     "ைவ  ேகாசைல மன்னர ்மன்னேன" (கம்பரா. வவ. 90);.

     [ேகாசலம்2 → ேகாசைல.]

 ேகாசைல2ācalai, ெப.(n.)

இராமனின் தாய்:

 Kausayã, mother of Rama.

     " றப் பயந்தன றங்ெகாள் ேகாசைல"(கம்பரா. வவ. 104);

     [ேகாசலம் → ேகாசைல.]

ேகாசவ

 
 ேகாசவ ācavadi, ெப.(n.)

ரக்்  (ைதலவ.);:

 sponge-gourd.

     [ேகாசம் → ேகாசவ .]

ேகாசவாகாரக்கட்

ேகாசவாகாரக்கட் ācavākārakkaṭṭi, ெப.(n.)

   ைபையப்ேபால் உள்ள கழைல வைக (இங்.ைவ.307);; cystic tumour.

     [ேகாசம் + ஆகாரம் + கட் .]

 ேகாசவாகாரக்கட் ācavākārakkaṭṭi, ெப.(n.)

   ைபையப்ேபால உள்ள கழைல வைக (இங்.ைவ.307);; cystic tumour.

     [ேகாசவாகாரம் + கட் .]

     [Skt.{}+{} → த.ேகாசவாகாரம்.]

ள் → கள் → கட்  → கட் .

ேகாசனகம்

ேகாசனகம்ācaṉagam, ெப.(n.)

   1. ைகயாந்த கைர; a plant growing in marshy places.

   2. நிலக் கடம்  வைக; a kind of medicinal plant.

     [ேகாசம் + கனகம்.]
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ேகாசைன

ேகாசைன1ācaṉai, ெப.(n.)

   ஆன்மணத்  (ேகாேராசைன);; bezoar taken from the intestine of the cow.

     [ேகாேராசைன → ேகாசைன.]

 ேகாசைன2ācaṉai, ெப.(n.)

ேபெரா  (யாழ்.அக.);

 uproar, clamour (சா.அக.);.

     [ேகாேராசைன → ேகாசைன.]

ேகாசாகாரப்

ேகாசாகாரப் ācākārappuḻu, ெப.(n.)

   பட் ப் ; silkworm.

     "பற்றறாக் ேகாசாகாரப் ப்ேபால்" (ெசா பசாரம்.98);.

     [ேகாசாகாரம் + .]

ேகாசாங்கம்

 
 ேகாசாங்கம்ācāṅgam, ெப.(n.)

   நாணல்; kaus.

     [ேகாசம் → ேகாசாங்கம்.]

 ேகாசாங்கம்ācāṅgam, ெப.(n.)

   நாணல் (மைல);; kaus.

     [Skt.{} → த.ேகாசாங்கம்.]

ேகாசாங்ேகாைர

 
 ேகாசாங்ேகாைரācāṅārai, ெப.(n.)

   ழங் ; tuberous root (சா.அக);.

     [ேகாசம் + ேகாைர → ேகாசங்ேகாைர → ேகாசாங்ேகாைர.]

ேகாசாமரம்

ேகாசாமரம்ācāmaram, ெப.(n.)

   1. பயனற்ற மரம்; useless tree.

   2. காய்க்காத மரம்; Wild tree.

   3. காய்க்காத மரம்; tree not yielding fruits (சா.அக);.

     [ேகாசா(த); + மரம் - ேகாசமரம் → ேகாசாமரம்.]

ேகாசா

 
 ேகாசா ācāmi, ெப.(n.)

ேகாசா  பாரக்்க;see kosāyi.

     [ேகா + சா .]

 ேகாசா ācāmi, ெப.(n.)

ேகாசா  பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{} → த.ேகாசா .]
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ேகாசா

 
 ேகாசா ācāyi, ெப.(n.)

   வடநாட் த் ற ய ள் ஒ வைகயார;் a class of ascetics from North India.

மரா. ேகாசா  → த. ேகாசா .

ேகாசாரம்

ேகாசாரம்1ācāram, ெப.(n.)

   த்த காலத் ல் ேகாள்கள் இ க் ம் நிைல; position of planets at a given moments.

     [ேகாள் + சாரம்.]

 ேகாசாரம்2ācāram, ெப.(n.)

   1. அடங்கல்; deminish.

   2. அ யத்தக்க ; worth to know.

   3. ம ழமரம்; pointed leaved ape-flower tree.

   4. ெசய் ; matter.

     [ேகா + சாரம்.]

ேகாசாலம்

ேகாசாலம்1ācālam, ெப.(n.)

ேகாசாைல1 பாரக்்க;see kosalai.

     [ேகாசாைல → ேகாசாலம்.]

 ேகாசாலம்2ācālam, ெப.(n.)

   அகங்ைக; palm of the hand (சா.அக.);.

     [ேகாசம் → ேகாசலம் → ேகாசாலம்.]

ேகாசா த் ரி

ேகாசா த் ரிācāvittiri, ெப.(n.)

   ஆக்கைளத் க் ம் மந் ரம்; mantra propitiating cow.

     'ேகாசா த் ரி த ய ேதாத் ரங்கைளச ்ெசய் ' (ைசவச. ெபா .168, உைர);.

     [ேகா + சா த் ரி.]

ேகாசாெவ -த்தல்

ேகாசாெவ -த்தல்ācāveḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெவளிநாட் ல் பணியாற் தற்  அ கார ஆவணம் (பத் ரம்);ெப தல்; to obtain power of attorney for 
acting as agent outside British India.

ேகாசம் → ேகாசா + எ -.]

 ேகாசாெவ -த்தல்ācāveḍuttal,    4. ெச. . . (v.i.)

   ெவளிநாட் ல் பணியாற் தற்  அ கார ஆவணம் (பத் ரம்); ெப தல்; to obtain power of attorney for 
acting as agent outside British India.

ேகாசான்

 
 ேகாசான்ācāṉ, ெப.(n.)

   ஆண்  (உ.வ.);; mem-brum virile.

     [ேகாசம் → ேகாசான்.]
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ேகா கம்

ேகா கம்1ācigam, ெப.(n.)

   1. பட்டாைட; silk cloth.

     "ேகா கம் ேபால" (ெப ங்.உஞ்ைசக். 43:154);.

     "ேகா கச ்ெசம்ெபா னாைட ெகாம்பனா ரைசத்தல் ேபா ம்" (ைநடத.இளேவ.4);.

   2. ஒ  பண்; a primary melody type, corresponding to Pairavi.

   3. சாமேவதம்  ( டா.);;Šāmavēdā.

   4. ைக; owl.

     " ைகப்ெபயர ்ேகா க ெமன்ப " (உபேதசகா. வநாம.47);.

     [ேகாசம் → ேகா கம்.]

 ேகா கம்2ācigam, ெப.(n.)

   1. லா சை்ச ேவர;் the root of a fragrant grass.

   2. ெவட் ேவர;் cuscus root (சா.அக);.

     [ேகா  → ேகா கம்.]

ேகா கன்

ேகா கன்1ācigaṉ, ெப.(n.)

   வா த் ரன்; Visuvâmitra, as the descendant of Kausika.

     "ேகா கற் ெகா ெமா  சனகன் வான்" (கம்பரா. கார் க.64);.

     [ெகள கன் → ேகா கன்.]

 ேகா கன்2ācigaṉ, ெப.(n.)

   ேகாவலன் காலத் ல் வாsurpsholsâr; a contemporary of Kovalan in Silappatikaram.

     [ெகள கன் → ேகா கன்.]

ேகா ைக

ேகா ைகācigai, ெப.(n.)

   1. பட்டாைட; silk cloth.

     "ேகா ைகயாம் ... அரங்ேகசரக்் கரவரேச" (அஷ்டப். வரங்.மா.87);.

   2. க் ம் ஏனம்; drinking vessels.

   3. மல் ைகக்ெகா ; a variety of jasmine creeper.

   4. ஆைனச ்ெச ய ; cow's tongue.

   5. றடை்டப்பா ; coix millet.

     [ேகா  → ேகா ைக.]

ேகா லம்

 
 ேகா லம்ācilam, ெப.(n.)

   ெமாசை்சவைக; a kind of bean (சா.அக.);.

     [ெகாள் (வைள ); → ேகா  → ேகா லம்.]
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ேகா ேல த்
வா-தல் 

(ேகா ேல த்  
வ -தல்)

ேகா ேல த் வா-தல் (ேகா ேல த்  வ -தல்)ācilēpiḍidduvādalācilēpiḍidduvarudal,    18 ெச. ன்றா  
(v.t.)

ெச. . .(v.i.);

   காற் ன் ஒட்டத் ல் ெசல் ம்ப  கப்பற் க்காைனத் ப் தல் ( ன்.);; to turn the rudder of a ship to 
facilitate sailing towards of the flow of the wind direction.

     [ேகா  (வைள ); + இல் + ஏ + த்  + வா-.]

ேகா

ேகா 1ācu, ெப.(n.)

   1. ப்  ெதாைல ; a measure of distance, linear measure of Tamil Nadu 1 mile 110 feet, calling distance.

     "சன்னி க்  அப் றத் ல் இரண்  ேகா  அள க் ம் பாப நாசனிக் " ( பரம். பன்னீ.217);.

   2. இரண்  காதம்; the distance of twenty miles.

     [காதம் → காசம் → கா  → ேகா .]

 ேகா 2ācu, ெப.(n.)

ேகாசம்4 பாரக்்க;see kõsam.

     [ேகாசம் → ேகா .]

 ேகா 3ācu, ெப.(n.)

   1. ேதாணிப்பா ன் ன் றக் க  ( ன்.);; lower front rope of the sail of a boat

   2. தடைவ ைற (யாழ்ப்.);; turn, time.

   3. ேதால் ; defeat, loss, overthrow.

அவன் இ ேல ேகா ேபாய் ட்டான்.

   4. காரியம்; affair, concern.

அவன் ேகா க் ப் ேபாகாேத.

   5. பா ன் ழ்ப் றம்; bottom of the sail.

ேகா க்கால்

ேகா க்கால்ācukkāl, ெப.(n.)

   1. ைர ன் நீண்ட ெமல் ய கால் (யாழ்ப்.);; long slender stalks of pot herbs.

   2. ப மனின்  ெந க வளரந்்த கால்; a leg which has grown in length without proportionate breadth.

     [ேகால் → ேகா  + கால்.]

ேகா ப்பாய்

ேகா ப்பாய்ācuppāy, ெப.(n.)

   கப்ப ன் ன் றப் பாய்; spankar, after-sail in a barque.

     [ேகா 2 + பாய்.]

ேகா ப்பாய்மரம்

 
 ேகா ப்பாய்மரம்ācuppāymaram, ெப.(n.)

   ெபரிய பாய்மரம்; the mast of a vessel.

     [ேகா  + பாய்மரம்.]

ேகா ப் றம்

 
 ேகா ப் றம்ācuppuṟam, ெப.(n.)

   மரக்கலத் ன் வலப்பக்கம் ( ன்.ெதா.);; right side of a wooden vessel.

     [ேகா  + றம்.]
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ேகா ப்ெபட்

 
 ேகா ப்ெபட் ācuppeṭṭi, ெப.(n.)

   ல் வண் ; a roofed cart.

     [ேகாத்தல் → ேகாச் தல் ( ைரயைமத்தல்); ேகாச்  → ேகா  + ெபட் .]

ேகா ேபா-தல்

ேகா ேபா-தல்ācupōtal,    8 ெச. . .(v.i.)

   தாழ்ச் யாதல்; to fall low in status, to be degraded.

   2. ேதால் தல்; to be defeated.

ெத. ேகாள் ேபா ட

     [ேகாள் (வைள ); → ேகாய் → ேகா  + ேபா.]

ேகா ம்பரி

 
 ேகா ம்பரிācumbari, ெப.(n.)

   காய்க கைளப் பசை்சயாகேவ மசாைல ட்  ஆக் ய ஒ வைகப் பசச் ; a side food which is made of 
raw vege tables seasoned with condiments so as to give it a relish and taken with main food to increase taste (சா.அக);.

ம வ. ேகாகம .

   க., . ேகா ம்பரி;மரா. ேகா ம்பரி.

     [ெகாய்  + உண்ப  - ெகாய் ண்ப  → ேகா ம்பரி.]

ேகா மந் ல்

 
 ேகா மந் ல்ācumandil, ெப.(n.)

   பட ன் ன் பக்கத் ப் பாய் தாங் ம் கடை்ட; gaff lift, the spar upon which the upper edge of a fore and aft sail is 
extended.

     [ேகா  + (மந் ); மந் ல்.]

ேகா வாரி

 
 ேகா வாரிācuvāri, ெப.(n.)

   பாய்மரத் ன் ழ் றத் ல் பாையக் கட்டப் பயன்ப ம் க்  வாட்டக் க ; the spar on which the bottom 
of the sail rope is fixed upon.

     [ேகா வரி → ேகா வாரி.]

ேகா -தல்

ேகா -தல்ācuviḻudal,    2 ெச. . .(v.i.)

   ணிெவட் ம்ேபா  ேகாணிப்ேபாதல்; zigzag cutting of the cloth by mistake.

     [ேகாள் → ேகா  + .]

ேகாஞ்சகக்

 
 ேகாஞ்சகக் āñjagagguḍi, ெப.(n.)

   வகங்ைக மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village n Sivagangai Dt.

ேகாஞ்சண வயல்

 
 ேகாஞ்சண வயல்āñjaṇavayal, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Ramanadhapuram dt.

     [ெகா ஞ் ல் → ெகாஞ்சனி → ேகாஞ்சணி + வயல்.]
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ேகாட்காரன்

 
 ேகாடக்ாரன்āṭkāraṉ, ெப.(n.)

   ேகாடெ்சால்  ( ன்.);; slanderer.

     [ேகாள் + காரன்.]

ேகாட்

ேகாட் āṭāṟu,    ஒைரைய (இரா ைய) ப்ப  வைகயாகப் ரிக்ைக; division of a sign of the zodiac into 30 
sections, being the number of its degrees.

   2. ேகாள் ற்றம்; good or evil influence of the planets.

     [ேகாள் + .]

ேகாட்க ம்

 
 ேகாடக் ம் āṭkarumbu, ெப.(n.)

   ேதன் க் ம் வண் ; a kind of beetlè.

     [ேகாள் + க ம் .]

ேகாட் றா

 
 ேகாட் றாāṭcuṟā, ெப.(n.)

   ெகால் ம் தைலைம ள்ள றா ன்; a kind of shark which capable of taking life of human.

     [ேகாள் + றா.]

ேகாட்ெசால்

 
 ேகாடெ்சால் āṭcolli,    றைள ேவான் (உ.வ.); talo-bearer, slanderer.

     [ேகாள் + ெசால் .]

ேகாட்ெசால்( )-தல்

ேகாடெ்சால்( )-தல்āṭcolludal, ெப.(n.)

   13 ெச. . .(v.i.);

   1. றைள தல்; to tales-bear.

     [ேகாள் + ெசால்.]

ேகாட்டக்ககம்

 
 ேகாட்டக்ககம்āṭṭaggagam, ெப.(n.)

   மரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanyakumari Dt.

     [ேகா  → ேகாட்  + அக்ககம்.]

ேகாட்டக்கைர

 
 ேகாட்டக்கைரāṭṭakkarai, ெப.(n.)

   மரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanyakumari Dt.

     [ேகா  → ேகாட்ட + கைர,]

ேகாட்டக் னி

 
 ேகாட்டக் னிāṭṭakkiṉi, ெப.(n.)

   வ ற்ெறரிசச்ல்; burning senstation in the stomach (சா.அக.);.

     [ேகா  + அக் னி.]
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ேகாட்டகம்

ேகாட்டகம்1āṭṭagam, ெப.(n.)

   1. ளக்கைர; shore, bank.

     "ெந ங் ளக் ேகாட்டகம்" ( லப். 11:71);.

   2. பள்ளம் ( லப். 11:71, உைர);; pit, ditch.

   3. ஆழமான நீரந்ிைல; deep tank.

     "ேகாட்டக நிைலப்படா நிைறந்தன" ( வக.41);.

   4. ளம்; pool.

     "ேகாட்டகத்  னகம் ம்" (கந்த .ஆற்.35);.

   5. ேகா ல்; temple.

     [ேகாட்டம் → ேகாட்டகம்.]

 ேகாட்டகம்2āṭṭagam, ெப.(n.)

   ெசங்கத்தாரி; false pea-cock's foot tree (சா.அக);.

     [ேகா  → ேகாட்  + அகம்.]

 ேகாட்டகம்3āṭṭagam, ெப.(n.)

   பல ெத க்கள் டம்; junction of the streets.

     [  → ட்  → ேகாட்  + அகம்.]

ேகாட்டகயப்பாக்க
ம்

 
 ேகாட்டகயப்பாக்கம்āṭṭagayappāggam, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanjipuram Dt.

     [ேகா  → ேகாட்  + கயம் + பாக்கம்.]

ேகாட்டகாரம்

ேகாட்டகாரம்āṭṭakāram, ெப.(n.)

   ெநற்களஞ் யம்; granary.

     "ஊ ணி ள ங் கைர ம் ஐயன் ேகா ந் ற்ற ம் ேகாட்டகார ம் ெவள்ளான் கா ம். 
ைதச ் கா ம் பைறசே்சரி ம்" (ெத.இ.கல்.ெதா.II, கல்.-1, ப -1, வரி 4);

     [ேகாடை்ட + காரம்.]

ேகாட்ட ப்பம்

 
 ேகாட்ட ப்பம்āṭṭaguppam, ெப.(n.)

   வள் ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Thiruvallur Dt.

     [ேகா  → ேகாட்  + ப்பம் → ேகாட்ட ப்பம்.]

ேகாட்டங்காவலர்

ேகாட்டங்காவலரā்ṭṭaṅgāvalar, ெப.(n.)

   ைறக் டங்காப்ேபார;் warders of a jail.

     "ேகாட்டங் காவலர…்.இைசத் ெமன் ேற " (மணிேம.19:48);.

     [ேகாட்டம் + காவலர.்]
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ேகாட்ட

ேகாட்ட 1āḍḍaḍittal,    4 ெச. .  (v.i)

   ேதர் ல் ேதால் யைடதல் (இ.வ.);; to fail in an examination.

பத்தாம் வ ப் ல் இரண் ைற ேகாட்ட த்  ட்டான்.

     [ேகாள் → ேகாட்  + அ -.]

 ேகாட்ட 2āḍḍaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ட்டாட்டத் ல் எல்லாப் கைள ந் தனிேய க்க ய தல்; to play alone hand to win all the tricks in a 
card-game.

     [ ட்  → ேகாட்  + அ -.]

ேகாட்டந்ைத

 
 ேகாட்டந்ைதāṭṭandai, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Ramanadhapuram Dt.

     [ேகா  → ேகாட்  + அந்ைத – ேகாட்டந்ைத.]

ேகாட்டபஞ்சரம்

 
 ேகாட்டபஞ்சரம்āṭṭabañjaram, ெப.(n.)

   ேகா ற் க வைறப் றச் வரில் அழ ய ய ேகாட்டம் ேபான்  அைமந்த அைமப் ; small niche on 
the outer wall of innermost sauctuary of the temple.

     [ேகாட்டம் + பஞ்சரம்.]

ேகாட்டேபதம்

 
 ேகாட்டேபதம்āṭṭapētam, ெப.(n.)

   ட க் ண்டான ைத ; waste sustained by bowels (சா.அக.);.

     [ேகாட்டம் + ேபதம்.]

 ேகாட்டேபதம்āṭṭapētam, ெப.(n.)

   ட க் ண்டான ைத ; morbid affections of the bowels. (சா.அக.);

ேகாட்டம்பட்

 
 ேகாட்டம்பட் āṭṭambaṭṭi, ெப.(n.)

   ேகாைவமாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kovai Dt.

     [ேகாட்டம் + பட் .]

ேகாட்டம்பலவனா
ர்

ேகாட்டம்பலவனாரā்ṭṭambalavaṉār, ெப.(n.)

   சங்கப் லவரக்ளில் ஒ வர;் one of the Sangam poets.

     [ேகாட்டம்பலம் → ேகாட்டம்பலவன் + ஆர.்]

நற் ைண என் ம் ல் 95ஆம் பாடைல இவர ்இயற் ள்ளார.் ேகாட்டம்பலம் என் ம் 
ஊரினராத ன் ேகாட்டம்பலவன் எனப்பட்டார.்

     "ஆர"் உயர் ப்பன்ைம .

ேகாட்டம ர்

 
 ேகாட்டம ரā்ṭṭamarutūr, ெப.(n.)

   ப் ரம்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Villuppuram Dt.

     [ேகா  → ேகாட்  + ம ர.்]
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ேகாட்டயம்

ேகாட்டயம்āṭṭayam, ெப.(n.)

   1. ேசரநாட் ன் பைழய ற்றர க ள் ஒன் ; one of the ancient principalities of Kerala.

   2. ேகரள மாநிலத் ன் நகரங்க ெளான் ; name of a town, head-quarters of the present kottayam Dt.

ம. ேகாட்டயம்.

     [ேகாடை்ட + அகம் - ேகாட்டகம் → ேகாட்டயம்.]

ேகாட்டம

 
 ேகாட்டம āḍḍamaḍugu, ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dharmapuri Dt.

     [ேகாடை்ட + (ம ); ம  (ம  → ம );.]

ேகாட்டரம்

ேகாட்டரம்āṭṭaram, ெப.(n.)

   1. ரங் ; monkey.

   2 ெபாய்ைம; falsehood.

   3. நீரந்ிைல; pool, tank.

     [ேகா  வைள ) → ேகாட்  + அரம்.]

ேகாட்டர

ேகாட்டர āṭṭaravu, ெப.(n.)

   1. மனத் யர ்(யாழ்ப்.);; distress.

   2 ரங் மனம்; mischievous mind (சா.அக);.

     [ேகா தல் = வைளதல், மனம் சாய்தல், வ ந் தல் ேகா  + அர  (ெசால்லாக்  ஈ );.]

ேகாட்ட ைள

 
 ேகாட்ட ைளāṭṭaviḷai, ெப.(n.)

   மரிமாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanyakumari Dt.

     [ேகா  → ேகாட்  + ைள – ேகாட்ட ைள.]

ேகாட்டாக் னி

 
 ேகாட்டாக் னிāṭṭākkiṉi, ெப.(n.)

   வ ற் த் ; the thermal heat supposed to be in the secral region (சா.அக);.

     [ேகாடக் னி → ேகாட்டாக் னி.]

ேகாட்டாரப்பட்

 
 ேகாட்டாரப்பட் āṭṭārappaṭṭi, ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dharmapuri Dt.

     [ெகாட்டாரம் → ேகாட்டாரம் + பட் .]

1120

www.valluvarvallalarvattam.com 9094 of 19068.



ேகாட்டாரம்

ேகாட்டாரம்1āṭṭāram, ெப.(n.)

   1. ண ; well.

   2. ளம்; pond.

   3. ளத் ற்  ெசல் ம் ப ; the stairs leading to a pond.

   3. நாற்ச ரத் தர ; square well.

   4. தாமைரத்தடம்; lotus tank.

   5. மரம்; tree.

ம. ேகாட்டாரம்.

     [ேகாட்டகம் → ேகாட்டாரம்.]

 ேகாட்டாரம்2āṭṭāram, ெப.(n.)

   1. அரண் ழ்ந்த நகரம்; a fortified town.

   2. அரண்மைன; palace.

   3. தைலநகரம்; capital.

   4. காவலைமந்த இடம்; a strong hold.

ம. ேகாட்டாரம்.

     [ேகாட்டகம் → ேகாட்டம்.]

ேகாட்டாரன்

ேகாட்டாரன்āṭṭāraṉ, ெப.(n.)

   1. ய ஒ க்கங்ெகாண்டவன்; one who leads a low or infamous life.

   2. காம ப்ப ைடயவன்; a debouched man.

ம. ேகாட்டாரன்.

     [ேகா  → ேகாட்  + காரன் – ேகாட் காரன் → ேகாட்டாரன் (ெகா.வ);]

ேகாட்டாரி

ேகாட்டாரிāṭṭāri, ெப.(n.)

   1. கல்லாைர (மைல.);; iron weed.

   2. மைலய வாரங்களில் அகப்ப ம் ஆைரையப் ேபான்ற ஒர ்அரிய ெகா ; an unknown creeper of the 
species of marselia said to be found very rarely at the foot of the hills (சா.அக);.

     [ேகா  + ஆைர.]

ேகாட்டாலம்

 
 ேகாட்டாலம்āṭṭālam, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Villuppuram Dt.

     [ேகா  → ேகாட்  + ஆலம்.]
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ேகாட்டாைல

ேகாட்டாைலāṭṭālai, ெப.(n.)

   1. ன்பம் ( வா.);; distress.

   2. நைகயாட் க் த் ; grotesque gestures. as of one possessed by the devil antic.

     " த்தா  வா ெதன்ன ேகாட்டாைல" (பண . 158);

   3. டநடத்ைத; foolish behaviour

   4. களியாட்டம்; dalliance.

   4. உைல ; to get loosened.

   5. ேநாய்; disease.

     [ெகா (வைள ); → ேகா  + ஆைல – ேகாட்டாைல.]

ேகாட்டாைலக்கார
ன்

ேகாட்டாைலக்காரன்āṭṭālaikkāraṉ, ெப.(n.)

   1. ெதால்ைல ெசய்ேவான்; troublesome person.

   2. பக யா ; buffoon, joker.

     [ெகா  → ேகா  + ஆைல + காரன்.]

ேகாட்டாற் நிைல
ப்பைட

ேகாட்டாற் நிைலப்பைடāḍḍāṟṟunilaippaḍai, ெப.(n.)

   ேலாத் ங்கன் தான் ெவன்ற ேகாட்டாற் ல் தன் பைடையச ்ேசரந்்த தைலவரின் ழ் அைமத்த 
நிைலப்பைட ( ற்.ேசாழ.வர. சதா வ. பண்.பக்.288-289);; a kind of army camp of the Chola king Kulothungan 
stationed at Köttàru.

     [ேகாட்டா  + நிைலப்பைட.]

ேகாட்டா

ேகாட்டா āṭṭāṟu, ெப.(n.)

   மரி ைனக்  வடக் ல் நாஞ் ல் நாட் ள்ள ஊர;் a village in Nanjilnadu north of Kumarimunai.

     " கலர ் ைலய ேகாட்டா  உட்பட" – தற் ேலாத் ங்கன் ெமய்க் ரத்்  (கல்.அக.);.

     [ேகா  + ஆ .]

   சங்க கால ேவள் ஆ ன் ஆய்  இ ேவ என்பர ் .இராகைவயங்கார ்(ேவளிர ்வரலா ;இரண்டாம் 
ப ப்  1916 பக். 33);.

ேகாட்டான்

ேகாட்டான்āṭṭāṉ, ெப.(n.)

   1. ைக (இ.வ.);; rock horned owl.

     " ைகையக் ேகாட்டா ெனன்ற ம்" (ெதால்,ெபா ள்.623);.

   2. ெகாக்  வைக (யாழ்ப்.);; a species of bittern.

ம. ேகாட்டான்.

     [ேகா  = ெகாம் , வைள , ேகா  + ஆன் - ேகாட்டான். ெகாம் ைடைம ன் ேகாட்டாைன ம் 
வைளந்த க த் ைடைம ன் ெகாக்ைக ம் த்த .]

ேகாட்டான்க

 
 ேகாட்டான்க āṭṭāṉkaṟi, ெப.(n.)

   ேகாட்டானின் இைறச் ; meat of hooting owl.

     "ெகாற்றவைர மயக் ம் ேகாட்டானின் க " என்ப  பழெமா  (சா.அக);.

     [ேகாட்டான் + க ]

இ  ேநாய்கைள ரட் ம். ப ைய ம் காட்டாைன ேபால் மத ம் உண்டாக் ம். ம ந்  
ண ைடய .
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ேகாட்டான்காய்

 
 ேகாட்டான்காய்āṭṭāṉkāy, ெப.(n.)

   ைகத்ேதங்காய்; blughted coconut.

     [ேகாட்டான் + காய்]

இ  ேநாய்கைள ரட் ம். ப ைய ம் காட்டாைன ேபால் மத ம் உண்டாக் ம்.

ேகாட்டான்ேகாட்டா
ன்

 
 ேகாட்டான்ேகாட்டான்āṭṭāṉāṭṭāṉ, ெப.(n.)

   ள்ைளகளின் ைளயாட்  வைக (இ.வ.);; a game of children.

     [ேகாட்டான் + ேகாட்டான்.]

ேகாட்டான் க்
ைக

ேகாட்டான் க்ைகāṭṭāṉtirukkai, ெப.(n.)

   18 அ  நீள ள்ள ம் பசை்ச ம் நீல ங் கலந்த நிற ைடய மான கடல் ன் வைக; sea- devil, deep-
purplish, attaining, 18 ft. and upwards across the disc which is twice as broad as long.

     [ேகாட்டான் + க்ைக.]

ேகாட்

ேகாட் 1āṭṭi, ெப.(n.)

   1. ன்பம் ( ன்.);; trouble, vexation, annoyance.

   2. ைலக்ேகாளா  ( ன்.);; madness, insanity.

     "காமக் ேகாட் யால் மனங் ேனன்"(இராமநா. உ த். 41);

   3. பக ; joke, mimicry.

   4. நைகயாட் க் த் ; grotesque gestures, as of one possessed by the devil;

 actic.

   5. அழ ; beauty.

   6. உைல ; to get loosensed.

ம.ேகாட் .

     [ேகாள் → ேகாட் .]

 ேகாட் 2āṭṭi, ெப.(n.)

   1. அைவ (சைப); (இ.வ.);; assembly of learned or respectable persons.

     "ேதாம  ேகாட் ம்" (மணிேம.1:43);.

   2. ட்டம் ( ங்.);; multitude, collection, class.

   3. ேபச் , அைவப்ேபச் , ெசாற்ெபா  (இ.வ.);; speech, or utteranice as in an asembly.

ேகாட் க்காரன்

 
 ேகாட் க்காரன்āṭṭikkāraṉ, ெப.(n.)

   த்தன் (ெநல்ைல.);; mad man.

     [ேகாட்  + காரன்]
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ேகாட் ெகாள்

ேகாட் ெகாள்1āṭṭigoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   அைவ ல் உைரயாற் தல்; to speak as in an assembly.

     " ன் க் ேகாட்  ெகாளல்" ( றள், 401);.

     [ேகாட்  + ெகாள்( );-.]

 ேகாட் ெகாள்2āṭṭigoḷḷudal, ெப.(n.)

   10 ெச. ன்றா , (v.t.);

   1. ன் த்தல்; to annoy, vex.

   2. இகழ்தல்; to jeer at, banter, mock.

     [ேகாட்  + ெகாள்( );-.]

ேகாட் தம்

 
 ேகாட் தம்āṭṭidam, ெப.(n.)

   ேதா னின் ம், அைதச ்ேசரந்்த ம ர,் நகங்கள், ளம் , ெகாம்  நகம் உ வாவதற்  
அ ப்பைடயான ெவ யகப் ெபா ள் த யவற் னின் ம் எ க்கப்ப ம் பைச; impure viscous substance 
obtained by boiling animal substances such as skins, hairs, nails, hoofs; keratin (சா.அக);.

     [ ட்  → ட்  → ட் தம் → ேகாட் தம்.]

ேகாட் யம்

ேகாட் யம்āṭṭiyam, ெப.(n.)

   1. யப் ; miracle.

   2. ைகப் ; astonishment,wonder.

     [ேகாட்  → ேகாட் யம்.]

 ேகாட் யம்āṭṭiyam, ெப.(n.)

   ைர ரல் ந ; the centre of the lungs (சா.அக.);.

ேகாட் யாழ்

 
 ேகாட் யாழ்āṭṭiyāḻ, ெப.(n.)

   நால்வைக யா ெனான் ; one among the four kinds of lutes.

ம வ. ெசங்ேகாட் யாழ்.

     [ேகா  → ேகாட்  + யாழ்.]

ேகாட் ல்வாழ் ல
ங்

 
 ேகாட் ல்வாழ் லங் āṭṭilvāḻvilaṅgu, ெப.(n.)

   ைளகளில் உைற ம் அணில், ரங்  ேபான்றைவ; animals living on branches of trees such as the squirrel, 
monkey etc.(சா.அக);.

     [(ேகா  + இல்); ேகாட் ல் + வாழ் + லங் ]

ேகாட் லக்கம்

ேகாட் லக்கம்āṭṭilakkam, ெப.(n.)

   1. வ த்த சச்ம்; remainder, in division.

   2. ஒ வைகச ்ச ரக்கணக்  ( ன்.);; magic square.

     [  → ட்  → ேகாட்  + இலக்கம்.]
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ேகாட் றால்

 
 ேகாட் றால்āṭṭiṟāl, ெப.(n.)

   பாைறகளின் இ க் களில் வா ேமாரவ்ைக இறால் ன்; a kind of fish living in the gaps of rocks.

     [ேகா  + இறால்]

ேகாட் னம்

ேகாட் னம்āṭṭiṉam, ெப.(n.)

   ெகாம் ைடய எ ைமக் ட்டம் (இ.வ.);; herd of buffaloes, as having horns.

     "ேகாட் னத் தாயர ்மகனன்ேற" (க த்.103:33);.

     [ேகா  + இனம்]

ேகாட்

ேகாட் 1āṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. வைளத்தல்; to bend, cause to stoop.

     "நைக கங்ேகாட்  நின்றாள்" ( வக. 1568);.

   2. வைளத்  த்தல் ( வா.);; to break.

   3. த் ரம் த யன எ தல்; to draw picture.

     "தன்னாம ேம ங் ேகாட்  னாேன" (பாரத. றப் ப். 19);.

   4. கட் தல்; to build.

     "ஒ  மண்டபங் ேகாட் ேனன்" (பாரத. வாரணா.123);.

ம. ேகாட் க.

     [ேகா  → ேகாட் .]

 ேகாட் 2āṭṭu, ெப.(n.)

   1. வைள ; bend.

   2. எ ைக; writing.

   3. கட் ; bind.

   4. எ ைம; buffalo.

     [ேகா  → ேகாட் .]

ேகாட் க்காறல்

 
 ேகாட் க்காறல்āṭṭukkāṟal, ெப.(n.)

   ெவள்ளிையப் ேபால் பளபளக் ம் ஒ  வைகக் கடல் ன்; a kind of sea-fish which shines as silver.

     [ேகா  + காறல்]

ேகாட் சச்ம்பா

 
 ேகாட் சச்ம்பாāṭṭuccambā, ெப.(n.)

   ைளந்த ெநல்லரிைய க ற்றால் ேகா த்  அ த்த ப் ரவான தல்தர ெநல்; fine paddy obtained 
by threshing the reaped paddy stalk.

ேகாட் ச ்சம்பா ஆக் ைவத்தால் ேபாட் ச ்சாப் ட வ வாரக்ள் (பழ);.

     [ேகா  + சம்பா.]
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ேகாட் நீ

ேகாட் நீ āṭṭunīṟu, ெப.(n.)

   1 ளிஞ்சல் ண்ணாம் ; shell lime.

   2. சங் ச ் ண்ணாம் ; a chank lime (சா.அக);.

     [ேகா  ( ண்ணாம் ); + ( ); நீ . தல் = அைறத்தல்]

ேகாட்

ேகாட் āṭṭunūṟu, ெப.(n.)

ேகாட் நீ  பாரக்்க;see kottu-niru.

     'ேகாட்  ம் மஞ்ச ங் யவ ப் றந்த ெசவ்வண்ணம் ேபால' (ெதால், எ த் . 6,உைர);.

ம வ. ேகாட்  நீ .

     [ேகாட் நீ  → ேகாட் .]

ேகாட் ேநாய்

 
 ேகாட் ேநாய்āṭṭunōy, ெப.(n.)

   வ ற் ேநாய்; stomach disease (சா.அக);.

     [ேகா  + ேநாய்]

 ேகாட் ேநாய்āṭṭunōy, ெப.(n.)

   வ ற்  ேநாய்; stomach-ache colic (சா.அக.);

     [ேகாட்  + ேநாய்.]

     [Skt.{} → த.ேகாட் .]

ேகாட் ப்பலைக

 
 ேகாட் ப்பலைகāṭṭuppalagai, ெப.(n.)

   உப்பளத் ல் உப் வா ம் பலைக ( னவ.);; a plank used for taking salt in salt-pan.

     [ேகா  + பலைக]

ேகாட் ப் -த்தல்

ேகாட் ப் -த்தல்āḍḍuppiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெநல் ன் அரிகைள ய த்தல் (உ.வ.);; to thresh the sheaves of paddy.

     [ேகாட்  + .]

ேகாட் ப்

 
 ேகாட் ப் āṭṭuppuli, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Ramanadhapuram Dt.

     [ேகா  → ேகாட்  + .]

ேகாட் ப்

ேகாட் ப் 1āṭṭuppū, ெப.(n.)

   1. மரக்ெகாம் களில் ேதான் ம் ; flowers on the branches of a tree.

     "ேகாட் ப் ப்ேபால மலரந்் ற் ம்பா " (நால .215);.

     [ேகா  + ]

க்கள் ேகாட் ப் , ெகா ப் , நீாப் , நிலப்  என நால்வைகப்ப ம்.

 ேகாட் ப் 2āṭṭuppū,    கல் தாமைர; stone lotus.

   2. ஒ வைகத ்தாைழ; a kind of screwpine (சா.அக);.

     [ேகா  + .]
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ேகாட் மண்ெகாள்
( )-தல்

ேகாட் மண்ெகாள்( )-தல்āṭṭumaṇkoḷḷudal, ெப.(n.)

   16 ெச. . .(v.i.);

   மண்ைணக் ெகாம்பாற் த் ப் ெபயரத்்தல்; to break up earth with horns or tusks.

     "ேகாட் மண் ெகாண் டந் " ( வ்.ெபரியாழ். 3.3.9);.

ம வ. ேகாட் மண்ென த்தல்.

     [ேகா  → ேகாட்  + மண் + ெகாள்.]

ேகாட் மைல

ேகாட் மைலāṭṭumalai, ெப.(n.)

   1. ெகாம் ள்ள மைலயா ய யாைன; elephant.

   2. ெவண்கல் மைல; hill consisting white or marble stones.

     [ேகா  (ெகாம் ); → ேகாட்  + மைல.]

ேகாட் மா

ேகாட் மாāṭṭumā, ெப.(n.)

   1. யாைன; ele phant.

     "ேகாட் மா வழங் ங் காட்டக ெந ேய" (ஐங் .282);.

   2. காட் ப்பன்  ( லப்.15:99,அ ம்.);; boar.

   3.எ ைமக் கடா; he-buffalo.

     "ேகாட் மா ர ம்" ( லப்.15:98);.

   4. ெகாம் ள்ள லங் ; animal with tusks or horns.

     [ேகா (ெகாம் ); + மா.]

ேகாட் மால்

 
 ேகாட் மால்āṭṭumāl, ெப.(n.)

   வைலகைள ைவத் க் கட் ம் ெபரிய வைலப்ைப ( னவ.);; a big netted bag used for keeping the fishing net.

     [ ட்  → ேகாட்  + மால்.]

ேகாட் ன்

ேகாட் ன்āṭṭumīṉ, ெப.(n.)

   றா; shark.

     "ேகாட்  ென ந்த வைகயர"் (நற்.49);.

     [ேகா  → ேகாட்  + ன்.]

ேகாட் த்

 
 ேகாட் த் āṭṭumuttu, ெப.(n.)

   யாைன ம ப்  த யவற் ல் உண்டா வதாகக் க தப்ப ம் த் ; pearls claimed to be derived from the 
tusk of an elephant (சா.அக);.

     [ேகா  → ேகாட்  + த் .]

ேகாட் ைள

 
 ேகாட் ைளāṭṭumuḷai, ெப.(n.)

   கட ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kadalur Dt.

ம வ. ேகாட் ைள

     [ேகா  → ேகாட்  + ைள.]
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ேகாட் வாச் யம்

 
 ேகாட் வாச் யம்āṭṭuvācciyam, ெப.(n.)

   கம் ள்ள இைசக்க ; a kind of stringed musical instrument.

ேகாட் வாத் யம்

     [ேகா  + வாச் யம்.]

ேகாட் வாய்

ேகாட் வாய்āṭṭuvāy, ெப.(n.)

   1. ேகாைட வாய்; Dribble.

     " கதெ்தா  ேகாட்  வா  ெந ச் ங் கண் " (இராமநா. ந்தர.4);.

   2. ெகாட்டா  (இ.வ.);; yawning.

   3. வா ந்  வ ந்த உ ழ்நீர ்காய்ந்  உண்டாக் ய ேகா ; saliva trickling from ones mouth, dribble.

     'ேகாட் வாையக் டத் ைடக்காமல் ெவளிேய ளம் ட்டாயா?'(உ.வ.);.

ம. ேகாட் வா(ய்);.

     [ேகாட்  + வாய்.]

 ேகாட் வாய்āṭṭuvāy, ெப.(n.)

   உறங் ம் ேபா  எச் ல் வ ந்  காய்ந்த ெவண்ேகாட் க் கைற; saliva stain due to dripping from mouth 
during sleeping time.

     [ேகா +வாய் [இரண்டன் உ ம் பய ம் உடன் ெதாக்க ெதாைகயாத ன்ஒற்  இரட் த்த ]

ேகாட் வாய்சலம்

 
 ேகாட் வாய்சலம்āṭṭuvāycalam, ெப.(n.)

   வாய்ஒ க்க நீர;் dribbled saliva (சா.அக);.

     [ேகா  + வாய் + சலம்.]

ேகாட் வாய்த்
க்ைக

 
 ேகாட் வாய்த் க்ைகāṭṭuvāyttirukkai, ெப.(n.)

   க்ைக ன் வைககளிெலான் ; a kind of fish.

     [ேகாட் வாய் + க்ைக.]

ேகாட் வாய்வ த
ல்

 
 ேகாட் வாய்வ தல்āḍḍuvāyvaḍidal, ெப.(n.)

ெதா.ெப.(vbl.n.);

   வா னின்  நீர ்ஒ கல்; the flowing of saliva as that founded at the corners of the mouth during sleep in a patient 
suffering from phlegmatic fever (சா.அக);.

     [ேகாட் வாய் + வ -.]

ேகாட் வான்

ேகாட் வான்āṭṭuvāṉ, ெப.(n.)

   1. ேகாட்டான்; rock horned owl.

   2. ஒ வைக நீரப்்பறைவ (யாழ்.அக.);; an aquatic bird.

     [ேகா  → ேகாட்  + ஆன். (வகர உடம்ப ெமய் இைட ல் க்க .);]
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ேகாட் றல்

ேகாட் றல்āṭṭuṟal, ெப.(n.)

   1. வைளைக; bending.

   2. எ ைக; writing.

     [ேகா  → உறல் – ேகாட் றல்.]

ேகாட் கன்னி

 
 ேகாட் கன்னிāṭṭuṟugaṉṉi, ெப.(n.)

   ேகாைவ; Indian caper (சா.அக.);.

     [ேகாட்  + உ  + கன்னி.]

ேகாட் ர்

ேகாட் ரā்ṭṭūr, ெப.(n.)

   1. நாைக மாவட்டம் த் ைறப் ண் ன் அ ல் அைமந்த ஒர ்ஊர;் a village near Tirutturaippundi.

   2. ெசன்ைனக்க ள்ள ஊர;் a village near Chennai.

     [ேகா  → ேகாட்  + ஊர ்– ேகாட் ர ்= ஏரி ர.்]

ேகா  = ஏரிக்கைர, கைர யரத்்தப்பட்ட ஏரி. ேகா  என்ப  ஏரிையக் த்த ெசால்லாத ன் 
ஏரிையய த் க் ம் ஊர,் ேகா  + ஊர ்- ேகாட் ர ்எனப்ெபயர ்ெபற்ற .

ேகாட் ர்

ேகாட் ர் āṭṭūrti, ெப.(n.)

   யாைன ம ப் னாற் ெசய்த பல்லக் ; palanquin made of elephant's tusks.

     "ேத ய ேர ய ெப ங்ேகாட ் ர் " (ெப ங்.உஞ்ைசக்.38.180);.

     [ேகாட்  + ஊர் ]

ேகாட் ர்நா

ேகாட் ரந்ா āṭṭūrnāṭu, ெப.(n.)

   ெசன்ைன மாநகரில் ேகாட் ைரச ் ற் ள்ள பண்ைடய ப ; old habitations around the köttür village of 
Chennai.

     "ஜயங்ெகாண்ட ேசாழ மண்டலத்  ரக்் ேகாட்டமான ேலாத் ங்க ேசாழவளநாட்  ேகாட் ர ்
நாட் த் வான் ரில்" (ெச.மா,கல். 1967-125, 6); ( . .13 ஆம் ற்றாண் );.

     [ேகா  + ஊர ்– ேகாட் ர ்+ நா , ேகா  = ஏரிக்கைர, ஏரி, ேகாட் ர ்: ஏரி ர.்]

ேகாட்ெடங்

ேகாடெ்டங் āṭṭeṅgu, ெப.(n.)

   ைலகைள ைடய ெதங் ; coconut tree bearing bunches of coconuts.

     "ேகாடெ்டங் ற் ைலவாைழ" (பட் னப்.16);.

     [ேகாள் + ெதங் .]

ேகாட்ேடரி

 
 ேகாட்ேடரிāṭṭēri, ெப.(n.)

   கட ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kadalur Dt.

     [ேகா  → ேகாட்  + ஏரி.]
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ேகாட்ைட

ேகாடை்ட1āṭṭai, ெப.(n.)

   வட்டமான ம லரண் ( டா.);; castle, fort, stronghold.

     "தங் வரெ்பலக் ற்ேகாடை்ட ெகாத்தள ஞ் ச ரி ப் பரிைகயாசாரம்" (சாதக ந்.692);. 
ேகாடை்ட ல் ெபண் றந்தா ம் ேபாட்ட ள்ளி தட்டா  (பழ);.

   ம. ேகாட்ட;   க. ேகாெட (மண்கவர,் கவர)்;, ேகாட்ட, ேகாட ்(நகரம்,ேகாடை்ட);;   ெத. ,ேகாட,ேகா , 
ேகாட்டார (அர ள்ள நகரம்);;   ., ட,, பட.ேகாெட;ெகாலா. ெகாடா ( வர)்;.

 Indon. Kota;

 Ar. Hājiz;

 Spain. Castalla;

 Argentina. castel-ar;

 Itali. castel di leva;

 Mexico. castano-s. Chile. castilla. Eng. castle acre;

 Ireland. castle har: Scottland.castle hay:Wales. castle caer-einion Pkt. kudda Mal. Kðta.

     [ேகா (உயரம்); → ேகா  → ேகாடை்ட.]

ேகா = உயரம். ேகா  = உயரமான , ம ற்கவர,் பக்கச் வர,் மைல க . ேகாடை்ட = உயரந்்த 
ம ற்கவரக்ைளக் ெகாண்ட பா காப்  அரண், பைகவரக்ளா ம், லங் களா ம், பைடெய ப்  
களா ம் எவ் தத் ங் ம் ேநராமல் இ ப்பதற்காகப் பழங்கால அரசரக்ள் அரண்மைனையச ்

ற் ம் க வ வான ேகாடை்டைய அைமத் க் ெகாண்டாரக்ள். நகரத்ைதச ் ற் ம் ட ேகாடை்ட

அைமத் க் ெகாள்வ  உண் . ேகாடை்ட ேவளாளர ்என் ம் அரச ேவளாளர ்தம் ப் கைளச ்
ற் ம் ேகாடை்ட

ேகாட்ைடஏர்

 
 ேகாடை்டஏரā்ṭṭaiēr, ெப.(n.)

   உ வதற்  ன் ம் ன் ம் கலப்ைபையத ்தைலமாற் க் ெகாண்  ெசல்ைக; to carry the plough on the 
shoulder upside down before and after ploughing to field.

     [ேகாட.்ைட + ஏர.்]

ேகாட்ைடக்கடன்

ேகாடை்டக்கடன்āḍḍaikkaḍaṉ, ெப.(n.)

   அ ப் க் காலத் ல் ெநற்ெகா த் த் ரப்்பதாகச ்ெசால்  வாங்ழ ஞ் கடன் (இ.வ.);; short loan of 
money returnable in kind after harvest.

     [ேகாடை்ட2 + கடன்.]

ேகாட்ைடக்கா

ேகாடை்டக்கா āṭṭaikkāṭu, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanjipuram Dt.

     [ேகாடை்ட1 + கா .]

ேகாட்ைடக் ழங்

 
 ேகாடை்டக் ழங் āṭṭaikkiḻṅgu, ெப.(n.)

   வாைழக் ழங் ; plantain root (சா.அக.);.

ம வ. தாையக் ெகால் .

     [ேகாடை்ட + ழங் .]
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ேகாட்ைடக்

 
 ேகாடை்டக் āṭṭaikkuḻi, ெப.(n.)

   ேகாடை்டையச் ற்  அைமக்கப்ப ம் பள்ளம்; a moat, trench.

ம வ. அக .

ம.ேகாட்டக் .

     [ேகாடை்ட + .]

ேகாட்ைடகட்

ேகாடை்டகட் 1āṭṭaigaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ம லரண் எ த்தல்; to construct a fort.

   2. ெப ம் ெபா ள் ரட் தல்; to accumulate a huge fortune.

   3. பரிேவடம் ெகாள் தல்; to form a halo, as the moon.

ம. ேகாட்ட ெகட் க

     [ேகாடை்ட + கட் -.]

 ேகாடை்டகட் 2āṭṭaigaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெநல் மணிகைளக் ேகாடை்டயாகக் கட்  ைவத்தல் (இ.வ.);; to store paddy-seeds in bundles.

     [ேகாடை்ட + கட் -.]

 ேகாடை்டகட் 3āṭṭaigaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேகா  ைளயா தல்; to play with glass marbles.

     [ேகாடை்ட + கட் .]

ப் ட்ட ெதாைல ந்  ஒ  ேகா ட் , அக் ேகாட் னின்  பக்கக் ேகா க ம் இட்  
இதற் ைட ல் ேகா க் ண் கைள இ தல். எவர  ண்  அந்தக் ேகாட் ன் அ ல் நிற் றேதா 
அவர ்ெவற்  ெபற்றதாகக் க  ைளயா ம் ைளயாட் .

 ேகாடை்டகட் 4āṭṭaigaṭṭu, ெப.(n.)

ேகாட்ைடச் வர்

 
 ேகாடை்டச் வரā்ṭṭaiccuvar, ெப.(n.)

   அரண்மைனச ் வர;் fortress, castle.

     [ேகாடை்ட + வர.்]

ேகாட்ைடத்தணக்
எ

 
 ேகாடை்டத்தணக் எāṭṭaittaṇakkue, ெப.(n.)

   மரவைகக  ெளான் ; a kind of tree.

     [ேகாடை்ட + தணக் .]

ேகாட்ைடப்ப

 
 ேகாடை்டப்ப āḍḍaippaḍi, ெப.(n.)

   ேகாடை்டவா ல்; gate of a fort.

ம. ேகாட்டப்ப .

     [ேகாடை்ட + ப .]
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ேகாட்ைடப்பணம்

 
 ேகாடை்டப்பணம்āṭṭaippaṇam, ெப.(n.)

   ேகாடை்டையப் ப  பாரக்்க க் ம் வரி; a tax for the repair building of forts.

ம. ேகாட்டப்பணம்.

     [ேகாடை்ட + பணம்.]

ேகாட்ைடப்பப்பளி

 
 ேகாடை்டப்பப்பளிāṭṭaippappaḷi, ெப.(n.)

   ைடைவ வைக (இ.வ.);; a kind of saree.

     [ேகாடை்ட + ( ப் ள்ளி); பப்பளி.]

ேகாட்ைடப்ப ன்

 
 ேகாடை்டப்ப ன்āṭṭaippavuṉ, ெப.(n.)

   ெபான் நாணய வைக; gold sovereign with the royal arms impressed on the reverse, dist. fr. kudiraipavun.

     [ேகாடை்ட + ப ன்,]

ேகாட்ைடப் ண்

 
 ேகாடை்டப் ண் āṭṭaippūṇṭi, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Villuppuram Dt.

     [ேகாடை்ட + ண் .]

ேகாட்ைடப்ெபா

 
 ேகாடை்டப்ெபா āṭṭaippoṟi, ெப.(n.)

   ேகாடை்ட ல் அைமக்கப்ப ம் ெபா ; a machine erected in the fortress.

     [ேகாடை்ட + ெபா .]

ேகாட்ைடப்ேபார்

 
 ேகாடை்டப்ேபாரā்ṭṭaippōr, ெப.(n.)

   ைவக்ேகாற்ேபார ்(யாழ்.அக.);; hay-stack.

     [ேகாடை்ட + ேபார.்]

ேகாட்ைட -த்தல்

ேகாடை்ட -த்தல்āḍḍaibiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   அரிய ெசயைலச ்ெசய்  த்தல்; to accomplish a great or arduous task, usually in contempt.

     [ேகாடை்ட + .]

ேகாட்ைடம ல்

 
 ேகாடை்டம ல்āṭṭaimadil, ெப.(n.)

   வ ய (அரண்);மைனையச ் ற் யைம ம் வர;் compound wall of a palace.

ம. ேகாட்டம ல்.

     [ேகாடை்ட + ம ல்]
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ேகாட்ைடேம

ேகாடை்டேம āṭṭaimēṭu, ெப.(n.)

   1. அக க் ப் றம்ேப ள்ள மண்ேம  (கட்டட. நாமா.7);; glacis.

   2. ெகாள்ளிடம் ஆ  கட டன் கலக் டத் ல் ஏற்பட்ட னில் கட்டப்பட்ட ேகாடை்டையச ்
ற் ள்ள ேம ; the mound around the fort constructed in an Island formed by the lagoon of Kollidam.

     [ேகாடை்ட + ேம .]

ெகாள்ளிடம் ஆ  கட ல் கலக் டத் ல் உ வான ல் ப ேனழாம் ற்றாண் ல் ஒ  ேகாடை்ட 
கட்டப்பட்ட . இதைனத ் க்ேகாடை்ட என்  அைழத்தனர.் அைதச ் ற்  அக ம் அைமக்கப்பட்  

தைலகள் வளரக்்கப்பட்டன. இக் ேகாடை்டைய ஆங் ேலயரக்ள் 1742 ல் ைகப்பற் னர.் கடலரிப்பால் 
ேகாடை்ட அ ந் பட்ட . தற்ேபா  அக் ேகாடை்ட இ ந்த ேம மட் ேம ெதரிவதால் ேகாடை்டேம  
என வழங்கப்ப ற .

ேகாட்ைடய

 
 ேகாடை்டய āḍḍaiyaḍi, ெப.(n.)

   மரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanniyakumari Dt.

     [ேகாடை்ட + அ .]

ேகாட்ைடய ப்

 
 ேகாடை்டய ப் āḍḍaiyaḍuppu, ெப.(n.)

   கா ய ப் அ (உ.வ.);; oven-trench.

     [ேகாட்  → ேகாடை்ட + அ ப் .]

ேகாட்ைடயம்மன்

 
 ேகாடை்டயம்மன்āṭṭaiyammaṉ, ெப.(n.)

   கன்னியா மரிக் ேகா ல் அைமந்த ெதய்வம்; one of the deities installed at the temple in Kanniyākumari.

ம. ேகாட்டயம்மன்.

     [ேகாடை்ட + அம்மன்.]

ேகாட்ைடயாண்டா
ர்

ேகாடை்டயாண்டாரā்ṭṭaiyāṇṭār, ெப.(n.)

   கள்ளர் ப் பட்டப்ெபயரக் ள் ஒன்  (கள்ளர ்சரித்.பக்.98);; a caste title of Kallars.

     [ேகாடை்ட + ஆண்டார.்]

ேகாட்ைடவடம்

 
 ேகாடை்டவடம்āḍḍaivaḍam, ெப.(n.)

   கவைல (கமைல);ையப் பயன்ப த்தாத ேநரங்களில் ேகாதாயம் ேபாட்ட நிைல ல் வடத்ைதச ் ற்  
ைவத்தல்; keeping the rope of 'watch-lift' in circular posture when it is in not use

     [ேகாடை்ட + வடம்.]

ேகாட்ைடவா ல்

 
 ேகாடை்டவா ல்āṭṭaivāyil, ெப.(n.)

   ேகாடை்டக் ச ்ெசல் ம் வா ல்; entrance of a fort.

ம வ. ேகாடை்டப .

ம. ேகாட்டவா ல்.

     [ேகாடை்ட + வா ல்.]

1133

www.valluvarvallalarvattam.com 9107 of 19068.



ேகாட்ைட ைதப்
பா

ேகாடை்ட ைதப்பா āṭṭaividaippāṭu, ெப.(n.)

   ஒ  ேகாடை்ட ைத ைதக்கக் ய நிலவள   (G. Tn. D. I, 238);; land measure about 1.62 acres = the 
extent of land which requires one kottai of seed for sowing.

ம வ.ேகாடை்ட ைரப்பா .

     [ேகாடை்ட + ைதப்பா .]

ேகாட்ைட ைரப்
பா

 
 ேகாடை்ட ைரப்பா āṭṭaiviraippāṭu, ெப.(n.)

ேகாடை்ட ைதப்பா  பாரக்்க;see kottai vidai-p-pâdu.

     [ேகாடை்ட + ைரப்பா .]

ேகாட்ைடெவளி

 
 ேகாடை்டெவளிāṭṭaiveḷi, ெப.(n.)

   ேகாடை்டக்  ெவளி ள்ள இடம் (G. E. M.);; esplanade.

     [ேகாடை்ட + ெவளி.]

ேகாட்ைடேவளாளர்

 
 ேகாடை்டேவளாளரā்ṭṭaivēḷāḷar, ெப.(n.)

   த் க்  மாவட்டம் ைவ ண்டத் ல் ேகாடை்டக் ள் வாழ்ந் வ ம் ேவளாள வைக னர;் a sect 
of Velalas living in a fort at Srivaikundam in Tuttukudi Dt.

     [ேகாடை்ட + ேவளாளர.்]

ேகாட்ப

ேகாட்ப 1āḍpaḍuttal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேகாளாறைடயச ்ெசய்தல்; to cause derangement or disorder in the system (சா.அக.);.

     [ ள் (வைள ); → ேகாள் + ப .]

 ேகாட்ப 2āḍpaḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   1. க்கப்ப தல்; to be captured.

     " தாேன றத்ததாகக் ட்  ேகாட்படா ெதன்ன" (கம்பரா. ரப்்ப. 102);..

   2. அ யப்ப தல்; to be realised.

     "ஞானத்தா ங் ேகாட்படாப் பதேம" (கம்பரா.அ மப்.36);.

   3. வ ைம ெகாள் தல்; become powerful.

     "பனிமதக் வ  ேகாட்படெ்ட ந் றப் பாய்ந்த வாற்றால்" (இர . க் .225);.

     [ேகாள் + ப  – ேகாட்ப .]

ேகாட்ப பதம்

ேகாட்ப பதம்āḍbaḍubadam, ெப.(n.)

   1. மாட் க் ளம்  (யாழ்.அக.);; hoof.

   2. ளம் ன் வ ,

 hoof mark.

     [ேகாட்ப தல் = வைளதல், ேகாட்ப  + (பாதம்); பதம்.]

1134

www.valluvarvallalarvattam.com 9108 of 19068.



ேகாட்பதம்

 
 ேகாட்பதம்āṭpadam, ெப.(n.)

ேகாட்ப பதம் பாரக்்க;see köt-padu-padam.

     [ேகாட் பதம் → ேகாட் பதம்.]

ேகாட்பல

 
 ேகாட்பல āṭpalavu, ெப.(n.)

   ைலகைள ைடய பலாமரம்; jack tree having bunches of jack fruit.

     [ேகாள் + பல .]

ேகாட்பைற

ேகாட்பைறāṭpaṟai, ெப.(n.)

   ெசய் கைள நகரத்தாரக்் த் ெதரி க் ம் பைற; proclamation-drum.

     "ெகாள்ெளன் ரெலா  ேகாட்பைற ெகாளஇீ" (ெப ங்.வத்தவ.5:62);.

     [ேகாள் + பைற.]

ேகாட்பா

ேகாட்பா 1āṭpāṭu, ெப.(n.)

   1. ெகாள்ைக; doctrines.

   2. நடத்ைத ( லப்ப .16. அ ம்.); ; conduct.

   3. கைடப் ப் ; adherence. Adhesion.

   4. நிைலைம; state, condition.

   5. ெகாண் க் ம் தன்ைம; state of having.

     [ெகாள் → ேகாள் + பா  → ேகாட்பா .]

ஒ.ேநா. ஒ ைமப்பா . பண்பா .

 ேகாட்பா 2āṭpāṭu, ெப.(n.)

   ெகாள்ைககைள அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  நி வப்ப ம் ற் ; tenet, conclusion, thesis.

     [ெகாள் → ேகாள் + பா .]

ேகாட்

ேகாட் āṭpu, ெப.(n.)

   1. ெகாள் ைக (யாழ்.அக.);; taking.

   2. வ ைம; strength.

     " ன் ேகாட்பான் னன்" (கம்பரா.உ க்காட.்81);.

     [ெகாள் → ேகாள் + . (' ' ெசால்லாக்க ஈ );.]

ேகாட் -தல்

ேகாட் -தல்āṭpugudal,    21 ெச. . .(v.i.)

   மரம் த யன பயன் ெகாள் ம் ப வத்ததாதல்; to mature, as trees.

     'ேகாட் காத கன்னிக்க  ( வக. 169. உைர);.

     [ெகாள் → ேகாள் + -.]

ேகாட்

 
 ேகாட் āṭpuli, ெப.(n.)

   ெகாண்டைத டாத ; the tiger which will not let go what it has caught.

     [ெகாள் → ேகாள் + .]
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ேகாட்  
நாயனார்

ேகாட்  நாயனாரā்ṭpulināyaṉār, ெப.(n.)

நாயன்மார ்அ பத்  வ ள் ஒ வர ்(ெபரிய .);:

 a canonized Saiva Saint, one of 63.

     [ேகாள் +  + நாயன் + ஆர.் ெகாண்டைத டாத  → ேகாட் .]

ேகாடக்ககம்

 
 ேகாடக்ககம்āṭaggagam, ெப.(n.)

   மரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanyakumari Dt.

     [ேகாடன் + அக்ககம் (அக்கசாைல);.]

ேகாடக்கன்

 
 ேகாடக்கன்āṭakkaṉ, ெப.(n.)

   ெகாடை்டப்பாக் ; areca-nut (சா.அக.);.

     [ேகா  + (அைடக்காய்); அடக்கன் → ேகாட்டக்கன் → ேகாடக்கன் (ெகா.வ.);.]

ேகாடக்

 
 ேகாடக் āḍakkuḍi, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Rāmānādapuram Dt.

     [ேகாடன் + .]

ேகாடக் த் வா

ேகாடக் த் வாāṭakkuttuvā, ெப.(n.)

   1. கடல் ன்வைக; a heming, greenish, Pellona indica.

   2. த் வா ன்வைக; a herring, golden, glossed with purple. Pellona brachysoma.

     [ேகா  + அ + த் வாய். 'அ' ஆறன்உ .]

ேகாடகசாைல

ேகாடகசாைலāṭagacālai, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ; a very small plant (பதாரத்்த.252);.

ம. ேகாடாசாரி.

     [ேகாடம் → ேகாடகம் + சாைல.]

ேகாடகபா யம்

 
 ேகாடகபா யம்āṭagapāciyam, ெப.(n.)

   ேவம் ; neem tree (சா.அக.);.

     [ேகாடம் → ேகாடகம் + பா யம்.]
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ேகாடகம்

ேகாடகம்1āṭagam, ெப.(n.)

   1. ப்  ஐந்த ள் ஒன்  ( வா.);; ornamental curves of a crown, one of five mudi-y-uruppu.

   2. ேகா ரமாகச(் கரமாகச)்; ெசய்த வைக; a kind of tapering crown.

     "ேகாடக மணிந்த ேகால னாய்" ( வக.2989);.

   3. பல ெத க் டம் ( ங்.);; junction where several streets meet crossing.

   4. ண் ைக ( ன்.);; ewer.

ம. ேகாடகம்.

 Skt. kðtaka (curve. bend);

     [ேகா  + அகம்.]

 ேகாடகம்2āṭagam, ெப.(n.)

   1. ைர; horse.

     "பசை்சக் ேகாடகக் காற்ைற" (கல்லா. 17:48);.

   2. இரைல (அகவ ); பாரக்்க (சங்.அக.);; the first star.

 Skt. ghôta Russ. koni. Mal. kuda

     [ேகா  + அகம்.]

 ேகாடகம்3āṭagam, ெப.(n.)

ேகாட

 
 ேகாட āṭagi, ெப.(n.)

   நீரே்மல் ெந ப் செ்ச ; water - fire plant.

     [ேகாடங்கம் → ேகாட .]

இ  இ  ேபான்ற ேநாய்கைளப் ேபாக் ம் (சா.அக.);.

ேகாடங்கம்

 
 ேகாடங்கம்āṭaṅgam, ெப.(n.)

   உ க்ைக மரம் அல்ல  க ங்கா ; black wood-acacia catechu (சா.அக.);.

ம வ. ேகாடங் .

     [ேகா  + அங்கம்.]

ேகாடங்

ேகாடங் āṭaṅgi, ெப.(n.)

   1. உ க்ைக (தஞ்ைச.);; a small hand drum.

   2. உ க்க த் க்  ெசால்ேவான் (இ.வ.);; soothsayer who uses the udukku drum.

   3. ஒ  மரம்; a tree.

ேகாடாங்

   ம.க. ேகாடங் ;   ெத. ேகாணங் ; . ேகாடங் , ேகாடங்ெய.

     [ெகா  → ேகா  → ேகாடங் .]

ேகாடங்க மரத்தால் ெசய்த உ க்ைக அதைனய ப்பவைன ம் த்த .
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ேகாடங்  பார்-
த்தல்

ேகாடங்  பார-்த்தல்āṭaṅgipārttal,    4 ெச. .  (v.i.)

   ேகாடங் டம்  ேகட்டல் ( ன்.);; to consult a soothsayer.

     [ேகாடங்  + பார.்]

ேகாடங் ழங்

 
 ேகாடங் ழங் āṭaṅgiḻṅgu, ெப.(n.)

   ற்றரத்ைத; lesser galangal.

     [ேகா  = வைளதல், ேகா  + அம் - ேகாடம் + ழங் .

ேகாடங்

 
 ேகாடங் āḍaṅguḍi, ெப.(n.)

   நாகப்பட் னம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Nagappattinan Dt.

     [ேகாடல் +  - ேகாடல்  → ேகாடங் .]

ேகாடைண

ேகாடைண1āṭaṇai, ெப.(n.)

   1. சங் ன் ஒ  ( வா.);; sound.

   2. ழக்கம்; loud noise

     "ேகாடைன ேபாக்

     "(ெப ங்.உஞ்ைசக். 49:85);.

   3. யாழ் ட்டல்; playing on the lute.

     " ழலவன் ேகாடைண யைறவாம்" ( வக.603);.

   4. இைசக் க ; musical instrument.

     "பா ழ் பனித் ைறக் ேகாடைன யரவ ம்" (ெப ங்.உஞ்ைசக்.41:3);.

   5. ஒப்பைன (அலங்காரம்); (மணிேம.5;   94,அ ம்.); decoration.

     [த.ேகாடைன → skt. góshana.]

     [ேகா  + அைண. ேகா  = சங் .]

சங் ன் ழக்கம் ேகாடைண. இ  skt.goshana என வடெமா ல் ரிந்த .

 ேகாடைண2āṭaṇai, ெப.(n.)

   ெகா ைம ( ங்.);; cruelty.

     [ெகா  → ேகா  → ேகாடைண.]

ேகாடைணேபாக் -
தல்

ேகாடைணேபாக் -தல்āṭaṇaipōkkudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ெப  ழக்கம் உண்டாகச ்ெசய்தல்; to cause loud noise.

     "ேகாடைண ேபாக் ய ர ் ரன் ர "(ெப ங்.உஞ்ைசக்.49:85);.

     [ேகாடைண + ேபாக் . ேகாடைண1 பாரக்்க;see ködanai1.]

ேகாடதகம்

 
 ேகாடதகம்āṭadagam, ெப.(n.)

   க்  ( வரட.்);; dried ginger.

ம வ. ேகாடதரம்.

     [ ள் ( , ஒ க் ); →  →  → ேகாட  → ேகாடதகம்]
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ேகாடதாரம்

 
 ேகாடதாரம்āṭatāram, ெப.(n.)

   க் நா ப் ல்; ginger grass-paniculm repens (சா.அக.);.

     [ேகாடம் + தாரம்.]

 ேகாடதாரம்āṭatāram, ெப.(n.)

   ேதமல்; a skin disease.

     [ேகா (கண்ணாம் , ெவண்ைம);-ேகாட + ேநாய்.]

ேகாடப

ேகாடப āṭabadi, ெப.(n.)

   1. ேகாடவ  பாரக்்க;see kõda-vati.

   2. உதயண ைடய யாழ்; the lute belonging to Udayanan.

     " ட்டைம வனப் ற்ேகாட ப க் ரல்"(ெப ங்.வத்தவ.3:123);.

     [ேகா  + ப .]

ேகாடம்

ேகாடம்1āṭam, ெப.(n.)

   ெசங்க ங்கா  (மைல.);; red catechu.

ம. ேகாடம்.

     [ேகா  → ேகாடம்.]

 ேகாடம்2āṭam, ெப.(n.)

   1. ேபெரா ; loud noise.

     "இங்கய ெல ந்த ேகாடம் யா " (பாரத. ப ன் ன்.155);.

   2. ெவண்கலம் (சங்.அக.);; bellmetal.

     [ேகா (சங் ); → ேகாடம்.]

 ேகாடம்3āṭam, ெப.(n.)

   எல்ைல (ச .);; border.

     [ேகா  → ேகாடம்.]

 ேகாடம்4āṭam, ெப.(n.)

   ப்  ஐந்த ள் ஒன் ; ornamental curves of a crown, one of five mudi-y-uruppu.

     "ேகாடங்களி ம்......... ேகாத்த த் " (S.I.I.II.87);.

ேகாடமா தம்

 
 ேகாடமா தம்āṭamātītam, ெப.(n.)

   மதகரிேவம் ; javanese cedar of sandal neem-Cedrela toona (சா.அக.);.

     [ேகா  → ேகாடம் + ஆ தம்.]
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ேகாடரகம்

 
 ேகாடரகம்āṭaragam, ெப.(n.)

   ச ரக்கள்ளி; square spurge uphorbia an tiquorum (சா.அக);.

     [ேகா  = பக்கம். ேகா  → ேகாடர ்+ அகம்.]

ேகாடரம்

ேகாடரம்1āṭaram, ெப.(n.)

   1. எட் ; a poisonous and very bitter tree.

   2. உணரச்் ; sensation.

   3. அ ஞ் ல்; sage leaved alangium.

   4. வைத; Indian rhubarb.

   5. ெவண் வைத; white variety of rhubarbe.

   6. ம ரச் ்சாந் ; an unguent used to perfume the hair (சா.அக.);.

     [ேகா  → ேகாடரம்.]

 ேகாடரம்2āṭaram, ெப.(n.)

   1. மரப்ெபாந் ; hollow of a tree.

     "அத்த ன் ேகாடரத் " (பாரத. நா . 10);.

   2. மரக் ைள ( ங்.);; branch of a tree.

   3. மரம் (அக.நி.);; tree.

   4. ேசாைல ( ங்.);; grove.

   5. ேதரின் ெமாட்  ( ங்.);; pinnacle of a car.

க. ேகாடக.

ேகாடரவம்

ேகாடரவம்āṭaravam, ெப.(n.)

   ன்பம் (இ,வ.);; distress.

     "பணிந்ெத வார ்தம்மனத் ற் ேகாடரவந் ரக்் மவன்"(ேதவா.821:2);.

     [ேகா  + அரவம்.]

ேகாடரவா

 
 ேகாடரவா āṭaravāli, ெப.(n.)

   ேவப்பமரம்; margosa tree (சா.அக.);.

     [ேகாடரம் + ஆ .]
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ேகாடரி

ேகாடரி1āṭari, ெப.(n.)

   மரத்ைத ளக் ம் க வைககளிெளான்  ( ங்.);; a kind of axe, wood cutter.

ேகாடரி

ம வ. ேகாடா .

   ம. ேகாடா ;   க. ெகாட , ெகாட் ;   ெகாட்ட ;   ெத. ெகாடரி, ெகாலா, ெகால் ;   மால. 
ெகாத ;   பட. ெகாட ;   ய். ெகாட்ேட ; Skt. kuthåra

     [ேகா  → ேகாடரி, ேகா  = மரக் ைள, அரிதல்=  அ த்தல், ெவட் தல், ேகாடரி = மரக் ைளைய 
ெவட் ம் அல்ல  ளக் ங்க .]

ேகாடரி வைக:

   1. காம் க் ேகாடரி

   2. ெப ங்காம் க் ேகாடரி

   3. அங் சக் ேகாடரி

   4. உள்ம ப் ெப ங்ேகாடரி

   5. தைலக்கனக் ேகாடரி

   6. உள்ம க் ரக்் ரக்் ேகாடரி

   7. இ தைலக் ேகாடரி.

 ேகாடரிāṭari, ெப.(n.)

ேகாடரிக்கரந்ைத

 ேகாடரிக்கரந்ைதāṭarikkarandai, ெப.(n.)

ேகாடா க்கரந்ைத பாரக்்க;see kodali-k-karandai.

     [ேகாடரி + கரந்ைத.]

ேகாடரிக்காம்

ேகாடரிக்காம் āṭarikkāmbu, ெப.(n.)

   1. ேகாடரி ன் மரப் ; the wooden handle of an axe.

   2. தன் லத்ைத அ ப்பவன்; one who destroys one's own family. 

இந்தப் ைபயன் அவன் லத்ைதேய அ க்கவந்த ேகாடரிக்காம்  (உ.வ.);.

ம வ. ேகாடா க்காம் .

   ம. ேகாடா க்காம் ;பட. ெகாட கா .

     [ேகாடரி + காம் ]

ேகாடரிக்ெகாண்
ைட

 
 ேகாடரிக்ெகாண்ைடāṭarikkoṇṭai, ெப.(n.)

   காம்  கழன்ற ேகாடரிைய நிைன ட் ம் உ வம் ெகாண்ட ெகாண்ைட; a knot of hair dressing resembling 
a axe without handle. 

ேகாட க் ெகாண்ைடக்காரி (ெநல்ைல.);.

ம வ: ேகாடா ,

     [ேகாடரி + ெகாண்ைட.]
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ேகாடேராகம்

 
 ேகாடேராகம்āṭarōkam, ெப.(n.)

ேகாடேநாய் பாரக்்க;see kõdanõy.

     [ேகா  + ேராகம்.]

ேகாடல்

ேகாடல்1āṭal, ெப.(n.)

   1. ெகாள் ைக; taking.

     "நானம் பகரந்் டக் ேகாடல் ெசய்வார"் (ைநடத. நகரப். 31);.

   2. பாடங்ேகடை்க; taking lessons from a teacher.

     "ேகாடன் மரேப ங் காைல"(நன்.40);.

   3. மனத் க் ெகாள் ைக; considering.

     "ெகால்  மாற்றல ளெரனக் ேகாட ங் ெகாண்டாய்" (கம்பரா.உ த்.மந் ரப்.104);.

   4. ம மகள்; daughter-in-law.

ெத. ேகாடா .

     [ெகாள் → ேகாடல்.]

 ேகாடல்2āṭal, ெப.(n.)

   1. வைள  (உரி.நி.);; curving.

   2. க்ைக ( .வா.);; breaking.

ம. ேகாடல்.

     [ேகா  → ேகாடல்.]

 ேகாடல்3āṭal, ெப.(n.)

ேகாடல்வா

 
 ேகாடல்வா āṭalvāvi, ெப.(n.)

   ண் க்கல் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Thindukkal Dt.

     [ேகாடல் + வா .]

ேகாடலம்

 
 ேகாடலம்āṭalam, ெப.(n.)

   ைறேபால் வைளந்த மாைலவைக; a kind of garland in the shape of the crescent moon.

     [ேகா  → ேகாடலம்]

ேகாட

ேகாட āṭali, ெப.(n.)

   1. இலந்ைத; jujube.

   2. காட் க்ெகா ; wild creeper.

   3. ேகாடா  மரம்; axe tree.

   4. ெத ைண; Mysore plum (சா.அக);.

     [ ட  → ட  → ேகாட .]
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ேகாடவ

 
 ேகாடவ āṭavadi, ெப.(n.)

   ைண ( வா.);; lute.

     [ேகா  → ேகாட  → ேகாடவ .]

ர ப்ெபயர ்ேபான்  ைணையப் ெபண்பாலாக் க் ய ற் . 

ேகாட

 
 ேகாட  kāṟiyaāṟṟuāṭavi, ெப.(n.)

   காளி ( ரக்்ைக); (யாழ்.அக.);; Durga.

     [ெகாற்றைவ → ேகாட்ட  → ேகாட .]

ேகாடற் னி

 
 ேகாடற் னிāṭaṟpūciṉi, ெப.(n.)

ேகாைடப் சனி பாரக்்க;see Kodai-p-pusani (சா.அக.);.

     [ேகாைட + சனி - ேகாடற் சனி (ெகா.வ.);.]

ேகாடன்

ேகாடன்1āṭaṉ, ெப.(n.)

   யக்ேகாடன் என் ம் யவன் ஒ வனின் ெபயர;் name of a potter.

     [ேகா  → ேகாடன்.]

ெதால்காப் யப் ெபா ள காாத் ல் ேபரா ரியர,் மந் ரம் என் ம் ெசால் க் ப் ெபா ள் 
ங்கால் த ைழ இகழ்ந்த ேகாடன் என் ம் யவன் நக் ரரால் ச க்கப்பட்  இறந்தைமையச ்

ட் க் காட் றார.் ரணில் ெபா ன் தற் த்ேதள் வா

பாண க ல ம் வா  - யாணியல்

ஆனந்த ேவடை்கயான் ேவட்ேகா யக்ேகாடன்

ஆனந்தஞ் ேசரக் வா.

 ேகாடன்2āṭaṉ, ெப.(n.)

   கால்ெநாண் ; a lame man (சா.அக.);.

     [ெகா  → ேகா  → ேகாடன்.]

 ேகாடன்āṭaṉ, ெப.(n.)

ஒ வைகக் கைளச ்ெச ,

 a kind of weed.

     [ேகா -ேகாடான்]

ேகாடன்சம்பா

 
 ேகாடன்சம்பாāṭaṉcambā, ெப.(n.)

ேவனிற் காலத் ல் ைதக்கப் ெபற்  ஐந்  மாதங்களிற் ப ரா ம் சம்பாெநல் வைக (இ.வ.);: Samba 
paddy sown in hot season and maturing in five months.

     [ேகாைட → ேகாடன் + சம்பா.]
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ேகாடன்நா

 
 ேகாடன்நா āṭaṉnāṭu, ெப.(n.)

   நீல ரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Nilagiri Dt.

     [ேகாடன் + நா .]

ேகாடா

ேகாடாāṭā, ெப.(n.)

   1. சாராய வண்டல் (யாழ்ப்.);; sediments of liquor.

   2. படை்டச ்சாராயம்; arrack derived from bark.

   3. அரக் மண் ; refuse of lac(சா.அக.);.

     [  → ேகா  → ேகாடம் → ேகாடா (ெகா.வ.);.]

 ேகாடாāṭā, ெப.(n.)

ேகாட்டா பாரக்்க;see {}.

ேகாடாக் ழங்

 
 ேகாடாக் ழங் āṭākkiḻṅgu, ெப.(n.)

   ேகாணக் ழங் ; a fragrant tuber.

     [ேகாடானி + ழங்  → ேகாடா ழங் .]

ேகாடாக் ளிைக

 
 ேகாடாக் ளிைகāṭāgguḷigai, ெப.(n.)

   சாராய வண்டைலக் ெகாண்  ெசய் ம் ம ந்  உ ண்ைட; a medicinal pill made of dregs of spirituos liquors 
as arrack as a chief ingredient.

     [ேகாடா + ளிைக.]

ேகாடாேகா

ேகாடாேகா āṭāāṭi, ெப.(n.)

   1. ேகாடா  ேகா  பாரக்்க;see kõdānu-kõdi.

     "ெகாம்ைமெப ங் ேகாடா ேகா "(அ ட்பா.i. ெநஞ்ச .85);.

   2. அள ன்ைம; infinite.

   3. தாமைர; lotus.

ம. ேகாடாேகா .

     [ேகா  + ேகா  - ேகா ேகா  → ேகாடாேகா .]

ேகாடாங்கல்

 
 ேகாடாங்கல்āṭāṅgal, ெப.(n.)

   மைல உச் களில் ரை்மயாக ள்ள கற்கள்; stones of nail like projections on the summit of rocks;

 stones like a pyramid in shape (சா.அக.);.

     [ேகா  + (அம்); ஆம் + கல்.]
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ேகாடாங்

ேகாடாங் 1āṭāṅgi, ெப.(n.)

   1. ேகாடங் பாரக்்க;see kõfangi.

   2. வரிக் த்  வைக; a masquerade dance.

   ம., க. ேகாடாங் ;   ெத. ேகாணங் ; . ேகாடங் .ேகாடங் ெய.

     [ெகா  → ேகா  → ேகாடங்  → ேகாடாங் .]

 ேகாடாங் 2āṭāṅgi, ெப.(n.)

   மகளிர ்வரிப் ைடைவ வைக ( ன்.);; women's striped sari.

   ம. ேகாடாங் ;பட. ேகா ங்ெக ( ரட் ப் ேபாரை்வ);.

     [ேகா  + அங்  - ேகாடங்  → ேகாடாங் .]

ேகாடாங் நாயக்க
ன்பட்

 
 ேகாடாங் நாயக்கன்பட் āṭāṅgināyakkaṉpaṭṭi, ெப.(n.)

   ண் க்கல் மாவட்டத் ச ் ற் ர;்  a village in Thingukkal Dt..

     [ேகாடாங்  + நாயக்கன் + பட் .]

ேகாடாங் பட்

 
 ேகாடாங் பட் āṭāṅgibaṭṭi, ெப.(n.)

   ண் க்கல் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Thingukkal Dt.

     [ேகாடாங்  + பட் .]

ேகாடாங் பாைள
யம்

 
 ேகாடாங் பாைளயம்āṭāṅgipāḷaiyam, ெப.(n.)

   ேகாைவ மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kovai Dt.

     [ேகாடாங்  + பாைளயம்.]

ேகாடாசரி

 
 ேகாடாசரிāṭācari, ெப.(n.)

   ேகாடகசாைல என் ம் ண்  வைக; coromandel gendarussa.

ம வ. ேகாடகசாைல, ேகாடா , ேகாடா ரி,

ம. ேகாடாசாரி.

     [ேகாடகசாைல → ேகாடாசரி.]

ேகாடாசலம்

ேகாடாசலம்āṭācalam, ெப.(n.)

   வ ற் ப் ேபாக்ைகக் கட் ம் ம ந் வைக (பதாரத்்த.1215);; a medicinal pill for arresting diarrhoea.

ம வ. ேகாடாசலக் ளிைக, ேகாடா .

ம. ேகாடாசாரி.

ேகாடா

 
 ேகாடா āṭācuḻi, ெப.(n.)

   வ ற் ப்ேபாக்  ம ந் ; a dose of physic (சா.அக.);.

     [ டல் → டலம் → ேகாடலம் → ேகாடா + .]
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ேகாடா மாத்
ைர

 
 ேகாடா மாத் ைரāṭācuḻimāttirai, ெப.(n.)

ேகாடாசலக் ளிைக பாரக்்க: see kodasala-k-kuligai.

     [ேகாடா  + மாத் ைர.]

ேகாடா ரி

 
 ேகாடா ரிāṭācūri, ெப.(n.)

   ேகாடகசாைல; Coromandal gendarusa.

     [ேகாடகசாைல → ேகாடா ரி.]

ேகாடாெசாரிச ்
ெசய்நஞ்

 
 ேகாடாெசாரிச ்ெசய்நஞ் āṭācoricceynañju, ெப.(n.)

   ைவப்  நஞ் வைக ( ன்.);; a prepared arsenic.

ம வ. ேகாடாெசாரி.

     [ேகாடகசாைல → ேகாடகெசாரி + ெசய்நஞ் .]

ேகாடாஞ்

 
 ேகாடாஞ் āṭāñji, ெப.(n.)

   ெந நாைரப் ; fragrant cherry nut meg (சா.அக.);.

ம. ேகாடாஞ் ,

     [ேகா  → ேகாடாஞ் .]

ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழக அகர த  இசெ்சால் க் ப் ெபரிய மரவைக எனப்ெபா ள் த் ள்ள .

ேகாடாந் ர்

 
 ேகாடாந் ரā்ṭāndūr, ெப.(n.)

   க ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Karur Dt.

     [ேகாடன் + (அ ந் ர)்; ஆந் ர.்]

ேகாடாந்ைத

 
 ேகாடாந்ைதāṭāndai, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Râmanadapuram Dt.

     [ேகாடன் + ஆந்ைத.]

ேகாடாநீர்

 
 ேகாடாநீரā்ṭānīr, ெப.(n.)

   த ப் ல்லாத நீர;் fluid not thick (சா.அக.);.

     [ேகா  → ேகாடா + நீர.்]
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ேகாடாமணி

 
 ேகாடாமணிāṭāmaṇi, ெப.(n.)

   மணிகள் ேபான்  ேதரின் ளிம் களில் ெச க்கப்ப ம் உ வம்; a figure engraved on the edges of the 
chariot as a bead of coral.

     [ேகாடா + மணி.]

ேகாடாைம

ேகாடாைமāṭāmai, ெப.(n.)

   1. மனக்ேகாட்டம் ெகாள்ளாைம; absence of envy or dislike.

   2. ேகாணாைம; poise.

   3. ரியாைம; of stable mind.

   4. ச யாைம; untirableness.

   5. ஒ தைலக் கணில்லாைம; fair and neutral outlook.

     "ேகாடாைம சான்ேறாரக்் கணி"( றள்.118);.

     [ேகா  + ஆ + ைம. 'ஆ' எ.ம.இ.நிைல.]

ேகாடாய்

ேகாடாய்āṭāy, ெப.(n.)

   ெச த்தாய்; foster mother.

     "ேகாடாய் மடந்ைதைய நாட"( க்ேகா, 235, ெகா );.

     [ெகாள் → ேகாள் + தாய்.]

ேகாடாரி

 
 ேகாடாரிāṭāri, ெப.(n.)

ேகாடரி பாரக்்க;see kõdari (சங்.அக.);.

     [ேகாடரி → ேகாடாரி.]

ேகாடாரிக்காம்

 
 ேகாடாரிக்காம் āṭārikkāmbu, ெப.(n.)

ேகாடரிக்காம்  பாரக்்க;see kõdari-k-kāmbu.

ம. ேகாடா க்காம் , ேகாடா க்ைக.

     [ேகா  + அரி - ேகாடரி + காம்  - ேகாடரிக்காம்  → ேகாடாரிக்காம் .]

ேகாடாேரந்தல்

 
 ேகாடாேரந்தல்āṭārēndal, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Rämanädapuram Dt.

     [ேகாடலம் → ேகாடாலம் + ஏந்தல் → ேகாடாலஏந்தல் → ேகாடாேரந்தல். ஏந்தல் = ஏரி.]

ேகாடாலம்

ேகாடாலம்āṭālam, ெப.(n.)

   ைறேபால் வைளந்த மாைலவைக; crescent shaped necklace, as of pearls.

     " ளிர் த் ன் ேகாடால ம்" ( வ். ெபரியாழ். 3.3:1);.

     [ேகா  → ேகாடாலம்.]
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ேகாடா

ேகாடா 1āṭāli, ெப.(n.)

ேகாடரி பாரக்்க;see kõdari.

ம வ. ேகாடரி.

   ம. ேகாடா ;   க. ெகாட , ெகாட் ;   ெத. ெகாட்ட ;   ெகாலா. ெகால் ;   மால. ெகாத ;   ய். 
ெகாட்ேட ;பட. ெகாட .

     [ேகா  + அரி - ேகாடரி → ேகாடா .]

 ேகாடா 2āṭāli, ெப.(n.)

   ரக்ேகாடா ; a pill (சா.அக.);.

     [ேகாடரி → ேகாடா .]

ேகாடா க்கரந்ைத

 
 ேகாடா க்கரந்ைதāṭālikkarandai, ெப.(n.)

ெகாடை்டக்கரந்ைத பாரக்்க;see kottai-k-karandai.

     [ேகாடா  + கரந்ைத.]

ேகாடா க்காம்

 
 ேகாடா க்காம் āṭālikkāmbu, ெப.(n.)

ேகாடரிக்காம்  பாரக்்க;see kõdari-k-kāmbu. 

லத்ைதக் ெக க்கவந்த ேகாடா க் காம்ேப.

   ம. ேகாடா க்காம் ;பட. ெகாட கா .

     [ேகாடரிக்காம்  → ேகாடா க்காம் .]

ேகாடா க் ேடாரி

ேகாடா க் ேடாரிāṭālikkuṭōri, ெப.(n.)

   1. இ  (சன்னி); த ய ேநாய்கைளக் ணப்ப த் வதற் க் ம் ஒ  ம ந் ச ்சரக் ; a 
medicinal preparation applied to wounds in scarification as a cure for apoplexy.

   2. இதள் மாற் ய (இராச வாத); ைறப்ப  மாைழகைள உ க்க ேவண் ப் பயன்ப ம் ஒ  ம ந் ; in 
al-chemya chemical substance used for melting a metal (சா.அக.);.

     [ேகாடா  + ேடாரி = ள் →  ( ); →  → ேடாரி.]

ேகாடா க்ெகாண்
ைட

 
 ேகாடா க்ெகாண்ைடāṭālikkoṇṭai, ெப.(n.)

ேகாடா ச்  பாரக்்க;see kbdali-mudiccu.

ேகாடா க்ெகாண்ைட

     [ேகாடா  + ெகாண்ைட.]

ேகாடா மரம்

 
 ேகாடா மரம்āṭālimaram, ெப.(n.)

   சரளமரம், அரக்க மரம்; potato plum of Mysore (சா.அக.);.

     [ேகாடரி → ேகாடா  + மரம்.]
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ேகாடா ச்

 
 ேகாடா ச் āḍālimuḍiccu, ெப.(n.)

   ந்தைல அள்ளிச ் ட் ப் ேபாட் க்ெகாள் ம் ச்  (தஞ்ைச.);; a casual way of knotting the hair.

ம வ. ேகாடா க் ெகாண்ைட.

     [ேகாடரி → ேகாடா  + ச் .]

ேகாடாைலக்கல்

ேகாடாைலக்கல்āṭālaikkal, ெப.(n.)

   டாைலக்கல் என வழங் ம் ஒ வைக ம ந் ச ்சரக் ; kind of loadstone probably manganese, one of the 126 
kinds of natural substances (சா.அக.);.

     [ேகாடாைல + கல்.]

ேகாடாைலசச்க்கர
ம்

 
 ேகாடாைலசச்க்கரம்āṭālaiccakkaram, ெப.(n.)

ேகாடாைலக்கல் பாரக்்க;see kodalai-k-kal(சா.அக.);.

     [ேகாடாைல + சக்கரம்.]

ேகாடாவ -த்தல்

ேகாடாவ -த்தல்āḍāvaḍittal,    4.ெச. ன்றா  (v.t.)

   படை்டச ்சாராய வண்டைல நீரி ட் க் கைரத்தல் ( ன்.);; to dissolve the dregs of an inferior kind of arrack in 
water (W.);.

     [ேகாடா + அ .]

ேகாடான்

ேகாடான்1āṭāṉ, ெப.(n.)

   வகங்ைக மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Sivagangai Dt

     [ேகாடன் → ேகாடான்.]

 ேகாடான்2āṭāṉ, ெப.(n.)

   1. ன்ெசய்ப் ெபா ள்ள ஒ வைகக் ழங் ச ்ெச ; a kind of tuber plant.

   2. ெகாத் மல் ல் ேதான் ம் ஒ வைக ேநாய்; a kind of disease in coriander plant.

     [ேகாடன் → ேகாடான்.]

ேகாடான் ச்

 
 ேகாடான் ச் āṭāṉkuṟicci, ெப.(n.)

   வகங்ைக மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in sivagangai Dt.

     [ேகாடன் → ேகாடான் + ச் .]

ேகாடானி

 
 ேகாடானிāṭāṉi, ெப.(n.)

   ந மண க்க ேவர;் fragrant coray root (சா.அக.);.

     [ேகா  → ேகாடானி.]

ேகாடா ேகா

ேகாடா ேகா āṭāṉuāṭi, ெப.(n.)

   பலேகா ; immense number, as a hundred billions.

     "ேகாடா  ேகா  ெகா ப் ம்"(த ழ்நா. 40);.

   ம.ேகாடா ேகா ;ேகாடாரே்கா .

     [ேகா  + ஆன + ேகா  → ேகாடானேகா  → ேகாடா ேகா .]
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ேகா க்கைர

ேகா க்கைர1āṭikkarai, ெப.(n.)

   நாைக மாவட்டம் மைறக்காட்ட ல் அைமந்த ஒர ்ஊர;் a village situated near Tirumaraikkadu in 
Nagappattinam Dt.

     [ேகா  + கைர.]

இதன் இலக் யப்ெபயர ்ெதான்  என்பதா ம். ேகா ல் அைமந்ததா ம், கடல், ஏரி, ஆ , 
ளம் இவற் ன் கைரகளில் அைமந்த ஊரக்ள் ேபாலக் கைர என் ம் ன்ெனாட்  அைடவதா ம் 

இப்ெபயர ்வழங்கப்ப ற .

 ேகா க்கைர2āṭikkarai, ெப.(n.)

   த க்ேகா  த ய ய நீரத்் ைற; sacred sea-bathing ghats at Ködikkari, Dhanusködi, etc.

     [ேகா  + கைர.]

ேகா க்கைரசெ்ச

 
 ேகா க்கைரசெ்ச āṭikkaraicceṟivu, ெப.(n.)

   மரி ைன ைக ைல; tobacco of Cape Comerin (சா.அக.);.

     [ேகா க்கைர + ெச .]

ேகா க்கைரயான்
ேதாணி

 
 ேகா க்கைரயான்ேதாணிāṭikkaraiyāṉtōṇi, ெப.(n.)

   ேகா க்கைர ள்ள ேதாணி, அதாவ  கள்ளத்ேதாணி; vessel at ködi-k- karai. Piratical vessel.

     [ேகா க்கைர + ஆன் + ேதாணி.]

ேகா க்கல்

 
 ேகா க்கல்āṭikkal, ெப.(n.)

   கட்டடத் ன் ைலக்கல் ( ன்.);; corner stone.

ம. ேகா க்கல்.

     [ேகா  + கல்.]

ேகா க்காரன்

ேகா க்காரன்1āṭikkāraṉ, ெப.(n.)

   ேகா ற் ேமனிகள் ஊர் ல் உலாவ ம் ேபா  க்க வ பவன்; one who carries temple idols on mounts.

ம வ. வ த்தாங் .

     [ேகா  + காரன். ேகா தல் = ெகாள் தல், மத்தல்.]

 ேகா க்காரன்2āṭikkāraṉ, ெப.(n.)

   ெகா க்கல் வாங்கல் ெசய் ம் மாரவ்ாரி வணிகன்; Marvari, money lender.

     [ேகா  + காரன்.]

ேகா க் ைள

 
 ேகா க் ைளāṭikkiḷai, ெப.(n.)

   ந தாளி ைல; common cherry nutmeg (சா.அக.);.

     [ேகா  + ைள.]
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ேகா க் த்தல்

ேகா க் த்தல்āṭikkuttal, ெப.(n.)

   1. ெத ப்பாய்சச்ல்; situation of a house at the street-end. facing streetward, considered inauspicious.

   2. ெத க்ேகா ; corner of a street.

   3. ற் ரின் கைட ப்ப ல் அைமந்த ; a house situated at the end of the small village.

     [ேகா  + த்தல்.]

ேகா கச்

ேகா கச் āṭigaccu, ெப.(n.)

   கம யரின் (இ லாத் ன்); ஐந்  கடைமகளில் ஒன்றான மக்கா ற் ப் னிதப் பயணம் 
(யாத் ைர); ேமற்ெகாள் தல்; Haj Pilgarimage.

     "ேகா கச்  ெசய்த பல மைடவா ராக ம்"(ேச ப  மன்னர ்ெசப்ேப கள் எ.55-65, பக்.476);

     [ேகா  + கச்  (ஹஜ் → கச் .);.]

ேகா கம்

ேகா கம்1āṭigam, ெப.(n.)

   1. ந்தட் ; salver or tray for flowers.

     "  நிைறெசய்த… ேகா கம்" ( வக. 2707);.

   2. ண் ைக ( ங்.);; ewer pot with a spout.

   3. அணிகலசெ்சப்  ( ங்.);; jewel casket.

     [ேகா  → ேகா கம்.]

 ேகா கம்2āṭigam, ெப.(n.)

   1. இந் ரேகாபப் ச் ; lady's fly.

   2. னி; tip.

   3. ைல; corner. 

   4 ஆைட; cloth.

     "ெசங்ேகா கம்" (ெப ங். உஞ்ைசச.் 57:43);.

   5. ைல; statue.

   6. இளைம; youth.

     [ேகா  → ேகா  → ேகா கம்.]

ேகா கர்

ேகா கரā்ṭigar, ெப.(n.)

   ஆைடெநய்ேவார;் weaver.

     "ேகா கர ்வைரப் ம்"(ெப ங். இலாவாண. 8:67);.

     [ேகா கம் → ேகா கர.்]

ேகா கரி-த்தல்

ேகா கரி-த்தல்āṭigarittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெதா த் ச ்ெசால் தல்; to sum up in order, systematize and summarise.

     [ேகா  + கரி.]

ேகா காட் -தல்

ேகா காட் -தல்āṭikāṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ெசய் ையப் ரிந் ெகாள் ம்ப யாகக் ப் க் காட் தல்; to hint at. 

ேகா காட் னால் ேபா ம் ரிந் ெகாள்ேவன் (உ.வ.);.

     [ேகா  → ேகா  + காட் .]
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ேகா காண் -
த்தல்

ேகா காண் -த்தல்āṭikāṇpittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ப் க்காட் தல்; to hint at slightly.

   2. ங்கச ்ெசால்  ளங்கைவத்தல்; to make one under. stand by hinting.

     [ேகா  + காண் .]

ேகா காவன்

ேகா காவன்āṭikāvaṉ, ெப.(n.)

   ேகா க்கைர ேகா க்  நிலக்ெகாைட ெகா த்தவன்; donar of land to kõdikkarai temple.

     " க்ேகா க்காவா ய கண்ணமங்கலத்  ஆத் ைரயன் ழவன் ேகா காவன் ெம க் ப் றம் 
ைவத்த நிலத் க் ழ்பாற் ெகல்ைல" (S.I.I.XIII, 125-3pg.64);.

     [ேகா  + காவன்.]

ேகா ேகாடாக்
னி

 
 ேகா ேகாடாக் னிāṭiāṭākkiṉi, ெப.(n.)

   ேபர  த ம் காட் த் ; great conflagration (சா.அக.);.

     [ேகா  + ேகாடாக் னி.]

ேகா ச் ைல

ேகா ச் ைலāṭiccilai, ெப.(n.)

   1. 120 த ழ் ம த் வ இயற்ைகப் ெபா ள்களில் ஒன்றான மஞ்சடக்ல்; the yellow stone.

   2. ய ைல; a new sari (சா.அக.);.

     [ேகா  + ைல (எ ெரா ப்ப , கல்);-ேகா ச் ைல → ேகா ச் ைல.]

ேகா செ்சல்வன்

 
 ேகா செ்சல்வன்āṭiccelvaṉ, ெப.(n.)

   கப்ெப ஞ் ெசல்வன், பணக்காரன்; fabulously wealthy man, multi-millionaire.

     [ேகா  + ெசல்வன்.]

ேகா செ்சல்

 
 ேகா செ்சல் āṭiccelvi, ெப.(n.)

   கப்ெப ம் பணக்காரி; fabulously wealthy woman.

     [ேகா  + ெசல் .]

ேகா த்

 
 ேகா த் āṭisitti, ெப.(n.)

   ேசரந்்தா  பாைவ என் ம் ம ந் ; an unknown drug (சா.அக.);.

     [ேகா  + த் .]

ேகா மான்

 
 ேகா மான்āṭicīmāṉ, ெப.(n.)

   ெப ஞ் ெசல்வன்; multi-millionaire.

     [ேகா  + மான்.]

ேகா ஞ்

 
 ேகா ஞ் āṭiñji, ெப.(n.)

   ேகா ; fowl, cock or hen (சா.அக.);.

     [ேகா  → ேகா ஞ்  → ேகா ஞ்  (ெகா.வ.);.]
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ேகா ட்ட

 
 ேகா ட்டāṭiṭṭa, ெப.எ.(adj.)

   ேகா ேபாட் டப்பட்ட; indicated by a line.

     [ேகா  + இட்ட.]

ேகா ட் க்காட் -
தல்

ேகா ட் க்காட் -தல்āṭiṭṭukkāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   வ த் ச ் ட் க்காட் தல்; to underline, under Score.

     [ேகா ட்  + காட் .]

ேகா -தல்

ேகா -தல்āḍiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   அடக்ேகா தல்; to underline

     [ேகா  + இ .]

ேகா த்தைர

ேகா த்தைரāṭittarai, ெப.(n.)

   1. ைள நிலமாகப் தாய் ெவட் த் த்தப்பட்ட நிலம் (யாழ்.அக.);; land newly converted and made fit 
for cultivation.

   2. செ்சய்ைக; new act.

   3. ண்டதைர; newly converted land, floor.

     [ேகா  ( ய ); + தைர.]

ேகா தம்

 
 ேகா தம்āṭidam, ெப.(n.)

   ஒ  ல்; a cloud, blue sky; azure.

     [  → ேகா  → ேகா தம்.]

ேகா ர்த்தம்

 
 ேகா ரத்்தம்āṭitīrttam, ெப.(n.)

   கட ற் ளித்தற்கரிய நற்ேப ைடய இடங்களான ( ண்ணியத் தலங்கள்); த க்ேகா  ேபான்ற 
ேகா க்கைர; sacred sea bathing ghat at Dapuskódi etc.,

     [ேகா  + (நீரத்்தம்); ரத்்தம்.]

ேகா ங்

 
 ேகா ங் āṭitūṅgi, ெப.(n.)

   ேவைல ல்லா  ேசாம் த் ரிபவன்-ள்; loiterer, one who hangs about other's houses.

     [ேகா ங்  → ேகா  ங் .]

ேகா ங் -தல்

ேகா ங் -தல்āṭidūṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ைல ல் உறங் தல்; to sleep in a corner.

   2. ேசாம் த் ரிதல்; to loiter about.

     [ேகா  + ங் .]

ேகா நீர்

 
 ேகா நீரā்ṭinīr, ெப.(n.)

   தண்ணீரக்் டம்; water pot (சா.அக.);.

     [ேகா  + நீர.்]

1153

www.valluvarvallalarvattam.com 9127 of 19068.



ேகா ப்ப வம்

 
 ேகா ப்ப வம்āṭipparuvam, ெப.(n.)

   இளைமப் ப வம் (யாழ்.அக.);; youth. 

அவைன நான் ேகா ல் பாரத்்த ேபா  அழகாய் இ ந்தான் (ெகாங் );.

ம வ வாைலப்ப வம், ேகா வய .

ெத. ேகாெடப வ .

     [ேகா  + ப வம்.]

ேகா ப்பல்

 
 ேகா ப்பல் āṭippalli, ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dharumapuri Dt.

     [ேகா  + (பள்ளி); பல் .]

ேகா ப்பள்ளம்

 
 ேகா ப்பள்ளம்āṭippaḷḷam, ெப.(n.)

   வள் ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Thiruvallur Dt.

     [ேகா  + பள்ளம்.]

ேகா ப்பாக்கம்

 
 ேகா ப்பாக்கம்āṭippākkam, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Villuppuram dt..

     [ேகா  + பாக்கம்.]

ேகா ப்பாம்

ேகா ப்பாம் āṭippāmbu, ெப.(n.)

   பழக்கப்படாத பாம் ; wild or untamed young cobra.

     "ெவட்ட ெவளி ேல ேகா ப்பாம் பா ேமா" ( ற்றா. ற. 124:31);.

     [ேகா  ( ய); + பாம் .]

ேகா ப்பாைல

ேகா ப்பாைலāṭippālai, ெப.(n.)

ெகா ப் பாைல ( லப். 3:71, ழ்க் ப் ); பாரக்்க;see kodi-p-palai.

     [ேகா  + பாைல]

ேகா ப்பாைளக்க
க்

 
 ேகா ப்பாைளக்க க் āṭippāḷaikkarukku, ெப.(n.)

   மகளிரின் ெநற் ச் ட்  என் ம் ளா மணிவைககளின் ன்னைமப் ; a frontal decoration of an 
ornament worn by women hanging above the forehead.

ேகா ப்பாைள க க்

     [ேகா  (இ ); + பாைள + க க்  - ேகா ப்பாைளக் க க் .]

பாக் ப்பாைள ேபான்  ேவைலப்பா கள் ெச க்கப்பட்ட அணிகல ேவைலப்பா கைள 
பாைளக்க க்  என்பர.்

ேகா ப் ங்

ேகா ப் ங் āṭippuṅgu, ெப.(n.)

இராமநாத ரம் ளத் ர ்ப ல் இ ந்த ஒ  ஊரின் ெபயர;் ' ளத் ர ்மண் ேகாடை்ட ேசாளிக்  
தவயல் ேகா ப் ங் '(ேச.ெச.52-37, பக்.262);.

     [ேகா  + ங் .]
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ேகா ப் ட்  
இைணப்

 
 ேகா ப் ட்  இைணப் āṭippūṭṭuiṇaippu, ெப.(n.)

   மரேவைலப்பாட் ன்ேபா  பயன்ப த்தப்ப ம் ஒ  வைக இைணப் ; a kind of joint used in wooden works.

     [ேகா  + ட்  + இைணப் .]

ேகா ேபா -தல்

ேகா ேபா -தல்āṭipōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   கணவன் இறந்த டன் ைகம்ெபண் க்  உற னர ் ப் டைவ ேபா தல்; to offer a new cloth to a widow 
in mourning by relations.

     [ேகா  + ேபா -.]

ேகா ம்பகம்

 
 ேகா ம்பகம்āṭimbagam, ெப.(n.)

ேகா ம் கம் பாரக்்க;see kodumbigam (சா.அக.);.

     [ேகா ம் கம் → ேகா ம்பகம்.]

ேகா ம்பம்

 
 ேகா ம்பம்āṭimbam, ெப.(n.)

   க ம் சணி; sweet water melon (சா.அக.);

     [ேகா  + நிம்பம்.]

ேகா மட்டம்

 
 ேகா மட்டம்āṭimaṭṭam, ெப.(n.)

   வரக்ளின் ேகா ையச ்சரிபாரக்்க உத ம் க ; an instrumental used for the correction of the corner of a wall 
in masonry work.

ம வ. ைலமட்டம்.

     [ேகா  + மட்டம்.]

ேகா -தல்

ேகா -தல்āḍimuḍidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. தன்ைன ந் ற்கைழக் ம்ப  மணமகன் த ேயா ைடய ய ஆைட ல் பணம் தல் 
(யாழ்ப்.);; to tie a piece of money in the new cloth as of a bridegroom to oblige him to give an invitation to a feast.

   2. ஒ வைக ைளயாட் ; a kind of play.

     [ேகா  + -.]

ேகா ரிதல்

ேகா ரிதல்āṭimuridal, ெப.(n.)

   வ ரக் ற்றம் பன்னிரண்ட ள் ஒன்  ( லப். 14:180, உைர.);; a flaw in diamonds, one of 12 vayirakkurram.

     [ேகா  + ரி.]

ேகா ட்

 
 ேகா ட் āṭimūṭṭu, ெப.(n.)

   மரப்பலைக, சட்டம் ஆ யைவ ைலகளில் ெபா ந் மா  இைணக்கப்ப ம் இைணப் ; a joint which 
connects the corners of the wooden planks and frames.

     [ேகா  + ட் .]
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ேகா யக்கைர

 
 ேகா யக்கைரāṭiyakkarai, ெப.(n.)

ேகா யக்கைர பாரக்்க;see kõdi-k-karai.

     [ேகா  + அ + கைர.]

ேகா யக்கா

 
 ேகா யக்கா āṭiyakkāṭu, ெப.(n.)

   நாைக மாவட்டம் மைறக் காட் ற் த் ெதற்ேக உள்ள கா ; a forest situated in Tirutturai-p-pundi taluk in 
Nägai Dt.

     [ேகா  + அ + கா .]

ேகா யம்

 
 ேகா யம்āṭiyam, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Viluppuram Dt.

     [ேகா  → ேகா யம்.]

ேகா யர்

ேகா யர1்āṭiyar, ெப.(n.)

   1. த்தர;் professional dancers.

     "ெகா ம்பைறக் ேகா யர"் (ம ைரக். 523);.

   2. நாடகர;் actors or actress.

     [ேகா  → ேகா யர ்(வைளந்தா ம் த்தர)்;.]

 ேகா யர2்āṭiyar, ெப.(n.)

   ைக ன் ன் ன் ைனகைளத் தாங் செ்சல்ேவார ்(யாழ்.அக.);; those who carry a palanquin at its two 
ends.

     " ழ ற் ேகா யர ்நீரை்ம ேபால" ( றநா.29);.

     [ேகா  → ேகா  → ேகா யர.்]

ேகா ய ர்

ேகா ய ர் āṭiyalūrti, ெப.(n.)

யாைன ம ப் னால் ெசய்யப்பட்ட ஊர் : 

 vehicle or conveyance made of elephant's tusks.

     "ேகா ய ர் ங் ெகாண்  த் " (ெப ங். உஞ்ைசக். 37:219);. 

     [ேகா  + இயல் + ஊர் .]

ேகா யன்

 
 ேகா யன்āṭiyaṉ, ெப.(n.)

   பல்லக்  மற் ம் ஊர்  மப்ேபான்; bearer of palanquin or vāganam of an idol.

     [ேகா  = பல்லக் த்தண் , மரம். ேகா  → ேகா யன்.]

ேகா ைணப்

 
 ேகா ைணப் āṭiyiṇaippu, ெப.(n.)

மரச ்சட்டங்களின் ேகா ல் இைணக் ம் இைணப் : 

 a joint between the corners of wooden planks.

     [ேகா  + இைணப் .]
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ேகா ல்லாைம

ேகா ல்லாைமāṭiyillāmai, ெப.(n.)

   வ ரக் ற்றம் 12-ல் ஒன்  ( லப். 14:180, உைர);; a flaw in diamonds, one of 12 vairakkurram.

     [ேகா  + இல்லாைம.]

ேகா டம்

ேகா டம் āḍiyuḍambu, ெப.(n.)

   1. ெமல் ய உடம்  (யாழ்ப்.);; tender body. 

   2 இைளத்த டம் ; young body.

     [ெகா  → ேகா  + உடம் .]

ேகா ர்

 
 ேகா ரā்ṭiyūr, ெப.(n.)

   மரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanyakumari Dt

     [ேகா  + ஊர.்]

ேகா ெய

ேகா ெய 1āḍiyeḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ம்பச ்ெசால் தல் (ஈ .10.3:1);; to repeat.

     [ேகா  + எ .]

 ேகா ெய 2āḍiyeḍuttal, ெப.(n.)

   4 ெச. ன்றா . (v.t.);

   இறந்தவர ் ட் க் ப் த்தாைட வாங் ச ்ெசல் தல்; to buy and carry a new cloth to deceased house.

     [ேகா  ( த்தாைட); + எ .]

ேகா ேயா -தல்

ேகா ேயா -தல்āṭiyōṭudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   ஏரி நீர ்நிரம் வ தல் (C.G.);; to overflow, as surplus water in a tank.

     [ேகா  + ஒ .]

ேகா ரம

ேகா ரம1āṭirama, ெப.(n.)

   1. ஒ  லங் ; an ichneumon.

   2. ஓர ் ச் னம்; insect coccinella of various kinds.

   3. ரி; mongoose (சா.அக.);.

ம. ேகா ரம்.

     [ேகா  → ேகா ரம்.]

ேகா ரம்

ேகா ரம்2āṭiram, ெப.(n.)

ேகா ரவம்பாரக்்க;see kõdiravam.

     [ேகா  → ேகா ரம்.]

ேகா ரவம்

 
 ேகா ரவம்āṭiravam, ெப.(n.)

   ச ரக்கள்ளி (மைல.);; square spurge.

     [ேகா  → ேகா ரம் → ேகா ரவம்.]

ேகா லம்

ேகா லம்āṭilam, ெப.(n.)

   1. ேகாட்டம்; put chock.

   2. ஒ வைக ந மணச ்ெச ; a kind of fragrant plant.

     [ேகா  → ேகா லம்.]
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ேகா வைக

 
 ேகா வைகāṭivagai, ெப.(n.)

   ஆைடவைககள்; type of clothings.

     [ேகா  + வைக.]

வைககள்: ேகா கம், தகம், பச் ைல, அரத்தம், ண் ல், கண்ணம், வடகம், பஞ் , இட் , பாகம், 
ேகாங்கலர,் ேகாபம், , கரியல், ேபடகம், ங்காக்காழம், ரியம், ல்யாப் , க் , ேதவாங் , 

சச் , ேதவ ரி, இறஞ் , ெவண்ெபாத் ., ெசம்ெபாத் , பணி ெபாத்  (கழ.த..அக.);.

ேகா வஞ்

 
 ேகா வஞ் āṭivañji, ெப.(n.)

   ஞ்சான்; small Indian ipecacuanha (சா.அக.);.

     [ேகா  + வஞ் .]

ேகா வய

ேகா வய āṭivayadu, ெப.(n.)

   1. இளைம; youth

   2. ேகா ப்ப வம் பாரக்்க;see kodi p-paruvam (சா.அக.);.

     [ேகா  + வய .]

ேகா வளி

 
 ேகா வளிāṭivaḷi, ெப.(n.)

   வள் ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Thiruvallur dt.

     [ேகா  + வளி.]

ேகா ெவள்ைள

 
 ேகா ெவள்ைளāṭiveḷḷai, ெப.(n.)

   ய ஆைட ன் தல் ெவள்ைள; first wash of new Cloths.

     [ேகா  + ெவள்ைள.]

ேகா கரி-த்தல்

ேகா கரி-த்தல்āṭīkarittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெதா த் செ்சால் தல்; to sum up in order, systematise and summarise.

     [ெகாள் → ேகாள் → ேகா  (மனத் ட ்ெகாள் தல்); + கரித்தல்.]

ேகா ரம்

ேகா ரம்1āṭīram, ெப.(n.)

   1.  ( ன்.);; crest, diadem.

   2. னிவரக்ளின் சைட; long matted hair. as of ascetics.

     "ெவண்ணில  ரிந்த ேகா ரம்" ( மர. ர. ம ைரக். 101);.

   3. மண்ணாங்கட் ைடக் ந் த  த யன; a pole clods is used to break the clod of earth.

     [ேகா (வைள ); → ேகா ரம் → ேகா ரம்.]

 ேகா ரம்2āṭīram, ெப.(n.)

   வான ல்; rain-bow.

     [ேகா  = வைள . ேகா  → ேகா ரம் → ேகா ரம்.]

1158

www.valluvarvallalarvattam.com 9132 of 19068.



ேகா கைடெதா
ல்

 
 ேகா கைடெதா ல்āḍugaḍaidoḻil, ெப.(n.)

   யாைனக்ேகா  த யவற்ைறக் கைட ம்ெதா ல்; the art of carving tusks.

     [ேகா  + கைட + ெதா ல்.]

ேகா -தல்

ேகா -தல்āṭuāṟudal, ெப.(n.)

   5 ெச. . . (v.i.);

ேகா காண்  பாரக்்க;see kodi-kanbi.

     [ேகா  + .]

ேகா ங் ரி

 
 ேகா ங் ரிāṭuṅgiri, ெப.(n.)

   மல் ைக; jasmine (சா.அக.);.

     [ேகா  = ய, க  = மணம். ேகா ம் + க  → ேகா ங்க  → ேகா ங் ரி(ெகா.வ);.]

ேகா பா

 
 ேகா பா āṭupāṭu, ெப.(n.)

   ைல க் ; in all Corners.

     [ேகா  + பா .]

ேகா ேபா -தல்

ேகா ேபா -தல்āṭupōṭudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உப்பளப் பாத் ல் ப ந்த உப் ப்ப வத் ல் பலைகயால் ேகா ேபா தல்; to draw lines on the surface of 
crystalized salt.

     [ேகா  + ேபா .]

ேகா ம் கம்

 
 ேகா ம் கம்āṭumbigam, ெப.(n.)

   ம்மட் ; country cucumber (சா.அக.);.

     [ெகாள் → ெகா  → ெகா ம்  → ெகா ம் கம் → ேகா ம் கம்.]

ேகா மட்

 
 ேகா மட் āṭumaṭṭi, ெப.(n.)

   மட்  வைகக ெலான் ; a kind of shell.

     [ேகா  + மட் .]

ேகா த்தம்

 
 ேகா த்தம்āṭumuttam, ெப.(n.)

   சங் ற் றந்த ெவண்ணிநிற த் ; white pearl from sea shell oyster.

     [ேகா  = பங் . ேகா  + த்தம்.]

ேகா வகம்

 
 ேகா வகம்āṭuruvagam, ெப.(n.)

   அத் ; a kind of fig tree (சா.அக.);.

     [ேகா  + உ வகம்.]
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ேகா ைர

 
 ேகா ைரāṭurai, ெப.(n.)

   சங்கஞ்ெச ; a thorny kind of shrub (சா.அக.);.

     [ேகா  + ேகா ைர.]

ேகா வாய்

 
 ேகா வாய்āṭuvāy, ெப.(n.)

ேகாட் வாய் பாரக்்க;see köttu-vái (சா.அக.);.

     [ேகாட் வாய் → ேகா வாய்.]

ேகாைட

ேகாைட1āṭai, ெப.(n.)

   1. ேமல்காற் ; west wind.

     "ேகாைட ற்றக் ய ைல" (ஞானா. 28:12);.

   2. ேவனிற்காலம் ( ங்.);; summer season.

   3. ெவ ல்; sun shine.

     "ெவந் யரக்் ேகாைட மாத்தைல கரப்ப" ( வாசக.3:71);.

   4. ேகாைடப்ப ர ்(இ.வ.);; summer crop.

   5. ேகாைடக்கானல்; a mountain.

     "ெவள்  ேவ க் ேகாைடப் ெபா ந' ( றநா.205:6);.

   க. ேகாெட;   ம. ேகாட;   பட. (ெதன்ேமற்  ப வமைழ);;   ேகாத.. ெகட;் ட. க்வாட ்(ப வமைழ, 
ஆண் );.

     [ெகா  → ேகா  → ேகாைட.( டக் );→ேகாைட.]

 ேகாைட2āṭai, ெப.(n.)

   1. ேகாடற் ழங் ; a bulbous root grown in the summer season.

   2. கரந்ைத; sweet basil.

     [ேகா  → ேகாைட.]

ேகாைடக்கட்

 
 ேகாைடக்கட் āṭaikkaṭṭi, ெப.(n.)

   ேவனிற் காலத் ல் உடம் ல் கா ம் அரத்தக் ெகாப் ளம்; boils occuring in summer due to excessive heal of 
the body (சா.அக.);.

ம வ. ேகாைடக் ெகாப் ளம்.

     [ேகாைட + கட் .]

ேகாைடக்கண்ணி

ேகாைடக்கண்ணிāṭaikkaṇṇi, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைக ெநல்; a kind of paddy.

   2. ேவனிற்காலத் ப் ; summer flower (சா.அக.);.

     [ேகாைட + கண்ணி.]
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ேகாைடக்காந்தள்

 
 ேகாைடக்காந்தள்āṭaikkāndaḷ, ெப.(n.)

   ெவண்காந்தள்; Malabar glory (சா.அக.);.

     [ேகாைட + காந்தள்.]

ேகாைடக்காந் ரம்

 
 ேகாைடக்காந் ரம்āṭaikkāndiram, ெப.(n.)

   ெபா வணங்  ( ரியகாந் );; sunflower (சா.அக.);.

     [ேகாைட + காந் ரம்.]

ேகாைடக்காலம்

 
 ேகாைடக்காலம்āṭaikkālam, ெப.(n.)

   ேவனிற்காலம்; hot weather, summer season (சா.அக.);.

     [ேகாைட + காலம்.]

ேகாைடக்காற்

ேகாைடக்காற் āṭaikkāṟṟu, ெப.(n.)

   1. ேமற் க் காற் ; west wind.

   2. ெந ப் க்காற் ; the hot west wind.

   3. ேவனிற் ப வத் ன் காற் ; breeze of summer season (சா.அக.);.

   ம. ேகாடக்காற் ;பட.ேகாெடதா .

     [ேகாைட + காற் .]

ேகாைடக்கானல்

ேகாைடக்கானல்āṭaikkāṉal, ெப.(n.)

   1. பழனி மைலத் ெதாடரின் ெதன்பால் 7,000 அ க் ேமல் உயர ள்ள மைலப் ப ; the southern ridge of 
the Palani hills. more than 7000 ft. high.

   2. ேகாைடக்கானல் மைல ன் உச் ல் ளிரச்் க்காகத் தங் ம் ஒ  மைலநகர;் a sanatorium at the top 
of Kodaikkanal hill.

     [ேகாைட (ேமற் ); + கானல்.]

ேகாைடக் ழங்

 
 ேகாைடக் ழங் āṭaikkiḻṅgu, ெப.(n.)

   ற்றரத்ைத (மைல.);; lesser galangal.

ம. ேகாடக் ழங் ,

ம வ. ட் க் .

     [ேகாைட + ழங் .]

ேகாைடக் ரிசம்

 
 ேகாைடக் ரிசம்āṭaikārisam, ெப.(n.)

   மணிப் ரண்ைட;, a species of adamantine creeper (சா.அக.);.

     [ேகாைட + ( ரிசச்ம்); ரிசம்.]
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ேகாைடக் வாடா
ன்

 
 ேகாைடக் வாடான்āṭaikkuvāṭāṉ, ெப.(n.)

   ஆ ைர என் ேமார ் ைக (மைல.);; Cassia.

     [ேகாைட + வாடான்.]

ேகாைடக் ைவ

ேகாைடக் ைவāṭaikkuṟuvai, ெப.(n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy.

     "ேகாைடக் ைவ ளவாைள ெசங் ைவ (ெநல் .179);. 

ம வ. த் ைரக் ைவ.

     [ேகாைட + ைவ.]

ேகாைடக்ேகப்ைப

 
 ேகாைடக்ேகப்ைபāṭaikāppai, ெப.(n.)

   ேகழ்வர  வைக; a kind of ragi.

     [ேகாைட + ேகப்ைப.]

ேகாைடக்ெகாட்ைட

 
 ேகாைடக்ெகாடை்டāṭaikkoṭṭai, ெப.(n.)

   நிலக்கடைல; ground-nut, as usually a summer cгор.

     [ேகாைட + ெகாடை்ட.]

ேகாைடக்ெகாப் ள
ம்

 
 ேகாைடக்ெகாப் ளம்āṭaikkoppuḷam, ெப.(n.)

ேகாைடக்கட்  பாரக்்க;see kodai-k-katti. (சா.அக.);.

     [ேகாைட + ெகாப் ளம்.]

ேகாைடசச்ம்பா

 
 ேகாைடசச்ம்பாāṭaiccambā, ெப.(n.)

   ேவனிற்காலத் ப் ப ரா ம் சம்பாெநல்; Samba paddy grown in summer season (சா.அக.);.

     [ேகாைட + சம்பா.]

ேகாைடசச் க்

 
 ேகாைடசச் க் āṭaiccavukku, ெப.(n.)

   ஆற் சச் க்  (L.);; tamarisk.

     [ேகாைட + ச க் .]

ேகாைடசெ்சய்ைக

 
 ேகாைடசெ்சய்ைகāṭaicceykai, ெப.(n.)

   ம ப க் க் ேகாைடக் காலத் ல் நிலத்ைதப் பண்ப த் வைக ( ன்.);; preparation of land in hot 
season for the next crop.

     [ேகாைட + ெசய்ைக.]
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ேகாைடசே்சாளம்

 
 ேகாைடசே்சாளம்āṭaiccōḷam, ெப.(n.)

   தஞ்ைச ல் ேகாைட காலத் ற் ப ரிடப்ப ம் ேசாளம்; cholam cultivated in Thanjavur area in Summer.

     [ேகாைட + ேசாளம்.]

ேகாைடத்தண்ணீர்

ேகாைடத்தண்ணீரā்ṭaittaṇṇīr, ெப.(n.)

   1. கள்; toddy, as a beverage in hot weather.

   2. பனிக் கட்  உ ய தண்ணீர;் ice-water (சா.அக.);.

     [ேகாைட + தண்ணீர.்]

ேகாைடத்தணி

 
 ேகாைடத்தணிāṭaittaṇi, ெப.(n.)

   ஆைனத்ெதாண் ; ordure tree (சா.அக.);.

ம வ:ேகாைடதெ்தாண் .

     [ேகாைட + (தைல);தணி.]

ேகாைடத்தாணி

 
 ேகாைடத்தாணிāṭaittāṇi, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ; a kind of herb as of net-veined Indian nettle (சா.அக.);.

     [ேகாைட + தாளி)தாணி.]

ேகாைடத் நாள்

ேகாைடத் நாள்āṭaittirunāḷ, ெப.(n.)

   ேகாைடகாலத் ல் நைடெப ன்ற ழா; a celebration in summer.

     "இைறய  ம் ெகாைடத் நாள் ற்பத் ல் தல் நாளில்" ( ப்ப .கல்.ெதா.3.கல்7-2);.

     [ேகாைட + நாள்.]

ேகாைடத்ெதாண்

 
 ேகாைடதெ்தாண் āṭaittoṇṭi, ெப.(n.)

   ஆைனத்ெதாண் ; ordure tree - sterculia lata (சா.அக.);.

ம வ. ேகாைடத்தணி

     [ேகாைட + ெதாண் .]

ேகாைடப்ப ர்

ேகாைடப்ப ரā்ṭaippayir, ெப.(n.)

   1.ேகாைடக்காலத் ப் ப ர;் crop raised in hot season.

   2. ேகாைடசச்ா ப ன் ைள ெபா ள்; produce of cultivation in the hot season.

ம.ேகாைடெநல் (ஒ வைக ெநல்);.

     [ேகாைட + ப ர.்]

ேகாைடப்பா

 
 ேகாைடப்பா āṭaippāli, ெப.(n.)

   மடசச்ாம் ராணி; Malabar mahogany (சா.அக.);.

     [ேகாைட + (பால்); பா .]
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ேகாைடப் ேராசன
ம்

 
 ேகாைடப் ேராசனம்āṭaippurōcaṉam, ெப.(n.)

ேகாைடப்ப ர ்பாரக்்க;see kodai-p-payir.

     [ேகாைட + ேராசனம்.]

ேகாைடப் கம்

 
 ேகாைடப் கம்āṭaippūgigam, ெப.(n.)

   மஞ்சள்அந் மல் ைக; yellow evening jasmine (சா.அக.);.

     [ேகாைட + (ேபாகம்); கம்.]

ேகாைடப் சணி

 
 ேகாைடப் சணிāṭaippūcaṇi, ெப.(n.)

   ேகாைடக்காலத் ல் காய்க் ம் சணிவைக; a species of pumpkin bearing fruit in hot season.

     [ேகாைட + சணி.]

ேகாைடப்ேபாகம்

 
 ேகாைடப்ேபாகம்āṭaippōkam, ெப.(n.)

ேகாைடப்ப ர ்பாரக்்க: see kodai-p-payir.

     [ேகாைட + ேபாகம்.]

ேகாைடயா யெப
ம் தனார்

 
 ேகாைடயா யெப ம் தனாரā்ṭaiyāṭiyaberumbūtaṉār, ெப.(n.)

   சங்ககாலப் லவரக்  ெளா வர;் a Sangam poet.

     [ேகாைட (ெகாைடக்கானல் மைல); + பா ய + ெப ம் தனார.்]

இவர ்பா ய பாடல் ைடத் ல . அக்காலத் ல் மைல, ஊரப்ற் ப் பா ம்ேபா  அதைன ன்  
பா ய லவைரக் ப் தல் உண் . அதன யாக இவர ்ேகாைடையப்பற் ப் பா க்கக் ம். 
ெப ம் தனார ்என் ம் அவரின் இயற்ெபய டன்  இப் ெபயர ்அைமந்த  எனக் க தப்ப ற .

ேகாைடமைழ

 
 ேகாைடமைழāṭaimaḻai, ெப.(n.)

   ேகாைடகாலத்  மைழ; summer rain.

   ம. ேகாடமழ;பட.ேகாெடேம.

     [ேகாைட + மைழ.]

ேகாைடய க்கார
ன்

 
 ேகாைடய க்காரன்āḍaiyaḍikkāraṉ, ெப.(n.)

   ஒ வரிடத் னின்  ங்  மற்ெறா வரக்்  ஏராளமாய்க் ெகா ப்பவன்; one who is liberal at another's 
expense (loc.);.

     [ேகாைட + அ  + காரன்.]

ேகாைடய ப -தல்

ேகாைடய ப -தல்āḍaiyaḍibaḍudal,    20 ெச. .  (v.i.)

   ெவய் ல ப தல்; to roam in hot sun.

     [ேகாைட + அ ப .]
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ேகாைடயான்ேதாட்
டம்

 
 ேகாைடயான்ேதாட்டம்āṭaiyāṉtōṭṭam, ெப.(n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Thanjai Dt.

     [ேகாைடயான் + ேதாட்டம்.]

ேகாைட

 
 ேகாைட āḍaiyiḍi, ெப.(n.)

   ேகாைடப்ப வத் மைழ ; thunder during rains in hot season.

     [ேகாைட + இ .]

ேகாைடெய ச்
ைச

 
 ேகாைடெய சை்சāṭaiyelumiccai, ெப.(n.)

   சே்சரி எ சை்ச; Pondicherry lime (சா.அக.);.

     [ேகாைட + எ சை்ச.]

ேகாைடவாகளி

 
 ேகாைடவாகளிāṭaivākaḷi, ெப.(n.)

    ெச கப்பைட; a low spreading plant. as a diffuse prostrate herb.

ம வ:ேகாைடவாசனி.

     [ேகாைட + வாகளி.]

இ  அ த்த வய ம், ளக்கைர ம் பட ம், ெசா ரங் , பைட த ய ேநாய்கைளப் ேபாக் ம் 
(சா.அக.);.

ேகாைடவாய்

 
 ேகாைடவாய்āṭaivāy, ெப.(n.)

   வா னின் வ ம் நீர;் dribble.

ம வ. ெகா வாய், ேகாட்டவாய்.

     [ேகாட் வாய் → ேகாைடவாய்.]
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ேகாண்

ேகாண்1āṇ, ெப.(n.)

   1. வைள ; crookedness.

     "ேகாணார ் ைற" ( வாசக. 16:5);.

   2. ேகாணம்; an angle.

     " க்ேகா ணிவரத்  வட்டம்" ( ற்றா.தல. பராசத்.3);.

   3. மா பா ; crossness of disposition.

     "ேகாைணக் களிற் க் ெகா த்ேதர"் ( வக. 28);.

   4. ெகா ங்ேகான்ைம ( வா.);: 

 tyranny,

   ம. ேகாண்;   க. ேகாண, ேகான;   ெத. ேகாண ;   . ேகாண;பட.ேகாெண (வைள );.

 Skt. kona.

     [ேகாள் → ேகாண்.]

 ேகாண்2āṇ, ெப.(n.)

   ண்ணிய ப ; a minute division.

     "அ ைனச ்சத ட்ட ேகாணி ளன்" (கம்பரா,இரணிய. 124);

     [ ள் → ெகாள் → ேகாள் → ேகாண்.]

ேகாண்டகம்

 
 ேகாண்டகம்āṇṭagam, ெப.(n.)

   ெந ஞ் ல்; caltrope (சா.அக.);.

     [ ள் → ண்  → ண்டகம் → ேகாண்டகம்.]

ேகாண்ட

 
 ேகாண்ட āṇṭagu, ெப.(n.)

   ஞ்சான்; an edible and medicinal creeper (சா.அக.);.

     [ ண்டகம் → ேகாண்ட .]

ேகாண்டைக

 
 ேகாண்டைகāṇṭagai, ெப.(n.)

   ெகா யர ; a kind of tree as of ficus (சா.அக.);.

     [ெகாள் → ெகாண்டைக → ேகாண்டைக.]
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ேகாண்டம்

ேகாண்டம்1āṇṭam, ெப.(n.)

ேகாண்டகம் பாரக்்க;see kõndagam.

     [ேகாண்டகம் → ேகாண்டம்.]

 ேகாண்டம்āṇṭam, ெப.(n.)

   ஞ்சாவைக (மைல.);; a species of scammony swallow-wort.

     [ேகாண்டகம் → ேகாண்டம்.]

 ேகாண்டம்3āṇṭam, ெப.(n.)

   1. ேகாதண்டம்2 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see kōdangam

   2.  க் ; pendents, anything suspended.

     [ ண்டம் → ேகாண்டம்.]

ேகாண்டலன் 
ப்பம்

 
 ேகாண்டலன் ப்பம்āṇṭalaṉkuppam, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Villuppuram Dt.

     [ெகாண்டலன் → ேகாண்டலன் + ப்பம்.]

ேகாண்டன்

ேகாண்டன்āṇṭaṉ, ெப.(n.)

   1. ழ்மகன்; loafer.

   2. ெப ங் ெகாப் ழன்; one who has a large navel.

ம. ேகாண்டன்.

     [ ண்டன் → ேகாண்டன்.]

ேகாண்டன் ழங்

 
 ேகாண்டன் ழங் āṇṭaṉkiḻṅgu, ெப.(n.)

ேகாைரக் ழங்  பாரக்்க;see Korai-k-kilangu.

     [ேகாண்டன் + ழங் .]

ேகாண்

 
 ேகாண் āṇṭi, ெப.(n.)

ஆந் ர மாநிலம் (கம்மம், அ லபாத்);, சட் சக்ார ்(பசத்ர)்;, மகாராட் ரம் (வாரத்ா, நாக் ர)்;, ஒரிசா 
மாநிலங்களில் பழங்  மக்களால் ேபசப்பட்  வ ம் ரா ட ெமா :a.Dravidian language spoken by Tribals 
in Andhra Pradesh, Chattisgarh, Maharashtra and Orissa.

ேகாண்  ேப ேவார ்இ ப  இலக்கம் ேபர.் த ழ், ெத ங் , கன்னடம், மைலயாளம் இவற்ைற அ த்  
அ க மக்கள் ேப ம் ரா ட ெமா  ேகாண்  ெமா ேய ஆ ம்.

ேகாண் ர்

 
 ேகாண் ரā்ṇṭūr, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Villuppuram Dt.

     [ேகாண்டன்(ேகாைரக் ழங் );→ேகாண்  + ஊா.]
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ேகாண்ைட

ேகாண்ைட1āṇṭai, ெப.(n.)

   1 இலந்ைத; jujube.

   2. பாக் மரம்; areca-nut tree.

     [ ண்ைட → ேகாண்ைட.]

ேகாண்பாய்சச்ல்

 
 ேகாண்பாய்சச்ல்āṇpāyccal, ெப.(n.)

   க்  வ   (இ.வ.);; cross-wise or slanting direction.

     [ ள் → ேகாள் → ேகாண் + பாய்சச்ல்.]

ேகாண்

 
 ேகாண் āṇpu, ெப.(n.)

   ேகா தல்; to be bent, curved.

     [ேகாண் → ேகாண் . ஒ.ேநா. காண் → காண் .]

ேகாண்மா

ேகாண்மாāṇmā, ெப.(n.)

   இைரக்காகப் ற உ ரினங்கைளக் ெகால் ம் , அரிமா த யன; beast of prey, as lion, tiger etc.

     " ம்பத் ன்கரிையக் ேகாண்மாக் ெகான்ெறன"(கம்பரா. இரணிய. 125);.

     [ேகாள் + மா - ேகாள்மா → ேகாண்மா.]

ேகாண்மா 
ெந ங்ேகாட்டனார்

ேகாண்மா ெந ங்ேகாட்டனாரā்ṇmāneḍuṅāḍḍaṉār, ெப.(n.)

   கைடக்கழகப் லவரக்ளி ெலா வர;் one among Sangam poets.

     [ேகாண்மா + ெந ங்ேகாட்டனார.்]

இவர ்கைடக்கழக ல்களில் ஒன்றான நற் ைண ன் 40ஆவ  பாடைலப் பா ள்ளார.் அப் பாட ல் 
வ ன்ற ேகாண்மா ெந ங்ேகா  என் ம் ெசாற்ெறாடரி ந்  இப் ெபயர ்வழங்கப்பட ் க்கலாம்.

ேகாண் ன்

ேகாண் ன்āṇmīṉ, ெப.(n.)

   ேகாள் ( ரகம்);; planet.

     "வாணிற ம் ற் ேகாண் ன்" ( பாண். 242);.

     [ேகாள் → ேகாண் + ன்.]

ேகாண் -தல்

ேகாண் -தல்āṇviḻudal,    2 ெச. . .(v.i.)

   ேகாணலாதல் ( ன்.);; to become crooked, uneven.

     [ேகாண் + .]

ேகாணக்கண்

 
 ேகாணக்கண்āṇakkaṇ, ெப.(n.)

   மா கண்; squint.

     [ேகாண் + அ + கண்.]

கண்களின் இ க ம் ெவவ்ேவ  ைச கைளப் பாரப்்ப  ேபான்ற நிைல.

ேகாணக்கணித
யல்

 
 ேகாணக்கணித யல்āṇakkaṇidaviyal, ெப.(n.)

   ேகாணங்கைளக் ெகாண்  ப ம் கணக் ; trigonometry.

     [ேகாணம் + கணிதம் + இயல்.]
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ேகாணக்களி ண்
-தல்

ேகாணக்களி ண் -தல்āṇaggaḷigiṇṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ழப்ப ண்டாதல் (ெநல்ைல);; to create confusion. 

இப்ப க் ேகாணக்களி ண் வ  நல்லதன்  (உ.வ.);.

     [ேகாணல் + களி + ண் .]

ேகாணக்காப்

 
 ேகாணக்காப் āṇakkāppu, ெப.(n.)

   ைக கால்களிலணி ம் ேகாணல்வைள; angulated anklet or bangles.

     [ேகாணல் + காப் .]

ேகாணக்காய்

 
 ேகாணக்காய்āṇakkāy, ெப.(n.)

ேகாணற் காய் பாரக்்க;see konar-kay (சா.அக.);.

     [ேகாணல் + காய் - ேகாணற்காய் → ேகாணக்காய்.]

ேகாணக்கால்

 
 ேகாணக்கால்āṇakkāl, ெப.(n.)

ேகாணற் கால் பாரக்்க;see konar-kal (சா.அக.);.

     [ேகாணல் + கால் - ேகாணற்கால் → ேகாணக்கால்.]

ேகாணக் ணாக்

 
 ேகாணக் ணாக் āṇakkiṇākki, ெப.(n.)

   ற்றரத்ைத வைக (மைல.);; nodding galangal.

ம வ:ேகாணாக் ணக் .

     [ேகாணல் + ( ணக் ); ணாக் .]

ேகாணக் சச்ான்

 
 ேகாணக் சச்ான்āṇakāccāṉ, ெப.(n.)

   உடல்வைளந்த சச்ான் ன்; a kind of fish having twisted body.

     [ேகாணல் + சச்ான்.]

ேகாணக் ழல்

 
 ேகாணக் ழல்āṇakkuḻl, ெப.(n.)

   ஒ வைக வைளந்த ஊ ழல்; a kind of trumpet.

ம. ேகாணக் ழல்.

     [ேகாண(ம்); + ழல்.]

ேகாணக் த்

 
 ேகாணக் த் āṇakāttu, ெப.(n.)

   இ ப் னால் க்கச ்ெசய் ம் ஒ  ேநாய் (சா.அக.);; a disease marked by a peculiar jumping or springing 
motion in the patient due to clonic spasm of the muscles,saltatory spasm.

     [ேகாணல் + த் ,]
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ேகாணக்ெகாம்

ேகாணக்ெகாம் āṇakkombu, ெப.(n.)

   1. வாங்கால் என் ம் ஊ  க ; bugle - horn, wind instrument (loc.);.

   2. மாட் க் ெகாம் ல் ஒ  வைக; a kind of cow horn.

     [ேகாணல் + ெகாம் .]

ேகாணக்ெகான்
ைற

 
 ேகாணக்ெகான்ைறāṇakkoṉṟai, ெப.(n.)

   ேகாணக்காய்க் ெகான்ைற; purging cassia (சா.அக.);.

     [ேகாணல் + ெகான்ைற - ேகாணற்ெகான்ைற → ேகாணக்ெகான்ைற.]

ேகாணக்ேகாண
-தல்

ேகாணக்ேகாண -தல்āṇakāṇaviḻudal,    2 ெச. .  (v.i.)

   வ ப்  ேநா னால் ைககால் இ த்தல்; distortion of the limbs as in fits (சா.அக.);.

     [ேகாண + ேகாண + -.]

ேகாணக்ேகாதயம்

 
 ேகாணக்ேகாதயம்āṇakātayam, ெப.(n.)

   தகைர; ringworm plant (சா.அக.);.

     [ேகாணல் + ேகாதயம்.]

ேகாணங்

ேகாணங் āṇaṅgi, ெப.(n.)

   1. ேகாமாளி; clown or fool in a play, buffoon.

   2. ேகாடங்  பாரக்்க;see kodangi.

   3. நைகச் ைவ நாடகம்; a kind of humourous drama.

   4. உடற்ேகாணி ஆட்டம்; a twisted dance.

     [ேகாண் → ேகாணங் .]

ேகாணங் க் 
த்

ேகாணங் க் த் āṇaṅgikāttu, ெப.(n.)

   1. ேகாமாளிக் த் ; dancing of a clown.

   2. ஒ ங்கற்ற நைட ைடகள்; droll and improper conduct or dress.

     [ேகாணங்  + த் .]

ேகாணங் த்தாசரி

 
 ேகாணங் த்தாசரிāṇaṅgittācari, ெப.(n.)

   தாசரி இனத் ள்ள ேகாணங் ; a konangi belonging to Dasari caste.

     [ேகாணங்  + தாசரி.]

ேகாணங் ப்பட்

 
 ேகாணங் ப்பட் āṇaṅgippaṭṭi, ெப.(n.)

   நாமக்கல் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Namakkal Dt.

     [ேகாணங்  + பட் .]

ேகாணங் ப்பல்

 
 ேகாணங் ப்பல் āṇaṅgippallu, ெப.(n.)

   அழகற்  நீண் ள்ள பல் ( ன்.);; projecting unsightly teeth (W.);.

     [ேகாணங்  + பல் . பல் → பல் .]
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ேகாணங் ப்பாட்

 
 ேகாணங் ப்பாட் āṇaṅgippāṭṭu, ெப.(n.)

   ெசய் ள் வைக; a kind of poem.

     [ேகாணங்  + பாட் .]

ேகாணங் யம்ைம

 
 ேகாணங் யம்ைமāṇaṅgiyammai, ெப.(n.)

   உடல் உ ப் கைளக் ைறத்  ேவ ப த் ம் அம்ைம வைக ( ன்.);; a kind of small pox which contracts 
and distorts the limbs.

     [ேகாணங்  + அம்ைம.]

ேகாணத்த

 
 ேகாணத்த āṇattaḍi, ெப.(n.)

   அ காரக் யாகக் ெகாண்  ெசல் ம் த வைக (இ.வ.);; a staff with a curved head, an emblem of authority.

     [ேகாண் → ேகாணல் + த .]

ேகாணத்தண்

ேகாணத்தண் āṇattaṇṭu, ெப.(n.)

   1. ஒ றம் வைளந்த ஆண் ; penis inclined to one side.

   2. வா ைய மாற் வதற் ப் பயன்ப ம் ஒக தண் ; a stick or a wooden rod with a curve at the top used by 
yogis, for directing vital air from the right nostril to the left and vice versa (சா.அக.);.

     [ேகாணல் + தண் .]

ேகாணத்ேதளி

 
 ேகாணத்ேதளிāṇattēḷi, ெப.(n.)

   உ வைமப் ல் ேகாணலாய்த ்ேதான் ம் ன்; a kind of fish which seems to be having twisted body.

     [ேகாணல் + ேதளி.]

ேகாணப்பார்ைவ

 
 ேகாணப்பாரை்வāṇappārvai, ெப.(n.)

   மா  கண் (இ.வ.);; squint eye.

     [ேகாணல் + பாரை்வ.]

ேகாணப்பாைற

 
 ேகாணப்பாைறāṇappāṟai, ெப.(n.)

   ம் கா க்  வட ழக் ல் கடல ல் அைமந் க் ம் ஒ  பாைற; an under sea-rock situated at north 
east of Poompukar.

     [ேகாணம் + பாைற.]

ேகாணப் ளி

 
 ேகாணப் ளிāṇappuḷi, ெப.(n.)

   ெகா க்காய்ப் ளி (L.);; Manilla tamarind.

     [ேகாணல் + ளி.]
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ேகாணமங்கலம்

 
 ேகாணமங்கலம்āṇamaṅgalam, ெப.(n.)

   கட ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Cuddalore Dt.

     [ேகாணம் (எ ைம); + மங்கலம்.]

ேகாணமைல

 
 ேகாணமைலāṇamalai, ெப.(n.)

   ரிேகாணமைல; Triköna-malai a place name in Sri Lanka.

ம வ:ேகாணாமைல.

     [ேகாணம் + மைல.]

ேகாண கம்

 
 ேகாண கம்āṇamugam, ெப.(n.)

   ஒ பக்கம் ேகாணிய கம்; face distorted to one side, as in paralysis, or in birth (சா.அக.);.

     [ேகாணல் + கம்.]

ேகாண க்

 
 ேகாண க் āṇamūkku, ெப.(n.)

   ற ேலேய அல்ல  காயம், அ  த யவற்றால் ஊனமான க் ; mis-shapen or ill-shaped nose by 
congenital or traumatic cause (சா.அக.);.

   ம வ;ேகாைண கம்.

     [ேகாணல் + க் .]

ேகாணயன்

 
 ேகாணயன்āṇayaṉ, ெப.(n.)

   அ , பயனற்றவன்; a senseless fellow, a worthless man.

ம. ேகாணயன்

     [ேகான் → ேகாணயன்.]

ேகாணல்

ேகாணல்1āṇal, ெப.(n.)

   1.வைள  ( ங்.);; wryness, obliquity, deflection.

   2. ன் ( வா.);; hump, deformity.

   3. மா பா  ( டா.);; crookedness, as of mind.

   4. மன ைளசச்ல் (உ.வ.);; uneasiness of mind.

ம. ேகாணல்.

     [ேகாண் → ேகாணல்.]

 ேகாணல்2āṇal, ெப.(n.)

   ைறயற்ற ேபாக் ; perversity, deviation. 

உன்ன  ஏன் ேகாணலாகப் ேபா ற ? (உ.வ.);.

     [ேகாண் → ேகாணல்.]
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ேகாணல் ணம்

ேகாணல் ணம்āṇalkuṇam, ெப.(n.)

   1. மனத் ன்பம்; uneasiness of mind.

   2. ேகாணல் பாரக்்க;see kõnal (சா.அக.);.

     [ேகாணல் + ணம்.]

ேகாணல்சம்பா

ேகாணல்சம்பாāṇalcambā, ெப.(n.)

   ெநல்வைக ( வசா.1);; a kind of paddy.

     [ேகாணல் + சம்பா.]

ேகாணல்மாணல்

ேகாணல்மாணல்āṇalmāṇal, ெப.(n.)

   1. தா மா ; crookedness, of a complex nature, difficult to set right.

   2. மா பா ; confused state or condition (சா.அக.);.

     [ேகாணல் + மாணல்.]

ேகாணல் ஞ்

 
 ேகாணல் ஞ் āṇalmūñji, ெப.(n.)

   ெவ ப் , ரிப்  த யவற்ைறக் காட் ம் கம் (இ.வ.);; grimace, wry face expressing annoyance, etc. or 
meant to raise a laugh.

     [ேகாணல் + ஞ் .]

ேகாணல்வைள

ேகாணல்வைள āṇalvaḷaivu, ெப.(n.)

   வைள  வைக (கட்டட.நாமா.16);; skew.

     [ேகாணல் + வைள .]

ேகாணலயம்

 
 ேகாணலயம்āṇalayam, ெப.(n.)

   அரிவாள்; a sickle, reaping hook.

     [ேகாணல் + அயம் (இ ம் );.]

ேகாண ைல

 
 ேகாண ைலāṇalilai, ெப.(n.)

   காட் ெநல் ; triple-nerved mercury (சா.அக.);.

     [ேகாணல் + இைல.]

ேகாணவட்டம்

ேகாணவட்டம்1āṇavaṭṭam, ெப.(n.)

   ேகாணலா ள்ள வட்டம்; irregular circle.

     [ேகாணல் + வட்டம்.]

ேகாண வட்டம்

ேகாண வட்டம்2āṇavaṭṭam, ெப.(n.)

   அரச க ள் ஒன் ; an emblem of royalty.

     "ேகாணவட்டக் ேகால கத்த" (ெப ங். மகத. 20:22);.

ேகாணல் + வட்டம்.]

ேகாணவழக்

 
 ேகாணவழக் āṇavaḻkku, ெப.(n.)

   ேநரை்மயற்ற ெசாற்ேபார;் perverse argument.

     [ேகாணல் + வழக் .]
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ேகாணவாசல்

 
 ேகாணவாசல்āṇavācal, ெப.(n.)

   அரண்மைன த யவற் ல் வைளந்  ெசல் ம் வா ல் (இ.வ.);; gateways leading to a hall, circuitously 
arranged, as in a palace.

     [ேகாணம் + வாசல்.]

ேகாணவாய்

 
 ேகாணவாய்āṇavāy, ெப.(n.)

   ேகாணலா ள்ள வாய்; wry mouth.

     [ேகாணம் + வாய்.]

ேகாணவாயன்

 
 ேகாணவாயன்āṇavāyaṉ, ெப.(n.)

   பன் ; pig.

ம வ. பன் , தா .

     [ேகாணல் + வாயன்.]

ேகாணவாைள

 
 ேகாணவாைளāṇavāḷai, ெப.(n.)

   வாைள ன் வைககளிெலான் ; a kind of fish.

     [ேகாணல் + வாைள.]

ேகாண ட்டம்

 
 ேகாண ட்டம்āṇaviṭṭam, ெப.(n.)

   ைலகைள இைணக் ம் ட்டம்; a cross beam which connects the corners.

     [ேகாணம் + ட்டம்.]

ேகாண ட்சம்

 
 ேகாண டச்ம்āṇaviruṭcam, ெப.(n.)

   க ம் ; sugarcane (சா.அக.);.

     [ேகால் → ேகான் → ேகாண் → ேகாணம் + டச்ம்.]

ேகாண சச்ம்

 
 ேகாண சச்ம்āṇavīccam, ெப.(n.)

   ஒ  ள்ளி ந்  எ ம் இ ேவ  ேகா க க் ைடய உள்ள ரம்; amplitude of two lines starting from a 
particular point.

     [ேகாணம் + சச்ம்.]

ேகாண டம்

 
 ேகாண டம் āṇavuḍambu, ெப.(n.)

   க ேலேய ஒ  பக்கமாகத் ம் க் ேகாண வ வாய்க் காணப்ப ம் உடம் ; the body of a baby in the 
womb which is so distorted to one side that it exhibits a ghastly appearance (சா.அ.க.);.

     [ேகாணல் + உடம் .]
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ேகாணெவ ச்

 
 ேகாணெவ ச் āṇaveḻucci, ெப.(n.)

   உள் வைளந்த ஆண் ேய ச் ; painful erection with incurvation of the penis towards the scrotum occurring in 
gonorrhoea (சா.அக.);.

     [ேகாணல் + எ ச் .]

ேகாணேவல்

 
 ேகாணேவல்āṇavēl, ெப.(n.)

   ம  என்ற ள்ளில்லாத ேவல மரவைக; divi-divi tree.

ம வ: ேகாணேவலன்.

     [ேகாணல் + ேவல்.]

ேகாணேவலன்

 
 ேகாணேவலன்āṇavēlaṉ, ெப.(n.)

ேகாணேவல் பாரக்்க;see kona-vel.

     [ேகாணம் + அள .]

ேகாணள

 
 ேகாணள āṇaḷavu, ெப.(n.)

ேகாணங்களின் ம ப் : 

 angular measurement.

     [ேகாணம் + அள .]

ேகாணற்க த்

 
 ேகாணற்க த் āṇaṟkaḻuttu, ெப.(n.)

ேகாணக்க த்  பாரக்்க;see Kona-k-kaluttu (சா.அக.);.

     [ேகாணல் + க த் .]

ேகாணற்காய்

 
 ேகாணற்காய்āṇaṟkāy, ெப.(n.)

ேகாைண ேவல் பாரக்்க;see kónai-věl (சா.அக.);.

     [ேகாணல் + காய்.]

ேகாணற்காரன்

 
 ேகாணற்காரன்āṇaṟkāraṉ, ெப.(n.)

   ஒ  மரம்; mountain snow-ball tree (சா.அக.);.

     [ேகாணல் + காரன்.]

ேகாணற்கால்

 
 ேகாணற்கால்āṇaṟkāl, ெப.(n.)

   உள் வைளந்த கால்; bandy leg (சா.அக.);.

   ம வ;ேகாணக்கால.

     [ேகாணல் + கால்.]
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ேகாணற்பாய்

 
 ேகாணற்பாய்āṇaṟpāy, ெப.(n.)

   மரப்பாய்; wooden mat.

     [ேகாணல் + பாய்.]

ேகாணன்

ேகாணன்āṇaṉ, ெப.(n.)

   1. னன் ( ங்.);; humpback.

   2. அற (நீ );க்ேகடன்; unjust, unrighteous person.

     "ெகா மரா ையப் பண்ணி ங் ேகாணன்" ( வத , பாவ. 66);.

     [ேகா  → ேகாணன்.]

 ேகாணன்āṇaṉ, ெப.(n.)

   காரி (சனி);; saturn.

ம. ேகாணன்.

     [ேகாண் → ேகாணன்.]'

ேகாணா

 
 ேகாணாāṇā, ெப.(n.)

   ஒர ்நீல ரிப் ; Nilgiri herb elm (சா.அக.);.

     [ேகாண் → ேகாணா.]

ேகாணாக் னாக்

 
 ேகாணாக் னாக் āṇākkiṉākki, ெப.(n.)

   ற்றரத்ைத; nodding galangal (சா.அக.);.

     [ேகாணக் னாக்  → ேகாணாக் ணாக் .]

ேகாணாேகாணம்

ேகாணாேகாணம்āṇāāṇam, ெப.(n.)

   ேகாணத் ட ்ேகாணம் (ெதால். எ த் . 311. உைர);; angular figure within an angular figure.

     [ேகாணம் + ேகாணம். ேகாணேகாணம் → ேகாணாேகாணம்.]

ேகாணாமானாெவ
னல்

 
 ேகாணாமானாெவனல்āṇāmāṉāveṉal, ெப.(n.)

தா மாறாதற் ப் : 

 expr. signifying confusion or disorderliness.

     [ேகா  → ேகாணா → மாணா + எனல்.]

ேகாணா கம்

 
 ேகாணா கம்āṇāmugam, ெப.(n.)

   ழ்ந்த அக க்ைக ( ன்.);; a fortified capital surrounded by a ditch.

     [ேகாள் → ேகாண் → ேகாணா + கம்.]
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ேகாணாய்

ேகாணாய்āṇāy, ெப.(n.)

   1. ஓநாய்; Indian wolf.

   2. ஆண் நரி; male jackal.

     [ெகாள் → ேகாள் → ேகாண் + நாய் → ேகாணாய்.]

ேகாணாவட்டம்

ேகாணாவட்டம்āṇāvaṭṭam, ெப.(n.)

   1.ேகாணத் ள் வட்டம் (ெதால். எ த் . 311, உைர);; circle within an angular figure.

   2. அரச க ள் ஒன் ; an emblem of royalty.

     " ந்தற் சச் ங் ேகாணா வட்ட ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 46:62);.

     [ேகாணம் + வட்டம் → ேகாணவட்டம் → ேகாணாவட்டம்.]

ேகாணாவைல

 
 ேகாணாவைலāṇāvalai, ெப.(n.)

   இறால் ன் க்கப் பயன்ப ம் வைல ( னவ.);; net used for prawn fishing.

     [ேகாணம் + வைல - ேகாணவைல → ேகாணாவைல.]

ேகாணி

ேகாணி1āṇi, ெப.(n.)

   அத் ; country fig.

     [ேகாளி → ேகாணி.]

 ேகாணி2āṇi, ெப.(n.)

   1. சாக் ப்ைப; sacks made of jute fibre, gunny bag, sack cloth. 

ேகாணி ெகாண்ட . எ  மந்த  (பழ);.

   2. எட்  மரக்கால் ெகாண்ட ஒர ்அள ; a measure of capacity 2 tūni = 8 marakkāl.

     "ேகாணித ் ம் ப ம்பால் வாெரரித் ட் " (ைதலவ. ைதல. 135);.

   3. கந்ைத; tatters.

   4. ப னா ரங் ேகாடா ேகா ; ten thousand crores of a crore.

   5. இ ணி என் ேமா ரளைவ; a measure knownas

     "iru thooni"

ம வ. ேகாணிைக, ேகாணிப்ைப, ேகாணியல்.

   ம. ேகாணி;   க., ெத., ., பட. ேகாணி; skt. goni.

     [ேகாள் → ேகாளி → ேகாணி.]

 ேகாணி3āṇi, ெப.(n.)

ேகாணிக்க

 
 ேகாணிக்க āṇikkayiṟu, ெப.(n.)

   சாக் த் ைதக் ம் சணல் ல் (இ.வ.);; gunny twine.

ம. ேகானிக்கயர.்

     [ேகாணி + க .]
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ேகாணிக்கவாயன்

 
 ேகாணிக்கவாயன்āṇikkavāyaṉ, ெப.(n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy.

     [ேகாணி + கைவயன் - ேகாணிக்கைவயன் → ேகாணக்கவாயன்.]

ேகாணிக் ணங்க
ல்

 
 ேகாணிக் ணங்கல்āṇikkuṇaṅgal, ெப.(n.)

   மனம் தளரத்ல்; getting uneasiness of mind through annoyance (சா.அக.);.

     [ேகாண் → ேகாணி + ணங்கல்.]

ேகாணிக் கல்

 
 ேகாணிக் கல்āṇigguṟugal, ெப.(n.)

   ப் னால் வைளந்  த்தல்; becoming short and crooked through old age (சா.அக.);.

     [ேகாணி + கல்.]

ேகாணிக்ெகா -
த்தல்

ேகாணிக்ெகா -த்தல்āṇikkoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   மன ல்லாமற் ெகா த்தல்; to give grudgingly or with reluctance.

     [ேகா  + ெகா  → ேகாணிக்ெகா .]

ேகாணிக்ெகாள்ள
ல்

ேகாணிக்ெகாள்ளல்āṇikkoḷḷal, ெப.(n.)

   1. வைளந்  ெகாள்ளல்; being bent.

   2. னங் ெகாள்ளல்; getting angry.

   3. ணக் க் ெகாள்ளல்; quarrelling as of lovers (சா.அக.);.

     [ேகாணி + ெகாள்ளல்.]

ேகாணிைக

ேகாணிைக1āṇigai, ெப.(n.)

ேகாணி2 பாரக்்க;see kõni2.

     [ேகாண் → ேகாணிைக.]

 ேகாணிைக2āṇigai, ெப.(n.)

   ற் ரில் ஏற்பட் ந்த பைழய வரிவைக (I.M.P.T.P. 234);; an ancient village cess.

     [ேகாண் → ேகாணிைக.]

ேகாணித்தட்டம்
ைம

 
 ேகாணித்தட்டம்ைமāṇittaṭṭammai, ெப.(n.)

   ஒ வைகத ்தட்டம்ைம; a kind of small-pox with elevated or raised flat patches in the body (சா.அக.);.

ம வ: ேகாணித்தட் .

     [ேகாணி + தட்டம்ைம.]

ேகாணித்தட்

 
 ேகாணித்தட் āṇittaṭṭu, ெப.(n.)

ேகாணித்தட்டம்ைம பாரக்்க;see koni-t-tattammai.

     [ேகாண் → ேகாணி + பட் .]
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ேகாணிப்பட்

ேகாணிப்பட் āṇippaṭṭu, ெப.(n.)

   பட் வைக (S.I.I.VIII.23);; a kind of silk.

     [ேகாண் → ேகாணி + பட் .]

ேகாணிப்பட்ைட

 
 ேகாணிப்படை்டāṇippaṭṭai, ெப.(n.)

   சாக் த் ணி; coarse gunny-cloth.

     [ேகாணி + படை்ட.]

ேகாணிப்ைப

 
 ேகாணிப்ைபāṇippai, ெப.(n.)

   சாக் ; coarse sack, gunny-bag.

     [ேகாணி + ைப.]

ேகாணிப்ேபா-தல்

ேகாணிப்ேபா-தல்āṇippōtal,    5 ெச. . . (v.i.)

   வைளதல்; to grow wry (சா.அக.);.

     [ேகாண் → ேகாணி + ேபா.]

ேகாணியம்

 
 ேகாணியம்āṇiyam, ெப.(n.)

ேகாப் ரண்ைட பாரக்்க;see kõppirandai (சா.அக.);.

     [ேகாப் ரண்ைட → ேகாணியம்.]

ேகாணியல்

 
 ேகாணியல்āṇiyal, ெப.(n.)

ேகாணிப்ைப பாரக்்க;see köni-p-pai.

     [ேகாணி → ேகாணியல்.]

ேகாணிய

 
 ேகாணிய āṇiyalūci, ெப.(n.)

ேகாணி  பாரக்்க;see köni-y-usi.

     [ேகாணி → ேகாணியல்.]

ேகாணி

 
 ேகாணி āṇiyūci, ெப.(n.)

   சாக் த் ைதக் ம் ஊ ; packing-needle for sewing gunny bags, bodkin.

ம வ ேகாணிய .

ம. ேகாணி .

     [ேகாணி + ஊ .]

ேகாணீ வரர்

 
 ேகாணீ வரரā்ṇīcuvarar, ெப.(n.)

   க்ேகாண மாமைல ேல ேகா ல் ெகாண் க் ம் இைறவன்; God at Tirikonamalai in Sri Lanka.

     [ேகாணி + ஈ வரன்.]

1179

www.valluvarvallalarvattam.com 9153 of 19068.



ேகா -தல்

ேகா -தல்āṇudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. வைளதல் ( ங்.);; to be bent, curved.

   2. ேகாணலா த்தல்; to be awry, crooked, oblique.

   3. ெந  றழ்தல்; to deviate, swerve from the proper course.

   4. கங்ேகா தல். மா ப தல் ( டா.);; to be perverse, to be changed as circumstances.

   5. ெவ ப் க் ெகாள் தல்; to have dislike or aversion.

     "ேகாணாேத ல  ைழந்தைனேய"

     (அ ட்பா. 6. வ ப் கழ்ச ்1:4);. 

   6. சாய்தல்; to in cline.

ம. ேகா க.

 Fin. kaantya, kaantaa (to turn);, kaannos (turn);;

 Kari. Keanda;

 Est. kaanata;

 Komi. Kezni;

 Mong. yandai.

     [ேகாள் → ேகாண் → ேகா -தல்.]

ேகா

ேகா āṇusi, ெப.(n.)

ேகாணி பாரக்்க;see köni-usi.

     [ேகாண் + ஊ .]

ேகாைண1

   1. வைள ; curvature.

   2. ேகாணல்; crookedness.

   3. ெகா ைம (அக.நி.);; severity, cruelty.

   4. ெதால்ைல; difficulty, trouble.

     "ேகாைண ெபரி ைடதெ்தம் ெபம்மாைனக் தேல" ( வ். வாய். 2.5:10);.

   5. வ ைம; strength.

     "ேகாைண ங் ண்ைட அட்டப். ேவங்.மா. 58).

     [ேகாண் → ேகாைண.]

ேகாைண

ேகாைண2āṇai, ெப.(n.)

அ ன்ைம ( வா.);. 

 imperishability.

     [ேகாள் = வட்டம், நிைற , அ ன்ைம. ேகாள் → ேகாண் → ேகாைண.]

ேகாைணக்கத்

 
 ேகாைணக்கத் āṇaikkatti, ெப.(n.)

   அ ைவ ெசய்வதற் ப் பயன்ப ம் வைளந்த கத் ; a curved knife used in surgery (சா.அக.);.

     [ேகாைண + கத் .]
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ேகாைணக்க த்த
ன்

 
 ேகாைணக்க த்தன்āṇaikkaḻuttaṉ, ெப.(n.)

   வைள ள்ள க த் ள்ேளான்; a man of crooked neck (சா.அக.);.

     [ேகாண் → ேகாைண + க த்  + அன்.]

ேகாைணக்களி

 
 ேகாைணக்களி āṇaikkaḷiṟu, ெப.(n.)

   வ ள்ள இளம்யாைன; male of the elephant.

     [ேகாைண + களி .]

ேகாைணக் ரங்க
ன்

 
 ேகாைணக் ரங்கன்āṇaikkuraṅgaṉ, ெப.(n.)

ழ்ச் க் ண ம் ம் த்தன ம் உள்ளவன்: 

 a man of crooked and mischivous disposition (சா.அக.);.

     [ேகாைண + ரங்  + அன்.]

ேகாைணத்தைலப்
பா

 
 ேகாைணத்தைலப்பா āṇaittalaippāṭi, ெப.(n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Thanjai Dt.

     [ேகாைண + தைல + பா .]

ேகாைணப்பல்

ேகாைணப்பல்āṇaippal, ெப.(n.)

   1. ஒ ங் ல்லாமல் வளரந்்த பல்; an irregular tooth.

   2. ேகாைரப்பல்; canine tooth.

ம. ெகாம்பல் : ப. ேகாெணகல் .

     [ேகாைண + பல்.]

ேகாைணப்ெப
மான்

 
 ேகாைணப்ெப மான்āṇaipperumāṉ, ெப.(n.)

   ஒற்ைறத் வ ச ் வம்; Siva in his Egapādādam form.

     [ேகாைண + ெப மான்.]

ேகாைணப்ேபச்

 
 ேகாைணப்ேபச் āṇaippēccu, ெப.(n.)

   அயன் ெமா  (இ.வ.);; foreign language.

     [ேகாண் → ேகாைண + ேபச் .]

ேகாைண மாதம்

 
 ேகாைண மாதம்āṇaimātam, ெப.(n.)

   ைல மாதம் (மாரக் ); ( ன்.);; Mārkali. as an unpropitious month.

ம வ. ைட மாதம்.

     [ேகாைண + மாதம்.]
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ேகாைண கம்

 
 ேகாைண கம்āṇaimugam, ெப.(n.)

ேகாண கம் பாரக்்க;see kõna-mugam (சா.அக.);.

     [ேகாண் → ேகாைண + கம்.]

ேகாைணயன்

 
 ேகாைணயன்āṇaiyaṉ, ெப.(n.)

   க் ண ள்ளவன் (இ,வ.);; man of crooked disposition.

     [ேகாைண → ேகாைணயன்.]

ேகாைணயாராய்ச்

 
 ேகாைணயாராய்ச் āṇaiyārāycci, ெப.(n.)

   தவறான ஆய் ; perverted research.

     [ேகாைண + ஆராய்ச் .]

ேகாைணவாயன் 
(ேகாைணவாய்ச் )

 
 ேகாைணவாயன் (ேகாைணவாய்ச் )āṇaivāyaṉāṇaivāycci, ெப.(n.)

ற ல் அல்ல  வ ப் னால் ஒ பக்கம் வைளந்த வாய் உள்ளவன்-ன்: 

 man with a writhed or distorted mouth due to congenital causes or nervous affections (சா.அக.);.

     [ேகாைன + வாய் + அன்.]

ேகாைணேவல்

 
 ேகாைணேவல்āṇaivēl, ெப.(n.)

   ள்ளில்லாத ேவல்; American sumach (சா.அக.);.

ம வ. ேகாணற்காய்

     [ேகாைண + ேவல்.]

ேகாத்தக்ெகா

 
 ேகாத்தக்ெகா āttakkoḍi, ெப.(n.)

   இலந்ைத;  jujube (சா.அக.);.

     [ேகாத்தல் + ெகா .]

ேகாத்த ரி

 
 ேகாத்த ரிāttagiri, ெப.(n.)

   நீல ரி மாவட்டத் ல் அைமந்த ஓர ்ஊர;் a village situated in Nilgiris District.

     [ேகாத்தர ்+ ரி → ேகாத்த ரி. ேகரி → ரி]

ேகாத்தரக்ள் வா ம் இடமாதலால் இப் ெபயர ்ெபற்ற .

ேகாத்தணி

 
 ேகாத்தணிāttaṇi, ெப.(n.)

ெகா ந் ரி பாரக்்க;see kodi-mundiri.

     [ெகாத்  + அணி - ெகாத்தணி → ேகாத்தணி.]
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ேகாத்தணிைக

 
 ேகாத்தணிைகāttaṇigai, ெப.(n.)

ேகாத்தணி பாரக்்க;see kõttaņi.

     [ேகாத்தணி → ேகாத்தணிைக.]

ேகாத்தந்தம்

ேகாத்தந்தம்1āttandam, ெப.(n.)

   1. மாட் க் ெகாம் ; horn of cattle. 

   2.. மாட் ப்பல்; tooth of cow.

ம வ. ேகாதந்தம்.

     [ேகா + தந்தம்.]

ேகாத்த ட்பகம்

 
 ேகாத்த ட்பகம்āttabuṭbagam, ெப.(n.)

   ெசம்மரம்; redwood;

 red cedar (சா.அக.);.

     [ேகாத்தல் + ட்பகம்.]

ேகாத்தம்

 
 ேகாத்தம்āttam, ெப.(n.)

   நீலமைல ல் ேபசப்ப ம் ந்தாத் ரா ட ெமா க ள் ஒன் ; one of the uncultivated the Dravidian 
languages, which is spoken at Nilgiri hills.

     [ேகா → ேகாத்தம்.]

ேகாத்தமாைல

 
 ேகாத்தமாைலāttamālai, ெப.(n.)

   ெதாைடயல்; garland.

     [ேகாத்த + மாைல.]

ேகாத்தர்

ேகாத்தரā்ttar, ெப.(n.)

   நீல மைலவாழ் பழங் னத்தவர;் Kotas a tribe on the Nilgiris District.

ேகாத்த ரி த ய ஏ  ஊரக்ளில் ெமாத்தம் ல  ேகாத்தர ்வாழ் ன்றனர.் 1981-ல் 492 ேபர ்
இ ந்தனர.் ேகாத்தர ்தம் ஊரக்ைளக் 'ேகாகால்' என அைழக் ன்றனர.்

ேகாத்தர்ெமா

 
 ேகாத்தரெ்மா āttarmoḻi, ெப.(n.)

ேகாத்தம் பாரக்்க;see kõttam.

     [ேகாத்தர ்+ ெமா ]

ேகாத்தற்ேகாைவ

 
 ேகாத்தற்ேகாைவāttaṟāvai, ெப.(n.)

   காக்ைகப் பாைல; esculent-leaved false kamela (சா.அக.);.

     [ேகாத்தல் + ேகாைவ]
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ேகாத்தனம்

 
 ேகாத்தனம்āttaṉam, ெப.(n.)

   நாற்ப  சர ள்ள த் மாைல; pear garland is having forty strings.

     [ேகா + தனம்.]

ேகாத்தனி

 
 ேகாத்தனிāttaṉi, ெப.(n.)

ெகா ந் ரி பாரக்்க: see kodi-mundiri.

     [ேகாத்தணி → ேகாத்தனி.]

ேகாத் கவாசனம்

 
 ேகாத் கவாசனம்āttigavācaṉam, ெப.(n.)

   ழந்தாைளக் ண் க் ள ரண் ல் ப யைவத்  உடக்ாரந்் த்தல்; a posture in which the legs are 
folded crosswise and the inward joints of the feet made to rest in the flexure on either side (சா.அக.);.

     [ த்தகம் → ேகாத் கம் + ஆசனம்.]

ேகாத் ரப்ெபயர்

ேகாத் ரப்ெபயரā்ttirappeyar, ெப.(n.)

   ப்ெபயர ்(பன்னி பா. 146);; patronymic.

     [ேகாத் ரம் + ெபயர.்]

 ேகாத் ரப்ெபயரā்ttirappeyar, ெப.(n.)

   ப்ெபயர ்(பன்னி பா.146);; patronymic.

     [Skt.{} → த.ேகாத் ரம் + ெபயர.்]

ேகாத் ரம்

ேகாத் ரம்1āttiram, ெப.(n.)

   1. ெதாட்  ெசய் நஞ் ; a prepared arsenic.

   2. ெகா ந் ரிைக; common grape.

   3. ெநட் ப் ல்; sola pith grass.

   4. ம றப் ற் க் காரணமான ைன; karma determining re-birth.

   5. நிலம்; earth.

   6. கா ; forest.

   7. ைட; umbrella (சா.அக.);.

     [ேகா + ரம்.]

 ேகாத் ரம்2āttiram, ெப.(n.)

   1. மர வ ; lineage

   2. தைல ைற; generation.

   3. கால்வ ; lineage, family.

     "எவ் ெரக் ேகாத் ரத் ர"் (ெப ங். மகத. 6:185);.

     [ெகாத்  → ேகாத்  → ேகாத் ரம்.]

 ேகாத் ரம்3āttiram, ெப.(n.)
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ேகாத் ர ன்ைம

 
 ேகாத் ர ன்ைமāttiramiṉmai, ெப.(n.)

   அ கன் எண் ணங்க ள் ம றப் க் ரிய ைன ல்லாைம ( ங்.);; condition of being free from karma 
that causes re-birth, one of arugan-en-kunam.

     [ேகாத் ரம் + இன்ைம.]

 ேகாத் ர ன்ைமāttiramiṉmai, ெப.(n.)

   அ கன் எண் ணங்க ள் ம றப் க் ரிய ன் ைன ல்லாைம ( ங்.);; condition of being free from 
Karma that causes rebirth, one of arukan-en-kunam.

     [Skt.{} → த.ேகாத் ரம் + இன்ைம.]

ேகாத் ரி

ேகாத் ரி1āttiri, ெப.(n.)

   1. ெகா ந் ரிைக; grape vine.

   2. க்ைக; bristly bryony.

     [ேகாத்  → ேகாத் ரி.]

 ேகாத் ரி3āttiri, ெப.(n.)

   ெதய்வங்க க் ப் பைடப் ட்  அதன் ேபரில் நாட் ம் ரி அல்ல   பந்தம்  (நாஞ் ல்);; burning 
wick or small torch placed on an offering of cooked rice to a deity.

ம. ேகாத் ரி.

     [ேகா + ரி.]

 ேகாத் ரி1āttiri, ெப.(n.)

   நற் லத்ேதாள்; man of noble birth.

     "பரத் வச க் ற ரிய ேகாத் ரி" (பாரத.ப னான்காம்.200);.

ேகாத்தரி

ேகாத்தரி2āttari, ெப.(n.)

   மைல; mountain.

     "ெகாங் ன் சகேகாத் ரி" ( ப் : 1187);.

     [ வ  → ேகா  → ேகா → ேகாத்  → ேகாத் ரி.]

ேகாத் ரிைக

ேகாத் ரிைகāttirigai, ெப.(n.)

   1. ெகா  ந் ரிைக; grape vine. 

   2 க்ைக; rough bryony (சா.அக.);.

     [ேகாத்  → ேகாத் ரிைக.]

ேகாத் ேரயம்

 
 ேகாத் ேரயம்āttirēyam, ெப.(n.)

   ெவண்ப த் ; white cotton (சா.அக.);.
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ேகாத் ைர

ேகாத் ைரāttirai, ெப.(n.)

   1. நிலம் ( ங்.); 

 earth.

   2. மைல; mountain.

     [ேகா → ேகாத்  (மைல); → ேகாத் ைர.]

 ேகாத் ைரāttirai, ெப.(n.)

   நிலம்; earth.

     [Skt.{} → த.ேகாத் ைர.]

ேகாத் ைழ-த்தல்

ேகாத் ைழ-த்தல்āttiḻaittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   பாய், ைட த யவற்ைறப் ப பாரத்்தல்; to patch up a hole or rent, as in a mat, a basket.

     [ேகா → ேகார ்→ ேகாத்  + இைழ-.]

ேகாத் க்ெகா -
த்தல்

ேகாத் க்ெகா -த்தல்āttukkoḍuttal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1 ற க்  ஊ ல் ைலக் ேகாத் க் ெகா த்தல்; to thread a needle and pass it to another.

   2. இ வ க் ள் பைக ண்டா ம்ப  ஒ வர ் ற்ைற மற்றவரக்்  மா ப த் க் தல் ( ன்.);; to tell 
tales and create enmity between two persons.

     [ேகார ்→ ேகாத்  + ெகா -.]

ேகாத் ம்

ேகாத் ம் āttumbi, ெப.(n.)

   1 அரசவண் ; king of beetle. 

   2. 'ேகாத் ம் ' என்ற ெதாடைரப் பாட் ன் ஈ ேதா ங் ெகாண்ட வாசகப் ப கம்; a poem in 
Tiruvasagam with the refrain köttumbs at the end of each verse.

     [ேகா + ம் .]

ேகாத் வாங்

ேகாத் வாங் 1ādduvāṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஆைடக்கைரைய ேவ  ல் தனியாக ெநய்தல்; to weave the borders of a cloth with threads of a different 
colour.

 ேகாத் வாங் 2āttuvāṅgu,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேகாணி த யன ைதத்தல்; to do coarse sewing as of gunny bags, mats.

     [ேகாத்  + வாங் -.]

ேகாத் -தல்

ேகாத் -தல்ādduviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ன்பத் க்  உள்ளா தல்; to bring into difficulties.

   2. பைக ட் தல் ( ன்.);; to show discord, create enmity.

     [ேகாத்  + -.]
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ேகாத்ைத

ேகாத்ைதāttai, ெப.(n.)

   1. ப ; defect. Blemish, flaw.

     "ேகாத்ைத ண்டாேமா" (பரிபா. 175:5);.

   2. டன்; a blind person.

   3. ைள; rheum. secretion from the eyes. 

   4.  அ ம்பன்; destroyer.

   5. ஆண்நரி; male jackal.

 Gk. Kakos.

     [ேகா  → ேகாத்  → ேகாத்ைத.]

ேகாத்ெதாட் ண்
ணப்பால

 
 ேகாதெ்தாட் ண்ணப்பால āddoṭṭuṇṇappāladu, ெப.(n.)

   அரசன் உரிைம டன் ெபற்  கரத்ற் ரியதான இைறவரி கடைம த ய வரி வைககள்; land revenue 
etc lawfully accruing to a king,

     "ஊராட் ம் வட்  நா ம் உள்ளிட் க் ேகாதெ்தாட் ண்ணப் பால ெதவ்வைகப் பட்ட ம் 
ேகாக்ெகாள்ளாேதய் பள்ளிச ்சந்தத் க்ேகய் ெப வதாக ம்" (ெபரிய ெலய்டன் ெசப்ேப கள்.);.

     [ேகா (அரசன்); + ெதாட்  + உண்ணற்பால .]

ேகாதஒைடப்பட்

 
 ேகாதஒைடப்பட் ātaoḍaippaḍḍi, ெப.(n.)

   ேதனி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Theni Dt.

     [ேகாதன் + ஒைட + பட் .]

ேகாதகம்

ேகாதகம்ātagam, ெப.(n.)

   1. க் நா ப் ல்; ginger grass.

   2. அ ஞ் ல்; sage leaved alangium (சா.அக.);.

     [ேகா  → ேகாதகம்.]

ேகாதங் ப்பட்

 
 ேகாதங் ப்பட் ātaṅgippaṭṭi, ெப.(n.)

   ேதனி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Theni Dt.

     [ேகாடங்  → ேகாதங்  + பட் .]

ேகாத

 
 ேகாத ātaḍi, ெப.(n.)

   கப்பற் க ற்ைற உைரசாமற் காக் ங் க   (Naut.);; chafing-gear, any material used to protect sails or rigging 
at points where they are exposed to friction.

     [ேகா + த .]

ேகாதண்டப் யர்

ேகாதண்டப் யரā்taṇṭappuliyar, ெப.(n.)

   கள்ளர் ப் பட்டப்ெபயரக் ள் ஒன்  (கள்ளர ்சரித்.பக்.98);; a caste title of Kallars.

     [ேகாதண்டம் +  + அர.்]
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ேகாதண்டபாணி

ேகாதண்டபாணிātaṇṭapāṇi, ெப.(n.)

   இராமன் ( ல்ைல ைக ற் ெகாண்டவன்);; Rama, as having bow Kodandam in his hand.

     "ேகாதண்டபாணி லம கன்" ( ப்ேபா. சந்நி . மாைல, 66);.

     [ேகாதண்டம் + தண்டம் + பாணி.]

 ேகாதண்டபாணிātaṇṭapāṇi, ெப.(n.)

   இராமன் ( ல்ைல ைக ற் ெகாண்டவன்);;{}, a having bow in his hand.

     "ேகாதண்டபாணி லம கன்" ( ப்ேபா.சந்நி .மாைல.66);.

     [Skt.{}+{} → த.ேகாதண்டபாணி.]

ேகாதண்டம்

ேகாதண்டம்1ātaṇṭam, ெப.(n.)

   1. ல்; bow.

     "கனகவைரக் ேகாதண்டன்" ( ப்ேபா. சந். தாலாட்  காப் .);.

   2. இராமன் ல்; the bow of Rama.

   3. வ ந வம்; space between eyebrows.

     "அைணவரிய ேகாதண்ட மைடந்த ளி"( . . 9:8);.

     [ேகா + தண்டம்.]

 ேகாதண்டம்2ātaṇṭam, ெப.(n.)

   1. பள்ளிச ் றாைரத ்தண் க் ந் ெதாங்  க  (உ.வ.);; rope or swing suspended in old-time schools for 
infliction of punishment.

   2. பழங்காலத் ல் பட்ட ற்றவாளி ன் ைககால்கைளக் கட்  தண் க்க மரத் னால் 
ெசய்யப்பட்ட ஒர ்அைமப் ; stocks in ancient time used to punish criminals (prisoners);.

   ம.ேகாதாண்டம்;   க. ேகாதண்ட;ெத. ேகாதண்ட .

     [ேகா + தண்டம்.]

ேகாமண்டெவள்ள
ம்

ேகாமண்டெவள்ளம்āmaṇṭaveḷḷam, ெப.(n.)

ேகாதண்டெவளி (தக்கயாகம்.334, உைர); பாரக்்க;see ködanda-veli.

     [ேகாதண்டம் + ெவள்ளம்.]

ேகாதண்டெவளி

ேகாதண்டெவளிātaṇṭaveḷi, ெப.(n.)

   ெநற் க் கண் (தக்கயாகப்.34,உைர.);;Šiva's third eye, in the forehead.

ம வ. ேகாதண்டெவள்ளம்.

     [ேகாதண்டம் + ெவளி.]

ேகாதண்டேவர்

 
 ேகாதண்டேவரā்taṇṭavēr, ெப.(n.)

   க க்கால்; ankle (சா. அக.);.

     [ேகாதண்டம் + ேவர.்]

ேகாதண்ைட

 
 ேகாதண்ைடātaṇṭai, ெப.(n.)

   ற் ரப்் ெபயர;் name of a village.

     [ேகா + தண்டைல - ேகாத்தண்டைல → ேகாதண்ைட.]
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ேகாதத்தம்

ேகாதத்தம்ātattam, ெப.(n.)

   1. அரிதாரம்;  yellow orpiment.

   2. ஒ  ெவண்தா ப் ; a white mineral substance, apparently an earthy salt (சா.அக.);.

     [ேகா + தத்தம்]

ேகாதந்தம்

ேகாதந்தம்ātandam, ெப.(n.)

   1. மாட் க்ெகாம் ; horn of cattle.

   2. ஆ ன் பால்; cow's tooth (சா.அக.);.

     [ேகா + தந்தம்]

ேகாதந்

ேகாதந் ātandi, ெப.(n.)

   1. தாைட; jaw.

   2. க ப் ; chin.

   3. கன்னம்; cheek (சா. அக.);.

     [ெகா  + அந்  - ெகா தந்  → ேகாதந் ]

ேகாதப்பட்

 
 ேகாதப்பட் ātappaṭṭi, ெப.(n.)

   ேதனி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Theni Dt.

     [ேகாதன் + பட் .]

ேகாதம்

ேகாதம்1ātam, ெப.(n.)

   1. ெபால்லாங் ; fault.

     "ேகாதஞ்ெசய் டரக்ள்" ( வக. 1583);.

   2. தாங்க ெசய்ெநஞ்  (W.);; a mineral poison.

     [ேகா  → ேகாதகம்]

 ேகாதம்2ātam, ெப.(n.)

   1. னம்; anger.

     "ேகாதம் ரி மனத்தார"் ( ரேமாத.்13:12);.

   2. ற்றம்; fault;blemish.

   3. ெவ ப் ; hatred aversion.

     [கதம் → ெகாதம் → ேகாதம்]

 ேகாதம்3ātam, ெப.(n.)

ேகாத் ரம் பாரக்்க;see

 Kottiram.

     "நீசேகாத ம் நின் த் ட" (ேம மந். 332);.

     [ேகாத் ரம் → ேகாதம்]

ேகாதமன்

ேகாதமன்ātamaṉ, ெப.(n.)

ெகளதமன் பாரக்்க;see Koudaman

     "ேகாதமன் காதலன் றன் ேம னான்" (கம்பரா. கார் க. 11);.

     [க தமன் → ேகாதமன்.]
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ேகாதமனார்

 
 ேகாதமனாரā்tamaṉār, ெப.(n.)

   கைடசச்ங்கப் லவ ள் ஒ வர ்(பாவலர.் சரித.்);; a poet in the last Tamil Academy of Sangam age.

     [ேகாதமன் + ஆர.்]

ேகாதமாயவா

 
 ேகாதமாயவாātamāyavā, ெப.(n.)

   ேகா ைம; wheat (சா.அக.);.

     [ேகா ைம + யவம்.]

ேகாதரணி

 
 ேகாதரணிātaraṇi, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ; a kind of flower (சா.அக.);.

     [ேகா  + (அரளி);அரணி.]

ேகாதர ட்

 
 ேகாதர ட் ātarabuṭbi, ெப.(n.)

   ஒ  ; a plant (சா. அக.);.

     [ேகாதரம் + ட் .]

ேகாதரம்

 
 ேகாதரம்ātaram, ெப.(n.)

   க் ; dry ginger (சா.அக.);.

     [ேகா  → ேகாதரம்.]

ேகாதரவம்

ேகாதரவம்ātaravam, ெப.(n.)

   1. உ ம் ; guana.

   2. ஒ  ெகா ய நச் ப்பாம் ; a very poisonous snake (சா.அக.);.

     [ேகா  + அரவம்.]

ேகாதல்

ேகாதல்ātal, ெப.(n.)

   1. அ ந்த பண்டம்; decayed or decomposed matter or substance.

   2. த்த டல்; kissing.

   3. எ ற்  நீர;் sucking the lips (சா. அக.);.

     [ெகா  → ேகா  → ேகாதல்.]

ேகாத த்

 
 ேகாத த் ātalūttu, ெப.(n.)

   ேதனி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Theni Dt.

     [ெகா தல் → ேகாதல் + ஊத் .]
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ேகாதவா

 
 ேகாதவா ātavāṭi, ெப.(n.)

   ேகாைவ மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kovai dt.

     [ேகாதன் + (பா ); வா .]

ேகாதளங்காய்

 
 ேகாதளங்காய்ātaḷaṅgāy, ெப.(n.)

   ச த் ராப் பழம்; common Indian oak (சா.அக.);.

     [ேகாதளம் + காய்.]

ேகாதனம்

ேகாதனம்1ātaṉam, ெப.(n.)

   1. ஆ ன்கன்  ( ங்.);; calf. 

   2 ஆன் (ப ச)்; ெசல்வம்; cows considered as wealth.

     "மாதனம் ேகாதனங்கள்" ( வாலவா. 40:4);.

ம வ: ேகாதன்னம்.

     [ேகா + தனம்.]

ேகாதா

ேகாதா1ātā, ெப.(n.)

உ ம் : guana.

     [ேகா  → ேகாதா.]

 ேகாதா2ātā, ெப.(n.)

   1. ெகாம்மட் ; small water-melon.

   2. நாரத்ைத; citron (சா.அக.);.

   ம. ேகாத; Skt. gðdhå.

     [ேகா  → ேகாதா.]

 ேகாதாātā, ெப.(n.)

   மற்கட் ம் களம்; wrestling ground.

     [U.{} → த.ேகாதா.]

ேகாதாக் னி

 
 ேகாதாக் னிātākkiṉi, ெப.(n.)

   ெச மலரக்் ெகான்ைற; a flowering tree of the cassia genus.

     [ேகா  + (அழ னி); அக் னி.]

ேகாதாட்டம்

 
 ேகாதாட்டம்ātāṭṭam, ெப.(n.)

ேகாதாட்  பாரக்்க ( ன்.);;see kõdāttu.

     [ெகா  → ேகா  + ஆட்டம்.]
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ேகாதாட்

ேகாதாட் 1ādāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ைன த ய ற்றங்கைளப் ேபாக் தல்; to cleanse or purify from sin or dirt.

     "நந்தம்ைமக் ேகாதாட் " ( வாச. 7:17);.

   2. ராட் தல்; to caress, tend with care.

     "  பறவாமற் ேகாதாட் " (பட் னத். ப்பா.17:8);.

     [ெகா  → ேகா  + ஆட் .]

 ேகாதாட் 2ātāṭṭu, ெப.(n.)

   1. அ க்ைகப் ேபாக் த் ய்ைம ெசய்தல் (சா. அக.);; purifying by removing the dirt.

   2. வ ந்தைக; vexing, illtreatment.

   3. வஞ் க்ைக (W.);; deceit, guile fraud.

   4. ம்  ைளயாட் ; mischiveous sport.

     "ேகாதாடெ்டா " (ஆத் .);.

ம வ: ேகாதாட்டம்.

     [ேகா  + ஆட் .]

ேகாதாணி

ேகாதாணி1ātāṇi, ெப.(n.)

   ெப ங் ம்ைப; bowstring hemp, stemless plant (சங்.அக.);.

     [ேகா  + (தாளி); தாணி.]

 ேகாதாணி2ātāṇi, ெப.(n.)

   கால்நைடக க் த் வனம் ைவக் ம் ெந ங் ைட; a long open basket for cattle feed.

     [ேகா  + (தா ); தாணி.]

ேகாதாரணம்

ேகாதாரணம்ātāraṇam, ெப.(n.)

   1. கலப்ைப (யாழ்.அக.);. 

 plough.

   2. மண்ெவட் ; spade. hoe.

ம. ேகாதாரணம்.

ேகாதாரி

ேகாதாரிātāri, ெப.(n.)

   1. கக்கல்க சச்ல் ேநாய்; spasmodic cholera.

   2. ெகாள்ைளேநாய்; epidemic, pestilential disease, as small-pox, scarlet fever.

ம வ: ேகாதாரிக் க சச்ல்.

     [ேகா  → ேகாதாரி.]

ேகாதாரிக் 
காய்சச்ல்

 
 ேகாதாரிக் காய்சச்ல்ātārikkāyccal, ெப.(n.)

ெப வாரிச ் ரம், 

 influenza (சா. அக.);.

     [ேகாதாரி + காய்சச்ல்.]
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ேகாதாரிக் ரல்

 
 ேகாதாரிக் ரல்ātārikkural, ெப.(n.)

   கக்கல் க சச்ல் (வாந்  ேப க்); ரல்; cholera-voice (சா. அக.);.

     [ேகாதாரி + ரல்.]

ேகாதாவரி

 
 ேகாதாவரிātāvari, ெப.(n.)

ேகாதா ரி பாரக்்க;see kõdāviri.

   ம வ;ேகாதா ரி.

     [ேகாதா ரி → ேகாதாவரி.]

ேகாதா ரி

ேகாதா ரிātāviri, ெப.(n.)

   ஆந் ர மாநிலத் ல் பா ம் ஒ  ேபரா   ( டா.);; the river Godavari in Andhra Pradesh.

     "சான்ேறார ்க ெயனக் டந்த ேகாதா ரி" (கம்பரா. ரப்்ப.1);.

     [ேகாைத + ரி - ேகாதா ரி (ேகாைத = ெபண். ரி : ரிந்  ெசல்வ .);.]

ேகாதாைள

 
 ேகாதாைளātāḷai, ெப.(n.)

   கப்பற் ழா ன் வாய் (Naut);; limber hole, mouth of conduit on either side of the kelson to afford a passage for water 
to the pump-well.

     [ேகா + ைள - ேகா ைள → ேகாதாைள.]

ேகாதானம்

 
 ேகாதானம்ātāṉam, ெப.(n.)

   பத் வைகக் ெகாைடகளில் ஒன்றா ய ஆ(ப );க்ெகாைட; gift of a cow, one of ten gifts. 

அப்பன் ேசாற் க்  அ றான். ள்ைள ம்பேகாணத் ல் ேகாதானம் ெசய் றான் (பழ);.

     [ேகா + தானம்.]

ேகா

ேகா 1āti, ெப.(n.)

   ேகா ைம; wheat.

     [ேகா  → ேகா .]

 ேகா 2āti, ெப.(n.)

   ெநற் ; forehead.

     [  → ெகா  → ேகா  → ேகா .]

ேகா ைக

ேகா ைகātigai, ெப.(n.)

   1. உ ம்  (ைதலவ. பா . 57);; a big lizard.

   2. தைல (யாழ்.அக.);; crocodile.

     [ேகாள் → ேகாள்  → ேகா  → ேகா ைக.]

ேகா மம்

 
 ேகா மம்ātimam, ெப.(n.)

   ேகா ைம; wheat (சா.அக.);.

   ம வ;ேகா , ேகாதமாயவா.
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ேகா -த்தல்

ேகா -த்தல்ātimuḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ம ர் க்கட் தல்; to form a hair-knot.

     [ேகா  + -]

ேகா ல்லாச ்சா

 
 ேகா ல்லாச ்சா ātillāccāṟu, ெப.(n.)

   இைல, காம் , ெசத்ைதகள் இல்லாத சா ; juice free from leaves, strings and other rubbish (சா.அக.);.

     [ேகா _+ இல்லா + சா .]

ேகா ல்லாப் ளி

 
 ேகா ல்லாப் ளிātillāppuḷi, ெப.(n.)

   காம் கள் கைளந்த ளி; tamarind got rid of strings and other strings (சா.அக.);.

     [ேகா  + இல்லா + ளி.]

ேகா

ேகா 1ādudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அலகால் இறைகக் ைடந்  ேநராக் தல்; to peck and adjust with the beak, as feathers.

     "ம ல்ேகா  க லாயம்" (ேதவா. 1157: 6);.

   2. ம ரச்் க்ெக த்தல்; to disentangle, as the hair, with the fingers.

     "ேகா ச ் க் ன்  க் ன்ற…. ழ " (ெப ந்ெதா. 1323);.

   3.  தாக உண் தல்; to pick, as food in eating;

 to take in small quantities, as birds, sickly or dainty children, bashful persons. ழந்ைத ேசாற்ைறக் ேகா ற . 4 
ெவளிச ் த தல்;

 to scatter, spill.

     "ேகா க் ழம்பைலக் ங் ம்பத்ைத" (நால ,47);.

   5. ஓைலைய வா தல்; to tear in strips, as tender leaves.

   6. ேதாண் தல் (யாழ்ப்.);; to hollow, excavate, scoop out.

ம. ேகா

     [ெகா  → ேகா .]

 ேகா 2ātu, ெப.(n.)

   1. சக்ைக; refuse, waste, empty kernels of grain, lees, residuum, leavings; fibre, as of a tamarind fruit, sugarcane.

     "மற்றதன் ேகா ேபாற் ேபா  டம் " (நால , 34);.
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ேகா கம்

ேகா கம்1ātugam, ெப.(n.)

   உள்ளக் களிப் ; joy. delight.

     "ேகா க யாவர ்ெகாண்டா வார"் ( ளா. த். 36);.

     [ கலம் → கம் → ேகா கம்.]

 ேகா கம்2ātugam, ெப.(n.)

   கசே்சாலம் ( த்.அக.);;  long zedoary.

     [ெகா  → ெகா கம் → ேகா கம்.].

 ேகா கம்ātugam, ெப.(n.)

   உள்ளிக்களிப் ; joy, delight.

     "ேகா க யாவர ்ெகாண்டா வார"் ( ளா. த்.36);.

     [Skt.kautuka → த.ேகா கம்.]

ேகா கலம்

ேகா கலம்ātugalam, ெப.(n.)

   கலம் ப்பம்; desiser, longing.

     "ேகா கல ைடக் ட்டேனேயா" ( வ்.ெபரியாழ்.2:9:6);

ம வ. கம், கலம்.

     [  → கம் → கலம் → ேகா கலம்.]

 ேகா கலம்ātugalam, ெப.(n.)

ேகா கம் பாரக்்க;see {}.

     "ேகா கல ைடக் ட்டேனேயா" ( வ்.ெபரியாழ்.2.9:6);.

     [Skt.{} → த.ேகா கலம்.]

ேகா லம்

ேகா லம்ātugulam, ெப.(n.)

ேகா கலம் பாரக்்க;see kõdu-kalam.

     "ேகா ல ைடமபாவாய்" '( வ். ப்பா.8);

     [ேகா  + லம்.]

ேகா  நரம்

 
 ேகா  நரம் ātunarambu, ெப.(n.)

   ெச , இைல த யவற் ன் நரம் ; filaments of plants and flowers (சா. அக.);.

     [ேகா  + நரம் .]

ேகா பழம்

 
 ேகா பழம்ātubaḻm, ெப.(n.)

   ளியம்பழம்; tamarind fruit (சா.அக.);.

     [ேகா  + பழம்.]
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ேகா ம்

 
 ேகா ம் ātumbi, ெப.(n.)

   ேகாத் ம்  என்ற ெதாடைரப் பாட் ன் ஈ ேதா ங் ெகாண்ட வாசகப் ப கம்; a poem in Tiruvâsagam 
with the refrain kottumbi at the end of each verse.

     [ேகாத் ம்  → ேகா ம் .]

ேகா ம்ைப

 
 ேகா ம்ைபātumbai, ெப.(n.)

   ேகா ைம (உ.வ.);;  wheat.

     [ேகா  → ேகா ம்ைப.]

ேகா மம்

 
 ேகா மம்ātumam, ெப.(n.)

   ேகா ைம (யாழ்.அக.);; wheat.

     [ேகா ம்ைப → ேகா மம்.]

ேகா ைம

ேகா ைமātumai, ெப.(n.)

   ஒ வைகத ்தவசம் (பதாரத்்த.827);; wheat, triticum vulgare. 

ஏழா ரம் ெபான் ெபற்ற ைர இறப்ைபப் ங்ைக ல் ட் க் ைர ேகா ைம ெராட் க்  
ங் னதாம் (பழ);.

ம. ேகா மம்.

     [ேகாத் ம்ைப → ேகா ைம.]

 ேகா ைமātumai, ெப.(n.)

   ஒ வைகத ்தவசம் (பதாரத்்த. 827);; wheat, triticum vulgare.

     [Skt.{} → த.ேகா ைம.]

ேகா ைமஅைட

 
 ேகா ைமஅைடātumaiaḍai, ெப.(n.)

   ேகா ைம அைட; bread made of wheat (சா.அக.);.

     [ேகா ைம + அைட.]

ேகா ைமக்கஞ்

ேகா ைமக்கஞ் ātumaikkañji, ெப.(n.)

   1. ேகா ைம ெநாய்ையக் ெகாண்  அணியமாக்கப்ப ம் கஞ் ; conjee prepared from wheat flour which is 
taken to check profuse menstruation.

   2. வாற்ேகா ைமக் கஞ் ; barley water (சா.அக.);.

     [ேகா ைம + கஞ் .]

ேகா ைமக்களி

 
 ேகா ைமக்களிātumaikkaḷi, ெப.(n.)

   ேகா ைம மாைவத ்தண்ணீரி ட் க் ெகா க்க ைவத் க் ண் ய களி; pudding prepared from wheat flour 
by boiling it in water and stirring (சா.அக.);.

     [ேகா ைம + களி.]
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ேகா ைமக்கா

 
 ேகா ைமக்கா ātumaikkāṭi, ெப.(n.)

   ேகா ைமக் கஞ் ையப் ளிக்க ைவத்  அணியமாக் ம் கா ; alcoholic fermentation of wheat conjee 
(சா.அக.);.

     [ேகா ைம + கா .]

ேகா ைமக் ழ்

 
 ேகா ைமக் ழ்ātumaikāḻ, ெப.(n.)

   ேகா ைம மா  அல்ல  ெநாய்ையக் ெகாண்  அணியமாக்கப்ப ம் பாயசம்; wheat porridge prepared 
like wheat pudding, but in a liquid form (சா.அக.);.

     [ேகா ைம + ழ்.]

ேகா ைமசச்த்

ேகா ைமசச்த் ātumaiccattu, ெப.(n.)

   1. ேகா ைம கள் (ரவா); அல்ல  மாைவத ்தண்ணீரி ட் ப் ந்ெத த்த சா ; liquid essence of 
wheat pressed and filtered out from a solution of wheat gruel or flour.

   2. ேகா ைம ல் அடங் ள்ள ெபா ள்கள்; the glutinous starchy substance etc., contained in wheat (சா.அக.);.

     [ேகா ைம + சத் .]

ேகா ைமத்த

 
 ேகா ைமத்த ātumaittaviḍu, ெப.(n.)

   ேகா ைம னின்  க ந்த ேமற்ேறால்; the husk or outer coat of wheat;

 wheat bran.

     [ேகா ைம + த .]

இ  தள  மலத்ைத இளக் ம். நீரி க் ம் ெகா க்கலாம். கட் க்கட்ட ம், வ த்  ஒத்தடம் 
ெகா க்க ம் பயன்ப ம். மார்  வ , வ ற்  வ  த யன ணமா ம் (சா. அக.);.

ேகா ைமநாகம்

 
 ேகா ைமநாகம்ātumainākam, ெப.(n.)

   ேகா ைமத் தவசம் ேபான்ற ள்ளி ைடய பாம் வைக; a species of cobra with wheat-like patches.

     [ேகா ைம + நாகம்.]

ேகா ைமப்பாணி

 
 ேகா ைமப்பாணிātumaippāṇi, ெப.(n.)

   ேகா ைம மாைவத ்தண்ணீரி ட் க் ெகா க்க ைவத் க் ண் ய சாரம்; mucilage of starch. It is obtained 
by boiling wheat flour and water and constantly stirring for a few minutes (சா.அக.);.

     [ேகா ைம + பாணி.]

ேகா ைமப்பால்

 
 ேகா ைமப்பால்ātumaippāl, ெப.(n.)

ேகா ைமசச்த்  பாரக்்க;see ködumai-c-cattu.

     [ேகா ைம + பால்.]
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ேகா ைமமணி

ேகா ைமமணிātumaimaṇi, ெப.(n.)

   1. ேகா  ைமத் தவசம்; wheat grain.

   2. ேகா ைமத் தவசம் ேபான்ற ெபான்மணிகளால் அைமந்த க த்தணி; a kind of necklace formed of wheat-
like beads of gold.

     [ேகா ைம + மணி]

ேகா ைமயரைவ

 
 ேகா ைமயரைவātumaiyaravai, ெப.(n.)

   ேகா ைமயரி ைய உைடத் ப் ரிதெ்த த்த ண்ணியெநாய்; fine crushed particles prepared from the 
heart of wheat (சா.அக.);.

     [ேகா ைம + அரைவ. அரைவ → ரைவ → ரவா எனத ் ரி ற்ற .]

ேகா ைமயரி

 
 ேகா ைமயரி ātumaiyarisi, ெப.(n.)

   ேகா ைமைய உைடத் ப் ரிதெ்த த்த ப த்த ெநாய்; large particles of crushed wheat cooked and used like 
rice for eating (சா.அக.);.

     [ேகா ைம + அரி .]

ேகா ைமரவா

 
 ேகா ைமரவாātumairavā, ெப.(n.)

ேகா ைமயரைவ பாரக்்க;see kõdumai-aravai.

     [ேகா ைம + (அரைவ); ரவா.]

ேகா -த்தல்

ேகா -த்தல்ātuvittal,    1. . .(v.cau.) 

நீக் த்தல்: 

 to remove. root out. Exterminate.

     " ைனயா ன ேகா த்தாய் நீெற " (ேதவா. 1139:2);.

     [ேகா  → ேகா .]

ேகா ைவ

ேகா ைவātuvai, ெப.(n.)

   அடமானம்; pledge.

     "மடத் ச ்ெசாத் க்கள் யாேத ம் ேகா ைவ ைவக்க க் ரயஞ் ெசய்ய தானங் ெகா க்க எவ் த 
தந் ர ம் ெகாள்ளக் டா "[ெச.மா.கல்.1967/171,18).

     [ெகா ைவ → ேகா ைவ.]

ேகா மம்

ேகா மம்ātūmam, ெப.(n.)

   ேகா ைம; wheat.

     "நலம்த  ெபா ள் ேகா மம்" ( வாைனக். நான . 25);.

     [ேகா ைம → ேகா மம்.]

 ேகா மம்ātūmam, ெப.(n.)

ேகா ைம பாரக்்க;see {}.

     "நலத்த  ெபா ள் ேகா மம்" ( வாைனக் நான .25);.

     [Skt.{} → த.ேகா ைம.]
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ேகா ர்

 
 ேகா ரā்tūr, ெப.(n.)

   நாமக்கல் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Namakkal Dt.

     [ேகா  + ஊர.்]

ேகா ளி

 
 ேகா ளிātūḷi, ெப.(n.)

   ட் க் த் ம்  வ ம் மா களின் நைடயால் ளிெய ங் காலமா ய மாைல ேநரம் 
( ங்.);; evening, as the time when dust is raised by home returning cattle, considered auspecious.

   ம வ: ேகா ளி சமயம்;ேகா ளிலக் னம்.

     [ேகா + ளி.]

 ேகா ளிātūḷi, ெப.(n.)

   சா ங்காலம் ( ங்.); ட் க் த் ம்  வ ம் ஆ க்களின் நைடயால் ளிெய ங் காலம்; evening, as 
the time when dust is raised by home returning cattle, considered auspicious.

     [Skt.{} → த.ேகா ளி.]

ேகா ளிசமயம்

 
 ேகா ளிசமயம்ātūḷisamayam, ெப.(n.)

ேகா ளி பாரக்்க;see koduli.

     [ேகா ளி + சமயம்.]

 ேகா ளிசமயம்ātūḷisamayam, ெப.(n.)

ேகா ளி பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{}+samayam → த.ேகா ளிசமயம்.]

ேகாேதரன்

 
 ேகாேதரன்ātēraṉ, ெப.(n.)

   காவற்காரன் (யாழ்.அக.);; protector.

     [ேகா + ேதரன் (ேதரக்்காரன்);.]

ேகாேத கம்

 
 ேகாேத கம்ātēṉugam, ெப.(n.)

   சைதெயாட் ைல; the leaf of an unknown plant supposed to unite the two cut portions of flesh, as in incision (சா. 
அக.);.

     [ேகா + ேத கம்.]
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ேகாைத

ேகாைத1ātai, ெப.(n.)

   1. ெபண்களின் தைலம ர ்( ங்.);; women's hair.

   2. ஆண்டாள்; a Vaisnava female saint.

   3. மாைல; garland of flowers worn by women.

     " ந்தல் ேவய்ந்த ேகாைத ம்"(ெப ங். உஞ்ைசக். 48.77);.

   4. த்தாரம்; garland of pearls.

     "ேகாைத ப் ண் மந் " (ப ற் ப். 88:31);.

   5. ஒ ங்  ( ங்.);; order, Regularity, row, series.

   6. ெபண்; woman, beautiful as a garland.

     "ந மலரக்் ேகாைதக்  நல்லற ைரத் " (மணிேம.ப . 81);. 7.ேபய்;

 goblin.

     " ரக கக் ேகாைதக் ைட" ( ப் . 137);.

     [ேகா  → ேகாைத.]

 ேகாைத2ātai, ெப.(n.)

   ேசரர ்பட்டப் ெபயரக் ெளான் ; a title of the Cera kings.

     "மாவள் ளைீகக் ேகாைத ம்"( றநா.172: 10);.

ேகாைதக்

ேகாைதக் ātaikkuḍi, ெப.(n.)

   இலால்  வட்டம், ஆலம்பாக்கத் ற்  அ ந்த ற் ர;் a small village near Alambakkam in Lalgudi 
taluk.

     "ெகாங் லாங் ேகாைதய்க்  உய்ய வந்தாள் தன் தம் ரா க் " (SII.XXVI.778-3 pg.564);.

     [ேகாைத (ேசரன்); + .]

ேகாைதமங்கலம்

 
 ேகாைதமங்கலம்ātaimaṅgalam, ெப.(n.)

   ண் க்கல் மாவட்டம் பழனி ன் அ ல் அைமந்த ஓர ்ஊர;் a village situated near Palani in Thindukkal Dt.

     [ேகாைத + மங்கலம்.]

கைட ஏ  வள்ளல்க ள் ஒ வனான ேபகன் தன  பாத்ைத ேகாைத என்பவ க்  இலவயமாகக் 
ெகா த்தைமயால் இப் ெபயர ்ெபற்றதாம்.

ேகாைதமாத

 
 ேகாைதமாத ātaimātavi, ெப.(n.)

   மாைலேபாலப் க் ம் ஒ வைகக் க்கத் ; a species of kurukkatti (சா.அக.);.

     [ேகாைத + மாத .]

ேகாைதயர்

 
 ேகாைதயரā்taiyar, ெப.(n.)

   மாதர;் women.

     [ேகா  → ேகாைதயர.்]
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ேகாைதயன்

ேகாைதயன்ātaiyaṉ, ெப.(n.)

   பயனில்லாப் ெபா ைளக் ேவான்; man of empty words.

     "எந்நாக் ேகாைதயரக்் ற ண்ேட" ( வக. 3098);.

     [ேகா  → ேகாைதயன்.]

ேகாைதயாள் யா
ன ர வரிநங்ைக

ேகாைதயாள் யான ர வரிநங்ைகātaiyāḷviyāṉaburavuvarinaṅgai, ெப.(n.)

   ண் வனம் வட்டாரத் ள்ள ெப க்கல் ஊரில் உள்ள ேகா ல்; temple of the Perumukkal in Tindvanam 
taluk.

     "இக்ேகா ல் ேதவர மகள் ேகாைதயாள் யான ர வரி நங்ைக னாயகப் ள்ைளயாரக்் " 
(த.நா.ெதா.ஆய் . ெதாடர.்எண். 114/1992 கல்.46,4);.

     [ேகாைத + ஆள்  + ஆன + ர வரி + நங்ைக.]

ேகாைத ப்

 
 ேகாைத ப் ātaiyiruppu, ெப.(n.)

   ண் க்கல் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Thindukkal Dt.

     [ேகாைத + இ ப் .]

ேகாைத ர்

 
 ேகாைத ரā்taiyūr, ெப.(n.)

   மரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanyakumari Dt.

     [ேகாைத + ஊர.்]

ேகாந்தசச்ார்

 
 ேகாந்தசச்ாரā்ndaccār, ெப.(n.)

   அற்பன்; an insignificant contemptible person.

     [ேகாந்  + சார ்- ேகாந் சச்ார ்→ ேகாந்தசச்ார.் ேகாந்  = ரங் .]

ேகாந்தளங்காய்

ேகாந்தளங்காய்āndaḷaṅgāy, ெப.(n.)

   1.  ேதங்காய்; unripe coconut.

   2. ச த் ராப்பழம்; seaside Indian oak.

     [ேகாந்தளம் + காய்.]

ேகாந்தளா கம்

 
 ேகாந்தளா கம்āndaḷāgigam, ெப.(n.)

   யற் ல்; hare grass (சா.அக.);.

     [ேகாந்தளம் + ஆ கம்.]

ேகாந்தைன

 
 ேகாந்தைனāndaṉai, ெப.(n.)

   ேபய்க் ெகாம்மட் ; colocynth, climber.

     [ேகா  → ேகாந்  → ேகாந்தைன.]
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ேகாந்

 
 ேகாந் āndi, ெப.(n.)

   ரங் ; monkey.

   க., ., நா. ேகா ;   ெத. ேகா , க்ேரா ;கட. ேகா , ேகாந் .

     [ெத.ேகா  → ேகாந் ]

ேகாந் க் ணம்

 
 ேகாந் க் ணம்āndikkuṇam, ெப.(n.)

   ரங் க் ம் ; apishness, foolery (சா.அக.);.

     [ேகாந்  + ணம்.]

ேகாந்

ேகாந் 1ānduru, ெப.(n.)

   1. ட்ட க் ப் பாட்டன் (யாழ்ப்.);; ancestor in the fifth line, great grandfather's grandfather (J.);.

   2. ேக  எள்ளல்; ridicule (W.);.

     [ெகாந் ள் → ேகாந் ள் → ேகாந் .]

 ேகாந் 2ānduru, ெப.(n.)

   வஞ்சகம் (யாழ்.அக.);; duplicity.

     [ேகா  → ேகாந்  → ேகாந் .]

ேகாந் லா

 
 ேகாந் லாāndulā, ெப.(n.)

   மராட் யப் சை்சக்காரர ்பயன்ப த் ம் பைறவைக (இ.வ.);; a kind of musical drum used by Mahratta 
beggars.

     [மரா. ேகாண்தல → ேகாந் லா.]

 ேகாந் லாāndulā, ெப.(n.)

   மராட் யப் சை்சக்காரர ்பயன்ப த் ம் பைறவைக (இ.வ.);; a kind of musical drum used by Mahratta 
beggars.

     [Mhr.{} → த.ேகாந் லா.]

ேகாநகர்

ேகாநகரā்nagar, ெப.(n.)

   1. தைலநகர;் capita city.

     "ேகாநக ெர ரெ்காள" ( லப்.27:255); 

   2.. ேகா ல்; temple.

     "மாேயான் ேகாநக ெரட் ம் (கந்த . நகரப். 88);.

     [ேகா + நகர]்

அாசனின் தைலநகர ்அர க்ைக, ேகாநகர ்பைட  என் ம் ெபயரக் ள் ஒன்றால் 
அைழக்கப்ெபற்ற  இவற் ள் அர க்ைக என்ப  அரசன் நிைலயாக வா  நகைரேய க் ம். 
ேகாநகர ்என்ப  அரச ம்பத் ன இ ந்  ஆ ம் நகைர ம், பைட  என்ப  பைட 
நி த்தப்ெபற்  அாசன், நா காவல் ற் ம்ேபாக் க தங்கக் ய நகைர ம் ப்ப  ண்  
(பழந்த ழாட் . பக் 12 → 13
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ேகாநசம்

 
 ேகாநசம்ānasam, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் பாம்  (யாழ்.அக.);; a kind of snake.

     [ேகா + (நாசம்);நசம்.]

ேகாநாக் ைல

 
 ேகாநாக் ைலānākkilai, ெப.(n.)

   ஆன்நாக் ைல; a plant, the leaves of which resemble the tongue of the cow (சா.அக.);.

     [ேகா + நாக்  + இைல]

ேகாநாகசர்ப்பம்

 
 ேகாநாகசரப்்பம்ānākasarppam, ெப.(n.)

   க்க ெவய் னா ம், அைலசச் னா ம் அ பட்  ப க்களின் க் ந் ண்டா ப் ற  
ெவளிப்பட் த் ரிவதாகக் க தப்பட்ட ஒ வைக நாகம்; a kind of cobra imagined to be originating from the 
nostrils of the cow knocking about in the scorching sun and exhausted by fatigue (சா.அக.);.

ம வ. ேகாநசம்.

ேகாநாதன்

ேகாநாதன்ānātaṉ, ெப.(n.)

   1. எ ; a bug (எ );.

   2. இைடயன்; a shepherd.

     [ேகா + நாதன்.]

ேகாநாய்

ேகாநாய்ānāy, ெப.(n.)

   1. ஆண்நரி; male jackal.

   2. ஒநாய்; wolf.

     "ேகாநா னம் ெவ உம் ெவற்ப" (பழ.292);. ஆட் க் ைட ேல ேகாநாய் ந்த ேபால் (பழ);.

ேகாநாய்

     [ேகா + நாய்.]

ேகாநிைலயம்

 
 ேகாநிைலயம்ānilaiyam, ெப.(n.)

   அரசமைன; palace.

     [ேகா + நிைலயம்.]

ேகாநீர்

 
 ேகாநீரā்nīr, ெப.(n.)

   ஆன் (ப ); த் ரம்; cow's urine (சா.அக.);.

ம வ. ேகா யம்.

     [ேகா + நீர.்]

ேகாெநய்

 
 ேகாெநய்āney, ெப.(n.)

   ஆன் (ப ); ெநய்; cow's ghee (சா.அக.);.

     [ேகா + ெநய்.]
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ேகாெநாந்ேதா

 
 ேகாெநாந்ேதா ānondōli, ெப.(n.)

   ெநாந்ேதா  ன்வைக ல் ெபரிய ன் ( னவ.);; a kind of big fish by name nondoli.

     [ேகா + (ெநய்த்ேதா ); ெநாந்ேதா .]

ேகாேநாக்கம்

 
 ேகாேநாக்கம்ānōkkam, ெப.(n.)

   கண்டங் கத்தரி; a thorny plant which bears small yellow fruits (சா.அக.);.

     [ேகா + ( க்கம்); ேநாக்கம்.]

ேகாப்பதவாரம்

ேகாப்பதவாரம்āppadavāram, ெப.(n.)

   அரசரக்் ரிய இைற (T.A.S.II.82.);; tax due to the king.

     [ேகா + பதம் + வாரம்.]

ேகாப்பரம்

 
 ேகாப்பரம்āpparam, ெப.(n.)

உதவாக்கைர, ஒன் க் ம் பயன்படாதவன்: useless fellow அவன் ஒ  ேகாப்பரம். ஒன் க் ம் 
பயனில்ைல (ெநல்ைல.);.

ம வ. ஆதம் (ஆதாயம்); அற்றவன், ப்பற்றவன் ட்ேடற் , உதவாக்கைர, க சைட.

     [ேகா = மா , எ , ேகா + உரம் - ேகாவரம் → ேகாப் ரம் → ேகாப்பரம் (மாட் சச்ாணம், எ , 
ப்ைப);.]

ேகாப்ப -த்தல்

ேகாப்ப -த்தல்āppaḻittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ர த்தல்; to ruin, pull down, dismantle.

     " மாமணி சைலக் ேகாப்ப த் " ( க்ேகா. 161);.

     [ேகாப்  + அ .]

ேகாப்பன்

ேகாப்பன்āppaṉ, ெப.(n.)

   1. ெகட் க்காரன்; capable person not easily bamboozled.

   2. ேதரந்்த ேபாக் ரி; clever scoundrel.

     [ேகா → ேகாப்பன்.]

ேகாப்பாட்டன்

 
 ேகாப்பாட்டன்āppāṭṭaṉ, ெப.(n.)

   ெகாட்பாட்டன் ( ன்.);; grandfather's father.

     [ெகாட்பாட்டன் → ேகாட்பாட்டன்.]

ேகாப்பாண் யன்

 
 ேகாப்பாண் யன்āppāṇṭiyaṉ, ெப.(n.)

   பாண் யன் ( வா.);; Pandya, as king of kings.

     [ேகா + பாண் யன்.]
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ேகாப்பாளச் வர்

 
 ேகாப்பாளச் வரā்ppāḷaccuvar, ெப.(n.)

   இ பக்க ஒட் சச்ார் ன் ேமல் க்ேகாண வ லைமந்த வர ்(கட.் ெதா.);; triangular wall on a partition 
wall.

ேகாப்பாளச் வர்

     [ேகாப்பாளம் + வர.்]

ேகாப்பாளம்

 
 ேகாப்பாளம்āppāḷam, ெப.(n.)

   மா யர ்(ைவணவர)்; மா ன் பன்னி  ெபயரக்ைள ஒ  உட ற் பன்னி  இடங்களில் ெசங் த்  
க் ற்றாக இ ம் மண் ; the Vaisnava sectarian tridental mark, worn on the person in twelve places, reciting 

the twelve names of Vishnu.

அவன் ெநற் ல் ேகாப்பாளம் ேபாட் க் றான் (ெநல்ைல);.

ம வ. மண், நாமம்.

     [ேகாவலன் → ேகாபாலன் → ேகாப்பாளம்.]

ேகாபாலன் ெபயைரச ்ெசால்  இட் க் ெகாள் ம் அைடயாளக்  ேகாப்பாளம் எனப்ெபயர ்
ெபற்ற . 

ேகாப்பாளி

ேகாப்பாளி koāppāḷi, ெப.(n.)

   1. வரிக் த் வைக ( லப். 3:13, உைர);; a masquerade dance.

   2. ேகாப்பன் பாரக்்க (loc.); see koppan.

     [ேகாப்  + ஆளி.]

ேகாப் கா

 
 ேகாப் காāppikā, ெப.(n.)

   ன்ைன; common poon or Alexandrian laurel (சா.அக.);.

     [ ப்  → ேகாப்  → ேகாப் ைக → ேகாப் கா.]

ேகாப் -தல்

ேகாப் -தல்āppiḍudal,    18 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ஏற்பா  ெசய்தல்; to make arrangements;

 to scheme.

     " ட் க் ேளயைடக்கக் ேகாப் ட்டாள்" ( ற . 603);.

ம.ேகாப் க.

     [ேகாப்  + இ -.]

ேகாப் யகன்

 
 ேகாப் யகன்āppiyagaṉ, ெப.(n.)

   அ ைம; slave.

     [ேகாப் யன் → ேகாப் யகன்.]
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ேகாப் யம்

ேகாப் யம்āppiyam, ெப.(n.)

   1. ஒளித்  ைவத்தல்; keeping hidden or concealed (சா.அக.);.

   2. கண்ணியம்; sence of decency.

   3. காத்தல்; to save, protect.

   4. அடக்கம்; humility, quietness.

   5. ேகாலம் (கழ.த.அக.);; decorative designs drawn on floor.

   6. மைறெபா ள்; secrecy, concealment, privacy. 

எல்லாம் ேகாப் யமாக நடக் ற  (உ..வ.);.

   ம. ேகாப் யம் (மந்தணம்);; Skt. gopya.

     [ ப்  → ப்  → ேகாப்  → ேகாப் யம்.]

ேகாப் யா

 
 ேகாப் யா āppiyāti, ெப.(n.)

   ஈ ; substitute, compensatory.

     [ேகாப் யம் + ஆ .]

ேகாப் ரசார

ேகாப் ரசார āppiracārapūmi, ெப.(n.)

   அர  ஆைணவ  ேகா க்  ளம்பரப்ப த் ய நிலம்; land to temples notified by king.

     "ஆக இந் நாற்பால் எல்ைலக் ம் உட்பட்ட இ பத்தஞ்  பாடக ம் ேகாப் ரசார யா  
எல்ேலா க் ம் சாதாரணம் ஆதலால்"(ெத.கல். ெதா.Vகல். 993:4);.

     [ேகா + ரசாரம் + .]

ேகாப் ரண்ைட

 
 ேகாப் ரண்ைடāppiraṇṭai, ெப.(n.)

   களிப் ரண்ைட; a species of adamantine creeper. It is round and smooth and is prescribed for flatulence.

     [ேகா + ரண்ைட.]

உ ண்ைடயா ம், வழவழப்பா க் ம். இ  ஊைத ேநாய்க் ப் பயன்ப ம்.

ேகாப் ராமணர,்

ேகாப் ராமணர,்āppirāmaṇar, ெப.(n.)

   இைறவ க் க் ெகாைட அளிக்க ஆனிைரகைளப் ேபணி வந்த அந்தணர;் bhramin who took care of the 
cows endowed to a temple.

     "அ தம் பண்ணினாள் அவாள் ெகங்ைகக் கைர ல் ேகாகஸ்த் ம் ேகாப் ராமணைர ம் 
ெகான்ைன ேதாஷத் ல் அைடவாரக்ள்"(தஞ்.மரா.ெசப்.50, 26-43);.

     [ேகா + ராமணர.்]
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ேகாப்

ேகாப் 1āppu, ெப.(n.)

   1. ேகாக்ைக; stringing, inserting, threading, adorning.

   2. ஒ ங் ;аrrangement, order, method.

     " ரதத் ன் ேகாப்பைனத் ம்" ( நாயக .62:15);.

   3. அைமப் பழ ; beauty, as of form or construction;finish.

     "ஊசைலக் ேகாப்ப த் " ( க்ேகா. 161);.

   4. ஒப்பைன; decoration, ornament, embellishment.

     "ேகாப்பணி வான்ேறாய் "( க்ேகா. 196);.

   5. க ; that which covers, as a cloud, a roof;

 that which over-whelms, as grief.

     "நீப்ப ந் யர ்ேகாப் க் ெகாள்ள ம்"( நாயக .7:3);.

   6. இடம்பம் ( ன்.);; gaudiness, showiness, parade.

   7. ப  ( ன்.);; jest, sport, farce.

   8. ழ்ச்  (உபாயம்);; means, device, scheme.

     "ேவந்தர ்ெபான்ைனக் ெகாள்ைள ெகாள்ளக் கள்ளி ந்தக் ேகாப் ெப த்தாள்" ( ற . 421);.

   9. ேதாள் த யவற் ற் ேகாக்கப்ப ம் ைம; bundle, pack, as taken on shoulders.

     "ேதாட்ேகாப் க் ெகாள்ளார"் (நால .328);.

ேகாப் க்க

 
 ேகாப் க்க āppukkayiṟu, ெப.(n.)

   இ ேவ  வைலகைள இைணக்க உத ங் க  ( னவ.);; a rope used for joining the two different nets.

     [ேகாப்  +. க .]

ேகாப் க் ட் -தல்

ேகாப் க் ட் -தல்āppukāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   அணியமாதல் (இ.வ.);; to make or get ready.

     [ேகாப்  + ட் .]

ேகாப் க்ெகா -
த்தல்

ேகாப் க்ெகா -த்தல்āppukkoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   சைமய க்  ேவண் ய காய்க ப் ெபா ள்கைளக் ெகா த்தல்; to give or supply vegetables, curry stuffs etc. 
necessary for preparing food (சா.அக.);.

     [ேகாப்  + ெகா .]

ேகாப் த்தட் -தல்

 
 ேகாப் த்தட் -தல்āppuddaṭṭudal, ெதா.ெப. (vbl.n.) 

   கடல ப் பாைற கட் ற் க் ய வைலையக் ளியாள் நீக் தல் ( னவ.);; to remove the intangle of the 
net on the top of the sea rock.

     [ேகாப்  + தட் -.]

ேகாப் ப்பட்டைற

 
 ேகாப் ப்பட்டைறāppuppaṭṭaṟai, ெப.(n.)

   பல உ ரிப் ெபா ள்கைள இைணக் டம்; fabrication shop.

     [ேகாப்  + பட்டைற.]
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ேகாப் ப்ேபா -
தல்

ேகாப் ப்ேபா -தல்āppuppōṭudal,    19 ெச. ன்றா .(v.t.)

   மைனக் ேமற் ேகாப்  அைமத்தல் (கட.்ெதா.);; to form the top joints of a house.

     [ேகாப்  + ேபா -.]

ேகாப் மட்டம்

 
 ேகாப் மட்டம்āppumaṭṭam, ெப.(n.)

   கட்டடச ் வரின் ேமல்வரி (கட.்ெதா.);; top layer of the wall.

     [ேகாப்  + மட்டம்.]

ேகாப் ைற

ேகாப் ைறāppumuṟai, ெப.(n.)

   ெபா த் ம் ைற; art or manner of fitting or arranging things.

     " க் ங் ேகா ங் ேகாப் ைற ெகாளஇீ" (ெப ங். உஞ்ைசக். 58:53);.

     [ேகாப்  + ைற.]

ேகாப்ெபண்

ேகாப்ெபண் āppeṇṭu, ெப.(n.)

   அரசன் மைன ; Queen,

     "ெப ங்ேகாப் ெபண்  ெமா ங் டன் மாய்ந்தனள்" ( லப். 25:86);.

     [ேகா + ெபண் .]

ேகாப்ெப ங்கணக்
கர்

ேகாப்ெப ங்கணக்கரā்pperuṅgaṇakkar, ெப.(n.)

   அர  தைலைமக் கணக்கர;் chief accountants of a state.

     "ேகாப்ெப ங் கணக்கைரக் ைட ளங்க" (ெப ங். நரவாண.7:122);.

     [ேகா + ெப ங்கணக்கர.்]

ேகாப்ெப ங் ழ
ேவாள்

ேகாப்ெப ங் ழேவாள்āpperuṅgiḻvōḷ, ெப.(n.)

ேகாப்ெப ந்ேத  பாரக்்க;see ko-p-perun-devi.

     " ன்றாக் கற் ெனங் ேகாப்ெப ங் ழேவாள்" (ெப ங்.இலாவாண. 11:47);.

     [ேகா + ெப ம் + ழேவாள்.]

ேகாப்ெப ஞ் ங்க
ேவளார்

ேகாப்ெப ஞ் ங்கேவளாரā்pperuñjiṅgavēḷār, ெப.(n.)

   ந நாட்  மன்னர ்ேகாப்ெப ஞ் ங்கனின் அ காரி; an officer of the King of Nadu Nadu, kopperuń-singan.

     " ட ரக்் ட ைடயான் வரங்கன் ெபரிய நாயனான ேகாப்ெப ஞ் ங்கேவளார ்ைவத்த 
ெநாந்தா ளக்ெகான் க் " (SII.XII.227-6 pg.141);.

     [ேகா + ெப ஞ் ங்கன் + ேவளார.்]

ேகாப்ெப ஞ் ங்க
ன்

 
 ேகாப்ெப ஞ் ங்கன்āpperuñjiṅgaṉ, ெப.(n.)

   ேசந்தமங்கலத்ைதத் தைலநகராகக் ெகாண்  ந நாடை்ட ஆண்ட காடவர ் ல மன்னரக்ளில் 
றந்தவர;் a popular king of the Kadava dynasty who ruled from Séndamangalam on the banks of Kadilam in Nadunadu 

(Viluppuram Dt.);.

     [ேகா + ெப ஞ் ங்கன்.]

ேகாப்ெப ஞ்ேசரல்
 இ ம்ெபாைற

 
 ேகாப்ெப ஞ்ேசரல் இ ம்ெபாைறāpperuñjēralirumboṟai, ெப.(n.)

   ஒ  ேசர மன்னன்; a Cēra king.

     [ேகா + ெப ஞ்ேசரல் + இ ம்ெபாைற.]
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ேகாப்ெப ஞ்ேசாழ
ன்

 
 ேகாப்ெப ஞ்ேசாழன்āpperuñjōḻṉ, ெப.(n.)

   ேசாழ மன்னரக்ளில் ஒ வன்; a Cola king.

     [ேகா + ெப ஞ்ேசாழன்.]

உைற ைரத ்தைலநகராகக் ெகாண்  ஆண்டவன்; க்க லைம ைடேயான்; ள்ளி வளவ க் ப் 
ன் அர  கட்  ேல யவன். இவ க்  நலங் ள்ளி, ெந ங் ள்ளி என் ம் மக்களி ந்தனர.் இவரக்ள் 

தந்ைத  காழ்ப் ணரச்்  ெகாண்  தாக்க ற்பட்டேபா  மனம் வ ந்  வடக் ந்  உ ர ்நீத்தான். 
இவைனக் காணாமேலேய இவன்  நட் க் ெகாண்ட ராந்ைதயார ்இவன ல் அமரந்்  
வடக் ந்  உ ர ்நீத்தார.்

ேகாப்ெப ந்ேத

ேகாப்ெப ந்ேத āpperundēvi, ெப.(n.)

   பட்டத்தர ; chief queen, queen consort.

     "ஓரத்் டனி ந்த ேகாப்ெப ந் ேத " ( லப்.27:251);.

     [ேகா + ெப ந்ேத .]

ேகாப்ெப யர்

ேகாப்ெப யரā்pperumudiyar, ெப.(n.)

   அரசாங்கத் ல் பட்ட  ந்த த்தர;் aged and experienced counsellors in a state.

     "வாணிகரக்் கைற ங் ேகாப்ெப  யர"்(ெப ங். இலாவாண. 2:164);.

     [ேகா + ெப யர.்]

ேகாப்ெப ேவந்த
ன்

ேகாப்ெப ேவந்தன்āpperuvēndaṉ, ெப.(n.)

   அரசரக்்கரசன்; king of kings, emperor.

     "ேகாப்ெப  ேவந்தன் யாப் த் தைமத்த ன்" (ெப ங். மகத. 22:78);.

     [ேகா + ெப ேவந்தன்.]

ேகாப்ைப

ேகாப்ைபāppai, ெப.(n.)

   1. ெவள்ைளக் களி மண்ணினாற் ெசய்த னக் கலம் (சா.அக);; a porcelain Cup manufactured in China.

   2. ேவைலப்பா  ெகாண்ட பரி ப் ெபா ள்; cup trophy. 

நம  நா  காற்பந்  ேபாட் ல் உலகக் ேகாப்ைபைய ெவன்ற  (உ.வ.);

   3. உண்கலம்; cup drinkingvessel.

   ம. ேகாப்ப;   க., . ப் ;   ெத. ப்ெப;பட.ேகாப்ெப.

 H. kuppi;

 Pali., Pkt. Kūppa;

 L. cuppa;

 F. Coupe;

 E. cup;

 Port. Copa.

     [ ம்பம் = மட்பாண்டம். ம்பம் → ம்  → ப்  → ேகாப்ைப.]

ேகாப்ைபெவ ப்

 
 ேகாப்ைபெவ ப் āppaiveḍippu, ெப.(n.)

   மரத் ல் ஆண்  வைள கள் சரியாகப் ெபா ந்தாமல் ெவ க் ம் ெவ ப்  (கட.்ெதா.);; crack in joints of 
wooden planks.

     [ேகாப்ைப + ெவ ப் .]
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ேகாபக்கண்ணி

ேகாபக்கண்ணிāpakkaṇṇi, ெப.(n.)

   1. ண் னி மரம்; an unknown tree.

   2. ேகாபக்கண் ைடயவள்; woman with an angry look (சா.அக.);.

     [ேகாபம் + கண்ணி.]

ேகாபக்காரன்

 
 ேகாபக்காரன்āpakkāraṉ, ெப.(n.)

   னம் ந்தவன்; irritable, hot-tempered man.

     [ேகாபம் + காரன்.]

ேகாபக்காரி

ேகாபக்காரி1āpakkāri, ெப.(n.)

ன ள்ள ெபண்: 

 angry woman.

     [ேகாபம் + காரி.]

 ேகாபக்காரி2āpakkāri, ெப.(n.)

   தைலச் ளி; Indian birth wort (சா.அக.);.

     [ேகாபம் + காரி.]

ேகாபக் ண்டம்

 
 ேகாபக் ண்டம்āpakkuṇṭam, ெப.(n.)

   எட்  மரம்; strychnine tree.

   ம வ;ேகாப ண்டம்.

     [ேகாபம் + ண்டம்.]

ேகாபக்

 
 ேகாபக் āpakkuru, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் கழற்ெகா  (சா. அக);; white bead vine.

     [ேகாபம் + .]

ேகாபங்காய்ந்ேதா
ர்

 
 ேகாபங்காய்ந்ேதாரā்paṅgāyndōr, ெப.(n.)

 sages, saints, as persons who have subdued their temper.

     [ேகாபம் + காய்ந்ேதார.்]

ேகாபங்ெகாள்( )-
தல்

ேகாபங்ெகாள்( )-தல்āpaṅgoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   ண் த யைவ உக் ரமாதல் (யாழ்ப்.);;  to be inflamed, irritated. as a sore or wound, to become aggravated, as 
a disease, to rage, as the sea.

     [ேகாபம் + ெகாள் .]

ேகாபச் ரம்

ேகாபச் ரம்āpaccuram, ெப.(n.)

   னம் வ ம்ப  த்தம் ந் க் ம் காய்சச்ல் ( வரட.்32);; bilious fever.

     [ேகாபம் + காம்.]

ேகாபஞ்ெச த் -
தல்

ேகாபஞ்ெச த் -தல்āpañjeluddudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   னத்ைத ெவளிக்காட் தல் ( ன்.);; to give vent to anger.

     [ேகாபம் + ெச த் .]
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ேகாபத்

ேகாபத் āpattī, ெப.(n.)

   1. ேகாபத் ன் ; heat arising from anger;wrath (சா.அக.);.

   2. உ ரத்் க்க ள் ஒன்றான னம் ( டா.);; the fire of anger, one of uyir-t-ti.

     [ேகாபம் + .]

ேகாபதாப்ம்

 
 ேகாபதாப்ம்āpatāpm, ெப.(n.)

   க ஞ் னம்; fury, rage.

     [ேகாபம் + தாபம்.]

ேகாப

ேகாப āpadi, ெப.(n.)

   1. எ  (உரி.நி);: 

 bull, as lord of cows.

   2. ேதவரத் ்தைலவன் (இந் ரன்);; Indra, as king of Svarga.

   3. க ரவன்: 

 sun.

     [ேகா + ப .]

 ேகாப āpadi, ெப.(n.)

   1. எ  (உரி.நி.);; bull, as lord of cows.

     [Skt.{}-poti → த.ேகாப .]

ேகாப ண்டம்

 
 ேகாப ண்டம்āpadiṇṭam, ெப.(n.)

ேகாபக் ண்டம் பாரக்்க;see Koba-k-kundam.

     [ேகாபக் ண்டம் → ேகாப ண்டம்.]
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ேகாபம்

ேகாபம்1āpam, ெப.(n.)

   1. னம்; anger.

   2. ெவ ப் : dislike.

     [ ப்பள் = வப் . ப்பள் → ப்பளி → ப்  → ேகாப்  → ேகாபம் (ெகா.வ.);.]

 Skt., Pali., kõpa;

 Pkt. Kõva;

 Sinh. kov kõ.

   ேகாபநிைலகள்: ேகாபம்  ெபா  நிற்ப : னம் நீ த்  நிற் ம் ேகாபம்;   ற்றம் ெய ங் 
ேகாபம்: ெவ ளி அல்ல  காய்  அல்ல  உ த் ரம் ெந ப் த்தன்ைம ள்ள க ங்ேகாபம்: ெகா ப்  
கண் ேபான்ற உற னரக்் ச ்ெசய்யப்பட் ெகா ைமபற் ப் ெபாங் ெய ங் ேகாபம்;   எரிசச்ல் 
மனத்ைத உ த் ங் ேகாபம்;   க ப்  ெபாறாைமேயா  ய ேகாபம்;   றம் அல்ல  வன்மம் 
ப வாங் ங் ேகாபம்;   க  தணியாக் ேகாபம்;   க ப்  க ப்பன் கம் க த் த் ேதான் ம் 
ேகாபம்;   வப்  அல்ல  ெச ர ் வப்பன் கம் வந்  ேதான் ங் ேகாபம்: ளம் நச் த் 
தன்ைமயான ேகாபம்: ெவ  அ ழந்த ேகாபம்: னி  அல்ல  ைன  ெவ ப்ேபா  ய 
ேகாபம்;   கதம் என் ம் இயல்பான ேகாபம்;   கனி  கஞ் ளிக் ம் ேகாபம்: ெசற்றம் அல்ல  ெசறல் 
பைகவைன அ க் ம் ேகாபம்;   ஊடல் மைன  கணவெனா  ேகா த் க் ெகாண்  உைரயாடாத 
ெமன்ேகாபம்: ல  ஊட ன் வளரந்்த நிைல: ணி ஊட ன் ரந்்த நிைல;சைட  உற னர ்

ைற ம் அைம யான ேகாபம் (ெசால். கட.் 49);.

 ேகாபம்2āpam, ெப.(n.)

   தம்பலப் ச் ; cochineal.

     "ெகால்ைல ெந வ க் ேகாபம் ஊர ம்" ( பாண்.168);.

ேகாபல்

 
 ேகாபல்āpal, ெப.(n.)

   இ  அம்பைரப் ேபான்ற ஒ  ேபா கைடசச்ரக் ; false amber or copal, it is fraudently sold in bazaars as a 
substitute for amber (சா. அக.);.

     [ ப்பள் = வப் . ப்பள் → ேகாப்பல் → ேகாபல்.]

ேகாபவல்

ேகாபவல் āpavalli, ெப.(n.)

   1. ெப ங் ம்ைப; moorva stemless plant.

   2. நன்னாரி; Indian sarsaparilla (சா.அக.);.

     [ேகாபம் ( வப் ); + வல் .]

 ேகாபவல் āpavalli, ெப.(n.)

   1. ெப ங் ப்ைப; moorva stemless plant.

   2. நன்னாரி; indian sarsaparilla (சா.அக.);.

     [Skt.{}-valli → த.ேகாபவல் .]

ேகாபன்

ேகாபன்āpaṉ, ெப.(n.)

   1. இைடயன்; shepherd, cowherd.

   2. அ காரி; officer.

   3. காப்ேபான்; guard.

   4. வன்; Siva, 

ன் ம யர ்ேகாபர ்(ேதவா.542:4);.

     [ேகா + ேகாவன் → ேகாபன் (ெகா.வ.);.]
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ேகாபைன

 
 ேகாபைனāpaṉai, ெப.(n.)

   கவண் (யாழ்ப்);; sling to drive away birds etc.

     [ேகாப்  → ேகாப்பைன → ேகாபைன.]

ேகாபாக் னி

 
 ேகாபாக் னிāpākkiṉi, ெப.(n.)

ேகாபத்  பாரக்்க;see köba-t-ti.

     [ேகாபம் + அழனி → அக் னி.]

ேகாபாபத் ரம்

 
 ேகாபாபத் ரம்āpāpattiram, ெப.(n.)

   ஆம்பற் ழங் , ெகாட் க் ழங் ; esculent bulbous root of Indian water-lily (சா.அக.);.

     [ேகாபம் ( வப் ); + பத் ரம்.]

ேகாபாலகன்

ேகாபாலகன்āpālagaṉ, ெப.(n.)

   1. இைடயன்; shepherd, cow-herd.

   2. கண்ணன்; Lord Krisnan.

     " ந்ெதா த்த ேகாபாலகன்" ( வ்.இயற்.3:32);.

     [ேகா + பாலகன்.]

ேகாபால ட்
ணபார யார்

 
 ேகாபால ட் ணபார யாரā்pālagiruṭṭiṇapāradiyār, ெப.(n.)

   பத்ெதான்பதாம் ற்றாண் ப் லவரக் ெளா வர;்     "நந்தனார ்சரித் ர" ஆ ரியர;்

 a poet of nineteenth century author of Nandanär-carttiram.

     [ேகாபாலன் + ட் ணன் + பார யார.்]

ேகாபாலசக்கரம்
ேகாபாலசக்கரம்āpālasakkaram, ெப.(n.)

   பைழய நாணய வைக (பண .145);; an ancient Coin.

ேகாபாலர்

ேகாபாலர1்āpālar, ெப.(n.)

   1. அரசர;் king,

   2. இைடயர;் shepherd, cowherd.

     [ேகா + பாலர.்]

 ேகாபாலர2்āpālar, ெப.(n.)

   கள்ளர் ப் பட்டப்ெபயரக் ள் ஒன்  (கள்ளர ்சரித்.பக்.98);; a caste title of Kallars.

     [ேகாவலர ்→ ேகாபாலர.்]

ேகாபாலம்

 
 ேகாபாலம்āpālam, ெப.(n.)

   கன்னி ( ரட்டா ); மாதத் ல் காரி (சனி);க் ழைம ேதா ம் இரந்  ேநாற் ம் ேநான் ; a religious vow to 
beg on Saturdays in the month of Purattasi.

     [ேகாபாலன் → ேகாபாலம்.]

1213

www.valluvarvallalarvattam.com 9187 of 19068.



ேகாபாலன்

ேகாபாலன்āpālaṉ, ெப.(n.)

   1. இைடயன்; shepherd.

   2. கண்ணன்; Lord Krisna.

     "ேகாபாலா ேபாேரேற" - (பாரத. ட.்34);.

 Skt., Pali. gõpåla;

 Pkt. Gövāla;

 Pan. Gavăl;

 Nep. gwalö;

 Uri goala, H. goal, gual;

 Guj, goval. Mar. govala, gova, govla;

 Beng. goyal (cowshed);.

     [ேகா + பாலன்.]

ேகாபா

ேகாபா āpāli, ெப.(n.)

   ேவ ேகாபாலன் உ வம் ெபா க்கப்ெபற் ச ்ேசலம் ப ல் வழங் ய ஒ  வைக நாணயம் 
(G.Sm.D.l.i, 290);; a fanam current in the Salem district, having the figure of Krishna with the flute.

     [ேகாபாலன் → ேகாபா .]

ேகாபாவல்

 
 ேகாபாவல் āpāvalli, ெப.(n.)

   ம ள் என் ம் சணல் வைக; lowstring hemp (சா.அக.);.

     [ேகாபம் = வப் , ேகாபம் + வல்  - ேகாபவல்  → ேகாபாவல் .]

ேகாபாேவசம்

 
 ேகாபாேவசம்āpāvēcam, ெப.(n.)

   னங்ெகாண்ட நிைலைம; the state of being red with anger; angry mood (சா.அக.);.

     [ேகாபம் + ஆேவசம்.]
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ேகா

ேகா 1āpittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. னம் ெகாள் தல்; to be angry, indignant, offended;

 to take umbrage.

   2. ண் த யன னத்தல் (யாழ்ப்.);; to be morbidly irritated;

 to be virulent, as an ulcer.

ம. ேகா க் க.

     [ேகாப் தல் = ேமெல ப் தல், ேகாப்  → ேகாப்  → ேகா  = னம் ெபாங் தல்.]

 ேகா 2āpittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   க தல்; tobe angry with, to reprove, check, reprimand.

     [ேகா 1 → ேகா 2.]

 ேகா 3āpi, ெப.(n.)

   ன ள்ளவன்; hot tempered man.

ம. ேகா .

     [ ப்  → ேகாப்  → ேகாப்  → ேகா .]

 ேகா 4āpi, ெப.(n.)

ேகா கம்

 
 ேகா கம்āpigam, ெப.(n.)

   அேசா ; asõgā tree (சா.அக.);.

     [ேகா  ( வப் ); ேகா கம்.]

ேகா காவசந்தம்

ேகா காவசந்தம்āpikāvasandam, ெப.(n.)

   பண்வைக (இராகவைக); (பரத.இராக.102);; a specific melody - type.

     [ேகா ைக + வசந்தம்.]

ேகா கா

ேகா கா āpikāvi, ெப.(n.)

   1. ஒ வைகச ் வந்த மஞ்சடக்ா ; a kind of reddish yellow ochre.

   2. ரான் கா ; common yellow ochre.

     [ேகா  + கா .]
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ேகா சந்தனம்

ேகா சந்தனம்āpisandaṉam, ெப.(n.)

   1. ேகா க்கல்; yellow ochre.

   2. மண்; yellow earth worn by Vaisnavites on their forehead (சா.அக.);.

     "தாமைரத ் மணி  ெமய்க் ேகா  சந்தன ம்" ( ரேபாத.10:13);.

     [ேகா  + சந்தனம்.]

 ேகா சந்தனம்āpisandaṉam, ெப.(n.)

   ஒ சார ் மால் அ யவரக்ள் ஊரத்் வ ண்டரமாக ெநற் லணிவ ம் ெவண்ைம கலந்த மஞ்சள் 
நிற ள்ள மா ய ஒ வைகத ் மண்; yellowish earth used by certain decotees of Visnu for upright sectarian 
marks.

     "தாமைரத ் மணி  ெமய்க்ேகா  சந்தன ம்" ( ரேபாத.10:13);.

த.வ. மால் மண்.

     [Mhr.{} → த.ேகா சந்தனம்.]

ேகா சாற் -தல்

ேகா சாற் -தல்āpicāṟṟudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

ஏமாற் தல் (உ.வ.);: 

 to deceive.

     [ேகாபம் = வப் . ேகாபம் → ேகா  = ெசஞ்சந்தனம்.]

ேகா த்தம்

 
 ேகா த்தம்āpittam, ெப.(n.)

   எ  அல்ல  ஆ ன் த்தப் ைப னின்  எ த்  அணியமாக்கப்ப ம் மான்மணத் ; ox bile;bile of 
cowsbezoar (சா.அக.);.

     [ேகா + த்தம்.]

ேகா த்தவக் னி

ேகா த்தவக் னிāpittavakkiṉi, ெப.(n.)

   1. அகட் த் ; gastric fire.

   2. த்தம்; bile (சா.அக.);.

     [ேகா த்தம் + அக் னி.]

ேகா தாரம்

 
 ேகா தாரம்āpitāram, ெப.(n.)

   ரா ( ங்.);; bottle flower.

     [ேகா  + தாரம்.]

ேகா ப்ேபய்ச்
ைல

 
 ேகா ப்ேபய்ச் ைலāpippēyccūlai, ெப.(n.)

   த்தம் ந்  னக் ம்ேபா  ேபய் த்த வரக்ைளப் ேபால் ந க்கங் கண்  ைலேநாய் 
ெகாண்டவரக்ைளப் ேபால் ைக, கால் வ வற்  ஒன்ைறெய க்க ம், நடக்க ம் யாமற் 
ெசய் ேமார ்நிைலைம; an agitated condition or strong emotion by which one is rendered unable to handle any 
substance or to walk any distance, owing to the shivering of the body arising from anger. It is due to the affection of the 
nervous system as a result of the aggravated condition of bile in the system (சா.அக.);.

     [ேகா  + ேபய் + ைல.]

ேகா ேபா -தல்

ேகா ேபா -தல்āpipōṭudal,    19 ெச. ன்றா .(v.t.)

ேகா சாற் -தல் பாரக்்க;see købi-sārru-.

     [ேகா  + ேபா .]
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ேகா ய -த்தல்

ேகா ய -த்தல்āpiyaḍittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   வரக்்  மஞ்சடக்ா  தல்; to brush walls with yellow-wash.

     [ேகா  + அ .]

ேகா ைன

 
 ேகா ைனāpiṉai, ெப.(n.)

   னம் (யாழ்.அக.);; anger.

     [ேகாபம் → ேகா ைன.]

ேகா கன்

ேகா கன்āpīkaṉ, ெப.(n.)

   க ங்ேகாப ள்ளவன்; extremely hot-tempered man.

     "ெபாைற லாத ேகா கன்" ( ப் . 530);.

     [ேகாபம் → ேகா கன் → ேகா கன்.]

ேகா ரக்கல்

 
 ேகா ரக்கல்āpurakkal, ெப.(n.)

   ெசங்கல்; brick; red brick (சா.அக.);.

     [ேகா ரம் + கல்.]

ேகா ரக்கள்ளி

 
 ேகா ரக்கள்ளிāpurakkaḷḷi, ெப.(n.)

   ெப ங்கள்ளி; a kind of tall spurge (சா.அக.);.

     [ேகா ரம் + கள்ளி.]

ேகா ரசச்ங்

 
 ேகா ரசச்ங் āpuraccaṅgu, ெப.(n.)

   ேகா ரவ ைடய சங்  ( னவ.);; a shell having the shape of temple tower.

     [ேகா ரம் + சங் .]

ேகா ரச் த்தன்

 
 ேகா ரச் த்தன்āpuraccittaṉ, ெப.(n.)

   ெபான்னாக் ம் ஆற்றல் ைறகைள இயற் ய த்தரக் ள் ஒ வர;் one of the Sidda's who instituted the 
principles of alchemy (சா.அக.);.

     [ேகா ரம் + த்தன்.]

ேகா ரத்தைல

 
 ேகா ரத்தைலāpurattalai, ெப.(n.)

   ேகா ரத்ைதப்ேபால் அ  ப த் ம், ேமற்பக்கம் சச்ாக ம், உச் யரந்் ம் கா ம் தைல; tower head-
Acrocephalia, it is a deformity of the head in which its vertical diametre is increased and the top is more or less pointed like a 
tower (சா.அக.);.

     [ேகா ரம் + தைல.]

ேகா ரத் ம்ைப

 
 ேகா ரத் ம்ைபāpurattumbai, ெப.(n.)

   அ க் த் ம்ைப (மைல.);; species of balsam.

     [ேகா ரம் + ம்ைப]
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ேகா ரத் ெமய்கா
ப்பான்

ேகா ரத் ெமய்காப்பான்āpurattumeykāppāṉ, ெப.(n.)

   ேகா ல் காவலன்; temple guard.

     "ேகா ரத்  ெமய்காப்பான் ெநா வன் இவன்ென சாைல உண் ெவண்கல ம் எண்ணி க்க  
ெபாதைவப் க்க ம் கடவான்" (SII.XIX.357:67, pg. 185);.

     [ேகா ரத்  + ெமய்காப்பான்.]

ேகா ரந்தாங்

ேகா ரந்தாங் āpurandāṅgi, ெப.(n.)

   1. ேகா ரந்தாங் ப்ப ைம பாரக்்க;see kopurandangi-p-padumai.

   2. ெசயற்ெபா ப் பாளராய் ந ப்பவன்; one who has an immoderate sense of self-importance and thinks that on 
him alone everything depends.

   3. வைக (M.M.95);; Coromandel chiretta.

     [ேகா ரம் + தாங் ]

ேகா ரந்தாங் ப்ப
ைம

 
 ேகா ரந்தாங் ப்ப ைமāpurandāṅgippadumai, ெப.(n.)

   ேகா ரத்ைதத் தாங் வ  ேபால, ேகா ர உச் ள்ள ப ைம; figure at the top of a tower seeming to 
support it.

     [ேகா ரம் + தாங்  + ப ைம]

ேகா ரப் டம்

 
 ேகா ரப் டம்āpurappuḍam, ெப.(n.)

   காடெ்ட ைவக் ேகா ரம் ேபாலக் த்  நிரப்  இ ம் டம்; calcination of metals with dried cow-dung 
heaped like a cone.

     [ேகா ரம் + டம்.]

ேகா ரம்

ேகா ரம்1āpuram, ெப.(n.)

   நகரம் அல்ல  ேகா ன் ெப வா ல் ( வா.);; tower-gate of a city or temple.

ேகா = அர , தைலைம. ரம் = உயர் , உயரந்்த கட்டடம்.

ைர = உயரச்் , ' ைரஉயர ்பா ம்' (ெதால். உரி, 4); ேவந்தன் இ ந்த உயரந்்த எ நிைலக் கட்டடம் 
த ற் ேகா ரம் எனப்பட்ட . ன்  ேகா ல் அைமந்த எ நிைல மாட ம் வானளா  நின்  அப் 

ெபயர ்ெபற்ற . அதன் அைமப் த் ேதைர ஒத்ததா ம்.

ேகா ரம் உள்ள நகரக்ளின் ெபயரக்ேள, த ல், ' ரம்' என் ம் ஈ  ெபற்றன.

எ. . : காஞ் ரம், கங்ைகெகாண்ட ேசாழ ரம். ேவந்தன் தன் தைலநகைர நாற் ற ம் ேநாக்க ம், 
ெதாைல ற் பைகவர ்வரைவக் காண ம், பைகவர ் ற் ைக ட்  உ ைஞப்ேபாைர நடத் ங்கால் 
ெநாச் ப்ேபாைரக் கண்காணிக்க ம், அவன் அரண்மைன ன்ேமல் எ நிைல ெகாண்ட ஓர ்உயரந்்த 
ேதரே்பான்ற கட்டடம் கட்டப்பட் ந்த . அ  ' ரம்' எனப்பட்ட . ' ரம்' = உயரந்்த கட்டடமான 
ேமன்மாடம்.

ரம் என்ப  ன் , ரத்ைதக் ெகாண்ட அரண்மைனைய ம், அதன் ழைல ம் த் , அதன் ன் 
நகர ்என் ம் ெசாற்ேபால் தைலநகர ் வைத ம் த் , நாளைட ல் நகரப் ெபா ப் 
ெபயரா ற் . அரண்மைன ள்ள ரம் அரசன் இ க்ைகயாதலால், ேகா ரம் எனப்பட்ட . ேகா = 
அரசன், ேகா இ ந்த இல் ேகா ல் எனப்பட்டைத ேநாக் க.

பைகவர ்வர  காண்டற் க் ேகா ரம் றந்த அைமப்ெபன்  கண்ட ன், நகைரச ் ழ்ந்த ேகாடை்ட 
ம ம், வா ற் ெபரிதாக ம் மற்ற இடங்களிற் யனவாக ம் ேகா ரங்கள் கட்டப்பட்டன. 

யன ெகாத்தளம் எனப்பட்டன. (பண். த . நா.பக். 135-6);

ேகா என்ப  உயரமான, ெபரிய எனப் ெபா ள் த ம், ரம் = வைளந்த ற் ம ல்.ேகா ரம் = 
ற் ச் வரில் உயரமாகக் கட்டப்ெபற்ற ைழவா ல் கட்டடப் ப , ெகா ேயந் ய யாைன ம் 

ேத ம் உள் ைழ ம் வண்ணம் ைழவா ல் அைமந்த உயரந்்த ம ற்கவரப்்ப . ரம், ரி என்பன 
ற்  ம ல்கள் உயரத்் க் கட்டப்பட்ட நகரம், அரண்மைன, ேகாடை்ட ஆ யவற்ைறக் க் ம். 

த ழர ்வரலாற் ல் அரண்மைன ம் நகரத்ைதச ் ற் ம் ேகாடை்ட ம ல்களில் அைமக்கப்பட்ட 
ேகா ரங்கள்,ேகா ல்களில் இடம்ெபற்றேபா  ைழவா ல் ேகா ரங்களாக உயரத்் க் 
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ேகா ரவாசல்

 
 ேகா ரவாசல்āpuravācal, ெப.(n.)

   ேகா ரத் ன் ழ்நிைல; gateway under a tower. 

ம வ;ேகா ரவா ல்.

     [ேகா ரம் + வாசல்.]

ேகா ரவா ல்

 
 ேகா ரவா ல்āpuravāyil, ெப.(n.)

ேகா ரவாசல் பாரக்்க;see kõpuravasal.

ம வ. ேகா ரவா ல்.

     [ேகா ரம் + வாசல்.]

ேகாம்பல்

ேகாம்பல்1āmbal, ெப.(n.)

   1. ைறயாத னம் ( ங்.);; vehement anger.

   2. னம் ( வா.);; rage

   3. ன்ேகாபம் ( வா.);; hot temper.

     [ேகாம்  → ேகாம்பல்.]

ேகாம்ப ைள

 
 ேகாம்ப ைளāmbaviḷai, ெப.(n.)

   மரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanyakumari Dt.

     [ேகாம்  + ைள.]

ேகாம்பைற

ேகாம்பைற1āmbaṟai, ெப.(n.)

   பயனற்ற  (யாழ்.அக.);; that which is good for nothing.

     [ேகாம்ைப → ேகாம்பைற.]

 ேகாம்பைற2āmbaṟai, ெப.(n.)

ஒ வைகக் கடல் ன்: 

 a kind of sea fish.

     [ேகாம்  → ேகாம்பைற ( க்ேகாண வ ன );.]

ேகாம்

ேகாம் āmbi, ெப.(n.)

   1. பசே்சாந்  ( ங்.);;  chameleon.

   2. ஒந் ப் ெபா : 

 bloodsucker.

     "ேகாம் க் ெகா ங்  ேமயா மஞ்ைஞ" ( க்ேகா 21);.

     [ேகாம்  → ேகாம் .]
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ேகாம்

ேகாம் 1āmbudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   னத்தல் ( ங்.);; to be angry, furious.

     [ ம்  → ேகாம் .]

 ேகாம் 2āmbu, ெப.(n.)

னக் ப் : 

 anger. signs of anger.

     "ேகாம்  பைடத்த ெமா ெசால்பரத்ைதயர"் ( ப் . 263);.

     [ ம்  → ேகாம் .]

 ேகாம் 3āmbu, ெப.(n.)

   நீரத்்ேதக்கப்ப களில் ஆற்ேறா  வந் ேச ம் ற்றா  அல்ல  நீரக்்கால் பள்ளசச்ாய்கால்களில் 
நிலப்பரப் ன் உட் ந்  நீர ்ேதங் ம் ம்  ேதாற்றத்  பள்ளப் ப ; area of water stagnation in the low 
belts adjacent to the main storage of the dam. 

இந்த ஆண்  ேகாம் ல் நீர ்ஏ யதால் வைட ல் ப ரிட ல்ைல (ெகாங்.வ.);.

     [ேகாத்தல் → ேகா (நீரே்காத்தல்); → ேகாம் .]

ேகாம் பாைளயம்

 
 ேகாம் பாைளயம்āmbupāḷaiyam, ெப.(n.)

   க ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Karur Dt.

     [ேகாம்  + பாைளயம்.]

ேகாம் ர்

 
 ேகாம் ரā்mbūr, ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dharmapuri Dt.

     [ேகாம்  + ஊர.்]
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ேகாம்ைப

ேகாம்ைப1āmbai, ெப.(n.)

   1. ேதங்காய் த யவற் ன் ேமேலா  (தஞ்ைச.);; shell of a coconut or arecanut with the husk, young palmyra 
fruit after the edible kernel is removed.

   2. அ  (தஞ்ைச.);; empty headed person.

   3. காட் ள்ள மரக்கடை்ட ேவ ; stockade in a forest.

ம. ேகாம்ப.

     [ ம்ைப → ேகாம்ைப.]

 ேகாம்ைப2āmbai, ெப.(n.)

   ேதனி மாவட்டத் ல் ஓர ்ஊர;் a town in Theni district noted for dogs.

     [ேகாம்  → ேகாம்ைப.]

 ேகாம்ைப3āmbai, ெப.(n.)

   ைர, ஒட்  களின் பக்கச ்கவரக்ளின் க்ேகாண வ வ ேமற்ப  (கட.்ெதா.);; top triangular portion 
of side walls of tiled or thatched houses.

     [ேகாம்  → ேகாம்ைப.]

ேகாம்ைப

ேகாம்ைபக் கலயம்

 
 ேகாம்ைபக் கலயம்āmbaikkalayam, ெப.(n.)

   அ யற்ற மட்பாண்டம்; a bottomless mud-vessel.

     [ேகாம்ைப + கலயம்.]

ேகாம்ைப நாய்

 
 ேகாம்ைப நாய்āmbaināy, ெப.(n.)

   ேகாம்ைப ஊரி ள்ள ம் காவல் ரிவ ற் றந்த மான ஒ வைகச ்ெசந்நாய்; species of large red dogs 
used as watch dogs, bred in Kombai in Theni district.

     [ேகாம்ைப + நாய்.]

ேகாம்ைபப்பட்

 
 ேகாம்ைபப்பட் āmbaippaṭṭi, ெப.(n.)

   ண் க்கல் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dhindukkal dt.

     [ேகாம்ைப + பட் .]

ேகாம்மைர

ேகாம்மைரāmmarai, ெப.(n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டம் தண்டந்ேதாட்டம் அ ந்த ஊர;் a place near Thandanthottam in Thanjavur dt.

     "மாத்தர ேகாத் ரத்  இரண்ய ேக  த் ரத்  ேகாம்மைர வா தத்தா பட்டன்"(பல்.ெச. ப்.பக் 
222 வ..208, தண்.ேதா.ெச.);.

     [ேகாம்பைர → ேகாம்மைர.]
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ேகாமக்கள்ளி

 
 ேகாமக்கள்ளிāmakkaḷḷi, ெப.(n.)

ச ரக் கள்ளி: 

 square-spurge.

     [ ரம்ம் + கள்ளி - ரம்க்கள்ளி → மக்கள்ளி → ேகாமக்கள்ளி.]

ேகாமகள்

ேகாமகள்āmagaḷ, ெப.(n.)

   1. அர ; queen.

     "எங்ேகாமகைள யாட் ய வந்நாள்" ( லப். 25:161);.

   2. தைல  ( ங்.);; lady in authority, mistress.

ம. ேகாமள்

     [ேகா + மகள்.]

ேகாமகன்

ேகாமகன்āmagaṉ, ெப.(n.)

   1. இளவரசன்; prince, son of a king. 

ேகாமகற் ெபற்  (ெப ங். நரவாண. 7:36);.

   2. அரசன்; king.

     "ேகாமகன் ெகாற்றங் ைற ன் ேறாங் " ( லப். 36:6);.

   3. ம ப் ற் ரியவர;் eminent person.

     [ேகா + மகன்.]

ேகாமங்கலம்

 
 ேகாமங்கலம்āmaṅgalam, ெப.(n.)

   ேகாைவ மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kovai Dt.

     [ேகா + மங்கலம்.]

ேகாம ரிைக

 
 ேகாம ரிைகāmacūrigai, ெப.(n.)

   கால்நைடக க் ண்டா ம் அம்ைம; cow-pox. small pox of cattle - vaccinia (சா.அக.);.

     [ேகாமம் + ரிைக.]

ேகாமட்

 
 ேகாமட் āmaṭṭi, ெப.(n.)

   ெத ங்  வணிக வைக னர;் Telugu-speaking merchant-caste.

   ம.ேகாமட் ;   க. ேகாம , ேகாம க;   ெத. ேகாம ; . ேகாம , ேகாம ெக

     [ேகா ட்  → ேகாமட் .]

ேகாமடந்ைத

ேகாமடந்ைதāmaḍandai, ெப.(n.)

   அரசலக் , அர ; queen, goddess of Sovereignty.

     "ேகாமடந்ைத களி ர"(பாரத அ ச் னன் ர.் 40);.

ம. ேகாமடந்த.

     [ேகா + மடந்ைத.]
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ேகாமடம்

ேகாமடம்āmaḍam, ெப.(n.)

   ெபரிய மடம்; big mutt.

     "கஞ் ேபாசன் இராம ரான் பட்ட ய ேகாமடத்  ரியேதவபட்ட ய அத் க்  நம் ப் ரான் 
பட்ட ய" (ெத.இ.கல்.ெதா.6 கல்.3716);.

     [ேகா + மடம்.]

ேகாமணம்

 
 ேகாமணம்āmaṇam, ெப.(n.)

ேகாவணம்பாரக்்க;see kõvaṇam.

ம வ. தாய்ச் ைல.

ம. ேகாமணம், . ேகாமன. (ேகாமணம் ேகாவணம்);

ேகாமணாண்

 
 ேகாமணாண் āmaṇāṇṭi, ெப.(n.)

ேகாவணாண்  பாரக்்க;see kõvanāndi.

     [ேகாவணான்  → ேகாமணாண் .]

ேகாமணிக் 
ன்றம்

 
 ேகாமணிக் ன்றம்āmaṇikkuṉṟam, ெப.(n.)

   த்தைளக்கான கனிமங்கள் ைடக் ம் மைல; mountain containing brass ore (சா.அக.);.

     [ேகாமணி + ன்றம்.]

ேகாமதம்

 
 ேகாமதம்āmadam, ெப.(n.)

ேகாேராசைன பாரக்்க;see kðrðsanai (சா.அக.);.

     [ேகா = மா . ேகா + மதம்.]

ேகாம

ேகாம āmadi, ெப.(n.)

   1. கார ்மாநிலத்  ஆ ; a river of Bihar.

     "ஆன ேகாம  வந்ெதய்  மரவம்" (கம்பரா. ேவள் .5);

   2. ஒ  ெதய்வம்; a Goddess.

     [ேகாமளத்  → ேகாம }

ேகாமைத

 
 ேகாமைதāmadai, ெப.(n.)

ேகாம  பாரக்்க;see kõrmadi.

     [ேகாம  + ேகாமைத]

ேகாமம்

ேகாமம்āmam, ெப.(n.)

   1. ஈரல்; liver,

   2. சங்  ெசய்நஞ் ; a variety of white arsenic (சா.அக.);.

ேகாப்  → ேகாமம் ( ரான );}
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ேகாமம்பட்

 
 ேகாமம்பட் āmambaṭṭi, ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dharmapuri dt.

     [ேகாமம் + பட் .]

ேகாமம்பட்

 
 ேகாமம்பட் āmambaṭṭu, ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Dharmapuri Dt.

     [ேகாமம் + பட் .]

ேகாமயம்

ேகாமயம்āmayam, ெப.(n.)

   1.மாட் சச்ாணம்; cow-dung.

     "ேகாமயப் ச் ச ்ெசய்ேத" (இர .க ம.79);.

   2. ஆன் (பக ன்); நீர;் cows urine.

     "இ நான்  பஞ்சத ேயழ் இரண்  தன்னில் வரமா ங் ெகாள்ேகாமயம்" (ைசவச. ெப. . 198);.

   3.கா நீர;் fermented liquid, vinegar.

   4. ஆ (ப );த்தன்ைம; the nature or peculiarity of a cow (சா.அக.);.

     [ேகா + மயம்]

ேகாமரத்தா

ேகாமரத்தா āmarattāṭi, ெப.(n.)

   உட ல் ெதய்வங்கேள வதால் ெவ யா பவன் (G.Tn. D.I. 109);; a person who is inspired by deities and 
dances.

     [ேகா + மரம் + அத்  + ஆ .]

ேகாமரம்

ேகாமரம்1āmaram, ெப.(n.)

   ெதய்வேம  ஆ ைக (ெதய்வ ஆேவசம்); (G.Tn.D I.109);; inspiration, possession by spirits.

     [ம. ேகாமரம் → த. ேகாமரம்.]

 ேகாமரம்2āmaram, ெப.(n.)

   ச ரக்கள்ளி (மைல.);; square spurge.

     [ ர ்→ ேகா + மரம்]

ேகாமரா

 
 ேகாமரா āmarāci, ெப.(n.)

   ரங்கன் றா அல்ல  ச் றா ெவன் ம் ஒ வைகக் கடல் ன்; tiger-shark-Stegostoma tigrinum 
(சா.அக.);.

     [ேகாமம் + ரா  (உ ரினம்);]

ேகாமரி

 
 ேகாமரிāmari, ெப.(n.)

   ஓமம்; a species of cumin (சா.அக.);.

     [ ரம்  → ம  → ேகாமரி]
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ேகாமலகம்

 
 ேகாமலகம்āmalagam, ெப.(n.)

   தாமைர நார ் ல்; lotus thread.

ம வ. ேகாபத் ரம்.

     [ேகாமலம் → ேகாமலகம்]

ேகாமலைத

 
 ேகாமலைதāmaladai, ெப.(n.)

   ெமன்ைம; that which is soft.

     [ேகாமலம் → ேகாமலைத]

ேகாமலம்

ேகாமலம்āmalam, ெப.(n.)

   1. அழ ; beauty.

   2. நீர;் water.

   3. ேபய்த்ேதர;் a ghost (temple car); chariot, 

   4. ; softness.

   5. இளேவனில்; spring Season.

     [ ம் → ம்மல் → ம்மலம் → ேகாமலம்]

ேகாமல லகம்

 
 ேகாமல லகம்āmalamūlagam, ெப.(n.)

   ங்ைக; drumstick tree.

     [ேகாமலம் + லகம்]

ேகாமளம்

ேகாமளம்āmaḷam, ெப.(n.)

   1. ெமன்ைம; softness, tenderness.

     "ேகாமளக் ெகா ந் " ( வாச.5:68);. 2); 

   இளைம; youthfullness, juvenility.

     "ேகாமளவான் கன்ைறப் ல் " ( வ். வாய் 4:4:5);.

   3. அழ  ( டா.);; loveliness, beauty.

     "ேகாமளம் பத்மராகம்" (அரிச.்நாட் . 10);. 

   4.கறைவ ெபற்றம் ( டா.);: 

 milch cow. 

   5.மாணிக்கவைக; a kind of ruby.

     "மாணிக்கம்…….. ேகாமள ம்" (S.I.I.ii,431.51);.

   6. ம ழ்ச் ; joy.

     [ ம்மல் → ம்மலம் → ேகாமளம்]
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ேகாமளாங்கம்

 
 ேகாமளாங்கம்āmaḷāṅgam, ெப.(n.)

   ெமன்ைமயான டம் ; tender body (சா.அக.);.

     [ேகாமளம் + அங்கம் → ேகாமளாங்கம்]

ேகாமாட்

ேகாமாட் āmāṭṭi, ெப.(n.)

   தைல ; heroine, mistress.

     "க ரிதழ்க் றக்ேகா மாட்  கணவைன ( ற்றா, தல, ற்பயன் 49);.

     [ேகாவன் → ேகாபன் → ேகாமம் + ஆட்  → ேகாமாட் .]

ேகாமாணங்ைகயர்

ேகாமாணங்ைகயரā்māṇaṅgaiyar, ெப.(n.)

அரசன் ெப ந்ேத : 

 queen-in-chief in a kings harem.

     "ைபந்ெதா க் ேகாமாணங்ைகயர"்(ெப ங். உஞ்ைசக். 40.63);.

     [ேகாமாள் + நங்ைகயர.்]

ேகாமாதாக்கள்

 
 ேகாமாதாக்கள்āmātākkaḷ, ெப.(n.)

   நந்ைத, பத் ைர. ர , ைல, மைன என்ற ஐவைக ஆன் (ப );கள்; the fine 'mother cows', viz., nantal, 
pattirai, surabi, susilai. Sumanai.

     [ேகா + மாதாக்கள்.]

ேகாமாப்

 
 ேகாமாப் āmāppu, ெப.(n.)

   நரிநாவல்; small jaumoon (சா.அக.);.

     [ேகா + (மால்); மாப் ]

ேகாமா ரம்

 
 ேகாமா ரம்āmāpuram, ெப.(n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ச ் ற் ர;்  a village in Thanjai dt.

     [ேகாமம் + ரம்.]

ேகாட

ேகாட āṭayu, ெப.(n.)

   1. நரி; fox;

 jackal.

   2.  கலன்; small vessel.

     [  → ேகா + மா ]

ேகாமர்

 
 ேகாமரā்mar, ெப.(n.)

   நாவல் மரம்; jamoon tree (சா. அக.);.

     [ேகாமம் + மரம் - ேகாமமரம் → ேகாமார ்(ெகா.வ.);]
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ேகாமாரி

 
 ேகாமாரிāmāri, ெப.(n.)

   மா களின் கால்களி ம் வா ம் வ ம் ஒ வைக ேநாய்; a kind of disease in the mouth and leg of cow.

ம வ ேகாதாரி.

     [ேகா (மா ); + மாரி (ேநாய்);.]

ேகாமாள்

ேகாமாள்āmāḷ, ெப.(n.)

   தைல ; mistress.

     "ேகாமாட ்ேகா ய ப் ன னா " (ெப ங். மகத. 8:59);.

     [ேகாமகள் → ேகாமாள்]

ேகாமாளம்

ேகாமாளம்āmāḷam, ெப.(n.)

   1. ம்மாளம் த்  ஆ ைக; jumping, romping, as of fat bullocks.

   2. ெகாண்டாட்டம்; celebration.

   3. பக  ைளயாட் ; a kind of fun play.

ம. ேகாமாளம்.

     [ ம்மாளம் → ேகாமாளம்]

ேகாமாளி

ேகாமாளி1āmāḷittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ேகாமாளித்தனஞ் ெசய்தல் (பாண் );; to play the buffoon;

 to indulge in drollery.

     [ேகாமாளம் → ேகாமாளி.]

 ேகாமாளி2āmāḷi, ெப.(n.)

   1. நைகச் ைவ ட் பவன்; buffoon, a clown.

     "நிைல லாத ேகாமாளி ( ப் . 530);.

   2. ேபைத; a simpleton.

   ம. ேகாமாளி;ேகாத. ேகாமாள்ய.

     [ ம்மாளம் → ம்மாளி → ேகாமாளி.]

ேகாமாளித்தனம்

 
 ேகாமாளித்தனம்āmāḷittaṉam, ெப.(n.)

   ேபைதத்தனம்; baffoonness.

     [ேகாமாளி + தனம்.]

ேகாமாளிக் ணம்

 
 ேகாமாளிக் ணம்āmāḷikkuṇam, ெப.(n.)

   த் ; madness (சா. அக.);.

     [ேகாமாளி + ணம்.]
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ேகாமாளிக் த்

 
 ேகாமாளிக் த் āmāḷikāttu, ெப.(n.)

   நைகப்  ைளக் ஞ் ெசயல்; buffoonery.

     [ேகாமாளி + த் .]

ேகாமா ர்

 
 ேகாமா ரā்māḷūr, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Villuppuram dt.

     [ேகாமாள் + ஊர.்]

ேகாமான்

ேகாமான்1āmāṉ, ெப.(n.)

   1. அரசன்; king.

     "வத்தவர ்ேகாமான் வயவர ் ரிதர"(ெப ங். உஞ்ைசக். 44:93);.

   2. ெப ைம ற் றந்ேதான்; person of eminence, lord.

     "ேகாமாற்ேக நாெமன்  ளா வாளாய்"(ேதவா. 1236:1);

   3.  ( ங்.);; spiritual preceptor.

   4. த்ேதான் ( வா.);; elder.

     [ேகா + (மகன்); மான்]

 ேகாமான்2āmāṉ, ெப.(n.)

   பன் ; hog.

     [ ரம்ம் → ேகாமம் → ேகாமான்]

 ேகாமான்3āmāṉ, ெப.(n.)

   ச ரக்கள்ளி; square spurge.

     [ ரம்ம் → ேகாமம் → ேகாமான்.]

ேகா

ேகா āmi, ெப.(n.)

ேகாம  பாரக்்க;see kõmadi.

     "ேகா  ைற ங் ட க் ேல" (ேதவா. 432:8);.

     [ேகாம  → ேகா .]

ேகா கம்

 
 ேகா கம்āmirugam, ெப.(n.)

   கத் ரிமான்; musk deer (சா.அக.);.

     [ேகா + கம்.]

ேகா லாய்

 
 ேகா லாய்āmilāy, ெப.(n.)

   காட் லங் ன் தன்ைமயன் (யாழ்.அக.);; rude, brutish person.

     [ேகா ரான் → ேகா லா(ன்);ய்.]
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ேகா கம்

ேகா கம்1āmugam, ெப.(n.)

   1. ேகா கா க்ைக பாரக்்க;see Komuga-v-irukkai.

   2. ேகா  பாரக்்க;see komugi. ஒ  ரல்

உசரத்  ேகா கம் ஒன்  (S.I.I. ii. 176. 60);.

     [ேகா + கம்]

 ேகா கம்2āmugam, ெப.(n.)

   ஒ வைக இைசக் க ; a kind of musical instrument.

     [ேகா + கம்]

ேகா கா க்ைக

 
 ேகா கா க்ைகāmukāvirukkai, ெப.(n.)

   க க்கால்கைள இ ப் ச ்சந் ற் ேசரக்் ம் மாட் ன் கம் ேபான்ற ஒக இ க்ைக வைக; a yogic 
posture which consists in crossing the ankles and placing them in the hip joints.

ம வ. ேகா காசனம்

     [ேகா கம் + இ க்ைக]

ேகா

 
 ேகா āmugi, ெப.(n.)

   ஆன் (ப ); த யவற் ன் கமாகச ்ெசய்யப்பட்ட நீர் ம்வாய்; gargoyle as in the form of cows' head, 
projecting from a building, pedestal of a lingam etc.

ம வ. ேகா கம், ேகா ைக.

     [ேகா + ]

ேகா ைக

ேகா ைகāmugai, ெப.(n.)

ேகா பாரக்்க see ko-mugi.

     "ஒ ழங் ேகா ைகேயா ம்" (ைசவச. ெபா . 505);.

     [ேகா + ( ); ைக.]

ேகா ச் ரவல்

 
 ேகா ச் ரவல் āmucciravalli, ெப.(n.)

   த் ர லம் என் ம் ெகா  (மைல.);; Ceylon leadwort, climber.

ம வ. ெகா ேவ .

     [ேகா கம் + ரவல் .]

ேகா ட்

ேகா ட் 1āmuṭṭi, ெப.(n.)

   ெத ங்  ேப ம் வணிகர;் Telugu speaking merchant.

     [ேகா + ட் . மாட்  மந்ைதகைள ைடய ெசல்வன்.]

 ேகா ட் 2āmuṭṭi, ெப.(n.)

   பா டன் ய மரம்; a wood along with a mat.

     [ேகா + ட் .]
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ேகா ட் க் ட்

 
 ேகா ட் க் ட் āmuṭṭikkuṭṭu, ெப.(n.)

   ேகா ட் களின் க க்கமான வணிகத் தர கள்; trade-secrets, as of a kömutti.

     [ேகா ட்  + ட் .]

ேகா ட் சச்ாட்

 
 ேகா ட் சச்ாட் āmuṭṭiccāṭci, ெப.(n.)

   வழக்கா , எ ரவ்ழக்கா  இ வ க் ம் ஏற்ப உைரக் ம் சான்  (ேகா ட்  ெசால் ஞ் 
சான் );; evidence equally favourable to the plaintiff and defendant, evidence of ambiguous value.

     [ேகா ட்  + சாட் .]

ேகா ராச் றா

 
 ேகா ராச் றாāmurāccuṟā, ெப.(n.)

   றா ன் வைகக ெலான் ; a kind of shark fish.

ேகா ராச் றா ன்

     [ேகா ரா + றா.]

ேகா ற்றவர்

ேகா ற்றவரā்muṟṟavar, ெப.(n.)

   அரசர;் king,

     "ேகா ற்றவர ்ெகாள் தல்" (அஷ்டாதச, ப. 71);.

     [ேகா + ற்  - ேகா ற்  → ேகா ற்றவர.்]

ேகா யான்

 
 ேகா யான்āmuṟiyāṉ, ெப.(n.)

   லால் வைகையச ்சாரந்்தெதா  கடல் ன் ( னவ.);; a kind of sea fish as of piläl.

     [ேகா + யான்.]

ேகா ைற

ேகா ைற1āmuṟai, ெப.(n.)

   அரசன  ெந  தவறாத ஆட் ; just rule of a king.

     "ேகா ைறயன் ப் ப ெபா ள் ெவள ய" ( லப். 23:101);.

     [ேகா + ைற.]

 ேகா ைற2āmuṟai, ெப.(n.)

   அர ைற; revenue.

     "நாம் ெகாள் ம் ேகா ைறக ேம" (S.I.I.V.312);.

     [ேகா + ைற.]

ேகா ைறபா

ேகா ைறபா āmuṟaipāṭu, ெப.(n.)

   அர  இட் ள்ள இைற, வரி த ய கட் ப்பா கள்; regularisation of rate, tax levied by the Government.

     "இந் நான்ெகல்ைலக்  உட்பட்ட நஞ்ெசய் ஞ்ெசய் பட்டைட ெகா த்ேதாட்டம் மரவைட மாவைட 
மற் ம் நாங்ெகாள் ம் ேகா ைற பா க ம் மற் ம் எப்ேபற்பட்ட வந் ரங்க ம்" (SII.V. 763→6 p. 
329);.

     [ேகா + ைறபா .]
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ேகா னி

ேகா னிāmuṉi, ெப.(n.)

   அரச ; royal sage.

     "சரங்கேள ெகா  ேகா னி க்ைகேயார ் ட மாக் னான்"(கம்பரா. ேவள் . 49);.

     [ேகா + னி.]

ேகா த் ரம்

ேகா த் ரம்āmūttiram, ெப.(n.)

   ஆ ன் நீர;் cow's urine (சா.அக.);.

     [ேகா + த் ரம்.]

ள் - (ெமாள்); = ேமாள். ேமா தல் → நீர் தல். ேமாள் +  நிரம் - (ேமாட் ரம்); - ேமாத் ரம் → 
த் ரம். ேமாள் என் ம் ைன ம் ேமாத் ரம் என் ம் ெபயர ்வ ம் இன் ம் பாண்  நாட் ல் 

வழங் ற  (வட.வர.244);.

ேகா த் ரிைக

ேகா த் ரிைக1āmūttirigai, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைகப் ல்; a kind of yellowish brown grass.

   2. ஒ  ெகா ; a creeper (சா. அக.);.

     [ேகா + ( த் ரம்); த் ரிைக.]

 ேகா த் ரிைக2āmūttirigai, ெப.(n.)

   ஒ  ெசய் ளின் ன்னிரண்ட  ேமல்வரியாக ம் ன்னிரண்ட  ழ்வரியாக ம் எ  அவ் ரண்  
வரி ன் எ த் கைள ம் மாட் ன் நீரத் ்தாைரேபால் மா மா ப்ப க்க அச ்ெசய் ளா ம்ப  
அைமத் ப் பா ம் த் ரக  (தண் . 95);; verse of two lines composed in such a way that the first letter of the first, 
the 2nd of the 2nd, the 3rd of the first, the 4th of the 2nd, etc., when read together form the 1st line and the 1st of the 2nd, the 
2nd of the 1st, the 3rd of the 2nd, the 4th of the 1st etc., form the second line.

ேகா த் ரிைக

 Skt. muttirika.

     [ேகா + ( த் ரம்); த் ரிைக.]

ேகாேமதகத்

ேகாேமதகத் āmētagattīvu, ெப.(n.)

   ெதான்மங்களில் றப்பட்ட எ வைகத ் க ள் ஒன் : ( .ேபா,பா,ப.209);; an annular continent 
mentioned in Puranas.

     [ேகாேமதகம் + .]

ேகாேமதகம்

ேகாேமதகம்āmētagam, ெப.(n.)

   ஒன்பான் மணிக ெளான்  ( லப். 14:190, உைர);; sardonyx from the Himalayas and the Indus, one of nine 
gems.

     [ேகா + ேமதகம். ேகா + (ேமதம்); ேமதகம். ேகா = மா . ேமதம் = ெகா ப் .]

மாட் க் ெகா ப் ன் நிறம் ெகாண்ட மணி ேகாேமதகம் எனப்பட்ட . இ ல் ெவண்ைம, 
ெவளிரம்ஞ்சள், வப் , க நீல வைகக ம் உண் .

ேகாேமதம்

ேகாேமதம்1āmētam, ெப.(n.)

ேகாேமதகம் பாரக்்க;see kõmēdagam.

     [ேகா + (ேமதகம்); ேமதம்.]

 ேகாேமதம்2āmētam, ெப.(n.)

ஆ ன் ெகா ப்ைபத ் ம் ேவள் : cow.sacrifice.

     "ேகாேம ராச யம்" (உத்தரா. க் . 117);.

     [ேகா + ேமதம். ேகா = ஆ, மா , ேமதம் = ெகா ப் .]
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ேகாய்

ேகாய்āy, ெப.(n.)

   1. கள் கக் ம் ஏனம்; vessel for taking out toddy.

     "ஓரிற் ேகா ற் ேற மால்" ( றநா. 300);.

   2. மணத்  (பரணி);ச ்ெசப் ; small perfume box.

     "சாந் க்ேகாய் ய ெசல்வ" ( வக. 764);.

   3. தா  (பரணி); நாள் (சங்.அக.);; the second naksatra.

     [ேகாளி → ேகாள் → ேகாய்.]

ேகாயக்கண்

 
 ேகாயக்கண்āyakkaṇ, ெப.(n.)

   மா கண்; squint eye.

     [ேகாய் + கண் - ேகாய்க்கண் → ேகாயக்கண்.]

ேகாயம் த் ர்

 
 ேகாயம் த் ரā்yambuttūr, ெப.(n.)

ேகாவன் த் ர ்பாரக்்க;see kovan-puttur.

     [ேகாவன்  (ஆயன்); + த் ர ்= ேகாவன் த் ர ் → ேகாயம் த் ர.்]

ேகாவன் என் ம் ஆயர ்இனத் தைலவன் வாழ்ந்த ஊர ்என்பதனால் ேகாவன் த் ர ்ஆ ப் ன்னரக்் 
ேகாயம் த் ர ்ஆ ற் .

ேகாயம்ேப

 
 ேகாயம்ேப āyambēṭu, ெப.(n.)

   ெசன்ைன மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Chennai Dt.

     [ேகாள் = பைகவரிடம் ெகாள்ைளய த்த மா கள். ேகாள் → ேகா + அன் - ேகாயன் (மா  ேமய்ப்பவன். 
மாட்  மந்ைதக்காரன்.); + ேப  (ேமட்  நிலம்); → ேகாயம்ேப .]

ேகாய த் ர்

 
 ேகாய த் ரā்yamuttūr, ெப.(n.)

ேகாவன் த் ர ்பாரக்்க;see kövan-puttur.

     [ேகாவன் - ேகாயன் + த் ர.்]
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ேகாயர்

ேகாயரā்yar, ெப.(n.)

   1. ேகாயன் பாரக்்க;see koyan.

   2. ேகாசர ்என் ம் வ ப் னர;் people known as Kosar.

   3. ேகாதா ரிக்கைர ல் வா ம் ரா ட வ ப் னர;் a Dravidian tribal group of people in the Godaviri region of 
Andra Pradesh.

     [ேகா → ேகாயன் → ேகாயர ்(மா  ேமய்ப்பவர)்;.]

 ேகாயரā்yar, ெப.(n.)

   மைல நிைலத் தைலவர;் head ofhill tribe.

   2.அரசக் ைள மர னர;் a branch of a royal family.

ம வேகாசர,் ேகாமன்,ேகாமர.்

ம.ேகாயர_்ேகாய்கள் (அரசர)்;.

     [ேகா+அர-்ேகாசர-்ேகாயர]்

ேகாயன்

ேகாயன்āyaṉ, ெப.(n.)

   1. மா ேமய்ப்பவன், ஆயன்; a cowherd.

   2. மாட்  மந்ைதக்  உரிைம யாளன்; owner of a herd.

     [ேகாள் = பைகவரிடம் ெகாள்ைளய த்த மா கள், ேகாள் → ேகா + அன் → ேகாயன்.]

ேகாயா

 
 ேகாயாāyā, ெப.(n.)

   ஆந் ர மாநிலத் ல் வாரங்கல், கம்மம், ேகாதாவரிப் ப களி ம், சட் த்(ஸ்);கர ்(பஸ்தர)்;, ஒரியா 
(ேகாரபட)்; மாநிலங்களி ம் பழங் மக்கள் இரண் லக்கம் ேப க் ேமல் ேப  வ ம் ர டெமா ; a 
Dravidian language spoken by more than two lakhs Tribals in Andhra Pradesh (Warangal, Kammam, Godavari); etc.

     [ேகா = மைல. ேகா → ேகாயன் → ேகாயா (மைலவாழ்நன்);.]
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ேகா ல்

ேகா ல்1āyil, ெப.(n.)

   அரண்மைன; palace, residence of a king or noble man.

     "ேகா ன் மன்னைனக் னள்" ( லப்.20:47);.

     [ேகா + இல்_- ேகா ல்.]

ேகா ல் எ ம் ெசால் ெதாடக்க காலத் ல் அரசனின் அரண்மைனைய மட் ம் த்த  (ேகா - அரசன், 
இல் - ); இச ்ெசால் (ேகா); ெபரிய  என் ம் ெபா ள்பட்டதால் ெபரிய  என் ம் ெதாடக்கத் ல் 
ஆளப்பட்ட . ெபரிய  என்  ெபா ள்பட்ட ேபா  அரசன் வா ம் டை்ட ட, கட ள் இ க் ம் 
கட்டடம் கப் ெபரிதாக இ க்க ேவண் ம் எ ம் க த் ல் ேகா ல்கள் அரண்மைனகைள ட, 
ெபரியனவாகக் கட்டப்பட்டன. இக் க த் ல் 'ேகா' (ெபரிய); ெபயெரசச்மாக நிற்பதால் ேகா ல் 
என்பைதச ்ேசரத்்  எ தாமல் ேகா இல் எனப் ரித்  எ வ ம் வழக்கமாக இ ந்த . ரித்  
எ தப்பட்ட ேகாஇல் என் ம் ெசால்ேல கல்ெவட் ம் கட ள் ஆலயத்ைதக் க்கப் 
பயன்பட் க் ற . இைட ல் யகரவகா உடம்ப ெமய்கள் ேசரக்்காமல் ெபயரச்ெ்சாற்கைள ம் 
ெபயர ்ஈ கைள ம் ரித்  எ வைதத் ெதால்காப் ய ம் ப் ட் க் றார.் நாய் என்ப  நாஇ 
என உ ெர த்  இகரம் ேசரத்் த் ெதால்காப் யத் ல் ப் டப்ப ற  ஐந் ரா ட 
ெமா களான மராத் , சச்ா ெமா களி ம் உடம்ப ெமய்களான யகர வகரங்கள் 
ேசரக்்கப்ப வ ல்ைல.

ேகா என் ம் ெசால் க் த் தைலவன், அரசன் கட ள், ெபரிய  என் ம் அ ப்பைடப் ெபா ள்கள் 
உள்ளன.

     "வா ல் வந்  ேகா ல் காட்ட" எ ம் லப்ப காரத ்ெதாடரில் ேகா ல் என் ம் ெசால் 
அரண்மைனையேய த்த  ெதால்காப் ய க் ம் ந்ைதய பழங்காலத் ல் ேகா ல்கள் 
மாங்களின் ழ் அைமந்த  உ வங்களாக இ ந்தன. கட ள் ேகா க்ெகன்  கட்டடங்கள் 
எ ப்பப்பட்டதற்கான சான் கள் ந் ெவளி நாகரிகத் ல் டக் ைடக்க ல்ைல

ஆதலால் ேகாடை்டகேளா  அைமந்த அாசன்  ஒன்ேற ெபரிய கட்டடமாக இ ந்ததால் ேகா ல் 
அரண்மைனைய மட் ம் த்த . மைலயாள ெமா ம் ேகா ல் அரண்மைனையக் க் ம். 
கட ள் இ க் ம் ேகா ைல அம்பலம் என்பர ்(பகவ  அம்பலம்);.  நாளைட ல் அரண்மைனையக் 

த்த ேகா ல் எ ம் ெசால் கட ள் ஆலயத்ைத ம் க்கப் பயன்ப த்தப்பட்ட . கட ள் இ க் ம் 

ேகா ல்கணக்

ேகா ல்கணக் āyilkaṇakku, ெப.(n.)

ேகா ற்கணக்  பாரக்்க;see koyir-kanakku.

     "இப்ப க்  ேகா ல் கணக்  தப் லா ேவளான் எ த் " (SII. XXVI. 15-16 p.11);.

     [ேகா ல் + கணக் .]

ேகா ல்காைள

 
 ேகா ல்காைளāyilkāḷai, ெப.(n.)

ேகா ற் காைள பாரக்்க;see Koyir-kalai.

     [ேகா ல் + காைள.]

ேகா ல் யான்

 
 ேகா ல் யான்āyilkuḍiyāṉ, ெப.(n.)

   ரிஞ் ல்; dark sirissa (சா.அக.);.

     [ேகா ல் + யான்.]

ேகா ல்தானத்தார்

ேகா ல்தானத்தாரā்yiltāṉattār, ெப.(n.)

   க்ேகா ல் வ பா கள். ழாக்கள். ப் பணிகள் ஆ யவற்ைறப் ெபா ப் டன் 
நிகழ்த் வதற்  ஊரச்ச்ைபயாரால் அைமக்கப்ெப ம் ெப மக்கள்; a set of people asked to administer temple 
affairs.

     "உைடயார ் க்ேகா ரமைடய நாயனார ்ேகா ல் தானத்தாரக்்  அ ளிச ்ெசயல்ப "(S.I.I. XVII.130);.

     [ேகா ல் + தானம் + அத்  + ஆர.்]
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ேகா ல்ம ைம

 
 ேகா ல்ம ைமāyilmagimai, ெப.(n.)

   ேகா ல் காணிக்ைக; donations to the temple.

     [ேகா ல் + ம ைம]

ேகா ல்மா

ேகா ல்மா āyilmāṭu, ெப.(n.)

   1. ேகா ற்  டப்பட்ட மா , ேகா ல் ளக்ெகரிக்கத் ேதைவப்ப ம் ெநய்ைய வழங் தற்காகக் 
ெகாைடயாக வழங்கப்பட்ட மா ; cow or bull belonging to a temple.

   2. ெப மாள்மா ; trained bull taken by wandering mendicants.

   3. ேகா ற்காைள பாரக்்க;see koyir-kalai.

     [ேகா ல் + மா .]

ேகா ல்யாைன

 
 ேகா ல்யாைனāyilyāṉai, ெப.(n.)

   ேகா ல் உள்ள யாைன; temple elephant.

     [ேகா ல் + யாைன.]

நிலம் ற்ற ற  எல்ைல உ  ெசய்  ஊர ்ஆட்  மன்றத் னர ்நிலம் ற்றவர ்வாங் யவர ்
ஆ யவர ்யாைன ன் ெசல்லக் கற்கைள ம் கள்ளிைய ம் பயன்ப த்  நிலத் ன் நான்ெகல்ைல ம் 
உ  ெசய்வ .

ேகா ல்வா

ேகா ல்வா āyilvāci, ெப.(n.)

   அரசரக்் ரிய இைற; taxes due to the king (S.I.I.iii. 80);.

     [ேகா ல் + வா .]

ேகா ல்வாரியம்

ேகா ல்வாரியம்āyilvāriyam, ெப.(n.)

   ேகா ல் ேமலாண்ைம அைவ; managing committee of a temple.

     "ேகா ல் வாரியம்" (S.I.I.iii, 80);.

     [ேகா ல் + வாரியம்]

ேகா ல்ெவண்ணி

 
 ேகா ல்ெவண்ணிāyilveṇṇi, ெப.(n.)

   கரிகாற் ேசாழன் தன் பைகவரக் டன் ெபா  ெவற் ெபற்ற இடம்; the place where kari-kal solan has 
fought with his opponent and won.

ம வ. ெவண்ணிக் ற்றம், ெவண்ணி ர,் ேகா ல் உண்ணி.

     [ேகா ல் + ெவண்ணி (ெவண்நாவல் மரம்);.]

தஞ்ைச மாவட் த் ல் உள்ள வரலாற் ச ் றப் ைடய ஊர.் கரிகாலன் ேசாமான் ெப ஞ்ேசரலாதைன 
ெவன்ற ர,் ெவண்ணாவல் மாத்ைத ெவண்ணி என்பர.். ெவண்ணாவல் மரம் இ ந்ததால் ெபற்ற ெபயர.்

ேகா லக்கரமண்ட
பம்

ேகா லக்கரமண்டபம்āyilakkaramaṇṭabam, ெப.(n.)

   ேகா ல் ன்மண்டபம்; the first mandapam in a temple.

     "இக்ேகா லக்கற மண்டபத்  தளம் வடெவற்றாற்  நித்த ேனாத ரத்  அ யா நிைல ல் 
யாபாரிகளில் ேகாட்டா ைடயான லன் னிசச்ாண்டார ்தன்மம்" ( .கல்.1029);.

     [ேகா ல் + அக்கரம் + மண்டபம்,]
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ேகா லகம்

 
 ேகா லகம்āyilagam, ெப.(n.)

   ேகா ல் உள்ளகம்;  the inner part of the temple.

     [ேகா ல் + ஆகம்.]

ேகா லங்கா யா
ர்

 
 ேகா லங்கா யாரā்yilaṅgāṭiyār, ெப.(n.)

   த ழ் நாட்  வணிகக் க ள் ஒன் ; one of the business communities of Tamilnadu.

     "நாட்டார ்மாைட ல் வ க் ம் காணிக்ைக த்தாயார ்காணிக்ைக மகனார ்காணிக்ைக 
பத் வரி ெசட் கள் வாணிகள் ேசைனயங்கா யார ்ெகா லங்கா யார"்.

     [ேகா ல் + அங்கா யார.்]

ேகா லாஞ்ேசரி

 
 ேகா லாஞ்ேசரிāyilāñjēri, ெப.(n.)

   ெசன்ைன மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Chennai Dt.

     [ேகா லான் + ேசரி.]

ேகா லாம்பாக்கம்

 
 ேகா லாம்பாக்கம்āyilāmbākkam, ெப.(n.)

   ெசன்ைன மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Chennai Dt

     [ேகா லான் + பாக்கம்.]

ேகா லார்

 
 ேகா லாரā்yilār, ெப.(n.)

   ேகா ற் பணியாளர;் servents of a temple (யாழ்.அக);.

     [ேகா ல் + ஆர.்]

ேகா லாழ்வார்

ேகா லாழ்வாரā்yilāḻvār, ெப.(n.)

   1. வ பாட் ப் ெபட் ; box-shrine for private worship.

   2. க வைற; inner sanctuary or sanctum, sanctorum of a temple.

     "ேகா லாழ்வாரக்் ள்ேள ெபரிய ெப மாள் கண் வளரந்்த றப " ( வ். மாைல. 21 
யா.76);.

ம வ. உண்ணா ைக.

     [ேகா ல் + ஆழ்வார.்]

ேகா லாள்

ேகா லாள்āyilāḷ, ெப.(n.)

   பட்டத்தர ; crowned queen.

     "தா ங் ேகா லா ம் றம்ேபாந்  நின்  (ப ற் ப். 8, ப . இ );.

     [ேகா + இலாள். இல்லாள் → இலாள்.]

ேகா ெலா

 
 ேகா ெலா āyiloḻugu, ெப.(n.)

   வரங்கத் க் ேகா ன் வரலா  ம் ல்; a book dealing with the history, properties etc., of the 
Srirangam temple.

     [ேகா ல் + ஒ .]
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ேகா ற்கட்டணம்

ேகா ற்கட்டணம்āyiṟkaṭṭaṇam, ெப.(n.)

உவளகம் (அந்தப் ரம்);: 

 palace-zenana. 

     'ெபரிய ராட் யார ்எ ந்த ளி க் ற ேகா ற்கட்டணமாய்" (ஈ .10.10:9);.

     [ேகா ல் + கட்டணம்.]

ேகா ற்கட்

 
 ேகா ற்கட் āyiṟkaṭṭi, ெப.(n.)

உண்ைடக்கட் : 

 balls of cooked rice distributed in temples.

     [ேகா ல் + கட் .]

ேகா ற்கணக்

ேகா ற்கணக் 1āyiṟkaṇakku, ெப.(n.)

   ேகா ற்கணக்கன்; temple accountant.

     "இக் ேகா ற் கணக் காணி ைடய ெநற் ப்ைப உைடயான்" (S.I.I.V,645);.

     [ேகா ல் + கணக் .]

 ேகா ற்கணக் 2āyiṟkaṇakku, ெப.(n.)

   ஊர ்ேதா ம் த்தவரின் றப் றப்  மற் ம் மண நிகழ் பற் ப் ப ம் ேகா ள்ள கணக் ப் 
த்தகம் (யாழ்.அக.);; the Parish registry.

     [ேகா ல் + கணக் .]

ேகா ற்கணக் க் 
காணி

ேகா ற்கணக் க் காணிāyiṟkaṇakkukkāṇi, ெப.(n.)

ேகா ல் கணக்கர ்இைற நிலம்: 

 Govt. Tax free land of the temple accountant.

     " ற ைடயார ்ேகா ல் கணக் க் காணி உைடய ெப ந் ைடயான்" (S.I.I.V.1380-2 p. 500);.

ேகா ல் + கணக்  + காணி,]

ேகா ற்கலஞ்ெசய்
-தல்

ேகா ற்கலஞ்ெசய்-தல்āyiṟkalañjeytal, ெப.(n.)

   1. ெச. . . (v.i); 

   ேகா த்தல்; to demolish a temple.

     "மாந்தைரக் ந் தல் ேகா ற் கலஞ் ெசய்தல்" (நீலேக , 540);.

     [ேகா ல் +  + அலம் + ெசய்.]

ேகா ற்காலம்

 
 ேகா ற்காலம்āyiṟkālam, ெப.(n.)

   ேகா ல்களில் அவ்வக் காலத் ச ்ெசய்யப்ப ம் ைச; temple worship performed at different hours of the day.

     [ேகா ல் + காலம்.]

ேகா ற்காைள

ேகா ற்காைளāyiṟkāḷai, ெப.(n.)

   1. ேகா க்  டப்பட்ட காைள; bull of the temple.

   2. அடங்காத்த யன்; fat and unruly fellow.

     [ேகா ல் + காைள.]
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ேகா ற் ராமம்

 
 ேகா ற் ராமம்āyiṟkirāmam, ெப.(n.)

   ேகா க் ச ்ெசாந்தமான ற் ர;் a village belonging to a temple.

     [ேகா ல் + (கம்மம்); ராமம்.]

ேகா ற் ட்

 
 ேகா ற் ட் āyiṟkuṭṭi, ெப.(n.)

ேகா ற் ள்ைள பாரக்்க;see koyir- pillai.

     [ேகா ல் + ட் .]

ேகா ற் ைம

ேகா ற் ைமāyiṟkuḍimai, ெப.(n.)

   ேகா க் ரிய பணியாளர ்ேகா ல் நில லன்களில்  கட் க்ெகாண்  வா ம் உரிைம; right to 
erect house in temple land by the temple servant.

     "ெகா ல் ைம அரங்  ரெபாகம், மடஅரி  உள்ளிட்டன த ரவ்தாக ம்" (ெத.க.ெதா.8, 
கல்.44);,

     [ேகா ல் + ைம.]

ேகா ற் யான்

 
 ேகா ற் யான்āyiṟkuḍiyāṉ, ெப.(n.)

   சங் ம் பணிெசய்ேவான்; conch-blower, a servile caste.

     [ேகா ல் + யான்.]

ேகா ற் த்

 
 ேகா ற் த் āyiṟkuttu, ெப.(n.)

   ேகா ல் வாச க்  ேநராக மைன ன் வாசலைமதல்; the entrance of a home kept directly opposite to the 
entrance of a temple.

     [ேகா ல் + த் .]

ேகா ற் ணி

 
 ேகா ற் ணிāyiṟkuṟuṇi, ெப.(n.)

   களத் ல் தன் தலாகக் ேகா க் க் ெகா க் ம் ணியள ள்ள தவசம்; first kuruni of a harvest 
given as an offering to the temple.

ம. ேகா ற் ணி,

     [ேகா ல் + ணி.]

ேகா ற் ட்

 
 ேகா ற் ட் āyiṟāṭṭi, ெப.(n.)

   த்தவக் ேகா ைலப் ெப க் த் ய்ைம ெசய்பவள்; church sweeper

     [ேகா ல் + ட் .]

ேகா ற் ைழத்த
னம்

ேகா ற் ைழத்தனம்āyiṟāḻaittaṉam, ெப.(n.)

   அரசன் அைவ ள்ளார ்காட் ம் ேபா  வணக்கம்; hypocritical behaviour, characteristic of courters. 

     'நீங்கள் ேகா ற் ைழத்தனம் அ க் றப  இ ேவா! ( வ். இயற். த். 90, யா. 468);.

     [ேகா ல் + ைழ + தனம்.]
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ேகா ற்ேகள்

ேகா ற்ேகள் āyiṟāḷvi, ெப.(n.)

ேகா ல் ேமலாளர ்(I.M.P.N.A. 191);: 

 temple manager.

     [ேகா ல் + ேகள் . ேகள் ேகட்டவர ்= ேமலாளர.்]

ேகா ற்ெகாத்

ேகா ற்ெகாத் āyiṟkottu, ெப.(n.)

   ேகா ல் அல்ல  அரண்மைனப் பணியாள்கள் (M.E.R. 1923-4, p. 103);; temple or palace servants

     "ேகா ற்ெகாத் த ைமத் தா  இ க் மைன" (சரவண. பண . 192);.

     [ேகா ல் + ெகாத் .]

ேகா ற்ெகாள்( )-
தல்

ேகா ற்ெகாள்( )-தல்āyiṟkoḷḷudal,    13 ெச. ன்றா , (v.t.)

   வா டமாகக் ெகாள் தல்; to take up abode in, inhabit.

     " க்க த் தானத்ைதக் ேகா ல் ெகாண்டான்"( வ். வாய். 8:6:5);.

     [ேகா ல் + ெகாள்( );-.]

ேகா ற்சாந்

ேகா ற்சாந் āyiṟcāndu, ெப.(n.)

   அரசர ் தற் ரிய கலைவச ்சந்தனம்; sandal-paste of superior quality, as suited to a king. 

     'ேகா ற்சாந்ைத உன்னால் ஒளிக்கப்ேபாேமா' ( வ். ப்பா.10, யா.120);.

     [ேகா ல் + சாந் .]

ேகா ற் ற்

 
 ேகா ற் ற் āyiṟcuṟṟu, ெப.(n.)

   ேகா ைலஅ த் ள்ள இடம்; vicinity or neighbourhood of a temple.

     [ேகா ல் + ற் .]

ேகா ற்ேசரி

 
 ேகா ற்ேசரிāyiṟcēri, ெப.(n.)

   ேகா க் ச ்ெசாந்தமான ப் ப் ப ; part of a village belonging to a temple.

     [ேகா ல் + ேசரி.]

ேகா ற்ப

 
 ேகா ற்ப āyiṟpaḍi, ெப.(n.)

   ேகா ற் ைடக் ம் அன்றாடக் கட்டைள ( ன்.);; daily allowance for the expenditure of a temple.

     [ேகா ல் + ப .]

ேகா ற்பண்ணிய
ர் த்தம்

 
 ேகா ற்பண்ணியர ் த்தம்āyiṟpaṇṇiyarviruttam, ெப.(n.)

நம் யாண்டார ்நம் யால் இயற்றப்ெபற் ப் ப ெனாராந் ைற ள் ேசரக்்கப்ெபற் ள்ளெதா  
ற் லக் யம்: 

 a poem in Patinoräntirumurai composed by Nambi yãnợãr nambi.

     [ேகா ல் + பண்ணியர ்+ த்தம்.]

ேகா ற்பணிப்ெப
ண்

 
 ேகா ற்பணிப்ெபண்āyiṟpaṇippeṇ, ெப.(n.)

   ேகா ற் பணியாற் ம் ெபண்; maid servant of the temple.

     [ேகா ல் + பணிப்ெபண்.]
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ேகா ற்பதாைக

 
 ேகா ற்பதாைகāyiṟpatākai, ெப.(n.)

   ெசன்ைன மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Chennai Dt.

     [ேகா ல் + (படாைக); பதாைக.]

ேகா ற்பாைளயம்

 
 ேகா ற்பாைளயம்āyiṟpāḷaiyam, ெப.(n.)

   ஈேரா  மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Erode Dt.

     [ேகா ல் + பாைளயம்.]

ேகா ற்பற்

ேகா ற்பற் āyiṟpaṟṟu, ெப.(n.)

   1. ேகா க் ரிய நிலம் த யைவ; lands, etc. belonging to a temple. 

   2 த்தவக்ேகா ன் ஆ ைகக் ட்பட்ட ஊரப்்ப ; Parish district belonging to a church.

ம. ேகா ரப்்பற் .

     [ேகா ல் + பற் .]

ேகா ற்பறைவ

ேகா ற்பறைவāyiṟpaṟavai, ெப.(n.)

   1. றா; pigeon.

   2. ம ல்; peacock (சா. அக.);.

     [ேகா ல் + பறைவ.]

ேகா ற்பாைற

ேகா ற்பாைறāyiṟpāṟai, ெப.(n.)

   ம் கா க் க் ழக்ேக 15 பாகக் கடல ல் கா ெமா  கடற்பாைற; a sea rock at about 15 fathom 
depth in the sea east of Pumpugar.

     [ேகா ல் + பாைற.]

ேகா ற் ராகரம்

ேகா ற் ராகரம்1āyiṟpirākaram, ெப.(n.)

ேகா ற் ரச் ற்  பாரக்்க;see köylr-riruccurru.

     [ேகா ல் + ராகாரம்.]

ேகா ற் ராகாரம்

ேகா ற் ராகாரம்2āyiṟpirākāram, ெப.(n.)

   த்தவக் ேகா ல்களில் ணம் ைதக் டம்; church yard.

     [ேகா ல் + ராகாரம்.]

ேகா ற் ள்ைள

 
 ேகா ற் ள்ைளāyiṟpiḷḷai, ெப.(n.)

   த்தவக் ேகா ன் அ வலர;் church warden;

 sexton.

ம வ. ேகா ற் ட் .

     [ேகா ல் + ள்ைள.]

ேகா ற் ரம்

 
 ேகா ற் ரம்āyiṟpuram, ெப.(n.)

   மரி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Kanyakumari Dt.

     [ேகா ல் + ரம்.]
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ேகா ற் ராணம்

 
 ேகா ற் ராணம்āyiṟpurāṇam, ெப.(n.)

   உமாப  வாசச்ாரியார(் தம்பரம்); ல்ைல ன் ெப ைம த்  இயற் ய ெதான்ம ல்; a 
puramam by UmapathiSvāccāriyār dealing with Chidambaram.

     [ேகா ல் + ராணம்.]

ேகா ற் றம்

 
 ேகா ற் றம்āyiṟpuṟam, ெப.(n.)

   ேகா க் க் ெகாைடயாக டப்பட்ட நிலம்; land endowed to a temple.

     [ேகா ல் + றம்.]

ேகா ற் றா

 
 ேகா ற் றாāyiṟpuṟā, ெப.(n.)

   மாடப் றா; blue rock-pigeon.

     [ேகா ல் + றா.]

ேகா ற் ைன

 
 ேகா ற் ைனāyiṟpūṉai, ெப.(n.)

   மதேவடதாரி ( ன்.);; dissembler in religion;hypocrite.

     [ேகா ல் + ைன.]

ேகா ற்ெபண் க
ள்

ேகா ற்ெபண் கள்āyiṟpeṇṭugaḷ, ெப.(n.)

   ேகா ல்களில் பணி ரி ம் ெபண்கள்;   ேதவர யார;் women working in temple.

     "தன் ஸ்வர ைடய நாயனார ்ேகா ல் தானத்ேதாம் ேகா ல் ெபண் கள் மக்க ம், த் ர 
த் ர ம்"(S.I.I.VI. 254);.

     [ேகா ல் + ெபண் கள்.]

ேகா ற்ெப சச்ா
ளி

 
 ேகா ற்ெப சச்ாளிāyiṟperuccāḷi, ெப.(n.)

   ேகா ற் ெசாத்ைதப் ப க்க யல்ேவான்; one who misappropriates temple funds.

     "உங்களப்பன் ேகா ற் ெப சச்ாளி" (தனிப்பா.);.

     [ேகா ல் + ெப சச்ாளி, ெப சச்ாளி = உைழப் ன்  உண்  ெகா ப்ப . அ ேபால் ேகா ற் 
ெசாத்ைத உண்  ெகா ப்ேபான்.]

ேகா ற்றமப்ேப

ேகா ற்றமப்ேப āyiṟṟamappēṟu, ெப.(n.)

   ஒ வைக வரி; a kind of tax in nanjai land.

     "அந்தராயம் ைம ெகா ற்றமப் ேப  நகர னிேயாகம் உள்ளிட்  வ வன ம் இந்நிலத் க்  
தண்டாெதா யக் கடவதாக ம்"(S.I.I.XVII.287-3);.

     [ேகா ல் + தாமம் + ேப .]

ேகா ற்றமர்

ேகா ற்றமரā்yiṟṟamar, ெப.(n.)

   வ பா , வர ெசல க் கணக் , கண்காணிப் , தணிக்ைக ஆய்  ஆ ய அைனத் ப் பணிகைள ம் 
நிகழ்த் ம் சகர;் the priest who is looking after the administration of the temple.

     "அ த்த ஆண்ைடச ்ெசல  ேகா ற்றமர ்த ராைமயா ம்" (ெத.க.ெதா.8, கல்97);.

     [ேகா ல் + தமர.்]
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ேகா ற் ச் ற்

 
 ேகா ற் ச் ற் āyiṟṟiruccuṟṟu, ெப.(n.)

ேகா ற் ற்  பாரக்்க;see Koyir-surru.

     [ேகா ல் + +  ற் .]

ேகா ற் க்

ேகா ற் க் āyiṟṟūkku, ெப.(n.)

   தாளவைக ள் ஒன்  ( லப்.14:150, உைர);; a variety of time-measure.

     [ேகா ல் + க் .]

ேகா ன்ேமைர

 
 ேகா ன்ேமைரāyiṉmērai, ெப.(n.)

   ேகா க் க் ெகா க் ம் ைளசச்ல் ப ; portion of agricultural produce set apart for temple.

     [ேகா ல் + ேமைர.]

ேகா ன்ைம

ேகா ன்ைமāyiṉmai, ெப.(n.)

   1. ெப ைம; royal dignity, pride, as of a king.

     "அ ைம ெயன் மக் ேகா ன்ைம யாேல" ( வ். ெபரியாழ்.5.1:4);.

   2. ெச க் ; arrogance, conceit.

     "ெகாங்ைக நஞ் ண்ட ேகா ன்ைமெகாேலா" ( வ். ெபரிய . 11.1:4);.

ம வ: ேகா ன்ைம.

     [ேகா ல் → ேகா ன்ைம.]

ேகா னான்மணி
மாைல

 
 ேகா னான்மணிமாைலāyiṉāṉmaṇimālai, ெப.(n.)

   தம்பரத் ள்ள வெப மான்  பட் னத்த கள் பா யெதா  ற் லக் யம்; a poem by 
Pattinattadigal in praise of Śiva at Chidambaram.

     [ேகா ல் + நான்மணி + மாைல.]

ேகார்

ேகார1்ārttal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

ேகா-த்தல் பாரக்்க;see kõ-.

     [ேகா → ேகார.்]

 ேகார2்ārttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ைல அல்ல  நாைணத் ைளவ  வச ்ெசய்தல்; to send the edge of a thread through the hole of the 
needle. 

ேகார ்- ெசங் த்  see ேகாரவாரம்.

     [ ள் → ர ்→  → ேகார ்→ ேகார-்த்தல்]

ேகார்க்கலம்

 
 ேகாரக்்கலம்ārkkalam, ெப.(n.)

   மடக்லம் (யாழ்ப்.);; earthen vessel.

     [ேகார ்+ கலம்.]
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ேகார்க்கா

 
 ேகாரக்்கா ārkkāli, ெப.(n.)

ேகாக்கா  பாரக்்க;see kökkäli.

     [ேகாக்கா   → ேகாரக்்கா .]

ேகார்கசச்ா

 
 ேகாரக்சச்ாārkaccā, ெப.(n.)

   ன் ரட்  ைவத்தற் ரிய வைலப்ைப; a netted bag to collect and keep the fish during the time of fishing.

     [ேகார ்+ கசச்ா( );.]

ேகார்ேகார்

 
 ேகாரே்காரā்rār, ெப.(n.)

   வர ்சண்ைட, ேசவற் சண்ைட ன்ேபா  ண் ம் உணரச்் ச ்ெசால்ல க் ; a phrase used in 
Children's war.

     [ேகார ்+ ேகார.்]

ேகார்த்தம்

 
 ேகாரத்்தம்ārttam, ெப.(n.)

   ைள ன் ெப ம் பங் ; the superior and chief portion of the brain occupying the whole upper cavity of the skull-
cerebrum (சா.அக.);.

இ  மண்ைட ஒட்  (கபால); அைற ல் ெநற்  ெதாடங் ப் டரி வைர ள்ள அகலமான ப .

     [ேகா → ேகாரத்்தம்.]

ேகார்த்தரம்

 
 ேகாரத்்தரம்ārttaram, ெப.(n.)

    ைள; portion of the brain which is posterior to and underlies the great cerebral mass or cerebrum - cerebellum 
(சா.அக.);.

     [ேகா → ேகாரத்்தம் → ேகாரத்்தரம்.]

இ  டரிெய ம் ன  ழ்ப்பள்ளத் ள் ளடங் ய ைள ன் ப . 
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ேகார்ைவ

ேகாரை்வ korvai, ெப.(n.)

ேகாைவ பாரக்்க;see kõvai.

ம. ேகாரவ்.

     [ேகா → ேகார ்→ ேகாரை்வ.]

 ேகாரை்வ2ārvai, ெப.(n.)

   ெசாற்கட்  அைமப் ன் ல் வ ம் ெதாடர;் a phrase coming at the end of a sequence of words.

     [ேகா → ேகார ்→ ேகாரை்வ.]

 ேகாரை்வ3ārvai, ெப.(n.)

   உடற்ப ைய ம் ந்தாைனைய ம் ேசரத்்  ெநய்யப்ப ம் ேசைல; saree woven with contrasting colour 
border and palla.

     [ேகா → ேகார ்→ ேகாரை்வ.]

 ேகாரை்வ4ārvai, ெப.(n.)

   அன்னெவட்  என் ம் ேசற் க் கரண் ; spoon to take rice.

     [ேகா → ேகார ்→ ேகாரை்வ.]

   ேகாரை்வப் ைக ைல ைக ைல அ க் ; tobacco leaves strung together on a line.

     [ேகாரை்வ + ைக ைல.]

ேகார்ைவமரம்

 
 ேகாரை்வமரம்ārvaimaram, ெப.(n.)

   ைகமரங்களின் இைணப் ; wooden joints.

     [ேகாரை்வ + மரம்.]

ேகாரக்கநாதர்

 
 ேகாரக்கநாதரā்rakkanātar, ெப.(n.)

   ஒன்ப  த்த ள் ஒ வர ்(ச .);; one among the nine Šiddhas.

     [ ரவர ்→ ரக்கர ்→ ேகாரக்கர ்+ நாதர.்]

ேகாரக்கர்

 
 ேகாரக்கரā்rakkar, ெப.(n.)

ேகாரக்கநாதம் பாரக்்க;see körrakka-nādar.

     [ ரவர ்→ ரக்கர ்→ ேகாரக்கர.்]

ேகாரக்கர் ளி

 
 ேகாரக்கர் ளிārakkarpuḷi, ெப.(n.)

   ஆைனப் ளிபப்பரப் ளி; Korakha's tamarind, baobab (சா.அக.);

     [ேகாரக்கர ்+ ளி.]

ேகாரக்கர ்இம் மரத் ன ேய இ ந்  உணரத்் யதனால் இப் ெபயர ்ெபற்ற .
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ேகாரக்கர் 

ேகாரக்கர ் ārakkarmūli, ெப.(n.)

   கஞ்சாங் ல்ைல ( .அ.);; the drug ganja, as used by Korakkar.

     " ைகெயன்  ேகாரக்கர ் ல தன்ைன"(அகத்.வல்.);.

     [ேகாரக்கர ்+ .]

ேகாரக்கர ்இம் ைகைய ம ந்தாகச ்ெசய்  வந்தவராம். இ  த்ேத இப் ண் க் க் ேகாரக்கர ்
 எனப் ெபயர ்வந் க்கலாம் (பாவலர ்சரித்.ப. 117);.

ேகாரக்கர் ைவப்

 
 ேகாரக்கர ்ைவப் ārakkarvaippu, ெப.(n.)

   ேகாரக்கர ்எ ய ல்க ள் ஒன் ;  a book writ ten by Körakkar.

     [ேகாரக்கர ்+ ைவப் .]

ேகாரகம்

ேகாரகம்1āragam, ெப.(n.)

ேகாரம்( ன்.); பாரக்்க;see köram (W.);.

ெத. ேகார.

     [ேகாரம் → ேகாரகம்.]

 ேகாரகம்2āragam, ெப.(n.)

   அ ம்  ( ங்.);; bud.

     [ ல் → ரவம் → ரகம் → ேகாரகம்.]

 ேகாரகம்3āragam, ெப.(n.)

   தக்ேகாலம் (நாநாரத்்த);; Cubeb.

     [ ரகம் → ேகாரகம்.]

ேகார ப்பம்

 
 ேகார ப்பம்āraguppam, ெப.(n.)

   வள் ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Thiruvallur Dt.

     [ேகாைர + ப்பம் → ேகாைரக் ப்பம் → ேகார ப்பம் (ெகா.வ.);.]

ேகாரைக

ேகாரைக1āragai, ெப.(n.)

   1. அகப்ைப; ladle.

     "ேகாரைகக் ட ்ப க கற்கம்" (ைதலவ. பா . 14);.

   2. த்தத் ற யரின் உண  வாங் ம் ஏனம் (மணிேம.5:59, அ ம்.);; begging bowl of the Buddhist ascetics.

     [ேகார ்→ ேகாரைக (ெமாள் வ );.]

 ேகாரைக2āragai, ெப.(n.)

   1. ல்; Indian cuckoo.

   2. இளம் வ ம் ; bud of flower.

     " ல்  நீப்பன ரி ேகாரைக"(ேச . நாட் . 120);.

     [ெகாள் → ேகாள் → ேகாளைக → ேகாரைக.]
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ேகாரங்கம்

 
 ேகாரங்கம்āraṅgam, ெப.(n.)

   ெநல்  (மைல);; Indian gooseberry.

ம வ. ேகாரங்கா கம்.

     [ ளங்கம் → ேகாளங்கம் → ேகாரகம்.]

ேகாரங்

ேகாரங் āraṅgi, ெப.(n.)

   1. ற்ேறலம் (மைல.);;  small cardamom.

   2. லா; feather-foil.

   3. ேகாரங்  ெநல்; paddy grown in Korangi (Godaveri Dist.); (சா. அக.);.

     [ ளாங்  → ேகாரங் .]

ேகாரங் ப்பய

 
 ேகாரங் ப்பய āraṅgippayaṟu, ெப.(n.)

   ேகாதாவரி மாவட்டம் ேகாரங்  நாட் ல் ைள ம் பய ; pulse or cereals cultivated in Korangi (Godaveri 
Dist.); (சா.அக.);.

     [ேகாரங்  + பய .]

ேகாரங் லம்

 
 ேகாரங் லம்āraṅgimūlam, ெப.(n.)

   லாங் ழங் ; bulbous root of pula.

     [ேகாரங்  + லம்]

ேகாரங் ேயலம்

 
 ேகாரங் ேயலம்āraṅgiyēlam, ெப.(n.)

   ற்ேறலம்; little cardamom (சா.அக.);.

     [ேகாரங்  + ஏலம்.]

ேகாரங் ழங்

 
 ேகாரங் ழங் āraṅgiḻṅgu, ெப.(n.)

ேகாைரக் ழங்  பாரக்்க; see Korai-k-kilangu.

     [ேகாைர → ேகாரம் + ழங் .]

ேகாரங்

 
 ேகாரங் āraṅgu, ெப.(n.)

   நீரக்்ேகா ; water-towl (சா. அக.);.

     [ேகாரங்  → ேகாரங் .]

ேகாரசண்

 
 ேகாரசண் ārasaṇṭi, ெப.(n.)

   தைலச் ளிப் ண் ; Indian birth-wort (சா.அக.);.

ம வ. ெப ம ந் ப் .

     [ேகாைர + சண்  - ேகாைரசச்ண்  → ேகாரசண்  (ெகா.வ.);.]
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ேகாரசம்

ேகாரசம்ārasam, ெப.(n.)

   1. வல் என் ம் பறைவவைக ( ங்.);; a kind of partridge.

   2. க தாரி; grey partridge.

     [ ரசம் → ேகாரசம்.]

ேகாரடம்

 
 ேகாரடம்āraḍam, ெப.(n.)

   க ங்கா ; a kind of ebony (சா.அக.);.

     [கால் → காரடம் → ேகாரடம்.]

ேகாரண்டம்

ேகாரண்டம்āraṇṭam, ெப.(n.)

   1. ெப ங் ஞ்  ( ங்.);; a species of conehead.

   2. ம  ேதான்  ( ன்.);; henna.

   3. ெசம் ள்ளி (ைதலவ. ைதல. 10);; thorny nail-dye.

ம வ. ேகாரண்ணம்.

     [ ரண்டம் → ேகாரண்டம்.]

ேகாரண்ணம்

 
 ேகாரண்ணம்āraṇṇam, ெப.(n.)

ேகாரண்டம் பாரக்்க;see kõrandam (சா.அக.);.

     [ேகாரண்டம் → ேகாரண்ணம்.]

ேகாரணப்பட்

 
 ேகாரணப்பட் āraṇappaṭṭu, ெப.(n.)

   கட ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Cuddalore Dt.

     [காரைண  → ேகாரணம் + பட் .]

ேகாரணம்பட்

 
 ேகாரணம்பட் āraṇambaṭṭi, ெப.(n.)

   நாமக்கல் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Namakkal Dt.

     [ேகாரணம் + பட் .]
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ேகாரணி

ேகாரணி1āraṇi, ெப.(n.)

   1. ேக க் த் ; mockery by gesture;mimicry.

     "ேதாைகயர ்பாலரக்ள் ேகாரணி ெகாண் "(பட் னத். உடற் ற்  வண்ணம். 3);.

   2. கஞ்களித்தல் (இராட.்);; grimace, distortion of the countenance, as in pain or mimi cry.

   3. ரவ்ாதம்  ( ன்.);; epilepsy.

   4. ப்  (யாழ்ப்.);; captious complaint.

     [ றளி → ரணி → ேகாரணி.]

 ேகாரணி2āraṇi, ெப.(n.)

   1. ழப்பம், ேகாளா ; confusion;

     "ேகாரணிப் ப த் மக் ெகா யேராவலர"் (இரடச்ணிய.ப.81);.

   2. கவனத்ைத ேவ வ ல் ப் தல் (பாண் );; diversion of attention.

     [ ர  → ரணி → ேகாரணி.]

ேகாரைனப்

 
 ேகாரைனப் āraṉaippūṭu, ெப.(n.)

   ெவட் ேவர;் khus khus root (சா.அக.);.

     [ேகாைர → ேகாரைண + .]

ேகாரநந்தம்

ேகாரநந்தம்āranandam, ெப.(n.)

   1. ேகாைரப் ல்; curved tusks, as of wild boars.

   2. பாம் ன் நச் ப்பல்; poisonous fang of a snake.

     [ ர ்→ ர → ேகாரம் + தந்தம்]

ேகாரதம்

 
 ேகாரதம்āradam, ெப.(n.)

   ெப ம்பா ம் எ களால் இ க்கப்ப ம் ேதர;் a car, generally drawn by oxen.

     [ேகா + ரதம்.]

 ேகாரதம்āradam, ெப.(n.)

   ெப ம்பா ம் எ களால் இ க்கப்ப ம் ேதர;் a car, generally drawn by oxen.

த.வ.காைளத்ேதர.்

     [Skt.{}-ratha → த.ேகாரதம்.]

ேகாரநீ

 
 ேகாரநீ āranīṭu, ெப.(n.)

   ைன; cat (சா. அக.);.

     [ேகாைர + (நீட் ); நீ  - ேகாைரநீ  (ேகாைரப் ல் ேபான்ற ைச ைடய );.]
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ேகாரப்பல்

ேகாரப்பல்ārappal, ெப.(n.)

   1) ெகா ைமயான, ேதாற்ற ைடயப் பல்; ugly-looking tooth.

   2. பாம் ன் நச் ப் பல்; poisonous fang of a snake.

   3. நான்  ன்பற்க க்  அ த்தப  இ  பக்கத் ள்ள பற்கள்; the two sharp-pointed teeth in both jaws one 
on each side between the incisors, and grinders-canine teeth.

   3. ந்த பல்; projecting stump of a tooth-snag tooth. 

   4.ெதத் ப் பல்; deformed tooth (சா.அக.);.

ம வ. ேகாரதந்தம்.

ம. ேகாம்பல் .

     [ேகாைர  → ேகாரம் + பல்.]

ேகாரப்

 
 ேகாரப் ārappiḍi, ெப.(n.)

   வ ைம ேபான்றவற் ன் தப்ப யாத ரநிைல; vice-like grip as of poverty. 

வ ைம ன் ேகாரப் ல் க் த் த க் ன்றனர ்(உ.வ.);.

     [ேகாரம் + ]

ேகார ட்பம்

ேகார ட்பம்ārabuṭbam, ெப.(n.)

   1, ஊமத்தம் ; datura flower.

   2. ெவண்கலம்; bell-metal, bronze (சா. அக.);.

     [ேகாரம் + ட்பம்]

ேகாரம்

ேகாரம்1āram, ெப.(n.)

   1. ேகாளகச ்ெசய்நஞ் ; a native arsenic.

   2. ஊமத்ைத; thorn apple.

   3. ம ழம்

ைத;seed of makila.

   4. ெவப்பம்; heat.

   5. ெகா ைம: cruelty, severity.

   6. ெகா ரமான ; that which creates fear.

     "நின் கக் கம ங் ேகாரமாம்" ( செ்சந்.4:13:17);.

   7. ஒ  மைறெமா ; a mantra.

   8. ெகா ந்ேதாற்றம்; that which is hideus.

     [ ள் →  ரம் (வைள ); → ேகாரம்]

 ேகாரம்2āram,    1. வைள ; curvature. 

   2. ைக ைல; tobacco.

   3. வட் ல்; eating dish, a hollow metallic plate.

     "அ ைடக் ேகார நீக்  (கம்பரா.அேயாத் .மந் ரப்.25);.
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ேகாரம்பர்

 
 ேகாரம்பரā்rambar, ெப.(n.)

   கைழக் த்தர ்( ன்.);; pole-dancers.

     [ேகால் + அம்பர.்]

ேகாரம்பலம்

ேகாரம்பலம்ārambalam, ெப.(n.)

   1. ேகளிக்ைக; diversion, drollfry, amusement, bufoonery

   2. தந் ரம்: 

 excuse, subterfuge, pretence, shift, trick.

   3. வாய்சச்ண்ைட; altercation, bickering.

   4. உத ; help, assist.

   5. ேகாளா ; disorder.

     [ேகாரம் + அம்பலம்]

ேகாரம்பாய்

 
 ேகாரம்பாய்ārambāy, ெப.(n.)

ேகாைரப்பாய் பாரக்்க;see Кбrai-р-рау.

     [ேகாைரப்பாய் → ேகாரம்பாய் (ெகா.வ.);]

ேகாரம்

ேகாரம் ārambu, ெப.(n.)

   ம் ; wickedness.

     "அ ன் ேகாரம் க் ேகற்  மன்ேற" ( வ். ெப மாள். 6:4);.

     [ேகாரம் → ேகாரம் .]

ேகாரமங்கலம்

 
 ேகாரமங்கலம்āramaṅgalam, ெப.(n.)

   வள் ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Thiruvallur Dt.

     [ேகாைர + மங்கலம்.]

ேகாரமரணம்

 
 ேகாரமரணம்āramaraṇam, ெப.(n.)

   வ க் ம் சா ; painful death;

 agonising death (சா. அக.);.

     [ேகாரம் + (ம ); மரணம்.]

ேகார ஞ்

ேகார ஞ் āramūñji, ெப.(n.)

   1. ெகா ைமயான கம்; horrible face in a monster birth.

   2. க ந்த கம்; distortion of the countenance - grimace (சா.அக.);.

     [ேகாரம் + ( கம்); ஞ் ]
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ேகாரவாதம்

 
 ேகாரவாதம்āravātam, ெப.(n.)

   உடம் ன் நரம் களில் காற் ப் ப் ப் பர க் ல்கைளத் தளரச ்ெசய் ேமார ்ஊைத ேநாய்; a kind of 
rheumatism (சா.அக.);.

     [ேகாரம் + வாதம்]

ேகாரவாரம்

 
 ேகாரவாரம்āravāram, ெப.(n.)

   சந்தனமரம் (யாழ்.அக.);; sandal-wood tree (சா.அக.);.

     [ேகார ்(ெசங் த்  உயரம்); → ேகார + வாரம்]

 ேகாரவாரம்āravāram, ெப.(n.)

   சந்தனமரம் (யாழ்.அக.);; sandalwood tree.

     [Skt.{}+{} → த.ேகாரவாரம்.]

ேகார த்

ேகார த் āravirutti, ெப.(n.)

   1. அரக்கக் ணம்; one of the three inherent qualities of man.

   2. அ கச ் ; increase of heat in the system.

   3. நஞ் ன் ; excess of poison (சா.அக.);.

     [ேகாரம் + த் .]

ேகாரெவய் ல்

 
 ேகாரெவய் ல்āraveyyil, ெப.(n.)

   ெகா ய ெவய் ல்; severe or scorching sun (சா.அக.);.

     [ேகாரம் + ெவய் ல்.]

ேகாரன்

ேகாரன்1āraṉ, ெப.(n.)

   1. வன்; Lord Šiva.

   2. ந் க் கடை்ட; torch tree.

     [ ல் →  → ேகாரன்.]

 ேகாரன்2āraṉ, ெப.(n.)

ெகாங் வள நாட் ேல வல்லம் என் ம் ஊரில் வாழ்ந்தவன். ெகாைல, கள  த ய 
தெ்தா ல்கைளச ்ெசய்  ெகாண் ந்தைமயால் இப்ெபயர ்ெபற் க்கலாம். ேப தைலக் 

கைடப் த் த் தன  தெ்தா ல் கைள ம் ேபாக் க் ெகாண்டவன்.

     [ ல் →  → ேகாரன்.]
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ேகாரா

ேகாராārā, ெப.(n.)

   1. அ க்ெக க்காத ; unbleached as cotton cloth.

   2. சாயம் ஏற்றாத ; undyed as silk.

   3. ேகாரப்பட்  பாரக்்க;see kora-p-pattu.

   4. கரச்  ன்: 

 a kind of sea-fish Pristipoma caripa.

   5. பழக்கப்படாத ய ைர, காைள ேபான்ற லங் ; untamed horse, bull etc.

     [ேகாரம் → ேகாரா.]

ேகாராடம்

 
 ேகாராடம்ārāṭam, ெப.(n.)

   ஞ்சாந் ப் படை்ட, ஒ  கைடசச்ரக் ; a bazaar drug (சா. அக.);.

     [ேகாரடம் → ேகாராடம்.]

ேகாராதனம்

ேகாராதனம்ārātaṉam, ெப.(n.)

   ஒகவைக; a yogic posture (தத்தவப்..109, உைர);.

     [ேகார ்→ ேகாராப் .]

ேகாராப்பட்

ேகாராப்பட் ārāppaṭṭu, ெப.(n.)

   1. னானி ம த் வத் ல் ஆண்ைமப் ெப க்கத் ற் ப் பயன்ப த் ம் ஒ  கைடப்ெபா ள்; a bazaar 
drug prescribed by Unani practitioners for increasing the secretion of semen.

   2. சாயம் ஏற்றாத ெவண்பட் ; undyed white silk (சா.அக.);.

     [ேகாரம் + பட் .]

ேகாராப்

 
 ேகாராப் ārāppu, ெப.(n.)

   ேகாைரப் ல் வ ள்ள ஒ வைகக் கடல்வாழ் ப ரி; a kind of sea plant as of bul rush.

     [ேகார ்→ ேகாராப் .]

ேகாராமசன்னி

 
 ேகாராமசன்னிārāmasaṉṉi, ெப.(n.)

   ழந்ைதக க்  உடம்  ெந ப்ைபப்ேபாற் காய்ந்  சைத ங்க ம். ைககால் க்க ம் ெசய் ம் 
ஒ  ளிர ்ஊைதேநாய்; a kind of typhoid fever in children marked by fits or convulsions followed by violent agitation of 
muscles and limbs due to high temperature (சா.அக.);.

     [ேகாரம் → ேகாராமம் + சன்னி.]

ேகாராவாரி

 
 ேகாராவாரிārāvāri, ெப.(n.)

   யற்காற் ; storm, so called from its carrying dust and dirt along with it (சா.அக.);.

     [ேகாரம் → ேகாரா + வாரி.]

 ேகாராவாரிārāvāri, ெப.(n.)

   ெப ம் யல் (j.);; violent storm.

     [Skt.{}+{} → த.ேகாராவாரி.]
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ேகாரான்கா

 
 ேகாரான்கா ārāṉkāvi, ெப.(n.)

ஒ வைகக் கா : 

 a kind of red ochre not bright or clear (சா.அக.);.

     [ேகாரான் + கா .]

ேகாரான் ச்

 
 ேகாரான் ச் ārāṉkuccu, ெப.(n.)

ேகாரான் பாரக்்க;see kõrān.

     [ேகாரான் + ச் ]

ேகாரான் வப்

 
 ேகாரான் வப் ārāṉcivappu, ெப.(n.)

   கம்மலான வப் நிறம்; dull red colour (சா.அக.);.

     [ேகான் → ேகாரான் + வப் .]

ேகாரான் த்

 
 ேகாரான் த் ārāṉcuḷuttu, ெப.(n.)

ேகாரான் பாரக்்க;see koran (சா.அக.);.

     [ேகாரான் + களந் ]

ேகாரான் ள்

 
 ேகாரான் ள்ārāṉcūḷ, ெப.(n.)

ேகாரான் பாரக்்க;see koram (சா. அக.);.

     [ேகாரான் + ள்]

ேகாரான் 
ெவள்ைள

 
 ேகாரான் ெவள்ைளārāṉveḷḷai, ெப.(n.)

   கம்மலான ெவள்ைள மண் வைக; a kind of dull white clay (சா.அக.);.

     [ேகாரான் + ெவள்ைள]

ேகாரி

ேகாரி1ārittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. க ைமயாதல்; to become violent, to hement;

 to rage. 

     'ேகாரித ்ெதான்ப  வா ம்…… ெகா த்த' ( ைள. ண்ேமா.16);.

     [  → ேகார ்→ ேகாரி.]

 ேகாரி2āri, ெப.(n.)

   மைலமகள்; Parvati. 

     'ேகாரிெயன் ள்ளங் லா நின் றாேள' ( ம;ந.1110);.

     [ெகளரி → ேகாரி]
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ேகாரிக்ைக

ேகாரிக்ைகārikkai, ெப.(n.)

   1.. ேவண் ேகாள்; request.

   2. ப்பம்; desire.

   3. மன்றாட்டம்; pray.

     [ேகா  → ேகா  → ேகாரி]

   ேகாரிக்ைக1 அகப்ைப; wooden spoon: ladle.

     " க்ேகாரிைக ெநய் ற் " (ைதவல.ைதல.135, வரி 137);.

     [ேகாரைக → ேகாரிைக.]

ேகாரிைக

ேகாரிைக2ārigai, ெப.(n.)

   மரக் ைர ன்ேமல் ைவக் ம் ஒைல ெநற் ைட (யாழ்ப்.);; large ola bag for grain, set on a wooden horse.

     [ேகார ்→ ேகாரிைக]

ேகாரிதம்

ேகாரிதம்āridam, ெப.(n.)

   1. கள்; dust.

   2. ள்ளல்; a pіece.

     [ேகார ்→ ேகாரிதம்]

ேகாரிைய

ேகாரிையāriyai, ெப.(n.)

ேகாரிைக1 பாரக்்க;see kõrigai (சா.அக.);.

     [ேகாரிைக → ேகாரிைய]

ேகா

ேகா 1ārudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேவண் க்ெகாள் தல்; to request, solicit.

   2. ம் தல்; to wish, desire.

   3. நிைனத்தல்; to think.

   ெத., . ேகா ;க., ம. ேகா .

     [ேகா  → ேகா .]

 ேகா 2ārudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

ேகா 4 பாரக்்க;see kolu. 

ணற் ந்  தண்ணீர ்ேகா றான் (உ.வ.);.

     [ேகா  → ேகா .]

ேகா டன்

 
 ேகா டன்āruḍaṉ, ெப.(n.)

ேகாைர பாரக்்க;see korai (சா. அக.);.

     [ேகா  → ேகா ]
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ேகாைர

ேகாைர1ārai, ெப.(n.)

   1. ேகாைர2 பாரக்்க;see kórai.

   2. ம ர;் hair.

   3. , ம ரi்; lock hair (சா. அக.);.

     [ேகால் → ேகார ்→ ேகாைர.]

 ேகாைர2ārai, ெப.(n.)

   1. வழைல; the three mystic salts.

   2. டை்ட ட ்சவ் ; the membrane covering albumen and yolk.

     [ேகா  + ேகாைர]

 ேகாைர3ārai, ெப.(n.)

   1. ல்வைக (K.R.);; sedges and bulrushes.

   2. ஒ வைகக் ழங் ; a kind of root.

   3. ஒ வைகக் கடற் ல்; a kind of sea grass.

ம. ேகார.

     [ேகார ்(நீட் ); → ேகாைர]

ேகாைரக்காடன்

ேகாைரக்காடன்āraikkāṭaṉ, ெப.(n.)

   நாங் ேநரி வட்டம் ஏரவ்ா ப்ப ல் உள்ள ெப ம் பழஞ் ன் பைடத்தைலவன்; army chief.

     "ெப ம் பழஞ்  இ க் ன்ற பைடத்தைலவன் ெகாைறக் காட க் " (ெத.இ.க.ெதா.14, கல்.44-20);.

     [ேகாைர + காடன்]

ேகாைரக் ழங்

ேகாைரக் ழங் āraikkiḻṅgu, ெப.(n.)

   1. த்தக்கா  வைக; fragrant tuber of cyperus rotundus.

   2. த்தக்கா ; straight sedge (பதாரத்்த.443);.

     [ேகாைர + ழங் ]

இ  ந மணம் உள்ள . இதயம், வ  இவற் ற்  வ ைவக் ெகா க் ம். வறட் ைய உண்டாக் ம்; 
யரை்வையத் ேதாற் க் ம். நீைரப் ேபாக் ம்; ந்தல் வளரச்் க் ப் பயன்ப ம் (சா. அக.);.

ேகாைர ண்

 
 ேகாைர ண் āraigiṇṭi, ெப.(n.)

ேகாைர ள்ளான் பாரக்்க;see kórai-y-ullan.

ம வ. ேகாைர த் .

     [ேகாைர + ண் .]

ேகாைர ச்

 
 ேகாைர ச் āraiguccu, ெப.(n.)

   ெகா க்ைக; European bamboo reed (loc.);.

     [ேகாைர + ச் .]
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ேகாைர த்

 
 ேகாைர த் āraigutti, ெப.(n.)

ேகாைர ள்ளான் பாரக்்க;see köral-y-ullan.

     [ேகாைர + த் .]

ேகாைரசச்ம்பா

ேகாைரசச்ம்பாāraiccambā, ெப.(n.)

   சம்பா ெநல்வைக (பதாரத்்த. 811);; rush-paddy.

     [ேகாைர + சம்பா]

ேகாைரச் ண்ணம்

 
 ேகாைரச் ண்ணம்āraiccuṇṇam, ெப.(n.)

   வழைலச ் ண்ணம்; the universal salt (சா.அக.);.

     [ேகாைர + ண்ணம்]

ேகாைரத்தண்

 
 ேகாைரத்தண் āraittaṇṭu, ெப.(n.)

   ேகாைரப் ல் ன் அ த்தண் ; the tuber of cyperus or sedge grass (சா.அக.);.

     [ேகாைர + தண் ]

ேகாைரநிலம்

 
 ேகாைரநிலம்ārainilam, ெப.(n.)

   கற்கர , க மைல, ஆரணி, உவற்ெபாட்டல், களிமண்உப் , மண் ேபான்றைவ ெகாண்டதாக 
இ க் ம் நிலம்; a kind of land.

     [ேகாைர + நிலம்]

ேகாைர மட் ம் வள ம் நிலம்.

ேகாைரப்ப

 
 ேகாைரப்ப āraippadi, ெப.(n.)

   ெப ம் ரக்் ; a large species of Iuffa (சா.அக.);.

     [ேகாைர + ப .]

ேகாைரப்பாய்

 
 ேகாைரப்பாய்āraippāy, ெப.(n.)

   ேகாைரப் ல்லாற் ன்னப்பட்டப் பாய் (உ.வ.);; grass mat, bulrush mat.

ம. ேகாரப்பாய்.

     [ேகாைர + பாய்.]

ேகாைரப் ல்

ேகாைரப் ல்āraippul, ெப.(n.)

ேகாைர2 பாரக்்க;see kõrai.

ம.ேகாரப் ல் , ேகாரம் ல் .

     [ேகாைர + ல்.]
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ேகாைரப் ற் ழங்

 
 ேகாைரப் ற் ழங் āraippuṟkiḻṅgu, ெப.(n.)

ேகாைரக் ழங்  பாரக்்க;see Korai-k-kilangu.

     [ேகாைர + ல் + ழங் .]

ேகாைரப்ேபரிகம்

 
 ேகாைரப்ேபரிகம்āraippērigam, ெப.(n.)

   ரிப்ப ப் , சாலா ரி; salep-Salep orchid (சா.அக.);.

     [ேகாைர + ேபரிகம்.]

ேகாைரம ர்

 
 ேகாைரம ரā்raimayir, ெப.(n.)

   ைறப் ள்ள நீண்ட ம ர;் long and stiff hair. 

ேகாைரம ர ் ையக் ெக க் ம் (பழ.);.

     [ேகாைர + ம ர.்]

ேகாைர

 
 ேகாைர āraimuḍi, ெப.(n.)

ேகாைரம ர ்பாரக்்க;see körai-mayir.

     [ேகாைர + .]

ேகாைர ஞ்

 
 ேகாைர ஞ் āraimūñji, ெப.(n.)

ேகார ஞ்  பாரக்்க;see kora-munji

     [ேகாைர + ஞ் .]

ேகாைரயஞ் லா

 
 ேகாைரயஞ் லாāraiyañjīlā, ெப.(n.)

   லா ன் வைகக ெளான் ; a kind of silä fish (சா.அக.);.

     [ேகாைர +அம் + லா.]

ேகாைரயரி

 
 ேகாைரயரி āraiyarisi, ெப.(n.)

   நீண்ட அரி ; needle shaped rice (சா.அக.);.

ம வ. லந் யரி , ங்ேகாைர.

     [ேகாைர + அரி .]

ேகாைர றால்

 
 ேகாைர றால்āraiyiṟāl, ெப.(n.)

   நீண்ட ைசகைள ைடய ஒ வைகக் கட றால்; sea-prawn with long-whiskers (சா.அக.);.

     [ேகாைர + இறால்.]
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ேகாைர ள்ளான்

 
 ேகாைர ள்ளான்āraiyuḷḷāṉ, ெப.(n.)

   ஒ வைக நீண்ட உள்ளான் பறைவ; species of long snipe.

ேகாைர ள்ளான் ம வ ேகாைர ண் ,ேகாைர த் ,ேகாைரெவட் .

     [ேகாைர + உள்ளான்.]

ேகாைர ைவ

 
 ேகாைர ைவāraiyuḷuvai, ெப.(n.)

   ப ப்  நிற ைடய உ ைவ ன் ( னவ.);; uluvai fish, brown in Colour.

ேகாைர ைவ

     [ேகாைர + உ ைவ.]

ேகாைர ைத

ேகாைர ைதāraiyūtai, ெப.(n.)

   இ ப் க் க த்  ெநாந் , றட் ையப்ேபால் ந ப்படத் த த்  வ த்  நடக்க ம், நி ர ம் 
யா  சந்  மட் ம் வ க் ம் ஒ வைக ஊைதேநாய் ( . னி. 1200);; a rheumatic affection of the 

muscles about the loins. It is characterised by severe pain of the small of the back and piercing pain in the pelvis due to the 
inflammatory condition of the fibrous tissues. It is aggravated by movements of limbs often preventing the patient form 
walking or maintaining an erect position (சா.அக.);.

     [ேகாைர + ஊைத.]

ேகாைரவாதம்

 
 ேகாைரவாதம்āraivātam, ெப.(n.)

ேகாைர ைத பாரக்்க;see korai-y-Udai.

     [ேகாைர + வாதம்.]

ேகாைர ரம்

 
 ேகாைர ரம்āraivīram, ெப.(n.)

   ேபாகர ் ற் ெசால் ய வண்ணம் காகத் னிறைக ெகாக் னிறைகப்ேபால் ெவண்ைமயாக் ம் 
ற ைடய ஒ  வைக ரைவப் ; a prepared compound of corrosive sublimate capable of converting the black wing 

of a crow into a white one resembling that of a stork (சா.அக.);.

     [ேகாைர + ரம்.]

ேகாைரெவட்

 
 ேகாைரெவட் āraiveṭṭi, ெப.(n.)

ேகாைர ள்ளான் பாரக்்க;see kõrai-y-ullān.

     [ேகாைர + ெவட் .]

ேகாேராசம்

 
 ேகாேராசம்ārōcam, ெப.(n.)

ேகாேராசைன பாரக்்க;see kõrõsanai (சா.அக.);.

ம வ. ேகா ரசனம், ேகாேராசனம்.

     [ேகாேராசைன → ேகாேராசம்.]
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ேகாேராசைன

ேகாேராசைனārōcaṉai, ெப.(n.)

   ஆ ன் வ ற் னின்  எ க்கப்ப ம் மஞ்சணிற ள்ள மணப்ெபா ள் (பதாரத்்த. 1083);; bezoar taken 
from the stomach of cows.

ம வ ேகாேராசம், ேகாேராசனம், மான்மணத் .

     [ேகா (மா ); + அரிசனம் (மஞ்சள்); - ேகாயரிசனம் → ேகாேராசனம் → ேகாேராசைன. மாட் ன் 
மஞ்சள் நிற ள்ள மணப்ெபா ள் மஞ்சள் நிறத் ன் ஒப் ைம ேநாக்  ேகாயரிசனம் எனப்பட்ட . இ  

றெமா யாளரால் வடத ல் ேகாேராசனம் எனத் ரித்  வடெமா ம் கடன் ெகாள்ளப்பட்ட ]

ேகாேராசைனக்
ளிைக

 
 ேகாேராசைனக் ளிைகārōcaṉaigguḷigai, ெப.(n.)

   ழந்ைதக க்ேகற்ப ம் ேகாைழ. இ மல், ரம், தைலவ  த யவற் க் க் ெகா க் ம் ஒ  
மாத் ைர; a pill prepared with bezoar as chief ingredient and prescribed for morbid affections in apoplexy and children's 
diseases such as phlegm in the chest, cough, fever, headache etc. (சா.அக.);.

ம வ. ேகாேராசைன மாத் ைர.

     [ேகாேராசைன + ளிைக.]

ேகாேராசைனப் 
பா கம்

 
 ேகாேராசைனப் பா கம்ārōcaṉaippāvigam, ெப.(n.)

   ைவப் க் ேகாேராசைன; artificially prepared реzoar: false bezоar (சா.அக.);.

     [ேகாேராசைன + பா கம்.]

ேகாேராசைனப் 
ளிப்

 
 ேகாேராசைனப் ளிப் ārōcaṉaippuḷippu, ெப.(n.)

   ேகாேராசைனத் ள்; gallic acid occurring in the bezoar stones in the form of a powder (சா.அக.);.

     [ேகாேராசைன + ளிப் .]

ேகாேராசைனமாத்
ைர

 
 ேகாேராசைனமாத் ைரārōcaṉaimāttirai, ெப.(n.)

ேகாேராசைனக் ளிைக பாரக்்க;see körösanai-k-kuligai (சா.அக.);.

     [ேகாேராசைன + மாத் ைர.]
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ேகால்

ேகால்1āl, ெப.(n.)

   1.க , கம் ; rod, stick.

     "அைலக்ெகா  ேகாறா" (க த்.82:24);. 

ேகால் ஆட ரங்  ஆ ம் (பழ);.

   2. மரக் ெகாம்  ( டா.);; branch.

   3. ஊன் ேகால்; staff.

     "ேகா ன்

     "(நால .13);. ேகால் இழந்த டைனப் ேபால (பழ);.

   4. த் ரந் ட் ங் ேகால் ( ங்.);; brush, pencil, as for painting

     "இன்ன  ேகாேறாய்த் " (ைநடத.நளன் . 89);.

   5. அரசாட் ; government.

     "மன்னவன் ேகாற் ழ்ப் ப ன்" ( றள்,558);.

   6. த் ைரக் ேகால் ( ன்);; staff or stamp for marking.

   7. க்கைடேகால்; stick used for churning the flint stone to produce fire.

     "ைகக்ேகா ழ்ந்த ெவற்ப  " (ெப ங். நரவாண.8:134);.

   8. ரம் ; cane.

   9. ைரைய க்  ஒட் ம் ச க் , ைரச ்சம்மட்  ( டா.);; horse-whip.

ேகால்கடமான்

 
 ேகால்கடமான்ālkaḍamāṉ, ெப.(n.)

   ஒ வைக கடல் ன்; a kind of sea fish.

     [ேகால் + கடமான்.]

ேகால்காரன்

ேகால்காரன்ālkāraṉ, ெப.(n.)

   1. காவற்காரன்; a watchman.

   2. ஊரக்்காவலன்; a village servant.

     [ேகால் + காரன்.]

ேகால் தாங்
யார்

ேகால் தாங் யாரā்lkuḍitāṅgiyār, ெப.(n.)

   ஊரைவத் தைலவர;் village headman.

     "இவ் ர ்ெப ங் ளத் ந்  அ வமைட ம், ேகால்  தாங் யார ்நிலம் உட்பட மைனக்  
ற் நால் காணி" (ஆவ.98, ப.54);.

     [ேகால் +  + தாங் யார.்]

ேகால்ெகா -த்தல்

ேகால்ெகா -த்தல்ālkoḍuttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ேகாலாற் கண்ணிலாைன நடத் வ தல் ( ன்.);; to lead the blind with a staff.

     [ேகால் + ெகா .]

ேகால்ெகாள்( )-
தல்

ேகால்ெகாள்( )-தல்ālkoḷḷudal,    13, ெச. ன்றா . (v.t.)

   லங்  ட் ய ேதர ் த யன ெச த் தல்; to drive, as a car drawn by horses, with a whip in hand.

     "ெகாள்வார ்ேகால்ெகாள்ளக் ெகா த் ண்ேட ேர ேவார"் (பரிபா.11:51);.

     [ேகால் + ெகாள்( );.]
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ேகால்நிைற

ேகால்நிைற ālniṟaiāli, ெப.(n.)

   வரிவைக (S.I.I. iii. 266);; a tax on articles measured by weight.

     [ேகால் + நிைற + .]

ேகால் -த்தல்

ேகால் -த்தல்ālpiḍittal,    4 ெச. . .(v.i.)

ேகால் ெகா -த்தல் பாரக்்க;see kol-kodu-.

     [ேகால் + .]

ேகால்ேபா -தல்

ேகால்ேபா -தல்ālpōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   தண்  வ த்தல் ( ண் தல்); ( னவ.);; fishing with rod.

     [ேகால் + ேபா .]

ேகால்மட்டம்

 
 ேகால்மட்டம்ālmaṭṭam, ெப.(n.)

   ேகா யரம், ேகாலள ; staff-height, as a standard.

     [ேகால் + மட்டம்.]

ேகால்மரம்

 
 ேகால்மரம்ālmaram, ெப.(n.)

   வண் ன் ஏரக்்கால் மரம்; pole of a cart.

     [ேகால் + மரம்.]

ேகால்

 
 ேகால் ālmūli, ெப.(n.)

   இலந்ைத; jujube (சா.அக.);.

     [ேகால் + .]

ேகால்வ -த்தல்

ேகால்வ -த்தல்ālvalittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ப் க்ேகாலால் பரிசல் தள் தல்; to propel boat with Oars.

     [ேகால் + வ -.]

ேகால்வள்ளம்

ேகால்வள்ளம்ālvaḷḷam, ெப.(n.)

   ளிம்  ரம்  கட் ன வட் ல்; a cup with ornamental brim

     "மணிக்ேகால் வள்ளத்தவ ேனந்த" ( வக. 2700);.

     [ெகாள் → ேகால் + வள்ளம்.]

ேகால்வைள

ேகால்வைள1ālvaḷai, ெப.(n.)

   1.அழ ய வைள; beautiful ring. 

   2. ெபண்; female.

     [ேகால் (அழ  + வைள.]

 ேகால்வைள2ālvaḷai, ெப.(n.)

   வைளவைக; a variety of bangles. 

ேகால்வைள, கழல் வைள, வரிவைள என் மாேபால ( வ்.ெபரியாழ்.3.4:8, யா. பக்.618);.

     [ேகாள் + வைள.]
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ேகால் க்கா

ேகால் க்கா ālviḻukkāṭu, ெப.(n.)

   தற்ெசயல்; chance, accident. 

     'ேகால் க் காட்டாேல பரிகாரமா க்ைக யன் க்ேக' (ஈ . 4.10:5.);.

     [ேகால் + க்கா .]

ேகாலக்கல்

 
 ேகாலக்கல்ālakkal, ெப.(n.)

   ேகாலப்ெபா யாக இ த்தற் ரிய  (ெவங்கக்); கல்; a kind of white stone powdered and used for drawing 
decorative figures on the floor.

     [ேகாலம் + கல்.]

ேகாலக்காரன்

 
 ேகாலக்காரன்ālakkāraṉ, ெப.(n.)

   ேக க்காரன் (இ.வ.);; humorist, jester.

     [ேகாலம் ( ைன ); + காரன்.]

ேகாலகந்தம்

 
 ேகாலகந்தம்ālagandam, ெப.(n.)

   க்கைளக் ெகால்லப் பயன்ப ம் ஒ  ழங் ; a bulbous root used for killing worms (சா.அக.);.

     [ேகாலம் + கந்தம்.]

ேகாலகப்ைப

 
 ேகாலகப்ைபālagappai, ெப.(n.)

   நீண்ட காம்ைப ைடய அகப்ைப (இ.வ.);; ladle with a long handle, as used in the preparation of large quantities of 
rice and curry.

     [ேகால் + அகப்ைப.]

ேகாலகம்

 
 ேகாலகம்ālagam, ெப.(n.)

   ப்  (மைல.);; long pepper.

     [ேகாலம் → ேகாலகம்.]

ேகாலங்கட் -தல்

ேகாலங்கட் -தல்ālaṅgaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   நாடகம் த யவற் ற்  ேவடம் தல் (யாழ்ப்.);; to put on dress as an actor, dress up for the → atricals;

 to put on a mask or costume.

     [ேகாலம் + கட் .]

ேகாலங்காட் -தல்

ேகாலங்காட் -தல்ālaṅgāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. மணமக்கைள மணப்பந்த க்  அைழத் க் ெகாண்  வ தல்(இ,வ.);; to conduct the bridegroom and the 
bride to the marriage dais.

   2. சாயல் ெகாள் தல்; to represent, personify.

   3. மா ரி காட் தல்; to show an example.

     [ேகாலம் + காட் .]
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ேகாலங்காண்( )-
தல்

ேகாலங்காண்( )-தல்ālaṅgāṇṇudal,    15.ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ஒப்பைன ெசய்தல்; to adorn, beautify, decorate. 

ேகாலாங்காண் படலம் (கம்பரா.);.

   2. ன்பத் ற்  உள்ளாக் தல்; to reduce one to a wretched condition. 

அவன் என்ைன இக்ேகாலங் கண்டான் (இ.வ.);.

     [ேகாலம் + காண்( );.]

ேகாலங்ெக -தல

ேகாலங்ெக -தலālaṅgeḍudala, ெப.(n.)

   20 ெச. . . (v.i.);

   1. அழ  ெக தல்; to spoil the beauty.

   2. ர தல்; to disorder, to get deranged.

     [ேகாலம் + ெக .]

ேகாலங்ெகாள்( )-
தல்

ேகாலங்ெகாள்( )-தல்ālaṅgoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   1.நிகழ் க்ேகற்ப ேவடம் தல்; to put on appropriate dress.

     "ெகாற்றைவ ேகாலங்ெகாண் " (பரிபா.11.100);.

   2. ெபாய்த் ேதாற்றம் காட் தல்; to put it on.

   3. மந்தாரமா த்தல் (யாழ்ப்.);; to assume a cloudy appearапсе.

     [ேகாலம் + ெகாள்( );.]

ேகாலசச்ங்கம்

 
 ேகாலசச்ங்கம்ālaccaṅgam, ெப.(n.)

ேகாலசச்ங்  பாரக்்க;see kola-c-cangu (சா.அக.);.

     [ேகாலம் + (சங் ); சங்கம்.]

ேகாலசச்ங்

 
 ேகாலசச்ங் ālaccaṅgu, ெப.(n.)

   டச்ங் ; mistletoe berry thorn.

     [ேகாலம் + சங் .]

ேகாலசச்ாரி

ேகாலசச்ாரிālaccāri, ெப.(n.)

   ேவட் வப்ெபண் ெகாற்றைவ க்ெகாண்  ஆ ங் த்  ( லப். ப . 73, உைர);; masquerade dance by a 
woman of the Védar caste disguised as Durgai.

     [ேகாலம் + (சா  = சான்றவள், ெபா ந் யவள்); சாரி.]

ேகாலச் ண்ணம்

 
 ேகாலச் ண்ணம்ālaccuṇṇam, ெப.(n.)

   வழைலச ் ண்ணம்;     [ேகாலம் + ண்ணம்.]

ேகால ம்

 
 ேகால ம் ālasimbi, ெப.(n.)

   ைனப் க்கன் ெகா ; cat bean.

     [ேகாலம் + ம் .]
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ேகாலஞ்ெசய்வாள்

 
 ேகாலஞ்ெசய்வாள்ālañjeyvāḷ, ெப.(n.)

   தைல க்  ஒப்பைன ெசய்பவள் ( டா.);; lady's dressing-maid.

     [ேகாலம் + ெசய்வாள்.]

ேகால

ேகால ālaḍi, ெப.(n.)

   ைகயால த்த தவசத்ைதக் த் க் ேகாலால க்ைக (G.Sm. D.I.i.210);; threshing of paddy and other grain 
with sticks, after beating them with hand.

     [ேகால் + அ .]

ேகாலதளம்

 
 ேகாலதளம்āladaḷam, ெப.(n.)

ேகாலந்தனா பாரக்்க (சா.அக.);;see kölandanä.

     [ேகாலம் + தளம்.]

ேகாலந்தனா

 
 ேகாலந்தனாālandaṉā, ெப.(n.)

   ஞாழல்; a mixture of various shrubs used in perfumes and punguents such as cassia, jasmine etc. (சா.அக.);

     [ேகாலம் = ஒப்பைன. தளம் = ெபா . ேகாலம் +தனம் -ேகாலந்தனம் → ேகாலந்தானா (ெகா.வ.);.]

ேகாலந டேவர்

 
 ேகாலந டேவரā்lanaguḍavēr, ெப.(n.)

   அ க் ரா (இராசைவத்.);; Indian winter cherry root.

     [ேகாலம் + ந டம் + ேவர.்]

ேகாலப்பாம்

 
 ேகாலப்பாம் ālappāmbu, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் கடற்பாம் ; a kind of sea snake ( னவ.);.

     [ேகாலம் + பாம் .]

ேகாலப் சச்ம்

 
 ேகாலப் சச்ம்ālappuccam, ெப.(n.)

   ஒ வைக நாைர; a kind of crane (சா.அக.);.

     [ேகாலம் + சச்ம்.]

ேகாலப்ெபா

 
 ேகாலப்ெபா ālappoḍi, ெப.(n.)

   ேகால தற் த ம் அரி மா அல்ல  ஒ வைக ெவள்ைளக் கற்ெபா ; rice-flour or white stone-powder 
used for drawing decorative figures in houses.

     [ேகாலம் + ெபா .]

1264

www.valluvarvallalarvattam.com 9238 of 19068.



ேகாலம்

ேகாலம்1ālam, ெப.(n.)

   1. அழ ; beauty, gracefulness.

     "ேகாலத் தனிக்ெகாம்பர"் ( க்ேகா.45);.

   2. நிறம்; colour.

     "காரக்்ேகால ேமனி யாைன" (கம்பரா. ம்பக. 154);.

   3. உ வம்; form, shape, external or general appearance. 

மா டக் ேகாலம்.

   4. தன்ைம; nature.

   5. ேவடம்; costume, appropriate dress;

 attire, as worn by actors;

 trappings;

 equipment;

 habiliment.

     "உஙளவரிக் ேகாலத் "( லப்.5:216);.

   6. அணிகலன்; ornament, as jewelry.

     " றங் ைண ரண்டன ேகாலம் ெபாறாஅ" லப். 30:18).

   7. ஒப்பைன; adornment, decoration, embellishment.

ேகாலம்ேபா -தல்

ேகாலம்ேபா -தல்ālambōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. வர,் தைர த யவற் ல் அழகான வரி தல்; to draw ornamental figures on wall or floor with rice flour or 
white stone powder.

   2. ஒப்பைன ெசய் த்தல்; to decorate.

   3. ேகாட்ட தல்; to bend.

   4. ைனந்  ெகாள் தல், ேவடமணிதல்; to wear costume.

     [ேகாலம் + ேபா .]

ேகாலம்வா-தல் 
(ேகாலம்வ தல்)

ேகாலம்வா-தல் (ேகாலம்வ தல்)ālamvādalālamvarudal,    18 ெச. . .(v.i.)

   ஊரவ்லம் வ தல் ( ன்.);; to go in procession.

     [ேகாலம் + வா.]

ேகாலமா

 
 ேகாலமாālamā, ெப.(n.)

ேகாலப்ெபா  பாரக்்க;see kola-p-podi.

ம வ. ேகாலமா , ேகாலப்ெபா .

     [ேகாலம் + மா.]

ேகாலமாலம்

 
 ேகாலமாலம்ālamālam, ெப.(n.)

   மைலயாமணக்  (மைல.);; Coral plant.

     [ேகாலம் + ஆலம்.]
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ேகாலமா

 
 ேகாலமா ālamāvu, ெப.(n.)

ேகாலப்ெபா  பாரக்்க;see köla-p-podi.

     [ேகாலம் + மா .]

ேகாலமா -தல்

ேகாலமா -தல்ālamāṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ன்ெகாண்ட ேதாற்றம் மா தல்; to change in appearance or dress.

     "ந ட ங் ேகாலமா னான்" (தனிப்பா.);

   2. ேவடம் ைனதல் ( ன்.);; to be disguised;

 to put on dress, as an actor.

     [ேகாலம் + மா .]

ேகால -தல்

ேகால -தல்ālamiḍudal,    20 ெச. ன்றா  (v.t.)

ேகாலம்ேபா -தல் பாரக்்க;see kòlam-podu-.

     "ேகால தல் ைட த்தல்" ( ேனந்.458);.

     [ேகாலம் + இ -.]

ேகால த்தம்

 
 ேகால த்தம்ālamuttam, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ; an unknown plant (சா.அக.);.

     [ேகாலம் + த்தம்.]

ேகாலரக்

 
 ேகாலரக் ālarakku, ெப.(n.)

   ெகாம்பரக் ; shellac.

     [ேகால் + அரக் .]

ேகாலரம்

 
 ேகாலரம்ālaram, ெப.(n.)

   ைள (ச .);; shoot from a Seed or root.

     [ேகாலம் → ேகாலரம்.]

ேகாலரி

 
 ேகாலரிālari, ெப.(n.)

   அ க் ரா; amukkirä (சா.அக.);.

     [ேகால் + அரி.]

ேகாலல்

 
 ேகாலல்ālal, ெப.(n.)

   ேகா லதல்; to surround.

     [ெகா  → ேகா  → ேகாலல்.]
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ேகாலலவணம்

 
 ேகாலலவணம்ālalavaṇam, ெப.(n.)

   ரி  ( ன்.);; a kind of blue vitriol.

     [ேகாலம் + லவணம் (உப் );.]

ேகாலவல்

 
 ேகாலவல் ālavalli, ெப.(n.)

   ெகா வைக (யாழ்.அக.);; a creeper.

     [ேகாலம் + வல் .]

இதன் காய் ளைகப்ேபால் இ க் ம்.

ேகாலவல் சம்

 
 ேகாலவல் சம்ālavallīcam, ெப.(n.)

   ெசவ் யம்; common pepper (சா.அக.);.

     [ேகாலம் + (வல் யம்); வல் சம்.]

ேகால ண

 
 ேகால ண ālavuṇavu, ெப.(n.)

   பன் ன் உணவா ய ேகாைரக் ழங்  (இராசைவத்.);; sedge tuber, as hog's food.

     [ேகாலம் + உண . ேகாலம் = பன் .]

ேகாலேவர்

 
 ேகாலேவரā்lavēr, ெப.(n.)

   நிலப்பைன (மைல.);; ground palm.

     [ேகாலம் + ேவர.்]

ேகாலைற

ேகாலைறālaṟai, ெப.(n.)

   1. யாள் ேவைல ெசய்தற்காக அள ேகாலால் அ  ெசய்  ெகா க்கப்பட்ட நிலம்; working area 
portioned out for each individual labourer, as determined by a measuring-rod.

     "வாணிச் க் ங் ேகாலைறக் ேகாரா ளின் " ( வாலவா.30:8);.

   2. த்தைர; a pit land.

     [ேகால் + அைற.]

ேகாலைற -தல்

ேகாலைற -தல்ālaṟaiyiḍudal, ெப.(n.)

   20 ெச. . . (v.i.);

   ேவைல ெசய் டங்கைளக் யாள்க க்  வ த் க் ெகா த்தல்; to measure off an area for work for 
different labourers.

     "மைனகெடா ங் ேகாலைற ட்  ேவண்  யைடப்பாெயன" ( வாலவா.30:6);.

     [ேகால் + அைற + இ -.]

ேகாலன்

ேகாலன்ālaṉ, ெப.(n.)

   1. ைக ல் ேகால் ெகாண்டவன்; one who is with a staff.

   2. நீண்ட வ ைடய ; a lengthy one.

   3. ஒப்பைன ம் ைன ம் ெகாண்டவன்; one who is with make up.

     [ேகால் + அன்.]
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ேகாலன்வல்

 
 ேகாலன்வல் ālaṉvalli, ெப.(n.)

   ஆைனத் ப் ; pericarps of pothos officinalis (சா.அக.);.

     [ேகாலன் + வல் .]

ேகாலன்ைவப்

 
 ேகாலன்ைவப் ālaṉvaippu, ெப.(n.)

   வனார ்ேவம் ; Siva's neem (சா.அக.);.

     [ேகாலன் + ைவப் .]

ேகாலா

ேகாலா1ālā, ெப.(n.)

   ப் ; long pepper

     [ேகாலன் + ேகாலா.]

 ேகாலா2ālā, ெப.(n.)

   1. கடல் ன். இதன் உடம்  நீண் ம் ஒல் யா ம், தைலக் சச்ாக ம், எ ம்  பசை்ச நிறமா ம் 
இ க் ம்; a kind of fish; gasfish or garpeck. It has a slender body pointed head and green bone.

   2. பறக் ம் ன்வைக (யாழ்.அக.);; flying fish.

ம. ேகாலான்.

 Fin. kala, Est. kala;

 Mari, kol;

 Hung. hal;

 Mong. Xalima;

 Jap. Karei;

 Q. Calma

     [ேகாலன் → ேகாலா.]

வைககள் : 

   1. வட்ட க் க் ேகாலா,

ேகாலாக்கட்டா

ேகாலாக்கட்டாālākkaṭṭā, ெப.(n.)

   18 அங் ல நீளம் வளரவ் ம் நீல ைட ட்ட பசை்ச நிற ள்ள மான கடல் ன்வைக; a sea-fish, greenish, 
shot with blue, attaining 18 in. in length.

     [ேகாலன் + (கட் ); கட்டா.]

ேகாலாகலம்பண்(
)-தல்

ேகாலாகலம்பண்( )-தல்ālākalambaṇṇudal, ெப.(n.)

   11.ெச. . . (v.i.);

   ஒ ங் னமாக நடத்தல் ( ன்.);; to be disorderly. to lead a dissipated or dissolute life (சா.அக.);.

     [ேகாலாகலம் + பண் .]

ேகாலாகலேனந்த
ல்

 
 ேகாலாகலேனந்தல்ālākalaṉēndal, ெப.(n.)

   ேகாைரக் ழங்  (இராசைவத்.);; sedge tuber. as hog's food.

     [ேகாலாகலன் - ேபெரா  எ ப் ம் பன் . நந்  →நந்தல் ( ம் ம் உண );. ேகாலாகலன் + நந்தல்.]
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ேகாலாகா

 
 ேகாலாகா ālākāli, ெப.(n.)

   ஆடம்பரமாய் நடப்பவன்-ள்; extravagant person fond of display or pomp.

     [ேகாலாகலம் → ேகாலாகா .]

ேகாலாங் லம்

 
 ேகாலாங் லம்ālāṅālam, ெப.(n.)

: langur. a large and black kind of wild bearded ape.

     [கால் → ேகால் + நாங் லம் (நாஞ் ல்);. கலப்ைப ேபால்  வைளந்த க ங் ரங் .]

ேகாலாச்

 
 ேகாலாச் ālācci, ெப.(n.)

   ன் வைக; a kind of fish.

     [ேகால் + ஆச் .]

ேகாலாச் றா

 
 ேகாலாச் றாālāccuṟā, ெப.(n.)

   ன்வைக (F.L.);; a kind of shark, grey or brown.

     [ேகாலன் + றா.]

ேகாலாஞ்

ேகாலாஞ் 1ālāñji, ெப.(n.)

    ஒப்பைன, ஆ லம், பகட்  (யாழ்ப்.);; excessive decoration, finery in dress, style above one's rank a condition.

ெகா  → ேகா  → ேகாலஞ்  → ேகாலாஞ் .]

 ேகாலாஞ் 2ālāñji, ெப.(n.)

   1. அ க் ; one on top of another.

   2. அணியம்; ready.

   3. அ ேகாலம்; over graceful, over handsome.

     [ெகா தல் : ெபா த் தல், அ க் தல், அழ ப த் தல். ெகா   → ேகா  → ேகாலஞ் .]

ேகாலாட்டப்பாட்

 
 ேகாலாட்டப்பாட் ālāṭṭappāṭṭu, ெப.(n.)

   ேகால த்  ைளயா ம்ேபா  பா ம், ஒ வைகப் பாட் ; a kind of song in a children's play with short 
coloured sticks.

ம. ேகால ப்பாட் .

     [ேகாலாட்டம் + பாட் .]
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ேகாலாட்டம்

ேகாலாட்டம்ālāṭṭam, ெப.(n.)

   1. வண்ண ட்ட ேகால்கைளக் ெகாண்  தாளத் ற் ம் பாட் ற்  ைசயச ் றார ்தட் க் ெகாண்  
ைளயா ம் ஒ  வைக ைளயாட் ; a children's game in which they sing and dance in a ring, marking time with 

beats of short coloured sticks.

     "ெசவ்வாய்ச் யர ்ேகாலாட்டம்" (காஞ் ப் . வாணீச.54);.

   2. ைல, நளி, ைல (ஐப்ப , காரத்் ைக, மாரக் ); மாதங்களிெளான் ல் ேகாலாட்டத் டன் 
இளம்ெபண்கள் ெகாண்டா ம் ஒ  ழா; a festival celebrated by girls with kölättam in the months of tulai. nali, cilai 
Aippasi, Kărtigai or Mărgali.

   ம.ேகால ;   க.ேகாலாட;   ெத.ேகாலாட ; .ேகாலாட.

     [ேகால் + ஆட்டம்.]

ேகாலா

ேகாலா ālāṭi, ெப.(n.)

   அரசாைண ெசல் ம் இடம்; sphere of royal authority or influence.

     "என் ேகாலா  கப்ெபறா" ( வ்.ெபரியாழ்.5:4:4);.

     [ேகால் + ஆ .]

ேகாலா

 
 ேகாலா ālāṭu, ெப.(n.)

   ஆட் வைக (இ.வ.);; a kind of sheep.

     [ேகால் + ஆ .]

ேகாலாந்

 
 ேகாலாந் ālāndi, ெப.(n.)

   பற்பாடகச ்ெச ; fever plant (சா.அக.);.

     [ேகால் → ேகாலாந் .]

ேகாலாபம்

 
 ேகாலாபம்ālāpam, ெப.(n.)

   வைத; Indian jalep (சா.அக.);.

     [கலாவம் → கலாபம் → ேகாலாபம்.]

ேகாலாமரம்

 
 ேகாலாமரம்ālāmaram, ெப.(n.)

   ேகாலா ன் க்கச ்ெசல் ம் மரக்கலம்; a wooden vessel used for fishing of kola fish ( னவ.);.

     [ேகாலா + மரம்.]

ேகாலாமாலாெவ
னல்

 
 ேகாலாமாலாெவனல்ālāmālāveṉal, ெப.(n.)

   ழப்பக் ப் ; expr. denoting confusion or disorderliness. 

மணத்ைதக் ேகாலாமாலா ெவன்  நடத் ட்டான் (இ.வ.);.

     [ேகாலாமாலா = ஒ க் ப் . ேகாலா + மாலா + எனல்.]
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ேகாலா

ேகாலா ālāmi, ெப.(n.)

   ஆந் ர (அ லாபாத்);, மராட் ய (வாரத்ா); மாநிலங்களில் பழங் மக்கள் ேப  வ ம் ரா ட 
ெமா ; a Dravidian language spoken by Tribals in Andhra Pradesh (Adilabad); and Maharashtra (Wardha);.

ம வ, ெகாலா .

     [ஒ கா. ல →  → ( );  → ேகாலா .]

   இம்ெமா ையப் பல ம் ெகாலா  என்ேற வழங் பவர.் இம்ெமா பற் க் காண்க: S B. Steever(Ed.); 
The Dravidian Languages (London 1998);; Ch. XI pp. 301-7 'Kolami' by P.S. Subramanyam.

ேகாலா ன்

ேகாலா ன்ālāmīṉ, ெப.(n.)

   1.ேகாலா பாரக்்க;see kölä.

   2. பறைவ ன்; a flying fish (சா.அக.);.

     [ேகாலா + ன்.]

ேகாலாரிக்கம்

 
 ேகாலாரிக்கம்ālārikkam, ெப.(n.)

   இ வரி ம் சண்ைட (இராட.்);; duel.

ெத. ெகாலாரக .

     [ேகால் + (ஆரத்்தல்); ஆரிக்கம்.]

ேகாலாலம்

ேகாலாலம்ālālam, ெப.(n.)

ேகாலாகலம் பாரக்்க;see kolakalam.

     "ேகாலால மா க் ைரகடல்வாயன்ெற ந்த வாலாலம்" ( வாச. 12:8);.

     [ேகாலாகலம் → ேகாலாலம்.]

ேகாலா ண்

 
 ேகாலா ண் ālāliṇṭu, ெப.(n.)

   ஒ  ள்ளி; Indian black berry (சா.அக.);.

     [ேகாலால் + இண் .]

ேகாலாவத்தம்

 
 ேகாலாவத்தம்ālāvattam, ெப.(n.)

   ழ்க்காய்ெநல் ; a small plant with slender green main branches (சா.அக.);.

     [ேகால் + ஆவத்தம்.]

ேகாலாவைல

 
 ேகாலாவைலālāvalai, ெப.(n.)

   ேகாலா ன் க் ம் வைலவைக; a kind of net generally used for fishing of kola fish.

     [ேகாலா + வைல.]

ேகாலா ைத

 
 ேகாலா ைதālāvidai, ெப.(n.)

   இலந்ைத ைத; jujube seed (சா.அக.);.

     [ேகாலா + ைத.]
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ேகாலாள்

ேகாலாள்ālāḷ, ெப.(n.)

   ேதரப்்பாகன்; charioteer.

     "அங்கவன்றன் ேகாலாைளக் ெகான் " (பாரத. ெவண். 799);.

     [ேகால் = றட்  (அங் சம்);. ேகால் + ஆள்.]

ேகா

ேகா 1āli, ெப.(n.)

   ந்தல், ம ர ்(ச .);; hair.

     [ேகா  (நீட் ); → ேகா .]

 ேகா 2āli, ெப.(n.)

   இலந்ைத ( ங்.);; jujube tree (சா.அக.);.

     [ேகால் → ேகா .]

 ேகா 3āli, ெப.(n.)

   ப்  (மைல.);; long pepper.

 Mhr. Göli. ெத., ம. ேகா  (goli);;

. ேகாளி (gõli);.

     [ேகாலன் ( ச்  ேபான்ற ); → ேகாலா → ேகா .]

 ேகா 4āli, ெப.(n.)

   1. ற்ற ஞ் ல்; privet.

   2. ன் வைக; a species of privet.

     [ேகாலன் → ேகா .]

ேகா க்கற்ைற

ேகா க்கற்ைறālikkaṟṟai, ெப.(n.)

   சாமரம் (சங்.அக.);; chowry, tail of the yak.

     [ேகா 1 + கற்ைற.]

ேகா க்ெகாள்( )-
தல்

ேகா க்ெகாள்( )-தல்ālikkoḷḷudal,    16 ெச. ன்றா ,.(v.t.)

   ேசரத்் க் ெகாள் தல் ( ன்.);; to gather up, amass, accumulate, as property.

     [ேகா  + ெகாள்( ); -. ேகா தல் = ேசரத்்தல், ரட்டல்.]

ேகா கக்க

 
 ேகா கக்க āligaggaruvi, ெப.(n.)

   ெநச க் க ; loom.

     [ேகா கன் + க .]

ேகா கம்

 
 ேகா கம்āligam, ெப.(n.)

   இலந்ைத; jujube.

     [ேகா  → ேகா கம்.]
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ேகா கன்

ேகா கன்āligaṉ, ெப.(n.)

   1. ெநச தெ்தா ல் ெசய்பவன் (ேந நா.எ த் .16,.உைர);; weaver.

   2. ேகா கரால் ெநய்யப்பட்ட ஆைட (ெதால்.ெசால். 114, உைர);; a kind of coarse cloth, as woven by kõligar.

ம. ேகா யன்.

     [ேகா  + அன். ேகா தல் = ேசரத்்தல், இைணத்தல். ேகா யர ்= ைழகைள இைணத்  ணி 
ெநய்ேவார.் ேகால் → ேகா  → ேகா யன் → ேகா வன் → ேகா கன். ககரம் சகரமாகத் ரிந்தேபா  
ேகா யர ்→ ேசா யர ்→ சா யர ்எனத் ரிந்த .]

ேகா சம்

 
 ேகா சம்ālisam, ெப.(n.)

   ள ; black рерper-piper nigrum (சா.அக.);.

     [ேகா  → ேகா சம்.]

ேகா ஞ்

 
 ேகா ஞ் āliñji, ெப.(n.)

   மைல ஞ்  (நாஞ் ல்);; a kind of ginger.

ம. ேகா ஞ் .

     [ேகால் + இஞ் .]

ேகா ய -த்தல்

ேகா ய -த்தல்āliyaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ேகா ண்ைடயால் ைளயா தல்; to play marbles.

     [ேகா  + அ .]

ேகா யர்

 
 ேகா யரā்liyar, ெப.(n.)

   ெநய்ேவார;் weaver.

ம. ேகா கர.்

     [ேகா  → ேகா யர.்]

ேகா யள்( )-தல்

ேகா யள்( )-தல்āliyaḷḷudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வாரிெய த்தல் (யாழ்ப்.);; to bale, take up with a bucket, as water. or gather with a sweep of the arm, as earth, grain.

     [ேகா தல் = அகலவாட் ல் இ ைக ேசரத்்தல். ேகா  + அள்( );.]

ேகா யன்

 
 ேகா யன்āliyaṉ, ெப.(n.)

ேகா கன் பாரக்்க;see kõligan.

ம. ேகா யன்.

     [ேகா கன் → ேகா யன்.]

ேகா வா( )தல்

ேகா வா( )தல்ālivārudal,    15 ெச. ன்றா , (v.t.)

   ற்  வ தல்; to go round, envelope, as an army.

     [ேகா  + வா.]
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ேகா வா

 
 ேகா வா ālivāci, ெப.(n.)

   கர ; bear (சா.அக.);.

     [ேகா (நீண்டம ர)்; + வா .]

ேகா ள தல்

ேகா ள தல்āliḷagudal, ெப.(n.)

   அரசன் சா , ெசங்ேகால் தளரந்்  றல்; death of a king, fall of the sceptre. 

     'ேகா ள தல் மங்கல மர ' ( வக. 2146, உைர);.

     [ேகா + இள தல்.]

ேகா னிறம்

 
 ேகா னிறம்āliṉiṟam, ெப.(n.)

   அ ஞ் ல்; a medicinal tree whose root, fruit, leaves, flowers are an antidote against poison (சா.அக.);.

     [ேகால் + நிறம்.]

ேகா

ேகா 1āludal, ெப.(n.)

   5 ெச. ன்றா  (v.t.);

   1. பாத்  த யன வ த்தல்; to make, form, as beds in a garden.

   2. வைளத்ல்; to enclose, envelop, encompass;

 to stretch round.

     "ெந ங்காழ்க் கண்டங்ேகா " ( ல்ைலப்.44);.

   3. ரட் ைவத்தல்; to gather.

     "ேகாலாப் ரசமன் னாட் " ( க்ேகா. 110);.

   4. நீர ் த யவற்ைற கந்  அள் தல்; to bale, draw up, as with an Olabucket;

 to gather with a sweep of arm. 

     'ேகா த் தண்ணீர ் க்கப்பட்ட..... ைட' (க த்.23.உைர);.

   5. ரித்தல்; to spread out.

     "கணம ெறாக்ெகண் ைழயாத் தைழேகா நின் றா ம்" ( க்ேகா. 347);.

   6. ெதாடங் தல்; to commence. 

     'பரஸ்வ பத்ைத நி க்கக் ேகா ' (ஈ .அவ. .);.

   7. உண்டாக் தல்; to construct, compass, effect.

   8. கலந்தாய்தல் (ஆேலா த்தல்);; to consider deliberate.

ேகா பட்ைட

 
 ேகா படை்டālubaṭṭai, ெப.(n.)

   இைற ைட வைக (யாழ்ப்.);; a kind of ola bucket.

     [ேகா  + படை்ட.]

ேகா ைம

 
 ேகா ைமālumai, ெப.(n.)

   ெதாடக்கம் ( ன்.);; preparation, commencement.

     [ேகா  → ேகா ைம.]
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ேகாெலரி

ேகாெலரிāleri, ெப.(n.)

   ளக் த் தண் ன்ேமல் உள்ளச ் டெராளி; lamp on a post.

     "ேகாெலரி ெகாைளநைற" (பரிபா.17:6);.

     [ேகால் + எரி.]

ேகாெல த்

ேகாெல த் āleḻuttu, ெப.(n.)

   1. எ ம் பரப் ல் றல் அல்ல  பள்ளம் ழாமல் எ ேகா ல் ைம ேதாய்த் , ணி, மரப்படை்ட, 
மட்பாைன ஆ யவற் ன்  எ ம் எ த் ; style used to write using ink or colour powder or liquid.

   2. ஒப்பைனக் ேகாலம்; a decorative drawing.

   3. மைலயாள நாட் ல் வழங் ம் ஒ வைக எ த்  (I.M.P. Trav. 93-B.);; a variety of script used in Malabar.

ம.ேகால த் .

     [ேகால் + எ த் .]

கண்ெண த்  என்ப  எ ம் பரப் ல் றல் ழ எ வ , ஒைலச ் வ  எ த்  ேபான்ற .

ேகாைல

ேகாைலālai, ெப.(n.)

   ள  (ைதலவ. ைதல. 135, வரி. 91);; black-pepper.

     [ேகால் → ேகாைல.]

ேகாெலாற் -தல்

ேகாெலாற் -தல்āloṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அம்  ெதா த்தல்; to shoot an arrow.

     "ேகாெலாற்றக் னிந்த வாேற"( வக.797);.

     [ேகால் + ஒற் .]

ேகாேலாகம்

ேகாேலாகம்ālōkam, ெப.(n.)

   ஆ(ப );க்க க் ரிய ண் லகம்; paradise of cows as cow-world.

     "ேகாேலாகம் ட் ந் " (கா க. ச் வநா.8);.

     [ேகால் + உலகம்.]

ேகாேலார்

ேகாேலாரā்lōr, ெப.(n.)

   மதயாைனைய அடக்  நடத் ம் த் க்ேகாற்காரர;் spearmen controlling an elephant in rut.

     "ேகாலாரக்் ெகான்  ேமேலார ் " (ம ைரக். 381);.

     [ேகால் → ேகாேலார.்]

ேகாவக்காரி

 
 ேகாவக்காரிāvakkāri, ெப.(n.)

   தைலச் ளிச ்ெச ; Indian birth wort (சா.அக.);.

     [ேகாபக்காரி → ேகாவக்காரி.]

ேகாவக் சச்ான்

 
 ேகாவக் சச்ான்āvakāccāṉ, ெப.(n.)

   ஒ வைக கடல் ன் ( னவ.);; a kind of sea fish.

     [ேகாவம் + சச்ான்.]
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ேகாவங்கம்

 
 ேகாவங்கம்āvaṅgam, ெப.(n.)

   சரகண்ட ெசய்நஞ் ; a kind of native arsenic (சா.அக.);.

     [ேகா + வங்கம்.]

ேகாவங் ழங்

 
 ேகாவங் ழங் āvaṅgiḻṅgu, ெப.(n.)

ேகாைவக் ழங்  பாரக்்க;see kövai-k-kilangu (சா.அக.);.

     [ெகாவ்ைவ → ேகாைவ + ழங் .]

ேகாவ ரி

 
 ேகாவ ரிāvacūri, ெப.(n.)

ேகாைவ ரி பாரக்்க;see kovai-Suri.

     [ேகாைவ ரி → ேகாவ ரி.]

ேகாவைச

 
 ேகாவைசāvasai, ெப.(n.)

   மலட் மா ; cow not calved (சா.அக.);.

     [ேகா + வைச.]

ேகாவஞ்

ேகாவஞ் 1āvañji, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ்சங் ; a kind of conch.

     [ேகா + (வளஞ் ); வஞ் .]

   ேகாவஞ் 2 ன் வைக; a kind of fish. 

ேகாவஞ் க்க யன் ெபா யன் (பறாைள. பள் .16);.

     [ேகா + (வளஞ் ); வஞ் .]

ேகாவண்டக் ச்

 
 ேகாவண்டக் ச் āvaṇṭakkuṟicci, ெப.(n.)

   ச் ராப்பள்ளி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Tiruchirappalli Dt.

     [ேகா + அண்டன் + ச் .]

ேகாவணக் ண்
யன்

 
 ேகாவணக் ண் யன்āvaṇakkuṇṭiyaṉ, ெப.(n.)

   ேகாவணாண் ; a religious mendicant of the Śiva sect who has no clothing but the fore-lape (சா.அக.);.

     [ேகாவணம் + ண் யன்.]
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ேகாவணம்

ேகாவணம்āvaṇam, ெப.(n.)

   ண் த் ணி; man's loin-cloth, fore-lape.

     " ன்னம்ெபய் ேகாவணம்" ( வாச.12:2);. 

ேகாவணத் ல் ஒ  கா  இ ந்தால் ேகா  ப் ட பாட்  வ ம் (பழ);.

ம வ. தாச் ைல.

   ம. ேகாவணம்;க., . ேகாவண: ெத. ேகாவண

     [ேகா (ேகாத்தல்); + அணம்.]

ேகாவணவர்

ேகாவணவரā்vaṇavar, ெப.(n.)

ேகா ல் கண்காணிப்பாளர ்( சாரைணயாளர)்; (ேகா ெலா,65); 

 superintendent of a temple.

     [ேகா + (பணவர)்; வணவர.்]

ேகாவணவன்

ேகாவணவன்āvaṇavaṉ, ெப.(n.)

ேகாவணன் பாரக்்க see kovanan.

     "இஞ்ஞநின்ற ேகாவனவன்" ( ைச. க ர.் 46);.

     [ேகா + (பணவன்); வணவன்.]

ேகாவணன்

ேகாவணன்1āvaṇaṉ, ெப.(n.)

   வன் (ச .);; siva one with a loin-cloth fore-lape.

     [ேகாவணம் + அன்.]

 ேகாவணன்2āvaṇaṉ, ெப.(n.)

   வ ட்டன் (ச .);; Vasista, as having Kāmatenu with him.

     [ேகாவணம் + அன்.]

ேகாவணாண்

 
 ேகாவணாண் āvaṇāṇṭi, ெப.(n.)

 a begger with only a loin cloth for his clothing, destitute person.

     [ேகாவணம் + ஆண் .]

ேகாவணி

 
 ேகாவணிāvaṇi, ெப.(n.)

   ஆத்  ( .அ.);; common mountain ebony.

     [ வணி → ேகாவணி.]

ேகாவத்தக்

 
 ேகாவத்தக் āvattakkuḍi, ெப.(n.)

   ச் ராப்பள்ளி மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Tiruchirappalli Dt.

     [ேகா + அத்தன் + .]

ேகாவத்

 
 ேகாவத் āvatti, ெப.(n.)

ேகாவைத பாரக்்க;see kö-vadai.

     [ேகாவைத → ேகாவத் .]

1277

www.valluvarvallalarvattam.com 9251 of 19068.



ேகாவைத

ேகாவைதāvadai, ெப.(n.)

   ஆ(ப );க்ெகாைல; slaughter of cows, considered a sin.

     "ெகாந்தலரத்்தார ்ைமந்தைன ன் ேகாவைத ெசய்தாரக்் " (ெபரிய .ம நீ . 34);.

     [ேகா + வைத.]

ேகாவந்த த் ர்

 
 ேகாவந்த த் ரā்vandabuttūr, ெப.(n.)

   தஞ்ைச மாவட்ட ஊரப்் ெபயரக்ளிெலான் ; a village in Thanjavur Dt.

     [ேகா + வந்தன் + த் ர.்]

ேகாவம்

ேகாவம்1āvam, ெப.(n.)

   ேகாபம்; angar.

     "ேகாவந். ேதான் ற் றாைய  ங் ெகா ேயார"் (கம்பரா.பைடக்கா.23);.

     [ேகாப்  → ேகாப்  → ேகா  → ேகா  → ேகாவம்]

 ேகாவம்2āvam, ெப.(n.)

   1. தம்பலப் ச் ; cochinea.

     "ேகாவத் தன்ன ெகாங் ேசர ் ைறத்த ன்" ( பாண்.71);.

   2. ெபான்; gold.

     [ேகாபம் → ேகாவம்.]

ேகாவர்

 
 ேகாவரā்var, ெப.(n.)

   இைடயர;் shepherds.

     [ேகா → ேகா  + அர.்]

ேகாவர்த்தனம்

ேகாவரத்்தனம்āvarttaṉam, ெப.(n.)

   இந் ரன் னந்  த்த ெப மைழையத் த த்  ஆநிைரகைள ம் இைடயரக்ைள ம் 
காப்பதற்காகக் கண்ணனாற் ைடயாகத் தாங்கப்பட்ட ம் வடம ைரப் பக்கத் ள்ள மான ஒ  
மைல ( வ். ெபரியாழ்.3:5:1);; celebrated hill in Brindaban near Muttra lifted up and held by Krisnă to shelter cows and 
cowherds from a rain storm sent by Indira.

     [ேகா + வரத்்தனம்.]

ஆநிைர ட்  நிகழ் ற்ற இடமாத ன் இவ் ர ்இப் ெபயர ்ஏற்றெதனலாம்.

ேகாவர்த்தனர்

 
 ேகாவரத்்தனரā்varttaṉar, ெப.(n.)

   ேகாைவ யர ்( ங்.);; herds men (சா.அக.);.

     [ேகா (மா ); + வரத்்தனர.்]

ேகாவரக ைத

 
 ேகாவரக ைதāvaragaḻudai, ெப.(n.)

ேகாேவ க ைத பாரக்்க;see kövéru-kaludai.

     [ேகாேவ  → ேகாவா + க ைத.]
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ேகாவல்

ேகாவல்1 val, ெப.(n.)

   1. மாட்  மந்ைத; herd, flock.

   2. ஊரின் ெபா  ேமய்சச் டம்; common pasture of a village.

ம வ. மந்ைதெவளி. ஆவ ,

     [ேகாள் = ேபாரில் ெகாள்ைள ெகாண்ட மா கள். ேகாள் → ேகா(மா ); → ேகா  + அல் → ேகாவல்.]

ேகாவல்

ேகாவல்2āval, ெப.(n.)

ேகாவ ர ்பாரக்்க;see kovalur.

     "ேகாவ ைடக ேய பற் " ( வ்.இயற். 1.86);.

     [ேகா → ேகா  → ேகாவல்1 →  ேகாவல்2 (மாட்  மந்ைத ந்த ஊர)்;]

 ேகாவல்āval, ெப.(n.)

   மாட் மந்ைத; a cow pen.

     [ேகா-ேகா மா ]+அல்-ேகாவல்.ேகாவல்-மாட் மந்ைத]

ேகாவலகணவாய்

 
 ேகாவலகணவாய்āvalagaṇavāy, ெப.(n.)

   கணவாய்ச் ப்  ன்வைக ( ன்.);; a species of cuttle fish.

     [ேகா + வல் + கணவாய்]

ேகாவலர்

ேகாவலரā்valar, ெப.(n.)

   1. ல்ைலநில மக்கள்; men of the sylvan tract, herdsmen.

     " ந்தங்கண்ணிக் ேகாவலர"் (ஐங்  439);.

   2. இைடயர;் shepherds.

     [ேகா → ேகா (மா ); → ேகாவல் (மாட் மந்ைத); + அர ்→ ேகாவலர.்]

ேகாவலராய்ப்ேப
ைரயன்

ேகாவலராய்ப்ேபைரயன்āvalarāyppēraiyaṉ, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டம் சம்ைப ல் தண்டைன ெபற்ற வணிகன்; a merchant, who was punished by the guild at 
Jambai in Thirukkovalur taluk in Villuppuram Dt.

     " ய ரி க் ம் பள்ளிசே்சரி அ யநம் யான ேகாவலராயப் ேபைரயன்"- (ெத.இ.க.ெதா.22, கல்.67-
5);.

     [ேகாவலர ்+ ஆயன் + ேபர ்+ அைரயன்.]

1279

www.valluvarvallalarvattam.com 9253 of 19068.



ேகாவலன்

ேகாவலன்1āvalaṉ, ெப.(n.)

   1. மாட்  மந்ைதக ைடய ெப ஞ்ெசல்வன்; a rich man of cattle wealth.

   2. லப்ப காரக் காப் யத் தைலவன்; hero of the epic Sillappadikāram.

     "ெகாண்ேடத் ம் ழைம ல் ேகாவலன் என் பான்மன்ேனா" ( லப்);.

     [ேகா → ேகா  → ேகாவல் (மாட்  மந்ைத); + அன் → ேகாவலன்.]

மாட்  மந்ைதக க் த் தைலவன் ேகாவலன் எனப்பட்டான். நாளைட ல் இச ்ெசால் ெப ஞ்ெசல்வன் 
என் ம் ெபா ள்பட்டதால் இப் ெபா ளில் லப்ப காரக் ேகாவல க் ம் காரணப்ெபயரா ற் .

 ேகாவலன்2āvalaṉ, ெப.(n.)

   மால் ெபயரக் ள் ஒன் ; one of the name of Tirumal.

     [ேகாவலன் → Skt.gõpāla.]

 ேகாவலன்āvalaṉ, ெப.(n.)

மாட் மந்ைதகைள

   ைடய ெசல்வன்; a wealthy person who has a number cowpen.

     [ேகா-ேகா -ேகாவல் அன் ேகாவல் (மாட்  மந்ைத);.]

ேகாவலன் எ ம் த ழ்ச ்ெசால் ம் ேகாவாள் [ேகா+பால-மா வளரப்்பவன், ேமய்க் ம் பணி யாளர]் 
என் ம் வடத ழ்ச ்ெசால் ம் ேவறானைவ.

ேகாவ

 
 ேகாவ āvali, ெப.(n.)

   பற் ட் ைக; tetanus.

     [ேகால் → ேகா + வ .]

ேகாவ ர்

ேகாவ ரā்valūr, ெப.(n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ள்ள ம் பைழைம ைடய மா ய க்ேகாவ ர;் Tirukkovalūr in Vilupuram Dt. 
of historic interest.

     " ரண்  ேகாவ ர ் " ( றநா. 99);.

     [ேகாவல் = மாட் மந்ைத. ேகாவல் + ஊர ்→ ேகாவ ர.்]

 ேகாவ ரā்valūr, ெப.(n.)

   மைலயமான் க்காரி ன் தைலநகர;் the capital city of Tamil king malayaman Tirumudīkārī.

ேகாவ ர ் .( றம்);.

     [ேகாவல் +[மாட் மந்ைத]+ஊர.்]
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ேகாவைல

ேகாவைலāvalai, ெப.(n.)

   1. நீேராட்ட ள்ள க கங்களில் பயன்ப ம் ன்வைல; a kind of fishing net used for fishing in backwaters.

   2. நீள ம் அகல ம் உள்ள ெபரிய வைல ( னவ.);; big net, long and broad.

     [ேகா + வைல.]

 ேகாவைலāvalai, ெப. (n )

   நீளத் ம் அகலத் ம் ெபரிய வைல; a net big in size,

     [ேகா-[ெபரிய]+வைல]

ேகாவளம்

ேகாவளம்1āvaḷam, ெப.(n.)

   1. கடற் ள் நீண்ட தைர ைன; cape, headland.

   2. தைர ைன ள்ள ஊர;் town near a headland.

   ம. ேகாவளம்; M. kblam.

 ேகாவளம்2āvaḷam, ெப.(n.)

   ேகா ல் ன்மண்டபத் ல் தப்பைடக்  ேம ள்ள ப ; portion above the kumudappadai in the front 
mandapam.

     "  அக் றமண்டபம் ன்  க்கற் ெசய் நின்ற த பைடக் ேமல் க்கற்சாத்த வாங்  
ேகாவளத்  கல்ல ப் க்க ம்" (SII.XVII. 561 - 23 p. 236); ( . .1237);.

     [ேகா → ேகாவளம்.]

ேகாவைள

 
 ேகாவைளāvaḷai, ெப.(n.)

   நரிவாைழ (L.);; tube-flower.

     [ேகா + வைள.]

ேகாவன்

ேகாவன்āvaṉ, ெப.(n.)

   1. இைடயன்; herdsman.

     "ேகாவ னிைர ட்டனன்" ( வக. 455);.

   2. அரசன்; king.

     "ேகாவ ம் மக்க ம்" ( வக. 1843);.

   3. வ ட்டன் (அக.நி.);; Vasitan.

   4. வன் (அக.நி.);; Siva.

     [ேகா → ேகா  (மா ); + அன்.]

ேகாவன்காய்

ேகாவன்காய்āvaṉkāy, ெப.(n.)

   மைலத் தக்காளி; mountain currant tomato (சா.அக.);.

     [ேகாவன் + காய்.]

   ேகாவன் த் ர ்ேகாய த் ரின் ந்ைதய ெபயர;் early form of Coimbatore.

     "ேப ர ்நாட்  ேகாவந்த த் ரான ரேகரள நல் ரப்்பால் ெப மாட் கள்" (SII:V241-6 பக்.88);.

     [ேகாவன் + த் ர ்→ ேகாவன் த் ர.்]
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ேகாவன்ெவண்
ெணய்க் த்தன்

ேகாவன்ெவண்ெணய்க் த்தன்āvaṉveṇīeykāttaṉ, ெப.(n.)

   மால் ரம் நகரக் கணக்கனின் ெபயர;் name of the acccoontant of Thirumalpuram in Velur Dt. 

     'இப்ப க்  நகரக்கணக் க் ேகாவன் ெவண்ெணய்க் த்தன் இைவ என் எ த் ' (ெத.இ.க.ெதா-22, 
கல்.271-18);.

ேகாவாங்கம்

ேகாவாங்கம்āvāṅgam, ெப.(n.)

   1. ெசம்மணி; a ruby.

   2. மாணிக்கத் ன் நான்காவ  ரி ; the fourth shape of red beads.

     [ேகா  + அங்கம்.]

ேகாவாங்காட்  
ைல

 
 ேகாவாங்காட்  ைலāvāṅgāṭṭumūlai, ெப.(n.)

   வடேமற்  ைல; north-western direction.

     [ேகாவன்கா  → ேகாவாங்காட்  + ைல.]

இம் ைல ல் ன்னினால், உடேன மைழ வந்  ம். அதாவ , ட் ய ஏைர அ ழ்த்  வடத்ைதச ்
ட் ம் ன்  மைழ வந் ம் என்ப  நம் க்ைக. அதனால் இம் ைலைய வடஞ் ட்  ைல 

என் ம் அைழப்பர.்

ேகாவாங்

ேகாவாங் āvāṅgu, ெப.(n.)

   ப தெமன் ம் மாணிக்க வைக ( லப்.14:186, உைர);; a kind of ruby.

     [ேகாவாங்கம் → ேகாவாங் .]

ேகாவாங் மணி

 
 ேகாவாங் மணிāvāṅgumaṇi, ெப.(n.)

   ஒ வைக மாணிக்கம் (இரத் னம்);; a kind of ruby.

     [ேகாவாங்  + மணி.]

ேகாைவப்பழம், ெசங்கல், ராமலர,் மஞ்செளன்  ைவேபான்ற நிறத் ைன ைடய .

ேகாவாரி

ேகாவாரிāvāri, ெப.(n.)

   மா க க்  வ ம் அம்ைம ேநாய்வைக;(M.Cm. D.1887, 247);; rinderpest.

     [ேகா + வாரி.]

ேகாவாலவண்

ேகாவாலவண் āvālavaṇṭi, ெப.(n.)

ெகால்லாப்பாண்  பாரக்்க;( லப்.ப.199.);;see kolla-p-pandi.

     [ெகால்லாப்பண்  → ேகாவாலவண் .]

ேகா

ேகா 1āvi, ெப.(n.)

   ன ள்ளவன்-ள்; angry person.

     "ேகா  யவாவன்" (ைசவச.ஆசாரக்.17);.

     [ேகாபம் → ேகா  → ேகா .]

 ேகா 2āvi, ெப.(n.)

   இைடச் ; shepherdess.

     "ேகா  நாயகன்" ( வ். ெபரிய . 2.1:4);.

     [ேகாவன் → ேகா .]

ேகா க்கல்

ேகா க்கல்āvikkal, ெப.(n.)

   அரண்மைன (T.A.S.V., 205);; palace.

     [ேகா → ேகா  → ேகா  + கல்.]
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ேகா க் ைர

 
 ேகா க் ைரāvikārai, ெப.(n.)

   டை்டக்ேகா  (பாண் .);; cabbage.

     [ேகா  + ைர.]

ேகா சந்தனம்

ேகா சந்தனம்āvisandaṉam, ெப.(n.)

ேகா  சந்தானம் பாரக்்க;see kõbi-sandānam.

     "ேகா சந் தனத் ைனக் ேகா  ெநற் ல்" (ேச . ேச பல. 128);.

     [ேகா  → ேகா (சந்தனம்); + சந்தானம்.]

ேகா ட்

ேகா ட் āviṭṭu, ெப.(n.)

   மாட் ச ்சாணம் (ைதலவ.பா .41.);; cowdung.

     [ேகா + ட் . டை்ட → டை்ட → ட் . ேகா டை்ட பாரக்்க;see kở-vittai.]

ேகா ட்ைட

 
 ேகா டை்டāviṭṭai, ெப.(n.)

   மாட் சச்ாணி; cow-dung (சா.அக.);.

     [ேகா + டை்ட.]

ேகா டாணம்

ேகா டாணம்āviṭāṇam, ெப.(n.)

   நளிநய த் ைர வைக (ெசந். x, 424);; a handpose in dance.

     [ேகா + டானம்.]

ேகா த் யர்

ேகா த் யரā்vittiyar, ெப.(n.)

   ல்ைலநில மகளிர ்(ெதால்.ெபா ள்.20, உைர);; women of the sylvan tract, shepherdesses.

     [ேகா  → ேகா த் யர.்]

ேகா தன்

ேகா தன்āvidaṉ, ெப.(n.)

   நன் ணரந்்ேதான்; expert (பகவற். 3:17);.

     [ேகா  → ேகா த் யர.்]

ேகா தாரம்

ேகா தாரம்āvitāram, ெப.(n.)

   1. ரா; a kind of shrub bottle - flower.

   2. காட்டாத்  (மைல.);; a species of tree whose fruit is holy, mountain ebony; fig tree (சா.அக.);.

     [ேகா  ( வப் ); + தாரம்.]

ேகா ேத வரம்

ேகா ேத வரம்āvitēcuvaram, ெப.(n.)

   வனிடங்க ளா ரதெ்தட்ட  ெளான் ; one of 1008 Siva temples.

     [ேகா  → ேகா தன் + ஈ வரம்.]

ேகா ந்தக்ெகாள்
ளி

 
 ேகா ந்தக்ெகாள்ளிāvindakkoḷḷi, ெப.(n.)

   ேகா ந்தா சத்த ட்  ஏ  (அநாைதப்); ணத் க் ங் ெகாள்ளி; burning an unclaimed corpse with cries 
of Govinda.

     [ேகா ந்தம் + ெகாள்ளி.]
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ேகா ந்தசதகம்

 
 ேகா ந்தசதகம்āvindasadagam, ெப.(n.)

   நாராயண பார யார ்இயற் ய ம் ஒவ்ெவா  ெசய் ம் ஒவ்ெவா  பழெமா ையக் ெகாண்  
ேகா ந்தேன ெயன்  யப்ெப வ மா ய சதக ல்வைக; a sadagam poem by Nārāyana Bárati, each 
stanza explaining a proverb and ending with an address to Govinda.

     [ேகா ந்தன் + சதகம்.]

ேகா ந்தம்

 
 ேகா ந்தம்āvindam, ெப.(n.)

   ெசம் ள்ளி; thorny nail dye (சா.அக.);.

     [ேகா ( வப் ); → ேகா ந்தம்.]

ேகா ந்தம்ேபா -
தல்

ேகா ந்தம்ேபா -தல்āvindambōṭudal,    20 ெச. . .(v.i.)

     'ேகா ந்தா' என்  ெசால் க் ைகயால் வணங் தல் (ெகா.வ.);;

 to bow or salute uttering the name of Govinda.

     [ேகா ந்தம் + ேபா -.]

ேகா ந்தர்

 
 ேகா ந்தரā்vindar, ெப.(n.)

   இைடயர,் ல்ைலநில மக்கள் ( வா.);; men of the sylvan tract, herdsmen.

     [ேகா → ேகா  → ேகாவந்தர ்→ ேகா ந்தர.்]

ேகா ந்தன்

 
 ேகா ந்தன்āvindaṉ, ெப.(n.)

மால் ( ங்.);: Visnu.

     [ேகா → ேகா  (மா ); → ேகாவந்தன் → ேகா ந்தன்.]

ேகா யம்

 
 ேகா யம்āviyam, ெப.(n.)

ேகா டை்ட பாரக்்க;see kö-vittai (சா.அக.);.

     [ேகா + (மயம் → யம்); → யம்.]

ேகா ராசராசேகச
ரி

ேகா ராசராசேகசரிāvirācarācaācari, ெப.(n.)

   தலாம் இராசராச ேசாழ ைடய பட்டப்ெபயர;் a title of Rajaraja I. 

 ேகா ராஜராஜேகசரி பந்மரான ராஜராஜ ேதவரக்் யாண் " (S.I.I.III.-15 p.23);.

     [ேகா + இராசன் + இராசன் + ேகசரி.]
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ேகா ல்

ேகா ல்āvil, ெப.(n.)

   கட ளின் உ வச ் ைலையக் ெகாண்  எ ப்பப்ப ம் வ பாட் க்கான கட்டடம்; temple.

   ம. ேகா ல்;ெத. ேகா ய,

     [ேகா தைலைம, ேகா → ேகா  = தைலைமயான இைறவன் ேகா  + இல் = ேகா ல். ேகா ல் பாரக்்க.]

இைறவ க்காக எ ப்பப்ப ம் ஆலயத்ைதக் ேகா ல் என்பேத மர லக்கணத் ற்  ஏற்றதா ம்.

     "இ, ஈ, ஐவ  யவ் ம்

ஏைன உ ரவ்  வவ் ம் ஏ னிவ் ைம ம்

உ ரவ்ரின் உடம்ப ெமய்ெயன்றா ம்."

என்ற நன் ல் இலக்கண ெந க்ேகற்பக் ேகா + இல் = ேகா ல் எனப் ணரவ்ேத ெபா த்தமா ம். 
த ழரக்ளின் ேகா ல் கட்டடக்கைலையத் ரா டக் கட்டடக்கைல என இக்காலத் ல் 

ப் ன்றனர.் கப் பழங்காலத் ல் மரங்களின் ழ்த ்ெதய்வ வ பா  நடந்த . அதன் ற  
ைர அள ல் ேகா ல்கள் எ ந்தன. மண்ணா ம் ெசங்கல்லா ம் மரத்தா ம் ேகா ல்கள் 

அைமக்கப்பட்டன. ேகாசெ்சங்கட ்ேசாழன் எண்ேடாள் ஈசற்  எ ப  மாடங்கள் கட் னான் எனக் 
றப்ப ன்ற . அதன் ற  பல்லவர ்காலத் ல் ைகக் ேகா ல்க ம் கற்ேகா ல்க ம் 

உ ெவ த்தன. ேசாழர ்காலத் ம், பாண் யர ்காலத் ம், சயநகர மன்னர ்காலத் ம் 
கற்களால் ஆன ெப ங்ேகா ல்கள் த ழக வரலாற் ல் தைலைம டத்ைதப் ெபற் ந்தன. ரா டக் 
கட்டடக்கைல என்ப  ஆ  வைகக் ேகா ல் அைமப் கைளக் ெகாண்ட .

   1. ைச ன் ைர அைமப் ;வட்டக் ைச அைமப்  2. ச ரக் ேகா ல் அைமப்

   3. நீள்ச ரக் ேகா ல் அைமப்

   4. நீண்ட அைர உ ைள வ ல் அைமந்த ங்காைன மாடக் ேகா ல் அைமப்  
5.நீழற் ைடயைமப்

ேகா ல்ேகாட்ைட

ேகா ல்ேகாடை்டāvilāṭṭai, ெப.(n.)

   . .1729-ல் இன்ைறய க்ேகாடை்ட வட்டத் ன் பண்ைடய ஆட்  மாகாணப் ரி ; administrative 
name of Pudukkottai region.

     "நம் ைடயதான க்கான  ேகா ல் ேகாடை்ட மாகாணத்ைதச ்ேசரந்்த பைன ர"் 
(தஞ்.மரா.ெச.5,61);.

     [ேகா ல் + ேகாடை்ட.]

ேகா ல் மடந்
ைத

 
 ேகா ல் மடந்ைதāviltirumaḍandai, ெப.(n.)

   ைவப்பரிதாரம்; an orpiment artificially made, synthetic orpiment (சா.அக.);.

     [ேகா ல் + மடந்ைத.]

ேகா ல் மாளம்

 
 ேகா ல் மாளம்āviltirumāḷam, ெப.(n.)

   வா ர ்மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Tiruvarur Dt.

     [ேகா ல் + ( வாளம்); மாளம்.]

ேகா ல்பட்

 
 ேகா ல்பட் āvilpaṭṭi, ெப.(n.)

   த் க்  மாவட்டத் ல் ஒ  ஊர;் a town in Thoothukudi Dt.

     [ேகா ல் + பட் .]

ெசண்பகவல்  ேகா ல் அைமந் ள்ளைமயால் இப் ெபயர ்ெபற்றதாம்.
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ேகா ல்வாசம் 
ம யல்

ேகா ல்வாசம் ம யல்āvilvācammaṟiyal, ெப.(n.)

   நாட் க்ேகாடை்டச ்ெசட் யாரக்ள் ேகா  ல வலைர ன்னிட் க் ெகாண்  நடத் ம் 
ஊரக்் ட்டவைக (E.T.V,263);; a form of panchayat among the Nattukkottai Chetties, in which the temple-manager takes 
the lead, dist. fr. magattuväsal-mariyal.

     [ேகா ல் + வாசல் + ம யல்.]

ேகா ல்

ேகா ல் āvilvīṭu, ெப.(n.)

   1. ட் லைமந்த லெதய்வங்களின் ேகா ல் (G.Tp. D.I.91);; a private chapel or shrine.

   2. ேகா க் க்  ெகாைடயாக டப்பட்ட  (இ.வ.);; house given as endowment to a temple.

     [ேகா ல் + .]

ேகா ல்ெவண்ணி

 
 ேகா ல்ெவண்ணிāvilveṇṇi, ெப.(n.)

   கரிகாலைனப் பா ய ெவண்ணிக் யத் யாரின் ஊர;் place of Vennikkuyattyár who praised Karikālān of 
Sangam poet.

     [ேகா ல் + ெவண்ணி.]

ேகா லங்

ேகா லங் āvilaṅgu, ெப.(n.)

   அரிமா ( ங்கம்);; lion, as king of beasts.

     "ேகா லங்  ெபாரவஞ் ேமா"(பாரத. ட் ண. 122);.

     [ேகா + லங் . ேகா = ெபரிய, தைலைம, வ ய.]

ேகா லாழ்வார்

 
 ேகா லாழ்வாரā்vilāḻvār, ெப.(n.)

ேகா லாழ்வார ்பாரக்்க;see Koyil-alvar. 

     [ேகா ல் + ஆழ்வார.்]

ேகா ற் யான்

ேகா ற் யான்āviṟkuḍiyāṉ, ெப.(n.)

   ப ெனண் ள் சங் ம் பணிெசய்ேவான் ( ன்.);; conch blower, a servile caste, one of 18 kudimakkal.

     [ேகா ல் + யான்.]

ேகா ற் றா

ேகா ற் றாāviṟpuṟā, ெப.(n.)

   மாடப் றா (M.M.99);; blue rock-pigeon.

     [ேகா ல் + றா.]

ேகா ற் ைறயார்

 
 ேகா ற் ைறயாரā்viṟṟuṟaiyār, ெப.(n.)

   ேகா ல் ேவைலக்காரர;் staff or servants in a temple.

     [ேகா ல் + ைறயார.்]

ேகா ன்ைம

ேகா ன்ைமāviṉmai, ெப.(n.)

ேகா ன்ைம பாரக்்க;see keyiomai. 

     'ெகாள் ம் ட ்காக் ன்ற ேகா ன்ைமேயா'(யாழ்ப். . 22, உைர);.

     [ேகா + இன்ைம.]
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ேகா

ேகா 1āvu, ெப.(n.)

   1. ஆன், ஆ , மா ; cow.

   2. ஆ னம்; bovine species.

     [ேகாள் → ேகா → ேகா .]

 ேகா 2āvu, ெப.(n.)

   1. தைலைம; leadership.

   2. தைலவன்; leader, head.

   3. அரசன்; king.

   4. இைறவன்; God.

     [ேகான் → ேகா → ேகா .]

ேகா கந்தம்

 
 ேகா கந்தம்āvugandam, ெப.(n.)

   நச் ப்ெபா ள் (யாழ்.அக.);; an arsenic.

     [ேகா  + கந்தம்.]

ேகா ரம்

ேகா ரம்1āvuram, ெப.(n.)

   1. மாட் சச்ாணம்; cowdung.

   2. எ , உரம்; manure.

   3. ப்ைப; rubbish.

ம வ. ேகாப்பரம்.

ம. ேகா ரம்,

     [ேகா + உரம்.]

 ேகா ரம்2āvuram, ெப.(n.)

   ேகா ரம்; tower.

ம வ ேகா ரம்.

     [ேகா ரம் → ேகா ரம்.]

ேகா ர்

 
 ேகா ரā்vūr, ெப.(n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டம் ப்ெப ம் ர ்வட்டம் ன்றத் க்க ள்ள ஓர ்ஊர;் a village near 
Kundrattur in Känjipuram Dt. 

ேகா ரான் ட ண்ணத் ரான் தண்டம் கட் னான் (பழ);.

     [ேகா + ஊர.்]

கற் ப் ற ஊரக்ட் த் தைலைமயானதாக ளங் யைமயால் இப் ெபயர ்ெபற் க்கலாம்.
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ேகா ர் ழார்

ேகா ர் ழாரā்vūrkiḻār, ெப.(n.)

   கைடக்கழகப் லவ ள் ஒ வர ்( றநா.);; a celebrated poet of the

 last Sargam.

     [ேகா ர ்+ ழார.்]

இவர ் றநா ற் ல் 46, 68 ஆம் பாடல்கைளப் பா ள்ளார.் ற் ரின் நிலங்கள் அைனத் ம் ஒ  
மாந்த க்  உரிைமப்ப ன் அவ் ரப்்ெபய டன் ழார ்என் ம் அைட ேசரத்்  வழங் வ  அக்கால 
மரபா ம். அவ் வ ப்பைட ல் ழார ்என்ற அைட ேசரந்்த .

ேகாெவண்ெணய்

 
 ேகாெவண்ெணய்āveṇīey, ெப.(n.)

   மாட்  ெவண்ெணய்; butter from cow's milk;

 cow's butter (சா.அக.);.

     [ேகா + ெவண்ெணய்.]

ேகாெவனல்

ேகாெவனல்āveṉal, ெப.(n.)

   1. இரங்கற் ப் ; onom. expr. of bewailing.

   2. ேபெரா  ெசய்தற் ப்  (உரி.நி.);; onom.expr. of making loud noise.

     [ேகா + எனல்.]

ேகாேவங்ைகப் 
ெப ங்கதவனார்

ேகாேவங்ைகப் ெப ங்கதவனாரā்vēṅgaipperuṅgadavaṉār, ெப.(n.)

   கைடக்கழகப் லவரக்ளில் ஒ வர;் a Sangam poet. 

ெதாடராற் ெபயர ்ெபற்ற லவர.் ந்ெதாைக ன் 134ஆம் பாடைலப் பா யவர.்

     [ேகா + ேவங்ைக + ெப ங்கதவனார.்]

ேகாேவள்

ேகாேவள்āvēḷ, ெப.(n.)

     "இ ங்ேகா ேவடக் ஞ் ெசம்  ெசய்ஞ்ஞ ம்" (மணிேம.28:34);.

க. ேகாவ.

     [ ய் = தல். ய் → ேகா + ேவள்.]

ேகாேவ க ைத

ேகாேவ க ைதāvēṟugaḻudai, ெப.(n.)

   க ைதவைக ( லப். 6:119, உைர);; mule, as the mount of a king.

   ம. ெகாவற்க த;க. ேகாேநரிகதெ்க,

     [ேகா = அரசன், ேகா + ஏ  + க ைத, அரசர ்ஏ ம் ஊர் .]
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ேகாைவ

ேகாைவ1āvai, ெப.(n.)

ேகாவன் த் ர ்பாரக்்க;see kövan-puttur.

 ேகாைவ2āvai, ெப.(n.)

அன்னெவட் ெயன் ம் ஏனம்: 

 a kind of metalic vessel for taking and serving rice.

     [ேகா  → ேகார ்→ ேகாரை்வ ( கப்ப ); → ேகாைவ.]

 ேகாைவ3āvai, ெப.(n.)

   1. ேகாக்ைக; stringing. filling. arranging.

     "ேகாைவயாரவ்டக் ெகா ங்கவ "(கம்பரா.வைரக்.1);

   2. வரிைச; series, succession, row.

   3. ேகாத்த வடம்  ( ங்.);; string of ornamental beads for neck or waist.

   4. ஏற்பா ; arrangement, scheme.

     "ேகாத்த ேகாைவநன் றா ம்"(பாரத. . 64);.

   5. அகப்ெபா ட ்ேகாைவ; a kind of love poem.

     "நற்ற ழ்க் ேகாைவ ைரெசய்த" ( ரேமாத.் கட ள்.8);.

   6. பைழயெதா  ெபான் நாணயம். (I.M.P.N.A 594);; an ancient gold coin.

ேகாைவக்க த்
ைற

ேகாைவக்க த் ைறāvaikkalittuṟai, ெப.(n.)

கட்டைளக் க த் ைற பாரக்்க ( ரேசா. யாப். 18. உைர);: see kattalai-k-kali-t-turai.

     [ேகாைவ + க த் ைற.]

ேகாைவக்காய்

 
 ேகாைவக்காய்āvaikkāy, ெப.(n.)

ேகாைவ பாரக்க;see kõvai (சா.அக.);.

     [ேகாைவ + காய்.]

ேகாைவக்காய்வற்
றல்

 
 ேகாைவக்காய்வற்றல்āvaikkāyvaṟṟal, ெப.(n.)

   பசை்சக் ேகாைவக்காைய அ த் க் காயைவத்  எண்ெண ட்  வ த்த பண்டம்; dried pieces of 
green caper which are sliced and fried in gingelly oil (சா.அக.);.

     [ேகாைவ + காய் + வற்றல்.]

ேகாைவக் ழங்

ேகாைவக் ழங் āvaikkiḻṅgu, ெப.(n.)

   1 ேகாைவ1 பாரக்்க;see kovai.

   2. ெகால்லன் ேகாைவக் ழங் ; root of Brahminy kite caper.

   3. ேகாைவ வள்ளிக் ழங் ; Goa potato;

 Goa yam (சா.அக.);.

     [ேகாைவ + ழங் .]
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ேகாைவக் சச்ான்

 
 ேகாைவக் சச்ான்āvaikāccāṉ, ெப.(n.)

   சச்ான் ; a kind of sea-fish.

     [ேகாைவ + சச்ான்.]

ேகாைவக் ைர

 
 ேகாைவக் ைரāvaikārai, ெப.(n.)

   ேகாைவ ைல; leaves of Indian caper.

     [ேகாைவ + ைர.]

ேகாைவசச் க்க
ைர

 
 ேகாைவசச் க்கைரāvaiccarukkarai, ெப.(n.)

   ேகாவாநாட் ச ்ச க்கைர; Goa sugar (சா.அக.);.

     [ேகாைவ + ச க்கைர.]

ேகாைவ யர்

 
 ேகாைவ யரā்vaisiyar, ெப.(n.)

   ஆநிைர ரந்  வாபம் வணிக வைகயர;் a class of merchants whose professions were cattle raising and 
agriculture.

ம வ. ேகாவணிகர.்

     [ேகா + ைவ யர ்(வணிகர)்;.]

ைவ யன் என் ம் ெசால் பல டங்க க் ச ்ெசன்  ெபா ள்கைள ற் ம் வணிகைனக் த்த . 
vis என் ம் வடெமா செ்சால் தைல ம் த்தைல ம் க் ம். உழ த் ெதா ேலா  
கால்நைட ேமய்த்  ற் ம் ெதா ல் ெகாண்ேடார ்ேகாைவ யர ்என் ம் உழ த் ெதா ம் 
வணிக ம் ெசய்ேதார ் ைவ யர ்என் ம் வணிகம்மட் ம் ெசய்ேதார ்தனைவ யர ்என் ம் 
அ யப்பட்டனர.் ேகாவணிகன் எனின் ற் ந் த ழாம்.

ேகாைவ ரி

 
 ேகாைவ ரிāvaicūri, ெப.(n.)

   மாட்  ைவ ரி; COW pox.

     [ேகா + ைவ ரி.]

ேகாைவத்தண்

 
 ேகாைவத்தண் āvaittaṇṭu, ெப.(n.)

   ேகாைவசெ்ச ன் தண் ; leaf-stalk of indian caper (சா.அக.);.

     [ேகாைவ + தண் .]

ேகாைவத் யன்

 
 ேகாைவத் யன்āvaittiyaṉ, ெப.(n.)

   கால்நைடம த் வர;் a veterinary doctor who has specialised in the treatment of cows (சா.அக.);.

ம வ.. ேகாம த் வன்.

     [ேகா + ைவத் யன்.]

ேகாம த் வன் எனின் ற் ந்த ழாம்.
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ேகாைவத் ைற

 
 ேகாைவத் ைறāvaittuṟai, ெப.(n.)

   ேகாைவ ல் அைமந்த அகப்ெபா ட் ைற; theme of the stanzas in a Kovai poem. 

கள யால் நட ம் ஒ க்கத்ைதக் வ .

     [ேகாைவ + ைற.]

ேகாைவப்பழம்

 
 ேகாைவப்பழம்āvaippaḻm, ெப.(n.)

   கனிந்த வப் க் ெகாவ்ைவப்பழம்; red ripe caper fruit. It is eaten raw.

     [ேகாைவ + பழம்.]

ேகாைவயாணி

 
 ேகாைவயாணிāvaiyāṇi, ெப.(n.)

   ைகமரங்கைள இைணக் ம் ைள ( ைண யலாணி); ( ன்.);; pegs for jointing rafters together.

     [ேகாைவ + ஆணி.]

ேகாைவவள்ளி

 
 ேகாைவவள்ளிāvaivaḷḷi, ெப.(n.)

   வள்ளிக் ழங் ; Goa yam;

 Goa potato (சா.அக.);.

     [ேகாைவ + வள்ளி.]

ேகாழ்

ேகாழ்āḻ, ெப.(n.)

   1. வ வ ப்பான; slippery. oily.

     "ெவண்ெபானாற் ேகாழைர ன்ற கம்"  ( ைள. மணப்.65);.

   2. ெச ப்பான; thriving luxurious, rich.

     "ேகா ைல வாைழ" (அகநா.2);.

   3. ெகா ப்பான; fat.

     "ேகா ளந தகர"் ( ைள. நகரப்.79);.

     [ ல் → ள் → ழ் → ேசாழ்.]

ேகாழக்ெக த்

 
 ேகாழக்ெக த் āḻkkeḷutti, ெப.(n.)

   ழக்ெக த்  எ ம் ஆற்  ன்; a kind of river fish.

     [ ைழ → ேகாழ → ெக த் .]

ேகாழகம்

 
 ேகாழகம்āḻkam, ெப.(n.)

ேகாழம் பாரக்்க;see kõlam.

     [ேகாழ் → ேகாழம் → ேகாழகம்.]

1291

www.valluvarvallalarvattam.com 9265 of 19068.



ேகாழ ெராட்

 
 ேகாழ ெராட் āḻāroṭṭu, ெப.(n.)

   மரப்பலைககள் கழன் வராமல் இைணக் ம் இைணப் ; a kind of joint in wooden planks.

     [ேகாழ + ர ்+ ஒட் .]

ேகாழம்

ேகாழம்āḻm, ெப.(n.)

   1. சங்  ெசய்நஞ் ; a mineral poison (யாழ்.அக.);.

   2. ஒ  கனிமம்; an ore.

     [ேகாழ் → ேகாழம்.]

ேகாழம்ெகா ம
ைல

 
 ேகாழம்ெகா மைலāḻmkoḍumalai, ெப.(n.)

   ெவண்கலமைல; a mountain containing bell-metal ore (சா.அக.);.

     [ேகாழம் + ெகா மைல.]

ேகாழம்பம்

ேகாழம்பம்āḻmbam, ெப.(n.)

ழப்பம்: confusion, tumult.

     "ெகா  ரா ற் ேகாழம்பேம" ( வ். ெபரியாழ்.3.4:5);.

     [ ழப்பம் → ேகாழப்பம் → ேகா ம்பம் (ெகா.வ.);.]

ேகாழயர்
ேகாழயரā்ḻyar, ெப.(n.)

   கள்ளர் ப் பட்டப் ெபயரக் ள் ஒன்  (கள்ளர ்சரித.்பக்.98);; a caste title of Kallars.

ேகாழைர

ேகாழைரāḻrai, ெப.(n.)

   வ ப்பான மரத் ன ; slippery tree trunk.

     "ேகாழைர ன்ற கம்" ( ைள. மணப். 65);.

     [ெகா ைம + அைர - ெகாழைர → ேகாழைர.]
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ேகா

ேகா 1āḻi, ெப.(n.)

   ட் ேலா அல்ல  பண்ைண ேலா டை்டக்காக ம் இைறச் க்காக ம் வளரக்்கப்ப ம் அ க 
உயரம் பறக்காத பறைவ; gallinaceous fowl.

     " ப்ைப ைளப் ேபாவாக் ேகா ேபால்" (நால . 341);.

ம வ. க் டம்.

   ம. ேகா ;   க. ேகா , ேகாளி;   ெத. ேகா ;   . ேகாரி: பட. ேகா ;   ேகாத. 
ெகாய்;   ட.க் டய்்;   ட.ேகாளி;   ேகாண்., ெகாலா., நா., பர.் ேகார.், ய். ெகா ;   . 
ெகாக்ேகா ; . ேகா .

     [உள் - உ  = ைளக் ம் , உ த்தல் = , மரத்ைதத் ைளத்தல், உ  → உ  → உ தல் = 
நிலத்ைதக் தல். ள் →  → ைழ → ைட. ைடதல் = ைளத்தல்.  → ெகா  → ெகா  → 
ேகா . ேகா தல் = ைடதல். ெகா  = நிலத்ைதத் ைளக் ம் ஏ . ெகா  → ேகா  = நிலத்ைதக் 

ைளக் ம் பறைவ(த ழ் வரலா . 82);. ெகா தல் = ப்ைப ள தல். ெகா  → ேகா  → ேகா .]

ேகா வைக: 

   1. அ பதாங்ேகா , 

   2. க ங் ேகா , 

   3. கானாங்ேகா , 

   4. ேசவற்ேகா , 

   5. வான் ேகா . 

   6. ெபடை்டக்ேகா , 

   7. காட் க்ேகா , 

ேகா க்கண்

 
 ேகா க்கண்āḻikkaṇ, ெப.(n.)

   ன் மணி; jeweller's bead.

     [ேகா  + கண்.]

ேகா ன் கண்ேபான்ற வ வத்ைத ஒத் ந்தைமயால் ன் மணி இப் ெபயர ்ெபற்றதாம்.

ேகா க்கரணம்

 
 ேகா க்கரணம்āḻikkaraṇam, ெப.(n.)

   பத் ைர (யாழ்.அக.);; a division of time.

     [ேகா  + கரணம்.]

ேகா க்கல்

 
 ேகா க்கல்āḻikkal, ெப.(n.)

   கற்கைள ம் இ ம்ைப ம் ெம ட உத ம் ஒ வைகக் கல்; a kind of stone used to polish stone and steel.

     [ேகா  + கல்.]

ேகா க்கா ைரக்
ைர

ேகா க்கா ைரக் ைரāḻikkāciraikārai, ெப.(n.)

   1.  உமரிக் ைர; sea blite. 

   2 ேகா ப் பசைல பாரக்்க;see Koli-p-pasalai (சா.அக.);.

     [ேகா  + கா ைர + ைர.]
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ேகா க்காைட

 
 ேகா க்காைடāḻikkāṭai, ெப.(n.)

   ஒ வைகக்காைட; the southern grey partridge.

ேகா க்காைட

ம. ேகா க்காட.

     [ேகா  + காைட.]

ேகா க்காமம்

 
 ேகா க்காமம்āḻikkāmam, ெப.(n.)

ேகா ப் ணரச்் பாரக்்க: see koli-p-punarcci.

     [ேகா  + காமம்.]

ேகா க்காரம்

ேகா க்காரம்1āḻikkāram, ெப.(n.)

   1. ேகா  மலங் ட் ச ்ெசய்த ம ந் வைக; medicine in which fowl-dung is used.

   2. ம ந்தாக உடெ்காள் ம் ேகா யாணம் (யாழ்.அக.);; medicinal broth of boiled fowl.

   3. கஞ்சாப்ப க்  உரமா ம் ேகா ெய  ( ன்.);; fowl-dung generally used in manuring soil for the ganja plant.

     [ேகா  + காரம்.]

 ேகா க்காரம்2āḻikkāram, ெப.(n.)

   ேகா களின் காய்ந்த க  (மலம்);; dried fowl-dung.

     [ேகா  + காரம்.]

ேகா க்கால்

ேகா க்கால்1āḻikkāl, ெப.(n.)

   ெகா யர ;  wild pipal.

     [ேகா  + கால்.]

 ேகா க்கால்2āḻikkāl, ெப.(n.)

   ேகா ன்கால், ேகா க்கால் ேபான்ற அைடயாளக் வைக; crossmark shaped like x, as resembling a 
fowl's foot.

ம. ேகா க்கால்.

     [ேகா  + கால்.]

ேகா க்காற் ல்

 
 ேகா க்காற் ல்āḻikkāṟpul, ெப.(n.)

   ல்வைக ( ன்.);; Deccan grass.

     [ேகா  + கால் + ல்.]

ேகா க்காற்

 
 ேகா க்காற் āḻikkāṟpūṭu, ெப.(n.)

   ேகா த்தைலக் கந்தகம் பாரக்்க; a plant, the leaves of which resemble the fowl's leg (சா.அக.);.

     [ேகா  + கால் + .]
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ேகா க் ரணிகம்

 
 ேகா க் ரணிகம்āḻiggiraṇigam, ெப.(n.)

ேகா த்தைலக் கந்தகம் பாரக்்க;see koli-t-talai-k-kandagam.

     [ேகா  + ரணிகம்,]

ேகா க் ழங்

 
 ேகா க் ழங் āḻikkiḻṅgu, ெப.(n.)

   ெவ கன் ழங் ; bulbous root of ெவ  (சா.அக.);.

     [ேகா  + ழங் .]

ேகா க் ரணி

 
 ேகா க் ரணிāḻikāraṇi, ெப.(n.)

   மாந்தப் ல்; citronella grass. 

ம வ.காவட்டம் ல்,

     [ேகா  + ரணி.]

ேகா க் ைர

ேகா க் ைரāḻikārai, ெப.(n.)

   ப ப் க் ைர (பதாரத்்த. 604);; common purslane.

   ம.ேகா ச் ர;   க. ேகாளிேகா ;ெத. ேகாளி ர.

     [ேகா  + ைர.]

ேகா க் ஞ்சாண
ம்

 
 ேகா க் ஞ்சாணம்āḻikkuñjāṇam, ெப.(n.)

   ேகா க் ஞ் ச ்சா ; chicken-broth (சா.அக.);.

     [ேகா  + ஞ்  + ஆணம்.]

ேகா க் ஞ்

 
 ேகா க் ஞ் āḻikkuñju, ெப.(n.)

   இளங்ேகா ; chicken (சா.அக.);.

ம.ேகா க் ஞ் .

     [ேகா  + ஞ் ]

ேகா க் டாப்ஹப

 
 ேகா க் டாப்ஹபāḻikkuṭābhaba, ெப.(n.)

ேகா க்ச  பாரக்்க;see köli-k-kudu.

     [ேகா  + டாப் .]

ேகா க் ைட

 
 ேகா க் ைடāḻikkuḍai, ெப.(n.)

   ைடேமற் ைட; a plant (சா.அக.);.

     [ேகா  + ைட.]
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ேகா க் த்

 
 ேகா க் த் āḻikkutti, ெப.(n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Thanjavore Dt.

     [ேகா  + த் .]

ேகா க் ரல்

 
 ேகா க் ரல்āḻikkural, ெப.(n.)

ேகா ேநரம் பாரக்்க;see köli-kūvu-nēram.

     [ேகா  + ரல்.]

ேகா க் ம்பான்

 
 ேகா க் ம்பான்āḻikkuṟumbāṉ, ெப.(n.)

ேகா க் ைர பாரக்்க;see koli-k-kirai.

     [ேகா  + ம்பான்.]

ேகா க் மா

 
 ேகா க் மாāḻikkuṟumā, ெப.(n.)

   ேகா க் க டன் பசை்ச ளகாய் மசாைல ட்  அணியமாக்கப்ப ம் ழம் ; a kind of stew prepared 
with the aid of green chilly and other Curry stuffs (சா.அக.);.

ம வ. ேகா சச்ா .

     [ேகா  + மா.]

ேகா க் மான்

 
 ேகா க் மான்āḻikkuṟumāṉ, ெப.(n.)

ேகா க் ைர பாரக்்க;see koli-k-kirai (சா.அக.);.

ம வ. ேகா க் ம்பான்.

     [ேகா  + மான்.]

ேகா க்

 
 ேகா க் āḻikāṭu, ெப.(n.)

   ேகா ைய அைடத்  ைவக் டம் (உ.வ.);; hen-coop, fowl-house.

   ம.ேகா க் ;பட.ேகா .

     [ேகா  + .]

ேகா க் பழம்

 
 ேகா க் பழம்āḻikāṭubaḻm, ெப.(n.)

   ேகா க்ேகாட் ல் ைள ம் வாைழப்பழம்; a kind of plantain fruit grown in Köli-k-ködu (சா.அக.);.

     [ேகா க்ேகா  → ேகா க்  + பழம்.]

ேகா க் ண்

 
 ேகா க் ண் āḻikāṇṭu, ெப.(n.)

ேகா க்  பாரக்்க;see kõli-k-kūdu.

     [ேகா  + ண் .]
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ேகா க்ெகா

 
 ேகா க்ெகா āḻikkoḍi, ெப.(n.)

ேகா யவைர பாரக்்க;see Koli-y-avarai.

     [ேகா  + ெகா .]

ேகா க்ெகா ேயா
ன்

ேகா க்ெகா ேயான்āḻikkoḍiyōṉ, ெப.(n.)

   1. ேகா ையக் ெகா ற் ெகாண்ட கக்கட ள்; one having a cock on his banner.

   2. ஐயனார ்( வா.);; Aiyanār.

ம.ேகா க்ெகா ேயான்.

     [ேகா  + ெகா ேயான்.]

ேகா க்ெகாண்ைட

ேகா க்ெகாண்ைடāḻikkoṇṭai, ெப.(n.)

   1. ேசவற் ட் ப்பண்ைணச ்ெச  (மைல.);; cockscomb, ornamental shrub.

   2. ேகா ன் தைல ல் வள ம் தைசப்ப ; a muscle part grown on the top of the head of a cock.

     [ேகா  + ெகாண்ைட.]

ேகா க்ெகாண்ைட
ப்

 
 ேகா க்ெகாண்ைடப் āḻikkoṇṭaippū, ெப.(n.)

   ேகா ன் ெகாண்ைட ன் வ னதாக ள்ள மலர;் a flower resembling the crest of a cock.

     [ேகா  + ெகாண்ைட + .]

ேகா க ழ்க் ம் 
ேநரம்

 
 ேகா க ழ்க் ம் ேநரம்āḻigaviḻggumnēram, ெப.(n.)

   மாைலப் ெபா  (அந் .);; the time when poultry are shut up (சா.அக.);.

     [ேகா  + க ழ்க் ம் + ேநரம்.]

ேகா ண் -தல்

ேகா ண் -தல்āḻigiṇṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   உ தெ்தரியாதப  எ தல் (உ.வ.);; to scrawl, scribble.

ம வ. ேகா க்கால் க்கல்.

     [ேகா  + ண் .]

ேகா வல்

 
 ேகா வல்āḻiāval, ெப.(n.)

ேகா  ேநரம் பாரக்்க;see koli-kūvu-nēram.

     [ேகா  + வல்.]

ேகா ேநரம்

 
 ேகா ேநரம்āḻiāvunēram, ெப.(n.)

   யற்காலம் (உ.வ.);; day break, as the time of cockcrowing.

     [ேகா  +  + ேநரம்.]

ேகா சச்ம்

 
 ேகா சச்ம்āḻiccam, ெப.(n.)

ேகா க்காரம் பாரக்்க;see kõli-k-kāram (சா.அக.);.

     [ேகா  + எசச்ம் = ேகா ெயசச்ம் → ேகா சச்ம்.]
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ேகா சச்ாரம்

 
 ேகா சச்ாரம்āḻiccāram, ெப.(n.)

   ெப  நன்னாரி; big sarsaparilla (சா.அக.);.

     [ேகா  + சாரம்.]

ேகா சச்ாவல்

 
 ேகா சச்ாவல்āḻiccāval, ெப.(n.)

ேகா ச ்ேசவல் பாரக்்க;see koli-c-ceval (சா.அக.);.

     [ேகா  + சாவல். ேசவல் → சாவல் (ெகா.வ.);]

ேகா சச்ா

ேகா சச்ா āḻiccāṟu, ெப.(n.)

   1. ேகா  ஆணம்: 

 fowl soup.

   2. ேகா க் ஞ்  ஆணம்; chicken-broth (சா.அக.);.

     [ேகா  + சா .]

ேகா ச் ம்பான்

 
 ேகா ச் ம்பான்āḻiccilumbāṉ, ெப.(n.)

   ம்பான் ெச ; an unknown plant (சா,அக.);.

     [ேகா  + ம்பான்.]

ேகா ச் டன்

 
 ேகா ச் டன்āḻiccūṭaṉ, ெப.(n.)

ேகா க்ெகாண்ைட பாரக்்க;see kõli-k-kondai.

     [ேகா  + டன்.]

ேகா சே்சபகம்

 
 ேகா சே்சபகம்āḻiccēpagam, ெப.(n.)

ேகா க் ரணிபாரக்்க;see koli-k-kirani (சா.அக.);.

     [ேகா  + ேசபகம்.]

ேகா சே்சவல்

ேகா சே்சவல்āḻiccēval, ெப.(n.)

   ஆண்ேகா ; cock.

     "ேகா ச ்ேசவற் ெகா ேயான் ேகாட்ட ம்" ( லப். 14:10);.

     [ேகா  + ேசவல். ேசவல் → சாவல் (ெகா.வ.);]

ேகா த்தைலக்கந்
தகம்

 
 ேகா த்தைலக்கந்தகம்āḻittalaiggandagam, ெப.(n.)

   வந்த கந்தகம்; red sulphur.

     [ேகா  + தைல + கந்தகம்.]

இ  ேசவல் ெகாண்ைடையப்ேபால் வப்பாக இ க் ம். கந்தகம் ேசரந்்த ஒ மாைழ (உேலாகம்);. இைத 
வாத ைற ல் ெபான் ெவள்ளி ெசய்யப் பயன்ப த் ன்றனர(்சா.அக.);.
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ேகா த்தைலக்ெக
ந்

ேகா த்தைலக்ெகந் āḻittalaikkendi, ெப.(n.)

   த ழ் ைறப்ப  32 ைவப் ச ்ெசய்நஞ் களிெலான் ; according to Tamil medicine it is a prepared arsenic 
which is classified as one of the 32 kinds of synthetic poisons (சா.அக.);.

     [ேகா  + தைல + ெகந் .]

ேகா த்தைலச் ட
ன்

 
 ேகா த்தைலச் டன்āḻittalaiccūṭaṉ, ெப.(n.)

ேகா த்தைலக் கந்தகம் பாரக்்க;see koli-t-talai-k-kandagam (சா.அக.);.

     [ேகா  + தைல + டன்.]

ேகா த்தாைட

 
 ேகா த்தாைடāḻittāṭai, ெப.(n.)

   ேகா த் ெதாண்ைட ன் ழ்த ்ெதாங் ம் சைத; the fleshy excrescence hanging under the throat of the domestic 
fowl, wattle (சா.அக.);.

     [ேகா  + தாைட.]

ேகா த் க்கம்

 
 ேகா த் க்கம்āḻittūkkam, ெப.(n.)

   ேகா ையப்ேபால் அ க்க  உறக்கம் ெகாண் ெட ம் க்கம்; light sleep enabling one to wake up frequently 
like a cock even on slight disturbance (சா.அக.);.

     [ேகா  + க்கம்.]

ேகா ல்

ேகா ல்āḻinūl, ெப.(n.)

   ேகா களின் ேபாரத் ்தன்ைமையக் ம் ல் ( .ெவ. 12. ெவன் ப். 6. உைர);; a book describing the 
methods of cock-fight

     [ேகா  + ல்.]

ேகா ெநஞ்

ேகா ெநஞ் āḻineñju, ெப.(n.)

   1. ேகா க் ைடய  ேபான்ற ெநஞ் ; pigeon breast.

   2. அசச்த்தால் ந ங் ம் மனம்; timid or agitated heart, chicken heart.

     [ேகா  + ெநஞ் .]

ேகா ப்பசைரக்
ைர

 
 ேகா ப்பசைரக் ைரāḻippasaraikārai, ெப.(n.)

ேகா ப்பசைள பாரக்்க;see koji-p-pasalai.

     [ேகா ப்பசைளக் ைர → ேகா ப்பசைர (ெகா.வ.); + ைர.]

ேகா ப்பசைள

 
 ேகா ப்பசைளāḻippasaḷai, ெப.(n.)

   உமரிக் ைர (L.);; sea-blite.

     [ேகா  + பசைள.]

ேகா ப்பறைவ

 
 ேகா ப்பறைவāḻippaṟavai, ெப.(n.)

   ேகா  பறக் ம் ெதாைல  (யாழ்ப்.);; short distance, distance, of a fowl's flight.

     [ேகா  + பறைவ.]
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ேகா ப்பாம்

ேகா ப்பாம் āḻippāmbu, ெப.(n.)

   க் டப்பாம்  (ேம மந்.479, உைர);; winged serpent.

     [ேகா  + பாம் .]

ேகா ப் ந்

 
 ேகா ப் ந் āḻippindu, ெப.(n.)

   ேகா ன் த்தப்ைப; the gall bladder of fowl (சா.அக.);.

     [ேகா  + ( த் ); ந் .]

ேகா ப்

 
 ேகா ப் āḻippī, ெப.(n.)

   ேகா ெயசச்ம்;  fowl's dung, droppings of a fowl (சா.அக.);.

     [ேகா  + ,]

ேகா ப் டம்

 
 ேகா ப் டம்āḻippuḍam, ெப.(n.)

   க் ட டம் ( .அ.);; a mode of calcination in preparing medicine.

     [ேகா  + டம்.]

ேகா ப் ணர்ச்

 
 ேகா ப் ணரச்் āḻippuṇarcci, ெப.(n.)

   ேசரக்்ைக ல் நீ த்  நிற்காமல் எளி ல் ந்  ெவளிப்ப ம் ணரச்் ; sexual intercourse not sustainable, 
but attended with quick discharge of semen (சா.அக.);.

     [ேகா  + ணரச்் .]

ேகா ப் ல்

 
 ேகா ப் ல்āḻippul, ெப.(n.)

ேகா க்காற் ல் பாரக்்க;see köli-k-kār-pul.

     [ேகா  + ல்.]

ேகா ப்

 
 ேகா ப் āḻippū, ெப.(n.)

   ேகா ன் தைலசச் ட் ; cock's-comb.

     [ேகா  + .]

ேகா ப் ண்

 
 ேகா ப் ண் āḻippūṇṭu, ெப.(n.)

ேகா யவைர பாரக்்க;see Koli-y-avarai (சா.அக.);.

     [ேகா  + ண் .]

ேகா ப்ேபாகம்

 
 ேகா ப்ேபாகம்āḻippōkam, ெப.(n.)

ேகா ப் ணரச்்  பாரக்்க;see köli-p-punarcci (சா.அக.);.

     [ேகா  + ேபாகம்.]
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ேகா ப்ேபார்

ேகா ப்ேபார1்āḻippōr, ெப.(n.)

   ேசவற் சண்ைட; cock fight.

ேகா ப்ேபார்

ம வ ேசவற்ேபார,் ேசவற்சண்ைட, ேகா சச்ண்ைட.

     [ேகா  + ேபார.்]

 ேகா ப்ேபார2்āḻippōr, ெப.(n.)

   உைற ரில் நடந்த சண்ைட; battle at Uraiyur.

     "ராஜராஜேதவர ்ேகா ப்ேபாரில் ஊத்ைத அட்டாமல் என்  கடவ ளக் க் த் தந்த ஆட் ல் 
அ த்த ஆ  நாற்பத்  நா ம் இவெநய் ைவத்த கா ல் த்த கா " (ெத.இ.கல்.ெதா.II. கல்.24, ப -1 
வரி.5);.

     [ேகா  (உைற ர)்; + ேபார.் ேகா ரே்பார ்→ ேகா ப்ேபார.்]

ேகா பற்பம்

 
 ேகா பற்பம்āḻibaṟbam, ெப.(n.)

   ேகா ப் ட டெ்ட த்த பற்பம்; white powder obtained by calcining egg (சா.அக.);.

     [ேகா  + பற்பம்.]

ேகா ம ைத

 
 ேகா ம ைதāḻimarudai, ெப.(n.)

   க ம ; black marutham or Negroe's olive (சா.அக.);.

     [ேகா  + ம ைத.]

ேகா மன்

 
 ேகா மன்āḻimaṉ, ெப.(n.)

   உைற ர ்அரசன்; king of Uraiyur.

     "ேகா மன் ெதா கழல் ர ேசாழன்" ( சயராேசந் ரன் ெமய்க் ரத்் );. [ேகா  + மன்.]

ேகா ன்

ேகா ன்āḻimīṉ, ெப.(n.)

   ப ெனட்டங் ல நீள ம் க நிற ள்ள கடல் ன்வைக; sturgeon,

ேகா ன்

 Blackfish → brown. attaining 18 in. in length.

     [ேகா  + ன்.]

ேகா ன்கல்

 
 ேகா ன்கல்āḻimīṉkal, ெப.(n.)

   ேகா ன்ேம ம் கடல க்கல்; a rock in the sea where the small fishes are sheltered.

     [ேகா  + ன் + கல்.]

ேகா ட்ைட

ேகா டை்டāḻimuṭṭai, ெப.(n.)

   1. ேகா ன் டை்ட; hen's egg.

   2. பாழ் ( ச் யம்);: 

 cipher.

     [ேகா  + டை்ட.]
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ேகா ட்ைடத்த
ைலம்

 
 ேகா டை்டத்தைலம்āḻimuṭṭaittalaim, ெப.(n.)

மாந்தம், வ ப்  த யவற் க்  ம ந்தாகக் ேகா டை்ட ந்  இறக் ம் ெநய் ( ன்.);: 

 medicinal oil extracted from hen's eggs, used for fits spasms etc.

     [ேகா  + டை்ட + ைதலம்.]

ேகா க்ெகண்
ைட

 
 ேகா க்ெகண்ைடāḻimudukkeṇṭai, ெப.(n.)

ஒ வைகக் ெகண்ைட ன்: 

 a kind of fish.

     [ேகா  + ெகண்ைட.]

ேகா ள்

 
 ேகா ள்āḻimuḷ, ெப.(n.)

   ேகா க்கா ள்ள ரிய நகம்; hooked claws of a cock.

     [ேகா  + ள்.]

ேகா ள்ளி

 
 ேகா ள்ளிāḻimuḷḷi, ெப.(n.)

   க ைத ள்ளி; holly-leaved bear's breech.

     [ேகா  + ள்ளி.]

ேகா ைளயான்

 
 ேகா ைளயான்āḻimuḷaiyāṉ, ெப.(n.)

ஒ  வைகப்  (யாழ்.அக.);: 

 large-flowered purslane.

     [ேகா  + ைளயான்.]

ேகா ய -த்தல்

ேகா ய -த்தல்āḻiyaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேகா ையக் ெகால் தல்; to kill a fowl.

     [ேகா  + அ -.]

லால் உண்பவர ்ஆ , ேகா  த ய உ ர ்( ராணி);கைளக் ெகால்வைத ஆ ெகால் தல், ேகா  
ெகால் தல் என்னா  ஆட த்தல், ேகா ய த்தல் எனக் ம் வழக்  மக்கள் ஞ்  நிைல ல் 

லங் கைள ம் பறைவகைள ம் கல்லா ம் வணரி ( வைளத  ); யா ம் அ த் க் ெகான்றைத 
நிைன ட் ம் ெசால்.கட.்க.18,

ேகா யவைர

ேகா யவைரāḻiyavarai, ெப.(n.)

   1. அவைர வைக (பதாரத்்த.572);; sword bean.

   2. ெப ங்ேகா யவைரக் ெகா  (A.);; West Indian seasidebean.

     [ேகா  + அவைர.]
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ேகா யாகக்

ேகா யாகக் 1āḻiyākakāvudal, ெப.(n.)

   5 ெச. . . (v.i.);

   ஒயாமல் அைழத்தல்; continuous call 

     'ேகா யாகக் கட ேறன் என்னெவன்  ேகட்டாயா' (உ.வ.);.

     [ேகா  + ஆக + .]

 ேகா யாகக் 2āḻiyākakāvudal, ெப.(n.)

   5 ெச. . .(v.i.);

   மன்றா தல்; to crow like a cock, to entreat, importune.

     [ேகா  + ஆக + .]

ேகா யாணம்

 
 ேகா யாணம்āḻiyāṇam, ெப.(n.)

   ேகா சச்ா  ( ன்.);; chicken broth.

     [ேகா  + ஆணம்.]

ேகா ள்ளான்

 
 ேகா ள்ளான்āḻiyuḷḷāṉ, ெப.(n.)

   ஒ வைக உள்ளான் ( ன்.);; Jack snipe.

ேகா ள்ளான்

     [ேகா + உள்ளான்.]

ேகா ர்

 
 ேகா ரā்ḻiyūr, ெப.(n.)

   உைற ரின் ம ெபயர;் another name of the Colas capital Uraiyūr.

ம வ. உைற ர.்

     [ேகா  + ஊர.்]

ேசாழன் தன் தைலநகர ்நி ம் ெபா ட்  யாைன டன் றப்பட்டான். வ ல் ேகா ெயான்  
யாைனையத் தாக் ய . யாைன றங்காட்  நின்ற . ேகா ன் நிைனவாக அரசன் தன் 
தைலநகைர அவ் டத்  நி  அவ் க் க் ேகா ர ்எனப் ெபயரிட்டைழத்தான் என்  

ன்றனர.் இ  ெபா த்தமன் .

மதங்ெகாண்ட யாைன ன் தைல  ேகா  பல ைற த்தால் மதம் அடங் ம். இவ்வா  
யாைனக்  அஞ் ய ேகா கள் யாைன ன் தைல  பறந்  த்  மதம் அடக் ய ெசய் , 
ேகா ர ்எனப்ெபயர ்ெபறக் காரணமா ற் . வட்டக்காட்  (Circus); நடத் ேவார ்யாைன 
மதங்ெகாள் ம்ேபா  அடக் வதற் ,ேகா கைள உடன்ெகாண் ெசல்வ  வழக்கம்.

ேகா ர் ழார் 
மகனார் 

ெச யனார்

ேகா ர் ழார ்மகனார ்ெச யனாரā்ḻiyūrgiḻārmagaṉārceḻiyaṉār, ெப.(n.)

   ஒ  சங்கப் லவர;் a Sangam poet.

     [ேகா ர ்+ ழார ்+ மகனார ்+ ெச யனார.்]

நற் ைண ல் 380ஆம் பாடைலப் பா யவர ்ஊரால் ெபயர ்ெபற்றவர.்

ேகா ங்கல்

ேகா ங்கல்āḻiviḻuṅgal, ெப.(n.)

   நாணய வைக (பண .138);; a coin.

     [ேகா  + ங்கல்.]
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ேகா ெவன்

ேகா ெவன் āḻiveṉṟi, ெப.(n.)

   ேசவ ன் ேபார ்ெவற் ையக் ம் றத் ைற ( .ெவ.12, ெவன் ப்.6);; theme describing the victory of a 
cock in cock-fight.

     [ேகா  + ெவன் .]

ேகா ேவந்தன்

ேகா ேவந்தன்āḻivēndaṉ, ெப.(n.)

   1. ேசாழ மன்னரக்ளின் பட்டப்ெபயர:் 

 title of Cola kings.

   2. ேசாழன்; Cola as the king of Uraiyur.

     [ேகா ர ்→ ேகா  + ேவந்தன்.]

உைற ைரத ்தைலநகராகக் ெகாண்  அர  ரிந்த மன்ன க் க் ேகா  ேவந்தன் எனப் ெபயர ்
வழங்கலா ற் .

ேகாைழ

ேகாைழāḻai, ெப.(n.)

   1. சளி; phlegm, mucus.

     "ேகாைழ டறாக" (ேதவா.263:1);.

   2. உ ழ்நீர;் saliva. 

ேகாைழவ தல் (உ.வ.);.

   3. மனத் ட்ப ன்ைம; bashfulness. timidity,

     "ேகாைழ மனத்ைத" ( ப் .366);.

   4. இரக்கம் (உ.வ.);; tender-heartedness.

   5. மனத் ட ல்லாதவன்; bashful, timid person.

     "ேகாைழகளா ப்பாைர" (ஈ .9.3:6);.

   6. ள்ைள; child.

     "ப வ றாக் ேகாைழ ய ேமா" - ( நாயக . 72:132);.

   ம.ேகாழ;க. ேகாேள: ெத. ேகாட்ஆ  ( ைகப்பைடதல்);.

     [ ழ → ெகா  → ேகா .]

ேகாைழக்கட்

 
 ேகாைழக்கட் āḻaikkaṭṭu, ெப.(n.)

   ச் க் ழ ற் கட் ம் சளித் ரட் ; accumulation of phlegm in the bronchial tubes.

     [ேகாைழ + கட் .]

ேகாைழத்தனம்

 
 ேகாைழத்தனம்āḻaittaṉam, ெப.(n.)

   மனத் டன்ைம; bashfulness, timidity, cowardice.

     [ேகாைழ + தனம்.]

ேகாைழ ர்-தல்

ேகாைழ ர-்தல்āḻaitīrtal,    4 ெச. . .(v.i.)

   மனத் டம் ெப தல்; to overcome bashfulness or timidity.

     [ேகாைழ + ர.்]
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ேகாைழப -தல்

ேகாைழப -தல்āḻaibaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ழ்ைமயைடதல்; to dwindle, decrease.

     "ேம ச ்ெசல்வங் ேகாைழபடா " (ெகா.ேவ.);

ம. ேகாெழப்ெப க.

     [ேகாைழ + ப -.]

ேகாைழேபாக்

 
 ேகாைழேபாக் āḻaipōkki, ெப.(n.)

   ந ந்தாளி (சங்.அக.);; a fragrant convolvulus.

     [ேகாைழ + ேபாக் .]

ேகாைழய க் ஞ்
ரன்

 
 ேகாைழய க் ஞ் ரன்āḻaiyaṟukkuñjūraṉ, ெப.(n.)

   ப்  (சங்.அக.);; long-pepper.

     [ேகாைழ + அ க் ம் + ரன்.]

ேகாைழய ப்பான்

 
 ேகாைழய ப்பான்āḻaiyaṟuppāṉ, ெப.(n.)

   ேகாைழையப் ேபாக் ம் ; vegetable expectorant, as loosening phlegm.

     [ேகாைழ + அ ப்பான்.]

ேகாைழயன்

 
 ேகாைழயன்āḻaiyaṉ, ெப.(n.)

   மனத் டமற்றவன்; bashful or timid person, coward.

     [ேகாைழ + அன்.]

ேகாைழ மல்

 
 ேகாைழ மல்āḻaiyirumal, ெப.(n.)

ேகாைழயால் வ ம் இ மல் (யாழ்ப்.);: 

 cough occasioned by the accumulation of phlegm.

     [ேகாைழ + இ மல்.]

ேகாைழ ந்

 
 ேகாைழ ந் āḻaivindu, ெப.(n.)

   ள  (மைல.);; holy basil.

     [ேகாைழ (ெமன்ைம); + ந்  ( ந் ); = வ ன .]
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ேகாள்

ேகாள்1āḷ, ெப.(n.)

   1. ெகாள் ைக; taking, receiving, accepting, seizing, holding, envelop-

     "ேகாளி  ளி க்ைக" (பரிபா.4:57); 

   2 ணி : 

 opinion, tenet, creed, decision, determination, Conclusion.

     "மாசற்றார ்ேகாள்"( றள், 646);.3 ம ப் ;

 estimation, appraising, valuation.

     "தம்ைமத்தாங் ெகாள்வ  ேகாளன் " (நால , 165);,

   4. வ ைம ( ங்.);; strength, power, ability.

   5. தன்ைம; quality, nature, character.

     "யாக்ைகக்ேகா ெளண்ணார"்  (நால .18);.

   6. பட்ட , கரச்் ; enjoyment, experience.

     "என்னா ர ்ேகா ண்ேட" ( வ். வாய். 9.6:7);.

   7. றைள; calumny, aspersion, back-biting, tale-bearing.

     "ேகாடெ்ச க் றைள காற் ட ென ப் " (ெகா.ேவ.);.

   8. ெபாய் ( டா);; falsehood.

   9. இைட  ( வா.);; impediment, obstacle, evil, vice.

ேகாள்காரன்

 
 ேகாள்காரன்āḷkāraṉ, ெப.(n.)

ேகாள் ட்  பாரக்்க;see kol-mutti. 

காரன் ைக ம் ேகாள்காரன் வா ம் ம்மா ரா  (பழ);.

     [ேகாள் + காரன்.]

ேகாள் ண்டனி

 
 ேகாள் ண்டனிāḷkuṇṭaṉi, ெப.(n.)

   றங் ைக; tale-bearing, calumny.

     [ேகாள் + ண்டனி.]

ேகாள்ெசால்( )-
தல்

ேகாள்ெசால்( )-தல்āḷcolludal, ெப.(n.)

   13 ெச. . . (v.i); 

ேகாள் -த்தல் பாரக்்க;see kol-mudi-.

     [ேகாள் + ெசால்( );.]

ேகாள்நிைல

 
 ேகாள்நிைலāḷnilai, ெப.(n.)

   க ரவன் ம்பத் க் ேகாள்களின் ற்ேறாட்ட நிைல; solar family.

     "ேகால்நிைல ரி ன் ேகாள்நிைல ரி ம், ேகாள்நிைல ரி ன் மாரி வாறங் ம்"( றநா);.

     [ேகாள் + நிைல.]
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ேகாள் -த்தல்

ேகாள் -த்தல்āḷmuḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. றந் ற் தல்; to tell tales.

   2. ேகாடெ்சால்  இ வ க் ள் கலகம் ைளத்தல்; to create mischief by slanderous reports.

     [ெகாள் → ேகாள் + -.]

ேகாள் ட்

 
 ேகாள் ட் āḷmūṭṭi, ெப.(n.)

   றங்  கலகம் ைளப்பவன்; one who creates mischief by slanderous reports, a tale bearer.

ம வ. ேகாள்காரன்.

     [ேகாள் + ட் .]

ேகாள்வாய்

ேகாள்வாய்āḷvāy, ெப.(n.)

   ப் ண்; fresh wound. 

     'கலந் ரிந்த ேகாள்வாய் ெபா க்க வரி தா க் ம்'(ஈ .6.2:ப்ர.);.

     [ேகாள் + வாய்.]

ேகாளக்கட்

ேகாளக்கட் āḷakkaṭṭi, ெப.(n.)

   ண்வைக (இங்.ைவ.307);; glandular tumour.

     [ேகாளம் + கட் .]

ேகாளகசெ்சய்நஞ்

 
 ேகாளகசெ்சய்நஞ் āḷagacceynañju, ெப.(n.)

   நாட்ப  நஞ்  ( .அக.);; a mineral poison.

     [ேகாளகம் + ெசய் + நஞ் .]

ேகாளகம்

ேகாளகம்1āḷagam, ெப.(n.)

   1. ள ; common pepper.

   2. ப் ; long-pepper.

     [ேகாளம் → ேகாளைக = வட்டவ வம். ேகாளம் → ேகாளகம் = (உ ண்ைட); ள  (வட.வர.5);.]

 ேகாளகம்2āḷagam, ெப.(n.)

   1. ேகாளகச ்ெசய்நஞ்  பாரக்்க;see kolaga-c-cey-nanju.

   2. தாளங்கம் (சங்.அக.);; yellow sulphide of arsenic.

   3. மண்டல ரியன் ( ங்.);; viper.

     [ேகாள் → ேகாளகம்.]

ேகாளகன்

ேகாளகன்1āḷagaṉ, ெப.(n.)

   ேகா ைரப்ேபான்; one who tells tale against others.

     [ேகாள் → ேகாளகன்.]

 ேகாளகன்2āḷagaṉ, ெப.(n.)

   ைகம்ெபண் ( தைவ); ெபற்ற மகன்; widow's son (ெச.அக.);

     [ேகாள் → ேகாளகன்.]
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ேகாளைக

ேகாளைகāḷagai, ெப.(n.)

   1. வட்டவ வம்; sphere, globe.

     "அண்டேகாளைகப் றத்ததாய்"(கம்பரா. அக ைகப்.60);.

   2. யாைனக் ம் ரி; ornamental ring, as of an elephant's tusk.

   3. மணட ப்பாம்  ( டா.);; a large viper.

   4. உைற ( ன்.);; envelope, receptacle, socket.

     [ேகாளம் → ேகாளைக = வட்டவ வம், மண்ட ப் பாம்  (வட.வர.5.);.]

ேகாளத்தைச

 
 ேகாளத்தைசāḷattasai, ெப.(n.)

   ஒ வைகத ் ; a kind of libogue muscles.

     [ேகாளம் + தைச.]

ேகாளப்பா

 
 ேகாளப்பா āḷappāti, ெப.(n.)

   நில ண்ைட ன் பா ப்ப ; earth's hemisphere.

     [ேகாளம் + ப .]

இதைன வடெமா யாளர ்ேகாளாரத்்தம் என வழங் வர.்

ேகாளம்

ேகாளம்āḷam, ெப.(n.)

   1. உ ண்ைட; ball, orb, globe sphere.

   2. லங் களின் உட ல் நீ ந் தைசப்பற் ; gland. 

ேகாளக்கட்  (உ.வ.);.

     [ெகாள் → ேகாள் → ேகாளம் = வட்டம், உ ண்ைட (வட.வர. ன்.5);.]

ேகாளம்பம்

 
 ேகாளம்பம்āḷambam, ெப.(n.)

   ேகாள் மைறப்  ( ரகணம்);; eclipse (ேசா ட.அக.);.

     [அம்பல் = தல், தல், மைறத்தல், ேகாள் + (அம்பல்); அம்பம்].

ேகாளேயாகம்

ேகாளேயாகம்āḷayōkam, ெப.(n.)

   ஒர ்ஒைர ல் ஏ  ேகாள்கள் நிற்க வ ம் நல் ைன; conjunction of seven planets in one house.

     "ஒ ரா  தன்னிேலதா ேனாேர  ேகா  நிற் ைமயாங் ேகாள ேயாகம்" (சாதக ந்.2045);.

     [ேகாள் → ேகாளம் + ேயாகம்.]

ேகாளரி

 
 ேகாளரிāḷari, ெப.(n.)

அரிமா (ஆண் ங்கம்); ( ங்.);: lion.

     [ேகாள் + அரி. ேகாள் = வைள , ம் , ன் ம் ன் ம் ம் ப்பாரக்் ம் இயல் ைடய .]

ேகாளரிக்ெகா
ேயான்

 
 ேகாளரிக்ெகா ேயான்āḷarikkoḍiyōṉ, ெப.(n.)

   மன் ( ங்.);; Bhima, as having a lion-banner.

     [ேகாள் + அரி + ெகா ேயான்.]
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ேகாளரிஞ்சான்

ேகாளரிஞ்சான்āḷariñjāṉ, ெப.(n.)

   ஒன்பதைர அங் ல நீள ம் சாம்பல் நிறத்த மான ஆற் ன் வைக; carp, leaden-grey, attaining.91/2 in. in 
length.

     [ேகாள் + அரிஞ்சான்.]

ேகாளவ ப்

ேகாளவ ப் āḷavaguppu, ெப.(n.)

   எட் ப் பக்கத் ம் கங்கைள ைடயதாக அைமக் ம் பைட வ ப் ; octagonal disposition of an army 
( க் );நீ , 339);.

ம வ. ேகாள கம்.

     [ேகாளம் + வ ப் .]

ேகாளவங்கம்

 
 ேகாளவங்கம்āḷavaṅgam, ெப.(n.)

   ஈயமணல் (சா.அக.);; lead ore.

     [ேகாளம் + வங்கம்.]

ேகாள கம்

 
 ேகாள கம்āḷaviyūkam, ெப.(n.)

ேகாளவ ப்  பாரக்்க;see kola-vaguppu. 

     [ேகாளம் + skt. க.]

ேகாளன்

ேகாளன்āḷaṉ, ெப.(n.)

   1. ேகாளகன் பாரக்்க;see kolagan.

     "ேகாளரி க்  ர"் (தனிப்பா. 1:64:127);.

   2. ேகா ைரப்ேபான்; one who tells tales. 

ெப மஞ் கன் ேகாளன் (தணிைகப் . அகத.345);.

     [ேகாள் → ேகாளன்.]

ேகாளா

ேகாளாāḷā, ெப.(n.)

   1. ந மணப் பண்டங் கலந்த ம் இைறச்  த யவற்ைற உள்ளடீாகக் ெகாண்ட மான ஒ வைக 
உண்ைட ண  (இ.வ.);; balls of minced mutton or vegetables mixed with powdered spices and fried in ghee.

   2. மயக்கத்ைத ண் பண் ம் கஞ்சா ண்ைட; balls of gania drug inducing stupor.

     [ேகாள் → ேகாளா = ெபாரித்த உ ண்ைடக் க , ம ந் ண்ைட (வட.வர.5);.]

ேகாளாங்கல்

ேகாளாங்கல்āḷāṅgal, ெப.(n.)

   1. ழாங்கல் (j.);; pebbles.

   2. ப க்ைகக்கல்; small pebbles, gravel.

     [ ள் → ைழ + அம் + கல் - ழாங்கல் → ேகாளங்கல் (ெகா.வ);.]

ேகாளாந்

 
 ேகாளாந் āḷāndi, ெப.(n.)

   வகங்ைக மாவட்டத் ச் ற் ர;் a village in Sivagangai Dt.

     [ேகாளன் + அந்ைத - ேகாளாந்ைத → ேகாளாந் .]

1309

www.valluvarvallalarvattam.com 9283 of 19068.



ேகாளாம்

 
 ேகாளாம் āḷāmbi, ெப.(n.)

   ப க்கம் (இ.வ.);; spitton.

     [ேகாள் + ஆம் .]

ேகாளார்த்தம்

 
 ேகாளாரத்்தம்āḷārttam, ெப.(n.)

   ேகாளத் ன் பா ; earth's hemisphere.

     [ேகாள் + அரத்்தம். வ. ேகாளப்பா  பாரக்்க;see kola-p-padi.]

ேகாளாளன்

ேகாளாளன்āḷāḷaṉ, ெப.(n.)

   ற்ெபா ள் த யவற்ைற மறவா  உடெ்காள்பவன்; a man of retentive memmory or of firm grasp.

     "ேகாளாளெனன்பான் மறவாதான்"( ரிக . 12);.

     [ேகாள் + ஆளன்.]

ேகாளா

ேகாளா 1āḷāṟu, ெப.(n.)

   1. தா மா ; disorder.

   2. ற்றம்; fault.

   3. சண்ைட (J.);; quarrel, tumult, scuffle.

     [ ள  → ளா  → ேகாளா .]

 ேகாளா 2āḷāṟu, ெப.(n.)

   1. வ வைக, வ ைற; means, expedient. 

அந்தச ்ெசயல் ம்ப  நான் ஒ  ேகாளா  ெசால் ேறன் (உ.வ.);.

   2. இலக் ; aim. 

ேகாளா  பாரத்்  எ ந்ேதன் (உ.வ.);.

ம வ. ெகாள்ளா , வ வைக.

     [ெகாள் → ேகாள் + ஆ  - ேகாளா (ைகக்ெகாள்ளத்தக்க வ வைக);.]
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ேகாளி

ேகாளி1āḷi, ெப.(n.)

   1. ெகாள்ேவான் ( டா.);; receiver.

   2. நான்காம் ேவற் ைம; dative case.

     "ஒண்ேகாளிெயா " ( ரேசா. ேவற்.1);.

   3. ஆல்; banyan.

   4. அத்  ( ங்.);; country fig.

   5. வா  காய்க் ம் மரம்; tree bearing fruit without outwardly blossoming. 

     ''ெகா ெமன் ைனயேகாளி ள் ம்"(ெப ம்பாண்.407);.

   6. ெகா ஞ்  ( ங்.);; sylhet orange.

     [ெகாள் → ேகாள் → ேகாளி.] (ேவ.க.199);

 ேகாளி2āḷi, ெப.(n.)

ேகாளகன் பாரக்்க ( வா.);;see kõlagan.

     [ேகாளன் → ேகாளி.]

 ேகாளி3āḷi, ெப.(n.)

ேகாளிைக பாரக்்க;see koligai.

     " ண்ேட ங் ேகாளிேயா ரா ம்"( க்காளத். . 13:30);.

ேகாளிக்

 
 ேகாளிக் āḷikkuḍi, ெப.(n.)

   ம ைர மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Madurai Dt.

     [ேகாளி (ஆலமரம்); + .]

ேகாளிைக

ேகாளிைகāḷigai, ெப.(n.)

   ைர க ைதகளின் ெபடை்ட (யாழ்.அக.);; female of a horse or ass.

     [ேகா  → ேகாளி3 → ேகாளிைக.]

ெபடை்டையக் ேகா  எனக் ப்ப  மர .

ேகாளியம்

 
 ேகாளியம்āḷiyam, ெப.(n.)

த்  ( ங்.); 

 country mallow.

     [ேகாள் → ேகாளி → ேகாளியம்.]

ேகாளிைழ-த்தல்

ேகாளிைழ-த்தல்āḷiḻaittal,    16 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ெகால் தல்; to kill.

     " ஞ்சரங் ேகாளிைழக் ம் பாம்ைப" ( க்ேகா.21);.

     [ேகாள் + இைழ-.]

ேகா ைர

ேகா ைரāḷurai, ெப.(n.)

   றைளெமா ; slanderous report.

     "ேகா ைரகள் ேபெசாணா " (அறப். சத.8);.

     [ேகாள் + உைர.]
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ேகாேளசம்

 
 ேகாேளசம்āḷēcam, ெப.(n.)

   ங் மப்  (மைல.);; saffron.

     [ ளசம் → ேகாேளசம்.]

ேகாைள

ேகாைள1āḷai, ெப.(n.)

   எ  (யாழ்.அக.);; rat.

     [ேகாள் → ேகாைள.]

 ேகாைள2āḷai, ெப.(n.)

   வைள; bowl.

     [ வைள → ேகாைள. (ெகா.வ.);]

 ேகாைள3āḷai, ெப.(n.)

   ேதா ; female companion.

   2. ேகாதாவரிl; the river Godavari.

     [இ ைள (ேதா ); → ேகாைள.]

 ேகாைள4āḷai, ெப.(n.)

   ன்வைக; a kind of fish.

     "ேகாைள யாளல்" ( ரப்்..7);.

     [ேகாள் → ேகாைள.]

ேகாைளக் த்

 
 ேகாைளக் த் āḷaikkuttu, ெப.(n.)

   சளிக் கட்டா ண்டா ம் ெநஞ் க் த்  (J.);; acute throbbing pain in the chest from phlegm.

     [ேகாைழ + த்  - ேகாைழக் த்  → ேகாைளக் த்  (ெகா.வ.);.]

ேகாற்கணக் க் 
க்கணக்

 
 ேகாற்கணக் க் க்கணக் āṟkaṇakkukkuḻikkaṇakku, ெப.(n.)

   ேகாலால் அளந்  ெகாள்ளப்பட்ட நிலத் ன் க்கணக்  (இ.வ.);; land surveying, computing the extent of a 
land in kuli. with a measuring rod.

     [ேகாற்கணக்  + க்கணக் .]

ேகாற்காரன்

ேகாற்காரன்āṟkāraṉ, ெப.(n.)

   1. ஊர ்ஊ யக்காரன்(G. Sm. D.I.i.127);; a village servant.

   2. ஒடந்தள் ேவான் (இ.வ.);;  terryman.

     [ேகால் + காரன்.]

ேகாற் த்

ேகாற் த் āṟkuttu, ெப.(n.)

   ேகால் ைனயாற் த்தப்ப ம் அள ள்ள நிலம்; bit of land coverable by the end of a staff when planted on the 
ground. 

     'ஒ  ேகாற் த் ங் ெகாேடன்'(ஈ .7:5 ர.);

     [ேகால் + த் .]
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ேகாற் ப்

 
 ேகாற் ப் āṟkuṟippu, ெப.(n.)

   நிலவள க் கணக்  (W.G.);; abstract of land survey.

     [ேகால் + ப் .]

ேகாற் த்

ேகாற் த் āṟāttu, ெப.(n.)

   வரிக் த் வைக; a kind of masquerade dance. 

     'ேகாத்த பைறக் ம்  ேகாற் த் '( லப். 3:13. உைர);.

     [ேகால் + த் .]

ேகாற்

ேகாற் āṟāli, ெப.(n.)

   வரிவைக (ெத.இ.க.ெதா.IV.30);; a tax

   ெசய்பவன்; guard or watchman armed with a stick, stationed at the porch of a king's palace.

     "ேகாற்ெறா  லவற் க் ன னிற்ப" (ெப ங். உஞ்ைசக். 47:10);.

     [ேகால் + ெதா ல் + அவன்.]

ேகாற்ெறா லாளர்

ேகாற்ெறா லாளரā்ṟṟoḻilāḷar, ெப.(n.)

   ேகாைலக் ைகேயந்  அரசரக்் ன் வ  லக் ேவார;் king's attendants armed with sticks, their duty being to 
disperse the crowd and clear the way for the king to pass.

     "ேகாற்ெறா  லாளரம்ாற் ெமா  இயம்ப" (ெப ங். உஞ்ைசக். 58:76);.

     [ேகால் + ெதா ல் + ஆளர.்]

ேகாறணி

 
 ேகாறணிāṟaṇi, ெப.(n.)

ேகாரணி பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see kõrani.

     [ேகாரணி → ேகாறணி.]

ேகாறம்

ேகாறம் āṟambu, ெப.(n.)

   ஒ வைக ெநற் யணி; an ancient ornament for the forehead.

     "ெநற்  ேமற் த் ய ேகாறம் ந் க் ழ ம்" ( வ்.ெபரியாழ். 3:4:6);.

க. ேகாரம்ப.

     [ேகாலம் +  → ேகாலம்  → ேகாறம் .]

ேகாறர்

ேகாறரā்ṟar, ெப.(n.)

   கள்ளர் ப் பட்டப் ெபயரக் ள் ஒன்  (கள்ளர ்சரித்,பக்.98);; a caste title of Kallars.

     [ேகால + அர ்- ேகாலர ்→ ேகாறர.்]

ேகாறல்

ேகாறல்āṟal, ெப.(n.)

   ெகால் ைக;  killing, slaying.

     "ேகாறல் ற ைன ெயல்லாந் த ம்" ( றள் 321);.

     [ெகால் → ேகா  → ேகாறல்.]

ேகா ன்னல்

ேகா ன்னல்āṟiṉṉal, ெப.(n.)

   பல் ளக் ைக; cleaning the teeth.

     " த்த ேகா ன் ' (காஞ் ப் . ஒ க்.8);.

     [ேகால் + ன்னல். ேகால் = ச்  - பற் ச் . பற் ச் ைய ெமன்  பல் ல தல்.]
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ேகா ண்ணி

 
 ேகா ண்ணிāṟuṇṇi, ெப.(n.)

   ற உ ரிைனக் ெகான்  ற  உண் ம் உ ரி; predator.

     [ேகா  + உண்ணி.]

ேகாைற

ேகாைறāṟai, ெப.(n.)

   1. ப ;  loc.;defect, ble mish.

   2. ராய்ந்த காயம்; scratch, as on the body.

   3. ைள (W.);; hole, cavity, hollow, as in a tooth, in fistula.

   4. மணிப க் ங் வைள (W.);; socket.

     [ ைற → ேகாைற.]

ேகாைறப -தல்

ேகாைறப -தல்āṟaibaḍudal, ெப.(n.)

   20 ெச. . .(v.i..

   1. ப தாதல்; to be injured, as clothes, fruits.

   2. ராய்ந்த காய ண்டாதல்; to have a scratch, as on the body.

     [ ைற → ேகாைற + ப -.]

ேகாைறயா-தல்

ேகாைறயா-தல்āṟaiyātal,    8 ெச. . .(v.i.)

   1. ப ப தல்; to be injured or spoiled.

   2. யாதல் (யாழ்ப்.);; to become hollow.

     [ேகாைற + ஆ.]

ேகாைறைவ-த்தல்

ேகாைறைவ-த்தல்āṟaivaittal,    4 ெச. . .(v.i.)

ேகாைறயா-தல் பாரக்்க;see korai-y-a-.

     [ேகாைற + ைவ.]

ேகான்

ேகான்1āṉ, ெப.(n.)

   1. அரசன்; king,

   2. தைலவன்; master, lord,

     "உண்ைம மா ன்ைம மாய்க் ேகானா " ( வாச. 5:15);.

ம. ேகான்.

     [ேகாவன் → ேகான்.]

 ேகான்2āṉ, ெப.(n.)

ேகானான் பாரக்்க (loc.);;see konan.

     [ேகா → ேகாவன் → ேகான்); (வ.ெமா.வ.43.);

 ேகான்3āṉ, ெப.(n.)

   1. ஞா ; Sun.

   2. ங்கள்; Moon.

   3. யாழன்; Jupiter (ேசா ட.அக.);.

     [ேகாள் → ேகா → ேகான்.]
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ேகான்ைம

ேகான்ைம1āṉmai, ெப.(n.)

   1. ஆ ைக; rule savereignty. 

     'பாய் ைர லகக் ேகான்ைம' (உபேதசகா. வத் ேரா.2760);.

   2. அரச ைறைம; justice (இ . .);

   3. தன  சட்டங்கைளத் தாேன அைமத் க்ெகாள் ம் உரிைம; the right constitute their own law of the land, 
sovereignty.

     [ேகால் → ேகான் + ைம.]

ேகான்ைம என்ப  ஒ  நாட் ற் ரிய தனி ப்பாகப் பண்ைடக் காலத் ல் உணரப்பட்டைமயால் 
வள் வர ்ஏைன ன் ப் கைள ம் ஆறாக வ த்

     "பைட  ழைமச்  நட்பரண் ஆ ம் உைடயான் அரச ள் ஏ " என்  னார ்(பழந்த ழாட் .ப. 
8);.

ம. ேகான்ம.

 ேகான்ைம2āṉmai, ெப.(n.)

   தைலைம; superiority.

     [ேகான் → ேகான்ைம.]

ேகானகப்பா

 
 ேகானகப்பா āṉagappāṭi, ெப.(n.)

   நாமக்கல் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Namakkal Dt.

     [ேகானகன் + பா .]

ேகான ெதா -தல்

ேகான ெதா -தல்āṉaḍidoḍudal,    12 ெச. . . (v.i.)

   அரசன ேமல் ஆைண தல்; to swear upon king's feet.

     "உசா வங் ேகான  ெதாட்ேடன்" (க த். 94:36);.

     [ேகான் + அ  + ெதா -.]

ேகானா ளம்

 
 ேகானா ளம்āṉākuḷam, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Ramanadhapuram Dt.

     [ேகானான் + ளம்.]

ேகானா

ேகானா 1āṉāṭu, ெப.(n.)

   ேசாணாட்  உட் ரி க ெளான்  ( றநா. 54);; a division of Cõlā country.

     [ேகான் + நா .]

 ேகானா 2āṉāṭu, ெப.(n.)

   க்ேகாடை்டப் ப ல் ற்காலத் ல் இ ந்த நிலப்பரப்  ( ற்.ேசாழ.வரலா -சதா வ 
பண்டாரம் ப.6);; a region around Pudukkottai in ancient times.

     [ேகான் + நா .]

ேசாழநாட் ற் ம் பாண் ய நாட் ற் ம் இைடப்பட்ட ப ல் இ ந்த நா . ெகா ம்பா ர ்இதன் 
தைலநகர.் இ க் ேவளிர ்எ ம் மர னர ்இப் ப ைய ஆட்  ெசய்தனர.்
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ேகானாப்பட்

 
 ேகானாப்பட் āṉāppaṭṭu, ெப.(n.)

   க்ேகாடை்ட மாவட்டத் ச ் ற் ர;் a village in Pudukkottai Dt.

     [ேகானான் + பட் .]

ேகானான்

ேகானான்āṉāṉ, ெப.(n.)

   இைடயர ்பட்டப்ெபயர;் title of the Idaiyar caste.

     "எந்தக் ேகானான்றன் ைக ற்ெகா த்தாேனா"( ற . 703);.

ெத. ேகானாரி.

     [ேகா ஆனிைர, மா , ேகா → ேகான் → ேகானான்.]

ேகானிச்

 
 ேகானிச் āṉicci, ெப.(n.)

   இைடச்  (யாழ்.அக.);; a woman of Idaiyar caste

     [ேகானான் (ஆ.பா.); → ேகானிச்  (ெப.பா.);.]

ேகானிப்

 
 ேகானிப் āṉippūṭu, ெப.(n.)

   சணல் ( த்.அக.);; Indian hemp. jute

     [ேகானி + .]

ேகா ர்

 
 ேகா ரā்ṉūr, ெப.(n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Thanjavur Dt.

     [ேகான் + ஊர.்]

ேகாேனரி

ேகாேனரிāṉēri, ெப.(n.)

   ப்ப ள்ளெதா  ெபாய்ைக; a sacred tank on Tirupati hills.

     "ேகாேனரி வா ங் காய்ப் றப்ேபேன" ( வ். ெப மாள். 4:1);.

     [ெகா தல் = ப க்கட் க் ேகா தல். ெகா  ெபாம்ைமக்ெகா . ெகா  → ேகா  → ேகா  + ஏரி 
(ேகாேனரி = ப க்கட் கள் அைமக்கப்பட்ட நீரந்ிைல);.]

ேகாேனரிதாசர்

 
 ேகாேனரிதாசரā்ṉēritācar, ெப.(n.)

   பத்ெதான்பதாம் ற்றாண் ப் லவரக்  ெளா வர;் a poet of nineteenth century.

     [ேகாேனரி + தாசர.்]
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ேகாேனரியப்ப 
த யார்

 
 ேகாேனரியப்ப த யாரā்ṉēriyappamudaliyār, ெப.(n.)

   த ல் உபேதசகாண்டம் பா ய ஆ ரியர;் the author of Upadeśa kåndamin Tamil.

     [ேகாேனரி + அப்பன் + த யார.்]

ேகாேனரியப்பர ்

 komeri-y-appar, 

ெப.(n); 

   பன்னிரண்டாம் ற்றாண் ப் லவரக்ளிெலா வர;் a poet of twelfth century.

     [ேகாேனரி + அப்பர.்]

ேகாைன

 
 ேகாைனāṉai, ெப.(n.)

   ஒ  (அக.நி.); ; sound.

     [ெகால் → ெகான் → ேகான் → ேகாைன.]

ேகாேனாைல

ேகாேனாைலāṉōlai, ெப.(n.)

   அரசாைண எ தப்பட்ட கம் (S.I.I.II. 351);; written order of a king.

     [ேகா = அரசன். ேகா → ேகான் + ஒைல.]

ெகள

ெகள

ெகள1 keḷa, ெப.(n.)

   ககர ெமய் ம் ஒளகார ெநட் ம் ேசரந்்த ன்னண்ண வல் ன உ ரெ்மய் சாரெ்ப த்தா ய 
அைசெய த் ; vowel consonant secondary letter, being a compound of velar consonant 'k' and vowel 'au' syllable in 
character.

     [க் + ஒள → ெகள.]

 ெகள2 keḷa, ெப.(n.)

   ெகாள் ; horse-gram (மைல.);.

ெகள ப்

 
 ெகள ப்  keḷasippi, ெப.(n.)

   த் ன் ேம ள்ள ; shell covering the pearl.

ெத. ெகள ப்ப.

     [கவ்  → ெகள  + ப் .]

ெகௗ

 
 ெகௗ  kausu, ெப.(n.)

   ைடநாற்றம்; bad smell.

க.ெத. ெகள .

     [க ச்  → ெகள .]

ெகள கம்

ெகள கம் geḷasugam, ெப.(n.)

   1. ஒ வைக மரம்; a kind of tree, tripterocarp dammer (மைல.);.

   2. ங் யம் பாரக்்க;see kurigiliyam.
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ெகளட்டம்

 
 ெகளட்டம் keḷaṭṭam, ெப.(n.)

   மாட் ன் கால் ேநாய்; a disease affecting the legs of cattle.

ெத. ெகளட்ட

     [க ட்டம் → ெகளட்டம்.]

ெகளடசாட்

 
 ெகளடசாட்  keḷaḍacāḍci, ெப.(n.)

   ெபாய்சச்ாட் ; false witness.

     [கவல் → கவ  → ெகளடம் + சாட் .]

ெகளடநைட

 
 ெகளடநைட keḷaḍanaḍai, ெப.(n.)

ெகளடெந  பாரக்்க (w);;see kauda-neri.

     [ெகளடம் + நைட.]

ெகளடெந

 
 ெகளடெந  keḷaḍaneṟi, ெப.(n.)

   ெச  த ய ைவத ப்ப ெந க் ரிய ணங்கள் நிரம்  வாராமல் ெசாற்ெப கத் ெதா க் ஞ் 
ெசய் ென ; the Kauda style of poetry characterised mainly by verbosity dist. fr. Vaidharbaneri.

     [ெகளடம் = வங்கநா . ெவல்லம் காய்ச் த னால் ெபயர ்ெபற்ற நா . ெகளடம் + ெந .]

ெகளடம்

ெகளடம்1 keḷaḍam, ெப.(n.)

   1.வங்காள ந ல் உள்ள ஒ  நா ; the district of Gaur, central part of Bengal extending from Vanga to the borders 
of Orissa.

   2. ெகளட ெந  பாரக்்க (தண் .4);;see kaudaneri.

     [க ப்பட்  - ெகார்  =  (ெவல்லம்); → ெகள  → ெகளடம் (ெவல்லம் காய்ச் யதால் இப்ெபயர ்
ெபற்ற வங்க நா ]

 ெகளடம்2 keḷaḍam, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் ெகா ; a medicinal creeper.

ெகள

ெகள 1 keḷaḍi, ெப.(n.)

   கவ , பலகைற;     [கவ  (ேசா , பலகைற); → ெகௗ .]

   ெகௗ 2 ஒ  பண்; a musical mode.

     [கவ் →கவ் ளி→க ளி→க →ெகள .]

 ெகள 3 keḷaḍi, ெப.(n.)

   1. வ ைறயாகக் காட்டப்ப ற ; a sample of the thing.

   2. ேகா ைக (மா ரி);; specimen, illustrative or typical example.

ெத. க , ெகள . ைகவ  ைகவளி.

     [ைகவ →ைகவ →ெகள . ைகவ  = (வ ைற); அதன் வ வந்த . வ ைற எனப்ெபா ள்பட்ட 
இத்த ழ்செ்சால் வழக் ழந்த .]
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ெகள பாய்-தல்

ெகள பாய்-தல் keḷaḍipāytal,    13 ெச. . .(v.i.)

   ஒ வைக ைளயாட் ; a kind of play.

     [க  → ெகௗ  + பாய்-.]

ெகள

 
 ெகள  keḷaḍu, ெப.(n.)

   கவ , கள்ளம்;ெத.ெகள .

     [கவல் → கவ  → ெகள (ெகா.வ.);]

ெகளணப்ெபா ள்

ெகளணப்ெபா ள் keḷaṇapporuḷ, ெப.(n.)

   இலக்கண வைகயாற் ெகாள் ம் ெபா ள் ( . . பா . 2. ஞானப்.);; secondary meaning or sense of a word, 
metaphorical sense, opp. to, mukkiyapporul.

     [க க்கம் → க ணம் → க ணம் → ெகௗணம் + ெபா ள்.]

ெகளணியன்

 
 ெகளணியன் keḷaṇiyaṉ, ெப.(n.)

   க ணியக் லத்தான்; one born in the Kaundinya gotra.

ம வ. க ணியன்.

     [ேகா = மா , ஆனிைர, ேகா → ேகான் → ேகானியன் → ெகௗணியன் (க ணியன்); → க ணியன் - 
ஆனிைர ேபய்க் னன்.]

ஐந் ர ட ெமா களான சச்ா ெமா ல் ேகாணனி என் ம் ெசால் ம் மராத் ல் கவ் ள என் ம் 
ெசால் ம் கால்நைட ேமய்ப்ேபாைரக் த்தல் காண்க.

ெகௗதகம்

 
 ெகௗதகம் gaudagam, ெப.(n.)

   ெபா ைக; capital of a pillar, wooden piece attached to a wall supporting the main beam of a house.

     [கவ்  → க தம் → ெகளதகம்.]

ெகளதெப ந்தசச்
ன்

ெகளதெப ந்தசச்ன் keḷadaberundaccaṉ, ெப.(n.)

   மாமல்ல ரத்ைத உ வாக் ய தைலைமக் கட் மானக் கைலஞ ள் ஒ வர;் one of the chief Sthapathis, 
who were responsible for the rock cut caves and buildings of Mamallapuram. ெகௗதப் ெப ந்தசச்ன் என் ம் 
எ த் ப் ெபா ப் , ஞ்ேசாைல எ ம் ற் ரப்் ைடப் க் கல் ல் காணப்ப ற .

     [ேகாைத = ெபரியவன், தைலவன். ேகாைத → ெகளதம் + ெப ந்தசச்ன்.]

   ெகௗதம்1 ன்ெகாத் ; kingfisher.

     [கவ்  → க தம் → ெகளதம்.]

ெகளதம்

ெகளதம்2 keḷadam, ெப.(n.)

   மைழநீரால் வர ்நைனயா க்கச ் வரின் உச் ல் கட்டப்ப ம் கட்டட அைமப்  (Tinn);; cornice.

     [ேகா → ேகாைத (அகன்ற . ெபரிய ); → ெகளதம்.]

ெகளதமந

 
 ெகளதமந  keḷadamanadi, ெப.(n.)

   ெகளதைம ந ; river Kaudamai.

     [ெகளதம் + ந .]
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ெகளதமன்

ெகளதமன் keḷadamaṉ, ெப.(n.)

   1. க தம த்தன்; the Buddha.

   2. ஒ  னிவர;் an ancient saint.

     [ேகா → ேகாைத = ெபரியவன், தைலவன். ேகாைத → ேகாதமன் → ெகளதமன்.]

ேகாைத எ ம் ெசால் ெபரிய மாைலைய ம் ஆற்றல் க்க தைலவன் எ ம் ெபா ளில் ேசர 
மன்னைன ம் த்தல் காண்க.

ெகளதமனார்

ெகளதமனார ்keḷadamaṉār, ெப.(n.)

   1. தைலக் கழகப் லவ ள் ஒ வர ்(ெதால். ெபா ள்.75. உைர);; a poet of the first Sangam.

   2. ேகாதமன் பாரக்்க;see kõdaman.

     [ேகா → ேகாைத → ேகாதமன் → ெகளதமன். ெகளதமன் என்ப  வடெமா ல் ெபற்ற ரி .]

ெகௗத

ெகௗத  kaudami, ெப.(n.)

   1. ஓர ்ஆ  ( ங்.);; a river.

   2. ேகாேராசைண; bezoar-stone (W.);.

     [ேகா → ேகாைத → ேகாதமன் → ேகாத  (ெப ைம க்கவள், ெப ைம க்க );.]

 ெகௗத  kaudami, ெப.(n.)

   1. ஒ  ஆ  ( ங்.);; a river.

   2. ஆமணத்  (ேகாேராசைன); ( ன்.);; bezoar-stone.

   3. ஆன்; cow.

     [Skt.{} → த.ெகௗத .]

ெகளதாரி

 
 ெகளதாரி keḷatāri, ெப.(n.)

   ஒ  பறைவ; Indian partridge.

     [க வா  → க தாரி → ெகௗதாரி.]

ெகளந்

ெகளந் 1 keḷandi, ெப.(n.)

   1.வால் ள (மைல.);; cubele.

   2. க க்காய்ேவர ்( .அக.);; chebulic myrobalan root.

     [காந்  → காந்  → ெகளந் .]

 ெகளந்  keḷandi, ெப.(n.)

   ைசன தவப்ெபண் ( வா.);; female Jain ascetic.

     [காந்  → காந்  → ெகளந் .]

ெகளமாரம்

ெகளமாரம் keḷamāram, ெப.(n.)

   1.இளம்ப வம்; childhood.

   2. கக்கட ேள பரம்ெபா ெளன்  வ ப ம் சமயம்; the religion of the Skanda as supreme being and 
whose followers are exclusively devoted to his worship.

   3. க மாரம்;see kavumáram.

     [ மரன்→ மரம்→ெகளமாரம்]
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ெகளமாரி

ெகளமாரி keḷamāri, ெப.(n.)

   1. ய ெபண்க ள் ஒ த் ; one of Catta-mădar. the female principle of Kumara or Skanda.

   2. மாகாள ீ( ங்.);; Kali.

     [ மரி → ெகளமாரி]

ெகளரம்

ெகளரம் keḷaram, ெப.(n.)

   1. ெவண்ைம; whiteness.

   2. ெபான்னிறம் ( லப். 12:67, உைர);; yellow colour.

   3. அசச்ம்; fear.

   4. ய்ைம; cleanliness.

   5. தாமைர; lotus.

   6. ல்; thread.

   7. ெபான்; gold.

   8. க ரம் பாரக்்க;see kavuram.

     [ேகா  = யாைனக் ெகாம்  ெசங் த்தான ெசம்மண்ேம . உயரம் (அசச்ம்); ேகா  → ேகாடம் → 
ேகாரம் (ெகா.வ.);.]

ெகளரி

ெகளரி1 keḷari, ெப.(n.)

   1. மைலமகள், பாரவ் ; Parvati.

     "ேப ங் ெகளரிெயன் றைழத்தனர.்" ( ைள. த்த. 4);.

   2. காளி; Kali.

     "அம் ைக மாதரி ெகளரி" (அரிச.் 4. );. 

   3. எட்  அல்ல  பத்தகைவப் ெபண்; young girl of 8 or 10 years.

   4. ெபான்னிறம் (W.);; yellow colour.

   5. க ; mustard (மைல.);.

   6. ெகா வைக; bristly trifoliate vine.

     [ மரி → வரி → ெகளரி]
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ெகௗரி

ெகௗரி2 kauri, ெப.(n.)

   1. ேசா ; small white or yellow shell, used as a coin in some parts of India (M.M.238);.

   2. க ரி பாரக்்க;see kavuri.

     [கவ  → கவரி → ெகளரி]

 ெகௗரி1 kauri, ெப.(n.)

   1. மைலமகள் ( வா.);; பாரவ் ; Parvati.

     "ேப ங் ெகௗரிெயன்றைழத்தனர"் ( ைள. த்த.4);.

   2. காளி;{}.

     "அம் ைக மாதரிெகௗரி" (அரிச.் . .);.

   3. எட்  அல்ல  பத்தகைவப் ெபண்; young girl of for 10 years.

   4. ெபான்னிறம் ( ன்.);; yellow colour.

   5. க  (மைல);; mustard.

   6. ெகா  வைக; bristly trifoliate vine.

     [த.ெகௗரி → Skt.ெகௗரி.]

 ெகௗரி2 kauri, ெப.(n.)

   ேசா : (M.M.238);; cowry, small white or yellow shell, used as a coin in some parts of India, Cypraca moneta.

ெகளரிக்கங்ைக

 
 ெகளரிக்கங்ைக keḷarikkaṅgai, ெப.(n.)

   ஒர ்ஆ ;а river.

     [ மரி → வரி → ெகளரி + கங்ைக.]

ெகளரிகாைள

 
 ெகளரிகாைள keḷarikāḷai, ெப.(n.)

   எக்காள வைக; a long brass trumpet.

     [ மரி → வரி → ெகளரி + காைள.]

ெகௗரிேகணி

ெகௗரிேகணி kauriāṇi, ெப.(n.)

   1. ெகா வைக; mussell-shell creeper. S.el.elitoria termaated typiea. 

   2.ெவள்ைளக் காக்கணம் பாரக்்க (மைல.);;see vellai-k-käkkanam.

     [ மரி → வரி → ெகளரி + ேகணி.]

 ெகௗரிேகணி kauriāṇi, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் காக்கணம் (மைல);; white flowered mussell - shell creeper.

     [Skt.gaura+{} → த.ெகௗரிேகணி.]

ெகளரி ப்

 
 ெகளரி ப்  keḷarisippi, ெப.(n.)

   வ பாட் க் கலனாகப் பயன்ப ம் ெப ஞ்சங் (W);; a big conch which is used as a thing to be worshipped.

     [ மரி → வரி → ெகளரி ப் .]
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ெகளரிபாத் ரம்

 
 ெகளரிபாத் ரம் keḷaripāttiram, ெப.(n.)

ெகௗரி ப்  பாரக்்க;see kauri-cippi (W.);.

     [ெகளரி + பாத் ரம்.]

ெகளரிைமந்தன்

 
 ெகளரிைமந்தன் keḷarimaindaṉ, ெப.(n.)

   கக்கட ள் ( ங்l.);; Skanda, as son of Parvati.

     [ மரி → வரி → ெகளரி + ைமந்தன்.]

ெகளரியம்

ெகளரியம் keḷariyam, ெப.(n.)

   பாண் யன் பட்டப் ெபயர;் Pandiyas title.

     "த ரா ைகக் ெகளரியர ்ம க" ( றநா. 3:5);.

ம வ. மரியர.்

     [ மரி = மரிநா . பாண் யரக்ளில் பைழ நா . கடல்

ெகாண்ட ெதன்னா . மரி → மரியர ்→ வரியர ்→ ெகளரியர ்= பாண் யர.்]

ெகௗரி ரதம்

 
 ெகௗரி ரதம் kauriviradam, ெப.(n.)

   ஐப்ப  மாதத் ல் ெகளரிைய ேநாக் ப் ரி ம் ேநான் ; religious observance in honour of Parvati in the month 
of Aippasi.

     [ெகளரி + ரதம்.]

 ெகௗரி ரதம் kauriviradam, ெப.(n.)

   ைல (ஐப்ப ); மாதத் ல் மைலமகைள ேநாக் ப் ரி ம் ேநான் ; religious observance in honour of {} in 
the month of Aippaci.

     [Skt.{}+vrata → த.ெகௗரி ரதம்.]

ெகள

 
 ெகள  keḷaru, ெப.(n.)

   ரவ்ண்ணம். அ த்தமான நிறம்; bright colour.

ெத. ெகள , க .

     [க ர ்→ க ர ்→ ெகள .]

ெகளவல்

 
 ெகளவல் keḷaval, ெப.(n.)

   ெகள தல்; grasp with eagerness, to seize with mouth.

     [கவ்  → கவ்வல் → ெகளவல்.]

ெகளவானம்

 
 ெகளவானம் keḷavāṉam, ெப.(n.)

   ஞ்  யாழ்த் றங்க ள் ஒன் ; an ancient secondary melody. type of the kurinji classs.

     [ெகளளம் + வாணம் = ெகளளவானம் → ெகளவாணம்.]
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ெகளவாளன்

 
 ெகளவாளன் keḷavāḷaṉ, ெப.(n.)

   ன்வைக; a kind of fish.

     [கவ் → ெகள + ஆளன்-ெகளவாளன்.]

ெகள க்ெகாள்-
தல்

ெகள க்ெகாள்-தல் keḷavikkoḷtal,    16 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. வாயால் பற் க் ெகாள் தல்; to catch by mouth.

   2. ைகப்பற் க்ெகாள்; to take by force.

ெத. ெகளங்  (வலக்காரமாகச ்ேசரத்் க்ெகாள்ளல், அைணத் க் ெகாள்ளல்);

     [கவ்  → ெகள  + ெகாள்-ெகள க்ெகாள்.]

ெகள யம்

ெகள யம் keḷaviyam, ெப.(n.)

   ஆைனந்  ப னின்  ெபறப்ப ம் பால், த ர,் ேமார,் ெவண்ெணய், ெநய் ஆ ய ெபா ள்கள்; the 
five choice products of a cow.

     " ல் ெகௗ யங் ட் ைசந்தனர"் ( த, வமா 2:23);.

     [ேகா(மா ); → ேகா யம் → கவ் யம். .கவ் யம் பாரக்்க;see Kavviyam.]

ெகள -தல்

ெகள -தல் keḷavudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. வாயால் த்தல்; to seize with mouth, grasp with eagerness.

     " ரத்் நாய் ெகள க் ெகாளக்கண் ம்" (நால . 70);.

   2. கவரத்ல்; to absorb, engross.

     "அகங்ெகௗ ய களிப்ெபய் " ( ைள. யாைன. 24);.

     [கவ்  → ெகள .]

ெகள கண்

 
 ெகள கண் geḷavugaṇ, ெப.(n.)

   ழ்ப்பாரை்வ; downcast furtive look. 

ெகள கண் ேபாட் ப் பாரக்் றான் (நாஞ்.);.

     [கவ்  → ெகள  + கண்.]

ெகள த

ெகள த  keḷavudaḍi, ெப.(n.)

   1.கவரான க  (அகநா. 34, உைர.);; forked stick.

   2. த் க்ேகால் ( லப்.16, 162.அ ம்.);; pike staff.

   3. கைவக்ேகால் பாரக்்க (W.);;see kavai-k-köl.

     [கைவ → கவ்  → ெகள  + த .]
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ெகளைவ

ெகளைவ1 keḷavai, ெப.(n.)

   1. ஒ ; sound.

     " ற் ெகளைவ ற் ெபரிேத" (ஐங் .369);. 

   2.ெவளிப்பா ; disclosure.

     "கற்ெபா  ணரந்்த ெகளைவ" (ெதால்.ெபா ள். 41);.

   3. ப செ்சால்; ill report, scandal.

     "கல்ெலன் ெகளைவ ெயழாஅக் காேல"(ஐங் . 131);.

   4. ன்பம் ( ங்.);; affliction, distress.

   5. கள் ( ங்.); toddy.

     [கவ்ைவ→ெகளைவ.]

 ெகளைவ2 keḷavai, ெப.(n.)

   1. ைன; concern, business, affair.

   2. எள்ளிளங்காய்; green sesamum seed.

     "ெகளைவ ேபா ய க ங்கா" (மைலப .105);.

   3. ஆ ல்யம்; the nineth naksatra.

     [ெசய் → ெகய் → கய் → கவ் → கவ்ைவ → ெகளைவ.]

ெகளைவ மரம்

 
 ெகளைவ மரம் keḷavaimaram, ெப.(n.)

   அைடப் க் ள் லங் கள் வாராமல் த க் ங்கடை்ட; cross bar at the entrance of an enclosure to prevent 
animals from straying (Loc.);.

ெகளைவமரம்

     [கவ்   → ெகளைவ + மரம்.]

ெகளளம்

ெகளளம் keḷaḷam, ெப.(n.)

   இைசவைக, பண்வைக (பரத.இராக.55);; a primary melody-type.

     [கவ்  → கவ் ளம் (ெச ந்த பண் வைக); → ெகளளம்.]

ெகளளி

ெகளளி1 keḷaḷi, ெப.(n.)

   1. பல் ; lizard.

   2. க ளி பாரக்்க;see kavuli.

     [கவ்  → கவ் ளி → க ளி → ெகளளி.]

 ெகளளி2 keḷaḷi, ெப.(n.)

   1. ஒ  பண்வைக (பரத. இராக. 56);; a specific melody - type.

   2.  ெவற் ைல ெகாண்ட கட் ; bundle of 100 betel leaves.

     [கவ்  → கவ் ளம் → க ளம் → ெகளளி (ெச ந்த பண்வைக);.]

ெகளளிக்கட்டாயச்
ெசால்( )-தல்

ெகளளிக்கட்டாயசெ்சால்( )-தல் keḷaḷikkaṭṭāyaccolludal,    8 ெச. . .(v.i.)

   ெசால்  ஏமாற் தல் (இ,வ.);; to deceive a person by professing to foretell, to mislead by soothsaying.

     [ெகௗளி + கட்டாயம் + ெசால்.]
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ெகளளிக்கட்

 
 ெகளளிக்கட்  keḷaḷikkaṭṭu, ெப.(n.)

   ெகளளிக் காதல் பாரக்்க;     [ெகாளளி + கட் .]

ெகளளிக்காதல்

 
 ெகளளிக்காதல் keḷaḷikkātal, ெப.(n.)

   நன்ைம ைமகைள அ க் ம் பல்  ஒ  (W.);; chirp of a lizard, as presaying good or evil.

     [ெகௗளி + காதல், கைதத்தல் (ேப தல்); = காதல்.]

ெகளளிசெ்சால்

 
 ெகளளிசெ்சால் keḷaḷiccol, ெப.(n.)

ெகளளிக் காதல் பாரக்்க;see kauli-k-kādal (Loc.);.

     [ெகளளி + ெசால்.]

ெகளளிசாத் ரம்

 
 ெகளளிசாத் ரம் keḷaḷicāttiram, ெப.(n.)

   பல் ச ்ெசாற் ப் பலன் ம் ல்; treatise interpreting the chirps of lizards.

     [க ளி → ெகௗளி + சாத் ரம்.]

ெகளளிபத் ரம்

 
 ெகளளிபத் ரம் keḷaḷibattiram, ெப.(n.)

   ெவள்ைள ெவற் ைல வைக; white betel-leaf.

     [ெகாளி = ெவண்ைம. ெகளளி + பத் ரம்.]

ெகளளிபாத் ரம்

ெகளளிபாத் ரம் keḷaḷipāttiram, ெப.(n.)

   1. மஞ்சள் நிறமான காய்கள் காய்க் ந் ெதங் வைக; a variety of coconut tree bearing yellow coconuts (Loc.);.

   2. ேதங்காேயாட் னால் ெசய்யப்பட் த் ற யர ்நீர ்அல்ல  உண ெகாள்ளப் பயன்ப த் ம் 
ஏனம்; coconut shell used by ascetics as a begging bowl, water - vessel, etc.

     [ெகௗளி = ெவண்ைம. ெகளளி + பாத் ரம்.]

ெகள

ெகள  keḷaṉu, ெப.(n.)

   1. ந ப்ப ; middle.

   2. ந ; centre.

   3. இைலகளால் ெசய்த ெச ப் ; a slipper made of leaves.

ெத. க . ெகள .

     [ ள்→ வ்→கவ்→கவல் (பள்ளம், ந க் );→க ல்→க ன் (க ள்); →க →ெகள .]

பள்ளமான ந ப்ப ம், ந்த உள்ளங்கா க் ப் ெபா ந் மா  ெபா த் க் கட் ய 
இைலகளாலான ய ம் க ன் எ ம் ெசால்வ வம் ெபறலா ன.

ங
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ங்

ங்ṅ, ெப.(n.)

   ஙகரத் ன் இனெமல்ெல த்தா ய ன்னண்ண க்ெகா  ெமய்ெய த் . த ழ் ெந ங்கணக் ல் 
ப்ப  தெல த் க ள் ஒன் ; the velar nasal consonant related to the velar plosive by place of articulation, 

being one among the 30 primary alphabets of the Tamil language.

     [ங் = ககரத் ன் இனெமல்ெல த்  ெமய்.]

 ங்2ṅ, ெப.(n.)

   ணிையக் க் ம் ; symbol for a marakkal or eight measures.

     [ங்+அ-ங]

பண்ைடய ஙகர வரிவ வம் ணிையக் க் ம் டா ற் .

கலம் என் ம் கத்தல் அள க் க் ழள  எண்கைளத் ணி, பதக் , ணி என் ம் வரிைச ல் 
ணி ன்றாம் அளவாக நிற்ற ன் ன்ைறக் க் ம். ஙகர வ  கத்தல் அள க் 

டா க்கலாம்.

ங

ங1ṅa, ெப.(n.)

   ஙகர ஒற்  ன் ம் அகர ர ் ன் மாகப் ப க்கப்ப ம் ெமல் ன உ ரெ்மய் ெய த்தா ய 
சாரெ்ப த் ; the compound of ங் + அ. velar nasal vowel consonant being one among the secondary alphabets of the 
Tamil language.

     "ஙப்ேபால் வைள" (ஆத் க );.

     [ங் + அ → ங]

ஙகா உ ரெ்மய்ெய த்  வரிைச ல் அைனத்  உ ரெ்மய்ெய த் க ம் த ழ்ச ்
ெசால்லாட் களில் இடம்ெபற ல்ைல. இவற் ள் ங ஒன்ேற வழக்  ப் ம் த ழ் 
ெந ங்கணக் ல் உ ரெ்மய்ெய த் கள் ப ெனட் ம் மாணவரக் க் ப் ப ற் க்கப்ப ன்றன. 
கற் க் ங்கால் எ த் க் ேகாைவ இைட  படலாகா  என்பதற்காக ெந ங்கணக் ல் பயன்பா  
ேநாக்கா  ப ற்  ெயா ங்  ேநாக் ச ்ேசரத்் க்ெகாள்ளப்பட்டன என மர லக்கண வல் நர ்அைம

வர.் அதனாற்றான் ஒளைவ யா ம் பயன் க தா  ற்றந் த வ ேவண் ம் என் ம் க த்ைத 
வ த்த

     "ங்ப்ேபால் வைள" என ஙகர வரிைசத் த வைல உவைமகாட்

ளக் னார.்

கல்லாதார ்நா ல் ரிபைட ம் ெசாற்க ம், ஞாலத் தாய்ெமா  காலத் ந்  ைளத்த 
உலகெமா களில் ஒ த் ரியா ம் ஊடாட்டங்களி ம், த ல் பயன்க ந்த ஙகர 
உ ரெ்மய்ெய தெ்தா கள் வழக் ன்றலாம் எ ம்

க த் ம் பண்ைடேயார ் பாகலாம்.
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ஙகரம்

ஙகரம்ṅagaram, ெப.(n.)

   ணியள ; a measure of capacity = 8 nali = 1 kuruni.

     [ங + கரம் - ஙகரம் = ங எ ம் உ ரெ்மய்ெய த் .]

வகர உ ரெ்மய்ெய த் ன் வரிவ வக்  பழந்த ழ்க் கணக்  ல்களில் ணியளைவக் 
ப்பதற்காக ஆளப்பட்ட . 8 நா  = 1 ணி.

   ஙனம் nanam, இைட.(part.); டெ்ட த்  னா ெவ த் கைளெயாட் த் தன்ைம இடம் த ய 
ெபா ள்கைளத் த ம் இைடசெ்சால்; suffix in the sense of place, manner, room, mode, ways used after the 
demonstrative particles அ.இ.உ.எ.யா as அங்ஙனம், etc.

     [ங் + அனம் → ஙனம் 'அனம்' → 'கனம்' என்பதன் ரி  ஈ . அ+ஙனம் - அங்ஙனம் = அத்தன்ைம. 
ஒ.ேநா. நன்கனம்);. அ+கண் - அங்கண் → அங்கேண (ெகா.வ.); ? அங்ஙனம் (அவ் டம்);. இவ்வா  
தன்ைம இடப்ெபா ள்களில் இச ்ெசால் ஆட்  ெபற்ற .]

இனி ஙகரம் ெமா  தலாவ  த் ,

     " ட் யா ெவகா னாவ  யவ்ைவ ஒட்  ஙவ்  தலா ம்ேம." என நன் ல் (106); வ  ரந்்  
ேநாக்கத்தக்க . ன்  கட் ம்யா னா ம் எகர னா மா ய இைடசெ்சாற்களின் ன், 
அகரத்ைதச ்ேசரந்்  ஙகர ெமய் ம் ெசால் க்  தலா ம்.

ன்  கட் ம் யா னா ம் எகர னா மா ய இைடசெ்சாற்களின் ன், அகரத்ைத ெயாட்  ஙவ் ம் 
ெமா க்  தலாம்.

எ- . அங்ஙனம், இங்ஙனம், உங்ஙனம், யாங்ஙனம், எங்ஙணம் எனவ ம். இவற்ைற அங்  எங்  
என்றாற்ேபால

ஒ ெமா கள் என்றால் என்ைனெயனின் அஞ்ஞான் . எஞ்ஞான்  என்பனேபாலப் ள பட்  
இைடேய ெமல்ெலாற்  க்  வ த ன் ெதாடரெ்மா கேள யாெமன்க

ஙனெமன்ப  இடத் ைன ம் தன்ைம ைன ம் உணரத்் ம் பலெபா ள் ஒ ெசால்லாய் வரி ம், 

ஙா

ஙா1ṅā, ெப.(n.)

   ஙகர ஒற்  ன் ம் ஆகார ர ் ன் மாகப் ப க்கப்ப ம் ெமல் ன உ ரெ்மய்ெய த்தா ய 
சாரெ்ப த் ; the compound of ங் + ஆ, velar nasal vowel consonant being one among the secondary alphabets of the 
Tamil language.

     [ங் + ஆ → ஙா.]

 ஙா2ṅā, ெப.(n.)

   1. ழந்ைத ன் அ ைகெயா ; weeping sound of a child.

   2. ழந்ைத ெமா ல் பாைலக் ப்பால் உணரத்் ம் இங்கா என் ம் ெசாற் க்க ஒ ப் க் 
; symbolic sound of a child denoting the requirement of milk from mother.

     [இங்ஙா → இங்ஙா → ஙா]

ஙாத்தாள்

 
 ஙாத்தாள்ṅāttāḷ, ெப.(n.)

   எங்கள் ஆத்தரள் என்பதன் ம உ வழக்கா ய க ங் ெகாசை்சச ்ெசால்; corrupted form of the compound 
word. 

எங்கள் + ஆத்தாள். lit. our mother.

     [எங்கள் + ஆத்தாள் - ஙாத்தாள் (ெகா.வ);.]

இத்தைகய க ங்ெகாசை்ச வழக்  ற் ம் லக்கத் தக்க .
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 ṅi, ெப.(n.)

   ஙகர ஒற்  ன் ம் இகர ர ் ன் மாகப் ப க்கப்ப ம் ெமல் ன உ ரெ்மய்ெய த்தா ய 
சாரெ்ப த் ; the compound of ங் + இ, velar nasal vowel consonant being one among the secondary alphabets of the 
Tamil language.

     [ங் + இ → .]

 
 ṅī, ெப.(n.)

   ஙகர ஒற்  ன் ம் ஈகார ர ் ன் மாகப் ப க்கப்ப ம் ெமல் ன உ ரெ்மய் ெய த்தா ய 
சாரெ்ப த் ; the compound of ங் + ஈ, velar nasal vowel consonant being one among the secondary alphabets of the 
Tamil language.

     [ங் + ஈ → .]

 
 ṅu, ெப.(n.)

   ஙகர ஒற்  ன் ம் உகர ர ் ன் மாகப் ப க்கப்ப ம் ெமல் ன உ ரெ்மய்ெய த்தா ய 
சாரெ்ப த் ; the compound of ங் + உ, velar nasal vowel consonant being one among the secondary alphabets of the 
Tamil language.

 |ங் + உ → .]

 
 ṅū, ெப.(n.)

   ஙகர ஒற்  ன் ம் ஊகார ர ் ன் மாகப் ப க்கப்ப ம் ெமல் ன உ ரெ்மய்ெய த்தா ய 
சாரெ்ப த் ; the compound of ங் + ஊ, velar nasal vowel consonant being one among the secondary alphabets of the 
Tamil language.

     [ங் + ஊ → .]

ெங

 
 ெஙṅe, ெப.(n.)

   ஙகர ஒற்  ன் ம் எகர ர ் ன் மாகப் ப க்கப்ப ம் ெமல் ன உ ரெ்மய் Quggäästölu 
&miQuggäg; the compound offi + ST, velar nasal vowel consonant being one among the secondary alphabets of the Tamil 
language.

     [ங் + எ - ெங.]

ேங

 
 ேஙṅē, ெப.(n.)

ஙகர ஒற்  ன் ம் ஏகார ர ் ன் மாகப் ப க்கப்ப ம் ெமல் ன உ ரெ்மய் ெய த்தா ய 
சாரெ்ப த் : 

 the compound of ங் + எ, velar nasal vowel consonant being one among the secondary alphabets of the Tamil language.

     [ங் + ஏ - ேங.]
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ைங

 
 ைஙṅai, ெப.(n.)

   ஙகர ஒற்  ன் ம் ஐகார ர ் ன் மாகப் ப க்கப்ப ம் ெமல் ன உ ரெ்மய் ெய த்தா ய 
சாரெ்ப த் ; the compound of ங் + ஐ, velar nasal vowel consonant being one among the secondary alphabets of the 
Tamil language.

     [ங் + ஐ → ைங.]

ெஙா

 
 ெஙாṅo, ெப.(n.)

   ஙகர ஒற்  ன் ம் ஒகர ர ் ன் மாகப் ப க்கப்ப ம் ெமல் ன உ ரெ்மய் ெய த்தா ய 
சாரெ்ப த் ; the compound of ங் + ஒ, velar nasal vowel consonant being one among the secondary alphabets of the 
Tamil language.

     [ங் + ஒ → ெஙா.]

ெஙாக்காள்

 
 ெஙாக்காள்ṅokkāḷ, ெப.(n.)

   உங்கள் அக்காள் என்பதன் ம உ வழக்கா ய ெகாசை்சச ்ெசால்; corrupted form of the compound word. 

உங்கள் + அக்காள். lit. your elder sister. ெஙாக்காள் வந்தாளா? (ெநல்ைல.);.

     [உங்கள் + அக்காள் → ெஙாக்காள் (ெகா.வ.);.]

இத்தைகய க ங்ெகாசை்ச வழக் கள் ற் ம் லக்கத்தக்கன.

ெஙாண்னன்

 
 ெஙாண்னன்ṅoṇṉaṉ, ெப.(n.)

   உங்கள் அண்ணன் என்பதன் ம .உ வழக்கா ய க ங் ெகாசை்சச ்ெசால்; corrupted form of the compound 
word. 

உங்கள் + அண்ணன் Iit. your elder brother. ெஙாண்ணன் எங்ேக? (ெநல்ைல.);.

     [உங்கள் + அண்ணன் - ெஙாண்ணன் (ெகா.வ.);.]

இத்தைகய க ங்ெகாசை்ச வழக் கள் ற் ம் லக்கத்தக்கன.

ெஙாப்பன்

 
 ெஙாப்பன்ṅoppaṉ, ெப.(n.)

   உங்கள் அப்பன் என்பதன் ம உ வழக்கா ய க ங்ெகாசை்சச ்ெசால்; corrupted form of the compound 
word.

உங்கள் + அப்பன். lit. your father. ெஙாப்பன் எங்ேக? (ெநல்ைல.);.

     [உங்கள் + அப்பன் - ெஙாப்பன் (ெகா.வ.);.]

இத்தைகய க ங்ெகாசை்ச வழக் கள் ற் ம் லக்கத்தக்கன.
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ெஙாம்மாள்

 
 ெஙாம்மாள்ṅommāḷ, ெப.(n.)

   உங்கள் அம்மாள் என்பதன் ம உ வழக்கா ய க ங்ெகாசை்சச ்ெசால்; corrupted form of the compound 
word. 

உங்கள் + அம்மாள். lit. your mother. ெஙாம்மாள் எங்ேக? (ெநல்ைல.இ.வ.);.

     [உங்கள் + அம்மாள் → ெஙாம்மாள் (ெகா.வ.);.]

இத்தைகய க ங்ெகாசை்ச வழக் கள் ற் ம் லக்கத்தக்கன.

ேஙா

 
 ேஙாṅō, ெப.(n.)

   ஙகர ஒற்  ன் ம் ஒகார ர ் ன் மாகப் ப க்கப்ப ம் ெமல் ன உ ரெ்மய் ெய த்தா ய 
சாரெ்ப த் ; the compound of ங் + ஒ, velar nasal vowel consonant being one among the secondary alphabets of the 
Tamil language.

     [ங் + ஒ → ேஙா.]

ெஙௗ

 
 ெஙௗṅau, ெப.(n.)

   ஙகர ஒற்  ன் ம் ஒளகார ர ் ன் மாகப் ப க்கப்ப ம் ெமல் ன உ ரெ்மய் ெய த்தா ய 
சாரெ்ப த் ; the compound of ங் + ஔ, velar nasal vowel consonant being one among the secondary alphabets of the 
Tamil language.

     [ங் + ஒள - ெஙௗ.]

சைபக் சச்ம்

 சைபக் சச்ம் cabaikāccam, ெப. (n.)

   தாக அைவ ஏ ம் ஒ வரக்் க் ட்டத் னைரக் கண்  எ ம் அசச்ம் அல்ல  சச்ம்; stage fright. 

அவ க்  அ  தல் ேமைட, சைபக் சச்ம் ெகாஞ்ச ம் இல்ைல (உவ.); I

     [அைவ → சைவ → சைப + சச்ம். ஒ.ேநா. அமர ்→ சமர.் உ  → உ .]

சைபக்ேகாைழ

 
 சைபக்ேகாைழ cabaikāḻai, ெப. (n.)

   அைவக்  ந ங் ேவான்; one who is nervous on facing an audience.

     [சைவ → சைப + ேகாைழ]

சைபக் ட் -தல்

சைபக் ட் -தல் cabaikāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ட்டங் ட் தல் (ெகா.வ.);; to convene an assembly.

     [சைவ → சைப + ட் -,]

சைபக் -தல்

சைபக் -தல் cabaikāṭudal,    5  ெச. . . (v.i.)

   அைவ தல்; to assemble, as of committee.

     [சைவ → சைப + -,]

சைபத்தைலவன்

 
 சைபத்தைலவன் cabaittalaivaṉ, ெப. (n.)

   அைவத்தைலவன்; president of an assembly.

     [சைவ → சைப + தைலவன்]
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சைபந க்கம்

 
 சைபந க்கம் cabainaḍukkam, ெப. (n.)

சைபச் சச்ம் பாரக்்க;see {Sabai-k-kiccan.}

     [சைவ → சைப + ந க்கம்]

சைபப் ரி ைன

 
 சைபப் ரி ைன cabaibbiriviṉai, ெப. (n.)

   ெகாள்ைக மா தலால் ேந ம் சச்ைப ன் ள  ( த்.);; schism, split.

     [சைப + ரி ைன]

சைபப்ெபா

சைபப்ெபா  cabaibbodu, ெப. (n.)

   ஊரைவக் ப் ெபா வான ஒன் ; common one of the village assembly.

     "வடபாற் ெகல்ைல சைபப்ெபா வான அப்பன் க்  ெதற் " (ெத.க.ெதா. 13:99-7);.

     [சைப + ெபா ]

சைபயார்

சைபயார ்cabaiyār, ெப. (n.)

   1. மன்றத் னர ்(சங்கத் னர)்;; members of an assembly or society.

   2. வடமப் ராமண ள் ஒ சாரார ்(G.Tj.D.l. 78);; a class of vadama brahmins.

   3. சச்ைபயார;் members of a church (Chr.);.

     [சைப + ஆர.்'ஆர'் ப. பா ஈ ]

சைபயார்பக்கல்
ெகாண்டநிலம்

சைபயாரப்க்கல்ெகாண்டநிலம் cabaiyārbakkalkoṇṭanilam, ெப. (n.)

   அைவயாரக்்  ஒ க்கப்பட்ட நிலம்; reserved land for assembly members.

     "  ெவங்கட ெகாட்டத்  க் ட ரந்ாட்  ச் ர ்சைபயார ்பக்க ம், மட ைடய 
இலக் மணநம் பக்க ம் ெபான் த்  ைலெகாண்  ளக்ேகா ல் ெப மா க் ம் 
ெபான் த்  இைறஇ த் க் ெகாண்ட நில ம் சைபயாரப்க்கல் ெகாண்ட நில ம்" ( ப்ப.க. ெதா. 
1. 8-4);.

     [சைபயார ்+ பக்கல் + ெகாண்ட + நிலம்.]

சைப த் -தல்

சைப த் -தல் cabaiyiruddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. த க் த்தக்கப  அைவ னைர உரிய இடத் ல் அமரத்் தல் ( ன்.);; to seat a company properly in 
order of rank.

   2. அைவைய ஒ ங் படசெ்சய்தல்; to keep an assembly in order (ெச.அக.);.

     [சைப + இ த் -,]

சைப ற்ேசர-்தல்

 
 சைப ற்ேசர-்தல் cabaiyiṟcērtal, ெச. . . (v.i.)

   அ  க் ப் ெபற் க் த் வ மதத்ைதத் த தல்; to become member of a church by baptism, etc. 
(R.C.); (ெச.அக.);.

     [சைப + இல் + ேசர.் சைப மதக் ட்டமாகக் க தப்பட்டதால், மதத் ற் ேசரத்ல் மதத்ைதத ்த தல் 
ெபா ளில் வந்த .]

சைப ள்ளார்

 
 சைப ள்ளார ்cabaiyuḷḷār, ெப. (n.)

   நாடக வரங் ல் இைசபா ேவார ்(யாழ்.அக.);; band of singers in a dramatic representation.

     [சைவ → சைப → உள்ளார]்
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சைபேய- தல்

சைபேய- தல் cabaiyēṟudal,    5  ெச. . . (v.i.)

   1. அைவக்  ன் வ தல்; to appear before an assembly, to appear, as a performer.

   2. அரங்ேக தல்; to be presented before a learned body for approval.

   3. ட்  த ய வ யாற் ேபெர த்தல் (ெகா.வ.);; to gain notoricty as a thief or a habitual of fender.

     [சைவ → சைப + ஏ -,]

சைபெயா க்கம்

 
 சைபெயா க்கம் cabaiyoḻukkam, ெப. (n.)

   மரியாைத ைற (இ.வ.);; cliquette (ெச. அக.);

     [சைவ → சைப + ஒ க்கம்]

சைபவண்ைம

 
 சைபவண்ைம cabaivaṇmai, ெப. (n.)

சைப வளைம பாரக்்க;see {sabal-Walanai } (ெச.அக.);.

     [சைவ → சைப + வண்ைம]

சைபவளைம

 
 சைபவளைம cabaivaḷamai, ெப.(n.)

   சைபக் ரிய அ காரம்; the authority of public assembly (ெச.அக.);.

     [சைவ → சைப + வளைம]

சைபவழங்கல்

 
 சைபவழங்கல் cabaivaḻṅgal, ெப. (n.)

   ஊர ்மன்றம் ெசய் ம் ெபா ச ்ெசல னங்கள்; expenditure on common purpose incurred by the village assembly.

     [சைவ → சைப + வழங்கல்]

சைப னிேயாகம்

சைப னிேயாகம் cabaiviṉiyōkam, ெப. (n.)

சைபவழங்க பாரக்்க;see {sabaivalaigal}

     ' ன் சைப நிேயாகத் க்  அ த் ெகாண்ட ெபான்' (ெத. க. ெதா. 136.115-2);.

     [சைப + னிேயாகம்]

 Skt. {viniyöga}  → னிேயாகம்
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சம்பகம்

சம்பகம்1 cambagam, ெப. (n.)

   சண்பகமரம்; champak.

     "சம்பக ந ம் ெபா ல்" (கம்பரா.  ைதல. 15);.

     [ெசம் → சம் → சம்பகம்]

த. சண்பகம் → Skt. campaka.

 சம்பகம்2 cambagam, ெப. (n.)

சம்பம்3 (இ.வ.); பாரக்்க;see {Sambam.}

     [ெசம்  = வப் .. ெசம் → சம் → சம்பகம் = வப் , இளஞ் வப் , மஞ்சள்.]

 campaka, campa, kanaka, a tree bearing a yellow fragrant flower, Michelia Campaka;

 its flower. Gt. (p. 518); is right in deriving campaka from D.  can.l., etc., redness, golden colour, as the flower at once 
suggests that derivation. This is corroborated by kanaka which comes from that D. root in its form of ken, etc., (K.K.E.D 
XXIII);.

 champaka, the Michelia champaka, a tree with a yellow fragrant flower. Also jambu, the rose-applic: Drav. {Sembu,} red 
(C.G.D.F.L.577);.

சம்பங்

சம்பங்  cambaṅgi, ெப. (n.)

   1. ெகா ச ்சம்பங் ; cowslip creeper.

   2. சம்பகம்1 (மைல.); பாரக்்க;see {Sampagam}

     [சம்பகம் → சம்பங் ]

சம்பங் க்கா

சம்பங் க்கா  cambaṅgikkācu, ெப. (n.)

   பைழய கா  வைக (பண . 114);; an ancient coin.

     [சம்பங்  + கா ]

சம்பங் ப்

சம்பங் ப்  cambaṅgippū, ெப. (n.)

   சண்பகப் ; champak flower.

     [சம்பங்  + ]

சம்பங்  வைக:

   1. மரசச்ம்பங்  - tree champak - Michelia champaca.

   2. நிலசச்ம்பங்  - ground champak.

   3. அகசச்ம்பங்  - Indian champak.

   4. காட் சச்ம்பங்  - wild champak.

   5. சம்பங்  - cananga flower tree.

   6. ெகா சச்ம்பங்  - creeper champak.

   7. நாகசச்ம்பங்  - white champak.

சம்பங்

 
 சம்பங்  sambaṅgivisiṟi, ெப. (n.)

   ைடைவ வைக (இ.வ.);; a woman's cloth.

     [சம்பங்  + 
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சம்பங் டைல

 
 சம்பங் டைல cambaṅguḍalai, ெப. (n.)

சம்பங்  (ெகா.வ.); பாரக்்க;see {&ambaரg்ப்du}

     [சம்பம் + டைல]

சம்பங்

 
 சம்பங்  cambaṅāṭu, ெப. (n.)

   சம்பங் ேகாைரயாற் ெசய்த ெகாங்காணி ( ன்.);; a covering for the head and shoulders made of plaited sedge.

     [சம்  + அம் + . ன்னர ்ெதன்னங் ற்றால் ெசய்த டை்ட ம் த்த ]

சம்பங் ைட

சம்பங் ைட cambaṅāṭai, ெப. (n.)

   1. சம்பங்   பாரக்்க;see {sambaரg்itu.}

   2. சம்பங்ேகாைரயாற் ெசய்த ைட வைக ( ன்.);; a kind of basket made of rushes (ெச.அக.);.

     [சம்  + அம் + ைட. சம்  = சம்பங் ேகாைர]

சம்பங்ேகாைர

 
 சம்பங்ேகாைர cambaṅārai, ெப. (n.)

   ேகாைர வைக; elephant grass (ெச.அக.);.

க. சம்  ல் ]

     [சம்  + அம் + ேகாைர]

சங்பங்ேகா

 
 சங்பங்ேகா  caṅpaṅāḻi, ெப. (n.)

   காட் க் ேகா  ( வா.);; grey jungle fowl.

ம வ. கம் ள்

     [சம்  + அம் + ேகா , ள் → ெகா  →  ேகா  = நிலத்ைத ம் ப்ைப ம் ைளக் ம் பறைவ]

சம்பங்ேகா
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சம்படம்

சம்படம்1 cambaḍam, ெப. (n.)

   ைற ( ங்.);; cloth.

ம வ.  ேகா , ேகா கம், படாம், ேகா கம், பஞ் , சா , நீ யம், ைர, கைர, க ங்கம், , கா கம், 
ட்டம், , காழகம்,  வட்டம், தாைன, அ ைவ, அம்பரம், ஆவரணம், ஆசாரம்.

 சம்படம்2 cambaḍam, ெப. (n.)

   ஒ  பைழய வரி (I.M.P. Cg. 1095);; an ancient tax.

     [சம் டம் → சம்படம்]

 சம்படம்3 cambaḍam, ெப. (n.)

   ேசாம்பல் (யாழ்ப். அக.);; indolence, sluggishiness.

க. சம் , ெசாம்

     [ ப்  → ம்  → சம்  → சாம் . சாம் தல் = எரிதல், வா தல், ஒ ங் தல், தல், ம்  → சம்  → 
சம்படம்]

சம்படம் → Skt. {lampata}

 சம்படம்4 cambaḍam, ெப. (n.)

   சம்பளம்; Salary.

     " ற்ப க் ம் ெசலவா  ைக  ெகாண்  எல்லாவ  சம்படம் ஊதா  க் ம் காசாயம் 
ப ேனழாவ  ஆ மாதம்" (ெத. க. 4: 434/196);.

சம்ப -த்தல்

சம்ப -த்தல் cambaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ப ர ்ெசய் ங்காலத்  இரண்டா ைற உ தல்; to plough field a second time during the season of cultivation.

     [சம்  + அ -,]

சம்பந்தசரணாலய
ர்

சம்பந்தசரணாலயர ்sambandasaraṇālayar, ெப. (n.)

   1. ஞானசம்பந்த ரத்்  நாயனாரின் நல்லம்மான்; maternal uncle of {Tiru-fiana-sambanda-mirtti-nayanar.}

   2. . . 16ஆம் ற்றாண் ல் கந்த ராணச ் க்கம் இயற் ய ஆ ரியர;் the author of {kandapurana-c-
curukkam.}

சம்பந்தர்

 
 சம்பந்தர ்cambandar, ெப. (n.)

   ேதவாரம் பா ய வ ள் ஒ வரான ஞானசம்பந்தர;்{Tirufiana-Sambandar,} one of the three celebrated 
authors of {Tevaram.}

     [சம்பந்தம் → சம்பந்தர]்

சம்பந்த ளாகஞ்
ேசரி

சம்பந்த ளாகஞ்ேசரி cambandaviḷākañjēri, ெப. (n.)

   வா ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள நன்னிலத்ைத உள்ளக் ய ஊர;் a villagein {Tiruvārūr} district.

     " வ ந் ளக் ம் ெச த் வதற் ந் நிலன் சம்பந்த ளாகஞ்ேசரி நீங்கலாக 
நிலன்ெனான்ேற" (நன்னிக. ெதா. 2 கல்.2. ெதா. எண். 254-26);.

     [சம்பந்த ளாகம் + ேசரி]

 Skt. bandha → த. பந்தம்
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சம்பந்

 
 சம்பந்  cambandi, ெப. (n.)

   ைவயல் வைக; a kind of contiment used as a relish in food.

ம. சம்மந்

     [சம்பல் → சம்பந் ]

 சம்பந்  cambandi, ெப.(n.)

   உறவாளி, ைழவன் ெபண் ெகாண்  ெகா த்  உற  ெகாள்பவன்; parent of bride and bridegroom.

த.வ.உறவாளி

     [Skt.sam+bandati. → த.சம்பந் ]

சம்பம்

சம்பம் cambam, ெப. (n.)

   எ சை்ச (ைதலவ.);; acid lime.

     [சம்  → சம்பம்]

சம்பளம்2 பாரக்்க

 சம்பம்1 cambam, ெப.(n.)

   1. இ தைலச் லம் (வச் ரா தம்);; thunderbolt, the weapon of Indra.

     " சம்ப சலங் கைணயம்வாள்" ( ற்றா.தல.மந்தமா.99);.

   2. மரைவரம் ( ங்.);; close grain; core, as of a tree.

     [Skt.{} → த.சம்பம்.]

 சம்பம்2 cambam, ெப.(n.)

   ைன ப் பகட்  (இடம்பம்);; ostentation, show.

     [Mhr.jambha → Skt.dambha → த.சம்பம்.]

 சம்பம்3 cambam, ெப.(n.)

   அங்கநா  (யாழ்.அக.);; the country of Angam.

     [Skt.{} → த.சம்பம்.]

சம்பம் ல்

 
 சம்பம் ல் cambambul, ெப. (n.)

   ைர ேவயப் பயன்ப ம் ல்வைககளில் ஒன் ; a kind of hay used to thatch roof (கட்டட);.

     [சம்  + அம் + ல்]
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சம்பரம்

சம்பரம்1 cambaram, ெப. (n.)

   நீர ்( ங்.,);; water.

     [அம் = நீர.்  அம் → அம்  = நீர,் கடல். அம்  → அம்பரம் = கடல், வாரி. அம்பரம் → சம்பரம் = நீர.் ]

சம்பரம் → Skt. {Sambara}

 சம்பரம்2 cambaram, ெப. (n.)

   ஆைட; cloth, garment.

     [அம்பரம் → சம்பரம்]

 சம்பரம்1 cambaram, ெப.(n.)

   சரபம் என் ம் எண்காற் பறைவ ( ங்.);; a fabulous eight legged creature.

     [Skt.sambara → த.சம்பரம்.]

 சம்பரம்2 cambaram, ெப.(n.)

   சம் ரமம், 1, 2, 3 பாரக்்க (இ.வ.);;{}.

சம்பரி

 
 சம்பரி cambari, ெப. (n.)

   ேநரவ்ாளம் (மைல.);; Croton.

சம்பரித்தணக்

 
 சம்பரித்தணக்  cambarittaṇakku, ெப.  (n.)

   ெவண்டாளி மரம் (L.);; white catamaran tree.

     [சம்பரி + தணக் ]

சம்பல்

சம்பல்1 cambal, ெப. (n.)

   1. ம ; cheapness.

   2. ைல றக்கம் (இ.வ.);; fall in price.

     [ ம் → ம்  = வா ச் ங்கதல்;

ம்  → சம்  → சம்பல்]

 சம்பல்2 cambal, ெப. (n.)

   ேதங்காய், ளகாய், ளி த யவற்ைறச ்ேசரத்்  அைரத்த ைவயல்; a kind of tuvaiyal.

     'இ யாப்பத் ற் ச ்சம்பல் நன்றாக இ க் ம்' (இலங்.);

ட் ப் ெபா ள்கைள வதக்  அைரக் ம் ைவயல்

 சம்பல்3 cambal, ெப. (n.)

   ளகாய் வற்றல்; dried chilly pieces processed by drying.

     [ ம் → சம் → சம்பல்]
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சம்பலச் ரம்

 
 சம்பலச் ரம் cambalaccīram, ெப. (n.)

   எ க்கம்பால்; a milk of madar plant - Calotropis giganta (சா.அக.);.

     [சம்பவம் + ரம்]

சம்பலம்

சம்பலம் cambalam, ெப. (n.)

   1. எ சை்ச; lime fruit - Citrus medica.

   2. எ க் ; madar plant (சா.அக.);.

     [சம்  → சம்பலம்]

சம்பைவ

சம்பைவ cambavai, ெப. (n.)

   ெகாற்றைவ; goddess Parvati. as the {Sakti} of Sambhu.

     'பகவ த சம்பைவ ம டவாகனி' ( ரம் . க்க . 23);.

     [சாம்பைவ → சம்பைவ]

த. சம்பைவ – Skt. {Sämbhavi}

சம்பளக்காரன்

சம்பளக்காரன் cambaḷakkāraṉ, ெப. (n.)

சம்பளமாகக்  ெப பவன் (இ.வ.); 

 salaried person, one receiving fixed periodical wages (ெசா க. 19);.

     [சம்  + அளம் + காரன்]

சம்பளத் க் -
த்தல்

சம்பளத் க் -த்தல் cambaḷattukkiruttal,    3 ெச. . . (v.i.)

   மாதசச்ம்பளத் ற்  ேவைல ெசய்தல் (ெகா.வ.);; to be engaged or serve for a salary or monthly pay (ெச.அக.);.

     [சம்பளம் + அத்  +  + இ ]

சம்பளந் ன் -தல்

சம்பளந் ன் -தல் cambaḷandiṉṉudal,    3 ெச. . . (v.i.)

   ெப தல்; to enjoy the benefit of a salary. 

சம்பளந் ன் வதற்  உைழத் த் தான் ரேவண் ம்.

     [சம்பளம் + ன் . ன்  → ன் ]

சம்பளநத்தம்

 
 சம்பளநத்தம் cambaḷanattam, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்ட ஊர;் a village in Tanjavoor district.

     [சம்பளம் நத்தம். நந்  + நந்தம் → நத்தம் = ேமடான நிலம். காட் ற் ப் ேபாய்த் ம் ேயார ்
ஒன்  சம்பளம் வழங் ய ேமடான ப , இடம் சம்பளநந்தம்]

ஊரப்்ெபா டம் நத்தம் எனப்ப ம். பாரப்்பளர ்அல்லாதார ்வா ம் ப  என் ம் ெபா ள் உண் . 
ேமய்சச்ல்நில ம் அப் ெபயர ்ெப ம். தற்ேபா  நத்தம் என்ப , பான்ைமேயார ்வா ம் இடத் ற்  
வழங்கப்பட்  வ ற .

சம்பளப்பட்

 
 சம்பளப்பட்  cambaḷappaṭṭi, ெப. (n.)

   சம்பளக் ெகா ப் ைன பற் ய ளக்கம் அடங் ய ெபாத்தகம் (இ.வ.);; paybill, acquittance roll.

     [சம்பளம் + பட் ]
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சம்பளப் த்தம்

சம்பளப் த்தம் cambaḷappiḍittam, ெப. (n.)

   1. உரிய சம்பளத்ைதக் ெகாடா  நி த் க் ெகாள்ைக; with holding payment of wages,

   2. சம்பளக் ைற ; deduction in wages.

     [சம்பளம் + த்தம்]

சம்பளம்

சம்பளம்1 cambaḷam, ெப. (n.)

   1. வ ண  ( ங்.);; food for journey.

   2. வ ப்ெபா ள் ( ன்.);; stock for travelors.

   3. ெசய்த ேவைலக் ப் ெப ம்

   ; salary.

     "பண் க் ஞ் சம்பள மாதர"் ( ப் . 22);.

     'சம்பளம் அைரப் பணமானா ம் ச க்  க்காற்பணம்' (பழ.);,

   4. கைர (சங்.அக.);; shore, bank.

   ம. சம்பளம், க. சம்பள;   ெத. சம்பள ;பட. சம் வ

     [சம்  + அளம்]

பழங்காலத் ல் சம்பளம் ல ம் உப் மாகக் ெகா க்கப்பட்ட . லம் தானியம் ( லமாகக் 
ெகா க்கப்ப வ  );. லத் ற் றந்த  ெநல்லாத ன் ெநல்வைக ற் றந்த சம்பா ன் 
ெபயரா ம், உப் ன் ெபயரா ம் சம்பளம் என் ம் ெபயர ்உண்டா ற் . சம் ம் அள ம் ேசரந்்த  
சம்பளம். சம்  என்ப  றந்த ெநல்வைகக் ம் றந்த ேகாைரவைகக் ம் ெபா ப்ெபயர.்

   ஓங்  வளரந்்த சம்பாெநற்ப ம் சம்பங்ேகாைர ம் ஒத்தேதாற்ற ைடயனவா த்தல் காண்க. 
ெநல்ைலக் க் ம் சம்  என் ம் ெபயர ்இன்  சம்பா என வழங் ன்ற . வகர ற் ச ்ெசாற்கள் 
ஆகார  ெப வ  இயல்ேப. எ. : ம்  → ம்பா;   ம்  → ம்பா; ண்  → ண்டா.

அளம் எனப்  உப் . உப்  ைளப்ேபார ்அளவர ்எனப்ப தல் காண்க.

அளம் என் ம் ெசால் தன் ெபா ளிழந்  ஈறாக மா ய ன் உப்ைபக் க்க, உம்பளம் என்ெறா  
ெசால் ேவண் யதா ற் . உப்ைபச ்சம்பளப்ப யாகக் ெகா க் ம் வழக்கம் நின் டேவ, 

சம்பளம்ேபா -தல்

சம்பளம்ேபா -தல் cambaḷambōṭudal, ெப. (n.)

   1.  வைரய த்தல்; to fix wages or salary.

   2.  ெகா த்தல்; to pay wages.

     [சம்பளம் + ேபா -.]

சம்பளவாள்

 
 சம்பளவாள் cambaḷavāḷ, ெப. (n.)

   க்  அமரத்்தப்பட்ட ேவைலயாள்; labourer or servant on fixed salary .

     [சம்பளம் + ஆள்]

சம்பளி

சம்பளி cambaḷi, ெப. (n.)

   1. ெவற் ைலப் ைப (யாழ்ப்.);; betel pouch.

   2. ெபா ளி ம் ைப ( ன்.);; bag, wallet (ெச.அக.);.

   க. சம்பளிெக;ெத. சம்ெபௗ

     [சம்பரம் = ணி. சம்பரம் → சம்பளம் → சம்பளி]
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சம்பன்னகரணி

 
 சம்பன்னகரணி cambaṉṉagaraṇi, ெப. (n.)

   காயம் ரக்் ம் ம ந்  வைக ( ன்.);; a medicament that cures slashes or serious sword-cuts (ெச.அக.);.

     [சம்பன்னம் + கரணி]

சம்பன்னம்

 
 சம்பன்னம் cambaṉṉam, ெப. (n.)

   நிைற  (யாழ்.அக.);; completeness, perfection.

     [அம் → அமல் = நிைற . அமல் → சமல் → சம்பல் → சம்பன்னம்]

அமல் பாரக்்க

சம்பன்னன்

சம்பன்னன் cambaṉṉaṉ, ெப. (n.)

   1. ெசல்வன் (சம்பத் ள்ளவன்);; prosperous or wealthy man.

     "நரராய்ப் றந்  ன் சம்பன்னராய்" (பட் னத். ேவகம்ப. 21);.

   2. நிைறந்தவன்; One Well endowed as with good qualities - usually last member in compound words. 

சகல ண சம்பன்னன்.

     [சம்பன்னம் → சம்பன்னன்]

சம்பனசாரம்

 
 சம்பனசாரம் cambaṉacāram, ெப. (n.)

   ஏ ைலப் பாைல; seven leaved milky plant - Alstonia scholaris (சா.அக.);.

சம்பாக்கட்டைள

 
 சம்பாக்கட்டைள cambākkaṭṭaḷai, ெப. (n.)

   ேகா ல் சம்பா ெநற்ேசா  ெகாண்  கட க் ப் பைடக்கசெ்சய் ம் ஏற்பா  (இ.வ.);; provision for 
oblations of Samba rice in a temple.

     [சம்பா + கட்டைள]

ச
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சம்பாகம்

சம்பாகம்1 cambākam, ெப. (n.)

   நன்றாய்ச ்சைமத்த  ( ன்.);; that which is properly cooked.

     [சைம + பாகம் → சைமபாகம் → சம்பாகம்]

த. சம்பாகம் → Skt. {sam-påka.}

 சம்பாகம்2 cambākam, ெப. (n.)

   நா  (யாழ். அக.);; country.

,

     [சம + பாகம் – சமபாகம் → சம்பாகம்]

 சம்பாகம்3 cambākam, ெப. (n.)

   மரவைக ( க் ர நீ . 228);; a kind of tree.

     [சம்  + பாகம் – சம் பாகம் → சம்பாகம்]

த. சம்பாகம் – Skt. {sam-påka.}

சம்பாட்டம்

சம்பாட்டம் cambāṭṭam, ெப. (n.)

சம்பா3 பாரக்்க;see {Samba.}

     [சம்பா + ஆட்டம்]

சம்பாடம்

 
 சம்பாடம் cambāṭam, ெப. (n.)

   அணிகலைன அதனிட ள்ள அரக்  த யவற்ேறா  நி க்ைக (இ.வ.);; weighing a jewel with inlaid lac, 
precious stone, etc.

ெத. சம்பாட .

சம்பாத் யம்

 
 சம்பாத் யம் cambāttiyam, ெப. (n.)

   ெபா ளடீ் ைக; acquisition, earnings.

     [சம்பாரித்தல் → சம்பாரித்தம் → சம்பாரத் யம் → சம்பாத் யம்]

ெநல்ைல அ வைட ெசய்தல் எனப் ெபா ள்ப ம் சம்பா அரித்தல் என்ப  சம்பாரித்தல் என்றா ப் 
ெபா ளடீ் தைலக் த்த .

சம்பாதனம்

 
 சம்பாதனம் cambātaṉam, ெப. (n.)

சம்பாத் யம் பாரக்்க;see {Sambattiyan.}

சம்பாதைன

 
 சம்பாதைன cambātaṉai, ெப. (n.)

சம்பாத் யம் (இ.வ.); பாரக்்க;see {Šambittiyam} (ெச.அக.);.

     [சம்பா  → சம்பாதைன]

1342

www.valluvarvallalarvattam.com 9316 of 19068.



சம்பா

சம்பா 1 cambātittal,    4 ெச. ன்றா .  (v.t.)

   ேத ப் ெப தல்; to earn, acquire, secure.

     [சம்பாரி → சம்பா ]

சம்பாத் யம் பாரக்்க

 சம்பா 2 cambāti, ெப. (n.)

   அ ணன  த்த தல்வ ம் சடா ன் தைமய மா ய க கரசன்; a vulture-king-elderson of {Arunan} 
and brother of {Jadayu.}

     "சம்பா ந்த சம்பா வன ம்" (மணிேம. 3:54);.

     [சம் → சம்பா ]

சம்பா ரம்

 
 சம்பா ரம் cambātiburam, ெப. (n.)

   சம்பா யாற் க்கப்ெபற்ற ள்ளி க்  ேவ ர ்என் ஞ் வத்தலம் (சங்.அக.);;{Pulirukkuvellir,} a Siva 
shrine in {Tanjavir} District, named after {Sampadi} who worshipped Siva at this place.

ம வ. ைன ரத்்தான் ேகா ல், ைவத் வரன் ேகா ல்

     [சம்  → சம்பா  + ரம்]

சம்பாப்பட்டம்

சம்பாப்பட்டம் cambāppaṭṭam, ெப. (n.)

   கடக  மாதத் ல் ைதத் த் ெதாடங் ம் ப ரச் ்ெசல  (ஆ ப் பட்டம்);; cultivation Seasonin the month of 
{Adi.}

   2. ெநல் ப ர ்ெசய் ம் காலம்; paddy cultivation period.

     [சம்பா + பட்டம்]

சம்பாப

சம்பாப  cambāpadi, ெப. (n.)

   1. சம் த் ைவக் காவல் ெசய் ம் ெபண்ெதய்வம்; the tutetary goddess of {Jambidvipa}

     'சம்பாப தன் னாற்ற ேறான்ற'  (மணிேம. 6: 190);.

   2. சம்பாப ன் இ ப் டமான கா ரிப் ம்பட் னம் (மணிேம. ப . 8);;{Käviri-p-pim-patinam,} as the 
abode of {Šambāpadi.}

     [சம் 4 → சம்பா  + ப ]

சம்பா ரம்

சம்பா ரம் cambāpuram, ெப. (n.)

அங்க நாட் ன் தைலநகரம்

 the capital of the {Anga} country.

     [சம்பா + ரம்]

ஒவ்ெவா  ற் ம் ஊ க் ம் ஒ  காவல் ெதய்வம் இ ந்த . நாவலந் ற் ச ்'சம்பாப ' என் ம் 
நாவல் மக ம், ம ைரக்  ம ராப ம் காவல் ெதய்வம். நாவல் ெதய்வ இ க்ைக கா ரிப் ம் 
பட் னெமன்  மணிேமகைல வதால் ேசாழநா  தற்காலத் ற் பனிமைல வைர 
பர ந்தைம உய்த் ணரப்ப ம் (தம.29);.

சம்பா ளகாய்

 
 சம்பா ளகாய் cambāmiḷakāy, ெப. (n.)

   ளகாய் வைக ள் ஒன்  (ெசங்ைக};  a kind of chilly.

     [சம்பா + ளகாய்]

சம்பாரங் ட் -தல்

சம்பாரங் ட் -தல் cambāraṅāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   க க் க் ட் ப் ெபா ள்கைளச ்ேசரத்்தல் (இ.வ.);; to mix curry stuffs.

     [சம்பாரம் +  ட் ]
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சம்பாரப்ப ர்கள்

 
 சம்பாரப்ப ரக்ள் cambārappayirkaḷ, ெப. (n.)

   உண ப் ெபா ள்க க்  மண ம், ைவ ம் அளிக் ம் ளகாய், இஞ் , ள , மல்  
ேபான்றைவ; the spiccs, chillies, ginger, coriander, pepperetc. which give good taste and nice odour.

     [சம்பாரம் + ப ரக்ள்]

சம்பாரப் ல்

சம்பாரப் ல் cambārappul, ெப. (n.)

.

   1. க்  நா ப் ல்; ginger grass.

   2. ஒ  மணப் ல்; any fragrant grass as kuskus etc.,

   3. கற் ரப் ல்; lemon grass - Andropogen aromaticus (சா.அக.);

     [சம்பாரம் + ல்]

சம்பாரப்ெபா

 
 சம்பாரப்ெபா  cambārappoḍi, ெப. (n.)

   க க் ட் ப் ெபா ; curry powder.

     [சம்பாரம் + ெபா ]

சம்பாரம்

சம்பாரம்1 cambāram, ெப. (n.)

   1. ட் ப்ெபா ள்கள்; curry-stuffs.

     "சம்பாரங்கனக்க ட்ட நாய்க்க ம்" (தனிப்பா ii, 19. 41);.

   2. நீரே்மார;் spiced and diluted butter milk, used as a drink.

     [அம்பர ்→ அம்பரம் = மஞ்சள், மஞ்சள் நிற ள்ள . அம்பரம் → சம்பரம் = சம்பாரம்]

 சம்பாரம்2 cambāram, ெப. (n.)

   1. மாட்  வண் ல் ெபா டக்ைளத் தாங் ம் ப  ( கைவ.);; the axle portion of an bullock cart.

   2. ைகமரந்தாங் ; beam supporting the rafters (கட்டட.);

     [சமம் + பாரம் → சமபாரம் → சம்பாரம்]

சம்பாரவல்

சம்பாரவல்  cambāravalli, ெப. (n.)

   1. ஒ வைகக் ெகா  ந் ரி; Indian grape vine - Vitis indica.

   2. காட் க்ெகா ந் ரி; Indian wild grape vine - Vitis rugosa alias Vitis latifolia (சா.அக.);.

     [சம்பாரம் + வல் ]

சம்பாரி

சம்பாரி1 cambārittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெபா ளடீ் தல்; to earn.

     [சம்பா + அரி – சம்பாரி. சம்பா = ெநல். அரித்தல் = அ த்தல், ெநல் அ வைட, ன்னர ்
ெபா ளடீ் த க்  ஆ ற் ]

 சம்பாரி2 cambāri, ெப. (n.)

   1. சம்பன் என்ற அ ரைனக் ெகான்றவனா ய, இந் ரன்; Indra, as the vanquisher of an Asura named Jambha.

   2. ெந ப் க்கட ள் (யாழ்.அக.);; Agni, the fire god.

     [சம்பன் → சம்பாரி]
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சம்பால்

சம்பால் cambāl, ெப. (n.)

   பசச்  வைக ( ன்.);; a kind of savoury dish or preparation.

ெத. சம்பா

     [சம்பல்1 → சம்பால்]

சம்பாலம்

சம்பாலம் cambālam, ெப. (n.)

   ஆட் க்கடா (யாழ்.அக.);; he-goat.

     [சம்பளம்4 → சம்பலம் → சம்பாலம்]

சம்பாலம்

சம்பாவா

 
 சம்பாவா  cambāvālugi, ெப. (n.)

   வா ைவ; Spindle tree - Cela strus paniculata (சா.அக.);.

சம்பாளி

சம்பாளி cambāḷi, ெப.  (n.)

   ஒ வைக ெநல்; a variety of paddy.

ம. சம்பாளி.

     [சம்பா1 → சம்பாளி]

சம்பான்

 
 சம்பான் cambāṉ, ெப. (n.)

   ேதாணி; skiff.

     " ைரகட க்ெகா  சம்பானாய் வ வ ேவலா" (பஞ்ச. ப் .);.

 Chin. san-pan

     [அம் = நீர.் அம் → அம்  = நீர,் நீரந்ிைல, நீரத்ெ்தாடர்  ெகாண்ட . அம்  → அம்  → அம்பான் → 
சம்பான் = நீரில் ெசல்வ , ேதாணி]

சம்பாேனாட்

 
 சம்பாேனாட்  cambāṉōṭṭi, ெப. (n.)

   ேதாணி நடத் ேவான் ( ன்.);; master of a skiff, pilot.

     [சம்பான் + ஒட் ]

சம் கபாகம்

 
 சம் கபாகம் cambigapāgam, ெப. (n.)

   ெகான்ைற; common cassia - Cassia fistula (சா.அக.);.

சம் ேகா

சம் ேகா cambiā, ெப. (n.)

   எ சை்ச; lime Citrus medica acida (சா.அக.);

     [சம் 6 → சம் ேகா]

சம் ளி

 
 சம் ளி cambiḷi, ெப. (n.)

சம்பளி (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see {šambali.}

     [சம்பளி → சம் ளி]
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சம் ரம்

சம் ரம்1 cambīram, ெப. (n.)

   1. எ சை்ச; lime - Citrus medica acida.

   2. ச் ; jambiri orange - Citrus aurantium nobilis (jambira); (சா.அக.);

 சம் ரம்2 cambīram, ெப. (n.)

   நாவல்; jaumoon plum.

     [சம் 4 → சம் ரம்]

சம்

சம் 1 cambudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ம் தல்; to lose zeal or enthusiasm

     'மனஞ் சம் த் ரியாமல்' (தஞ்ைச. சர. Ii, 119);.

     [சம் → சம் → சம் . ம் = ங் தல், தல், ம் → ண்  = நீரவ்ற் தல், ைறதல், ம் → ம்  = 
வா ச் ங் தல், ம்  → சம் ]

 சம் 2 cambudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ைல ைறதல்; to fall in price.

     [ ம் → சம்  = வா ச ் ங் தல், ைலக் ைறதல், ம்  → சம்  ]

 சம் 3 cambu, ெப. (n.)

   சம்பங்ேகாைர; elephant grass.

     "சம்ப த்தார ்யாக்ைகக் " (நல்வ , 38);.

   2. ெநட்   (அக.நி.); 

 sola pith.

   க. சம் ;ெத. சம் , சம்ம

     [ ம் → சம் → சம் ]

 சம் 4 cambu, ெப. (n.)

சம் கம்

சம் கம் cambugam, ெப. (n.)

   நரி; fox, jackal.

     "பல  சம் கங்க ெசால்ல" (பாரத. ேவத். 53);.

     [சம்  → சம் கம்]

சம் சச்யனம்

 
 சம் சச்யனம் cambuccayaṉam, ெப. (n.)

   ஆல் ( .அ.);, மா ன் ப க்ைக; banyan as the couch of {Tirumal} (ெச.அக.);.

     [சம்  + சயனம்]

சம் சம்பல்

 
 சம் சம்பல் sambusambal, ெப. (n.)

   சத ப்ைப; dili-Seed - Anethum graveolens (சா.அக.);.

     [சம்  → சம்பல்]
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சம் டம்

சம் டம் cambuḍam, ெப. (n.)

   1. ெசப் ; small round metal casket,

   2. த்தகப்ப ; Volume, part of a book.

   3. நாட் யத் ல் இ க்ைக ஒன்பத ள் ஒன்  ( லப். 8:25);; a posture in sitting one of nine irukkai.

     [ெசம்படம் → ெசம் டம் → சம் டம்]

 சம் டம் cambuḍam, ெப. (n.)

   ஒ வைகயான ற்ப த் ைர; a feature in sculpture.

     [சம் -சம் டம்]

சம் த்

சம் த்  cambuttīvu, ெப. (n.)

   நாவலந்  (மணிேம. 17:62.);; one of the annular continents.

     [சம்  + . ர்  → ]

சம் ந

 
 சம் ந  cambunadi, ெப. (n.)

   ேம மைலக்  வடக் ல் ஓ ம் ந ; a river believed to flow north of mt. {Meru.}

     [சம்  + ந . சம் ச ்(நாவல்);சா  ஆறாக ஓ ற  என் ம் க த்த ப்பைட ல் ெபற்ற ெபயர]்

சம் நாவல்

 
 சம் நாவல் cambunāval, ெப. (n.)

   காட் ல் வள ம் ெப நாவல் மரம்; large - fruited jaumoon or East Indian rose-apple - Eugenia jambos.

ம வ. பன்னீர ்பழமரம்.

     [சம்  + நாவல்]

இதன் பழம் ய அரத் ப்பழம் (ஆப் ள்); ேபா க் ம்; ைவ ைறந்த . பன்னீர ்மண ைடய . 
இ ந்  பன்னீர ்எ க்கலாம். இம் மரத் ன் படை்ட, ெகாடை்ட த யைவ ம த் வக் 

ண ைடயன (சா.அக.);.

சம் ப்

 
 சம் ப்  cambuppūci, ெப. (n.)

   வரிக் க க்காய்; yellow-striped gall-nut (சா.அக.);.

சம் ப்ெபட்

 
 சம் ப்ெபட்  cambuppeṭṭi, ெப. (n.)

   ைனச ்ேசரத்்  ைவக் ம், சம்பங்ேகாைரயால் ைடயப்பட்ட ைட ( னவ.);; a kind of box made of 
rushes.

     [சம்  + ெபட் . ள் → ளா → ழா = வாயகன்ற ஓைலக்ெகாட்டான். ள் → (ெபள்); → ெபட் ]

சம் ப்ெபாற்சரம்

 
 சம் ப்ெபாற்சரம் cambuppoṟcaram, ெப. (n.)

   சரக்ெகான்ைற; common cassia - Cassia fistula (சா.அக.);

     [சம்  → சம்ைப = ெச த்  வளரவ் . சம்  + ெபாற்சரம். ெச ப்பான க்கைளக் ெகாண்ட . ஒ.ேநா: 
சர ்= ேநராக ைரந்  ெசல் ம் ப்ெபா . சர ்→ சரம் + ெகான்ைற – சரக்ெகான்ைற = ேநர ்(நீண் ); 
மலரத்ெ்தாைடயாகப் க் ம் ெகான்ைற]
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சம் மலாக்கா

 
 சம் மலாக்கா cambumalākkā, ெப. (n.)

   நாவல் வைக; Malay apple - Eugenia {malaccensis.}

     [சம்  + மலாக்கா]

சம் ராகம்

 
 சம் ராகம் camburākam, ெப. (n.)

   ெகான்ைற; cassia - Cassia fistula (சா.அக.);.

     [சம்  → சம் ராகம்]

சம் ேராதம்

 
 சம் ேராதம் camburōtam, ெப. (n.)

   ள்ெவள்ளரி; foreign cucumber - cucumis sativus (சா.அக.);.

சம் வராயர்

 
 சம் வராயர ்cambuvarāyar, ெப. (n.)

   வன்னியர,் கள்ளரக்ளின் பட்டப்ெபயர;் a title among the {vanniya} and kalla caste.

சம் வன்னி

 
 சம் வன்னி cambuvaṉṉi, ெப. (n.)

   மர வ  மரம்; Arjuna's penance tree - Prosopis spicigera (சா.அக.);.

சம் ர

சம் ர  cambuviradi, ெப. (n.)

   நாவல் நட் ப் ற மதத் னைரச ்ெசாற்ேபா க் கைழத்  ெவல்ல உ  ெகாண்டவன்-ள்; religious 
debator who has taken the vow of challenging heretics to a disputation, by planting a branch of {naval} tree.

     "ெவன்றாள் மற் வன் சம் ர யாய்த் ரிந்ெதங் ம்" (நீலேக , 286);.

     [சம்  + ர ]

சம் ளி

 
 சம் ளி cambuḷi, ெப. (n.)

சம்பளி (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see {šambali.}

     [சம்பளி → சம் ளி]

சம்

சம்  cambū, ெப. (n.)

   நாவற்பழம்; jaumoon plum.  (சா.அக.);.

     [சம்  → சம் ]

சம் 4 பாரக்்க
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சம் கம்

சம் கம் cambūkam, ெப. (n.)

   1. நாவல்; jaumoon plum.

   2. நரி; jackal.

     [சம்  → சம்  → சம் கம்]

 சம் கம் cambūkam, ெப. (n.)

   ளிஞ்சல் வைக; a bivalue shell.

     [சங்  → சம்  → சம் கம்]

சம் தம்

 
 சம் தம் cambūtam, ெப. (n.)

   றப் ; birth.

     [சங்  → சம்  → சம் கம்]

சம் லமா ைக

 
 சம் லமா ைக cambūlamāligai, ெப. (n.)

    மணவாட் க் ம், மணவாள க் ம், ெபண்ணின் ேதா கள் எ ம் ைமயான ஒப்பைன 
எ த்  (யாழ்.அக.);; a kind of fancy letter written by bride's friends to the bridegroom and bride.

சம்ைப

சம்ைப1 cambai, ெப. (n.)

சண்ைப1 பாரக்்க;see {šaņbai}

     [சண்ைப → சம்ைப]

 சம்ைப2 cambai, ெப. (n.)

   சம்பங்ேகாைர; elephant grass.

 சம்ைப3 cambai, ெப. (n.)

   1. சம்ைபசச்ரக்  பாரக்்க;see {sambai-c-carakku.}

   2. ன் (நாஞ்.);; fish.

     [சாம்  → சம்ைப]

 சம்ைப4 cambai, ெப. (n.)

   ன்னல் ( ங்.);; lightning.

ம வ. சவைல, சபைல, சஞ்சாைல

 சம்ைப5 cambai, ெப. (n.)

சம்ைபத்தாளம் பாரக்்க;see {sambal-t-télam,}

     "சம்ைபக்  ல வ  ரிதந் ரிதமாம்" (பரத. தாள. 21);.

சம்ைபக் த்தைக

 
 சம்ைபக் த்தைக cambaigguttagai, ெப. (n.)

   ன் த்தைக ( ன்.);; fish lease.

     [சம்ைப + த்தைக]
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சம்ைபக்ெகாங்கா
ணி

சம்ைபக்ெகாங்காணி cambaikkoṅgāṇi, ெப. (n.)

   சம்பங்ேகாைரயாற் ன்னிய மைழ தாங் ம்  ( ன்.);; rain-proof covering made of elephant grass.

ம வ. சம்பங்

     [சம் 1 →  சம்ைப + ெகாங்கணி]

சம்ைபசச்ரக்

சம்ைபசச்ரக்  cambaiccarakku, ெப. (n.)

   1. மட்டசச்ரக்  ( ன்.);; inferior or rejected goods.

   2. எளி ல் அ யக் ய பண்டங்கள் (இ..வ..);; perishable articles.

     [ ம்  → சம் . சம் தல் = ைல ைறதல். சம்  → சம்பல் = ைல றக்கம், ம . சம்  → சம்ைப + 
சரக் ]

சம்ைபத்தாளம்

 
 சம்ைபத்தாளம் cambaittāḷam, ெப- (n.)

   எ வைகத ்தாளதெ்தான் ; a variety of time measure, one of seven-tailam. (ெச.அக.);.

     [சம்ைப + தாளம்]

சம்மட்

சம்மட் 1 cammaṭṭi, ெப. (n.)

   1. ைரேயாட் ங் க  ( ங்.);; horsewhip.

   2. த் யல்வைக ( ங்.);; smith's large hammer, sied.

   ம., பட. சம்மட் ;   க. சம்மட் ெக, சம்ம ெக;   ெத. சம்ெமட;   . சம்ம க;   ட. ெசாெமாடய்்; E. 
hammer, A.S. hamor;

 G. hammer;

 Ical. hamarr (a tool for beatings;

 E. smith (one who smites);;

 Skt. sam – mardani

     [சமட்  → சம்மட் . சமட் வ  சமட் .[

 சம்மட் 2 cammaṭṭi, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ; a plant (ெச.அக.);

சம்மட் க் டம்

 
 சம்மட் க் டம் cammaṭṭikāṭam, ெப. (n.)

   மாைழகைள அ த் த் தகடாக் ம் த் யல் வைக (ெகா.வ.);; hammer for beating metal into plates or thin 
leaves.

ம.  சம்மட் க் டம்

     [சம்மட்  + டம்]

சம்மட் மக்கள்

சம்மட் மக்கள் cammaṭṭimakkaḷ, ெப. (n.)

   உற னரல்லாதாேரா  மணம் ரிந்  ெகாள் ம் கள்ளர ்இனம் (சம்மட் ையக் ெகாண்டவர)்; (E.T.vi. 
291);; lit., hammer-men. an exogamous sect of {kallar} caste.

     [சம்மட்  + மக்கள்]
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சம்மணங்கால்

 
 சம்மணங்கால் cammaṇaṅgāl, ெப. (n.)

சம்மணம் பாரக்்க;see {Sammaரam.}

. சக்கப்ப, சக்ரமடெ்ட

     [சம்மணம் + கால்]

சம்மணங்கால்ேபா
-தல்

சம்மணங்கால்ேபா -தல் cammaṇaṅgālpōṭudal,    20  ெச. . . (v.i.)

   இ  காைல ம் மடக்  நிலத் ல் உடக்ா தல்; to squat down with folded legs.

   . சக்கப்ப ள் னி, சக்க மக்க ள் னி;பட. சக்கரமள்  ஆக்  ளி

     [சம்மணம் +  கால் + ேபா -,]

சம்மமணங்கால் ேபா தல்

சம்மணம்

சம்மணம் cammaṇam, ெப. (n.)

   சப்பணம் (இ..வ.);; a cross-legged sitting posture. 

சம்மணம் ேபாட் க்ெகாண்  சாப் .

   ம. சம்மணம்;   ெத. சம்மணம்; Pkt. {Samma}

     [சப்பளி → சப்பளம் → சப்பணம் → சம்மணம் ( .தா.120);]

சம்மாட்

சம்மாட்  cammāṭṭi, ெப. (n.)

   1. கட் மரச ்ெசாந்தக்காரன்; owner of catamaran.

   2. வள்ளத் ன் உரிைமயாளன்; owner of boat.

   3. ன் கலத் ன் ெசாந்தக்காரன் ( னவ.);; owner of fishing vessel.

சம்மா

 
 சம்மா  cammāṭi, ெப. (n.)

   வள்ளத் ன் (பட ன்); தைலவர;் leader of a boat ( னவ.);.

     [சம்மாட்  → சம்மா ]

சம்மாணம்

சம்மாணம் cammāṇam, ெப. (n.)

   சம்மணம்; squating.

     'சம்மணங் ெகாட் மாப் ேபாேல' (தத் வப் ர. 108, உைர. பக்.101);.

     [சம்மணம் → சம்மாணம்]

சம்மாதம்

சம்மாதம் cammātam, ெப. (n.)

   1. ஒ  பைழய வரி (I.M.P. Cg. 835);; an ancient tax.

   2. ஆய ஒப்பந்தம் த யவற் ல் அர னேரா  வணிகர ்ெசய் ெகாள் ம் ஒப்பந்தம் ( ன்.);; a 
contract or commutation made by a merchant with the officers of excise.

சம்மான்

 
 சம்மான் cammāṉ, ெப.(n.)

   ேதாணி (இ.வ.);; skiff.
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சம்மானம்

சம்மானம் cammāṉam, ெப. (n.)

சம்மான் (இ,வ,.); பாரக்்க;see {sešamā.}

     [சம்மான் → சம்மானம்]

 சம்மானம்1 cammāṉam, ெப.(n.)

   1. கம ைர (உபசாரச ்ெசால்); ( வா.);; compliment.

   2. அன்பளிப் ; gift, reward, present.

     "பா ப் பைற ெகாண்  யாம்ெப  சம்மானம்" ( வ். ப்பா.27);.

   3. இைற  நிலம் ( ன்.);; land exempt from tax.

     [Skt.sam-{} → த.சம்மானம்.]

சம் யம்

 
 சம் யம் cammiyam, ெப. (n.)

   த் ன் வைக (யாழ்.அக.);; a kind of dance.

சம் யாகம்

 
 சம் யாகம் cammiyākam, ெப. (n.)

   ெகான்ைற (மைல.);; Indian laburnum.

சம்ெமனல்

 
 சம்ெமனல் cammeṉal, ெப. (n,)

   இ மாப்  (கம் ர);க் ப்  (ெகா.வ.,);; onom. expr. signifying majestic bearing. 

அவன் பல்லக்ேக ச ்சம் ெமன்  றப்பட் ப் ேபானான் (ெச.அக.);.

   க. சம்மென;பட. சம்மன

     [சம் + எனல்]

சமஅகைவ

 
 சமஅகைவ camaagavai, ெப. (n,)

   ஒத்த ப வம்; equal age.

. சமகட் ெநல

     [சமம் + அகைவ]

சமக்கட் நிலம்

சமக்கட் நிலம் camakkaṭṭunilam, ெப. (n.)

சமநிலம்1 (இ.வ.); பாரக்்க;see {sama-lam'.}

. சமகட் ெநல

     [சமம் + கட்  + நிலம்]

சமக் ராமம்

சமக் ராமம் camakkirāmam, ெப. (n.)

   1. ஒத்த வ மான ள்ள ஊர ்( ன்.);; a villagehaving equal revenues as another.

   2. அ த்த ஊர;் neighbouring village (ெச.அக.);.

     [சமம் + ரமம்]
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சமக்ேகா

 
 சமக்ேகா  camakāṭu, ெப. (n.)

சமமான  என்பைதக் காட் ம்  இைணேகா கள்

     [சமம் + ேகா ]

சமகம்

சமகம் camagam, ெப. (n.)

   வைனப் ேபாற் ப் பா ம் மந் ரம்; a {vēdic} hymn in praise of {Siva}

     'நமகார ்சமகம்' (ேச . இராமநா.47);.

     [சமம் → சமகம்]

சமகரி-த்தல்

சமகரி-த்தல் camagarittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அளந்  கட் தல்; to survey.

     'ராஜராஜேதவர ்ெபா  ஊர ்சமகரிக் ற காலத் ' (S.I.I.vi,181);.

     [சம(ம்); + கரி-,]

சமகன்

 
 சமகன் camagaṉ, ெப. (n.)

   சந் ெசய் ேபான்; middle men, one who incharge in reproachment.

     [சமம் → சமகன்]

சமகன்னி

 
 சமகன்னி camagaṉṉi, ெப. (n.)

   பக் வமான ெபண் (யாழ்ப்.அக.);; a girl who has attained puberty.

     [சைம + கன்னி – சைமகன்னி → சமகன்னி]

சமகாலம்

சமகாலம் camakālam, ெப. (n.)

   1. தான் வா ம் காலம், ஒ வர ்வாழ்ந்த, ேதான் ய காலம்; contemporary period.

     'சமகால இலக் யங்கைளப் பாடமாக ைவக்க ேவண் ம்' (உ.வ.);.

   2. ஒேர காலம்; same period or time.

க. சமகால

     [சமம் + காலம்]

சமேகாணம்

 
 சமேகாணம் camaāṇam, ெப. (n.)

   ஒத்த ேகாணங்கைள ைடய வ வம் ( ன்.);; equiangular figure.

     [சமம் + ேகாணம். ேகாண் = வைள , வைளந்த ைன. ேகாண் = ேகாணம்]

சமங்கா கம்

 
 சமங்கா கம் camaṅgāligam, ெப. (n.)

   மஞ் ட் ; a plant, madder of Bengal - Bixa orallena (சா.அக);.

சமங்
சமங்  camaṅgi, ெப. (n.)

சமங்ைக2 பாரக்்க;see {Samangai}
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சமங்ைக

சமங்ைக1 camaṅgai, ெப. (n.)

   ெதாட்டாற் ங் ; a sensitive plant.

 சமங்ைக2 camaṅgai, ெப. (n.)

   ஆ ன்னாப் பாைல; Indian worm killer.

     [சமங்ைக1 → சமங்ைக]

த. சமங்ைக → Skt. {Samanga}

சமங்ைக

சமசச்க்கரம்

 
 சமசச்க்கரம் camaccakkaram, ெப. (n.)

   நில ந க்ேகா  ( ன்.);; equator, as being equidistant from the poles.

சமசச் ரம்

 
 சமசச் ரம் camaccaduram, ெப. (n.)

   ஒத்த அள ள்ள நாற்ேகாணம்; square.

   ம. சமச ரம்;ெத. சமச ரசர்

     [சமம் + ச ரம். ச  → ச ர ்→ ச ரம்]

சமசச்ா

 
 சமசச்ா  camaccāti, ெப. (n.)

   ஒத்த இனத்தார ்(இ.வ.);; homogeneous race, identical caste.

ம., க. சமசா

     [சமம் + சா ]

சமசா  → Skt. {sama-jåti}

சமசந்தத்தாண்டக
ம்

 
 சமசந்தத்தாண்டகம் samasandattāṇṭagam, ெப. (n,)

 variety of verse in which {Sandam} lines and {tandagam} lines are balanced.

     [சமம் +  சந்ததம் + தாண்டகம்]

சமசந்

 
 சமசந்  samasandi, ெப. (n.)

   இைய  ( ன்.);; concord, correspondence.

     [சமம் +  சந் . அந்  → சந் ]

சமசந் ரன்

 
 சமசந் ரன் samasandiraṉ, ெப. (n.)

   ேகாள் மைறப் ன் ( ரகணத் ன்); ந க்காலத்ைதக் காட் ம் நிைரேகா  (சா ரஸ் டம்); 
( ன்.);; moon's true langitude at middle of an eclipse.

     [சமம் + சந் ரன்]
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சம த்தத் வம்,

சம த்தத் வம், samasittattuvam, ெப. (n.)

   எல்லாவற்ைற ஞ் சமமாகக் க ம் மனநிைல (மணிேம. 30:253, உைர);; mental attitude of viewing all things 
alike, impartiality.

     [சமம் +  த்தத் வம்]

சம ைய

 
 சம ைய samasiyai, ெப. (n.)

சமைச பாரக்்க;see {Samasai.}

     [சமைச → சம ைய]

சம ரம்

சம ரம் samasuram, ெப. (n.)

     (இைச); ந வ இைசக்  (மத் மஸ்வரம்);: 

 middle note.

     "இனிெயன் ம் நரம்  சமகரமாக" ( லப். 17, த் ள். 7, உைர);.

     [சமம் + ரம்]

சமைச

சமைச samasai, ெப. (n.)

   பா க் ம்ப  ஒ வ க் க் ெகா க் ங் பா ப் ; word phrase or idea proposed by one person to be 
incorporated in a stanza by another, as in a trial of poetic skill;

     "நீேரா சமைச நிைல ட் ர"் (தனிப்பா. I, 18,30);.

     [சமம் → சமைச. இனி, சய்யல் → சசச்ம் → சமசம் → சமைச என் மாம்]

சமேசா

 
 சமேசா  camacōṭi, ெப. (n.)

சம ைண பாரக்்க;see{šama viņai} (ெச.அக.);.

     [சமம் + ேசா . வள் → வ  → ேசா  = இைண]

சமஞ்சகம்

 
 சமஞ்சகம் camañjagam, ெப. (n.)

   ெபா த்தம்; propriety, fitness (ெச.அக.);.

     [சமம் → சமஞ்சகம்]

சமஞ்ெசய்-தல்

சமஞ்ெசய்-தல் camañjeytal,    1 ெச. ன்றா . (v.i.)

   1. ேம பள்ளம் அற்றதாக் தல்; to make oven.

   2. தடை்டயாக் தல்; to make flat.

   3. சரியள ன

   தாக் தல்; to make equal to

   4. ஒ ங்காக் தல்; to put in order.

   5. நல்லதாக் தல் அல்ல  உரியதாக் தல்; to make nice or proper.

   க. சமமா , சமெகாளி ;   ெத. சம ேச ;பட. சமமா

     [சமம் + ெசய்-,]
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சமட்

சமட் 1 camaṭṭi, ெப. (n.)

   ெதா ; all.

     [சவட்  → சமட்  → சமட் ]

 சமட் 2 camaṭṭi, ெப. (n.)

   ெதா ; aggregate, total.

     ' ரிய  சமட் ' (ைகவல். தத் வ. 43);.

     [சவட்  → சமட்  → சமட்  (ஒ.ெமா.377);]

சமட் -தல்

சமட் -தல் camaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. காலால் ைவத்தல் (இ.வ.);; to tread, trample.

   2. அ த்தல்; to strike.

   ம. ச ட் ; E. smite (to strike);;

 AS. smiten;

 Du. Smijten

     [சவட்  → சமட்  → சமட் தல் (ஒ.ெமா.377);]

சமட் சச்க்கரம்

 
 சமட் சச்க்கரம் camaṭṭuccakkaram, ெப. (n.)

   மைலயாளத் ல் வழங் ம் நீரிைறக் ம் ெபா வைக (இ.வ.);; a mechanism for baling out water, turned by 
treading, used in the west coast (ெச.அக.);.

     [சமட்  + சக்கரம்]

சமட் ப்ப

 
 சமட் ப்ப  camaḍḍuppaḍi, ெப. (n.)

   வண் ல் ஏ றங்க அைமக் ம் ப  (நாஞ்.);; footboard in a carriage.

     [சமட்  + ப ]

சமட் வண்

சமட் வண்  camaṭṭuvaṇṭi, ெப. (n.)

   1. இ  கால்களால் மா மா  அ த்  இயக் ம் வைக ல் அைமந்த இ  சக்கரங்கைளக் ெகாண்ட 
வண் ; bicycle.

   2. ச ்சக்கரங்கைளக் ெகாண்ட ைவ; cycle rickshaw.

ம வ. வண்

ம. ச ட் வண் .

     [சமட்  + வண் ]

கால்களால் ைவத்தல் என் ம ப்பைட ல் சமட் தல் வண் க்  ஆ ற் .

சமட் வண்
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சமண்

சமண் camaṇ, ெப. (n.)

   1. அ கமதம்; jainism.

     "த க் னாற் சமண் ெசய் " ( வ். ெபரிய . 2, 1,7);.

   2. அம்மணம்; nudity.

     "சமேண ரிவாரக்ட் " (ேதவா. 552, 10);.

 Pkt. {samana}

     [அமண் → சமண்]

சமண்டைல

 
 சமண்டைல camaṇṭalai, ெப. (n.)

   சவண் ைல (யாழ்ப்.); பாரக்்க; Trincomalee redwood.

சமண்ைம

 
 சமண்ைம camaṇmai, ெப. (n,)

   ைற (யாழ்.அக.);; defect

     [சமழ்ைம → சமன்ைம → சமண்ைம]

சமணம்

 
 சமணம் camaṇam, ெப. (n.)

ேசமண் பாரக்்க;see {šamaņ,}

     [அமண் → சமண் → சமணம்]

சமணர்

சமணர ்camaṇar, ெப. (n.)

   அ கமதத் னர ்(ைசனர)்;; Jains.

     "சமண ஞ் சாக் ய ம்" ( வ். வாய். 4, 10, 5);.

     [அமணர ்→ சமணர]்

சமணர் டல்

 
 சமணர் டல் camaṇartiḍal, ெப. (n.)

   க்ேகாடை்ட மாவட்டத் ல் உள்ள ஊர;் a village in {Pudukkottai} district.

     [சமணர ்+ டல்]

சமணரக்ள் அ கம் வாழ்ந்த ஊர.் இப்ப ல் காணப்ப ம் கல்ெவட் ல் ெவண்ணா ல் 
ஐஞ்ஞாற் ப் ெப ம்பள்ளி த்தல மாடம் என்  க்கப்பட் ள்ள . அதனால்அப்ப ல் 
அக்காலத் ல் ஐந் ற் வப் ெப ம்பள்ளி என் ம் சமணக் ேகா ம் மட ம் இ ந் த்தல் 
ேவண் ம். அதன் காரணமாக அப்ப ல் ேதான் ய ஊர ்சமணர ் டல் என்  ெபயர ்ெபற் க்க 
ேவண் ம் என்  ம ைல னி ேவங்கடசா  க வர ்(த.ஊ.ெப.);.

சமணி

 
 சமணி camaṇi, ெப. (n.)

   இல  மரம் ( ன்..);; silk-cotton tree.

சமத்தன்

 
 சமத்தன் camattaṉ, ெப. (n.)

   வல்லவன்; clever, skillful person.

     [சமர ்→ சமரத்்  → சமரத்்தன் = றைமயனவன். சமரத்்தன் → சமத்தன்]
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சமத்தா ரி

 
 சமத்தா ரி camattātiri, ெப. (n.)

   ழ்க்காய் ெநல் ; feather-foil - Phyllauthus polyphyllus alias Pniruri (சா.அக.);.

சமத்தார்

 
 சமத்தார ்camattār, ெப. (n.)

   நாட் ன் உட்ப க் ரிய அ காரி (C.G.);; petty revenue official in charge of a sub-division.

     [சமம் → சமத்தார]்

சமத்

சமத் 1 camatti, ெப. (n.)

   ட்பலா ; common coral tree - Erythrina indica (சா.அக.);.

 சமத் 2 camatti, ெப. (n.)

   ெகட் க்காரி (ெகா.வ.);; clever woman (ெச.அக.);.

     [சமத்தன் (ஆ.பா); → சமத்  (ெப. பா.);]

சமத் ைல

 
 சமத் ைல camattilai, ெப. (n.)

   ெப ங் கரைண அல்ல  ேசைனக் ழங் ; elephant yam - arum campanulatum alias Otaiheita salap (சா.அக.);.

சமத்

சமத் 1 camattu, ெப. (n.)

   1. றைம ( லப். 5: 74,அ ம்.);; ability skill, cleverness.

   2. றைம ள்ளவன்-ள் (Brah.);; clever person.

     [சமரத்்  → சமத் ]

 சமத் 2 camattu, ெப. (n.)

   நாட் ன் உட் ரி  (C.G.);; a division of a district or taluk.

 சமத் 3 camattu, ெப. (n.)

   ேதங்காய் மடை்ட னாற் ெசய்யப்பட்ட ரிைக (இ..வ.);; a small brush made of coconut husk. '

சமத் க்காரம்

சமத் க்காரம் camattukkāram, ெப. (n.)

   1. ேபச் த் றைம; cleverness, skill inspeaking.

   2. ெசய் ணயம்; poetic cham.

   3. ேதாற்றம்; aspect, manifestation.

. சமத்கார

     [சமத்  + காரம்]

சமத் க்காரன்

 
 சமத் க்காரன் camattukkāraṉ, ெப. (n.)

   றைமயாளன் ( ன்.);; a cleverman.

     [சமத்  + காரன்]

1358

www.valluvarvallalarvattam.com 9332 of 19068.



சமத் த்தசச்ம்

 
 சமத் த்தசச்ம் camattuttaccam, ெப. (n.)

   இைலக்கள்ளி; leaf spurge-Euphorbia neirifolia (சா.அக.);.

சமத் வம்

 
 சமத் வம் camattuvam, ெப. (n.)

   உலக மக்கள் அைனவ ம் சமம் என் ம் அவரக் க் ச ்சம வாய்ப் கள் ைடக்க ேவண் ம் என் ம் 
ம் ெகாள்ைக; equality; egalitarianism.

     'சமத் வம் ேப வ  எளி . கைடப் ப்ப  க னம்'.

ெத. சமத்வ

     [சமம் + அத் வம் - சமத் வம்]

 Skt. atva → த. அத் வம்

சமதரிசனம்

 
 சமதரிசனம் samadarisaṉam, ெப. (n.)

சமப் பாரை்வ பாரக்்க;see {šama-p-pārvai} (ெச.அக.);.

     [சமம் + தரிசனம்]

 Skt. {darsana} → த. தரிசனம்

சமதலம்

 
 சமதலம் camadalam, ெப. (n.)

சமதளம் பாரக்்க (ெகா.வ.);;see {Sanna-talan.}

     [சமதனம் →சமதலம்]

சமதைல

 
 சமதைல camadalai, ெப. (n.)

   ைடைவ ன் உள்தைலப் ; inner end of a woman's cloth.

     [சமம் + தலம்]

சமதைலப்

 
 சமதைலப்  camadalaippu, ெப. (n.)

   இ  தைலப் களி ம் ஒத்த கைர ள்ள ைடைவ (இ.வ.);; saree with ends of same pattern.

     [சமம் + தைலப் ]

சமதளம்

 
 சமதளம் camadaḷam, ெப. (n.)

ேம பள்ளம் இல்லாமல் ஒேர ராக இ க் ம் நிலம்: 

 level;evenness.

     'சமதளமாகப் பாரத்்  டை்டக் கட் '.

     [சமம் + தனம்]
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சமதனம்

சமதனம் camadaṉam, ெப. (n.)

   1. ம க்காைர; common emetic nut;poison fruit -Randia dumetorum - alias R. floribunda.

   2. ள்ளம்பன் ; porcupinc (சா.அக.);.

சமதா

சமதா  camatāṭu, ெப.(n.)

   1. உைடவாள் (இ.வ.);; sword, cutlass, a sword worn as an insignia of royalty.

   2. பட்டாக்கத் ; a dagger.

   ம. சமதா ;   க. சம்தாெட;ெத. ச தா

     [சமர ்→ சமரத்்  + ஆ  – சமரத்்தா  → சமதா ]

சமதா

சமதா க்கப்பல்

 
 சமதா க்கப்பல் camatāṭukkappal, ெப. (n.)

   நாட் ப் ைக ைல வைக (இ..வ..);; an indigenous variety of tobacco.

சமதாளம்

 
 சமதாளம் camatāḷam, ெப. (n.)

   ஒன்பான் தாளதெ்தான்  ( வா.);; a variety of time measure, one of nava {talam.}

     [சமம் + தாளம்]

சம

 
 சம  camadi, ெப. (n.)

   ஒப் ; conformity.

க. சமெத.

     [சமம் → சம ]

சமைத

சமைத camadai, ெப. (n.)

   1. ஒப் ; equality, similarity.

   2. வன்ைம ெமன்ைம, இைடைம இம் ன் ஞ் சமமாகக் கலந் வரத் ெதா க் ம் ெசய் ட் ணம் 
(தண் . 17.);; harmonious blending of hard, soft and medial letters in a verse, a metrical a poetic composition.

   3. ந நிைலைம; fairness, impartiality.

க. சமெத.

     [சமம் → சமைத]

சமந்த டம்

 
 சமந்த டம் camandaāṭam, ெப. (n.)

   இலங்ைகத் ள்ள ஒ மைல; Adam's Peak in Ceylon.

சமந்தம்

சமந்தம் camandam, ெப. (n.)

சமந்தவடம் பாரக்்க;see {samanda-kilam.}

     "ஒங் யர ்சமந்தத் ச்  ைச" (மணிேம. 11: 22.);

சமந்தன்

சமந்தன் camandaṉ, ெப. (n.)

சாமந்தன்1 பாரக்்க;see {Simandan'.}

     [அம் → அைம. அைமதல் = ெபா ந் தல். அைம → அைமசச்ன். த. அைமசச்ன் → Skt. {amåtya} அைம → 
சைம → சைமந்தன் → சமந்தன்]
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சமந்

 
 சமந்  camandi, ெப. (n.)

   ஊைதயடக்  (வாத மடக் );; wind-killer, Cleodendron phlomoides (சா.அக.);.

     [சமம் → சமந்  = சமமாக் வ , ஊைதைய அடக் ச ்சமப்ப த் வ ]

சமநிலம்

சமநிலம்1 camanilam, ெப. (n.)

   ேம  பள்ள ல்லாமல் சமமாக இ க் ம் நிலம்; plain country, level ground.

ம. சமநிலம்

     [சமம்2 + நிலம்]

 சமநிலம்2 camanilam, ெப. (n.)

   ேபாரக்்களம் ( ன்.);; battle-field.

     [சமர3் + நிலம் → சமரந்ிலம் → சமநிலம். அமர ்→ சமர ்= ேபார]்

சமநிைல

சமநிைல1 camanilai, ெப. (n. )

   1. ந  நிைலைம; fairness, impartiality.

   2. சரிநிகர் ; equality.

   3. ஒப் ; sameness.

   4. சமைத பாரக்க;see {samadai.}

   5. நிைறெயாத்த நிைல; equibium.

     [சமம்1 + நிைல]

 சமநிைல2 camanilai, ெப. (n.)

   1. அைம  நிைல (சாந்த நிைல);; sentiment of tranquility.

     'மற் வ்ெவட்டேனா ஞ் சமநிைல ட் ' (ெதால். ெபா ள். 251, உைர);.

   2. உள்ளச ்சமநிைல; equanimity.

     [சமம்1 + நிைல]

 சமநிைல3 camanilai, ெப. (n.)

   ஏற்றத்தாழ் , ேவ பா  ஆ யைவ இல்லாத ஒப்பான நிைல; equal footing, equality. 

தைலவரா ந்தா ம் ெதாண்டாரா ந்தா ம் சமநிைல ல் ைவத் த் தான் ேப வார.்

   2. ைளயாட் களில் ெவற்  ேதால் ையக் கணிக்க யாத நிைல; draw, tie.

சமநிைலயாளர்

 
 சமநிைலயாளர ்camanilaiyāḷar, ெப. (n.)

   நிைல, ம ப் , தன்ைம, அகைவ ேபான்றவற் ல் ஒத்த தன்ைம ள்ளவர;் equal.
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சமநிைலவஞ்

சமநிைலவஞ்  camanilaivañji, ெப. (n.)

   இ ர யால் வ ம் வஞ் ப்பாட்  (ெதால். ெபா ள். 354, உைர);; a {vanji} stanza havingtwo feat in each line.

     [சமம்2 + நிைல]

வன்னிேசர ்சைடயாய்!

இன்னல் ழ் ைன ர!்

உன் வா ர ேத!  (தண் .. பக்.252);

சமநிைலெவண்பா

சமநிைலெவண்பா camanilaiveṇpā, ெப. (n.)

சவைலெவண்ப (சங்.அக.); பாரக்்க;see {savalaiVenbd.}

     [சமநிைல2 + ெவண்பா]

சமநிைற

 
 சமநிைற camaniṟai, ெப. (n.)

   சமன் க் ய நிைல ( ைவ.);; equibrium.

     [சமம் + நிைற]

சமேநாக்

 
 சமேநாக்  camanōkku, ெப. (n.)

சமப்பாரை்வ பாரக்்க;see {Sama-p-parvai.}

     [சமம் + ேநாக் ]

சமப்ப த் -தல்

சமப்ப த் -தல் camappaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேம பள்ளத்ைத நீக்  மட்டமாக் ; to make level. 

ேதாட்டத்ைதச ்சமப்ப த்த ேவண் ம்.

   2. ஒ ங் ப த் ; to put in order. 

மைழக் ன் ஆற் க்காைலச ்சமப்ப த்த ேவண் ம்.

   3. தக்கதாக் , நல்லதாக் ; to make proper or nice.

   க. சமெகாளி ;பட. சமமா

     [சமம் + ப த் -,]

சமன்ப த் -தல் பாரக்்க

சமப்பார்ைவ

 
 சமப்பாரை்வ camappārvai, ெப. (n.)

   எல்லாவற்ைற ம் ஒேரமா ரியாக ேநாக் ைக; impartial view; a impartial attitude, considering all things alike.

ெத. சமத் ழ்

     [சமம் + பாரை்வ]

சமப்பார்ைவயன்

 
 சமப்பாரை்வயன் camappārvaiyaṉ, ெப. (n.)

   ெபா ேநாக் ைடயவன்; one  who views impartially.

     [சமம் + பாரை்வயன்]
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சமப்பால்

சமப்பால் camappāl, ெப. (n.)

   வன்பா ம், ெமன்பா ன்  இைடத்தரமா ள்ள நிலம், ல்ைல ெநய்தனிலங்கள் ( வா.);; sylvan or 
maritime tract, as mid-way between {vanpal} and {menpäl.}

     [சமம்2 + பால்]

சமபந்

சமபந்  camabandi, ெப. (n.)

   1. ந் ல் ஒேர வரிைச; same row at a feast.

     "சமபந் ேனாரக்் " (ேச . த க்.10);.

   2. ஒேர பந் ல் உண  ெகாள் ம் உரிைம; right of taking meals at the same table, commensality.

     'அவ க் ச ்சமபந் ல்ைல' (உ.வ.);.

     [சமம்2 + பந் ]

சமபாகம்

 
 சமபாகம் camapākam, ெப. (n.)

   ஒத்த பங் ; an equal share.

க. சமபாக

     [சமம் + பாகம்]

சமபாத த்தம்

சமபாத த்தம் camapātaviruttam, ெப. (n.)

   இைசப்பா வைக ( லப். 6: 35, உைர);; a musical composition.

     [சம்பாதம் + த்தம்]

சமபா

 
 சமபா  camapāvu, ெப. (n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy.

ம. சம்பா , ெசம்பா

     [சம்  → சம்பா. ஒ.ேநா: ம்  → ம்பா, ம்  → ம்பா. ண்  → ண்டா. சம்  என்ப  றந்த 
ெநல்வைகக் ம் றந்த ேகாைரவைகக் ம் ெபா ப்ெபயர.் சம்பா → சம்பா  → சமபா ]

சம

சம 1 camapūmi, ெப. (n.)

சமநிலம்1 பாரக்்க;see {Sama-nilan.}

க. சம

     [சமம் + ]

 சம 2 camapūmi, ெப. (n.)

   ேபாரக்்களம்; battle field.

     [சமர ்+  – சமர்  → சம ]

/Skt.{ bhümi} → த. 

சமேபாகம்

 
 சமேபாகம் camapōkam, ெப. (n.)

சம ைள  பாரக்்க;see {Sama-Vilaivu,}

     [சமம் + ேபாகம்.  → கம் → ேபாகம்]
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சமம்

சமம்1 camam, ெப. (n.)

   மனவைம ; peace of mind.

     "படரந்்தச ்சமதமப் பதா " ( ரேபாத. 29, 27);.

     [உம் → அம் → சம் → சமம்]

 சமம்2 camam, ெப. (n.)

   1. ஒப்  ( ங்.);; likeness, similarity, equality.

   2. ஒத்தெபா ள்; equal or similar object.

   3. ந நிைல; impartiality, free from passion, fairness.

     "ெசல்சம க் " ( . 99);.

   4. இரடை்டயாள எண்; even number.

     "சம்நிைலயா ன்" (பன்னி பா. 140);.

   5. ஏற்றத்தாழ் ன்ைம, ஒேர ரான தன்ைம, மா பாடற்ற தன்ைம; evenness, levelness.

   6. ஒத்த அ கைள ைடய மண் லம் ( த்தம்); ( ரேசா.யாப். 33, உைர.);; stanza in which all the lines have 
the same number of feet.

   ம. சமம்;   க., பட. சம;   ெத. சம ; L. similis;

 E. semblance, simile

     [ ம் →  அம். அம் தல் = ெபா ந் தல். அம் → சம் → சமம் = ஒப் ]

சமம்பா -த்தல்

சமம்பா -த்தல் camambāvittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   சமமாதற்  ய தல்; to emulate, vie.

     [சமம்2 + பா -,]

சமமைழ

 
 சமமைழ camamaḻai, ெப. (n.)

   ந த்தரமான மைழ; moderate rain.

     [சம(ம்); + மைழ]

சமமாக் -தல்

சமமாக் -தல் camamākkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

சமஞ்ெசய்-தல் பாரக்்க;see {šamari-јеy}

க., பட. சமமா

     [சமம் + ஆக் -,]

சமமாகக்க -தல்

சமமாகக்க -தல் camamākakkarududal,    12 ெச. ன்றா . (v.i.)

   ஒன்றாகநிைனத்தல்; to equate.

     [சமமாக + க -,]

சமமா -தல்

சமமா -தல் camamākudal,    6 ெச. . . (v.i.)

   ஒேரயள னதா தல்; to become equal.

க. சமெவழ், சமெபழ்

     [சமம் + ஆ -,]

சமமா -த்தல்

சமமா -த்தல் camamāyiruttal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ நிகரா த்தல்; to equal.

   2. ந  நிைல டன் இ த்தல்; to be impartial.

     [சமம் + ஆய் + இ -,]
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சமயக்கட்

 
 சமயக்கட்  camayakkaṭṭu, ெப.(n.)

   மதக் கட் ப்பா ; religious obligation.

     [சமயம் + கட் . கள் → கட் ]

சமயக்கணக்கர்

சமயக்கணக்கர ்camayakkaṇakkar, ெப. (n.)

   சமய ல் வல்லார;் exponents of various religious systems.

     "சமயக்கணக்கர ்தந் றங் ேகட்ட ம்" (மணிேம. ப .88);

     [சமயம் + கணக்கர]்

சமயக்கவடன்

சமயக்கவடன் camayakkavaḍaṉ, ெப. (n.)

ைசைமயக்கவடன் பாரக்்க;see {&amaர2்-k-kava ர }

சைமயம் → சமயம் + கவடன்]

சமயக்காட் யர்

சமயக்காட் யர ்camayakkāṭciyar, ெப. (n.)

   மதத்ைத உணரந்்தவர;் those who are proficient in a religious system.

     "சமயக் காட் ய ரன் ற் கலந்த ன்பக் கட் ைர" (ெப ங். மகத. 18, 93);.

     [சமயம் + காட் யர]்

சமயக்காரர்

 
 சமயக்காரர ்camayakkārar, ெப. (n.)

   மதத்ைதப் ன்பற் வர;் followers of a religion.

     [சமயம் + காரர.்'காரர'் உைடைம த்த ஈ ]

சமயக் ரவர்

 
 சமயக் ரவர ்camayakkuravar, ெப. (n.)

   மதத்ைத நிைலநி த் ய ெபரிேயார;் great man who established a religion.

     [சமயம் + ரவர]்

 → ரவன் = ெபரிேயான். அரசன், ஆ ரியன், தந்ைத, தாய், தைமயன் என் ம் ஐவ ம் ஐங் ரவர ்
என்ப்ப தைல ம் இ ெபற்ேறா ம் இ ரவர ்எனப்ப தைர ம் ேநாக் க. நா க்கரசர,் 

ந்தரர,் ஞானசம்பந்தர,் மாணிக்கர ்ஆ ய நால்வ ம் சமயக் ரவர ்என்  றப் த் க் 
றப்ெப வர.்

சமயக்ெகாள்ைக

 
 சமயக்ெகாள்ைக camayakkoḷkai, ெப. (n.)

சமயக்ேகாட்பா  பாரக்்க;see {śamaya-k- köpädu,}

     [சமயம் + ெகாள்ைக]

சமயக்ேகாட்பா

 
 சமயக்ேகாட்பா  camayakāṭpāṭu, ெப. (n.)

   மதக்ெகாள்ைக; religious beliefs, tenets, doctrines.

     [சமயம் + ேகாட்பா ]

சமய

 
 சமய  camayagi, ெப. (n.)

   ேநரவ்ாளம்; croton seed-croton tigilium (சா.அக.);.
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சமயங்கடத் -தல்

சமயங்கடத் -தல் camayaṅgaḍaddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

சைமயசச்ந் க்கட்  பாரக்்க;see {Samalyai-kagattu-,}

     [சைமயம் → சமயம் + கடத் -,]

சமயசச்ந் க்கட்

 
 சமயசச்ந் க்கட்  camayaccandukkaṭṭu, ெப. (n.)

சைமயசச்ந் க்கட்  பாரக்்க;see {Хатауа-с-сатdи-k-Kaltи/}

     [சமயம் + சந் க்கட் ]

சமயசாத் ரம்

 
 சமயசாத் ரம் camayacāttiram, ெப. (n.)

சமய ல் பாரக்்க;see {Samaya-nil.}

     [சமயம் + சாத் ரம்]

சமயத்தைலவர்

சமயத்தைலவர ்camayattalaivar, ெப. (n.)

   1. ஒ  மதத் ன் தைலவர;் head of a religion.

   2. மடத் த்தைலவர;் head of a mut,

     [சமயம் + தைலவர]்

சமயத்தார்

சமயத்தார ்camayattār, ெப. (n.)

   ஒ  மதத்ைதச ்சாரந்்தவர;் followers of a religious system.

     "அன்ெறன்ப வா  சமயத்தார"் (வள் வமா. 9);.

     [சமயம் + அத்  + ஆர]்

     'அத் ' சாரிைய.'ஆர'் பலரப்ா .]

சமயதத் வம்

சமயதத் வம் camayadadduvam, ெப. (n.)

சமயெமய்ப்ெபா ள் (மணிேம. 10: 80, உைர); பாரக்்க;see {šатауа-теy-p-poru/.}

     [சமயம் + தத் வம்]

 Skt.tatuva → த. தத் வம்

சமயத மம்

 
 சமயத மம் camayadarumam, ெப. (n.)

சமயெமய்ப்ெபா ள் பாரக்்க;see {Samaya-ncyp-porul.}

     [சமயம் + த மம்]

 Skt. dharma → த. த மம்

சமய

 
 சமய  camayadi, ெப. (n.)

   எல்லா அ க ம் ஒத்த அள னதாய் வ ம் இைசப்பாட்  வைக; a metrical composition in which all the lines 
are of uniform length.

     [சமம் → சமயத்  → சமய ]
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சமய வாகரர்

 
 சமய வாகரர ்camayadivākarar, ெப. (n.)

   நீலேக ெயன் ம் ைசன ன் உைரகார ரா ய வாமன னிவர;்{Vāmana-munivar,} commentator on 
{Nilakesi,} a jaina work in Tamil.

     [சமயம் + வாகரர]்

சமயநிைல

 
 சமயநிைல camayanilai, ெப. (n.)

சமயக் ேகாட்பா  பாரக்்க;see {Samaya-k-köpädu,}

     [சமயம் + நிைல]

சமய ல்

 
 சமய ல் camayanūl, ெப. (n.)

   மதத்ைதப் பற் ய ல்; sacred book of a religion.

     [சமயம் + ல்]

சமயெந

 
 சமயெந  camayaneṟi, ெப. (n.)

   மதக் ெகாள்ைக; creed or religious system.

     [சமயம் + ெந ]

சமயப்பற்

 
 சமயப்பற்  camayappaṟṟu, ெப. (n.)

   மதத் ன்ேமல் ஒ வன் ெகாள் ம் அன் ; love of one's own religion.

     [சமயம் + பற் ]

சமயப்ெபாைற

 
 சமயப்ெபாைற camayappoṟai, ெப. (n.)

   அைனத் ச ்சமயங்களிட ம் காட் ம் ெபா ேநாக் ; religious tolerence.

     [சமயம் + ெபாைற, ெபா → ெபாைற]

சமயப்ேபார்

 
 சமயப்ேபார ்camayappōr, ெப. (n.)

   மதத் ற் ள் ஏற்ப ம் சண்ைட, ழப்பம், மா பா ; religious controversy.

     [சமயம் + ேபார]்

சமயப்ேபா

 
 சமயப்ேபா  camayappōli, ெப. (n.)

   ேபா யான மதம் ( ன்.);; a travesty of religion.

     [சமயம் + ேபா ]
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சமயபத் ரம்

சமயபத் ரம் camayabattiram, ெப. (n.)

   உடன்ப க்ைக ஆவணம்; deed of agreement

     'என்  பண்ணின தரம்த்தாபன சமயபத் ரம் (ெத.க.ெதா.1:84);.

 Skt. patra → த. பத் ரம்.

சமய ரம்

 
 சமய ரம் camayaburam, ெப. (n.)

   ச் ராப்பள்ளிக்  அ ேக உள்ள ஓர ்ஊர;் a village near {Tirichirappalli.}

ம வ. கண்ண ரம், க் ரம், மாகாளி ரம்

     [சமயம் + ரம்]

சமயேபதம்

 
 சமயேபதம் camayapētam, ெப. (n.)

சமய ேவ பா  பாரக்்க;see {sanaya-ydrupédu.}

     [சமயம் + ேபதம்]

 Skt. {bhéda} → த. ேபதம்

சமய ேப

 
 சமய ேப  camayapēti, ெப. (n.)

   றச ்சமயத்தான் (யாழ்.அக.);; heretic, schismatic.

     [சமயம் + ேப ]

 Skt. {bhédin} → த. ேப

சமயேபாதைன

சமயேபாதைன camayapōtaṉai, ெப. (n.)

   1. மதக் ெகாள்ைககைள உணரத்் ைக; religious instruction.

   2. சமயக்ேகாட்பா  பாரக்்க;see {šamaya-k-kõpädu.}

     [சமயம் + ேபாதைன]

 Skt. {bodhana} -». த. ேபாதைன
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சமயம்

சமயம்1 camayam, ெப. (n.)

   1. மதம்; creed or

 religious System.

     "சாங் ய சமயந் தாங் ய ன்னர"் (ெப ங். உஞ்ைச. 36, 252);.

   2. மத ல்( வா.);; text-book as of a religion.

     [சைம → சைமயம் → சமயம்]

     "மதம், சமயம் என் ம் இ  ெசால் ம் ஒ  ெபா ளனவா ம், தம் ள் ண்ெபா ள் 
ேவ பா ைடயன. ஒ  ெதய்வத்ைத அல்ல  இைறவைன ம த்  வ ப வ  மதம்;

இைறவைன இம்ைம ேல ம் ம ைம ேல ம் அைடவதற் ச ்சைமவ  சமயம்" (த.ம.3);.

சைம → சைமயம் = பதனைடந்த அல்ல  கரச்் க்ேகற்ற நிைல, ைனக் த்தக்க ேவைள.

   சைமயம் → சமயம் = ஆதன் (ஆன்மா); அல்ல  மாந்தன், இைறவன் வ கைள அல்ல  
ட் ன்பத்ைத அைடயச ்சைமவா ம் (த யா ம்); நிைலைம;அந்நிைலக் ரிய ஒ க்கெந . 

ேநரத்ைதக் க் ஞ் ெசால்வ களில் மகர ஐகார ம், மதத்ைதக் க் ஞ் ெசால்வ ல் மகர ம், 
வரல் ேவண் ெமன ேவ பாட க.

வடெமா ல் மகர ள்ள வ ேவ ண் .

அைமயம் என் ம் லசெ்சால் ம் அங் ல்ைல. வடெமா யாளர,் சமயம் என்ற ெதன்ெசால்ைல

     'ஸமய' என்  ரித் ம் ஸம் + அய எனப் ரித் ம், உடன்வ தல் (to come together); அல்ல  ஒன்  
ேசரத்ல் என்  ெபா ள் காட் வர.் அங்ஙனம் காட் ய ன் ம்,

     "ஊ ற் ெப வ  யா ன மற்ெறான்

சமயம்பார்-த்தல்

சமயம்பார-்த்தல் camayambārttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   தக்க காலத்ைத எ ரப்்பாரத்் த்தல்; to watch for a suitable opportunity. 

சமயம் பாரத்் ப் ேபார ்ெதா ப்ப  பைக நாட்டர ன் வா க்ைக.

     [சமயம் + பார-்,]

சமயமதம்

 
 சமயமதம் camayamadam, ெப. (n.)

   மதெவ ; bigotry, fanaticism.

     [சமயம் + மதம். மதம் = ெச க் , ெவ ]

சமயமானம்

 
 சமயமானம் camayamāṉam, ெப. (n.)

சமயப்பற்  பாரக்்க;see {sanaya-p-paru,}

     "சன்னியா க் ஞ் சா மானஞ் சமயமானம் டா " ( ன்.);.

     [சமயம் + மானம்]

சமய -த்தல்

சமய -த்தல் camayamiruttal,    3 ெச. . . (v.i.)

   ஒலக்க த்தல்; to sit in state, as a king.

     "ெபண்சாராத ெதனேவ சமய க் ம் மண்டபமாம்." ( வக. 2370, உைர.);

     [சைமயம் → சமயம் + இ -,]
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சமய தல்

 
 சமய தல்  camayamudalvi, ெப, (n.)

   சக்  மதத் ன் தைல யா ய மைலமகள் ( ங்.);;{Parvadi,} as the supreme being of the {Saktas.}

     [சமயம் + தல் ]

சமயெமய்ப்ெபா
ள்

 
 சமயெமய்ப்ெபா ள் camayameypporuḷ, ெப. (n.)

   மதத் ன் அ ப்பைட உண்ைமகள்; the fundamental doctrines of a religion.

     [சமயம் + ெமய்ப்ெபா ள்]

சமயலங்கனம்

சமயலங்கனம் camayalaṅgaṉam, ெப. (n.)

   மதத்ேகாட்பாடை்ட ைக; transgression of religious principles.

     "சமயலங்கன ந் ெதய்வ நிந்ைத ஞ் ெசய்தனர"் (ெபரிய . நா க். 83);.

     [சமயம் + லங்கனம்]

 Skt. {langhana} → த. லங்கனம்

சமயவா ரியர்

 
 சமயவா ரியர ்camayavāciriyar, ெப. (n.)

சமயக் ரவர ்பாரக்்க;see {šamaya-k-kura var,}

     [சமயம் + ஆ ரியர]்

சமயவாதம்

 
 சமயவாதம் camayavātam, ெப. (n.)

   மதம் பற் ய ஏரணம்; religious disputation or controversy.

     [சமயம் + வாதம்]

சமயவா

சமயவா  camayavāti, ெப. (n.)

   தன் மதத்ைத நி ம் ெபா ட்  வழக்கா பவன்; exponent of a religion.

     "சமயவா க டத்த மதங்கைள" ( வாச. 4, 52);.

     [சமயம் + வா ]

 Skt. {vådin} → த. வா

சமயவாற்றல்

சமயவாற்றல் camayavāṟṟal, ெப. (п.)

   ெசால்லாற்றல் (ெதால், ெசால், 1 ேசனா.);; force of a word, signification.

     [சமயம் + ஆற்றல்]

சமய கற்பம்

சமய கற்பம் camayavigaṟpam, ெப. (n.)

சமய ேவ பா  பாரக்்க;see {sanaya-Wérupக்du.}

     "சலசல ழற் ஞ் சமய கற்ப ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 32, 4);.

     [சமயம் + கற்பம்]

 Skt.vikalpa → த. கற்பம்
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சமய தம்

 
 சமய தம் samayavusidam, ெப. (n.)

   ேநரத் க் ப் ெபா த்தம்; suitability to occasion.

     [சமயம் + உ தம்]

 Skt. ucita → த. உ தம்

சமயேவ பா

 
 சமயேவ பா  camayavēṟupāṭu, ெப. (n.)

   மத ேவ பா ; diversity of religion.

     [சமயம் + ேவ பா ]

சமயெவா க்கம்

 
 சமயெவா க்கம் camayavoḻukkam, ெப. (n.)

   ஒ  சமயத்ைதப் ன்பற் ம் ஒ க்கம்; religious discipline.

     [சமயம் + ஒ க்கம்]

சமயாசமயம்

சமயாசமயம்1 camayācamayam, ெப. (n.)

   உரிய காலம்; proper time. 

சமயாசமயத் க்  உதவ ேவண் ம்.

     [சைமயம் → சமயம் + சமயம். அ க் தெ்தாடர]்

 சமயாசமயம்2 camayācamayam, ெப. (n.)

   தக்க ம் தகாத மான காலங்கள்; proper and improper time. 

சமயாசமயந் ெதரிந்  நடக்க ேவண் ம்.

     [சைமயம் → சமயம் + அல் + சமயம்]

சமயாசாரம்

 
 சமயாசாரம் camayācāram, ெப. ( n. )

   மதத் ற் ரிய ஒ க்கம்; Systematiscdreligious practice, ritual.

     [சமயம் + ஆசாரம்]

 Skt. {icia} →த. ஆசாரம்

சமயாசாரியர்

 
 சமயாசாரியர ்camayācāriyar, ெப. (n.)

   வனிய மதத்ைத நிைலநாட் ன் அப்பர,் சம்பந்தர,் ந்தரர,் மாணிக்கவாசகர ்என் ம் 
வன யாரக்ள்;  great men who established a religion, especially the four saivaite saints, viz, Appar, Sambandar, 

Sundarar and {Mänikka vāšagar}

     [சமயம் + ஆசாரியர.் ஆ ரியர ்→ ஆசாரியார]்

சமயா தம்

சமயா தம் camayātītam, ெப. (n.)

   சமயம் கடந்த பரம்ெபா ள்; the supreme Being as transcending all religions.

     "சமயா தப் பழம்ெபா ைள" (தா . கா ங்கைர ம். 2);.

     [சமயம் + அ தம்]

 Skt. atita → த. அ தம்
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சம

சம  camayi, ெப. (n.)

   மதத்ைதச ்சாரந்்தவன்; religionist, sectarian.

     "தக்க சம கள் தத் றங் ேகட்ட ம்" (மணிேம. 28:86);.

     [சமய(ம்); → சம ]

     'இ' உைடைம த்த ஈ

சமேயா தம்

 
 சமேயா தம் camayōcidam, ெப. (n.)

சமய தம் பாரக்்க;see {šamaya-V-ušidam.}

     [சமயம் + உ தம்]

 Skt. ucita த. உ தம்

சமர்

சமர1் camar, ெப. (n.)

   ேபார ்( வா.);; war, battle, fight.

ம. சமர.் Skt. {Samar}

     [சமம் → சமர ்(வ.வ. 143);]

   ஒ.ேநா: களம் → களர.் சமம் = ஒப் . இனி, அமர ்→ சமர.் அமர ்என்ப  அமர ்என்பதன் 
தன் ைகயான ரி . ஒ.ேநா: அைம → சைம. ஒப் ப் ெபா ளி ந்  ெபா தல் ெபா ள் ேதான் ம். 

ஒ.ேநா: சமம் = ஒப் , ேபார;்ெபா தல் = ஒத்தல், ேபாரெ்சய்தல்.

 சமர2் camartal,    11 ெச. . . (v.i.)

   ெபா தல்; to fight, make {war.}

     'சமரக்்க வல்லாேயல்" ( நாயக . 74, 249);.

     [அமர ்→ சமர-்,]

 சமர3் camar, ெப. (n.)

சமரம்2 பாரக்்க;see {šamaram".}

     [சம் → சமர]்

சமரக்்களம்

 
 சமரக்்களம் camarkkaḷam, ெப. (n.)

   ேபாரக்்களம்; battle-field, arena.

     [சமர ்+ களம். கள் தல் = கலத்தம், தல். கள் → களம் = ட்டம், டம், ேபாரக்்களம். 
ேபாரி வதற்காகக் டம். இனி, அமரக்்களம் → சமரக்்களம்]

சமரத்்தன்

சமரத்்தன் camarttaṉ, ெப. (n.)

   றைமயானவன்; clever, capable man.

     "சமரத்்தரத் ரத்  வார"் (இர , ட் , 23);.

     'சமரத்்தன் ெபண்சா ம் ேசாரம் ேபாவாள்' (பழ.);

     [சமர ்→ சமரத்்  → சமரத்்தன்]

த. சமரத்்தன் → Skt. samartha
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சமரத்்தாளி

 
 சமரத்்தாளி camarttāḷi, ெப. (n.)

   சமரத்்தன், றைமயானவன்; clever man.

     [சமரத்்  + ஆளி]

சமரத்்

சமரத்் 1 camarttittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெபா ந் மா  கட் தல்; to justity and establish, as a theory.

     [சமர ்→ சமரத்் ]

 சமரத்் 2 camartti, ெப. (n.)

   நிைற ; fulness, plentitude.

     [சமர ்= ெபா ந் தல், தல். சமர ்→ சமரத்் .]

 சமரத்் 3 camartti, ெப. (n.)

   வல்லவள், றைமயானவள்; clever, capable woman.

   2. சைமந்த அல்ல  பக் வமைடந்த ெபண்; a girl who has attained the age of puberty.

     ' சமரத்்  என்ன ெபற்றாள்? தைலசச்ன் ெபண் ப் ெபற்றாள்' (பழ.);

     [சமர ்→ சமரத்்தன் (ஆ.பா.); – சமரத்்  (ெப.பா.);.]

 சமரத்் 4 camartti, ெப. (n.)

சமைச (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {Samasa}

     [சமர ்→ சமரத்் .]

சமரத்்

சமரத்்  camarttu, ெப. (n.)

   ேபாரத்் றைம, றைம; ability, skill.

     "சமரத்்தாற்  மாற்றால்" (அரிச.் . இந் ர. 46);.

     'சமரத்் ள்ள ேசவ க் ப் ல் ம் ஆ தமாம்' (பழ.);.

     [சமர ்→ சமரத்் ]

த. சமரத்்  → Skt. {samartha}

வடவர ்ஸம் + அரத்்த என்  ப த் , ஒத்த அல்ல  த ந்த ேநாக்கங் ெகாள் தல், த ந்த நிைலைம 
ெப தல், வ ைமயைடதல் என்  ெபா ள் ெபா த் வர ்(வ.வ. 141);.

ேபா க்  வ ைம ேவண் மாத ன் ேபாெரன் ம் ெசால் (சமர)்; வ ைம அல்ல  றைமைய ம் 
உணரத்் ம்.

சமர்நிலம்

 
 சமரந்ிலம் camarnilam, ெப. (n.)

   ேபாரக்்களம்; battle-field.

     [சமர ்+ நிலம்]

சமரேகசரி

சமரேகசரி camaraācari, ெப. (n.)

   ெப ரன், ேபாரில் அரிமா ேபான்றவன்; a great warrior, as lion in battle.

     'சமரேகசரித ்ெதரிஞ்ச ைகக்ேகாளரில் த்தன் நிகளங்க ம்' (ெத.க. ெதா. 5: 233);.

     [சமரம் + ேகசரி.]
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சமரேகாலாகலநல்
ர்

சமரேகாலாகலநல் ர ்camaraālākalanallūr, ெப. (n.)

   காஞ் ரம் வட்டத் ந்த பண்ைடய ஊர;் an ancient village in

{Kāñjipuram taluk.}

     "பாண்  மண்டலத்  ரநாராயணவள நாட் ச ்சமரெகாலாகல நல் ர ்உைடயார ்ஏகாம்பர 
நாத க் ம்" (ெத.க.ெதா. 4: 348/1986);

     [சமரம் + ேகாலாகல + நல் ர]்

சமரேகாலாகலன்

 
 சமரேகாலாகலன் camaraālākalaṉ, ெப. (n.)

சமர ப்பன் பாரக்்க (கல்);;see {SamaraVIruppa}

     [சமரம் + ேகாலாகலன்.]

 Skt. {kõlähala} → த. ேகாலாகலம் → ேகாலாகலன்

சமரங்க ப

 
 சமரங்க ப  camaraṅgapūpadi, ெப. (n.)

   பல ேபாரில் ெவன்ற அரசன்; winner of many battle, hero of many fights.

     [சமர ்+ அங்கம் + ப ]

சமரங்கம்

 
 சமரங்கம் camaraṅgam, ெப. (n.)

சமரக்்களம் பாரக்்க;see {Samar-k-kalam,}

     [சமர ்+ அங்கம்]

 Skt. {anka}  —» த. அங்கம்

சமரசம்

சமரசம் samarasam, ெப. (n.)

   ஒற் ைம; equality, harmony, identity.

     "ேவதாந்த த்தாந்த சமரச பாவ ேவ" (தா . பரி ரணா. 5);.

   2. ந நிைலைம; impartiality.

   3. சமாதானம்; reconciliation, compromise.

     [சமம் + ரசம்]

 Skt. {rasa} → த. ரசம்

சமரசமாய்

சமரசமாய் samarasamāy, .அ. (adv.)

   1. மன நிைறவாக; satisfactorily. 

அவரக்ள் வழக்  சமரசமாய் ந்த .

   2. சமாதானமாய்; reconciliable.

     [சமரசம் + ஆம்]

சமரசர்

சமரசர ்samarasar, ெப. (n.)

   1. நண்பர;் companion, friends.

   2. ஒ பக்கம் சாயாத ந நிைலயாளர;் impartial arbiter.

     [சமரசம் → சமரசர]்

 Skt. rasa —» த. ரசம்
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சமரதன்

சமரதன் camaradaṉ, ெப. (n.)

   ெதா  ேதர ் ரெனா  சைளக்காமற் ேபார ் ரியவல்ல ேதர் ரன்; warrior in chariot who engages 
another warrior in an equal fight, one of  four {ter-Viral.}

     "சமரதப் ப கள்" (பாரத. அணிவ. 2);.

     [சமம் + ரதன்]

 Skt. ratha —→ த. ரதம்

சமர

 
 சமர  camarapīru, ெப. (n.)

   ேபாரில் றங்காட்  ஓடல்; running away from fight atter acknowledge of defeat.

     'க ரட ்சாங்க மய்ய  த னர ்சமர  ெவாத் ைடய" ( தல் இராசா ராசன், ெமய்க் ரத்் );.

     [சமர ்→ சமர ]

சமர ரி

சமர ரி camaraburi, ெப. (n.)

   ெதாண்ைட நாட் ள்ள ப்ேபா ர;்{Tiru-p-portrin Tordainddu.}

     "சமர ரியாய் தாேலேலா" ( ப்ேபா.  சந். ள்ைளத். தாலப். 1);.

     [சமரம் + ரி]

சமரம்

சமரம்1 camaram, ெப. (n.)

   ேபார;் battle, fight.

     "இலங்ைக  ெல ந்த சமர ம்" ( லப். 26:238);

   ம. சமர;்ெத. சமர

     [சமர ்→ சமரம்]

த. சமரம் → Skt. {Samara}

இ வர ்அல்ல  இ  பைடகள் ேபார ்ெசய் ம் ேபா  ஒன் கலத்தலால், கலத்தல் அல்ல  ஒன்றாதற் 
க த் னின்  ேபாரக்் க த் ப் றந்த .

எ-  : கல → கலாம், கலகம். ைககலத்தல் = சண்ைட தல். ெபா  = ஒத்தல், ேபார ்ெசய்தல், ெபா  → 
ேபார ்= ெபா த் , சமர.் இங்ஙனேம ஒப்ைபக் க் ம் சமம் என் ம் ெசால் னின் ம் ேபாைரக் 

க் ம் ெசாற்கள் றந் ள்ளன. சமம் = ேபார.்

     "ஒளி வா ள ஞ்சம் க் " ( றம். 382);.

சமம் → சமர ்= ேபார ்( வா.);.

ஒ.ேநா: களம் → களர்

சமரத்்தல் = ெபா தல்.

     "சமரக்்க வல்லாேயல்" ( நாயக . 74:249);.

ேபா க்  வ ைம ேவண் மாத ன், ேபார ்என் ம் ெசால் வ ைம அல்ல  றைமைய ம் 
உணரத்் ம்.

ேபார ்= வ ைம. சமரத்்  = றைம. சமர ்→ சமரம் = ேபார.்

சமரசவானி

 
 சமரசவானி samarasavāṉi, ெப. (n.)

   பா ரி; trumpet flower - Stereosperumum chelonoides (சா.அக.);.
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சமர ப்பன்

 
 சமர ப்பன் camaraviruppaṉ, ெப. (n.)

   ேபார ்ெசய்வ ல் ப்ப ள்ளவன்; one who revels in battle.

     [சமர ்→ சமர + ப்பன்]

சமராத் ரம்

 
 சமராத் ரம் camarāttiram, ெப. (n.)

சம ர  பாரக்்க;see {Sama-V-ira VII,}

     [சமம் + ராத் ரம்]

 Skt. {rätram} -». த. ராத் ரம்

சமரி

சமரி1 camari, ெப. (n.)

   ேபா க் ரிய ெதய்வமான ெகாற்றைவ ( ரக்்ைக); ( ங்.);; Durga, as the goddess of war.

ம வ. அமரி, எண்ேடாளி, பாைலக் ழத் , மரி, சக்கரபாணி.

     [அமர ்= ேபார.் அமர ்→ அமரி = ேபாரத்் ெதய்வமான காளி. அமரி → சமரி]

அமரி2 பாரக்்க.

 சமரி2 camari, ெப. (n.)

   பாம்  (யாழ்.அக.);; Snake.

க. சம்மளி

     [அமரி = நஞ் . அமரி → சமரி = நஞ் ைடய ]

சமரிகம்

சமரிகம் camarigam, ெப.(n.)

   1. மைலயத் ; mountain fig;downy climbing cluster fig-ficus macrocarpa.

   2. மைலயகத் ; bitter sesban (சா.அக.);.

சம காச்

 
 சம காச்  camarukācci, ெப. (n.)

   ேபரீசச்ம் பழம்; Arabian date fruit-phoenix dactylifera (சா.அக.);.

சமரேரைக

 
 சமரேரைக camararēkai, ெப. (n.)

சமவரிைக பாரக்்க;see {Sama-Varigai.}

     [சமம் + ேரைக]

 Skt. {rekhå} → த. ேரைக

சம டச் வரம்

 
 சம டச் வரம் camaruḍaccivaram, ெப. (n.)

   வர ; milliet - Panicum maliaceum (சா.அக.);.

சமவணி

 
 சமவணி camavaṇi, ெப. (n.)

   ஒ வைக அணி லக்கணம்; a kind of rhetoric.

     [சமம் – அணி]
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சமவய

 
 சமவய  samavayasu, ெப. (n.)

சரியகைவ பாரக்்க;see {šari-ry-aga vai} (ெச.அக.);.

     [சமம் + வய ]

 Skt {Wayas} → த. வய

சமவய

 
 சமவய  camavayadu, ெப. (n.)

சரியகைவ பாரக்்க;see {šarify-aga vai.}

     [சமம் + வய ]

 Skt. {vayas} → த. வய  → வய

சமவர்த்

 
 சமவரத்்  camavartti, ெப. (n.)

   ந நிைல ல் இ ப்பவன், ற் வன் (யாழ்.அக.);; Yama, as impartial.

ம வ. காலன்

     [சமம் + வரத்் ]

த. வட்டம் → Skt. vartti → த. வரத்்

சமவரிைக

 
 சமவரிைக camavarigai, ெப. (n.)

   நிலந க்ேகா  ( மத் யேரைக);; cquatorial line.

     [சமம் + வரிைக]

சமவ ைம

 
 சமவ ைம camavalimai, ெப. (n.)

   இைணயான ஆற்றல் அல்ல  றைம; equal strength.

     [சமம் + வ ைம]

சமவாசம்

 
 சமவாசம் camavācam, ெப. (n.)

   நம் ; association. friendship. intercourse.

     [சமம் + வாசம்]

சமவாதைசவம்

சமவாதைசவம் samavātasaivam, ெப. (n.)

   த்  நிைல ல் வ ம் ஆன்மா ம் ஒக் ெமனக் ெகாள் ம் வனிய ேவ பா  (ேபதம்); ( . .67. 
வஞான.);; a {Saiva} sect which holds that a liberated soul becomes equal to {Šivan.}

     [சமவாதம் + ைசவம்]
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சமவாயம்

 
 சமவாயம் camavāyam, ெப. (n.)

   ஒத்த ட்டம் ( டா.);; assemblage, collection, aggregate.

     [சமம் + ஆயம் → சமவாயம்]

சமவாயம்  → Skt.{ sam-aväya}

சமவா காரணம்
சமவா காரணம் camavāyikāraṇam, ெப. (n.)

   தற்காரணம் ( . . 1, 18 ஞானப்.);; material cause.

சம ைண

சம ைண camaviṇai, ெப. (n.)

   சரியான இைண; proper match.

     [சமம்2 + இைண]

சம ர

சம ர  camaviravu, ெப. (n.)

   பக ர கள் நா ைகயள ல் ஒத்த நாள் ( ன்.);; equinox, time when day and night are equal.

     [சமம்2 + இர ]

சம ட்

சம ட்  camaviruṭṭi, ெப. (n.)

சமமைழ பாரக்்க;see {Sama-malai} (சா.அக.);.

     [சமம்2 + ட் ]

 Skt. {virusi} → த. ட்

சம ைல

சம ைல camavilai, ெப. (n.)

   ஏற்ற ல்லாத ந த்தர ைல ( ன்.);; moderale price.

     [சமம்2 + ைல]

சம ைள

சம ைள  camaviḷaivu, ெப. (n.)

   இரண்  அ வைட ம் ஒத்த ைளசச்ல்; equal yield in the two cultivation seasons.

     [சமம்2 + ைள ]

சம வைம

 
 சம வைம camavuvamai, ெப. (n.)

சமவணி பாரக்்க;see {Sama-V-ani} (சழ.அக.);.

     [சமம்+ உவைம]

சம ரிைம

 
 சம ரிைம camavurimai, ெப. (n.)

   இைணயான உரிைம; equal rights. 

ெபண் க் ச ்சம ரிைம தர ேவண் ம் (உ.வ.);.

     [சமம் + உரிைம]

சமெவ ப்

 
 சமெவ ப்  camaveḍuppu, ெப. (n.)

   ர ம் தாள ம் ஒப்பத் ெதாடங் ம் எ ப்  வைக; a variety of {eduppu,} in which the song begins on the 
principal beat of the time-measure.

     [சமம் + எ ப் ]
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சமெவண்

சமெவண் camaveṇ, ெப. (n.)

   2,4,6, 8, 10  ேபான்  வ ம் இரடை்ட எண்களின் வரிைசத ்ெதாடர;் series of even numbers, like 2, 4, 6, 8, 10 
etc.,

     [சமம் + எண்]

சமெவளி

சமெவளி camaveḷi, ெப. (n.)

   1. ேம  பள்ளமற்ற நிலப்ப ; plain, 

சமெவளிப்ப ல் ேவளாண்ைம நைடெப ம்.

   2. ஆ கள் பா ம் நிலப்ப ; valey. 

கங்ைகச ்சமெவளி.

     [சமம் + ெவளி]

சமேவதம்

சமேவதம் camavētam, ெப. (n.)

   ேதா  நீக்க ன் க் ம் ெபா ள்; inseparably associated object. 

தல்வன்... சற் த் ேயா  சமேவதமாய் நிற்பன் ( .ேபா. ற். 2,4);.

     [சமம் + ேவதம்]

சமெவாப்

 
 சமெவாப்  camavoppu, ெப. (n.)

   ஒப் ; conformity, resemblence.

     [சமம் + ஒப் ]

சமழ்

சமழ்1 camaḻtal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வ ந் தல்; to be distressed.  

ைதயலாய் சமழா ைர ெயன்றேத ( வக. 1000);.

     [சவள் → சமழ்]

 சமழ்2 camaḻttal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வ ந் தல்; to grieve, to be in distress.

     "அம்ைம ற் ெசய்தன ம்ைம வந்  சந் த்த ன்ைன சமழ்ப்ப ெதன்ேன" (ேதவா. 1200, 4);.

   2. நா தல் ( வா.);; to be ashamed.

     " த்தனெனன்  சமழ்த்தன ேனாக் " (ெப ங். மகத. 27, 186);

   3. தாழ்தல்; to get worsted;

 to suffer in comparison.

     "மலர ்நிறஞ் சமழ்க்  மன்ேற" (கம்பரா. நாட . 65);.

     [சமழ்1 → சமழ்2]

சமழ்ப்

சமழ்ப்  camaḻppu, ெப. (n.)

   1. வ த்தம் ( டா.);; distress.

   2. நாணம், ெவடக்ம்; shame.

     "கள்வன் சமழ்ப்  கங்காண் ன்" (பரிபா. 20, 36);.

   3. சமழ்ைம பாரக்்க;see {samg/mal}

     [சமழ் → சமழ்ப் ]
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சமழ்ைம

சமழ்ைம camaḻmai, ெப. (n.)

   இ ; dishonour, disgrace.

     "ெபாங்  நீர ்ஞாலஞ் சமழ்ைமயாக் ெகாண்  ம்" (நால , 72);.

     [சமழ் → சமழ்ைம]

சமற்காரம்

 
 சமற்காரம் camaṟkāram, ெப. (n.)

சமத் க்காரம் பாரக்்க;see {Samattu-k-karam} (ெச.அக.);.

     [சமத் க்காரம் → சமற்காரம்]

சமன்

சமன்1 camaṉ, ெப. (n.)

   1. சமம்2 பாரக்்க;see {sanam}

     "சமன்ெசய்  ர் க் ங் ேகால்ேபால்" ( றள், 118);;

   2. இைச ல் வ ந் தான நிைல ன்ற ள் ஒன் ; middle tone (mus.);

     "வ  ெம ஞ் சம  ெமல்லாம்" ( லப். 2:  93);.

   3. பக்கம் (அக.நி.);; nearncss.

     [சமம் → சமன்]

 சமன்2 camaṉ, ெப. (n.)

   ற் வன் ( ங்.);;  Yama the god of death.

ம வ. காலன்

     [சமம் → சமன் = ந நிைல தவறதவன்]

சமன்கட் -தல்

சமன்கட் -தல் camaṉkaṭṭudal,    5  ெச. . . (v.i.)

   1. க ற் க்ேகா ன் வைர ல் க ற்ைற நி த் தல்; to tie a cord on the mark of a steelyard for equipoising.

   2. லாக்ேகா ன் தட் கள் இரண் ம் ஓரள ல் நிற் ம்ப  நிைறையச ்ேசரத்்தல்; to counterpoise with a 
like weight or quantity.

     [சமன் + கட் -,]

சமன்சங்க தம்

 
 சமன்சங்க தம் camaṉcaṅgalidam, ெப. (n.)

சமெவண் பாரக்்க;see {sama-W-Cர}

     [சமன் + சங்க தம்]

 Skt. {saih-kalita}  –»த. சங்க தம்.

சமன்ெசய்-தல்

சமன்ெசய்-தல் camaṉceytal,    1 ெச. ன்றா . (v.i.)

சமஞ்ெசய்-தல் பாரக்்க;see {samai.jey.}

     [சமன் + ெசய்-,]

சமன்ெதாடர்

 
 சமன்ெதாடர ்camaṉtoḍar, ெப. (n.)

சமன்பா  பாரக்்க;see {Saman-paidu,}

     [சமன் + ெதாடர]்
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சமன்ப த் -தல்

சமன்ப த் -தல் camaṉpaḍuddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. நிர தல், ேம பள்ள மற்றதாக் தல்; to equalize.

   2. பண்ப த் தல்; to make right.

     [சமன் + ப த் -,]

சமப்ப த் -தல் பாரக்்க

சமன்பா

சமன்பா  camaṉpāṭu, ெப. (n.)

   1. ஒன் க் ெகான்  சமநிைல ல் இ க் ம் அல்ல  ஒத் ப்ேபா ம் தன்ைம; balance. 

   கல் க் ம் ெதா ல் வளரச்் க் ம் சமன்பா  இ ந்தால்தான் ேவைல ல்லாநிைல நீங் ம்;   2.  இ  
அள கள் சமம் எனக் காட் ம் ட்  வ லான ற் ; mark of an equation;

 a+b= 9 என்ப  ஒ  சமன்பா .

ம. சந்

     [சமம் → சமன் + பா ]

சமன்ைம

 
 சமன்ைம camaṉmai, ெப. (n.)

   இைணயான தன்ைம; equal state (ெச.அக.,);.

     [சமன் + ைம.

     'ைம' பண். ெப. ஈ ]

சமனகாரி

 
 சமனகாரி camaṉakāri, ெப. (n.)

   ேநாய்கைளத் தணித்  உடைலக் ளி ம்ப ச ்ெசய் ம் ம ந்  (ைபஷஜ.);; sedative.

     [சமன் → சமனகாரி = சமன் ெசய்வ ]

சமனப்பாைள

 
 சமனப்பாைள camaṉappāḷai, ெப. (n.)

   பங்கம் பாைல அல்ல  ஆ ன்னாப் பாைல; wormkiller-Aristolochia Indica (சா.அக.);.

     [சமன் + அ + பாைள]

சமனப்

 
 சமனப்  camaṉappūṭu, ெப. (n.)

   ெசங் ன் ; red bead vine - Abrus precatorius (typica); (சா.அக.);.

சமன ரி

 
 சமன ரி camaṉaburi, ெப. (n.)

கால ர ்(இயம ரம்);, 

 Yama's city.

     [சமம் → சமன் → சமன + ரி]
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சமனம்

சமனம் camaṉam, ெப. (n.)

   1. தணியச ்ெசய்ைக; calming, subsiding, soothing, allaying.

   2. மைறப்  ( ேராபவம்); (ேவதா .47); 

{Šiva's} function of veiling, designed to keep the souls engrossed in the experiences of the world.

   3. வசம்  (மைல);; sweet flag.

   4. ஆ ன்னாப் பாைல (மைல.);; worm-killer.

     [சமம் → சமன் → சமனம்]

சமனாகத்தாக் -
தல்

சமனாகத்தாக் -தல் camaṉākaddākkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

 to produce a uniformly mellow tone on a musical instrument.

     [சமம் → சமன் + ஆக + தாக் -,]

சமனாதம்

 
 சமனாதம் camaṉātam, ெப. (n.)

   உவல்மண் ( ன்.);; brackish soil.

     [உவர ்→ சவல் → சமன் →  சமனாதம்]

சமனி-த்தல்

சமனி-த்தல் camaṉittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அைம ப்ப த் தல்; to pacify.soothe.

     "சமனிக்  ைறயாற் சைபெயலா மடங்க" ( ற்றா. ற. 48);.

     [சமன் → சமனி-. 'இ' ைனயாக்க ஈ ]

சமனிைக

 
 சமனிைக camaṉigai, ெப. (n.)

   இ ைர ( ன்.);; screen, curtain.

     [சமன் →  சமனிைக = சமமாகக் காட் ம் ைர]

சமனிைச

சமனிைச samaṉisai, ெப. (n.)

   1. ந  (மத் ம); ைச ( ங்.);; middle tone.

   2. சமநிைல1( ன்.);;பாரக்்க;see {šamanilai"}

     [சமன் + இைச]

சமனியகரணி

 
 சமனியகரணி camaṉiyagaraṇi, ெப. (n.)

   ெவட் ப் ண்ைண ம் த ம்ைப ம் நீக் ம் ம ந்  ( ங்.);; medicament which removes scars, turnours, etc.,

     [சமன் → சமனியம் + கரணி]

சமனியம்

சமனியம் camaṉiyam, ெப. (n.)

   ெபா  (சாமானியம்);; generality, 

ேசட சமனியத் யா ல் (ஞானா. 50, 13);.

     [சமம் = ஏற்றத்தாழ்வற்ற , உயர்  தாழ் ல்லாத . சமம் → சமன் + இயம்]

சமனிைலம ட்பா

சமனிைலம ட்பா camaṉilaimaruṭpā, ெப. (n.)

   ெவண்பாவ ம் ஆ ரியப்பாவ ம் ஒத்  வ ம் ம ட்பா வைக (இலக். . 749, உைர);; variety of 
{marutpā} in which the lines in {venba} and {a Siriyam} metres are balanced.

     [சமம் + நிைல + ம ட்பா]
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சமனிைலவஞ்

சமனிைலவஞ்  camaṉilaivañji, ெப. (n.)

சமநிைலவஞ்  பாரக்்க;(ெதால்.ெபா ள். 354, உைர.);;see {Samanila-Vaiji.}

     [சமனிைல + வஞ் ]

சமைன

சமைன camaṉai, ெப. (n.)

   ஆதன் (ஆன்மா); ெபஐ (ெபத்த); நிைல லைடயக் ய உயரந்்த பத  ( வசம. 35);; highest stage in 
spiritual development of the soul when it is in bondage.

   2. ைவ ( வசக் ); (சதா வ. 26);;{Sivassakt}

சமெனாளி

சமெனாளி camaṉoḷi, ெப. (n.)

   இலங்ைக ல் த்தத் த்தலமா ள்ள ஒ  மைல; Adam's peak in Ceylon, held sacred by Buddhists.

     "இலங்கா வத் ச ்சமெனாளி ெயன் ஞ் லம் ைன" (மணிேம. 28: 107);.

சமா கம்

 
 சமா கம் camātigam, ெப. (n.)

   ஊமத்ைத; datura fastuosa (சா.அக.);.

சமா

 
 சமா  camātimūli, ெப. (n.)

க ங் ன் : 

 black jeweller's bead - Abrus genus (சா.அக.);.

சமா

சமா  camātu, ெப. (n.)

   1. ஊமத்ைத (மைல.);; thorn apple.

   2. க மத்ைத (L);; purple stramony.

சமா தம்

 
 சமா தம் camāyidam, ெப. (n.)

   உடன்ப ைக; agreement.

     [சமம் → சமா தம்]

சமாலம்

சமாலம் camālam, ெப.(n.)

ம ற்ேறாைக, 

 peacock feather.

   2. ; fan.

     [அம் தல் = ெபா ந் தல். அம் → அமல் = நிைற  அமல் → சமல் → சமாலம் = நிைறந்  இ க் ம் 
ம ற்ேறாைக, அ ேபால் இ க் ம் ]

சமா

சமா 1 camāvi, ெப. (n.)

   செ்சண் ; a kind of bouquet.

     [அம் → அமல் → சமல் → சமா ]

 சமா 2 camāvi, ெப. (n.)

   சைடக் றண் ; a kind of thorny shrub - Lepidagathis scariosa (சா.அக.);

சமா

சமா 3 camālittal,    4 ெச. . . (v.i.)

சமாளி-த்தல் (யாழ். அக.); பாரக்்க See {samச/்-}

க. சமாளி

     [சமாளி → சமாளி-,]
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சமா கம்

 
 சமா கம் camālugam, ெப. (n.)

   ஞ்சா (மைல.);; species of scammony swallowwort.

சமாளம்

 
 சமாளம் camāḷam, ெப. (n.)

   களிப்  (யாழ்ப்.);; mirth, hilarity.

ெத. சமாள

சமாளி-த்தல்

சமாளி-த்தல் camāḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. இ க் ம் ஏந் கைளக் ெகாண்  ஒன்ைறத் ரத்்தல் அல்ல  ஒ வைர எ ரெ்காள் தல், 
ஈ ெகா த்தல்; to cope with. manage, handle. 

அர , வறட் ையச ்சமாளிக்க நடவ க்ைக எ த் ள்ள .

   2. ெவடக் உணர்  அல்ல  ற்ற உணர்  தரக் ய நிைல ல் அதனின்  பட யலல்; to save 
oneself from the situation retrieve, gloss over. 

நாங்கள் நம்பாதத்தார ்என்  ெசால் க் ெகாண் ந்த ேபா  'ேநற்  ட் ல் கட ைளக் ம் ட்ேடாம்' 
என்  ைபயன் ெசால்லச ்சமாளிக்க ேவண் யதா ற் .

க. சமாளி

     [சைம(யம்); + அளி – சைமயளி → சமாளி. சைமயம் = தக்க காலநிைல. அளித்தல் = த பற் க் 
ெகா த்தல். சமாளித்தல் சைமயம் அல்ல  ேநரம் பாரத்்  அதற்ேகற்றவா  இயங் தல்]

ெகா ந்த ழ் நிலங்களில் தனிச் றப்பாக வழங் ம் ெசாற்க ள் கன்னடச ்ெசால் சமாளி, 
ெப வழக் ன் ய ைசசெ்சாற்க ள் ஒன்றா ம்.

சமான் ைடஊ

 
 சமான் ைடஊ  camāṉkuḍaiūci, ெப. (n.)

   , ல் த யவற்ைறக் ைரயாக ேவயப் பயன்ப ம் ஊ  (ெசங்ைக);; peckingneedle for tying grass 
etc., for roof formation of hut. etc.

     [சமம் → சமன் → சமான் + ைட + ஊ ]

சமானம்

சமானம்1 camāṉam, ெப. (n.)

   உவைம; simile.

ெத. சமான

     [சமம் → சமானம்]

உவைமப்ப த் வ  ஒப் ைம, அதாவ  சமத்தன்ைம பற் யைமவதால் சமத் னின்  ரிந்த 
சமானம் உவைமப் ெபா க்கா ற்  என்க.

த. சமானம் → Skt. {Samäna}

 சமானம்2 camāṉam, ெப. (n.)

   1. ஒப் ; likness, equality.

   2. ஒத் ள்ள ; that which is equal or similar.

   ம. சமானம்;ெத. சமான

த. சமானம் → skt. {samäna}
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சமானன்

சமானன்1 camāṉaṉ, ெப. (n.)

   உண்ட உணைவச ்ெசரிக்கச ்ெசய் ம் ஒ வைகக் காற் ; a vital air of the body, causing digestion.

ெத. சம

     [சமம் → சமானன் = உண்ட உண ைனச ்சமம் ஆக் வ , அதாவ  ஆற்றலாக ஆக் வ ]

சமானன் → skt. {samana}

 சமானன்2 camāṉaṉ, ெப. (n.)

   ஒத்தவன், ஒப்பானவன்; person of equal rank.

சமானி

சமானி1 camāṉittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒப் ட் க் தல்; to compare, to liken;

 to treat alike.

     [சமானம் → சமானி-,]

 சமானி2 camāṉi, ெப. (n.)

   ஒப்பானவன் (யாழ். அக.);; equal.

     [சமம் → சமானன் → சமானி. 'இ' உைடைம த்த ஈ ]

சமானியம்

 
 சமானியம் camāṉiyam, ெப. (n.)

   ெபா ; general.

     [சமம் → சமானம் → சமானியம்]

ச

ச 1 camittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெபா த்தல் ( ங்.);; to endure, to forgive.

     [உம் தல் = ெபா ந் தல், தல், உம் → அம். அம் தல் = ெபா ந் தல், அம் → அைம. அைமதல் = 
ெபா ந் தல், தாங் தல், அைம → சைம → ச .]

 ச 2 camittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நடத்தல் ( ங்.);; to go, walk.

ச த் கா

 
 ச த் கா camittikā, ெப. (n.)

   கஞ்சா; an Indian hemp - Caunabis sativus (சா.அக.);

     [ச த்  → ச த் கா]

ச த்

ச த்  camittu, ெப. (n.)

   கஞ்சா (மைல.);; a Indian hemp.

 ச த்  camittu, ெப.(n.)

ேவள் க் ரிய ள்ளிகள்

 sacrificial fuel.

     "ச த்ேதந் ய காவன் மன்னன்" (பாரத.சம்பவ.57);.

     [Skt.samidh → த.ச த் .]
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ச தம்

ச தம்1 camidam, ெப. (n.)

   அைம ; calmness, equanimity.

     "உள்ளாரவ்ம் ெபாைற ச தம்" ( ற்றா. தல. வடவ . 50);.

     [சமம்  → ச  → ச தம்]

 ச தம்2 camidam, ெப. (n.)

   1. ; fire;

   2. ேபார;் war.

     [சமர ் → ச ர ்→ ச ரத்ம் → ச தம்]

ச ந்தனன்

ச ந்தனன் camindaṉaṉ, ெப. (n.)

   ற ; firewood.

     [ச தம்2 → ச ந்தனன் = ப்பற்  எரிவ ]

ச ப்பாகம்

 
 ச ப்பாகம் camippākam, ெப. (n.)

   ேவல மரம்; acacia genus. (சா.அக.);

ச பாகம்

 
 ச பாகம் camipākam, ெப. (n.)

   ெகான்ைற (மைல);; laburnum.

ச ரகம்

 
 ச ரகம் camiragam, ெப. (n.)

   உப்ப ; a species of Bermuda grass found grown in saline soils (சா.அக.);.

ச ரம்

 
 ச ரம் camiram, ெப. (n.)

    வன்னி; a small species of suma tree-Prosopis spicigera (சா.அக.);.

ச லா

 
 ச லா  camilāki, ெப. (n.)

   ப்  (மைல.);; long pepper.

ச லா கம்

 
 ச லா கம் camilāgigam, ெப. (n.)

   ப் ; long pepper - piper longum (சா.அக.);.

ச லா

 
 ச லா  camilāti, ெப. (n.)

   ப்  ேவர;் root of long - pepper (சா.அக.);.

ச லகம்

 
 ச லகம் camīlagam, ெப. (n.)

   மஞ்சட் க க்காய்; fully - riped yellow gall-nut (சா.அக.);.
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ச கம்

ச கம் camugam, ெப. (n.)

   1. ட்டம்; crowd.

   2. ஓர ்இனத்தார;் a communal group.

 ச கம் camugam, ெப.(n.)

   1. இைறயகம் (சன்னிதானம்);; august presence, as of a king, guru.

   2. ேந ைர (ேபட் );; audience, interview, as of a superior.

அந்தப் ர ன் ச கம் ைடக்க ல்ைல.

   3. ெபரிேயாைர ன்னிைலப்ப த்த வழங் ம் ம ப் ர ச ்ெசால்; a term of respect, used in addressing 
persons of rank.

     [Skt.sam-mukha → த.ச கம்1.]

ச கவைள

 
 ச கவைள camugavaḷai, ெப. (n.)

ைதேவைள: vailay plant - Clcome pentaphylla.

ச சச்யம்

ச சச்யம் camuccayam, ெப. (n.)

   ெதா ; collection.

     "ச சச்ாய வைம" (தண் . 30);

ச த் ராந்தம்

ச த் ராந்தம் camuttirāndam, ெப. (n.)

   1. காஞ்ெசா  (மைல.);; small climbing nettle.

   2. ப த்  ( ன்.);; Indian cotton plant.

   3. சா க் காய்; nutmeg

 ச த் ராந்தம் camuttirāndam, ெப.(n.)

   1. காஞ்ெசா ; small climbing nettle.

   2. ப த்  ( ன்.);; Indian cotton plant.

   3. சா க்காய்; nutmeg.

ச த் ராரத்்தம்

 
 ச த் ராரத்்தம் camuttirārttam, ெப. (n.)

   நாகப்  (மரவைக);; Ceylon iron – Wood - Mesua ferrea (typica);.

ச தாைட

 
 ச தாைட camutāṭai, ெப. (n.)

   தாள் அகலமாக இ க் ம் ைக ைல வைக; a kind of tobacco which has bigger leaves.

ச தாய்-த்தல்

ச தாய்-த்தல் camutāyttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. சமாளித்தல் (இ.வ.);; to manage with economy.

   2. சமாதானப்ப த் தல் (யாழ்ப்.);; to reconcile.

     [சமாளி → சமதா  → ச தாய்]
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ச தாயக் ராமம்

ச தாயக் ராமம் camutāyakkirāmam, ெப. (n.)

   1. கள் ெபா வாகப் பயன்ப த் ம் நிலவ வா ள்ள ஊர ்(R.T.);; village held in common.

   2. நிலக் ழா ம் க ம் நிலத் ன் வ வாையச ்சரிபா யாக ய்க் ம் ஊர ்( ன்.);; village,whose 
produce is divided equally between the the proprietor and the cultivators.

     [ச தாயம் + ராமம்]

ச தாயக் டம்

 
 ச தாயக் டம் camutāyakāṭam, ெப. (n.)

   ஊரம்க்கள் அைனவ ம் பயன்ப த் ம் ெபா ட்  அைமக்கப்பட்ட ெபா க் டம்; community hall.

     [ச தாயம் + டம்]

ச தாயகாரியம்

 
 ச தாயகாரியம் camutāyakāriyam, ெப. (n.)

   ெபா செ்சயல் ( ன்.);; public business.

     [ச தயம் + காரியம்]

ச தாயச் ர் த்
தம்

 
 ச தாயச் ர் த்தம் camutāyaccīrtiruttam, ெப. (n.)

   காயத் ன் வழக்கெவா க்கங்கைள ன்ேனற்றத் ன் ெபா ட் த் த் ைக (இக்.வ.);; social 
reform. 

தந்ைத ெபரியார ்ச தாயச ் ர் த்தத்ைதத் தம் வாழ்நாள் பணியாகச ்ெசய்தார.்

     [ச தாயம் + ர் த்தம்]

ச தாயசே்சாைப

ச தாயசே்சாைப camutāyaccōpai, ெப. (n.)

   உ ப் கள் தனித்தனியாகவன்  ஒ ங்  தலால் ேதான் ம் அழ  ( வக. 1357., உைர);; beauty of an 
object viewed as a whole.

     [ச தாயம் + ேசாைப]

ச தாயநிலம்

 
 ச தாயநிலம் camutāyanilam, ெப. (n.)

   ஊரப்் ெபா வாக இ ந்  பயன்ப த் ம் நிலம்; land held in common by the villagers.

     [ச தாயம் + நிலம்]
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ச தாயம்

ச தாயம் camutāyam, ெப. (n.)

   1. மக்களின் ரள்; company, assembly.

   2. ெப ந் ரள் ( டா.);; collection as of things.

   3. ேகா ல் ஆ ைம அ காரிகளின் ட்டம் (I.M.P Trav. 99);; managing committee of a temple.

   4. ெபா வான ; that which is public, common to all.

   5. ெபா வாகேவ ம் அவ்வவரக்் ரிய பங் ப்ப  ரித்ேத ம் கரப்ப ம் ஊரப்் ெபா செ்சாத்  
(இ.வ.);; tenure by which the members of a village community hold the village lands, funds, etc. in common or by which they 
divide them according to their shares.

   6. உடன்ப க்ைக (யாழ்ப்.);; mutual agreement, compromise.

     [ ம் → ம்மல் → யல் → யல் = ந் ப்ப . ம் → ம்  → ம்பல் = யல், ரள். ம்  
→ ப்  → ப்பல் = யல், ட்டம். ப்  → ப்ைப = யல். ம்  → ம்ைப = ேசரி. இசெ்சாற்கள் 

தற்க த்ேதா  டற் க த்ைத ம் ெகாண்டன. ம் → ம் → சம் + உத்  + ஆயம் – ச தாயம். உம் 
→ உத்  = ெபா ந் தல். ஆயம் = ட்டம். சம் என் ம் ெபா ந் தல் க த் ேவர ்சம் → சமஸ் → 
சமஸ்த்  என வடெசாற் ரிெபய் யைமயாகப் பாவாணர ் க யதால் இச ்ெசால்ைலத் த ரத்் க் 

காயம் என் ம் ெசால்ைலப் ைனந்  வழங் னார]்

ச தாயம் –» Skt. {sam-ud-åya}

ச ப்பவம்

 
 ச ப்பவம் camuppavam, ெப. (n.)

   ைதேவைள (மைல.);; a sticky plant growing in sandy places.

ச ர்ப்பன்னம்

 
 ச ரப்்பன்னம் camurppaṉṉam, ெப. (n.)

   ஊ ப் பாைல; rosy-milkwort-Uystclima coculantum (சா.அக.);.

ச ள்

 
 ச ள் camuḷ, ெப. (n.)

   சவண்டைல (மைல.);; Trincomalee red wood.

ச னம்

 
 ச னம் camuṉam, ெப (n.)

   ேதக் ; teak - wood - Teotona graudis (சா.அக.);.
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சைம

சைம1 camaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. அைமதல்; to be made, constructed, formed.

   2. அணியமாதல்; to get ready, to prepare.

     "வனஞ் ெசல்வதற்ேக சைமந்தாரக் டம்ைம" (கம்பரா. நகரநீ்.143);.

   3. ெபா த்தமாதல்; to be suitable.

     "என் ைவ சைமயச ்ெசான்னான்" (கம்பரா. அங்கத. 8);.

     [அைம → சைம-,]

 சைம2 camaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெதாடங் தல்; to commence.

     "உைர ெசயச ்சைமந்தான்" (கம்பரா. த்த. மந் ரப் 118);.

     [அைம → சைம-,]

 சைம3 camaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. நிரம் தல்; to mature.

     "மலரந்்  சைமந்த ல்ைலகாண்" ( த். 68, யா. 7 2572. ப்  அைடதல்;

 to attain puberty, as a girl.

     " மகள் சைமய ல்ைல" (தனிப்பா. 1, 389, 44);.

சைமகைட

சைமகைட camaigaḍai, ெப. (n.)

    (யாழ். அக.);; close, end.

     [சைம + கைட]

 சைமகைட camaigaḍai, ெப. எ.(adj.)

   1. உடன் பட்ட; agreeing.

   2. ஆ ைம ெசய்ய அைமக்கப் ெபற்ற; constituting for administration.

   3. ட்டப்ப  அைமந்த; being according to plan.

     'சைமந்த வாரியத்தார'் (ெத. 7:96);

     "இைவ நாட் க்  சைமந்த நாட் க் கணக் " (ெத.க.ெதா.7:106);

     [அைம → சைம → சைமந்த]

சைமந்தவைடப்

சைமந்தவைடப்  camaindavaḍaippu, ெப. (n.)

   1. த வாய்ந்த சான் ; proper winess.

   2. ெசப்ேப  ேபான்றவற் ல் சான்றாகக் ைகெயாப்ப தற் த் த ைடயாராக அைவேயாரால் 
க்கப்பட்ட ஊரப்்ெப மக்கள்; village elders for attesting witness.

     "இவ் க்  சைமந்த அைடப்  க ணியந் மா ஞ் ேசாைல  ஷ்ண பட்ட ம் ஆக 
இவ்வைனேயாம்" (ெத.க.ெதா. 8:290);.

     [சைமந்த + அைடப் ]
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சைமப்

சைமப் 1 camaippu, ெப. (n.)

   உைழப் ; exertion, toil.

   2. ஊக்கம்; zeal, impulse.

     [அைம → அைம  = ெசயல். அைம → சைம → சைமப் ]

 சைமப் 2 camaippu, ெப. (n.)

   யற் ; action, effort.

     "சைமப்பாற் சமரத்்தாற்  மாற்றல்" (அரிச.் . இந் . 46);.

     [அைம → சைம → சைமப் ]

 சைமப் 3 camaippu, ெப. (n.)

   அறக்ெகாைட (த மக் ெகாைட); (S.I.I.vii.55);; gift to a charity.

     [அைம → சைம → சைமப் ]

சைமயக்கவடன்,

 
 சைமயக்கவடன், camaiyakkavaḍaṉ, ெப. (n.)

   ேநரத் ற்ேகற்றப  நடக் ம் ஏமாற் க்காரன் (வஞ்சகன்);; a hypocrite who acts as occasion suits him; time-
server.

     [சைமயம் + கவடன். கைவ → வ  → கவடன் = மனம் ஒன் ச ்ெசயல்படாதவன், இ மனத்தன், 
அவ்வப்ேபா  மா ம் இயல் னன்]

சைமயங்கடத் -
தல்

சைமயங்கடத் -தல் camaiyaṅgaḍaddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ேண காலம் ேபாக் தல்; to while away time.

   2. ெசயைலச ்ெசய்  க்காமல் நாள்கடத் தல்; to be posiponing.

     [சைமயம் + கடத் -,]

சைமயசச்ந் க்கட்

 
 சைமயசச்ந் க்கட்  camaiyaccandukkaṭṭu, ெப. (n.)

   ெந க்க யான ேநரம்;   ெந க்க யான காலம்; critical time, unlucky conjunction of circumstances; time of 
difficulty.

     [சைமயம் + சந்  + கட் ]

சைமயணன்

சைமயணன் camaiyaṇaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  (ஊரத்்); ெதய்வம்; a village deity. 

தள்ளற ர ்காக் ஞ் சைமயணேன (பஞ்ச. க.636);.

     [சைம(யம்); + அணன்]

சைமயத்த வாய்

 
 சைமயத்த வாய் camaiyattaṟuvāy, ெப. (n.)

   த ந்தகாலம்; the most proper occasions, critical junction.

     [சைமயம் + த வாய்]
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சைமயத்தார்

சைமயத்தார ்camaiyattār, ெப. (n.)

   ேகா ல் பணி ரிேவார;் temple servants.

     "ேதவன் கேளாம் ப பாத லத்ேதா ம் பட் ைடேயா ம் சைமயத்ேதாம் மற் ம் இத்தளி 
பங் ைடேயாம்" (ெத.க.ெதா. 3:236-3);

     [சைமயம் → சைமயத்தார]்

சைமயேபதம்

 
 சைமயேபதம் camaiyapētam, ெப. (n.)

சமயேவ பா  பாரக்்க;{Seesanaya-Wrே◌upédu.}

     [சைமயேபதம் + ேபதம்]

சைமயம்

சைமயம் camaiyam, ெப. (n.)

   1. பதனைடந்த அல்ல  கரச்் க்ேகற்ற நிைல; suitable or proper opportunity.

   2. ேவைள, காலம்; time.

     'சைமயம் வாய்த்தல் கள  ெசய்வான்' (பழ.);

     'சைமயம் வாய்த்தால் நமைன ம் பலகாரம் ெசய்வான்' (பழ.);

   ம. சமயம்;   க. சமய;   ெத. சமய ; . சமய, சமய

     [உத்தல் = ெபா ந் தல். உத்  (உ+ ); = ெபா த்தம், ற் ப் ெபா ந் ம் ைற, ைளயாட் ற் 
கன்ைன (கட் ); ரிக்க, இ வர ்இைணதல்.

உத்தம் = ெபா த்தம். உத்தம் = வ. க்த. உத்  → வ. க்

உ → ஒ. ஒத்தல் = ெபா ந் தல், ேபா தல் உ → உம். உம் தல் = ெபா ந் தல், தல், எண் ம்ைட 
ைடசெ்சால்லான  இ ேவ. உம் → அம் = ெபா ந் ம் நீர,் நீேரா  நீ ம் நிலதெ்தா  நீ ம் ஆகப் 

ெப ந் தல் இ  வைகத்

அம் → அமர.் அமரத்ல் = ெபா ந் தல், அன்பால் உள்ளம் ஒன் தல்

அம் → அைம. அைமதல் = ெபா ந் தல், அடங் த்தல், தல், ெந ங் தல், கரச்் க் 
ேகற்றதாதல், தக்கதாக வாய்த்தல்.

அைம → அைவ = ட்டம்.

அைம → அைமயம் = ெபா ந் ம் ேநரம். ஏற்றேவைள, தக்கெசல் , ைனநிக ம் ேபா , (த.ம.4);

சைம + அம் = (சைமயம்); → சமயம். சைமதல் = பக் வமாதல். ெபண் ர ் ப்பைடதைல ம் அரி  
ேசாறாதைல ம் சைமதல் என்  ெசால் வ  பக் வமாதல் என் ங் க த் ப் பற் ேய. மதம் ஆதைன 

ேபற் ற் ப் பக் வப்ப த்தலால், சமயம் எனப்பட்ட . சைமயம் → பக் வமான ேவைள, ேவைள, 

சைமயம்பார்-த்தல்

சைமயம்பார-்த்தல் camaiyambārttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ைனக் த் தக்க ேவைளைய எ ரப்ாரத்்தல்; to watch for a suitable opportunity.

     [சைமயம் + பார-்,]

சைமயமண்டபம்

சைமயமண்டபம் camaiyamaṇṭabam, ெப. (n.)

   அரசன் காட் யளிக்  மண்டபம்; audience chamber of a king.

     "சைமய மண்டப நிைறந் ந்த ரிசங்  ைமந்தைன" (அரிச.் . ேவட்டஞ்ெசய். 16);.

     [சைமயம் + மண்டபம்]

சைமயமந் ரி

சைமயமந் ரி camaiyamandiri, ெப. (n.)

சைமயவைமசச்ர ்பாரக்்கi see {Samalya-V- amaiccar} (ெத.க. ெதா-5 க. 51 - 6 பக்-516);.

     [சைமயம் + மந் ரி]
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சைமயல்

சைமயல் camaiyal, ெப. (n.)

   1. சைமக்ைக; cooking.

   2. சைமத்த உண ; cooked food.

     'சைமயல் தரமா ந்த ' (உ.வ.);.

     [சைம → சைமயல் (ெசல் . ேம.78, பக்.425);]

சைமயல்வளி

 
 சைமயல்வளி camaiyalvaḷi, ெப. (n.)

   கக் ைறந்த அ த்தத் ல் வளியாக மா ம் தன்ைமெகாண்ட நீரம்நிைல ல் உள்ள கன்ெனய், 
எரிெபா ள்; cooking gas;liquefied petroleum gas.

     [சைமயல் + வளி. வள் → வளி = வைளந்த க் ம் காற் , காற் த் தன்ைம ள்ள எரிெபா ள்]

சைமயல்வா

 
 சைமயல்வா  camaiyalvāyu, ெப. (n.)

சைமயல்வளி பாரக்்க;see {šamai yall-vali.}

     [சைமயல் + வா ]

சைமயலைற

 
 சைமயலைற camaiyalaṟai, ெப. (n.)

சைமயற்கட்  பாரக்்க;see {Samavar-kattu.}  

ம வ. அ க்கைள, மைடப்பள்ளி

     [சைமயல் + அைற]

சைமயேலனம்

 
 சைமயேலனம் camaiyalēṉam, ெப. (n.)

   சைமப்பதற் ப் பயன்ப ம் ஏனம் (பாத் ரம்);; cooking vessel.

     [சைமயல் + ஏனம்]

சைமயேவ பா

சைமயேவ பா  camaiyavēṟupāṭu, ெப. (n.)

   1. காலமல்லாக் காலம், ெபா த்தமற்ற காலம்; unreasonableness, in opportune moment.

   2. ன்பமான காலம்; evil time.

     [சைமயம் + ேவ பா ]

சைமயற்கட்

 
 சைமயற்கட்  camaiyaṟkaṭṭu, ெப. (n.)

   உண  சைமக் ம் அைற, சைமயலைற; kitchen.

     [சைமயல் + கட் ]

சைமயற் ப்

 
 சைமயற் ப்  camaiyaṟkuṟippu, ெப. (n.)

   ஒ  ப் ட்ட உண  சைமக்கத் தரப்ப ம் ெசய் ைற ளக்கம்; recipe, tips for cooking. 

ேநற் த் ெதாைலக்காட் ல் ெசான்ன சைமயற் ப்  நன்றாக இ ந்த .

     [சைமயல் + ப் ]
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சைமயற் டம்

 
 சைமயற் டம் camaiyaṟāṭam, ெப. (n.)

சைமயற்கட்  பாரக்்க;see {šamaiyar-kalstu}

     [சைமயம் + டம்]

சைமயசைமயம்

சைமயசைமயம்1 samaiyasamaiyam, ெப. (n.)

   தக்க ம் தகாத மான காலங்கள்; proper and improper time.

     [சைம + அல் + சைமயம்.

     'அல்' எ.ம. இைடநிைல]

சைமயாசைமயம்

சைமயாசைமயம்2 camaiyācamaiyam, ெப. (n.)

   உரியகாலம்; proper time. 

சைமயா சைமயத் க் தவ ேவண் ம்.

     [சைமயா + சைமயம்]

சைமயற்ேசாடாஉ
ப்

 
 சைமயற்ேசாடாஉப்  camaiyaṟcōṭāuppu, ெப. (n.)

   சைமக் ம்ேபா  ப ப்  த யவற்ைற ேவகைவப்பதற் ப் பயன்ப த் ம்,  ஒ  ேவ யல் 
உப் ; baking soda;sodium bicarbonate.

     [சைமயல் + ேசாடா + உப் ]

சைமயற் ைர

 
 சைமயற் ைர camaiyaṟpurai, ெப. (n.)

சைமயற்கட்  (இ.வ.); பாரக்்க;see {šamaiyarКа!!и}

     [சைமயல் + ைர]

சைம

சைம 1 camaivu, ெப. (n.)

   நிைலைம; state, situation.

     "தம் ந் தா நிற்பதா னான் சைம " (கம்பரா. அணிவ. 7);.

     [சைம → சைம ]

 சைம 2 camaivu, ெப. (n.)

   அ ; destruction.

     "சைம ல் ெவம் டற்றாைன" (இர . ைற . 51);.

க. செம.

     [சைம → சைம ]

 சைம 3 camaivu, ெப. (n.)

சைம9 பாரக்்க;see {&ama".}

     " னிவரக்ள் சைமெவா ம் வ பட (ேதவா. 35, 7);.

     [சைம → சைம ]
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சய்யல்

 
 சய்யல் cayyal, ெப. (n.)

   சாயல்; resemblance.

     [சாயல் → சய்யல்]

சய்யாளம்

 
 சய்யாளம் cayyāḷam, ெப. (n.)

   ேநரவ்ாளம்; croton seed - Croton tiglium (சா.அக.);.

சய்ைய

 
 சய்ைய cayyai, ெப. (n.)

   ெசய் ட ்ேபாக் ; flow as of a stanza. 

பாட் ன் சய்ைய நன்றாக ள்ள .

     [இைண → ைய → சய்ைய]

சய

 
 சய caya, ெப. (n.)

   க த்தல்  (-);; minus sign (இலங்.); பத்  சய ஐந்  சமன் ஐந் .

சயகண்

சயகண்  cayagaṇṭi, ெப. (n.)

   ேசகண் ; gong.

     "சங்கெமா  சயகண்  டக்ைக" ( ேவங். சத. 66);.

     [ேசகண்  → சயகண் . ண்  → ண்டலம் = வட்டம், வைளயம், ண்  → ண்ைட = 
உ ண் ரண்ட காைள. ண்ைட → கண்ைட = வட்டமான அல்ல  ரண்ட மணி (வட வர. 104);. 
கண்ைட → கண் .]

கண்ைட → Skt. {ghanta}

சயகண்ைட

 
 சயகண்ைட cayagaṇṭai, ெப. (n.)

சயகண்  பாரக்்க ( ன்.);;see {Saya-kangdi}

     [சயகண்  → சயகண்ைட]

சயகம்

 
 சயகம் cayagam, ெப. (n.)

   வ ம்  (யாழ்.அக.);; flower-bud.

     [அைகதல் = தளிரத்ல்; அைக → அைகயம் → அகயம் → சகயம் → சயகம்]

சயத

 
 சயத  cayadaru, ெப. (n.)

   பா ரி மலர;் trumpet flower-streos- Permum chelonoides (சா.அக.);.
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சயதாளம்

 
 சயதாளம் cayatāḷam, ெப. (n.)

   ஒன்பான் தாளதெ்தான்  ( வா.);; a variety of timemeasure, one of {nava-talam.}

 சயதாளம் cayatāḷam, ெப.(n.)

   ஒன்ப  (நவ); வைக தாளங்க ள் ஒன்  ( வா.);;     [Skt.jaya → த.சமய + த.தாளம்.]

சயந்தகம்

 
 சயந்தகம் cayandagam, ெப. (n.)

   சா ங்கம்; vermilion - bisul - pheret of mercury (சா.அக.);.

சயந்தம்

சயந்தம் cayandam, ெப. (n.)

   இறந் பட்ட ஒ  நாடகத் த ழ் ல்' ( லப். உைரப்பா ரம்);; a {Natya} work in Tamil, not now extent.

   2. இைணக்ைக வைக ெளான்  ( லப். 3:18, உைர);; arihand posture.

     [சயம்2 → சயந்தம்]

சயந்தமாைல

 
 சயந்தமாைல cayandamālai, ெப. (n.)

   ஒ  கணிய ல் ( ன்.);; an astronomical treatise in {Tamil.}

     [சயந்தம் + மாைல]

சயந்தன்

சயந்தன் cayandaṉ, ெப. (n.)

   இந் ரனின் மகன்; Indra's son.

     "இந் ர வன் சாய்த னாெகன" ( லப். 3:119);.

 சயந்தன் cayandaṉ, ெப.(n.)

   இந் ரனின் மகன்; Indra's son.

     "இந் ர வன் சயந்த ெகன" ( லப் 3:119);

     [Skt.jayantha → சயந்தன்.]

சயந்தனம்

சயந்தனம் cayandaṉam, ெப. (n.)

   ேதர;் chariot, car.

     "ஆடகத் தகம்  சயந்தனம்" (கம்பரா. ரள். 53);.

     [அயரத்ல் = ேதர ்ெச த் தல். அயர ்→ சயர ்→ சயரத்்தல் → சயரத்்தனம் → சயரந்்தனம் → சயந்தனம்]

சயந் கம்

 
 சயந் கம் cayandigam, ெப. (n.)

   இ வாட்  (ஒ  வைக மல் ைக);; a kind of jasmine - Jasminum sambuc flower monorae plant (சா.அக..); .

சய ர்

 
 சய ர ்cayatīr, ெப. (n.)

   ெசயநீர ்(இ.வ.);; medicinal preparation of lime and salammoniac (ெச.அக.);.
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சயபாளம்

 
 சயபாளம் cayapāḷam, ெப. (n.)

   ேநரவ்ாளம்; croton seed - Croton tigilium (சா.அக.);.

சயம்

சயம்1 cayam, ெப. (n.)

   1. ட்டம் (உரி.நி.);; collection, assembly.

   2. மாைல (அக.நி..);; garland.

     [கள் = தல். கள் → கள → கய → கயம் = ெப ைம, ெபரிய . கயம் → சயம்]

 சயம்3 cayam, ெப. (n.)

   ச க்கைர ( டா.);; sugar.

     [ சயம் = க ப்பஞ்சா , க ப் க்கட் ,பா .  →  →  → ைசயம் → சயம் → சயம்]

 சயம்3 cayam, ெப. (n.)

   ஆம்பல் ( .அ.);; Indian water lily.

     [அயம் = பள்ளம், ளம், ைன, நீர,் ேச , அயம் → சயம் =நீர ்நிைல ல் வளரவ் , ஆம்பல்]

 சயம்1 cayam, ெப.(n.)

   1. ெவற் ; triumph, victory.

     "தண்ணீரப்்பந்தர ்சயம்ெவறைவத் ம்" ( வாச.2, 58);.

   2. க ரவன் ( ரியன்); (அக.நி.);; sun.

     [Skt.jaya → த.சயம்.]

சயரிதம்

 
 சயரிதம் cayaridam, ெப. (n.)

   த தாைழ; wind killer - Cleodendron phlomoides (சா.அக.);.

சயேராவரம்

 
 சயேராவரம் cayarōvaram, ெப. (n.)

   ெவந்தயம்; fenugreek or dill-seed-trigonella fenugraecum (சா.அக.);.

சயலா

 
 சயலா  cayalāti, ெப. (n.)

   ப் ; long-pepper - Piper longum (சா.அக.);.

சயா

சயா cayā, ெப. (n.)

   1. வாதமடக்  (மைல.);; Wind killer.

   2. க க்காய் (ைதலவ. ைதல. 125; chebulic myrobalan.

சயாகம்

 
 சயாகம் cayākam, ெப. (n.)

   ஞ்சா; scammony swallow-wort - Secamony emetica (சா. அக.);
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சயா

 
 சயா  cayālu, ெப. (n.)

   ங் ஞ் யன் (யாழ். அக.);; idle or sleepy fellow.

ச க்கம்

 
 ச க்கம் cayikkam, ெப. (n.)

   ெமன்ைம (யாழ். அக.);; fineness, thinness. 

ச க்கச ் ைல.

ச க்கர்

 
 ச க்கர ்cayikkar, ெப. (n.)

   அர  (மைல);; papal.

ச க்கா

 
 ச க்கா cayikkā, ெப. (n.)

   அரசமரம்; peepal tree - Ficus religiosa (சா.அக.);.

     [ச க்கர ்→ ச க்கா]

ச க்காரி

 
 ச க்காரி cayikkāri, ெப. (n.)

 bastard kino - Butea frondosa (சா.அக.);.

ச க் ைன

 
 ச க் ைன cayikkiṉai, ெப. (n.)

   ைசைக; significant gesture, as with hands.

     [ச க்ைக → ச க் ைன]

ச க்ைக

 
 ச க்ைக cayikkai, ெப. (n.)

ச ைக (இ.வ.); பாரக்்க;see {Sayigai.}

     [ெசய் + ைக = ெசய்ைக → ைசைக → ச ைக → ச க்ைக]

ச ைக,

 
 ச ைக, ெப. (n,)    ைகயால் காட் ம் , ைசைக; significant gesture, as with hands.

     [ெசய் + ைக = ெசய்ைக → ைசைக → ச ைக]

ச த் யக்கட்

 
 ச த் யக்கட்  cayittiyakkaṭṭi, ெப. (n.)

   ெதாண்ைடக் கட்  (கண்டக் ரந் ); (இங்.ைவ.);; tonsilitis, quinsy.

     [ச த் யம் + கட் ]
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ச த் யம்

ச த் யம் cayittiyam, ெப. (n.)

   1. ளிரச்் ; coldness, chillness.

   2. ளிரந்்தகாலம்; cold Season.

     "ச த் யத்  லம் ன் " (உத்தரரா. இராவணன் ற. 24);.

   3. ஒ ேநாய் (M.L.);; coma.

     [சளி → ச  → (ச த்தம்); → ச த் யம்]

த. ச த் யம் → Sk, {saitya,} வடெசால் {$aiya} க்  {Sita} என் ம் ேவர ் லத்ைதக் காட் ற  மா. . 
அகர த . ஆ ன் அசெ்சால் நீரம் → ஈரம் → ( ரம்); → தம் என வ  ெபற்றைமையக் காண்க.

ச தகம்

 
 ச தகம் cayidagam, ெப. (n.)

   எ க்க; madar plant - Calotropis gigantea (சா.அக.);.

ச ந்தவம்

ச ந்தவம்1 cayindavam, ெப. (n.)

   1. ைர ( ங்.);;  horsc.

   2. ச ந்தவலவணம் ( டா.);;  a kind of rock-salt.

 ச ந்தவம்2 cayindavam, ெப. (n.)

   தைல ( டா.);; head.

ச ரியம்

 
 ச ரியம் cayiriyam, ெப. (n.)

   ெசம் ள்ளி; thorny nail-dye - barleria prionitis (சா.அக.);.

     [அன் = ரை்ம. அள் → அய் → அயல் = ரை்ம, ரியெபா ள். அ ல் → அ ர ்→ ச ர ்→ ச ரியம்]

ச லந்தம்

 
 ச லந்தம் cayilandam, ெப. (n.)

   சா ங்கம் ( .அ.);; vermilion.

ச னி

 
 ச னி cayiṉi, ெப. (n.)

   ப்  (மைல; long pepрег.

ச னி

 
 ச னி cayūṉi, ெப. (n.)

ச னி (சங்.அக.); பாரக்்க;see {Sayini.}

சைய
சைய cayai, ெப. (n.)

   ன்ைன (ைதலவ. ைதல. 72);; firebrand teak.
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சரக்்கம்

சரக்்கம்1 carkkam, ெப. (n.)

ச க்கம் பாரக்்க;see {Sarukkan",}

     [ச க்கம் → சரக்்கம்]

 சரக்்கம்2 carkkam, ெப. (n.)

   பைடப் ; creation.

     "நில ய சரக்்கம்" (மசச் . ைந . 37);.

     [ச க்கம் → சரக்்கம்]

த. ச க்கம் → Skt. sarga

ச க்கம்2 பாரக்்க

சரக்்கைர

சரக்்கைர carkkarai, ெப. (n.)

ச க்கைர1 பாரக்்க;see {sarukkarai'.}

     [ச க்கம் → ச க்கைர → சரக்்கைர]

சரக்்கைரக்கதளி

 
 சரக்்கைரக்கதளி carkkaraikkadaḷi, ெப. (n.)

ச க்கைரக்கதளி பாரக்்க;see {sarukkarai-k- kadali }

ம. சக்கரக்கதளி

     [ச க்கைர → சரக்்கைர + கதளி. த  → கத  = வாைழக்காய். கத  → கதளி]

சரக்்கைரக் ழங்

 
 சரக்்கைரக் ழங்  carkkaraikkiḻṅgu, ெப. (n.)

ச க்கைரவள்ளி பாரக்்க;see {Sarukkarai-Vall.}

     [ச க்கைர → சரக்்கைர + ழங்  = சரக்்கைரக் ழங்  = ச க்கைர ேபால் இனிக் ம் ழங் ]

சரக்்கைரக்ேகளி

 
 சரக்்கைரக்ேகளி carkkaraikāḷi, ெப. (n.)

ச க்கைரக்கதளி பாரக்்க (இ..வ..);;see {Sarukkarai-k-kadali}

சரக்்கைரக்ெகா

சரக்்கைரக்ெகா  carkkaraikkoḍi, ெப. (n.)

ச க்கைரக்ெகா  பாரக்்க (G.Sm. D.T.I. 215);;see {Sarukkarai-k-kogii.}

     [ச க்கைர → சரக்்கைர + ெகா . சரக்்கைர ெவள்ைள நிற ைடய . சரக்்கைர = ெவள்ைள]

சரக்்கைரக்ெகாம்ம
ட்

 
 சரக்்கைரக்ெகாம்மட்  carkkaraikkommaṭṭi, ெப. (n.)

ச க்கைரக்ெகாம்மட்  பாரக்்க ( .அ.);;see {Sarukkarai-k-kommatti.}

ம. சக்கரக் ம்மட் .

     [ச க்கைர → சரக்்கைர + ெகாம்மட் ]

சரக்்கைரநாரத்ைத

 
 சரக்்கைரநாரத்ைத carkkarainārattai, ெப. (n.)

ச க்கைரநாரத்ைத பாரக்்க (யாழ்.அக);;see {Sarukkarai-niraltai}

     [ச க்கைர → சரக்்கைர + நாரத்ைத]
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சரக்்கைரேநாய்

 
 சரக்்கைரேநாய் carkkarainōy, ெப. (n.)

   நீரி  ேநாய்; diabetes.

     [ச க்கைர → சரக்்கைர + ேநாய். ள் → ெநாள் → ேநாள் → ேநாய்]

கைணயச் ரப்  ேபா ய அள  ரக்காததால் உண் ம் உண ள்ள சரக்்கைரப் ப கைள, 
ஆற்றல் ெபா ளாக மாற் , உட ப் க க் க் ெகாண்  ெசல்வ  ைறவதால், ஏற்ப ம் ேநாய்.

சரக்்கைரப்ப ர்க
ள்

 
 சரக்்கைரப்ப ரக்ள் carkkaraippayirkaḷ, ெப. (n.)

   ச க்கைர எ க்கப் பயன்ப ம் க ம் , ெதன்ைன, பைன, ஈந்  த யைவ; sugar contended crops such 
as sugarcane, coconut, palm, datepalm.

     [ச க்கைர → சரக்்கைர + ப ரக்ள்]

சரக்்கைரப்ப ப்

 
 சரக்்கைரப்ப ப்  carkkaraipparuppu, ெப. (n.)

   ற் ண் வைக (பணிகாரவைக); ( ைவ.);; a confectionary.

     [ச க்கைர → சரக்்கைர + ப ப் ]

சரக்்கைரப்பறங்

 
 சரக்்கைரப்பறங்  carkkaraippaṟaṅgi, ெப. (n.)

ச க்கைரப் சணி பாரக்்க: see {Barukkar-p- риsади.}

     [சரக்்கைர + பறங் ]

சரக்்கைரப்பா

 
 சரக்்கைரப்பா  carkkaraippāku, ெப. (n.)

ச க்கைரப்பா  பாரக்்க;see {sarukkaraippdg}

ம. சக்கரப்பா

     [ச க்கைர → சரக்்கைர + பா ]

சரக்்கைரப்பாைற

சரக்்கைரப்பாைற carkkaraippāṟai, ெப. (n.)

ச க்கைரப்பாைற பாரக்்க;see {sarukkarapADaATá21.}

ம. சக்கரப்பாற

     [ச க்கைர → சரக்்கைர + பாைற]

சரக்்கைரப்பாைன

 
 சரக்்கைரப்பாைன carkkaraippāṉai, ெப. (n.)

   சரக்்கைரப்பா ைன ைவக் ம் மடக்லம்; an earthern vessel used for preserving {'Sarkkaraip-pagu'.}

ம. சரக்்கைரப்பான, சக்கரப்பாடம்

     [ச க்கைர → சரக்்கைர + பாைன]
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சரக்்கைரப் ைக
ைல

 
 சரக்்கைரப் ைக ைல carggaraippugaiyilai, ெப. (n.)

ச க்கைரப் ைக ைல பாரக்்க;see {šarukkaraf-р-риgalyilai.}

ம. சக்கரப் க ல

     [ச க்கைர → சரக்்கைர + ைக ைல]

சரக்்கைரப் சணி

சரக்்கைரப் சணி carkkaraippūcaṇi, ெப. (n.)

ச க்கைரப் சணி பாரக்்க (M.M.129);;see {šarukkarai-p-pljšani.}

ம. சக்கரச் ர, சரக்்கரமத்தன்

     [ச க்கைர → சரக்்கைர + சணி]

சரக்்கைரப் ந்

 
 சரக்்கைரப் ந்  carkkaraippūndi, ெப. (n.)

ச க்கைரப் ந்  பாரக்்க (இந் பாக.);;see {Sarıkkarai-p-pümdi.}

     [ச க்கைர → சரக்்கைர + ந் ]

சரக்்கைரப்ேபச்

 
 சரக்்கைரப்ேபச்  carkkaraippēccu, ெப. (n.)

ச க்கைரப்ேபச்  பாரக்்க;see {&arukkaraipрёсси. }

ம. சக்கரவாக்

     [ச க்கைர → சரக்்கைர + ேபச் ]

சரக்்கைரப்ேபரி

 
 சரக்்கைரப்ேபரி carkkaraippēri, ெப. (n.)

   ச க்கைரப்ேபரி பாரக்்க;     [ச க்கைர → சரக்்கைர + ேபரி]

 E. pear → த. ேபரி

சரக்்கைரப்ெபாங்க
ல்

சரக்்கைரப்ெபாங்கல் carkkaraippoṅgal, ெப. (n.)

ச க்கைரப் ெபாங்கல் (பதாரத்்த. 1403); பாரக்்க;see {sarukkaraippoரg்al} (ெச.அக.);

ம. சக்கரச ்ேசா

     [ச க்கைர → சரக்்கைர + ெபாங்கல்]

சரக்்கைரப்ெபான்
னாச்

 
 சரக்்கைரப்ெபான்னாச்  carkkaraippoṉṉācci, ெப. (n.)

ச க்கைரப் ெபான்னாச்  பாரக்்க (இ.வ.);;see {sarukkari-p-poinacci} (ெச.அக.);.

     [ச க்கைர → சரக்்கைர + ெபான்னாச் ]

சரக்்கைரமா

 
 சரக்்கைரமா carkkaraimā, ெப. (n.)

ச க்கைர மா பாரக்்க;see {Sarukkarai-mi.}

ம. சக்கரமா

     [சரககைர → சரக்்கைர + மா]
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சரக்்கைரலா

சரக்்கைரலா  carkkarailāṭu, ெப. (n.)

   இனிப்  வைக (இந் பாக. 311);; a kind of sweet confection.

     [ச க்கைர → சரக்்கைர + லா ]

 Skt. {laddu} → த. லட்  → லா

சரக்்கைரவட்

சரக்்கைரவட்  carkkaraivaṭṭu, ெப. (n.)

ச க்கைரவட்  பாரக்்க (S.I.I. vii, 311);;see {Sarukkarai-wattu}

     [ச க்கைர → சரக்்கைர + வட் , வட்  = வட்டமான க ப் க்கட் ]

சரக்்கைரவர்த்

 
 சரக்்கைரவரத்்  carkkaraivartti, ெப. (n.)

   வைக ( ன்.);; a plant - Chenopodium album. (ெச.அக.);

     [ச க்கைர → சரக்்கைர + வரத்் ]

சரக்்கைரவழங் -
தல்

சரக்்கைரவழங் -தல் carkkaraivaḻṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ம ச் க் யாகச ்ச க்கைர ெகா த்தல் (ெகா.வ.);; to distribute sugar, as a token of rejoicing.

     [ச க்கைர → சரக்்கைர + வழங் -,]

சரக்்கைரவள்ளி

 
 சரக்்கைரவள்ளி carkkaraivaḷḷi, ெப. (n.)

ச க்கைரவள்ளி பாரக்்க;see {sarukkaral-Wal}

ம. சக்கரவள்ளி

     [ச க்கைர → சரக்்கைர + வள்ளி]

சரக்்கைரவள்ளிக்
ழங்

 
 சரக்்கைரவள்ளிக் ழங்  carkkaraivaḷḷikkiḻṅgu, ெப. (n.)

ச க்கைரவள்ளி பாரக்்க;see {Sarukkarai-Valli}

ம. சக்கரவள்ளி

     [ச க்கைர → சரக்்கைர + வள்ளி + ழங் ]

சரக்்கைரவாயன்

சரக்்கைரவாயன் carkkaraivāyaṉ, ெப. (n.)

   1. இனிைமயாகப் ேப பவன்; one who trades in sweet words, one having sweet tongue.

   2. உள்ளத் ல் உள்ளைத மைறத்  இனிைம யாகப் ேப பவன்; one who utters pleasing but insincere words.

ம. சக்கரவாயன்

     [ச க்கைர → சரக்்கைர + வாயன்]

சரக்்கைரக்கல்

 
 சரக்்கைரக்கல் carkkaraikkal, ெப. (n.)

   பனங்கற்கண் ; sugar-candy from palm toddy (ேசரநா.);

ம. சக்கரக்கல்

     [சரக்்கைர + கல்]
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சரக்்கைரக்கள்

 
 சரக்்கைரக்கள் carkkaraikkaḷ, ெப. (n.)

   ச க்கைர உண்டாக் வதற் ப் பயன்ப த் ம் இனிப் க்கள்; the sweet toddy from which jaggery is produced.

ம. சக்கரக்கள்

     [சரக்்கைர + கள்]

சரச்ச்ைர

சரச்ச்ைர1 carccarai, ெப. (n.)

   ச க்கைர ( டா.);; roughness, as of bark.

     [சரசரப்  → ஒ ப் செ்சால். சரசர → சரச்ச்ைர = சரசரப் , சரசரப்பான ]

 சரச்ச்ைர2 carccarai, ெப. (n.)

   சசச்ர  (இ.வ.);; quаггеl.

     [சசச்ர  → சரச்ச்ைர]

சரச்ை்ச

சரச்ை்ச carccai, ெப. (n.)

   1. ஆராய்ச் ; inquiry, critical Study.

     'சரச்ை்ச ல்லாைமயால் ெசய்  ( ஷயம்); மறந் ட்ட ' (உ.வ.);.

   2. ெசாற்ேபார;் discussion, debate.

 Skt. {Sarcå}

சர்ப்ப

சரப்்ப carppa, ஏ. . (v.imp.) 

   ைரந்  நட; run, hury up.

     "ஏ ன் சரப்்ப ெவன்றான்" ( ைள. இந் ரன். 64);.

     [சர ்→ சரப்்ப → ைரந்  நட என் ம் ெபா ளில் வந்த ஒ க் ப் ச ்ெசால். இ  க்காலங்களி ம் 
ைடெபயரச்்  ெகாள்ளாமல் ஏவல் ைன வ வத் ல் மட் ம் பயன்ப த்தப்பட் ள்ள ]

சர்ப்பக்க

 
 சரப்்பக்க  carppakkaḍi, ெப. (n.)

   கட ள் ன்  க் ப்ெபா ளாக மா  யப்  (அ சயம்); ைளக்கக் யப  
நல்லபாம்ைபக் கலத் ட்  எ க் ங்காவ ; a serpent taken to a temple in a {kavadi} under a vow, the serpent 
miraculously transforming into an agreeable offering in the presence of the deity.

     [சரப்்பம் + காவ ]

சர்ப்பக்கா

 
 சரப்்பக்கா  carppakkāvu, ெப. (n.)

   நாகங்கள் இ ப்பதற்  அைமந்த ேதாட்டம் (இ.வ.);; serpent's grove, considered a sacred place.

     [சரப்்பம் + கா ]

சர்ப்பசயனம்

 
 சரப்்பசயனம் sarppasayaṉam, ெப. (n.)

   மா ன் பாம்பைண;{Visnu's} serpent couch.

     [சரப்்பம் + சயனம்]

 Skt.{ Sayana} → த. சயனம்
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சர்ப்பசாந்

 
 சரப்்பசாந்  carppacāndi, ெப. (n.)

   ழந்ைத றந்  இறந் டாமல் நீண்ட ஆ ேளா  வாழேவண் த் தாம் ற் ற ல் நல்ல பாம்ைபக் 
ெகான்றதனா ண்டான ைனைய நீக் ம் சடங் ; rites in expiation of the sin of cobra - killing in past births, 
performed with a view to beget long-lived off spring

     [சரப்்பம் + சாந் ]

 Skt. {Sandi} →  த. சாந்

சர்ப்பசாவம்

 
 சரப்்பசாவம் carppacāvam, ெப. (n.)

   ற் றப் ல் நல்லபாம்ைபக் ெகான்றதனால் றங்கைடயற் ப் ேபாம்ப  ேந ஞ் சாவம்; curse of 
childlessness resulting from cobra killing in former births (ெச.அக.);.

     [சரப்்பம் + சாவம்]

சர்ப்ப ரம்

சரப்்ப ரம் sarppasiram, ெப. (n.)

   பாம் ன் படம் ேபால ஐந்  ரல்கைள ம் ெந க்  உள்வைளக் ம் த் ைர (அ நய); க்ைக (பரத. 
பாவ.23);; a hand pose which consists in joining the five fingers of a hand and blending them in the form of serpent's hood.

     [சரப்்பம் + ரம்]

 Skt. {Siras} → த. ரம்

சர்ப்பதட்டம்

 
 சரப்்பதட்டம் carppadaṭṭam, ெப. (n.)

சரப்்பக்க  பாரக்்க;see {Saippa-k-kagi}

     [சரப்்பம் + தட்டம்]

 Skt. {dasta} → த. தட்டம்.

சர்ப்பம்

சரப்்பம் carppam, ெப. (n.)

   1. பாம்  ( ங்.);; snake.

     'சரப்்பத் ன் வாய்த் தவைள ேபால' (பழ.);

   2. பகல் த்தம் ( ரத்்தம்); ப ைனந்த ள் இரண்டாவ  ( தான. ணா ண.73, உைர.);; the 
second of 15 divisions of day.

     [சரெ்ரனல் = ைரந்  ெசல் தைல உணரத்் ம் ஒ க் ப் ச ்ெசால். சர ்→ ச ப்பம் → சரப்்பம். 
மாந்தன் பாரை்வ னின்  க ைரந்  (சரெ்ரன்  மைற ம் இயல் ைனக் ெகாண்ட .

 sarpa ஊரந்்  ெசல் தல் என் ம் ெபா ைள ைடதாக மா. . அகர த  காட் ம். ஊரந்் ெசல் ம் 
உ ரிகள் பல் இ ப்பைத ம், ஊரந்் ெசல் தல் என்பதைனக் காட் ம் ைரந்  மைற ம்தன்ைம 
ெபா த்தமாக இ ப்பைத ம் கண் ெகாள்க.

ச க்கம் → Skt. sarpa.

ச ப்பம் பாரக்்க

சரக்்க

சரக்்க carkka,    . .எ. (adv.) ைரவாக; quickly, speedily.

     "சரக்க க்கதவந் றப் ம் ேன" (ேதவா. 843:10);.

     [சர ்→ சரக்க = ஒ க் ப் ச ்ெசால்]
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சரக்கட்ைட

 
 சரக்கடை்ட carakkaṭṭai, ெப. (n.)

   ேதர ்ெசல் ம் ேபா  ைச ப்ப ம் நி த்த ம் பயன்ப ம் கடை்ட; log used to turn direction of a car.

     [சரம் + கடை்ட]

சரக்க ழ்-தல்

சரக்க ழ்-தல் carakkaviḻtal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெபாய்யான ெசய் கைளக் தல் (ெகா.வ.);; lit., to spread out one's wares to make false Statement.

     [சரக்  + அ ழ்-,]

டை்டைய அ ழ்த் ப் ெபா ள்கைளக் காட் வ டன் உள்ளத் ள் நிைனத்  ைவத் ள்ள 
ெபாய்செ்சய் கைளக் காட் வைத ஒப் ைமப்பத்தப்பட் ள்ளதன் ேபரிேலேய,

     "சரக்க ழ்த்தல்" ெபாய்யான ெசய் கைளக் வதற்  ஆளப்ெபற் ள்ள .

சரக்கைற

சரக்கைற carakkaṟai, ெப. (n.)

   1. பண்டங்கள் ைவக் டம்; store house,

     "எல்லாஞ் சாலக் டக் ஞ் சரக்கைறேயா" (ேதவா. 1198:5);.

   2. ெபான்னைற; treasury.

     "சரக்கைற ற் க்  ேவண்  ெமாண்கனக ெம த் ட் " ( வாலவா. 39:4);.

   3. அணிகலன்கள் (ஆபரணங்கள்); ைவக் ம் அைற ( லப். 5:7, உைர.);; jewelhouse lockcr.

     [சரக்  + அைற]

சரக்காள்

 
 சரக்காள் carakkāḷ, ெப. (n.)

   ெபா செ்சய்  பல ந் ெதரிந்தவன் (ெகா.வ.);; a well-infomed person.

     [சரக்  + ஆள்]

சரக்  = காய்ந்தெபா ள். ெபா ள்கள் இ த்தல் ேபால, ெசய் கள் பலவற்ைறக் ெகாண்டவன் சரக்காள் 
எனப்பட்டான்.

சரக்காளி

சரக்காளி1 carakkāḷi, ெப. (n.)

சரக்காள் பாரக்்க (க.வ.);;see {Sarakkal}

     [சரக்காள் → சரக்காளி]

 சரக்காளி2 carakkāḷi, ெப. (n.)

   ; excess.

     'ரசத் ல் ளிப் ச ்சரக்காளியா க் ற ' (இ.வ.);.

     [சரக்  + ஆளி]
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சரக்கா

சரக்கா  carakkāṟu, ெப. (n.)

   அ வைகச ்சரக் கள்; the six kinds of drugs.

     [சரக்  + ஆ ]

ஒவ்ெவா  ப க் ம், ெவவ்ேவ  வைகயான ெபா ள்கள் தன்ைமயான ெபா ள்களாகக் 
ெகாள்ளப்பட் ள்ளன. அவற் ள் ல ப களின் தன்ைமயான ஆ  சரக் கைளப் பற் ச ்
சாம்ப வம் ம த் வ அகர த  த் ள்ள .

   1. இ ங்கம்; cinnabar

   2. பசை்சக் க ப் ரம்; crude camphor

   3. ங் மப் ; European saffron.

   4. ப காரம்; alum.

   5. சாரம்; sal ammoniac.

   6. க் ; dried ginger.

   1.ெகாச் ரம்; Cochin corrosive sublimate

   2. ள ; black pepper

   3. ப் ; long pepper,

   4. ஏலம்; cardamon.

   5. ராம் ; clove.

   6. ற்றரத்ைத; lesser galangal.

சரக் யங்

 
 சரக் யங்  carakkiyaṅgi, ெப. (n.)

சரக் ந்  பாரக்்க;see {Sarakkundu,}

     [சரக்  + இயங் ]
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சரக்

சரக்  carakku, ெப. (n.)

   1. வணிகப்பண்டம்; goods, articles of merchandise.

     "இலச் ைன ெயாற் ய தைலச் ைமச ்சரக் னர"் (ெப ங். மகத, 17,152);.

     'சரக் க் கண்ட இடத் ேல ள்ைளக்  அ ழ்தம் ெகா க்க நிைனக் ற ' (பழ.);.

   2. ெபான் ( ங்.);; gold.

   3. ரிந்த கல் ய  த யவற்றால் ஏற்ப ந் த  அல்ல  றைம; solid worth, ability.

   4. சம்பாரச ்சரக்  த யன; curry-stuffs, spices, etc.

   5. ம ந் ப் பண்டம்; medicinal substance, especially arsenic alkalies and acids.

     'சரக் க்கண்ட இடத் ேல ள்ைள ெப ற ' (பழ.);.

   ம. சரக் ;   க. சர , சர் ;ெத., . சரக் .

     [சர ்→ சர  → சரக்  = காய்ந்தபண்டம் காய்ந்த வணிகப்பண்டம், வணிகப் பண்டம், கல் ய  
(ேவ.க.213);]

 சரக் 2 carakku, ெப. (n.)

   1. ெதன்ைன, பைன, அரி , ெவல்லம் த யவற் ந்  வ க்கப்ப ம் ளிப்ேப ய ம வைக 
(இ.வ.);; arrack.

   2. ேதறல்; liquor.

   3. கள்; toddy.

சரக் க்கட் -தல்

சரக் க்கட் -தல் carakkukkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. சரக் ப் -த்தல் பாரக்்க;see {Sara kkup-pid.}

   2. வணிகத் க் ப் பண்டம் அ ப் தல்; to pack and forward merchandise.

   3. இதள் (இரசம்); த யவற்ைற இ க் க்கட் யாகச ்ெசய்தல்; to solidify liquids as mercury, for medicinal 
purposes.

     [சரக்  + கட் -,]

சரக் க்கைட

 
 சரக் க்கைட carakkukkaḍai, ெப. (n.)

   கள் க்கைட (இ...வ..);; toddy-shop.

     [சரக்  + கைட]

சரக் க் டம்

 
 சரக் க் டம் carakkukāṭam, ெப. (n.)

சரக்கைற பாரக்்க;see {Sarakkarai.}

     [சரக்  + டம்]

சரக் ச் ண்ணம்

 
 சரக் ச் ண்ணம் carakkuccuṇṇam, ெப. (n.)

   சவ் ரம் ( ன்.);; peroxide compound of mercury, sulphur, etc.

ம வ. ரம்

     [சரக்  + ண்ணம். ள் → ண் → ண்ணம்]
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சரக் ந்

 
 சரக் ந்  carakkundu, ெப. (n.)

   பண்டங்கைள ஏற் செ்சல் ம் இயங் ; lorry.

     [சரக்  +  உந் ]

சரக் ப்பண்

சரக் ப்பண் 1 carakkuppaṇṇudal,    5 ெச. .ன்றா . (v.t.)

   ெவ ற் காயைவத்தல் (யாழ்ப்.);; to dry in the sun.

     [சரக்  + பண் . சர ்→ சர  → சரக்  = காய்ந்த பண்டம். சரக் ப் பண் -தல் =பண்டத்ைதக் 
காயைவத்  உலரந்்ததாக (சரக்காக); ஆக் தல்]

 சரக் ப்பண் 2 carakkuppaṇṇudal,    15 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நன் ம த்தல் ( ன்.);; to regard or esteem.

     [சரக்  + பண் . சர ்→ சர  → சரக் = காய்ந்த பண்டம், பண்டம். சரக் ப் பண் தல் = பண்டம் 
உ வாக் தல், ம ப் க் ட் தல், நன் ம த்தல்]

சரக் ப்ப -த்தல்

சரக் ப்ப -த்தல் carakkuppaṟittal,    14 ெச. . . (v.i.)

   பண்டங்கைளக் கப்ப னின்  இறக் தல்; to unload cargo.

     "சரக் ப் ப த்தற் க் கட ல் நின்ற மரக்கலங்கள்" (ம ைரக். 85, உைர.);.

     [சரக்  + ப -,]

சரக் ப் -த்தல்

சரக் ப் -த்தல் carakkuppiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வணிகத் க் ப் பண்டங்கைள ெமாத்தாக வாங் தல்; to buy up goods wholesale for trade.

     'மண் க் கணக்கப் ள்ைள சரக் ப் க்கச ்ெசன் ள்ளார'் (உ.வ.);.

     [சரக்  + -,]

சரக் ப் ரக்ெகன
ல்

சரக் ப் ரக்ெகனல் carakkuppurakkeṉal, ெப. (n.)

   1. ரீசெ்சா , செ்ச ப்ெபா ையக் காட் ம் ஒ க் ப் ; creaking Sound as of shoes.

   2. எ ப்பான நைடக் ப்  (இ,வ,);; brisk, bustling walk.

     [சரக்  + ரக்  + எனல்]

சரக் மண்

 
 சரக் மண்  carakkumaṇṭi, ெப. (n.)

   சரக்கைற, பண்டங்கள் ைவக் டம்; warchouse(ெச.அக.);.

     [சரக்  + மண் . மண் தல் = ெந ங் தல், நிைறதல், நிைறந்  தல். மண்  → மண்  = 
ெபா ள்கள் நிைறந்த இடம், சரக்கைற]

சரக் மா -தல்

சரக் மா -தல் carakkumāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   பண்டமா தல்; to barter goods.

     [சரக்  + மா -,]

சரக் ற

 
 சரக் ற  carakkuṟaḍu, ெப. (n.)

   ெந ப் ல் காய்ந்  டான உளிையத் தட் க் ராக்கப் த் க் ெகாள்ளப் பயன்ப ம் கம் யக் 
க ; forcep.

     [சரம் + ற ]
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சரக்ெகனல்

 
 சரக்ெகனல் carakkeṉal, ெப. (n.)

   ஆணி, வல் (ேபனா); த யவற்றாற் தல், ல்ைல ேவகமாக ெவட் தல், காய்க கைள 
ந க் தல் ஆ யவற்ைற உணரத்் ம் ஒ க் ப் செ்சால்; the sound rending, of scratching with nails or with a 
pen, or cutting the grass and of mincing vegetables.

க. சரக்ெகன

     [சரக்  + எனல்]

சரக்ேகற் ப்ப த்
தல்

 
 சரக்ேகற் ப்ப த்தல் carakāṟṟippaṟittal, ெதா.ெப. (vbl.n.) 

   ஆழ ல்லாத ைற கங்க க்  வந்த சரக்ேகற் ய கப்பைலக் கட ல் ெதாைல ேலேய நி த் ப் 
பட  லம் சரக்ைக இறக் த ம் ஏற் த ம் ( னவ.);; unloading or loading cargo.

     [சரக்  + ஏற்  + ப த்தல்]

சரக்ேகற் -தல்

சரக்ேகற் -தல் carakāṟṟudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   வண் ம் கப்ப ம் வணிகப் பண்டம் ஏற் தல்; to load goods in carts, ships.

     [சரக்  + ஏற் . ஏ  → ஏற் -,]

சரக்ெகாட்டைக

 
 சரக்ெகாட்டைக caraggoṭṭagai, ெப. (n.)

    மாைலகளால் அழ ப த்தப்பட்ட ெகாட்டைக (இ.வ.);; a pandal decorated with festoons (ெச.அக.);.

     [சரம் + ெகாட்டைக. சர ்→ சரம் = நீண்ட அல்ல  ேநரான மணிக்ேகாைவ அல்ல  மலரத்ெ்தாைட]

சரக்ெகான்ைற

சரக்ெகான்ைற carakkoṉṟai, ெப. (n.)

   ேநர ்ேநராகப் (சரஞ்சரமாகப்); க் ம் ெகான்ைற வைக (பதாரத்்த. 204);; Indian laburnum.

     [சரம் + ெகான்ைற]

சரக்ெகான்ைறப்
ளி

 
 சரக்ெகான்ைறப் ளி carakkoṉṟaippuḷi, ெப. (n.)

   சரக்ெகான்ைறப் பழத் ன் உள்ளீ ; pulp of Indian labournam, used as medicine.

     [சரக்ெகான்ைற + ளி]

சரகண்டம்

 
 சரகண்டம் caragaṇṭam, ெப. (n.)

   நில ந க்ேகாட்  ( மத் யேரைக);க் ம் ப் ட்ட இடத் ற் ள்ள ேகாள்களின் 
உசச்ேவ பா ; ascensional difference between the equator and the place in question.

     [சரம் → சரகண்டம்]

த. சரகண்டம் → Skt. {Sarakhanda}

சரகத்

சரகத்  caragattu, ெப. (n.)

   எல்ைல; boundary.

     [சரகம் → சரகத் ]

சரகம்1 பாரக்்க
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சரக

 
 சரக  caragadi, ெப. (n.)

   அம்  ேபாற் ெசல்வதா ய ைர (அ வக ); வைக; a horse's pace resembling arrow's fight, one of five 
{aSuva-kadi.}

     [சரம் + க ]

சரகம்

சரகம்1 caragam, ெப. (n.)

   1. எல்ைல; boundary.

   2. நாட் ன் ப ; region, quarter, district.

     [ ல் → ( ); → ச  → ச . ச தல் = சாய்தல், சரிதல், ச  → ச  = சாய்தல், வைளதல். ச  → 
ச க்கம் = ற் ரி . ச  → ச கம் → சரகம் = நாட் ன் உட் ரி ]

 சரகம்2 caragam, ெப. (n.)

   1. ேதனீ  ( ங்.);; bee.

   2. வண் ; beetle.

சரகம் → Skt. {Saragha}

சரகமாதவம்

 
 சரகமாதவம் caragamātavam, ெப. (n.)

   ட் ைவ; Indian balm of Gilead - balsmodeudron berryi (சா.அக.);.

சரகாண்டபாடாண
ம்

 
 சரகாண்டபாடாணம் carakāṇṭapāṭāṇam, ெப. (n.)

   ற ச ்ெசய்நஞ்  (பாடாணம்); வைக ( .அ.);; a mineral poison.

சரகாண்டம்

 
 சரகாண்டம் carakāṇṭam, ெப. (n.)

   அம் க்  ( ன்.);; quiver.

     [சரம் + காண்டம். கள் → கண்  → கண்டம் = ெப ந் ண் , ெப நிலப் ரி . கண்டம் → காண்டம் = 
ற்ெப ம் ரி . அம் தெ்தா ைய ைவக் ம் .]

சரகா

 
 சரகா  carakāti, ெப. (n.)

   ெப ம ந் ; great medicine or Indian birth - wort- aristolochia indica (சா.அக.);.

சர

சர  caragu, ெப. (n.)

ச 1 பாரக்்க;see {sargu'}

     [ச  → சர ]

சர ண்ணி

சர ண்ணி caraguṇṇi, ெப. (n.)

   ண்ணி வைக (ஈ , 1, 5, 5, .);; a species of small cattle tick.

     [சர  + உண்ணி. சர ்→ சர→ ச  = காய்ந்த இைல. சர ்→ சர  = காய்ந்த , ய ]

சர டம்

சர டம் caraāṭam, ெப. (n.)

   பைகவர ்பைடக்கலந் தாக்காதவா  அம் னாற் கட் ம் பந்தல் ( வக. 1680, உைர);;  a pandal - like 
formation of arrows serving as protection from hostile weapons.

     [சரம் + டம்.  → டம்]
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சரங்கம்

 
 சரங்கம் caraṅgam, ெப. (n.)

   ெசய்நஞ்  (பாடாண); வைக ( ன்.);; a kind of arsenic.

சரச் கா

 
 சரச் கா caraccikā, ெப. (n.)

   ஞ்சா; scammony swallow-wort - Scamone ematica (சா,அக.);

சரச் ரா

 
 சரச் ரா caraccirā, ெப. (n.)

   ப்ைப; rattle - wort - Crotalaria laburnifolia (சா.அக.);.

சரச்

 
 சரச்  caracciṟu, ெப. (n.)

   ஞ்சா (மைல);; a species of scammony Swallow-wort (ெச.அக.);.

சரசகாரி

 
 சரசகாரி sarasakāri, ெப. (n.)

   வண்  ெகால்  அல்ல  ேதவதா ; Himalayan deodar, worm - killer - cedrus libani (deodara);.

சரசகா னி

 
 சரசகா னி sarasakāliṉi, ெப. (n.)

   ேதக் ; teak wood - Tecoma grandis (சா.அக.);.

சரசசச்ங்

 
 சரசசச்ங்  sarasassaṅgu, ெப. (n.)

   ெகாம்  வ வான சங் ; horny conch (சா.அக.);.

     [சரசம் + சங் ]

சரசச கம்

 
 சரசச கம் sarasasamugam, ெப. (n.)

   ஆசாங் ேகாைர; white basil-Ocimum album (சா.அக.);.

சரசர-த்தல்

சரசர-த்தல் sarasarattal,    12 ெச. . . (v.i. )

   1. ச  த யைவ ஒ த்தல் ( ன்.);; to rustle, as dry leaves.

   2. ெதா தற் ச ் ர ரெவன் த்தல்; to be rough of surface.

     [சர சர → ஒ க் ப் செ்சால். சரசர →  சரசர-த்தல்]

1412

www.valluvarvallalarvattam.com 9386 of 19068.



சரசரப்

சரசரப் 1 sarasarappu, ெப. (n.)

   ஒ க்ைக; rustling.

     [சரசர → சரசரப் . ' ' ெபயராக்க ஈ ]

 சரசரப் 2 sarasarappu, ெப. (n.)

   1. ெமா ெமா  ெவன் க்ைக; rustling, as of starched cloth.

   2. ர ரப் ; roughness of surface or edge.

     "உ ர…்….. சரசரப் பகன்றா லங்கைவ நல்ல" ( ைள. ேவல்வைள.37);.

     [ ள் → ர ்→ ர. ர ர → ர ரப்  = ள் ள்ளாய் அல்ல  கர டாய் இ த்தல். ர ரப்  → 
சரசரப் ]

சரசெரனல்

சரசெரனல் sarasareṉal, ெப. (n.)

   1. உலரந்்த இைலகள் அைசவைத உணரத்் ம் ஒ க் ப் ; rustling, as of dry leaves.

   2. ைரந்  எளி ற் ெசல் தற் ப் ; gliding along, moving quickly without resistance.

     [சரசர+ எனல்]

சரசாத் ரம்

 
 சரசாத் ரம் caracāttiram, ெப. (n.)

   க்  (நா ); வ யாக ச்  வ னின் ,  ெசால் வைதப் பற் ய ல் (ெகா.வ.);; art of 
divination by a study of respiration.

     [சர + சாத் ரம். சர ்→ சர = நடத்தல், ெசல் தல், ச் ச ்ெசல் தல்]

 Skt. {såstra} → த. சாத் ரம்

சரெசாத்

 
 சரெசாத்  sarasottu, ெப. (n.)

அைச ம் ெசாத்  (C.G.); movable property.

     [சரம் + ெசாத் ]

சரேசா டம்

 
 சரேசா டம் caracōtiḍam, ெப. (n.)

சரசாத் ரம் (ெகா.வ.); பாரக்்க;see {Sara-sattiram}

     [சர + ேசா டம்]

 Skt.{jyötisa} → த. ேசா டம்

சரஞ்சரமாய்

 
 சரஞ்சரமாய் carañjaramāy, . .எ. (adv.) 

   அ க்க க்காய், வரிைசவரிைசயாய்; in piles, inters. 

அவைரக்காய் சரஞ்சரமாய்த் ெதாங் ற .

     [சரம் + சரம் + ஆய்]
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சரட்டட் ைக

 
 சரட்டட் ைக caraṭṭaṭṭigai, ெப. (n.)

   ெபாற்சர  ெசய்  படை்டயாகத் தட்டப்பட் ப் பதக்கங் கட் ய க த்தணி வைக; necklace of gold 
threads with a padakkam pendant.

     [சர  + அட் ைக. ஒட்  → அட்  → அட்  → அட் ைக]

சரட்டைடப்பன்

சரட்டைடப்பன் caraḍḍaḍaippaṉ, ெப. (n.)

   கால்நைட ேநாய்க ள் ஒன்  (மாட் வா. 82);; a kind of cattle disease.

     [சர  + அைடப்பன்]

சரட் சச்ரட்ெடனல்

சரட் சச்ரடெ்டனல் caraṭṭuccaraṭṭeṉal, ெப. (n.)

   1. ஓர ்ஒ க் ப் ; onom, expr.

 swishing, rushing sound, as of air in motion.

   2. தாராளமாய் மலங்க தற் ப்  (யாழ்ப்.); 

 onom. expr. of free and easy motion without obstruction, as of stools.

     [சரட்  + சரட்  + எனல்]

சரட் த்தா

 
 சரட் த்தா  caraṭṭuttāli, ெப. (n.)

   ெபான் சரட் ற் ேகாத்தணி ம் தா வைக (இ.வ.);; a kind of wedding badge hung in a gold necklet.

     [சர  + தா ]

சரட் ப்ெபா த்தம்

 
 சரட் ப்ெபா த்தம் caraṭṭupporuttam, ெப. (n.)

   மணப்ெபா த்தங்க ள் ஒன் ; a kind of agreement in the horoscopes of the prospective bride and bridegroom.

     [சர  + ெபா த்தம்]

சரட் ேமனிக்

 
 சரட் ேமனிக்  caraṭṭumēṉikku, . .எ. (adv.) 

சகட் ேமனிக்  பாரக்்க;see {šagatu-mčnikku} (ெச.அக.);

     [சகட் ேமனிக்  → சரட் ேமனிக் ]

சரட்ெடனல்

 
 சரடெ்டனல் caraṭṭeṉal, ெப. (n.)

   ைர க் ப் ; onom. expr, of moving quickly.

     [சரட்  + எனல். சர → சரட் ]

சரட்ைட

சரடை்ட caraṭṭai, ெப. (n.)

   1. ரடை்ட (இ..வ..);; coconut shell.

   2. ன்வைக; a fish, Malacanthus.

   ம. ரட்ட (ெப ம்பா ம் ெகாட்டங்காய்ச ் ல் ன் ழ்ப்ப );, ரட்  (ெகாட்டாங் காய்ச் ல் ன் 
ேமற்ப );;   ட. ெசரெட;பட. கரட்ட .

     [சர ்→ ( ர ); → ( ரடை்ட); → ரடை்ட = கரடான ெகாட்டாங்கச் . ரடை்ட → சரடை்ட]
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சரடம்

சரடம்1 caraḍam, ெப. (n.)

   ஒந்  ( வா.);; bloodsucker, a kind of lizard.

   2. பசே்சாந்  ( ங்.);; chameleon.

     [சர → சரடம் = ேமல்ேதால் சம ல்லாமல் ர ரப்பாக இ ப்ப ]

த. சரடம் → Skt. {sarata}

 சரடம்2 caraḍam, ெப. (n.)

   ம்பா மரம் (இலக். அக.); ( வா.);; a kind of tree.

சர

சர 1 caraḍu, ெப. (n.)

   ெபான்னால் ெசய்யப்பட்ட அணிகலன்களின் வ ைமக்காக, உள்ளடீ் ல் ெபா த்தப்ப தவற் ச ்
ெசப் க்கம் யால் ன்ன ட் ச ்ெசய்யப்ெப ம் ெகா ; copper twisted chain to insert inside gold necklace for 
making it more strength.

     "ேகாத்த சர  நீக் " (ெத.க.2:2:5);.

     [சர → சர ]

 சர 2 caraḍu, ெப. (n.)

   1. க் ல்; twisted thread, cord twine.

     "மைற நான்ேக வான்சரடா" ( வாச. 12, 2);.

   2. ெபாற்கம் னாற் ெசய்த க த்தணி வைக; a necklet of plaited gold thread. 

   ெபான் ெவள்ளி ல்களால் ஆ ய சர ; gold, silver or cotton thread. 

சர ஞ் சட்ட  நீக்  (S.I.I.II,16l);

   4. க்கணாங்க  (Tinn.);; nose-ring of bullocks.

   5. வரிைச, மைலதெ்தாடர ்( ன்.); ; chain, as of mountains, row.

   6. ைகத் றம் (தந் ரம்); ( ன்.);; Stratagem, tricks.

   ம. சர ;   க. சர;   ெத. த்ரா ;   ேகாத. சரட்;்   ெகாலா. தாட ்(க );;   நா. தாட;்பட. சர

     [சர → சர ]

சர ரி-த்தல்

சர ரி-த்தல் caraḍudiriddal,    4 ெச. . .  (v.i.)

   1. க ரித்தல்; to twist yarn or thread.

   2. சர க் -தல் பாரக்்க;see {$aradu тигиkkи}

     [சர  + ரி-,]

சர க் -தல்

சர க் -தல் caraḍumuṟukkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. யன ெசய்யத் ண் தல் ( ன்.);; to instigate.

   2. ஒ  ெசய் ையப் ெபாய்யாகக் கற் த்  ெவளி தல் (இ.வ.);; to invent a story and circulate.

     [சர  + க் -,]

சர -தல்

சர -தல்  caraḍuviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. றர ்வா லாகத் தன் க த்ைத ெவளி தல்; to give out one's idea through an intermediary.

   2. மைற கமாகப் ேப ப் றர ்க த்ைத அ ய ய தல்; to sound a person's views indirectly

   3. சர க் -தல் பாரக்்க;see {šaradu-тшиkkи-} (ெச.அக.);.

     [சர  + -,]
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சரண்

சரண்1 caraṇ, ெப (n.)

சரணம்1 பாரக்்க;see {sarapan,}

     "தனிசச்ரண் சரணாெமன" ( வாச. 30,6);.

     [அரண் → சரண்]

 சரண்2 caraṇ, ெப (n.)

   அம்ைமயார ் ந்தல் (ைதலவ. ைதல. 14);; seeta's thread.

சரண்டம்

 
 சரண்டம் caraṇṭam, ெப (n.)

   பல் ; lizard

     [சர → சரண்டம்]

சரண் -தல்

சரண் -தல் caraṇpugudal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அைடக்கலம் தல்; to take refuge in.

     "அ ளின் ேவைலையச ்சரண் ந்தனெனன" (கம்பரா. டண. 54);.

     [சரம் + -,]

சரணக்கமலம்

சரணக்கமலம் caraṇakkamalam, ெப. (n.)

   அ மலர;் lotus feet.

     "சரணகமலம் ண்டார"் (ெபரிய . அப்  . 17);.

     [சரணம் + கமலம்]

 Skt. kamala → த. கமலம்

சரணம்

சரணம்1 caraṇam, ெப. (n.)

   1.  (சங்.அக.);; house.

   2. ம தநிலத்  நகரம் ( டா.);; a town in Agricultural tract.

   3. அைடக்கலம் ( ங்.);; shelter, refuge, asylum.

   4. அர  (மைல.);; pipal.

     [உரத்தல் = வ ைமயாதல். உரம் = வ ைம. உரம் → அரம் → அரண் = வ ய காப் , காப்பான 
ேகாடை்ட, காப்பான கா , ஒ.ேநா: பரம் → பரண். அரண்மைன = காப்பான அரசன்மாளிைக. அரண் → 
அரணம் = காப் , அந்தளகம் (கவசம்);, ேகாடை்ட, ம ல், அட .

அரணம் → சரணம். த. அரணம் → Skt. {caraga.}

சரணம் என் ம் வடெசாற் ச ்சாரத்ல் (to lean on, rest on); என்  ெபா ள்ப ம்.

     "சரி" என் ம் ெசால்ைல லமாகக் காட் வர.் 

அ  "சார"் என் ம் ெதன் ெசால் ன் ரிபா க்கலாம் (வ.வ. 75);]

 சரணம்2 caraṇam, ெப. (n.)

   1. ம ற்ேறாைக ( ங்);; peacock's tail.

     "பசை்சச ்சரணம ல் ரா" ( ப் . 1117, ப்.);.

   2. ம ல் (யாழ்.அக.);; peacock.

 சரணம்3 caraṇam, ெப. (n.)
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சரணர்

சரணர ்caraṇar, ெப. (n.)

   ரச் வனிய (ைசவ);ப் ெபரிேயார;் devotees.

     "நஞ்ேசாம நாதன்  சரணர"் ( ர ங். . 10);.

சரணவாதம்

 
 சரணவாதம் caraṇavātam, ெப. (n.)

   கா ண்டா ம் ஊைத(வாத);ப் ப்  (யாழ்ப்.);; cramp in the legs.

     [சரணம் + வாதம்]

 Skt. {väta} → த. வாதம்

சரணாகசம்

 
 சரணாகசம் saraṇākasam, ெப. (n.)

   க் ரடை்ட; spreading hog-weed-Boerhaavia repens (சா.அக.);.

சரணாகதன்

 
 சரணாகதன் caraṇākadaṉ, ெப. (n.)

   அைடக்கலம் ந்ேதான்; refuge.

     [சரண் + ஆகதன்]

 Skt. {ågata} → த. ஆகதன்

சரணாக

சரணாக  caraṇākadi, ெப. (n.)

   அைடக்கலம் ைக; taking shelter, seeking refuge.

     "சரணாக யாய்ச ்சரண்ெசன் றைடந்த ன்" (மணிேம. 30: 5);.

     [சரண் + ஆக ]

 Skt. {ågati} → த. ஆகதன்

சரணார்த்

சரணாரத்்  caraṇārtti, ெப. (n.)

   அைடக்கலந் ேத பவன்; one who seeks shelter or refuge.

     "உளந்தளரந்்  சரணாரத்் ெயன்  சாரந்்தாரக்் ம்" (பஞ்சதந். சந் க். 123);.

     [சரண் + ஆரத்் ]

 Skt. {årtin} → த. ஆரத்்

சரணார ந்தம்

சரணார ந்தம் caraṇāravindam, ெப. (n.)

சரணக்கமலம் பாரக்்க;see {sarapa-k-kamalam}

     "இராமா சன் சரணார ந்தம்" ( வ். இராமா ச. 1);.

     [சரணம் + அர ந்தம்]

 Skt. {aravinda} → த. அர ந்தம்

சரணிகம்

 
 சரணிகம் caraṇigam, ெப. (n.)

   ெவள்ைள காக்கணம்; white mussel shell creeper- clitorea ternatea (albiflora); (சா.அக.);.
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சரணியன்

சரணியன் caraṇiyaṉ, ெப. (n.)

   காவலன்; savior.

     'சரணியனாகத் தைன நிைனந் ' (அஷ்டப். அழகர.் 47);.

     [அரண் = காப் . அரண் → அரணம் = காப் . அரணம் → சரணம் → சரணியன்]

த. சரணியன் –» Skt. {Saranya}

சரத் யார்

 
 சரத் யார ்carattiyār, ெப. (n.)

   ய தாய் (Brah.);; father's younger brother's wife, mother's younger sister (ெச.அக.);.

     [ தாயார ்→ சரத் யார]்

சரந்ெதா -த்தல்

சரந்ெதா -த்தல் carandoḍuttal,    17 ெச. .ன்றா . (v. t.)

   1. அம்ெபய்தல்; to shoot arrows.

   2. யாக ைவதல்; to shower abuses. 

அவன் ேமல் சரந்ெதா க் றான்.

     [சரம் + ெதா -,]

ர ்அம்ைபப்ேபால் த் ம் ெசாற்களால் ைவதல் சரந்ெதா த்தல் எனப்பட்ட .

சர ல்

 
 சர ல் caranūl, ெப. (n.)

    (நி த்தம்); பாரக்் ம் கைல பற் ய ல்; a treatise of omen.

     [சரம் + ல்]

சரப்பட் ைக

சரப்பட் ைக1 carappaṭṭigai, ெப. (n.)

   ேகா ற் ண்களில் ெசய் ம் ( த்  மாைல ேபான்ற); அணிேவைல (கட்டட);; ornamental work of temple 
pillar.

     [சரம் + பட் ைக]

 சரப்பட் ைக2 carappaṭṭigai, ெப. (n.)

   1. கத க்  மாற்றாக அைமக் ம் ெச  பலைக; wooden plank, used to close doorways.

   2. ண்க க்  ந ல் ெசல் ம் பலைக (ெசங்ைக..);; tie beam.

     [சரம் + பட் ைக]

சரப்பணி

 
 சரப்பணி carappaṇi, ெப. (n.)

   வ ரம த் ன க த்தணி வைக( ங்.);; gold neck-chain inlaid with diamonds.

   ம. சரப்பளி;   க. சரப்பணி, சரபளி, சரப்ளி;   ெத. சரபணி, சர ணி, சரெபணி;   . சரபளி, சரபணி, 
கரப்ளி, சரெபாளி;   பட. ெசரபணி;ேகாத. சரெ்பய்ள்க்

     [சரம் + பணி]
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சரப்பலைக

சரப்பலைக1 carappalagai, ெப. (n.)

   கைடகளின் அைடப் ப் பலைக (ெநல்ைல);; a kind of wooden shutter for shops.

     [சரம் + பலைக. சரம்சரமாகப் (அ த்த த் ); ேபா ம் ெச  பலைக]

 சரப்பலைக2 carappalagai, ெப. (n.)

   ண்கக்  ந ல் ெசல் ம் பலைக (தஞ்ைச.);; tie beam.

     [சரம் + பலைக]

சரப்பளி

சரப்பளி carappaḷi, ெப. (n.)

   1. சரப்பணி பாரக்்க ( லப். 6:99, உைர);;see {Sara-p-pani.}

   2. ெபான்னால் இயன்ற க த்தணி வைக; gold nccklet.

ம., க. சரப்பளி

     [சரப்பணி → சரப்பளி]

சரப்பளிசச்ம்பா

 
 சரப்பளிசச்ம்பா carappaḷiccambā, ெப. (n.)

   கடகம் (ஆ );, மடங்கல் (ஆவணி); மாதங்களில் ைதத்  ஆ  மாதங்களில் அ வைடயா ம் சம்பா 
ெநல்வைக (தஞ்ைச.);; a {šambã} paddy sown in {Ādi-Āvani} and maturing in six months.

     [சரப்பளி + சம்பா]

சரப்பாளிசச்ம்பா

 
 சரப்பாளிசச்ம்பா carappāḷiccambā, ெப. (n.)

சரப்பளிசச்ம்பா பாரக்்க;see {Sarappai-c- cambái.}

     [சரப்பளி → சரப்பாளி + சம்பா]

சரப் ல்

 
 சரப் ல் carappul, ெப. (n.)

   தண்ணீரில் ைளக் ம் ல்; water grass (சா.அக.);.

     [சரம் + ல்]

சரப் ளி

சரப் ளி carappuḷi, ெப. (n.)

   1. இரடை்ட வடப் ெபாற்ெறாடரி; double chain.

   2. ெபண்கள் அணி ம் க த்தணி ( னவ.);. 

 a kind of women neck ornament.

     [சரப்பளி → சரப் ளி]

சரப

 
 சரப  carabaḍi, ெப. (n.)

சரவ  பாரக்்க;see {$arav} 

அந்தச ்சரப ேல ெபண் ெகாள்ள ேவண் ம் ( ன்.);.

ெத. சரப

     [சரவ  → சரப ]
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சரபம்

சரபம்1 carabam, ெப. (n.)

   1. வைரயா  ( ங்.);; mountain sheep.

   2. ம்பா  (யாழ். அக.);; woolly sheep.

     [ ரி → சரி = மைலசச்ாரல், மைலவ . சரி → சர → சரபம் = மைல ல் வா ம் ஆ , ம்பா ]

 சரபம்2 carabam, ெப. (n.)

சரவம்1 ( ங்.); பாரக்்க;see {šara Van}

     [ ர ்→ சர ்→ சரம் = த் வ . சரம் → சரபம் = த் ம் தன்ைம ள்ள, ரிய உ ர ்உள்ள பறைவ]

 சரபம்3 carabam, ெப. (n.)

சரவம்2 ( ங்.); பாரக்்க;{sorozavzð —= Wz7zz/zió/}

     [சரவம் → சரபம்]

சரபாரி

 
 சரபாரி carapāri, ெப. (n.)

   க ேவல்; black acacia Acacia arabica (சா.அக.);.

சரபாண்

 
 சரபாண்  carapāṇṭi, ெப. (n.)

   த தாைழ மரம்; downy glory tree - Cleodendron Phlomoides (சா.அக.);.

சர தானி

 
 சர தானி carabitāṉi, ெப. (n.)

   சண்பக மலர;் champauk flower-michelia champaca (சா.அக.);.

சர ங்

சர ங்  carabuṅgu, ெப. (n.)

   1. ெகாள் க்காய் ேவைள; wild indigo - Tephrosia purpurea.

   2. ெகா ப் ங் ; hog-creeper - Derris scandens (சா.அக.);.

ம வ. சரபங்கள்
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சரம்

சரம்1 caram, ெப. (n.)

   1. அைச ; stirring.

   2. நைட ( ங்.);; moving going.

   3. இயங் ைண ( ங்.);; category ofmovables.

   4. ச் க்காற் ; breath.

   5. சரரா  (வானியல்.);; one of the four signs of the zodiac.

     ' ல் ஞ் ெச ஞ்சர ம்' ( தான. ைன. 8);.

   6. அைல ; restlessness, fickleness.

     'ெமன்ைமச ்சரங் ெகா ஞ்சரம் ேபாற்ைறப்பச ்சரங் ெகாண்டாள்' ( வாலவா. 57, 31);

   7. சரகண்டம் ( ன்.);; ascensional difference (கணியம்.);.

     [சர ்= ஓர ்ஒ க் ப் . சேரெரனல் = ைர க் ப் . சர ்→ சரம் = அைசதல், நடத்தல், இயங் தல்.]

த. சரம் –» Skt. {Sara}

 சரம்2 caram, ெப. (n.)

   1. ல் னின்  எய்யப்ப ம் ரிய ைன ள்ள ேநரான ெமல் ய பைடக்கலம், அம் ; pointed straight 
slender, missile shot from bow, arrow.

     ' னி ைலச ்சரத்தால்' (கம்பரா. ேவள் .9);.

   2. ஐந்  (ைதலவ. ைதல. 85);; five, as the number of {Kãma's} arrows.

சரம்பரம்

 
 சரம்பரம் carambaram, ெப. (n.)

   சரகாண்ட ெசய்நஞ்  (யா. அக.);; a mineral poison.

     [சரம் → சரம்பரம்.]

சரமண்டலம்

சரமண்டலம் caramaṇṭalam, ெப. (n.)

   ஓர ்இைசக்க ; a musical instrument.

     "தம்  ைண சரமண்டலம்" (மான் .  24.);.

     [சரம் + மண்டலம்]

சரமண்ட

 
 சரமண்ட  caramaṇṭali, ெப. (n.)

   ஒ  வைகத் ேதள்; a kind of scorpion (சா.அக.);.

     [சரம் + மண்ட . சரம் = த் ம் அதாவ  ெகாட் ம் இயல் ள்ள . மண்   → மண்டலம் → மண்ட  = 
வட்டமான உ ப் ள்ள ேதள்]

சரமணி

 
 சரமணி caramaṇi, ெப. (n.)

   மணிகள் கட் ய அைரப்பட் ைக ( ன்.);; waist-belt with tinkling tiny bells.

     [சரம் + மணி.]

சரமரடம்

 
 சரமரடம் caramaraḍam, ெப. (n.)

   மரவடை்ட; wood louse (சா.அக.);.
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சரமைழ

சரமைழ caramaḻai, ெப. (n.)

சரமாரி பாரக்்க;see {Saram}

     "சாரங்்க ைதத்த சரமைழ ேபால்" ( வ். ப்பா. 4);.

     [சரம் + மைழ. ல் = ைளத்தற் க த் ேவர.் ல் → ( ர)்; → ர. ரத்தல் = உட் ைள னின்  
ஊ தல்ேபால் பால் ரத்தல், பால் ரத்தல்ேபால் மைழ ெபா தல். ல் → ர → சர → சரம்]

சரமாரி

சரமாரி caramāri, ெப. (n.)

   1. அம் மைழ; shower of arrows.

     "சாமா ல் ... சரமாரி ெபா ந்த" ( வ். ெபரியாழ். 3, 5, 8);.

   2. ெதாடரச்் ; continuity. 

சரமாரிக் ேகள் க் த் ைகத்தான்.

     [சரம் + மாரி. மல் → மால் = க ைம, க ல், கரிய மால். மால் → மாரி = ல், மைழ. 'சரமாரி' 
உ வகம்]

சரமாரிெபய்-தல்

சரமாரிெபய்-தல் caramāribeytal,    1 ெச. . . (v.i.)

   அம் மைழ ெபய்தல்; to shower arrows.

க. சரள்கைற

     [சரம் + மாரி ெபய்-,]

சரமாரியாய்

 
 சரமாரியாய் caramāriyāy, . .எ. (adv.) 

   இைட டாமல்; incessantly, as rain; eloquently as speech.

     'மைழ சரமாரியாய்ப் ெபய்த '.

     'சரமாரியாய்ப் ேபசாேத' (உ.வ.);.

     [சரம் + மாரி + ஆய்]

சரமாரி ப்

 
 சரமாரி ப்  caramāriyuppu, ெப. (n.)

   வழைல ப் ; a quintessence salt used in alchemy (சா.அக.);.

     [சரமாரி + உப் ]

சரமா தம்

 
 சரமா தம் caramārudam, ெப. (n.)

   ேபரரத்ைத; greater galangal - alpinia galanga (major); (சா.அக.);.

சரமாைல

 
 சரமாைல caramālai, ெப. (n.)

   ேதாரண மாைல (யாழ். அக.);; festoon

     [சரம் + மாைல. மால் → மாைல]

சர ல்ைல

 
 சர ல்ைல caramullai, ெப. (n.)

   பல் (யாழ்.அக.);; tooth.

     [சரம் + ல்ைல. 'சர ல்ைல' உ வகம்]
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சர ர்த்

 
 சர ரத்்  caramūrtti, ெப. (n.)

சர வத்தார ்பாரக்்க. see {Sara-v-uruvattir.}

     [சரம் + ரத்் ]

 Skt. {mürti} → த. ரத்்

சரல்

சரல் caral, ெப. (n.)

சரைள2 (இ.வ.); பாரக்்க;see {šaralař}

ம. சரல்

     [சரைள → சரைல → சரல்]

 சரல் caral, ெப. (n.)

   அகத் வரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Agastheeswaram Taluk.

     [சாரல்-சரல்]

சரலங்கா

 
 சரலங்கா caralaṅgā, ெப. (n.)

   மரவைக; east Indian plum – {kadar} (ெச.அக.);.

சரலம்

சரலம் caralam, ெப.  (n.)

   1 அ ; hariall igrass.

   2. ஒ வைக மரம்; a kind of tree.

சரலாந்தல்

 
 சரலாந்தல் caralāndal, ெப. (n.)

   ைள ளக்  வைக; lights held in chandelier.

     [சர(ம்); + லாந்தல்;சரம் = சரம்சரமாக இ ப்ப , ேநராக இ ப்ப , பக்கவாட் ல் ேநராகக் 
ைளெகாண் ப்ப ]

 E. lantern→ த. லாந்தர ்→ லாந்தல்

சர ங்கம்

 
 சர ங்கம் caraliṅgam, ெப. (n.)

   வனியத் ற ; veera saiva mendicant, jangama.

     [சரம் = அைசவ , நகரவ் . சரம் + ங்கம். இலக்  → இலக்கம் = . இலக்கம் → இலங்கம் → 
இ ங்கம் → ங்கம் (ெகாசை்ச);. ஓரிடத் ல் தங்காமல் பல டங்க க் ச ்ெசல் ம் இயல்  பற் ச ்
சர ங்கம் எனப்பட்டார]்

சரவட்ைட

 
 சரவடை்ட caravaṭṭai, ெப. (n.)

   ழ்த்தரமான  (யாழ்ப்.);; that which is worthless or inferior.

     [சரவடை்ட → சரவடை்ட]
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சரவ

சரவ  caravaḍi, ெப. (n.)

   1. ெதாட ம் தைல ைற; hcreditary. சரவ  சரவ யாக ஊரக்்கணக்ைக அக் ம்பம்தான் பாரக்் ற .

   2. இனம் ( ன்.);; a tribe, tamily. 

இவன் எங்கள் சரவ ையச ்ேசரந்்தவன் (ெச.அக.);.

     [சரம் + அ . சர ்→ சரம் = நீண்  அல்ல  ேநராக இ ப்ப . சரவ  = தைல ைற கடந்  நீண்ட 
ெதாடர் ைனக்ெகாண்ட  அல்ல  வ வ யாக வந்த , இனம்]

சரவணம்

சரவணம் caravaṇam, ெப. (n.)

   1. நாணற்கா  ( ங்.);; thicket of kaus.

   2. நாணல் ( ங்.);; kaus.

   3. ெகா .க்ைக; european bamboo reed.

     'ஊ நீரச் ்சரவணத் ' (மணிேம. 18: 92.);.

     [சரம் → சரவணம்]

சரம்2 பாரக்்க

சரவம்

சரவம்1 caravam, ெப. (n.)

   1. அரிமாைவக் ெகால்லவல்லதாகக் றப்ப ம் எண்காற் ள்; fabulous eight-legged bird capable of killing lion.

   2. ட் ல்; grass-hopper.

     [ ர ்→ சர ்→ சரம் = த் வ . சரம் → சரவம் = த் ம் தன்ைம ள்ள ரிய உ ர ்உள்ள பறைவ]

சரம்2 பாரக்்க

 சரவம்2 caravam, ெப. (n.)

   ஒட்டகம்; camel.

     [ ர ்→ ரம் = பாைல. ர ்→ ரவம் = பாைலவனத் ல் இ ப்ப ]

சரவ டம்

 
 சரவ டம் caravaruḍam, ெப. (n.)

சரமாரி பாரக்்க;see {šагатäri}

     [சரம் + வ டம்]

 Skt. {varsa} (மைழ); → த. வ டம்

சரவல்

சரவல் caraval, ெப. (n.)

சரைவ1 பாரக்்க;see {&aravai}

     'சரவ ல்லமல் எ க் ெகாண்  வா' (நாஞ்.);.

     [சரல் → சரவல்]

சரவ

 
 சரவ  caravali, ெப. (n.)

   வரிைச; series.

     [சரல் → சரவ ]
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சரவழ

 
 சரவழ  caravaḻki, ெப. (n.)

சரவா  பாரக்்க;see {šara vási}

     [சரம் + அழ ]

சரவன்

சரவன் caravaṉ, ெப. (n.)

   அம்ெபய்ேவான்; bowman, as having arrows.

     ' ர ன்ெறரி ெசய்த சரவா' (ேதவா. 112, 1);.

     [சரம் → சரவன்]

சரவா

 
 சரவா  caravāci, ெப. (n.)

   ைரப்பல் ெசய்நஞ்  (யாழ்.அக.);; a mineral poison.

     [சரம் = நீண்ட அல்ல  ேநரான மணிக்ேகாைவ. சரம் → சரவா ]

சரவாணி

 
 சரவாணி caravāṇi, ெப. (n.)

சரவன் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {Šara van}

     [சரம் → ஆணி. ஆளி → ஆணி]

சர யம்

 
 சர யம் caraviyam, ெப. (n.)

   அம் னால் எய் ஞ் இலக்  (யாழ். அக.);; target or aim of all arrow.

     [சரம் + இயம்]

த. சர யம் → Skt. {Saravya}

சர ளக்

 
 சர ளக்  caraviḷakku, ெப. (n.)

   ஒன்றன் ேமெலான்றாக அ க் த் ெதாங்க ம் ேகா ல் ளக் ; string of lights usually hung in temples.

     [சரம் + ளக் ]

சர ளக்

சர ைண

சர ைண caravīṇai, ெப. (n.)

   1. ைணவைக (சங்.அக.);; a kind of stringed lute.

   2. க வண்  ( ைணேபால் ஒ  ெசய்வ ); ( ன்.);; black beetle, as humming like a lute.

     [சரம் + ைண. ண் → ைண]

சர

 
 சர  caravu, ெப. (n.)

   வய ன் ஒ  ப ; a part to field.

     'ஒ  சர  உழ  நடந் ள்ள .

     [சரம் → சர ]
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சர வத்தார்

 
 சர வத்தார ்caravuruvattār, ெப.  (n.)

   வன யார;்{śaiva} devotee as a moving form of {Siva.}

     [சர(ம்); + உ வத்தார.் உ வம் + அத்  +  ஆர ்– உ வத்தார.் உ த்தல் = ேதான் தல். உ  = ேதாற்றம், 
வ வம், வ ைடப் ெபா ள், உடல். உ  → உ  → உ வம்.]

சர ைலத் த்

 
 சர ைலத் த்  caravulaitturutti, ெப. (n.)

   இரடை்டத் த் ; double bellowes (சா.அக.);.

     [சரம் + உைல + த் . த் தல் = ன் தள் தல். த்  → த்  = காற்ைற ன்தள் ம் 
உைலக்களத் ேதாற்க ]

சர ரகம்

 
 சர ரகம் caravūragam, ெப. (n.)

   க ங்ெகா ; common delight of the wood - Hiptage madablota (சா.அக.);.

சரெவ ம்

 
 சரெவ ம்  caravelumbu, ெப. (n.)

   ன்னங் கா ன் ெவளிப்பக்கத்  எ ம் ; the outer and lesser bone of the lower leg (சா.அக.);.

     [சரம் + எ ம் . சரம் = ேநரான , நீண்ட . எல் = ஒளி, ெவண்ைம. எல் → எ ம்  = ெவண்ைம நிறம் 
ெபா ந் ய ]

சரைவ

சரைவ1 caravai, ெப. (n.)

   1. ேமல்வரிச ்சட்டம் (இ.வ.);; model writing in an ola copy.

   2. ெதளிவற்ற எ த் ; confused, illegible writing.

     [சரம் → சரைவ]

 சரைவ2 caravai, ெப. (n.)

   ப ம்ப ; coarseness, roughness (Pond.);.

     [சர → சரசரப்  = ள் ள்ளாய் அல்ல  கர ரடாய் இ த்தல். சர → சரைவ]

சரைவக்கணிப்

 
 சரைவக்கணிப்  caravaikkaṇippu, ெப. (n.)

   ேதாராய ம ப் ; rough estimate.

     [சரைவ + கணிப் . கணி → கணிப் ]

சரைவ -தல்

சரைவ -தல் caravaiyiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   எ த் ப் ைழ த் தல் ( ன்.);; to correct spelling mistakes.

     [சரைவ + இ -,]

சரைவெய த்

சரைவெய த்  caravaiyeḻuttu, ெப. (n.)

   1. த்தப்படாத தற்ப , கரட் ப்ப ; rough copy, first draft.

   2. ப ெய க்ைக; copying.

     [சரைவ2 + எ த் ]
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சரள்

சரள் caraḷ, ெப. (n.)

சரைள2 பாரக்்க;see {saraja}

     [ ல் → ( ர)்; → ரம் → சரம் = த் ம் இயல் ைடய . சர ்→ சரம் → சரள் = கரட் மண்]

சரளங்காய்

 
 சரளங்காய் caraḷaṅgāy, ெப. (n.)

   தாளிச பத் ரி; east Indian plum - Flacourtia cataphracta (சா.அக,.);.

     [சரள் → சரளம் + காய்]

சரளேதவதாரம்

சரளேதவதாரம் caraḷatēvatāram, ெப. (n.)

   ைமத்ேதவதா  (ைதலவ. ைதல. 74, உைர);; long-leaved pine.

     [சரள + ேதவதாரம்]

சரளம்

சரளம்1 caraḷam, ெப. (n.)

   எளிைம; facility, case.

   2. தைட ன்ைம (யாழ்ப்.);; freedom from obstruction.

   3. ஒ ங்  (சழ);; order, regularity.

   4. சரளேதவதாரம் பாரக்்க;see {šaraļadēva dāram.}

     'மாத  சரளெமங் ம்' (ெபரிய . நாட் . 29);.

     [சரம் → சராகம் = தைட இல்லாத . சரம் → சரகம் → சரளம்]

த. சரளம் → Skt. {sarala}

 சரளம்2 caraḷam, ெப. (n.)

   வைத (மைல.);; Indian jalap.

சரளவட்

சரளவட்  caraḷavaṭṭi, ெப. (n.)

   1. தற்  மட் ம் உரிய வட்  (C.G.);; simple interest.

   2. ைறந்த வட் ; rate of interest.

     [சரளம்1 + வட் ]

சரளாகம்

 
 சரளாகம் caraḷākam, ெப. (n.)

   க ங்ெகா  ேவ ; black-flowered lead wort - Plumbago gluns (சா.அக.);.

     [க  → கரம் = க த் ப்ப , நஞ் .;

கரம் → சரம் → சரள் → சரளகம் → சரளாகம்]
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சரளி

சரளி1 caraḷi, ெப. (n.)

 the seven notes of the gamutin various combinations.

     ' அ தரச, ெமா  சரளிகள் பழ  சங் த த்ைத' ( ேவங். சத. 63);.

   ம., ெத. சரளி;க. சரெள

     [சரம் → சரளி]

 சரளி caraḷi, ெப. (n.)

   ேகாைழ (யாழ்ப்.);; phlegm.

   ம. ெத. சரளி;க. சரெள

     [சளி → சரளி]

சரளிகட்

 
 சரளிகட்  caraḷigaṭṭu, ெப. (n.)

   சளிக்கட்  (யாழ்ப்.);; collection of phlegm in the chest.

     [சளி → சரளி + கட் ]

சரளிகட்ைட

 
 சரளிகடை்ட caraḷigaṭṭai, ெப. (n.)

   ேம ன் னி ல் மாட் ங்கடை்ட; handle of a plough.

     [சரளி + கடை்ட]

சரளிப்பதம்

 
 சரளிப்பதம் caraḷippadam, ெப. (n.)

   பண்வரிைச இைட ட்  வ ம்ப  பா ம் பாட் ; song with the notes of the gamut accompanying.

     [சரளி + பதம்]

சரளியலங்காரம்

 
 சரளியலங்காரம் caraḷiyalaṅgāram, ெப. (n.)

 exercising the voice in the seven notes in all their combinations.

     [சரளி + அலங்காரம்]

 Skt. {alahkara} → த. அலங்காரம்

சர

சர  caraḷu, ெப. (n.)

   1. சரலங்கா பாரக்்க;see {Salalaig}

   2. எ ைம ர ்(ைம ர)்; மரவைக; potato plum of Mysore. {kadar}  (ெச.அக.);.
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சரைள

சரைள1 caraḷai, ெப. (n.)

   ேதவதா ; deodarerythroxylon monogynum (சா.அக.);.

 சரைள2 caraḷai, ெப. (n.)

   மணல் ேசரந்்  ெகட் யான கல்வைக (இ.வ.);; gravel, laterite. I

     [சரன் = மணற்பாைறசச்ல் , ரம் , சரள் → சரைள]

 சரைள3 caraḷai, ெப. (n.)

   சரைளக் கற்கள் ைடக் ம் ; gravel-pit.

     [சரைள + கல் + ]

சரைளகட் -த்தல்

சரைளகட் -த்தல் caraḷaigaṭṭittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   சரற்கல் இ த் ப் பாைதையச ்ெசம்ைமயாக் தல் (C.E.M.);; to metal a road.

     [சரைள + கட் -,]

சரைளப்பாைத

 
 சரைளப்பாைத caraḷaippātai, ெப. (n.)

   சரைளக் கல் ட்ட நைடபாைத; gravel walk.

     [சரைள + பாைத]

சரைள -தல்

சரைள -தல் caraḷaiyiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   சரைளக் கற்கைளப் பரப் தல்; to gravel.

     [சரைள + இ -,]

சரன்

சரன் caraṉ, ெப. (n.)

   1. ஒற்றன்; spy employed in a state.

   2. தன் (யாழ்.அக.);; royal messenger.

     [சரம்1 → சரன் = ஓரிடத் ல் தங்கா  ரிபவன், ைரந்  ெசல்பவன், பல டங்க க் ம் ெசன்  
ெசய்  ரட் பவன், ஓரிடத் ச ்ெசய் ையப் ற க் த் ெதரி ப்பவன்]

த. சரன் → Skt.. {Sara,}

சரனேகாடரம்

 
 சரனேகாடரம் caraṉaāṭaram, ெப. (n.)

   க ஞ் ற்றகத் ; black sesbana - Sesbania genus (சா.அக.);.

சரனமலம்

 
 சரனமலம் caraṉamalam, ெப. (n.)

   இல மரம்; silk cotton tree-Bombax malabaricum (சா.அக.);.

சரா

சரா carā, ெப. (n.)

சராய் பாரக்்க;see {Sardy}

     'தைலப்பாேகா டங்  சரா'  (ெகாண்டல் . 677);.

 சரா carā, ெப.(n.)

   ப்  (இ.வ.);; remarks, note.

     [U.sharah → த.சரா1.]
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சராகம்

சராகம்1 carākam, ெப. (n.)

   1. தைட ன்ைம; fluency.

   2. ேபார;் war.

     [சரி → சரம் → சராகம்]

 சராகம்2 carākam, ெப. (n.)

   வண் ; beetle.

     [சரகம்2 → சராகம்]

 சராகம்3 carākam, ெப. (n.)

   ேநரப்ாைத ( ன்.);; straight road without ramifications or turnings.

     [சர ்→ சரம் = ேதர7கப் பா ம் அம் , சரம் → சராகம்]

த. சராகம் → Skt. {saraka}

 சராகம்4 carākam, ெப. (n.)

   நாட் ன் ப  (யாழ்ப்..);; region, quarter, district.

     [சரகம்1 →  சராகம்]

சராைக

 
 சராைக carākai, ெப. (n.)

   வட் ல் (ச .);; metal cup.

   க. சர ெக;ெத. சரெவ, ெசரவ, ெசரி .

     [ ர ்→ ( ); → ச  → ச . ச தல் = சாய்தல். சரிதல், ச  → சரா → சராைக]

த. சராைக → Skt. {saraka}

சராங்கம்

சராங்கம்1 carāṅgam, ெப. (n.)

   1. நிைற ; completeness, fulness.

   2. தைட ன்ைம; fluency. சராங்கமாய்ப் ப த்தான்.

     [சராகம்1 → சராங்கம்]

 சராங்கம்2 carāṅgam, ெப. (n.)

   ேநரை்ம ( ன்.);; straightness, evenness.

     [சராகம்1 → சராங்கம்]

சராசரம்

சராசரம் carācaram, ெப. (n.)

   1. இயங் ைண நிைலத் ைணப் ெபா ள்; the categories of mowables and immovables.

     "அன்  சராசங்கைள ைவ ந்தத்ேதற் " ( வ். ெப மாள் 10,10);.

   2. ேபரண்டம்; the universe.

     ' னவமா  சராசரம் பயந்த தா " (கந்த . மாரக்்கண். 42);.

   3. அ பல ெசய்நஞ் ; a mineral poison.

     [சர ்→ சரம் + அ + சரம். 'அ' ம தைலப் ெபா ள் ன்ெனாட் ]

1430

www.valluvarvallalarvattam.com 9404 of 19068.



சராசரி

சராசரி carācari, ெப. (n.)

   1. நிரலள  (சரி தம்);; medial estimate, average. 

சராசரி மக்கள் அைனவ ம் ப க் ம் இயல் யனர.்

   2. ெபா ப்பைடயான ம ப் ; generally prevailing rate, degree or amount..

     [சரி + சரி → சரிசச்ரி → சராசரி]

சராசரிேமைர

 
 சராசரிேமைர carācarimērai, ெப. (n.)

   ைளசச் ற் ற் ரப்் பணியாளரக்் ப் ரித் க் ெகா க் ம் பாகம் (W.G.);; proportion of the crop set 
apart for a village servant.

     [சராசரி + ேமைர]

சராசனம்

சராசனம்1 carācaṉam, ெப. (n.)

   ல்; bow. 

ஏற் ய சராசனம் வணக்  (பாரத. வாரணாவத. 56);.

     [சர(ம்); + ஆசனம். ஆசனம் = இ க்ைக. சராசனம் அம் ற்  இ க்ைகயாய் இ ப்ப , ல்.]

 Skt. {asana} → த. ஆசனம்

 சராசனம்2 carācaṉam, ெப. (n.)

   அர  (மைல.);; pipal.

சராட்ெடனல்

 
 சராடெ்டனல் carāṭṭeṉal, ெப. (n.)

சேரெரனல் பாரக்்க;see {Sarrenal.}

     [சராட்  + எனல்]

சரா

 
 சரா  carāṭi, ெப. (n.)

   பறைவ வைக (யாழ்.அக.);; a bird.

     [சகடம் → சக  → சர  → சரா ]

சரா  → Skt.. {Šarāidi}

சரா கம்

 
 சரா கம் carāṭigam, ெப. (n.)

   க ஞ் ந் ல் ெகா ; a black variety of moon creeper - menispermum genus (சா.அக.);.

சராத் ரயம்

 
 சராத் ரயம் carāttirayam, ெப. (n.)

   அம் க்  (யாழ்.அக.);; quiver forholding arrows.

     [சரம் + ரயம்]

 Skt. {å-sraya} → த. ரயம்
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சராய்

சராய் carāy, ெப. (n.)

   காற்சடை்ட; trousers. I

     [சர ்→ சரம் = நீண்ட அல்ல  ேநரான மணிக்ேகாைவ. சரம் → சராய் = நீளவாக் ல் அைம ம் 
காற்சடை்ட]

 சராய்1 carāy, ெப.(n.)

   காற்சடை்ட; trousers.

 சராய்2 carāy, ெப.(n.)

   வ ப்ேபாக்கர ்தங்கற் ரிய  (R.T.);; mansion, rest house for travellers, caravansary.

     [U.{} → த.சராய்2.]

சராவம்

சராவம்1 carāvam, ெப. (n.)

   ெம தக ம் நீண்டதாக ம் இ ப்ப ; anything long and thin, as a bar, arib.

     [சர ்→ சரம் → சராவம்]

 சராவம்2 carāvam, ெப. (n.)

   வாயகன்ற மடக்லம், அகல்; shallow wide-mouthed earthern vessel.

     "ெபாங்  சராவத்  ெநய்த் ப் ெப த்த" (ப ெனா. ஆ . 16);.

     [ ர ்→ ( ); → ச  → ச . ச தல் = சாய்தல். சரிதல். ச  → ச வம் ேமல் ேநாக்  சரிவான சட் . 
ச வம் → சராவம்]

சராளம்

சராளம் carāḷam, ெப. (n.)

சரளம்1 பாரக்்க;see {šaralam.}

அந்த வ  சராளம்

     [சரளம் → சராளம்]

சராளி-த்தல்

சராளி-த்தல் carāḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   க சச்ல் ஏற்ப தல்; to have loose motion.

     [சரளம் → சராளி-,]
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சரி

சரி1 caridal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ந தல்; to slip away, slide down. 

சரிந்த ல் ( ைச. க . 5, 10);.

   2. ேழ தல்; to roll down, tumble down, stumble and fall down from a height.

     "சரிந்த ள" (கம்பரா. அேயாத். மந் ரப். 56);.

   3. ைலதல்; to be upset.

     "சா ய ேவள்  சரிந் ட" ( வாச. 14,5);.

   4. ன்னி தல்; to give way, yield;

 to be defeated as an army.

     "ேநர ்சரிந்தான் ெகா க்ேகா  ெகாண்டான்" ( வ். வாய். 7, 44, 8);.

   5. சாதல்; to die.

   6. சாய்தல்; to lean, incline, to fall to one side, decline as

 a heavenly body.

   7. சரிவா த்தல் (இ.வ.);; to beaslant, toslope.

   8. ட்டமாய்ச ்ெசல் தல்; to flock to a place, to go in crowd. 

அங்ேக மக்கள் சரி றாரக்ள். (ெசஅக.);

   ம. சரி க, சரிக்க (வைளத்தல்);;   க. சரி, சரி, ச ;   சரி  ெத. சர , ச ;   . சர ;   ேகாத. 

சரிக்கட் -தல்

சரிக்கட் -தல் carikkaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஒப் தல் ( ன்.);; to compare, show the comparative merits.

   2. ஒப்பசெ்சய்தல்; to rectify, correct, redress. 

அவைரச ்சரிக்கட்   ட்டால் ெவற்  நமக் த்தான்.

   3. இணக் தல்; to placate, persuade, reconcile. 

ஆ ரியைரச ்சரிக்கட்டப் ெப யற்  ேதைவப்பட்ட .

   4.கடைனத் ரத்்தல் ( ன்.);; to pay discharge. 

ெநல்ைல ற் த்தான் வங் க்கடைனச ்சரிக்கட்ட ேவண் ம்.

   5. ஈ ெசய்தல் ( ன்.);. 

 to adjust, indemnify, reimburse. 

ெசன்ற ஆண்  இழப்ைப இைதக் ெகாண்  சரிக்கட்ட யா .

   6.  ப த் தல்; to finish, settle. 

இயக் நரால்தான் அ வலகச் க்கைலச ்சரிகட்ட ம்.

   7. ெகால் தல்; to composs one's death, kill. 

கட் ப்ேபரணி என்ற ெபயரில் நால்வைரச ்சரிக்கட்  ட்டனர.்

     [சரி + கட் -,]

சரிக்ேகா -தல்

சரிக்ேகா -தல் carikāḍiḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   சரிெயன்பதற்கான  ேபா தல்; to make tick mark.

     [சரி + ேகா  + இ -,]
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சரிக்ேகா

 
 சரிக்ேகா  carikāṭu, ெப. (n.)

   சரி என்பதைனக் காட் ம் ேகா ; tick mark (V);.

     [சரி + ேகா ]

சரிக் சச்ரி

சரிக் சச்ரி carikkuccari, ெப. (n.)

   1. ேநெராப்  (ப க் ப்ப ல்);; like for like, measure for measure.

   2. ப க் ப்ப ; retaliation, tit for tat.

     [சரிக்  + கரி]

சரிகமபதநி

சரிகமபதநி carigamabadani, ெப. (n.)

   ஏ வைகச ்கரம்; the seven notes of the gamut. 

சரிகமபதநிப் பாடல் (பாரத. இந் ப் ர.42);.

     [ச + ரி + க + ம + ப + நி]

ஏ ைசக் ரிய எ த் கள் தற்காலத் ல் ஏழ் உ ரெ்ந ல்களா ந்தன. அைவ நிறவாளத்  
என் ம் டை்ட ைசக்  ஏற்காைமயால் சரிகமபதநி என் ம் எ த் கள் நாளைட ல் 
ெகாள்ளப்பட்டன. இைவ சட்ஜம், ரிஷபம்,  காந்தாரம், மத் யமம், பஞ்சமம், ைதவதம், நிசாதம் என் ம் 
வட

ெசாற்களின் தெல த் களாகச ்ெசால்லப்ப ன்றன. இக் ெகாள்ைக மத் யமம் பஞ்சமம் என் ம் 
இரண் ற்ேக ஏற் ம். சமன் பட்டைட என் ம் இ  ெதன்ெசாற்களின் தெல த் கேள ச ப என்ப  

லர ்க த் . இைவ ரண் மன்  இைச ன்பத் ற்ேகற்ற ஏெழ த் கள் நாளைட ற் 
பட்ட னின்  ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்டன என்பேத ெப ம்பால் த ைசவாணர ்க த்தாம் (ப. ப. 115, 
116);.

ஏ ரங்களின் அைடயாளெவ த் களான, சரிகமபதநி என்பைவ, த ல் ஏற்பட்ட 
கேளெயன் ம், அைவ க் ஞ் ெசாற்கள் இப்ேபா  வழக் ழந் ட்டன ெவன் ம், ல 

காரணங்காட் க் ன்றனர ்தஞ்ைச ஆ ரகாம் பண் தர ்அவரக்ள். இ  எங்ஙன ப் ம் 
ஆரியர ்வ ன்னேம த ழரக்்  இைசத்த ழ் இ ந்தெதன்ப ம் ஆரியர ்த ழரிட ந்ேத 
இைசையக் கற்றனர ்என்ப ம் மட் ம் ைகத் ேதற்றம். சரிகமபதநி, என்பவற் ற் ப் பகரமாக, 
த ழ்ச ் ரப் ெபயரக்ளின் தெல த் கைளேய , , க, உ, இ, , த, என்  ைவத் க் ெகாள்ளி ம், 
அன்  ேவ  இனிய இைசவான எ த் கைள (க ச த நி ப ம வ); ைவத் க் ெகாள்ளி ம் ஓர ்
இ க் ல்ைல (ஓ. ெமா. 194, 195);.

சரிகா

சரிகா 1 carikāṇudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ேநெராத்தல் ( ன்.);; to be exactly  equal.

     [சரி + கா -,]

 சரிகா 2 carikāṇudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. சரி பாரத்்தல்; to check, examine the accuracy of. 

கணக்ைகச ்சரி காணேவ ம்.

   2.நிைறேவற் தல்; to fulfil.

   3. ெகால் த்தல் (யாழ்ப்.);; to bring about ones' death.

     [சரி + கா -,]
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சரிைக

சரிைக1 carigai, ெப. (n.)

   த் ன் உ ப்  ெசயற்பா க ள் ஒன்  ( லப். 3:12, உைர);; a gesteculation with the limbs in dancing.

     [சரி → சரிைக]

 சரிைக2 carigai, ெப. (n.)

   ஆைடக்கைர த யவற் ற் ேசரக்்கப்ப ம் ெபான் ெவள்ளி இைழகள்; gold or silver thread, used as lace.

     "ெசம்ெபாற் சரிைக ேவைல ட் " (தனிப்பா. 1: 260, 1);.

     [சர ்→ சரம் = நீண்ட அல்ல  ேநரான மலரக்்ேகாைவ. சரம் → சரைக → சரிைக = ஆைடேயாரத் ல் 
சரஞ்சரமாக அைமக்கப்ப ம் மாைழ (உேலாக); இைழ. சரிைக → U. Zari]

சரிைகக்கம்

 
 சரிைகக்கம்  carigaiggambi, ெப. (n.)

   ஆைட ன் ளிம் ச ்சரிைகக்கைர; thin laced border in a cloth (ெச.அக.);.

     [சரிைக + கம்  = சரிைக இைழ மாைழயால் ஆனதாைகயால் கம் ப் ேபால் இ க் ம்.]

சரிைகக்ெகண்ைட

 
 சரிைகக்ெகண்ைட carigaiggeṇṭai, ெப. (n.)

   ஆைடக் கைர ல் இ ம் சரிைகப் படை்ட; cloth-border of braided lace.

     [சரிைக + ெகண்ைட. கண்ைட → ெகண்ைட]

சரிைகத் ம்ைம

 
 சரிைகத் ம்ைம carigaittimmai, ெப. (n.)

சரிைகத் ரி (இ.வ.);  பாரக்்க;see {&angal—tiri}

     [சரிைக + ம்ைம. ம்ைம = சரிைகப்பந் ]

சரிைகத் ரி

 
 சரிைகத் ரி carigaittiri, ெப. (n.)

   சரிைகக் கற்ைற (இ.வ.);; skein of gold thread.

     [சரிைக + ரி]

சரிைகப்பாண்

சரிைகப்பாண்  carigaippāṇṭi, ெப. (n.)

   பாண் ைளயாட்  வைக; a kind of hopscotch.

     [சரிைக + பாண் ]

பாண் ைளயாட் , வட்  என் ம், ல்  என் ம் ல்லாக்  என் ம் எ க யாற் ெபயர ்
ெபற் ப்பதால் ஒ கால் பாண்  என்ப  எ க ப் ெபயராய் இ க்கலாம்.

பாண் ல் என் ஞ்ெசால், வட்டம் என்  ெபா ள்ப வதால், அதன் கைடக் ைறயான பாண்  என்ப ம் 
அப் ெபா ள்படலாம்.

இ வரிைசக் கட்டங்களில் ஆடப்ெப ம். இடவரிைச ற் ல் ெய ம்ேபா  வலவரிைச 
வ யாக ம், வலவரிைச ற் ல் ெய ம்ேபா , இடவரிைச வ யாக ம் ெசல்ல ேவண் ம். 
இடவரிைச சச்க் கட்டத் ல் கா ன் க் ெகாள்ளலாம். (த. . 101, 108);.
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சரிைகமைல

 
 சரிைகமைல carigaimalai, ெப. (n.)

   டவம் ( த்தைள); மைல (யாழ்.அக.);; brass mountain.

     [சரிைக + மைல.]

சரிைக ெசய்வதற் ப் ெப ம்பா ம் டவம் பயன்ப த்தப்பட்டதால் சரிைக கடவத்ைதக் த்த .

சரிைகெவள்ளி

சரிைகெவள்ளி carigaiveḷḷi, ெப. (n.)

   ெவள்ளிச ்சரிைகைய க் ெய த்த ெவள்ளி (பதாரத்்த. 82);; silver obtained by melting silver-lace.

     [சரிைக + ெவள்ளி.]

சரிேகாணம்

 
 சரிேகாணம் cariāṇam, ெப. (n.)

   ேநரே்காணம் (யாழ்அக.);; right angle.

     [சரி + ேகாணம். ேகாண் → ேகாணம் = வைள , ைல]

சரிசம்

 
 சரிசம் sarisam, ெப. (n.)

   ெசயைல (அேசா );; asoka tree - Saraca Indica (சா.அக.);.

சரிசமம்

 
 சரிசமம் sarisamam, ெப. (n.)

சரிசமானம் பாரக்்க;see {Sari-saminam,}

க. சரிசம

     [சரி + சமம்]

சரிசமமாக் -தல்

சரிசமமாக் -தல் sarisamamākkudal,    6 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒப்பானதாக் , ரான நிைல ைடயதாக் ; to equalize.

     [சரி + சமம் + ஆக் -,]

சரிசமானம்

 
 சரிசமானம் sarisamāṉam, ெப. (n.)

   ேநரான ஒப் ; exact likeness, perfect equality. 

அவ க் ச ்சரிசமானமாய் அமரவ்  ைறயன் .

     [சரி + சமானம். சமம் → சமானம்]

சரிசயம்

 
 சரிசயம் sarisayam, ெப. (n.)

    நன்னாரி; small-leaved saraparilla;

 swallow-workHemidesmus indicus (angustifolia); (சா.அக.);.
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சரிசாமம்

 
 சரிசாமம் caricāmam, ெப. (n.)

   நள்ளிர  (ந சச்ாமம்);; midnight.

     [சரி + சாமம்]

 Skt. {yäma} → த. சாமம்

சரி

சரி  sarisu, ெப. (n.)

சரி8 (யாழ்ப்); பாரக்்க;see

{Šarg .}

     [சரி → சரி ]

சரிெசய்-தல்

சரிெசய்-தல் sariseytal,    1 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ ங்காக் தல்; to rectify, 

ப பட்ட க யாரத்ைதச ்சரிெசய்ய ேவண் ம்.

   2. ெபா த் க் ெகாள் தல், தக்கவா  அைமத் க் ெகாள் தல்; to adjust, 

நாைளய நிகழ்ச் க்  அைனத்ைத ம் சரி ெசய்ய ேவண் ம்.

க. சரிமா

     [சரி + ெசய்-,]

சரிெசால்( )

சரிெசால்( )1 sarisolludal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. இைசதல்; to second, support, as a motion.

ேகட்டதற் ச ்சரி ெசால்லாமல் ேபா றாேய.

   2. உ ப்ப த் தல், ெமய்ப் த் க் காட் தல்; to approve.

     [சரி + ெசால் -,]

 சரிெசால்( )1 sarisolludal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெபா ப்ேபற்றல்  (இ.வ.);; to answer for, to become responsible.

     [சரி + ெசால் -,]

சரிணம்

 
 சரிணம் cariṇam, ெப. (n.)

   காட் த் ள ; wild basil-Ocimum adscendenn (சா.அக.);.

1437

www.valluvarvallalarvattam.com 9411 of 19068.



சரித்தான்பாண்

 
 சரித்தான்பாண்  carittāṉpāṇṭi, ெப. (n.)

   பாண்  ைளயாட்  வைக (இ.வ.);; a kind of hop-scotch.

     [சரி + தான் + பாண் ]

பாண் ைளயாட் ல் கரகத் ல் அல்ல  ேமற் ற ெவளி ற் ல் ெய ந் , கண்ைண க் 
ெகாண்டாவ , ேமேனாக் க் ெகாண்டாவ , ஒவ்ெவா  கட்டத் ற் ள் ம் ஒவ்ேவார ்எட்  ைவத்  
நடந்  ெசன்  ல்ைல க்க ேவண் ம் ஒவ்ேவார ்எட்  ைவக் ம்ேபா ம்

     'சரிதானா' என்  ேகடக்ேவண் ம். கால்ேகாட் ல் படா  எட் ச ்சரியா ப் ன், எ ரியார ்
சரித்தான் என்  வ ெமா வர.் சரி ல்லா ல் சரி ல்ைல என்பர.் ஒவ்ெவா  ைற ம் சரித்தானா 
என்  ேகட்பதால் இவ் ைளயாட் ற் ச ்சரித்தான்பாண்  என்  ெபயர ்ஏற்பட் க்கலாம். சரித்தான் 
என்பதற்  மாறாக

     'அமேரசா' என்  ெசால்வ ம் உண் . அதற்  எ ரியார்

     'ேர ' என்  வ ெமா வர ்(த. .);.

சரித் ைர

 
 சரித் ைர carittirai, ெப. (n.)

   ளியமரம் (மைல);; tamarind.

     [சரி + ைர]

சரித்

 
 சரித்  carittu, ெப. (n.)

   ஆ  (யாழ்.அக.);; river.

     [ ல் → ( ர)்;. ர → ரம். சரம் = நீரந்ிைல. சர → சரி → சரித் ]

சரித்  → Skt. {sarit}

சரித் ைட

 
 சரித் ைட carittuḍai, ெப. (n.)

   ல் ; a parasitia plant - Loranthus (genus); (சா.அக.);.

சரிதன்

சரிதன் caridaṉ, ெப. (n.)

   ெசய ற் றந்தவன்; a man of deed.

     "த ம னஞ்  சரிதர"் (கம்பரா. அ மப். 10);.

     [சரி → சரிதன்]

சரி

சரி  caridi, ெப. (n.)

சரிதன் பாரக்்க;see {sarida . }

     "நரி னிற்ெறா  ெயல்லா நற்பரித் ரள்க ளாக் ஞ் சரி " ( வாத. . ைர. 58);.

     [சரி → சரி ]

சரி → Skt. sarit
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சரிநிகர்

 
 சரிநிகர ்carinigar, ெப. (n.)

   தன்ைம, நிைல, ைற ேபான்றவற் ல் சமத்தன்ைம; equal manner, stateorcondition. 

ெசால்லாய் ல் ேதவேநயரக்் ச ்சரிநிகர ்யார?்

க. சரிபரி

     [சரி + நிகர]்

சரிநிகர்

 
 சரிநிகர்  carinigarvu, ெப. (n.)

சரிநிகர ்பாரக்்க;see {Sarinigar.}

     [சரி + நிகர் ]

சரிப்ப -தல்

சரிப்ப -தல் carippaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ஏற்றதாதல்; to be agreeable or satisfactory. 

தாங்கள் அைழக் ம் நாளில் ெபா க்  வர எனக் ச ்சரிப்ப ம்.

   2. மனெமாத்தல்; to suit, agree. 

அவ க் ம் எனக் ம் சரிப்படா

   3. ேநராதல்; to be right, proper, to come upto the mark or standard.

   4. ஒப்பாதல்; to be similar.

   5. ப தல்; to be finished, settled. 

ெசயெலல்லாம் சரிப்பட்ட

ெத. சரிப

     [சரி + ப -,]

சரிப்ப த் -தல்

சரிப்ப த் -தல் carippaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

சரிக்கட் -தல் பாரக்்க;see {sar-k-kal} (ெசஅக);.

     [சரி + ப த் -, ப  (த. .); → ப த்  ( . .);]

சரிப் -த்தல்

சரிப் -த்தல் carippittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நடப் த்தல்; to conduct ceremonies.

     "சாத் ரப் ப  தப்பாமற் சரிப் த் " (உத்தரரா. அகவ.);.

     [சரி + சரிப் -. சரி (த.வ.); → சரிப்  ( . .);]

சரிப் -த்தல்

சரிப் -த்தல் carippiḍittal, ெச. . . (v.i.)

   1. ற டன் ஒத் செ்சல் தல் ( ன்.);; to overtake or keep even with one, as in running, learning.

   2. ேக ழ்தல் (யாழ்ப்.);; to aim at of plot another's ruin.

     [சரி + -,]

சரிப்ேபச்

 
 சரிப்ேபச்  carippēccu, ெப. (n.)

   இைணயான ேபச் ; a word equal to uttered from arrogance.

க. சரிமா

     [சரி + ேபச் ]
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சரிபம்

 
 சரிபம் caribam, ெப. (n.)

   அேசா  (மைல.);; asoka tree.

சரிபா

 
 சரிபா  caripāci, ெப. (n.)

    நன்னாரி; country saraparilla (சா.அக.);.

ம வ. சரிசயம்

சரிபா

 
 சரிபா  caripāti, ெப. (n.)

   ேபரப்ா ; exact half, molety.

க. சரிபா

     [சரி + பா ]

சரிபார்-த்தல்

சரிபார-்த்தல்1 caripārttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒத் ப்பாரத்்தல் ( ன்.);; to compare, check, as a copy with its original. 

இைவயைனத் ம் சரிபாரத்்த ெமய்ப் .

     [சரி + பார-்,]

 சரிபார-்த்தல்2 caripārttal,    4 ெச. ன்றா . & 4  ன்றா  (v.i. & v.t.) ேக  ழ்தல் (இ.வ.); to plot one's ruin.

     [சரி + பார-்,]

சரிெபா

சரிெபா 1 cariboḻudu, ெப. (n.)

   சா ங்காலம் ( ன்.);; evening (ெச.அக..);.

     [சரி1 + ெபா ]

 சரிெபா 2 cariboḻudu, ெப. (n.)

   1. உரியேநரம்; exact time.

   2. பகல்ெபா ; midday, noon.

ம வ. உ மம், உச் ப்ெபா

க. சரிபக , சரிெகாத்

     [சரி + ெபா ]
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சரிேபா

சரிேபா1 caripōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   ஒத்தல்; To resemble.

     "தன்ெப ஞ் ணப் ெபாைற னால் -------- நிலமகட ்சரிேபாவான்" (உபேதசகா. வ ராண.11);.

     [சரி + ேபா-,]

 சரிேபா2 caripōtal,    6 ெச. . . (v.i.)

   1. ேநர ்நடத்தல்; to progress, as a game.

   2. அைம யாதல் (யாழ்ப்.);; to become reconciled, as contending parties.

   3. மனப்ப  நடத்தல்; to have one's own way. 

தனக் ச ்சரிேபானப  ெசலவ க் றான் ( ன்.);.

     [சரி + ேபா-,]

சரிமணி

 
 சரிமணி carimaṇi, ெப. (n.)

   மகர ்இைட ல் அணி ம் ஓரணி ( வா.);; a kind of girdle set with gems.

     [சரி + மணி]

சரிமணிக்ேகாைவ

 
 சரிமணிக்ேகாைவ carimaṇikāvai, ெப. (n.)

சரிமணி ( ங்.;பாரக்்க;see {sarmani}

     [சரி + மணிக்ேகாைவ]

சரிம ப்

 
 சரிம ப்  carimadippu, ெப. (n.)

   உரிய ம ப் , ெபா த்தமான ம ப் ; accurate value.

     [சரி + ம ப் . ம  → ம ப் ]

சரிேமைர

 
 சரிேமைர carimērai, ெப. (n.)

   களின் உரிைம (R.T.);; established rights or privileges of individual ryot.

     [சரி +  ேமைர]

சரியகைவ

சரியகைவ cariyagavai, ெப. (n.)

   1. ஒத்த அகைவ; same age.

     ' ராந்ைதயா ம் ேகாப்ெப ஞ் ேசாழ ம் சரியகைவ னராக இ க்கலாம்.

   2. த ந்தஅகைவ; suitable age as for marriage.

   3. ந அகைவ; middle age.

     [சரி + அகைவ]

சரியம்

 
 சரியம் cariyam, ெப. (n.)

   நன்னாரி (மைல.);; a species of sarsaparilla.

 Skt. {Sårihå}
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சரியற்ற

 
 சரியற்ற  cariyaṟṟadu, ெப. (n.)

   ஒ ங்கற்ற ; that is improper etc.

     'அவர ்ேப ய  சரியற்ற ' (உ.வ.);.

க. சரியல்லாத

     [சரி + அற்ற ]

சரியா-தல்

சரியா-தல் cariyātal,    6 ெச. . . (v. i.)

   1. சரிவா-தல் பாரக்்க;see {sarl-W- .}

   2. தல்; to be spent, as cash, life.

க., ெத. சரியா  I

     [சரி + ஆ-,]

சரியாக் -தல்

சரியாக் -தல் cariyākkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஒ ங் ப த் தல்; to make equal.

   2. ரண் பா  ேபான்றவற்ைறத ் ரத்் ைவத்தல்; to resolve the difference of opinion etc.,

   3. உரிய தாக் தல்; to put in a proper state, to make propeг.

க. சரிெகாளி

     [சரி + ஆக் -,]

சரியாக

சரியாக cariyāka, .எ. (adv.)

   1. ெதளிவாக, ழப்பம் இல்லாமல், தவ  இல்லாமல்; exactly, clearly; correctly. 

அந்தப் பந்  சரியாக மடை்ட ல் பட் ச ்ெசன்ற . ெசய்வைதச ்சர கச ்ெசய்.

   2. ைறயாமல்; without wanting. 

ெகாண் வந்த ெபா டக்ள் சரியாக இ ந்தன.

   3. ேபா மானதாக; just-enough, exactly. 

நாள்ேதா ம் ட் ேவைல ெசய்வதற் த் தான் ேநரம் சரியாக இ க் ற .

   4. ஒ ங்காக, ைறயாக, நல்ல நிைலைம; properiyal right. 

எனக்  உடல்நிைல சரியாக இல்ைல.

   5. க ைமயாக;நன்றாக; soundly, harshly. 

எனக்  வந்த னத் ல் அவைனச ்சரியாகத் ட் ட்ேடன். I

     [சரி + ஆக-,]

சரியான

சரியான cariyāṉa, ெப.அ. (adj.)

   1. ஒ ங்கான; ைறயான;ெதளிவான; proper. 

அந்த நிகழ்ச்  பற் ச ்சரியான ெசய் ல்ைல.

   2. த ந்த; ஏற்ற: ெபா த்தமான; proper, suitable;right. 

அந்தச ்ெசயைலச ்ெசய்ய அவன் தான் சரியான ஆள்.

   3. க ைமயான நல்ல; extreme.

இன்ைறக் ச ்சரியான ெவ ல்.

     [சரி + ஆன]
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சரியானஆள்

 
 சரியானஆள் cariyāṉaāḷ, .ெப. (n.)

   த யான ேவைலயான்; a labourer of equal standing. 

கட்டட ேவைலக் ச ்சரியான ஆள் ேதைவ.

க. சரியா

     [சரியான + ஆன்]

சரியானேபச்

 
 சரியானேபச்  cariyāṉapēccu, ெப. (n.)

   தக்க ேபச் ; proper speech.

     [சரியான + ேபச் ]

சரியானவன்

 
 சரியானவன் cariyāṉavaṉ, ெப. (n.)

   உரிய நிைல ல் இ ப்பவன்; a man of equal standing or position.

   க. சரியவ ;பட. சரியானம

     [சரியான + அன்]

சரி -தல்

சரி -தல் cariyiḍudal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ப  த யவற்ைற லத்ேதா  ஒப் தல்; to compare, as a copy with its original (ெச.அக.);.

க. சரி

     [சரி + இ -,]

சரி ல்லாத

 
 சரி ல்லாத  cariyillādadu, ெப. (n.)

சரியற்ற  பாரக்்க;see {šarify-a Tradu.}

க. சரி ல்லாத

     [சரி + இல்லாத ]

சரி

சரி  cariyīṭu, ெப. (n.)

   1. சமன்ப  பாரக்்க;see {Samanpaidu.}

   2. ஒத்த ப வம்; equal stage.

     [சரி + ஈ ]

சரிேயசரி

 
 சரிேயசரி cariyēcari, ெப. (n.)

   ைமயான , த யான , உரிய , ெபா த்தமான ; very proper indeed. 

அன்ைறய நிைல ல் அவர ்ேப ய  சரிேயசரி.

க. சரிேயசரி

     [சரி + ஏ + சரி. 'ஏ' ேதற்ேறகாரம்]
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சரிைய

 
 சரிைய cariyai, ெப. (n.)

   சரிைக (யாழ்.அக.);; lace.

     [சரிைக + சரிைய]

சரிவய

 
 சரிவய  carivayadu, ெப. (n.)

சரியைகைவ பாரக்்க;see {šari-y-aga Vai}

     [சரிைக + வய ]

 Skt. vayas → த. வய  → வய

சரிவர

சரிவர carivara, . .எ. (adv.)

   1. ஒ ங்காய்; righty.

     'இந்த ேவைலையச ்சரிவரச ்ெசய்தால்தான்  ைடக் ம்.

   2. ம்; wholly, completely. 

வரேவண் ய  சரிவர வந் ட்ட

   3. ட்டமாய்; accurately, exactly. 

சரிவரப் பாகம் ரி.

க- சரிவெர

     [சரி + வர]

சரிவல்

 
 சரிவல் carival, ெப. (n.)

சரி  பாரக்்க (இ.வ.);;see {Sariwu.}

     [சரி → சரி  → சரிவல்]

சரிவைள

சரிவைள carivaḷai, ெப. (n.)

   வைளவைக; a variety of bangles. ( வ். ெபரியாழ். 3, 4, 8, யா. பக். 618);.

     [சரி + வைள]

சரிவா-தல் 
(சரிவ தல்)

சரிவா-தல் (சரிவ தல்) carivādalcarivarudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ேநரவ் தல்; to prove right or correct, as a mathematical problem, a prediction, an experiment. 

கணக்  சரிவந்  ட்டதா?

   2. சமமாதல்; to be alike equal. 

அவன் எனக் ச ்சரிவந்தவன் (இ.வ.);

   3. ஒத் வ தல்; to agree, tally.

   4. ரத்ல் ( ன்.);; to be finished, fulfilled.

     [சரி + வா-,]

சரிவாரம்

சரிவாரம் carivāram, ெப. (n.)

   நிலச ்ெசாந்தக்கார ம் ப ர ்ெசய்ேவா ம் தமக் ள் ைளைவச ்சரியாகப் பங் ட் க் ெகாள் ம் 
பாகம் (I.M.P. Sm.92);; equal division of produce between the landlord and the ryot.

     [சரி → வாரம்]
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சரி தம்

 
 சரி தம் carivītam, ெப. (n.)

   நிரலளவ, ெபா ப்பைடயான கணக் ; medial estimate, average.

க. சரிவார

     [சரி + தம்]

 Skt. vihita → த. ரம்

சரி தேமைர

 
 சரி தேமைர carivītamērai, ெப. (n.)

   ைளசச் ல் ற் ரப்் பணியாரக்் ப் ரித் க் ெகா க் ம் பாகம்; proportion of the crop set apart for a 
village servant.

     [சரி தம் + ேமைர]

சரி

சரி  carivu, ெப. (n.)

   1. சரிந்  ைக; sliding, rolling, slipping down.

   2. சாய் ; slope, decivity.

   3. நகரம், ஆ , எல்ைல த யவற் ன் ஓரம் (இ.வ..);; outskirts of a town;

 riverside;

 border;

 margin.

   4. மகளிர ் ன்ைககளில் அணி ம் வைளவைக (இ.வ.);; a kind of bracelet worn by women on the fore-arms.

   ம. சரி ;   க. சரி, ச  (பள்ளத்தாக் );;   ெத. ச ;   . சரி; E. slow

     [ ரி → சரி → சரி ]

சரிளப்பா

 
 சரிளப்பா cariḷappā, ெப. (n.)

   ெவண்க  ( ன்.);; white mustard.

ச

 
 ச  caru, ெப. (n.)

   ேசா  ( ங்.);; boiled rice.

பட. ச  (ஏனம்);

     [ ர ்→ ( ); → ச  = ச வப்பாைன, க வப்பாைன ல் சைமக் ம் உண ]
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ச க்கம்

ச க்கம்1 carukkam, ெப (n.)

   1. வட்டம்; circle.

   2. ற் ரி ; chapter or section of a literary work.

     "ச க்கம் இலம்பகம் பரிசே்சத ெமன் ம்" (தண் . 7);.

     [ச க்  → ச க்கம் = வட்டம், ற் ரி . ஒ.ேநா: மண்டலம் = வட்டம், ற் ரி ]

ச க்கம் → Skt.sarga, வடெமா யாளர ்இச ்ெசால்ைல ஸ் ஜ் என் ம் ெசால்ேலா  ெபா த் க் 
காட் வர.் அதற்  , எ , , ெவளி  என்ற ெபா ள்கேள உண்  (ேவ.க. 239);.

 ச க்கம்2 carukkam, ெப. (n.)

   பைடப் ; creation.

     [ச க்  → ச க்கம்ஹ '

ச க்  = வட்டம், ரி , றப் . பல றப் களின் ஒ  ரி  என் ம் நம் க்ைக ன் அ ப்பைட ல் 
ச க்கம் பைடப்ைப உணரத்் ற் .

ச க்கரசச்ரம்

 
 ச க்கரசச்ரம் carukkaraccaram, ெப. (n.)

   ய சக்கரவ ல் அைமந்த ெபான் தக கைளக் ெகாண்ட க த்தணி; a necklace with wheel-shaped 
golden ringlets.

. சக்கரசர, சக்கரசேரா

     [ச க்கரம் + சரம்]

ச க்கரா

 
 ச க்கரா carukkarā, ெப. (n.)

   உட ன் உள் ப் களில் கல்ேபான்ற த ப்  அல்ல  கல்லைடப்  ேநாய்; calculus.

     [ச க்  → ச க்கம் = வட்டம், வட்ட வ ல் அைமந்த கல்]

ச க்கராப் ரைப

ச க்கராப் ரைப carukkarābbirabai, ெப. (n.)

   ப க்ைகக் கற்களாற் பாவப்ெபற்ற நிரய (நரக); வைக  ( வக.  2817, உைர);; a hell paved with pointed stones 
of sugar-loaf shape, one of {eluna ragam.}

     [ச க்கரம் + ரைப. ச க்கம் → ச க்கரம் = வட்டம், வட்ட வ வக் கற்கள்]
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ச க்கைர

ச க்கைர1 carukkarai, ெப. (n.)

   க ம்  த யவற் ந்  உண்டாக்கப்ப ம் இன்பண்டம்; kinds of sweet crystalline substance prepared 
from various plants esp. the sugarcane, and beetroot for use to cookery, confectionary, brewing, etc.

     "ச க்கைர ெசய்யசா த் தண் லம்" (ேச . இராமநா. 63);.

 E. saccharine, sugar

     [ ர ்→ ( ); →  ச  → ச . ச தல் = சாய்தல், சரிதல். ச  → ச , ச தல் = சரிதல். ச  → 
ச க் -, ச தல் = சாய்தல், சரிதல், வைளதல். ச க்  → ச க்கம் = வட்டம். ச க்  → ச க்கரம் → 
ச க்கைர = வட்டமாக வாரக்்கப்பட்ட ெவல்லக்கட் . ஒ.ேநா: வட்  = வட்டமான க ப் க்கட் ]

ச க்கைர → – Skt. {Sarukkarå}

வடெமா ல் சரள், கல், ழாங்கல் கற்கண்  என்  ெபா ள் ெதாடர்  காட் வர.் ச க்கைர 
ெப ம்பா ம் க ம் னின்  தான் எ க்கப்ப ற . இந் யா ல் இ ப்ைபப் , ெதன்ைன, பைன, 
ஈஞ்  த ய மரங்களினின் ம் எ ப்ப ண் . சப்பான், னா, அெமரிக்கா த ய நா களில் 
மரப்படை்டகளில் இ ந் ம் ச க்கைர எ க்கப்ப ற . ெச மனி ல்

     ' ட் ட'் என் ம் ழங் ந்  ச க்கைர எ க்கப்ப ற .

   1. நாட் ச ்ச க்கைர அல்ல  கப் ச ்ச க்கைர; country sugar or brown sugar, bane sugar.

   2. ரா ச க்கைர அல்ல  நவாத் ச ்ச க்கைர; candy sugar.

   3. fகள் ச க்கைர; loaf sugar.

   4. ஈரசச் க்கைர; unrefined moist sugar.

   5. ெவள்ைளச ்ச க்கைர, னச ்ச க்கைர; white refined sugar, China sugar.

   6. மணற் ச க்கைர; crystallised sugar.

ச க்கைரக்கட்

 
 ச க்கைரக்கட்  carukkaraikkaṭṭi, ெப. (n.)

   ெவல்ல உ ண்ைட; jaggary lump ball of sugar.

     [ச க்கைர + கட் ]

ச க்கைரக்கத்

 
 ச க்கைரக்கத்  carukkaraikkatti, ெப. (n.)

   காய்ச் ய ெவல்லப்பா ைன அச் வாரப்் ல் சமப்ப த் வதற்  உத ம் க ; an instrument like 
mason's trowel used to spread molasses into jaggery moulding.

     [ச க்கைர + கத் ]

ச க்கைரக்கத்

ச க்கைரக்கதளி

 
 ச க்கைரக்கதளி carukkaraikkadaḷi, ெப. (n.)

   ஒ வைக வாைழ; a variety of plantain tree.

ம. சக்கரக் கதளி

     [ச க்கைர + கதளி. த  → கத  = காய் வாைழ. கத  → கதளி, ச க்கைர = இனிப் ச ் ைவ]

ச க்கைரக்கரண்

 
 ச க்கைரக்கரண்  carukkaraikkaraṇṭi, ெப. (n.)

   காய்ச் ய ெவல்லப்பா ைன அச் ல் இ வதற் ப் பயன்ப ம் கரண் ; ladle used to put molasses into 
jaggery moulding.

     [ச க்கைர + கரண் . றண்  → கறண்  = ேதாண் ங்க . கறண்  → கரண்  → கரண் ]
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ச க்கைரக் ழங்

 
 ச க்கைரக் ழங்  carukkaraikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   நிலசச் க்கைரக் ழங் ; ground sugar-root - Merma arenario (சா.அக.);.

     [ச க்கைர + ழங் . ச க்கைர = இனிப் ச் ைவ.]

ச க்கைரக் த்

 
 ச க்கைரக் த்  carukkaraikkutti, ெப. (n.)

   ேகாணி ள்ள ச க்கைரைய ஆராயக் த் ெய க் ம் ஊ ; metalic spike to top bales and test the 
contents.

     [ச க்கைர + த் . த்  → த்  = த் ெய க்கப் பயன்ப ம் க ]

ச க்கைரக் த்

ச க்கைரக்ேகளி

 
 ச க்கைரக்ேகளி carukkaraikāḷi, ெப. (n.)

ச க்கைரக்கதளி, பாரக்்க: see {sarukkarai-k- kadali.}

ம வ. ேதன் கத

     [ச க்கைர  + ேகளி.  கதளி → ேகளி]

ச க்கைரக்ெகா

 
 ச க்கைரக்ெகா  carukkaraikkoḍi, ெப. (n.)

   ெவள்ைள ெவற் ைலக்ெகா ; a white variety of betel.

     [ச க்கைர + ெகா ]

ச க்கைரக்ெகாம்
மட்

 
 ச க்கைரக்ெகாம்மட்  carukkaraikkommaṭṭi, ெப. (n.)

   பசை்ச நிற ைடய ம் ேமற் றம் வ வ ப்பான ம் சைதப்பற் ைடய ம், ளிரச்் ையத் தந்  
நீரே்வடை்க ைனப் ேபாக் வ மான பழம்; musk melon - Citrullus vulgaris.

ம வ. தட் சணி (தர் னிப்); பழம்

     [ச க்கைர + ெகாம்மட் . ச க்கைர = இனிப் ச் ைவ]

ச க்கைரக்ெகா
சை்ச

 
 ச க்கைரக்ெகா சை்ச carukkaraikkoḻumiccai, ெப. (n.)

   இனிப்  அல்ல  த் ப்  நாரத்ைத; sathghur orange - Citrus aurantium (citrina); (சா.அக.);.

     [ச க்கைர + ெகா சை்ச. ச க்கைர = இனிப் ச் ைவ]

ச க்கைரசே்சா

 
 ச க்கைரசே்சா  carukkaraiccōṟu, ெப. (n.)

ச க்கைரப்ெபாங்கல் பாரக்்க;see {sarukkaraippoரg்al} (சா.அக.);.

     [ச க்கைர + ேசா ]
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ச க்கைரநாரத்
ைத

 
 ச க்கைரநாரத்ைத carukkarainārattai, ெப.(n.)

   நாரத்ைத வைக; a kind of sweet orange.

     [ச க்கைர + நாரத்ைத]

ச க்கைரப்பட்ைட

 
 ச க்கைரப்படை்ட carukkaraippaṭṭai, ெப. (n.)

   வண் சச்க்கரத் ன் ெவளிப் றம் உள்ள இ ம் ப்படை்ட; the iron streap around a wheel.

ம வ. கட்

. சக்ரபட்

     [சக்கரம்் + படை்ட. பட்  → பட்டம் = படை்டயான தக . பட்  → படை்ட = தடை்டயான ெபா ள்]

ச க்கைரப்பா

 
 ச க்கைரப்பா  carukkaraippāku, ெப. (n.)

   ச க்கைர அல்ல  ெவல்லம் உ வாவதற்  ன் ள்ள இள ய பதம்; the inspisated liquid jaggery.

     [ச க்கைர + பா ]

ச க்கைரப்பாைற

 
 ச க்கைரப்பாைற carukkaraippāṟai, ெப. (n.)

   ெவள்ைளநிறப் பாைற; clay rock, shale (ேசரநா.);

ம. சக்கப்பாற

     [ச க்கைர + பாைற. ச க்கைர = ச க்கைர ன் நிறம், ெவள்ைள]

ச க்கைரப் ைக
ைல

 
 ச க்கைரப் ைக ைல caruggaraippugaiyilai, ெப. (n.)

   ல ம ந் ப் ெபா ள்க டன் ந மணப் ெபா ள்கள் ேசரத்் ச ்ச க்கைரப் பா ல் ைழத்  எ த்த 
ைக ைல; tobacco seasoned with jaggery syrup as spices (ேசரநா.);

ம. சக்கரப் க ல.

     [ச க்கைர + ைக ைல]

ச க்கைரப் ளி

ச க்கைரப் ளி carukkaraippuḷi, ெப. (n.)

   1. த் ப் ப் ளியம்பழம்; sweet tamarind.

   2. ெகா க்காய்ப் ளி; sweet babool - Pitheeolobium dulce (சா.அக.);.

     [ச க்கைர + ளி. ச க்கைர = இனிப் ச ் ைவ]

ச க்கைரப் யம்

 
 ச க்கைரப் யம் carukkaraippūciyam, ெப. (n.)

   ரிசம் பழம்; assyrian plum cordia myXa (சா.அக.);.

     [ச க்கைர + யம்]
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ச க்கைரப் சணி

ச க்கைரப் சணி carukkaraippūcaṇi, ெப. (n.)

   1. ச க்கைரக்ெகாம்மட் ; musk melon.

   2. இனிப் ப் சணிக்காய் அல்ல  பறங் க் காய்; squash gourd - cucurbita maxima (சா.அக.);.

     [ச க்கைர + சணி. ச க்கைர = இனிப் ச் ைவ. ண் → ண் → ைண = இைல, காய் 
த யவற் ள்ள ள்.  + ைண = ைண → சணி =  ேபான்ற அதாவ  கச ் ள் 

ேபான்ற அைமப் ைனக் ெகாண்ட ]

ச க்கைரப் னி

 
 ச க்கைரப் னி carukkaraippūciṉi, ெப. (n.)

ச க்கைரப் சணி;see {sarukkaraippüsini.}

     [ச க்கைர + னி = சணி → சனி → னி.]

ச க்கைரப் ந்

 
 ச க்கைரப் ந்  carukkaraippūndi, ெப. (n.)

   இனிப் ப்பணியார வைக; a kind of sweet confection.

     [ச க்கைர + ந் ]

 U. ந்  → த. ந்

ச க்கைரப்ேபச்

ச க்கைரப்ேபச்  carukkaraippēccu, ெப. (n.)

   1. இனிைம காட் ஞ்ெசால்; honeyed words.

   2. ேபா ப் கழ்ச் ; flattery.

     [ச க்கைர + ேபச் ]

ச க்கைரப்ேபரி

 
 ச க்கைரப்ேபரி carukkaraippēri, ெப. (n.)

   ேபரி வைக; a kind of pear.

     [ச க்கைர + ேபரி]

 E. peri → த. ேபரி

ச க்கைரப்ெபாங்
கல்

 
 ச க்கைரப்ெபாங்கல் carukkaraippoṅgal, ெப. (n.)

   அரி டன் ெவல்லம், பால், ெகா  ந் ரிப் பழம், ெநய் த யவற்ைறச ்ேசரத்் ச ்சைமத்த 
ேசா ; a danly preparation of boiled rice mixed with jaggery, milk, dried grapes, ghee etc.

ம வ. அக்காரவ ல், அக்காரடைல, அக்கார யல்

     [ச க்கைர + ெபாங்கல்]

ச க்கைரப்ெபான்
னாச்

 
 ச க்கைரப்ெபான்னாச்  carukkaraippoṉṉācci, ெப. (n.)

   இனிைமயாய்ப் ேப பவள்; honey mouthed woman.

     [ச க்கைர + ெபான்னாச் ]
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ச க்கைரப்ேபாள
ம்

 
 ச க்கைரப்ேபாளம் carukkaraippōḷam, ெப. (n.)

   வாேலந் ர ேபாளம்; sweet myrthBalamo dendron myrrha (சா.அக.);.

     [ச க்கைர + ேபாளம்]

 Skt. {bola} → ேபாளம்

ச க்கைரமா

 
 ச க்கைரமா carukkaraimā, ெப. (n.)

   இனிப் ச ் ைவ ைடய பழத்ைதத் த ம் மாமரம்; a variety of mango tree yielding fruits as sweet as palmgur,

ம. சக்கரமா

     [ச க்கைர + மா]

ச க்கைரமாமணி

ச க்கைரமாமணி carukkaraimāmaṇi, ெப. (n.)

   கற்கண் ; sugar-candy.

     "ச க்கைர மாமணிேய…… கச் யம்" (யாப். .62);.

     [ச க்கைர + மாமணி. மா + மணி → மாமணி = மாணிக்கம். மணிக ள் றந்த ]

ச க்கைரய

 
 ச க்கைரய  carukkaraiyamudu, ெப. (n.)

ச க்கைரப்ெபாங்கல் பாரக்்க;see {&arukkaraippoரg்al} (சா.அக.);.

     [ச க்கைர + அ ]

ச க்கைரெய
சை்ச

 
 ச க்கைரெய சை்ச carukkaraiyelumiccai, ெப. (n.)

   இனிப் ச ் ைவ ள்ள எ சை்ச; sweet lime - Citrus medica - lumia (சா.அக.);.

     [ச க்கைர + எ சை்ச]

ச க்கைரவட்

 
 ச க்கைரவட்  carukkaraivaṭṭu, ெப. (n,)

ெவல்லக்கட் , 

 ball of Sugar.

     [ச க்கைர + வட் . வள் → வட்  = வட்டமான அச் க் க ப் க்கட் ]

ச க்கைரவ ணி

 
 ச க்கைரவ ணி carukkaraivaruṇi, ெப. (n.)

   ேபய்க்க ம் ; wild-cane - Sacharum arundinaceum.

     [ச க்கைர + வ ணி]
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ச க்கைரவள்ளி

 
 ச க்கைரவள்ளி carukkaraivaḷḷi, ெப. (n.)

   ெவளிரச்் வப்  நிற ம் ெமல் யேதா ம் இனிப் ச ் ைவ ம் உைடய ஒ வைகக் ழங் ; sweet 
potato - Ipomaea batatas.

ம வ. ச க்கைரக் ழங் , ம ரக் ழங் , வள்ளிக் ழங் , னிக் ழங்

     [ச க்கைர + வள்ளி. வள்ளி என்ப  ெகா ;

வைளந்த  என் ம் ெபா ள . வள் தல் = வைளதல். வள் → வள்ளி = ெகா . ஒ.ேநா. ெகா  → ெகா . 
ெகா ைம = வைள . ழங்ைகக் ப் ன், வள் தல் = வளமாதல், உ ண்  ர தல். வள்ளி = 
உ ண்  ரண்ட ழங் .]

ச க்கைரவள்ளிக்
ழங்

 
 ச க்கைரவள்ளிக் ழங்  carukkaraivaḷḷikkiḻṅgu, ெப. (n.)

ச க்கைரவள்ளி பாரக்்க;see {Sarukkarai-Valli,}

     [ச க்கைர + வன்னி + ழங் )

ச க்கைரவா கம்

 
 ச க்கைரவா கம் caruggaraivāligam, ெப. (n.)

   ளாம்பழம்; wood apple - Feronia elephantum (சா.அக.);.

     [ச க்கைர + வா கம்]

ச க்கைரேவம்

 
 ச க்கைரேவம்  carukkaraivēmbu, ெப. (n.)

   ஒ வைக ேவம் ; a kind of neem tree - Melia azadirachta (சா.அக.);.

     [ச க்கைர + ேவம் ]

 ஆண்  நிைறந்த ேவம் ன் படை்ட, இைல, பழம் ஆ யன எல்லாம் இனிப் ச ் ைவ ட ம், 
ம த் வக் ணத் ட ம் இ க் மாம். இ  காயகற்ப ைக. இதன் ம த் வக் ணங்கைள

     "காய த் யா ம் ய ேலட் மம ம் ய ந்  நாத ைவ கத் யாம் – யவரக்்  எத் க் ங் 
ட் ம் இைலய த் ல் வாெயல்லாம் த் க் ம் ேவம்பைதேய ேத " (சா.அக.);

என் ம் பழம்பாடல் ஒன்  ப் ற . இவ்வைக ேவம் , க அரிதாகத்தான் காணப்ப ம்.

ச க்கால்ேவைல

 
 ச க்கால்ேவைல carukkālvēlai, ெப. (n.)

   தாழ்வாரத்ேதா  ய கட்டடம் (இ.வ.);; building with verandah.

     [ ர ்→ ( ); → ச  → ச . ச தல் = சாய்தல், சரிதல். ச  = சரிவாய் இ க் ம் ப , சரிவாக 
அைம ம் தாழ்வாரத்ேதா  ஒட் ய கட்டடம்]

ச க்

 
 ச க்  carukki, ெப. (n.)

   பாண்  ைளயாட் ; a children's game, a variety of hop-scotch (சா.அக.);.

ம வ. வட் , ல் , ல்லாக்

     [ச க்  → ச க்  = பல கட்டங்க ள்ள தாய் நிலத் ற் றப்பட்ட அரங் ள் வட்டவ வச ்
சக்ைகக்கல்ைல ெநாண் க் காலால் ச க்  ைளயா வ ]
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ச க் ந்தஊர்

ச க் ந்தஊர ்carukkirundaūr, ெப. (n.)

   1. தங் ந்த ஊர;் the village where (one); lived.

   2 உற னைரப் ரிந் ந்த ஊர;் village where (one); lived away from (his); relatives.

     "வாணேகா அைரச  ம மக்கள் ெபாற்ெறாக் ைகயார ்ச க் ந்  ஊர"் (ெசங்கம். ந கற்கள்);

     [ச க்  +இ ந்  + ஊர]்

ச க் க்கட்ைட

 
 ச க் க்கடை்ட carukkukkaṭṭai, ெப. (n.)

   ேதேராட்டத்ைத ஒ ங் ப த்த ேதரக்் கா ம் மரக்கடை்ட (ெநல்ைல.);; Wooden brake.

     [ச க்  + கடை்ட]

ச க் -தல்

ச க் -தல் carukkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

ச க் : 

 to slip (ெச.அக.);.

   ம. சர் ;   க., ெத. ச ;பட. சா .

     [ச  → ச , ச தல் = சரிதல். ச  → ச க் . ச க் தல் → சாப்தல், சரிதல், வைளதல், 
வ தல், வ க் தல், ச க் தல் (ேவ.க.239);]

ச க்ெகனல்

 
 ச க்ெகனல் carukkeṉal, ெப. (n.)

   ைர க் ப் ; onom. expr. signifying quickness, haste.

     [ச க்  + எனல்.]

ச கட்ைட

ச கடை்ட carugaṭṭai, ெப. (n.)

   மரவடை்ட (இ.வ.);; millipede. I

     [ச 1 + அடை்ட. ஒட்  → அட்  → அடை்ட]

ச க -த்தல்

ச க -த்தல் carugaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ந் ரி மரத் ன் அ ல் டக் ம் இைலச ்சந் ல் மைறந்  டக் ம் ந் ரிக் ெகாடை்டகைள 
எ ப்பதற்காகச ்  ேகாலால் அ த்தல்; to beat the leaves of cashew nut to pluck the nuts which are hidden under 
leaves.

     [ச  + அ -. அ  → அ ]

ச கம்

ச கம்1 carugam, ெப. (n.)

   1. க ; mustard.

   2. கல் ப் ; sea-salt (natural);.

 ச கம்2 carugam, ெப. (n.)

   மாட் ேநாய் வைள ெளான்  (இ.வ.);; a disease affecting cows.

ெத. ச க

ச கரி-த்தல்

ச கரி-த்தல் carugarittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   பயைனத் ய்க்க இயலாமல் உைழத்தல்; to toil hard without enjoying the resultant advantage.

     ' த்தாள் ச கரிக்க இைளயாள் ம ழ் றாள்' (பழ.);.

     [ச  + அரி-,]

ச கரித்தல் = ச கைள ஒன்றாகக் ட் தல். ச கைளக் ட் ம் பணி யான உைழப்ைபக் 
ெகாள் ம். உைழப் க் த் த ந்தப  ச களின் ேசரக்்ைக இ க்கா  அதனால் ச கரித்தல் 
பயைனத் ய்க்க இயலாமல் உைழப்பைத உணரத்் ற் .
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ச கா-தல்

ச கா-தல் carukātal,    6 ெச. . . (v.i.)

   உடல் த யன வற்  ெம தல் (ச  ேபால் ஆ ல்);; to be dried, emaciated, as body.

     [ச  + ஆ-. உலரந்் வற் ய இைலேபால் உடல் ெம தல்]

ச காைம

 
 ச காைம carukāmai, ெப. (n.)

   ஆைமவைக ( ன்.);; black land-turtle.

     [ச  + ஆைம]

ச

ச 1 carugu, ெப. (n.)

   1. உலரந்்  வற் ய இைல; dried leaf.

     "ஒ யா லைசயச ்ச ெகழ" (ெவங்ைகக்ேகா. 173);.

   2. ெவற் ைல (இ.வ.);; betel leaf.

   3. Splug small.

   க. த ;பட. க்

     [ ல் = தற்க த் ேவர.் ல் → ள். ள்ெளனல் = காய்தல், க ைமயாகச ் தல். ள் → சள் → 
சண்  = காய்ந்த ற்றாள், ளம். ர ்→ சர ்→ ச  = காய்ந்த இைல, வற் ய , ய  (ேவ.க. 213);]

 ச 2 carugu, ெப. (n.)

சரி7, 4 (நாஞ்.); பாரக்்க;see {Sari,} 4 (ெச.அக.);.

     [ச  → ச ]

ச சச்ட்

ச சச்ட்  caruguccaṭṭi, ெப. (n.)

ச வம் (இந் பாக. 62); பாரக்்க;see {&aruvam.}

     [ச வசச்ட்  → ச சச்ட் ]

ச சன்னாயம்

 
 ச சன்னாயம் sarugusaṉṉāyam, ெப. (n.)

   இல வான இ ப் க்கவசம் (யாழ்ப்.);; a light coat of mail.

     [ச  + சன்னாயம். ச  = காய்ந்த , வற் ய , எைட ைறந்த , இல வான ]

 Skt. {san-håha} → த. சன்னாயம்

ச சாதனம்

 
 ச சாதனம் carugucātaṉam, ெப. (n.)

   ஓைலயாவணம் (சாசனம்);; ola document.

     [ச  + சாதனம். சர ்→ சர → ச  = காய்ந்த இைல, ஓைல. ச சாதனம் = ஓைல ல் எ தப்பட்ட 
ஆவணம்.]

 Skt. {säsaa} த. சாதனம்

ச ண்ணி

 
 ச ண்ணி caruguṇṇi, ெப. (n.)

   உண்ணிவைக; wood tick.

     [ச  + உண்ணி. சர ்→ ச  = காய்ந்த இைல, வற் ய , இல வான , ய , ச ண்ணி = 
ய ச் வைக]
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ச ணி

 
 ச ணி caruguṇi, ெப. (n.)

ச ண்ணி பாரக்்க;see {šагиgилді.}

     [ச ண்ணி → ச ணி]

ச ர்-தல்

ச ர-்தல் carugudirdal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ேதா ரத்ல் ( ன்.);; to cast off slough, as serpent.

     [ச  + உ ர-். சர ்→ ச  = காய்ந்த இைல, மரத் ன் காய்ந்த ேமற்படை்ட, ேமல்ேதால்.]

ச ரி

 
 ச ரி carugudiri, ெப. (n.)

   அம்ைம வைக ( ன்.);; a kind of small-pox.

     [ச  + உ ரி]

ச த்தைள

ச த்தைள carugubittaḷai, ெப. (n.)

   1. ெமல் ய டவ ( த்தைள);த் தக ; thin leaf of brass.

   2. ஓயாமற் ேப பவன் (C.G.);; talkative person, chatterbox (ெச.அக.);.

     [ச  + த்தைள]

கனம் ைறந்த டவத்ைத ( த்தைள);த் தட் ய டன் ஒ   ேநரத் ற் த் ெதாடரந்்  ஒ  எ வ  
ேபால் ஓயாமல் ேப தல் ச த்தைள எனப்பட்ட .

ச

 
 ச  carugubuli, ெப. (n.)

   த்ைத வைக (யாழ்ப்.);; a small panther.

     [ச  + . ச க உலரந்்த , வற் ய , ய .]

ச ளி

 
 ச ளி carugubuḷi, ெப. (n.)

   உலரந்்த ளி; dried tamarind fruit.

     [ச  + ளி]

ச யல்

 
 ச யல் carugumuyal, ெப. (n.)

   ச கைள உண் ம் உக் ளான் (யாழ்ப்.);; a kind of rabit living on dried leaves.

     [ச  + யல்]

ச ட் மைழ

 
 ச ட் மைழ caruguruṭṭimaḻai, ெப. (n.)

   ச  த யவற்ைற அ த் ச ்ெசல் ம் அள ற் ப் ெபய் ம் மைழ; comparatively heavy rain which drives 
dried leaves etc., away by it stream.

     [ச  + உ ட்  + மைழ]
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ச ைக

 
 ச ைக carugai, ெப. (n.)

சரிைக (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see {šarigai}

     [சரிைக → ச ைக]

ச ெகாட்

 
 ச ெகாட்  carugoṭṭi, ெப. (n.)

   பறைவ வைக (இ.வ.);; a kind of bird.

     [ச  → ஒட் ]

ச சச்ைர

ச சச்ைர caruccarai, ெப. (n.)

   ெசாரெசாரப் ; roughness, ruggedness.

     "களிற் ன  ச க்கைரயாற் ெபா ந்த க த்தகத்ேத"  ( .ெவ. 12, ெபண்பாற். 2, உைர);.

     [ ள் → ர ்→ ர  → ர ரப்  = ள் ள்ளாய் அல்ல  கர ரடாய் இ த்தல், ர ர → சரசர → 
ச க்கைர = ர ரப் . இனி, ர ்→ க  → ச  = ச சச்  → ச க்கைர என் மாம் (ேவ.க. 206);]

ச சபம்

 
 ச சபம் sarusabam, ெப. (n.)

   ெவண்க  (மைல.);; white mustard.

 Skt. {sarsapa}

ச ணி

 
 ச ணி caruṇi, ெப. (n.)

ச ண்ணி பாரக்்க;see {šагиgирді.}

     [ச ண்ணி → ச ணி]

ச த்

ச த்  carutti, ெப. (n.)

   1. ேதரக்்ெகா  ( ன்.);; streamer or flag of a war.

   2. க்ெகா ; distinguishing banner.

ச ேதாபத் ரி

 
 ச ேதாபத் ரி carutōpattiri, ெப. (n.)

   ேவம் ; margosa tree-Azadirachta indica (சா.அக.);.

ச ப்பம்

 
 ச ப்பம் caruppam, ெப.  (n.)

   க ; mustard (சா.அக.);.

ச ப்பராச் யம்

 
 ச ப்பராச் யம் carupparācciyam, ெப. (n.)

   சங்கங் ப்  (மைல.);; smooth volkameria.
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ச ப்பரா

 
 ச ப்பரா  carupparāci, ெப. (n.)

   நாணல் (மைல.);; kaus.

     [ ல் → ( ர)்; → ரம் → சரம் = நாணல், சரம் → ச ப்பம் → ச ப்பரா ]

ச பம்

 
 ச பம் carubam, ெப. (n.)

   அ கங்கடை்ட; the stem of sacred grass-Agrostu linearis.

ச வசச்ட்

 
 ச வசச்ட்  caruvaccaṭṭi, ெப. (n.)

ச வம் பாரக்்க;see {šar vam.}

     [ச சச்ட்  → ச வசச்ட் ]

ச வந்

ச வந்  caruvandu, ெப. (n.)

   தைலக்கவசம்; helmct.

     "ச வந்  ைகக்ெகாண் " (இர . க் . 232);.

     [ச  → ச வம் = ேமல்ேநாக் ச ்சரிவாக உள்ள சட் . ச  → ச வந்  = ேமல்ேநாக் ச ்சரிவா ள்ள 
தைலக்கவசம்]

 ச வந்  caruvandu, ெப.(n.)

   தைலக்கவசம்; helmet.

     "ச வந்  ைகக்ெகாண் " (இர . க் .232);.

     [U.sarband → {}-bandha → த.ச வந் .]

ச வப்பாைன

 
 ச வப்பாைன caruvappāṉai, ெப. (n.)

ச வம் பாரக்்க;see {šartir van}

     [ச  → ச வம் + பாைன]

ச வப்பாைன
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ச வம்

ச வம் caruvam, ெப. (n.)

   1. ேமல்ேநாக்  சரிவாக உள்ள ஏனம் (பாத் ரம்);; shallow wide-mouthed vessel.

   2. சட் வம் (அக.நி.);; spatula.

     [ ர ்→ ( ); → ச  → ச . ச தல் = சாய்தல், சரிதல். ச  → ச வல் =

   1. சாய் .

   2. சரிவான நிலம். ச சச்ட்  ேமல் ேநாக் ச ்சரிவான சட் .

     [ச  → ச வம் = ேமல் ேநாக் ச ்சரிவாக ள்ள கலம். ச வப்பாைன, ச வசச்ட்  என் ங் கலங்கள் 
ேமேனாக் ச ்சரிவா த்தைலக் காண்க (ேவ.க. 238);]

த. ச வம் –» Skt. {Sarava}

 ச வம் caruvam, ெப.(n.)

சரவ்ம் பாரக்்க;see {}.

     "ச வநஞ் ைவேபாம்" (பதாரத்்த.1020);.

     [Skt.sarva → த.ச வம்.]

ச வல்

ச வல்1 caruval, ெப. (n.)

   1. சாய் ; sloping inclining.

   2. சரிவான நிலம்; slope, declivity.

     [சரி  → ச  → ச வல்]

 ச வல்2 caruval, ெப. (n.)

   1. நட் த்தன்ைம; friendly, intercourse.

     "ச வெலா ந்ெதன் மனமாம் பாங்  பைகயானால்" (அ ட்பா. Iv, தவ்  வ தல்);.

   2. ெதாந்தர  (ெகா.வ.);; mischief.

     [ச  → ச வல்]

ச வா

 
 ச வா  caruvāṉupūti, ெப. (n.)

   ேப க் ழங்  (மைல.);;{jalap.}
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ச

ச 1 caruvudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. பழ தல்; to become familiar.

     "என் ள்ேள ச ெயைன ந்நா ம் வாட் டர"் ( ப்ேபா. சந்நி . மாைல. 80);.

   2. ெகாஞ் க் லா தல்; to caress amorously.

     "அங்கவேரா  ச ம்" ( ப் . 6);.

   4. ேபாரா தல்; to quarrel, wrangle.

     "ச ய சம கள்" ( ப் . 928);.

     [ ர ்→ (ச ); → ச  → ச -,]

 ச 2 caruvudal,    5 ெச. . . (v.i.)

சரி1 பாரக்்க ( ன்.);;see {Sari'.}

     [ ர ்→ ( ); → ச  → ச -,]

 ச 3 caruvu, ெப. (n.)

   சரி  ( ன்.);; declivity, steep side of a rock.

     [சரி  → ச ]

ச சட்

ச சட்  saruvusaṭṭi, ெப. (n.)

ச வம் (இ.வ.); பாரக்்க;see {Sагшиалт.}

     [ச  + சட்  = ேமல்ேநாக் ச ்சரிவாக உள்ள கலம் (ேவ.க. 238);]

ச ர்

 
 ச ர ்carūr, ெப. (n.)

   ைர ; promptitude, dispatch.

     [சர ்– ைர ப்ெபா ள் த ம் ஒ க் ப் . சர ்→ சேரெரனல். சர ்→ ச  → ச ர]்

த. ச ர ்-» U. {zarūr}

 ச ர ்carūr, ெப.(n.)

   ைர ; promptitude, dispatch.

     [U.{} → த.ச ர.்]

சேரெரனல்

 
 சேரெரனல் carēreṉal, ெப. (n.)

   ைர க் ப்  ( வா.);; onom. expr. of suddenness, haste.

     [சேரர ்+ எனல்]

சேரலசெ்சாரி-தல்

சேரலசெ்சாரி-தல் carēlaccoridal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ைரந் ெகாட் தல்; to fall or descend in quick succession.

     "மந் பாயச ்சேரலச ்ெசாரிந் ம் ரிந் க்க " (ேதவா. 1152, 3);.

     [சேரலம் + ெசாரி-,]
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சேரெலனல்

 
 சேரெலனல் carēleṉal, ெப. (n.)

சேரெரனல் பாரக்்க;see {Sarretal.}

     [சேரெரனல் → சேரெவனல்]

சைர

சைர1 caraittal,    4 ெச. . . (v.i.)

ைர (இ.வ.); பாரக்்க;see {Sira} (ெச.அக.);.

     [ ைர → சைர-,]

 சைர2 carai, ெப. (n.)

   வாைழசச்  த யவற்றால் அைமக் ம் வைக (யாழ்ப்.);; cover made of dried plantain leaves, straw or 
{Óla.}

     [ச ( ); → சைர]

 சைர1 caraittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ைமயைடதல்; to grow old.

     "சைரத்தெதன் யாக்ைக" (ஞானவா. த்.20);.

     [Skt.{} → த.சைர1-.]

 சைர2 carai, ெப.(n.)

   1. நைர ம ர ்( ங்.);; grey hair.

   2. ழத்தனம்; old age, decrepitude.

     "நிகரிலாத ்த மேம சைரமரண நீக் " ( வரக.வ ணராச.35);.

     [Skt.{} → த.சைர2.]

சைரெநல்

 
 சைரெநல் carainel, ெப. (n.)

   ெநல்வைக (A.);; a kind of paddy.

     [சைர + ெநல்]

சைரமரம்

 
 சைரமரம் caraimaram, ெப. (n.)

   ண் த யன ெசய்யப்பயன்ப ம் மர வைகக ள் ஒன் ; a kind of wood.

     [சைர + மரம்]

சைரமலம்

சைரமலம் caraimalam, ெப. (n.)

   வ ரக் ற்றங்க ள் ஒன்  ( லப். 14:180, உைர);; a flaw in diamonds.

     [சைர + மலம்]

சைரயாப் -த்தல்

சைரயாப் -த்தல் caraiyāppittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உள்ேள ெச த் தல் (யாழ்.அக.);; to thread in, squeeze through, pass through.

     [சைர + ஆப் -. ல் = த் தற் க த் ேவர.் ல் → ( ர)்; → சர ்→ சைர]
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சல்

சல் cal,    13 ெச. . . (v.i.)

   ெசல் தல்; to go.

மரிக்கண்டத் த ல் 'சல்' என் ம் அ ம் ெசல் தல் ைனையக் த் த்தல் ேவண் ம். இன்  
அ  அப்ெபா ளில் ட ர ட வ ப்பட்ட இந் ல் வழங் ன்ற  (த.வ. 77);.

சல்லக்க ப்

 
 சல்லக்க ப்  callakkaḍuppu, ெப. (n.)

சள்ைளக்க ப்  (யாழ். அக.); பாரக்்க;see {salaiК-ќафupр}

     [சளி + க ப்  → சளிக்க ப்  → சள்ைளக் க ப்  → சல்லக்க ப் ]

சல்லக் ட்

 
 சல்லக் ட்  callakkuṭṭi, ெப. (n.)

   ய ெவௗவால் ன் ( னவ.);; small bat fish.

     [சல்லம் + ட் .]

சல்லகண்டம்

 
 சல்லகண்டம் callagaṇṭam, ெப. (n.)

   றா (யாழ்.அக.);; dove.

     [சல்லம் + கண்டம்.]

 சல்லகண்டம் callagaṇṭam, ெப.(n.)

   றா (யாழ்.அக.);; dove.

     [Skt.jhalla-kantha → த.சல்லகண்டம்.]

சல்லகம்

சல்லகம்1 callagam, ெப. (n.)

   1. ள்ளம்பன்  ( டா.);; porcupine.

   2. நார ்(யாழ்.அக.);; fibre.

     [ ல் → சல் → சல்லகம் = ள் ள்ள ]

த. சல்லகம் → Skt. salaka

 சல்லகம்2 callagam, ெப. (n.)

   சல்ெலனெவா க் ம் ைகத்தாளம் (யாழ்.அக.);; large cymbal.

     [சல் = ஒ க் ப் செ்சால். சல் → சல்லகம் = சல்ெலன ெவா க் ம் தாளக்க ]

த.  சல்லகம் → Skt. shallaka.

சல்ல

சல்ல  callagi, ெப. (n.)

   1. சல்லகம்1, 1 பாரக்்க. see {salagam}

   2. ெவள்ைளக் ங் யம் ( ன்.);; konkany resin.

   3. ஆத்  ( ங்.);;  common mountainebony.

   4. ள்ளில  ( ங்.);;  red flowered silk cotton.

   5. ேதட் ெகா க்  (மைல);;  Indian turnsole.

     [ ல் → சல் = த் தற்ெபா ள். சல் → சல்ல  = ள் ள்ள , அல்ல  ள் ேபான்ற வ வ ள்ள .]
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சல்ல

 
 சல்ல  callagu, ெப. (n.)

   ளாம் ன்; gum of wood apple tree (சா.அக.);.

சல்லைட

 
 சல்லைட callaḍai, ெப. (n.)

   தவசம் த யன ச க் ங்க ; sieve (ெச.அக.);.

   ம. சல்லட;   க. சல்ல , சல்லாட, சலெட, சரெட;   ெத. சலட;பட. சா .

     [ச யைட → சல்லைட]

சல் → ச . ச த்தல் = அைசதல், மனங்கலங் தல், ேசாரவ்ைடதல், அ வ ப் க் ெகாள் தல், 
சல்லைடயாற் ச த்தல் அல்ல  ளகால் ( றத்தால்); ெதள்ளிெய த்தல்.

சல்லைட

சல்லைடக்கட் ல்

 
 சல்லைடக்கட் ல் callaḍaikkaḍḍil, ெப. (n.)

   மணல், ண்ணாம்  த யவற்ைறச ்ச ப்பதற் ப் பயன்ப ம் இ ம் க்கம்  வைலயாலான 
கட் ல்; large sieve for litting sand, lime etc.

     [சல்லைட + கட் ல்]

சல்லைடக்கட் ல்

சல்லைடக்கண்

 
 சல்லைடக்கண் callaḍaikkaṇ, ெப. (n.)

   சல்லைட ன் ைள; hole of sieve.

     [சல்லைட + கண்]

சல்லைடக்க

 
 சல்லைடக்க  callaḍaikkaḻivu, ெப. (n.)

   கப் ; coarse grit.

     [சல்லைட + க ]

சல்லைடக்ெகாப்

 
 சல்லைடக்ெகாப்  callaḍaikkoppu, ெப. (n.)

   மகளிரணி ம் காதணி வைக ( ன்.);; woman's jewel for the helix.

     [சல்லைட + ெகாப் ]

சல்லைடேபாட் த்
ேத -தல்

சல்லைடேபாட் த்ேத -தல் callaḍaipōḍḍuddēḍudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஓரிடங் ட டாமல் ேத தல்; to search thoroughly. 

ஊர ் வ ம் சல்லைடேபாட் த் ேத ட்ேட.ன். அவைனக் காண ல்ைல.

     [சல்லைட + ேபாட்  + ேத -,]

சல்லைட

 
 சல்லைட  callaḍaimurugu,    மகளிர ்காதணி வைக (இ.வ.); a kind of ear ornament.

     [சல்லைட + . ள் →  →  = வைளந்த காதணி]
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சல்லபம்

சல்லபம் callabam, ெப. (n.)

சல்லகம்1 1 பாரக்்க. see {salagam'.}

     [சல்லகம் → சல்லபம்]

சல்லம்

சல்லம்1 callam, ெப. (n.)

   பன் ள் (யாழ்.அக..);; porcupine quill.

ம. சல்லம்.

     [ ல் → சல் → சல்லம் = ள், பன் ள்.]

த. சல்லம் → Skt. {Salala.}

சல்லகம்1 பாரக்்க

 சல்லம்2 callam, ெப. (n.)

   நார ்(யாழ்.அக,);; fibre.

     [சல்லகம் → சல்லம்]

சல்லம் → Skt. {Salla.}

 சல்லம்3 callam, ெப. (n.)

   ய ; that which is small.

     [ ல் → சல் → சல்லம்]

சல்லம் → Skt. {Salla.}

சல்லரி

சல்லரி1 callaridal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ண்  ண்டாக ந க் தல் (யாழ்ப்.);; to hack, cut into pieces.

     [ ல் → சல் + அரி]

 சல்லரி2 callari, ெப. (n.)

   1. பைறப்ெபா  ( வா.);; drum.

   2. ைலப்பைற; a kind of drum.

     "சல்லரி யாழ் ழவ்ம்" (ேதவா.89, 2);.

ம, சல்லரி → Skt.{jhallari}

 சல்லரி3 callari, ெப.  (n.)

ைகத்தாளம் ( ன்.);

 large cymbal.

     [சல் → சல்லரி]

தாளக்க .. ெவண்கலத் னாற் ெசய்யப்பட்ட . சல் அல்ல  சல்லைர என் ம் ஓைச ைடைமயால் 
தாளக்க ற் ெபரிய  சல்லரி என் ம் ய  சாலர ்என் ம் ெபயர ்ெபற்றன.

 சல்லரி4 callari, ெப. (n.)

   ஒ  வைக மணி; bell.
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சல்லரிப்பைற

சல்லரிப்பைற callarippaṟai, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் பைற; a kind of drum.

ம. சல்லரிப்பற

     [சல்லரி + பைற]

சல்லரி2 பாரக்்க

சல்லவட்டம்

சல்லவட்டம் callavaṭṭam, ெப. (n.)

   ேகடய வைக; a kind of shield.

     "சல்லவட்ட ெம ஞ் களகாற் ற டப் ைட ேர" (க ங். 532);.

     [சல்லம் + வட்டம்]

சல்லெவௗவால்

 
 சல்லெவௗவால் callavauvāl, ெப. (n.)

   ய ெவௗவால் ன் ( னவ);.);; a smalbat fish.

     [சல்லம் + ெவளவால்]

சல்லா

சல்லா1 callā, ெப. (n.)

   கடல் ன் (ெநல்ைல. னவ.);; sea fish.

 சல்லா2 callā, ெப. (n.)

   ெமல் ய ணிவைக; muslin.

     "ந சச்ாமத் ேல சல்லாப் டைவ ளிரத்ாங் ேமா" (தனிப்பா. i. 240 2);.

   2. இைழ ெந க்க ல்லாத் ணி; thin mull of loose texture.

   ம. சல்லா;   ெத. ெசல்லா;   க. சல்ல; . சல்ெல.

     [சல் → சல்லைட = ைள ள்ள க . சல் → சல்லா = ெந க்க ல்லா இைழ ைடய ணி]

சல்லாத் க் ைர

சல்லாத் க் ைர1 callāttukārai, ெப. (n.)

   இைலக்ேகா ; cabage.

     [சல்லாத்  + ைர]

சல்லத் க் ைர

சல்லத் க் ைர2 callattukārai, ெப. (n.)

   கக் க் ைர என்  வழங் ம் ஒ வைகச ் ைமக் ைர; garden lettuce - Lactuca scariola (சா.அக.);.

     [சல்லாத்  + ைர]

வைக:

   1. காட் ச ்சல்லாத் க் ைர; wild endive - chieorium endivia.

   2. காப் ரிச ்சல்லாத் ; curled endive - chicorium intybus.

சல்லாப ப்

 
 சல்லாப ப்  callāpavuppu, ெப. (n.)

   ரணா  ப்  ( .அ.);; a ring of salt.

     [சல்லாபம் + உப் ]

சல்லா -த்தல்
சல்லா -த்தல் callāpittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   கலந்  ேப தல்; to chat, converse.
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சல்லாரி

சல்லாரி1 callāri, ெப. (n.)

   1. அலசற் ைல (இ.வ.);; cloth of loose texture.

   2. பயனற்றவன்; worthless person.

   3. ேவடக்காரன் (இ.வ.);; a person with clownish dress.

     [சல் → சல்லா = இைழ ெந க்க ல்லாத் ணி. சல் → சல்வரி → சல்லாரி]

 சல்லாரி2 callāri, ெப. (n.)

சல்லரி2 ( ன்); பாரக்்க;see {salarif}

     [சல்வரி → சல்லாரி]

 சல்லாரி callāri, ெப.(n.)

   மரவைக ( ன்.);; a tree, harwigia.

சல்லா

 
 சல்லா  callāli, ெப. (n.)

   ேகாமாளி ன் வண்ண ஆைடத் ெதாங்கல்( ன்.);; coloured strips of cloth hanging from buffoon's dress.

சல்

சல் 1 calli, ெப. (n.)

   எல்லரி ( றநா. 152, உைர);;: a kind of drum.

     [எல்லரி → சல்லரி → சல் ]

 சல் 2 calli, ெப. (n.)

   கல் த யவற் ன் உைடந்த ண் ; a small pieces of stone or glass.

     "எ சல்  மலரக் ளாக் னான் காண்" (ேதவா. 596,8.);.

   2. ய கல்; small chips, as of stone, rubble.

   3. ளிஞ்சல் த யவற் ன் ற்ேறா  ( ன்.);; small flat shells used for lime.

   4. கா  (இ.வ.);; small copper coin, fractional part of a larger coin, l/12 anna.

   5. அணிகலன் ெதாங்கல் ( டா.);; short pendant in ornaments.

     " த்தாலா ய சல் ைய ம்" (மணிேம. 18:46 உைர);.

   6. ெம ந்த டலன்; a thin emaciated person.

     'அநத் ஆள் சல் யா ப்பான்' (உ.வ.);.

   7. ெபா ப்பற்றவன்இ, இ ந்தவன்; a mean fellow, a trifler.

   8. ைள (உ.வ.);; perforation, hole.

   9. ெபாய் ( ன்.);; false hood.
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சல் க்கட்

 
 சல் க்கட்  callikkaṭṭu, ெப. (n.)

   ரட்  எ கைளக் ெகாட் ழக் டன் ெவளி ல் ட் த் ரத் , அவற் ைனத் த ப் க்கச ்
ெசய் ம் ஒ  ர ைளயாட் ; bull baiting festival in which the competitors capture fierce bulls let loose on the 
occasion.

ம வ. ஏ ேகாள், ஏ த தல், மஞ்  ெவ ட் , மா  சண்ைட, எ , காைளப்ேபார.்

     [சல்  + கட் . சல்  என் ம் ெபய ைடய ஆயர் ல ரனால் நடத்தப்பட்ட ஏ த வல் என் ம் 
ர ைளயாட் ]

இைளஞரின் வ ைமைய ய தற் ச ்சல் க் கட் -ெகால்ேலற்ைறப் த் நி த்தல், அளைவயாகக் 
ெகாள்ளப்பட்ட . ல்ைல நிலத் ள்ள ஆய ம், ஏ த ன இைளஞ க்ேக ெபண் ெகா த்தனர.் 
இ  பண்ைட ல்ைலநில வழக்கம்.

த ழ்நாட் ன் ெதன்பாகம் றந்தெதன்பதற் க் ம் காரணங்க ள் சல் க்கட் , லம்பம் த ய 
மற ைளயாட் கள் றப்பாய் வழங் தைலக் காட் வர.்

சல் க்கட்

சல் க்க

 
 சல் க்க  callikkayiṟu, ெப. (n.)

   ெதன்ைன நாரினால் ெசய்த ெம தான க ; a thin variety of coir thread.

ம. சல் க்க

     [சல்  + க ]

சல் க்கரண்

சல் க்கரண்  callikkaraṇṭi, ெப. (n.)

   ைள ள்ள ஒ வைகக் கரண் ;(இந் பாக. 58);; a broad perforated ladle.

     [சல்  + கரண்ட]

சல் க்கரண்

சல் க்கா

சல் க்கா  callikkācu, ெப. (n.)

சல் 2 4 பாரக்்க;see {salf4}

     "சல் க்கா ெசான்  னக் ந்தா தரிப்பவரார"் ( ற . 211);.

     [சல்  + கா ]

சல் க்காரன்

 
 சல் க்காரன் callikkāraṉ, ெப. (n.)

   ெபாய்யன் (ெகா.வ.);; liar, hypocrite.

   க. ச க;ெத. சல் கா

     [சல்  + காரன்]

சல் க் ைட

 
 சல் க் ைட callikāṭai, ெப. (n.)

   னவர ்பயன்ப த் ம் ைட வைக ள் ஒன் ; a kind of basket.

     [சல்  + ைட]

சல் க் ைட
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சல் க்ெகண்ைட

சல் க்ெகண்ைட callikkeṇṭai, ெப. (n.)

   ைபம்ப ப் நிற ம், ெபான்னிறக்கண் ம் 25 ப ண்  நிைற ம் உள்ளதாய் நன்னீரில் வா ம் 
ெகண்ைட ன் வைக; a fresh-Water fish, greenish - brown, eyes golden, weighing 25 lbs. Barbus carnaticus.

     [சல்  + ெகண்ைட]

சல் க்ெகா

 
 சல் க்ெகா  callikkoḍi, ெப. (n.)

   ைவயக  ( .அக.);; a creерег.

     [சல்  + ெகர ]

சல் ைக

சல் ைக calligai, ெப. (n.)

   ெப ம்பைற வைக; a kind of large drum.

ம. சல் க.

     [சல் → சல்  → சல் ைக]

     'சல் ைகெயன்ப  சல்ெலன்ற ஓைச ைடைமயாற் ெபற்ற ெபயர'் ( லப். 3: 27, உைர);

 சல் ைக calligai, ெப. (n.)

   சல்ெலன்ற ஓைசைய எ ப் ம் இைசக்க ; a musical instrument.

ம வ. சல்

     [சல்-சல் ைக]

சல்

சல் 1 sallisu, ெப. எ(adj.)

   எளிதான; easy, gently.

 U. calis

     [ ல் →  சல் →  சல் ]

 சல் 2 sallisu, ெப. (n.)

   ந்த ைல றக்கம்; dcad chcap. 

இன்  சந்ைத ல் ழங்  சல் .

     [ ல் → சல் → சல் ]

சல் த்தைர

சல் த்தைர callittarai, ெப. (n.)

   1. கப் ப் ேபாட்ட தைர ( கைவ.);; floor treated with concrete.

   2. சரைளக்கல் நிைறந்த தைர ( கைவ.);; gravel ground.

     [சல்  + தைர]

சல் த்

 
 சல் த்  callittīvu, ெப. (n.)

   நன்னீரத்் ைவ ஒட் ய நீ ட் க் கல் வள ந்  ( னவ.);; an Island.

     [சல்  + . ர்  → ]
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சல் நிலம்

 
 சல் நிலம் callinilam, ெப. (n.)

   சங்  அ கமாக உ வா ம் கடல ப்ப ைக; water bed where conch yields are more ( னவ.);.

     [சல்  + நிலம்]

சங்  உ வா ம் இடம் யகற்கள் யாக நிைறந் க் ம் இடமாக இ ப்பதால் அவ் டம் 
சல் நிலம் என அைழக்கப்பட்ட . ேச , மணல் உள்ள இடங்களில், சங்  அ கம் உ வாவ ல்ைல.

சல் ப்பலைக

சல் ப்பலைக callippalagai, ெப. (n.)

   கப்ப ன் கப் ப்பலைக; head board.

     [சல் 1 + பலைக]

சல் ப்பாட் மைட

 
 சல் ப்பாட் மைட callippāḍḍumaḍai, ெப. (n.)

   சல்் க்கற்கள் யாகக் காணப்ப ம் கடற்பரப்  ( னவ.);; seabed where gravels are more.

     [சல்  + ப  + மைட → சல் பாட்  மைட. ப  → பா   → பாட் ]

சல் ப்பாய்

 
 சல் ப்பாய் callippāy, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ல்லால் ைடயப்ெபற்ற பாய்; a kind of mat  made of grass (ேசரநா.);.

ம. சல் ப்பாய்

     [சல்  + பாய்]

சல் ப்ெபா

சல் ப்ெபா  callippoḍi, ெப. (n.)

   உைடந்த ண்  (இ.வ.);; small piece, fragment, broken shell.

     [சல்  + ெபா ]

 சல் ப்ெபா 2 callippoḍi, ெப. (n.)

   ன்; little fish.

     [சல்  + ெபா ]

சல் ப்ெபா

 
 சல் ப்ெபா  callippodi, ெப. (n.)

   ெப ம் ெபாய்யன் (ெபாய் டை்ட); ( ன்.);; a great liar, as a bag of  lies.

     [சல்  + ெபா ]

சல் மா

சல் மா  callimāṭu, ெப. (n.)

   1. சல் க்கட் க் ரிய எ ; bull trained for bull-baiting.

   2. பட் மா ; stray cattle.

     [சல்  + மா ]

சல் மாைல

 
 சல் மாைல callimālai, ெப. (n.)

   ெபாங்கல் ழாநாள் த யவற் ல் மா கட் க் கட் ம் மாைல; decorative wreath for cattle at {pongal} and 
on {occasions} like {Salli-k-katu}

     [சல்  + மாைல]
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சல் ேமய்சச்ல்

 
 சல் ேமய்சச்ல் callimēyccal, ெப. (n.)

   ல் அல்ல  னால் ேவயப்ப ம் ைர ேவய்சச்ல் ( னவ.);; thatching roof with straws or braided coconut 
leaves.

     [சல்  + ேமய்சச்ல். ேவய்சச்ல் → ேமய்சச்ல்]

சல் யக்க

 
 சல் யக்க  calliyakkaru, ெப. (n.)

   ெசய் ைன ம ந்  வைக ( ன்.);; a drug used in black magic.

     [சல் யம் + க ]

சல் யகரணி

சல் யகரணி1 calliyagaraṇi, ெப. (n.)

   பைடக்கலன் ைதத்த ண்ைண ஆற் ம் ம ந்  ( வா.);; medicament which heals wounds caused by weapons.

     [சல் யம் + கரணி]

 சல் யகரணி2 calliyagaraṇi, ெப. (n.)

   எ க்  ( ங்.);; madar.

     [சல் யம் + கரணி]

சல் யசயம்

 
 சல் யசயம் salliyasayam, ெப. (n.)

   ம க்காைர; common enaetic nut-Randia dumetorum (சா.அக.);.

சல் ய -த்தல்

சல் ய -த்தல் calliyaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ெபாய் தல்; to talk lies or scandals.

   2. தைரக் க் கப் ய த்தல்; to lay concrete.

     [சல்  + அ ]
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சல் யம்

சல் யம்1 calliyam, ெப. (n.)

   1. அம்  ( ங்.);; arrow.

   2. ள்ளம்பன்  ( ங்.);; porcupine.

   3. எ ம்  ( ங்.);; bone.

   4. ஆணி; nail.

     "நம தரைற சல் ய நிகரத்்த" (இர . க்  95);.

   5. இ ப் க்ேகால்; iron rod.

     "சல் யந் தளர  வாங் ற் … நலம  கட்டகம்" (ஞானா. 55:12);.

   6. பைடக்கல னி (சங்.அக.);; sharp point or head of a weapon.

   7. ஈட் ; spear javelin.

   8. ெதால்ைல; disturbance. trouble, mischief.

     "சல் யஞ் ெசய்  மந்தத் தாடைக" (இராமநா. பாலகா.9);.

   9. நிலத் ற் க் ழ் இ ப்பனவற்ைற அ க் ம் கணியம்; art of divining things underground.

     "சல் ய காண்டம்" ( ேனந்);.

   10. மாயக்காட்  ( ன்.);; magical enchantment for warding off missile weapons;black magic.

   11. க ள் ஒன்  ( ன்.);; a treatise on magic.

     [ ல் = த்தற்க த்  ேவர.் ல் → சல் = ரிய ைன ள்ள , த் ம் க , சல் → சல் யம் = ரிய 

சல் யர்

சல் யர1் calliyar, ெப. (n.)

   நிலத் ற் க் ழ் இ ப்பனவற்ைறத் ெதரி க் ம் கணிய (ஆ ட); வல்ேலார;் the men who knows the art of 
diving things underground.

     [சல் யம் → சல் யர]்

 சல் யர2் calliyar, ெப. (n.)

   மாயக்கைல ல் வல்ல இனத்தார ்( ன்.);; a caste of magicians.

     [சல் யம் → சவ் யர]்

சல் யள-த்தல்

சல் யள-த்தல் calliyaḷattal,    3 ெச. . . (v.i.)

சல் ய -த்தல் பாரக்்க (ெகா.வ.);;see {sally-al/}

     [சல் யம் → அள]

சல் யன்

சல் யன்1 calliyaṉ, ெப. (n.)

சல் க்காரன் பாரக்்க;see {ša/li-k-Käгаш}

     [சல்  → சல் யன்]

 சல் யன்2 calliyaṉ, ெப. (n.)

   ெவள்ளி; the planet {Sukra,}

     " ரவனா க் ய சல் யன்" (கந்த . கய க . 52);.

     [சல்  → சல் யன்]
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சல் யாேத

 
 சல் யாேத  calliyātēvi, ெப. (n.)

   ஒ  ேதவைர (யாழ்.அக.);; a demoness.

     [சல் யர ்→ சல் யா + ேத ]

சல் ைட-த்தல்

சல் ைட-த்தல் calliyuḍaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   கற்கைளச ் ய அள னதாக உைடத்தல்; to get small stones break bigger ones.

     'சல் ைடக் ம் ேவைலக்  ஆள் ேதைவ' (உ.வ.);.

க. சல் , ெசல் . ( ண்டாக் , ெவட் );, சல்  ஒெட

     [சல்  + உைட]

சல் ஞ்சல்

 
 சல் ஞ்சல் calliyūñjal, ெப. (n.)

   ெவள்ைள வாைக; white sirrisa - Albizzia procera (சா.அக.);.

     [சல்  + ஊஞ்சல்]

சல் டகம்

 
 சல் டகம் calliyūṭagam, ெப. (n.)

   ெவள்ளிய கடல் ன் வைக; sea fish, silvery.

     [சல்  + ஊடகம்]

சல் ெவ ப்

 
 சல் ெவ ப்  calliveḍippu, ெப. (n.)

   மரம் ெவட்டப்பட் க் கா ம்ேபா  ஏற்ப ம் ெவ ப் ; cracks found in dried logs.

     [சல்  + ெவ ப் ]

சல் ேவர்

 
 சல் ேவர ்callivēr, ெப. (n.)

   ஆணிேவரின் ைள ல் ெகாத்தாக வள ம் ேவர;் root let

     'சல் ேவரறக் கல் ப் ப க் ற ' (பழ.);.

     [சல்  + ேவர]்

சல்

சல் 1 calludal,    5 ெச. . . (v.i.)

   நீர ்ெதளித்தல் ( ன்.);; to sprinkle water.

ம. சல் ,  க. சல் , ெத. சல் ன் .

     [சல் → சல்  (ஒ.ெமா. 145);]

 சல் 2 calludal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   சல்லைடயாற் ச த்தல் ( ன்.);; to sift.

ெத. சல் ஞ்

     [சல் → சல் ]

1471

www.valluvarvallalarvattam.com 9445 of 19068.



சல் ர்

சல் ர ்callūr, ெப. (v.i.)

   மயம் வட்டம் வாைழக் ச் ல் உள்ள ஓரிடம்; name of a place in {Vā laikurichi} in Tirumayam

     "ெசம் யன் (வ);ைழ (ச் );. சல் ர.் (1. வாைழக் ச் க் கல்.312);.

சல்ைலக் ட்

 
 சல்ைலக் ட்  callaikkuṭṭi, ெப. (n.)

    ெவௗவால் ன் ( னவ.);; small bat fish.

     [சல்  → சல்ைல + ட் . சல்  = ய]

சல்ைலெவௗவால்

 
 சல்ைலெவௗவால் callaivauvāl, ெப. (n.)

   ய ன் (தஞ்ைச. னவ.);; small fish.

     [சல்ைல + ெவௗவால்]

சல்ேலா ல்ேலா
ெவன் -த்தல்

சல்ேலா ல்ேலாெவன் -த்தல் callōpillōveṉṟiruttal,    3 ெச. . . (v.i.)

   சச் ன்  எளிதாகப் பழ தல் (ெகா.வ.);; to move freely and familiarly.

     [சல்ேலா + ல்ேலா + என் -,]

சலக்க ப்

 
 சலக்க ப்  calakkaḍuppu, ெப. (n. )

   நீரக்்க ப் ; strangury.

     [சலம் + க ப் ]

சலக்கண்டகம்

சலக்கண்டகம் calaggaṇṭagam, ெப. (n.)

   1. நீரப்் வைக (யாழ்.அக.);; an aquatic plant.

   2. தைல; crocodile.

     [சலம் + கண்டகம். ள் → கண்  → கண்டம் → கண்டகம்]

சலக்கண்டம்

சலக்கண்டம் calakkaṇṭam, ெப. (n.)

   1. நீரால் வ ம் இழப் ; danger or accident from water, as inundation, drowning etc.,

   2. க ேவரை்வ; profuseness of perspiration. 

சலகண்டமாய் ேவரத்்த  ( ன்.);.

     [சலம் + கண்டம். ள் → கண்  → கண்டம்]

சலக்கந்

 
 சலக்கந்  calakkandi, ெப. (n.)

   சகசரேப  ( .அ.);; coarse red ochre.

சலக்கப் ைர

சலக்கப் ைர calakkappurai, ெப. (n.)

   1. க வைற (இ.வ.);; latrine.

   2. ளிக் ம் அைற ( ன்.);; bath-room.

     [சலக்கம் + ைர]

சலக்கம்

சலக்கம் calakkam, ெப. (n.)

சலகம்2 பாரக்்க;see {salagam'.}

     [சலகம் → சலக்கம்]
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சலக்கமைன

 
 சலக்கமைன calakkamaṉai, ெப. (n.)

   க ப் டம் (யாழ்.அக.);; latine.

     [சலக்கம் + மைன]

சலக்க சச்ல்

 
 சலக்க சச்ல் calakkaḻiccal, ெப. (n.)

   நீரி  ேநாய்; diabetes.

     [சலம் + க சச்ல். க  → க சச்ல்.'சல்" ெதா.ெப.ஈ ]

சலக்

 
 சலக்  calakku, ெப. (n.)

   எரி ப்  (நவசச்ாரம்); ( ன்.);; sal-ammoniac.

சலக் .டல்

 
 சலக் .டல் calakkuḍal, ெப. (n.)

   நீரப்்ைப, த் ரப்ைப; urinary bladder (ெச.அக.);. I

     [சலம் + டல்]

சலக் ர்ைம

 
 சலக் ரை்ம calakārmai, ெப. (n.)

   அமரி ப்  ( .அ.);; urinary salt.

     [சலம் + ரை்ம]

சலக்ெகனல்

சலக்ெகனல் calakkeṉal, ெப. (n.)

   தண்ைட தலான காலணிகள் அைச ம்ேபா  எ ம் பரல்களின் ஓைசக் ப் ; onom. expr. signifying 
tintling sound of bells of anket etc.,

     "மணிவாய் றக் ற் சலக்ெகன்பேவ" ( க்ேகா. 57);.

     [சலக்  + எனல்ர]

சலக்ேகாைவ

சலக்ேகாைவ calakāvai, ெப. (n.)

   1. நீரக்் ேகாரை்வ; catarrh.

   2. க்கம்; dropsy.

     [சவம் + ேகாைவ. ேகார ்→ ேகா → ேகாைவ]
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சலகம்

சலகம்1 calagam, ெப. (n.)

   ெபாட் ப் ச்  (யாழ்.அக.);; spider.

 சலகம்2 calagam, ெப. (n.)

   1. ளியல்; bath.

   2. மலக்க த்தல்; evacuation of bowels.

   க. சலக ;ெத. சலக

     [சலம் → சலகம்]

 சலகம்3 calagam, ெப. (n.)

   சங் ; conch.

     [சலம் → சலகம். நீரில் வளரவ் ]

சலகற்பம்

 
 சலகற்பம் calagaṟpam, ெப. (n.)

   ேச ; mud.

     [சலம் + கற்பம்]

சலகன்

சலகன் calagaṉ, ெப. (n.)

சலகன்பன்  ( ன்.);;see {Salagan-panri}

     [சல 2 → சலகன்]

சலகன்பன்

சலகன்பன்  calagaṉpaṉṟi, ெப. (n.)

   ைதய த்த பன்  (யாழ்ப்.);; gelded boar.

     [சல 2 → சலகன் + பன் ]

சலகா

 
 சலகா  calakāmi, ெப. (n.)

   நீரில் ன் வாங்காமற் ெசல் ங் ைர ( ன்.);; horse that can go on water, opp. to {pū-kāmi.}

     [சலம் + கா ]

 Skt. {jala-gåmi}

 Skt. {gåmi} –» த. கா .

சலகாரம்

 
 சலகாரம் calakāram, ெப. (n.)

   நீரவ்ளி;( ைவ);; hydrogen.

     [சலம் + காரம்]
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சல

சல 1 calagu, ெப. (n.)

   த் ச் ப் ; pearl oyster.

     'சல ற் டந்த த் க் ம்' (ஈ , 5, 1.5);.

     [சலம் + சல ]

 Skt.jala-ja

 சல 2 calagu, ெப. (n.)

   1. ைதய க்ைக;(யாழ்ப்.);; castration, gelding.

   2. பைடப்ப ற் ;(யாழ்.அக.);; military drill.

     [ ல் →  சல் → சல ]

சல த்-தல்

சல த்-தல் calagubiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ைதய த்தல் (யாழ்ப்.);; to castrate.

   2. பைடப்ப ற்  ெசய்தல் (யாழ்.அக.);; to practise drill.

     [சல  + -,]

சலைக

சலைக1 calagai, ெப. (n.)

   1. 60 தல் 80 ப யள ள்ள ஒ  தவச (தானிய); அள ; a grain measure = 1/3 poti or a bullock load = 60 to 80 
measures.

   2. சலைக ைதப்பா ள்ள நிலம்(I.M.P.Cm.74);; land sufficient in extent for sowing one Salagai of paddy.

   க. ெசாலெக;ெக. சலக

 சலைக2 calagai, ெப. (n.)

   காணிக்ைகப் ெபா ள் ( ன்.);; visiting presents.

     [சல → சல  → சலைக]

 சலைக3 calagai, ெப. (n.)

   1. ேதாணி (நீரிற் ெசல்வ );; beat lit., that which goes on water.

   2. ெதப்பம் (சங்.அக.);; raft.

     [சலம் → சலைக]

 சலைக4 calagai, ெப. (n.)

   ெவளிப்பா  (யாழ்.அக.);; publicity.

     [சல → சலைக]

சலெகா

 
 சலெகா  calagodugu, ெப. (n.)

   நீரக்்ெகா  ( ங்.);; a kind of gnat infesting water.

     [சலம் + ெகா  = ெகா ]

சலங்கல் மா

 
 சலங்கல் மா calaṅgallumā, ெப. (n.)

   காட் க்ேகாங் ; prussicacid tree (ெச.அக.);.
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சலங்

சலங்  calaṅgu, ெப. (n.)

   1. கட் ப் பட  ( ன்.);; small boat, barge, coasting vessel.

   2. த் க் ளிக்கப் பயன்ப ம் பட  (இ.வ.);; boat used for pearl-fishing (ெச.அக.);;

     [ ல் → ல் = ய , ண் . ல் → சல் → சல் . சல் = ந க் . சல் → சலங்  = பட ]

சலங் க்காரன்

 
 சலங் க்காரன் calaṅgukkāraṉ, ெப. (n.)

   த் க் ளிப்பவன் (இ.வ.);; pearl-diver.

     [சலங்  + காரன்]

சலங் ப்பட

சலங் ப்பட  calaṅguppaḍagu, ெப. (n.)

சலங் -2 பாரக்்க;see {Salanagul-2}

     [சலங்  + பட ]

சலங் ப த்-தல்

சலங் ப த்-தல் calaṅgubaṟittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   கப்பற் ெபா ள் இறக் தல் ( ன்.);; to unload a boat.

     [சலங்  + ப -,]

சலங்ைக

 
 சலங்ைக calaṅgai, ெப. (n.)

   சதங்ைக; tiny bells attached to or used as ornaments.

ம. சலங்க, லங்க, ெசலங்க

     [சதங்ைக → சல்ங்ைக. நடனத் ம் ற ஆட்டங்களி ம் கா ல் அணியப்ப வ ம் அைச ம்ேபா  
ஒ ெய ப் ம் வைக ல் பல மணிகள் கட் ய மான அணிகலன்]

சலங்ைகக்காரர்

 
 சலங்ைகக்காரர ்calaṅgaikkārar, ெப. (n.)

   ெசம்படவர ்(இ.வ.);; fishermen .

     [சலங்  + காரர ்→ சலங் க்காரர ்→ சலங்ைகக்காரர]்

சலங்ைகக்ெகா

 
 சலங்ைகக்ெகா  calaṅgaikkodi, ெப. (n.)

   சலங்ைகெயா  ேபான்ற உைலநீரின் ெகா ப் ; boiling of water or liquid - food characterised by bubbling.

     [சலங்ைக + ெகா ]

சலங்ைகசெ்ச

 
 சலங்ைகசெ்ச  calaṅgaicceḍi, ெப. (n.)

   ெச வைக (சங்.அக.);; a plant.

     [சலங்ைக + ெச ]

சலங்ைகப்பார்

 
 சலங்ைகப்பார ்calaṅgaippār, ெப.  (n.)

   பாைற வைகக ள் ஒன் ; a kind of rock.

     [சலங்ைக + பார]்
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சலங்ைகமணி

 
 சலங்ைகமணி calaṅgaimaṇi, ெப. (n.)

   மணிகள் ேகாத்த ேதால்படை்ட; bell belt.

     [சலங்ைக + மணி. ள் → ட்  → த்  = உ ண்ட கல் அல்ல  ைத. ள் → (மள்); → மண் → 
மணி = உ ண்ட லம் அல்ல  ைத, உ ண்ட பா . சலங்ைக மணி உ ண்ட பா ேயா  ய 
மணி]

சலங்ைக மணி

சலங்ைக ன்தாங்

 
 சலங்ைக ன்தாங்  calaṅgaimuṉtāṅgi, ெப. (n.)

   மகளிர,் கா ன் இரண்டாம் ர ல் அணி ம் கைணயா ; a ring worn on the second toe by women, one of 
{ai-variņam,}

     [சலங்ைக + ன் + தாங் ]

சலங்ேகாத்தல்

சலங்ேகாத்தல் calaṅāttal, ெப. (n.)

   1. நீரே்காத்தல் ( ன்.);; catching cold.

   2. ழ் த்தல்; suppuration.

     [சலம் + ேகாத்தல்]

சலங்ேகாைவ

 
 சலங்ேகாைவ calaṅāvai, ெப. (n.)

   உட ல் நீர ்ைவத்தாலா ய ேநாய்வைக (இ.வ.);; dropsy.

     [சலம் + ேகாைவ. ேகார ்→ ேகா → ேகாைவ.]

சலசண்

 
 சலசண்  salasaṇṭi, ெப. (n.)

   வளவளெவனப் ெபா ளின் ப் ேப வார ்( னவ.);; babble, wishy washy talk.

சலசந்

 
 சலசந்  salasandi, ெப. (n. )

   இரண்  கடல்கைள இைணக் ம் ய நீரப்்ப  (இக்.வ.);; strait.

     [சலம் + சந் ]

சலச  → Skt. jala + sandhi

சலசம்

சலசம் salasam, ெப. (n.)

   1. தாமைர (நீரில் மலரவ் );; lit., that which is born in water, lotus,

     "சலசத் ள்…. மலரப்்ெபாரியட்ட" (ேதவா. 575.6);;

   2. த் ; pearl.

     " த் ரண்  ேவ  தலசேம சலசெமன்ன" ( ைள. மாணிக்க. 53);.

   3. பா  (இலக்.அக.);; green moss.

     [சலம் + சலசம்]
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சலசயனம்

 
 சலசயனம் salasayaṉam, ெப. (n.)

   நீரிடமா ய மால் ப க்ைக ( வா.);; bed of water, as of {Tirumā (Visņu);.}

     [சலம் + சயனம். சாய் = ப க்ைக]

 Skt. {Sayana} → த. சயனம்

சலசர்ப் ணி

 
 சலசரப்் ணி salasarppiṇi, ெப. (n.)

   நீரடை்ட (நீரிற் ெசல்வ  ( ன்.);; leech as creeping in water.

     [சலம் + சரப்் ணி]

சலசரம்

சலசரம் salasaram, ெப. (n.)

   1. ன் (உரி. நி.);; fish.

   2. ன ஓைர ( டா.);; pisces of the zodiac.

   3. பட , ேதாணி த யைவ ( லப். 14:75, உைர.);; rafter, boat.

     [சலம் + சரம்]

சலசரிெம

சலசரிெம  salasarimeḻugu, ெப. (n.)

   ம ந்  வைக (தஞ்ைச.சர.iii.76);; a kind of medicine.

     [சலசரி + ெம ]

சலசல

சலசல1 salasala, ெப. (n.)

   1. ஆற் நீர ் த யன அைசந்  ஓ தைல உணரத்் ம் ஒ க் ப் ; onom. Expr. of purling, as of water.

     "சலசல ம்மதஞ் ெசாரிய" ( வக. 82);.

   2. உணரச்் வயப்பட்  மனம் உைல தைல உணரத்் ம் ஒ க் ப் ; onom, expr. signifying rustle.

   ம., ெத., . சலசல;க. சலசல

     [சல + சல. இரடை்டக் ள ]

 சலசல2 salasalattal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. சலசலெவன ஒ த்தல்; to rustle

     "பசே்சாைல சலசலத் " (த ழ்நா. 50);.

   2. ஓயாமற் ேப தல்; to be talking incessantly.

     [சலசல → சலசலத்தல்]

சலசலப்

சலசலப்  salasalappu, ெப.  (n.)

   1. நீர ்ஓ ம் ஓைச; the wash of flowing water.

   2. ழப்பம் அல்ல  எ ரப்் ; ripple, murmur. 

நான் ட் ற் ள் ைழந்த ம் அங்  ஏற்பட்ட சலசலப்  ைறந்த .

   3. அச் த் ம் ேபச் ; threat. 

பனங்காட்  நரி சலசலப் க்  அஞ்சா .

   4. அைச ; wavering.

     [சலசல → சலசலப் . ' ' ெபயராக்க ஈ ]
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சலசெலனல்

சலசெலனல் salasaleṉal, ெப. (n.)

   1. ச  த யன அைசதைல உணரத்் ம் ஒர ்ஒ க் ப்  ( ங்.);; onom. expr. of rustling, as of dried 
leaves.

   2. மைழத் ரல் ஒ ைய உணரத்் ம் ஒ க் ப் ; sounding as of drizzling rain.

     [சலசல + எனல்]

சலசா

சலசா  calacāti, ெப. (n.)

   நீரவ்ாழ்வன; aquatic creature.

சலசா  யைனத் ம் ( ங். 8: 247);.

     [சலம் + சா ]

சல

 
 சல  calacūci, ெப. (n.)

   நீரடை்ட ( ன்.);; leech.

     [சலம் + . ஊ  →  = த் வ ]

சல த் ரம்

 
 சல த் ரம் calacūttiram, ெப. (n.)

   நீரிைறக் ங் க  ( ன்.);; Water-pump, hydraulic lift.

     [சலம் + த் ரம்]

சலைச

 
 சலைச salasai, ெப. (n.)

   மகள் ( டா.);; Laksmi.

     [சலம் → சலைச]

சலஞ்சலம்

சலஞ்சலம் calañjalam, ெப. (n.)

   வலம் ரி யா ரஞ் ழ்ந்த சங் ; a fabulous conch said to be surrounded by 1000 valampuri conches.

     "வலம் ரி சலஞ்சலம் வைளஇய ெதாத்தனள்" ( வக. 184);.

     [சலம் + சலம்]

சலணி

 
 சலணி calaṇi, ெப. (n.)

   வால் ள  ( ன்.);; cubcb pepper.

சலத்தம்பம்

 
 சலத்தம்பம் calattambam, ெப. (n.)

சலத்தம்பனம் பாரக்்க;see {sala-i-tambanam }

     [சலம் + தம்பம்]

 Skt. tambam -» த. தம்பம்.

சலத்தம்பனம்

 
 சலத்தம்பனம் calattambaṉam,    ெப. (n.);   அ பத்  நான்  கைல ள் நீரின் ஆற்றைல மாற் ம் கைல; art 
of counteracting the natural properties of water by magic, one of {arubattunangu-kalai. }

     [சலம் + தம்பனம்]

 Skt. {tambanam} → த. தம்பனம்
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சலத் ரம்

 
 சலத் ரம் calattiram, ெப. (n.)

   ஓைலக் ைட (யாழ்.அக.);; umbrella of palmyra leaves.

     [சலம் + ரம். நீைர, மைழநீைரத் த ப்ப ]

சலத் ரம் → Skt. jala-tra.

சலத் வாரம்

 
 சலத் வாரம் calattuvāram, ெப. (n.)

சலத் ைள பாரக்்க;see {šala-t-tulai}

     [சலம் + வாரம்]

சலத் ைள

சலத் ைள calattuḷai, ெப. (n.)

   1. நீர ்வ ; urinary passage, urethra.

   2. சாய்க்கைட; drain, conduit.

     [சலம் + ைள]

சலத்ெதால்ைல

 
 சலதெ்தால்ைல calattollai, ெப. (n.)

   ைரவாக மலசலம் க க்க ேவண் ய கட்டாயத்தால் ஏற்ப ம் ெதால்ைல; discomfort due to urgent need to 
make water or void excrement.

     [சலம் + ெதால்ைல]

சலதரங்கம்

சலதரங்கம் caladaraṅgam, ெப. (n.)

   1. நீரைல, 

 wave.

   2. பல ண்ணங்களிற் பலவள ல் நீரவ்ாரத்் ச ் யைமத் க் ெகாண்   ேகாலால் தட்  
இைசக் ம் ஒ  வைக இைசக்க ; musical cups containing varying quantities of water and played with sticks.

     [சலம் + தரங்கம்]

சலதரம்

சலதரம் caladaram, ெப. (n.)

   1. ல் (நீைரத ்தாங் வ );; cloud lit, that which holds water

     "வந்ததா சச்லதரேம" (ெவங்ைகக்ேகா. 411);.

   2. நீரந்ிைல ( ங்.); 

 pond, lake,

   3. கடல் ( ன்.); 

 ocean.

     [சலம் + தரம்]

சலதளம்

 
 சலதளம் caladaḷam, ெப. (n.)

   அர  ( ன்.);; pipal.

 Skt. {Sala-dala}
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சலதாரி

சலதாரி calatāri, ெப. (n.)

   கங்ைக நீைர அணிந்தவனான வன்;{Sivan,} as having the Ganges in His locks.

     "சலதாரி மணி டற் றண்ணற் " (பரிபா. 9,6);.

     [சலம் + தாரி]

 Skt. dhari → த. தாரி.

சலதாைர

 
 சலதாைர calatārai, ெப. (n.)

   சாய்க்கைட; drainage pipe, sewer, gutter.

ம வ. அங்கணம், நாம் வாய், ழல், ங்

க., ெத. சலதாரி

     [சலம் + தாைர]

சல

சல 1 caladi, ெப. (n.)

சலநி  பாரக்்க;see {saland}

     "த ெழ  மளப்ப ஞ் சல ர தந்தவன்" (கம்பரா. தாடைக.38);.

     [சலம் + நி  – சலநி  → சல ]

 சல 2 caladi, ெப. (n.)

   ெபாய் பவர;் liar.

     "சலம் ணர ்ெகாள்ைகச ்சல  ெயாடா " ( லப்.9:69);.

     [( ல்); → சல் → சல  ( .தா. 263);]

சலந்தரம்

சலந்தரம் calandaram, ெப. (n.)

சலதரம்-2 பாரக்்க (உரி.நி.);;see {saladaram-2.}

     [சலம் → தரம்]

சலந்தரன்

சலந்தரன் calandaraṉ, ெப. (n.)

   வனால் ம ந்த அ ரன்; an Asura slained by {Sivan.}

     "சல ைடய சலந்தரன்ற டற ந்த நல்லா " ( வாச. 12:18);.

சலந்தராரி

சலந்தராரி calandarāri, ெப. (n.)

   வன் ெவளிப்பா க ெளான்  (காஞ் ப். வ ண்.22.);; a manifestation of {Sivan,}

 Skt. jalandhara.

     [சலம் → சலந்தராரி ]

சலந் ரட்

 
 சலந் ரட்  calandiraṭṭi, ெப. (n.)

   ெகாற்றான் (சங்.அக.);; parasitic leafless plant.

     [சலம் + ரட் ]

சலநாட்ைட

 
 சலநாடை்ட calanāṭṭai, ெப. (n.)

 a specific melody type.
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சலநாட

சலநாட calanāṭa, ெப. (n.)

   பண்வைக (ேமள கரத்்தாக்க ெளான் ); (சங்.சந்.47);; a primary {Taga,}

     [சலநாடை்ட → சலநாட]

சலநி

சலநி  calanidi, ெப. (n.)

   கடல்; sea, ocean.

     "த சல நி நிைற தரந்த தா ம்" (இர . க் . 29);.

     [சலம் + நி ]

சலேநாய்

 
 சலேநாய் calanōy, ெப. (n.)

   நீரி ேநாய்; diabetes.

     [சலம் + ேநாய்]

சரக்்கைரேநாய் பாரக்்க

சலப் சா

 
 சலப் சா  calappicācu, ெப. (n.)

சலப்ேபய் பாரக்்க;see {Sala-p-pey,}

     [சலம் + சா ]

 Skt. {pisäca} → த. சா

சலப் ரேமகம்

 
 சலப் ரேமகம் calappiramēkam, ெப. (n.)

   ேநாய்வைக; a kind of disease.

     [சலம் + ரேமகம்]

சலப் ரளயம்

 
 சலப் ரளயம் calappiraḷayam, ெப. (n.)

   ெப ெவள்ளம்; deluge.

     [சலம் + ரளயம்]

 Skt. {piralaya} → த. ரளயம்

சலப்

 
 சலப்  calappū, ெப. (n.)

   ன்; fish.

     [சல(ம்); + ]

சலப்ேபய்

சலப்ேபய் calappēy, ெப. (n.)

   1. அ க்க  ளித் க் ெகாண் க் ம்ப ச ்ெசய் ம் ேபய்; an evil spirit which causes its viction to bathe 
frequently.

   2. சலப்ேபய் த்தவன்; person possessed by {Sala-p-pey.}

     [சலம் + ேபய்]
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சலப்ைப

 
 சலப்ைப calappai, ெப. (n.)

   நீரப்்ைப, த் ரப்ைப ( ன்.);; the urinary bladder.

     [சலம் + ைப. ெபாள் → ெபாய் → (பய்); → ைப = ைள, ைள ள்ள . சலப்ைப = நீரப்்ைப, நீர ்
நிரம் ய ைப]

சலபத் ரம்

 
 சலபத் ரம் calabattiram, ெப (n.)

   அர ைல ( .அ.);; pipal leaf.

     [சலம் + பத் ரம்]

 Skt. patra → த. பத் ரம்

சலப

 
 சலப  calabadi, ெப. (n.)

   கடலரசன், வ ணன் ( ங்.);;{Varunan,} as sea god.

     [சலம் + ப ]

 Skt. pati → த. ப

சலபம்

 
 சலபம் calabam, ெப. (n.)

   ட் ல் ( ங்.);; grasshopper, locust.

சலபயேராகம்

 
 சலபயேராகம் calabayarōkam, ெப. (n.)

சலவசச்ேநாய் பாரக்்க;see {sala-y-acCa-ndy}

     [சலம் + பயம் + ேராகம்]

 Skt.bhaya → த. பயம்;

 Skt. {rõga} → த. ேராகம்

சலபாைத

 
 சலபாைத calapātai, ெப. (n.)

சலதெ்தால்ைல பாரக்்க;see {šala-t-tollai}

     [சலம் + பாைத]

 Skt. {bådhä} → த. பாைத

சல ட்பம்

 
 சல ட்பம் calabuṭbam, ெப. (n.)

சலப்  பாரக்்க;see {Sala-p-pil.}

     [சலம் + ட்பம்]

 Skt. {puspa} → த. ட்பம்
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சலம்

சலம்1 calam, ெப. (n.)

   1. நீர;் water.

     " வரப்ல ட் ச ்சலங் ைடவார"் (பரிபா. 10:90);.

     'சலம் ைழயாத இடத் ேல எண்ெண ம் எண்ெணய் ைழயாத இடத் ல் ைக ம் ைழ ம்' 
(பழ.);.

   2. ழ்நீர;் pus.

   3. நீர,் த் ரம்; urinc மலசலம்.

   ம. சலம்;   க., பட.  ( ழ்;   ெத. ;   ேகாண். லம்;பர.் ல்ச: ய். ல் கைன

     [சல சல → நீேராட்டத்ைதக் க் ம் ஒ க் ப் ச ்ெசால். சல சல → சலம் = சல சல ெவன்  
ஓ வ , நீர.்]

த. சலம் -» Skt. jala

 jala, another Sanskrit word for water, is supposed to have been borrowed from the Pre-Sanskrit northern vernaculars 
(C.G.D.F.L. 571);.

 சலம்2 calam, ெப. (n.)

   1. ந க்கம் (உரி.நி.);; trembling quivering, wavering.

   2. அைச ம் அம் க் ; moving target for an arrow, one of four ilakku.

     "இலக்கமைவ…….. சலநிச ்சலெமனச ்ெசால்வைகேய" (பாரத. வாரணா. 56);.

   3. ழற் ; motion, revolution as of a wheel. (கம்பரா. இராவணன் வைத. 63);.

சலம்பம்

 
 சலம்பம் calambam, ெப. (n.)

லம்பம் (இ.வ.); 

 fencing.

     [ லம்பம் → சலம்பம்]

சலம்பல்

 
 சலம்பல் calambal, ெப. (n.)

வாயரடை்ட (இ.வ.); 

 a vulgar chatterer.

     [அல் → அல → அலம்  → அலம்பல் = ஆரவாரம், ண்ேபச் . அலம்பல் → சலம்பல்]

சலம்

சலம் 1 calambiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

சலம்ைவ-த்தல் பாரக்்க;see {Salam-Wai}

     [சலம் + .]

சலம் -த்தல்

சலம் -த்தல் calambiḍittal, ெச. . . (v.i.)

   ஓயாமற் ேப தல்;(இ.வ.);; to be obstinate, self-willed.

     [சலம்3 + -,]

சலம் -தல்

சலம் -தல் calambudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஓயாமற் ேப தல்(இ.வ.);; to chatter, talk incessantly (ெச.அ.க);.

     [அல் (அைல); → அலம் . அலம் தல் = அைலதல், அைசத்தல், அைசந்  ஒ த்தல். அல் → அைல → 
அலப் . அலப் தல் = ண்ேபச்  ேப தல், தற் தல். அலம்  → சலம் ]
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சலம் ரி

 
 சலம் ரி calamburi, ெப. (n.)

   சங்  (யாழ்.அக.);; conch.

     [சலம் + ரி;வலம் ரி → சலம் ரி]

சலம் -தல்

சலம் -தல் calamviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ளிக்கப்பண் தல்; to give a bath, as to a convalescent.

   2. நீரக் த்தல் ( ன்.);; to pass urine.

     [சலம் + -,]

சலம்ைவ-த்தல்

சலம்ைவ-த்தல் calamvaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ழ்ேகாத்தல் (M.L.);; to suppurate.

     [சலம் + ைவ-,]

சலமைடப்

 
 சலமைடப்  calamaḍaippu, ெப. (n.)

   நீரைடப்  (யாழ்.அக.);; strangury.

     [சலம் + அைடப் ]

சலமண்டலம்

 
 சலமண்டலம் calamaṇṭalam, ெப. (n.)

   நச் த்தன்ைம ள்ள லந் ; tarantula, alarge spider.

     [சலம் + மண்டலம்]

சலமண்ட

 
 சலமண்ட  calamaṇṭali, ெப. (n.)

சலமண்டலம் பாரக்்க;see {Sala-mangalam}

     [சலம் + மண்ட ]

சலமலம்

சலமலம் calamalam, ெப. (n.)

   1. நீ ம் மனிதக் க ம்; urinary and excrement.

   2. கடற்பஞ்  ( ன்.);; sponge.

     [சலம் + மலம்]

சலம ப்

 
 சலம ப்  calamaṟippu, ெப. (n.)

சலமைடப்  ( ன்.); பாரக்்க;see {šalат-афаІрри}

     [சலம் + ம ப் ]

சலமாரச்ச்ாரம்

 
 சலமாரச்ச்ாரம் calamārccāram, ெப. (n. )

   நீரப்் ைன ( .அ.);; otter, lutra.

     [சலம் + மாரச்ச்ாரம்]

 Skt.{märjära} → த. மாரச்ச்ரம்
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சலமானம்

 
 சலமானம் calamāṉam, ெப. (n.)

   ெசல் ைக (யாழ்.அக.);; going, passing.

 Skt. {Salamäna}

     [ெசல் → சல் + மானம். 'மானம்' ெதா.ெப. .]

சல -தல்

சல -தல் calamiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   நாள்ேதா ம் நீ க் ப் பைடயல் ெசய்தல் (அரக்் யங் ெகா த்தல்);; to offer oblation of water, as in daily 
rituals or religious exercises.

     " ழக்ேக சல வார ்ெதா ேகதாரம்" (ேதவா. 1154, 4);.

     [சலம் + இ -,]

சல ர்த்

 
 சல ரத்்  calamūrtti, ெப. (n.)

   உலாவ ம் லவர ்(யாழ்.அக.);; idol in a temple intended for procession.

     [சலம் + ரத்் ]

 Skt.{mürti} → த. ரத்் .

சலேமகம்

 
 சலேமகம் calamēkam, ெப. (n.)

   ேநாய் வைக (சங்.அக.);; a disease.

     [சலம் + ேமகம்]

சலயந் ரம்

 
 சலயந் ரம் calayandiram, ெப. (n.)

   நீரிைறக் ங் க  (யாழ். அக.);; water - lift.

     [சலம் + எந் ரம்]

சலரசம்

 
 சலரசம் salarasam, ெப. (n.)

   உப் ; salt.

     [சலம் + ரசம்]

 Skt. {raša} → த. ரசம்

சலராகம்

 
 சலராகம் calarākam, ெப. (n.)

   ெவண் வப்  (யாழ்.அக.);; light red.

 Skt. jala + {räga.}
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சலரா

சலரா  calarāci, ெப. (n.)

   கடல் ( ங்.);; ocean.

   2. கடக ன த ய ஓைர (நீேரா  ெதாடர் ைடய );; signs of the Zodiac as {kadagam, minam,} as connected 
with water.

     [சலம் + ரா ]

 Skt. {råsi} -»த. ரா

சல கம்

 
 சல கம் calarugam, ெப. (n.)

   தாமைர (மைல.);; lotus.

     [சலம் + கம்]

 Skt. ruha → த. கம்

சலேராகம்

 
 சலேராகம் calarōkam, ெப. (n.)

சலேநாய் பாரக்்க;see {Sala-Indy.}

     [சலம் + ேராகம்]

 Skt. {rӧgа} —» த. ேராகம்

சலலம்

 
 சலலம் calalam, ெப. (n.)

   ள்ளம்பன் ன் ள் ( ங்.);; porcupine quill.

     [சலம் → சலலம்]

சல

 
 சல  calali, ெப. (n.)

சலலம் ( ன்.); பாரக்்க;see {šalalam}

     [சலம் → சலலம் → சல ]

சல ங்கம்

சல ங்கம் calaliṅgam, ெப. (n.)

   உ ப்  (அங்க); ங்கம் (ைசவச. ெபா . 123, உைர);; a small linga usually worn as a pendant.

     [சலம் + ங்கம். இலக்கம் → இலங்கம் → இ ங்கம் → ங்கம் (ெகாசை்ச);]

த. இ ங்கம் → Skt. {liga}

சலவ

 
 சலவ  calavagu, ெப. (n.)

   இலவம் ன் ( .அ.);; gum of the red-flowered silk-cotton.

சலவசச்ேநாய்

 
 சலவசச்ேநாய் calavaccanōy, ெப. (n.)

   நீரினிடத்  அசச்த்ைத உண்டாக் ம் நாய்க்க  ேநாய் (இங்.ைவ.);; hydrophobia, as causing dread of water.

     [சல(ம்); + அசச்ம் + ேநாய்]
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சலவர்

 
 சலவர ்calavar, ெப. (n.)

   ெநய்தனில மக்கள் ( ங்.);; inhabitants of a coastal district, as seafaring men.

     [சலம் + அர]்

சலவன்

சலவன்1 calavaṉ, ெப. (n.)

   ஏமாற் க்காரன்; deciful person.

     "சலவ டச்ாலச ்சலேம" (ehyo/188);.

   2. ன ைடயவன்; angry person.

   3. பைகவன்; enemy.

     "அரக்கரக்் ெகஞ்ஞான் ஞ் சலவன்" ( வ். ெபரிய  15.3);.

     [சலம்3 + சலவன்]

 சலவன்2 calavaṉ, ெப. (n.)

சலகன்பன்  (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see {Salagan-pairi,}

     [சலகன் → சலவன்]

சலவன்பன்

சலவன்பன்  calavaṉpaṉṟi, ெப. (n.)

   ெபண்பன் ; sow.

     [சலவன்2 + பன் ]

சலவாதம்

சலவாதம் calavātam, ெப. (n.)

   ேநாய்வைக (கடம்ப. . இ லா. 136);; a malady.

     [சலம் + வாதம்]

 Skt. {våta} → த. வாதம்
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சலவா

சலவா 1 calavāti, ெப. (n.)

   1. ன ள்ளவன் ( ன்.);; angry person.

   2. டாப் க்காரன்; obstinate person.

     [சலம்3 + வா ]

 சலவா 2 calavāti, ெப. (n.)

   இறப் ச ்ெசய்  ெசால்ேவான் ( ன்.);; person of a servile caste employed to give information of deaths.

ெத. சலவா

     [சலம் + வா ]

 சலவா 3 calavāti, ெப. (n.)

சலதெ்தால்ைல பாரக்்க;see {Sala-i-Iolai,}

ெத. சலவா

     [சலம் + வா ]

 சலவா 1 calavāti, ெப.(n.)

   ண் வனம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tindivanam Taluk.

     [ெசல +ஆளி-ெசலவாளி-சலவா  [ெகா.வ.]]

சலவாைத

 
 சலவாைத calavātai, ெப. (n.)

சலதெ்தால்ைல பாரக்்க;see {sala-l-folar} (ெச.அக.);.

     [சலபாைத → சலவாைத]

சலவாைழக்காய்

 
 சலவாைழக்காய் calavāḻaikkāy, ெப. (n.)

   ன் (நீரி ள்ள வாைழக்காய்);; lit, plantain of the waters, fish.

     [சலம் → வாைழக்காய்]

சல ட்டசாவல்

 
 சல ட்டசாவல் calaviṭṭacāval, ெப. (n.)

   ைதய த்த சாவல்; capon.

     [சலம் + ட்ட + சாவல்]

சல யன்

சல யன் calaviyaṉ, ெப. (n.)

   ன ள்ளவன்; angry person.

     "சா மவ் சன் சல ய னா ம் ( மந். 182);.

     [சலம் + இயன்]

சலவா 1 பாரக்்க
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கனத்

 
 கனத்  kaṉatti, ெப.(n.)

   ைவப்பரிதாரம் ( ன்);; a kind of prepared arsenic.

     [கனம் → கனத் ( ப்ப );]
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சல யாளம்

 
 சல யாளம் calaviyāḷam, ெப. (n.)

   நீரப்்பாம் ; water-snake.

     [சலம் + யாளம்]

சல

 
 சல  calavu, ெப. (n.)

   ஆண்  (யாழ்.அக.);; membrum virile.

     [ ல் → சல் → சல ]

சலைவ

சலைவ1 calavai, ெப. (n.)

   ஆைட ெவ க்ைக; bleaching or washing of cloth.

   2. ெவ த்த ணி; washed cloth.

     "சலைவேசர ்ம ங் ல்" ( ற்றா. ற. 48);.

   3. ளிர ்( ன்.);; low temperature of the body, coldness.

   க. சலெவ;   ெத. சலவ; . ெசலவ.

     [அல் → (அைல); அலம்  = அைசத்தல், அைசந்  ஒ த்தல், அைசந்  வ தல், க த தல். அல் → சல் 
→ சல → சலைவ = ெவ த்தல். ெவ த்த ணி]

 சலைவ2 calavai, ெப. (n.)

   ெதா ெயண்க க் க் யாக இ ம் உைற ( ன்.);; symbolic unitin kind to aid reckoning or measuring.

   2. வணிகத் ல் ெகாள் ம்  (இ..வ..);; anything extra obtained from a trader as a bargain.

   க. சலெவ;   ெத. சலக ; . ெசலவ.

 சலைவ3 calavai, ெப. (n.)

   ேநரியல்; shawl. (ெதய்வச.் ற . 607);.

     [சல  → சலைவ]

சலைவக்கல்

சலைவக்கல் calavaikkal, ெப. (n.)

   1. ஒ  வைக வண்ணக்கல்; marble, polished stone.

   2. தா ப் ெபா ள் வைக (M.M.); 

 hornblende.

   3. க ரவக் காந்தக்கல் ( ன்.); 

 jasper.

ெத. ச ப

     [சலைவ1 + கல்]

சலைவ ல்

 
 சலைவ ல் calavainūl, ெப. (n.)

   சலைவத் ள் கலந்த ெகா நீரில் ேதாய்த்  ெவண்ைம யாக்கப்பட்ட ல்; bleached thread. I

     [சலைவ + ல்]
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சலைவப்பற்

சலைவப்பற்  calavaippaṟṟu, ெப. (n.)

   சலைவயாளரக் க்  அளித்த நிலம்; washerman's tax free land.

     "அம்ைம அப்பநாயன(ர)்;க்க (ச);லைவப்பற்  உலக(க);ளந்த ெவள்" (ெத.க.ெதா. 9);.

     [சலைவ + பற் ]

சலைவமண்

 
 சலைவமண் calavaimaṇ, ெப. (n.)

   கவரிற் தற் ரிய மண் (யாழ்.அக..);; earth used for plastering walls.

     [சலைவ + மண்]

சலன்

சலன் calaṉ, ெப. (n.)

   கால் ( ங்.);; foot, leg.

     [சலம்1 → சலன். இயங் வதற்  ஏந்தாக இ க் ம் கால்]

த. சலன் → Skt. {Salana}

சலன்சலெனனல்

சலன்சலெனனல் calaṉcalaṉeṉal, ெப. (n.)

   சதங்ைக த யவற் ன் ஒ க் ப் ; onom. expr. of tinkling sound.

     "சதங்ைககள் சலன்கலெனன" ( வாலவா. 28, 51);.

     [சலன் + சலன் + எனல்]

சலனகாலம்

 
 சலனகாலம் calaṉakālam, ெப. (n.)

   ன்பக் காலம் ( ன்.);; times of hardship, adversity.

     [சலம் → சலன் → சலனம் + காலம். ேகால் → கால் = கம் , ண், நீண்  ெதாட ம் காலம். கால் + அம் 
–காலம்.]

சலனநரம்

சலனநரம்  calaṉanarambu, ெப. (n.)

   சைதகைள எண்ணியப  அைச க் ம் நரம்  (இங்.ைவ. 28.);; motor nerve.

     [சலனம் + நரம் ]

சலனம்

சலனம் calaṉam, ெப. (n.)

   அைச ; moving, shaking, trembling.

     "ேம ன் கர ஞ் சலன ற் ட" ( வரக. ேத நாட.்4);.

   2. மனக் ழப்பம்; mental agitation.

     "சவைலமனச ்சலனெமலாந் ரத்்த" (அ ட்பா, vi, ரிேயெனன்றல். 11);.

   3. ன்பம்; trouble, anxiety, affliction.

   4. கால் ( வன். டா.);; foot, leg. I

     [சலம்2 → சலன் → சலனம்]

சலனன்

 
 சலனன் calaṉaṉ, ெப. (n.)

   காற்  ( ங்.);; wind.

     [சலம் → சலன் → சலனன் = அைசைக]
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சலைன

சலைன calaṉai, ெப. (n.)

சலனம்-3 பாரக்்க;see {saluam-3}

     "சலன பயன் ஆனா ம்" (ஒ . சத் நி.4.);.

     [சலனம் → சலைன]

சலாக்

 
 சலாக்  calākku, ெப. (n.)

   மாைழகளிற் ெசய் ம் த் ரேவைலக க்  உத ங் க ; burin, engraver's tool.

     [ ல் → சல் → சலாக் ]

சலா

சலா  calāku, ெப. (n.)

சலாைக1 பாரக்்க;see {šalagai}

     [ ல் → சல் → சலா ]
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சலாைக

சலாைக1 calākai, ெப. (n.)

   1.  எஃ ; needlelike tool of steel.

     "சலாைக ைழந்த மணித் ைள" (மணிேம. 12:66);.

   2. காந்தம் ( வா.);; magnel.

   3. அ ைவ ம த் க் க வைக (உ.வ.);; surgeon's probe.

   4. க் சச்லாைக ( ன்.);; ramrod.

   5. சவளம் என் ம் ஆ தம் ( ங்.);; spear, javelin.

   6. இ ப் க்கம் ; iron rod or stake.

   7. வரிசச்ல் (யாழ்ப்.);; lath for roofing.

     [ ல் → சல் → சலாைக]

 சலாைக2 calākai, ெப. (n.)

   1. நன்மணி; a superior kind of gem.

   2. வா வலயம் ( வக. 2696, உைர);; an ornament worn on shoulders.

     [ லாைக = ேமல , உயரந்்த . லாைக → சலாைக]

 சலாைக3 calākai, ெப. (n.)

   பத்  ரலம் நீள ள்ள ம், இைடேய ெமல் ய ம், ைனகள் ரை்ம ன்  ம ங் யதாக 
ள்ள ம், அஞ்சன வதற் ம் ம த் வத் ல் காயத் ன் ஆழத்ைத அ வதற் ம் பயன்ப த் ம் 

இ ம் , ெசம்  த ய மாைழகளாற் ெசய்த நீண்ட க ; a surgical instrument, made of iron or copper, is 
about 10 in. in long, slender at the middle, blunt at the two ends, used to probe the depth and extent of wounds and applying 
collyrium to the eyes.

     [சல் → சலம் → சலாைக = அைசதல், தல், ண்ட ]

வைககள்

   1. ண் ல் ள் சலாைக;  fish-hook.

   2. கரண் சச்லாைக; spoon shaped.

   3. ஆணிசச்லாைக; nail-shaped probe.

   4. அங் சசச்லாைக;  goad probe.

   5. அஞ்சனசச்லாைக; collyrium probe.

   6. க ப்பசச்லாைக; roetus ortraction probe.

   7. பாைறசச்லாைக; half-moon probe urethral bougie.

   8. ைனம ங் யசலாைக; a probe with a blunt end - Blunt probe.

   9. க ேகாரத்்தசலாைக; one with a tape near one end-eyed probe.

   10. கத்தரிசச்லாைக; a probe with a long pair of scissors - scissors probe.

   11. கம் சச்லாைக; a probe of steel wire - wire probe.

   12. க ப்பஆய் சச்லாைக; a probe of uterina exploration.

 சலாைக4 calākai, ெப. (n.)

   ேசாழ, பாண் யர ்ஆட் க்காலத் ல் வழக் ல் இ ந்த  கா ; a small coin, which was vogue during 
{Colan} and {Pandyan} rule.

     "இவர ்பக்கல் நாங்கள் ைகக் ெகாண்ட ரியக்  பழஞ்சலாைக அச்  பத் ம் ைகக்ெகாண்  
இவ்வ ப  ெச த் ேவாமாக" ( க் ரம ேசாழன். ெத.க.ெதா.4:387);.

     [ லாைக → சலாைக = ேமலான , உயரந்்த , ம ப் ள்ள ]
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சலாைகப்பாைர

 
 சலாைகப்பாைர calākaippārai, ெப. (n.)

   ேதாண் தற்  உத ம் ர் ைன ள்ள க  ( ன்.);; sharp pointed implement for digging.

     [சலாைக + பாைர. ல் → ர ்→ ரி = ைள, ஏட் ல் ைள ங் க . ல் → ர ்→ ர → ரம் = 
உட் ைள. ல் → சல் → சலைக → சலாைக. ப  + அர ்– ப ர ்→ பார ்= ளக் ம் நீளிய மாைழத் தண் ]

சலாைகப்பாைர

சலாைகயச்

சலாைகயச்  calākaiyaccu, ெப. (n.)

   கா  வைக (M.E.R. 585 of 1922);; a coin.

     [சலாைக + அச் ]

சலாைகய -
த்தல்

சலாைகய -த்தல் calākaiyaḍittal,    4 ெச. . . (v,i.) 

   வரிசச்ல்ேசரத்்தல் (யாழ்ப்.);; to nail on laths, prepare laths.

     [சலாைக + அ -,]

சலாைகயாணி

 
 சலாைகயாணி calākaiyāṇi, ெப. (n.)

   வரிசச்லாணி (யாழ்ப்.);; lath nail.

     [சலாைக + ஆணி]

சலாங்கம்

 
 சலாங்கம் calāṅgam, ெப. (n.)

   நாைர வைக (யாழ்.அக.);; a kind of heron.

சலாங்

சலாங்  calāṅgu, ெப. (n.)

   1.ெபாய்யாப் ள் ( ங்.);; rail, water-fowl.

   2. ெகா , 

 gnat, mosquito.

     [சலம் → சலங்  → சாலங் ]

சலாசயம்

சலாசயம் calācayam, ெப. (n.)

   1. நீரந்ிைல (நாஞ்.);; reservoir.

   2. நீரப்்ைப ( த் ரப்ைப);; urinary bladder.

     [சலம் + ஆசயம்]

சலாத்

 
 சலாத்  calātti, ெப. (n.)

   ைரச் ைல (யாழ்.அக.);; a curtain.

சலாத் -தல்

சலாத் -தல் calāddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   க் தல் (இ.வ.);; to shake, as liquid in a vessel.

     [சலம் → சலத்  → சலாத் -,]
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சலாபக் ளி

சலாபக் ளி calāpakkuḷi, ெப. (n.)

   1. த் க் ளிப்  ( ன்.);; pearl-fisher, diving for pearls.

   2. ஊ ய ள்ள ெதா ல்; profitable business, as pearl fishing.

     [சலாபம் + ளி. சலம் = நீர,் கடல். சலம் → சலபம் → சலாபம் = கட ல் ழ்  ெய ப்ப , 
த் க் ளிக்ைக, ஊ ய ள்ள ெதா ல்]

சலாபசச்க்கரம்

சலாபசச்க்கரம் calāpaccakkaram, ெப. (n.)

   த் ரப்பா வைக (யாப். .497);; a kind of poetic composition.

     [சலாபம் + சக்கரம்]

சலாபத் ைற

 
 சலாபத் ைற calāpattuṟai, ெப. (n.)

   த் க் ளிக் ம் ைற கம்; pear fishery.

     [சலாபம் + ைற]

சலாபம்

சலாபம் calāpam, ெப. (n.)

   1. த் க் ளிக்ைக; pearl fishery.

     ' த் ன் சலாப ம்' (S.I.I. iii, 145);;

   2. சலாபத் ைற பாரக்்க;see {saliba-l-tural.}

     " ைறவாணர ் ளிக் ஞ் சலாபக் வான் த் ம்" ( னாட் ள்ைளத.் த்தப். 5);.

     [சலம் → சலபம் → சலாபம் = கட ல் ழ்  தெ்த க்ைக, த் க் ளிக் ம் ைற]

சலாம் -தல்

சலாம் -தல் calāmbudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   மண்ைணெவட் ப் ரட் தல் (இ..வ..);; to turn the sod, as with a plough.

     [அல் → அலம்  = கலத்தல். அலம்  → சலம்  → சலாம் தல்]

சலாமணி

 
 சலாமணி calāmaṇi, ெப. (n.)

சலாவணி (இ..வ..); பாரக்்க;see {šalā Vaņi,}

ெத. ெசலாமணி

     [ெசலாவணி → சலாவணி → சலாமணி]

சலார்

சலார ்calār, ெப. (n.)

   1. ைல (யாழ்ப்.);; price.

   2. பணம் ெகா க்ைக; cash-payment.

   3. ெகாைட; prize, reward.

சலார்சலாெரன
ல்

சலாரச்லாெரனல் calārcalāreṉal, ெப. (n.)

   1. சலார் லாெரனல் பாரக்்க;see {salirpildrenal}

     [சலாரச்லார ்+ எனல்]

சலார் லாெரன
ல்

சலார் லாெரனல் calārpilāreṉal, ெப. (n.)

   அணிகலன் அைசதைல உணரத்் ம் ஒ க் ப் ; onom. expr. signifying clinking as of onaments.

     "ெதாடர ்சங் ைக சலார் லாெரன்ன" ( வ். ெபரியாழ். 1,7:1);.

     [சலார ்+ லார ்+ எனல்]
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சலாவணி

சலாவணி calāvaṇi, ெப. (n.)

   1. பணப் ழக்கம்; currency, general circulation, as of coin.

   2. சாய்கால்; credit, influence.

     "அவர ்ேபச் க் ச ்சலாவணி ண் " (இ.வ.);.

   க., . ெசலவாணி; U. {Salaoni.}

     [ெசலவாணி → சலாவணி]
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ச

ச 1 calittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. அைசதல்; to shake, to move.

     "நிைல னிற் ச யா நிைலைமயா ம்" (கல்லா. 11);.

   2. மனக்கலக்க மைடதல்; to be trouble in mind, distressed.

     "ச க்  மன்ைன ம்" ( ைள. த்த. 9);.

   3. ேசாரத்ல்; to be weary, tried, to become exhausted.

     " வரக்் ஞ் ச யாத ர ம்"(உபேதசகா. ரா . 71);.

   4. அ வ ப் க் காட் தல்; to show or express disgust.

ம. ச க் க

     [( ல்); → சல் → ச  → ச  = தளரத்ல்,

வ ந் தல் ( .தா. 82);]

 ச 2 calittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெவ த்தல்; to hate, to be disgusted with.

     'ஒேர ேவைலையச ்ெசய்ததனால் ச த் ப் ேபா க் றாள்' (உ.வ.);.

ம. ச க் க

     [ ல் → சல் → ச ]

 ச 3 calittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   னங்ெகாள் தல்; to get angry.

     "சாபம்ேபாற் சா ஞ் ச த் " (ஏலா , 60);.

     [( ல்); → சல் → ச ]

 ச 4 calittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   சல்லைடயாற் ச த்தல்; to shift, to seperate the longer from smaller bodies with the hand, with a sieve or riddle.

     'மணைலச ்ச ப்பதற் ப் ெபரிய சல்லைட ேவண் ம்' (உ.வ.);.

   க. ச ;பட. ச , சல்

     [சல் → ச ]

 ச 5 calittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஒ த்தல் ( ன்.);; to sound.

     [சல் → ச  =

     'சல்' என ஒ ெய ப் தல், ஒ த்தல், இனி ைல (க. ெகெல); → சைல = ச  என் மாம்.]

ச க்

 
 ச க்  calikki, ெப. (n.)

   சல்லைட ( கைவ);; sieve.

     [ச  → ச க் ]
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ச ைக

ச ைக caligai, ெப. (n.)

   1. ெசல்வாக் ; influence of wealth or office.

     "ஊரக்் ஞ் ச ைக நம்ேமா ெடாத்தவரக்்  ெமண்ணிக்ைக" ( ற . 233);.

   2. பழக்க ; excessive familiarity, intimacy.

     "பக்கத் ேல ச ைக பாராட் " ( ற . 806);. 

 indulgence, indulgent treatment.

   4. ஆதர ; patronage, protection.

   க., ., ச ெக;ெத. ச க.

     [சல் → ச ைக]

ச ைகக்காரன்

 
 ச ைகக்காரன் caligaiggāraṉ, ெப. (n.)

ச ைகக்காரன் பாரக்்க;see {salugal-k-kசi்an}

     [ச ைக + காரன்]

ச ைகக் ராம
ம்

 
 ச ைகக் ராமம் caligaiggirāmam, ெப. (n.)

   அரசன  ேநரப்ாரை்வ ள்ள ஊர ்( ன்.);; village under the special or immediae protection of a king.

     [ச ைக + ராமம்]

ச ப்ப

 
 ச ப்ப  calidippali, ெப. (n.)

   நீரத்் ப்ப  (மைல.);; water long pepper.

     [சலம் + ப்  → சலத் ப்  → ச ப் ]

ச ப்

ச ப் 1 calippu, ெப. (n.)

   1. ெவ ப் ; dissatisfaction, disgust.

     "சார ப் ெபயேராைனச ்ச ப் றா" (கம்பரா. இராவணன் வைத. 178);.

   2. ேசார் ; weariness, languor.

ம. ச ப்

     [ ல் → சல் → ச  → ச ப் . ' ' ெதா.ெப.ஈ . ( .தா. 83);]

 ச ப் 2 calippu, ெப. (n.)

   னம்; anger.

     [சல் → ச  → ச ப் ]

ச ப் ப்பண் -
தல்

ச ப் ப்பண் -தல் calippuppaṇṇudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெதால்ைலபண் தல்; to give trouble.

     [ச ப்  + பண் -,]
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ச யைட

ச யைட caliyaḍai, ெப. (n.)

   சல்லைட; sieve.

     [( ல்); → சல் → ச  → ச யைட ( தா263);]

ச யாைம

 
 ச யாைம caliyāmai, ெப. (n.)

   அைசயாைம; immovable or unalterable state.

     [ச  + ஆ + ைம; 'ஆ' எ. ம. இைடநிைல]

ச லம்

ச லம் calilam, ெப. (n.)

   நீர;் water.

     "வன்னி ச லம்" (பாரத. வாரணா. 60);.

     [சலம் → சலலம் → ச லம்]

ச வன்ெபரிநா
ரணன்

ச வன்ெபரிநாரணன் calivaṉperināraṇaṉ, ெப. (n.)

   க்ேகாவ ர ்அ ள்ள ெசாரயப்பட்  என் ம் ஏரிையக்கட் ய தைலவன்; donor who had built the 
lake in {Sorayappattu} near {Thirukkövallir,}

     "  ச வன் ெபரிநாரணந்" (ஆவணம் 1991-13);.

     [ச வன் + ெபரிநாரணன்]

ச னி

 
 ச னி caliṉi, ெப. (n.)

   ப்  (மைல.);; long pepper.

     [சலனி → ச னி]

ச

 
 ச  calu, ெப. (n.)

   றங்ைகநீர ்(யாழ்.அக.);; a handful of water.

     [ஒ கா:ஒல் தல் = ெபா ந் தல் ஒல் → அல் → அல் . அல் தல் = ெபா த் த் தங் தல். அல்   → 
அ  → ச  = ைக ல் தங் ம் நீர]்

ச க் ப் க்
ெகனல்

 
 ச க் ப் க்ெகனல் calukkuppilukkeṉal, ெப. (n.)

சலார் லாெரனல் பாரக்்க;see {saldpilaireда/}

     [ச க்  + க்  + எனல்]

ச க் ெமா க்
ெகனல்

ச க் ெமா க்ெகனல் calukkumolukkeṉal, ெப. (n.)

   தவசங்கைள உலக்ைகயாற் த் ம் ெபா  எ ம் ஒைசக் ப் ; onom.expr. of thumping sound produced 
by pestle when husking grain.

     "தந்த லக்ைக தைன ேயாச் ச ்ச க் ெமா க்ெகனக் த் ேர" (க ங். 513);.

     [ச க்  + ெமா க்  + எனல்]
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ச ைக

ச ைக calugai, ெப (n.)

   1. ெந ைறகைளத் தளரத்்  வழங்கப்ப ம் லக் ; concession, relief. 

ெதா ல் ைனேவாைர ஊக் க் ம் ெபா ட் ப் பல ச ைககள் வழங்கப்ப ன்றன.

   2. ெந  ( ); ைறகள் தளரத்்தப்படாத நிைல ல் ஒ வர ்ெப ம் தனிப்பட்ட தைல அல்ல  
உரிமம்; privilege.

     'அந்த அ காரி அவ க்  ெந க்கமானவர ்என்பதால் அவர ்அத்தைன ச ைக ம் ெப றார'் 
(உ.வ.);

ச ைகக்காரன்

ச ைகக்காரன் calugaiggāraṉ, ெப. (n.)

   1. பா காப்ேபான் ( ன்.);; patron, protector.

   2. ெசல்வம் த யவற்றால் ெச க் ைடயவன் ( ன்.);; person arrogant from office, wealth or high connection.

   3. ெப ைமபைடத்தவன்; person of wealth and influence.

     "ச ைகக் காரரக்் காைச யாேனன்" ( ற்றா. ற. 42);.

     [ச ைக + காரன். 'காரன்' உைடைமப் ெபயரீ ]

ச ைகக் வா-
(வ )தல்

ச ைகக் வா-(வ )தல் calugaigguvāvarudal,    18 ெச. . . (v.i.)

   பரிந்  ேப தல் ( ன்.);; to speak on one's behalf.

     [ச ைகக்  + வா]

ச ைககாட் -
தல்

ச ைககாட் -தல் calugaigāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெப ைமயாய் இ த்தல் ( ன்.);; to carry oneself proudly, on account of office, wealth etc.

   2. அ காரம் ெகாள் தல்; to bedictatorial overbearing.

     [ச ைக + காட் -,]

ச ைகெசால்( )
தல்

ச ைகெசால்( )தல் salugaisolludal,    13 ெச. . . (v.i.)

   ெபரிேயாரிடத் ற் ைற ேவண் தல் ( ன்.);; to apply for redress of grievances.

     [ச ைக + ெசால்( );-,]

ச த்

 
 ச த்  caluttu, ெப. (n.)

   ப மைலைய ம் பாய் மரத்ைத ம் ேசரத்் க்கட் ங்க ; a kind of rope used {paravas,}

     [சலவர ்→ பரதவர;்பரதவர ்பயன்ப த் ங்க  ( னவ.);]

ச ப்பன்

ச ப்பன்1 caluppaṉ, ெப. (n.)

   ஓயாமற் ேப பவன் (இ.வ.);; talkative person, chatterer.

ம வ. அலப்பன், அலப் ணி.

ம. அலப்பன்

     [ச ப்  → ச ப்பன்]

 ச ப்பன்2 caluppaṉ, ெப. (n.)

   சணப்பன்; member of a caste whose profession is flax-dressing.

     [சணல் → சணப்  → சணப்பன் = சண னிற்  நாெர ப்ேபான். சணப்பன் → சலப்பன் → ச ப்பன்]
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ச ப்

ச ப் 1 caluppudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   உள தல் (இ.வ.);; to prattle.

     [அல் → அல → அலம் . அலம்  (த. .); – அலப்  ( . .); அலப் தல் = ண்ேபச்  ேப தல், தற் தல். 
அலப்  → சலப்  → ச ப் -,]

 ச ப் 2 caluppu, ெப. (n.)

   1. ண்  (யாழ்ப்.);; small fragment, particle, flake.

   2. னிக் ெகாம்   ( ன்.);; tip of a branch.

     [ ள் → ( ட் ); → ட்  = ய ,  . ல் → ல் = ய , ண் . ல் → சல் → சல்  = 
ய , ண் . சல் → ச  → ச ப் ]

 ச ப் 3 caluppu, ெப. (n.)

   சளிப் க்ைக; cold, catarth.

ம வ. த மண்

ெத. ச

சவ்வரி

சவ்வரி  savvarisi, ெப. (n.)

   சவ் மரத் ன் ேசாற்ைறக் காய்ச் ச ்ெசய்யப்ப ம் பண்டம் (பதாரத்்த. 824);; sago, farinaceous and 
glutinous pith taken out of the stem of several species of a particular genus of palm, especially Metroxylon leave.

   ம. சவ்வரி ;   க. சாேவ, சம்பக் ;ெத. சம்

 Mar, {"šāga, šāgu}

     [சவ்  + அரி ]

சவ்வா -த்தல்

சவ்வா -த்தல் cavvāyiruttal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ன் ேபாலாதல் ( ன்.);; to be viscid, viscous.

     [சவ் 1 + ஆ -,]

சவ்வாவாரி

 
 சவ்வாவாரி cavvāvāri, ெப. (n.)

   வள்ளத் ல் உயரத்் ய பாய் ஆடாமல் ேநராக ம் ைறப்பாக ம் இ க் ம்ெபா ட் ச ்
ேசரத்் க்கட்டப் பயன்ப ம் பலைக அல்ல  க  ( னவ.);; wooden plank or stick used to tie the sail of a country 
boat.

சவ் யபலம்

 
 சவ் யபலம் cavviyabalam, ெப. (n.)

   ஆைனத் ப்  (சங்.அக.);; elephant pepper.

சவ் யம்

சவ் யம்1 cavviyam, ெப. (n.)

   ள ; pepper.

 சவ் யம்2 cavviyam, ெப.  (n.)

   1. ள ேவர;் root of black-pepper.

   2. ெசவ் யம் பாரக்்க;see {Sevviyam} (சா.அக.);.

 சவ் யம்3 cavviyam, ெப. (n.)

   இடப்பக்கம்; left side.
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சவ் ரம்

சவ் ரம் cavvīram, ெப. (n.)

   1. ஐம்பத்தா  நா க ள் ந்  ஆற் ன் க கத் க் க ள்ள நா ; a country near the mouth of the 
Indus, one of 56 {tesam.}

     "கற்றவர ் கழ் சவ் ரம்" ( ைள. நரிபரி. 106);;

   2. இதள் (இரசம்);, னக்காரம் த யவற்றாற் ெசய்த ஒ வைக ம ந்  ( ன்.);; strong  medicinal 
compound containing quicksilver, alum, ammonia, etc., sublimated.

   3. பறங் ச ்ெசய்நஞ்  (பாடாணம்);; a mineral poison.

சவ்

சவ் 1 cavvu, ெப. (n.)

   1. கண் த யவற் ன் ெமல் ய ேதால்; membrane, as of the diaphragm, the eye.

     'கண்ணில் சவ்  வளர் ற ' (உ.வ.);.

   2. ண்ணின் ேதால் ( ன்.);; thin scales, as on a healed wound.

   3. ண்சவ் ; proud flesh in ulcers, scirrhus formation in cancers.

     "அந்தப் ண்ணில் சவ்  ைவக் ற " (இ.வ.);.

   4. பழங்ெகாடை்ட த யவற்ைற ள்ள ேதால் ( ன்.);; envelope round the pulp of fruit, of a bulbous root, 
of a bulb, seed pellicle.

   ம. சவ் ;க. 

     [சவ் → சவ்  (வ.வ. 143);]

 சவ் 2 cavvu, ெப. (n.)

   மரவைக; sago, fern palm, str., cpycas circinalis.

     [சவ் → சவ் ]

சவ்ெவ -த்தல்

சவ்ெவ -த்தல் cavveḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v. t.)

   1. ேதா ரித்தல்; to peel off, as the skin from beans, gristly parts from meat.

   2. ெச க்  (அகந்ைத); த யவற்ைற அடக் தல் ( ன்.);; to humble one's pride, nullify one's influence.

     [சவ்  + எ -,]

சவக்கடல்

 
 சவக்கடல் cavakkaḍal, ெப. (n.)

   பாலத் ன நாட் ள்ள ஓர ்உப்  நீேரரி (இக்.வ.);; the dead sea in Palestine.

     [சவம் + கடல்]

சவக்கம்

சவக்கம்1 cavakkam, ெப. (n.)

   ேசார்  (யாழ்ப்.);; faintness, exhaustion.

     [சவங்  → சவக்கம்]

 சவக்கம்2 cavakkam, ெப. (n.)

   ச ரவ வாக வ ரம்; square diamond.

     "சவக்கம் இரண் ம் உட்பட (Sl. l. ll,16);.

     [ச க்கம் → சவக்கம்]
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சவக்களி-த்தல்

சவக்களி-த்தல் cavakkaḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ைவயற் ப்ேபாதல் (இ.வ.);; to be insipid. spoied.

   2. ெகட்ட ைவ ைடயதா த்தல் ( ன்.);; to taste unpleasantly (ெச.அக.);.

     [சலக்  + அளி-,]

சவக்கைள

 
 சவக்கைள cavakkaḷai, ெப. (n.)

   அசச்ம் ன்பம் ேபான்றவற்றால் பா க்கப்ப பவரின் ெபா ழந்த கத்ேதாற்றம்; pallor (as of death);.

     ' க் த்தண்டைன ெபற்றவன் கம் எப்ேபா ம் சவக்கைள டன் இ க் ம்' (உ.வ.);.

     [சவம் + கைள. ள் → (கள்); → கைள = அழ , ேதாற்றம்]

சவக்கா

 
 சவக்கா  cavakkāṭu, ெப. (n.)

   கா  ( ன்.);; unenclosed burial-ground.

ம. சவப்பறம்

     [சவம் + கா . க  → கா ]

சவக்காரம்

 
 சவக்காரம் cavakkāram, ெப. (n.)

   ச க்காரம்; soap (ெச.அக.);.

   ம. சவரக்்காரம்;   க. ச கார, சபகார;   ெத. சளகார;   ெசௗகார; . சகபார, ச கார, ெசௗகார

     [சவர ்+ காரம். கரித்தல் = தல். கரி → காரம் = ]

சவக்காைல

 
 சவக்காைல cavakkālai, ெப. (n.)

   கல்லைற (யாழ்ப்.);; grave yard.

     [சவம் + காைல. சாைல → காைல]

சவக் டங்

 
 சவக் டங்  cavakkiḍaṅgu, ெப. (n.)

   ணங்கைளக் ெகடாமற் காக் ம் அைற; mortuary.

ம. சவக் டங்

     [சவம் + டங் ]

சவக் ரிைய

 
 சவக் ரிைய cavakkiriyai, ெப. (n.)

   இ ச ்சடங் ; funeral rites.

     [சவம் + ரிைய]
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சவக் சச்வக்ெக
னல்

சவக் சச்வக்ெகனல் cavakkuccavakkeṉal, ெப. (n.)

   1. வைளந்  ெகா த்தற் ப்  ( ன்.);; being flexible or elastic, as a twig.

   2. ஈரப்பைசயாற் பதங்ெக தற் ப் ; losing crispness, as fried wafers from moisture or damp.

     [சவக்  + சவக்  + எனல்]

சவக்

 
 சவக்  cavakkuḻi, ெப. (n.)

   ணக் ; grave, sepulchre.

ம. சவக்

     [சவம் + . ள் → .]

சவகம்

சவகம் cavagam, ெப. (n.)

   1. க ; mustard.

   2. ஒ வைகச ் ைம ள ; moluccus pepperpiper officinarum (சா.அக.);.

     [ ம் → வ். வ்ெவன்  நீைர இ க் ற  என்ப  வழக் . வ் → சவ் → சவகம் = நீர ்வற் ய ]

சவங்கட் -தல்

சவங்கட் -தல் cavaṅgaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ணத்ைத ஆைடயால்  ன்   ணிகளாற் கட் தல் (யாழ்ப்.);; to lie up a corpse in a winding 
sheet with three strips of cloth.

     [சவம் + கட் -. கள் → கட் ]

சவங்கல்

சவங்கல் cavaṅgal, ெப. (n.)

   1. வ யற்றவன்-ள் (இ.வ.);; feeble person;one utterly wanting in energy or spirit.

   2. மானம ங் னவ-ன்-ள்; one impervious to ridicule;person lost to shame

     [சவங்  + அல். 'அல்' ெதா.ெப. ஈ ]

சவங்கற் ைழப்

 
 சவங்கற் ைழப்  cavaṅgaṟpiḻaippu, ெப. (n.)

   அ ைமயாய்ப் ைழக்ைக ( ன்.);; lite of servitude.

     [சவங்கல் + ைழப் ]

சவங் -தல்

சவங் -தல் cavaṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. மனந் தளரத்ல்; to become dispirited, disheartened.

   2. மானம ங் ப் ேபாதல்; to be callous to criticism or ridicule;

 to be lost to shame.

   3. உடல் ெம தல்; to become lean, emaciated.

   4. க்கம் வற் தல் (இ.வ.);; to shrink, subside, as a boil.

   5. மயங்  ழ்தல், ரச்ை்சேபாதல் ( ன்.);; to faint, droop, languish.

     [ ள் → சள் → சள்ளல் = ேச . ள் → சள். சள் தல் = இள தல். சள் → சைள. சைளத்தல் = தளரத்ல், 
ேசாரத்ல். சள் → ச  → ச ங்  → ச க்கம் = ெந ழ்ச் . ச ங்  → ச ங்  → சவங் ]
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சவசச்ாைல

 
 சவசச்ாைல cavaccālai, ெப. (n.)

   கல்லைற; graveyard.

     [சவம் + சாைல. சால் → சாைல = ெப ங் டம், அகன்ற இடம்]

சவசே்சமம்

சவசே்சமம் cavaccēmam, ெப. (n.)

   1. ணத்ைதப் ைதக்ைக; buryinga dead body.

   2. ணத்ைத இ காட் ற்  எ க்க அணியம் பண் ைக; preparation for taking a corpse to the graveyard.

     [சவம் + ேசமம். ஏமம் → ேசமம்]

சவசவெவனல்

சவசவெவனல் savasavaveṉal, ெப. (n.)

   1. ெந க்கற் ப்  (யாழ்ப்.);; onom. expr. signifying being thick, crowded, thronged.

   2. பளபளப் க் ப் ; onom. expresignifying being shiny, inflammed, as a boil.

     [சவ + சவ + எனல்]

சவட்

சவட் 1 cavaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வைளவாக் தல்; to bend, twist. 

அவன் காைலச ்சவட்  நடக் றான் ( ன்.);.

     [சவள் → சவட் -,]

 சவட் 2 cavaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெமல் தல்; to chew, masticate.

     "பஞ்சாய்க் ேகாைர பல் ற் சவட் " (ெப ம்பாண். 217);.

   2. ங் தல்;(யாழ்ப்.);; to swallow down.

   3. ெவல் தல் (யாழ்ப்.);; to get the better of.

     [சவள் → சவட் ]

 சவட் 3 cavaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. த்தல்; to tread upon, trample.

     "ேதாைகச ்ெசந்ெநல் சவட் " (ெப ங். மகத. 2,18);.

   2. காலால் த் ச ்ேச  ைழத்தல்; to mix clay etc., by treading.

   3. க ரக்ைளப் பாதத்தால் த்  தவசங்கைளப் ரித்தல்; to tread out grains.

   4. அ த்தல்; to destroy, ruin, as a town.

     " ர ்தன்ைன ஞ் சவட் " ( வக. 1734);.

   5. ெகால் தல் ( ங்.);; to kill.

   6. ெமாத் தல், அ த்தல்; to beat, to strike.

   ம. ச ட் க; ட. சவட்

     [சவள் → சவட் -,]
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சவட் க்கால்

 
 சவட் க்கால் cavaṭṭukkāl, ெப. (n.)

   ெகந் கால்; lame leg.

     [சவட்  + கால். சவட் தல் = த்தல், க் ம் அல்ல  தத் ம் கால்]

சவட் க்காலன்

 
 சவட் க்காலன் cavaṭṭukkālaṉ, ெப. (n.)

   ெகந் காலன்; lame person.

     [சவட்  + காலன். கால் + அன் = காலன். சவட் தல் = அ த்தல், உைதத்தல், நிலத்ைத உைதப்ப  
ேபால் நடக் ம் காைல ைடயவன்]

சவட் க் ரை்ம

 
 சவட் க் ரை்ம cavaṭṭukārmai, ெப. (n.)

சவட்  மண் ப்  ( ன்.); பாரக்்க;see {saval пад-д-tippu.}

     [சவ  + ரை்ம. ள் → ர ்→ ர ்→ ரை்ம]

சவட் நிலம்

 
 சவட் நிலம் cavaṭṭunilam, ெப. (n.)

   உவரத்்தைர; saline, barren soil.

     [சவ  + நிலம்.]

சவட் ப்

சவட் ப்  cavaṭṭuppu, ெப. (n.)

   மண்ணின் ேமற்பரப் ல் ப ம் உப் ; the saline substance or efflorescent salt found deposited on the surface of 
the earth (சா.அக.);.

ெத. ச ப்

     [சவ  + உப் ]

இவ் ப்  நிலத் ன் தன்ைமக்ேகற்பச ் ைவ ல் மா ப ம். இ ல் பலவைக உண் .

   1. வைளய ப் ; bangle earth or glass gall.

   2. சவரக்்கார உப் ; carbonate of soda.

   3. ேசாற் ப் ; sodium chloride, commonsalt.

   4. உவர ்மண் உப் ; fuller's earth.

   5. ெவ ப் ; nitre etc, obtained by a simple process of lixiviation.

   6. காரம்; salt impregnated with soda, sodium sulphate;any alkali salt.

   7. ேப ப் ; magnesium sulphate.

என்பன அவற் ள் ல.

சவட் மண்

 
 சவட் மண் cavaṭṭumaṇ, ெப. (n.)

   உவரம்ண் (இ.வ.);; fuller's earth.

     [சவ  → மண்]
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சவட் மண் ப்

 
 சவட் மண் ப்  cavaṭṭumaṇṇuppu, ெப. (n.)

   உவரக்்கார(ேசாடா); ப் வைக ( ன்.);; carbonate of soda - Sodiac carbons.

     [சவ  + மண் + உப் ]

சவட் வண்

 
 சவட் வண்  cavaṭṭuvaṇṭi, ெப. (n.)

   வண்  (இ.வ.);; bicycle, as driven by pedalling (ெச.அக.);.

ம. ச ட் வண் .

     [சவட்  + வண் . வள் → வண்  = வைளயல், வட்டமான ச் . வண்  → வண்  = சக்கரம், 
சக்கரத்ைத ைடய ஊர் ]

சவட் வ

 
 சவட் வ  cavaṭṭuvaḻi, ெப. (n.)

   கால்பாைத; footpath (ேசரநா.);

ம. ச ட் வ

     [சவட்  + வ ]

சவட்ைட

சவடை்ட cavaṭṭai, ெப. (n.)

   சாடை்ட; cat's tail;whip.

     " ப்ப  சவடை்டத் ண்ேடாெள த் டா வ த் " (ேம மந். 317);.

     [சவட்  → சலடை்ட]

சவடன்

சவடன் cavaḍaṉ, ெப. (n.)

   பயனற்றவன்; worthlessman.

     "அஞ் த மைட ய சவடைன" ( ப்.ப 557);.

     [சவ  → சவடன். ஒ.ேநா: ெச  → ெச டன்]

சவடால்

 
 சவடால் cavaṭāl, ெப. (n.)

   பகட்  (ெகா.வ.);; ostentation, foppery.

     [சவடன் = பயனற்றவன். சவடன் → சவடாள் = ண் பகட் க் காட் பவன். சவடாள் → சவடால்]

த. சவடால் → U. {cauțāl}

சவடால -த்தல்

சவடால -த்தல் cavaḍālaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. பகட்  (இடம்பங்); காட் தல்; to be ostentatious, foppish.

   2. ண் பகட்டாரவாரம் (க வம்); பாராட் தல்; to boast, brag,

     [சவடால்+ அ -,]
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சவ

சவ 1 cavaḍi, ெப. (n.)

   1. ெபாற்சர களிற் ெகாத்தாக அைமந்த க த்தணிவைக ( லப். 6,100 உைர.);; an ornament for the neck 
consisting of three or more gold cords.

   2. ெபண்கள் காதணிவைக; ear-ornament worn by women.

   3. சவ ெய ம்  பாரக்்க ( ன்.);;see {savalryclumbu.}

   4. நச் ப்பாம் ள் ஒ வைக ( த்தர.் ந் .);; a kind of venomous snake.

ம. சவ .

     [சவள் → சவ . ெந ங் த்தல். சவ  → சவ  = ெந ங் க் ம் ெகாத் கைளக் ெகாண்ட 
க த்தணி]

 சவ 2 cavaḍi, ெப. (n.)

   கடலாத் ; white - flowered fragrant trumpet tree.

சவ க்க க்கன்

 
 சவ க்க க்கன் cavaḍikkaḍukkaṉ, ெப. (n.)

   ெபரிய க க்கன் வைக ( ன்.);; a kind of large ear-ring.

ம. சவ க்க க்கன்

சவ க்க ர்

 
 சவ க்க ர ்cavaḍikkadir, ெப. (n.)

சவ ள் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {šavagdi-mu/}

ம. சவ க்க ர்

     [சவ  + க ர]்

சவ க்ேகாைவ

 
 சவ க்ேகாைவ cavaḍikāvai, ெப. (n.)

   க த்தணி வைக (யாழ்ப்.);; a necklace.

     [சவ  + ேகாைவ. ேகாரை்வ → ேகாைவ]

சவ ப் ல்

சவ ப் ல் cavaḍippūṇūl, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ெபாற் ல்; ornamental sacred thread of gold.

     "இட்ட சவ ப் ம்" (ஈ , 3,10:5);.

     [சவ  + ல்]

சவ ப்ெபாட்

 
 சவ ப்ெபாட்  cavaḍippoḍḍu, ெப. (n.)

   தா ப்ெபாட்  ( ன்.);; round gold appended to the {'savadi',} used also as a {tali.}

     [சவ  + ெபாட் ]
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சவ ள்

 
 சவ ள் cavaḍimuḷ, ெப. (n.)

   கம்  ன் ங் க  (யாழ்ப்.);; tool for braiding wire.

ம. சவ ள்

சவ ெய ம்

 
 சவ ெய ம்  cavaḍiyelumbu, ெப. (n.)

   காைறெய ம்  (யாழ்.அக.);; collar bone, clavicle. I

     [சவ  + எ ம் . எல் (ஒளி, ெவண்ைம); → எ ம் ]

 ci,      'ச'கர ெமய் ம் 'இ'கர உ ம் ேசரந்்த உ ரெ்மய்ெமய த் ;

 syllable formed by adding the short vowel 'i' to the consonant 'c's'.

     [ச ்+ இ]

 2 ci, இைட (part.)

   1. ெதா ற்ெபயரீ ; suff. of vbl. nouns.  

எ ச் , வளரச்் , அழற் .

   2. ெபண்பா ; a feminine suffix, as in ஆய்ச் .

க்க

க்க cikka, . .ஏ. (adv.)

   1. க்கமாக; in brief, in a nut-shell.

     " க்க ைரத்ேதம்" (கம்பரா. நிந்த லல்லைத ண்ைம ெசப்பான்" ைன. பழெயஞ் 261.

   ம. க்க ( ய, ராத, ெசக்க, ெச க்க;   க. க்க ( ய);, ெத. க்க க ( ய, தள );;   . 
க்க ( ய); ட. க்க (இைளய);; Pkt. Cikka

     [  → க்  → க்  → க்க]

க்கங்ேகால்

 
 க்கங்ேகால் cikkaṅāl, ெப. (n.)

   க்  வாரி; forked comb for dressing the hair.

     " ப்  க்கங்ேகா ந் ேதன்ெமா க்  வாங்க ற்றாள்" (ேகாவ. கSS);

ம வ. க் வாரி: ம ரே்கா , க்கணி, ஈரெ்கால் .

     [ க்  + அம் + ேகால்]

க்கட்

க்கட்  cikkaṭṭi, ெப. (n.)

   அவைர; country bean (சாஅக.);

     [ க்க 1 → க்கட் ]

க்கடம்

க்கடம் cikkaḍam, ெப. (n.)

 | பறைவையப் க் ம் வைல;

 share.

     "பறைவ க்கடத் ற் பட்டெவனத ்ேதய்ந்தனேவ" (பஞ்ச. க.167);.

     [ க் தல் = ஒன்ற ள் அகப்ப தல். க்  → க்கடம்]
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க்க

க்க 1 cikkaḍi, ெப. (n.)

   அவைர ( ங்.);; fieldbean.

ெத. க்

 க்க 2 cikkaḍi, ெப. (n.)

க்கல்1 பாரக்்க ( ன்.);;see Sikkal1.

     [ க் 3 → க்கல் → க்க  → க்க ]

 க்க 3 cikkaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   க்  நாற்றம த்தல் ( ன்.);; to give out bad smell, as of oily stink.

     [ க்  = நாற்றம் க் 5 + அ -]

 க்க 4 sikkadi-,    4 ெச. . . (v.i.)

   ழ ப  ெசய்தல்; to complicate, confuse.

     [ க் 1 + அ -,]

க்க க்க

க்க க்க  cikkaḍimukkaḍi, ெப. (n.)

க்கல்1 பாரக்்க;see Sikkal1.

     [ க்க 2 + க்க ]

க்கணப்பதம்

 
 க்கணப்பதம் cikkaṇappadam, ெப. (n.)

க் ப்பாகம் பாரக்்க;see Sikku-p-pagam.

ம. க்கணபதம்

     [ க்கணம் + பதம்]

க்கணப்பாகம்

 
 க்கணப்பாகம் cikkaṇappākam, ெப. (n.)

க் ப்பாகம் பாரக்க;see Sikku-p-pagam.

ம. க்கணபாகம்

     [ க்கணம் + பாகம்]

க்கணம்

க்கணம்

க்கணம் cikkaṇam, ெப. (n.)

   மழமழ ெவன் ள்ள  (நன். 273, ம ைல.);; that which is glossy or slippery.

   ம. க்கணம்; Skt. Cikkanam.

     [ க்  → க்கணம். 'அணம்' ெசாஆ, ஈ ]
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க்கத் ப்

 
 க்கத் ப்  cikkadduppuḻudi, ெப. (n.)

   உ ம் ைதக்கப்படா ள்ள நன்ெசய் (C.G.);; wet land ploughed but not sown.

     [ க்க த்த  → க்க த் ப்  → க்கத் ப்  (ம உ.); ழ்  = மண் கள், ழ்  → 
]
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க்கம்

க்கம்1 cikkam, ெப. (n.)

   ப் ; comb,

     " ைகத்

ெதா ற் க்க ம்" (ெப ங் உஞ்ைசக் 57:36);.

   க. க்க ;ெத. க்கண்ெட

     [ க் 3 → க்கம்]

     [ஒ.ேதா அக்  – அக்கம்]

 க்கம்2 cikkam, ெப. (n.)

   ெம  ( வா.);;  emaciation, waste.

     [ க் 2 – க்கம்]

 க்கம்3 cikkam, ெப. (n.)

   ைறசச்ாைல ( ன்.);; prison.

     [ க் 1 – க்கம்]

 க்கம்4 cikkam, ெப. (n.)

   1. ஈயம்; lead.

   2. ெவள்ளி; silver.

   3. ெசம் ; copper.

 க்கம்5 cikkam, ெப. (n.)

   உ ; a net-work of rope or a string-loop for suspending pots.

     " ைத ற் க்கங் கரஞ்ேசரத்் " (ப ெனா. ஆ . வந். 66);.

   2. வைல; net,

   3. வைலப்ைப த யன ( ன்.);; net-work, bag of net-work.

   4. ன்னல்; net of hair.

   5. வால் ள ; tailpepper, cubeb,

   5. க்கணாங் க ற் க்  மாறாகக் கன் க் ட் ன் வாையச ் ற் க் கட் ம் க ; rope tyed around 
the face of calf.

ம வ. கைரக் க

க. க்க

     [ க் 1 → க்கம்]

 க்கம் cikkam, ெப. (n.)

   1. . ( ங்.);;  tuft of hair on the crown of the head.

   2. உச்  (அக.நி.);; crown of the head.
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க்கம்பலைக

 
 க்கம்பலைக ciggambalagai, ெப. (n.)

க் ப் பலைக (இ.வ.); பாரக்்க;see Sikku-p-palagai.

     [ க் ப்பலைக → க்கம்பலைக]

க்கம்ேபா

க்கம்ேபா 1 cikkambōṭudal,    18 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ஒகப்ப ற் ல், கா ைன ம் க த்ைத ம் அைசயா வண்ணம் இைணத்  ச் ப்ேபாடல்; a string-
hoop fastening to the legs and the neck with a view to restrict the movements of the body so as to support the posture in 
yoga practice.

     [ க்கம்5 + ேபா -,]

 க்கம்ேபா 2 cikkambōṭudal,    14 ெச ன்றா , (v.t.)

   க்கணாங் க ற் க்  மாறாகக் கன் ட் ன் வாையச ் ற் க் க  கட் தல்; to tie a rope around 
the face of calf.

க்கர்

க்கர1் cikkar, ெப. (n.)

க்கரதெ்தளியல் ( வா.); பாரக்்க;see Sikkara-t-teliyal.

ம. க் ர்

     [ க் ரி → க்கர.் க் ரி = ஒ வைக மரம்]

 க்கர2் cikkar, ெப. (n.)

   தைலேநா ைடயார;் persons suffering from headache.

     " க்கர ் தடர"் ( பஞ். 70);

     [ க்கல்3 → க்கர.் 'அர'் - பலரப்ா ]

க்கரத்ெதளிய
ல்

க்கரதெ்தளியல் cikkaratteḷiyal, ெப. (n.)

   உ லம்படை்ட ந்  இறக் ங்கள்; toddy cxtracted from sirissa bark.

     "உக் ர ற ஞ் க்கரத் ெதளிய ம்" (ெப ங்.இல7வாண. 2:180);

     [ க்கர ்+ ெதளியல். ெதளி - ெதளி , ெதளியல் = பதநீர]்

க்கரத்ெதளி

 
 க்கரதெ்தளி  cikkaratteḷivu, ெப. (n.)

க்கரதெ்தளியல் பாரக்்க;see Sikkara-t-tellyal.

     [ க்கரதெ்தளியல் → க்கரதெ்தளி ]

க்கல்ெநய்

க்கல்ெநய் cikkalney, ெப. (n.)

   நாட்பட ைவத் ப்பதால் க் நாற்றம் ஏற்பட்ட ெநய்; stale-ghee from age or long keeping.

     [ க் 5 → க்கல். க்  + ெதய்]

க்கல் க்கல்

க்கல் க்கல் cikkalpikkal, ெப. (n.)

க்கல்1 (இ.வ.); பாரக்்க;see Sikkal1 .

     [ க்கல் + க்கல்]

க்கலாட்டம்

க்கலாட்டம் cikkalāṭṭam, ெப. (n.)

க்கல்1 (இ.வ.); பாரக்்க;see Sikkal1.

     [ க்கல் + ஆட்டம்]
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க்க ைர-த்தல்

க்க ைர-த்தல் cikkavuraittal,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

   க்கமாகக் தல்; to speak shortly.

     [ க்கம் + உைர-,]

க்கைவ-த்தல்

க்கைவ-த்தல் cikkavaittal,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

   மாட்டச ்ெசய்தல்; to cause oncself to be caught, to be caught. 

வைகயாகச ் க்கைவத்  ேவ க்ைக பாரக்் றார.்

க. க்

     [ க்  → க்க + ைவ-,]

க்க -த்தல்

க்க -த்தல் cikkaṟuttal,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

   1. ல் த யவற் ற் க் த்தல்; to unite a knot, disentagle.

   2. க்கலானைதத் ரத்்தல்; to settle an intricate business;

 to cut the gordian knot.

   3. றவறம் தல் ( ன்.);; to give up wordly attachment;

 to become an ascetic.

     [ க் 3 + அ -,]

க்க க்

க்க க்  cikkaṟukki, ெப. (n.)

   க் வாரி ( ன்.);; a kind of comb.

   ம. க்க க் ;   க. க்க ெக, க்கணிெக, க்க ;ெத. க்கண் , க்கண்ெட

     [ க் 3 + அ க் ]

க்க ப்பான்

க்க ப்பான் cikkaṟuppāṉ, ெப. (n.)

க் வாரி பாரக்்க;see Sigukku-viri.

     [ க் 3 + அ ப்பான்]

க்க ப்

 
 க்க ப்  cikkaṟuppu, ெப. (n.)

   ; decision.

     [ க்  + அ ப் . அ  → அ ப்  = அ த்தல், ர் , ]

க்கனப்பாகம்

க்கனப்பாகம் cikkaṉappākam, ெப. (n.)

க் ப்பாகம் (ைபஷஜ. 6); பாரக்்க: See Sikku-ppagam.

ம. க்கணபாகம்

     [ க் ப்பாகம் → க்கனப்பாகம்]

 க்கனப்பாகம் cikkaṉappākam, ெப. (n.)

   கல்கத்ைதத ் ரட் ம்ேபா  ைக ல் ஒட்டாமல் மாத் ைர உ ட் வதற் ப் பதமாக க் ம் 
நிைல; that stage to which a thick consistence of medicine is so rendered as to be free from being sticky with a view to 
make them into pills.
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க்கனம்

க்கனம் cikkaṉam, ெப. (n.)

   ெசட்  (உவ.);; thrift.

     [ க் 1 + அனம்]

 க்கனம்2 cikkaṉam, ெப. (n.)

   கஞ்சத்தனம்; niggardness.

     [ க்  + அனம்]

 க்கனம்3 cikkaṉam, ெப. (n.)

   பாக் ; arecanut (சாஅக.);.

ம. க்க, க்கணி, க்கனம்

     [ க்  + அணம் = க்கணம் → க்கனம்]

க்கன

க்கன  cikkaṉavu, ெப. (n.)

   1. ண்ைம (ஈ , 5.8:3);;வ ைம; hardness, strength.

   2. மனவன்ைம; hardness of heart.

     "அஞ்சத்தக் க ன் க்கனேவ" ( க்ேக. 343);.

   3. மன ; firmness of mind.

     " க்கன டேன நின் " ( வாலவா. 56:8);.

   4. க்கனம்1 பாரக்்க;see sikkanam1.

     [ க்கனம் → க்கன ]

க்காரம்

 
 க்காரம் cikkāram, ெப. (n.)

   அ ைக (சாஅக);; lamentation, weeping.

     [ க்  → க்கம் + ஆரம் = க்காரம்]

க் க்

 
 க் க்  cikkimukki, ெப. (n.)

   ெந ப் ண்டாக் ங் கல்; flint used in producing fire.

ம வ. த்தட்

     [சக் க்  → க் க் ]
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க்

க் 1 cikkudal,    5 ெச  (v.i.)

   1. க் ப் ப தல்; to become entangled, complicated.

   2. இ தல்; to be tightened, as a knot.

     " யஞ் க்கயாத்த ன்" (பாரத வாரணா5);.

   3. ஒன்ற ள் அகப்ப தல்; to be caught, ensnared.

     "ெபா ந்  க்க... மைறயக்காப் ன்" ( வக. 1890);.

   4. ைடத்தல்; to be obtained.

     "தரிப் டந்தான் __ ெத வாச ் க் ன ம்" (தனிப்பா. 1,323,18);

   ம. க் க;   க. க் , , ர் , , ;   ெத., ேகாத, க் ;   . க் னி, க் னி;   பட;   ., 
க் ;   ட. க்க்;   . ெசக்ப;   ெகாண். ரக்ானா, ெகாலா. க்க் (ெதாங் தல்);;பர.் ரங்்க்

     [ க்  → க் -,]

 க் 2 cikkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   இைளத்தல் ( டா.);; to become lean or emaciated.

ெத. க்

 க் 3 cikku, ெப. (n.)

   1. ல் த யவற் ன் க் , க் ; tangle, twist.

     " க்கறத் ெதரிந்த ல்" (கம்பரா. த் ர. 32);.

   2. க்கலா ப்ப ; intricry, complication.

   3. கண்ணி (இ.ல.);; snare, entanglement.

   4. மாட் க் ெகாள ைக; being caught or entangled.

   5. தைட; obstacle, impediment.

ம. ெத. க்  க. ., பட. க்

     [ க்  → க் ]

 க் 4 cikku, ெப. (n.)

   1. ஐயம்; doubt.

     " க்கறத் ெதளிந்ேதன்" (கம்பரா. அ மப். 21);.

   2. உ ; firmness.

     " க் றச ்ேசமஞ் ெசய்தாள்" (கம்பரா. சடா .69);.

 க் 5 cikku, ெப. (n.)

   1. எண்ெணய்ச் க் ; stickiness of hair, due to oil.

   2. க் நாற்றம்; rancid smell of oil or ghee on clothes, etc.,

     " ந்தறா ஞ் க் ேம னா ேம" ( வாலவா. 16:23);.

   3. மா  (யாழ்ப்);; stain.

     [  → த்தல் = ேசா  பதன ரிதல், பதன தல்.  → க்  → க்  = பதன த னின்  
ேதான் ம் ைட நாற்றம்)

 க் 6 cikku, ெப. (n.)

   ெவடக்ம் (இ.வ.);; modesty, shame.
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க் க்க த்தல்

 
 க் க்க த்தல் cikkukkaḻittal, ெப. (n.)

   மணக்காலத் ல் மணமக க் ச ்ெசய் ம் ம ரக்  சடங் ; ceremony of shaving the hair of the 
bridegroom, preliminary to marriage.

     [ க்  + க த்தல்]

க் ச்

க் ச்  cigguccilugu, ெப. (n.)

   1. ெதால்ைல (ெதாந்தர );; hindrance, trouble.

   2. தைட ( ல்லங்கம்);; encumbrance.

   3. க்கலான ; intricacy.

ெத. 

     [ க் 3 + , ைசப் ெபா ள் மர ைண ெமா ]

க் ச்

க் ச்  cikkucciluvu, ெப. (n.)

 ெதாடர்  (இ.வ.); 

 slight connection.

     [ க் 3 + ]

க் ச் ற

க் ச் ற  ciggucciṟagu, ெப. (n.)

   க்கல்; tangle.

     "ேமேல க் ற க் ச ் றெகல்லாம் அ த் ட் " (த ழ .38.);.

     [ க்  + ற . ேமாைன ேநாக்  வந்த இைணெமா ]

க் ண்டாக் _
தல்

க் ண்டாக் _தல் cikkuṇṭākkudal,    5 ெச ன்றா  (v.t.)

   க்  ஏற்ப த் தல்; to cause to become entangled or ensured, to entangle, ensnare.

க. க் க

     [ க்  + உண்டாக் -,]

க் ண்( )-
தல்

க் ண்( )-தல் cikkuṇṇudal,    12 ெச. .  (v.i.)

   1. ப ச் ப்ப தல்; to be entangled;

 to form into an inextricable knot.

   2. அகப்ப தல்; to be caught.

     [ க்  + உண்_,]
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க் த்தைல

க் த்தைல1 cikkuttalai, ெப. (n.)

   ைட நாற்ற ள்ள தைல; rancid smell of hair.

     [ க்  + தைல]

ஈரத்ேதா  எண்ெணய்ையத் தட தலா ம் பதன ந்  எண்ெணையத் தட தலா ம் அள க்க கமாக 
தைல ல் ேவரை்வ ரந்  அதைன உரிய ைற ல் ய்ைமப்ப த் க் ெகாள்ளாைமயா ம் 
ஏற்ப ம் ைடநாற்றம், க்  நாற்றமா ம்.

 க் த்தைல2 cikkuttalai, ெப. (n.)

   1. க் ப் த்த தைல; an entangled head of lair.

   2. சைட ; matted locks of hair.

க. க் தெல

க் ப்ப -தல்

க் ப்ப -தல் cikkuppaḍudal,    20 ெச  (v.i.)

   ெவடக்ப்ப தல்; to be ashamed, to beshy or bascful.

ெத., பட. க்  ப

     [ க்  + ப _,]

க் ப்ப ைக

 
 க் ப்ப ைக cigguppalugai, ெப. (n.)

   ெபாத்தகத்ைதப் ரித்  ைவத் ப் ப ப்பதற்  ஏந்தாக க் ம் பலைகச ்சட்டம்; wooden folding frame 
for keeping book while reading.

     [ க்  + பவைக]

இ  பலைககைள ஒன் டெனான்  ந ல் க்கைவத்  அைமக்கப்பட்ட பலைக. ேமலானெதனக் 
க ம் ைலத் தைர ல் ைவத் ப் ப ப்ப  ற்றெமனக் க , இப் பலைக ன்  ைவத் ப் 
ப ப்பர.் இங்ங்னம் ெசய்வ , ன் கட் ேகாப் க் ைலயாம க்க ம் உத ம்.

க் ப்பாகம்

க் ப்பாகம் cikkuppākam, ெப. (n.)

   ம ந்ெதண்ெணய்ப் பக் வத் ள் ைக ல் ஒட் க் ெகாள்ளக் யதான பக் வம் (ைதலவ. 
பா . 43);; viscous condition, as of a medicinal preparation.

ம. க்கணபாகம்

     [ க் 3 + பாகம்]

க் ப்பா

க் ப்பா  cikkuppāṭu, ெப. (n.)

க் ப் க்  (இ.வ.); பாரக்்க;see sikku-p-pikku.

     [ க் 3 + பா ]

க் ப் க்

க் ப் க்  cikkuppikku, ெப. (n.)

   1. க்கலா ப்ப  (இ.வ.);; complication.

   2. ளங்காப் ர;் intricacy.

     [ க் 3 + க் . எ ைக ேநாக்  வந்த இைணெமா )

க் க்

 
 க் க்  cikkumukki, ெப. (n.)

க் க்  பாரக்்க;see Sikki-mukki.

   ம. சக் க் , சக் க் , சக் க் ;   க. சக்க க் , ெத. சக் க் ; Turk. cakmuk.

     [சக் க்  → க் க் ]

க் க்  = ேதய்த் த் ட் ப் பயன் ப த்தப்ப ஞ் க் க் க்கல், ெதால்பழங்காலத் ேலேய 
ழக்கத் ந்த .
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க் யத்

 
 க் யத்  cikkuyatti, ெப. (n.)

சத ப் , 

 bishop's weed (சா.அக.);.

க்

 
 க்  cikkuru, ெப. (n.)

   ங்ைக ( ங்,);; drum stick tree (சா.அக.);.

க் ப்

 
 க் ப்  cikkuruppū, ெப. (n.)

   ங்ைக மலர;் flowers of drum-stick tree (சா.அக.);.

க்  வைல

 
 க்  வைல cikkuvalai, ெப. (n.)

   வைல வைக ெளான்  ( னவ.);; a kind of trap net.

     [ க்  + வைல]

க்  = அகப்ப ,  ட் .

க் வாங்

க் வாங்  cikkuvāṅgi, ெப. (n.)

க் வாரி ( ன்.); பாரக்்க;see Sikku-Vari.

     [ க் 3 + வாங் . வாங்  → வாங் . 'இ' ைன தல]

க் வாங் -தல்

க் வாங் -தல் cikkuvāṅgudal,    5 ெச ன்றா  (v.t.)

   1. ம ர ் த யவற் ற் க்கெல த்தல் ( ன்.);; to disentagle.

   2. சச் ழ்த்தல் தளரத்் தல்; unravel, untie.

   க. க் ;பட. க்

     [ க் 3 + வாங் -,]

க் வாரி

க் வாரி cikkuvāri, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் ப் ; a kind of comb.

     [ க் 3 + வாரி. வாரி = வாக ]

க் ைவ

க் ைவ1 cikkuvai, ெப. (n.)

   1. தண்ணீர ் ட்டான் ட்டான் ழங்  (ைதலவ, ைதவ 73);; climbing as paragus.

     [ ைவ → க் ைவ]

க்ெக -த்தல்

க்ெக -த்தல் cikkeḍuttal,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

க் வாங் _ see sikkuvangu-.

   க. க் ;பட. க்ெகந் , க்

     [ க்  + எ -,]
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க்ெகன்( )-தல்

க்ெகன்( )-தல் Sikkennu,    2 ெச. . . (v.i.)

   இ தல்; to become hardened, as the ground.

     "நிலனாய்ச ் க்ெகன்ப ம்" (மணிேம.27:143);

     [ க் 3 + என்_,]

க்ெகன

க்ெகன cikkeṉa, .எ. (adv.)

   1. உ யாக; firmly tenaciously.

     "எய்ப் டத் ன்ைனச ் க்ெகனப் த்ேதன்" ( வா. 37:5);

   2. இ க; tightly, closely.

     "கண்ெண ம் லங்ெகாள் வா ஞ் க்ெகன வைடத்ேதன்" (கம்பரா. உலா.14);.

   3. ைக க்கமாக (க யாக);; niggardly.

     "ெப ம் ெபா ைள……….. றரக்்  வழங்காேத க்ெகனக் கட் ைவயா ெதா ன்" ( .ெவ. 10: 
காஞ் ப். 2, உைர);.

   4. ைரவாக; quickly, promptly.

     "அக்க ங் கா ஞ் க்ெகனத் ேத " (ெகான்ைறேவ.);

   ம. க்கென, க்கேன;   க. சக்கன, ெசக்கென, சக்கைன;   ெத. ெசசச். . சக்க; ட, க்சன்் 
(எ ரப்ாராமல்); Pkt. sigkh

க்ெகனப் _
த்தல்

க்ெகனப் _த்தல் cikkeṉappiḍittal,    4 ெச ன்றா . (v.i.)

   1. உ யாகப் த்தல்; to catch firmly, tenaciously.

   2. இ க்கமாகப் த்தல்; to catch tightly. 

     ' லேவைளகளில் பழைமைய நாம் க்ெகனப் த் க் ெகாள் ேறாம்' (உ.வ.);.

     [ க் 3 + என +  ,]

க்ெகன

க்ெகன  cikkeṉavu, ெப. (n.)

   1. உ ; firmness, tenacity.

   2. ைக க்கம்; niggardliness, closefistedness.

   க. கணி;ெத. க்கனி

     [ க் 3 + என ]

க்ேகாளிக் ழ
ல்

 
 க்ேகாளிக் ழல் cikāḷikkuḻl, ெப. (n.)

   ஆெதாண்ைட; Ceylon caper (சாஅக);.

     [ க்ேகாளி + ழன்]
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கண்

கண் 1 cigaṇṭi, ெப. (n.)

   1. பத க் ப் ெபண்ணாகப் றந்  ன் ேதவன் ஒ வனால் ஆ வைடந்  பாரதப்ேபாரில் 
மன் உ ர ்நீங் தற் க் காரணமா ந்த கைத மாந்தர;் a character as son of Drupada who, originally a 

female exchanged sex with a Yaksa and brought about the death of Bhisma in the Bharata war.

   2. அ ; hermaphrodite.

 கண் 2 cigaṇṭi, ெப. (n.)

   1. பாைலப்பண் ள் ஒன்  ( ங்.);; a secondary melody-type of the palai class.

   2. இைச க்கம் என்ற ன் ஆ ரியர ்( லப். உைரப்பாட்  மைட);; a sage, author of Isai-nunukkam.

   3. ெதால்ைல ெகா ப்பவன்; troublesome, obstinate person.

   4. கஞ்சன்; miser.

 கண் 3 cigaṇṭi, ெப. (n.)

   ற்றாமணக்  (மைல);; castor plant.

 கண் 4 cigaṇṭi, ெப. (n.)

   ம ல்; peacock.

     "நீலச ் கண் ேல ம் ரான்" (கத்தரலங். 26);.

கண் ைக

 
 கண் ைக cigaṇṭigai, ெப. (n.)

   க ங் ன்  ( .அ.);; a black species of bead vine.

கத் ப்

 
 கத் ப்  cigadduppuḻudi, ெப. (n.)

க்கத் ப்  (R.T.); பாரக்்க: See Sikkattu-p-puludi.

     [ க்கத் ப்  → கத் ப் ]

கதம்

கதம் cigadam, ெப. (n.)

கைத பாரக்்க: See sigadai.

     " கதத் னா ங்க  மாற் " ேவதாரணி மணவாள.19

     [ கைத → கதம்]

கதா த் ரம்

 
 கதா த் ரம் cigatāmūttiram, ெப. (n.)

   நீரில் கல் ம் ேநாய் (இங்ைவ.);; gravel, a disease of the kidneys.

கைத

கைத cigadai, ெப. (n.)

   1. ெவண்மணல்; white sand.

     " ைல  னீரிற் கைத ல்" ( வத . பாவ  60.);

   2. மணற் ன் ; sand-hill.
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கப்ப ல்

 
 கப்ப ல் cigappagil, ெப. (n.)

   மைலக் ெகான்ைற (L.);; shingle tree.

     [ வப்  → கப்  + அ ல்]

கப்

 

 கப்  cigappu, ெப. (n.)

வப்  பாரக்்க sec Siyappu.

ம. கப் , ெசமப் : க. ெகம்  பட ெகப்

     [ெசவ் → ெசவ → வ → வப்  → கப் ]

கப் க்கலவாய்

கப் க்கலவாய் cigappuggalavāy, ெப. (n.)

   ன்ற க் ேமல் வளரக் ய ம் உட ல் ெவள்ைளப் ள்ளிகைளப் ெபற்ற மான கடல் ன் வைக; a 
species of white-spotted sea - fish attaining more than 3 ft. in length.

     [ கப்  + கவவாப்]

கரியந்தம்

 
 கரியந்தம் cigariyandam, ெப. (n.)

   ல்  (மைல);; species of loranthus.

கல்

கல்1 cigalludal,    13 ெச. . . (v.i.)

   1. ைறதல்; to diminish, decrease.

   2. ெக தல்; to perish.

     [ ைத → ெக  ைத → ைக → கன் →  கல்_,]

 கல்2 cigal, ெப. (n.)

   1. ைற : 

 want.

   2. ேக : 

 ruin.

     [ தல் → கல்]

 கல்3 cigal, ெப. (n.)

   ெதா ல்; action, deed.

     "அச் கலாேலட நாதனானவன்" ( த்.68. பக்.3581);

     [ெசயல் → யன் → கள்]
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ைக

ைக1 cigai, ெப. (n.)

   1. எஞ் ய ; that which is left;remainder.

     " ைக டந்த ட ல்" (பரிபா.7:70);

   2. வட் ; interest on money lent.

     "இவனிட்ட கா ……….. ைகக்  அ ப் க் ம்" (ஈ , 49.6);.

     [இைக → ைக]

 ைக2 cigai, ெப. (n.)

   1. ெதாடர் ; wordly ties.

     " ற ச ் ைகயறேவ" (கந்தரர.் 50);.

   2. உண் க் கவளம்; mouthful of cooked rice.

     "ம ைக நீக்  ண்டா ம்" (நால .1);,

     [ க்  → ைக]

 ைக3 cigai, ெப. (n.)

   நி ைவ; arrears.

     " ழாண்ைடச் ைக வா யா நின்றார"் (ஈ ,1.4:7);

ைகக்காய்

ைகக்காய் cigaiggāy, ெப. (n.)

   1. யக்காய் மரம் (பதாரத்்த.721);; soap pod wattle.

   2. யக்காய் பாரக்்க;see Siya-k-kay.

ம. க்கக்காய், வக்காய், வய்க்க, னிக்கா, யக்கா, க்கக்கா , க, ெககா , ெத. காய: . 
ெககா , ெக ட. ங்க்.

     [ ப்க்காப் → ைகக்காப்]

ைகய -தல்

ைகய -தல் cigaiyaṟudal,    4 ெச. .  (v.i.)

   ற் ம் அ தல்; to be ruined or destroyed completely.

     "ப்ராரப்த பாப ேசஷஞ் ைகய றெதன் ற ஸந்ேதாஷ ம் நைடயா ற் றா ல்" (ரஹஸ்ய.478);.

ைகயானகா

ைகயானகா  cigaiyāṉagācu, ெப. (n.)

   1. ெமாத்தமாகச ்ேசரந்்த கா ; accumulated money.

   2. ஒ  ெதாைகயாகத ்தங்  நின்ற கா : 

 the accumulation of money to the required amount.

     "கணக்  ெகட் , இப்ெபயரால் ைகயான கா  தண்ட" (ெத.க.ெத.12,க.199);

ங்கசல் யம்

 
 ங்கசல் யம் siṅgasalliyam, ெப. (n.)

   க ங்கா  மரவைக; lack sundara tree (சா.அக.);.

ங்கட்டான்

 
 ங்கட்டான் ciṅgaṭṭāṉ, ெப. (n.)

   ள் ேவங்ைக (L);; thorny blue-druped featherfoil.
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ங்கடாப ப்

 
 ங்கடாப ப்  ciṅgaṭāparuppu, ெப. (n.)

   ஒ  ெகாடை்ட ன் ப ப் ; the pulp in the seed of the plant trapa bispinosa (சா.அக.);.

ங்க யப்பன்

ங்க யப்பன் ciṅgaḍiyappaṉ, ெப. (n.)

   ங்க ெயன்ற ெபண் க் த் தந்ைதயாகக் ெகாள்ளப்பட்ட ந்தர ரத்்  நாயனார;் Sundaramurtti-
nayanar, as the foster-father of Sigadi.

     " த்தம் ைவத்த கழ்ச ் ங்க  யப்பன்" (ேதவா.735,11);.

     [ ங்க  + அப்பன்]

ங்கணம்

ங்கணம் ciṅgaṇam, ெப. (n.)

   ரராேசந் ரன் ெவன்ற நா க ள் ஒன் ; இந்நா  கங்க நாட் ற் க் ழ்த் ைச ந்த ; a country 
conquered by the Chola king Virarajendra, which is located by the east of 'Ganga nadu'.

     "ேசரைனச ் ைறெகாண்  ங்கன ேதசம் அ ப்ப த் " (ெத.க.ெதா. 17, க. 301);.

ங்கெம _த
ல்

ங்கெம _தல் ciṅgameḻududal,    5 ெச. . . (v.i.)

   உடம் ல் ேதான் ம் ெவப்  ேநாயான அக் ையப் ேபாக்க யவரால் ெசம்மண் சப்ெப தல்; to paint 
with red ochre on the herpes as a cure, generally done by a potter.

     [ெசக்கர ்→ ெசங்கா → ெசங்கம் → ங்கம் + எ _,]

ங்கரந்தகம்

 
 ங்கரந்தகம் ciṅgarandagam, ெப. (n.)

   இ மைல ம் நாட்பட்ட சளிைய ம் ேபாக் ம் வைள என் ம் ைக; three-lobed night shade.

ங்கல்

ங்கல்1 ciṅgal, ெப. (n.)

   1. ைறைக; diminishing, drooping.

     " ங்க  வ மைற" (கம்பரா. க மண. 48]);

   2. இைளப்  ( ங்.);; weakness, exhaustion.

     [ க்  → க்கல் → ங்கள்]

ெசங்காரித்தல் பாரக்்க

 ங்கல்2 ciṅgal, ெப. (n.)

   1. இைளத்தல்; fainting, drooping.

   2. இைளப்  ேநாய்; exhaustion (சாஅக.);.

     [ ங்  → ங்கள். 'அல்' ெதா.ெப.ச ]

ங்கலாட்டம்

ங்கலாட்டம் ciṅgalāṭṭam, ெப. (n.)

க்கல்1 பாரக்்க;see Sikkal1.

     [ க்கல் + ஆட்டம் - க்கவாட்டம் -

ங்கவாட்டம்]

ங்கைல

 
 ங்கைல ciṅgalai, ெப. (n.)

   ெதால்ைல, தைட, ெசாத் ரிைம ள்ள தைட த யன (இ.வ.);; incumbrance;tangle of difficulties.

     [ க்கன் → க்கைவ → ங்கைவ]
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ங்கவல்

ங்கவல்  ciṅgavalli, ெப. (n.)

   வைள (ைதலவ.பா .57);; three-lobed night shade.

     [ க்  → ங்  + வன் ]

ங்கவாைழ

 
 ங்கவாைழ ciṅgavāḻai, ெப. (n.)

ங்கன் வாைழ (யாழ்ப்); பாரக்க;see Singan-Valai.

     [ ங்கன் வாைழ → ங்கவாைழ]

ங்களத்

 
 ங்களத்  ciṅgaḷatti, ெப. (n.)

   ங்கள நாட்டவள்; Sinhalese woman.

     [ ங்கனம் → க்கனத் ]

ங்களன் (ஆபா.); - ங்களத்  (ெப.பா.);

ங்களம்

ங்களம் ciṅgaḷam, ெப. (n.)

   1. இலங்ைக நன். 272, ம ைல); Ceylon.

   2. ப ெனண் ெமா க ள் ஒன்றா ய ங்களெமா  (  வா.);; Sinhalese language.

   3. ங்களவரக்் ரியதாய்த் த ல் வழங் ங் த் வைக ( வக. 672, உைர.);; a mode of dancing with 
gesticulation peculiar to the Sinhalese.

ங்களம ந்

 
 ங்களம ந்  ciṅgaḷamarundu, ெப. (n.)

   ங்கள ம த் வர ்ெசய்  த ம் ம ந்  வைக (யாழ்ப்.);; a medicine prepared by Sinhalese physicians, said to 
be very effective, dist. for Tamil-marundu.

     [ ங்களம் + ம ந் ]

ங்களர்

ங்களர ்ciṅgaḷar, ெப. (n.)

   ங்களத் ல் வாழ்ேவார;் the Sinhalese.

     " ங்களர ்வங்களர"் (க ங். 318);.

     [ ங்கனம் → ங்கனா. 'அர'் பலரப்ா ]

ங்களவன்

 
 ங்களவன் ciṅgaḷavaṉ, ெப. (n.)

   ங்கள நாட்டான்; man of Sinhala country.

     [ ங்களம் → ங்களவன். 'அன்'-ஆண் பா ]

ங்களன்

 
 ங்களன் ciṅgaḷaṉ, ெப. (n.)

ங்களவன் ( ன்); பாரக்்க;see Singalavan.

     [ ங்களவன் → ங்கனன்]
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ங்களாந்தகன்

 
 ங்களாந்தகன் ciṅgaḷāndagaṉ, ெப. (n.)

   ஈழத்ைத ெவன்ற ேசாழமன்னன்; name of the Cola king.

ங்கன்

 
 ங்கன் ciṅgaṉ, ெப. (n.)

   றவன் ற்றா. ற.); man of the fowler tribe.

ெத. ங்க

ங்கன்வாைழ

 
 ங்கன்வாைழ ciṅgaṉvāḻai, ெப. (n.)

   ங்கள நாட் ந்  வந்த வாைழ வைக; a variety of plantain introduced from Ceylon.

     [ ங்கனம் + வாைழ]

ங்கா
ங்கா ciṅgā, ெப. (n.)

   அகைவையக் ப்பதாய்க் ைரப் பற்களி ண்டாம் நிற ேவ பா  (அ வசா.6);; change in the 
coloration of horse's teeth indicating its age.

ங்கா

 
 ங்கா  ciṅgāṭi, ெப. (n.)

ங்காணி ( ன்.); பாரக்்க;see sirigani.

   ம. ங்கா ;க. ங்கா

     [ ங்காணி → ங்கா ]

ங்கா க்காய்

 
 ங்கா க்காய் ciṅgāṭikkāy, ெப. (n.)

   ேவங்ைகக்காய்; the fruit of kino tree.

     [ ங்கா  + காய்]

ங்காணகம்

ங்காணகம் ciṅgāṇagam, ெப. (n.)

   1. க் ச ்சளி; mucous from the nose.

   2. மாைழகளின் மா ; the scoria of molten metals (சா.அக.);.

     [ ங்காணம் → ங்காணகம்]

ங்காண ல்

ங்காண ல்  siṅgāṇasilli, ெப. (n.)

   1. டல், வ  த யவற் ல் உள் ைறயாய்க் காணப்ப ம் ஊரற்சவ் ; the serous membrance which 
lines the intestines and other internal viscera of the abdominal cavity.

   2. க் ளி க் ம் சவ் ; the mucous membrane of the nose (சா.அக.);

     [ ங்காணம் + ல் ]

ங்காணம்

 
 ங்காணம் ciṅgāṇam, ெப. (n.)

   க் சச்ளி (யாழ்.அக.);; mucous.

     [ க்  → க்கனம் = மழமழ ெவன் ப்ப  க்கணம் → ங்கனம் → ங்கானம்)
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ங்காணி

 
 ங்காணி ciṅgāṇi, ெப. (n.)

   உண்ைட ைவத்  அ க் ம் ஒ வைக ல் ( ன்.);; bow for shooting small balls, pellet-bow.

ம வ. ண் ல்

   ம. ங்கா ;   க. ங்கா ;   ெத. ங்காணி, ங் ணி;   . ங்காணி . ங்கணி ; Skt. Sinjini

     [ ம்  = மரச் றாய். ம் , → ங்  → ங்  → ங்காணி]

ங்காரக் ழக்

 
 ங்காரக் ழக்  ciṅgārakkiḻkku, ெப. (n.)

   ச க்கைர வள்ளிக் ழங் ; swect potato.

     [ ங்காரம் + ழங் ]

ங்காரக்ெகாட்
ைட

ங்காரக்ெகாடை்ட ciṅgārakkoṭṭai, ெப. (n.)

   1. ேவங்ைகமரத் ன் ெகாடை்ட; the nut of a kino tree.

   2. ந் ரிக்ெகாடை்ட; cashew nut.

     [ ங்கரம் + ெகாடை்ட]

ங்காரக்ேகாட்
ைட

ங்காரக்ேகாடை்ட ciṅgārakāṭṭai, ெப. (n.)

   இளமஞ்சள் மலரச்ெ்ச வைக;(M.M. 995);; primrose willow.

     [ ங்காரம் + ேகாடை்ட]

ங்காரக்ேகாளி

 
 ங்காரக்ேகாளி ciṅgārakāḷi, ெப. (n.)

   ெவ த்த அரளி; common caper.

     [ ங்காரம் + ேகாணி]

ங்காரம்

 
 ங்காரம் ciṅgāram, ெப. (n.)

   ெசந்நிறம்; red colour.

     [ ம் → ெசம்  – ெசப் . ெசம் → ெசவ் → ெசவப்  → வப் , ெசம் + காரம் → ெசங்காரம் → ங்காரம். 
'காரம்' ஒ  ஈ . ஒ.ேநா. ெவண்காரம், அ காரம்]

ங்காரவல் க்
ெகா

 
 ங்காரவல் க்ெகா  ciṅgāravallikkoḍi, ெப. (n.)

   க ம்ப ைம நிற ள்ள கம்மா  ெவற் ைல வைக; a kind of betel leaf, dark green and pungent.
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ங்

ங் 1 ciṅgi, ெப. (n.)

   ன்னல்; that which is woven or plaited.

     " ங் ெசய் ட் ன்" (ஞானவா.தாம.4);.

     [ ங்  → ங் ]

 ங் 2 ciṅgi, ெப. (n.)

   1. க க்காய் ( அ);; gall nut.

   2. நன்னீரில் வாழ்வ ம் ஒர  நீளம் உைடய மான ன்வைக; a fresh-water fish, leaden, attaining more than 
one fl. in length.

   2. நஞ் ; poison

     "ேகாளரா ெவ ற் ச ் ங் " (உபேதசகா. வ ண்ணிய. 348);.

 ங் 3 ciṅgi, ெப. (n.)

   1. றத்  ( ற்றா. ற.);; woman of the fowler tribe.

   2. ணங்ைகக் த்  ( லப். 5:70, உைர.);; a mode of dancing.

   3. இரா ன் தாய் (இலக்அக.);; mother of Rahu, the ascending node.

   4. நாணமற்றவள், forward, immodest woman.

 ங் 4 ciṅgi, ெப. (n.)

   1. வல்லாைர (மைல);; Indian pennywort.

   2. மான்ெகாம்  ( ஆ.);; stag's horn.

 ங் 5 ciṅgi, ெப. (n.)

   1. கட் னின்  ஊனீர ்க ம் தைச ேநாய்; an ulcer or sorc with a serious discharge.

   2. நா ல் வ ம் ண் வைக; ulceration of the tongue.

   3. ம ழம் ; ape-face flower.

   4. ப்பத் ரண்  ைவப்  நஞ்  வைக ெளான் ; a chemically prepared compound with lead and salpetre as 
ingredients (சாஅக);.

     "கலக் ன்ற வங்கத் ல் இணங்கன் ேசரத்் க் கலந்த னால் ங்  ெயன்ற ேப மாச் " 
(உேராமரி . த்.100);

   ம. ங்  (நஞ் );; . ங்  (நஞ் );

 ங்  ciṅgi, ெப.(n.)

ங் க்கணமாந்
தம்

 
 ங் க்கணமாந்தம் ciṅgikkaṇamāndam, ெப. (n.)

   ழந்ைதக க் ச ்சரிவரச ்ெசரியாைம னால் ஏற்ப ம் மாந்தேநாய்; aphthac in children tongue due to 
indigestion.

     [ ங்  + கனம் + மாத்தம்]
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ங் கம்

ங் கம் ciṅgigam, ெப. (n.)

   1. க ள்ளிக் ைர; prickly greens (சா.அக.);.

   2. வ தைல (மைல);; Indian nightshade.

ங் க்

 
 ங் க்  ciṅgikkuru, ெப. (n.)

   ெசம் ன் களிம்ைப அகற் த் தங்கமாக்க, ெபான்னாக்க ைறப்ப  உ வாக்கப்பட்ட 
ம ந் ; litharage quintessence prepared by an alchemical process. It removes verdigria from copper and as such, can 
very easily transmute copper into gold (சா.அக.);

ங்  ெகாள் )-
தல்

ங்  ெகாள் )-தல் ciṅgigoḷḷudal,    7 ெச ன்றா  (v.t.)

   வயப்ப த் , ம ழ்ச் க் த்தாடச ்ெசய்தல்; to make one dance with joy, to fascinate, charm.

     "ேதராத ந்ைதயைரச ் ங்  ெகா மல்லாமல் ( ரேபாத. 27,14);.

ங் செ்சம்

 
 ங் செ்சம்  ciṅgiccembu, ெப. (n.)

   ெபான்னாக்க ைறப்ப  தார ங் னின்  எ க் ஞ் ெசம் ; copper extracted form litharage by 
alchemical process (சா.அக.);.

     [ ங்  + ெசம் ]

ங் செ்சயநீர்

 
 ங் செ்சயநீர ்ciṅgicceyanīr, ெப. (n.)

   தாரம், ரம் தலானவற்ைறயைரத்  ஈயத் ற் ப்  மலரந்்த ன், இவ்ெவைடக் க்காரஞ் 
ேசரத்்  இறக் ஞ் ெசயநீர;் a strong pungent liquid prepared by exposing lead coated with orpiment and corrosive 
sublimate to night's dew after adding to it a sufficient quantity of borax.

     [ ங்  + ெசயநீர]்

ங் ட்டம்

 
 ங் ட்டம் ciṅgiṭṭam, ெப. (n.)

   டசப்பாைல ( .அ);; green wase-flower.

ங் த்ைதலம்

 
 ங் த்ைதலம் ciṅgittailam, ெப. (n.)

   தார ங் டன் ெகந்தகம், நீலம், இதளியம், ப காரம், பால் த்தம், நா , பரங் ப் படை்ட, 
க க்காய், வசம் , ெவங்காரம், த்தம் த யவற்ைறச ்சமெனைட ேசரத்்  இவற் டன் ங்கம்பால், 
ஒ யம்பால், ேதங்காய் எண்ெணய் தலானவற்ைறக் ட் க் காய்ச்  வ க் ம் எண்ெணய்; a healing 
balm prepared with litharge, sulphur, indigo, mercury, alum, white vitriol, aconite, china-bark, gall-nut, sweet flag, borax etc., 
by grinding the mixture with the juices of poongam, and Indian ash trees together with a sufficient quantity of coconut oil 
(சா.அக.);

ங் ப் ளைவ

 
 ங் ப் ளைவ ciṅgippiḷavai, ெப. (n.)

   தைசப் ளைவ ேநாய் வைக ெளான் ; a kind of anthurax in men;carbuncle (சா.அக.);.

     [ ங்  + ளைவ]

ங் பற்பம்

 
 ங் பற்பம் ciṅgibaṟbam, ெப. (n.)

   ெநஞ்ெசரி , உடக்ாய்சச்ல், நீர ்எரிப்  தலான ேநாய்கைளப் ேபாக் ம் ங்  பற்பம்; the calcined singi 
powder is prescribed for burning of chest, internal fever, high coloured urine, etc.
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ங் மாத வா
ள்

 
 ங் மாத வாள் ciṅgimātaḻuvāḷ, ெப. (n.)

   க ழ் ம்ைப; stooping leucas (சா.அக.);.

ங் மாந்தக்க
ைண

 
 ங் மாந்தக்கைண ciṅgimāndakkaṇai, ெப. (n.)

   ழந்ைதகள  உடம்ைப இைளக்கச ்ெசய் ம் கைணேநாய் வைக ெளான் ; a kind of congenital heat 
affecting children. It is a wasting disease (சா.அக.);.

     [ ங்  + மாத்தம் + கைண]

ங் மாந்த ரம்

 
 ங் மாந்த ரம் siṅgimāndasuram, ெப. (n.)

   ழந்ைதக க்  ஏற்ப ம் காய்சச்ல் ேநாய் வைக; a kind of convulsive fever of children (சா.அக.);.

     [ ங்  + மாத்தம் + கரம்]

ங் மார்க்கம்

 
 ங் மாரக்்கம் ciṅgimārkkam, ெப. (n.)

   ெபான்னாக்கத் ற்  மந்தன ைற ல் ங் ைவப்  நஞ்ைசக் ெகாண்  ெசய் ம் ம ந் ; a secret 
process of alchemical preparation with the aid of litharge (சா.அக.);.

     [ ங்  + மாரக்்கம்]

ங் ப்

 
 ங் ப்  ciṅgimuppu, ெப. (n.)

   ங் ைவப்  நஞ்ைசக் ெகாண்  மந்தண ைற ற் ெசய்யப்ப ம் உப்  வைக; a quintessence salt 
prepared out of litharge by a secret process (சாஅக.);.

     [ ங்  + உப் . உப்  → ப் ]

ங் ய -த்தல்

ங் ய -த்தல் ciṅgiyaḍittal,    4 ெச  (v.i.)

   1. டக் ய இ ைககளா ம் லாப் றங்கைள அ த் க் ெகாண்  த்தா தல்; to beat the sides with 
the elbows and dance.

   2. வ ைமயால் ட் ப்ப தல்; to be in straightened circumstances;

 to suffer from poverty. 

ேசாற் க் ச ் ங் ய க் றான்.

   3. ெபண்ைமக் ண ன் ெயா தல் ( ன்.);; to behave shamelessly, as a virago.

   4. ேகா  ைளயாட் ற் ேகா ையக் ைக ட் யால் ல் தள் தல் (இவ.);; to push marbles with 
knuckles, in the children's game of marbles.

ம. ங் ய க் க

     [ ங் 3 + அ ]

ங் ரம்

 
 ங் ரம் ciṅgiram, ெப. (n.)

   டசப்பாைல (மைல.);; green wax flower.
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ங்

ங்  ciṅgili, ெப. (n.)

   1. ன்  (மைல.);; crab'seye.

   2. ெதாடக்  (மைல.);; Mysore thorn.

   3. இண் ; a species of sensitive tree.

   4. ைளயாட் ல் ைகயாக ஒ ைற ஆ ம் ஆட்டம் (இ.வ.);; extra turn which a person is entitled to in 
games.

ங் ைளயா
ட்

 
 ங் ைளயாட்  ciṅgiviḷaiyāṭṭu, ெப. (n.)

   மாய ைள கைள உ வாக் ம் ைளயாட்  வைக ெளான் ; a kind of magic (சாஅக.);.

     [ ங்  + ைளயாட் ]

ங் ைவப்

 
 ங் ைவப்  ciṅgivaippu, ெப. (n.)

ங் ைவப் நஞ் , பாரக்்க; see singi-vaippu-naniju, (சாஅக);.

     [ ங்  + ைவப் ]

ங் ைவப் நஞ்

ங் ைவப் நஞ் 1 ciṅgivaippunañju, ெப. (n.)

   மசச் னி 800இல் ெசால் யப  அரிதாரம், பசை்ச, வ ங்கம், ெவள்ைள, ரம், நாகம், ைல, 
காரம், சாரம், தம் ஆ யவற்ைற ஒன்றாய்ப் ெபா த் ச ்ெசய் ம் ைவப் ;  spoo, a poisonous compound 
prepared as per process of machamuni as dealt within his work '800' (சாஅக);.

     [ ங்  + ைவப் நஞ் ]

 ங் ைவப் நஞ் 2 ciṅgivaippunañju, ெப. (n.)

   தார ங்  ைவப்  நஞ் ; impurc oxide of lead or litharge. (சாஅக);.

ங் றால்

ங் றால் ciṅgiṟāl, ெப. (n.)

   ஈரக்் றால் (M.M.);; lobster.

     [ ங் 2 + இறான்]

ங் னி

ங் னி1 ciṅgiṉi, ெப. (n.)

   1. ல் ( ன்);; bow.

   2. ல் ன் நாண் (யாழ்ப்);; bow string.

     [ ங்காணி → ங்கனி → ங் னி]

 ங் னி2 ciṅgiṉi, ெப. (n.)

   1. கண்டங்கத் ரி; yellow berried night shade.

   2. ஒ யமரம்; odinawodier.

   3. ெகாள் ப் பய  (காணப் பய );; jungle horse-gram (சா.அக.);.
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ங்

ங் 1 ciṅgudal,    5 ெச  (v.i.)

   1. ன் தல்; to diminish, wane, decrease.

     " ங்கா வண் கழ்ச ் ங்க ரத்  ( லப். ப . 47);.

   2. இைளத்தல் ( ங்.);; to faint, fail, droop.

   3. அ தல்; to decay, perish.

     " ங்காைமத் தங்கள் கவசமாய்" (கம்பரா. சரபங்க.26);

   4. க ந்  ேபாதல்; to elapse, pass away, as time.

     " ங் மாற் காலம்" (கம்பரா. ம த் ,63);.

ம. ங்  (பதர)்;, . ங்

     [இங் தல் = அ த் தல், ன் தல் இங்  → ங் ]

 ங் 2 ciṅgudal,    5 ெச.  (v.i.)

   க் க் ெகாள் தல்; to be caught.

     " ங் னா ரி  ரவ ெரன்பேவ" ( வக. 2832);

     [ க்  → ங் _,]

 ங் 3 ciṅgu, ெப. (n.)

   நாக் ; tongue (சாஅக);.

ங் ைவ

ங் ைவ ciṅguvai, ெப. (n.)

   1. உள்நாக் ; root of the tongue.

   2. ஐம்ெபா ெலான் ; one of the five sensory organs, the mouth including the tongue.

     [ ங் 3 → ங் ைவ]

ங் ைவேநாய்

 
 ங் ைவேநாய் ciṅguvainōy, ெப. (n.)

   நாக் ல் ஏற்ப ம் ண் தலான ேநாய்கள்; a term applied to all diseases, wounds or ulcers etc., of the tongue.

     [ ங் ைவ + ேதாய்]

ங்ைக

ங்ைக ciṅgai, ெப. (n.)

   1. இண் ; prickly brasilletta climber.

   2. ங்ைக ள்; rusty mimosa.

ங்ைகயாரியர்

 
 ங்ைகயாரியர ்ciṅgaiyāriyar, ெப. (n.)

   யாழ்ப்பாணத்ைத ஆண்ட த ழரசரக்ள்; ancient rulers of Jaffna.

     [ ங்ைக + ஆரியர]்

இர வ சம் இயற் ய அரசேகசரி, தட் ைன ைகலாச ராணம் பா ய ெசகராசேசகரன், அந்தகக் க  
ரராகவ த யாரால் கழப்ெபற்ற பரராசேசகரன் ஆ ேயார ்இம்மர னேர.
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ச்

ச்  cicci, இைட (int.) 

ச்  பாரக்்க;see Sicci.

     " ச் ெயனத ்தன்ெமய்ச ்ெச  ெபாத் " (கம்பரா. மாரீச.76);

. ச்  (மலம்);

ச் ரம்

 
 ச் ரம் cicciram, ெப. (n.)

   ன்ெகாத்  (சங்.அக.);; king-fisher.

ச்

ச் 1 ciccili, ெப. (n.)

   1. ன்ெகாத்  ( வக. 2499, உைர);; king-fisher.

   2. பறைவ வைக; a species of partridge.

     "அ மைறையச ் ச் பண் ட ந்தத் ேத ம" ( ைறகண்.17);.

ம. ச் , த. ச்  → Skt.tittri

 ச் 2 ciccili, ெப. (n.)

   ேகாப் ரண்ைடக் ெகா ; a species of adamantine creeper (சா.அக.);.

ச் ப்பான்

 
 ச் ப்பான் ciccilippāṉ, ெப. (n.)

ச் ரப்்பான் பாரக்்க;see Siccilirppan (சாஅக);.

     [ ச் ப்பான் → ச் ப்பான்]

ச் ப்ெபா

ச் ப்ெபா  ciccilippoṟi, ெப. (n.)

   ச்  வ வாகச ்ெசய்  ேகாடை்ட ம ல் அைமக்கப்ப வ ம் பைகவைர அ த்தற் ரிய மான 
எந் ர வைக ( லப்.15:24, உைர);; a destructive machine in the form of a kingfisher, mounted on the walls of a fortress 
for defence.

ச் யாதனம்
ச் யாதனம் cicciliyātaṉam, ெப. (n.)

   ஒகநிைல (தத் வம் 109, உைர.);; a yogic posture.

ச் ர்ப்பான்

ச் ரப்்பான் ciccilirppāṉ, ெப. (n.)

   1. தட்டம்ைம; measles 

   2 நீரக்்ெகாள் வான்; chicken pox (சா.அக.);.

ச் ப்பான்

ச் ப்பான்1 cicciluppāṉ, ெப. (n.)

   ன் ெகாத் ப்பறைவ; king-fisher (a sparrow); (சா.அக.);.

   ம வ. ரற் ள்;   ெபான்வாய்ப் ள், ச் ரம்; ச் .

ம. ச்

     [ ச்  → ச் ப்பான்]

 ச் ப்பான்2 cicciluppāṉ, ெப. (n.)

ச் ப்ைப ( ன்.); பாரக்்க;see siccilluppai.
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ச் ப்ைப

 
 ச் ப்ைப cicciluppai, ெப. (n.)

   அம்ைம வைக; chicken-pox or measles.

ச்

ச்  ciccī, இைட (int.) 

   இகழ்ச் க் ப் ; expr. meaning fie! used in contempt

     " ச்  வ  வளரக்்ைகக்  மானம யா " (நல்வ ,14);.

   ம. ச் ;க., ெத., 

கம்

கம் sisugam, ெப. (n.)

   1. மரவைக; a kind of tree.

   2. தலைம; crocodile.

   3. ங்கலம்; whale (சா.அக.);.

பாலன்

பாலன் sisupālaṉ, ெப. (n.)

   1. இைட வள்ளல்கெள வ ள் ஒ வன்; a liberal chief, one of seven idai-vallalkal.

   2. கண்ணனால் ெகால்லப்பட்ட ஒ  மன்னன்.

     "ெத த் ரப் ஞ் பாலன்" (க ங். 580);.

இைடவள்ளல்கள் எ வர:் அக் ரன், சந் மான், அந் மான், பாலன், தந்தவக் ரன், கன்னன், 
சந்தன்.

மரம்

 
 மரம் sisumaram, ெப. (n.)

   க்க மரம்; sissum tree (சா.அக.);.

மாரம்

மாரம் sisumāram, ெப. (n.)

   1. தைல; crocodile, the gangetic dolphin.

   2. தலைமையப் ேபான்  வ ள்ள ெபரிய ன் வைக ெளான் ; a large fish of the species of whale 
(சா.அக.);

கம்

கம் sisumūligam, ெப. (n.)

   1. லாஞ் ெச , 

 cotton tree.

   2. ைலச ்ெச , 

 doodooga (சா.அக.);.

     [ ச + கம்]

கா

 
 கா sisumūlikā, ெப. (n.)

கம் பாரக்்க;see sisu-muligam (சா.அக.);.

     [ ச கம் → ச கா]
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ஞ்சபாகம்

 
 ஞ்சபாகம் ciñjapākam, ெப. (n.)

ஞ் பாகம் பாரக்்க;see sinju-bagam (சா.அக.);.

     [ ஞ்சபாகம் → ஞ்சபாகம்]

ஞ்சம்

ஞ்சம் ciñjam, ெப. (n.)

   1. ளி ( ன்.);; tamarind.

   2. ளிமா (மைல.);; Indian hog-plum.

   ம. ஞ்ச; Skt. cinca

ளியம்பழம் வற் ச் ங் ம் இயல் ைடைமயால் இஞ்  என் ம் ெசால் - ஞ்சம் என்  ரிந்த . 
இஞ் தல் - வற் தல். ஒ.ேநா. இறப்  → றப் .

ஞ்சா இள ய
ம்

 
 ஞ்சா இள யம் ciñjātiiḷagiyam, ெப. (n.)

   இ ம் த் ாள் த யவற்ைற ம் பல ைககைள ம் ேசரத்் க் காய்ச் ப் பாண் ேநா க் க் 
ெகா க் ம் ஆ ள் ேவத ம ந் ; an ayurvedic medicine prepared with iron dust as a chief ingredient mixed with other 
herbs and prescribed for dropsy (சா.அக.);.

     [ ஞ்சா  + ழ்]

இதைனச ் ஞ்சா  ேல யம் என சாஅக த் ள்ள .

ஞ்சாரி

 
 ஞ்சாரி ciñjāri, ெப. (n.)

ஞ்சாரிகம் பாரக்்க;see šinjarigam (சா.அக.);.

     [ ஞ்சாரிகம் → ஞ்சாரி]

ஞ்சாரிகம்

 
 ஞ்சாரிகம் ciñjārigam, ெப. (n.)

   ளியமரம்; tamarind tree (சா.அக.);.

ஞ் கம்

 
 ஞ் கம் ciñjigam, ெப. (n.)

   இைசபா ம் ேககயப் ள்; a bird charmed by music (சா.அக.);.

ஞ் காநீர்

 
 ஞ் காநீர ்ciñjikānīr, ெப. (n.)

   கா ; vinegar;

 any fermented liquid (சா.அக.);.

     [ ஞ் கம் + நீர]்

ஞ் மாரம்

 
 ஞ் மாரம் ciñjimāram, ெப. (n.)

   தைல; crocodile (சா.அக.);.
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ஞ் ரணி

 
 ஞ் ரணி ciñjiraṇi, ெப. (n.)

   ளிைற என் ம் அரிவாள் க் ப் ண் ; sickle plant (சாஅக);.

ஞ் ரம்

 
 ஞ் ரம் ciñjiram, ெப. (n.)

ஞ் கம் பாரக்்க;see sinjigam (சா.அக.);.

ஞ்

ஞ்  ciñjili, ெப. (n.)

   மரவைக; a kind of tree.

     " ஞ் ேவ ேயா ம்" (ெத.க.ெதா.vii.62);.

ஞ் னி

 
 ஞ் னி ciñjiṉi, ெப. (n.)

   ளிகரைண; a plant probably of the vitex genus (சா.அக.);.

ஞ் கம்

ஞ் கம் ciñjugam, ெப. (n.)

   1. ஞ் கம் பாரக்்க;see sinjigam.

   2. க யாண க்க மரம்; Indian coral tree.

ஞ் பாகம்

 
 ஞ் பாகம் ciñjupākam, ெப. (n.)

   மஞ்சள் காமாைல ேநாயகற் ம் ெச ; an unidentified plant supposed to cure jaundice (சா.அக.);.

ஞ் மாரம்

ஞ் மாரம் ciñjumāram, ெப. (n.)

   1. ஒ  ெபண் ெதய்வம்; a Goddess.

   2. தைல ( ங்.);; crocodile.

ஞ்ைச த் ரி

 
 ஞ்ைச த் ரி ciñjaivitturi, ெப. (n.)

   ளியங்ெகாடை்டத் ேதால்; the outer skin of the tamarind seed (சா.அக.);.

     [ ஞ்ைச த்  + உரி]

ட்டக்கல்

 
 ட்டக்கல் ciṭṭakkal, ெப. (n.)

   ெசங்கற் ட்டம்; over-burnt brick (சா.அக.);.

     [ ட்டம் + கல்]

ட்டங்கட் -தல்

ட்டங்கட் -தல் ciṭṭaṅgaṭṭudal,    5 ெச  (v.i.)

   1. ெசங்கல் உ  உ க் க் கல்லாதல்; to be overburnt as a brick.

   2. ரி எரிந்  க ப் ேபாதல்; to be burnt up, as wick.

     [ ட்டம் → ட்டம் + கட் _,]
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ட்டப்பட்டார்

ட்டப்பட்டார ்ciṭṭappaṭṭār, ெப. (n.)

   அ யார;் devotees.

     " ட்டப்பட்டாரக்் ெகளியான்" (ேதவா.33,6);.

     [ ட்  → ட்டம் + பட்டார]்

ட்டம்

ட்டம்1 ciṭṭam, ெப. (n.)

   1. 2520 அ  நீள ள்ள ைல 4 1/2 அ  நீள ள்ள ற்றள ல் ற் ய வட்ட ற் ள்; hank

   2. ல் ற்றப்பயன்ப ம் மரத்தாலான சட்டகம்; a wooden instrument for hank.

 ட்டம்2 ciṭṭam, ெப. (n.)

   1. இ ம் றல், 

 iron rust

   2. உ க்  அல்ல  கற் ட்டம்; over-burnt brick, charred brick.

   3. இ ப் க் ட்டம்;   இ ம்ைப ெந ப் ற் காய்ச் வதால் உ ம் ெபா ; the extraneous matter thrown off in 
the process of heating or melting iron (சா.அக.);.

     [ ட்டம் → ட்டம்]

 ட்டம்3 ciṭṭam, ெப. (n.)

   1. ெப ைம; eminence, greatness.

     " ட்ட மாரந்்த ம்ம ம்" (ேதவா. 540, 8);.

   2. ம ப்பான , மரியாைதக் ரிய ; that which is estimable, sacret.

     " ட்டமாஞ் வ ன்னங்கள்" ( வாக வரக யவாலா.9.);

ம. ட்டம்

     [ ட்  → ட்டம்]

ட்டாய்ப்பற-
த்தல்

ட்டாய்ப்பற-த்தல் ciṭṭāyppaṟattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   ட் க்  ேபால ைரந்ேதா ப் ேபாதல் (இ.வ.);; to run or fly like a house sparrow.

     [ ட் 1 + ஆய் + பற_,]
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ட்

ட் 1 ciṭṭi, ெப. (n.)

   1. மடக்லம்; a small carthern vessel.

   2. ஒர ்அள க் க  ( ன்.);; a small measure.

   3.  க ைய உ ட் ஞ் ெசப்  ( ன்.);; small dice-case.

க. ட்  ெத. ட்

     [கள் = ைம. சன் → சன்னாணி = ய ஆணி. சள் → ( ட் ); → ட்  = ய ,  ட்  
→ ட்  ( .தா.129);]

 ட் 2 ciṭṭi, ெப. (n.)

   ழ்க்ைக (இ.வ.);; whistle.

     [ ம்க்ைக → க்ைக → க்  → ட்  → ட் ]

 ட் 3 ciṭṭi, ெப. (n.)

   ற் ைலச ்ெச ெயனப்ப ம் ெநய்ச் ட் ; fleabanc (சாஅக);.

 ட் 4 ciṭṭi, ெப. (n.)

   1. ெநா ; snap of fingers.

   2. இரண்  ர ன் ந க்ெகாண்ட அள ; as much as is taken with the finger and the thumb-pinch, said of medical 
powder and snuff (சாஅக.);.

. 

ட் ைக

ட் ைக ciṭṭigai, ெப. (n.)

   1. ைகந்ெநா ; snap of the fingers.

   2. ைகந்ெநா ப் ெபா ; moment, as measured by snap of the finger.

   3. ரற் யள ; a pinch, as of snuff. 

     'ஒ  ட ைகப ெபா  ெகா ' (உ.வ.);.

   க. ெக;   ெத. க;   . ;   பட. ; ட. ெச

     [ ட்  → ட் ைக]

 ட் ைக ciṭṭigai, ெப. (n.)

   ய ரிேபாட்  எரி ம் ளக் ; a lamp of small fire.

     [ ட் - ட் ைக]

ட் தட் -தல்

ட் தட் -தல் ciṭṭidaṭṭudal,    5 ெச.  (v.i.)

   ைகப்ெப  ரைல ம் ந ரைல ம் அ த்  உராயச ்ெசய்  ஒ ண்டாக் தல்; to snap of the fingers.

   .  பா னி;   பட. ட  ஆ ;     [ ட்  + தட் _,]

ட் ம்
ைல

 
 ட் ம் ைல ciṭṭidummiyilai, ெப. (n.)

   ம் ைல; leaves of river ebony (சா.அக.);.

     [ ட்  + ம் ைவ]
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ட் ப்பாம்

 
 ட் ப்பாம்  ciṭṭippāmbu, ெப. (n.)

   பாம்  வைக ெளான் ; a species of snake (சா.அக.);.

     [ ட்  + பாம் ]

ட் ப்பால்

 
 ட் ப்பால் ciṭṭippāl, ெப. (n.)

   ஆைட கட் ய பால்; cream milk (சா.அக.);.

     [ ட்  + பால்]

ட் மந்தாரம்

 
 ட் மந்தாரம் ciṭṭimandāram, ெப. (n.)

   ம ற்ெகான்ைற (இங்.ைவ.);; peacock's crest (சா.அக.);

     [ ட்  + மத்தாரம்]

ட் மந்தாைர

 
 ட் மந்தாைர ciṭṭimandārai, ெப. (n.)

ட்  மந்தாரம் பாரக்்க;see Sitti-mandaram (சா.அக.);.

     [ ட்  + மத்தாைர]

ட் ங்

 
 ட் ங்  ciṭṭiliṅgu, ெப. (n.)

   காட்  மரவைக ( ன்.);; a forest tree.

     [ ட்  + இ ங் ]

ட்

ட் 1 ciṭṭu, ெப. (n.)

   ெப ைம; eminence.

     " ட்டாய ட்டற்ேக" ( வாச. 10:27);.

ம. ட்  (ெபரிய, ேமலான);

     [ ள் → ( ர)்; → ர ்→ ற → றப்  ( .தா.217); ள் → ள் → ட் ]

 ட் 2 ciṭṭu, ெப. (n.)

   1. ய  ( ன்.);; anything little, that which is small.

   2. ட் க்  பாரக்்க;see sittu-k-kuruvi.

   3. ப்பாக்  ( ன்.);; hair grown about the ears.

   ம., க. ட் ;   . டெ்ட;ெத. ட்டா

     [கள் = ைம. கள்ளாணி = ய ஆணி. ள் → ண்  = ய , ய கைவக் க  ( சம்ப ); 
ள் → ( ட் ); → ட்  ( .தா.140);]
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ட் க்

 
 ட் க்  ciḍḍukkuḍumi, ெப. (n.)

உச் ள்ள  ( ன்);, 

 small hairtuft on the crown of the head.

   ம., ெத. ட் ;   . ட் ;ெகாலா. ட் .

     [ ட்  + ம]

ட் க்

ட் க்  ciṭṭukkuruvi, ெப. (n.)

 வைக (பதாரத்்த.882);: 

 a kind of sparrow. 

     ' ட் க் ன் தைல ல் பனங்காய் ைவத்த  ேபால' (பழ.);.

   ம. ட் ; . டெ்டபக்

     [ ள் → (கட் ); → ற்  → ட்  + ]

ட்  வைககள்

   1. ட்

   2. மஞ்சள் ட்

   3. மஞ்சள் ெதாண்ைடச ் ட்

   4. பசை்சச ் ட்

   5. நீலச ் ட்

   6. க ஞ் ட்

   7. க ப்  ெவள்ைளப் தரச்் ட்

   8. ன்ன ன் ட்

   9. ன் ட்

   10. ேதன் ட்

   11. ஊதா ேதன் ட்

   12. ைதயச ் ட்

ட் க்
ள யம்

 
 ட் க் ள யம் ciṭṭugguruviyiḷagiyam, ெப. (n.)

   உடல் வ ைமக் ம் ற் ன்ப கரச்் க் ம் ட் க் ையப் பதப்ப த் க் கைடசச்ரக் க டன் 
ேசரத்் ச ்ெசய் ம் இள யம்; an electuary prepared with the flesh of house sparrow as chief ingredient amongst other 
bazaar drugs it also improves bodily beauty and invigorates the system (சா.அக.);.

     [ ட் க்  + இள யம். உள் → (இள்); → இள இள  → இன யம்]

ட் க் ேல
யம்

 
 ட் க் ேல யம் ciṭṭukkuruvilēkiyam, ெப. (n.)

ட் க் ள யம் பாரக்்க see Sittu-k-kuruvi-ilagiyam (சா.அக.);

த.இள யம் → Skt. lehya

     [ ட் க்  + ேல யம்]
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ட் ணம்

 
 ட் ணம் ciṭṭuṇam, ெப. (n.)

   ஆெதாண்ைட; climbing caper (சா.அக.);.

ட் லா

ட் லா ciṭṭulā, ெப. (n.)

   காைட; quail (சா.அக);.

     [ ட்  → ட் வன. ட்  = ]

ட் 2 பாரக்்க

ட்ைட

டை்ட1 ciṭṭai, ெப. (n.)

   ஆைடக் கைரவைக (இ.வ.);; short striped border of a cloth.

. டெ்டபட்  ( த்தா ேவார ்தைல ல் கட் ம் ணி);

     [ ட்  → டை்ட. ட் = ய, ய]

 டை்ட2 ciṭṭai, ெப. (n.)

   1. நாள்வ  வர  ெசல க் கணக் ற்கான ற்ேற ;  day book.

   2. வர  ெசல  ளத்தம் காட் ம் தனிக் анал ћg, ili Gurržg, sto; memorandum of account containing details of 
major items of expenses.

ம வ, ைக டை்ட.

   ம. ட்ட; . டெ்ட

 டை்ட3 ciṭṭai, ெப. (n.)

   ேகட்ேபாரக்் னிைமயாகச ்ெசய் கைளத் ெதா த் ப் பாடம் பண்ணிக் ேகாைவயாகக் ம் 
ைற (உ.வ.);; set mathodical style in singing, speaking, etc.

 டை்ட4 ciṭṭai, ெப. (n.)

ட்ைடக்கரி

டை்டக்கரி ciṭṭaikkari, ெப. (n.)

   ய கரித் ண் ; small piece of charcoal.

     "ஊதழ ற் டை்டக் கரிைய ட் " (பஞ்ச. க. 1280);

     [ டை்ட + க . ட்  = கலம், ய அள , ற்றனைவ;

ட்  → டை்ட]

ட்ைடமரம்

 
 டை்டமரம் ciṭṭaimaram, ெப. (n.)

   இ வரால் க் ெய த் ச ்ெசல்லப்ெப ம் காவ மரம் (யாழ்ப்);; yoke for load carried on the shoulders 
between two persons, dist. fr. ka-maram carried by a single person.

ட்ைட ைச

 
 டை்ட ைச siṭṭaiyisai, ெப. (n.)

   நிறவாளத் ; an elaboration of musical modes.
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டம்

 
 டம் ciḍam, ெப. (n.)

   சா க்காய் ( .அ.);; nutmeg.

     [ தம் → டம்]

ைக

 
 ைக ciḍigai, ெப. (n.)

   ஒ சார ்ேநா ன் ம த் வமாகச ்  இ ைக (C.G.);; Cauterigation.

க. . .ெக.

     [ ைக → ைக → ைக]

ைகேவைத

 
 ைகேவைத ciḍigaivētai, ெப. (n.)

   ெவ ப்ைபக் கட் ப் ெபான்னாக்கம் ெசய் ம் வ ; the alchemical method usually adoped by consolidating 
nitre. (சா.அக.);.

     [ ைக + ேவைத]

ேவர்

 
 ேவர ்ciḍimugivēr, ெப. (n.)

   இன்னெதன அ யப்படாத ஒ வைக ம ந் ச ்ெச ன் ேவர;் the root of an unknown plant (சா.அக.);.

     [  + ேவர]்

க்

க் 1 ciḍukku, ெப. (n.)

   1. க் ; tangle.

   2. மகளிர ்அணிவைக; a kind of ornament for women.

     " த் ன் க்  ஒரைண ற் ேகாத்த த் " (ெத.க.ெதா.2,211);.

     [ க் 3 → க் ]

 க் 2 ciḍukku, ெப. (n.)

ப் 1 பாரக்்க: see Sidu-Siduppu1.

க் ப் க்

 
 க் ப் க்  ciḍukkuppiḍukku, ெப. (n.)

ப்  பாரக்்க;see Sidu-Siduppu.

க் வாரி

க் வாரி ciḍukkuvāri, ெப. (n.)

   ம ரச் ் க்கெல க் ங் க ; forked comb for disentangling the hair.

     [ க் 1 + வாரி]

-த்தல்

-த்தல் siḍusiḍuttal,    4 ெச  (v.i.)

   னக் ப் க் காட் தல்; to knit the brow in anger, scowl, frown.

     " த்த ராடச்தர ்தம்ைம" (இராமநா. உ த்.16);
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ப்

ப்  siḍusiḍuppu, ெப. (n.)

   1. னக் ; knitting the brow in anger, frowning.

   2. காய்ச் ம் எண்ெணய் ல் நீரி ப்பைத உணரத்் ம் ஒ க் ப்  (ைதலவபா . 56, உைர);; onom. 
expr. of hissing noise, as of a burning wick when it contains particles of Water.

     [  → ப் ]

ஞ்

ஞ்  ciḍumūñji, ெப. (n.)

   1. க க த்த கம்; frowning face.

   2. க க த்த க ைடயவன்; one having a frowning face.

     [  + ஞ்  கம் → ஞ்  (உ.வ.);]

ண்

ண்1 ciṇ, ெப. (n.)

   ைகயாள் (யாழ்.அக);; personal attendant.

     [ ல் → ன் → ண்]

 ண்2 ciṇ, ெப. (n.)

   1. தாட்டத் ற் ட்டாளி; mate, partner in playing dice.

   2. ட்டாளி; substitute in a game.

   3. ைளயாட் ற் ன் ம் ஒ ைற ஆ ைக; extra turn which a person is entitled to in a game.

ண்டா

 
 ண்டா ciṇṭā, ெப. (n.)

ண்  பாரக்்க;see sindu.

     [ ண்  → ண்டா]

ண்

 
 ண்  ciṇṭi, ெப. (n.)

   ெசம் ள்ளி; created purple nail-dye (சா.அக.);.
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ண்

ண் 1 ciṇṭu, ெப. (n.)

    (உ.வ.);; hair-tuft.

ம. ண்

     [கண்  → ண்டான் = ெமாத்ைத, ண்ெட  ண் ரlல் த ய ணரப்் ெபயரக்ளில், கண்  
என்ப  ைமையக் க் ம். ண்  → ண்ைட = ய காய்வைக கண்  - ண் = ய )

 ண் 2 ciṇṭu, ெப. (n.)

   1. ஒ  ற்றள  ( ன்.);; a small measure of capacity.

   2.  ஏனவைக; a small narrow - necked vessel. 

எண்ெணய்ச ் ண் .

ம. ண்

     [ ள் - ண்  = ய , கைவக் க  ( சம்ப ); ண்  → ண்  ( .தா.128);

 ண் 3 ciṇṭudal,    5 ெச.  (v.i.)

   ச தல்; to touch with mischievous intention.

     [ ண்  → ண் -]

ண்

ண் 1 ciṇḍumuḍidal, ெச ன்றா  (v.t.)

   அ ழ்ந்த ந்தைல ச் ப்ேபா தல்; totic, fasten, to make into a knot, as of hair. 

     'தைலையச ் ண்  ந்  ெகாண்  ேவைலையச ்ெசய்' (உ.வ.);

 ண் 2 ciṇḍumuḍidal,    4 ெச . (v.i.)

   சண்ைட ட் தல் (உ.வ.);; to incite persons to a quarrel. 

     'இவன் ண் த ல் ைகேதரந்்தவன்' (உ.வ);.

     [ ண்  + _,]

ண் ரி

 
 ண் ரி ciṇṭūri, ெப. (n.)

   ைர; pig greens (சா.அக.);.

ணாட் ப்பார்- 
த்தல்

ணாட் ப்பார-் த்தல் ciṇāṭṭippārttal,    4 ெச.  (v.i.)

   சண்ைடக் த்தல் ( ன்);; to create mischief;

 to attempt a quarrel.

     [ ணாட்  + பார]்

ணாட்

ணாட் 1 ciṇāṭṭudal,    5 ெச ன்றா  (v.t.)

   ேநாய் ம்ப ம் வ தல்; to relapse, as a disease. 

நீங் ன ேநாய் இவைனச ் ணாட் க் ெகாண் க் ற  (இ.வ.);

     [ ல் → ள் + ஆட்  = னாட்  = ணாட் ]

 ணாட் 2 ciṇāṭṭu, ெப. (n.)

ணா  (இ.வ.); பாரக்்க;see Sinaru.
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ணாற்ைறக்க
-த்தல்

ணாற்ைறக்க -த்தல் sinarrai-k-kali,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. மரத் னின்   ைளகைள ெவட் தல்; to prune, lop off branches.

   2. வழக் த் ரத்்தல்; to settle a dispute.

     [ ணா  + க _,]

ணா

 
 ணா  ciṇāṟu, ெப. (n.)

   அடரந்்த  ைள (இ.வ.);; small close-set branch of trees and bushes.

     [ ள் → ண் + அ  = ண  → ண ]

ணி

 
 ணி ciṇi, ெப. (n.)

   ெகட்ட நாற்றம் ( ன்.);; unpleasant or of fensive smell.

க்கம்

க்கம் ciṇukkam, ெப. (n.)

   1. க்கால் அ ைக ( ன்.);; whining, whimpering.

   2. க்கம் ைக (இ.வ.);; shrinking, as of cloth;becoming wrinkled.

   3. உடன்பாடன் ெறன்பைத ணரத்் ம் கக்  (உவ.);; facial expression of disapproval or protest.

ம. க்கம்

     [ ங்  → க்கம்]

க்க க்

க்க க்  ciṇukkaṟukki, ெப. (n.)

க் வாரி (இ.வ.); பாரக்்க;see Sidukku-vari.

     [ க் 3 + அ க் ]

க்கன்

க்கன் ciṇukkaṉ, ெப. (n.)

   பயனற்றவன்; worthless person, as always whining.

     "அம்பலத்தா க் கல்லாச ் க்கைர" ( ைச. மா.4;4,);.

     [ ங்  → க்கன்]

க்காட்டம்

க்காட்டம் ciṇukkāṭṭam, ெப. (n.)

   க்கால ைக; whining, whimpering.

     " ந்ைத மக்ேகன் க்காட்டம்" (பஞ்ச. க. 493);.

ம. ங்ஙாட்டம் (இன்பக் ேகளிக்ைக யாட்டம்);

     [ க்  + ஆட்டம்]

க் மல்

க் மல் ciṇukkirumal, ெப. (n.)

   1. அ க்க  வ ம் இ மல்; a short, frequent and feeble cough.

   2. ற் மல்; slight cough (சாஅக.);.

     [ க்  + இ மல்]
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க்

க் 1 ciṇukkudal,    5 ெச ன்றா . (v.t.)

   1. க் ப்ப த் தல்; to complicate, entangle.

   2. உடன்பாடன்ைமைய ணரத்்த கத்ைதக் ேகாட் தல்; to show facial signs of dis approval or protest.

   3. ள்ைளையத் தல்; to kidnap.

ம. க் க

     [ க்  → க் _]

 க் 2 ciṇukkudal,    5 ெச ன்றா  (v.t.)

   1. ண் தல்; to be mischieveous.

   2.  கத் த தல்; to yield in small quantities.

ெத. 

 க் 3 ciṇukkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ட் ட்  வ தல்; to linger, relapse, as intermittent fever.

   2. ளித்தல் ( ன்.);; to ooze, issue in drops;

 to drizzle.

 க் 4 ciṇukku, ெப. (n.)

   ண் ைக; playful or wanton mischief. 

     ' க்ெகல்லாம் ணக் க் டம்' ( ன்);.

 க் 5 ciṇukku, ெப. (n.)

   க்  (சங்அக.);; tangle, intricacy.

     [ க்  → க் ]

 க் 6 ciṇukku, ெப. (n.)

   1. உழைலமரம் (யாழ்அக);; block of wood to the neck of straying cattle.

   2. ரல் த யவற் ன் ெநா ப்  ( ைவ);; fillip.

 க் 7 ciṇukku, ெப. (n.)

   அ ப் ேபாைக; decaying.

க் ச்
க்ெகனல்

க் ச் க்ெகனல்1 ciṇukkucciṇukkeṉal, ெப. (n.)

   தாக ெவளிவ தற் ப் ; onom. expr. of issuing in drops.

     [ க்  + க்  + எனல்]

 க் ச் க்ெகனல்2 ciṇukkucciṇukkeṉal, ெப. (n.)

   1. ப் க் ப் ; onom. expr. of scowling.

   2. அ க்க  அ  ெதாந்தர  ெசய்தற் ப் ; worrying with frequent crying.

     [ க்  + க்  + எனல்]

57

www.valluvarvallalarvattam.com 9521 of 19068.



க் வ

க் வ 1 ciṇukkuvali, ெப. (n.)

   1. க்  வாரி (ெநல்ைல.);; forked comb or dressing the hair.

     [ க் வாரி → க் வா  → க் வ  (ெகாசை்ச);]

 க் வ 2 ciṇukkuvali, ெப. (n.)

   ழந்ைத ெப வதற்  ன்  ஏற்ப ம்  வ  (இ.வ.);; slight pains at the commencement of child-birth.

     [ க்  + வ ]

க் வாங்

 
 க் வாங்  ciṇukkuvāṅgi, ெப. (n.)

க் வாரி (இ.வ.); பாரக்்க;see sigukkuvari.

     [ க்  + வங் ]

க் வாதம்

 
 க் வாதம் ciṇukkuvātam, ெப. (n.)

   ளிரச்் யால் ட் க க்  அ க்க  ஏற்ப ம் ஊைத (வாத); ேநாய்; a kind of recurrent rheumatism due to 
exposure (சாஅக.);.

 Skt. vadam – த. ஊைத.

     [ க்  + வாதம்]

க் வாரி

 
 க் வாரி ciṇukkuvāri, ெப. (n.)

க் வாரி (இ.வ.); பாரக்்க;see sigukkuvari.

     [ க்  + வாரி]

ங்

ங்  ciṇuṅgi, ெப. (n.)

   1. அ ம் ழந்ைத; crying child.

   2. ங் ம் ெபண்; she who whines or whimpers.

   3. ெதாட்டாற் ங் ; a sensitive plant as tottar-sinungi, ninrar sinungi, etc., plants that are sensitive to mere touch or 
by standing near it (சாஅக.);.

ம. ங்

     [ ங்  → ங் ]

ங் _தல்

ங் _தல் ciṇuṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. க்கால தல்; to whine, whimper.

     "ஏங் ந்  ங்  ைளயா ம்" ( வ். ெபரிய .105:1);.

   2. ட் ட்  மைழ தல் (இ.வ.);; to drizzle, intermittingly.

   3. ெகாஞ் தல் (சங்அக.); 

 to caress, fondle.

   ம. க் க, ங் க;   க.  ( த்தல்);;ெத. ச

_த்தல்
_த்தல் siṇusiṇuttal,    4 ெச.  (v.i.); ங் _பாரக்்க;see sinungu-.

     [ ங்  →  ,]
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த்தக்கல்

த்தக்கல் cittakkal, ெப. (n.)

   1. ஞ் ைலக் கல் ( ன்);; a red stone.

   2. நாகக் கல்வைக ள் ஒன் ; a kind of zinc stone.

   3. ஈரற்கல்; gall Stone (சாஅக.);.

     [(ெசந் ள் → ெசந் ளம் → ெசந் ரம் → ந் ரம் = ெசந்நீ , ெசம்ெபா , வப் . ந் ரம் → 
ந் ரம் = வப் . ந்  → த்  → த்த = வப் , த்த + கல்]

த்தகத்

த்தகத்  cittagatti, ெப. (n.)

   1. ற்றகத்  பாரக்்க;see Sirragatti.

   2. ெவண்ெசம்ைப; white sesbane (சாஅக.);.

     [ ற்றகத்  → த்தகத் ]

த்தகம்

 
 த்தகம் cittagam, ெப. (n.)

   மஞ்சள் ெம ; yellow wax.

த்தகல்பம்

 
 த்தகல்பம் cittagalpam, ெப. (n.)

த்தகற்பம் பாரக்்க;see Sitta-karbam.

     [ த்தகற்பம் → த்தகல்பம்]

த்தகற்பம்

 
 த்தகற்பம் cittagaṟpam, ெப. (n.)

த்தரக்ள்

   உண் ம் உட க்  வ ைம த ம் ம ந்  (காயகற்பம்);; rejuvenating drug or medicine taken by Sittar 
(சாஅக.);.

     [ த்த + கற்பம்]

த்தகாயகற்பம்

 
 த்தகாயகற்பம் cittagāyagaṟpam, ெப. (n.)

த்தகற்பம் பாரக்்க;see Sitta-karbam (சாஅக);.

     [ த்த + காயகற்பம்]

த்தநா

 
 த்தநா  cittanāti, ெப. (n.)

   ங்ைக; drumstick tree (சாஅக.);.

த்த ற்ெறளி

 
 த்த ற்ெறளி  cittanūṟṟeḷivu, ெப. (n.)

   த்த ம த் வ ல் ெசால் யவா , ஊ வத் ெதளிந்  க்கப்பட்ட வழைல அல்ல  ப் ; the 
mystic three salts expounded with great care and caution as mentioned in Sittar's science (சாஅக.);.

     [ த்த ல் + ெதளி ]

59

www.valluvarvallalarvattam.com 9523 of 19068.



த்தெந

த்தெந  cittaneṟi, ெப. (n.)

   வவ  பா யற் ம் த்தரக்ள் ேமற்ெகாண்ட ம், ெதன்பாண்  நாட் ண்டா ய மான 
வெந ; the Sittar's school of thought in respect of the affairs relating to worship of God Sivan. It started from southern 

part of Pandiya-nadu.

   2. அ க் ெகாள்ைக வ ; way of Sittar's concept.

த்தப்பா

 
 த்தப்பா cittappā, ெப. (n.)

ற்றப்பன் பாரக்்க;see Sirrappan.

     [ ற்றப்பன் → த்தப்பன் → த்தப்பா]

த்தபத் ரி

 
 த்தபத் ரி cittabattiri, ெப. (n.)

   கஞ்சா; ganjah leaves used by Sittars (சாஅக.);.

த்தம்

த்தம்1 cittam, ெப. (n.)

   1. மனம்; mind, will.

     "பத்தர ் த்தம்" ( வ். சச்ந்.110);

   2. வான மனக்ெகாள்ைக; determination, firm conviction.

     "ெதய்வெமன்பேதார ் த்த ண்டா " ( வாச. 4,42);

   3. அகக்க  (அந்தக்கரணம்); நான்க ள் உ ப்ப த் ம் ெதா ல் உைடய ; determinative faculty, 
one of four anta-k-karanam.

     " ந் த்தாய்ச ் த்தம்" ( .ேபா. ற். 4,1,2);.

   4. டம் ( டா);; courage firmness.

     [ெசத்தல் = க தல். ெச → ெசத்  = க த் , அ  ெசத்  → த்  = க த் , அ , த்  → த்தம் 
= க த் , மனம், அ ]

த. த்தம் → Skt. Sitta

 த்தம்2 cittam, ெப. (n.)

   1. உப்  வைக; any kind of salt.

   2. ங்ைக; drum stick tree.

த்தமணி

த்தமணி cittamaṇi, ெப. (n.)

   1. ெபான்னாங் கண்ணி; sessile.

   2. இதளிய மணி; consolidated mercurial pill.

   3. பத்  வைக இதளிய ஆற்றல்க ள் ஒன்றான ளரச்் ட் ம் தன்ைம ரந்்த ளிைக; one of the ten 
animated mercurial pills (சா.அக.);.

த்தம த்தவம்

 
 த்தம த்தவம் cittamaruttavam, ெப. (n.)

   த்தரக்ள் ைகயாண்ட ம த் வ ைற; a kind of healing art ascribed to Sittar.

ம வ. த ழ் ம த் வம், ைக ம த் வம், ட்  ம த் வம், நாட்  ம த் வம், பாட்  ம த் வம், 
ைக ம த் வம்

     [ த்தர ்+ ம த் வம்]
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த்தம த் வ
ைற

 
 த்தம த் வ ைற cittamaruttuvamuṟai, ெப. (n.)

   த்தரத்ம் ன் ைண டன், ைவப் ச ்சரக் கைளக் ெகாண்  ெசய் ம் ம ந் கள்; the following are 
the medicine and medical preparations, according to Sitta system (சா.அக.);.

     [ த்தம த் வம் + ைற]

த்தம ந்

த்தம ந்  cittamarundu, ெப. (n.)

   த்த ைறப்ப  212 லப் ெபா ள்களினின்  ெசய் ம் ம ந் கள்; medicines in Sitta system are 
prepared from out of the mineral substances which are 212 in number (சா.அக.);.

     [ த்தர ்+ ம த் ]

த்தமார்க்கம்

 
 த்தமாரக்்கம் cittamārkkam, ெப. (n.)

த்தெந  பாரக்்க;see sitta-neri.

     [ த்தர ்+ மாரக்்கம். மாரக்்கம் = ெத ]

 Skt. marga → த. மாரக்்கம்

த்தர்

த்தர ்cittar, ெப. (n.)

   1. ஒகத் ன் லம் உலைக உண ம் ண்ண  ெபற்றவர;் mystic.

   2. ப ெனண்கணத் ள் ஒ சாரார ்(கம்பரா. நிந்தைன.10);; supernals unhabiting the inter mediate region 
between the earth and the sun, one of padine-kanam.

   3.  அ ைளயைடந்ேதார;் perfected ones.

   4. எண் ெப ம் ேபர ைடேயார ்(அஷ்டமா த் ைடேயார)்;; mystics who have acquired the asta-ma-sitti.

     "ஏ யரத்்ேதார ் த்தராய் ைளயா ய ெசயல்" ( ைள. என்வரம் வல்ல.1);

ம வ. அ வர,் ெபற் யர்

     [ த்  → த்தர.் உண்ைம கண்ட டத்  மரைப ம் ம் இயல் னா]

த்தரக்ல்

 
 த்தரக்ல்  cittarkalvi, ெப. (n.)

   பண்ைடக் காலத் ல், இந் யா ந்த  மாணவத் ெதாடர் லைமந்த மர வ க் கல்  
ைற; the Sitta system of education in ancient India followed hereditary (சா.அக.);.

     [ த்த + கல் ]

த்தரக்ளஞ் ய
ம்

 
 த்தரக்ளஞ் யம் cittarkaḷañjiyam, ெப. (n.)

   த்தர ்தம் மந்தணச ்ெசயல் ைறைய ம், அ த் றைன ம் ளக்க ற ைரக் ந் த ழ் ல் 
ரட் ; a full and exhaustive treatise in Tamil revealing all about Sittar's secrets and their activities (சா.அக.);.

     [ த்த + களஞ் யம்]

த்தரக்ற்பம்

 
 த்தரக்ற்பம் cittarkaṟpam, ெப. (n.)

   த்தரக்ள், நல ட ம், வ ட ம் நீ க் காலம் வாழ்வதற்காக உடெ்காண்ட சாகா ம ந் ; a very 
rare medicinal preparation taken generally by Sittars for rejuvenation and for prolonging life it is also known ambrosial 
medicine (சா.அக.);

ம வ. காயகல்பம்

     [ த்த + கற்பம்]
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த்தரக்ாலம்

த்தரக்ாலம் cittarkālam, ெப. (n.)

   த்த ம ந் கைளப் பயன்ப த் ய காலமான . . 10,000 தல் . . 4,400க் ம் இைடப்பட்ட 
காலம்; the period 10,000 B.C. to 4,400 B.C. in which siddha medicines were used by ancient people (சா.அக.);.

     [ த்தர ்+ காலம்]

த்தர் ப்

 
 த்தர் ப்  cittarkuḍiyiruppu, ெப. (n.)

   இரெவரி மரம் (இ ளில் ஒளி ம் மரம்);; a luminous tree in the dark like burning bush (சாஅக.);.

ம வ. ேசா  மரம்

     [ த்தர ்+ ப் ]

த்தர் ளிைக

 
 த்தர் ளிைக cittarguḷigai, ெப. (n.)

   த்தர ்வானெவளி ல் பறப்பதற் ப் பயன்ப த் ம் இதளியக் (பாதரச); ளிைக; the animated mercurial 
pill used for travelling in the serial regions. These pills were prepared and used by the Sittars in various ways (சா.அக.);

     [ த்தர ்+ ளிைக]

த்தர் ட்டம்

 
 த்தர் ட்டம் cittarāṭṭam, ெப. (n.)

   ஒ  ெபா ள் த் ச ் த்தரக்ள் பலர ்ஒேர இடத் ல் ம் ட்டம்; the meeting of several Sittars to form 
an assembly for some object in view.

     [ த்தர ்+ ட்டம்]

த்தர் னி

 
 த்தர் னி cittarāṉi, ெப. (n.)

   கட் க் காைட; a bird of large size of the coracidae family (சா.அக.);.

     [ த்தர ்+ கனி]

த்தரெ்காள்ைக

 
 த்தரெ்காள்ைக cittarkoḷkai, ெப. (n.)

   ெபான்னாக்கம், ம த் வம், ஒகம், ெமய்ப் ெபா ளியல் (தத் வம்); தலானைவ பற் த் ெதளிவாக 
அைமந்த த்தர ்ேகாட்பா கள்; every one of Sittars has written clearly in their works on four subject viz, alchemy, 
medicine, yoga, and philosophy (சா.அக.);

     [ த்தர ்+ ெகாள்ைக]

த்தரச்மா

 
 த்தரச்மா  cittarcamāti, ெப. (n.)

   த்தரக்ள் தங்கள் உ ைர நீத் , இ ங்க வ வமா  நிைலெபற்ற இடம்; Sittars who attained success 
metamosphosed their bodies into linga (phallus); form (சா.அக.);.

     [ த்தர ்+ சமா ]

த்தர் சை்ச

 
 த்தர் சை்ச cittarcigiccai, ெப. (n.)

த்த ம த் வம் பாரக்்க;see Sitta-maruttuvam.

     [ த்தர ்+ சை்ச]
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த்தர் ரணம்

 
 த்தர் ரணம் cittarcūraṇam, ெப. (n.)

த்தர ்ெபா  பாரக்்க;see sittar-podi.

   வ. ரணம்;த. ெபா , ள்

     [ த்த + ரணம்]

த்தரஞ்ானம்

 
 த்தரஞ்ானம் cittarñāṉam, ெப. (n.)

   தன்ைனத் தான ம் த்தரத்ம் ேபர ; Sittars wisdom insisted on self-knowledge (சா.அக.);.

     [ த்தர ்+ ஞானம்]

த்தரத்ங்கம்

 
 த்தரத்ங்கம் cittartaṅgam, ெப. (n.)

   ெபான்னாக்கத் னா ண்டான தங்கம்; the synthetic gold obtained through alchemical process (சா.அக.);.

     [ த்தர ்+ தங்கம்]

த்தர ்த ழ்

 
 த்தர ்த ழ் cittartamiḻ, ெப. (n.)

   ெபான்னாக்கம், ம த் வம், ஒகம், ெமய்ய , கணியம் பற் த் ெதளிவான நைட ல் இலக்கணப் 
ெபா த்தத் டன் எ தப்ெபற்ற பாடல்கள்; Sittar Tamil usually deals with medicines, yoga, philosophy and 
astrology in highly grammatic form with clearly understandable verses (சா.அக.);.

     [ த்தர ்+ த ழ்]

த்தர்நா

 
 த்தரந்ா  cittarnāṭi, ெப. (n.)

   ம த் வ ம் கணிய ம் (ேசா டம்); இைணந்  வ மா  த்தரக்ளால் பாடப் ெபற்ற ல்கள்; poetics 
composed by Sittars dealing with medicines and astrology (சா.அக.);

     [ த்தர ்+ நா ]

த்தர் ட்பம்

 
 த்தர் ட்பம் cittarnuṭpam, ெப. (n.)

   த்தரத்ம் ண்மாண் ைழ லத் னால், பல் றப்பட்ட ெபா ள் பற்  எ தப்பட்ட ற் 
க்கம்; synopsis or summary exhibiting only the principle and intricate points of several subjects on a general view such 

a kind of keen compilation is possible only by siddhars endowed with spiritual knowledge (சா.அக.);

     [ த்தர ்+ ட்பம்]

த்தர் ல்

 
 த்தர் ல் cittarnūl, ெப. (n.)

   ப ெனண் த்தரக்ள் இயற் ய ஊைத (வாத); ம த் வம், ஒகம், கணியம் த்த ல்கள்; the several 
treatises compiled by Sittars on alchemy, medicine, yoga, philosophy, astrology etc. (சா.அக.);.

     [ த்தர ்+ ல்]

த்தர் ற் றப்

 
 த்தர் ற் றப்  cittarnūṟciṟappu, ெப. (n.)

   த்தரக்ள் தங்கள் ைறப்ப  இயற் ய ல்க ம், அவற் ன் ேமம்பட்ட ெகாண் க ம்; the 
superiority of thesience under the Siddha system in all its branches, as composed with the other science leading one to the 
following higher conclusions (சா.அக.);.

     [ த்த + ற் றப் ]
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த்தரெ்ந

 
 த்தரெ்ந  cittarneṟi, ெப. (n.)

த்தெந  பாரக்்க;see Sittaneri.

த்தர்ேநாக்கம்

 
 த்தரே்நாக்கம் cittarnōkkam, ெப. (n.)

   மக்க க்காக இவ் ல ன் கண் வைரய த்த ெபா ள் பற் ம், அவரக்ள் யாேதார ்இைட ன்  
உ ர ்வாழ்வதற் ண்டான ெபா ள்கள் பற் ம், த்தரக்ள் ெகாண்ட க த் கள்; the following are the 
end and aims of Siddhars regarding the positive assertions towards the welfares of mankind to enable them to live in this 
world without any hindrance (சா.அக.);.

     [ த்த + ேநாக்கம்]

த்தர்பட்ைட

 
 த்தரப்டை்ட cittarpaṭṭai, ெப. (n.)

   த் ர லம்; black flowered lead wort (சா.அக.);.

     [ த்தா + படை்ட]

த்தர்ப ென
ண்மர்

 
 த்தரப் ெனண்மர ்ciddarpadiṉeṇmar, ெப. (n.)

   லர,் நந் ேதவர,் இைடக்காடர,் லத் யர,் அகத் யர,் ண்ணாக் சர,் ேபாகர,் க் சர,் 
ெகாங்கணவர,் அ கண்ணி, பாம்பாட் , தம்ைப, க ரார,் அகப்ேபய், ேதைரயர,் சடை்ட னி, 

ைனக்கண்ணர,் காலாங்  ஆ ய ப ெனட் ச ் த்தரக்ள்; the eighteen Sittars viz., Thirumular, Nandidevar, 
Idaikkadar, Pulatutiyar, Agattiyar, Punnakkicar, Bogar, Pulikkicar, Konganavar, Aluganni, Pambatti, Kudambai, Karuvurar, 
Aagappey, Teraiyar, Sattaimuni, Punaikkannar, Kalangi (சா.அக.);.

த்தரெ்பா

 
 த்தரெ்பா  cittarpoḍi, ெப. (n.)

   த்த ம ந் த் ள்; medicinal powder of Sittars.

     [ த்த + ெபா ]

த்தர்ேபாக்

 
 த்தரே்பாக்  cittarpōkku, ெப. (n.)

   த்தரக்ள் தங்கள் ல்களில், ஒவ்ெவா  ெபா ள் பற் ம் ளக் ங்கால், ேமற்ெகாள் ம் ைற; the 
method or ways adopted by the Sittars on every subjects in their works (சா.அக.);

     [ த்தர ்+ ேபாக் ]

த்தர்மந்தணம்

 
 த்தரம்ந்தணம் cittarmandaṇam, ெப. (n.)

   வ ளின் ைண டன் த்தர ்இயற் ய ல் அைமந் ள்ள மந்தனச ்ெசய் கள்; the secret 
methods which ought to be learn through the inspiration of a guru on several matters contained in the works (சா.அக.);.

     [ த்த + மந்தணம்]
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த்தர் ைற

 
 த்தர் ைற cittarmuṟai, ெப. (n.)

   தவறாகப் பயன்ப த்தப்பட் டக் டாெதன்  க த் த ைடயாரக்்கன்  ஏைனேயார ்
எளி ல் ைகக்ெகாள்ள ம் கைடப் க்க ம் யாதவா  த்தரக்ளால் மைறக்கப்பட்ட ல்க ம் 
ம த் வச ்ெசய் ைறக ம்; the several sciences and scientific methods of preparing medicine of high repute 
(சா.அக.);.

     [ த்தா + மைறப் ]

 த்தர் ைற cittarmuṟai, ெப. (n.)

   மக்கள் வாழ் ற்  இன் யைமயாத, த்தரக்ளால் இயற்றப்பட்ட ம த் வ ைறகள்;  the Sittar's 
medical system can be learnt from the works compiled by them they have mentioned all that is required for a man's career in 
life (சா.அக.);.

த்தர் லம்

த்தர் லம் cittarmūlam, ெப. (n.)

த் ர லம்,1 பாரக்்க;see Sittiar-mulam.

     [ த்தர ்+ லம்]

த்தர்

த்தர்  cittarmūli, ெப. (n.)

த் ர லம்,1 பாரக்்க;see sittara-mulam.1.

     [ த்த + ]

த்தரவ்ரக்்கம்

த்தரவ்ரக்்கம் cittarvarkkam, ெப. (n.)

   த்தர ்வ ப்ைபச ்சாரந்்த நவநாத த்தர,் ல வரக்்க த்தர ்என்ற இ  ரி னர;் the two schools of 
sittars viz

   1. Navanada[nine siddhar].

   2. the eighteen Mulavarkka-Sittars (சா.அக.);.

     [ த்தா + வாக்கம்]

த்தரவ்ாக் யம்

 
 த்தரவ்ாக் யம் cittarvākkiyam, ெப. (n.)

   த்தரத்ம் அ ைரகள்; the sacred sayings of Sittars (சா.அக.);

     [ த்தர ்+ வாக் யம்]

த்தர் ைளயா
ட்

 
 த்தர் ைளயாட்  cittarviḷaiyāṭṭu, ெப. (n.)

   த்தரக்ள் ரி ம் எண்வைக ைளயாட் கள் ( த் கள்);; the eight miracle or supernatural powers played by 
Sittars (சா.அக.);

     [ த்தர ்+ ைளயாட் ]

த்தர்ேவ யல்
ல்

 
 த்தரே்வ யல் ல் cittarvētiyalnūl, ெப. (n.)

   சரக்  ைவப் ன் ேவ ம இயல்ைப ளக் ம் ல்; science of Sittars describing the chemical nature of 
substances (சா.அக.);.

     [ த்த + ேவ ய ல்]

65

www.valluvarvallalarvattam.com 9529 of 19068.



த்தரக யம்

 
 த்தரக யம் sittaragasiyam, ெப. (n.)

த்தரம்ந்தணம் பாரக்்க;see Sittar-mandanam.

     [ த்தர ்+ ரக யம்]

 Skt. rahasya → த. இரக யம்

த்தரத்ைத

 
 த்தரத்ைத cittarattai, ெப. (n.)

ற்றரத்ைத பாரக்்க;see Sirrarattai.

     [ ற்றரத்ைத → த்தரத்ைத]

த்தரா டம்

த்தரா டம் cittarāruḍam, ெப. (n.)

   நஞ்  பற் ய ம த் வ ல் ( வக. 1287, உைர.);; a treatise describing poisonous snakes, effect of their bite and 
remedies there of.

     [ த்த + ஆ டம்]

த்தரி

 
 த்தரி cittari, ெப. (n.)

   ளம் (W.G.);; a small tank.

     [ ற்ேறா → த்ேதரி → த்தரி]

த்தரி_த்தல்
த்தரி_த்தல் cittarittal,    4 ெச. . . (v.i.)

த் ரி-த்தல் பாரக்்க: see sittiri-.

த்த ண் ங்க
ற்பத்

 
 த்த ண் ங்கற்பத்  cittaruṇṇuṅgaṟpatti, ெப. (n.)

க் கள்ளி ன் ேவர,் 

 twist spurge (சா.அக.);.

     [ த்த ண் ம் + கற்பத் ]

த்த ண் ங்க
ற்பம்

 
 த்த ண் ங்கற்பம் cittaruṇṇuṅgaṟpam, ெப. (n.)

த்தரக்ற்பம் பாரக்்க;see sittar-karbam.

     [ த்தர ்+ உண் ம் + கற்பம்]

த்த ண் ம்
ைக

 
 த்த ண் ம் ைக  cittaruṇṇumbugaimūli, ெப. (n.)

   கஞ்சா; Indian hemp (சா.அக.);.

     [ த்த ண் ம் + ைக ]
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த்த ண்

 
 த்த ண்  cittaruṇṇumūli, ெப. (n.)

   தம் வாணாைள நீட் ப்பதற்காகச ் த்தர ்உடெ்காள் ம் ைககள்; the drugs taken in by Sittars for 
purposes of rejuvenation (சா.அக.);.

     [ த்த ண் ம் + ]

த்தல்

 
 த்தல் cittal, ெப. (n.)

   ைல ( ன்);; cloth.

த்தைல

 
 த்தைல cittalai, ெப. (n.)

   ற்றைல; wavelet.

     [ ற்றைவ → த்தைவ]

த்தைவத் யம்

 
 த்தைவத் யம் cittavaittiyam, ெப. (n.)

த்த ம த் வம் பாரக்்க;see Sitta-maruttuvam.

     [ த்தர ்+ ைவத் யம்]
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த்தன்

த்தன்1 cittaṉ, ெப. (n.)

   1. ண்ண  ெபற்றவன், 

 mystics.

   2. அ ள் ெபற்ேறான்; one endowed with supernatural powers and capable of performing miracle.

   3. கன் ( . 176, உைர);; Murugan.

   4. ைவரவன் ( ங்.);; Bhairava.

   5. அ கன் ( ங்.);;  Arhat.

   6. வன் (சங்அக);; Sivan,

   7. ள்ைளயார;் Lord Ganesh.

     [ த்  → த்தன்]

வடவர ் த்தன் என் ம் ெசால்ைல. ஸாத ்(dh); என்பதன் ரிபான த் (dh); என்பதெனா  
ெதாடர் ப த்  த்த (Siddha); என் ம், த் ைய எ த்  (Siddhi); என் ம் காட் வர.்

எ த் =  ைக  த்  = , . ைக டல் எ த்த = அ ம்ேப  ெபற்றவன்.

த்தன் ஆற்றைலத் த ற் த்  என்பேத மர . த்  ைளயாடல் என்ப  உலக வழக்  
கலம்பக ப் ம் த்  என்ேற ெபயர ்ெபற் த்தல் காண்க. (வவ. 148);,

 த்தன்2 cittaṉ, ெப. (n.)

   யாழன் ( ங்.);;  Jupiter.

     [ த்  → த்தன்]

 த்தன்3 cittaṉ, ெப. (n.)

   ேநரை்ம ள்ளவன்( ன்.);; upright man.

     [ த்  → த்தன்]

 த்தன்5 cittaṉ, ெப. (n.)

த்தன்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத ்ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

த்தன்சாபக்கல்

 
 த்தன்சாபக்கல் cittaṉcāpakkal, ெப. (n.)

   தவைளக்கல் (யாழ்.அக.);; laterite slab of iron stone.

     [ த்தன் + சாபக்கல்]

த்தன்வாழ்

த்தன்வாழ்  cittaṉvāḻvu, ெப. (n.)

   கக் கட ள் வாழ் டமான வா னன்  ( .176,உைர.);; Thiru-v-avinan-kugi, as the abode 
of Murugan.

     [ த்தன் + வாழ் ]
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த்தாச் ரமம்

 
 த்தாச் ரமம் cittācciramam, ெப. (n.)

   வாமனனாகப் றப்ெப த்த மால் தவஞ்ெசய்த இடம்; a hermitage where Thirumal-performed penance 
during His Dwarf-incarnation.

     [ த்தன் + ஆ ரமம்]

த்தாசனம்

 
 த்தாசனம் cittācaṉam, ெப. (n.)

   இடக்  காைல உள்ளடக்  வலக்  காைல எ ரில் ைவத்  உடக்ாரந்்  வத் ன் ந ல் 
நாட்டம் ைவத் க்ைகயா ய ஒகவைக (சங்.அக.);; yogic posture which consists in placing the left heel under 
the body and the right heel in front of it and fixing the sight between the eyebrows in meditation.

     [ த்  + ஆசனம்]

த்தா -தல்
த்தா -தல் ciddāṭudal,    5 ெச.  (v.i.)

த்  ைளயா _தல் பாரக்்க;see Sittu-Vilai-y-agu.

த்தாந்தத்ெதா
ைக

த்தாந்ததெ்தாைக cittāndattogai, ெப. (n.)

   த ழ்ெமா ற் ெசய்த ஒ  த்த ல் ( . . பர.ெசௗத்.2, உைர);; a treatise in Tamil on Buddhism.

     [ த்தாத்தம் + ெதாைக]

த்தாந்தப்பஃ
ெறாைட

 
 த்தாந்தப்பஃெறாைட cittāndappaḵṟoḍai, ெப. (n.)

அம்பலவாண

   ேத கரியற் ய ல்; a Saiva Siddhanda treatise by Ambala-vanaDesigar.

     [ த்தாத்தம் + பஃெறாைட]

த்தாந்தம்

த்தாந்தம் cittāndam, ெப. (n.)

   1. ந்த ; well-established conclusion, settled opinion or doctrine, received or admitted truth.

     "மைற ன் ைவத்த த்தாந்த வ த்தமதாேல" ( க்காளத். .29:37);. ( ன்.);;

 astronomical treatise.

   3. வக்ெகாண்  (ைசவ த்தாந்தம்);; saiva siddhanda.

   4. வன  ல் ( வாகமம்);; saiva agamas.

     " வாகமங்கள் த்தாந்தமா ம்" ( . .8:15);. டாப்  ( வாதம்);;

 obstinacy. 

இந்தச ் த்தாந்தம் ஆகா .

     [ த்  → த்தாந்தம்]

த்தாந்தன்

 
 த்தாந்தன் cittāndaṉ, ெப. (n.)

   வன் ( யாழ்.அக.);; sivan.
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த்தாந்

த்தாந்  cittāndi, ெப. (n.)

   1. தன் ெகாள்ைகைய நாட் பவன் (சங்.அக.);; one who establishes or proves his theory logically.

   2. வான லார;் astronomer.

   3. கணக் யலார;் mathematician.

   4. வக்ெகாண் ைபச ்சாரந்்தவன் (உ.வ);; a follower of the Saiva Siddhanda system, dist. fr. Vedandi.

   5. டாப் யன்; an obstinate person.

     [ த்தாந்தம் → த்தாந் ]

த்தாமணக்

 
 த்தாமணக்  cittāmaṇakku, ெப. (n.)

ற்றாமணக்  பாரக்்க;see Sirramarakku (சா.அக.);.

     [ ற்றாமணக்  → த்தாமணக் ]

த்தாமல்

 
 த்தாமல்  cittāmalli, ெப. (n.)

ற்றாமல்  பாரக்்க;see Sirramalli (சா.அக.);.

     [ ற்றாமல்  – த்தாமல் ]

த்தா ட்

 
 த்தா ட்  cittāmuṭṭi, ெப. (n.)

ற்றா ட்  பாரக்்க;see Sirramust (சா.அக.);.

     [ ற்றா ட்  → த்தா ட் ]

த்தாள்

 
 த்தாள் cittāḷ, ெப. (n.)

ற்றாள் பாரக்்க;see sirrl.

     [ ற்றான் → த்தான்]
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த்

த் 1 cittittal,    4 ெச  (v.i.)

   1. ைக தல்; to be gained, accomplished, to be realised.

     " த்தாந்தத்ேத நிற்பர ் த்  த் த்தவர"் ( மந். 2394);.

   2. ம ந் ைன ைமயாகச ்ெசய்  த்தல்; to succeed in the preparation of medicine of high repute.

     [ த்  → த் ; த்  = அ , ைம. த்  → த் த்தல்]

 த் 2 citti, ெப. (n.)

   ய தாய் த்தப்பா ன் மைன , தா ன் தங்ைக; mother's younger sister;father's younger brother's wife.

     [ ற்றாப் → ற்றாப்த்  → த் ]

 த் 3 citti, ெப. (n.)

த் யா (தஞ்ைசமா யஅந்); பாரக்்க;see sittiya.

     [ த் யா → த் ]

 த் 4 citti, ெப. (n.)

த்ைத1 பாரக்்க;see Sittai.

     [ த்ைத → த் ]

 த் 5 citti, ெப. (n.)

   ெச ல்; hook - swinging festival.

 த் 6 citti, ெப. (n.)

   நிலக் ழ்; Small Cashmere tree.

த் க்கண்

 
 த் க்கண் cittikkaṇ, ெப. (n.)

   அ க்கண்; the eye of wisdom (சா.அக.);.

     [ த்  → த்  + கண்]

த் க்கண்ண
ன்

 
 த் க்கண்ணன் cittikkaṇṇaṉ, ெப. (n.)

   ற ; Sage (சா.அக.);.

     [ த்  → த்  + கண்ணன்]

த் க்கல்

த் க்கல் cittikkal, ெப. (n.)

   1. ெச  லாட்டத் ற்காக நாட்டப்பட்ட ண் (G.Sm.D..I.i,122);; stone or wooden pillar set up for hook - swinging

   2. ஞ் ைலக்கல் ( ன்.);; kind of red stone.

     [ த் 4 + கல்]
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த் க்கைல

 
 த் க்கைல cittikkalai, ெப. (n.)

த் க்கல் பாரக்்க;see sitti-k-kal (சா.அக.);.

த் க் ளிைக

 
 த் க் ளிைக cittigguḷigai, ெப. (n.)

   எண் வைக இ ம் கைள (அற் தங்கைள); நிகழ்த் ம் ளிைக; a magic pill peculiar to Tamil Sitta 
medicine prepared to enable one to attain success in the performance of eight miracles (சா.அக.);.

     [ த்  + ளிைக. ள் → ளிைக = உ ண்ைட மாத் ைர]

த் க்

 
 த் க்  cittikkuṟi, ெப. (n.)

   எட் க் ெகாடை்ட; nux vamica nut (சா.அக.);.

த்

த்  cittiḍu, ெப. (n.)

த் 2 (மைல); பாரக்்க;see sittugu.

     [ த் 2 → த் ]

த் ெந

த் ெந  cittineṟi, ெப. (n.)

த்தெந  பாரக்்க;see Sittaneri,1.

     [ த்தெத  → த் ெத ]

த் மல்

 
 த் மல்  cittimalli, ெப. (n.)

   ெவ ப்படக் ; stinking plant (சா.அக.);.

த் லம்

த் லம் cittimūlam, ெப. (n.)

   1. ெகா ேவ ; Ceylon lead-wort.

   2. நிலப் பைன ன் ழங் ; moosly root.

ம. த் ர லம்

     [ த் ர லம் → த் வம்]

த் யம்

 
 த் யம் cittiyam, ெப. (n.)

   ேகாரி (யாழ்.அக);; turret.

த் யர்

த் யர1் cittiyar, ெப. (n.)

   ெதய்வமங்ைகயர ்வைக னர;் a class of celestial women.

     " த் யரிைசப்பத் ஞ்ெசால்" (கம்பரா. ஊரே்த . 186.);

     [ த்தன் (ஆ.பா.); - த்  (ெப.பா.); 'இ' ெப.பா.ஈ ]

 த் யர2் cittiyar, ெப. (n.)

   த் ெபற்றவரக்ள்; one who attained spiritual power.
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த் யா

 
 த் யா cittiyā, ெப. (n.)

   ற்றப்பன்; தந்ைத ன் தம் , அம்மா ன் தங்ைக கணவர ்(மா ய அந்தணர)்;; father's younger brother; 
mother's younger sister's husband.

     [ ற்ைறயா → த்ைதயா → த் யா]

த் யா -தல்

த் யா -தல் ciddiyākudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   பயன்படல்; to become useful (சா.அக.);

     [ த்  + ஆ ]

த் யார்

த் யார ்cittiyār, ெப. (n.)

   வஞான த் யார;் a treatise on saiva siddhanta.

     "உந் களி யர ்ேபாதஞ் த் யார"் ( ரா டப்.384);

     [ த்  → த் யா]

த் ரக் கடம்

 
 த் ரக் கடம் cittirakkaḍam, ெப. (n.)

   ெப ங்கா  ( ன்.);; wild jungle, wilderness.

     [ த் ரம் + கடம்]

த் ரக்கண்டக
ம்

 
 த் ரக்கண்டகம் cittiraggaṇṭagam, ெப. (n.)

த் ரகண்டம் பாரக்்க;see Sittira-kangam (சா.அக.);

     [ த் ரகண்டம் → த் ரகண்டகம்]

த் ரக்கண்டம்

த் ரக்கண்டம் cittirakkaṇṭam, ெப. (n.)

   1. அழ ய க த் ; beautiful neck.

   2. பல வண்ணக் க த் ைடய மாடப் றா; house pigeon.

     [ த் ரம் = ஒ யம், அ , கண்டம் = க த் , த் ரம் + கண்டம்]

த் ரக்கம்மம்

த் ரக்கம்மம் cittirakkammam, ெப. (n.)

   அழ ய ண்கைல ேவைலப்பா ; artistic workmanship.

     "ெசந்  னினந்த த் ரக் கம்மத் " (ெப ங், உஞ்ைசக். 35:98);

     [ த் ரம் + கம்மம்]

த் ரக்கம்

த் ரக்கம்  cittirakkammi, ெப. (n.)

   ஒ யத் ெதா லைமந்த ஆைடவைக ( லப். 14:108,உைர.);; a kind of cloth.

     [ த் ரம் + கம் ]

த் ரக்க ங்க
ல்

 
 த் ரக்க ங்கல் cittirakkaruṅgal, ெப. (n.)

   ேகா க ள்ள க ங்கல் வைக; graphic granite.

     [ த் ரம் + க ங்கல்]
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த் ரக்க

த் ரக்க  cittirakkavi, ெப. (n.)

   1. நால்வைகப் பாக்க ள் த் ரத் ல் அைமத் ப் பா ம் ைறப்பா ( ங்);; a variety of metrical 
composition filled into fanciful figures, one of nar-pa.

   2. த் ரப்பா பா ேவான் (சங்.அக.);; one claver in composing Sittira-p-pa.

     [ த் ரம் + க ]

த் ரக்கா

த் ரக்கா cittirakkā, ெப. (n.)

   த் ரக்க  வைக; a kind of Sittira-k-kavi.

     " த் ரக்காேவ த் ரக்காேவ" (யாப். .96);.

     [ த் ரம் + கா]

த் ரக்காரன்

த் ரக்காரன் cittirakkāraṉ, ெப. (n.)

   1. ஒ யம் எ ேவான்; painter, portraitpainter.

     " த் ரகார ஞ் ெசய்ெகனச ்ெசால் " (ெப ங். வத்தவ. 3:28);.

   2. ற்  ( டா);; sculptor, engraver.

ம. த்ரக்காரன், த்ரகான்

     [ த் ரம் + காரன்]

த் ரக்காைர

 
 த் ரக்காைர cittirakkārai, ெப. (n.)

   ள்ளிகைள ைடய ன் வைக; a kind of fish (ேசரநா);.

     [ த் ரம் + காைர.]

த் ரக்கா

த் ரக்கா  cittirakkāli, ெப. (n.)

   1. காரத் தன்ைம ள்ள ெகா வைக; an unknown pungent creeper.

   2. ெநல்வைக (சங்.அக.);; a kind of paddy.

த் ரக் ழங்

 
 த் ரக் ழங்  cittirakkiḻṅgu, ெப. (n.)

   ெகா ேவ க் ழங் ; the root of plumbago zeylarica (ேசரநா.);.

ம. த் ரக் ழங்

த் ரக் ண்ட

த் ரக் ண்ட  cittirakkuṇṭali, ெப. (n.)

   த்  வைக (கல்லா. 27, உைர, பக்.222);; a kind of dance.

     [ த் ரம் + ண்ட ]

த் ரக் த்தன்

த் ரக் த்தன் cittirakkuttaṉ, ெப. (n.)

   ற் வரினிடம் உ ரக்ளின் நல் ைன ைனகைளக் கணக்ெக ப் ப ப்ேபானாகக் 
க தப்ப வான்; one who believes Yama's officer who records the good end evil deeds of human beings.

     " த் ர த்த ென த்தால்" ( வ். ெபரியாழ்.5.2:2);.

த் ரக் ள்ளன்

 
 த் ரக் ள்ளன் cittirakkuḷḷaṉ, ெப. (n.)

   உடற் ைறேயா ய ள்ளன்; chandroplatic dwarf with bodily defects (சா.அக.);.

     [ த் ரம் + ள்ளன். த் ரம் = ைற ]
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த் ரக் டக்க
ல்

 
 த் ரக் டக்கல் cittirakāṭakkal, ெப. (n.)

   நாக வ வாகச ்ெசய்யப்பட்ட கல்; a stone idol of serpent god (ேசரநா.);

ம. த்ர டக்கல்

     [ த் ரம் + டம் + கல்]

த் ரக் டம்

த் ரக் டம்1 cittirakāṭam, ெப. (n.)

   1. ஒ யச ்சாைல; decorated or painted hall, hall hung with pictures.

     "ெசல்வப் ெபாற்  ழ்ந்த த் ரக் டம் ( வக. 2139);

   2. ெதற் யம் பலம் ( வா.);; raised platform.

   3. ல்ைலத் மால் ேகா ல்; a Tirumal shrine in Chidambaram.

     " ல்ைலத் ச் த் ரக் டஞ் ெசன்  ேசர் ன்கேள" ( வ். ெபரிய . 3:2);.

     [ த் ரம் + டம்]

 த் ரக் டம்2 cittirakāṭam, ெப. (n.)

   இராமன் காட் ல் வாழ்ந்த ேபா  தங் ந்த ஒ  மைல; a mountain in Bundlekh and where Raman stayed 
during his exile.

     " த் ர டத் ப்பச ் காக்ைக ைல ண்ட" ( வ்.ெபரியாழ்.3.10:6);

     [ைசத்ரம் → த் ரம் + டம்]

த் ரக்ெகா

 
 த் ரக்ெகா  cittirakkoḍi, ெப. (n.)

   ெகா ேவ  ( ங்.);;  ceylon leadwort.

     [ த் ரம் + ெகா ]

த் ரக்ேகாலம்

த் ரக்ேகாலம் cittirakālam, ெப. (n.)

   1. நச் ப் பல்  (யாழ்.அக.);; a kind of poisonous lizard.

   2. பாம் ; cobra (சா.அக.);

     [ த் ரம் + ேகா ம்]

த் ரகம்

த் ரகம் cittiragam, ெப. (n.)

   1. ெகா ேவ  (மைல.);; Ceylon leadwort.

   2. ஆமணக்  ( டா.);; castor plant.

த் ரசச்ைப

த் ரசச்ைப cittiraccabai, ெப. (n.)

   க் ற்றாலத் ச ் வன் நடனமா ம் ேகா ல் ( ற்றா. தல. கட ள் வண.3);; dancing - hall of Națraja at 
Tiru-k-kurralam in Tirunelveli district.

     [ த் ரம் + சைப, அைவ → சைவ → சைப]

த் ரசச்ாைல

த் ரசச்ாைல cittiraccālai, ெப. (n.)

த் ர மண்டபம் பாரக்்க;see Sittira-mandabam.

     "பத் ற் ற் ய த் ரச ்சாைல ம்" (ெப ங், மகத.4:15);.

     [ த் ரம் + சாைவ]
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த் ரச் லந்

 
 த் ரச் லந்  cittiraccilandi, ெப. (n.)

   ஒ  வைகச ் லந் ; a kind of spider (சா.அக.);

     [ த் ரம் + வந் ]

த் ரச் டகம்

த் ரச் டகம் cittiraccūṭagam, ெப. (n.)

   அழ ய ேவைலப்பாடைமந்த ரற்ெச . ( ற்றா. ற.51);; a ring of fine workman ship.

     [ த் ரம் + டகம்,  → டகம் = ைகவைள]

த் ரசே்சா

த் ரசே்சா 1 cittiraccōṟu, ெப. (n.)

   ளிசே்சா , ச க்கைரச ்ேசா , எட்ேசா  த யன கலந்  ெசய்த பலவண்ணச ்ேசா  
(சங்.அக.);; boiled rice mixed with spicy condiments, as tamarind, sesamum, suger, etc.

     " த் ரச ்ேசாற் ற் ெச க் ேனன்" (அ ட்பா, vi. அவாவ ப் .7);

ம வ. த் ரான்னம்

     [ த் ரம் + ேசா ]

த் ரத்தண்டக
ம்

 
 த் ரத்தண்டகம் cittirattaṇṭagam, ெப. (n.)

   ப த்  (யாழ்.அக.);; cotton.

     [ த் ரம் + தண்டகம்]

த் ரத்தார
ைண

த் ரத்தாரைண cittirattāraṇai, ெப. (n.)

   ஒன்ப வைக ஆற்றல்க ெளான்  (யாப். .96.பக்.516);; one of nava-taraṇai (சா.அக.);.

த் ரத்தாளம்

த் ரத்தாளம் cittirattāḷam, ெப. (n.)

   ஒன்ப  வைக தாளதெ்தான்  (பாததாள. 6);; a variety of time-measure one of nava-talam.

     [ த் ரம் + தாளம்]

த் ரத்ைதயல்

 
 த் ரத்ைதயல் cittirattaiyal, ெப. (n.)

   ஆைடகளில்  ேவைலப்பா கள் அைமந்த ைதயல்; embroidary (ேசரநா.);.

ம வ. த் ரத் ன்னல்

ம. த்ரத்தய்யல்

     [ த் ரம் + ைதயல்]

த் ரநா

 
 த் ரநா  cittiranāṭi, ெப. (n.)

   ந  ேலா ம் ைன நா ;  one of the passages of nerve-centre at the top of the vertebral column 
running down the spinal cord (சாஅக.);.

த் ரேநாய்

 
 த் ரேநாய் cittiranōy, ெப. (n.)

   டல் ேநாய்; a disease of the intestines (சா.அக.);.
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த் ரப்படம்

த் ரப்படம் cittirappaḍam, ெப. (n.)

   1. எ ய ஒ யம்: 

 picture. 

     ' த் ரத் க் ெகாக்ேக ரத் னத்ைதக் கக் ' (பழ.);

   2. ந் ல்; variegated, painted or printed cloth.

   3. யாழ் த யவற் ல் பல நிற ள்ள அல்ல  தெ்தா லைமந்த உைற; decorated clothcover.

     " த் ரப்படத் ட ் க் " ( வப்.7:1);

ம. த்ரபடம்

     [ த் ரம் + படம்]

த் ரப்பாடம்

த் ரப்பாடம் cittirappāṭam, ெப. (n.)

த் ரப்படம்,2. பாரக்்க (யாழ். அக.);;see Sittira-p-pagam, 2.

     [ த் ரம் + படாம். படம் → படாம்]

த் ரப் பணி

த் ரப் பணி cittirappaṇi, ெப. (n.)

   1. யப் லாழ்த் ம் ேவைலப்பா ; decorative or ornamental work.

   2. ஒ யம் ( லப்.6:169,அ ம்.);; painting.

ம. த்ரப்பணி

     [ த் ரம் + பணி]

த் ரப்பலைக

 
 த் ரப்பலைக cittirappalagai, ெப. (n.)

   ஒ யம் வைரயப் பயன்ப ம் பலைக; a board used for painting a picture, painted board or plank (ேசரநா.);.

ம. த்ரப்பலக

     [ த் ரம் + பவைக]

த் ரப்பா

 
 த் ரப்பா cittirappā, ெப. (n.)

த் ரக்க  ( வா.); பாரக்்க;see Sittira-k-kavi.

     [ த் ரம் + பா]

த் ரப்பாலைட

த் ரப்பாலைட cittirappālaḍai, ெப. (n.)

   1. வைக; painted-leaved tailed tick-trefoil.

   2. அம்மான்பசச்ரி  (சங்.அக);; species of euphorbia.

     [ த் ரம் + பால் + அைட. அைட = இைல]

த் ரப்பாலா
ைட

 
 த் ரப்பாலாைட cittirappālāṭai, ெப. (n.)

த் ரப்பாலைட பாரக்்க;see Sittira-p-pilagai.

     [ த் ரம் + பாலாைட]
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த் ரப்பாலா

 
 த் ரப்பாலா  cittirappālāvi, ெப. (n.)

   அம்மான்பசச்ரி ; species of euphorbia.

ம வ. த் ரவல்லா , ேத யார்

     [ ற் ைவப் பாவா  → த் ரப்பாவா ]

த் ரப்பாைல

த் ரப்பாைல cittirappālai, ெப. (n.)

   ற்றம்மான் பசச்ரி  (பாலவா. 364);; species of euphorbia.

     [ த் ரம் + பாைல]

த் ரப்பாைவ

த் ரப்பாைவ cittirappāvai, ெப. (n.)

   த் ரத் ல் ட்டப்பட்ட ெபண் வ வம்; picture, portrait, carved image, especially of a woman.

     " த் ரப் பாைவ  னத்தக வடங் " (நன். 41);.

     [ த் ரம் + பாைவ. பாரப்்  = பறைவக் ஞ் , மக்கட்  பாரப்்  → பாப் . ஒ.ேநா. ேகாரை்வ → 
ேகாைவ. பாரை்வ → பாைவ = கண்ணில் ேதான் ம் உ வம் பாைவ = ப ைம, ெபாம்ைம, அழ ய 

த் ரப்பாைள

 
 த் ரப்பாைள cittirappāḷai, ெப. (n.)

   ேகரளத் த் ெதய்யம், ேகாலம், ள்ளல் த ய ஆட்டங்களில் பாக் மரப் படை்டகளில் 
வண்ணந் ட்  அணியப்ப ம் க ; a painted mask made of spathe of the areca nut palm (worn by actors in 
teyyam and kolam tullal); (ேசரநா.);.

ம. த்ரப்பாள

     [ த் ரம் + பாைள]

த் ரப் ர
ைம

 
 த் ரப் ர ைம ciddirappiradimai, ெப. (n.)

த் ரப்பாைவ (யாழ்ப்); பாரக்்க;See sitia-ppaivai.

     [ த் ரம் + ர ைம]

 Skt. Pratima → த. பரி ைம

த் ரப் ைட
ைவ

த் ரப் ைடைவ cittirappuḍaivai, ெப. (n.)

   1. அசச் ேவைல (இ.வ.);; printed cloth, chintz.

   2. பல வண்ண ஒ ய ேவைலப்பா ைடய டைவ;  damask.

     [ த் ரம் + ைடைவ]

த் ரப் ணர்ப்

த் ரப் ணரப்்  cittirappuṇarppu, ெப. (n.)

   இைச ெகாள் ம் எ த் களின் ேமல் வல்ெல த்  வந்தேபா  ெமல்ெலாற்  ேபாலப் பண்ணிரை்ம 
நி த் ைக ( லப். 3:56, உைர.););; nasalising the hard consonants in singing a musical piece.

     [ த் ரம் + ணரப்் . ணர ்→ ணரப்் ]

த் ரப் ல்

 
 த் ரப் ல் cittirappul, ெப. (n.)

   ஒ யத் ரிைக ற் பயன்ப த் ம் ஒ வைகப் ல்; a kind of grass or reed used as a painter's brush.

ம. த்ரப் ல்

     [ த் ரம் + ல்]
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த் ரப் றா

த் ரப் றா cittirappuṟā, ெப. (n.)

   ள்ளிப் றா ( வக.564,உைர);; spotted dove.

     [ த் ரம் + றா]

த் ரப் ச்

 
 த் ரப் ச்  cittirappūccu, ெப. (n.)

   ஒ ய ேவைலப்பாடைமந்த ெவள்ளி அல்ல  தங்கப் ச் ; decorative plating (ேசரநா.);.

ம. த்ரப் ச்

     [ த் ரம் + ச் ]

த் ரப்

த் ரப்  cittirappūmi, ெப. (n.)

   அழ ம் யப் ம் நிைறந்த ேசாைல, ெசய் ன்  த ய இடங்கள்; beautiful landscape.

     " த் ரப்  த்தக ேநாக் " (ெப ங் உஞ்ைசக் 33:7);.

     [ த் ரம் + ]

 Skt.bhumi → த. 

த் ரப் ெபண்

த் ரப் ெபண் cittirappeṇ, ெப. (n.)

   1. ெவற் ைல; betel leaf.

   2. ெவற் ைலக் ெகா ; betel vine (சா.அக.);

     [ த் ரம் + ெபண். த் ரம் = அ ]

த் ரப்ேபச்

த் ரப்ேபச் 1 cittirappēccu, ெப. (n.)

   அழகான ேபச் ; rhetorical utterance.

     [ த் ரம் + ேபச் ]

 த் ரப்ேபச் 2 cittirappēccu, ெப. (n.)

   தந் ரப் ேபச் ; artful speech.

     [ த் ரம் + ேபச் ]
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த் ரம்

த் ரம்1 cittiram, ெப. (n.)

   1. ஓ யம்; picture, painting.

     " த் ரம் ப ன்ற ெசம்ெபான் தானத் " (ெப ங். உஞ்ைசக் 37:14);.  ' த் ர ம் ைகப்பழக்கம், 
ெசந்த ம் நாப்பழக்கம்' (பழ.);.

   2. றப்  ( ங்.);; excellence.

   3. அழ ; beauty.

     " த் ரமாக…... ெசய்த……... ங்கா ன்" (ெப ங் வத்தவ. 7:149);.

   4. அணியழ ; decoration, embelishment.

   5. யப்பான ; object of wonder, surprise.

     " த் ர ங்  ெவாப்ப " (கம்பரா.கார் க.19);

   6. த் ரப்ேபச் 1 பாரக்்க;see sittira-p-peccu1.

   7. த் ரக்க  ( ங்.); பாரக்்க;see Sittira-k-kavi.

   8. ஒ  ற்ப ல்; a treatise on architecture.

   9. கா  ( ங்.);; forest.

ம. த் ரம்

     [ெசத்தல் = ஒத்தல் ெசத்  = ஒத்  ேபால, (ெதான்.ெபா ள் 286 உைர.); ெச + ரம் - ெசத் ரம் →- 
த் ரம் = ஒப் , ஒ யம், பலவண்ணம், றைம, ைம. ஒ.ேநா. ெசந் ரம் - ந் ரம் ெசத்தல் = 

ஒத்தல் ' ரம்' ெதா ற் ெபா . எ.  மாத் ரம், ேமாட் ரம் → ேமாத் ரம் = த் ரம் வடவர ் த்ர 
என்பைதச ் த் என்பதன் ரிபாகக் ெகாண் , ெதளிவாய்த ்ெதரிதல், ளக்கமான றம், வண்ண 
ேவ பா  வண்ணப்படம் என்  வ ந்  ெபா த் ன் காட் வர ்(வ.வ.149/);]

த. த் ரம் → Skt. Citra

 த் ரம்2 cittiram, ெப. (n.)

   ; tiger, panther.

     "க ல் வந்த த் ரெமன" (பாரத. ப ன் . 125);.

 த் ரம்3 cittiram, ெப. (n.)

   1. ஓடை்ட; hole, slit, opening.

   2. ைற ; ignominy, blot.

     "ெம  ேதான் ய த் ரம் ெப த ல்" (கம்பரா. ம்பக  293);,

   3. ெவளி (மாறனலங் 261. உதா. 626);; void.

   4. ெபாய்; unreality.

     " த் ர க் கன ல் வாழ்ெவன" (கந்தரத் 50);.

   5. மந்தணம்; secret

     "பைகெவல் த் ரம் பல றம் ப ற் " (ெப ங், உஞ்ைசக் 37:43);.

   6. த் ரப்ேபச் 2 பாரக்்க;see sittira-p-péccu2.

   7. உடக்லகம்; discord, as in a family.

     [இல் இல் - ைள, ைள.இன் ல் - ல்  = ஓடை்ட. ல் → ன் → ந் ரம் → த் ரம்

 த் ரம்4 cittiram, ெப. (n.)

   1. ெகா ேவ ; Ceylon leadwort.

   2. ஞ்சா; species of gymnema.
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த் ரம்ேப -
தல்

த் ரம்ேப -தல் ciddirambēcudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேபா யாகப் ேப தல், ெபாய்யாகச ்ெசால் தல்; to utter false with rhetorical style to speak falsehood (சா.அக.);

     [ த் ரம் + ேப _,]

த் ரம்ெவட் -
தல்

த் ரம்ெவட் -தல் ciddiramveṭṭudal,    5 ெச . (v.i) 

   கல் ல் ஒ யேவைல ெசய்தல் (C.E.M.);; to engrave on stones.

     [ த் ரம்1 + ெவட் ]

த் ரமண்டபம்

த் ரமண்டபம் cittiramaṇṭabam, ெப. (n.)

   1. ஒ யசச்ாைல; painted chamber, hall decorated with pictures, picture-gallery.

   2. ஒலக்க மண்டபம் ( வக.2370);; royal audience - hall.

     [ த் ரம் + மண்டபம், ள் → ண்  → மண் . மண் தல் = தல், மண்  → மண்டகம் → 
மண்டபம்]

த் ரமண்டலம்

 
 த் ரமண்டலம் cittiramaṇṭalam, ெப. (n.)

   நச் ப் பாம்  வைகக ள் ஒன் ; a venamous kind of snake (ேசரநா.);.

     [ த் ரம் + மண்டலம். மண் தல் = வைளதல். மண்  → மண்டலம் = வட்டம், வட்டவ வம், 
வட்டமாய்ச் ற்  வ ைக]

த் ரமண்டலச்
லந்

 
 த் ரமண்டலச் லந்  cittiramaṇṭalaccilandi, ெப. (n.)

   நச் த் தன்ைம ள்ள லந் ; a kind of poisonous spider (சா.அக.);.

     [ த் ரம் + மண்டலம் + வந் ]

த் ரமாடம்

த் ரமாடம் cittiramāṭam, ெப. (n.)

   ஒ ய ேவைலப்பாடைமந்த, அணியழ  ெசய்யப்பட்ட மாளிைக; beautiful hall or palace artistically decorated 
with pictures and paintings.

     " த் ர மாடத் த் ஞ் ய நன்மாறன்" ( றநா.59);

     [ த் ரம் + மாடம்]

த் ர லப்பற்

 
 த் ர லப்பற்  cittiramūlappaṟṟu, ெப. (n.)

   கைடச ்சரக் களாற் ெசய்யப்ப வ ம் க்கத்ைதப் ேபாக் வ மா ய களிம் ; an ointment prepared 
from the bazar ingredients. It is used for reducing swelling for purposes of cure.

     [ த் ர லம் + பற் ]

த் ர லம்

த் ர லம் cittiramūlam, ெப. (n.)

   1. ெகா ேவ ; Ceylon leadwort.

   2. ெசங்ெகா ேவ ; rosy-flowered leadwort.

   3. நீலக்ெகா ேவ ; blue lead-wort.

   4. நிலப்பைன; groundpalm.

   5. காட்டாமணக் ; English physic nut (சாஅக.);

ம. த் ர லம்

     [ த் ரம்4 + லம்]
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த் ர

த் ர  cittiramūli, ெப. (n.)

த் ர லம்2, (மைல.); பாரக்்க;see sittira-milam,2.

     [ த் ரம் + ]

த் ரெம ம
ண்

த் ரெம மண் ciddirameḻudumaṇ, ெப. (n.)

   1. ெசம்மண்;  red ochre.

   2. ெசம்மணல்: 

 red sand.

     [ த் ரம் + எ ம் + மண்]

த் ரேமகத்த
டாகம்

 
 த் ரேமகத்தடாகம் cittiramēkattaṭākam, ெப. (n.)

   மேகந் ரவரம்ன் மாமண் ரில் உண்டாக் ய ஒர ்ஏரி; a lake made by the Pallava king Mahendravarman.

     [ த் ரம் + ேமகம் + தடாகம்]

த் ரேமகைல

 
 த் ரேமகைல cittiramēkalai, ெப. (n.)

   ம ல்; pea-cock (சா.அக.);.

     [ த் ரம் + ேமகைல]

த் ரேம

த் ரேம  cittiramēḻi, ெப. (n.)

   1. கலப்ைபக் ; a plough-emblem cutin stone.

     " வா ம் த் ர ேம ம் இட்ட கல்நட் " (ெத.க.ெத.5, 199);.

   2. ஊரைவ (I.M.P.N.A.149);; village assembly.

     [ த் ரம் + ேம ]

ேம  பாரக்்க

த் ரர்

த் ரர ்cittirar, ெப. (n.)

   கலகம் ைளப்ேபார,் ழப்பம் ைளப்ேபார;் quarrelsome, factious people.

     " த் ரரக்்ெகளி ேயனேலன்" (ேதவா. 859,3);

த் ரரதன்

 
 த் ரரதன் ciddiraradaṉ, ெப. (n.)

   அழ ய ேதைர ைடய க ரவன் (சங்அக);; Sun, as riding in a beautiful chariot.

     [ த் ரம் + இரதன்]

த் ரவண்ணச்
ேசைல

த் ரவண்ணசே்சைல cittiravaṇṇaccēlai, ெப. (n.)

   வண்ணந் ட் ய ைடைவ வைக (பஞ்ச. க. 1160);; a kind of saree.

     [ த் ரம் + வண்ணம் + ேசைவ]

த் ரவண்ணம்

த் ரவண்ணம் cittiravaṇṇam, ெப. (n.)

   ெந ம் ம் ஒப்ப ர ய சந்தம் (ெதால். ெபா ள். 534);; a rhythmic verse characterised by euphonic 
alternation of long and short syllables.

     [ த் ரம் + வண்ணம்]
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த் ரவரி

 
 த் ரவரி cittiravari, ெப. (n.)

   கண் ; pupil of the eye.

     [ த் ரம் + வரி]

த் ர வைர

 
 த் ர வைர  cittiravaraivu, ெப. (n.)

   ைக ள்ள வைர  (ேரைக);; streaks or lines on the palms.

     [ த் ரம் + வைர ]

த் ரவல்லாரி

 
 த் ரவல்லாரி cittiravallāri, ெப. (n.)

   ேசங்ெகாடை்ட; common marking-nut.

     [ த் ரம் + வல்வாரி]

த் ரவல்

 
 த் ரவல்  cittiravalli, ெப. (n.)

   கசப்  ெவள்ளரி வைக; a species of bitter cucumber.

     [ த் ரம் + வல் ]

த் ர தழ்

 
 த் ர தழ் ciddiravidaḻ, ெப. (n.)

   த்  (மைல.);; country mallow.

     [ த் ரம் + இதழ்]

த் ர ைத

 
 த் ர ைத ciddiravidai, ெப. (n.)

   ஆமணக் , த் க்ெகாடை்ட; castor seed (சாஅக);.

     [ த் ரம் + ைத]

த் ரெவ த்

 
 த் ரெவ த்  cittiraveḻuttu, ெப. (n.)

   ஒ யக் கைல; the art of painting (ேசரநா.);.

     [ த் ரம் + எ த் ]

த் ரேவளா
ெகால்

 
 த் ரேவளாெகால்  cittiravēḷākolli, ெப. (n.)

   யாழ்த் றவைக ( வா.);; a secondary melody-type.

     [ த் ரம் + ேவளாெகால் ]
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த் ரேவளாவ
ளி

த் ரேவளாவளி cittiravēḷāvaḷi, ெப. (n.)

   பண்வைக (பரத.ராக.104);; a specific melodytype.

த் ரேவாடா

 
 த் ரேவாடா  cittiravōṭāvi, ெப. (n.)

   ஒ யம் எ ேவான் (யாழ்.அக);; painter

     [ த் ரம் + ஓடா ]

த் ரேவாைர

 
 த் ரேவாைர cittiravōrai, ெப. (n.)

   உள்ளங்ைக வரிைக (ேரைக);க ள் ஒன்  ( ன்.);; a line in palm of hand significant in palmistry.

     [ த் ரம் + ஒைர]

த் ரன்

த் ரன் cittiraṉ, ெப. (n.)

   1. ஒ யன்; painter,artist.

   2. தசச்ன்; carpenter.

     [ த் ரம் → த் ரன்]

த் ராங்கைத

த் ராங்கைத ciddirāṅgadai, ெப. (n.)

   அ ச் னன் மைன யான பாண் யன் மகள்; the Pandiayan princess who married Aruccuman.

     " த் ராங்கைத ெயன் ஞ் ெசஞ்ெசால் வஞ் " (பாரத அ ச் னன் ர.்26);

த் ராசனம்

த் ராசனம் cittirācaṉam, ெப. (n.)

   1. ஏந்தாக இ த்தலா ய ஒக வைக (கா க. ேயாக. 15);; a yógic posture which consists in sitting as best suits 
one's comfort.

   2. உடக்ாரப் பயன்ப ம் ய அரத் னக் கம்பளம் ( . . 8, 33, நிரம்ப);; small coloured corpet for sitting.

     [ த் ரம் + ஆசனம்]

த் ரான்னம்

 
 த் ரான்னம் cittirāṉṉam, ெப. (n.)

த் ரசே்சா  பாரக்்க;see sittira-c-coru.

     [ த் ைர + அன்னம்]
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த் ரி

த் ரி1 cittirittal,    4 ெச  (v.i.)

   1. த் ர ெம தல்; to paint, make fancy work.

   2. வண்ணித் ப் (அழகாகப்); ேப தல் ( ன்.);; to paintin words, use rhetorical tricks in speech.

   3. கற்பைன ெசய்தல்; to fashion, invent, as arguments;

 to fabricate.

     "வஞ்சைன ெதரிந்

த் ரிப்பார"் (ெபரிய . தா க். 82);.

   4. ஒப்பைன ெசய்தல்; to beautify.

     " கெழாளி ேதான்றச ் த் ரித் யற் ய" (ெப ங். வத்தவ. 17:76);;

     [ த் ரம் → த் ரி → த் ரித்தல்]

வடவர ்' த்ர' என்பைதச ்' த்' என்பதன் ரிபாகக்ெகாண்  ெதளிவாய்த் ெதரிதல், ளக்கமான நிறம், 
வண்ணேவ பா , வண்ணப்படம் என்  வ ந்  ெபா த் க் காட் வர.் த் ரித்தல் என் ம் ைன 
வடெமா ல் இல்ைல (வவ149);.

 த் ரி2 cittiri, ெப. (n.)

த் ரிகத் ரி

 
 த் ரிகத் ரி cittirigattiri, ெப. (n.)

   மகப்ேபற் ற் ப் பயன்ப ம் க  வைக ெளான் ; an instrument or scissors used for removing the child. 
(சா.அக.);.

     [ த் ரி + கத் ரி]

த் ரிகன்

த் ரிகன் cittirigaṉ, ெப. (n.)

   ஒ யன்; artist.

     "வைர  த் ரிகன் த் ர சக் ையப் ேபால்" (ேவதா. . 26);.

     [ த் ரம் → த் ரி → த் ரிகன்]

த் ரிைக

த் ரிைக cittirigai, ெப. (n.)

   1. ைண வைக (பரத.ஒ .15);; a kind of lutc.

   2. நல்லாைட வைக ( வா.);; good, valuable clothes.

     [ த் ரி1 – த் ரிைக]

த் ைர

த் ைர cittirai, ெப. (n.)

   1. ப னான்காம் ண் னா ய ெநய்ம் ன் ( ங்.);; the l4th naksatra, part of Virgo.

   2. த ழாண் ன் தல் மாதமாகக் க தப்ப ம் ேமழம்; known as the first month of the Tamil year, April–May.

     " த் ைரச ் த் ைரத ் ங்கள் ேசரந்்ெதன" ( வப். 5:64);.

   றவேம த ழாண் ன் ெதாடக்கம்;ேம த்ைதக் ெகாள்வ  ெபா த்தமன்

 த் ைர2 cittirai, ெப. (n.)

   அம்மான்பசச்ரி  ( ன்.);; species of euphorbia.

 த் ைர3 cittirai, ெப. (n.)

   நாகணவாய்ப் ள்; common myna.
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த் ைரக்கஞ்

த் ைரக்கஞ்  cittiraikkañji, ெப. (n.)

   ெவள் வா ( த் ரா ெபளரண்ிைம); நாளில் த் ர த்தன் மனநிைறவைட ம் ெபா ட்  வழங் ம் 
கஞ் ய (யாழ்ப்.);; rice gruel distributed on the fullmoon - day of sittirai to propitiate sitragupta.

     [ த் ைர1 + கஞ் ]

த் ைரக்கடப்

 
 த் ைரக்கடப்  cittiraikkaḍappu, ெப. (n.)

   கா வட்டத் ல் ெப ம்பா ம் ேகாைட ல் ைள க்கப்ப ம் ெப ெநல் வைக (இ.வ.);; a kind of 
paddy generally cultivated in summer in Sirkäli taluk.

     [ த் ைர + கடப் ]

த் ைரக்கைத

 
 த் ைரக்கைத ciddiraikkadai, ெப. (n.)

   ேமழெவள் வா நாளில் ேகா ல்களி ம் களி ம் ப க்கப்ப வ ம் நன்ைம ைமகைளக் 
வ மான த் ர ப்தன் கைத (யாழ்ப்.);; story of Sitragutta describing rewards and punishments for various 

good and bad actions, read in temples and houses on Šittirapuranai.

     [ த் ைர + கைத]

த் ைரக்கரந்
ைத

 
 த் ைரக்கரந்ைத cittiraikkarandai, ெப. (n.)

த் ைரக்க ந்தைல (ெநல்ைல); பாரக்்க;see Sittirai-k-karundalai.

     [ த் ைர + கரந்ைத]

த் ைரக்க ந்
தைல

 
 த் ைரக்க ந்தைல cittiraikkarundalai, ெப. (n.)

   ைளசச்ல் (சா ப ); ற் ப் ெபற்ற ம் ன்ேனற்பா கைள நடத்தற் ரிய ேமழ ( த் ைர); மாத 
; the closing part of Śittirai when the agricultural season ends and plans are made for cultivation in the ensuing 

season.

     [ த் ைர + க த்தைல. க த்தைல = ]

த் ைரக்கார்

த் ைரக்கார ்cittiraikkār, ெப. (n.)

   ேமழ ( த் ைர); மாதத் ல் அ வைடயா ம் ெநல்வைக (G.T.D. I.94);; a kind of coarse paddy harvested in 
sittirai.

     [ த் ைர + கார]்

த் ைரக்கா

 
 த் ைரக்கா  cittiraikkāli, ெப. (n.)

   ெநல் வைக (யாழ்ப்.);; a kind of paddy.

     [ த் ைர + கா ]

த் ைரக் 
ழப்பம்

 
 த் ைரக் ழப்பம் cittiraikkuḻppam, ெப. (n.)

   ேமழ ( த் ைர); மாதத் ப் ெப ங்காற்  ( ன்.);; stormy weather of Sittirai, the fore-runner of the S.W. 
monsoon.

     [ த் ைர + ழப்பம்]

த் ைரச் லம்
பன்

 
 த் ைரச் லம்பன் cittiraiccilambaṉ, ெப. (n.)

   கா ரி ல் உண்டாம் ேமழ ( த் ைர);ப் ெப க்  (இ.வ.);; April freshes in the Kaviri.

     [ த் ைர + வம்பன். வம்பன் – ெவள்ளம்]

86

www.valluvarvallalarvattam.com 9550 of 19068.



த் ைரச்

 
 த் ைரச்  cittiraiccuḻi, ெப. (n.)

   ேமழ மாதத் ச ் ழல் காற்  (இ.வ.);; wind-storm occurring in April.

     [ த் ைர + ]

த் ைரச் ய
ன்

த் ைரச் யன் cittiraiccuḻiyaṉ, ெப. (n.)

   1. த் ைரச்  பாரக்்க;see sittirai-c-culi.

   2. ம்பன் (இ.வ.);; mischievous urchin.

     [ த் ைர + ழ யன்]

த் ைரப்பால்

த் ைரப்பால் cittiraippāl, ெப. (n.)

   1. ஆ ைர; tanners cassia.

   2. அம்மான் பசச்ரி ; species of euphorbia (சா.அக.);.

     [ த் ைர + பால்]

த் ைரப்

 
 த் ைரப்  cittiraippū, ெப. (n.)

   ேம ( த் ைர);த் ங்களில் நிலாவன்  நிலத் ல் க் ம் நீ ; the salt found on the soil of fuller's earth 
on the full moon night in the month of Sittirai (சா.அக.);.

     [ த் ைர + ]

த் ைர நி
ல

 
 த் ைர நில  cittiraimuḻunilavu, ெப. (n.)

   ேமழ மாதத்   நில ல் நிக ந் ழ; festival celebrated on the fullmoon day in the month of Sittirai.

     [ த் ைர + நில ]

த் ைரயன்ெந
ல்

 
 த் ைரயன்ெநல் cittiraiyaṉnel, ெப. (n.)

   ெநல்வைக (A);; a kind of paddy.

த் ைரெவ ல்

 
 த் ைரெவ ல் cittiraiveyil, ெப. (n.)

   டெ்டரிக் ம் ேமழ ( த் ைர); மாதத் க் க ம் ெவ ல்; burning April Sun (சா.அக.);.

     [ த் ைர + ெவ ல்]

த் ேராடா

 
 த் ேராடா  cittirōṭāvi, ெப. (n.)

   கல் ல் ைல த யன ெசய் ம் ற்  (யாழ்ப்.);; sculpture, artisan who carves images, statues, etc.

     [ த் ரம் + ஓடா ]
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த் ல்

 
 த் ல் cittil, ெப. (n.)

   அ  (R);; knowledge.

     [ த்  → த்தல் → த் ல்]

த்

 
 த்  cittili, ெப. (n.)

   ற்ெற ம்  (யாழ்.அக);; a species of ant.

     [ ல் = ைம. ல் → த்  → த் ல் → த் ]

த் ைக

 
 த் ைக cittiligai, ெப. (n.)

   அசச் ைல ( ன்.);; printed or painted cloth.

த் ைலசெ்ச

 
 த் ைலசெ்ச  cittilaicceḍi, ெப. (n.)

ன்  மணி, 

 crab's eye (சாஅக);.

     [ ற் ைல → த் ைல. த் ைல + ெச ]

த் வைல

 
 த் வைல cittivalai, ெப. (n.)

த் வைலயம் பாரக்்க;see Sitti-Valaiyam (சா.அக.);.

த் வைலயம்

 
 த் வைலயம் cittivalaiyam, ெப. (n.)

   அம்மான் பசச்ரி ; an annual with erect or procumbent branches (சா.அக.);.

     [ த்  + வைலயம்]

த் ன்பம்

த் ன்பம் cittiṉpam, ெப. (n.)

   அ வால் ைள ம் ேபரின்பம்; perfect bliss, as the result of true knowledge.

     "நித் யானந்த மாக  த் ன்பம்" ( .ேபா.பா.6:2,பக்.330);.

     [ த்  + இன்பம்]

த் னி
த் னி cittiṉi, ெப. (n.)

   நால்வைகப் ெபண்க ள் ப னிவைகக்  அ த்த தரத்தவள் (ெகாக்ேகா.1710);; woman of the class 
inferior only to padumini, one of four pen.

88

www.valluvarvallalarvattam.com 9552 of 19068.



த்

த் 1 cittu, ெப. (n.)

   1. அ ; intellect, intelligence.

     " தெ்தன வ மைறச ் ரத் ற் ேற ய" (கம்பரா. இரணியன். 60);.

   2. அ ைடப் ெபா ள் ( டா.);; intelligent being.

   3. ஆதன்; soul.

     " த்த தெ்தா செனன் " (பாரத. ப ைனந்தாம்.1);

     [ெச → ெசத்  → த்  ( .தா.202);. ஒ.ேநா: ெசந் ரம் → ந் ரம்]

ெசத்தல் =

   1. க தல்.

     "அர நீ ணன் ெசத் " (க த்.45);

   2. அ தல்

     " க்கா வன்னந் ைணெசத் " (ஐங்.106);.

த்  = க த் , அ , க யைத அைட ம் றம்

 த் 2 cittu, ெப. (n.)

   1. மாய த்ைத; magic.

   2. கலம்பகத் ன் உ ப் க ள் ஒன் . (பன்னி பா.211);; a constituent theme of kalambagam appearing to be a 
magician's brag but really signifying ordinary things.

   3. ேவள்  ( ங்.);; sacrifice.

   4. ெவற்  ( டா.);; success.

   5. ஒ வைக வரிக் த்  ( லப். 3:13, உைர.);; a masquerade dance.

 த் 3 cittu, ெப. (n.)

   ெகாத்த க்  உத  ெசய் ம் ற்றாள்; assisting hand of a brick layer.

த் க்காரன்

த் க்காரன் cittukkāraṉ, ெப. (n.)

   மாய த்ைத கற்றவன்; magician.

     [ த் 2 → த் க்காரன்]

த்

த் 1 cittuḍu, ெப. (n.)

   ேநரவ்ாளம்; croton.

 த் 2 cittuḍu, ெப. (n.)

   ப்ைப (மைல.);; laburnum- leaved rattlewort.

த் நீர்

த் நீர ்cittunīr, ெப. (n.)

   இதளியம் (பாதரசம்);; mercury.

     " ணஞ் த் நீர ்ெச ந்த ெதாத் ம்" (ஞானா.45:13);

     [ த்  + நீர]்
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த் ப்ெபா ள்

த் ப்ெபா ள் cittupporuḷ, ெப. (n.)

   அ ைடப் ெபா ள்; intelligent, sentient being, opp. to cada-p-porul.

     [ த் 1 + ெபா ள்]

த்

த்  citturu, ெப. (n.)

   அ  வ வான கட ள்; god, as the embodiment of intelligence.

     "ெமய்ச ் த்  ெவன்ற " (காஞ் ப் . வ ர. 9);.

     [ த் 1 + உ ]

த் பம்

 
 த் பம் citturubam, ெப. (n.)

   மரவைக, ேநரவ்ாளம் (மைல.);; croton.

த் த்ைத

த் த்ைத cittuvittai, ெப. (n.)

   ெசப்ப  த்ைத, ரட் , ஏமாற் த்ைத, மாய த்ைத; magic, jugglery, miracle.

     [ த் 2 + த்ைத]

த் ைளயா
_தல்

த் ைளயா _தல் cidduviḷaiyāṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. த் கள் ெசய்தல்; to exhibit supernatural powers.

   2. இயற்ைக றந்தன ெசய்தல், மாய த்ைத ெசய்தல்; to perform magic.

     [ த் 2 + ைளயா _,]

த் ைளயாட்

 
 த் ைளயாட்  cittuviḷaiyāṭṭu, ெப. (n.)

   மாய த்ைத; magic.

த்ேதரி

 
 த்ேதரி cittēri, ெப. (n.)

ற்ேறரி பாரக்்க;see sirreri.

     [ ற்ேற → த்ேதரி]

த்ைத

த்ைத1 cittai, ெப. (n.)

   1. எண்ெணய்த் த்  ( ன்.);; leather case for ghee or oil.

   2. எண்ெணய் த யன ைவக் ம் தகர ஏனம் (ெசன்ைன);; tin can for oil.

ெத. த்ேத

 த்ைத2 cittai, ெப. (n.)

   மைலமகள் ( வரக. தா க. 30);; Parvati.

     [ த் 1 → த்தன் (ஆ.பா.); → த்ைத (ெப.பா);]

தகைல

தகைல cidagalai, ெப. (n.)

   1. ெவடை்ட; venereal heat.

   2. ெபண்க க் ண்டா ம் ெவடை்ட ேநாய்; whites peculiar to woman.
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தகம்

 
 தகம் cidagam, ெப. (n.)

   க்கணாங்  ( ங்.);;  weaver-bird.

த

த 1 cidagudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. உ தல் ( ங்.);; to strip off, rub or draw gently.

   2. எ யைதய த்தல் ( ன்.);; to erase, strike off.

     [ ைத → த ]

 த 2 cidagu, ெப. (n.)

   ற்றம்; fault.

     "தன்ன யார ் றத்தகத் த் தாமைரயாளா ஞ் த ைரக் ேமல்" ( வ். ெபரியாழ். 49:2);

     [ ைத → த ]

தடன்

தடன் cidaḍaṉ, ெப. (n.)

   1. டன்; blind man.

     " ஞ்  ட ய தடன் ேபால" ( றநா.73:7);

   2. அ ; ignorant person.

     "ெசம்ைம நலம யாத தடெரா ம்" ( வாச. 51:9);.

   3. த்தன்; insane person.

     " க்கர ் தடர"் ( பஞ்.76);

     [ த  → தடன்]

த

த 1 cidaḍi, ெப. (n.)

த , 2 பாரக்்க;see sidagu2,

     " த ற் வ்வா " ( ெமா .35);.

     [ த  → த ]

 த 2 cidaḍi, ெப. (n.)

ள்வண்  பாரக்்க;see silvandu.

     " த  கைரயப் ெப வறங் ரந்் " (ப ற் ப்.23:2);

த

த  cidaḍu, ெப. (n.)

   1. ; blindness.

     " றப் ல் த ம்" ( றநா.28);

   2. ேபைதைம (அக.நி.);; ignorance, folly.

   3. உள்ளீ ன்ைம; emptiness, hollowness.

     " தட் க்கா ெயண்ணின்" ( ந்.261);.

     [ தர2் → த ]
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தப் ரம்

 
 தப் ரம் cidappūram, ெப. (n.)

   ெபான்னாங் காணி (மைல.);; species of alternanthera.

தம்

தம்1 cidam, ெப. (n.)

   1. ெவண்ைம; whiteness.

     " தம்ப  நற் ல்" (ஞானவா. ைவரா.53);.

   2. ெவள்ளி (சங்.அக.);; silver.

   3. ெவண் வைத (மைல.);; white bind weed.

   4. ண் ன் ( ங்.);; Star.

     [ ைத = ெவண்ைம. தம் → தம்]

 தம்2 cidam, ெப. (n.)

   ெவல்லப்பட்ட  ( ங்.);; that which is subdued or conquered.

     [ த்  → த்தம் → தம்]

 தம்3 cidam, ெப. (n.)

   மைனவா ல் ( ங்.);; door, entrance to a house.

 தம்4 cidam, ெப. (n.)

   அ  ( ங்.);; wisdom, intelligence, knowledge.

     [ த்தம் = க த் , மணம், அ . த்தம் → தம் = மணம், அ ]

 தம்5 cidam, ெப. (n.)

   1. ளியாைர (மைல.);; yellow wood sorrel.

   2. மால்கரந்ைத (மைல.);; Indian globe-thistle.

   3. சா க்காய் (L);; true nutmeg.

தம்பர்

தம்பர ்cidambar, ெப. (n.)

   இ ந்ேதார;் base persons.

     "ெசத்தற் ெகாத்ைதச ் தம்பைர" ( ைச. மாளிைகத். 4:4);.

     [ தம்  → தம்பர]்

தம்பரசெ்சய்
ட்ேகாைவ

 
 தம்பரசெ்சய் ட்ேகாைவ cidambaracceyyuṭāvai, ெப. (n.)

   மர பர னிவரால் இயற்றப்பட்ட ம் யாப் லக்கணத் ற் றப்ப ம் பா ம் பா ன மா ய 
பல்வைக யாப் க க் ம் எ த் க்காட் ச ்ெசய் ள்கைள ைடய மான ல்; a work by 
Kumarakurupara-munivar illustrating the various metres of Tamil prosody.

     [ தம்பரம் + ெசய் ள் + ேகாைவ]

தம்பரப்பதம்

தம்பரப்பதம் cidambarappadam, ெப. (n.)

   34 ரலம் அள ள்ள ேகால் (சரவ்ா. ற்.21);; a measuring rod of 34 inches in length.

     [ தம்பரம் + பாதம் → பதம்]
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தம்பரப்பாட்
யல்

தம்பரப்பாட் யல் cidambarappāṭṭiyal, ெப. (n.)

   ெசய் ளைம கைளக் வ ம் 16ஆம் ற்றாண் னரான பரஞ்ேசா யார ்இயற் ய மான ஒர ்
இலக்கண ல்; a treatise on prosody by Paranjodiyar 16th C.

     [ தம்பரம் + பாட் யல்]

தம்பரம்

தம்பரம்1 cidambaram, ெப. (n.)

   கட ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ம் பாடல் ெபற்ற வன் ேகா ல் உள்ள மான ஊர;் a celebrated saiva 
shrine in Cuddalore district.

ம. தம்பரம்

     [ ற்றம்பவம் → த்தம்பவம் → தம்பவம் → தம்பரம்]

ல்ைல ற் ற்றம்பலம் ேபரம்பலம் என ஈரம்பலங்க ண் . அவற் ள் ற்றம்பலேம இைறவன் 
க்ேகா ல்

     "இைறவன் னற் ல்ைலச ் ற்றம்பலத் ம்" ( க்ேகா); வடவர ் ரி  வ ைவ இயல்  வ வாகக் 
ெகாண்  அ ெவளி (ஞானாகாசம்); என்  ெபா ள் ணரக்்க யல்வர.் அம்பலம் (மன்றம்); ேவ  
அம்பரம் (வானம்); ேவ . ேம ம் த்', 'அம்ர' என் ம் இ  வடெசாற்க ம் ெதன்ெசாற் ரிேப த்  → 

த்;

அம்பரம் → அம்ர (வ.வ.149,150);.

த. தம்பரம் → Skt. Cidambara

 தம்பரம்2 cidambaram, ெப. (n.)

   1. இடகைல நா க் ம் ங்கைல நா க் ம் ந ல் அைமந் ள்ள ைன நா ; human microcosum is 
the region of šulimunai, between idagalai, pingalai nadis playing a central part.

     "ேசரத்்ேத த் ச ் தம்பரம் ம " (சட்ட னி. 800);.

 தம்பரம்3 cidambaram, ெப. (n.)

தம்பரெவ
சை்ச ¬

 
 தம்பரெவ சை்ச ¬ cidambaravelumiccai, ெப. (n.)

   ேபெர சை்ச (யாழ்ப்);; lemon.

     [ தம்பரம் + எ சை்ச]

தம்பரன்

 
 தம்பரன் cidambaraṉ, ெப. (n.)

   வன்; lord sivan.

ம. தம்பரன்

     [ தம்பரம் → தம்பரன்]

தம்பல்

 
 தம்பல் cidambal, ெப. (n.)

   பதன ைக; being softened by soaking or spoiled by too much moisture.

     [ தம்  → தம்பல்]
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தம்

தம் 1 cidambudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. பதன தல்; to be spoilt by too much moisture;

 to become rotten.

   2. நீரில் ெந ேநரம் டத்தலால் ைககால்கள் ெவ த்தல்; to be whitened, as the hands or feet by being dipped 
in water for a long time. 

     'ைக தம் ப் ேபா ற் ' (உ.வ.);

   3. நீரச்ச்ா யாதல்; to be damaged or injured by excess of water, as crops, vegetation.

     [ ைத → ைத  → தம்]

 தம் 2 cidambu, ெப. (n.)

   1. தன்ைம ன  ( ங்.);; debasement in quality, spoilt condition.

   2. இ ; baseness, meaness.

     " தம்ப நாேயன்"(ேதவா.996,1);.

   3. பதன  (யாழ்ப்.);; excessive maceration.

     [ ைத → ைத  → தம்]

 தம்  cidambu, ெப. (n.)

   இ வான ெசயல்; baseness.

     " தம் கள் ெசய்தா ண்டால்" (IPS.176);

தம சம்

 
 தம சம் sidamarusam, ெப. (n.)

   ெவண் ள  (மைல.);; white pepper.

     [ தம் + ம சம். மரிசம் → ம சம் – ள ]

தைம

தைம cidamai, ெப. (n.)

   ெவள்ளா  (ைதலவ.ைதல.4);; goat.

     [ தம் → தைம]
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தர்

தர1் cidardal,    2  ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. த தல்; to scatter, strew.

   2. பரக்கச ்ெசால் தல்; to dilate upon, narrate, expound in detail.

     " ந்தாமணி ன் சரிதஞ் தரந்்ேதன்" ( வக.3144);.

   3. காலாற் ைளத்தல்; to scratch, as a fowl.

     " தரக்ால் வாரணம்" (நற்.389);.

     [ ைத → தர]்

 தர2் cidardal,    2 ெச.  (v.i.)

   1. பரத்தல்; to spread over, to be diffused.

     "ஓடரி தரிய ெவாள்ளரி மைழக்கண்" (ெப ங்.இலாவாண.16:16);.

   2. த  ழ்தல்; to be scattered, strewn

     "ஆரஞ் தரந்்  ேபாகச ் ந் வார"் ( வக. 1106);.

   3. ைநதல்; to be worn out, as cloth.

     " தரின ைர" (ெப ம்பாண். 468, உைர);

   ம. த க;   க. ெகதர,் சத , ெசக ;   ெத. ெசத ;   . சத னி;ேகாத த்

     [ ைத → தர]்

 தர3் cidarddal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ரித்தல்; to separate, split.

     "ெசாற் தர ்ம ங் ன்" (ெதால். எ த் . 132);,

   2. ெவட் தல்; to cut, hack.

     "வாளினாற் தரத்்தல் ேவண் ம்" ( நாயக . 1:18);

   3. ந் தல் ( டா);; to shed, scatter.

     [ ைத → தர]்

 தர4் cidar, ெப. (n.)

   1. மைழத் ளி; rain drop.

     "தண் தர ்கலாவப் ெபய் ம்" ( றநா.105:3);.

   2. ந்தா  ( ங்.);; pollen of flowers.

   3. ெபா  ( ங்.);; powder.

   4. ணி ( ங்.);; cloth

   5. கந்ைத; rag.

     "அ க்  ழ் ய தரைசத் " ( ைள. ற .12);.

   6. உ  ( டா.);; rope-loop for suspending pots.

   7. வண் ; bee, beetle.

     "ெகாம் ன்ேமற் தரின ைறெகாள" (க த்.34);.

   8. ெமத்தன ; gentleness, softness.

     " தரவ்ர லைசவளி ( ல்ைலப்.52);.

   9. ந் ைக; spilling, shedding.
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தர்

 
 தர்  cidarvu, ெப. (n.)

   ணாகச ்ெசலவ க்ைக (Pond.);; squandering.

     [ தர ்→ தர் ]

தரை்வ

தரை்வ cidarvai, ெப. (n.)

   ைநந்  அற் ப்ேபான ைர; cloth worn out or reduced to rag.

     "பா யன்ன தரை்வ நீக் " (ெப ம்பாண்.468);.

     [ தர ்→ தரை்வ]

தரம்

தரம் cidaram, ெப. (n.)

   1. மைழத் ளி ( ங்.);; rain drop.

   2. உ  (யாழ்.அக.);; rope - loop for suspending pots.

     [ தர ்→ தரம்]

தல்

தல் cidal, ெப. (n.)

   1. ெவண்ணிறமான ம் அரித் ம் இயல் ன ம் ெவப்ப நாட் ல் வாழ்வ ம் எ ம் னத்ைதச ்
சாரந்்த மான ற் ர;் termite.

     " தல் மண் ற் றா ம்" (நாவ , 147);.

   2. ற  ைளத்த கைறயான் ( ங்.);; flying white ant.

ம வ, கைறயான், ஈசல்

   ம. தல்;   க. ெகதல், ெகத்த , ெகத்த ;   ெத. ெசத , ெசத;   . உத , உதால்;   ட ெகெத;   ட. 
ெசகல்;   ெகாலா. ெசத, ெசதல் நா. ெகதல்;ேகாத ெகசல்

தல் ன்னி

 
 தல் ன்னி cidaldiṉṉi, ெப. (n.)

   கைறயாைன உண் ம் பறைவ; a kind of bird that eats white ant.

ம. தல் ன்னி

     [ தல் + ன்னி]

தல் ன் -தல்

தல் ன் -தல் cidaldiṉṉudal,    14 ெச ன்றா  (v.t.)

தலரி-த்தல் பாரக்்க;see sidalari_.

ம. தல் ன் க

     [ தல் + ன்ன_,]

தல் ற்

 
 தல் ற்  cidalpuṟṟu, ெப. (n.)

   கைறயான் ஈர மண்ைணக் ெகாண்  உண்டாக் ம் ; termitarium, termitary, ant-hill.

ம வ, கைறயான் ற்

ம. தல் ற்

     [ தல் + ற் ]
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தல்மண்

 
 தல்மண் cidalmaṇ, ெப. (n.)

   கைறயான் ட் ம் மண், ற்  மண்; termite soil.

ம. தல் மண்

     [ தல் + மண்]

தலம்

தலம் cidalam, ெப. (n.)

   1. தளர் ; loosening.

   2. ல் ( ட் ); தளரல்; loosening of joints.

   3. ைத , 

 spoil.

     " தரற் ெப ம் ெபயல்" (ம ைரக் 244);.

     [ வம் → தவம்]

தலரி-த்தல்

தலரி-த்தல் cidalariddal,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

   கைறயான்  தாகக் க த்  அல்ல  ைடந்  ைறத்தல்; to be gnawed by white ants. 

அரிய ல்கைளச ் தலரித் ட்ட .

ம. த க் க, தலரிக் க

     [ தல் + அரி_,]

தைல

தைல cidalai, ெப. (n.)

   1. கைறயான்; termite.

     " ண்பல தைல" ( றநா.51:9);.

   2. ணி ( ங்.);; small piece of cloth, rag.

   3. ேநாய்; disease.

     " தைலசெ்சய் காயம் ெபேறன்" ( வாச.6:41);.

     [ தர ்→ தல் → தைல]
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தவல்

தவல்1 cidaval, ெப. (n.)

   1. ைலத் ணி; strip of cloth.

     "தண் ைடக் ைகயர ்ெவண்டைலச ் தவலர"் ( ந்.146);.

   2. கந்ைதத் ணி; rag, torn piece of cloth.

     " தவல் ற் " (ப ெனா.ெபான்வண்.12);.

   3. ந்த ண் ; torn piece.

     " தவற் ணிெயா  ேசேணாங்  ெந ஞ் ைன" (மணிேம. 3:106);.

   4. ெவட் ைக cutting off, cropping.

     " தவல் ெகாண்  ெசம்ம ரக்் ெகாய் ைள" (கந்த . நகர .64);

   5. ேதரின்ெகா  ( ன்.);; flag of a car orchariot.

   6. ைரேயா ய ண். (யாழ்ப்.);; running sore.

     [ ைத → ைதவன் → தவள். 'அல்' ெதா. ெப. ஈ ]

 தவல்2 cidaval, ெப. (n.)

   மண்சட்  த யவற் ன் உைடந்த ண் ; broken piece, as of a pot.

     " தவேலாெடான் த " (ப ெனாராந். ைட ம். 7);.

     [ ைத → ைதவன் → தவல். 'அல்'

ெதா.ெப. ஈ ]

தவ ப்

தவ ப்  cidavalippu, ெப. (n.)

   மன ; firmness of mind.

     " தவ ப் வார"் ( பஞ.64);.

     [ த்தம் = க த் , மனம், அ . த்தம் → தம் = மனம் தம் + வ ப் . வ  → வ ப்  = உ ]

தள்

தள் cidaḷ, ெப. (n.)

   1. ன்ெச ள் (யாழ்.அக);; fish-scales.

   2. ண்ணின் அச  (யாழ்ப்.);; scab of a sore.

   3. எ ம்  த யவற் ன் ண்  ( ன்.);; small bit of bone, chip, splinter.

     [ெச ள் → தன்]

தற _த்தல்

தற _த்தல் cidaṟaḍiddal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கவங்கச ்ெசய்தல்; to scatter, disperse.

   2. ய த்தல்; to put to rout.

     [ த  + அ _,]

தறவ -த்தல்

தறவ -த்தல் cidaṟavaḍiddal,    4 ெச ன்றா . (v.t.)

தற _ பாரக்்க;see sidaragi_.

     [ தற  → தறவ _,]
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த

த  cidaṟi, ெப. (n.)

   1. மைழ ( வா.);; rain.

   2. ங் ல் ( ங்.);; bamboo.

   3. பா ரி (மைல.);; trumpet flower.

ம. தரி

     [ த  → த ]

த ப்ேபா_தல்

த ப்ேபா_தல் cidaṟippōdal,    8 ெச ன்றா . (v.t.)

   1. ட்டம் கைலந்ேதா தவசம் ேபான்றைவ தனித்தனியாகப் ரிந்ேதா ெபா ள் உைடந்ேதா 
ேபாதல்; to disperse as of a crowd, scatter as of grams etc., break or disintegrate as of solid matters etc., 

ெவ ெயா ையக் ேகட்ட காக்ைகக் ட்டம் த ப்ேபான . சாக்  ய்ந்ததால் ெநல் மணிகள் த ப் 
ேபா ன. த ப் ேபான கண்ணா த் ண் கைளப் ெபா க் ெய ,

   2. ேநாய் உடம்ைப ட்டகலல்; to leave or quit from the body, as disease.

த ேயா -தல்
த ேயா -தல் cidaṟiyōṭudal,    5 ெச ன்றா . (v.t.)

த ப்ேபா-தல் பாரக்்க;see sidari-p-pd

த ேயா

த ேயா 2 cidaṟiyōṭudal,    5 ெச ன்றா . (v.t) 

   ன்  நா ள் இறப்  நிக ெமன்பதன் அ யாகப் த்தநா  நிைல ைலதல்; disturb to the 
equilibrium in the pulsation indicating bile, a symptom of death within three days.

     [ த  + ஒ _,]

த

த 1 cidaṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. இைறத்தல்; to fall in different places, disperse, scatter, as grain.

     "ெசந் ல் யாத்  ெவண்ெபாரி த " ( .231);

   2. ய ெபா ள்களாய்த் ெதரித்தல்; to be strewn in small particles, to spill, pour, shed. 

தைர ல் ந் ய இதளியம் (பாதரசம்); த ேயா ய .

   3. ண் களாக உைடந்  ேபாதல்; to be broken into pieces, to explode.

   4. யாகக் ெகா த்தல்; to give liberally, bountifully.

     "மா த க்ைக" (ப ற் ப். 76);.

   ம. த க;   க. ெகதர,் சத , ெசத ;   ெத. ெசத ;   . சத ணி;   ேகாத த் (ெதளித்தல்);; ட த்

     [ ைத → த ]

 த 2 cidaṟudal,    5 ெச.  (v.i.)

   1. கைலதல்; to be shed, strewn, scattered, as a flock;

 to disperse, as a company.

   2. அ தல்; to be squandered, wasted.

   3. பயன்படா  ேபாதல்; to prove fruitless, become unprofitable.

     "பதறாத காரியஞ் தறா " (பழ.);

   4. கைளதல்; removing.

க. ெகத

     [ ைத → த _,]
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த ேதங்காய்

 
 த ேதங்காய் cidaṟudēṅgāy, ெப. (n.)

   ைறத் ேதங்காய் (ேவண் த க்காகத ் ண்டாகத ்ெத க் ம்ப  உைடக் ம் ேதங்காய்; coconut 
dashed on the ground and broken, on special occasions in fulfilment of a vow.

ம வ. டைலத்ேதங்காய்

     [ த  + ேதங்காய். ெதங்கங்காம் → ேதங்காய்]

த மணி

 
 த மணி cidaṟumaṇi, ெப. (n.)

   ெநற்களத் ற் க ர க் ம்ேபா  ெத த்  ந்த தவசம் (இ.வ.);; grains that fall scattered on the threshing - 
floor, while threshing, dist. fr. ந் மணி.

     [ த  + மணி. ள் → (மள்); → மணி = ய , யதான தவசம்]

தைற

 
 தைற cidaṟai, ெப. (n.)

   கைறயான் ேநாய்; a skin disease due to the bite of white - ants (சா.அக.);.

     [ தைல – தைற]

தன்

தன்1 cidaṉ, ெப. (n.)

   ெவண்ைமயான நிற ைடய ெவள்ளி ( க் ரன்); ( ங்.);; the planet Sukkiran, as white.

     [ தம் → தன்]

 தன்2 cidaṉ, ெப. (n.)

   அசச் ள்ேளான் ( ங்.);; timid man.

தனம்

 
 தனம் cidaṉam, ெப. (n.)

   ேகாடகசாைல (மைல.);; a very small plant.

தார்

தார ்citār, ெப. (n.)

   1. ைல; cloth, rag.

     "பா ய தாேரன்" ( றநா.150);.

   2. மர ரி ( ன்.);; thin bark of certain trees, used as clothing.

     [ தர ்→ தார]்

தாரம்

 
 தாரம் citāram, ெப. (n.)

   ேதரக்்ெகா . (யாழ்.அக.);; flag of a car or chariot.

     [ தார ்→ தாரம்]

தாரி
தாரி citāri, ெப. (n.)

   ைக ேபா ம் பண்டம் (I.M.P. Tj. 55);; incense.
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லம்

 
 லம் cidilam, ெப. (n.)

   ைத  ( ன்.);; crumbling, decaying.

     [ ைத  → ( த ); → தவம் → வம்]

மலர்

 
 மலர ்cidumalar, ெப. (n.)

   தண்ணீர ் ட்டான் என்றைழக்கப்ெப ம் ெகா  வைக (மைல.);; climbing asparagus.

ரம்

 
 ரம் ciduram, ெப. (n.)

   ேநரவ்ாளம் (மைல.);; croton.

ேதக்க ரம்

 
 ேதக்க ரம் cidēkkadiram, ெப. (n.)

   ெவள்ைளக்க ங்கா  (மைல.);; egg-fruited ebony.

ேத

 
 ேத  citēki, ெப. (n.)

   க க்காய் (யாழ்.அக);; chebulic myrobalan.
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ைத

ைத1 cidaidal,    2 ெச.  (v.i.)

   1. தன்ைம ெக தல்; to be injured, spoiled;

 to deteriorate, decay.

     " ம்  பன்மலர ் ைதய" (அகநா.36);.

   2. த தல்; to be scattered, dispersed.

     "ஆன்ெபா ைந ெவண்மணல் ைதய" ( றநா. 36.5);.

   3. அ ப தல்; to be sundered, broken, cut to pieces.

     "கவசம் ம்ெபா  ைதய" ( றநா.13:2);.

   4. னத்தல்; to be angry.

     "நீ ண்டக்காற் ைதயாேரா ன்ேனா " ( வ்.நாய்ச.்7:9);.

   5. ெசாற் ைதந்  வழங் தல்; to become corrupt, degenerate by lapse of time, as words.

     " ைதந்தன வரி ம்" (ெதால். ெசால். 402);.

   6. ெபாய்யாதல்; to prove untrue.

     "அவ ைர ஞ் ைதந்ததால்" (கம்பரா. ஊரே்த . 232);.

   7. வரம்ப தல்; to exceed limit or propriety.

     "ேபைத ைரப் ற் ைதந் ைரக் ம்" (நால .71);.

   8. ைலதல் ( ன்.);; to disperse, scatter, as an army.

   9. இைச த யன ெக தல் ( ன்.);; to become out of tune, as music;

 to go wrong, as rhythm.

   ம. த க, ெத க;   க. த  ;ெத.

 ைத2 cidaiddal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெக தல்; to injure, waste.

     " ங்கண் மகளிர ் ைனநலஞ் ைதக் ம்" (க த். 75:31);

   2. ைலத்தல்; to disperse. scatter.

     " றந்த நண்பைரக் ெகான் தன் ேசைனையச ் ைதக்க" (கம்பரா. ரமாத் ர. 187);.

   3. அ த்தல்; to destroy, ruin, demolish, kill.

     " வளி ெசன்  ைதத்தாங் " (நால ,179);.

   4. ைரத்தல் (யாழ்ப்.);; to shave, shear.

   5. ைளதல் ( ங்.);; to pluck out, uproot.

   6. ேதய்த்தல் ( ங்.);; to rub.

   7. ஒ த்தல் ( வா.);; to sound.

   8. ந ங் தல்; crushing as plants.

ம. தய்க் க.

 ைத3 cidai, ெப. (n.)

   1. ைத 1, பாரக்்க;see sidaivu, 1.

     "ெகா மணிச ் கா ேகா  ைதபட" ( ைள, மாயப்.20);.
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ைதக்க

 
 ைதக்க  cidaikkaru, ெப. (n.)

   அ க ; foetus brought forth in an immature state.

     [ ைத + க ]

ைத ற்

ைத ற்  cidaiguṟṟu, ெப. (n.)

   1. ெசக் ; oil press.

   2. ஆைல; sugar-cane press.

   3. சக்கரம்; wheel.

     [ ைத1 + ற் ]

ைதந்தேவ

 
 ைதந்தேவ  cidaindavēṭu, ெப. (n.)

   ெசல்லரித்த ஒைலேய  (யாழ்ப்.);; ant-eatanola book.

     [ ைத → ைதந்த + ஏ ]

ைதயர்

ைதயர ்cidaiyar, ெப. (n.)

   ழ்மக்கள் (அக.நி.);; low, mean people.

     [ ைத5 → ைதயர]்

ைத

ைத  cidaivu, ெப. (n.)

   1. ேக , 

 injury, degeneracy, ruin, defeat.

     "ெசப்ப ைடயவனாக்கஞ் ைத ன் " ( றள், 112);.

   2. ற்றம்; fault, defect.

     " ைதெவனப் ப பைவ வைசயற நா ன்" (ெதால். ெபா ள். 664);

     [ ைத → ைத ]

ந்தகம்

ந்தகம்1 cindagam, ெப. (n.)

   ளியமரம்; tamarind tree.

     " ந்தகத் க் ழமரந்் " (பாகவ. றப் ப்பா .2);.

ளி ன் ெசந்நிறம் பற் ப் ளியமரத்ைதக் த்த .

 ந்தகம்2 cindagam, ெப. (n.)

தகம் (ச .); பாரக்்க;see Sidagam.

 ந்தகம்3 cindagam, ெப. (n.)

   1. ெவள்ைள ெவப்  நஞ் ; white arsenic.

   2. நாகப் ; iron wood of Ceylon.
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ந்த

 
 ந்த  cindagi, ெப. (n.)

   ெசாத்  ( ன்.);; property. Persn. zindagi

ந்த

ந்த 1 cindaḍi, ெப. (n.)

   இ ர  ( றள்);க் ம் நாற் ர  (அள );க் ம் இைடப்பட்ட ச் ர  (ெதால்.ெபா ள்.349);; metrical line 
of three feet.

     [ ந்  + அ . ஏ ம் எட் ம் ஒன்ப ம் ஆ ய எ த் னான் ன்  ராப் வ வ  த்த ]

ந்த யம்

 
 ந்த யம் cindadiyam, ெப. (n.)

   க ங்ெகாள்; black horse-gram.

ந்தம்

ந்தம்1 cindam, ெப. (n.)

   ளியமரம்.( ங்.);; tamarind tree.

ெத. ந்த

 ந்தம்2 cindam, ெப. (n.)

தகம். (ச ); பாரக்்க;see sidagam.

 ந்தம்3 cindam, ெப. (n.)

   பாவைக; a kind of metre.

     "அ ைடநம் யார ்ெசய்த ந்தம்". (யாப். .93, பக்.352);.

ந்தன்

ந்தன்1 cindaṉ, ெப. (n.)

   றளனி ம்  ெந யவன் (ெதால். ெபா ள். 349, உைர);; dwarfish person.

     "ேசயனாய் வந்ெதா  ந்தன் ேபான் லாய்" (கந்த . அைவ . 75);.

     [ ந் 2 → ந்தன். மக்க ள் கக் ன்னமானவ  ( றளன்);க் ம் அளவாக வளரத்்தவ  
(அளவன்);க் ம் இைடப் பட்ட உயரமானவன் த்தன்]

 ந்தன்2 cindaṉ, ெப. (n.)

தகம் ( ங்.); பாரக்்க;see Sidagam.
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ந்தைன

ந்தைன cindaṉai, ெப. (n.)

   1. எண்ணம்; thought, idea.

     " ந்தைன ைரெசய்வான்" (கம்பரா. கங்ைக. 53);.

   2. ப த்த பாடத்ைத ண் ம் நிைனக்ைக; revision of lessons. 

     'ப த்தவற்ைறச ் ந்தைன ெசய்யேவ ம்' (உ.வ.);

   3. ஊழ்கம் ( யானம்);; meditation. 

     'அேத ந்தைனயா க் றான்' (உ.வ.);

   4. கவைல; care, concern, grief.

     " ந்தைன கத் ற் ேறக் " (கம்பரா. கப். 35);.

   5. கவனம். ( ன்.);; attention, consideration.

   6.  ேகட் ம் ெசய் ; subject about which a person consults a soothsayer.

     "நட்ட ட்  ந்தைன" ( டா.உள்.);

     [ த்  → த்  → ந்ைத → ந்தைன. த்  = அ , க த் , க யைத அைட ம் றம் ( . தா. 
184]

த. ந்தைன → Skt. cintana

ந்தாக்கட் ைக

ந்தாக்கட் ைக cindāggaṭṭigai, ெப. (n.)

   அட் ைக வைக;- a kind of necklace.

     [ த்தாக் 1 + அட் ைக]

ந்தாக்

ந்தாக் 1 cindākku, ெப. (n.)

ந்தாக்கட் ைக பாரக்்க;see sindikkattigai.

     " ந்தாக்ைக ைலயாட ்ேகன்க த்  ட்ேடன்" ( ற  . 695);

   க. ந்தாக;ெத. ந்தா : . ந்தா

 ந்தாக் 2 cindākku, ெப. (n.)

   வர ் ைளயாட்  வைக ( ன்.);; a child's game.

ம வ. ெதாளாக்

ந்தாேத

ந்தாேத  cindātēvi, ெப. (n.)

ம ைர ல்

   பழங்காலத் ல் வணங்கப்பட்  வந்த கைலமகள்; goddes Sarasvadi worshipped in ancient Madurai.

     " ந்தாேத  ெச ங்கைல நியமம்" (மணிேம 14:17);.

     [ த்  = அ , த்  → ந்  + ேத ]

ந்தாமணிக்
ளிைக

 
 ந்தாமணிக் ளிைக cindāmaṇigguḷigai, ெப. (n.)

   நாட்பட்ட மலச் க்கல், ெவப்பம், கைளப் , உடல்வ  தலானவற்ைற அகற் ம் 
ஆ ள்ேவதமாத் ைர (சா.அக);; a pill prepared according to the process of Ayurvèda and prescribed for removing 
constipation rheumatism through excess of heat all weariness and pain in the system.

     [ த்தாமணி + ளிைக. ள் → ளிைக]

105

www.valluvarvallalarvattam.com 9569 of 19068.



ந்தாமணிசச்ா

 
 ந்தாமணிசச்ா  cindāmaṇiccāṟu, ெப. (n.)

   ஈைள, எ ம் க் , நீரக்்ேகாைவ, ேமகம் தலான ெபரிய ேநாய்க க்காக, ெவள்ளி, தாம் ரம் 
அயம், ெபான், த்  தலான வற் ன் ெபா க டன், இஞ் , கரிசாைலச ்சா  ட்  அைரத் ச ்
ெசய்யப்ப ம் ஆ ள் ம த் வ ம ந் ; a medicine prepared as per process of Ayurveda by grinding the calcined 
oxides of silvercopper iron, pearland prescribed for great diseases as asthma, consumption, dropsy, venerel complaints etc.

     [ ந்தாமணி + சா ]

ந்தாமணிம
த் வம்

 
 ந்தாமணிம த் வம் cindāmaṇimaruttuvam, ெப. (n.)

   த ழ்நாட் ல் வழங்  வந்த ம த் வ ைற. ன்  மைலயாளத் ல் ெமா  ெபயரக்்கப்பட் , 
அங் ள்ள சரக  த ம த் வ ைறக்  மாறாகக் ைகயாளப்ப ம் ம த் வ ைற; a translation of 
Tamil Sitta medical works in Malayalam and practised by some of the physicians in Malabarin opposition to Sanskrit 
Ayurveda Saraka and Susuruda.

     [ த்தாமணி + ம த் வம்]

ந்தாமணிம
த் வன்

 
 ந்தாமணிம த் வன் cindāmaṇimaruttuvaṉ, ெப. (n.)

   அகத் யர ்ம த் வ ல் யவா  மைலயாள ம த் வத் ற்  மாறாக ெநஞ்சாங் ைல 
(இ தய); ம த் வஞ் ெசய் ந் த ழ் ம த் வன்; the Tamil physicians who follow Agattiyar's work on medicine in 
opposition to Malayalam physicians.

     [ த்தாமணி + ம த் வன்]

ந்தாமணிமாத்
ைர

ந்தாமணிமாத் ைர cindāmaṇimāttirai, ெப. (n.)

ந்தாமணிக் ளிைக பாரக்்க;see Sindá mani-kuligai.

     " றங்  ந்தாமணி மாத் ைரயல்லேவா" (தனிப்பா. ii, 149: 375);.

     [ ந்தாமணி + மாத் ைர]

ந்தாமணி ள
க்

ந்தாமணி ளக்  cindāmaṇiviḷakku, ெப. (n.)

ந்தா ளக் -2 பாரக்்க;see Sindavilakku-2.

ந்தா ளக்

ந்தா ளக்  cindāviḷakku, ெப. (n.)

   1. ந்ைதைய ளக்கமாக் ம் கைலமகள்; Sarasvadi, as mind - illuminator.

     " ந்தா ளக் ன் ெச ங்கைல நியமத் " (மணிேம.13:106);.

   2. அைணயா ளக் ; ever burning lamp.

     [ ந்ைத + ளக் ]

ந்தார்மணி

 
 ந்தாரம்ணி cindārmaṇi, ெப. (n.)

   ெதன்னிந் யா ல் ப்பாக மைலயாளத் ல் வழங்  வ ம் ம த் வ ைற; a system of medical 
treatment prevalent in South India (ேசரநா.);.

ம. ந்தாமணி

     [ ந்தாமணி – ந்தாரம்ணி]

ந்தார்மணிய
ன்

 
 ந்தாரம்ணியன் cindārmaṇiyaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ெநல்; a varicty of paddy (ேசரநா.);.

ம. ந்தாமணியன்

     [ ந்தாரம்ணி → ந்தாரம்ணியன்]
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ந்

ந் 1 cindittal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. நிைனத்தல்; to think of, consider.

     "ம ைமையச ் ந் யார ் ற்ற னார"் (நால , 320);.

   2. மனனம் பண் தல்; to reflect, ponder.

     "ெபா  யல் …...ேகட்டல் ந் த்த ெலன் ம் இ றத்தா ணரப்ப ம்" ( .ேபா. ற்.பா . பக்.4);

   3. ஓகம் ெசய்தல்; to meditate.

     "எம்ெப மாெனன் ெசால் ச ் ந் க்ேகேன"( வாச. 5:25);

   4. ேகட்ட பாடத்ைத ண் ம் நிைனத்தல்; to revise lessons.

   5. ம் தல்; to desire.

     "நம்  ந் யாதவர ்யார"் (கம்பரா. த்த. மத் ரப். 106);

ம. ந் க் க

     [ த்  → த்  → த் -,]

 ந் 2 cindittal,    4 ெச.  (v.i.)

   கவைலப்ப தல்; to be concerned, sorrowful. 

     'க ந்தைதக் த் ச ் ந் க்கலாகா ' (உ.வ.);.

     [ த் 1 → த் 2]

 ந் 3 cindi, ெப. (n.)

   தைலயணி வைகையச ்சாரந்்த ட்  என் ம் அணி; an ornament forming part of talai-ani.

 ந் 4 cindi, ெப. (n.)

   1. உப் ; salt in general.

   2. வாதமடக் ; wind killer

   3. எ சச்ம்பழச ்சா ; lime-juice.

ந் தம்

 
 ந் தம் cindidam, ெப. (n.)

   நிைனக்கப்பட்ட  (சங்.அக.);; that which is thought of or considered.

     [ த்  → த் தம்]

ந் ந்

ந் ந்  cindibindi, ெப. (n.)

   ன்னா ன்னம்; shred, shattered bit.

     "கட் க் ைலந்  ந்  ந் யாய்ப் ேபா ற் ேற" ( . ெபரியாழ். 2.1:5 யா – பக். 224);.

ம வ. ன்னா ன்னம்

     [ ந் தல் = த தல் ந்  → ந் . ந் ந்  = எ ைக ேநாக்  வந்த இைணெமா ]
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ந் ப்

 
 ந் ப்  cindippu, ெப. (n.)

   நிைனப் ; thought.

     [ ந்  → ந் ப் ]

ந் யம்

ந் யம் cindiyam, ெப. (n.)

   1. நிைனக்கத்தக்க  (சங்.அக.);; that which is worthy of consideration.

   2. வத் ேதான் யங்கள் ( வாகமம்); இ பத் ெதட்ட ெளான்  (ைசவக.ெபா .331, உைர);; an ancient 
saiva scripture in Sanskrit, one of 28 sivagamam.

     [ ந்  → ந் யம்]

ந் யல்ெவண்
பா

ந் யல்ெவண்பா cindiyalveṇpā, ெப. (n.)

   ன்ற யாலைமந்த ெவண்பா வைக (காரிைகெசய். 5, உைர);; venba verse of three lines.

     [ ந் 3 + இயன் + ெவண்பா]

ந் ராப

 
 ந் ராப  cindirāpadi, ெப. (n.)

   ஆகாசக் க டன் ழங் ;  sky root.

ந் னர்

ந் னர ்cindiṉar, ெப. (n.)

   ள்ளர;் dwarfs.

     "ெந யர ் ந் னர ் னர"் (கந்த. பைடெய .7);.

     [ த்  → த் னர]்
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ந்

ந் 1 cindudal,    5 ெச  (v.i.)

   1. த  ப தல்; to be strewn, spilled.

   2. ெசாட்  ெயா தல்; to trickle, stream. 

கண்ணீர ் ந் ய .

   3. அ தல்; to be destroyed.

     "இடரெ்தாடரா ைனயான ந் ம்" (ேதவா.37:1);

   ெத. ந் ;ம. ந் க.

 ந் 2 cindudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. த தல்; to scatter or strew.

     " யெபான் ந் " ( வாச. 9:3);

   2. நீக் தல்; to remove.

     "ம க்கஞ் ந் னார"் (கம்பரா. ம த் . 105);.

   3. ெதளித்தல்; to spill, sprinkle, shed.

   4. ெசலவ த்தல்; to spend, waste.

     " ந்  ெந களகலாமல்" ( நாயக . 2:66);.

   5. பரப் தல்; to cast on all sides, expand.

     "கண் ெசன் லாய்ப் றழச் ந் ………..ஆ ம்" ( வக. 2287);. 

   6 க்ைகச ் ந் தல்; to blow the nose.

   7. அ த்தல்; to destroy.

     " ர ன் ம் . . . ரல் ெகா  ந் " (காஞ் ப் . இ பத்.131); (க. ந் );.

   8. கைளதல் ( ங்.);; to pluck up, root out.

   9. பயனிலவாகச ்ெசய்தல்; to render futile.

     "பண்  தா ைட வரங்கள் ந் வன்" (கம்பரா. ஒற் க். 64);.

   10. ெவட் தல்; to cut off.

     "வாளாற் ெச நர ்தங்க டல் ந் வர"் (கந்த, இரண்டா. நாட.் ர. உ த்.341);

ெத. , க. ந்

     [உல் → இல் → இல்  = ைள, ைள. இல் க் டம் = ைன ள்ள டம். உல் → உள் → உைர → 
உ . உ தல் = உள்ளி ந்  ஒ தல், தத்தல், ந் தல் இல் → ல் ஒ தல். ஒ.ேநா. இல்  க்  → 

ல் க்  =  ஒ ம் க் . ல் → ன் → ந் ]

 ந் 3 cindu, ெப. (n.)

   1. றளி ஞ்  ெந யனாய் ன்ற யர ள்ளவன்; dwarf, about 3ft. high, dist. fr. kural.

     " றள் ந் ெனா ேடா  நடந்தன" ( வக. 631);

   2. ந்த  (காரிைக, உ ப். 12); பாரக்்க;see sindagi.

   3. இைசப்பா வைக. ( லப். 6:35, உைர);; a kind of musical composition.

   4. ஒ வைக வரிக் த்  ( லப். 3: 13, உைர);; a masquerade dance.

     [ ல் → ன் → த் . த் தல் = நீங் தல், கைளதல், ைறதல், ந் (தல்); → ந்  → அள ந்  
சற் க் ைறவான நிைல] இைசத் த ழ்ப் பாட்  வைகக ள் ஒன்  அ க் ைம பற் ச ் ந்  
எனப்ெபயர ்ெப ம்.

 ந் 4 cindu, ெப. (n.)
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ந் க்காணி

 
 ந் க்காணி cindukkāṇi, ெப. (n.)

   அைச ம் ெசாத்  ( ன்.);; goods, chattels, movables.

 u. zindagani

     [ ந்  + காணி]

ந் க்ெகா

 
 ந் க்ெகா  cindukkoḍi, ெப. (n.)

ந் ல் பாரக்்க;see Sindil.

     [ ந்  + ெகா ]

ந் கம்

ந் கம்1 cindugam, ெப. (n.)

   ெநாச்  (மைல);; stalked leaflet chaste-tree.

     [ ந்  → ந் கம்]

 ந் கம்2 cindugam, ெப. (n.)

   க் ; nose.

     [ ந்  → த் கம் = சளி த் ம் உ ப் ]

ந்

 
 ந்  cindugi, ெப. (n.)

   ைமயகத் ; ringworm shrub.

ந் சம்

 
 ந் சம் sindusam, ெப. (n.)

   உப் ; salt.

     [ ந்  → ந் சம்]

ந் சாரம்

ந் சாரம் cinducāram, ெப. (n.)

   கட ப்  ( ன்.);; sea-salt.

     [ ந் 3 + சாரம்]

ந் நீர்

ந் நீர ்cindunīr, ெப. (n.)

   க் சச்ளி; mucous from the nose.

     [ ந் 1 + நீர]்

ந் ப் க்ைக

ந் ப் க்ைக cinduppiḻukkai, ெப. (n.)

   வரிக் த்  வைக ( லப்.3: 13, உைர.);; a masquerade dance.

     [ ந்  + க்ைக]

ந் ப்

ந் ப்  cinduppu, ெப. (n.)

   ந்  நாட் ள்ள மைல, பாைற தலானவற் ல் பனி னால் இயற்ைகயாய் ைள ம் உப் ; 
இ பதெ்தா  உப்  வைகக ள் இ ம் ஒன் ; ெவங்கார ைடய ம், த்த ம த் வத் ல் 

யாகப் பயன்ப வ மான இவ் ப் , ெப ங்கட் களா க் ம்; Sindh salt It is one of the 21kinds of 
salt. It is formed naturally on mountains and rocks being soldified from the felling dew. It is an impure chloride of sodium. It 
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ந் ப்

 
 ந் ப்  cinduppū, ெப. (n.)

   கட ல் ேதான் ம் வா ய சங்  ( அ);; conch, as flower of the ocean.

     [ ந்  + ]

ந் பலம்

 
 ந் பலம் cindubalam, ெப. (n.)

   இந் ப் ; sindu salt.

ந் பாலவம்

 
 ந் பாலவம் cindupālavam, ெப. (n.)

   கடல் ைர; cuttle-fish bone.

ந் ட்பகம்

 
 ந் ட்பகம் cindubuṭbagam, ெப. (n.)

   ர ன்ைன; soora poon.

ந் மணி

 
 ந் மணி cindumaṇi, ெப. (n.)

களத் ல் உ ரந்்  டக் ந் தவசம் (இ.வ.);: 

 stray grains that lie strewn on the threshing-floor, dist. fr. sidarumani.

     [ ந்  + மணி. ன் → (மள்); → மண் → மணி = தவசமணி.]

ந் ரக்கட்

ந் ரக்கட்  cindurakkaṭṭi, ெப. (n.)

   ெசங்கா ; lump of lead ochre.

     "சந்தனக் ைற ஞ் ந் ரக் கட் ம்" ( வப் 25:39);

     [ ந் ரம் + கட் ]

ந் ரத்தம்

 
 ந் ரத்தம் cindurattam, ெப. (n.)

   ந்  நாட் ல் ைள ஞ் வப்  நிற ள்ள உப் ; a red salt obtained from Sindh.

     [ ந்  + அரத்தம். அர ்→ அரக்  = வந்த ெம . அர ்→ அரத்தம் = வப் , வப்  நிற ப் )

ந் ரத்தா கம்

 
 ந் ரத்தா கம் cindurattātigam, ெப. (n.)

   எ சை்ச மரம்;  lime tree.

ந் ரதம்

ந் ரதம் cinduradam, ெப. (n.)

   இந் ப்  ( .அ.);; rock-salt.

     [ த் 3 + ரதம். அரத்தம் → ரத்தம் → ரதம்]

ந் ரத்தம் பாரக்்க

111

www.valluvarvallalarvattam.com 9575 of 19068.



ந் ரம்

ந் ரம்1 cinduram, ெப. (n.)

   1. ந் ரம்,  பாரக்்க;see sinduram1.

     " ந் ரச ்ேசவ யாைன" ( வாச. 18:5);.

   2. ந் ாரம்1, 3 பாரக்்க;see sinduram1,

   3. ' ந் ர லங்கத் தன் ெநற்  ேமல்' ( வ். ெபரியாழ். 3.4:6);  ெநற் ல் ைவக் ம் ெபாட் ; round 
coloured mark put on the forehead, usually of saffron.

     " ந் ர வா த்த த்தார ைடயார"் (கந்தரந். 5);.

ெத. ந் ர

     [ த் ரம் → த் ரம்]

 ந் ரம்2 cinduram, ெப. (n.)

   யாைன ( டா.);; elephant.

     "காரெ்காள் ந் ரங் காயத் ைட ைடச ்ேசாரி ேசாரத்ார" (கந்த . நகர .61);.

ம. ந் ர்

     [ெசத் ரம் → ந் ரம் → ந் ரம்]

த. ந் ரம் → Skt. sindhura

கர ் கம் (ெசம் ள்ளி ள்ள கம்); என்ப  ைனயா  ெபயராய் யாைனையக் ப்ப  ேபான்ேற 
ந் ரம் என்ப ம் யாைனையக் க் ம்.

 ந் ரம்3 cinduram, ெப. (n.)

   1. ளியமரம். ( டா.);; tamarind tree.

   2. ெவட் ச ்ெச வைக; scarlet ixora.

ந் ரம் என்ப  ளி ன் ெசந்நிறம் பற் ப் ளியமரத்ைதக் க் ம்.

 ந் ரம்4 cinduram, ெப. (n.)

   ெசவ் யம்; root of black pepper plant.

 ந் ரம்1 cinduram, ெப. (n.)

   1. வப்  ( ங்.);; redness.

   2. ெசங் ைட. ( ங்.);; red umbrella.

   3. ெநற் ல் அணிதற் ரிய ஒ வைகச ்ெசம்ெபா  ( ங்.);; vermilion, red paint, red powder for tilaka.

     "மதகரிையச ் ந் ரிமப் ய ேபால்" (கம்பரா. ம ைலக். 151);.

   4. ெசந்நிற ள்ள ெபா  வைக; red metallic oxide, precipitate of mercury, any chemical or metallic compound used 
medicinally.

     " ந் ரத்தா  ெகா த் லேரல்" (உபேதசகா. உ த் ரா. 67);.

   5. யாைனப் கர் கம் ( ங்.);; elephant's face, as spotted red.

   6. ெவட் . ( வா.);; scarlet ixora.

   7. ேசங்ெகாடை்ட. (மைல.);; marking - nut tree.

   8. மாவைக; a kind of mango. 

ெசந் ர மாம்பழம்.
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ந் ரி-த்தல்

ந் ரி-த்தல் cindurittal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

ந் ரி -, (சங்.அக.); பாரக்்க;see sinduri-.

     [ ந் ரி → ந் ரி]

ந் ணி

 
 ந் ணி cinduruṇi, ெப. (n.)

   ளியம் படை்ட; tamarind bark.

ந் ைர

ந் ைர cindurai, ெப. (n.)

   இந் ரன் யாைனயால் வளரக்்கப்பட்டவளா ய ெதய்வ யாைன; Teyvayanai, consort of Murugan, as brought 
up by Indra's white elephant.

     " ந் ைரபாக" (கந்தரத்.39);.

     [ ந் ரம்2 – ந் ைர]

ந் வாரம்

ந் வாரம்1 cinduvāram, ெப. (n.)

   1. ெநாச்  ( டா.);; stalked leaflet chaste - tree.

   2. க  ெநாச் ; three-leaved chaste - tree.

     "வஞ்  த் கஞ் ந் வாரம்" ( ஞ் ப்.89);

 ந் வாரம்2 cinduvāram, ெப. (n.)

   கடல் (அக.நி.);; sea.

     [ ந்  + வாரம். வாரி → வாரம். வாரி → கடல், நீர் ைவ]

 ந் வாரம்3 cinduvāram, ெப. (n.)

ல் ( ங்.); 

 bow.

ந் வாரி

 
 ந் வாரி cinduvāri, ெப. (n.)

   ெப ங்கடல்; ocean.

     [ ந்  + வாரி]

ந் ெவளி

 
 ந் ெவளி cinduveḷi, ெப. (n.)

   ந்  ஆ  பா ம் ப , ந்  பள்ளத்தாக் ; river belt, Indus valley.

     [ ந்  + ெவளி]

ந் ெவளி 
நாகரிகம்

ந் ெவளி நாகரிகம் cinduveḷināgarigam, ெப. (n.)

   ந்  ஆ  பாய்ந்த ப ல் 5,000 ஆண் க க்  ன்  நில ய பழந்த ழர ்நாகரிகம்; an ancient 
Tamilian civilization which prevailed about 5000 years ago in Sindu river belt, Indus valley civilization.

     [ ந் ெவளி + நாகரிகம்]

ந் கம்

 
 ந் கம் cindūkam, ெப. (n.)

   ேசங்ெகாடை்ட; dhoby's nut.
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ந் ரச் ைல

ந் ரச் ைல cindūraccilai, ெப. (n.)

   1. மாக்கல்; pot stone.

   2. கப் க்கல்; any red stone.

   3. கப் த்தா மண்; any red ore such as, red zinc ore.

   4. ெசம்மண்; ochre.

     [ ந் ரம் + ைல. ெசந் ளம் → ெசந் ரம் → த் ரம் = வப் ]

ந் ரத் லகம்

ந் ரத் லகம்2 cindūrattilagam, ெப. (n.)

ந் ாரப்ெபாட்  பாரக்்க;see Sindia-p-pottu.

     "ெத க் ந் வைல ய க் ஞ் ந் ாரத் லகத்ைதேய" (தனிப்பா. ii, 129:327);.

     [ ந் ரம் + வகம்]

ந் ரத் லதம்

 
 ந் ரத் லதம் cindūraddiladam, ெப. (n.)

   நாத ப் ; a kind of negative salt.

ந் ரப் டம்

 
 ந் ரப் டம் cindūrappuḍam, ெப. (n.)

   ந் ார ம ந்  ெசய்வதற்காகப் ேபா ம் டம்; calcination of metals with a view to obtain red extraneous oxides.

     [ ந் ரம் + டம்]

ந் ரப் டண
ம்

 
 ந் ரப் டணம் cindūrappūṭaṇam, ெப. (n.)

   இ , ரம், மகப்ேபறைடந்ேதாரத்ம் ேநாய்கள் தலானவற்ைறப் ேபாக் ம் ஆ ள்ேவத 
மாத் ைர; an Ayurvedic red pill prescribed for diseases of pregnant women and for curing ailments and other evils as 
apolexy, fever etc.

     [ ந் ரம் + டணம்]

ந் ரப்ெபாட்

ந் ரப்ெபாட்  cindūrappoṭṭu, ெப. (n.)

   ங் மப்ெபாட்  ( ன்.);; vermilion mark on the forehead.

ம வ. ெசந் ாரம்

     [ ந் ரம்1 + ெபாட் . ந் ரம் = வப் ]
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ந் ரம்

ந் ரம் cindūram, ெப. (n.)

ந் ரம்2 ( ங்.);;பாரக்்க;see Sinduram2.

 ந் ரம் cindūram, ெப. (n.)

ந் ரம்3 பாரக்்க;see Sinduram3.

 ந் ரம்4 cindūram, ெப. (n.)

   ெசவ் யம் ( ன்.);; red lead, minium.

 ந் ரம்5 cindūram, ெப. (n.)

   பைறவைக ( ங்.);; a kind of drum.

 ந் ரம்6 cindūram, ெப. (n.)

   1. பகவளம்; coral.

   2. சா ங்கம்; vermilion.

   3. பாைற ப் ; rocksalt.

     [ெசந் ள் → ெசத் ளம் → ெசந் ரம் → ந் ரம்]

ந் ரமணி

 
 ந் ரமணி cindūramaṇi, ெப. (n.)

   ஆண் ன் ேமற் ற ம் னி ம் ங் ந் ேதால் வந் ம் காணப்ப ம் பால் ைன 
ேநாய்; inflammation and swelling of the glans penis and perpuce due to venereal affections or other causes.

     [ ந் ரம் + மணி. ந் ரம் = வப் . மணி = ஆண் ன் னி]

ந் மரம்

ந் மரம் cindūmaram, ெப. (n.)

   1. ெசங்கடம் ;  red Indian oax tree.

   2. ளிய மரம்; tarmarind tree.

     [ ந் ரம் + மரம்]

ந் ரம த் வ
ம்

 
 ந் ரம த் வம் cindūramaruttuvam, ெப. (n.)

   ேதவ ம த் வம்; devas treatment.

     [ ந் ரம் + ம த் வம்]

ந் மாக் -
தல்

ந் மாக் -தல் cindurumākkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   வப்  வண்ணமாக் தல்; to make into a red colour.

     [ ந் ரம் + ஆக் -,]

ந் ர

 
 ந் ர  cinduravidi, ெப. (n.)

   ந் ாரம் ெசய் ம் ைற; rules relating to calcination of metals into red oxides.

     [ ந் ரம் + ]
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ந் ரி

ந் ரி1 cindūrittal,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

   மாைழகைளச ்(உேலாகங்கைள); ெசந் ள்ள மாக் தல்; to calcine, prepare powders of metals or minerals by 
the agency of fire.

     " க் க் ெகா த்தைதச ் ந் ரித் ஞ (பண .23);.

ம. ந் ரிக் க

     [ெசந் ளம் → ந் ளம் → ந் ரம் → ந் ரி]

 ந் ரி2 cindūrittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வப்பாக் தல்; to convert into a red colour.

     [ ந் ரம் → ந் ரி-. 'இ' ைனயாக்க ஈ ]

 ந் ரி3 cindūri, ெப. (n.)

   ள்ள ; bird's feet plant.

ந் ரிைக

 
 ந் ரிைக cindūrigai, ெப. (n.)

   ெசவ் யம்; black pepper root.

     [ ந் ரி → ந் ரிைக]

ந்ைத

ந்ைத cindai, ெப. (n.)

   1. மனம்; mind, intellect.

     "ெக க ந்ைத க வள் ணிேவ" ( றநா.);.

   2. அ ; knowledge.

     "இர  பக ணரே்வார ் ந்ைத" ( . .பா . நாயகர் , வஞா.);.

   3. எண்ணம்; thought, idea, intention.

     "நாேகசச்ரம் வலங்ெகாள் ந்ைத ைடயார"் (ேதவா.439,8);.

   4. ஊழ்கம் ( யானம்);; meditation, contemplation.

     " ந்ைத ெசய் " ( வ். வாய். 2.6:5);.

   5. கவைல; solicitude, care.

     "ெச மகப் பல ம் ெபற் ச ் ந்ைத ர ்மனத்ைதயா " ( வக.1124);.

     [ த்  → ந்  → ந்ைத]

ந்ைதகல_த்தல்

ந்ைதகல_த்தல் cindaigalattal,    3 ெச.  (v.i.)

   மனெமாத்தல்; to be of one mind.

     " ந்ைதகலந்த ச யாகச ்ேசரந்் " (உத்தரரா. அ மப்.45);,

     [ ந்ைத + கல_,]

ந்ைத ரியன்

ந்ைத ரியன் cindaiāriyaṉ, ெப. (n.)

   1. அ க் ரை்ம ள்ளவன்; sharp, keenwitted person.

   2. அ வன் ( தன்); ( டா.);; the planet Mercury.

     [ ந்ைத + ரியன்]

ரியன் பாரக்்க
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ந்ைதெசய்-தல்

ந்ைதெசய்-தல் sindaiseytal,    2 ெச ன்றா  (v.t.)

   1. நிைனவ  ைவத்தல்; to remember, bear in mind.

   2. ஊழ்கம் ( யானம்); ெசய்தல்; to meditate upon, reflect.

     "உன்ைனச ் ந்ைதெசய் " ( வ். வாய்.2.6:6);. 

   கவைல ெகாள் தல்; to care for, to be anxious about.

     "எம்ைம மாள்வேரா ெவன்  ந்ைதெச ம்" (ேதவா.743 II);.

     [ ந்ைத + ெசய்_,]

ந்ைதயடக் _த
ல்

 
 ந்ைதயடக் _தல் cindaiyaḍakkudal,    மனத்ைத ஒ வ ப்ப த் தல்; concentration of mind.

     [ ந்ைத + அடக் _,]

ந்ைத ன்ைம

ந்ைத ன்ைம cindaiyiṉmai, ெப. (n.)

   1. மனம் ஒன்றாைம; absence of mind.

   2. றப் ெபா டக்ளில் பற்றற்ற நிைல; in attention to external impressions.

     [ ந்ைத + இன்ைம]

ப்பம்

ப்பம்1 cippam, ெப. (n.)

   1. ெபாட்டலம்; parcel.

   2. டை்ட;  bundle.

   3. ஒ வன் மக் ம் அள ள்ள கட்டப்பட்ட ைம ( ன்.);; a man's load of tobacco leaves.

   ம. ப்பம்;ெத. ப்ப

     [ ள் → ( ட் ); → ட்  ( .தா.140);. ட்  → ய . ட்  → ட்டம் → ப்பம்]

 ப்பம்2 cippam, ெப. (n.)

   ைம (யாழ்ப்,);; a little, trifle.

ம. ம்

     [ ல் →  → ற்பம் → ப்பம்]

 ப்பம்3 cippam, ெப. (n.)

 statuary art, artistic fancy work.

     "க மலரச் ் ப்ப ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 34:167);.

     [ ல் → ல்  → ற்  → ற்பம் (வ.வ. 154);. ற்பம் → ப்பம்]

த. ற்பம் → Skt. silpa.

ப்ப த்

ப்ப த்  cippamuttu, ெப. (n.)

   ெசயற்ைக த் ; artificial pearl.

ெத. ப்ப த்த

     [ ப்பம்3 + த் ]
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ப்பல்

ப்பல் cippal, ெப. (n.)

   1. ங் ல் ம் னாலான ; bamboo lid.

   2. கஞ்  வ த்தல் த யவற் ற் த ம் தட் ; colander, perforated rice-strainer.

   ெத. ம் ;க. ப்ப , ப்பல, ப் ல், ப் ல்

     [ ம்  = ங் ற் ம் , ம்  → ப்  → ப்பல் = ங் ற் ம் களால் ைடயப் ெபற்ற தட் , 
அைதப்ேபால் மாைழயாலான ைளக ள்ள தட் ]

 ப்பல் cippal, ெப.(n.)

   கஞ்  வ க்க உத ம் ங் ல் தட் ; a bamboo plate used as a Strainer.

ம வ தட் க் ைட, வ தட்

     [ ப் - ப் - ப்பல்]

ப்ப த்தட்

 
 ப்ப த்தட்  cippalittaṭṭu, ெப. (n.)

ப்பல் பாரக்்க;see Sippal.

     [ ப்பல் → ப்ப  + தட் ]

ப்பற்றட்

 
 ப்பற்றட்  cippaṟṟaṭṭu, ெப. (n.)

ப்பல் பாரக்்க;see Sippal.

     [ ப்பல் + தட் ]

ப்பா

 
 ப்பா  cippātimūli, ெப. (n.)

   ைதேவைள (மைல.);; species of cleome.

ப் ச்

 
 ப் ச்  cippicci, ெப. (n.)

   த்தம்; white vitriol.

ப் ச் ண்ணா
ம்

ப் ச் ண்ணாம்  cippiccuṇṇāmbu, ெப. (n.)

   ளிஞ் ைல நீற் ெய த்த ண்ணாம் . ( ன்.);; shell-lime.

     [ ப் 2 + ண்ணாம் , ள் → ண் → ண்ணம் → ண்ணாம் ]

ப் த்தட்

ப் த்தட்  cippittaṭṭu, ெப. (n.)

ப்பல் (இந் பாக.62); பாரக்்க;see Sippal.

     [ ப்பல் + தட்  - ப்பத்தட்  → ப் த் தட் ]

ப் த்தான்பழ
ம்

 
 ப் த்தான்பழம் cippittāṉpaḻm, ெப. (n.)

   ைம ந ; foreign sebesten.

     [ ப் த்தான் + ப ம்]
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ப் த்ைதலம்

 
 ப் த்ைதலம் cippittailam, ெப. (n.)

   க்க  ெவட் , ஊறல் ேபான்றவற் ன் ெதால்ைல யகல உடம் ன் ேமற் ம் ம ந்ெதண்ெணய்; a 
medicated oil extracted probably from molluse and used cxternally for scold head and itching (சாஅக.);.

     [ ப்  + ைதலம்]

 Skt. taila → த. ைதலம்

ப் நீற் -தல்

ப் நீற் -தல் cippinīṟṟudal,    5 ெச  (v.i.)

   ளிஞ் ைலச ் ண்ணாம்பாகத ்தாளித்தல்; to roasting or reducing shell into a lime powder (சா.அக.);.

     [ ப்  + நீற் _,]

ப் நீ

ப் நீ  cippinīṟu, ெப. (n.)

ப் ச் ண்ணாம்  ( ன்.); பாரக்்க;see Sippi-c-cunnambu.

     [ ப் 2 + நி ]

ப் ப்பாைற

 
 ப் ப்பாைற cippippāṟai, ெப. (n.)

   ப் ப் ப ைக; an oyster-bed.

ம. ப் ப்பாற

     [ ப்  + பாைற]

ப் ன்

ப் ன் cippimīṉ, ெப. (n.)

   1. ளிஞ்ச ன் ஒட் ற் ள் இ க் ம் ன் இனம்; a species of shell fish.

   2. ற் க்கண் ன் என்  ஆங் லத் ல் அைழக்கப்ப வ ம், அழகான ள்ளிகளைமந்த மான 
கடல் ன் இனம்; a kind of sea-fish commonly known as hundredeyed fish in English because of its innumerable spots 
on the body.

ப் த்

 
 ப் த்  cippimuttu, ெப. (n.)

   ப் ல் ைள ந் தரங் ைறந்த த் ; an inferior kind of pearl obtained from oysters - mother of pearls.

     [ ப்  + த்  ள் → (மள்); → மண் → மணி = உ ண்ட வம் அல்ல  ைத உ ண்ட பா ]

ப் ெமட்

 
 ப் ெமட்  cippimeṭṭi, ெப. (n.)

   ளிஞ்சல் வைக ெளான் ; a kind of shell.

     [ ப்  + ெமட் ]

ப் யச்

 
 ப் யச்  cippiyaccu, ெப. (n.)

   ெதாடரி ல் (சங் ல்); ேகாத்தற் ரிய மணிகள் ெசய்ய உத ம் கம் யர ்அச் ; goldsmith's mould for 
making shell - shaped pendants.

     [ ப்  + அச் ]
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ப் யம்

 
 ப் யம் cippiyam, ெப. (n.)

   கத் யால த்  அரத்தத்ைத ெவளிேயற் ம், அரத்தக்கட்  வைக; an abcess bleeding on incision (சா.அக.);

ப் யேவைல

 
 ப் யேவைல cippiyavēlai, ெப. (n.)

   அழ ய ேவைல ( ன்.);; any curious workmanship, fancy needle-work.

ற்பம் = ண்ெடா ல், ட்பதெ்தா ல்.

     [ ற்  → ப்  → ப் யம் + ேவைவ]

ப் யன்

ப் யன் cippiyaṉ, ெப. (n.)

   கம் யன் ( ன்.);; fancy-worker, engraver.

   2. ன்னக்காரன், ைதயற்காரன் (யாழ்.அக);; tailor.

   ெத. ப்ெபவா ;க. ப் க, . ப் க.

     [ ற்  → ப்  → ப் யன்]

ப் ரக ப்பம்

 
 ப் ரக ப்பம் cippiragaruppam, ெப. (n.)

   வைக ெளான் ; a kind of plant (சா.அக.);

ப்

ப் 1 cippili, ெப. (n.)

   க கங்களில் வந் ேச ம் கடல் ன் வைக; sea-tish in backwaters.

ம. ப்

 ப் 2 cippili, ெப. (n.)

ப்பல் பாரக்்க;see Sippal.

   ம. ப் ;   க. ம்ப ;ெத. ம்

     [ ப்பல் → ப்ப  → ப் ]

ப் த்தட்

 
 ப் த்தட்  cippilittaṭṭu, ெப. (n.)

ப்பல் பாரக்்க;see Sippal.

     [ ப்  + தட் ]

ப் ர

 
 ப் ர  cippuradimūli, ெப. (n.)

   ேவம் ; margosa tree.

     [ ப் ர  + ]
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  cibi, ெப. (n.)

   வள்ளன்ைம ற் ேபர ்ெபற்ற க ரவ ல மன்னன்; a king of the solar race, renowned for his liberality.

ம்படை்ட

 
 ம்படை்ட cimbaṭṭai, ெப. (n.)

ம்பத்ைத பாரக்்க;see Simbattai (சா.அக.);

     [ ம்பத்ைத → ம்பத்ைத → ம்படை்ட]

ம்பத்ைத

 
 ம்பத்ைத cimbattai, ெப. (n.)

   ள்ள  (மைல.);; species of desmodium.

     [ ம்பைத → ம்பத்ைத]

ம்பைத

ம்பைத

 
 ம்பைத cimbadai, ெப. (n.)

ம்பத்ைத (மைல); பாரக்்க;see Simbattai.

     [ ம்பத்ைத → ம்பைத]

ம்பர்

 
 ம்பர ்cimbar, ெப. (n.)

   க்  ( ப்பாக் ); ம் தக்ைக (யாழ்.அக.);;  ramrod.

     [ ம்  → ம்பர]்

ம்பல்

ம்பல்1 cimbal, ெப. (n.)

ஒ க்ைக யாழ். அக.): 

 sounding.

     [ ம் 3 → ம்பல்]

 ம்பல்3 cimbal, ெப. (n.)

ள் ைக (உ.வ.);: 

 frisking labout.

     [ ம் 1 → ம்பல்]

 ம்பல்3 cimbal, ெப. (n.)

   ம்  (யாழ்.அக.);; splinter, grain of boards, rough nap on the surface of coarse cloth or of paper.

     [ ம் 6 → ம்பன்]
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ம்பல் ம்பல்

ம்பல் ம்பல் cimbalcilumbal, ெப. (n.)

   கந்ைத ( ன்);; tatters, shreds.

     [ ம்பல்3 + ம்பல், ைசப் ெபா ள் மர ைனெமா ) 

ம் 1

 simbi,

ெப. (n.);

   வாைழ ைலத் ண் . (இ.வ.);; piece of a plantain leaf.

     [ ம்பல்3 → ம் ]

ம்

ம் 2 cimbi, ெப. (n.)

ெகாள்: 

 horse, gram; it is opposed to peruvidukol (சா.அக.);.

     [ ம்  → ம் ]

ம் கம்

ம் கம் cimbigam, ெப. (n.)

   1. க ங்ெகாள்: 

 black horse-gram.

   2. அவைர; Indian bean.

   3. ெமாசை்ச; country bean.

   4. உ ந் ; blackgram.

ம் த்தானியம்

 
 ம் த்தானியம் cimbittāṉiyam, ெப. (n.)

இரண்  ரி களாகப் ப க்கப்ப ம், ப ப்  வைககைளச ்சாரந்்த தவசவைககள்: 

 pulse of dolichos genus (சா.அக.);.

     [ ம்  → ம்  + தானியம்]

 Skt. dhänya → த.தானியம்

ம்

 
 ம்  cimbili, ெப. (n.)

   ச க்கைர ம் ேதங்கா ம் ேகழ்வர  மா ஞ் ேசரத்் ச ் ம்  ெசய்த ட் ; comestibles made of ragi flour 
mixed with jaggery and coconut.

     [ ம்  → ம் ]

ம் ளி-த்தல்
ம் ளி-த்தல் cimbiḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

ம் ளி- ( ன்); பாரக்்க: see simbul.

ம் ளிெபான்

 
 ம் ளிெபான் cimbiḷiboṉ, ெப. (n.)

   கண்ணிைம ம் க ம் ஒட் க் ெகாள்வதால் ஏற்ப ம் கண்ேனாய். (இங்.ைவ.);; a disease of the eye-
lids characterised by the adhesion of the eye-lids to the eye-balls.

 E. symblepharon
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ம் -தல்

ம் -தல் cimbudal,    5 ெச.  (v.i.)

   1. ள் தல்; to frisk about. 

மா  ம் ற .

   2. னக்  காட் தல்; to be restive, to show signs of anger.

     "தாராைரச ் ம் த் ரத் வார"் ( ற .315);.

     [ லம்  →  ம் ]

ம் க்கட்

 
 ம் க்கட்  cimbukkaṭṭu, ெப. (n.)

   ஒ ந்த எ ம்ைபெயாட் வதற்காக ங் ற் பத்ைத ைவத் க் கட் ம் கட் ; splint bandage for fractured 
bones.

     [ ம்  + கட் ]

ம் க்கட்

ம் கட் -தல்

ம் கட் -தல் cimbugaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஒ ந்த உ ப் க் ப் பத்ைதைவத் க் கட் தல் (இ.வ.);; to bandage fractured limbswith splints.

     [ ம் 5 + கட் ]

ம் ெத -த்தல்

ம் ெத -த்தல் cimbudeṟiddal,    4 ெச  (v.i.)

   ராய்த்தல் ( ன்);; to splinter, break into small flakes.

     [ ம் 6 + ெத -]

ம் பற-த்தல்

ம் பற-த்தல் cimbubaṟattal,    4 ெச  (v.i.)

   ராய் ளம் தல் (இ.வ.);; to rise into splinter or fibre.

     [ ம் 5 + பற-,]

ம் ரி

 
 ம் ரி cimburi, ெப. (n.)

   கலம் அைசயாதப  அதன் ம் ரிமனண, ம்மா  த யன ( ன்);; coil of straw used for keeping 
steady a vessel, load etc., as on the ground or head.

க. ம்

     [ைவக்ேகாற் ரியாவான சம்மா , சம்மா  + ரி = சம்மாட் ப் ரி → ம்மாட் ப் ரி → ம் ]

ம் கண்

ம் -தல்
ம் -தல் cimbuviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   மரக்கன்  தளிரத்்தல் ( ன்,);; to shoot forth tender leaves.

ம் ெவ -த்தல்

ம் ெவ -த்தல் cimbuveḍittal,    4 ெச.  (v.i.)

ம் -, ( ன்.); பாரக்்க;see Simpu-vidu-.

     [ ம்  → ம் ெவ -,]
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ம் ள்

ம் ள்1 cimbuḷ, ெப. (n.)

   எட் க்காற் ச் ; spider (சா.அக.);

 ம் ள்2 cimbuḷ, ெப. (n.)

   அரிமாைவக் ெகால் ம் ஆற்ற ைடய  எனப்ப ம் எண்காற் ள் (சரபம்);; a fabulous eight-legged bird.

     "பறந்  ெசல் ம் ள் ைபெயன ைவத்த ம்" (ெப ங். இலாவாண. 11:65);. ம் ட ்பறைவேய றைக 
ரி! எ ! – பாேவந்தர.்

ம் ளாேனான்

ம் ளாேனான் cimbuḷāṉōṉ, ெப. (n.)

   எண்காற் ள் (சரபம்); வ வெம த்த ரபத் ரன் ( ங்.);; Virabattiran, as one who assumed the form of Šimpul.

     [ ம் ள்3 + ஆேனான்]

ம் ளி

ம் ளி1 cimbuḷittal,    4 ெச. . . (v.i)

   1. கண்ைண க்ெகாள் தல்; to close or shut the eyes, as in joy, terror, etc.

     " ம் ளித் ச ் ந்ைத னில் ைவத் கந் " (ேதவா 195.1);.

   2. கண்ணிைம ெகாட் தல்; to flutter the eyelids.

   ம. ம் க, ம் க, ம் க;   க. ;ெத. 

 ம் ளி2 cimbuḷi, ெப. (n.)

ெசவ்வாைட ( ங்.);: 

 red cloth.

     [ெசம்  + உள் (ைம); → ம் ளி]

 ம் ளி3 cimbuḷi, ெப. (n.)

கம்பளி ( ன்);: 

 woollen cloth, blanket.

     [ ம் 6  → ம் ளி)

ம் கண்

ம் கண்1 cimbuṟugaṇ, ெப. (n.)

   கண்ணிற் படலம் உரிவதா ய ேநாய் வைக( ன்.);; M.Mf disease of the conjunctivea which causes it to become 
sealy.

     [ ம் 5 + உ  + கண்]

ம் கண்

 ம் கண்2 cimbuṟugaṇ, ெப. (n.)

   கண்ணிற் ராய் பாய்வ னா ண்டா ம் ேநாய்; irritation of the eyes due to flakes from a beaten iron striking 
against cornea of the eye (சா.அக.);.

ம்ைப

 
 ம்ைப cimbai, ெப. (n.)

   அவைர ( டா);; fieldbean.
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ம்மதம்

 
 ம்மதம் cimmadam, ெப. (n.)

   பாம் ; snake (சாஅக.);.

ம்ம

 
 ம்ம  cimmadu, ெப. (n.)

ம்பத்ைத பாரக்்க: see simbattai (சா.அக.);.

ம்மாங்கவாதம்

 
 ம்மாங்கவாதம் cimmāṅgavātam, ெப. (n.)

   ஊைதேநாய் வைக ெளான் ; a kind of rheumatism (சா.அக.);.

 Skt. väta → த. ஊைத

ம்ம

ம்ம  cimmamugi, ெப. (n.)

   ஆடாேதாைட (ைதலவ. ைதல.16);; malabar nut.

     [ ம்மம் + ]

ம்ம ட்

 
 ம்ம ட்  cimmaviṭṭuṇu, ெப. (n.)

   காஞ் ரத்ைதத் தைலநகராகக் ெகாண்  பல்லவ நாடை்டயாண்ட மேகந் ரவரம்னின் தந்ைத; father 
of Mahendravarman, a Pallava king, who ruled over from Kancipuram.

நாட் க்  அரசனாய்த் கழ்ந்தேதா  கைலக க் ம் அரசனாய்த் கழ்ந்தான். கற்ேகா ல்கைளக் 
கட் னான்; ைகக் ேகா ல்கைள ம் உ வாக் னான்.

ம்மா-த்தல்

ம்மா-த்தல் cimmāttal,    6 ெச. . . (v.i.)

   இ மாத்தல்; to be elated with pride.

     [ெசம்மா → ம்மா]

ம்மாங்கவாதா
ங் சா

 
 ம்மாங்கவாதாங் சா  cimmāṅgavātāṅgucāṟu,    ம்மாங்க ஊைத ேநாையப் ேபாக் ம் ஆ ள்ேவத 
ம ந் ; an Åyurvédic medicinefor rheumatism (சா.அக.).

ம்மா

ம்மா  cimmāṭu, ெப. (n.)

   ம்மா  (ம கள. ii, 73);; load-pad for the head

ம. ம்மா

     [சம்மா  → ம்மா ]

மாளம்

ம்மாளம்

 
 ம்மாளம் cimmāḷam, ெப. (n.)

   ம ழ்ச்  (சங்.அக.);; exhilaration, mirth.

க. மான ெத. மாள

     [ ம்மாளம் → ம்மாளம் → ம்மாளம்]
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ம்

ம் 1 cimmudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ெகாப் ளங் த்  தல் (இ.வ.);; to open a blister.

ெத. ம்

     [ெசம்  → ம் -,]

 ம் 2 cimmudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

ம் 1-2 பாரக்்க;see Simpu-2.

 ம் 3 cimmu, ெப. (n.)

   எல்ைல (யாழ்.அக);; limit, border.

ம்ைம

 
 ம்ைம cimmai, ெப. (n.)

   அவரி; indigo plant (சா-அக.);.

மட்

 
 மட்  cimaṭṭi, ெப. (n.)

   ேபய்க் ெகாம்மட்  (மைல.);; colocynth, climber.

மந்தா

 
 மந்தா  cimandāti, ெப. (n.)

   பசை்சப் பாக் ; raw of green areca-nut (சா.அக);.

மந்தாரிகம்

 
 மந்தாரிகம் cimandārigam, ெப. (n.)

   ள்ள ; species of desmodium. (சா.அக.);.

மந் ரி

 
 மந் ரி cimandūri, ெப. (n.)

   ள்ள  (மைல);; species of desmodium.

ம்பத்ைத பாரக்்க

மம்

 
 மம் cimam, ெப. (n.)

   எல்லாம் (யாழ்.அக);; all

மயம்

மயம் cimayam, ெப. (n.)

   1. பனிமைல ( ங்.);; the Himlayas.

   2. ெபா யமைல ( டா.);; the mount Podigai in Tirunelveli District.

     [ ைமயம் → மயம்]

ைமயம் பாரக்்க
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மரகம்

 
 மரகம் cimaragam, ெப. (n.)

   வர ் ள்ளங் ; wild country radish(சா.அக.);.

ம

 
 ம  cimali, ெப. (n.)

   ைள; malabar semul (சா.அக);.

மாளம்

 
 மாளம் cimāḷam, ெப. (n.)

ம்மாளம் ( ன்); பாரக்்க;see Simmālam.

மாளி-த்தல்

மாளி

மாளி1 cimāḷittal,    4 ெச. .  (v.i) 

   கழ்தல் (யாழ்.அக,);; to rejoice greatly.

     [ மாளம் → மாளி-,]

 மாளி2 cimāḷittal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

சமாளி பாரக்்க;see Samáli.

     [சமாளி → மாளி-,]

மான்
மான் cimāṉ,    1. அ ரி த் ; seeds of indigo plant. 

   2, கந்தகம்; sulphur (சா.அக);.

ம

 
 ம cima, ெப. (n.)

ஆண்மக்களின்  ( ங்);: 

 hair-tuft of men.

     [உம் → ம் → ம. மத்தல் = தைலேமற்ெபாைற ெகாள் தல். ம → ைம → ைம → 

க்

 
 க்  cimikki, ெப. (n.)

   செ்ச  வைக ள் ஒன் ; a kind of Bounapart is passion flower.

க் ப்

க் ப்  cimikkippū, ெப. (n.)

   1. ைம மல் ைகக் ெகா ; foreign jasmine creeper.

   2. மைலச் க் ; mountain foreign jasmine (சாஅக.);.

     [ க்  + ]

கம்

 
 கம் cimigam, ெப. (n.)

   ளி; parrot (சா.அக);.
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ங்

 
 ங்  cimiṅgi, ெப. (n.)

   க க்காய்; gallnut (சா.அக.);.

ட்

ட் 1 cimiṭṭi, ெப. (n.)

ட் க்கள்ளி பாரக்்க;see Simittu-k-kalli.

     [ ட்  – ட் ]

 ட் 3 cimiṭṭi, ெப. (n.)

   ேபய்க்ெகாம்மட் ; colocynthis  (யாழ்.அக);

     [ ட்  → ட் ]

 ட் 4 cimiṭṭi, ெப. (n.)

   ேபய்த ் ட் ; bitter apple (சா.அக);. 

ம வ. ட் க் கள்ளி
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ட்

ட் 1 cimiṭṭudal,    5 ெச ன்றா  (v.t.)

   1. கண்ணிைமத்தல்; to blink, wink.

     "இ கண் ஞ் ட்டா ன்"  (இராமநா. உ த்.107);.

   2. சாைட ேதான்றக் கண் ட் தல்; to make a signal with the eyes;

 to wink.

     " ட் க் கண்களினால்" ( ப் .553);. 

   தந் ரஞ்ெசய்  ட் ப்பால் ஏமாற் தல் ( ன்.);; to deceive artfully, impose upon by stratagem.

   ம. ட் க;க. , வ , :

. 

     [ ழ் → ட் -,]

த. ழ் → Skt. Siml

 ட் 3 cimiṭṭu, ெப. (n.)

   1. இைமப் ; blinking of the eyes.

   2. கண்ைசைக; significant wink.

     " க்ெகா  ட் ம்" ( ற்ற ற.);.

   3. ட்  த்ைத பாரக்்க;see simittu-vittai.

   4. கள்ள ேவைல; scamped or dishonest work.

   5. ைகந்ெநா ; snap of the finger.

ம. ட்

     [ ழ் → ட் ]

 ட் 4 cimiṭṭu, ெப. (n.)

   கவரச்் ; bewitchery (சா.அக.);.

ட் க் கண்

 
 ட் க் கண் cimiṭṭukkaṇ,    ெப. (n.);   ெகாட் ங்கண் (இ.வ.); blinking-eyes.

     [ ட்  + கண்)

ட் க்கண்ண
ன்

 
 ட் க்கண்ணன் cimiṭṭukkaṇṇaṉ, ெப. (n.)

அ க்க  கண் ட் ம் இயல் னன். 

 a person who constantly blinks or has bad eyes (சா.அக.);.

     [ ட்  + கண்ணன்)
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ட் க்கண்
ணி

 
 ட் க்கண்ணி cimiṭṭukkaṇṇi, ெப. (n.)

   கண் ட் ப் ; a sensitive plant.

   ம வ. கண் ட் ;ெதாட்டாற் ங்

     [ மட்  + கண்ணி]

ட் க்கள்ளி

ட் க்கள்ளி cimiṭṭukkaḷḷi, ெப. (n.)

   1. தந் ரக்காரி ( ன்.);;  artful woman.

   2. கற் க் ன் யவள்; a woman of loose character, fallen woman.

ட் ப்பார்
ைவ

 
 ட் ப்பாரை்வ cimiṭṭuppārvai, ெப. (n.)

   ம ட்  அல்ல  மயக் ப்பாரை்வ; bewitching look (சா.அக.);.

     [ ட்  + பாரை்வ]

ட் ப்பால்

 
 ட் ப்பால் cimiṭṭuppāl, ெப. (n.)

   ட் க் கள்ளிப்பால்; spurge milk (சா. அக.);.

     [ ட்  + பால்]

ட் ப்ேபாக்

ட் ப்ேபாக்

 
 ட் ப்ேபாக்  cimiṭṭuppōkku, ெப. (n.)

   கண் ைசைக; sign by movements of the eye (சா.அக);

     [ ட்  + ேபாக் ]

ட் த்ைத

ட் த்ைத cimiṭṭuvittai, ெப. (n.)

   1. மயக்  த்ைத; witchcraft. 

   2, தந் ர த்ைத; magic.

ம வ. கண்கட்  த்ைத

   த. சை்ச;   ச = த, த்ைத;வ. த்ைத

     [ ட்  + த்ைத த் → த்ைத]

த. த்ைத → Skt. vidya

ட் ேவைல

ட் ேவைல cimiṭṭuvēlai, ெப. (n.)

   1. கள்ள ேவைல; scamped, dishonest work.

   2. யக்க ைவக் ம் ேவைலப்பா  ( ன்,);; curious piece of e of workmanship, dexterous workman ship.

     [ ட்  + ேவைல]
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ண்டல்

 
 ண்டல் cimiṇṭal, ெப. (n.)

   ள்ளல்; pinching (சா.அக.);.

     [ ண்  → ண்டல், 'அல்' ெதா.ெப. ஈ ]

ண்

ண் 1 cimiṇṭudal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   நி ண் தல்; to tickle, pluck, pinch, prod.

     "கக்கத் ற் ண் ற ைக நமனல்லேவா" (யாழ்.அக);.

     [நி  → நி ட்  → நி ண்  → ண் -,]

 ண் 2 cimiṇṭudal,    5 ெச ன்றா  (v.t.)

ட்  பாரக்்க;see simittu-.

 ண் 3 cimiṇṭu, ெப. (n.)

   த  ( ன்.);; stick, post.

யம்

 
 யம் cimiyam, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் ெகட்  ங் ல்; a kind of hard bamboo (ேசரநா.);.

ம. யம்

ரி

 
 ரி cimiri, ெப. (n.)

   அ கம் ல் வைக; a kind of synodon grass(சா.அக.);

லம்

 
 லம் cimilam, ெப. (n.)

   மைல ( ங்);; hill, mountain.

 Skt. saila

     [ மயம் → லம்]
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1 cimili, ெப. (n.)

   1. உ ; rope - loop for suspending pots.

     "பல் மரிச ்  நாற் "55

ட் ப்பால்(ம ைரக் 483); ஆண்மக்களின்  ( வா.);: 

 hair-tuft of men.

   3. ள்  ( ங்);; cricket.

   4. ேதாணி (யாழ்.அக);; boat.

   5. க ந்ேதனீ; a blackbee (ேசரநா.);.

   ம. ;   க. மண் , ம்மண்ெட;ெத. மட, ட ம்மட, ம்ெமட

 2 cimili, ெப. (n.)

   ெவல்லங்கலந்த எள்ளின் (இ.வ.);; sesamum powder mixed with jaggery.

     [ ம்   → ]

ண்ைட

ண்ைட cimiliyuṇṭai, ெப. (n.)

   ச க்கைர, ேதங்காய் த யைவ ேசரத்் ச ்ெசய் ம் எள் ண்ைடப் பண்ணியம் (இ.வ.);; a 
sweetmeat made of fried sesamum seeds with scrapings of coconut kernal and sugar.

     [ 3 + உண்ைட]

உ ண்ைட → உண்ைட
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ழ்

ழ்1 cimiḻttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கட் தல் ( ங்.);; to tic, bind.

     "பாசப் ணிப் னாற் ழ்ப் ண் " ( ரேபாத 5:5);.

   2. அகப்ப த்தல்; to entrap, catch.

     "ேவட் வன் ட் ழ்த் தற் " ( றள்.274);.

     [இ ழ்2 – ழ்-,]

 ழ்2 cimiḻttal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   கண்ெகாட் தல் ( ங்);; to wink, blink.

ம வ. ட் தல்

     [இைம → ைம → ழ்-,]

 ழ்3 cimiḻ, ெப. (n.)

   1. ெசப் ; small round jewel box, small caskat.

     "தட்டா ன த்த ழ்ேபால்"

   2. ல் (இ.வ.);; hump.

ம. ழ்

     [ ல் → ழ் → ழ்]

ழ் வைககள்

   1. ம ப் தந்த)ச் ழ்

   2. ெகாம் ச் ழ்

   3. மரச் ழ்

   4. ெசம் ச் ழ்

   5. ெவள்ளிச் ழ்

   6. மா ங்கச் ழ்

ழ்ப்

ழ்ப்

 
 ழ்ப்  cimiḻppu, ெப. (n.)

ைணப் : bondage, tic.

     "காத ல் வ  ழ்ப் பைனத் ம்"

     [இ ழ் → ழ் → ழ்ப் ]

வட்டம்

 
 வட்டம் cimiḻivaṭṭam, ெப. (n.)

பைன ஒைலயால் ெசய்யப்ெபற்ற க ப் க் ைட: a hat umbrella made of palm leaves (ேசரநா.);

வட்டம்
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ள் த்ைத

 
 ள் த்ைத cimiḷvittai, ெப. (n.)

   ைமதட ச ்ெசய் ம் கண்கட் த்ைத; the art of fascinating the eyes of the spectators in the performance of 
jugglery with the aid of magic paint (சா.அக.);.

ம வ. மயக வதைத

     [ ள் + த்ைத]

ளல்

 
 ளல் cimiḷal, ெப. (n.)

   கண் ட்டல்; twinkling of the eye (சா.அக.);

ளி

ளி1 cimiḷi, ெப. (n.)

3 பாரக்்க;see šimili3

     [ ளி → ]

 ளி2 cimiḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

ழ்2_ ( ன்.);. பாரக்்க;see Simil.

/

     [ ழ் → ள் → ளி]

ளிகம்

 
 ளிகம் cimiḷigam, ெப. (n.)

   ைளசெ்ச ; malabar semul (சா.அக.);.

ளிப்

 
 ளிப்  cimiḷippu, ெப. (n.)

   கண்ெகாட் ைக ((சா.அக.);; winking of the eyes.

     [ ழ் → ள் → ளி → ளிப் ]

 
  cimiṟu, ெப. (n.)

   அற ; synodon grass (சா.அக.);.

ைமயம்

க்கம்

க்கம் cimukkam, ெப. (n.)

   1. ைக ட் யால் த் தல்இ அ த்தல்; a beat (with the fist);.

   2. அசச்ம்; fear.

   3. வ ைம; strength

   4. ேபச் ; speech.

   5. அைச ; movement (ேசரநா.);
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க் -தல்

க் -தல் cimukkiḍudal,    20 ெச  (v.i.)

   1. எசச்ரிக்ைகெசய்தல் ( ன்.);; to give alarm, utter a warning, used only in the negative.

   2. அைசதல் (சங்.அக);; to move.

ம. க் .

     [ க்  இ -,]

ட்

 
 ட்  cimuṭṭi, ெப. (n.)

ழாெநல்  (மைல);: 

 a small plant.

ம. ட்

கம்

 
 கம் cimuḍigam, ெப. (n.)

   பயற்றங்ெகா  என் ம் தடை்டப்பயற் க்ெகா ; creeper of chinese dolichos (சா.அக.);.

ைத

 
 ைத cimudai, ெப. (n.)

   ெகா ந் ரி; sweet berry (சா.அக);.

ைம

ைம cimai, ெப. (n.)

   1. மைல ச் ; summit of a mountain.

     "ேதாய்வ ஞ் ைமெதா ம்" (பரிபா 7,13);

   2. . ( ன்.);; hair-tuft.

     [உம் → ம் → ம. மத்தல் = தைலேமற் ெபாைற ெகாள் தல். ம → ைம → ைம (ேவக. 36);]

 ME., AF.,OF. summe, somme;

 L. summa, summur (highest);;

 E. sum.

 ME., OF. sohmet, sommcttc, som (top);;

 L. summum;

 E. summit.

135

www.valluvarvallalarvattam.com 9599 of 19068.



ைமயம்

ைமயம் cimaiyam, ெப. (n.)

   1. உச் ; top

     "ஒளிரெ்காள் ைமய ர மலர ் யன்கா" (ெந நல்.27);.

   2. மைல ச் ; summit of a mountain.

   3. ெகா ; peak.

     " ைமயத், ைமய ம்" ( லப் 6, 28);.

   4. மைல; mountain, hill.

     "பணிவார ் ைமயக் கானம் ேபா " (ம ைரக் 148);

     [ ைம → ைமயம்]

 E: summit;

 Fr. sommet;

 L: summum;

 Sp: šima mountain;

 E: sum;

 Fr: sume;

 some;

 Fr: somme;

 L: summa.

ய்யான்

 
 ய்யான் ciyyāṉ, ெப. (n.)

   தாய்வ ப் பாட்டன் (இ.வ.);; maternal grandfather (சா.அக.);

     [ேசேயான் → ேமான் → யன் → ய்யான்]

ய

 
 ய  ciyagu, ெப. (n.)

   ஏ ெகா  வைக ள் ஒன் ; a kind of climber (சா.அக.);.

யச் னி

 
 யச் னி ciyacciṉi, ெப. (n.)

ேவ ப்ப த்  (மைல); பாரக்்க;see Véli-p-parutti.

 Skt. srihastini

யச ் னிகம்
யச ் னிகம் ciyacciṉigam, ெப. (n.)

   உத்தாமணி; hedge cotton plant (#m-23, );

யண்

 
 யண்  siyani. ெப. (n.)

ச க்கைர

 sugar (சா_அக.);.
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யத்தா
யத்தா  Siyattivi, ெப. (n.)

   பவள மல் ைக; coral jasmine (+7-913.);

யத் த்தம்
யத் த்தம் siyattuttam, ெப. (n.)

   க க்காய்; Indian gallnut (&m-2/3..);.

யநாகம்
யநாகம் siyanagam, ெப. (n.)

   த்தசெ்சய்ந் ; spon; a kind of prepared arsenic (or 913.);.

யநாயகம்

யநாயகம் siyanayagam, ெப. (n.)

யநாகம் ;see siyanāgam (&m-23.);.

     [ யதாகம் - யதாயகம்]

யபங்கம்

யபங்கம் Siyabaigam, ெப. (n.)

வத்ேதக் :

 sappan wood (&m-23, );.

யம்

யம் siyam, ெப. (n.)

ப் யாகம் என் ம்

 lodh tree (ørr-2/3);.

யாமரம்
யாமரம் siyamaram, ெப. (n.)

   ெச மலரக்்; a species of cassia yielding luxuriant flowers (arrr-23.);.

யாமலைத

யாமலைத siyamaladai. ெப. (n.)

   1. ேவ ற் ul–(bub susirgif&#G3 14-; dark-blue creeper.

   2. Lunévaudiwoo, milk creeper (=m-23, );.

ர-த்தல்

ர-த்தல் cirattal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ேதய்த்தல்; to crush, grind.

   2. அ த்தல் ( ன்.);; to destroy.

ரக்

 
 ரக்  cirakkuḻi, ெப. (n.)

நத்ைதச ் ரி:

 bristly button-weed (சா.அக.);.

ரக்ெகா
ரக்ெகா  cirakkoḻi, ெப. (n.)

   1. வசம் ;  sweet flag ((சா.அக.);

ரக்ேகாைர

 
 ரக்ேகாைர cirakārai, ெப. (n.)

   கடலாத் ; fragrant trumpet tree (சா.அக.);

ரக்ேகா

ரக்ேகா  cirakāḻi, ெப. (n.)

   1. வசம்  (மைல);; sweet flag.

   2. ழலாெதாண்ைட (மைல.);; common caper.
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ரக தம்

 
 ரக தம் siragasidam, ெப. (n.)

   பல் ப் ண் ; lizard plant (சா.அக.);.

ரகம்

ரகம்1 ciragam, ெப. (n.)

   1. மைழத் ளி; rain drops.

   2. ய்ைமப்ப த் ய ச க்கைர; refined sugar (சா.அக.);

ம வ றல், சாரல்

 ரகம்2 ciragam, ெப. (n.)

   1. வைல ( வா.);: 

 water drop.

   2. கரகம்; water-pot, ever.

     "அடரெ்பாற் ரகத்தால் வாக் " (க த்.51);.

     [கரகம் → ரகம்]

ரகரிதம்

 
 ரகரிதம் ciragaridam, ெப. (n.)

   பல் ப் ண் ; lizard plant (சா.அக.);.

ரங்கா

 
 ரங்கா  ciraṅgāṭu, ெப. (n.)

   அடரந்்த கா  ( ன்.);; thick forest, imperetrable jungle.

     [ ரம் → ரம் + கா ]

 ரங்கா  ciraṅgāṭu, ெப.(n.)

   ண் க்கல் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Dindigul Taluk.

     [ேசரம்+கா ]

ரகா

 
 ரகா  cirakāti, ெப. (n.)

   பறங் ப்படை்ட; china root (சா.அக.);. 

ரகாமணக்

 
 ரகாமணக்  sāagasiragāmaṇaggu, ெப. (n.)

   ெவள்ைள ஆமணக் ; croton oil plant (சாஅக.);.

ரெகந்தா

 
 ரெகந்தா ciragendā, ெப. (n.)

   நீரத்் ப் ; water long pepper  (சா.அக.);
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ரங்கர

 
 ரங்கர  ciraṅgaraḍi, ெப. (n.)

   நாமப் பாைல; seven-leaved plant (சா.அக.);.

ரங்காய்

ரங்காய்

ரங்காய் ciraṅgāy, ெப. (n.)

   ேதங்காய்; coconut (சா.அக.);.

 ரங்காய்2 ciraṅgāy, ெப. (n.)

றங்ைக ( ன்); பாரக்்க;see Sirangai.

ரங்காற் ச் ர
ணம்

 
 ரங்காற் ச் ரணம் ciraṅgāṟṟiccūraṇam, ெப. (n.)

அரிப் , ரங்  தலானவற்ைறப் ேபாக் ம் க சச்ல் ரணம்: 

 a medicinal powder curing itch and other, cutaneous affections through purgation (சா.அக.);

     [ ரங்  + ஆற்  + ரணம்]

ரங்

 
 ரங்  ciraṅgi, ெப. (n.)

   வங்க ம், இ ங்க ம் ேசரந்்த கலப் ம ந் ; a compound of lead and vermilion as in.

     "க க் ன்ற வங்கத் ல் இ ங்கஞ்ேசரத்் க் கலக் னால் ரங்  என்ற ேப மாச் " (உேராமரி -
ப் . த்); (சா.அக.);.

ரங் ரா

 
 ரங் ரா ciraṅgirā, ெப. (n.)

   ேபய்க மட் ; bitter apple (சா.அக.);.

ரங் த்ைத

 
 ரங் த்ைத ciraṅgivittai, ெப. (n.)

   ரங் ையக் ெகாண்  அணியமாக் ம் பதங்கத்ைதப் ெபான்னாக்த் ற்கப் பயன்ப த் ம் கைல; in 
alchemy, the art of employing the sublimated compound lead and vermilion in the transmutation of metals (சா.அக.);

த. த்ைத → வ. த்யா

     [ ரங்  + த்ைத]
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ரங்

ரங்  ciraṅgu, ெப. (n.)

   1. ப ; eruption, pimple.

   2. ேதா ல் அரிப் க்கா ம் ஒ வைக ேநாய்; itch, scat.

   ம. ரங் ;   க. ெகர ;   . ேகெர, இரணி;பட ெசரங் .

   1. ஆைனச் ரங் ; scabby itch.

   2. ெசா ரங் ; itch with scaly red patches.

   3. க ட் ச் ரங் ; itch with scaly red patches

   4. ெதாடர் ரங் ; confluent itch.

   5. ெப ஞ் ரங் ; itch with a wide vesiculation.

   6. பரங் ச் ரங் ; syphiliticitch.

ரேசான்

ரங் ள் -
தல்

ரங் ள் -தல் ciraṅgugiḷḷudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ைனப் க் ள் தல்; pinching off the end of a pimple (சா.அக.);.

     [ ரங்  + ள் -,]

ரங் த் -தல்

ரங் த் -தல் ciraṅguguddudal,    5 ெச ன்றா

   1. ண்ைணக் த் தல்; to scratch open pimples with nails for relief from itching.

   2. ண் காலங்க த்தல்; to waste one's time.

     [ ரங்  + த் -.]

ரங் செ்சா

 
 ரங் செ்சா  ciraṅguccoṟi, ெப. (n.)

   ெசா  ரங் ; itch attended with scaly affections (சா.அக.);.

     [ ரங்  + ெசா ]

ரங் ப் ண்

 
 ரங் ப் ண் ciraṅguppuṇ, ெப. (n.)

   ண்ணான ரங் ; itch developedinto a sore (சா.அக.);.

     [ ரங்  + ண்]

ரங்ைக

ரங்ைக1 ciraṅgai, ெப. (n.)

   1. உள்ளங்ைகயள ; palmful.

   2. பால்வல் ; milk creeper (சா.அக.);

 ரங்ைக2 ciraṅgai, ெப. (n.)

றங்ைக ( ன்.); பாரக்்க;see sirangai.

     [  + அங்ைக → றங்ைக → ரங்ைக]
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ரசன்

 
 ரசன் sirasaṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ்ெசய்நஞ் ; a mineral poison.

ரசாலம்

 
 ரசாலம் ciracālam, ெப. (n.)

   ெவள் ல் வப் த் த ம் கள், அகலமாய்ப் பர  வைலையப் ேபான்  காணப்ப ம் 
கண்ேணாய்; red and extensive patches of hardened veins spreading over the white coat of the eye and looking like a 
network (சா.அக.);.

ர ன்

 
 ர ன்  sirasiṉṉu, ெப. (n.)

   மைல ேவம் ; hill neem (சா.அக.);.

ர வா

 
 ர வா  sirasuvātu, ெப. (n.)

இலவங்க மரம்: 

 clove tree (சா.அக.);

     [ ர  + வா ]

ரேசான்

 
 ரேசான் ciracōṉ, ெப. (n.)

   ரப்ந்த ைவப்  நஞ் ; kind of native arsenic (சா.அக.);

ரஞ்சனம்

ரஞ்சனம்

 
 ரஞ்சனம் cirañjaṉam, ெப. (n.)

   அன்னச ்சாற்ைற இயல் ற்  மாறாக ைரவாகச ்ெசரிமானஞ் ெசய் ம் ெபா ள்; that which hurries the 
chyle or other material for digestion before the usual time (சா.அக.);.

ரட் ச்

 
 ரட் ச்  ciraṭkucci, ெப. (n.)

   நிலேவம் ; ground neem  (சா.அக.);.

ரட்

 
 ரட்  ciraṭci, ெப. (n.)

   இலந்ைத; indian plum (சாஅக.);.

ரட்டகப்ைப

 
 ரட்டகப்ைப ciraṭṭagappai, ெப. (n.)

   ேதங்காய் ஒட்டாலான அகப்ைப; coconut shell spoon.

ம. ரட்டக்க ல

     [ ரடை்ட + அகப்ைப]
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ரட்ைட

ரடை்ட ciraṭṭai, ெப. (n.)

   1. ேதங்காய்ப் ப ப் ைன க் ம் ஒட் ன் ேமற்பா , கண் ள்ள ப ; the upper half of the 
coconut shell.

   2. ேதங்காய்ப் ப ப் ைன க் ம் ெகட் யான ஒ  (யாழ்.அக);; coconut shell.

   3. இரக் ங்கலம், ேவா ; begging bowl, the hard shell of the coconut.

ம வ, ெகாட்டங்கச்

   ம. ரட்ட;   க. கர;   பட கரட்ட ; ட. ெசரெட

     [ ர ்→ ர → ர ர → ர ரப் . ர ்→ சர ்→ ச  → ச ச  → ச சச்ைர. சர ்→ சரள் = கரட் மண். → 

ரட்ைடக்க ப்ப
ட்

 
 ரடை்டக்க ப்பட்  ciraṭṭaikkaruppaṭṭi, ெப. (n.)

   க ப்பட்  வைக நாஞ்);; a kind of jaggery (ெச.அக.);.

     [ ரடை்ட + க ப்பட் ]

ரட்ைடக்ைகச்

 
 ரடை்டக்ைகச்  ciraṭṭaikkaicci, ெப. (n.)

   ெகாட்டாங்கச்  ( ன்.);; half of a coconut shell.

ம வ. ரடை்டக் ைக ல்

ம. ரட்டக்க ல், ரட்டக்கய் ல்

     [ ரடை்ட + ைகச் ]

ரந்ைத

ரட்ைடக்ைக
ல்

 
 ரடை்டக்ைக ல் ciraṭṭaikkaiyil, ெப. (n.)

ரடை்டக்ைகச்  ( ன்); பாரக்்க: see Sirattaik-kaicci.

ம. ரட்டக்கய் ல்

     [ ரடை்டக் ைகச்  → ரடை்டக் ைக ல்]

ரட்ைடசச்ங்

 
 ரடை்டசச்ங்  ciraṭṭaiccaṅgu, ெப. (n.)

   இரவலர ்பயன்ப த் ம் ெபரிய அள லான சங் ; a big size of conch which is used by beggars.

     [ம வ, ேவாட் ச ்சங் ]

     [ ரடை்ட + சங் ]

ரடை்ட பாரக்்க

ரடகம்

 
 ரடகம் ciraḍagam, ெப. (n.)

   வா மாமரம்; mango tree not bearing flowers (சா.அக.);.
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ரணி

 
 ரணி ciraṇi, ெப. (n.)

   ஒமம் ( .அ.);; bishop'(ெச.அக.); bishop's weed. 

ரத்தக்காளகம்

 
 ரத்தக்காளகம் seagasirattaggāḷagam, ெப. (n.)

   ம க்காைர (மைல);; emetic -nut. 

ரத்தகாழகம்

 
 ரத்தகாழகம் cirattakāḻkam, ெப. (n.)

ரத்தக்காளகம் ( ன்); பாரக்்க: See Siratta-kKálagam.

ரத் யார்

 
 ரத் யார ்cirattiyār, ெப. (n.)

யதாயார:் 

 father's younger brother's wife; mother's younger sister.

     [ ன்னதாயார ்→ தாயார ்→ றத்தயார ்→ ரத் யார ்(ெகா.வ);]

ரத் -தல்
ரத் -தல் ciraddudal,    5 ெச. . . (v.i & v.t.) 

ரற் -( ன்.); பாரக்்க;see sirarru-.

ரத்ைத

 
 ரத்ைத cirattai, ெப. (n.)

   காழகம்;   ம க்காைர; a thorny shrub (சா.அக.);.

ரந் கம்

 
 ரந் கம் cirandugam, ெப. (n.)

ெநாச்  மரம்: 

 five leaved chaste tree (சா.அக.);.

ரந்ைத

ரந்ைத cirandai, ெப. (n.)

   உ க்ைக; small x-shaped drum.

     " ண் ாற் ரந்ைத ரட் ம் ரலன்" (ெதால் ெபா ள். 81, உைர);.

     [ ரற்  → ரற்ைற → ரத்ைத → ரத்ைத]

ரேநாய்

ரேநாய்

 
 ரேநாய் ciranōy, ெப. (n.)

தைலேநாய், 

 head ache (சா.அக.);.

     [ ரம் + ேநாய்]
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ரப்பலம்

 
 ரப்பலம் cirappalam, ெப. (n.)

   ேதங்காய்; coconut (சா.அக.);

     [ ரம் + பவம்]

ரப் ள்

 
 ரப் ள் cirappuḷ, ெப. (n.)

   ச் க் ; a kind of king fisher (சா.அக.);.

     [ ரல் + ல் - ரற் ள் → ரப் ள்]

ர ரம்

ர ரம் ciraburam, ெப. (n.)

   ரக்ா ; sikali.

     " த்தர ்வந்  பணி ஞ் ெசல்வச ் ர ர ேமயவேன" (ேதவா.99,10);.

     [ ரம் + ரம்]

ரம்

ரம்1 ciram, ெப. (n.)

   ெந ங்காலம் ( டா);; a long tim

 ரம்2 ciram, ெப. (n.)

   1. ஆமணக்  (சங்அக);; castor plant.

   2. க  (சங்,அக);; areca-palm.

   3. ஊைதயடக்  (வாதமடக் );, 

 wind killer.

   4. ைக நீ  ( .அ.);; arrow root flour.

   5. ரகம்; cuminseed.

ரமசச்ாைல

ரமசச்ாைல ciramaccālai, ெப. (n.)

லம்பம் த ய பைடக்கலப் ப ற்  ெசய் டம்: 

 place for military exercise and for practice of arms.

     "காமேவள் ரமசச்ாைலைய ெயாக் ம் (பரிபா. 18,29, உைர);,

     [ லம்பம் → ரம்பம் → ரமம் + சாைல]

ரமஞ்ெசய்-தல்

ரமஞ்ெசய்-தல் ciramañjeytal,    1 ெச.  (v.i.)

   லம்பம் த ய பழ தல் ( டா);; to practise arms, fencing, etc.

     [ லம்பம் → ரம்பம் → ரமம் + ெசய்-,]

ரமடக்

 
 ரமடக்  ciramaḍakki, ெப. (n.)
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ரய

 
 ரய  sirayasi, ெப. (n.)

ஆைனத் ப் : 

 elephant long pepper (சா.அக.);.

ரல்

ரல்1 ciral, ெப. (n.)

   ச் ); kingfisher.

     " ல க் கயேல த்த ெபான்வாய் மணிச் ரல்" ( பாண்.181);.

 ரல்2 ciral, ெப. (n.)

   டம் (யாழ்.அக);; top, end.

ரவஞ்சம்

 
 ரவஞ்சம் ciravañjam, ெப. (n.)

   எ ப்பய ; rat pulse (சா.அக.); .

ரவணி

ரவணி ciravaṇi, ெப. (n.)

   1. நீரத்்தாைர வ யாய்ச ் நீரப்்ைபக் ப் ேபாக ம் ழாய்க் க  வைக ெளான் ; a kind of 
tubular instrument to be introduced through the urethra into the bladder.

   2. ெகாடை்டக் கரந்ைத; Indian globe thistle (சா.அக.);.

ரவணி -
தல்

ரவணி -தல் ciravaṇiyiḍudal,    8 ெச. . . (v.i.)

   நீரத் ் ைள வ யாகக் ழா ையச ்ெச த் தல்; to pass catheter as in cases of obstruction of urine 
(சா.அக.);.

ரவம்

 
 ரவம் ciravam, ெப. (n.)

க தாரி ( ங்.);: 

 partridge.

ரவல்

ரவல் ciraval, ெப. (n.)

   1. க தாரி ( ங்,);; partridge.

   2. அ ம ரம்: 

 honey creeper (சாஅக);.

ரற் ள்

ரற் ள் ciraṟpuḷ, ெப. (n.)

ெபான்வாய்ப் ள்: 

 a kind of king fisher (#m-235);.

ரற் -தல்

ரற் -தல் siarய-,    5 ெச.  (v.i.)

   உரக்க ெவா த்தல்; to shout, call loudly.

     " ரற் ன பாரப்் னின்.... ெவய் ரத் ்தரற் ன" (கம்பர7. ம்பக 268);.
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ர -தல்

ர -தல் ciraṟudal,    5 ெச.  (v.i.)

   1. மா  ப தல்; to sulk, disagree.

     " ர  றச ் வந்த நின் மார் " (க த். 88,13);.

   2. த தல்; to scatter.

     " ர  ல ய நீரவ்ாய்ப் பத்தல்" (ப ற் ம். 22, உைர);.

ராகம்

 
 ராகம் cirākam, ெப. (n.)

   பல ெத க்கள் டம் ( ங்.);; crossings, junction of many roads.

     [ றகம் → ரகம் → ராகம்]

ராெநய்

 
 ராெநய் cirāney, ெப. (n.)

   றா னின் ெகா ப் ; shark's fat (சத.அக.);.

ராப்பள்ளி

ராப்பள்ளி cirāppaḷḷi, ெப. (n.)

   ச் ராப் பள்ளி; Tiruchirappalli.

     " ராப்பள்ளிக் ன் ைட யாைன" (ேதவா.367,1);.

ராபத் ரம்

 
 ராபத் ரம் cirāpattiram, ெப. (n.)

   ளாமரம்; wood-apple tree (சா.அக.);.

ராய்

ராய்1 cirāytal,    4 ெச.  (v.i) 

   உராய்ந்  ஊ ப தல்; to get scratched, as in the skin.

 ராய்2 cirāy, ெப. (n.)

   1. மரசச்க்ைக; splint, splinter, shivered chip of palmyra or other timber.

   2. பனஞ் றாம் ; fibres of palmyra timber.

   3. ப ன் ைள; hard and indurated part in a bubo or cancer.

ராய்ப்பாக்

ராய்ப்பாக் 1 cirāyppākku, ெப. (n.)

   ற்றாத பாக்  ( ன்.);; unripe areca -nut.

 ராய்ப்பாக் 2 cirāyppākku, ெப. (n.)

   ய பாக் ; parings of areca nut for use with betel (சா.அக.);.

     [ ராய் + பாக் ]

ராய் -தல்

ராய் -தல் cirāyviḻudal, ெச. . . (v.i.)

   நாரப்் பழமாதல் ( ன்.);; to be fibrous, as blighted mangoes and other fruits.

     [ ராய்2 + _,]

ராவகயானம்
ராவகயானம் cirāvagayāṉam, ெப. (n.)

   த்தசமய வைக; a school of Buddhism (நீலேக , 342, உைர);.
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ராவசம்
ராவசம் sirāvasam, ெப. (n.)

   நான்  ங்களில் அ ம் க  ( . . 2, 93, மைறஞா. பக். 1347);; foetus which is aborted in four months.

ரி

ரி1 cirittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ ெய ப் ேயா கக் ப் ன் லேமா பல் ெதரிய உத கைள ரிப்பதன் லேமா ம ழ்ச் , 
ஏளனம் த யவற்ைற ெவளிப் ப த் தல்; to laugh.

     " ரித்த  ெசங்கட் யம்"(கம்பரா.இரணியன்.127);.

   2. கைனத்தல்; to neigh, as a horse.

     "வா  ரித் ட" (கம்பரா.சம் மா.8);.

   3. மலரத்ல்; to blossom.

     " ரித்த பங்கய ெமாத்த ெசங்கண்" (கம்பரா. ைகேக  50);.

   ம. ரிக் க;   க. ரி ;   ெத. , ெக ; ட. ரய் (ம ழ்ச் );

     [ ல் → ர ்→ ]

 ரி2 cirittal,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

   ஏளனம் ெசய்தல் (பரிக த்தல்);; to ridicule.

     "சகம்ேப ெயன்  தம்ைமச ் ரிப்ப" ( வாச. 4:68);.

     [ ல் → ர ்→ ரி]

 ரி3 ciri, ெப. (n.)

   ம ழ்ச் , ஏளனம் த யவற்ைற ெவளிப்ப த் ம் ெமய்ப்பா , நைகப்  (ேசரநா.);; laughter, smile.

ம. ரி

     [ ர1் → ரி]

 ரி4 ciri, ெப. (n.)

   1. அம் ; arrow

   2. வாள்; sword.

   3. ெகாைல ெசய்ேவான்; murderer.

   4. ெவட் க் ளி; locust.

     [ ல் →  → றாய் = மரச் ல் , ல் → ர ்→ ரி = ல் ]

 ரி5 ciri, ெப. (n.)

   1. ளியமரம்; tamarind tree.

ரிக்

 
 ரிக்  cirikki, ெப. (n.)

   காக்கட்டான் ெகா ; smaller morning glory (சா.அக.);.
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ரிகாலக்ெகால்

 
 ரிகாலக்ெகால்  cirikālakkolli, ெப. (n.)

   ைர லந்ைத; oblique - leaved jujube (சா.அக.);.

ம வ. ைரசெ்ச

ரிகாலகண்டம்

 
 ரிகாலகண்டம் cirigālagaṇṭam, ெப. (n.)

   ேயாட் ப் ; yellow thistle (சா.அக.);.

ரி ைத

 
 ரி ைத cirigividai, ெப. (n.)

   காக்கட்டான் ைத; kaladana seed (சா.அக.);.

     [ ரிக்  → ரி  + ைத]

ரிங்க யம்

 
 ரிங்க யம் siriṅgasiyam, ெப. (n.)

   இசங்  மரம்; small - leaved glory tree (சா.அக.);

ரிங்காடகம்

ரிங்காடகம் ciriṅgāṭagam, ெப. (n.)

   1. க்ேகாண வ வம்; a triangularorpyramidal figure (சாஅக);.

   2. ஒ வைகப் ; a plant.

ரிங் நஞ்

 
 ரிங் நஞ்  ciriṅginañju, ெப. (n.)

   வசனா  என் ம் நச் ச ்ெச ; aconite (சா.அக);.

ம வ. சச்நா

இைத ஆ ன் ெகாம் ல் கட்  ைவக்கப் பால் ெசந்நிறமா ம்.

ரிஞ் ப்

 
 ரிஞ் ப்  ciriñjippū, ெப. (n.)

   வண்ண ேமற்றப் பயன்ப த்தப்ப ம் ெசந்நிறப் ; a plant with red flowers used by dyers (சா.அக.);.

ரிட்டம்

 
 ரிட்டம் ciriṭṭam, ெப. (n.)

   ளாம்படை்ட (யாழ்.அக.);; the bark of the wood-apple tree.

ரிடம்

ரிடம் ciriḍam, ெப. (n.)

   1. வாைகமரம்; common sirissa.

   2. ன் ; Indian liquorice (சா.அக.);.
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ரித்த ைழப்

 
 ரித்த ைழப்  cirittabiḻaibbu, ெப. (n.)

   ஏளனம் ெசய்யத்தக்க வாழ்க்ைக (உ.வ.);; contemptible, ridiculous life.

     [ ரித்த + ைழப் ]

ரிப்பாணி

ரிப்பாணி cirippāṇi, ெப. (n.)

   1. அடங்காச ் ரிப் ; excessive or irrepressible laughter.

   2. பக ; jest, fun.

   3. ஏளனம்; ridicule.

     [ ரி → ரிப்பாணி]

ரிப்பாணிப்ப
-தல்

ரிப்பாணிப்ப -தல் cirippāṇippaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ரிப் க் டமாதல்; to become a laughing stock.

   2. ைமப்ப தல்; to suffer shame, degradation.

     [ ரிப்பாணி + ப _,]

ரிப்பாய்ச் ரி_
த்தல்

ரிப்பாய்ச் ரி_த்தல் cirippāyccirittal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   இகழ்தல்; to laugh at.

     [ ரிப்பாய் + ரி]

 ரிப்பாய்ச் ரி_த்தல் cirippāyccirittal,    4 ெச. .  (v.i.)

   1. ம ந்  டத்தல்; to be abundant and cheap, to be so common as to be despised.

   2. நிைல ெகட் த் ரிதல்; to lead a despicable life. 

     'அவன் ரிப்பாய்ச ் ரிக் றான்' (தஞைச.);.

     [ ரிப்  → ரிப்பாய் + ரி_,]

ரிப்

ரிப்  cirippu, ெப. (n.)

   1. நைகப் ; laughter.

     "ெகாவ்ைவச ்ெசவ்வா ற் ண் ரிப் ம்" (ேதவா.11,4);

   2. ஏளனம்; ridiculc.

     "அன்பரக்்  மல்லாதவரக்் ஞ் ரிப்பல்லேவா" (தனிப்பா.i, 198;12);.

   3. ைரக் கைனப் ; neigh of horse.

     "ேதர ரப்் ம் ர யஞ் ரிப் ம்" (உ.ப. ேதசகா. வ ண். 74);.

   4. பக . ( ன்.);; jest, fun.

     [ ரி → ரிப் ]

ரிபரணி

ரிபரணி ciribaraṇi, ெப. (n.)

   1. ேபராமல் ; long tubed Arabian jasmine.

   2. ழ்; coom teak (சா.அக.);.
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ரிபலம்

ரிபலம் ciribalam, ெப. (n.)

   1. ெநல் க்காய்; indian gooseberry.

   2. ல்வம்; bael fruit tree (சா.அக.);.

ரிபாசம்

 
 ரிபாசம் ciripācam, ெப. (n.)

   ன் வைக ெளான் ; resin of pine tree (சா.அக.);.

ரி ல்லகம்

 
 ரி ல்லகம் ciribillagam, ெப. (n.)

   ஆ ல் ங் ; an unknown plant (சா.அக.);.

ரியக் பழஞ்ச
லாைகயச்

ரியக் பழஞ்சலாைகயச்  ciriyakkibaḻñjalākaiyaccu, ெப. (n.)

   பைழய நாணய வைக; an ancient coin (M.E.R.117 of 1915);.

ம வ. ரியக் யச்

ரியக் யச்

 
 ரியக் யச்  ciriyakkiyaccu, ெப. (n.)

ரியக் பழஞ்சலாைகயச்  பாரக்்க;see siriyakki-palasicalākai-y-accu

ம வ. ரியக் யச்

ரியத்

 
 ரியத்  ciriyatti, ெப. (n.)

   உத்தாமணி; hedge Cotton (சா.அக.);.

ரியத் னி

 
 ரியத் னி ciriyattiṉi, ெப. (n.)

ரியத்  பாரக்்க;see Siriyatti (சா.அக.);.

     [ ரியத்  → ரியத் னி]

ரியம்

 
 ரியம் ciriyam, ெப. (n.)

   ெவண்டாமைர; white lotus.

ரடீம்

ரீடம் cirīṭam, ெப. (n.)

   1. வாைக ( ங்.);; sirissa.

   2. ன்  (மைல);; crab's eye.

 
  ciru, ெப. (n.)

   ேதாடெ்பா த்  (யாழ்.அக);; shoulder-joint (சா.அக.);.
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க்

 
 க்  cirukki, ெப. (n.)

   கற்றாைழ; aloe (சா.அக);.

க்

க்  cirukku, ெப. (n.)

   1. ேவள் ற் பயன்ப த் ம் ெநய்த் ப் ; wooden ladle for pouring ghee on sacrifical fire.

     " ஞ் கபத் ரேம ட் ஞ் க்காக" (ேதைவ.175);.

   2. எண்ெணய் காய்ச் வதற் ப் பயன் ப த் ம் ப் ; wooden ladle used in the preparation of medicated oil 
(சா.அக.);.

 க்  cirukku, ெப.(n.)

   ற்பக் கைல ல் இைற ன் ெதா ற் க யாகச ் ட்டப் ெப வ ; a feature in sculpture.

     [ - க் ]

க் த் ைர
க் த் ைர cirukkumuttirai, ெப. (n.)

   ைசக்காலத் க் காட் ங் ைக த் ைர வைக (ைசவா . .20);; a hand-pose, in worship.

கண்ணி

 
 கண்ணி cirugaṇṇi, ெப. (n.)

   அ கண்ணி மரம்; Indian weeping tree (சா.அக.);.

கம்

கம் cirugam, ெப. (n.)

   1. அம்  (யாழ்.அக);; arrow.

   2. காற் ; wind.

   3. தாமைர; lotus.

காரிடம்

 
 காரிடம் cirukāriḍam, ெப. (n.)

   சா க்காய்; nutmeg (சா.அக.);.

காலன்

 
 காலன் cirukālaṉ, ெப. (n.)

   நரி; fox, jackal (சாஅக.);.

கா

கா  cirukāli, ெப. (n.)

   1. சந்தனம்; sandal.

   2. காவட்டம் ல்; citronella (சா.அக.);.

 
  ciruguli, ெப. (n.)

   ளியாைர; soursorral (சா.அக.);.
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ங்

ங் 1 ciruṅgi, ெப. (n.)

   நச் த்தன்ைமையப் ேபாக் ம் ம ந் ; an antidote for poison.

     " ற் ஞ் ங்  ெயன்பார"் ( வக. 1277);.

 ங் 2 ciruṅgi, ெப. (n.)

   ெபான் (யாழ்.அக.);; gold.

ங்ைக

ங்ைக ciruṅgai, ெப. (n.)

   1. கண் ன் ற்ப ள்ள ெமல் ய க ந் ைர; the horny transparant membrane in the fore-part of 
the eye.

   2. உள்ளங்ைகயள ; handful (சா.அக.);

   ம வ. ஆணிச ்சவ் ;க

ங்ைகக்கத்

 
 ங்ைகக்கத்  ciruṅgaikkatti, ெப. (n.)

கண் ன் ேமற்ேறாைல அ க்கப் பயன்ப த்தப்ப ம் ய கத் , 

 knife used for operating the cornea of the eye (சா.அக.);.

     [ ங்ைக + கத் ]

3 cirudi, ெப. (n.)

   றப் ; birth (சா.அக);.

ந் ரமம்

 
 ந் ரமம் cirunduramam, ெப. (n.)

   ெபாட் ப் ; nitre (சா.அக);.

பா ைக

 
 பா ைக cirupāṭigai, ெப. (n.)

   பறைவ க் ; bird's beak (சா.அக.);.

பரணி

பரணி1 cirubaraṇi, ெப. (n.)

   1. ெப ங் ழ்; coomteak.

   2. ன்ைன மரம்; Indian head achetrec (சா.அக.);.

பாணி
பாணி2 cirupāṇi, ெப. (n.)

   ம ள்; hyacinth aloe (சா.அக.);.

ம்பவாதம்

 
 ம்பவாதம் cirumbavātam, ெப. (n.)

   கா ண்டா ம் வ  ேநாய்; rheumatism affecting the knee cap (சா.அக.);

ம் தம்

 
 ம் தம் cirumbidam, ெப. (n.)

   ெகாக்ேகாக னியால், த ற் றப்பட்ட கல ைற க ெலான் ; it is an attitude in tight of it union as 
described in the Tamil erotic science of Kokkoga Muni (சா.அக.);.
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ைர

ைர1 ciraittal,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

   1. ம ர ்க த்தல்; to shave.

     "காம்பறத் தைல ைரத் " ( வ். மாைல. 38);.

   2. ெச க் தல்; to cut with a sickle.

     " ற் ைரத்தல் ெசய்ய மாட் ரக்ேளா" (ஈ .3,9, 6);.

   ம. ரய்க் க;   க. ெகெர, ரி;   ெத. ெகா ட;   . ெகெர னி;   பட ெகெர;   ெகாலா. க்வரக்்;மா. 
க்ெவெர

 AS: sceren;

 OE: schere, shere;

 E: shear : L.G.: scheren;

 Du: scheeren;

 Ice: shera;

 Dan: shere;

 Yer: scheren.

     [ ல் →  → றாப், ல் → ம்  → லாம்  → னாம்  → றாம்  = மரத் ம் னி ள்ள 
ண்படை்ட. ல் →  → ராய், ராய்த்தல் = உராய்ந் , ஊ ப தல். ன் → ர ்→ ைர. ைரத்தல் 

ேம ள்ளைத நீக் தல், ெச க் தல், ம த்தன்]

 ைர2 cirai, ெப. (n.)

   நரம்  ( வா.);; nerve, vein. Skt. sira

 ைர sirai, ெப. (n.)

   ரங்  (அகநி);; monkey. Skt. šira

ைரத் ெதா ல்

ைரத ்ெதா ல் ciraittoḻil, ெப. (n.)

   1. ைரக் ம் ேவைல (யாழ்ப்.);; shaving.

   2. ண்ேவைல (ெகா.வ.);; unprofitable task.

     [ ைர + ெதா ல்]

ைரப்பா

 
 ைரப்பா  ciraippāci, ெப. (n.)

   க க்காய்; gallnut (சா.அக.);.

ைரப் ண்

 
 ைரப் ண் ciraippuṇ, ெப. (n.)

   த்  ேவான் ைரக் ங்காேலற்பட்ட ண்; barber's itch (சா.அக.);.

     [ ைர + ண்]
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ைரயன்

 
 ைரயன் ciraiyaṉ, ெப. (n.)

   ம ர ் ைரப்ேபான் ( ங்);; barber.

ம. ரயன்

     [ ைர → ைரயன்]

ைரேவைல

ைரேவைல ciraivēlai, ெப. (n.)

   1. ைர ெதா ல் (யாழ்ப்.);: 

 shaving.

   2. அைர ைறப்பணி; infinished work.

     [ ைர + ேவைல]

ல்

ல்1 cil, ெப.எ. (adj.)

   1. ல; some, few.

   2. யதான, small, slight.

     " ரா  ல் ணா ைசந்தனர"் (கந்த . வள். 209);.

   3. ண்ைமயான ( க்ேகா. 196, உைர);; fine.

     [ ல் → ல் = ற்றள ]

 ல்2 cil, ெப. (n.)

   1. ண் ; small piece, as of broken glass. 

கண்ணா ச் ல், ேதங்காய்ச் ல்.

   2. ஒட் ச் ைல; small patch of cloth.

   3. வட்டமான ; anything flat and round, as eye-glass, wheel.

   4. உ ைள; wheel, as of a car.

   5. தைலயணி வைக (இ.வ.);; a kind of hairornament.

   6. கடற் ல் (யாழ்ப்);; flat roundstone or seed of a sea-plant.

     [ ல் → ல் = ய , ண் ]

 ல்3 cil, ெப. (n.)

   1. ஆரவாரம் ( ன்.);, ஒ ; sound.

   2. இைரசச்ல் ( ன்.);; noise.

 ல்4 cil, ெப. (n.)

   1.  (இ.வ.);; cover.

   2. க் க் கண்ணா  (யாழ்.அக.);; spectacles.

 ல்5 cil, ெப. (n.)

   ளிரச்் ; chillness.
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ல்காற்

ல்காற்  cilkāṟṟu, ெப. (n.)

   ெதன்றல்; gentle South wind.

     " ல்காற் ைசக் ம் பல் ைழ நல் ல்" (ம ைரக். 358);.

     [ ல் + காற் ]

ல்ெசால்

ல்ெசால் cilcol, ெப. (n.)

   ெமன்ெமா ; soft or gentle speech.

     " ல்ெசாற் ெப ந் ேதாண் மகளி ம்" ( ரிக .47);.

     [ ல → ல். ல் + ெசால்]

ல்பத ண

ல்பத ண  cilpadavuṇavu, ெப. (n.)

   பக் வப்ப த் வதற் ச ் தளவாகக் ட்டப்ெப ம் உண ப்ெபா ளா ய உப் ; salt, as an article 
used in small quantities for scasoning.

     " ல்பத ண ன் ெகாள்ைள சாற் " (ெப ம்பாண். 64);.

     [ ல் + பதம் + உண ]

ல்

 
 ல்  cilpi, ெப. (n.)

   கடல் ன் வைக; a kind of sea-fish.

ல் க்

ல் க்  cilmūkku, ெப. (n.)

   1. க் ந்  அரத்தெமா ம்ேநாய்; epistaxis.

   2. அரத்தம் வ ம் க் ; bleeding nose.

     [ ல்  → ல் + க் ]

ல்ல

 
 ல்ல  cillagi, ெப. (n.)

ல்லம் ( டா.); பாரக்்க;see Sillam.

     [ ல்வம் → ல்ல ]

ல்லங்ெக -தல்

ல்லங்ெக -தல் cillaṅgeḍudal,    20 ெச  (v.i.)

   1. த ண் தல் (யாழ்.அக.);; to be scattered,

   2. உைடதல்; to be broken.

     [ ல்வம் + ெக _,]

ல்லட்ைடக்க

 
 ல்லடை்டக்க  cillaḍḍaikkaḍi, ெப. (n.)

   நச் த் தன்ைம க்க ய அடை்டப் ச் ன் க வாய்; a poisonous leech-bite (சா.அக.);.

     [ ல்லடை்ட + க ]

ல்லந்தட் ப்
ேபா_தல்

ல்லந்தட் ப்ேபா_தல் cillandaṭṭippōtal, ெச  (v.i.)

   வ ைம ட்ப தல் (யாழ்.அக.);; to become impoverished.

     [ ல்லம்2 + தட் ப்ேபா_,]
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ல்லந்தராயம்

ல்லந்தராயம் cillandarāyam, ெப. (n.)

ல்வரி (ெத.க.ெதா.5,501); பாரக்்க;see Silvari.

     [ ல் + அந்தராயம்]

ல்லெபால்லம்

 
 ல்லெபால்லம் cillabollam, ெப. (n.)

   ண் ;   ப , ண்ைமயான ல்; fragments, small pieces.

     [ ல்வம் + ெபால்லம்]

ல்லம்

ல்லம்1 cillam, ெப. (n.)

   1. ேதற்றாமரம் ( டா);; clearing nut tree.

   2. எட்  (மைல);; nux vomica tree.

   3. ல்ைலமரம்; tiger's milk spurge.

க. ல்ல

 ல்லம்2 cillam, ெப. (n.)

   1. ண் ; shivers, fragments, small pieces.

   2. ெபா ள் ட் ப் பா  ( ன்.);; extreme or pressing necessity, urgent straits.

க., ெத., ல்ல.

     [ லம் → ல்லம்]

 ல்லம்3 cillam, ெப. (n.)

   ெதாட்டாற் ங் ; sensitivity plant, touch-me-not (சா.அக.);.

ல்லம்பாய்

 
 ல்லம்பாய் cillambāy, ெப. (n.)

   ந்தபாய் (யாழ்ப்.அக.);; worn-out mat.

     [ ல்லம் + பாய்]

ல்லர்

ல்லர1் cillar, ெப. (n.)

   செ்சன்  ஒ க் ன்ற ச்  வைக (இ.வ.);; a kind of screeching insect.

     [ ல் = ஒ க் ப் ; ல் → ல்வர]்

 ல்லர2் cillar, ெப. (n.)

   ேவடர ்(ச .);; hunters.

ம வ. ேவட் வர.்

ல்லரங்கம்

 
 ல்லரங்கம் cillaraṅgam, ெப. (n.)

   ந் ரிப் பழம்; cashew fruit (சா.அக.);.
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ல்லரி

 
 ல்லரி cillari, ெப. (n.)

   லம் ன் ப க்ைகக் கற்கள் (யாழ்.அக.);; pebble inserted in tinkling anklets.

     [ ல் + அரி]

ல்லைற

ல்லைற1 cillaṟai, ெப. (n.)

   1.  ப களாகக் டப்பைவ; things scattered here and there in small quantities or amounts, sundries.

   2.  எஞ் ள்ளவற் ன் ெதா ; remainder. 

     'நான் ெகா க்க ேவண் யைத எ த் க் ெகாண்  ல்லைறையக் ெகா '.

   3. ேதைவக்  ேமற்பட்ட ைக ப் ; surplus. 

     ' ல்லைற ஆைச கல்லைற வைர டா ' (உ.வ.);

   4. ல்வானம்; fractional quantities over and above a round sum, odd. 

     'பத்ேத ல்லைற உ பாய்' (உ,வ.);.

   5. ழ்வாய் எண்; an amount less than one, fraction.

   6. பாகம்; a small fraction.

   7.  ெதாைகயாக மாற் ம் பணம்; change, as of a rupee. 

 உ பாய்க் ச ் ல்லைற ெகா .

   8. கா  (நாணயம்);; change as of coin. 

என்னிடம் பண ல்ைல ல்லைறதான் இ க் ற .

   ம. ல்லற;   க. ல்லற, ல்ெற, ல்லெற;   ெத. ல்லற;   ., பட. ல்லெற;   ேகாத. ல்ர;் ட. ெலார்

     [ ல் + அ  - ல்ல  → ல்வைற]

 ல்லைற2 cillaṟai, ெப. (n.)

   1. க ம் ைமயான ; trifling, insignificant matter.

   2. மகளிர ்காதணிவைக;   கா ச ் ல்லைற (இ.வ.);; woman's small ear-ornament.

   3. ெதாந்தரவான  ெசயல்; petty, annoying business.

   4. டர ்ெதாந்தர ; trouble from thieves.

     "கள்ளர ் ல்லைற" ( ன்.);

   5. ெகா  ேநாயால் ஏற்ப ம் இறப்  ( ன்.);; death from malignant diseases.

     [ ல் + அ  - ல்வ  → ல்வைற]

ல்லைறக்கைட

ல்லைறக்கைட cillaṟaikkaḍai, ெப. (n.)

   1. தளவாக வாணிகஞ் ெசய் ங் கைட; shop dealing in miscellaneous things on a small scale, retail shop.

   2. பணமாற் க் கைட (இ.வ.);; exchange stall.

ம. ல்லறக்கட

     [ ல்லைற + கைட]

157

www.valluvarvallalarvattam.com 9621 of 19068.



ல்லைறக்கண
க்

ல்லைறக்கணக்  cillaṟaikkaṇakku, ெப. (n.)

   1. ளக்கம் அ யப்படாத  ெதாைககள் ( ன்.);; small unaccounted sums.

   2. கணக் ப்ெபாத்தகத் ல் அங் ங் மாகப் ப  ெசய்யப்பட்ட, ல்லைறக் ப் கள்; sundry items 
promiscuously arranged in account.

ம. ல்லறக் ற்

     [ ல்வைற + கணக் ]

ல்லைறக் கா

ல்லைறக் கா  cillaṟaikkācu, ெப. (n.)

   1. மாமைழ ல் வாரக்்கப்பட்ட கா ; metal coins.

   2. ல்லைறயா ள்ள ெதாைக; small money change.

   3.  ைக ட்  (இ.வ.);; petty bribe.

     [ ல்வைற + கா ]

   க. ல்லற நாண்ய; . ல்லெரகா

ல்லைறக் 

 
 ல்லைறக்  cillaṟaikkuḍi, ெப. (n.)

   தாகப் ப ரிட்  வா ங் கள் (R.T.);; ryots who hold small holdings.

     [ ல்லைற + ]

ல்லைற த
ல்

ல்லைற தல் cillaṟaiāṭudal, ெப. (n.)

   1. பலவைகச ்  வ மானங்கள்; Sundry items.

   2. தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் கம்ம ய அர  மத் ய ரை்வ ; an extra tax imposed by the 
Muhammadan Government in Tanjavur district.

     [ ல்லைற + தல்]

ல்லைறசச்ாமா
ன்

 
 ல்லைறசச்ாமான் cillaṟaiccāmāṉ, ெப. (n.)

   உ ரிப்ெபா ள், மளிைகப் ெபா ள்; sundry articles of commerce, as grain etc., excluding cloth.

க. ல்லெற சாமா , . ல்லெர சாமான்

     [ ல்லைற + சாமான்]

ல்லைறசெ்சல

 
 ல்லைறசெ்சல  cillaṟaiccelavu, ெப. (n.)

   ய ெதாைகக்கான ெசல ; the non descriot petty expenses.

   ம. ல்லறச ்ெசல ;   க. ல்லறகர் ; . ல்லெரகர்

     [ ல்லைற + ெசல ]

ல்லைறசெ்சல
னம்

 
 ல்லைறசெ்சல னம் cillaṟaiccelaviṉam, ெப. (n.)

ல்லைறசெ்சல  பாரக்்க;see sillarai-c-cclavu.

     [ ல்லைற + ெசல னம். ெசல  → ெசல னம்]
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ல்லைறத்தட்
ப்பா

 
 ல்லைறத்தட் ப்பா  cillaṟaittaṭṭuppāṭu, ெப. (n.)

   ல்லைறக் ைறபா ; lack of coins.

     [ ல்லைற + தட் ப்பா ]

ல்லைற ர-்
த்தல்

ல்லைற ர-்த்தல் cillaṟaitīrttal,    4 ெச.  (v.i.)

   நி ைவ, கடன் த யவற்ைற த்தல் (இ.வ.);; to settle outstandings or debts.

     [ ல்லைற + ர_்,]

ல்லைறப்பண
ம்

 
 ல்லைறப்பணம் cillaṟaippaṇam, ெப. (n.)

   ப் ட்ட  எண் க் க் ைறவான பணம்; small money, change.

   க. ல்லறெராக்க;பட. ல்லெரகண.

     [ ல்லைற + பணம். படம் → பணம்]

ல்லைறப்பணி

 
 ல்லைறப்பணி cillaṟaippaṇi, ெப. (n.)

    பணிகள்; small works.

   க. ல்லெறெகலச;   . ல்லெர ெகலச;பட. ல்லெர ெகலச

     [ ல்லைற + பணி]

ல்லைறப் த்

ல்லைறப் த்  cillaṟaipputti, ெப. (n.)

   1. ைமத்தனம்; silliness, mean-mindedness.

   2. ம ங் யவ  ( ன்.);; shallow wit.

   3. டாெவா க்கம் ( ன்.);; adultcry.

. ல்லெர த்

     [ ல்லைற + த் ]

ற்ற  பாரக்்க

ல்லைறயங்கா

 
 ல்லைறயங்கா  cillaṟaiyaṅgāṭi, ெப. (n.)

   அரி , ப ப் , எண்ெணய் ேபான்ற ெபா ள்கைள ற் ம் மளிைகக்கைட; a shop of sundry articles, as 
rice, pulse, oil, etc., with the exclusion of cloth, petty shop.

   க. ல்லெறயங்கா ; . ல்லெர அங்க

     [ ல்லைற + அங்கா ]

ல்லைறேவைல

 
 ல்லைறேவைல cillaṟaivēlai, ெப. (n.)

ல்லைறப்பணி பாரக்்க;see Sillarai-p-pani.

   க. ல்லெலறெகலச;   . ல்லெர ெகலச;பட ல்லெர ெகலச

     [ ல்லைற + ேவைல]
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ல்லைறயாட்க
ள்

ல்லைறயாடக்ள் cillaṟaiyāṭkaḷ, ெப. (n.)

   1. றப்பற்றவர;் unimportant persons.

   2. ெதாந்தர  ெசய் ம் ல் யர;் troublesome people.

   3. எ  ஆடக்ள்; ordinary coolies.

   ம. ல்லறக்காரன்;   ெத. ல்லறவாண் ; . ல்ெரசன

     [ ல்லைற + ஆடக்ள்]

ல்லைறவணிக
ம்

 
 ல்லைறவணிகம் cillaṟaivaṇigam, ெப. (n.)

   ெமாத்த ற்பைனயாளரிட ந்  ெபற்  கரே்வா க்  ற் ம் வணிகம்; retail trade.

ம. ல்லறகசச்வடம்

     [ ல்வைற + வணிகம்]

ல்லைறவணிக
ர்

 
 ல்லைறவணிகர ்cillaṟaivaṇigar, ெப. (n.)

   ெமாத்த ற்பைனயாளரிட ந்  ெபற்  கரே்வா க்  ற் ம் வணிகர;் a retail merchant.

ம. ல்லறகச ்சவடக்காரன்

     [ ல்லைற + வணிகர]்

ல்லைற ற்ப
ைன

 
 ல்லைற ற்பைன cillaṟaiviṟpaṉai, ெப. (n.)

   ெபா டக்ைளச ் ல்லைறயாக ற் ம் வணிகம்; retail trade.

ம. ல்லற ல்பன

     [ ல்லைற + ற்பைன]

ல்லாக்ேகால்
பாய்ச் -தல்

 
 ல்லாக்ேகால்பாய்ச் -தல் cillākālpāyccudal, ெச. . . (v.i.)

   ழங்கால்க க் ள் இ  ைககைள ம் ட்  அவற்ைற நிலத் ற் ப ய ைவத்  
அம் ழங்கால்ைககளிைடேய ேகாைல ட்  இ க்  அைசயா க் ம் ப  ற்றவாளிைய ஒ த்தல் 
(இவ);; to punish a person by making him sit with his hands across the knees and with a stick thrust between, making it 
impossible for him to move.

ெத. ல்ல.

     [ ல்லாக்ேகால் + பாய்ச் _,]

ல்லாங் ச்

ல்லாங் ச்  cillāṅgucci, ெப. (n.)

   ட் ப் ள் (இ.வ.);; game of tipcat.

     [ ல்1 + ஆம் + ச் ]

ல்லாட்

ல்லாட்  cillāṭṭu, ெப. (n.)

ல்லைற1 (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see Sillarai1.

     [ ல்1 + ஆட்  = ல்லாட் ]

160

www.valluvarvallalarvattam.com 9624 of 19068.



ல்லாட்ைட

 
 ல்லாடை்ட cillāṭṭai, ெப. (n.)

   பன்னாைட (இ.வ.);; fibrous covering around the top of palms.

     [இல் → ல் + ஆைட - ல்லாைட – ல்லாடை்ட]

ல்லாைட

 
 ல்லாைட cillāṭai, ெப. (n.)

ல்லாடை்ட (இ.வ.); பாரக்்க;see Sillattai.

     [ ல்லாடை்ட → ல்லாைட)

ல்லாவ

 
 ல்லாவ  cillāvali, ெப. (n.)

   ண்கலகம் (இ.வ.);; petty infructuous disturbance.

ெத. ல்ல

     [ ல் = ல்வைற, ய . வ  = வ த்தம், ன்பம், ல் + வ  = ல்வ  → ல்லாவ ]

ல்லான்

 
 ல்லான்  cillāṉguḍuguḍu, ெப. (n.)

   ச  ைளயாட்  (யாழ்ப்.);; a boy's game.

     [ ல்லான் + ]
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ல்

ல் 1 cilli, ெப. (n.)

   ள்வண் ; cricket.

     " ல்  ல்ெலன் ெறால்லறாத" ( வ். ெபரிய .1,7:9.);.

 Skt. jhila.

     [ ல் → ல் . ' ல்' ஒ க் ப் ]

 ல் 2 cilli, ெப. (n.)

   ஒடை்ட, ரிசல், ைள; leak, crack, hole.

ம., க., ெத. ல்

     [இல்  → ல் ]

 ல் 3 cilli, ெப. (n.)

   1. வட்டம் ( ங்.);; circle.

   2. ேத ைள; car wheel.

     "ெவள்ளிச ் ல் க் ற்ற " (கம்பரா. க மண. 71);

   3. ைர; field spinach.

     " ல்  தங் ெமன் யாத் " ( ைள. அ ச.் 29.);.

   4. ண் ; small broken piece of stone etc.,

     " ரிந்தன கரச ் ல் " (கம்பரா. ேச பந். 22.);

க. சல்

     [ ல்1 → ல் )

 ல் 4 cilli, ெப. (n.)

   1. ண் ைள; sinus of a wound.

   2. ெமல் யேதால்; membrane (சா.அக.);.

 ல்  cilli, ெப.(n.)

   ஒ  அல்ல  கல்ைல வட்டம், ச ரம் வ வங்களில் அைமத்  ைளயா தல்; a children's play.

     [ ல்- ல் ]

ல்லாக் , ெதல்லாக்  எத் மாங் ெகாடை்ட, பாண் , ஒண்ணான் இரண்டான், வட்  என் ம் 

ல் க்கரண்

ல் க்கரண்  cillikkaraṇṭi, ெப. (n.)

   1. மரம் அல்ல  இ ம் னாலா ய ம், ைளகள் அைமந்த ம் ம ந்  வ கட்டப் பயன் ப வ மான 
 அகப்ைப; a wooden or iron spoon with small holes for filtering.

   2. ல் யகப்ைப; a colander used in cookery (சா.அக.);.

     [சல்  =  ைள. சல் க் கரண்  → ல் க்கரண் ]

ல் க்கா

ல் க்கா  cillikkātu, ெப. (n.)

    ெதாைளக் கா  (இ.வ.);; boredear dist. fr. Tolai-k-kadu.

     [ ல் 2 + கா .]
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ல் க்ேகால்

ல் க்ேகால் cillikāl, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ் கம் ; a kind of small stick.

     " ல் க்ேகா ெல த் க் கண்ணிேசரத்் " ( ற்றா. ற. 79.);.

ெத. ல்லேகால

     [ ல்  + ேகால்]

ல் காதபம்

 
 ல் காதபம் cillikātabam, ெப. (n.)

   ெதாண்ைட ல் ெமல் யதாய் ச ்சைத வளரந்்ததால், ஏற்ப ம் அழற் ; an inflammatery disease of the 
throat with the formation of a false membrane-diphtheris (சா.அக.);.

ல் த் ய
ேவா

 
 ல் த் யேவா  cilliguttiyavōṭu, ெப. (n.)

   ைளகளிட்ட ஒட் ப் பாளம்; a piece of file perforated holes (சா.அக.);.

     [சல்  =  ைன. சல்  → ல் . ல்  + த் ய ஒ ]

ல் ைக

ல் ைக1 cilligai, ெப. (n.)

   வரக்்ேகா  ( டா);; cricket

   2. நல்லாைட வைக ( லப்.14, 108, உைர.);; a kind of superfine cloth.

     [ ல்  + ைக]

 ல் ைக2 cilligai, ெப. (n.)

   க ெராளி; sun's rays (சா.அக);.

     [ ல்  + ைக]

ல் சாகம்

 
 ல் சாகம் cillicākam, ெப. (n.)

   ைர; pigs greens (சா.அக.);.

ல் ட் ச் ைல
ெசய்-தல்

 
 ல் ட் ச் ைலெசய்-தல் silliṭṭussīlaiseytal, ெச. . . (v.i.)

ல் ப்ேபா _தல் பாரக்்க;see Sillu-p-podu-.

ல் ட் ப்ேபா-
தல்

 
 ல் ட் ப்ேபா-தல் cilliṭṭuppōtal, ெச. . . (v.i.)

   இறப் ன் அ யாக உடம்  ங் ளிரந்்  ேபாதல்; losing the ordinary warmth of the body which 
becomes chill, as a sign of death (சா.அக.);.

     [ ல் → ல் ட் . ல் ட்  + ேபா_,]

ல் டல்
ல் டல் cilliḍal,    20 ெச. . . (v.i.)

ல் தல் பாரக்க;see Sillidu-.
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ல் _தல்

ல் _தல் cilliḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ளிரந்்  ேபாதல்; to become chill.

   2. ஒ த்தல் (சங்.அக.);; to buzz, as bees.

   3. அசச்ங் ெகாண்  ந ங் தல் ( ன்.);; to thrill with a sudden sensation of fear.

   4. னம் நீரக்்ேகாப்  த யவற்றால் கஞ் வத்தல் (யாழ்ப்.);; to blush, to be flushed with rage, to be red in 
the face from cold, from weeping.

ம. ல் க

     [ ல் + இ _,]

ல் தம்

 
 ல் தம் cillidam, ெப. (n.)

   ேதற்றா மரம்; water clearing tree (சா.அக.);.

ல் ப்பலம்

 
 ல் ப்பலம் cillippalam, ெப. (n.)

   இைலேமற் காய்; bridal couch plant (சா.அக.);.

     [ ல்  + பலம்]

ல் _த்தல்

ல் _த்தல் cilliyūttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   கண் ம்ப த்தல் (யாழ்ப்.);; to be dazzled, as eyes.

     [ ல் 3 + _,]

ல் க்

ல் க்  cillimūkku, ெப. (n.)

   1.  வ ம் க் ; bleeding nose.

   2. க் னி (இ.வ.);; tip of the nose.

     [ ல்  + க் ]

ல் க் ைட_
தல்

ல் க் ைட_தல் cillimūkkuḍaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   க் னின்   வ தல்; to bleedin the nose.

     [ ல் 2 + க்  + உைட_,]

ல் யகப்ைப

ல் யகப்ைப cilliyagappai, ெப. (n.)

   சல்லைடக் கண் ேபான்ற ல் கைள ைடய அகப்ைப (ைதலவ.பா .37,உைர.);;  flat perforated ladle.

     [ ல்  + அகப்ைப]

ல் யைட_த்த
ல்

 
 ல் யைட_த்தல் cilliyaḍaittal, ெச. . . (v.i.)

ல் -தல் பாரக்்க;see illidu-, (சா.அக);.

ல் யைட

ல் யைட cilliyaḍai, ெப. (n.)

   சல்லைட வைக (ைதலவ.பா .22);; a kind of covered sieve.

     [ ல் 2 + அைட. அ  → அைட]
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ல் யரத்தம்

ல் யரத்தம் cilliyarattam, ெப. (n.)

   1. ெபா ம்  (யாழ்.அக.);; oozing blood.

   2. உைரந்த அரத்தம்; coagulated blood (சாஅக.);.

     [ ல் 2 + அரத்தம்]

ல் ெய _த்த
ல்

ல் ெய _த்தல் cilliyeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   டமாக்கல்; to break the leg by taking off the knee-cap, said by person in fury (சா.அக.);.

     [ ல்  + எ  ,]

ல் வாயன்

ல் வாயன் cillivāyaṉ, ெப. (n.)

   வா ல் வந்தைதப் தற் பவன்; a babbler, as leaky-Mouthed.

     " ல் வாயர ்ெசால் வார"் (ெபரிய . ஞான.776);.

ம வ. சல் வாயன்

     [ ல் 2 + வாயன்]

ல் ைற

ல் ைற cilliṟai, ெப. (n.)

ல்லைற வரி

 petty taxes.

     [ ல் 3 + இைற]

ல்

ல் 1 cillu, ெப. (n.)

   1. ண் , உைடந்த கற் ல்; broken piece, as of stone.

     "கல் ச ் ல் ப் ெபா நா க் ேகழல்" ( ப்ேபா. சந். அலங்.18);.

   2. வட்டமா ள்ள ைளயாட் க் க ; a round piece used by children in play.

   3. கண்ணா ச ் ல் ; glass pane.

   4. சக்கரம் (இ.வ.);; wheel.

   5. ழங்காற் ல் ; knee cap, as being round.

   6. ெநாண்  ைளயாட் ; a game of hopscotch played with potsherd. 

   உைடந்த யேவா ; broken piece of a new pot (சா.அக.);.

ம., . ல்ல

     [ ல்1 → ல் ]

 ல் 2 cillu, ெப. (n.)

   ெப ங்ெகா  வைக (L.);; a kind of scimitar-pod.

ம வ. இரிக்

ல் க்க ப்பட்

ல் க்க ப்பட்  cillukkaruppaṭṭi, ெப. (n.)

   ய்ைமப்ப த் ய பைனெவல்லச ் கட் ; a superior kind of spiced jaggery.

     [ ல் 1 + க ப்பட் . ல் → ல் = ய . ண் , ற்றள . ல் க் க ப்பட்  =  க ப் க்கட் . 
க ப்  கட்  → க ப் க்கட்  → க ப்பட்  ( .தா. 140);]

ல் க் ந் _த
ல்

ல் க் ந் _தல் cillukkundudal, ெச. . . (v.i.)

   . பாண் ைளயா தல் ( ன்.);; to play hopscotch.

     [ ல் 1 + த் _,]
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ல் ெசய்_தல்

ல் ெசய்_தல் silluseytal,    1. ெச. . . (v.i.)

ல் ப்ேபா _தல் பாரக்்க;see sillu-p-podu (சா. அக.);.

     [ ல் 1 + ெசய்_,]

ல் ண்

ல் ண்  cilluṇṭi, ெப. (n.)

   1. ைமயான ; trifling thing.

   2. ல்லன் (இ.வ.);; mean person.

   3. ழந்ைதகள் ( ன்.);; little children.

     [ ல் + உண் ]

ல் ணா

ல் ணா cilluṇā, ெப. (n.)

   ற் ண்  (இலக்.அக.);; light refreshments.

     [ ல்1 + உண் ;உண  = உணா]

ல் ப்ேபா _த
ல்

ல் ப்ேபா _தல் cilluppōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ம ந் ட்ட பாண்டத்ைத ஒ  ைவத்  ய ன் ைல மண் ெசய்தல்; to lute a vessel containing 
medicine by covering the lid with a piece of tile (சா.அக.);.

     [ ல்  + ேபா _,]

ல் ப்

 
 ல் ப்  cilluppu, ெப. (n.)

கல் ப் : 

 crystallised salt (சா.அக.);.

     [ ல் = ண் , ல் + உப் ]

ல் மாங்ெகா
ட்ைட

 
 ல் மாங்ெகாடை்ட cillumāṅgoṭṭai, ெப. (n.)

   மாங்ெகாடை்ட வைக (இ.வ.);; a kind of mango seed which resembles the stone of a mango.

     [ ல்  + மாங்ெகாடை்ட]

ல் _தல்

 
 ல் _தல்  cillumūṭudal, ெச. . . (v.i.)

ல் ப்ேபா தல் பாரக்்க;see sillu-p-polu (சாஅக.);.

     [ ல் → ல் ; ல்  + _,]

ல் ைல
ெசய்_தல்

 
 ல் ைலெசய்_தல் sillumūṭisīlaiseytal, ெச. . . (v.i.)

ல் ப்ேபா _தல் பாரக்்க;see sillu-p-pogu- (சா.அக.);.

     [ ல்  +  + ைல + ெசய் _,)
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ல்

 
 ல்  cillūṟu, ெப. (n.)

   ள்வண் ; cricket.

     [ ல் + ஊ . உ  → ஊ ]

ல்ெல _த்தல்

ல்ெல _த்தல் cilleḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   சட்டப்ப  ஒ வைரப் த் , ைறமன்றம், காவல் நிைலயம் த யவற் ல் ஒப்பைடக்க ஆைண 
ெப தல் (இ.வ.);; to take out a warrant.

     [ ல் + எ -,]

ல்ெல ம்

 
 ல்ெல ம்  cillelumbu, ெப. (n.)

   ழங்காற் ல்ெல ம் ; knec-cap bone (சா.அக);.

     [ ல் = ண் . ல் + எ ம் ]

ல்ெலனல்

ல்ெலனல் cilleṉal, ெப. (n.)

   1. ளிரந்் க்ைகக் ப் ; onom. expr. of being very chill.

     " ல்ெலன் ெறன்  டம் ம் …………. ளிர ் த்த தாண் மலரக்ள்" (அ ட்பா.4, அ ட் ர. 74);.

   2. லன்க க்  இன்ப ட் ங் ப் ; being pleasant to the senses.

     "மழைலச ் ல்ெலன் ள " ( ரம் . க்கல்யாண. 47);

   3. க மலரச்் க் ப் ; being cheerful in countenance

   4. ஒ ன்ைமக் ப் ; absence of bustle. 

     'இர ல் ஊர ் ல்ெலன் க் ற ' (உவ);

   5. ஒ க் ப்  வைக; shrill sound.

     " ல்  ல்ெலன் ெறால்லறாத" ( வ். ெபரிய .17:9);.

     [ ல்2 + எனல்]
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ல்ைல

ல்ைல1 cillai, ெப. (n.)

   1. ள் வண்  ( ங்.);; cicada.

   2. ப்ைப; rattle wort.

த. ல்  → Skt .jhilli

     [ ல் தல் = ஒ த்தல், ல் → ல்  → ல்ைல]

 ல்ைல2 cillai, ெப. (n.)

   1. இ ; humbleness.

   2. கஞ்சத்தனம், கயைம; meanness.

     " ல்ைலச ்  லகத் ந் ேதாெனன" ( வப்.16:147);.

   3. ப செ்சால்; slander.

     " ல்ைல வாய்ப் ெபண் கள்" ( வ். வாய். 67:4);.

   4. ரட் த் தனம்; unruly mischievous disposition, as of a bull.

     " ல்ைலச ்ெச மைறக் ெகாண்டவன்" (க த். 107);.

   5. ற் ன்பம் யாக ைடய ெகா  மனத்தள்; wicked and libidinous woman.

     " ல்ைலக்க ணன் ைன ேயமாந் ெதமெதன் ந்தார"் (நால , 377);.

     [ ல் → ல்ைல]

 ல்ைல3 cillai, ெப. (n.)

   1. த ழ்நாட் ல் ழக் க்கடற்கைரப் ப களில் காணப்ப ம் பறைவ வைக; munia.

   2. நீரப்்பறைவ வைக (மணிேம.8,29);; a kind of water-bird.

   3. வல் வைக ( ங்.);; a species of partidge.

   1. வப் ச ் ல்ைல

   2. ெவண்ெதாண்ைடச ் ல்ைல

   3. ெவண் ச ் ல்ைல

   4. க ந்ெதாண்ைடச ் ல்ைல

   5. ள்ளிச ் ல்ைல

   6. க ந்தைலச ் ல்ைல

 ல்ைல4 cillai, ெப. (n.)

   ரண்ைட; squarestalked wild grape.

ல்ெலா

 
 ல்ெலா  cilloli, ெப. (n.)

   ச் க் ரல் ( ைவ.);; shrill;squeak.

ல் = ஒ க் ப் ச ்ெசால்

     [ ல் + ஒ ]
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ல்வண்

ல்வண்  cilvaṇṭu, ெப. (n.)

     ' ச'் என்  ஒ ெய ப் ம் வண் ;

 cicada.

     [ ல்1 + வண் ]

ல்வரி

ல்வரி cilvari, ெப. (n.)

   ய வரிகள் (ெத.க.ெதா.i,87);; small taxes or cesses.

     [ ல் = ல;

ல் + வரி]

ல்வேநாய்

 
 ல்வேநாய் cilvanōy, ெப. (n.)

   உ ர ்(நக);க் கண்ைணச ் ற் ேயற்ப ம் உ ரச் ் ற் ேநாய்; it is a swelling of the nail-bed. It is known by 
several names-felon, panaris etc. (சா.அக.);.

ம வ. நகச் ற் , உ ரச்் ற் , ரற்கற்

ல்வாய்

 
 ல்வாய் cilvāy, ெப. (n.)

   கைடவாய் (ெநல்ைல);; corners of mouth.

     [ ல் + வாய்]

ல்வாய்ப்

 
 ல்வாய்ப்  cilvāyppiḍi, ெப. (n.)

   இ  கன்னங்கைள ம், ைக ரல்களால் உள்ள த் , வாய் றந்த வண்ணமா க் ம்ப  ெசய் ந் 
தண்டைன ( ன்.);; the punishment of keeping one's mouth open by pressing in the cheeks with fingers.

     [ ல்வாய் + ]

ல்வாரி

 
 ல்வாரி cilvāri, ெப. (n.)

   ெசவ்வலரி; red oleander (சா.அக.);.

ல்வான்

 
 ல்வான் cilvāṉ, ெப. (n.)

ல்வானம் பாரக்்க;see Silvånam.

க. லவ

     [ ல்வானம் → ல்வான்]

ல்வானஞ்ேசர்-
த்தல்

ல்வானஞ்ேசர-்த்தல் cilvāṉañjērttal, ெச . (v.i.)

ட் ப் ெபா ள்கைளப் றர ்கானா வண்ணம் ற் ச ் வா  ேசரத்்தல் (இ.வ.);: 

 to scrape up small illegitimate earnings by secretly selling house hold things.

     [ ல்வானம்1 + ேசர-்,]
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ல்வானம்

ல்வானம் cilvāṉam, ெப. (n.)

   1. ல்லைற3பாரக்்க;see sillarai3.

   2. ட் ச ்ெசல க் க்

   ெகா த்த ெதாைக ல்  தனிச ்ெசாத்தாக த்  ைவக் ம் பணம் (இ.வ.);; Savings effected from the 
sum allotted for household expenscs.

   ம. ல்வானம்;   ல் வானம், ல்லானம்;   க. லவான்; . ல்வான, வான.

     [ ல் + மானம் – ல்மானம் → ல்வானம்;மா + அனம் – மானம் = அள , அள , அளைவ, ம ப் ]

 ல்வானம்2 cilvāṉam, ெப. (n.)

   ; that which is small or little, thing of minor importance.

     " ல்வான ரேயாஜனங்கைளப் பற்ற" (ரஹஸ்ய.49);

     [ ல் + மானம் – ல்மானம் → ல்வானம்]

 ல்வானம்3 cilvāṉam, ெப. (n.)

   ாறல் (இ.வ.);; drizzle.

     [ ல்1 + வானம்]

ல்வானம் ல்-
தல் ( ல்வானம் 

ற்றல்)

ல்வானம் ல்-தல் ( ல்வானம் ற்றல்) cilvāṉamviltalcilvāṉamviṟṟal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வா  ேசரத்்தற்காக ட் ப் ெபா ள்கைளக் க க்கமாக ற்றல் (இ.வ.);; to sell household things 
secretly and effect small illegitimate savings.

     [ ல்வானம்1 + ல்-,]

ல் டம்

ல் டம் cilviḍam, ெப. (n.)

    ச் களின் க நஞ் ; poison due to bite of small insects.

     " ல் டம ெதாப்பான்" ( ரேபாத.26:47);

     [ ல் + டம்]

 Skt. visa → த. டம்

ல

ல cila, ெப. (n.)

   ன்ைமயானைவ; some. a few.

     " லெசால்ல ேறற்றாதவர"் ( றள். 649);.

   ம. ல;   க. ெகல , ெகல;   ெத. , வ;   . ெகல, ெகல , க்க்;ேகாத ல்கட்

     [சல் → ல் = ய , ண்  ற்றள . ல்  → ல்வான் = ட்  ஒணான் ல் → ன் → ன்னான் = 
யவன். ல் → ன்ைம. ல் → ல. அள ச ் ைம த்த ெசால் ெதாைகச ் ைம ம் த்த  

லக்

 
 லக்  cilakku, ெப. (n.)

   இன் ம் ெகாஞ்சம் (இ.வ.);; something more.

 U. silak.

லக் ணம்

 
 லக் ணம் cilakkuṇam, ெப. (n.)

   ங் லம் (யாழ்.அக.);; whale.

170

www.valluvarvallalarvattam.com 9634 of 19068.



லகம்

லகம்1 cilagam, ெப. (n.)

   1. சட் வம் ( ங்.);; a kind of ladle.

   2. நாவ த் ப் க் ம் மாைழ ற் ெசய்த ற  ( ங்.);; metal spatula.

     [சல் → ல் → லம் ல் = லம் ல் → ல் லகம் = த் வ  ேபான்  இ க் ப் க் ங் க ]

 லகம்2 cilagam, ெப. (n.)

   சா க்காய்; nutmeg (சாஅக.);.

லகயம்

 
 லகயம் cilagayam, ெப. (n.)

   அரத்தத்ைத க் ந்தன்ைம வாய்ந்த வப் ச ்ச ரக்கள்ளி; a red variety of square; it destroys the richness 
of blood (சா.அக.);.

ல யம்

 
 ல யம் silasiyam, ெப. (n.)

   க ெநல்  மரம்; black-barried feather foil (சா.அக.);.

ம வ. உச் ந்

லங்கம்

லங்கம்1 cilaṅgam, ெப. (n.)

   ளாம்படை்ட ( ன்.);; bark of the wood-apple tree.

 லங்கம்2 cilaṅgam, ெப. (n.)

   ெவள்ளி மரப்படை்ட; lodhra bark (சா.அக);.

லங்ைக

லங்ைக cilaṅgai, ெப. (n.)

   சலங்ைக; tinny bells used as ornaments.

     [சலங்ைக → வங்ைக ( .தா.3);]

லத் ற்க

 
 லத் ற்க  cilattiṟgaḍugu, ெப. (n.)

   ங் லம் (யாழ்.அக);; whale.

ம வ. லக் ணம்.

லதன்

லதன்1 ciladaṉ, ெப. (n.)

   1. ம தநிலவாணன் ( ங்.);; inhabitant of the agricultural tract.

   2. ஏவலாளன்; servant, labourer.

     " லதர ்காக் ஞ் ேச யர ்வைரப் ன்" (ெப ம்பாண். 324);

   3. ரதன்; messenger.

     "ேச  யாெலனச ் லத ேரா னார"் (கந்த . ெதய்வயா. 53);.

 லதன்2 ciladaṉ, ெப. (n.)

   ேதாழன் ( ங்.); ட்டாளி; male companion, associate.
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ல

ல  ciladi, ெப. (n.)

   நம்பகத்தன்ைம க்க ேதா , ெபண் பணயாளா; a confident female servant or companion

     "அங்ெகா  ல ைய" (ெப ங். வத்தவ.14:172);.

லைத

லைத ciladai, ெப. (n.)

   நீண்  ெம ந்  க  நிறத்தளாய காம க்க ெபண்; a tall and lean woman, black in complexion and highly 
lustful.

     "ேபசலஞ் லைத ெயன்ேற" (ெகாக்ேகா.4:6);.

லந்

லந் 1 cilandi, ெப. (n.)

   1. ப ; pimple.

   2.  கட் ; small boil.

   3. கட் , நச் க்கட் ; abscess, ulcer, venereal boil.

   4. நடன த் ைரக் ரிய ஆண் ைக ள் ஒன்  ( லப். பக்.92,);; a hand-pose expressive of the emotions of 
men.

   ம. லன்னி; Skt. granthi.

     [ ல → அ வத்  (ேவக.); உடம் ன்தைவக் க் ழ் எங்ேக ம் றப்ப ம் ெகாப் ளம் வத் ப் 
ச் ன் உடன் ேபால் ரண் த்தல் தன்ைம பற் ச ் வந் ெயனப் ெபயரெ்பற்ற ]

 லந் 2 cilandi, ெப. (n.)

   1. மரவைக; panicled golden-blossomed pear tree.

   2. க ஞ் லந் ; small-leaved golden-blossomed pear tree.

   3. லந் யரி , 

 ediblesedge.

   4 ேகாைர வைக; sedge.

 லந் 3 cilandi, ெப. (n.)

தன் வா ள்ள ரப்ைபக் ெகாண்  ச் கைளச ் க்க ைவக் ம் வைக ல் வைல ன்னக் ய ம் 
எட் க் கால்கைள உைடய மான ச் : spider.

     " லந்  ண்பேதார ் ரங் ன்ேமல்" (கம்பரா. பஞ்சேசனா.1.);

   ம. லந் , லன்னி;   க. ெசல , ெசலந் ;ெத. ெசல

     [ ல் → வந்  = வட்டமான ரல்வைவ யைமக் ம் ச் ]

லந் க்க

 
 லந் க்க  cilandikkaḍi, ெப. (n.)

   நச் த் தன்ைம ள்ள லந் ப் ச் யாேலற்பட்ட  க ; spider-bite; it is very poisonous and troublesome in 
nature (சா.அக.);.

     [ லந்  + க ]

லந் க்கரப்பா
ன்

லந் க்கரப்பான் cilandikkarappāṉ, ெப. (n.)

   ேதா ேலற்ப ங் கரப்பான் ண் வைக (தஞசர்.iii,92);; ulcerating eruption of the skin.

     [ லந்  + கரப்பான்]
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லந் க்கழைல

 
 லந் க்கழைல cilandikkaḻlai, ெப. (n.)

   உடம் ண்டா ம்  ெவப்பத் னால் த ற் ப த்  ங் , வரவரப் ெபரிதா ச ் ழ்ப் த் க் 
கட் யாக மா ங் கழைல; a sebaceous tumor arising from excess of heat in the body.

     [ லந்  + கழைவ]

லந் க்

 
 லந் க்  cilandikāṭu, ெப. (n.)

   பஞ் ைனப்ேபால் ெவண்ைமயாக ம், ெமன்ைமயாக ம் அைமந்த ம், அரத்தப் ேபாக் ைன 
நி த் ந்தன்ைம க்க மான லந் ன் ; the spider-web of a house spider. It is white and soft like cotton 
and is a useful application for checking the flow of blood (சா.அக.);.

ம வ. ேகாலான்

     [ லந்  + ]

லந் க்ெகா

 
 லந் க்ெகா  cilandikkoḍi, ெப. (n.)

   ஈ ; Indian birthwort.

     [ லந்  + ெகா ]

லந் நாயகம்

லந் நாயகம் cilandināyagam, ெப. (n.)

   ெசா , ண்கைள நீக் ம் ம ந் வைக (பதாரத்்த.290);; a plant as curing cutaneous eruptions.

     [ லந்  + தாயகம்]

லந் ப் ச்

 
 லந் ப் ச்  cilandippūcci, ெப. (n.)

   வா ன் ழ் வைளந்த, நச் த்தன்ைம க்க ெகா க் ைன ைடய ம், கட் ந் 
தன்ைம ைடய மான எட் க்காற் ச் ; an eight-legged insect known as spider. It has four parts of legs attached 
fore-parts of the body. mandibles furnished with a curved claw perforated at the extremity like poison fang.

     [ லந்  + ஆச் ]

லந் கம்

 
 லந் கம் cilandigam, ெப. (n.)

   வா ைவ மரம்; spindle tree (சா.அக.);.

லந் மரம்

லந் மரம் cilandimaram, ெப. (n.)

   1. அத்  மரவைக ெளான் ; a kind of fig tree.

   2. ெச ந் மரம்; firefly (சா.அக);.

     [ லந்  + மரம்]

லந் யரி

லந் யரி  silandiyarisi, ெப. (n.)

   1. ந்ேகாைர ( ன்.);; edible sedge.

   2. ேகாைர வைக ( .அ.);; a kind of weed.

     [ லந்  + அரி ]
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லப்ப காரம்

 
 லப்ப காரம் cilappadikāram, ெப. (n.)

   ஐம் ெப ங்காப் யத் ள் பைழைம வாய்ந்த ம் இளங்ேகாவ களால் இயற்றப் ெபற்ற ம் ேகாவலன் 
கண்ண ன் வரலாற்ைறக் வ மா ய ஒர ்இலக் யம்; an ancient historic poem by Ilangovadigal dealing 
with the story of Kovalan and Kan nagi, one of Aimberungappiyam.

     [ லம்  + அ காரம்]

லம்

லம் cilam, ெப. (n.)

   1. ெபா வைக ப் ; salt in common.

   2. இந் ப் ; rock-salt (சா.அக.);.

லம்பக்காரன்

 
 லம்பக்காரன் cilambakkāraṉ, ெப. (n.)

   லம்பக்கைல வல்லவன்; person cleverin the use of quarterstaff.

ம. லம்

     [ லம்பம் + காரன்]

லம்பக் டம்

 
 லம்பக் டம் cilambakāṭam, ெப. (n.)

   லம்பம் ப டம் ( ன்.);; palaestra, fencing school.

     [ லம்பம் + டம்]

லம்பங்கட் -
தல்

லம்பங்கட் -தல் cilambaṅgaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   லம்பக் கைல ல் க  த யவற்ைற தல் ( ன்.);; to brandish quarter-staff in the art of fencing.

     [ லம்பம் + கட் -,]

லம்பங்காட் -
தல்

லம்பங்காட் -தல் silambamkaṭṭusilambaṅgāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. லம்பக்கைல ( த்ைத); காட் தல்; to brandish staff in fencing.

   2. அச் த் தல் (இ.வ.);; to menace, threaten.

   3. ெசயற்கரிய ெசயைலச ்ெசய்வ  ேபால் ந த்தல் (இ.வ.);; to pretend to be active in the accomplishment of a 
difficult task.

     [ லம்பம் + காட் -,]

லம்பப்ப ற்

 
 லம்பப்ப ற்  cilambappayiṟci, ெப. (n.)

லம்பாட்டம் பாரக்்க;see silainbaittam (சா.அக.);

     [ லம்பம் + ப ற் ]

லம்பம்

லம்பம் cilambam, ெப. (n.)

   1. க ைய இ ைகயா ம் த்  ன் ம் ன் ம் பக்கவாட் ம் ழற் த் தாக்க ம் 
தாக் தைலத் த க்க ம் ேமற்ெகாள் ம் ப ற்  (பதாரத்்த.1294);; a kind of martial art where fencing is done 
with a staff.

   2. ழ்ச் ; trick, stratagem.

     " லம்பத் ற் ரிந் ற் ட் " ( ப் .1076.);

ம. லம்பம்
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லம்பம்பண்
-தல்

லம்பம்பண் -தல் cilambambaṇṇudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. லம்பமா - பாரக்்க;see silambam-idu-

   2. லம்பங்காட் - (இ.வ.); பாரக்்க;see Silambari-kättu

     [ வம்பம் + பண் -,]

லம்பமா -தல்

லம்பமா -தல் cilambamāṭudal,    5 ெச . (v.i.)

   லம்பம் ைளயா தல்; to fence, brandish, parry with quarterstaff.

     [ லம்பம் + ஆ -,]

லம்பல்

லம்பல் cilambal, ெப. (n.)

   1. யா ேனாைச ( ங்.);; sound of a lute.

   2. ஒயா , ண் ேபச் ப் ேப பவ-ன்-ள் (இ.வ.);; a vulger chatter box, chatterer.

ம. லம்பல்

     [ வம்  → வம்பன்]

லம்ப த்ைத

 
 லம்ப த்ைத cilambavittai, ெப. (n.)

லம்பாட்டம் பாரக்்க;see Silambá stam (சா.அக.);.

   த. சை்ச;வ. த்ைத

175

www.valluvarvallalarvattam.com 9639 of 19068.



லம்பன்

லம்பன்1 cilambaṉ, ெப. (n.)

   1. ஞ் த் தைலவன்; chief of a hilly tract.

     "அயந் கழ் லம்ப" (ஜங் . 264);.

   2. கன் ( . ெவ. 12, இ பாற்.10, ெகா .);; Muruga, as lord of the hilly tract.

   3. காேவரி ன் ெவள்ளம்; the freshet in the river Kaveri, as in the month the Chittirai. 

     ' த் ைரச ் லம்பன்' (இ.வ.);

ம வ. மைலயன், ெவற்பன், ெபா ப்பன்.

   ம. லம்பன்; Eng. sherha, sherrif

     [ லம்   = மைல. லம்  → வம்பன். 'அன்' ஆண்பா ]

 லம்பன்2 cilambaṉ, ெப. (n.)

பைழய கா

 an ancient coin.

     [ லம்  → வம்பன்]

 லம்பன்3 cilambaṉ, ெப. (n.)

    வைக; babbler.

     [ லம்  → வம்பன் = ஒ த் க் ெகாண்ேட க் ம் பறைவ]

த ழ்நாட் ன் மைலப்ப க ம், ல்ெவளிகளி ம், தரக்்கா களி ம் காணப் ப ம்  வைக, 
இ  உடலைமப்பா ம், வண்ணத்தா ம் பலவைககளாகக் காணப் ப ன்றன.

லம்பன் வைககள்

   1. வைளந்த அல ச ் லம்பன்

   2. ெவண் ெதாண்ைடச ் லம்பன்

   3. க ந்தைலச ் லம்பன்

   4. மஞ்சள்கண் லம்பன்

   5. த ட் ச ் லம்பன்

   6. ெபரிய சாம்பற் லம்பன்

   7. க ஞ் வப் ச ் லம்பன்

   8. காட் ச ் லம்பன்

   9. ெவண்தைலச ் லம்பன்

   10. கலகலப்பான் லம்பன்

லம்பாட்டம்

 
 லம்பாட்டம் cilambāṭṭam, ெப. (n.)

   கம்ைப ைறப்ப ச ் ழற்  எ ரிகளிட ந்  தற்காத் க் ெகாள்வதற்காக ம் தளரந்்த உடல் 
இ வதற்காக ம், ப ேயற்ப வதற்காக ம் ப ங்கைல; an orderly method of rotating the long role either 
to defend or to offend, it is a tiring exercise by which the body is hardened, appetite is increased (சா.அக.);.

     [ லம்பம் + ஆட்டம்]
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லம்பா

லம்பா  cilambāṟu, ெப. (n.)

   ம ைர மாவட்டத் ல் அழகரம்ைல ல் உ வா ஞ் ற்றா ; the sacred stream of the Alagar hills, in Madurai 
district.

     "நிலம்பக  ழ்ந்த லம்பாற்றகன்றைல" ( லப். 11:108);.

     [ லம்  + ஆ ]

லம்

லம்  cilambi, ெப. (n.)

   லந் ; spider.

     " லம்  வா ல் வலந்த ம ங் ல்" (ெப ம்பாண். 236);.

     [ லந்  → லம்  (ேவ.க.);]

லம் ல்

 
 லம் ல் cilambinūl, ெப. (n.)

   லந் ப் ச்  ல்; spider web (சா.அக.);.

     [ லம்  + ல்]

லம் யாதனம்

லம் யாதனம் cilambiyātaṉam, ெப. (n.)

   ஒக வைக ெளான்  (தத் வப்.109);; yogic posture.

     [ லம்  + ஆதனம். ஆசனம் → ஆதனம்]

177

www.valluvarvallalarvattam.com 9641 of 19068.



லம்

லம் 1 cilambudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ த்தல்; to sound, make a tinkling noise.

     " ரார ்ெஞ ழஞ் லம்ப" (க த். 90);.

   2. எ ெரா த்தல்; to echo, resound.

     "வளநகர ் லம்பப் பா " (அகநா. 22);.

ம. லம் க

     [ ல் – ஒ க் ப் . ல் → வம் ]

 லம் 2 cilambu, ெப. (n.)

   1. ஒ  ( டா.);; sound.

   2. இைரசச்ல்; noise.

   3. ஒ யைல எ ர் ; resonance.

   4. வண் ன் ெமன் ரெலா ; buzz.

   ம. லம் ;   க. ெகெல;   ேகாண். ; . க்லா, க்லாத்

     [ ல் → வம் ]

 லம் 3 cilambu, ெப. (n.)

   சாரிகள் ைகச ் லம் ; blong hollow ring of brass filled with pebbles and shaken before an idol in worship.

     [ ல் → லம் ]

 லம் 4 cilambu, ெப. (n.)

   உள்ளி  அற்ற ெபான்னாேலா ெவள்ளியாேலா ஆன மான் வைள ட் ல் பர டப்பட்  
ஒ ெய ப் வ மான மகளிர ்காலணி; a kind of tinkling hollow anklet made of gold, silver, copper, etc. and filled 
with granules for tinkling worn by women in former times.

     "ஒன் ன ேவாவலளஞ் லம் ப ேய" (ஜங் .389.);

ம. லம்

     [ ல் → வம் ]

 லம் 5 cilambu, ெப. (n.)

   1. மைல; mountain.

     "நளி ஞ் லம் ற் ர"் ( றநா. 143:10.);.

   2. பக்கமைல; mountain slope.

     "மால்வைரச ் லம் ன்" (ெப ம்பாண். 330);.

   3. மைல, ைழஞ் ; mountain cave, cavern.

     " லம் ற் லம் ைச ேயாவா " (பரிபா.15:44);.

ம வ. ெவற் , ெபா ப்

     [ ல் → ைல, ைல - கல், மைல, கர . ைல → ைலம்  → வம் ]

 லம் 2 cilambu, ெப. (n.)
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லம் க ேநா
ன்

லம் க ேநான்  cilambugaḻinōṉpu, ெப. (n.)

   மண ைனக் ன் ெபண்ணிற்  நடத் ம் லம் கழற்றலா ய சடங்  வைக 
(ஐங் .399,உைர.);; ancient ceremony preliminary to marriage, probably consisting in removing the anklets of a bride.

     [ லம்  + க  + ேநான் ]

லம் றல்

 
 லம் றல் cilambuāṟal, ெப. (n.)

   ேகாவலன் லம் ற்ற கைத (யாழ்.அக.);; story of Kovalan selling the anklet.

     [ லம் , றல்]

லம் ப்பாட்

 
 லம் ப்பாட்  cilambuppāṭṭu, ெப. (n.)

   லப்ப காரக் கைதய ப்பைட ல் காளிையப் கழ்ந்  பா ம் பாட் ; a song in praise of Kali based on 
the story of Silappadigaram (ேசரநா.);.

ம. லம்  பாட்

     [ லம்  + பாட் ]

லம் ரி

 
 லம் ரி cilamburi, ெப. (n.)

   அயல்நாட் த் ணி வைக (இ.வ.);; a kind of foreign longcloth.

     [ லம்  + ரி. ரி = ல்]

லந் ல் ேபால் ெமல் ய இைழயால் ெநய்யப்பட்ட ல்.

லம்ெபா

 
 லம்ெபா  cilamboli, ெப. (n.)

   லம் ன் ஓைச; tinkling sound of an anklet.

ம. லம்ெபா

     [ வம்  + ஒ ]

லமம்

லமம் cilamam, ெப. (n.)

லம்பம்-2 பாரக்்க;see silambam-2. 

     ' லமத் ேல காரியம் பாரக்்க' (யாழ்ப்.);.

     [ லம்பம் → லம்ம்]

லமன்

 
 லமன் cilamaṉ, ெப. (n.)

   சாைட; indication by noise, stir, etc. 'அவர ்வந்த லமனில்ைல' (யாழ்ப்.);.

     [ லம்  → வமன்]

லமான்கல்

 
 லமான்கல் cilamāṉkal, ெப. (n.)

   ைல யரந்்த கல்வைக ெளான்  (M.M.);; agate, a variegated form of silica.

 U. sulaiman.
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ல

ல 1 cilami, ெப. (n.)

   1. லம்பக்காரன் (சங்.அக.);; person clever in the use of quarterstaff.

   2. அடாவ க்காரன் (யாழ்ப்);, 

 bully, blusterer.

     [ லமம் → ல ]

 ல 2 cilamittal,    4 ெச. ன்றா  (v.t)

   1. லம்பம் பண் தல் (யாழ்.அக);; to fence with the quarter-staff.

   2. அச் த் தல்; threaten.

     [ லம்பம் = க  ெகாண்  சண்ைட தல். வம்பம் → வமம் → ல -.) சண்ைட தற் ெபா ள் 
அச் த்த க் ம் ைட ெபயரந்்த .

ல லகாரம்

 
 ல லகாரம் cilamūlakāram, ெப. (n.)

ைல லகாரம் பாரக்்க;see Silai-millagaram (சா.அக.);.

     [ ைல லகாரம் → வ லகாரம்]

லர்

லர ்cilar, ெப. (n.)

   1. லேபர;் some, a few persons. opp. to palar.

     "ேநாற்பார ் லர ்பலர ்ேநாலாதவர"் ( றள். 270);.

   ம. லர;்க. ெகலபர்

     [ ல் → ல + அர]்

லவங்கம்

 
 லவங்கம் cilavaṅgam, ெப. (n.)

   ென ம்  (யாழ்.அக.);; fish bone.

 Skt. gila + vanga

லவர்

லவர1் cilavar, ெப. (n.)

லர ்பாரக்்க;see silar.

     "அ தனர ் லவர"் (கம்பரா. வ . 4);

க. ெகலபர்

     [ ல + அர]்

 லவர2் cilavar, ெப. (n.)

   1. பாைலநில மக்கள் ( வா.);; people of the desert tract.

   2. பாைல நிலத் தைலவா ( வா.);; chiefs of the desert tract.

   3. ேவடர ்(அக.நி.);; hunters.

     [ லர ்→ லவர]்
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ல ரிஞ்சம்

 
 ல ரிஞ்சம் cilaviriñjam, ெப. (n.)

   தாமைர மலர;் lotus flower (சா.அக.);.

லெவ ப்
லெவ ப்  cilaveduppu, ெப. (n.)

   மாட்  ேநாய்வைக (மாட் வா.156);; a disease of cattle.

லனி

 
 லனி cilaṉi, ெப. (n.)

   ஊமத்ைத வைக ெளான் ; a kind of datura burdock (சா.அக.);.

லா

லா  cilāku, ெப. (n.)

   1. இ ம் ; needle.

   2. அ ைவ ம த் வர ்பயன்ப த் ம் க ; surgeon's probe (சா.அக.);.

லாைக

லாைக1 cilākai, ெப. (n.)

சலாைக ( ன்.); பாரக்்க;see Salagas.

 லாைக2 cilākai, ெப. (n.)

   1. ெசம்பாைறக்கல், ேதக்கல், 

 gravel stone.

   2. ெதாட் செ்சய்ந்நஞ்  (சங்.அக.);; a mineral poison.

   3. நீலக்கல் (யாழ்.அக.);; a blue stone.

லாங்கன்

 
 லாங்கன் cilāṅgaṉ, ெப. (n.)

   ளாம்படை்ட; the bark of wood apple tree (சா.அக.);

லாசத்

லாசத்  cilācattu, ெப. (n.)

   1. எ வைக ைணத் தா க்களில் மாைழ வைக (பதாரத்்த. 1130);; an inferior mineral, one of seven upa-datu.

   2. ேகாைடக் காலத்   ெவப்பத் ன் ைளவாக மைலப் ப களி ந்  உ  வ ம் இ ம்  
கலந்த கல்மதம்; abituminous substance containing from exuded by rocks during Summer (சா.அக.);

   3. கணிக்கல் வைக; foliated crystallized gypsum.

     [ ைல → கல், கற் ன் , மைல. ைல → லா, லா + அத் ]

லாசம்

லாசம் cilācam, ெப. (n.)

   1. இ ம்  ெசம்  த ய மாைழ; metal such as iron, copper etc.,

   2. மைலப  ெபா ள்; that which is procured from a mountain (சா.அக.);.

லாசாசனம்

 
 லாசாசனம் cilācācaṉam, ெப. (n.)

   ெகாைட (தானம்); த யவற்ைறக் த்  வைரயப்ப ம் கல்ெவட் ; stone inscription.
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லாசாதனம்

 
 லாசாதனம் cilācātaṉam, ெப. (n.)

லாசாசனம் பாரக்்க;see sila-Sssanam.

லாசாரம்

 
 லாசாரம் cilācāram, ெப. (n.)

   கல்ைலப் ேபான்ற வன்ைம ைடய இ ம்  ( அ);; iron, a hard as rock.

ம வ. லாத் மசம்

லா லாவாக

 
 லா லாவாக cilācilāvāka, .எ. (adv.) 

    தாக; little by little. 

தான் வாங் ய கடைனச ் லா லாவாகக் ெகா க் றான்' (ெசன்ைன);.

ம வ, ெகாஞ்சங் ெகாஞ்சமாக

     [ ல் → ல →  லா. லா + ஆக]

லாஞ்சனம்

 
 லாஞ்சனம் cilāñjaṉam, ெப. (n.)

   நீலமணி வைக ( ன்.);; a blue stone, lapis- lazuli.

லாடா

 
 லாடா cilāṭā, ெப. (n.)

   ெநல் க்காய்; Indian gooseberry (சா.அக.);.

லாத்தஞ்சனம்

 
 லாத்தஞ்சனம் cilāttañjaṉam, ெப. (n.)

   கடக்ளிம் ; eye-ointment (சா.அக);.

லாத் க் மரி

 
 லாத் க் மரி cilāttikkumari, ெப. (n.)

   ெகௗரி ைவப்  நஞ் ; a prepared arsenic (சா.அக.);.

லாத் மசம்

 
 லாத் மசம் silāttumasam, ெப. (n.)

 iron, as born of stone.

லாசாரம் பாரக்்க

லாதரன்

லாதரன் cilātaraṉ, ெப. (n.)

லாதன் பாரக்்க;see silidan.

     " லாதரன் தல்வன் ெசால்வான்" ( வரக. ல்வவன.30);.
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லாதலம்

லாதலம் cilātalam, ெப. (n.)

   1, பாைற; rock.

     " லாதலத் ன் ேம ந்த மந் " ( வ். இயற். 3, 58);.

   2. கற்பா ய இ க்ைகேமைட; a raised stone paved seat.

     "இலெகாளிச ் லாதல ேம ந் த ளி ( லப். 15:54);.

லாதன்

லாதன் cilātaṉ, ெப. (n.)

   நந் ேதவரின் தந்ைத; the father of Nandi-devar.

     "ேதக்  மன் ற் லாதனற் ெசம்மைல" (கந்த . அயைனச ் ைற நீக் . 8);.

லாைதலம்

 
 லாைதலம் cilātailam, ெப. (n.)

   பாைற ல் வ ம் மண் ெநய்மம்; bitumen, as exuding from rocks.

     [ ைல +  ைதலம்.  ைல → லா]

லாந்

 
 லாந்  cilāndi, ெப. (n.)

   ந் ல் (மைல.);; gulancha.

 Skt. jivanti

லாந் கம்

 
 லாந் கம் cilāndigam, ெப. (n.)

   க ஞ் லந்  மரம்; a kind of pear tree (சா.அக.);.

லாநஞ்

 
 லாநஞ்  cilānañju, ெப. (n.)

   கன்மதம் (யாழ்.அக.);; rock-alum.

     [ ைல → லா. லா + நஞ் ]

லாநாகக்கல்

 
 லாநாகக்கல் cilānākakkal, ெப. (n.)

   டாைலக் கல் ( ன்.);; a kind of stone.

     [ ைல → லா. லா + நாகக்கல்]

லாநாகம்

 
 லாநாகம் cilānākam, ெப. (n.)

லாநாகக்கல் ( ன்.); பாரக்்க;see sili-naga-k-kal.

     [ ைல → லா. லா + நாகம்]
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லாப்

 
 லாப்  cilāppi, ெப. (n.)

   கழப் ேவான் (யாழ்ப்.);; idler, one who whiles away his time in idleness.

     [ லாப்  → லாப் ]

லாப் -தல்

லாப் -தல் cilāppudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. கழப் தல் (யாழ்ப்.);; to idle away one's time.

   2. ந த்தல்; to profess, pretend.

     [ லம்  → லப்  → லாப் -,]

லாப் ட்

 
 லாப் ட்  cilāppuṭṭi, ெப. (n.)

   நீரிைறக்கப் பயன்ப ம் ேதாற்ைப அல்ல  இைற ைட (இராட்);; leather bag or bucket forbaling water.

     [சலம் + ட்  → சலப் ட்  → லாப் ட் ]

லாபம்

 
 லாபம் cilāpam, ெப. (n.)

   த் க் ளிக்ைக ( ன்.);; pearl fishery.

ம. லாபம்

     [சலாபம் → லாபம்]

லாேப

 
 லாேப  cilāpēci, ெப. (n.)

   வப்  ெந ஞ் ; red cow-thorn.

லாேப

லாேப  cilāpēti, ெப. (n.)

   1. ெசப் ; trailing indigo.

   2. கலப்  ெவள்ளி; inferior silver (சா.அக.);.

லாம்

லாம்  cilāmbu, ெப. (n.)

   1. றாம்  (இ.வ.);; Splinter.

   2. ைட ைடவதற் ரிய ங் ற் ம் ; splint.

   ம வ. ம் ; ராய்

     [ ம்  → லம்  → லாம் ]

லாம்ேபதம்

லாம்ேபதம் cilāmbētam, ெப. (n.)

   1.  ைனக்கா ; common cowich, cowhage.

   2. கல் ; gravel plant (சா.அக.);.
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லாமணி

லாமணி1 cilāmaṇi, ெப. (n.)

   ெசல்லக் ய ; that which is in currency.

 U. calaoni.

     [ெசலாவணி → வாவணி → வrமணி]

 லாமணி2 cilāmaṇi, ெப. (n.)

   கனிக்கல் வைக ( ன்.);; a variety of gypsum.

     [ ைல → லா. லா + மணி]

லாமதம்

லாமதம் cilāmadam, ெப. (n.)

   1. ற  ைவப்  நஞ்  வைக ெளான் ; a kind of mineral poison.

   2. கன்மதம் (சங்.அக.);; rock alum.

     [ ைல → லா. லா + மதம்]

லா கம்

 
 லா கம் cilāmugam, ெப. (n.)

   வண்  ( ங்.);; bee.

     [ ல் → லா + கம். ைன ைடய ைகைய கத் ற் ெகாண்ட வண்  ல் - ைளத்தல் க த்  
ேவர]்

லாேமனி

 
 லாேமனி cilāmēṉi, ெப. (n.)

   மால் உ வமாகக் ெகாண்  த்தற் ரிய கண்ட ச ் ைல; black fossil ammonite worshipped as a 
form of Tirumal chiefly found in the silver Gandak.

லார்

லார1் cilār, ெப. (n.)

   1. சசச்ர , சல், சண்ைட; quarrel.

   2. ழப்பம் ( ன்.);; confusion.

   3. ெதால்ைல; trouble.

 லார2் cilār, ெப. (n.)

   நன்ெகாைட; reward, recompense.

 U. sila.

லா

 
 லா  cilāru, ெப. (n.)

   ழப்பம் (யாழ்.அக);; confusion.

லாலம்

 
 லாலம் cilālam, ெப. (n.)

   நீரகத் ல் உண்டா ம் கல்ைல நீக்கச ்ெசய் ம் அ ைவ ம த் வம்; the operation of cutting into the 
bladder in order to extract a calculus of stone (சா.அக);.
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லா

லா 1 cilāvi, ெப. (n.)

   உத்தரத் க்  ேமல் ைரையத் தாங் வதற்கான வைள  (C.E.M);; collar-piece.

 லா 2 cilāvi, ெப. (n.)

லா ந்  பாரக்்க;see Sila-vindu.

 லா 3 cilāvi, ெப. (n.)

   ற் ; artisan.

 Skt. silpin

 லா 4 cilāvi, ெப. (n.)

   கட்டட ப்  வைக (இ.வ.);; a part of a building.

லா ந்

 
 லா ந்  cilāvindu, ெப. (n.)

   கல்நார ்(யாழ்.அக.);; asbestos.

 Skt. Silabindu

லா

லா 1 cilāvudal,    5 ெச.  (v.i.)

   ழ தல் ( ன்.);; to whirl, revolve.

     [ ல  → லா  → லா -,]

 லா 2 cilāvudal,    5 ெச  (v.i.)

வட்டமாய் வாரத்்தல் (இ.வ.); 

 to pour circularly.

     [ ல  → லா  → லா -,)]

மம்

 
 மம் silisimam, ெப. (n.)

   ய ன்; a small fish (சா.அக.);.

ட்டம்

ட்டம் ciliṭṭam, ெப. (n.)

   1. ெச  (தண் . 15; உைர.);; compactness.

   2. மணிச் க்கம்; terseness.

   3. இரட் ற ெமா த ெளான் ; that which admits of two or more meanings. 

ட்ட வகம்.

 Skt. slista

     [ ல் = ெந க்கம். ல் → ட்டம்]
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ந் யரி

 
 ந் யரி  silindiyarisi, ெப. (n.)

லந் யரி  (சங்.அக.); பாரக்்க; see silandi-yarisi.

     [ வந் யரி  → ந் யரி )

பதம்

 
 பதம் cilibadam, ெப. (n.)

   ஆைனக்கால் ேநாய்; elephantiasis (சா.அக.);.

ம்

 
 ம்  cilimbi, ெப. (n.)

   க ஞ் லந்  மர வைக ெளான் ; a kind of pear tree (சா.அக.);.

     [ லம்  → ம் ]

யாக்ைக

 
 யாக்ைக ciliyākkai, ெப. (n.)

யாைன பாரக்்க;see Sili-y-anai (சா.அக.);.

யாைன

 
 யாைன ciliyāṉai, ெப. (n.)

   டக்ெகாற்றான் (மைல.);; balloon vine.

ர்

ர1் cilirttal,    4 ெச.  (v.i.)

   1. தளிரத்்தல் ( வா.);; to sprout, shoot.

   2. உடல் ல்லரித்தல்; to get the goose-skin, from intense emotion.

 E: shiver

     [உல்லரி = தளிர.் உல்லரி → (உ ர)்; → இ ர.் இ ரத்்தல் = தளரத்்தல். இ ர ்→ ர]்

 ர2் cilirttal,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

   ம ர ் செ்ச தல்; to bristle, as the hair on the body.

     "ெமய்ம்ம ர ் ரத்்த தன்ேற" (கம்பரா. ைல.98);

     [இ ர ்→ ர]்

 ர3் cilirttal,    4 ெச.  (v.i.)

   ல் தல் ( ன்.);; to be chilled, to run cold,as blood.

 E. chill

     [ ல் → ர-்,)

 ர4் cilir, ெப. (n.)

   மரவைக ெளான்  (ெதால்.எ த் .363, உைர.);; a kind of tree.
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ர் ர-்
த்தல்

ர் ர-்த்தல் cilircilirttal,    4 ெச  (v.i.)

   ெமய் ரத்்தல்; to get the goose-skin, from intense emotion.

     " ேமனி கழேநாக் ச ் ர் த் " ( வாச. 27, 8);.

     [ ர ்→ ர் ர-்,)

ர்ப்

 
 ரப்்  cilirppu, ெப. (n.)

   ளிராேலா அசச்த்தாேலா ம ர ் த் ட்  நிற்றல்; bristiling of the hair occasioned by cold or fear (சா.அக.);.

     [ ல் → ர ்→ ரப்் ]

ரிடல்

 
 ரிடல் ciliriḍal, ெப. (n.)

   அசச்த் னால் உடம்  ளிரை்க; becoming chill through fear (சா.அக.);.

     [ ல் → ர ்+ இடல்]

பதம்

 
 பதம் cilīpadam, ெப. (n.)

   யாைனக்கால் ேநாய் (யரழ்்.அக.);;  elephantiasis.

கக்ைக
கக்ைக cilīmugaggai, ெப. (n.)

   ெப ர ன் உ ர ் னி ைனச ் ட்  ர ன் ன்வைர ஊன் , ஏைனய ரல்களின் உ ர ்
னிகைள உள்ளங்ைக ான் ம் த் ைர வைக (பரத.பாவ.27);; hand-pose in which the tip of the thumb 

கம்

கம் cilīmugam, ெப. (n.)

   1. அம் ; arrow.

     " ைல  கங்க ளிைவ" (பாரத. ெரள.31.);

   2. வண்  ( ங்.);; bee.

   3. ைலக்கண் ( ங்.);; nipple of woman's breast.

   4. ேபார ்(யாழ்.அக.);; battle, fight.

ர் ெரனல்

ர் ெரனல் cilīrcilīreṉal, ெப. (n.)

ெரனல் பாரக்்க;see silir-enal.

     "ேராம ச்  நிைறந்  ர ் ெரன" ( ப் . 296);.

     [ ர ்+ ர ்+ எனல்]

ரி -தல்

ரி -தல் cilīriḍudal,    20 ெச . (v.i.)

   ளிரந்்  ேபாதல்; to become chill.

     [ ல்ெவனல் = ளிரத்ல். ல் → ர ்→ ர ்+ இ -,]

ெரனல்

ெரனல் cilīreṉal, ெப. (n.)

   1. ளிரா ண்டாம் உணரச்் க் ப் ; onom.expr of being benumbed with cold, being chill.

   2. ம ழ்ச் க் ப் ; onom. expr. of getting the goose-skin.

     "ெமய் ஞ் ெரன்ன" (பண . 324);

     [ ல் → ர ்→ ர ்+ எனல்]
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1 ciluttal,    4 ெச. .  (v.i.)

   1. பதமாதல்; to be properly boiled, as rice.

     "ெசவ் த் ைனயரி யால் ஆக் ன த்த ேசாற்ைற" (ெப ம்பாண். 168, உைர);.

   2. ேசா  பதன தல் (தஞ்ைச.);; to be spoiled, as cooked rice.

   3. ேசாறளிதல் (யாழ்ப்.);; to overboil, as rice.

   4. கணிதல் (யாழ்ப்.);; to ripen as fruits.

   5. னத்தல் (இ.வ.);; to get angry.

   6. ள் தல் (இ.வ.);; to open split.

   7. ங்கக் காய்த்தல் ( ன்.);; to bear fruit in abundance, as a tree.

     [ ல் → -,]

 2 ciluttal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

    தாய்ச ்ெசாரிதல் ( ன்.);; to pour in small quantities, as grain;

 to pour in drops, as fluid.

     [ ல் → -,]

க்கன்

 
 க்கன் cilukkaṉ, ெப. (n.)

   ெதாந்தைர ெசய்பவன் (இ.வ.);; troublesome or quarrelsome man.

ம. கன்

     [  → க்  → க்கன்]

க்

 
 க்  cilukki, ெப. (n.)

   வல்லாைர; Indian penny wort (சா.அக.);.
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க்

க் 1 cilukkudal, ெச. .  (v.i.)

க் 1-தல் பாரக்்க;see sikku-.

க. , , க்

     [இல் → இல்  = ெபாள்ளல், ைண. இல் → ல் → ல்  → க்  = ைள ள் தல், மாட் தல், 
க் ப்ப தல்]

 க் 2 cilukkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   பகட் தல்; to make a display.

     "ெசய் ள் பலகற் ச ் க்  மாந் " (பஞ்ச. க. 884);.

     [ ல் →  →  → க் -,]

 க் 3 cilukku, ெப. (n.)

   1. இ ம்  வைளயம் இ ம்  ேமா ரம் ( ன்.);; iron staple, iron-ring.

   2. வாள் த யவற் ன் பல் ( ன்.);; tooth of a saw, barb of an arrow.

   3. ம்  ( ன்.);; splint or fibre rising on a smooth surface of wood.

   4. ெவட் ய ண்  ( ன்.);; chipping, cutting.

   5. க்  ெவட்  (இ.வ.); பாரக்்க;see Silukku-vettu.

     [ ல் → ல் = ண் . வட்டம், வட்டப் ெபா ள். ல் → க்  = ெவட் ன ண் ]

 க் 4 cilukku, ெப. (n.)

   1. ெதாந்தர  ( ன்.);; trouble.

   2. சண்ைட; quarrel.

க. 

க் ெவட்

 
 க் ெவட்  cilukkuveṭṭu, ெப. (n.)

 காயம் ( ன்.);: 

 slight notch, gash or wound (சா.அக.);.

     [ க்  + ெவட் ]

கன்

 
 கன் cilugaṉ, ெப. (n.)

க்கன் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see Silukkan.

     [  → க்கன் → கன்]

 
  cilugi, ெப. (n.)

   கலகக்காரி ( ன்.);; quarrelsome woman.

     [ கன் → ]
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-தல்

-தல் cilugiḍudal,    20 ெச  (v.i.)

   1. நிைல ைலதல்; to become disorderly, confused.

     "ஸம்ஸாரம் . . . டாதப  . . . ேவ ட்  வர" ( பரம். ஆறா.);.

   2. சண்ைட தல்; to quarrel.

     " ைகேய….. ஸ வபாவமான.. ஸ் ரீகள்" (ஈ , 67:4, );.

   3. சச் தல் (ஈ . 1,8,5);; to raise a hue and cry.

     [  + இ -,]

1 cilugu,    5 ெச  (v.i.)

   1. ன்பம் ( ங்.);; trouble, affliction.

   2. ழப்பம்; perplexity.

     "அறச்  ைடத்  நின் ற ைரக் ன்" (உத்தரரா. ேதாத் ர. 22);

   3. சண்ைட (ஈ , 6:7:4, );; quarrel.

   4. சச்ல்; hue and cry.

     "கள்ளெனன்  ட்ட வாேற" (ஈ , 1:8:5);.

   5. ம்  (இ.வ.);; mischief.

   6. தைட; obstacle.

     "கன்மேலாகச ் ம்" (கந்தரந்.47);.

   7. ேதால்  ( ன்.);; failure.

ம., க., ெத. 

 2 cilugu, ெப. (n.)

பாக்  பாரக்்க;see Silugu-pakki.

ெத. 

ெகன
ல்

ெகனல் silugusilugeṉal, ெப. (n.)

   1. ைர க் ப்  (யாழ்ப்.);; onom. expr of rapidity.

   2. இைட டா  ேப தற் ப் ; garrulousness.

     " ெகன் ம் ஸ் ரீகள்" (ஈ , 6:7:4);.

     [  +  + எனல்]

பாக்

 
 பாக்  cilugupāggi, ெப. (n.)

   ைக ப்  (C.G.);; balance on hand.

     [  + பாக் ]

ைக

 
 ைக cilugai, ெப. (n.)

   கஞ்சாக் க்ைக; bowl for smooking ganja.
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-த்தல்

-த்தல் silusiluttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ த்தல் (யாழ்ப்.);; to sound, as in frying.

   2. படபடெவன்  ேப தல்; to rattle away, talk without restraint.

     " ற் ணரே்வா ெரன் ஞ் ப்பர ்(நீ ெவண். 35);.

   3. னத்தல் (இ.வ.);; to get angry.

   4. ெரன்  ஒ த்தல் ( ன்.);; to make a hissing noise, as water in contact with a burningwick.

   5. தல் ( ன்.);; to raingently, drizzle.

   6. ரக் ளிர ்வ தல்; to feel chill.

   7. ளிரந்் த்தல்; to be cool.

   8. ம ரக்் செ்ச தல்; bristling (சா.அக);.

ப்பான்

 
 ப்பான் silusiluppāṉ, ெப. (n.)

   அம்ைம ேநாய் வைக (யாழ்.அக.);; a kind of small pox.

     [  → ப்பான்]

ப்

ப்  silusiluppu, ெப. (n.)

   1. ளிரச்் ; cold, chill.

   2. னம் (இ.வ.);; querulousness.

   3. ம்  (இ.வ.);; mischief.

     [  → ப் ]

ெலனல்

ெலனல் silusileṉal, ெப. (n.)

   1. ஒ க் ப்  வைக (யாழ்ப்.);; onom. Expr. of chattering, crackling.

   2. ளரால் ந ங் தற் ப் ; shivering, shaking with cold.

     [  + எனல்]

நீர்

 
 நீர ்cilunīr, ெப. (n.)

   இைல ல் தங்  ம் மைழத் ளி (யாழ்.அக.);; rain drop dripping from leaves.

     [ ல் →  + நீர]்

ப்பட்ைட

ப்படை்ட ciluppaṭṭai, ெப. (n.)

   1. அலப் றவன் (இ.வ.);; chatterbox, applied especially to children.

   2. ம்  ெசய் ஞ் வன்; mischievous brat.

ெத. . .

     [  + படை்ட]
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ப்பல்

 
 ப்பல் ciluppal, ெப. (n.)

   ம்பல் ( ன்.);; roughness, as of a surface.

     [ ம்  → ம்பல்;

ம்பல் → ப்பன்]

ப்பா

ப்பா ciluppā, ெப. (n.)

   1. ெதாங் ம் பக்கக் ; side locks on the temples, especially of boys and young men.

   2. கத்தரித் க்ெகாண்ட தைலைம ர ்(யாழ்ப்.);; cropped hair.

 U. Zulf.

ப் க் டல்

 
 ப் க் டல் ciluppikkuḍal, ெப. (n.)

   மணிக் ட ன் ஒ  ப ; a part of the small intestines.

     [ ப்  → ப்  + டல்]

ப்

ப் 1 ciluppudal,    5 ெச ன்றா  (v.t.)

   1. ம ர ்ெந க்கச ்ெசய்தல் ( ன்.);; to bristle, erect the hair, raise the quills, as a porcupine, to dishevel.

   2. ழற் தல்; to whirl round.

     "ஒ  ெசண்  ப் " ( வ்.ெபரிய . 10:8:2);

   3. அைசத்தல்; to shake, as one's headin disdain or displeasure. 

ஏன் தைலையச ் ப் றாய்?

   4. த ரக்ைடதல் (உவ);; to churn.

   5. கலக் தல் ( ன்.);; to stir, agitate.

     [ ல் →  → ப் ]

 ப் 2 ciluppu, ெப. (n.)

   1. னங் காட் ைக; show of anger. 

     'இவன் உம் ைடய ப் க் ெகல்லாம் அஞ் பவனல்லன்'.

   2. அடங்கா நைட (இ.வ.);; unruly behaviour.

     [ ல் →  → ப் ]

ம்பல்

ம்பல் cilumbal, ெப. (n.)

   1. ரத்் க்ைக; roughness, shagginess, as the body, of bear dog.

   2. ைல த யவற் ன் கர ; uneveness, as of cloth, uneveness in thatching, matting or hedging

   3. ணி த யவற் ன் றல்; tear, as in garment.

     [  → ப்  → ப்பன் → ம்பல்]
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ம்ப

 
 ம்ப  cilumbali, ெப. (n.)

   அழகற்ற, அ வ க்கத்தக்க உ னள் (இ.வ.);; ugly woman.

     [ ப்பல் → ம்பல் → ம்ப ]

ம்

 
 ம்  cilumbi, ெப. (n.)

   கஞ்சாக் க் ம் ழாய்; pipe for smoking bhang.

 U. cilm.

வடை்ட

 
 வடை்ட ciluvaṭṭai, ெப. (n.)

   ைமயானவன்-வள்- ; anything small, a little creature, an insignificant person or thing. 

     '  வடை்டகேளா  ேசராேத' (இ.வ.);.

     [ ல் →  + அடை்ட]

வணி

 
 வணி ciluvaṇi, ெப. (n.)

   காதணி வைக ெளான்  ( னவ.);; a kind of ear-ornament.

     [ ல் →  + அணி]

வல்

வல் ciluval, ெப. (n.)

   1. கந்ைத (யாழ்ப்.);; rags, tatters.

   2. எளிைம (யாழ்ப்.);; poorness, thinness.

   3. அழ ன்ைம (யாழ்ப்.);; ugliness.

   4. ஒ ங் ன்ைம (யாழ்.அக);; disorderliness.

   5. ம ப் ர ன்ைம (யாழ்.அக);; want of decorum,

   6. த ன்ைம; impropriety.

   7. ஒ ங்கற்றவள் (யாழ்ப்);; slut.

     [ ல் →  → வல்]

வ

 
 வ  ciluvali, ெப. (n.)

   இ மகள் (யாழ்ப்);; slut.

     [ வல் → வ ]

வாணம்

வாணம் ciluvāṇam, ெப. (n.)

ல்வானம்1-2 (C.G.); பாரக்்க;see silvanam1,-2.

     [ ல்வானம் → வாணம்]
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ைவக்கடப்

 
 ைவக்கடப்  ciluvaikkaḍappu, ெப. (n.)

   கடப்ப ெநல் வைக; a kind of paddy.

     [ ைவ + கடப் ]

ேலயம்

ேலயம்1 cilēyam, ெப. (n.)

   கல்ேபாலக் க னமா ப்ப  (சங்.அக.);; anythinghardlike a Stone.

     [ ைல → ைலயம் → ேலயம்]

 ேலயம்2 cilēyam, ெப. (n.)

   மைல ல் ைள ம் ைக, கனிமம் தலானைவ; herbs, mineral etc, obtained from a mountain 
(சா.அக.);.

ேலற்பம்

 
 ேலற்பம் cilēṟpam, ெப. (n.)

   ந  மரம்; scbesten tree (சா.அக.);.

ேலற்பனநா

 
 ேலற்பனநா  cilēṟpaṉanāṭi, ெப. (n.)

   மணிக்கட் ள்ள வைக நா ெளான் ; one of the three beats, felt at the wrist (சா.அக.);.

ேலற் ன்பால்

 
 ேலற் ன்பால் cilēṟpiṉpāl, ெப. (n.)

   ேதங்காய்ப்பால்; milky juice of coconut milk (சா.அக.);.
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ைல

ைல1 cilaittal, ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ த்தல்; to sound, resound.

     "காவலர ்ெகா ங்ேகா  ைலப்ப" (ெப ங். உஞ்ைசக். 58.25);.

   2. ங் தல்; to roar, bellow.

     "ஆமா நல்ேல  ைலப்ப" ( . 315);.

   3. யாெழா த்தல் ( வா.);; to twang, as musical instrument.

   4. ெகாட் தல்; to beat, as a drum.

     "வ  ரந்  ைலக் ம்…… " ( றநா.170);.

   5. னங் ெகாள் தல்; to be angry.

     "ெசற்றங் ெகாண்டா ச ் ைலதெ்த ந்தார"் ( .ெவ.3:7);

     [ ல் → ைல-,]

 ைல2 cilaittal,    4 ெச  (v.i.)

   ன்னிடல்; to retreat.

     "ெச ச் ைலயா மன்னர"் ( .ெவ.1:16);.

 ைல3 cilai, ெப. (n.)

   1. ழக்கம்; sound, roar, below, twang.

     "க ஞ் ைல கழ " (ப ற் ப்.81:4);.

   2. பா ம்ேபா  கலகலெவன் லங் ம் ஒ ; rattling sound (of singing);.

   3. ல்; bow.

     "ெகா ஞ் ைலக் ைகக் ற் ைன" ( .ெவ.1:10);.

   4. ைலேயாைர (த ரா ); ( தான. யாத.் 13.);; sagittarins of the zodiac.

   5. ைல (மாரக் ); மாதம்; the month Margali.

     " ைல ல் ெவங்க ைரத ் ங்க ெளான் ய" (பாரத. ரத்்தங்ேகள். 4.);.

   6. பதெ்தான்பதாவ  ண் னான  ( டா);; the 19th Milla naksatra.

   7. வான ல்; rainbow

     " ைலத் தராகலம்" ( றநா.61:14);.

   8. ஒளி; lustre, light.

     " ைல லங்  மணிமாடத் " ( வ். ெபரிய .39:4);.

   9. வால்;  tail.

     "ைபஞ் ைலச ்ேசைல" (கல்லா.26:24);.

     [ ல் → ைல]

 ைல4 cilai, ெப. (n.)

   1. கல் ( ங்.);; rock, stone.

   2. மைல; hill, mountain.

     "வணங்காச ் ைலயளித்த ேதாளான்" ( .ெவ.2:12);.

   3. அம் ; horizontal stone for macerating spices.

     "தைரத் தடஞ் ைலயதாக" (கந்த . தாரகன் வைத.48);
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ைலக்கல்

ைலக்கல் cilaikkal, ெப. (n.)

   1. ெசங்கற் ட்டம்; over burnt brick.

   2. உ ய கல்; molten rock of the volcanic region.

   3. காகச ் ைல; black load stone.

   4. ஈரக்கல் (யாழ்.அக.);; corundum.

     [ ைல + கல்]

ைலக்கல் ச்

 
 ைலக்கல் ச்  cilaikkallicci, ெப. (n.)

   கற்பாங் ள்ள இடத் ல் ைளக் ம் இச்  மரம்; yellow barked fig found grown instoney soil (சா.அக.);.

     [ ைல + கல் + இச் ]

ைலக்காரம்

ைலக்காரம்1 cilaikkāram, ெப. (n.)

   ெசந்நா ; a red variety of nåyuruvi (சா.அக.);.

     [ ைல + காரம்]

 ைலக்காரம்2 cilaikkāram, ெப. (n.)

   ெவ காரம் ( .அ.);; a kind of salt - Caustic potash.

     [ ைல + காரம்]

ைலக்காரி

 
 ைலக்காரி cilaikkāri, ெப. (n.)

   அஞ்சன ெசய்நஞ்  வைக ெளான்  (யாழ்.அக.);; a mineral poison.

     [ ைல + காரி]

ைலக்கால்

ைலக்கால் cilaikkāl, ெப. (n.)

   த்தர ்பயன்ப த் ய ற்  இ ப  இயற்ைக ம ந் ச ்சரக்  வைகக ெளான் ; an unknown stone, 
which is classified as one of the 120 kinds of natural substances in Tamil sitta medicine (சா.அக.);.

ம வ. டவாட் க்கால்

     [ ைல + கால்]

ைலக்கால் ய்
ைம

 
 ைலக்கால் ய்ைம cilaikkāltūymai, ெப. (n.)

   ைவப்  நஞ்  வைக ெளான் ; a kind of native arsenic (சா.அக.);.

     [ ைலக்கால் + ய்ைம]

ைலக் ள் ட்

 
 ைலக் ள் ட்  cilaikkuḷtīṭṭu, ெப. (n.)

ைலெயா க்  பாரக்்க;see Silas-y-olukku (சா.அக.);.

     [ ைலக் ள் + ட் ]
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ைலக்ெகந்

 
 ைலக்ெகந்  cilaikkendi, ெப. (n.)

   கந்தகம் ேசரந்்த கல் (யாழ்.அக);; sulphur ore.

     [ ைல + ெகந் ]

ைலசச்த்

 
 ைலசச்த்  cilaiccattu, ெப. (n.)

   கல்மதம்; bitumen, fossil exudation.

ம வ. ைலநஞ் , ைலத்தா

     [ ைல + சத் ]

ைலசச்ாசனம்

 
 ைலசச்ாசனம் cilaiccācaṉam, ெப. (n.)

   ெகாைட த யவற்ைறக் த் ப் ெபா க்கப்ப ம் கற்பட்டயம்; stone inscription.

     [ ைல + சாசனம். ைல = கல் சாசனம் = ஆவணம்]

த. ைலசச்ாசனம் → Skt. லாசாசனம்

ைலச் தம்

 
 ைலச் தம் cilaiccūtam, ெப. (n.)

   எளி ல் உைட ந்தன்ைம ள்ள நீலக்கல்; sulphate of antimony (சா.அக.);.

     [ ைல + தம்]

ைலசெ்சம்ம
ண்

 
 ைலசெ்சம்மண் cilaiccemmaṇ, ெப. (n.)

   ெசம்ைம ம் மஞ்ச ங் கலந்த கற்கா ; redochre.

     [ ைல + ெசம்மண்]

ைலத்தண்ணீர்

 
 ைலத்தண்ணீர ்cilaittaṇṇīr, ெப. (n.)

ைலநீர ்பாரக்்க;see Silai-nir.

     [ ைல + தண்ணீர]்

ைலத்தா

 
 ைலத்தா  cilaittāci, ெப. (n.)

   மால் உ வமாகக்ெகாண்  த்தற் ரிய கண்ட ச ் ைல; black fossil ammonite worshipped of a form 
a Tirumal chiefly found in the river Gandak.

ம வ. சாளக் ராமம்
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ைலத்ைதலம்

ைலத்ைதலம்1 cilaittailam, ெப. (n.)

   1. ம ந்ெதண்ெணய் வைக ெளான் ; a kind of essential medicinal oil.

   2. பாைறெயண்ெணய்; rock oil.

   3. நிலத்த  எண்ெணண்ெணய்; earth oil or crude oil.

   4. மண் ெநய்மம்; bitumen.

   5. ண் ைரக க் ம் ம ந்ெதண்ெணய்; a medicated oil or ointment used chiefly for putrified sores 
(சா.அக.);.

     [ ைல + ைதலம்]

 Skt. taila → த. ைதலம்

ைலநாகம்

 
 ைலநாகம் cilainākam, ெப. (n.)

   டாைலக் கல் ( ன்.);; a mineral.

ைலநார்

 
 ைலநார ்cilainār, ெப. (n.)

   கல்நார ்(சங்.அக);; asbestos.

     [ ைல + நார]்

ைலநிறக்கல்

 
 ைலநிறக்கல் cilainiṟakkal, ெப. (n.)

   க நிறக்கல் (மா ச ைல); வைக (யாழ்.அக);; a kind of black stone.

     [ ைல + றம் + கல்]

ைலநீர்

 
 ைலநீர ்cilainīr, ெப. (n.)

   காயம் பட்ட ண்ணினின்  வ ம் நீர;் a thin and coloured discharge issuing out from wounds, etc. (சா.அக.);.

     [ ைல + நீர]்

ைலநீர்ெசாரி-
தல்

 ைலநீரெ்சாரி-தல் cilainīrcoridal, ெதா.ெப.(n.)

   ண் ைர னின்  நீர ்வ தல்; a thin watery acrid humour or discharge from sinus of sores, wounds, ulcers etc.,

     [ ைல + நீர ்ெசாரி-,]

ைலப்பலா

 
 ைலப்பலா cilaippalā, ெப. (n.)

   கற்பலா; stone jack (சா.அக.);.

     [ ைல + பலா]
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ைலப்பா

 
 ைலப்பா  cilaippāci, ெப. (n.)

   பாைறகளின் ேமல் பட ந்தன்ைம ள்ள ல்  வைகையச ்சாரந்்த் ; rock-moss or lichen or order of 
cryptogenic plant (சா.அக.);.

     [ ைல + பா ]

ைலபாரி-த்தல்

ைலபாரி-த்தல் cilaipārittal,    4 ெச  (v.i.)

   ல் வைளத்தல் ( வக.2286,உைர.);; to bend the bow.

     [ ைல + பாரி-,]

ைலப் ல்

 
 ைலப் ல் cilaippul, ெப. (n.)

மைலப் ல்: 

 mountain grass (சா.அக.);.

     [ ைல + ல்]

ைலமா

 
 ைலமா cilaimā, ெப. (n.)

   மாக்கல் (யாழ்.அக);; soap-stone.

     [ ைல + மா]

ைலமான்கல்

 
 ைலமான்கல் cilaimāṉkal, ெப. (n.)

   அரத் ன மணிவைக ெளான் ; agate orsolomonstone.

     [ ைலமான் + கல்]

ைல லக்கார
ம்

 
 ைல லக்காரம் cilaimūlakkāram, ெப. (n.)

   ப காரம் ( னக்காரம்);; alum stone.

     [ ைல + லக்காரம்]

ைலெம

 
 ைலெம  cilaimeḻugu, ெப. (n.)

   தைலச் ட்  வள்ளி; Indian birth-wort.

     [ ைல + ெம ]

ைலய -த்தல்

ைலய -த்தல் cilaiyaḍittal,    4 ெச ன்றா , (v.t.)

   கல் ல் உ வம் அைமத்தல் (உவ);; to carve in a stone.

     [ ைல + அ -,]
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ைலயரசன்

 
 ைலயரசன் silaiyarasaṉ, ெப. (n.)

   மணிக ள் அரசனா ய ைவரம் (யாழ்.அக);; diamond, as the king of stones.

     [ ைல + அரசன்]

ைலயாதனம்

ைலயாதனம் cilaiyātaṉam, ெப. (n.)

   வனிய ேவாக நிைல  ெளான்  (தத் வப். 109, உைர.);; a yogic posture.

     [ ைல + ஆதனம்]

ைலயா

 
 ைலயா  cilaiyāvi, ெப. (n.)

ைலநார ்( ன்.); பாரக்்க;see Silai-nar.

     [ ைல + ஆ ]

ைல ராசன்

 
 ைல ராசன் cilaiyirācaṉ, ெப. (n.)

ைலயரசன் பாரக்்க;see Silas-y-arasan.

ம வ. ைலயரசன்

     [ ைல + இராசன்]

ைல ஞ்ைச

 
 ைல ஞ்ைச cilaiyuñjai, ெப. (n.)

   ந மண க்க மரவைக; fragrant sirissa.

     [ ைல + உஞ்ைச]

ைல டம்

 
 ைல டம்  cilaiyuḍambu, ெப. (n.)

   ண் கட் கள் அ க்க  றப்ப தற் ரிய உடல் அைமப் ; bodily constitution which has a tendency to skin 
eruptions.

     [ ைல + உடம் ]

ைல க் க்க
ல்

ைல க் க்கல் cilaiyurukkukkal, ெப. (n.)

   1. உ க்காங்கல் (யாழ்.அக);;  overburnt brick.

   2. ெசங்கல்; brick.

     [ ைல + உ க்  + கல்]

ைல ஞ் ல்

 
 ைல ஞ் ல் cilaiyūñjil, ெப. (n.)

   காட் த் ரிஞ்சல்; fragrant acacia.

     [ ைல + ஊஞ் ல்]
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ைலெயண்
ெணய்

 
 ைலெயண்ெணய் cilaiyeṇīey, ெப. (n.)

   ண்ணிற் ம் ம ந்ெதண்ெணய்; medicatedoil used externally for wounds (சா.அக.);.

     [ ைல + எண்ெணய்]

ைலெய ம் -
தல்

ைலெய ம் -தல் cilaiyeḻumbudal,    10 ெச. . . (v.i.)

   எ ெரா ண்டாதல்; to echo.

     "பைறயரெ்காட்  ழக்கா ம் ... பாட்டா ம் எங் ம் ைலெய ம் ற் " (எங்க ர,் 104);,

     [ ைல3 + எ ம் -,]

ைலெயா க்

 
 ைலெயா க்  cilaiyoḻukku, ெப. (n.)

   கல் மதம்; bitumen exuding from rocks during summer.

ைலேயா

ைலேயா 2 cilaiyōṭudal, ெச. . . (v.i.)

   எ ெரா த்தல் ( ன்.);; to echo, as rocks.

     [ ல் 3 + ஓ -,]

ைலேயாட்டம்

 
 ைலேயாட்டம் cilaiyōṭṭam, ெப. (n.)

   ைரேயா ைக; formation of sinuses in a wound or abscess.

     [ ைல + ஒட்டம்]

ைலேயா
ண்

ைலேயா ண் cilaiyōṭubuṇ, ெப. (n.)

   1. ைரேயா ம் ண்; a deep-seated sore.

   2. உள் ல ேநாய்; internal fistula (சா.அக.);.

     [ ைல + ஓ  + ண்]

ைலவங்கம்

ைலவங்கம் cilaivaṅgam, ெப. (n.)

   1. ெசய் நஞ்  வைக ெளான்  (யாழ்.அக.);; a mineral poison.

   2. ஈயக் கல்; lead sulphide.

     [ ைல + வங்கம்]

ைலவாைக

 
 ைலவாைக cilaivākai, ெப. (n.)

    வாைக; stipulate srissa.

     [ ைல + வாைக]
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ைலவாைழ

 
 ைலவாைழ cilaivāḻai, ெப. (n.)

கல் வாைழ, 

 stone plantain.

     [ ைல + வாைழ]

ைல ந்

 
 ைல ந்  cilaivindu, ெப. (n.)

ைலநார ்( ன்.); பாரக்்க;see Silai-nar.

ம வ. கல்நார்

     [ ைல + ந் ]

ைலைவரம்

 
 ைலைவரம் cilaivairam, ெப. (n.)

   வ ரக்கல் ( ன்.);; diamond.

     [ ைல + ைவரம்]

வ்வல்

 
 வ்வல் civval, ெப. (n.)

   கடற்பா  ( .அ.);; seaweed.

வ்ெவனல்

வ்ெவனல்1 civveṉal, ெப. (n.)

   வத்தற் ப் ; expr. of being red. 

     'கண் வ்ெவன் ந்த  (ெநல்ைல.);.

     [ வ் + எனல்]

 வ்ெவனல்2 civveṉal, ெப. (n.)

   1. ைர க் ப் ; onom. expr. of being quick.

   2. இ கற் ப்  (இ.வ.);; being tough, firm or viscid.

வ-த்தல்

வ-த்தல் civattal,    3 ெச.  (v.i.)

   1. ெசந்நிறமாதல்; to redden, blush, to be red.

     "காமர ்ெந ங்கண் ைகம் ச ் வப்ப" (ெப ங். இலாவாண. 14, 63);, 

 to become angry.

     "ேதற்றாய் வந்தைன காண்பாய்நீ  ன்ைம" (க த்.91);.

     [ வ் → வ → வ-. (ேவ.க.);]
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வக்

வக்  civakkuṟi, ெப. (n.)

   வனியர ்வ ப ம் இ ங்க வ வமான வ வம்; cylindrical stone rounded off at the top worshipped by 
saivites as an emblem of siva.

     "த வக்  யரச்் ப்பர"் ( த. த் . 1:18: சங். அக);.

ம. வக் க

     [ வ் → வ → வம் +  (ேவ.க.);]

வகணம்

வகணம் civagaṇam, ெப. (n.)

   வெப  மா ைடய வ ட ் ட்டம்; Sivan's celestial hosts.

     " வகணத் ேளாரத். . . " (உபேதசகா. உ த் ரா. 109);.

     [ வன் + கணம்]

வகண தல்

 
 வகண தல் civagaṇamudal, ெப. (n.)

   வகணத் தைலவரான நந் ேதவர ்( ங்.);; Nandi as the leader of Sivan's hosts.

     [ வகணம் + தல். கள் → கண். கண் தல் = ெபா ந் தல் கண் → கண. கணத்தல் = தல், கண 
→ கணம் =

ட்டம், பைடப்ப ]

வக

வக  civagadi, ெப. (n.)

   ேப  ( த் );; salvation, final deliverance of the soul.

     " வக  நாயகன்" ( லப். 10:180);.

     [ வம் + க ]

வக க் ைற

 
 வக க் ைற civagadiggiṟai, ெப. (n.)

   வக க் த் தைலவனான அ கன் ( டா);; Arugan, as lord of Siva-gadi.

     [ வக க்  + இைற]

வகம்

வகம் civagam, ெப. (n.)

   1. சா க்காய் (மைல);; true-nutmeg.

   2. நாய்ச் ரகம்; purple fleabane.

வகரணம்

 
 வகரணம் civagaraṇam, ெப. (n.)

   ஆதனின் ெசயலற்ற நிைல ல் தன் ைனப்ப க் ம் (ஆணவம்); இைற ன் ெசயல்; action of god 
manifested in a person who has attained the stage of complete self effacement.

     [ வம் + கரணம்]

வகரந்ைத

வகரந்ைத civagarandai, ெப. (n.)

   கரந்ைத வைக (பதாரத்்த.314);; fever basil.

     [ வம் + கரந்ைத]
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வகா

வகா  civakāmi, ெப. (n.)

   தம்பரத் ல் வ படப் ெப ம் அம்மன்; Parvadi as worshipped at Chidambaram.

     " வகா  நல் ய ேசேய" ( ப் . 553);

     [ வம் + கா ]

வ ைத

வ ைத civaātai, ெப. (n.)

   அகத் யர ்ெசய்ததாகக் றப்ப ம் த ழ் ல் ( . . 8:16, வஞா.);; a devotional work in Tamil attributed to 
Agattiyar.

     [ வன் + ைத]

 Skt. gita → த. ைத

வ ரச்ச்ம்

 
 வ ரச்ச்ம் civaārccam, ெப. (n.)

   ஆ னின்  ெபறப்ப ம் ஐவைகப் ெபா ள்கள்; mixture of the five products of the cow.

ம வ. ஆைனந்  (பஞ்சகவ்யம்);

ஐம்ெபா ள்களாவன: பால், த ர,் ெநய், த் ரம், சாணம்.

வேகாணம்

வேகாணம் civaāṇam, ெப. (n.)

   வெப மாைனக் ப்பதாகத் தா ரம் த யவற் ல் வைர ம் ேகாணம் (ெசௗந்தரய். 11);; a 
mystic diagram believed to represent Sivan.

     [ வன் + ேகாணம், ேகாள் → ேகாண் →

ேகாணம் = வைள , ைல]

வங்கரன்

 
 வங்கரன் civaṅgaraṉ, ெப. (n.)

   ஆத க் ப் (ஆன்மா); ேபரின்பப் ெப வாழ்ைவ வழங் ம் வன் (சங்.அக.);; Sivan as the dispenser of 
bliss.

வங்கரி
வங்கரி civaṅgari, ெப. (n.)

   மங்கலத்ைதச ்ெசய்பவளான மைலமகள் ( வாைனக். ேகாசெ்சங்.81);; Pârvadi, as the dispenser of bliss.

வச்

 
 வச்  civacci, ெப. (n.)

   சா க்காய் ( .அ.);; nutmeg.

வசத்

வசத்  sivasatti, ெப. (n.)

   1. ஐவைகச ் வ ஆற்றல்கள் ( . .1:61 வஞா);; the five energies of Sivan.

   2. ரி  (யாழ்.அக.);; verdigris.

     [ வன் + சத் ]

ஐவைகச ் வ ஆற்றல்கள்

   1. ைழவாற்றல் (இசச்ா சத் );

   2. ெசயலாற்றல் ( ரியா சத் );

   3. அ வாற்றல் (ஞான சக் );

   4. மைறப்பாற்றல் ( ேராதான சத் );

   5. அ ளாற்றல் (பராசத் );
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வசமவாதைச
வம்

வசமவாதைசவம் sivasamavātasaivam, ெப. (n.)

   அகசச்மயம் ஆற ள் மலங்கள் நீங் ய வ , அ  மாத் ைரயாய் நிற் ம் ஆதைன, இைறவன், தன் 
வ வாக் த் தன் ஐந்ெதா ல்கைள இயற் ம்ப ச ்ெசய்வன் என்  ம் வனிய வைக ( .ேபா. பா. 
பக். 22, வா நா.);; a Saiva sect which holds that the soul when it is freed from malam becomes Pure Intelligence, and 
that in such a condition Sivan transmutes it into a Being like Himself enabling it to perform His five-fold functions, one of six 

வசன்

 
 வசன் sivasaṉ, ெப. (n.)

   வனிடம் றந்தவனா ய க் ரன்; Sukran, as born of sivan.

     [ வன் + (ேசயன் → ேசன் →); சன்]

வசாதனம்

வசாதனம் civacātaṉam, ெப. (n.)

   அக்கமணி நீ  த ய வனியத் ற் ரிய ன்னங்கள்; emblems of saiva religion, as rudraksa beads 
and sacred ashes.

     " வசாதனந் தனி லன்  க்கவன்" ( ைள.நாக.3);.

     [ வன் + சாதனம்]

வ த்தர்

 
 வ த்தர ்sivasittar, ெப. (n.)

   வனிய (ைசவ); சமயத் ற் யவா  கட் களினின்  நீங் ப் பர த் ைய அைடந்தவர;் those who 
have obtained the highest form of salvation.

     [ வம் + த்தர]்

வ வ

வ வ sivasiva, இைட (int.)

   1. வ படற் ப் ; a sign of worship.

     " வ வ என் டத் ைனமா ம்" ( மந்.);.

   2. ஒர ்இரக்கக் ப் ; an exclamation of pity.

     " வ வ மற்ெறன் ெசய்வாய்" (அ ட்பா. i, ெநஞ்ச , 401);.

     [ வ + வ]

வ ன்னம்

வ ன்னம் sivasiṉṉam, ெப. (n.)

வசாதனம்1 பாரக்்க;see sivasadanam".

     " ட்டமாஞ் வ ன்னங்கள் ேசரந்் ளீர"் ( வரக. வரகவரலா.9.);.

     [ வம் + ன்னம்]

வஞானேகாசம்

வஞானேகாசம் civañāṉaācam, ெப. (n.)

வாகமம் பாரக்்க;see sivigamam.

     "ெபா ல் - பரம வஞானேகாசம்" ( வத . வஞானதா. 50);.

     [ வம் + ஞானம் + ேகாசம்]

வஞான த்
யார்

வஞான த் யார ்sivañāṉasittiyār, ெப. (n.)

   அ ணந்  வாசாரியரால், வஞான ேபாதத்ைத த ரலாகக் ெகாண் , ரிவாகச ்ெசய்யப் 
ெபற்ற ம், ெமய்கண்ட ல்க ள் ப னான்க ெளான் மா ய வனியக் ெகாண்  ல்; a text-
book of the Saiva Sittända philosophy by Aruänandi-Sivâcâriyar, based on Siva-fiana-bódam, one of 14 meyganda-sattiram.

வஞானேபாத
ம்

வஞானேபாதம் civañāṉapōtam, ெப. (n.)

   ெமய்கண்ட ேதவரால் இயற்றப்பட்ட ம், ெமய்கண்ட ல்கள் ப னான்க ள் ஒன் ம் அவற் ள் 
பன்னிரண்  ல்க ள் தன்ைமயா ள்ள மா ய வனியக்ெகாண்  ல்; a textbook of the Saiva 
Siddhanda philosophy composed by Mey-kanda-dévar, the basis of twelve of the fourteen textbooks one of 14 mey-kanda-
nul.
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வஞானம்

வஞானம் civañāṉam, ெப. (n.)

   ப ணர் ; knowledge of god.

     " வஞானந் தனக்  ேமலாம்" ( . . 2:2);.

     [ வம் + ஞானம்]

வஞான னிவ
ர்

வஞான னிவர ்civañāṉamuṉivar, ெப. (n.)

   வஞான ேபாதத் ற் த் ரா ட மாபா யம் என் ம் ேப ைர ெசய்தவ ம், வஞான த் யார,் 
ெதால்காப் யப் பா ரம் தல் ற்பா த யவற் ற்  உைர வ த்தவ ம், காஞ் ப் ராணம் 

தற்காண்டத் ன் ஆ ரிய ம், வசமவாத ம ப்  த ய கண்டன ல்கள் எ யவ ம், 18ஆம் 
ற்றாண் ல் வாவ ைற மடத் ல் வாழ்ந்தவ மா ய வனியத் ற ; a celebrated ascetic of the 

வஞானி

 
 வஞானி civañāṉi, ெப. (n.)

   வன  ெபற்ேறான்; Saiva saint as one who has obtained knowledge of God.

     [ வம் + ஞானி]

வ

வ 1 civaṇudal,    11 ெச. .  (v.i.)

   1. நட் க் ெகாள் தல்; to make friends.

     "தன்ேனா  வணிய ேவேனார"் (ெதால். ெபா ள். 27);

   2. ெபா ந் தல்; to go with.

     "பல்ேலா ர ஞ் ெசால்ேலா  வணி" (ெதால். ெசால். 2);

   3. அளவளா தல் ( ங்.);; to hold intimate intercourse, to show intimacy.

ம. வணன் (ேசரத்ல், இைணதல், இைய );

     [ வள் → வண் → வண் → வ தல் (இந் யால் த ழ் எவ்வா  ெக ம் பக். 26);]

 வ 2 civaṇudal,    10 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அ தல் ( வா.);; to approach.

   2. ஒத்தல்; to resemble.

     "ெந வைரெயைவ  ெமா  வ த் ரண்டன வண" (கம்பரா. நிந்தைன.1.);

   3. ெப தல்; to receive.

     "தனங் ைடக் ேமற் வ றாதவர ்யாேர" (தணிைகப் . நா. 16);,

     [ வள் → வண் → வண் → வ தல் (வ.வ. 211);]

வத்ததா

வத்ததா  civattatāci, ெப. (n.)

   1. வந்தேசைச பாரக்்க;see sivanda- vesai.

   2. ெசம்ப த் ; tree cotton.

வத்தம்

 
 வத்தம் civattam, ெப. (n.)

   ெசம் ங்ைக (மைல.);; red Indian laburnum.

     [ வந்தம் → வத்தம்]
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வத்தமண்

வத்தமண் civattamaṇ, ெப. (n.)

   1. ெசம்மண், 

 red soil.

   2. கா  மண்; red ochre (சா.அக.);.

     [ வந்த → வத்த + மண்]

வத்த ள்ளங்

வத்த ள்ளங் 1 civattamuḷḷaṅgi, ெப. (n.)

   கா னி ைர; chicory.

     [ வப்  ள்ளங்  → வத்த ள்ளங் ]

 வத்த ள்ளங் 2 civattamuḷḷaṅgi, ெப. (n.)

வப் ள்ளங்  பாரக்்க;see sivappu-mullangi (சா.அக.);.

     [ வப்  ள்ளங்  → வத்த ள்ளங் ]

வத்தா கம்

 
 வத்தா கம் civattācigam, ெப. (n.)

   ெசம்பரத்ைத; chinese rose mallow (சா.அக.);.

வத்தாட்

 
 வத்தாட்  civattāṭci, ெப. (n.)

வத்தா கம் பாரக்்க;see SivattiSigam (சா.அக.);.

வத்தானம்

 
 வத்தானம் civattāṉam, ெப. (n.)

   ெவற் ைல; betel leaf (சா.அக.);.

வத்

 
 வத்  civatti, ெப. (n.)

சா ங்கம்;(சா.அக.);.

வத்

 
 வத்  civattirumi, ெப. (n.)

   தான்  மரம்; devil's abode (சா.அக.);.

வத் வம்

 
 வத் வம் civattiruvam, ெப. (n.)

வத் ரமம் பாரக்்க;see siva-t-turumam (சா.அக.);.

வத் ைற

வத் ைற civattiṟai, ெப. (n.)

   வக க் த் தைலவனான அ கன் ( டா.);; Arugan, as lord of Siva-gadi.

     " வத் ைற ைற ஞ் த்தாயதனம்" (ேம மந்.620);.

     [ வம் ( வத் ); + இைற]
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வத் மம்

 
 வத் மம் civatturumam, ெப. (n.)

   ல்வம்; bael tree.

     [ வம் + மம்]

வத் சர்

 
 வத் சர ்sivattuvisar, ெப. (n.)

   வன் ேகா ல்களிற் ைசக்  அ காரிகளா ய வப்பாரப்்ப்னர;் Brahmans who conduct service in Sivan 
temples.

வத்ைத

வத்ைத civattai, ெப. (n.)

   1. வப் ; redness in colour.

   2. ெபான்னிறப்ெபண்; fair complexed girl.

   3. ெசந்நிறக் காைள; red colour bull.

     [ வ் → வ → வத்ைத (ேவ.க.222);]

வத்ேதான் ய
ம்

வத்ேதான் யம் civattōṉṟiyam, ெப. (n.)

   வனிட ந்  ேதான் யைவ எனப்ப ம் கா கம், ஒகசம், ந் யம், காரணம், அ தம், பதம், 
க் மம், சகச் ரம், அஞ் மான், ப் ரேபதம், சயம், நி வாசம், வாயம் வம், ஆக் ேனயம், ரம், 

இெரளரவம், ம டம், மலம், சந் ரஞானம், க ம்பம், ேராற் தம், இலளிதம், த்தம், சந்தானம், 
சரே்வாத்தம், பாரேம வரம், ரணம், வா ளம் ஆ ய இ பதெ்தட்  ேதான் யங்கள் (ஆகமங்கள்); 

வத

 
 வத  civadagi, ெப. (n.)

   ெவள்ளரி; cucumber (சா.அக.);.

வதைக

 
 வதைக civadagai, ெப. (n.)

   எ த்தாணிப் பச் ைல; style plant (சா.அக.);.

வதங்ைக

 
 வதங்ைக civadaṅgai, ெப. (n.)

வதைக பாரக்்க;see Sivadagas (சா.அக.);.

வத

வத 1 civadaḍi, ெப. (n.)

   ெவள்ளரி (மைல);; cucumber.

 வத 2 civadaḍi, ெப. (n.)

   ெவள்ள; silver (சா.அக.);.
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வதத் வம்

வதத் வம் civadadduvam, ெப. (n.)

   அ வாற்ற ன் இ ப் ட ம் ய மாைய ெமய்ம்மங்க ள் ஒன் மா ய ெமய்ப்ெபா ள் 
( .ேபா.பா.2:2.பக்.139);; sphere or region of knowledge presided over by Sivan's fiánasatti.

     [ வம் + தத் வம்]

 வதத் வம்2 civadadduvam, ெப. (n.)

   1. ஒளி ( ந் );; semen.

   2. ேதான் யத் ல் றப் பட் ள்ள ஐவைகச ் வெமய்ப்ெபா ள்கள்; in Ågama philosophy the five degrees 
of developmentor attainment in the spiritual power derived from Sivan as Suttavittai, isuram, sadakkiyam, satti, sivam 
(சா.அக.);.

வதம்

 
 வதம் sivadam, ெப. (n.)

   இ க்  ேவதம் ( ன்);; the Rig-Veda.

 Skt. Siva-da

வதரம்

வதரம் civadaram, ெப. (n.)

   அ க மங்கலமான ; that which is highly auspicious.

     "தைலவா நின்னிற் வதரமாம் ெபா ள் ேவ ன்ைமயால்" ( க்காளத்.4.5:51);.

வதரிசனம்

 
 வதரிசனம் sivadarisaṉam, ெப. (n.)

வப்பாரை்வ பாரக்்க;see Siva-p-parvai.

     [ வம் + தரிசனம்]

 Skt. darsana → த. தரிசனம்

வத

 
 வத  civadaru, ெப. (n.)

வதாரம் பாரக்்க;see Siva-daram

வத மம்

வத மம் civadarumam, ெப. (n.)

   ப ெனண் வைகத் ைணத் ெதான்மப் ரி க ள் ஒன் ; a secondary purana one of 18 ubapurànam.

     [ வம் + த மம்]

வத ணி

வத ணி civadarumiṇi, ெப. (n.)

   அ ெவா க்கத் யரந்்  க ம் த்  ெபற்றவரக்ட்  மைறப்  நிைல ல் தைல ம த் ச ்
ெசய் ம் ன் அ ள் வழங்கல் ைற (ைசவச ஆசாரி 62, உைர);; a way or religious initiation accompanied 
with the removal of hair-tuft, which is believed to represent the obscuring principle, a kind of sapisa-ditcai.

வதலம்

 
 வதலம் civadalam, ெப. (n.)

   வன் ேகா ல் ெகாண்ட இடம்; place or shrine sacred to Sivan.

210

www.valluvarvallalarvattam.com 9674 of 19068.



வதன்மம்

 
 வதன்மம் civadaṉmam, ெப. (n.)

வத மம் ( வா.); பாரக்்க;see Siva-darumam.

     [ வம் + தன்மம்]

வதா
வதா civatā, ெப. (n.)

   அைடக்கலக் ற்  (ெபரிய .எ .16);; an expression crying forhelp.

வதாகம்

 
 வதாகம் civatākam, ெப. (n.)

   ங்ைக மரம்; drumstick tree.

வதா தம்

 
 வதா தம் civadākidam, ெப. (n.)

   மா க்காய்; nut gall oak (சா.அக.);.

வதா

 
 வதா  civatācu, ெப. (n.)

   நாமப்பாைல; poon tree (சா.அக.);.

ம வ. ரான வம்

வதா

வதா  civatātu, ெப. (n.)

   1. இதளியம்; mercury.

   2. ஒ வைகக் கல்; a stone (சா.அக.);.

     [ வம் + தா ]

வதாரம்

 
 வதாரம் civatāram, ெப. (n.)

   ேதவதா  (மைல.);; red-cedar.

ம வ. ெசம்மரம், வதாரி

வதாரிகம்

 
 வதாரிகம் civatārigam, ெப. (n.)

   பாைல; milk tree (சா.அக.);.

வ ட்ைச

 
 வ டை்ச civatīṭcai, ெப. (n.)

   வ ைசைய ம் சமயெவா கலா கைள ம், ேமற் ெகாள் தற் ன், வனிய க் க் 
னாற் ெசய்யத்த ஞ் சமய நிகழ்  (அ ட்பா ப் );; initiation of a disciple into the mysteries of the Saiva 

religion.

     [ வன் + டை்ச]
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வ ம்ைப

 
 வ ம்ைப civadumbai, ெப. (n.)

    ம்ைப; small leucas (சா.அக.);.

     [ வன் + ம்ைப]

வ ரியம்

 
 வ ரியம் civaduriyam, ெப. (n.)

   ேதான் யத் ள் றப்ப ம் ேமலான ேப றக்க ( ரிய); நிைல; in agama philosophy the highest degreein 
which the yogi attains entire quiescence (சா.அக.);.

     [ வன் + ரியம்]

வ ள

வ ள 1 sivaduḷasi, ெப. (n.)

   1. நீற் ப் பசை்ச; sweet basil.

   2. ெவண் ள ; white basil (சா.அக.);

     [ வன் + ள ]

வ

 
 வ  sivadusi, ெப. (n.)

   பாற் றண் ; milk coranday (சா.அக.);.

     [ வம் + ]

வைத

 
 வைத civadai, ெப. (n.)

வ ற் ப் ச் , மலச் க்கல், கால் க்கம், ேதால்ேநாய் தலானவற்ைறப் ேபாக் ம் ம ந் க் ெகா : 

 Indian jalap turpath root; it is a good remeady against worms, swellings of the limbs and diseases of the skin (சா.அக.);.

ம வ. பகன்ைற

வைத ள ய
ம்

 
 வைத ள யம் civadaiyiḷagiyam, ெப. (n.)

   ெப ேநாய், மலச் க்கல் ேபான்றவற்ைறப் ேபாக் வதற்காகக் கைடசச்ரக் க டன் வைத 
ைகையச ்ேசரத்் ச ்ெசய்யப்ப ம் இள யம்; an electuary prepared with jalap as a chief ingredient along with 

other bazar drugs. It is removes costipation by helping a free motion of bowels and cures dyspepsia (சா.அக.);.

     [ வைத + இள யம்]

வைதசச்ரக்்க
ைர

 
 வைதசச்ரக்்கைர civadaiccarkkarai, ெப. (n.)

   ந் ற் ெகா னின்  எ க்கப்ப ம் ம ந் ப் ; a medicinal salt prepared from gulancha stalk (சா.அக.);.

     [ வைத + சரக்்கைர]

வைதப்ெபா

 
 வைதப்ெபா  civadaippoḍi, ெப. (n.)

   வைதைய ஆ ன் பா ல் அ தெ்த த்  உலரத்் ய ெபா ; purification of jailap by boiling it in milk and 
then drying (சா.அக.);.

     [ வைத + ெபா ]
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வைதேவர்

 
 வைதேவர ்civadaivēr, ெப. (n.)

   மலம் ேபாக் ேவர;் turpith root (சா.அக.);.

     [ வைத + ேவர]்

வைதேவர்ச்
ரணம்

 
 வைதேவரச்் ரணம் civadaivērccūraṇam, ெப. (n.)

பகன்ைற ம ந் ப் ெபா , 

 Indian jalap powder (சா.அக.);.

     [ வைத + ேவர ்+ ரணம்]

வேதா கம்

 
 வேதா கம் civatōtigam, ெப. (n.)

   நீற் ப் பசை்ச; holy ashes leaf (சா.அக.);.

வந்தகஞ்சா

 
 வந்தகஞ்சா civandagañjā, ெப. (n.)

   வப்  நிறக் கஞ்சா வைக; a red variety of kafija (சா.அக.);.

     [ வந்த + கஞ்சா]

வந்தக ர்நிற
த்

 
 வந்தக ரந்ிறத்  civandagadirniṟaddi, ெப. (n.)

   இக்காலத் ல் அ யப்படாத ேசந்தா பாைவ என் ம் கற்ப ைக வைக ெளான் ; a rejuvenating 
drug unidentified at present (சா.அக.);.

     [ வந்த + க ர ்+ நிறத் ]

வந்தகரிசா
ைல

 
 வந்தகரிசாைல civandagaricālai, ெப. (n.)

   ெபாற்றைலக் ைகயாந்தகைர; Ceylon verbesina (சா.அக.);.

     [ வந்த + கரிசாைல]

வந்தகன்னிப்
பால்

 
 வந்தகன்னிப்பால் civandagaṉṉippāl, ெப. (n.)

   ம ந் ற் ப் பயன்ப ம் வப் ப் ெபண்ணின் ைலப்பால்; the breast milk of a woman of red complexion 
and it is considered an important medium in the use of medicine.

     [ வந்த + கன்னி + பால்]

வந்த ளிைக

 
 வந்த ளிைக civandaguḷigai, ெப. (n.)

   ந் ரக் ளிைக; pills prepared out of redoxides of metals (சா.அக.);.

     [ வந்த + ளிைக]
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வந்தைகயான்

 
 வந்தைகயான் civandagaiyāṉ, ெப. (n.)

வந்தகரிசாைல பாரக்்க;see Sivanda-karisalaj.

     [ வந்த + ைகயான்]

வந்தேகா க்
காரம்

 
 வந்தேகா க்காரம் civandaāḻikkāram, ெப. (n.)

   ெசந்நிறக் ேகா ன் மலம்; the drug of a red fowl.

     [ வந்த + ேகா  + காரம்]

வந்தச ர்

 
 வந்தச ர்  sivandasadurmugi, ெப. (n.)

   வப் ச ்ச ரக்கள்ளி; a red variety of square Spurge (சா.அக.);.

     [ வந்த + ச ர் ]

நான்  படை்ட உள்ளைதச ்ச ர கம் என்ப  உலக வழக்கம். ச ர கத்ைத உைடய கள்ளி ச ர்  
ஆ ற் .

வந்தசந்தம்

 
 வந்தசந்தம் sivandasandam, ெப. (n.)

   ெசஞ்சந்தனம்; red sandal (சா.அக);.

     [ வந்த + சந்தம். சந்தனம் → சந்தம்]

 E : sandal.

வந்தேசா

 
 வந்தேசா  civandacōṟu, ெப. (n.)

   ய்ந்  ேபான ேசா  (யாழ்ப்,);; rice burnt reddish in cooking.

     [ வந்த + ேசா ]

வந்தநா

 
 வந்தநா  civandanāyuruvi, ெப. (n.)

   ெசந்நா ; a red variety of Indian burr (சா.அக.);

     [ வந்த + நா ]

வந்தநிறவல்

 
 வந்தநிறவல்  civandaniṟavalli, ெப. (n.)

வந்தவல்  பாரக்்க;see Sivanda-walli.

     [ வந்தவல்  → வந்த றவல் ]
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வந்தநீர்

வந்தநீர ்civandanīr, ெப. (n.)

   த் ன் வந்த நீேராட்டம்; red water of a pearl.

     " வந்த நீ ம்பாணிசச்ா  ைடய த் " (ெத.இ.க. ெதா.2, 171);.

     [ வந்த + நீர]்

வந்தப

 
 வந்தப  sivandabasu, ெப. (n.)

   ேசதா; red COW.

   ம. ேசதா; ட. ெகபாப்.

     [ வந்த + ப ]

வந்தபத் ரி

 
 வந்தபத் ரி civandabattiri, ெப. (n.)

   சா ப்பத் ரி; nut meg (சா.அக);.

     [ வந்த + பத் ரி]

வந்த பா

 
 வந்த பா  civandapāli, ெப. (n.)

வந்த ச ர்  பாரக்்க;see Sivanda-Saturmugi.

     [ வந்த + பா ]

கள்ளிச ்ெச  பா ள்ளதாைகயால் பா  எனப்பட்ட .

வந்தேபாத்தக்
காய் ைத

 
 வந்தேபாத்தக்காய் ைத civandapōddakkāyvidai, ெப. (n.)

   வப் க் கசகசாச ்ெச ன் ைத; red seed.

     [ வந்த + ேபாத்தக்காப் + ைத]

வந்தமண்

 
 வந்தமண் civandamaṇ, ெப. (n.)

   ெசப்  மணல்; copper ore (சா.அக.);.

     [ வந்த + மண்]

ெசந்நிறமா ள்ள மண்ைணச ்ெசம்மண் என வழங் வ  உலக வழக்  ெசந்நிறமா ள்ள ெசம்  கலந்த 
மணைலேயா மண்ைணேயா வந்தமண் என்ப  ம த் வ வழக் .

வந்தமல்

 
 வந்தமல்  civandamalli, ெப. (n.)

   ெபான்னிறமல்  அல்ல  ெசப்  மல் ைக; golden jasmine (சா.அக.);.

     [ வந்த + மல் ]

இஃ  இ பதெ்தட்  ெப  ைகக ள் ஒன்றா ம்
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வந்தமலர்

 
 வந்தமலர ்civandamalar, ெப. (n.)

   ெசம் ; copper.

     [ வந்த + மலர]்

ெசம்  ெசந்நிறத்த . ம த் வக் உக் யாக இம்மாைழைய மலெரனச ்ெசால் ப்பர ்
ேபா ம்.

வந்தமலர்ப்ப

 
 வந்தமலரப்்ப  civandamalarppagudi, ெப. (n.)

   ெசம்ப த் , கம்பளிப்ப த் ; Bengal cotton, spence cotton.

     [ வந்த + மலர ்+ ப த் ]

வந்தவரிதாரம்

வந்தவரிதாரம்1 civandavaritāram, ெப. (n.)

   ற  ைவப்  நஞ்  ( .அ.);; red arsenic.

     [ வந்த + அரிதாரம்]

 வந்தவரிதாரம்2 civandavaritāram, ெப. (n.)

வப்பரிதாரம் பாரக்்க: See sivapparidiram (சா.அ க.);.

     [ வப்பரிதாரம் → வந்தவரிதாரம்]

வந்தவல்

 
 வந்தவல்  civandavalli, ெப. (n.)

   ெசவ்வரளி; red oleander.

     [ வந்தவரணி → வந்தவள்ளி → வந்தவல் ]

வந்தலாவனரி

வந்தலாவனரி  sivandalāvaṉarisi, ெப. (n.)

   1. ெப ேநாையப் ேபாக் ந் தன்ைம க்க வப்  வால் ெநல்லரி ; a species of red paddy considered to be a 
good diet for leprosy.

   2. ெசவ்வா ைவ; a red variety of spindle tree (சா.அக.);.

     [ வந்த + வாலன் + அரி ]

வந்தேவைச

 
 வந்தேவைச civandavēcai, ெப. (n.)

   ெசம்பரத்ைத; Chinese rose mallow (சா.அக.);.

     [ வந்த + ேவைச]

ெபா  மகளிைர ேவைசெயன ம், பரத்ைத ெயன ம் வழங் வ ண் . ம த் வக் உக் யாகப் 
'பரத்ைத' என்பதற் ப் பகரமாய ேவைச ைகயாளப்ப ற .

வந்தைவப் ந
ஞ்

 
 வந்தைவப் நஞ்  civandavaippunañju, ெப. (n.)

   ெசந்நிற ைவப்  நஞ்  (யாழ்.அக);; red arsenic.

     [ வந்த + ைவப்  நஞ் ]
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வந்தா

 
 வந்தா  civandāṭu, ெப. (n.)

   ெசம்ம யா ; a brown wooly sheep (சா.அக.);.

     [ வந்த + ஆ ]

வந்

வந்  civandi, ெப. (n.)

   1. ெகா ப்பாைல (மைல);; green wax flower.

   2. தான் மரம்; devil's abods (சா.அக.);.

 வந் 2 civandi, ெப. (n.)

   ெசவ்வந் ; garden chrysanthemum.

     [ெசவந்  → வந் ]

வந் க்க க்
காய்

 
 வந் க்க க்காய் civandikkaḍukkāy, ெப. (n.)

   ஊைத, லம் ேபான்ற ேநாய்க்  ம ந்தாவ ம், ெபான் வண்ண ைடய ம், காட் ல் ைளவ மான 
ெசங்க க்காய்; a wild red golden-coloured gallnut and it is a cire against rheumatism and hemorrhoids (சாஅக.);.

     [ வந்  + க க்காய்]

வந் க்க ப்
ரம்

 
 வந் க்க ப் ரம் civandikkaruppūram, ெப. (n.)

   இதளியக் (இரச); க ப் ரம்; bichloride of mercury (சா.அக.);.

     [ வந்  + க ப் ரம்]

வந் கம்

 
 வந் கம் civandigam, ெப. (n.)

   நரிநாவல் அல்ல  நாவல்; ruddy black plum (சாஅக.);.

வந் மாைழ
மண்

வந் மாைழமண் civandiḍumāḻaimaṇ, ெப. (n.)

   1. ெசப் மணல்; copper ore.

   2. ங்காவ; red ochre (சா.அங்.);.

     [ வந்  + மாைழ+ மண்]

வநாபம்

வநாபம் civanāpam, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ் வ ங்கம்; a variety of lińga.

     "நாச ல் ெச ஞ் வநாபந் தன்ைன ம்" (ேச . ேச பல. 126);.

வநி

வநி  sivanisi, ெப. (n.)

வராத் ரி பாரக்்க;see sivarittiri.

     "நன்  வநி  னன்ைம" ( ரேமாத். 4,60);.

வெந ப் ரகா
சம்

வெந ப் ரகாசம் civaneṟippirakācam, ெப. (n.)

   ஒ  வனியக் ெகாண்  ல் (ெபரிய .உேபாற்.பக்.2);; a treatise on the Saiva Sittanda philosophy.
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வப்பகத்

 
 வப்பகத்  civappagatti, ெப. (n.)

   ெசவ்வகத் ; West Indian sesban (சா.அக.);.

வப்பகா தம்

 
 வப்பகா தம் civappakādidam, ெப. (n.)

   ன் மணி; crab's eye (சா.அக);.

வப்ப ல்

 
 வப்ப ல் civappagil, ெப. (n.)

   ெசந்நிறம் உள்ள அ ற்கடை்ட; agallocha (சா.அக);.

     [ வப்  + அ ல்]

வப்ப க்கலரி

 
 வப்ப க்கலரி civappaḍukkalari, ெப. (n.)

ெசம்ைமநிற ள்ள ங் மவலரி: 

 double red oleander.

     [ வப்  + அ க்  + அலரி]

வப்ப

 
 வப்ப  civappaṇu, ெப. (n.)

   ள்ள வப்ப த் ரள்; red cells in blood (சா.அக.);.

     [ வப்  + அ ]

வப்பந் மல்
ைக

 
 வப்பந் மல் ைக civappandimalligai, ெப. (n.)

   ெசவ்வந்  மந்தாைர; evening twilight flower (சா.அக.);.

     [ வப்  + அந்  + மல் ைக]

வப்பப் ரகார
ம்

 
 வப்பப் ரகாரம் civappappirakāram, ெப. (n.)

   வப் நிற ள்ள காக்காய்ப்ெபான்; a red variety of mica (சா.அக.);.

     [ வப்  + அப் ரகாரம்]

வப்பம்மான்ப
சச்ரி

 
 வப்பம்மான்பசச்ரி  sivappammāṉpassarisi, ெப. (n.)

   ெவள்ளிமாைழையத் களாக்க ம், ஆண் ந் ைன ெப க் , டக்  ேநாையப் ேபாக்க ம் 
பயன்ப ம் ெசம்ைம நிற ள்ள ஒ வைக யரி ; a red variety of rice which is used for calcining silver, secretion of 
semen against rhumatism and urinary disease.

ம வ. த் ரப் பாலைட

     [ வப்  + அம்மான் + பசச்ரி ]
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வப்பம்ைம

 
 வப்பம்ைம civappammai, ெப. (n.)

   உடம் ல் வந்த ெகாப் ளங்கைள வாக்  அவற் ன் ைளவாக யான காய்சச்ைல 
ேயற்ப த் ம் அம்ைமேநாய் வைக; a kind of variola attended with red eruptions or rash and fever (சா.அக.);.

     [ வப்  + அம்ைம]

வப்பரக்

வப்பரக்  civapparakku, ெப. (n.)

   1. ெசவ்வரக் ; wax red or red sealing wax.

   2. ெசம்பரக் ; lac dye or cake lac (சா.அக.);.

ம. க. ெகம்பர

     [ வப்  + அரக் ]

வப்பர கா

 
 வப்பர கா sivapparasikā, ெப. (n.)

   ெசவ்வாம்பல்; red Indian water lily (சா.அக.);.

வப்பரி

வப்பரி  sivapparisi, ெப. (n.)

   1. மடை்டயரி ; red rice of an inferior kind of paddy.

   2. பத் யத் ற்  (ம ந் ண க் ப்); பயன்ப ம் க ங் ைவயரி ; black paddy, the red rice of which is 
used in diet (சா.அக.);.

     [ வப்  + அரி ]

வப்பரித க்
காய்

 
 வப்பரித க்காய் civapparidagiggāy, ெப. (n.)

வந் க்க க்காய் பாரக்்க;see sivandi-k-kagukkay (சா.அக.);.

     [ வப்  + அரித க்காய்]

வப்பைரக்
ைர

 
 வப்பைரக் ைர civapparaikārai, ெப. (n.)

   ெசந்நிற ள்ள அைரக் ைர; redgarden greens (சா.அக.);.

     [ வப்  + அைரக் ைர]

வப்பல்

 
 வப்பல்  civappalli, ெப. (n.)

   ெசவ்வாம்பல்; red Indian water lily.

     [ வப்  + அல் ]

வப்பல் க் ழ
ங்

 
 வப்பல் க் ழங்  civappallikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   ெசம் ன் களிம்ைபப் ேபாக் ச ்ெசந் ார வண்ணமாக் ந் தன்ைம ள்ள ெசங்க நீரக்் ழங் ; root of 
red Indian water lilly. It is useful for purifying and calcining copper.

     [ வப்  + அல்  + ழங் ]
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வப்பலரி

 
 வப்பலரி civappalari, ெப. (n.)

   ெசவ்வரளி; red oleander (சா.அக.);.

     [ வப்  + அலரி]

வப்ப

 
 வப்ப  civappali, ெப. (n.)

   ெசம்மரம்;  red wood (சா.அக.);.

வப்பவைர

 
 வப்பவைர civappavarai, ெப. (n.)

   ங் ம நிற ைடய வந்த அவைரக்ெகா , இதன் இைலசச்ா  ெபான்ைனச ் ந் ாரமாக் ந் 
தன்ைமய ; red bean creeper the juice of the leaves is used for calcining gold (சா.அக.);.

     [ வப்  + அவைர]

வப்பன்

வப்பன் civappaṉ, ெப. (n.)

   ெசந்நிற ள்ளவன்; a man of ruddy or fair complexion.

     "ேபர ்க ப்பணிறஞ் வப்பன்" (தனிப்பா. i.216:1);.

ேகாத்த: ெகம்பன்

     [ வ் → வ → வப்  → வப்பன் (ேவ.க. 222]

வப்பாக்கல்

 
 வப்பாக்கல் civappākkal, ெதா. ெப. (vbl.n.) 

   ெசந் ரமாகச ்ெசய்தல்; calcining into a red powder (சா.அக.);.

வப்பாதைள

வப்பாதைள civappātaḷai, ெப. (n.)

   1. ைமயாதைள; foreign physic nut.

   2. ெசவ்வாமணக் ; red castor plant (சா.அக.);.

வப்பாம்பல்

 
 வப்பாம்பல் civappāmbal, ெப. (n.)

   ெசந்நிறமலரத் ம் ஆம்பல்; water-lily having red flower.

ம. வன்னஆம்பல்

     [ வப்  + ஆம்பல்]

வப்பாமணக்

 
 வப்பாமணக்  civappāmaṇakku, ெப. (n.)

   ஆமணக் வைக; a variety of castor-plant.

     [ வப்  + ஆமணக் ]
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வப்பார்ைவ

 
 வப்பாரை்வ civappārvai, ெப. (n.)

   இைறவன  பத்  வைகய ளிச ்ெசயல்க ள், ஆதன  (ஆன்மா); ைமைய ம், தன் 
யற் யாலன் த் தனக்க ள் ரிந்த இைறவன  ெப ைமைய ம் ெதளிய ணரந்்  

ெகாள் தலா ய ஆதனின் அ ணர்  நிைல ( வப்.கட)்;; spiritual experience of the soul in which it 
understands its own limitations and perceives the Divine wisdom which, of its own accord, bestows grace one of dasa-
kariyam.

வப்பாற் சச்
க்

 
 வப்பாற் சச் க்  civappāṟṟuccavukku, ெப. (n.)

   வப்பான கா ைன ங் கசப் த் தன்ைம வாய்ந்த படை்டைய ைடய வந்த ஆற் ச ்ச க்  
மரம்; red Indian tamarisk galls are employed as an astringent and tonic and bark is bitter (சா.அக.);.

     [ வப்  + ஆற்  + ச க் ]

வப்பானபச
ைள

 
 வப்பானபசைள sivabbāṉabasaḷai, ெப. (n.)

   ெசம்பசைளக் ைர; red Indian spinach (சா.அக.);.

     [ வப்  + பசைள]

வப்பானந்தவ
ல்

 
 வப்பானந்தவல்  civappāṉandavalli, ெப. (n.)

   ேகா த்தைலக் கந்தகம்;  red sulphur (சா.அக.);.

     [ வப்  + ஆனந்தவல் ]

வப்பானெவள்
ைளச்

 
 வப்பானெவள்ைளச்  civappāṉaveḷḷaicci, ெப. (n.)

   ற்றாம்பழம் (யாழ்.அக);; a kind of ore.

வப்

வப் 1 civappi, ெப. (n.)

   1. வப்  நிற ள்ளவள்; woman of ruddy or fair complexion.

   2. ெசந்ெதங்  (யாழ்.அக.);; reddish coconut.

ேகாத்த: ெகம்பய்

     [ வ → வப்  (ேவ.க. 222);]

 வப் 2 civappi, ெப. (n.)

   1. ெசவ்வாமணக் ; red castor plant.

   2. ெசந் ராய்; red Indian chickweed.

   3. ெதாட்  ைவப் நஞ் ; a prepared arsenic.

   4. அரத்த ைவப் நஞ் ; red arsenic.

   5. ெசவ்வகத் ; west Indian sesban (சா.அக.);.

     [ வப்  → வப் . 'இ' உைடைமப் ெபா ளீ ]
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வப் ப்பால்

 
 வப் ப்பால் civappippāl, ெப. (n.)

   வந்த ெபண் ைலப்பால்; breast milk of a fair Woman (சா.அக.);.

     [ வப்  + பால்]

வப் ரகாசம்
வப் ரகாசம்1 civappirakācam, ெப. (n.)

   ெமய்கண்ட ப னான்க ள் உமாப  வாசச்ாரியாரால் இயற்றப்ெபற்ற வனியக் ெகாண்  
ல் ( வப் ர. பா . 11);; a text book of the Saiva Sittända philosophy by Umapadi-Sivaccariyar, one of 14 mey-

வப் ரகாசர்

வப் ரகாசர ்civappirakācar, ெப. (n.)

ப ேனழாம் ற்றாண் ந்தவ ம், ர ங்க ைல, நன்ென  த ய ல்களின் ஆ ரிய ம், 
ரச ் வனிய மதத்ைதச ்சாரந்்தவ மா ய ஒ  ற , 

 a Vira-Saiva ascetic, author of Prabulinga-Iilai, Nanneri and some other works, 17th century.

வப் ராமணர்

வப் ராமணர ்civappirāmaṇar, ெப. (n.)

   வன்ேகா ற் ைச, தலான ஒ கலா கைள ேமற்ெகாண்ட அ காரிகள்; Brahmans, who conduct 
service in Siva temples.

     " ரேசாழன் மைட ளாகத் ல் ந்த தவ யரக்் ம் வப் ராமணரக்் ம்" 
(ெத.க.ெதா.3,47);.

வப் ரியம்

 
 வப் ரியம் civappiriyam, ெப. (n.)

   அக்கமணி (சங்.அக.);; rudraksa bead.

     [ வன் + ரியம். ரியம் → ரியம்]

மரி நாட் க் காலந்ெதாட் ச ் வெந த் த ழரால் அணியப்பட்  வ ம் அக்கமணி ( ள்மணி); 
வ க்  ப்பமான  என் ம் அ ப்பைட ல் வப் ரியம் என வழங்கப்ெபற்ற .

வப் ரியா

 
 வப் ரியா civappiriyā, ெப. (n.)

   க ப்  வண்ண ஊமத்ைத; black datura (சா.அக);.

வப் ரிைய

 
 வப் ரிைய civappiriyai, ெப. (n.)

   வ ரான  அன் ைடய உைமயம்ைம; Umai, as the beloved of Sivan.

     [ வன் + ரிைய]

வப் ேவர்

 
 வப் ேவர ்civappivēr, ெப. (n.)

   நச் ப் ல்; a species of poisonous grass (சா.அக.);

     [ வப்  + ேவர]்

வப் யம்

 
 வப் யம் civappīyam, ெப. (n.)

   ெசம்மண் நிற ள்ள ஈயத் ள்; a heavy bright red powder of lead (சா.அக.);

ம. வப் யம்

     [ வப்  + ஈயம்]
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வப்

வப் 1 civappu, ெப. (n.)

   1. ெசந்நிறம் ( ங்);; ruddiness, red colour.

   2. வப் க்கல்; ruby.

   3. க ப்  (அக.நி.);; blackness

   ம. வப் , ெசமப் ;   க. ெகம் ;   ெத. ெசம்;   . ெகம், ெகஞ்ச, ெகஞ் , ெகம் ;   பட. ெகப் ;   . 
ேகெசா;மா. ெகேசா.

     [ெசம் → ெசவ் → வ் → வ → வப்  → (ேவ.க.222);]

 வப் 2 civappu, ெப. (n.)

 anger,

     "க ப் ஞ் வப் ம் ெவ ளிப் ெபா ள" (ெதால். ெசால். 372);.

     [ெசம் → ெசவ் → வ் → வ → வப் . (ேவ.க. 222);]

 வப் 3 civappu, ெப. (n.)

   1. சா ங்கம்; vermilion.

   2. மகளிர ்( தகம்); ட் ; menstrual blood.

   3. ெசந் ரம்; red-oxide.

   4. வப் க் கல்நார;் red variety of asbestos.

   5. அரக் ; sealing wax.

     [ெசம் → ெசவ் → வ் → வ → வப் ]

 வப் 4 civappu, ெப. (n.)

   ட்  த ய ைளயாட் களில் ெவன்ற ன க்  இ ங் ; score of a winning party in a game 
of cards, etc.,

வப் க்கசகசா

 
 வப் க்கசகசா sivappuggasagasā, ெப. (n.)

ெசந்நிறக் கசகசா, 

 red poppy seed (சா.அக);.

     [ வப்  + கசகசா]

வப் க்க க்கா
ய்

 
 வப் க்க க்காய் civappukkaḍukkāy, ெப. (n.)

   ெசங்க க்காய்; red gallnut (சா.அக);.

ம வ. வந் க்க க்காய், வப் ச் ந்தா

     [ வப்  + க க்காய்]
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வப் க்கத்தரிக்
காய்

வப் க்கத்தரிக்காய் civappukkattarikkāy, ெப. (n.)

   1. வந்த கத்தரிக்காய்; red brinjal plant.

   2. ெசங்கத்தரி, 

 caper shrub (சா.அக);

     [ வப்  + கத்தரிக்காய்]

வப் க்கத் ரக
ம்

 
 வப் க்கத் ரகம் civappuggattiragam, ெப. (n.)

   ம மயக் ப் ; a plantsupposed to cause bewilderment if trodden upon or interfered with (சா.அக);.

ம வ. ைகப்

வப் க்கத் ரி

 
 வப் க்கத் ரி civappukkattiri, ெப. (n.)

வப் க்கத்தரிக்காய் பாரக்்க;see Sivappu-k-kattarikkay.

     [ வப் க் கத்தரிக்காய் → வப் க் கத் ரி]

வப் க்கந்தகம்

 
 வப் க்கந்தகம் civappuggandagam, ெப. (n.)

   ெசயற்ைகப் ெபான் மற் ம் ெவள்ளி ெசய்யப் பயன்ப ம் கந்தகம்; red sulphur used to preparing artificial 
gold and silver (சா.அக.);.

     [ வப்  + கந்தகம்]

வப் க்கந்

 
 வப் க்கந்  civappukkandi, ெப. (n.)

   ேகா த்தைலக் கந்தகம் ( ன்.);; a mineral poison.

     [ வப்  + கந் ]

வப் க்கந் கா

 
 வப் க்கந் கா civappukkandikā, ெப. (n.)

   ைனவணங் ; rubbish plant (சா.அக.);.

ம வ. ப்ைபேமனி

     [ வப்  + கந் கா]

வப் க்கரிசா
ைல

 
 வப் க்கரிசாைல civappukkaricālai, ெப. (n.)

   ெபாற்றைளக் ைகயாந்தகைர; Ceylon verbesina.

ம வ. வந்த கரிசலாங்கண்ணி, வப் க் கரிசலாங்கண்ணி, வப் க் ைகயான்.

     [ வப்  + கரிசாைல]
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வப் க்க

 
 வப் க்க  civappukkaru, ெப. (n.)

   டை்ட ள்ள மஞ்சடக்  ( ன்.);; yolk of an egg.

     [ வப்  + க ]

வப் க்கல்

வப் க்கல் civappukkal, ெப. (n.)

   1. ஈரற்கல் ( ன்.);; a red stone.

   2. ெகம் க்கல் (உ.வ.);; ruby.

க. ெகம் கல்

     [ வப்  + கல்]

வப் க்கலவா
ய்

 
 வப் க்கலவாய் civappukkalavāy, ெப. (n.)

வப் க்களவாய் பாரக்்க;see Sivappu-k-kalavay.

     [ வப் க்களவாப் → வப் க்கலவாய்]

வப் க்கழற்

 
 வப் க்கழற்  civappukkaḻṟci, ெப. (n.)

   ெசந்நிற ள்ள கழற் க்காய்; a redivariety of bonduc nut (சா.அக.);.

     [ வப்  + கழற் ]

வப் க்க -தல்

வப் க்க -தல் civappukkaḻidal,    2 ெச. .  (v.i)

   1. மாத டாயாதல்; to menstruate.

   2. மட் ய மாத டாயாதல்; to menorrhagia (சா.அக.);.

     [ வப்  + க -,]

வப் க்களவா
ய்

வப் க்களவாய் civappukkaḷavāy, ெப. (n.)

   க்க ெசந்நிற ள்ள ம், ன்ற  நீளம் வளரவ் மா ய கடல் ன் வைக; Sea fish, lake, attaining 3 ft. in 
length.

     [ வப்  + களவாய்]

களவாய் பாரக்்க.

வப் க்கற் ரம்

 
 வப் க்கற் ரம் civappukkaṟpūram, ெப. (n.)

   இதளியக் கற் ரம்; a red arsenic camphor (சா.அக.);.

     [ வப்  + கற் ரம்]

வப் க்கற்றா
ைழ

 
 வப் க்கற்றாைழ civappukkaṟṟāḻai, ெப. (n.)

   ெசங்கற்றாைழ; red aloe (சா.அக.);.

     [ வப்  + கற்றாைழ]
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வப் க்காசைர
க் ைர

 
 வப் க்காசைரக் ைர civappukkācaraikārai, ெப. (n.)

   ளிசை்சக் ைர; red Indian brown hemp.

ம வ, ைமக் காசைரக் ைர

     [ வப்  + காசைர + ைர]

வப் க்காசற்
ைர

 
 வப் க்காசற் ைர civappukkācaṟārai, ெப. (n.)

வப் க்காசைரக் ைர பாரக்்க;see Sivappu-k-kasarai-k-kirai.

வப் க்கா த்
ம்ைப

 
 வப் க்கா த் ம்ைப civappukkācittumbai, ெப. (n.)

   ெசந்நிறமான கா த் ம்ைப; a red tumbay flower (சா.அக.);.

     [ வப்  + கா த் ம்ைப]

வப் க்கா னி
க் ைர

 
 வப் க்கா னிக் ைர civappukkāciṉikārai, ெப. (n.)

   ெசந்நிறமான கா னிக் ைர வைக; endive plant (சா.அக.);.

     [ வப்  + கா னிக் ைர]

வப் க் 
காஞ்ெசா

 
 வப் க் காஞ்ெசா  civappukkāñjoṟi, ெப. (n.)

   ெசந்ெதாட் ப் படரெ்கா ; climbing nettle (சா.அக.);.

     [ வப்  + காஞ்ெசா ]

வப் க்காட் க்
ேகா

வப் க்காட் க்ேகா  civappukkāṭṭukāḻi, ெப. (n.)

   1. ெசந்நிற ள்ள காட் ச ்சம்பங் ேகா ; red jungle fowl.

   2. ற க்ேகா ; red spurfowl.

     [ வப்  + காட் க்ேகா ]

வப் க்கா

 
 வப் க்கா  civappukkāti, ெப. (n.)

   ெசம்பசைள; red Malabar night shade.

     [ வப்  + கா ]

வப் க்காந்தள்

 
 வப் க்காந்தள் civappukkāndaḷ, ெப. (n.)

   ெசங்காந்தள்; flame flower (சா.அக.);.

     [ வப்  + காந்தள்]
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வப் க்காய்ச்
ைர

 
 வப் க்காய்ச் ைர civappukkāyccurai, ெப. (n.)

   ைமக்காய்ச் ைர; red sorrel (சா.அக.);.

ம வ, ெசம் ளிசை்ச

     [ வப்  + காய்ச் ைர]

வப் க்காய்ேவ
ைள

 
 வப் க்காய்ேவைள civappukkāyvēḷai, ெப. (n.)

   ெசங் ைர வைக; red cleome (சா.அக.);.

     [ வப்  + காய்ேவைள]

வப் க்கார்க
ண்டல்

 
 வப் க்காரக்ண்டல் civappukkārkaṇṭal, ெப. (n.)

   ேசற் நிலத் ல் ைள ம் மரவைக; tree mangrove (சா.அக.);.

     [ வப்  + காரக்ண்டல்]

வப் க்கா

 
 வப் க்கா  civappukkāvi, ெப. (n.)

   ங்கா க்கல்; red ochre containing much oxide of iron, used by dyers as red paint (சா.அக.);.

     [ வப்  + கா ]

வப் க்

 
 வப் க்  civappukki, ெப. (n.)

வகரந்ைத பாரக்்க;see Sivagarandai (சா.அக.);.

வப் க்
ப்ைப

 
 வப் க் ப்ைப civappuggilugiluppai, ெப. (n.)

   ெசங் ப்ைப; red crotolaria (சா.அக.);.

     [ வப்  + ப்ைப]

வப் க் ழ்க்கா
ய்ெநல்

 
 வப் க் ழ்க்காய்ெநல்  civappukāḻkkāynelli, ெப. (n.)

   அ த்தண்  ெசந்நிறமா க் ம் ஒ வைகக் ழ்க்காய் ெநல் ; red necroory (சா.அக.);.

     [ வப்  + ழ்க்காப் + ெநல் ]

வப் க் ழாெந
ல்

 
 வப் க் ழாெநல்  civappukāḻānelli, ெப. (n.)

வப் க் ழ்க்காய்ெநல்  பாரக்்க;see Sivappu-k-kil-k-kay-nelli (சா.அக.);.

     [ வப்  + ழாெநல்  (உ.வ.); இதைனக் ழ்க்காய் ெநல்  என வழங் வேத ந் ய வ வம்]
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வப் க் ங்
யம்

 
 வப் க் ங் யம் civappukkuṅgiliyam, ெப. (n.)

   ங் ய மரவைக ெளான்  ( .அ.);; red dammer.

     [ வப்  + ங் யம்]

வப் க் த்தா
ைள

 
 வப் க் த்தாைள civappukkuttāḷai, ெப. (n.)

 Gibsvæuson;

 a kind of paddy (சா.அக.);.

     [ வப்  + த்தாைள]

த்தாைள = ெநல்வைக, வானவாரியாக ைளயக் ய

வப் க் ம் ட்

 
 வப் க் ம் ட்  civappukkummiṭṭi, ெப. (n.)

வப் க்ெகாம்மட்  பாரக்்க;see Sivappu-k-kommatti (சா.அக.);.

     [ வப் க்ெகாம்மட்  → வப் க் ம்மட்  → வப் க் ம் ட் ]

வப் க் ன்

 
 வப் க் ன்  civappukkuṉṟi, ெப. (n.)

   வப் நிற ள்ள ன் மணி; crab's eye (சா.அக.);.

ம வ. ன் த் , ண் மணி

     [ வப்  + ன் ]

வப் க் த்தன்

 
 வப் க் த்தன் civappukāttaṉ, ெப. (n.)

   வப் நிற ள்ள காதணிவைக  ெளான் ; a red variety of ear-ring (சா.அக.);.

     [ வப்  + த்தன்]

வப் க்ெகண்
ைட

வப் க்ெகண்ைட civappukkeṇṭai, ெப. (n.)

   1. ேசற்ெகண்ைட; red carp.

   2. ன்ெகண்ைட; red masheer or salmon of India (சா.அக.);.

     [ வப்  + ெகண்ைட]

வப் க்ெகந்

 
 வப் க்ெகந்  civappukkendi, ெப. (n.)

வப் க்கந்தகம் பாரக்்க;see Sivappu-k-kandagam (சா.அக.);.

     [ வப்  + ெகந் . கந்தகம் → ெகந் ]
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வப் க்ைகயா
ன்

 
 வப் க்ைகயான் civappukkaiyāṉ, ெப. (n.)

வப் க்கரிசாைல பாரக்்க;see Sivappu-k-karisalai (சா.அக.);.

ம வ. ெபாற்றைலக் ைகயாந்தகைர, வந்த கரிசாைல

     [ வப்  + ைகயான்]

வப் க்ெகாட்
ைடக்கரந்ைத

 
 வப் க்ெகாடை்டக்கரந்ைத civappukkoṭṭaikkarandai, ெப. (n.)

    நீரைடப்ைபப் ேபாக் ங் கரந்ைதச ்ெச ; Indian globe thistle (சா.அக.);.

     [ வப்  + ெகாடை்ட + கரந்ைத]

வப் க்ெகா ப்
பசைல

 
 வப் க்ெகா ப்பசைல sivappukkoḍippasalai, ெப. (n.)

   இர ல் க் ம் ெகா  வைக ( .அ.);; red malabar nightshade (சா.அக.);.

     [ வப்  + ெகா ப்பசைல]

வப் க்ெகா
ேவ

 
 வப் க்ெகா ேவ  civappukkoḍivēli, ெப. (n.)

   ெசங்ெகா  ேவ ; rosy coloured leadwort (சா.அக.);.

     [ வப்  + ெகா ேவ ]

வப் க்ெகாம்ம
ட்

 
 வப் க்ெகாம்மட்  civappukkommaṭṭi, ெப. (n.)

   ெசங்ெகாம்மட் ; red bitter water melon (சா.அக.);.

     [ வப்  + ெகாம்மட் ]

வப் க்ெகாய்
யா

 
 வப் க்ெகாய்யா civappukkoyyā, ெப. (n.)

   ெசங்ெகாய்யா; red guava (சா.அக);.

     [ வப்  + ெகாய்யா]

வப் க்ெகான்
ைற

வப் க்ெகான்ைற1 civappukkoṉṟai, ெப. (n.)

   வரிக்ெகான்ைற; red Indian laburnum (சா.அக.);.

     [ வப்  + ெகான்ைற]

 வப் க்ெகான்ைற civappukkoṉṟai, ெப. (n.)

   அழ ற்காகத் ேதாட்டங்களிற் ப ராக்கப் ப ம் ெசங்ெகான்ைற; red Indian laburnum planted in garden for 
ornamental purposes (சா.அக.);.

     [ வப்  + ெகான்ைற]
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வப் க்ேகாைட
சச் க்

 
 வப் க்ேகாைடசச் க்  civappukāṭaiccavukku, ெப. (n.)

   இற ேபான்ற ைளகைள உைடய ஆற் சச் க் ; tamarisk (சா.அக);.

     [ வப்  + ேகாைட + ச க் ]

வப் சச்ங்

 
 வப் சச்ங்  civappuccaṅgu, ெப. (n.)

   ெவண் வப் நிற ள்ள சங் வைக; pink coloured conch (சா.அக.);.

     [ வப்  + சங் ]

வப் சச்த் கா
ரைண

 
 வப் சச்த் காரைண civappuccattikāraṇai, ெப. (n.)

   ெசந்நிற ம் ய ம் சைதப்பற் ம் வாய்ந்த இைல ைன ைடய ம், உண ற் க் ைரயாகப் 
பயன்ப வ மான சத் சாரைண ைக; red shauranay. It is a procumbent herb with fleshy red leaves and it is 
used in food like vegetable greens (சா.அக.);.

     [ வப்  + சத் சாரைண]

வப் சச் ரக்க
ள்ளி

 
 வப் சச் ரக்கள்ளி civappuccadurakkaḷḷi, ெப. (n.)

   ெசங்கள்ளி; a red variety of square Spurge (சா.அக.);.

     [ வப்  + ச ரக்கள்ளி]

வப் சச்ந்தன
ம்

 
 வப் சச்ந்தனம் civappuccandaṉam, ெப. (n.)

   ெசஞ்சந்தன மரவைக; a kind of red sandals (சா.அக.);

     [ ப்  + சந்தனம்]

வப் சச்ந்தா
னிகம்

 
 வப் சச்ந்தானிகம் civappuccandāṉigam, ெப. (n.)

   ெசம்மா ைள; red pomegranate.

     [ வப்  + சந்தானிகம்]

வப் சச்வ் ரம்

 
 வப் சச்வ் ரம் civappuccavvīram, ெப. (n.)

   இதளியஞ் ேசரத்் வாக்கப்பட்ட ரைவப்  நஞ்  வைக ெளான் ; a prepared sublimate of mercury 
(சா.அக.);.

     [ வப்  + சவ் ரம்]

வப் சச்ாமந்

 
 வப் சச்ாமந்  civappuccāmandi, ெப. (n.)

   ெகாத்தாக மல ம் சாமந்  வைக; red chrysanthemum (சா.அக.);.

     [ வப்  + சாமந் . சாமம் + அந்  → சாமந்  = அத்  வண்ணம் ேபான்ற ற ைடய வைக]
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வப் சச்ாைம

 
 வப் சச்ாைம civappuccāmai, ெப. (n.)

   ெசஞ்சாைம; red species of little millet (சா.அக.);.

ம வ மத்தங்காய்ப் ல்

     [ வப்  + சாைம. சைம → சாைம]

வப் சச்ார
ைண

 
 வப் சச்ாரைண civappuccāraṇai, ெப. (n.)

வப் சச்த் சாரைண பாரக்்க;see Sivappu-c-cattisaranai (சா.அக.);.

     [ வப் சச்த் சாரைண → வப்  சாரைண]

வப் சச்ாரம்

 
 வப் சச்ாரம் civappuccāram, ெப. (n.)

   ம ந் சச்ரக் கைளக் ெகால் ந் தன்ைம க்க சாரம்; an unknown alkaline potash supposed to kill some of 
the drugs (சா.அக.);.

     [ வப்  + சாரம். காரம் → சாரம்]

வப் சச்ா

 
 வப் சச்ா  civappuccāṟu, ெப. (n.)

   ேதட் ெகா க் ப் ; scorpion sting plant (சா.அக.);.

     [ வப்  + சா ]

வப் ச் க்

 
 வப் ச் க்  civappuccikku, ெப. (n.)

   ளி ண் ; rosy-flushed assitello climber (சா.அக.);.

     [ வப்  + க் ]

வப் ச் ங்
ரா

 
 வப் ச் ங் ரா civappucciṅgirā, ெப. (n.)

   ெசவ்வரளி; red oleander.

     [ வப்  + ங் ரா]

வப் ச் ங்
ெகானா

 
 வப் ச் ங்ெகானா civappucciṅgoṉā, ெப. (n.)

வப் ச் ரப்படை்ட பாரக்்க;see Sivappu-c-curappattai (சா.அக.);.

     [ வப்  + ங்ெகானா]

வப் ச் த் ர
லம்

 
 வப் ச் த் ர லம் civappuccittiramūlam, ெப. (n.)

   ெசங்ெகா ேவ ; rosy-flowered leadwort (சா.அக.);.

     [ வப்  + த் ர லம்]
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வப் ச் ந்தா

 
 வப் ச் ந்தா  civappuccindāti, ெப. (n.)

வந் க்க க்காய் பாரக்்க;see sivandi-kkagukkay (சா.அக.);.

     [ வப்  + ந்தா ]

வப் ச் வைத

 
 வப் ச் வைத civappuccivadai, ெப. (n.)

   ட ளக்க ம ந்தாகப் பயன்ப ம் ெசஞ் வைதேவர;் a red variety of turbith root.

     [ வப்  + வைத]

வப் ச் ற்றக
த்

 
 வப் ச் ற்றகத்  civappucciṟṟagatti, ெப. (n.)

   வப்  வைக அகத் ; red scsbana (சா.அக.);.

     [ வப்  + ற்றகத் ]

வப் ச் ற்றா
மைர

 
 வப் ச் ற்றாமைர civappucciṟṟāmarai, ெப. (n.)

   ளரிமலர ்(உேராசா);; rose-flower (சா.அக.);.

     [ வப்  + ற்றாமைர]

வப் ச் ச
க்

 
 வப் ச் ச க்  sivappussiṟusavukku, ெப. (n.)

   ேகாைடசச் க் ; common tamarisk (சா.அக.);.

     [ வப்  + ச க் ]

வப் ச் ம
ணியன்

 
 வப் ச் மணியன் civappucciṟumaṇiyaṉ, ெப. (n.)

   சம்பாெநல் வைக (தஞ்ைச);; a variety of camba paddy (சா.அக.);.

     [ வப்  + மணியன், மணி → மணியன்]

வப் ச்
யன்

 
 வப் ச் யன் civappucciṟumuṟiyaṉ, ெப. (n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy (சா.அக.);.

     [ வப்  + யன்]

வப் ச் தாெச
ங்க நீர்

 
 வப் ச் தாெசங்க நீர ்civappuccītāceṅgaḻunīr, ெப. (n.)

   வப்  ெநய்ச் ட் க் ைர; a red variety of ash coloured fleabane (சா.அக.);.

     [ வப்  + தா + ெசங்க நீர]்
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வப் ச் கம்

 
 வப் ச் கம் civappuccīpigam, ெப. (n.)

வப் க்கழற்  பாரக்க;see Sivappu-k-kalarci (சா.அக.);.

வப் ச் ைமப்
ச்

வப் ச் ைமப் ச்  civappuccīmaippicci, ெப. (n.)

   1. ன்பபவளப்பச் ; China coral jasmine.

   2. பார கப்பழம்; Persian fruit (சா.அக.);.

     [ வப்  + ைமப் ச் ]

வப் ச் ரப்பட்
ைட

 
 வப் ச் ரப்படை்ட civappuccurappaṭṭai, ெப. (n.)

   வப் ச ் ன்ெகானாப்படை்ட; California cinchona bark (சா.அக.);

     [ வப்  + ரப்படை்ட]

வப் சே்சாளம்

 
 வப் சே்சாளம் civappuccōḷam, ெப. (n.)

   ெசஞ்ேசாளம்; red maize.

     [ வப்  + ேசாளம்]

வப் சே்சாற்
க்கற்றாைழ

 
 வப் சே்சாற் க்கற்றாைழ civappuccōṟṟukkaṟṟāḻai, ெப. (n.)

   ெசங்கற்றாைழ; curacoa aloes (சா.அக.);.

     [ வப்  + ேசாற் க்கற்றாைழ]

வப் த்தண் க்
ைர

 
 வப் த்தண் க் ைர civapputtaṇṭukārai, ெப. (n.)

   தண் க் ைர; a pot-herb (சா.அக);.

ம வ. தண்டங் ைர

     [ வப்  + தண் க் ைர]

வப் த்தம்பட்
ைட

 
 வப் த்தம்படை்ட civapputtambaṭṭai, ெப. (n.)

   வாளவைர வைக; ovate-leaved redflowered sword-bean (சா.அக.);.

     [ வப்  + தம்படை்ட]

வப் த்தைலக்
ளி

 
 வப் த்தைலக் ளி civapputtalaikkiḷi, ெப. (n.)

   ெசந்நிறக்ெகாண்ைட ள்ள ளி; rose-headed parrot (சா.அக.);.

     [ வப் த்தைல + ளி]
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வப் த் ல்ைல

 
 வப் த் ல்ைல civapputtillai, ெப. (n.)

   மைல ைக இ பத் ன் ள் ஒன்றா ய வப் த் ல்ைல மரம்; a red variety of tigermilk tree which is 
one of the twenty three mountain herbs (சா.அக.);.

வப் த் த்

 
 வப் த் த்  civapputtutti, ெப. (n.)

   ெசந் த் ; devil's cotton (சா.அக.);.

ம வ த் , வட்டத் த் , வட்டக்கண்ணி

     [ வப்  + த் ]

வப் த் வைர

 
 வப் த் வைர civapputtuvarai, ெப. (n.)

   வைர வைக; red gram (சா.அக);.

     [ வப்  + வைர]

வப்  நண்

 
 வப்  நண்  civappunaṇṭu, ெப. (n.)

   கடற்கைரேயாரமாகக் காணப்ப ம் வப்  நிற ள்ள நண் ; red-crab found in sea-shore.

     [ வப்  + நண் ]

வப் ப்பசைல

 
 வப் ப்பசைல sivappuppasalai, ெப. (n.)

   ைர வைக (சங்.அக.);; a variety of Indian spinach.

ம வ. பசைளக் ைர, ெசம்பசைளக் ைர

க. ெக பசெள

     [ வப்  + பசைல]

வப் ப் 
பைனேய

 
 வப் ப் பைனேய  civappuppaṉaiyēṟi, ெப. (n.)

   ச் நிற ம் மஞ்சள் ள்ளிக ம் உைடய ஒ  வைக ன்; a variety of orange colour and yellow spots 
(சா.அக.);.

     [ வப்  + பைனேய ]

வப் ப் லா

வப் ப் லா civappuppūlā, ெப. (n.)

   1. லா; feather foil, a large shrub.

   2. பவளப் லா; coral berry tree.

     [ வப்  + ஆவா]
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வப் மந்தாைர

 
 வப் மந்தாைர civappumandārai, ெப. (n.)

   மந்தாைர வைக ெளான்  ( .அ);; a variety of purple variegated mountain ebony.

க. ெகம் மந்தார

     [ வப்  + மந்தாைர]

வப் மரம்

வப் மரம் civappumaram, ெப. (n.)

   1. ெசம்மரம்; Coromandel redwood.

   2. ளாரி; bastard cedar.

     [ வப்  + மரம்]

வப் ம ேதா
ன்

 
 வப் ம ேதான்  civappumarutōṉṟi, ெப. (n.)

   ெசம்ம ; a red variety of nail dye (சா.அக.);.

     [ வப்  + ம ேதான் ]

வப் ள

 
 வப் ள  civappumiḷagu, ெப. (n.)

   சம்பாெநல் வைக ெளான் ; a kind of camba paddy (சா.அக.);.

ம வ. ள ச ்சம்பா

     [ வப்  + ள , ள  = ள ச ்சம்பா]

நீண்  ெம ந்த மணி ைடய ெநல்ைலச ் ரகசச்ம்பா என் ம், உ ண்ைட வ வ மணி ைடய 
ெநல்ைல ள சச்ம்பா என் ம், த த்த மணி ைடய ெநல்ைலக் கடை்டசச்ம்பா என் ம் வழங் வர.் 
சம்பா ெபா வாய்க் லத்ைத ம், றப்பாய் ெநல்ைல ம் க் ம்.

வப் ள்ளங்

 
 வப் ள்ளங்  civappumuḷḷaṅgi, ெப. (n.)

   ெசந்நிற ள்ள ள்ளங் க் ழங்  வைக (இ.வ.);; red country radish.

     [ வப்  + ள்ளங் ]

வப் க் ள்
ளான்

 
 வப் க் ள்ளான் civappumūkkuḷḷāṉ, ெப. (n.)

   உள்ளான் வைக; painted snipe.

     [ வப்  க்  + உள்ளான்]

வப் ெமாசை்ச

 
 வப் ெமாசை்ச civappumoccai, ெப. (n.)

   ெமாசை்ச வைக; red bean

     [ வப்  + ெமாசை்ச]
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வப் வாடாமல்
ைக

 
 வப் வாடாமல் ைக civappuvāṭāmalligai, ெப. (n.)

   ெசம்மல் ைக வைக ெளான் ; a red variety of globe everlasting jasmine.

     [ வப்  + வாடாமல் ைக]

வப் ெவட்

 
 வப் ெவட்  civappuveṭci, ெப. (n.)

   ெவட்  வைக; pinkixora.

     [ வப்  + ெவட் ]

வப் ேவர்

 
 வப் ேவர ்civappuvēr, ெப. (n.)

   நச் ப் ல் வைக ெளான் ; a red variety of poisonous grass (சா.அக.);.

     [ வப்  + ேவர]்

வப்

 
 வப்  civappū, ெப. (n.)

   மரவைக; bastard cedar (சா.அக.);.

வப் ர-்தல்

வப் ர-்தல் sivappir-,    2 ெச  (v.i.)

   வந்த நிறமைடதல்; to redden.

     "ெசவ் ரல் வப் ர" (க த்.70);.

     [ வப்  + ஊர.் உ -தல் → ஊர-்,]

வப்ெப செ்ச

 
 வப்ெப செ்ச  civappeliccevi, ெப. (n.)

   வப்  நிற ள்ள எ செ்ச க் ைர வைக; a red variety of rat's ear green plant (சா.அக.);.

     [ வப்  + எ  + ெச ]

வப்ேப -தல்

வப்ேப -தல் siva-p-pdru-,    5 ெச ன்றா , (v.t.)

   ெசந்நிறமைடதல்; to redden.

     [ வப்  + ஏ -,]

வப்ேப

வப்ேப  civappēṟu, ெப. (n.)

   வமாந்தன்ைமைய அைடைக; realization of Godhead.

     "ஆன்ம த் ப் ன் வப்ேபறாமா  உணரத்் ன்ற " ( .ேபா.பா.அைவ.பக்-4);.

     [ வம் + ேப ]

வப்ெபாட்டைட

 
 வப்ெபாட்டைட civappoḍḍaḍai, ெப. (n.)

   ெசந்நிற ள்ள ஒட்டைட ெநல்வைக; a red variety of ottadai paddy.

     [ வப்  + ஒட்டைட]
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வப்ேபாணான்

 
 வப்ேபாணான் civappōṇāṉ, ெப. (n.)

   த் ேயாணான் ( ன்.);; a species of small blood-sucker.

     [ வப்  + ஒணான்]

வப்ேபாளகம்

 
 வப்ேபாளகம் civappōḷagam, ெப. (n.)

   அரத்தேபாளம்; red dammer (சா.அக);.

     [ வப்  + ேபாளகம்]

வபண்டாரி

வபண்டாரி civabaṇṭāri, ெப. (n.)

   1. வாலயக் க லக்காரன்; treasurer of Saiva temple.

     " வபண்டாரிகள் வச ம்" (ெத.க.ெதா. 1,140);.

   2. வாலயத் ன் சரக்கைறக்காரன் (இ.வ.);; store keeper of a Śivan temple.

     [ வன் + பண்டாரி]

பண்டம் = சரக்  பணம், க லம், ெபான். பண்டத்ைத ைடயவ ம், காப்பவ ம் பண்டாரி 
எனப்பட்டனர.் ஒேநா. அ கார ைடயவன், அ காரி பண்டாரி என் ம் ெசால் மக்கட் ெபயராக

இந் யா ம் இந் யா ற்  ெவளி ம் ெசன் ள்ள .

எ. கா. ரேமஷ் பண்டாரி வ. இந் யா பண்டார நாயகா: இலங்ைக

கடற்கைரத் ைற கங்கள் அ ல் சரக் கள் உள்ள பண்டாரக் ல்கள் ஏராளமாக இ ந்தைமயால், 
ைற கங்கேள பண்டார ்எனப்பட்டன.

எ. கா. அப்பாஸ் பண்டார.்

இ  பந்தர ்எனச ் ங்  வட இந் யா ல் உள்ள .

வபதம்

வபதம் civabadam, ெப. (n.)

   வ பத்தரக்ள் தத்தம் பக் வத் ற்  (பரிபாகத் ற் ); ஏற்ப அைட ம் தானா ல த்தல், தன் 
பா த்தல், தானாம்பதம் ெபறல், தானா தல் என்ற நால்வைகச ் வபத  ( ங்.);; Siva's plane, 
comprising four states of bliss, viz, tan-al-ulagiruttal, tanpal-iruttal, tan-ampadam-peral, tan-agudal.

     "ெசம்ைமேயயாய வபத மளித்த ெசல்வேம" ( வாச. 37:3);.

வபாத் யன்

வபாத் யன் civapāttiyaṉ, ெப. (n.)

   . வன யான்; Sivan's devotee as attached to the feet of Sivan.

     " வாத ரச் ் வபாத் யன்" (ப ெனா. ேகா ற் ப்பண். 58);.

     [ வன் + பாத் யன்]

வ ரான்

வ ரான் civabirāṉ, ெப. (n.)

   வெப மான்; Sivan,

     " னிவர ்நாக ஞ் ெசன்  காணரிய வ ராைன" (ேச . ைத சா. 20);.

     [ வன் + ரான். ெப மகன் → ெப மான் → ரான்.]

வ சம்

 
 வ சம் civapīcam, ெப. (n.)

   இதளியம் (சங்.அக.);; quick silver.
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வ ண்ணியத்
ெதளி

வ ண்ணியதெ்தளி  civabuṇṇiyatteḷivu, ெப. (n.)

   உமாப வாசாரியர ்இயற் யதாகக் க தப்ப ம் வனிய அற ல்; a treatise on Saiva dharma 
considered to be authorised by Umapadi-Sivacariyar, 13th C.

வ ண்ணியம்

வ ண்ணியம் civabuṇṇiyam, ெப. (n.)

   வேன தற்கட ெளனக் ெகாண்  அக்கட வப்பச ்ெசய் ம் நற்க மங்கள் ( .ேபா.பா.8:1, 
பக்.356);; meritorious acts done in reference to Sivan, as the Supreme Being.

     [ வன் + ண்ணியம்]

வ ராணம்

வ ராணம் civaburāṇam, ெப. (n.)

   1. ப ெனண் ெதான்மங்க ள் ( ராணத் ள்); வைனப் பற் க் ம் பத் த் ெதான்மங்கள் (கந்த . 
பா . 54);; ten of the eighteen chief purinis.

   2. மாணிக்கவாசகர ்அ ளிய வாசகத் ள் ஒ  ப : 

 a poem in Tiruvasagam by Manikkavasagar.

     [ வன் + ராணம்]

 Skt. purana → த. ராணம்

வ ைச

வ ைச civapūcai, ெப. (n.)

   ெந ைறப்ப  ெசய் ம் வவ பா ; worship of Sivan usually ceremonial.

     " வ ைச ன் ேபற் னால்" ( வாக. ேத நாட் ய.24);.

     [ வன் + ைச.  → ைச]

 Skt. Puja

வெப மான்

வெப மான் civaberumāṉ, ெப. (n.)

வ ரான் பாரக்்க;see Sivapiran.

     "ெசல்வேம வெப மாேன" ( வாச. 37:1);.

     [ வன் + ெப மான். ெப மகன் → ெப மான்]

வேபாகம்

வேபாகம் civapōkam, ெப. (n.)

   ஆதனின், பத் வைகச ்ெசயல்க ள் ஒன்றான ம், ஆதன் தன்ைன ழந்  இைற ெளான்  
நிற்ப மான ெப ம ழ் ப் ெப வாழ்  (உண்ைம ெந . 6.);; spiritual experience of the soul in which it merges 
its individuality in Sivan, the Supreme Being, one of tasa-kariyam.

வேபாளம்

 
 வேபாளம் civapōḷam, ெப. (n.)

   ெவள்ைளப் ேபாளம்; myrrh.

     [ வன் + ேபாளம்]
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வம்

வம்1 civam, ெப. (n.)

   1. ேப  ( த் ); ( ங்.);; final deliverance.

   2. த் வா த் தற்ேபெராளியாய் நிற் ம் வவ வம்; highest state of God in which He exists as pure 
intelligence.

     " த்தமல ம த் ச ் வமாக் " ( வாச. 51.1);.

   3. வதத் வம் பாரக்்க;see sivatattuvam.

   4. ஓகம் இ பத்ேதழ ள் ஒன் ; a division of time, one of 27 ogam.

   5. ணி; a measure of capacity = 8 padi.

     "ஒல்ைலக்ெகா த்த ம ச் வ ெமன் ைரத்தான் (உபேதசகா. வநாம. 8);

     [ெசம் → ெசவ் → வ் → வ → வம் (த.ம.39);]

     " வம் என்ற ெசால் ற்  நன்ைம என்  ெசஅக ெபா ள் ப்ப , வட ல் வழக்ைகத் 
த யதா ம். வன், ெதன்னவர ்ெதய்வமாதலால், அப்ெபா ள் ெபா ந்தா . நல்ல அல்ல  மங்கல 
என் ம் ெபா ளில் உ த் ர க் ம் இந் ர க் ம் அக் னிக் ம் ெபா வாக வழங் ய, ' வ' என் ம் 
அைட ெமா யா ய வடெசால் ேவ ;

ெந ப் ன் றாகக் ெகாள்ளப்பட்  அழல்வண்ணன் எனப்பட்ட இைறவன் ெபயரா ய வன் என் ம் 
ெதன்ெசால் ேவ ." (ேவ. க. 225); 'ெதன்னா ைடய வேன ேபாற் !' என்ப  ேமற் ய க த்ைத 
அரண்ெசய் ம். தட் ணா ரத்்  என்ற ெசால்லாட் ம் இதைனேய வ த் ம்.

 வம்2 civam, ெப. (n.)

   1. ெகா ேவ ; Ceylon redwort.

   2. வழைல ப் ; mystric salt.

   3. க ப் ; common salt.

   4. ெவண்காரம்; borax.

   5. ேவம் ; margosa tree.

   6.  கள்ளி; twisted spurge.

   7. மைழேயா  ேசரந்் ம் ஆலங்கட் ; frozen drops of rain.

   8. க க்காய்; gall-nut.

   9. இதளியம்; mercury.

   10. ெநல் க்காய்; Indian gooseberry.

   11. தண்ணீர;் water.

   12. ெசயற்ைக உப்  வைக ெளான் ; a kind of synthetic salt (சா.அக.);.

 வம்3 civam, ெப. (n.)

வக்ெகாண்

வமகா ராண
ம்

 
 வமகா ராணம் civamakāpurāṇam, ெப. (n.)

   ப ெனண் ெதான்மதெ்தான் ; a chief Tonma one of padinen-tonmam.

     [ வன் + மகா ராணம்]
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வமயம்

வமயம் civamayam, ெப. (n.)

   1. வமாந்தன்ைம;Śiva in essence.

     "அவர ் வமயேமயாக ன்" ( .ேபா.பா.அைவ.பக்.4);.

   2. க தம், ல் த யவற் ன் ெதாடக்கத் ல் வ சம களால் வழங்கப்ெப ம் மங்கலெமா ; an 
invocation meaning"All to the glory of Siva", used by Saivites at the head of a letter or document or over the title of a book.

     [ வன் + மயம்]

வமரம்

வமரம் civamaram, ெப. (n.)

   1. ெவள்ைளக் கடம் ; bridal-couch plant.

   2. ச க் ; whip tree.

     [ வன் + மரம்]

வமல்

 
 வமல்  civamalli, ெப. (n.)

   ெகாக்  மந்தாைர (மைல.);; taper-pointed mountain ebony.

     [ வன் + மல் , மல்  = மல் ைக]

வமல் கா

 
 வமல் கா civamallikā, ெப. (n.)

   ெவள்ைள; white onion (சா.அக.);.

வமா கம்

வமா கம்1 civamātigam, ெப. (n.)

வகரந்ைத பாரக்்க;see Siva-karandai (சா.அக);.

 வமா கம்2 civamātigam, ெப. (n.)

   மாமரம்; mango tree (சா.அக.);.

வமா கம்

 
 வமா கம் civamātugam, ெப. (n.)

   ேவம் ; margosa tree (சா.அக.);.

வமாைல

 
 வமாைல civamālai, ெப. (n.)

   தைலமாைல; Indian shot (சா.அக.);.

வ ப்

வ ப்  civamuppu, ெப. (n.)

   1. மண்ைட ேயாட் ந்  ெசய்யப்ப ம் உப் வைக; a salt prepared by a secret process from the skull.

   2. ந் ; semen (சா.அக.);.

வ ைற

 
 வ ைற civamuṟai, ெப. (n.)

   ஐேவ ; species of bryonia (சா.அக.);.

240

www.valluvarvallalarvattam.com 9704 of 19068.



வ லக்காரம்

 
 வ லக்காரம் civamūlakkāram, ெப. (n.)

   ஊைதேநாய், பல்லரைண, உட்  ேபான்றவற்ைறப் ேபாக் ம் னக்காரம்; alum imported from China as 
distinguished from indegenous one (சா.அக.);.

     [ வ லம் + காரம்]

வ

 
 வ  civamūli, ெப. (n.)

   கஞ்சா; gunjah plant (சா.அக);.

     [ வம் + ]

வேயாகத்தங்க
ம்

 
 வேயாகத்தங்கம் civayōkattaṅgam, ெப. (n.)

வேவாகத்தங்கம் பாரக்்க;see siva-v-oga-t-tangam (சா.அக.);.

வேயாகம்

 
 வேயாகம் civayōkam, ெப. (n.)

வேவாகம் பாரக்்க;see Siva-V-ogam (சா.அக.);.

வேயா

 
 வேயா  civayōki, ெப. (n.)

வேவா  பாரக்்க;see Siva-v-ogi.

வரக யம்

வரக யம் sivaragasiyam, ெப. (n.)

   18 ஆம் ற்றாண் ன் ெதாடக்கத் ல் ஒப் லாமணி ேத கரால் இயற்றப்பட்ட ம் வ ைச 
த யவற் ன் ெப ைமகைள வனப்  இலக் ய ைற ல் வ மான ெசய் ல்; a treatise in 

Tamil verse dealing with the importance of Sivan worship and illustrating it by means of stories, by Oppila mani desigar, 17l8 
A.D.

     [ வன் + ரக யம்]

வரசம்

வரசம் sivarasam, ெப. (n.)

   1. ன்  நாள் ஊ ய கஞ் ; rice gruel for three days.

   2. லேநாயகல ெசம்  த ய மாைழகைளப் பற்பமாக் , மா ளம் பழசச்ா , இதளியம் 
ேபான்றவற்ைறச ்சமநிைல ற் ேசரத்் க் ெகா க் ம் ஆ ள்ேவதம ந் ;  a kind of Ayurvedic medicine 
prepared by mixing the calcined powders of mercury, copper and mica taken in equal weights and then grinding them with 
the pomegranate juice. It is prescribed for piles (சா.அக.);.

வ. ரசம்

வராசேவா

 
 வராசேவா  civarācavōki, ெப. (n.)

   மாெப ஞ் த்த ம், அகத் யர ்மாணவ மான லத் யர;் the name of a Sitta known as Pulathiar, the disciple 
of the great Sittar Agattiya (சா.அக.);.

வராசத்தங்கம்

 
 வராசத்தங்கம் civarācattaṅgam, ெப. (n.)

   உப்ைபச ்ேசரத்் ச ்ெசயற்ைகப் ெபான்னாக்க ைற ற் ெசய்த தங்கம்; a synthetic gold prepared out of 
consolidated common salt by alchemical process (சா.அக.);.
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வராசெவள்ளி

 
 வராசெவள்ளி civarācaveḷḷi, ெப. (n.)

   இதளிய (பாதரச); ெவள்ளி; a synthetic silver prepared from consolidated mercury.

     [ வராசம் + ெவள்ளி. வரசம் → வராசம்]

வராத் ரி

வராத் ரி civarāttiri, ெப. (n.)

வனிர  பாரக்்க;see Sivamiravu.

     " வராத் ரிப் ேபா  ேலாெமன்ற ர ய ம்" (தா .பரி .3.);.

     [ வன் + இராத் ரி. இர  → இரா]

வராயன்

வராயன் civarāyaṉ, ெப. (n.)

   1. பைழய கா  (நாணய); வைக (பண .117);; an ancient coin.

   2. ணிவைக (இ.வ.);; a kind of cloth.

வராளம்

 
 வராளம் civarāḷam, ெப. (n.)

   இலவங்கப் ; clove flower (சா.அக.);.

வரி

 
 வரி civari, ெப. (n.)

   க ைத; ass (சா.அக);.

வேராகம்

 
 வேராகம் civarōkam, ெப. (n.)

   கற்கடகச ் ங் ; crab's horn (சா.அக.);.

வல்

வல் cival, ெப. (n.)

   1. க தாரி என் ம் பறைவ ( வா.);; Indian partridge.

   2. காைட வைக ( ன்.);; quail.

   3. ப்ைபச ்ெச  (மைல.);; laburnum-leaved rattlewort.

   4. ெசவ்வனிலம்; redsoil.

ம வ. ெசவல், ெசவல்மண், ெசவைல.

     [ வ் → வ → வல் (ேவ.க. 223);]

வல்க

 
 வல்க  civalkaṟi, ெப. (n.)

   த்தம், ேகாைழ ேபான்றவற்ைறப் ேபாக் ம் க தாரி இைறச் ; partridge flesh is greatly useful in cases of 
bilious and phlegmatic (சா.அக.);.

     [ வன் + க ]
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வ ங்கக்காய்

 
 வ ங்கக்காய் civaliṅgakkāy, ெப. (n.)

   ஐேவ  மரத் ன் காய்; the fruit of Iveli tree (சா.அக.);.

     [ வ ங்கம் + காய்]

வ ங்கப் ைச

 
 வ ங்கப் ைச civaliṅgappūcai, ெப. (n.)

   வ சமயத்தவரால் க்கப்ப ம் வ ங்க வ பா ; cylindrical stone rounded off at the top, worshipped by 
Saivites as an emblem of Sivan (சா.அக.);.

     [ வ ங்கம் + ைச]

வ ங்கம்

 
 வ ங்கம் civaliṅgam, ெப. (n.)

   வனியர ்வ ப ம் இ ங்க வ வமான வ வம்; cylindrical stone rounded off at the top, worshipped by 
Saivites as an emblem of Sivan.

     [ வன் + இ ங்கம், இவங்கம் → இ ங்கம்]

வ ங்கமரம்

 
 வ ங்கமரம் civaliṅgamaram, ெப. (n.)

   மாவகம்; nitta tree (சா.அக);.

     [ வ ங்கம் + மரம்]

வைல

வைல civalai, ெப. (n.)

   1. ெசந்நிறமான எ  ேபான்ற வ ங்  (உ.வ.);; reddish animal, as a bull.

   2. வப்பான ஆள் (யாழ்ப்.);; person of light complexion.

   3. வப் நிற ள்ள ; that which is red.

     "ெநற் ச ் வைல" (க த். 104:65);.

வேலாகச் வ
ன்

 
 வேலாகச் வன் civalōkaccivaṉ, ெப. (n.)

   காந்தம் (இராட்);; load stone.

வேலாகத்

 
 வேலாகத்  civalōkatti, ெப. (n.)

   ப் ; long pepper (சா.அக.);.

வேலாகம்

வேலாகம்1 civalōkam, ெப. (n.)

   வன் வா ம் இடெமன்  க தப்ப ம் ைகலாயம்; Kailayam, as Sivan's abode.

     "அப்பாண்  நாடை்டச ் வேலாக மாக் த்த வப்பார ்சைடயப்பன்" ( வாச. 8:11);.

     [ வன் + உலகம் - வ லகம் → வேலாகம்]

 வேலாகம்2 civalōkam, ெப. (n.)

   இதளியம்; mercury (சா.அக.);.
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வவ வம்

வவ வம் civavaḍivam, ெப. (n.)

   ஆதனின் பத்  வைகச ்ெசயற்பா க ள் ஒன்றாய், 'அ ள்மயமான ஐந்ெதா லால், தன்ைனக் 
கட் ண்ட மலங்கைள நீக் , இைறவன் த் யளிப்ேபான் என் ணரந்்  ெகாள் ம் ஆதனின் ய்ப்  
நிைல (உண்ைம ெந . 3);; spiritual experience of the soul in which it clearly understands that Sivan, by His five 
gracious functions cleanses it of malam and bestows salvation, one of tasa-kariyam.

வவல்லபம்

வவல்லபம் civavallabam, ெப. (n.)

   1. எ க் ; madar.

   2. நாவல் வைக; a species of jambolona.

   3. ெசவ்வந் ; chrysanthemum.

   3. மாமரம்; mango tree (சா.அக.);.

     [ வன் + வல்லபம்]

வல்லபம் பாரக்்க.

வவல்

 
 வவல்  civavalli, ெப. (n.)

   ேகாைவக் ெகா  வைக (சங்.அக.);; a kind of climber.

     [ வம் + வல் , வல்  = ெகா . வள்ளி → வல் ]

வவாக் யம்

வவாக் யம்1 civavākkiyam, ெப. (n.)

   வவாக் யர ்இயற் ய ெசய் ள் ல்; a collection of mystic verses ascribed to Sivavakkiyar.

     [ வவாக் யா → வவாக் யம்]

ஒ.ேநா. ெதால்காப் யர ்→ ெதால்காப் யம்

 வவாக் யம்2 civavākkiyam, ெப. (n.)

   ைவந்ெத த் ; the five mystic letters (சா.அக.);.

     [ வம் + வாக் யம். வாக்  → வாக் யம்]

வவாக் யர்

 
 வவாக் யர ்civavākkiyar, ெப. (n.)

   வத் ற ; a Saiva devotee.

இவர ்ெமய்ப்ெபா ட ்க த்தடங் ய வ வாக் யம் என்ற ைல இயற் யவர.்

வ சம்

 
 வ சம் civavīcam, ெப. (n.)

வேலாகம் பாரக்்க;see Siva-logam.

வ லகசே்சவ
கன்

 
 வ லகசே்சவகன் civavulagaccēvagaṉ, ெப. (n.)

   காந்தம்; load-stone.

     [ வ வகம் + ேசவகன்]
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வேவைக

 
 வேவைக civavēkai, ெப. (n.)

   ெசம்ப த் ; red cotton (சா.அக.);.

வேவடம்

வேவடம் civavēṭam, ெப. (n.)

   அக்கமணி தலான வச் ன்னம் ண்ட ேகாலம்; distinctive external marks of a Saiva consisting of akkamaņi 
beads and sacred ashes.

     " வேவடந் தரித்தவர"் (கா க. பா . 12.);.

     [ வன் + ேவடம்]

வேவாகத்தங்க
ம்

 
 வேவாகத்தங்கம் civavōkattaṅgam, ெப. (n.)

   வேவா  தம் ைடய ண்டலத் ற் ப் பயன்ப த் ம் உயரந்்த வைகத் தங்கம்;  a superior refined 
synthetic gold used as an ear ornament by a vögi addicted to worship of Siva (சா.அக.);.

     [ வேவாகம் + தங்கம்]

வேவாகம்

வேவாகம் civavōkam, ெப. (n.)

   ஆதன  (ஆன்மா ன்); பத்  வைகச ்ெசயற்பாட்  ெனான் . இந்நிைல ல் ஆதன் தன்ைன 
ழக்கா  இைறவனின் எல்லாமாந் தன்ைமைய உணரந்்  அவேனா  இையந்  நிற் ம் ய்ப்  

நிைல (உண்ைம ெந . 5);; spiritual experience of the soul in which it realises the omnitude of Siva and sets itself in 
tune with Him with out losing its individuality, one of tasa-kariyam.

வேவா

வேவா 1 civavōki, ெப. (n.)

   வேவாகத்தால் த்  நிைலயைடந்ேதார;் yogins who by meditation on Sivan have attained salvation.

     [ வன் +ஓ ]

 வேவா 2 civavōki, ெப. (n.)

   வசம்  (பாலவா. 317);; sweet flag.

வளிைக

 
 வளிைக civaḷigai, ெப. (n.)

   ெப ஞ் ட்  (அக.நி.);; a kind of head-ornament.

     [ கழ ைக → வளிைக]

வளிைகக்கச்

வளிைகக்கச்  civaḷigaiggaccu, ெப. (n.)

   உைடேமற் கட் ங்கச் ; sash tied round the waist over the dress.

     "ெசவ்வரத்த ைடயாைட யதன்ேமேலார ் வளிைகக்கசெ்சன் ன்றாளால்" ( வ். ெபரிய  817);.

     [ வளிைக + கச் ]

வறாங்கம்

 
 வறாங்கம் civaṟāṅgam, ெப. (n.)

   உ த் ரைனக் க் ம் ைவந்ெத த் ள் ஒன்றான காரம்; the middle of the Sivan mystic letters 
representing the power Rudran (சா.அக.);.

வறாம ந்

 
 வறாம ந்  civaṟāmavindu, ெப. (n.)

   ைலப்பால்; woman's breast milk (சா.அக.);
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வன்

வன்1 civaṉ, ெப. (n.)

   வனியரக்்  வழங் ய றப் ப் ெபயர;் title of Saiva devotees.

     "க லாயன் ஆ ரான் தரம்ம் வனக்  நிசதம் ெநல்  க் ணி" (ெத.க.ெதா.2,254);.

   ம. வன்;க. வ, , ெத. 

     [ வ → வம் → வன். (த.ம.);]

த. வன் → Skt. Siva

வன் என் ம் ெபயர ் வந்தவன் என்  ெபா ள்பட் ச ்ேசேயான் என் ம் கைன ன் ம் 
தெ்தா ைறவைனப் ன் ம் க் ம் ய த ழ்செ்சால். ேவதத் ல் அக் னிக் ம் 

இந் ர க் ம் உ த் ர க் ம் ெபா  அைடெமா யாக வ ம் வ என் ம் ெசால், மங்கல அல்ல  
நல்ல என்  ெபா ள்ப ம் ெபயெரசச்ம், இவ் ரண் ற் ம் ெதாடர் ல்ைல (வவ.இன்.34);

 வன்2 civaṉ, ெப. (n.)

   ைனக் கண்மணி (வ ரியம்); ( .அ.);; cat's eye, a variety of quartz.

     [( வப் ); → வ → வன்]

 வன்3 civaṉ, ெப. (n.)

   1. இதளியம்; mercury.

   2. வகரந்ைத; sweet basil (சா.அக.);

 வன்4 civaṉ, ெப. (n.)

தந்ைத

வன்ெசாத்

வன்ெசாத் 1 civaṉcottu, ெப. (n.)

   வன் ேகா ல், ேமனி, அணிகலன்கள், த யன; property of sivan viz. temple, statue, ornament, etc. 

     ' வன் ெசாத்  லநாசம்' (பழ.);.

 வன்ெசாத் 2 civaṉcottu, ெப. (n.)

   ெசயற்ைகப் ெபான்; synthetic gold (சா.அக);.

     [ வன் + ெசாத் ]

வன்மாைல

 
 வன்மாைல civaṉmālai, ெப. (n.)

வ ள  பாரக்்க;see Siva-tulasi (சா.அக.);.

     [ வன் + மாைல)

வன் க்கன்
னி

 
 வன் க்கன்னி civaṉmuḍikkaṉṉi, ெப. (n.)

வகரந்ைத பாரக்்க;see Siva-karandai (சா.அக.);.

     [ வன் + க்கன்னி]
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வன் செ்சல்

 
 வன் செ்சல்  civaṉmuḍiccelvi, ெப. (n.)

   நா கரந்ைத; Indian globe thistle (சா.அக.);.

     [ வன் + செ்சல் ]

வன்

 
 வன்  civaṉmūli, ெப. (n.)

   அழற்   ளிரச்் , ெப ேநாய், ளைவ, பல்வ , வாய்ப் ண் ேபான்றவற்ைறப் ேபாக் ம் படர ்
ெகா  ைக; Sivan's neem, wiry indigo. It is a spreading shrub, decoction is prescribed for sever cold, leprous, and 
cancerous affections the chewed root when given has the virtue of easing tooth ache and etc (சா.அக.);.

     [ வன் + ]

ம வ. வனாரே்வம் , வ ரியம், வனார ்ேச கம்.

வன் ந்

வன் ந்  civaṉvindu, ெப. (n.)

   1. வழைல; a mystic name for quintessence salt used in Alchemy.

   2. ைள; brain.

   3. தைலப் ண்ட ைள; the brain of the first foetus of a woman's womb.

   4. வன்னிமரம்; suma trees (சா.அக.);.

     [ வன் + ந் ]

வன் ரியம்

 
 வன் ரியம் civaṉvīriyam, ெப. (n.)

   இதளியம்; mercury.

     [ வன் + ரியம்]

வன்ேவைச

 
 வன்ேவைச civaṉvēcai, ெப. (n.)

   ெசம்ப த் ; red-cotton (சா.அக.);.

     [ வன் + ேவைச]

ெசம்பரத்ைத பாரக்்க

வன்ேவம்

 
 வன்ேவம்  civaṉvēmbu, ெப. (n.)

வனார ்ேவம்  ( ன்.); பாரக்்க;see sivanar-vembu.

     [ வன் + ேவம் ]

வன யார்

வன யார ்civaṉaḍiyār, ெப. (n.)

   1. வைன வ ப ேவார;் devotees of Siva.

   2. நாயன்மாரக்ள் ( ன்.);; the Nayanmars.

     [ வன் + அ யார]்
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வனந்

 
 வனந்  civaṉandi, ெப. (n.)

   அ க்  நந் யாவட்டம்; double wax flower (சா.அக.);.

வனம்

வனம் civaṉam, ெப. (n.)

   1. ன் மணி; jewellers bead.

   2. ெபா த் ; suture (சா.அக.);.

 வனம் civaṉam, ெப.(n.)

   வந்தவா  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Wandiwash Taluk.

     [ வன்ண- வனம்]

வன ரத்ம்

 
 வன ரத்ம் civaṉamirtam, ெப. (n.)

   க க்காய்; gall nut (சா.அக.);.

வனாகம்

 
 வனாகம் civaṉākam, ெப. (n.)

   உப் மணி; salt beads (சா.அக.);.

வனா னி

 
 வனா னி civaṉākiṉi, ெப. (n.)

   ெவற் ைலக் ெகா ; betel creeper (சா.அக.);.

வனாடல்

 
 வனாடல் civaṉāṭal, ெப. (n.)

   பாண்டரங்கம், ெகா ெகாட் , காபாலம் என்  றப்ப ம் வெப மான  ஆடல்; dance of Sivan, three 
in number, viz. paņdarangam, kodu-kotti, kabalam.

     [ வன் + ஆடல்]

வனா ப்

 
 வனா ப்  civaṉātiyuppu, ெப. (n.)

   ரணா  உப் ; a quintesence salt (சா.அக.);.

வனாம்

 
 வனாம்  civaṉāmbu, ெப. (n.)

   ம ந் ப் வைக; a kind of medicinal shrub.

     [ வன் → வனாம்]

வனார் ழங்

 
 வனார் ழங்  civaṉārkiḻṅgu, ெப. (n.)

   காரத்் ைகக் ழங்  (மைல);; Malabar glorylily.

     [ வனார ்+ ழங் ]
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வனாரெ்கா
வனாரெ்கா  civaṉārkoḍi, ெப. (n.)

   ெசங்காந்தள் ( வ்.ெபரியாழ். 3.3:1, );; Malabar glory-lily.

வனார்ேச க
ம்

 
 வனாரே்ச கம் civaṉārcēvigam, ெப. (n.)

வன்  பாரக்்க;see sivan-mili (சா.அக.);.

     [ வனார ்+ ேச கம்]

வனாரத்ைல

 
 வனாரத்ைல civaṉārtalai, ெப. (n.)

   இ ங்கம்; phallus.

     [ வனார ்+ தைல]

வனார்பாகல்

வனாரப்ாகல் civaṉārpākal, ெப. (n.)

   1. ஐ ர ; a creeper bearing a red fruit.

   2. ேகாைவ (மைல.);; a common creeper of the hedges.

     [ வனார ்+ பாகல்]

வனார்பாைவ

 
 வனாரப்ாைவ civaṉārpāvai, ெப. (n.)

   ெகாவ்ைவக் ெகா ; Indian Creeper (சா.அக);.

     [ வனார ்+ பாைவ]

வனார் ந்

 
 வனார் ந்  civaṉārvindu, ெப. (n.)

   இதளியம்; mercury (சா.அக);.

     [ வனார ்+ ந் ]

வனார்ேவம்

வனாரே்வம்  civaṉārvēmbu, ெப. (n.)

   ெச வைக (பதாரத்்த. 267);; wiry indigo.

ம வ. இைறவன் ேவம்

     [ வனார ்+ ேவம் ]

வனி

வனி1 civaṉi, ெப. (n.)

   க ைத (யாழ்.அக.);; ass.

 வனி2 civaṉi, ெப. (n.)

   1. ம மத்ைத; Indian xanthium.

   2. பாைல; edible paulay.
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வனிப்பால்

 
 வனிப்பால் civaṉippāl, ெப. (n.)

   க ைதப்பால்; ass's milk.

     [ வனி + பால்]

வ ப்

 
 வ ப்  civaṉuppu, ெப. (n.)

   ெசயற்ைக ப் ; an artificial salt (சா.அக.);.

     [ வன் + உப் ]

வ ள்மைல

 
 வ ள்மைல civaṉuḷmalai, ெப. (n.)

   அயமைல; mountain containing iron ore (சா.அக);.

வெனண் ண
ம்

வெனண் ணம் civaṉeṇkuṇam, ெப. (n.)

   வெப மா ைடய எண் வைகக் ணங்களான தன் வயத்தனாதல், ய டம் னனாதல், 
இயற்ைக ணர் னனாதல், ற் ணரத்ல் இயல்பாக, பாசங் களினிங் தல், ேபர ைடைம, 

லா ஆற்ற ைடைம, வரம் ன்ப ைடைம த யன ( றள், 9, உைர);; the eight attributes of Sivan, 
viz, tan-vayattanadal, tuya-v-udambinanadal, iyarkai-y-unarvinanadal, murrumunardal, iyalpagave pasangali ningudal, 

வேனெயன்
-த்தல்

வேனெயன் -த்தல் sivaney-cnriru-    3 ெச. . . (v.i.)

   யற் ன்  அடங் த்தல் (உ.வ);; to keep quiet or peaceful.

     [ வன் + ஏ+ என் -,]

வைனம் கம்

 
 வைனம் கம் civaṉaimmugam, ெப. (n.)

   ழக் , ேமற் , வடக் , வட ழக் , ெதற்  ேநாக்  ய ள்பா க் ம் வெப மா ைடய ஐந்  
கங்கள் (ஈசானம், தற் டம், அேகாரம், வாமம், சத் ேயாசாதம்);; the five faces of Sivan in His Sada Sivan 

from, viz, Isanam, tarpurudam, akoram, vamam, sattiyosatam.

     [ வன் + ஐம் கம்]

வேனாங் வள்
ளி

 
 வேனாங் வள்ளி civaṉōṅgivaḷḷi, ெப. (n.)

   காந்தம்; magnet (சா.அக.);.

வாக் ரேயா

 
 வாக் ரேயா  civākkirayōki, ெப. (n.)

   வஞான த் யார ்உைரகார ெளா வர;் a commentator on Siva-nana-sittiyar.

வாகம்

 
 வாகம் civākam, ெப. (n.)

   க க்காய்; galnut (சா.அக.);.
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வாகமம்

 
 வாகமம் civākamam, ெப. (n.)

வத்ேதான் யம் பாரக்்க;see siva-t-tonriyam.

     [ வன் + ஆகமம்]

 Skt. agama → த. ஆகமம்

வா தம்

 
 வா தம் civākidam, ெப. (n.)

   பா ரி; trumpet flower tree (சா.அக.);.

வாங்கம்

வாங்கம் civāṅgam, ெப. (n.)

   1. ல்வம்; bael.

   2. இலவங்கப் பத் ரி; cinnamon (சா.அக);.

வாசச்கம்

 
 வாசச்கம் civāccagam, ெப. (n.)

   ழ்க்காய் ெநல் ; niruri (சா.அக);.

வாச் ரமத்ெத
ளி

 
 வாச் ரமதெ்தளி  civācciramatteḷivu, ெப. (n.)

   பண்டாரசாத் ரத் ெதான் ம், அம்பலவாண ேத கரியற் ய மான வனியக்ெகாண்  ல்; a 
Saiva Sittanda treatise by Ambalavana tesigar, one of pandaracattiram.

     [ வா ரமம் + ெதளி ]

வாசாரியர்

 
 வாசாரியர ்civācāriyar, ெப. (n.)

   வன் ேகா ல் க்கள்மாரத்ம் பட்டப்ெபயர;் title of saiva Accaryas especially Adi-saiva priests.

     [ வன் + ஆசாரியர;் வனாசாரியார ்→  வாசாரியர]்

வாட்சம்

 
 வாடச்ம் civāṭcam, ெப. (n.)

   அக்கமணி (மைல.);; rudrakka bead.

     [ வன் அடச்ம் (அக்கமணி);. அள் = ரை்ம. அள் → அங்  → அக் . அக்  = ரை்ம, ைன, 
ண் ைன, ண் ைன யா ள்ளமணி. அக்  → அக்கம் → அக்சம் → அக்சம் → அடச்ம்]

வாத் தைச
வம்

வாத் தைசவம் sivādduvidasaivam, ெப. (n.)

   அகசச்மயம் ஆற ள், ைண காரணனா ய இைறவேன உல ற்  தற் காரண ம் ஆவன் என்  
ம் வனியப் ரி  ( .ேபா.பா.7:1, பக்.337);; saiva doctrine which holds that Siva, the efficient cause, is also 

the material cause of the universe one of six aka-c-camayam.

வாத் தம்

வாத் தம் civādduvidam, ெப. (n.)

வாத் தைசவம் பாரக்்க ( . ேபா. பா. 2:1. பக். 106);;see Sivattuvida-saivam.

     [ வன் + அத் ைவதம்]

அத் ைவதம் → அத் தம்
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வாத் ைவதம்

வாத் ைவதம் civādduvaidam, ெப. (n.)

வாத் தைசவம் பாரக்்க ( . ேபா. பா. 2:1. பக். 106);;see sivattuvida-saivam.

     [ வன் + அத் ைவதம்]

வாத

 
 வாத  civātagi, ெப. (n.)

   வன்னிமரம்; suma tree (சா.அக.);.

வாத ள்ளி

 
 வாத ள்ளி civātamuḷḷi, ெப. (n.)

   ெசம் ள்ளி; thorny nail dye (சா.அக.);.

     [ வத்த ள்ளி → வாத ள்ளி (ெகா.வ.);]

வாதாயம்

 
 வாதாயம் civātāyam, ெப. (n.)

பல ல்லைற

   வைககளி ம் வ ம் வ மானம் (R.T.);; miscellaneous revenue.

     [ வன் + ஆதாயம். வனாதாயம் → வாதாயம்]

வா கம்

 
 வா கம் civātigam, ெப. (n.)

   ேபயத் ; devil fig (சா.அக);.

வாநந் லம்

 
 வாநந் லம் civānandimūlam, ெப. (n.)

   ெவ ப் ச ் ண்ணம்; calcium compound prepared from nitre (சா.அக.);.

வாம்பரத்தம்

 
 வாம்பரத்தம் civāmbarattam, ெப. (n.)

   ெசம்பரத்தம்; Chinese rose mallow (சா.அக.);.

     [ வப்  + ெசம்பரத்தம். வப் ச ்ெசம்பரத்தம் → வாம்பரத்தம்]

வாமதா

 
 வாமதா  civāmatāṉu, ெப. (n.)

   ெவந்தயம்; dill seed (சா.அக.);.

வாயநம

 
 வாயநம civāyanama, ெப. (n.)

   வனியரக்ளால் ேபாற்றப்ப ம் ைவந்ெத த்  மந் ரம்; the tiruvaindeluttu mantra of the Saivaites, held 
to be most sacred.

     "நாேனேயா தவஞ்ெசய்ேதன் வா தமெவனப் ெபற்ேறன்" ( வாசகம்);.
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வார்ப்பணம்

வாரப்்பணம் civārppaṇam, ெப. (n.)

   ெசயல் ல், அதன் பயைனச ் வ க் ரிய தாக் வைதக் க் ந் ெதாடர;் expression used by 
Saivites generally at the close of rituals, ablutions, etc., dedicating them to Sivan.

     " வாரப்்பணம் எனக்க தாத வ க் ற்றெமன்  ஆகமங்கள் ய .உம்" ( .ேபா.பா. 11:1, 
பக்.224);.

வாரகம்

 
 வாரகம் civāragam, ெப. (n.)

   ஆட்டாங்ெகா ; a kind of medicinal plant (சா.அக.);.

வாரா

 
 வாரா  civārāti, ெப. (n.)

   நாய்; dog (சா.அக.);.

வா கம்

 
 வா கம் civārugam, ெப. (n.)

   ஆல் (மைல.);; banyan tree.

     [ வ + ஆ கம்]

வாலயம்

வாலயம் civālayam, ெப. (n.)

   வன் ேகா ல்; Sivan temple.

     [ வன் + ஆலயம்]

 Skt. alaya.

 வாலயம்2 civālayam, ெப. (n.)

   ெசந் ள ; red basil (சா.அக.);.

     [ வன் + ஆலயம்]

வா

 
 வா  civālu, ெப. (n.)

   நரி; fox (சா.அக);.

வானந்

 
 வானந்  civāṉandi, ெப. (n.)

   த் ; small leaved rose mallow (சா.அக.);.

-தல்

-தல் sivi,    4 ெச.  (v.i.)

   1. ஞ்சாய் உ ரத்ல் (ெநல்ைல.);; to wither as fruits.

   2. ங் தல், த்தல் ( க். த ழ் மர ைர 742);.

கரம்

 
 கரம் civigaram, ெப. (n.)

   சா க்காய் (மைல.);; nutmeg.
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கா தம்

 
 கா தம் civikādidam, ெப. (n.)

   ேவங்ைக மரம்; kino tree (சா.அக.);.

ைக

ைக civigai, ெப. (n.)

   1. பல்லக் ; palanquin, covered litter.

     " ைக ெபா த்தாேனா ரந்்தானிைட" ( றள், 37);.

   2. எ  ட் ய ஊர்  ( வா.);; bullock-cart.

     [ ல் → வ் → .  → ைக]

ைகயார்

 
 ைகயார ்civigaiyār, ெப. (n.)

   பல்லக் த் க் ம் ரி னர;் a caste of palanquinbearers.

     [ ைக + ஆர]்

ைகயாரவ்ழ
க்

 
 ைகயாரவ்ழக்  civigaiyārvaḻggu, ெப. (n.)

   ெப ஞ்சண்ைட (இராட்);; violent quarrel.

     [ ைகயார ்+ வழக் ]

ங்

ங் 1 civiṅgi, ெப. (n.)

   1. ஒ வைக லங் ; Indian lynx.

   2. த்ைத ( ன்);; hunting leopard.

     [  → ங் ]

   ெத. க. ங் ;ம. ன்னி

 ங் 2 civiṅgi, ெப. (n.)

   ங்  ன்; a felix species of fish (சா.அக.);.

 ங் 3 civiṅgi, ெப. (n.)

   பறைவ வைக; a kind of bird (சா.அக.);.

ங் நாய்

 
 ங் நாய் civiṅgināy, ெப. (n.)

   ேவகமாய் ஒடக் ய ேசாணங்  நாய் ( ன்);; a swiftfooted hunting dog.

     [ ங்  + நாய்]

ங் ப் ைன

 
 ங் ப் ைன civiṅgippūṉai, ெப. (n.)

   ைன வைக; leopard cat.

     [ ங்  + ைன]
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ட்

ட்  civiṭku, ெப. (n.)

   னம்; anger,

     " ைடய ட் ம்" ( வ். ப்பா. 23, யா. 205);.

ெத. க்

ட்ெகனல்

டெ்கனல் civiṭkeṉal, ெப. (n.)

   1. ெபா ைம ன்ைமக் ப் ; onom. expr. of being impatient.

     " ன்ைன ம் உணரக் காணாைம யாேல டெ்கன்  உன் மகள் தான் ஊைமேயா ெவன் றாரக்ள்" 
( வ். ப்பா.9, யா.114);. being quick, hasty.

     " ைனேபா ெலா ங் ச ் டெ்கன் ெற ந் " ( பரம். 197);.

ெத. வ்ன்க் னா

     [ ட்  + எனல்]
 civiḍu, ெப. (n.)

   1. 360 ெநல் க் ம் அள ; a measure of 360 paddy grains.

   2. ; that which is small.

     [ெச  (யாழ்.அக.); → ]

த் ரம்

 
 த் ரம் civittiram, ெப. (n.)

   ெவண் ட்டம்; white leprosy (சா.அக.);.

ப்பறைவ

 
 ப்பறைவ civippaṟavai, ெப. (n.)

   ற ப் ; a small variety of panther (சா.அக.);.

ேபாகணம்

 
 ேபாகணம் civipōkaṇam, ெப. (n.)

   ெவள்ைள நாகணம்; white croton plant (சா.அக.);.

யார்

யார ்civiyār, ெப. (n.)

   1. ைகயார ்பாரக்்க;see sivigaiyar.

     "பரிெயங்ேக யா ெரங்ேக"  (தண்டைவ.சத.34);.

   2. ன்  ெதா லால் வா னம்; a caste whose profession is fishing.

     [ ைகயார ்→ யார]்

ரம்

 
 ரம் civiram, ெப. (n.)

   பைடெய த்த அரசன் தங் ம் பாசைற; camp of an invading king.

 Skt. Sibira.
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 civiṟi, ெப. (n.)

   1.  ( ங்.);; fan.

     "ேத ைடப் பாங் யரக்ள்  யால் " ( ேசேலா. ேச. ைவ ந்.58);.

   2. நீர் கங்க ; syringe.

     "ெநய்ம்மாண் யர ்நீரம்ணக் ேகாட் னர"் (பரிபா. 6:34);.

   ெத. ; ய் ப்ெபரி, ன்ெஜரி

     [ ற → ]

 2 civiṟi, ெப. (n.)

   ெப ந் த் ; belows (சா.அக.);.

-தல்

-தல் siviru,    5 ெச  (v.i.)

   1. பரத்தல்; to spread as water.

     "ஊ  கமலக் கண்ணீர ் ைசெதா ஞ் ேயாட" (கம்பரா. ட் . 348);.

   2. -தல் பாரக்்க;see visiru-.

     [  → -,]

ெரனல்

ெரனல்1 civīreṉal, ெப. (n.)

   ெதாட்டாற் ல்ெலன் த்தற் ப்  (இ.வ.);; expr. of being cold to the touch.

     [ ர ்→ ர]்

 ெரனல்2 civīreṉal, ெப. (n.)

   வந் க்ைக; become red;

 blush.

     [ெசேவர ்→ ர ்+ எனல் (ேவ.க.);]

ெலனல்

ெலனல் civīleṉal, ெப. (n.)

   ெபாறாைமக் ப் ; onom. expr of being jealous, envious.

     "நம் ைடய ஸ்வ ப ப ண கைளச ்ெசான்ன டத் ல்  ெலன் ந் ைல" (ஈ ,3.5:6);.

     [ வ் → ல்;

ல் + எனல்]

கம்

 
 கம் civugam, ெப. (n.)

   ேமாவாய் ( டா.);; chin.

டம்

 
 டம் civuḍam, ெப. (n.)

கம் பாரக்்க;see sivigam
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ேவைத

ேவைத civētai, ெப. (n.)

   1. ெச வைக ( ங்.);; square-stalkcd bindweed.

   2. நாணல்; kaus.

 Skt. Sveta

 ேவைத civētai, ெப. (n.)

   1. ந் ல் ( .அ.);; gulancha.

   2. ெகா வைக; Indian jalap.

 Skt. Siva-da

 ேவைத3 civētai, ெப. (n.)

   ெதற்  ( ங்.);; South.

 Skt. Sivetava

ேவெரனல்

 
 ேவெரனல் civēreṉal, ெப. (n.)

   வந் த்தற் ப் ; exprn. signifying redness.

     [ ர ்→ ேவர ்+ எனல் (ேவ.க.);]

ைவ

ைவ1 civai, ெப. (n.)

   1. மைலமகள் ( ங்.);; Parvadi.

     "ெபா வரிய ைவயா  யனந்ைதயாய்" ( ரம் . க்க .3.);.

   2. காளி ( டா.);; Durga.

     [ வன் (ஆ.பா.); → ைவ (ெப.பா.); வன் ேத யாக உ வ க்கப்பட்ட வ ள் (ேவ.க.);]

 ைவ2 civai, ெப. (n.)

   1. நரி, 

 jackal.

     "ெவந் றற் ைவைய ெயல்லாம் ெவம்பரி யாக் " ( வாலவா. 29:16);.

   2. ெநல்  (ைதலவ. ைதல. 28.);; emblic myrobalan.

   3. ேவர;் root 

கல்லறச ் ைவக ன் " (இர . இர க . 7);.

     [ வன் → வ → ைவ]

 ைவ3 civai, ெப. (n.)

   உைல க்  ( வா.);; nozzle or bellows.

     " ைவ ன்வா ெயன்னச ்ெசந் ரப்் றச ் வந்த க்கன்" (கம்பரா. ம்பக .14);.

 Skt. jihva
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ைவக் யம்

 
 ைவக் யம் civaikkiyam, ெப. (n.)

வ ம்,

   ஆத ம் (ஆன்மா); இைணந்  ஒன் த்தல்; the union of the soul with God Sivan (சா.அக.);.

     [ வன் + ஐக் யம்]

ேவாகம்பாவ
ைன

ேவாகம்பாவைன civōkambāvaṉai, ெப. (n.)

   வன் நான் என்  க ைக; meditation suggesting a mystic union with Sivan.

     "" ேவாகம்பாவைனையத் தைலப்பட்ேடானாதல் அ க" ( . ேபா. ற். 2,1,4, பக்.39);.

 Skt. Sivoham + bhavana

த. பா த்தல் - Skt. bhavana

     [ ேவாகம் + பாவைன]

ழ -தல்

ழ -தல் silagu-,    7 ெச.  (v.i.)

   ம் தல்; to choke with sobbing.

     " ழ ச ் ழ  ய தால்" (ஈ , 3.2:7);.

     [ ம்  → . ழ் தல் = ம் தல்]

ள்வண்

 
 ள்வண்  ciḷvaṇṭu, ெப. (n.)

   வரக்்ேகா ;     [ ன் → ள். ள் + வண் ]

ள்

ள்  ciḷvīṭu, ெப. (n.)

ள்வண்  பாரக்்க;see sil-vandu.

     " ள்  கறங் ஞ் ேசய் நாட்டத்தம்"  (நற். 252);.

     [ ன் → ள். ள் + .  → ]

ள் ஒ க் ப்  ள்ெளன ஒ  தலால் இவ்வாறைழக்கப்பட்ட .

ள்ளீ

 
 ள்ளீ  ciḷḷīṭu, ெப. (n.)

ள்வண்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see Sil-Vandu.

     [ ன் → ள். ள் + ]

ள் ப் ள்ெள
னல்

 
 ள் ப் ள்ெளனல் ciḷḷuppuḷḷeṉal, ெப. (n.)

ெளனல் (உ.வ.); பாரக்்க;see Silusilenal.

     [ ள்  + ள்  + எனல்]
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ள்ெளனல்

ள்ெளனல் ciḷḷeṉal, ெப. (n.)

   1. ைர க் ப் ; onom. expr. of a rapidity, swiftness. 

     ' ள்ெளனப் ப ந்  ழ்ந்ெத த்த ைபந்தைல யரவம்' (ஜங் . 501);.

   2. ஆரவாரக் ப்  ( வா.);; boisterous.

     [ ள் + எனல்]

1 silu-silய-,    4 ெச.  (v.i.)

   இைரசச் தல் (யாழ்.அக.);; to be chattering.

     [  + -இ]

 2 Silu-Silu-,    4 ெச.  (v.i.)

   பதன தல்; to decay, rot or become decomposed, as vegetables.

     [  + -,]

ெளனல்

 
 ெளனல் siḷusiḷeṉal, ெப. (n.)

   ஒ க் ப்  வைக (சங்.அக.);; onom. expr, of bubbling, as boiling water.

     [  +  + எனல்]

-த்தல்

-த்தல் Silu-pulu,    4 ெச.  (v.i.)

   1. -த்தல் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see Silu-Silu-.

   2. ெநா ெநா த்தல்; to be mashy, as overboiled rice.

     [  + -,]

ெளனல்

 
 ெளனல் ciḷubuḷeṉal, ெப. (n.)

 ெளனல் ( ன்.); பாரக்்க;see silu-silenal.

     [  +  + எனல்]

ைள-த்தல்

ைள-த்தல் silai,    4 ெச  (v.i.)

   ேசாரத்ல்; to be weary, become tired. 

     'அவைனப் ேபாேல ரி க் ச ் ைளயாதப ' (ஈ , 9.5:3);.

     [இைள → ைள-,]

ற் ணம்

ற் ணம் ciṟkuṇam, ெப. (n.)

   இைறவன் அல்ல  ஆத க்  (ஆன்மா); அ வா ய இயல்பாக ள்ள பண் ; attribute of intelligence either 
of God or individual souls.

     "காரண ற் ண ப" (பாரத. ன்றாம் ேபார.்17);.

     [ த்  + னம் → ற் ணம்]

ற் ணன்

ற் ணன் ciṟkuṇaṉ, ெப. (n.)

   கட ள்; God as pure intelligence.

     " ற் ண ைடய னி ப்பன்" (ேச . இராமநா. 43);.

     [ த்  + னன் → ற் ணன்]
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ற்
ற்  ciṟkuru, ெப. (n.)

   ப , பாரம் (நாம ப. 794);; weight.

ற்சத்

ற்சத்  ciṟcatti, ெப. (n.)

   ஐவைகயாற்றல்களி ெலான்றாய், ஆதன் இ ைனப் பயன்கைளத் ய்த் த் ெதாைலத் , 
த் ெயய் மா  ெசய் ம் வ ரான  ஆற்றல்; Sivan's energy of wisdom which has the virtue of liberating the 

souls from the bondage of karma and establishing them in bliss one of ai-vagi-c-catti.

     " ற்சத் யா ணரந்் " (தா . பர வ. 2);.

ற்சைப

ற்சைப ciṟcabai, ெப. (n.)

   ற்றம்பலம்; hall of wisdom, the sacred dancing - hall at Chidambaram,

     "க தரிய ற்சைப ல்" (தா . க ணாகர.1.);

த. சைப / Skt. Sabha

     [  + சைப. அைவ → சைவ → சைப]

ற் ல

 
 ற் ல ciṟcila, ெப.அ. (adj.)

   அள ல் ைறவான; slight or minor. 

     'அைமசச்ரைவ ல் ற் ல மாற்றங்கள் வர க் ன்றன' (உ.வ.);

     [ ல + ல]

ற் ர்ப்பான்

 
 ற் ரப்்பான் ciṟcilirppāṉ, ெப. (n.)

ச் ப்ைப (யாழ்ப்.); chickenpox.

     [ ல் + ர ்= ல் ர ்→ ற் ர ்→ ற் ரப்்பான்]

ற் கம்

ற் கம் ciṟcugam, ெப. (n.)

   இைற ன்பம்; spiritual enjoyment.

     "ெசல் ேவ னந்தச ் ற்ககத்ேத" (தா . பாயப்.44);.

     [ த்  + கம் → ற்கம்]

ற் டரத்்ைதல
ம்

ற் டரத்்ைதலம் ciṟcuḍarttailam, ெப. (n.)

   ெவளிப் றப் பயன்பாட் ற் ரிய ட்  எண்ெணய் (ைதலவ.ைதல.100);; a compound medicinal oil for 
external application.

     [ ல் + டர ்+ ைதவம்]

ற்ெசா பம்

 
 ற்ெசா பம் ciṟcorūpam, ெப. (n.)

   அ ன் வம்; embodiment of pure intelligence.

     [ த்  + ெசா பம் = ற்ெசா பம்]

ற்ேசாமன்

 
 ற்ேசாமன் ciṟcōmaṉ, ெப. (n.)

   ரப்ந்தச ்ெசய்நஞ்  ( .அ.);; a mineral poison.
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ற்பக்க

ற்பக்க  ciṟpakkayiṟu, ெப. (n.)

ற்ப சாத் ரம் பாரக்்க;see Sirba-Sittiram.

     "யாத்த ற்பக் க ற் ன் வாழ்ந ம் (ெப ங். வத்தவ. 2:51);.

     [ ற்பம்1 + க ]

ற்பசாத் ரம்

 
 ற்பசாத் ரம் ciṟpacāttiram, ெப. (n.)

   கட்டடக்கைல, ற்பக்கைல ெதாடரப்ான கல் ; science of architecture sculpture and other branches of art.

     [ ற்பம் + சாத் ரம்]

ற்பசாத் ரி

 
 ற்பசாத் ரி ciṟpacāttiri, ெப. (n.)

   ற்பாசாரி, ெப ந்தசச்ன், கைலஞன்; architect, headmason.

     [ ற்பம் + சாத் ரி. சாத் ரம் → சாத் ரி. ஒ. ேநா. பரிகாரம் → பரிகாரி]

ற்பசாைல

 
 ற்பசாைல ciṟpacālai, ெப. (n.)

   ைல ெசய் டம்; mechanic's shop, manufactory.

     [ ற்பம் + சாைல. சா தல் = நிைறதல், தல். சால் → சாைல = டம், பட்டைற,ெதா லகம்]

ற்பத்ெதா ற்
ப்

 
 ற்பதெ்தா ற் ப்  ciṟpattoḻiṟkuṟuppu, ெப. (n.)

   கல், மாைழ, ெசங்கல், மரம், மண், கைத, ம ப் , வண்ணம், கண்டச க்கைர, ெம  என் ம் 
ற்பேவைலக் ரிய உ ப் கள் ( ங்.);; materials required for art production ten in number, viz., stone, metal, brick, 

wood, soil, lime, ivory, colour, sugarcandy, wax.

     [ ற்பம் + ெதா ல் + உ ப் ]

ற்ப ல்

 
 ற்ப ல் ciṟpanūl, ெப. (n.)

   ற்பக்கைல பற் ய ல்கள்; ancient treatises on architecture and allied arts.

     [ ற்பம் + ல்]
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ற்பம்

ற்பம்1 ciṟpam, ெப. (n.)

   1. ெதா ன் றைம; artisticskill.

     "ெச க்கயல் ற்பமாக" ( வக. 2716);.

   2. ட்பமானெதா ல்; fine or artistic workmanship.

     " ற்பந் கழ்த  ண்ம ல்" ( க்ேகா. 305);.

   3. ற்ப ல் பாரக்்க;see sirpanul.

     "ெதளித  ற்ப நன் ல்" ( வாலவா. 1:24);.

ம. ல்பம்

     [ ல் → ற் → ற்  → ற்பம்]

 ற்பம்2 ciṟpam, ெப. (n.)

   ந் க்ைக; thinking.

     "அவரத்ஞ் ற்பங்க ட ம் க ம்" (ேகா ற் . பா .21);.

     [ ற் → ற்  → ற்பம்]

 ற்பம்3 ciṟpam, ெப. (n.)

   ைற ; fewness, shortness, as of duration.

     " ற்பங்ெகாள் பகெலன" (கம்பரா.  சடா காண். 8);.

     [ ற் → ற்  → ற்பம் → Skt. Svalpa (வ.வ.152);]

ற்பர்

 
 ற்பர ்ciṟpar, ெப. (n.)

   கம் யர,் கைலஞர ் தலான ற் கள் ( ன்.);; mechanics, artisans, stone-cutters.

     [ ற்பம் → ற்பர]்

ற்பரக் ரை்ம

 
 ற்பரக் ரை்ம ciṟparakārmai, ெப. (n.)

   கந்தக ப்  ( ன்.);; salt produced from sulphur.

     [ ற்பரம் + ரை்ம]

ற்பரம்

ற்பரம் ciṟparam, ெப. (n.)

   1. கந்தம்; fragrance.

   2. கடல்; ocean, sca.

   3. அ ; wisdom.

ற்பர ப்

 
 ற்பர ப்  ciṟparavuppu, ெப. (n.)

   இந் ப்  ( .அ.);; sea-salt.

     [ ற்பரம் + உப் ]

262

www.valluvarvallalarvattam.com 9726 of 19068.



ற்பரன்

ற்பரன் ciṟparaṉ, ெப. (n.)

   அ ற்  எட்டாத கட ள்; God as transcending human understanding.

     "எப்ெபா ளி மாஞ் ற்பரன்" ( வாத. . ப்ெப ந்.21);.

     [ ற்பரம் → ற்பரன்]

ற்பரி

ற்பரி ciṟpari, ெப. (n.)

   1. ெபான்னி ைள; bismuth.

   2. ெவண்காரம்; borax.

     [ ற்பரம் → ற்பரி]

ற்பைர

ற்பைர1 ciṟparai, ெப. (n.)

   மைலமகள்; Parvadi.

     " ற்பைர ங்ெகைமயா  ைமயாள்" (கந்த. . பா .3.);.

     [ த் + பைர → ற் + பைர]

 ற்பைர2 ciṟparai, ெப. (n.)

   1. வழைலக் கட்  ( ன்.);; soap.

   2. ற்பரி ( ன்.); பாரக்்க;see Silpari.

ற்ப யல்

 
 ற்ப யல் ciṟpaviyal, ெப. (n.)

   ற்பஞ்சார ்ெதா ல்; architecture, as an art.

     [ ற்பம் + இயல்]

ற்பன்

ற்பன் ciṟpaṉ, ெப. (n.)

   பைடத்தல் ெதா ல் வல்லவனான நான் கன்; Nanmugan as one skilled in the art of creation.

     " ற்பைன ெயலாஞ் ட் த்த" ( மந்.628);.

     [ ற்பம் → ற்பன்]

ற்பாசாரி

 
 ற்பாசாரி ciṟpācāri, ெப. (n.)

ற்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see sirpi.

     [ ற்பம் + ஆசாரி]

ற்

 
 ற்  ciṟpi, ெப. (n.)

   கம் யன் ( டா.); கல் தசச்ன், ைக ைனஞர;் mechanic, artisan, stone-cutter.

ம. ல்

     [ ற் டம் → ற்

ற் டம்

ற் டம் ciṟpiḍam, ெப. (n.)

   றர ்காணாமல் இ க்ைக; being invisible.

     " ற் டத்தாற் க் " (நீலேக , 236);
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ற் யல்

ற் யல் ciṟpiyal, ெப. (n.)

   ற்ப ல்; architecture, as an art.

     "மா ல் கம்மத் ச ் ற் யற் லவர"் (ெப ங். இவரவண. 4:50);.

     [ ற்பம் + இயல் → ற்ப யல் → ற் யல் → ற் யல்]

ற் ரதானம்

ற் ரதானம் ciṟpiratāṉam, ெப. (n.)

   அ ன் ளக்கம்; effulgence of wisdom.

     "ெபா ந்த ற் ரதானமதனால்" (ேவதா. . 49);.

ற்றகத்

 
 ற்றகத்  ciṟṟagatti, ெப. (n.)

   ெச வைக (L);; common sesban.

     [ (ைம); → ல் + அகத் ]

ற்றகைவ

 
 ற்றகைவ ciṟṟagavai, ெப. (n.)

   இளம்ப வம்; nonage, youth.

     [ (ைம); + அகைவ]

ற்றச் கா
ேல

ற்றச் காேல ciṟṟacciṟukālē, .எ. (adv.) ற்றஞ் காேல பாரக்்க;see Sirraa-Siru-kalé.

     " ற்றச ் காேல னிெசன்றான்" ( ரேமாத் 10:10);.

     [ ற்றம்  + காைல → ற்றச்  + காேல]

ற்றஞ் கா
ேல

ற்றஞ் காேல ciṟṟañjiṟukālē, .எ. (adv.) 

   லரக்ாைல ல்; early in the morning, in the small hours of the morning.

     " ற்றஞ்  காேல வந் ன்ைனச ்ேச த் " ( வ். ப்பா.29);.

     [ ன்னஞ் ய → ற்றஞ் ய → ற்றஞ்  + காேல → ற்றஞ்  காைல → ற்றஞ் காேல]

ற்ற

ற்ற  ciṟṟaḍi, ெப. (n.)

   ற ; small foot, considered beautiful.

     "ெப மான் ம கன்றன் ற்ற ேய" (கந்தரலங்.15);.

     [  + அ ]

ற்ற ல்

ற்ற ல் siṟṟaḍisil, ெப. (n.)

ேசா  பாரக்்க;see siru-stru.

     "ெசய்த ஞ் ற்ற  ட் ண்ண ேவற்பார"் (பரிபா.10105.);

     [ ைம + அ ல்]

ற்ற ப்பா

ற்ற ப்பா  ciṟṟaḍippāḍu, ெப. (n.)

   ஆள் நடமாட்டம் அ க ல்லாத ஒற்ைறய ப் பாைத; unfrequented foot path.

     "காட் ல் ற்ற ப்பாடான வ களிேல" ( வ். ெபரியாழ். 3, 2:4, யா. பக். 542);.

     [ ற்ற  + பா ]
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ற்றண்டம்

 
 ற்றண்டம் ciṟṟaṇṭam, ெப. (n.)

   டை்ட ( .அ.);; egg.

     [ (ைம); + அண்டம்]

ற்ற க்கன்

ற்ற க்கன் ciṟṟaṇukkaṉ, ெப. (n.)

    அல்ல  ஈசே்சாப் யா ய அரசச ் ன்னம் ( வக. 437, உைர);; fan orfly-whisk waved before a king.

     [ (ைம); + அ க்கன்]

ற்றப்பன்

ற்றப்பன் ciṟṟappaṉ, ெப. (n.)

   1. தகப்பனின் தம் ; father's younger brother.

   2. தா ன் தங்ைக கணவன்; mother's younger sister's husband, 

ற்றப்பன் ட் க் ச ் ற்றாைட வாங்  வரலாம் என்  ேபானாளாம் ற்றப்பன் ெபண்சா  
ஈசச்ம்பாையக் கட் க் ெகாண்  எ ேர வந்தாளாம் (பழ.);.

   ம. ற்றப்பன்;க. க்கப்ப

     [ (ைம); + அப்பன்]

ற்றப்பா

 
 ற்றப்பா ciṟṟappā, ெப. (n.)

ற்றப்பன் பாரக்்க: see Sirrappan.

ற்றம்பலம்

ற்றம்பலம் ciṟṟambalam, ெப. (n.)

   ற்சைப; hall of wisdom, the sacred dancing hall at Chidambaram.

     "ெசற்றாரவ்ாழ் ல்ைலச ் ற்றம்பல ேமய" (ேதவா.1, 1.);.

ம. ற்றம்பலம்

     [ த்  + அம்பவம் → த்தம்பவம் → ற்றம்பவம்]

ற்றம்பலவன்

ற்றம்பலவன் ciṟṟambalavaṉ, ெப. (n.)

   ல்ைல ல் நடமா ஞ் வெப மான்; Siva, as dancing in the sacred Hall at Chidambaram.

     "ெதன்பா கந்தா ந் ல்ைலச ் ற்றம்பலவன்" ( வாச. 12:9);.

     [ த்  + அம்பவவன் – த்தம்பைவன் → ற்றம்பலவன்]

ற்றம்மான்பசச்
ரி

ற்றம்மான்பசச்ரி  siṟṟammāṉpassarisi, ெப. (n.)

   1. ெச வைக; thyme leaved spurge.

   2. ெசவ்வம்மான் பசச்ரி ; red spurge.

     [ (ைம); + அம்மாண்பசச்ரி ]

ற்றமட்

 
 ற்றமட்  ciṟṟamaṭṭi, ெப. (n.)

   ற்றா ட்  (யாழ்ப்.);; rose-coloured sticky mallow.

     [ (ைம); ஆ ட்  - ற்றா ட்  → ற்றா ட்  → ற்றாமட்  → ற்றமட் ]
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ற்றமட் ெயண்
ெணய்

 
 ற்றமட் ெயண்ெணய் ciṟṟamaṭṭiyeṇīey, ெப. (n.)

   ற்றாமட் ேவைரக் தலாகச ்ேசரத்்  வ க்கப்ப ம் ம ந்ெதண்ெணய் (யாழ்ப்.);; a medicinal oil in 
which the root of Sirra-matti forms the chief ingredient.

     [ ற்றமட்  + எண்ெணய்]

ற்றரசன்

 
 ற்றரசன் siṟṟarasaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  ேபரர ன் ேமலாண்ைமைய ஏற்  அதற் க் ழ்ப்பட் க் தண்டம் (கப்பம்); ெச த்  ஒ  
நிலப்ப ைய ஆ ம் அரசன்; chieftain (who accepts the overlordship of a king);;feudatory.

ம. ற்றரசன்

     [  + அரசன்]

ற்றரத்ைத

ற்றரத்ைத ciṟṟarattai, ெப. (n.)

   அரத்ைத வைக (பதாரத்்த. 985);; lesser galangal.

ம. ற்றரத்த

     [  + அரத்த]

அரத்ைத பாரக்்க

ற்றரிவாள்

 
 ற்றரிவாள் ciṟṟarivāḷ, ெப. (n.)

   ைகயளிவாள்; small sickle.

     [ (ைம); + அரிவாள்]

அரிவாள் பாரக்்க

ற்ற ம்

 
 ற்ற ம்  ciṟṟarumbu, ெப. (n.)

   காய ம்  ( ங்.);; bud.

     [ (ைம); + அ ம் ]

அ ம்  பாரக்்க

ற்றல்

ற்றல்  ciṟṟalli, ெப. (n.)

நீலநிற அல் ;(M.M. 368);. 

 blue Indian water-lily.

     [ (ைம); + அல் ]

ற்றவைர

 
 ற்றவைர ciṟṟavarai, ெப. (n.)

   அவைர வைக ( ன்.);; a kind of small bean.

     [ (ைம); + அவைர]
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ற்றைவ

ற்றைவ ciṟṟavai, ெப. (n.)

   ற்றாத்தாள்; mother's younger sister.

     " ற்றைவ பணியால் றந்தாைன"  ( வ். ெபரிய . 2.3:1);.

     [ (ைம); + அவ்ைவ = ற்ற ைவ; ற்றன்ைவ → ற்றைவ]

ற்ற ஞ் ல்

 
 ற்ற ஞ் ல் ciṟṟaḻiñjil, ெப. (n.)

   அ ஞ் ல் வைக; privet.

     [ (ைம); + அ ஞ் ல்]

ற்ற வன்

 
 ற்ற வன் ciṟṟaṟivaṉ, ெப. (n.)

   ஆதன்; jiva or individual soul, as having limited knowledge.

     [ (ைம); + அ வன்]

ற்ற

ற்ற  ciṟṟaṟivu, ெப. (n.)

   1. ல்ல ; unsound, imperfect knowledge or understanding.

   2. ங் ய அ ; limited knowledge.

     [ (ைம); + அ வன்]

ற்ற

 
 ற்ற  ciṟṟaṟugu, ெப. (n.)

   அ கம் ல் வைக ( ன்.);; a kind of grass.

     [ (ைம); + அ ]

அ  பாரக்்க

ற்றன்ைன

 
 ற்றன்ைன ciṟṟaṉṉai, ெப. (n.)

   த் ; father's second wife.

ம. ற்றச் , ற்றம்ம

     [  + அன்ைன]

ற்றாசச்ா

 
 ற்றாசச்ா ciṟṟāccā, ெப. (n.)

   அத் மரம்; common mountain ebony.

     [ ைம →  + ஆசச்ா]

ற்றாசா

 
 ற்றாசா ciṟṟācā, ெப. (n.)

ற்றாசச்ா பாரக்்க;see Sitracca.

     [ ற்றாசச்ா → ற்றாசா (ெகா. வ.);]
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ற்றாட் ள்ளி

 
 ற்றாட் ள்ளி ciṟṟāṭpuḷḷi, ெப. (n.)

ற்றாளன் (நாஞ்.); பாரக்்க;see Sirralan.

     [ ற்றாள் + ள்ளி]

ற்றாைட

ற்றாைட ciṟṟāṭai, ெப. (n.)

   1. ய ஆைட; small garment.

     " ற்றாைட ஞ் ப்பத் ர ம் ( வ். ெபரியாழ்.3.3:5.);

   2. ெபண்ணின் ஆைட; cloth made for girls.

     "நற் ற்றாைடக் காரி" (தனிப்பா.ii 132, 334);.

ம. ற்றாட

     [ (ைம); + ஆைட]

ைம - அள ற் ய, வய ற் ய.

ற்றாத்தாள்

 
 ற்றாத்தாள் ciṟṟāttāḷ, ெப. (n.)

யதாய் பாரக்்க;see Siriya-tay.

ம. ற்றம்ம, ற்றச்

     [ (ைம); + ஆத்தான்]

ற்றாதாயம்

ற்றாதாயம் ciṟṟātāyam, ெப. (n.)

   1. ல்லைர வ ம்ப ; small income from miscellaneous sources.

   2. கள்ளச் ேதட்  ( ன்.);; money gained by embezzlement or fraud.

     [ (ைம); + ஆதாயம்]

ஆதாயம் பாரக்்க

ற்றாம்பல்

 
 ற்றாம்பல் ciṟṟāmbal, ெப. (n.)

   நீலநிற ள்ள அல் ; blue Indian water lily.

     [ (ைம); + ஆம்பல்]

ஆம்பல் பாரக்்க

ற்றாமணக்

ற்றாமணக்  ciṟṟāmaṇakku, ெப. (n.)

   ஆமணக் (பதாரத்்த.154.);; castor-plant.

     [ (ைம); + ஆமணக் ]

ற்றாமைரப்

ற்றாமைரப்  ciṟṟāmaraippū, ெப. (n.)

   ளரி மலர ்(ேராசா மலர)்; (பதாரத்்த. 644.);; rose, as a small lotus.

     [ (ைம); + தாமைரப் ]

ளரிமலர ்தாமைரைய ஒ ேபா  ஒத் த்தலால் இவ்வாறைழக்கப்பட்ட .
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ற்றாமல்

 
 ற்றாமல்  ciṟṟāmalli, ெப. (n.)

   காட்  மல் ைக; wild jasmine.

     [ (ைம); + ஆ + மல் ]

ற்றா ட்

ற்றா ட்  ciṟṟāmuṭṭi, ெப. (n.)

   1. ெமல் ைலத் தண் க டன் ய மஞ்சள்வண்ணச ்ெச ; yellow sticky mallow.

   2. ெசவ்வண்ணப் செ்ச  (பதாரத்்த.470);; rose coloured sticky mallow.

     [ (ைம); + ஆ + ட் ]

ற்றாய்

 
 ற்றாய் ciṟṟāy, ெப. (n.)

யதாய் பாரக்்க;see Siriya-tay.

     [ (ைம); + தாய்]

ற்றாயம்

ற்றாயம் ciṟṟāyam, ெப. (n.)

   ற் ார ்வரிவைக (ெத.க.ெதா. iii 35);; a village cess.

     [ (ைம); + ஆம்]

ற்றாரால்

ற்றாரால் ciṟṟārāl, ெப. (n.)

   யவைக ஆரல் ன் (பதாரத்்த.920);; a species of small lamprey.

     [ (ைம); + ஆரல்]

ற்றால்

 
 ற்றால் ciṟṟāl, ெப. (n.)

   டை்டவ வ இைல ைன ைடய அத் மரம்; jointed ovate-leaved fig.

ம. ற்றால்

     [ (ைம); + ஆல்]

ற்றாலவட்டம்

ற்றாலவட்டம் ciṟṟālavaṭṭam, ெப. (n.)

   வட்ட  ( வக. 839, உைர);; small circular fan or fly whisk, made of peacock's feathers.

     [ (ைம); + ஆவவட்டம்]

ற்றாழாக்

ற்றாழாக்  ciṟṟāḻākku, ெப. (n.)

   1. ஒ  நி த்தலள ; bazaar weight = ½  tola.

   2. ஒ  கத்தலள ; measure of capacity = 1/16 pucka seer.

     [ (ைம); + ஆழாக் ]
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ற்றாள்

ற்றாள் siri, ெப. (n.)

   1. வன் ( ங்);; boy. 

     ' ற்றாள் எட்டா க் சச்ரி' (பழ.);

   2. ஏவலாள்; servant.

     " ற்றாளில்லாதான் ைகம்ேமா ர ம்" ( ரிக .66);

   3. ெகாத்த க்  உத  ரி ங் யாள்; mason's assistant, boy or girl cooly.

     "ேசரந்்  மக் ன்ற ற்றாைள" ( வாலவா. 30:3);.

   4. ற்றாளன் (இ.வ.); பாரக்்க;see Sirralan.

ம. ற்றாள்

     [ (ைம); + ஆள். ஆள் → ஆளன்]

ற்றாளன்

 
 ற்றாளன் ciṟṟāḷaṉ, ெப. (n.)

   ட் ப் ள்ளி (நாஞ்.);; subscriber in a chit transaction.

ம. ற்றாளன்

     [ ைம + ஆளன்]

ற்றா

ற்றா  ciṟṟāṟu, ெப. (n.)

   1.  ஒைட; rivulet.

   2. ைண ஆ  (இ.வ.);; tributary stream.

ம. ற்றா

     [ (ைம); + ஆ ]

ற்

ற் 1 ciṟṟi, ெப. (n.)

   பசைல (மைல.);; Indian spinach.

     [ (ைம); + இைல → ற் ைல; ற் ைல → ற்ற]

 ற்  ciṟṟi, ெப. (n.)

ற்றாத்தாள் பாரக்்க;see sirraittal.

     [ (ைம); + ஆய் → ற்றாய் → ற் ]

ற் ைச

ற் ைச1 siṟṟisai, ெப. (n.)

   இைசையப் பற் க் ம் கைடக்கழக ல் (இைற. 1, பக். 5.);; a treatise of the last Sangam, bearing on music.

     [ (ைம); + இைச]

ைமயாவ  க்கம். இைச ன் க்கம், ட்பம் ம் ல்.

 ற் ைச2 siṟṟisai, ெப. (n.)

   ெவண் ைறச ்ெசந் ைற ெளா வைக (யாப். . 538);; a sub-division of vendurai-c-cendurai.

     [ (ைம); + இைச]
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ற் ைசச் ற்
ைச

ற் ைசச் ற் ைச siṟṟisaissiṟṟisai, ெப. (n.)

   ெவண் ைறச ்ெசந் ைற ெளா வைக (யாப். .538);; a sub-division of vendurai-c-cendurai.

     [ ற் ைச + ற் ைச]

ற் தழ்

ற் தழ்1 ciṟṟidaḻ, ெப. (n.)

   1. தாமைர மலரின் உள்ளிதழ் ( ன்.);; corolla, inner petal, as of the lotus.

   2. ேநரத்் யான ன்னல் (யாழ்ப்.);; fine plaiting, as in mats, baskets, etc.,

     [ (ைம); + இதழ்]

 ற் தழ்2 ciṟṟidaḻ, ெப. (n.)

   ப் ட்ட ைறகளில், ைறந்தஅள  ப ப்பாளிக க்காக நடத்தப்ப ம் இதழ்; journal with limited 
circulation for limited readers.

     [ (ைம); + இதழ்]

ற் யா

ற் யா  ciṟṟiyāṟu, ெப. (n.)

   ந ; small river.

     " ற் யாற் றைடகைர" (மணிேம. 15, 82);.

     [ (ைம); + யா ]

ற் ரா ப்பண
ம்

ற் ரா ப்பணம் ciṟṟirācippaṇam, ெப. (n.)

   பைழய கா  (நாணய); வைக ( க் கல். 71.);; an ancient coin.

     [  + இரா  + பணம்]

ற்

 
 ற்  ciṟṟiru, ெப. (n.)

   ப்ைபச ்ெச  (மைல.);; laburnum - leaved rattlewort.

ற் ைர

ற் ைர ciṟṟirai, ெப. (n.)

   1. லங் ண ; prey or food of small animals.

   2. கச ்  அள  உண ; small quantity of food, morsel.

     [ (ைம); + இைர]

ற் ைரப்

 
 ற் ைரப்  ciṟṟiraippu, ெப. (n.)

   ச் ; shortness of breath.

     [ (ைம); + இைரப் ]
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ற் ல்

ற் ல் ciṟṟil, ெப. (n.)

   1. ல், ைச; hut, hovel.

     " ற்  னற் ண் பற் " ( றநா.86.);

   2. யர ்கட் யா ம் மணல் ; toyhouse of sand built by little girls in play.

     "நீயா ஞ் ற் ல் ைனேகா ெதன்றான்" (க த். 111);.

   3. ற் ற்ப வம் பாரக்்க;see sirrir-paruvam.

     " பைற ற் ல் ேதெரன்ன" (இலக். . 806);.

     [ (ைம); + இல்]

 ற் ல்2 ciṟṟil, ெப. (n.)

   கந்ைத ( ங்.);, ற்றல், ணிக் றல்; rags.

   2. சல், ற் ; tatters.

     [ ல் → ற் → ற் ல்]

ற் ல் ைதத்த
ல்

ற் ல் ைதத்தல் ciṟṟilcidaiddal, ெப. (n.)

   யரிைழத்த மணல் டை்டக் ைலத் தா ம் ஆண்மகன் ைளயாட்  (இலக். . 806, 
உைர.);; boy's play of trampling down the toy house of sand built by little girls.

     [ ற் ல் + ைதத்தல்]

ற் லக்கம்

 
 ற் லக்கம் ciṟṟilakkam, ெப. (n.)

   ழ்வா லக்கம்; fraction.

     [ (ைம); + இலக்கம்]

ற் லக் யம்

 
 ற் லக் யம் ciṟṟilakkiyam, ெப. (n.)

   உள்ளடக்கத் ன் அ ப்பைட ம் ெசய் ள் வ வ அ ப்பைட ம் பா ப த்தப்பட்ட இலக் ய 
வைக; minor literary genre.

     [ (ைம); + இலக் யம்]

ற் ைழத்த
ல்

 
 ற் ைழத்தல் ciṟṟiliḻaittal, ெப. (n.)

   யர ்மணல்  கட்  ைளயா ைக; a play in which girls built toy houses with sand.

     [ ற் ல் + இைழத்தன்]

இைழத்தல் = ேதய்த்தல்,ேதய்த்  ெம ட் தல், ெம ட்  அழ ப த் தல். நான் இைழத்  
இைழத் க் கட் ய  என் ம்வழக்  இன் ள . யர ்தம் ஆற்றல் ைத ம் பயன்ப த்  
அழகாய்க் கட் வதாய் எண்ணிக் ெகாள்வர.்

ற் ப்ைப

 
 ற் ப்ைப ciṟṟiluppai, ெப. (n.)

   இ ப்ைப வைக (மைல.);; a species of mahwa.

     [ (ைம); + இ ப்ைப]
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ற் ைல

ற் ைல1 ciṟṟilai, ெப. (n.)

   யஇைல; tiny leaf.

     [  + இைவ]

 ற் ைல2 ciṟṟilai, ெப. (n.)

   1. ெநய்ச் ட்  (மைல.);; purple fleabane.

   2. ன் மணி; crab's eye.

   3. க க்காய்; chebulic myrobalan.

     [ (ைம); + இைல]

 ற் ைல3 ciṟṟilai, ெப. (n.)

   1. நிலவாைக; medicinal senna.

   2. காட் ச் ரகம்; vernonia authelmintica.

   3. ெகா ந் ; tender leaves (சா.அக.);.

     [ (ைம); + இைல]

ற் ைலக்கள்
ளி

 
 ற் ைலக்கள்ளி ciṟṟilaikkaḷḷi, ெப. (n.)

   ய இைலக்கள்ளி; small leaf spurge (சா.அக.);.

     [ ற்றைல + கள்ளி]

ற் ைலக் ரி
யம்

 
 ற் ைலக் ரியம் ciṟṟilaikkiriyam, ெப. (n.)

   நீரப்்பாசம்; duck weed plant (சா.அக.);.

     [ ற் ைல + ரியம்]

ற் ைலக்ெகா

 
 ற் ைலக்ெகா  ciṟṟilaikkoḍi, ெப. (n.)

   ம ர ்மாணிக்கம்; common balah (சா.அக.);.

     [ ற் ைல + ெகா ]

ற் ைலச் ரக
ம்

 
 ற் ைலச் ரகம் ciṟṟilaiccīragam, ெப. (n.)

   காட் ச் ரகம்; wild cumin, vernonia anthelmintica (சா.அக.);.

     [ ற்றைல + ரகம்]

ற் ைலத்த
ைள

 
 ற் ைலத்தைள ciṟṟilaittaḷai, ெப. (n.)

   டத்தைள; ashy babul (சா.அக.);.

     [ ற் ைல + தைள]
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ற் ைலநங்
ைக

 
 ற் ைலநங்ைக ciṟṟilainaṅgai, ெப. (n.)

   யாணங்ைக என் ம் ; a kind of small milkwort.

     [ ற் ைல + நங்ைக]

ற் ைலநரம்

 
 ற் ைலநரம்  ciṟṟilainarambu, ெப. (n.)

   இைலக்காம் ; pedicle.

     [ ற் ைல + காம் ]

ற் ைலப்ப வ
ம்

 
 ற் ைலப்ப வம் ciṟṟilaipparuvam, ெப. (n.)

   இளம்ப வம்; juvenile period.

     [ ற் ைல + ப வம]

ற் ைலப்பாத
ம்

 
 ற் ைலப்பாதம் ciṟṟilaippātam, ெப. (n.)

   படரெ்கா னத்ைதச ்சாரந்்த ெச ப்பைட; a diffuse prostrate herb.

     [ ற்றைல + பாதம்]

ற் ைலப்பா
லாைட

 
 ற் ைலப்பாலாைட ciṟṟilaippālāṭai, ெப. (n.)

   ம ந் ப் வைக ெளான்  (சங்.அக);; a kind of medicinal herb.

     [ ற் ைல + பாலாைட]

ற் ைலப்பா
லா

 
 ற் ைலப்பாலா  ciṟṟilaippālāvi, ெப. (n.)

   ம ந் ச ்ெச  வைக (சங்.அக);; a medicinal herb.

ம வ. அம்மான் பசச்ரி

     [ ற் ைல + பாலா ]

பாலா ச ்ெச  இ வைக. ஒன்  ய இைலைய ைடய . மற்ற  ெபரிய இைலைய ைடய .

ற் ைலப் ல

ற் ைலப் ல  ciṟṟilaippilavu, ெப. (n.)

   1. மரவைக; creamy - leaved lancewood.

   2. நீண்ட மரவைக; rusty-leaved lance wood (சா.அக.);.

     [ ற் ைல + ல ]

     [ ற் ைலப் ள  → ற் ைலப் ல  (ெகா.வ.);
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ற் ைலப் ல்

 
 ற் ைலப் ல் ciṟṟilaippul, ெப. (n.)

   மைலயாளத் ல் காணப்ப ம் ெகாச் ச் ெய ம் ைக; medicinal grass - reputed drug of Malabar 
(சா.அக.);.

     [ ற் ைல + ல்]

ற் ைலப்

 
 ற் ைலப்  ciṟṟilaippū, ெப. (n.)

   ங்ைகப் ; drum stick flower (சா.அக.);.

     [ ற் ைல + ]

ற் ைலப்

 
 ற் ைலப்  ciṟṟilaippūṭu, ெப. (n.)

   காட் க்கைளசெ்ச ; iron weed.

     [ ற் ைல + ]

ற் ைலப்ெபா
ல

ற் ைலப்ெபால  ciṟṟilaippolavu, ெப. (n.)

   1. வண்  அ க்கடை்டக் ப் பயன்ப த்தப்ப ங் ெகட் யான மரவைக; creamy-leaved lance - wood.

   2. ண் ற்ேகால் த யன ெசய்யப்பயன்ப ம் நீண்ட மரவைக; rustyleaved lance wood.

     [ ற் ைல + ள  → ெபரள  → ெபால ]

ற் ைலப்ேபா
ளம்

ற் ைலப்ேபாளம் ciṟṟilaippōḷam, ெப. (n.)

   1. நீண்ட மரவைக; rusty-leaved lance wood.

   2. ற் ைலப் ல  பாரக்்க;see Similar-p-pilavu.

     [ ற் ைல + ேபாளம்]

ற் ைலமடக்

 
 ற் ைலமடக்  ciṟṟilaimaḍakku, ெப. (n.)

   ெநய்க்ெகாடை்ட; butterfly soap nut (சா.அக.);.

     [ ற் ைல + மடக் ]

ற் ைலம க்

 
 ற் ைலம க்  ciṟṟilaimaḍukku, ெப. (n.)

ற் ைலமடக்  பாரக்்க;see Sirrilai-madakku.

     [ ற் ைல மடக்  → ற் ைல ம க் ]

ற் ைலவாைக

 
 ற் ைலவாைக ciṟṟilaivākai, ெப. (n.)

   க வாைக; fragrant sirissa.

     [ ற் ைல + வாைக]
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ற் ைளப்

 
 ற் ைளப்  ciṟṟiḷaippu, ெப. (n.)

   ெம தாக இைளத்த நிைல; slight emaciation (சா.அக.);.

     [ (ைம); + இைளப் ]

ற் ற்ப வம்

 
 ற் ற்ப வம் ciṟṟiṟparuvam, ெப. (n.)

   யர ்இைழத்த மணற் ற் ைலத் தைலவன் ைதக் ம் ப வத்ைதப் ைனந்  ம் 
ஆண்பாற் ள்ைளத்த ழ்ப் ப ; section of anpar-pillai-t-tamil, which describes the stage of childhood in which the 
hero of the poem tramples down the toy houses built by little girls, one of ten.

     [ ற் ல் + ப வம்]

ற் றால்

 
 ற் றால் ciṟṟiṟāl, ெப. (n.)

   ச் றால்; common shrimp (சா.அக.);.

     [ (ைம); + இறால்]

ற் ன்ப ல்

 
 ற் ன்ப ல் ciṟṟiṉpanūl, ெப. (n.)

   ெகாக்ேகாக ல்; sexual science (சா.அக.);.

     [ ற் ன்பம் + ல்]

ற் ன்பப்ேபா

 
 ற் ன்பப்ேபா  ciṟṟiṉpappōki, ெப. (n.)

   உட ன்பத் ல் ைகயான நாட்ட ைடேயான்; one who indulges in sexual enjoyments and pleasures 
(சா.அக.);.

     [ ற் ன்பம் + ேபா ]

ற் ன்பம் பாரக்்க

ற் ன்பம்

ற் ன்பம்1 ciṟṟiṉpam, ெப. (n.)

   1. இம்ைம நலம்; earthly pleasures.

     " ற் ன்பம் ெவஃ " ( றள்.173);.

   2. ெமய் ன்பம், காம ன்பம்; Sexual pleasure, carnal pleasure.

     "இவடர வந்த ன்பஞ் ற் ன்ப ெமன்ப " ( வப். ர. ெவங்ைகக்ேகா. 137);. அ க்க ஊ ம் 
ம்பாைள, அ க ஊ ம் ற் ன்பம் (பழ.);

ம. ற் ன்பம்

     [ (ைம); + இன்பம்]

 ற் ன்பம்2 ciṟṟiṉpam, ெப. (n.)

   உப் க் கட் க் ெகா ; a kind of milky medicinal creeper (சா.அக.);.
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ற் னம்

ற் னம் ciṟṟiṉam, ெப. (n.)

   நல்ல ல்லாத தாழ்ந்ேதார;் company of low people.

     "ெசய்ந்நன் ய த ஞ் ற் ன ன்ைம ம்" ( பாண்.207);.

     [ (ைம); + இனம்]

ைம = தாழ்ந்த , இ ந்த , வளரச்்  யற்ற , தன்னி ம் தாழ்ந்த அ ைடயாைரச ் ற் னம் 
என்பர.் இங் த் தாழ்  என்ப  இனத்தாேலா, லத்தாேலா அன்  பண்பால், ஒ க்கத்தால், 

ற் சச்ங் த்

 
 ற் சச்ங் த்  ciṟṟīccaṅguruttu, ெப. (n.)

   ெபண்கள  வ ற் ல் ேதங் ள்ள அரத்தக் கட் ைனப் ேபாக் ம் ற் சச் மரத் ன  
ெவள்ைளக் த் ; tender black dates - Phoenix farinifera which is opposed to large date phoenix a caulis (சா.அக.);.

     [ ற் சச்ம் + த் ]

ற் சை்ச

 
 ற் சை்ச ciṟṟīccai, ெப. (n.)

   ற் சச் மரம்; tender block dates - Phoenix farnifera.

     [ (ைம); + ஈசை்ச]

ற் ஞ்

 
 ற் ஞ்  ciṟṟīñju, ெப. (n.)

ற் சை்ச பாரக்்க;see Sirriccai.

     [ (ைம); + ஈஞ் ]

ற் ந்

ற் ந்  ciṟṟīndu, ெப. (n.)

   ஈந்  வைக (பதாரத்்த. 753);; dwarf wild date - palm.

ம. ற் ந்

     [ (ைம); + ஈந் ]

ற் -தல்

ற் -தல் Sirru-,    5 ெச. . . (v.i.)

   மனத் யரைடதல்; to be troubled in mind perplexed.

     "மாநிலத ்ெதவ் ரக்் ஞ் ற்ற ேவண்டா" ( வ். வாய். 9.1:7);.

     [ ற்  → ற் -,]

ற் ப்ைப

 
 ற் ப்ைப ciṟṟuḍuppai, ெப. (n.)

   ைக வைக ெளான் ; a kind of medicinal herb (சா.அக.);.

     [  + உ ப்ைப]

ற் ைட

 
 ற் ைட ciṟṟuḍai, ெப. (n.)

   ேவலம் ள்; thorn of babul tree (சா.அக.);.
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ற் ண்

ற் ண்  ciṟṟuṇṭi, ெப. (n.)

   1. அப்ப வைக, பண்ணிகாரம் ( ங்.);; pastry, cake.

   2. த் ப் ள்ளதாய், உ ண்ைட வ ல் அரி  அல்ல  ேகா ைம மா ற் ெசய்த பண்ணிகார 
வைக; sweet pastry-ball made of rice or wheat flour.

     "அப்பங்கலந்த ற் ண் " ( வ். ெபரியாழ். 2.4:5);.

   3. அயரவ்ாற் ஞ் ற் ணா; light refreshment.

   4. அள ற் ய ண ; abstemious meal.

ம. ற் ண்

     [ (ைம); + உண் . ைம = ய, அள ற் ைறந்த]

ற் ண் சச்ா
ைல

 
 ற் ண் சச்ாைல ciṟṟuṇṭiccālai, ெப. (n.)

   ற் ண் ம் கானீர,் ேதநீர ் த ய ப கங்க ம் சாப் டக் ைடக் டம்; snack restaurant, canteen.

     [ ற் ண்  + சாைல]

ற் ண

ற் ண  ciṟṟuṇavu, ெப. (n.)

   1. ெபாரிக்க க் ழம் , ட் வைக த யன; curry preparations added to give relish to the main food.

     "ெபாரிக் ஞ் ற் ண " ( வா. 6:86);.

   2. ற் ண் -1 பாரக்்க;see sirrundi,-1

     "இனிய ற் ண ேவேத  ன் நீ வ வாய் ெகால்ேலா" ( ேசேலா. ேச. தந்நகர.் 275);.

     [ ைம = அள ற் ைறந்த; ைம +. உண ]

ற் த

 
 ற் த  ciṟṟudaḍu, ெப. (n.)

   அல் ன் இ  ம ங் ள்ள த ; the internal lips of the female genital organ (சா.அக.);.

     [ (ைம); + உத ]

ற் ந்

 
 ற் ந்  ciṟṟundu, ெப. (n.)

   பயணிக க் ப் ேபாக் வரத் க் த ம் ய இயங் ; mini bus.

     [ (ைம); + உந் ; ைம = அள ற் ய]

ற் ப் ளி

 
 ற் ப் ளி ciṟṟuppuḷi, ெப. (n.)

   தளவான ளி; a small quantity of tamarind.

     "க க் ச ் ற் ப் ளி ேசரக்்க ேவண் ம்" (நாஞ்.);

     [ (ைம); + ளி]

ற் மரி

ற் மரி ciṟṟumari, ெப. (n.)

   1. உவரந்ிலப் தரச்ெ்ச  ( ன்.);; marsh samphire.

   2. பவளப் ண் ; coral plant.

     [ (ைம); + உமரி]
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ற் ர்

ற் ர ்ciṟṟuyir, ெப. (n.)

   1.  காலம் வா ம் லங் ; short-lived being.

   2. கச ் ய உ ர ்( ன்.);; minute insect, animalcule.

     [ (ைம); + உ ர.் ைம = ய , ைறந்த அள ைடய ]

ற் ரிலக்க
ணம்

 
 ற் ரிலக்கணம் ciṟṟuyirilakkaṇam, ெப. (n.)

   ச்  க்களின் அைமப் , தன்ைம, பழக்க வழக்கங்கைளப் பற் க் ம் ல்; the part of zoology, 
which treats of the structure habits of insects - entomology.

     [ ற் ர ்+ இலக்கணம்]

ற் ரகம்

 
 ற் ரகம் ciṟṟuragam, ெப. (n.)

   க ; Indian mustard (சா.அக.);.

ற்

ற்  ciṟṟuru, ெப. (n.)

   1. ய உ வ ைடய ; small person or object, miniature.

     "அண்டங்கள் ற் வைமந் " (கந்த . நகரப். 9);.

   2. தா டன் ேகாக் ம் உ ; ornamental pieces appended to the tali.

ம. ற்

     [ (ைம); + உ ]

உ  = உ ைடய , உ ண்ைடயான .

ற் ளக்

 
 ற் ளக்  ciṟṟuruviḷakki, ெப. (n.)

   உ ப்ெப க் யா  ( தக்கண்ணா );; microscope (சா.அக.);.

ம வ. உ ப்ெப க்

     [ ற்  + ளக் . ளக்  → ளக் . 'இ' ைன த ]

ற் ள்

 
 ற் ள் ciṟṟuḷ, ெப. (n.)

   ட் ள்ள சரக்கைற (உ.வ.);; store-room in a house.

     [ (ைம); + உள். உள் = அகம், ]

ற் ள்ளங்

 
 ற் ள்ளங்  ciṟṟuḷḷaṅgi, ெப. (n.)

   உடச்டை்ட ன் ேமல் இ ஞ் சடை்ட; vest.

     [  + உள் + அங் ]
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ற் ள்ளாைட

 
 ற் ள்ளாைட ciṟṟuḷḷāṭai, ெப. (n.)

   உள்ளாைட வைக ெளான் ; akind of under vest.

     [  + உள்ளாைட]

ற் ள்ளான்

 
 ற் ள்ளான் ciṟṟuḷḷāṉ, ெப. (n.)

   உள்ளான் ; small snipe.

     [  + உள்ளான்]

ற் ளி

ற் ளி ciṟṟuḷi, ெப. (n.)

   கல், மரம் ேபான்றவற்ைறத ்தகரக்் ம் தச் க்க ; small chisel used for cutting stones and wood.

     " ற் ளியாற் கல் ந் தக ம்" (நீ ெந .14);.

   ம. ற் ளி;க. ட் ளி

     [ (ைம); + உளி]

உளி ன் வைகையப் ரித் க் காட்டேவ ' ைம' ேசரக்்கப்பட்ட .

ற் ழா

 
 ற் ழா ciṟṟuḻā, ெப. (n.)

   அரத்த லம், ழ் லம், ெவடை்ட த யவற்ைறப் ேபாக் ம் ட்  ளா எ ம் ைக; it is a small 
plant of the feronia genus;

 it cures piles, gleet etc., (சா.அக.);.

ற் ண்

 
 ற் ண் ciṟṟūṇ, ெப. (n.)

ற் ண்  பாரக்்க;see sirrundi,

     "ெநய்ச் ட ்டைமந்த ற் ாண்"

     [ (ைம); + ஊண்]

ற் ர்

ற் ர ்ciṟṟur, ெப. (n.)

   1. ய ஊர ்( டா);; small village, hamlet. 

     ' ற் ரிேல பாரிக் த்தா' (பழ);.

   2. ஞ்  நிலத் ர;் village in the hilly tracts.

     [ (ைம); + ஊர]்

ஞ்  நிலம், மைல ம் மைல சாரந்்த ப மாதலால், பரந் பட்ட ஊர ்ேதான் ம் வாய்ப்  ைற . 
எனேவ ஞ்  நிலத்தைமந்த ஊ ம் ற் ெரனப்பட்ட .

ற் யன்

ற் யன் ciṟṟuḻiyaṉ, ெப. (n.)

   1. ட்  ேவைலயாள்; lacquey,

   2. கலப்பற் க்காரன்; one whose occupation is the caulking of ships, boats etc., (ெச.அக.);.

     [ (ைம); + ஊ யன்]
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ற்ெறட்டகம்

ற்ெறட்டகம் ciṟṟeṭṭagam, ெப. (n.)

   அகப்ெபா ைளக் ம் ஒ  ல் (கள யற். 16);; an ancient poem on Agam.

     [  + எட்டகம்]

ற்ெறண்

ற்ெறண் ciṟṟeṇ, ெப. (n.)

   1. ெழண்; fraction.

   2. இ ர ்ஒர யாய் வ ம் அம்ேபாதரங்க வைக (காரிைக, ெசய், 10, உைர);; a variety of ambodarangam 
consisting of shortlines of two fect each.

   3. பரிபாட ப் க ள் ஒன்  (பரிபா. 1:60);; a constituent section of Paripadal.

     [ (ைம); + எண்]

ற்ெறல்ைல

 
 ற்ெறல்ைல ciṟṟellai, ெப. (n.)

   அவ்வச ்ெசய் ட் ரிய அ களின் ைம வைரயைற; minimum number of lines, as in a stanza, opp. to per-
ellai.

     [ (ைம); + எல்ைல]

ற்ெற

 
 ற்ெற  ciṟṟeli, ெப. (n.)

   கண்ெட  (இ.வ.);; mouse, species of small rat.

     [ (ைம); + எ );

வைக ேவ பாட தற் ம், ேதாற்றம் க ம் இப்ெபயரைமந்த .

ற்ெற ம்

 
 ற்ெற ம்  ciṟṟelumbu, ெப. (n.)

ெமல் ய தான ய எ ம்  Small bone (சா.அக.);.

     [ (ைம); + எ ம் ]

ற்ெறள்

 
 ற்ெறள் ciṟṟeḷ, ெப. (n.)

   எள் வைக ( ன்.);; gingelly oil plant, small kind of sesamum.

     [ (ைம); + எள்]

ேதாற்றத் னா ம், வைகைமைய தந் ேதா தற் ம் ைம ன்ெனாட்டான .

ற்ெற த்தா
ணிப்

 
 ற்ெற த்தாணிப்  ciṟṟeḻuttāṇippūṭu, ெப. (n.)

   ய வ ள்ள எ த்தாணிப் ண்  ெச ; small variety of style plant (சா.அக.);.

     [  + எ த்தாணிப் ]
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ற்ெற ம்

ற்ெற ம்  ciṟṟeṟumbu, ெப. (n.)

   வப் ெப ம்  வைக; Small redant.

     "பாற்கடைலச ் ற்ெற ம்  ப கநிைனப் ப ேபா ம்" (ேசக் ழார.் .பா .9);. ' ற்ெற ம்ைபச ்
ற்ெற ம் ம் கடெ்ட ம்ைபக் கடெ்ட ம் ம் ேத ம்' (பழ.);.

     [ (ைம); + எ ம் ]

வைகைய தந்  ற ைம ன்ெனாட்டான .

ற்ேறரண்டம்

 
 ற்ேறரண்டம் ciṟṟēraṇṭam, ெப. (n.)

   ற்றாமணக்  (மைல.);; castor plant.

     [ (ைம); + ஏரண்டம்]

ற்ேறரி

 
 ற்ேறரி ciṟṟēri, ெப. (n.)

   ய நீரந்ிைல; a small tank.

ற்ேறரிகம்

 
 ற்ேறரிகம் ciṟṟērigam, ெப. (n.)

   பா  வைக ெளான்றான இைலப்பா  ( .அ.);; species of duckweed.

     [  + ஏரிகம்]

ற்ேறலம்

 
 ற்ேறலம் ciṟṟēlam, ெப. (n.)

   தைலவ , காய்சச்ல், உ ழ்நீ றல், வ ற் க்ெகா ப்  தலானவற்ைறப் ேபாக் ம், ய 
ஏலக்காய்; small cardamum, which cures headache, fever, excess salvation etc., (சா.அக.);.

ம. ற்ேறலம்

     [ (ைம); + ஏலம்]

ற்ெறா ைவ

 
 ற்ெறா ைவ ciṟṟoḍuvai, ெப. (n.)

   ஒ ைவ மரம்; a kind of rafle tree (சா.அக.);.

     [  + ஒ ைவ]

ற்ெறாத்

 
 ற்ெறாத்  ciṟṟotti, ெப. (n.)

ற்ெறாற்  பாரக்்க;see Sirrorri.

     [ (ைம); + ஒத் ]

ஒற்  → ஒத்  ஒேநா: பற்  → பத் . கற் க் ட்  → கத் க் ட்

ற்ெறா க்கம்

ற்ெறா க்கம் ciṟṟoḻukkam, ெப. (n.)

   இ நடத்ைத (நாம ப.650);; base conduct.

     [  + ஒ க்கம்]
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ற்ெறாற்

 
 ற்ெறாற்  ciṟṟoṟṟi, ெப. (n.)

   ம ெவாற் ; submortgage.

ம. ற்ெறாற்

     [ (ைம); + ஒற் ]

ஒற் க்  ைவத்தல் என்ப  ஒ  ெபா ைள அைடமானமாய் ைவத்  ேவெறா  ெபா ைளேயா 
பணத்ைதேயா ம தைலயாகப் ெபறல். இங் ச ் ைம, ம ைமப் ெபா ளில் ன்ெனாட்டான .

ற்ேறாைல

 
 ற்ேறாைல ciṟṟōlai, ெப. (n.)

   ெதன்ைன மடை்ட ன் னிப்பாகத் ள்ள ய ஓைல; the short blades at the end of the leaf of a coconut tree.

     [ (ைம); + ஓைல]

ற-த்தல்

ற-த்தல் sia-,    3 ெச.  (v.i.)

   1. ேமன்ைம ைடயதாதல்; to be eminent, illustrious.

     " றந்த நான்மைற னிவர"் ( றநா. 6:19);.

   2. ேமற்ப தல்; to surpass, excel.

     "தா ற் றந்த தயாவான தத் வேன" ( வாச.1,61);.

   3. அள ற்க மாகக் கனத்தல்; to be unbearable heavy.

     " ேயான் ெப ன  றந்தன்  மன்ேன" ( றநா.75:5);.

   4. தல்; to be abundant.

     "ெப ம் ெபயல் றத்த ன்" (ம ைரக். 244);.

   5. இன் யைமயா த்தல்; to be indispensable.

     "கற்பாரக்் ச ் றந்த  ெச " (ெதால். ெசால்.76, ேசனா.);.

   6. மங்கலமாதல்; to be auspicious, lucky.

   7. அன்பாதல்; to be dear.

     " றந்தாெனன் ேறவற்பாற் றன் " ( றள்,515);.

   8. ம ழ்தல்; to rejoice.

     "உளஞ் றந்  க வான்" (கந்த . த்தகாண். ஏம .31);

   9. அழகாதல் ( ன்.);; to be graceful.

   10. நனிநாகரிகமாதல்; to be elegant.

   11. றங்ெகாளி வாய்ந்ததாதல்; to be splendid.

ம. றக் க

     [ ள் → ( ர)்; → ர ்→ ற]

த. ற → Skt. Sras
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றக்கணி-த்தல்

றக்கணி-த்தல் sirakkani,    4 ெச. .  (v.i.)

   1. றங்கணி பாரக்்க;see Siraigali-,

     " றக்கணித் தாள் ேபால ந ம்" ( றள், 1025);.

   2. கைடக்கண்ணாற் பாரத்்தல் ( டா.);; to cast a side look.

     [ றங்கணி → றக்கணி-,]

றக்கணித்தல்

 
 றக்கணித்தல் ciṟakkaṇittal, ெதா.ெப. (vbl.n.) 

   ைறத்தல்; to diminish (சா.அக.);.

றக்கணிப்

 
 றக்கணிப்  ciṟakkaṇippu, ெப. (n.)

   பக்கப் பாரை்வ; side look (சா.அக.);.

றக் த்

 
 றக் த்  ciṟakkimuttu, ெப. (n.)

   த் வைக ெளான் ; solid pearl.

     [ றக்  + த் ]

றக -த்தல்

றக -த்தல் Siragadi,    4 ெச. . . (v.i.)

றக க்ெகாள் )-தல் பாரக்்க;see sirakaik-kol-.

     [ ற  + அ -,]

றக க்ெகாள்(
)-தல்

றக க்ெகாள்( )-தல் ciṟagaḍiggoḷḷudal,    13 ெச. . . (v.i.)

   பறத்தற் ெபா ட் ச ் றக த்தல் ( .ெவ.9;19, உைர);; to flap the wings as birds commencing flight.

     [ ற  + அ த் க் ெகாள் -; றக த் க் ெகாள்  → றக க் ெகாள் -]

றகம்

 
 றகம் ciṟagam, ெச. . . (v.i.)

   வளாகத் ன் ப ; wings of a complex. i.e., south wing, east wing.

     [ ற  → றகம்]

றகர்

றகர ்ciṟagar, ெப. (n.)

ற  பாரக்்க;see siagu.

     "ேசவலாய்ச ் றகரப்் லரத்் ேயா" (பரிபா. 3:26);.

     [ ற  → றகர]்

றக -தல்

றக -தல் ciṟagaṟudal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. வ ய தல் (இ.வ.);; to lose strength.

   2. ட மாக் தல், தளர் றச ்ெசய்தல்; to be disabled. 

     'அவன் றக ந்தான்' (உ.வ.);

     [ ற  + அ . ற  = உ ப் , வ ைம, ரி ]
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றகாற் -தல்

றகாற் -தல் ciṟakāṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ற ைன ரித்த த்  இைளப்பாற் க் ெகாள் தல் ( ன்.);; to-flap the wings gently and rest, as birds.

     [ ற  + ஆற் -,]

ற

ற 1 ciṟagi, ெப. (n.)

   ைவ ( ன்.);; common teal.

     [ ற  → ற . இ = உைடைமப் ெபா ள் ன்ெனாட் ]

 ற 2 ciṟagi, ெப. (n.)

   நீரப்்பறைவ; a water bird (சா.அக.);.

     [ ற  → ற ]

ற ன்

 
 ற ன் ciṟagimīṉ, ெப. (n.)

   பறைவ ன் ( ன்.);; a flying fish.

     [ ற  + ன். ற  → ற ]

ற  கட் ப்பற-
த்தல்

 
 ற  கட் ப்பற-த்தல் Siragu-kalti-p-para, ெச. .  (v.i.)

   ைரந்  ெசல் தல்; to move with great swiftness, be in great haste.

     [ ற கட்  → பற-,]

பறைவ னம் பறந்  ெசல்வைத ைரவாய்ச ்ெசல்வதா ணரந்்தவரக்ள், மாந்தன  ைரந்த 
ெசல ைன ம் பறப்பதாய்க் னர.் இ , ைகப்ப த் தல் ெபா ளி ம் வ தைல, ஆலாய்ப் 
பறக் றான், பறவாய்ப் பறக் றான் எ ம் உலக வழக்  ேநாக்  ய க.

ற கத

 
 ற கத  ciṟagugadavu, ெப. (n.)

   இரடை்டக் கத  (யாழ்ப்.);; folding 'door, two-leaved door.

     [ ற  + கத . ற  = உ ப் , ரி ]

ற ல்

 
 ற ல் ciṟaguguḍil, ெப. (n.)

   க் ங் ைச (யாழ்ப்.);; small movable hut.

     [ ற  + ல். ற  = ெமன்ைம]

ெமன்ைமயான  இயங்கற் ம் எ த் ச ்- ெசல்லற் ம் இையபாய .

ற  ேகா

 
 ற  ேகா  ciṟaguāḻi, ெப. (n.)

   காட் க் ேகா  வைக; red spurfowl.

     [ ற  + ேகா ]

ற  = பறக் ம் உ ப்  ட் க் ேகா கைள ேநாக்க, காட் க் ேகா கட் ப் பறக் மாற்றல் 
யா த்தல் க  இவ்வாறைமந் க்கலாம்.
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ற  ெதரி-த்தல்

ற  ெதரி-த்தல் siagu-deri,    4 ெச.  (v.i.)

   ற லரத்் தல் (யாழ்.அக.);; to dry or air the wings, as a bird.

     [ ற  + ெதரி-, ெதரி = ெதளி, பரப் ]

ற நீண்ேடான்

 
 ற நீண்ேடான் ciṟagunīṇṭōṉ, ெப. (n.)

   நீண்ட றைக ைடய ெவௗவால்; long-winged bat (சா.அக.);

     [ ற  + நீண்ேடான். ஒன் = உைடைம த்த ஈ ]

ற ைளத்தல்

ற ைளத்தல் ciṟagumuḷaittal, ெப. (n.)

   1. தற்காத் க் ெகாள் ம் வ  ெப ைக; being capable of maintaining oneself.

   2. ெவளிேய  வைக (உ.வ.);; disappearance;

 tendency towards waste, as wealth (சா.அக.);.

     [ ற  + ைனத்தன். ற  = பறக் ம் உ ப் , ஆற்றல்]

பறைவ னம் றக் ம்ேபாேத ற டன்தான் றக் ம். எனி ம் அவ் ப்  ேபா மான 
வளரச்் யைடந் , ப ற்  ெபற் ப் பறக் ம் ஆற்றைல ணரந்்  ெகாள் ம் நிைலையச ்' ற  

ற -தல்

 
 ற -தல் Siragu-muri, ெச  (v.i.)

க -தல் பாரக்்க;see Siragaru.

     [ ற  +  -  = அ , ரி, ஒ ]

றைக

 
 றைக ciṟagai, ெப. (n.)

   உண்பவரக்் ச ்ெசா ைன வாக் ந் தன்ைம ள்ள பறைவ வைக; a bird, the flesh of which causes 
itching when eaten (சா.அக.);.

றெகா ந்தபற
ைவ

றெகா ந்தபறைவ ciṟagoḍindabaṟavai, ெப. (n.)

   1. ைண ழந்தவள்; widow.

   2. ைண ழந்தவன்; widower.

   3. நட் ைன இழந்தவர;் one who loose friendship.

     [ றெகா த்த + பறைவ]

ற ைன இழந்த பறைவ பறக்க இயலாத  ேபான்ற  ைண இழந்தாரின் ஆற்றல் என்பைதக் 
க் ம் ட் ச ்ெசால்.

றங்கணி-த்தல்

றங்கணி-த்தல் Siraigali,    4 ெச ன்றா  (v.i.)

   1. கண்ைணச ் க் ப் பாரத்்தல்; to squint one's eyes and glance.

     " வைளமாைலப் ேபா   றங்கணிப்பப் ேபாவார"் ( லப். கானல்வரி, 1. பாடல், 7.);.

   2. இ வாய்க் க தல்; to despise.

   3. ம யா த்தல், ைமயாய்க் க தல்; to disregard.

     [ ைம →  → ற, ற + கண் → கணி]

யப்பானைதக் கா ம் ேபா  ரித் ப் பாரத்்த ம், இ வானைதக் கா ம் ேபா  க் ப் 
பாரத்்த ம் அனிசை்சச ்ெசயலாய் அைமந் ளைத அ க.
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றங்கா

 
 றங்கா  ciṟaṅgāṭu, ெப. (n.)

   கா ; low jungle.

     [ ைம →  + கா  = கா  → றங்கா ]

றங்

றங் 1 Siraigi,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

   ம யா த்தல், இகழ்ச்  ெசய்தல்; to despise.

     [ றங்கணி → றங் ]

 றங் 2 Siraigi,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

   றங்ைகயாலளத்தல் (யாழ்ப்.);; to measure in the hollow of the hand.

     [ றங்ைக → றங் ]

றங்ைக பாரக்்க

றங்ைக

றங்ைக ciṟaṅgai, ெப. (n.)

   ைகந்நிைறயள ; quantity that can be held in the hollow of the hand;palmful, as a measure.

     " ன்னா  ச் றங்ைக ெநல்லளந்  ெகா வா" ( மர. ர. னா. ற. 26);

     [  + அங்ைக. அகம் + ைக – அகங்ைக]

றட்ைட

 
 றடை்ட ciṟaṭṭai, ெப. (n.)

ரடை்ட பாரக்்க;see Sirattai.

ம. ரட்ட

     [ ரடை்ட → றடை்ட]

றந்த கற்பகம்

 
 றந்த கற்பகம் ciṟandagaṟpagam, ெப. (n.)

   நாகச ்ெசய்ந்நஞ்  ( .அ.);; a prepared arsenic.

றந்ேதார்

றந்ேதார ்ciṟandōr, ெப. (n.)

   1. உயரந்்ேதார;் the great, the renowned, the illustrious.

   2. கட ளர,் ேதவர;் Gods, Devas.

     " றந்ேதா லகம் பட நர ்ேபால" (பரிபா. 19:11);.

   3. உற னர ்( வா.);; relatives.

   4. றந்ேதார ்( ன்.);; ascetics.

ம. றந்ேதார்

     [ ற + ந் + த் + ஓர.் ள் → ( ர)்; → ற, ற → றப்  (ெப ைம);]

றப்பைச

றப்பைச siṟappasai, ெப. (n.)

   ேநரைசகட் ம் நிைரயைசகட் ம் ஒ ய எ த் கள் ெமா யாய் நின்றால் றப்பைசயா ம் 
(யாப்.8);; a metrical special syllable.

     [ றப்  + அைச]
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றப்பணி

றப்பணி ciṟappaṇi, ெப. (n.)

   1. இனம், ணம், ெசயல் என்பவற்றால் ஒ  ெபா ைளச ் றப் த் க் ம் அணி; figure of speech which 
consists in magnifying the excellence of an object.

   2. ஒப் ைமயாற் ெபா ைம ற் ந்த இரண்  ெபா ள்க க்  ஒ  கரணியத்தால், ேவ பா  
ேதான் வைதக் ம் அணி (அணி .82);; figure of speech in which a reason is given for differentiating two similar 
objects taken up for comparison.

றப் ல் ர்

றப் ல் ர ்ciṟappilcīr, ெப. (n.)

பாட் ல் வைக ளி ேசரந்்  நிற்ப ம் ரக்ள் (யாப். .10.);.

     [ றப்  + இல் + ர]்

றப் லைச

றப் லைச siṟappilasai, ெப. (n.)

   ேநரைச கட் ம் நிைரயைசகட் ம் ஒ ய எ த் கள் ெமா க்  உ ப்பாய் நிற் ன் றப் லைச 
எனப்ப ம் (யாப்.8);; an unwanted metrical syllable.

     [ றப்  + இல் + அைச]

றப்பாங்கல்

 
 றப்பாங்கல் ciṟappāṅgal, ெப. (n.)

   ந்தக்கல் ( ன்.);; corundum emery.

     [ றப்  + ஆம் + கல்]

றப்பா

றப்பா  ciṟappāṭu, ெப. (n.)

   ேமம்பா , சால் ; excellence, splendour.

     " றப்பா ைடயர"் (ேதவா.500,4);.

     [ றப்  + பா  – றப் ப்பா  → றப்ப ]

றப் யற்ெபய
ர்

றப் யற்ெபயர ்ciṟappiyaṟpeyar, ெப. (n.)

   இனத்  (சா ல்); ள்ேளார ் றப் னால் தமக் த்தாேம வழங் ம் ெபயர ்(பன்னி பா. 151);; titles 
assumed by members of a community as a mark of special distinction.

     [ றப்  + இயற்ெபயர]்

றப் லாதாள்

 
 றப் லாதாள் ciṟappilātāḷ, ெப. (n.)

   ேமம்பா ல்லாதவள், ேத  ( டா);; goddess of ill-luck, as being graceless.

     [ றப்  + இவாதாள்]
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றப்

றப் 1 ciṟappu, ெப. (n.)

   1. தைலைம, தன்ேனரில்லாத் தன்ைம; pre-emience.

     "ேம ய றப் ன்" (ெதால். ெபா ள்.அகத். 28);.

   2. ேமம்பா , உயர் ; superiority

   3. பகட்  (ஆடம்பரம்);, ஆரவாரம்; pomp.

     " ழா றப்பாக நைட ெபற்ற "

   4. ேபராற்றல், உயரந்ிைல; grandeur.

   5. நயப்பண் ; courtesy.

   6. ந்ேதாம் ம் பண் ; hospitality.

     " ேயார ்காண் ெடா ஞ் ெசய்வர ் றப் " (நால , 159);

     [ ற → றப் ]

 றப் 2 ciṟappu, ெப. (n.)

றப்பணி,1 ( ரேசா. அலங்.12); பாரக்்க;see sirappani,1.

     [ ற → றப் ]

 றப் 3 ciṟappu, ெப. (n.)

   1.  ( ங்.);; abundance, plenty.

   2. ெசல்வம்; wealth.

   3. வளைம; prosperity.

     "தைகப்ெப ஞ் றப் ற் க்ேகாமான்" ( றநா. 64, 5);.

   4. இன்பம்; happiness.

     "காதலர ்ெசய் ஞ் றப் " ( றள், 1208);.

   5. வரிைச, நன்ம ப் ; honours, privileges.

     "ெதன்னவன் ெபயெரா  றப் ப் ெபற்ற" ( லப். 16: 109);.

   6. ம ப் ; regard, esteem.

     " ரை்ம றப்ெபா ம்" ( றள், 195);.

   7. ேமன்ைம; superiority, greatness.

   8. நன்ெகாைட; present, gift.

     " றப்ப ய ெவாற் ன்கட ்ெசய்யற்க" ( றள், 590);.

   9. றக்கம், ேபரின்பம், உம்ப லகம்; heaven, heavenly bliss.

     " றப் ஞ் ெசல்வ  ம்" ( றள், 31);.

   ம. றப் ;க. ெசற

     [ ற → றப் ]

 றப் 4 ciṟappu, ெப. (n.)

   1. வாலாயமான ழா; periodical festival in a temple.

     " றப்ெபா  சைன ெசல்லா " ( றள், 18);.

   2. நகரத்தார ்ெகாண்டா ம் ஒ  சடங் ; ceremony observed by Nattukkottai Nagarattar.

     [ ற → றப் ]
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றப் க்கட்ட
ைள

றப் க்கட்டைள ciṟappukkaṭṭaḷai, ெப. (n.)

   ேகா ல் ஏற்ப த்தப்பட்ட பைடய க்கான ப த்தரம் (ெத.க.ெதா.4,103);; institution of naivettiyam in a 
temple.

     [ றப்  + கட்டைள]

றப் செ்சய்

றப் செ்சய்1 Sirappu-c-cry,    1 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒப்பைனெசய்தல், அழ ப த் தல் ( ன்.);; to embellish.

   2. வரேவற்  கமன் தல், ந்ேதாம்பல்; to welcome, show hospitality.

     [ றப்  + ெசய். 'ெசய்' . .]

 றப் செ்சய்2 sirappu-c-cey,    1 ெச. .  (v.i.)

   ேகா ல் ழாைவக் ெகாண்டா தல் (யாழ்ப்.);; to celebrate, as a temple festival.

     [ றப்  + ெசய்-,]

றப் ைடக் ள

றப் ைடக் ள  ciṟappuḍaikkiḷavi, ெப. (n.)

   கமன் ெமா ந்  ந்ேதாம் ைக; words of hospitality.

     " றப் ைடக் ள  ெசவ் ற் ப ற் " (ெப ங். உஞ்ைசக். 34:44);.

     [ றப் ைட + ள ]

றப் ைடயர
யல்

றப் ைடயர யல் siṟappuḍaiyarasiyal, ெப. (n.)

   ம ந்த உள்ளத்ேதாைன ம், மகப்ெபறாேதாைன ம் அ ப் றக் ட்ேடாைன ம், ெபண் 
ெபயேராைன ம், பைட ழந்ேதாைன ம், ஒத்த பைடேயாடா ேதாைன ம், ற ம் இத்தன்ைம 

றப் ப்பா ரம்

 
 றப் ப்பா ரம் ciṟappuppāyiram, ெப. (n.)

   ஆக் ேயான்ெபயர ்வ , எல்ைல, ற்ெபயர,் யாப் , த யெபா ள், ேகட்ேபார,் பயன், காலம், 
களம், காரணம் தலான ெபா ள்கைளப் பற் ப் க  கத்தான் ஒ  க் ச ் றப்பாக 
அைமக்கப்பட்ட ன் ைர (ெதால். பா . உைர.);; introduction to a book, giving particulars of the author, title of 
the work, subject-matter, etc., opp. to podu-p-payiram.

     [ றப்  + பா ரம்]

றப் ப்ெபயர்

றப் ப்ெபயர ்ciṟappuppeyar, ெப. (n.)

   1. ெபா ப்ெபய க்  எ ரிைடயாக ெவான்றற்ேக, றப்பாக வ ம் ெபயர ்(நன்.62, உைர.);; specific, 
name, opp. to podu-p-peyar.

   2. ைண, நிலம், சா ,  உைடைம, ணம், ெதா ல், கல்  என்ற எண் வைகயா ம், 
ெபா ள்க க் ச ் றப்பாகக் ம்ெபயர ்(நன்.393);; descriptive names of cight kinds, viz., tiai, nilam, šadi, kudi, 
udaimai, kuņam, tolil, kalvi.

   3. ேவந்தன் ெகா க் ம் பட்டப்ெபயர ்(பன்னி பா. 150);; title given by a king.

றப் ம்ைம

றப் ம்ைம ciṟappummai, ெப. (n.)

   றவ  ம ங் ன்றம் அல்ல  ைலய ம் ம்பாத யாக்ைக என்  றப்பாக வ ம் உம்ைம 
( றநா.212, உைர);; connective particle implying superiority or inferiority.

     [ றப்  + உம்ைம]

றப் ெமா

 
 றப் ெமா  ciṟappumoḻi, ெப. (n.)

றப்பணி ( வா.); பாரக்்க;see Sirappali.

     [ றப்  + ெமா ]

றப் நாய
னார்

றப் நாயனார ்ciṟappulināyaṉār, ெப. (n.)

   நாயன்மார ்அ பத் வ ள் ஒ வர ்(ெபரிய .);; a canonized Saiva saint one of 63.

     [ றப்  +  + நாயனார]்
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றப்

றப்  ciṟappuvidi, ெப. (n.)

   ஒன்றற்ேக தனித் க் ம் ெந  (நன்.165, உைர);; special rule, dist. fr. podu-vidi.

     [ றப்  + ]

றப் ழகரம்

 
 றப் ழகரம் ciṟappuḻkaram, ெப. (n.)

   த க் ச ் றப்பா ள்ள ழகரம்; the letter l, as peculiar to Tamil language.

     [ றப்  + ழகரம், 'கரம்' சாரிைய]

ழகரம் த ல் றப்பாக ள்ள  எனக் ப் ட்டா ம் த ன் இனெமா யான மைலயாளத் ல் 
இன் ம் வழக் ல் இ க் ற . பழங்கன்னடம், பழந்ெத ங்  ேபான்ற ெமா களில் ழகரம் 
இ ந் ள்ள . ழகரம் இடம்ெபற் ந்த ெசாற்கைள ஒப்  ேநாக் னால் அ  ல இடங்களில் 

வ மாக மைறந் ள்ள . ற டங்களில் க, ட, ண, த, வ ேபான்றனவாகத் ரிந் ள்ள .

றப்ெப -த்தல்

றப்ெப -த்தல் Sirappedu,    4 ெச.  (v.i.)

   ழாக் ெகாண்டா தல்; to celebrate a festival.

     "ேபய்க்ேக றப்ெப ப்பார"் (அ ட்பா, 1. ெநஞ்ச .388);.

     [ றப்  + எ ]

றப்ெப த்

றப்ெப த்  ciṟappeḻuttu, ெப. (n.)

   ஒ  ெமா க்ேக றப்பாக உரித்தான எ த்  (நன். 274);; alphabetic letter peculiar to a language.

     [ றப்  + எ த் ]

றப்ைப

 
 றப்ைப ciṟappai, ெப. (n.)

   மரத் னாற் ெசய்யப்பட்ட ம், பறைவகைளத் ரத்த ேவ ம், மா கைள அைடயாளம் கண்  
க் மா  அவற் ன் க த் ற் கட் தற் ேக ம், பயன்ப த்தப்ப வ மான ஒ  வைக மணி 

( ன்.);; a kind of bell or clapper, sometimes made of wood, used to scare away birds or tied to a bullock's neck for 
identification.

     [ றப்  → றப்ைப]

ற

ற  ciṟavi, ெப. (n.)

ற  (பதாரத்்த. 899); பாரக்்க;see Siragi.

     [ ற  → ற ]

ற

ற  ciṟavu, ெப. (n.)

   றந்தெசயல்; meritorious deed.

     " றேவெசய்  வ வந் " ( வாச.  5:86);.

     [ ற → றப்  → ற ]

றாங்கணி-
த்தல்

றாங்கணி-த்தல் sirigami,    4 ெச ன்றா , (v.t.)

றக்கணி-த்தல் பாரக்்க;see sirakkani

     " ேதாற்றைம ேதாற்றச ் றாங்கணித் ப் பாரத்் " ( வ். ெப மாள். 6:3, யா.);.

     [ றக்கணி → றங்கணி → றாங்கணி]
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றாங் -த்தல்

றாங் -த்தல் Sirigi,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

   1. உள்ளங்ைகயளவாக் தல்; to reduce to the size of the hollow of one's palm.

     "கண்கைளச ் றாங் த் ப் ப கலா ந்தப " ( த். 11, யா, 81);. to get into one's power or 
control.

     "அவைனச ் றாங் க் ம் ஸம் ேலஷ தைச ல்" ( வசன,25);.

   3. இரத்தல்: to beg.

     "தன்ைனச ் றாங் த்  இ க் ற நம்ைம அ ற ல்ைல" (ஈ . 6:10, அவ.);.

   4. ெகஞ் தல்; to beg, entreat.

     [ றங்ைக → றாங்ைக → றாங் -,]

றாங்

 
 றாங்  ciṟāṅgu, ெப. (n.)

ராங்  பாரக்்க;see siringu.

     [ ராங்  → றாங் ] '

றாங்ைக

றாங்ைக ciṟāṅgai, ெப. (n.)

றங்ைக பாரக்்க;see sirangai

     "எனக் ம் ஒ  றாங்ைக டவல்  ேகாேள" ( வ். மாைல. 19, யா. 72);.

     [ றங்ைக – றாங்ைக]

றாம்

றாம் 1 sirimbi,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

   ஒ  ேசரத் ரட் தல்; to gather up in a mass.

     " றாம் த் த ப க்கலா க்ைக" (ஈ , 69;2, );.

     [ேசரத்்தல் → றத்தல் → றாம் ]

 றாம் 2 ciṟāmbi, ெப. (n.)

   காவற்பரண் (யாழ்ப்.);; a loft or platform for keeping watch.

ம. றாம்
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றாம்

றாம் 1 sirambu-,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. தல்; to shrink, look small.

     " றாம்  இரப்பாளனாய் நின்ற நிைல" (ஈ , 2.6:1);.

   2. இைளத்தல்; to grow lean, become emaciated.

     "இத்தைலையப் ரிந்  வந்த றாம் த ெலல்லாம்" (ஈ , 6.1:11);.

     [ ைம →  → றா → றாம் -,]

 றாம் 2 Sirimbu-,    5 ெச. . . (v.i.)

   உராய்தல் ( ன்.);; to graze, as a ball when passing.

     [ றாய் → றாம் -,]

 றாம் 3 Sirimbu-,    5 ெச ன்றா  (v.t.)

   றாண் தல் ( ன்.);; to scratch with a splinter or thorn.

     [ றாய் → றாம் -,]

 றாம் 4 ciṟāmbu, ெப. (n.)

   மரச் ம்  ( ன்.);; fibre risings in wood shiver.

     [ ல் → ம்  → வாம்  → னாம்  → றரம்  = மரத் ம் னி ள்ள ண்படை்ட 
தா

றாய்

றாய்1 siriy,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

ராய் (உ.வ.); பாரக்்க;see Siray-.

     [ றாய் → றாய்]

 றாய்2 ciṟāy, ெப. (n.)

   மரத் ண் ; chip, Splinter.

     "ஒ  றாைய வ த் " (ஈ , 35:8);.

     [  → ெசறா → றா]

றாயத் க் ச்

 
 றாயத் க் ச்  ciṟāyattukkucci, ெப. (n.)

   நிலேவம்  (யாழ்.அக.);; Himalayan chiretta.

 U. chiraita

றார்

றார ்ciṟār, ெப. (n.)

   வர;் children.

     " ன் றா ம் ன் மக்க ம்" (பரிபா.3:6.);

     [ ைம →  → றார.் 'அா' ப.பா. ஈ ]
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றார்பணி

 
 றாரப்ணி ciṟārpaṇi, ெப. (n.)

   வரக்ைளப் பணிக்கமரத்்தல்; child labour.

     [ றார ்+ பணி. பண் → பணி]

றான்

 
 றான் ciṟāṉ, ெப. (n.)

   வன்; boy.

     [ வன் → றான்]

க்

க் 1 ciṟikki, ெப. (n.)

க்  பாரக்்க;see sirukki.

     [ க்  - ற க்  (ெகா.வ.);]

 க் 2 ciṟikki, ெப. (n.)

   ெகா க்காக்கட்டான்; sky-blue bindweed.

 siṟisu, ெப. (n.)

   1.  (உ.வ.); பாரக்்க;see Siridu.

   2. வன் அல்ல  ; young boy or girl.

     [  → . ஒ.ேநா. க  - க  ' ' ஒ.பா.ஈ ]

ஞன்

ஞன் ciṟiñaṉ, ெப. (n.)

   வன்; small insignificant boy.

     "அ ஞ ஞ் ஞ  மா யந்தமா" (கம்பரா. ஆ ெசல்ப.45);.

     [ யன் → ஞன், 'ன்' ஆ.பா.ஈ ]

ட்டம்

 
 ட்டம் ciṟiṭṭam, ெப. (n.)

   ளாம்படை்ட (இராட்);; bark of the wood-apple.

 Skt. slista.

தாக் -தல்

தாக் -தல் Siridikku-,    5 ெச ன்றா  (v.t.)

   அள , வ  ேபான்றவற் ல் ைறத்தல்; to make small, reduce.

ம. க் க

     [  + ஆக்  - ஆ  (த. .); - ஆக்  ( . .);]

 ciṟidu, ெப. (n.)

   ெபா ட்ப த்தத்தக்க தல்லாத , றப் லாத ; that which is small, trifling or insignificant.

     "இறப்பச ் ெதன்னா " (நால ,99);.

   ம. , ெச ;   க. ரி, ரி ;   ெத. த;   . ர் ;   ட. ெசரெ்ய;ேகாத., ட. ர்

     [ ைம →  →  → ]
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ைர-த்தல்

ைர-த்தல் iridurai,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

   இகழ்ந்  ேப தல், ப த் ைரத்தல்; to belittle, despise, speak contemptuously or disparagingly of.

     "ேசரந்்தாைர ெயல்லாஞ் ைரத் " (பழ. 123);.

     [ ைம → .  + உைர. ைம = ழ்ைம, இகழ்ச் . உைர = ேபச் ]

பலம்

 
 பலம் ciṟibalam, ெப. (n.)

   ல்வம் (மைல.);; bael.

 Skt. Sri-phala

ய

ய ciṟiya, ெப.எ.(adj.)

   1. ைறந்த; small, little.

   2. இைளய; younger in age.

   3. தாழ்ந்த, இ ந்த; base, inferior.

   ம. ெச ய, ரிய;   க. ;   ெத. த; ட. ெசய்ெய

ய ந்ைதயர்

 
 ய ந்ைதயர ்siṟiyasindaiyar, ெப. (n.)

   ேழார ்( டா.);; base petty - minded persons.

     [ ைம – ய. ய + ந்ைதயர]்

யத் னி

 
 யத் னி ciṟiyattiṉi, ெப. (n.)

   ேவ ப்ப த்  (மைல.);; hedge cotton.

 Skt. siri hastini

யதகப்பன்

 
 யதகப்பன் ciṟiyadagappaṉ, ெப. (n.)

   தந்ைதக்  இைளயவன் ய தா ன் கணவன்; father's younger brother;

 mother's younger sister's husband.

     [ ய + தகப்பன். தம் + அப்பன் → தமப்பன் →  தவப்பன் → தகப்பன்]

யதாய்

யதாய் ciṟiyatāy, ெப. (n.)

   தாய்க் ைளயவள், ற்றப்பன் மைன , இைளய மாற்றாந்தாய; mother's younger sister, father's younger 
brother's wife, junior step-mother.

     " யதாய் ெசான்ன ெமா " (கம்பரா. பாசப்.41);.

க. க்கதா

     [ ய + தாய்]
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யதாயார்

 
 யதாயார ்ciṟiyatāyār, ெப. (n.)

யதாய் பாரக்்க;see Siriya-say.

     [ யதாய் → யதாயார.் ஆர ்= உயர் ப் பன்ைம ]

ய மடல்

 
 ய மடல் ciṟiyadirumaḍal, ெப. (n.)

   நாலா ரத் ெதய்வப் ப வைலச ்சாரந்்த ம், மங்ைகயாழ்வாரால் ெசய்யப்பட்ட மான ஒ  
ற் லக் யம்; a poem by Tirumangai-y-alvar forming part of Nalayirativviya-p-pirabandam.

     [ ய + மடல்]

ய வ

 
 ய வ  ciṟiyadiruvaḍi, ெப. (n.)

   அ மன்; hanuman.

     [ ய + வ ]

மா யர ்க டைன ெபரிய வ  என் ம், அ மைனச ் ய வ  என் ம் அைழப்பர.் வ  
பாரக்்க.

ய

ய  ciṟiyadu, ெப. (n.)

   1. வ வத் ேலா தரத் ேலா தாழ்வான ; that which is small in size or imperior in quality.

   2. இைளய ; that which is young.

ம. ெச ய

     [  → ய ]

யைதலம்

யைதலம் ciṟiyadailam, ெப. (n.)

   ேதைவக் ேகற்பக் காய்ச் ப் பயன்ப த் ம் ம ந்ெதண்ெணய் (ைபஷஜ.7);; medicinal oil prepared as 
occasion requires.

     [ ைம = ைற , . ய + ைதலம்]

 Skt. taila → த. ைதலம்

யேநாக் -
தல்

யேநாக் -தல் siriya-nokku-,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   கைடக்கணித் ப் பாரத்்தல்; to casta benignant glance to ogle.

     " ய ேநாக்கா ……… நைக கங் ேகாட்  நின்றாள்" ( வக. 1568);.

     [ ய + ேநாக் ]

யேபயத்

 
 யேபயத்  ciṟiyapēyatti, ெப. (n.)

   அத்  வைக (இங்ைவ);; wild-fig.

     [ ய + ேபயத் ]

யமரத்

 
 யமரத்  ciṟiyamaratti, ெப. (n.)

   ற்றகத்  (மைல.);; common sesban.
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யமனம்

யமனம் ciṟiyamaṉam, ெப. (n.)

   1. ைமப் பண்  (யாழ்ப்);; pettiness.

   2. கஞ்சத்தனம்; meanness.

     [ ய + மனம். ன் = மனக் ப் . ன் → ன்னம் → னம் → மனம்]

யர்

யர ்ciṟiyar, ெப. (n.)

   இ தக ைடயவன்; low, mean person.

     "ேதயம்ைவத ் ழந்தான். ச் ! யர ்ெசய்ைக ெசய்தான்" (பாஞ்.ப.378);.

     [ யன் → யர.் 'அர'் ப.பா.ஈ .]

யவன்

யவன் ciṟiyavaṉ, ெப. (n.)

யன் பாரக்்க;see siriyan.

     "ெசய்ேதமஞ் சாராச ் யவர ் ன்ேகண்ைம" ( றள், 815);.

க. க்கவ

     [ ைம →  → ய → யன் → யன்]

யன்

யன் ciṟiyaṉ, ெப. (n.)

   1. வன்; small, insignificant person, boy.

     " யெனன்ெறன்னிளஞ் ங்கத்ைத கேழல்" ( வ். ெபரியாழ். 14:8);. 

 mean person.

     " யர ்ெசயற்கரிய ெசய்கலாதார"் ( றள், 26);.

ம. ெச யவன்

     [ யவன் → யன். 'ன்' ஆ.பா.ஈ ]

யாணங்ைக

 
 யாணங்ைக ciṟiyāṇaṅgai, ெப. (n.)

யாநங்ைக ( ன்.); பாரக்்க;see siriyanamgai.

     [ யாநங்ைக → யாணங்ைக]

யாநங்ைக

 
 யாநங்ைக ciṟiyānaṅgai, ெப. (n.)

   வைக; a species of small milkwort.

யார்

 
 யார ்ciṟiyār, ெப. (n.)

யர ்பாரக்்க;see sriyar. 

     ' யாேரா  இணங்காேத;ேசம் க் ப் ளி ட் க் கைடயாேத' (பழ.);

ைல

ைல ciṟiyilai, ெப. (n.)

ற் ைல பாரக்்க;see sirrilai.

     " ைல ெநல் " ( றநா.91);

     [ ைல → ைல]
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ல்

 
 ல் ciṟivil, ெப. (n.)

   அ ல் (மைல.);; eaglewood.

1 Siru-    4 ெச  (v.i.)

   1. 1-தல் பாரக்்க;see siugu.

     " த்த ெச வத ளி ந் " ( ப் .227);.

     [ ல் → -,]

 2 Siru-,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

   1. ட் க் கடை்ட தல்; to hinder.

   2. த த்தல் (நாஞ்.);; to resist.

     [ ல் → -,]

 3 siru, ெப.எ. (adj.)

   1. ைறந்த, ய; small, little.

   2. இைளய அகைவ ல் ைறந்த; young.

   ம. ெச , ெசரிய;   க. , ற, , ;   ெத. , த;   . ளி, ;   ட. ரெ்க, 
ெகரெ்ய;ேகாத. ட. ர.்

     [ ல் → -,]

க்கம்

க்கம் ciṟukkam, ெப. (n.)

   1. ள்ைளத ்தனம்; trific.

   2. ன்ைம (அற்பம்);; triff.

   3. இ ; baseness.

     [  → க்  → க்கம்]

க்கன்

க்கன் ciṟukkaṉ, ெப. (n.)

   வன்; boy, youngster, a term of endearment.

     "ஆ னிைல வளரந்்த க்கன்" ( வ். ெபரியாழ். 1.4:7);.

ம. க்கன், ெச க்கன்.

     [  → வன் → க்கன். 'ன்' ஆ.பா. ஈ ]

க்காம்பன்
ேசைல

க்காம்பன்ேசைல ciṟukkāmbaṉcēlai, ெப. (n.)

   ஒ  வைக எ த் ச் ற்றாைட; a kind of printed saree ( வ்.ெபரியாழ்.13:8, யா.பக். 64);.

     [  + காம்  + அன் + ேசைவ]
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க்

க் 1 ciṟukki, ெப. (n.)

   1. இளம்ெபண்; girl, wench.

     " க் க ற வாேமா" ( ப் . 145);.

   3. ேவைலக்காரி; maidservant.

     "ேகாசைல ட் ச ் க் க் ஞ் க் " (இராமநா. அேயாத். 7.);.

ம. ெச க்

     [ க்கன் → க் . _'இ' ெப.பா.ஈ ]

 க் 2 ciṟukki, ெப. (n.)

   இ நடத்ைத ைடயவள்; woman of meniel behaviour. 

     'ெசல் க் ச ் றங் , க் க்  அைரயாப் , பாரக்்க வந்த பரிகாரிக் ம் பக்கப் ள ' (பழ.);.

     [  → க் ]

 க் 3 ciṟukki, ெப. (n.)

   பகட்டாரவார க்கவள்; ostentatious woman.

     [ெச க்  → க் ]

க் ைர

க் ைர ciṟukārai, ெப. (n.)

ைர பாரக்்க;see siru-kirai.

     " க் ைர ெவவ்வட ம்" (த ழ்நா. 57);.

     [ ைர → க் ைர]

க் -தல்

க் -தல் sirukku-,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. கசெ்சய்தல் (ைதலவ. ைதல. 1.);; to reduce in size or quantity, lessen.

   2. னத்தல் (யாழ்.அக.);; to be angry with.

     [ ல் →  → க் ]

க Siruga, . .எ.(adv.);

   1. தாக; a little.

   2. ெசட்டாக, க்கமாக; sparingly.

     " கக் கட் ப் ெப க வாழ்" (பழ.);.

     [  → க]

கஞ்சாங்ேகா
ைர

 
 கஞ்சாங்ேகாைர ciṟugañjāṅārai, ெப. (n.)

கஞ்சாங்ேகாைர ( ன்); பாரக்்க;see kanjangorai.

     [  + கஞ்சாங்ேகாைர]

கஞ்சாங்ேகாைர வைகக ள் ேவ  பாட தற்காகச,் ' ' ன்ெனாட்டான .
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கட் க்ெகா

 
 கட் க்ெகா  ciṟigaḍḍuggoḍi, ெப. (n.)

   உப் க்கட் ெயன் ங் ெகா  (மைல.);; a kind of milky medicinal creeper.

     [  + கட் க்ெகா )]

கடலா

 
 கடலா  ciṟugaḍalāḍi, ெப. (n.)

   நா  (மைல.);; dog - prick.

ம. ெச க

     [  + கடவா ]

நா  வைகக ெளான்ைற இனம் ரித் க் காட்டச ்' ' ன்ெனாட்டான .

க க்காய்

 
 க க்காய் ciṟugaḍuggāy, ெப. (n.)

   க க்காய் வைக ( ன்.);; a variety of chebulic myrobalan.

     [  + க க்காய்]

க

க 1 ciṟugaḍugu, ெப. (n.)

   க ; Indian mustard.

     "மஞ்ச ம் இஞ் ம் ெசஞ்  க ம்" (ெப ங். மகத. 17:142);.

ம. ெச க

     [  + க ]

        
 க 2 ciṟugaḍugu, ெப. (n.)

   எட்  ண்=மணல் ெகாண்ட ற்றள ; a small unit of weight, 8 fine grains of sand.

     [  + க ]

கண்ணாகம்

 
 கண்ணாகம் ciṟugaṇṇāgam, ெப. (n.)

   நச் ப்பாம் வைக (யாழ்.அக);; a kind of venomous serpent.

     [ கண் + நாகம்]

கத் ரி

 
 கத் ரி ciṟugattiri, ெப. (n.)

   ைர; hedge caper shurb.

     [  + கத் ரி]

 = , ழ், தாழ் , பயனற்ற .
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கம் ல்

 
 கம் ல் ciṟugambil, ெப. (n.)

   க்காமல் ; dikmali gum-plant.

கம்மான்பச்
சரி

 
 கம்மான்பசச்ரி  siṟugammāṉpassarisi, ெப. (n.)

ற்றம்மான்பசச்ரி  (நாஞ்.); பாரக்்க;see Sirsamman-paccarisi.

     [ ற்றம்மான்பசச்ரி  → கம்மான் பசச்ரி ]

அம்மான்பசச்ரி  பாரக்்க

கைரயான்

 
 கைரயான் ciṟugaraiyāṉ, ெப. (n.)

   கைறயான் வைக; a species of small white ants.

     [  + கைரயான்]

கைறயான் பாரக்்க

கல் ரி

 
 கல் ரி ciṟugallūri, ெப. (n.)

   கல்  (சங்.அக.);; blistering plant.

     [  + கல் ரரி. கல்  → கல் ரி → கல் ரி]

களரவ்ா

 
 களரவ்ா ciṟugaḷarvā, ெப. (n.)

   களரவ்ா மரம்; tooth-brush tree.

     [  + களரவ்ா]

களா

 
 களா ciṟugaḷā, ெப. (n.)

   டக்ள் ெச ந்த களாக் ைர வைக (சங்.அக.);; a low spreading spiny evergreen shrub.

ம. ெச களா

     [  + களா]

களி

 
 களி ciṟugaḷi, ெப. (n.)

களா ( ன்.); பாரக்்க;see Siru-Kala.

     [ களா → களி]
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கற்றாைழ

 
 கற்றாைழ ciṟugaṟṟāḻai, ெப. (n.)

   கடற் கைர ல் வள ங் கற்றாைழ; sea side aloe.

ம. ெச கற்றாழ

     [  + கற்றாைழ. கல் + தாைழ = கற்றாைழ]

க

 
 க  ciṟugaṟi, ெப. (n.)

   பசச்  த ய க  வைக ( ஞ்.);; minor curry preparation.

     [  + க ]

காக்ைகபாட
◌ினியார்

காக்ைகபா னியார ்ciṟukākkaipāṭiṉiyār, ெப. (n.)

   காக்ைகபா னியெமன் ம் யாப் லக்கணஞ் ெசய்த பழம் லவர ்(ெதால். ெபா ள். 650, 
உைர.);; author of the siru-kakkaipadiniyam, an ancient work on prosody.

காசா

 
 காசா ciṟukācā, ெப. (n.)

   காசா மரம் ( வா.);; iron wood tree.

     [  + காசா]

காஞ்ெசா

 
 காஞ்ெசா  ciṟukāñjoṟi, ெப. (n.)

   உட ற் பட்டால் னேவற்ப த் ம் இைலையக் ெகாண்ட ெசந்ெதாட் ச ்ெச ; small climbing nettle.

ம. காஞ்ெசா

     [  + காஞ்ெசா ]

கா

 
 கா  ciṟukāṭu, ெப. (n.)

   றடரந்்த கா  ( ன்.);; low jungle, thicket.

     [  + கா .  = அடரத்் , ெந க்கம்]

காப் யம்

 
 காப் யம் ciṟukāppiyam, ெப. (n.)

   ெப ங்காப் ய ப் க்களிற் ல ைறந்  வ ம் ல்வைக; short narrative poem, wanting in some of the 
requistes of perun-kappiyam.

     [  + காப் யம்  = ைம, ைறபா .]

காய்

 
 காய் ciṟukāy, ெப. (n.)

   சா க்காய் (மைல.);; nutmeg.

     [  + காய்]
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காரிடம்

 
 காரிடம் ciṟukāriḍam, ெப. (n.)

காய் (மைல.); பாரக்்க;see sirukay.

காேல

காேல ciṟukālē, .எ. (adv.) 

   லர ்ெபா ல், நாடக்ாைல ல், ய ல்; early in the morning, in the small hours of the morning.

     " ற்றஞ் காேல வந் ன்ைனச ்ேச த் " ( வ். ப்பா.29.);.

     [  + காேவ.  = , ைற . கல் → கால் = ஒளி, ெவளிசச்ம். காேல = காைல – காைவ ேல]

காைல

காைல ciṟukālai, ெப. (n.)

   1. லரெ்பா , யல்; early morning, dawn.

     " காைலயட் ல் காதா ள ம் ணி" (நால , 363);.

   2. இளம்ப வம்; early lifetime.

     " காைலேய …….. ேதாட் ேகாப் க் ெகாள்ளார"் (நால , 328);.

ம. காலம்

     [  + காைல]

காைலசச்ந்

காைலசச்ந்  ciṟukālaiccandi, ெப. (n.)

காைல,-1 பாரக்்க;see Sirukalai,

     " காைலசச்ந் க்  ைவத்த ளக் " ெதா.க.ெதா.3:88).

     [  காைல + சந் , அந் த்தல் = ெத ங் தல், தல், அந்  → சந் ]

காைல ம் பக ம் சந் க் ம் ேவைளையக் காைலசச்ந்  என ம், மாைல ம் இர ம் சந் க் ம் 
ேவைளைய மாைலசச்ந்  என ம் வழங் ேறாம். அந்த வைக ல் காைல யா ய லர ்

ராமம்

ராமம் ciṟugirāmam, ெப. (n.)

    ள்ள ஊர ்( டா.);; hamlet of 100 families, opp. to perun-kiramam.

     [  + ராமம்]

ழங்

ழங்  ciṟugiḻṅgu, ெப. (n.)

   ெச வைக (பதாரத்்த. 438);; Goa potata.

ம. ெச ழங்

     [  + ழங் ]

ைர

ைர ciṟuārai, ெப. (n.)

   1. ைரத்தண்  வைக; a species of amarnath.

   2. ைரவைக (யாழ்.அக.);; a pot-herb.

ம. ெச ர

     [  + ைர]
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1 sirugu-7 ெச. .  (v.i.)

   1. தாதல்; to be small, short.

   2. வளரச்் ைறதல்; stunted in growth.

   3. ங் தல்; to shrink, diminish.

     " ற் ந் " ( றள், 568);.

   4. நிைலதாழ்தல்; to be impoverished, to sink low.

ம. ெச க

     [ ைம →  → -,]

 2 ciṟugu, ெப. (n.)

-1,2,6 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see silugu 1,2,6.

     [  → ]

டல்

 
 டல் ciṟuguḍal, ெப. (n.)

   இைரப்ைப தல் ெப ங் டல் வைர ள்ள உண க் ழா ன் ப ; small intestines.

ம. ெச டல், ெச ய டல்

     [  + டன், ன் = ைன ன்ன . ழல் → டல் = ழல் ேபான்ற உ ப் ]

 ciṟuguḍi, ெப. (n.)

   1. ஞ் நிலத்  ஊர;் village in a hilly tract.

     "மைறவைரச ்சாரற் " (ெப ங். உஞ்ைசக். 4130);.

   2. ற் ார;் small village.

   3. ஏைழக் ம்பம் ( ன்.);; poor family.

     [  + . ள் → ட → ]

ைம = ைற , வ ைம.

தற்காலத் ல் கெளல்லாம் வட்டமாய்க் கட்டப்பட் ந்ததால்  ெயனப் பட்ட . ஒ  கால் 
வ னர ்பல இல்லங்களில் ந்தா ம் ஒேர இல்லத்ைதச ்சாரந்்தவராகக் க ம் மர ம் 

தற்காலத் ல், ெப ம்பா ம் ஒ  ற் ாரில் ஒ  கால்வ னர ்இ ந்ததனா ம் டை்டக் க் ம் 
 ற் ைரக் த்த .

மைல ம் மைலசாரந்்த ம் ஞ் . ஞ் ல் சமதளப்ப  ைற . அதனால் ப்  
அைமத் க் ெகாளலரி . ஒ  ல ப் கைளேய, ஊராகக் க க் ெகாள்வர.்

  ciṟuguḍi, ெப. (n.)

ல்

ல் ciṟuguḍil, ெப. (n.)

   ைச, ற் ல்; small-hut, hovel.

     "  லங்க ணி  னீெரன" ( லஙப.16:124);.

     [  + ல். ள் → ட →  → ல்]

ரஇீ ைர

ரீஇ ைர ciṟugurīiyurai, ெப. (n.)

   நைக ைளப்ப ம், வழக்  ழ்ந்த மான ஒ  பைழய ல் (ெதால். ெபா ள். 485, உைர);; a humourous 
story-book of ancient times, not now extant.

     [  +  + உைர]
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  ciṟuguru, ெப. (n.)

   உவரம்ண் ( ன்.);; alkaline earth.

ம்ைப

 
 ம்ைப ciṟugurumbai, ெப. (n.)

   உயரத்ர ெநல்வைக ெளான்  ( ன்);; a kind of fine paddy.

     [ (ைம); + ம்ைப]

 ciṟuguḻi, ெப. (n.)

   1. ழ்வா லக்கப் ெப க்கம்; multiplication of fractions, opp. to perui-guli. 

   2.36 ச ரஅ  ெகாண்ட அளைவ (இ.வ.);; a superficial measure = 36 sq. ft.

     [  + . ள் → . த்தல் = தெ்த தல்]

றட்ைட

 
 றடை்ட ciṟuguṟaṭṭai, ெப. (n.)

   றடை்ட வைக (யாழ்.அக.);; a species of snake - gourd.

     [  + றடை்ட]

ஞ்சா

ஞ்சா ciṟuguṟiñjā, ெப. (n.)

   நீரி  ேநாைய நீக் ம் பண் ைடய ம ந் க்ெகா  வைக (பதாரத்்த.126);; a medicinal climber.

     [  + ஞ்சா]

ஞ்

ஞ்  ciṟuguṟiñji, ெப. (n.)

   1. ேநரவ்ாளம்; croton.

   2. ளியாைர; yellow wood-sorrel.

     [  + ஞ் ]

ங்ைக

 
 ங்ைக ciṟuguṟuṅgai, ெப. (n.)

   ம்  வ லைமந்த ெச வைக; a species of conchead.

     [  + ங்ைக]

ைவ

 
 ைவ ciṟuguṟuvai, ெப. (n.)

   ைவ ெநல்வைக ெளான் ; a kind of kuruvai paddy.

     [  + ைவ]

ன்

 
 ன்  ciṟuguṉṟu, ெப. (n.)

டை்ட பாரக்்க;see Siru-tittai.

     [  + ன் ]
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வர

 
 வர  ciṟuāvaragu, ெப. (n.)

   தவசப் ல்வைக; kora millet.

     [  + ( ழ்வர ); → வர ]

ேகசரம்

 
 ேகசரம் ciṟuācaram, ெப. (n.)

   நாகப்  (சங்.அக.);; iron-wood of Ceylon.

     [  + ேகசரம்]

ெகாட்ைடக்க
ரந்ைத

 
 ெகாடை்டக்கரந்ைத ciṟugoṭṭaiggarandai, ெப. (n.)

   பறைவகள் ம் ண் ம் ெகாடை்டக் கரந்ைதவைக; a kind of chickweed.

     [  + ெகாடை்டக்கரந்ைத]

ெகாம்மட்

 
 ெகாம்மட்  ciṟugommaṭṭi, ெப. (n.)

   வ ற் ய, ளிப் ச் ைவ க்க காய்காய்க் ம் ெகாம்மட்  வைக (யாழ்.அக);; a variety of small-
sized cucumber.

     [  + ெகாம்மட் ]

ெகாய்யா

 
 ெகாய்யா ciṟugoyyā, ெப. (n.)

   வ ற் ய ெகாய்யா வைக ெளான் ; dwarf guava.

     [  + ெகாய்யா]

ெகான்ைற

ெகான்ைற ciṟugoṉṟai, ெப. (n.)

   தரங் ைறந்த ெகான்ைற மரவைக (பதாரத்்த. 205);; a variety of small-sized cassia tree.

ம. ெச  ெகான்ன

     [  + ெகான்ைற]

ேகாைர

 
 ேகாைர ciṟuārai, ெப. (n.)

   ேகாைரவைக ( ன்.);; a kind of sedge.

     [  + ேகாைர.]

ேகால்

ேகால் ciṟuāl, ெப. (n.)

   4 ழங்ெகாண்ட அள ேகால் (யாழ்.அக.);; a measuring rod = 4 cubits.

     [  + ேகால்]

ங் ந்ெதா
ட்

ங் ந்ெதாட்  ciṟuṅguṟundoṭṭi, ெப. (n.)

   ற்றா ட்  (இங்.ைவ.52);; yellow sticky mallow.

     [ ம் + ம் + ெதாட் ]
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ச்

ச்  ciṟucciṟidu, ெப. (n.)

   ெகாஞ்சங் ெகாஞ்சமாக; little by little, gradually.

     "ெசங்கண் ச் ேத ெயம்ேமல் யாேவா" ( வ். ப்பா. 22);.

     [  + ]

செ்சய்

 
 செ்சய் ciṟuccey, ெப. (n.)

ெசய் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see Siru-Sey.

     [  + ெசய்]

சண்பகம்

 
 சண்பகம் siṟusaṇpagam, ெப. (n.)

ெசண்பகம் ( வா.); பாரக்்க;see sirusenbagam.

     [  + சண்பகம்]

 சணல்

 
  சணல் siṟusaṇal, ெப. (n.)

   சணல்வைக; linseed and flax plant.

ம. ெச சணம்

     [  + சணல்]

சணல் பாரக்்க

சவளம்

சவளம் siṟusavaḷam, ெப. (n.)

   ந்தப்பைட ( ங்.);; dart, javelin.

     [  + சவளம்]

     [ வள் → சவள் → சவளம் ( .தா.250);]

ச க்

 
 ச க்  siṟusavukku, ெப. (n.)

   ேகாைடச ்ச க்  (L.);; tamarisk.

     [  + ச க் ]

சாமம்

 
 சாமம் ciṟucāmam, ெப. (n.)

   ன்ேற க்கால் நா ைகெகாண்ட ெபா  ( ன்.);; minor watch of an hour and a half.

     [  + சாமம். யாமம் – சாமம்]

சாைம

 
 சாைம ciṟucāmai, ெப. (n.)

   சாைமவைக (சங்.அக.);; a kind of little millet.

     [  + சாைம. சைம → சாைம]
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சானல் ைர

சானல் ைர ciṟucāṉalvirai, ெப. (n.)

   ஆளி ைர (இங்.ைவ. 52);; linseed.

     [  + சானல் ைர]

ட்டாஞ்

 
 ட்டாஞ்  siṟusiṭṭāñsi, ெப. (n.)

   ெநல் வைக; a kind of paddy.

     [  + ட்டாஞ் ]

ங்

 
 ங்  siṟusiviṅgi, ெப. (n.)

   த்ைத வைக ெளான் ; a kind of small-sized panther.

     [  + ங் ]

ன்னம்

 
 ன்னம் siṟusiṉṉam, ெப. (n.)

ஊ ழற்

   க வைக  ெலான்  ( ங்.);; a kind of clarionet.

     [  + ன்னம்]

ன்னி

ன்னி siṟusiṉṉi, ெப. (n.)

   ெச வைக (பதாரத்்த.536);; a species of copper leaf.

ம. ெச ன்ன

     [  + ன்னி]

ங்கம்

 
 ங்கம் siṟusuṅgam, ெப. (n.)

   வரிவைக; a kind of tax (ெச.அக.);.

     [  + சங்கம்]

ரப்

 
 ரப்  siṟusurappi, ெப. (n.)

   ண்கழைல; glandule.

     [  + ரப் ]

ள

ள  siṟusuḷagu, ெப. (n.)

   றம்; a kind of small-sized winnowing fan.

     "  ள ம் மண ங் ெகாண் " ( வ். நாய்ச.்2:8);.

     [  + ள ]
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  ciṟucūṭu, ெப. (n.)

   இளஞ்  (இ.வ.);; gentle heat, luke-warm.

     [  + . ள் →  → ]

 
  ciṟucūli, ெப. (n.)

   அகச் ; a kind of tree.

     [  + ]

ெசங் ர

ெசங் ர  siṟuseṅgurali, ெப. (n.)

   க ந்தாமக்ெகா ; a mountain creeper.

     "ேசடல் ெசம்மல் ெசங் ர " ( ஞ் ப். 82);.

     [  + ெசங் ர ]

ெசண்பகம்

ெசண்பகம் siṟuseṇpagam, ெப. (n.)

   சண்பக மரம்; cananga flower tree.

     "  ெசங் ர ஞ்  ெசண்பக ம்" (ெப ங். இவரவாண:12.29);.

     [  + ெசண்பகம், ெசம் → ெசண் → ெசண்பகம்]

ெசய்

ெசய் siṟusey, ெப. (n.)

   1. பாத்  ( டா.);; garden bed.

   2. ப ர ்ெசய்வதற்காகப் பண்ப த் ய நிலக் ; small cultivated plot.

     [  + ெசய்]

ெச ப்ப

 
 ெச ப்ப  siṟuseruppaḍi, ெப. (n.)

   ெச ப்ப  வைக ( ன்.);; a species of seruppadi with small leaves.

     [  + ெச ப்ப ]

ெச ப்பைட

 
 ெச ப்பைட siṟuseruppaḍai, ெப. (n.)

   ெகா வைக; a prostrate shrub.

     [  + ெச ப்பைட]
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ெசால்

ெசால்1 siṟusol, ெப. (n.)

   1. இ ெசால்; slighting language, word of contempt.

     " ெசாற் ெசால் ய னங்ெக  ேவந்தைர" ( றநா.72);.

   2. ப செ்சால், ட் ; censure, reproach. 

     'இந்தச ் ெசால் நமக்  ேவண் மா' (ெநல்ைல); ' ெசால் ெசால் ச ் ன்ன த் ையக் 
காட்டாேத' (உ.வ.);.

   3. ப் டத்தக்கதல்லாத ேபச் ; an insignificant word.

ம. க்கமா

     [  + ெசால்.  = ைம, இ ,ப ]

 ெசால்2 siṟusol, ெப. (n.)

   ெமா  ( லப். 16:64, உைர);; gentle speech, as of women.

ைம → 

     [  + ெசால்.  = ய, அழ ய, ெமன்ைமயான]

ெசா க் ட்
டம்

ெசா க் ட்டம் siṟusoṟikkuṭṭam, ெப. (n.)

   ெதா ேநாய்வைக  ெளான்  (இராசைவத். 101, உைர.);; a kind of leprosy.

     [  + ெசா  + ட்டம்]

ேசாற் ழ

ேசாற் ழ  ciṟucōṟṟuviḻvu, ெப. (n.)

   ேசாற்ைறத் த ர ் த யவற்ேறா  கலந்  உ ண்ைடகளாக்  அவற்ைற வ ேவாரக்் க் ெகா த்  
ம ங் ெகாண்டாட்டம் ( றநா. 33, உைர.);; a festive celebration in which balls of cooked rice mixed in curd and 
some other ingredients are distributed.

ேசாற தல்

 
 ேசாற தல் ciṟucōṟaḍudal, ெப. (n.)

   ெபண்பாற் ள்ைளத ்த ல் வ ம் பத் ப்ப வங்க ள் தைல  மணற்ேசா  சைமக் ம் 
ப வத்ைதப் ைனந்  ம் ப  ( ங்.);; section of pen-par-pillai-t-tamil, which describes the stage of childhood 
in which the heroine of the poem cooks toy food of sand, one of ten.

     [ ேசா  + அ . உ  → அ . அ தல் = தல், எரித்தன், சைமத்தல்]

ேசா

ேசா  ciṟucōṟu, ெப. (n.)

   1. ள்ைளகள் ைளயாட்டாகச ்சைமக் ம் மணற்ேசா ; toy food of sand, in children.

     " ேசாறைமத்த ந்த" ( வாைனக்கா உலா, 222);.

   2. கலைவசே்சா ; a kind of rice-preparation flavoured with spices.

     " ேசாற் ப் ெப ஞ் றப் ம்" (ெபரிய , ேசரமான்.155);.

     [  + ேசா ,  = ய, ைறந்த]

ட்டாட்

 
 ட்டாட்  ciṟuṭṭāṭṭi, ெப. (n.)

   சட்  வைக (இ.வ.);; a small earthen vessel.

த்தாயார்

த்தாயார ்ciṟuttāyār, ெப. (n.)

   1. யதாய்; father's younger brother's wife.

   2. த் ; mother's younger sister (ெச.அக.);.

     [  + தாயார]்
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த்ைத

 
 த்ைத ciṟuttai, ெப. (n.)

    வைக; panther.

   க. றெத, ரச்;ெத. ெத த , 

     [  → த்ைத]

த்ெதாண்ட
நாயனார்

தெ்தாண்டநாயனார ்ciṟuttoṇṭanāyaṉār, ெப. (n.)

   நாயன்மார ்அ பத் வரில், பல்லவ அரசன  தாைனத்தைலவ ம், ஞான சம்பந்தர ்
காலத்தவ மான வன யார ்(ெபரிய .);; a canonized Saiva Saint, commanderin-chicf of a Pallava king and 
contemporary of Tiru-fiana-Sambandar one of 63.

தக்காளி

தக்காளி ciṟudakkāḷi, ெப. (n.)

   1. மணித்தக்காளி (மைல.);; black nightshade.

   2. ள்ைளத்தக்காளி (M.M.);; small Indian winter-cherry.

     [  + தக்காளி]

தகைர

 
 தகைர ciṟudagarai, ெப. (n.)

   தகைர (L.);; fetid cassia.

     [  + தகைர]

தைக

தைக ciṟudagai, ெப. (n.)

   தைலவணக்கம்; humility.

     "ெப ம் ட ் தைக………… ெவண் ைடயான்" ( .ெவ.8:24);.

     [  + தைக.  = றப் ]

தைகைம

தைகைம ciṟudagaimai, ெப. (n.)

தைக பாரக்்க;see Siru-dagas.

     "ெபரியார ்ெப ைம தைகைம" (நால , 170);.

     [  + தைகைம]

த

த  ciṟudaḍi, ெப. (n.)

   பாத் ; small plot of land, small salt - pan.

     "காயற் த " (அகநா.366);.

     [  + த .  = ைம. த  = வயல், பாத் , ெவட் ]

தரம்

தரம் ciṟudaram, ெப. (n.)

   1. ய அள ;  small size.

   2. இளம்ப வம்; boyhood, youth.

     " தரத் ப் ள்ைளகள்" (இ.வ.);.

     [  + தரம்]
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த ப்பம்

 
 த ப்பம் ciṟudaruppam, ெப. (n.)

   நாணல் (இ.வ.);; lalong grass.

     [  + த ப்பம்]

தவசம்

 
 தவசம் siṟudavasam, ெப. (n.)

   ன்ெசய் லம்; dry сrop.

     [  + தவசம்]

தனம்

தனம்1 ciṟudaṉam, ெப. (n.)

   ள்ைளத ்தன்ைம (இ.வ.);; childishness.

     [  + தனம்]

 தனம்2 ciṟudaṉam, ெப. (n.)

   1. ெசாந்தப் ெபா ள் (நி );; private treasure.

     "உைடயார ்  இராஜராஜ ேதவர ் தனத் க் ெகா த்த ெபான்னின் தட்டம்" (ெத.க.ெதா. 2:3.);

   2. ல்வானம்; small savings.

     " தனந்ேத வள்" (தண்டைல.95);.

     [  + தனம். தனம் = ெசல்வம்]

 தனம்3 ciṟudaṉam, ெப. (n.)

   1. பண்ைடக் காலத் ந்த ஒ வைகப் பணியாளர ்(M.E.R.p.97,1913);; an inferior grade of officials, in olden 
days.

   2. ஆடல்வல்ல மகளி ள் ஒ  ரி னர ்( லப். 14:167, உைர);, 

 a class of dancing girls.

ைம  தனம்

தாயார்

 
 தாயார ்ciṟutāyār, ெப. (n.)

   யதாயார ்பாரக்்க;see Siriya-tayar;க. க்கதா

     [  + தாயார.் 'ஆர'் உயர் ப் பன்ைம ]

தாைர

 
 தாைர ciṟutārai, ெப. (n.)

   நீர் ந் த்  ( வா.);; syringe or instrument to discharge water in jets.

     [  + தாைர]
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தா

தா  ciṟutāli, ெப. (n.)

   1. யதா  வைக; a kind of small tăli or 'marriage badge'.

     "நல்ேலான் ைனந்த ெநற்  தா " (ெப ங். வத்தவ. 16:29.

   2. கணவன  வாழ்நாள்வைர மகளிர ்க த் ல் சரட் டன், எப்ெபா  ள்ள தா ; a small tali worn by 
married women and removed only on widowhood.

   3. காமக் ழத் க் க் ெகா க் ம் தா  (இ.வ.);; tali given by a paramour to his concubine.

ம. ெச தா

     [  + தா ]

தா க்கட்

தா க்கட்  ciṟutālikkaṭṭu, ெப. (n.)

   ைகக் ேகாளரில் மனத் ற் ைசயாத மாமன்மகள் அல்ல  அத்ைதமகைள ம் ய ஒ வன், அவள் 
தன்ைன மண த்தற் ெபா ட் , தா ையேய ம், ணிையேய ம், ங் ம் ெபா  அவள் 
க த் ற்கட் ம் மர  (E.T.iii.40);; a custom among the Kaikkolars by which an unwilling maiden, usually one's maternal 
uncle's daughter or paternal aunt's daughter is forced into marrying by a tâli or a piece of cloth being tied around her neck 

தாளி

 
 தாளி ciṟutāḷi, ெப. (n.)

   த ெகா ையச ்சாரந்்த தாளிவைக ( .அ.);; hairy-leaved creamy-white bindweed.

ம. தாளி

     [  + தாளி]

தானியம்

 
 தானியம் ciṟutāṉiyam, ெப. (n.)

தவசம் பாரக்்க;see Siru-tawasam.

     [  + தானியம்]

 Skt. dhanya → த. தானியம்

ைக

ைக ciṟudigai, ெப. (n.)

ைச பாரக்்க;see Siru-disai, 

     'ஆ  மா ம்ேபாற் ச ் ைகக் கண்' ( லப். 17, பக். 443, அ ம்.);.

     [  + ைக.  → ( ); → ைக = , எல்ைல, பக்கம்]

ைச

 
 ைச siṟudisai, ெப. (n.)

   வட ழக் , வடேமற் , ெதன் ழக் , ெதன்ேமற்  எனப்ப ம், ேகாணத் ைசகள் (உவ);; the four 
intermediate directions, N.E., N.W., S.E., S.W.

     [  + ைச. ைக → ைச = , எல்ைல, பக்கம்]

ணக் , டக் , ெதற் , வடக்  என்பன நான் ைசகள் இைவேய தன்ைமயானைவ எஞ் ய 
நான் ம் நான்  ேகாணங்கைளக் க் ந் ைசகள். எனேவ தன்ைமயான வற்ைறத் ைசகள் 
என் ம், றவற்ைறச ் ைசகள் என் ம் த்தனர.் ஒேநா.  ெபா , ெதா ல், ப ர,் 

ட்ைட

 
 டை்ட ciṟudiṭṭai, ெப. (n.)

   ேம  ( வா.);; hillock, mound.

ம வ. டர,் ெபாற்ைற, டல்.

     [  + டை்ட, ல் → ள் → ண் ண்ைண = ரண்ட ேம , ண் → ண்  = ப மன்,  
ண்ைண. ண்  → ட்  = ேமட்  நிலம். ட்  → டை்ட. ேம , மண்ேம , ன் ]
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டர்

 
 டர ்ciṟudiḍar, ெப. (n.)

டை்ட பாரக்்க;see Siru-tittai.

     [  + டர.் டம் → டன் → டன் = ேமட்  நிலம், ெபாட்டல், டல் → டர ்= ைடப் , ேமட் நிலம்]

ண்

 
 ண்  ciṟudiṇṭi, ெப. (n.)

ற் ண்  பாரக்்க;see Sirrungi.

ெத. ண்

     [  + ண் . ன் → ன்  → ண்  = உண )

க. ண்  (உண );

னி = உண , ற் ண் , உண்  ன்ப  னி அ கமாய் உண்  பயனற் ப்பாைரத் ' ண் ' 
என் ம் ண் ப்பயல்' என் ம் வழங் ம் வழக் ண்ைமையக் காண்க.

உடல் வளரந்் , உ ர ்வாழ்ந் ட உண  ேதைவ. அைத உண ேவைள  ண்டனர.் உண  ேவைளக் 
ைட ண் பைத ச ் ற் ண்  என்றனர.் அள ற் ைறந்த உண ம் அவ்வாேற ெசால்லப்பட்ட .

ண்ைண

 
 ண்ைண ciṟudiṇṇai, ெப. (n.)

   வா ன் ன் அைமந் க் ம் ண்ைண; a narrow projection at the base of a verandah.

ம. ெச ண்ண

     [  + ண்ைண. ல் → ள் → ண் → ண்ைண = ரண்டேம ]

ப்ப

 
 ப்ப  ciṟudippali, ெப. (n.)

   ப்ப  வைக ( ன்.);; a species of long pepper.

ம. ெச ப்ப

     [  + ப் ]

ல்

 
 ல் ciṟudugil, ெப. (n.)

   கந்ைத ( ங்.);; tatters.

     [  + ல்]

ல் = நல்லாைட நல்லாைட ைநந் ம்

ந் ம், ண்டா ம், தன்னியல் ல்

ரிந் ம் இ ப்பைதக் க் ம் வைக ல்

இவண்  ன்ெனாட்டான .
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 ciṟuduḍi, ெப. (n.)

   1. ப்ைப; rattle.

   2. ய உ க்ைக வைக ( ன்);; a kind of clapper.

     [  + ]

 = உ க்ைகவைக

ஒ.ேநா. பைற, ழ .

ண்

ண்  ciṟuduṇṭu, ெப. (n.)

   1. ; little, small quantity.

   2. யப ; small parts.

     [  + ண் . ல் → ள் → ண்  = ய , ப ]

ைமப் ெபா ள் அைட ' ', ய  என் ம் ெபா ள்ப ம் ண் க்  வந்த . ண் ம் ய  
அதாவ  கச் ய  எனப் ெபா ள் உணரத்் தற்காம் எனி ம்  ண் க்  ைசப் ெபா ள் 

த்

த்  ciṟududdi, ெப. (n.)

   1. ெமல் ைழச ்ெச வைக; membraneous carpelled evening mallow.

   2. த் செ்ச வைக  ெளான் ; five-winged capsule rose-mallow.

     [  + த் ]

த் ரி

த் ரி ciṟududdiri, ெப. (n.)

   இரடை்டச் ன்னம் என்ற ஊ  க  (தக்கயாகப். 344, உைர.);; clarionet.

     [  + த் ரி]

ம்ைப

 
 ம்ைப ciṟudumbai, ெப. (n.)

   ம ந் செ்ச  வைக; a kind of medicinal plant.

ம. ெச ம்ப

     [  + ம்ைப]

மம்

 
 மம் ciṟudurumam, ெப. (n.)

   ெபாட் ப்  ( .அ.);; saltpetre.

     [  + மம்]

ள

 
 ள  siṟuduḷasi, ெப. (n.)

   ம ந் ச ்ெச வைக ( .அ.);; a kind of medicinal plant.

ம. ெச ள

     [  + ள . ள  = ள . ள  → ( ள ); → ள ]

த. ள  → Skt. Tulasi
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றல்

 
 றல் ciṟutūṟal, ெப. (n.)

மைழ பாரக்்க;see Sirumalai.

     [  + றல்.  + அல். 'அன்' ெதா.ெபா.ஈ ]

 ciṟutūṟu, ெப. (n.)

   1. மரஞ்ெச களின் ெச  ( வா.);; thicket.

   2. தர;் bushes.

   3. ெச  ( ன்.);; small shrub.

   4. இளம்ேவர;் tender root.

     [  + ]

ெதய்வம்

 
 ெதய்வம் ciṟudeyvam, ெப. (n.)

   ற் ர ்ெதய்வம்; village deity.

     [  + ெதய்வம். ேதய் → ேத = ெதய்வம். ேதய் → (ெதய்); ெதய்  → ெதய்வம்]

ேதக்

ேதக்  ciṟutēkku, ெப. (n.)

   1. வைக; bushy fire brand teak.

   2. மரவைக; beetle-killer.

ம. ெச ேதக்

     [  + ேதக் ]

ேதங்காய்

 
 ேதங்காய் ciṟutēṅgāy, ெப. (n.)

   ய ேதங்காய் அள னதான ம த் வப் பண் ைடய பழம் (ச த் ராப் பழம்); ( .அ.);; a medicinal 
fruit resembling a coconut.

     [  + ேதங்காய். ெதங்கங்காய் → ேதங்காய்]

ேதட்ெகா க்
ம்

ேதடெ்கா க் ம் ciṟutēḍkoḍukkum, ெப. (n.)

   ஒளிேநாக் ச ்சா ம் ேதடெ்கா க் ச ்ெச  வைக (பதாரத்்த.265);; a species of heliotropium.

     [  + ேதள் + ெகா க் ]

ேதட்

ேதட்  ciṟutēṭṭu, ெப. (n.)

   நில ைடைம யாளர,் ெப ந்தனத்தார ் த ேயா க் ரிய பண்ைணநிலங்கள்; private property in land, 
as of Zamindars.

     "ஈயார ்ேதடை்டத் யார ்ெகாள்வர"் (பழ.);

     [  + ேதட் . ேத  → ேதட் ]

 ேதட் 2 ciṟutēṭṭu, ெப. (n.)

   ட் ச ்ெசல க் க் ெகா க் ம் பணத் ல் ெசாந்தச ்( தனமாக); ேச ப்பாக த்  ைவக் ம் 
பணம்; savings effected from the sum allotted for household expenses.
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ேதர்

ேதர ்ciṟutēr, ெப. (n.)

   1. ைளயாட்  வண் ; child's toy cart.

     " ைளயா   ேதரீரத்் " (மணிேம. 7:55);.

   2. ேதரப்்ப வம் (இலக். .806); பாரக்்க;see siru-ter-p-paruvam.

     [  + ேதர.்  = ய. ல் → ர ்→ ேதர ்= ேதர ்வ னதான வண் .]

இங் ச ்  என்ப , அள ற் ய என் ம் ெபா ளிலைமந்தா ம் ேபால என் ம் உவம 
உ ப்ெபா ைளேய உணரத்் ன்ற .

ேதர்ப்ப வ
ம்

 
 ேதரப்்ப வம் ciṟutērpparuvam, ெப. (n.)

   தைலவன், யேதைரச ்ெச த் ம் ப வத்ைதச ் றப் க் ம், ஆண்பாற் ள்ைளத்த ழ்ப் 
ப ; section of anparpillai-t-tamil, which describes the stage of childhood in which the hero plays with a toy cart, one of 
ten.

     [ ேதர ்+ ப வம்]

ேதவபாணி

ேதவபாணி ciṟutēvapāṇi, ெப. (n.)

   இைசப்பாவைக ( லப். 6:35, உைர);; a kind of song in praise of a deity, set to music, opp. to peru-n-devapani.

     [  + ேதவபாணி]

ேதன்

ேதன் ciṟutēṉ, ெப. (n.)

   1. ெகா த்ேதன் (யாழ்.அக.);; honey gathered by species of small bees.

   2. ேதனீ பாரக்்க;see Siru-teni.

ம. ெச ேதன்

     [  + ேதன்]

 = , ெகாஞ்சம், ெகா

ேதனி

 
 ேதனி ciṟutēṉi, ெப. (n.)

   ேதனி வைக  ெளான் ; small flower bee.

ம. ெச ேத நீசச்

     [  + ேதனீ]

ைதயல்

 
 ைதயல் ciṟudaiyal, ெப. (n.)

   ண்ணிய ைதயற்ெறா ல் ( ன்.);; fine stitching.

     [  + ைதயல்.  = ைம, ண்ைம, ண்ணி ]
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ெதா ல்

ெதா ல்1 ciṟudoḻil, ெப. (n.)

   இகழத்தக்க ெசயல்; base deed.

     " ெதா ற் ேழாய்" (கம்பரா. தற்ேபார.் 253);.

     [  + ெதா ல்.  = , ைற , இ , இகழத்தக்க .]

 ெதா ல்2 ciṟudoḻil, ெப. (n.)

   வைரய க்கப் பட்ட ைறந்த த ட் ல், ைறந்த ஆடக்ளின் உைழப்ைபப் பயன் ெகாண்  
ெசய் ம் ெதா ல்; small scale industries comparatively little size or strength or power or number, consisting of minute 
units.

நைக

நைக1 ciṟunagai, ெப. (n.)

   ன் ரிப் ; smile.

     " கத் தழ  நைக" ( வாச. 2:143);.

     [  + நைக. ல் → .  = ய, ய]

 நைக2 ciṟunagai, ெப. (n.)

   ஏளனச் ரிப் ; mockery laugh. 

     ' த் ராப தான் நைக எய் ' (மணிேம.18:86);.

     [  + நைக.  = ய, ைறந்த , இ ந்த, ஏளனமான .]

நங் ரம்

 
 நங் ரம் ciṟunaṅāram, ெப. (n.)

    பட கள் நங் ரமாய் பயன்ப த் ம் கல்; killick.

     [  + நங் ரம்]

நணி

நணி  sit-nami.  .எ. (adv.) 

   ேநரம்; a little while.

     " நணி வைரந்தைன ெகாண்ேமா" (ஐங் . 180, இரண்டாம் ப ப் );.

     [ நனி → நணி]

 நணி  sit-nami.  .எ. (adv.)

   1. ேநரம்; fora shorttime, a little while.

     " நனி நீ ஞ் " (க த்.12);.

   2. ைரவாக; quickly, expeditiously.

     " நனி வைரந்தைன ெகாண்ேமா" (ஐங் .180);.

     [  + நனி]

நறைள

 
 நறைள ciṟunaṟaḷai, ெப. (n.)

   ெகா  வைக ( .அ.);; large woolly-lobed vine.

     [  + நறைள]
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ந

 
 ந  ciṟunaṟuvili, ெப. (n.)

   ந  வைக ( .வ.);; a kind of common sebesten.

     [  + ந ]

நன்னாரி

 
 நன்னாரி ciṟunaṉṉāri, ெப. (n.)

   நன்னாரி வைக (L.);; a species of sarsaparilla swallow wort.

     [  + நன்னாரி]

நாக்

 
 நாக்  ciṟunākku, ெப. (n.)

   உண்ணாக்  ( ங்.);; uvula.

   ம. ெச நாக் ;   க. ரிநா , ெத. நா க, நாக;பட.  நாலங்ேக

     [  + நாக் ]

நாகப்

நாகப்  ciṟunākappū, ெப. (n.)

   1. மரவைக (பதாரத்்த.1011);; iron wood of Ceylon.

   2. ெபரிய இலங்கப்படை்ட (L.);; cassia cinnamon.

     [  + நாகப் ]

நாகம்

நாகம் ciṟunākam, ெப. (n.)

   1. இ ள்மரம்; iron wood of Ceylon.

   2. மலரக்ளிற் காணப்ப வ ம், கச் ய வ ன ம், நச் த் தன்ைம க்க மான நாகம்; a 
species of very small snake found among flowers, considered to be very poisonous.

ம. ெச நாகம்

     [  + நாகம். நகர ்→ நாகம் = பாம் . நகாதல் = ஊரந்்  ெசல் தல்]

நார்

 
 நார ்ciṟunār, ெப. (n.)

   கல்நார ்(யாழ்.அக);; asbestos.

     [  + நார]்

நாவல்

 
 நாவல் ciṟunāval, ெப. (n.)

   ெசங்க ப்பான யமரவைக ( .அ.);; ruddy black plum.

     [  + நாவல்]

நாளிகம்

 
 நாளிகம் ciṟunāḷigam, ெப. (n.)

   காலாட ்பைட ைரப்பைடகள் தாங் ச ்ெசல்வதற் ரிய, க்  ேபான்ற க ; a kind of machine-
gun used by infantry and cavalry.

     [  + நாளிகம்]

319

www.valluvarvallalarvattam.com 9783 of 19068.



நான்ெகல்
ைல

 
 நான்ெகல்ைல ciṟunāṉkellai, ெப. (n.)

   ெப நான்ெகல்ைலக்  எ ராக ஊரத்் தனிநிலங்களிலைமந்த நாற் றதெ்தல்ைல (இ.வ.);; boundaries of 
small plots or sites. opp. to perunangellai.

     [  + நான்ெகல்ைல]

நான்ெகல்ைலயாவ , த்த இடத்ைதச ் ற்  நாற் ற ம் அைமந் ள்ள டை்டக் ப்ப . 
அஃெதா  தனி நிலமா ன் நாற் றத்தைமந்த தனியார ்நிலங்கைளேயா, பாைத ேபான்றவற்ைறேயா 

ப்பர.் அ  நான்ெகல்ைலெயனப்ப ம் ஒர ்ஊைரக் ப்பதா ன், நாற் றத்  மைமந் ள்ள 

நிம்பம்

 
 நிம்பம் ciṟunimbam, ெப. (n.)

   மைலேவம்  (மைல.);; Persian lilac.

     [  + நிம்பம்]

 Skt. nimba → த. நிம்பம்

நிலம்

நிலம்1 ciṟunilam, ெப. (n.)

   நாகரிகமற்ேறார ்நா ; the Mleccha country.

     " ன் நிலத்தார"் (நீலேக .83);.

     [  + நிலம். இங் ச ்' ' என்ப  இ ைவ, நாகரிக மற்ற தன்ைமையக் க் ஞ் ெசால்லாப் 
வந் ள்ள ]

 நிலம்2 ciṟunilam, ெப. (n.)

   ண் நிலம், ; island.

     [  + நிலம். நில் → நிலம்]

நீர்

நீர ்ciṟunīr, ெப. (n.)

   1. த் ரம்; urine.

     "ஒண் வர ்தஞ் நீர"் (அ ட்பா,1,ெநஞ்ச  1.371);.

   2. ைறந்த நீர;் littll water. 

நீர ்பாசனம்.

ம. ெச நீ

     [  + நீர.்  = , இ , தாழ்வான .]

நீர்ப்ெப க்

 
 நீரப்்ெப க்  ciṟunīrpperukki, ெப. (n.)

   நீரப்் ெப கசெ்சய் ம் ம ந்  வைக; medicine with diuretic properties.

     [ நீர ்+ ெப க் . பல் → ப  - ெப  → ெப  → ெப க்  → ெப க்  'இ' ைன த ]

நீ ப்

 
 நீ ப்  ciṟunīruppu, ெப. (n.)

   நீரி ள்ள உப் வைக; uric acid.

     [ நீர ்+ உப் ]
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ண்ைம

ண்ைம ciṟunuṇmai, ெப. (n.)

   அம்ெபய்தற் ரிய, நால்வைக இலக் க ள் க ம் யதான இலக் ; very small target foran arrow, one 
of four ilakku.

     "ெப வண்ைம ண்ைம சலம் நிசச்லம் (பாரத வாரணா. 56);.

     [  + ண்ைம.  = . ல் → ( ற் ); → ெநாற்  → ெநாற்பம் = ட்பம் ல் → ள் → ண் → 

ெந ஞ்

 
 ெந ஞ்  ciṟuneruñji, ெப. (n.)

   ெந ஞ்  வைக (யாழ்.அக.);; a prostrate herb found in waste places.

     [  + ெந ஞ் ]

ெநல்

 
 ெநல்  ciṟunelli, ெப. (n.)

   ெநல் வைக; otaheite gooseberry.

ம. ெச ெநல்

     [  + ெநல் ]

ெந

ெந  ciṟuneṟi, ெப. (n.)

   1. அ ெந ; narrow path.

     "நிரம்பாச ்ெசல  னீத்த ஞ் ெந "(ெப ங். உஞ்ைசக் 49:31);.

   2. இ வான வ ; despicable ways.

     "ெசல்லா  மல்லர ் ெந "(நால , 303);.

   3. யவ ; path of evil.

     " ெந கள் ேசராேம" ( வாச. 51:2);.

     [  + ெந .  = , ய , இ த்த .]

ெநாச்

 
 ெநாச்  ciṟunocci, ெப. (n.)

   க ெநாச்  (L.);; three leaved chaste tree.

     [  + ெநாச் ]

ேநாக்

ேநாக்  ciṟunōkku, ெப. (n.)

   ஏளனப் பாரை்வ; look of contempt, scornful look.

     "ெசல்வர ் ேநாக்  ேநாக் ங்கால்" (நால . 298);.

     [  + ேநாக் .  = , ைற ,

தாழ் , இகழ்ச்  ஏளனம்]

ப்பம்

 
 ப்பம் ciṟuppam, ெப. (n.)

   இளைம (நாஞ்.);; youth, early life.

ம. ெச ப்பம்.

     [ ைம ( ); → ப்பம். ஒ.ேநா: வளைம → வளப்பம். ' ' இளைமப் ெபா ள் அைட ன்ெனாட் ]
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ப்பைன

ப்பைன ciṟuppaṉai, ெப. (n.)

   1. இ  ( ன்.);; baseness.

   2. கஞ்சத்தனம்; meanness.

   3. வ ைம ( ன்.);; indigence.

   4 ம ப் க்ேக ; disrespect. 

   என்னிடத் ல் ப்பைன பட ேவண் ேமா? ( ன்.);;   5. கவைல, 

 worry.

   6. ழப்பம், ெதால்ைல; trouble. 

     'இந்தக் ழந்ைத ப த் ஞ் ப்பைன ெபா க்க ய ல்ைல' (ெநல்ைல.);.

     [  → ப்பைன. ' ' தாழ் ப் ெபா ளைட]

ப் -த்தல்

ப் -த்தல் siruppi,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. கப்பண் தல், ைறத்தல்; to reduce, diminish.

   2. ம ப் க் ைற  காட் தல் (யாழ்.அக.);; to show scant courtesy to, to treat disrespectfully.

     [  → ப் -,]

ப் ள்ைள

ப் ள்ைள ciṟuppiḷḷai, ெப. (n.)

   ேவைலயாள்; servant.

     " ரேசா வர ேதவர ் ப் ள்ைள" (M.B.R.242 of 1929-30);.

     [  + ள்ைள]

ப்ெபரியார்

ப்ெபரியார ்ciṟupperiyār, ெப. (n.)

   ைமக் ணங்ெகாண்  ெபரியாரே்பாலத் ேதான் பவர;் small persons affecting greatness.

     " னந் த் ஞ் ப்ெபரியார ் ண்டர"் (ேதவா, 321, 6);,

     [ (ைம); + ெபரியார]்

பகன்ைற

 
 பகன்ைற ciṟubagaṉṟai, ெப. (n.)

   வைக ( .அ.);; a species of water - thorn.

     [  + பகன்ைற]

பசைள

 
 பசைள siṟubasaḷai, ெப. (n.)

   பசைல வைக (A);; large-flowered purslane.

     [  + பசைள]
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பஞ்ச லம்

பஞ்ச லம் ciṟubañjamūlam, ெப. (n.)

   1. வ ைண, ெந ஞ் , மல் ைக, ெப மல் ைக, கண்டங்கத்தரி என்ற ஐந்தன் 
ேவரக் ம் ேசரந்்த ட்  ம ந் ; compound medicine prepared from the roots of five herbs, viz., siruvaludunai, 
sirunerunji, siru-malligai, perumalligai, kandangattari.

   2. ஐந்  றந்த ைககைளப் ேபான்ற, ஐந்ைதந்  அரிய அறக்க த்  (நீ );கைளத் தன்னகத்ேத 
ெகாண்ட 100 ெசய் ள்களால், காரியாசான் இயற் ய ம், ப ெனண் ழ்க்கணக்  

ல்க ெளான் மா ய அற ல்:

 anancient didactic work of 100 stanzas by Kari-y-asan, each stanza inculcating five virtues, one of padin-en-kil-k-kanakku.

பட்

பட்  ciṟubaṭṭi, ெப. (n.)

   கட் க்கடங்காத இைளஞன்; unruly youngster.

     "ேநாதக்க ெசய் ஞ் பட் " (க த்.51);.

     [  + பட் ]

பட்  = ெகாட் ல், ெகாண் தெ்தா . இங்  பட்  என்ப  பட் க் ள் அைடக்கப் பட ேவண் ய  
என் ம் ெபா ளில் கட் க்கடங்காத, கட் ப்பாடற்ற, காவலற்ற இைளேயாைனக் த்த . 

படப்

 
 படப்  ciṟubaḍabbu, ெப. (n.)

   ட்டான்;   ைவக்ேகாற்ேபார;் small heap.

     [  + படப் ]

ப கண்

ப கண் ciṟubaḍugaṇ, ெப. (n.)

   அணி ப்  வைக (ெத.க.ெதா.2,396);; a pendant in an Ornamcnt.

     [  +ப கண்]

பண்ைண

 
 பண்ைண ciṟubaṇṇai, ெப. (n.)

   ேகா க் ைர வைக ( ைவ);; a kind of greens.

     [  + பண்ைண]

பதம்

பதம்1 ciṟubadam, ெப. (n.)

   வ  ( வா.);; path, foot-path.

     [  + பதம். ப  → பதம் = நிலத் ற் ப ம் கால . பதம் → பாதம் → பாைத = பாதம் பட்  
உண்டா ம் வ  பாதம் → பதம்]

 பதம்2 ciṟubadam, ெப. (n.)

   தண்ணீரா ய உண ; water, as food.

     "ேவளாண் பதம்" ( றநா.74);.

     [  + பதம்]

பய

பய  ciṟubayaṟu, ெப. (n.)

   1. பா ப்பய ; green gram.

     " பய  ெநரித் ண்டாக் ய ப ப் " ( வ். ெபரியாழ். 2.9:7. யா.); 

   2. பனிப் பய  (பதாரத்்த.839);; field-gram.

ம. ெச பய

     [  + பய ]
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பயல்

பயல் ciṟubayal, ெப. (n.)

   1. க் , இவறன்; miser.

   2. ழந்ைத; child.

     [  + பயல்;

அ ற் ைறபா ைடயவன். யவன், ழந்ைத]

ப ர்

 
 ப ர ்ciṟubayir, ெப. (n.)

   ைறவான காலத் ல் ைள ம் ப ர ்(நாஞ்);; minor crop that can be raised in a short period.

     [  + ப ர.்  = ய, ய, ைறந்த]

ப ப்

ப ப்  ciṟubarubbu, ெப. (n.)

   பசை்சப் பயற்றம்ப ப் ; green gram, pulse.

     "ெசந்ெநலரி  ப ப் ச ்ெசய்த வக்காரம்" ( வ். ெபரியாழ். 2.9:7);.

ம. ெச பரிப்

     [  + ப ப் ]

ப வம்

 
 ப வம் ciṟubaruvam, ெப. (n.)

   இளைமக் காலம்; childhood, youth.

க. க்கப்ராய

     [  + ப வம். ' ' இளைமப் ெபா ளைட]

பைற

பைற ciṟubaṟai, ெப. (n.)

   1. ேதாற்க

   வைக; Small drum.

     "யா ங் ழ  மரிச்  பைற ம்" (ெப ங், உஞ்ைசக். 37:90);.

   2. பைறப்ப வம் (இலக். . 806); பாரக்்க;see Siru-parai-p-paruvam.

ம. பற

     [  + பைற]

பைற = ேதாற்க . பைறையப் ேபான்ற வ னதா ய ய ேதாற்க ம் ேதாற் க  ேபான்ேற 
ஒ ெய ப் ம் ற ம் பைற எனப்பட்டன.

 
பைறப்ப வம்

 
  பைறப்ப வம் ciṟubaṟaibbaruvam, ெப. (n.)

   தைலவன் பைற ைவத் க் ெகாண்  அ த்  ைளயா ம் ப வத்ைதச ் றப் க் ம் ஆண்பாற் 
ள்ைளத்த ழ்ப் ப ; section of anpar-pillai-t-tamil, which describes the stage of childhood, in which the hero plays 

on a small drum, one of ten.

     [ பைற + ப வம்]

பைறையப் ேபான்ற வ னதா ய ேதாற்க ைய ம், ேதாற்க  ேபான்ேற ஒ ெய ப் ம் 
றவற்ைற ங் ெகாண் , ஒ ெய ப் யா ம் ப வம்.

பா காவல்

பா காவல் ciṟupāṭikāval, ெப. (n.)

   வரிவைக (ெத.க.ெதா.7,30);; a kind of tax.

     [  + பா  + காவல்]
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பா

பா 1 ciṟupāṭu, ெப. (n.)

   ேகா க் க் ெகா த்த யெகாைட (ெத. க. ெதா. 3, 477);; small gift, as to a temple.

     [  + பா . பா  = உைழப் , உைழப் ற்ேகற்ற ஊ யம், ெசல்வம்]

 பா 2 ciṟupāṭu, ெப. (n.)

 small Savings.

     "உம் ைடய பாட்  வைக ந்  ஒன் ந் தரேவண்டாம்" (நாஞ்);.

     [  + பா . ப  → பா  = உைழப் , கடைம. 'பா ப தன்' என் ம் வழக் ண்ைமைய ேநாக் க 
உைழப் ல் ைடக் ம் ஊ யத் ற் ப ைய ம் பா  என் ம் ெசான் த்த . பா = 

பாண்டரங்க
ன்

பாண்டரங்கன் ciṟupāṇṭaraṅgaṉ, ெப. (n.)

   இைடக்கழகக் காலப் லவ ள் ஒ வர ்(இைற. 1:5);; a poet of the middle Tamil Sangam.

     [  + பாண்டரங்கன்]

பாணாற் ப்
பைட

 
 பாணாற் ப்பைட ciṟupāṇāṟṟuppaḍai, ெப. (n.)

   ஒய்மா நாட்  நல் யக்ேகாடெனன்ற தைலவன் ேமல் நல் ர ்நத்தத்தனார ்பா ய ம், 
பத் ப்பாட் ள் ஒன்றாய்த் கழ்வ மான கழக ல்; an idyll by Nallür Nattattanar on the chief Nalliyakkodan 
of Oyma-nadu one of pattuppattu.

     [  + பாணர ்+ ஆற் ப்பைட]

யாழ் இைசத் ப் பா ம் மர னர ்பாணர ்அவ ள் யயாழ் இைசப்பவர ் பாணர ்ஆ  - ஆற்  + 
பைட ப  → பைட ஆற் ப்பைட = பரி ல் ெபற்றவன், அ  ெபறக்க யவ க்  வ ப்ப த் வதாகப் 

பாம்

 
 பாம்  ciṟupāmbu, ெப. (n.)

   அரிப் த் த ம்ைப உண்டாக்கக் ய நச் ரி வைக; a kind of small venomous reptile producing ringworm.

     [  + பாம் . பாம்  = ஊரந்்  ெசல் ம் உ ரி ேதாற்றத் ல் அஃெதாத்த வ னதான 
நச் ரி ம், பாம்ெபனப்பட்ட ]

பாலைட

 
 பாலைட ciṟupālaḍai, ெப. (n.)

   வைக (யாழ்.அக.);; a plant.

     [  + பாவைட. பாலைட = ஆ வைக]

பாலம்

 
 பாலம் ciṟupālam, ெப. (n.)

   ய மத  (C.E.M.);; culvert.

     [  + பாலம்]

பாலா

 
 பாலா ciṟupālā, ெப. (n.)

   ேபய்ப் டல் (மைல.);; wild snake-gourd.

     [  + பாலா]

325

www.valluvarvallalarvattam.com 9789 of 19068.



பா

 
 பா  ciṟupāli, ெப. (n.)

   கள்ளி; milk-hedge.

     [  + பா . பால் + இ = பர . பா  =பா ைடய கன் ச ்ெச . 'இ' உைடைமப் ெபா ளீ ]

பாைளசச்ம்
பா

 
 பாைளசச்ம்பா ciṟupāḷaiccambā, ெப. (n.)

   சம்பா ெநல்வைக; a kind of samba paddy.

     [  + பாைள + சம்பா]

பான்ைம

பான்ைம1 siru-panmai,  .எ. (adv.) 

   ல ேநரங்களில்; sometimes, occasionally, opp. to perumpanmai.

     " ல பான்ைம வ ேம" (பன்னி பா. 264);.

     [  + பான்ைம. பால் = ப ப் , ப ,

பண் , தன்ைம. பால் → பான்ைம]

 பான்ைம2 ciṟupāṉmai, ெப. (n.)

   ல; a few 

     'இவற் ட ் பான்ைம ங்ங்னம் வ ம்' (உ.வ.);.

     [  + பான்ைம]

ள்ைள

ள்ைள ciṟubiḷḷai, ெப. (n.)

   1. ழ ; ழந்ைத; child, infant. 

     ' ள்ைள இட்ட ெவள்ளாைம  வந்  ேசரா ' (பழ.);.

   2. இைளஞர,் வர;் youngster.

     "என்கண் ள்ளாய் வ ெகன்ேற" ( ப்ேபா. சந். வண்ணத்தா ைச,1);.

     [  + ள்ைள]

ள்ைளத்த
னம்

 
 ள்ைளத்தனம் ciṟubiḷḷaittaṉam, ெப. (n.)

   ரச்் ன் ம், ெபா ப் ன் ம் ழ ையப் ேபான்  ெசயற்ப ந்தன்ைம; childness.

     [  + ள்ைள + தனம். 'தனம்' பண் ணரத்் ம் இைடசெ்சால்]

 ங்கா

 
  ங்கா ciṟupīṅgā, ெப. (n.)

   நாட்  வா ைம; wild almond myrobalan.

     [  + ங்கா]

ைடயன்

ைடயன் ciṟubuḍaiyaṉ, ெப. (n.)

   பாம்  வைக (M.M.700);; small wart-snake.

     [  + ைடயன்]
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ள்ள

ள்ள  ciṟubuḷḷaḍi, ெப. (n.)

   ஒற்ைற ைலச ்ெச வைக (பதாரத்்த. 366);; scabrous ovate unifoliate tick-trefoil.

ம. ப் ள்ள

     [  + ள்ள . ள் + அ  = ள்ள . பறைவகளின் கால  ேபான்ற இைவகைள ைடய ெச ]

ள் ேநாய்

ள் ேநாய் ciṟubuḷḷunōy, ெப. (n.)

   மாட் ேநாய் வைக (மாட் வா.121);; a kind of cattle disease.

     [  + ள்( ); + ேநாய். ள் = வண் . வண் க  ேபான்ற ேநாயா க்கலாம்]

றம்

றம் ciṟubuṟam, ெப. (n.)

   1. டர;் nape, back of the neck, as the small side.

     "ெசயத்த  ேகாைவ ற் ற மைறத் " ( லப். 6:102);.

   2. ; back.

     "நின் னணிமாண் றங் காண்கம்" (அகநா.261);.

   3. ெகாைட; small gift.

     " றெமன றா ரங் காணம் ெகா த் " (ப ற் ப். 72 ப .);.

     [  + றம். றம் = ]

றம்ேப -
தல்

றம்ேப -தல் irupuram.pdsu,    4 ெச. . . (v.i.)

   காணா டத் த் ற் தல்; to backbite.

     "ெசப் ள ெமன் ைலயாரக்ள் றம் ேப த் ரிவர"் ( வ். ெபரியாழ். 2.4:5); (ெச.அக.);.

     [ றம் + ேபச. கத் க்ெக ேர ேபசாமல், ப்பக்கம் ேப தல், றம்ேப தல்]

ன்ைன

 
 ன்ைன ciṟubuṉṉai, ெப. (n.)

   ன்ைன வைக; small poon.

ம. ெச ப் ன்ன, ெச ன்ன

     [  + ன்ைன]

ச்

 
 ச்  ciṟupūcci, ெப. (n.)

   வைக (இ.வ.);; Worm.

     [  + ச் ]

ெப ம்பா ம், டை்ட ந்  ெதாடங் ம் ச் ப்ப வங்களில், ச் க்  ந்ைதய ப வம் . 
ட் ப்  எ ம் வ  ெபற் ப் ன் ச் ப்ப வம் எய் வ  ைறைம. எனேவ ச் க்  ந்ைதய 

ப் ப வத்ைத, ச்  என வழங் ம் மர ள்ள .

லா

 
 லா ciṟupūlā, ெப. (n.)

தரச்ெ்ச  வைக: 

 a shrub.

     [  + லா]
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ைள

ைள ciṟupūḷai, ெப. (n.)

நைடவ ல் ைளக் ம் ஒ வைகப் , 

 a common wayside weed.

     "அ  ைள ெநல்ெலா  உய்ச ்ெசன் " ( லப்.9:43);.

ம. ெச ள

     [  + ைள]

ைனக்கா

ைனக்கா  ciṟupūṉaikkāli, ெப. (n.)

   காதணிேபால் க் ம் ெகா வைக, க் ப் க் ம் ெகா வைக, க் ப்  (பதாரத்்த. 
577);; mountain leschenault's passion - flowered.

     [  + ைன + கா ]

ெபா

ெபா  ciṟuboḻudu, ெப. (n.)

   மாைல, இைடயாமம், யல், காைல, நண்பகல், எற்பா  (ெதால், ெபா ள். 6, உைர..); என 
அ வைகயாக ம், மாைல, யாமம், ைவகைற எற்பா , காைல, நண்பகல் (நம் யகப். 12); என 
ஐவைகயாக ம் றப்ப ம் நாட் ரி ; divisions of the day, six in number, viz., malai, idai-yamam, vidiyal, kalai, 
nanpagal, erpadu. or five in number, viz., malai, yamam, vaigarai, erpadu kalai, nanpagal, dist. fr. perum-poludu.

ம வ அ ெபா

     [  + ெபா ]

ேபாகம்

 
 ேபாகம் ciṟupōkam, ெப. (n.)

   கம் , ேகழ்வர  ேபான்ற தவச ைள  ( ன்.);; harvest of the inferior kinds of grain.

     [  + ேபாகம்]

மகன்

மகன் ciṟumagaṉ, ெப. (n.)

   1. அ ல்லாதவன், ேபைத, ட்டாள்; fool, ignoramus.

     " த் ற ெமா ெகனச ் மக ைரப்ேபான்" (மணிேம 16:117);.

   2. யன் பாரக்்க;see siriyan.

ம. ெச மகன் (ேபரன்);

     [  + மகன்.  = ய, ய, தாழ்த்த இ வான]

மட்டம்

மட்டம்1 ciṟumaṭṭam, ெப. (n.)

   1.  ைர; pony, nag.

   2. யாைனக்கன் ; young elephant.

     [  + மட்டம். ள் → மள் →  ம  = பள்ளம். ம  → மட்  → மட்டம் = தாழ்ந்த , ய . மட்டம் = 
ைரக் ட் , யாைனக் ட் ]

 மட்டம்2 ciṟumaṭṭam, ெப. (n.)

   1. ற்றள ; small measure.

   2. வாைழ; young plantain.

   3. ள்ளமானவ-ன்-ள்; short young man or woman.

     [  + மட்டம். மட்டம் = க ம் , வாைழ ேபான்றவற் ன் கன் , அள , ள்ளம்.]
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மணி

மணி1 ciṟumaṇi, ெப. (n.)

   சலங்ைக ( டா,);; tiny bell tied in a string around a child's waist or foot.

ம. ெச மண

     [  + மணி. மண் தல் = க தல். மண் → மண்ணி → மணி = க வப்ெபற்ற ஒளிக்கல்]

 மணி1 ciṟumaṇi, ெப. (n.)

   ஆ  மாதத் ற் ப ரா ம் சம்பாெநல் வைக; a kind of samba paddy maturing in six months.

ம. ெச மணி

     [  + மணி. ள் → ட்  = ய . ள் →- மள் → மண் → மணி = ய , தவசமணி]

மணிக்ெகா
ட் வான்

 
 மணிக்ெகாட் வான் ciṟumaṇikkoṭṭuvāṉ, ெப. (n.)

   நீரப்் ள் வைக (யாழ்.அக);; a water bird.

     [  + மணி + ெகாட் வான்]

மணிசச்ம்
பா

 
 மணிசச்ம்பா ciṟumaṇiccambā, ெப. (n.)

   சம்பா ெநல்வைக; a kind of paddy.

ம. ெச மணிசச்ம்ப

     [  + மணி + சம்பா]

மணிப்பய

 
 மணிப்பய  ciṟumaṇippayaṟu, ெப. (n.)

   காராமணி வைக; asparagus bean.

     [  + மணி + பய ]

மணியன்

 
 மணியன் ciṟumaṇiyaṉ, ெப. (n.)

   சம்பா ெநல்வைக ள் ஒன்  (தஞ்ைச);; a variety of Samba paddy.

ம. ெச மணியன்

     [  + மணியன், மணி = ெநல்வைக. மணி → மணியன்]

ம ற்ெகான்
ைற

 
 ம ற்ெகான்ைற ciṟumayiṟkoṉṟai, ெப. (n.)

   ம ற்ெகான்ைற மரம்; peacock-flower tree.

     [  + ம ல் + ெகான்ைற]
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 மரம்

 
  மரம் ciṟumaram, ெப. (n.)

   ய பாய்மரம்; jigger.

     [  + மரம்]

னவ வழக் ல் மரம் என்ப  ெபா ல் கட் மரத்ைத ம் றப் ல் பாய் மரத்ைத ம் க் ம்.

மல்

 
 மல் ciṟumal, ெப. (n.)

   தண்ணீர ் ட்டான் ழங் க்ெகா  (மைல.);; a common climber with many thickened fleshy roots.

மல்

 
 மல்  ciṟumalli, ெப. (n.)

மல் ைக (சங்.அக.); பாரக்்க;see Siru-mallgai.

     [  + மல் ]

மல் ைக

 
 மல் ைக ciṟumalligai, ெப. (n.)

   மல் ைக வைக (சங்.அக.);; wild jasmine.

ம. ெச ல்ல

     [  + மல் ைக]

மைல

மைல1 ciṟumalai, ெப. (n.)

   1. ெபாற்ைற ( டா.);; hill.

   2. ன் ; hillock.

     [  + மைல]

 மைல2 ciṟumalai, ெப. (n.)

   ண் க்கல் மாவட்டத் ல், ைவ க்க இனிய வாைழப் பழத் ற் ப் ெபயரெ்பற்ற மைல; a mountain 
range in Dindugal district noted for its plantain fruits.

     "ெதன்னவன் மைல கழ்ந்  ேதான் ம்" ( லப். 11:85);.

ம வ, ெச மைல.

     [  + மைல]

மைலயரிய
ன்

 
 மைலயரியன் ciṟumalaiyariyaṉ, ெப. (n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy.

     [  + மைல + அரியன்]
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மைழ

 
 மைழ ciṟumaḻai, ெப. (n.)

ண் வைலகளாகப் ெபய் ந் றல், 

 drizzle.

ம வ, ாறல்

ம. ெச மழ

     [  + மைழ]

மாேராடம்

மாேராடம் ciṟumārōṭam, ெப. (n.)

   ெசங்க ங்கா  ( ஞ் ப், 78);; red catechu.

     [  + மாேராடம்]

 ciṟumi, ெப. (n.)

   1. இளம்ெபண்; maiden, girl.

     "  தந்ைத ம்" ( வக. 1458);.

   2. மகள் ( ங்.);; daughter.

ம. ெச

     [  → ]

யம்

 
 யம் ciṟumiyam, ெப. (n.)

   ேச  (ச .);; mud, mire.

ன்

ன் ciṟumīṉ, ெப. (n.)

   1. அ ந்த  ண் ன் ைரங்கற்  ன தல்" (ெப ம்பாண்.303);.

   2. ெநாய்ம் ன் ( ங்.);; loach.

ம. ெச ன்: க. க்க

     [  + ன்]

ட்

 
 ட்  ciṟumuṭṭi, ெப. (n.)

   த் யல் (C.E.M.);; small hammer.

     [  + ட் ]

த்தன்

த்தன் ciṟumuttaṉ, ெப. (n.)

   ஆண் ெபாம்ைம; male toy - baby.

     " த்தைனப் ேபணி" (க த்.59);.

 Skt. mugdha

     [  + த்தன்]
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க் ைற
ைம

க் ைறைம ciṟumudukkuṟaimai, ெப. (n.)

   இளைம ற் ேபர ைடைம; precociousness.

     "இனிய ெசால்லாள் க் ைறைம ேகட்ேட" ( வக. 1051);.

     [  + க் ைறைம. க் ைறைம = இளம் + ப வத் ேலேய ேபர ைடைம]

க் ைற

க் ைற  ciṟumudukkuṟaivi, ெப. (n.)

   இளம்ப வத்ேத ேபர ைடயவள்; precocious girl, a term of endearment.

     " க் ைற க் ச ் ைம ஞ் ெசய்ேதன்" ( லப்.16,68);.

     [  + க் ைற . 'இ' ெபண் பா .]

ழ

 
 ழ  ciṟumuḻvu, ெப. (n.)

   ேதாற்க  வைக; a kind of drum.

     [  + ழ ]

ள்ளி

 
 ள்ளி ciṟumuḷḷi, ெப. (n.)

   ள்ளிவைக (யாழ்.அக.);; a kind of nail dye.

ம. ெச ள்ளி

     [  + ள்ளி]

 ciṟumuṟi, ெப. (n.)

   ைகச் ட் ; small note or chit.

     "பரமபதம் தங்கள் ப்ப  ெசல் ம்ப " (ஈ , 4.3:11);.

     [  + )]

ங் ல்

 
 ங் ல் ciṟumūṅgil, ெப. (n.)

   ங் ல் வைக; swollen node - ringed semi-solid medium bamboo.

ம. ெச ள

     [  + ங் ல்.  = ெமல் ய]

ைச

 
 ைச ciṟumūcai, ெப. (n.)

   மாைழகைள க்கப் பயன்ப த் ம் ய மண் ைக (C.E.M.);; small crucible.

     [  + ைச]

லகம்

லகம் ciṟumūlagam, ெப. (n.)

   1. அரி த் ப் ; common long pepper.

   2. வைக (அக.நி.);; a small plant.

     [ லம் → லகம்]
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லம்

லம் ciṟumūlam, ெப. (n.)

   1. ப்  ( ங்.);; long pepper,

   2. ழங்  (மைல); பாரக்்க;see Siru-kilangu.

     [  + லம். லம் = ேவர,் ழங் ]

ைள

 
 ைள ciṟumūḷai, ெப. (n.)

   ைள ன் ப ; cerebellum.

     [  + ைள]
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ைம

ைம1 ciṟumai, ெப. (n.)

   1. இ , ன்ைம; lowness, meanness, insignificance.

     "ஆண்  ெகாண்டாெனன் ைம கண் ம்" ( வாச. 5:9);.

   2. ண்ைம ( ன்.);; minuteness.

   3. ைறபா ; diminution.

     " ைம ஞ் ெசல்லாத் னி ம்" ( றள், 769);.

   4. வ ைம; poverty, indigence.

     " ந்ைதேநாய் ெமன் ைம ேநாக் " ( லப். 8:85);.

   5. வறட் ; scarcity.

   6. ன்பம்; sorrow, misery.

     " ைம பலெசய்  ர க் ஞ் ன்" ( றள், 934);.

   7. றரம்னத்ைத வ த் ைக; offencc.

     " ைம ணிங் ய ன்ெசால்" ( றள், 98);.

   8. இளப்பம்;  disgrace.

     " ரந்்தெதஞ் ைம" (கம்பரா. வவ.25);.

   9. ற்றம்; fault.

     "உள்ளந் ைகத் ந்தச ் ைம ெசய்ேதன்" (கம்பரா. ஊரே்த 93);.

   10. ேநாய்; disease.

     "ைப ஞ் ைம ம் ேநா ன் ெபா ள" (ெதால். ெசால். 341);.

ம. ெச ம

     [ ல் →  → ைம]

 ைம2 ciṟumai, ெப. (n.)

   1. இளைம (இ.வ.);; youth, minority.

   2. க காமம்; lust.

     " ன ஞ் ைம  ல்லார"் ( றள். 431);.

   3. கயைம; baseness.

     " ைம ரா ெவவ்வ  மாைய" (கம்பரா. மாயாசனக.1);

     [ ல் →  → ைம]

ைமத்தனம்

ைமத்தனம் ciṟumaittaṉam, ெப. (n.)

   ைம2,3,4 (இ.வ.); பாரக்்க;see sirumai,2,3,4. 2. இளைம; youth.

     [ ைம + தனம். ஒ.ேநா. இவறன்ைம → இவறற்றனம் அ ைம → அ ைமத்தனம். வள்ளன்ைம → 
வள்ளற்றனம். தனம் = பண் ணரத்்தற் ப் ெபயரின் ன்வ ம் ஈ .]

ைமயர்

 
 ைமயர ்ciṟumaiyar, ெப. (n.)

   ழ்மக்கள் ( வா.);; mean, vulgar persons.

     [  → ைம → ைமயர.்  = தாழ்ந்த, இ வான]
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ெமா

ெமா  ciṟumoḻi, ெப. (n.)

ெசால்2 பாரக்்க;see Siru-sol2.

க. க்கமா

     [  + ெமா ]

லவங்கம்

 
 லவங்கம் ciṟulavaṅgam, ெப. (n.)

   சன்னக் கறாம்  (லவங்கப்படை்ட);; Ceylon cinnamon.

     [  + இலவங்கம்.  = ய, ெமல் ய]

வட்டம்

வட்டம்1 ciṟuvaṭṭam, ெப. (n.)

   இளைம, இளம் ப வம்; youth, boyhood.

ம வ. இளவட்டம்

     [  + வட்டம். ற் , மண் வம், ப வம்]

 வட்டம்2 ciṟuvaṭṭam, ெப. (n.)

   வைக ( ன்.);; a shrub with scarlet flowers in clusters, the juice of which is pressed and given in gingelly oil to 
children for cutaneous cruptions.

     [  + வட்டம்]

ழந்ைதகளின் ேதால்ேநாய்க் , இதன் சாற் ைன நல்ெலண்ெணய் ல் இைழத் க் ெகா ப்பர.்

வட்டமணி

 
 வட்டமணி ciṟuvaṭṭamaṇi, ெப. (n.)

   ழந்ைதகள் அைர ற் கட் ஞ் மணி; tiny bells worn round the waist, by children.

     [  + வட்டம் + மணி]

வடம்

வடம் ciṟuvaḍam, ெப. (n.)

வட்டம்1 (இ.வ.); பாரக்்க;see Siru-vassam.

     [  + வடம். வட்டம் → வடம்]

வ ம்

வ ம்  Siruvadum,  .எ.(adv.) 

   ம்; even a little, even a bit, used only with neg. verbs.

     " வ  மஞ் லன்" (கந்த , தானப். 2].

     [ ம் → வ ம்]

இஃ  எ ரம்ைற ைன ல் வ ம்

வம்

 
 வம் ciṟuvam, ெப. (n.)

ப்பம் ( ன்.); பாரக்்க;see Siruppam.

     [ ப்பம் → வம்]
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வய

 
 வய  ciṟuvayadu, ெப. (n.)

   இளம்ப வம் (உ.வ.);; non-age, youth.

     [  + வய .  = ைற ]

 Skt. vayas → த. வய

வைர

வைர1 ciṟuvarai, ெப. (n.)

   1. ேநரம்; short time, a little while.

     " வைரத் தங் ன் ெவ ள்வர"் (க த்.93);.

   2. ெதாைல ; short distance.

     " வைர ெசன்  நின்ேறாரக்் ந் ேதான் ம்" ( றநா.);.

     [  + வைர. வைர = காலம், ெதாைல ]

 வைர2 ciṟuvarai, ெப. (n.)

   ங் ல்; small bamboo.

     [  + வைர.  - ய, இைளய. வைர – ங் ல்]

 வைர3 ciṟuvarai, ெப. (n.)

   இ , க்கம், யெபா ள்; trifle, small thing.

     [  + வைர]

வல்

வல்1 ciṟuval, ெப. (n.)

   1. ழந்ைத (யாழ்ப்.);; little child.

   2. இளம்ப வம் (இ.வ.);; childhood.

     [  → வன். 'அல்' ெசால்லாக்க ஈ ]

 வல்2 ciṟuval, ெப. (n.)

   1. தைட (நாஞ்.);; obstacle.

   2. இைட ; hindrance.

{  → வல்]

வ

 
 வ  ciṟuvali, ெப. (n.)

   ழ  ரா நிைல ல், ப வந்தவ ப் றப்பதா ண்டா ம் ேநா  ( ன்.);; premature labour pains.

     [  + வ .  = ர் ன்ைம, ரா ைல]
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வ தைல

 
 வ தைல ciṟuvaḻudalai, ெப. (n.)

வ ைண (L.); பாரக்்க;see siru-valudunai

     [ வ ைண → வ தைல]

வ ைண

வ ைண

வ ைண ciṟuvaḻuduṇai, ெப. (n.)

   1. இர ல் மல ஞ் ெச வைக ( ன்);;  Indian nightshade.

   2. கண்டங்கத் ரி; species of solanum.

ம. ெச வ ன

     [  வ ைண வ ைண = கத் ரிக் காப், வ ைண = கத் ரிக்காையப் ேபான்ற 
வ க் ம் கண்டங்கத் ரி]

இங் ம் , ேபால எ ம் உவமஉ ப் ெபா ளில் வந்த . ேதர ்பாரக்்க

வள்ளி

வள்ளி ciṟuvaḷḷi, ெப. (n.)

   ழங்  (பதாரத்்த. 438);; Goa potato.

ம. ெச வள்ளிக் ழங் ,

     [  + வள்ளி. வள்ளி = ெகா , ழங் ]

வள்ளிக் ழ
ங்

 
 வள்ளிக் ழங்  ciṟuvaḷḷikkiḻṅgu, ெப. (n.)

வள்ளி பாரக்்க;see Siru-Valli.

ம. ெச வள்ளிக் ழங்

     [  + வள்ளிக் ழங் ]

வன்

வன் ciṟuvaṉ, ெப. (n.)

   1. இைளஞன்; boy.

     "மால்ெப ஞ் றப்ைபயச ் வ ம் ெபற் " (பாரத நிைர ட ்46);.

   2. யன்; lad.

     "உ வ ஞ் வ ம்" ( றநா. 381);.

   3. மகன்; son."உலகா ஞ் வரப்் பயந் " ( வக. 2606);

   4. ள்ள  வைக (மைல);; species of desmodium.

ம. வன்

     [  → வன். 'அன்' ஆண்பா ]
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வா

வா  ciṟuvāṭu, ெப. (n.)

   1. ேச ப்  ( ன்.);; small savings in money.

   2. ேதட்  (நாஞ்); பாரக்்க;see Siru-têttu.

   3. பற்றைடப்  யர ்நிலம் (C.G.);; reclaimed land enjoyed by a tenant for a certain period in requital of his 
labour for so reclaiming it.

     [ பா  → வா ]

 வா  ciṟuvāṭu, ெப. (n.)

கணவ க் த் ெதரியாமல் மைன  ேசரக்் ம் பணம்,

 small savings of wife.

     [ +[ப -பா ]வா ]

வாத்

 
 வாத்  ciṟuvātti, ெப. (n.)

வாத்  (L.);: 

 holy mountain ebony.

     [  + ஆத் ]

வாய்க்க

வாய்க்க  ciṟuvāykkayiṟu, ெப. (n.)

   ைர ன் க வாள வார;் reins.

     " த்த வாய்க் க ம்" (ஈ , 7.4: 5);.

     [  + வாய் + க ]

வா ைவ

 
 வா ைவ ciṟuvāluḻuvai, ெப. (n.)

   வா ைவக் ெகா வைக (L.);; climbingstaff - plant.

     [  + வா ைவ]

வாைழ

 
 வாைழ ciṟuvāḻai, ெப. (n.)

இளம்வாைழ, 

 young plantain.

     [  + வாைழ, வ  → வாைழ = வ  வ ப்பான மரம்] 

வாள்

 
 வாள் ciṟuvāḷ, ெப. (n.)

ைகவாள் ( ங்.);: 

 hand-saw.

     [  + வாள். வார ்→ வால் → வாள் = நீண்ட கத் ]
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  ciṟuvi, ெப. (n.)

   மகள் ( டா.);; daughter.

     [  → ( ); → . 'இ'. ெப.பா.ஈ ]

 
  ciṟuviḍu, ெப. (n.)

ெகாள்  (மைல);: 

 horse-gram. 

த்தம்

த்தம் siṟuvittam, ெப. (n.)

   தாட்டத் ல் ஒட்டமாக ைவக்கப்பட்ட ெதாைக; stake - money, as in gambling.

     " த்த ட்டான்  ேபால்" (க த். 136);.

     [  + த்தம்]

யர்

யர ்ciṟuviyar, ெப. (n.)

   யர;் light or mild perspiration.

     " ங்கள் வாண் கஞ் யர ் ரியஞ ( லப் 4:52);.

க. ெபமர்

     [  + யர]்

ரல் 15

ரல்

ரல் ciṟuviral, ெப. (n.)

   ண் ரல்; little finger.

     " ரன் ேமா ரங் ெகா த்தனன்" (ெப ங். வத்தவ. 13:180);.

   ம. ெச ரல்;க. ம், ர

     [  + ரல். ரி → ரல்]

 ரியன்

 
  ரியன் ciṟuviriyaṉ, ெப. (n.)

நச் த் தன்ைம ெகாண்ட ரியன்பாம்  (M.M.);: 

 small viper.

     [  + ரியன்]

ைல

ைல ciṟuvilai, ெப. (n.)

   1. அ ைல: 

 high price.

   2. ைலநாள் பாரக்்க;     "  ைல ெயளியவ ண  ந் ேனான்" (கம்பரா. பள்ளி. 111.

   3. இைளத் ள்ள ; that which is lean or slender.

     " ைல ம ங் ல்" (கம்பரா. ைதலமாட் .53);.

     [  + ைல.  = ய , அ ைமப்பா ைடய ]
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 ைல நாள்

 ைல நாள் ciṟuvilaināḷ, ெப. (n.)

   வற்கடக்காலம்; times of scarcity, famine.

     " ைல நாண் ந் ந்தெதா ண ன்பயன்" (கம்பரா. இராவணன் வைத 52);.

     [ ைவ + தான்]

ட் ப்ெபா
ங்கல்

 
 ட் ப்ெபாங்கல் ciṟuvīṭṭuppoṅgal, ெப. (n.)

   றவ (ைத);த் ங்களில் யர ்   கட் ப்ெபாங்க ம் பண் ைக (இ.வ.);; a festival in the month 
of Šuravam in which rice is boiled and offered to God by girls, in front of the toy-houses, prepared for the occasion.

     [  +  + ெபாங்கள்]

1 ciṟuvīṭu, ெப. (n.)

   கறப்பதற்  ன் மா கைளப் லரெ்பா ல் ேமய ைக; letting out cattle in the early morning to graze 
before they are milked.

     "எ ைம  ேமய்வான பரந்தனகாண்"( வ். ப்ப.8.);

     [  +   =  காவம்  = ேமய்சச் க்  தல்  → ]

 2 ciṟuvīṭu, ெப. (n.)

ற் ல் 1,2 பாரக்்க see Sirril' 1,2.

     [  + ]

   2 ைற-த்தல்

  ciṟuvīṭu, ெப. (n.)

அப்பா அம்மா ைளயாட் , ேசாறாக்  ைளயா தல் ெபாண்  மாப் ள்ைள ைளயாட்  என்  
அைழக்கப்ப ம் ெபற்ேறார ்தம் வாழ்க்ைக ைனக் கவனித்த ந்  ஆ ம் ைளயாட் :

 a children's play.

ைட

 
 ைட ciṟuvuḍai, ெப. (n.)

   நீ ைடமரம்; buffalo thorn cutch.

     [  + உைட. உைட = உைடமரம்]

மரி

 
 மரி ciṟuvumari, ெப. (n.)

   பவளப் ண்  (யாழ்.அக);; coral plant.

     [  + உமரி]

ெவண்காக்
ைக

ெவண்காக்ைக ciṟuveṇkākkai, ெப. (n.)

   க த் ற் ெவண்ைம ைடய காகம்; crow having a greyish neck.

     "ெப ங்கடற் கைரய   ெவண் காக்ைக" (ஐங்  170);.

     [  + ெவண் + காக்ைக. கரிய ற ன்ன காக்ைக ன் க த் ல்,  ெவண்ணிற 
ைடைமையக் க்கச ்' ெவண்' என வந்த
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ெவள்ளரி

 
 ெவள்ளரி ciṟuveḷḷari, ெப. (n.)

   ெவள்ளரி வைக ( ன்);; a species of cucumber.

ம. ெச ெவள்ளரி

     [  + ெவள்ளரி]

ேவங்ைக

 
 ேவங்ைக ciṟuvēṅgai, ெப. (n.)

   ேவங்ைக மரம்; thorny blue - draped feather foil.

     [  +ேவங்ைக]

ேவட்

 
 ேவட்  ciṟuvēṭṭi, ெப. (n.)

   ண் ; towel.

     [  + ேவட் . ெவட்  → ேவட் ]

ேவட்ைட

ேவடை்ட ciṟuvēṭṭai, ெப. (n.)

   வரிவைக (M.E.R. 134 of 1924);; a kind of tax.

     [  + ேவடை்ட]

ேவர்

ேவர ்ciṟuvēr, ெப. (n.)

   ம ந் ேவர ்வைக ெளான்  (இங்.ைவ.234);; a kind of medicinal root.

     [  + ேவர]்

ேவார்

ேவார ்ciṟuvōr, ெப. (n.)

   1. ள்ைளகள்; children, little boys.

     "ஆனாவ  ேவாரத்ைமயளித்ேதான்" (கந்த . சரவண 32);.

   2. இைளஞர;் youngsters.

     [  → ேவார]்
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ைற

ைற1 ciṟaittal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ைற ெசய்தல்; to restrain, imprison.

     "தன் வ ற் ைறப் ம்" (ெதால்.ெபா ள். 147);.

   2. நீைரத் ைற-த்தல் 15 த த்தல்; to dam up.

     " ழ்மைடகள் க்ெகனச ் ைறத் " (தணிைகப்  நா.91].

     [இ  →  → ைற-,]

 ைற2 ciṟaittal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ழல த்தல்; to see rolling one's eyes.

     " தரரி மைழக்க ஞ் ைறக் ம்" (நீலேக , 72);.

 ைற3 ciṟaidal,    2 ெச.  (v.i.)

   நிறங்ெக தல்; to turn pale, lose colour.

     "ெபா ரண் றச் ைறந் " (க த். 91);.

ம. ற க

     [ ைத → ைற-,]

 ைற4 ciṟai, ெப. (n.)

   1. காவல்; guard, watch.

     " ங் ைற யல ப்பம்"  ( றநா.17:28);.

   2. அரண், காப் ; defence.

   3. காவ ல் அைடக்ைக; confinement, restraint.

   4. ைறப் ப த் ைக; incarceration.

     "உன் ைற க்கற் பாலார ்யா ளர"் (கம்பரா.மாயாசன.38);.

   5. ைறசச்ாைல; prison, jail.

     " ைற ற் ேபாெகன் " ( வாலவா. 33:8);.

   6. அ ைமத் தனம் ( ன்);; captivity, slavery.

   7. அ ைமயாள்; captive, slave. 

     'அவன் ைற ெகாள்ள வந்தான்' (உ.வ.);.

   8. ெபண்டாகச ் ைறப் க்கப்பட்ட இளம் ெபண் (உ.வ.);; young woman take captive to marry ot to keep.

   9. ைறெகாள்ளத்தக்கவள் (இ.வ.); 

 beautiful young woman worth taking captive.

   க., பட ெசெற, ெத. ெசர;ம. ற

     [இ  →  → ைற]

 ைற5 ciṟai, ெப. (n.)

   1. அைண; dam, bank.

     " ைற  ண்ேடா ெச ம் னன் க் " (மணிேம. 5: 19);

   2. நீரந்ிைல ( ங்.);; tank.

     "வான் ைற மத கள்" (கம்பா அக ைக 64); 

342

www.valluvarvallalarvattam.com 9806 of 19068.



ைறக்கணி-
த்தல்

ைறக்கணி-த்தல் ciṟaikkaṇittal, ெப. (n.)

   பாத் ; parterre in a field.

     "ஓங்  மணற் ைற" ( ந். 149);,

     [இ  →  → ைற]

 ைறக்கணி-த்தல் ciṟaikkaṇittal,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

   றக்கணித்தல்; to ignore,neglect.

     "அ ள் ெசய் ட லன் ேய ைறக்கணித்தைன" (கந்த . ட் .4);.

ைறக்களம்

ைறக்களம் ciṟaikkaḷam, ெப. (n.)

   ைறக் டம்; prison-house.

     "ெவய்ய ைறக்களத் ச ்ெசன்றனேன (கந்த , ட் .4);,

     [ ைற + களம், கள் → களம் = இடம், அைற, டம்]

ைறக்கா

ைறக்கா  ciṟaiggāḍu, ெப. (n.)

   அர ற் ரிய காவ ள்ள கா  (எங்க ர.்174);; reserved forest

     [ ைற + கா . க  → கா ]

ைறக்காவல்

ைறக்காவல் ciṟaikkāval, ெப. (n.)

   நிைற காவ க்ெக ராயைமந்த ைற ட் க் காக் ங் காப்  (இைற 29, பக். 134);; physical restraint, 
confinement, opp. to nirai-käval.

     [ ைற + காவல்]

ைறக் டம்

ைறக் டம் ciṟaikcuḍam, ெப. (n.)

   காவற் டம் (இ,வ,);; place of captivity, prison – house.

ம. ற டம், ைற டம்: க. ெசெறமென

     [ ைற + டம்]

ைறக்ேகாட்டம் 15

ைறக்ேகாட்டம்

ைறக்ேகாட்டம் ciṟaikāṭṭam, ெப. (n.)

ைறக் டம் பாரக்்க;see Sirai-k-küdam.

     " ைறக் ேகாட்டம் ப்ெபா ம் ந்  (மணிேம. 19.49);.

ம. ைறக்ேகாட்டம்

     [ ைற + ேகாட்டம். ேகாட்டம் = வைள , வைளந்த ம ல்;வைளந்த ம ைவ ைடய ைறக் டம்].

ைறெகாள்( )-
தல்

ைறெகாள்( )-தல் sirai-kolul-,13 ெச. ன்றா  (v.t.)

   காவற் டத்  அைடத்தற்ெபா ட் ப் த் ப்ேபாதல்; to take captive. 

ெப ந் றல் ேவந்தெனம் ெப மாற் ைறெகாள" (ெப ங். இலாவாண, 1: 51);.

க. ெசாெறெகாள்

     [ ைற + ெகான்-,]
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ைறசச்ாைல

 
 ைறசச்ாைல ciṟaiccālai, ெப. (n.)

ைறக் டம் (உ.வ.); பாரக்்க;see Sirai-k-kiidam.

க. ெசெறசாெல, ெசெறமென, பட ெசெரமென

     [ ைற + சாைல]

ைறசே்சா

ைறசே்சா  ciṟaiccōṟu, ெப. (n.)

   1. ப்பத் ரண்  வாழ் யல் அறங்க ள் ைறப்பட்டாரக்்  உணவளிக் ம் ெசயல் 
( வா.);; distributing food to prisoners, a form of charity, one of muppattirandaram.

   2. ைற ப்பவ க் க் ைடக் ம் ேசா : 

 prisoner's food.

     [ ைற + ேசா ]

ைறெசய்-தல்

ைறெசய்-தல் siṟaiseytal,    1. ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ைற ல்ைவத்தல்; to imprison, restrain.

     "ஆ ைழ தன்ைனச ் ைறெசய் ெகன்ற ம்" (மணிேம ப  79 – 80);

   2. நீைரக்கட் தல்; to dam up, as watcr.

     "ெசம் னேலா டார ்ம த் ஞ் ைற ெசய்வர"் (நால , 222);.

க, ெசெறகா

     [ ைற + ெசய்-,]

ைறெசல்( )-
தல்

ைறெசல்( )-தல் siṟaiselludal, ெச. ன்றா  (v.i) 

   ைற ல் அைடய தல்; to be enclosed, to grow captive, to be made prisoner, to get into prison.

க. ெசெறகா

     [ ைற + ெசய்-,]

 ைறெசல்( )-தல் Sirai-sel, ெச. ன்றா  (v.i.)

   ைற ல் அைடய தல்; to be enclosed, to grow captive, to be made prisoner, to get into prison. 

க. ெசெறயா

     [ ைற + ெசல்-,]

   54 ைறப் றம்

ைறத் ங்
லத்

 
 ைறத் ங் லத் ciṟaittimiṅgilat, ெப. (n.)

   ங் லவைக; whale.

ைறத் ரை்வ

 
 ைறத் ரை்வ ciṟaittīrvai, ெப. (n.)

   அ ைம வரி (இராட்);; tax on slaves.

     [ ைற + ரை்வ]
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ைறேநாய்

ைறேநாய் ciṟainōy, ெப. (n.)

ைறத் ன்பம்: 

 miseries of imprisonment.

     "ெச ந்த ைறேநாய் ரக்்ெகன் ைறெசால" (மணிேம. 23: 34);.

     [ ைற + ேநாய்]

ைறப்ப -தல்

ைறப்ப -தல் ciṟaippaḍudal, ெப. (n.)

   20 ெச. . . (v.i.);

   1. ைற ல் அைடப தல்; to be imprisoned;

 to be impounded, as stray cattle.

   2. அகப்ப தல்;  to be enslaved; taken captive, to be ensnared, encaged, as birds oranimals.

   3. மறக்கப்ப தல் (யாழ்ப்);; to be mislaid to be forgotten.

க. ெசெறயா

     [ ைற + ப . 'ப ' . .]

ைறப்பள்ளி

ைறப்பள்ளி ciṟaippaḷḷi, ெப. (n.)

ைறக் டம் பாரக்்க;see Sirai-k-kudam. 

ெவஞ் ைறப் பள்ளியாக" ( வக. 1538);.

     [ ைற + பள்ளி]

ைறப்பா

ைறப்பா  ciṟaippāṭu, ெப. (n.)

   பக்கம்; side.

     "ஒ  ைறப்பா  ெசன்றைனத ம்" (மணிேம 23: 50);.

   2. ைற (யாழ்ப்.);; captivity.

   3. தைட (யாழ்ப்,);; restraint hindrance.

   4. jதவ  ந்த இடத் ற் பண்டங் டக்ைக (யாழ்ப்.);; being dropped on the ground and lying untouched, as a 
thing lost.

     [ ைற + பா ]

ைறப் ற்ம்

ைறப் ற்ம் ciṟaippuṟm, ெப. (n.)

   1. ஒ க் டம், 

 secret place ,

     "ஒற் ற் ெறரியா ைறப் றத் " (நீ ெந . 32);.

   2. ேதா  தைல யரக்் ள் நிக ம் ெசய் கைளத் தைலவன் மைறந்த தற்  ஏ வாகக் காவல் 
மைனப் றத்தைமந்த இடம் ெதால் ெபா ள் 114, உைர.);   3. ைறசச்ாைல; prison-cell.

     " ைறப் றங் காத் ச ்ெசல்  மதனைன" ( வக. 1142);.

     [ ைற + றம்]

ைற த்தல்

ைற த்தல் ciṟaibiḍittal,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

   1. அ ைமயாக் தல் ( ன்);; to take captive enslave.

   2. மைன வயாகேவ ம், ழத் யாகேவ ம், ெகாள் மா  ெபண்ைணச ் ைறப்ப த் க்ெகாண்  
ேபாதல் (உ.வ.);; to take a woman captive, for the purpose of marrying or keeping her.

க. ெகெற , ெசெற

     [ ைற + -,]
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ைற ள்

ைற ள்1 ciṟaimīḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   ைறநீங் தல்; to be freed from slavery;

 to be released from prison.

     [ ைற + ள்-,]

 ைற ள்2 sirai-mil,    13 ெச ன்றா  (v.t.)

ைற ந்  த்தல்: 

 to rescue from slavery or captivity. 

க. ெசெற

     [ ைற + ள்-,]

ைற ட்டான்

ைற ட்டான் ciṟaimīṭṭāṉ, ெப. (n.)

ெநல் வைக a kind of paddy.

     "க த்த நிறவாலன் ைற ட்டான் வளர் ைசப் பா ெவள்ைள" (ெநல் . 186);.

     [ ைற + ட்டான்]

ைறயா

ைறயா ciṟaiyā, ெப. (n.)

ன்ற  வைர வளரக் ய சாம்பல்நிற ள்ள கடல் ன் வைக, 

 grey mullet, attaining 3 ft. in length.

ைறெய -த்தல்

ைறெய -த்தல் ciṟaiyeḍuttal,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

ைற -2 பாரக்்க;see Sirai-pidi-2.

     [ ைற + எ -]

ன் த் ைர

ைறவன்

ைறவன் ciṟaivaṉ, ெப. (n.)

   காவற்பட்டவன்; a captive, slave, prisoner.

     "தன்ைனச ் ைறவனாச ்ெசய்வா ந் தான்" (அறெந , 67);.

     [ ைற → ைறவன்]

ைற

ைற  ciṟaivīṭu, ெப. (n.)

   ைற னின்  ெவளி ைக; release from prison.

     " ைற  ெசய்த ம்" (மணிேம ப  80);.

     [ ைற + .  → ]
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ன்

ன்1 ciṉ, ெப. (n.)

   னம்; anger,

     "மைறயவர ்பால் ன்பற்  ெயன்பயன்" (இரக ய. 1379);.

     [ னம் → ன்]

 ன்2 ciṉ, ெப. (n.)

இைட (part.); 

   ஒர ்அைசசெ்சால்; an expletive generally used in poetry.

     "காப் ம் ண் ன்" (ெதால். ெசால். 277);.

ன்சாசாங் மா
த் ைர

 
 ன்சாசாங் மாத் ைர ciṉcācāṅgumāttirai, ெப. (n.)

   வ ற் ேலற்ப ம் அைனத்  வைகயான வ ைன ம் ேபாக் ம் ஆ ள் ேவத ம ந்  மாத் ைர; an 
Ayulvedic medicine in the form of pill given for all sorts of pain in the body and stomach disorders (சா.அக.);.

ன்ம

ன்ம  ciṉmadi, ெப. (n.)

   ற்ற ; poor understanding.

     "ெபரிய ேபைதைமச ் ன்ம ப் ெபண்ைமயால்" (கம்பரா. ளா.12);,

     [ ல் → ன், ன் + ம ]

ன்மயம்

ன்மயம் ciṉmayam, ெப. (n.)

அ க்கடல்: 

 embodiment of pure intelligence.

     " ன்மய ள்ெளாளிேய" ( ரேபாத.1, 2);.

     [ த்  → ன் + மயம்]

ன்மயன்

ன்மயன் ciṉmayaṉ, ெப. (n.)

   யவ ப் ழம்பான ஆதன் அல்ல  இைறவன்; individual soul or god, as pure intelligence.

     "ம ன ம  ன்மயன்" (ைகவல். சந். 120);.

ன் த் ைர

ன் த் ைர ciṉmuttirai, ெப. (n.)

   அற ைரக் யாகச ் ட் ரல் னிையப் ெப ரல் னி டன் ேசரத்் க் காட் ம் அ  
த் ைர; hand-pose assumed by a guru while giving spiritual instruction.

     "ேமான ஞானமைமத்த ன் த் ைரக்கடேல" (தா .பன்மாைல.1);

     [ த்  → ன் +  த் ைர]

ன்ைம

ன்ைம

ன்ைம ciṉmai, ெப. (n.)

   1. எண்ணிக்ைக ன் ைம; smallness, fewness.

     "எ த் ன் ன்ைம ன்ேற" (ெதால். ெபா ள். 358);, 

   2, இ  ( லப்.10:130, உைர.);; coarseness, vulgarity, as of language.

   3. ர ன் ெமன்ைம; Softness, lowness, as of voice.

     " ன்ெமா  ேநாேயா" ( வ் இயற், த் 20);.

     [ ல் → ன் → ன்ைம]
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ன்ன

ன்ன1 ciṉṉa, ெப. (n.)

   1. ய; small, little.

     " ன்னத் ணி ( வக. 222);.

   2. இ ந்த; mean, low, 

ன்ன மனிதன்.

   3. தாழ்ந்த; inferior. 

ன்ன பயல், ன்னக் லம்

   4. இைளய; young. 

     'என் ன்னத்தம் '.

     [ ன் → ன்ன]

 ன்ன2 ciṉṉa, ெப. (n.)

ண் ன் தற்ெபயர:் 

 plant first term often indicating the size of the plant, or of its leaves, flowers or fruits.

ம. ன்ன

ன்னக்கர

 
 ன்னக்கர  ciṉṉakkaraḍi, ெப. (n.)

   ண் ன் ெதா  ( ைவ);; the constellation Little Bear.

     [ ன்ன + கர ]

ன்னக்காக

ன்னக்காக ciṉṉakkāka, ெப. (n.)

   1/5 கா  ம ப் ள்ள பைழய ய கா  (நாணய); வைக (M.M.);; an ancient small coin = 1/5 pie.

     [ ல் → ன் → ன்ன + காக]

ன்னக் டல்

ன்னக் டல் ciṉṉakkuḍal, ெப. (n.)

டல் பாரக்்க;see Siru-kudal.

     [ ன்ன + டல். ழல் → டல் = ழல் ேபான்ற உ ப் ]

   156 ன்னசச்ம்பா

ன்னக் 
த் வன்

 
 ன்னக் த் வன் ciṉṉakkuttuḻuvaṉ, ெப. (n.)

   ற் வ ைடய ம் அலக ல் ள்ேபான்ற ம ரக்் ெகாத் ைடய ம் பசை்ச நிற ைடய மான 
பறைவவைக;  the small green barbet (ேசரநா);.

ன்னக் ள்ளக்
ெகண்ைட

 
 ன்னக் ள்ளக்ெகண்ைட ciṉṉakkuḷḷakkeṇṭai, ெப. (n.)

   ெகண்ைட ன்வைக  ெளான் ; barbus vittatus.

     [ ன்ன + ள்ளக்ெகண்ைட]
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ன்னக் ஞ்

 
 ன்னக் ஞ்  ciṉṉakkuṟiñji, ெப. (n.)

   ஞ்  (L.);; a species of conehead.

     [ ன்ன + ஞ் ]

ன்னக் னி

 
 ன்னக் னி ciṉṉakāṉi, ெப. (n.)

   ய இறால் வைக; a kind of fish, Senna-k-kunni.

ன்னக் ெகாக்

 
 ன்னக் ெகாக்  ciṉṉakkokku, ெப. (n.)

   காைள ன் கதறைலப் ேபான்ற ஒ ெய ப் ம் நாைர னப் பறைவ வைக; the Indian little green bittern 
(ேசரநா.);.

ம. ன்னக்ெகாக்

     [ ன்ன + ெகாக் . ெகாள் → (ெகாட் ); - ெகாக்  → ெகாக்  = வைளந்த க த் ன்ன பறைவ னம்]

ன்னக்ெகா க்
கன்

 
 ன்னக்ெகா க்கன் ciṉṉakkoḍukkaṉ, ெப. (n.)

   நச் ப் ச்  வைக ெளான் ; a kind of poisonous insect.

     [ ன்ன + ெகா க்கன்]

ன்னக்ெகா ஞ்

 
 ன்னக்ெகா ஞ்  ciṉṉakkoḻuñji, ெப. (n.)

னக் ெகா ஞ்

 Triphasier trifoliata.

ன்னைக

ன்னைக ciṉṉagai, ெப. (n.)

   ன்னைக; smile,

     " ைளேயர ் வன் ழ்த்த ன்னைக" (ெப ங் மகத 6;49);.

     [ ல் + நைக)

ன்னசச்க்கரம்

ன்னசச்க்கரம் ciṉṉaccakkaram, ெப. (n.)

   பைழய தாங் ர ்அரசாட் ல் ழக்கத் ந்த கா  வைக; a coin prevalent in old Tiruvidāṁgūr 
(T.S.M. (vel); iv. 64); (ேசரநா);

     [ ன்ன + சக்கரம்]

ன்னசச்ம்பா

 
 ன்னசச்ம்பா ciṉṉaccambā, ெப. (n.)

   நா மாதத் ற் ப ரா ம் சம்பா ெநல்வைக;  a variety of Samba maturing in four months.

     [ ன்ன + சம்பா]
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ன்னசச்லவா
ைத

 
 ன்னசச்லவாைத ciṉṉaccalavātai, ெப. (n.)

   நீர் ைக (இ .வ);; urination.

     [ ன்ன + சவம் + உபாைத → வாைத]

ன்னசச்ா

 
 ன்னசச்ா  ciṉṉaccāti, ெப. (n.)

   ழ்க் லம்; low caste. 

ெசான்னப  ேகட்பானா ன்னசச்ா  பயல்? (உ. வ.);.

     [ ன்ன + சா ]

 Skt.jåti → த. சா

ன்னச் லப்ப
ன்

 
 ன்னச் லப்பன் ciṉṉaccilappaṉ, ெப. (n.)

   நீண்ட கால்கைள ைடய இன்னிைசப் பறைவ வைக; a kind of bird babbler (ேசரநா.);. 

ன்னசச்லபா
ைத

 
 ன்னசச்லபாைத cēranāciṉṉaccalapātai, ெப. (n.)

ன்னசச்லவாைத பாரக்்க see sinna-c-calavādai (சா.அக.);.

     [ ன்னசவம் + உபாைத → பாைத]

ன்ன ற்க

 
 ன்ன ற்க  siṉṉasiṟgarugu, ெப. (n.)

   ெவள்ளா ; goat (சா.அக);.

ன்னஞ் றய

ன்னஞ் றய ciṉṉañjiṟaya, ெப. (n.)

   ெபன்னம்ெபரிய என் ஞ்ெசால் ன் எ ர ்மைறச ்ெசால், கச் ய; very small, opp. to pennam periya.

     " ன்னஞ் ய ம ங் னிற் சாத் ய ெசய்யபட் ம்" (அ ரா.53);.

ம வ. ன்னஞ் .

     [ ன்னம் + ய]

ன்னஞ்

 
 ன்னஞ்  ciṉṉañjiṟu, ெப.எ. (adj.)

ன்னஞ் ய பாரக்்க;see Sinnatijiriya.

     [ ன்ன + ]
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ன்னட்

ன்னட் 1 ciṉṉaṭṭi, ெப. (n.)

   1. ன்ன  (யாழ்ப்);; little thing.

   2. வைக; a kind of small herb.

     [ ன்ன → ன்னட் ]

 ன்னட் 2 ciṉṉaṭṭi, ெப. (n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy.

     " ன்னட்  ெபான்னாயன்" (பறாைன பள்  23.);.

     [ ன் → ன்னட் ]

ன்னத்தட்

ன்னத்தட் 2 ciṉṉattaṭṭu, ெப. (n.)

   ெபாற் ெகால்லர ் ைல (தரா );த்தட்  ( வா.7: 223);; scale-pan used by goldsmiths.

     [ ன்ன + தட் ]

   57  ன்னப்பட்டம்

ன்னத்தனம்

ன்னத்தனம் ciṉṉattaṉam, ெப. (n.)

   1. ன்ைம; meanness, petty-mindedness.

   2. ள்ைளத ்தனம் (இ.வ.);; childishness.

ெத. ன்னத்தன

     [ ல் → ன் → ன்னம் + தனம்]

ன்னத்தானம்

ன்னத்தானம் ciṉṉattāṉam, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ன்; a kind of fish.

     " ன்னத்தானங் க த்த ெகளிற்  ன்" (பறானள. பள் . 16);.

     [ ன்ன + தானம்]

ன்னத் ம்

 
 ன்னத் ம்  ciṉṉattumbi, ெப. (n.)

   ப ப்  நிற ள்ள கடல் ன் வைக;  a marine fish, brown.

     [ ன்ன + ம் ]

ன்ன

 
 ன்ன  ciṉṉadu, ெப. (n.)

ய : 

 little child, animal or thing.

பட. ன்ன

     [ ல் → ன் → ன்ன ]

ன்னநண்

ன்னநண்  ciṉṉanaṇṭu, ெப. (n.)

   1. ய நண் ; small crab.

   2. ேதள்; scorpion.

     [ ன்ன + நண் ]
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ன்னப்பட்டம்

ன்னப்பட்டம் ciṉṉappaṭṭam, ெப. (n.)

   ெபரிய மடத் த் தைலவரக்்  அ த்தப யான மடத் த் தைலவர;் person who is second in authority and is 
the successor - designate of the head of a mutt.

ம வ. இைளய பட்டம்

     [ ன்ன + பட்டம்]

பட் தல் = தட் தல், அ த்தல் பட்  → பட்டம் = படை்டயான ெபா ள், ணி, ெபய ம் பத ம் 
ெபா த்  அரசன் ெநற் லணி ம் தக , பத ப் ெபயர.் மடத் ன்னப்ப  15

ன்னப்ப

 
 ன்னப்ப  ciṉṉappaḍi, ெப. (n.)

   அைரப்ப ; half of a standard measure.

     [ ன்ன + ப ]

ன்னப்ப

ன்னப்ப 1 ciṉṉappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. உைடப் தல்; to be broken, discomfited.

   2. ஊனப்ப தல்; to be wounded, maimed, mutilated.

   3. ைதவைடதல் ( ன்.);; to be injured, as fruit;

 to be deflowered, as a woman.

     [ ன்னம் + ப  'ப ' . .]

 ன்னப்ப 2 ciṉṉappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   இகழ்ச் ப்ப தல்; to be derided, disgraced. 

     'அந்தச ்ெசயைலச ்ெசய்ததால் ன்னப்பட் ச ் ர ந்  ேபானான்' (உ. வ.);.

     [ ன்னம் + ப -,]

ன்னப்பணம்

ன்னப்பணம்1  ciṉṉappaṇam, ெப. (n.)

   1. அைரப்பணம் அல்ல  ஒன்ேற காலணா ம ப் ள்ள பைழய காலத் க் கா : 

 an ancient coin equivalent to fifteen paise.

   2. பைழய தாங் ர ்அரசாட் ல் ழக்கத் ந்த கா வைக; a coin prevalent in old Tiruvitähgür 
(ேசரநா.);.

   ம. ன்னப் பணம்;க. க்ககண

     [ ன்ன = ய, ைறந்த, கக் ைறவான ன்ன + பணம்)

ன்னப்பயல்

ன்னப்பயல் ciṉṉappayal, ெப. (n.)

   1.  ைபயன்; little fellow.

     "காந் ம  நாதைனப்பார ்அ ன்னப்பயல்" (பார யார)்;.

   2. ழ்மகன்;   இ  ணத்தன்; mean, petty-minded fellow.

     [ ன்ன + பயல்]

ன்னப்பாகல்

 
 ன்னப்பாகல் ciṉṉappākal, ெப. (n.)

   பாகல்; balsam apple, climber.

     [ ன்ன + பாகல்]
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ன்னப் சானம்

ன்னப் சானம் ciṉṉappicāṉam, ெப. (n.)

   ெநல்வைக ( வசா.1.);; a kind of paddy.

     [ ன்ன + சானம்]

   8 ன்ன ன்னம்

ன்னப் ைடய
ன்

 
 ன்னப் ைடயன் ciṉṉappuḍaiyaṉ, ெப. (n.)

ைடயன்பாம்  வைக ெளான் : 

 a kind small wart snake.

     [ ன்ன = ய ன்ன + ைடயன்)

ன்னப் த்

ன்னப் த்  ciṉṉapputti, ெப. (n.)

   1. ற்ற ; meanness, low-mindedness.

   2. ள்ைளப் த் ; shallow wit.

     [ ன்ன + த் ]

 Skt. buddhi → த. த்

ன்னப்

ன்னப் 1 ciṉṉappū, ெப. (n.)

   , ெதாண் ா  எ ப , ஐம்ப , ப்ப  இவற் ள் ஒெரண்ெகாண்ட ேநரிைச ெவண்பாக்களால், 
அரசனின் பத்  உ ப் கைள ம் றப் த் ப் கழ்ந்  ம், ற் லக் ய வைக (இலக். . 
846);; poem celebrating the tašāngam of a king in 100, 90, 70, 50 or 30 nérisai-venbā verses.

     [ ன்ன + ]

மன்னரத்ம் ன்னங்களின் றப்ெபல்லாம் ேதான்றக் வதனால் ' ன்னப் ' என்ற ெபயரா ற்  
என்பர ்அ ஞர ் .அ ணாசலம் த லக் ய பரப் ள் தத் வராயர ்ெசய்த ' ன்னப்  ெவண்பா' 
என்ற ல் த ர இப்ெபயர ்ெகாண்ட ேவ  ற் லக் யம் ஏ ம் காண்பதற் ல்ைல.

 ன்னப் 2 ciṉṉappū, ெப. (n.)

   1. ; loose, untied flowers.

     " ன்னப்  வணிந்த ஞ் " ( வக 2251);.

ன்னப் க்ெகா
ட்ைடக்கரந்ைத

 
 ன்னப் க்ெகாடை்டக்கரந்ைத ciṉṉappūkkoṭṭaikkarandai, ெப. (n.)

   ெபண்களின்  மாத டாய்த் ெதால்ைலையப் ேபாக் , ேநாெய ரப்்  ஆற்றைல அளிக் ம் 
மா ப்பத் ரி; Madras absinth, Madras wormwood. It cures obstructed menses and hysteria. It is used as antiseptic 
(சா.அக.);.

     [ ன்ன க் + ெகாடை்ட + கரத்ைத]
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ன்ன ன்னம்

ன்ன ன்னம் ciṉṉabiṉṉam, ெப. (n.)

   1. கண்ட ண்டம்  ( வா.);; mangled, hacked pieces.

     "ேதா ந் தா ஞ் ன்ன ன்னங்கள் ெசய்தவதைன" (கம்பர. நிந்தைன. 57);.

   2. கணக்க காரத் ற் றப்ப ம் க கச ் ன்னம் 15 ய கைடக்ேகா க் ழ்வாய் அள  = 1/3, 
22,56,000; the smallest fraction as mathematics prevalent in Tamilnādu as per the book Kaņakkadikāram.

த ழகத் ல் வழங் ய ழ்வாய் இலக்க வாய்பா

ந் ரி = 1/320

ழ் ந் ரி = 1/320 x 1/320

   10 ன்னம் = ஒ  ண்ைம ந் ரி

   101/2 இம்  ந் ரி = ஒ  ழ் ந் ரி

ஒ  ன்னம் = 1/325,56,000

ஒ  ண்ைம ந் ரி = 1/32,25,600

ஒ  இம்  ந் ரி = 1/10.75,200

இ  1/10,00,000 அள க் ச ்சமம்.

இங் ந்  ஒ  இம் யள  ட எ த் ச ்ெசல்ல இயலா , என்ப  உலகவழக் .

     [ ன்னம் + ன்னம்]
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ன்னம்

ன்னம்1 ciṉṉam, ெப. (n.)

   1. ன்ைம (அற்பம்);; smallness.

   2. ண்ைம; minuteness.

     " ன்னமா ஞ் ன்ன ற்பவம்" (ஞானா 59: 16);.

   3. ய  (யாழ்ப்.);; anything small.

   4. றம் ( ங்.);; winnowing fan.

   5. மைழத் ாறல் (அக.நி);; drizzling.

   6. இகழ்ச்  (இ,வ.);; derision, slight.

     [ ல் → ன் → ன்னம்]

 ன்னம்2 ciṉṉam, ெப. (n.)

   1. அைடயாளம் ( ங்);; sign, insignia.

   2. , 

 mark, token.

   3. ெபண்  ( ங்.);; pudendum mulibre.

   4. காளம்;   &rronib; a kind of trumpet.

     " ன்னங்கள் ேகட்பச ் வெனடனேற வாய் றப்பாய்" ( வாச. 7:7);. L. signum;

 E. assign

     [ ல் → ன் → ன்னம் = ய ]

 ன்னம்3 ciṉṉam, ெப. (n.)

   1. ண் ; piece

     "வாளி…. ன்னமாக ரந்் ட" ( வாலவா,36:8.);.

   2. ற்ற ; anything broken.

     "கார் கஞ் ன்னெமன் ம்" (கம்பரா.கரன்,177);.

   3. ெபா  ( ங்.);; powder, pollen.

     " ன்னப்ப ங் வைன" ( க்ேக 334);.

   4. ன்னப் 2, 1 பாரக்்க;see Singappu2.l.

     "நைன ன்ன  நீத்த நல்லார"் (கம்பரா. க்ெகாய். 12);,

   5. ள் ப் ; petal - pieces of flowers.

     "நன் தலப் ஞ் ன்னம்" (கம்பரா.வனம்.14);.

   6. கா ; coin, as a piece of

ன்னம்ைம

 metal.

     "நா  ன்னங் ைகப்பட்ட வாேற" (ஈ , 4.9: 2);.

   7. ேபாரக்்களம் ங்காடல ரரக்ள், தம் வா ட் க் ெகாள் ம் ெபாற்றக  ( வக. 2303, 
உைர);; gold piece put by a warrior into his mouth when starting for battle.

   ம. ன்னம்;க. ன்னென

     [ ல் → ன் → ன்ன

 Skt. chinnam
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ன்னம்ப -தல்

ன்னம்ப -தல் ciṉṉambaḍudal,    20 ெச. .  (v.i.)

ன்னப்ப 2 பாரக்்க;see Sinna-p-padu

     " ன்னம்பட வ த்தஞ் ெசய்தா ம்" (நீ ெவண்.64);.

     [ ன்னம்1 + ப -,]

ன்னம்மா

 
 ன்னம்மா ciṉṉammā, ெப. (n.)

ன்னம்மாள் பாரக்்க;see Sinnammā].

     [ ன்னம்மாள் – ன்னம்மா]

ன்னம்மாள்

ன்னம்மாள் ciṉṉammāḷ, ெப. (n.)

   யதாய்; mother's younger sister; wife of father's younger brother.

   2. மகள் (இ.வ,);; Goddess of Wealth.

ம. ன்னம்ம

     [ ன்ன + அம்மாள்]

ன்னம்ைம

ன்னம்ைம1 ciṉṉammai, ெப. (n.)

ன்னம்மாள்1 பாரக்்க;see sinnammal1.

     [ ன்ன = ய, அம்ைம = அம்மா. ன்ன + அம்ைம]

 ன்னம்ைம2 ciṉṉammai, ெப. (n.)

   அம்ைம ேநாய் வைக; chicken - pox.

     [ ன்ன  + அம்ைம]

ன்னமரம்

ன்னமரம்

 
 ன்னமரம் ciṉṉamaram, ெப. (n.)

   ெபரிய கட் மரத் ற் த் ைணயாகப் ேபா ஞ் ய கட் மரம்; small cattamaram.

     [ ன்ன + மரம்]

ன்னமலர்

ன்னமலர ்ciṉṉamalar, ெப. (n.)

   1. ன்னப் 2 , 1 பாரக்்க;see Šinnappu2, | 1." ன்னமலரக்் ேகாைத" ( வக 2369);.

     [ ன்ன + மலர]்

ன்னமனிதன்

 
 ன்னமனிதன் ciṉṉamaṉidaṉ, ெப. (n.)

   காட் மா லங்கம்; round berriedlingam tree.

     [ ன்ன = ய, ன்ன + மர வங்கம்]
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ன்னாமா
ங்ைக

 
 ன்னாமா ங்ைக ciṉṉāmāviliṅgai, ெப. (n.)

   மரவைக (L.);; a species of garlic-pear.

     [ ன்ன + மா வங்ைக]

ன்ன ண்

 
 ன்ன ண்  ciṉṉamuṇṭi, ெப. (n.)

   நாைர னப் பறைவ; a kind of stork, little egret (ேசரநா.);

ன்ன த்

ன்ன த்  ciṉṉamuttu, ெப. (n.)

ன்னம்ைம2 ( ன்.); பாரக்்க;see Šinnammař.

     [ ன்ன + த் ]

அம்ைமேநாய் கண்டவரின் உடம் ல்,   ெகாப் ளங்கள் உண்டா ம். அைவ பாரப்்பதற்  
த் ப் ேபான் க் ம். அம்ைம ேநா ற்றவைர, அவ க்  ' த் ப் ேபாட் ள்ள ' யா ம் 

ன்ன ள்ளங்

 
 ன்ன ள்ளங்  ciṉṉamuḷḷaṅgi, ெப. (n.)

   வற்  ள்ளங் ; blumea amplectens.

     [ ன்ன + ள்ளங் ]

ன்ன ங் ல்

 
 ன்ன ங் ல் ciṉṉamūṅgil, ெப. (n.)

   ெகட்  அல்ல  கல் ங் ல்; solid bamboo.

     [ ன்ன + ங் ல் ன்ன = ைறந்த, ெத ங் ய, அடரத்் யான, ெகட் யான]

ன்ன ச்

ன்ன ச்  ciṉṉamūccu, ெப. (n.)

   வ ற் ப் சம், நீரப்்ைப எரிசச்ல் த யவற் ல் 60 ன்னரா த்தன்ெவட்  வ ண்டா ச ்
தளவாகப் ெபா த் ப் ச் டல்; short breath, due to some diseases of the abdomen like ascites, enlarged 

liver and spleen (சா.அக);.

ன்ன

ன்ன 1 ciṉṉamūti, ெப. (n.)

   ன்ன க் ெகாண்  அரசாைணையப் பைடக் ச ்சாற் ேவான் ( லப். 8:13, உைர);; royal herald who 
proclaims by trumpet the king's commands to his army.

     [ ன்னம்' + ஊ ]

 ன்ன 2 sinna.midi,  ெப. n. 

ைட ைடயவள்

என ைவ ஞ்ெசால் (ெநல்ைல.);: 

 abusive language.

     [ ன்ன + . ேத  → ]

ன்ன ைள

 
 ன்ன ைள ciṉṉamūḷai, ெப. (n.)

ைள பாரக்்க;see Siru-milai.

     [ ன்ன + னள]
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ன்னேமளம்

 
 ன்னேமளம் ciṉṉamēḷam, ெப. (n.)

   தண் ைம (மத்தளம்);, த்  த ய இன்னியங்க டன் ஆடல் மகளிர ்பா க் ெகாண்  
ஆ தற் ரிய ச ர ்ேமளம் (உ.வ);; nautch music, with the accompaniment of tabor, pipe and cymbals, dist. fr. periya-
mēļam.

     [ ன்ன + ேமளம்]

ன்னேமளேமா
கரா

ன்னேமளேமாகரா ciṉṉamēḷamōkarā, ெப. (n.)

   ெநல்ேவ ல் வழங் ய ெபாற்கா வைக (M.M.);; Thirunelveli gold coin = 3 pagodas 34 fanams 7 cash.

     [ ன்ன + ேமளம் + ேமாகரா]

 U.mohur.

ன்னய்யா

 
 ன்னய்யா ciṉṉayyā, ெப. (n.)

ன்ைனயா பாரக்்க;see sinnaiya (ேசரநா.);.

     [ ற்றப்பா → ன்னய்யா]

ன்னரா த்தன்
ெவட்

ன்னரா த்தன்ெவட்  ciṉṉarāvuttaṉveṭṭu, ெப. (n.)

   பைழய கா வைக (பண .144);; an ancient coin.

     [ ன்னரா த்தன் + ெவட் ]

ன்னல்

 
 ன்னல் ciṉṉal, ெப. (n.)

   பகட்  ( ன்);; foppery, extravagance.

ெத. ன்ென

ன்ன வல்

 
 ன்ன வல்  ciṉṉavalluṟu, ெப. (n.)

   அரசாளிப் ப ந் ; falcon.

     [ ன்ன + வல் )

ன்ன றால்

 
 ன்ன றால் ciṉṉaviṟāl, ெப. (n.)

   ெபா ன் வைக ெளான் ; a kind of Virāl fish.

     [ ன்ன + றால். ன்ன = ய]

ன்னைல ரி
ன்னைல ரி ciṉṉalaicūri, ெப. (n.)

ன்னம்ைம2 பாரக்்க: See Šinnammai (சா.அக);

ன்ன தா

ன்ன தா  ciṉṉaṟitāru, ெப. (n.)

   1. கைணத் ேதவதா ; prickly deodar, a variety of deodar.

   2. காட் த்ேதவதா ; deccany deodar (சா.அக);.
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ன்ன

 
 ன்ன  siṉṉaṟu, ெப. (n.)

   ெகா ச ் ங் ; a sensitive creeper (சா.அக.);

ன்னன்

ன்னன்1 ciṉṉaṉ, ெப. (n.)

   1. இளைமயானவ-ன் -ள்- , 

 one who is young.

   2. ள்ளமான வ ைடயவன்; a dwarf, one who is of short stature (ேசரநா.);

   ம. ன்னன்: க. ண்ண;   ெத. ன்னவா ; ரா. னா ( ழந்ைத);

     [ ல் → ன் → ன்ன → ன்னன்]

 ன்னன்2 ciṉṉaṉ, ெப. (n.)

    ழந்ைத, லங்  அல்ல  ெபா ள் (யாழ்ப்.);; little child, animal or thing.

க. ந்த

     [ ல் → ன் → ன்ன → ன்னன்]

ன்னா ைக

ன்னன் ன்ன
ன்

 
 ன்னன் ன்னன் ciṉṉaṉpiṉṉaṉ, ெப. (n.)

   ய ம் ெபரிய ம் (யாழ்.அக);; small as well as large.

     [ ன்னன் + ன்னன்]

ன்னன்ேபரி

 
 ன்னன்ேபரி ciṉṉaṉpēri, ெப. (n.)

   இன்னிைச பா ம் பறைவ; a kind of bird (ேசரநா.);.

ன்னாஞ்சான்

 
 ன்னாஞ்சான் ciṉṉāñjāṉ, ெப. (n.)

   கப்பற் க  வைக; backstay rope.

     [ ன்ன + ஆஞ்சான்]

ன்னாஞா

 
 ன்னாஞா ciṉṉāñā, ெப. (n.)

ற்றப்பன் (இ.வ);: 

 father's younger brother.

     [ ன்ன + ஆஞா. ஆஞா → தந்ைத]
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ன்னாணி

 
 ன்னாணி ciṉṉāṇi, ெப. (n.)

ய  (இ.வ.);: 

 little thing, a term of endearment applied to little children.

     [ ன் → ன்ன → ன்னன் → ன்னரணி]

ன்னாத்தாள்

 
 ன்னாத்தாள் ciṉṉāttāḷ, ெப. (n.)

ன்னம்மா பாரக்்க;see Sinnamma.

     [ ன்ன + ஆத்தாள். ஆத்தாள் – அம்மா]

ன்னாந் ரம்

 
 ன்னாந் ரம் ciṉṉāndiram, ெப. (n.)

   அ பட்ட டல்; bowels parted or separated by violence or force (சா.அக.);.

ன்னா ன்னம்

ன்னா ன்னம் ciṉṉāpiṉṉam, ெப. (n.)

ன்ன ன்னம், 1 பாரக்்க;see sinnapinnam, .

     [ ன்னம் + ன்னம்]

ன்னா

 
 ன்னா  ciṉṉāyi, ெப. (n.)

ன்னம்மாள் பாரக்்க;see Šinnammāl.

ம. ன்னாய

     [ ன்ன + (ஆய் →);  ஆ . ஆ  = அம்மா);

ன்னாரியம்

ன்னாரியம் ciṉṉāriyam, ெப. (n.)

   ேகழ்வர  வைக, (M.M. 735);; small rāgi.

     [ ன்ன + ஆரியம், ஆரியம் = ேகழ்வர ]

ஆரியம் பாரக்்க

ன்னா கம்

 
 ன்னா கம் ciṉṉārugam, ெப. (n.)

   ந் ல் (மைல);; gulancha.

ன்னா ைக

ன்னா ைக ciṉṉārugai, ெப. (n.)

ன்னா கம் பாரக்்க;see šimnārugam.

   2. ைக வைக; ன்னா ைகக் யாழம்

 a kind of drug capable of turning sub-kingdom of minerals into a liquid oil (சா.அக.);.

     [ ன்ன கம் → ன்ன ைக]

360

www.valluvarvallalarvattam.com 9824 of 19068.



ன்னா ைகக்
யாழம்

 
 ன்னா ைகக் யாழம் ciṉṉārugaiggiyāḻm, ெப. (n.)

   ட்டம், லம், உள் லம், இ மல் ேபான்ற ெகா ய ேநாய்க க் க் ெகா க்கப்ப ம் யாழம், 
க க் நீர;்Šinnärugai-k-kiyālam is prescribcd for leprosy, piles, fistula, consumption, urinary and venerul diseases 
(சா.அக.);

     [ ன்னா ைக + யாழம்)

ன்னா தம்

 
 ன்னா தம் ciṉṉārudam, ெப. (n.)

ன்னா ைக பாரக்்க;see Sinnärugai (சா.அக.);.

ன்னான்

ன்னான்1 sinnan, ெப. (n.)

   யவன்; younger (சா.அக.);.

     [ ல் → ன் → ன்னான் ( .தா. 140);]

 ன்னான்2 ciṉṉāṉ, ெப. (n.)

    ெகாண்ைடேயா  ய க ந்தைல ம் மணற்ப ப்பான ெச ள் ேதாற்ற ைடய உட ம் 
ெகாண்ட ம் மாந்தர ்வாழ் டங்கைளச ்சாரந்்  வாழ்வ மான  வைக; red vented bulbul.

     [ ன் → ன்னான்]

ன்னான் வைக

   1. சாம்பல் தைலச ் ன்னான்

   2. க ங்ெகாண்ைடச ் ன்னான்

   3. வப்  ைசச ் ன்னான்

   4. மஞ்சள் ெதாண்ைடச ் ன்னான்

   5. ெவண் வச ் ன்னான்

   6. மஞ்சள் வச ் ன்னான்

   7. க ஞ் ன்னான்

ன்னி

ன்னி ciṉṉi, ெப. (n.)

   1. ய ; small child, little thing.

   2. கத்தலளைவக் க ; a small measure. 

     'இரண்  ன்னிப் ' (ெநல்ைல.);.

   3. ன்னிெபாம்ைம பாரக்்க;see šinni-pommai.

   4. ரட் க்காரி (இ.வ.);; tricky woman.

   5. ம ந் செ்ச  வைக ( அ.);; Indian Shrubby copper leaf.

   6. ராம்  (மைல.);; cinnamon.

   7. ன் மணி, 

 crab's eye.

   8. தண்டங் ழங் ச ்ெச  வைக ( ன்.);; a bulbous plant.

   ம. ன்னி;க. ட்

   62 ன்னி ைல

     [கல் → ல் = ய , ண்  ல் → ன் → ன்னான் = யவன். ல் → ன் - ன்னி = ய , 
ய கத்தவனைவ, ன் மணி ம ைடய ரட் க்காரி)
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ன்னிக்காய்

 
 ன்னிக்காய் ciṉṉikkāy, ெப. (n.)

யக்காய்: 

 soap-pod wattle (ேசரநா.);.

ம. ன்னிக்காய்

ன்னிக் ழங்

ன்னிக் ழங்  ciṉṉikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   1.  ன்னிசச்ா ; juice of the leaves of brich leaved acalypha

     [ ன்னி + ழங் ]

ன்னிசச்ா

ன்னிசச்ா  ciṉṉiccāṟu, ெப. (n.)

   1.   ன்னிசச்ா ; juice of the leaves of brich leaved acalypha.

   2. நீர;் urine (சா.அக.);.

     [ ன்னி + சா ]

ன்னிசன்னி

 
 ன்னிசன்னி siṉṉisaṉṉi, ெப. (n.)

   ன் ச ்ெச ; crab's eye (சா.அக.);.

     [ ன்னி + சன்னி]

ன்னிெபாம்
ைம

 
 ன்னிெபாம்ைம ciṉṉibommai, ெப. (n.)

   ன்னல் ம ள்ள தைல ம், மரத்தால் ெசய்யப்பட்ட கரங்க ம், நீண்  ெதாங் ஞ் சடை்ட ங் 
ெகாண்டதாய், ஒ  சார ்இரவலர ்தம் மனம் ேபான ேபாக் ல் தாள ம்ப ச ்ெசய் , ைக ல் 
ைவத்தாட் ம் ஒ வைகப் ெபாம்ைம; small wooden doll carried by itinerant beggar-women, who make the doll 
dance and clap its hands to the accompaniment of music.

     [ ன்னி + ெபாம்ைம]

ன்னிமா னி

 
 ன்னிமா னி ciṉṉimāmuṉi, ெப. (n.)

   ங்ைக ைகசெ்ச ; a variety of conehead plant (சா.அக.);.

     [ ன்னி + மா னி]

ன்னிமார்

 
 ன்னிமார ்ciṉṉimār, ெப. (n.)

   ன்னிச ்ெச ; a species of copper leaf (சா.அக.);.

ன்னி ைல

ன்னி ைல ciṉṉiyilai, ெப. (n.)

   ன்னிக் ைர (பதாரத்்த.536);; a species of copper leaf.

     [ ன்னி + இைல]

ன்னி

 
 ன்னி  ciṉṉiyuru, ெப. (n.)

   ெவள்ைளக் ன் ; white bead vine (சா.அக.);.

     [ ன்னி + உ ]
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ன்னி ரல்

 
 ன்னி ரல் ciṉṉiviral, ெப. (n.)

   கண் ரல்  (யாழ்.அக.);; little finger.

     [ ன்னி + ரல்]

ன்னிைவப் ந
ஞ்

 
 ன்னிைவப் நஞ்  ciṉṉivaippunañju, ெப. (n.)

   ைவப் நஞ்  வைக ெளான் ; a prepared arsenic (சா.அக.);.

     [ ன்னி + ைவப் நஞ் ]

ன்னிர்

ன்னிர ்ciṉṉir, ெப. (n.)

   1. கலங்கலான நீர ்( வக. 2381, உைர.);; muddy water.

     " ய க் கயந்தைல வழக் ய ன்னீைர" (க த்.);.

   2. நீர ்( ன்);; urine.

     [ ல் + நீர ் ல் = தள , ன்ன , ைறந்த , கலங் ய , இ ந்த ]

ன்னீர ன்பம்

ன்னீர ன்பம் ciṉṉīraviṉpam, ெப. (n.)

   1. ற் ன்பம்; camal pleasure.

   2. கல ன்பம்: 

 sexual pleasure (சா.அக.);

     [ ன்னீரம் + இன்பம். ல் → ன்;

ேநரம் → நீரம்]

ன் ல்

ன் ல் ciṉṉūl, ெப. (n.)

   1. ல்; small treatise

     " ன்ைமையச ் ன் ல் என்ற  ேபால்" (ப ற் ப் 76, உைர.);. 

   2 ேந நாதம்: 

 a tamil grammar, Nēminadam.

     " ன்  ைரத்த  ண ர பண் தன்" (ெதாண்ைட சத. 32);.

     [ ல் + ல்]

ன்ென

ன்ென  ciṉṉeṟi, ெப. (n.)

   கள்ளச் வ ; secret-passage.

     " ரம் ேபான ன்ென  ேபா  ெமன்பார"் (பாரத இந் ர.31);.

     [ ல் + ெந ]

ன்ைன

ன்ைன ciṉṉai, ெப. (n.)

   ெபரிய கடல் ன் வைக; large sea-fish.

     "கடல் வ ச ் ற   ன்ைன" (கந்த . ஏம. 25);.
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ன்ைனயா

ன்ைனயா ciṉṉaiyā, ெப. (n.)

   1. ற்றப்பன்; father's younger brother; mother's younger sister's husband.

   2. தைலவனின் மகன்; leader's son.

ம. ன்னய்ய

     [ ன்ன + ஐயா]

   3 னக் ைவ

ன்ேனாக்

ன்ேனாக்  ciṉṉōkku, ெப. (n.)

   1. பாரை்வ; glance.

   2. அைமந்த பாரை்வ அல்ல  ட்டப் பாரை்வ; short sight.

     [ ல் + ேநாக் ]

ன்ேனாய்

ன்ேனாய் ciṉṉōy, ெப. (n.)

   1.  ேநாய்; minor complaints.

   2. எளியேநாய்; Grafluorruit; simple diseases without complication.

   3. லேநாய்; some diseases (சா.அக.);.

     [ ன் + ேநாய்]

ன

ன1 ciṉattal,    3  ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெவ ண்  க தல், ற்ற தல்; to be enraged, to be very angry.

   ம. னக் க;   க. னிம் ;   ெத. க; . ெகண

     [ ல் → ன் → ன-,]

 ன2 ciṉattal,    3 ெச. .  (v.i.)

   ண் த யன ங்கச ் வத்தல் (இ.வ.);; to become red with inflammation, as tumour.

னம் = ெபாங் . ண் ெபாங் ற்  எ ம் வழக் ண்ைம ெகாண் , இசெ்சால் ல் → ன் → ன → 
னம் எனவா த்தல் ம். னதெ்தா  எ ந்தவைனப் ெபாங்  எ ந்தான் என் ம், வ ம் 

னக்கடம்

 
 னக்கடம் ciṉakkaḍam, ெப. (n.)

   ெவண்க ; white mustard (சா.அக.);.

னக் வாதம்

னக் வாதம் ciṉakkuvātam, ெப. (n.)

   பற்களால், தன் உடைலேய அ க்க  க த் க் ெகாள்ளச ்ெசய் ம் ைர டக் ேநாய் வைக 
(அ வசா. 69);; rheumatic disease of horse in which it often bites itself.

     [ க் 1 + வாதம்)

க்  = க் ப்ப த் தல், உடன்படாத தன்ைமைய ணரத்்த கத்ைதக் ேகாட் தல். ேநா ற்ற 

னக் ைவ

னக் ைவ siṉagāvai, ெப. (n.)

   ைக மஞ்சள்; violen arrow root. (சா.அக.);

   164 னம்
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னப் க் த் -
தல்

னப் க் த் -தல் ciṉappukkuddudal,    5 ெச  (v.i.)

   1. ரங்  த் தல்; to prick small cutaneous eruptions.

   2. ண்காலம் ேபாக் தல் (உ.வ.);; to waste time, as in pricking pimples.

     [ னப்  + த் -,]

னப் க்ெகாள்(
)-தல்

னப் க்ெகாள்( )-தல் ciṉappukkoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   1. ெகாப்பளித்தல்; to rise as boil.

   2. ம் தல்; to distend with matter such as pusetc.

   3. ழ்ெகாள் தல்; to suppuruate, (சா.அக.);.

     [ னப்  + ெகாள்( );-,]

னப் ண்

 
 னப் ண் ciṉappuṇ, ெப. (n.)

   அழற் ண்; ழ்ப் ண்; inflamed ulcer.

     [ னம் + ண்]

னம்

னம்1 ciṉam, ெப. (n.)

   1. ற்றம்;   ெவ ளி; anger, fury. 

     ' னத்தால் அ த்த க் ச ் ரித்தால் வ மா (பழ.);.

     "ெச ெநஞ்சத் ச ் னநீ ேனா ம்" (பரிபா. 5:73);.

   2. ெந ப் ; fire.

     "எரி னந் தவழ்ந்த ங்கடற் " (அகநா75);.  

ேபார ் வா.: 

 battle, war.

   ம. நம்., னப் ;   க. நி ;ெத. க.

     [ ள் = தற்க த்  ேவர.் ள் → ள் → ல் → ன் → னம், (ஒ.ெமா.307);]

னம் ெந ப்ைபெயாத்த ணமாத ன், ெந ப்ைபக் க் ஞ்ெசால் னத்ைத ங் த்த . எரிதல் 
என் ஞ்ெசால் னத்தைலக் த்தைல ம், ' னெமன் ம் ேசரந்்தாைரக் ெசால்  என்  

வள் வர ் த்தைல ம் ேநாக் க (ேவ.க.214);. 

 னம்2 siṉam, ெப. (n.)

   1. ப ; wart (சா.அக.);.

 னம்3 ciṉam, ெப. (n.)

   ெவம்ைம; heat.

     "ெசன்  ெசன் ைறஞ் ய னந் ர ்மண் லம்" (ெப ங். உஞ்ைசக் 33.40);.

     [ ல் → ன் → னம்]

 னம் ciṉam, ெப. (n.)

   1. அ கன்;   2. த்தன்; Buddhan.
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னம் 
ெகாள்( )-தல்

னம் ெகாள்( )-தல் ciṉamkoḷḷudal,    16 ெச ன்றா  (v.i.)

ன'-த்தல் பாரக்்க;see sina-

ம. னெகாள் க

     [ னம் + ெகாள்-,]

னம்

 
 னம்  ciṉambu, ெப. (n.)

   கச் ; a little (ேசரநா.);.

     [ ல் → ன் → ன்னம் → னம்]

னவர்

 
 னவர ் sinawar  ெப. (n.) 

   ன நர ்( ன்);; foe.

ம. னவா

     [ னம் → னவர]்

னவரன்

னவரன் ciṉavaraṉ, ெப. (n.)

   னத்ைத யடக் யவன் ( லப். 10: 180, உைர);; one who has subdued his anger.

     [ னம் – னவரன்]

னவல்

 
 னவல் ciṉaval, ெப. (n.)

   ேபார ் டா); battle.

     [ னம் → னவல்]

ன -தல்

ன -தல் ciṉavudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   1. னத்தல், ெவ தல்; க தல்; to be angry, indignant.

     "நீங் ச ் ன  வாய் மற் ' (க த். 116);.

   2. ெவஞ் னத்தால் ெகாண்ெட தல்; to rise in anger or fury.

     "இ ண்ேடா ஞா  ன ன"  ( றநா. 90);.

   3. ெபா தல் (ஆ.நி.);; to fight, wage war.

   ம. னி க;   க. னி ;ெத. னி . ட. னிம்

     [ ன → ன ]

ன நர்

ன நர ்ciṉavunar, ெப. (n.)

   1. பைகவர;் enemies.

   2. எ ரி; adversaries.

     " ன நரச் ்சாய்த்தவன்" (ெப ங். மகத. 14:174);

ம. னவர்

     [ ன  → ன நர]்
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னா

னா1 ciṉā, ெப. (n.)

   1. வட்டத் ப்  ( ன்);; Indian pareira.

   2. பங்கம்பாைள; worm-killer.

 னா2 ciṉā, ெப. (n.)

   சாலாம் ன்; gum of common saul shorea robusta (சா.அக.);.

னா கா

 
 னா கா ciṉācikā, ெப. (n.)

   மராமரம்; tree of tree (சா.அக);.

னா

 
 னா  ciṉāṭi, ெப. (n.)

னா கா பாரக்்க;see sinadiga. 

னா கா

 
 னா கா siṉāṭikā, ெப. (n.)

   க் ரடை்ட (யாழ்.அக.);; pointed - leaved hogweed.

 Skt. dvinäsikä

னாதாக்

னாதாக்  ciṉātākku, ெப. (n.)

சா க்காய், 

 nutmeg (சா.அக.);.

   65 ேனந் ரமாைல

னா

னா  ciṉātu, ெப. (n.)

   1. ெம ந்த ; that that which is emaciated.

   2. ெம ; emaciation; leanness, as of body.

     [ ன்ன  → ன  → னா . ஒ.ேநா. தன்ன  → தன  → தன ]

னா

 
 னா  ciṉāyu, ெப. (n.)

   இைழநார;் fibrous tissue ligaments, tendons (சா.அக);.

னாவட்டம்

 
 னாவட்டம் ciṉāvaṭṭam, ெப. (n.)

   வட்டத ் ப் ; cissampelos parcira (சா.அக.);.

     [ னா + வட்டம்)

னா ல்

 
 னா ல் ciṉāvil, ெப. (n.)

   ம்ைப (மைல.);; white dead nettle. 
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னா

 
 னா  ciṉāvu, ெப. (n.)

   தகைர; ringworm plant (சா.அக.);. 

னிக் மல்

 
 னிக் மல் sāagasiṉiggirumal, ெப. (n.)

   ட்  அ க்க  வ ம் இ மல்; a short, frequent and feeble cough (சா.அக.);.

னித்தகாரி

 
 னித்தகாரி ciṉittakāri, ெப. (n.)

   ெமன்ைமைய ண்டாக் ம் ம ந்  வைக (இங்.ைவ.);; demulcent emollient.

 Skt. snigdha - kårin

னித்தம்

 
 னித்தம் ciṉittam, ெப. (n.)

மான்ெச க்கள்ளி: 

 spiral leafy milk hedge (சா.அக.);.

னிபம்

 
 னிபம் ciṉibam, ெப. (n.)

   வாைக (மைல.);; sirissa.

ேனகம்

 
 ேனகம் ciṉēkam, ெப. (n.)

   சா க்காய்; nutmeg (சா.அக.);.

ேனகயம்

 
 ேனகயம் ciṉēkayam, ெப. (n.)

   ைம லந்ைத; pyrus genius (சா.அக.);.

ேனகதா

 
 ேனகதா  ciṉēkatāru, ெப. (n.)

   சா க்காய் மரம்; nutmeg trec (சா.அக.);.

     [ ேனகம் → ேனகதா ]

 ேனகதா  ciṉēkatāru, ெப. (n.)

   சா க்காய் மரம்; nutmeg tree (சா.அக.);.

     [ ேனகம் → ேனகதா ]
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ேனந் ரநாச
ன்

 
 ேனந் ரநாசன் ciṉēndiranācaṉ, ெப. (n.)

   நச் ப்பாைல; minusops genus. (சா.அக.);.

ேனந் ரமா
ைல

ேனந் ரமாைல ciṉēndiramālai, ெப. (n.)

   உேபந் ரா ரியர ்ெசய்த த ழ்க் கணிய (ஆ ட); ல்; a treatise on horary astrology by Upēndirāširiyar.

ேனந் ரன் 16

ேனந் ரன்

ேனந் ரன் ciṉēndiraṉ, ெப. (n.)

   1. அ கன் ( வா.);; Aruhan.

   2. த்தன்; Buddhan

     "ஆ ேனந் ர னளைவ ரண்ேட" (மணிேம. 29:47);.

     [ைசேனந் ரன் → ேனந் ரன்]

ைன'-த்தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத ்ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

ைனக்காலம்

 
 ைனக்காலம் ciṉaikkālam, ெப. (n.)

ைனப்ப வம் பாரக்்க;see Sinai-p-paruvam.

     [ ைன + காலம். ேகால் → கால் → காலம்]

ைனப்ப -தல்

ைனக் ழல்

 
 ைனக் ழல் ciṉaikkuḻl, ெப. (n.)

   ைன ெசல் ம் பாைத; fallopian tube (சா.அக);.

     [ ைன + ழல்]

ைனக் ெகா -
த்தல்

ைனக் ெகா -த்தல் ciṉaikkoḻuttal,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

   ைனவள மா தல்; fertilization of ovum (சா.அக.);.

     [ ைன + ெகா -,]

ைனக்ேகாளம்

 
 ைனக்ேகாளம் ciṉaikāḷam, ெப. (n.)

   க வைற; ovary-gland (சா.அக.);.

     [ ைன + ேகாளம்]

ைனகைர-
த்தல்

ைனகைர-த்தல் ciṉaigaraittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   க வ த்தல்; to miscarry, to abort (சா.அக.);.

     [ ைன + கைர-,]
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ைன 
ெகாள்( )-தல்

ைன ெகாள்( )-தல் ciṉaigoḷḷudal,    13 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. க க்ெகாள் தல்; க ண்டாதல்; to conceive.

   2. ெகா த்தல்; to be fattered.

   3. ைனவளரத்ல்; becoming heavy with pregnancy (சா.அக.);.

     [ ைன + ெகாள்-,]

ைனத் 
தண்ணீர்

 
 ைனத் தண்ணீர ்ciṉaittaṇṇīr, ெப. (n.)

ைனநீர ்பாரக்்க;see Sinai-nir.

ைனத்தாைர

 
 ைனத்தாைர ciṉaittārai, ெப. (n.)

ைனக் ழல் பாரக்்க;see Sinai-k-kulal

     [ ைன + தாைர]

ைனநண்

 
 ைனநண்  ciṉainaṇṭu, ெப. (n.)

   டை்ட ெகாண்ட நண் ; crab crab pregnated with eggs (சா.அக.);.

     [ ைன + நண் ]

ைனநீர்

ைனநீர ்ciṉainīr, ெப. (n.)

   1. ண்ணினின்  வ ந்தண்ணீர;் a thin colourless discharge from wounds ulcers etc.

   2. ைனப்ைப னின்  வ ம் நீர;் secretion from ovary (சா.அக.);.

     [ ைன + நீர]்

ைனப்ப -தல்

ைனப்ப -தல் ciṉaippaḍudal,    18 ெச ன்றா , (v.t.)

   மா னம் க க்ெகாள் தல்; to be cow in calf (சா.அக.);.

     [ ைன + ப -,]

ைனப்ப த் -தல்

ைனப்ப த் -
தல்

ைனப்ப த் -தல் ciṉaippaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

ைனயாக் -தல் (இ.வ.); பாரக்்க;see Sinai-y-ākku-,

     [ ைன + ப த் - ப த் - ைண ைன]

ைனப்ப வம்

ைனப்ப வம்1 ciṉaipparuvam, ெப. (n.)

   ெநற்க ரில் மணி க் ம் ப வம் ( ன்);; earing stage in the growth of paddy.

     [ ைன + ப வம்]

 ைனப்ப வம்2 ciṉaipparuvam, ெப. (n.)

   க க்ெகாள் ங்காலம்; period of gestation. (சா.அக.);.

     [ ைன + ப வம்]
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ைனப்பாைத

 
 ைனப்பாைத ciṉaippātai, ெப. (n.)

   ைனக் ழல் பாரக்்க; Sinai-k-kulal (சா.அக.);.

ம வ. ைனத்தாைர

     [ ைன + பாைத. ப  → பதம் = நிலத் ற் ப ம் கால . பதம் → பாதம் → பாைத = பாதம் பட்  
உண்டா ம் வ ]

ைனப் -த்தல்

ைனப் -த்தல் ciṉaippittal,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

   க க்ெகாள்ளச ்ெசய்தல்; to in pregnate (சா_அக.);.

     [ ைன → ைனப் -,]

ைனப்

ைனப்  ciṉaippu, ெப. (n.)

   1. ெவப்பத்தால் உட ல் உண்டா ம் யரக்் ; prickly heat.

   2. க க்ெகாள்ைக; becoming pregrnant.

   3. ெகா ப் ; fatness.

     [ ைன → ைனப் ]

னப் க் ள் -
தல்

 
 னப் க் ள் -தல் ciṉappukkiḷḷudal, ெச. ன்றா  (v.t.)

னப் க் ள் -தல் பாரக்்க;see Sinaippu-k-killu

     [ ைனப்  + ள் -,]

ைனப்

ைனப்  ciṉaippū, ெப. (n.)

   ேகாட் ப் ; flowers on branches.

     " ைனப் ப் ேபாற்றைள ட்ட" (க த். 118);.

     [ ைன + ]

ைனப்ெபயர்

ைனப்ெபயர ்ciṉaippeyar, ெப. (n.)

   1. உ ப்ைபக் க் ம் ெபயர ்(நன். 132);: 

 noun denoting part of the whole, askan.

   2. உ ப்ப யாகப் றந்த ெபயர ்(நன். 281);; name formed

   57 ைனயைற

 from noun, denoting part of the whole, as Kannan

     [ ைன + ெபயர.் கண் உ ப் ப்ெபயர.் கண்ணன் உ ப்ப யாகப் றந்த ெபயர]்

ைனப்ைப

 
 ைனப்ைப ciṉaippai, ெப. (n.)

ைன டை்டகள் உ வா ம் க க் : 

 ovary the organ in which the eggs or their elemantary or essential parts are found developed (சா.அக.);.

     [ ைன + ைப]
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ைனப்ைபெயா
க்

 
 ைனப்ைபெயா க்  ciṉaippaiyoḻukku, ெப. (n.)

   ைனத்தாைரயைடபட் க் க க் ட் னின்  ஒ ம், க ப்ைப நீரம் ெவா க் ; a condition in which 
the fallopian tube is closed and consequently the tube is filled with serum until pressure causes it to escape through unterine 
opening (சா.அக.);.

     [ ைனப்ைப + ஒ க் ]

ைன ற் ெவ
ளிப்ப -தல

ைன ற் ெவளிப்ப -தல ciṉaimuṟṟiveḷippaḍudala,    18 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ெபண்ணின் ைன டை்ட ரந்்  ப வமைடந்  க க் ட் னின்  ெவளிப்ப தல்; formation and 
discharge of ova from the ovary ovulation.

     [ ைன ற்  + ெவளிப்ப -,]

ைனயம்
ேநாய்

 
 ைனயம் ேநாய் ciṉaiyambulinōy, ெப. (n.)

   மகளிரத்ம் றப் ப் னின்  பால்ேபான்  ெவண்ைமயாக வ ம் ெவடை்ட நீெரா க் ; discharge 
of a milk white fluid from the uterus or vagina(சா.அக.);.

     [ ைன + அம்  + ேநாய்]

ைனய

ைனய  ciṉaiyaḻivu, ெப. (n.)

   1. க த் ரளாைம, அஃதாவ  க ப்ைபக் ள் ந்  வதற்  ன்ேப, உண்டா க் ம் 
அ ; tubal abortion occuring from the ampulla of the oviduct-Tubal abortion.

   2. க க் ட் ள், ைன டை்ட ரா  இளங் க வா க் ம் ேபா  ஏற்ப ம் அ : 

 foetus expelled in its embryonic state (சா.அக.);.

     [ ைன + அ ]

ைனயைற

 
 ைனயைற ciṉaiyaṟai, ெப. (n.)

   க ப்ைப; ovarium (சா.அக.);.

     [ ைன + அைற]

ைனயாக் -
தல்

ைனயாக் -தல் ciṉaiyākkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   க ண்டாக் தல்; to impregnate.

     [ ைன ஆக் -, ஆக்  - . .]

ைனயாக்

ைனயாக் 2 ciṉaiyākkudal, ெப. (n.)

   5 ெச. ன்றா , (v.t.);

   யாகத் ன்பம் த தல்; ழப்பஞ்ெசய்தல்; to cause excessive trobule, annoy. 

     'அவன் ஆடக்ைளச ் ைனயாக்  றான்' (இ.வ.);.

     [ ைன + ஆக் -,]

ைனயா -தல்

ைனயா -தல் ciṉaiyākudal,    6 ெச. .  (v.i.)

   தல்; impregnate.(சா.அக.);

     [ ைன +ஆ -,]

ைனயா ெபய
ர்

ைனயா ெபயர ்ciṉaiyākubeyar, ெப. (n.)

   ைனப்ெபயர ்அதன் த க்  ஆ ம் ெபயர ்(நன். 290, உைர.);; synecdoche in which part is put for the whole 
as ெவற் ைல நட்டான்.

     [ ைன + ஆ ெபயர]்
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ைனயா ப
ைக

ைனயா ப ைக ciṉaiyāṟubaḍugai, ெப. (n.)

   ெவள்ளம் வ தற் யாக ஆற் நீர ்ெபா ைன; oozing of water in a river - bed indicative of the coming freshet.

     " ைனயா  ப ைகயாவ  ஆ நீரவ்ர அணித்தானால் ெபா ந்  உள்ேள ஜல ண்டா க்ைக" 
(ஈ . 1.6: 2, );

     [ ைன + ஆ  + ப ைக]

ைன ட்ட

 
 ைன ட்ட  ciṉaiyiṭṭali, ெப. (n.)

ற்ற ெபண்க க் க் ெகா க் ம் இனிப் ச ் ைவ க்க இட்ட வைக (ெநல்ைல);. 

 a kind of sweetenedittali offered to pregnant women.

     [ ைன + இட்ட ]

ைனெய -
த்தல்

ைனெய -த்தல் ciṉaiyeḍuttal,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

   க ப்ைப ந்  ைனப்ைபைய அ ைவ ம த் வ ைற ல் அகற்றல்; hystertomy (சா.அக.);.

     [ ைன + எ ]

ைன ைன

ைன ைன ciṉaiviṉai, ெப. (n.)

   உ ப்  உணரத்் ம் ெபயரின் ெதா ைலக் காட் ம், ைனசெ்சால் ( றநா. 9, உைர);; verb relating to 
part of the whole, dist, fr. mudal - vinai, as kāl murindadu.

     [ ைன + ைன]

-த்தல்

    cisi, த ழ் ெந ங்கணக் ல் ச ்என்ற ெமய் ம் 'ஈ' கார ம் ேசரந்் வான உ ரெ்மய் 
எ த் ; the compound of c/s andi.
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2 cī, ெப. (n.)

   1. ழ்; pus.

     " யாரந்் ெமாய்த் " ( வாக.25: 3.);

   2. சளி; mucous matter, as of the nose.

     " ழ் க் ைவகா ழ்  ெயா க் வ" (மணிேம 20:48);.

   3. ந் ; semen.

   4. மகளிரத்ம் அரத்தப் ேபாக் ; menstrual blood.

   5. ண்ணில் வ ம் நீர;் fluid oozing out from wound or ulcer.

   6. அரத்த ; purulance.

   7. நஞ் ; poison.

   ம. ;   க. , வ, , ;   ெத. . ;   . ;   ட. ய்;   ேகாத. வ்;   ட. ல்;   . 
ெவஞ் ;   . வச் ;   நா. ம;   ெகாலா. ம்;   . த்த்னா, மா. .ெதா. தெ்ரா, ஜ; ரா. ழ் பட. 

   3 இைட (int);. இகழ்ச்  ெவ ப் களின் ப் ; an exclamation of contempt, disgust, repudiation. 

 என் ற ட் ல் ஈ ம் ைழயாத

 4 cī, ெப. (n.)

   பாரா கம் (அலட் யம்);; disdain, sprun.

     " ேய ல்லாெதன் ெசய்பணிகள் ெகாண்ட ம்" ( வாச. 10: 12);.

ம. க., ெத. . 

 Mar. ci

 5 cīttal,    4 ெச ன்றா  (v.i.)

   1. க் ள தல்; to scratch, as fowls;

 to tear up earth, as pigs;

 to scrape.

   2. ைடத்தல்; to sweep off, brush away, wipe off.

     "ெமன் ஞ் ெசம்மெலா  நன்கலஞ் ப்ப" (ம ைரக் 685);.

   3. ேபாக் தல்; to expel, remove, root out.

     "இ ள் க் ஞ் டேரேபால்" (க த். 100:24);.

   4. யதாக் தல் ( டா.);; to cleanse, purify.

   5. ரை்மயாகச ் தல்; to sharpen.

     "கணிச் ேபாற் ேகா  இ" க த் 101:8). ம. ;

க. 

க்கட் -தல்

க்கட் -தல்

க்கட் -தல் cīkkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ழ் த்தல்; to suppurate.

     [ ம்கட்  → க்கட் -,]
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க்கல்

க்கல்1 cīkkal, ெப. (n.)

ழ்க்ைக (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see Silkkai. க. ள்

     [ ம்க்ைக → க்ைக → க்கல்;ஒ.ேநா. வாழ்க்ைக → வாக்ைக → வாக்கன் அவன  
வைகெதாைக ல்லா வாக்கைவப் பற் ப் ேப ப் பயெனன்ன எ ம் உலக வழக்  இன் ள்ள ]

 க்கல் cīkkal, ெப. (n.)

   கல்வைக (நாஞ்.);; laterite.

ம. க்கல்

 க்கல்2 cīkkal, ெப. (n.)

   கா ; car (சா.அக.);.

க்காசச்ா

 
 க்காசச்ா cīkkāccā, ெப. (n.)

   நாய்ப் டல் எ ம் ெகா வைக; wild snake gourd.

க்கா .

 
 க்கா . cīkkātu, ெப. (n.)

ழ்க்கா  பாரக்்க;see Sis-k-kädu.

ம. க்கா

     [ ழ்க்கா  → க்கா ]

க்காய்

க்காய்1 cīkkāy, ெப. (n.)

ழ்க்ைக (யாழ்ப்); பாரக்்க;see Silkkai.

     [ ழ்க்ைக →  க்ைக → க்காய்]

 க்காய்2 cīkkāy, ெப. (n.)

   ப க்காத பனங்காய் (யாழ்ப்.);; unripe palmyra fruit.

 க்காய்3 cīkkāy, ெப. (n.)

யக்காய் (இ.வ.); பாரக்்க; sec šīya-k-kãi. 

   ம. வய்க்க, கக்காய்;   க. ெககா ;   ெத. காய்; . ெககா : ட. ங் .

     [ யக்காப் – க்காய்]

க்காய்சச்டங்

க்காய்சச்டங்  cīkkāyccaḍaṅgu, ெப. (n.)

ல இனத்தா ள் ஒரள  அரி ல் யக் கா ம் எ த்தாணி ம் ைவத்  மணமகன் கத் க்  
ேநராகக் காட் க் கண்ேண  க க் ம் மணசச்டங்  (இ.வ.);;169

க் ராம்படை்ட

 ceremony in marriage among certain castes for warding off the evil eye, which consists in holding up to the face of the bride-
groom a measure full of rice with a piece of soap-pod and a writing style in it.

க்காய்ச்

க்காய்ச்  cīkkāycci, ெப. (n.)

   ெவளி ன க ள்ளவள்; woman with a sallow countenance.

     [ க்காப்2 - க்காய்ச்  = ப க்காத பனங் காப் ேபான்ற ெவளி ன க ைடயவன்]
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க்காய்நிறம்

க்காய்நிறம் cīkkāyniṟam, ெப. (n.)

   ெவளி ன நிறம் (யாழ்.அக.);; dull green colour.

     [ க்காய்2 + றம்]

க்காயன்

க்காயன் cīkkāyaṉ, ெப. (n.)

   ெவளி ன க ள்ளவன் (யாழ்.ப்);; man with a sallow countenance, like the unripe palmyra fruit.

     [ க்காய்2 → க்காயன்]

க் தா கம்

 
 க் தா கம் cīggitāvigam, ெப. (n.)

   நரிப் டைல; ordinary sanke-gourd (சா.அக.);.

க் ர ரணம்

 
 க் ர ரணம் cīkkiravīraṇam, ெப. (n.)

   ெபரிய ள்ளங் ; a variety of radish-large (சா.அக.);.

க் ராந்

 
 க் ராந்  cīkkirāndi, ெப. (n.)

 Indian spinach (சா.அக.);.

க் ராந் ள்

 
 க் ராந் ள் cīkkirānduḷ, ெப. (n.)

   உ லம் ெபா ; powder of the washing tree (சா.அக.);.

     [ க் ராம் + ள்]

க் ராம்

க் ராம் cīkkirām, ெப. (n.)

   ஒ வைக மரம்; black sirissa.

ம வ. க் ரி

 க் ராம்2 cīkkirām, ெப. (n.)

   சவரக்்காரத் ற் ப் ப லாகப் பயன்ப த் ம் க்காய்ப்ெபா ; soap-nut powder (சா.அக.);.

     [ க்காய்3 → க் ராம்]

க்கராம்பட்ைட

 
 க்கராம்படை்ட cīkkarāmbaṭṭai, ெப. (n.)

   உ லப்டை்ட; albizzia amara barks (சா.அக.);.

     [ க் ராம் + படை்ட]

க் ரி

க் ரி cīkkiri, ெப. (n.)

   1. உ லமரம்; albizzia amara.

   2. ெவட் ப்பாக் ; sliced arecanut (சா.அக.);.
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க் ரியன்

க் ரியன் cīkkiriyaṉ, ெப. (n.)

க் ரி,-1 (யாழ்.-அக.); பாரக்்க; see Sikkiri,-1.

     [ க் ரி + க் ரியன்]

க் ரியான்

க் ரியான் cīkkiriyāṉ, ெப. (n.)

க் ரி,-1 க் ரி,-1 (மைல.); பாரக்்க;see šikkiri,-1.

     [ க் ரி - க் ரியான்)

க் ரிேவர்

 
 க் ரிேவர ்cīkkirivēr, ெப. (n.)

கா னிேவர,் 

 chicori root (சா.அக.);.

     [ க் ரி + ேவர]்

க்

 
 க்  cīkku, ெப. (n.)

   ெசத்ைத, ப்ைப (யாழ்.அக.);; rubbish.

     [  → க் ]

க் ரி

 
 க் ரி cīkkuri, ெப. (n.)

   ேகா யவைர; fowl's bean.

ம வ. தம்படை்டயவைர.

க்

 
 க்  cīkkuru, ெப. (n.)

   ங்ைக (மைல.);; horse-radish tree.

     [ க்  → க் ]

க் ட் -தல்

க் ட் -தல் cīkāṭṭudal,    5 ெச.  (v.i.)

க்கட் - ( ன்); பாரக்்க;see sikkattu-.

     [ க்கட்  → க் ட் . ட்  = ேசர]்

க் ட் ரிய
ன்

 
 க் ட் ரியன் cīkāṭṭuviriyaṉ, ெப. (n.)

   ); தன் க யால் ைழ உண்டாக் ம் ரியன் பாம் வைக (இ.வ.);; pus-viper, as causing pus to form by its bite.

     [ க் ட்  + ரியன். ரி → ரியன் = பாம்  வைக]

க்ைக

க்ைக cīkkai, ெப. (n.)

   ேகாைழ; phlegm.

     " க்ைக ைளந்த " ( மந்.147);.
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க்ெகாள்( )-
தல்

க்ெகாள்( )-தல் Sikkolu,    16 ெச. .  (v.i.)

ழ்கட் தல் பாரக்்க;see Silkaliu.

     [ ம் + ெகான்-,]

கஞ்சா

 
 கஞ்சா  cīkañjāṟu, ெப. (n.)

   ைர ைலசச்ா ; juice of pigs green (சா.அக.);.

கா

கா1 cīkā, ெப. (n.)

   ஐம்ெபான் (இராட்);; the five metals.

 Skt. Sisadi

 கா2 cīkā, ெப. (n.)

   யக்காய்; soap-nut powder (சா.அக.);.

க. ெக

     [ ைக → கா]

காமரம்

காமரம்1 cīkāmaram, ெப. (n.)

   ம த யாழ்த் றங்க ள் ஒன்  ( ங்.);; an ancient secondary melody type of the marudam class.

 காமரம்2 cīkāmaram, ெப. (n.)

   யக்காய் மரம்; soap-pod tree (சா.அக.);.

     [ ைக → கா + மரம்]

காரம்

 
 காரம் cīkāram, ெப. (n.)

   பண்வைக (சங்அக);; a melody type.

 cīku, ெப. (n.)

   1. கம் ல்; broom-grass.

   2. க ப்  வாைக; black sirissa.

ம வ. ப் ல்

   ெத. ;க. பரி

     [ ழ்  → ]

ைக

ைக cīkai, ெப. (n.)

   1. வழைலையப் ேபால் ளிய க்  உத ம் காையத் த ம் மரம்; a tree the pods of which are used the soap 
for washing the hair, etc.

க. பரி

     [ த்தல் = ைடத்தல், க தல்.  → ]
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ைகக்காய்

 
 ைகக்காய் cīkaikkāy, ெப. (n.)

   க்காய்; soap pod (சா.அக.);.

   ம. க்கா , யக்கா ;   க. ெககா ;ெத. கா , கா ,

     [ ைகக்காய் → ைகக்காய்]

ங்கட்டான்

 
 ங்கட்டான் cīṅgaṭṭāṉ, ெப. (n.)

   ள் ேவங்ைக; spinous kino tree (சா.அக.);.

ங்கண்ணி

 
 ங்கண்ணி cīṅgaṇṇi, ெப. (n.)

   தைலவைக (நாஞ்);; a species of crocodile.

ம. ங்கண்ணி

     [ = ண்ணினின்  வ ம் நீர ்கண்ணி,  கண்ணி]

ங்காய்

 
 ங்காய் cīṅgāy, ெப. (n.)

   இண்  (L.);; eight pinnate, soap-pod

     [ த்தல் = ைடத்தல், யதாக் தல், க தல்.  + காப் - ங்காய் = உடம்ைபத்  யதாக் வதற் ப் 
பயன்ப ம் காய்)

ங் ழல்

ங் ழல் cīṅguḻl, ெப. (n.)

   ழல் வைக; a kind of flute.

     " த்  க ைண ங் ழல்" ( ற்றா. தல. மசா .54);.

ம. ங் ழல்

     [ ங் ழல் → ங் ழல்]

ங்ைக

 
 ங்ைக cīṅgai, ெப. (n.)

   ேவலமர வைக ள் ஒன் ; acacia pennata (சா.அக.);.

ச்

 
 ச்   si-c-ci  இைட (int.) 

   இகழ்ச் க் ப்  ( ங்.);; an exclamation of contempt, abhorrence. 

     ' ச்  என் ற ம் இந்த வாய்தான் வ வ என் ற ம் இந்த வாய்தான்' (பழ.);.

. 

     [  = இகழ்ச் ன் ப் .  +  – ச்  - அ க் த் ெதாடர]்
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ச

ச  sisi,  இைட (int.) 

ச்  பாரக்்க;see si-c-ci.

     " ைவ ஞ் லேவா" ( வாச. 7:2);

     [ ச்  →  (ெசய் ள் வழக் );]

 
  cīcī, ெப. (n.)

ச்  பாரக்்க;see si-c-ci

. ச

     [ ச்  → ]

 
  cīcu, ெப. (n.)

   க ங்கா  மரவைக ள் ஒன் ; a kind of rose-wood (சா.அக.);.

ட்ட ப் -தல்

ட்ட ப் -தல் Silanuppu,    5 ெச  (v.i.)

ட் க்ெகா -த்தல் பாரக்்க;see situ-k-kodu-

     [ ட்  + அ ப் -,]

ட்டாட்டம்

ட்டாட்டம் cīṭṭāṭṭam, ெப. (n.)

   54 அடை்டகைளக் ெகாண்  ைளயா ம் ைளயாட் ; cards play.

ம. ட் களி, ட் க்கசே்சரி

     [ ட்  + ஆட்டம்]

ட்டா -தல்

ட்டா -தல் Sidiu,    5 ெச. .  (v.i.)

   ட்  ைளயா தல்; to play at cards (ெச.அக.);

   க. டா ;பட. ட்டா

     [ ட்  + ஆ -]

ட்டாள்

 
 ட்டாள் cīṭṭāḷ, ெப. (n.)

மடல் ெகாண்  ெசல் ம் ேவைலக்காரன், 

 servant, as carrying letters. 

   ட்டா க்ெகா  ட்டாளா? 'ஆட்டா க்ெகா  ட்டாள்;அைடப்பக் கார க்ெகா  ைடப்பக்கடை்ட' 
(பழ.);

     [ ட்  + ஆள். ட்  = ந க்ேகாைல, ஓைலச் ட் , மடல்]

ட்

ட்  cīṭṭi, ெப. (n.)

   1. ழ்க்ைக; whistling.

   2. ஊ ழல் ( ன்.);; toy whistle.

 Mhr.siti

     [ ழ்க்ைக → ட் ]
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ட் ய -த்தல்

ட் ய -த்தல் siti-y-ali,    4 ெச. .  (v.i.)

   ழ்க்ைகஅ த்தல் (இ.வ.);; to whistle.

     [ ழ்க்ைக → க்ைக → ட்  + அ -,]

ட்

ட்  cīṭṭu, ெப. (n.)

   1. எ த் க் ப் ; note, letter, scrap of paper or ola containing a memorandum.

   2. ஆவணம்; bond, document, promissory note. 

   3. ட் ச் ட்  ைவப்  (நி );; association chit fund where the sum total of the premiums in each instalment is 
assigned cither to the lowest bidder or to one whose name is decided by drawing lots.

   4. ைளயா ம் ட் ; playing cards.

   5. பட் யல்; list.

     " ற்ெறா  ேபதமாய் ரி ெமன்  பா யகாரர ் ட் க் ெகா ப்பர"் ( . .17,உைர);.

   6. ஓைல ந க் ; palm-leaf.

   7. ற்ேறாைல; letter, small piese of paper.

   8. உ ட் ; ticket.

   9. ைழ ச ் ட் ; pass.

   10. பற் ச் ட் ; voucher.

   ம., பட. ட் ;   க. , ;   . ட,் ; H. citthi - small;

 E. chit - a baby, a piece of paper;

 AS. cith - a young, lander shoot.

ட் க் கசே்சரி

 
 ட் க் கசே்சரி cīṭṭukkaccēri, ெப. (n.)

   ட்டாட்டம்; game with cards.

ம. ட் கசே்சரி

     [ ட்  + கசே்சரி]

ட் க்கட்

ட் க்கட் 1 cīṭṭukkaṭṭu, ெப. (n.)

   ைளயா ஞ் ட் தெ்தா ; pack of playing cards (ெச.அக);.

     [ ட்  + கட் . ட்  = ைளயாட்  அடை்ட. ல் → ள் → கள் → கட்  = ெதா , ேசரக்்ைக]

 ட் க்கட் 2 situ-k-katu,    5 ெச. .  (v.i.)

   ட் ச் ட் ற் ேசரந்்  பணங்கட்  வ தல்; to subscribe to a chit fund (ெச.அக.);.

     [ ட்  + கட் -. ட்  = ட் ச ் ட்  ைவப்  (நி );. கட் தல் = ேசரத்்தல், ெச த் தல்]

ட் க்கைர வா
ன்

 
 ட் க்கைர வான் sīṭṭukkaraisuvāṉ, ெப. (n.)

   ஏலச ் ட்  நடத் பவன் (இ.வ.);; foreman of a chit transaction.

க. கெர (அைழத்தல்);

     [ ட்  + கைர வான். கைரதல் சைர தல், ஏலத் ெதாைகைய உரக்கக் தல்]
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ட் க்க

ட் க்க  cīṭṭukkavi, ெப. (n.)

   ஒைலப்பா; epistle or letter written in verse.

     "ேசரற் ச ் ட் க்க  பா க்ெகா த்த ெசாக்ேக" ( ைள. பயகர.55);.

     [ ட்  + க . ட்  = ஓைல ந க் , ற்ேறாைல]

ட் க் -த்தல்

ட் க் -த்தல் situ-k-kili,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஒ வைரப் பணி ந்  நீக் தல்; to sake one from service. 

     'ஒ ங்காய்ப் பணி ெசய்யா ல் டை்டக் த்  ேவன்' (உ.வ.);.

ட் க் தல்

 
 ட் க் தல் cīṭṭukkiḻidal, ெப. (n.)

   இறக்ைக (ஒ வன  வாணாள் வைரயப்பட்ட ட் க் ைக);; lit., tearing of one's life record, death.

க. ழப

     [ ட்  + தல். ட்  = ஒைலந க் , ஏ , ற்ேறாைவ, மண்ணில் றந்த மாந்த  
ஒவ்ெவான் ற் ம் தனித் தனிேயட் ல் கணக்ெக  ைவக்கப் பட் க் ற  என்ப ம் த்த தான் 

ந்த ம், தன் கணக்  ம் என்ப ம், மக்களின் தம் க்ைக அந்த வைக ல், ஒ வன  
சாைவக் க் ம் ேபா , அவன் கணக்  த்  ட்ட  என் ம், அவன் ட்  த்தா ற்  

ட் க் -தல்

ட் க் -தல் sittu-k-kiru-,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஒ வைனக் ெக க்கச ் ழ்தல் (இ.வ.);; to contrive or resolve upon one's ruin.

ம. ட் க

     [ ட்  + . ட்  = இைறவனால் ேபணப்ப ம் வாழ் க்கணக் , வாழ் , வாழ்க்ைக.  = க் , 
ழ , ர , ேக ]

ட் க் க் -
தல்

ட் க் க் -தல் sittu-k-kulukku-,    5 ெச. .  (v.i.)

   ளச் ட் க் க் ப் ேபா தல்; to cast lots (ெச.அக.);.

     [ ட்  + க் . இ ேவ  ைனகளின் எைதச ்ெசய்வெதன மனத்த மா ம் ேவைள ம், சம 
வாய்ப் ள்ேளாரில் யாைரத் ெதரி  ெசய்வ  எ ம் நிைல ம், ஒ  ட்டத்தா ள் ஒ வைரத் 

ட் க்ெகா -
த்தல்

ட் க்ெகா -த்தல் situ-k-kolu-,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. லாவணம் த யன ெகா த்தல் ( ன்.);; to tender a bond, voucher, draft, etc.

   2. ேவைல னின்  லகக் கட்டைள தல்(உ.வ.);; to dismiss, as giving written order to stop work. 

அவன் நடத்ைத சரி ல்ைல ட் க் ெசா த்  ட் க்கன்

   3. ப்ைப ணரத்் தல்; to send a piece of paper with a message. 

ேபசை்ச த் க் ெகாள் மா  ட் க் ெகா த்தார.்

     [ ட்  + ெகா . ட்  = மடல், ஆைண, ண் த்தாள்]

ட் த்தட் -தல்

ட் த்தட் -தல் situ-t-tattu-,    5 ெச. . . (v.i.)

ட் க் க் -தல் (ெநல்ைல.); பாரக்்க;see Sittu-k-kulukku.

     [ ட்  + தட் -,]

ட் த -தல்

ட் த -தல் sittu-daru-,    2 ெச. . . (v.i.)

ட் க் க் -தல் (இ.வ.); பாரக்்க;see Sittu-k-kulukku

     [ ட்  + உத -,]
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ட் நாட்

ட் நாட்  cīṭṭunāṭṭu, ெப. (n.)

   1. ஆதர  (உ.வ.);; note, bond.

   2. ட் ச் ட்  த யன; chit or similar profit-earning transaction. 

     ' ட் நாட் ற் ேசரந்்தால் பணம் ெப ம்' (ெநல்ைல);,

     [ ட்  + நாட் . மர ைண ெமா ]

ட் ெநல்

 
 ட் ெநல் cīṭṭunel, ெப. (n.)

   ட் ச் ட் ப் ெபா (நி );க் ப் றன் லமாக ேவ ம் ற க்  அப்ெபா ள் (அந்நி ); லமாக 
ேவ ம், ேசரேவண் ய ெநல் (இ.வ);; paddy due from, or to, a chit transaction.

     [ ட்  + ெநல்]

ட் ப்பணம்

 
 ட் ப்பணம் cīṭṭuppaṇam, ெப. (n.)

   ட் ச ் ட் ப்ெபா  (நி );க் ப் றன் லமாக ேவ ம், ற க்  அப்ெபா ள் (அந்நி ); 
லமாகேவ ம், ேசரேவண் ய பணம்; money due from, or to, a chit fund (ெச.அக.);.

     [ ட்  + பணம்]

ட் ப்

ட் ப் 1 situ-p-pi,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ட் ச் ட்  ஏற்ப த் தல் (இ.வ.);; to organise a chit transaction.

   2. ட் ல் ஏலெம த்தல் (இ.வ.);; to bid, as a subscriber in a chit transaction.

     [ ட்  + .  = பற் தல், ெவல் தல்]

 ட் ப் 2 situ-p-pii,    4 ெச. . . (v.i.)

   ட்  ைளயாட் ல் றர ் டை்ட ெவன்ெற த்தல்; to win a trick in card-play.

     [ ட்  + -,]

ட் ப் ள்ளி

 
 ட் ப் ள்ளி cīṭṭuppuḷḷi, ெப. (n.)

   ட் ச ்ேசரப்் ல் பணங்கட் ேவான் (இ.வ.);; subscriber to a chit-fund.

     [ ட்  + ள்ளி. ள்ளி = ஆள் (காரண வா ெபயர)்;. ஒ.ேநா. ெப ம் ள்ளி, நல்ல ள்ளி]

ட் ப்ேபா -தல்

ட் ப்ேபா -தல் situ-p-polu,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ட் க் க் -தல் பாரக்்க;see Sittu-k-kulukku-

   2. ட் ச் ட்  ைவப் ல் (நி ல்); பங்ெக த்தல்; to take up shares in a chit fund.

   3. ட் ைளயா தல்; to play at cards.

   4. ட்டா பவ ள், ஒ வர ்மற்றவரக்் ச ் ட் கைளக் கைலத் ப் ரித் ப்ேபா தல்; to shuffle and 
distribute the cards.

ம. ட் க

     [ ட்  + ேபா . ட்  = ந க் ச் ட் , ற்ேறாைல, ைளயாட் ச் ட்  (நி யம்);. ேபா  = 
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ட் வட்டம

 
 ட் வட்டம  cīṭṭuvaṭṭamaṟudi, ெப. (n.)

   ட்   (நாஞ்.);; close or end of a chit transaction.

     [ ட்  + வட்டம் + அ ]

ட் வாங் தல்l-
தல்

ட் வாங் தல்l-தல் Sittu-Vangu-,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. தள்ளப்ப தல்; to receive dismissal order.

   2. இறத்தல் (எம ைடய ட் ப்ெப தல்);; to die as receiving Yama's mandate (ெச.அக.);.

     [ ட்  + வாங் -,]

ட் க் -தல் பாரக்்க

ட் வாசகம்

 
 ட் வாசகம் cīṭṭuvācagam, ெப. (n.)

   க தத் ல் அடங் ள்ள ெபா ள் (யாழ்ப்);; tenor or contents of a letter.

     [ ட்  + வாசகம்]

ட் -தல்

ட் -தல் sittu-Wilu,    2 ெச. . . (v.i.)

   ளச் ட்  த யன ஒ வன் சாரப்ாக உரிைமயாதல்; to fall to one's lot, as a lottery, chit (ெச.அக.);.

     [ ட்  + -,]

ட் க் -தல் பாரக்்க

ட்ைட

டை்ட1 cīṭṭai, ெப. (n.)

ட்  (இ.வ.); பாரக்்க;see Sitti2.

     [ ட்  → டை்ட]

 டை்ட2 cīṭṭai, ெப. (n.)

டை்டக்க ர ்(யாழ்ப்); பாரக்்க;see Sittai-k-kadir

     [ ட்  → ட்  → டை்ட]

ட்ைடக்க ர்

டை்டக்க ர ்cīṭṭaikkadir, ெப. (n.)

   1. ம காம் ல் (இரண்டாம் அ வைட ல்); ைள ங்க ர ்(யாழ்ப்.);; ear of corn in the second growth.

   2. ஏைழகள் பயன்பாட் ற்  டப்பட்ட க ர;் gleanings left for the poor.

ம வ ம தாம் ப்ப ர்

     [ ட்  → ட்  → டை்ட + க ர]்

ட்ைடவாங் -
தல்

டை்டவாங் -தல் sitai-wigu-,    5 ெச. . . (v.i.)

   ம காம் ல் (இரண்டாம் அ வைட ல்); க ரப்ரிதல்; to shoot for the ear of corn in the second growth 
(ெச.அக.);.

     [ டை்ட + வாங் -,]

டகா

 
 டகா  cīṭakāpi, ெப. (n.)

   இலவமரம்; silk cotton tree (சா.அக.);.
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மண்

 
 மண் cīṭimaṇ, ெப. (n.)

   அப் ரமண்; talc earth (சா.அக);.

1 sidu,     5 ெச. ன்றா  (v.t) 

   தல்; to cover.

     "ெபா ன தணல்ேபாேல க்ைக" ( வ். சச்ந்த. 9, யா, ப. 29);.

 2 cīṭu, ெப. (n.)

   ெநச ல் பயன்ப த் ம் எட் க் ஞ்சவள  நீள ள்ள ற்கண் ; skein of thread =

   8. kunjam.

ெத. , க. ட

     [ ர ்= ைல, அள , ர ்→ ( ட)்; → ]);

ைட

ைட cīṭai, ெப. (n.)

   1. உ ண்ைட வ வான ெநா ைவ வைக; small ball cakes of rice flour.

     " ைடகாெரள்ளி ண்ைட" ( வ். ெபரியாழ். 2.99);,

   2. ந ங்கல் (யாழ்ப்);; stunted

 growth, as of tree, child, etc.

   3. நான்  ரல நீள ம் மஞ்சள் கலந்த நீலநிற ள்ள ன்வைக; sardine, golden shot with purple, attaining 
4 in. in length.

   ம. ட;   க. ெட, ெட;ெத. ெட , ட, ெட.

     [ ல் →  →  →  → ைட]

ைடப்

 
 ைடப்  cīṭaippuḻu, ெப. (n.)

   ெச களி ள்ள வைக ெளான் ; a worm foundin plants (சா.அக.);.

க. ெட

     [ ைட + ]

ைடயாய்ப்ேபா-
தல்

ைடயாய்ப்ேபா-தல் sidai-yiy-p-po-    8 ெச. . . (v.i.)

   அ ரச்் யால் வளரச்்  ன்றல்; to be stunted in growth (சா.அக.);.

     [ ைடயாய் + ேபா. ட்  → ட்  → ைட. ட்  = ய , டை்டயான , வளரச்் யற்ற ]

ண்டரம்

 
 ண்டரம் cīṇṭaram, ெப. (n.)

   ெதாந்தைர (உ.வ.);; teasing, vexing

ெத. ண்டர

     [ ண்  → ண்டரம்]
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ண்டல்

 
 ண்டல் cīṇṭal, ெப. (n.)

ழல்நாற்றம் bad or rancid smell (சா.அக.);.

     [  → ண்  → ண்டல்.  = இகழ்ச் க் ப் , இ வான ]

ண் ரம்

ண் ரம்1 cīṇṭiram, ெப. (n.)

ண்டரம் பாரக்்க;see singaram.

ம. ண்ரம்

     [ ண்டரம் → ண் ரம்]

 ண் ரம்2 cīṇṭiram, ெப. (n.)

   1. அ க்  ( மாலம்); ( ன்.);; filthiness, nastiness, stench.

   2. இகழ் ைர (யாழ்.அக.);; word of contempt.

     [ ண் 2. → ண் ரம்]

ண்

ண் 1 Singu-    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ண் ணரத்் தல்; to tap, touch gently, as in drawing one's attention.

   2. ெதாந்தர  ெசய்தல்; to tease, vex.

ம. ண் க

     [ ண்  → ண் ]

 ண் 2 cīṇṭu, ெப. (n.)

   த ர ் த யவற் ன் ெகட்டவாைட; stench, as of rancid curd.

     " ண்  நா வ  த ய ற்றங்கள் இல்லாத த ர"் ( வத . பரமத . 35 உைர);.

 Tu, sintelu

     [  → ண் .  - இகழ்ச் க் ப் , இ ெவான , தாழ்ந்த ]

த்த -த்தல்

த்த -த்தல் sittali,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   காற்  வாரி தல்; to sweep away, as wind.

     "ெபா ையச ் ைற த்த ப்ப" (க ங்.78);.

     [ ய் → ய்த்  + அ  → த்த -,]

த்த

த்த  cīddabuḻudi, ெப. (n.)

   உ ம் ைதக்காத நிலம் (M.Sm. D.i. 279);; land ploughed but not sown.

     [ 5 → -த்தல் + ]

த்தைலசச்ாத்த
னார்

த்தைலசச்ாத்தனார ்cīttalaiccāttaṉār, ெப. (n.)

   1. கைடக்கழகப் லவர;் a poet of the last Sangam grain merchant of Madura.

   2. மணிேமகைலயா ரியர;் the author of Manimegalai.

     [ த்தைவ + சாத்தனார]்
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த்

 
 த்  cītti, ெப. (n.)

   இளப்பம்; inferiority. 

     'அவனி ம் நான் த் யா' ( ன்.);.

த் யம்

 
 த் யம் cīttiyam, ெப. (n.)

   தவசம் (யாழ்.அக);; grain.

த் ேயாணான்

 
 த் ேயாணான் cīttiyōṇāṉ, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ற்ேறாந்  ( ன்.);; a kind of bloodsucker.

     [ த்  + ஓணான்]

த் ைர

 
 த் ைர cīttirai, ெப. (n.)

   அம்மான்பசச்ரி ; raw rice plant (சா.அக.);.

த்

 
 த்  cīttu, ெப. (n.)

   ங் ல்வைக ள் ஒன் ; a kind of bright green bamboo (சா.அக.);.

த் ப் த்ெதன
ல்

த் ப் தெ்தனல் cīttuppūtteṉal, ெப. (n.)

   1. ச் த் ண தற் ப் ; onom expr. of short, quick breathing.

   2. பாம்  தற் ப் ; hissing, as of an irritated serpent.

   3.  த்தற் ப் ; scolding, querulousness.
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த் வம்

த் வம்1 cīttuvam, ெப. (n.)

   1. வளம்; prosperity.

     " த் வமாய் வாழ்வ ம்" (பண .158);.

   2. ய்ைம ( ன்.);; cleanliness, decency.

   ம. த்தந; Skt. Sri-tva

     [ ர ்→ ரத்்  → த்  → த் வம்]

 த் வம்2 cīttuvam, ெப. (n.)

   1. ஊட்டசச்த் ; nutritiousness.

     " த் வ ல்லாத சாப்பா " (யாழ்ப்.);.

   2. றன்; strength, energy.

     " த் வங் ெகட்டவன்" (ெநல்ைல.);.

   3. உ ர ்வாழ்வதற்  இன் யைமயாத ; anything that is necessary for life.

     " த் வ தாரக்் ந் ெதரியாேதா" (பஞ்ச. க. 1406);.

 Skt. jiva-tva

     [ த் வம்1 – த் வம்3]

த்ைத

த்ைத cīttai, ெப. (n.)

   1. ண ன்ைம ( ங்.);; want of character, lowness, badness.

   2. ைக டப்பட்டவன்; lost person.

     " த்ைதயாங்…. க ய ம்…. பாய்ந்தான்" (க த். 86);.

   3. ழ்மகன் ( வா.);; low, base person.

   4. அசடன் (அக.நி.);; fool, dolt.

   5. பதன  ( ன்.);; decay, rottenness, unhealthiness.

   6. த்ைதப் ரான் (யாழ்ப்); பாரக்்க;see Sittai-p-puran.

ம. த்த

     [ 3 → த்ைத.  = இகழ்ச் ]

த்ைதக்கண்

 
 த்ைதக்கண் cīttaikkaṇ, ெப. (n.)

   ளிசை்சக் கண் ( ன்.);; blear eyes.

ம. க்கண்

     [சத்ைத + கண்]

த்ைதக்கா

 
 த்ைதக்கா  cīttaikkāṭu, ெப. (n.)

   அடரந்்த கா  ( ன்.);; jungle, thicket.

     [ த்ைத + கா ]
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த்ைதத்தகன்

 
 த்ைதத்தகன் cīttaittagaṉ, ெப. (n.)

   த்ைதப் ரான் ( ன்.);;பாரக்்க;see sittai-p-puram.

த்ைதப் ரான்

 
 த்ைதப் ரான் cīttaippūrāṉ, ெப. (n.)

   ெகட் ப்ேபான பனந்தகன் (யாழ்ப்);; rotten kernel of a palmyra stone.

தக்கட்

 
 தக்கட்  cītakkaṭṭu, ெப. (n.)

   தவ ம்  (ெநல்ைல.);; slimy, mucous matter voided in dysentery.

     [ தம் + கட் ]

தக்க ப்

 
 தக்க ப்  cītakkaḍuppu, ெப. (n.)

   தக்கட்டால் மலவா ல் ேதான் ம் வ ; sharp, straining pain in dysentery (ெச.அக.);

     [ தம் + க ப் ]

தக்க சச்ல்

 
 தக்க சச்ல் cītakkaḻiccal, ெப. (n.)

   வ ற் ப் ேபாக்  ( ன்.);; dysentery.

ம வ, தக்க

     [ தம் + க சச்ல்]

தக்கா

தக்கா  cītakkāti, ெப. (n.)

   17-ம் ற்றாண் ல் ழக்கைர ல் வாழ்ந்தவ ம் லவரக்ைளப் ெபரி ம் ேபாற்  வந்தவ மா ய 
ஒ  கம யச ்ெசல்வர ்(Rd. M. 228);; Syed Kadir, a Muhammadan nobleman of Kilakkarai near Râmnād and a great 
patron of learning, 17th century.

தநா

தநா  cītanāṭu, ெப. (n.)

   ெகா ந்த ழ் நா  பன்னிரண்ட ள் ேகாய த் ார,் (நீலமைல); மாவட்டப் ப கைளக் ெகாண்ட 
நா  (நன். 273, உைர);; the region where a dialect of Tamil was spoken, corresponding to portions of Coimbatore and 
Udaga-mandalam, one of 12 koduntamil-nadu.

ம. தநா

ந்தல்

ந்தல்1 cīndal, ெப. (n.)

   1. மைழத் ாறல் ( ன்.);; drizzle.

   2. க் சச்ளி; mucous matter of the nose.

     "உய்க் ஞ் ந்த ளேதேயா"' (அ ட்பா. 1, ெநஞ்ச , 320);.

     [ ந்  → ந்  → ந் ல்]

 ந்தல்2 cīndal, ெப. (n.)

   ளிரச்் ; coldness, chillness.

     [  → ந் ல்]
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ந்

ந்  cīndi, ெப. (n.)

ந் ல்1 (இ.வ.); பாரக்்க;see šindil1.

 Skt. jivanti.

ந் ல்

ந் ல் cīndil, ெப. (n.)

   படரெ்கா  வைக; gulancha,

     " ழ் என்ப  ஆல்….. ந் ல்கட ் ரித் " (நன். 873, ம ைல);.

     [ெதல் → ெதன் → ெதன்  = ெதளி , ெதன் → ேதன் = இனிைம, இனிய மனம் ெதன் → ேதம் → ம் = 
இனிைம, ம் → ம் → ந் ல் = இனிப் ச ் ைவ ைடய . ஒ.ேநா.க. .  (இனிைம);]

ந் ப்

 
 ந் ப்  cīndiluppu, ெப. (n.)

ந் ற்ச க்கைர ( .அ.); பாரக்்க;see Sindir-Sarukkarai.

     [ ந் ல் + உப் ]

அைவயல் ள யாக உப்ைபச ்ச க்கைர என வழங் ம் மர , இன் ள . அதன ப் பைட ல் 
ச க்கைரைய உப்  என வழங் வ  ம த் வக் உக்  ேபா ம்.

ந் ற்ச க்கைர

 
 ந் ற்ச க்கைர cīndiṟcarukkarai, ெப. (n.)

   ந் ற்ெகா ந்  எ க்கப்ப ம் ம ந் ப்  ( .அ.);; a medicinal salt prepared from gulancha stalk.

     [ ந் ல் + ச க்கைர. ச தல் = சாய்தல். சரிதல் → ச  → ச . ச தல் = சரிதல். ச  → ச க்  
→ ச க்கரம் → ச க்கைர]
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ந்

ந் 1 indu.5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   னத்தல்; to be angry with.

     " ந்தாநின்ற க ேவலான்" ( வக. 1055);.

     [  → ந் -,]

 ந் 2 indu,    5 ெச. . . (v.i.)

   தல்; to hiss as a serpent.

     "ைபத் ச ் ந் ய வரவம்" (வா சங். ரியா .40);.

     [  → ந் -.]

 ந் 3 indu-,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ந் தல்; to cast, scatter.

   2. க் ச ் ந் தல் ( ன்.);; to blow, as the nose.

   ம. ந் க, ற் க;   க. ன், ந் , ந்த்;   ெத. ந் , ;   . ந்த் னி, இம் னி;   ேகாண். ஈசானா;   . 
சரீ்ந் ;   . ந்த , பர.் ந்த், த்;   கட. ந்த்;   . ரன்ா;   மா. இன்ெச;பட ன்

     [ ந்  → ந் -,]

 ந் 4 sindu-,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. ம த்தல்; to have, regard for, respect. 

யார ்உன்ைனச ் ந் வாரக்ள் (ெசன்ைன);.

   2. ம் தல் (யாழ்.அக);; to desire

     [ ண்  → ந் -,]

 ந் 5 sindu-,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   ண் தல்; to touch.

     "அக் மணிையக் ெகா த்தா லார் ந் வாரக்ள்" (பஞ்ச. க. 1998);.

ப்பங்ேகாைர

 
 ப்பங்ேகாைர cīppaṅārai, ெப. (n.)

   ேகாைரவைக (யாழ்.அக.);; clubrush, bulrush.

     [ ப்  + அம் + ேகாைர]

ப்பால்

 
 ப்பால் cīppāl, ெப. (n.)

ம்பால் ( ன்.); பாரக்்க;see SimbaI.

     [ ம்பால் → ப்பால்]
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ப்

 
 ப்  cīppi, ெப. (n.)

   ழந்ைதக ண் ம் ற் ண் வைக; a sweet meat in the form of a stick chewed by children.

     [ ப்  → ப்  → ப்  (ெகா.வ.);]

ப் -தல்
ப் -தல் sippidu,    18 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ம ர ் தல் (யாழ்.அக.);; to comb the hair.

ப்

ப்  cīppu, ெப. (n.)

   1. ம ரவ்ா ங் க ; comb.

     "ெப ெவண் ப் ற் ற வாரி" (ெப ங். உஞ்ைசக். 34:190);.

   2. வாைழக் ைலச ் ப்  (உ.வ.);; small cluster or bunch of plantain fruits.

   3. கத ன்தாழ் ( ங்.);; bolt.

   4. கத க்  வ யாக உள்வா ற்ப ல் நிலத்ேத ழ ம் மரம்; wooden brace to a door, driven into the 
ground in bolting.

     "எ ஞ் ப் ம்" ( லப். 15:215);.

   5. மத ள்ள அைடபலைக (நாஞ்.);; Shutter of a sluice.

   6. லாெவ ம்  (யாழ்ப்.);; rib.

   7. ேதாட் ப்  ( ன்.);; bones of the shoulder joint.

   8. ெநச க்க ன் ஒர ்உ ப் ; weaver's reed frame having parallel flat strips of metal or reed between which the 
warp threads pass.

   9. ப்பங்ேகாைர ( .அ.); பாரக்்க;see sippangorai.

   10. பாளம் (ெநல்ைல.);; lamina, flat piece.

   11. காற்  த யவற்றால் அ த் க் ெகாண்  வரப்ப வ ; that which is wafted, as fragrance by wind.

     "நாற்றம் . . . ம ரக்ால் ப் " (பரிபா.8:54);.

   ம. ப் , ரப்் ;   ெத. , . ப் , ;   ேகாத. ;   ட. ச,் பர.் டாத;்பட. ப் .

     [ ர ்→ ரப்்  → ப் ]

 ப் 2 sippu-,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   சப் தல் (உ.வ.);; to suck.

ெத., க. 

ப் க்ேகாைர

ப் க்ேகாைர cīppukārai, ெப. (n.)

   1. ப ேரா  ைளக் ங் கைளவைக ( ன்.);; a parasitic plant.

   2. ப்பங்ேகாைர பாரக்க;see sippangorai.

     [ ப்  → ேகாைர]

ப் ரசச்ரடை்ட

 
 ப் ரசச்ரடை்ட cīppuraccaraṭṭai, ெப. (n.)

   ப் றத் ல் ப் ப்ேபான்ற ெச ைடய ன்வைக ( ன்.);; a kind of fish with comblike fins on the back.

     [ ப்  → சரடை்ட]
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ப் ச் ப்

 
 ப் ச் ப்  cīppuccippi, ெப. (n.)

   ப் ன் வ ைடய ப்  ( ன்.);; a comb- like shell.

     [ ப்  + ப் ]

ப் ச் றாண்

 
 ப் ச் றாண்  cīppuccuṟāṇṭi, ெப. (n.)

ப் சச்ரடை்ட பாரக்்க;see sippu-c-carattai.

     [ ப்  + கறாண் . கறா → றாண் ]

ப் சவாய்

 
 ப் சவாய் sīppusavāy, ெப. (n.)

   கப்ப ன் கப் க்கடை்ட ற் கட் ங்க ; jib-stay.

ப் ல்

 
 ப் ல் cīppunūl, ெப. (n.)

   படை்ட ல் (இ.வ.);; thread wound on a card.

ம. ப் ல்

     [ ப்  → ல்]

ப் ப்பணிகார
ம்

 
 ப் ப்பணிகாரம் cīppuppaṇikāram, ெப. (n.)

   பணிகாரவைக (யாழ்ப்.);; a kind of pastry.

     [ ப்  + பணிகாரம்]

ப் ப்ேபா -தல்

ப் ப்ேபா -தல் Sppu-p.pdit-,    5.ெச. . (v.i.)

   அைடபலைகயால் மதைகயைடத்தல் (நாஞ்.);; to close down the shutter of a sluice.

     [ ப் 2 + ேபா -,]

பலம்

பலம் cīpalam, ெப. (n.)

   ல்வம்; bael.

     " ல்வந்தா ஞ் பலெமன்ேற சாற்  நாம ம் ண ம்" ( வத . பரமத . 32);.

 Skt. sri-phala

     [ 1 + பலம்]

பன்னம்
பன்னம் cīpaṉṉam, ெப. (n.)

   ழ்மர வைக ( வத . வஞானதா. 58);; a kind of kumil tree.
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ம்பால்

 
 ம்பால் cīmbāl, ெப. (n.)

   ஆ ன் ஈன்றணிைமப்பால் (உ.வ.);; beestings, especially of cow as impure.

   ம. ம்பால்;க. ண்ணி

     [ ம் + பால – ம்பால் → ம்பால்]

மணல்

 
 மணல் cīmaṇal, ெப. (n.)

   நாகமணல் (யாழ்.அக.);; sand containing lead ore.

 Skt. sisa

த் ரம்

 
 த் ரம் cīmūttiram, ெப. (n.)

   யாக வ ம் நீரே்நாய் வைக (M.L.);; chyluria.

     [ ம் →  + த் ரம். ேமாள் ரம் → ேமாட் ரம் → த் ரம்]

த் ரம் பாரக்்க

ைத

 
 ைத cīmūtai, ெப. (n.)

   ராடை்ச ( .அ.);; common grape vine.

லம்

 
 லம் cīmūlam, ெப. (n.)

ழ் லம் பாரக்்க;see Si-Imulam.

     [ ம் லம் → லம்]

ைம

ைம cīmai, ெப. (n.)

   1. எல்ைல; boundary, limit.

   2. நாட் ன் ப ; country, territory, province, district,

     " ைமக்கணக் " (பண  20);.

   3. ேமைல நா  (உ.வ.);; western country, especially England. 

     'ஊ  ம  என்  ைமக் ப் ேபாகலாமா?' (பழ.);.

   ம. ம;   க. ெம, மா, ம;பட. ெம

     [ஏய் → உயரச்் , ெப ைம. ஏ. ெபற்றா ம் (ெதால், உரி. 7);. ஏ → ஏண் = உயரச்் . ஏண் → ேசண் = 
உயரச்் . ஏ → (ஏய்); → ேசய் → ேசய்ைம = ெதாைல , நீளம், ேசய்ைம → ேசைம → ைம]

த. ைம → Skt. Siman

ைமக்கத்தரி

 
 ைமக்கத்தரி cīmaikkattari, ெப. (n.)

   ெச  வைக; egg plant (ெச.அக.);.

     [ேசய்ைம → ைம. ைம + கத்தரி]
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ைமக்கமலம்

 
 ைமக்கமலம் cīmaikkamalam, ெப. (n.)

   ேமல்நாட் ல் படை்ட ரந்்த வ ரமணி (உ.வ.);; rose diamond, as cut in foreign countries.

     [ ைம + கமலம்]

ைமக்க ப் ர
ம்

 
 ைமக்க ப் ரம் cīmaikkaruppūram, ெப. (n.)

   காட் க்கஞ்சாங்ேகாைர (M.M.);; Sage tea plant.

     [ ைம + க ப் ரம்]

ைமக்கரி

 
 ைமக்கரி cīmaikkari, ெப. (n.)

   நிலக்கரி (இ.வ.);; coal.

     [ ைம + கரி]

ைமக்கள்ளி

 
 ைமக்கள்ளி cīmaikkaḷḷi, ெப. (n.)

   சா க்காய் மரம் (இ.வ.);; nutmeg-tree.

     [ ைம + கள்ளி]

ைமக்கற்றா
ைழ

 
 ைமக்கற்றாைழ cīmaikkaṟṟāḻai, ெப. (n.)

   தாைழ ைவைக (L.);; giant Mexican lily.

     [ ைம + கற்றாைழ]

ைமக்காசான்

 
 ைமக்காசான் cīmaikkācāṉ, ெப. (n.)

   மரவைக (L.);; ellisduranta.

ைமக்கா

 
 ைமக்கா  cīmaikkāṭi, ெப. (n.)

   ைம ந்  இறக் ம  ெசய்யப்ப ங்கா ; vinegar imported from the western countries.

     [ ைம + கா ]

கா  பாரக்்க.

ைமக்கா க்க
ல்

 
 ைமக்கா க்கல் cīmaikkāvikkal, ெப. (n.)

   ெசந்நிறக்கல் (கா க்கல்); ( ன்.);; armenianbole, a soft clayey earth of bright red colour.

     [ ைம + கா க்கல்]
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ைமக் ச் க்
ழங்

 
 ைமக் ச் க் ழங்  cīmaikkiccilikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   ச் க் ழங்  (L.);; camphor zedoary.

     [ ைம + ச்  + ழங் ]

ைமக் ழங்

 
 ைமக் ழங்  cīmaikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   ச க்கைர வள்ளிக் ழங் ; swect-potato.

ம. மக் ழங்

     [ ைம + ழங் ]

ைமக் ெகாஞ்

 
 ைமக் ெகாஞ்  cīmaikkoñji, ெப. (n.)

   க ேவப் ைல (L.);; China box.

     [ ைம + ெகாஞ் ]

ைமக்ெகாட்ைட
க்களா

 
 ைமக்ெகாடை்டக்களா cīmaikkoṭṭaikkaḷā, ெப. (n.)

   மரவைக; thornless, long-leaved, sweet thorn.

     [ ைம + ெகாடை்டக்களா]

ெகாடை்டக்களா பாரக்்க

ைமக்ெகாய்யா

 
 ைமக்ெகாய்யா cīmaikkoyyā, ெப. (n.)

   ெகாய்யா வைக (L.);; Chinese guava.

     [ ைம + ெகாய்யா]

ைமக்ெகான்
ைற

 
 ைமக்ெகான்ைற cīmaikkoṉṟai, ெப. (n.)

   ெகான்ைறவைக (L.);; red Indian laburnum.

     [ ைம + ெகான்ைற]

ைமசச்ணல்

 
 ைமசச்ணல் cīmaiccaṇal, ெப. (n.)

   சணல் வைக ( ைவ);; a kind of sunn-hemp.

     [ ைம + சணல்]
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ைமசச்ரக்

ைமசச்ரக்  cīmaiccarakku, ெப. (n.)

   1. ெவளிநாட் சச்ரக் ; foreign goods.

   2. ைடத்தற்கரியசரக் ; rare valuable commodity, often used ironically. 

     'இெதன்ன ைமசச்ரக்கா?' (உ.வ.);.

     [ ைம + சரக் ]

ைமசச்ாமந்

ைமசச்ாமந்  cīmaiccāmandi, ெப. (n.)

   சாமந் வைக (M.M. 63);; chamomile, flowering shrub.

     [ ைம + சாமந் ]

ைமச் வைத

 
 ைமச் வைத cīmaiccivadai, ெப. (n.)

   ஒ  ெகா வைக ( .அ.);; a kind of ipomaea, climber.

     [ ைம + வைத]

ைமச் ரகம்

 
 ைமச் ரகம் cīmaiccīragam, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ளப் ச ் ரகம்; a species of cumin seed (சா.அக.);.

     [ ைம + ரகம்]

ைமச் ண்ணா
ம்

 
 ைமச் ண்ணாம்  cīmaiccuṇṇāmbu, ெப. (n.)

   க ம்பலைக த யவற் ல் எ தப் பயன்ப ம் ண்ணாம் க்கட் ; chalk - European lime (ெச.அக.);.

     [ ைம + சண்ணாம் . ள் → ண் → ண்ணம் = ெபா , நீ . ண்ணம் → ண்ணம்  → ண்ணாம்  
= காரக்கன் நீ ]

ைமசெ்சம்ைப

 
 ைமசெ்சம்ைப cīmaiccembai, ெப. (n.)

ைமேவல் (L.);;see simai-vel.

     [ ைம + ெசம்ைப]

ைமசே்சாம்

ைமசே்சாம்  cīmaiccōmbu, ெப. (n.)

   ெச  வைக (M.M.128);; caraway.

     [ ைம + ேசாம் ]

ைமத்தக்காளி

ைமத்தக்காளி cīmaittakkāḷi, ெப. (n.)

   தக்காளிவைக (M.M. 107);; tomato variety.

     [ ைம + தக்காளி]

ைமத் ணி

 
 ைமத் ணி cīmaittuṇi, ெப. (n.)

   ெவளி நாட் ந்  இறக் ம  ெசய்யப்ப ம் ணி; foreign cloth.

     [ ைம + ணி]

397

www.valluvarvallalarvattam.com 9861 of 19068.



ைமத் த்

ைமத் த்  cīmaittutti, ெப. (n.)

   த் செ்ச  வைக;(M.M.914);; Marsh mallow.

     [ ைம + த் ]

ைமத்ேதவதா

 
 ைமத்ேதவதா  cīmaittēvatāru, ெப. (n.)

   நீண்டமர வைக (L.);; long-leaved pine.

     [ ைம + ேதவதா ]

ைமநன்னாரி

ைமநன்னாரி cīmainaṉṉāri, ெப. (n.)

   நன்னாரி வைக (M.M. 364);; sarsaparilla China root.

     [ ைம + நன்னாரி]

ைமநா

 
 ைமநா  cīmaināpi, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ம ந் செ்ச  (இங்.ைவ);; aconite

     [ ைம + நா ]

ைமநாய் ஞ்

 
 ைமநாய் ஞ்  cīmaināyviruñji, ெப. (n.)

   நீண்டெச  வைக (L.);; aaron's-rod.

     [ ைம + நாய் ஞ் ]

ைமநிலவாைக

 
 ைமநிலவாைக cīmainilavākai, ெப. (n.)

   ெச வைக ( ன்.);; African senna.

     [ ைம + நிலவாைக]

ைமநிலேவம்

 
 ைமநிலேவம்  cīmainilavēmbu, ெப. (n.)

   நிலேவம்  வைக; a bitter species of French chiretta.

     [ ைம + நீலேவம் ]

ைமநிலா ைர

 
 ைமநிலா ைர cīmainilāvirai, ெப. (n.)

ரத்தா ைர ெச வைக (L.); 

 African senna.

     [ ைம + நிலா ைர]
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ைமநீ

 
 ைமநீ  cīmainīli, ெப. (n.)

   அ ரிவைக (M.M);; West Indian Indigo.

     [ ைம + நீ ]

ைம க்

 
 ைம க்  cīmainūkku, ெப. (n.)

   அயல் நாட் மரவைக (L.);; true mahogany.

     [ ைம + க் ]

ைமெநல்

ைமெநல்  cīmainelli, ெப. (n.)

   1.  மரவைக; barbadoes cherry.

   2. ெநல்  மரவைக; box-leaved barbadoes cherry.

     [ ைம + ெநல் ]

ைமப்பசை்ச
ளகாய்

 
 ைமப்பசை்ச ளகாய் cīmaippaccaimiḷakāy, ெப. (n.)

   ளகாய்வைக (L.);; cayenne pepper.

ம வ. னி ளகாய்

     [ ைம + பசை்ச ளகாய்]

ைமப்ப த்

 
 ைமப்ப த்  cīmaipparutti, ெப. (n.)

   அயல்நாட் ப் ப த் வைக (L.);; barbadocs cotton.

     [ ைம + ப த் ]

ைமப்பலா

 
 ைமப்பலா cīmaippalā, ெப. (n.)

   ஈரப்பலா; bread-fruit.

     [ ைம + பலா]

ைமப்பற்

 
 ைமப்பற்  cīmaippaṟṟu, ெப. (n.)

   அ காரத் ற் ட்பட்ட நாட் ன் எல்ைல (R.T.);; territorial jurisdiction of government.

     [ ைம + பற் ]

ைமப்பைன

 
 ைமப்பைன cīmaippaṉai, ெப. (n.)

   பைன வைக (L.);; chocolate - margined and stalked Mauritius palm.

     [ ைம + பைன]
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ைமப் ரதானி

 
 ைமப் ரதானி cīmaippiratāṉi, ெப. (n.)

ைமய காரி பாரக்்க;see Simas-y-adgari.

     [ ைம + ரதானி]

ைமப் ரப்பமர
ம்

 
 ைமப் ரப்பமரம் cīmaippirappamaram, ெப. (n.)

   இலங்ைக மரவைக ( ன்.);; Ceylon oak.

     [ ைம + ரப்பமரம்]

ைமப் ளியன்

 
 ைமப் ளியன் cīmaippuḷiyaṉ, ெப. (n.)

   ஆைனப் ளி (இ.வ);; baobab (ெச.அக);.

     [ ைம + ளியன். ளி → யன்]

ைமப் சனி

ைமப் சனி cīmaippūcaṉi, ெப. (n.)

   1. ச க்கைரப் சனி (M.M. 129);; squash gourd.

   2. சனிவைக (M.M. 130);; vegetable marrows.

     [ ைம + சனி]

ைமம ழ்

 
 ைமம ழ் cīmaimagiḻ, ெப. (n.)

   ம ழமர வைக (L.);; iron wood of the cape.

     [ ைம + ம ழ்]

ைமமணத்தக்
காளி

ைமமணத்தக்காளி cīmaimaṇattakkāḷi, ெப. (n.)

ைமத்தக்காளி (M.M.107); பாரக்்க;see simai-t-takkali.

     [ ைம + (மணித்தக்காளி); மணத்தக்காளி (ெகா.வ.);]

ைமமா ைள

 
 ைமமா ைள cīmaimātuḷai, ெப. (n.)

   மர வைக (L.);; common quince.

     [ ைம + மா ைள]

ைம ளகாய்

 
 ைம ளகாய் cīmaimiḷakāy, ெப. (n.)

   ேநபாளத்  ளகாய் (L.);; Nepal chilly.

     [ ைம + ளகாய்]
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ைமயகத்

 
 ைமயகத்  cīmaiyagatti, ெப. (n.)

   ெச  வைக (L.);; large-leafletted eglandular senna.

     [ ைம + அகத் ]

ைமயத்

 
 ைமயத்  cīmaiyatti, ெப. (n.)

   அத்  வைக (L.);; common cultivated fig.

     [ ைம + அத் ]

ைமய காரி

 
 ைமய காரி cīmaiyadikāri, ெப. (n.)

   நாடை்டயா ம் அ காரி ( ன்.);; administrator or ruler of a country.

     [ ைம + அ காரி]

ைமய ம ரம்

 
 ைமய ம ரம் cīmaiyadimaduram, ெப. (n.)

   ைமக் ன் மணி (இங்.ைவ);; liquorice,

     [ ைம + அ ம ரம்]

ைமயலரி

 
 ைமயலரி cīmaiyalari, ெப. (n.)

   மஞ்சளலரி வைக (L.);; yellow oleander.

     [ ைம + அலரி]

ைமயவைர

 
 ைமயவைர cīmaiyavarai, ெப. (n.)

   அவைர வைக (A.);; field gram.

     [ ைம + அவைர]

ைமயழவனம்

ைமயழவனம் cīmaiyaḻvaṉam, ெப. (n.)

   ம ேதான்  வைக (M.M.340);; harmal

     [ ைம + அழவனம்]

ைமயாமணக்

ைமயாமணக்  cīmaiyāmaṇakku, ெப. (n.)

   1. ஆமணக் வைக; bronze-leaved physic nut.

   2. காட்டாமணக் ; red physic nut.

     [ ைம + ஆமணக் ]
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ைமயால்

 
 ைமயால் cīmaiyāl, ெப. (n.)

   ஆல்வைக (L.);; Assam rubber (ெச.அக.);.

     [ ைம + ஆல்)

ைமயா ைர

 
 ைமயா ைர cīmaiyāvirai, ெப. (n.)

   ரம் க் ெகான்ைற (L.);; siamese tree (ெச.அக.);.

     [ ைம + ஆ ைர]

ைம ந் ப்

 
 ைம ந் ப்  cīmaiyinduppu, ெப. (n.)

   க சச்ைல ண்டாக் ம் உப்  (இங்.ைவ.);; epsom salt.

     [ ைம + இந் ப் ]

ைம லந்தம்ப
ழம்

 
 ைம லந்தம்பழம் cīmaiyilandambaḻm, ெப. (n.)

   இலந்ைதவைக (M.M.);; apple.

ம வ. இரத்

     [ ைம இலந்தம்பழம்]

ைம ப்ைப

 
 ைம ப்ைப cīmaiyiluppai, ெப. (n.)

   ஒ  வைக மரம் (L.);; sapodilla.

ம வ. இ ப்ைப

     [ ைம + இ ப்ைப. இ ப்ைப → இ ப்ைப]

ைம ஞ்

 
 ைம ஞ்  cīmaiyiñju, ெப. (n.)

   ஈஞ் வைக (L.);; common Indian fern palm.

     [ ைம + ஈஞ் ]

ைம மத்ைத

 
 ைம மத்ைத cīmaiyūmattai, ெப. (n.)

   ெவள் மதைத (L);; white-flowered thorn apple.

     [ ைம + ஊமத்ைத]
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ைமெயண்ெண
ய்

 
 ைமெயண்ெணய் cīmaiyeṇīey, ெப. (n.)

   மண்ெணண்ெணய் (இ.வ.);; kerosene

க. ெமெயண்ணி

     [ ைம + எண்ெணய்]

ைமவாைக

 
 ைமவாைக cīmaivākai, ெப. (n.)

   ங் ஞ்  மரம் (L.);; rain tree.

     [ ைம + வாைக]

ைமவாத்

ைமவாத்  cīmaivāttu, ெப. (n.)

   வாத் வைக (M.M.942);; domestic duck.

     [ ைம + வாத் ]

ைமெவள்ேவல்

 
 ைமெவள்ேவல் cīmaiveḷvēl, ெப. (n.)

   ேபய்க் க ங்கா ; tamarind-like cutch.

     [ ைம + ெவள்ேவல்]

ைமெவள்ளரி

 
 ைமெவள்ளரி cīmaiveḷḷari, ெப. (n.)

   ெவள்ளரிவைக ( ன்.);; a kind of melon.

     [ ைம + ெவள்ளரி]

ைமேவல்

 
 ைமேவல் cīmaivēl, ெப. (n.)

   மரவைக (L.);; Jerusalem - thorn.

     [ ைம + ேவல்]

ைமேவலம்பட்
ைட

ைமேவலம்படை்ட cīmaivēlambaṭṭai, ெப. (n.)

   1. ெபரியேவல மரவைக; black wattle.

   2. யேவல மரவைக; common wattle.

   3. ெச வைக; mimosa wattle.

     [ ைம + ேவலம்படை்ட]
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ய்

ய்1 siy-,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. ெப க் தல்; to sweep.

     "கைடத்தைல ய்க்கப் ெபற்றால்" ( வ். வாய். 10.2:7);

   2. ெவட் தல்; to cut down, cut with adze.

     "பாவக்காடை்டச ் ய்த் " ( வ். ெபரியாழ். 5, 4, 7, யா);.

   3. ேபாக் தல்; to destroy, remove.

     [  → ய்-,]

 ய்2 siy,    4 ெச.  (v.i.)

   உைர தல் (யாழ்.அக.);; to rub.

ய்க்காய்

 
 ய்க்காய் cīykkāy, ெப. (n.)

க்காய் பாரக்்க;see sik-kay.

யக்காய்

 
 யக்காய் cīyakkāy, ெப. (n.)

க்காய் பாரக்்க;see Sik-kay.

     [ க்காய் → யக்காய் (ெகா.வ.);]

யக்காய்சச்டங்

 
 யக்காய்சச்டங்  cīyakkāyccaḍaṅgu, ெப. (n.)

க்காய்சச்டங்  பாரக்்க;see Sikkiy-c-cadangu.

ய்க்காய்சச்டங்

ய்க்காய்சச்டங்  cīykkāyccaḍaṅgu, ெப. (n.)

க்காய்சச்டங்  பாரக்்க;see Sikkiy-cadangu.

 ய்க்காய்சச்டங்  cīykkāyccaḍaṅgu, ெப. (n.)

   13ஆம் ற்றாண் ன் ெதாடக்கத் ல் நன் ல் ெசய் த்த ஒ  கங்கவரசன்; a Ganga prince under whose 
patronage Nannul was written early in the 13th C.

     " ந் ய ெசங்ேகாற் யகங்கன்" (நான். பா ,);

ய

 
 ய  cīyagu, ெப. (n.)

ளி ண்  (L.); 

 rosyflushed white brasiletto.

யங்கணக்

 
 யங்கணக்  cīyaṅgaṇakku, ெப. (n.)

ன்றா ைற அணியஞ்ெசய்யப்பட்ட கணக்  ( ன்);: 

 accounts prepared for the third time.
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யங்காய்

 
 யங்காய் cīyaṅgāy, ெப. (n.)

க்காய் (யாழ்.அக); பாரக்்க;see Sik-kay.

யம்

 
 யம் cīyam, ெப. (n.)

   எ க்கம்பால் ( அ);; madar juice.

யம்பாக்

 
 யம்பாக்  cīyambākku, ெப. (n.)

   தாழ் தரமான பாக்  (இ.வ.);; boiled areca-nut of inferior quality.

     [ யம் + பாக் ]

யன்

யன் cīyaṉ, ெப. (n.)

யான் பாரக்்க;see Siyan.

     " னிவன் யனம் ேபா கைடந்தான்" (கந்தரத்.19);.

     [ யான் + யன்]

யா

 
 யா cīyā, ெப. (n.)

க்காய் (யாழ்.அக);. பாரக்்க;see Sik-kay

     [ க்காய் → ைகக்காய் → யக்காய் → க்காய் → காய் – யா (ெகா.வ.);]

யாக்காய்

 
 யாக்காய் cīyākkāy, ெப. (n.)

க்காய் (யாழ்ப்); பாரக்்க;see Sik-kay (ெச.அக.);

     [ க்காய் → யக்காய் → யாக்காய் (இ.வ.);]

யாள்

 
 யாள் cīyāḷ, ெப. (n.)

   ன்றாம்பாட்  ( ன்);; great grandmother.

     [ேசாயன் → ய்யாள் → யான்]

யான்

யான்1 cīyāṉ, ெப. (n.)

   ன்றாம்பாட்டன் ( ன்.);; great grandfather.

     [ேசய்யான் → ய்யான் → யான்]

 யான்2 cīyāṉ, ெப. (n.)

   ெசம் ரான்; reddish venomous centipede (ெச.அக.);.

     [ெசய்யான் → யான்]
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ெயனல்

ெயனல் cīyeṉal, ெப. (n.)

   ெவ ப் க் ப் ; onom. expr. signifying disgust.

     [ 3 → எனல்]
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ர்

ர1் Sir-,    4 ெச. .  (v.i.)

   னத்தல்; to be angry.

     "கந்தரி ெபாறாளாய்ச ் ரத்் ட ம்" (கந்த . ெதய்வயா.34);.

     [  → ர-்,]

 ர2் Sir,    4 ெச.  (v.i.)

   1. றத்தல்; to beexcellent, to be superior.

     "ெபா ள் மற்ெறனக் ேமார ்ெபா டன்னிற் ரக்்கத் த ேமல்" ( வ். வாய். 8.7:6);.

   2. காலம் வாய்த்தல்; to be suitable, fitting, as an opportunity.

     " தெ்தாக்க ரத்்த டத் " ( றள், 490);.

   3. ஒைச நயம்படநிற்றல்; to fall into rhythmic movement.

     "ெசாற் ரத் ் தல்" (ெதால். ெபா ள். 324, உைர);.

ம. ரக்் க

     [  → ர]்

 ர3் Sir,    4 ெச. . . (v.i.)

   நிகழ்தல், ேநரி தல்; to happen, occur.

     " லந்தைலப் ெபய்தல டன் ரக்் மன்ேற" (நீலேக .509);.

     [  → ர-்,]

 ர4் cīr, ெப. (n.)

   1. ெசல்வம் ( ங்.);; wealth.

     " ர ்அற்றார ்ைக ல் ெசம்ெபான் ைள ெபறா" (பழ.);.

   2. அழ ; beauty, gracefulness.

     " ரெ்க  றப் ன்" (மைலப . 570);.

   3. நன்ைம ( வா.);; goodness.

   4. ெப ைம; greatness, excellence, superiority.

     " ரெ்க  ெகா ம்" ( றநா.1.);

   5. தைலைம; paramount importance.

     "ஊ ர ்ெகாண்ட ரெ்க  ழ ம்…" ( க.220);.

   6. ம ப் ; esteem, regard.

     "வணக்க ஞ் ர…்.. மன்னன்" ( .ெவ.9, 22);.

   7. கழ்; reputation, fame.

     "ஆனாச் ரக்் ட ள்" (க த். 30);.

   8. இயல் ; naturc, characteristic.

     "கழற்ெபய் டத் ன் ேர" (நன். ெபா . 32);.

   9. ேநரை்ம; good, normal condition. 

அவன் ராக இ க் றானா? (உ.வ.);.

   10. ெசம் ெபா ள் (அக.நி.);; literal meaning.

   11. சமம்; equilibrium, evenness.
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ரக்்கம்

ரக்்கம் cīrkkam, ெப. (n.)

   மண்டபத் ல் அைமக்கப்ப ம் ற்ப வைக; an ornamental structure in a hall.

     "ெகா க் ஞ் ரக்்க  ம த் " (ெப ங். மகத. 9:36);.

     [ ர ்→ ரக்்கம்]

ரக்்காரம்

 
 ரக்்காரம் cīrkkāram, ெப. (n.)

எ ெரா  (யாழ்.அக.);: echo.

 Skt. Silkara

     [ ம்க்ைக → ரக்்ைக → ரக்்கா → ரக்்காரம்]

ரக்்ேகா

 
 ரக்்ேகா  cīrkāḻi, ெப. (n.)

   நைரக்ெகாள்  (மைல.);; a kind of gram.

ர் ைல-தல்

ர் ைல-தல் sir-kulai-,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ ங்  ைறெக ; to be in disorder, to be deranged.

   2. ஒ க்கங்ெக தல்; to lose one's character, chastity, as a woman.

   3. நிைல ெக தல்; to be ruined in circumstances.

ரெ்க -தல்

ரெ்க -தல் Sir-kedu-,    20 ெச. . . (v.i.)

ர் ைல- பாரக்்க;see Sir-kulai-

     [ ர ்+ ெக -,]

ர்ேக

 
 ரே்க  cīrāṭi, ெப. (n.)

   ேத  ( ங்.);; goddess of Misfortune.

     [ ரெ்க  → ரே்க  → ரே்க ]

ர்ேக

ரே்க  cīrāṭu, ெப. (n.)

   1. ஒ ங் ன்ைம (உ.வ.);; disorder, irregularity.

   2. அழ , அ வ ப் ள்ள  ( ன்.);; ugliness, clumsiness.

   3. நிைல ைல  ( ன்.);; misfortune.

     [ ர ்+ ேக . ெக  → ேக ]

ர்ேகா கம்
ரே்கா கம் cīrāṭigam, ெப. (n.)

   பாைலப் பண்ணின் றங்களில் ஒன்  ( லப். 14: 160, உைர.);; ancient secondary melody-type of the palai 
class.

ர் றப்

ர் றப்  cīrciṟappu, ெப. (n.)

   1. ெச ப்  ( ன்.);; prosperity.

   2. ெபா ட ்ெகாைட (இவ.);: 

 gifts to a girl given by her parents on the occassion of her marriage.

     [ ர ்+ றப் ]
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ரெ்சய்-தல்

 
 ரெ்சய்-தல் Si-sey, ெச. .  (v.i.)

   மணம் த யவற் ல் உற ன் ைறயார ்ெசய் ம் ரவ்ரிைச; to give presents, as to a daughter, on 
the occasion of her marriage and other ceremanies.

     [ ர ்+ ெசய்-,]

ரத்்தவர்

ரத்்தவர ்cīrttavar, ெப. (n.)

ரியர ்பாரக்்க;see siriyar.

     " ரத்்தவர ்ெசய்யத்தக்க க மேம" (கம்பரா.  களியாட் . 9);.

     [ ர ்→ ரத்்தவர]்

ரத்்

ரத்்  cīrtti, ெப. (n.)

   கழ் (ெதால். ெசால். 313);; great reputation, renown. 

     ' வன் ேபானா ம் ரத்்  ேபாகா ' (பழ.);.

     [ 3 → ர ்→ ரத்் ]

ரத்் ழாய்

 
 ரத்் ழாய் cīrttuḻāy, ெப. (n.)

ள  (மைல.); பாரக்்க;see dulasi.

     [  → ர ்+ ழாய்]

ரத்ட் தல்

 
 ரத்ட் தல் cīrdaṭṭudal, ெப. (n.)

   ய்ைம யற்ேறார ்ெந ங் தலாேல ம், ெதா தலா ேல ம், ழந்ைதக்  ேநாய் ைக 
(இ.வ.);; sickness of a child caused or aggravated by the touch or approach of impure persons.

     [ ர ்+ தட் தல். தட் தல் = ேமா தல், ெக தல், ண் தல்]

ர் த்தத்
மணம்

ர் த்தத் மணம் cīrtiruttattirumaṇam, ெப. (n.)

   மரபான சடங் கைள ற் ந் த ரத்் ச ்ெசய் ம் மண ைற; marriage conducted according to one's self-
respect rejecting all the traditional rites.

     [ ர் த்தம் + மணம்]

சடங்  மணங்கேள சட்டப்ப ச ்ெசல் ம் என்ற நிைலைய மாற் ச ் ர் த்தத ் மண ம் 

ர் த்தம்

 
 ர் த்தம் cīrtiruttam, ெப. (n.)

   ெசவ்ைவப் ப த் ைக, ரப் த் ைக; reform, reformation, correction.

     [ ர ்+ த்தம்]

ர் த் -தல்

ர் த் -தல் si-diruttu.5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ெசவ்ைவப்ப த் தல்; to correct, rectify, reform.

     [ ர ்+ த் -,]

ர் ந் -தல்

ர் ந் -தல் si-dirundu.5 ெச ன்றா  (v.t.)

   ெசவ்ைவப்ப தல்; to be corrected, rectified, reformed.

     [ ர ்+ ந் -,]
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ர் க் -தல்

ர் க் -தல் Sirdikku-,    5 ெச ன்றா  (v.t.)

   1. நிைறயளைவ வைரய த்தல்; to determine the weight of.

     "சமன்ெசய்  ர் க் ங் ேகால்ேபால்" ( றள், 118);.

   2. ஆராய்தல்; to weigh in the mind, consider.

     " ர் க்காக் ெகாைட ம்" ( .ெவ.9:1, ெகா , உைர);.

   3. ஒப் ேநாக் தல்; to compare.

     "மன்ன  மாசறக் கற்ேறா ஞ் ர் க் ன்" (வாக் ண். 26);.

     [ ர3் + க் -,]

ரை்தத்தல்

 
 ரை்தத்தல் cīrtaittal, ெப. (n.)

ரத்ட் தல் (இ.வ.); பாரக்்க;see Sirdattudal.

     [ ர ்+ ைதத்தல்]

ர்நி வாகம்

 
 ரந்ி வாகம் cīrniruvākam, ெப. (n.)

   நிைலைம; condition, circumstances. 

     'இந்தச ் ர ்நி வாகத் ல் என்ன ெசய்வ ' ( ன்.);.

     [ ர ்+ நி வாகம்]

ர்ப்ப -தல்

ரப்்ப -தல் Sirp-padu-,    20 ெச. .  (v.i.)

   1. ெசம்ைமப்ப தல்; to reform, improve.

   2. அள ற்ப தல்; to be moderate.

     " ரப்்பட ண்ட களி ேய ண்கண்" (க த். 97);.

     [ ர ்+ ப -,]

ர்ப்ப த் -தல்

ரப்்ப த் -தல் si-p-paluttu-,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   ணப்ப த் தல் (இ.வ.);; to bring round, cure.

     [ ர ்+ ப த் -,]

ர்ப்பா

ரப்்பா  cīrppāṭu, ெப. (n.)

   ேமம்பா ; greatness.

     " ைனப்பா த் றம்பா ஞ் ரப்்பா " (ெபரிய . நா க்.11);.

     [ ர ்+ பா ]

ர்ப் ைழ

ரப்் ைழ cīrppiḻai, ெப. (n.)

   1. ற்றம் ( ன்.);; mistake, defect.

   2. தைட; impediment, obstacle, untoward circumstance.

     [ ர ்+ ைழ]
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ர்ப்

ரப்்  cīrppu, ெப. (n.)

   றப் ; excellence.

     " ரப்்பைம க ைக" (ெப ங். உஞ்ைசக். 42, 148);.

ம. ரப்்  (த ப் );

     [ ர ்→ ரப்் ]

ர்பாடல்

 
 ரப்ாடல் cīrpāṭal, ெப. (n.)

   மணத் ல், ெப ம்பா ம் நான்காம் நாள் நடக் ந் மண நிகழ்ச் ல், மணமக்களின் 
ெபற்ேறாரக்ைளப் கழ்ந் பா ைக (மா யம்);; extolling or recounting the excellences of wedding partics, usually 
on the fourth day of marriage.

     [ ர ்+ பாடல்]

ர்ேபா -தல்

ரே்பா -தல் sir-bodu-,    19 ெச. . . (v.i.)

   காற்றா ப் பட்டத் க் க்க  கட் தல் (யாழ்ப்.);; to tie the balance-string to a paper kite

     [ ர ்+ ேபா -,]

ர்மடக்

 
 ரம்டக்  cīrmaḍakku, ெப. (n.)

   ெசய் ள் ர ்இைடமடக்  வ ைக ( ன்.);; repetition of a foot in a metrical line.

     [ ர ்+ மடங் ]

ர்மரம்

ரம்ரம் cīrmaram, ெப. (n.)

   படமரம் என் ம் ெநச க்க  ( ன்.);; weaver's beam.

     [ ர4் + மரம்]
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ரை்ம

ரை்ம1 cīrmai, ெப. (n.)

   1. றப் ; greatness, excellence, eminence.

     "ெச வ ந்  ரை்ம பயக் ம்" ( றள்.123);.

   2. கழ்; reputation, renown.

     " ைமக் ஞ் ரை்மக் ம்" (தஞ்ைசவா. 241);.

   3. நிைற; weight.

     "ெமன்ைம, ரை்ம, ெநாய்ம்ைம" (மணிேம. 27:254);

   4. அள ற் ப ைக; moderateness.

     "நின்ைன காமற் ரை்மப்பட கரந்்த ய களிப் " (க த். 97, உைர);.

   5. நன்னைட; decorum, good behaviour.

     "" ரை்ம " ( ப் . 109);.

   6. வழவழப்  ( ன்);; smoothness, evenness, polish.

ம. ரம்்ம

     [ ர ்→ ரை்ம]

 ரை்ம2 cīrmai, ெப. (n.)

ைம ( ன்); பாரக்்க;see simai

     [ ைம → ரை்ம (இ.வ.);]

ரவ்ண்

 
 ரவ்ண்  cīrvaṇṭu, ெப. (n.)

   ெநய்வாரக்  ெலான்  ( ன்.);; a weaver's instrument.

     [ ர ்+ வண் )

ரவ்ரிைச

 
 ரவ்ரிைச sīrvarisai, ெப. (n.)

ரெ்சய்தல் பாரக்்க;see Sirsey.

     [ ர ்+ வண் ]

ரகக்ேகாைர

 
 ரகக்ேகாைர cīragagārai, ெப. (n.)

   ேகாைர வைக (சங்.அக.);; a kind of sedge.

 Skt.jiraka

     [ ரகம் + ேகாைர]

ரகசச்ம்பா

ரகசச்ம்பா cīragaccambā, ெப. (n.)

   1. மடங்கல் (ஆவணி);, கன்னி ( ரட்டா ); மாதங்களில் ைதக்கப்ெபற்  ஐந்  மாதங்களிற் 
ப ரா ஞ் சம்பாெநல் வைக (பதாரத்்த. 814);; a superior kind of paddy sown in September and maturing in five 
months.

   2. ஒ வைகச ்ெசந்ெநல்; a variety of red paddy.
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ரகத்தாமன்

ரகத்தாமன் cīragattāmaṉ, ெப. (n.)

   1. ரகத்தாேரான் ( ன்); பாரக்்க;see Siraga-t-taron.

   2. வணிகன் (R.);; member of the Vaisya Caste.

     [ ரகம் → ரகத்தாமன்]

ரகத்தாேரான்

 
 ரகத்தாேரான் cīragattārōṉ, ெப. (n.)

   ரகமாைலயணிந்த ேபரன் ( ங்.);; Kuberan, as wearing a garland of Siragam.

     [ ரகம் + தாேரான். தார ்= மாைல, தார ்→ தாேரான்]

ரகபா

 
 ரகபா  cīragapāṭi, ெப. (n.)

   ேகாட்டம் (மைல.);; Arabian costum.

     [ ரகம் + பா ]

ரகம்

ரகம்1 cīragam, ெப. (n.)

   1. ெச வைக (பதாரத்்த;1032);; cumin.

   2. ஒ  நிைறயள  (ெதால். எ த் . 170, உைர);; a small measure of weight.

 Skt. Jiraka

     [ ர ்→ ரம் → ரகம்]

ரம் → ரகம்.

உல ல் தன் தற் றந்த ைற ல் சைமயல் ெதா ல் ெதாடங் ய ம், அதற் ச ் ரகத்ைதப் 
பயன்ப த் ய ம், த ழகேம. 

     " ள்ைள ல்லாத ம் ரக ல்லாத க ம் ெசவ்ைவயா ரா" என்ப  ெதான்  ெதாட்  
வழங் ம் பழெமா .

ரகக்ேகாைர, ரகசச்ம்பா, ரகவள்ளி என்பன ஒப் ைமபற் ப் ெபயரெ்பற்ற நிைலத் ைண 
வைககள்.

ெபான்னளைவ ற் ரகம் என்ப  ஒர ்அள . 5 க  = 1 ரகம், 5 ரகம் = 1 ெநல்

     "அள ற் ம் நிைற ற் ம் ெமா தலா  ளெவனப்பட்ட ெவான்ப ற் ெற த்ேத அைவதாம்.

கசதப ெவன்றா நமவ ெவன்றா

அகர உகரேமா டைவெயன ெமா ப" (ெதால். எ த் . 170);

என் ம் ெதால்காப் ய எ த்த கார ற்பா ைர ல்,

     "கழஞ்  ரகம், ெதா , பலம்,

நிைற, மா, வைர, அந்ைத" என்  இளம் ரண ம்

     "கழஞ்  ரகம் ெதா , பலம், நிைற, மா, வைர, அந்ைத இைவ நிைற" என்  நச் னாரக்் னிய ம், 
த்தைல ம், ேநாக் க. ெசரி → ெசரியகம் → ரகம்.

வடவர ் லம் காட் ம் வைக: - ரக = ரண ஜ்  = ரண ஜ்  - ழமாக் , கட் க் ைல, கைர, 
ெசரிக்கச ்ெசய். ஜ்  என்ப  ழ என் ம் ெதன்ெசாற் ரிேப. (வ.ெமா.வ.153);.
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ரகர்

 
 ரகர ்cīragar, ெப. (n.)

   த்த மதத்தவர ்(மரப் படை்ட தரித்ேதார)்;; Buddhist, as clad in bark.

 Skt. Siraka

     [ ைர = மர ரி மரப்படை்ட. ைர → ைரயர ்→ ரகர]்

ரகைர

ரகைர cīragarai, ெப. (n.)

   அைரச் ரக அள  (ெதால்.எ த் .171, உைர);; a measure of weight = half a Siragam.

     [ ரகம் + அைர]

ரகவள்ளி

ரகவள்ளி cīragavaḷḷi, ெப. (n.)

   1. காட் க்காய் வள்ளி (L.);; cultivatcd yam.

   2. காட் ச ் ரகவள்ளி (M.M. 463);; Malacca yam.

     [ ரகம் + வள்ளி]

ரங்கசச்ம்பா

ரங்கசச்ம்பா cīraṅgaccambā, ெப. (n.)

   ெநல்வைக (ம .க.,6);; a kind of paddy.

     [ ரகசச்ம்பா – ரங்கசச்ம்பா]

ரங்கராயன்

ரங்கராயன் cīraṅgarāyaṉ, ெப. (n.)

   பைழய கா  வைக (பண .117);; an ancient coin.

     [ ரங்கம் + அைரயன் → ராயன்]

ரங்

 
 ரங்  cīraṅgi, ெப. (n.)

   ஒ வைக ெநல்; a kind of paddy.

ரணன்

 
 ரணன் cīraṇaṉ, ெப. (n.)

   ழவன் (யாழ்.அக);; old man.
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ரணி

ரணி1 cīraṇi, ெப. (n.)

   ஓமம் (மைல.);; bishop's weed.

 ரணி2 cīraṇi, ெப. (n.)

   1. கா  ( வா.);; jungle, forest.

   2. த் ன் ேவ பா ; quick step in dancing

   3. பந்தத் ல் எரிதற் ச ் ற் ந் ணி; fuse-cloth in a torch.

     [ ர2் + அணி]

 ரணி3 cīraṇi, ெப. (n.)

   ஒ  பணியாரம் ( ன்.);; a kind of pastry.

 U. sira

 ரணி4 cīraṇi, ெப. (n.)

   ஒ ங்கான அணி; systamatic parade. 

     ' ரணி ெகட்டால் ேகாரணி' (பழ.);.

     [ ர ்+ அணி]

ரணிேபா -தல்

ரணிேபா -தல் Sirami-pogu-,    20 ெச. . . (v.i.)

   த் ல் ைரந்  அ ெய த் ைவத்தல் ( ன்.);; to move with quick steps in dancing.

     [ ரணி + ேபா -,]

ரைண

ரைண cīraṇai, ெப. (n.)

   பழக்கம் (யாழ்.அக);; habit, custom, constant use.

     [ ர2் + அைண]

ரத் வசன்

 
 ரத் வசன் sīrattuvasaṉ, ெப. (n.)

ேம க்

   ெகா ைய ைடய சனகன் (அ . ந்);; King Janaga, as having a plough as his flag.

     [ ர ்= ேம . ர ்– ரத் வசன்]

ரந்தா

ரந்தா  cīrandāti, ெப. (n.)

   பாட் ல் ஒர ன் இ ச் ர ்அ த்த அ ன் தற் ேரா  ெதா த்  வ வ  (ெதால். ெபா ள். 411, 
உைர);; repetition of the final foot of a line as the initial foot of the following line.

     [ ர ்+ அந்தா . அந்தா ைய ஈ  ெதாடங்  என்ப  ெசந்த ழ் வழக் ]
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ரம்

ரம்1 cīram, ெப. (n.)

   மர ரி; bark of a tree, used as clothing.

     " ரா மனத்தாள் தரவந்தன ரம்" (கம்பரா. நகரநீ். 147);.

 Skt. sira

     [ ைர1 – ரம்]

 ரம்2 cīram, ெப. (n.)

   கலப்ைப; plough.

     " ரங்கராக மறேமா  ரி ெசங்ைக" (கந்தரந்.98);.

 Skt. sira

     [ ர ்→ ரம்]

 ரம்3 cīram, ெப. (n.)

   பால் ( ன்.);; milk.

 Skt. Ksira

 ரம்4 cīram, ெப. (n.)

   இலா சை்ச (மைல);; cuscuss grass.

 Skt. Usira

 ரம்5 cīram, ெப. (n.)

ரகம்,1 ( .அ); பாரக்்க;see Siragam,1 (ெச.அக.);.

     [ ரகம் → ரம்]

ரேமாடா

ரேமாடா1 cīramōṭā, ெப.

   1.  (மைல.);; a straggling shrub with simple oblong leaves and greenish flower.

   2. நாரச்் ைல ( ன்.);; cloth made of fibres.

     [ ரம்1 → ரேமாடா]

 ரேமாடா2 cīramōṭā, ெப. (n.)

   காடெ்ட ைமப் பால் ( ன்.);; milk of the wild buffalo.

     [ ரம்3 → ரேமாடா]

ரைலவாய்

ரைலவாய் cīralaivāy, ெப. (n.)

   அைலவாய் என் ம் ெபய ைடய செ்சந் ார;் Tiruccendur, in Tinnevelly district, as situate in the sea-shore.

     " ச ் ரைலவாய்ச ்ேசற ம்" ( . 125);.

     [ ர ்+ அைவவாய்]

அைலவாய் பாரக்்க
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ரவட்டம்

 
 ரவட்டம் cīravaṭṭam, ெப. (n.)

   ஈயம் (மைல.);; lead.

ர

ர 1 Sir-ali-    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. ஒ ங் ைலத்தல்; to cause, disorder;

 to disarrange.

   2. கற்ப த்தல்; to ravish, as a woman.

   3. நிைலெக த்தல் ( ன்.);; to ruin.

     [ ர2் + அ -,]

 ர 2 siali,    2 ெச. . . (v.i.)

ர் ைல பாரக்்க;see Sir-kulai-.

     [ ர ்+ அ -,]

ரள

 
 ரள  cīraḷavu, ெப. (n.)

   ேநரை்மயாக அளக்ைக (இ.வ.);; measuring properly.

     [ ர ்+ அள ]

ரா

ரா1 cīrā, ெப. (n.)

   தைலச் ரா; helmet.

     " டந்த ேபராக ரா" ( வாலவா. 45:9);.

 Skt. sirsa

     [ ர ்→ ரா]

 ரா2 cīrā, ெப. (n.)

   ரசமரம் (மைல.);; palas tree.

ம வ, பலாசம்

 ரா3 cīrā, ெப. (n.)

   கவசம் ( ன்.);; armour, coat of mail.

 U. Zirah

 ரா4 cīrā, ெப. (n.)

   ற் ண் வைக; a confection.

 U. sira
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ராகம்

 
 ராகம் cīrākam, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் பண் ( ங்.);; a specific melody-type.

 Skt. sri-raga

     [ ர ்+ ராகம், அராகம் → ராகம்]

ராங்கம்

ராங்கம் cīrāṅgam, ெப. (n.)

   1. கலப்ைப (யாழ்.அக.);; plough.

   2. ெகா ; ploughshare.

     [ ரம் → அங்கம்]

ராட்

ராட் 1 Sirattu-,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ெசல்லம்பாராட் தல்; to caress, pet.

     "ேபராட்  ராட் ம் ள்ைளயார"் (ேகா ற் . பா .7);.

   2. ெகாண்டா தல்; to extol, applaud;

     "கரத்தாற் ைறவந்  ராட்  ைரத்தாள்" ( வரக. ேத டன். 24);.

     [ ர ்+ ஆட் -,]

 ராட் 2 cīrāṭṭu, ெப. (n.)

   ெசல்லம் பாராட் ைக; caressing, fondling.

     "பாலரக்் ரிய ராட் ப் பண்ணி (ேச . அ ம ண்.12);.

 ராட் 3 cīrāṭṭu, ெப. (n.)

   சண்ைட, ஊடல் (இ.வ.);; petty quarrel.

     [ ரா  → ராட் ]

ரா க்ெகாண்
ேபாைக

 
 ரா க்ெகாண் ேபாைக cīrāṭikkoṇṭupōkai, ெப. (n.)

   கணவன் ட் ல் சண்ைட ட் க் ெகாண்  அ  காரணமாக மைன  தன் றந்தகஞ் ெசல் ைக 
(இ.வ.);; going of a married girl from her husband's house to her father's on the pretext of a petty quarrel.

     [ ரா க்ெகாண்  + ேபாைக]

ரா -தல்

ரா -தல் Siridu-,    5 ெச. . . (v.i.)

    சண்ைட தல்; to pick petty quarrels.

     "ஏன் ஓயாமல் ரா றாய்?" (ெநல்ைல);.

     [ ர ்+ ஆ -,]

ராமமாைட

ராமமாைட cīrāmamāṭai, ெப. (n.)

   பைழய ெபாற்கா  வைக; an ancient gold coin.

     "ஒ  ராம மாைட ங் ெகா த் " (ேகா ெலா. 143);.
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ராளேதவன்

ராளேதவன் cīrāḷatēvaṉ, ெப. (n.)

   ெபற்ேறாராற் ெகான் , க யாகச ்சைமத்  அ யாரஉ் ல் வந்த வ க் ப் பரிமாறப் பட் ப் 
ன், அவன ளால் உ ர ்ெபற்ெற ந்த தெ்தாண்ட நாயனாரின் ைமந்தன்; the son of Siruttondar who 

was cut up cooked and served to Śivan by his parents, but miraculously broughtback to life by Him.

     " ராள ேதவெர ந் ைமந்தரவதரித்தார"் (ெபரிய . தெ்தாண். 17);.

ராளன்

ராளன் cīrāḷaṉ, ெப. (n.)

   1. றப் ற்றவன்; distinguished person.

     "மனக் னிய ராளன்" (ப ெனா. அற் த. 44);. ராளைனப் ெபற்ற ற  ச் ைலத் ணிக்  
வ த்தமாச் ' (பழ.);

   2. ராளா வாராய்" (ெபரிய . தெ்தாண். 81);.

     [ ர2் + ஆளன்]

ரி

ரி1 Siri,    4 ெச. .  (v.i.)

   றப் தல்; to be magnificent.

     " ரித்த ேவலவன் யாைரெயன் " (தணிைகப் . கள . 494);.

     [ ர3் → ரி-,]

 ரி2 cīri, ெப. (n.)

   க்கா  (யாழ்.அக);; veil.

     [ ைர1 → ]

ரிைக

 
 ரிைக cīrigai, ெப. (n.)

ள்வண்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see Silvangu.

ம. ரி

     [ ர ்→ ரிைக]

ரிடம்

ரிடம்1 cīriḍam, ெப. (n.)

   வாய்த்த இடம்; suitable place or opportunity.

     " ரிடங்காணி ென தற் ப் பட்டைட" ( றள். 821);.

     [ ர3் + இடம்]

 ரிடம்2 cīriḍam, ெப. (n.)

   தைல (யாழ்.அக.);; head.

 Skt. Sirsa

 ரிடம்3 cīriḍam, ெப. (n.)

   வாைகமரம் (மைல.);; siris tree.

 Skt. Sirisa
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ரிப்

 
 ரிப்  cīrippu, ெப. (n.)

ரைன ( ன்.); பாரக்்க;see Siramai.

     [ ர ்→ ரிப் ]

ரிமரம்

 
 ரிமரம் cīrimaram, ெப. (n.)

   ளியமரம் (மைல.);; tamarind tree.

     [ ரி + மரம்]

ரிய

ரிய Siriya, .ெப.எ. (adj.)

   றப்பான; of surpassing excellence.

     " ரிய ங்காதனத் ந் " ( வ். ப்பா.23);.

     [ ர2் → ரிய]

ரியர்

ரியர ்cīriyar, ெப. (n.)

   பண்பாரந்்த ெசயல்களாற் றந்தவர;் the noble, the great.

     " ரியர ்ெகட்டா ஞ் ரியர ் ரியேர" ( ைர, 18);.

     [ ர2் → ரியர.் 'அர'் உைடைமப் ெபயரீ ]

ரியார்

ரியார ்cīriyār, ெப. (n.)

ரியர ்பாரக்்க;see siriyar.

     " ரியார ்ேகண்ைம" (நால . 232);.

     [ ரியர ்→ ரியார]்

ைக

 
 ைக cīrugai, ெப. (n.)

ரிைக (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see Sirigai.

     [ ரிைக → ைக]

ணம்

ணம் cīruṇam, ெப. (n.)

   ெசம்  ( வா.);; copper.

     " ணத் த ம்ப ெரான் ல்" (கந்த . ல்வவன் வாதா  வைத. 13);.

     [ ர2் + உண்(ைம); = ண். ண் → ணம். 'அம்' ெசால்வாக்க ஈ ]

ணி

 
 ணி cīruṇi, ெப. (n.)

ணம் ( ன்.); பாரக்்க;see Sirunam.

     [ ணம் → ணி]
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ள்

ள் cīruḷ, ெப. (n.)

   1. ஆக்கம் ( ங்.);; prosperity, wealth.

   2. ெசம் ; copper.

   3. ஈயம்; lead.

   4. ெவள்ளீயம்; pewter.

     [ ர2் – தள்]

ளியம்

 
 ளியம் cīruḷiyam, ெப. (n.)

ணம் (அக.நி.); பாரக்்க;see Sirunam.

     [ ள் → ளி + அம். 'அம்' = ெசால்லாக்க ஈ ]

ெர -த்தல்

ெர -த்தல் Siredu,    4 ெச. .  (v.i.)

ரெ்சய் பாரக்்க;see Sir-Sey-.

     [ ர ்+ எ -,]

ைர

ைர1 cīrai, ெப. (n.)

   1. ெச க்கப்பட்ட மர ரி; bark of a tree, used as clothing.

     " ைர ைதஇய க்ைகயர"் ( . 126);.

   2. ைல ( ங்.);; cloth.

   3. கந்ைத; rags, tatters.

     "ெச ப ந் ணி ைடச ் ைர ற் னான்" ( வாலவா. 54:19);.

   ம. ெர;க. ெகெர

     [ ைர → ைர (வ.ெமா.வ 153);]

 ைர2 cīrai, ெப. (n.)

   ைலத்தட் ; scale-pan.

     " ைர க்க வைரயா ைக ரேவான்" ( றநா.43:7);.

     [ ர ்→ ைர]

ல்

ல்1 cīl, ெப. (n.)

   ப ந்  (M.M.170);; kite.

 U. cilla

 ல்2 cīl, ெப. (n.)

   நல்ெலா க்கம்; good conduct.

     "  ெதக்கைன ேகளா" (உபேதசகா. வநாம. 123);.

     [ ர ்→ ல்]
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லக்ேக

 
 லக்ேக  cīlakāṭu, ெப. (n.)

   யநடத்ைத (இ.வ.);; bad manners;

 ill-behaviour.

     [ லம் + ேக ]

லங்கா-த்தல்

லங்கா-த்தல் silai-gi-,    4 ெச. . . (v.i.)

   ேநான்  த யவற்ைற ேமற்ெகாள் தல் ( லப். 14:11, உைர);; to observe austerities.

     [ லம் + கா-,]

லப்ேபர்

லப்ேபர ்cīlappēr, ெப. (n.)

   ஒ க்கத்தால் ஒ வரக்்  வழங் ம் ெபயர;் name given to a person on account of his noble conduct.

     " லப்ேபர ் ரப்ேபர ்அேநகமா க் ேற" (ஈ , 2.5:6);.

     [ லம் + ேபர.் ெபயர ்→ ேபர]்

லம்பாய்

 
 லம்பாய் cīlambāy, ெப. (n.)

   ந்தபாய் (யாழ்ப்.);; worn-out mat.

     [ லம் → லம் + பாய்]

லம்பாய

 
 லம்பாய  cīlambāyaṟugu, ெப. (n.)

   அ  வைக (யாழ்ப்.);; a species of cynodon grass, as spreading like a mat.

லா

லா cīlā, ெப. (n.)

   1. ஐந்  அ நீள ள்ள கடல் ன் வைக; a fish attaining 5 ft. in length.

   2. பட ன் இைற ட ( ன்.);; a basket or bag for baling out bilge-water from a boat.

   3. நீரவ்ாழ் பறைவவைக ( ன்);; a water-bird.

ம. லா

     [ ல் → லா]

லாந்

லாந்  cīlāndi, ெப. (n.)

வர  பாரக்்க;see puvarasu.

ம. லாந்

     [ ரா2 → லாந் ]

லாப் ட்

லாப் ட்  cīlāppuṭṭi, ெப. (n.)

லா,-2 ( ன்.); பாரக்்க;see Sila,-2.

     [ லா + ட் . ட்  = ங் ல்கைட, ைடகலன்]

லாப் ட்ைட

லாப் டை்ட cīlāppūṭṭai, ெப. (n.)

லா2 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see sila2.

     [ லா + டை்ட]
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1 sili,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. நல்ெலா க்கத் ல் நி த் தல்; to lead one in the path of virtue.

     " க்  யாேல ேதட  நட் மா ம்" (ஞானவா. தாம . 15);.

   2. பழ தல் (யாழ்ப்);; to practise, accustom oneself to.

     "உலக்கல் க்கப்பட்ட ேதாளிைன ைடயான்" ( .ெவ. 11, ஆண்பாற். 2, உைர);.

     [ லம் → -,]

 2 sili,    4 ெச. .  (v.i.)

   ரத்்தல்; to become cool.

     "ேமனிெயல்லாஞ் த்  ேராமஞ் ெரன்ன" (ெநல் . .293);.

     [ ல் → ர ்→ -,]

 3 cīli, ெப. (n.)

   வழக்க ள்ளவன்; person who has fallen into a habit.

     " றர ் ன்ெச ஞ் கட் " (ேதவா. 859, 8);,

     [ ர2் → ல் → ]

ைலெகா -
த்தல்

ைலெகா -த்தல் silai-kodu-    4 ெச. .  (v.i.)

   ைகம்ெபண்ணிற் ப் ைடைவ ெகா த்  அவைள மணம் ரிதல்; to present a cloth to a widow in taken of 
marrying her. 

     'அவைளச ் ைல ெகா த் க் ெகாண் ேபானான்' (நாஞ்.);.

     [ ைல + ெகா -,]

ைலத் ணி

ைலத் ணி cīlaittuṇi, ெப. (n.)

   1. ண்  ( ன்.);; piece of cloth.

   2. ஆைட; clothes.

   3. அழ ப த்தப் பயன்ப ந் ணி (இ.வ);; cloth for decoration.

     [ ைல + ணி]

ைலநாட் -தல்

ைலநாட் -தல் silai-hittu-,    5 ெச. .  (v.i.)

   ட் , பால் யா க் ம் ெபா ட்  ஆட் ம ல் ணிகட் தல் (இ.வ);; to cover the udder of a goat 
with cloth, preventing its kid from sucking.

     [ ைல + நாட் -,]

ைலப்பாம்

 
 ைலப்பாம்  cīlaippāmbu, ெப. (n.)

   நஞ் ல்லாத ம், ெவண் ள்ளி ள்ள மான ஒ வைகப் பாம் ; carpet snake non-poisonous Russell's viper 
with white spots.

     [ ைல + பாம் ]
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ைலப்பாய்

 
 ைலப்பாய் cīlaippāy, ெப. (n.)

லம்பாய் (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see.silam-bay 

     ' ைலப்பாய் ஈழம் ேபாய்ச ் னி சக்கைர கட் மா' (பழ.);.

     [ லம்பாப் → ைலப்பாய்]

ைலப் ள்ைள

 
 ைலப் ள்ைள cīlaippiḷḷai, ெப. (n.)

   ைல னாற் ெசய்த ெபாம்ைம (நாஞ்);; a doll made of cloth, dist. fr. olai-p-pillai.

     [ ைல + ள்ைள. ைர → ைல = ணி, டைவ]

பண்ைடக்காலத் ல் ள்ைளகளின் ைளயாட் ற் த ம் வைக ல் ைலயா ம், ஒைலயா ம் 
ெபாம்ைமகள் ெசய்தளித்தனர.் அ த்த நிைல ல் மரத்தாலான ெபாம்ைமகைளக் ெகா த்தனர.் 

ைலயாற் ெசய்த ெபாம்ைம, ள்ைளகட் த் ங்  ைள க்கா . இன் ம் soft toys என் ம் 
ெபயரில் ணிப் ெபாம்ைமகைளப் ள்ைளகட் க் ெகா ப்பைதக் காணலாம்.

ைலப் டம்

ைலப் டம் cīlaippuḍam, ெப. (n.)

   ம ந் ப் ட வைக (ைதலவ. ைதல. 12, உைர);; a.mode of calcination of medicines.

     [ ைல + டம்]

ைலப் ல்

 
 ைலப் ல் cīlaippul, ெப. (n.)

   ல்வைக ( ன்.);; a kind of grass.

     [ ைல + ல்]

ைலப்ேபன்

ைலப்ேபன் cīlaippēṉ, ெப. (n.)

   ைல ற் பற் ம் ேபன்; lice in cloths.

     "பா ந் ணி ைலப்ேப ெனா நாண் மாறா" (அரிச.் . ழ் ைன.91); 

     ' ரிப்பாணிக் த்  ரிப்பாய்ச ் ரித் ச ் ைலப்ேபன் த் ற '. (பழ.);.

   ம. லப்ேபன்;ெத. ரேப

     [ ைல + ேபன்]

ைலமண்

 
 ைலமண் cīlaimaṇ, ெப. (n.)

   ம ந் சச்ட்  வா னிற் ற் ந் ணிேம ம் மண் ச் ; coat of clay on cloth spread over the mouth of a 
calcinatory pot.

ெத. லமந்

     [ ைல + மண்]

ைல ஞ்ைச

 
 ைல ஞ்ைச cīlaiyuñjai, ெப. (n.)

   க வாைக எ ம் மரவைக; fragrant sirissa.

     [ ைல + உஞ்ைச]
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ைலவாைக

 
 ைலவாைக cīlaivākai, ெப. (n.)

   வாைக (L.);; stipulate sirissa.

ைலவாங்
-த்தல்

ைலவாங் -த்தல் silai-wigi-y-ulu-    4 ெச. . . (v.i.)

   ைகம்ெபண்ெணா த் , ஒ வனிட ந்  ைடைவெபற் , அவைன மணம் ரிதல் (நாஞ்);; to accept 
a cloth from a man in token of marrying him, as a widow.

     [ ைல + வங்  + உ -,]

ைலவாைள

ைலவாைள cīlaivāḷai, ெப. (n.)

   ஒன்றைரய  நீள ள்ள ெசாடை்டவாைள ன்; butterfish, fresh-water, silvery shot with purple, attaining 11/2 ft. in 
length (ெச.அக.);.

     [ ைல + வாைள. வாைள ன் வைக ள் நீண்டதா ப்ப ]

வக ந்தாமணி

 
 வக ந்தாமணி sīvagasindāmaṇi, ெப. (n.)

   வகைனத் தைலவனாகக் ெகாண்ட ம் த்தக்கேதவரால் இயற்றப்ெபற்ற ம், சமணஞ்சாரந்்த ம் 
ஐம்ேபரிலக் யங்க ள் ஒன் மான ஒ  ெதாடரந்ிைலச ்ெசய் ள்; a Jaina epic poem of which Jivaga is the 
hero, composed by Tiruttakka dévar, one of Iimperun-kappiyam.

     [ வகன் + ந்தாமணி]

வகன்

வகன் cīvagaṉ, ெப. (n.)

   வக ந்தாமணி ன் பாட் ைடத்தைலவன்; the hero of the epic - Sivaga-sindåmani.

 Skt. jivaka.

 வகன்2 cīvagaṉ, ெப. (n.)

   ஆ வகன்; member of the Ajivaga sect among the jains.

     " வக க் ைரந்ேதா ன்றாம்" ( . . க ைர, தனிப்பா.);.

 Skt. ajivaka.

வடம்

 
 வடம் cīvaḍam, ெப. (n.)

   இைழப்  ( ன்.);; planning, polishing.

ெத. டா

     [  → டம் → வடம்]

வரத்தார்

வரத்தார ்cīvarattār, ெப. (n.)

வரர ்பாரக்்க;see Siyarar:

     "உைட லார ் வரத்தார"் (ேதவா. 64.10);.

     [ வரர ்→ வரத்தார]்

வரம்

வரம் cīvaram, ெப. (n.)

   த்தத் ற கள் அணி ம் வ ட் ன ஆைட; Salmon. coloured dress of Buddhist monks.

     " வரம் ேபாரத்்தல்" ( வக. 142, உைர.);

     [ெசவ் → ெசவ → வ = வப் . வ → வம் → வரம் = ெசவ்வாைம (கா ைட);]
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வரர்

 
 வரர ்cīvarar, ெப. (n.)

   த்தத் ற யர ்( வரம் அணிந்ேதார)்;; Buddhist monks as wearing sivaram (ெச.அக.);.

 Skt. Sivara

     [ வரம் → வரர]்

வல்

வல் cīval, ெப. (n.)

   1. ெச க்கப்பட்ட  ( ன்);; parings, shavings.

   2. பாக் ச் வல்; parings of areca-nut for use with betel.

   3. ெம ; thinness, leanness of body.

   4. ெந ழ்ச் யான ; that which is loosely woven.

   5. ெம ந்தவ-ன்-ள்; thin person.

   6. தைல  ஒப்பைன; hairstyle.

   ம. வல்;   க. ர,் , வ ;   ெத. சச்;   ெகாலா. வ்வ;நா. வ்வ (மரம்);

     [ வ → வல்]

வல்ெவற் ைல

 
 வல்ெவற் ைல cīvalveṟṟilai, ெப. (n.)

   ெவற் ைலபாக்  (தஞ்ைச);; betel with parings of arcca-nut for chewing.

     [ வல் + ெவற் ைல]

வலம்

 
 வலம் cīvalam, ெப. (n.)

   நீரப்் வைக (யாழ்.அக.);; an aquatic plant.

வாளம்

 
 வாளம் cīvāḷam, ெப. (n.)

   தம் ன் ண்ணிதாக அள ப த்தற்  அதன் நரம் ல் ெதா க் ம் ல் ( ன்);; piece of cord or 
wire attached to the strings of tampuru to regulate its sound.

ெத. ஜவாள : க. வா

     [  →  + கட் -,]

க்கட் -தல்

க்கட் -தல் sivi-k-katu-,    5 ெச ன்றா , (v.t.)

   1. தைலவாரி த்தல்; to comband tieup the hair.

   2. பாைளையச ் க் கள் க் கட் தல் (யாழ்ப்.);; to pare off the spathes of a palm and attach a pot for drawing 
toddy.

     [  →  + கட் -,]

டம்

 
 டம் cīviḍam, ெப. (n.)

வடம் ( ன்.); பாரக்்க;see sivagam.

     [ வடம் → டம்]
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ரக்்

 
 ரக்்  cīvīrkku, ெப. (n.)

   யஈரக்்  (இ.வ.);; ribs of palm leaves.

     [  + ஈரக்் ]

-தல்

-தல் sivu,    5 ெச ன்றா  (v.i.)

   1. ெச க் க் க த்தல்; to pare off, shave or scrape off.

     " ல  வாப் ப்ேபாரை்வ" (கா க. ரமன்ேவ.8);.

   2. மர ைழத்தல்; to smooth or polish by planing.

   3. தைலவா தல்; to comb or brush the hair.

     " ய ந்தல்" (இராமநா. பாலகா.19);.

   4. ெப க் தல்; to sweep clean, as floor 

     'களஞ் த் தயாரா க் ற ' (இ.வ.);

   5. பல் த யைவ லக் தல்; to clean, as tecth.

     "பற் ங் ேகால்" ( டா.7:62);.

   ம. க;   க. வ் ;   ெத. வ் ;பட .

க்ெகா ய
ல்

 
 க்ெகா யல் cīvubuḻukkoḍiyal, ெப. (n.)

   க்  உலரத்் ன பனங் ழங்  (யாழ்ப்);; palmyra roots, boiled, pared and dried.

     [  + க்  + ஒ யல். க்  = ேவகைவ]

ளி

ளி cīvuḷi, ெப. (n.)

   1. இைழப் ளி வைக; block-plane

   2. ெம ங் க  வைக ( ன்.);; burnishing stick.

     [  + உளி]

 ளி2 cīvuḷi, ெப. (n.)

   பலைக ரண்  என்ற க  (இ.வ.);; scraper.

ளிக்

 
 ளிக்  cīvuḷikāṭu, ெப. (n.)

   இைழப் ளிக் கடை்ட ( ன்.);; wooden stock of a plane.

     [ ளி + ]

ைவ

 
 ைவ cīvai, ெப. (n.)

   த்  (அகநி);; dance.
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ைவயர்

 
 ைவயர ்cīvaiyar, ெப. (n.)

த் யர ்(அகநி);: 

 dancing girls.

     [ ைவ → ைவயர]்

ழ்

ழ்1 cīḻ, ெப. (n.)

   ண்ணின் ; pus.

   ெத. ;க. 

     [  → ம்]

 ழ்2 cīḻ, ெப. (n.)

ழ்க்ைக ( ன்.); பாரக்க;see silkkai.

     [' ' ஒ க் ப் ச ்ெசால்.  → ழ்]

ழ்க்கட்

 
 ழ்க்கட்  cīḻkkaṭṭi, ெப. (n.)

   ழ்ப் த்த ண்கட் ; abscess, boil, as having pus.

     [ ழ் + கட் ]

ழ்க்கா

ழ்க்கா  cīḻkkātu, ெப. (n.)

   கா ந்  ழ் வ ம் ேநாய்வைக; purulent discharge from the ear (ெச.அக.);.

     [ ழ்1 + கா ]

ழ்க்ைக

ழ்க்ைக cīḻkkai, ெப. (n.)

நா ன் னிைய ம த்  எ ப் ம் ஒ , 

 whistling.

     "ெகாக்கரிப்ைப ம் ழ்க்ைகைய  ெம ப் னார"் [ வக. 447, உைர]

க. ள்

     [  → ழ்2 → ழ்க்ைக]

ழ்க்ைகக் த்

ழ்க்ைகக் த்  cīḻkkaikāttu, ெப. (n.)

   ழ்க்ைகெய ப்  ஆ ங் த் ; a mode of dancing accompanied with whistling.

     "இைளயவர ் ழ்க்ைகக் கத்ேதா  ெந ங் தலால்" ( வக. 120. உைர);.

     [ ழ்க்ைக + த் ]

ழ்க்ைக -
தல்

ழ்க்ைக -தல்  Silkkai-vidu-,     20 ெச. . . (v,i.) 

   நாைவ ம த்  ஒ ெய ப் தல் ( ன்);; to whistle, give a signal by whistling.

     [ ழ் → ழ்க்ைக + -,]
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ழ்கட் -தல்

ழ்கட் -தல் sil-kattu-,    5 ெச. . . (v.i.)

   ழ்ப் த்தல்; to suppurate. 

     'உைதத்த கால் க் ற க்  ன்ேன அ வ  ழ் கட் ற ' (பழ);.

     [ ழ்1 + கட் -,]

ழ் -தல்

ழ் -தல் sigu-    7 ெச.  (v.i.)

   ம் தல்; to fetch, heave a sob.

     " ழ் ச ் ழ்  யா தல்" (ஈ , 32:7);.

     [ ழ  → ழ் -,]

ழ்

ழ் 2 cīḻku, ெப. (n.)

   ைடப்பப் ல் (ெதால். எ த் .415, உைர);; broom-grass.

     [  → ழ் ]

ழ்ேகா-த்தல்

ழ்ேகா-த்தல் Silko-,    17 ெச. .  (v.i.)

ழ்கட் -, பாரக்்க;see Silkattu.

     [ ழ்1 + ேகா-,]

ழ்ேநாய்

ழ்ேநாய் cīḻnōy, ெப. (n.)

   பைடேநாய் வைக (ைபஷஜ.282);; gonorrhaea.

     [ ழ் + ேதாய்]

ழ்மரம்

 
 ழ்மரம் cīḻmaram, ெப. (n.)

   மாமரவைக (இ.வ.);; a species of mango.

ழ்மல

ழ்மல  cīḻmalaḍu, ெப. (n.)

தமல  ( .அ.); பாரக்்க;;see Sida-malagu.

     [ ழ்1 + மல ]

ழ் லம்

 
 ழ் லம் cīḻmūlam, ெப. (n.)

   ழ்வ ம் லேநாய் ( ன்);; piles attended with discharge of pus.

     [  (→ ழ்); + வம்]

ைளப்பற
ைளப்பற  cīḷaippaṟavu, ெப. (n.)

   ஆ ரல நீள ம், நீலநிற ள்ள கடல் ன் வைக; sea-fish, steel-blue, attaining 6 in. in length.

ற்காரம்

ற்காரம் cīṟkāram, ெப. (n.)

   1. சை்ச உள்வாங் தலால் எ ெமா  (கந்த . இந் ர. 45);; sound made by drawing in the breath.

   2. ழ்ைக (இ.வ.);; whistling.

 Skt. Sil-kara

     [ ழ்2 + காரம்]
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ற்றம்

ற்றம் cīṟṟam, ெப. (n.)

   னம்; anger, fury.

     " ற்றெமா டா ர ்ெகாண்ட ஞான் " (க த். 103);.

ம. ற்றம்

     [  → ற்றம்]

ற

ற  cīṟaḍi, ெப. (n.)

   அழ ய யகால்; small foot, considered beautiful.

     " லம் ங் கழ ம் லம் ஞ் ற " ( லப். 12:64);.

     "அஞ்ெசஞ் ற  யணி லம் ெபா ய" ( லப். 4:47);.

     [ (ைம); + அ  = ற்ற  → ற ]

றல்

றல்1 cīṟal, ெப. (n.)

   ெப ஞ் னம் ( வா.);; tury, rage.

ம. றல்

     [  → றல்]

 றல்2 cīṟal, ெப. (n.)

   ெப ங்காயம் ( .அ.);; asafoetida.

றல்ேபாக்கல்

 
 றல்ேபாக்கல் cīṟalpōkkal, ெப. (n.)

   ம ந் ன் ேவகம்தணித்தல்; to root out or eradicate the virulence of medicine (சா.அக.);.

     [ றல் + ேபாக்கல்]

றள

 
 றள  cīṟaḷavu, ெப. (n.)

   தைலகட்டாமல் அளக் ம் அள  (இ.வ.);; measuring grain without heaping it above the top of the measure.

     [ (ைம); + அள . ற்றள  றள ]

றாப் ராணம்
றாப் ராணம் cīṟāppurāṇam, ெப. (n.)

   கம  ந ன் வரலா  பற்  17ஆம் ற்றாண் ல் உம ப் லவர ்இயற் ய ெதான்ம ( ராண); 
இலக் ய ல்; a poem on the life of Muhammad, by Umaru-p-pulavar, 17th C.Arab. sirat.

யகற்

யகற்  cīṟiyagaṟpu, ெப. (n.)

   மறக்கற் ; chastity militant which actively guards and upholds its dignity, dist. fr. ariya-karpu.

     "ஆ ய கற் ஞ் யகற்  ெமனக் கற்  இ வைக" ( லப். ப . 42, அ ம்);.

     [  + கற் ]

ய -தல்

ய -தல் Siri-y-alu-,    1 ெச. . . (v.i.)

   ழந்ைத அல ய தல் (இ.வ.);; to scream out loudly, as a child.

     [  + அ -,]
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யாழ்

யாழ் cīṟiyāḻ, ெப. (n.)

   ய யாழ்; a small lute.

     "க ங்ேகாட் ச ் யாழ்" ( றநா.1270.

     [ (ைம); + யாழ். யாழ் → தயாழ்]

ல்

ல் cīṟil, ெப. (n.)

   ; small house.

     " ன் ன்  ந்த வாய்சச்ா " ( றநா.319);.

     [ (ைம); + இல், ற் ல் → ல்]

-தல்

-தல் siri-vilu-,    2 ெச. . . (v.i.)

   1.  னத்தால் ஒைச ட் க் ெகாண்  ஒ வன் ேமற் பாய்தல்; to fall into a rage and attack.

     [  + -,]

-தல்

-தல் siru-,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. பாம்  த யன ற்றத் டன் ெவ தல்; to hiss, as a serpent.

   2. ைர த யன செ்ச தல் ( ன்);; to snort, as a horse;

 to sniff.

   3. னங் ெகாள் தல்; to be infuriated, to swell with rage.

   4.  த யன ழங் ெயரிதல்; to roar and blaze forth, as a flame.

2 Siru-,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. னத்தல்; to get angry with.

     " ேபரைழத்தன ஞ் ய ளாேத" ( வ். ப்பா. 28);.

   2. அ த்தல்; to destroy.

     "எ ல்கண் ன் ஞ்  ெமந்ைத ரான்" (ேதவா. 45,2);.

 3 siru-,    5 ெச  (v.i.)

ஆந்ைதேபால்

   கத் தல்; to hoot like an owl.

     "ஆந்ைத றல் அ ம் பலன்" (க ளிசா. 16);.

 4 cīṟu, ெப. (n.)

   ற்றம்; anger.

     " ல்லான்" (ஏலா , 34);.

ெறனல்

ெறனல் cīṟucīṟeṉal, ெப. (n.)

   1. அல ய தற் ப் ; onom. expr. signifying vehemence in crying.

     " ள்ைள ெறன ற ற ".

   2. ன க் ப் ; violent anger.

     [  +  + எனல்]
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பாெறனல்

பாெறனல் cīṟupāṟeṉal, ெப. (n.)

   ரண்ப தற் ப் ; onom. expr. Signifying quarelling.

     " ேவாேட பா ெறன் ங் கண்" ( வ். ப்பா.13, யா. 140);.

     [  + பா  + எனல்]

ெறனல்

ெறனல் cīṟupūṟeṉal, ெப. (n.)

   1. னத்ேதா  தாக் தற் ப் ; onom. expr. signifying quarelling with another, attacking with fury.

   2. ெப ங் றடை்ட தற் ப் ; hard snoring.

   3. இைரசச்ற் ப் ; roaring, as an approaching storm.

     [  +  + எனல்]

மா

மா  cīṟumāṟu, ெப. (n.)

   1. தா மா ; confusion.

   2. சரியாய் நடத்தாைம ( ன்.);, 

 illtreatmen.

     [  + மா ]

வாணம்

 
 வாணம் cīṟuvāṇam, ெப. (n.)

   ெவ க்காமற் செ்சல் ம் வாணம்; rocket.

     [  + வாணம்]

ள்

ள் cīṟuḷ, ெப. (n.)

   1. ஈயம்; lead or tin.

   2. ெசம் ;соррег.

ர்

ர ்cīṟūr, ெப. (n.)

   1. ய ஊர;் small village, hamlet.

     " ரக்் ேகாளிவண் ேவண்ேடம் ரேவ" ( றநா. 297);.

   2. ஞ்  நிலத் ர ்( ங்.);; village in hilly tracts.

     "தழங்  ம ெயஞ் ர ்ெப ம " ( க்ேகா. 127);.

     [ (ைம); + ஊர ்= ர]்

ெற

 
 ெற  cīṟeli, ெப. (n.)

   கண்ெட  ( ங்.);; mouse, as a small species of rat.

     [  + எ  = ெற ]

னி

னி cīṉi, ெப. (n.)

   1. ேசணம் ; saddle.

   2. மர நங் ரம் ( ன்.);; wooden anchor made heavy with stones.

 U.zin

     [ேசணம் → ேசணி → னி]
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னிக்கட்ைட

 
 னிக்கடை்ட cīṉikkaṭṭai, ெப. (n.)

   ேசணஞ் ெசய்தற் ரிய மரவச்  ( ைவ);; Saddle-tree.

     [ேசணம் → ேசணி. னி + கடை்ட]

னிக்க

 
 னிக்க  cīṉikkayiṟu, ெப. (n.)

   மரநங் ரக் க  ( ன்.);; cable of wooden anchor.

     [ேசணம் → ேசணி. னி + க ]

னிகட் -தல்

னிகட் -தல் sini-kattu-,    5 ெச. . . (v.i.)

   ைரக் ச ்ேசண தல்; to saddle a horse (ெச.அக.);.

     [ேசணம் → னம் → னி + கட் -,]

னிசச்ட்

 
 னிசச்ட்  cīṉiccaṭṭi, ெப. (n.)

   வ த்தற் ரிய இ ப் சச்ட்  (இ.வ.);; frying pan.

     [ ல் → ன் → னி → னி]

னிப்பாய்

னிப்பாய் cīṉippāy, ெப. (n.)

   பாய்வைக; a kind of mat.

     "ெமத்ைதத ்தைலயைண ம் னிப்பா ம் ேபாட் க் ெகா த் "  (த ழ .57);.

     [ னி + பாய்]

னி ளகாய்

னி ளகாய் cīṉimiḷakāy, ெப. (n.)

   ளகாய் வைக ( ன்.);; a kind of chilli.

     [ னி1 + ளகாய்]

னியவைர

 
 னியவைர cīṉiyavarai, ெப. (n.)

   ெகாத்தவைர; cluster-bean.

     [ னி + அவைர]

னிெவ

 
 னிெவ  cīṉiveḍi, ெப. (n.)

   ய பட்டா ; a kind of small crackers.

     [ னி + ெவ ]

ைன

 
 ைன cīṉai, ெப. (n.)

   வன்னி ( .அ.);; Indian mesquit.
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1 cusu,     சகரெமய் ம் உகர ங் ய உ ர ்ெமய்ெய த் ; syllable formed by adding the short vowel 
'u' to the consonant 'c'/'s'

 2 cu, ெப. (n.)

   1. அதட் ம் ஓைச; warning Sound.

   2. நாய் த யவற்ைறத் ரத் ம் ஒ ; driving sound of dog etc.

ஃெறனல்

ஃெறனல் cuḵṟeṉal, ெப. (n.)

ஃஃெறனல் பாரக்்க;see sukkremal.

     " ஃெற ந் ேதாட் ப் ெபண்ைண" ( ைள. வைல . 48);.

ஃஃெறனல்

ஃஃெறனல் cuḵḵṟeṉal, ெப. (n.)

   பைனேயாைல ேபான்றன எரி ம்ெபா  ஏற்ப வ  ேபான்ற ஒர ்ஒ க் ப் ; onom. Expr. of rustling, 
as of palmyra leaves, spreading fire, etc.,

     " ஃஃெறன் ந் தண்ேடாட் ப் ெபண்ைண" (ெதால். எ த் . 40, உைர);.

ஃ

ஃ  cuḵṟu, ெப. (n.)

ஃஃெறனல் பாரக்்க;see sukkrcial

     " ஃெறா  ேவத் ரப் பைடக்ைக" ( ைள. எல்லாம்.5);.

க்கங் ைர

 
 க்கங் ைர cukkaṅārai, ெப. (n.)

   ேதாட்டங்களில் ப ர ்ெசய்யப்ப வ ம், உடம் ற் க் ளிரச்் ையத் த வ ம், மலத்ைத 
இளக் வ ம், நீைரப் ெப க் வ மா ய ளிக் ைர வைக; country sorrel, it is commonly cultivated in 
gardens and it is cooling and aperient and diuretic to some extent (சா.அக.);.

ம வ. ளிசச்க் ைர

ெத. க்க ர

     [ க்கன் + ைர]

க்கச் ைல

 
 க்கச் ைல cukkaccīlai, ெப. (n.)

   வங்கக்கல்; lead ore (சா.அக.);.

     [ க்கான் → க்கன் + ைல]

க்கஞ்ெசட்

 
 க்கஞ்ெசட்  cukkañjeṭṭi, ெப. (n.)

   க ஞ்ெசட் ள்ளவன்; miser; hard-fistal person.

ம. க் செ்சட்

     [ க்  + அம் + ெசட் . ெசட்  → ெசட் ]

க்க த்தம்

 
 க்க த்தம் cukkaḍittam, ெப. (n.)

   அ த்தமாக ெநய்யப்பட்ட ைடைவ ( ன்.);; linen closely woven.

   ெத. க்க த ; Skt. su-gha!ita

     [ ள் → க் தல் = காய்தல், வற தல். ட்  → க் . க் தல் = உலரத்ள், க்  → க்க  = 
ெந ங் த்தல்]
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க்க த்தல்

க்க த்தல் cukkaḍittal, ெப. (n.)

   1. ஆடவர ் ைளயாட் ; a boys game.

   2. ப ன்ச  பாரக்்க;see palinsadukudu.

     [ க்  + அ த்தல்]

க்கைடப்பஞ்

க்கைடப்பஞ்  cukkaḍaippañju, ெப. (n.)

   1. கா வ க் ப் பயன்ப ம் ம ந் ; ear drops for pain in the ear.

   2. க்ைக த் ப் பஞ் க் ள் ெபா ந்  கா ல் அைடத் க் ெகாள் ம் பஞ் ; cottonin which his 
conccaled powdered dried ginger inserted into ear as a remedy in certain diseases of the ear.

     [( க்  + அைட); கக்கைட + பஞ்ச]

க்கம்

க்கம்1 cukkam, ெப. (n.)

   1. நாட்  ெவள்ளரிக்காய், ம்மட் ; country cucumber.

   2. ெவள்ளரி; mottled.

 க்கம்2 cukkam, ெப. (n.)

   கள  (யாழ்ப்.);; steeling, pilfering.

     [ க்  → சக்கம்]

க்கம்பார்

 
 க்கம்பார ்cukkambār, ெப. (n.)

க்கான் பாைற (இ.வ.); பாரக்்க;see sukkan-parai.

     [ க்கான் → க்கம். பாைற → பார;்

க்கம் + பார]்

க்கம்ைவத்-தல்

க்கம்ைவத-்தல் sukkam-vai,    4 ெச. . . (v.i.)

   காளவாையக் ைகப்பற் தல்; capturing of kiln.

     [ க்கம் + ைவ-,)]

க்கல்

க்கல்1 cukkal, ெப. (n.)

   ண் ; bit;

 small piece. 

கண்ணா ைய அவன் க்கலாய் ெநா க்  ட்டான்.

ம. க் ரி

     [ ள் → ண்  = ய , ய கைவக் க . ண்  → ண்ைட = ய காய் வைக. ன் → 
ட்  → க்  = ய ,  ண்  க்  → க்கல்]

 க்கல்2 cukkal, ெப. (n.)

   கண்ணில் ம் ேநாய்வைக; opacity of cornea.

   க. க் ;ெத. க்கல .

435

www.valluvarvallalarvattam.com 9899 of 19068.



க்காங் ழல்

 
 க்காங் ழல் cukkāṅguḻl, ெப. (n.)

    த ய பறைவகைள உண்ைடைவத்  அ க் ம் ஊ ழாய் (இ.வ.);; a long tube through 
which pellets of clay are shot.

     [ க்கான் + ழல்]

க்காஞ்ெசட்

 
 க்காஞ்ெசட்  cukkāñjeṭṭi, ெப. (n.)

க்கஞ் ெசட்  (இ.வ.); பாரக்்க;see Sukkanjetti.

     [ க்கான் + ெசட் ]

க்காம்பார்

 
 க்காம்பார ்cukkāmbār, ெப. (n.)

க்கான் பாைற (இ.வ.); பாரக்்க;see sukkan-parai.

     [ க்கான் + (பாைற); பார]்

க்காரம்

 
 க்காரம் cukkāram, ெப. (n.)

   அரிமா ழக்கம் (யாழ்.அக.);; roar, as of a lion.

ம. க்காரம்

 Skt. Sukkära

க்கான்

க்கான் cukkāṉ, ெப. (n.)

   1. க்கான்கல், 1 (ைதலவ.பா .26); பாரக்்க;see sukkan-kal,

   2. க்கம்1, (பதாரத்்த.718); பாரக்்க;see sukkam1

     [ ள் → ள்  → ட்  → க்  = காய்ந்த இஞ் . க் தல் = காய்தல். க்  → க்கான் = 
ண்ணாம் க்கல்]

க்கான்கல்

க்கான்கல் cukkāṉkal, ெப. (n.)

   1. ண்ணாம் க்கல்; kunkur limestone, impure concretionary carbonate of lime.

     " க்கான் கல்லா ய பைகயாேல" (ெபா ந. 44, உைர);.

   2. ஒ  வைகக்கட்  மண் (M.M.748);; pipe clay.

   3. உ க் ச ்ெசங்கல் (இ.வ.);; overburnt brick.

ம. க்கான் கல்

     [ க்கான் + கல்]

க்கான்கல்

 
 க்கான்கல்  cukkāṉkalkuru, ெப. (n.)

   ெசம் ன் ஊறைலப் ேபாக் ம் ஒ   ம ந் ; lime stone quintessence prepared through alchemical process 
and used for purifying copper (சா.அக.);.

     [சக்கான் + கல் + ]
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க்கான்கல் ண்
ணம்

க்கான்கல் ண்ணம் cukkāṉkalcuṇṇam, ெப. (n.)

   1. ெசம் க்களிம்  நீக் ; copper rust remover.

   2. நீற் ய கற் ண்ணாம் ; slaked lime (சா.அக.);.

     [ க்கான்கல் + ண்ணம்]

க்கான்காய்

க்கான்காய் cukkāṉkāy, ெப. (n.)

   ம்மட் க்காய் (பதாரத்்த.718);; unripe cucumber.

     [ க்கான் + காய்]

க்கான் ைர

 
 க்கான் ைர cukkāṉārai, ெப. (n.)

க்கங் ைர (மைல.); பாரக்்க;see Sukkah-girai.

     [ க்கான் + ைர]

க்கான் ண்
ணாம்

 
 க்கான் ண்ணாம்  cukkāṉcuṇṇāmbu, ெப. (n.)

   க்கான்கல்ைல நீற் ெய த்த ண்ணாம் ; kunkur lime.

ம வ. ட்ட ண்ணாம் க்கல்

     [ க்கான் + ண்ணாம் ]

க்கான்தண்ணி
ர்

க்கான்தண்ணிர ்cukkāṉtaṇṇir, ெப. (n.)

   1. ண்ணாம்  கைரந் ள்ள தண்ணீர;் lime-stone beds.

   2. ண்ணாம்  கைரந் ள்ள தண்ணிர;் limewater.

   3. ண்ணாம்  உப் ள்ள தண்ணிர;் water containing calcium salts;

 calcic water.

     [ க்கான் + தண்ணீர]்

க்கான்தைர

 
 க்கான்தைர cukkāṉtarai, ெப. (n.)

   ண்ணாம்  நிலம்; soil of lime stone.

     [ க்கான் + தைர]

க்கான்ப வத
ம்

 
 க்கான்ப வதம் cukkāṉparuvadam, ெப. (n.)

   லாவங்கம் அல்ல  வங்கக்கல்; lead ore (சா.அக.);.

     [ க்கான் + ப வதம்]

க்கான்பழம்

 
 க்கான்பழம் cukkāṉpaḻm, ெப. (n.)

   ெகாம்மட் ப்பழம்; fruit of Bryonia (சா.அக.);.

     [ க்கான் + பழம்]
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க்கான்பார்

க்கான்பார ்cukkāṉpār, ெப. (n.)

   1. க்கான் கைர; lime stone bed or bank.

   2. க்கான் பாைற; lime stone quarry.

     [ க்கான் + பார]்

க்கான்பாைற

க்கான்பாைற cukkāṉpāṟai, ெப. (n.)

   க்கான் மயமான பாைற (பதாரத்்த.37);; kunkur ledge. 

     ' க்கான் பாைறத் தண்ணிர ்க க் ம்' (உ.வ.);.

     [ க்கான் + பாைற]

க்கான்பாைறநீ
ர்

 
 க்கான்பாைறநீர ்cukkāṉpāṟainīr, ெப. (n.)

   க்கான் தைர ா ம் தண்ணீர;் water comes from calcium quarry.

     [ க்கான் + பாைற + நீர]்

க்கான்மண்

க்கான்மண் cukkāṉmaṇ, ெப. (n.)

   1. க்கான் நிலம்; lime stone soil.

   2. ைமச் ண்ணாம் த் தைர; soil largely impregnated with carbonate of lime (சா.அக.);.

     [ க்கான் + மண்]

க்கானீ

 
 க்கானீ  cukkāṉīṟu, ெப. (n.)

   தாளித்த ண்ணாம் , கற் ண்ணாம் ; slaked lime.

ம வ, கற்கண்ணாம்

     [ க்கான் + (நீற் ); நீ ]

க் ைக

 
 க் ைக cuggigai, ெப. (n.)

   ளியாைர (சங்.அக.);; yellow wood-sorrel.

ம வ. க்கான் வ த் யம்

     [ க்  → க்  → க் ைக]

க் லான்

 
 க் லான் cukkilāṉ, ெப. (n.)

   ெவட்பாைல; tellicherry bark (சா.அக.);.

க் ைல

 
 க் ைல cukkilai, ெப. (n.)

   ளியமரம்; tamarind tree (சா.அக.);.

     [ க்  + இைல. மரப்படை்ட உவரந்் த்தலால் இப்ெபயர ்வந்த  ேபா ம்]
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க்

க் 1 sukku-,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ணரத்ல்; தல்; to copulate.

   2. ெசய்தல்; to perform, execute (சா.அக.);.

ெத. ெசாக்

     [ ள் → ள்  → ட்  → க்  (ேவ.க.211);]

 க் 2 cukku, ெப. (n.)

   1. உலரந்்த இஞ்  ( வா.);; dried ginger, 

க்  அ யாத யாழம் உண்டா? (பழ.);.

   2. ண் ; க்  (ெகா.வ);; Small piece;

 bit;

 fragment;

 small particle. 

     'கண்ணா  க் ச ் க்காய் உைடந்  ேபா ற் ' (உ.வ.);.

   3. பயனற்ற ; worthless thing.

     "அங்  க் த் தான் இ க் ற " (நாஞ்.);.

   ம. க் . க. ண் ;   பட. ட் ; pkt. sukkha;

 Skt. Suska

     [ ள் → ட்  → க் . ஒ.ேநா. ெவள் → ெவள்  → ெவட்  (ேவ.க. 211);]

 க் 3 sukku-,    5 ெச.  (v.i.)

   1. உலரத்ல் (நாஞ்.);; to get dry.

   2. உணக் தல்; to cause to dry, to dry in the sun.

   ம. க் க;   க. க் ;   ெத. க் ;   . ரக்் னி;   ேகாத. க்;   ட. ர;்   ெகாலா. க்;   பர.் 
ரக்்;ேகாண். ர்

க் க்களி

 
 க் க்களி cukkukkaḷi, ெப. (n.)

   க் ச ்ேசரத்்  ம ந்தாகசெ்சய்யப்ப ம் களிவைக; a pasty preparation of which dried ginger forms the main 
ingredient chiefly given to women in confinement.

     [ க்  + களி]

க் ச் க்காய்

 
 க் ச் க்காய்  sukku-c-cukkiy,  .அ. (adv.) 

   ண் ண்டாய்; in pieces; shattered to pieces.

ம வ. க் ச் க்காக, க்  றாக, க்கல் க்கலாக

     [ க்  + க்  + ஆய்]
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க் ச் ரணம்

க் ச் ரணம் cukkuccūraṇam, ெப. (n.)

   1. க்ைக த் ச ்ச த்தெபா ; powdered and sieved dried ginger.

   2. க்ைக தன்ைமயாகக் ெகாண்  பல ம ந் ச ்சரக் கைளச ்ேசரத்் ச ்ெசய்த 
க் ப்ெபா ; powder prepared with dry ginger as cheif ingredient (சா.அக.);.

     [ க்  + ரணம்]

க் செ்சட்

 
 க் செ்சட்  cukkucceṭṭi, ெப. (n.)

க்கஞ் ெசட்  (இ.வ.);. பாரக்்க;see Sukkan-Setti.

     [ க்  + ெசட் ]

க் செ்சட்

 
 க் செ்சட்  cukkucceṭṭu, ெப. (n.)

   இவற்ற்றன்ைம; misarliness;

 stinginess.

     [ க்  + ெசட் ]

க் செ்சட் ப்ப
ண் -தல்

க் செ்சட் ப்பண் -தல் sukku-c-cettu-p-pannu-,    5 ெச. .  (v.i.)

   1. அ கப்ப யான க்கனம் ெகாள் தல் (இ.வ.);; to be Stingy.

   2. வணிகம் ெசய்  ஆதாயம் த்தல் ( ன்.);; to make profit by trading, in small articles.

     [ க்  + ெசட் ப்பண் -,]

க் த் தண்ணீர்

க் த் தண்ணீர ்cukkuttaṇṇīr, ெப. (n.)

   1. க் ட் க் காய்ச் க் ெகா க்க ைவத்த நீர;் boiled ginger water.

   2. க் ம் ெவல்ல ட் க் காய்ச் றக்  வ கட் ய ப கம்; a favourite and in vigorating beverage made 
by boiling dried ginger and jaggery and then filtered milk can be added and taken as coffee (சா.அக.);.

     [ க்  + தண்ணி]

க் த்தான்

 
 க் த்தான் cukkuttāṉ, ெப. (n.)

ங் த்தான் ழல் பாரக்்க;see Sungu-t-tan-kulal.

க் நா

 
 க் நா  cukkunāṟi, ெப. (n.)

   க்  மண ைடய சா மரம்; a tree having the odour of dried ginger (சா.அக.);;

     [ க்  + நா . நாற்றம் = மணம். நாற்றம் → நா ]
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க் நா ப் ல்

க் நா ப் ல் cukkunāṟippul, ெப. (n.)

   1. ஒ வைகப் ல்; spice or dry ginger grass.

   2. ன்னா ப் ல்; orange grass.

   3. மாந்தப் ல்; roussa grass.

   4. எ சச்ம் ல்; rusa oil plant.

   5. க ப் ரப் ல்; andropogon citratis (சா.அக.);.

ம. க்  நா ப் ல்

     [ க் நா  + ல்]

க் நா ப் ல்
ைதலம்

 
 க் நா ப் ல்ைதலம் cukkunāṟippultailam, ெப. (n.)

   க் நா ப் ல் ந்  எ க்கப்ப ம் எண்ெணய்; oil extracted from the ginger grass (சா.அக.);.

     [ க் நா ப் ல் + ைதலம்]

க் நா ப்

 
 க் நா ப்  cukkunāṟippūṭu, ெப. (n.)

   எல்லாவைகப் ண்கைள ம் ஆற் ம் ண ைடய ைக; a plant supposed to cure all kind of ulcers.

ம வ. ெவட் ப் ண் ஆற் , காயமாற்

     [ க் நா  + ]

க் ப்பாணிதம்

 
 க் ப்பாணிதம் cukkuppāṇidam, ெப. (n.)

   க்  நீரில் ச க்கைர ட்  ண் ம் காய்ச்  எ த்த பா ; a strong medicated solution of sugar from the 
extract of dried ginger (சா.அக.);.

 Skt. pani

     [ க்  + பாணிதம்]

க் ப்பால்

க் ப்பால் cukkuppāl, ெப. (n.)

   கண்ேணாய்க்காகச ் க்ைகப் பா ல் இைழத்  கண்ணிற் ம் ஒ வைகக் க க்கம ந்  
(இ.வ.);; a medicinal preparation for some kind of eye diseases from the dried ginger rubbed with milk (சா.அக.);.

     [ க் 1 + பால்]

க் ப்ெபா

க் ப்ெபா  cukkuppoḍi, ெப. (n.)

   க் த் ள்; dried ginger powder.

     [ க்  + ெபா ]

 க் ப்ெபா 2 cukkuppoḍi, ெப. (n.)

   ெசாக் ப்ெபா  (ேபச்  வழக் );; a kind of magic powder (சா.அக.);.

ெத. ெசாக் ப்ெபா

     [ க்  + ெபா ]
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க் ம்பல்

 
 க் ம்பல் cukkumbal, ெப. (n.)

   லந் ; spider (சா.அக.);.

க் மத்தண் ல
ம்

 
 க் மத்தண் லம் cukkumattaṇṭulam, ெப. (n.)

   ப் ; long-pepper (சா.அக);.

     [ க் மம் + தண் லம்]

க் மம்

 
 க் மம் cukkumam, ெப. (n.)

   ற்ேறலம் ( .அ);; small cardamom.

 Skt. suksma

க் மாத்த

க் மாத்த 1 cukkumāttaḍi, ெப. (n.)

   1. ற கள் ைக ல் ெகாண்  ெசல் ம் க  ( ன்.);; staff carried by mendicants as imbued with the power or 
energy of a deity.

   2.  ெதய்வங்கள் ைக ல் அைமக்கப்ப ஞ் 

   தண்டம் (இ.வ.); a club with which some inferior dcities are armed.
   3. மந் ரக்ேகால் (இவ); magic wand.
ம வ. க் மாந்த

     [ெசாக்  → கக்  + மா + த ]

க் மாந்த

 
 க் மாந்த  cukkumāndaḍi, ெப. (n.)

க்  மாத்த  பாரக்்க;see sukku-ma-t-tadi.

     " க் மாந்த  ெகாண்  ெநாக்  வான்" (நந்த ரத்)்;.

     [சக் மாத்த  → சக் மாந்த ]

க்

 
 க்  cukkumi, ெப. (n.)

   ெகாத்தவைர; cluster bean (சா.அக.);.

ம வ. னியவைர

க் ள யம்

க் ள யம் cugguyiḷagiyam, ெப. (n.)

   க்  25 பலத் ற்  2 1/2 ப  யாழ றக் , அதேனா  ெவல்லம் 2 1/2 பலம் ஒமம் 1 1/2 பலம் ெநய் 1/2 
ப  என இவற்ைற ம் ேசரத்்  இள யமாக (ேல யம்); ஆக் தல்; an electuray prepared with the decoction of 
dry ginger, jaggery, ajown, curry leaves and cow's ghee. It cures diarrhoea, chronic diarrhoea indigestion, wind swelling, etc.,

     [சக்  + இள யம்]

க் லகந்தம்

க் லகந்தம் cuggulagandam, ெப. (n.)

   1. வசம் ; sweet flag.

   2. அ டயம்; Indian atees.
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க் ெவல்லம்

க் ெவல்லம் cukkuvellam, ெப. (n.)

   க் ப் ெபா  கலந்த ெவல்லம் (உவ);; jaggery mixed with pulverised dried ginger, used as a digestive.

ம. க் ெவல்லம்

     [சக் 1 + ெவல்வம்]

க் ெவள்ளம்

 
 க் ெவள்ளம் cukkuveḷḷam, ெப. (n.)

   க் க் கலந்த ெவந்நீர ்(நாஞ்.);; ginger-water a stimulant.

ம. க் ெவள்ளம்

     [ஈக்  + ெவள்ளம்]

க்ெக ம்

 
 க்ெக ம்  cukkelumbu, ெப. (n.)

   மார்  ஏ ம் ; bones of the chest (சா.அக.);.

ம வ லாெவ ம் , ெநஞ்ெச ம்

     [ க்ைக (வரி); + எ ம் ]

க்ைக

க்ைக1 cukkai, ெப. (n.)

   க்ைக (மைல.);; bryony or bristly.

     [ க கக்ைக → சக்ைக]

 க்ைக2 cukkai, ெப. (n.)

   ண் ன்; star.

   ெத. க்க cf.ulka;   க. க்ெக;நாய்க். க்க

   பா . க்க ேகாண்ட் க்கம்;   ேகாண்டா. க; . ஹ க

 க்ைக3 cukkai, ெப. (n.)

   மாைல; garland.

     " க்ைகப் ற்கற் ம்" ( ப் .161);.

 க்ைக4 cukkai, ெப. (n.)

   கப்பற்கங்கம் (யாழ்ப்.);; passage money;freight.

     [சங்கம் → சக்கம் → சக்ைக]

கட்டான்

கட்டான் cugaṭṭāṉ, ெப. (n.)

   1. நாணற் ல்; kaus.

   2. டக்ெகாற்றான்; balloon vine, smooth leaved heart pea (சா.அக.);.

கட் கம்

 
 கட் கம் cugaṭṭigam, ெப. (n.)

   ெப ங் ழ மரம்; Cashmere tree (சா.அக.);.
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கட் கா

 
 கட் கா cugaṭṭigā, ெப. (n.)

   நாணற் ல்; kaus (சா.அக.);.

     [ கட்டான் → கட் கா]

கட் ரா

 
 கட் ரா cugaṭṭirā, ெப. (n.)

   ேபய்ப் ல்; a kind of poisonous grass full of little clots (சா.அக.);.

கண்

 
 கண்  cugaṇṭi, ெப. (n.)

   ஒ வைக உயர ்மணி (அரத் னம்);; a gem (சா.அக);.

கந் க்கல்

 
 கந் க்கல் cugandiggal, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ்ெசவ்வந் க்கல்; a semi precious stone (சா.அக.);.

     [ கந்  + கல்]

கந் ப்பாைல

கந் ப்பாைல cugandippālai, ெப. (n.)

   1. நற்பாைலேவர;் the root of fragrant palay milky plant.

   2. நன்னாரிேவர;் Indian sarasaparilla (சா.அக.);.

கம்பல்

 
 கம்பல் cugambal, ெப. (n.)

   ளிநறைள (மைல);; bristly trifoliate vine.

கம்பலம்

 
 கம்பலம் cugambalam, ெப. (n.)

   ைனக் கா ; cowhage plant (சா.அக.);.

யன்

யன் cugiyaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  வைக இனிப் ப் பண்ணியம்; a kind of sweet pastry ball.

     "அவல்ெபாரி யன்.ஃ" ( ப் . 426);.

   ம. யன்;   ெத. ய;க. க்ய

     [ ழ யன் → அ யன் (ேவக. 220);]

ர்

ர2் cugir, ெப. (n.)

   உட் ைள ( டா);; tubularity.

 Skt. susira.
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ர் ரி-தல்

ர் ரி-தல் sugirpuri-,    2 ெச. ன்றா  (v.t.)

   யாழ் நரம் ைன வ த்  க் தல்; to rub clean and tighten the strings of a lute.

     " ர் ரி நரம் ன் யாழ் பண்ணி" ( றநா. 109);.

     [ ர1் + ரி-,]

ங்க

 
 ங்க  cuṅgaḍi, ெப. (n.)

   ச் க்கட் ச ்சாய டப்ெபற்ற ஒ வைகச ் ைல; a kind of dyed saree with undyed spots.

ெத. ங்க

ங்கம்

ங்கம்1 cuṅgam, ெப. (n.)

   கஞ்சத்தனம்; misserlyness.

     [ ள் → ட்  → க்  → க்கம் → ங்கம்]

 ங்கம்2 cuṅgam, ெப. (n.)

   1. ஆ ன்னாப் பாைல (மைல.);; worm killer.

   2. க ; mustard.

 Skt.junga

 ங்கம்3 cuṅgam, ெப. (n.)

   1. ழ க்ைக; undermining.

   2. ட் ; stealing, pilfering.

ங்கம் -த்தல்

ங்கம் -த்தல் suligam-pidi-,    4 ெச. . .(v.i.)

   க ஞ் க்கனம் ெசய்  ெபா ள் ேசரத்்தல். (இ.வ.);; to save money, as a miser.

     [ ங்கம் + -,]

ங்கல்

ங்கல்1 cuṅgal, ெப. (n.)

   ைளயாட் ல் ேம ம் ஓர ்ஆட்டம்; an extra turn in game.

 ங்கல்2 cuṅgal, ெப. (n.)

ங் ,1 பாரக்்க;see sungu.

ம வ. ங்

   ெத. ங் ;க: ங்

     [ ங்  → ங்கல்]

ங்கான்களி

 
 ங்கான்களி cuṅgāṉkaḷi, ெப. (n.)

   ைக க் ம் ங்கான் ெசய்வதற்ேகற்ற ாய, ெபா யான களிமண்; pure and nice powdered clay to be 
used to manufacture the tobacco pipes.

     [ ங்கான் + களி]
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ங்கான் ைக
ைல

 
 ங்கான் ைக ைல cuṅgāṉpugaiyilai, ெப. (n.)

   ங்கானில் ேபாட் ப் ைக ப்பதற்  அணியமாக்கப்பட்ட ைக ைல; tobacco prepared for the pipe.

     [ ங்கான் + ைக + இைல]

ங்

ங்  cuṅgu, ெப. (n.)

   1. ஆைட ல் ெதாங்க ட் க் கட் ம் ைல; end of a cloth left hanging out in dressing.

   2. ஆைட ன் ெகாய்சகம் ( ன்.);; pleat or fold of a garment.

     " ங் ட் க் கட் றாள்" ( ன்.);.

   3. சைடக் ச் ; silken tassel used in plaiting girl's hair.

   ெத. ங் ;   க. ங் ;ெகாலா. இதன

ங்

 
 ங்  cuṅguḍu, ெப. (n.)

   பாக் ; trivial balance, trifling amount in arrears.

   ெத. ங் ;   க. ங்க ; . ங்

ங் த்தான் ழ
ல்

 
 ங் த்தான் ழல் cuṅguttāṉkuḻl, ெப. (n.)

   பறைவ த யவற்ைற ழ்த்த உண்ைட எ ங் ழல் ( ன்.);; long tube through which pellets of clay are 
shot at birds.

 U. congs

ம வ. க் த்தான்

     [ ங் த்தான் + ழல்]

ச்

ச் 1 cuccu, ெப. (n.)

   1. க்  ( .அ);; dried ginger.

   2. இஞ் ; ginger-plant.

   3. வறட் ண்  ( ங்.);; floating sensitive plant.

 Skt. Suska

     [ க்  → ச் ]

 ச் 2 cuccu, ெப. (n.)

   பறைவ க்  ( ங்);;   அல ; beak of a bird.

 Skt. Canju

யம்

யம் susiyam, ெப. (n.)

யம் பாரக்்க: See suliyam.

     [ யம் - க யம் (ேவ.க. 228);]
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ட்கம்

டக்ம் cuṭkam, ெப. (n.)

   1. வறட் ; dryness.

   2. வறண்ட ; that which is dried up.

   3. ஒ  ேநாய்; a disease.

   4. பணம் த யவற் ன் ைற  (இ.வ.);; shortage, as of funds, provisions.

   5. கஞ்சத்தனம்; stinginess.

     ' டக்ஞ் ெசய்யாேத' (உ.வ.);.

 Skt. suska

     [ ள் → ட்  → டக்ம் ஒ.ேநா. ெவட்  → ெவடக்ம் (ேவ.க.]

ட்க லம்

டக் லம் cuṭkamūlam, ெப. (n.)

   1. ைள ங் ய ஒ வைக லேநாய்; a kind of pile disease.

   2. வறட்  லம்; a kind of hemorrhoid due to the dry condition of the lower end of the rectum.

   3. உலரந்் ங்  இ ப்ப ; that which is dried and shrinked.

   4. உலரந்்தேவா; dried root.

   5. உலரந்்த ழங் ; dried bulb orrhyzome (சா.அக.);.

     [ டக்ம் + லம்]

ட் -தல்

ட் -தல் sul-ku,    5 ெச.  (v.i.)

   1. வற தல்; to grow dry.

   2. ெம தல்; to get reduced as emaciated.

     [ ள் → கட் -,]

ட்கள்

 
 டக்ள் cuṭkaḷ, ெப. (n.)

கள் ச் ள்ெளனல் பாரக்்க;see Sulu-c-culenal.

ட்டகரி

ட்டகரி cuṭṭagari, ெப. (n.)

   1. எரித்தகரி; burnt charcoal, carbon.

   2. வதனா ண்டா ம் கரி; charcoal derived by burning wood fuel.

   3. காந் ப்ேபான நிலக்கரி; the refuse of the burned coals; a hot coal that ceased to flame.

     [ ட்ட + கரி]

ட்டகல்

 
 ட்டகல் cuṭṭagal, ெப. (n.)

ட்டெசங்கல் பாரக்்க;(இ.வ.);;see sutta-Sengal

ம. கல்

     [( ); ட்ட + கல்]
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ட்டசாம்பச்

 
 ட்டசாம்பச்  cuṭṭacāmbacci, ெப. (n.)

   எவடச்ாரம்; saltpetre.

ட்ட ண்ணாம்

ட்ட ண்ணாம்  suṭṭasuṇṇāmbu, ெப. (n.)

   1. ட்ட ண்ணாம் க்கல்; burnt lime stone;quick lime.

   2. நீற் ய ண்ணாம் ; slacked lime.

     [ ட்ட + ண்ணாம் ]

ட்டெசங்கல்

 
 ட்டெசங்கல் suṭṭaseṅgal, ெப. (n.)

   ைள ற் டப்பட்ட ெசங்கல்; burnt brick in kiln.

     [ ட்ட + ெசங்கல்]

ட்ட க்ெகாள்
ைக

ட்ட க்ெகாள்ைக cuḍḍaḍikkoḷkai, ெப. (n.)

ஒ ெமா ச ்ெசாற்கெளல்லாம் ட் களினின்

   ைளத்  வளரந்்தன என் ம் ேகாட்பா ; deietic theory.

     [ ட்ட  + ெகாள்ைக]

ெமா ன்கண் பல் ப்ெப க் காணப் ப ன்ற ெசாற்கெளல்லாம் கச் ய அள லான 
ேவரக்ளினின்  வளரந்்  வந் ள்ளன. அவ்ேவரக் க் ம் லமாகச ் ட்ட கள் இ ந் ள்ளன என்ப  
பாவாணரின் ஆய்  .

ேசய்ைம, அண்ைம, ன்ைம ஆ ய டங்கைள ம் ைறேய ட்டக் ய ஒ கள் ஆ, ஈ, ஊ 
என் ம் ன்றாய்த்தான் இ க்க ம் வாைய ஆெவன்  ரிவாகத் றந்  ேசய்ைமையச ் ட் ம் 

ட்டணி

ட்டணி cuṭṭaṇi, ெப. (n.)

   ரேசா யத் ல் றப்பட்ட நிதரிசனம் என் ம் ஒ வைக அணி ( ரேசா. அலங்.12);; a kind of figure of 
speech as in Vira coļiyam.

     [ ட்  + அணி]

ட்ட ண்

ட்ட ண் cuṭṭabuṇ, ெப. (n.)

   1. ெந ப் னால் டப்பட்ட ண்; injury caused by fire-burns.

     " னாற் ட்ட ண் உள்ளா ம்" ( றள், 129);.

   2. ெவந்த ண்; wound caused by hot substances - scalds (சா.அக.);.

     [ ட்ட + ண்]

ட்ட ண்ணாற்

 
 ட்ட ண்ணாற்  cuṭṭabuṇṇāṟṟi, ெப. (n.)

   ச் ட்ட ண்கைள ஆற் ம் ம ந் ; an agent that cures burns antipyrotic (சா.அக.);.

     [ ட்ட + ண் + ஆற் ]

ட்ட ளி

 
 ட்ட ளி cuṭṭabuḷi, ெப. (n.)

   ெந ப் ட ்ெட த்த ளி; burnt tamarind used in diet (சா.அக.);.

     [ ட்ட + ளி]
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ட்ட க்கல்

 
 ட்ட க்கல் cuṭṭapūkkal, ெப. (n.)

   ஒ வைக உப் , வழைல; a kind of salt (சா.அக.);.

     [ ட்ட + உப் க்கல்]

ட்டல்

ட்டல் cuṭṭal, ெப. (n.)

கட் ணர் , 1 பாரக்்க;see suttunarvu,

   1." ட்ட ரிதல்" (மணிேம. 27:22);.

     [ ட்  → ட்டல்]

ட்டெவண்கார
ம்

 
 ட்டெவண்காரம் cuṭṭaveṇkāram, ெப. (n.)

   ெவப்பத்தால் நீரக்் றகற் ய ெவண்காரம்; roasted borax, dehydrated borax (சா.அக.);.

     [ ட்ட + ெவண்காரம்]

ட்ட

ட்ட  cuṭṭaṟivu, ெப. (n.)

ட் ணர் , 2 பாரக்்க;see suttunarvu, 2.

     " ட்ட வாவ  அசத்ேதயாக ன்" … ( . . 6:2 வஞா.);

     [ ட்  + அ ]

ட்டா ட்

ட்டா ட்  cuṭṭāmuṭṭi, ெப. (n.)

   ட் ரல் ( லப். 3:58, அ ம்.);; index finger, forefinger.

     [ கட்  + ஆ ட் ]

ட்டா ரல்

 
 ட்டா ரல் cuṭṭāviral, ெப. (n.)

கட் ரல் பாரக்்க;see Suttu-Viral (சா.அக.);.

     [ ட்  + ஆ + ரல்]

449

www.valluvarvallalarvattam.com 9913 of 19068.



ட்

ட் 1 cuṭṭi, ெப. (n.)

   1. ழந்ைதக ம் மகளி ம் அணிந்  ெகாள் ம் ெநற் யணி; a small designed ornament worn by children 
and women on the forehead.

     " ட்  ைதயக் ட்டத் க் ளித் " (ெப ங். உஞ்ைசக். 40:102);.

   2. மாட் ன் ெநற் ள்ள ெவண்க ; white curl on the forehead of bull or cow.

     " ட் ைய ெநற் ேல ைடய கரிய எ " (க த். 101 : 2, உைர.);.

   3. பாம்  த ய உ ரிகளின் உச்  ெவள்ைள ( ன்.);; white spot on the head of a beast or serpent.

   4. பட்  (நாஞ்);; short striped border of a cloth.

   5. ம ர்  (அக.நி);;   ; tuft of hair.

   6. ெநற் ப்பட்டம் (அக.நி.);; a plate of gold worn on the forehead, as a mark of distinction.

   ம. ட் ;   க. ட் ; . ட்

 Skt. cudiya

     [ ள் → ட்  (ேவ.க. 230);]

 ட் 2 cuṭṭi, ெப. (n.)

   1. ப்பானவன்; an active fellow.

   2. ம் த்தனம் உள்ளவன்; a mischievous fellow.

   3. ஆ ழற்றவன் (இ.வ.);; luckless fellow;ill-fated person.

   4. அ க் ரை்ம ள்ளவன் (இ.வ.);; intelligent person.

   ம. ட் ;   க., ெத. ; . 

 Skt. dusta

     [  → ( ட் ); → ட்  ( .தா.62);]

 ட் 3 cuṭṭi, ெப. (n.)

   ெபா ட் ; for the sake of.

     "எனக் ச ் ட்  ஒன் ஞ் ெசய்ய ேவண்டாம்" (நாஞ்.);.

     [ ட்  → ட் ]

 ட் 4 cuṭṭi, ெப. (n.)

   நாக்  (அக.நி);; tongue.

ட் க்காட் -தல்

ட் க்காட் -தல் sutti-k-kattu,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. ட் 1-தல் பாரக்்க;see suttu-,

   2. அைடயாளங்காட் தல்; identity.

     "உன்ைனேய ட் க் காட் ங்காண்" ( வ். ெபரியாழ். 1.4:4);.

     [ ட்  + காட் -,]
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ட் ைக

ட் ைக cuṭṭigai, ெப. (n.)

   மகளிர ் தலணி; an ornament worn by women on the forehead.

     " ளிைக ஞ் ட் ைக ம்…..." (ப ெனாஆ லா.68);.

     [ ட்  + ைக]

ட் ச் ண்ணம்

ட் ச் ண்ணம் cuṭṭiccuṇṇam, ெப. (n.)

   உடம்ைபத் ய்ைம ெசய்தற் ரிய ந மணப் ெபா ; scented or aromatic powder used in bathing.

     " ந்தரப் ெபா ஞ் ட் ச ் ண்ண ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 42 : 73);.

     [ ட்  + ண்ணம்]

ட் ட் யாக

 
 ட் ட் யாக Sutti-Sutti-y-aga, .அ. (adv.)

   வட்டம் வட்டமாக; in round patches.

     'அவன் உட ல் ட் ட் யாக ெவள்ைள ற ' (உ.வ.);.

     [ ட்  + ட்  + ஆக]

ட் ட் ைக

ட் ட் ைக cuṭṭiṭṭigai, ெப. (n.)

ட்ேடா  பாரக்்க;see suttodu.

     " ட் ட் ைகயால் மாடமாளிைக எ க்கப் ெப வதாக ம்…" (ெத.க.ெதா.521,35);.

     [ ட்ட + இட் ைக]

ட் த்தைல

ட் த்தைல cuṭṭittalai, ெப. (n.)

   1. ட் த் தனம் (யாழ்.அ.க.); பாரக்்க;see sutti-t-tanam.

   2. ட் த்தைலயன்1 (இ.வ.); பாரக்்க;see sutti-t-talaiyan1.

   3. ட் ள்ள தைல; head which have a curl.

     [ ட்  + தைல]

ட் த்தைலயன்

ட் த்தைலயன்1 cuṭṭittalaiyaṉ, ெப. (n.)

   ம்  ெசய்பவன், ெகட்டவன்; mischievous fellow.

     [ ட்  + தைலயன்]

 ட் த்தைலயன்2 cuṭṭittalaiyaṉ, ெப. (n.)

   உச்  ெவள்ைள ைடய லங்  (யாழ்ப்.);; animal with a white spot on its forehead.

     [ ட் 1+  தைலயன்]

ட் த்தனம்

 
 ட் த்தனம் cuṭṭittaṉam, ெப. (n.)

   க் த் தனம்; mischievousness, turbulence.

     [ ட்  + தனம்]
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ட் ப்பயல்

 
 ட் ப்பயல் cuṭṭippayal, ெப. (n.)

ட் ப் ைபயன் பாரக்்க;see Sutti-p-раiyan.

     [ ட் ப்ைபன் → ட் ப்பன் ைபயன் →ைபயன் – பயல்]

ட் ப்ேப -தல்

ட் ப்ேப -தல் sutti-p-pesu-,    5 ெச. ன்றா . (v.t)

   ப்பாகச ்ெசால் தல் (இ.வ);; to hint, allude to in discourse.

     [ ட்  + ேபச-,]

ட் ப்ைபயன்

ட் ப்ைபயன் cuṭṭippaiyaṉ, ெப. (n.)

   1. ம் ெசய் ம் ைபயன்; mischevous boy;

   2. ரத்்த அ ைடேயான்; brilliant boy.

     [ ட் 2 + ைபயன்]

ட் க

 
 ட் க  cuḍḍimugaḍu, ெப. (n.)

   மகளிர ்அணி ம் தைலயணி (இ.வ.);; set of ornaments worn by women on the head.

     [ ட்  + க ]

ட் யன்

ட் யன் cuṭṭiyaṉ, ெப. (n.)

ட் 2 பாரக்்க;see sutti2.

     [ ட்  + ட் யன்]
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ட்

ட் 1 suttu-,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ப் தல்; to point out;indicate.

     " ன் நர ் ட்ட ம்" (பரிபா. 19, 54);.

   2. ேநாக்கமாகக் ெகாள் தல், க் ேகாளாய்க் ெகாள் தல்; to have in view, aim at, desire.

   3. நிைனத்தல், உன் தல்; to think, consider.

     " ட் ம் பனிக் ம்" (மைலப . 398);.

   4. நன் ம த்தல்; to honour.

     "இ வரச் ் ட் ய பல்ேவ  ெதால் " ( .178);.

   ம. ட் ;க., ெத., ட்

     [ ள் → ட் -,)

 ட் 2 cuṭṭu, ெப. (n.)

   1. ப் ைக; to indication, reference.

     " ட் த்தைல ேபாகாத் ெதால் " ( லப். 12 : 21);.

   2. க தப்ப ம் ெபா ள்; that which is intended, designated.

     "உயர் ைண ெயன்மனார ்மக்கட ் ட்ேட" (ெதால். ெசால்.1);.

   3. நன்ம ப் ; honour.

     " றராற் ெப ஞ் ட்  ேவண் வான்" (நீ ெந . 20);.

   4. டெ்ட த்  பாரக்்க;see Sutteluttu.

     "அ இ உ அம் ன் ஞ் ட் " (ெதால். எ த் .31);.

   5. கட்டணி பாரக்்க;see suttani.

   ம. ட் ;   க. ட் ;   ெத. ட் ;   . ;   ய். ட்டா; . ஹ டா .

     [ ள் → ட் ]

ட் க்

 
 ட் க்  cuṭṭukkuruvi, ெப. (n.)

ட் க்  (இ.வ.); பாரக்்க;see Sittu-k-kuruvi.

     [ ட் க்  → ட் க் . ள் → ( ட் ); →  ட்  = ய . ள் →  →  =  பறைவ]

ட் க்

ட் க்  cuṭṭukkuvi, ெப. (n.)

   ணங்கைளச ்கட் க்  எனப் ெபா ள்ப ம்ப  அைமந்ததாகக் க தப்ப ம் ஆந்ைத ன் 
ஒ க் ப் ; screeching of an owl fancied to resemble the word suttu-k-kuvi and indicate that the corpses should be 
burnt and heaped.

     " ட் க் ெயனச ்ெசத்ேதாரப்் ப ங் கள்ளியம் பறந்தைல" ( றநா. 240);.

ட் க்ெகாட்ைட
பரப் -தல்

ட் க்ெகாடை்டபரப் -தல் suttu-k-kottaiparappu-,    5 ெச. . . (v.t.)

   ஊைரச ் ட்  ைதத்தல், ற் ம் அ த்தல்; lit, to burn down a city and sow it with castor seeds. To destroy 
completely, devastate.

     [ ட்  + ெகாடை்ட + பரப் -,]
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ட் க் ேகால்

ட் க் ேகால் cuṭṭukāl, ெப. (n.)

   1. உைலயாணிக்ேகால்; smith's poker.

     " ட் க்ேகால் ேபால ெவரி ம் வேர நீட்டாெரனப் ப வார"் (நால , 208);.

   2. ேயான் (யாழ்ப்.);; mischievous person.

     [ ட்  + ேகால்]

ட் ணர்

ட் ணர்  cuṭṭuṇarvu, ெப. (n.)

   1. ேபா  யளைவகெளட்ட ள் ெபா ண்ைம மாத் ைர கா ம் அ  (மணிேம. 27 : 6);:

 knowledge of the mere existence of a thing without knowing its nature, one of eight piramanapasam.

   2. லன்களால் உய்த் ண ம் அ ; cognition by the senses.

     " ட் ணர ் ன்  நின்ற யப்ப ஞ் வசத் ன் ன்னர"் ( .ேபா.பா.பக்.154);.

     [ ட்  + உணர் ]

ட் நட்டேவப்ப
ங்கன்

 
 ட் நட்டேவப்பங்கன்  cuṭṭunaṭṭavēppaṅgaṉṟu, ெப. (n.)

   ெப ங்ெகா ைமயன் (ெநல்ைல);; extremely mischievous person.

     [ ட்  + நட்ட + ேவப்பங்கன் ]

ட் ப்ெபயர்

ட் ப்ெபயர ்cuṭṭuppeyar, ெப. (n.)

   1. டெ்ட த்ைத ன்ெபற்ற ெபயர;் demonstrative pronoun, as அவன்,

இவன். ' ட் ப்ெபயரக்் ள  ற்படக் ளவார'் (ெதால். ெசால். 38);.

   2. ட் மாத் ைரயாய் நிற் ம் ெபயர;் noun used in the place of pronoun.

     " ற்றம் நமன் என்பன ட் ப்ெபயர"் ( வக. 1487, உைர);.

     [ ட்  + ெபயர]்

அ, இ, உ என் ம் டெ்ட த் க டன் பால்ஈ கள் ேசரந்்  உ வா ம் ட் ப் ெபயரக்ள், 
படரக்்ைகப்ெபயரக்ளாக ஆளப்ப ன்றன. பழந்த ல் கடெ்ட த் கள் ெந லாக இ ந்தன 
(இன்றள ம் த ன ெமா களான மைலயாளம், கன்னடம், ெத ங்  ேபான்ற ெமா களில் ட்  
ெந ல்களாக இ க் ன்றன. ன்னர,் அைவ ல்களாகக் க்கம் ெபற்றன.

 I need not call attention to the beautiful and philosophical regularity of this quadruple set of remote, proximate and 
intermediate demonstrative and interrogatives. In no other language or family of languages in the world shall we find its 

ட் ப்ெபா ள்

ட் ப்ெபா ள் cuṭṭupporuḷ, ெப. (n.)

   1. க ய ெபா ள்; intended meaning, object aimed at.

   2. ஊழ்கத் க்காக ( யானத் க்காக); மனத் ல் அைமக்கப்ப ம் த்தம் ( ன்.);; image of the object of 
worship formed in the mind for meditation.

   3. ஊழ்கத் ல் நிைனத்த ப  கட ள் வாக எ ந்த ளல்; god appearing in the form of a Guru in meditation.

     [ ட்  + ெபா ள்]

ட் ைட

ட் ைட cuḍḍuviḍai, ெப. (n.)

   எண்வைக ைடக ள், இ  இவன் த ய ட் ப் ெபயரக்ளாற் ம் ைட (நன். 386, 
உைர);; answer in the form of demonstrative pronouns, one of en-vagai-vidai.

     [ ட்  + ைட]
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ட் ரல்

ட் ரல் cuṭṭuviral, ெப. (n.)

   ஆடக்ாட்  ரல்; forefinger.

     " ட்  ரறைன மாசற நீட்  ..." (பரத.பாவ.30);.

   ம. ண்டந் ரல்;ெத. சட்  ேவ .

     [ ட் ம் + ரல்]

ட் ைவ-த்தல்

ட் ைவ-த்தல் suttu-vai,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ஒ வைர நிைனத்த வண்ணமாய் இ த்தல் (யாழ்.);; to think intently about a person.

   2. ஊழ்கத் ல் தான்நிைனத்த ெதய்வத் ேமனி ேலேய மனத்ைத நி த் தல்; to fix one's mind on the 
image of the object of worship, in meditation.

     [ ட்  + ைவ-,]

ட் ேகால்

ட் ேகால் cuṭṭuṟuāl, ெப. (n.)

ட் க் ேகால்,1 பாரக்க;see suttu-k-kol, 1.

     "கட்டழற் உஞ் ட் ேகால் ேபால்" (ெப ங். இலாவாண. 8:155);.

     [ ட்  + ேகால்]

ட்ெடரி-த்தல்

டெ்டரி-த்தல் sutteri,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

   1. ெந ப்  அல்ல  ெவப்பம் க ைமயாகக் காய்தல்; fire or sun shine heating hardly.

     ' டெ்டரிக் ம் இந்த ெவ ல் அைலந்  ரிந்தால் ட் க்க ப்  வ ம்' (உ.வ.);

   2. க ந் யால் எரித்தல்; burning by fire.

     " வரக்ள் ைளயாட்டாய் ட் ய  டை்டேய டெ்டரித்  ட்ட "

   3. உடைல ம் மனத்ைத ம் ண்ப த் தல்; hurting one's body and mind.

     "அவ ைடய னம் அவைளச ் டெ்டரித்த ."

ம. டெ்டரிக் க

     [ ட்  + எரி-,]

ட்ெட த்

டெ்ட த்  cuṭṭeḻuttu, ெப. (n.)

   ட்  உணரத்் ம் அ, இ, உ என்ற எ த் கள்; the demonstrative sounds a, i, u.

     " டெ்ட த் ைன தலாக ைடய வகர ற் ப் ெபயர ் ன் ம்" (ெதால். எ த் . 378, உைர.);.

ம. டெ்ட த்

     [ ட்  + எ த் ]

ட்ேடா

ட்ேடா  cuṭṭōṭu, ெப. (n.)

   கட்டெசங்கல்; burnt brick.

     " ட்ேடாட்டால் மாட மாளிைக எ க்கப் ெப வதாக ம்" (ெத. க. ெதா. 2, 509:58);.

     [ ட்  + ஒ ]
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டக்

டக் 1 sudakku-,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

ெசாடக் -, (உ.வ.); பாரக்்க;see sodakku-.

     [ெசாடக்  → டக் -,]

 டக் 2 cuḍakku, ெப. (n.)

ெசாடக்  பாரக்்க;see Sodakku.

     [ெசாடக்  → டக் ]

டக் த்தவன்

 
 டக் த்தவன் cuḍakkuḍittavaṉ, ெப. (n.)

   பதட்டக்காரன் (உ.வ.);; hasty man.

     'அவன் எப்ேபா ம் டக் த்தவன் தாேன' (உ.வ.);

     [  → . + த்தவன்]

டகத்

 
 டகத்  cuḍagatti, ெப. (n.)

   ேபய்க்கடைல; wild bitter gram.

டகமா சம்

 
 டகமா சம் suḍagamāmisam, ெப. (n.)

   க வா ; dried fish (சா.அக.);.

     [  →  → டகம். டகம் + மா சம்]

டங்க

டங்க  cuḍaṅgamūli, ெப. (n.)

   நிலத் ள ; holy basil (சா.அக.);.

     [ டங்கம் + ]

டச் ட sula-c-cula, .அ. (adv.);

   1.  ன்றாமல்; right hot.

     " டச் ட இட்ட  சாப் ட்டால் அதன் ைவேய தனி!"

   2. உடன  யாக ம், மனத் ல் ப ம்ப யாக ம்; immediately and impressively.

     " ம்  மாணவரக்ள் ேகட்ட னாக்க க்  ஆ ரியர ்கடச் ட ம ெமா  ெகா த்தார"்

     [ ள் →  → ட + ட]

456

www.valluvarvallalarvattam.com 9920 of 19068.



டர்

டர1் cuḍar, ெப. (n.)

   1. ஒளி, ெவளிசச்ம், வாைல; light, brilliance, lustre.

     "ெத ட ெராண் க ர ்ஞா " ( றநா. 6:27);.

   2. ஞா ; Sun,

     " டர ் ட்ட ரத்ேத " ( றநா. 136:18);.

   3. ெவ ல்; sunshine.

     "வல் ள் ைதப்பச ்ெசல் டர ் க் " (ெப ங். உஞ்ைசக். 33:155);.

   4. நிலா; moon.

     " டெரா  ழ்வ  தாரைக" (பரிபா. 19:19);.

   5. ேகாள்; planet.

     " டரந்ிைல உள்ப ேவா ம்" (பரிபா. 19:7);.

   6. ெந ப் ; fire.

     " ம்  சாச ் டரப்் ங் காந்தள்" ( . 43);.

   7. ளக் ; burning lamp.

     "இர ன் மாட் ய லங்  டர"் (ெப ம்பாண். 349);.

   8. க் ெகா த் ; flame.

     " ளக் ெளாண் டேர ேபான் " (நால . 189);.

   9. ப்ெபா  (அக.நி.);; spark.

   10. டெரண்ெணய், பாரக்்க;see Suder-enney.

   ம. டர;்   க. , ெசாடர,் ெசாட்  ெசாட ;   ெத. ; . ட , தட , ட  ( ளக் );

 Pkt. cuduli (torch);;

 Mar. cudi torch of wisps or twigs)

     [  → டர ்(ேவ.க.210);]

 டர2் sudar,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒளி தல்; to give light;

 to burn brightly;

 to shine, as a heavenly body;

 to sparkle, as a gem;

 to gleam.

     " டச் ட ம் ெபான்ேபால்" ( றள், 267);

ள்  டர ் தா

டரக்்கைட

டரக்்கைட cuḍarkkaḍai, ெப. (n.)

   1. ன் னி; fire fly.

   2. ம ர;் peacock.

     [ டர ்+ கைட]
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டரக்்காசம்

 
 டரக்்காசம் cuḍarkkācam, ெப. (n.)

   ஈைள (காச); ேநாய் வைக; a kind of asthma (சா.அக.);.

     [ டர ்+ காசம்]

டரக்்காரி

 
 டரக்்காரி cuḍarkkāri, ெப. (n.)

டரக்்கைட பாரக்்க;see Sugar-k-kadai (சா.அக.);.

     [ டர ்+ காரி]

டரக்்காைள

 
 டரக்்காைள cuḍarkkāḷai, ெப. (n.)

டரக்் ெகா  பாரக்்க;see Sugar-k-kodi (சா.அக.);.

     [ டர ்+ காைள]

டரக்்ெகா

 
 டரக்்ெகா  cuḍarkkoḍi, ெப. (n.)

   ஆலத் க் க ப் ரம் ( ன்.);; incense of camphor.

     [ டர ்+ ெகா ]

டரச்ச்க்கரம்

டரச்ச்க்கரம் cuḍarccakkaram, ெப. (n.)

   ஞால ைனச ்சக்கரம்; the great bear, polar circle.

     " டரச்ச்க்கரத்ைதப் ெபா ந் வ ம் ஆ த்தன் தலாக வ ங் ேகாள்கள  நிைலைமைய" (பரிபா. 
19,46, உைர);,

     [ டர ்+ சக்கரம்]

டரச்ெ்சல

 
 டரச்ெ்சல  cuḍarccelavu, ெப. (n.)

   ஒைரைய இரண்டாகப் ப ரை்க ( ன்.);; division of the rising sign into two equal parts for casting horoscopes.

     [ டர ்+ ெசல ]

டர்நிைல

டரந்ிைல cuḍarnilai, ெப. (n.)

   1. ளக் த் தண்  ( ங்.);; lampstand.

   2. ளக்கணி; a figure of speech.

ம. டரந்ிைல

     [ டர ்+ நிைல]

டர்நிைலத்தண்
டரந்ிைலத்தண்  cuḍarnilaittaṇḍu, ெப. (n.)

   டரந்ிைல,1 பாரக்்க;     [ டரந்ிைல + தண் ]
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டர்ேந

டரே்ந  cuḍarnēmi, ெப. (n.)

டரச்ச்க்கரம் பாரக்்க;see Sugar-c-cakkaram.

     " டரே்ந  ெயான் ய டரந்ிைல" (பரிபா. 19:46);.

     [ டர ்+ ேந ]

டர்ப்ெபா

 
 டரப்்ெபா  cuḍarppoḍi, ெப. (n.)

   க ப் ரம்; camphor (ெச.அக.);.

     [ டர ்+ ெபா ]

டர்பலேதான்
தல்

 
 டரப்லேதான் தல் cuḍarpaladōṉṟudal, ெப. (n.)

   ஒளியால் ஏற்ப ம் ஒ வைகக் கண்ேணாய்; an eye disease casused by seeing bright lamp's light (சா.அக.);.

     [ டர ்+ பல + ேதான் தல்]

டர்மணிக்ேகா
ைவ

டரம்ணிக்ேகாைவ cuḍarmaṇikāvai, ெப. (n.)

   யாைன ன் அணிவைக; an ornament put on elephants.

     "  ேமாைட ஞ் டர ்மணிக் ேகாைவ ம்" (ெப ங்.இலாவண. 2:2);.

     [ டர ்+ மணி + ேகாைவ]

டரெ்மௗ யர்

 
 டரெ்மௗ யர ்cuḍarmauliyar, ெப. (n.)

   ஒளி ஞ் ெசன்னியரா ய ேதவரக்ள் (யாழ்.அக.);; celestials or Devas, as having a bright halo about their 
heads.

     [ டர ்+ ெமௗ யர]்

டர் ட்ெடரி-
தல்

டர் டெ்டரி-தல் sular-witeri,    2 ெச. . . (v.i.)

   ெகா ந் ட்  எரிதல்; to burn brightly;blaze forth.

     [ டர ்+ டெ்டரி-,]

டர் -தல்

டர் -தல் sugar-vidu-,    20 ெச. . . (v.i.)

டர ் டெ்டரி-தல் பாரக்்க;see Sudar-vitteri-.

     [ டர ்+ -,]

டர் ளக்

டர் ளக்  cuḍarviḷakku, ெப. (n.)

டர ்நிைல, 2 ( வா.); பாரக்்க;see sudar-nilai.2.

     [ டர ்+ ளக் ]

டரவன்

டரவன் cuḍaravaṉ, ெப. (n.)

   ஒளி ைடப் பகலவன் ( வா.);; sun, as emitting light.

ம. டரவன்

     [ டர ்→ டரவன் (ேவ.க.210);]
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டரார்

டரார ்cuḍarār, ெப. (n.)

   ஒளி ைடயவரான கட ள்; God as lustrous.

     "என்னகத் ந்த டரார"் ( ற்.26);.

ம. டராள்

     [  → டர ்→ கடரார ்(ேவ.க. 210);]

     'ஆர'் உைடைமப் ெபா ளீ .

டரா ைர

 
 டரா ைர cuḍarāvirai, ெப. (n.)

ழலா ைர (இ.வ.);;பாரக்்க;see Sulalavirai.

     [ டர ்+ ஆ ைர]

டெரண்ெணய்

டெரண்ெணய் cuḍareṇīey, ெப. (n.)

   1. டரி ந்  ம் எண்ெணய்த் ளி; drops of burning oil dripping from lamp, torch etc.

   2. ஒ  வைக ம ந்ெதண்ெணய்,

 a kind of medicinal oil.

   3. ம ந் சச்ரக் கள் ட்  வ க்கப்பட்ட ேவப்ெபண்ெணய்; margosa oil prepared with medicinal drugs.

     [ டர ்+ எண்ெணய்]

டெராளி

 
 டெராளி cuḍaroḷi, ெப. (n.)

   க ரவன், ெந ப் , ங்கள் ேபான்றவற் ன் க ர;் lusture of the sun, fire, moon etc.

ம. டெராளி

     [ டர ்+ ஒளி]

டேரான்

டேரான் cuḍarōṉ, ெப. (n.)

டரவன் ( ங்.); பாரக்்க;see sudaravan.

     "க ரா ரம் ரிக் ஞ் டேரான்" ( க்க ைவ. க த். 11);.

ம. டேரான்

     [  → ட. டர ்→ டரவன் → டேரான் ( .தா.132);]

டல்

டல் cuḍal, ெப. (n.)

   1. டெரண்ெணய்,1 பாரக்்க;see sudar-enney,

   2. ரி ன் எரிந்த ைன ச் ; charred end of a burning wick.

     ' ளக்ெகரி ம்ப  டைலத ்தட்  ' (உ.வ.);

   ம. டல்;க. ெசாடல்

     [  → டல் (ேவ.க. 210);]
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டலன்

 
 டலன் cuḍalaṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ; phoelin paniculata (சா.அக.);.

     [ டல் → கடலன்]

டலா ைர

 
 டலா ைர cuḍalāvirai, ெப. (n.)

ழலா ைர (இ.வ.); பாரக்்க;see Sulala-virai.

     [ ழலா ைர → டலா ைர (இ.வ.);]

டைல

டைல1 cuḍalai, ெப. (n.)

   1. ைக; baking.

   2. சைமக்ைக; cooking.

   3. ெகால் ைக; killing.

   4. அ க்ைக; destroying.

   5. ேபாரெ்சய்ைக; quarrelling.

     [  → டைல]

 டைல2 cuḍalai, ெப. (n.)

   1. கா  பாரக்்க;see Sugu-kadu.

     "இவ்வழல்வாய்ச ் டைலத ் ன்னக் கண் ம்" (மணிேம. 6:101);.

   2. டைலயா ,2 ( .அ.); பாரக்்க;see Sudalas-y-adi,2.

   ம. டல; . டெல.

     [  → டர ்→ டல் → டைல ( .தா.132);]

டைலக்கைர

 
 டைலக்கைர cuḍalaikkarai, ெப. (n.)

கா  (இ.வ.); பாரக்்க;see sudu-kadu.

     [ டiy + கைர]

டைலக்கா

 
 டைலக்கா  cuḍalaikkāḍu, ெப. (n.)

கா  பாரக்்க;see Sudu-kadu.

ம. டலக்களம், டலக்கா

     [ டைல + கா ]

டைலக்கான்

டைலக்கான் cuḍalaikkāṉ, ெப. (n.)

கா  பாரக்்க;see sudu-kadu.

     " டைலக் கானிற் ெறா ப் ப த் " (மணிேம. 16:25);.

     [ டைல + கான்]
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டைலக்

 
 டைலக்  cuḍalaikkuruvi, ெப. (n.)

   காட் க் ;   சாக் ; a species of owl.

     [ டைல + ]

டைல த் யா
-தல்

டைல த் யா -தல் Sudalai-kutti-y-adu-,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

ெச ல் த் யா -தல் பாரக்்க;see Sedil-kutti-y-adu- (சா.அக.);.

     [ டைல + த் யா -,]

டைலதனில்நி
த்தன்

 
 டைலதனில்நி த்தன் cuḍalaidaṉilniruddaṉ, ெப. (n.)

   வனாரே்வம் ; Sivan's necm (சா.அக);.

டைலநீ

 
 டைலநீ  cuḍalainīṟu, ெப. (n.)

   ணம் ட்ட சாம்பல்; ashes left after burning the dead (சா.அக.);.

     [ டைல + நீ ]

டைலேநான்
கள்

டைலேநான் கள் cuḍalainōṉpigaḷ, ெப. (n.)

   காபா கச ்சமயத் ற கள்; a sect of Saiva ascetics holding kabaligam doctrines.

     "கடைல ேநான் கள் ... மைட க் ம் வன்னி மன்ற ம்" (மணிேம. 6:86);.

     [ டைல + ேநான் கள்]

டைலப் செ்ச

 
 டைலப் செ்ச  cuḍalaippūcceḍi, ெப. (n.)

   ஆற்றலரி; a kind of flower plant with tubular stipules (சா.அக.);.

     [ டைல +  + ெச .]

டைலப் ண்

 
 டைலப் ண்  cuḍalaippūṇḍu, ெப. (n.)

   காட் ல் ைளக் ம் பலவைகச ்ெச கள்; various plants grown generally in the cremation ground 
(சா.அக.);.

     [ டைல + ண் ]

டைலமாடன்

டைலமாடன் cuḍalaimāḍaṉ, ெப. (n.)

   டைல ள்ள ஒ வைகப் ேபய் (G.Tn.D.1. 118);; evil spirit haunting burning-grounds.

ம. கடலப்ேபய், டலமாடன்

     [ டைல + மாடன்]

டைல த்

டைல த்  cuḍalaimuttu, ெப. (n.)

   ஊரச் ்  ெதய்வம்; a village deity.

     "மனசே்சாபத்ைத ரக்் ஞ் டைல த் " (பஞ்ச. க. 651);.

     [ டைல + த் ]
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டைலயா

டைலயா  cuḍalaiyāḍi, ெப. (n.)

   1. காட் ல் ஆ ேவானா ய வன் ( வா.);; Sivan as dancing in burning ground.

   2. சவரக்ாரம் ( ன்.);; soap.

   3. வனாரே்வம் ; Siva's neem.

ம. டலயா

     [ டைவ + ஆ .]

டைலயாவாைர

 
 டைலயாவாைர cuḍalaiyāvārai, ெப. (n.)

   காட் ல் ைள ம் ஆவாரஞ் ெச ; tanners cassia found grown in the grave-yard (சா.அக.);.

     [ டைல + ஆவாைர]

டைல ர்

 
 டைல ர்  cuḍalaiyūrti, ெப. (n.)

   க ம ; brown-hard-felted-backed-leaved winged Myrobalam.

     [ டைவ + ஊர் ]

டைலேயான்

டைலேயான் cuḍalaiyōṉ, ெப. (n.)

   1. ம ல் த்தம்; blue vitrol.

   2. கள்; toddy (சா.அக.);.

     [ டைல → டைலேயான்]

டவாலமல்

 
 டவாலமல்  cuḍavālamalli, ெப. (n.)

   பவள மல் ைக; coral jasmine (சா.அக.);.

     [ டவாலம் + மல் ]

டைவ-த்தல்

டைவ-த்தல் sulavai,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ண்டாக் தல்; to heat any thing in fire (சா.அக.);.

     [  →  → ட. ட + ைவ-,]

டற்காைள

 
 டற்காைள cuḍaṟkāḷai, ெப. (n.)

   க ப் ரம்; camphor (சா.அக.);.

     [ டர ்+ காைள]

டற்ெகா

 
 டற்ெகா  cuḍaṟkoḍi, ெப. (n.)

டரக்்ெகா  பாரக்்க;see Sudar-k-kodi (சா.அக.);.

     [ டர ்+ ெகா ]
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டாரி

 
 டாரி cuṭāri, ெப. (n.)

   கவசம்; coat of mail.

     [சடாரி → டாரி]

ைக

ைக1 cuḍigai, ெப. (n.)

   பனங்கள் ( ன்.);; palmwine; palm toddy.

     [  → ைக]

 ைக2 cuḍigai, ெப. (n.)

   1. தைல ச்  ( வா.);; crown of the head.

   2. ம டம் ( வா.);; crown, crest, diadem.

   3. ெநற் ச ் ட்  ( வா.);; ornament worn by women and girls on the forchead.

   4. ெநற் ல் இட் க் ெகாள் ம் ெபாட்  ( வா.);; a mark worn on the forehead.

   5. ம ர்  ( வா.);,

 hair-knot on the top of the head, hair tuft on the head.

   6. ட் , ெகாண்ைட ( வா.);; crest as of a peacock.

   7. பாம் ப்படம்; hood of a cobra.

     "பஃறைலச ் ைக மா ணம்" (கந்த . நாட் ப். 29);.

த. ைக → Skt.jutika

     [ ட்  → ட் ைக]

நார்

 
 நார ்cuḍinār, ெப. (n.)

   மஞ்சள் க்கைள ைடய காட் லவமரம்; yellow flowered silk cotton (சா.அக.);.

ைக

ைக cuṭīkai, ெப. (n.)

   1. உச் ; crown of the head.

   2. கள்; fermented liquor.

   3. பனங்கள்; palm toddy.

   4. ள்ைளப்ேப ; parturition, child birth (சா.அக.);.

     [  →  →  → ைக → ைக]

ரம்

ரம்1 cuṭīram, ெப. (n.)

   ெபாந் ;   ைள ( வரட்);; of hole, cavity.

     [(ெசாள்ைள → ெசாள்); → ள் → ரம்]

 ரம்2 cuṭīram, ெப. (n.)

   நா  என் ம் ைக; fetid trce (சா.அக);.
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1 sullu-,    20 ெச. .  (v.i.)

   காய்தல்; to be hot;to burn.

     "ெவம் ச ் ம் றஞ் ம்" (நால . 89);.

   க., . ;ம. 

     [ ள் → -,]

 2 sulu-,    8 ெச. ன்றா  (v.t.)

   காயச ்ெசய்தல்; to warm, heat.

     " டச் ட ம் ெபான்ேபால்" ( றள், 267);.

   2. எரித்தல்; to burn up.

   3. பணியாரம் த யன கட் ச ்ெசய்தல்; to roast, toast, bake, fry, cook in steam.

     " ட் ச ் ட் க் ெகா த்தனள்" ( வாலவா. 30, 20.);

   4. காளவா ல் ேவகைவத்தல்; to burn, as bricks in kiln.

     'மைழ வ ன் ெசங்கல்ைலச ்கட் ட ேவண் ம்' (உ.வ.);

   5. ம ந்  நீற் தல்; to calcine, as medicine.

   6. தல்; to cauterise, brand.

   7. ெவ தல்; to fire, as gun, fire works.

   8. வ த் தல், ன் த் தல்; to mortify, as the flesh;

 to injure as one's feclings.

     " ன்பஞ் டச் ட ேநாற் ற்பவரக்் " ( றள், 267);.

   9. காயப் ப த் தல்; to inflict pain.

   10. ெக த்தல், அ த்தல்; to destroy, ruin.

     " லஞ் ங் ெகாள்ைக ைழப் ன்" ( றள், 1019);.

   11. ெந ப் ல் வாட் தல்; to roast.

     "சங்  ட்டா ம் ெவண்ைம த ம்" ( ைர, 4);.

   ம. க;   க., பட. ;   ெத. . ட;   . னி, ட் னி, னி;   ேகாண். கரர்ானா;   . 
த ;   ெகாலா. ட,் ; . க்னா மா. ெட

     [ ள் → -, (ேவ.க. 209);]

 3 cuḍu, ெப. (n.)

   ைக; burning, heating, scalding.

     " ற்ேற ைடந்த வண்ணேம" ( வக. 416);.

     [ ள் → ]

 4 cuḍu, ெப. (n.)

   ம்மா  ( ங்.);; a kind of load-pad for the head.
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க்

க் 1 sudukku-,    5 ெச. ஙனறா . (v.t.)

   1. ெநட் வாங் தல்; to crack the joints and knuckles.

   2. ேபன் த யவற்ைற ெநரித்தல்; to crack lice, bugs etc.,

ம வ. ெசா க் தல், ெநரித்தல், ெசாடக் ப் ேபா தல்

     [ெசாடக்  → டக்  → க் -,]

 க் 2 cuḍukku, ெப. (n.)

   ெநட் வாங் ைக; cracking the joints and knuckles.

     [ெதாடக்  → க் ]

கஞ்

கஞ்  cuḍugañji, ெப. (n.)

   ள்ளகஞ்  (பதாரத்்த. 1381);; hot gruel.

     [  + கஞ் ]

கண்

 
 கண் cuḍugaṇ, ெப. (n.)

   ெகாள்ளிக்கண்; evil eуe.

     [  + கண்]

கலம்

 
 கலம் cuḍugalam, ெப. (n.)

   டப்பட்ட மட்பாண்டம்; earthen vessel.

     [  + கலம்]

காட் க்ேகா
ட்டம்

காட் க்ேகாட்டம் cuḍukāḍḍukāḍḍam, ெப. (n.)

   சக்கரவாளக்ேகாட்டம்; a place in the ancient city of Kaviri-p-pum-pattinam.

     " காட் க் ேகாட்டத் த் ரங் ளிற் ெசன் " ( லப்.9:20);/

     [ கா  + ேகாட்டம்]

காட் ச் த்த
ர்

 
 காட் ச் த்தர ்cuḍukāḍḍuccittar, ெப. (n.)

   காட் ந்  மந்தரம் ெசய் ம், இறந்ேதார ்எ ம்  ெகாண்  மாயக்கைல ெசய் ம்,  
ெசால் ம் வா ம் ஒ வைகச ் த்தர ் ட்டத்தார;் a kind of Sittars who are jugglers and fortune-tellers by 
practising their austerities in the burning-ground and carry about human bones for working charms and in cantations.

     [ கா  + த்தர]்

காட் ப்பாட்
டம்

காட் ப்பாட்டம் cuḍukāḍḍuppāḍḍam, ெப. (n.)

   டைல வரி, காட்  வரிவைக (I.M.P.C.m. 147);; fee collected in the burning ground.

     [ கா  + பாட்டம்]

காட் ப் ைக

 
 காட் ப் ைக cuḍugāḍḍuppugai, ெப. (n.)

   ணம் ம் ைக; smoke from the burning dead body (சா.அக.);.

     [ கா  + ைக]
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காட் ப்

 
 காட் ப்  cuḍukāḍḍuppū, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் காட் ச ்ெச ல் மல ம் ; periwinkle, as graveyard flower, vinca.

     [ கா  + ]

காட் ப்ேபய்

 
 காட் ப்ேபய் cuḍukāḍḍuppēy, ெப. (n.)

   காட் ல் ரி ம் ேபய்; spirit of dead persons hovering about the graveyard-Goblin.

     [ கா  + ேபய்]

காட் மணி
ெபா க்

காட் மணிெபா க்  cuḍukāḍḍumaṇiboṟukki, ெப. (n.)

   1. ெகாண்ைட ள்ள ஒ  வைகப் பறைவ; a kind of bird with crest on its head hovering around the burial ground.

   2. காட் ப் றா; wild dove (சா.அக.);.

     [ கா  + மணி + ெபா க் ]

கா

கா  cuḍukāḍu, ெப. (n.)

   டைல; burning ground; crematorium.

     "மக்கட் ணத்த கா " (நால .121);.

   ம. கா ;   க., . கா ;   ட. கள;ேகாத. டக்ட்

     [  + கா ]

கா நக்

கா நக்  cuḍukāḍunakki, ெப. (n.)

   1. ஏ  (இ.வ.);; lit. one who licks the burning ground forsaken wretch, forlorn person.

   2. க் ல் ெவள்ைளப்ெபா ள்ள (ஆ); (இ.வ.);; cow having a white spot on its nose.

   3. ேமல்வாய், ழ்வாய் இதழ்களில் ஒன்  க ைமயாக ம் மற்ற  ெவண்ைமயாக ம் உள்ள மா  
(இவ.);; bullock having one of its lips black and the other white.

     [ கா  + நக் ]

கா ட்டான்

 
 கா ட்டான் cuḍukāḍumīḍḍāṉ, ெப. (n.)

   டக்ெகாற்றான் (மைல.);; balloon vine.

     [ கா  + ட்டான்]

கா ட்டான்
ழம்

 
 கா ட்டான் ழம்  cuḍukāḍumīḍḍāṉkuḻmbu, ெப. (n.)

   பாம் க த்தவரின் உட ல் ஏ ய நஞ்ைச க் ம் ம ந் ; a medicine for snake-bite (சா.அக.);.

     [ கா  + ட்டான் + ழம் ]

கா ைறயன்

 
 கா ைறயன் cuḍukāḍuṟaiyaṉ, ெப. (n.)

   டக்ெகாற்றான்; paly carcr (சாஅக);.

     [ கா  + உைறயன்]
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த்தன்

 
 த்தன் cuḍuāttaṉ, ெப. (n.)

   க ப்பட்  வாைக; a kind of Sirissa tree.

     [  + த்தன்]

ைக

 
 ைக cuḍugai, ெப. (n.)

   காட்டல்; process of heating calcification (சா.அக.);.

     [  → ைக]

ைகக்கஞ்

 
 ைகக்கஞ்  cuḍugaiggañji, ெப. (n.)

   டான கஞ் ; hot-gruel (சா.அக.);.

     [ ைக + கஞ் ]

ேகால்

ேகால் cuḍuāl, ெப. (n.)

   1. டப் பயன்ப ம் ட் க்ேகால்; a red hot burning iron rod used for marking purpose.

   2. பற் க்ேகால்; soldering iron.

   3. காட்  ெந ப்ைபக் ள ங்ேகால் ( ன்);; rod for stirring funeral fire.

     [  + ேகால்]

ங்கரிநாள் suduń-karinal,

   கரி க் ேகாள் நின்  நீங் ய ண் ன்; the particular naksatran from which an inauspicious planet has just left.

     "ெகா ங்ேகாள் நாள் …. ங் கரிநாள்" ( தான. ணா ண.94);.

     [ ம் + கரிநாள்]

சாப்பா

 
 சாப்பா  cuḍucāppāḍu, ெப. (n.)

ேசா  பாரக்்க;see sudu-soru.

     [  + சாப்பா ]

சாம்பல்

 
 சாம்பல் cuḍucāmbal, ெப. (n.)

   ஒத்தடம் ெகா க்க த ஞ் டான அ ப் ச ்சாம்பல்; hot ashes direct from oven used in fomantation.

     [  + சாம்பல்]

க -த்தல்

க -த்தல் sudu-sudu-    4 ெச. .  (v.i.)

   ; to frown.

     [  → -,]
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ெடனல்

ெடனல் suḍusuḍeṉal, ெப. (n.)

   1. ைர க் ப் ; onom, expr. singifying hurry.

   2. னக் ப் ; onom expr. signifying irritability.

     [  + எனல்]

கண்ணம்

கண்ணம் cuḍugaṇṇam, ெப. (n.)

   1. தாளித்த ண்ணாம் ; slaked lime

   2. ட ட்ட ம ந் ச ் ண்ணம்; a calcincid calcium compound (சா.அக.);.

     [  + ண்ணம்]

ண்ணசச்ா
ந்

 
 ண்ணசச்ாந்  suḍusuṇṇassāndu, ெப. (n.)

   நீற் ன ண்ணாம்  ( வா.);; white wash.

     [  + ண்ணம் + சாந் ]

களாத்

 
 களாத்  cuḍugaḷātti, ெப. (n.)

ரத்  பாரக்்க;see Sugu-duratti (சா.அக.);.

ெசங்கற்
ைக

 
 ெசங்கற் ைக suḍuseṅgaṟgugai, ெப. (n.)

   ட்ட ெசங்கல்ைல அைரத் ப் பண்ணிய ைக; crucible made of powedered burnt brick (சாஅக.);.

     [  + ெசங்கல் + ைக]

ெசால்

ெசால் suḍusol, ெப. (n.)

   வைச, ன் த் ம் ெமா ; caustic remarks.

     " ச ் ெசாலால் இகழ்ேவார"் ( ரம் . 32 : 34);.

க. 

     [  + ெசால்]

ேசா

 
 ேசா  cuḍucōṟu, ெப. (n.)

   தாகச ்சைமத்த ேசா ; fresh, cooked rice, opposite to palan-joru (ெச.அக.);.

     [  + ேசா ]

தண்ணீர்

 
 தண்ணீர ்cuḍudaṇṇīr, ெப. (n. நீர ்பாரக்்க;see Sudumir.

     [  + தண்ணீர]்
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தண்ணீரக்் 
ெகாப் ளம்

 
 தண்ணீரக்் ெகாப் ளம் cuḍudaṇṇīrkkoppuḷam, ெப. (n.)

நீரக்்ெகாப் ளம் பாரக்்க;Sugu-nîr-k-koppulam.

     [  + தண்ணீர ்+ ெகாப் ளம்]

த ம்

த ம்  cuḍudaḻumbu, ெப. (n.)

   1. ட்ட வ ; scar formed by healing of wounds caused by burning or cauterization.

   2. காரத் னால் ட்ட த ம் ; scar caused by the application of caustics (சா.அக.);.

     [  + த ம் ]

 
  cuḍudi, ெப. (n.)

   ைதகளின் ேமற்ேறா னின்  வ க் ம் ம ந்ெதண்ெணய் (இ.வ.);; medicinal oil extracted from the husk of 
seeds.

ம

 
 ம  cuḍudimaḍudi, ெப. (n.)

   ைர ; haste.

     [ ள் →  → ;

 + ம ]

ம  - எ ைக த்  வந்த இைணெமா .

ரத்தம்

 
 ரத்தம் cuḍuduraddam, ெப. (n.)

   அம்மான் பசச்ரி  (மைல);; an annual with erect branches.

ரத்

 
 ரத்  cuḍuduraddi, ெப. (n.)

   பாலாைட; euphorbia thymifolia or hyperici folia (சா.அக.);.

ெதாரட்

 
 ெதாரட்  cuḍudoraḍḍi, ெப. (n.)

ைர ள்ளி பாரக்்க;see Surai-mulli (சா.அக);.

நாற்றம்

 
 நாற்றம் cuḍunāṟṟam, ெப. (n.)

   ம ர,் ணம் த யன தலால் உண்டா ம் நாற்றம் (உ.வ.);; bad odour produced by burning hair or 
corpse.

ம. நாற்றம்

     [  + நாற்றம்]
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நிலம்

 
 நிலம் cuḍunilam, ெப. (n.)

கா  ( .வா.); பாரக்்க;see sudu-kadu.

ம வ. டைல

     [  + நிலம்]

நீர்

 
 நீர ்cuḍunīr, ெப. (n.)

   ெவந்நீர;் hot water.

     [  + நீர]்

நீரக்்ெகாப்
ளம்

 
 நீரக்்ெகாப் ளம் cuḍunīrkkoppuḷam, ெப. (n.)

   ெகா நீர ்உட ல் ப வதால் உண்டா ம் ெகாப் ளம் (M.L.);; scald caused by pouring boiling water on the body.

     [  + தண்ணீர ்+ ெகாப் ளம்]

ேநாக்

ேநாக்  cuḍunōkku, ெப. (n.)

   1. கண் பாரக்்க;see sudu-kan.

   2. க ம் பாரை்வ ைடய கண்; fierce-looking eyes.

     " ரத்் க் கைட  வந்த க ேநாக் " ( லப். 5:84);

     [  + ேநாக் ]

பைட

பைட cuḍubaḍai, ெப. (n.)

ேகால், 1 பாரக்்க;see sudukol,l.

     "க ெவா  பைட க் ய ேதால்" (க த்'. 106);.

     [  + பைட]

ண்

 
 ண் cuḍubuṇ, ெப. (n.)

   ட்டதனால் உண்டான ண் (உ.வ.);; scald, burn.

     [  + ண்]

ெபான்

ெபான் cuḍuboṉ, ெப. (n.)

   ட ட்ட ெபான்; refined gold, as burnt by fire.

     " ெபான் வைளஇய…. ற்ெறா " (க த். 85);

     [  + ெபான்]

மட்பலைக

மட்பலைக cuḍumaḍpalagai, ெப. (n.)

   ெசங்கல்; burnt brick.

     " மட் பலைக (ெபரிய . ஏயரே்கான்.49);,

     [ மண் + பலைக]
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ம ையப்
ெயனல்

 
 ம ையப் ெயனல் cuḍumaḍiyaippiḍiyeṉal, ெப. (n.)

   ைர க் ப் ; expression of haste, quickness.

     "ேவைல ம ையப் ெயன்  நடந் ட்ட  (நாஞ்);

மண்

மண் cuḍumaṇ, ெப. (n.)

   1. மட்பலைக பாரக்்க;see Sudu-mat-palagai.

     " ம ேணாங் ய ெந நகர ்வைரப் ல்" (ெப ம்பாண். 405);.

   2. ட்ட ஒ ; burnt tile.

     " ேணறா வ நீங்  றப் ன்" ( லப். 14 : 146);

   3. மட்பாண்டம் ( லப். 14:146, அ ம்.);; earthen vessel.

     [  + மண்]

ம ந்

ம ந்  cuḍumarundu, ெப. (n.)

   1. நீ ெசய்த ம ந்  ( ன்.);; medicine prepared by calcination.

   2. ண்ைணச ் ம் ம ந் ; caustic.

     [  + ம ந் ]

ஞ்

 
 ஞ்  cuḍumūñji, ெப. (n.)

   னேம ச ் வந்த கம்; frowning face.

     'அவன் ஒ  ஞ் ' (உ.வ.);

ம வ. ஞ்

ம,, . ேமாென.

     [  + ஞ் . கம் → ஞ் ]

ஞ் த்தன
ம்

 
 ஞ் த்தனம் cuḍumūñjittaṉam, ெப. (n.)

   த்த கக் ; angry face;irritated face or temperament (சா.அக.);.

     [ ஞ்  + தனம்]

ரத்தம்

 
 ரத்தம் cuḍurattam, ெப. (n.)

   த் ரப்பாைல; species of euphorbia (சா.அக.);.

     [  + அரத்தம்]

வல்

வல் cuḍuval, ெப. (n.)

   , அரத்தம் ( வா.);; blood, as warm.

     [  → வல் (ேவ.க. 210);]
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வள்ளி

 
 வள்ளி cuḍuvaḷḷi, ெப. (n.)

தைலச் வள்ளி பாரக்்க;see talai-c-cudu-Valli (சா.அக.);.

     [  + வள்ளி]

வளரத்்

 
 வளரத்்  cuḍuvaḷartti, ெப. (n.)

 வளரத்்  பாரக்்க;see sudu-valartti (சாஅக);.

     [ வளரத்்  → வளரத்் ]

வன்

வன் cuḍuvaṉ, ெப. (n.)

வல் ( ங்); பாரக்்க;see Suduval.

     [ வல் → வன் (ேவ.க. 210);]

வனம்

வனம் cuḍuvaṉam, ெப. (n.)

   1.  அரத்தம்; warm blood.

   2. நீரம்ம்; hot fluid.

   3. அனல் ம்காற் ; a forest throwing hot wind.

   4. பாைல நிலம்; desert (சாஅக);.

     [  + வனம்]

வான்

 
 வான் cuḍuvāṉ, ெப. (n.)

   மரக்கலத் ள்ள சைமயலைற; galley, caboose (naut.);.

     [  → வான்]

 cuḍuvu, ெப. (n.)

   4 பாரக்்க;     [  → ]

ண்ட

 
 ண்ட Sunda, .அ. (adv.)

   ற் ம்; completely to the last drop.

     ' ண்டக் கறந்த னால் கன் க் ப் பால் இல்ைல.' (இவ.);

     [ ள் →  → ண் . ண்  → ண்ட]

ண்டக்கட் தல்

ண்டக்கட் தல் sunda-k-kattu,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. இ த் க்கட் தல் (யாழ்ப்);; to strctch tight and fasten as a rope tied to posts.

   2. இ கக்கட் தல்; to be hardended after boiling.

     [ ண்ட + ட் -,]

ண்டக்காய்-தல்

ண்டக்காய்-தல் Sunda-k-kay,    2 ெச. . . (v.i.)

   இ ம்ப க் காய்தல்; to dry in the sun till it completely drics (சா.அக.);.

     [ ண்ட + காய்-,]
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ண்டக்காய்ச் -
தல்

ண்டக்காய்ச் -தல் sunda-k-kayeeu-,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   நீரவ்ற் ம்ப  காய்ச் தல்; to eat till it completing dries (சா.அக.);

     [ ண்ட + காய்ச் -,]

ண்டக் ைர

 
 ண்டக் ைர cuṇṭakārai, ெப. (n.)

   நீரச் ் ண் ; floating sensitive plant (சா.அக.);.

     [ ண்ைட + ைர]

ண்டகம்

ண்டகம் cuṇṭagam, ெப. (n.)

   1. கள்; toddy.

   2. ஞ் ; musk rat (சாஅக);.

ண்டகன்

 
 ண்டகன் cuṇṭagaṉ, ெப. (n.)

   கள்ளிறக்  ேவான் (யாழ்.அக.);; toddy-drawer.

ண்டங்காய்

ண்டங்காய் cuṇṭaṅgāy, ெப. (n.)

   1. காய்; small fruit.

   2. ண்ைடக்காய் பாரக்்க;see Sundai-k-kay (சா.அக.);.

     [ ண்ைடக்காய் → ண்டங்காய்]

ண்டப் -
த்தல்

ண்டப் -த்தல் supia-p-pidi,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ஆைடைய அளக்க இ த் ப் த்தல்; to hold tight, as in measuring cloth.

   2. வ ற் ல் த் க்ெகாள் தல்; to be affected with colic pains.

   3. கஞ்சத்தனம் ெசய்தல்; to be niggardly in expenditure.

     [ ண்ட + -,]

ண்டம்

ண்டம் cuṇṭam, ெப. (n.)

   1. கள் ( .அ.);; toddy.

   2. ெநா ப்பைடந்த நீரம்ம்; fermented liquor.

   3. யாைனத் க்ைக; elephant's trunk.

     "  ண்டந் தாங் ந் தன்ைமயால்…. ( நாயக . 46:44);.

 Skt. Sunda

     [ ண்  → ண்டம்]
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ண்டல்

ண்டல்1 cuṇṭal, ெப. (n.)

   ண் ைக; getting evaporated or dried.

     [ ண் 1 → ண்டல்]

 ண்டல்2 cuṇṭal, ெப. (n.)

   1. ண்டற்க  பாரக்்க;see Sundar-kari.

   2. பய களின் ண்டல்; boiled and spiced pulse.

     "ேபதமா ய பல் ண்டல்" ( நாயக . 39:38);.

ம. ண்டல்

     [ ண்  → ண்டல்]

ண்ட

 
 ண்ட  cuṇṭali, ெப. (n.)

   மரவைக (L.);; axillary cymed false holly.

     [ ண்  → ண்டல் → ண்ட ]

ண்டைவ-த்தல்

ண்டைவ-த்தல் Sunda-vai,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ழம் , க  ம நா ம் ெகடா க் மா  ெந ப்ெபரித்  நீரவ்ற்றைவத்தல்; to heat till it completely 
dries the remnants of the day's curry.

   2. நீர ்வற் ம் வைர ெந ப்ெபரித்தல்; to evaporate, to dry up.

     'பாைலச ் ண்டைவ' (உ.வ.);

     [ ள் → ண்  → ண்ட + ைவ-,]

ண்டற்க

 
 ண்டற்க  cuṇṭaṟkaṟi, ெப. (n.)

   எரித்த பழங்க  (இ.வ.);; a warmed up dish of the remnants of the day's curry.

     ' ண்டற்க ன் ைவேய தனிச் ைவ' (உ.வ.);

     [ ண்டல் + க ]

ண்டன்

ண்டன்1 cuṇṭaṉ, ெப. (n.)

   அ  (ச .);;   ட்டாள்; ignorant, stupid person.

 Skt. Suntha

     [ ண்  → ண்டன்]

 ண்டன்2 cuṇṭaṉ, ெப. (n.)

   ஞ் ; musk rat.

   2. ண்ெட ; mouse.

   ம., ெத., க. ண்ட; Skt. sundia-musika

 ண்டன்3 cuṇṭaṉ, ெப. (n.)

   1. 24ஆம் ண் னா ய ன்  (சதயம்); ( ங்);; the24th star.

   2. க க் ைவ; holy-leaved berried spindle tree (ெசஅக);.
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ண்டாங்

ண்டாங்  cuṇṭāṅgi, ெப. (n.)

   1. க ேயா  ேசரப்்பதற்காக அைரத்த சம்பாரம்; seasoning

 stuffs pounded and used with curry.

   2. ைற ; small matter, trifle.

   3. அள ற் ைற ; scantiness in measure or quantity.

     [ ண் 1 → ண்டாங் ]

ண்டாங் யார்

 
 ண்டாங் யார ்cuṇṭāṅgiyār, ெப. (n.)

   க்கனக்காரி, க ஞ்ெசட் க்காரி; stingy woman (ெச.அக.);.

     [ ண்டாங்  → ண்டாங் யார]்

ண்டாங்ெகாள்
ளி

ண்டாங்ெகாள்ளி cuṇṭāṅgoḷḷi, ெப. (n.)

   ழந்ைதகள் க்ெகா த்  ைளயா ங் ச்  (இ.வ.);; stick ignited at one end, used by children, as a firework.

     [ ண்டான்2 → ெகாள்ளி]

ண்டாயம்

ண்டாயம் cuṇṭāyam, ெப. (n.)

   ைளயாட் ; sport.

     "இைவெயன்ன கண்டாயங்கேள" ( வ். வாய். 7.8:7);.

     [ ண்  + ஆயம்]

ண்டாலம்

 
 ண்டாலம் cuṇṭālam, ெப. (n.)

   யாைன (யாழ்.அக.);; elephant.

ண்டா

 
 ண்டா  cuṇṭāli, ெப. (n.)

ண்டாலம் ( ங்); பாரக்்க;see Sundalam.

     [ ண்டாலம் → ண்டா ]

ண்டான்

ண்டான்1 cuṇṭāṉ, ெப. (n.)

   கள்; toddy (சா.அக);.

     [ ண்  → ண்டான்]

 ண்டான்2 cuṇṭāṉ, ெப. (n.)

   கள் ற்ேபார ்வழங் ம் ஒ  மட்பாண்டச ் ற்றள  (யாழ்ப்.);; small earthen measure used by toddy-sellers.

 Skt. Sunda

     [ ண்  → ண்டான்]

 ண்டான் cuṇṭāṉ, ெப. (n.)

   ண்டாங்ெகாள்ளி பாரக்்க; Sungam-kolli.

     [ ள் → ண்  → ண்டான்]
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ண்டான்ெகா
த் -தல்

ண்டான்ெகா த் -தல் sungan-koluttu-,    5 ெச. . . (v.i.)

   ழந்ைதகள் ைளயாட்டாகக் ச் ையத் ற் ெகா த் தல் (இ.வ.);; to ignite small sticks at one end as 
a firework by children.

     [ ண்டான் + ெகா த் -,]

ண்

ண் 1 cuṇṭi, ெப. (n.)

   1. கள்; toddy.

   2. ளித்த ம ; any fermented, liquor.

   3. க்  (அக.நி.);; dried ginger.

   4. ஒ வைகக் கண்ேநாய்; a kind of eye disease.

   5. ெதாட்டால் வா  (மைல.);; sensitive plants, mimosa pudica.

   6. ண் க் ைர ( .வ.); பாரக்்க;see sundi-k-kirai.

   7. வறட் ண்  ( ன்.);; floating sensitive plant.

   8. இஞ் , ginger.

   9. ண்ைட பாரக்்க (யாழ்.அக);;see Sundai.

   10. க ஞ் ண் ; mimosa rubicaulis (சாஅக.);.

     [ ள் → ண்  → ண் ]

 ண் 2 cuṇṭi, ெப. (n.)

   ம் க்காரன்; Smart, mischievedus fellow.

     ' ண் ப்பயல்' (ெச.அக.);.

     [ ட்  → ண் ]

ண் க் தம்

 
 ண் க் தம் cuṇṭikkirudam, ெப. (n.)

   பாண் க்கம், ளிரக்்க சச்ல் ேபான்ற வற்ைறச ் ணமாக் ம் ஒ வைக ம ந் ; a medicine prepared 
to cure dysentry (சா.அக.);.

     [ ண்  + தம்]

ண் க் ைர

ண் க் ைர cuṇṭikārai, ெப. (n.)

   நீரச் ் ண் ; water mimosa (ெச.அக.);.

     [ ண் 1 + ைர]

ண் ைக

ண் ைக cuṇṭigai, ெப. (n.)

   1. உண்ணாக் ; uvula.

   2. ண்ைடக்காய் பாரக்்க;see Sungai-k-kay.

   3. வண் ன் நாக் ; tongue of beetle (சா.அக.);.

ண் ப்ேபா-தல்

ண் ப்ேபா-தல் suppli-p-po-,    8 ெச. .  (v.i.)

   ங்கல்; to be reduced by boiling or evaporation (சா.அக.);.

     [ ண் 1 + ேபா-,]
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ண் யம்

ண் யம் cuṇṭiyam, ெப. (n.)

   1. க் ; dried ginger.

   2. ண் 1 பாரக்்க;see sundi1 (சா.அக.);.

     [ ண்  → ண் யம்]

ண் யா க்க
க்

 
 ண் யா க்க க்  cuṇṭiyātikkarukku, ெப. (n.)

   க்  த யவற்றால் அணியமாக்கப் ப ம் ஒ வைகக் க க் ; a kind of decoction prepared out of dry 
ginger and other materials (சா.அக.);.

ம வ. கசாயம், யாழம்

     [ ண்  + ஆ  + க க் ]

ண் யா ச் ர
ணம்

 
 ண் யா ச் ரணம் cuṇṭiyāticcūraṇam, ெப. (n.)

   ஒ வைக ஆ ள்ேவத மாத் ைர ெசய்யப் பயன்ப ம் ம ந் ப்ெபா ; a kind of Ayurvedic powder to make 
tablet (சா.அக.);.

     [ ண் யா  + ரணம்]

ண் ைல

 
 ண் ைல cuṇṭiyilai, ெப. (n.)

   ெதாட்டால் வா  இைல; leaves of mimosa pudica (சா.அக.);.

     [ ண்  + இைல]

ண் ண்ைட

 
 ண் ண்ைட cuṇṭiyuṇṭai, ெப. (n.)

   ச ரக்கள்ளி, த் ரகம், ெகாஞ்  இவற் ன் ேவரப்்படை்டயா ம், ரகத்தா ம் ெசய்யப் பட் ச ்
ேசா  த யவற்ைறப் ளிக்க ைவப்பதற் ப் பயன்ப த் ம் ளிைக ( ன்);; a pill prepared from the bark 
of the roots of sadura-k-kalli, sittiragam, konji and cumin seed used to produce fermentation in rice and other food.

     [ ண்  → ண் . ண்  + உண்ைட. உ ண்ைட = உண்ைட]

ண் ல்

 
 ண் ல் cuṇṭil, ெப. (n.)

   ெதாட்டால் வா  (மைல);; sensitive plant.

     [ ண்  → ண் ல்]

ண்

ண்  cuṇṭili, ெப. (n.)

   1. ம ல்; peacock.

   2. ஞ் ; musk rat (சா.அக.);.

     [ ண் ன் → ண் ]
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ண்

ண் 1 sundu-,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. நீர ் த யைவ வற் தல்; to dry up, to be evaporated by heat.

   2. ன் ப்ேபாதல்; to look small.

     'அசெ்சய் ையக் ேகட்ட ம் அவள் கம் ண் ப் ேபா ற் ' (உ.வ.);

     [ ள் → ண் -,]

 ண் 2 Sundu-,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ேவகைவத்தல்; to boil, stew, simmer (ெச.அக.);

     'அவள் ைரையச ் ண் னாள்' (உ.வ.);

     [ ள் → ண் -,]

 ண் 3 sudu-,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ேநா ண்டா ம்ப  நரம்  த யன இ த்தல்; to be tight, as a string, to contract, as a muscle in cramp.

   2. வ  இ த்தல் ( ன்.);; to pinch internally, gripe.

 ண் 4 Sundu-,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ரலால் கா  த யவற்ைறத் ெத த்தல்; to shoot with the thumb or a finger, as marble;

 to flip up a coin for testing its ring;

 to tap with;

 the thumb or finger;

 coconut.

   2. நாண் த யவற்ைற இ த் ; ெத த்தல்; to jerk, as reins;

 to snap, as a ball with a bow or a carpenters like on a plant.

   3. இ மம் (ரப்பர)்; த யவற்ைற இ த்  தல்; to draw out an elastic body and let it recoil with a jerk.

     [ ள் → ண்  → ண் -,]

 ண் 5 cuṇṭu, ெப. (n.)

   ெத க்ைக; jerking.

     [ ள் → ண் ]

 ண் 6 cuṇṭu, ெப. (n.)

   1. கக் ைற  (யாழ்.அக.);; smallness, trifle.

   2.  ஏனவைக; a small vessel.

   3. ஒ  ற்றள ; a small measure.

     "ஒ  ண்  பால்" (உ.வ.);

   4. தைலப் ெபா ; dandruff.

   5. காய்ச் ைக ல் ஏனத்த ற் பற் ய  (யாழ்ப்.);; sediment that which adheres to a pot when boiling.

   க. ெசாண் ;ெத. கண்

     [ ள் → ண் ]

 ண் 7 cuṇṭu, ெப. (n.)

479

www.valluvarvallalarvattam.com 9943 of 19068.



ண் கடை்ட

ண் கடை்ட cuṇṭugaṭṭai, ெப. (n.)

   ஒ  ெநச க்க  (இ.வ.);; weaver's instrument for driving the shuttle.

     [ ண் 3 + கடை்ட]

ண் சாதம்

 
 ண் சாதம் cuṇṭucātam, ெப. (n.)

ண்  ேசா  பாரக்்க;see Sundu-Soru.

     [ ண்  + சாதம்]

ண் ெசால்

 
 ண் ெசால் suṇṭusol, ெப. (n.)

ெசால் பாரக்்க;see Sudu-Sol.

     [ ண்  + ெசால்]

ண் ேசா

 
 ண் ேசா  cuṇṭucōṟu, ெப. (n.)

   மயக்கத்ைதத ்த ம் ளிப்ேபற் ய ேசா ; fermented rice, intoxicating food.

     [ ண்டான் + ேசா ]

ண் தைல

 
 ண் தைல cuṇṭudalai, ெப. (n.)

   ெசா த் தைல; head with scurf.

     [ ண்  + தைல. ண்  = ெபா , ெசா ]

ண் மணி

ண் மணி cuṇṭumaṇi, ெப. (n.)

   றந்தமணி (கட்டெபாம். பக். 56);; ruby of the finest quality.

     [ ண்  + மணி. மள் → மண் → மணி = ளங் ம் கல்]

ண் வாதம்

 
 ண் வாதம் cuṇṭuvātam, ெப. (n.)

   நரம்  த யன ெவட்  ெவட்  உள்ளி க்கப் ப ம் ஒ  டக்  ேநாய் (இவ);; a disease marked by 
contraction of muscles, cramp.

     [ ண்  + வாதம். ண்  = ெத , இ .]

 Skt. vata → த. வாதம்

ண் ரல்

ண் ரல் cuṇṭuviral, ெப. (n.)

   ரல், ரல்; little finger.

     [ ண் 6 + ரல், ர ்→ ரி → ரல்]
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ண் ல்

ண் ல் cuṇṭuvil, ெப. (n.)

   ைளயாட் க்  உத ம் ஒ வைக ல்; a toy bow for shooting

 stones orpellets.

     "ெத  ல்லாவ  ண் ல்" ( வ். ெபரியாழ். 3.4:3, யா.);

ம. ண் ல்

     [ ண் 3 + ல்]

ண் ரற்கண்
ணி

 
 ண் ரற்கண்ணி cuṇṭuviraṟkaṇṇi, ெப. (n.)

   மகளிர ்கால் ரலணி; a kind of ring, worn by women on the toe.

     [ ண் ரல் + கண்ணி]

ண்ெட

 
 ண்ெட  cuṇṭeli, ெப. (n.)

   ற்ெற வைக;   யஎ ; mouse.

   ம. ண்ெட ;   க. ண் , ஞ் , ெகாண் ;   ெத. ண்ெட க, ஞ்ெச க;   . ண்ட் எ ;   ட. 
ண்ட எ ;பட ண்ெட

     [ ண்  + எ ]

ண்ைட

ண்ைட1 cuṇṭai, ெப. (n.)

   1. கள் ( ங்.);; toddy;

 an intoxicating drink.

   2. யாைனத் ம் க்ைக; elephant's trunk.

     [ ள் → ண்  → ண்ைட]

 ண்ைட2 cuṇṭai, ெப. (n.)

   நீரந்ிைல (யாழ்.அக);; reservoir, tank.

 Skt. Kunda

 ண்ைட3 cuṇṭai, ெப. (n.)

   1. ெச வைக; turkey berry.

   2. ண்ைடவைக (L.);; indian currant tomato.

   3. காட் ச் ண்ைட; Indian tree-potato.

 Skt. Sunda;

ம. ண்ட

     [ ண் 6 → ண்ைட]

 ண்ைட4 cuṇṭai, ெப. (n.)

   நீரய்ாைன ( ைவ.);; hippopotamus.

481

www.valluvarvallalarvattam.com 9945 of 19068.



ண்ைடக்காய்

 
 ண்ைடக்காய் cuṇṭaikkāy, ெப. (n.)

   ம ந்தாகப் பயன்ப ம் ஒ வைகக்காய்; a medicinal product from Sundai plant which controls many body 
diseases.

     [ ண்ைட + காய்]

 ண்ைடக்காய் cuṇṭaikkāy, ெப. (n.)

   ம ப்பற்றவன் (உ.வ.);; an insignificant person.

     'அவன் டக் றான், ண்ைடக் காய்ப் பயல்' (உ.வ.);

     [ ண்ைட + காய் + அன்]

ண்ைட அள ற் ய  என் ம் ெபா ள் பற் , இவ்வழக்  வந்ததாகலாம்.

ண்ைடக் ைர

 
 ண்ைடக் ைர cuṇṭaikārai, ெப. (n.)

   ைர வைக; a kind of greens (ெச.அக.);.

     [ ண்ைட + ைர]

ண்ைடசெ்ச

ண்ைடசெ்ச  cuṇḍaicceḍi, ெப. (n.)

   ண்ைடக்காய்ச ்ெச  அல்ல  மரம்; Sundai-k-kay is a plant as a tree (சா.அக.);.

     [ ண்ைட + ெச ]

ண்ைட வைககள்

   1. ஆைனச் ண்ைட

   2. மைலச் ண்ைட

   3. இராேம வரச ் ண்ைட

   4. ட் ண்ைட

   5. க ஞ் ண்ைட

   6. காட் ச் ண்ைட

   7. ேபய்ச் ண்ைட

   8. நஞ் ண்ைட

   9. இைலச் ண்ைட

   10. த் ச் ண்ைட

   11. ள்ளிலாச் ண்ைட

ண்ைடப் ரமா
ணம்

 
 ண்ைடப் ரமாணம் cuṇṭaippiramāṇam, ெப. (n.)

   ண்ைடக்காய் அள  இள யம், ெம  ேபான்றன;   ப் ட்ட வ வ அள ; the size of sundai for 
prescribing the intake (சா.அக.);.

     [ ண்ைட + ரமாணம்]
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ண்ைடவற்றல்

 
 ண்ைடவற்றல் cuṇṭaivaṟṟal, ெப. (n.)

   ண்ைடக்காய் வற்றல்; dried unriped fruits of solanum pubescens (சா.அக.);.

     [ ண்ைட + வற்றல்]

ண்ைடேவர்

 
 ண்ைடேவர ்cuṇṭaivēr, ெப. (n.)

   ம்மைல ண்டாக் ம் கண்ைடசெ்ச ன் ேவர;் the root of solanum pubescens, causes sneezing (சா.அக.);.

     [ ண்ைட + ேவர]்

ண்ணக்கரி

 
 ண்ணக்கரி cuṇṇakkari, ெப. (n.)

   கண்ணாம்  ேசரத்்த கரி; heep of calcium stones and carbon pieces (சா.அக.);.

     [ ண்ணம் + கரி]

ண்ணக்கல்

 
 ண்ணக்கல் cuṇṇakkal, ெப. (n.)

க்கான்கல் பாரக்்க;(யாழ்.அக.);;see Sukkan-kal.

     [ ண்ணம் + கல்]

ண்ணக் ைக

 
 ண்ணக் ைக cuṇṇaggugai, ெப. (n.)

   ண்ணாம் க்கல் னால் ெசய்த ைக; crucibles made of slaked lime (சா.அக.);.

     [ ண்ணம் + ைக]

 Skt. guha → த. ைக

ண்ணக் ைக
-தல்

ண்ணக் ைக -தல் suppa-k-kugaiyl.    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ம ந்ைதச ் ண்ணாம் க் ைக ல் ைவத்  ஊ தல்; to blow with belows the lime crucible containing the 
medicine which is to be calcified (சா.அக.);.

     [ ண்ணம் + ைக ல் + ஊ -,]

ண்ணக்

 
 ண்ணக்  cuṇṇakkuru, ெப. (n.)

   ண்ணாம்  நீர ்மற் ம் ல ெபா டக்ள் லம் உ வாக்கப்ப ம் ம ந் ப் ; a salt prepared from 
quicklime and other ingredients (சா.அக.);.

     [ ண்ணம் + ]

ண்ணக் 
ரை்ம

 
 ண்ணக் ரை்ம cuṇṇakārmai, ெப. (n.)

   நாகரவண் ; beetle supposed to carry snake holes (சா.அக.);.

     [ ண்ணம் + ரை்ம]
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ண்ணகக் ற்

ண்ணகக் ற்  cuṇṇagagguṟṟi, ெப. (n.)

ந மணப்ெபா  ைவக் ம் ழ்:

 a small casket for keeping aromatic bathing powder.

     " ட் க்கல ஞ் ண்ணகக் ற் ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 38:168);.

     [ ண்ணகம் + ற் ]

ண்ணகம்

 
 ண்ணகம் cuṇṇagam, ெப. (n.)

ண்ணப் ெபா  பாரக்்க;see Summa-p-podi.

     [ ண்ணம் → ண்ணகம்]

த. ண்ணகம் → Skt. Surnaka

ண்ணசச்த்

ண்ணசச்த்  cuṇṇaccattu, ெப. (n.)

   1. ண்ணாம் சச்த் ; essence of lime.

   2. எ ம் ள்ள ண்ணசச்த் ; calcium phosphate found in bones.

   3. ண்ணாம் ல் உள்ள மாமைழசச்த் ; the metalic basis of lime Calcium.

   4. ண்ணக்  பாரக்்க;see sunna-k-kuru (சா.அக.);.

     [ ண்ணம் + சத் ]

ண்ணசச்ாந்

 
 ண்ணசச்ாந்  cuṇṇaccāndu, ெப. (n.)

   ண்ணாம் க்காைர; plaster, mortar (ெச.அக.);.

     [ ண்ணம் + சாந் ]

ண்ணச் நீர்

 
 ண்ணச் நீர ்cuṇṇacciṟunīr, ெப. (n.)

   அ க ண்ணாம் சச்த் ள்ள நீர;் excess of calcium salt in the urine.

     [ ண்ணம் + நீர]்

ண்ணச் ைல

 
 ண்ணச் ைல cuṇṇaccīlai, ெப. (n.)

   கண்ணாம்  தட ய ைலத் ணி; a piece of cloth luted with lime and used for packing the container of medicine 
which is to be exposed to fire (சா.அக.);.

     [ ண்ணம் + ைல, ைர → ைல]

ண்ணச் ைல
ற் -தல்

ண்ணச் ைல ற் -தல் sunna-c-cilai-surru-,    7 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ைலச் ண்ணம் ற் தல்; to pack by winding the piece of cloth luted with lime over the container of medicine 
(சா.அக.);.

     [ ண்ணச ் ைல + ற் -,]
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ண்ணச் னிநீர்

 
 ண்ணச் னிநீர ்cuṇṇaccīṉinīr, ெப. (n.)

   ச க்கைர கலந்த ண்ணாம் தெ்தளி ; saccharated solution of lime (சா.அக.);.

     [ ண்ணம் + னி + நீர]்

ண்ணத் க்
ர்

 
 ண்ணத் க் ர ்cuṇṇattukkuyir, ெப. (n.)

   டை்ட; egg, supposed to posses life giving virtue to lime (சா.அக.);.

     [ ண்ணத் க்  + உ ர]்

ண்ணத் க் ர்
ைமேயான்

 
 ண்ணத் க் ரை்மேயான் cuṇṇattukārmaiyōṉ, ெப. (n.)

   நாகரவண் ; a beetle supposed to carry water to snake holes (சா.அக.);.

     [ ண்ணத்  + ரை்மேயான்]

ண்ணத்ேதான்

 
 ண்ணத்ேதான் cuṇṇattōṉ, ெப. (n.)

   க ப் ரக் கல்மதம்; foliated crystallized gypsum (சா.அக.);.

     [ ண்ணம் → ண்ணத்ேதான்]

ண்ணநீர்

 
 ண்ணநீர ்cuṇṇanīr, ெப. (n.)

   ண்ணாம்  ெதளிந்த நீர;் lime water (சா.அக);.

     [ ண்ணம் + நீர]்

ண்ணநீ

ண்ணநீ  cuṇṇanīṟu, ெப. (n.)

   1. நீற் ய ண்ணாம் ; slaked lime.

   2. நீற் ய ண்ண ம ந் ; a calcium compound (சா.அக.);.

ண்ணப் சச்

ண்ணப் சச்  cuṇṇappūccavuḍu, ெப. (n.)

   1. உவரம்ண்; dhoby's earth.

   2. உவர ்மண்காரம்; impure carbonate of soda (சா.அக.);.

     [ ண்ணம் + ச ்+ ச ]

ண்ணப்

 
 ண்ணப்  cuṇṇappūmi, ெப. (n.)

   நில ( ); நீ  எ க் ம் நிலம்; soil of fuller's earth (சா.அக.);.

     [ ண்ணம் + ]

 Skt. Bhumi → த.
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ண்ணப்ெபா

ண்ணப்ெபா  cuṇṇappoḍi, ெப. (n.)

   1. ந மணப்ெபா ; an aromatic powder.

   2. ண்ணாம் த் ள்; lime powder or dust.

   3. ண்ணநீ  பாரக்்க;see sunna-niru.

   4. ண்ண ம ந் ; calcined medicine.

   5. ழா த ய காலங்களில் மக்களின்ேமல் ம் ந மணப் ெபா  ( ன்.);; aromatic powder mixed with 
saffron and gold or silver dust, used for spirnkling over guests or friends on festive occasions (சா.அக.);.

     [ ண்ணம் + ெபா ]

ண்ணம்

ண்ணம் cuṇṇam, ெப. (n.)

   1. ெபா ; powder, dust.

     "ெசம்ெபாற் ண்ணம்" (ெப ங். உஞ்ைசக் 33:120);.

   2. ண்ணப்ெபா  பாரக்்க;see sunna-p-podi.

     "பலெதா  த்த தா  கண்ணத்தர"் (ம ைரக்.399);.

   3. ந்தா த் ள், மகரந்தத் ள், pollen dust.

     "தாைழக் ெகா மட ல ழ்ந்த… ண்ணம்" (மணிேம. 4:18);.

   4. மலர ்( ங்);. flower.

   5. 24ஆம் ண் ன் ன்  (சதயம்);; the 24th star in the celestial area 'satayam'.

   6. ண்ணாம் ; lime, oxide of calcium.

   7. ஈர  எண் ைரப் ெபா ள் ைற ன் த் ணித் ச ்ெசய் ளியற் ம் ைற (ெதால். ெசால். 406);; a 
mode of constructing a stanza in which the word in a pair of four-footed lines are transposed their natural order.

   8. ெசால்வைக நான்க ள் நான்  அ யாக வ ம் இைசப் பாட்  ( லப் 3:12, பக். 88);; a stanza of four lines 
set to music, one of four col-vagai.

   9. பட்  வைக ( லப் 14 : 108, உைர);; a variety of silk.

 Pkl. sunna;

ம. ண்ணம்

     [ ள் → ண். ண்ணித்தல் = நீற் தல். ண் → கண்ணம் (ேவ.க. 211);]

த. ண்ணம் → curna

 ண்ணம்2 cuṇṇam, ெப. (n.)

ண்ணமண்

ண்ணமண் cuṇṇamaṇ, ெப. (n.)

   1. ண்ணாம்  மண்; sand mixed with lime.

   2. உவரம்ண்; fuller's earth (சா.அக.);.

ம. ண்ணாம்  மண்

     [ ண்ணம் + மண்]

ண்ணமா -தல்

ண்ணமா -தல் sunna-madu-,    5 ெச. .  (v.i.)

   ழா த ய காலங்களில் மணப்ெபா  தல் ( ன்.);; to spirinkle scented powder on festive occasion, etc.,

     [ ண்ணம் + ஆ -,]
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ண்ணமாேனா
ன்

 
 ண்ணமாேனான் cuṇṇamāṉōṉ, ெப. (n.)

   ெகா க்காய்ப் ளி; sweet babool (சா.அக.);.

     [ ண்ணம் + ஆேனான். ன்னம் = , வட்டம், வைள , சன்னம் – கண்ணம்]

ண்ணெமா
மாற்

ண்ணெமா மாற்  cuṇṇamoḻimāṟṟu, ெப. (n.)

   கண்ணமாக அைமந்த ெசய் ைள ஏற்றப  ெமா மாற் ப் ெபா ள் ெகாள் ைக (நன்.412, 
ம ைல);; construing a Sunnam verse by suitable transposition of words.

     [ ண்ணம் + ெமா மாற் ]

ண்ணவட்

ண்ணவட்  cuṇṇavaṭṭu, ெப. (n.)

   ண்ணங் கலந்த நீைர ங்க ; a kind of syringe for spirnkling water mixed with aromatic powder.

     " ண்ண வட் ஞ் நீரக்் ேகா ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 38:107);.

     [ ண்ணம் + வட் ]

ண்ணவரத்தம்

 
 ண்ணவரத்தம் cuṇṇavarattam, ெப. (n.)

   ண்ணாம்  அ க ள்ள ; blood having more calcium percentage.

     [ ண்ணம் + அரத்தம்]

ண்ணவா

 
 ண்ணவா  cuṇṇavāci, ெப. (n.)

   ல்ைல (மைல);; wild jasmine.

   த. வாசம்; Skt. vasa

     [ ண்ணவா  + வா . வாசம் → வா . 'இ' உைடைமப் ெபா ளீ ]

ண்ண ப்

 
 ண்ண ப்  cuṇṇavuppu, ெப. (n.)

   ண்ணாம் ந்  எ க்கப்ப ம் உப்  வைககள்; lime salt (சா.அக);.

     [ ண்ணம் + உப் ]

ண்ணைவப்

ண்ணைவப்  cuṇṇavaippu, ெப. (n.)

   1. ட்ட ண்ணாம் ; burnt lime stone.

   2. ட டெ்ட த்த ம ந் ச ் ண்ணம்; a kind of calcium salt obtained through calcination etc.,

   3. ண்ணாம்  வண்டல்; calcium deposits.

   4. த ழ்ம ந்  ைறப்ப யான மாைழச ் ண்ணம்; compound of calcium, carbonate prepared as prescribed 
in Tamil medicine.

     [ ண்ணம் + ைவப் ]

ண்ணாம்பைட
தல்

 
 ண்ணாம்பைடதல் cuṇṇāmbaḍaidal, ெப. (n.)

   பதநீரில் கண்ணாம்  வண்டல் ப ைக ( ன்);; setling of lime in sweet toddy.

     [ ண்ணாம்  + அைடதல்]
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ண்ணாம்

ண்ணாம்  cuṇṇāmbu, ெப. (n.)

   1. ட்ட ண்ணாம் க்கல்; lime burnt in the kiln, quicklime.

   2. நீற் ன ண்ணாம் ; slaked lime.

     " ைரப்பா  ெவள்ளிைல ண்ணாம் ெனா " (வா சங் ரியா.23);

   3. சன்னசச்ாந்தாக அைரத்த ண்ணாம் ; macerated lime specially prepared as fine plaster.

   ம. ண்ணாம் ; Skt. sunna;

 Pkt. cunna

     [ ண்ணம் → ண்ணம் → ண்ணாம்  = காரக்கன் நீ ]

ண்ணாம் க்க
ம்

 
 ண்ணாம் க்கம்  cuṇṇāmbukkambi, ெப. (n.)

ண்ணாம் க்கர  பாரக்்க;see sunnambu-k-karagu (சா.அக.);.

ண்ணாம் க்கர

ண்ணாம் க்கர 1 cuṇṇāmbukkaraḍu, ெப. (n.)

   கண்ணாம்  மண் நிைறந்த ன் ; hill of lime-stone.

     [ ண்ணாம்  + கர ]

 ண்ணாம் க்கர 2 cuṇṇāmbukkaraḍu, ெப. (n.)

   ண்ணாம் க்கல் ல் ேசரந்்த தண்ணீரில் கைரயாத, கரடான ெபா ள்; impurity of limestone containing 
magnesite (சா.அக.);.

     [ ண்ணாம்  + கர ]

ண்ணாம் க்கர
ண்டகம்

 
 ண்ணாம் க்கரண்டகம் cuṇṇāmbuggaraṇṭagam, ெப. (n.)

   அைடகாய்க்காக (ெவற் ைல ேபா வதற்காக);ச ் ண்ணாம்  ைவக் ம் ெசப் ; small casket for 
lime.

     [ ண்ணாம்  + கரண்டகம்]

ண்ணாம் க்க
ல்

 
 ண்ணாம் க்கல் cuṇṇāmbukkal, ெப. (n.)

   கண்ணாம் சச்த் ள்ள க்கான்கல்; lime stone (சா.அக.);.

ம. ண்ணாம் க்கல்

     [ ண்ணாம்  + கல்]

ண்ணாம் க்கா
ய்

ண்ணாம் க்காய் cuṇṇāmbukkāy, ெப. (n.)

ண்ணாம் க்கரண்டகம் பாரக்்க;see sunnambu-k-karapdagam.

     'கண்ணாம் க் காய் ள்ளி க்  த ய இன் யைமயாத ெபா ள்களிேல' (எங்க ர,் 30);.

     [ ண்ணாம்  + காய்]

ண்ணாம் க்கா
ரன்

ண்ணாம் க்காரன் cuṇṇāmbukkāraṉ, ெப. (n.)

   1. ண்ணாம்  நீ  ற் ம் ஆள்; person who sells lime stone etc.,

   2. ண்ணாம்  நீ ற் ம் வ ப்பான்; person belonging to lime-selling caste.

     [ ண்ணாம்  + காரன்]

இவரக்ள் தனி இனத்தவராகக் க தப் பட்ட ம் உண்  ச் ராப்பள்ளி ேபான்ற நகரங்களில் 
ண்ணாம் க்காரத் ெத  எனத் ெத ப்ெபயர ்அைமந் ள்ளைம காண்க.
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ண்ணாம் க்கா
ைர

ண்ணாம் க்காைர cuṇṇāmbukkārai, ெப. (n.)

   1. கட்டடத் ற்  உரிய கண்ணாம் ச ்சாந் ; mortar.

   2. காய்ந்த சாந் ; dried plaster of chunnam (ெச.அக.);.

     [ ண்ணாம்  + காைர]

ண்ணாம் க்கா
ளவாய்

 
 ண்ணாம் க்காளவாய் cuṇṇāmbukkāḷavāy, ெப. (n.)

   ண்ணாம்  நீற் ஞ் ைள; line-kiln.

ம. ண்ணாம்  ள

     [ ண்ணாம்  + காளவாய்]

காளவாய் பாரக்்க

ண்ணாம் க்
ளிஞ் ல்

 
 ண்ணாம் க் ளிஞ் ல் cuṇṇāmbukkiḷiñjil, ெப. (n.)

ண்ணாம் ச் ப்  பாரக்்க;see sunnambu-c-cippi.

     [ ண்ணாம்  + ளிஞ்சல்]

ண்ணாம் க்
ைர

ண்ணாம் க் ைர cuṇṇāmbukārai, ெப. (n.)

   1. ஒ வைகக் ைர ( ன்.);; a kind of greens.

   2. ைன; a common wayside weed.

     [ ண்ணாம்  + ைர]

ண்ணாம் க்
ட்டான்

 
 ண்ணாம் க் ட்டான் cuṇṇāmbukkuṭṭāṉ, ெப. (n.)

   பதனீர ்இறக் ேவார ்கண்ணாம்  ைவக் ஞ் ைட (யாழ்ப்);; toddy drawer's small basket for lime.

     [ ண்ணாம்  + ட்டான். ெகாட்டான் → ட்டான்]

ெகாட்டான் பாரக்்க

ண்ணாம் த்
-தல்

ண்ணாம் த் -தல் sunnambu-kuttu-,    5 ெச. .  (v.i.)

   ண்ணாம்ைப மணல் கலந்  இ த்தல்; to pound lime with sand and water and make it into mortar-paste.

     [ ண்ணாம்  + த் -, ற்  → த் -,]

ண்ணாம் சச்த்

 
 ண்ணாம் சச்த்  cuṇṇāmbuccattu, ெப. (n.)

   கண்ணம்; calcium (சா.அக);.

     [ ண்ணாம்  + சத் ]

ண்ணாம் ச்
ப்

 
 ண்ணாம் ச் ப்  cuṇṇāmbuccippi, ெப. (n.)

   கண்ணாம்  நீற்ற உத ம் த் ச ் ப் க்  (இ.வ.);; lime-shells.

     [ ண்ணாம்  + ப் ]
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ண்ணாம் ச்
ைள

 
 ண்ணாம் ச் ைள cuṇṇāmbuccūḷai, ெப. (n.)

கண்ணாம் க்காளவாய் பாரக்்க;see sunnambu-k-kalavay.

ம. ண்ணாம் ள

     [ ண்ணாம்  + ைள, ள் → கள்ைள → ைள]

ண்ணாம் த்த
ண்ணீர்

ண்ணாம் த்தண்ணீர ்cuṇṇāmbuttaṇṇīr, ெப. (n.)

   1. ஆைட, கா தக் ழ் த யனவற்ைற ெவ க்க ம், ம ந் , வண்ணம் த யன உண்டாக்க ம் 
பயன்ப ம் ண்ணாம்  கலந்த ெதளிநீர;் lime-water used in bleaching and washing lines, in paper making, in 
dyeing and in dressing leather.

   2. ட் ச் வரக்்  அ க்க உத ம் ண்ணாம்  நீர;் white-wash solution.

ண்ணாம் த்
த் ப்

 
 ண்ணாம் த் த் ப்  cuṇṇāmbuttittippu, ெப. (n.)

   ண்ணாம் , ச க்கைர, தண்ணிர ்ெகாண்  உ வாக்கப்ப ம் ழந்ைத ேநாய்க்கான ஒ வைக 
ம ந் ; a medicine for children prepared from lime liquor and sugar (சா.அக.);.

     [ ண்ணாம்  + த் ப் ]

ண்ணாம் த்
ப்

 
 ண்ணாம் த் ப்  cuṇṇāmbuttuḍuppu, ெப. (n.)

   ெவற் ைல ேபா வதற்காகக் கரண்ட கத் ந்  ண்ணாம்  எ க் ம் க  (யாழ்ப்.);; a small 
metal rod for taking slaked lime from its casket.

     [ ண்ணாம்  + ப் ]

ண்ணாம் த்
ெதளி

 
 ண்ணாம் தெ்தளி  cuṇṇāmbutteḷivu, ெப. (n.)

   ெதளிந்த ண்ணாம் த்தண்ணிர;் aqua calcis or liquor calcis used for some medical preparations (சா.அக.);.

     [ ண்ணாம்  + ெதளி ]

ண்ணாம் தட
-தல்

ண்ணாம் தட -தல் Sunnambu-tadavu,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. ெவற் ைல த ய வற் ற் ச ் ண்ணம் தட தல்; to dabu with lime, as betal leaves.

   2. ஏமாற் தல்; to play the hypocrite.

     'அவன் ரித் க்ெகாண்ேட ண்ணாம்  தட றான்' (உ.வ.);.

     [ ண்ணாம்  + தட -,]

ண்ணாம் தா
ளி-த்தல்

ண்ணாம் தாளி-த்தல் sunnambu-dali-,    4 ெச. .  (v.i.)

   ண்ணாம்  நீற் தல் (ெசன்ைன.);; to slake lime.

     [ ண்ணாம்  + தாளி-,]

ண்ணாம் நீற்
-தல்

ண்ணாம் நீற் -தல் sunambu-nirru-,    5 ெச. . . (v.i.)

ண்ணாம் தாளி-த்தல் பாரக்்க;see Sunnambu-dali-.

     [ ண்ணாம்  + நீற் -,]
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ண்ணாம் ப் 
படை்ட

ண்ணாம் ப் படை்ட cuṇṇāmbuppaṭṭai, ெப. (n.)

   1. ழாக்காலங்களி ம், நற்காலங்களி ம் வர,் ண்ைண த யவற் ல், ெசம்மண் படை்டைய 
இைட ட்  அ க் ம் ண்ணாம் க்ேகாலம்; stripes of white wash alternating with red on the side-walls, as of 
temples, raised platform at the entrance of houses, etc., made on festive occasions.

   2. ஒ  லகா க்கப் ேபா ம் சாந் ப் படை்ட; chunnam border over the tile roofing.

ண்ணாம் பத
நீர்

 
 ண்ணாம் பதநீர ்cuṇṇāmbubadanīr, ெப. (n.)

   பைன ன் பாைள ந்  வ த் ச ் ண்ணாம்  கலந்ெத க்கப்பட்ட இனிய சா ; sweet toddy 
prepared with lime.

   ம வ. அக்காரநீர ்(ெநல்ைல);; ண்ணாம் ப் பதனி

     [ ண்ணாம்  + பதநீர]்

ண்ணாம் ப்பர
வர்

 
 ண்ணாம் ப்பரவர ்cuṇṇāmbupparavar, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் பரவர;் a sub-sect among Parava caste.

     [ ண்ணாம்  + பரவர]்

ண்ணாம் ப்ப
ற்

 
 ண்ணாம் ப்பற்  cuṇṇāmbuppaṟṟu, ெப. (n.)

   இஞ் ச ்சாற் ற் ப ம் ண்ணாம்  வண்டல் ( ன்.);; sediment of lime in ginger-juice.

     [ ண்ணாம்  + பற் ]

ண்ணாம் ப்ப
ைறயர்

 
 ண்ணாம் ப்பைறயர ்cuṇṇāmbuppaṟaiyar, ெப. (n.)

   ண்ணாம்  நீற்  ற்ேபார;் culamsellers.

ம. ண்ணாம் பரவன்

     [ ண்ணாம்  + பைறயர]்

ண்ணாம் லக்
ைக

 
 ண்ணாம் லக்ைக cuṇṇāmbulakkai, ெப. (n.)

   ண்ணாம் சச்ாந்  இ க் ம் உலக்ைக; chuņņam beater.

     [ ண்ணாம் + உலக்ைக, உல் → உவம் → உலக்ைக]

ண்ணாம்ேபார்

ண்ணாம்ேபார ்cuṇṇāmbōr, ெப. (n.)

   கண்ணாம்  நீற்  ற்ேபார;் chunnam sellers.

     "பான்ம க் ச ் ண்ணாம்ேபார"் ( ேனந். 141);.

     [ ண்ணாம்  + ற்ேபார.் ண்ணாம்  ற்ேபார ்→ ண்ணாம்ேபார]்

ண்ணாம் வல்

 
 ண்ணாம் வல்  cuṇṇāmbuvalli, ெப. (n.)

   காட் க்ெகா ந் ரிைக; jungle angoor (சா.அக.);.

     [ ண்ணாம் + வல் ]
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ண்ணி

ண்ணி1 sunni,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. நீற் தல் (சங்.அக.);; to slake, as lime.

   2. ட ட் ச ் ண்ணமாகச ்ெசய்தல்; to calcinate a metal in air as contemplated in Tamil medicine (சா.அக.);.

     [உள் → ள் → ண் → ண்ணி-,]

 ண்ணி2 suppi, ெச. . . (v.i.)

   தல்; to daub.

 ண்ணி3 cuṇṇi, ெப. (n.)

   ஆண்  (ெகா.வ.);; male genital.

   ம. ண்ணி;   க. ண்ணி, ண்ெண;   ெத. கல் , கல் ;   பட. ண்ெண; Pkt.cunna.

ண்

ண்  cuṇṇu, ெப. (n.)

   1.  (இ.வ.);; civet.

   2. ஆமணக் ; castor seed.

 u. jund

ணக்கம்

ணக்கம்1 cuṇakkam, ெப. (n.)

   1. காலத்தாழ் ; delay.

     'இப்ப  நடந்தால் பள்ளிக் ச ் ணக்கமா ம்' (உ.வ.);.

   2. வாட்டம்; depression of spirits; fatigue emaciation.

     'இந்தச ் ணக்கம் ரந்்தால் மடமடெவன்  நடக்கலாம் (உ.வ.);.

   3. இன்ப ைளயாட் ; dalliance.

அவேளா  கணக்கம் த மா? (உ.வ.);.

     [ ள் → ணங்  → ணக்கம்]

 ணக்கம்2 cuṇakkam, ெப. (n.)

   ைட; tightness, as of market.

     "பண்  ேபா ல்ைல பணச ் ணக்கம்" (பஞ்ச. க. 445);.

     [ ணக்கம்2 → ணக்கம்3]

ணக்கன்

ணக்கன் cuṇakkaṉ, ெப. (n.)

   1. ணங்கன் (சங்அக); பாரக்்க;see sunangan.

   2. நாய் ேபாலத் ரிபவன் ( ன்.);; one who wanders about as street dog, loafer.

   3. இ ந்ேதான் ( ன்.);; mean person, one who performs mean offices.

   க. ெசானக்;த. ணக்கன்

     [ ணங்கன் → ணக்கன்]

 Skt. Sunaka
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ணக்

ணக் 1 sunakku-,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   காலந்தாழ்த் தல்; to dellay.

     'ேவைலையச ் ணக்காேத' (ெநல்ைல);.

     [ ணங்  → ணக் -,]

 ணக் 2 cuṇakku, ெப. (n.)

   ேவைல ெதாடங் வைத அல்ல  ெசய் ம் ேவைலையக் காலந்தாழ்த் ைக; delay in starting or doing delay 
in the work.

     [கணக்கம்1 → ணக் ]

ணக் த்
ைர

 
 ணக் த் ைர cuṇakkumuttirai, ெப. (n.)

   அரக் த் ைர ( ன்.);; seal put upon one's property with sealing wax.

     [ ணக்  + த் ைர]

ணங்கத் ைச

 
 ணங்கத் ைச suṇaṅgattisai, ெப. (n.)

   ெதன்ேமற் த் ைச ( ன்);; the South West quarter.

 Skt. Sunaka

ணங்கம்

ணங்கம் cuṇaṅgam, ெப. (n.)

கணங்கன் பாரக்்க;see sunangan.

     "அந்த ல்லச ் ணங்கம தா னாள்" (யேசா.3:4);.

ணங்கல்

ணங்கல்1 cuṇaṅgal, ெப. (n.)

   1. ணக்கம் பாரக்்க;see Sunakkam.

   2. ேசாம்ேப ; ம யாளன்; lazy person.

     'ேபாடா ணங்கேல' (இ.வ.);.

   3. ெம ; emaciation.

ம. ணங்ங்

     [ ணக்கம் → ணங்கல்]

ணங்க -தல்

ணங்க -தல் sunangali-,    2 ெச. .  (v.i.)

   ெச க் க் ைறதல் (ஈ );; to have one's pride reduced.

     [ ணங் 3 + அ -,]

ணங்கைற

ணங்கைற cuṇaṅgaṟai, ெப. (n.)

   ணரச்் ; Sexual union.

     " ணங்கைறப் பய  ட ள் ள ேவ" (பரிபா. 9:22);.

     [ ணங்  + அ  - ணங்க . ணங்க  → ணங்கைற]
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ணங்கன்

ணங்கன்1 cuṇaṅgaṉ, ெப. (n.)

   1. ேசார் ற்றவன்; tired person.

   2. ெம ந்தவன்; slender person.

ம. ணங்ங்ன்

     [ ணங்  → ணங்கன்]

 ணங்கன்2 cuṇaṅgaṉ, ெப. (n.)

   நாய் ( வா.);; dog.

 Skt. Sunaka

ணங்கன் ல்

 
 ணங்கன் ல் cuṇaṅgaṉpul, ெப. (n.)

   மஞ்சள் நிறக் ழங் ள்ள ஒ வைகப் ல்; a kind of a grass having yellow coloured bublous root (சா.அக.);.

     [ ணங்கன் + ல்]

ணங்கன்மரம்

 
 ணங்கன்மரம் cuṇaṅgaṉmaram, ெப. (n.)

   ேநாய்கைளத் ரக்் ம் ம த் வப் பண் ைடய நாய்க் ட்  மரம்; a rare kind of tree called as nay-k-kutti. 
(சா.அக.);.

     [ ணங்கன் + மரம்]

ணங்கன்

ணங்கன்  cuṇaṅgaṉmūli, ெப. (n.)

   கற்ப ல ெப  23 வைககளில் ஒன்றான நாய்க் ட் ச ்ெச ; a kind of medicinal plant which is one of the 
23 varieties of karbamula maga-muli (சா.அக.);.

     [ ணங்கன் + ]

ணங்

 
 ணங்  cuṇaṅgi, ெப. (n.)

   ேசாம்ேப ; sluggard, idler.

     [ ணங்  → ணங் ]

ணங் ப்ேபா-
தல்

ணங் ப்ேபா-தல் sunangi-p-po-,    8 ெச. .  (v.i.)

   ெம ந் ேபாதல்; to grow weak and thin (சா.அக.);.

     [ ணங்  + ேபா-,]

ணங் -
தல்

ணங் -தல் sunangi-vilu-,    2 ெச. . . (v.i.)

   கைளத் தல்; to fall by exhaustion or over exertion (சா.அக.);.

     [ ணங்  + -,]
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ணங்

ணங் 1 sunangu-,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ைன ற் ேசாரத்ல்; to be fatigued;

 jaded;

 to be emaciated.

   2. காலந்தாழ்த்தல்; to delay; loiter, linger.

     'இந்த இளவய ல் இப்ப ச ் ணங் தல் சரியா? (உ.வ.);.

   3. தைடப்ப தல்; to hindered, interrupted.

   4. ெபாந் ைகயைடயா த்தல்; to be dissatisfied.

     'அவன் தன் மண யற் ல் ணங் க் ெகாண் க் றான்' (உ.வ.);.

   5. ெகஞ் தல் ( ன்.);; to cringe, persistin requesting.

   6. இன்ப ைளயாட் ப் ரிதல் (இ.வ.);; to dally, make amorous advances.

   7. னங்ெகாள் தல்; to get angry.

   8. ஊ தல்; to feign displeasure, as a wife for her husband.

   ம. ணங் க;   க. ;ெத. , 

 E. slack;

 AS. sleak;

 Su. slak;

 Ice. Slakr-

     [ ள் → ண் → ணங்  (ேவ.க. 215);]

 ணங் 2 cuṇaṅgu, ெப. (n.)

   ெம  ( ன்.);; reduction, emaciation.

     [ ள் → ண் → ணங் ]

 ணங் 3 cuṇaṅgu, ெப. (n.)

   1. அழ த்ேதமல்; yellow spreading spots on the body of women, regarded as beautiful.

     " ன் றழ் சாயற் ெபான் றழ் ணங் ன்" (ெப ங். மகத. 16:5);.

   2. பசைல; sallow complexion of a love-lorn woman.

   3. படர் ண் வைக (இ.வ.);; a spreading skin-disease, especially of animals.

   4. ந்தா ; pollen-dust.

     "ப மலரச் ் ணங் ன்" (ஜங் . 76);. (ெச.அக);.

ம. ணங்

     [ ணம் → ணங் ]

 ணங் 4 cuṇaṅgu, ெப. (n.)

கணங்கன் பாரக்்க;see sunangan.

     " ணங் பல பணிங்  ெப ங் ைரப் னா ம்" (அரிச.் .மயான.35);.

ம. ணங்
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ணங் படர-்
தல்

ணங் படர-்தல் sunangu-balar,    2 ெச. . . (v.i.)

   உடம் ல் ேதமல் படரத்ல் ( பாண்.);; to spread as yellow patches or spots on the skin especially of the woman 
(சா.அக.);.

     [ ணங்  + படர-்,]

ணங் -த்தல்

ணங் -த்தல் sunangu-bu,    4 ெச. . . (v.i.)

ணங் படர-்தல் பாரக்்க;see Sunangu-bagar (சா.அக.);.

     [ ணங்  + -,]

ணங்ைக

ணங்ைக cuṇaṅgai, ெப. (n.)

   ணங்ைக; a kind of devil-dancing.

     "ஆ ங்கள் ம் பராய்ச ் ணங்ைக ெய ந் " ( வ். வாய். 4,6:7);

     [ ணங்ைக → ணங்ைக]

ணச்

ணச்  cuṇacci, ெப. (n.)

   1. பவளப் ற்  நஞ் ; a kind of prepared arsenic.

   2. ேபய்க்கடைல; a kind of bitter wild gram.

   3. ேபய்த் ம்ைப; devil tumbay.

   4. நாக ங் ; a medicinal plant available in tanks (சா.அக.);.

ணம்

ணம்1 cuṇam, ெப. (n.)

   அழ த்ேதமல்; yellow

 spreading spots on the body of women.

     " ண நன் றணி ைல ண்ண" ( வ்.ெபரியாழ்.2.3:4);.

     [கள் → ண் → ணம்]

த. கணம் – Skt. svarna

 ணம்2 cuṇam, ெப. (n.)

ண்ணப்ெபா  பாரக்்க;see sunna-p-podi.

     " ரிந்த ெவா  ெபாற்கணங் க ம" (ெப ங். உஞ்ைசக். 39:46);.

     [ ள் → ண் → ண்ணம் → ணம்]

ண

 
 ண  cuṇavu, ெப. (n.)

ைண  பாரக்்க;see sunaivu (சா.அக);.

     [ ைண  → கண ]

496

www.valluvarvallalarvattam.com 9960 of 19068.



ைண

ைண1 sunai-,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. னெவ த்தல்; to itch severely.

   2. நைமசச்ல்; to tingle, as tongue after eating something pungent.

   3. அரிப்ெப த்தல்; to be inflamed, as from the touch of a micro thorn plant, nettle.

   4. அரித்தல்; to be inflammed, as from the hairs of a caterpillar.

ம. ணய்க் க

 Mhr. Sunasuna

     [ ைன → ைண-,]

 ைண2 cuṇai, ெப. (n.)

   ரைண, ெநஞ்சகத் ற் த் ம் மான ணரச்் ; sense of shame; sensibility.

     "  ழந்  ைண  ம ந் " (பட் னத். உடற் ற்  வண்ணம். 249);.

   2. ரிய அ ; sense.

   3. ரை்ம; keenness, sharpness.

     ' ைண ல்லாக் கத் ' (உ.வ.);.

   4. ன ; itching, tingling, smarting

   5. அம்ைமேநாய் கண்ட காலத் ல் உடம் ல் உள்ளிடமாகத் தங்  ட் த் ப் ேபான்ற 
உணரச்் ள்ள அம்ைமக்ெகாப் ளம் (உ.வ);; pustules, as in the alimentary canal, formed when a person is 
attacked with small-pox.

   6. இைல, காய் த யவற் ன் ேம ள்ள ள்; prickle, as in leaves stalks etc., down on fruits.

   ம. ண, ைன ( ள்.);;ெத. ெசாந

     [ ல் → கர ்+ ரைண = த் ம் மான ணரச்் . ரைண → ைண]

     "ெச.ப. அகர த … நிைன  அல்ல  தன் ணரச்்  என்  மட் ம் ெபா ள்ப ம் ஸ்மரண என் ம் 

ைணக்கரந்ைத

 
 ைணக்கரந்ைத cuṇaikkarandai, ெப. (n.)

   ைண ள்ள கரந்ைத; sharp sweet basil (சா.அக.);.

     [ ைண + கரந்ைத]

ைணக்காணம்

 
 ைணக்காணம் cuṇaikkāṇam, ெப. (n.)

   ேபய்க் ெகாள்; wild horse-gram (சா.அக.);.

     [ ைண + காணம்]

ைணக்கா

 
 ைணக்கா  cuṇaikkātu, ெப. (n.)

   கா  மட ன் ழ்த் ெதாங் க் ெகாண் க் ம் ெம வான சைதப்பாகம்; the lower termination of the ear 
(சா.அக.);.

     [ ைண + கா ]
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ைணக் ஞ்
சா

 
 ைணக் ஞ்சா cuṇaikkuṟiñjā, ெப. (n.)

   ெசாரெசாரப் ள்ள ஞ்சா; rough swallow wort (சா.அக.);.

     [ ைண + ஞ்சா]

ைணக்ெகா

 
 ைணக்ெகா  cuṇaikkoḍi, ெப. (n.)

   க்ைக; bryonia scabra (சா.அக.);.

     [ ைண + ெகா ]

ைணக்ேகடன்

ைணக்ேகடன் cuṇaikāṭaṉ, ெப. (n.)

   ெவடக்ம் ெகட்டவன்; person of blunted sensibilitics.

     "தா ம் ஒக்க மடெல ப்பான் ஒ ைணக் ேகடன்" ( வ். ப்பா. 1:20, யா.);.

     [ ைண + ேகடன்]

ைணக்ேகாைர

 
 ைணக்ேகாைர cuṇaikārai, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் ேகாைர (மைல);; a kind of rough grass.

     [ ைண + ேகாைர]

ைணக யாப்
டஞ்

 
 ைணக யாப் டஞ்  cuṇaigaḻiyāppiḍañju, ெப. (n.)

   அப்ெபா  ப த்த ஞ் ; a fresh downy fruit (சா.அக.);.

     [ ைண + க யா + ஞ் ]

ைணெகட்டவ
ன்

 
 ைணெகட்டவன் cuṇaigeṭṭavaṉ, ெப. (n.)

   மான ணரச்் ல்லாதவன்; person of blunted sensibilities.

ம. ண ெகட்டவன்

     [ ைண + ெகட்டவன்]

ைணச்

 
 ைணச்  cuṇaicci, ெப. (n.)

   காஞ்ெசா ; small climbing nettle (சா.அக.);.

     [ ைண + ச் . 'இ' உைடைமப் ெபா ளீ ]

ைணத்த ம்

 
 ைணத்த ம்  cuṇaittaḻumbu, ெப. (n.)

   ைண உடம் ற்ப வதனால் நைமசச்ல் எ த் த் த த் த் த ம் ண்டாதல்; nettle rash (சா.அக.);.

     [ ைண + த ம் ]
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ைணெநரிஞ்

 
 ைணெநரிஞ்  cuṇaineriñji, ெப. (n.)

   ஒ வைக ள்ெநரிஞ் ; a kind of nettle (சா.அக.);.

     [ ைண + ெதரிஞ் ]

ைணப்

ைணப்  cuṇaippu, ெப. (n.)

   1. த் ம் மான ணரச்் ; sense of shame, sensibility.

     "ஒ தரஞ் ெசான்னால் ெதரியாதா? உனக் ச ் ைணப்  இல்ைலயா?" என்ப  நாஞ் ல் நாட்  
வழக்

   2. ரியஅ ; Sense.

     [ ைண + . ' ' பண் ப் ெபயர ்ஈ ]

ைணப் ல்

ைணப் ல் cuṇaippul, ெப. (n.)

   1. ைண ள்ள ல்; any grass with rough surface.

   2. ேகாைரப் ல்; reed sedge grass (சா.அக.);.

     [ ைண + ல்]

ைண காண
ம்

 
 ைண காணம் cuṇaiyuṟukāṇam, ெப. (n.)

   ேபய்க்ெகாள் என் ம் தவசம்; wild horsegram (சா.அக.);.

     [ ைண  + காணம்]

ைண ெகா
த்

 
 ைண ெகாத்  cuṇaiyuṟugottu, ெப. (n.)

ைண காணம் பாரக்்க;see sunai-y-urukanam.

     [ ைண  + ெகாத் ]

ைணவண்

 
 ைணவண்  cuṇaivaṇṭu, ெப. (n.)

   ஒ வைக வண் ; a kind of beetle.

     [ ைண + வண் ]

ைண

 
 ைண  cuṇaivu, ெப. (n.)

   ேபய்க்கடைல(மைல.);; wild bitter bengal gram.

ைணெவள்ளரி

 
 ைணெவள்ளரி cuṇaiveḷḷari, ெப. (n.)

   நரி ெவள்ளாரி; downy cucumber (சா.அக.);.

     [ ைண + ெவள்ளரி]
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த்தல்சம்பா

 
 த்தல்சம்பா cuttalcambā, ெப. (n.)

   சம்பா ெநல்வைக (ேவளாண்.);; a kind of paddy.

த்

த் 1 cutti, ெப. (n.)

   1. ப்  ( ங்.);; oystershell.

     " த் ன் க ப்ேபால்" ( ரேபாத. 2:26);.

   2. சங்  ( ங்.);; conch.

   3. ம்  ளிஞ் ல் (ைதலவ.);; a species of cackle, a bivalve.

   4. இப்  வ வாகத ்தைல ஒட்டால் அைமக் ந் நீற் க் கலம்; Skull used as receptacle for sacred ashes.

     " த் ய  ெபாக்கணத்  …" க்ேகா. 242)

   5. அகல் ( டா.);; shallow earthen vessel.

   6. ெநய் த யன ஊற் ஞ்  ஏனம் ( ன்.);; Small vessel for pouring ghee, oil etc.

 Skt. Sukti

     [  → ( ற் ); → த்  → த்  (ேவ.க.208.);]

 த் 2 cutti, ெப. (n.)

   த் வ ேபால் தட் ம்  சம்மட் ; small hammer.

   ம. த் ; . த்

     [  → ( ற் ); → த்  → த்  (ேவ.க.208.);]

த் யல் பாரக்்க

 த் 3 cutti, ெப. (n.)

   அைரப்பலம் (ைதலவ.);; half a palam.

 த் 4 cutti, ெப. (n.)

   வ ரத் ன் பண் க ள் ஒன்  ( லப்.14:181, உைர);; a quality of diamond.

த் ெகந்

 
 த் ெகந்  cuttigendi, ெப. (n.)

வப் க் ெகந்தகம்,

 red sulphur (சா.அக);.

த் ைக

த் ைக cuttigai, ெப. (n.)

   1. ளிஞ்சல்; ப் ; shell, oyster shell.

   2. அகல் ( ங்.);; pan as of a lamp.

   3. உட் டான தட் ; ண்ணம்; shallow dish.

     [ த்  → த் ைக]
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த் யம்

 
 த் யம் cuttiyam, ெப. (n.)

   நல்லாைட வைக ( வா.);; a kind of cloth of superior quality.

 Pkt. katta;

 U. katna.

த் யல்

த் யல் cuttiyal, ெப. (n.)

   ஒங் ய க்க உத ம் கம்மாளர ்க  வைக; small hammer.

ம வ. தட் ங்க ,  சம்மட்

     [ த் 2 → த்  → த் யல் ( .தா.117, ேவ.க.208);]

த் ரப்பலக
ைற

 
 த் ரப்பலகைற cuttirappalagaṟai, ெப. (n.)

   கட ல் உண்டான ஒ  வைகச ்ேசா ; a kind of gowri grown in the ocean (சா.அக.);.

த் லப்பரணி

 
 த் லப்பரணி cuttilapparaṇi, ெப. (n.)

   ஏ ைலப் ன்ைன என் ம் ைக; Seven leaved milky plant (சா.அக.);.

த் லாட்டம்

 
 த் லாட்டம் cuttilāṭṭam, ெப. (n.)

   நாணல்; reed (சா.அக.);.

த் ல் க்

த் ல் க்  cuttivilmuḍukki, ெப. (n.)

   ஒ  பக்கம் அ ப்பதற் ம் ம பக்கம் ஆணி ன் ெகாண்ைடையப் பற்  ப் ங் வதற் ம் 
உத ங் க ; wrench and hammer.

ம வ. ஆணி ங் ச ் த் யல்

     [ த் 2 + ல் + க் ]

த் -தல்

த் -தல் suttu,    5 ெச. . . (v.i.)

ற் -தல் பாரக்்க;see surru-.

     [  → ( ற் ); → த்  → த் -தல் ( .தா. 117);]

த்

 
 த்  cutturu, ெப. (n.)

   கண்டங்கத் ரி (மைல.);; a thorny plant.

தம

 
 தம  cudamadi, ெப. (n.)

   மணிேமகைல ல் மாத ன் ேதா யாக வ பவள்; a female character, Madavi's friend in Manimegalai еріс.

தரச்்

 
 தரச்்  cudarcci, ெப. (n.)

   ச ரக்கள்ளி; Square spurge (சா.அக.);.

501

www.valluvarvallalarvattam.com 9965 of 19068.



தா

 
 தா  cutāku, ெப. (n.)

   கடம்  மரம்; cadambo tree.

தாச்

 
 தாச்  cutācci, ெப. (n.)

   ச ரக்கள்ளி (மைல.);; triangular spurge.

தாதாளி

 
 தாதாளி cutātāḷi, ெப. (n.)

   ச் க் ழங் ; orange root (சா.அக.);.

ப் நாங்காற
ல்

ப் நாங்காறல் cuduppunāṅgāṟal, ெப. (n.)

   1. பத் ரல நீள ம் ெவண்ணிற ள்ள மண்ைடக்காறல் ன்; horse-mackerel, silvery, attaining 10 in. in 
length, ascending rivers for above tidal reach.

   2. நீலெவள்ைள நிற ைடய காறல் ன் வைக; horse mackerel, bluish-silver (ெச.அக.);.

ம்
ம்  cudumbu, ெப. (n.)

   பத் ரல நீள ம் சாம்பல் நிற ம் உள்ள பால் ன்வைக; milkfish, leaden, attaining 10 in. in length 
(ெச.அக.);.
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ைத

ைத1 cudai, ெப. (n.)

   1. அ ழ்தம்; ambrosia.

     " ைதயைனய ெவண்ேசா " (கம்பரா. ல ைற.18);

   2. பால் milk.

     " ைதக் க ைரையப் ெபா  ர " (கம்பரா. வைரக். 16);.

   3. ைவ ( ன்.);; taste, savour, sweetness.

   4. ண்ணாம் ; lime, plaster.

     "ெவள்ளி ெவண் ைத ய மாடத் "  (மணிேம. 6:43);.

   5. ெவண்ைம ( டா.);.

 whiteness.

   6. ண் ன் (அக.நி.);; star.

   7. ன்னல் (சங்.அக);; lightning.

     [ெசா  →  → ைத]

     "ஒளியார ் ன் ஒள்ளியராதல் ெவளியார ் ன் வான்கைத வண்ணங் ெகாளல்" ( றள், 714); என்  
வள் வ ம்,

     "ெவள்ளி ெவண் ைத ய மாடத் " (மணிேம 6:43); என்  த்தைலசச்ாத்தனா ம் வதால், 
'கைத' என்ப  ெதன்ெசால்ேல (ேவ.க.243);.

 ைத2 cudai, ெப. (n.)

   உைதகால் ஆன் ( ங்,);; kicking cow,

     "வ கன் ட்டாப் ன் ைத" ( ற்றா.தல. தக்கன் ேவள் ச.் 117);.

 ைத3 cudai, ெப. (n.)

   ேக ; destruction.

ைதக் ன்

ைதக் ன்  cudaikkuṉṟu, ெப. (n.)

   ண்ணாம்  ய ெசய் ன் ; an artificial hillock plastered with sunnam.

     " த்தா ட ங் ெகா ஞ் ைதக் ன்ற ம்" (ெப ங். வத்தவ. 15:109);.

     [ ைத + ன் ]

ைதயம்

 
 ைதயம் cudaiyam, ெப. (n.)

   கண்ணாம் ச ்சத் ; calcium (சா.அக);.

     [ ைத → ைதயம்]

ந்தரத்தா

 
 ந்தரத்தா  cundarattātu, ெப. (n.)

   ஒ  வைகச ்ெசய்ந்நஞ்  (சங்.அக.);; a mineral poison.
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ந்தரப்ெபா

ந்தரப்ெபா  cundarappoḍi, ெப. (n.)

   ந் ரப்ெபா ; aromatic powder.

     " ந்தரப் ெபா  ெதளித்த" ( வக. 1956);.

     [ ந் ரம் → ந்தரம் + ெபா ]

ந்தரம்

ந்தரம் cundaram, ெப. (n.)

   ந் ரம்; red paint.

     " ந்தரம் ெபய்த யாைனத் ம ப் " ( வக. 3048);.

     [ ந் ரம் → ந்தரம்]

ப்பல்

ப்பல் cuppal, ெப. (n.)

   ள்ளி; dry things, especially for fuel.

     ' ள்ளி ப்பல்' என்ப  உலக வழக் ைண ெமா  (ேவ.க.212);

     ' ப்பெல த் ப் பல் த் றான்'

     [ ம்  → ப்  → ப்பல் ( .தா. 150);

ப்

ப்  cuppi, ெப. (n.)

   1. கப்பல் பாரக்்க;see Suppal.

   2. ப் ற ( ன்.);, உ டை்டக் ச் ; thin fire wood.

     [ ப்  → ப் ]

ப் ற

ப் ற  cuppiviṟagu, ெப. (n.)

   கள்ளி ற  ( ன்.);;   காய்ந்த ள்ளி, கடை்ட ற ; small sticks of firewood.

     [ ள் → ட்  → ப் . ப்ெபனல் = ைரந்  நீரவ்ற் தல், ப்  → ப்பல் = ள்ளி. ப்  → ப்  = 
ள்ளி. ள்ளி  ப்பல் (சப் ); என்ப  உவகவ க் ைன ெமா . ப்  + ற  (ேவ.க. 212);]

ப்

ப்  cuppu, ெப. (n.)

   நீரவ்ற்றற் ப் ; onom. expr. quick absorbtion of liquid.

     [ ள் → ட்  → ப்  (ேவ.க.212);]

ப்ெபனல்

ப்ெபனல் cuppeṉal, ெப. (n.)

   நீர ் த யவற்ைற, ைர ல் உள்ளி த்தற் ப்  ( ன்.);; onom. expr. signifying quick absorption of liquid.

     [ ள் → ட்  → ப்  + எனல் - கப்ெபனவ் (ேவ.க.212); ப்  = Ger. suppe, Fr. soupe, E. sup. ப்  = AS. 
supan, Ice. supa;Ger. saufen - to drink]

பத்

 
 பத்  cubatti, ெப. (n.)

   பவளப் ற்  ெசய்ந் நஞ் ; a kind of arsenic (சா.அக.);.

பத் ரம்

பத் ரம் cubattiram, ெப. (n.)

   1. ெவள்ேவல்:

 white acacia.

   2. காட்டாத் ; bauhnia purpurea (சா.அக.);.
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பரணி

 
 பரணி cubaraṇi, ெப. (n.)

ஏ ைலப் ன்ைன:

 a medicinal herb named seven leaved milky plant.

ம வ. ஏ ைலப்பாைல

ம் -தல்

ம் -தல் sumbu-,    5 ெச. . . (v.i.)

   வா ச ் ங் தல்; to wither (சா.அக);.

     [ ம்  → சம் -,]

ம் ளி-த்தல்

ம் ளி-த்தல் sumbuli-,    4 ெச. . . (v.i.)

   ேபெராளி த யவற்றால் கண் தல்; to be dazed, dazzled, as the cyes.

     " மந்தநாக ங் கண் ம் ளித்தேவ" (கம்பரா. ைல. 132);.

ம. ம்

     [ ம்  → ம்  → ம்  → ம் ளி]
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ம்மா

ம்மா Summa, . .எ. (adv.)

   1. ெதா ன் , ெவ மேன; leisurely; without any occupation or work.

     "வாகனேம ச ்ேசணிற் ம்மா ரி ரத்் யல்லாமல்" (தனிப்பா. 2, 246, 581);.

   2. இயல்பாய்; in normal condition, in health.

உடம்  ம்மா இ க் றான் (உ.வ.);.

   3. அைம யாய்; silently, quietly, in perfect peace and rest.

     " ம்மா க்  ெமல்ைல ட ்ெசல்ல ெவைன ட்டவா" (கத்தரலங். 10);.

   4. வ தாக; bare.

     "அவள் க த் ச ் ம்மா இ க் ற " (உ.வ.);.

   5. காரண ன் ; without any reason.

     ' ம்மா ேபாவாேனன்'.

   6. பயனின் ; uselessly.

     'ேபாய்ச ் ம்மா வந்தான்'.

   7. க த் ன் ; vaguely; unintentionally, at random.

     ' ம்மா ெசான்ேனேனா?

   8. ைளயாட்டாய்; as a joke; playfully,

     'கம்மா ெசான்ேனன்'.

   9. இலவயமாய்; freely; gratuitously gratis.

     ' ம்மா ெகா ப்பானா?

   10. தைட ன் ; freely, unhesitatingly unceremoniously.

இம்மாநாட் ற் ச ் ம்மா வரலாம்.

   11. அ க்க ; continously, repeatedly.

ம்மா வந்  ெகாண் க் றான்.

   ம. ம்ம;க. ம்மென

     [ ம் → ம்மா. ம் = ம ைம]

இக்க த் கைளெயல்லாம்

     " ம்மா த்தல்" என் ம் மர செ்சால், உணரத்் தல் காண்க ெகாண்  ( த்தாந்த லா ம், 
ெமய்ப் ெபா ள் (தத் வ லா ம், இசெ்சால்ைல இ வைகப் பற் ம த்  ற்றத் றந்த  

னிவரான ஓ யர,் இ ைன ம் ெசய்யா  இைறவன்ேமல் எண்ணத்ைத நிைலயாக நி த் , 
அைம யா க் ம் இைணயற்ற இன்ப நிைலைமையக் க்கப் பயன்ப த்  ள்ளனர.்

ெமளன வ கள் தா மானஅ க க் ச ்'கம்மா ' என்  ெச ய த் யைத ம், அைத 
நிைனந்  தா மான அ கள்,

சந்தத  ளைமேயா க்கலா மற்ெறா  சரீரத் ம் தலாம்

சலேம னடக்கலாம் கனன்ேம க்கலாம் தன்னிகளில் த்  ெபறலாம்

   ந்ைதைய யடக் ேய கம்மா க் ன்ற றமளி ;சத்தா ெயன்

த்த ைச ெகாண்ட அ வான ெதய்வேம ேதேசா மயானந்தேம."

என்  பா த்தைல ம், ேநாக் க

ெவப்பத் னால் மந்த ம் ம ைம ம் உண்டா மாதலால், ெவப்பக்க த் ல் ேசாம்பற்க த் த் 
ேதான் ற்  ெவப்பக் காலத் ம், ெவப்பநாட் ம், ைன யற்  ன் வைத ம், 

ளிரக்ாலத் ம் ளிரந்ாட் ம் அ  வைத ம் உல யைல ேநாக் க் காண்க (ேவ.க.215);.506
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ம்மா

ம்மா  cummāṭu, ெப. (n.)

   1. ைமையத் தாங்க உத ம்ப  தைல ல்ெகாள் ம் ைமயைட ( ணிப் ரியைண);; load-pad for the 
head.

     'கம்மா டம்மா ம யாக் ' ( வாலவா. 30:9);.

   2. தவசமாகக் ெகா க் ம் உரிைம (R.T.);; perquisites in grain.

     ' ம்மாட் க் ம் ம்மா இ ப்பவ க் ம் என்ன ெதரி ம்?' (பழ.);.

ம. ம்மாட் .

     [ மைட → ம  → ம்மா  ( . .101);]

ம்மா ேகா -
தல்

ம்மா ேகா -தல் Summadu-kolu-,    15 ெச. . . (v.i.)

   ணிையத் தைலக் ச ் ம்மாடாகச ் ற் க்கட் தல்; to coil a cloth as load-pad for the head.

     [ ம்மா  + ேகா -,]

ம்மா

ம்மா  summadu, .அ. (adv.)

ம்மா பாரக்்க;see summa.

     " ம்மா  ரந் க்  ெய ராடா ந்தார"் ( ைள. பரிநரி.41); (ெச.அக);.

     [ ம்மா → ம்மா ]

ம்

 
 ம்  cummi, ெப. (n.)

   ெப ங் ; gmeilina arborea (சா.அக.);.

ம்ெமனல்

ம்ெமனல் cummeṉal, ெப. (n.)

   ஒ க் ப் ; ச் தற் ப் ; onom. expr. signifying breathing.

     " ம்ெமனாேத ைக ட ்ேடா " ( வ். ெபரியாழ். 5.4.:3);.

     [ ம் + எனல்]
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ம்ைம

ம்ைம1 cummai, ெப. (n.)

   1. ைம ( ங்.);; burden;charge.

     " ம்ைமயா ரெ்காள" (கம்பரா. டண.62);.

   2. ெதா ; group, gathering, as of rays, bundle.

     " டரின் ம்ைம ம் ற" (கம்பரா. இலங்ைககாண்.33);

   3. ெநற்ேபார ்( ங்.);; stack or rick of reaped paddy.

   4. ஊர ்( ங்.);; village, town.

   5. நா  ( ங்.);; country, district.

   6. ஆ ைர (மைல.);; tanner's senna.

   7. ெநற்ெபாரி; fried paddy.

   8. ஆளி ைத; linseed (சா.அக.);.

ம. ம்மல்

     [ ம் → ம்ைம ( .தா. 175);]

 ம்ைம2 cummai, ெப. (n.)

   1. ஓைச; sound, noise, clamour.

     'இ ெமன் ம்ைம ட ைட வைரப் ன்' (ெபா ந.65);.

   2. யாழ்நரம் ன் ஒைச ( ங்.);; musical note.

     [ ம் → ம்ைம]

 ம்ைம3 cummai, ெப. (n.)

   ம்மா ; load-pad for the head.

     " ம்ைமயாகேவ கைடகைள ெந க் ேய" ( ரிஞ்ைசப். ெகளரீ.6);.

     [ ம் → ம்ைம]

ம்ேமாதகம்

 
 ம்ேமாதகம் cummōtagam, ெப. (n.)

   ெகா க்கடை்டத் ேதக் ; bastard teak (சா.அக.);.
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ம

ம1 suma-,    3 ெச.  (v.i.)

   1. ைமயாதல்; to become heavy, as accumulated debt, interest;

 to be burdened.

     'இன்ைறய உணவால் வ  மந்  ட்ட ' (உ.வ.);.

   2. சாரத்ல்; to devolve on, press upon.

     'அவன  ஈட்ட ம் இழப் ம் என்ேபரிற் மந்தன (உ.வ);.

   3. தல்; to increase, swell.

     'ப பாவங்கள் மந்தன' (உ.வ.);.

     ' மந்த தைல ம் ம்மாடாய்த் ரி ற '. (பழ.);.

     [ ைம → ம-,]

 ம2 suma-,    3 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. தாங் தல்; to bear;

 to support;

 to carry a burdern, as a beast, to bearin the womb

     "பவழம் ைனந்த ப  மப்ப" (க த். 80);

   2. ேமற் ெகாள் தல்; to take upon oneself.

     " யற்  மந்ெத ந் " ( வ். இயற். ெபரிய வந்.1);.

   3. பணிதல்; to submit to humble.

     "ெச நைரக் காணிற் மக்க" ( றள், 488);,

     ' மந்தவன் தைல ேல ம்மா  பத் ' (பழ.);.

   4. ல் ெகாள் தல்; to pregnant.

   ம. ம;ெத. ேபா

     [ ைம → ம-,]

மக்க

மக்க Sumakka, .எ. (adv.)

   1. மந் ட; to carry.

   2. க ம்; in abundance, plenty.

     'பண் மக்கப் பா ' (ஈ , 3.5:2);.

     [ ம → மக்க]

மங்ைக

மங்ைக cumaṅgai, ெப. (n.)

   1. ஆ  ன்னாப்பாைல; a medicinal plant, worm killer.

   2. வறட் ண் ; sensitive plant (சா.அக.);.

மஞ்சரி

 
 மஞ்சரி cumañjari, ெப. (n.)

   ள ; holy basil (சா.அக.);.
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மடம்

மடம் cumaḍam, ெப. (n.)

   அ ன்ைம, ட்டாள்தனம்; ignorance, folly.

     " மடதாய் வம்  மால் ெகா ந் ய" ( ப் . 460);.

     [ ம  → மடம்]

மடன்

மடன் cumaḍaṉ, ெப. (n.)

   1. ழ்மகன் ( வா.);; mean, vulgar, person.

   2. அ ல்லாதவன்; ignorant, illiterate person.

     "உள்ள லாத மடரக்ள்" (ேதவா.604.5);.

     [ ம  → மடன்]

ம

ம  cumaḍu, ெப. (n.)

   1. ம்மா  பாரக்்க;see Summadu.

     " கரவ்ாய்க்  ஞ் மட் ரீஇ" (ெப ம்பாண். 159);.

   2. ைம; load, burden.

     "இவடான் ந்தாச ் மட் னள்" (க த். 109);.

ம. ம

     [ ைம + அ  → ம ]

மைட

 
 மைட cumaḍai, ெப. (n.)

ம்மா  (அக.நி.); பாரக்்க;see summadu.

     [ ம  → மைட]

மணா

 
 மணா cumaṇā, ெப. (n.)

   சண்பகம்; Small sampak flower (சா.அக.);.

மத்

மத்  cumatti, ெப. (n.)

   1. மதைல, 2 பாரக்்க;see sumadalai,

   2. ' மத் யான ைல' (உ.வ.);.  ; abundance.

     'அங்ேக பண்டங்கள் மத் யா க் ன்றன'. (உ.வ.);.

   3. ெகட் ; solidity; firmness.

     'இ  மத் யான ேவைல' (உ.வ.);. (ெச.அக);.

     [ மத்  → மத் ]
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மத் -தல்

மத் -தல் Sumattu-,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ைமேயற் தல்; to burden, to load.

     "ேசாற்ைறச ் மத்  நீ பந் த்  ைவக்க" (தா . 74/ ெபரியநாய .1.);.

ம. மத் .

   2. கடன் த யன ெபா க்க ைவத்தல்; to impose, as a debt, obligation;

 to make one liable.

   3. ற்ற த யன ஏற் தல்; to impute, as fault.

     [ ம் → ைம → மத் ]

மதைல

மதைல cumadalai, ெப. (n.)

   1. ைமதைல பாரக்்க;see sumai-dalai.

   2. ைல த யவற் ன் ஏற்றம்; excessiveness, as of price.

     ' மதைலயான ைல' (உ.வ.);. (ெச.அக.);.

     [ ம் → ைம → ம + தைல]

மதாகம்

 
 மதாகம் cumatākam, ெப. (n.)

   ற்றகத் ; common sasban (சா.அக.);.

     [ ம + தாகம்]

மதாசா

 
 மதாசா cumatācā, ெப. (n.)

   ெசம்ைப; foreign sesban.

ம

ம 1 cumadi, ெப. (n.)

   1. ெபா ப் ; responsibility, duty.

     'அ  உன்ேமற் ம ' (உ.வ.);.

   2. ைம (பாரம்); (சங்.அக.);; load, burden.

     ' ம்பச ் ம  அவ க்  அ கம்' (உ.வ.);.

   4. ; large quantity, abundance.

     'சரக் ச ் ம யாய் வந்ததா?' (உ.வ.);.

     [ ம் → ம → ம  ( .தா.175);]

 ம 2 cumadi, ெப. (n.)

   ேபராமல் ; long tubed arabian jasmine (சா.அக.);.

மந்த

மந்த sumanda, ெப.அ (adj.)

   1. அ கமான; abundant, numerous.

     ' மந்த சனம் வந்தாரக்ள்' (ெநல்ைல);.

     [ ம → மந்த]
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மர-்தல்

மர-்தல் sumar,    3 ெச. .  (v.i.)

   கனமா தல்; to become heavy.

     'சாமான் ம ற ' (உ.வ.);.

     [ ம் → ம → மர-்,]

 
  cumi, ெப. (n.)

   ெசம்மரம்; coromandel redwood, soymida febrifuga (சா.அக.);.

கம்

கம் cumūkam, ெப. (n.)

   1. கஞ்சாங்ேகாைர; white-basil.

   2. ள ; holy basil (சா.அக.);.

ைம

ைம cumai, ெப. (n.)

   1. மக்ைக; bearing, carrying.

     " ைமக்கடாத ெமய் த்தேல நன் " ( ர ங். அக்கமா. ற  21);.

   2. கனம்; weight, load, burden.

   3. ெதா ; collection.

     "வார் ைமப் க்ெகாண் " ( மந். 1834);.

   4. கடைம, ெபா ப் ; duty, responsibility.

   5. ஒ  ரல மைழ; one inch of rain.

   6. 60 ப  ெகாண்ட ஓர ்அளைவ; a measure equal to 60 measures.

   7. 180 ேதங்காய்ெகாண்ட அள  (G.Tj.D.i.134);; a bundle of 180 coconuts.

   8. 270 கவளி ெகாண்ட ெவற் ைலக் கட் ; a bundle of 270 kavali of betel-leaves.

     ' ைம எ ப்பவ க்  ைமப் ப த் ெதரி ம்' (பழ.);.

     [ ம → ைம]

ைமக்காரன்

ைமக்காரன் cumaikkāraṉ, ெப. (n.)

   1. டை்டத் ரக் ேவான் (யாழ்.அக.);; porter, carrier.

   2. ம்பச ் ைம க்கவன் (உ. .);; man of large family.

     [ ைம + காரன்]

ைமக்

ைமக்  cumaikāli, ெப. (n.)

   1. டை்டத் க் வதற்   ெகா க் ம்  (யாழ்.அக);; porterage, wage for carrying a load.

     ' ைம காற்பணம்; ைமக்  க்காற்பணம்' (பழ.);.

     [ ைம + ]

ைமத்த ர்

ைமத்த ர ்cumaittayir, ெப. (n.)

   1. ஆைடத் த ர ்( வக. 468, நச.் உைர.);; curd with cream; a layer on the top of curd.

   2. கட் த் த ர;் solid curd.

     " ைமத்த ர ்ேவய்ந்த ேசாற் ன்" ( வக. 2617);.

     [ ைம + த ர]்
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ைமதைல

 
 ைமதைல cumaidalai, ெப. (n.)

   ெபா ப்  கடைம (இ.வ.);; responsibility, burden.

     [ மதைல → ைமதைல]

ைமதாங் ேபா
-தல்

 
 ைமதாங் ேபா -தல் Sumai-tangipódu- ெச. . . (v.i.)

   ெபற்ெற க்காமல், வ ற் க் ழந்ைத டன் இறந்தவள் ெபா ட் , அவள் வ ற் ச ்
ைமயா ண்டான வ த்தம் நீங் மா ம், அவள் ஆதன் அைம ம் ெபா ட் ம், ைமதாங் க்கல் 

நாட் தல்; to erecta sumai-tangi of tentimes in memory of a woman who has died in pregnancy, the belief being that by 
such erection she will be relieved of her burden in the womb.

     [ ைமதாங்  + ேபா -,]

ைம

ைம  cumaidi, ெப. (n.)

ம 1 பாரக்்க (சங்.அக.);;see sumati1

     [ ம் → ம → ம  → ைம ]

ைமயைட

ைமயைட cumaiyaḍai, ெப. (n.)

ம்மா  பாரக்்க;see Summadu.

     " ைமயைட ேமற் ைட க ழ்த் " ( ைள. மண் மந்.16);.

     [ ைம + அைட ( . .101);]

ைமயன்

ைமயன் cumaiyaṉ, ெப. (n.)

   ைமயாள்; porter, carrier.

     " ைமயரா ப்பார ் ம்மாட் க் ள்ேள தாைழமடைலச ்ெசா மரே்பாேல" ( வ். அமலனா , 6, 
யா. பக். 73);.

     [ ைம → ைமயன்]

ைமயாள்

ைமயாள் cumaiyāḷ, ெப. (n.)

ைமக்காரன் பாரக்்க;see sumai-k-karan.

     "எைமச ் ைமயா  மாக் " (தா . சச் தா. 4);.

     [ ைம + ஆள்]

ைம றக்

 
 ைம றக்  cumaiyiṟakki, ெப. (n.)

ைமதாங்  (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see sumai-tangi

     [ ைம + இறக் ]
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ர

ர1 Sura,    3 ெச.  (v.i.)

   1. ஊ தல்; to spring forth to stream out.

     "ஆ யா னவைன ேநாக்  ய ள் ரந் " (கம்பரா. டண. 142);.

   2. உட ல் நீர ் த யன ெப  ங் தல் (இ.வ.);; to swell morbidly with secretion.

   3. நிைறதல், ெப தல்; to increase by steady accumulation, as wealth.

     " ப்பஞ் ரந்த லந்  ட் ம் ெப மான்" ( வாைன. உலா, 60);.

   ம. ரத் ;க. ஒசர்

     [ ல் → (சர)்; → ர → ர-. (ேவ.க. 245);]

 ர2 Sura-,    3 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. பால் த யன ரத்தல்; to secrete as milk.

     'கன்ைறக் கண்ட ம் ப ற் ப் பால் ந்த ' (உ.வ.);.

   2. இைட டா  ெசாரிதல்; to pour forth continuously.

     "ேமனின்  தான் ரத்தலான்" ( லப். 1,9, உைர);.

   3. க அ கமாகக் ெகா த்தல்; to give abundantly.

     "ெந ந்ேதர ்களிெறா  ரக் ம்…. கண்ைட" (அகநா. 249);.

     [ ல் → ( ர)்; → ர → ர-. ேவ.க. 245]

ரக்கட்

 
 ரக்கட்  curakkaṭṭi, ெப (n.)

   வ ற் க் கட் ; enlargement of the spleen.

     [ ரம் + ட் ]

இவ் வ ற் க்கட்  காய்சச் னால் ஏற்ப ம் மண்ணிரல் க்கம் என்  சாஅக ம்.

ரக்கைண

 
 ரக்கைண curakkaṇai, ெப (n.)

   காய்சச் டன் வாய் நீ ற்றங் கா ம் ஒ வைகக் கைணச ் ; congenital heat in children accompanion by 
fever and salivation (சா.அக.);.

     [ ரம் + கைண]

ரக்கரந்ைத

ரக்கரந்ைத curakkarandai, ெப (n.)

   1. வ கரந்ைத; fever basil.

   2. ெகா ம் ச ் வகரந்ைத; Ceylon toolsy.

     [ ரம் + கரந்ைத]

ரக்கா க்கம்

 
 ரக்கா க்கம் curakkālikkam, ெப (n.)

   காய்சச்ல், இ  த ய ேநாய்க க்காகக் கண்ணி ம் ம ந் ; an eye salve used on the eyelids in 
cases of fever (சா.அக.);.

     [ ரம் + கா க்கம்]
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ரக்க சச்ல்

 
 ரக்க சச்ல் curakkaḻiccal, ெப (n.)

   எளி ல் பண் வத் ற்  வயப்படாத காய்சச்ேலா  ய க சச்ல்ேநாய்; diarrhoea with fever (சா.அக.);.

     [ ரம் + க சச்ல்]

ரக்கள்ளி

 
 ரக்கள்ளி curakkaḷḷi, ெப (n.)

   ெசம்மரம்; red cedar (சா.அக.);.

     [ ரம் + கள்ளி]

ரக்காம கம்

 
 ரக்காம கம் curaggāmaligam, ெப (n.)

   ெச ந் ; golden champak (சா.அக.);.

ரக்காய்சச்ல்

ரக்காய்சச்ல் curakkāyccal, ெப (n.)

   1. க ைமயானகாய்சச்ல்; a high degree of fever.

   2. உடம் ல் எரிசச்ைல உண்டாக் ம் காய்சச்ல்; fever causing burning sensation over the body (சா.அக.);.

     [ ரம் + காய்சச்ல்]

ரக் யானம்

 
 ரக் யானம் curakkiyāṉam, ெப. (n.)

   பா ைக ல் பண் கைள (கரங்கைள);த் தனித் தனியாய் எ த் க் றவல்ல இைச ணரச்்  
(சங்.அக.);; intimate knowledge of the musical notes involving the ability to identify each of them as it occurs.

ரக் னி

 
 ரக் னி curakkiṉi, ெப. (n.)

   காய்சச்ைலத் தணிக் ம் ம ந் ; remedy for dispelling as reducing fever (சா.அக.);.

ரக் னிேநாய்

 
 ரக் னிேநாய் curakkiṉinōy, ெப. (n.)

   ஊைத னால் உண்டா ச ்சளிக்ேகாளா  அைடவதனால் கா ம் ெதாண்ைடக் கம்மல், ச் த் 
ணறல், வறட்  ேபான்ற பண் கைளக் காட் ம் ேநாய்; a throat disease caused by gas and kabam making 

hard of speech, breathing trouble etc. (சா.அக.);.

     [ ரம் + அக் னி + ேநாய்]

ரக் டாரம்

 
 ரக் டாரம் curakkuṭāram, ெப. (n.)

   காய்சச்ைலக் கட் ப்ப த் ம் மாத் ைர; a medicine for fever (சா.அக.);.

     [ ரம் + டாரம்]

ரக் நீர்

 
 ரக் நீர ்curakkuḍinīr, ெப. (n.)

   காய்சச் க்கான யாழம்; a decoction given for fever (சா.அக.);.

     [ ர(ம்); + நீர]்
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ரக் ளிர்

 
 ரக் ளிர ்curakkuḷir, ெப. (n.)

   ளிரக்் காய்சச்ல்; shivering accompanied fever an intermitent fever (சா.அக.);.

     [ ரம் + ளிர]்

ரக்ேகாடாரி

 
 ரக்ேகாடாரி curakāṭāri, ெப. (n.)

ரக்ேகாடா  பாரக்்க;see sura-k-kodali (சா.அக.);.

     [ ர(ம்); + ேகாடாரி]

ரக்ேகாடா

 
 ரக்ேகாடா  curakāṭāli, ெப. (n.)

   காய்சச்ைலப் ேபாக் ம் இைண ல்லா ம ந் ; an infalliable medicine for any kind of fever (சா.அக.);.

     [ ரம் + ேகாடாரி → ேகாடா ]

ரக்ேகா

 
 ரக்ேகா  curakātu, ெப. (n.)

   காய்சச்ற் ற்றம்; vitiation caused by fever (சா.அக.);

ரகணேராகம்

 
 ரகணேராகம் curagaṇarōgam, ெப. (n.)

   ற க் ற்றத் னால் ழந்ைதக க்  வ ம் காய்சச்ல்; chronic fever by children due to congenital causes 
(சா.அக.);.

     [ ரகண(ம்); + ேராகம்]

ரகரகாரி

 
 ரகரகாரி curagaragāri, ெப. (n.)

   காய்சச்ைல நி த் ம் ஒ  ம ந் ; a remedy that dispels fever (சா.அக.);.

     [ ரம் + க ரம் + காரி]

ரகரி

 
 ரகரி curagari, ெப. (n.)

   ேபய்த் ம்ைப; devil toombay (சா.அக.);.

ரகாம கம்

 
 ரகாம கம் curagāmaligam, ெப. (n.)

   ெச ந் ; golden champak (சா.அக.);.

     [ ரம் + காம கம்]

ர லம்

 
 ர லம் curaguyilam, ெப. (n.)

   ன்; gum (சா.அக.);.

516

www.valluvarvallalarvattam.com 9980 of 19068.



ர

ர  curaguru, ெப. (n.)

   1. யாழன் ( வா.);. ேதவர ் ; jupiter, as the preceptor of gods.

   2. இந் ரன் ( டா);, ேதவரக்் த் தைலவன்; indira as the chief of gods.

   3. பண்ைடச ்ேசாழர் லத் தைலவ ள் ஒ வன்; an ancient Cola king.

     "ெபான்னி நன்னாடன் ர ன் வ ேயான்" (நன். 296, ம ைல.);.

     [ ரர ்+ ]

ரவன் → 

 Skt. Guru

ரக்ேகசரிக் ளி
ைக

 
 ரக்ேகசரிக் ளிைக curagācarigguḷigai, ெப. (n.)

   ழந்ைதக க்  பலவைகக் ற்றங்களினால் வ ம் காய்சச் க் ரிய ம ந் ; pill used for fevers of 
children (சா.அக.);.

     [ ரம் + ேகசரி + ளிைக]

ரைக

ரைக curagai, ெப. (n.)

   1. ண்ணாம் ; slaked lime.

   2. வசம் ; sweet flag (சா.அக.);.

ரங்கக்காரன்

ரங்கக்காரன் curaṅgakkāraṉ, ெப. (n.)

   1. ெவ  ம ந்தால் பாைறகைளப் ளப் ேபான் (இ.வ.);; one whose occupation is rockblasting.

   2. ரங்கம் ேதாண் ேவான்; one who dugsmine.

   3. ரங்கத் ல் பணியாற் ேவான்; one who works in a mine (ெச.அக.);.

     [ ரங்கம் + காரன்]

ரங்கப்பாைத

ரங்கப்பாைத curaṅgappātai, ெப. (n.)

   1. சாைலகைளக் கடக்க நிலத் ற்க ல் அைமக்கப்ப ம் பாைத; sub-way.

     "ெசன்ைன ல் ரங்கப்பாைதகள் பல ள்ளன.

   2. மைலையக் ைடந்  அைமக்கப்ப ம் பாைத; tunnel.

     " ன ர ்அ ேக ரங்கப்பாைத ஒர ்அ ரமாத் ரி ( ேலா ட்டர)்; நீள ைடய ."

     [ ரங்கம் + பாைத]
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ரங்கம்

ரங்கம்1 curaṅgam, ெப. (n.)

   1. நிலவைற ( ன்.);; under ground cellar.

   2. நிலவைறப் பாைத; subterraneous passage.

   3. ழ க் ம் அைற; mine, trench.

   4. கனிமங்கள் ேதாண்  ெய க் ம் ேபா  ஏற்ப ம் ெப ம் பள்ளம்; a large under-ground excavation dug 
minerals and oares.

   5. வதற்காக ட் ச் வரில் கள்வரி ங்கன்னம்; hole cut through or under a wall to break into a house.

     [ ள் → ர → ரங்  → ரங்கம் (ேவ.க.245);]

 ரங்கம்2 curaṅgam, ெப. (n.)

   1. இங் கம்; cinnabar.

   2. ந் ரம்; red powder.

   3. ேதன்; honey.

   4. ேதாடம்பழம்; citrus fruit (சா.அக.);.

ரங்கெவ

ரங்கெவ  curaṅgaveḍi, ெப. (n.)

   1. நிலத் ல் உள்ள ெப ம்பாைறகைள உைடத் க் ணேறா, ெபரிய அகழ்ேவா ஏற்ப த்தப் 
பயன்ப ம் ெவ ; to blast rock or to excavate to make a mine, a kind of detornators are used, such detonators are called 
'suranga vedi'.

ரங்க ற்

 
 ரங்க ற்  curaṅgavūṟṟu, ெப. (n.)

ரங்கங்களி ந்  வ ம் மாைழகளின்

தற்ெபா ள் கலப்பான நீர,்

 spring issuing out from mines containing minerals (சா.அக.);.

     [ ரங்க(ம்); + ஊற் ]

ரங்கம்ைவ-
த்தல்

ரங்கம்ைவ-த்தல் surangam-vai,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. பாைறகைள ம ந்  ைவத்  உைடத்தல் ( ன்);; to blast rocks.

   2. ழ த்தல்; to lay mines under, open a subterraneous passage.

   3. கன்ன தல்; to break into a house through a hole cut in its wall.

   4. வஞ்சகத்தால் ெக  ெசய்தல்; to undermine, ruin by insidious means, sap.

     [ ரங்கம் + ைவ-,]

ரங்கம -த்தல்

ரங்கம -த்தல் surangam-aru-,4 ெச. . . (v.i.)

ரங்கம்ைவ-, ( ன்.); பாரக்்க;see surangamvai- (ெச.அக.);.

     [ ரங்கம் + அ -,]

ரங் ன் -தல்

ரங் ன் -தல் suran-guru- ெச. . . (v.i.)

   1. ேபச் தாழ்தல் (உ.வ.);; lowering of the voice in speaking.

   2. பாட் ன் உசச்த் ந்  றக் தல்; to lower the high pitch into a low pitch.

     [ ரம் + ன் தல், ரம் = பண், ஓைச]
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ரசச்

 
 ரசச்  curaccadi, ெப. (n.)

   இைசவைக ( ன்.);; a variety in tunes.

     [ ரம் + க ]

ரசகசாயம்

 
 ரசகசாயம் surasagasāyam, ெப. (n.)

   யான நீர ் ரிதைலக் கட் ப்ப த் வதற்காக நீரி  ேநாயாளரக்் க் ெகா க் ம் 
க க் நீர;் a decoction prescribed for diabetes (சா.அக.);.

     [ ரசம் + கசாயம்]

ரச தம்

 
 ரச தம் surasabirudam, ெப. (n.)

   ேவைளத ்தாவரம்; velaiplant (சா.அக);.

     [ ரசம் + தம்]

ரசம்

ரசம் surasam, ெப. (n.)

   1. அரத்ைத; galangal.

   2. ந ம் ன்; a fragrant resin (சா.அக.);.

ரசம்மாரி

 
 ரசம்மாரி surasammāri, ெப. (n.)

   காய்சச்ைலப் ேபாக் ம் ம ந் ; medicine eradicating fever (சா.அக.);.

     [ ரம் + சம்மாரி]

ரசமணி

 
 ரசமணி surasamaṇi, ெப. (n.)

   ஆடாேதாைட; Malabar nut (சா.அக.);.

     [ ரசம் + மணி]

ரசமான

ரசமான surasamana, ெப.அ.(adj.)

   1. ைவ ள்ள; delicious.

   2. த் ப் ள்ள; sweetish (சா.அக.);.

ரசவா ரசம்

 
 ரசவா ரசம் surasavākudirasam, ெப. (n.)

   ஒ  வைகத் ள ; a varity of holy basil (சா.அக.);.

     [ ரசம் + வா  + ரசம்]

ரசா

 
 ரசா curacā, ெப. (n.)

   ள  (மைல);; sacred basil.
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ர
ர  surasi, ெப. (n.)

   ெவண்ெணாச்  (ைதலவ. ைதல. 135, 14);; five leaved chaste tree.

ர

 
 ர  surasu, ெப. (n.)

   ேவைளப் ; five leaved cleome (சா.அக.);.

ர ர-த்தல்

ர ர-த்தல் surasura-,    4 ெச. . . (v.i.)

   ச சச்ைரயாதல் (இ.வ.);; to be rough to have a rough surface.

     [ ள் → ர ்→ ர. ர ர = கர ரடாய் இ த்தல்]

ர ரப்

ர ரப்  surasurappu, ெப. (n.)

   ச சச்ைரயாக இ க்ைக (இ.வ.);; roughness as of woollen cloth.

     [ ர ர → ர ரப்  (ேவ.க. 206);]

ர ரா

ர ரா surasurā, ெப. (n.)

   ள்ைளகள் ெகா த்  ைளயா ம் வாணவைக; a kind of small crackers handled by the children. 
(ேவ.க.212);.

     [ ர ்→ ர ரா]

ர டாமணிமா
த் ைர

 
 ர டாமணிமாத் ைர curacūṭāmaṇimāttirai, ெப. (n.)

 a pill given for fevers (சா.அக.);.

     [ ரம் + டாமணி + மாத் ைர]

ர ைல

ர ைல curacūlai, ெப. (n.)

   ெவப் ேநாய் வைக ( வரட்.123);; a fever, ague.

     [ ரம் + ைல]

ரைச

ரைச surasai, ெப. (n.)

ற்றரத்ைத (ைதலவ. ைதல.98);.

 lesser galangal.

ரஞ்சனம்

 
 ரஞ்சனம் curañjaṉam, ெப. (n.)

   க  (மைல);; areca-palm.

ம வ. பாக்  மரம்

ரஞ்சா

 
 ரஞ்சா curañjā, ெப. (n.)

   ள ; holy basil (சா.அக);.

ரஞ்

 
 ரஞ்  curañji, ெப. (n.)

   உ ைலமரம்; sirissaticle from its clearing rancidity (சா.அக.);.
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ர

 
 ர  curaḍi, ெப. (n.)

   பண்வைக (யாழ்.அக);; a musical mode.

     [ ட்  → ர ]

ரண்

ரண் 1 curaṇṭi, ெப. (n.)

   1. ண் ரண் ம் க ; a sharp instrument used for scraping wounds.

   2. சட் வம் (கரண் );; an iron instrument to scrap anything (சா.அக.);

     [ ரண்  → ரண் ]

 ரண் 2 curaṇṭi, ெப. (n.)

   1. தவறான வ ல் ெபா ள்கைளக் கவ பவன்; one who misappropriatcs.

   2.  தாகப் ெபா ள் ேசாரப்்பவன் (உ.வ.);.

 one who scraps up money.

   3. ரண் னெபா ள் (இ.வ.);; scrapings.

     [ ரண்  → ரண் ]

ரண்

ரண் 3 surangu- ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. உ ர ் த யவற்றால் றாண் தல் ( ன்.);; to scratch, scrape with finger's-nail.

   2. உ ர ்அல்ல  ரல் னியால் உடம்ைபத் ண் க் ப் த்தல் ( ன்.);; to scratch a person with the tip of 
the finger to draw his attention.

   3. ண் தல் ( ன்.);; to instigate.

   4. சண்ைடக் த்தல் ( ன்.);; to pick up a quarrel.

   5. ெசலவாற் கைரத்தல்; to drain away one's property.

     "அவன் தன் ெசாத்ைத ெயல்லாம் ரண்  ட்டான்".

   6. கவரத்ல்; to misappropriate by slow degree.

     "என் ெபா ைள ெயல்லாம் கரண்  ட்டான்".

   ம. ரண் க;   க. ெகாண் க, ெகெர;   ெத. ;   . ெகெர னி;   ேகாத, ெகக்ரவ்்;   ட. ெகரவ்்;   பர.் 
ர,் ரவ்், ரப்் . ெகரச்;்   மா. க்ெவரெ்ச; ரா. கர் ங்.

     [ ள் → ர ்→ ர  → ரண் ]

 ரண் 4 surandu-,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. பணத் ற்காகப் பலேரா  உட ற  ெகாள்ளல் ( ன்.);; to commit adultery,prostitution.

   2. இரத்தல்; to crave, solicit meanly.

     'என்னிடம் வந்  ரண் றான்' (உ.வ.);.
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ரைண

ரைண curaṇai, ெப. (n.)

   1. உணரச்் ; sensitiveness, consciouness.

     " ரைண ெகட்டவன்" (உ.வ.);.

     "அ க நித் ைர ெகா க்கச ் ரைணெகட் " (இராமநா. உ த். 33);

   2. அ ; sense, intelligence.

     "அவன் க்க ரைண ள்ளவன்" (ெச.அக.);.

   ம. ரண;க. ரெள

     [ ள் → ர ்→ ரி → ரைன ( .தா.130);]

ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழக அகர த  நிைன  அல்ல  தன் ணரச்்  என்  மட் ம் ெபா ள்ப ம் 
'ஸ்மாண' என் ம் வடெசால்ைல, ரைன என் ம் ெசாற்  மட் ன் ச ் ைண ெயன் ம் ெசாற் ம் 

ரைணமரைண

ரைணமரைண curaṇaimaraṇai, ெப. (n.)

   மான ணரச்் ; self-respect.

     ' ரைன மரைண ெகட்  அைலயாேத'.

     [ ரைண + மரைண]

ரைணமரைண என் ம் இைண ெமா ள்ள இரண்டாம் ெசால்ேல வடெசால்லா ம். அஃ  
ஒ ெயாப் ைம ம் இற்ைறத ்த ழரின் ெமா ணரச்்  ன்ைம ம் பற்  இைணந்தெதன அ க 

ரைணமரம்

 
 ரைணமரம் curaṇaimaram, ெப. (n.)

   மாவைக; a speces of mango.

ம வ. கரைண

     [ ரைண + மரம்]

ரத் மம்

 
 ரத் மம் curattirumam, ெப. (n.)

   ேநயமரம்; a kind of medicinal tree (சா.அக.);.

ரத்

ரத்  curattu, ெப. (n.)

   1. க அ கமாகப் பால்த ம் கறைவ னத் ன் இயல் ; quality of a cow which gives milk in abundant.

     'இந்தப் ப மா  நல்ல ரத் ைடய  (உ.வ.);.

   2. ெதம் ; valour, strength.

ேநாய்வாய்ப்பட்ட ன் ைபயன் ரத் ல்லாமல் இ க் றான்.

   3. ஆரவ்ம், ஈ பா ; eagerness, interest, involvement.

ேதர் ல் ேதாற்றதால், அவன் எ ம் ரத் ன்  காணப்ப றான்.

ரத் க்கா

 
 ரத் க்கா  curattukkāti, ெப. (n.)

   ப்  லம்; root of long pepper (சா.அக.);.

     [ ரத் க்  + ஆ ]
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ரத் ய்த்தல்

ரத் ய்த்தல் curattuyttal, ெப. (n.)

   ரர ்தாம் கவரந்்த ஆனிைரைய அரியவ ல் ேநா  படாதப  நடத் க்ெகாண்  ெசல் தைலக் 
ம் றத் ைற ( .ெவ.1:11);; theme of a warrior leading the captured cattle safe through a baren tract fraught with 

dangers.

ரத்ைத

 
 ரத்ைத curattai, ெப. (n.)

   ந் ரிப்பழம்; cashew nut fruit (சா.அக.);.

ரத

 
 ரத  curadaru, ெப. (n.)

   ேதவதா ; deoder tree (சா.அக.);.

ரதாக்

 
 ரதாக்  curatākku, ெப. (n.)

   அரத்ைத; galangal (சா.அக.);.

ரதாக் ம்

 
 ரதாக் ம் curatākkum, ெப. (n.)

   ேபரரத்ைத; greater galangal (சா.அக.);.

ரதாகநா னி

 
 ரதாகநா னி curatākanāciṉi, ெப. (n.)

   இ ேவ  என் ம் ெவட் ேவர;் cuscuss root (சா.அக.);.

ம வ. இ ேவரி

ரதாபைதலம்

 
 ரதாபைதலம் curadāpadailam, ெப. (n.)

   காய்சச் க் க் ெகா க் ம் ஒ வைக ம ந்ெதண்ெணய்; a medicinal oil for burning fever (சா.அக.);.

ரதாரம்

 
 ரதாரம் curatāram, ெப. (n.)

   ண்க க் ச ்ெசய் ம் ஒ வைகப் பண் வம்; a treatment for ulcers (சா.அக.);.

ரதா

ரதா  curatāru, ெப. (n.)

   1. ெசம்பரத்ைத; red shoe flower.

   2. ேதவதா ; deodar (சா.அக.);.

ர மம்

 
 ர மம் curadurumam, ெப. (n.)

   ேதவதா ; deodar (சா.அக.);.

     [ ரம் + மம்]
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ரந்தா

 
 ரந்தா curandā, ெப. (n.)

   ேதவதா மரம்; deodar tree (சா.அக);.

ரநைட

ரநைட curanaḍai, ெப. (n.)

   அ ஞ் ரத் ல் தைல ைய ழந்  நின்ற தைலவனிைலையக் ம் றத் ைற ( .ெவ.10:2);; theme 
describing the desolate condition of a hero who lost his wife in a desert.

     [ ரம் + நைட]

ரந

ரந  curanadi, ெப. (n.)

   ெதய்வ ஆெறன வழங்கப்ப ம் கங்ைக; the Ganges, as the river of Gods.

     " ரந க்க ைரெயன தக்கேவ" (க ங். 342);

     [ ரம் + ந ]

ரப்பட்ைட

 
 ரப்படை்ட curappaṭṭai, ெப. (n.)

   காய்சச்ைல நீக் ம் மர (ெகாய்னா);ப்படை்ட; Cinchona tree bark, used to avoid fever mainly Malaria (சா.அக.);.

     [ ரம் + படை்ட]

ரப்பட்ைடசச்த்

 
 ரப்படை்டசச்த்  curappaṭṭaiccattu, ெப. (n.)

   மர ( ன்ெகாய்னா);ப் படை்ட ல் இ ந்  ெசய்யப்ப ம் காய்சச்ைலப் ேபாக் ம் ஒ  சா ; Quinine is 
prepared from Cinchona bark, used for all kinds of fever.

     [ ரம் + படை்ட + சத் ]

ரப்ப த் -தல்

ரப்ப த் -தல் sura-p-paputtu,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

ரம்ேபா -தல் பாரக்்க;see Suram-podu-

     [ ரம் + ப த் -,]

ரப்பாைல

 
 ரப்பாைல curappālai, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப்பாைல; a land of Paulay much resembling downy Oleander.

     [ ரம் + பாைல]
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ரப்

ரப்  curappi, ெப. (n.)

   1. கந்தகத் ள்; sulphur powder.

   2. கள்ளி; milk spurge.

   3. சா க்காய்; nutmeg.

   4. பனங்கள்; toddy of palmyra.

   5. ள ; holy basil.

   6 ம ; arrack.

   7. மல் ைக; jasmine.

   8. பல் ; lizard.

   9. ஆ; cow.

   10. ந மணம்; fragrance.

   11. ர  (மைல.);; a prostrate herb.

   12. இலவம் ன்; gum of silkcotton tree.

   13. இ வாட் ; Tuscan jasmine.

   14. ப ; hunger.

   15. ேதள் ெகா க் ,

 Indian turnsole.

   16. ம த மரம்; Terminatia arjuna.

   17. ஒ வைக இதளியக் ளிைக; a kind of mercurial pill.

   18. மாட் க்

   ெகாம் ; cow's horn.

   19. பால் யாய்ச ் ரக் ம் ஆ ( வா.);; white cow,

   20. சண்பகம்:

 champak flower.

   21. ெவண்கடம் ; white cadamba.

   22. ந் க்கம்; aIndian frank in cense.

   23. ேதவ லக ஆ; celestial cow.

   24. உடம் ந்  ெவளிேய வ ம் அரத்தத் ல் கலப்ப மான நீரம்ங்கைளச ் ரக் ம் 
உள் ப் ; gland.

உ ழ்நீரச் ் ரப் , நாள ல்லாச ் ரப் .

   25. அ ம ரம்; liquorice.

     [ ர → ரப்  → ரப் ]

     "வடவர ்ஸ  + ரப் (bh.); எனப் ப த் , 'இனிதாய்த் தாக் தல்' (affecting pleasantly); என்  
ேவரப்்ெபா ைரப்பர.் இ க்  ேவதத் ல் ந மணங்கமழ்தல், வ யம் ெசய்தல்,இன் த்தல், 

525

www.valluvarvallalarvattam.com 9989 of 19068.



ரப்

ரப்  curappu, ெப. (n.)

   1. ரக்ைக; welling out, flowing, gushing out.

     " ரப்  ைறப் னல்" (அரிச.் . வாக.107);.

   2. ஊற் ; fountain, spring.

   3. க்கம்; swelling.

     'கா ற் ரப்  உண்டா  இ க் ற ' (உ.வ.);.

ரப் த்தண்ணீர்

 
 ரப் த்தண்ணீர ்curapputtaṇṇīr, ெப. (n.)

   ஊற் த்தண்ணீர;் spring water, fountain water.

     [ ரப்  + தண்ணீர]்

ரப் வ

 
 ரப் வ  curappuvaḍivu, ெப. (n.)

ைலேமற் ரள்;(சா.அக);.

     [ ரப்  + வ ]

ரப்

ரப் 1 surappu-vidu-    20 ெச. . . (v.i.)

   கறத்தற்  ஏற்ப, மாட் ன் ம னின் , பால் ரக்கத் ெதாடங் தல் (உ.வ.);; to start secretion of milk in the 
udder.

     'மா  ரப்  வடடத்ா?'

     [ ரப்  + -,]

 ரப் 2 surappu-vidu-,18 ெச. ன்றா  (v.t.)

   கன்ைற ஊட்ட ட் ப் பால் ரக்கச ்Garugou; to start the flow of milk by letting the calf suck cow's udder.

மாடை்டச ் ரப்  ட்டா ற்றா?

     [ ரப்  + -,]

ரபத்

 
 ரபத்  curabattu, ெப. (n.)

   நரம்  வாச் ய வைக (உ.வ.);; a kind of stringed instrument played with a plectrum of ivory.

ரபரணி

 
 ரபரணி curabaraṇi, ெப. (n.)

   ைறக் காய்சச்ல்; intermittent fever (சா.அக.);.

     [ ரம் + பரணி]

ரபாசாணம்

 
 ரபாசாணம் curapācāṇam, ெப. (n.)

   காய்சச்ற் ெசய்ந்நஞ் ; a kind of prepared native arsenic (சா.அக.);

     [ ரம் + பாசாணம்]
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ரபாண்டம்

 
 ரபாண்டம் curapāṇṭam, ெப. (n.)

   க க் ல் இ க் ம் பனிக் டம் என் ம் ைப; foetal membrane forming the bag of water in the womb 
(சா.அக.);

ரபாத் ரி

 
 ரபாத் ரி curapāttiri, ெப. (n.)

ரப்  பாரக்்க;see Sura-pattiri (சா.அக.);.

ரபானம்

ரபானம் curapāṉam, ெப. (n.)

   1. சாராயம்; arrack.

   2. கள்; toddy (சா.அக.);.

     [ ரம்3 + பானம்; ரம் = கள்]

ர

 
 ர  curabi, ெப. (n.)

ரப்  பாரக்்க;see surappi (சா.அக.);.

     [ ரப்  → ர ]

ர கா

 
 ர கா curabikā, ெப. (n.)

   ேதள்ெகா க் ச ்ெச ; scorpion plant (சா.அக.);.

ர கா

 
 ர கா  curabikāci, ெப. (n.)

   வரிக்கற்றாைழ; a kind of striped aloe (சா.அக.);

ர ேகாசம்

 
 ர ேகாசம் curabiācam, ெப. (n.)

ர பத் ைர;see Surabipattirai (சா.அக.);.

     [ ர  + ேகாசம்]

ர ேசகம்

 
 ர ேசகம் curabicēkam, ெப. (n.)

   வரி ெகாம்மட் ; striped colocynth (சா.அக.);.

ர தானி

 
 ர தானி curabitāṉi, ெப. (n.)

   சண்பகம்; champak (சா.அக.);.

ர பத் ைர

 
 ர பத் ைர curabibattirai, ெப. (n.)

   சம்  நாவல்; jambu tree, Malay apple tree.
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ர மணி

 
 ர மணி curabimaṇi, ெப. (n.)

   இதளியமணி; mercurial pill (சா.அக.);.

     [ ர  + மணி. மண் → மண்  → மணி]

த. மணி → Skt. Mani

ர மன்றா

ர மன்றா  curabimaṉṟāṭi, ெப. (n.)

   ஆக்கைளப் பா காப்பவர,் மாட் ைடயர;் protect of cow-herds.

     "இந்நாயனார ் ர  மன்றா களில் கைலயன் ற்  வகம்ப க் ேகான்ைகக் ெகாண்  
நாெளான் க் ம் அளக் ம் பால்" (ெத.க.ெதா.8 கல், 73);.

     [ ர  + மன்றா ]

ர த் ைர

 
 ர த் ைர curabimuttirai, ெப. (n.)

   ைச ல் ஆ ன்ம ேபாற் காட் ம் த் ைர (சங்.அக.);; a pose of the fingers in the form of cow's udder, 
assumed in worship.

     [ ர  + த் ைர]

ர ேமற் ல்

 
 ர ேமற் ல்  curabimēṟbulluruvi, ெப. (n.)

   ம தமரத் ன் ல் ; a parasite found grown on marudha tree (சா.அக.);.

     [ ர  + ேமல் + ல் ]

ர யாங்கம்

ர யாங்கம் curabiyāṅgam, ெப. (n.)

   ெவண்கடம் ; white cadamba tree (சா.அக.);.

 ர யாங்கம் curabiyāṅgam, ெப. (n.)

   ஆக்கைள வளரத்் ப் பயன்ெகாள்பவர;் cowherds.

     'இக்ேகா ல் ர  இைடயற் னாயகம் ைகக்ெகாண்ட பால்ப  பத் ம் (ெத.க.ெதா.கல்.822);.

ம வ. ேகாவலர,் ேகாபாலர,் மாட் ைடயர்

     [ ர  + இைடயர]்

ர ல்

 
 ர ல் curabiyil, ெப. (n.)

   ேகா ற் ப் பா த ம்ப  அரசரக்ளால் அைமத் க் காக்கப்பட்ட ஆ மடம்; cow stall maintained for the 
supply of milk to a temple.

 ரா ஸ்வர ைடயார ் ர ல் அ த்த ப  பன்னிரண் னால்." (அ த்த = ேசரத்்த, ய);

     [ ர  → ர யல்]

ர ல்ைல

 
 ர ல்ைல curabillai, ெப. (n.)

   ரக்கட் ; enlargement of spleen (சா.அக.);.

     [ ரம் + ல்ைல]
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ர ன்ைன

 
 ர ன்ைன curabiṉṉai, ெப. (n.)

ர ன்ைன பாரக்்க;see Sura-punnai (சா.அக.);.

ர

ர  curabu, ெப. (n.)

   1. இலவம் ன்; gum of silk cotton tree.

   2. ள ; holy basil.

   3. மல் ைக; jasmine.

   4. இல ; silk cotton (சா,அக);.

ர

 
 ர  curabugi, ெப. (n.)

   ள ; holy-basil (சா.அக);.

     [ ர  → ர ]

ர ங்

 
 ர ங்  curabuṅgu, ெப. (n.)

   ைனப் ங் ; rusty soapnut (சா.அக.);.

ர ன்ைன

ர ன்ைன curabuṉṉai, ெப. (n.)

   நாக சம்பங்  என்ற ைக ன் பண்ைப ம், க ம்பசை்ச நிற இைலைய ம், ெவண் 
ைவ ைடய ய மரம்; a small tree having dark green leaves and flowers are white and its fruit pulp is medicinal 

properties equal to naga champak

     "கைரயன ர ன்ைன ம்"(பரிபா.11:17); (சா.அக.);

   ம. ரப் ன்ன;   க. ரெகான்ென;ெத. ரெபான்ன

ரேபதம்

ரேபதம் curapētam, ெப. (n.)

   1. காய்சச்ல் வைககள்; different kinds of fever.

   2. கரகரத்த ெதாண்ைட; hoarse throat (சா.அக.);.

     [ ரம் + ேபதம்]
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ரம்

ரம்1 curam, ெப. (n.)

   1. காய்சச்ல் (உ.வ.);; fever,

   2. பாைலநிலம்; descrt tract.

     " ரெமன ெமா ம்" (ெதால். ெபா ள். 216);.

   3. கா ; jungle.

     "ெவங்க லழற் ரந்தாம் படரந்்தார"் ( .ெவ. 2:3);.

   4. அ ெந  ( வா.);; narrow and difficult path.

   5. வ  ( ங்.);; way.

ம. ரம்

     [ ள் → ர ்→ ரம் (வ.வ.);]

ரம் என் ம் ெசால் ேவனிற் காலத் ல் க ைமயாய்ச ் ம் பாைலநிலத்ைதக் க்கப் 
பயன்பட்டைமயால் ரேநாையக் காய்சச்ல் என்ேற ெசால்ல ேவண் ம் (வவ.);

 ரம்2 curam, ெப. (n.)

   கள்; toddy.

     [ ரர ்→ ரம்]

 ரம்3 curam, ெப. (n.)

   உப்  ( .அ);; salt.

 ரம்4 curam, ெப. (n.)

   1. நகத் ன் அ ; quick tender, flesh below nail.

   2. உட் ைள; hollow, as of horn, quill.

ரம்ேபாக்

ரம்ேபாக்  curambōkku, ெப. (n.)

   தைலவ டன் தைல  பாைலவ ல் ெசல் ம் உடன் ேபாக் த் ைற; theme describing the elopement of 
a maiden with her lover.

     "ேதாய ம் நா ல்லாச ் ரம் ேபாக் த் ணி த்தேவ" ( க்ேகா.207);.

     [ ரம் + ேபாக் ]

ரமகம்

 
 ரமகம் curamagam, ெப. (n.)

   ெச ந் ; golden champak (சா.அக.);.

ம வ. ரகாம கம்

ரமகளிர்

 
 ரமகளிர ்curamagaḷir, ெப. (n.)

   ெதய்வப் ெபண் ர ்( ங்.);; celestial damsels.

ம வ. ேதவமகளிர,் அரம்ைபயர்

     [ ரர ்+ மகளிர]்
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ரமண்டலம்

 
 ரமண்டலம் curamaṇṭalam, ெப. (n.)

   வைக வாச் யம்; harp.

     [ ரம் + மண் வம் → மண்டலம்]

ரமணிமாத்
ைர

 
 ரமணிமாத் ைர curamaṇimāttirai, ெப. (n.)

   ேநரவ்ாளத் டன் கைடசச்ரக் கள் ேசரத்்  அணியம் ெசய்த, க சச்ல் மாத் ைர; a purgative pill 
prepared with croton sced as a chief ingredient along with other bazaar drugs and prescribed for fever gravel or urinary 
calculus dyspepsia testicular complaints, etc. (சா.அக.);.

     [ ரம் + மணி + மாத் ைர]

இம்மாத் ைர னால் ரம், கல்லைடப் , ன்மம், அண்ட ைத ஆ யன நீங் ெமனக் க் ற .

ரம ல்

 
 ரம ல் curamadil, ெப. (n.)

   ந் ல் ெகா ; moon creeper (சா.அக.);.

     [ ரம் + ம ல்]

ரமயக்கம்

 
 ரமயக்கம் curamayakkam, ெப. (n.)

   காய்சச் னால் வ ம் மயக்கம்; giddiness from fever (சா.அக.);.

     [ ரம் + மயக்கம்]

ரம ந்

 
 ரம ந்  curamarundu, ெப. (n.)

   காய்சச்ைலப் ேபாக் ம் ம ந் ; a medicine for the cure of fever (சா.அக.);.

     [ ரம் + ம த் ]

ரம

 
 ரம  curamali, ெப. (n.)

ரம கம் பாரக்்க;see suramaligam (சா.அக.);.

ரம கம்

ரம கம் curamaligam, ெப. (n.)

   1. உடம் ல் பல டங்களில் வ ம் அக் ; cruptions of a fiery acrid humour in different parts of the body.

   2. ெச ப்பைட; a low spreading plant.

   3. ெச ந் ; golden champak (சா.அக.);.

ம வ. ெசந் க் கரப்பான், கரகாம கம்

     [ ரம் + ம கம். ரம் = ெவப்பம். இங்  ெவப்பக் = ெகாப் ளம், தல் = நிைறய இ த்தல்.]
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ரமாத் ைர

 
 ரமாத் ைர curamāttirai, ெப. (n.)

ரத் ற்  ெகா க் ம் ம ந் க் ளிைக,

 fever pill.

     [ ரம் + மாத் ர]

ரமாந்தம்

 
 ரமாந்தம் curamāndam, ெப. (n.)

   ெசரியாைம, மந்தம் ேபான்றவற்றால் ழந்ைதக்  வ ம் காய்சச் டன் ய 
க சச்ல்ேநாய்; diarrhoea in children attended with fever due to indigestion and other disorders of bowel (சாஅக.);.

     [ ரம் + மாந்தம். மந்தம் → மாந்தம்]

ரமாந்ைத

 
 ரமாந்ைத curamāndai, ெப. (n.)

   அ க உடற் ட் டன் இ மல், கைளப் , ேசாற்  ெவ ப்  ேபான்ற பண் கள் உள்ள ஒ  வைக 
மாந்தேநாய; a kind of tuberculosis marked by excess of fever, cough, fatigue, loss of appetite, etc. (சா.அக.);.

     [ ரம் + மாந்ைத]

ரமாய் டத்தல்

 
 ரமாய் டத்தல் curamāykiḍattal, ெப. (n.)

   காய்சச் னால் ப த்தப க்ைகயாகக் டக்ைக; to be laid up with fever (சா.அக.);.

     [ ரம் + ஆய் + டத்தல்]

ரமா ைப

ரமா ைப curamālibai, ெப. (n.)

   காய்சச்ல், இ ேநாய் இவற்ைறப் ேபாக் வதற்காக அகத் யர ்ம த் வ கா யம் 1500ல் 
ெசால் ள்ள ஒ  ம ந் ; a medicinal preparation contemplated in the Agastiyar work 1500 on medicine for curing 
fever, apoplexy etc. (சாஅக.);.

ரமாறாட்டம்

 
 ரமாறாட்டம் curamāṟāṭṭam, ெப. (n.)

   காய்சச்ற் க ைம னால் அ  மயங் ப் தற்றல் ேபான்ற மா பா கள்; several bad symptoms such as 
loss of senses, incoherent talk etc., due to excess of fever (சா.அக.);.

     [ ரம் + மாறாட்டம்]

ர ண்டாக்கல்

 
 ர ண்டாக்கல் curamuṇṭākkal, ெப. (n.)

   காய்சச்ல் வ ம்ப ச ்ெசய்தல்; causing or giving room for fever - may be by irregularity or excess in diet (சா.அக.);.

     [ ரம் + உண்டாக்கல்]

ர ண்டாக்

 
 ர ண்டாக்  curamuṇṭākki, ெப. (n.)

   காய்சச்ல் உண்டாக் ம் ம ந் ; anything causing or producing fever (சா.அக.);.

     [ ரம் + உண்டாக் ]
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ர தல்

 
 ர தல் curamudal, ெப. (n.)

   உடம் ல் காய்சச்ல் உண்டாதல்; getting feverish (சா.அக.);

     [ ரம் + தல்]

ர ம் ரம்

 
 ர ம் ரம் curamummuram, ெப. (n.)

   காய்சச் ன் க ைம; severity or intensity of fever (சா.அக.);.

     [ ரம் + ம் ரம்]

ர ைல

 
 ர ைல curamuṟucūlai, ெப. (n.)

   காய்சச்ல், தைலவ , உடம்  க்கம் ேபான்ற பல வைகத் ன்பங்கைளத் த ம் ஒ வைகச ் ைல 
ேநாய்; a kind of acute arthritis or gout marked by febrile symptoms head-ache, swelling and weakness (சா.அக.);.

     [ ரம் + உ  + ைல]

ரெம ப்

ரெம ப்  curameḻuppi, ெப. (n.)

   1. காய்சச்ல் உண்டாக் ம் ெபா ள்; any substance which excites fever.

   2. ர ண்டாக்  பாரக்்க;see Suram-undikki (சா.அக.);.

     [ ரம் + எ ப் ]

ரேமற்

ரேமற் 1 suramtru.5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   காட் ற் த் ரத்  அ ேயா  ஒ த்தல்; to drive into the forest and dispel, remove, as darkness.

     " க் க்களில் உண்டான இ ைளச ் ரேமற்றா நிற்ப ம்" ( த். 31, யா, 194);.

     [ ரம் + ஏற் -. ரம் = கா ]

 ரேமற் 2 suram-erru-,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ண் தல்; to instigate, egg on (ெச.அக.);.

     [ ரம் + ஏற் -,]

ரர்

ரர ்curar, ெப. (n.)

   ேதவர,் வாேனார;் celestials.

     " ரர வ  நிைல" ( வ். வாய்.1.1:8);.

ம வ. அமரர,் யார்

ரர் நாள்

ரர் நாள் curarkurunāḷ, ெப. (n.)

   ெகா  என் ம் எட்டாவ  ண் ன் ( சம்); ( வா.);; the 8th naksatra.

     [ ரர ்+ நாள்]

ரர் மம்

 
 ரர் மம் curarturumam, ெப. (n.)

   ேதவதா ; deodar tree (சா.அக.);.
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ரரிடம்

 
 ரரிடம் curariḍam, ெப. (n.)

   ட் லகம், கரர ்வா ம் உலகம் ( ங்.);; heaven, as the world of gods.

     [ ரர ்+ இடம்]

ரவல்

 
 ரவல்  curavalli, ெப. (n.)

   அப் ரகம் எ ம் ெசய்ந்நஞ் ; a kind of mineral poison (சா.அக.);.

ரவன்பாக்

ரவன்பாக்  curavaṉpākku, ெப. (n.)

   ஒர ்உயரந்்த வைகப் பாக் ; a kind of superior arcca-nut

     ' வா  நா தாஸர ்நல்லன ல ரவன் பாக் க்கைளப் பட்ட க் க் ெகா வந்  ெகா த்தாராய்' 
(ஈ . 10.2:2);.

     [ ரர ்→ ரவன் + பாக் ]

ர

ர  curavi, ெப. (n.)

   1. சண்பகம்; champaka flower.

   2. ஆ; cow.

     [ ர  → ர ]

ர காரநா
னி

 
 ர காரநா னி curavikāranāciṉi, ெப. (n.)

   பா ரி; sterospermum suaveolens (சா.அக.);.

ர ன்பால்

 
 ர ன்பால் curaviṉpāl, ெப. (n.)

   ஆ ன் பால்; cow's milk (ெச.அக.);.

     [ ர  → ர  → ர ன் + பால்]

ர னா

 
 ர னா  curaviṉāci, ெப. (n.)

   மாம் ன், பனம் ன், ராம்  த யவற்றால் ெசய்யப்ப ம் காய்சச்ைலப் ேபாக் ன்ற ஒ  
ம ந் ; a medicine for fever prepared from the gum of mango tree, the gum of palmyra tree and clove (சா.அக.);.

ம வ. இடவகம்

     [ ரம் + னா ]

ர க்கம்

 
 ர க்கம் curavīkkam, ெப. (n.)

   காய்சச் ற் கா ம் உடம் , ைக கால் க்கம்; swelling due to fever (சா.அக.);.

     [ ரம் + க்கம்]
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ரெவப்பம்

 
 ரெவப்பம் curaveppam, ெப. (n.)

   காய்சச் னாற் ஏற்ப ம் உடல்ெவப்பம்; temperature of the body during fever (சா.அக.);.

     [ ரம் + ெவப்பம்]

ரேவகம்

 
 ரேவகம் curavēkam, ெப. (n.)

   காய்சச் ன் க ைம; a high degree of fever (சா.அக.);.

     [ ரம் + ேவகம்]

ரைவ

 
 ரைவ curavai, ெப. (n.)

   க்கம்; swelling (சா.அக.);

     [ ரப்  → ரைவ]

ரழ்

 
 ரழ் curaḻ, ெப. (n.)

இலவம் ன் (மைல);,

 gum arabic, gum of silk cotton tree (சா.அக.);.

ரளம்

 
 ரளம் curaḷam, ெப. (n.)

   ன்ைனமரம் (மைல.);; common poon tree (சா.அக.);.

ரளிைக

 
 ரளிைக curaḷigai, ெப. (n.)

   பாைலமரம்; iron wood tree (சா.அக.);.

ரன்

ரன் curaṉ, ெப. (n.)

   1. ஞா ; Sun.

   2. காய்சச்ல், fever.

   3. ஒ வைகச ் ன்; a small fish (சா.அக.);.

     [ ள் → ர ்→ ரன் (ஞா );]

ரனா

 
 ரனா  curaṉāci, ெப. (n.)

   மால் கரந்ைத; Visnu karanthai (சா.அக.);.
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ரனா னி

 
 ரனா னி curaṉāciṉi, ெப. (n.)

   நாமப் பாைல; a palai tree (சா.அக.);.

     [ ரன் + நா னி]

ர வா

 
 ர வா curaṉuvā, ெப. (n.)

   ேபராமல் ; big jasmine (சா.அக.);.

ராகாரம்

 
 ராகாரம் curākāram, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ப் ; a kind of salt (சா.அக.);.

ராங் சக் ளி
ைக

ராங் சக் ளிைக surāṅgisagguḷigai, ெப. (n.)

   அகத் யர ்வல்லா  600இல் ெசால் யப  பலவைகக் காய்சச்ல்க க் ம் உரிய மாத் ைர; a 
medicinal pill described in Agasthiyar vallathi 600 and prescribed for different kinds of fever (சா.அக.);.

     [ ரம் → ராங் சம் + ளிைக]

ராச த் ரம்

 
 ராச த் ரம் curācamuttiram, ெப. (n.)

   ஏ  கடல்க ள் ஒன்றா ய கடக்டல்; ocean of toddy (ெச.அக.);.

     [ ரா + ச த் ரம்]

ராட்
ராட்  curāṭṭu, ெப. (n.)

   நான்  அ ள்ள ெசய் ளில் இரண்ெட த்  ஒர ள் க் ச ் ெராத்  வ வ  (யாப். . 95, பக். 
482);; a four lined stanza of equal metrical quantity, with two extra letters in one of the lines (ெச.அக);.

ரா

ரா  curāti, ெப. (n.)

   1. ள ; holy basil.

   2. வட்டத் ப் ; Indian pareira cissampeloe pareira (சா.அக.);.

ரா ராசன்

ரா ராசன் curātirācaṉ, ெப. (n.)

ரர் :

 Jupiter, as the preceptor of Gods.

     " ரா ராசன் தலாகவ  ேசாழன்" (க ங். 178);.

     [ ரர ்+ அ  + (அரசன் →); அராசன்]

ராபகம்

 
 ராபகம் curāpagam, ெப. (n.)

   ண்ைடக் காய்; Turkey berry (சா.அக.);.

ராலயம்

 
 ராலயம் curālayam, ெப. (n.)

   ேதவரக்ள் வா டமான ேம மைல ( டா);; Mount Meru, as the abode of Gods.

     [ ரர ்+ ஆலயம் = ராலயம்]
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ராைல
ராைல curālai, ெப. (n.)

   சாம் ராணி (ந மணப் ைகப்ெபா ள்); (ைதலவ.ைதல. 3);; frankincense.
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ரி

ரி1 suri-,    2 ெச. .  (v.i.)

   1. க தல்; to be spiral, as conch,

     "ெவள்ைளச ் ரி சங்ெகா டா ேயந் " ( வ். வாய். 7.3:1.);

   2. ம ப்  தல்; to wrinkle.

   3. கைட ழ தல்; curl.

     " ரி ம் த்ைத" (ெபா ந. 160);.

     [  → ரி]

 ரி2 suri,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. தல் (சங்.அக.);; to wind spirally.

   2. ைரதல் (யாழ்.அக.);; to wrinkle.

   3. தல்; to curl.

   4. வைளவாய்க் டத்தல்; to lie in a circle.

     " ரிக்  மண்டலந் ரங் நீர"் (கம்பரா. ேதேர . 30);,

   5. மனஞ் ழ தல்; to be perturbed.

     "கரிச் ரா  ெநஞ்ேச ெயான்  ெசால்லக் ேகள்" (ேதவா. 369:3);.

     [  → ரி]

 ரி3 suri,    4 ெச. .  (v.i.)

   1. வற் தல்; to get dried.

     "ெந ப் ைடச ் ரிக்க நீட் ம்" (கம்பரா. இரணிய. 137);.

   2. ங் தல்; to shrink.

   3. ேசறாதல் (யாழ்ப்);; to muddy, miry,

   4. ேசற் ற் ைததல் (யாழ்ப்.);; to sink, as foot in mire.

 ரி4 suri-,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உள்ெளா க் தல்; to draw in.

     "ஆைம தைல ைட ரிப்ப" (கம்பரா. நாட் ப். 18.);.

   2. கஞ் ளித்தல்; to frown.

     ' ரித்த ஞ் ' ( ன்.);.

   3. ஒைல த யவற் ல் ைள தல் (யாழ்ப்.);; to bore as in an da leaf.

     [  → ரி]

 ரி5 curi, ெப. (n.)

   1. ழற்  (சங்.அக.);; whirling.

   2. ; spiral, curl, screw.

     "கரிேய  சங் னாய்" ( வ்.இயற்.3:49);.

   3. எ த் ன் ெநற்  ெவள்ைளச ் ; white curl on the forehead of bulls.

     " ரிெநற் க் காரி" (க த். 101);.

   4. அணி ப்  வைக; part of an ornament.
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ரி ழல்

ரி ழல் curiguḻl, ெப. (n.)

   1. ண்ட ந்தல்; curling hair.

   2. ண்ட ந்த ைடய ெபண் ( ங்.);; woman as having curly hair.

     [ ரி + ழல்]

ரிைக

ரிைக1 curigai, ெப. (n.)

   கவசம் ( வா.);; coat of mail.

     [ ரி → ரிைக]

 ரிைக2 curigai, ெப. (n.)

   1. உைடவாள்; dirk,

 short sword:

     " ரிைக ைழந்த ற் ங்  ெச ைட" (ெப ம்பாண்.73);

   2. கத் ; knife.

     "கற்கம் வ த்தற் ட ைகச் ரிைக" (ைதலவ. ைதல.);.

     [ ரி → ரிைக;

ர ்→ ரி. ரித்தல் = ைணத்தல், வட ெமா ன் 'சரிகா' என்பதன் அ  ' ர'். ஆ ன் மா. .அ. ' ர'் 
என்பைத வமாகக் காட் ம். இைவ ரண் ம் '

ரி' என்பதன் ரிேப.

     ' ரி' என்ப  உவகவ க் . ' ரிைக' என்ப  ெசய் ள் வழக் .

ஏட் ன் ைன ங்க ையச ்' ரி ' என்ப  யாழ்ப்பான வழக்  (வ.வ.157);.]

ரிஞ்சான்

 
 ரிஞ்சான் curiñjāṉ, ெப. (n.)

   ப ப் நிறமான ழங்ைகப் ேபான்ற உனானி (unani); ம ந் ச ்சரக் ; a yellowish brown bulbous root known 
as mercury's finger - an unani drug (சா.அக.);.

ரிஞ்சான் ரி

 
 ரிஞ்சான் ரி curiñjāṉmigiri, ெப. (n.)

   ரிஞ்சான் பாரக்்க; sce surinjan (சா.அக);.

     [ ரிஞ்சான் → ரிஞ்சான் ரி]

ரிஞ்
ரிஞ்  curiñji, ெப. (n.)

   தனக்  (M.M.367);; small ach root (ெச.அக.);.

ரித்த கம்

ரித்த கம் curittamugam, ெப. (n.)

   1. ப் னால் ைரந்த கம்; wrinkled face.

   2. ெவ ப்ைப அல்ல  னத்ைதக் காட் ம் கம்; face contorted in frowning.

     [ ரித்த + கம்]
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ரித்த ஞ்

 
 ரித்த ஞ்  curittamūñji, ெப. (n.)

ரித்த கம் பாரக்்க;see Suritta-mugam.

     [ ரித்த + ( கம்); ஞ் ]

ரிதகம்

ரிதகம்1 curidagam, ெப. (n.)

   க ப்பா வைக ன் இ ப்  (காரிைக, ெசய். 12, உைர.);; short final lines of certain kinds of kali verse.

ரிதகம் எனி ம், அடக் யல் எனி ம்

வாரம் எனி ம், ைவப்  எனி ம்,

ேகாக் யல் எனி ம் ஒக் ம் (யாப்.82);.

ஆ ரிய இயலானாதல் ெவண்பா இயலானாதல் பாட் ற் க ய ெபா ைள த்  
நிற்ப .[ெதால்.ெசய்.117).

உள் ப் ன் ெபா ளிைனத் தன் கண் ைவக்கப்ப வ  ரிதகம் (ெதால். ெபா ள். 4, ேபரா.);.

 ரிதகம்2 curidagam, ெப. (n.)

   1. த் ல் ெசால் நிக ம் வைக ல் வ ம் எட்ட ப்பாட்  ( லப்.3:13, உைர,);; eight line stanza in dialogues 
of drama.

   2. ஒ வைகத் தைலயணி; an ornament fastened to the hair with a screw.

     " ரிதக னதா " (நற். 86);.

ரிந்

ரிந்  curindu, ெப. (n.)

   1. நீரச்் ழல், நீரச்் ; eddy, whirl-pool.

     'நீர ். . . ரிந்ேதா  மதைனச ் ரிந்ெதன் ம் ெயன் ம் வழங் வ  ேபால' (யாப். .81.பக்.282);.

     [ ரி → ரித் ]

ரிப் றம்

ரிப் றம்1 curippuṟam, ெப. (n.)

   1. சங் ; conch.

   2. நத்ைத; snail.

ம. ரிப் றம்

     [ ரி + றம்]

 ரிப் றம்2 curippuṟam, ெப. (n.)

   பைன ஏ களின் ஒடை்ட ள்ள இட  றம் ( ன்.);; left side of an ola leaf or book, as perforated.

     [ ரி + றம்]

ரிேபா -தல்

ரிேபா -தல் Suri-p du-,    8 ெச. . . (v.i.)

   தமரி தல் (யாழ்.அக.);; to bore a hole, as in a plank.

     [ ரி + ேபா -,]
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ரிமண்

 
 ரிமண் curimaṇ, ெப. (n.)

   ைதமணல் (யாழ்ப்.);; a kind of quick sand.

     [ ரி + மண்]

ரி கம்

ரி கம்1 curimugam, ெப. (n.)

   1. ந்த க ைடய சங்  ( வா.);; conch, as having a spiral head.

     " ர டன் ரி கந் தழங்க" (பாரத. அ ச் னன் .77);.

   2. நத்ைத ( வா.);; Snail.

 ரி கம்2 curimugam, ெப. (n.)

   ைள ள்ள பக்கம்; that portion having the hole (சா.அக.);.

ம. கரி கம்

     [ ரி + கம்]

ரியல்

ரியல் curiyal, ெப. (n.)

   1. வைள ; curling.

     " ரியற் றா " (மணிேம. 3:116);.

   2. ழன்ற ம ர;் curiy hair.

     "ெதன்றல்... ரியற் ற் ம்" (அகநா. 21);.

   3. ம ர ்( வா.);; lack of hair.

   4. நீரச்் ; whirlpool, eddy.

   5. இைளேயார ்ம ர;் hair of the young.

   5. ெபண்ம ர;் hair of the female (சா.அக.);.

     [ ரி → ரியல்]

ரிய ழல்

ரிய ழல் curiyaguḻl, ெப. (n.)

   1. ண்ட ந்தைல உைடய ெபண்; woman having curly hair.

   2. ெபண் ந்தல்; female's hair.

     [ ரி + ழல்]

ரியாணி

 
 ரியாணி curiyāṇi, ெப. (n.)

   க்காணி (இ.வ.);; screw.

ம. கரியாணி, ரியாணி

     [ ரி + ஆணி. ஆழ் → ஆ  → ஆணி = ஆழ்ந் றங் வ ]

541

www.valluvarvallalarvattam.com 10005 of 19068.



ரி

 
 ரி  curiyūci, ெப. (n.)

   பைனேயட் ல் ைள ங்க ; instrument for boring ola leaf or book.

     [ ரி + ஊ . ள் → ர ்→ ரி. உள் → உளி → உ  – ஊ ]

ரெீரனல்

ரீெரனல் curīreṉal, ெப. (n.)

   1. க ைமயாகச ் தற் ப் ; onom. expr, signifying the sensation of piercing hot.

ெரனச ் ட்ட .

   2. க ம்வ டன் ஏற்ப ம் உணர்  எ ம் , ச் , ேதனீ, ேதள் த யன க ப்பதால் ஏற்ப ம் 
ரை்ம ந்த க ைமயான வ ணர் ; a sharp pain,

     'ேதள் ெகாட் ய  ேபாலச ்கரீெரன்ற '

   3. க ைமயான ெசால், ெசய்  ேபான்றைவ மனத் ல் த் வ  ேபான்ற 
ஊ பாடை்டேயற் த் ைக; harsh remark, news etc., give a pang feel touched to the quick.

பாவாணர ்மைறந்த ெசய்  த ழரக்ளின் மனத் ல் ரீெரனத் ைதத்த  (உ.வ.);

   4. காய்ந்த இ ம் ல் நீர ் ண் ம்ேபா  உண்டா ம் ஒ க் ப் ; onom. expr. of hissing, as of heated iron in 
contact with water.

க்க

க்க surukka, .எ. (adv.)

   1. ைரவாய்; quickly, hastily.

     ' க்க வா'.

   2. க்கமாக; briefly, shortly.

     [ ங்க → க்க]

 க்க curukka, .எ. (adv.)

   ைரவாக; fast.

     'ெவளி ல் ேபானால் க்கவந் "(ேபவ);.

     [ - க்க]

க்கங்ேகாைர

 
 க்கங்ேகாைர curukkaṅārai, ெப. (n.)

   ேகாைரவைக ள் ஒன் ; a kind of sedge.

     [ க்கம் + ேகாைர]
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க்கம்

க்கம் curukkam, ெப. (n.)

   1. க்கம்; brevity, conciseness.

   2. க்கமான ; abbreviation, epitome, abstract, gist.

   3. ைம ( ன்.);; smallness, shortness.

   4. ைற ; diminution, decrease, contraction.

     " க்க ற்றனரரக்கர"் (கம்பரா. தற்ேபா. 189);.

   5. வ ைம; poverty, want.

     " ய க்கத்  ேவண்  யர் " ( றள். 963);.

   6. கஞ்சத்தனம்; miserliness.

   7. ஆைட த யவற் ன் க்  (இ.வ.);; fold or pucker in a garment, crease.

ம. க்கம்

     [ ங்  → க்  → க்கம்]

 க்கம்2 curukkam, ெப. (n.)

   1. ஒ க்கம்;ஒ க்கல்; contracting

   2. எ வாய்ச் க்கம்; anal stricture.

   3. தட் ப்ப , பற்றாக் ைற; shortage.

     'பணச் க்கம் ஏற்பட்  ட்டதால், வணிகம் மந்தமாக உள்ள ' (உ.வ.);.

     [ ங்  → க்  → க்கம்]

க்கல்

க்கல்3 curukkal, ெப. (n.)

   1. ஒ க்கல்; contracting.

   2. ைறத்தல்; diminution as food (சா.அக.);.

     [ ங்  → க்  → க்கல்]

க்களஞ்

க்களஞ்  curukkaḷañji, ெப. (n.)

   1. ைழச் ; sliding knot.

   2. கண்ணி; noose, trap, snare.

   3. கட் ; tying.

     [ க்  → க்களஞ் ]

க்காங்

 
 க்காங்  curukkāṅgi, ெப. (n.)

க்களஞ்  பாரக்்க;see Suru-k-kasaiji.
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க்

க் 1 curukki, ெப. (n.)

   1. ஆைம; tortoise.

   2. ைர; piggrcens.

   3. ெதாட்டாற் ங் ; sensitive plant; touch me not plant.

   4. இங் கம்; variety of cinnabar.

   5. கசப் ப் பசைள; bitter purslane (சா.அக.);

     [ க்  → க் ]

க் க்காய்சச்
ல்

 
 க் க்காய்சச்ல் curukkikkāyccal, ெப. (n.)

   ண்டக்காய்ச் ைவ; boiling down to reducible quantity (சா.அக.);.

     [ க்  + காய்சச்ல்]

க் க் -
தல்

 
 க் க் -தல் curukkikāṟudal, ெப. (n.)

க் செ்சால் -தல் பாரக்்க;see surukki-c-col-.

     [ க்  + -,]

க் செ்சால்(
)-தல்

க் செ்சால்( )-தல் surukki-c-col,    13 ெச. . . (v.i.)

   ெசால் வைத, ேப வைதச ் க்கமாகக் தல்; speak abruptly.

     'அைவ ல் க் ச ்ெசால்லக் கற் க் ெகாள்ளேவண் ம்' (உ.வ.);.

     [ க்  + ெசால்-,]

க் ட் க்ெகா
ள் -தல்

க் ட் க்ெகாள் -தல் surukkiiu-k-kol.    16 ெச. . . (w.i.)

க் ப்ேபாட் க்ெகாள் பாரக்்க;see Surukku-p-pottu-k-kol.

     [ க்  + இட் க்ெகாள்-,]

க் டல்

க் டல் curukkiḍal, ெப. (n.)

   1. க் ப் ேபா ைக; to strangulate.

   2. உ க் கத் ல் மாைழக க்  ைகக் நீர ்அல்ல  சா வாரத்்  அதன் சாரத்ைத 
இ க் ம்ப  ெசய்ைக; in medicine pouring the juice or decoction of drugs in small quantities from time to time to 
metals in melting state in the process of calcination so as to absorb the essence of drugs. (சா.அக.);.

க்

க் 1 surukkidu,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. க் ப் ேபா தல்; to make a noose on cord

   2. க் ல் மாட் தல்; to noose

     "க த் ற் க் ட் க்  மன்ேறா" (கந்தரலங்.2);.

 க் 2 surukkiiu,    20 ெச. . . (v.i.)

க் க்ெகா 2 பாரக்்க;see surukku-k-kogu2.

     [ க்  + இ -,]
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க் ப் -
த்தல்

க் ப் -த்தல் Surukki-p-pidi-,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. ெசல  த யன ைறத்தல்; to curtail, as expenses;

 to effect rctrenchement.

   2. ேவைல த யவற்ைறக் ைறத்  த்தல்; to minimise, as labour.

     [ க்  → க் ப் -,]

க் னதக

க் னதக  curuggiṉadagaḍu, ெப. (n.)

   ெசம் , த்தைள ஆ ய மாைழகளினாலான ெபா ள்களின் ேமல் வ ேவா  இரண்டறப் 
ெபா ந் மா  அைமக்கப்ெப ம் ெபாற்ற க  (கைல);; the golden plate which is fitted upon the statue plate 
made by copper brass alloy.

     "ெசப் க் டம் ஒன்  நிைற வா ரத்  எண்பத்  ப்பலத் ல் க் ன தக  பல ெபான் . ."  
(ெத.க.ெதா. 2, கல்.1);.
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க்

க் 1 surukku-,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ைறத்தல்; to curtail, reduce.

     " ன்னிக் கடைலச ் க் " ( வாச. 7:16);.

   2. உள்ளி த்தல்; to compress, to contract, to draw in, as the tortoise its head.

   3. ஆைட த யன க் தல்; to pucker, tuck in.

   4. வைல, ைப த யன க் தல்; to draw tight, as noose, net, string of a purse.

     "க ெவா  க பைட க் ய ேதாற்கண்" (க த். 106);.

   5. ைட த யவற்ைறெயா க் தல்; to close, as umbrella to fold.

   6. கட் தல்; to tie, as an old book, to make up into a bundle.

     "நல்யா ழா ளி பதைலெயா  க் " ( றநா. 64);.

   7. ரண்ட க த்  வைரதல்; to epitomise, summarise.

   8. ஒைல த யன அணிதல்; to wear, as ear-ring.

     "ெசம்ெபாேனாைல ேச படச ் க் " (ெப ங். மகத. 22:225);.

   9. லாம் தல்; to gild.

     "இத்ேதவர ் ரைப ற் டரக்ளிற் க் ன ெபான்" (ெத.க.ெதா. 2, 419);.

க. ரக்்  ம. க்

     [ ங்  → க் -,]

 க் 2 surukku-,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ங்கசெ்சய்தல்; causing anything to shrdink.

   2. வற்றசெ்சய்தல்; causing to be reduced as decocdtion.

   3. உ ய மாைழக்  ைகசச்ாற்ைற தல்; administering juice of drugs to metals infusion.

   ம. க் க;   க. ர் , க் ;   ெத. க் ;   . ரக்்கா னி;   ேகாத. ரக்்;   ட. ரட்;பர.் கரக்் ப்

     [ ங்  (த. .); → க்  ( . .);-,]

 க்  curukku, ெப. (n.)

   1. ங் ைக; contraction, reduction

     "ெப ம்பைட …… பாப் ஞ் க் ம்" (ெப ங். மகத. 20, 135);.

   2. ஆைட த யவற் ன் ம ப் ; wrinkle fold, crease.

   3. ைழச் ; slipknot, sliding knot.

அந்தத ்தாம் ற் க்  ெந ழ்ந் க் ற .

   4. கண்ணி; noose, snare, trap-

     'ேவடன் கண்ணிைவத் ப் பறைவகைளப் ப்ப ல் வல்லவன்' (உ.வ.);.

   5. கட் ; tying.

     " ழற் க் ைடந் " (இர . இர ற், 17);.

   6. ைற ; deficiency.

   7. க்கம்; shortness.

     ' ைட க்கமாக இ க்கட் ம்' (உ.வ.);.

   8. கஞ்சத்தன்ைம; miscrliness.
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க் க்கஞ்
ைக

க் க்கஞ் ைக curugguggañjigai, ெப. (n.)

   ேவண் யெபா  க் க் ெகாள்  தற் ரிய ைர; roller curtain.

     " க் க் கஞ் ைக ரித்தனர"் (ெப ங். மகத. 13:54);.

     [ க்  + கஞ் ைக]

க் க்ெகா

க் க்ெகா 1 Surukku-k-kodu,    4 ெச. . . (v.i.)

   மாைழகைளப் ட ம் ெபா  ம ந் நீர ்ேசரத்்தல்; to add aliquid preparation in the process of calcinating 
a metallic substance.

     "ஏறச ் க் க்ெகா த் தைதச ் ந் ாரித் " (பண . 230);.

     [ க்  + ெகா -,]

க்ெகா

க்ெகா 2 Surukku-k-kodu, ெச. . .(v.i.)

   1. அ ெகா த்தல்; to administer cuts, as punishment.

     'ஆ ரியர ்அவ க் ச ் க் க் ெகா த்தார'் (உ.வ.);.

   2. கண் ப் க் காட் தல்; to rebuke.

     [ க்  + ெகா -,]

க் ெகா

க் ெகா 3 Surukku-k-kodu-,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

   ஒ ம் சரக் கைளக் கட் வதற்காக அசச்ரக்ைக ஒட் ட்  அ ப் ல் ைவத் , ைகச ்சாற்ைறச ்
கச் க அ ல் ட் க் கட் ையப் ரட் க் ெகா த் க் ெகாண்  வ தல்; the process used to purify or 

consolidate such substances as cinnabar, sulphur, arsenic etc.

க் சச்ைத

 
 க் சச்ைத curukkuccadai, ெப. (n.)

   வட்ட வ வச ்சைத ஒ  ைள டன் இயற்ைகயாக வைடவ ; ring like muscle which closes a natural 
orifice sphincter muscle.

     [ க்  + சைத]

க் த்தாக்கல்

 
 க் த்தாக்கல் curukkuttākkal, ெப. (n.)

க் டல் பாரக்்க;see surukkidal (சா.அக.);

     [ க்  + தாக்கல்]

க் த்ைதலம்

 
 க் த்ைதலம் curukkuttailam, ெப. (n.)

   தைலவ க் ப் பயன்ப த் ம் ஒ வைக ம ந்ெதண்ெணய் அல்ல  களிம் ; a medicated oil or ointment 
applied to headache.

     [ க்  + ைதலம்]

 Skt. taila → த. ைதலம்

க் ப்ைப

 
 க் ப்ைப curukkuppai, ெப. (n.)

   வாையச ் க்கக் ய ைதயற்ைப (உ.வ);; a small bag or purse drawn together at the mouth with a thong or 
string.

     ' ழ ன் க் ப்ைப ல் ெவற் ைலச ்ச ம் ல்லைறக் கா ம் இ க் ம்' (உ.வ.);.

     [ க்  + ைப]
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க் ப்ைபக்கா
ரன்

 
 க் ப்ைபக்காரன் curukkuppaikkāraṉ, ெப. (n.)

   ைறந்த வள  உண்பதாகப் பாசாங்  ெசய்பவன் (இ.வ.);; one who pretends to take only a small quantity of 
food.

     [ க்  + ைபக்காரன்]

க் ப்ேபாட்
க்ெகாள் -தல்

க் ப்ேபாட் க்ெகாள் -தல் surukku-ppittu-k-kol,    6 ெச. .  (v.i.)

   க த் ல் உ  க ட் த் தற்ெகாைல ரிந்  ெகாள் தல்; to commit suicide by hanging.

     'வ ைமயால் அவன் க் ப் ேபாட் க் ெகாண்டான்' (உ.வ.);

ம வ. நாண் ெகாள் தல்

     [ க்  + ேபாட் க்ெகாள்-,]

க் வைல

க் வைல curukkuvalai, ெப. (n.)

   ஒ  வைக வைல; a kind of net.

     " க் வைலப் ப த் " (மணிேம. 18:106);.

ம. க் வல

     [ க்  + வைல]

க் வ

க் வ  curukkuvaḻi, ெப. (n.)

   1. க் ப் பாடை்ட (பாைத);; cross cut, short cut.

   2. கணக் ற்  ைட கா ம் எளிய ைற; short or easy method in solving a problem.

     ' க் வ  ெதரிந்ததால் அவன் கணக் ல் ற் க்   ம ப்ெபண் வாங் னான்' (உ.வ.);

     [ க்  + வ ]

க் வார்
க் வார ்curukkuvār, ெப. (n.)

   லங் கைளப் ப்பதற் ரிய க  வைக (நற். 82, உைர);; a long rope or leather strap provided with a 
noose used in capturing animals.

க் -தல்

க் -தல் curukkuviḻudal, ெப. (n.)

   1. க  த யவற் ல் ச்  ைக; becoming knotted as string.

   2. யவர,் ம ப்  தல்; becoming wrinkled as old man's body;becoming creased.

   3. ஏமா ைக, ேமாசத் க் ள்ளாைக ( ன்.);; becoming ensnared or deceived.

ம வ ைர

     [ க்  +  + தல், 'தல்' ெதா.ெப.ஈ ,]

க் ைவ-த்தல்

க் ைவ-த்தல் surukku-vai-,    4 ெச. . . (v.i.)

.

   1. கண்ணி ைவத்தல்; to seta Share.

     'நரிக் றவன் க் ைவத்தான்' (உ.வ.);.

   2. ெச க்ைக ஒ க்க வ ேத தல் ( ன்.);; to take measures for humbling a person.

     [ க்  + ைவ-,]
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க்ெக த்தர்

 
 க்ெக த்தர ்curukkeḻuttar, ெப. (n.)

   க்ெக த் ல் த் க்ெகாண்  ன் ைமயாகத ்தட்டச்  ெசய்  த ம் 
பணியாளர;் stenographer.

ம. க்ெக த் காரன்

     [ க்  + எ த்தர]்

க்ெக த்

 
 க்ெக த்  curukkeḻuttu, ெப. (n.)

   கைளப் பயன்ப த்  ேவகமாகப் ேபசை்ச எ த் ல் ப  ெசய் ம் ைற; short-hand.

தாளிைகச ்ெசய் யாளரக் க் ச ் க்ெக த்  ெதரிந் ந்தால் ெபரி ம் உத யா க் ம்.

ம. க்ெக த்

     [ க்  + எ த் ]

க்ெகனல்

க்ெகனல் curukkeṉal, ெப. (n.)

   1. எ ம் , ச் , ேதள், ேதனி ேபான்றைவ க த்த டன்/ ெகாட் ய டன் க ைமயான வ  
ஏற்ப ைக; cause a sharp pain.

கடெ்ட ம்  க த்த வ  அவ க் ச ் க்ெகன்ற .

   2. க ைமயான ெசால், ெசய்  த யன மனத் ல் த் வ  ேபான்ற நிைலைய உணரை்க; feeling 
when one is insulted.

     'நீ ட உன்ெபற்ேறாைரப் ேபணாம க் றாேய என்  அவர ்ேகட்ட ம் அவ க் ச ் க்ெகன்ற ' 
(உ.வ.);.

க்ேகற்

க்ேகற் 1 suru-k-kru-,    5 ெச. .  (v.i.)

   1. ேம ம் ேம ம் க் க் ெகா த் க் ெகாண்ேட ேபாதல்; increasing the imparting of juice of drugs to 
substances to increase their

 potency (சா.அக.);.

   2. க் க்ெகா 1-த்தல் பாரக்்க;see Surukku-k-kogu1-

     " ரத் க் ச ் க்ேகற் வ  ேபாலேவ" (ைபஷஜ.127);.

     [ க்  + ஏற் -,]

 க்ேகற் 2 suru-k-kru.5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ண் தல்; to incite egg on.

     [ க்  + ஏற் -,]

க்ைக

க்ைக curukkai, ெப. (n.)

க் 5 பாரக்்க;see Surukku5.

     [ க்  → க்ைக]

ங்ககம்

 
 ங்ககம் curuṅgagam, ெப. (n.)

   ஒ வைக நச் க் ழங் ; an unknown drug said to resemble aconite (சா.அக.);
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ங்கசெ்சால்ல
ணி

ங்கசெ்சால்லணி curuṅgaccollaṇi, ெப. (n.)

   அணி லக்கண வைக க்கமாகச ்ெசால்வதனால் ஏற்ப ம் நயந்த ம் அணி; a figure of speech 
(அணி .23);.

     [ ங்  → ங்க + ெசால் + அணி]

ங்கசெ்சால்ல
ல்

ங்கசெ்சால்லல் curuṅgaccollal, ெப. (n.)

   லழ  பத்த ள் ரி ன் ச ் க்கமாகக் ைக (நன்.13);; brevity, terseness of expression one of ten 
literary - beauty (nul-alagu);.

     [ ங்  → ங்க + ெசால்லல்]

ங்கண்

 
 ங்கண் curuṅgaṇ, ெப. (n.)

   ண்ணா  நா க்  நாள் கண் ங் ம் ஒ வைகக் கண்ேணாய்; an eye disease (சா.அக.);.

     [ ங்  + கண் - க ங் கண் → ங்கண்]

ங்கம்

 
 ங்கம் curuṅgam, ெப. (n.)

   ச் ங் ழல்; an instrument expelling the fluid contained in it with some force, syringe (சா.அக.);.

     [ ள் → ர ்→  → ங்  = உட் ைன ைடய . ங்  + அம்]

ங்கல்

ங்கல்1 curuṅgal, ெப. (n.)

   1. ைறைக; to reducing.

   2. பட் னியா க்ைக; starving.

   3. ைர  அதாவ  ேதால் ங் ைக; formation of wrinkles on the body due to old age.

   4. ஒ ங் ைக; shrinking.

   5. ங் ன ; anything shurnk, wrinkled.

   6. ம ப் ; wrinkle, crcase.

சரீரத் ல் ங்கல் ந்த .

     [ ங்  + அல். 'அல்' ெதா.ெபா.ஈ ]

 ங்கல்2 curuṅgal, ெப. (n.)

ங்ைக, 2 பாரக்்க;see Surungai, 2 ( ன்.);.

     [ ங்  → ங்கள்]

 ங்கல்3 curuṅgal, ெப. (n.)

   க்  மாைல வைக; a kind of garland.

     [ ங்  → ங்கல்]

ங் ல்

ங் ல் curuṅgil, ெப. (n.)

   ; small house.

     "ஐந்  தங் ஞ் ங் ைல" (தா . சச் தா.2);.

ம வ. ைச, , ற் ல்

     [ ங்  + இல்]
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ங் -தல்

ங் -தல் surunigu-,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ ங் தல்; to shrink;

 to wrinkle.

     "வாளரப் பாரத்் ைற ைபத் ச ் ங்க" ( வாச.6:42);

   2. தல்; to lessen, dwindle.

     " ங்  ம ங் ல்" ( க்ேகா.115);.

   3. க்கமாதல்; to be epitomised, summarised.

   4. ஆைட த யன க்கங்ெகாள் தல்; to be puckered, creased.

   5. உள்ளடங் தல்; to close, as flower, umbrella;

 to be furled, drawn in, as the limbs of tortoise.

   6. ஒ க்கம் த யவற் னின்  தவ தல்; to fail, as in duty.

     "ெசால் ன பரி ற் ங்கலன்" (ப ெனா. க்கண்ணப்ப. மறம். வரி, 52);.

   ம. ங் க;   க. ர் ;   ெத. ண் ;   . ண் னி, ட்டனி;   ேகாத. ரக்்;   ட. ட;்   ெகாலா. 
க்;   பர.் ரக்்;பட. ங்

ள் ர ்  ங்

ங் கண்

ங் கண் curuṅgugaṇ, ெப. (n.)

   1. ங்கண் பாரக்்க;see surungan,

   2. ைம ல் ஏற்ப ம் கண் க்கம்; shrunken eye due to old age.

     [ ங்  + கண்]

ங் சைத

 
 ங் சைத suruṅgusadai, ெப. (n.)

   உடம் த் ைளைய அைடப்பதற்  ஏ வான ற் ள்ள சைதகள்; the circular muscles which contract 
and close the natural apertures orifices- sphincter muscle- constrictor muscle (சா. அக.);.

     [ ங்  + சைத]

ங் தைச

 
 ங் தைச suruṅgudasai, ெப. (n.)

ங்  சைத பாரக்்க;see Surungu-Sadai.

     [ ங்  + தைச]

ங்ைக

ங்ைக curuṅgai, ெப. (n.)

   1. நீர ் த யன ெசல் தற்  நிலத் ள் கற்களால் கரந்  ப த்தவ ; subterranean passage, underground 
channel, covered gutter, sewer.

     "ெப ங் ள ம ங் ற் ங்ைகச ் வ " (மணிேம. 12,79);.

   2. ேகாடை்ட ற் கள்ளவ  ( டா);; Secret passage in a fortress.

   3. ைழவா ல் ( ங்.);; creep-hole, low entrance to creep through.

   4. மாளிைக ன் சாளரம்; window-like opening in walls of big buildings.

     "மாடேமற் ங்ைக ந்  மாநகரணி பாரத்் ம்" ( காளத.் .நக் ர. 30);.

     [ ங்  → ங்ைக]
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  surusi, ெப. (n.)

   நாவல் மரம்; jambu tree.

-த்தல்

-த்தல் surusuru-,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ த்தல் (ெதால். ெசால். 48. ேசனா);; to hiss, as dry combustibles when ignited.

   2. ஊக்கமாதல்; to be active.

. .

ப்

ப்  surusuruppu, ெப. (n.)

   1. ஊக்கம் (ெகா.வ.);; diligence;

 activity.

   2. தளராத ப் ; brisk activity.

     [  → ப் ]

கெரனல்

கெரனல் curugareṉal, ெப. (n.)

   1. ேவகத்ேதா  ப்பற் தற் ப் ; expr. signifying rapid burning as of dry combustibles.

   2. வ த்தற் ப் ; twitching with pain.

   3. உடல் தற் ப் ; feeling hot in the body.

     'உடம்  கெரன் க் ற ' (உ.வ.);.

     [  + எனல்]

ட்காய்

 
 டக்ாய் curuṭkāy, ெப. (n.)

ண்ைடக்காய் பாரக்்க;see Sungai-k-kay.

     [ ள் + காய்]

ட்ெகாண்ைட

 
 டெ்காண்ைட curuṭkoṇṭai, ெப. (n.)

   ம ர ் வைக; hair dressed in a particular way.

     [ ள் + ெகாண்ைட]

ட்ெகாள் -
தல்

டெ்காள் -தல் urlt-kal,    16 ெச. .  (v.i.)

   ண்  தல்; to faint from weakness;

 to wilt, as vegetation.

     "ேசாைல ம் ெவஞ் ட ்ெகாண்ட  ெவப்பால்" ( வாலவா. 37:41);.

     [ ள் + ெகாள்-,]
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ட்டல்

 
 ட்டல் curuṭṭal, ெப. (n.)

ட் க்ெகாள்ளல் பாரக்்க;see surutti-k-kollal.

ம. ட்டல்

     [ ட்  + அல். 'அல்' ெதா.ெப.ஈ ]

ட்

ட்  curuṭṭi, ெப. (n.)

   1. ம ரச்் ைகப்  (மைல.);; peacock's crest plant;

 sickle leaf.

   2. எ  வைக; an item of royal paraphernahia borne in procession.

     "சந் ேராதயம் ேபாற் றயங் ஞ் ட்  வர" ( ளப்ப. 69.);.

   3. மரியாைதயாகப் ெபரிேயார ் ன் ட்  சப்ப ம் பாவாைட (இ.வ.);; cloth waved before great 
persons to serve as fan.

   4. பட் ச ் ைலச் ட்  (சங்.அக);; roll of silk.

   5. ஒ வைகப் பண்; a kind of tune.

ம. ட்

     [ ட்  → ட் ]

ட் க்காரன்

ட் க்காரன் curuṭṭikkāraṉ, ெப. (n.)

   அரசர ் த ேயார  உலா ல் ட்   எ ப்பவன் (T.A.S. 1.150);; one who carries surutti in 
processions.

     [ ட்  + காரன்]

ட் க்ெகாள்(
)-தல்

ட் க்ெகாள்( )-தல் surui-k-kol(lu)-,    6 ெச. ன்றா  (v.t.)

   தந் ரமாய்க் ைகப்பற் தல் ( ன்.);; to carry off, remove by stratagem.

     [ ட்  + ெகாள்( );-,]

ட் க்ெகாள்ள
ல்

ட் க்ெகாள்ளல் curuṭṭikkoḷḷal, ெப. (n.)

   1. ண்  ெகாள் ைக; winding into round folds coiling reptiles do.

   2. கைளப்பைடைக; to be fatigued;lying tired (சா.அக.);.

     [ ட்  + ெகாள்ளல்]

ட் ப் -
த்தல்

ட் ப் -த்தல் surulti-p-pidi,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வ ற் ல் ட்  வ த்தல்; twisting and gripping pain as in the bowls.

     'வ  ட் ப் க் ற ' (உ.வ.);.

   2. ேநாய் த யன உடைல ெம த்தல்; to prostrate, reduce to extreme physical weakness, as disease,

     'ேநாய் இவைனச ் ட் ப் த்  ட்ட ' (உ.வ.);

     [ ட்  + -,]

ட் ப்

ட் ப் 2 surutti-p-pidi,    4 ெச. . . (v.i.)

   வ ண்டா ம்ப  ப யால் டல் ட்டப்ப தல்; to experience wringing sensation, as stomach with 
excessive hunger.

     [ ட்  + -,]
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ட் மடக் -
தல்

ட் மடக் -தல் surutti-madakku-,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. ட் க்ெகாள்-தல் பாரக்்க;see Surutti-k-kol-.

   2. ெசாற்ேபார ்மற்ேபார ் த யவற் ல் றைரக் ழ்ப்ப த் தல்; to overthrow as in debate, wrestling, etc.

     [ ட்  + மடக் -,]

ட்

 
 ட்  curuṭṭimūli, ெப. (n.)

   ெபான் டை்ட; Indian pareira gravel plant.

     [ ட்  + ]

ட் ய -த்தல்

ட் ய -த்தல் surui-y-ali,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ழற் த்தள் தல்; to rush on violently, as whirlwind;

 to rage, as epidemic.

   2. ட்  மடக் , 2 பாரக்்க;see Surussi-magakku, 2.

     [ ள் → ட்  → ட்  + அ -,]

ட் த்தல்

 
 ட் த்தல் curuṭṭiyiḻuttal, ெப. (n.)

   நரம் ப்  ேநாய்; twitching of the nerve.

     [ ட்  → ட்  + இ -,]

ட் வாங்

ட் வாங் 1 suruli-vangu-,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ச்  இ ப்ேபா  ெவளிவ தல்; to be convulsive;

 spasmodic, as breathing.

     'அவ க்  ச்  ட்  வாங் ற ' (உ.வ.);.

     [ ட்  + வாங் -,]

 ட் வாங் 2 surutti-vangu.5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. வ த் தல் ( ன்.);; to oppress, to tyrannise over.

   2. ட் ப்  (இ.வ.); பாரக்்க;see Surulti-p-pidi-.

     [ ட்  + வாங் -,]
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ட்

ட் 1 suruttu-,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ளசெ்சய்தல்; to roll up, coil, curl.

     "ைபந்நாகப் பாய் ட் க்ெகாள்" ( பரம். 19, ஆறா.);.

   2. கவரத்ல், தல்; to take away, steal.

     'என் ெபா டக்ைளச ் ட்டப் பாரக்் றான்'.

   ம. ட் ;   க. , ண் ;ெத. ெதாரல்க

     [ ள் → ட் ]

 ட் 2 curuṭṭu, ெப. (n.)

   1. ட் ைக; curling, coiling.

   2. ள்; anything rolled up.

   3. ைக ைலச ் ட் ; cheroot, cigarette.

   4. ட் ப் பட்  (இ.வ.); பாரக்்க;see suruttu-p-pattu.

   5. தந் ரம் (யாழ்); ழ்ச் ; shrewdness, cunning.

   ம. ட் ;ெத. ட்ட

     [ ள் → ட் ]

ட் க் டங்

 
 ட் க் டங்  curuḍḍukkiḍaṅgu, ெப. (n.)

   ைகச் ட்  ெசய் ம் ெதா ற்சாைல. (உ.வ.);; cigar factory.

     [ ட்  + டங் ]

ட் க் -
த்தல்

ட் க் -த்தல் Suruttu-k-kudi-,    4 ெச. . . (v.i.)

   ட் ப் ைகைய உடெ்காண்  ெவளி டல் (உ.வ.);; to smoke cigar, cigarette, etc.

     [ ட்  + -,]

ட் க்ெகா க்
கடை்ட

 
 ட் க்ெகா க்கடை்ட curuṭṭukkoḻukkaṭṭai, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ெகா க்கடை்டப் பணியாரம் (யாழ்.);; a kind of pastry.

     [ ட்  + ெகா க்கடை்ட]

ட் ப்பட்

 
 ட் ப்பட்  curuṭṭuppaṭṭu, ெப. (n.)

   உயரந்்த வைகப்பட்  (உ.வ.);; a kind of superior silk.

     [ ட்  + பட் ]

ட் ப்பா

 
 ட் ப்பா  curuṭṭuppāci, ெப. (n.)

   கடற்பா ; sea moss.

     [ ட்  + பா ]
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ட் வாதம்

 
 ட் வாதம் curuṭṭuvātam, ெப. (n.)

   ைக கால்கைள டக் ம் ஒ வைக டக் ேநாய்; a chronic inflammation of the joints of arms and legs with 
deformity.

     [ ட்  + வாதம்]

 Skt. vata → த. வாதம்

ட் வாள்

 
 ட் வாள் curuṭṭuvāḷ, ெப. (n.)

   ம் வாள் வைக (சங்.அக.);; a kind of sword with rollable blade.

     [ ட்  + வாள்]

ட்ைட

டை்ட curuṭṭai, ெப. (n.)

   1. ண்ட ; curly hair.

   2. டை்ட ம ள்ள ள்ைள; curly haired boy or girl.

   3. ளகாய்செ்ச க்  வ ம் இைல ண்  ெகாள் ம் ேநாய்; a disease attacking the chilly plant, mainly in 
leaves.

ம. ட்ட

     [ ள் → ( ); → ள் = ண்ட ெபா ள். ள் → ட்  → டை்ட]

ட்ைடக்கழ
ைல

 
 டை்டக்கழைல curuṭṭaikkaḻlai, ெப. (n.)

   ட் க் ெகாண் ப்பைதப் ேபாலக் காணப்ப ம் ஒ வைகக் கழைல; skin tumour having the look of coil 
of intestine.

     [ டை்ட + கழைல]

ட்ைடத்தைல

 
 டை்டத்தைல curuṭṭaittalai, ெப. (n.)

   ள் ளாகத் தைல ள்ள தைல; head having curly hair.

     [ டை்ட + தைல]

ட்ைடநரம்

 
 டை்டநரம்  curuṭṭainarambu, ெப. (n.)

   ச் கள் ேபாலக் காணப்ப ம் க நிற அரத்த நாளங்கள் தளரந்்  ண்  டக் ம் ேநாய் 
வைக; enlarged veins appearing like knots; varicore veins (சா.அக.);.

     [ டை்ட + நரம் ]

ட்ைடப்பாம்

 
 டை்டப்பாம்  curuṭṭaippāmbu, ெப. (n.)

   ஒ வைக நச் ப்பாம்  ( ன்);; a kind of venomous snake.

ம. ட்டப்பாம்

     [ டை்ட + பாம் ]
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ட்ைட ம ர்

 
 டை்ட ம ர ்curuṭṭaimayir, ெப. (n.)

   ள் ; curly hair.

ம வ அைல  டை்ட  டை்ட

     [ டை்ட + ம ர]்

ட்ைடயட்ைட

 
 டை்டயடை்ட curuṭṭaiyaṭṭai, ெப. (n.)

   ெதாட்டால் ட் க்ெகாள் வ ம் அரத்தம் உ ஞ் வ மா ய ஒ வைக அடை்ட; a leech which curls 
when touched.

     [ டை்ட + அடை்ட]

ட்ைட ரிய
ன்

டை்ட ரியன் curuṭṭaiviriyaṉ, ெப. (n.)

   ரியன் பாம் வைக (M.M.);; carpet snake.

     [ டை்ட + ரியன்]

இ  யதா ம் கர ்(க ல); நிறமா ம், ஒரத் ல் க ப்பா ள்ள ெவண் ள்ளிகைள 
உைடயதா க் ம். ப்பா ம் ண ைடய . ரியன் பாம் களில் க ம் ெகா ய நஞ் ண் .

டை்டப் பாம்  வைககள்

   1. இரத்தச் டை்ட

   2. அரைணவாற் டை்ட

   3. ெந ஞ் டை்ட

   4. ெசஞ் டை்ட

   5. ஞ் டை்ட

   6. ஊ டை்ட

   7. ரல (அங் ல);ச் டை்ட

ட்பட்ைட

 
 ட்படை்ட curuṭpaṭṭai, ெப. (n.)

   பப் ளி (L.);; red creeper.

ெத. ப்பட்ட\

     [ ள் + படை்ட]

ட்பள்ளம்

 
 ட்பள்ளம் curuṭpaḷḷam, ெப. (n.)

   கா ன் ேமல் வைள ன் பள்ளம்; the margin of the pinna of the ear, helix.

     [ ள் + பள்ளம்]
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ண் ேபா-தல்

ண் ேபா-தல் surundu-po,    8 ெச. .  (v.i.)

   1. ேசாரவ்ைடதல்; to get exhausted.

   2. வ ைம ன்றல்; to become weak.

   3. ஒ ங் தல்; a state of extreme prostration and depression.

ேதால் , இந் ய அணி ன் பந்  ச் த் தாளாமல் இலங்ைக அணி ண்  ேபான .

   4. வா ெயா ங் தல்; to droop, as under scorching sun;

 to be weakened, as by disease.

   5. இறத்தல்; to die.

     [ ள் → ண் → ண்  + ேபா-,]

ண் ழல் surungu-Vilal, ெதா.ெப.(vbl.);

   ெம னால் மயங்  ைக; drooping down from fatigue.

     [ ண்  + ழல். 'அல்' ெதா.ெப.ஈ ]

ண்ைடக்காய்

 
 ண்ைடக்காய் curuṇṭaikkāy, ெப. (n.)

ண்ைடக்கய் பாரக்்க;see Sungai-k-kay.

     [ ண்ைட + காய்]

ணி

ணி curuṇi, ெப. (n.)

   1. ெதா கண்ணி; unidentified plant.

   2. யாைனத்ேதாட்  (சங்.அக.);; elephant goad (ெச.அக.);.

ைண

ைண curuṇai, ெப. (n.)

   1. ட்  ைவத்த ெபா ள்; anything rolled up.

     'இைலச ் ைண' (ெநல்ைல.);.

   2. கணக்  எ தப்பட்ட ஒைலச ் ள் ( வ். ெபரியாழ். 5, 2, 2, யா);; roll of ola accounts.

   3. சாணிச ்க ைண; rags for mopping the floor, especially with cow-dung mixture.

   4. ப்பற் தற் ரிய பந்தம்; ball of cloth twisted in torch for lighting.

     "ெந ப்பான  ைணைய ேவவப்பண்ணி" (ஈ . 5, 4, 6);.

   5. ண்; ferrule, metallic cap.

     "கைன ஞ் ைணக் கனிகாழ் ெந ேவல்" (அகநா.113);.

   6. கட்டட வைள  வைக ( ன்.);; a kind of curve in architecture.

     [ ள் → ள் → ைண]

ைணகட் -
தல்

ைணகட் -தல் suruai-kattu-,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   ெநல் ைதையக் ேகாடை்டயாகக் கட்  ைவத்தல் (இ.வ.);; to store in straw bundles, as paddy seeds.

     [ ைண + கட் -,]
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ைணெவள்
ைள

 
 ைணெவள்ைள curuṇaiveḷḷai, ெப. (n.)

   ன்ெசய் ல் ப ரா ம் ெநல்வைக; a kind of paddy raised on dry land.

     [ ைண + ெவள்ைள]

பேவர்

 
 பேவர ்curubavēr, ெப. (n.)

   அந் மல் ைக; a flower which blossoms in the evening twilight (சா.அக.);.

ம வ. அந்  மந்தாைர, அந் ப்

ம்பர்

ம்பர ்curumbar, ெப. (n.)

   1. வண் , ம்  ( டா);; bee.

   2. ஆண்  வண் ; male bee, drone.

     [ ம்  → ம்பர]்

ம்பாேநாய்

 
 ம்பாேநாய் curumbānōy, ெப. (n.)

   ைளக்ேகாளா னால் அ க்க  க் க் ெகாட்டா  ம் ேநாய்; the act of stretching and yawning 
frequently by the disorder in the cerebral system (சா.அக.);.

     [ ம்பா + ேநாய்]

ம்பாயன்

 
 ம்பாயன் curumbāyaṉ, ெப. (n.)

க ம்பாவன் (சங்.அக.); பாரக்்க;see surumbavan.

ம்பாவன்

 
 ம்பாவன் curumbāvaṉ, ெப. (n.)

   வண்டா ய ன்னாைண உைடய காமன் (யாழ்.அக);; Kama, the Hindu Cupid, as having bees for his bow-sting

ம வ, மதன், மாறன்

     [ ம்  → ம்பாவன்]

ம் -த்தல்

ம் -த்தல் surumbi-,    4 ெச. . . (v.i.)

ஒ த்தல், to hum, as bees.

     " ம் த்த வண் னங்கள்" (ேதவா.969,4);.

     [  → ம் -,]
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ம்

ம் 1 curumbu, ெப. (n.)

   1. வண் ; bee.

     " ம்  சாச ் டரப்் ங்காந்தள்" ( . 43);.

   2. ஆண்  வண்  ( வா.);; male bee, drone.

   3. மைல ( டா.);; mountain.

     " ம்பைற மணித்ேதாள்" (மணிேம. 20:107);.

     [  → ம்  → ம் ]

 ம் 2 curumbu, ெப. (n.)

   1. ம்  பாரக்்க;see Sudumbu.

   2. மைலவண் ; mountain beetle (சா.அக.);.

     [ ம்  → ம் ]

மா

 
 மா curumā, ெப. (n.)

   ஈயத்ைதப்ேபால் சாம்பல்நிறமாய் இ க் ம் க நி ைள; native sulphide of antimony (சா.அக.);.

ம வ. க்கான்கல், மாக்கல்

 Persn. Surma

மாரம்

 
 மாரம் curumāram, ெப. (n.)

   சாரைண; purslane-leaved trianthema (சா.அக.);.

மாலா

மாலா  curumālāṭu, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் பணியாரம் (இந்  பாக. 379);; a confection ball.

ம வ. மாலட்

வம்

வம்1 curuvam, ெப. (n.)

   1. ேவள் களில் பயன்ப த் ம் ெநய்த் ப் ; a ladle used to pour clarified butter in sacrificial fire.

     " ைரச ் க் ச ் வெமலாம்" (உத்தரரா. அ மப். 41);.

   2. ஒ வைக அகப்ைப (அக.நி.);; a kind of ladle.

 வம்2 curuvam, ெப. (n.)

   வ ம்; image.

     "நர ங்கெம ஞ் வதெ்தா " ( ரேபாத. 19:16);.

     [உ வம் → வம்]

வவாசனி

 
 வவாசனி curuvavācaṉi, ெப. (n.)

கற்றாைழ aloes (சா.அக);.

560

www.valluvarvallalarvattam.com 10024 of 19068.



ைவ

ைவ curuvai, ெப. (n.)

வம், 1 பாரக்்க;see suruvam,1.

     "அந்தணாளரக்் ச ் ைவ ம் ச ைத ைறக் ங் க  தலா ன." (ெதால். ெபா ள். 629, 
உைர);.

     [ வம் → ைவ]

ள்

ள்1 surul-,    16 ெச. . . (v.i.)

   1. ளாதல்; to become coiled;

 to roll;

 to curl, as hair.

     "நீண்  ழன்  . . . கைட ண் " (கம்பரா. உ க்காட் . 57);.

   2. ங் தல்; to shrivel, shrink, as leaf.

   3. ேசாரத்ல்; to droop, as from heat, hunger.

   4. ன்பத் ற் ள்ளாதல்; to be reduced to severe straits.

     [ ள் → ( ); → ள் ( .தா.247);]

 ள்2 curuḷ, ெப. (n.)

   1. டை்ட; curl;

 coil.

   2. தாமைர உட் ள்; the inner fold of the young lotus flower.

     "தாமைர ெமன் ள்" ( ளா. நாட் ப் 18);.

   3. ள்படை்ட பாரக்்க;see suru-pattai.

   4. ெபண்ம ர ்ஐம்பான் க ள் ஒன் ;   ந்தல், அளகம்; female hair curled and tied up.

     [ ள் → ( ); → ள்]

 ள்2 curuḷ, ெப. (n.)

   1. ைக; rolling.

   2. ண்ட ெபா ள்; roll, scroll, curl.

   3. கட் ; bundle, as of leaves.

     'இைலச ் ள்' (உ.வ.);.

   4. ஓைலச் ளின் ம ப் ; fold of an ola roll.

     " ள்ெப  ம ைய நீக் " (ெபரிய . த த்தாட.் 58);.

   5. மகளிர ்காதணி வைக; women's ear ornament.

     "ெசம்ெபான் ெசய் ந் ெதய்வக் ைழக ம்" (கம்பரா. க்ெகாய். 5);.

   6. ெவற் ைலச ் ள்; roll of betel leaves.

     " ைளச ்ேச யர ்ெசப்ெபா  ேமந்த" ( வக. 197, உைர);.

   7. மணத் ல் மணமக்க க்  ெவற் ைலத் தட் டன் ெகா க் ம் பரி  (இ.வ.);; presents with betel 
given to bride and bride-groom.

   க. ளி;   ம. ள்; . ள்
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ள்கல்

 
 ள்கல் curuḷkal, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கல்; ring stone.

     [ ள் + கல்]

ள்தங்கம்

 
 ள்தங்கம் curuḷtaṅgam, ெப. (n.)

   இைழப் ற் த ம் ெமல் ய தங்கத் தக  (உ.வ.);; gold leaves.

     [ ள் + தங்கம்]

ள்ேதவதா

 
 ள்ேதவதா  curuḷtēvatāru, ெப. (n.)

   ைமச ்ெசம்மரம்; long-leaved pine.

     [ ள் + ேதவதா ]

ள்நாரி

 
 ள்நாரி curuḷnāri, ெப. (n.)

   மைல ல் வளரவ் ம், காயகற்பத் ற்ேகற்ற மான ம ர ்மரம் என் ம் ெப ைககள் இ பத்  
ன் ல் ஒன் ; an unknown tree said to be rarely found on mountain tops, as one of the twenty three all healing drugs of 

high potency, capable of rejuvenating the system (சா.அக.);

     [ ள் + நாரி]

ள்பட்ைட

 
 ள்படை்ட curuḷpaṭṭai, ெப. (n.)

   சாயப் படை்ட; dye root of red creeper bark or felse, peacock's foot tree (சா.அக.);.

ம வ. ேவட்பாடம் படை்ட, ெசங்கத்தாரிப்

படை்டக்ெகா

     [ ள் + படை்ட]

ட் ப்படை்ட பாரக்்க

ள்பட்ைடக்
ெகா

 
 ள்படை்டக்ெகா  curuḷpaḍḍaikkoḍi, ெப. (n.)

ள்படை்ட பாரக்்க;see surul-pattal (சா.அக.);.

     [ ள் + படை்ட + ெகா ]

ள்பலகாரம்

 
 ள்பலகாரம் curuḷpalakāram, ெப. (n.)

   ப் ப்பணியாரம்; a kind of pastry.

     [ ள் + பலகாரம்]
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ள்பாக்

 
 ள்பாக்  curuḷpākku, ெப. (n.)

   ெகாடை்டப் பாக் ந்  எந் ரத்தால் வப்பட்ட ள் வ வச ் வல்; curled shavings of areea-nut

     [ ள் + பாக் ]

ள்

 
 ள்  curuḷpīli, ெப. (n.)

   மகளிர ்தம் கா ன் ன்றாம் ர ல் அணி ம் ஆ ; ring worn by women on the third toe.

ம வ. ஞ்

     [ ள் + . ]

ள் ச்

 
 ள் ச்  curuḷpūcci, ெப. (n.)

   நிலக்கடைலச ்ெச ைய அரித் க் ெக க் ம் இைலப் ச்  வைக; insect which blights groundnut plant.

     [ ள் + ச் ]

ள்ைவ-த்தல்

ள்ைவ-த்தல் suru-vai,    4 ெச.  (v.i.)

   மணமக்க க்  ெவற் ைலப் பாக் டன் பரி ப் ெபா ள் அளித்தல் (இ.வ);; to offer presents with betel to 
bride and bridegroom.

     [ ள் + ைவ-,]

ளடை்ட

 
 ளடை்ட curuḷaṭṭai, ெப. (n.)

   ண்  ெகாள் ம் ஒ வைக அடை்டப் ச் ; a leech capable of coiling round.

     [ ள் + அடை்ட]

ள

ள  curuḷamudu, ெப. (n.)

   ெவற் ைலப் பாக் ; betel and areca-nut, a term of respectful offering.

     " ள  தலான ம்" (ேகா ெலா.62);.

     [ ள் + அ ]

 ள  curuḷamudu, ெப. (n.)

தாம் லம்,

 betel nut. (ெத.ேகா.சா. 3:2);

     [ ள்+அ ]

ளல்

 
 ளல் curuḷal, ெப. (n.)

   ம ர ் த யவற் ன் ள் ( ன்.);; ringlet, coil.

     [ ள் → ளல்]
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ளவதக்கல்

 
 ளவதக்கல் curuḷavadakkal, ெப. (n.)

   பச் ைலையச ் ங் ம்ப  வாட்டல்; roasting leaves for medicinal purposes till they are completely shrunk 
(சா.அக.);.

     [ ள் → ள + வதக்கல்]

ளவாட் -தல்

ளவாட் -தல் surula-vattu-,    5 ெச. ன்றா . (v.i.)

   1. வ ந்தேவைல வாங் தல்; to exacthard work from.

   2. ட் ப் - பாரக்்க;see Surutti-p-pid-.

     [ ள் → ள + வாட் -,]

ளி

ளி curuḷi, ெப. (n.)

   1. தைலச் ளி; Indian birth wort.

   2. ெதா கண்ணி (சங்.அக.);; telegraph plant.

   3. சந்தேவம் ; sandal neem.

   4. சாவக நாட் ப் மரம்; Java flower tree (சா.அக.);.

     [ ள் → க ளி]

ளிமா னி

 
 ளிமா னி curuḷimāmuṉi, ெப. (n.)

   ெச வைக, ஞ் ப் ; wing stemmed cone head (சா.அக.);.

     [ ளி + மா னி]

ப்பட்ைட

 
 ப்படை்ட curuḷuppaṭṭai, ெப. (n.)

   ெசங்கத்தாரிப்படை்ட; bark of the false peacock's foot tree.

ம வ, ெவம்பாடம்படை்ட, ேவட்பாடம்

படை்ட சாயப்படை்ட

     [ ள் →  + படை்ட]

ப் லா

 
 ப் லா curuḷuppūlā, ெப. (n.)

   நச் ப் லா என் ம் ைக; poisonous poolah (சா.அக.);.

     [ ள் →  + லா]

ெள -த்தல்

ெள -த்தல் surul-edu-    4 ெச. . . (v.i.)

   மணமக்கள் பரி ப்ெபா ைள ஏற் க் ெகாள் தல்; to accept presents given on one's marriage occasion.

     [ ள் + எ -,]
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ைள

ைள curuḷai, ெப. (n.)

   1. ள்; coil, roll.

   2. த் ; tender shoot.

     "வாைழ ள்ெள  ைள வாங் " ( ளா. யம். 87);.

   3. காதணி வைக; an car ornament.

     "ெசம்ெபான் ெசய் ைள ன்ன" ( ளா. யம். 79);.

க. ைள

     [ ள் → ைள]

ேர

 
 ேர curē, ெப. (n.)

   ெகாத்தான்; green thread creeper.

   ம வ. டக்ெகாற்றான்; டக்க த்தான்
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ைர

ைர1 curai, ெப. (n.)

   1. ரக்ைக; streaming, flowing, as of milk.

     "க ஞ் ைர நல்லான்" ( ந்.132);.

   2. ெபற்றம் த யவற் ன் ம ; udder, teat of cow and other animals.

     "வ ைட மான்ம  கைரெபா  ம்பால்" ( ந்.187);.

   3. கறைவ ஆன் ( வா.);; milch cow,

     " ைரம  ய ர ் ம்பால் ( ளா. . 90);.

   4. ஒ வைகக் ெகா ; calabash, climber.

     " ைர த் ப் ேபா ந்தம் பல்" (நால , 315);.

   ம. ர;க. ெசாெர

     [ ர → ைர]

 ைர2 curai, ெப. (n.)

   1. கள் ( வா.);; toddy.

     " ைர ற்  கைர ன் ய் ற்றவள்" (கந்த . / அச ப். 7);.

   2. ேதன்; honey.

     "வா க் கமலச ் ைரேதக் " (கம்பரந்.72);.

     [ ர → ைர]

 ைர2 curai, ெப. (n.)

   1. ந்த இடம்; hollowness, hollow interior of a vessel.

     "பாத் ரத் தகன்கைரப் ெபய்த வா ர ்ம ந் " (மணிேம. 11:117);.

   2. உட் ைள ( ங்.);; tubularity, cavity.

   3. ங் ற் ழாய்; bamboo tube.

     "அகன்  லஞ் ைரப் ெபய்த வல் யர"் (அகநா. 113);.

   4. ரிக் ழாய்; a kind of oil-can.

     "ெசாரி ைரக வ ெநய்" (ப ற் ப்.47);.

   5. காணிையச ்ெச த் ம் ழாய்; female screw.

   6. ட் வாய்; joint.

     " ைரயம்  ழ்க" (க த். 6);

   7. அம் த்தைல. (அக.நி.);; head of an arrow.

   8. ண்; terrule.

     "ெச ைர ெவள்ேவல்" (அகநா. 216);.

   9. ரான கடப்பாைர வைக; a kind of sharp crow - bar,

     "உளிவாய்ச ் ைர ன் ளிர ண் " (ெப ம்.பாண்.92);.

     [ ர → ைர]

 ைர4 curai, ெப. (n.)

ைரக்ெகா  பாரக்்க;see Surai-k-kodi (சா.அக.);.

ைரவைககள்:
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ைரக்கந்தகம்

 
 ைரக்கந்தகம் curaiggandagam, ெப. (n.)

   ஒ  ைவப் சச்ரக் , நாற்ற ல்லாத கந்தகம், ெந ப் ற்  இள  ஓடாத தன்ைம ைடய ; brim stone in 
round pieces or sticks, prepared sulphur, which is odourless and not melting or affected by fire (சா.அக.);.

     [ ைர + கந்தகம்]

ைரக்கந்

ைரக்கந்  curaikkandi, ெப. (n.)

   1. ைரக் கந்தகம் பாரக்்க;see Surai-k-kandagam.

   2. வாணகந் ; sulphur used in fire works.

   3. மசச் னி 800இல் யப யான க, நாகம், இரசம், ரம், இ ங்கம், மேனா ைல, அரிதாரம், 
சத் சாரம் ஆ யவற் னாலா ய ம ந் ப் ெபா ; it is a kind of prepared sulphur copper sulphate, zinc, 
mercury, corosire sublimate, cinnabar, red orpiment, yellow orpiment and sathi sarnam powdered and burnt, as told by 
Matcha muni 800. The resultant is surai-k-kehdi (சா.அக.);.

ைரக்கரந்ைத

 
 ைரக்கரந்ைத curaikkarandai, ெப. (n.)

   கரந்ைதவைக ( ன்.);; fever basil.

ம வ. ரக்கரந்ைத

     [ ைர + கரத்ைத]

ைரக்க

 
 ைரக்க  curaikkaruvi, ெப. (n.)

   ெநஞ்சாங் ைல; the heart.

     [ ைர + க ]

ைரக்காய்

 
 ைரக்காய் curaikkāy, ெப. (n.)

   வ ற்  வ ைய ஆற் வ ம், ண் ரிகைள அ ப்ப ம், உ ண்ைடயான த த்த அ ப் 
ப ைய ம் த்த ேமற்ப ைய ம் உைடய ெவளிரப்சை்ச நிறக்காய்; fruit of bottle gourd which 
reduces the stomach pain, kills germs.

     [ ைர + காய்]

ைரக்காய்க்கந்
தகம்

 
 ைரக்காய்க்கந்தகம் curaiggāyggandagam, ெப. (n.)

ைரக்கந்தகம் பாரக்்க;see Surai-k-kandagam.

ைரக்காய்
ைல

 
 ைரக்காய் ைல curaikkāymulai, ெப. (n.)

   தளரந்்த் ைல; a loose breast (சா.அக.);.

     [ ைர + காய் + ைல]

ைரக் டம்

ைரக் டம் curaikkuḍam, ெப. (n.)

   ைரக் காயால் அைமந்த டம்; a pitcher-like vessel made of the shell of bottle-gourd.

     " ைரக் ட ெம த்  ... ெதளி ன ண் ம்" (கல்லா.12);.

     [ ைர + டம்]
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ைரக் க்ைக

 
 ைரக் க்ைக curaikkuḍukkai, ெப. (n.)

   ைரக்காய் ஒட் க் ப் ; bowl made of the shell of bottle-gourd.

     [ ைர + க்ைக]

ைரக் க்ைக
க் ன்னரம்

 
 ைரக் க்ைகக் ன்னரம் curaikkuḍukkaikkiṉṉaram, ெப. (n.)

   ைரக் க்ைகயால் அைமந்த, வாச் ய வைக ( ன்.);; lute with calabash of bottle-gourd shell.

     [ ைர + க்ைக + ன்னரம்]

ைரக் ழல்

 
 ைரக் ழல் curaikkuḻl, ெப. (n.)

   நீரக்் ழல்; the coiled corticle portion of the urinary tube-spiral tubule (சா.அக.);.

     [ ைர + ழல்]

ைரக்ெகந்

 
 ைரக்ெகந்  curaikkendi, ெப. (n.)

   வாணெகந் ; sulphur used in fire works (சா.அக.);.

     [ ைர + ெகந் ]

ைரக்ெகா

 
 ைரக்ெகா  curaikkoḍi, ெப. (n.)

   ைவ வ வத் ல் காய் த ம் ஒ வைகப் பட ம் ெகா ; bottle-gourd climber.

     [ ைர + ெகா ]

ைரசெ்சப்

 
 ைரசெ்சப்  curaicceppu, ெப. (n.)

ைரக் க்ைக பாரக்்க;see surai-k-kudukkai.

     [ ைர + ெசப் ]

ைரபவனி

 
 ைரபவனி curaibavaṉi, ெப. (n.)

   கள்; toddy.

     [ ைர + பவனி]

ைரப்பரணி

 
 ைரப்பரணி curaipparaṇi, ெப. (n.)

   ைர ைல; leaf of bottle gourd creeper (சா.அக.);.

     [ ைர + பரணி]
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ைரப்பழம்

ைரப்பழம் curaippaḻm, ெப. (n.)

   1. ப த்த ைரக்காய்; riped fruit of bottle gourd.

   2. பயனற்றவன்; worthless person.

     'தம்  ைரப்பழம்' ( ன்.);.

     [ ைர + பழம்]

ைர லந்ைத

 
 ைர லந்ைத curaiyilandai, ெப. (n.)

   ஒ வைக லந்ைதப் பழம்; gourd jujube (சா.அக.);.

     [ ைர + இலத்ைத]

ைர ைல

 
 ைர ைல curaiyilai, ெப. (n.)

   ைரயாக உண்ணப்ப வ ம், உடம் க்கம், க் ற்றம் ேபாக் வ ம், மலத்ைத இளக் வ ம் 
நீரப்்ெப க் மான ைர ன் இைல; bottle gourd leaf useful in cases of anemia, swelling due to dropsy 

derangement of the three humours in the system which is used as laxative and digestive (சா.அக.);.

     [ ைர + இைல]

ைர ைலச் வ
ரம்

ைர ைலச் வரம் curaiyilaiccuvaram, ெப. (n.)

   1. ரல் இனச ் மர வைக; spleen tree.

   2. ெசம்மரம்; red tree (சா.அக);.

     [ ைர ைல + வரம்]

ைர ளக்

 
 ைர ளக்  curaiviḷakku, ெப. (n.)

   ம ந் ெதரிக்கப் பயன்ப ம் ளக் ; lampused for heating medicine (சா.அக.);.

     [ ைர + ளக் ]

ல்லம்

ல்லம் cullam, ெப. (n.)

   ெசம்  (மைல);; copper,

     " ல்வ தா லைமத்த ெந ங்களத் ன்" (ேச .த க்ேகா.9);.

     [ ல் → ல்  → ல்லம்]

ல்

ல்  culli, ெப. (n.)

   1. அ ப்  ( வா.);; oven

     " ல்  ர லக்ைக" (ைசவச.ெபா .266);.

   2. மைடப்பள்ளி (இலக்.அக);; kitchen.

     [ ல் → கல் ]

ல்

 
 ல்  cullu, ெப. (n.)

   ெவள்ளி ( டா);; silver.

     [ ல் → ல் ]
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ல்வம்

ல்வம் culvam, ெப. (n.)

கல்லம் பாரக்்க;see sullam,

     "கல்வ தா லைமத்த ெந ங்களத் ன்" (ேச .த க்ேகா.9);.

     [ ல் → ல்  → ல்வம்]

லவைட

 
 லவைட culavaḍai, ெப. (n.)

   ெசாலவைட;   பழெமா ; proverb.

     [ லவம் + அைட]

லவம்

 
 லவம் culavam, ெப. (n.)

ெசாலவம் பாரக்்க;see šolavam.

     [ெசாலவம் → லவம்]

ல

ல 1 sulavu.5 ெச. . . (v.i.)

   1. ழ தல்; move round to revolve, hover about.

     " ல ற் ெற ர ்ேபா ய ர யனம்" (ைநடத.அன்னத்.45);.

 ல 2 sulavu.    5 ெச. ன்றா  (v.t)

   1. ழலச ்ெசய்தல் (யாழ்ப்.);; to coil round as a cord, to Surround.

     "அர  லாய்மைல ேதய்க் ம்" ( வ். வாய்.7.4:2);.

     [ ல் → ல -,]

லா

லா 3 sulivu,    5 ெச. ன்றா  (n.)

ல  பாரக்்க;see sulavu.

     " ைரகமழ் ேசாைல லா  ெயங் ம்" (ேதவா. 418:1);.

     [ ல  → லா -,]

 லா 4 culāvu, ெப. (n.)

   காற் ; wind.

     " லாவா " (ேதவா.1227,3);.

     [ ல  → லா ]

வட்டவர்

வட்டவர ்cuvaṭṭavar, ெப. (n.)

   காைடையப் பழக் ப் ேபார ் ட் பவர;் those who train quails to fight.

     "ெசால் ஞ் வட்டவர ்ெசால் க" ( .ெவ.12, ெவன் ப்.9); (ெச.அக);.

     [ வ  → வட்  → வட்டவர]்

வட் லக்கம்

வட் லக்கம் cuvaṭṭilakkam, ெப. (n.)

   ெநல் லக்கம்; table of grain measure.

     [ வ 1,7 + இலக்கம்]

570

www.valluvarvallalarvattam.com 10034 of 19068.



வடன்

வடன் cuvaḍaṉ, ெப. (n.)

   ைவஞன்; person of refined taste.

     " வடர ் ச் ம்ேபா  ேல ேதாய்த் ச ் மா ேபாேல" ( வ். ப்பல்.9 யா.); (ெச.அக.);.

     [ வ 1 → வடன், வ  = ைவ]

வ

வ 1 cuvaḍi, ெப. (n.)

   1. ஏட் ப் த்தகம்; olai book.

     "பாட் ப் ற ெம ய கட்டைம வ " (ெப ங். மகத.1:121);.

ம வ. ஒைலச் வ .

   2. ெபாத்தகம்; book in general.

   3. ேகாைவயாக அைமத்த ஆவணத் ெதா ; fill bundle, as of records.

     "எங்கள் ஆவணங்கைளச ்ேசரத்் ச ் வ யாக ைவத் க் ேறன்". (நாஞ்);.

     [ வ 1 → வ ]

 வ 2 suvadi, ெச. ன்றா , (v.t.)

   ன் தல்; to cat, devour.

     "கரக்்கடகத்ைதச ் வ ச ் யங் ம் னரி" (ப ேனா. ஆ . ம். 25);.

     [சவ  → வ  → வ -. சவட் தல் = ெமல் தல், ங் தல்]

 வ 3 suvali-,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ஒப்பைன ெசய்தல்; to decorate.

     "ேகா ல் இப்ெபா  வாகனஞ் வ க் றாரக்ள்" (நாஞ்);.

     [ேசா  → வ -,]

வ ேசர-்த்தல்

வ ேசர-்த்தல் suvadi-ser-,    4 ெச. . . (v.i.)

   ள்ைளகள் ப க்க ஏ ேசரத்்தல் ( ன்.);; to make up an ola book for a child.

     [ வ  + ேசர-். வ  → எ -,]

வ ெய -
தல்

வ ெய -தல் suvadi-y-eludu-,    5 ெச. . . (v.i.)

   எ த்  எ தப் பழ தல்; to practise writing of the alphabet.

     [ வ  + எ -,]

வ ையக்கட் -
தல்

வ ையக்கட் -தல் suvadiyai-k-kattu-,    5 ெச. . . (v.i.)

 Lit., to tie-up olai books. (ஏடை்டக் கட் தல்);.

   1. ப ப்ைபநி த் தல்; to discontinue one's study.

   2. ேபச்  த யவற்ைற நி த் தல்; to stop. close, as one's argument, action.

     'ேமல் ேபச ேவண்டாம், வ ையக் கட் ' (உ.வ.);.

     [ வ  + கட் -,]
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வ

வ 1 cuvaḍu, ெப. (n.)

   1. அ த்தடம்; track;

 foot stop.

     " வா ர ச் வெடன் றைல ேமற் ெபா த்த ேம" ( வாச. 11:7);

   2. அ ச ் வட் ன் ஒ ; noise caused by foot-fall.

     "ெசல்வர ்வ ன்ற வடை்ட ேயாரந்்தான் ெச களால்" (கம்பரா. ம த்  மைலப். 17);.

   3. ஒன்  ப தலால் உண்டா ங் ; impression

     "கண்கேடாய் வ …. தங் மார ் னேன" ( வாச. 29:5);

   4. அைடயாளம்; Sign, indication.

     'அன்ன ைவ ள்ள வ ல்ைல (கம்பரா. லநீங்  40);.

   5. த ம்  ( ங்.);; Scar, cicatrice.

   6. ஆற்றல் (ெதால், ெபா ள். 558);; strength, power.

   7. பழக்கம் (ெப ங். உஞ்ைசக், 34:79, உைர);; practice, experience.

   8. வ வைக; means, method.

     " ன ஞ் வ தனக் ன்ைம ன்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 34:79);.

   9. வ ரக்கவசம் ( டா.);; impenetrable armour.

   10. வட் லக்கம்

 table of grain measures.

   11. 360 ெநற்ெகாண்ட அள  (நாஞ்);; a unit of grain measure, containing 360 paddy grains.

   12. கட் தற் க்க யான க  த யைவ ( ன்.);; tie;

 strap, as of harness;

 band, as of the ridge of a house.

   13. அ தாங்  ( ன்.);; stir up.

 வ 2 cuvaḍu, ெப. (n.)

   ைவ; taste, sweetness.

     "அ ைம ற் வட ந்த" (ஈ , 2. 6:5);.

     [ ைவ → வ ]

வண் ைல

 
 வண் ைல cuvaṇṭilai, ெப. (n.)

   ேகாண மைலச ்ெசம்மரம்; Tirukkonamalai red wood.

ம வ, சவண் ைல, சவண்டைல

     [ வண்  + இைல]
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வண்

வண்  cuvaṇṭu, ெப. (n.)

   ெபா த்தம்; propriety;

 fitness

     "ேபய்கள் ழ நடமா ச ் ந்தரராய்த் ம யஞ் வ  வண்ேட" (ேதவா. 677. 4);.

     [ வ 2 → வண் ]

வண்ைட

 
 வண்ைட cuvaṇṭai, ெப. (n.)

   இன் ைவ; taste.

     ' வண்ைடயாய்த ் ன்னத் ரி றான்' (உ.வ.);.

     [ வண் → வண்  → வண்ைட (வ.வ.);]

வணம்

வணம்2 cuvaṇam, ெப. (n.)

   1. ஒ பறைவ; a bird.

   2. க டன் (சங்.அக.);.

   3. க  (யாழ்);; eagle.

     "க ம், க ம் உயரப் பறக் ம் ப த் னத்ைதச ்ேசரந்்தனவாக ன் அப்ெபா ெபற்றன".

     "உயர யரப் பறந்தா ம் ஊரக்்  ப ந்தா மா?" என் ம் பழெமா ைய ேநாக் க.

உவணன் = க ழன் ( வா.);

     [உவணம் → கவணம்]

ஒ.ேநா. உைத → ைத. உ ள் → ள். உழல் → ழல்

வடவர ்கவனம் என்பைத, ஸ -பரண் என்  ரித் ம், ஸ +பரண் என்  ரித் ம் அழ ய இைல, 
அழ ய இைவ ைடய , இைவேபான்ற அழ ய ற கைள உைடய , ெப ம்பறைவ, க ழன் என்  
ெபா ள் ரித் ம், தம் ஏமாற் த் றத் ன் ேபெரல்ைவையக் காட் ள்ளனர.்

வத் ள்ளங்

 
 வத் ள்ளங்  cuvattumuḷḷaṅgi, ெப. (n.)

வர் ள்ளங்  பாரக்்க;see Suvar-mullangi.

     [ வர ்+ ள்ளங் ]

வர்

வர ்cuvar, ெப. (n.)

   1. ேமற் ைரையத் தாங்  நிற்பதற்ேகா, காப்  ஏற்ப த் வதற்ேகா, அைறகள் ஆக் வதற்ேகா 
க ங்கல், ெசங்கல், மண் ேபான்றவற்றால் எ ப்பப்ப ம் த ப் : wall.

     "மரத் ஞ் வரி ங் கண்ணிய ெதய்வம்" (மணிேம. 21:125);.

   2. ேதரின் ஒ ப் ; fence round the seat of war-chariot.

     "ெநரிந்தன தடஞ் வர"் (கம்பரா. சம் மா . 27);.

   ம. மர,் வர,் ம ;   பழங். க. ேகர;்   ட. ேகால்;   ட. ெகவன்; H., U. divar;

 Heb: shur;

 Pers: divar.

     [உல் → உல  → உலா . உலா தல் = ழ்தல்.  உல் → ல் → ற்  → ற்றம். ற் தல் = ழ்தல். ல் 
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வரக்்க காரம்

 
 வரக்்க காரம் cuvarkkaḍikāram, ெப. (n.)

   வரில் மாட்டக் ய ெபரிய க காரம்; wall clock.

     [ வர ்+ (க ைக + ஆரம்); க யாரம்]

வரக்்க

வரக்்க  cuvarkkaruvili, ெப. (n.)

வரந்ாகம் (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see suvar-nagam.

     [ வர1் + க ]

வரக்்காயம்

 
 வரக்்காயம் cuvarkkāyam, ெப. (n.)

   உ ப்  அல்ல  உட் ைள ன் வர;் walls of an organ or cavity- parietes (சா.அக.);.

     [ வர ்+ காயம்]

வரக்்கால்

வரக்்கால் cuvarkkāl, ெப. (n.)

   1. வர , அ ச் வர;் bottom of the wall.

   2. வரே்மல் கட் ம் நீரக்்கால் (இ.வ.);; water way on the wall.

     [ வர ்+ கால்]

வரக்்ேகா

வரக்்ேகா  cuvarkāḻi, ெப. (n.)

   1. வர ்இ க் ல் வாழ்வ ம் இறக்ைககைள ேவகமாக ஒன்ேறாெடான்  உர வதால் ஒ வைக ஒ  
எ ப்பக் ய மான ய ப ப்  நிறப் ச் , cricket.

ம வ உைற , (ெவண்ப ப்  நிறமாய் உள்ள ); ெவள்ைளப்பாய்சச்ான் (க  நிறமாக உடல் 
வ ப்ெபற் ப்ப ); க ம்பாய்சச்ான், பாய்சச்ல் (தஞ்.);

வரச்ச்ா

 
 வரச்ச்ா  cuvarccāti, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கார உப்  (சத்  சாரம்);; a kind of acid salt.

     [ வர ்+ சா ]

வரத்ாங்

 
 வரத்ாங்  cuvartāṅgi, ெப. (n.)

   அைண வர;் buttress.

ம வ: அைணப் ச ் வர,் த ப் ச ் வர்

     [ வர ்+ (தாங்  →); தாங் ]

வர்நாகம்

 
 வரந்ாகம் cuvarnākam, ெப. (n.)

   நச் ப்பாம்  வைக ( ன்.);; a kind of poisonous snake.

     [ வர ்+ நாகம்]
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வர்ப்பலைக

வரப்்பலைக cuvarppalagai, ெப. (n.)

   1. ெபட் ன் ற் ப்பலைக ( ன்);; upright boards of a box, especially of a wardrobe.

   2. எ பலைகயாகப் பயன்ப த்தப்ப ம் வர ்(இ.வ.);; wall black-board.

     [ வர ்+ பலைக]

வர்மாடம்

வரம்ாடம் cuvarmāṭam, ெப. (n.)

   1. வரப்் ைர ( ன்.);; niche, vaulted recess in house walls.

   2. மாடக் , ஒளி வ பாட் ற்காக ம் ன்ேனார ்வ பாட் ற்காக ம் ட் ச ் வரில் அகல் ளக்  
ைவப்பதற்கான இடம்; a planed niche on the wall intended to light a small lamp for the sake of light-worship and 
forefather's-worship.

ம வ. ைர

வர் ள்ளங்

 
 வர் ள்ளங்  cuvarmuḷḷaṅgi, ெப. (n.)

   வரில் பற் ப் பட ம் ஒ வைகப்  ( ன்.);; parasitic plant growing on the walls.

     [ வர ்+ ள்ளங் ]

வர்ேமற் க்க
ம்

 
 வரே்மற் க்கம் cuvarmēṟpidukkam, ெப. (n.)

   வரின் எ தகவைக; String course (C.E.M.);.

     [ வர ்+ ேமல் + க்கம்]

வர்ேமற் ைன

வரே்மற் ைன cuvarmēṟpūṉai, ெப. (n.)

   1. மனத்தனாக இ ப்பவன்; person sitting on the fence, person of dubious attitude.

   2. அ ேவா இ ேவா என்ற ஐயநிைல; uncertain state.

     [ வர ்+ ேமல் + ைன]

வரவ்ைளயன்

 
 வரவ்ைளயன் cuvarvaḷaiyaṉ, ெப. (n.)

வர ்நாகம் பாரக்்க;see Suvar-nagam.

     [ வர ்+ வைளயன்]

வர் ரியன்

 
 வர் ரியன் cuvarviriyaṉ, ெப. (n.)

வர ்நாகம் ( ன்.);;see Suvar-nagam.

     [ வர ்+ ரியன்]

வரக்ழ்க

 
 வரக்ழ்க  cuvarakḻkaruvi, ெப. (n.)

   கன்னல்ேகால் ( ங்.);; iron crow-bar used in house breaking

     [ வர ்+ அகழ் + க ]
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வரம்

 
 வரம் cuvaram, ெப. (n.)

   காய்சச்ல் (சங்.அக);; fever (ெச.அக.);.

   ம. ரம்;   ெத. கன்; ., வ.இ.ெமா. H., U. јvara

     [ ரம் → வரம்]

வரைற

 
 வரைற cuvaraṟai, ெப. (n.)

   வரப்்ேபைழ; cupboard;

 shelved recess in wall.

     [ வர ்+ அைற]

வ த்தரம்

 
 வ த்தரம் cuvaruttaram, ெப. (n.)

   வரின் ேமல் ைவக் ம் உத்தரம் (இ.வ.);; wall plate.

     [ வர ்+ உத்தரம்]

வெராட்

வெராட் 1 cuvaroṭṭi, ெப. (n.)

   1. வர் ள்ளங்  ( ன்.); பாரக்்க;see Suvar-mullangi.

   2. வரில்  மாட் ம்  ைக ளக்  (இ.வ);; Small wall lamp.

   3. காப்பாகச ் வரில் மாட் ம் ஆட் ரல் (யாழ்ப்.);; the liver of a sheep stuck to a wall, as a charm.

   4. றைர ஒட் க் ம் பண் ைடயவன்-ள் (இ.வ.);; one who sticks like a burr.

   5. ஒற் க்ேகட்ேபான் (இ.வ.);; eaves dropper.

   6. வரத்ாங்  பாரக்்க;see suvar-dingi.

     [ வர1் + ஒட் ]

 வெராட் 2 cuvaroṭṭi, ெப. (n.)

   பல ம் ரிந்  ெகாள் ம் வைக ல் ெபா  இடத் ல் ஒட்  ைவக்கப்ப ம் அசச் க்கப்பட்ட அல்ல  
எ தப்பட்ட ெபரிய அள த்தாள்; wall poster.

     ' ைரப்படங்களின் ெவற் க்  வண்ண வண்ணச ் வெராட் க ம் ஒ  கரணியம்'. (உ.வ.);.

     [ வர ்+ ஒட் ]
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வல்

வல் cuval, ெப. (n.)

   1. டர ்( ங்.);; nape of the neck.

   2. ேதாடக்ட் ; upper part of the shoulder.

     " ைழ வன் ைசத ்தாெதா  தாழ" (க த். 56);

   3. ; back.

     " வேலா  வாரைலயப் ேபாவார"் (ெபரிய , நாைளப். 18);.

   4. ைரப் டரி;க த் ம ர;் horse's mane.

     "பன்ம ரக்் ெகாய் வல்" (க த் 96);.

   5. ேம  ( ங்.);; hillock

     "ேவங்ைகச ்ெசஞ் வல்" ( றநா. 120);.

   6. ெதால்ைல (அக.நி.);; trouble, hardship

ம. வல்

வைல

 
 வைல cuvalai, ெப. (n.)

அரசமரம் (மைல);.

வெலாட்

வெலாட்  cuvaloṭṭi, ெப. (n.)

வெராட் 1, 3 பாரக்்க;see Suvar-otti1.3

     [ வெராட்  → வெவாட் ]

வ

வ  cuvavu, ெப. (n.)

   1. பறைவ க் ; bird's beak.

   2. ஞ் ; grey musk-shrew.

வற் -தல்

வற் -தல் suwarru-,    5 ெச ன்றா  (v.t.)

   1.  வற்றசெ்சய்தல்; to dry up, absorb, cause to subside.

     " யரக்்கடல் வற் ைன" (கந்த . அக் னி. 229);.

   2. ற் ம்அ த்தல்; to extipate destroyutterly.

     " ரஞ் வற் ய ன்" (காஞ் ப் . ரரா.28);.

     [ வ  → வற் -,]

வற் ப்பல்

 
 வற் ப்பல்  cuvaṟṟuppalli, ெப. (n.)

   வரில் சத்த ம் ஒ வைகப் பல் ; wall lizard (சா.அக.);

     [ வர ்+ பல் ]
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வற் ப்பா

 
 வற் ப்பா  cuvaṟṟuppāci, ெப. (n.)

   வரில் பட ம் பா ; the yellow wall lichen;

 the stone crop;

 wall moss (சா.அக.);.

     [ வர ்+ பா ]

வற் ப்

 
 வற் ப்  cuvaṟṟuppū, ெப. (n.)

   வரில் ைளக் ம் மஞ்சள்நிற ந மண மலர;் plant with yellow flowers in its wild state on old walls (சா.அக.);.

     [ வர ்+ ]

வற் ப்ேபன்

 
 வற் ப்ேபன் cuvaṟṟuppēṉ, ெப. (n.)

   டை்டப் ச் ; bug (சா.அக);.

     [ வர ்+ ேபன்]

வற் ள்ளங்

 
 வற் ள்ளங்  cuvaṟṟumuḷḷaṅgi, ெப. (n.)

வர் ள்ளங்  பாரக்்க;see suwar-mullangi.

வறக் ைழ-
த்தல்

வறக் ைழ-த்தல் Suvara-k-kulaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

ஊ ம்ப  கலத்தல், mixingso as to soak well (சா.அக.);.

     [ வ  → வற + ைழ-,]

வறப் -தல்

வறப் -தல் suvara-p-pusu,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   ம ந்ெதண்ெணய் த யவற்ைறச ் ெபறத் ேதய்த்தல்; rubbing with pressure on the surface of the body 
so as to create heat, as is done with ointment or medicated oil. (சா.அக.);.

     [ வ  → வற + -,]

வ நில்!ற்)-
(ற)தல்

 
 வ நில்!ற்)-(ற)தல் suvarinil, ெச. . . (v.i.)

   உடம் ல் ேநாய் ஊ த்தல்; continuing a long time as a disease in the system.

ம வ. வ த்தல்

     [ வ  → வ  + நில்-,]

வ -தல்

வ -தல் suvaru,    5 ெச. .  (v.i.)

   1. வற் தல்; to dry up, evaporate.

     "கடல் கவ ன ேதாற்றம்" (கம்பரா. தற்ேபார.்191);.

   2. உ ஞ்சப்ப தல்; to be imbibed absorbed.

     'வறண்ட நிலத் ல் நீர ் வ ம்' (உ.வ.);.
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வாக் ைர

 
 வாக் ைர cuvākārai, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் ண் ; a plant.

     [ ைவ → வா + ைர]

ைவ

ைவ1 suvai-,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ைவய தல்; to taste.

   2. உண் தல்; to eat, chew, suck.

     " ைவதெ்தாற உந்தன் மகத் க ேநாக் " ([ றநா. 164);.

   3. த்த தல்; to kiss.

     " ல் தல் ைவத் டல்" (கந்த . இந் ர ரி. 38);.

   4. ணரச்் ன்பம் கரத்ல் (சங்.அக.);; to experience, enjoy.

   ம. வய்க் க;   க. ச ;   ெத. ச ெகா ;   . சம் , ச ;   ேகாத, சய்வ்;   நா. சவத்;ெகாலா. சவ்  
(இனிப் );

     [அைகத்தல் = ப த் தல், அ த்தல். அைக → சைக → சைவ. ச.ைவத்தல் = ெமல் தல், ெமன்  
உண் தல், சைவ = ைவ ைவத்தல் = ெமல் தல், ெமன்  உண் தல், உண்  ைவய தல்]

 ைவ2 suvai-,    4 ெச. . . (v.i.)

   ைவயாதல்; to be palatable, agreeable, pleasing.

     "இக்க ம ெமன்ற க் ச ் ைவப்ப ைல" ( க்காளத் ஞானேயா1);.

 ைவ3 cuvai, ெப. (n.)

   1. ைவ ம் மண ம்; taste and flavour.

     "அ ைவ ண் " (நால .1);.

   2. இனிைமத்தன்ைம ( ங்.);; Sweetness, deliciousness.

   3. இனிைமயான  ( டா);; that which is pleasing or gratifying to the senses.

   4. லன்க ள் நா ன் உணர் ; the sense of taste, one of ai-m-pulan.

     " ைவெயாளி ேறாைச நாற்றம்" ( றள், 27);.

   5. அ ைவ ம்

   ேதான் வதற் க் காரணமான உ ழ்நீரச் ் ரப் ; the subtle matter from which water is said to have evolved.

   6. ெசய் ளின் சாரத ்தன்ைம (இலக். . 665);; poetic sentiment.

   7. ப னாலாவ  ண் னான ெநய்ம் ன் ( த் ைர); ( வாr.);; the 14th naksatra.

   8. அ வால் உணரப்ப ம் ெமய்ப்பா ; taste which is understood by brain.

     " ைவ என்ப  காணப்ப ம் ெபா ளால் காண்ேபாரகத் ன் வ வேதார ் காரம்" (இளம் ெதால். 
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ைவக்காட் -
தல்

ைவக்காட் -தல் suvai-k-kattu,5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. ைவயாதல்; to be tasteful.

   2. ைவ த தல்; to give a taste.

   3. ஆைச காட் தல்; to entice, allure, decoy.

   4. இனிப் ப் காட்டல்; to make agreeable.

     [ ைவ + காட் -,)]

ைவக்ேக

 
 ைவக்ேக  cuvaikāṭu, ெப. (n.)

   ைவ இழக்ைக; loss of sensation of taste (சா.அக.);.

     [ ைவ + ேக . ெக  → ேக ]

ைவகமம்

 
 ைவகமம் cuvaigamam, ெப. (n.)

   மைல ஆமணக் ; hill castor plant (சா.அக.);.

ைவகாணல்

 
 ைவகாணல் cuvaikāṇal, ெப. (n.)

   ைவய ைக; to taste by the tongue and palate (சா.அக.);.

     [ ைவ + காணல்]

ைவஞர்

 
 ைவஞர ்cuvaiñar, ெப. (n.)

   இலக் யம், கைல ஆ யவற்ைற ஆழ்ந்  க ம் பண் ைடயவர;் connoisseur of literature.

ைவதட்

ைவதட் 1 suvai-tattu,    5 ெச. .  (v.i)

   ைவ ேதான்றல்; finding agreeable to taste.

     ' ட் ல் ெகாஞ்சம் உப் சே்சரத்்த ன்னேர ைவ தட் ற ' (உ.வ.);. (சாஅக);.

     [ ைவ + தட் -,]

ைவநரம்

 
 ைவநரம்  cuvainarambu, ெப. (n.)

   ைவ அ ம் நரம் ; nerve pertaining to the sense of taste-Gustatory nerve (சா.அக.);.

ம வ. ைவய ம்

     [ ைவ + நரம் ]

ைவப்ப த் -
தல்

ைவப்ப த் -தல் suwai-p-paduttu-,    5 ெச. ன்றா  (w.t.)

ைவக்காட் -தல் பாரக்்க;see Suvai-k-kattu-.

     [ ைவ + ப த் -,]
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ைவப்பரட்ீைச

 
 ைவப்பரீடை்ச cuvaipparīṭcai, ெப. (n.)

   ைவத்  அ தல்; examination by the sense of taste (சா.அக.);.

 Skt. parikṣa → த. பரீடை்ச

     [ ைவ + பரீடை்ச]

ைவப்ெபா ள்

 
 ைவப்ெபா ள் cuvaipporuḷ, ெப. (n.)

   ற் ண் ;   ன்பண்டபம்; catables (சா.அக);.

     [ ைவ + ெபா ள்]

ைவ

 
 ைவ  cuvaimigudi, ெப. (n.)

   அ ைவப் பண்டங்கைள ைறயாகக்ெகாள்ளாமல் அ கமாக ஏற்ப ; instead of eating substances of 
each taste in equal measure to eat substances of certain taste in excess (சா.அக.);

     [ ைவ + ]

ைவ லம்

 
 ைவ லம் cuvaimūlam, ெப. (n.)

   நா ல் ைவய ம் ப ; end of the gustatory nerve in the papillae of the tongue (சா.அக.);.

     [ சைவ + லம்]

ைவைம

ைவைம cuvaimai, ெப. (n.)

   ைவத்தன்ைம; taste, flavour.

     " ைவைம ைசைம" (பரிபா.1314);.

     [ ைவ → ைவைம]

ைவயணி

ைவயணி cuvaiyaṇi, ெப. (n.)

   உண்ணிக ந் தன்ைம ெவளிப்பட்ட எண்வைக ெமய்ப் பாட் னா ம் ளங் ம் அணியழ  (தண் -
68);; a figure of speech which consists in describing the eight sentiments.

     [ சைவ + அணி]

ைவயா தம்

 
 ைவயா தம் cuvaiyātītam, ெப. (n.)

   ேசாற் ப் ; common salt (சா.அக.);.

     [ ைவ + அ தம்]

ைவ ல வரம்

 
 ைவ ல வரம் suvaiyilasuvaram, ெப. (n.)

   ெசம்மரம்; amoora rohituka (சா.அக.);,
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ைவ ன்ைம

 
 ைவ ன்ைம cuvaiyiṉmai, ெப. (n.)

   ைவ ல்லாைம; tastelessness; inspidity (சா.அக.);.

     [ ைவ + இன்ைம]

ைவ ள்ள

ைவ ள்ள Suvai-yulla, ெப.எ.(adj.)

   ைவ ைடய; palatable;

 sapid savoury (சா.அக.);.

     [ ைவ + உள்ள)

ழல்1( );-தல் sulal(lu);-, 13 ெச. . . (v.i);

   1. உ தல்; to whirl, spin, rotate, roll, turn on anaxis, as wheel.

     "ேதரக்்காலா ற் ழன்றைவ" (ெப ங். வத்தவ. 12:205);.

   2. வட்டமாகச ் ற் தல்; to revolve in an orbit.

     " ழன் லங்  ெவங்க ேரான்" ( வ். ெபரிய . 9, 4:6);

   3. ற் த் ரிதல்; to roam, wander.

     " ழ ன்ப  ழ ம்" (கம்பரா. கங்ைகப். 3);.

   4. அைல ப தல்; to be tossed about, driven to and fro.

     'காற்றால் கப்பல் ழல் ன்ற ' (உ.வ.);.

   5. மனங்கலங் தல்; to be agitated, troubled, distressed in mind.

     " ழ ஞ் ரா ரக் ளஞ்ச" ( வ். இயற். 1, 48);.

   6. ேசாரத்ல்; to droop, faint, languish.

     'அவன் ப னாற் ழன்  ேபானான்' (உ.வ.);.

   7. ெபா மயங் தல்; to be dizzey to swim, as eyes.

     "கண் ஞ் ழன்  ைளேயா " ( வ். ெபரிய . 7. 4:1);.

   ம. ழ க;ெத. 
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ழல்

ழல்2 cuḻl, ெப. (n.)

   1. ழற் ; whirling, revolving.

     " ழற்கண் ேவதாளமானான்" (ேச . ேவதாள. 72);.

   2. வைள ; curl.

     " ழ  ந்த ம்" (கம்பரா. ைல.  43);.

   3. நீர;் eddy, whirlpool.

   4. ழல்காற்  பாரக்்க;see Sulal-karru.

   5. காற்றா  ( டா.);; machine on an axle turned by the wind, whirliging, kite.

   6. க் ைட ( ங்.);; umbrella made of peacock's feathers.

   7. ழல்பைட ( ன்.); பாரக்்க;see sulalpagai.

   8. கலக்கம்; agitation.

     " ழலார ் யர"் (ேதவா. 294:19);.

   9. ஏமாற்  ( ன்);; deception, frau.

ம. ழல்

ழல்காற்

 
 ழல்காற்  cuḻlkāṟṟu, ெப. (n.)

   ழன்  ம் காற் ; whirl-wind

ம. ழ காற் , ழல்க்காற்

     [ ழல் + காற் ]

ழல்நாற்கா

 
 ழல்நாற்கா  cuḻlnāṟkāli, ெப. (n.)

   ற் ம் நாற்கா ; rotating chair.

     [ ழல் + நாற்கா ]

ழல்ேநாய்

 
 ழல்ேநாய் cuḻlnōy, ெப. (n.)

   ஆ மா கள் ெரனச ் ழன் ம் ஒ வைக ேநாய்; a disease in cattle causing them to swing and fall 
down suddenly (சா.அக.);.

     [ ழல் + ேதாய்]

ழல்வண்

 
 ழல்வண்  cuḻlvaṇṭu, ெப. (n.)

   எப்ேபா ம் நீரில் ழன் ெகாண் ப்ப ம், மந் ர த்ைதக்  உத வ மான ஒ வைக வண் ; an 
insect found whirling in water;water beetle (சா.அக.);

     [ ழல் + வண் ]
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ழல்பைட

 
 ழல்பைட cuḻlpaḍai, ெப. (n.)

   வைளத  ( டா.);; a kind of boomerang.

     [ ழல் + பைட]

ழல்மரம்

 
 ழல்மரம் cuḻlmaram, ெப. (n.)

   கடை்டத் காணி ( ன்.);; winding screw made of wood.

     [ ழல் + மரம்]

ழல்மா த்தன
ம்

 
 ழல்மா த்தனம் cuḻlmāṟittaṉam, ெப. (n.)

   ஏமாற்  (உ.வ.);; deceit, fraud.

     [ ழல்மா  → ழல்மா  + தனம்]

ழல்மா -தல்

ழல்மா -தல் sulal-maru-,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   தல்; to sted.

     "சாமாைனச ் ழல் மா ட்டான்" (நாஞ்);.

     [ ழல் + மா -,]

ழல்வண்ெடரி

 
 ழல்வண்ெடரி  cuḻlvaṇṭerivu, ெப. (n.)

ழல்வண்ெடரி பாரக்்க;see Sulal-vangeri (சா.அக.);.

     [ ழல் + வண்ெடரி ]

ழல்வண்ெடரி

 
 ழல்வண்ெடரி cuḻlvaṇṭeri, ெப. (n.)

   த் க் ம் நிைல ம் ரங் ம்ேபா ம் ச் பறப்ப  ேபான்  கண் சச்ம் கண் ைகசச்ல் 
த ய பண் கேளா  ளக்ைகப் பாரக்்கப் பலவைகயாகக் காணப்ப வ மான ஒ  வைகக் 

கண்ேணாய்; a disease of the eye in which the vision is severely affected due to a derangement of the muscular 
coordination of the eye. It is marked by a condition of a subjective appearance in which mote appears to be floating, where 
ever seen both in a waking state and in sleep, extreme sensitiveness to light dullness of vision, etc.,

ழல் ெயரி

 
 ழல் ெயரி  cuḻlviḻiyerivu, ெப. (n.)

   கண்களில் எரிசச்ெல த்  ேநராகப் பாரக்்க ெவாட்டாம ம், இைமகனத் க் ழ் ெதாங்  ந்த 
அரிப் ம் வ ம் த வ ம், ைள த்  நீரவ் ந்  ாக்கந்தராத ஒ வைகக் கண்ேநாய்; an affection 
of the eye marked by varied sensation of burning in ability to look straight at an object, thickening and drooping of the eye-
lids, itching and slight pain muco purulent and watery discharge, sleeplessness etc., (சா.அக.);.

     [ ழல் +  + எரி ]

ழல்
ழல்  sulalvu,    5 ெச. . . (v.i.)

ழற்  பாரக்்க;see Sularcci (சா.அக.);.

ழலெவரி-த்தல்

ழலெவரி-த்தல் sulala-y-cri,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நான்  பக்க ம் ப்ப ம் ப யாக எரித்தல்; to burn rotating the material so that the fire or heat is extensively 
affected all the parts of the thing (சா.அக.);.

     [ ழல + எரி-,]
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ழலமா

ழலமா 1 Sulalamadu-,    5 ெச. . .(v.i.)

   தைல ற்றல்; to reel of the head;swim of the head (சா.அக.);.

     [ ழல(ம்); + ஆ -,]

 ழலமா 2 sualamadu-,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒன்ைறப் ெப வதற்  இைட டா  ய தல்; to make persistent effort for a thing.

   2. அ க்க  ேபாய் வணங் தல் (இ.வ.);; to frequent;dance attendence on.

     [ ழல் → ழலம் + ஆ -,]

 ழலமா 3 sulalamagu-,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒன்ைறப் ெப வதற்  இைட டா  ய தல்; to make persistent effort for a thing.

   2. அ க்க  ேபாய் வணங் தல் (இ.வ);; to frequent;dance attendence on.

     [ ழல் → ழலம் + ஆ -,]

ழலல்

ழலல் cuḻlal, ெப. (n.)

   1. ெபா மயங்கல்; being dizzy.

   2. த்தல் அல்ல  கற்றல்; reeling of head.

   3. அைல ப தல்; being restless (சா.அக.);.

     [ ழல் → ழலல்]

ழலாைர

 
 ழலாைர cuḻlārai, ெப. (n.)

ழலா ைர பாரக்்க;see sulal-avirai (சா.அக.);.

     [ ழல் + (ஆ ைர→); ஆைர]

ழலா ைர

 
 ழலா ைர cuḻlāvirai, ெப. (n.)

   ெபான்னா ைர; rounded poded cassia (சா.அக.);.

ம. ழலாவர

     [ ழல் + ஆ ைர]

ழ

 
 ழ  cuḻli, ெப. (n.)

   மாந்தத் னால் வ ம் வ ப் ; convulsions or fits from fever due to digestive disorders (சா.அக.);.

     [ ழல் → ழ ]
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ழைல

ழைல1 cuḻlai, ெப. (n.)

   ஆ மா கள் தைல ற் ச ்ேசார் ற் த் ெரன ம் ஒ வைக ேநாய; a disease a sort of giddiness 
causing cattle to fall down fatigued suddenly without apparent cause (சா.அக.);.

ம வ. ழல் ேநாய்

     [ ழல் → ழைல]

 ழைல2 cuḻlai, ெப. (n.)

   1. ெகாள்கலம்; receptacle.

     " க்கச் ழைலைய" ( வ். ெபரியாழ். 53:1);.

   2. ஏய்ப் ; deception, fraud.

     " ழைல ெபரி ைடத் ச ்ேசாதனைன ( வ்.ெபரியாழ். 185);.

ழைலயா

ழைலயா 1 sulalai-y-adu-i,    5 ெச. .  (v.i.)

   கைளப் னால் ேசாரந்் தல்; கைளத் ப் ேபாதல்; to be fatigued, to faint (சா.அக.);.

     [ ழைல + ஆ -,]

 ழைலயா 2 sulalai-y-adu,    5 ெச. ன்றா  (v.i.)

   1. அைலக்க த்தல்; to harass as a person.

   2. ணாகச ்ெசலவ த்தல்; to waste, as property.

     [ ழைல + ஆ -,]

ழற்கண்

 
 ழற்கண் cuḻṟkaṇ, ெப. (n.)

ற் க்கண் பாரக்்க;see Surru-k-kan.

     [ ழல் + கண்]

ழற்கத்

 
 ழற்கத்  cuḻṟkatti, ெப. (n.)

   கண்ணின் படலத்ைத அ ப்பதற்காகப் பயன்ப த் ம் ஒ வைககக் கத் ; a kind of knife used in a circular 
extraction of cataract (சா.அக.);.

     [ ழல் + கத் ]

ழற்காய்

 
 ழற்காய் cuḻṟkāy, ெப. (n.)

ண்ைடக்காய் பாரக்்க;see Sungai-k-kay.

     [ ழல் + காய்]

ழற்ேகடயம்

 
 ழற்ேகடயம் cuḻṟāṭayam, ெப. (n.)

 a shield or trophy only for one year to the winner.

     [ ழல் + ேகடயம்]
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ழற்ேகாப்ைப

 
 ழற்ேகாப்ைப cuḻṟāppai, ெப. (n.)

 a gold or silver cup only for one year to the winner.

     [ ழல் + ேகாப்ைப]

ழற்

ழற்  cuḻṟci, ெப. (n.)

   1. ழல்ைக; whirling, spinning, rotating, brandishing.

   2. அைலைக; wondering, moving to and fro.

   3. மனக்கலக்கம்; trouble, agitation.

ம. ழல்

     [ ழல் → ழற் ]

ழற்பந் ச்

 
 ழற்பந் ச்  cuḻṟpanduvīccu, ெப. (n.)

   மடை்டப் பந்  ைளயாட் ல் தைர ல் பட்  எ ம்ேபா  ைசமா ப் பாயத்தக்கதாக ெம வாகப் 
பந் ைக; spin bowling in cricket.

     [ ழல் + பந்  + ச் ]

ழற்றல்

 
 ழற்றல் cuḻṟṟal, ெப. (n.)

   ப் ; giddiness.

தைல ழற்றலா க் ற  (உ.வ.);

     [ ழல் + தல் = ழற்றல்]

ழற்

ழற் 1 cuḻṟṟi, ெப. (n.)

   1. க வண் ; a black beetle.

   2. ழற்கத்  பாரக்்க;see Sular-katti.

     [ ழல் → ழற் ]

 ழற் 2 cuḻṟṟi, ெப. (n.)

   1. ழற் க ன் ைகப்  ( ன்.);; handle, as of a spinning wheel.

   2. ைள ங்க  (உ.வ.);; brace and bit.

ம. ழற்

     [ ழல் → ழற் ]

ழற் த் ரப்ப
ணம்

 
 ழற் த் ரப்பணம் cuḻṟṟitturappaṇam, ெப. (n.)

   ைள ங்க ; gimlet(C.E.M.);.

     [ ழற்  + ரப்பணம்]
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ழற் ய -த்தல்

ழற் ய -த்தல் sularri-y-adi,    4 ெச. .  (v.t.)

   1. ெப வாரி ேநாய்களில் உ ைரக் ெகாள்ைள ெகாண் ேபாதல்; to sweep away of innumerable lives in 
epidemics.

   2. றற் காற்ற த்தல்; to fierce blowing to wind in stormy weather

   3. ழன் தல்; to blow violently, to devastate, as whirlwind.

     'காற் ச ் ழற் ய க் ற ' (உ.வ.);.

     [ ழற்  + அ -,]

ழற் ல்லம்

 
 ழற் ல்லம் cuḻṟṟiḍubillam, ெப. (n.)

   யழற் யால் சைதவளரந்்  க  ந்  க் ம் ஒ வைகக் கண்ேணாய்; an eye disease 
causing inflammation of the eye growth flesh and shrinking of the blackportion of the eye (சா.அக.);.

     [ ழற்  + ல்லம்]

ழற்

ழற் 1 sularru-,    5 ெச. .  (v.i.)

   1. ழலச ்ெசய்தல்; to whir, spin, swing round, turn;

 to roll.

     "ந ைய வானிற் ழற் ய ன் யன்" ( வ்.ெபரியாழ். 1,8,8);.

   2. ற் யாட் தல்; to brandish, flowish, wave.

     ' லம்பக் க ையச ் ழற் ன்றான்' (உ.வ.);

   3. க்கச ்ெசய்தல்; to cause dizziness, make giddy.

     ' த்தம் தைலையச ் ழற் ன்ற ' (உ.வ.);.

ம. ழற்

     [ ழல் → ழற் -,]

 ழற் 2 cuḻṟṟu, ெப. (n.)

   ழற் ைக; whirling, wheeling, spinning.

     'அவைன ஒ  ழற் ச ் ழற் னான்' (உ.வ.);.

ம. ழற்

     [ ழல் → ழற் ]

ழற் த

 
 ழற் த  cuḻṟṟudaḍi, ெப. (n.)

   லம்பத்த ; a kind of fencing staff, quarter-staff.

     [ ழற்  + த ]

ழன்மரம்

ழன்மரம் cuḻṉmaram, ெப. (n.)

   தவசங்கைளத் ரிக் ம் மரெவந் ரம்; wooden machine for grinding corn.

     " ழன்மரஞ் ெசா த்த ... ெவண் காழ்" (அகநா.39.3);.

     [ ழல் + மரம்]
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ழன்மா

ழன்மா  cuḻṉmāṟi, ெப. (n.)

   தந் ரமாய் ஏமாற் பவ-ன்-ள்; a skilful cheat.

     "எைன க்ேகாலங் கண்ட ழன்மா " ( ற . 901);.

     [ ழல் + மா ]

ழனி

 
 ழனி cuḻṉi, ெப. (n.)

   ழந்ைதேநாய்கைளத் ரக்்க த ம் வலம் ரிக்ெகா ; a kind of creeper whirling on to the right side. It is used 
in children's diseases (சா.அக.);.

     [ ழல் → ழனி]

ழேணாய்

 
 ழேணாய் cuḻṇōy, ெப. (n.)

ழல்ேநாய் பாரக்்க;see Sulal-noy (சா.அக.);.

     [ ழல் + ேநாய்]

ழாைர

 
 ழாைர cuḻārai, ெப. (n.)

ழலா ைர பாரக்்க;see Sulalvirai (சா.அக.);.

ழா ைர

 
 ழா ைர cuḻāvirai, ெப. (n.)

ழலா ைர பாரக்்க;see Sulala-virai (சா.அக.);.

     [ ழல் + ஆ ைர]
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1 suli-,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ேபால் வைளவாதல்; to become curved, curled, involved, to form eddies, as on the surface of water.

     " ங் ஞ் ைச" (கம்பரா. எ ச் . 34);.

   2. ெவ ப்  த யவற் ன் யாக கஞ் ங் தல்; to be contracted, screwed up as one's face in disgust.

     "தழ ழ்ந் ம் மதம் ெபா ந் ம் கஞ் ய" (ேதவா. 1148, 7);.

   3. கவடமாதல்; to be cunning, guileful. யப்

ேப னான் (யாழ்ப்.);.

   4. மனங்கலங் தல்; to be distracted, agitated.

     "வரி ெகாண்  ய ெவ ந் " (பட் னத். ப்பா. உடற். 3);.

   5. இறத்தல்; to die.

     'அவன் ந்  ட்டான்' (இ.வ);.

   ம. ;   ெத. ;க. களி

     [ ளி → -,]

 2 suli-,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ழற்காற் ப் ேபால் ழ தல்; to whirl, as whirlwind.

     "சண்டமா தஞ் த்த த் தாஅரத்் " ( வாச.4:55);.

   2. நீரச் ் ண்டாதல்; to form whirlpools eddies.

     " த் நீர ்வ ைற யாற்ைற" (கம்பரா. கப். 63);.

   3. உடற் ண்டாதல்; to form curls;

 to have curl-marks, as on the head or body.

   4. கண் தல் ( ன்.);; to be sunk, as eyes by age.

   5. ேவ டத் ன்  ெயா ங்ேக ரண் நிற்றல்; to be gathered in one place, concentrated.

     " த்  நின்றறாத கற் ற் நந்ைத" ( வக. 2551);.

   6. அ படாமல் ஒ ங் தல்; to shrink, recoil, as from blows.

     'அவன க் ச ் த் க் ெகாண்டான்' (உ.வ.);.

   7. தவ ப்ேபாதல்; to fail, as rain in drought, as candidate in examination.

     'இவ்வாண்  மைழ த்  ட்ட ' (உ.வ.);.

   ம. க க் க;   க. , களி;ெத. 

     [ ல் → ல் = சக்கரம். ல் → ள் →  = வட்டம், த்தல் = வட்டம் வைரதல்]

3-த்தல் suli, 4 ெச. ன்றா  (v.tr);

   1.  உண்டாக் தல்; to curl, incurve, curve,

     " த்த  ெசம்ெபானின் ெறாைள ைர ந் " (கம்பரா. த் ர. 21);.

   2. அைலயசெ்சய்தல்; to cause to roam.

     "ெவங்காெனன்கான் ைளையச ் க் ம் ைனயால்" (கம்பரா.நகர.்நீங் .49);.

   3. ேதர் ல் ேதறாதப ச ்ெசய்தல்; to plough cause to fail in examination.

     "ஆ ரியர ்மாணவைன இந்த ஆண் த்ேதர் ல் த் ட்டார"்

   4. ெசல னங்கைளக் ைறத்தல்; to curtail, as expenses.

     "உள்ளதற்ேகற்பச ்ெசலைவச ் க்க ேவண் ம்".
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க்காற்

 
 க்காற்  cuḻikkāṟṟu, ெப. (n.)

   ைறக்காற் ; whirl-wind.

க. காளி

     [  + காற் ]

க் -தல்

க் -தல் sulikku-,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

க த் வாங் -தல் பாரக்்க;see Sulittu-Vargu-. (சா.அக.);.

     [  → க் -,]

கணேநாய்

 
 கணேநாய் cuḻigaṇanōy, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கண்ேணாய்; a kind of eye disease. (சா.அக.);.

ம வ. க்கணம்

காய்சச்ல், ச் த் ணறல் ேபான்ற அ க டன் இந் ேநாய் காணப்ப ம்.

கணம்

கணம் cuḻigaṇam, ெப. (n.)

   ழந்ைதகளின் லாைவச ் க்கசெ்சய் ம் கைணேநாய்(unravour. 40);; a variety of taber mesenterica 
causing twitching of the sides, in children.

     [  + கணம்]

ளம்

ளம் cuḻiguḷam, ெப. (n.)

   ஒ  ெசய் ைள எவ்ெவடெ்ட த்தாய், நான் வரியாக எ  ேமனின்  ந் ம் ழ்நின்  
ேமேல ம், றநின்  வந்  உள் ய ப க் னா ம், அவ் வரி நான் ேம ஆ , அசெ்சய் ளாேலேய 

ற் ப்ெப ம் ைறக்க  (தண் . 98);; a four lined stanza of eight letters each, so composed that the letters are 
arranged in a series of incurving loops, one with in another.

     [  + ளம்]

எ-  :

     "க  யார ்பாேவ

ைலய  மா நற்பா

யல்வ நர்

ற்

 
 ற்  cuḻiguṟṟi, ெப. (n.)

யாணிக்கடை்ட பாரக்்க;see Suli-y-ani-k-kattai

ம. க் ற் , க் ற்

     [  + ற் ]

ைக

 
 ைக cuḻigai, ெப. (n.)

கள் toddy (சா.அக);.

     [  → ைக = கள். ைக → ைக]
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ேகாைத

 
 ேகாைத cuḻiātai, ெப. (n.)

   க்கைடப்  ேநாய் நீக் ம் ல்வைக; a kind of grass (சா.அக.);.

     [  + ேகாைத]

சச்க்கரம்

 
 சச்க்கரம் cuḻiccakkaram, ெப. (n.)

   ம ைர ல் வழங் ய பைழய ெபாற்காக வைக; an ancient gold coin of Madurai.

     [  + சக்கரம்]

த் வ -
த்தல்

த் வ -த்தல் sulittu-vali,    4 ெச. .  (v.i)

   ச் ங்காைல இ டன் வ த்தல்; to have stitches or spasms in breathing.

     [ த்  + வ -,]

த் வாங் -
தல்

த் வாங் -தல் sulittu-vangu-,    5 ெச. ன்றா   (v.t.)

   1. கண் ழலல்; to whirl as of the eyes.

   2. சை்சச் ழற் , உள்ேள த்தல்; to draw in as whirlpool, eddy, to engulf.

   3. மடக் தல் (இ.வ.);; to over throw, prostrate.

     [ த்  + வாங் -,]

த்ேதாடல்

 
 த்ேதாடல் cuḻittōṭal, ெப. (n.)

   சாக் ையக் காட் ம் நா ேயாட்டம்; whirling and drawing in of the pulse-this is a death sign.

     [ த்  + (ஓ ); → ஓடல்]

ப்பணம்

ப்பணம் cuḻippaṇam, ெப. (n.)

   இரண்டனாைவெயாத்த பைழய கா  வைக; an ancient coin = 2 annas (ெச.அக.);.

     [  + பணம்]

ப் ைழயன்

ப் ைழயன் cuḻippiḻaiyaṉ, ெப. (n.)

   1. ய ள்ள வ ங் ; any domestic animal having unlucky curl-marks.

   2. ஆ ழ் ெகட்டவன்; ill-fated person.

     [  + ைழயன்]

த்

 
 த்  cuḻibutti, ெப. (n.)

   க் ணம் (யாழ்ப்);; wickedness, knavery.

     [  + த் ]

 Skt. buddhi → த. த்
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ேபதம்

 
 ேபதம் cuḻipētam, ெப. (n.)

   ஏய்ப் , (ேமாசம்);; cheating fraud.

     'அவன் என்ைனச ் ேபதம் பண்ணி ட்டான்' ( ன்.);.

     [  + ேபதம்]

 Skt. bheda → த. ேபதம்

மாந்தக்க ச்
சல்

 
 மாந்தக்க சச்ல் cuḻimāndakkaḻiccal, ெப. (n.)

   ழந்ைதக க் ச ்ெசரியாைமயால் வ ம் க சச்ல்ேநாய்; purging or distortion of bowels in children due to 
indigestion marked by whirling of the eyes (சா.அக.);.

     [  + மாந்தம் + க சச்ல்]

மாந்தம்

 
 மாந்தம் cuḻimāndam, ெப. (n.)

   கண்களின் ழற் ேயா  ய மாந்த ேநாய்வைக; colic attended with rolling of the eyes, one of eight 
mandam.

     [  + மாந்தம்]

ன்னல்

 
 ன்னல் cuḻimiṉṉal, ெப. (n.)

   கவ ள்ள ன்னல் (யாழ்.அக.);; forked-lightning

க. க ன்

     [  + ன்னல்]

ைன

ைன cuḻimuṉai, ெப. (n.)

   1. ைன பாரக்்க;see Sulumunnai.

   2. ெபண் ; a misnomer for clitoris (சா.அக.);.

     [  + ைன]

ைனக்ேகா
ளம்

ைனக்ேகாளம் cuḻimuṉaikāḷam, ெப. (n.)

 I. அ தநிைல;

 elemal bless.

   2. நாள ல் ரப் க ள் ஒன் ; pitiutary gland. (சா.அக.);.

     [  + ைன + ேகாளம்]

ைன
ைளயன்

 
 ைன ைளயன் cuḻimuṉaimūḷaiyaṉ, ெப. (n.)

   ைள ன் அ ப்பாகம் ப த்தவன்; a large headed idiot having swollen lower brain (சா.அக.);.

     [  + ைன + ைனயன்]
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ைம

 
 ைம cuḻimai, ெப. (n.)

   காற்  உள்ேள ரித்தல்; inhalation of the vital air. (சா.அக.);.

     [  → ழ ைம]

யச்

 
 யச்  cuḻiyaccu, ெப. (n.)

   ெபான்ைன உ க்  வாரக்் ம் அச  (யாழ்.அக.);; gold-smith's matrix.

     [  + அச் . அட் தல் = வாரத்்தல், உ க்  வாரத்்தல். அட்  → அச் ]

யப்ேப -தல்

யப்ேப -தல் stiliya-p-pesu-.5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   வ ந்தசெ்சால் தல் (யாழ்ப்.);; to speak wounding words (ெச.அக.);.

     [ யா + ேப -,]

யம்

யம்1 cuḻiyam, ெப. (n.)

   மகளிரத்ைலயணி வைக ெளான் ; a kind of ornament worn by women on the head.

     " யம் " (கம்பரா. க மணப். 52.);.

ம. யம்

     [  → யம்]

 யம்2 cuḻiyam, ெப. (n.)

   ஒ வைக இனிப் த் ன்பண்டம்; a kind of sweet pastry cake.

     [  → யம்]

யல்

யல்1 cuḻiyal, ெப. (n.)

   1. தைல ; hair (சா.அக.);.

   2. க ந் க்ைக; curling, as of hair.

   3. ளாக ம ைர ைக; a mode of dressing the hair.

     [  → யல்]

 யல்2 cuḻiyal, ெப. (n.)

 agir, toddy (சா.அக.);.

     [  → யல்]
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யன்

யன் cuḻiyaṉ, ெப. (n.)

   1. ஏமாற் க்காரன், (வஞ்சகன்);. (யாழ்.அக.);; cunning schemer, deceitful person.

   2. அ வாளி; intelligent person.

   3. எதற் ம் னம்ெகாள்பவன்; irritable man.

   4. ெகா ய ம்பன் (இ.வ.);; wicked, mischievous man.

   5. ழற்காற் ; whirlwind

     " த் ைரச ் யன்" (சங்.அக);.

     [  → யன்]

யாணி

 
 யாணி cuḻiyāṇi, ெப. (n.)

   கத க் ன் ள்ளாணி; projecting-pin of a door serving as pivot to move on.

ம. யாணி

     [  + ஆணி]

யாணிக்கட்
ைட

 
 யாணிக்கடை்ட cuḻiyāṇikkaṭṭai, ெப. (n.)

   க்கத ன் ள்ளாணிையத் தாங் ம் கடை்ட; block or stone to receive the projecting pin of a door.

     [  + ஆணி + கடை்ட]

யாணிக்கத

 
 யாணிக்கத  cuḻiyāṇikkadavu, ெப. (n.)

   க்கத  (யாழ்.அக.);; door moving on projecting pins instead of wings.

     [  + ஆணி + கத ]

ெல த்

 
 ெல த்  cuḻiyileḻuttu, ெப. (n.)

   ஊழ் ைன; fate, destiny,

     ' ெல த்ைதத ்தான் ேநாவ ேவண் ம்' (வ.வ.);

     [  → ல் + எ த் ]

ேயா -தல்

ேயா -தல் suli-y-odu-,    5 ெச. .  (v.i.)

   1. க் ளித்தல் (யாழ்.அக.);.

 to dive into water.

   2. மனத்ைத ஆராய்தல் (சங்.அக);; to study one's mind.

     [  + ஒ -,]
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 cuḻivu, ெப. (n.)

   1. மைற ; concoalment, seclusion;circumvention.

     '  பாரத்்  வந் ட்டான் ( ன்.);.

   2. மனக்கவைல; anxiety Solicitude, care.

     " ேறன் மன்ன ெவன்றான்" (ெபரிய . ஞான. 693);.

     [ ழ  → க ]

ேவாகம்

ேவாகம் cuḻivōkam, ெப. (n.)

   வேவாகம், 64 ஒகங்களில் ஒன் , மற்ற ஒகங்கைளக் காட் ம் கச் றந்த ம், ேமன்ைமயான ம் 
ஆ ம்; this is one of the 64 yogas and is by far superior to other kinds of yoga (சா.அக.);.

     [  + ஓகம்]
 
  cuḻugu, ெப. (n.)

 (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see Suluvu.

த்

த்  cuḻutti, ெப. (n.)

   1. நிைன ெகட் த் தன்ைன மறந்  உறங் ம் காலத் ல் உ ர,் வளி, ஒைச ஆக இரண்  
க கைளக் ெகாண்  ஆதன் ெநஞ்சாங் ைல ன்  உடம்ைபப் பா காக் ம் நிைல; in the yogi 
philosophy it is a state of insensibility to one's surroundings, when the soul is said to take its a stand in the region of the 
heart with the aids of vital power and sound and guard the human body trance.

   2. ஏ  நிைலைமகளில் (அவத்ைதகளில்); ஒன் ; in the Agama philosophy an intellectual faculty that argues 
future events from the present circumstances.

   3. ஆழ்ந்த றக்கம்; deep sleep; a state of deep thought or abstraction-Reverie.

ந்

 
 ந்  cuḻundu, ெப. (n.)

ந்  பாரக்்க;see sulundu.

     [( ள்ளி  → -); ந்  → ழந் ]

ணா

 
 ணா cuḻumuṇā, ெப. (n.)

க ைன பாரக்்க;see Sull-munai (சா.அக.);

     [  + ணா]

ைன

 
 ைன cuḻumuṉai, ெப. (n.)

ைன பாரக்்க;see suli-munai (சா.அக);.

     [  + ைன]

னா

 
 னா cuḻuṉā, ெப. (n.)

ைன பாரக்்க;see suli-munai (சா.அக);.
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ைன

 
 ைன cuḻuṉai, ெப. (n.)

ைன பாரக்்க;see Suli-munai (சா.அக.);.

ள்

ள்1 cuḷ, ெப. (n.)

   1. உைறப் ; pungency; acrimony.

   2. ள் ள்ெளனல் பாரக்்க;see sulsullena;   3. க வா ; dried fish.

     " ள்ளிைணக் க த்தனர"் (கந்த . அச நகர.்18);(சா.அக);.

க. ள்

     [ ல் → கள்]

 ள்2 cuḷ, ெப. (n.)

   ைம (இலக்அக);; littleness, smallness.

ம. ள்

ள்ளக்கம்

ள்ளக்கம் cuḷḷakkam, ெப. (n.)

   1. ேவரக்்  (சங்அக.);; prickly heat.

   2. னம் (யாழ்.அக.);; anger, fury.

   3. ேமட் ைம (சங்.அக.);; haughtiness, affectation.

ம. ள்ளம்

     [ ள் → சள்ளக்கம்]

ள்ளக்காய்

ள்ளக்காய் cuḷḷakkāy, ெப. (n.)

   ளகாய் (யாழ்ப்);; red-chilly.

     [ ள்1 → ள்ளம் + காய். ள் = உைறப் ]

ள்ளம்

 
 ள்ளம் cuḷḷam, ெப. (n.)

ள்ளக்கம் பாரக்்க;see Sullakkam.

ம. ள்ளம்

     [ ள் → ள்ளம்]

ள்ளல்

 
 ள்ளல் cuḷḷal, ெப. (n.)

   ெமன்ைம (யாழ்ப்.);; tenderness, flexibility.

     [ ள் = ைம, ெமன்ைம, ள் → ள்ளல்]

ள்ளலன்

 
 ள்ளலன் cuḷḷalaṉ, ெப. (n.)

   ெம ந்தவன் (யாழ்ப்.);; an emaciated person.

     [ ள்ளல் → ள்ளலன். ள் = ெமன்ைம]
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ள்ள

ள்ள  cuḷḷali, ெப. (n.)

   1. ெம ந்தவள்; உயரத் ற்ேகற்ற ப மனில்லாத ெபண்; a thin girl, slender woman.

   2. ெமல் தான மரம்; thin, slender tree (சா.அக.);.

     [ ள்ளல் →  ள்ள . ள் = ெமன்ைம]

ள்ளற்ேகால்

ள்ளற்ேகால் cuḷḷaṟāl, ெப. (n.)

   1. வைள ம் த  ( ன்.);; flexible stick or rod.

   2. சாடை்ட (ச க் );; whip.

     " ைர ேம ந்  ேகால்தா" என்றால்… கள்ளற் ேகாலாம் ஆகலா ம்" (ெதால். ெசால்.53, இளம்.);/

     [ ள்ளல் + ேகால்]

ள்ளாக்காய்

ள்ளாக்காய் cuḷḷākkāy, ெப. (n.)

கள்ளக்காய் பாரக்்க;see Sulla-k-kay

     [ ள்1 → சள்ளக்காய் → ள்ளாக்காய்.

ள் = உைறப் ]

ள்ளாணி

ள்ளாணி cuḷḷāṇi, ெப. (n.)

   ய ஆணி (மைலப . 27, உைர);; small nail.

ம. ள்ளாணி

     [ ள் ( ைம); + ஆணி]

ள்ளாப் -த்தல்

ள்ளாப் -த்தல் sulti-p-pi,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. காட்டல்; to renderhot.

   2. அ த்தல்; to beat, lash, strike.

     [ ள்ளாப்  + ள்ளாப் -,]

ள்ளாப்

ள்ளாப்  cuḷḷāppu, ெப. (n.)

   1. உைறப் ; pungency.

   2. ைனப் ; hastiness, quickness.

   3. மைழ ன் ன் அ க் ம் க ெவ ல்; piercing heat of the sun after rain.

   4. அ ; cut.

   5. ப செ்சால்; cutting, sarcasm

     ' ள்ளாப்ெபல்லாம் ெபால்லாப் ' (உ.வ.);.

   6. ெவப்பம்; heat.

     [ ள் + ள்ளாப் ]

ள்ளான்

ள்ளான் cuḷḷāṉ, ெப. (n.)

   1. ள்ெள ம்  பாரக்்க;see sullerumbu.

   2. ஒ  வைகக் ெகா  (இ.வ.);; a kind of mosquito.

     [ ள் → ள்ளான்]
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ள்ள

ள்ள cuḷḷa, ெப. (n.)

   1. அனிசச்ப் ; pimpernel

   2. ஆசச்ாமரம்; Ceylon cbony tree.

     "எரி ைர ற ஞ் ள்ளி" ( ஞ் ப்.66);.

   3. ஞாழல் ( ைணமாைல. 2);; a species of fragrant tree.

   4. கதம்பம்; different shrubs used in perfumes and unguents.

   5. மாமரம்; mango tree.

   6. மல் ைக; Jasmine.

   7. ம ற் ெகான்ைற (மைல.);; peacock's crest.

   8. மாந் ளிர;் tender leaves of mango tree.

   9. நாகதாளி; snake charmingroot.

   10. ங் மம் (அக.நி.);.; saffron.

   11. எ ம் ; bone.

     "கள்ளி யற் ய ரம்ைப" (ப ெனா. ஆ . க்க. 37);

   12. நாகமல்  (மைல.);; ring-worm root.

   13. க ப் ரவைக; cinnomum genus.

   14. மரக் ைள; branch, bough

     " ள்ளி  னி ந் ைற ரங் " (கம்பரா. த் மந் ரப் 25);.

   15. உலரந்்த ெகாம் ; dry twigs, especially for fuel.

     " ள்ளிக்ேகன் ேகாடா " (தனிப்பா. 1, 227:20);.

   16. ைம; smallness.

     " ள்ளி ெவள்ளிப் பற்ெகாண் ம்" (கம்பரா. த். தற்ேபா 139.);.

   17. மாமரம் (மைல.);; mango tree.

   ம. ள்ளி;   க. ள்க் ;ெத. 

     [ ள் → ள்ளி]

ள்ளிக்ேகால்

 
 ள்ளிக்ேகால் cuḷḷikāl, ெப. (n.)

   ைரசச்ாடை்ட; whip.

     "மாேம ந்ெதா  ேகாறாெவனிற் ள்ளிக்ேகால் தர ம்" ( . . அளைவ.);.

     [ ள்ளி + ேகால்]

ள்ளி -தல்

ள்ளி -தல் sullidu-,    20 ெச. . . (v.i)

   1. உைறத்தல்; being pungent totaste.

   2. வ த்தல்; paining.

   3. மனம் வ ந் தல்; being troubled in mind, to be stung to the quick.

     [ ள் + இ -,]
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ள்ளி வான்

ள்ளி வான் cuḷḷiḍuvāṉ, ெப. (n.)

   1. ள்ெளனக் க க் ம் ஒ வைகப் ச்  ெதள் ப் ச் ; a kind of insect flea.

   2. ள ; pepper.

   3. ளகாய்; chilly (சா.அக);.

     [ ள் + இ வான்]

ள்ளி ற

 
 ள்ளி ற  cuḷḷiviṟagu, ெப. (n.)

   காய்ந்த லா ; dry twigs for fuel.

ம. சள்ளி ற

     [ ள்ளி + ற ]

ள்

ள்  cuḷḷu, ெப. (n.)

   1. கள்; toddy.

   2. ெவப்பம்; heat.

   3. உைறப் ; pungency.

     [ ள்1 → ள் ]

ள் க்க வா

 
 ள் க்க வா  cuḷḷukkaruvāṭu, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ் ய க வா ; a kind of small dried fish. (சா.அக.);.

     [ ள் → ள்  + க வா ]

ள் ச் ள்ெளன
ல்

ள் ச் ள்ெளனல் cuḷḷuccuḷḷeṉal, ெப. (n.)

   1. வளி (வா ); த ய ெதால்ைலகளால் உண்டா ம் த்தல் ேநாய்; a minute pain experienced at times due 
to deranged Vayu in the body system (சா.அக.);.

   2. க ப் க் ப் ; expr. signifying sharp pricking sensation.

ள் ப் ச்

ள் ப் ச்  cuḷḷuppūcci, ெப. (n.)

கள்ளி வான்,1 பாரக்்க;see sulliduwan,1(சா.அக.);.

     [ ள் → ள்  + ச் ]

ள்ைள

ள்ைள cuḷḷai, ெப. (n.)

   1. மடக்லஞ் ஞ் ைள (ெதால்.ெசால்.449, உைர);; potter's kiln.

   2. காளவாய்; kiln, furnace.

ம. ள

     [ ள் → ள்ைள]

ள்ைள ரி-
த்தல்

ள்ைள ரி-த்தல் sullaipiri,    4 ெச. . . (v.i.)

   க ப்பத் டன் இறந்தவள் ெபா ட் ச ் ைளையப் ரித்  மட்பாண்டம் ஏைழகட்  வழங் தல்; to 
purchase and distribute to the poor a kilnful of baked pots for propitiating the spirit of a woman deceased in pregnancy.

     [ ள் → ள்ைள + ரி-,]
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ளகம்

 
 ளகம் cuḷagam, ெப. (n.)

   உள்ளங்ைக ( ங்.);; hollow of the palm.

     [ ள  + அம்]

ள

ள  cuḷagu, ெப. (n.)

   1. றவைக; a kind of winnowing fan for separating chaff from grain.

     " ள ற் ட நீக் " ( றநா. 249);.

   2. ளைகப் ேபான்ற ப னாராவ  ( சாக); ண் ன் ( ங்.);; the 16th naksatra, as resembling fan.

ள க்ெகா க்க
ட்ைட

 
 ள க்ெகா க்கடை்ட cuḷaguggoḻuggaṭṭai, ெப. (n.)

   ெகா க்கடை்டப் பணியார வைக (யாழ்ப்);; a kind of pastry.

     [ ள  + ெகா க்கடை்ட]

ள கட் -தல்

ள கட் -தல் sulagukattu-,    5 ெச. .  (v.i.)

   ள ைடதல்; to braid a winnowing fan.

     [ ள  + கட் -,

ள ப் ன்னல்

ள ப் ன்னல் cuḷaguppiṉṉal, ெப. (n.)

   1. ஒைல த யவற் ற் ன் ம் ஒ வைக ைடயல்; a kind of braiding with coconut leaves, rattan, etc.

   2. ஒ வைகத் தைலப் ன்னல்; loose and wide plaiting of hair.

     [ ள  + ன்னல்]
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ளி

ளி1 suli,    2 ெச. .  (v.i.)

   னத்தல்; to be angry.

     "கைழ காண்ட ஞ் ளி ங் களியாைன" ( க்ேகா. 111);.

     [ ள் → ளி-,]

 ளி2 suli-,    4 ெச. ன்றா  (v.t)

   1. னத்தல்; to be angry with.

     " ளி கக் களிறனான்" ( வக. 298);.

   2. காலால் ைகத்தல்; to treador trample upon in fury.

     "ெகாைல ேவழம். . . . நிழைல ந் தான் ளிக் ம்" ( .ெவ.12, ெவன் ப். 8);.

   3. ெவ த்தல் (ைசவச. மாணாக். 33);; to dislike, detest.

     [ ள் → ளி-,]

 ளி3 suli,    4 ெச. . . (v.i.)

   வ ந் தல்; to feel pain.

ளிக்கச ்ெசால்ேலல்.

     [ ள் → ளி-,]

 ளி4 cuḷi, ெப. (n.)

   ளியாைரக் ைர; sour sorrel (சா.அக);.

ளிக்

 
 ளிக்  cuḷikku, ெப. (n.)

   ைன ரை்மயான ஒ வைகக் ைகக்ேகால் ( ன்.);; pikestaff, sharp pointed stick carried by travellers.

க. ளிக்ெக

ளிகா

 
 ளிகா cuḷikā, ெப. (n.)

   வாைக; sirissa tree (சா.அக.);.

ளிகாேமற் ல்

 
 ளிகாேமற் ல்  suliga-mer-pulluruvi,    வாைக மரத் ப் ல் ; a parasite on sirissa tree (சா.அக.).

     [ ளிகா + ேமல் + ல் + உ ]

ளிைக

ளிைக1 cuḷigai, ெப. (n.)

   1. ங்ைக; drum stick tree.

   2. பாைல; iron wood tree (சா.அக.);.

 ளிைக2 cuḷigai, ெப. (n.)

   அணிவைக; a kind of ornament.

     " ளிைக ம் ட் ைக ம்" (ஆ லா, 68);.

602

www.valluvarvallalarvattam.com 10066 of 19068.



ளிசனம்
ளிசனம் suḷisaṉam, ெப. (n.)

ளிைக1 பாரக்்க;see Suligai1 (சா.அக.);.

ளி

ளி 1 cuḷivu, ெப. (n.)

   னம்; anger,

     "ம ப  ளி ன் " (பாரத. ப னாறாம் ேபா.77);.

ம. ளி

     [ ளி → ளி ]

 ளி 2 cuḷivu, ெப. (n.)

 பாரக்்க;see suluvu.

     [ ளி → ளி ]

ளெீரன்

 
 ளெீரன்  sulir-enru, .அ. (adv.) (

   வ , ெவ ல் த யைவ உடைலத் தாக் ம் ேபா ) க ைமயாக; ரீெரன் ; a term denoting the severity 
or acuteness of pain or hotsun-shine etc.

     'ெவ ல் ளிெரன்  கத் ல் அ த்த '.

     [ ளீர ்+ என் ]

க்

க் 1 sulukku-,    5 ெச. . . (v.i.)

   நரம்  ச க் ெகாள் தல்; to be sprained;

 to be deranged, dislocated.

ம. க் க

     [ ளி → க் -,]

 க் 2 sulukku-,    5 ெச. ன்றா  (v.i.)

   ெவ ப் க் யாக கத்ைதச ் க் தல்; to screw one's face in dissatisfaction, frown.

     [ ளி2 → க் -,]

 க் 3 cuḷukku, ெப. (n.)

   நரம் ப் றழ்ச்  (பதாரத்்த.289);; sprain.

   ம., க., க் ;   ெத. இ க் ;   . உ க் ;பட. க்

க் க்காய்சச்
ல்

 
 க் க்காய்சச்ல் cuḷukkukkāyccal, ெப. (n.)

   எ ம்  அல்ல  க் னால் ஏற்ப ம் ஒ வைகக் காய்சச்ல்; fever following the sprain or fracture 
(சா.அக.);.

     [ க்  + காய்சச்ல்]

க் ச் ரம்

 
 க் ச் ரம் cuḷukkuccuram, ெப. (n.)

க் க்காய்சச்ல் பாரக்்க;see sulukku-k-kayccal (சா.அக.);.
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க் த்தைச

க் த்தைச suḷukkuttasai, ெப. (n.)

   1. நரம்  ச தல்; Sprain.

   2. ட் ப் ச  ெமன் ேதா ல் கா ம் க்கம்; the wrenching of a joint with inflamation of the mucous 
membrane (சா.அக.);.

     [ க்  + தைச]

க் நாயகம்

க் நாயகம் cuḷuggunāyagam, ெப. (n.)

   நரம் ச் க்ைகப் ேபாக் ம் ம ந் செ்ச  வைக (பதாரத்்த. 289);; a medicinal plant capable of removing or 
curing all kinds of sprain.

     [ க்  + நாயகம்]

க் ப்பார்-
த்தல்

க் ப்பார-்த்தல் sulukku-p-par,    4 ெச. . . (v.i.)

   க்  நீங்க மந் ரித்தல் (யாழ்ப்.);; to utter magic spell for curing sprain.

     [ க்  + பார-்,)]

க் ப் த்த
ல்

க் ப் த்தல் Sulukku-p-pidi-,    4 ெச. . . (v.i)

க்ேக -தல் பாரக்்க;see Sulukkeru-,

     [ க்  + -,]

க் -தல்

க் -தல் sulukuruvu-,    5 ெச. . . (v.i.)

க் வ  பாரக்்க;see Sulukku-vali

ம வ. க்  வ த்தல்

     [ க்  + உ -,]

க் வ -
த்தல்

க் வ -த்தல் Sulukku-vali,    4 ெச. ன்றா . (v.i.)

   எண்ெணய் த யவற்றால் க்  நீங் ம்ப  மந் ரித்  உ தல் (உ.வ.);; to masage a sprained limb 
with oil, ashes, leaves, etc., by way of cure.

     [ க்  + வ ]

க்ெக ப்ேபா
ன்

 
 க்ெக ப்ேபான் cuḷukkeḍuppōṉ, ெப. (n.)

   எ ம் , க்  த யவ்ற்ைறத ் ரப்்பவன்; an authorised person who professes skill in treating 
fractures and dislocations (சா.அக);.

     [ க்  + எ ப்ேபான்]

க்ேகற் ட
ல்

 
 க்ேகற் டல் cuḷukāṟṟiviḍal, ெப. (n.)

   க் ைன அ கப்ப த் தல்; causing sprain to grow worse by improper handling or massage (சா.அக.);.

     [ க்  + ஏற் டல்]

க்ேக -தல்

க்ேக -தல் sulukkeru-,    5 ெச. .  (v.i.)

   க் க்ெகாள் தல் ( ன்.);; to be sprained.

     [ க்  + ஏ -,]

கன்

கன் cuḷugaṉ, ெப. (n.)

   1. ச ரப்பாட் ப் ேபசச்ாளன் (யாழ்.அக.);; clever ready-witted person.

ம. கன்

     [  → கன்]
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1 cuḷugu, ெப. (n.)

   1. ட்பவ ; keen intellect.

   2. ச ரப்பாட் ப் ேபச் ; clever talk

   3. வலக்காரப்ேபச் ; enticing speech, cunning Speech.

     " கள் வரெமா ைர வார"் ( செ்சந் . ெசயந் ர.55);.

 2 cuḷugu, ெப. (n.)

 பாரக்்க;see suluvu.

ந்

ந்  cuḷundu, ெப. (n.)

   1. ப்பந்தமாகப் பயன்ப ம் ந் க்ேகாரான் அல்ல  ெவள்ைள ெவட்  எனப்ப ம் ஒ  ய 
மரம்; a kind of small tree its branches can be used as orch.

   2. ள்ளி த யவற்றாலான ப்பந்தம்; torch made of dired twigs and leaves.

     [ ள்ளி →  → ந் ]

ந் க்கடை்ட

 
 ந் க்கடை்ட cuḷundukkaṭṭai, ெப. (n.)

   ந்  மரக்க ல் எரிக் ம் ப்பந்தம் ( ன்);; torch of ixora sticks.

     [ ந்  + கடை்ட]

ந் க்காரன்

ந் க்காரன் cuḷundukkāraṉ, ெப. (n.)

   1. ப்பந்தக்காரன்; torch-bearer.

   2. ப்பந்தம் க் ம் வைலயன்; person of Valaiyan sub caste whose occupation is torch-bearing

     [ ந்  + காரன். காரன் உைடைமப் ெபயரீ ]

ந் க்ேகால்

 
 ந் க்ேகால் cuḷundukāl, ெப. (n.)

ந்  பாரக்்க;see Sulundu (சா.அக.);

     [ ந்  + ேகால்]

 cuḷuvu, ெப. (n.)

   1. எளிைம; ease, facility.

   2. இேல ; lightness.

ைம வான .

   3. தணி ; cheapness, as of price.

ைல வா ள்ள .

ெத., க. 

     [ ள் → ]

ைள

ைள cuḷai, ெப. (n.)

   பலாப்பழ த யவற் ன் சைதப்பற் ; the pulp as of jack fruit.

     "சாரற் பல ன் ைளெயா " (அகநா.2.);.
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ைளப் டாம்

 
 ைளப் டாம் cuḷaippiṭām, ெப. (n.)

   கம்பளி; woollen stuff.

     [ ைள + படாம் → டாம்]

ைளயம்

 
 ைளயம் cuḷaiyam, ெப. (n.)

   ட்  (இ.வ);; thieft, fraud.

ைளயமா -தல்

ைளயமா -தல் sulaiyam-adu-,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   தல் (இ.வ.);; to steal, defraud

     [ ைளயம் + ஆ ]

ைளயாக

 
 ைளயாக sulai-y-aga. .அ. (adv.)

   ெமாத்தமாக, கணிசமாக; a good lumpsum or round sum.

     'இந்தச ்ேசைலக் ச ் ைளயாக ஐந்  பாய் ெபற் க் ெகாண்டார'் (உ.வ.);.

     [ ைள → ைளயாக]

ற்கம்

ற்கம் cuṟkam, ெப. (n.)

   ெபண்ெகாள்ேவான் ெபண்ணின் தந்ைதக் க் ெகா க் ம் பரிசம், ( வகார. சங். றப்.89);; marriage 
fee paid to the father of a maid by her suitor

   2. ெபண் க் க் ெகா க் ஞ் ரவ்ரிைச; dowry.

   3. வரி; tax, duty.

     " ற்கத் ல் வ  ெசம்ெபான் ம" ( க்காளத். . 11, 23);.

ற்பம்

ற்பம் cuṟpam, ெப. (n.)

   ெசம் ; copper

     "கற்பம் ரிசந் ரம் ெபா வ" (ஞானா.68:15);.

     [ ல் → ல்லம் = ெசம் , ல்லம் → கற்பம்]

ற்றத்தார்

ற்றத்தார ்cuṟṟattār, ெப. (n.)

   1. உற னர;் kinsmen, relations.

     "கணங்ெகாண்  ற்றத்தார ்கல்ெலன் றலர" (நால , 25);.

   2. அரசேனா  எப்ேபா ம் உடனி க் ம் அர  அ வலரக்ள்; officials, attendants.

     "அரசரக்் ச ் ற்றத்தார"். ( டா.);.

ம. ற்றத்தார்

     [ ற்றம் → ற்றத்தார]்

ற்றந்தழால்

ற்றந்தழால் cuṟṟandaḻāl, ெப. (n.)

   ைளஞைர அைனத் க் ெகாள் ைக ( றள். அ .53);; cherishing one's kindred.

     [ ற்றம் + (த  →); தழால்]
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ற்றம்

ற்றம் cuṟṟam, ெப. (n.)

   1. ற்றத்தார ்பாரக்்க;see Surrattar.

     "நைகப் றனாக நின் ற்றம்" ( றநா. 29:25);.

   2. அரசரக்் ச ் ற்றம்; confidential servants of kings.

   3. ஆயத்தார;் friends, attendants.

     "ெதா மாண் ற்ற  ெமம்  ள்ளாள்" (அகநா. 17);.

   4. ட்டம்; crowd, gathering.

     ""ஓ யச ் ற்றத் ைரய ந் ப்ப" ( லப். 22:11);.

   ம. ற்றம்;ெத. த்சக்ட்ட

     [ ற்  → ற்றம்]

ற்றள

 
 ற்றள  cuṟṟaḷavu, ெப. (n.)

   வட்டவள ; circumference, perimeter, girth.

ம. ற்றள

     [ ற்  + அள ]

ற்றாைட

ற்றாைட cuṟṟāṭai, ெப. (n.)

   1. கட் த் ணி; a strip of cloth used in dressing bandage.

   2. மாத டா ன்ேபா  ெபண்கள் உள்ளாகச ் ற் க் ெகாள் ம் பழஞ் ைல; a strip of old cloth, used by 
females as an underwear during menustrual period.

   3. ள்ைளப்ேபறான ெபண் ரக்்  'வ  ழாம க்க' வ ற்ைறச ் ற்  இ கக்கட் ம் ைல; a 
tight bandage used round the abdomen of a women immediately after delivery (சா.அக.);.

ற்றாைல

 
 ற்றாைல cuṟṟālai, ெப. (n.)

   ச் ற்றாைல; temple enclosure.

க. ட்டாெல

     [ ற்  → ஆைல]

ற் க்கட்

ற் க்கட் 1 surri-k-kattu-,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. எ த் ச்  வைரத; to write the curls of alphabetic letters.

   2. செ்சய க்கான கலந்தாய்  ெசய்தல், ழ்ச் ெசய்தல்; to form a conspiracy.

     [ ற்  + கட் -,]

 ற் க்கட் 2 surri-k-kallu-,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. நீைர ேவ வ ல் ப் தல்; to divert water into a new channel.

   2. ெபாய்யாகக் கற் த்தல்; to fabricate.

   3. ைக ட் க் ெகா த்தல்; to bribe.

     [ ற்  + கட் -,]
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ற் ச் ழல்( )-
தல்

ற் ச் ழல்( )-தல் Surri-c-culal-,    7 ெச. ன்றா. . (v.t.)

ற் க்கா - பாரக்்க;see surru-k-kalidu-.

     "என்ைனச ் ற் ச ் ழன்  ேபாகானால்" ( வ். நாய்ச.்13:5);.

     [ ற்  + ழல்-,]

ற் ச் ழற்

ற் ச் ழற்  surri-c-cularri. .எ. (adv.)

   1. ஒ  க்க; altogether.

   2. ேநரின் ; indirectly, in a circumlocutory fashion (ெச.அக.);.

     [ ற்  + ழற் ]

ற் ச் ழற் -
தல்

ற் ச் ழற் -தல் surri-c-cularru-,    5 ெச. ன்றா  (v.i.)

   ளக்க ன்  வளரத்் ப் ேப தல்; to be vague, indirect or circumlocutory, as in speech.

     [ ற்  + ழற் -,]

ற் த் ரி-தல்

ற் த் ரி-தல் surri-t-tiri-,    2 ெச. . , (v.i.)

   1. அங் ங் ம் ெசன்  வ தல்; roam, wander

     'ேமய்ப்பாரின்  ஆ மா கள் அங்  ங் ம் ற் த் ரிந்தன'.

   2. ஒ  பற் க்ேகாட் ற்காக  அைலதல்; wandering for a purpose.

ேவைலக்காக அவன் பல டங்களில் ற் த் ரிந்  இன்  ஒ  நல்ல ேவைல ல் அமரந்்  ட்டான்.

     [ ற்  → ற்  + ரி-,]

ற் ப்பார்-த்தல்

ற் ப்பார-்த்தல் surri-p-par,    4 ெச. .  (v.i.)

   1. ேநரில்ெசன்  பாரை்வ தல்; to inspect.

     ' ப் த்த ைசகைள அைமசச்ர ் ற் ப் பாரத்்தார'்.

   2. ெபா ேபாக்காகச ்ெசன்  பாரத்்தல்; to visit, to go on a tour, sight see.

     ' ற்றாலத்ைதச ் ற் ப்பாரக்்க இன்றள ம் எனக்  வாய்ப் க் ட்ட ல்ைல'.

     [ ற்  → ற்  + பார-்,]

ற் ப்

ற் ப் 1 surri-p-pidi,    4 ெச. .  (v.i.)

   வ  க ம் ேநாதல்; to suffer from colic, to have acute, griping pain in the stomach.

     [ ற்  + -,]

 ற் ப் 2 suri-p-pidi,    9 ெச. ன்றா  (v.t.)

   பற் க் ெகாள் தல்; to hold in one's grip. (பாவம்);

கரி  அவைனச ் ற் ப் க் ம்.

     [ ற்ற + -,]

ற் ப்ேபா -
தல்

ற் ப்ேபா -தல் surri-p-pdu.    9 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ளகாய், உப் , சந் மண், ந்த ணி இவற்ைற ேநாயாளி தைலேமற் ற் ப் ன் 
ெந ப் ட் க் கண்ேண க த்தல்; to avert the effects of evil eye by waving round the affected person by chillies, 
salt, earth from cross roads and rags and throwing.

   2. ற் ெய -, பாரக்்க;see Surri-y-edu.
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ற் ெய -த்தல்

 
 ற் ெய -த்தல் surri-y-edu- ெச ன்றா. . (v.t.)

   மணமக்கள் த ேயாரின் தைல ையச ் ற் ப் பணியாரம் த யவற்ைற எ ந்  கண்ேண  
க த்தல்; to wave cakes and other things round a newly married couple for averting evil eye.

     [ ற்ற + எ -,]

ற் ெய -தல்

ற் ெய -தல் suriy-eri-,    2 ெச. ன்றா  (v.t.)

ற் ப்ேபா ,1 பாரக்்க;see surri-p-pddu, 1-

     [ ற்  + எ -,]

ற் ம்

 
 ற் ம் surrilum. .அ. (adv.)

   ற் ற் ம், எங் ம்; on all sides; around.

     ' டை்டச ் ற் ம் ப் த்தேபா  ெத க்காரரக்ள் ைய அைனத்தனர'்.

     [ ற்  → ற் ம்)]

ற் ைல

 
 ற் ைல cuṟṟilai, ெப. (n.)

ட் ப் ைக ைலையச ் ற் ம் இைல ( ன்.);:

 wrapper or cover-leaf of cigar.

     [ ற்  + இைல]

ற் வ -த்தல்

ற் வ -த்தல் surri-wali,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   வஞ்சைன த யவற்றால் வ ந்  ெகாள் தல்; to extort by fraud or stratagem.

     [ ற்  + வ -,]

ற் வ -தல்

ற் வ -தல் surri-varu-,    18 ெச. . . (v.i.)

   1. உலா வ தல்; go round as a pleasure tour or as an excursion

     'உலைகச ் ற் வர எல்லா க் ம் ஆைசதான்'.

   2. பணி டன் அல்ல  பத் டன் ற் தல்; to go around due to obedience or prayers.

ேகா ைலேயா கட ள் ைவேயா ன்  ைற ற் வ வ  உலக நைட ைற.

   3. ற் ம், ற் ற் ம்; on all side, around.

     [ ற்  → ற் வ -,]

ற் வைள-
த்தல்

ற் வைள-த்தல் surri-valai,    4 ெச. .  (v.i.)

   1. நாலாப்பக்க ம் ழ்ந்  ெகாள் தல்; to encircle on all sides.

     "பைடகள் எ ரி ன் ேகாடை்டையச ் ற்  வைளத்தன.

   2. ெசய் ைய ேநரிைடயாகக் றா  ேதைவயற்ற றவற்ைற ம் ேசரத்்  ரிவாக் க் தல்; to 
beat about the bush.

     'தன் ேதால் ைய ஒப் க்ெகாள்ளாமல் ற்  வைளத் ப் ேப னான்'.

     [ ற்  → ற்  + வைள-,]
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ற் வாங்

ற் வாங்  cuṟṟivāṅgu, ெப. (n.)

   த் ற் ரிய கால்வைக ( லப்பக். 90, உைர); (natya.);; a kind of leg pose.

     [ ற்  + வாங் ]
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ற்

ற் 1 surru-,    5 ெச. .  (v.i.)

   1. ழன்  ெசல் தல்; to revolve, circulate, turn around, spin, whirl.

     'சக்கரம் ற் ற '.

   2. ற் ப் ேபாதல்; to take a circuitous orindirect course, meander, wind about.

     "அவன் ேநரவ் ற் ேபாகாமற் ற் ப்ேபா ன்றான்."

   3. அைலதல்; to move here and there, roam, wander about.

     "அவன் கம்மா ற் றான்"

   4. வைளந்தைமதல்; to be coiled, to lie encircling.

     "கா ற் ற் ய நாகெமன்ன" (கம்பரா.நீர் ைள.11);.

   5.  த்தல்; to be giddy, dizzy.

     " த்தத் னால் தைல ற் ற ".

   6. மனங் கலங் தல்; to be perplexed with difficulties.

   ம. ற் க;   க. ற் ;   ெத. ட் ;   . த் ளி;   ேகாத. ச;்   ட. த்;   ட. த்;   ெகாலா. ட;்   நா. 
ட் ;   பர.் த்த;   கட. டட்;   . த்த ;பட த்

     [ ல் → ர ்→ ற் → ற் ]

 ற் 2 surru-,    5 ெச. ன்றா  (v.i.)

   1. ற்  வ தல்; to go round, to circle.

     "ேபாகா ெத ம்  றஞ் ற் ம்" (நால , 337);.

   2. த தல்; to entwine, embrace.

     "ெகா கள் ஒன்ைறெயான்  ற் க் டக் ன்றன"

   3. டா பற் தல்; to follow unceasingly.

     "அவன் அவைனச ் ற் க் ெகாண்ேட இ க் றான்"

   4. ழ்ந் த்தல்; to encompass, surround.

     "ேதாைக மாதரக்ள் ைமந்தரிற் ேறான் னர ் ற்ற" (கம்பரா. ண . 45);.

   5. வைளயச ் தல்; to wear around.

     " டர ்ெந மாைல ற் " ( வாச. 6:30);.

   6. உ த் தல் ( வா.);; to tie around the waist, invest, gird.

     " ைறயைரச ் ற்  வா ம்" (நால , 281);.

   7. வைளயக்கட் தல்; to coil up, as rope.

     " ற் ஞ் சைடக் கற்ைறச ் ற்றம்பலவர"் ( க்ேகா.134);.

   8. ட் தல்; to roll up, as mat.

     "பாையச ் ற் க".

   9. ழற் தல்; to wave, whirl, brandish.

     " லம்பஞ் ற் றான்".

   10. கம்  கட் தல்; to string, fasten with fine wire, as coral beads, pearls.

     "பவழ மாைலையச ் ற் க் ெகாண்  வா".

   11. வரத்ல்; to grasp, appropriate, steal.

     "அவ ைடய ெபா ைள ெயல்லாம் ற் க் ெகாண்டான்" (ெத.க.ெதா.2, 194);.
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ற் க்கட்

ற் க்கட்  cuṟṟukkaṭṭu, ெப. (n.)

   1. டை்டச ் ற் ள்ள றக்கட்  (இ.வ.);; verandahs adjoining main house.

   2 ற் ப் றம் பாரக்்க;see surru-p-puram.

   3. உற னரக்ளின் ட்டம்; large circle of relations.

   4. கட் க்கைத; fabrication, fiction.

   5. ைக ட் ; bribery.

     [ ற்  + கட் ]

ற் க்கடை்ட

 
 ற் க்கடை்ட cuṟṟukkaṭṭai, ெப. (n.)

   பணியா க் கடை்ட (தஞ்ைச.);; mason's plastering plane.

     [ ற்  + கடை்ட]

ற் க்க தம்

 
 ற் க்க தம் cuṟṟukkaḍidam, ெப. (n.)

ற் த் தர  (இ.வ.); பாரக்்க;see surru-t-taravu.

     [ ற்  + க தம்]

ற் க்க க்கன்

 
 ற் க்க க்கன் cuṟṟukkaḍukkaṉ, ெப. (n.)

   க க்கன் வைக; a kind of ear-ring.

     [ ற்  + க க்கண்]

ற் க்கண்

 
 ற் க்கண் cuṟṟukkaṇ, ெப. (n.)

   ழற்கண்; whirling eye (சா.அக.);.

ற் க்கல்

 
 ற் க்கல் cuṟṟukkal, ெப. (n.)

   ெகாப்  த ய அணிகலன்கைளச ் ற்  வட்டமாக அைமக் ம் மணிகள்; precious stones set circularly 
on the fringe of koppu and similar ornaments.

ற் க்கற் ெகாப் .

     [ ற்  + கல்]

ற் க்காரியம்

 
 ற் க்காரியம் cuṟṟukkāriyam, ெப. (n.)

ற் ேவைல பாரக்்க;see sugu-velai (ெச.அக);.

     [ ற்  + காரியம்]

612

www.valluvarvallalarvattam.com 10076 of 19068.



ற் க்கால்

ற் க்கால் cuṟṟukkāl, ெப. (n.)

   1. ற் ப் றம் பாரக்்க;see surru-p-puram,

     " ற் க்கா ல் ேகட்டால் ெதரி ம்" (இ.வ.);.

   2. பக்கங்களி ந்  க ம் நன்னிைரெயா க்  வதற்காக உப்பளத்ைதச ்
ற் ெய க்கப்ப ம் கால்வாய்; ring-channel round a salt pan for keeping off fresh water.

     [ ற்  + கால்]

ற் க்கா -
தல்

ற் க்கா -தல் surru-k-kalidu-. ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. டா பற் த் ெதாடரத்ல்; to cling to one's legs.

   2. டா ெகஞ் தல்; to importune.

     [ ற் க்கால் + இ -,]

ற் க் டல்

 
 ற் க் டல் cuṟṟukkuḍal, ெப. (n.)

   வ ற் க் ள் ற் க் ெகாண் க் ம் டல்; the position of the intestine attached to the abdominal wall by the 
fold of peritonium (சா.அக.);.

     [ ற்  + டல்]

ற் க்

 
 ற் க்  cuṟṟukkuḍumi, ெப. (n.)

   ையச ் ற்  வளரக்் ம் ம ர;் short hair growth round the tuft.

     [ ற்  + ]

ற் க் ைல

 
 ற் க் ைல  cuṟṟukkulaivu, ெப. (n.)

   இைம ம ர ்உ ரந்் , கண்ணில் நீரவ் தல், க்கம், வ  இவற்ைற ண்டாக் ம் ஒ வைகக் 
கண்ேணாய்; a disease of the eyelids an ulcerous form of margiral blepharitis marked by chornic inflammable of hair 
fedlicles and sebaceous glands of the margin of the eyes.

     [ ற்  + ைல ]

ற் க்ெகா

 
 ற் க்ெகா  cuṟṟukkoḍi, ெப. (n.)

   நஞ் க் ெகா ; naval card, umbilical cord (சா.அக.);.

     [ ற்  + ெகா ]

ற் க்ெகா ப்

 
 ற் க்ெகா ப்  cuṟṟukkoḻuppu, ெப. (n.)

   ெகா ப் க் டல்; the lower part of the intestine or colon the outer part of which is covered with fat.

     [ ற்  + ெகா ப் ]

ற் க் ேகா ல்

 
 ற் க் ேகா ல் cuṟṟukāyil, ெப. (n.)

   ெப ங்ேகா ன் ற்றாைல ல் உள்ள  ெதய்வக் ேகா ல்கள்; subordinate shrines connected with a 
main temples.

     [ ற்  + ேகா ல்]
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ற் க்ேகாள்

ற் க்ேகாள் cuṟṟukāḷ, ெப. (n.)

   ற் க் ெகாள் ைக; surrounding, enclosing.

     "ந ள் ேவ ைகச ் ற் க் ேகாட் க்க" (நால . 96);,

     [ ற்  + ேகாள்]

ற் ச் வர்

 
 ற் ச் வர ்cuṟṟuccuvar, ெப. (n.)

   ற் ப் ற ம ல்; compound wall.

     [ ற்  + வர]்

ற் ச் ழல்

 
 ற் ச் ழல் cuṟṟuccuḻl, ெப. (n.)

ற் ச ் ழற்  பாரக்்க;see Surru-c-cularcci.

ற் ச் ழற்

ற் ச் ழற்  cuṟṟuccuḻṟci, ெப. (n.)

   1. ற்  வ ; meandering, zigzag route.

   2. ெசய ல் வ ம் ட் ப்பா ; intricacy, as of an affair.

   3. த்த ெசய் ைய ேநராகக் றா  வளரத்் க் ைக; circumlocutory expression; confused complicated 
treatment of a subject.

     [ ற்  + ழற் ]

ற் ஞ் ழற்
மாய்

 
 ற் ஞ் ழற் மாய் surrun-Sularrumay. எ. . (adv.)

   ேநரின்  வைளந் ; in a zigzag or indirect manner.

     'வ  ற் ஞ் ழற் மா க் ற ' (ெகா.வ.);.

     [ ற் ம் + ழற் ம் + ஆய்]

ற் ச் ழல்

 
 ற் ச் ழல் cuṟṟuccūḻl, ெப. (n.)

   உ ரினங்கள் வா ம் ப ல் உள்ள காற் , நீர ்ேபான்றைவ அடங் ய இயற்ைகச ்
ழ்நிைல; environment.

     'ெதா ற்சாைலகள் ெப க்கத்தால் ற் ச் ழல் ெகட் ட்ட '.

     [ ற்  + ழல்]

ற் ைடைம

ற் ைடைம cuṟṟuḍaimai, ெப. (n.)

   வட்டவ ; roundness, plumpness

     " ற் ைடைமக் ஞ் ெசவ்ைவக் ம் ங் ல் ேபாேல இ ந் ள்ள ேதாள்" (ஈ ,2,5);.

     [ ற்  + உைடைம]

ற் த்தர

 
 ற் த்தர  cuṟṟuttaravu, ெப. (n.)

   பல ம் ஒேர ேநரத் ல ம்ப  அ காரிகள் றப் க் ம் ஆைண; circular order (C.G.);

     [ ற்  + தர ]
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ற் த்ேதவைத

ற் த்ேதவைத cuṟṟuddēvadai, ெப. (n.)

   1. க்ேகா ல்களின் ச் ற் களி ள்ள உடன் ற்றத் ெதய்வம்; group of subordinate deities 
surrounding the chief deitics of a temple.

   2. ெபரிேயாைர அ த் ப்பவர ்(ெகா.வ.);; satellites of greatmen.

     [ ற்  + ேதவைத]

ற் ப்பக்கம்

 
 ற் ப்பக்கம் cuṟṟuppakkam, ெப. (n.)

ற் ப் றம் பாரக்்க;see Surru-p-puram.

ற் ப்பட்

 
 ற் ப்பட்  cuṟṟuppaṭṭu, ெப. (n.)

ற் ப் றம் பாரக்்க;see Surru-p-puram.

ெத. த்ச் ட் ப் பட்

     [ ற்  + பட் ]

ற் ப்படாைக

 
 ற் ப்படாைக cuṟṟuppaṭākai, ெப. (n.)

ற்  வட்டைக பாரக்்க (நாஞ்);;see surruvattagai.

     [ ற்  + படாைக]

ற் ப்பயணம்

ற் ப்பயணம்1 cuṟṟuppayaṇam, ெப. (n.)

   1. அ கார ைற ல் அ காரிகள் பல ரக் க் ம் ெசன்  வ ைக; circuit, tour, as of an officer.

     " ற் ப்பயணம் வந்  ஜகந்நிரவ்ாகம் பண் ைக" (ஈ . 4,5,1);.

   2. ற்  வ  பாரக்்க;see surruvali

     [ ற்  + பயணம்]

 ற் ப்பயணம்2 cuṟṟuppayaṇam, ெப. (n.)

ற் லா பாரக்்க;see surrula.

ற் ப்ப

ற் ப்ப  cuṟṟuppali, ெப. (n.)

   1. ேகா ைலச ் ற் த் க் த்ேதவைதக க்  இ ம் பைடயல்; offerings to the regents of the eight cardinal 
points, made round a temple in the respective directions.

   2. ழ காரிக க் க் ெகா க் ம் ைக ட் ; bribe offered to persons in subordinate position.

     [ ற்  + ப ]

ற் ப்பாைத

ற் ப்பாைத cuṟṟuppātai, ெப. (n.)

   1. ற் வ ;ேநரப்ாைதயல்லாத வ ; way which is not short-cut.

   2. மாற் வ ; by-pass.

   3. ண்ெவளி ல் ேகாள் அல்ல  ெசயற்ைகக் ேகாள் ற்  வ ம் நீள்வட்டப் பாைத; orbit.

     'இந் யா பறக்க ட்ட ெசயற்ைகக்ேகாள் ற் ப் பாைதைய ட்  ல ட்ட '.

     [ ற்  + பாைத]
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ற் ப் ரகாரம்

 
 ற் ப் ரகாரம் cuṟṟuppirakāram, ெப. (n.)

   ேகா ற் ச் ற் ; surrounding arcade of temple.

     [ ற்  + ரகாரம்]

ற் ப் ைட

ற் ப் ைட cuṟṟuppuḍai, ெப. (n.)

   1. பக்க க்கம்; swelling at the sides or in the surroundings.

   2. பக்கம் ைடத்தல்; protruding at the sides. (சா.அக.);.

     [ ற்  + ைட]

ற் ப் ைடெகா
ள் -தல்

ற் ப் ைடெகாள் -தல் surru-p-pupai-kol-. ெச. . . (v.i.)

   பக்கம் ைடத் த்தல் ( லப். 13, 162, அ ம்.);; to be pretruding at the sides.

     [ ற்  + ைடெகாள் -,]

ற் ப் றம்

ற் ப் றம் cuṟṟuppuṟam, ெப. (n.)

   1. அய டம்; adjacent place, neighbourhood, vicinity

   2. ப் ட்ட இடத்ைத ஒட் ள்ள அல்ல  சாரந்்த ப ; surroundings.

     'நம் ைடய ற் ப் றத்ைத நாம்தான் ய்ைமயாக ைவத் க்ெகாள்ள ேவண் ம்'.

     [ ற்  + றம்]

ற் ப் ைச

ற் ப் ைச cuṟṟuppūcai, ெப. (n.)

   1. ற் க் ேகா ல்களில் ெசய் ம் ைச; worship in surru-k-koil.

   2. ற் ப்ப  பாரக்்க;see surru-p-pali.

     [ ற்  + ைச]

ற் ப்ேபைழ

ற் ப்ேபைழ cuṟṟuppēḻai, ெப. (n.)

   ேபைழேபாற் ண் டக் ம் பாம் ன் உடம் மண்டலம்; coils of the lower part of snake's body, as basket-
shaped.

     "நா க் க் ழ் ன்  ற் ப் ேபைழ ெசய் ெகா  ரீ பதஞ்ச  ேதவர"். (ெத.க.ெதா.2,119);.

     [ ற்  + ேபைழ]

ற் ம்

ற் ம் surrum, . .ஏ. (adv.)

   ழ; all around.

     "காலவான் க ங்கைன ற் ங் கவ்வலால்" (கம்பரா. வ ணைன.55);.

ம. ற் ம்

     [ ற்  → ற் ம்]

ற் ம் ற் ம்

 
 ற் ம் ற் ம் cuṟṟumbiṟṟum, . .எ. (adv.)

ற் ற் ம் பாரக்்க;see surrumurum.

     [ ற் ம் + ற் ம்]
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ற் மண்

ற் மண் cuṟṟumaṇ, ெப. (n.)

   1. ஓைல டங்க ல் இ ம் த் ைர மண்; clay cover of an olai-letter for impressing stamp.

     " ற் மண் ேதாட் ன் டங்கல்" (கம்பரா. பள்ளி.6);

   2. வாரப்் க்க ன் றம் ய மண்; outer coating of the clay-mould for receving molten metal, as in casting brass.

     [ ற்  + மண்]

ற் மணி

 
 ற் மணி cuṟṟumaṇi, ெப. (n.)

   மகளிர ்க த் லணி ம் அணிவைக; an ornament worn by women round the neck.

     [ ற்  + மணி]

ற் ம ல்

ற் ம ல் cuṟṟumadil, ெப. (n.)

   ேகா ல் த யவற்ைறச ் ழ்ந் ள்ள ம ல் ( லப். 10, 31, அ ம்.);; surrounding wall, as of temple.

     [ ற்  + ம ல்]

ற் ற் ம்

ற் ற் ம் surru-murrum, . .எ. (adv.)

   நான்  பக்க ம்; all around, on all sides.

     " ற் ற் ம் ைத நின்ைன" ( க்ேகா.43);.

   ெத. ட் ட் ;க., . ட் மட்ட

     [ ற் ம் + ற் ம்]

ற் லா

 
 ற் லா cuṟṟulā, ெப. (n.)

   ெபா  ேபாக்காகேவா, ஒய்வாகேவா, றவற் ற்காகேவா ேமற்ெகாள் ம் ற் ச ்ெசல ; tour, 
excursion.

     'வழக்கம் ேபால இந்த ஆண் ம் பள்ளிமாணவரக்ள் ற்றாலத் ற் ச ் ற் லா ெசன் ள்ளனர'்.

     [ ற்  (ம்); + உலா]

ற் லாத் தலம்

 
 ற் லாத ்தலம் cuṟṟulāttalam, ெப. (n.)

   ற் லா ேமற்ெகாள் டம்; place of tourist importance.

     [ ற் லா + தலம்]

ற் லாத் ைற

 
 ற் லாத் ைற cuṟṟulāttuṟai, ெப. (n.)

   ற் லா ேமற்ெகாள் ம் அயல் நாட்டவைர ம், உள்நாட்டவைர ம் ஆற் ப்ப த் ம் ஒர ்(அர த்); 
ைற; a department intended to increase the tourism from the people as well as foreigners.

     'இந்த ஆண்  ற் லாத் ைற லம் அர ற்  ஐ ேகா  உ பா வ மானம் ட் ள்ள '.

     [ ற் லா + ைற]
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ற் லாப்பய
ணிகள்

 
 ற் லாப்பயணிகள் cuṟṟulāppayaṇigaḷ, ெப. (n.)

   ற் லாச ்ெசல்ேவார;் tourists,

     'இந் யா ற்  இந்த ஆண்  ஐம்ப  இலக்கம் ற் லாப்பயணிகள் வந் ள்ளனர'்.

     [ ற் லா + பணிகள்]

ற் லாமாளி
ைக

 
 ற் லாமாளிைக cuṟṟulāmāḷigai, ெப. (n.)

   ற் லாச ்ெசல்ேவார ்தங் ம் , ந் னர ் ; tourist lodge or hotel, government's guest house.

     [ ற் லா + மாளிைக]

ற் வட்டைக

 
 ற் வட்டைக cuṟṟuvaṭṭagai, ெப. (n.)

   ற் ப் றச ் ற் ரக்ள்; surrounding country or villages.

     [ ற்  + வட்டைக]

ற் வட்டம்

 
 ற் வட்டம் cuṟṟuvaṭṭam, ெப. (n.)

ற் வட்டைக பாரக்்க;see Surru-vattagai.

     [ ற்  + வட்டம்]

ற்  வட்டாரம்

 
 ற்  வட்டாரம் cuṟṟuvaṭṭāram, ெப. (n.)

ற் வட்டைக பாரக்்க;see Surru-Vattagai.

     [ ற்  +வட்டாரம்]

ற் வர

ற் வர  cuṟṟuvaravu, ெப. (n.)

 I. ழ்ந்  வ ைக;

 moving in a circle, passing around.

   2. வட்ட ட்ேடா ம் ைரசச்ாரிைய வைக; running of a horse in a circular course.

     "ப ெனட்  வைகப்பட்ட ற் வர ைன ம்" ( .ெவ.12, ெவன் ப்.13.உைர);.

   3. ழாக் காலங்களில் வ ம் ேமல்வ ம்ப ; extra income, as at festival.

     [ ற்  + வர ]

ற் வ

ற் வ  cuṟṟuvaḻi, ெப. (n.)

   1. ேநரற்ற பாைத; roundabout or circuitous way, indirect course.

   2. தந் ரசெ்சயல், ழ ப் ; secret, underhand method.

     [ ற்  + வ ]
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ற் வைளயம்

ற் வைளயம்1 cuṟṟuvaḷaiyam, ெப. (n.)

   1. உ ட்  ைளயா ம் சக்கரம்; hoop trundled along by children.

   2. வட்டம்; round, circuit.

     "இந்தச ்சாமான்கள் ஒ  ற்  வைளயத் ற் க் டக் காணா ".

   3. ெத ற் ற் க் ெகாண் க்ைக; wandering in the street.

     "ஊைரச ் ற் வைளயம் ேபா றான்".

   4. ைக கட் ப் பணி ரிதல்; dancing attendance, as at Court.

     [ ற்  + வைளயம்]

 ற் வைளயம்2 cuṟṟuvaḷaiyam, ெப. (n.)

   க ப்ைப ந வாமல் இ க் ம்ப  அல் ற் கட் ம் வைளயம்; a ring pessary placed in thc vagina to 
support the uterus (சா.அக.);.

     [ ற்  + வைளயம்]

ற் வாைட

 
 ற் வாைட cuṟṟuvāṭai, ெப. (n.)

   ற் ப் றம்;   அண்ைடயயல் ப கள; nearby places.

     'சாத் ார ் ற் வாைட ல் ப்ெபட் த் ெதா ற்சாைலகேள உள்ளன'.

     [ ற்  + வாைட]

ற் வாரி

ற் வாரி cuṟṟuvāri, ெப. (n.)

   கவ க்கப்பால் நீண் ள்ள ைர; projecting roof of a house, eaves.

     [ ற்  + வாரி]

 ற் வாரி cuṟṟuvāri, ெப. (n.)

கல் ரி,

 college.

     'கல்  கற் வாரி கல் ரி ஆ ம்" (நிக .4:223);

     [கற் +வாரி]

ற் லா

 
 ற் லா  cuṟṟulāviḍudi, ெப. (n.)

ற் லாமாளிைக பாரக்்க;see surrula-maligai.

     [ ற் லா + ]

ற்

ற்  cuṟṟuvīti, ெப. (n.)

   1. ேகா ைலச ் ற் ள்ள ெத ; streets surrounding a temple.

   2. வைளந்  ெசல் ம் ெத ; winding street.

     [ ற்  + ]
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ற் ேவைல

 
 ற் ேவைல cuṟṟuvēlai, ெப. (n.)

   உத த் ெதா ல்; minor work, as of household.

     [ ற்  + ேவைல]

ற்ேறாட்டம்

ற்ேறாட்டம் cuṟṟōṭṭam, ெப. (n.)

   1. வட்டமாகச ் ற் வரல்; movementina regular or circuitous course

   2. அரத்தம் நா நாள வ யாக உடம் ள் ற்  வரல்; the blood circulation in the body (சா.அக.);.

     [ ற்  + ஒட்டம்]

ற்ெறாத்

 
 ற்ெறாத்  cuṟṟotti, ெப. (n.)

ற்ெறாத்  பாரக்்க;see Sirrotti.

ற

ற cuṟa, ெப. (n.)

   றா; shark.

     " றவழங்  ம்ெபளவத் " (ெபா ந. 203);.

     [ ற → றா]

றட்டன்

 
 றட்டன் cuṟaṭṭaṉ, ெப. (n.)

   ெதாந்தைரக்காரன் (யாழ்ப்.);; abstinate person, one who creates trouble.

     [ றட்  → றட்டன்]

றட்

றட்  cuṟaṭṭu, ெப. (n.)

   1. இணக்க ன்ைம; stubbornness, pertinacity, obstinacy.

   2. ெதாந்தைர; troublesomeness, quarrelsome ness.

   3. க் ; difficulty, intricacy.

   4. தைல ைக; meddling, interference.

     [ஒ கா றட்  → றட் ]

றட் க்ேகால்

 
 றட் க்ேகால் cuṟaṭṭukāl, ெப. (n.)

   றட் க் ேகால்; an iron crook.

     [ றட்  + ேகால்]

றட் ப்

றட் ப்  cuṟaḍḍuppiḍi, ெப. (n.)

   1. ரட் ப் ; holding tightly and roughly.

   2. ரட் த் தனம்; stubborness, obstinacy (சா.அக.);.

     [ ற  + ]
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றட் வ

றட் வ  cuṟaṭṭuvali, ெப. (n.)

   1. ெதாந்தரவான வ ; persistent pain giving much trouble.

   2. றடை்டவ ; cram.

   3. றண்டல்வ ; spasmodic pain.

   4. டாப் ; stubbornness (சா.அக.);.

     [ ற  + வ ]

றட்ைட

 
 றடை்ட cuṟaṭṭai, ெப. (n.)

   பைசயற வறண்ட ; that which is dried up.

     " றடை்டத்தைல" (சங்.அக.);.

     [ றண்  → றட்  → றடை்ட]

றட்ைடத்தைல

 
 றடை்டத்தைல cuṟaṭṭaittalai, ெப. (n.)

   தைலப்ெபா ; dandruff (சா.அக);.

     [ றடை்ட + தைல]

றண்

 
 றண்  cuṟaṇṭi, ெப. (n.)

   ஒ வைகக்கரண் ; a kind of spoon for scraping;

 a scraper (சா.அக.);.

     [ றண்  → றண் ]

றண் -தல்

றண் -தல் surandu-,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ரண் ெய த்தல்; removing by scraping as in wound (சா.அக.);.

   ம. ரண் ;க. ெகரண்

     [ ரண்  → றண் ]

றண

 
 றண  cuṟaṇagi, ெப. (n.)

   காட் க்கரைண; wild suran (சா.அக.);.

றணம்

 
 றணம் cuṟaṇam, ெப. (n.)

   காறாக்கரைண; white yam (சா.அக.);.
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றவம்

றவம் cuṟavam, ெப. (n.)

   1. ற  பாரக்்க;see Suravu.

     "எ ற் றப் பாய்ந்த  றவம்" ( ைள. வைல , 37);.

   2. த ழாண் ன் தல் மாதம் (ைத);; the first month of the Tamil year.

     [ ற  → றவம்]

ற

ற  cuṟavu, ெப. (n.)

   1. றா ன்; shark-fish.

   2. றா னம்; fish of shark family.

     " ற னத் தன்ன வாேளார ்ெமாய்ப்ப" ( றநா. 13:7);.

     [ ற → ற ]

ற க் ைழ

 
 ற க் ைழ cuṟavukkuḻai, ெப. (n.)

   ற ன் வ வாகச ்ெசய்த காதணி (இலக்.அக);; an car ornament shaped like fish.

     [ ற  + ைழ]

ற க்ேகா

ற க்ேகா  cuṟavukāṭu, ெப. (n.)

   ெநய்தல் நில மக்கள், ெதய்வமாகைவத்  வணங் ம் றா ன்ெகாம்  (பட் னப், 86, 87, 
உைர);; jawbone of the swordfish, worshipped by the people of the coastal regions.

     [ ற  + ேகா ]

ற வாய்

ற வாய் cuṟavuvāy, ெப. (n.)

   ற வாய் என் ந் தைலக்ேகாலம்; an ornament shaped like a shark's mouth, worn by women on the head.

     " ற வா யைமத்த" (ெப ம்பாண். 385);.

     [ ற  → வாய்]

றைவ

றைவ cuṟavai, ெப. (n.)

   1. ரப்  அல்ல  க்கம்; swelling.

   2. உணரச்் ; sensitiveness.

   3. ப் ;, diligence.

   4. ேவரக்் ; prickly heat (சா.அக.);.

ம வ. கள்ளக்கம்

     [ ர → ற → றைவ]
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றா

றா1 cuṟā, ெப. (n.)

   1. கடல் ன்களில் ெப ங்ேக  த ம் ேபரின ன்வைகயான றா ன்; shark fish.

   2. றவேவாைர; capricorn of the zodiac.

   3. ேகாலா ன்; flyingfish, sword fish.

   4. நாய் ன்; dog fish.

   5. ெகாடை்ட வாைள; two spotted shark-butter fish (சா.அக.);.

   ம. றா;   க. ெகாற;ெத. ெசாற

றா வைககள்

   ரங்கன் றா;   2 வ வன் றா;   3. ெசஞ் றா;   4. ள்ளிச ் றா;   5. ெகாம்பன் றா;   6. ெவள்ைளச ்
றா;   7, பால் றா;   8 மணிச ் றா;   9. ஓங் ற்கறா;   10 மட் ச் றா:;   11. ெவண்ெணய்ச் றா;   12. 

ேகாலாச் றா;   13. ெவள்ைளக்ேகாலாச் றா;   14 காலன் றா;   15. ெநளிஞ் றா;   16. ஆரணிச் றா;   17. 
ேபய்ச ் றா;   18. ேம ஞ் றா;   19 ஒ  ெகாம்பன் றா;   20. க்கன் றா;   21. ச் றா;   22. பறங் ச ்

றா;   23. ப வாய்ச் றா.

 றா2 cuṟā, ெப. (n.)

   1. உடம் ன் அ க் ; filth or dirt of the body.

     "கறாப் த் க் ற "

றாக்கவ

 
 றாக்கவ  cuṟākkavaḍi, ெப. (n.)

   வர ் ைளயாட்  வைக (யாழ்.அக);; a kind of boy's game.

     [ றா + வ ]

றாக்களி

 
 றாக்களி  cuṟākkaḷiṟu, ெப. (n.)

   ஆண் றா; male-shark.

     [ றா + களி ]

றாக்ெகாம்

 
 றாக்ெகாம்  cuṟākkombu, ெப. (n.)

ற க் ேகா  பாரக்்க;see suravu-k-kogdu.

     [ றா + ெகாம் )

றாச் ைற

 
 றாச் ைற cuṟācciṟai, ெப. (n.)

   றா ன் இற ; shark fins.

     [ றா + ைற]
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றாத்ைதைலக்
கல்

 
 றாத்ைதைலக்கல் cuṟāttailaikkal, ெப. (n.)

   மந் ரக் கைலக் ப் பயன்ப ம் றா ன் தைல ந்  எ க்கப்ப ம் கல்; a stone from the shark's 
head, used in magic (சா.அக.);.

     [ றா + தைல + கல்]

றாத் மம்

 
 றாத் மம் cuṟātturumam, ெப. (n.)

   ேதவதா ; deodar tree (சா.அக.);.

     [ றா + மம்]

றாெநய்

 
 றாெநய் cuṟāney, ெப. (n.)

   வழவழப் ம் ெவ ட்ட ம் உைடயதாக ம், ஊைதேநாய், இ மல் ேபான்றவற்ைற நீக் , உடம் ற்  
வ ைவக் ெகா ப்ப மான ஒ வைக ெநய்; shark oil used as a substitute for codliver oil (சா.அக);.

ம வ. தாங்ேகாட் ெநய், மங்காரெநய்

     [ றா + ெநய்]

றாப்பாைர

றாப்பாைர cuṟāppārai, ெப. (n.)

   1. ஒ வைகக் கடல் ன் (யாழ்ப்.);; a sea fish, shark pauray.

   2. மரப்பைர என் ம் கடல் ன்; a kind of sea fish (சா.அக.);.

     [ றா + பாைர]

றா ன்ெசப்பட்
ைட

 
 றா ன்ெசப்படை்ட cuṟāmīṉceppaṭṭai, ெப. (n.)

றா ன் ற

 shark's fin (சா.அக.);

     [ றா + ன் + ெசப்படை்ட]

றா ெனய்

 
 றா ெனய் cuṟāmīṉey, ெப. (n.)

றாெநய் பாரக்்க;see Sura-ncy (சா.அக.);.

     [ றா + ன் + ெநய்]

றா ள்

 
 றா ள் cuṟāmuḷ, ெப. (n.)

   றா ன் எ ம் ; shark bones (சா.அக.);.

     [ றா + ள்]
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றாேவ

 
 றாேவ  cuṟāvēṟu, ெப. (n.)

றாக்களி  பாரக்்க;see Sura-k-kalir (சா.அக.);.

     [ றா + ஏ ]

றாளம்

றாளம் cuṟāḷam, ெப. (n.)

   1. னம்; anger.

   2. ேவகம்; swiftness, as of horse.

     [  + ஆலாம்]

கத்தந்தம்

 
 கத்தந்தம் cuṟimugattandam, ெப. (n.)

   யாைனக்ெகாம் ; elephant's tusk (சா.அக.);.

     [  + கம் + தந்தம்]

ெரனக்க -
த்தல்

ெரனக்க -த்தல் surir-ena-k-kadi-,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ெகாட் தல்; to sting as a scorpion, or ant or honey bee etc.

   2. க ைமயான வ ண்டா ம்ப க் க த்தல்; to bitting vehamently so as to cause acute pain.

   3. க த்தல்; to sting pain.

     [ ர ்+ என + க -,]

ெரனல்

ெரனல் cuṟīreṉal, ெப. (n.)

   1. க த்தற் ப் ; stinging, smarting excessively.

     'எ ம்  ெரன்  க த்த ' (உ.வ.);.

   2. ஒர ்ஒ க் ப் ; hissing, as water when in contact with fire.

   3. அசச்க் ளிப் ; being struck with fear or horror.

க. ச ெரன

     [ ர ்+ எனல்]

ெரனவ -
த்தல்

ெரனவ -த்தல் surir-enavali,    4 ெச. . . (v.i.)

   க த் வ த்தல்; to shoot as quick darting pain (சா.அக.);.

     [ ர ்+ என + வ -,]

 cuṟu, ெப. (n.)

   ம ர ் த யன, ற் ெபாகங் தலால் உண்டா ம் நாற்றம்; stench, as of burning hair

     " ந்த ன்  நா ன்ற " (கம்பரா. இராவணன். மந் ர. 13);.

     [ ள் + ]

க்கன்

க்கன் cuṟukkaṉ, ெப. (n.)

   1. ப் ள்ளவன்; active, diligent person.

   2. ன ைடயவன்; hasty, irritable person.

     [ க்  → க்கன்]
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க்

க்  cuṟukku, ெப. (n.)

   1. ைர ; quickness, rapidity.

   2. ப் ; diligence, briskness.

   3. பரபரப் ; haste, hastiness.

   4. க ைம; irritableness, severity.

   5. ரை்ம; sharpness, keenness.

   6. காரம்; pungency, poignancy.

   7. ைலேயற்றம்; high-price.

     ' ெநல் இப்ேபா  க்கா க் ற ' (உ.வ.);.

   8. சந்ைத ைல; demand, as in market.

     'சம்பா க்  இப்ேபா  க் ண் ' (உ.வ.);.

   ம. க் ;   க. ;   ெத. க் ;   . க் ;   ேகாத. ர் ; ட. ரி

     [ ள் →  → க் ]

க் க்காட் -
தல்

 
 க் க்காட் -தல் surukku-k-kattu-, ெச. . . (v.i.)

   அ ெகா த்  அசச்ங்காட் தல்; to give warning cut, as to a school boy.

     [ க்  + காட் -,]

க் த்தாக் -
தல்

க் த்தாக் -தல் Surukku-t-takku-,    5 ெச. .  (v.i.)

க் க்காட் -, பாரக்்க;see Surukku-k-kattu-.

     [ க்  + தாக் ]

க்ெகனல்

க்ெகனல் cuṟukkeṉal, ெப. (n.)

   1. ைர க் ப் ; onom. expr. signifying, quickness.

   2. க த்தற் ப் ; onom. expr. signifying stinging, smarting.

     "பாந்தள் ச ் க்ெகனேவ க க்க" ( வரக. அ த் . 13);.

   3. ெரன்  த் தற் ளிப் ; onom. Expr. signifying sudden prick.

க. க்ெகென

     [ க்  + எனல்]

க்ெகாள் )-
தல்

க்ெகாள் )-தல் suru-k-kol(lul)-,    16 ெச. . . (v.i.)

   1. ம ரக்் செ்ச தல், ம ரச்் ரத்்தல்; stand on end as hair to get the goose-skin.

     " ைச க்ெகாள" ( ரேபாத. 25:34);.

   2. ய்ந்  ேபாதல்; to become chared or scorched.

     "மாைலவண்ெடா ஞ் க்ெகாண்ேடற" (கம்பரா. அடச்.1);.

     [  + ெகாள்( );-,]
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-த்தல்

-த்தல் suru-suru-,    4 ெச. . . (v.i.)

   ைர ப தல்; to be in a hurry;

 to be very active (ெச.அக);.

     [  + -,]

ப்

ப்  suṟusuṟuppu, ெப. (n.)

   1. ஊக்கம்; diligence industry.

   2. ைர  ( ன்.);; bustling, hurrying.

   ம. ப் , க் ;   க. க;ெத. காட் ர

     [  → ப் ]

ெறனல்

ெறனல் suṟusuṟeṉal, ெப. (n.)

   1. ல் தண்ணிர ்பட்டாற் ேபான்ற ஒர ்ஒ க் ப் ; onom. expr. signifying hissing, as water when in contact 
with fire.

   2. ைர க் ப் ; quick rising, as of anger;rapid spreading as of fire, poison in the system.

   3. உடெ்சல் தற் ப் ; penetrating, going down with ease, as in quicksand.

   4. க த்தற் ப் ; stinging, asthorn.

க. ெரென

     [  + எனல்]
 
  cuṟudi, ெப. (n.)

   ைர ; swiftness, quickness, alacrity.

     ' யா ேயா ' ( ன்.);.

ம. 

     [  +  → ]

மாக்கல்

 
 மாக்கல் cuṟumākkal, ெப. (n.)

   அஞ்சனக் கல்; black antimony (சா.அக.);.

ம வ. க மாக்கல்

 U. surma

     [ மா + கல்]

ைற

 
 ைற cuṟai, ெப. (n.)

   ெகாற்றான் (மைல);; parasitc leafless plant.

     [  → ைற]

ேறாணிதம்

 
 ேறாணிதம் cuṟōṇidam, ெப. (n.)

   நாகமல்  (பச.் .);; ringworm root.
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ேறாணிதவழ
ைல

 
 ேறாணிதவழைல cuṟōṇidavaḻlai, ெப. (n.)

   இந் ப் ; rock salt (சா.அக.);.

     [சேறாணிதம் + வழைல]

ன்

ன் cuṉ, ெப. (n.)

   1. ெவண்ைம; whiteness.

   2. பாழ்; ன்னம்; ; zero, cipher (சா.அக);.

ன்னக் ைக

ன்னக் ைக cuṉṉaggugai, ெப. (n.)

   1. ண்ணாம் னாற் ெசய்த ைச; crucible made of lime stone.

   2. ண்ணம ந்தால் ெசய்  ெபான்னாக்கத் ற் ப் பயன்ப த்தப்ப ம் ைச; a crucible made of alkaline 
salts and used in alchemy (சா.அக.);.

     [ ன்னம் + ைக]

ன்னச்

 
 ன்னச்  cuṉṉacci, ெப. (n.)

   சத் சாரம்; an acrid salt (சா.அக.);.

     [ ன்னம் + ]

ன்னப் சச்

 
 ன்னப் சச்  cuṉṉappuccavuḍu, ெப. (n.)

   உழமண்; fuller's earth (சா.அக.);.

     [சன்னப்  + வ ]

ன்னேமகம்

 
 ன்னேமகம் cuṉṉamēkam, ெப. (n.)

   நீரில் ன்னசச்த்  அ கமாகவ ம் ஒ வைக ேநாய்; a kind of mega disease in which the urine comes with 
plenty of calcium salts (சா.அக.);.

     [சன்னம் + ேமகம்]
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ன்னம்

ன்னம்1 cuṉṉam, ெப. (n.)

   1. ண்ணாம் ; lime

   2. மாைழகைளப் ட ட்ட த ழ் ம ந் ; a calcium compund prepared from metals (சா.அக.);.

     [ ன் → ன்னம்]

 ன்னம்2 cuṉṉam, ெப. (n.)

   , பாழ்; Zero, cipher, circular mark.

     [ ல் → ன் → ன்னம் (ேவ.க.);]

த. ன்னம் → Skt. sunnya

 Pkt. sunna

 ன்னம்3 cuṉṉam, ெப. (n.)

   ெவண்ைமயான ம ந் ச ்சரக் ; a kind of white medicine (சா.அக.);.

     [ ன் → ன்னம்]

ன்னாகம்

 
 ன்னாகம் cuṉṉākam, ெப. (n.)

   ெவண்ணாவல்; white jamoon.

ன்னாரிப் ல்

 
 ன்னாரிப் ல் cuṉṉārippul, ெப. (n.)

   க் நா ப் ல்; ginger grass spice grass, citronella grass or roussa oil grass (சா.அக.);.

   ம வ. காவட்டம் ல்;மாந்தப் ல்

     [ ன்னாரி + ல்]

ன்னிதம்

ன்னிதம் cuṉṉidam, ெப. (n.)

   ண்ைம; very minute (சா.அக.);.

     [ ன்னம்2 → ன்னிதம்]

ன் க்கட்

ன் க்கட்  cuṉṉukkaṭṭi, ெப. (n.)

   1. பாற் கட்  ( ன்.);;   கட்  ( ன்.);; cheese (சா.அக);.

   2. ரட் ப்பாற் கட் ; condensed milk.

     [ ல் → ன் → ன்  + கட் . ல் → ன் = ெவண்ைம]

னக் டம்

 
 னக் டம் cuṉakkuḍam, ெப. (n.)

   ச ரக் கள்ளி (மைல.);; square spurge.

     [ ன் → னம் + டம்]
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ைன

ைன1 sunai-,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ைழதல் ( ங்.);; to be soft and pulpy to be mashed.

   2. வா தல்; to fade, droop.

     [ ள் → ன் → ைன]

 ைன2 sunai,    4 ெச. . . (v.i.)

   னெவ த்தல்; to tingle, itch.

     " ைனதெ்த தல் கா வர"் (நால , 313);.

ம. ெனக்க

     [ ல் → ன் → ைன-,]

 ைன3 cuṉai, ெப. (n.)

   1. ன ; itching.

     "நாத் ன்  நல்ல ைனத் " (நால , 335);.

   2. ர ரப் ; roughness, sharpness.

   3. க ம் , ேசாளம் ேபான்றவற் ன் ேதாைககளி ம், கம்  ேசாளம் ேபான்றவற் ன் க ரக்ளி ம் 
காணப்ப ம் ட்ேபான்ற ப ; prickle. as in leaves, stalks, etc., down on fruits.

   ம. ன;   க. ெடாெண, ெதாெண;ெத. ெதான

 ைன4 cuṉai, ெப. (n.)

   1. நீ ற் ; spring.

   2. நீரந்ிைல ம் நிழல் மர ள்ள ப ம் ல் தைர; grassy.

   3. மைலச் ைள; mountain spring.

ைனக்கரந்ைத

ைனக்கரந்ைத cuṉaikkarandai, ெப. (n.)

   ேமனி ல் பட்டால் அரிக் ம் ஒ வைகக் கரந்ைதசெ்ச ; a kind of basil coming in contact with the body causes 
itching sensation (சா.அக.);.

ம வ. நீற் ப்பசை்ச

     [ ைண → ைண3 + கரந்ைத]

ைனக்காஞ்ச
ெ◌ா

 
 ைனக்காஞ்ெசா  cuṉaikkāñjoṟi, ெப. (n.)

   ெசந்ெதாட் ; stinging nettle (சா.அக);.

     [ ைன + காஞ்ெசா ]

ைனக்ெகா

 
 ைனக்ெகா  cuṉaikkoḍi, ெப. (n.)

    க்ைக; rough bryony (சா.அக.);.

     [ ைன + ெகா .]
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ைனக்ேகாைர

 
 ைனக்ேகாைர cuṉaikārai, ெப. (n.)

   நைமசச்ைல உண்டாக் ம் ஒ வைகக் ேகாைர; a kind of bristly sedge grass causing itching when touched 
bristly koray (சா.அக.);.

     [ ைன + ேகாைர]

ைனத்தவம்

 
 ைனத்தவம் cuṉaittavam, ெப. (n.)

   லாங் ழங் ; poolah root (சா.அக.);.

ைனத்த

 
 ைனத்த  cuṉaittaviḍu, ெப. (n.)

   உ த் த ; bran (சா.அக);.

     [ ைன + த ]

ைனத் ள

 
 ைனத் ள  suṉaittuḷasi, ெப. (n.)

   எ க்க  நஞ்ைசப் ேபாக் ம் ள் ள ; thony basil, it cures rat bite (சா.அக.);.

     [ ைன + ள ]

ைனத்ேதவதா
ரி

 
 ைனத்ேதவதாரி cuṉaittēvatāri, ெப. (n.)

   ள் த்ேதவதா ; a kind of bristly deodar. (சா.அக.);.

     [ ைன + ேதவதாரி]

ைனத்ேதாரித
ம்

 
 ைனத்ேதாரிதம் cuṉaiddōridam, ெப. (n.)

   ைனக்காஞ்ெசா ; a small climbing nettle jragia involucrate (சா.அக.);.

     [ ைன + ேதாரிதம்]

ைனப்பா

 
 ைனப்பா  cuṉaippāci, ெப. (n.)

   ெகா ப் பா ; moss creeping upon water (சா.அக.);.

     [ ைன + பா ]

ைனப் ல்

 
 ைனப் ல் cuṉaippul, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ல்; a coarse grass (சா.அக.);.

     [ ைன + ல்]
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ைனப் ன்

 
 ைனப் ன்  cuṉaippuṉku, ெப. (n.)

   மணிப் ன் ; rusty soapnut (சா.அக.);.

     [ ைன + ன் ]

ைனேமலா

 
 ைனேமலா  cuṉaimēlāti, ெப. (n.)

ைனக் ெகா  பாரக்்க;see sunai-k-kodi (சா.அக.);.

     [ ைன + ேமலா ]

ைனவள்ளி

 
 ைனவள்ளி cuṉaivaḷḷi, ெப. (n.)

   ள்வள்ளி; the root of a winding plant of the Dioscorea genus (சா.அக.);.

     [ ைன + வள்ளி]

ைனவா னி

 
 ைனவா னி cuṉaivākiṉi, ெப. (n.)

   கடை்ட; clove scented creeper (சா.அக.);.

ைன ரம்

 
 ைன ரம் cuṉaivīram, ெப. (n.)

   ெகாச் ரம்; corrosive sublimate prepared formerly in Cochin.

     [ ைன + ரம்]

ைன

ைன 1 cuṉaivu, ெப. (n.)

   ேபய்க்கடைல (மைல.);; bitter bengal-gram.

 ைன 2 cuṉaivu, ெப. (n.)

   ைனநீர ்( ன்.);; rock Water.

     [ ைன → ைன ]

ைனெவண்ைட

 
 ைனெவண்ைட cuṉaiveṇṭai, ெப. (n.)

   ள்ெவண்ைட; rough lady's finger (சா.அக.);.

     [ ைன + ெவண்ைட]

ைனெவப்

 
 ைனெவப்  cuṉaiveppili, ெப. (n.)

   க ம் த் ேதாைக; the tail portion of sugar cane (சா.அக.);.

     [ ைன + ெவப் ]
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ைனெவள்ளரி

 
 ைனெவள்ளரி cuṉaiveḷḷari, ெப. (n.)

   ள்ெவள்ளரி; common cucumber (சா.அக.);.

     [ ைன + ெவள்ளரி]

ைனேவப்
ைல

 
 ைனேவப் ைல cuṉaivēppilai, ெப. (n.)

   மைலேவப் ைல; mountain neem (சா.அக.);.

     [ ைன + ேவப் ைல]

1 cū, ெப. (n.)

   சகரெமய் ம் ஊகார ெந ம் ேசரந்்  றந்த உ ரெ்மய் ெய த் ; the compound of 3 and pom.

     [ச ்+ ஊ = ]

 2 cū, ெப. (n.)

   1. நாைய ஏ ம் ஒ க் ப் ; sound uttered in setting dogs on.

   2. ெவ ப்  த யவற்ைற உணரத்் ம் ஒ க் ப் ; sound uttered to express disgust or aversion.

   3. பன்  த ய லங் கைள ம், காகம், ேகா  த ய பறைவகைள ம் ரட்டப் பயன்ப த் ம் 
ஒ க் ப் ச ்ெசால்; sound uttered in setting pigs and some birds like crow, cock, ete.

 3 cū, ெப. (n.)

   1. பனங்க ர ் த யவற்ைறக் க க் ப் ெபா த் த் ணி ற்கட் யைமக் ம் வாணவைக; a kind of 
home - made firework encased in cloth.

     'காரத்் ைக ல் தல் வழக்கம்' (இ.வ.);.

க்காட் -தல்

க்காட் -தல் su-k-kattu-,    5 ெச ன்றா  (v.t.)

   1. நாைய ஏ தல்; to set dogs on.

   2. எவற்ைற ம் ' ' ெவன்  ஒைச ட்  ெவ ட் தல்; to drive away with the sound su, as dogs. (ெச.அக.);.

     [  (ஒ க் ப் ); + காட் -,]

க்காய்

க்காய் cūkkāy, ெப. (n.)

   க க்காய் நண்  (யாழ்ப்.);; a kind of small crab.

   2. க க்காய்; gall-nut, one of the tiri palai (சா.அக.);.

க் டம்

 
 க் டம் cūkāṭam, ெப. (n.)

   கம்பளிப் ச்  (யாழ்ப்.);; hairy caterpillar.

க்ெகாட் -தல்

க்ெகாட் -தல் su-k-kottu-,    5 ெச  (v.i.)

   1. ' ' ெவா ட்  இைச  காட் தல்; to express assent with the sound- 'Su'.

   2. ெவ ப் க்  காட் தல்; to hiss in aversion or dissent.

     [  + ெகாட் -,]
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கைர

 
 கைர cūkarai, ெப. (n.)

   ளத் ல் உைடப்  நீர ்ெவளிப்ேபாகாதப  இ ம் அைண (Rd.);; ring-bound, a temporary bund preventing 
escape of water through breaches.

     [ ழ் + கைர → கைர]

ைக

ைக1 cūkai, ெப. (n.)

   1. ழற் ; whirling

   2. தைலச் ழற் ; reeling of the head.

     [ ழ்ைக → ைக]

 ைக2 cūkai, ெப. (n.)

   1. கரிய ற்ெற ம்  வைக; small black ant.

   2. யாைன; elephant.

   3. நீர ்அடை்ட; a kind of irritating water leech (சா.அக.);

 ைக3 cūkai, ெப. (n.)

   ட் ன் ன் றம்; back part of the house.

     " ைகெயாண் க் ேகட்டான்" (யாழ்ப்.);.

 ைக4 cūkai, ெப. (n.)

   வற் லரந்்த ; that which is withered or shrunken.

     ' ைக ைல'.

ைகக்கண்

ைகக்கண் cūkaikkaṇ, ெப. (n.)

   1. ட்டப் பாரை்வ (யாழ்ப்.);; shorted sight-ness, as causing one to keep the eyes nearly shut.

   2. ழற் கண்; whirling eye.

ம வ. சச்க்கண்

     [ ைக + கண்]

ைகக்ைக

 
 ைகக்ைக cūkaikkai, ெப. (n.)

   ம் யைக; withered arm (சா.அக.);.

     [ ைக + ைக]

ைக ைல

ைக ைல cūkaimulai, ெப. (n.)

   வற் ப் ேபான ைல; shrunken breast of a female (சா.அக.);.

     [ ைக4 + ைல]

ைகயா -தல்

ைகயா -தல் sugai-y-adu-,    5 ெச. . . (v.i.)

   த்தல், தைல ற் தல் (யாழ்ப்.);; to be dizzy.

     [ ைக1 + ஆ -,]
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ங் மம்

 
 ங் மம் cūṅgumam, ெப. (n.)

   ேவ ப்ப த்  (மைல);; a hedge-twiner.

ம வ. உத்தாமணி, க் லம்

சச்ான்

 
 சச்ான் cūccāṉ, ெப. (n.)

   ட் ப் ள் (யாழ்ப்,);; game of tipcat.

ச் ெவனல்

ச் ெவனல் cūccūveṉal, ெப. (n.)

   1. ஒ ைய (சத்தத்ைத); அடக் ம் ப் ; onom.expr of silencing.

   2. நாய், பன் , பறைவ ேபான்றைவகைள ரட் ம் ஒ க் ப் ; onom. to drive dog, pig, birds.

சம்

 
 சம் cūcam, ெப. (n.)

   ெசம்ம யாட் க் கடா ( ன்.);; a species of ram.

சாக் ரம்

 
 சாக் ரம் cūcākkiram, ெப. (n.)

   ஊ  மல் ைக; needle jasmine. (சா.அக.);.

ட்சம்

டச்ம் cūṭcam, ெப. (n.)

   1. ெப வ தைல; big brinjal.

   2. ெவள்ைளக்காக்கணம்; white mossel shell creeper.

   3. க் ல்; ங் யம்; Indian bedellium (சா.அக.);.

ட்

ட் 1 sutsci-,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ஆராய்ந்  அ தல்; to understand thoroughly.

     " ட் த் ப் த்ரசங்ைக ெசால் வ  தாேன" (சாதக ந். 1704);.

     [ ழ் +  – ழ்ச்  → ட் ]

 ட் 2 cūṭci, ெப. (n.)

   1. கலந்தாய் ; counsel, deliberation.

     " ட் ன் ழவைர ேநாக் ச ்ெசால் னான்" (கம்பரா. உ த்த. மந் ர. 11);.

   2. வ ; means, device.

     'இச் க்க க்  ம் ட்  யா ?' (உ.வ.);.

   3. ஏய்ப் :

 deceit.

     " ட்   லாதாய் ேபாற் " (ேதவா. 1164, 4);.

     [ ழ்ச்  → ட் ]
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ட் யன்

ட் யன் cūṭciyaṉ, ெப. (n.)

   1. அைமசச்ன், (மந் ரி);; minister as skilled in deliberation.

     "நல்ேலார ்யாெரன நலங் ளர ் ட் யன்" (ஞானா. 26:17);.

     [ ட்  → ட் யன்]

ட்ட

ட்ட  cūḍḍaḍi, ெப. (n.)

   1. அ த்த க ைரக் கடா ட்  உழக் ைக (ெநல்ைல.);; beating or treading of sheaves for the second time.

   2. தன் ைறயாக ெநற்களத் ல் க ரச்் டை்ட அ க்ைக ( ன்.);; beating sheaves for the first time.

     [  + அ ]

ட்ட ப்

ட்ட ப்  cūḍḍaḍuppu, ெப. (n.)

   அ ப் வைக; a kind of domestic oven.

     " ட்ட ப் ற் ெச ந்தாட் பவளத் வர க் " ( மர. ர. னாட். ள்ைளத.் 23);.

ம. ட்ட ப்

     [ ட்  + அ ப் ]

ட்டளைவ

 
 ட்டளைவ cūṭṭaḷavai, ெப. (n.)

   ெவப்பமானி; an instrument to measure the temperature;thermometre (சா.அக.);.

     [  + அளைவ. உடல் டை்ட, ெவப்பத்ைத அளக் ம் க ]

ட்டாணி

ட்டாணி cūṭṭāṇi, ெப. (n.)

ட் க்ேகால் பாரக்்க;see Suttu-k-kol.

     "ெச ச ் ட்டாணி ற் ைகயழல் ெபாத் " ( லப். 23:44);.

     [  →  + ஆணி]

ட் க்ைக

ட் க்ைக cūṭṭikkai, ெப. (n.)

   1. அ க் ரை்ம; ingenuity,

     ' வய ேலேய அவன் ட் க்ைகயாக இ ந்தான்' (உ.வ);.

   2. ப் ; Smartness.

     'ேவைலெசய்வ ேல அவன் ப  ட் க்ைக' (உ.வ.);.

க. 

ட் ஞ்

ட் ஞ்  cūṭṭiñji, ெப. (n.)

   ஏவைறகைள ெகாண்ட ம ல்; crenelated wall.

     "இ  ட் ஞ்  ேனணி சாத் ன் " ( .ெவ. 6:18, ெகா );.

     [(  → அ); ட்  + இஞ் ]
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ட் -தல்

ட் -தல் suttiividu-,    18 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ெபண்ைண மணம்ெசய்  ெகா த்தல்; to give a girl in marriage.

   2. அமரத்் தல்; to appoint, destine.

   3. ஒப்பைடத்தல்; to assign make over, transfer, as property.

   4. பட்டங் கட்  தல், ம டம் ட் தல்; to offer royal title or to crown a person as king.

     [ ட்  → ட்  + -,]

ட் ைறச்

 
 ட் ைறச்  cūṭṭiṟaicci, ெப. (n.)

   ட்ட இைறச்  ( ங்.);; roasted-meat.

     [  →  + இைறச் ]
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ட்

ட் 1 suttu-,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. அணி த்தல்; to adorn, as with garlands, chain-ornaments, etc.

     "பாதமலர ் ன் ைல, ட் ன்ற ைல ( வாச.5:31);.

   2. ஒ வைர பாமாைலயாற் ைனத்தல்; to honour, as with a poem.

   3. மணி  ைன த்தல்; to crown, as with diadem.

     "ெதான்ென   ட் ன்றான்" (கம்பரா. அேயாத். மந் ரப். 90);.

மன்னன் தன் மக க்  மணி  ட் னான" (உ.வ.);.

   4. பட்டம் த யன ெகா த்தல்; to confer, as title,

பாவாண க் ப் பாவலேர  ெமா  ஞா ' என்  பட்டஞ் ட் னார.்

   5. பரப் தல்; to spread over, as an army.

     "நிலவைர ட் ய நீென ந் தாைன" ( றநா. 228:6);.

   6. ஆைண த யன ெச த் தல்; to extend, as one's sway.

     'நீரக க்ைக யா ட் ய…… ன்ேனாரே்பால ( றநா. 99:3);.

   7. மத் தல் (யாழ்ப்.);; to attribute.

   8. ட் -தல் பாரக்்க;see sutti-vidu-,

   9. இயலாத ஒன்ைற ேமற்ெகாள் ம்ப  ண் தல் (இக.வ.);; to encourage one in undertaking a task 
beyond his means, yoke a person to a difficult task.

     [  → ட் -,]

 ட் 2 cūṭṭu, ெப. (n.)

   1. ட் ைக; investing adorning, as with crown, head-dress.

ட் .

   2. மாைல; wreath, garland.

     "மல் ைக ந ஞ் ட்  ெவள்ளி ன் ளங்க" (ெப ங். உஞ்ைசக். 46:233);.

   3. ெபண்க க் ரிய தலணி ( ங்.);; ெநற் ச் ட் ; ornament for women's forehead.

   4. ெநற் ப்பட்டம்; a golden plate worn on the forehead, as ornament or badge of distinction.

   5. ம ல், ேகா  த யவற் ன் உச் க்ெகாண்ைட; pcacock's crest, cock's comb.

     "காட் க்ேகா ச ் ட் த் தைலசே்சவல்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 52:62);.

   6. பாம் ன் படம்; Snakes hood

     "ெசங்கணா ரஞ் ட்டரா ன லமரந்் " ( ரம் . வ ணாச.் 3.

   7. வண் சச்க்கரத் ன் ளிம்ைபச ் ழ அைமக்கப்பட்ட வைள ச ்சட்டம்; felloe of a wheel.

     "ெகா ஞ் ட்ட ந் ய ந் நிைல யாரத் " (ெப ம்பாண். 46);.

   8. ஏவைற; a kind of casemate in a fortress for shooting arrows from

     "இ ட ் ஞ் ன்" ( .ெவ.6:18 ெகா );.

     [  → ட் ]

 ட் 3 cūṭṭu, ெப. (n.)

   1. டப்பட்ட ; that which is burnt or cooked.

ட் ைறச் , ட்டாங்க .

   2. ஒைல, நாணல் த யவற்றால் ஆன வட் வைக (நாஞ்.);; a kind of ola torch.
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ட் க்கணம்

 
 ட் க்கணம் cūṭṭukkaṇam, ெப. (n.)

   க க்கணம்; ஒ வைகக் கணேநாய்; atroply due to excess of heat in the system resulting in diarrhoea (சா.அக.);.

     [  + கணம் = ட் க்கணம்]

ட் க்கத் ைக

ட் க்கத் ைக cūṭṭuggattigai, ெப. (n.)

   மாைல வைக (இைற. 2, பக். 42, உைர);; a kind of garland.

     [ ட்  + கத் க்ைக]

ட் க்க

 
 ட் க்க  cūṭṭukkaṟi, ெப. (n.)

   கம யரின் பக் ரீத் ப் பண் ைக ல் வழங்கப்ப ம் இைறச் ; Bakri-id, the Muhammadan festival, as 
time for meat.

     [ ட்  + க ]

ட் க்காரன்

 
 ட் க்காரன் cūṭṭukkāraṉ, ெப. (n.)

   றைமயாக ம், ைவயாக ம், ரிப்பாக ம் ேப பவன் ( ன்.);; wittly person.

க. க்காற

     [(  → ); ட்  + காரன்]

ட் க் த்தல்

 
 ட் க் த்தல் cūṭṭukkuttal, ெப. (n.)

   ட் னால் கண்சைத வளரந்்  கண்ணில் ஏற்ப ம் த்தல்ேநாய்; irritation due to abnormal growth of flesh in 
the eye arising from constitutional heat-ophthalmia (சா.அக.);.

     [  + த்தல்]

ட் க் ச்
ெகா த்தல்

 
 ட் க் ச் ெகா த்தல் cūḍḍugguccūḍugoḍuttal, ெப. (n.)

   த ழ்ம த் வ ைற ல் லேபா , ட் க் ச ் ெகா த்தால் உடம்  ளிரச்்  ஆ ம் எ ங் 
ெகாள்ைக; in Tamil medicine the principle of treating with a remedy apparently hot for internal heat on the theory that such 
treatment would result in rendering the system cool (சா.அக.);.

     [ ட் க் ச்  + ெகா த்தல்]

ட் க்ேகால்

ட் க்ேகால் cūṭṭukāl, ெப. (n.)

   1. மா  த யவற் ன்ேமல் அைடயாளச ்  இ தற் ரிய கம்  (உ.வ.);; branding iron. instrument for 
cauterising.

   2. ழந்ைதகளின் ல ேநாய்க க்காகச ் ேபா ம் ஊ  அல்ல  இ ம் க்காம் ; heated branding iron 
used as a treatment in children suffering from convulsions for fits accompanying diseases (சா.அக.);.

ம. ேகால், ட் க்ேகால்

ட் க்ேகா -
தல்

ட் க்ேகா -தல் suttu-k-kolidal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   வ ப் வந்த ழந்ைதக க்  ஊ  அல்ல  இ ம் க்கம் னால்  ேபா தல்; cauterising with a red 
hot needle or rod children suffering from convulsion (சா.அக.);.

     [ ட் க்ேகால் + இ -,]
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ட் டம்

 
 ட் டம்  cūḍḍuḍambu, ெப. (n.)

   ெவப்பம் ெகாண்ட உடல்; body, which is over heated.

     'அவ க் ச ் ட் டம் ' (உ.வ.);.

     [  + உடம் ]

ட் த்தைல

 
 ட் த்தைல  cūṭṭuttalaivi, ெப. (n.)

   உடம் ன் ெவப்பத்தால் ஏற்ப ம் தைலவ ; head-ache due to excess of heat in the body (சா.அக.);.

     [  → ட்  + தைலவ ]

ட் ப்பாய்

 
 ட் ப்பாய் cūṭṭuppāy, ெப. (n.)

   ட த்த ெநற் யைலப் ேபாரத்் ைவத்தற் ரிய பாய் (யாழ்.அக.);; mat used to cover the threshed corn.

     [( ); → ட்  + பாய்]

ட் ப் ண்

ட் ப் ண் cūṭṭuppuṇ, ெப. (n.)

   1. ட்ட ண்; burns.

   2. ெவப்பத் னால் ஏற்பட்ட ண்; boil arising from the internal heat in the system (சா.அக.);.

     [  → ட்  + ண்]

ட் மணல்

 
 ட் மணல் cūṭṭumaṇal, ெப. (n.)

   க மணல்; black sand (சா.அக.);.

     [  → ட்  + மணல்]

ட் மாைல

 
 ட் மாைல cūṭṭumālai, ெப. (n.)

   ேதாளணி மாைல (யாழ்.அக.);; a kind of garland.

     [ ட்  + மாைல]

ட்

 
 ட்  cūṭṭumidi, ெப. (n.)

   ெநற் டை்டக் கடா ட்  த்  உழக் ைக (யாழ்.அக);; threshing sheaves of corn by treating with cattle.

     [ ட்  + ]

ட் வ

 
 ட் வ  cūḍḍuvaḍu, ெப. (n.)

   ட் க் ேகா ட்ட வ ; a scar or cicatrix left after cautcry (சா.அக.);.

     [ ட்  + வ ]
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ட் வ

ட் வ  cūṭṭuvali, ெப. (n.)

   1. ெவப்பத்தால் உடம் ல் ஏற்ப ம் ேநா ; ache in the body due to heat in the system.

   2. ள்ைளப்ேபற்  ேநா  (இ.வ.);; labour, pains of child-birth.

     [  + வ ]

ட்ெடண்ெணய்

டெ்டண்ெணய் cūṭṭeṇīey, ெப. (n.)

   1. எரித்  வ க் ம் ேவப்ெபண்ெணய்; margosa oil cxtracted from the seeds of margosa by boiling them.

   2. உடற் டை்டத் தணித் க் ளிரச்்  த ம் எண்ெணய்; a medicated oil prescribed for reducing the heat in the 
body (சா.அக.);.

     [  + எண்ெணய்]

ட்ேடா டாக

ட்ேடா டாக cūṭṭōṭucūṭāka, ெப. (n.)

 Suttodu-sudaga,

. .அ.(adv.);

   1. ந்ைதய ெசயல் ெசய்த ேவகத் ேலேய அல்ல  நடந்த ைர ேலேய; the speedy velocity with which 
prior work or speech has happencd.

   2. ெதாடரச்் யாக அல்ல  உடன யாக; continuously or immediately.

     ' ட் மைன வாங் ய ைகேயா , ட்ேடா  டாக அவன் டை்ட ம் கட் த்தான்' (உ.வ.);.

ம வ. ட்ேடா  டாய்.

     [  + ஓ  +  + ஆக]

டகம்

டகம் cūṭagam, ெப. (n.)

   ைகவைள; bracelet.

     'பாடகத ்தரவ ஞ் டகத் ேதாைச ம்' (ெப ங். வத்தவ. 12:210);.

   ெத. க ;   க. டக; . டக

     [  → டகம்]

டங்ேகட் ப்
ேபா-தல்

 
 டங்ேகட் ப்ேபா-தல் sudan-gttu-p.po-, ெச. . . (v.i.)

   நிைலெகட்  வைடதல்; to come to an end.

     "அவன்பா  டங்ேகட் ப் ேபா ற் " (நாஞ்.);.

     [ டங்ெகட்  + ேபா-,]

டசத் ரி

 
 டசத் ரி sūṭasattiri, ெப. (n.)

   ைவ ணர்  இல்லாமற் ெசய் ம் ஒ  வைக ைக; a plant that destroys the sense of taste (சா.அக.);.

ட -த்தல்

ட -த்தல் sudadi,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   க ைரக் கடா ட் ழக் தல் ( ன்);; to thresh sheaves of corn by treading with cattle.

ம வ. ட்ட
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டம்

டம்1 cūṭam, ெப. (n.)

டன், பாரக்்க;see Sudan, 1.

     [  → டம்]

 டம்2 cūṭam, ெப. (n.)

   தைல ன் உச் ; crown of the head.

     " ர சயன் டந்த  பா ர " (பாரத. அ ச் னன் ர.்7);.

     [  → ட்  → டம்]

 டம்3 cūṭam, ெப. (n.)

ளம் (ெநல்ைல); பாரக்்க;see Sulam.

     [ ளம் → டம்]

ட

 
 ட  cūṭamūli, ெப. (n.)

   கற் ரவல் ; thick leaved lavender (சா.அக.);.

     [ டம் + ]

டவல்

 
 டவல்  cūṭavalli, ெப. (n.)

ட  பாரக்்க;see suda-muli (சா.அக.);.

     [ டம் + வல் ]

ட த்தல்

 
 ட த்தல் cūṭaṟuttal, ெப. (n.)

   கண்ணில் ட் னால் வளரந்்த தைசைய, அ ைவ ம த் வம் ெசய்ேதா, ைன ள்ள இைல னால் 
ேதய்த்ேதா நீக் ைக; the scraping of an affected part of the eye due to growth of flesh with a scraping knife or rough leaf 
(சா.அக);.

     [  + அ த்தல்]

டன்

டன் cūṭaṉ, ெப. (n.)

   1. க ப் ரவைக; prepared

 camphor ( லப். 14: 109, உைர);.

   2. ன்வைக (யாழ்.அக.);; a kind of fish.

டன்க ப் ரம்

 
 டன்க ப் ரம் cūṭaṉkaruppūram, ெப. (n.)

   க ப் ர வைக ( ன்.);; prepared camphor.

ம. டன் கரப்் ரம்

     [ டன் + க ப் ரம்]
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டன்ைவப்

 
 டன்ைவப்  cūṭaṉvaippu, ெப. (n.)

   வாைழக் ழங்  நீர ்ெவ ப் , க வாப்படை்ட ெநய் (ைதலம்); ேபான்ற சரக் கைளச ்ேசரத்் ச ்
ெசய்யப்ப ம் டம்; a medicine it is prepared from plantain bullouspart, nitre, karuvappassai etc. (சா.அக.);.

     [ டன் + ைவப் ]

டனி

 
 டனி cūṭaṉi, ெப. (n.)

   ற்றரத்ைத; lessar galangal (சா.அக.);.

டனிந்

 
 டனிந்  cūṭaṉindu, ெப. (n.)

   டன்ெசயநீர;் a pungent water prepared with camphor as chief ingredient (சா.அக.);.

     [ டன் + இந் ]

ட ப்

 
 ட ப்  cūṭaṉuppu, ெப. (n.)

   க ப் ர ப் ; camphor salt; preparing from a mixture salts (சா.அக.);.

     [ டன் + உப் ]

டா

டா1 cūṭā, ெப. (n.)

   1. ைகவைள; bracelet.

   2. க த் லணி ம் ெபாற்ெகா ற் ேகாத்த அக்கமணி (உ த் ராக்கம்);; sacred eleocarpus bead 
enclosed in gold and hung round the neck in a gold band.

   3. ; tuft of hair in the head.

த.  → H., U. chudi

 டா2 cūṭā, ெப. (n.)

   ஒ வைகத் ன்பண்டம்; an eatable cake (சா.அக.);.

     [  → டா]

டாக்கல்

 
 டாக்கல் cūṭākkal, ெப. (n.)

டாைலக்கல் பாரக்்க;see Sudalai-k-kal.

டாகரணம்

 
 டாகரணம் cūṭākaraṇam, ெப. (n.)

   ஒன் , ன் , ஐந்தாம் அகைவ ல் ழந்ைதகட் க் ைவக் ம் ழா (சடங் ); 
(சங்.அக.);; tonsure - ceremony of a child performed in its first, third or fifth year.

     [  → டா + கரணம்]
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டாக மம்

 
 டாக மம் cūṭākarumam, ெப. (n.)

டாகரணம் பாரக்்க;see sili-karanam.

     [ டா + க மம்]

டா க்கம்

 
 டா க்கம் cūṭātikkam, ெப. (n.)

   உடம் ன்  அல்ல  ெவப்பம்; increase of heat in the system (சா.அக.);.

     [  → ஆ க்கம்]

 Skt. adhikya → த. ஆ க்கம்

டாமணிக்க

 
 டாமணிக்க  cūṭāmaṇikkayiṟu, ெப. (n.)

   மணிக்கடை்ட அளந் , ற  அைதக் ெகாண்  ரற்கைட அள க்  ஒத் ப் பாரத்் , அதன் 
ேவ பாட்டால் ேநாய்கைள ளக் ம், ஒ  த ழ ம த் வ ல்; a treatise in Tamil describing the several 
diseases indicated by the various differences caused in the calculation of lengths of strings with which wrist and fingers are 
measured according to rules mentioned there in (சா.அக.);.

     [ டாமணி + க ]

டாமணிக் ளி
ைக

 
 டாமணிக் ளிைக cūṭāmaṇigguḷigai, ெப. (n.)

   ேவத னி ைறப்ப  ெசய்  ளிரக்் காய்சச்ல், இ , தற்   த ய ேநாய்க க் க் 
ெகா க்கப்ப ம் மாத் ைர; a pill prepared as per process of Vedamuni and used for ague apoplexy delirium etc. 
(சா.அக.);.

     [ டாமணி + ளிைக]

டாமணிநிகண
◌்

டாமணிநிகண்  cūṭāmaṇinigaṇṭu, ெப. (n.)

   16ஆம் ற்றாண் ல் மண்டல டன் என்ற சமண ஆ ரியரால் மண் லச ்ெசய் ளால் இயற்றப்பட்ட 
நிகண் ; a Tamil lexicon in verse, by Mandalapurudan, a Jaina of 16th c.

     [ டாமணி + நிகண் ]

டாமணி ள்ள
ைடயான்

டாமணி ள்ள ைடயான் cūḍāmaṇiyuḷḷamuḍaiyāṉ, ெப. (n.)

   12ஆம் ற்றாண் ல் க்ேகாட்  நம் யால் இயற்றப்ெபற்ற ஒ  கணிய ல்; an astronomical work by 
Tiru-k-kotti-nambi, 12th c.

     [ டாமணி + உள்ளம் + உைடயான்]

டாலம்
டாலம் cūṭālam, ெப. (n.)

   சனல் ைத (ைதலவ. ைதல. 74);; seed of sunn-hemp.

டாைலக்கல்

 
 டாைலக்கல் cūṭālaikkal, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் காந்தக்கல் ( ன்.);; a kind of magnetic Stone.

     [ டாைல + கல்]

1 cūṭi, ெப. (n.)

   எரி ப் ; sal ammoniac (சா.அக.);.

 2 cūṭi, ெப. (n.)

   ைல ( ங்.);; cloth.

     [ 1 → ]
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க்க

 
 க்க  cūṭikkayiṟu, ெப. (n.)

   க  (யாழ்ப்.);;பாரக்்க;see Sudu-kayiru.

     [  →  + க ]

க்ைக

 
 க்ைக cūṭikkai, ெப. (n.)

ட் க்ைக பாரக்்க;see Suttikkai.

க்ெகா த்த
நாச் யார்

 
 க்ெகா த்தநாச் யார ்cūḍikkoḍuttanācciyār, ெப. (n.)

   தான் ய மாைலையத் மால் டக்ெகா த்த ஆண்டாள்; Andal, a female devotec of Thirumāl, as one 
who offered to God wreaths worn by her.

     [  + ெகா த்த + நாச் யார]்

க்ெகா த்தா
ள்

 
 க்ெகா த்தாள் cūḍikkoḍuttāḷ, ெப. (n.)

   க்ெகா த்தநாச் யார ்பாரக்்க;see sudi-k-kodutta-nacciyar;     [  + ெகா த்தாள்]

கம்

 
 கம் cūṭigam, ெப. (n.)

   கள்; toddy (சா.அக);.

ம வ, ெசால் ளம்

ைக

ைக1 cūṭigai, ெப. (n.)

   1. மணி  ( ங்.);; crown bejewelled dia dem.

   2. ேகா ல் த யவற் ள்ள ேகா ரக் ம்பம்; ornamental rounded crest, as of temple tower.

     " ட னீத்தன ைக ளிைக" (கம்பரா. பள்ளி 24);.

     [ ைக → ைக]

 ைக2 cūṭigai, ெப. (n.)

   பாம் ன் படத் ள்ளதாகச ்ெசால்லப்ப ம் மணி; fabulous gem on a cobra's hood.

     "படதெ்த த்த ைக ப த் ேம" (தக்கயாகப். 362);.

     [  → ( ட்  →); ைக]

 ைக3 cūṭigai, ெப. (n.)

   க்  உண்டா ம் ேநாய்; a disease to the pregnant ladies.

க ப்பக் காலத் ல் ெசரிமானக் ேகாளா ம் காய்சச் ம் ற  நா க்  நாள் அரத்தக் ேகட் னால் 
ேசார் ம் உண்டாக் ம் எனச ்சாஅக ம்.
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ச்

 
 ச்  cūṭicci, ெப. (n.)

   ெவ ப்  ( ன்);; salt petre.

ம வ, யவடச்ாரம்

     [  → ச் ]

ணர்

ணர ்cūṭiṇar, ெப. (n.)

   ேகாங் ல  (மைல.);; false tragaeanth.

     [ 1 + இணர]்
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1 sudu-,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. அணிதல்; to wear, especially on the head.

     "ேகாட் ப் ச ் ங் கா ம்" ( றள், 1313.);.

   2. ெபயர ் த யன ட் க்ெகாள் தல்; to be invested, as with a title.

த ழரக்ள் தம் ள்ைளக க் த் த ழ்ப் ெபயர ் தேல தகவா ம்.

     [ ட்  → -,]

 2 sudu-,    5 ெச. .  (v.i.)

   1. பர தல்; to spread.

   2. வைளந் ேபாதல்; to become bent. warped.

     "வண் ப் பாைத க் ற ". (நாஞ்.);.

   3. க தல்; to surround, envelope.

     "வானஞ் ய மலரத்ைல லகத் ள் ம்" (ெப ம்பாண். 409);

   4. உண் தல்; to cat.

     " ரசாதத்ைதச ் " (ஈ , 2.7.5.);.

 3 cūṭu, ெப. (n.)

   1. டப்பட்ட ; that which is heated, burnt, roasted.

     "கட ற ன் ன் ம்" (பட் னப். 63);.

   2. ண்; burn, scald.

   3. ெவப்பம்; heat. 'உடம்  டா க் ற ' (உ.வ.);.

   4. ஒத்தடம்; fomentation.

   5. ன ண்டாக் வ ; that which provokes.

அவன் ேப வ  டாக இ க் ற .

   6. னம்; anger.

     'அவன் டாக இ க் றான்' (உ.வ.);.

   7. உணரச்் ; feeling, sensibility.

     'எவ்வள  ெசான்னா ம் அவ க் ச ் ல்ைல' (உ.வ.);.

   8. ைலேயற்றம்; increase or enhancement, as of prices.

ைல டா க் ற

   9. கண்ேணாய்வைக; opthalmia,

கண்ணில்  வளரந்் க் ற .

   10. ட் க் ; brand,

     "க நைரேமற் ேடேபால்" (நால , 186.);.

   11. வ ; scar, callosity

     "பாடகஞ் மந்த  ேசவ " (ெப ங். மகத. 8:14);.

   ம. ;   க. ;   ெத. ; . .

     [  → ]

 4 cūṭu, ெப. (n.)
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க

க  cūṭugayiṟu, ெப. (n.)

   வரிசச்ல் கட் ம் ெதன்ைனநாரக்் க  (யாழ்ப்);; coir used for tying bamboo laths in tiling a roof.

     [ 1 + க ]

காட் -தல்

காட் -தல் Sudu-kattu-,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒத்தடங்ெகா த்தல்; to apply fomentation.

   2. டாக் தல்; to warm, heat.

   2. உடம்  காட் ற .

   3. ரக்  ேதாற் தல்; to feel hot, as in fever,

   4. க ைமக்  காட் தல்; to warn, show severity, give deterrent punishment.

     [  + காட் -,]

த்தல்

 
 த்தல் cūṭuguttal, ெப. (n.)

ட த்தல் பாரக்்க;see sudaruttal (சா.அக.);.

     [  + த்தல்]

த் -தல்

 
 த் -தல் cūṭuguddudal, ெப. (n.)

   ேநாய் வைக (M.L.);; conjunctivitis.

     [  + த் -,]

ெகாள்ளல்

ெகாள்ளல் cūṭugoḷḷal, ெப. (n.)

   1. உடம்  ெவப்பங்ெகாள் ைக; becoming heated in ansitution.

   2. உடம்  அன ைக; becoming feverish (சா.அக.);.

     [  + ெகாள்ளல்]

-தல்

-தல் Sudu-Fudu-,    18 ெச. ன்றா  (v.t.)

    ேபா ைக; branding.

காமாைலக் ச ் ட ேவண் ம்.

     [  + தல்]

ரைண

 
 ரைண sūṭusuraṇai, ெப. (n.)

   உணரச்் ; feeling or sensibility (சா.அக.);.

     [  + ரைண]

ள்ளாப் -
த்தல்

ள்ளாப் -த்தல் Sudu-sullappi,    4 ெச. . . (v.i.)

   களத் ல் கடா ட்  உழக் தற்  ன், க ரக்்கற்ைறகைள ரித் ப்பரப் தல் (யாழ்ப்.);; to loosen and 
spread sheaves on the threshing-floor preparatory to treading out the grain.

     [  + ள்ளாப் -,]
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ெசய்-தல்

 
 ெசய்-தல் sūṭuseytal, ெப. (n.)

   ெவப்பம் ெகாள் ம்ப ச ்ெசய்தல்; causing warmth.

உணைவ  ெசய்

     [  + ெசய்-,]

ண்டா-தல்

ண்டா-தல் sudunda-,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   உடம்   ெகாள் தல்; to get increased in warmth of body (சா.அக.);.

     [  + உண்டா -,]

தா -தல்

 
 தா -தல் cūṭudāvudal, ெப. (n.)

    உைற ( ன்.);; radiation of heat.

     'காைலக் க ர ்மைல  பட்  அ வாரம் எங் ம்  தா ற் ' (உ.வ.);.

     [  + தா -,]

ரத்

 
 ரத்  cūṭuduraddi, ெப. (n.)

ேபாக்  பாரக்்க;see sugu-pokki (சா.அக.);.

     [  + ரத் ]

பறக்கத்ேதய்
-த்தல்

 
 பறக்கத்ேதய்-த்தல் sudu-parakka-t-tey-, ெச. . . (v.i.)

   உடம் ல் ம ந்ெதண்ெணய் ச ்  உண்டா ம்ப த் ேதய்த்தல்; rubbing with hand forcibly after applying 
ointment to the affected part so as to create heat, the act of anointing or of applying oil with friction Inunction (சா.அக.);. 

க்  ந்த இடத் ல் எண்ெணய் தட  பறக்கத் ேதய்.

     [  + பறக்க + ேதய்-,]

-த்தல்

-த்தல் sudu-pidi-    4 ெச. .  (v.i.)

   நீரக்்க ப்  உண்டா தல்; to be attacked with strangury. 'ெவ ல் அைலந்ததால் அவ க் ச ்
த்த ' (உ.வ.);.

     [  + -,]

ெபா க்கா
ைம

 
 ெபா க்காைம cūṭuboṟukkāmai, ெப. (n.)

    தாங்காைம; extreme sensitiveness to heat (சா.அக.);.

     [  + ெபா க்காைம]

ேபாக்

 
 ேபாக்  cūṭupōkki, ெப. (n.)

   உடம் ன் ெவப்பத்ைதத் தணிக் ம் ம ந் ; antipyretic (சா.அக.);.

     [  + ேபாக் ]
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-த்தல்

-த்தல் Sudu-midi-,    4 ெச. . . (v.i.)

   க ரச்் ட் த்தல்; to tread sheaves of corn.

     [  + -,]

வளரத்்

 
 வளரத்்  cūṭuvaḷartti, ெப. (n.)

   ட் னால் கண்ணில் சைத வள தல்; granular ophthalmia (சா.அக.);

ம வ. வளரக்்ைக, வளரத்ல

     [  + வளரத்் ]

றல்

 
 றல் cūṭuṟal, ெப. (n.)

   உடம்  காய்த ன் உணரச்் ; feeling feverish (சா.அக.);.

     [  + உறல்]

ைடக்கா

 
 ைடக்கா  cūṭaikkācu, ெப. (n.)

டாமணி (இலக்.அக.);. பாரக்்க;see Suda-mani.

     [ ைட + கா ]

ைடப்ெபா

ைடப்ெபா  cūḍaippoḍi, ெப. (n.)

ைட2,1 (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see Sudai,2,1.

     [ ைட + ெபா ]

ணம்

 
 ணம் cūṇam, ெப. (n.)

   கண்ணின் க ச ்சவ் ; the dark brown vascular of the eye between the sclera and the retina (சா.அக.);.

     [ ண் + அம்]

ணித் செ்சா
ல்( )-தல்

ணித் செ்சால்( )-தல் sunittu-c-col,    8 ன்றா  (v.t.)

   3 ெச. .  (v.i);

   ைற தல் (இ.வ.);; to criticise, expose defects.

     [ ணித்  + ெசால்]

த்தாங்கர

 
 த்தாங்கர  cūttāṅgaraḍu, ெப. (n.)

   எ வா ன் த ப்  (யாழ்ப்.);; roughness of the anus or perineum.

     [ த்  + ஆம் + ர . ஆம் = சாரிைய]
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த்தழ

 
 த்தழ  cūttaḻki, ெப. (n.)

   ஒ  வைக மாம்பழம் (இ.வ.);; a kind of mango.

ம வ, ரங் ச ் த்  மாம்பழம்

     [ த்  + அழ ]

த்தாட்

த்தாட்  cūttāṭṭi, ெப. (n.)

   1. ேவைல கழப் றவன் (இ.வ.);; an indolent, shirking workman;eye-servant.

   2. த கடந்  உடன்பட்  அ ள் ஈட் பவன்; one who curries favour by unworthy complaisance.

     [ த்  + ஆட்  → த்தாட் ]

த்தாட் க்

 
 த்தாட் க்  cūttāṭṭikkuruvi, ெப. (n.)

த்தாட் ள்ளான் பாரக்்க;see suttatti-y-ullan

     [ த்தாட்  + ]

த்  
த்தாட் ள்ளா

ன்

 
 த்  த்தாட் ள்ளான் cūttucūttāṭṭiyuḷḷāṉ, ெப. (n.)

   வாைல எப்ெபா ம் ஆட் க்ெகாண் க் ம் பறைவ; வ யன் ; pied wagtail.

ம வ. வ யன்

     [ த்தாட்  + உள்ளான்]

த்தாட் -தல்

த்தாட் -தல் suttattu-,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ேவைலகழப் தல்; to make a show of working.

   2. த கடந்  உடன்பட் க் க ைண ஈட் தல்; to acquire favour by unworthy means.

     [ த்  + ஆட் -,]

த்தாம்பட்ைட

 
 த்தாம்படை்ட cūttāmbaṭṭai, ெப. (n.)

   ட்டம் (உ.வ.);; buttocks.

ம வ. ட்டம், ட்டாணி

     [ த்  + (ஆம்); + படை்ட]

த் ரகண்டகா
ரி

 
 த் ரகண்டகாரி cūttiragaṇṭagāri, ெப. (n.)

   கண்டங்கத் ரி; dwarf prickly night shade (சா.அக.);.

த் ர ட்டம்

த் ர ட்டம் cūttiraguṭṭam, ெப. (n.)

   1. சாந்த ட்டம்; a mild form of leprosy.

   2. ஒ வைகத் ேதால்ேநாய்; itch thyosis cruptions in the form of fish scales (சா.அக.);.
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த்

த்  cūttu, ெப. (n.)

   1. எ வாய் (மலவா ல்);; anus.

   2. ட்டம்; buttocks, rump.

     ' த் ல த் தானாம், பல் ப் ேபாசச்ாம்' (பழ.);.

   ம. த் ; . 

 H. cut (ெபண் );;

 Mar. cutat (ெபண் );;

 Skt. Cuta

     [  → ற்  → த் . ல் ( தல்); = ேதாண் தல்.  = ைள, எ வா ல் (ேவ.க. 247);]

த்ைத

 
 த்ைத cūttai, ெப. (n.)

   ேக ற்ற  (சங்.அக.);; that which is decayed.

     [ெசாத்ைத → த்ைத]

த்ைதப்பல்

 
 த்ைதப்பல் cūttaippal, ெப. (n.)

   ெசாத்ைதப் பல்; decayed tooth (சா.அக.);.

     [ த்ைத + பல்]

த்ைதப்பாக்

 
 த்ைதப்பாக்  cūttaippākku, ெப. (n.)

ெசாத்ைதப்பாக் ,

 worm eaten arecanut (சா.அக.);.

     [ த்ைத + பாக் ]

த்ெதாட்டல்

 
 தெ்தாட்டல் cūttoṭṭal, ெப. (n.)

   ட்டம் வற் ப் ேபாதல்; a slang for atrophy of buttocks (சா.அக.);

     [ த்  + ஒட்டல்]

த்ெதாட்

 
 தெ்தாட்  cūttoṭṭi, ெப. (n.)

   இைளத் ப் ேபானவன்; a slang or contemptuous term for an emaciated person ove one with skin and bones 
(சா.அக.);.

     [ த்  + ஒட் ]

த்ெதாட் ப்
ேபாதல்

 
 தெ்தாட் ப்ேபாதல் cūttoṭṭippōtal, ெப. (n.)

   ட்டம் ஒட் ப்ேபாைக; shrinking or diminution in bulk of the buttocks found in an emaciated person (சா.அக.);.

     [ த்  + ஒட் ப்ேபாதல்]

652

www.valluvarvallalarvattam.com 10116 of 19068.



த

த 1 sudadi-,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ஏமாற் தல்; to cheat, decieve,

     " ட் ற் த த்  நா க் ற்ேபாேமா" ( ரப்்.);.

 த 2 cūtaḍi, ெப. (n.)

   வஞ்சகம் (உ.வ.);;   ஏய்ப் ; deception, trick.

     [  + அ ]

தர்

தர ்cūtar, ெப. (n.)

   1. அரசன் ன்  நின்ேறத் வார;் bards whose duty was to praise kings standing in their presence, encomiasts.

     " தேரத் ய ெலைட நிைல ம்" (ெதால். ெபா ள். 91);.

   2. பாணர ்(அக.நி.);; a caste of singers, lute-players.

தன்

தன் cūtaṉ, ெப. (n.)

   1. தா பவன் ( டா);; gambler.

   2. தந் ரக்காரன்; cunning person, deep.

     [  → தன்]

தாட்டம்

தாட்டம் cūtāṭṭam, ெப. (n.)

   1. தா ைக; gambling.

   2. தந் ரம், கர ; trick.

     [  + ஆட்டம்]

தா

 
 தா  cūtāṭi, ெப. (n.)

   தா ேவான் (உ.வ.);; gambler.

     [  + ஆ ]

தா -தல்

தா -தல் Sudadu,    5 ெச. .  (v.i.)

   1. பணம், ெபா ள் ஈடாகைவத்  ஆ தல்; gamble by betting money or materials.

     'த மன் நா நகரம் மைன ைய ைவத் ச ் தா த் தன்ெப ைமக்  இ க் ச ்ேசரத்்தான்' (உ.வ.);.

     [  + ஆ -,]

தா க

தா க  cūtāṭugaruvi, ெப. (n.)

   1. தாயம் உ ட் ம் பாய்ச் ைகக் கவ  (யாழ்.அக);; dice.

   2. தாட்டக்கட்டத் ல் ைவக் ங்காய் ( றநா. 52, உைர);; conical pieces moved on the chessboard according 
to the throw of dice.

     [  + ஆ  + க ]

தாளி

தாளி cūtāḷi, ெப. (n.)

தன், 2 பாரக்்க;see sudan.

   2. க. ஜ டா , ம. தாளி

     [  → தாளி]
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1 cūtu, ெப. (n.)

   ஏமாற் ைக; cheat.

 2 cūtu, ெப. (n.)

   1. தாட்டம்; gambling.

     "ேவண்டற்க ெவன் ஞ் ைன" ( றள், 931);.

   க்கட்டத் ல் ைவக் ங்க ; conical pieces in dice-play.

     " ம் பங்கய ைக ஞ் சாய்த் " (ெபரிய . த த்தாட.் 21);

   3. வ ; means, .device.

     "கள  கடனாகக் க ந் தல் ேத" ( வக. 2870);

   4. ெவற் ; victory, success.

     "ெவல்வ  ெதன ேவண் " ( வக. 879);.

   5. மந்தனம்; Secret.

   6. தந் ரம்; trick.

இந்தச ்  எங் ந்  கற்றான்?

க., ம. 

க்காரன்

 
 க்காரன் cūtukkāraṉ, ெப. (n.)

காரன் (இ.வ.); பாரக்்க: See Sudu-karan.

     [  + காரன்]

க

க  cūtugaruvi, ெப. (n.)

பாரக்்க;( றநா. 52, உைர);;see sudadu-karuvi.

     [  + க ]

களி

 
 களி cūtugaḷi, ெப. (n.)

தாட்டம் (நாஞ்.); பாரக்்க;see Sudattam.

     [  + களி]

காரன்

 
 காரன் cūtukāraṉ, ெப. (n.)

   தந் ர ள்ளவன்; Cunning person.

     ' காரன் ைக ம்மா இரா '.

ம. காரந், க. கார

     [  + காரன்]
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பாய்ச் க்
ைக

 
 பாய்ச் க்ைக cūtupāyccikkai, ெப. (n.)

   தாயம் உ ட் ஞ் ெசாக்கட்டான்காய் ( ன்.);; dice.

     [  + பாய்ச் ைக → பாய்ச் க்ைக]

ெபா -தல்

ெபா -தல் sudu-poru,    4 ெச. . . (v.i.)

   தா தல்; to gamble.

     " ெபா  கழகத ்த க ம்" (ெப ங். இலாவாண 8: 62);.

ம. ெபா க

     [  + ெபா -,]

மாதவம்

 
 மாதவம் cūtumātavam, ெப. (n.)

   ஒரிதழ்த் தாமைர; viola suffruticosa (சா.அக.);.

த்

 
 த்  cūtumuttu, ெப. (n.)

   ேபா த்  (தஞ்ைச.);; artificial pearl.

     [  + த் ]

வா

 
 வா  cūtuvātu, ெப. (n.)

   கள்ளங்கப ; Cunning.

     'அவள் வா  ெதரியாதவள்' (உ.வ.);.

     [  + வா ]

ெவன்

ெவன்  cūtuveṉṟi, ெப. (n.)

   தாட்டத் ல் ெபற்ற ெவற் ையக் ம் றத் ைற ( ெவ. 12:16);; theme describing success in gambling.

     [  + ெவன் ]

நா

 
 நா  cūnāṟi, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் ன்மரம் (L.);; umbelled yellow flowered resin seed.

ப்பல்

 
 ப்பல் cūppal, ெப. (n.)

ப் -தல் பாரக்்க;see suppu- (சா.அக.);.

     [ ப்  → ப்பல்]
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ப்பான்

 
 ப்பான் cūppāṉ, ெப. (n.)

ப்  பாரக்்க;see suppi.

     [ ப்  + ப்பான்]

ப்

ப்  cūppi, ெப. (n.)

   1. ழந்ைதகள் வா ல் ைவத் ச ் ைவத்தற்  ைலக்காம்  ேபால்  அைமந்த ழ்க்க ; artifical 
nipple fora child to suck.

   2. ழந்ைதகள் உண் ம் ற் ண்  வைக; a sweetmeat in the form of a stick chewed by children.

   3. இரந் ண்ணி (யாழ்ப்.);; one who sponges on others.

   4. ைக ரைலச ்சப் ம் ழந்ைத; a child sucking its finger (சா.அக.);.

     [ ப்  → ப் ]

ப்

 
 ப்  cūppiḍi, ெப. (n.)

   நாட் க்ேகாடை்டச ்ெசட் மாரத்ம் மணத் ற்  ன் நிக ம் ஒ வைக நிகழ் ; a preliminary 
ceremony in marriage among Nattu-k-kottai Chetti people.

ப் யம்

 
 ப் யம் cūppiyam, ெப. (n.)

   பாம்  ெகால்  (மைல.);; snake killer, common rue (சா.அக.);.

ப் யகால்

 
 ப் யகால் cūppiyakāl, ெப. (n.)

   வண்ட கால்; atrophied leg (சா.அக.);.

     [ ம்  → ப்  → ப் ய + கால்]

ப் -தல்

ப் -தல் suppu,    5 ெச. . . (n.)

   சப் தல்; to suck, sip.

க. 

ம்பைட

ம்பைட1 sumbadai-,    4 ெச. .  (v.i.)

   நிைலெக தல் ( ன்.);; to be reduced in circumstances to be ruined.

     "அவ ைடய வணிகம் ம்பைடந்த " (உ.வ.);.

     [ ம்  + அைட-,]

 ம்பைட2 sumbadai,    4 ெச. . . (v.i.)

   ேசாம்பல்ெகாள் தல் (ெநல்ைல.);; to be indolent.

     [ேசாம்  → ம்  → அைட-,]

ம்பைடந்தவன்

ம்பைடந்தவன் cūmbaḍaindavaṉ, ெப. (n.)

   1. ப்பற்றவன் (ெநல்ைல.);; one who is gloomy and indolent.

   2. நிைலெகட்டவன் ( ன்.);; ruined person, one whose hopes have been blasted.

     [ேசாம்  → ம்  + அைடந்தவன்]
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ம்

ம் 1 sumbu-,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெம ந்  வா தல்; to wither, as hand to be blighted, as fruit;

 to be shrunk as countenance by sorrow.

     "மல்லா ம் ெமன்ேறன் ம்பற் ேறாைள" (தனிப்பா. 1, 274, 16);.

     [ேசாம்  → ம் -,]

 ம் 2 simbu-,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   சைவத்தல் (இ.வ.);; to suck, fondle with lips.

     [ேசாம்  → ம் -,]

 ம் 3 sumbu,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ைக கால் த ய உ ப் கள் ச் யாகெம தல்; limb becoming thin as a stick.

     'அவள  வல   கால் ம் க் ற ' (உ.வ.);. 2. ( கத்ைதக் க் ம்ேபா ); தாதல், தல்;

 shrunken face.

     'ெசய் த்தாளில் ேதர் ல் அவன் ேதால் ற்றான் என்  கண்ட ம் அவன் கம் ம் ட்ட ' 
(உ.வ.);.

     [ேசாம்  → ம் -,]

 ம் 4 sumbu-,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. நீர ்அல்ல  அரத்தம் ண் ச் த்  வாட்டமைடதல்; wasting or diminution in the size of a part or sliphy of 
the eye due to leed of blood circulation.

   2. உ ப் உலரத்ல்; drying up or withering as wasting of a part of the organism ss whole as limbs (சா.அக.);.

ம வ. ம்பல், வா தல், ம் தல்

மந் ரம்ேபா
-தல்

மந் ரம்ேபா -தல் su-mandiam-podu-,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ேநாய், அசச்ம் த ன ங் வதற்  மந்தரித்தல்; to exorcise.

   2. க க்கமாகக் ெக ம றல்; to exercisc evil influence in secret.

     [  = ஒ க் ப் .  + மந் ரம் + ேபா -,]
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ர்

ர1் cūr, ெப. (n.)

   1. அசச்ம்:

 fear.

     "  மஞ்ைஞ ற் ேசாரந்்த ந்தலர"் (ெப ங். உஞ்ைசக். 44:22);.

   2. ன்பம்; suffering.

     " ரத்ான்வந் த ேவன்றைன" (இர . ைதவ. 133);.

   3. ேநாய் ( ங்.);; disease.

   4. க ப் ; pungency.

     ' ரந்றா ேவந் னாள்' (பரிபா. 7:62);.

   5. ஏய்ப்  (அக.நி.);; deceit, guile.

   6. ெகா ைம; cruelty.

ரரமகளிர ்ஆ ஞ்ேசாைல ( . 41);.

   7. ெகா ந்ெதய்வம்; malignant deity.

     "உ ஞ் ம்" ( ஞ் ப். 255);.

   8. ெதய்வ மகளிர;் celestial maidens.

     " ைனவாய் நிைறக் ஞ் ைடச ் லம் ல்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 50:40);.

   9. ள  (மைல);; black-pepper.

   10. வால் ள  (மைல.);; cubeb.

ம. ர.்

     [ ள் → ர ்→ ர ்(ேவ.க.);]

 ர2் sur,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

   அச் த்தல்; to frighten.

     " ரத்் க் கைட வந்த ேநாக் " ( லப். 5:84);.

     [ ர1் – ர2்]

 ர3் Sur,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ெகா ைம ெசய்தல் ( . 48, உைர);; to be cruel.

   2. ழ தல்; to revolve, whirl round.

     " ரத்்த ேநாக் " (அக.நி);.

     [ ர1் → ர3்]

 ர4் Sur,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   கவரத்ல் (யாழ்ப்.);; to get by unfair means, as property.

     [ ர1் → ர4்]

 ர5் Sur,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. தனிைமப் ப த் தல், ெபா க் தல்; to pick, separate.

   2. வ ரத்ல், ளத்தல்; to bore, to pierce, scoope out.

     'பழம் நல்லதா என்  ரந்்  பார'் (இ.வ.);.
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ரக்்கத்

 
 ரக்்கத்  cūrkkatti, ெப. (n.)

ரிக்கத்  பாரக்்க;see suri-k-katti.

     [ ர ்+ கத் ]

ரக்்ேகாடரி

 
 ரக்்ேகாடரி cūrkāṭari, ெப. (n.)

   ஈட்  எனப்ப ம் பைடக்க ; pole-axe.

     [ ர ்+ ேகாடரி]

ரத்்தேநாக்

ரத்்தேநாக்  cūrttanōkku, ெப. (n.)

   ெகா ைம (அக.நி);; cruelty.

     [ ர2் + ேநாக்  → ரத்்தேதாக் ]

ரத்்தம்

ரத்்தம் cūrttam, ெப. (n.)

   ந க்கம் ( . 48, ேவ ைர);; trembling.

     [ ர ்→ ரத்்தம்]

ர்ப்பைக

ரப்்பைக cūrppagai, ெப. (n.)

   ரப மனின் பைகவனான கக்கட ள்; Lord Murugan, as the foe of Suran.

     ' ரப்்பைக ெதாட்ட ேதாரார"் (கந்த . வள்ளியம். 154);.

     [ ர ்+ பைக]

ர்ப்

ரப்்  cūrppu, ெப. (n.)

   1. ெகா ந்ெதா ல்; cruel, ferocious deed.

     " றல் ளங் ய ச ் ரப்் ன்" (ம ைரக். 33);.

   2. ழற்  (சங்.அக);; whirling, revolving.

   3. ைகக்கடகம்; bracelet

     " டர்  ப ம் ட ் ரப்்பைம ன்ைக" ( றநா. 153:3);

     [ ர ்→ ரப்் ]

ர்ப் கா

 
 ரப்் கா cūrppukā, ெப. (n.)

   கழற்ெகா ; bonduc nut creeper (சா.அக.);.

ர்மகள்

ரம்கள் cūrmagaḷ, ெப. (n.)

   ராங்கைன; amazon.

     [ ர ்+ மகள்]

 ரம்கள் cūrmagaḷ, ெப. (n.)

   1. ெகாற்றைவக்  ஏவற்ெறா ல் ரி ம் இடா னி அல்ல  ஒ னி என்ற ெபண்ேபய் ( ங்);; ldakini or 
Yögini, the female attendant of Korravai.

   2. ஏமாற் ப்ெபண் (அக.ந.);; deceitful, woman.

     [ ர ்+ மகள்]
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ர் ள

 
 ர் ள  cūrmiḷagu, ெப. (n.)

   வால் ள ; pepper (சா.அக.);.

     [ ர ்+ ள ]

ர்

ர்  cūrvu, ெப. (n.)

   வ ரத்ல் (சங்.அக);; piercing, boring.

     [ ர3் → ர் )

ரகா தம்

 
 ரகா தம் cūrakācidam, ெப. (n.)

   கடைல; small bengal gram. (சா.அக.);.

ர தன்

 
 ர தன் cūracūtaṉ, ெப. (n.)

   க ரவனின் ேதேராட் யா ய அ ணன் (சங்.அக);; Sun's charioteer.

     [ ரன் (க ரவன்); → ர தன்]

ரேசனம்
ரேசனம் cūracēṉam, ெப. (n.)

   ஐம்பத்தா  நா களில் வடம ைரையச ் ழ்ந் ள்ள நா  (சங்.அக.);; the country around vada Mathurai one 
of the 56 countries.

ர -த்தல்

ர -த்தல் Suradi,    4 ெச. . . (v.i.)

   ம ர ் த யன ப்ப தலால் க கல் நாற்றம் தல் (யாழ்ப்.);; to emit offensive smell, as burning hair or 
wool.

     [ ர ்+ அ -,]

ரணக் ழங்

 
 ரணக் ழங்  cūraṇakkiḻṅgu, ெப. (n.)

   கரைனக் ழங் ; elephant yam (சா.அக);.

     [ ரணம் + ழங் ]

ரணஞ்சம்

 
 ரணஞ்சம் cūraṇañjam, ெப. (n.)

   காட் க் கரைண; wild foot yam (சா.அக.);.

     [ ரணம் → ரணஞ்சம்]

ரணஞ்சனி
ரணஞ்சனி cūraṇañjaṉi, ெப. (n.)

   32 பரங்  ைவப் நஞ் களில் ஒன்றான ெசய்ந்நஞ் ; one of the thirty two kinds of prepared poisons (சா.அக);.

ரணத்தண்

 
 ரணத்தண்  cūraṇattaṇṭu,    ெப. (n.);   கரைணக் ழங் ன் தண் ; stem of elephant yam (சா.அக.).

     [ ரணம் + தண் ]
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ரத்த டயம்

ரத்த டயம் cūraddadiviḍayam, ெப. (n.)

   ம ந் ப்பண்டம்; a medicinal drug.

     [ ரத் 2 + அ டயம்]

ரத்தனம்

ரத்தனம் cūrattaṉam, ெப. (n.)

ரம்1 பாரக்்க;see suram1.

     [ ரம் + தனம்]

ரத்தா ைர

ரத்தா ைர cūrattāvirai, ெப. (n.)

ரத்  நிலா ைர பாரக்்க;see surattu-nilavirai, srican senna, as from surat.

     [ ரத் 2 + ஆ ைர]

ரத்

ரத் 1 cūrattu, ெப. (n.)

ரம்1 பாரக்்க;see suram1.

க ம் ரத் க் காட் றான் (இ.வ.);.

     [ ரம் → ரத் ]

ரதா

 
 ரதா  cūratāru, ெப. (n.)

   ேதவதா ; deodar cedar (சா.அக.);.

ரப்பட்ைடசச்த்

 
 ரப்படை்டசச்த்  cūrappaṭṭaiccattu, ெப. (n.)

ரப்படை்டசச்த்  பாரக்்க;see Sura-p-pattai-c-cattu (சா.அக.);.

     [ ரம் + படை்ட + சத் ]

ரப்பத் ரி

 
 ரப்பத் ரி cūrappattiri, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ்சா ப்பத் ரி; myristica attenanata available (சா.அக.);.

ரப்பழம்

 
 ரப்பழம் cūrappaḻm, ெப. (n.)

ைரப்பழம் பாரக்்க;see Stirai-p-palam (சா.அக.);.

ரப்பா

 
 ரப்பா  cūrappāṉu, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ்சா க்காய்; Travance or nutmeg (சா.அக.);.

     [ ைர + பா ]

ரப் த்

 
 ரப் த்  cūrapputti, ெப. (n.)

   அ வாற்றல் (யாழ்ப்.);; ingenuity, intellectual ability.

     [ ரன் + த் ]
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ரப்

 
 ரப்  cūrappuli, ெப. (n.)

   அஞ்சா மறவன் ( ரன்); (உ.வ.);; dauntless hero, generally used in contempt.

     [ ரன் + ]

ரப மன்

 
 ரப மன் cūrabadumaṉ, ெப. (n.)

   கக் கட ளாற் ேபாரில் இ றாக்கப்பட்ட அகர ேவந்தன் (கந்த .);; an Asuraking slained in battle by 
Lord Murugan.

     [ ரன் + ப மன்]

ரபற்பன்

 
 ரபற்பன் cūrabaṟbaṉ, ெப. (n.)

ரப மன் (சங்.அக.); பாரக்்க;see Sura-paduman.

ரபன்மன்

ரபன்மன் cūrabaṉmaṉ, ெப. (n.)

ரப மன் பாரக்க;see Sura-paduman.

     " ண்ெணன ள்வனாற் ரபன்மேன" (கந்த . இத் ரன்க.4);.

ரம்

ரம்1 cūram, ெப. (n.)

   மறம் ( டா.);; valour, bravery, heroism.

     [ ள் → ர ்→ ர ்→ ரம்]

 ரம்2 cūram, ெப. (n.)

   1. ெகாண்ைடக்கடைல; Bengal gram.

   2. வால் ள ; tail pepper (சா.அக.);.

     [ ர ்→ ரம்)

 ரம்3 cūram, ெப. (n.)

   ஒ வைக மரம் (M.M. 787);; evergreen cyprus tree.

 ரம்4 cūram, ெப. (n.)

   அசச்ம் (அக.நி.);; fear, terror.

     [ ர ்→ ரம்]

ரமானம்

 
 ரமானம் cūramāṉam, ெப. (n.)

ரத்தனம் (யாழ்.அக.);. பாரக்்க;see Sura-t-tanam.

     [ ரம் + மானம்]

ரரமகளிர்

ரரமகளிர ்cūraramagaḷir, ெப. (n.)

   ெதய்வப் ெபண்கள் ( ங்.);; celestial maidens.

     [ ர1் + அர + மகளிர]்
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ரல்

ரல்1 cūral, ெப. (n.)

   த்த க்ைக; whirling, as of wind.

     " ரலங் க வளிெய ப்ப ெய ப்ப" (அ.க.நா.1.);.

     [ ர ்→ ரல்]

 ரல்2 cūral, ெப. (n.)

   1. ரம் ; common rattan.

     "வள்ளி ம் வ ந் ஞ் ள்ளி ஞ் ர ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 46:276.);.

   2. ெச  வைக; oblique-leaved jujube.

     " ரிமல ரா ைர ேவரல் ரல்" ( ஞ் ப். 71);.

   3. நரி லந்ைத; small lround-errate-obtuse leaved jujube.

ம. ரன்

     [ ர ்→ ரல்]

ர தளம்

 
 ர தளம் cūravidaḷam, ெப. (n.)

   ெச மலரக்் ெகான்ைற; a kind of cassia.

ரளம்

 
 ரளம் cūraḷam, ெப. (n.)

   கரைணக் ழங் ; elephant foot yam (சா.அக.);.
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ரன்

ரன்1 cūraṉ, ெப. (n.)

   1. மறவன் ( ங்.);; warrior, man of valour, hero.

     " றப் ல ரறெமனல் ர ராவேத" (கம்பரா. ைதவமாட் . 30);.

   2. ரப மன் ( ங்.); பாரக்்க;see sura-paduman.

     " ரெனன் ைரெபற் ள்ள ெதால்ைலேயான்" (கந்த . இரண். ரபன்மன். 248);.

   3. நாய் ( ங்);; dog.

ம வ. ரன்

     [ ள் → ர ்→ ர ்→ ரன்]

 ரன்2 cūraṉ, ெப. (n.)

   1. ஞா ; Sun.

     "காதற் ரைன யைனய ரா" (பாரத. ப ேனழாம் 49);.

   2. ெந ப்  ( ங்.);; fire.

     [/ ள் → ர ்→ ரம் → ரன் → ரன்]

 ரன்3 cūraṉ, ெப. (n.)

   1. ஒ வைகச ்ெசய்ந்நஞ் ; a prepared arsenic.

   2. ன்; fish.

   3. அரிமா; lion.

   4. ஞ் ; musk rat.

   5. எரி ப் ; sal ammoniac.

   6. ேசவல்; cock.

   7. மாமரம்; mango tree.

   8. கர ; bear (சா.அக.);.

ரன்கனி

ரன்கனி cūraṉkaṉi, ெப. (n.)

   1. மாம்பழம்; mango fruit.

   2. மாங்காய்; raw mango fruit.

     [ ரன் + கனி]

ரன்பாசாணம்

 
 ரன்பாசாணம் cūraṉpācāṇam, ெப. (n.)

   ெகாச் ரம்; a corrosive sublimate formerly prepared at Cochin.

     [ ரன் + பாசாணம்]

ராட்

ராட்  cūrāṭṭi, ெப. (n.)

 a female devil-dancer

     "மற்றவன்றன் ெமா ேகட்ட வைரச ் ராட் " (ெபரிய . கண்ணப்ப. 51.);.

     [ ள் → ர ்+ ஆட் ]
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ரா

 
 ரா  cūrātiyūṭu, ெப. (n.)

   அ கண்ணி; Indian weeping tree (சா.அக.);.

     [ ரா  + ]

ரி

ரி1 cūri, ெப. (n.)

   1. நத்ைதச் ரி; bristly button weed.

   2. ளிசை்ச; Indian brown hemp.

     [ ரி → ரி]

 ரி2 cūri, ெப. (n.)

   1. மறக்  மகள்; heroic woman.

   2. மாகாளி ( ங்.);; goddess Durga.

     "நான் கன் வணங்  மலரத்்தாட ் ரி" (அரிச.் .பா .9);.

   3. கா காள் ( ங்.);; goddess of the forest.

     [ ரன் → ரி]

 ரி3 cūri, ெப. (n.)

   1. ஞா  (அக.நி.);; Sun.

   2. எ க்  (மைல.);; madar plant.

     [ ர ்→ ரி]

 ரி4 cūri, ெப. (n.)

   1. ரிக்கத்  பாரக்்க;see Suri-k-katti.

   2. எ ம் ஓைல ல் ைள ட உத ங்க ; a small double-pointed iron style for boring olai leaves.

   ம., க., . ரி;ெத. ச் ரி

     [ ள் → ர ்→ ர ்→ ரி]

 ரி5 cūri, ெப. (n.)

   ெவப்  ேநாய்; small - pox.

     [ ர ்→ ரி]

ரிக்கத்

 
 ரிக்கத்  cūrikkatti, ெப. (n.)

   ரை்மயான ஒ  ஒ வைகக் கத்  (உ.வ.);; a kind of sharp knife.

   க. ரிக்கத் ;ெத. ரிக்கத்

     [ ரி + கத் ]
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ரிக்காய்

 
 ரிக்காய் cūrikkāy, ெப. (n.)

   ளிசை்சக்காய்; acid cucumber tree (சா.அக.);.

     [ ரி + காய்]

ரிக்காயள

 
 ரிக்காயள  cūrikkāyaḷavu, ெப. (n.)

   இள ய ம ந் ன் அளைவச ் ட் க்காட்டக் றப்ப ம் ஒப்பள ; a measure of medicine about the size of 
Suri-k-kay (சா.அக.);.

ஒ.ேநா. கழற் க்காயள

     [ ரிக்காய் + அள ]

ரிக் ளிஞ்சல்

 
 ரிக் ளிஞ்சல் cūrikkiḷiñjal, ெப. (n.)

   ள க் ளிஞ் ல்; bivalve shell.

     [ ரி + ளிஞ்சல்]

ரிக்ெகா ந்

 
 ரிக்ெகா ந்  cūrikkoḻundu, ெப. (n.)

   ளிசை்சக் ைரத ் ளிர;் young shoot or tender leaves of hemp leaved hibiscus (சா.அக.);.

     [ ரி + ெகா ந் ]

ரிப்பட்ைட

 
 ரிப்படை்ட cūrippaṭṭai, ெப. (n.)

   ைர ன் கவாய்ப்படை்ட; cave board.

ம. ப்படெ்ட

     [ ரி + படை்ட]

ரிப்பலைக

 
 ரிப்பலைக cūrippalagai, ெப. (n.)

   கத  நிைல ன் தைல ற் ெபா த் ம் பாரை்வப் பலைக; plank placed on the transom of a door.

     [ ரி + பலைக]

ரிப் ைக

 
 ரிப் ைக cūrippugai, ெப. (n.)

   ஒட்டைட; smoky deposit on the spider web (சா.அக.);.

     [ ரி + ைக]
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ரிபத் ரம்

 
 ரிபத் ரம் cūribattiram, ெப. (n.)

   ளிசை்சக் ைர ைல; leaves of hibiscus (சா.அக.);.

     [ ரி + பத் ரம்]

ரி ன்

 
 ரி ன் cūrimīṉ, ெப. (n.)

   கடல் ன் வைக ெளான் ; a kind of sea fish.

     [ ரி + ன்]

ரி ள்

 
 ரி ள்  cūrimuḷḷu, ெப. (n.)

   ைர லந்ைத; jujube (சா.அக.);.

     [ ரி + ள் ]

ரியானி

ரியானி cūriyāṉi, ெப. (n.)

   1. கத் ையக் ெகாண்  ெசய்யப்ப ம் அ ைவம த் வம்; surgical operation.

   2. ரட்  ம த் வம்; barbarous way of treating diseases (சா.அக.);.

     [ ரி → ரியானி]

ரி ண்

 
 ரி ண்  cūriyiṇṭu, ெப. (n.)

   கழற் க்காய்; seed of caesalpinia bonducella (சா.அக.);.

     [ ரி + இண் ]

ரி லந்ைத

 
 ரி லந்ைத cūriyilandai, ெப. (n.)

   ஒ வைக இலந்ைத; a kind of jujube (சா.அக.);.

     [ ள் ( ள்); → ர ்→ ர ்→ ரி]

ரி த்

 
 ரி த்  cūrivittu, ெப. (n.)

   நத்ைதச் ரி ைத; seed of the button weed plant (சா.அக.);.

     [ ரி ( ள்); + த் ]

ரினர்

ரினர ்cūriṉar, ெப. (n.)

   ெதய்வப் ெபண்கள் (கந்த . மைல. 47);; celestial maidens.

     [ ர ்→  ரி → ரினர]்
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க்கத்

 
 க்கத்  cūrukkatti, ெப. (n.)

ரிக்கத்  (இ.வ.); பாரக்்க;see Suri-k-katti.

     [ ரி →  + கத் ]

சரக்கல்

 
 சரக்கல் sūrusarakkal, ெப. (n.)

   க்கான்கல்; lime stone (சா.அக.);.

     [ ரி →  + சரக்கல்]

மகந்தம்

 
 மகந்தம் cūrumagandam, ெப. (n.)

   த ப்ைபப் ல்; sacrificial grass (சா.அக.);.

ம வ. நாணல்

     [  + மகந்தம்]

மம்

மம் cūrumam, ெப. (n.)

   1. க ப் ரப் ல்; lemon grass.

   2. மகந்தம் பாரக்்க;see Surumagandam (சா.அக.);.

     [ ர ்→ மம்]

ைற

 
 ைற cūruṟai, ெப. (n.)

   கத் யால் அ க் ம் ம த் வம்; surgical operation (சா.அக);.

     [ ர ்+ உைற]

ேரகம்

 
 ேரகம் cūrēkam, ெப. (n.)

   ேபய்ப் டல்; wild snake gourd, devils gourd (சா.அக.);

ைரக்காற்

 
 ைரக்காற்  cūraikkāṟṟu, ெப. (n.)

ைறக்காற்  ( ன்); பாரக்்க;see surai-k-karru.

     [ ைர + காற் ]

ைரக்காைர

ைரக்காைர cūraikkārai, ெப. (n.)

   1.  மயர;் tuft of hair on the crown of the head.

   2. ைரப்பழம்; a fruit (சா.அக);.

     [ ைர + காைர]
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ைரமான்

 
 ைரமான் cūraimāṉ, ெப. (n.)

   ெபான்னாங் கண்ணி; water olive (சா.அக.);.

     [ ைர + மான்]

ைர ள்ளி

 
 ைர ள்ளி cūraimuḷḷi, ெப. (n.)

   ைர லந்ைத; oblique leaved jujubi (சா.அக.);.

ம வ. ைர ள்

     [ ைர + ள்ளி]
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ல்

ல்1 sul-,    3 ெச. . . (v.i.)

   க க் ெகாள் தல்; to become pregnant.

     " லாைம ற் ப ந் ன்பம்" ( பஞ். 75);.

     [ ல் → ல்]

 ல்2 sul-,    8 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ேதாண் தல்; to scoop, dig out, pierce.

     " ங்  ன் ட்டன்ன கண்ணீரை்ம" (நால .44);.

   2. அ த்தல்; to cut off.

     [ ல் → ல்]

 ல்3 cūl, ெப. (n.)

   1. க ப்பம்; conception, pregnancy.

     "இளம்  ஒ  ல் பத்  ம்ேமா" ( றநா.1301,2);.

   2. டை்ட; egg.

     "ஞம  தந்த மன ச ் ம் ன்" (ெப ம்பாண். 132);.

   3. ல் நீர ்நிரம் க்ைக; wateriness of clouds.

     " ன் ர ் ல்" (பரிபா. 20:3);.

   ம. ல்;   க. ல்;ெத. 

     [ ல் → ல்]

 ல்4 cūl, ெப. (n.)

   லம்; trident of sivan.

     " சங் கைத ல்" (ேச . ேத ர. 27);.

     [ ல் → ல்]

 ல்5 cūl, ெப. (n.)

யாைன, ைர த யவற் ற்  இ ம் அழகணிப் ேபாரை்வ:

 ornamental cloth cover for elephants, horses ete.

 U. Jhul

     [ ழ் → ல்]

ல்க யாணம்

ல்க யாணம் cūlkaliyāṇam, ெப. (n.)

மந்தம் (இ.வ.);  பாரக்்க;see simandam.

     [ ல்2 + க யாணம்]

ல்காண்( -
தல்

ல்காண்( -தல் sul-kan(nu)-,    16 ெச. ன்றா , (v.t.)

   தல் க ப்பம் ெகாண் க் ம் ெபண்ைணப் பணியாரங்கேளா  ெசன்  பாரத்்தல் (இ.வ.);; to visit a 
woman in her first pregnancy with presents of savoury eatables.

     [ ல்2 + காண்-,]
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ல்காப்

 
 ல்காப்  cūlkāppu, ெப. (n.)

ற்காப்  (இ.வ.); பாரக்்க;see sur-kappu

     [ ல் + காப் ]

ல்சாதம்

 
 ல்சாதம் cūlcātam, ெப. (n.)

ல் ந்  பாரக்்க;see Sulvirundu.

     [ ல் + வாதம்]

ல்வ

 
 ல்வ  cūlvayiṟu, ெப. (n.)

   க ப் ணியாய் இ க் ம் ேபா  வ  அ கமாகப் ப த் க் காணல்; abnormal enlargemcnt of the 
abdomen during pregnancy (சா.அக.);.

     [ ல் + வ ]

ல் ந்

 
 ல் ந்  cūlvirundu, ெப. (n.)

   க க்ெகாண்டவள் ெபா ட் ச ்சைமக் ம் பல் ைவ ந் ; feast given in honour of pregnant woman.

     [ ல் + ந் ]

லக்கால்

லக்கால் cūlakkāl, ெப. (n.)

   லக்  ெபா க்கப் ெபற்ற வன் ேகா ல் அளைவ மரக்கால் (ெத.க.ெதா.5,8);; measure of capacity 
marked with trident, used in Sivan temples.

     [ லம் + கால்]

லக்கால்வண்

 
 லக்கால்வண்  cūlakkālvaṇṭi, ெப. (n.)

   வன்ேகா ல் பயன்ப ம் கடை்டவண்  வைக (இ.வ.);; a kind of strong rough-made cart, used generally in 
Sivan temples.

     [ லம் + கால் + வண் ]

லக்காைள

லக்காைள cūlakkāḷai, ெப. (n.)

   1. வன் ேகா க்காகச ் லம்ெபா த்  டப்பட்ட காைள; bull brandcd with trident mark and dedicated to 
Sivan shrine.

   2. மனம் ேபான ேபாக் ல் ரிபவன்; loafer.

     [ லம் + காைள]

லக் னி

லக் னி cūlakkiṉi, ெப. (n.)

   1. ேபய்ப் ல்; devil grass.

   2. க ஞ் ரகம்; black cumin (சா.அக.);

லக்

 
 லக்  cūlakkuḻi, ெப. (n.)

   ஈமக்கடன் ெசய்தற் ரிய ணக்கற்  ( ராமன);; pit for stones set up in funeral ceremonies.

     [ லம் + ]
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லக் ற

 
 லக் ற  cūlakkuṟaḍu, ெப. (n.)

   ட் க் ேகால் (யாழ்ப்.);; branding instrument.

     [ லம் + ]

லகக்ேகசரி

 
 லகக்ேகசரி cūlagagācari, ெப. (n.)

   எல்லா வைகச ் ைலேநாய்க ம் ரக்ெகா க் ம் ஆ ள்ேவத ம ந் ; an Ayurvedic preparation for all 
stabing pain, colic pain etc. (சா.அக.);.

     [ லகம் + ேகசரி]

ல

 
 ல  cūlagirudu, ெப. (n.)

   ெப ங்காயம் ( .அ.);; as a foetida.

     [ லம் + ]

லசத்

 
 லசத்  sūlasatturu, ெப. (n.)

   ஆமணக்  த் ; castor seed.

     [ லம் + சத் ]

லத் ைச

 
 லத் ைச sūlattisai, ெப. (n.)

   வன  லம் நிற்பதால் இன்ன இன்ன க்  இன்ன ழைம ல் ெசல்ைகக்  ஆகாெதன்  
லக்கப்பட்ட க் ; the direction believed to be affected by varasulai as inauspicious.

     [ லம் + ைச]

லத் பம்

லத் பம் cūlattīpam, ெப. (n.)

   ேகா ல் ளக்  வைக (பரத ஒ . 41-43);; a kind of temple lamp.

     [ லம் + பம்]

லத் வரத்்

 
 லத் வரத்்  cūlattīvartti, ெப. (n.)

   லம் ேபான் , ன் கவ ள்ள ப்பந்தம் ( ன்);; torch with three prongs in the form of trident, used in temples.

     [ லம் + வரத்் ]

லதாபனம்

 
 லதாபனம் cūlatāpaṉam, ெப. (n.)

   ல வ ைனப் ெபா த்த கற்கைள நிைலயாக ந ைக; creeting permancntly border stones embossed 
trident.

     [ லம் + தாபனம்]
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லநட்டம்

 
 லநட்டம் cūlanaṭṭam, ெப. (n.)

   வரிக் த்  வைக (அ . ந்.);; a masquerade dance.

     [ லம் + நட்டம்]

லநாசனம்

 
 லநாசனம் cūlanācaṉam, ெப. (n.)

க ைவய க் ம் ஒ வைக ப் :

 a kind of Sal causing abortion (சா.அக.);.

     [ லம் + நாசனம்]

லநாமா

 
 லநாமா cūlanāmā, ெப. (n.)

   ெச மலரக்் ெகான்ைற; a kind of cassia an unknown plant (சா.அக.);

லப் ராந்தம்

லப் ராந்தம் cūlappirāndam, ெப. (n.)

   நிரயவைக ெளான்  (ேச . த க்ேகா. 4);; a hell.

     [ லம் + ராந்தம்]

லபாணி

 
 லபாணி cūlapāṇi, ெப. (n.)

   லப்பைடையக் ைக ைடய வன் ( டா.);; sivan as holding the trident.

     [ லம் + பாணி (ைக);]

ல ங்கா

 
 ல ங்கா cūlapīṅgā, ெப. (n.)

   நாய்ேவைள; wild or dog mustard (சா.அக.);.

673

www.valluvarvallalarvattam.com 10137 of 19068.



லம்

லம்1 cūlam, ெப. (n.)

   1. க்கவரான ேவல்; trident, the three-pronged dart of Sivan.

     "ஊனக மாம ச ் லம் பா " ( வாச. 9:17);.

   2. இ தாங் ; lightning rod, as three-pronged.

     "ஒள்ளிைலச ் ல ….. மாடம்" ( வக. 2527);.

   3. ரிய ைன ள்ள க  ( ன்.);; impaling stake.

   4. லேவல் வ ல் மாட் க்  இ ஞ் ட் க் ; brand-mark on cattle, usually trident-shaped.

   5. ேதாணி (இேரவ ); ண் ண் ( ங்.);; the 27th naksatra.

   6. ைல; supposed position of Sivan's trident during week-day, considered inauspicious.

வ. ல.

லம் ேவல்வைகக ள் ஒன்ெறன்ப

     "உ ெக  லேவல் ரித் " (சங்.அக.); என் ம் ெதாடரால் அ யப்ப ம்.

     " ல ேவைலப் ேபால ன்  வ " ( லப். 11:73, உைர.);

ேவல், கன  றப் ப்பைடக்கலமாகக் ெகாள்ளப்பட்ட ேபால், லேவல் வன  றப் ப் 
பைடக்கலமாகக் ெகாள்ளப்பட்ட தனால், வன்ேகா க்  டப்பட்ட நிலங்களின் எல்ைலகளில் 
நடப்ப ம் லக் ள்ள கல், ' லக்கல்' என் ம், லக்  ெபா க்கப்ெபற்ற வன்ேகா ல் 
அளைவமரக்கால், ' லக்கால்' என் ம், லக் டப்ெபற்ற சக்கர ள்ள வன் ேகா ல் வண் , 

லக்கால்வண்  என் ம், வன்ேகா க்காகச ் லவ ற் ட்  டப்ெபற்ற காைள 
' லக்காைள' என் ம், ெபயரெ்ப ம் (ேவ.க.204);.

     " வ ரான  லம் க்ேக நிற்பதால் இன்னின்ன ைச, இன்னின்ன ழைமகளில் 
வ ப்ேபாக் ற்  ஆகாெதன் ம் லக்கப் பட்ட ழைமக் ற்றம், ழைமச் லம் எனப்ப ம். அஃ  
இன்  வார ைல என இலக் யத் ல் வழங் ற . ' லம்' என்பேத உலக வழக்

     " ங்கள் ழைம ெதற்ேக லம்" என்ேற மக்கள் தல் காண்க (ேவ.க.204);.

     [ ல் → லம்]

 லம்2 cūlam, ெப. (n.)

   ச ரக்கள்ளி; square spurge (சா.அக.);.

லம் ரி-தல்

லம் ரி-தல் sulam-piri,    4 ெச. .  (v.i.)

   நீரக்ட்டப் ெப தலால் ப ர ் ைள ட் த் ேதான் தல் (இ.வ.);; to branch out and grow luxuriantly, as plant 
when well-watered.

     [ லம் + -,]

லம

 
 லம  cūlamarudu, ெப. (n.)

   ேபய்க் க்காய்; Travancore myrobalan (சா.அக.);.

     [ லம் + ம ]

லவரி

லவரி cūlavari, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக (I.M.P.N.A. 255);; an ancient tax.

     [ லம் + வரி]
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லவாசனம்

 
 லவாசனம் cūlavācaṉam, ெப. (n.)

   ஒ  வைக உப் ; a kind of salt (சா.அக.);.

ல ளக்

 
 ல ளக்  cūlaviḷakku, ெப. (n.)

   ல வ லான ளக் வைக (யாழ்ப்);; temple lamp in the form of trident.

     [ லம் + ளக் ]

லேவல்

 
 லேவல் cūlavēl, ெப. (n.)

   லப்பைடக்கலம்; the trident weapon.

     'உ ெக  லேவல் ரித் ' (சங். அக.);.

     [ லம் + ேவல்]

லனா

 
 லனா  cūlaṉāti, ெப. (n.)

   ம்ைப; small tombay (சா.அக.);.

லாக் னி

 
 லாக் னி cūlākkiṉi, ெப. (n.)

   நச் ப்பாைலக் ெகா ; a poisonous creeper of the mimusops genus (சா.அக.);.

     [ லம் → லா + அக் னி]

லாத த்

 
 லாத த்  cūlātavirutti, ெப. (n.)

   வப்பாமணக் ; red castor seed (சா.அக.);.

லாய்தம்

 
 லாய்தம் cūlāytam, ெப. (n.)

   நீண்டதண் ன் னி ல் ன் ரிய ைனகைள ைடய ஒ வைக ேவல்; rident.

     'ைக ல் லாய்தத் டன் நிற் ம் காளி ன் உ வம், அசச் ட் வதாக உள்ள ' (உ.வ.);.

     [ ல் + ஆய்தம்]

லாேனான்

 
 லாேனான் cūlāṉōṉ, ெப. (n.)

   வழைலக்கட் ; soар.
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1 cūli, ெப. (n.)

   க ற்றவள் ( டா);; pregnant woman.

     "  ற் டச் ட" ( க்ைக வ க்கம், கண்ணி,12);.

     [ ல் → ]

 2 cūli, ெப. (n.)

   1. லேமந் ய வன்; lord Sivan, as holding the trident.

     "  தன்ன ட ் ைற ன் ற் னான்" (கம்பரா. நட் க். 37);.

   2. லப்பைட ெகாண்ட காளி; Kali, as holding the trident.

     "  நீ  மாலவற் ளங் ைள" ( லப். 12:68);.

     [ ல் → லம் →  (ேவ.க.205);]

கணம்

 
 கணம் cūligaṇam, ெப. (n.)

ைலக்கணம் பாரக்்க;see Sulai-k-kanam.

     [  + கணம்]

கம்

 
 கம் cūligam, ெப. (n.)

   ேகா ; fowl (சா.அக);.

     [ ல் → கம்]

ைக

ைக cūligai, ெப. (n.)

   இ தாங் ; lightening rod, as three-pronged.

     "மாட ெந கட் ன் ைக" ( வ். ெபரிய . 8.3.:3);.

     [ ல் → லம் → ைக]

யா

 
 யா cūliyā, ெப. (n.)

   ள்ைளத்தாய்ச்  மரம்; an unknown trec (சா.அக.);.

     [ ல் → யா]

ைல

 
 ைல cūlilai, ெப. (n.)

   ெவற் ைல; betel leaf (சா.அக.);.

     [ ல் + இைல]
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னி

னி1 cūliṉi, ெப. (n.)

   லத்ைதேயந் ய மைலமகள் (அ ரா.50);; goddess Parvati as holding the trident.

     [ ல் → லம் → னி]

 னி2 cūliṉi, ெப. (n.)

   ெவற் ைல (ைதலவ. ைதல. 70);; betel leaf.

     [ லம் →  → னி]

 னி3 cūliṉi, ெப. (n.)

   தல் பண்க ள் (ேமளகரத்்தாக்க ள்); ஒன்  (சங்.சந்.47);; a primary raga.

     [ ல் → னி]

 னி4 cūliṉi, ெப. (n.)

   வழைல ( ன்.);; soap.

ண்டா-தல்

ண்டா-தல் sul-undi,    6 ெச. . . (v.i.)

   க ப் ணியாய் இ த்தல்; to conceive (சா.அக);.

     [ ல் + உண்டா-,]

ைள-தல்

ைள-தல் sululai,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. மகப்ேபற் த் ன்பப்ப தல்; to travail in labour.

     "சங்  ைளந் தல ய தடம்பைண" (ைநடத. நாட் ப்.5);.

   2. ைலக் ைடசச்ல்; a boring pain experienced in arteritis (சா.அக.);.

     [ ல் + உைள-,]

ெல யன்

 
 ெல யன் cūleliyaṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைக எ க்க  நச்  ேநாய்; a disease due to the poison of rat bite (சா.அக.);.

     [ ல் + எ யன்]

ேலதம்

 
 ேலதம் cūlētam, ெப. (n.)

   ன்ைன; a flowering tree - Alexandrian laural (சா.அக.);.

ைல

ைல cūlai, ெப. (n.)

   காலந்தவ  நிக ம் மாத டாயால் ஏற்ப ம் ட் வ  ேநாய், டக் வ  ேநாய், வ ற் ைள  
ேநாய் த ய ேநாய்கள்; a clan of diseases including arthritic complaints, stiffness or contraction of the muscls or 
nerves, scrofula, rheumatism, gout, colic, spasmodic pain, complaints from irregular menses.

     "அன்னவைன னிச் ைல ம த்தாள்வன்" (ெபரிய . 4, நா க். 48);.

ைலக்கட்

ைலக்கட்  cūlaikkaṭṭi, ெப. (n.)

   1. தாங்க யாத த்தைல உண்டாக் ம் ஒ  வைகக் கட் ; a small kind of abscess attended with an 
unbearable excruiating pain.

   2. அள க்  அ கமான ணரச்் னால் உண்டா ம் கட் ; venereal bubo (சா.அக.);.

     [ ைல + கட் ]
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ைலக்கட்

ைலக்கட்  cūlaikkaṭṭu, ெப. (n.)

   ஊைத னால் ெகட்ட காற் , அரத்தம் லம் ட் களிற் பர  நடக்க யாத அள ற் க் 
த்தைலத் த ம் ஒ  ேநாய்; a disease of metabolism dependent on the morbid vayu which by the spread of blood, 

makes pain in the bone-joints so much as to make painful movement (சா.அக.);.

     [ ைல + கட் ]

ைலக்க ப்

 
 ைலக்க ப்  cūlaikkaḍuppu, ெப. (n.)

   ைலவ ; piercing pain (சா.அக.);

     [ ைல + க ப் ]

ைலக்கணட்

 
 ைலக்கணட ்cūlaikkaṇaṭ, ெப. (n.)

   ழந்ைதக க்  வாய் தல், ெநஞ் வைர ண்ணா , ச் டன் இ மல்கா ம் ஒ  வைகக் 
கணேநாய்; an affection of congenital heat in children marked by inflamation of the oesophagus hard breath and cough 
(சா.அக.);

     [ ைல + கணம்]

ைலக் ராணி

 
 ைலக் ராணி cūlaikkirāṇi, ெப. (n.)

    க சச் ல் கா ம் (தாங்க யாத); வ ற் வ ; an acute and unbearable darting pain in the stomach 
in an attack of chronic diarrhoca (சா.அக.);

     [ ைல + ராணி]

ைலக்

 
 ைலக்  cūlaikkirudu, ெப. (n.)

ைல  பாரக்்க: see sulai-kirudu (சா.அக.);.

ைலக் சச்ம்

ைலக் சச்ம் cūlaikkuccam, ெப. (n.)

   ேநாய்வைக (கடம்ப. இ வா 110);; a kind of discase.

     [ ைல + சச்ம்]

ைலக் ைடசச்
ல்

 
 ைலக் ைடசச்ல் cūlaikkuḍaiccal, ெப. (n.)

ைலேநா ல் உண்டா ம் வ  ( ன்);:

 writhing pain in certain arthritical diseases.

     [ ைல + ைடசச்ல்]

ைலக் த்

 
 ைலக் த்  cūlaikkuttu, ெப. (n.)

   மாத டாய் தைடப வதால் ெபண்க க் ப் றப் ப் ள் உண்டா ம் ஒ  வைகக் த்தல் 
ேநாய்; acute pain in the vagina in a female due ot the obstruction of menstrual discharge (சா.அக.);.

     [ ைல + த் ]
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ைலக் ன்மம்

ைலக் ன்மம் cūlaikkuṉmam, ெப. (n.)

த்தத் ல் ெவப் ேதான்  அதனால் வறட்  கண்  ங் , அந் ேநரத் ல் ட ாைத ேயா  
அனற் ெமா வைகக் ன்மேநாய்:

 chronic dyspepsia of acute type.

     [ ைல + ன்மம்]

   09 ைலநிவாரண ரணம்

ைலகரப்பான்

 
 ைலகரப்பான் cūlaigarappāṉ, ெப. (n.)

   ழந்ைதக க்  உடல் வ ம் ெவ த் ப் ண்ணா  கம் வா , ைககால் டக் ச ் லத்தாற் 
த் வைதப் ேபால் த்தைல உண்டாக் ம் ஒ  வைகக் கரப்பான் ேநாய்; a kind of cruption in children 

marked by cracked sores all over the body - with unbearable pain (சா.அக.);.

     [ ைல + கரப்பான்]

ைல

 
 ைல  cūlaigirudu, ெப. (n.)

   ெப ங்காயம்; assafoetida.

ம வ. ல

     [ ைல + ]

ைல

 
 ைல  cūlaigirumi, ெப. (n.)

   ஊைத ப் ல் காணப்ப ம் நீளப் ச் ; a long shaped bacillus found in the effusion of articular rheumatism 
(சா.அக.);

     [ ைல + ]

ைலசச்த்

 
 ைலசச்த்  cūlaiccatturu, ெப. (n.)

   ஆமணக் ; castor plant (சா.அக.);.

     [ ைல + சத் ]

ைலத் ரட்

 
 ைலத் ரட்  cūlaittiraṭci, ெப. (n.)

   ைல நீரின் ரட் ; an accumulation of morbid fluid-sebum (சா.அக.);.

     [ ைல + ரட் ]
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ைலநாசனி

ைலநாசனி cūlainācaṉi, ெப. (n.)

   1. ெப ங்காயம்; asaafoetida

   2. க் ல்; bedellium.

   3. க் ரடை்ட; spreading hog weed.

   4. ைலேநாையத் ரக்் ம் ம ந் ; any medicinc for the relief of acute pain in gout rheumatism.

   5. ெசம்ைப; bastard sensitive plant.

   6. ந ங் ஞ்சா; naruń-kuriñjå.

ம வ. ற்றத்

     [ ைவ + நா னி]

ைலநிவாரண 
ரணம்

 
 ைலநிவாரண ரணம் cūlainivāraṇacūraṇam, ெப. (n.)

   ைல, ன்மம் இவற் ற் க் ெகா க் ம் ஒ வைக ஆ ள்ேவத ம ந் ; an ayurvedic medicine for relief of 
Sulai (சா.அக.);.

     [ ைல + நிவாரணம் + ரணம்]

ைலநீர்

ைலநீர்

ைலநீர ்cūlainīr, ெப. (n.)

   1. பால் ைன ேநாயால் றப் ப் ந்  ெவளிவ ம் ழ்; whites, diseased discharge from the urethra.

   2.  ேமகநீர ்(யாழ்ப்.);; ill-humours of the body causing sülai diseases.

     [ ைல + நீர]்

ைலேநாய்

 
 ைலேநாய் cūlainōy, ெப. (n.)

   லத்தாற் த் வ  ேபான்  உடம் ன், பக்கம், வ , ெபா த்  த ய பல உ ப் களில் கா ம் 
வ ; on affection of a very acute shooting pain experienced, as if inflicted or caused with a trident in any part of the body 
such as sides, stomach, joints, etc. (சா.அக.);.

     [ ைல + ேநாய்]

ைலப் ப்

 
 ைலப் ப்  cūlaippiḍippu, ெப. (n.)

   ைல னால் ைககால் ெபா த் களில் உண்டா ம் ப் ; arthritis due to gout (சா.அக.);.

     [ ைல + ப் ]

ைலப் த்தேரா
கம்

 
 ைலப் த்தேராகம் cūlaippittarōkam, ெப. (n.)

   ெகாப் ல் த்தல், நீர ்ேவடை்க, யரை்வ, ன , ந க்கம், த்தல் ேபான்ற அ க டன் 
உள்ளங்ைக, உள்ளங்கால் எரிசச்ைல ம், தைல ற்றைல ம் உண்டாக் ம் த்தேநாய்; a bilious disease 
marked by burning sensation of the palm and the sole and whirling of the head.

     [ ைல + த்தேநாய்]

ைலப்ஹபைக
சச்ல்

 
 ைலப்ஹபைகசச்ல் cūlaibhabagaiccal, ெப. (n.)

   ைலேநாய்க க் க் ெகா க்கம் ம ந் ப் ைக; fumigation applied in cases of Šulai diseases (சா.அக.);.

     [ ைல + ைகசச்ல்]
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ைல ப

ைல ப  cūlaipūpadi, ெப. (n.)

ைல, இ , ல் ப்  ஆ யவற்ைறச ் ரப் த் ம் ஒர ்ஆ ள்ேவத இதளியக் ளிைக,

 an ayurvedic mercurial pill prescribed for contraction of the joints such as arthritis rheumatism, gout etc attended with acute 
pain and apoplexy.

     [ ைவ  + ப ]

   510 ழ்-தல்

ைலவா

ைலவா  cūlaivāyu, ெப. (n.)

   1. ைலைய உண்டாக் ம் காற் ; flatulence giving rise to sülai diseases such as colic, iliac passium gout.

   2. டக் ேநாய்; rheumatism (சாஅக);.

     [ ைவ + வா ]

வாைர

 
 வாைர cūvārai, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ன் (யாழ்ப்.);; a kind of fish.

வானம்

 
 வானம் cūvāṉam, ெப. (n.)

   அட் ல் (யாழ்.அக.);; a kind of fish

ம வ. அ மைன, அ க்கைள.

ெத. வார

     [  →  + வானம்]

 
  cūvi, ெப. (n.)

   ெநல் த் ம்ேபா  ' ' என்  த் ப்பா ம் உலக்ைகப்பாட்  (இ.வ);; song used when pounding grain, 
in which every line ends with the sound of süvi.

ெத., க. வ்

     [  + இ. ச் டற் ப் ]

-தல்

-தல் cūviḍudal,    18 ெச. ன்றா , (v.t.)

   நாையப் பாய ஏ தல்; to set on, as dogs to attack.

     [  + -. ' ' ஒ க் ப் ச ்ெசால்]

ெவனல்

 
 ெவனல் cūveṉal, ெப. (n.)

   நாையப் பாய ஏ தற் ப் ; onom. expr. of urging dogs to attack.

     [  +  எனன். ' ' ஒ க் ப் ச ்ெசால்]
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ழ்

ழ்1 cūḻttal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ற் தல்; to wind, wrap round.

     " ப்பால் ெவண் ல்  ழ்ப்ப" (பரிபா. 10. 80);.

   2. ற் ெமாய்த்தல்; to surround, hover about.

     " ழ்த்  ம கர ர ம்" ( வாச. 5:16);.

     [ ள் → ழ் → ழ்-,]

 ழ்2 cūḻtal,    2 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ற் த்தல்; to encompass, surround, envelope

     "அைறகடல் ழ்ைவயம்" (நால , 230);.

   2. ற்  வ தல்; to go round, as in temple from left to right, hover about, flow around.

     " ழ்க ர ்வான் ளக்கம்" ( .ெவ. 9:16);.

   3. ஆராய்தல்; to consult, to deliberate.

     "நின்ெனா  ழ்வ ேறா " (க த் 54);.

   4. க தல்; to intend, to think over.

     " ைல ழ்ேவள் ல்" (மணிேம. 13 : 28);.

ழ்

   5. ய ழ்ச் க் த் ட்ட டல்; to conspirc.

     "ெகா யவன் க ய ழ்ந்தான்" ( வக. 261.

   6. ேதரந்்ெத த்தல்; to select.

     " ழ் ர த்ேதர"்  ( .ெவ. 9 16);.

   7. அ தல் (சங்.அக);; to know.

   8. பண் தல்; to construct, to create.

     " பாைவ ழ்ந் ம்" (பட் னப் 102);.

   9. எ தல்; to draw.

     "ெதாய் ல் ள ைல" (க த். 125);.

   10, தாக் தல் (யாழ்க்.);; to encounter.

   ம. க;   க. ெசாழல்;   ெத. ;   . னி, னி, ட. டய்;   . ெடாடக்; . ர் யா

     [ ள் → ழ் → ழ்-,]

 ழ்3 cūḻ, ெப. (n.)

   1. கலந்தாய் ; deliberation, counsel.

   2. ஆராய்ச் ; investigation.

     "கற்றார ் ழ் ெசால் மாங்கண் " ( .ேபா. 8. 1:1);.

   3. ற் ; surrounding.

     " ழா ெமட்ேட யா ரேவ " (கந்த . அ ரரய்ா. 61);.

   4. தைலக்கணி மாைல; wreath of flowers for head.

     "ெமன் ச ்  ெம " ( க்ேகா. 79);. 2.

   5. கடைல (மைல.);; Bengal gram.

682

www.valluvarvallalarvattam.com 10146 of 19068.



ழ்சச்ம்

ழ்சச்ம் cūḻccam, ெப. (n.)

ழ்ச் , 2,4 பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see sulcci, 2,4

     [ ழ் → ழ்சச்ம்]

ழ்ச்

ழ்ச்  cūḻcci, ெப. (n.)

   1. பரப் ைக; spreading.

     " ழ்ச்  ஞானச ் டெராளியா " ( .  வாய். 3.2 :4);.

   2. கலந்தாய் ; counsel, consultation.

     "ேபாற்றார ்ெபா த்த ஞ் ழ்ச் ய தகல ம்" ( றநா.2:7);.

   3. ண்ண ; Wisdom,

     "க மக் டக்ைக ங் கலங்காச ் ழ்ச் ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 46:117);.

   4. ெசய்வ ; plan means.

     "ெசால்லா யா ன்ைனச ்சாரவ்ேதார ் ழ்ச் ேய" ( .  வாய்.  3. 2:3);.

   5. மனத் த மாற்றம்:

 mental disturbance.

     "ைமம் க ன தல் ழ்ச் " (ெதால். ெபா ள்.260);,

ம. ழ்சச்

     [ ழ் → ழ்ச் )

ழ்ச் த் ைண
வர்

ழ்ச் த் ைணவர ்cūḻccittuṇaivar, ெப. (n.)

   அைமசச்ரக்ள்; counsellers. Ministers.

     " ழ்ச் த் ைணவரா ய அைமசச்ேரா  ட ந் " ( . ேபா. ற். 4, பக்.90);.

     [ ழ்ச்  + ைணவர]்

ழ்வளி

ழ்த் -தல்

ழ்த் -தல் cūḻddudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ழச ்ெசய்தல்; to cause to to cause to surround, to involve.

     'உைனப்பாடாதவரக்ைளப் பல் ைனக்ேக ழ்த் " ( ற்.20);.

     [ ழ்2 → ழ்த் _,]

ழ்தாைழ

 
 ழ்தாைழ cūḻtāḻai, ெப. (n.)

   தாமைர (மைல);; lotus flower.

     [ ழ் + தாைழ. தாழ் → தாைழ]

ழ்ந்

 
 ழ்ந்  cūḻndu, ெப. (n.)

ந்  பாரக்்க: see sulundu (சா.அக.);.
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ழ்நிைல

ழ்நிைல cūḻnilai, ெப. (n.)

.

   1. ெசய்  அல்ல  நிகழ்ச் க் ப் ன்னணி, நிைலைம:

 circumstances, conditions.

மாணவடன ேதர்   எ த யாத ழ்நிைலக்காக ஆ ரியர ்வ ந் னார.்

   2. மாந்தர ்வா ம் இடத்ைதச ் ற் க் ம் இயற்ைகப்ெபா ள்களின் ெதா ; surroundings.

     [ ம் + நிைல]

ழ்ேபா-தல்

ழ்ேபா-தல் cūḻpōtal,    9 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ற் ப்ேபாதல்; to go round.

     " மண்ேணற்  யரங்  ழ்ேபா " (மணிேம 18: 33);.

   2. வலம் வ தல்; to go round from left to right as in temple.

     "ேதாைகேயார ்பங்கன்றாளி வைக ன் வணங் ச ் ழ்ேபாந் " ( ரம் . தக்கன்ேவன். 18);.

   3. வைளத்தல் ( வா.);  to surround, hover about.

   4. ற் க் டத்தல்; to lie around.

     " ணங் ந் தைல ஞ் ழ்ேபாந் ' '(ஆ லா.177);.

   5.  ஆராய்தல்; to deliberate.

     "மன்  நரகன் றன்ைனச ் ழ்ேபா  வைளதெ்த ந் " ( வ். ெபரியாழ். 4. 3:3);.

     [ ழ் + ேபா-,]

ழ்வல்ேலார்

ழ்வல்ேலார ்cūḻvallōr, ெப. (n.)

   அைமசச்ர;் ministers.

எ ராடா ந்தாரச ் ழ்வல்ேலாரக்ள்" ( ைன பரிநரி.41);.

     [ ழ் + வல்ேலார]்

ழ்வளி

ழ்வளி cūḻvaḷi, ெப. (n.)

   ழல்காற் , றாவளி; whirlwind, cyclone.

     " ழ்வளி ழற்ற வாழ்கயத் த ந் னன்" (ெப ங் நரவாண 1,24);

.ம. ழ்வல்ேலார்

     [ ழ் + வளி]

ழ்வார்

ழ்வார்

ழ்வார ்cūḻvār, ெப. (n.)

ழ்ேவார ்பாரக்்க: see sulvor.

     " ழ்வார ்கண்ணான ஒ கலான்" றள். 445).

     [ ழ் + ஆர.் 'ஆர'் பலரப்ா ]

ழ் ைன

ழ் ைன cūḻviṉai, ெப. (n.)

ழ்ச் , 4 பாரக்்க;see sulcci, 4.

     "ேதாழரக்் ணரத்் ஞ் ழ் ைன ெதாடங்  (ெப ங் " (ெப ங் . இலாவாண, 10,84); (ெச.அக.);

     [ ழ் + ைன]
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ழ்

ழ்  cūḻvu, ெப. (n.)

   1. ழல்1 பாரப்்ப;see sulal

     " ழ் ற வமரர ் ைதந்தனர"் (ேகா ர,் பதஞ்ச , 45.);.

   2. ழ்ச் ,2 பாரக்்க;see sulcci.2.

   3. ழ்ச் ,4 பாரக்்க: see silcci, 4.

     "ஏகாெதா வ  ழ்வன் " (கந்த , ஏம ட 2);.

     [ ழ் → ழ் ]

ழ்ேவார்

ழ்ேவார ்cūḻvōr, ெப. (n.)

   1. அைமசச்ர ்( ங்.);; counsellors, ministers.

   2. உற னர ்( ன்.);; relations;

 friends.

   3. ழ்ந்  நிற்பவர;் spectators, neighbours.

     [ ழ் + ஏர ்→ ழ்ேவர]்

ழ

ழ cūḻ, . .எ. (adv.)

   1. ட்டமாகப் ன் ெதாடர; to  accompany.

     'இக்கால அர யலார ்பலர ் ைட ழ வ வ ல்தான் ம ழ்ச்  ெகாள் ன்றனர.்

   2. ெவள்ளம் ேபான்  ழ வ தல்; encircling like flood water

     'ெவள்ளம்  ற் ாைரச ் ழ்ந்த '.

     [ ழ் → ழ]

ழக க்ைக

 
 ழக க்ைக cūḻkaḻirukkai, ெப. (n.)

   ேதாணா கம் ( ங்.);; a fortified capital.

     [ ழ் + அகழ் + இ க்ைக]

ழகம்

 
 ழகம் cūḻkam, ெப. (n.)

   ெவள்ைளக்கடைல; Bengal gram (சா.அக.);.

 H., Ur: Chenna.

     [ ழ் + அகம்

ழவரினி

 
 ழவரினி cūḻvariṉi, ெப. (n.)

ெபாற் ந் ல்:

 moon crcepcr (சா.அக.);.

     [ ழ + வரினி]
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ழல்

ழல் cūḻl, ெப. (n.)

   1. ழ்ைக; surrounding.

   2. இடம் ( ங்);; place, locality.

   3. மணற் ன் ; sand-hill.

     " ைளயா  ழல்" ( .  வாய். 6, 2, 4, பன்னீ.);.

   4. ட்டம்; company crowd. 512

யல்

     "வானவர ் ழேலா " (கந்த . ேம ப். 48);.

   5. கலந்தாய் ; counsel.

   6. ழ்ச் 4 பாரக்்க: see silcci,

     " ழல்கள் ந் க் ல்" ( வ். வாய் 5, 5);.

   7. ேதாற்றர ; incarnation.

     " ழெலன்  அவதாரத்ைதச ்ெசால்லக் கடவ ேற" (ஈ . 2, 7, 6);

   8. தந் ரம்; trick, stratagem.

ம. ழல்

     [ ழ் + அல். 'அல்' ெதா.ெப.ஈ .]

1 cūḻi, ெப. (n.)

   1. ேசணம் ( ங்);; saddle.

   2. யாைன ன் கபடாம்; ornamental covering for the elephant's face.

     "யாைனச ் ற் ெபா ந்த" (மைலப . 228);.

   3. நீரந்ிைல; pool in hilly tracts, tank, pond.

     "அலங்  க ர ் மந்த கலங்கற் " ( றநா. 375);.

   4. கடல் (அக.நி.);;see, ocean.

   5. யல் பாரக்்க (யாழ்ப்.);;see suiliyal

     [ ழ் → . 'இ' ெபயராக்க ஈ ]

 2 cūḻi, ெப. (n.)

   1. உச்  ( ங்);; crown of the head.

   2. யம் பாரக்்க  (இ.வ.);;see suliyam.

   3. ேம டம்; top portion.

     "ெந ம ற் " ( . ெவ. 6. 15);.

கணம்

கணம் cūḻigaṇam, ெப. (n.)

கணம் (ைப ஷஜ.209); பாரக்்க;see suliganam.

     [ ம் →   + கணம்]
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ைக

 
 ைக cūḻigai, ெப. (n.)

   கள் (அக.நி.);; toddy

ம வ. ம , ெசால் ளம் ,

யப்பைட

 
 யப்பைட cūḻiyappaḍai, ெப. (n.)

யற் பைட பாரக்்க;see suliyar-padai.

     [ யம் + பைட]

யம்

யம் cūḻiyam, ெப. (n.)

   1. உச் க்ெகாண்ைட; hair-knot on the crown of the head ( த் 60, யா.பக் 330);.

   2. உச் க்ெகாண்ைட ல் அணி ம் அணிகலன்; ornament worn on the crown of the head.

     " ட் ல  யம் ங்  ெகாண்ைட" ( ைன. தடாதைக.16);.

     [ 2  → யம்]

யற்கம்

 
 யற்கம்  cūḻiyaṟkambu, ெப. (n.)

யல் ( ன்.); பாரக்்க;see suliyal.

     [ ழ யல் + கம் ]

யற்பைட

 
 யற்பைட cūḻiyaṟpaḍai, ெப. (n.)

   ட் ச ் வரின் எ த் க்கட் ; sloping cornice of a house-wall

     [ யல் + பைட]

யற்பைடதட்
- தல்

யற்பைடதட் - தல் cūḻiyaṟpaḍaidaḍḍudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   றர  பாடை்டச ்  மாற் த் தன்னதாக் தல்; lit. to knock off cornice and slightly raise the wall, to adopt 
another's composition as one's own, making slight alterations, to  plagiarise.

யற்பைடைய இ த் ச ் வைரெய ப் தல்.

     [ யல் + பைட + தட் -,]
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ள்

ள்1 cūḷtal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ஆைண தல்; to take an oath.

     "ஐய ளி ன ெதா  ன்ெறா " (பரிபா, 8: 70);.

   2. வஞ் னங் தல்; to vow

     " ட் ன்ற ரம்" (கம்பரா. நி ம்ப. 82);.

     [உள் → ள் → ள்]

 ள்2 cūḷ, ெப. (n.)

   1. டை்க (சபதம்);; vow.

     " ள் ேபனான் ெபாய்த்தான் மைல" (க த்.41);.

   2. ஆைண; oath.

     "இன்னாத் ெதால்  ெள த்தற் கண் ம்" (ெதால் ெபா ள். 147);.

   3. சா ப்  (சாபம்);; malediction, curse.

     "க ப்பேமா த் ர ்பல்காலம் …. என்  ளிைசத்தாள்" (கந்த, ைணவ. 10);.

   ம. ழ்: க. ள்;   ெத. ;   . ;    ள;   பர.் ள்; E.jury

     [உள் → ள் → ள்]

 ள்3 cūḷ, ெப. (n.)

   ப்பந்தம் (யாழ்ப்);; torch, flambeau.

ளம்

 
 ளம் cūḷam, ெப. (n.)

   ழ்க்ைக (நாஞ்.);; whistle

ம. ள

     [ ள் + அம்]

ளர

ளர  cūḷaravu, ெப. (n.)

ற  பாரக்்க;see siluravu.

     "இன்ேனார ்சான்ற ளர  சாற் "

     [ ள் + அர ]

   513 ைர-த்தல்

ளாமணி

ளாமணி cūḷāmaṇi, ெப. (n.)

   1. மணி; chief gem in a crest or diadem.

     " ளாமணி ந் த் ரி மன்ேற" ( வக  786);.

   2. ேதவரே்கான் (இந் ரன்); அணி ம் மணி ( ங்);; gem worn by Indra.

   3. ட்டைனக் காப் யத் தைலவனாகக் ெகாண்  ேதாலாெமா த் ேதவர ்இயற் ய ெதாடரந்ிைலச ்
ெசய் ள்; a Jaina poem with Tivittan-as hero by Tölá molit-têvar.

ம. ளாமணி

     [ டாமணி → ளாமணி]
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ளி
ளி cūḷi, ெப. (n.)

யம், 1 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see stiliyam,I

ளிகம்

 
 ளிகம் cūḷigam, ெப. (n.)

   அப்பவைக (சங் அக.);; flour cakes cooked in ghee.

     [ ள் → ளிகம்]

ளிைக

ளிைக1 cūḷigai, ெப. (n.)

   1. நீரக்்கைர; shore.

     "நன்னீரச் ் ளிைகேதா ம்" (அரிச.் . வாக. 46);.

   2. ெசய் ன் ; an artificial mound.

     "ேகா ர மன்றஞ் ளிைக" (கந்த . வைர ைன. 7);. (இலக்.அக.);.

     [ ழ2 → ைக – ளிைக]

 ளிைக2 cūḷigai, ெப. (n.)

   1. யாைனச ்ெச ய  ( ங்.);; the root of elephant's ear.

   2. நிலா ற்றட ்( ங்.);, ெமாடை்டமா ,

 openterracc.

     "மாடம  ளிைக ேல  மடவாரக்ள் பாடெலா  ெசய்ய" (ேதவா. 324, 2);.

   3. தைல அணிகலன்களில் ஒன் ; an ornament for the head.

     " ளிைக ஞ் ட் ம் ... ன் லக" (ஆ வா.68);.

     [ ைக → ளிைக]

தல்

 
 தல் cūḷudal, ெதா.ெப. (vl.n.)

   ைடைக; boring pain (சா.அக.);.

     [ ள் + தல்]

ைர

 
 ைர cūḷurai, ெப. (n.)

   டை்க; vow

     'தன் ைர நிைறேவ மா நிைறேவறாதா என்  அவ க் த் ெதரியா ' (உ.வ.);.

     [ ள் + உைர]

ைர-த்தல்

ைர-த்தல் cūḷuraittal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

-தல் பாரக்்க: see Siluru.

ற
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ற

ற  cūḷuṟavu, ெப. (n.)

   ஆைண ைக; oath.

     "ேதா  றவாகக் க னாள்" (இைற. 18. பக். 107, உைர);.

     [ ள் + உ  → உற ]

-த ல்

-த ல் cūḷuṟudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ஆைண தல்; to swear, to take oath.

   2. வஞ் னம் தல்; to take vow.

     "உண்ணா ேநான்  தன்ெனா ஞ் ற் " (மணிேம.3:102);.

க. ளி

     [ ள் + உ -,]

ைள

ைள1 cūḷai, ெப. (n.)

   1. ெசங்கல் த யன ங்காளவாய்; kiln, furnace.

     "அக  ம் ன் ஞ் ைள"( றநா. 228: 3);.

   2. ஈம ற  funeral pile.

   ம. ள. Pkt. Culli; H. culliya;

 Mar. cun;

 Skt. Culli (உைல);

 ைள2 cūḷai, ெப. (n.)

   கணிைக; prostitute.

     "பலரப்் ணரந்்  யங்  ைளயாய் ந்தனள்" (உபேதச உ த் ரா. 113);. ம. ள., க., . ட, பட 
ெள ேகாத. ள். Skt. sula

     [ ள் → ைள]

ைளக்கல்

ைளக்கல் cūḷaikkal, ெப. (n.)

   1. ெசங்கல்; brick.

   2. ண்ணாம் க்கல்; lime stone.

   3. ஒ  வைகக்கல்; a kind of stone (சா.அக.);.

     [ ைன +  கல்]

ைளசச்க்கரம்

ைளசச்க்கரம் cūḷaiccakkaram, ெப. (n.)

   1. பாைனேயா ; piece of broken pot.

   2. அகல் ளக் ; an  earthern lamp (சா.அக.);.

     [ ைள + சக்கரம். ச க்கரம் → சக்கரம்]

   314 ற் பாசம்

ைள ரி-த்தல்

ைள ரி-த்தல் cūḷaibirittal,    4 ெச.  (v.i.)

   க ப்பத் டன் இறந்தவள் ெபா ட் ச ் ைள னின்  மடக்லம் வாங் ப் றரக்்  அளித்தல் 
(இ.வ.);; to purchase pots from a kiln and distribute them to the poor in memory of a woman who died in pregnancy.

     [ ைள ரி-,]
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ற்க ப்ைப

 
 ற்க ப்ைப cūṟkaruppai, ெப. (n.)

   க ப்பந் தாங் ய ைப; the pregnantuterus-graviduterus (சா_அக.);.

     [ ல் + க ப்ைப]

ற்காப்

ற்காப்  cūṟkāppu, ெப. (n.)

   தன் ைறயாக க க்ெகாண்ட க ப் ணிகட்  ஐந்தாவ  அல்ல  ஏழாவ  மாதங்களில் 
அணி க்கப்ப ம் வைளகாப் ; bracelets put ceremonially on the arms of pregnant lady in the 5th or 7th month after 
conception (ெச.அக.);.

ற்ெகாள்ளல்

 
 ற்ெகாள்ளல் cūṟkoḷḷal, ெப. (n.)

   க ப்பங் ெகாள் ைக; to conceive, to be pregnant (சாஅக.);.

     [ ல் + ெகாள்ளல்]

ற்ெகாள்ளா
ைம

 
 ற்ெகாள்ளாைம cūṟkoḷḷāmai, ெப. (n.)

   க த்த க்காைம; absence of pregnancy (சா.அக.);.

     [ ல் +  ெகாள்ளாைம]

ற்சங்

 
 ற்சங்  kuṟcaṅgu, ெப. (n.)

த் க் ம் ப்  (யாழ்ப்.);.

 shell, oyster containing pearls.

     [ ல் + சங் ]

ற்சரா

 
 ற்சரா  cūṟcarāyu, ெப. (n.)

ற்க ப்ைப பாரக்்க;see Stir-karuppai (சா.அக.);.

     [ ல் + சரா ]

ற்சாதம்

 
 ற்சாதம் cūṟcātam, ெப. (n.)

   தன் ைறயாக க க்ெகாண்ட ெபண் க் ச ் ற்றத்தார ்இ ம் ந்  (தஞ்ைச,);; feast given by 
relatives to a woman in her first pregnancy.

     [ ல் + சாதம்]

ற் பாசம்

ற் பாசம் cūṟpipācam, ெப. (n.)

நிரய (நரக); வைக ( .ேபா.பா. 2, 3, பக். 204);: a hell.

     [ ல் + பாசம்]

ற்ெபண்
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ற்ெபண்

ற்ெபண்  cūṟpeṇṭu, ெப. (n.)

   ; pregnant woman.

     ' ற்ெபண் கள் கரேம மாேபாேல' (ஈ , 2.10: 2);.

     [ ல் + ெபண் ]

றல்

 
 றல் cūṟal, ெப. (n.)

   ேதாண் ைக; scooping digging out.

ம. றல்

     [ ல் → றல்]

றன்

 
 றன் cūṟaṉ, ெப. (n.)

   ஞ்  ( ங்.);; grey musk - shrew.

     [  + அன்]

றாவளி

றாவளி cūṟāvaḷi, ெப. (n.)

   ழற்காற் , க ங்காற் ; whirlpool, tempest

     " றாவளிேபாற் ழற் ஞ் ன் ம் "[நன்ென . 11).

   ம. றாவளி;   ெத. ரக வ ;பட ற் கா

     [ றா + வளி]

றாவளிக் ண

 
 றாவளிக் ண  cūṟāvaḷikkiṇaṟu, ெப. (n.)

   உள் ைறடக ண  (இ.வ.);; under-well inside a well.

     [ றாவளி + ண ]

றாவளிசச்ட்டம்

 
 றாவளிசச்ட்டம் cūṟāvaḷiccaṭṭam, ெப. (n.)

   ணற் ன ல் ைவக் ம் ெநல் மரச ்சட்டம் ( ன்.);; frame of nelli wood place at the bottom in constructing 
a well.

     [ றா + வளி + சட்டம்]

றாவாரி

 
 றாவாரி cūṟāvāri, ெப. (n.)

றாவளி பாரக்்க: see Súrávali

     [ றா + வாரி]

-தல்

-தல் cūṟudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ழ்தல்; to surround, cncompass.

     " ய ைமேயார"்  (பாரத காண்டவ.31);.

692

www.valluvarvallalarvattam.com 10156 of 19068.



 
  cūṟu, ெப. (n.)

எ வாய்: anus.

     [ த்  → ற்  → ]

ைற

ைற1 cūṟai, ெப. (n.)

   1. ெநற் ; forehead

   2. வைன; three lobed noght shade (சா.அக.);.

 ைற2 cūṟai, ெப. (n.)

க த் ன் ன்  ( ங்);:

 hallow in the nape of the neck.

ைறெகாள்( );தல்

 ைற cūṟai, ெப. (n.)

   1. ழல்காற் ; whirl wind.

     " ைறமா தத் " ( வாச. 3:10);.

   2. ெகாள்ைள ( வா.);; decoity

   3. ப ரில் ம் ேநாய்வைக; a blighting disease of crops.

   4. பனிசை்ச என்ற ம ர் வைக; a kind of dressing the hair in a knot.

     "வட்டச ் ைறயர"் ( வக. 632);.

   5. சல்லடம் ( வக. 632 ேசடக் ப் );; loin cloth

   6. இரண்ட  நீள ம் க நீல நிற ள்ள கடல் ன்; tunny fish bluish attaining 2 ft. in length.

   7. ைறக்க  (பதாரத்்த. 894); பாரக்்க;see surai-k-kuruvi.

ம. ற

     [  + ஐ]

ைறக்காரன்

ைறக்காரன் cūṟaikkāraṉ, ெப. (n.)

   ெகாள்ைளய ப்பவன்; robber, plunderer.

     "நி தர் ரச ் ைறக்காரப் ெப மாேள" ( ப் ., 170);.

     [ ைற + காரன்]

ைறக்காற்

 
 ைறக்காற்  cūṟaikkāṟṟu, ெப. (n.)

   ழல் பாற்  (இ.வ.);; Whirlwind

     [ ைற + காற் ]

றக்

றக்  cūṭiṟakkuruvi, ெப. (n.)

   ேசாள வய ற் ட்டங் ட்டமாய்க் காணப்ப ம்  வைக; rose coloured starling, found in flocks on the 
cholam fields, pastor roscus (M.M. 181);.

     [ ைற + ]
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ைறக் க்க

 
 ைறக் க்க  cūṟaikkuruvikkaṟi, ெப. (n.)

   ட்டம், ேசாைக, ன்மம், க்கம், ஆறாப் ண் இவற்ைறப் ேபாக் ம் ைறக் ன் க ; the flesh 
of the Šurai kuruvi controls leprosy, worms, severe rheumatic affections (சா.அக.);.

     [ ைறக்  + க ]

ைறெகாள்( )-
தல்

ைறெகாள்( )-தல் cūṟaigoḷḷudal,    7 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைறயா தல்;     "ேசா யான் ழ் பனிநீர ் ைறெகா  மாேற ேபால்" (பட் னத் ப்பா, 
ெதஞ்ெசா . 32);

     [ ைற + ெகாள்-,]

ைறேகாட்பைற

ைறேகாட்ப
ைற

ைறேகாட்பைற cūṟaiāṭpaṟai, ெப. (n.)

   வ ப்ப  ெசய்ேவாரக்் ரிய பாைலப்பைற (ெதால். ெபா ள். 18. உைர);; robber's drum.

     [ ைற +  ெகாள் +  பைற - ைற ேகாட்பைற]

ைறச் ன்னம்

ைறச் ன்னம் cūṟaicciṉṉam, ெப. (n.)

   ெகாள்ைள ேவாரக்் ரிய ஊ ெகாம் ; robber's horn.

     "ஆெற  பைற ஞ் ைறச ் ன்ன ம்" ( வப்.12.10);.

     [ ைற + ன்னம்]

ைறத்ேதங்கா
ய்

 
 ைறத்ேதங்காய் cūṟaittēṅgāy, ெப. (n.)

   ேநரத்் க் கடனாகத் ெதய்வத் ன் ன்னிைல ல் உைடக் ம் த ேதங்காய்; coconuts dashed on the 
ground before a shrine in fulfilment of vow.

     [ ைற + ேதங்காய்]

ைறயர்

ைறயர ்cūṟaiyar, ெப. (n.)

   பரத்ைதயர;் prostitute

     "தயங்  ழற் ைறயர"் (தஞ்ைசவா. 377);.

     [ ைள2 → ைற → ைறயர]்

ைறயா

ைறயா 1 cūṟaiyāṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெகாள்ைளய த்தல்; to plunder, pillage

     "அ ைனச ் ைறயாட" (கம்பரா. நகரநீ்.200.);.

     [ ைற + ஆ -,]

ைறயா -தல்

ைறயா -தல் cūṟaiyāṭudal,    18 ெச. ன்றா  (v.t.)

   தைல ற்றல்; to be dizzy from disease, from hunger (ெச.அக.);,

     [ ைற + ஆ -,]

ைற -தல்

ைற -தல் cūṟaiviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெகாள்ைள டச ்ெசய்தல்; to permit plunder.

   2. ெசாத்ைதப் றரக்்  வாரி தல்; to give one's things to be appropriated promiscuousiy.

   ெத. ர ச் ;க. ெற .

     [ ைற + -,]

694

www.valluvarvallalarvattam.com 10158 of 19068.



ைறேவடன்

ைறேவடன் cūṟaivēṭaṉ, ெப. (n.)

   றா ன் வைக ெளான் ; a kind of shark sea-fish (சா.அக.);.

     [ ைற + ேவடன்]

   316 னர்

ன் sun,

ன் sun, cūṉ, ெப. (n.)

   1. க்கம்; swelling.

   2. வைள ; crookedness, bend, irregular-shape.

ன்நிலம்,

   3. ைக த யன ம் த்தல்; whithering, as of a limb.

   4. ற்றம்; defect.

   5. கவடம்; guile.

     "அவன் மனத் க் ம் க்  அள ல்ைல".

   6. க க்கம் (இரக யம்);; secret, inner meaning.

     "காரியத் ன் ெனல்லாம் ெதரிந்  ெகாள்ள ேவண் ம்."

   7. இரண்  ட் ச் வரக்ளின் இைடசச்ந்  (இ.வ.);; narrow lane between the walls of adjacent houses.

   8. றம்ேபாக் நிலம்; a piece of unoccupied land.

     [ ல் → ன் → சன் - ன் (ேவ.க. 244]

ன் த்தவன்

 
 ன் த்தவன் cūṉpiḍittavaṉ, ெப. (n.)

   வ  ெப த்தவன்; one with swallow (சா.அக.);

     [ ன் + த்தவன்]

ன்
ன்  cūṉmi, ெப. (n.)

   கற்ப த்தவைர, காய்ந்  ெகா க் ம் இ ப் ப்பாைவையத் த ம் ப ச ்ெசய் , வ த் ம் 
நிரயவைக (ேச . த க்ேகா. 3);; a hell where immortal people are punished by being forced embrace red-hot iron 

ன்றல்

 
 ன்றல் cūṉṟal, ெப. (n.)

ேதாண் ைக ( வா.);:

 scooping out.

     [ ல் – ன்றல்]

னம்

னம்1 cūṉam, ெப. (n.)

   மான் ( ங்.);; deer.

 னம்2 cūṉam, ெப. (n.)

   வ ம் மலந்த மலர ்(யாழ்.அக.);; full blown flower.

 னம்3 cūṉam, ெப. (n.)

   வ ற் க்கம் (தஞ்ைச.);; swelling of the abdomen.
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னம்வ

னம்வ  cūṉamvayiṟu, ெப. (n.)

   1. ெப  வ ; a distanded abdomen.

   2. ழந்ைதக்  உண்டா ம் (கல் ரல் க்கம்); ெப வ ; pot belly in children.

     [ னம் + வ ]

னர்

னர ்cūṉar, ெப. (n.)

   ஊன் ற்ேபார;் dealers in meat.

     [ ன் + அர]்

னன் 317

னன்

னன் cūṉaṉ, ெப. (n.)

   1. ெப வ ற்ேறான்; man with a big belly.

   2. ேநாயால் வ  ெப த்ேதான்; a patient with distended abdomen (சா.அக.);

     [ ன் →  னன். ன் = க்கம்]'

னாம் வ

 
 னாம் வ  cūṉāmvayiṟu, ெப. (n.)

னம்வ  பாரக்்க;see sunam-vayiru

     [ னாம் + வ ]

னாவ

 
 னாவ  cūṉāvayiṟu, ெப. (n.)

   ெப வ  (இ.வ.);; swollen abdomen, as of diseased children.

     [ னம் + வ  → னவ  → னாவ ]

ம வ. வஞ்சகன், ஏமாற் க்காரன், ஏய்ப்பவன்.

     [ ன் – னி]

ைன

ைன1 cūṉai, ெப. (n.)

   1. ைளக் ள் உண்ணாக்ைகப் ேபாற் ைதந் டக் ம்; a lobe or small fleshymass

ைன -தல்

 found demarcated in the little brain, intertonsillar lobe or uvula of the cerebellum (சாஅக.);.

   2. வ ற்  க்கம்; swelling of abdomen.

   3. ற்றம்; fault.

   4. ெசாத்ைத; that which is decayed

 ைன2 cūṉai, ெப. (n.)

   ஆ  ெவட்டப்ப ம் இடம்; slaughter - house.

     "ெசான்ன ைனத் றந்த வற்றட்டன்ன" (நீலேக .314);.

 ைன3 cūṉai, ெப. (n.)

   மகள்; daughter
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ைனப்பற் -
தல்

 
 ைனப்பற் -தல் cūṉaippaṟṟudal, ெச. .  (v.i.)

   வ  க்கமைடதல்; to swell as of the abdomen (சா.அக.);.

     [ ைன பற் -,]

ைனவ

 
 ைனவ  cūṉaivayiṟu, ெப. (n.)

னம் வ  பாரக்்க;see sunam-vayiru (சா.அக.);

ம வ. பாைனவ

     [ ைன + வ ]

ைன -தல்

ைன -தல் cūṉaiviḻudal,    2 ெச. .  (v.i.)

   ெசாத்ைத தல்; to be rotten at the core as teeth.

     [ ைன -,]

ச்
 ச ்c,    த ழ் ெந ங்கணக் ல் ன்றாம் ெமய்ெய த் ; the third consonant in Tamil, being the palatal voiceless 
stop.
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ச

ச ca,      'ச'கர ெமய் ம் 'அ'கர உ ம் ேசரந்்த உ ரெ்மய்ெய த் ;

 syllable formed by adding the short vowel 'a' to the consonant 'c'.

     [ச ்+ அ]

     "சகரம் ெமா  தல் வாராெதன்  வ  த க் ச ்சற் ம் ெபா ந்தா .

     "அ ஐ ஒள எ ம் ன்றலங் கைடேய" (ெதால் எ த்  ெமா  62); என் ம் ெதால்காப் ய ற்பா 
அ க்  அைவ ஒள எ ம் ஒன்றலங்கைடேய என்ற பாட ேவ பா ம் உள்ள . சக்கட் , சக்ைக, சக , 
சக  சங்  சடெ்டன. சட்டம், சட்டகம், சட்  சடை்ட சடசட சைட, சைட , சண் , சண் , சண்ைட, 
சணல், ச ப் , சப்படை்ட, சப்ெபன் , சப்பாணி, சப் , சப்ைப, சம் , சம்மட்  சமட் , சமம், சமழ், 
சைம, சர , சரள், சரி, ச , ச க்கைர, சேரல்என, சல்லைட, சல்லரி, சல் , சலசல, சலங்ைக, ச , 
சவ் , சவம், சவர ்சைவ, சழக்  சள்ெளன, சள்ைள, சளக்ெகன, சளி, சைள, சற் , ச க் , சன்னம் 

த ய ற் க் ம் ேமற்பட்ட தனித்த ழ்செ்சாற்கள் அ ப்பைடயான ம் ெதான் ெதாட்டன ம் 
இன் யைமயாதன ம் ேவ ன் ன ம் ேசரி வழக் ன மா க்க, அவற்ைறப் ற்காலத் னெவன்  
ெகாள் வ  ெப ந்தவறா ம். சக்ைக, சட் , சண் , சண்ைட சைத சப் , ச , சற் , ச க்  த ய 
ெசாற்கள் எத் ைண எளிைம ம் இயல் மானைவ என்ப  ெசால்லாமேல ளங் ம். சண் , ச  

த ய பல ெசாற்கள் சகர த னவாய் இ ந் த்தல் ெமனி ம் சக் , சடாரி, சேடர ்சரட் , 
சலசல, சேரல், சவ் , சள், சளக்  சளார ் த ய ஒ க் ப் ச ்ெசாற்க ம் அவற் ன ப் 

றந்தன ம் வக்கந்ெதாட் ச ்சகர தலனவாேய இ ந் த்தல் ேவண் ம். சாப்  என் ம் 
உலகவழக்ெகளிைமச ்ெசால் சப்  என் ம் லத் னின்  ேதான் யதா ம். சப்  + இ  - சப்  → 
சாப் , ைவ என் ம் ெசால் ம் சைவ என்பதன் ரிபாகேவ ேதான் ன்ற . ெசத்தான் என் ம் 
இறந்தகால ைன ற்  பண்ைடக்காலத் ல் சத்தான் என்ேற இ ந் த்தல் ேவண் ம்.

ஒேநா: காண் → கண்டான். ேநா → ெநாந்தான். ெந ல் தலான ைனப் ப  இறந்தகால ற் ல் 
தல் ம்ேபா  இனக் லாய்க் வேத மர  ெத ங் ம் சச் னா  (ெசத்தான்); சச் ப் 

ேபா னா  (ெசத் ப் ேபானான்); என்ேற ெசால்வர.் ேம ம்

     " தல் அரண ம்" (ெதால். ெபா ள் றத், 10);

     "வ பைக ேபனார ்ஆெர ம்" (ெதால். ெபா ள் றத் 12);, அைமத் க்ெகாண்ட 
ெதால்காப் யரக்ாலத் த ழர,் சட்  ெசய்யத் ெதரியா ந்தனர ்என்ப , ெப நைகக்  
இடமானதா ம். சட்  என்ப , சைமய க்  இன் யைமயாத ம் எளிநிைலயான ம் 
ம ெபயரற்ற மான கலவைக

     "சரிசமழ்ப் ச ்சட்  ச  சவ

சளிசக  சடை்டசவளி – ச சர

சந்  சதங்ைக சழக்கா  ஈரிடத் ம்

வந்தனவாற் சம் த ம் ைவ"

சஃ ல்

 
 சஃ ல்  caḵkulli, ெப. (n.)

   ற் ண்  வைக. ( ங்);; a kind of pastry or cake.

     [அக் ன்ன? - அஃ ல்  – சஃ ல் ]

சஃ ல்  → Skt. Saskuli

சக்கேசனாதப

சக்கேசனாதப  cakkacēṉādabadi, ெப. (n.)

   இலங்ைக மன்னன் ஐந்தாம் கா பனின் பைடத ்தைலவன்; army chief of Ceylon king Kāsiban V.

     [சக்ைக → சக்க ேசனா ப , ேசைன அ ப  – ேசனா ப ]

. .919இல் ெவள் ர ்எ ம் ஊரில் நடந்த ேபாரில் இவன் தைலைம ல் இலங்ைகப் பைட ம் 
ன்றாம் இராச ம்மனின் பாண் யப் பைட ம் ேசரந்்  ேசாழமன்னன் தல் பராந்தகனிடம் 
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சக்கட்டம்

சக்கட்டம் cakkaṭṭam, ெப. (n.)

   1. ஏளனம் (பரிகாசம்); ( ன்.);; scoff, mockery, sport;

   2. கண்டனம் (நிந்ைத); (யாழ். அக.); censure.

க. சக்கந்த சக் ளி , சக்  (ம ழ் );:

. சக்கந்த ெத. சக்க ம்  E.kickle

 சக்கட்டம் cakkaṭṭam, ெப. (n.)

ம ர ்(யாழ். அக.);:

 hair.

     [சள் → சள் . சள் தல் = க்  தல். சள் + கட்டம் → சடக்ட்டம் → சக்கட்டம். க்  ம் 
தன்ைமய ]

சக்கட் சக்கட்
ெயனல்

 
 சக்கட் சக்கட் ெயனல் sakkaṭṭisakkaṭṭiyeṉal, ெப. (n.)

   ெமன்ெபா ள்கள் ம்  ஒ க் ப் ; onom. expr. of repeated thud (ெசஅக.);.

     [சக்கட்  + சக்கட்  + எனல்]

சக்கடை்ட

சக்கடை்ட cakkaṭṭai, ெப. (n.)

   1. றைம ன்ைம (யாழ்ப்.);; badness, unfitness, inferiority, incompetency.

   2. இளப்பம்; degradation.

   3. மைடயன்; block head, dolt.

அவன் ஒ  சக்கடை்ட

     [சத்தற்றகடை்ட → சக்கடை்ட]

சக்கடை்ட → Skt. sakata

சக்கடை்டயாள்

 
 சக்கடை்டயாள் cakkaṭṭaiyāḷ, ெப. (n.)

   வ ல்லாதவன் (யாழ்ப்.);; fragile, Weak person.

     [சக்கடை்ட + ஆள்]

சக்கடா

சக்கடா cakkaṭā, ெப. (n.)

சக்கடாவண்  பாரக்்க: see Sakkada-Vandi.

     [சக்   → சக்கடம் → சக்கடா (வவ. 134);]

சகடம் பாரக்்க

சக்கடாவண்

சக்கடாவண்  cakkaṭāvaṇṭi, ெப. (n.)

   கடை்ட வண்  (இ.வ.);; springless bullock-cart.

   ம. சக்கடவண் , சக்கடாவண் ;ெத. ெசகடாபண்

     [சகடம் → சக்கடம் → சக்கடா வண் ]

சக்கரத் ன் ெபயர ்அைத உ ப்பாகக் ெகாண்ட ஊர் க்  ஆ  வந்த  ைனயா ெபயர.்

ஒ.ேநா: வண்  = சக்கரம், சக்கரத்ைத ைடய ஊர் . இன் ம் கமைலவண்  வண்  ட் தல் 
என் ம் வழக் கைள ேநாக் க.

சக்கரத்ைதக் க் ம் கால் என் ஞ் ெசால் வண் ைய ம் த்தல் காண்க. 'கலத் ங் கா ந் 
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சக்க

சக்க  cakkaḍi, ெப. (n.)

சக்கணி பாரக்்க: See Sakkal

     "இயங்ெகாட்டச ்சக்க  கற் " ( ப் :417);

     [சக்கணி – சக்க ]

சக்கணி

சக்கணி cakkaṇi, ெப. (n.)

த் வைக,

 a kind of dance

     'சக்கணி  ேலாரத் ஞ் சா த் ' (பண  186);.

ெத. சக் ணி

     [அக்  → அக் ளி → சக் ளி → சக்கணி (ம ழ்ச் );

சக்கத்

 
 சக்கத்  cakkattu, ெப. (n.)

   ந ல் உயரந்் ம் இ ற ம் சரிந் ம் ராய்ப் ப் ேபான்ற ேதாற்ற டன் உ வான த் ; a kind of 
pearl which has bulging shape at centre and slope in either sides.

     [அங்  → சங்  → சங்கத்  → சக்கத் ]

சக்கேத

சக்கேத  cakkatēvi, ெப. (n.)

சக்கம்மாள் பாரக்்க;see akkam

     'க த்  நன்றாய்ப் ேப  சக்கேத ' ( ற்றா. ற71);

     [இயக்  → இசக்  → சக்  + ேத . இசக் ேத  → சக் ேத  → சக்கேத . இ  மக்கள் வழக் ன் 
ஜக்கம்மாள் என் ம் ஜக்கேத  என் ம் ரிந்த ]

சக்கந்தம்

சக்கந்தம் cakkandam, ெப. (n.)

சக்கட்டம் பாரக்்க;see Sakkattam.

க., . சக்கந்த

     [சக்கட்டம் → சக்கத்தம்]

 சக்கந்தம்1 cakkandam, ெப. (n.)

   ம ழ்ச்  (யாழ். அக.);; joy

க., . சக்கந்த

சக்கந்

 
 சக்கந்  cakkandu, ெப. (n.)

சக்கந்தம் பாரக்்க;see Sakkandam.

     [சக்கத்தம் → சக்கத் ]
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சக்கப் ரதமன்

 
 சக்கப் ரதமன் cakkappiradamaṉ, ெப. (n.)

   பலாப்பழங்ெகாண்  ெசய்யப்ப ம் கன்னல  (பாயச); வைக (நாஞ்.);; a kind of sweet milkporridge 
prepared from jack-fruit (ெச. அக.);.

ம. சக்கப்ரதமன் . சங் ளி, சங் , தங் ளி

     [சக்ைக → சக்க(ம்); + ரதமன். சக்க = பலாப்பழம். ரதமன் = கன்னல  (பாயச); வைக.

 Skt. prādhama → த. ரதமன்

சக்கம்மா

 
 சக்கம்மா cakkammā, ெப. (n.)

சக்கம்மாள் பாரக்்க;see šakkammāl.

     [சக்கம்மாள் → சக்கம்மா]

சக்கம்மாள்

சக்கம்மாள் cakkammāḷ, ெப. (n.)

   1. ஒ  ெபண் ேதவைத; a demoness.

   2. ெபண்பாற்ெபயர;் female proper name (ெச.அக.);

   ம. சக் , ெத. சக்கம்;பட சக்  (ெபண்பாற் ெபயர)்;

     [இயக்  → இசக்  → சக்  + அம்மாள் - சக் யம்மாள் → சக்கம்மாள்]

சக்கரக்கல்

 
 சக்கரக்கல் cakkarakkal, ெப. (n.)

   மால் ேகா க் க் ெகாைடயாக டப்பட்ட நிலங்களின் எல்ைல க் ம் 
வா க்கல்; boundary or demarcation - stone for lands granted to Tirumāl (Visnu); temples (ெச.அக.);

     [சக்கரம் + கல், சக்கரம் = வட்டம், வைள , எல்ைல]

சக்கரக்கலப்ைப

 
 சக்கரக்கலப்ைப cakkarakkalappai, ெப. (n.)

   ேசற்ைறக் ழாக் ம் க ; a kind of instrument for ploughing.

     [சக்கரம் + கலப்ைப]

சக்கரக்க

 
 சக்கரக்க  cakkarakkavi, ெப. (n.)

   வண் ச ்சக்கரம் ேபான்ற த் ரத் ல் அைம மா  பா ம் ைறப்பாடல்; a fantastic metrical composition 
in the diagrammatic form of the cart-wheel.

     [சக்கரம் + க ]

சக்கரப்பா எனில் த ழாம் சக்கரக்க  நாலாைரக் க , ஆறாைரக் க , எண்ணாைரக் க  
என்றாற்ேபால் பல வைகப்ப ம்.

சக்கரக்கள்ளன்

 
 சக்கரக்கள்ளன் cakkarakkaḷḷaṉ, ெப. (n.)

   கஞ்சன் (க ); (நாஞ்.);; close-fisted person, miser (ெச.அக.);

     [சக்கரம் = ஒ  வைகச ்  கா . சக்கரக்கள்ளன் = கா ம் ெகாடாதவன்]
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சக்கரக்காரன்

 
 சக்கரக்காரன் cakkarakkāraṉ, ெப. (n.)

   ெசல்வன் (இ.வ.);; rich man (ெச.அக);.

ம. சக்கரக்காரன்

     [சக்கரம் = கா . சக்கரம் + காரன். காரன் = உைடயாைனக் க் ம் ஈ ]

சக்கரக் ளிைக

சக்கரக் ளிைக caggaragguḷigai, ெப. (n.)

   கா  (நாணய); வைக; a coin (M.E.R. 1 of 1925); (ெச.அக.);

     [சக்கரம் + ளிைக. ள் → ளம் → ளகம் = ெவல்ல உ ண்ைட. ளியம் = உ ண்ைட. ளிைக = 
உ ண்ைட மாத் ைர. இங்  வட்டவ ைவேய உணரத்் ற்ெறன்க]

சக்கரக் டம்

 
 சக்கரக் டம் cakkarakāṭam, ெப. (n.)

   சக்கரத் ன் ந ல் ஆரக்கால்கள் ஒன் ேச ம் வட்டவ வமான பாகம்; the axis of a wheel.

ம. சக்கரக் டம்

     [சக்கரம் + டம்]

சக்கரக்ெகாடம்

 
 சக்கரக்ெகாடம் cakkarakkoḍam, ெப. (n.)

சக்கரக் டம் பாரக்்க;see Sakkara-k-kúgam.

ம. சக்ர டம்

     [சக்கரம் + ெகாடம். ள்  → ட → டம். டம் → ெகாடம்]

சக்கரக்ெகா

 
 சக்கரக்ெகா  cakkarakkoḍi, ெப. (n.)

   ரக்் ; sponge-gourd - Luffa acutangularis (சா. அக.);

     [சக்கரம் + ெகா  ெகாள் → (ெகாண்); → ெகா  = வைள , வைளவான  ெகா  → ெகா  = வைளந்  
பட ம் நிைலத் ைண]

சக்கரக்ேகாட்டம்

சக்கரக்ேகாட்டம்1 cakkarakāṭṭam, ெப. (n.)

   தலாங் ேலாத் ங்கச ்ேசாழனால் ெவல்லப்பட்ட ம் ந வண் (மத் யப் ரேதச); மாநிலத் ல் 
உள்ள மான ஒ  நா  (இராச் யம்);; an ancient state in the central provinces conquered by Kulöttunga Cöla I.

     " தராச பயங்கரன் ……………… ெவன்ற சக்கரக் ேகாட்டத் ைட" (க ங். 134);

     [சக்கரம் + ேகாட்டம், ேகா  = வைள , எல்ைல. ேகா  → ேகாட்டம் = ெப ம் எல்ைலப் பரப்ைபக் 
ெகாண்ட ]

 சக்கரக்ேகாட்டம்2 cakkarakāṭṭam, ெப. (n.)

   ஆந் ர மாநிலம் சாகப்பட் னம் மாவட்டத் ள்ள ந வண் (மத் ய); மாவட்டத்ைதச ்ேசரந்்த 
இராச ரத் ற்  எட் க்கல் ெதாைல ல் உள்ள ம் தல் இராேசந் ரனால் ெவல்லப்பட்ட மான 
ஊர;் an ancient state with central provinces conquered by Rajendran.

     " க் ரம ரர் ்சக்கர ேகாட்ட ம்" ( தல் இராேசத் ரன் ெமய்க் ரத்் );:

சக்கரகாரகம்

 
 சக்கரகாரகம் caggaragāragam, ெப. (n.)

    ெதாடக்  (மைல);; tiger-stopper
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சக்கர சச்ம்

 
 சக்கர சச்ம் caggaraguccam, ெப. (n.)

   ெசயைல (அேசா ); மரம்; asoka trec - Jonesia asoka (சா.அக.);

ம வ. ண்

     [சக்கரம் + சச்ம். சச்ம் = ெகாத் , கற் ம் ெகாத் க் ெகாத்தாக இைலகள் உள்ள மரம்]

சக்கர யம்

 
 சக்கர யம் caggaraguliyam, ெப. (n.)

   மைல நாட் ப்  வைக; a kind of fern found in hilly tracts (சா.அக.);

     [சக்கரம் + யம்]

சக்கரசச்க்கரம்

சக்கரசச்க்கரம் cakkaraccakkaram, ெப. (n.)

   த் ரப்பா வைக (யாப் . 497);; a variety of metrical composition (pros.);

     [சக்கரம் + சக்கரம்]

சக்கரச் வாசம்

 
 சக்கரச் வாசம் cakkaraccuvācam, ெப. (n.)

சக்கர ரப்்  பாரக்்க;see: Sakkara-v-yirppu

ம. சக்ர வாசம்

     [சக்கரம் + சவாசம்]

 Skt. Sväsa – → த. வாசம்

சக்கரச்

 
 சக்கரச்  cakkaraccuḻi, ெப. (n.)

   நீரச்் ; whirlpool.

ம. சக்ரச்

     [சக்கரம் + . ள் → ளி →  ( .); = வைள, உ ள், ற்   (ெப.); = ற் ம் ப ]

சக்கரசெ்சல்வம்

சக்கரசெ்சல்வம் cakkaraccelvam, ெப. (n.)

   ெப ஞ்ெசல்வம்; great wealth and prosperity, as of Indra

     "சக்கரச ்ெசல்வம் ெப ம்" (நால . 346);

     [சக்கரம் + ெசல்வம். சக்கரம் = ஆைணச ்சக்கரம் சக்கரசெ்சல்வம் = அர செ்சல்வம்]

சக்கரசரம்

 
 சக்கரசரம் sakkarasaram, ெப. (n.)

ச க்கரசச்ரம் பாரக்்க;see Sarukkara-c-caram.

     [ச க்கரம் → சக்கரம் சக்கரம் சரம்]
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சக்கரஞ் ற் -
தல்

சக்கரஞ் ற் -தல் cakkarañjuṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ழ தல் (இ.வ.);; to revolve, rotate, as a wheel.

   2. ற்  ைளயா தல் ( ன்);; to whirl around in play.

   3. ெபரி ந் ன்பப்ப தல்; to be in sore distress.

ைக ற் பண ல்லாமல் சக்கரஞ் ற் றான் (நாஞ்.);.

     [சக்கரம் + கற்  சக்கரம் ேபால் ற் தல். ன்பத் ல் வ ம் நிைல சக்கரஞ் ற்றலா ற் , ஒ.ேநா: 
ஆலாய்ப் பறத்தல்]

சக்கரணங்கால்

 
 சக்கரணங்கால் cakkaraṇaṅgāl, ெப. (n.)

அட்டங்கா ைக, act of sitting flat and cross-legged.

க. சக்களபக்கள, சக்க பக்க , சக்கள மக்கள, சக்கள க்கள, சக்கெள க்கெள: பட சக்கரமள்

     [சக்கரம் + அைண + கால்]

சக்கரத்தாபனம்

 
 சக்கரத்தாபனம் cakkarattāpaṉam, ெப. (n.)

சக்கர நி -தல் பாரக்்க: see Sakkaraոiruvu

     [சக்கரம் + தாபனம்]

 Skt. Sthäpana → த. தாபனம்

சக்கரத்தாழ்வார்

 
 சக்கரத்தாழ்வார ்cakkarattāḻvār, ெப. (n.)

   மா ன் சக்கரமாகக் க தப்ப ம் ஆழ்வார;் Visnu's discus, considered a deity.

     [சக்கரம் + அத்  + ஆழ்வார.் 'அத் ' சாரிைய]

சக்கரத் வட்

 
 சக்கரத் வட்  cakkarattīvaṭṭi, ெப. (n.)

   வட்டத் வட் ; a kind of roundtorch (ெச.அக.);

     [சக்கரம் + வட் ]

சக்கரத் ன்பம்

 
 சக்கரத் ன்பம் cakkarattuṉpam, ெப. (n.)

   ஒ  வைகத் ன் த்தல் ( த் ரவைத);; a mode of torture.

     [சக்கரம் + ன்பம்]

சக்கரத்ேதமல்

 
 சக்கரத்ேதமல் cakkarattēmal, ெப. (n.)

   நல் ைழக் (அ ரஷ்்டம்); ப்பதாகக் க தப்ப ம் வட்டத ்ேதமல் (இ.வ.);; round whitish spots on the body 
believed to indicate fortune

ம. சக்ரப்ெபாரிகண்ணி

     [சக்கரம் + ேதமல்]
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சக்கரத்ேதர்

 
 சக்கரத்ேதர ்cakkarattēr, ெப. (n.)

   இ ப் த் ேதர ்( ன்);; a wheeled car.

     [சக்கரம் + ேதர.் ல் → ர ்→ ( ரி); → ேதர.் ேதாளில் ைவத் த் க் ச ்ெசல் ம் பல்லக் க்  அ த்த 
ைவ வளரச்் ேய சக்கரம் அைமத்த ேதர]்

சக்கரதரன்

சக்கரதரன் cakkaradaraṉ, ெப. (n.)

   1. மால்:

 Visnu, as discus bearer.

   2. பாம்  (யாழ்.அக.);:

 snake, as being hooded.

     [சக்கரம் + தரன். சக்கரப் பைடைய ைடயவன் என் ம் ெபா ளில் மால் சக்கரதரன் என 
அைழக்கப் பட்டார.் பாம் ன் படம் சக்கரம்ேபால் இ ப்பதால் அ ம் சக்கரதரன் எனப்பட்ட ]

சக்கரதாரி

 
 சக்கரதாரி cakkaratāri, ெப. (n.)

சக்கரதரன் பாரக்்க;see Sakkaradaran

     [சக்கரம் + தாரி]

 Skt. dhårin → தாரி

சக்கரதானம்

 
 சக்கரதானம் cakkaratāṉam, ெப. (n.)

   யன்  பா ந் தாளவைக; a difficult type of tânam.

     [சக்கரம் + தானம்]

சக்கரதானர்

சக்கரதானர ்cakkaratāṉar, ெப. (n.)

   வ வங்க ெளான்  (காஞ் ப் . வ ண். 23);; a manifestation of Śivan (Saiva);.

     [சக்கரம் + தானர]்

சக்கர ைச

 
 சக்கர ைச sakkaradisai, ெப. (n.)

வானாள் வ ஞ் ைசக ெளான் :

 the direction which gives the indication of one's end of life.

     [சக்கரம் + ைச ஒ வர  வாணன் ஒ  வட்டமாக நிைற ம் எனக் க தப்பட்டதன் அ ப்பைடேய 
சக்கரம் வாணாைளக் த்தெதன்க]

சக்கர ரத்்தம்

சக்கர ரத்்தம் cakkaratīrttam, ெப. (n.)

   ற்ெறட் த் ப்ப க ெளான்றா ய ெவள்ளைறெயன் ந் தலத் ல் உள்ள நன்னீர;் the sacred 
water of Tiruvellarai, one of the 108 sacred temples.

     [சக்கரம் + ரத்்தம்]

 Skt. firtha → த. ரத்்தம்
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சக்கரத்ேதவன்

 
 சக்கரத்ேதவன் cakkarattēvaṉ, ெப. (n.)

   க ங்கேதச மன்னனா ய க தா ன  இரண்டாம் தல்வன்; the second son of Surudayu king of Kalinga 
country.

     [சக்கரம் + ேதவன். ேதய் → ேதய்  → ேத  = ெதய்வம், ெதய்வத்தன்ைம. ேத  → ேதவன் = கட ள், 
அரசன், இயற்ெபயர]்

த. ேதவன் → Skt. dēva

சக்கரந்த -த்தல்

சக்கரந்த -த்தல் cakkarandaṟittal,    4 ெச. .  (v.i.)

   இயந் ரமாட்டல்; to rotate a mill.

     [சக்கரம் + த -,]

சக்கரநாற்கா

 
 சக்கரநாற்கா  cakkaranāṟkāli, ெப. (n.)

   நடக்க யாேதார ்இடம் ட்  இடம் ெசல்லப் பயன்ப த் ம் சக்கரங்கள் ெபா த்தப்பட்ட 
நாற்கா ; wheelchair.

     [சக்கரம் + நாற்கா ]

சக்கரநி தல்

சக்கரநி தல் cakkaraniṟuvudal, ெப. (n.)

   1. றர ்ெசய்த ங்ைகப் ேபாக்க மந் ரமைமந்த சக்கரத்ைதப் ப த்  ைவக்ைக; ceremonial setting of a 
plate containing mystical diagrams and letters for counteracting evil.

   2. ேகா ல் க வைற ன் ( லஸ்தானத் ன் ழ் மந் ரத் தகடை்டப் ப த்  ைவக்ைக; ceremonial 
setting of a plate containing a mystic diagram under the 'mūlavar".

சக்கரேநா

 
 சக்கரேநா  cakkaranōvu, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் க ேநா  ( த் ரவைத);; a mode of torture.

     [சக்கரம் + ேநா . சக்கரம் ழ வ  ேபால் ெதாடரத்்  ஏற்ப ம் ேநா  சக்கரேநா ]

சக்கரப்பட்

சக்கரப்பட்  cakkarappaṭṭi, ெப. (n.)

   ப் ரம் மாவட்டம் ண் வனம் வட்டத் ள்ள ஊர;் a village in Vilupuram district Tindivanam taluk.

     "ஆழ்வார ்ேதவரத்ானம் சக்கரப்பட்  ெச க் ம் வடக் ம்" (ெத. க. ெதா. 7, கல் 853 - 9);

     [சக்கரம் + பட் . பட் தல் = தட் தல். பட்  → பட்  = படை்ட, ங் ற் ளாச் , அதனாலைமத்த 
ெதா , ெதா  இ த்த ஊர]்

சக்கரப்பட் த்த

சக்கரப்பட் த்த  cakkarappaḍḍittaḍi, ெப. (n.)

   நீட்டல் அள ேகால்; linear measure scale.

     " வாபரணங்க ஞ் ெசய்வாரக்ளாக (ம்); சக்கரப்பட்  த  இரண் ம்" (ெத. க. ெதா.7. கல். 392/3. 
பக் 251);

     [சக்கரப்பட்  + த . தண்  → தண்  → த ]

சக்கரப்பட்ைட

 
 சக்கரப்படை்ட cakkarappaṭṭai, ெப. (n.)

சக்கரத் ல் ெவளிப் ற எஃ  வைளயம்:

 Steel tyre of as cart-wheel.

     [ச க்கரம் → சக்கரம் + படை்ட]
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சக்கரப்பைட

 
 சக்கரப்பைட cakkarappaḍai, ெப. (n.)

சக்கரா தம் பாரக்்க: Sce Sakkaiyudam

     [சக்கரம் + பைட]

சக்கரப்பணம்

சக்கரப்பணம் cakkarappaṇam, ெப. (n.)

   கா  வைக; a coin (M.E.R. 261 of 1929-30);.

     [சக்கரம் + பணம். சக்கரம் = வட்டவ . படம் → பணம் = தகடான கா . சக்கரப் பணம் = 
வட்டவ ைடய நாணயம்]

சக்கரப்பரிபால
னம்

 
 சக்கரப்பரிபாலனம் cakkarapparipālaṉam, ெப. (n.)

   அரசாட்  ெசய்ைக; governing, ruling, reigning

     [சக்கரம் + பரிபாலனம்]

 Skt. paripälana → த. பரிபாலனம்

சக்கரப்பள்ளி

 
 சக்கரப்பள்ளி cakkarappaḷḷi, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்ட ஊர ்ெபயர;் a village in Tañjāvūr district.

     [சக்கரம் + பள்ளி. பள் = பள்ளம், ப க்ைக பள் = ப . பள் → பள்ளி = ப க்ைக அல்ல  அைத, 
ப க் ம் அைற ள்ள , ேகா ல், அரண்மைன, ஊர]்

சக்கரப்பா யார்

சக்கரப்பா யார ்cakkarappāṭiyār, ெப. (n.)

   ெசக்கார;் oilmen. 'சக்கரப்பா யார ் லெமய்த்தவ மா ள்ளார'் ( த். .50);

     [சக்  → ெசக்  → ெசக்கரர ்+ பா  + ஆர.் ெசக்கரப்பா யார ்→ சக்கரப்பா யார]்

சக்கரப்பாத்

 
 சக்கரப்பாத்  cakkarappātti, ெப. (n.)

   சக்கரங்கள் ெசன்றதால் பாைத ல் உ வான சால்; wheel track (ேசரநா.);

ம. சக்கரப்பாத்

     [சக்கரம் + பாத் ]

சக்கரப்பாைத

 
 சக்கரப்பாைத cakkarappātai, ெப. (n.)

   வண் ப்பாைத வண் த்தடம்; Cartroad.

     [சக்கரம் + பாைத ப  → பதம் → பாைத]

சக்கரப் ரசங்க
ம்

சக்கரப் ரசங்கம் sakkarappirasaṅgam, ெப. (n.)

   ஏரணக் ற்றங்க ெளான்றான சக் ரகம் (நீலேக , 391, உைர);; a defect in argumentation.

     [சக்கரகம் + ரசங்கம். சக்கரம் = வைள , சக் ரகம் = வைளய வைளயப் ேப ைக]
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சக்கரப் ள்

 
 சக்கரப் ள் cakkarappuḷ, ெப. (n.)

சேகாரம் பாரக்்க;see šagõram.

     [சக்கரம் + ள்]

சக்கரப் ளி

 
 சக்கரப் ளி cakkarappuḷi, ெப. (n.)

   இனிப் ப் ளி; sweet tamarind - Tamaridus Indicus (சா.அக.);.

     [ச க்கைர → சக்கைர + ளி]

சக்கரப்ெபா

சக்கரப்ெபா  cakkarappoṟi, ெப. (n.)

   மா யத்ைதப் ெப தற்  அைடயாளமாக அ ட் ரவரால் வலத்ேதாளில் ெபா க்கப் ப ம் சக்கர 
த் ைர; branded mark of the discus upon the right shoulder of a person, made by his preceptor at the time of his 

initiation into vaisnavism. 'உன் சக்கரப்ெபா  ெயாற் க் ெகாண் ' ( வ். ெபரியாழ். 5, 4, 1.);

சக்கரப

சக்கரப 1 cakkarabadi, ெப. (n.)

தகைர (இராட்);:

 foetid cassia.

ம வ, மசெகண்ெணய்

     [சக்கரம் + ப ]

சக்கரம்4 பாரக்்க

 சக்கரப 2 cakkarabadi, ெப. (n.)

   அரசன்; the lord of a dominion, a king.

ம. சக்ரப

     [சக்கரம் + ப ]

சக்கரபந்தம்

 
 சக்கரபந்தம் cakkarabandam, ெப. (n.)

சக்கரக்க  பாரக்்க;see Sakkara-k-kavi,

     [சக்கரம் + பந்தம்]

 Skt. bandha → த. பந்தம்

சக்கரபாணம்

 
 சக்கரபாணம் cakkarapāṇam, ெப. (n.)

சக்கரவாணம் பாரக்்க;see Sakkara-Wiam

     [சக்கரம் + பாணம். வாணம் → பாணம்]
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சக்கரபாணி

சக்கரபாணி1 cakkarapāṇi, ெப. (n.)

   மால் (சக்கரப்பைடையக் ைக ல் உைடயவன்);; Tirumāl (Visnu);, as holding the discus in His hand. 
சாமேவத தனாய சக்ரபாணி யல்ைலேய ( வ். சச்ந். 14);

     [சக்கரம் + பாணி. பண் = பண் தல். பண் → பாண் → பாணி = ெசயல் ெசய் ன்ற உ ப் . 
பண் வ  பாணி. ஒ.ேநா. ெபண் → ேபண். ெசய்வ  ெசய். ெசய்(ெத.); = ைக ெசய்(ைக); → ைக.]

த. பாணி → Skt, pani

 சக்கரபாணி2 cakkarapāṇi, ெப. (n.)

   காளி; goddess Durga.

     [சக்கரம் + பாணி]

சக்கரபாணிஆச்
சார்

 
 சக்கரபாணிஆசச்ார ்cakkarapāṇiāccār, ெப. (n.)

   ெசல்லாண் யம்மன் சதகம் என் ம் ன் ஆ ரியர;் author of šellān diyamman sadagam.

     [சக்கரபரணி + ஆசச்ார.் ஆசச்ார ்= ஆ ரியர.் இவர ்ெகாங்  நாட் ள்ள ஊஞ்ச ளினர ்(த. . அக.);]

சக்கரபாணிநல்
ர்

சக்கரபாணிநல் ர ்cakkarapāṇinallūr, ெப. (n.)

   ஆழ்வார ் நகரிக்  அ ந்த ெசவ் க்ைக நாட் லைமந்த ஓ ர;் a place name situated in 
Sevvirukkai nãdu near Ãlvãr Tirunagari.

     "ெசவ் க்ைக நாட் க் சக்கரபாணி நல் ர"் (ெத. க. ெதா. 26. கல். 492-5);

     [சக்கரபாணி + நல் ர]்

சக்கர ட்

 
 சக்கர ட்  cakkarabuṭbi, ெப. (n.)

   ப்ைபேமனி (மைல);; Indian acalypha.

     [சக்கரம் + ட் . ட்பம் → ட் . வட்டவ வப் ைவக் ெகாண்ட .]

 Skt. puspa → த. ட்பம்.
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சக்கரம்

சக்கரம்1 cakkaram, ெப. (n.)

   1. வட்டம் ( ங்.);: circle.

   2. உ ைள ( டா);; wheel, as of a cart, car.

   3. யவன் சக்கரம்; potter's wheel.

     "சக்கரந்தான் கழற்றத்த ங் யத் " ( வப். ரபந் ாடன.6);

   4. சக்கரப்பைட; discus, especially of Visnu;missile weapon, sharp edged and circular.

     "சக்கரக்ைக மன் ர ் தல்வன்" (மணிேம. 13:57);.

   5. ஆட் ச ்சக்கரம்; Symbol of Sovereignity.

     "வ க் ல் சக்கரம் வலவ  ய்க் ம்" (ெப ங். வத்தவ. 5,106);

   6. ேகாள் நிைலச ்சக்கரம்; chart showing the position of planets at one's birth;

 astrological diagram.

   7. மந் ர ெவ த்தைடக் ம் தக ; engraved magic circles on amulets;

 mystical diagrams for counteracting evil influences.

     'சக்கரஞ் ரத்்த ழ் ரகன்' (ேதவா. 146. 12);.

   8. சக்கரக்க  (தண்  94); பாரக்்க;see Sakkara-k-kavi.

   9. சக்கரமாற்  பாரக்்க;see Sakkara-Imārru.

   10. சக்கர கம் பாரக்்க;see Sakkara-yijgam.

   11. பைழய கா  வைக; ancient silver coin formerly current in South India – 1/16 gold pagoda.

     "சால்  ைவயாற் ச ்சக்கரெமன் ம்" (பண .14);.

   12. அைரயனா ம ப் ள்ளதாய் வழங் ம் மைலயாளக் கா  வைக; a coin in Travancore nearly equal to six 
pies.

   13. ஒ  தண்டைனக் க  ( ன்);; turning pillory, wheel of torture.

   14. சக்கரவாகப் ள் ( டா);; ruddy goose (Anas cascara);.

   15. அைரக் ம் ெபா  ( ன்);; grind mill. 15 ெசக் ;

 oil mill.

     "த ல ைனத் ெதா ன் மர ற் சக்கரபா த் ெத " (ெபரிய . க யனா. 5);.

   17. நில லகம் ( ங்.); ; the carth.

   18 ம ல் ( ங்.);:

 fortress wall, compound wall.

   19. கடல் ( டா.);; Sea.

   20. மைல ( டா.);; mountain.

   21. பாம் ன் படம்; hood.

   22. றப்  ( டா.);; birth, transmigration of souls.

   23. அ ப  ஆண்  ெகாண்ட காலம்; a cycle of 60 years.

   24. பதக்  (ைதலவ. ைதல 14);; a measure of capacity.

   25. ரக்்  பாரக்்க;see pirkku.

   26. அத்  (மைல.);; fig, ficus.

   27. வாணாள்; life time.

   ம. சக்ரம்;   க. சக்ர;   . சக்ர;பட, சக்கர
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சக்கரமைட-த்தல்

 
 சக்கரமைட-த்தல் cakkaramaḍaittal, ெச. . . (v.i.)

   எந் ரத் ல் மந் ரெவ த்  அைடத்தல் ( ன்);; to inscribe letters of a mantra in a mystic diagram.

     [சக்கரம் + அைட-,]

சக்கரமண்ட

 
 சக்கரமண்ட  cakkaramaṇṭali, ெப. (n.)

   ெப ம்பாம் ; a kind of big snake, the Python, boa constricter.

ம. சக்ர மண்ட

     [சக்கரம் + மண்ட . மண்  → மண்ட , வைளந் , வட்ட ட்  இ க் ம் இயல் ைடய ]

சக்கரமாற்

சக்கரமாற்  cakkaramāṟṟu, ெப. (n.)

   க்கா  ( ரக்ா ); ன் பன்னி  ெபயரக்ைள ஞ் ெசய் ேடா ம் அைமத்  ஒ  பாட ன் 
இ ற் ய ெபயைர அ த்த பாட ன் த ற்ெகாண்  ம் சம்பந்தர ்ேதவாரப் ப கம் 
(ேதவா. I45);; a poem on Tirukkali (Sirkali); by Saint Sampandar, where in each stanza mentions all the names of that 
sacred shrine and the last mentioned name in stanza begins the next stanza.

சக்கர

 
 சக்கர  cakkaramuḍivu, ெப. (n.)

ஒ வன  வாழ்நாள்  ( ன்); the close of one's life. as indicated in one's horoscope.

     [சக்கரம் + . வாழ்நாள் ஒ  வட்டமாகக் க தப்பட்டதன் அ ப்பைட ல் வட்டம் ைத  
ெப தல் வாத்தாள் வாகக் க தப்பட்ட ]

சக்கர ர்

சக்கர ர ்cakkaramūtūr, ெப. (n.)

   காஞ் ர வட்டத் ள்ள சக்கரமல் ர ்என்ற ஊரின் பண்ைடய ெபயர;் a village in Kanjipuram taluk

     "இம்மண்டலத்  தாமரக்க்ேகாட்டத் த் தனி ர ்சக்கர ர ்காணிஉைடய ஊரவர"் (ெத. க. ெதா. XII 
க. எண். - 190,5);

     [சக்கரம் + ர]்

சக்கரயானம்

 
 சக்கரயானம் cakkarayāṉam, ெப. (n.)

சக்கர வண்  பாரக்்க;see Sakkara-vandi (ெச.அக.);

ம. சக்ரயானம்

     [சக்கரம் + யானம்]

 Skt. yana → த. யானம்

சக்கர கம்

சக்கர கம் cakkarayūkam, ெப. (n.)

   சக்கர வ வாக அைமத்த பைடவ ப்  ( வக. 757, உைர);; circular of an army.

     [சக்கரம் + கம்]

 Skt. vyuha → த. கம்

சக்கரெயண்
ெணய்

சக்கரெயண்ெணய் cakkarayeṇīey, ெப. (n.)

   தகைரச ்ெச ந்  எ க்கப்ப ம் எண்ெணய்; oil extracted from the plant cassia tora.

ம. சக்ரைதலம்

     [சக்கரம் + எண்ெணய்]

சக்கரம்4 பாரக்்க
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சக்கரராசன்

 
 சக்கரராசன் cakkararācaṉ, ெப. (n.)

   சக்கரத்தாழ்வார ்பாரக்்க (இ.வ.);; Sakkarattalvar (ெச.அக.);.

     [சக்கரம் + ராசன். அரசன் → ராசன்]

சக்கரேரைக

 
 சக்கரேரைக cakkararēkai, ெப. (n.)

சக்கர வரிைக பாரக்்க;see Sakkara-Vargai (ெச.அக.);.

     [சக்கரம் + ேரைக]

 Skt. rekha → த. ேரைக

சக்கர

 
 சக்கர  cakkaralibi, ெப. (n.)

சக்கர ெவ த்  பாரக்்க;see Sakkara-v-eluttu.

ம. சக்ர

     [சக்கரம் + ]

 Skt. lipi → த. 

சக்கரவங்கம்

 
 சக்கரவங்கம் cakkaravaṅgam, ெப. (n.)

   நாணற் ேகாைர; straight-sedge-cyperus pertinuis (சா.அக.);.

     [சக்கரம் + வங்கம். வங்  → வங்கம் = வைள . வைளத்தா ம் நி ம் தன்ைமைய ைடய வங்கம் 
சக்கரம் என் ம் ேநரப்்ெபா ைள அைடயாக ஏற்ற ]

சக்கரவட்டம்

 
 சக்கரவட்டம் cakkaravaṭṭam, ெப. (n.)

   வட்டவ ; circular form (ெச.அக.);

     [சக்கரம் + வட்டம். வல் → வள் → வண்  → வட்  → வட்டம். வட்ட → வட்ட ( ரா.);; வ் த்த (வ.); L. verto 
(turn);. சக்கரவட்டம் ைசச ்ெசால். எனி ம் சக்கரத்ைதப் ேபான்ற வட்ட வ வம் எனப் 
ெபா ள்பட ம் இட ண் ]

சக்கரவட்

 
 சக்கரவட்  cakkaravaṭṭi, ெப. (n.)

   ட் வட் ; interest upon interest, compound interest.

   க. சக்கரபட் ;ெத. சக்ரவ் த்

     [சக்கரம் + வட் . ெதாடரந்்  ழ ம் சக்கரத் ன் தன்ைமேபால் த டன் வட் ேசர அதற் ம் 
ேசரத்்  வட் யா ம் தன்ைம]

சக்கரவட்ைட

 
 சக்கரவடை்ட cakkaravaṭṭai, ெப. (n.)

   வண் ச ்சக்கரத் ன் றவட்டம்; the rim of a wheel.

ம. சக்ரதாா

     [சக்கரம் + வடை்ட. வள் → வ  → வடை்ட. வள் = வைளந்த ]
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சக்கரவண்

சக்கரவண் 1 cakkaravaṇṭi, ெப. (n.)

   சக்கரத்ைத உைடய வண் ; wheeled cart.

     [சக்கர(ம்); + வண் ]

 சக்கரவண் 2 cakkaravaṇṭi, ெப. (n.)

நீர ்இைறக் ம் உ ைள ன் அச் மரம்:

 the axle tree of a water-wheel (ேசரநா);.

ம. சக்ரதார

     [சக்கர(ம்); + வண் ]

சக்கரவர்த்

சக்கரவரத்் 1 cakkaravartti, ெப. (n.)

   1. ேபரரசன்: emperor.

     "சக்கரவரத்் களாற் பய ண்ெட ம்" ( லப். 15:98 உைர);

   2. ரி மன்னவர ்( டா. 12, 55);; any one of tikiri mannavar (ெச.அக.);.

ம. சக்ரவரத்்

     [சக்கரம் + வரத்் ]

த. வட்டம் → Skt. vartin → த. வரத்்

 சக்கரவரத்் 2 cakkaravartti, ெப. (n.)

   யவன்; potter.

ம வ. ேவட்ேகா

க. சக்ரவரத்்

     [சக்கரம் + வரத்் ]

 சக்கரவரத்் 3 cakkaravartti, ெப. (n.)

   மற்ெறா வைனப் பணியாத தனியாள் ேவைல; independent work.

     [சக்கரம் + வரத்் . மன்னவன், மன்னவன் ேபால் றர ்ஆைண ல்லாமல் தன் ப்பம் ேபால் 
ெசய் ம் ேவைல

சக்கரவர்த் க்
ைர

 
 சக்கரவரத்் க் ைர cakkaravarttikārai, ெப. (n.)

சைமய க் ப் பயன்ப ம் ைளக் ைரையப் ேபான்ற ஒ வைகக் ைர:

 a kind of greens.

ம வ. கண்ணா க் ைர

     [சக்கரவரத்்  + ைர]
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சக்கரவர்த் த் 
மகன்

சக்கரவரத்் த் மகன்1 caggaravarttittirumagaṉ, ெப. (n.)

இராமன்,

 Raman, as the son of the emperor Dasaratha

     'சக்கரவரத்் த் மக க்  ல்  ைகவந் க் மா ேபால' (ஈ . 6, 42); (ெச.அக.);

     [சக்கரவரத்்  + மகன். சக்கரவரத்்  = தசரதமன்னன். சக்கரவரத்் த் மகன் = அவர  மகன் 
இராமப் ெப மான்]

 சக்கரவரத்் த் மகன்2 caggaravarttittirumagaṉ, ெப. (n.)

   ற்ெறட் த் ப்ப க ள் ஒன்றா ய அேயாத் ற் ேகா ல் ெகாண்ட மால்; The Tirumal temple 
of Ayodya, one among 108 famous temples.

சக்கரவர்த் னி

சக்கரவரத்் னி1 cakkaravarttiṉi, ெப. (n.)

   ேபரர ; empress.

க. சக்ரவர் னி

     [சக்கரம் + வரத்் னி]

சக்கரவரத்்  (ஆ.பா.); - சக்கரவரத்் னி (ெப.பா);

 Skt. Vartini → த. வரத்் னி

 சக்கரவரத்் னி2 cakkaravarttiṉi, ெப. (n.)

   1. சடாமாஞ்  (சங்.அக.);; spikenard herb.

   2. ெசம்பஞ்  (சங்.அக.);; redlac (ெச.அக.);.

சக்கரவரி

 
 சக்கரவரி cakkaravari, ெப. (n.)

சக்கரவரிைக பாரக்்க;see Sakkara-Vargai.

     [சக்கர(ம்); + வரி]

சக்கரவரிைக

 
 சக்கரவரிைக caggaravarigai, ெப. (n.)

   ஒ வன  நல் ைழ (அ ரஷ்்டத்ைத);க் காட்ட வட்ட வ வாகக் ைக ல் அைமந்த வைர; circular marks, 
usually on palm, believed to indicate one's fortune.

     [சக்கரம் + வரிைக. வரி → வரிைக. 'ைக' ெபயராக்க ஈ ]

சக்கரவாகப் ள்

 
 சக்கரவாகப் ள் cakkaravākappuḷ, ெப. (n.)

   வட்டவ ன ம், இரண்ட  நீளம் உள்ள மான பறைவ; brahminy duck, ruddy goose - cascara - rutila alias 
Anas ruba alias A. cascara.

க. சக்கவக் , சக்கவக் , சக்ரவாக பக்

     [சக்கரவாகம் + ள். வாளம் → வாகம்]

இைண ரிந்ததால் வ ந் வதாகக் ம் பறைவ வைக. இதன் தைல, க த்  ெவளிர ்மஞ்சள் 
நிறமாக ம், கண் டரி ெவளிர ்சாம்பல் நிறமாக ம், க த்  மஞ்சள் வண்ணத் ல் க ப் க் 
ேகா ைடயதாக ம், உடம்  மஞ்சள், க ப் , நீலம் கலந்த வண்ணமாக ம், க்  கால் க ப்  
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சக்கரவாகம்

சக்கரவாகம் cakkaravākam, ெப. (n.)

   1. சக்கரவாகப் ள் பாரக்்க;see Sakkara-vigap-pul,

     "சக்கரவாகச ்ெச ம் ெபைடகாள்" (தணிைகப் . கள . 347);.

   2. ஒ  பண் (இராகம்);; a musical mode.

ம வ. ேந ப் ள், சேகாரம், ேகாகம், யாைனக் , சக்கரப் ள்

ம. சக்ரகம்

     [சக்கரம் + வாகம்]

வாள் → வாளம் = வாளம் (sword);, வட்டம். வாளம் → வாகம். இைண ரித்  வ த் வைதக் காட் ம் பண்.

சக்கரவாகாதன
ம்

சக்கரவாகாதனம் cakkaravākātaṉam, ெப. (n.)

   ஒக (ேயாகாசன); வைக (தத் வப். 107. உைர);; a yogic posture.

     [சக்கரம் + வாகாதனம்]

சக்கரவாணம்

 
 சக்கரவாணம் cakkaravāṇam, ெப. (n.)

   சக்கரம் ேபாலச ் ழன்  ப்ெபா கைளச ் த ம் வாணம்; wheel-rocket

   ம. சக்கரவாணம்;   க. சக்கரபாண;ெத. சக்கரபாண .

     [சக்கரம் + வாணம்]

சக்கரவால்

 
 சக்கரவால் cakkaravāl, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் ைர ேநாய்; ring-bone in horses (சா.அக.);

     [சக்கர(ம்); + வால்]

சக்கரவாைல

 
 சக்கரவாைல cakkaravālai, ெப. (n.)

   நீரம்ம் ( ராவகம்); காய்சச்ப் பயன்ப ம் வட்டமான வாைலக் ைவ; a round distilling apparatus used for 
preparing acids (சா.அக.);.

     [சக்கரம் + வாைல]

சக்கரவாளக்ேகா
ட்டம்

சக்கரவாளக்ேகாட்டம் cakkaravāḷakāṭṭam, ெப. (n.)

   கா ரிப் ம்பட் னத் ல் நன்காட் ப் றத் ந்த ஓர ்இடம்; a place in the ancient city of Käviri-p-pum-
pattinam adjoining its buring-ground.

     'சக்கரவாளக் ேகாட்ட ங் காண்' (மணிேம. 6:202);

ம வ. காட் க் ேகாட்டம்

     [சக்கரவானம் + ேகாட்டம். ேகா தல் = வைளதல், ேகா  → ேகாட்டம் = வைள , ம ையச ் த்த ஒளி 
வட்டம், ம ல் ழ்ந்த ேகா ல், ளக்கைர]

ேகா ைலக் க் ம் ேகாட்டம் என் ம் ெசால் உல் என் ம் ல ேவரின் ம் ல் என் ம் 
அ ேவரினின் ம் ேதான் ய ய ெதன் ெசால்லா ப் ம் ெச.ப.அகர த  அைத kosta என்  

ரித்  வடெசால்லாகக் காட் ள்ள .

மா. . அகர த ல் 'ேகாஷ்ட்ட' என் ம் ெசாற்  லெமன னாக் டன் ஐ றவாகக் 
காட்டப்ப ம் ெசால்,
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சக்கரவாள ரி

 
 சக்கரவாள ரி caggaravāḷagiri, ெப. (n.)

   ஆ யங் ன்றம் என மணிேமகைல ற் க்கப்பட் ள்ள மைல; a mountain mentioned in Manimégalai, an 
ancient Tamil epic,

     [சக்கரவாளம் + ரி]

 Skt. giri → த. ரி

சக்கரவாளம்

சக்கரவாளம்1 cakkaravāḷam, ெப. (n.)

   உட் றம் ஒளி ம் ெவளிப் றம் இ ங்ெகாண்  நில லகத்ைதச ் ழ்ந் ள்ளதாகக் க தப்ப ம் 
மைல; a mythical range of mountains encircling the orb of the earth and forming the limit of light and darkness.

     " ழ்ந்  நிற் ஞ் சக்கரவாளச ்ைசயம்" (கந்த . அண்டேகா. 20);

   2. ேம  மைல ன் ன்றாந் தாழ்வைர ( .ேபா.பா. 2,3, பக். 205);; the third slope or tier of mt. Meru.

   3. சக்கரவாளக் ேகாட்டம் பாரக்்க (மணிேம. 6:183);;see sakkravāsā-k-kössam.

   4. வட்டவ ; circular form.

ம. சக்கரவாளம்

     [சக்கரம் + வாளம்]

வாள் → வாளம் = வாளம் (Sword);,

வட்டம். வைளந்த மைலத் ெதாடர ்( . .16);

 சக்கரவாளம்2 cakkaravāḷam, ெப. (n.)

   எல்ைல (யாழ். அக);; boundary, limit

ம. சக்ரவாடம்

     [சக்கரம் (வட்டம், வைள , ளிம் , எல்ைல); + வாளம்]

 சக்கரவாளம்3 cakkaravāḷam, ெப. (n.)

சக்கரவாகப் ள் பாரக்்க;see Sakkara-Wigapul

சக்கரம் வாளம்

சக்கரவாளிநம்

சக்கரவாளிநம்  cakkaravāḷinambi, ெப. (n.)

   வரங்கத் க்ேகா க்  நிலம் ெகா த்தவன்; the land donar to Tiruvarangam (Srirangam); temple.

     "சக்கரவாளி நம்  நந்த வன வாத்தைலக்  ேமற் ம்" (ெத. க. ெதா. 24, கல். 246-3);

     [சக்கரம் → சக்கரவாளி + நம் ]

சக்கர த்

 
 சக்கர த்  cakkaravittu, ெப. (n.)

   வட்டமான ைத; any round seed.

     [சக்கரம் + த் ]
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சக்கர கம்

 
 சக்கர கம் cakkaraviyūkam, ெப. (n.)

சக்கர கம் பாரக்்க;see Sakkara-yogam (ெச.அக.);

     [சக்கரம் + கம்]

 Skt. vyūha → த. கம்

சக்கர த்

 
 சக்கர த்  cakkaravirutti, ெப. (n.)

சக்கரவட்  பாரக்்க (சங்.அக);;see Sakkara-vatti.

     [சக்கரம் + த் ]

த. வட்டம் → Skt. vrddhi → த. த்

சக்கர ர்ப்

 
 சக்கர ரப்்  cakkaravuyirppu, ெப. (n.)

   இறப் க்காலத் ற் ேபாலத் ண ெய ம் ச் ; gasp for breath, dying breath.

     [சக்கரம் + உ ரப்் ]

சக்கரெவ த்

சக்கரெவ த்  cakkaraveḻuttu, ெப. (n.)

   இந் ய நாட் ன் பைழைமயான ஒ  வைக எ த் ; an ancient Indian script.

க. சக்ர

     [சக்கரம் + எ த் ]

   த ழ் எ த்  ெற த் ம் வடெ்ட த் ம் என இ வைகப்பட்ட . ன்ன  
ஒைலெய த் ;பட்டயெவ த்ைதேய வடெ்ட தெ்தன்ப.

எ த்தாணி ெகாண்  ஏட் ல் ெய வதற்  வைளேகாடெ்ட த் ம், உளி ெகாண்  பட்டயத் ல் 
தெ்த வதற்  ேநரே்காட் ெட த் ேம ஏற்றவாதல் காண்க (ப.ப.134,135);.

சக்கரேவதைன

 
 சக்கரேவதைன cakkaravētaṉai, ெப. (n.)

   ஒ  வைகத் ன்பம்; a mode of torture.

     [சக்கரம் + ேவதைன]
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சக்கரன்

சக்கரன்1 cakkaraṉ, ெப. (n.)

   மால் (யாழ்.அக);; Tirumāl (Vişņu);.

     [சக்கரம் → சக்கரன், சக்கரப்பைடக் க ைய ைடயவன்]

 சக்கரன்2 cakkaraṉ, ெப. (n.)

   1. சக் ரன் பாரக்்க (சங்.அக.);;see sakkiran:

   2. பன்னி  ஆ த்த ள் ( வாத சா த்த ள்); ஒ வர;் Sun-god, one of tuvāta-cãtittar, q.v.

     ' ளங்  சக்கரன்' ( ரம் . ஆதவச் றப். 2);

     [சக்கரம் → சக்கரன்]

 சக்கரன்3 cakkaraṉ, ெப. (n.)

   மணிமைலத ்த ழ்க் கழகத் ல் தைலைமப் லவராக இ ந்  த ழாய்  ெசய்த ெப ம் லவர;் chief 
poet of the Manimalai Tamil academy,

     [சக்கரம்= ெப ைம. சக்கரம் → சக்கரன்]

சக்கராக் ைன

சக்கராக் ைன cakkarākkiṉai, ெப. (n.)

   1. உண்ைமக் ப் றம்பான தண்டைன; arbitrary punishment inflicted by a despot.

   2. அரசனாைண; the decree of a monarch (ெச.அக.);

     [சக்கரம் + ஆக் ைன]

த. ஆைண → Skt. ājnã → த. ஆக் ைன

சக்கராகாரம்

 
 சக்கராகாரம் cakkarākāram, ெப. (n.)

   வட்ட வ ; circle, circular form (ெச.அக.);

     [சக்கரம் + ஆகாரம். சக்கரம் = வட்டம். ஆகாரம் = உ வம், வ வம்]

சக்கராங்கனம்

 
 சக்கராங்கனம் cakkarāṅgaṉam, ெப. (n.)

   மா யத்ைதப் ெப தற்  அைடயாளமாக ஒ வர  ேதாள்  சங்  சக்கர த் ைரகைளக் 
ரவர ்(ஞானா ரியர)்; ெபா க்ைக; branding with Safigu and Sakkaram of Tirumāl (Visnu); made by preceptor on 

the shoulders of a person at the time of his initiation into vaisnavism (ெச.அக.);.

     [சக்கரம் + ஆங்கனம்]

சக்கராங்

 
 சக்கராங்  cakkarāṅgi, ெப. (n.)

க  ேரா ணி,

 black hellibore - Helliborus niger (சா.அக.);.

சக்கராங் தம்

 
 சக்கராங் தம் cakkarāṅgidam, ெப. (n.)

சக்கராங்கனம்;see šakkaringanam (ெச.அக.);.

     [சக்கராங்கனம் → சக்கராங் தம்]
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சக்கரா

சக்கரா  cakkarāṭi, ெப. (n.)

   1. எத்தன்; deceiver.

   2. பாம்பாட் ; Snake charmer.

     [சக்கரம் + அ  - சக்கரா  = சக்கரம் ேபால் படம் எ க்க ைவத்  ஆட் பவன், ழன்  ழன்  ேப  
ஏமாற் பவன்]

சக்கராதபம்

 
 சக்கராதபம் cakkarātabam, ெப. (n.)

   ெசம் ளி மரம்; deccany deodar – Erythroxylon monogynum.

சக்கரா பம்

சக்கரா பம் cakkarātibam, ெப. (n.)

   ேபரரசன் ஆைண; paramount power

     ' சச்க்கரா பம் உடற்ேசாதரர ்தாங் ெகாண் ப்ப ம்' (பார . பாஞ்சா . I, 74);

     [சக்கரம் + ஆ பம்]

 Skt. ådhipatya → த. ஆ பம்

சக்கராபந்தம்

 
 சக்கராபந்தம் cakkarāpandam, ெப. (n.)

   வட்டத் த்  அல்  த் ; membranouscarpelled evening mallow - abutilon crispum (சா.அக.);.

     [சக்கரம் + பந்தம்]

சக்கரா தத்

 
 சக்கரா தத்  cakkarāyudaddi, ெப. (n.)

   காளி; goddess Durga.

ம. சக்ரா

     [சக்கரம் + ஆ தம் + அத் . சக்கர ஆ தத்ைத ைடயவள்]

சக்கரா தம்

 
 சக்கரா தம் cakkarāyudam, ெப. (n.)

   வட்ட வ வமான பைடக்கலன்; a discus-weapon.

   ம., . சக்ரா த;க. சக்ரா த

     [சக்கரம் + ஆ தம்]

த. சக்ரா தம் → Skt. Sakrayudha

சக்கரா தன்

 
 சக்கரா தன் cakkarāyudaṉ, ெப. (n.)

   மால் ( வா); (சக்கரப்பைட ைடயவன்);; Tirumāl (Visnu); as having the discus weapon.

   ம. சக்ரா தன்;க. சக்கரா த

     [சக்கரம் + ஆ தன்]
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சக்கரா

 
 சக்கரா  cakkarāyudi, ெப. (n.)

   காளி ( ரக்்ைக); ( ங்.);; Durgā, as having the discus weapon.

ம. சக்ரா

     [சக்கரம் + ஆ ]

சக்கராரம்

 
 சக்கராரம் cakkarāram, ெப. (n.)

   ஆரக்கால்; spoke of a wheel.

ம. சக்ராரம்

     [சக்கரம் + ஆரம். ஆர ்→ ஆரம்]

சக்கரான்கட்

 
 சக்கரான்கட்  cakkarāṉkaṭṭu, ெப. (n.)

   ஒன்றாகத ்ைதக்கப்பட்ட இரண்  அல்ல  ன்  சாக்  (இ.வ.);; two or three gunnies stitched together 
(ெச.அக.);.

     [சக்கரம் + ஆம் + கட்  – சக்கராங்கட்  → சக்கரான்கட்  ஒன்  ேசரத்் ச ் ற் க் கட் தல்]

சக்கைர

 
 சக்கைர cakkarai, ெப. (n.)

ச க்கைர பாரக்்க;see Sarukkarai.

     [ச க்கைர → சரக்்கைர → சக்கைர]

சக்கைரக்கட்

 
 சக்கைரக்கட்  cakkaraikkaṭṭi, ெப. (n.)

ச க்கைரக்கட்  பாரக்்க;see Sarukkarai-kkatti.

     [ச க்கைரக்கட்  → சக்கைரக்கட் ]

சக்கைரக்கத்

 
 சக்கைரக்கத்  cakkaraikkatti, ெப. (n.)

ச க்கைரக்கத்  பாரக்்க;see Sarukkarai-k-katti.

     [ச க்கைரக்கத்  → சக்கைரக்கத் ]

சக்கைரக்கரண்

 
 சக்கைரக்கரண்  cakkaraikkaraṇṭi, ெப. (n.)

ச க்கைரக்கரண்  பாரக்்க;see sarukkarai-k-karaṇdi.

     [ச க்கைரக்கரண்  → சக்கைரக்கரண் ]
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சக்கைரக் த்

 
 சக்கைரக் த்  cakkaraikkutti, ெப. (n.)

ச க்கைரக் த்  பாரக்்க;see sarukkarai-k-kutti.

     [ச க்கைரக் த்  → சரக்்கைரக் த்  → சக்கைரக் த் ]

சக்கைரக்ேகளி

 
 சக்கைரக்ேகளி cakkaraikāḷi, ெப. (n.)

ச க்கைரக்ேகளி பாரக்்க;see Sarukkaraf-k-keli.

     [ச க்கைரக்ேகளி → சக்கைரக்ேகளி]

சக்கைரசே்சா

 
 சக்கைரசே்சா  cakkaraiccōṟu, ெப. (n.)

ச க்கைரக்ேசா  பாரக்்க;see sarukkarai-c-coru.

     [ச க்கைரக்ேசா  → சக்கைரக்ேசா . ெசால் = ெநல். ெசால் +  = ெசான் . ெசான்  → ேசா ]

சக்கைரேநாய்

 
 சக்கைரேநாய் cakkarainōy, ெப. (n.)

   நீரி  ேநாய்; diabetes.

     [ச க்கைர → சக்கைர + ேநாய்]

சக்கைரப்ேபச் :

 
 சக்கைரப்ேபச் : cakkaraippēccu, ெப. (n.)

ச க்கைரப்ேபச்  பாரக்்க;see sarukkarai-p-рeccu.

     [ச க்கைரப்ேபச்  → சக்கைரப்ேபச் ]

சக்கைரப்ெபாங்
கல்

 
 சக்கைரப்ெபாங்கல் cakkaraippoṅgal, ெப. (n.)

ச க்கைரப்ெபாங்கல் பாரக்்க;see sarukkarai-p-pongal.

     [ச க்கைரப்ெபாங்கல் → சக்கைரப்ெபாங்கல்]

சக்கைரய

 
 சக்கைரய  cakkaraiyamudu, ெப. (n.)

ச க்கைரய  பாரக்்க;see sarukkarai-yamudu.

     [ச க்கைரய  → சக்கைரய ]

சக்கைரவள்ளி

 
 சக்கைரவள்ளி cakkaraivaḷḷi, ெப. (n.)

ச க்கைரவள்ளி பாரக்்க;see sarukkarai-valli.

ம. சக்கரவள்ளி

     [ச க்கைரவள்ளி → சக்கைரவள்ளி]
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சக்கல்

சக்கல் cakkal, ெப. (n.)

   1. மக்கல்; rotten straw, muck.

   2. சாரமற்ற ; that which is withered, shriveled.

ெத. சக்

     [சள் → சளக்கல் → சக்கல்]

சக்களம்

 
 சக்களம் cakkaḷam, ெப. (n.)

   ேதால்; skin.

க. சக்கள

     [அக்  = எ ம், அளம் = ெச , ெந க்கம். எ ம் டன் ெந க் ப்ப , எ ம்ைபப் 
ேபாரத்் ப்ப , ேதால்]

சக்கள

சக்கள  cakkaḷavi, ெப. (n.)

   1. ச ரக் கள்ளி; square - spurge - Euphorbia antiquorum.

   2. க் கள்ளி ன் ல் ; a parasite on twisted spurge - Euphorbia tirucalli.

     [ச ரக்கள்ளி → சக்கள்ளி → சக்கள ]

சக்களா

 
 சக்களா cakkaḷā, ெப. (n.)

   வாைல; the female energy worshipped in the form of an immatured girl (சா.அக.);.

சக்களி

சக்களி1 cakkaḷidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   தடை்டயாதல் (யாழ்ப்.);; to become oblate, flattened, compressed.

ம., . சக்க .

     [தக்ைக → சக்ைக → சக்  + அளி-.]

 சக்களி2 cakkaḷidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   சளிதல் (யாழ். அக.);; to be fermented;

 to grow stale.

     [சக்க  – சக்களி]

சக்கைளயன்

 
 சக்கைளயன் cakkaḷaiyaṉ, ெப. (n.)

ேண ெபா ைதப் ேபாக் ம் ேசாம்ேப  (யாழ்ப்.);:

 corpulent, sluggish fellow,

     [சக்களி → சக்கைள + அள்)

சக்காந்தம்

சக்காந்தம் cakkāndam, ெப. (n.)

   பக  (பரிகாசம்);; ridicule

     ' ன்னாரக் ேம சக்காந்த ைரக் ல்' (தனிப்பா. i, 378,22);

     [சக்கந்தம் → சக்காந்தம்.]

சக்கந்தம்2 பாரக்்க
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சக்காரம்

 
 சக்காரம் cakkāram, ெப. (n.)

   ச க்கைர ேபால் இனிக் ம் ேதமா; a kind of mango.

     [அக்காரம் = ச க்கைர ேபால் இனிக் ம் மாங்கனி அல்ல  மாங்கனி வைகக ள் ஒன் , அக் 
கனிமரம். அக்காரம் → சக்காரம்]

சக்

 
 சக்  cakki, ெப. (n.)

   ண் ச ்சட்டம் (உ.வ.);; any wooden piece or frame.

   ெத. ெசக்க;பட சக்ெக.

     [தக்ைக → சக்ைக → சக் ]

சக் க்

சக் க்  cakkimukki, ெப. (n.)

   1. ெந ப்  உண்டாக்கப் பயன்ப த் ம் கல்; a Steel or flint-stone to strike fire with.

   2. ப்பற் ம் ஓர ்எஃ ; a steel for striking fire.

   3. ப்பற் ம் கடை்ட ( வாங் ர ்மைலயரக்ள் பயன்ப த் வ );; a wood used for producing fire - Isora 
corlifolia.

   ம வ. த்தட் ;ம. சக் க் , சக் க் : க. சக்க க் , சக்க ங் , சக , சகம .

     [சக்  + க் ]

சக் க் க்கல்

 
 சக் க் க்கல் cakkimukkikkal, ெப. (n.)

   ெந ப்ைப ண்டாக்கப் பயன்ப த் ய ஒ  வைகக் கல்; flint-stone used for kindling fire.

ம வ. த்தட் க்கல்.

     [சக் க்  + கல்]

சக் க் க்
க்ைக

 
 சக் க் க் க்ைக cakkimukkikkuḍukkai, ெப. (n.)

   ப்பற் ம் பஞ்ைச ைவத் க் ம் க்ைக; a box for keeping tinder such as, charred linen used in obtaining 
fiге, tinder-box (சா.அக.);.

ம வ. த்தட் க் க்ைக

     [சக் க்  + க்ைக]

சக் க் தட் -
தல்

சக் க் தட் -தல் cakkimukkidaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. சக் க் க் கல்ைலக் ெகாண்   வளரத்்தல்; to kindle fire with flint and steel.

   2. சண்ைட ட் தல் ( ன்.);; to stir up strife.

     [சக் க்  தட் -]

கற்கைளத் தட்   உண்டாக் வ  ேபால் இ வரிைடேய கலக ட் த ம் சக் க்  தட் தல் 
எனப்பட்ட .

சக் க் ப்பஞ்

 
 சக் க் ப்பஞ்  cakkimukkippañju, ெப. (n.)

   ப்பஞ் ; an inflammable substance such as charred liner used for obtaining fire with a steel and flint in olden days, 
tinder (சா.அக.);.

     [சக் க்  + பஞ் ]
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சக் க் ப்ைப

 
 சக் க் ப்ைப cakkimukkippai, ெப. (n.)

   சக் க் க்கல், சக் க் க் க்ைக, எஃ  இைவ ன் ம் அடங் ய ைப; a purse containing flint, 
tinder and steel (சா.அக.);.

     [சக் க்  + ைப, ெபாள் → ெபாய் → (பய்); → ைப = உட் ைன ைடய ]

சக் க் ேபா
-தல்

சக் க் ேபா -தல் cakkimukkipōṭudal,    20 ெச  (v.i.)

சக் க் தட் -தல் பாரக்்க;see Sakki-mukki-tattu-.

     [சக் க்  + ேபா -,]

சக் க் வ
ைளயம்

 
 சக் க் வைளயம் cakkimukkivaḷaiyam, ெப. (n.)

   சக் க்  தட் ம் இ ம்  வைளயம்; a round plate of iron used with strike a light.

ம வ. த்தட் , வைளயம்.

     [சக் க்  + வைளயம், வள் → வைள → வைளயம்]

சக் யம்

 
 சக் யம் cakkiyam, ெப. (n.)

   இயல்வ ; that which is possible, practicable (ெச.அக.);

     [தக்  = ஏற்றதாதல், தக்  → சக்  → சக் யம் = இயல்வ ]

த. சக் யம் → Skt. Sakya

சக் யன்

 
 சக் யன் cakkiyaṉ, ெப. (n.)

   நண்பன், ேதாழன் (இராட்);; friend.

     [சக் யம் → சக் யன் = ஏற் ைடத் தைலவன், ஒத்த ணர் ள்ளவன், நண்பன்]

சக் ரகம்

 
 சக் ரகம் caggiragam, ெப. (n.)

 arguing in a vicious circle.

     [சக்கரம் = வைள . சக்கரம் → சக் ரகம்]

சக்கரப் ரசங்கம் பாரக்்க.

சக் ரகா கம்

 
 சக் ரகா கம் caggiragācigam, ெப. (n.)

மா க்காய்:

 Oak-gall (சா.அக.);.

     [சக் ரம் + கா கம்]
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சக் ரகாரகம்

 
 சக் ரகாரகம் caggiragāragam, ெப. (n.)

சக்கரகாரகம் பாரக்்க;see Sakkara-karagam.

சக் ரசம்

 
 சக் ரசம் sakkirasam, ெப. (n.)

   அத் ; fig tree-ficus glomerata (சா.அக.);.

     [சக்கரம் → சக் ரம் → சக் ரசம்]

சக் ரநாயகம்

 
 சக் ரநாயகம் caggiranāyagam, ெப. (n.)

   ஓமா ைககளில் ஒன்றா ய ர ்(சங். அக.);; an aromatic substance.

சக் ரபாணி

சக் ரபாணி cakkirapāṇi, ெப. (n.)

   1. காளி ( ரக்்ைக);, ( டா);; Durga.

   2. சக்கரபாணி பாரக்்க;see Sakkara-pani.

     [சக்கரம் → சக் ரம் + பாணி. சக்கரத்ைத ைடயவ-ள்-ன்;

பாணி = ைக. பண் வ  பாணி]

சக் ரபாதம்

சக் ரபாதம் cakkirapātam, ெப. (n.)

   1. உ ைளகைள (சக்கரங்கைள);க் கால்களாக உைடய வண் ; cart, as having wheels for its legs.

   2 வட்டமான கால்கைள ைடய யாைன; elephant, as having round legs.

     [சக்கரம் + பாதம். ப  → பாதம் நிலத் ல் ப ம் உ ப்  அல்ல  பாகம்]

சக் ர ட்

 
 சக் ர ட்  cakkirabuṭbi, ெப. (n.)

சக்கர ட்  பாரக்்க;see Sakkara-pulpi.

     [சக்கர ட்  → சக் ர ட் ]

 சக் ர ட்  cakkirabuṭbi, ெப. (n.)

   ப்ைபேமனி; a kind of plant.

     [சக்கர ட்  → சக ர ட் ]

சக் ர ளிசை்ச

 
 சக் ர ளிசை்ச cakkirabuḷiccai, ெப. (n.)

   ெசம் ளிசை்ச; deccany dender-Erythroxylon monogynum (சா.அக.);.

சக் ரம்

சக் ரம் cakkiram, ெப. (n.)

சக்கரம் பாரக்்க;see sakkaram.

     "ேசாழன சக் ரமாங் க ணாகரன்" (க ங். 350);.

     [சக்கரம் → சக் ரம்]
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சக் ரமண்ட

 
 சக் ரமண்ட  cakkiramaṇṭali, ெப. (n.)

சக்கரமண்ட  பாரக்்க;see Sakkara-mangali (யாழ். அக.);.

     [சக்கரம் → சக் ரம் + மண்ட ]

சக் ரமா

 
 சக் ரமா  cakkiramāmūli, ெப. (n.)

   க ெநாச் ; willow-leaved justicia - Justicia gendarussa (சா.அக.);.

     [சக்கரம் → சக் ரம் + மா + (ைக);]

சக் ர கம்

 
 சக் ர கம் caggiramugam, ெப. (n.)

   பன்  (யாழ். அக.);; pig.

     [சக்கரம் → சக் ரம் + கம். கம் = ன்பக்கம், தைல ன் ன்பக்கம்]

சக் ர கம் = சக்கரம் ேபான்  வட்டவ வ கத்ைத (வாய்ப்ப ைய); ைடய .

சக் ரயானம்

 
 சக் ரயானம் cakkirayāṉam, ெப. (n.)

சக்கரயானம் பாரக்்க;see Sakkarayånam.

     [சக்கரம் → சக் ரம் + யானம்]

 Skt. yana → த. யானம்

சக் ரேலைக

 
 சக் ரேலைக cakkiralēkai, ெப. (n.)

சக் ர வரிைக பாரக்்க;see Sakkara-varigai.

     [சக்கரம் + ேரைக → சக்கரேரைக → சக்கரேவைக (ெகா.வ.);]

 Skt. rekha → த. ேரைக

சக் ரவரத்் க்
ைர

 
 சக் ரவரத்் க் ைர cakkiravarttikārai, ெப. (n.)

   மல ளக் யாகப் பயன்ப ம் ஒ வைகக் ைர; a kind of edible greens - Amaranthus (சா.அக.);.

     [சக் ரவரத்்  + ைர]

சக் ரவாதபம்

 
 சக் ரவாதபம் cakkiravātabam, ெப. (n.)

   ெசம் ளிசை்ச (மைல);; red cedar.
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சக் ரவாதம்

 
 சக் ரவாதம் cakkiravātam, ெப. (n.)

   ழல் காற்  (யாழ். அக.);; whirlwind.

     [சக்கரம் → சக் ரம் + வாதம். சக்கரம் = வட்டம், உ ைள, ழற் ]

 Skt. Vata → த. வாதம்

சக் ரவாளம்

 
 சக் ரவாளம் cakkiravāḷam, ெப. (n.)

   வட்டம்; circle.

     [சக்கரவாளம் → சக் ரவாளம்)

சக் ரவான்

 
 சக் ரவான் cakkiravāṉ, ெப. (n.)

   ேவங்ைக மரம்; kino tree - Pterocarpus marsupium (சா.அக.);.

சக் ர த்

 
 சக் ர த்  cakkiravirutti, ெப. (n.)

சக்கரவட்  பாரக்்க;see Sakkaravatti.

     [சக்கர த்  + சக் ர த் ]

சக் ரன்

 
 சக் ரன் cakkiraṉ, ெப. (n.)

   இந் ரன் ( ங்.);; Indra.

     [சக்கரன் → சக் ரன். ஆைணச ்சக்கரத்ைத ைடயவன்]

சக் ராங்கம்

 
 சக் ராங்கம் cakkirāṅgam, ெப. (n.)

   வண் ;Сагt.

     [சக்கரம் + அங்கம் → சக்கராங்கம் → சக் ராங்கம். சக்கரத்ைத உ ப்பாக (அங்கமாக);க் ெகாண்ட ]

 Skt. anka → த. அங்கம்.

சக் ராங்

சக் ராங்  cakkirāṅgi, ெப. (n.)

   ேநாய் நீக்  (க ேரா ணி); (ைதலவ, ைதல 23);; christmas rose.

     [சக்கராங்  → சக் ராங் ]

சக் ரா

 
 சக் ரா  cakkirāṭi, ெப. (n.)

சக்கரா  பாரக்்க;see Sakkaradi.

     [சக்கரா  → சக் ரா ]
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சக் ராதம்

 
 சக் ராதம் cakkirātam, ெப. (n.)

   பன்  ( . அ.);; pig.

     [சக்கரம் → சக் ரம் → சக் ராதம் = வட்டமான க் ப் ப ைடய ]

சக் ரி

சக் ரி1 cakkiri, ெப. (n.)

   1. (சக்கரத்ைத உைடய); அரசன் ( டா.);; king, emperor,

   2. சக்கரத்ைதக் ைக ல் ெகாண்டவன், மால் ( டா.);; Tirumāl (Visnu);.

ம வ. ரவலன், ெப மான், ஏந்தல், ேவந்தன், மன்னன், ெபா நன், ரி ல், ேகா, ெகாற்றவன், 
இைறவன், அண்ணல், தைலவன், காவலன்.

     [சக்கரம் → சக்கரி → சக் ரி]

 சக் ரி2 cakkiri, ெப. (n.)

   சக்கரத்தால் மட்பாண்டம் ெசய் ம் யவன் ( ங்.);; potter.

ம வ. ம்பகாரன், வாலன், ேவட்ேகாவன், மட்பைகவன்.

     [சக்கரம் → சக்கரி → சக் ரி]

 சக் ரி3 cakkiri, ெப. (n.)

   1. ெசக்கான் ( வா);; oil-monger, oil-grinder.

   2. பாம் ; Snake.

     [சக்கரம் → சக்கரி → சக் ரி]

சக் ரிைக

 
 சக் ரிைக caggirigai, ெப. (n.)

   ழந்தாள் (யாழ். அக.);; knee.

     [சக்கரிைக → சக் ரிைக. சக்கரம் ேபான்  அைச ம் உ ப் ]

சக்

சக் 1 cakkili, ெப. (n.)

   கண்ணில்லாதவன்; blind.

     [சக்  + இ ]

 சக் 2 cakkili, ெப. (n.)

   ேதால்; skin, leather.

   க. சக்க ; Mar. Saga (goat's skin, leather);

     [அக்  = எ ம் . அளம் = ெச , ெந க்கம். அக்  + அளம் → அக்களம் → சக்களம் = எ ம் டன் 
ெச த்  ப்ப , ேதால். சக்களம் → சக்க ]

 சக் 3 cakkili, ெப. (n.)

   சக் யர ்இனம்; caste of shoe-makers.

     [சக்  → சக் , ேதாைலக் ெகாண்  பணி ெசய்பவன்]

த ழ்நாட் ல் இப்ேபா ள்ள சக் யர ்ெத ங்கராத ன் சயநகர ஆட் ல் அல்ல  அதற் ச ்சற்  
ன்  ெத ங்க நாட் னின்  த ழ்நாட் ற்  வந்தவராவர.் அவர ்வ ன் , அவர ்ெதா ைலச ்

ெசய்  ெகாண் ந்தவர ்பறம்பர ்(ெசம்மார)்; என் ம் த ழ் வ ப்பார.் இவர ்பாண ள் ஒ  ரிவார.் 
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சக் க்

சக் க்  cakkilikkuruvi, ெப. (n.)

   ன் த் ப் பறைவ; king fisher (M.M.416);.

     [ ச்  → க்க  → சக்  + . ரீ → ரீஇ → ]

சக் ச்

சக் ச் 1 cakkilicci, ெப. (n.)

   சக் ய இனத் ப் ெபண்; a woman of the sakkili caste (ெச. அக.);.

     [சக் யன் (ஆ.பாவ.); - சக் ச்  (ெப.பா.);]

 சக் ச் 2 cakkilicci, ெப. (n.)

   ஒ  வைக எரி ப்  (சத் சாரம்); ( ன்.);; a salt of burning and acrid nature (ெச.அக.);.

சக் யப்ெப
ண்

 
 சக் யப்ெபண் cakkiliyappeṇ, ெப. (n.)

சக் ச்  பாரக்்க;see sakkilicci.

     'சக் யப் ெபண் ம் சாைமக் க ம் சைமஞ்சா ெதரி ம்' (பழ.);.

     [சக்  + அ + ெபண்]

சக் யன்

சக் யன் cakkiliyaṉ, ெப. (n.)

   ெசம்மான்; chucklers, workers in leather (ெச.அக.);.

   ம. சக் யன்;க. சக்கள

     [சக்  → சக் யன்]

சக் 3 பாரக்்க
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சக்

சக் 1 cakku, ெப. (n.)

   கண்; eye.

     " ரந்தர ென ஞ் சக்  வா ர ைடக்களி " (க ங். 175);

ம வ. தாைர, , க் , அம்பகம், ேகா, நாட்டம், அக்கம்

     [அஃ தல் = ங் தல், த யதாதல், தல். அஃ  → அக்  = ண் , ய . அக்  → சக்  = 
ய உ ப்பா ய கண்]

 Skt. saksuh;

 Pkt. §akkhü

யாைன ன் உ வத்ைத ேநாக்க அதன் கண் யதாதலால் சக்  என்ப  த ல் யாைனக் 
கண்ைணக் த் ப் ன் ெபா ப் ெபயரா ற் .

 சக் 2 cakku, ெப. (n.)

   ெசக் ; a country oil-press.

   ம. சக் ;   க. ெசக் ; Pkt., Pali. cakka;

 Mar., H.cakki

     [ச க்கரம் → ச க்  → சக் . இற்ைறச ்ெசகர தற்ெசாற்கள் ல பண்  சகர 
தா ந்தனெவன்  அ தல் ேவண் ம். எ- : சத்தான் → ெசத்தான், சக்  → ெசக் ]

 சக் 3 cakku, ெப. (n.)

   ஞ்சாளம் (யாழ்ப்.);; mouldiness.

ெத. சக்

     [ச  → ச க்  → சக் ]

 சக்  cakku, ெப.(n.)

சக் க்கட் -தல்

சக் க்கட் -தல் cakkukkaṭṭudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   ஞ்சாளம் த்தல் (யாழ்ப்.);; to grow mouldly.

     [ச  → ச க்  → சக்  + கட் -,]

சக் சச்க்ெகனல்

 
 சக் சச்க்ெகனல் cakkuccakkeṉal, ெப. (n.)

   ஓர ்ஒ க் ப்  ( ன்);; onom. expr. signifying harsh, dissonant, dull sound, as of a muffled drum

     'சக் ச ்சக்ெகன்  பாக் த் ன்பான் சைப ெமசச்; ட் ேல வந்  கைடவாைய நக் வான் 
ெபண் கள் ெமசச்' (பழ.);.

     [சக்  + சக்  + எனல்]

சக் ச் யம்

சக் ச் யம் sakkussusiyam, ெப. (n.)

   1. கண்ைம; collyrium for the eyes, extracted from Amomum antorhiza;

   2. தாைழ; a fragrant plant-Pandanus odaratissimus (சா. அக.);.
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சக் த்தானம்

 
 சக் த்தானம் cakkuttāṉam, ெப. (n.)

   ெதய்வத ் ன் கண்கைள நீரால் ய்ைம ெசய் ம் ைசவைக (யாழ். அக.);; ceremonial washing 
of the eyes of a deity in a temple.

     [சக்  + தானம்]

சக் ப் -த்தல்

சக் ப் -த்தல் cakkuppiḍittal,    4 ெச. .  (v.i.)

   ஞ்சாளம் த்தல் (இ.வ.);; to grow mouldy.

     [ச  → ச க்  → சக்  + -,]

சக் ப் -த்தல்
சக் ப் -த்தல் cakkuppūttal,    4 ெச. . . சக் ப் -த்தல் பாரக்்க (யாழ். அக.) see sakku-p-pidi.

     [சக்  + -,]

சக்

 
 சக்  cakkubu, ெப. (n.)

   ைகயாந்தகைர ( . அ.);; a plant growing in wet places.

     [சளசளத்தல் = ேசறா த்தல். சள → சளக் . சளக்  → சக்  = ேசற்  நிலம். சக்  → சக்  = நீர ்
ேகாத்த நிலத் ல் வளரவ் .]

சக் வரி

சக் வரி cakkuvari, ெப. (n.)

   ஒற்ெறா த்  அ ெயான் க்  14 எ த் கள் ெகாண்ட நால  மண் லம் ( த்தம்); ( ரேசா, யாப். 
33, உைர);; a verse of four lines, each of them consisting of 14 letters.

 Skt. sakvari

சக்ேகரம்

 
 சக்ேகரம் cakāram, ெப. (n.)

ெமல் ய தண் ம், ரட் த்தன்ைம ம் ெகாண்ட க ம்  வைக:

 a kind of sugar cane.

     [சக்  = கண். சக்  → சக்ேகரம் = கண் ேபான்ற க க்கள் உள்ள க ம் ]
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சக்ைக

சக்ைக1 cakkai, ெப. (n.)

   உள்ளீடற்ற ; that which is hollow.

   2. தடை்டயான ; that which is flat.

   3. ேகா , ராய்; refuse, as of sugarcane after pressing;

 rind as fibrous parts of fruits;

 anything wanting in solidity or strength;

 anything useless;

   4. படை்ட; bark.

   5. இ க் ம் தக்ைக; bark small wooden peg.

   4. க்  ( ப்பாக் );த் தக்ைக (யாழ்ப்.);; wadding of a gun.

   ம. சக்க;   க., ., பட. சக்ெக;ெத. ெசக்க.

     [தக்ைக → சக்ைக]

 சக்ைக2 cakkai, ெப. (n.)

   1. பாலா (இ.வ.);; jack.

   2. காட் ப் பலா; jungle jack (ெச.அக.);.

   ம. சக்க;   க. சக;   . செ்ச; ட., பட, சக்ெக.

     [தக்ைக → சக்ைக]

த. சக்ைக → E. jack

 சக்ைக3 cakkai, ெப. (n.)

   தவச மணி நீக்கப்பட்ட க ர;் grainless ear.

     [தக்ைக → சக்ைக]

சக்ைகக்கல்

 
 சக்ைகக்கல் cakkaikkal, ெப. (n.)

   கற் றாய்; a thin split of stone.

க., பட. சக்ெக கல்

     [சக்ைக + கல்]

சக்ைகக்காய்

 
 சக்ைகக்காய் cakkaikkāy, ெப. (n.)

   பலாப் பழத் ன் ஞ் ; unripe fruit of jack fruit.

     [சக்ைக + காய்]
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சக்ைகச் ைள

 
 சக்ைகச் ைள cakkaiccuḷai, ெப. (n.)

   பலாப் பழத் ள்ள தைசப் ப ; the pulp of jack fruit.

ம. சக்கச் ள

     [சக்ைக + ைள. ள் → ைள = ரட் , ரண்ட பழசச்ைதப் ப ]

சக்ைகப்பட்டம்

சக்ைகப்பட்டம் cakkaippaṭṭam, ெப. (n.)

   மாதத் ன் 14, 15ஆம் நாள்களில் ெசய் ம் ைதப் ; sowing during 14th and 15th days of a month.

     [சக்ைக + பட்டம்]

மாதத் ன் 14, 15ஆம் நாள்களில் ெசய் ம் ைதப்  ேபா ய ைளசச்ல் தராமல் ேபாய் ம் என் ம் 
நம் க்ைக ன் அ ப்பைட ல் இச ்ெசால் அைமந் க்கக் ம்.

சக்ைகப்பப்படம்

 
 சக்ைகப்பப்படம் cakkaippappaḍam, ெப. (n.)

சக்ைகயப்பளம் பாரக்்க;see sakkai-y-appalam.

ம. சக்கப்பப்படம்

     [சக்ைக + பப்படம்]

அப்பளி → அப்பளம். அப்பளித்தல் = சமனாகத் ேதய்த்தல். த. அப்பளம் → Skt. рагppatа → த. பப்படம்.

சக்ைகப்பழம்

சக்ைகப்பழம் cakkaippaḻm, ெப. (n.)

   பலாப்பழம்; jack fruit.

   ம. சக்கப்பழம்;பட. சக்கண் .

     [சக்ைக2 + பழம்]

சக்ைகப்பால்

 
 சக்ைகப்பால் cakkaippāl, ெப. (n.)

   பலாப் பழத்ைத ெவட் ம்ேபா  வ ம் ஒட் ம் தன்ைம ள்ள ெவண்ைமயான நீரம்ம்; the sticky 
exudation from the jack fruit when cut.

ம. சக்கயரக்

     [சக்ைக + பால்]

சக்ைகப் ரட்

 
 சக்ைகப் ரட்  cakkaippuraṭṭi, ெப. (n.)

   களத் ல் சக்ைககைளப் ரட்  ட ம், ெசன்  ேசரக்்க ம் பயன்ப ம் க ; an implement used to 
gather straw.

     [சக்ைக + ரட் ]

சக்ைக ரட்
-தல்

சக்ைக ரட் -தல் cakkaiburaḍḍiviḍudal,    20 ெச. .  (v.i.)

சக்ைகேபா ேபா -தல் பாரக்்க;see sakkai-podu-podu- (ெச.அக.);.

ெத. ெதக்க

     [சக்ைக + ரட்  + -,]

சக்ைகேபா
ேபா -தல்

சக்ைகேபா ேபா -தல் cakkaipōṭupōṭudal,    20 ெச. .  & ெச. ன்றா . (v.i.)& (v.t.)

   றைமயாகச ்ெசய்தல் (ெகா.வ.);; to accomplish a task skilfully (ெச.அக.);

     [தக்ைக → சக்ைக + ேபா  + ேபா -,]
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சக்ைகமடல்

சக்ைகமடல் cakkaimaḍal, ெப. (n.)

   பலாப் பழத் ன் றத்ேதால்; the thicky thormy rind of jack fruit.

ம. சக்கமடல்

     [சக்ைக2 + மடல்]

சக்ைகமரம்

சக்ைகமரம் cakkaimaram, ெப. (n.)

   பலா மரம்; the jack tree.

ம. சக்கமரம்

     [சக்ைக2 + மரம்]

சக்ைக ல்ைல

சக்ைக ல்ைல cakkaimullai, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ல்ைல; a kind of jasmine.

   ம. சக்க ல்ல; Skt. cakra malliga

     [சக்ைக2 + ல்ைல. ல் → ல்ைல = ெவண் க்ெகா  வைக]

சக்ைக ள்

சக்ைக ள் cakkaimuḷ, ெப. (n.)

   பலாப் பழத் ன் றத்ேதா ல் இ க் ம் ள்; thorny projections on the rind of the jack fruit (ேசரநா.);

ம. சக்க ள்

     [சக்ைக2 + ள்]

சக்ைகயப்பளம்

 
 சக்ைகயப்பளம் cakkaiyappaḷam, ெப. (n.)

பலாக்கா ன் ைள ெகாண்  ெசய் ம் அப்பளம்:

 a kind of pappadam - wafer prepared with the pulp of unripe jack fruit.

ம. சக்கப்பப்படம்

     [சக்ைக + அப்பளம். அப்பளித்தல் = சமமாகத ்ேதய்த்தல். அப்பளி → அப்பளம்]

சக்ைகயன்

 
 சக்ைகயன் cakkaiyaṉ, ெப. (n.)

   உடல் வ யற் ப் ப த் ப்பவன் (யாழ்ப்.);; a Stout, but weak person (ெச.அக.);.

ம. சக்கசச்ன், சக்கமாடன்

     [தக்ைக → சக்ைக → சக்ைகயன்.]

சக்ைகயாய்

 
 சக்ைகயாய் cakkaiyāy,    . .எ. (adv.) யாக; in great measure, abundantly, excessively,

மைழ சக்ைகயாய்ப் ெபய்த  (சா.அக.);.

     [சால் → சால்  → சால்ைக → சாக்ைக → சக்ைக + ஆய். சா தல் = நிைறதல், தல், ஆய் – .எ. 
ஈ .]

சக்ைகயாய்ப்
-தல்

சக்ைகயாய்ப் -தல் cakkaiyāyppiḻidal,    2 ெச. ன்றா  (v.t.)

   சா  (சத் ); வ ம் அ ம்ப  தல்; to squeeze out the essence from a thing so completely as to leave only 
the refuse (சா.அக.);.

     [சக்ைகயாய் + -,]
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சக்ைகயாய்ப்

சக்ைகயாய்ப் 2 cakkaiyāyppiḻidal,    2 ெச. ன்றா , (v.t.)

   க ைமயாக ேவைல வாங் தல்; to extract hard work from, overwork, as reducing one to skeleton (ெச.அக.);.

     [தக்ைக → சக்ைக + ஆய் + -,]

சக்ைகெய -
த்தல்

சக்ைகெய -த்தல் cakkaiyeḍuttal,    4 ெச. .  (v.i)

   க ைரப் ைண ட் க் லங்கள் நீங் ய ன் சக்ைகையெய த்தல்; to remove Straws after removing 
grains.

     [சக்ைக3 + எ -,]

சக்ைகவாக் வா
ங் -தல்

சக்ைகவாக் வாங் -தல் cakkaivākkuvāṅgudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. சக்ைகயாய்ப் -தல்

 cakkaiyāyppiḻidalpārkka,

   2. கக் க ந்  ேப தல்; to take to task severely (ெச.அக.);.

அவைனச ்சக்ைக வாங்  வாங் னான்.

     [சக்ைக → வாங்  → வாங் -,]

சககாரம்

 
 சககாரம் cagagāram, ெப. (n.)

   ேதமா ( ங்.);; a kind of sweet mango.

     [சக்கைர → சகக்கைர → சககாரம்]

சகசச்ாரகம்

 
 சகசச்ாரகம் cagaccāragam, ெப. (n.)

   வப்  ெநல்; a red variety of paddy (சா.அக.);.

     [ வப்  → ெசகப்  = ெசம்ைமநிறம். ெசகப்  → சகப் . சக + சாரகம்]

சகச் ராட்
சகச் ராட்  cagaccirāṭci, ெப. (n.)

   ஒ வைகப்  (ைதலவ. ைதல. 23); ; a kind of plant.

சகசை்ச

 
 சகசை்ச cagaccai, ெப. (n.)

   ெபான்னாங்காணி; a yellow flowered edible plant known as verbesina mary-gold (சா.அக.);.
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சகசம்

சகசம்1 sagasam, ெப. (n.)

   1. ெசம் ள்ளி; thorny nail dye-barleria prionitis.

   2. நத்ைதச ் ரி; bristly button weed (சா.அக.);.

     [ கப்  = ெசம்ைம றம். கப்  → சகப்  → சகம் → சகசம்]

 சகசம்2 sagasam, ெப. (n.)

   1. இயற்ைக; nature.

   2. சகடம், cart.

 சகசம் sagasam, ெப. (n.)

   1. ட ண்டான  ( . .3:4, வாக்.);; concomitant.

   2. இயல் ; nature.

     [Skt. saha-ja → த. சகசம்.]

சகசரி

சகசரி sagasari, ெப. (n.)

   1. ெபான்னிறங்கலந்த கரிய ம ேதான்  (மைல);.

 henna.

   2. வாடாக் ஞ்  ( வா.);; a plant of ever fresh flowers.

     [சகசம் → சகசரி]

சகசா

 
 சகசா cagacā, ெப. (n.)

    ஞ்சா (மைல);; small Indian ipecacuanha.

 சகசா cagacā, ெப.(n.)

   ஞ்சா (மைல);; small Indian impecacuanha.

     [Skt.{} → த.சகசா.]

சகசா கம்

 
 சகசா கம் cagacāgigam, ெப. (n.)

   ள த் தக்காளி; chilly takkali - Solanum melangena (சா.அக.);.

சக லகம்

 
 சக லகம் cagacīlagam, ெப. (n.)

   டை்டக் ேகா ; cabbage (சா.அக.);.

சகேசாைப

 
 சகேசாைப cagacōpai, ெப. (n.)

ஆெதாண்ைட:

 thоппу сарег (சா.அக.);.
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சகட்ட யாக

 
 சகட்ட யாக cagaḍḍaḍiyāga,    . .எ. (adv.) ெமாத்தமாக; by the lump, at a sweep, on an average (ெச.அக.).

     [சவட்  → சகட்  → சகட்  → சகட்ட  + ஆக]

சகட் ேல

 சகட் ேல cagaṭṭilē, . .எ. (adv.)

சகட்ட யாக பாரக்்க (ெகா.வ.);;see guviesagaḍḍaḍiyāgapārggagova,(ெச. அக.);.

     [சக  → சகட்  + இேல]

சகட் க்

 
 சகட் க்  cagaṭṭuggu, . .எ. (adv.)

சகட்ட யாக பாரக்்க (ெகா.வ.);;see guviesagaḍḍaḍiyāgapārggagova,(ெச. அக.);.

     [சக  → சகட் க் ]

சகட் ேமனிக்

 
 சகட் ேமனிக்  cagaṭṭumēṉiggu, .எ. (adv.) எந்த வைக ேவ பா ம் பாரக்்காமல், பா பா  இல்லாமல், 
ஒட் ெமாத்தமாக:

 without any discretion or discrimination in a lump on, an average,

என்ன ஏ  என்  ேகடக்ாமல் சகட் ேமனிக் ப் ேபசாேத.

ம. சாட் ேமனி

     [சகடம் = ைம, ெமாத்தம், சகட்  + ேமனி + . ைமயாக அல்ல  ஒட்  ெமாத்தமாக. இனி, 
சகட்  + ேமனி. சக  = சக்கரம், வண் . வண் ேயா ம் ேபா  அதன் சக்கரங்கன் ேச , . ேம , 
பள்ளம், ப்ைப என்  ேவ பா  பாரக்்கா  ெசல்வ ேபால் எவ் த ேவ பா ம் பாரக்்காமல் 

சகடை்ட

 
 சகடை்ட cagaṭṭai, ெப. (n.)

   தமரத்ைத; coromandal goose-berry (சா.அக.);.

சகடக்கால்

சகடக்கால் cagaḍaggāl, ெப. (n.)

   வண் ச ்சக்கரம்; cart-wheel;

 carriage-wheel.

     "சகடக்கால் ேபால வ ம்" (நால . 2);.

     [சகடம் + கால். வண் க் க் காலாக இ க் ம் சக்கரம்]

சகடப்பாைத

 
 சகடப்பாைத cagaḍappātai, ெப. (n.)

   ெப ம் பாைத ( ன்.);; highway, road for wheeled traffic.

     [சகட + பாைத. ப  → பதம் = நிலத் ற் ப ம் கால . பதம் → பாதம் → பாைத = பாதம்பட்  
உண்டா ம்வ ]

ஒ வர ்மட் ம் ெசல்லக் ய அள னதான ஒற்ைறய ப்பாைதையப் (கால்பாைத); ேபா ல்லாமல் 
வண் ேயா ம் பாைத அகலமானதாக அைம ம் தன்ைம ேநாக் , சகடபாைத ெப ம் பாைதையக் 

த்த .

சகடப்ெபா

சகடப்ெபா  cagaḍappoṟi, ெப. (n.)

   சக்கர வ வான ஒ  ெபா  ( லப். 15:216 உைர);; a machine in the shape of a wheel, used as a weapon of 
defence.

     [சகடம் + ெபா ]
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சகடபலம்

 
 சகடபலம் cagaḍabalam, ெப. (n.)

   நீரக்்ேகா  (சங். அக.);; water-fowl.
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சகடம்

சகடம்1 cagaḍam, ெப. (n.)

   1. சக்கரம் (சங் அக);; wheel.

   2. வண் ; wheeled conveyance drawn by cattle, carriage, chariot.

     'பல்க ர ் த்தார ்சகடம் ( வக. 363);.

   3. ேதர;் car. 'சகட சக்கரத் தாமைர நாயகன்' (கந்த . காப் . 1);

   4. சகட கம் பாரக்்க;see sagada-yugam.

     'சகடமாம் ெவய்ய க ம்' (பாரத. எட்டாம். 3);.

   5. ணற் ந்  நீரிைறக்கப் பயன்ப ம் மா ைள; a wooden pulley used for drawing water from the well.

   ம. சகடம், சா : க. சகட, சக , சக்க ;   ெத. ெசகடா; Skt. sakata;

 H., Mar. chakada;

 Pkt. sagada.

     [சக்  → சக்கடம் → சக்கடா = கடை்ட வண் . சக்கடம் → சகடம் = சக்கரம், வண் , ெபா  வைகயான 
மாட்  வண் , ேதர ்(ேவ.க. 2:);

வைள ப் ெபா ைளக் ெகாண்ட வண்  (வள்+ ); தலாவதாக வட்டமான சக்கரத்ைத ணரத்் ப் 
ன்  ஆ ெபயராய்ச ்சகடத்ைத உணரத்் ன்ற . சக்கரத்ைத வண் ெயன் ம் வழக்  இன் ம் 

ெதன்னாட் ள்ள . வர ்களிமண்ணாற் ெசய்த சக்கரத்ைத வண்  என்பர.் உழவர ்
கமைலேயற்றத் ன் ேம ள்ள உ ைள (pulley);ையக் கமைலவண்  என்பர.்

 சகடம்2 cagaḍam, ெப. (n.)

   ந்  ( ங்);; a large drum.

     [சக  → சகடம்]

சகைட3 பாரக்்க

 சகடம்3 cagaḍam, ெப. (n.)

   ஊரக்்  ( ங்.); ; Sparrow (ெச.அக.);.

ம வ. , அைடக்கலான்

ம. சடகம், சடக்கம்

     [சக  → சகடம். வட்டமாகப் பறக் ம் . ஒ.ேநா.: ஆல் → ஆலா = வட்ட ட் ப் பறக் ம் பறைவ 
வைக]

 சகடம்4 cagaḍam, ெப. (n.)

வட் ல் ( ங்.);

 plate;

 cup.

     [சக  → சகடம் – வட்டமான ]

 சகடம்5 cagaḍam, ெப. (n.)

   தமரத்ைத ( .அ.);; carambola Irce (ெச.அக.);.

 சகடம்6 cagaḍam, ெப. (n.)

   ஓர ்ஓக (ேயாகம்); நிைல; a kind of yogic posture.

     [சக  = சக்கரம், வட்டம் சக  → சகடம் = உடைல வைளத் ச ்ெசய் ம் ஓக நிைல]

 சகடம்7 cagaḍam, ெப. (n.)
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சகடம் றா

 
 சகடம் றா cagaḍambuṟā, ெப. (n.)

   பசை்சப் றா ல் ஒ  வைக; a kind of dove.

     [சகடம் + றா]

சகடமங்கலம்

சகடமங்கலம் cagaḍamaṅgalam, ெப. (n.)

   வா ர ்மாவட்டத் ள்ள நன்னிலத்ைத உள்ளடக் ய ஓ ர;் a village in Tiruvarur district.

     "ெநற் ணம், சகடமங்கலம் ராமன்ந வரம் ராமனாத வா  ராமம்" (நன்னி. க. ெதா. 2. கல். 15, 
வரி 17);.

     [சகடம் + மங்கலம்]

சகட கம்

 
 சகட கம் cagaḍayūgam, ெப. (n.)

   சகட வ வாக அைமக்கப் ெப ம் அணிவ ப்  வைக; the array of an army in the shape of a ca (ெச.அக.);.

     [சகடம் + கம்]

சகடேயாகம்

சகடேயாகம் cagaḍayōgam, ெப. (n.)

   க்  ஆ  எட்  பன்னிரண்டாம் ட் ல் ங்கள் (சந் ரன்); இ த்தலால் உண்டா ம் பயன் 
(சரேசா. ணா ண. 117);; occasional prosperity resulting from the situation of the moon in the sixth, eighth or twelth 
sign from jupiter (astrol.);

     [சகடம் + ேயாகம்]

சகடா ரன்

 
 சகடா ரன் cagaṭācuraṉ, ெப. (n.)

   கண்ணைனக் ெகால்வதற்காக கம்சனால் அ ப்பப்பட்ட ஓர ்அ ரன்; a demon sent by Kamsa to kill Krisna 
( றப். ெப.அக);.

     [சகடம் + அ ரன். இவன் தன் ைடய ஆற்றைல ஒ  வண் ற் த் க் ெகாண்  கண்ணைனக் 
ெகால் வதற்  ேநரம் பாரத்் க் காத் த்ததாக ம், கண்ணன் அவ் வண் ையக் காலால் உைதத்  
அவ்வ ரைனக் ெகான்றதாக ம் கைத. சரண் = ேதவன். அ ரன் = ேதவனல்லாதான் ேதவரக்் ப் 

சகடான்னம்

 
 சகடான்னம் cagaṭāṉṉam, ெப. (n.)

   ய்ைமயற்ற உண  (யாழ். அக.);; bad food.

     [கச  → சக  + அன்னம், கச  → சக  → ன் ன்னாக மா ய இலக்கணப் ேபா ]

 Skt. anna → த. அன்னம்

சக

சக  cagaḍi, ெப. (n.)

   வண்  (சங்.அக.); ; cart.

     [சகடம் → சக  → சக  (ேவ.க. 240);]

த. சக  → Skt. Sakaki

சக ைக

சக ைக cagaḍigai, ெப. (n.)

   ைகவண்  (யாழ். அக.);; hand-cart.

     [சக  → சக  → சக ைக (ேவ.க. 240);]

த. சக ைக → Skt. sakatika
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சக

சக 1 cagaḍu, ெப. (n.)

   1. சக்கரம்; wheel.

   2. வண் ; cart.

     "ெப ஞ்சக  ேதரக்ாட்ட" (ெபரிய . நா. 6);.

   3. ேதைரக் க் ம் ச ரங்கக் காய்; bishop in chess.

   ம. சக ; Skt. Sagata

     [தக  → சக . சக  என் ம் வ வம் வடெமா ல் இல்ைல (ேவ.க. 240);]

 சக 2 cagaḍu, ெப. (n.)

கச  பாரக்்க;see kasadu.

     [கச  → சக ]

 சக 3 cagaḍu, ெப. (n.)

   ெமாத்தம்; as a whole, in a lump.

   ம. சக ;   க. ச டம்;பட. சகட்  Skt. sagata

     [தக  → சக  = வட்டமான . ஒ  வைள க் ன் இ ப்ப  ெமாத்தமான ]
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சகைட

சகைட1 cagaḍai, ெப. (n.)

சக  பாரக்்க ( றநா. 60, 8, உைர);;see Sagadu,

     [சக  → சகைட (ேவ.க. 241);]

 சகைட2 cagaḍai, ெப. (n.)

   1. மணம்: smell.

   2. வசம் ; sweet flag - Aeorus calamus (சா.அக.);

     [சக  → சகைட]

 சகைட3 cagaḍai, ெப. (n.)

   1. சகண்ைட பாரக்்க: see sagandai.

     'சகைடேயா பாரத்்தவன்ேற' (கம்பரா. ரமாத் ர. 5);

   2. இறப்  நிகழ் ல் ஊ ம் ந்  என் ம் இைசக்க  (வாச் யம்); ( ன்.);; a tabret used as funerals.

     [ வள் → சவள் → சகள் → சகண்ைட = வட்டமான பைற. சண்ைட → சகைட = சக்கரம், சக்கர ள்ள 
வண்  பைற]

 சகைட3 cagaḍai, ெப. (n.)

   ணற் ல் நீரிைறக்கப் பயன்ப த் ம் கப் ; roller-pulley to draw water from well.

தண்ணி ெமாள்ள சகைட ங் க ங் ெகாண்  வா.

ம, ட

     [சக  → சகைட]

த. சகைட - Skt. Sakata

 சகைட cagaḍai, ெப.(n.)

வண் ேபான்ற டம்

 a seat designed as wheel.

     [கச +கசடை்ட]

 சகைட2 cagaḍai, ெப. (n.)

   மந்தமான ேபாக்  ப் ன்ைம; dullness stupidity.

சகைடக்ெகா

சகைடக்ெகா  cagaḍaiggoḍi, ெப. (n.)

   ரசைறேவான்; drummer (S.I.I.ii. 277);.

     [சகைட3 + ெகாட் . ெகாள் → ெகாட்  → ெகாட்  = ெகாட் பவன், அ ப்பவன்]

சகண்ைட

சகண்ைட cagaṇṭai, ெப. (n.)

   1. ந்  ெயன் ம் ர  ( ங்.);; a kind of large drum.

   2. பைற (வாச் யப்ெபா ); ( வா.);; drum.

     [ வள் → சவள் → (சகள்); → சகண்ைட ( .தா. 268]
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சகணம்

சகணம்1 cagaṇam, ெப. (n.)

   ளியாைர; Indian sorrel - Oxalis corniculata (சா.அக.);.

 சகணம்2 cagaṇam, ெப. (n.)

   சாணம்; cow-dung (ெச.அக.);.

     [சண் தல் = நீக் தல். சண் → (சாண்); → சானம் = சாணி, மாட் ப்பவ் . சாணம் → சகணம்]

   க. சகண;   பட. ெசகணி; Skt. chagana

சாணம் பாரக்்க

 சகணம்3 cagaṇam, ெப. (n.)

   1. பயனற்ற ெபா ள்; something useless or worthless.

   2. உள்ளீடற்ற ேதங்காய்; an empty or seedless coconut (ேசரநா.);.

ம. சகணம்

     [சாணம் → சகணம். சாணிைய உ வகப்ப த்  இ ெபா ள் உணரத்் ம் வழக்  ேநாக்  
இப்ெபா ள்கள் ஆளப்பட் ள்ளன]

     'இந்தச ்சாணிப் பய க்  என்ன ெசான்னா ம் ஏறா ' (உ.வ.); எ ம் வழக்ைகக் காண்க.

சகணவரத்்தம
ேராகம்

சகணவரத்்தமேராகம் cagaṇavarttamarōgam, ெப. (n.)

   கண்ேனாய் வைக ( வரட் 245);; an eye disease.

     [சக்  → சக → சகண + வரத்்தம + ேராகம்]

சகத் ரா

 
 சகத் ரா  cagattirāmi, ெப. (n.)

   ப் ரண்ைட; triangular-stalked wine vitis (சா.அக.);.

சகதாமத்

 
 சகதாமத்  cagatāmatti, ெப. (n.)

   தகைர ( ன்.);; foetid cassia.

ம வ. சக்கரம்

சக

சக 1 cagadi, ெப. (n.)

   1. ேச , ஈரக் ைழவான மண் ( வா.);; mud; mire.

     'சக ல் கல்ைல டெ்ட ந்தால் தன் ணி என் ம் அசலார ் ணி என் ம் பாரா ' (பழ.);.

   2. ெபால்லாநிலம்; bog, puddle.

   ம. சக ;   க. கரிய;   ேகாத. ெகதெ்த;   . கச;் Skt. sada.

     [அள் தல் = ெச தல் அள் → அள்ளல் = ெச , ேச . அள்ளல் = சள்ளல். சள் → சய → சக+  → சக ]

 சக 2 cagadi, ெப. (n.)

   1. ஒற்ெறா த் ப் பாதம் ஒன் க் ப் பன்னிரண்  எ த்தாய்த் த ல் வழங் ம் வடெமா  
மண் லம் ( த்தம்); ( ரேசா. யாப். 33, உைர);; Sanskrit verse of four metrical lines of I2 syllables each, adopted 
in Tamil.

   2. நிலம் (யாழ். அக.);; the earth.

     [சகடம் → சக  → சக ]
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சகநாதம்

 
 சகநாதம் caganātam, ெப. (n.)

   ணிவைக (இ.வ.);; a kind of cloth (ெச.அக.);

சகம்

சகம் cagam, ெப. (n.)

   1. ெவள்ளா ; goal.

   2. யல்; hare (சா.அக);.

     [தகர ்→ தகம் → சகம்]

 சகம்1 cagam, ெப.(n.)

   உலகம் ( ங்.);; earth, world, universe.

     [Pkt.jaga → Skt.jagat → த.சகம்.]

 சகம்2 cagam, ெப.(n.)

   1. சகாப்தம் பாரக்்க;see {}.

   2. ப் ட்ட காலங்களி ந்  ெதாடங் க் காலங்கணிக்க வழங்கப்பட்  வ ம் ஆண்  மானம்; era, 
in general.

     [Skt.{} → த.சகம்.]

 சகம்3 cagam, ெப.(n.)

   1. பாம் சச்டை்ட (சங்.அக.);; slough of a serpent.

   2. சடை்ட (அக.நி.);; coat.

த சகம்

சகர்

 
 சகர ்cagar, ெப. (n.)

   பாம் ெகால் ;   ரிப் ; Indian snake root;

 snake-killer;

 Ophiorrhiza mungos (சா.அக.);.
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சகரம்

சகரம் cagaram, ெப. (n.)

   ேவம் ; margosa tree - Aza dirachta Indica (சா.அக.);.

 சகரம் cagaram, ெப. (n.)

   ரக்் ; sponge-gourd.

     [தகரம் → சகரம்]

 சகரம் cagaram, ெப. (n.)

     'ச' என் ம் த ழ் வண்ணமாைல எ த் ;

 the letter 'sa'.

     [சகரம், கரம் ற்சாரிைய]

 சகரம்3 cagaram, ெப. (n.)

சாகரம் பாரக்்க: see šāgaram.

     [சக்கரம் → சகரம் = மண் லைகச ் ற்  இ ப்ப ]

சகரஆகாரம்

 
 சகரஆகாரம் cagaraāgāram, ெப. (n.)

     'சா' என் ம் எ த் ;

 the letter 'sa'.

     [சகரம் → ஆகாரம்]

உ ரெ்மய்ெய த் க ள் க் க் கரம் சாரிைய ெந க் த் தனிச ்சாரிைய இல்ைல. இதனால் 
ெமய்ைய ம் ெந ைல ம் ரித்  சகர ஆகாரம் எனச ்ெசால்லப்ெப ம்.

சகரஈகாரம்

 
 சகரஈகாரம் cagaraīgāram, ெப. (n.)

     ' ' என் ம் எ த் ;

 the letter 'si'.

     [சகரம் → ஈகாரம்]

சகரஊகாரம்

 
 சகரஊகாரம் cagaraūgāram, ெப. (n.)

     ' ' என் ம் எ த் ;

 the letter 'su'.

     [சகரம் → ஊகாரம்]

சகரஏகாரம்

 
 சகரஏகாரம் cagaraēgāram, ெப. (n.)

     'ேச' என் ம் எ த் ;

 the letter 'se'.

     [சகரம் + ஏகாரம்]
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சகரஐகாரம்

 
 சகரஐகாரம் cagaraaigāram, ெப. (n.)

     'ைச' என் ம் எ த் ;

 the letter 'šai'.

     [சகரம் + ஐகாரம்]

சகரஓகாரம்

 
 சகரஓகாரம் cagaraōgāram, ெப. (n.)

     'ேசா' என் ம் எ த் ;

 the letter 'so'.

     [சகரம் + ஒகாரம்]

சகரசச்ாரி

 
 சகரசச்ாரி cagaraccāri, ெப. (n.)

   சத் சாரம் ( ன்.);; a salt of acid and burning taste.

சகரநீர்

சகரநீர ்cagaranīr, ெப. (n.)

   கடல்; sea. 'சகரநீர ் லாம் ' ( ரேமாத். 13, 66].

     [சக்கரம் → சகரம் + நீர.் சகரம் = நில லைகச ் ற் ப்ப ]

சாகரம் பாரக்்க

சகரன்

 
 சகரன் cagaraṉ, ெப. (n.)

   தேல  வள்ளல்க ள் ஒ வன்; a chief famed for liberality, one of seven mutal-vallalkal (ெச.அக.);.

     [அகரம் = ம த நிலத் ர,் ஊர.் அகரம் → அகரன் → சகரன். இனி, அகலம் → அகலன் = 
ெப ைம ைடயவன். அகலன் → (அகரன்); → சகரன் என் மாம்]

சகரிகம்

 
 சகரிகம் cagarigam, ெப. (n.)

   நா  (மைல);; a plant growing in hedges and thickets.

ம. சகரிகம் (ஒ  ம ந் ச ்ெச );: Skt. saikharika.

சக வம்

 
 சக வம் cagaruvam, ெப. (n.)

   ெப ைம; celebrity.

     [அகல் → அகலம் → (அகரம்); → சகரம் → சக வம்]

சகைரயாண்

சகைரயாண்  cagaraiyāṇṭu, ெப. (n.)

   . . 78இல் ெதாடங் வ ம் சா வாகனன் ெபயரால் வழங் வ மான ஆண்  மானம்; Sālivāhana Era 
commencing from 78 A.D. (ெச.அக.);.

     [சகைர + ஆண் ]

சக்கரம் = ஆைணச ்சக்கரம். சக்கரம் → சகரம் → சகைர → ஆண்  என் மாம்.
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சகல்

 
 சகல் cagal, ெப. (n.)

ெகா : gnats, small flies (ெச.அக);.

சகலகம்

 
 சகலகம் cagalagam, ெப. (n.)

   ெவள்ளா ; goat (யாழ்.அக.);.

     [சகம் → சகலகம்]

சகலபாசனம்

 
 சகலபாசனம் cagalapācaṉam, ெப. (n.)

   அ கன் க் ைட ள் ஒன் ; an umbrella of Arhat, one of muk-kudai ( டா.);.

 சகலபாசனம் cagalapācaṉam, ெப.(n.)

   அ கன் க் ைட ள் ஒன்  ( டா.);; an umbrella of Arhat, one of mu-k-kudai.

     [Skt.sakala+{} → த.சகலபாசனம்.]

சகலம்

சகலம் cagalam, ெப. (n.)

   ண் ; piece, fragment.

     'ெகா ஞ் ஞ் சகல ற் ' (பாரத ப னான். 150);

     [ ல் → சன் → சகல் → சகலம்]

 Skt. Sakala

 சகலம்1 cagalam, ெப.(n.)

   1. எல்லாம்; all the whole.

     "சகலத் ற் ேநத் ரமா  நின்ேறான்" (உத்தாரா.அ வேமத.1);.

   2. சகலாவத்ைத பாரக்்க;see {}.

     "கலா ேசரந்்த சகலமாந் தன்ைம" ( வப் ர.உண்ைம.4, 12);.

த.வ. எல்லாம்.

     [Skt.sa-kala → த.சகலம்.]

சகலமங்கைல

 
 சகலமங்கைல cagalamaṅgalai, ெப. (n.)

   மைலமகள்; Parvati (யாழ். அக.);.

 சகலமங்கைல cagalamaṅgalai, ெப.(n.)

   மைலமகள் (யாழ்.அக.);; Malaimagal.

     [Skt.sakala + த.மங்கலம் → மங்கைல.]
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சகலாத்தன்

சகலாத்தன் cagalāttaṉ, ெப. (n.)

   அ க ள் நிகண்டவரக்ளால் கட ெளன்  ெகாள்ளப் ப பவர;் God worshipped by the Nirgrantha fect of lains

     "அைனயாஞ் சகலாத்தைர" ( ரேபாத. 33,6);

     [அகலன் = கட ள். அத்தன் = அ கன். அகவன் + அத்தன் - அகலத்தன் → சகலத்தன்]

சகலாத்

சகலாத்  cagalāttu, ெப. (n.)

   ஒ வைக கம்பளித் ணி; woollen stuff;

 broadcloth.

     "கட் ன் ேமற்கட்  சகலாத் ெதன் ம்" ( ற . 142);,

   ம. சகலாத் ; U. saklat;

 Pkt, escarlata

     [சல்லாத்  = ெந க்கமான இைழ ேயாடாத ணி. சல்லாத்  → சகலாத்தல்]

சக

 
 சக  cagali, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ன்; a kind of fish (ெச.அக.);.

சக கரணம்

 
 சக கரணம் cagaligaraṇam, ெப. (n.)

   ண்  ண்டாக் ைக; breaking into pieces (யாழ்.அக);.

     [சக  + கரணம்]

சகவம்

சகவம்1 cagavam, ெப. (n.)

   பறைவ வைக; a bird. (யாழ்.அக.);.

     [சகடம் → சகணம் → சகவம்]

 சகவம்2 cagavam, ெப. (n.)

   ெபண் வாத் ; duck (சா.அக.);.

     [சகமம் → சகவம்]

சகளத் ேமனி

 
 சகளத் ேமனி cagaḷattirumēṉi, ெப. (n.)

   வன  உ வவ வம்; the body or form assumed by Śiva (ெச.அக.);.

     [சகளம் + ேமனி]

சகளநிட்களம்

சகளநிடக்ளம் cagaḷaniṭgaḷam, ெப. (n.)

   இ ங்கமா ய வன  அ வத் ேமனி; the aspect of Śivan as being with and without form, represented 
by the linga ( .ேபா.பா. 81, 359);.

     [சகளம் + நிடக்ளம்]

 Skt. niskala → த. நிடக்ளம்
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சகளப்பா

 
 சகளப்பா  cagaḷappāṭi, ெப. (n.)

சகலன் பாரக்்க: See sagala (ெச.அக.);.

     [சகலப்பா  → சகளப்பா ]

சகளம்

சகளம் cagaḷam, ெப. (n.)

   உ வத் ேமனி; the aspect of Śivan as having form, represented by the images.

     'சகளமாய் வந்தெதன் ந் பற' ( த் . 1);

     [சட்டம் → சடம் → சகடம் → சகளம்]

சகளவல்ல

சகளவல்ல  cagaḷavallagi, ெப. (n.)

   ைண வைக; a kind of lute. (பரத. ஒ . 15);.

     [சகளம் + வல்ல ]

சகளன்

சகளன் cagaḷaṉ, ெப. (n.)

உ வத் ேமனி ெகாண்ட வன்:

Śiva, as with form ( . . 165 ஞானப்.);,

     [சகளம் → சகளன்]

சகளாதனம்

 
 சகளாதனம் cagaḷātaṉam, ெப. (n.)

   இடக் ைக ன் ேமல் இ காைல ம் ஊன்  அட்டைனக் கா ட் க் ம் இ க்ைக; a yogic posture in 
which a person sits crosslegged over his left hand (யாழ்.அக.);.

     [சக்கரம் → சக்கரணம் (கால்); → சகரணம் → சகனம் → சகளாதனம்]

சகன்

சகன் cagaṉ, ெப. (n.)

   சா வாகனன்; Sali vahana.

     'சகன்காலம்' (ெப ந்ெதா. 956);.

     [அகன் = கணவன், தைலவன். அகன் → சகன்]

 சகன்1 cagaṉ, ெப.(n.)

   உலக நாயகன்; Lord of the Unvierse.

     " ைற ல்சகன் ழ்ெகாள்பவரக்் " ( .ேபா.8, 2);.

     [Skt.jagat → த.சகன்.]

 சகன்2 cagaṉ, ெப.(n.)

   ேதாழன்; companion.

     [Skt.{} → த.சகா.]

சகன்பன்னி

 
 சகன்பன்னி cagaṉpaṉṉi, ெப. (n.)

   அகத் ; Sesbania grandiflora (சா.அக.);.
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சகன்னம்

 
 சகன்னம் cagaṉṉam, ெப. (n.)

   உற் க் ேகட்டல்; listening attentively

சகனம்

சகனம்1 cagaṉam, ெப. (n.)

   உட ன் ன் றத் ல் ைடப்பாக உள்ள ப , ட்டம்; buttock, rump (ெச.அக.);.

     [சகடம் → சகனம்]

த. சகனம் → Skt. jaghana

 சகனம்2 cagaṉam, ெப. (n.)

   ெபா ைம; patience; forbearance (ெச.அக.);.

     [அகம் → அகன் = மனம், உள்ளம். ம் → ன் (ேபா );. அகன் → அகனம் → சகனம் = மனத் ள் 
அடக் ைவத்தல், ெபா ைம]

சகனம் → Skt. saghana

 சகனம்1 cagaṉam, ெப.(n.)

   ட்டம் ( ங்.);; buttocks, rumb.

     [Skt.jaghana → த.சகனம்.]

 சகனம்2 cagaṉam, ெப.(n.)

சகாப்தம் பாரக்்க;see {}.

     "ஏழஞ்  ெந த்தவா ரம் வா நற் சகன ம வா நிற்ப" (சங்கற்ப.பா .);.

த சகனம்

சகா

 
 சகா cakā, ெப. (n.)

சகர ்பாரக்்க (மைல); see sagar.

ம வ. ரிப்

     [சகர ்→ சகா]

சகாசகா

 
 சகாசகா cakācakā, ெப. (n.)

   ஆவாைர; tanner's cassia - Cassia auriculata (சா.அக.);.

சகா

 
 சகா  cakāṭi, ெப. (n.)

சகரம் பாரக்்க (மைல);;see Sagaram (சா.அக.);,

     [சகரம் → சகா → சகா ]
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சகாதம்

 
 சகாதம் cakātam, ெப. (n.)

   ேவம் ; margosa tree - Azadirachta Indica (சா.அக.);.

சகா

 
 சகா  cakāti, ெப. (n.)

சகர ்பாரக்்க;see šagar (ெச.அக.);.

     [சகர ்→ சக → சகா ]

சகாேதவம்

 
 சகாேதவம் cakātēvam, ெப. (n.)

   ஏலம்: ஏலக்காய்; cardamom - Elliteria cardamomum (சா.அக.);

சகா யம்

சகா யம் cakāmiyam, ெப. (n.)

   ஆலமரம்; banyan tree - Ficus indica alias F. bengalensis (சா.அக.);.

 சகா யம் cakāmiyam, ெப.(n.)

   பயன்க ச ்ெசய் ம் ைன; acts performed in expectation of reward, opp. to nis-{}.

     "சாபா க் ச ்சகா யேம ேய " (ேவதா. .179);.

     [Skt.sa-{} → த.சகா யம்.]

சகாரம்

சகாரம்1 cakāram, ெப. (n.)

   மாமரம்; mango tree Mangiferus indica (சா.அக.);.

     [சக்கைர → சக்காரம் → சகாரம் = இனிப் ச ் ைவ ள்ள பழத்ைதத் த வ ]

சகாரம் கனிையக் ப் ன் பண்பா  ெபய ம் மரத்ைதக் ப் ன் ைனயா  ெபய ம் 
இ ம யா  ெபய ம் ஆ ம்.

 சகாரம்2 cakāram, ெப. (n.)

   ஏச்  (நாஞ்.);; abuse.

ம. சகாரம்

     [சகா → சகாரம்]

சகாரி-த்தல்

சகாரி-த்தல் cakārittal,    11 ெச. ன்றா  (v.t)

   ஏ தல் (நாஞ்.);; to abuse, revile.

ம. சகாரம்

சகாவ தம்

 
 சகாவ தம் cakāvatītam, ெப. (n.)

   மைல ெநாச்  மரம்; tell chaste tree - Vites altissima (சா.அக.);.
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ச யம்

ச யம்1 cagiyam, ெப. (n.)

   1. நிலப்பைன; ground neem.

   2. மஞ்சள்; turmeric-Curcuma longa.

   3. ேசம் ; Indian kales - Colocasia antiguorum.

   4. ேசப்பங் ழங் ; an esculent root-Caladium nymphaefolium (சா.அக.);.

     [சக  = வைளந்த , வைள , சக  → சக  → ச  → ச யம்]

 ச யம்2 cagiyam, ெப. (n.)

கா ரி ஆ  = GsurrSlb los (sv:

 the mountain in Coorgwhere the Cauveri has its source (Glæ-go);.

 Skt. shya

ச லா

 
 ச லா  cagilāgi, ெப. (n.)

   கண்டத் ப் ; Bengal long pepper-Clavica Roxburg.

ச சச்ம்

 
 ச சச்ம் caguccam, ெப. (n.)

   ஏ ைலப் ன்ைன; seven-leaved milky plant - Alstonia scholaris (சா.அக.);.

ச ட்டகம்

 
 ச ட்டகம் caguṭṭagam, ெப. (n.)

   ஆ  ண்டாப் பாைல (மைல);; worm-killer, a medicinal plant.

ச ட்டம்

 
 ச ட்டம் caguṭṭam, ெப. (n.)

ச ட்டகம் பாரக்்க ( ன்.);;see šaguttagam.

     [ச ட்டகம் → ச ட்டம்]

ச டம்

ச டம்1 caguḍam, ெப. (n.)

   ேசம் ; cocco.

     'ச ட நீெரனங (பாரத ல.14);.

     [சகடம் → ச டம்]

 ச டம்2 caguḍam, ெப. (n.)

நாய்,

 dog.

     'ச டம்ேபா லவன் மனத் ற் ச காமம் த்தைலப்ப' ( ற்றா.தல.மந்தமா. 38);

     [சகடம் = வைள , சகடம் → ச டம்]

த. ச டம் → Skt. jakuta
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ச ைட

 
 ச ைட caguḍai, ெப. (n.)

   ற்றகத் ; common sesbane - Sesbania aegyptiaca (சா.அக.);.

ச ண்டக்ெகா

 
 ச ண்டக்ெகா  caguṇḍaggoḍi, ெப. (n.)

   ஊசலாங்ெகா ; a kind of medicinal creeper (சா.அக.);.

ச ண்டகம்

 
 ச ண்டகம் sāagasaguṇṭagam, ெப. (n.)

   க் ளிக் ைர; kind of greens - Corchorus capsularis (சா.அக.);.

ச ண்டகா

 
 ச ண்டகா caguṇṭagā, ெப. (n.)

ச ட்டகம் பாரக்்க;see Saguttagam.

     [ச ட்டகம் → ச ண்டகா]

ச ண் ைக

 
 ச ண் ைக caguṇṭigai, ெப. (n.)

   பாக் மரம்; areca-nut (சா.அக.);.

ச ணம்

ச ணம் caguṇam, ெப. (n.)

   ணத்ேதா  ய ; that which has qualities or attributes.

     'சாடரிய ச ணெமன' ( ைன. மாணிக்கம். 66);,

     [ ணம் → ச ணம்]

ச ந்தம்

ச ந்தம்1 cagundam, ெப. (n.)

   1. பறைவ; bird

     'ச ந்தங்க ணீள ேநாக் ன' (கம்பரா த் ர.43);.

   2. க  ( டா.);;   3. க  (மைல);:

агесараlm.

     [சகடம் → ச டம் → ச ண்டம் → ச த்தம்]

த. ச ந்தம் → Skt. Sakunta

 ச ந்தம்2 cagundam, ெப. (n.)

   தம் (அக.நி.);; goblin.

ச லகண்டம்

 
 ச லகண்டம் cagulagaṇṭam, ெப. (n.)

   ெபான் வண்ண ன் ( ைவ.);; a kind of fish (ெச.அக.);.

     [ச லம் → கண்டம்]
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ச லம்

ச லம் cagulam, ெப. (n.)

   1. ெமாந்தன் வாைழ; a large plantain.

   2. வ க்க ன் அதாவ  ங் லம்; a powerful fish as whale (சா.அக.);.

ச லன்

 
 ச லன் cagulaṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் பாம் ; a kind of snake (சா.அக.);.

ச லாடச்கம்

 
 ச லாடச்கம் cagulāṭcagam, ெப. (n.)

   பவள ம ; a red species of grass - Cynoden genus (சா. அக.);.

ச லா

 
 ச லா  cagulāti, ெப. (n.)

   க ேரா ணி (மைல);; christmas rose (சா.அக.);.

ச லா னி

 
 ச லா னி cagulātiṉi, ெப. (n.)

ச லா  பாரக்்க;see saguládi.

     [ச லா  → ச லா னி]

ச

ச 1 caguli, ெப. (n.)

   ன்வைக ( ன்.);; a kind of fish.

 ச 2 caguli, ெப. (n.)

   அப்பவைக; a kind of cake.

     'அங்ைகச ்ச  ேநாக் ' (கந்த . சத் ரசாப. 11);.

த. ச  → Skt. Sakuli

     [அஃ ல்  → அக் ல்  → சக் ல்  → ச ]

 ச 3 caguli, ெப. (n.)

   ஒளி; light.

     [அழல் = ெந ப் , அழல் → அழ  → அக  → அ  → ச ]

ச ன்மம்
ச ன்மம் caguṉmam, ெப. (n.)

காட் க் கரைண (M.M.414); purple stalked dragon.
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ச னம்

ச னம்1 caguṉam, ெப. (n.)

   1. பறைவ ( ங்.); bird.

   2. பறைவகள் வல டமாதல் த ய நன்ைம ைமக் ; omen, as indicated by flight of birds, etc.

     'நி த்த ஞ் ச ன ம்' (ெப ங். இலாவாண 18,39);. 'ச னம் நன்றா க் றெதன்  
ெபா ற வைரக் ம் கன்னம் ைவக்கலாமா?' (பழ.);,

   3. ச னி3 பாரக்்க. ( தான. பஞ்சாங். 29, உைர);;see saguni3 (Astron.);.

   4. சேகாரம் பாரக்்க (உரி.நி.);; sec šagõram.

     [சகடம் → சகணம் → ச னம் → ச னம் = வைளத்  அல்ல  வட்டமாகப் பறக் ம் பறைவ. 
அப்பறைவ ன் பறக் ம் தன்ைமைய ைவத் க் கணிக் ம் நி த்தம். வடெமா ல் ச ன (sakuna); 
என்பதற் ப் பறைவ, ப்பாகப் ெபரிய பறைவ என் ம் ெபா ள் ெகாண்  அதற்  லமாக சக் (sak); 
என்பதைனக் காட் ற . மா. . அகர த . ஆற்றல் எ ம் ெபா ள்ப ம் சக் என்பதற் ப் றவைக 
ஆற்றன்கேன ெபா த்தம். பறக் ம் தன்ைமயால் ெப ம் ெபயர ்ெபா த்த ல்லாைமையக் கண்  
ெகாள்க,

த. ச னம் → Skt. śakuna

வல் , ஆந்ைத, காகம், கரிக் , காைட த ய பறைவகளின் ரைல ம் இயக்கத்ைத ம் 
ெகாண் , வரப்ேபா ம் நன்ைம ைமகைளக் கணித் க் வ  ச னம் ( ள் ல்.);. ச னம் – 
பறைவ. பறைவயால் அ யப்ப ம் ையச ்ச னம் என்ப  ஆ ெபயர]்

ச னி

ச னி1 caguṉi, ெப. (n.)

   1. பறைவ ( ங்.);; bird.

   2. ைக (யாழ்.அக.);; owl.

   3. கரணம் ப ெனான் ல் இ ட்பக்கத் ப் ப னான்காம் ைற ன் ( ட் ணபடச்த் ச ்
ச ரத்்த ன்); ற்ப ல் வ ங்காலம்; a division of time, the latter half of the 14th day of the dark fortnight, 
one of 11 karanam.

     [ச னம் → ச னி]

 ச னி2 caguṉi, ெப. (n.)

   நி த்தம் பாரப்்ேபான் ( ங்.);; augur, one who predicts future by omens.

சைக

 
 சைக cagai, ெப. (n.)

   கரிய ேபாளம்; black bole or aloe.

சேகாடம்

சேகாடம் caāṭam, ெப. (n.)

சேகாடயாழ் பாரக்்க ( லப். 3, 26, உைர);;see sagodayal.

     [சகடம் → சேகாடம் (ேவக.241);]

சேகாடயாழ்

சேகாடயாழ் caāṭayāḻ, ெப. (n.)

   16 நரம்  ெகாண்ட யாழ் ( லப். 3, 26, உைர);; a lute with 16 strings.

     [சேகாடம் + யாழ்]

நரம் க் க  பல வைகப்ப ம். அவற் ள் ஐந்  ெப  வழக்கானைவ. அைவ ேபரியாழ் (21 நரம் );, 
மகாயாழ் (19 நரம் );, சேகாடயாழ் (16 நரம் );, ெசங்ேகாட்  யாழ் (7 நரம் );, ைர யாழ் (1 நரம் ); 
என்பன.
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சேகாரக்கண்ணி

 
 சேகாரக்கண்ணி caārakkaṇṇi, ெப. (n.)

   சேகாரப் பறைவ ன் கண் ேபான்ற கண்ைண ைடய அழகானவள்; a beautiful woman, -to has beautiful 
eye like cakora bird's eye.

ம., க. சேகாராக்

     [சேகாரம் + கண்ணி]

சேகாரம்

சேகாரம்1 caāram, ெப. (n.)

   நிலா ப் ள் ( ங்.);; cakora, the Greek patridge fabled to subsist on moon beams, Caccabis graeca (ெச.அக.);.

   ம. சம், சேகாரம், சேகாரகம்;க. சேகார சேகாரக

     [சேகாடம் → சேகாரம் (ேவ.க. 241);]

சேகாரம் → Skt. cakra

நிலாக் க ரக்ைள உணவாகக் ெகாண்  வாழ்வதாகக் க தப்ப ம் ள்வைக

 சேகாரம்2 caāram, ெப. (n.)

   ெசம்ேபாத் ; crow pheasant (ெச.அக.);.

ம வ. கள்ளிக் காக்ைக

     [சேகாடம் → சேகாரம்]

ெசந்நிறமானதாக ம் ெசங்கண் ைடயதாக ம் காக்ைகையப் ேபான் க் ம் ஒ  பறைவ. 
ச் கைள ம் பழங்கைள ம் உண்  வா ம் இப் பறைவ ன் அல  காக்ைகையப் ேபால் நீண் ரா .

 சேகாரம்3 caāram, ெப. (n.)

   ெசம்பரத்ைத (மைல.);; shoe flower.

     [ெசவ் → ெச  → ெச  → ெசக்  → ெசக்கம் = வப் . ெசக்கசெ்சேவர ்எனல் = கச ் வத் த்தல், 
ெசக்கம் → ெசக்கர ்= ெசல்வந் . ெசக்கல் → ெசக்கல் = வப் . ெசக்கர ்→ சக்கர ்→ சேகாரம்]

 சேகாரம்4 caāram, ெப. (n.)

   ேபராந்ைத ( ங்.);; a species of large owl.

சேகாரி

 
 சேகாரி caāri, ெப. (n.)

   ெபண் சேகாரப் பறைவ; a female cagora bird (ேசரநா.);.

ம., க. சேகாரி

     [சேகாரம் (ஆ.பா.); → சேகாரி (ெப.பா.);]

சங்கக்காணிக்
ைக

 
 சங்கக்காணிக்ைக caṅgakkāṇikkai, ெப. (n.)

   அைவக் (சைப); காணிக்ைக ( த்.);; congregational contribution (ெச.அக.);.

     [சங்கம் + காணிக்ைக]
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சங்கக்காப்

 
 சங்கக்காப்  caṅgakkāppu, ெப. (n.)

   மகளிர ்ைக லனி ம் சங் வைள ( னவ.);; bracelet made of conch-shells worn by women (ெச.அக.);.

     [சங்  → சங்கம் + காப் ]

சங்கக்காலம்

 
 சங்கக்காலம் caṅgakkālam, ெப. (n.)

கழகக் காலம் பாரக்்க;see kalaga-k-kalam.

     [சங்கம் + காலம்]

சங்கக் ைழயா
ன்

சங்கக் ைழயான் caṅgakkuḻaiyāṉ, ெப. (n.)

   சங் னா யன்ற காதணிைய ைடயவன், வன்; Sivan, as wearing conch-shell ear-ring ornaments.

     "சங்கக் ைழயைனத் ெதன்க வா ரித் தா ைவ" ( க்க ைவ. க த். 56);,

     [சங்க + ைழயன்]

சங்கக்

 
 சங்கக்  caṅgakāli, ெப. (n.)

   சங் ம் ; wage for blowing conch.

     [சங்கம் + ]

சங்கக்ைகயன்

 
 சங்கக்ைகயன் caṅgakkaiyaṉ, ெப. (n.)

   சங் ைனக் ைக ல் ெகாண்டவன், மால்; Tirumāl (Visnu); as holding conch in his hand.

     [சங்கம் + ைகயன்]

சங்கங் ப்

சங்கங் ப்  caṅgaṅguppi, ெப. (n.)

   நா ச ்சங்  (பதாரத்்த. 257);; smooth volkameria.

ம வ. ச் ளாத்

ம. சங்கக் ப்

     [சங்கம் + ப் ]

சங்கசெ்சய்நஞ்

 
 சங்கசெ்சய்நஞ்  caṅgacceynañju, ெப. (n.)

   ற  ெசய்நஞ்  (பாஷாணம்); வைக; a mineral poison.

     [சங்கம் + ெசய்நஞ் ]

சங்கசெ்சய் ள்

சங்கசெ்சய் ள் caṅgacceyyuḷ, ெப. (n.)

   கழகக் காலத் ப் பாடல்; classical poem of the sangam period (ெச.அக.);.

     [சங்கம் + ெசய் ள்]

பண்ைடய லவர ்உைரநைட ெசய் ள் என இ வைக நைட ள் ம் ெசய் ள் றந்தெதன்  கண்ேட 
உைரக ம் அகர த  ேபான்ற உரிெசாற்ெறா க ம் உட்பட எல்லாப் ப வல்கைள ம் 
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சங்கசம்

 
 சங்கசம் saṅgasam, ெப. (n.)

   றா டை்ட யளவாய் சங் ல் றந்த த் ; oyster pearl of the size of a pigeon egg (சா.அக.);.

     [சங்  → சங்கசம்]

சங்க த்தம்

 
 சங்க த்தம் saṅgasuttam, ெப. (n.)

   ைமச ்ெசவ்வந் ; chamomile flower - Authemis nobilis (சா.அக.);.

     [சங்கம் + த்தம்]

 Skt. suddha → த. த்தம்

சங்கஞ்சா

 
 சங்கஞ்சா  caṅgañjāṟu, ெப. (n.)

   சங் ைலச ்சா ; juice of leaves of four-spinned monetia -Azema tetracantha (சா.அக.);.

     [சங்கம் + சா ]

சங்கஞ்ெச

 
 சங்கஞ்ெச  caṅgañjeḍi, ெப. (n.)

   டச்ங்கஞ் ெச ; mistletoe berry thorn, four-spinned monetia - Azema tetracantha (சா.அக.);.

     [சங்கம் + ெச ]

இைல சங்  வ னதாக இ ப்ப . சளிைய நீக்கக் ழந்ைதகட்  இதன் இைலச ்சாற்ைறக் 
ெகா ப்ப ண் .

சங்கட்டங்ெக
த்

 
 சங்கட்டங்ெக த்  caṅgaṭṭaṅgeḷutti, ெப. (n.)

   ெக த்  ன்வைக ள் ஒன் ; a kind of fish.

     [சங்கட்டம் + ெக த் ]

சங்கட்டச ரத்்

சங்கட்டச ரத்்  saṅgaṭṭasadurddi, ெப. (n.)

   ள்ைளயாைரக் த்  ேமற்ெகாள் ம் ஒ  ேநான் ; a fast observed in honour of Ganesa.

     "சங்கட்ட ச ரத்்  ைறைம ற் ெசய் " ( நாயக . 47, 46);.

     [சங்கட்டம் + ச ரத்் ]

சங்கட்டம்

சங்கட்டம் caṅgaṭṭam, ெப. (n.)

   1. சங்கடம் பாரக்்க;see sangadam.

     "சாரந்்த ல ெபரிய சங்கட்டம்" (அ ட்பா, 1, ண்ணப்பக்க  348);.

   2. உடல்நல ன்ைம ( ன்.);; uneasiness, sickness, bodily pain.

   3, இறப் த் ன்பம் ( ன்.);; death thores.

     "அவன் ெவ  சங்கட்டமாய்க் டக் றான்".

பட. சங்கட (ேநாய்);

     [சங்கடம் → சங்கட்டம்]
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சங்கடக்கண்

 
 சங்கடக்கண் caṅgaḍakkaṇ, ெப. (n.)

   ன்ப யால் கண்ைண ைக; the closing of eyes as in distress.

     [சங்கடம் + கண்]

சங்கடப்படைல

 
 சங்கடப்படைல caṅgaḍappaḍalai, ெப. (n.)

   இ ம் க்கம்  யாலான தைடவாசல் (யாழ்ப்.);; a barred gate at the entrance of a house or garden (ெச.அக.);.

     [சங்கடம் + படைல, படரத்ல் = பர தல். படர ்→ படல் = ஓைல, தடை்ட, மா  த யவற்றாலா ய, 
கத  ேபான்ற அைடப் . உ தநிலத் ற் பரம்ப க் ம் பரந்த மா , கண்ணிற் பட ம் ைர. படல் + அம் 
= படலம். படல் → படைல]

சங்கடப்ப -தல்

 
 சங்கடப்ப -தல் caṅgaḍappaḍudal, ெச. . ., (v.i.)

   ன்பப்ப தல் (ெகா.வ.);; to be in trouble;

 To be distressed or grieved at heart (ெச.அக.);.

ெத. சங்கடப்ப

     [சங்கடம் + ப . 'ப ' - . .]

சங்கடப்பா

 
 சங்கடப்பா  caṅgaḍappāḍu, ெப. (n.)

   ன் ம் நிைல (ெகா.வ.);; state of being in trouble or distress (ெச.அக.);.

ெத. சங்கடப்பா

     [சங்கடம் + பா . ப  → பா ]

சங்கடம்

சங்கடம் caṅgaḍam, ெப. (n.)

   1. வ த்தம்; difficulty, trouble, straitened.

     "ஐவர ்சங்கடம் பல ஞ் ெசய்ய" (ேதவா. 702, 2);;

   2. ஒ க்கவ  (யாழ்.அக.);; narrow path.

   3. சங்கடப்படைல பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see sangada-p-padalai.

     [சாக்கைட → சக்கைட → சங்கடம்]

சங்கடம் → Skt. sankada.

சங்கடாடச்ம்

 
 சங்கடாடச்ம் caṅgaṭāṭcam, ெப. (n.)

சங்கடக் கண் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see Sangada-k-kan.

     [சங்கடம் + அடச்ம்]

 Skt. atcam → த. அடச்ம்

சங்க

சங்க  caṅgaḍi, ெப. (n.)

   ேகழ்வர க்களி (இந் பாக. 83);; ragi porridge.

   ம. சங் ப் ல்  (ஒ  வைகக் ேகழ்வா );;   க. சங்க ;ெத. சங்க
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சங்கைட

சங்கைட1 caṅgaḍai, ெப. (n.)

சங்கடம் பாரக்்க;see sangadam (ெச.அக.);.

     [சாங்கைட → சங்கைட]

 சங்கைட2 caṅgaḍai, ெப. (n.)

   வாழ்நாளின் ன்  ப க ள் கைடப்ப  ( ன்.);; the last of the three stages of a man's life (ெச.அக.);.

     [சாங்கைட → சங்கைட]

 சங்கைட caṅgaḍai, ெப.(n.)

   ழந்ைதக க் ப் பால் ஊட் ம் ண்ணம்; a vessel for supplying liquid food to an infant.

     [சங் +அைட]

சங்கைடப்பன்

சங்கைடப்பன் caṅgaḍaippaṉ, ெப. (n.)

   மாட்  ேநாய் வைக (மாட் வா. 67);; a kind of cattle disease.

ம. சங்கடப்பன்

     [சங்  + அைடப்பன்]

சங்கணித் ைற

சங்கணித் ைற caṅgaṇittuṟai, ெப. (n.)

   ஆழ்வார் நகரி ல் தண்ெபா ைந' ன் ெதன்கைர; the south bank of the river Tāmiraparani at Alvār-
tirunagari.

     "ெபா நற் சங்கணி ைறவன்" ( வ். வாய். 10, 3, 11);,

     [சங்கணி + ைற]

சங்கத்த ழ்

சங்கத்த ழ் caṅgattamiḻ, ெப. (n.)

   1. கழகக் காலத்  வழங் ய த ழ்; classical Tamil of the Sangam period.

     "சங்கத்த ழ் மாைல ப்ப ம்" ( வ். ப்பா. 30);.

   2, கழகக்காலத் த் த ழ் ல்; Tamil works of the sangam age.

     "சங்கத்த ழ் ன் ந் தா" (நல்வ . கட ள் வாழ்);.

     [சங்கம் + த ழ்]

சங்கத்தார்

சங்கத்தார ்caṅgattār, ெப. (n.)

   1. அைவேயார;் members of an assembly, academy, a society, councilor committee.

   2. த்த சமண சங்கத்தார ்( வக. 4, உைர; லப். 30:32, அ ம்.);; Buddhist and Jain fraternity of monks.

   3. ம ைரச ்சங்கப் லவர;் the learned body of poets in Madura, in ancient times.

     "சங்கத்தாெரல்லாம்" ( ைள. த க் . 82);

     [சங்கம் + அத்  + ஆர]்

சங்கத்தாளி

 
 சங்கத்தாளி caṅgattāḷi, ெப. (n.)

   சா பத் ரி; mace or pulp of nutmeg (சா.அக.);.

     [சங்கம் + தாளி]
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சங்கத் ராவகம்

 
 சங்கத் ராவகம் caṅgattirāvagam, ெப. (n.)

சங்கநீரம்ம் பாரக்்க ( .அக.); See sanga-nirmam.

     [சங்கம் + ராவகம்]

சங்கத் ற

 
 சங்கத் ற  caṅgattuṟavu, ெப. (n.)

   ப்ப மக்கைள இழந்த னால், அவரிடம் உண்டான பற்ேற ன்பக்காரணம் என்ற உணரச்் ல் 
ேதான் ம் ற ; renunciation on the death of relatives and friends, caused by the idea that attachment is the source of 
grief.

     [சங்கம் + ற ]

சங்கத் வ
ைள

 
 சங்கத் வைள caṅgattūtuvaḷai, ெப. (n.)

   ெவள்ைளப் ைடய ஒ வைகத் ா வைள; a kind of three-lobed night shade with white flowers - Solanum 
trilobatum (சா.அக.);.

     [சங்கம் + வைள. சங்  ெவண்ணிறமான  ஆைகயால் ங்ைகப் ேபான்ற ெவண்ணிற ம் 
சங்ெகனப்பட்ட . ஒ.ேநா.: அக்  = ெவள்ைள சங் ]

இ  காயச் த்  ைகக ள் ஒன் .

சங்கதம்

சங்கதம்1 caṅgadam, ெப. (n.)

   ல்ைலப் ; evate-leaved jasmine- Jasminum augustifolium (சா.அக.);.

     [சங்  → சங்கதம்]

 சங்கதம்2 caṅgadam, ெப. (n.)

   1. ெபா த்தம்; appropriateness, consistency.

   2. நட்  ( ன்.);; acquaintance, friendship.

   3. ைற  ( ன்.);; complaint.

     [சங்  → சங்கதம்]

சங்கதம் → Skt. Sangata

சங்க

சங்க  caṅgadi, ெப. (n.)

   1. ெசய் ; affair, news.

   2. ெபா ள், உண்ைம; matter, fact.

   3. இைச ேவ பா ; short flourishes introduced in a melody (mus.);.

   4. ெதாடர் ; connection, relation.

     ' ழ் ஒ ப  சங்க  ெசால் க்ெகாண்  ேபாந்ேதாம்' (ஈ . 4, 6, ர);.

     [ெசய்  → சங்க ]

சங்க  → Skt. sangati
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சங்க

 
 சங்க  caṅgatūti, ெப. (n.)

   ட் க் ெகா ப்பவள் (யாழ்.அக.);; procuress.

     [சங்கம் + .  → ]

சங்க  → Skt. sanga-duti

சங்கைத

 
 சங்கைத caṅgadai, ெப. (n.)

   ெசய்  (இ.வ.);; news (ெசஅக.);.

     [சங்க  → சங்கைத]

சங்கநைக

 
 சங்கநைக caṅganagai, ெப. (n.)

   நத்ைத; snail.

     [சங்கம் + நைக]

சங்கநனம்

 
 சங்கநனம் caṅganaṉam, ெப. (n.)

   நரம் ; nerve, vein (சா.அக.);.

சங்கநாதம்

சங்கநாதம் caṅganātam, ெப. (n.)

   1. சங்கேவாைச; blowing sound of a conch.

   2. ேகா ற் சங்  ஊ தற்  ஏற்பட்ட ெகாைட; inam for blowing conch in a temple (R.T.);.

     [சங்கம் + நாதம்]

சங்கநி

சங்கநி 1 caṅganidi, ெப. (n.)

   ேபரன  ஒன்பான் நி ள் ஒன் ; one of the nine treasures of Kubera.

     "சங்கநி  ப மநி  ரண் ந் தந் " (ேதவா. 1230.10);

     [சங்கம் + நி ]

 சங்கநி 2 caṅganidi, ெப. (n.)

   வட்டக் ப்ைப ( ன்.);; blue flowered crotalaria.

     [சங்கம் + நி ]

 சங்கநி  caṅganidi, ெப. (n.)

   ேசாழரக்ாலக் ேகா ல்களில் காணப்ப ம் ைடப் ச ் ற்பம்; embossing sculpture of a hola period temples.

     [சங்கம்+நி ]
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சங்கநிறக்கரந்
ைத

 
 சங்கநிறக்கரந்ைத caṅganiṟakkarandai, ெப. (n.)

   ெவண்கரந்ைத; white-flowered sweet basil - Ocimum basilicum (சா.அக.);.

     [சங்க றம் + கரந்ைத. சங் ன் நிறம் ெவள்ைள]

சங்கநீர்மம்

 
 சங்கநீரம்ம் caṅganīrmam, ெப. (n.)

   சங் கைளக் கைரக்கக் ய ஒ வைக நீரம்ம்; Solvent for conch or other shells, nitric acid.

     [சங்கம் + நீரம்ம். நீர ்→ நீரம்ம்]

சங்க ல்

 
 சங்க ல் caṅganūl, ெப. (n.)

   கழகக் காலத்  ல்களான எட் தெ்தாைக ம் பத் ப்பாட் ம்; the eight anthologies and ten idyllies of 
Sangam age.

     [சங்கம் + ல்]

சங்கப்பலைக

சங்கப்பலைக caṅgappalagai, ெப. (n.)

   த ள்ள லவரக்்  மட் ம் இடங்ெகா க்க யதாய்ச ் வ ரானாற் சங்கத்தாரக்்  
அ ளப்ெபற்ற ஒ  ெதய்வத்தன்ைம வாய்ந்த பலைக; miraculous seat capable of accommodating only deserving 
scholars, believed to have been granted by sivan at Madurai to the Sangam poets.

     "சங்கப் பலைகயாந் ெதாட் ேலற் " ( காளத.் . பா .15);.

சங்கப்பாடல்

 
 சங்கப்பாடல் caṅgappāṭal, ெப. (n.)

சங்கச ்ெசய் ள் பாரக்்க;see sanga-c-ceyyul.

     [சங்கம் + பாடல்]

சங்கப் லவர்

 
 சங்கப் லவர ்caṅgappulavar, ெப. (n.)

   ற்காலத்ேத ம ைர ந்த த ழ்ச ்சங்கப் லேவார;் the poets of the Madurai academy of ancient times 
(Gloss.);.

     [சங்கம் + லவர]்

சங்கப்

 
 சங்கப்  caṅgappū, ெப. (n.)

   ஞாழல்; cinnamon.

     [சங்கம் + ]

சங்கப் ைவ

 
 சங்கப் ைவ caṅgappūvai, ெப. (n.)

   ெவண் மல ைடய ஒ  வைகக் ெகா ; a Creeper with white flowers.

     [சங்கம் + ைவ, சங்கம் = ெவண்ணிறம்]
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சங்கபாடானம்

 
 சங்கபாடானம் caṅgapāṭāṉam, ெப. (n.)

சங்கச ்ெசய்நஞ்  பாரக்்க ( அ.); see sanga-c-ceynanju.

     [சங்கம் + பாடாணம்]

சங்கபாணி

 
 சங்கபாணி caṅgapāṇi, ெப. (n.)

சங்கக் ைகயன் பாரக்்க;see Sanga-k-kaiyan.

     [சங்கம் + பாணி. பண் → பாணி = ைக]

சங்கபாலன்

சங்கபாலன் caṅgapālaṉ, ெப. (n.)

   எண்வைக நாகதெ்தான் ; a divine Serpent one of asta-ma-nagam.

     "சங்கபால ளிகா  வாெல " (கம்பரா. நாகபா. 62);

     [சங்கம் + பாலன்]

சங்க டம்

சங்க டம் caṅgapīṭam, ெப. (n.)

   1. நாணல்; reed.

   2. நாணற் ல்; coarse grass (சா.அக.);.

     [சங்க + டம்]

சங்க ங்

 
 சங்க ங்  caṅgabuṅgi, ெப. (n.)

   க ேரா ணி ேவர ்(மைல);; root of christmas rose (ெச.அக.);.

     [சங்கம் + ங் ]

சங்க ட்பம்

 
 சங்க ட்பம் caṅgabuṭbam, ெப. (n.)

சங்கப்  பாரக்்க (மைல);;see sanga-p-pu.

     [சங்கம் + ட்பம்]

 Skt. puspam → த. ட்பம்

சங்க ட்

சங்க ட்  caṅgabuṭbi, ெப. (n.)

சங்கப் ைவ பாரக்்க ( நாயக . 3, 57);;see Sanga-p-puvai.

     [சங்கம் + ட் ]

764

www.valluvarvallalarvattam.com 10228 of 19068.



சங்கம்

சங்கம்1 caṅgam, ெப. (n.)

   1. சங் ; conch-shell, an instrument of sound.

     "அ ைரச ்சங்க மாரப்்ப" ( வக 701);.

   2. ைகவைள,

 bracelet.

     'சங்கங் ழல்' (இைற. 39, உைர,  260);

   3. ெநற்  ( ங்.);; fore-head.

   4. ரல்வைள; Adam's apple.

   5. இலக்கங்ேகா ; hundred billions or one hundred thousand crores.

     "ெநய்த ங் வைள  மாம்ப ஞ் சங்க ம்" (பரிபா. 2, 13);.

   6. 2187 ேதரக் ம், 2187 யாைனக ம், 6561 ைரக ம், 10,935 காலாடக் ள்ள ேசைன வைக 
( ங்.);; a large army consisting of 2187 chariots, 2187 elephants, 6561 horses, 10,935 infantry.

   7. சங்கநி  பாரக்்க ( .அ.);;see sanganidi.

   8. தாலம்பாடாணம் பாரக்்க;see talam-padanam.

   9. சங்கபாடாணம் பாரக்்க;see sanga-padanam.

   10. ெவண்ணிறம்; white colour.

     [சங்  → சங்கம், 'அம்' ெப ைமப் ெபா ட ் ன்ெனாட்டாதலால் இலக்கண ெந ப்ப , சங்கம் என்ப  
ெப ஞ் சங்ைகேய க் ம். சங்  என் ம் இயல்பான வ  வடெமா ன்ைம, அ  
வடெசால்லன்ைமைய ணரத்் ம் (ேவ.க. 241);

சங்கம் (சங் ); என்ப  ஒவ்ெவா  ரிக் ம் (வைள ற் ம்); ஒ  ெப ந்ெதாைகயாக உைர டல் 
ைற ல் ேபெரண்ணிக்ைகப் ெபா ள் ஏற்பட்ட .

 சங்கம்2 caṅgam, ெப. (n.)

   ெப ரல் நி ரந்் க்க ஒ ந்த நான்  ர ம் வைளந்  இ ப்ப  ( லப். 3:18);; keeping the thumb 
straight and the rest four fingers folding, a kind of hand posture.

     [சங்  → சங்கம்]

கடை்ட ரைல உயரத்்  மற்ற ரல்கைள மடக் க் காட் வ  சங்  வ வம் ேபால் அைமவைதக் 
காணலாம்.

 சங்கம்3 caṅgam, ெப. (n.)

   கைணக்கால் ( ங்);; shank, part of the leg from the ankle to the knee (ெச.அக.);.

     [சங்  → சங்கம்]

சங் 4 பாரக்்க

 சங்கம்4 caṅgam, ெப. (n.)

   ைகக் ; armpit.

     [சங்  → சங்கம்]

 சங்கம்5 caṅgam, ெப. (n.)

   சங்கஞ்ெச ; mistletoe berry thorn.

ம வ. இசங்

     [சங்  → சங்கம். சங்  ேபான்ற இைலகைள உைடய )

சங்கஞ்ெச  பாரக்்க
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சங்கம்பட்ைட

 
 சங்கம்படை்ட caṅgambaṭṭai, ெப. (n.)

   சங்கஞ் ெச ன் படை்ட; bark of the four-spined monetia (சா.அக.);.

     [சங்கம் + படை்ட]

இப்படை்ட காய்சச்ல், சளி, ஈைள, இ மல், ேநாய் த யவற்ைறக் ணப்ப த் ம் தன்ைமய .

சங்கம்வாங்

 
 சங்கம்வாங்  caṅgamvāṅgi, ெப. (n.)

   ட் க் ெகா ப்ேபான் ( ன்);; pimp.

     [சங்கம் + வாங் . ெதாடர்  ஏற்படச ்ெசய்பவன். வாங்  → வாங் ]

சங்கம் வாங் -
தல்

சங்கம் வாங் -தல் caṅgamvāṅgudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ட் க் ெகா த்தல் ( ன்);; to pimp, pander (ெச.அக.);

     [சங்கம் + வாங் -,]

சங்கமங்கலம்

சங்கமங்கலம் caṅgamaṅgalam, ெப. (n.)

   . . ஏழாம் ற்றாண் ல் இ ந்த ெசங்கம் வட்டாரத்  ஓ ர;் a place name of 7th century A.D. around 
Cengam area.

     " ரிகங்கைர ச  சங்கமங்கலத் ெத ந்த ஞான் " (த.நா.ெதா. 1971/100, ெசங்கம் ந கற்கள்);.

     [சங்கம் + மங்கலம்]

சங்கமங்ைக

 
 சங்கமங்ைக caṅgamaṅgai, ெப. (n.)

   சாக் ய நாயனார ் றந்த ஊர;் Cākkiyanāyanār's native village.

     [சங்கம் + மங்ைக. இவ் ர ்ெதாண்ைட மண்டலத் க் காஞ் ைய ய த் ள்ள ]

சங்கமைடப்பள்
ளி

 
 சங்கமைடப்பள்ளி caṅgamaḍaippaḷḷi, ெப. (n.)

   அைமசச்ரக்் ச ்சைமயல் ெசய் மர னரா ய இனத்தார ்(யாழ்ப்.);; a sub-caste of 'madai-p-palli' so called 
from their ancestors having been cooks of ministers (ெச.அக.);.

     [சங்கம் + மைடப்பள்ளி]

சங்கமண்டபம்

சங்கமண்டபம் caṅgamaṇṭabam, ெப. (n.)

   சங்கத்தார ் ற் ந்த மண்டபம்; hall where sangam poets assembled.

     'ெதய்வப் பலைகையச ்சங்க மண்டபத் ைட ந ட் ' ( வாலவா. 15.4);

     [சங்கம் + மண்டபம், மண்  → மண்டகம் = மக்கள் டம். மண்டகம் → மண்டபம்]
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சங்கமம்

சங்கமம் caṅgamam, ெப. (n.)

   1. ைக; meeting, union.

   2. ஓர ்ஆ  ேவேறார ்ஆற் டேன ம் கட டேன ம் டம்; river-mouth;

 confluence of rivers.

     " ந்தளைரக் டற் சங்கமத்  ெவன்ற" (க ங். 193);.

   3. வன யார ் க் ட்டம்; saiva devotees, as viewed collectively.

   4. ேகாள்கள் ேச ைக ( ன்.);; conjunction of celestial bodies (Astron.);

   5. ணரச்் ; sexual intercourse.

     [சங்கம் → சங்கமம்]

 சங்கமம் caṅgamam, ெப.(n.)

   1. இயங்  ைணப் ெபா ள்; living creatures, as capable of locomotion, opp.to nilai-t-tinai

   2. சங்கமெசாத்  (இக்.வ.);; movable property.

     [Skt.jangama → த.சங்கமம்.]

சங்கமராயன்ேப
ட்ைட

சங்கமராயன்ேபடை்ட caṅgamarāyaṉpēṭṭai, ெப. (n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ந்த பண்ைடய ஊர;் an ancient village in Tanjavoor district.

     "நித்ய ேனாத வளநாட்  லட் ர ்பற்  சங்கமராயன் ேபடை்ட ராமம்" (ெத. க.ெதா-5, க.14-2-5);.

     [சங்கமம் + ராயன் + ேபடை்ட. அைரயன் → ராயன்]

சங்கம -தல்

சங்கம -தல் caṅgamaruvudal,    5 ெச.  (v.i.)

   பண்ைடத ்த ழ்ச ்சங்கத்தார  அ ம  ெப தல்; to be approved by the sangam poets, as a literary work of 
merit.

     'சங்கம் ம ய ல்' (ெச.அக.);.

     [சங்கம் + ம -,]

சங்கமன்னர்

சங்கமன்னர ்caṅgamaṉṉar, ெப. (n.)

   நட் னரான ேவந்தர;் kings in alliance.

     "சங்க மன்னரக்் த் தம்பைட ட் " (ெப ங்மகத. 25, 41);

     [சங்கம் + மன்னர]்

சங்க -த்தல்

சங்க -த்தல் caṅgamiruttal,    3 ெச. .  (v.i.)

   ம ைரத ்த ழ்ச ்சங்கத் ல் உ ப் னராய் இ த்தல்; to be a member of the Tamil academy at Madurai.

     'அவர ்சங்க ந்  த ழாராய்ந்த ' (இைற. 1, 5);.

     [சங்கம் + இ -,]
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சங்க கம்

சங்க கம்1 caṅgamugam, ெப. (n.)

   ஆ  கட டன் டம் ( லப். 9:57, உைர);; river-mouth.

     [சங்கம் + கம். கம் = ன்னிடம், இடம்]

 சங்க கம்2 caṅgamugam, ெப. (n.)

   சங் ன் கம்; face of a conch.

     "அற்ைற நாளால் சங்க கம்" (ெத.க.ெதா. 14, கல் – 192.20);

     [சங்கம் + கம் கம் = ன் பக்கம்]

சங்க த்தைர

சங்க த்தைர caṅgamuttarai, ெப. (n.)

   வலக் ைகப் ெப ர னி ட் ர ன ையத் ெதா ம் த் ைர (ைசவச. ெபா  519);; a hand posture 
in religious worship in which the tip of the right thumb is placed at the root of the right forefinger, as resembling the form of a 
chank.

 |[சங்கம் + த் ைர]

சங்க  
பறம  

சங் ைக

சங்க  பறம  சங் ைக saṅgamuḻibaṟamamuḻisaṅgiligai, ெப. (n.)

   ஏனங்களின் வைக; a kind of copper vessel

     " க்ைகெயன் சந் யா பம் ஒன் க் ம் நிலங்காணி சகசரதாைர சங்க  பறம  சங் ைக 
உட்பட எைட எண்ப  ெசம்  அ " ( . கல். 563/5);.

     [சங்க  + பறம  + சங்க ைக]

சங்க க்

சங்க க்  caṅgamuḻukku, ெப. (n.)

   1. சங்கத் னால் இைறவ க் ச ்ெசய் ம் க் ; ceremonial bath of an idol with chanks filled with water.

   2. ஒ வைர ஆசச்ாரி யனாக் வதற்  இைறவன் ன்னிைல ல் அவரக்் ச ்சங் னாற் ெசய் ம் 
க் :

 ceremonial bath of a person in the presence of a deity with water in a chank, ordaining Him to sacred order (saiva.);.

     [சங்கம் + க் ]

சங்க

 
 சங்க  caṅgamūli, ெப. (n.)

   நா ச ்சங் ; smooth volkameria.

     [சங்கம் + ]

சங்கேமந்

 
 சங்கேமந்  caṅgamēndi, ெப. (n.)

   மால் ( ங்.);; Tirumāl (Visņu);, as conch-bearer.

     [சங்கம் + ஏந் ]

சங்கரக்க சச்ல்

 
 சங்கரக்க சச்ல் caṅgarakkaḻiccal, ெப. (n.)

   காய்சச்ல், இ ம டன் ஏற்ப ம் ெசரியாக் க சச்ல் ேநாய்வைக; a form of diarrhoea arising from indigestion, 
and it is marked by rumbling noise in the stomach, fever, excess of phlegm in the chest etc. -sympathetic diarrhoea.

சங்கரப்பா யார்

சங்கரப்பா யார ்caṅgarappāṭiyār, ெப. (n.)

சக்கரப்பா யார ்பாரக்்க;see sakkara-p-padiyar.

     "சங்கரப்பா யான் கண்டன் மாறனான ேசாேழந் ர ங்க மா லட் " (ெத.க.ெதா. 3. கல் 19);

     [சக்கரப்பா யார ்→ சங்கரப்பா யார]்
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சங்கரன்பா யா
ர்

 
 சங்கரன்பா யார ்caṅgaraṉpāṭiyār, ெப. (n.)

சக்கரப்பா யார ்பாரக்்க;see sakkara-p-padiyar.

     [சக்கரப்பா யார ்→ சங்கரன் பா யார]்

சங்கரா ன்

 
 சங்கரா ன் caṅgarāmīṉ, ெப. (n.)

   சாவா ன் என் ம் ஒ வைகக் கடல் ன்; a sea-fish known as Java fish (சா.அக.);.

சங்கரிங்

 
 சங்கரிங்  caṅgariṅgi, ெப. (n.)

   க ேரா ணி ( ன்.);; christmas rose, black hellibore,

     [சங்  → சங்கரிங் ]

சங்கேரைக

 
 சங்கேரைக caṅgarēkai, ெப. (n.)

சங்கவரிைக பாரக்்க;see Saiga-varigai.

     "சங்கேரைச  சக்ரே்ரைக " ( வா . ற. MSS); (ெச. அக.);.

     [சங்  → சங்க + ேரைக]

 Skt. rekha → த. ேரைக

சங்கேரா ணி

 
 சங்கேரா ணி caṅgarōkiṇi, ெப. (n.)

   க ேரா ணி; christmas rose, black hellibore (சா.அக.);

     [சங்  → சங்க + ேரா ணி]

சங்க க்கண்

சங்க க்கண் caṅgalikkaṇ, ெப. (n.)

   க த்  அணிகலன்களில் ேகாரக்்கப்ப ம் பதக்கக் கல்; a kind of locket stone.

     "சங் க்கண் 15 ெசப்  உள்பட" (ெத.க.ெதா. 24-கல் 598-8);.

     [சங்  → சங்க  + கண். கல் → கள் → கண்]

சங்க கரணம்

சங்க கரணம் caṅgaligaraṇam, ெப. (n.)

   1. ற க் ல (சா க் கலப் ைன ண்டாக் தலா ய கரி  (பாவம்);; Sin of causing admixture of Castes.

     'காழகந்த  சங்க கரண ம்' ( செ்சந். . ெசயந் ர.12);.

   2. ைற லாப் ணரச்்  ( ன்.);; bestiality, sodomy.

   3. உ ரக்் ெகாைலயா ய கரி ; sin of killing animals.

     [சங்க  + கரணம்]
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சங்கேலைக

சங்கேலைக caṅgalēkai, ெப. (n.)

சங்கவரிைக பாரக்்க;see Sanga-Varigai.

     "சங்கேலைக ம் சக் ரேலைக ம்" ( ளா. மார. 45);.

     [சக்கேரைக → சங்கேலைக (ெகா.வ.);]

சங்கவரிைக

 
 சங்கவரிைக caṅgavarigai, ெப. (n.)

   ைக ல் சங்  ேபால் அைமந்த ேகா கள்; the palm line like conch.

     [சங்  + வரிைக]

ைக ல் சங்கவரிைக இ ப்பவைன ேமன்ைமயனாக ம் அவைனத் ெதய்வப் றப் னன் என் ம் 
க யைதத் த ழ் இலக் யங்கள் காட் ன்றன. அ ம் வலம் ரிச ்சங் ன் வரிைக இ ப்ப  
ெதய்வத் ற்  நிகரான  எனக் ெகாள்ளப் பட்ட . சங் வரிைக ள்ேளார ்அர , ெசல்வம் 
ஆ யவற்ேறா  இன்பமாக வாழ்வர ்என் ம் நம் க்ைக இ ந்த . வலம் ரிச ்சங்  வரிைக 

சங்கவ ணர்

சங்கவ ணர ்caṅgavaruṇar, ெப. (n.)

   றநா  360ஆவ  பாட ன் ஆ ரியரான கைடக்கழகப் லவர;் a sangam poet, author of puranānūru 
360.

ம வ. நாகரியர்

     [சங்கம் + வ ணர]்

ெப ங்காஞ் த் ைற பா வ ல் வல்லவர.் இவர ்பாடல் யாக்ைக நிைலயாைமையக் ம். இவர ்

சங்கவைள

சங்கவைள caṅgavaḷai, ெப. (n.)

   சங் னால் ெசய்த ெவள்வைள ( .ெவ. 12 இ பாற் 9, ெகா , உைர);; white bangles or bracelets made of 
conch-shell.

     [சங்  → சங்கம் + வைள]

சங்கைவராக்
யம்

 
 சங்கைவராக் யம் caṅgavairākkiyam, ெப. (n.)

சங்கத் ற  பாரக்்க;see sanga-t-turavu (ெச.அக.);.

     [சங்கம் + ைவராக் யம்]

 Skt. vairāgya → த. ைவராக் யம்

சங்கைள

 
 சங்கைள caṅgaḷai, ெப. (n.)

   மணற்ேகணி ற் ற் க்கட்டாக அைமக்கப்ப ம் பலைக (யாழ்);; beams or timbers for shoring up a well 
(ெச.அக.);.

     [சங்  + அைள]

சங்கைளக் ண

 
 சங்கைளக் ண  caṅgaḷaikkiṇaṟu, ெப. (n.)

   பலைகக்கட் க் ண  (யாழ்ப்.);; well in loose soil walled with timber beams or logs of wood (ெச.அக.);.

     [சங்கைள + ண ]

சங்க -த்தல்

சங்க -த்தல் caṅgaṟuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   சங் கைள அ த்  வைளயல் த யன ெசய்தல்; to cut conch, to make bracelets and other ornaments from 
conch.

     [சங்  + அ -,]
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சங்க ப்ேபார்

 
 சங்க ப்ேபார ்caṅgaṟuppōr, ெப. (n.)

   சங் கைள அ த்  வைளயல் த யன ெசய்ேவார ்( ங்.);; chank-cutters, makers of bracelets and other 
ornaments from chanks.

ம வ. வைளேபாழ்நர்

     [சங்  + அ ப்ேபார]்

சங்கன்

 
 சங்கன் caṅgaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  ய ெவௗவால் ன்; a small sea fish known as bat fish of pink colour- cirrhitichthys aurues (சா.அக.);.

சங்காட்டம்

சங்காட்டம் caṅgāṭṭam, ெப. (n.)

ேசரக்்ைக union, intercours.

     'சங்காட்டந்த ரத்் ' (ேதவா. 655,1);.

     [சங்கம் + சங்காட்டம்]

சங்காடம்

 
 சங்காடம் caṅgāṭam, ெப. (n.)

   சங் வடம், ஒ  வைகப் பட  (நாஞ்.);; a kind of boat (ெச.அக.);.

   ம. சங்ஙாடம்;   . சங்கால; Skt., Pali. sanghāda;

 Port. Jangada

     [சங் வடம் → சங்கரடம்]

சங்கா -தல்

சங்கா -தல் caṅgāṭudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   சங் னாற் ைடைவ த யவற்ைற ங்கச ்ெசய்தல் ( ன்.); ; to polish with a chank, as cloth, paper.

     [சங்  + ஆ -,]

சங்காத்தம்

சங்காத்தம் caṅgāttam, ெப. (n.)

   1. இணக்கம்; friendship, intimacy, familiar intercourse.

     " ைனக் ம் டெ்ட க் ஞ் சங்காத்த ண்ேடா" (தனிப்பா. ii, 13, 28);.

   2. இ ப் டம்; residence.

     " ைற ெர த் தலத் ற் சங்காத்தங் ெகாண் ப்பாய்" (த ழ்நா. 62);.

ம. சங்ஙாத்தம், ெசங்ஙாத்தம், சங்ஙாய்த்தம்

     [சங்கம் → சங்காத்தம்]
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சங்காதம்

சங்காதம்1 caṅgātam, ெப. (n.)

   1. ட்டம் ( . . 1, 14, வாக்.);.

   2. அ  ( ன்.);; destruction or dissolution of the world.

   3. ஒ  நிரயம் (நரகம்); ( ன்.);; a hell.

   4. பாதங்கைளக் ட்  ஐந்த  ெய த்  ைவக் ம் ந ப் வைக ( ன்.);; taking five steps forward in 
succession, with the feet close together.

     [சங்கம் → சங்காதம்]

 சங்காதம்2 caṅgātam, ெப. (n.)

   டவ வ ; a thing that always goes along with another thing concomitant.

     "வங்கார  …. மடந்ைதய ம் சங்காதேமா" (கந்தரலங். 59);

     [சங்கம் → சங்காதம்]

சங்காதமணல்

 
 சங்காதமணல் caṅgātamaṇal, ெப. (n.)

   க மணல்; black sand.

     [சங்  + ஆ + மணல். சங்  = ெவள்ைள, ஆ - எ ரம்ைற இைடநிைல, சக்  + ஆ = சங்கா = 
ெவள்ைளக்  எ ரான , க ப் ]

சங்காதமரணம்

 
 சங்காதமரணம் caṅgātamaraṇam, ெப. (n.)

சங்காத றப் ;see Sangāda-V-irappu.

     [சங்காத + மரணம்]

சங்காத றப்

 
 சங்காத றப்  caṅgātaviṟappu, ெப. (n.)

   எ ரப்ாராத நிகழ்ச் யால் மக்கள் பலர ்ஒ  ேசர ம ைக; disastrous and unexpected death of a number of 
persons at a time (ெச.அக.);.

     [சங்  + ஆ + இறப் . தங்  → சங் . சங் தல் = தங் தல், நின் தல். 'ஆ' - எ ரம்ைற 
இைடநிைல. சங்  + ஆ + (த); - சங்காத → தங்காத எ ரப்ாரக்்காத]

சங்கா ேடகம்

 
 சங்கா ேடகம் caṅgāpiṭēkam, ெப. (n.)

சங்க க்  பாரக்்க: See sanga-mulukku.

     ' தம்பரம் சபாநாயகம் உண்ணா ைக ல் சங்கா ேடகஞ் ெசய் த்தாரக்ள்' (உ.வ.);.

     [சங்க(ம்); + அ ேடகம்]

 Skt. abhisēka → த. அ ேடகம்

772

www.valluvarvallalarvattam.com 10236 of 19068.



சங்காயம்

சங்காயம் caṅgāyam, ெப. (n.)

   1. க ம் த் ேதாைகச ்ச  (இ.வ.);; dried leaves of sugarcane.

   2. வய ற் கைளேயா  ைளக் ம் ஆைனப் ல்; weeds growing in paddy fields, typha elephantina.

     " ன்  கைள ம் ப த் ச ்சங்காய ம் வாரின ப ர"் (ஈ , 4, 2 ப்ர);.

   3. உ ந் , வைர த யவற் ன் ற்றாத அல்ல  பதரான மணி (தஞ்ைச.);; thin immature grain or 
chaff of black-gram, etc., (ெச.அக.);.

ம. சங்காயம் (வய ல் வள ம் ஒ  வைகப் ல்);

     [ச  + அயம் → ச கயம் → சங்காயம் அயம் = அலரி, கைள]

சங்கார த் ைர

சங்கார த் ைர caṅgāramuttirai, ெப. (n.)

   கடை்ட ரல் நிற்க மற்ைற நான்  ரல்கைள ம் வைளத் ச ்ெசய் ம் வ ைசக் ரிய 
த் ைரவைக (ெசந். x.424);; a hand-pose in which the thumb is kept erect and the other fingers are folded inward, 

assumed in the worship of sivan (ெச.அக.);.

     [சங்  → சங்காரம் + த் ைர]

சங்கால்பசை்ச

 
 சங்கால்பசை்ச caṅgālpaccai, ெப. (n.)

   ெசம் க் களிம் ; sub-acetate of copper, verdigris (சா.அக.);.

     [ெசங்கால் பசை்ச → சங்கால் பசை்ச]

சங்கா

 
 சங்கா  caṅgāli, ெப. (n.)

   மா  பத் ரி; santonin - cood. Artimesia Indica (சா.அக.);.

சங்காளர்

சங்காளர ்caṅgāḷar, ெப. (n.)

   கல ையேய நா பவர;் lustful presons, as prostitutes.

     "சங்காளர ்  ெகாைலகாரர"் ( ப் . 748);.

     [சங்க(ம்); + ஆளர.் ஆளர ்→ உைடைம த்த பன்ைம .]

சங் -த்தல்

சங் -த்தல்1 caṅgittal,    11 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ெப ைமப்ப த் தல்; to honour, respect, regard.

     "சைவ ல் வந் ங் ேளாைரச ்சங் யாதகன்ற ைத" ( ரேபா  25, 37);.

     [சங்கம் → சங் .-,]

சங்

சங் 2 caṅgi, ெப. (n.)

   ெதாடர் ைடய ; that which is related, connected.

     " ஷய சங் யா க் ம் ஆணவ தரம்ம்" ( . . 2, 56, வாக்.);.

     [சங்கம் → சங் ]

 சங் 3 caṅgi, ெப. (n.)

   1. ைனக்கா :

 whitish passion flower - Passiflora foetida.

   2. சங்கஞ் ெச ; four-spined monetia (சா.அக.);.

     [சங்கம் → சங் ]
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சங் க்க க்காய்

 
 சங் க்க க்காய் caṅgikkaḍukkāy, ெப. (n.)

   உனானி ம ந் ல் வழங் ம் க க்காய்; a species of gall-nut used in unani medicine (சா.அக.);.

     [சங்  + க க்காய்]

சங் யம்

 
 சங் யம் caṅgicīyam, ெப. (n.)

   உகாமரம்; tooth-brush tree - Salvadora persica (சா.அக.);.

சங் தா ரம்

 
 சங் தா ரம் caṅgitāturam, ெப. (n.)

   ச் க் ழங் ; orange root - Hedysarum spicatum alias kompferia galanga (சா.அக.);.

சங் ப்ப

 
 சங் ப்ப  caṅgipparudi, ெப. (n.)

   க  ேரா ணி; christmas rose - Helleborus niger (சா.அக.);.

     [சங்  + ப ]

சங் ப் டம்

 
 சங் ப் டம் caṅgippīṭam, ெப. (n.)

   நாணற் ெகா ; reed- Saccharum spontaneum (சா.அக.);.

     [சங்  + டம்]

சங் ரகக் ர்
ைம

 
 சங் ரகக் ரை்ம caṅgiragagārmai, ெப. (n.)

   கட ப்  ( ன்.);; sea-salt.

     [சங் ரகம் + ரை்ம]

 சங் ரகக் ரை்ம caṅgiragagārmai, ெப.(n.)

   கட ப்  ( ன்.);; sea-salt.

சங் ரண் வா
ர்

சங் ரண் வார ்caṅgiraṇṭūtuvār, ெப. (n.)

   ேகா ல் ைச ெசய்பவர,் மந் ரம் ஒ பவர;் temple priest.

     "மஞ்சள் நீராட்டவான் நிலதெ்தா ம் ேமற்கைடய நிலன் ன் மா சங் ரன் வார ்
இ வரி(◌ா); கள் மாரக்் " (ெத க.ெதா-2, கல்-2,25);.

     [சங்  + இரண்  + ஊ வார.் இரடை்டச ்சங்ைக ஊ ப் ைசெசய்பவர]்

சங் ரா

 
 சங் ரா  caṅgirāki, ெப. (n.)

   ஓைம அதாவ  மாமரம்; mango tree-Mangifera indica (சா.அக.);.
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சங் ரா யம்சம்

 
 சங் ரா யம்சம் caṅgirākiyamcam, ெப. (n.)

   நாவல் மரம்; jamoon tree-Eugenia jambalina (சா.அக.);.

சங்

சங் 1 caṅgili, ெப. (n.)

   ெதாைட; thigh (சா.அக);.

     [அங்  → சங்  → சங் ]

 சங் 2 caṅgili, ெப. (n.)

   ெதாடரி; chain, link.

     "சங்க ேபா ரப்் ண் ' (ேச . அகத். 12);.

   2. நில அளைவக் ப் பயன்ப ம் அள ச ்சங்  (C.G.);; land-measuring chain, Gunter's chain 22 yards long.);.

   3. ஒ  நிலவள  (G.Th.D.I. 239); a superficial measure of dry land = 3.64 acres,

   4. வ ரசச்ங்க  (ெபான்னில் வ ரம் ப த்த ); என் ம் அணி; a chain ornament of gold, inset with diamonds.

     "சங்  ண்ெடாடர"் ( லப். 6:90);

   5. ற்றவாளிக் ப் ட் ம் லங் ; hand-cuffs, fetters.

   ம. சங்கல; Skt. śriñkhale.

     [அங்  → சங்  = வைளந்த . சங்  → சங் . வைளந்  ஒன் டன் ஒன்  ேகாரத்் ப்ப . 
சங் ையக் க் ம் வடெமா ச ்ெசால் srinkhale என்பதற்  லம் ஐயத் ற் ரிய  (derivation 
doubtful); என்  மா. . அகர த  த் ள்ள நிைல ல் ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழக அகர த  
சங்  வடெசால் srinkhale ந்  வந்த  எனக் காட் ப்ப  ெபா த்தமற்ற ]

 சங் 3 caṅgili, ெப. (n.)

சங் யார ்பாரக்்க;see sangiliyar.

சங் க்  ெமனக் ம் பற்றாய ெப மாேன ேதவா

சங் க்க ப்ப
ன்

 
 சங் க்க ப்பன் caṅgilikkaṟuppaṉ, ெப. (n.)

   ற் ரத் ்ெதய்வம்; a minor village-deity.

     [சங்  + க ப்பன்]

சங் க்காரன்

 
 சங் க்காரன் caṅgilikkāraṉ, ெப. (n.)

   நங் ரச ்சங்  இ ப ம் கப்ப ன் ைள; hawse-hole (naut.);.

     [சங்  + காரன்]

சங் க்ேகா
ைவ

 
 சங் க்ேகாைவ caṅgilikāvai, ெப. (n.)

   ெதாடரச்் யான ; arrangement, sequence, Series.

     [சங்  + ேகாைவ. ேகாைவ → ேகாைவ]
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சங் க் ப்பம்

 
 சங் க் ப்பம் caṅgilikkuppam, ெப. (n.)

சங்ெகா க் ப்பம் பாரக்்க;see Saigoli-k-kuppam (த.ஊ.ெப);.

     [சங்ெகா  + ப்பம் - சங்ெகா க் ப்பம் → சங் க் ப்பம்]

சங் த் மம்

 
 சங் த் மம் caṅgilitturumam, ெப. (n.)

   தான் க்காய்; fruit of devil tree - Terminalia bellerica (சா.அக.);.

சங் ப் ரண்
ைட

 
 சங் ப் ரண்ைட caṅgilippiraṇṭai, ெப. (n.)

   ரண்ைட வைக; a species of pirandai.

     [சங்  + ரண்ைட]

சங் ப் ன்ன
ல்

சங் ப் ன்னல் caṅgilippiṉṉal, ெப. (n.)

   1. சங் ன் ன்னல் ( ன்.);; linking of a chain.

   2. ஒ வைகத் தைலப் ன்னல்; a mode of hair braiding.

     [சங்  + ன்னல்]

சங் ப் ட்

சங் ப் ட்  caṅgilippūṭṭu, ெப. (n.)

   1. சங் ன் ன்னல்; linking of a chain.

   2. சங் மாட் ம் ஆணி; clasp of a chain.

   3. மற்ேபாரில் ஒ வைகப்  (யாழ்ப்.);

 chain hold in wrestling.

   4. ெப ஞ் க்கல் ( ன்.);

 intricacy.

     [சங்  + ட் ]

சங் ப் தத்
தான்

 
 சங் ப் தத்தான் caṅgilippūtattāṉ, ெப. (n.)

சங் க்க ப்பன் பாரக்்க: See sangili-k-karuppan.

     [சங்  + தத்தான். ஊ தல் = ங் தல், ப த்தல். ஊ  →  → தல் → த . த த்தல் = 
ப த்தல், த த்தல்.  → தம் = ப த்த . ப த்த ேபப். தம் → தத்தான்]

சங் மண்டப
ம்

 
 சங் மண்டபம் caṅgilimaṇṭabam, ெப. (n.)

   இைணப்  மண்டபம் (ெநல்ைல);; connecting pavilion.

     [சங்  + மண்டபம். மண்  → மண்டகம் = மக்கள் ம் கல் அல்ல  காைரக் டம். மண்டகம் → 
மண்டபம். தற்காலத் ல் கல்லா ம் ற்காலத் ல் ெசங்கலா ம் மண்டபம் அைமந்த ]

தனியாக இ க் ம் அம்மன் ேகா ைல லக் ேகா டன் இைணத்  நிற்ப  சங்  மண்டபம்!

ெநல்ேவ  ெநல்ைலயப்பர ்ேகா டன் காந் யம்ைமக் ேகா ைல இைணத்  நிற்ப  சங்  
மண்டபம்.
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சங் ேமா ர
ம்

சங் ேமா ரம் caṅgilimōtiram, ெப. (n.)

   1. க் ேமா ரம்; finger-ring of small links.

   2. ெகா  கட் ம் வைளயம்; ring fastened in 1 team for suspending ropes.

     [சங்  + ேமா ரம்]

சங் யார்

சங் யார ்caṅgiliyār, ெப. (n.)

   ந்தர ரத்்  நாயனார ்மைன யரி வ ள் ஒ த் ; one of two wives of Sundara-mürtti-nāyanār,

     "தந்ைதயார ்ேபசக் ேகட்ட சங் யார"் (ெபரிய . ஏயர ்ேகான்.211);.

சங் வட்டைக

 
 சங் வட்டைக caṅgilivaṭṭagai, ெப. (n.)

   மாைழயால் ெசய்  சங் யா ைணத்த கரண் டன் ய ஒ  ளக் ; a kind of lamp chained with a 
spoon, for pouring oil.

     [சங்  + வட்டைக]

சங் வடம்

சங் வடம் caṅgilivaḍam, ெப. (n.)

   1. சங்  வ ல் அைமந்த க த்தணி; a neck-ornament shape of a chain.

   2. ேதரி க் ஞ் சங்  ( ன்.);; iron chain for drawing a car.

     [சங்  + வடம்]

சங் வலயம்

 
 சங் வலயம் caṅgilivalayam, ெப. (n.)

சங் வைளயம் பாரக்்க;see šargili-valaiyam.

     [சங்  + வலயம். வைளயம் → வைலயம்]

சங் வைளய
ம்

 
 சங் வைளயம் caṅgilivaḷaiyam, ெப. (n.)

   சங் ன் உ ப்பாக ள்ள வைளயம்; links or rings of a chain.

     [சங்  + வைளயம்]

சங் ரியன்

 
 சங் ரியன் caṅgiliviriyaṉ, ெப. (n.)

   சங்  ேபான்ற வரிகைள ைடய ஒ வைகப் பாம் ; russell's viper, as having marks like chain.

     [சங்  + ரியன்]

சங் ளக்

சங் ளக்  caṅgiliviḷakku, ெப. (n.)

   1. சங்  வட்டைக பாரக்்க: See sngili-vattagai.

   2. சங் ல் ெதாங் ம் ளக் ; a kind of bronze lamp hung on a chain.

ம. சங்கல ளக்

     [சங்  + ளக் ]
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சங் ற் ரை்ம

 
 சங் ற் ரை்ம caṅgiṟārmai, ெப. (n.)

   ஒ வைக உப் ; a kind of salt.

சங் ன் ேயா
ன்

 
 சங் ன் ேயான் caṅgiṉkuḍiyōṉ, ெப. (n.)

   ெபான்வண்  (நாகரவண் ); (யாழ்.அக.);; a gold-coloured beetle.

     [சங் ன் + ேயான்]

 சங் ன் ேயான் caṅgiṉkuḍiyōṉ, ெப.(n.)

நாகரண்  (யாழ்.அக.);.

 a gold-coloured beetle.

சங் ன் ள்ைள

 
 சங் ன் ள்ைள caṅgiṉpiḷḷai, ெப. (n.)

   த் ; pearl born of, or produced from oyster (சா.அக.);.

     [சக் ன் + ள்ைள]

சங் தம்

சங் தம் caṅātam, ெப. (n.)

   சச் க் ழங் ; orange-root - Hedychium coronatium (சா.அக.);.

 சங் தம்1 caṅātam, ெப.(n.)

   1. இைச ( ங்.);; music.

   2. இைச ல்; art of science of music.

   3. இைசப்பாட்  ( த்.);; psalm, humn.

     [Skt.{} → த.சங் தம்.]

 சங் தம்2 caṅātam, ெப.(n.)

   கசே்சாரம்,2. (ைதலவ.ைதல.); பாரக்்க; spiked garland flower.

சங் னீ

 
 சங் னீ caṅāṉī, ெப. (n.)

   உழமண்; fuller's earth (சா.அக.);.
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சங் 1 caṅgu, ெப. (n.)

   1. நந் க் , chank, conch, large convolute shell.

     "சங் தங்  தடங்கடல்" ( வ். ெபரிய . 1, 8, 1);

     'சங்கா ரம் ெகாண்  கா க் ப் ேபானா ம் தன் பாவம் தன்ேனாேட' (பழ.);;

     'சங்  ட்டா ம் ெவண்ைம த ம்' (பழ.);.

   2. ஐம்பைட என் ம் அணி ன் ஓர ்உ  ( டா.);; a constituent of the aimpadai ornament.

   3. சங்கவரிைக பாரக்்க ( வா.);;see Sanga-Varigai.

   4. சங் னால் ெசய்த ைகவைள; Shell bracelet.

   5. ரெலன்  ைச ( வா.);; a musical note.

   6. ட ; throat.

   7. ஒ  ேபெரண்; thousand billions.

     "சங் த  நீணி யம்" ( வக. 493);.

   8 ேபெரண் ெகாண்ட ேபாரப்்பைட ( டா.);; a large army.

   9. ெப ரல் நி ர ஒ ந்த நான்  ரல்க ம் வைளந்  நிற் ம் இைணயா ைனக்ைக வைக ( லப். 
3:18 உைர);;   10. ேகா ; cock.

   11. ெவண்ணிறம்; white colour.

ம வ. ேகா , கரி கம், ரி, வைள, வாரண்ம். நந்  ெவள்ைள, ஊட்  பணிலம், நா  கம் , த் , தரா.

ம. சங்

     [' ல்' வைளதற்க த் ேவர.் ல் → ல . ல தல் = ற் தல். ல் → சள் → ச . ச தல் = உடற்சைத 
சரிந்  தளரத்ல். ல் → ர ்→ ச  → ச . ச தல் = சாய்தல், சரிதல், சரி  → ச  → ச க் . 
ச க் தல் = சாய்தல், சரிதல், வைளதல், வ தல், ச க் தல். ச க்  → ச க்கம் = வட்டம். ச க்  → 
சக்  → சக்கடம் → சக்கடா = கடை்டவண்  சக்  → சங் ]

உள் வைளந் ள்ள நந் க் , சங்  வ வான ஐம்பைடத ்தா , சங்  வ வான வைர, சங் னாற் 
ெசய்த ைகவைள, சங்  ேபான்ற ஊட்  என் ம் டற் ப் , டற் ல் இயல்பாக எ ம் ரல் என் ம் 
இைச, சங்  வைள களால் அல்ல  டக்ளால் ஏற்பட்ட ேபெரண், ேபெரண் ெகாண்ட ேபாரப்்பைட, 
ெப ரல் நி ர மற்ற நால் ரல்க ம் வைளந்  நிற் ம் இைணயா ைனக்ைக, சங்  வ வான 
தைல ைடய ேகா .

சங்  உள் வைளந் ப்பதால் ேகா , அரி கம், ரி (வலம் ரி, இடம் ரி);, வைள, வாரணம் என் ம் 
அதன் ெபயரக்ெளல்லாம் வைள க் க த்ைதேய ேவரப்்ெபா ளாகக் ெகாண் ப்ப  
கவனிக்கத்தக்க . (ேவ.க.24); சங் னால் ழந்ைதகட் ப் பால் ஊட் வதால் அதற்  ஊட்  என் ம் 
ெபயர.்

   சங்  ஒேர ஒட்டால் ஆன ; ய சங்  க ன் அள ம், ெபரிய சங்  ஒர ்அ க்  ேம ம் இ க் ம்.

சங் , சக்கரம், ல், வாள், தண்டம் என்பன மா ன் ஐம்பைட. இவ்ைவம்பைட உ ப் கைளப் 
ெபா த் ய ம் ழந்ைதகட் க் காப்பாக அணிவ மான தா  ஐம்பைடத ்தா  என்  சாம்ப வம் 
ம த் வ அகர த  ப் ற . ேம ம்,

ஏ கைணச ்சங் - க அரிதாக ைடப்ப .

இராேம வரம் சங்  – இராேம வரம் கடற்ப ல் ைடப்ப .

இராவணன் வ  - இ ம் இராேம வரம் கடற்ப ல் ைடப்ப .

எ த்தாணிச ்சங்  - நீளமாகவம் சற் க் ரை்மயாக ம் இ ப்ப .

ஐ ர ச ்சங்  - ைகையப் ேபால அைமந் ப்ப .

சப்பாத் ச ்சங்  – அகன்றதாக ம் ெபரியதாக ம் இ ப்ப .

இரடை்டச ்சங்  - ெபரியதாக இ ப்ப . ேவாட் ச ்சங்  என் ம் இதைன அைழப்பர.் இரப்ேபா ம், 
வனிய ஆண் க ம் இதைனப் பயன்ப த் வர.்

ள்ளிச ்சங்  - ேமற்பரப் ல் ரான ப கள் இ ப்ப .

யாைன ள்ளிச ்சங்  - யாைன ன் ேதாற்றம் ேபான் , ெபரியதாக ம் ள் ள்ளதாக ம் இ ப்ப .
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க க்கைட 
சங்ெகா

க க்கைட சங்ெகா  kaḻukkaḍaisaṅgoḍu, ெப. (n.)

     " ப்பைடயா ம்" (கந்த . சகத் ரவா . 7);

     [சங்  = வைளந்த , ரை்மயான . சங்  → சங் 5]

சங் -தல்

சங் -தல்6 caṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   பல்லாங்  ஆ பவ க்  ஊ ய ன்  (இலாப ன் ); ந்  தல்; to be blocked in ones turn 
without any gain in the game of pallānguli.

பட. ங்

     [தங்  → சங் -,]

 சங் -தல்7 caṅgudal,    5 ெச. . . (v.i)

   ணி  அ தல் ( ன்.);; to be dispirited, lose courage.

 Skt. sanka

     [இங் தல் = அ ந் தல். இங்  → ங் . ங் தல் = ன் தல், இைளத்தல், அ தல். ங்  → சங் -,]

 சங் -தல்8 caṅgudal,    4 ெச. .  (v.i.)

   த்தல், தாண் தல்; to jump (க நா.);.

க. சங்

     [கல் → சல் → சன் → சங் -,]

சங் க் ைர

சங் க் ைர caṅgukārai, ெப. (n.)

   ைரவைக (சங்.அக.);; a kind of greens.

     [சங் 7 + ைர, சங்  வ வான இைலையக் ெகாண்ட ைர]

சங் க்ைக

சங் க்ைக caṅgukkai, ெப. (n.)

   ெப ரல் நி ர ஒ ந்த நான்  ரல்க ம் வைளந்  நிற் ம் இைணயா ைனக்ைக வைக ( லப். 3: 
18, உைர);; a gesture with one hand in which the thumb is held upright while the other fingers are bent.

     [சங்  + ைக. ெசய் → (ைச); → ைக]

ெப ரைல நி ரத்்  மற்ற ரல்கைள வைளத்ததாக சங் ன் வ வம் ேதான் ம்

சங் க்ெகாட்டா
ன்

 
 சங் க்ெகாட்டான் caṅgukkoṭṭāṉ, ெப. (n.)

   சங் கைள ஒரிடத் ந்  ேவேராரிடத் ற்  எ த் ச ்ெசல்லப் பயன்ப த் ம் ெபட்  ( னவ.);; box 
used to take conch from one place to another.

     [சங்  + ெகாட்டான். ட்டான் = ய ஓைலப்ெபட் . ட்டான் → ெகாட்டான் = ஓைலப் ெபட் , 
ெபட் ]

சங் க்ேகாலம்

 
 சங் க்ேகாலம் caṅgukālam, ெப. (n.)

   சங்  உ வம் அைம மா  ேபா ம் ேகாலம்; ornamental figures like conch, drawn on floor, wall or sacrificial 
pots.

     [சங்  + ேகாலம்]

ெப ம்பா ம் மா ய (ைவணவ சமயத்தார ்இல்லங்களில் ைல (மாரக் );த் ங்களில் வா ல் 
சங் க் ேகாலம் ேபா வர.் சங் க் ேகாலம் ைமகளினின்  பட ம் ெசல்வ வளத்ைதக் 
ெகா க்க ம் வல்ல  என்ப  நம் க்ைக.
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சங் கட் -தல்

சங் கட் -தல் caṅgugaṭṭudal,    5 ெச.  (v.i.)

   கால்நைடக க் க் சங்  கட் தல்; to tie conch to cattles.

     [சங்  + கட் -,]

கால்நைடகளின் க த் , ெநற் , வ ற் ப் ப  ஆ யவற் ல் க ப் க் க ற் ல் சங்ைகக் ேகாத் க் 
கட் த் ெதாங்க வ ண் . அழ ப த் வதற் ம் ல ய ைளைவ அகற் ம் என் ம் 

சங் கைட-தல்

சங் கைட-தல் caṅgugaḍaidal,    2 ெச ன்றா  (v.i.)

   இறக் ம் ேநரத் ல் ெநஞ் ல் களகளெவ ம் ஓைச உண்டாதல்; to rattle in the throat, as of dying persons.

ம. சங் கா க.

     [சங்  + கைட-,]

சங்  ேபான்ற ஊட்  என் ம் டற் ப் ல் கைடதல் ேபான்ற ஓைச ஏற்ப தல் சங்  கைடதல் 
எனப்பட்ட .

சங் கரண்ம்

சங் கரண்ம் caṅgugarṇam, ெப. (n.)

   1. ஒட்டகம்; camel.

   2. க ைத; donkey.

     [சங்  + கரண்ம். சங்  ேபான்ற கா ைன உைடய ]

 Skt. karna → த. கரண்ம்.

சங் க த்தல்

 
 சங் க த்தல் caṅgugaḻittal, ெதா. ெப. (vbl.n.)

   தரங் ைறந்த றாக்க , ெசாரி, நண் க்க  த ய சங்  வைககைளக் க த்தல்; separating 
substandard conches ( னவ.);.

     [சங்  + க த்தல்]

சங் காசம்

 
 சங் காசம் caṅgukācam, ெப. (n.)

   கண்ேணாய் வைக (சங்.அக.);; a kind of eye-disease.

     [சங்  + காசம்]

சங் ளரி

 
 சங் ளரி caṅgugiḷari, ெப. (n.)

   நறைள; fox-grape (சா.அக.);.

சங் ைல

 
 சங் ைல caṅgugulai, ெப. (n.)

   ஆைம; tortoise, turtle (சா.அக.);.

     [சங்  + ைல]

சங் ளி-த்தல்

சங் ளி-த்தல் caṅguguḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ழ் ச ்சங்ெக த்தல்; to dive for chanks.

     [சங்  + ளி-,]
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சங் ளிக்கார
ன்

சங் ளிக்காரன் caṅguguḷiggāraṉ, ெப. (n.)

   1. கட ல் சங்ெக ப்பதற்காக க் ளிப்ேபான்; one who dives for chanks.

   2. சங்ெக ப்பதற்காக டப்பட்ட வரி  நிலம் (R.T);;     'inam' granted for diving for chank-shells.

     [சங்  + ளி + காரன்]

சங் சச்லாபம்

 
 சங் சச்லாபம் caṅguccalāpam, ெப. (n.)

   சங்  ளிதெ்த க்ைக; chank fishery.

     [சங்  + சலாபம். சலாபம் = த் க் ளிக்ைக]

சங் ச் ண்ணா
ம்

 
 சங் ச் ண்ணாம்  caṅguccuṇṇāmbu, ெப. (n.)

   சங்  ட்ட ண்ணாம் ; chank-lime, shell-lime.

     [சங்  + ண்ணாம் ]

 சங் ச் ண்ணாம்  caṅguccuṇṇāmbu, ெப. (n.)

சங்  ட்டநீ  பாரக்்க;see sangu-sutta-niru.

     [சங்  + ண்ணாம் , ள் → ள்ைள → ைள. சள் → ண் → ண்ணம் = நீற் தல், நீ , ண்ணாம் ]

சங் ச் ரி

 
 சங் ச் ரி caṅguccuri, ெப. (n.)

   ரியாணி (யாழ்ப்.);; screw, as being spiral.

ம. சங் ரி

     [சங்  + ரி]

சங் சச்ன்னி

சங் சச்ன்னி caṅguccaṉṉi, ெப. (n.)

   உடல் ெவ ம் , நாக்  வறண் , வ  ெபா , கக்கல், க்கல், காதைடப்  க் டெ்ட தல் 
த ய ணங்க டன், 14 நாள் வைரக் ம் நீ த் க் ம் ஒ வைகக் காய்சச்ல், சன்னி; a kind of 

deilrium from enteric fever extending to a period of fourteen days, with characterised by aching of the limbs, parched tongue, 
rumbling of the stomach, vomitting, hiccough, dullness of hearing restless due to frequent and sudden rise from the bed etc., 

சங் சக்கரக்க
க்கன்

 
 சங் சக்கரக்க க்கன் saṅgusakkarakkaḍukkaṉ, ெப. (n.)

   இட  கா ல் சங் ன் வ வாக ம் வல  கா ல் சக்கர வ வாக ம் மால யவரக்ள் அணி ம் 
க க்கன் வைக; ear-rings in the form of chank for the left ear and of a discus for the right, used by vaisnavās.

     [சங்  + சக்கரம் + க க்கன்]

782

www.valluvarvallalarvattam.com 10246 of 19068.



சங் சக்கரம்

சங் சக்கரம் saṅgusakkaram, ெப. (n.)

   தைர ேலா கம் ேலா ழலக் ய ள் வ வான ஒ  பட்டா ; cracker that either spins on the floor or 
rotates on a metal wire when lit.

     [சங்  + சக்கரம்]

 சங் சக்கரம் saṅgusakkaram, ெப. (n.)

   சங்  சக்கர த் ைர ெபா க்கப்பட்ட ஒ  வைக அணிகலன்; a kind of ornament with the shape of the 
conch and discus embossed (ேசரநா.);.

ம. சங் சக்ரம்

     [சங்  + சக்கரம்]

 சங் சக்கரம்3 saṅgusakkaram, ெப. (n.)

   சங் சக்கர வ வான வரிைக; conch and circle shaped palm lines.

சங் சாரம்

 
 சங் சாரம் caṅgucāram, ெப. (n.)

   சங்ைகச ் டெ்ட க் ம் உப் ; an essence of salt extracted by burning and reducing chank into ashes (சா.அக.);.

     [சங்  + சாரம்]

சங் தம்

சங் தம் saṅgusidam, ெப. (n.)

   க்கமான  ( . . 4, 36, வாக்);; that which is contracted shrunk, narrowed.

     [சங்  + தம்]

சங் ட்டநீ

 
 சங் ட்டநீ  saṅgusuṭṭanīṟu, ெப. (n.)

   சங் ச ் ண்ணாம் ; lime obtained by or delivered from, slaking conch-shell; slaked shell-lime (சா.அக.);.

     [சங்  + ட்ட + நீ ]

சங் ைல

 
 சங் ைல caṅgucūlai, ெப. (n.)

   ஆைம; tortoise, turtle (சா.அக.);.

     [சங்  + ைல]

சங் டம்

 
 சங் டம் caṅguḍam, ெப. (n.)

   ெகாத்தான்ெகா ; air-creeper - Cassytha filiformis.

சங் ணப் ல்

 
 சங் ணப் ல் caṅguṇappul, ெப. (n.)

   நான் கப் ல்; square - stalked grass - Saccharum spontaneum (சா.அக.);.
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சங் த்தாபனம்

 
 சங் த்தாபனம் caṅguttāpaṉam, ெப. (n.)

சங்  நிைலநி த்தம் பாரக்்க;see sangu-nilai-niruttam (கட்டட);,

     [சங்  + தாபனம்]

 Skt. ståbana → த. தாபனம்

சங் த்தா

சங் த்தா  caṅguttāli, ெப. (n.)

   1. சங்  வ வான தா  ( ன்.);;     'tāli' with beads in imitation of chanks, one on either side.

   2. சங் னாற் ெசய்யப்பட்ட மகளிரணி ந் தா ; tāli made of shell, worn by women.

     [சங்  + தா ]

சங் த்தா  
ெவள்ளாளர்

 
 சங் த்தா  ெவள்ளாளர ்caṅguttāliveḷḷāḷar, ெப. (n.)

   சங் னா யன்ற தா ைய மகளிர ்அணி ம் வழக் ைடய ஒ வைக ேவளாளர ்( ன்.);; a class of 
velālas whose women wear sangu-t-täli.

     [சங்  + தா  + ெவள்ளாளர]்

சங் த் ரி

 
 சங் த் ரி caṅguttiri, ெப. (n.)

   சங் ன் உட்  (இ.வ.);; spiral winding in shells.

ம. சங் ரி

     [சங்  + ரி]

சங் த்

சங் த்  caṅguttirugi, ெப. (n.)

   1. சங்க க் ங் க  ( ன்.);; machine for sawing and cutting shells.

   2. அைடத்த ெநட் த் தக்ைகைய இ த்  வாங் ங் க ; cork-Screw (ெச.அக.);.

ம. சங் ரி

     [சக்  + ]

சங் ந்

 
 சங் ந்  caṅgundi, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ப்ைப; rattle-wort - Crotalaria genus

     [சங்  → சங் த் ]

சங் நகம்

சங் நகம் caṅgunagam, ெப. (n.)

   நா ணம் என் ம் மணப்ெபா ள் நாதாரத்்த 135, உைர; nākunam, an aromatic substance.

     [சங்  + நகம்]

சங் நண்

 
 சங் நண்  caṅgunaṇṭu, ெப. (n.)

   ஒ  வைகச ்சங்  ( னவ.);; a kind of chank.

     [சங்  + நண் ]
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சங் நண் •

சங் நண் •2 caṅgunaṇṭu, ெப. (n.)

   ெபரிய சங் ற் ள் வா ம் ஒ வைக நண் ; a crab living in the hollow of a big chank (சா.அக.);

     [சங்  + நண் ]

சங் நாதம்

 
 சங் நாதம் caṅgunātam, ெப. (n.)

சங்கநாதம் பாரக்்க;see Sanga-nādam (ெச.அக.);.

     [சக்  + நாதம்]

சங் நி

 
 சங் நி  caṅgunidi, ெப. (n.)

   வட்டக் ப்ைப (மைல.);; blue-flowered crotalaria.

     [சக்  + நி ]

சங் நிலம்

 
 சங் நிலம் caṅgunilam, ெப. (n.)

சங் ப் ப ைக பாரக்்க;see Sangu-p-padugai ( னவ.);.

     [சங்  + நிலம்]

சங் நிைலநி
த்தம்

சங் நிைலநி த்தம் caṅgunilainiṟuttam, ெப. (n.)

   1. ட் ன் ைடகள் நீங் ெம ம் நம் க்ைக ல் நீர ்நிரப் ய சங் ைன 45 நாள் மந் ரித் ச ் வரின் 
ழ்ப் ைதத்தல்; burrying under a wall a conch filled with water after doing manthra for 45 days to drive out affliction of a 

house.

   2. தாக அைமக் ம் கட்டடத் ற்  எல்ைல ெதரி ம்ப  ைளய க் ஞ் சங் ; setting up conch as peg 
to identity the area of new building.

சங் ப்பட் னி

 
 சங் ப்பட் னி caṅguppaṭṭiṉi, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ேநான்  (இ.வ.);; a kind of fast (ெச.அக.);

     [சக்  + பட் னி]

சங் ப்ப ைக

 
 சங் ப்ப ைக caṅguppaḍugai, ெப. (n.)

   சங் கள் நிைறந் க் ம் கடற்ப  ( னவ.);; chank bed.

ம வ. சல் , றால்

     [சங்  + ப ைக]

சங் ப்பைற

 
 சங் ப்பைற caṅguppaṟai, ெப. (n.)

சங் ப் பைறயர ்பாரக்்க ( ன்.);;see Sangu-p-paraiyar,

     [சங்  + பைற]
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சங் ப்பைறயர்

 
 சங் ப்பைறயர ்caṅguppaṟaiyar, ெப. (n.)

   இறப் ச ்சடங் ல் சங்  ஊ ம் இனத்தார;் a sub-caste whose men act as conch-blowers at funerals (E.T.); 
(ெச.அக.);.

     [சங்  + பைறயர]்

சங் ப்

 
 சங் ப்  caṅguppiḍi, ெப. (n.)

   வ க்கட்டாயம் (இ.வ.); ; extreme compulsion (ெச.அக.);

     [சங்  + . சங்  = சங்  வ வான டற் ப் , க த் . சங் ப்  = க த்ைத ெதரித்தல்]

சங் ப் ரி

சங் ப் ரி caṅguppuri, ெப. (n.)

   1. சங் ன் ரி; the spire of a conch.

   2. ரியாணி; screw.

   3. சங் ப் ரிேபால் உள்ள க ; a tool having spirals like a conch (ெச.அக.);.

     [சங்  + ரி]

ல் →  → ரி.  → வம் = கண்ணின் வம். ரிதல் = வைளதல் வலம் ரி, இடம் ரி என் ம் 
சங் கைள ேநாக் க.

சங் ப்

 
 சங் ப்  caṅguppū, ெப. (n.)

   சங் ன் டை்டக் ; egg mass.

     [சங்  + ]

சங் ப் ச்

 
 சங் ப் ச்  caṅguppūccu, ெப. (n.)

   சங் ள் இ க் ம் ச்  ( னவ.);; the insect living inside conch.

     [சங்  + ச் ]

சங் ப் ச் , இராவணன் , பலகைற, ெசா சங் , பல்பப் ச்  எனப் பல வைகப்ப ம்.

சங் ப் தம்

 
 சங் ப் தம் caṅguppūtam, ெப. (n.)

   ேகா ற் ேகா ர ேமற்றளங்களில் ைககளில் சங்  ஏந் யவா  அைமந்த த உ வம் ( னவ.);; the 
figure which has conch at temple tower.

     [சங்  + தம்]

சங் ப் ைனமத
ம்

சங் ப் ைனமதம் caṅguppūṉaimadam, ெப. (n.)

   1. சவ்வா ; zibeth.

   2. ; civet, perfume from the anal gland of a cat (சா.அக.);.

     [சங் ப் ைன + மதம்]

ைன ன் க ப் ன் அ ல் ரக் ம் நீரி ந்  எ க் ம் மணப்ெபா ள்.
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சங் -த்தல்

சங் -த்தல் caṅgubiḍittal,    4 ெச. .  (v.i.)

சங் -தல் பாரக்்க;see sangudu-, (ெச.அ.க.);

     [சங்  + -,]

சங் ட்பம்

 
 சங் ட்பம் caṅgubuṭbam, ெப. (n.)

சங்கப்  பாரக்்க;see sangu-p-pu.

சங் மடப்பளி

 
 சங் மடப்பளி caṅgumaḍappaḷi, ெப. (n.)

சங்க மைடப்பள்ளி (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see sangamagai-p-palli (ெச.அக.);.

     [சங்கம் + மடப்பளி. மைடப்பள்ளி → மடப்பள்ளி]

சங் மணி

 
 சங் மணி caṅgumaṇi, ெப. (n.)

   சங் த் ண்டங்களால் ஆக்கப்பட்ட மணி; beads cut out from chanks (ெச.அக.);.

     [சங்  + மணி. மண் → மணி = உ ண்ைடயான , உ ண்ைடயான பா  அல்ல  த்  அல்ல  
ஒளிக்கன் வைக. உ ண்ைடயான ைத அல்ல  அரி . ஒ.ேநா.: மணிமாைவ, ெதாண்மணி 
(நவரத் னம்);, லமணி, மணி (அரி );]

சவ

சவ  cavaḍu, ெப. (n.)

   1. உவரம்ண்; fuller's earth; earth impregnated with soda; alkalines oil.

   2. வண்டல் ( ன்.);; sediment.

   3. ெநரி  (யாழ்.அக.);; crumpling.

   க. ச ;ெத. சவ .

     [சவர ்→ சவ ]

சவ மண்

 
 சவ மண் cavaḍumaṇ, ெப. (n.)

சவரம்ண் பாரக்்க;See {}.

க. ச மண்

     [சவரம்ண் → சவ மண்]

சவ ப்

 
 சவ ப்  cavaḍuppu, ெப. (n.)

சவ ப்  பாரக்்க;See {}.

க. சவ ப்

     [சவ ப்  → சவ ப் ]

சவண்டைல

 
 சவண்டைல cavaṇṭalai, ெப. (n.)

சவண் ைல ( .அ.); பாரக்்க;See {}.

     [ச ண்டைல → சவண் ைல]
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சவண் ைல

 
 சவண் ைல cavaṇṭilai, ெப. (n.)

   மரவைக (L.);; Trincomalee red wood.

     [சவள் = ெநளிதல், வைளதல். சவள் → சவண் = ெநளி ம்தன்ைம. சவண் ைல = ெநளி ந்தன்ைம 
ெகாண்ட இைலைய ைடய மரம்]

சவண் ெகா -
த்தல்

சவண் ெகா -த்தல் cavaṇḍugoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஒ  ெசயற்பாடை்ட க்கக் க  ெநளிந் ெகா த்தல் (உ.வ.);; to be yielding pliant, as a person.

     [சவள் → சவண்  + ெகா -,]

சவணம்

 
 சவணம் cavaṇam, ெப. (n.)

   மாைழ (உேலாக);க் கம் கைள இ க்க உத ம் கம் யக்க ; an instrument for drawing wire.

   ம. சவண்;   க. சவணிெக; . சவெண.

     [சவள் → சவண் → சவணம். வைளந்  பற் வ ]

சவணி

 
 சவணி cavaṇi, ெப. (n.)

   பலாப்பழச் ைளையச ் ற் ள்ள நாரப்்ப ; layers of fibrous filaments enclosing the flesh of the jackfruit 
(ேசரநா.);.

ம. சவணி

     [சவள் → சவண் → சவணி]

சவந்தாழ்-த்தல்

சவந்தாழ்-த்தல் cavandāḻttal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ணத்ைதப் ைதத்தல் ( ன்.);; to inter a corpse.

     [சவம் + தாழ், தாழ் = தாழ்தல், இ தல் ைதத்தல் ெபா க்  ஆளப்பட்ட ]

சவப்பரிேசாத
ைன

 
 சவப்பரிேசாதைன cavapparicōtaṉai, ெப. (n.)

சவவாய்  பாரக்்க;See {}.

     [சவம் + பரிேசாதைன]

 Skt. {} → த. பரிேசாதைன

சவப்பறம்

 
 சவப்பறம்  cavappaṟambu, ெப. (n.)

   இ கா ; burial ground (ேசரநா.);.

ம. சவப்பறம்

     [சவம் + பறம் ]
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சவப்ெபட்

 
 சவப்ெபட்  cavappeṭṭi, ெப. (n.)

 coffin.

ம. சவப்ெபட்

     [சவம் + ெபட் ]

சவம்

சவம்1 cavam, ெப. (n.)

   1. உ ரற்ற டல்; corpse, dead body, carcass.

     'தவத் ற்  ஒ வர ்த க்  இ வர ்சவத் ற்  நால்வர'் (பழ.);.

   2. ேபய்; devil, vampire (ெச.அக.);

ம வ. ணம், அழனம், கேளவரம்

   ம. சவம்;   க. சவ, சப;ெத. சவ

     [சாய் = சாய்தல், சாய்ந்  தல். சாய் → சா → சா  = ேநராக நிற் ம் தன்ைமயற்ற (உ ரற்ற); 
உடல். சா  → சாவம் → சவம்]

த. சவம் → Skt. {}

இறந்த டல் ேபயாகத ் ரி ம் என் ம் நம் க்ைக ல், சவம் ேபையக் த்த . வடவர ்  அல்ல  
ச்  என் ம் ெசால்ைலக் காட் , ஊ ப்ேபான  என்  ெபா ட ்காரணங் வர.் ச்  = ஊ , ங்

{}, a corpse ({}, a cemetery, probably is the original form of {});. The two words are of doubtful origin in Sk. Sk. verb {} means 
'to go' and 'to alter, to change, to destroy ({});'. Could the second meaning rest on the D. roots tavu, tave, {}? and can {} be 
derived from the Sk. verb? The second

 question, it seems, is to be decided in the negative. Gt. (p.529); and Cl. (p.461); think that {} is connected with D. {}, to die, 
{}, a corpse. {}, to die, is say in Tu. (K.K.E.D. XXXVII);

{}, a corpse,

 sava adj., relating to a dead body.

 these words are said to be derived from sav, to go, but this derivation is surely much less probable than the Dravidian 
verbal root to die, which is {} in Tam.;

   {}, Mal.;   {}, Can.; sei, Tulu;

 cha - chu, Tel.;

 Tel. infinitive, {}. The vowel of {} is short in Telugu;

 and in Tamil, Malayalam and Canarese is short in the preterite tense, {} is undoubtedly a pure Dravidian root. Compare the 
{} chawe, dead. Probably also the Sanskrit shei ({});, to waste away, and {}, to be destroyed, have some ulterier connection 
with it (C.G.D.F.L. 574);.

 சவம்2 cavam, ெப. (n.)

   ைர  (ச .);; speed, velocity.

     [சர ்→ ைரைவக் க் ம் ஒ க் ப் ச ்ெசால். சர ்→ சரம் → சவம்]

 சவம்3 cavam, ெப. (n.)

   ங் ல் ( ங்.);; bamboo.
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சவர்

சவர1் cavarttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   உவரத்்தல்; to be brackish, as a mineral salt.

     [( வர)்; → சவர ்→ சவரத்்தல்]

 சவர2் cavar, ெப. (n.)

   1. ைளயாநிலம் ( ங்.);; barren land.

   2. உவர ்( ன்.);; brackishness.

   ம. சவர;்   க. சவ , ச ;   ெத. சவ ; . ச ள்.

     [உவர ்→ சவர ்= உப் த்த நிலம், ைளசச் க்  ஏற்றதல்லாத நிலம்]

 சவர3் cavar, ெப. (n.)

   1. இ ; inferiority, lowness, baseness.

   2. ெபண்கள் காதணிவைக; ear-ornament worm by women.

   3. சவ ெய ம்  பாரக்்க;See {}.

   4. நச் ப் பாம் ள் ஒ வைக ( த்தர.் ந் ,);; a kind of venomous snake (கழ.அக.);.

     [அ தல் = ேவதல், அ தல், ெக தல், அைணதல், சாதல். அ  → அவம் = அ , ேக . அவம் → சவம் 
→ சவர ்= இ , தாழ் ]

 சவர4் cavar, ெப. (n.)

   ற்றம்; fault.

     "சவ ைடய மைனவாழ்க்ைக" (நீலேக , 279);.

     [அவம் → சவம் → சவர ்= இ , தாழ் , ற்றம்]

 சவர1் cavar, ெப.(n.)

சபர1்( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [U.safar → த.சவர.்]

 சவர2் cavar, ெப.(n.)

   அர யர ்ஆண் ன் இரண்டாம் ங்கள் (ெபரியவ .28);; the second Arabic month.

சவர்க்கம்

 
 சவரக்்கம் cavarkkam, ெப. (n.)

   கல் ப்  (யாழ்.அக);; rock-salt.

     [சவர ்= உவர ்நிலம், சவர ்→ சவ கம் → சவரக்்கம்]
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சவர்க்களி

சவரக்்களி1 cavarkkaḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

சவக்களி-த்தல்-2 பாரக்்க;See {}-2.

     [சவக்களி + சவரக்்களி-,]

 சவரக்்களி2 cavarkkaḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   உப் ச ் ைவேயற்ப தல்; to yield a saline taste.

     [சவர ்+ களி-,]

சவர்க்காரக்கட்

 
 சவரக்்காரக்கட்  cavarkkārakkaṭṭi, ெப. (n.)

சவரக்்காரம் பாரக்்க;See {}.

     [சவரக்்காரம் + கட் ]

சவர்க்காரகம்

 
 சவரக்்காரகம் cavarggāragam, ெப. (n.)

   வழைல; fuller's earth.

     [சவர ்+ காரகம். காரம் → காரகம்]

சவர்க்காரக்

 
 சவரக்்காரக்  cavarkkārakkuru, ெப. (n.)

   நீராற் ெசய்யப்பட்ட ெபான்னாக்  (இரசவாதம்);க் ப் பயன்ப ம் ம ந் ; a quintessence salt used in 
alchemy, a calcined compound prepared from fuller's earth.

ம வ. சவட் ச் ண்ணம், வழைலக்

     [சவரக்்காரம் + ]

சவர்க்காரச் ண்
ணம்

 
 சவரக்்காரச் ண்ணம் cavarkkāraccuṇṇam, ெப. (n.)

சவரக்்காரக்  பாரக்்க;See {}.

     [சவரக்்காரம் + ண்ணம்]

சவர்க்காரநீர்

சவரக்்காரநீர ்cavarkkāranīr, ெப. (n.)

   1. ஐந்  மாதத ்தைலக்க ன், உப் சச்த்ைதெய த் ப் பனி ல் ைவத்  உ வாக் ஞ் ெசய்நீர;் a 
liquid of acid nature obtained by exposing to night dew the salt extracted from the first born foetus 5 month's old.

   2. உழமண்ணீர;் water impregnated with soap and forming a frothy moss.

ம வ. ஐங்ேகாலச ்ெசயநீர்

     [சவரக்்காரம் + நீர]்

சவர்க்கார ைர

 
 சவரக்்கார ைர cavarkkāranurai, ெப. (n.)

   சவரக்்காரத் னா ண்டா ம் ைர; foam or froth made by soap and water.

க ன நீரில் சவரக்்கார ைர வரா .

     [சவரக்்காரம் + ைர]
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சவர்க்காரெநா

 
 சவரக்்காரெநா  cavarkkāranodi, ெப. (n.)

சவரக்்கார ைர பாரக்்க;See {}.

     [சவரக்்காரம் + ெநா ]

சவர்க்காரப்ேபா
க்

சவரக்்காரப்ேபாக்  cavarkkārappōkku, ெப. (n.)

   1. வழைலையப் ேபாக் க் காரத்ைத ண்டாக் ைக; conversion into soap effected by the combination of an 
alkaline base with a fatty acid.

   2. வழைல னின்  ெபான்னாக்  (இரசவாத); ைற ற் ெசய்ைக; the conversion of fuller's earth so as to 
make it useful in the preparation of an alchemical compound.

ம வ. சவக்கார ைற

சவர்க்காரம்

சவரக்்காரம் cavarkkāram, ெப. (n.)

   1. அ க்  அகற் ம் காரம்; soap, washing soda, bleaching powder.

   2. வழைல; saline efforesence found in the soil of fuller's earth.

   3. ம ந்  வைக ெளான் ; a prepared medicine.

   4. சவரக்்காரக்  பாரக்்க;See {}.

ம வ. சவட் ப் , வழைல ப்

ம. சவரக்்காரம்

     [உவர ்→ சவர ்+ காரம்]

அ க்ைகப் ேபாக் த் ய்ைமயாக இ க் ம் வழக்கம் பழந்த ழரிைட இயல்பாக இ ந்த . 
' ழானா ம் ளித் க் , கந்ைதயானா ம் கசக் க் கட் ' என் ம் பழெமா  இைத 
உ ப்ப த்தக் காணலாம்.

சவர்க்கார ண்
ைட

சவரக்்கார ண்ைட cavarkkāravuṇṭai, ெப. (n.)

   1. உழமண் உ ண்ைட; fuller's earth bolus.

   2. வழைலக்கட் ; soap cake.

     [சவரக்்காரம் + உ ண்ைட → உண்ைட]

சவர்சச்லம்

சவரச்ச்லம் cavarccalam, ெப. (n.)

   1. கல் ப் ; insoluble sea-salt.

   2. க ப் ப் ; black salt.

     [சவர ்+ சலம்]

சவர்ச் காசாரம்

 
 சவரச்் காசாரம் cavarccikācāram, ெப. (n.)

   சவரச்் இலவணம்; salt petre.

சவர்த் ைர

சவரத்் ைர cavarttirai, ெப. (n.)

   1. உழமண்ணிலம்; soil of fuller's earth.

   2. உப் நிலம்; brackish soil.

ம வ. உவரந்ிலம். சவட் நிலம் வழைலநிலம்

     [உவர ்→ சவர ்+ ைர]
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சவர்நாயகம்

 
 சவரந்ாயகம் cavarnāyagam, ெப. (n.)

   ெநல்வைக (யாழ். அக.);; a kind of paddy.

சவர்நிலம்

 
 சவரந்ிலம் cavarnilam, ெப. (n.)

சவரத்் ைர பாரக்்க;See {}.

     [உவர ்→ சவர ்+ நிலம்]

சவர்ப்படை்ட

 
 சவரப்்படை்ட cavarppaṭṭai, ெப. (n.)

   உப் க் கரிக் ம் படை்ட; any bark with a saline taste.

     [சவர ்+ படை்ட]

சவர்ப்பலம்

 
 சவரப்்பலம் cavarppalam, ெப. (n.)

   ெநய்ச் ட் ; ash coloured fie-bane.

சவர்ப்

 
 சவரப்்  cavarppu, ெப. (v.i.)

   உவரப்் ச் ைவ; one of the six tastes, astringent taste, astringency.

ம. சவரப்்

     [உவர ்→ உவரப்்  → சவரப்் ]

சவர்மண்

 
 சவரம்ண் cavarmaṇ, ெப. (v.i.)

   உப் த்தன்ைம ெகாண்ட மண், உவர ்மண்; fullers earth, earth impregnated with carbonate of soda.

ம வ. சவ

க. ச மண்

     [சவர ்+ மண்]
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சவரைண

சவரைண cavaraṇai, ெப. (n.)

   1. ேநரத்்  ( ன்.);; elegance, neatness.

   2. ன்ேனற்பா  (ஆயத்தம்); ( ன்.);; preparedness, readiness.

   3. ெசல்வநிைல; prosperity, affluent circumstance.

     'அவள் சவரைணயா ப்பவள்' (உ.வ.);.

   4. காப்பாற் ைக; preservation, maintenance, protection (ெச.அக.);.

     [அம் = அழ . அம் → அமல் = நிைற . அமல் → அமர ்→ சமர ்→ சவர ்→ சவரைண]

 சவரைண cavaraṇai, ெப.(n.)

சவரடச்ைண பாரக்்க;see {}.

சவரம்

சவரம் cavaram, ெப. (n.)

   சாமரம்; chowry.

     "அ ைய வைமெகாள் சவர ம்" (பாரத. ப னாறாம், 21);.

     [கவரி → சவரி →  சவரம்]

சவரன்

சவரன் cavaraṉ, ெப. (n.)

   1. கா மைலகளில் வா ம் ேவடன்; mountaineer, hunter.

     "கவரக்ைண வாழ்க்ைகச ்சவரர"் (ெப ங். உஞ்ைசக். 55, 68);.

   2. பாைலநில மக்கள் ( வா.);; inhabitants of the desert tract.

   3. பாைலநிலத் தைலவன் ( வா.);; a tribal chief of the desert tract.

ம வ. றவன், மா லவன், ன்றவன், மறவன், கானவன், ெகாைலஞன், டன், ெபாைற லான், 
எ னன், ேவடன்.

     [கவரி → சவரி]

த. சவரன் → Skt. Sabara

 சவரன்1 cavaraṉ, ெப.(n.)

   இங் லந்  (ஐேராப் ய); நாட் ன் ெபாற்கா  (ப ன் நாணயம்); (உ.வ.);; pound sterling.

     [E.sovereign → த.சவரன்]

 சவரன்2 cavaraṉ, ெப.(n.)

   எட்  ராம் ெபான் ெகாண்ட ஓர ்அள ; ப ன்; a measure of gold equal to eight grams sovereign formerly equal 
to a pound.
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சவரி

சவரி1 cavari, ெப. (n.)

   1. கவரிமான் (உரி.நி.);; yak.

   2. சாமரம் ( ங்.);; chowry.

   3. இயற்ைகக்

   ந்த டன் இைணத்  ன் தற் ரிய ெசயற்ைக ம ரக்்கற்ைற; false hair used by women in toilette.

   4. ெதன்ைனநார;் coir.

ம வ. கரம், கவரி

   ம. சவரி;க. சவரி, சவ , ச ரி, ச , ெசள , ெசளரி

     [கவரி → சவரி]

 சவரி2 cavari, ெப. (n.)

   ேவடரினப்ெபண்; women of the hunting tribe.

     "சவரி ---- தனபார ஷண" ( ப் . 1254, ப்.);.

     [சவரன் (ஆ.பா.);  → சவரி (ெப.பா);]

 சவரி3 cavari, ெப. (n.)

   றடை்ட (மைல.);; bitter snake-gourd.

     [சவர ்→ சவரி]

சவரிக்க

 
 சவரிக்க  cavarikkayiṟu, ெப. (n.)

   ேதங்காய் நாரினால் ன்னப்பட்ட க ; rope made of coconut fibres.

ம. சகரிக்கயர்

     [சவரி + க ]

சவரிக்காய்

 
 சவரிக்காய் cavarikkāy, ெப. (n.)

   ேதங்காய்; coconut (ேசரநா.);

ம. சகரிக்கா(ய்);

     [சவரி + காய்]

சவரிக் ழங்

 
 சவரிக் ழங்  cavarikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   றடை்டக் ழங் ; bulbous root of bitter snake gourd - Trichosanthes palmata (சா.அக.);.

     [சவரி + ழங் ]
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சவரிக்ெகாட்ைட

 
 சவரிக்ெகாடை்ட cavarikkoṭṭai, ெப. (n.)

   தாமைரக்ெகாடை்ட (இ.வ.);; pericarp of the lous.

     [சவரி + ெகாடை்ட]

சவரிக்ெகா

சவரிக்ெகா 1 cavarikkoḍi, ெப. (n.)

சவரி3 பாரக்்க;See {}.

     [சவரி + ெகா ]

 சவரிக்ெகா 2 cavarikkoḍi, ெப. (n.)

   ெகா யார் ந்தல் (மைல.);; women's thread.

ம வ. அம்ைமயார் ந்தல்

     [சவரி + ெகா ]

சவரிநாயகம்

 
 சவரிநாயகம் cavarināyagam, ெப. (n.)

   ைகயாந்தகைர (சங்.அக.);; a plant.

     [சவரி + நாயகம்]

சவரிமாங்காய்

 
 சவரிமாங்காய் cavarimāṅgāy, ெப. (n.)

   யாக நா ள்ள மாங்காய்; a kind of mango having too much fibres (ேசரநா.);.

ம. சவரிமாங்ங

     [சவரி + மாங்காய்]

சவரிமான்

 
 சவரிமான் cavarimāṉ, ெப. (n.)

   கவரிமான்; yak.

ம. சமரிமான், சவரி மான்

     [சவரி + மான்]

     [p]

சவரிெமத்ைத

சவரிெமத்ைத cavarimettai, ெப. (n.)

   1. ெதன்ைனநாைர அைடத் ச ்ெசய்த ெமத்ைத வைக; coir mattress.

   2. கால்  (இ.வ.);; door- mate.

     [சவரி + ெமத்ைத]
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சவரிேலாத் ரம்

 
 சவரிேலாத் ரம் cavarilōttiram, ெப. (n.)

   றடை்டப்பழம் ( ன்.);; pulp of the bitter snake-gourd, a powerful purgative.

     [சவரி + ேலாத் ரம்]

 Skt. {} → த. ேலாத் ரம்

சவ ப்

 
 சவ ப்  cavaruppu, ெப. (n.)

   ய்ைமயற்ற உவரக்்காரம்; impure soda, soda - saltpetre.

க. சவ ப்

     [சவர ்+ உப் ]

சவேரசம்

 
 சவேரசம் cavarēcam, ெப. (n.)

   ெவள்ைள வாைக; white sirissa-albizzia procera (சா.அக.);.

சவலம்

சவலம் cavalam, ெப. (n.)

   1. அைரக்கால் வராகன் (C.G.);; a coin - 1/8 pagoda.

   2. சவ்வரி ; sago fern palm.

   க., சவல, சவ , ெசளல, ெசள ;   ெத. சவல ; . சவேலா.

     [ெசவளம் → சவலம் = ெசம்ெபாற் கா ]
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சவைல

சவைல1 cavalai, ெப. (n.)

   1. மனக் ழப்பம்; perplexity, confusion.

     "சவைலக் கட ளனாய்" ( வாச. 11.17);.

   2. வ த்தம்; pain, distress.

     "சவைல ேநான் ழந் " ( ைள.பாண் யன்.48);

   3. தாய்ப்பா ல்லாத ழந்ைத ன் ெம ; leanness of an infant not fed on mother's milk.

     "சவைலமகேவா  ம ந் டாேத" (தண்டைல. சத. 97);.

   4. சவைலக் ழந்ைத பாரக்்க;See {}.

     "சவைலயாய் நாேயன் க ந்  ேபாேவேனா" ( வாச. 5௦, 4);.

   5. இளைம, இைளய , ராத  ( ன்.);; tenderness, immaturity.

   ம. சவல;   க. சள்  (உள்ளீ  இல்லாத , பயனற்ற );;   ெத. ச ெல; ய். ச  (பதர)்;

     [சவ தல் = வைளதல், வ தல். சவள் → சவல் → சவைல = ெம , தாய்ப் பா ல்லாக் 
ழந்ைத ன் ெம ]

 சவைல2 cavalai, ெப. (n.)

   1. ன்னல்; lightning.

   2. அ யள  ைறந் ம் க் ம் வ ம் பாட்  ( ரேசா. யாப். 24);; stanza of irregular feet.

   3. இைசப்பா வைக ள் ஒன்  ( லப். 6:35, உைர.);; a kind of musical composition.

சவள் சவல் சவைல

சவைலக்க ர்

 
 சவைலக்க ர ்cavalaikkadir, ெப. (n.)

   தவசமணி இல்லாத க ர;் an empty grain of corn. (க நா.);.

க. சள் கா

     [சவைல + க ர]்

சவைலக்கன்

 
 சவைலக்கன்  cavalaikkaṉṟu, ெப. (n.)

   இளங்கன்  (யாழ்ப்.);; young calf.

     [சவைல + கன் ]

சவைலக் ட்

 
 சவைலக் ட்  cavalaikkuṭṭi, ெப. (n.)

   லங் க் ட்  ( ன்.);; young, tender animal.

     [சவைல + ட் ]
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சவைலக் ழந்
ைத

 
 சவைலக் ழந்ைத cavalaikkuḻndai, ெப. (n.)

   தாய்ப்பா ன்  ெம ந்த ழந்ைத; sucking child which grows lean for want of mother's milk.

ம. சவலப் ள்ைள, சவலக் ஞ்

     [சவைல + ழந்ைத]

சவைலக்ெகாட்

 
 சவைலக்ெகாட்  cavalaikkoṭṭu, ெப. (n.)

   க சச்ல் (மலம்);, அ க்க  ெந ழ்ந்  க ைக (இ.வ.);; loose frequent motion of bowels, in children.

     [சவைல + ெகாட் ]

சவைலத் ைன

 
 சவைலத் ைன cavalaittiṉai, ெப. (n.)

   க ய ைணக்க ர;் a blasted spike or corn (க நா.);.

க. சள் ெதென

     [சவைல + ைன]

சவைலெநஞ்சம்

சவைலெநஞ்சம் cavalaineñjam, ெப. (n.)

   உ யற்ற மனம்; weak mind.

     "சவைல ெநஞ்சேம வனலா ரக்் ர ்தா ேமார ் ைணயாேம" (ைவராக். சத. 3);.

     [சவைல + ெநஞ்சம்]

சவைலேநாய்

சவைலேநாய் cavalainōy, ெப. (n.)

   ளிக் ற்றத் னால் உண்டாவதாகக் க ம் ழந்ைத ேநாய்வைக ( வரட் 230);; a child's ailment 
believed to be the result of {}.

     [சவைல + ேநாய்]

சவைலப்ப ர்

 
 சவைலப்ப ர ்cavalaippayir, ெப. (n.)

   க ர ்வராமல் வா ய ப ர;் plant which does not give corn.

ம வ. சா ய ப ர்

     [சவைல + ப ர]்

சவைலப் ள்
ைள

 
 சவைலப் ள்ைள cavalaippiḷḷai, ெப. (n.)

சவைலக் ழந்ைத பாரக்்க;See {}.

ம. சவலப் ள்ள

     [சவைல + ள்ைள]
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சவைலப்ேபச்

 
 சவைலப்ேபச்  cavalaippēccu, ெப. (n.)

   பயனற்றேபச் ; an empty, vain, not trust worthy word or speech (க நா.);.

க. சள் மா

     [சவைல + ேபச் ]

சவைலபாய்-தல்

சவைலபாய்-தல் cavalaipāytal,    2. ெச. . . (v.i.)

   தாய்ப்பா ன் க் ழந்ைத ெம தல் (ெகா.வ.);; to grow lean from want of mother's milk, as an infant.

     [சவைல + பாய்-,]

சவைலம

 
 சவைலம  cavalaimadi, ெப. (n.)

   இளம் ைற ( ன்.);; crescent moon.

     [சவைல + ம . சவைல = ெம , ய , இளைம. சவைலம  = வள ம் நிைல ைடய ம ]

சவைலேராகம்

 
 சவைலேராகம் cavalairōkam, ெப. (n.)

சவைலேநாய் பாரக்்க;See {}.

     [சவைல + ேராகம்]

 Skt. {} → த. ேராகம்

சவைலெவண்
பா

சவைலெவண்பா cavalaiveṇpā, ெப. (n.)

   தனிசெ்சா ன்  இரண்  றள் ெவண்பாக்கைள இைணத் செ்சய் ம் ெவண்பா (மாறனலங். 198, 
உைர);;{} composed of two {} without an extra detached foot in the middle.

     [சவைல + ெவண்பா]

சவவைற

 
 சவவைற cavavaṟai, ெப. (n.)

   ணக் டங் , ம த் வமைனகளில் ணங்கைள ைவப்பதற்  ஒ க்கப்பட்ட கட்டடம்; mortuary.

ம வ. ணவைற

ம. சவக் டங்

     [சவம் + அைற]

சவவாய்

 
 சவவாய்  cavavāyvu, ெப. (n.)

   ணத்ைத அ த்  ஆய்ைக; post-mortem, examination, autopsy.

     [சவம் + ஆய் ]

சவ சா

 
 சவ சா  cavavucāvu, ெப. (n.)

   ணந் ெதாடரப்ானவற்ைற உசா தல்; coroners inquest.

     [சவம் + உசா ]
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சவ ர்

 
 சவ ர்  cavavūrti, ெப. (n.)

   இ காட் ற் ச ்சவப்ெபட் ைய ஏற் ச ்ெசல் ம் வண் , ண ர் , அமரர ்ஊர் ; hearse.

ம. சவவண்

     [சவம் + ஊர் ]

சவள்

 
 சவள் cavaḷ, ெப. (n.)

   பட  தள் ம் ப் ; a kind of oar.

     "ேதாணிையப் பா டா ஏேலேலா

அ ப்பான் எண்  ஏேலேலா

சவைளக் காட் றான் ஏேலேல" (நாட் ப்பாடல்);

     [ வள் → சவள்]

கக்கான் க் ம்ேபா ம், ப்  வ க் ம் ேபா ம், ப்  வைளந்  ெகா ப்பதால், அ  சவள் 
என்ற காரணப்ெபயர ்ெபற்ற  ( னவ.);.

சவள்( )-தல்

சவள்( )-தல் cavaḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   1. வைளதல்; to bend.

   2. வ தல்; to be supple, flexible, as the arms of a fencer.

ம. சவ க, ச க

     [ ள் → சளி. ளிதல் = வைளதல். வள் → சவள்]

சவள்த

சவள்த  cavaḷtaḍi, ெப. (n.)

   1. வ ந்த  ( ன்.);; flexible stick.

   2. ஒடக்ேகால்; a kind of oar.

   க. சள்  (நீண்ட ம் ெநளி ம் தன்ைம ெகாண்ட மான ச்  அல்ல  கம் );;பட. சல்  (நீண்ட 
மரக்ெகாம் );

     [சவள் + த ]

சவளக்காரர்

சவளக்காரர1் cavaḷakkārar, ெப. (n.)

   1. னவ ள் ஒ  ரி னர;் a class of fishermen.

   2. ஓடம் பவன்; ferryman.

     [சவளம் + காரர]்

 சவளக்காரர2் cavaḷakkārar, ெப. (n.)

   1. ஈட்  க் ம் ேபார் ரர;் lancers.

   2. மாைழத ்தா க ள்ள கனிகளில், ேதாண்  க கைளக் ெகாண்  ேவைலெசய்ேவார ்
( ன்.);; pikemen.

ம. சவளக்காரன்

     [சவளம் + காரர]்
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சவளச்

 
 சவளச்  cavaḷacci, ெப. (n.)

   சத் சச்ாரம் (யாழ். அக.);; an acrid salt.

     [சவள் + சவளச் . உவர ்→ உவள் → சவள்]

சவளேசா யம்

சவளேசா யம் cavaḷacōḻiyam, ெப. (n.)

   1. நாகரிகம் (யாழ்.அக.);; refinement, civilised condition.

   2. நிரம் ய கல் ய ; profound learning.

சவளம்

சவளம்1 cavaḷam, ெப. (n.)

   ந்தம்; bearded dart or lance; pike.

     "அ சவளத் ெத த்த ெபா " (க ங். 424);.

   ம. சவளம்;   க. சபள;   ெத. சபள ; E.javelin

     [ வள் → சவள் → சவளம் ( .தா. 25௦);]

த. சவளம் → Pkt. {}, Skt. {}

 சவளம்2 cavaḷam, ெப. (n.)

   ஒ வைக ன் (யாழ்.அக);; a kind of fish.

ம.சவளம்

     [ வள் → சவள் → சவளம்]

 சவளம்3 cavaḷam, ெப. (n.)

   சங்கச ்ெசய்நஞ்  (பாடாணம்); (சங்.அக);; a mineral poison.

ம. சவளம்

     [ வள் → சவள் → சவளம்]

 சவளம்4 cavaḷam, ெப. (n.)

   ளி ன் ற் ய பழச் ைள; well-developed or fully ripe condition of tamarind pulp.

ளி சவளஞ் சவளமா க் ற  (இ.வ.);.

     [ வள் → சவள் → சவளம்]

 சவளம் cavaḷam, ெப. (n.)

   ஈட் ; spear, lance.

     [சாவளம்-சவளம்]

சவளன்

 
 சவளன் cavaḷaṉ, ெப. (n.)

   வைளந்த கா ள்ளவன்; a bandy or crook - legged man (சா.அக.);.

     [சவள் → சவளன்]
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சவளி

சவளி1 cavaḷi, ெப. (n.)

   ப த் ைலச ்சா ; the fresh juice of the leaves of herbachous cotten tree (சா.அக.);.

     [சவள் → சவளி]

 சவளி2 cavaḷi, ெப. (n.)

   சவண்ட (வைளந்த); கால்க ைடய ெபண்; a bandy legged woman. (சா.அக.);.

     [சவளன் (ஆ.பா.); → சவளி (ெப.பா.);]

 சவளி3 cavaḷi, ெப. (n.)

   ேவட்  ைல த ய ணிசச்ரக் ; cloth, piece goods (ெச.அக.);.

ம வ. ஆைட, ணி

   ம. சவளி;   க. சவளி, ச ளி, ெசளனி;   ெத. சவளி; . சவளி, ச ளி, ெசாளி.

     [ வள் → சவள் → சவண் → சவளி]

சவண் ப்பதால், சவளி என் ெபயர.் சவ தல் = வ தல்.

சவளி என் ம் த ழ்செ்சால், த்ஜ ளி என்  ெத ங் ம், ச ளி என்  கன்னடத் ம் 
எ ப்ெபா டன் ஒ க்கப்ப வதா ம் த ம் அவ்வாேற இற்ைறத்த ழர ்ஒ ப்பதா ம் 
வடெசால்ெலன்  தவறாகக் க தப்ப ன்ற . வடெமா ல், இசெ்சால் இல்ைல.

அ க்கப்ப வதனால் அ ைவ என் ம், ணிக்கப்ப வதனால் ணிெயன் ம், சவண் ப்பதனால் 
சவளிெயன் ம், ஆைட பல ெபா ப்ெபயர ்ெப ம். சவ தல் – வ தல். ெமன்காற் ம் ஆ வ  
(அைசவ ); ஆைட

     "சரிசமழ்ப் ச ்சட்  ச  சவ

சளிசக  சடை்ட சவளி - ச சர

சந்  சதங்ைக சழக்கா  ஈரிடத் ம்

வந்தனவாற் சம் த ம் ைவ"

என் ம் ம ைலநாதர ்எ த் க்காட் ச ்ெசய் ளால், சவளி என்ப  ய ெதன் ெசால்லாதல் 
அ யப்ப ம் (ப. ப. 43,44);.

 சவளி4 cavaḷi, ெப. (n.)

   மகளிர ்அணி ம் க த்தணி வைக; a kind of necklace for woman.

சவளிக்கைட

 
 சவளிக்கைட cavaḷikkaḍai, ெப. (n.)

   ணிக் கைட; cloth shop.

க. சவளிய மளிெக, சவளியங்கா

     [சவளி + கைட]
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சவளிக்காரன்

 
 சவளிக்காரன் cavaḷikkāraṉ, ெப. (n.)

   ணி ற்ேபான்; a seller of cloth.

க. சவளிக, சவளிகார

     [சவளி + காரன்]

சவளிெய  - 
த்தல்

சவளிெய  - த்தல் cavaḷiyeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ணிவாங் தல்; to buy cloths.

மணத் ற்கான சவளி எ த்தா ட்ட ? (உ.வ);

     [சவளி + எ -,]

சவைள

 
 சவைள cavaḷai, ெப. (n.)

   வங்கமணல் (ஈயம் கலந்த மணல்); ( அ.);; lead sand.

ம. சவள

     [சவள் → சவள் → சவைள]

சவைளக்காரர்

 
 சவைளக்காரர ்cavaḷaikkārar, ெப. (n.)

   ெநல்ேவ  மாவட்டத் ல் ெநச த் ெதா ல் ெசய் ம் ஒ  சா யார;் a caste of weavers in Tirunelveli 
district.

ம. சவளக்காரன்

     [சவளி → வைள + காரர]்

சவற் ைல

 
 சவற் ைல cavaṟṟilai, ெப. (n.)

   உலரந்்த இைல; dry-leaf (ேசரநா.);.

ம. சவற் ல

     [சவ  + இைல]

சவற் க்

 
 சவற் க்  cavaṟṟukkuḻi, ெப. (n.)

   ப்ைபக் ; waste-pit.

ம. சவற்

     [சவ  + ]
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சவ

சவ  cavaṟu, ெப. (n.)

   1. ப்ைப; rubbish, sweepings.

   2. பயனற்றவன் (இ.வ.);; worthless Person.

ம.சவ .

     [சவ  → சவ ]

 சவ  cavaṟu, ெப. (n.)

ற்றம் blemish, fault.

     'சவற .ஆதைலத் ேதற் வன்'(நீல.5.16);

     [சவ  →சவ ]

சவ -தல்

சவ -தல் cavaṟuviḻudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ல் ற்றாமல் (க ப்பம் நிரம்பா ); ெவளிப் ப ைக ({});; abortion (ெச.அக.);.

     [சவ  + -,]

சவனம்

சவனம்1 cavaṉam, ெப. (n.)

   ேவகம்; speed, quickness.

     "சவனத் ன் யர க்க" (பாரத. பன்னிரண்டாம். 59);.

     [சவம் → சவனம்]

 சவனம்2 cavaṉam, ெப. (n.)

   ேவள் ; sacrifice.

     [சா  → (சாவனம்); → சவனம் = உ ரக்்ெகாைல (ப ); ெசய் ம் ேவள் ]

த. சவனம் → Skt. {}

சவனன்

 
 சவனன் cavaṉaṉ, ெப. (n.)

   ேவக ைடயவன் ( ங்.);; man of prompt and quick action.

 Skt. savana

     [சவம் → சவனம் → சவனன்]

சவாரிக்கட்ைட

 
 சவாரிக்கடை்ட cavārikkaṭṭai, ெப. (n.)

   மரவள்ளி (இ.வ.);; bitter cassava plant.

     [சவாரி + கடை்ட. சவரி → சவாரி = வள்ளிக் ழங்ைக ேநாக்க இனிப் ன்ைமயால் மரவள்ளி 
உவரப்் ச ் ைவ ைடயதாகக் க தப்பட்ட ]

சவாலக்கம்

சவாலக்கம் cavālakkam, ெப. (n.)

   வ ரம் உண்டா ம் இடங்களிெலான்  ( வாலவா. 25, 17);; one of the diamond-producing countries.

 சவாலக்கம் cavālakkam, ெப.(n.)

   வ ரம் உண்டா ம் இடங்களிெலான் ; oe of the diamond-producing countries.

     [Skt.saurivaka → த.சவாலக்கம்]
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ச

ச 1 cavi, ெப. (n.)

   ள க்ெகா ; pepper creeper (சா.அக.);.

 ச 2 cavi, ெப. (n.)

   1. ஒளி; light, splendour.

     "ச ெகாள் ெபான் த்த ெமன்ேகா" ( வ். வாய். 3.4.4.);.

   2. அழ  ( ங்.);; beauty.

   3. ேநரை்ம ( ங்.);; rectitude, propriety, equity.

   4. வல்லைம; energy, strength.

     "அ டச ்ச லாேத டங் வன்" ( ற்றா. தல. மந்தமா. 73);.

   5. ைவ ( ங்.);; taste.

   6. ெசவ் ; freshness.

     "ச ம த் தாம மார் ன்" ( வக. 2292);.

   7. சரமணிக்ேகாைவ; girdle with strings of beads or bells.

     "ச  ன்  வடம் உைடயன" (S.I.I. II, 210);.

   8. ழா ( ங்.);; festival.

     [அைகதல் = எரிதல், ஒளி தல். அைக → அ  → அ  → அ  → ச ]

அ  பாரக்்க

 ச 2 cavittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வைச ெமா தல்; to curse.

     "ச த்த னிபாதந் தைலக்ெகாண் " ( ைள. ெவள்ைள. 16);.

   2. ட் தல்; to abuse, revile:

     "நீங்கேள ச ங்ேகாள்" ( வ். ெபரிய . யா. அவ. பக்.12);.

     [சாய் → சா  → சா த்தல் = சாகக் கடவாய் அல்ல  அ வாய் எனக் தல். சா  → ச ]

 ச 3 cavittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ பா  ெசய்தல்; to pray.

     "என் ச ப்பார ்மனிசேர" ( வ். வாய்.3, 5,5);.

ச க்ைக

 
 ச க்ைக cavikkai, ெப. (n.)

   ங்கசச்ாவ  ( ன்.);; custom house (ெச.அக);.

ம. ச க்ைக

     [ச க்கம் → ச க்ைக → ச க்ைக. ெத  டத் ல் அைமத்த ங்கசச்ாவ ]

த. ச க்ைக → U. cauki
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ச கம்

ச கம்1 cavigam, ெப. (n.)

   ப் க்ெகா ; creeper of long pepper (சா.அக.);

     [ச  → ச கம்]

 ச கம்2 cavigam, ெப. (n.)

   ெகாடை்டக்கரந்ைத (மைல.);; Indian globe thistle.

ச

ச  cavigi, ெப. (n.)

ச க்ைக1 ( ன்.); பாரக்்க;See {}.

 Pkt. caukka

     [ச க்கம் → ச க்கம் → ச க்ைக → ச க்ைக → ச ைக → ச .]

ச ைக

ச ைக1 cavigai, ெப. (n.)

ச க்ைக1 பாரக்்க;See {}.

ெத. ச ெக.

     [ச க்ைக → ச ைக]

 ச ைக2 cavigai, ெப. (n.)

   ஆைனத் ப்  (ைதலவ. ைதல. 1.);; elephant-pepper.

     [ச யம் → ச ைக]

ச சங்கம்

ச சங்கம் savisaṅgam, ெப. (n.)

   ஒ வைக ஊைத(வாத); ேநாய் (சங்.அக.);; a kind of flatulency.

 ச சங்கம் savisaṅgam, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைக ைத ேநாய்; a kind of rheumatism.

   2. எண்ப  வைக வளிேநா ள் ஒன் ; one of the eighty kinds of flatulency in the human system.

ச யம்

 
 ச யம் caviyam, ெப. (n.)

   ஆைனத் ப் , ெகா வைக; elephant-pepper, climber.
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ச -த்தல்

ச -த்தல் cavuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ைல நயத்தல் ( ன்.);; to fall in price: to become cheap.

   2. ைலப்படாம த்தல் ( ன்.);; to be unsaleable, to have no demand.

   3. அ த் ப் ேபாதல் (யாழ்.அக.);; to become tired.

   4. ெம தல் (யாழ்.அக.);; to become weak, emaciated.

   5. ைள  ன் ப்ேபாதல் (இ.வ.);; to fail, as a crop.

   6. ைவயற் ப்ேபாதல்; to fall flat as a song.

   பாட் ச ்ச த் ப் ேபா ற்  ( ன்.);;   7. ப்  அற் ப்ேபாதல்; to lose crispness.

     ' க்  ச த் ப்ேபா ற் ' (இ.வ.);.

க. ச க.

     [த தல் = ன் தல், ைறதல். த  → ச  = ைல ைறதல், ன் ப் ேபாதல்]

ச க்க

ச க்க 1 cavukkaḍi, ெப. (n.)

   சாடை்டய ; the lash, a corporal punishment.

     [ச க்  + அ ]

 ச க்க 2 cavukkaḍi, ெப. (n.)

   க க்கனில் உள்ள ெதாங்கல் ( ன்.);; pendant of an ear-ring.

ெத. ெசளகட் .

     [ச க்களி → ச க்க ]

ச க்க க்

 
 ச க்க க்  cavukkaḍikāḍu, ெப. (n.)

   அணிகலனில் (ஆபரணத் ல்); மணி (இரத் னம்); ப க் ம் உம் சம் (யாழ்ப்.);; socket for gems in 
ornament.

     [ச க்  + அ  + ]

ச க்கண்

 
 ச க்கண்  cavukkaṇṭi, ெப. (n.)

   ேதாப் ல் கட்டப்ப ம் ெகாட்டைக (ெகா.வ.);; summer- house, quadrangular shed within a garden.

     [ச க்கம் → ச க்கம் → ச க்கண் ]

த. ச க்கண்  → U. {}.

ச க்கப்பட்ைட

ச க்கப்படை்ட cavukkappaṭṭai, ெப. (n.)

   த் கள் ெகாண்  ேகாக்கப்பட்ட அணிகலன்; pearl ornament.

   2. ங்கப்படை்ட; bark of Indian beech.

     " க்காண(ம்); ச க்கப்படை்ட" (ெத.க.ெதா.24: க. 442: 3);.

     [ச க்கம் → ச க்கம் + படை்ட. பட்  → பட்டம் = படை்டயான தக . பட்  → படை்ட = தடை்டயான 
ெபா ள், மரத ்தண் ன் பாகத்ைதச ் ற் ள்ள படை்டயான றணி]
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ச க்கம்

ச க்கம் cavukkam, ெப. (n.)

   1. ச ரம்; square.

   2. ண் ; square piece of cloth;

 towel.

   3. இ ங்கப் ெபட்டகம் (இ.வ.);; small case for keeping lingam.

   4. தாளத் ன் ளம்பம்; slow time measure.

   5. ேபச்  த யவற் ல் ேநரத்் ; finesse or neatness in language.

ச க்கமாய்ப் ேப றான் (உ.வ.);.

   6. கற்றசச் ைடய உளி (இ.வ.);; stone cutter's chisel.

     [ச க்கம் → ச க்கம்]

த. ச க → Pkt. caukka

ச க்கவர்ணம்

 
 ச க்கவரண்ம் cavukkavarṇam, ெப. (n.)

 a species of varnam sung in dances.

ச க்கம் + வரண்ம்]

ச க்களி

ச க்களி1 cavukkaḷi, ெப. (n.)

   1. காதணிவைக; a kind of ear-ring.

     "சற்  ம ல்லாச ்ச க்களி ம்" (பண . 243);.

   2. க க்கேனா  ேசரக்் ம் ெபான் தக  ( ன்.);; small gold piece appended to ear- rings.

   3. எட் ப் ைடைவ ெகாண்ட நீண்ட ணி (இ.வ.);; a long piece of eight sarees.

   4. ஒ வைகப் ைடைவ (இ.வ.);; a kind of saree.

   ம. ச க் ளி;   க. ச களி; . ெசளகளி

     [ச க்  → ச க்களி]

 ச க்களி2 cavukkaḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

சவக்களி-த்தல், (இ.வ.); பாரக்்க;See {}.

     [சவக்களி → ச க்களி]

ச க்களிக்க க்
கன்

 
 ச க்களிக்க க்கன் cavukkaḷikkaḍukkaṉ, ெப. (n.)

   க க்கன்வைக ( ன்.);; ear-ring with {} pendant.

     [ச க்களி + க க்கன்]

ச க்காக் ைன

 
 ச க்காக் ைன cavukkākkiṉai, ெப. (n.)

   சாடை்டய த் தண்டைன (Pond.);; sentence of whipping.

     [ச க்  + ஆக் ைன]
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ச க்காரக்கல்

ச க்காரக்கல் cavukkārakkal, ெப. (n.)

   ஒ வைக மாக்கல் (M.M.248);; soapstone, a metamorphic rock.

     [ச க்காரம் + கல்]

ச க்காரப் க்

 
 ச க்காரப் க்  cavukkārappilukku, ெப. (n.)

   பகட்டாரவாரம் (இடம்பம்); (இ.வ.);; foppery, vanity in dress.

     [ச க்காரம் + க் ]

ச க்காரம்

ச க்காரம் cavukkāram, ெப. (n.)

சவக்காரம் பாரக்்க;See {}

     'தைரக் ள் வழைலெயனப் ேபர ்வ த்த ச க்காரம்" (பதாரத்்த. 11௦6);.

   ம. சவரக்்காரம், க. ச கார, சபகார, சவகார;   ெத. ெசளகார ; . சபகார, ச கார ெசளகார

     [சவரக்்காரம் → ச க்காரம்]

த. ச க்காரம் → Skt. {}

ச க்

 
 ச க்  cavukki, ெப. (n.)

ச க்ைக பாரக்்க;See {} (ெச.அக.);.

     [ச க்ைக + ச க் ]
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ச க்

ச க் 1 cavukku, ெப. (n.)

   உயரமாக வளரக் ய ம் மணற்பாங்கான நிலத் ல் ப ராகக் ய மான மரவைக; Casuarina 
pine (சாஅக.);.

   ம. ச க்க, சேவாக் ;   க சம் க் , சம்பக;ெத. சம்  ெசட்

     [சவட்  → சவடை்ட → சாடை்ட. சவட்  → சவக்  → ச க் ]

ச க்  வைக:

   1. ஆற் ச ்ச க்

   2. ேகாைடச ்ச க்

   3. வப்பாற் ச ்ச க்

   4. வப் க் ேகாைடச ்ச க்

   5. வப் ச ் ச க்

   6. ச க்

 ச க் 2 cavukku, ெப. (n.)

   ைரசச்ாடை்ட; whip, horse-whip.

     "ச க் ட்ட க் ன்ற மன்னரக்் " ( ேவங். சத. 46);;

     'ஆ ரம் ெபான் ெபற்ற ைரக்  அைரப்பணத் ச ்ச க் ' (பழ.);.

   ம. ச க் ; . ச

     [சவட்  → சவடை்ட → சாடை்ட. சவட்  → சவக்  → ச க் ]

 ச க் 2 cavukku, ெப. (n.)

ச க்ைக2 பாரக்்க;See {}.

     [ச க்கம் → ச க்கம் → ச க்ைக → ச க் ]

ச க் க்கம்பம்

 
 ச க் க்கம்பம் cavukkukkambam, ெப. (n.)

   லா  நீக்கப்பட்ட ச க் மரத ் ண் ; cavukku-post.

     [ச க்  + கம்பம்]

ச க் நாற்

 
 ச க் நாற்  cavukkunāṟṟu, ெப. (n.)

   ச க்  மரம் வளரப்்பதற் ரிய நாற் ;{} seedlings.

     [ச க்  + நாற் ]

ச க் லா

 
 ச க் லா  cavukkumilāṟu, ெப. (n.)

   ச க்  மரத் ன் ைளப்ப ; branches of savukku.

     [ச க்  + லா ]
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ச க்ைக

ச க்ைக1 cavukkai, ெப. (n.)

   ேவம் , ஆல், ளி ேபான்ற மரங்களடரந்்த ேசாைல ல் ஊரச் ்சைப வதற்காகக் கட்டப்பட்ட 
சாவ ; village assembly shed (கட்டட);.

   ம. ச க்க;க. ச க (ச ரமான ணி);

     [ச க்கம் → ச க்ைக → ச க்ைக]

 ச க்ைக2 cavukkai, ெப. (n.)

   ச ரத் ண்ைணக் ெகாட்டைக; square shed, raised square platform for sitting.

     "என்ைனச ்ச க்ைக ல் ைவத் ... ட் ற் ட ்ேபாய்ப் ந்தார"் ( ற  . 112);.

     [ச க்கம் → ச க்ைக → ச க்ைக]

த. ச க்ைக → Pkt. cavkka

 ச க்ைக3 cavukkai, ெப. (n.)

   1. காவ டம்; station of a guard or watchman, police station (R.F.);.

   2. காவற் டம்; lock-up (R.F.);.

   3. ங்கச ்சாவ ; custom-house (R.F.);.

     [ச க்கம் → ச க்ைக → ச க்ைக. ெத ச ்சந் ப் ப ல் ங்கசச்ாவ  அைமத்தைல த்த 
இசெ்சால் காலப்ேபாக் ல், காவ டம் காவற் டம் ஆ யவற்ைற ம் த்த ]

ச க்ைக →  U. cavuku

 ச க்ைக4 cavukkai, ெப. (n.)

   ைலம  ( ன்.);; cheapness.

   ம. ச க்கல்;   க. ச க;   ெத. ெசளக;Маг. {}

     [த  → ச . ச  → ச க்ைக]

 ச க்ைக5 cavukkai, ெப. (n.)

ச க் 1 பாரக்்க;See {}.

ச க்ைகதார்

 
 ச க்ைகதார ்cavukkaitār, ெப. (n.)

   ச க்ைக க் ம் பணியாளர;் officer in a {}.

     [ச க்ைக + தார]்

 U. {} → த. தார்

ச க்ைகேமைட

ச க்ைகேமைட cavukkaimēṭai, ெப. (n.)

ச க்ைக2 பாரக்்க;See {}.

     [ச க்ைக + ேமைட]
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ச கந்

 
 ச கந்  cavugandi, ெப. (n.)

   வசம்  (மைல.);; sweet flag.

     [சளகந்தம் → சவகந்தம் → ச கந் ]

ச ங்கல்

ச ங்கல் cavuṅgal, ெப. (n.)

சவங்கல் பாரக்்க;See {}.

     "சன்ைன ெதரியாேதா ச ங்கேல" ( ற . 762);.

     [சவங்  → சவங்கல் → ச ங்கல்]

ச ங் -தல்

ச ங் -தல் cavuṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   மயங்  தல் ( ரச்ை்சயாதல்);; to faint, droop.

     [சவங்  → ச ங் ]

ச சயம்

 
 ச சயம் savusayam, ெப. (n.)

   க் மரம் (மைல.);; Indian coral tree.

ச ட் நிலம்

 
 ச ட் நிலம் cavuṭṭunilam, ெப. (n.)

ச ரந்ிலம் பாரக்்க (ெசங்ைக.);;See {}-nilam.

     [சவர ்→ சவ  → ச  + நிலம்]

ச ட் -த்தல்

ச ட் -த்தல் cavuṭṭumididdal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உப்  ைளசச் க்காக உழ  ெசய்த ன்னர ்வய ல் டக் ம்  கட் கைள த்தல் 
( னவ.);; to break clods into pieces.

     [ச ட்  + -,]

ச

 
 ச  cavuḍu, ெப. (n.)

   சவ  ( ன்.);; sediment.

   ெத. ச ;க. ச

     [சவ  → ச ]

ச ண் கன்

 
 ச ண் கன் cavuṇṭigaṉ, ெப. (n.)

   கள் ற்ேபான் (ெசௗண் கன்); ( ன்.);; vendor of spirituous liquors.

 Skt. {}
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ச த்

 
 ச த்  cavutti, ெப. (n.)

   ச ரத்்  (இ.வ.);; fourth day of a lunar fortnight.

 Pkt. {};

 Skt. {}

     [ச ரம் → ச ரத்்  → ச த் ]

ச த்

ச த்  cavuttu, ெப. (n.)

   ன்வைக; manner, method.

     "இவற் ேணாக் ஞ் ச த்த வான்" ( ேனந். பா . 4);.

ெத. சவ

ச தம்

ச தம்1 cavudam, ெப. (n.)

   1. ைலம  (இ.வ.);; Iowness of market price, cheapness.

   2. ற்பைனயாகாமல் கட் க் ைடயாக இ க் ம் ெபா ள் ( ன்.);; old stock of goods lying unsold.

   3. ேசார்  (யாழ்ப்);; tiresomeness fatigue, as of mind.

   4. இைளப்  (யாழ்ப்.);; weakness, emaciation.

     [சம் தல் = ைல ைறதல். சம்  → சம்பல் = ைல றக்கம், ம . சம்  → ச  → ச தம்]

 ச தம்2 cavudam, ெப. (n.)

   1. நாட் யத் ன் நடன (க ); வைக; a mode of dancing ({});.

     "ச த கற்ப ங் காட் " ( ற்றா.தல.த மசா . 55);.

   2. ச க்கம்-4 பாரக்்க (Mus.);;See {}-4.

 Pkt. saukka

ச தரி-த்தல்

ச தரி-த்தல் cavudariddal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. சவதரி-த்தல் (யாழ்.அக); பாரக்்க;See {}.

   2. பா காத்தல், காப்பாற் தல்; to support, maintain.

     [சவதரி → ச தரி-,]

ச தாரிப்பாய்

 
 ச தாரிப்பாய் cavutārippāy, ெப. (n.)

   ரட் க்ேகாைரயால் ெநய்யப்பட்ட பாய் (இ.வ.);; a kind of coarse mat.

     [ச தாரி + பாய்]

ச நாகம்

 
 ச நாகம் cavunākam, ெப. (n.)

   ைகயாந்தகைர (மைல.);; a plant.
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ச மம்

 
 ச மம் cavumam, ெப. (n.)

   ற்ப ல் ப்பத் ரண்ட ள் ஒன் ; one of the treatise on architecture.

ச ர்நிலம்

 
 ச ரந்ிலம் cavurnilam, ெப. (n.)

   களரந்ிலம் (ெசங்ைக);; alkaline earth; saline soil.

     [சவர ்→ ச ர ்+ நிலம்]

ச ரி

ச ரி cavuri, ெப. (n.)

மால் ( டா.);;{}.

     [சவரி → ச ரி]

 ச ரி2 cavuri, ெப. (n.)

   கள்வன் ( டா.);; thief, robber.

     [கவர ்→ கவரி → சவரி → ச ரி]

 ச ரி3 cavuri, ெப. (n.)

   றடை்ட (ைதலவ.ைதல. 133);; bitter snake-gourd.

     [சவர ்→ சவரி → ச ரி]

ச ரிக்க

ச ரிக்க  cavurikkayiṟu, ெப. (n.)

   ெதன்ைனநாரக்் க  ( ன்.);; cord of coconut fibre.

     [சவரி1 + க ]

ச ரியம்

ச ரியம்1 cavuriyam, ெப. (n.)

   கள  ( டா.);; theft, robbery.

     [கவர ்→ சவர ்→ ச ர ்→ ச ரியம்]

 ச ரியம் cavuriyam, ெப.(n.)

   ரத்தனம்; bravery, valour.

     [Skt.{} → த.ச ரியம்]

ச ல்

 
 ச ல் cavul, ெப. (n.)

   ஆ (ப );, ைர த யன ைனப்ப ைக ( ன்.);; pregnancy of cows, mares, etc..

     [ ல் → ச ல்]

 ச ல் cavul, ெப.(n.)

   களிப் ; gaiety, merrymood.

     [U.caul → த.ச ல்]

815

www.valluvarvallalarvattam.com 10279 of 19068.



ச ல்மண்

 
 ச ல்மண் cavulmaṇ, ெப. (n.)

   ெவண்ைம கலந்த ச ப் மண் (த ம ரி);; a kind of soil, marsh.

க. ச ள் (உவரப்் );

     [ச ள் → ச ல் + மண்]

ச ள்

 
 ச ள் cavuḷ, ெப. (n.)

   க  உப் ைன ெவட்  அள் தற்ேக வான மண்ெவட்  ேபான்ற க  ( னவ.);; a kind of hoe, shovel.

     [ வள் → சவள் → ச ள்]

சவள் பாரக்்க

ச ளி

ச ளி cavuḷi, ெப. (n.)

சவளி3 பாரக்்க;See {}.

     "கைலசச் ளித் தைலக் ல " ( ப் . 123);.

. ச ளி

     [சவளி → ச ளி]

சைவ

சைவ1 cavaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெமல் தல்; to chew, munch.

   2. ழந்ைத தாய்ப்பாைலச ்சப் தல் (இ.வ.);; to suck mother's milk.

   ம. சவய்க் க;   ெத. சப் ;   ட. செவ;   நா. சவச;்   பர.் சவல்;மா. ெசாப்ெய.

     [அைகத்தல் = ப த் தல், அ த்தல். அைக → சைக → சைவ. சைவ = ெமல் தல், ெமன்  
உண் தல், தாய்ப் பாைல உ ஞ் க் த்தல்]

 சைவ2 cavai, ெப. (n.)

   1. மாந்தர ் ட்டம் ( ங்.);; assembly of men

   2. அ ஞர ் ட்டம்; assembly of learned men.

     "சைவந ேவ நீட்ேடாைல வா யா நின்றான்" ( ைர. 137);.

   3. கற்ற ந்ேதார ்( வா.);; learned persons.

     [அைமதல் = ெபா ந் தல், தல், அைம = ட்டம் ( தனிைலத் ெதா லா  ெபயர)்;. அைம → 
அைவ. அைவ → சைவ. ஒ.ேநா: அமர ்→ சமர.் அைம → சைம. சைவ → சைப. ஒ.ேநா: உ  → உ . 
ெசய்வவர ்→ ெசய்பவர.் சைபெயன் ம் ெதன்ெசால்ேல வட ெமா ற் சபா ({}); என் ஞ்ெசால் ற்  

லமா ம். வடெமா ற் ம் ேவரப்்ெபா ள் ளங் வ  ( ரகா ப்ப );. ளக்கத்ேதா  ய  
என்பேத. ஸ = ட, பா({}); = ளங் , ஒளிர ்( ரகா , to shine); / பா என்ப  பால் (ெவண்ைம, ஒளி); 
என்பதன் கைடக் ைறயாக க்கலாம்]

காலஞ்ெசன்ற  சட்டர்  அைதம த் , 'sib' என் ம் த்தானிய அல்ல  
ெச மானியசெ்சால் னின்  ஸபா என் ஞ் ெசால் ரிந்ததாகக் னார.் ஆ ன், 'sib' என்ப  
உடன் றந்தா ள் ஒ வைரக் க் ஞ் ெசால்லாதலால் அ  ெபா ந்தா ஆகேவ அைவ என்பைத 

சைவக்கக்ெகா
-த்தல்

சைவக்கக்ெகா -த்தல் cavaikkakkoḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைல ட் தல் (இ.வ.);; to give suck to.

     [சைவக்க + ெகா -,]
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சைவக்ேகாைழ

 
 சைவக்ேகாைழ cavaikāḻai, ெப. (n.)

   ேகாைழ (இ.வ.);; one who is nervous in company or assembly.

     [சைவ + ேகாைழ]

சைவமகள்

சைவமகள் cavaimagaḷ, ெப. (n.)

சைவ3 பாரக்்க ( ங்.);;See {}.

     [சைவ +மகள்]

சைவயரம்

 
 சைவயரம் cavaiyaram, ெப. (n.)

   ஒ வைக அரம் (C.E.M.);; a kind of file.

     [சைவ + அரம்]

சைவயல்

 
 சைவயல் cavaiyal, ெப. (n.)

   ெபா ேபாக்  (இ.வ.);; amusement, diversion.

     [அைவ → சைவ → சைவயல்]

சைவயார்

சைவயார ்cavaiyār, ெப. (n.)

   1. ஊரைவேயார ்(S.I.I. 11, 132);; members of a village council.

   2. ராமணரில் ஒ  ரி னர ்(GTj.D.I.78);; a sect of Brahmins.

     [அைவ → சைவ → சைவயார]்

பழந்த ழகத் ல் ஒவ்ேவார ்(ஆள்நில); ஊரி ம் ேதரந்்ெத க்கப்பட்ட ஒ  சைவ இ ந்த . 
அசச்ைவயாரக்்  ஆ ங்கணம் என் ம் கணப்ெப மக்கள் என் ம் வாரியப் ெப மக்கள் என் ம் 

சைவவாரியர்

சைவவாரியர ்cavaivāriyar, ெப. (n.)

   ஊரைவ ன் ஆ ங் ட்டத்தார ்(l.M.P.Tn. 29);; managing committee of a village assembly.

     [சைவ + வாரியார]்

   பழந்த ழகத் ல் ஊரச்ச்ைபயான  ஊராட்  பற் ய பல்ேவ  காரியங்கைளக் கவனித்தற் ப் 
பல்ேவ  வாரியமாகப் ரிக்கப்பட் ந்த . வாரியம் என்ப  ேமற்பாரை்வ அல்ல  ேமலாண்ைம. 
ஊைரப்பற் ய ெபா க் காரியங்கைள ம் அற ைற, ற்றத் ரப்்  த யவற்ைற ம் கவனிப்ப  
ஆடை்ட வாரியம் (சம்வத்சாரவாரியம்);;   ேதாட்டம், ேதாப் , ன்ெசய் த யவற்ைறக் கவனிப்ப  
ேதாட்டவாரியம்;   நன்ெசய்கைளக் கவனிப்ப  கழனிவாரியம்;ஏரி, ளம், ஆ

   த ய நீரந்ிைலகைளக் கவனிப்ப  ஏரி வாரியம்;   ஏரி, ளங்களி ள்ள க ங் கைள ம் 
மத கைள ங் கவனிப்ப  க ங் வாரியம்;   ஊரில் வழங் ம் கா  (நாணயங்);கைள ேநாட்டஞ் 

சைவவாள்

சைவவாள் cavaivāḷ, ெப. (n.)

   ஒ வைக வாள் (கட் ட. நாமா. 41);; tenon-saw.

     [சைவ + வாள்]

சழக்கன்

சழக்கன் caḻkkaṉ, ெப. (n.)

   யவன்; wickedman.

     "சழக்கேன ைனச ்சாரந்் ேலன்" ( வாச. 3௦, 2);.

     [சழங்கன் → சழக்கன்]
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சழக்

சழக்  caḻkku, ெப. (n.)

   1. ற்றம்; fault, blemish.

உள்ளச ்சழக்  ம ேன ற  ய ம் (ைசவச. ெபா . 404);.

   2. ைம; wickedness.

     "சழக்  நாக்ெகா " ( வ். ெபரியாழ். 5.1.2);.

   3. பயனின்ைம; uselessness.

     "சழக்ேக ப நிைறப் பாெரா  தவமாவ  ெசயன் ன்" (ேதவா. 1154. 4);.

   4. தளரச்் ; fatigue, exhaustion.

     "ஒ  சழக்கற் சம ழக் னான்" (பாரத.இராச. 61);.

     [சழங்  → சழக் ]

சழக் சச்ழக்ெக
னல்

 
 சழக் சச்ழக்ெகனல் caḻkkuccaḻkkeṉal, ெப. (n.)

சழக் ப் ழக்ெகனல் பாரக்்க;See {} (ெச.அக.);.

     [சழக்  + சழக்  + எனல்]

சழக் ப் ழக்ெக
னல்

 
 சழக் ப் ழக்ெகனல் caḻkkuppuḻkkeṉal, ெப. (n.)

   தற ப்பைத உணரத்் ம் ஒ க் ப் ; onom. expr. of splashing sound.

     [சழக்  + ழக்  + எனல்]

சழக்ெகனல்

 
 சழக்ெகனல் caḻkkeṉal, ெப. (n.)

சழக் ப் ழக்ெகனல் பாரக்்க;See {}.

     [சழக்  + எனல்]

சழங்

சழங் 1 caḻṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ேசாரத்ல்; to languish;

 to be enfeebled.

     "உடல் சழங்க ற்ற " (காஞ் ப் . த வக். 93);.

   2. ெந ழ்தல்; to be loose - fitting, to hang loose, as one's garment.

     "சழங்க ைடயாரந்் த  ெகாள்ள" (ெபரிய . த த்தாட.் 31);.

   3. ெதாங்  யைசதல்; to dangle.

     "ெவண்ணைர த்த  ந் ைட சழங்க" (ெபரிய . த த்தாட.் 29);.

     [ ள் → சள் → சழ → சழங் -,]

 சழங் 2 caḻṅgu, ெப. (n.)

   ைமத் தளரச்்  (யாழ்ப்.);; decrepitude due to old age.

     [சழங் 1 → சழங் 2]
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ச -தல்

ச -தல் caḻidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. சப்பளிதல்; to be pressed out of form, crushed down on one side;

 to be squeezed and distorted.

   2. தளரத்ல்; to become crumpled, wrinkled.

     'ேதகஞ் ச ந் ட்ட ' (உ.வ.);.

   3. ெந ங் க் டத்தல்; to lie thick and close.

     " ங்கடெ்டால்லரா நல் த  ச ந்த ெசன்னி" (ேதவா. 98௦ 6);.

   4. ஊழற்சைத ைவத்தல்; to grow flabby.

   ம. சழ க;க. ச ல் (ெந ழ்தல்);

     [ ல் = வைளதற் க த் ேவர.் ல் → ள் → ள  = வைளத் ப் ன் ம் ைடப் த்தட் . ள் → ளி. 
ளிதல் = ரிதல். ளித்தல் = ெவ ப்பால் கத்ைதத ் ரித்தல், ள் → ளி → சளி → ச . ச -தல் = 

ச ெநளி

 
 ச ெநளி  caḻivuneḷivu, ெப. (n.)

   ேகாணல் மாணல்; unshapely, distorted condition.

     [ச  + ெநளி . சளி → ச  → ச ]

ச க்கம்

ச க்கம் caḻukkam, ெப. (n.)

   1. ெந ழ்ச் ; looseness, as of garment.

   2. மனம ைக; rankling, as with envy.

     "மனசச் க்கம்" ( வா. 8, 109);.

     [சள் → ச  → ச ங்  → ச க்கம் ( .தா. 31௦);]

ெபா ள் ைழ ம் மனக் ைழ ம் எனக் ைழ  இ வைக. ச த்தல் = ேசறாதல். சள்ளல் = ேச  
ேபான்றன ெபா ள் ைழ .

ச க்கம் = ெந ழ்ச் . மனம தல் ேபான்ற மனக் ைழ . இைவ இரண் ற் ம் 'சள்' 

ச ங்கல்

 
 ச ங்கல் caḻuṅgal, ெப. (n.)

ச க்கம் ( ன்.); பாரக்்க;See {}.

     [சள் → ச  → ச ங்  → ச ங்கல்]

ச ங்  – தல்

ச ங்  – தல் caḻuṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. சழங் -2 (யாழ்ப்.); பாரக்்க;See {}-

   2.  ம ங் தல் ( ன்.);; to become blunt.

     [சள் → ச  → ச ங்  ( .தா.31௦);]

சள்

 
 சள் caḷ, ெப. (n.)

   ைவ ன்ைமையக் காட் ம் ப் ; onom. expr. of signifying insipidity.
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சள்ளட் ெயனல்

 
 சள்ளட் ெயனல் caḷḷaṭṭiyeṉal, ெப. (n.)

   ஒர ்ஒ க் ப்  (யாழ்ப்.);; onom. expr. of snarling.

     [சள்ளட்  + எனல்]

சள்ளல்

சள்ளல் caḷḷal, ெப. (n.)

   ேச  (யாழ்ப்.);; mud, slush.

ம. சளிப் றம் (ேசற் நிலம்);

     [ ள் → சள் → சள்ளல் ( .தா. 31௦);]

அள்ளல் → சள்ளல் என் மாம்.

சள்

சள் 1 caḷḷudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. இள தல் ( ன்.);; to slacken, abate.

   2. எ வாய்க் காற் ப் ரிதல் (R.);; to break wind.

   3. க் தல் (R.);; to be entangled, involved.

   ம. சள் க;   க. சல்  (உரம் த யவற்ைறப் பரப் );;ெத. ெசாள்ள, சள்

     [ ள் → சள் → சள் தல் ( .தா. 312);]

 சள் 2 caḷḷudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ைள தல்; to form hole.

     [உள் → அள் → சள்-,]

 சள் 3 caḷḷu, ெப. (n.)

   1. சள்ைள1 பாரக்்க (இ.வ.);;See {}.

   2. சள் க்காய் பாரக்்க;See {}.

க. சள் .

     [ ள் → சள் → சள் ]

சள் க்காய்

 
 சள் க்காய் caḷḷukkāy, ெப. (n.)

   ற்றாத இளங்காய் (இ.வ.);; tender and undeveloped green fruit.

     [சள் → சள்  + காய்]

சள் சச்ள்ெளன
ல்

சள் சச்ள்ெளனல் caḷḷuccaḷḷeṉal, ெப. (n.)

   1. நாய் ைரக் ம் ஒ க் ப்  (சங்அக);; dogs bark.

   2. னத் டன் ேப ங் ப் ; growling with anger.

     [சள்  + சள்( ); + எனல்]

சள் ப்ப -தல்

சள் ப்ப -தல் caḷḷuppaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ெதால்ைலக் ள்ளாதல் (இ.வ.);; to undergo troubles, difficulties.

     [சள்  + ப -,]
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சள் ப் ள்

சள் ப் ள்  caḷḷuppuḷḷu, ெப. (n.)

   1. சண்ைட (ெகா.வ.);; quarrel.

   2. ெதால்ைல (யாழ்ப்.);; trouble, worry.

     [சள்  + ள் . எ ைக ேநாக்  வந்த மர ைணெமா ]

சள் ப் ள்ெளன
ல்

 
 சள் ப் ள்ெளனல் caḷḷuppuḷḷeṉal, ெப. (n.)

சள் சச்ள்ெளனல் (இ.வ.); பாரக்்க;See {}.

     [சள் → சள்  + ள்  + எனல்]

சள் வாயன்

 
 சள் வாயன் caḷḷuvāyaṉ, ெப. (n.)

   ஒயா  ேப பவன் (இ.வ.);; talkative fellow.

     [சள்  + வாயன்]

சள்ெளனல்

 
 சள்ெளனல் caḷḷeṉal, ெப. (n.)

சள் சச்ள்ெளனல் பாரக்்க see {}.

     'சள்ெளன றான்' (உ.வ.);.

     [சள் + எனல்]

சள்ைள

சள்ைள1 caḷḷai, ெப. (n.).

   1. ெதால்ைல; trouble, annoyance.

   2. ஆற் ன்வைக; grey river- mullet, Mugil.

     "சள்ைள ெவள்ைள யங்  தான வா ெமனக்க  வள்ைள ெவண்மலரஞ் " (ேதவா. 628, 4);.

பட. சள்ெள

     [சள் → சள்ைள]

 சள்ைள2 caḷḷai, ெப. (n.)

   இ ப்  (யாழ்ப்.);; hip.

க., பட. அள்ெள

     [அள் → அள்ைள = லாப் றம். அள்ைள → சள்ைள]

சள்ைளக்க ப்

 
 சள்ைளக்க ப்  caḷḷaikkaḍuppu, ெப. (n.)

   ளிர் ைகயால் ேநரி ம் உடல் வ ; pain in the body caused by cold.

     [சள்ைள + க ப் ]
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சளக் ப் ளக்ெக
னல்

 
 சளக் ப் ளக்ெகனல் caḷakkuppuḷakkeṉal, ெப. (n.)

சழக் ப் ழக்ெகனல் பாரக்்க;See {}.

     [சளக்  + ளக்  + எனல்]

சளக்ெகனல்

சளக்ெகனல் caḷakkeṉal, ெப. (n.)

   ஒர ்ஒ க் ப் செ்சால்; onom. expr. of crashing sound.

     "சளக்ெகன் ற த்தாள் ச காரி" ( ற . 894);.

     [சள் → சளக்  + எனல்]

சளகந்தம்

 
 சளகந்தம் caḷagandam, ெப. (n.)

   வசம்  (மைல.);; sweet-flag.

சளகன்

சளகன் caḷagaṉ, ெப. (n.)

   நிைலயற்ற மன ைடயவன்; weak, fickle-minded man.

     "சளகரல்லாத ச ரர"் ( ற். 61);.

     [அல் → (அைவ); → அலம்  = அைசதல். அல் → சல் → சள் → சளம் = அைசதல், ன்பந்த தல். சளம் → 
சளகன் = அைலபா ம் மன ள்ளவன்]

சளசண்

 
 சளசண்  saḷasaṇṭi, ெப. (n.)

   டா க்காரன், அடம் க் றவன்; obstinate and impudent fellow.

     [சளம் + சண் ]

சளசள-த்தல்

சளசள-த்தல் saḷasaḷattal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ேசறா த்தல்; to be wet, muddy, sloppy.

   2. அ  மைழ த யவற் ன் ழ்ச் யால் ஒ ண்டாதல்; to patter as rain.

   3. க  த யன ைழந்  நீராய் தல் ( ன்.);; to become watery as vegetable, curries.

   4. எ ரப்் ேபச்  (வாதம்); த யவற்றால் தளரச்்  யைடதல் (யாழ்ப்.);; to be discomfited, dispirited in 
controversy or in public speaking.

ம. சளி க.

     [ ள் → சள் → சள்ளல் = ேச . சளசள = ேசறா க் ந் தன்ைமைய ணரத்் ம் ஒ க் ப் செ்சால். 

சளசளெவனல்

சளசளெவனல் saḷasaḷaveṉal, ெப. (n.)

சளசெளனல் பாரக்்க;See {}.

     "சளசள ெவன மைழத் தாைர கான்றன" (கம்பரா. வவ.46);.

     [சளசள + எனல்]

சளசெளனல்

சளசெளனல் saḷasaḷeṉal, ெப. (n.).

   1. அலப் தற் ப் ; onom. expr. of babbling.

   2. நீர் ழ்ச்  மைழ த யவற்றால் உண்டாம் ஒ க் ப்  ( ங்.);; splashing, pattering as of rain.

   க. சளமள; Mar. {}

     [சளசள + எனல்]
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சளப்

சளப் 1 caḷappudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அலப் தல் (ெகா.வ.);; to babble, prate.

     [அல் → அைல → அலம் . அலம் தல் = அைசதல், அைசத்தல், அைசந்  ஒ த்தல். அலம் (த. .); → 
அலப்  ( . .); அலப் தல் = நாவைசத்தல், ேப தல். அலப்  → சலப்  → சளப் -]

 சளப் 2 caḷappudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ழப் தல் (சங்.அக.);; to confuse;

 confound.

     [அலப்  → சலப்  → ச ப்  → சளப்  = ண்ேபச் ப் ேப தல், தற் தல், ழப் தல்]

சள ள-த்தல்

சள ள-த்தல் caḷabuḷattal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ த்தல் (யாழ்ப்.);; to splash.

   2. மனங் கலங் தல்; to be disconcerted, abashed.

   3. ஆற்றல் த யன ைறதல்; to be reduced in power, wealth.

   4. ழப்பமா த்தல் (இ.வ.);; to be in utter confusion.

     [சள + ள-,]

சளம்

சளம்1 caḷam, ெப. (n.)

   ன்பம்; pain, distress.

     "மற  ெகா ேபா ஞ் சளம  த ர" ( ப் . 584);.

     [சள் → சளம்]

த. சளம் → Skt. cala.

 சளம்2 caḷam, ெப. (n.)

   1. ஏய்ப் , வஞ்சைன (யாழ்அக);; deceit, fraud.

   2. ற்றம், ெகா ெவ  ( ன்.);; fury.

     [சள் → சளம் = க ஞ் னம்]

சளம்பம்

சளம்பம் caḷambam, ெப. (n.)

   சடை்ட வைக; a kind of coat.

     "ேதான் ச ்சளம்ப தலம்பேவ" (தக்கயாகப். 369);.

     [சள் → சள → சளம்பம் = ெந ழ்ச் யான அைமப் ள்ள ஆைட]

சளவடை்ட

 
 சளவடை்ட caḷavaṭṭai, ெப. (n.)

சரவடை்ட (யாழ்ப்.); பாரக்்க;See {}.

     [சாவடை்ட → சரவடை்ட → சளவடை்ட]

சளன்

சளன் caḷaṉ, ெப. (n.)

   ஏய்ப்பன், வஞ்சகன்; deceitful person.

     "காமச ்சளன் ெசய்த கன்மத்ைத" ( ரேபாத. 6: 38);.

     [சளம் → சளன்]

த. சளம் —> Skt, chala
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சளாெரனல்

 
 சளாெரனல் caḷāreṉal, ெப. (n.)

   ஒர ்ஒ க் ப் ; onom. expr. of splashing.

     [சளார ்+ எனல்]

சளி

சளி1 caḷi, ெப. (n.)

   1. ளிரச்் ; cold, chillness.

     "சளி ெகாள் சந் ன்" ( வக. 1693);.

   2. நீரக்்ேகாைவ; catarrh.

   3. க் சச்ளி; mucus blown out of the nose.

     " க் க் ட ்சளி ைளேயா ம்" ( ப் . 9௦);.

     'சளி த்தேதா சனி த்தேதா' (பழ.);.

   4. ேகாைழ ( ன்.);; phlegm.

   5. ன் (ைதலவ.);; resin.

   ம. சளி;   க., . சளி, ச ;ெத. ச , ச ம்

     [தண் → சண் → சள் → சளி]

 சளி2 caḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   சளிேநாய் ெகாள் தல் ( ன்.);; to catch cold.

ம. சளி க (ேசறாதல்);

     [சளி1 → சளி2-]

 சளி3 caḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ளித்தல்; to become stale and sour.

   2. பதன தல் ( ன்.);; to grow mouldy as food, as liquors in incipient fermentation;

 to be soaked too much;

 to rot.

   3. ச  -, 2. பாரக்்க;See {}.

     'அவ க்  உடம்  சளித் ப் ேபா ற் ' (உ.வ.);.

   ம. சளிக் ;க. சளிய (பதன ந்த தன்ைம);

     [ச  → சளி]

சளி ந் -தல்

சளி ந் -தல் saḷisindudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   சளிைய க் ந்  ெவளிேயற் தல்; to blow out the nose.

     [சளி + ந் -,]
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சளி ரம்

 
 சளி ரம் saḷisuram, ெப. (n.)

   ளிரக்ாய்சச்ல்; ague.

க. சளிசவ்ர

     [சளி + ரம். ள் → கர ்→ கரம் = காய்சச்ல்]

த. கரம் → Skt. jvara

சளிப்

சளிப் 1 caḷippu, ெப. (n.)

   1. பதன ைக; sourness.

   2. ஊைளசச்ைதப் க்ைக; flabbiness.

     [சளி3 → சளிப் ]

 சளிப் 2 caḷippu, ெப. (n.)

   நீரக்்ேகாைவ ( ன்.);; catarrh.

ெத. த்ஜ

     [சளி → சளிப் ]

ச -த்தல்

ச -த்தல் caḷuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ேசறாதல்; to become muddy.

ம. சளி க.

     [ ள் → சள் → ச -]

ச க்கன்

ச க்கன்1 caḷukkaṉ, ெப. (n.)

ச க் ேவந்தன் பாரக்்க;See {}.

     [ச க்  → ச க்கன்]

 ச க்கன்2 caḷukkaṉ, ெப. (n.)

   பகட்டார வார க்கவன் (இடம்பக்காரன்); ( ன்.);; vain, foppish man.

     'ச க்கன் தனக் ச ்சத்  சவளிக்கார க்  த் ' (பழ.);.

     [த க்கன் → ச க்கன்]

ச க்

ச க் 1 caḷukki, ெப. (n.)

ச க் ேவந்தன் பாரக்்க;See {}.

     " ங்களின் வ வ  ச க் " (ெத.க.ெதா.3,66);.

     [ச க் யன் → ச க் ]

 ச க் 2 caḷukki, ெப. (n.)

   ெநல்வைக; kind of paddy.
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ச க் யன்

 
 ச க் யன் caḷukkiyaṉ, ெப. (n.)

ச க்  ேவந்தன் பாரக்்க;See {}.

     [சா க் யன் → ச க் யன்]

ச க்

ச க்  caḷukku, ெப. (n.)

   1. பகட்டாரவாரம்; foppery.

   2. ெச க்  ( ன்.);; conceit, presumption.

     [த க்  → ச க் ]

த. ச க்  → U. {}.

ச க் ேவந்தன்

 
 ச க் ேவந்தன் caḷukkuvēndaṉ, ெப. (n.)

   தக்காணநாடை்ட ஆண்ட சா க் யவரசன் ( ங்.);;{} king of the Deccan.

     [ச க்  + ேவந்தன்]

ச கம்

 
 ச கம் caḷugam, ெப. (n.)

   அடை்ட ( வா.);; leech.

     [சலம் → சலகம் → ச கம் → ச கம். நீரில் வாழ்வ ]

ச கம் → Skt. {}

ச வாயன்

 
 ச வாயன் caḷuvuvāyaṉ, ெப. (n.)

சள்  வாயன் (யாழ்ப்.அக.); பாரக்்க;See {}.

     [சள் வாயன் → ச வாயன்]

சைள-த்தல்

சைள-த்தல் caḷaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   தளரத்ல், ேசாரத்ல் (உ.வ.);; to grow tired, become weary.

     [சள் → சைள → சைளத்தல்]
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சற்

சற் 1 caṟṟu, ெப. (n.)

   1. க்கம், தள ; trifle.

     "சற்ெற  ம ங் ல்" ( டா. 1௦, 3௦);.

   2. எளிைம; ease, facility.

     "இவ் வமா ம் ெபறல் சற்றல" (ைவராக். சத. 16.);.

     [  → ( ற் ); → சற் ]

 சற் 2 caṟṟu, . .எ. (adv.)

   1. ; little.

   2. தள ல்; a little, somewhat, a little while.

     "சற்ேற ந் தாம ல்" (ேதவா. 19௦. 10);.

     [  → ( ற் ); → சற் ]

சற் ம்

 
 சற் ம் caṟṟum, . .எ. (adv.)

   ெகாஞ்சங் ட, அறேவ; even a little.

எனக் ப் பாகற்காய் சற் ம் க்கா .

     [சற்  → சற் ம்]

சற் மம்

 
 சற் மம் caṟṟumam, ெப. (n.)

   ளியம் றணி ( ளியம்பழத் ன் ேதால்);; tamarind shell (சா.அக.);.

சற்ைறக்ெகா த
ரம்

 
 சற்ைறக்ெகா தரம் caṟṟaikkorudaram, .எ. (adv.)

   ேநரத்கக்  ஒ ைற; quite frequently, often.

அவர ்சற்ைறக்ெகா  தரம் ம் த் ம் ப் பாரக்் றார.்

சற

 
 சற  caṟaḍu, ெப. (n.)

   அ க்  ( .அ.);; dirt.

     [கச  → சக  → சற ]

சறணி

 
 சறணி caṟaṇi, ெப. (n.)

   ல்; winge (யாழ்ப்.);.

சறாம் -தல்

சறாம் -தல் caṟāmbudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேபணா த்தல்; to neglect.

     "சறாம்  க்ைகயாய் உடம்ைபப் ேபணா க்ைக ெயன் தல்" (ஈ . 4:8.4);.
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ச க்கல்

ச க்கல் caṟukkal, ெப. (n.)

   1. வ க்கல்; slipperiness, slipping.

   2. வ க்க டம் (உ.வ.);; slippery place.

   3. க ங்  (இ.வ.); calingula.

     [ச க்  → ச க்கல்]

ச க்கல்ேவைல

 
 ச க்கல்ேவைல caṟukkalvēlai, ெப. (n.)

   வரி ந்  ம் நீைரச ்சாக்கைட ற் ெசல்ல வதா ய ஒ வைகக் கட் மான ேவைல 
(C.E.M.);; apron, a construction which conducts the drip on a wall into a gutter.

     [ச க்கல் + ேவைல]

ச க்

ச க் 1 caṟukkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. வ க் தல்; to slip or slide.

     'ஆைனக் ம் அ ச க் ம்' (உ.வ.);.

   2. வ தல் ( ன்.);; to go astray.

   3. ெசயல் ந தல்; to slip out of hand, as an affair.

   4. உராய்ந் ெசல் தல் ( ன்.);; to skim, graze.

   ம. ச க் ;   க. சர ;ெத., பட. சா

     [ச க்  → ச க் -,]

 ச க் 2 caṟukku, ெப. (n.)

   1. வ க் ைக ( ன்.);; slipping, sliding.

   2. ச க் க்கடை்ட பாரக்்க;See {}.

   3. ந வைக ( ன்.);; fall in circumstances;

 failure.

   4. ெநம் த ; block or roller put under a log or other heavy thing to facilitate its motion.

   5. சாக் ப்ேபாக்  (இ.வ.);; subterfuge, pretext, excuse.

   6. தைட (இ.வ.);; obstacle, hindrance.

   க. சர ;   ெத. சா ;பட. சாரிெக

     [ச க்  → ச க் ]

ச க் க்கடை்ட

ச க் க்கடை்ட caṟukkukkaṭṭai, ெப. (n.)

   1. ேதரச்ெ்சலைவ வ ப்ப த் ங் கடை்ட; inclined plane set before the front wheels of a car to regulate its course.

   2. ஆப்  (C.E.M.);; wedge.

     [ச க்  + கடை்ட. ட்  → டை்ட; டை்ட → கடை்ட =  உயரக் ைற , அகலக் ைற , 
நீளக் ைற ]
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ச க் ப்பாைற
ைளயாட்

 
 ச க் ப்பாைற ைளயாட்  caṟukkuppāṟaiviḷaiyāṭṭu, ெப. (n.)

   சரிவான பாைற ன்ேமல் பக்கத் ல் அமரந்்  ழ்ேநாக்  வ க்  ைளயா ம் வர ்
ைளயாட் ; sliding.

ம வ. வ க் ப் பாைற ைளயாட்

     [ச க்  + பாைற + ைளயாட் ]

ச க் மரம்

ச க் மரம் caṟukkumaram, ெப. (n.)

   1. பந்தய வ க் மரம்; greased pole, slippery post for climbing, as in games.

   2. ச க் ம் ைளயாட் ப்பலைக; sliding bar, in gymnastics.

   3. ச க் க்கடை்ட1 பாரக்்க;See {}.

     [ச க்  + மரம்]

ச க்ைக

 
 ச க்ைக caṟukkai, ெப. (n.)

   மத  (W.G);; surplus- weir, sluice, flood-gate.

     [ச க்  → ச க்ைக]

ச -தல்

ச -தல் caṟugudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ந தல்; to slip, slide, to fail.

     "காரியஞ் ச ப் ேபா ற் " (இ.வ.);.

     [ச  → -,]

ச தாகம்

 
 ச தாகம் caṟutākam, ெப. (n.)

   ேவங்ைக மரம்; Indian kino tree - Pterocarpus marsupium (சாஅக.);.

ச தாசம்

 
 ச தாசம் caṟutācam, ெப. (n.)

ச தாகம் பாரக்்க;See {}.

ச தா கம்

 
 ச தா கம் caṟutāvigam, ெப. (n.)

   வர ; portia tree - Thespesia populnae (சா.அக.);.

ச வா

 
 ச வா  caṟuvāvi, ெப. (n.)

   ெசங்க க்காய்; a red variety of galnut - Terminalia chebula (சாஅக.);.

ச வா கம்

 
 ச வா கம் caṟuvāṉugam, ெப. (n.)

   வைத; jalap - Ipomaca turpethum (சா.அக.);.
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சைற

சைற1 caṟai, ெப. (n.)

   தாழ்  (ஈ . 4,8,4);; lowness, inferiority.

     [ச க் தல் = வ க் தல். உயரத் னின்  தாழ ந தல், தாழ் , ச  → சைற]

 சைற2 caṟai, ெப. (n.)

   சைறமணி (ஈ . 4,8,4);;பாரக்்க;See {}.

     [அைறதல் = ஒ த்தல் அைற → சைற]

சைறணி

சைறணி caṟaiṇi, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டம் ம்பேகாணம் வட்டத் ல் வழக் ந்த ஒர ்அளைவ ( கத்தல் அளைவ);; kind of 
measure of capacity at {} district, {} taluk.

     " வாளிக்  ர ன்  லட் னைகக்  கால் சைறணி ம் தனா னக்  வடத் க்  கால் 
சைறணி ம்" (த மரா. ெசப்ேப கள் – 5௦: 2-68);.

சைறமணி

சைறமணி caṟaimaṇi, ெப. (n.)

   ஆநிைரகள் ஒைசையக்ேகட்  உடன்வ ைகக்காக இைடயர ்அைர ற்கட்  ஒ ப் க் ம் மணி (ஈ , 
4. 8, 4);; herdsman's tinkling girdle, at the sound of which cows follow him to their stall.

     [அைறதல் = ஒ த்தல். அைற → ைற + மணி. ள் → ட்  = ய . ட் கள் =  ெபா டக்ள். 

சைற னான்

சைற னான் caṟaiyiṉāṉ, ெப. (n.)

   உடம்ைபப் ேபணாதவன்; one who neglects his person;slovenly fellow.

     'சைற னார ்கவராத தளிரந்ிறத்தால்' ( வ். வாய். 4, 8: 4);.

     [சைற → சைற னான்]

சன்ம

சன்ம 1 caṉmali,    இல ; red cotton.

     "சன்ம  ட ்ைடத் ச ்ேசாரவ்ான்' (ேச . த க்ேகா. 14);.

     [ ல் - வத்தற் க த் ேவர.் ல் → சல் → சன் + ம ]

 சன்ம 2 caṉmali, ெப. (n.)

   உ ரக்ட் த் ன்பஞ் ெசய்ேவாைர ள்ைதக் மா  ெசய்  ன் த் ம் நிைரயம் (நரகம்); (ேச . 
த க்ேகா. 3);; a hell where ruthless people who never scruple to torment animals are tortured.

     [ ல் – த்தற்க த் ேவர.் ல் → சல் → சன்ம ]

சன்னக்கம்

சன்னக்கம்  caṉṉakkambi, ெப. (n.)

   1. ெமல் யக்கம் ; thin-wire.

   2. ஆைட ன் கைரக்ேகா ; fine border, as of a cloth.

     [சன்னம் + கம் ]

சன்னக்காரைண

 
 சன்னக்காரைண caṉṉakkāraṇai, ெப. (n.)

   ெவட் ேவர;் cuscus root – Andropogon aromaticus alias Amuricatus (சா.அக);.

சன்னக்காைர

 
 சன்னக்காைர caṉṉakkārai, ெப. (n.)

   ைகக்  ெம வா ம்ப  நன்றாயைரக்கப்பட்ட ண்ணாம் ; fine plaster.

க. சண்ணகாெர

     [சன்னம் + காைர]
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சன்னக் ற்
பாய்

சன்னக் ற் பாய் caṉṉakāṟṟurūpāy, ெப. (n.)

   பைழய கா  வைக (சரவண. பண  63);; an ancient coin.

     [சன்னம் +  + பாய். உ வம் → பம் → பா → பாய்]

சன்னக் னி

சன்னக் னி caṉṉakāṉi, ெப. (n.)

   னி றால் (பதாரத்்த, 930);; a common shrimp.

     [சன்னம் + னி]

சன்னக்ெகண்
ைட

சன்னக்ெகண்ைட1 caṉṉakkeṇṭai, ெப. (n.)

   ன்வைக (பதாரத்்த. 918);; a species of small barbus.

     [சன்னம் + ெகண்ைட]

     [p]

 சன்னக்ெகண்ைட2 caṉṉakkeṇṭai, ெப. (n.)

   ெபா சச்ரிைகக் கம் ; fine braid of lace.

     [சன்னம் + ெகண்ைட]

சன்னகம்

 
 சன்னகம் caṉṉagam, ெப. (n.)

   ங்க  என் ம் பைடக்கலம் ( ங்.);; a weapon.

சன்னகா

 
 சன்னகா caṉṉakā, ெப. (n.)

   ேநரவ்ாளம்; croton seed - Croton tigilium (சா.அக.);.

சன்னசச்ம்பா

 
 சன்னசச்ம்பா caṉṉaccambā, ெப. (n.)

   ஆடைவ கடக மாதங்களில் ைதத்  ஆ  மாதத் ல் ைள ம் ெநல்வைக; a kind of small {} paddy sown 
in July-August and maturing in six months (ெச.அக.);.

க. சண்ணெநல்

     [சன்னம் + சம்பா]

சன்னசச்ம்பான்
சன்னசச்ம்பான் caṉṉaccambāṉ, ெப. (n.)

   ைரவைக (அகவசா. 152);; a species of horse.

சன்னசாலம்

 
 சன்னசாலம் caṉṉacālam, ெப. (n.)

சன்னசாைலக் க  (மைல.); பாரக்்க;See {}.

சன்னசாைல

 
 சன்னசாைல caṉṉacālai, ெப. (n.)

சன்னசாைலக் க  ( ன்.); பாரக்்க;See {}.
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சன்னசாைலக்க

 
 சன்னசாைலக்க  caṉṉacālaiggaḍugu, ெப. (n.)

ெவண்க  ( ன்.);, white-mustard.

     [சன்னசாைல + க ]

சன்ன லம் ரி

 
 சன்ன லம் ரி saṉṉasilamburi, ெப. (n.)

   ைடைவ வைக (யாழ்.அக.);; a kind of saree.

     [சன்னம் + லம் ரி]

சன்னஞ்சன்ன
மாக

 
 சன்னஞ்சன்னமாக caṉṉañjaṉṉamāka, . .எ. (adv.)

   தாக; little by little, piece-meal.

கடைனச ்சன்னஞ்சன்னமாகக் ெகா த்தான் (இ.வ.);.

     [சன்னம் + சன்னம் + ஆக]

சன்னத் ப்

 
 சன்னத் ப்  caṉṉattippili, ெப. (n.)

   அரி த் ப் ; long-pepper of a thin species as opposed to ஆைனத் ப்  (சாஅக.);.

     [சன்னம் + ப் ]

சன்னத் ம்ைப

 
 சன்னத் ம்ைப caṉṉattumbai, ெப. (n.)

   ம்ைப வைக (L.);; fascicled minute-leaved white dead nettle shrub.

     [சன்னம் + ம்ைப]

சன்னத் க்
ேவம்

 
 சன்னத் க் ேவம்  caṉṉatturukkuvēmbu, ெப. (n.)

   ேவம் வைக (L.);; globular-flowered neem.

     [சன்னத் க்  + ேவம் ]

சன்னத் வைர

 
 சன்னத் வைர caṉṉattuvarai, ெப. (n.)

   ஆற் ப் வர  (L.);; river Portia.

     [சன்னம் + வைர]

சன்ன ல்

 
 சன்ன ல் caṉṉanūl, ெப. (n.)

   ெமல் தான ல்; fine {}, opp. to mutuku-{}.

     [சன்னம் + ல்]
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சன்னப் ட்டாணி

 
 சன்னப் ட்டாணி caṉṉappuṭṭāṇi, ெப. (n.)

   மகளிர ் ைடைவ வைக (இ.வ.);; a kind of saree.

     [சன்னம் + ட்டாணி]

சன்னப்ெபா

சன்னப்ெபா  caṉṉappoḍi, ெப. (n.)

   1.  ெபா ; small particles.

   2. ெபான் கள்; gold dust (ேசரநா.);.

ம. சன்னப் ெபா

     [சன்னம் + ெபா . ள் → ெபாள் → ெபாட்  = ய , ற்றள . ெபாள் → ெபா ]

சன்ன ன்னம்

சன்ன ன்னம் caṉṉabiṉṉam, ெப. (n.)

   ன்ன ன்னம்; pieces, shreds.

     "சன்ன ன்னமாய் ெநா க் " (ெகாண்டல் . 187);.

     [ ன்ன ன்னம் → சன்னப் ன்னம்]

சன்னம்

சன்னம்1 caṉṉam, ெப. (n.)

   ெவள்ைளநிறம்; white colour.

     [ ள் → ண் → ண்ணம் = நீ , ண்ணாம் , ெவள்ைள. ண்ணம் → ன்னம் → சன்னம் = ெவள்ைள]

 சன்னம்2 caṉṉam, ெப. (n.)

   1. ண்ைம; minuteness, smallness.

   2. ேநரை்ம ( ன்.);; fineness.

   3. ெபா  மணிக்கல் (உ.வ.);; precious stone of small size.

   4. ண்ணியெபா  ( ங்.);; small particles, as filings of gold and silver.

     "சன்னமா  ெவண்சாம்பரி னா ன" (உபேதசகா. வ ரத. 174);.

   5. ய ெவ ண்  ( ன்.);; small shot.

   6. ெமல் யதாய் அைரக்கப்பட்ட காைர (இ.வ.);; fine plaster.

   7. மைற ெபா ள்; covery hits, hidden meaning.

     'அவன் ைவத்த சன்னம் எனக் த் ெதரி ம்' (இ.வ.);;

   8. ர ைழ ; thin timbre.

     ' ரல் சன்னமா க் ற ' (உ.வ.);.

ம. சன்னம், க., ெத. சன்ன.

     [ ல் → சல் → சன்னம்]

833

www.valluvarvallalarvattam.com 10297 of 19068.



சன்னம்ைவ

சன்னம்ைவ1 caṉṉamvaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெவள்ைள ைவத்தல் (இ.வ.);; to plaster nicely, as a wall.

     [சன்னம் + ைவ-,]

 சன்னம்ைவ2 caṉṉamvaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ய மணிகைளப் ப த்தல்; to inset fine gems as in ornaments.

   2. அழகாய்ப் ேப தல்; to talk nicely and neatly.

   3. ேபச் ல் ழ்ச் கைளக் காட் தல்; to be cunning in speech.

அவன் சன்னம் ைவத் ப் ேப றான் (இ.வ.);.

     [சன்னம்2 + ைவ-,]

சன்னமணிவ
ைல

 
 சன்னமணிவைல caṉṉamaṇivalai, ெப. (n.)

   அ வைல ற் கட்டப்ெபற்ற கச் ய மணிகைள ைடய வைல ( னவ.);; a kind fishing net with small 
bells.

     [சன்னம் + மணி + வைல]

சன்னமல்

 
 சன்னமல்  caṉṉamalli, ெப. (n.)

   ஊ மல் ைக; needle jasmine - Jasminum rigidum (சா.அக.);.

     [சன்ன(ம்); + மல் ]

சன்னல் ன்னல்

 
 சன்னல் ன்னல் caṉṉalpiṉṉal, ெப. (n.)

   க்கல்; entanglement, intricacy, confusion.

     [சன்னல் + ன்னல். எ ைக ேநாக்  வந்த மர ைண ெமா ]

சன்னவடம்

 
 சன்னவடம் caṉṉavaḍam, ெப. (n.)

   ெமல் ய சர களால் ரிக்கப்பட்ட நீண்ட ெபான் மாைல; a kind of gold garland.

     [சன்னம் + வடம்]

சன்னவாைழப்

 
 சன்னவாைழப்  caṉṉavāḻaippū, ெப. (n.)

   மகளிர ் ைடைவ வைக; a kind of saree.

     [சன்னம் + வாைழப் ]

சன்ன

 
 சன்ன  saṉṉavisiṟi, ெப. (n.)

   மகளிர ் ைடைவ வைக; a kind of saree (ெச.அக.);.

     [சன்னம் + ]
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சன்ன ரம்

சன்ன ரம் caṉṉavīram, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ெவற்  மாைல; a garland indicative of victory.

     "சன்ன ரம் மார் ல் ல் லக" (ப ெனா. க்ைகலாயஞா – 19);.

     [சன்னம் + ரம்]

சன்னேவாரா

 
 சன்னேவாரா caṉṉavōrā, ெப. (n.)

   இ  கண்க ம் ஒேர பக்கத் ள்ள  கடல் ன் வைக; a flat-fish, Tuthis, as having both eyes on one side.

     [சன்னம் + ஒரா]

சன்னாக் னி

 
 சன்னாக் னி caṉṉākāṉi, ெப. (n.)

சன்னக் னி பாரக்்க;See {}.

சன்னிகணாயன்

 
 சன்னிகணாயன் caṉṉigaṇāyaṉ, ெப. (n.)

சன்னிநாயகம் ( ன்.); பாரக்்க;See {}.

 சன்னிகணாயன் caṉṉigaṇāyaṉ, ெப.(n.)

சன்னிநாயகம் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

சன்னி ன்மம்

 
 சன்னி ன்மம் caṉṉiguṉmam, ெப. (n.)

   ைல ேநாய்வைக (R);; convulsive fits.

     [சன்னி + ன்மம்]

 சன்னி ன்மம் caṉṉiguṉmam, ெப.(n.)

சந்நி ன்மம் பாரக்்க;see {}. (சா.அக.);.

     [சன்னி + ன்மம்]

சன்னிநாயகம்

சன்னிநாயகம் caṉṉināyagam, ெப. (n.)

   1. ம்ைப (மைல.);; white dead nettle.

   2. க ஞ் ரகம் ( ன்.);; black cumin.

     [சன்னி + நாயகம்]

சன்னிநாயன்

 
 சன்னிநாயன் caṉṉināyaṉ, ெப. (n.)

   சன்னி நாயகம் ( ன்.);;பாரக்்க;See {}.

     [சன்னிநாயகம் → சன்னிநாயன்]

 சன்னிநாயன் caṉṉināyaṉ, ெப.(n.)

சந்நிநாயகம் பாரக்்க;see {}. (சா.அக.);
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சன்னி ட்டான்

 
 சன்னி ட்டான் caṉṉimīṭṭāṉ, ெப. (n.)

   ஞ் ; grey musk shrew - Indian musk rat.

 சன்னி ட்டான் caṉṉimīṭṭāṉ, ெப.(n.)

   ஞ் ; grey musk shrew; Indian musk rate-Crocidura caerulea.(சா.அக.);

     [P]

சன்னியம்

 
 சன்னியம் caṉṉiyam, ெப. (n.)

   மரமஞ்சள் (யாழ்.அக);; tree turmeric.

சன்ைன

சன்ைன1 caṉṉai, ெப. (n.)

   ெதன்ைனமரம்; coconut tree (சா.அக.);.

   ம. சன்ன ரி;க. சன்ன

 சன்ைன2 caṉṉai, ெப. (n.)

   1. ேதரின் உ க்  மரம் (யாழ்ப்.);; timber used as a lever to help the movement of temple car.

   2. ஒ வைகப் ெப ர  (இ.வ.);:

 a large temple drum.

க. சன்ென

சன்ைனெகான்
ைன

 
 சன்ைனெகான்ைன caṉṉaigoṉṉai, ெப. (n.)

   . த்தமற்றேபச்  (இ.வ.);; unrefined speech.

     [சன்ைன + ெகான்ைன. எ ைக ேநாக்  வந்த மர ைணெமா ]

சன்ைனச க்
ைன

சன்ைனச க் ைன saṉṉaisayikkiṉai, ெப. (n.)

   சாைடமாைட (ம ரக .47);; hint.

     [சன்ைன + ச க் ைன. ேமாைன ேநாக்  வந்த மர ைணெமா ]

சன்ைனசாைட

 
 சன்ைனசாைட caṉṉaicāṭai, ெப. (n.)

   மைற ெபா ள், க க்கம்; secrecy.

     [சன்ைன + சாைட. சாய் → சாள் → சா  → சாைட]

சனக் ரம் ள்

 
 சனக் ரம் ள் caṉakkirambuḷ, ெப. (n.)

   ஆவாைர; tanner's cassia - Cassia auriculata (சாஅக.);.
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சனகந்தம்

 
 சனகந்தம் caṉagandam, ெப. (n.)

   வசம்  (மைல.);; sweet-flag.

சனகேபா தம்

 
 சனகேபா தம் caṉagapōgidam, ெப. (n.)

   ற்றரத்ைத; smaller galangal - Alpinia galanga (சா.அக.);.

சனகம்

சனகம் caṉagam, ெப. (n.)

   ளியாைர (மைல.);; yellow wood-sorrel.

 சனகம் caṉagam, ெப.(n.)

   சா க் ம் காரணமான க் ம ைன வைக ( .ேபா.பா.2,2,பக்.117);; a subtle karma which determines the 
caste of an individual.

     [Skt.janaka → த.சனகம்]

சன ப்

 
 சன ப்  caṉagippūṭu, ெப. (n.)

   ெநய்ச் ட் ப் ; round-leaved tadda - Grewia orbiculata.

ம வ. தாெசங்க நீர.்

சன ப் ண்

சன ப் ண்  caṉagippūṇṭu, ெப. (n.)

   எ ைம நாக் ப் ண் , ெச  வைக (பாலவா. 346);; buffalo-tongue milk - hedge herb, Onosma bracteatum.

     [சாணாக்  + ண்  → சண ப் ண்  → சன ப் ண் ]

சன த் ரம்

 
 சன த் ரம் saṉasittiram, ெப. (n.)

   ளியாைர (யாழ்.அக.);; yellow wood-sorrel.

சனம்பா

 
 சனம்பா caṉambā, ெப. (n.)

   சந்தனமரம்; sandal wood - Santanum album (சா.அக.);.

     [சந்தனம் → சனம → சனம்பா]

சனமா

__,

ெப. (n.);

   இல ; silk cotton tree.

     [சன்ம  → சனமா ]

சனமா யம்

 
 சனமா யம் caṉamāviyam, ெப. (n.)

   ஆலமரம்; banyan tree - Ficus bengalensis (சா. அக.);.
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சனன்மா

 
 சனன்மா  caṉaṉmāli, ெப. (n.)

சத ப்  (மைல.); பாரக்்க;See {}.

 சனன்மா  caṉaṉmāli, ெப.(n.)

சனனமா  பாரக்்க;see {}.

சனனசாலம்

 
 சனனசாலம் caṉaṉacālam, ெப. (n.)

   ெவண்க ; white mustard - Brassica alba (சா.அக.);.

ம வ. ஐய

     [சன்னம் = ெவள்ைள. சன்னம் → சனனம் + சாலம்]

 சனனசாலம் caṉaṉacālam, ெப.(n.)

   ெவண்க ; whit mustard-Brassica alba.(சா.அக.);

சனனமா

 
 சனனமா  caṉaṉamāli, ெப. (n.)

சத ப்  பாரக்்க;See {} (சாஅக.);.

     [சனன்மா  → சனனமா ]

 சனனமா  caṉaṉamāli, ெப.(n.)

   சத ப் ; bishop's weed.(சா.அக.);

சனனி

 
 சனனி caṉaṉi, ெப. (n.)

   ஒ வைக மல் ைக; a species of jasmine (சா.அக.);.

சனாசனம்

 
 சனாசனம் caṉācaṉam, ெப. (n.)

   ேகானாய் (யாழ். அக.);; wolf.

சனா

 
 சனா  caṉāvu, ெப. (n.)

   ைகயாந்தகைர; eclipse plant - Eclypta prostrata (சா.அக);.

சனிைக

 
 சனிைக caṉigai, ெப. (n.)

   ெபண்; a girl or woman (சாஅக);.

     [கன்னிைக → சன்னிைக → சனிைக]
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சனியன்

 
 சனியன் caṉiyaṉ, ெப. (n.)

   த் ம் பைடக்கல வைக; bayonet.

     [ ல் → சல் → சன் → சனியன்]

சனிவைளயம்

 
 சனிவைளயம் caṉivaḷaiyam, ெப. (n.)

   மகளிரணி ம் காதணிவைக (பரவ.);; a kind of ear-ornament worn by women.

     [சனி + வைளயம்]

ச கம்

 
 ச கம் caṉugam, ெப. (n.)

   ள  (மைல.);; pepper.

சைன

 
 சைன caṉai, ெப. (n.)

   ஓமம்; Indian dill - Carum copticum (சா.அக.);.

839

www.valluvarvallalarvattam.com 10303 of 19068.



சா

சா1 cā,      'ச' கர ெமய் ம் 'ஆ' கார உ ம் இைணந்த உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the syllable formed by adding the long vowel {} to the consonant 'c' / 'S'.

     [ச ்+ ஆ]

 சா2 cātal,    19 ெச. . . (v.i.)

   ஒன் ற்காக வ த் க்ெகாள் தல்;   ஒ வ க்காகத ் ன்பப்ப தல்; to torture oneself something;

 suffer for someone. பணம், பணம் என்  ஏன் சா றாய்!

     [சாய் → சா-,]

 சா3 cātal,    19 ெச. . . (v.i.)

   1. இறத்தல்; to die, to decease, to depart from life, to cease to live, to expire.

     "சாத  னின்னாத ல்ைல" ( றள், 23௦);.

   2. ப ர ் த யன ெகட் ப்ேபாதல்; to be spoiled or blighted, as crops.

     'ப ர ்தண்ணீரில்லாமற் சா ற ' (உ.வ.);.

   3. ேசாரத்ல்; to be exhausted.

ைககால் ெசத் ப் ேபா ன.

   4. ஒன் ற்காகப் ெப ப்பம் ெகாண் த்தல்; to do, have great desire.

பணத் ற்காகச ்சா ன்ற அவன் ஒ ங்காக உண்ண ம் மாட்டான்.

   5. உட ப்  ெசய ழத்தல்; to lose, or decay as of limbs.

இரண்  நாள் காய்சச் ல் நாக் ச ்ெசத் ட்ட . ம வ. உ ர ்நீத்தல், ம தல்

   ம. சா க. சா க;   க. சாய், சா ;   ெத. சச் , சா, சாவ்;   . ைச னி;   பட. சா ;   ட. சாள், சாவ்;   பர.் 
சய்;   கட. சய், சய்;   ேகாண்., மால. ைசஆன;   ரா. க , ைசஆன, சாய், செவ;   . ைகய்; Ice. deyja;

 Dan. do;

 Scot. dee;

 E. die, starve;

 O.E. stcorfan.

     [சாய் = சாய்தல், சாய்ந்  தல். சாய் → சா]

 சா4 cā, ெப. (n.)

   தன்ைம ைன ன் தன்ைம ப்ப வைத உணரத்் ம் ைண ைன; an auxiliary to indicate that 
the action of the main verb is greatly intensified.

அப்பா ட் வாேரா என்  அஞ் ச ்சா றாள்.

 சா5 cā, ெப. (n.)

சா  பாரக்்க;See {}.

     [சாய் → சா]

 சா5 cā, ெப. (n.)

   வட்டக்ேகாட் ன் ஒ  ப ன் இ ைனகைள ம் ேசரக்் ம் ேகா ; chord of an arc;

 sine of an arc.

     [சாய் → சா]
840

www.valluvarvallalarvattam.com 10304 of 19068.



சாக்கடை்ட

 
 சாக்கடை்ட cākkaṭṭai, ெப. (n.)

   ம்பா ரி மரம் (L.);; lac tree.

     [சாய் + கடை்ட]

சாக்கைட

சாக்கைட1 cākkaḍai, ெப. (n.)

சாய்கைட பாரக்்க;See {}.

     "சாக்கைடக் ள் நரிக் ட் " (இராமநா. உ த். 43);.

   ம. சாக்கட; U. {}

     [சாய்கைட → சாக்கைட (ேவ.க. 232); = வட்டமாக ள்ள அங்கணம் (சலதாைர);. ஒ.ேநா. ல் → சால் → 
சலாகம் = அங்கணம். சா தல் = சாய்தல். கைட = இடம்]

 சாக்கைட2 cākkaḍai, ெப. (n.)

   ேச  (யாழ். அக.);; mire.

ம வ. சள்ளல்

     [சாய்கைட → சாக்கைட]

சாக்கண்ணன்

 
 சாக்கண்ணன் cākkaṇṇaṉ, ெப. (n.)

   ஒற்ைறக் கண்ணன்; one eyed person (ேசரநா.);.

ம. சாக்கண்ணன்

     [சாய் + கண்ணன்]

சாக்கணவாய்

சாக்கணவாய் cākkaṇavāy, ெப. (n.)

   ஆழ்கட ல் காணப்ப ம் ள்ளில்லாத ன் ( னவ.);; a kind of sea fish.

     [ஆழ்க்கணவாய் → ஆக்கணவாய் → சாக்கணவாய்]

     [p]

சாக்கா-த்தல்

__,

   4 ெச. . . (v.i.);

   இறப்ேபாரக்்  அ ந்  உத தல் (யாழ்ப்.);; to wait on a dying person, affording necessary help.

     [சா + கா-,]

சாக்காட் -தல்

சாக்காட் -தல் cākkāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

சாக்கா- (யாழ்ப்.); பாரக்்க;See {}.

     [சா + காட் -,]

சாக்காட் ப்ப
ைற

சாக்காட் ப்பைற cākkāṭṭuppaṟai, ெப. (n.)

   சாப்பைற ( றநா. 194, உைர);; funeral drum.

     [சாக்கா  + பைற]
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சாக்காட் மரம்

 
 சாக்காட் மரம் cākkāṭṭumaram, ெப. (n.)

   இ , ன்னல் இவற்றால் தாக் ண்  காய்ந்த மரம் (இ.வ.);; a kind of tree.

     [சாக்கா  + மரம். சாக்கா  = இறப் , அ ]

சாக்கா

சாக்கா  cākkāṭu, ெப. (n.)

   1. சா ; death.

     "உறங் வ  ேபா ஞ் சாக்கா " ( றள். 339);.

   2. ெக ; ruin, injury.

     'மரம் சாக்காடா க் ற ' (இ.வ.);.

     [சா → சாக்கா . (ேவ.க. 234);. க  → கா  = . ஓ.ேநா. ெவள்ளக்கா ]

சாக்காலம்

 
 சாக்காலம் cākkālam, ெப. (n.)

   இறக் ம் ேநரம்; time of death.

ம. சாக்காலம்

     [சா( ம்); + காலம். ேகால் → கால் = கம் , ண். ண்ேபால் உடம்ைபத்தாங் ம் உ ப் . கால்ேபால் 
நீண் ெசல் ம் நீரப்்ேபாக் . நீண் யங் ம் காற் . நீண்  ெதாட ம் காலம். கால் → காலம்]

சாக்காளி

சாக்காளி cākkāḷi, ெப. (n.)

   தன் ைவ மைறத் க் டக் ம் வைக; a kind of worm which conceals its form by a membranous cover 
made by itself.

     "சாக்காளி என் ம் ப்ேபால- ேவேற ண்  டக்ைகயாேல" ( ந் . 24, உைர);.

     [சாக்  + ஆள் - சாக்காள் → சாக்காளி]

சாக்

சாக்  cākki, ெப. (n.)

   சக் க் க்கல்; flint.

     "ச  ெகாண்ட சாக்  ெயரி ன் வ வாம்" ( மந்.

   1653).

ம. சாக்

     [சக்  → சாக் ]

 சாக்  cākki, ெப.(n.)

   ேநர ்பாரை்வச ்சான் ; eye witness

     "ேதவர ்சாக் யாக" (இராமநா.உ த்.71);

த.வ.சான் , காட் ச ்சான்

     [Skt.{}.த.சாக் ]

 சாக் 2 cākki, ெப.(n.)

   ெந ப் ண்டாக்க பயன்ப த்  வந்த ஒ  வைகக் கல்; flint-stone used for kindling fire.

த.வ.அழற்கல், ெவங்களிசச்ான்கல், ெவண்கல், சக் க் கல், க்கைடகல்.

     [Skt.சச்  → சாக் ]
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சாக் -தல்

சாக் -தல் cākkiḍudal,    17 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தைலக் டாகக் ெகாள் தல், ெபாய்க்காரணம் தல்; to make a false excuse, allege as a protext.

ேகா ைலச ்சாக் ட்  வ  வளரக்் றான்.

     [சாக்  + இ -,]

சாக் பாக்

 
 சாக் பாக்  cākkipākki, ெப. (n.)

   ெகா  (உ.வ.);; extra quantity obtained into the bargain.

     [சாக்  + பாக் . எ ைகேநாக்  வந்த மர ைணெமா ]

சாக்

சாக் 1 cākkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வளரத்்தல், வளரத்்  உ வாக் தல்; to bring up, to foster, to rear, to nurse, to keep, to protect, to preserve 
(க நா.);.

க., ெத., பட. சா

     [சால் → சால்  → சாக் -,]

 சாக் 2 cākku, ெப. (n.)

   இறப் ; death (ேசரநா.);.

ம. சாக்

     [சா → சாக் ]

சாக் 3 பாரக்்க

 சாக் 3 cākku, ெப. (n.)

   ேபா க் காரணம்; pretence excuse, pretext.

     'ேவைலையச ்ெசய்யாமல் சாக் ச ்ெசால் றான்" (உ.வ.);.

   ெத., க. சாக;பட. சா

     [சா = சா . சா → சாக் . ம. சாக்  (இறப் ); ம. சாக் ம் ேபாக் ம் (இறப் ம் க ட ம்);. 
இவ் ைணெமா  மைலயாளத் ல் சாக் ம் ேபாக் ம் இல்லாத அல்ல  ெகட்ட என்  ஆளப்ப வ  
இதன் ெபா ைளத் ெதளி ப த் தல் காண்க. இறப்  அல்ல  ற க டம் இல்லாத இக்கட்டான 
நிைலைய உணரத்் ம் இவ் ைணெமா  இறப்  அல்ல  ஏதாவ  க டத்ைதப் பற் ப் ெபாய்யாகக் 

ம் ண் காரணத்ைத ம் த்த . ன் இவ் ைண ெமா ன் தற் ெசால்ேல இப் ெபா ைளக் 
த்த .]

 சாக் 4 cākku, ெப. (n.)

   ெபான் ( ன்.);; gold.

     [சரக்  = வணிகப் பண்டம். சரக்  → சாக் ]

 சாக் 5 cākku, ெப. (n.)

   1. ேகாணிப்ைப; gunny bag.

   2. சடை்டப்ைப ( ன்.);; pocket in a gапment.

 OE. sace;

 L., GK. sakkos;
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சாக் க்கணவா
ய்

 
 சாக் க்கணவாய் cākkukkaṇavāy, ெப. (n.)

   நத்ைதவைக ( ன்.);; species of squid, octopus vulgaris.

     [சாக்  + கணவாய்]

சாக் ச் ளி

சாக் ச் ளி cākkuccuruḷi, ெப. (n.)

   சாக் ல் ட்  ைவத் ப்ப  (இ.வ.);; that which is rolled up in a sack.

     [சாக் 5 + ளி]

சாக்

 
 சாக்  cākkuḍi, ெப. (n.)

   கால்வ ல்லாமல் அ ம் ம்பம்; extinction of a family, extinct family.

ம. சாக்

     [சா + .  = இல், ப் . கள் = நாட் ற் க் ம் மக்கள்]

சாக் ப்ேபாக்

சாக் ப்ேபாக்  cākkuppōkku, ெப. (n.)

சாக் 3 பாரக்்க;See {}.

ம. சாக் ம் ேபாக் ம் (இறப்ேபா க டேமா இல்லாத);

     [சாக்  + ேபாக் . மர ைணெமா ]

சாக் மாண்

 
 சாக் மாண்  cākkumāṇṭi, ெப. (n.)

   மண்ைணயன் (யாழ்ப்.);; dullard, fool.

     [சாக்  + மாண் ]

எளிய ெபா டக்ைள உவைமப்ப த் த் ட் ம் அ ப்பைட ல் எளிய ம், ரட்டைமப்ைபக் 
ெகாண்ட மான சாக் , ட் வதற்  ஆளப்பட் ள்ள . ஒ.ேநா. சாணிப் ணம்.

ெமாண்ைண → மண்ைண = அ க் ரை்ம இல்லாதவன். மண்ைண → மாண் . சாக் மாண்  
மர ைன ெமா .

சாக் ரல்

 
 சாக் ரல் cākkural, ெப. (n.)

   றர ்இறப்ைபக் ப் க் ம் ஆந்ைதேயாைச; screech of owl, believed to portend death.

     [சா + ரல்]

சாக் ரற்பறைவ

 
 சாக் ரற்பறைவ cākkuraṟpaṟavai, ெப. (n.)

சாக்  பாரக்்க;See {}.

     [சாக் ரல் + பறைவ]
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சாக்

 
 சாக்  cākkuruvi, ெப. (n.)

   செ்சயல் நிக தற்  அ யான ஓைச ைடயெதன்  க தப்ப ம் ஆந்ைத வைக; screech - owl, a 
species of Athene, whose cry is believed to portend death.

ம. சா

     [சா + ]

     [p]

சாக் ழந்ைத

 
 சாக் ழந்ைத cākkuḻndai, ெப. (n.)

சாப் ள்ைள பாரக்்க;See {}.

ம. சா ளி

     [சா + ழந்ைத]

சாக்

 
 சாக்  cākkuṟi, ெப. (n.)

   இறக் ம் அ ; omen or sign of death.

     [சா + ]

சாக்ைக

சாக்ைக1 cākkai, ெப. (n.)

   1. கணியன் (நி த் கன்); ( டா.);; astrologer.

   2. அரசர  க மத்தைலவன் ( ங்.);; king's ministerial officer.

   3. ேபாற்றாளி, தைலைமப் சகர ்(சங்.அக.);; head priest

     [சால் → சால்ைக → சாக்ைக]

 சாக்ைக2 cākkai, ெப. (n.)

   சாக்ைகக் த்தா பவன்; a dancer.

     "மைறக்காட் க் கணவ யான ெவள்ளைற சாக்ைகக் ப் பங்  ஒன்றைர ம்' (ெத.க.ெதா.2:66);.

     [சால் = நிைற . சால் → சால்ைக → சாக்ைக = ெப ைமகைளச ்ெசால்  ( கழ்ந் ); ம ழச ்ெசய்தல் 
கழ்ெமா ச ்ெசால்  ஆ ம் த் ]

சாக்ைக → Skt. {}

சாக்ைகக் த்

சாக்ைகக் த்  cākkaikāttu, ெப. (n.)

   ஆடவர ்ஆ ம் த்  வைக ெளான் ; a dance performed by {}.

     "_ ழா ற்  வந்  சாக்ைகக் த்  ஆடக்கடவ அடைல ர ்சாக்ைகக்  ன்றங்கம் ஆட 
நிவந்தம்" (ெத.க. ெதா. 19:171);

ம. சாக்கயான், சாய்பார ் த்

     [சாக்ைகயன் + த் ]

சாக்ைகக் த்  ஆ பவர,் சாக்ைகயர ்எனப் பட்டனர.் இவரக்ள் ஆரியக் த் ம் ஆ ம் றைம 
ெபற் ந்தனர.் இக் த் , த ழகத் ச ் வன்ேகா ல்களில் ஆடப்ெபற்ற . சாக்ைகக் த்  ன்  
ப யாக ம், ஏ  ரிவாக ம் ஆடப்ெப ம் (கல்அக.);
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சாக்ைகயன்

சாக்ைகயன் cākkaiyaṉ, ெப. (n.)

   1. சாக்ைகக் த்  நிகழ்த் ம் ஒர ்இனத்தான்; member of a caste, whose profession in ancient times was to sing 
and dance in temples and palaces.

     " த்தசச்ாக்ைக யனாட ன்" ( லப். 28: 77);.

   2. கணியன் ( டா.);; astrologer.

     [சாக்ைக → சாக்ைகயன்]

சாக்ெகாட்

 
 சாக்ெகாட்  cākkoṭṭu, ெப. (n.)

சா க்ெகாட்  பாரக்்க;See {}.

     [சா + ெகாட் ]

சாக்ேகாட்

 
 சாக்ேகாட்  cākāṭṭi, ெப. (n.)

   க ற்ற மகளிரக்்  வ ம் மசக்ைக (இ.வ.);; sickness of a pregnant woman.

சாகக் ைர

 
 சாகக் ைர cākakārai, ெப. (n.)

   ைர; garden spinach - Amaranthus campestris.

சாகச் ம்

 
 சாகச் ம்  cākaccūmbi, ெப. (n.)

   க ெம ந்தவன் (யாழ்.அக.);; emaciated person.

     [சா + ம்  - சாக் ம்  → சாகச் ம் . ம்  → ம்  → ம் . 'இ' . .த.ஈ ]

சாகசே்சாம்

 
 சாகசே்சாம்  cākaccōmbi, ெப. (n.)

சாகச் ம்  பாரக்்க (யாழ்.அக.);;See {}.

     [சாகச் ம்  → சாகசே்சாம் ]
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சாகசம்

சாகசம்1 sākasam, ெப. (n.)

   ைர; gardem greens - amaranthus campestris.

 சாகசம்2 sākasam, ெப. (n.)

   ஊரக்் ; sparrow.

     [சகடம் – வைளயவைளய ற் ம் பறைவ. சகடம் → சகசம் – சாகசம்]

 சாகசம்1 sākasam, ெப.(n.)

   1. ணி ; daring, daring act.

     "சாகசங்கள் பல ெசய் ம்" ( ரேபாத.30, 53);.

   2. ேபா ந ப் , பாசாங் ; false, pretence.

     "இத்தைன சாகச ம் ேவ ேமா" (இராமநா.அயாத்.7);

     [Skt.{} → த.சாகசம்]

 சாகசம்2 sākasam, ெப.(n.)

   ெமய்ம்ைம; truth.

     "சாகசெமான் ம் ம் ேவாள்" (ஞானவா.தா. .80);

     [Skt.sahaja → த.சாகசம்]

 சாகசம்3 sākasam, ெப.(n.)

   யாைன (அக.நி);; elephant.

சாகசன்

 
 சாகசன் sākasaṉ, ெப. (n.)

   ணி ள்ளவன் (இ.வ.);; a clever, brave man.

     [சாகசம் → சாகசன்]

 சாகசன் sākasaṉ, ெப.(n.)

   ணிகர ள்ளவன்; a clever, brave man.

     [Skt.{} → த.சாகசன்]

சாக

 
 சாக  sākasi, ெப. (n.)

   ம ேதான் ; nail-dye - Lawsonia alba (சா.அக.);.

சாக ேரட்டம்

 
 சாக ேரட்டம் sākasirēṭṭam, ெப. (n.)

   பாைல மரம்; milk-tree - Dichopsis ellipticus (சா.அக.);.
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சாகஞ்சம்

 
 சாகஞ்சம் cākañjam, ெப. (n.)

   ேதக் ; fire- creeper-Cleodendron serratum alias C. Javanicum (சா.அக.);.

சாக -த்தல்

சாக -த்தல் cākaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெகால் தல், உ ைரப் ேபாக் தல்); to kill, render lifeless.

     'பணத் க்காக அவைனச ்சாக த்தான்' (உ.வ.);.

ம. சா ப்  ( க் த்தண்டைன);

     [சா + சாக + அ  = சாக -,]

சாகத்

சாகத்  cākattīvu, ெப. (n.)

   ேதக்கந் ; an annular continent, named after a tree called {} or teak.

     "சாகத் ைறபவர"் (கம்பரா. பைடக்கா-9);.

     [சாகம் + ]

சாக ண்டம்

 
 சாக ண்டம் cākaduṇṭam, ெப. (n.)

   அ ல் (அக.நி.);; eagle-wood.

 சாக ண்டம் cākaduṇṭam, ெப.(n.)

   அ ல் (அக.நி.);; eaglewood.

சாகநாற்றனம்

 
 சாகநாற்றனம் cākanāṟṟaṉam, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் ெபான்; a kind of gold (சாஅக.);.

சாக ல்லகம்

 
 சாக ல்லகம் cāgabillagam, ெப. (n.)

சாக லவங்கம் பாரக்்க;See {}.

     [சாக லவங்கம் → சாக ல்லகம்]

சாக லவங்கம்

 
 சாக லவங்கம் cākabilavaṅgam, ெப. (n.)

   கத்தரிசெ்ச ; brinjal plant - Solanum melongena.
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சாகம்

சாகம்1 cākam, ெப. (n.)

   1. அேசா ; asoka tree - Saraca indica.

   2. அரசமரம்; peepul tree. Ficus religiosa.

   3. மராமரம்; saul tree - Aporo sa lindleyane (சாஅக.);.

 சாகம்2 cākam, ெப. (n.)

   ெவள்ளா  ( ங்.);; he goat.

ம வ. ெவள்ைள, வற்கா , ெகாசை்ச

 சாகம்3 cākam, ெப. (n.)

   ேதனீ ( டா.);; bee.

     [சரகம் → சாகம்]

 சாகம்4 cākam, ெப. (n.)

   1. இைலக்க  ( ங்.);; potherbs, greens.

   2. இைல; leaf.

     "அ ந் தவத் ன் சாகந்தைழத் " (கம்பரா. நகரப். 75);.

   3. ைர ( ங்.);; a species of amaranth.

   4. ேதக்  ( ங்.);; teak.

   5. தாைழ (மைல);; fragrant screwpine.

   6. சாகத்  பாரக்்க;See {}.

   7. இைலசச்ா  (யாழ்ப்.);; juice of leaves.

ம. சாகம்

     [சாைக → சாகம்]

 சாகம்5 cākam, ெப. (n.)

   ல்; bow.

     "சாகம் ெபான்வைரயாக" (ேதவா. 1௦33, 6);.

     [ஆவம் → சாவம் → சாபம் = ல். சாபம் → சாவம் → சாகம்]

 சாகம்1 cākam, ெப.(n.)

   ெவள்ளா ( ங்.);; he goat.

     [Skt.{} → த.சாகம்]

     [P]

 சாகம்3 cākam, ெப.(n.)

   ேதனீ ( டா);; bee.

     [சரகம் → சாகம்]
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சாக

சாக  cākamūli, ெப. (n.)

   1. ெகால்லன் ேகாைவ; snake caper - Bryonia epigaea.

   2. ஊமத்ைத; dhatura - Ohatura stramonium.

     [சா → சாக (ைவக் ம்); + ]

சாகயம்

 
 சாகயம் cākayam, ெப. (n.)

   ேதக் ; teak-wood Tectona grandis (சா.அக.);.

     [சாகம் → சாகயம்]

சாகரக்ெகா

 
 சாகரக்ெகா  cākarakkoḍi, ெப. (n.)

   ழற் ; bonduct nut (lit.);; ocean round pebble - Caesalpinia bonduc.

     [சாகரம் + ெகா ]

சாகரக்ேகா

 
 சாகரக்ேகா  cākarakāṭi, ெப. (n.)

   கடற் சங் ; sea-chank.

     [சாகரம் + ேகா . ேகா  → ேகா ]

சாகர லம்

 
 சாகர லம் cāgaragulam, ெப. (n.)

   உப் ரவர ் லம்; a caste of Uppuravar.

     [சாகரம் + லம்]

சாகரத் னம்

 
 சாகரத் னம் cākarattiṉam, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ல்ைல; a species of jasmine (சா.அக);.

சாகரப்பன்

 
 சாகரப்பன்  cākarappaṉṟi, ெப. (n.)

   லாசை்ச ன்; frog-fish - Ostrachian genus.
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சாகரம்

சாகரம்1 cākaram, ெப. (n.)

   யாைன ன் கா  வ  ஒ ம் மதநீர;் sporting, wantoning (கழ.அக.);.

 சாகரம்2 cākaram, ெப. (n.)

   1. வாரி; ocean.

   2. ப னா ரங் ேகா  ( ன்.);; ten quadrillions.

     [சக்கரம் = வைள , வட்டம். சக்கரம் → சகரம் → சாகரம் = நில லகத்ைத வைளயச ் ழ்ந் ப்ப ]

சகர என் ம் ெபய ைடய ஞா ற் க் லத்  அரசன் நஞ் டன் றந்தவன் (ச-கர); என் ம் அவ க் க் 
ெகவ னி என் ம் மைன டம் அசமஞ்ச என் ம் மக ம் ம  என் ம் மைன டம் 
அ ப னா ரம் மக்க ம் றந்தனர ்என் ம், க லர ்என் ம் னிவர ்சாவத் னால் 
அவ்வ ப னா ர மக்க ம் சாம்பலா னர ்என் ம், அவரக்ைளத் ய்ைமப த்த ப ரதன் தன் 
பத் னால் கங்ைகைய ேம லகத் ந்  இறங்கச ்ெசய்தான் என் ம், அந்நீர ்ெசன்  ேச ம் 
கட க் த் தன் ன்ேனார ்ெபயைர (சகர); இட்டார ்என் ம் ெதான்மக் ( ராண); கைத அ ப்பைட ல் 
சாகரம் என் ம் ெசாற்  லம் வ  எத் ைண ம் ெபா ந்தா.

மற்ெறா  ெதான்மக்கைத சகரனின் மக்கள் நிலத்ைதத் ேதாண் க் கடைல உ வாக் னர ்எனக் 
ற . நில லகத் ன் க்காற் பங் ற் ம் ேமலாகப் பரந் ப்ப  ஒ  லரால் ேதாண்  

உ வாக்கப்பட்ட  என்ப ம் ெபா ந்தா .

இச ்ெசாற்  இனசெ்சாற்கள் ேமைலயாரிய ெமா களில் இல்லாைம இ  இந் நாட்  
இயன்ெமா செ்சால் என்பைத உ ப் ப த் தல் காண்க.

அகன்  ரிந்த கடல் ன்னர ்ேபெரண்ணிக்ைகையக் த்த .

 சாகரம்1 cākaram, ெப.(n.)

   ப் நிைல; த் க்ைக ( ங்);; sleeplessness, watchfulness.

     [Skt.{} → த.சாகரம்]

சாகரி

 
 சாகரி cākari, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப்பண் (யாழ்.அக.);; a melody type.

சாகலா

 
 சாகலா cākalā, ெப. (n.)

   ஆ ன்னாப் பாைல; worm-killer-Aristolochia bracteata.

சாகலாசனார்
சாகலாசனார ்cākalācaṉār, ெப. (n.)

   அகநா  16,270 ஆவ  பாடல்களின் ஆ ரியர;்{} poet, author of {} 16, 270.

சாக ல்வம்

 
 சாக ல்வம் cākavilvam, ெப. (n.)

   ேசம்  (மைல);; cocco, a coarse herb.

சாகளம்

 
 சாகளம் cākaḷam, ெப. (n.)

   ெவள்ளா  (உரி.நி.);; goat.
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சாகா வஞ்சம்

 
 சாகா வஞ்சம் cākākuvañjam, ெப. (n.)

   ேதக் ; teak-wood - Tectona grandis (சா.அக.);.

சாகாங்கம்

 
 சாகாங்கம் cākāṅgam, ெப. (n.)

   ள  (மைல.);; pepper.

 சாகாங்கம் cākāṅgam, ெப.(n.)

   ள  (மைல);; Pepper.

     [Skt.{} → த.சாகாங்கம்]

சாகாசச்ா

 
 சாகாசச்ா  cākāccāvu, ெப. (n.)

சாவாசச்ா  பாரக்்க;See {}.

ம. சாகாசச்ா

     [சாவாசச்ர  → சாகாசச்ா ]

சாகா ைவ

 
 சாகா ைவ cākācivai, ெப. (n.)

    (யாழ்.அக.);; aerial root.

 சாகா ைவ cākācivai, ெப. (n.)

   கடலாமணக் ; sea-side castor plant - Jatropha curcas (சா.அக);.

சாகாடச் ற்றன்

சாகாடச் ற்றன் cākāṭacciṟṟaṉ, ெப. (n.)

   ஆநிைர ட் ம் கரந்ைதப்ேபாரில் இறந்த ரன்; a hero, who lost his life in a battle of restore buffalo herd.

     "ெகாங்கத்  எ மாத் ர ்இ ந்  வா ஞ் சாகாடச ் ற்றன் ெகான்ைற" (ெத.க.ெதா. 1971/57);.

   பல்லவன் கம்பவ மனின் ஆறாம் ஆண் ; . . 9ஆம் ற்றாண் , ஈேரா  வட்டத் ல் உள்ள  
எ மாத் ர.் ெகாங் ேவளாளரில் காைட லத்தவரில், சாகாைட, பனங்காைட என்ற இ  வைக னர ்

சாகா

சாகா  cākāṭu, ெப. (n.)

   1. ெப ம்பா ம் ேவளாளர ்பணிக க் ம் ெப ஞ் ைமகைள ஏற் ச ்ெசல்வதற் ம் எ  இ த் ச ்
ெசல் ம் வ வான இரண்  சக்கரங்கைள ைடய வண் ; strong two-wheeled, ox drawn vehicle used in 
farming and for heavy goods.

     " ெபய் சாகா  மச் ம்" ( றள், 476);.

   2. வண் ைள; cart wheel.

     "அச் ைடச ்சாகாட்டாரம்" ( றநா. 256);.

   3. உ ள் நாண் ன் ( வா.);; the fourth {}.

சாகாத

சாகாத  cākātamūli, ெப. (n.)

   1. ேவம் ; margosa tree.

   2. ந் ற்ெகா ; moon creeper - Tinospora cordifolia.

     [சாவாத → சாகாத + ]
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சாகா ண்டம்

சாகா ண்டம்1 cākātuṇṭam, ெப. (n.)

சாக ண்டம் பாரக்்க;See {}.

     [சாக ண்டம் → சாகா ண்டம்]

 சாகா ண்டம்2 cākātuṇṭam, ெப. (n.)

   ந் ல் ( ன்.);; gulancha.

சாகா ல்

 
 சாகா ல் cākātuyil, ெப. (n.)

   அ ல்; eagle wood.

சாகாம ந்

சாகாம ந்  cākāmarundu, ெப. (n.)

   1. ேதவ அ ழ்தம் (இறவாமல் காப்ப );; ambrosia, as preventing death.

   2. ஒ  வைக ைக (யாழ்.அக.);; a medicinal shrub.

     [சா + ஆ + ம ந்  → சாவா ம ந்  → சாகா ம ந் ]

சாகா கம்

 
 சாகா கம் cāgāmirugam, ெப. (n.)

 monkey, as living in branches.

     [சாைக கம் → சாகா கம்]

 Skt. {} → த. கம்

சாகா

 
 சாகா  cākāmūli, ெப. (n.)

   ந் ல் (மைல.);; gulancha.

ம. சாகா

     [சா + ஆ +  – சாவா  → சாகா ]

சாகா வாப்ேப

சாகா வாப்ேப  cākāmūvāppēruru, ெப. (n.)

   ந்தா ளக்ெகரிப்பதற்  ேவண் ம் ெநய் ன்ெபா ட் , என் ம் இளைம டன் ஒ  
ெதாைக ள்ளனவாகக் ேகா ற் டப் ப ம் ஆ மா கள்; cattle of a fixed number endowed to provide a 
continuous supply of ghee for temple lamps.

     "சாகா வாப் ேப வாக அட் ன ப  இ பத்தஞ் " (T.A.S.1,14);.

சாகாரம்

 
 சாகாரம் cākāram, ெப. (n.)

     'சா' என் ம் த ழ் வண்ணமாைல எ த் ;

 the letter {}.

ம வ. சகர ஆகாரம்

     [சா + காரம். உ ரெ்மய்ெய த் க ள், ெந க் த் தனிசச்ாரிைய இல்ைல. இ ப் ம், 'காரம்' 
அவ்வப்ேபா  ஆளப்ெப ற . சகர ஆகாரம் என்பேத, இலக்கணப்ப  சரி]

சகரஆகாரம் பாரக்்க
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சாகா ப் செ்சய்
நீர்

 
 சாகா ப் செ்சய்நீர ்cākāvuppucceynīr, ெப. (n.)

   நஞ்சக்ெகா ப்ேபா , ஏைனய ம ந் ச ்சரக் கைளச ்ேசரத்் ப் ன்  வ க்கப்ெப ம் ைக 
நீர;் the salt extracted from the navel-string after mixing it with other ingredients.

     [சாகா ப்  + ெசய்நீர]்

சா

சா  cāki, ெப. (n.)

   1. மரம் ( டா.);; tree.

   2. ற் ஞ் ; shiny-leaved dwarf date.

   3. ராய் (மைல.);; Indian chickweed.

     [அைகதல் = தளிரத்ல். அைக → சைக → சாைக → சா ]

 சா  cāki, ெப.(n.)

   1. மரம் ( டா);; tree.

   2. ற் ஞ் ; shiny-leaved dwarf date

   3. ராப்(மைல);; Indian chickweed.

     [Skt.{} → த.சா ]

சா யன்

 
 சா யன் cākiliyaṉ, ெப. (n.)

   ைர; garden spinach - Amaranthus campestris.

     [சா  → சா யன்]

சா னி

சா னி1 cākiṉi, ெப. (n.)

   ெவள்ளா ; goat (கழஅக.);.

     [சாகம் → சா னி]

 சா னி2 cākiṉi, ெப. (n.)

   1. ைர ( வா.);; a species of amaranth.

   2. ங் ைர; cocks comb greens.

   3. ேசம்  ( ங்.);; cocco.

 சா னி3 cākiṉi, ெப. (n.)

   த்ேதவைத (சங்.அக.);; an evil spirit.

     [சா  → சா னி → சா னி]

சா னியம்

 
 சா னியம் cākiṉiyam, ெப. (n.)

   ேசம் ; a vegetable plant with esculent leaves known as Indian kales - Caladium nymphaefolium alias colocasia 
antiquorum (சா.அக.);.

     [சாகனி → சா னியம்]
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சா -தல்

சா -தல் cākudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெசல் தல்; to go, to move forward, to proceed.

   2. ெதாடரத்ல், ன்ேன தல்; to proceed or advance (க நா);.

க., ெத. சா

     [சல் → சல  → சா -,]

சா

 
 சா  cākuḍi, ெப. (n.)

   வ த்ேதான்றல் ந்த ம்பம் (நாஞ்.);; extinct family.

ம. சா

     [சா + ]

சா ப

 
 சா ப  cākubaḍi, ெப. (n.)

   ைளசச்ல், ப ர ்வளரப்் ; cultivation.

க ம் யலால் ெநல் சா ப  ைறந் ட்ட .

   ெத. சா ப  ({});;க. ., சா வளி

சா ப க்கணக்

 
 சா ப க்கணக்  cākubaḍikkaṇakku, ெப. (n.)

   ப ர ்ெசய்யப்பட்ட நிலங்களின் கணக்  (R.T.);; cultivation account.

     [சா ப  + கணக் ]

சா ப க்காலம்

 
 சா ப க்காலம் cākubaḍikkālam, ெப. (n.)

   ேவளாண் பணி ெதாடங் ம் காலம்; the time to commence farming.

க. சா வளி கால

     [சா ப  + காலம்]

சா ப ெசய்-தல்

சா ப ெசய்-தல் sākubaḍiseytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ப ர ்ெசய்தல்; to cultivate, to till.

க. சா வளி மா

     [சா ப  + ெசய்-,]

சா ப த் ட்டம்

சா ப த் ட்டம் cākubaḍittiḍḍam, ெப. (n.)

   1. காலநிைல ைகெகா க் ம்ேபா  ப ர ்ெசய்யேவண் ெமனத ் ரம்ானிக்கப்பட்ட நிலங்களின் 
பட் யல் (R.T.);; account, taken by revenue servants at the commencement of the cultivating season, of the holdings 
intended for cultivation.

   2. ப ரி தற்  ஏற்ப ம் ேதாராயச ்ெசல ; approximate cultivation expenses.
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சா ப ப்பத் ர
ம்

 
 சா ப ப்பத் ரம் cākubaḍibbattiram, ெப. (n.)

   ப ர ்ெசய்யப்ப ம் நிலங்களின் த்தைக ஆவணம் (R.T.);; lease deed of cultivate land.

     [சா ப  + ட்டம்]

 Skt. பத் ரம் → த. பத் ரம்

சா ப சச் க்
ைக

சா ப சச் க்ைக cākubaḍimuccalikkai, ெப. (n).

ஒவ்ெவா வர  ைகெயாப்பத் ட ம் அவ்வவரக்் ச ்ெசாந்தமான நிலத் ன் பரப்பளைவக் 
த் ைவக் ம் ஆண் க்

   கணக்  (R.T.);; an annual rent-roll in which the extent of land held by each individual ryot is recorded and his signature 
taken.

   2. சா ப  ெசய்வதாக ஒப் க்ெகாண்  நிலத் ன் ெசாந்தக்கார க்  எ க் ெகா க் ம் 
ஆவணம்; agreement containing the terms of cultivation executed by a tenant in favour of his land-lord.

சா

 
 சா  cākuruvi, ெப. (n.)

சாக்  பாரக்்க;See {}.

     [சா + ]

சா

 
 சா  cākuli, ெப. (n.)

   ஆவாைர; tanner's cassia - Cassia curiculata.

சா கர்

 
 சா கர ்cāguligar, ெப. (n.)

   கைரயார ்(யாழ்.அக);; fisherman.

சா வளி

சா வளி cākuvaḷi, ெப. (n.)

   சா ப ; cultivation, agriculture.

     "தரி  சா  வளி ெசய் க்க" (தா ல்தார ்நா. பக். 89);.

க. சா வளி

     [சா ப  → சா வளி]

சா ளி
சா ளி cākuḷi, ெப. (n.)

   பண் வைக (பரத. ராக. 103);; a specific melody type.
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சாைக

சாைக1 cākai, ெப. (n.)

   வா டம், ; house, hut, residence, halting-place.

     "அந்த சாக (சாைக); தான் அவன் இ க் டம்".

   ெத. சாக;க. சாக (இடம், அைற);

     [சால் → சாய்ப்ைக = ப க் டம், இைளப்பா டம். சாய்ைக → சாைக]

சாய்ைக பாரக்்க

 சாைக2 cākai, ெப. (n.)

   1. மரக் ைள; branch of a tree.

     "சாைகச ்சம்  தன் ழ்" (மணிேம. ப .5);.

   2. ைளக் ம்பம்; branch of a family. (நாஞ்.);.

   3. ைக; hand.

     "தளிேராங்  சாைகக ம் (ேகா ற் பா . 6);.

   4. மைற ன் உட் ரி ; vedic section.

     "சாைகயா ர ைடயார"் (ேதவா. 199, 1);.

   5. மைற ( ங்.);;{}.

   6. எகர ்மைறப்ப ; a portion of yajur {}.

     [உ  → உைக → அைக. அைகதல் = தளிரத்ல், ைளத்தல். அைக → சைக → சாைக]

 சாைக3 cākai, ெப. (n.)

   இைல ( ங்.);; leaf.

     [அைக → சைக → சாைக]

 சாைக4 cākai, ெப. (n.)

   வட் ல் ( ங்.);; cup.

     [ ள் → சாள் → சாைள = வட்டமான ைச. சாள் → சாைண = வட்டமான சாைணக்கல். சாைள → 
சாைளயம் = வைளயம். சாைள → சாைக]

 சாைக5 cākai, ெப. (n.)

   இறப் ; death.

     'சாைகக்  ண்  றக்ைகக்  மன் " (கந்தரலங். 54);.

சாங்கசம்

 
 சாங்கசம் sāṅgasam, ெப. (n.)

   ந் ல்; gulancha (சா.அக.);.

     [சாங்கம் → சாங்கசம்]
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சாங்கைட

 
 சாங்கைட cāṅgaḍai, ெப. (n.)

   சாங்காலம், இறக் ந்த வாய் ( ன்.);; moment of death.

     [சா + கைட. 'கைட' இடம், ெபா ]

சாங்கம்

சாங்கம்1 cāṅgam, ெப. (n.)

   1. ஒ ங் ; order.

   2. சங்ெகா ; the sound of a blown chank.

     [சங்  → சங்கம் = ெப ஞ்சங் . 'அம்' ெப ைமப் ெபா ள் ன்ெனாட் . சங்கம் → சாங்கம்]

 சாங்கம்2 cāṅgam, ெப. (n.)

   சங்கச ்ெசய்நஞ்  பாடாணம் ( .அ.);; a mineral poison.

     [சங்கம் → சாங்கம்]

 சாங்கம்3 cāṅgam, ெப. (n.)

   ந் ல் (மைல.);; gulancha.

 சாங்கம் cāṅgam, ெப.(n.)

   இைறவ வச ் ற்பங் களின் உ ப் களிற் ஒன் ; a feature in sculpture.

     [சாரங்கம்-சாங்கம்]

 சாங்கம் cāṅgam, ெப.(n.)

   1. உ ப் க்கைளைனத் ம்; all the limbs.

     "கரசரணா  சாங்கம்" ( . .1,47, மைற.ஞா);

   2. சாயல்; likeness, similarity of features.

     "பாரத்்தால் அவன் சாங்கமா க் ற ".

     [Skt.{} → த.சாங்கம்]

சாங்க கன்

 
 சாங்க கன் cāṅgaligaṉ, ெப. (n.)

   நஞ்  ம த் வன் (சங்.அக.);; a doctor who has specialised in curing poison.

சாங்காலம்

 
 சாங்காலம் cāṅgālam, ெப. (n.)

   இறக் ந் த வாய், சா ங்காலம்; the time of death.

     [சா (சா ம்); + காலம்]

சாங் மம்

 
 சாங் மம் cāṅgimam, ெப. (n.)

   ம த யாழ்த் ற வைக ( ங்.);; an ancient secondary melody type of marudam class - musical.
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சாங் தம்

 
 சாங் தம் cāṅgirudam, ெப. (n.)

   சலங்ைக (யாழ்.அக.);; tinkler in an anklet.

சாங்

 
 சாங்  cāṅgu, ெப. (n.)

   ஒ  வைக அம்  (யாழ்.அக.);; a kind of dart, arrow.

     [சங்  = ைள. சங்  → சாங் ]

சாங் ெகளரி

 
 சாங் ெகளரி cāṅgugeḷari, ெப. (n.)

   ளி நரைள (மைல.);; bristly trifoliate vine.

சாங் லம்

 
 சாங் லம் cāṅgulam, ெப. (n.)

   நஞ் ; poison (கழ.அக.);.

சாசச்டங்

 
 சாசச்டங்  cāccaḍaṅgu, ெப. (n.)

   இறப் ல் நிகழ்த் ம் ெசய்ைககள்; funeral ceremonies, obsequies.

ம வ. ஈமசச்டங்

     [சா + சடங் ]

சாசச்ா

 
 சாசச்ா cāccā, ெப. (n.)

   றடை்டப்ப ப்  ( ன்.);; pulp of the bitter snake-gourd.

சாசெ்சல

 
 சாசெ்சல  cāccelavu, ெப. (n.)

   இறப் ச ்சடங் ைன நடத் வதற்  ஆ ம் ெசல  ( ன்.);; funeral expenses.

     [சா + ெசல ]

சாசக் னி

 
 சாசக் னி cācakkiṉi, ெப. (n.)

   ேதக் ; small teak - Cleodandron Javaulicum (சா.அக.);.

சாசங்க

 
 சாசங்க  cācaṅgamūli, ெப. (n.)

   ெசங் ன் ; crab's eye;

 red seed of the plant - abrus precatorius (சா.அக.);.
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சாச டம்
சாச டம் cācabuḍam, ெப. (n.)

   ஐவைகத் தாளத் ெதான்  (பரத. தாள. 2);; a variety of time- measure, one of {}.

சாசம்

 
 சாசம் cācam, ெப. (n.)

   அேசா ; asoka tree - polyathia longifolia (சா.அக.);.

சாசயாபகம்

 
 சாசயாபகம் cācayāpagam, ெப. (n.)

   நீ ; small-leaved indigo plant - Indigofera tinctoria (சா.அக.);.

சாசற் டம்
சாசற் டம் cācaṟpuḍam, ெப. (n.)

சாச டம் (பரத. தாள. 12); பாரக்்க;See {}.

சாசனம்

சாசனம்1 cācaṉam, ெப. (n.)

   ெவண்க  (மைல.);; white mustard, as keeping of evil spirits.

 சாசனம்2 cācaṉam, ெப. (n.)

   1. இைற ல்லாத ர ்(யாழ். அக.);; tax-free village.

   2. வைலயரே்சரி; fishermen's quarters.

 சாசனம் cācaṉam, ெப.(n.)

   1. கட்டைள; order, edict, command.

   2. அரசாைண த வற்ைறக் க் ம் கல்ெவட்  ெசப் ப்பட்டயம் த யைவ; royal grant of land or of 
privileges, charter, patent usually inscribed on stone or copper.

   3. (பத் ரம்); ஆவணம்; document.

   4. இைற  நிலம் ( ன்.);; tax-free land.

   5. அ காரச் ன்னம் ( ன்.);; insignia of authority.

   6. தண்டைன ( ன்.);; punishment, retribution.

   7. ேவட் வசே்சரி ( ன்.);; village of a hinter-tribe attached to a royal household.

சாசனம்

சா

சா 1 cāci, ெப. (n.)

 g ைரவைக (மைல.); Indian chickweed.

 சா 2 cāci, ெப. (n.)

   ைலப்பால்; mother's milk (ெச.அக.);.

   ம. சாச் ;   ெத. த்சா ;க. சா

சா யா

 
 சா யா cāciyā, ெப. (n.)

   அர ; peepul tree - ficus religiosa (சா.அக.);.

860

www.valluvarvallalarvattam.com 10324 of 19068.



சா னம்

 
 சா னம் cāciṉam, ெப. (n.)

   ெவண்க ; white mustard - brassica alba (சா.அக.);.

சா

 
 சா  cācu, ெப. (n.)

   ேபய்ப் ரக்் ; wild luffa - cucumis acutangulus (சா.அக.);.

சா க் லகம்

 
 சா க் லகம் cācuggilagam, ெப. (n.)

   ளி; tamarind - Tamarindus Indicus (சா.அக.);.

சா கம்

 
 சா கம் cācugam, ெப. (n.)

   வப் ச ்ேசாளம்; red maize (சா.அக.);.

சா லம்

 
 சா லம் cāculam, ெப. (n.)

   க ந்தக்காளி; black tomato (சா.அக.);.

சா

 
 சா  cācuṟu, ெப. (n.)

   ந் ரி; cashew-nut plant - Cassuvium pomiferum (சா.அக.);.

சாைசவம்

 
 சாைசவம் cācaivam, ெப. (n.)

   ெவள்ைளக் கழற்ெகா ; a white species of {}. bonduct nut - Caesalpinia bonducella (சா.அக.);.

சாஞ்சயம்

 
 சாஞ்சயம் cāñjayam, ெப. (n.)

   ள  (மைல.);; pepper.

சாஞ்

சாஞ் 1 cāñji, ெப. (n.)

   ந வண் இந் யா ல் ேபாபால் அ ள்ள இடம்; a place in middle India near Bhopal.

இங் ப் த்தமதத் ன் கைலச் ன்னங்கள் அைமந் ள்ளன. இங் ந்  அேசாகன் மகன் மேகந் ரன் 
த்தமதத்ைதப் பரப்ப இலங்ைகக் ச ்ெசன்றான்.

 சாஞ் 2 cāñji, ெப. (n.)

   சாஞ் யம் பாரக்்க; Ssee {}.

சாஞ் தம்

 
 சாஞ் தம் cāñjidam, ெப. (n.)

   பசை்சக்கல் ல் (மரகதம்); ஏற்ப ம் ற்றங்க ள் ஒன் ; a kind of fault in an emerald.
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சாஞ் யம்

 
 சாஞ் யம் cāñjiyam, ெப. (n.)

   ெவண்பா ரி; white fragrant trumpet flower - Bignonia chelonoides (சா.அக.);.

சாட்

 
 சாட்  cāṭkuli, ெப. (n.)

   தைச ன்ேபான் ( ங்.);; flesh-eater.

சாட்ேகால்

சாட்ேகால் cāṭāl, ெப. (n.)

   சாணள ள்ள ேகால் (ெதால். எ த் . 147, உைர);; span measure.

     [சாண் + ேகால்]

சாட்டம்

சாட்டம்1 cāṭṭam, ெப. (n.)

   1. அ க்ைக (இ.வ.);; beating.

   2. ெச க்  (நாஞ்.);; arrogant or autocratic behaviour.

     [சா  → சாட்டம்]

 சாட்டம்2 cāṭṭam, ெப. (n.)

   சாய் ; slope.

     'அங்கணம் வாட்டஞ் சாட்டமாய் இ க்க ேவண் ம்' (உ.வ.);.

     [சள் → ச  → சா . சா தல் = சாய்தல். சா  → சாட்டம் = சாய் . ஒ.ேநா. வாள் → வா  → வாட்டம் = 
சாய் . வாட்டம் சாட்டம் என்ப  வழக் . அங்கணம் வாட்டசாட்டமாய் இ க்க ேவண் ம் என்பர ்

சாட்டரைண

 
 சாட்டரைண cāṭṭaraṇai, ெப. (n.)

   க்ெகாற்  (மைல.);; printed-leaved hogweed.

சாட்

சாட் 1 cāṭṭi, ெப. (n.)

சாடை்ட பாரக்்க (இ.வ.);;See {}.

     [சவட்  → சவட்  → சாட் ]

 சாட் 2 cāṭṭi, ெப. (n.)

   1. அ வைடயான ன் உழா  டக் ம் நிலம்; land lying fallow after a crop.

   2. ப ரி தற்  உர டப்பட் க் ம் நிலம்; land manured for raising crop.

ம. சாட் ப் ட்

சாட் க்க -த்தல்

சாட் க்க -த்தல் cāṭṭikkaḻittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேபாக் ச ்ெசால் க் க த்தல்; to shift

 off responsibility.

   2.  ெகா த்தல் ( ன்.);; to give sparingly, distribute scantily.

     [சாட்  + க -,]
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சாட் யம்

சாட் யம்1 cāṭṭiyam, ெப. (n.)

   1. ஏய்ப்  ( வா);; deceit, guile.

   2. ெபாய்; falsewood.

     'சாட் யஞ் ெசான்ன சத் யேகாட ம்' (நரி த். 24);.

     [சாட்  + இயம்]

 சாட் யம்2 cāṭṭiyam, ெப. (n.)

   1. சடத்தன்ைம; inanimateness.

   2. மந்தம்; dullness, inactivity.

   3. ரக்  (ெகா.வ.);; symptoms of fever.

   4. உடல்வ  (ச .);; pain, suffering.

   5. டாப்  (நாஞ்.);; obstinacy.

சாட்

சாட் 1 cāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெபா ப்ைப அல்ல  கடைமையப் றனிடம் சாரத்் தல்; to transfer as a debt: to assign.

   2. ஒ வர ்  ற்றஞ் மத் தல் ( ன்.);; to accuse, charge with.

   3. தைலக் டாகக்ெகாள் தல்; to allege as a pretext.

ேகா ைலச ்சாட்  வ  வளரக்் றான் ( ன்.);.

ெத. சா

     [சாரத்்  → சாட் . ஒ.ேநா. வரத்்  → வட்  (ேவ.க.235);]

 சாட் 2 cāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ த்தல் ( ன்.);; to beat or strike.

     [சவட் தல் = காலால் த்தல், அ த்தல். சவட் 1 → சாட் 3]

 சாட் 3 cāṭṭu, ெப. (n.)

   1. றனிடம் சாரத்் ைக ( ன்.);; assigning, transferring.

   2. ற்றப் ப த் ைக; accusing, charging.

     [சாட் 1 → சாட் 2]

 சாட் 4 cāṭṭu, ெப. (n.)

   ற்றைர (யாழ்.அக);; meadow, pasture land.

சாட் க் ைட

 
 சாட் க் ைட cāṭṭukāṭai, ெப. (n.)

   ெபரிய ைட (யாழ்ப்.);; large basket.

     [தாட்  → சாட்  + ைட. தாட்  = ெபரி ]
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சாட் கம்

சாட் கம் cāṭṭugam, ெப. (n.)

சாட் வம்2 பாரக்்க;See {} (சாஅக.);.

     [சாட் வம் → சாட் கம்]

சாட் வம்

சாட் வம்1 cāṭṭuvam, ெப. (n.)

   அ ; harialli grass.

 சாட் வம்2 cāṭṭuvam, ெப. (n.)

   வசச்நா  ( ன்.);; Nepal aconite.

சாட் வரி

சாட் வரி cāṭṭuvari, ெப. (n.)

   வரிவைக (S.I.I.V. 139);; a tax.

     [சாட்  + வரி]

சாட் வலம்

சாட் வலம்1 cāṭṭuvalam, ெப. (n.)

   1. ைபம் ற்றாைர ( ங்.);; meadow.

   2. அ  (மைல.);; harialli grass.

     [சாட் வம் → சாட் வலம்]

 சாட் வலம்2 cāṭṭuvalam, ெப. (n.)

   நாவல் (மைல.);; common black plum.

சாட் வாய்

 
 சாட் வாய் cāṭṭuvāy, ெப. (n.)

   ற் ன ெபா ற் பத டன் கலந் ள்ள தவசக் யல் (இ.வ.);; grain found mixed with chaff even after 
winnowing.

     [சகட்  → சாட்  → சாட் வாய்]

சாட் ளி

 
 சாட் ளி cāṭṭuḷi, ெப. (n.)

   றா ன்கைள ேவடை்டயாடப் பயன்ப ம் க ற் டன் ய எ ட்  ( னவ.);; a kind of javelin.

     [சாட்  → சாட் ளி]

சாட்ைட

சாடை்ட1 cāṭṭai, ெப. (n.)

   1. க ற்ைற அல்ல  ேதால்வாைரக் கட் ய ம் அ க்கப் பயன்ப த் வ மான ஒ வைகக் க , 
'கைச'; whip, made of cord or leather.

   2. ேகா ல் ேமனிகள் ( ரத்் கள்);, கண்  நாட்ட காரிகள், இன்ேனார ் ன் மக்கள் அைம  
உண்டாக்க ேவண்  அ த்  ஒ க்கச ்ெசய் ம் ச் ச ்சாடை்ட (யாழ்ப்.);; a large whip cracked before idols 
and chief officers of the Kandyan country to disperse or silence crowd.

   3. பம்பரம் மாட் ங் க ; string to spin a top.

     "சாடை்ட ற் பம்பர சாலம் ேபாெலலா மாட் வான்" (தா . ஆைச. 3);.

   4. மரத்தாற் ெசய்யப்பட்ட ஒ வைகக் யக்க  ( ன்.);; a small pallet.

   ம. சாட்ட;   க. சா , சாவ , சா ;   ெத. சா ;ேகாத. சாட்
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சாட்ைடக்க

 
 சாடை்டக்க  cāṭṭaikkayiṟu, ெப. (n.)

   சாடை்டக்கான க ; whip or whip-cord.

ம. சாட்டக்க

     [சாடை்ட + க ]

சாட்ைடக் ைட

 
 சாடை்டக் ைட cāṭṭaikāṭai, ெப. (n.)

சாட் க் ைட (இ.வ.); பாரக்்க;See {}.

     [சாட்  + ைட → சாடை்டக் ைட]

சாட்ைடக்ேகால்

சாடை்டக்ேகால்1 cāṭṭaikāl, ெப. (n.)

   வாரக்்ேகால்; whip made from twisted leather- strap.

க. சா ேகா

     [சாடை்ட + ேகால்]

சடை்டக்ேகால்

சடை்டக்ேகால்2 caṭṭaikāl, ெப. (n.)

   சாடை்ட ன் ைகப் க்ேகால்; the wooden handle of a whip.

ம. சாட்டக்ேகால்

     [சாடை்ட + ேகால்]

     [p]

சாட்ைடவார்

 
 சாடை்டவார ்cāṭṭaivār, ெப. (n.)

   ச க்  (ெகா.வ.);; whip cord, whip.

ம. சாட்டவாரி

     [சாடை்ட + வார]்
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சா

சா 1 cāṭittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ேகாள் ெசால் தல் ( ன்.);; to slander.

   க. சா ;   ெத. சா ஞ் ; . சா

     [சா  → சர . (ேவ.க.231);]

 சா 2 cāṭittal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கண் த்தல் (இ.வ.);; to chide, rebuke.

   2. ெநா க் தல் ( ன்.);; to crush.

     [சா  → சா -,]

 சா 2 cāṭittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   இ  பக்க ம் அைசதல் (யாழ்ப்.);; to totter, rock from side to side.

     [சா  → சா -,]

 சா 3 cāṭi, ெப. (n.)

   1. ேகாள்ெமா  ( ங்.);, றைரக் த் க் ற்றம் ெசால் ம் ேபச் ; malicious report, slander.

   2. ெபா  (யாழ்.அக);; powder.

   ெத. சா ;   க. சகட, சக , சகெட, சாட, சா , சாக , சாட, சா ; Mar. {}.

     [சாள் → சா . சா தல் = சாய்தல். சா  → சா  = ஒ வைனத ்தாக் ச ்ெசால் ம் ேகாடெ்சால்]

 சா 4 cāṭi, ெப. (n.)

   ைல ( ங்.);; cloth, clothing.

   ம. சா ;   க. சா ; Skt. {};

 H. {}

     [சவளி → சாளி → சா ]

 சா 5 cāṭi, ெப. (n.)

   ஆண்மக்கள் தைலம ர ்(யாழ்.அக.);; man's hair.

     [சா  → சா ]

 சா 6 cāṭi, ெப. (n.)

   ப்  (மைல.);; long pepper.

 சா 7 cāṭi, ெப. (n.)

   1. ெத க் ப்ைபையக் ட்ட உத ம் மா வைக (mod.);; road-sweep.

   2. மணிகைளப் ப க் ம் உம் சம்; socket for setting gems.

     "ரத் னங்கைள ெயல்லாம் சா ேல ப த் க் காட் மா ேபால" ( வ். அமலனா 7. யா. பக். 86);.

     [சாள் → சா . சா தல் = சாய்தல். சா  → சாட்டம் = சாய் . சா  → சா  = ப்ைபகைன ஒ றம் 
ஒ க்க உத ம் மா ]

 சா 8 cāṭi, ெப. (n.)

   1. பாண்டவைக; jar.

     "சா மட்ட ன் " ( வக. 1614);.
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சா க்காரன்

சா க்காரன்1 cāṭikkāraṉ, ெப. (n.)

   னின் ஒ  வைக ( னவ.);; a kind of fish.

 சா க்காரன்2 cāṭikkāraṉ, ெப. (n.)

   ப  ற் பவன்; slanderer.

க. சா கார, சா காற

     [சா  + காரன்]

சா கம்

 
 சா கம் cāṭigam, ெப. (n.)

   ப் ; long-pepper-Piper longume.

சா ேகார்

 
 சா ேகார ்cāṭiār, ெப. (n.)

   றங் ேவான் (C.G.);; talebearer, backbiter (ெச.அக.);.

 Mhr. {} - Persn. {}

     [சா  → சா  + காரன் – சா க்காரன் → சா ேகார]்

சா தவம்

 
 சா தவம் cāṭidavam, ெப. (n.)

   கற்ேகாைவ; air -living bryony - Bryonia epigaea (சா.அக.);.

சா ப்பாைன

 
 சா ப்பாைன cāṭippāṉai, ெப. (n.)

   ேகாலா ன் க்கச ்ெசல்ேவார ்ெகாண்  ெசல் ம் உண ; a kind of fisherman's food.

     [சா  + பாைன - சா ப்பாைன = -சா ப் பாைன ல் சைமக் ம் உண  வைக]

இ  பலநாள் ெகடாம க் மா ப் பக் வமாகச ்சைமக்கப்பட் க் ம் ( னவ.);.

சா ப்ேபச்

 
 சா ப்ேபச்  cāṭippēccu, ெப. (n.)

   ப  ற் ைர; slanderous talk.

க. சா மா , சா வா

     [சா  + ேபச் ]
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சா

சா 1 cāṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அ த்தல்; to beat.

     'சா க்ெகான்றனன் லவைர' (கம்பரா. ங் ர. 36);.

   2. ேமா தல்; to fall upon.

     'க ன் ைலசா ' ( க்ேகா. 10௦);.

   3. ைகத்தல்; to trample.

     " டரியங் கண்ணிப் ெபா வைனச ்சா " (க த். 1௦1);.

   4. த் க் த்தல்; to tear open, gore.

     'அதனிறஞ் சா  ரண் ரந்்த' (க த். 52);.

   5. வ செ்சய்தல்; to scratch. ' ர ்சா ய மார் ம்' (க த். 91);.

   6. ஒ த்தல்; to lop off, break, as branches.

     " ங் மத் தடஞ் ைன சா " (ைநடத. நாட ்4);.

   5. ெகால் தல்; to kill, destroy.

     "சா ய  ற் லவர ்தம்ைம" (கந்த . தகேர . 14);.

   8. க தல் ( ன்.);; to abuse, reprove.

   ம. சா  ( த்தல்);;   க. சா  (எ தல்);;   . சாண் னி (ஈட் ைய அைசத்தல்);; . சாடக்ாைர 
( த்தல்);.

     [சாள் → சா  (ேவ.க.231);]

 சா 2 cāṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அைசதல்; to shake.

   2. ஒ  கட் க் ச ்சாரப்ா த்தல்; to favour a party, as in a civil suit.

   3. சாய்ந்  நிற்றல்; to lean, overhang, as a tree.

   4. சா 4 பாரக்்க;See {}.

     'பட்டம் வா க் ச ்சா ற '.

   ம. சா க;   க. சா ; . சாண் னி

     [சாள் → சா 2]

 சா 3 cāṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைக கால் எ தல்; to stretch out, as the arms or legs from lassitude.

 சா 4 cāṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ைற க் க ைமயாகத ்தாக் தல்; to critisize vehemently, attack verbally.

த க்  எ ராகப் ேப ேவாைரப் பாவாணர ்சா னார.்

   2. தா தல், எ தல்; to leap, jump over.

     ' டன் ேமல் சா  ந்தார'்.

     [சள் → சாள் → சா  → சாைட = தன்ைம, சாயல். சள் → சாள் → சா . சா தல் = சாய்தல்]

 சா 5 cāṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

 to collect dirt in the eyes.

     'கண்வ யால் ைள சா க் கண்ைணத ் றக்க ய ல்ைல'.
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சா கம்

சா கம் cāṭugam, ெப. (n.)

சா 3 (அகநி); பாரக்்க;See {}.

     [சா  → சா கம்]

சா சக்கடை்ட

 
 சா சக்கடை்ட sāṭusakkaṭṭai, ெப. (n.)

   றைமயற்றவ-ன்-ள் (நாஞ்.);; a worthless person.

     [சா  + சக்கடை்ட]

சா மா

 
 சா மா  cāṭumāli, ெப. (n.)

சா மா  பாரக்்க;See {}.

     [சாள் → சா  → சா மா ]

சா மா

சா மா  cāṭumāṟi, ெப. (n.)

   1. டை்டப் ெப க் த் ய்ைம ெசய்பவள்; woman sweeper.

   2. ழ்த்தரமானவ-ன்-ள் (இ.வ.);; a mean, despicable person.

க. சா மா

     [சா  + மா ]

சாைட

சாைட1 cāṭai, ெப. (n.)

   1. சாயல்; appearance, feature.

தைமய ந் தம் ம் ஒ  சாைட.

   2. ஒப் ; similarity,

கம் நில  சாைடயா க் ற .

   3. ேபாக்  ( ன்.);; inclination, tendency, temperament.

   4. ைசைக; hint, significant, gesture.

     "சாைட ேப ய வைகயாேல" ( ப் . 572);.

   5. கச்  அள , க்கம்; trifle, slightness.

     'சாைடயால் உப் க் ட் ' (ெகா.வ.);.

   ெத. சாட;   ம. சாட;   க. சா , சாெட;   ேகாத. சாட;்பட. சாெட

     [சாள் → சா . சா தல் = சாய்தல். சா  → சாட்டம் = சாய் . சா  → சாைட(ேவ.க);]

 சாைட2 cāṭai, ெப. (n.)

சா 2 -1 ( ன்.); பாரக்்க;See {}.

சாைடக்காரன்

 
 சாைடக்காரன் cāṭaikkāraṉ, ெப. (n.)

   ேகாடெ்சால்வான் ( ன்.);; tale bearer.

     [சாைட + காரன். காரம் → காரன் = உரியவன், உைடயவன்]
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சாைடபண் -
தல்

சாைடபண் -தல் cāṭaibaṇṇudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ைசைக காட் தல்; to make gestures.

   2. இரக்கம் (தைய); காட் தல் ( ன்.);; to be lenient.

     [சாைட + பண் -,]

சாைடமாைடயா
ய்

சாைடமாைடயாய் cāṭaimāṭaiyāy, . .எ. (adv.)

   1. ப்பாக; by hint.

     'சாைடமாைடயாய்ப் ேப றார'் (ெகா.வ.);.

   2. க (இ.வ.);; in a small degree, slightly.

   3. பாரத்் ம் பாராமல்; without taking serious notice, somewhat indifferently.

அவன் ெசய்த ற்றத்ைதச ்சாைடமாைடயாய் ட் ட்டார.்

     [சாைட + மாைட + ஆய். சா  – சாைட = ேநரன்ைம, சாயல், ஒப் . ள் → மாள் → மா  → மாைட = 
சாய்]

சாைடமாைடயா
த் ட் -தல்

சாைடமாைடயாத் ட் -தல் cāṭaimāṭaiyāddiṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேநரல் ைற ல் ப த்தல்; to slander indirectly.

     [சாைடமாைடயாய் + ட் -,]

சாைட ட் -தல்

சாைட ட் -தல் cāṭaimūṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   சண்ைடெய ப் தல் (யாழ்ப்.);; to sow discord, incite quarrel by tale-bearing.

     [சாைட + ட் -,]

சாண்

சாண்1 cāṇ, ெப. (n.)

   ரல்கைள அகல ரித்த நிைல ல் ண் ரல் னி ந்  கடை்ட ரல் னிவைர உள்ள 
ெதாைல ; a span, the distance between the end of the thumb to the end of the little finger or forefinger - nine inches.

     "எண் சாணளவா ெல த்த டம் க் ள்" ( மந். 2127);.

   ம. சாண்;   க. ேகண், ேகண, ேக ;   ெத. ேசன;   . ேக , ேகண;   ட. சாணி;   பட. சா ;   ேகாத. 
காண்;   ட. ண்;ெகாலா. ேசன

     [அள் → அண் = ெபா த் தல். அண் → சண் → சாண் = இ  இடங்க க்  இைடப்பட்ட அதாவ  
ரித்த ைக ன் இ ரல் னி (கடை்ட ரல், ரல்); க க் ைடப்பட்ட இைடெவளி.]

சாண் ஒன்ப  ரலம் (அங் லம்); அள ைடய . 8 ெநல் = 1 ெப ரல், 12 ெப ரல் = 1 சாண், 2 சாண் 
= 1 ழம் என் ம் ஒ  நீட்டள  உண் .

     [p]

 சாண்2 cāṇ, ெப. (n.)

   ய ; that which is small.

சாண்ெகண்ைட

சாண்ெகண்ைட cāṇkeṇṭai, ெப. (n.)

   ஒ  சாண் அள ள்ள ெகண்ைட ன்; a carp-fish about a span in length - barbus chola (சா.அக.);.

     [சாண்1 + ெகண்ைட]

சாண் ைல

சாண் ைல cāṇcīlai, ெப. (n.)

   ைல ( ன்.);; loin cloth.

     [சாண்2 + ைல. ைர → ைல = ணி]
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சாண்

சாண்  cāṇmūli, ெப. (n.)

   1. சாண் உயரம் வள ம் ைக; any herbaceous plant growing to the height of a span.

   2. கற் ரவள்ளி; camphor creeper - Anisochilus carnosus (சாஅக.);.

     [சாண்1 + ]

சாணக்கல்

 
 சாணக்கல் cāṇakkal, ெப. (n.)

சாைணக்கல் பாரக்்க;See {}.

     [சாைணக்கல் → சாணக்கல் (ெகா.வ.);]

சாணகசச்ா

சாணகசச்ா  cāṇagaccāṟu, ெப. (n.)

   பால், த ர,் ெநய், ஆநீர,் சாணம் என் ம் ஆைனந்  ெபா ள்களின் ேசரக்்ைக; the mixer of the five 
products of cow viz., milk, curd, ghee, urine and dung.

     "சாணகச ்சாற்ேறாபா  த்  மாத் ரத்ைதேய உப த் " (ஈ .4. 1:1௦);.

ம. சாணகசச்ா

     [சாணகம் + சா ]

சாணகம்

சாணகம் cāṇagam, ெப. (n.)

சாணம்1 பாரக்்க;See {}.

     'சாணகத்ைதக் ெகாண்  ெம மள ேல" ( றநா. 249, உைர);.

ம. சாணகம். Pkt. {}

     [சாணம் → சாணகம்]

சாண

 
 சாண  cāṇagi, ெப. (n.)

   ெகாத்தான்; air creeper. leafless creeper - Cassytha filiformis (சா.அக.);.

சாணங்

 
 சாணங்  cāṇaṅgi, ெப. (n.)

   ள  (மைல.);; sacred basil.

சாணத்தனம்

சாணத்தனம்1 cāṇattaṉam, ெப. (n.)

   வசம் ; sweet flag - Acorus calamus (சா.அக.);.

     [சணம் → சாணம் + தனம்]

 சாணத்தனம்2 cāṇattaṉam, ெப. (n.)

   பக  (இராட்);; ribaldry.

ெத. சாணதந

     [சாணம் + தனம்]

சாணந்ெதளி-
த்தல்

சாணந்ெதளி-த்தல் cāṇandeḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    த யவற்ைறத் ய்ைம ெசய்யச ்சாணிநீர ்ெதளித்தல் (ெகா.வ.);; to sprinkle cow- dung mixed in 
water, for cleansing

ம. சாணம் தளிக்க

     [சாணம் + ெதளி-த்தல்]
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சாணம்

சாணம்1 cāṇam, ெப. (n.)

   சாணி; cow-dung.

   ம. சாணம், சாணகம்;   க. சகணி;   பட. ெசகணி; Pkt. {};

 Skt. {}

     [சண் தல் = நீக் தல். சண் → சாண் → சாணம் = மாட் ப் பவ் . வடவர ்பல்ேவ  மலத்ைத/ம் 
சாணிைய ம் க் ம் சக் த் என் ம் ெசால் னின்  சக்ன் என்ெறா  லத்ைத வ ந்  ரிப்பர ்
(வ.வ. 145);]

சாணம் டை்டத் ப் ர  ெசய்ய ம் அ ப்ெபரிக்க ம் ப க் ர ட ம் உத வ

 சாணம்2 cāṇam, ெப. (n.)

   1. சாைணக்கல் (ச .); பாரக்்க;See {}.

   2. சந்தனக்கல் ( ங்.);; stone for grinding sandalwood.

ம. சாணம்

     [ ள் → சாள் → சாைள = வட்டமான ைச. சாைள → சாைளயம் = வைள . சாைள → சாைண = 
வட்டமான சாைணக்கல். சாைண → சாணம்]

 சாணம்3 cāṇam, ெப. (n.)

   த ம் ; scar.

     "சாணந் ன்ற சமந்தாங்  தடக்ைக" (ம ைரக். 593);.

     [சைதத்தல் = அ த்தல். சைத → சைத  = அ , ெந ழ்ச் . சைத → சைத காயம் = உ ரம் ஏற்ப ம் 
காயம். சைத → (சைண); → சாைண → சாணம்]

 சாணம்4 cāṇam, ெப. (n.)

   நாராலா ய ெபா ள் (நன்.266, ம ைல);; article made of fibres.

     [சள் தல் = க் தல். சள் → சைட = நார.் சைட → சடம் → சடம்  = நா ள்ளச ்ெச . சள் → சணம் = 
சணல், சணல்நார.் சணம் → சாணம் =நாரினால் ெசய்யப்பட்ட ெபா ள்]

 சாணம்5 cāṇam, ெப. (n.)

   சா ங்கம்; vermilion.

சாண த் ைர

சாண த் ைர cāṇamuttirai, ெப. (n.)

   த் ைர வைக (ைசவா ட.் . 17);; a hand-pose.

     [சாள் → சாைள → சாைண = வட்டமான , வைளந்த . சாைண → சாணம் + த் ைர]

சாண

 
 சாண  cāṇamūli, ெப. (n.)

   கற் ரவல் ; thick-leaved - lavander - Anischilus carnosus.

     [சாணம் + ]
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சாணளந்தான்
ச்

 
 சாணளந்தான் ச்  cāṇaḷandāṉpūcci, ெப. (n.)

   வைக ( ன்.);; a kind of worm.

     [சாண் + அளத்தான் + ச் ]

சாணளப்பான்

சாணளப்பான்  cāṇaḷappāṉpuḻu, ெப. (n.)

சாணளந்தான் ச்  பாரக்்க;See {}.

     "சாணளப்பான் ப்ேபாவ அந்த ஆன்மா.... ேவெறா டைலக் கன்மத் க் டாகப் பற் னா ம் 
பற் ம்" ( .2.37, மைறஞா.);.

     [சாண் + அளப்பான் + ]

சாணாக்

 
 சாணாக்  cāṇākki, ெப. (n.)

சாணாக் க் ைர பாரக்்க;See {}.

சாணாக் க்
ைர

சாணாக் க் ைர cāṇākkikārai, ெப. (n.)

   1. ம ர ்மாணிக்கம்; sickle leaf.

   2. யற்ெச

 hare's ear.

   3. சன ப் ண்  ( ன்.);; milk-hedge.

     [சாணாக்  + ைர]

சாணாக் ப் ச்

 
 சாணாக் ப் ச்  cāṇākkippūcci, ெப. (n.)

 (இ.வ.); a kind of worm.

     [சாணாக்  + ச் ]

சாணாக் யம்

சாணாக் யம் cāṇākkiyam, ெப. (n.)

   1. ன்ன ள்ளங்  அல்ல  வற்  ள்ளங் ; wall radish - Blumea aurita.

   2. மக் ; gamboge tree (சா.அக.);.

சாணாகக்கடகம்

 
 சாணாகக்கடகம் cāṇāgaggaḍagam, ெப. (n.)

   சாணிக் ைட ( ன்.);; basket for cow-dung.

     [சாணாகம் + கடகம். ண  → டங்  → டகம் → கடகம் = வட்டம், வட்டமான ைட]

சாணாகம்

சாணாகம் cāṇākam, ெப. (n.)

சாணம்1 பாரக்்க;See {}.

     "சாணாகத்ைதக் ெகாண்  ெம மள ேல" ( றநா. 249, உைர);.

     [சாணம் → சாணாகம்]
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சாணாக தைல

 
 சாணாக தைல cāṇākamudalai, ெப. (n.)

   ங்  ெசய்யாத ஒ வைகத் தாழ்தரமான தைல ( ன்.);; an inferior, harmless kind of alligator.

     [சாணாகம் + தைல]

சாணாக க்கன்

 
 சாணாக க்கன் cāṇākamūkkaṉ, ெப. (n.)

   வண்  வைக (யாழ்.அக);; a kind of bee.

     [சாணாக + க்கன். ேசண் → சாண் → சாணகம்]

சாணாங்

சாணாங்  cāṇāṅgi, ெப. (n.)

சாணம்1 பாரக்்க;See {}.

     [சாணம் → சாணாங் ]

சாணா ரம் ழ
மா ரம்ேகா ல்

சாணா ரம் ழமா ரம்ேகா ல் cāṇāyirammuḻmāyiramāyil, ெப. (n.)

தக ரி ள்ள வன் ேகா ல்;{} temple in {}.

     "நக  ேசாழமண்டலத்  கங்க நாட் த் தக ர ்சாட் த் தக ரில் சாணா ர ழமா ரம் உட்பட்ட 
ேகா ல்." (ெத.கல்.ெதா.7. கல். 533, 534);.

     [சாணா ரம் + ழமா ரம் + ேகா ல்]

சாணார்

 
 சாணார ்cāṇār, ெப. (n.)

   பைன ஏ ேவார,் சாணார் ; member of the {} caste, whose occupation is toddy drawing.

     "பைனேயரி சாணான் " (ேச ப  மன்னர ்ெசப்ேப கள்.);.

சாணாரக்கத்

 
 சாணாரக்கத்  cāṇārakkatti, ெப. (n.)

   கள் க்காகப் பாைள ம் கத் ; toddy- drawer's knife.

     [சாணான் + கத்  → சாணாரக்கத் ]

சாணார க்கன்

 
 சாணார க்கன் cāṇāramūkkaṉ, ெப. (n.)

   ெகாம்ேப க்கன் என் ம் பாம்  ( வரட்);; tree-snake.

     [சாணார + க்கன்]

சாணார ரக்்க
ன்

 
 சாணார ரக்்கன் cāṇāramūrkkaṉ, ெப. (n.)

சாணார க்கன் பாரக்்க;See {}.

     [சாணார + ரக்்கன். க்கன் → ரக்்கன்]
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சாணி

சாணி cāṇi, ெப. (n.)

சாணம்1 பாரக்்க;See {}.

     "சாணி ன் ய ல்" (மணிேம. 3௦: 253, உைர.);.

   ம. சாணி, சகணம்;   உ. சகணி;   பட. ெசகணி;   பர.் சர் ;   கட. சர் , சட் ;ப் ேகாண். சரா ,

   சடா ;   ெகாண். ரா ; . ரா

     [சண் → சாண் → சாணம் → சாணி]

 சாணி cāṇi, ெப.(n.)

   ைர பழக் ேவான் ( ன்.);; horse-breaker.

     [E.johnnie → த.சாணி]

சாணிக்ெகண்
ைட

 
 சாணிக்ெகண்ைட cāṇikkeṇṭai, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ெகண்ைட ன் ( னவ.);; a kind of kendai fish, bitter carp.

ம வ. க ங்ெகண்ைட

ம. சாணிக்ெகண்ட

     [சாணி + ெகண்ைட]

     [p]

சாணிச் ைண

 
 சாணிச் ைண cāṇiccuruṇai, ெப. (n.)

   சாண ட்  ெம தற் ரிய ணிக்கற்ைற; rags used for cleansing the floor with cow-dung.

     [சாணி + க ைண. க ள் → க ைண = ட்  ைவத்தல், ந்தல்]

சாணிதட் -தல்

சாணிதட் -தல் cāṇidaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   சாணிைய வறட் க்காக தட் தல்; to beat cow-dung into cakes for fuel.

     [சாணி + தட் -,]

சாணிநீர்

 
 சாணிநீர ்cāṇinīr, ெப. (n.)

சாணிப்பால் பாரக்்க;See {}.

   ம. சாணகநீர;்பட. ெசகணி நீ

     [சாணி + நீர]்

சாணிப்பசை்ச

 
 சாணிப்பசை்ச cāṇippaccai, ெப. (n.)

   க ம்பசை்ச நிறம்; dark green colour.

ம. சாணகப்பசச்

     [சாணி + பசை்ச]
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சாணிப்பால்

 
 சாணிப்பால் cāṇippāl, ெப. (n.)

   களத் ல் ெநற் ய ன்ேமல் தற் ரிய சாணி நீர;் cow-dung mixed in water and used for marking 
paddy heaped on the threshing-floor.

     [சாணி + பால்]

சாணிப்பாைற

 
 சாணிப்பாைற cāṇippāṟai, ெப. (n.)

   கடல் ன் வைக (F.L.);; marine fish, greyish, Gazza - Asgentaria.

     [சாணி + பாைற]

சாணிப் ண்டம்

 
 சாணிப் ண்டம் cāṇippiṇṭam, ெப. (n.)

சாணிப் னம் (இ.வ.); பாரக்்க;See {}.

     [சாணி + ண்டம்]

சாணிப் ணம்

சாணிப் ணம் cāṇippiṇam, ெப. (n.)

   1. சைத க்  வ யற்றவ-ன்-ள்; flabby, weak person.

   2. பயனற்றவ-ன்-ள் ( ன்.);; useless fellow.

     [சாணி + ணம்]

சாணிப் ல்

 
 சாணிப் ல் cāṇippul, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் ல்; a kind of grass.

     [சாணி + ல்]

சாணிேபா -தல்

சாணிேபா -தல் cāṇipōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ஆ மலங்க த்தல்; to evacuate dung, as cow or buffalo.

     [சாணி + ேபா -,]

சாணிேபா

சாணிேபா 2 cāṇipōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ெவற் ைலையெயண் ைக ல் கள்ளத்தனமாகச ் லவற்ைற அ க் ைகயால் ந வ தல் 
(இ.வ.);; to drop stealthily some betel-leaves into the basket while counting them.

     [சாணி + ேபா -,]

சாணி த் ைர

 
 சாணி த் ைர cāṇimuttirai, ெப. (n.)

   ெநற் ய ல் சாணிப்பாலால் இ ம் ; mark on a heap of paddy made with cow-dung mixture.

     [சாணி + த் ைர. க + ரம் = ேமா ரம், த் ைர ட்ட ரலணி. கத் ரம் → ( த் ரம்); → 
த் ைர]

சாணி தைல

 
 சாணி தைல cāṇimudalai, ெப. (n.)

சாணாக தைல (இ.வ.); பாரக்்க;See {}.

     [சாணி + தைல]
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சாணி டம்

 
 சாணி டம்  cāṇiyuḍambu, ெப. (n.)

   சைத க்  வ யற் க் ம் உடம் ; flabby, weak body.

     [சாணி + உடம் ]

சாணிவண்

 
 சாணிவண்  cāṇivaṇṭu, ெப. (n.)

   சாணி ந்  ேதான் ம் வண் ; the beetle generated in cow- dung (சா. அக.);.

     [சாணி + வண் ]

சாணிவறட்

 
 சாணிவறட்  cāṇivaṟaṭṭi, ெப. (n.)

   வறட் ; dried cow-dung cake.

   ம. சாணகவர , சாணகவற , சாணக வறட் , சாணகவரளி;   க. சகண ண்ட பற ;பட. 
ெசகணிபறட்

     [சாணி + வறட் . வறள் +  = வறட் ]

சாைண

சாைண1 cāṇai, ெப. (n.)

   1. சாைணக்கல் பாரக்்க;See {}.

     "வா ட் ய டந்த சாைண" (ைநடத. அன்னத்ைதத.் 14);.

   2. ச க்கைர த யவற்றால் வட்டமாய்ச ் ட்ட பணியார வைக ( ன்.);; round flat cake made of jaggery, 
etc.

   ம. சாண;   க. சாெண;   ெத. சான; Skt. {}

     [சவள் → சாள். சா தல் = வைளதல். சாள் → சாய். சாய்தல் = வைளதல். சாள் → சாைள → சாைண 
(ேவ.க. 231); சாைண =

   1. வட்டமான க ரச்் ட்  (ெநல்ைல);.

   2. வட்டமாய் தட் ய ளி ெமாத்ைத. வடவர,் ேசா ( ட் ); என் ஞ் ெசால்ைல லமாகக் காட் வர ்
அ  சாைணக்கல் ஒன்றற் த்தான்  ெபா ந் ம் (வ.வ. 145);.]

 சாைண2 cāṇai, ெப. (n.)

சாைணச் ைல ( ன்.); பாரக்்க: see {}.

சாைணக்கல்

 
 சாைணக்கல் cāṇaikkal, ெப. (n.)

   ஆய்தந் ட் ங்கல் (C.E.M.);; grindstone, whetstone, hone.

   ம. சாணக்கல் ;க., . சாெணக்கல்

     [சாைண + கல்]
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சாைணக்காரன்

 
 சாைணக்காரன் cāṇaikkāraṉ, ெப. (n.)

   சாைண ப்பவன்; one who whets and sharpens knives, etc.

   ம. சாணக்காரன்;க. சாெணகார, சாணிக

     [சாைண + காரன்]

சாைணக் ைற

 
 சாைணக் ைற cāṇaikāṟai, ெப. (n.)

   ழந்ைதக க்  மணம்ேப ச ்ெசய் ம் ழா ல் ெபண் க் க் ெகா க் ம் ய ற்றாைட 
(யாழ்ப்.);; new cloth given by bridegroom's parents to the infant bride at the time of betrothal in child-marriage.

     [சாைண + ைற]

சாைணகட் -தல்

சாைணகட் -தல் cāṇaigaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேசாளம் ேகழ்வர  த ய க ரக்ைள அ த் க் த் ச ் ற் ம் தடை்ட, தாள் இைவகைளக் 
ெகாண்  மைழநீர ்உட் காத ப  தல்; to cover the sheaf from rain.

     [சாைண + கட் -,]

சாைணச் ைல

சாைணச் ைல cāṇaiccīlai, ெப. (n.)

   ைகக் ழந்ைதகைள ப்ெபா ஞ் ைல (யாழ்.அக.);; swaddling clothes.

     [சாைண + ைல]

சாைண2 பாரக்்க

சாைணேசர்-
த்தல்

சாைணேசர-்த்தல் cāṇaicērttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ளியைட தட் தல் ( ன்.);; to preserve tamarind pulp in round cakes.

     [சாைண + ேசர-்,]

சாைண ர-்தல்

சாைண ர-்தல் cāṇaitīrtal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. சாைண க்கப்ப தல்; to be sharpened, as a weapon.

   2. மணிபடை்ட ரத்ல் ( ன்.);; to be cut and polished, as gems.

ெத. சானபட்

     [சாைண + ர-்,]

சாைணப்பதம்

 
 சாைணப்பதம் cāṇaippadam, ெப. (n.)

   ம க்களங்காய்; common emetic nut - Randia dumetorum (சா.அக.);.

     [சாைண + பதம்]

சாைணப்பரல்

 
 சாைணப்பரல் cāṇaipparal, ெப. (n.)

   சாைண உ வாக்கப் பயன்ப த் ம் ஒ  வைக மணல்; a kind of sand used for making the whetting roller 
(ேசரநா.);.

ம. சாணப்பரல்

     [சாைண + பரல். ( ர)்; → பர → பரல் = ப க்ைகக்கல்]
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சாைணப் ள்
ைள

 
 சாைணப் ள்ைள cāṇaippiḷḷai, ெப. (n.)

   ணி ல் டக் ம் ைகக் ழந்ைத (யாழ்ப்.);; infant in swaddling - clothes.

     [சாைண + ள்ைள]

சாைண -
த்தல்

சாைண -த்தல் cāṇaibiḍittal,    4 ெச. . . & ெச. ன்றா . (v.i. & v.t.)

   ஆய்தத்ைதக் ரை்மப்ப த் தல் ( வ். ப்பா. 1, அ ம். 32);; to grind, whet, sharpen, as a weapon.

க. சாெண

     [சாைண + -,]

சாைணேமய்-தல்

சாைணேமய்-தல் cāṇaimēytal,    3 ெச. . . (v.i.)

சாைணகட் -தல் பாரக்்க;See {}.

     [சாைண + ேமய்-, ேவய் → ேமய்]

சாைணைவ

சாைணைவ1 cāṇaivaittal,    4 ெச. . . & ெச. ன்றா . (v.i. & v.t.)

சாைண -த்தல் பாரக்்க;See {}.

     [சாைண + ைவ-,]

 சாைணைவ2 cāṇaivaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   க ரக்்கட் கைளக் களத் ல் ஒேர இடத் ல் ட் ைவத்தல்; to gather sheaf.

     [சாைண + ைவ-,]

சாத்தக்கணத்தா
ர்

சாத்தக்கணத்தார ்cāttakkaṇattār, ெப. (n.)

   அய்யனார ்ேகா ைல ஆ ைம (நி வாகம்); ெசய்பவரக்ள்; admininstrators of {} temple.

     "இத்தன்மம் சாத்த கணத்தார ்ரச் ப்பாராக ம்" (ெத.க.ெதா. 111);.

     [சாத்தன் + கணத்தார.் கள் தல் = தல், ெபா ந் தல், ஒத்தல். கள் → கள → கண. கணத்தல் = 
தல், ஒத்தல். கள் → களம் = ட்டம், அைவ. களம் → கணம் = ட்டம். கணம் + அத்  + ஆர ்= 

சாத்தண்டம்

சாத்தண்டம் cāttaṇṭam, ெப. (n.)

   ெகாைல ெசய்ததற்  க் ம் தண்டைன; punishment for killing.

சாத்தண்டம் ெசய் ல் இ பத்  நா  காணம் ெகா ப்ப  (T.A.S. iii. 195);.

     [சா + தண்டம்]

சாத்தண்ைட

சாத்தண்ைட cāttaṇṭai, ெப. (n.)

   நிலத் ல் அண்ைட ெவட் த ல் ஒ வைக (ெசங். 2);; a kind of cultivation.

அண்ைட ெவட் ம்ேபா  வயல்வரப் ல் இ க் ம் ஒடை்டகைள அைடப்பதற்காகச ்ேசற் ைன அள்ளி 
வரப் ன்  சாத்  ெவட் ம் அண்ைட.

     [சாத்  + அண்ைட]

சாத்தந்ைத

சாத்தந்ைத cāttandai, ெப. (n.)

   சாத்த க் த் தந்ைத (ெதால். எ த் . 347);; father of {}.

     [சாத்தன் + தந்ைத]

879

www.valluvarvallalarvattam.com 10343 of 19068.



சாத்தந்ைதயார்

 
 சாத்தந்ைதயார ்cāttandaiyār,    கைடக்கழகப் லவர;்{} poet.

     [சாத்தன் + தந்ைதயார]்

ைணெமா  ையம்ப ன் ஆ ரியர ்கண்ணஞ்ேசந்தனா ைடய தந்ைத. இவர ்பா யதாகப் 
றநா ற் ல் நான்  பாடல்கள் காணப்ப ன்றன. மற்ேபார ்இயல்  இவர ்பாட ல் 

காணப்ப ற . ேசாழன் ேபாரை்வக் ேகாப்ெப நற் ள்ளிையப் பா ள்ளார.்

சாத்தமகரணி

 
 சாத்தமகரணி cāttamagaraṇi, ெப. (n.)

   உத்தாமணி; hedge cotton - Damea extensa (சாஅக.);.

சாத்தம்

சாத்தம்  cāttammi, ெப. (n.)

   1. கலைவச ்சந்தனங் ைழத்தற் ரிய அம் ; grindstone for compounding perfumed sandal.

     'க ங்ெகாள்ளி ன் நிறத்ைதெயாத்த ந ய சாத்தம் ேல கத் ரி த ய பகங் ட்டைரக்க'

   2. ெம  ண்ணாம்  அைரக் ம் ெபரிய அம்  வைக; big grind stone for pounding limepolish, etc.

     [சாந்  + அம்  – சாந்தம்  → சாத்தம் ]

சாத்த ழ்

 
 சாத்த ழ்  cāttamiḻtu, ெப. (n.)

   ளிச ்சா  ேசா ; a kind of water soup added to the rice.

     [சா  → சாற்  → சாத்  + அ ழ் . அ ழ்  = உண ]

சாத்த

 
 சாத்த  cāddamudu, ெப. (n.)

சாத்த ழ்  பாரக்்க;See {}.

     [சாத்த ழ்  → சாத்த ]

சாத்தர்

சாத்தர ்cāttar, ெப. (n.)

சாத்தவர2் பாரக்்க;See {}.

     "அதரெ்க த் தல ய சாத்தெரா டாங் " (அகநா. 39);.

     [சாத்  → சாத்தர]்

சாத்தல்

சாத்தல் cāttal, ெப. (n.)

   மைற ல்; the {}.

     "சாத்த ேலா ம்.... ரமசாரிப் தல்வைர" ( வாலவா. 27, 52);.

     [சாற்  → சாத்  → சாத்தல்]

சாத்தல

 
 சாத்தல  cāttalagu, ெப. (n.)

   ைரக் ைகமரங்கைள இைணக் ம் பட் யல் சட்டம் (கட்டட);; a kind of wooden bar used house making.

     [சார ்→ சாரத்்  → சாத்  + அல ]
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சாத்தவர்

சாத்தவர1் cāttavar, ெப. (n.)

   ைர ரர;் cavalry, troopers.

 சாத்தவர2் cāttavar, ெப. (n.)

   ெவளிநா களிற் ெசன்  வணிகஞ் ெசய் ம் வணிகக் ட்டத்தார;் trading caravan.

     "ப ல் சாத்தவரக்ள் ழ" ( வாலவா. 271);.

     [சாத்  → சாத்தவர]்

சாத்தன்

சாத்தன்1 cāttaṉ, ெப. (n.)

   1. சாத்தன் எ ம் ெதய்வம் ( வா.);; a village deity.

   2. அ கன் ( டா.);

 Arhat.

   3. த்தன்; Buddha.

   4. த்தைலச ்சாத்தனார ்பாரக்்க;See {}.

     "அவ ைழ ந்த தண்ட ழ்ச ்சாத்தன்" ( லப். ப . 10);.

   5. யாேர ம் ஒ வைனக் ப்பதற்காகச ்ெசால் ம் ெசால்; imaginary person of male sex.

     "அக்கட ளாற் பயன்ெபற நின்றாேனார ்சாத்தைன" (ெதால். ெபா ள். 422, உைர);.

   ம. சாத்தன்;க. சாத (ேபய்);

     [சாத்  → சாத்தன் = வணிகச ்சாத் னர ்வணங் ந்ெதய்வம். பண்ைடக் காலத் ல் ெப ம்பா ம் 
வணிகேர சாத்தன் என் ம் ெபயர ்தாங் த்தனர.்]

வடவர ்ஐயனாைரக் க் ம்ேபா  சாஸ்தா என் ம் சாஸ்த்  என் ம் ரிப்பர.்இதனின்  அவர ்
ஏமாற்ைற அ ந்  ெகாள்க (த .வ.66);.

 சாத்தன்2 cāttaṉ, ெப. (n.)

   வாணிகக் ட்டத் தைலவன் (நன். 130, ம ைல);; head of a trading caravan (ெச.அக.);.

     [சாத்  → சாத்தன்]

வணிகச ்சாத் ன் தைலவன் சாத்தன் எனப்ப வான். இப்ெபயர ்ஸாரத்்த என்  வடெமா ல் ரி ம். 

சாத்தன்கா

 
 சாத்தன்கா  cāttaṉkācu, ெப. (n.)

   ஒ  பைழய கா  வைக; name of an old coin (ேசரநா.);.

ம. சாத்தன் கா

     [சாத்தன் + கா ]

சாத்தனார்

 
 சாத்தனார ்cāttaṉār, ெப. (n.)

   கழகக்காலப் லவர;் sangam poet.

     [சாத்தன் → சாத்தனார]்
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சாத்தாதவன்

 
 சாத்தாதவன் cāttātavaṉ, ெப. (n.)

சாத்தானி பாரக்்க ( ல் அணியாதவன்);;See {}, lit.

 one who does not wear the sacred thread.

     [சாத்  + ஆ + த + அவன்]

ல் அணியாம ம், உச் க்  ைவக்காம ம் இ க் ம் ஒ  ரி னர.் மா யத்ைத 
(ைவணவத்ைத);ச ்சாரந்்த இவரக்ள் பல்ேவ  ரி களி ந் , ஒன்  ேசரந்்தவரக்ள்.

சாத்தாவாரி

 
 சாத்தாவாரி cāttāvāri, ெப. (n.)

   தண்ணீர ் ட்டான் ழங் ; a common climber with many thick fleshy roots.

சாத்தானி

 
 சாத்தானி cāttāṉi, ெப. (n.)

   ேகா ல் மாைல கட் க் ெகா க் ம் பாரப்்பனன் அல்லாத மா யன்; non-brahmin caste of {} who 
render service in temples.

க., ெத., சாதாநி

     [சாத்  + ஆ + ஆன் → சாத்தான் → சாத்தானி]

சாத் க்ெகாள்(
) – தல்

சாத் க்ெகாள்( ) – தல் cāddikkoḷḷudal,    13 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பகட்டாக (ஆடம்பரமாக); மாைல த யன அணிதல் (யாழ்ப்);; to dress oneself with gaudy, costly attire, 
decorate oneself.

     [சாத்  → சாத்  + ெகாள்( );-,]

சாத் யசாந்தக
ம்

 
 சாத் யசாந்தகம் cāttiyacāndagam, ெப. (n.)

   நான் கப் ல்; reed grass - Saccharum spontaneum (சா.அக);.

சாத் யநாமம்

 
 சாத் யநாமம் cāttiyanāmam, ெப. (n.)

   ஒ வன்  மந் ரம் ெசயல்ப வதற்காக அம்மந் ரத் ற் ேசரக்் ம் அவன் ெபயர ்(யாழ்ப்.);; name of a 
person introduced in a mantra for achieving the desired end.

     [சாத் ய + நாமம்]

 Skt. {} → த. நாமம்

882

www.valluvarvallalarvattam.com 10346 of 19068.



சாத்

சாத் 1 cāddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒ வர ்ெபயர ்நிைலத் நிற் ம் ேநாக்ேகா  அவர ்நிைனவாக ஒன் ைனச ்ெசய்தல்; to do a good thing 
in memory of an other person.

     " ன்ற ரைனச ்சாத்  இவர ்மகன் ரா ங்கப் ேபைரயனான அைரசயன் இகழாநிைல 
கண்ண ரக்் ளத் க் க் கட் ன " (ஆவணம் 1991: 15-1);

     [சார ்→ சாரத்்  → சாத் -,]

 சாத் 2 cāddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அணிதல்; to put on, adorn used in reference to idols, great persons, etc.

     ' ைளெவண் ங்க ெளன்னச ்சாத் ' ( லப். 12:26);.

   2. தல்; to wear, as the caste-mark.

     'தன்  நாமத்ைதத் தா ஞ் சாத் ேய' (கம்பரா. க மண. 49);.

   3. தல் ( ங்.);; to daub, smear, anoint.

     "சாத் ய ளச ்சந்தன க்க ம்' (S.l.l.iii, 187);.

   4. ைலப் ப த்  த்தல்; to finish reading a sacred book.

   5. அ த்தல்; beat, thrash.

     'அவைன இரண்  சாத் ச ்சாத் னான்' (ெகா.வ.);.

   6. ெபயரத்்  ந தல் ( ன்.);; to transplant.

ெதன்னம் ள்ைள சாத் தல்.

     [ ள் → ர ்→ சார ்→ சாரத்்  → சாத் . சாத் தல் = தல் ( .தா.33);]

 சாத் 3 cāddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒன் ன் ேமல் சாய்ந்த நிைல ல் இ க்கச ்ெசய்தல்; rest something at a slant.

     ' ைடைய ைல ல் சாத்  ைவ'.

     [சாரத்்  → சாத் -,]

 சாத் 4 cāddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அைடத்தல்; to close, as a door, to shut.

     "ேபாரக்் கதவஞ் சாத் " ( வ். இயற். 1, 4);.

     [சாரத்்  → சாத் -,]

   {}-u. to close a door, to shut: Saxon scyit- an, to shut in; Dutch schutt-en, to stop;

 English to shut (C.G. D.F.L. 593);.

 சாத் 5 cāttu, ெப. (n.)

   1. சாத் ைக; wearing, as a garland.

     'சாத்  ேகாைத ம்' (ெப ங். மகத. 5, 78);.

   2.சாத் ைற-3 பாரக்்க;See {}-

   3.  அ ; beat, thrash.

   4. ெபயரத்்  நடப்பட்ட நாற் ; young plant transplanted.

நாற்  ப்ப  சாத்  ப்ப  Rd.M.

     [சாரத்்  → சாத் ]
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சாத் க்க

 
 சாத் க்க  cāttukkaḍi, ெப. (n.)

சாத் க்  (இ.வ.); பாரக்்க;See {} (ெச.அக.);.

     [சாத் க்  → சாத் க்க ]

சாத் க்கம்

 
 சாத் க்கம்  cāttukkambu, ெப. (n.)

   தாழ்வாரத்ைதத ்தாங்கச ்சாய்வாக அைமக்கப் பட்ட க ; support pole.

     [சாத்  + கம் . ம் → ெகாம் → ெகாம்ைம = ரட் . ெகாம் → ெகாம்  → கம் ]

சாத் க்க

 
 சாத் க்க  cāttukkavi, ெப. (n.)

   றப் ப் பா ரக்க ; laudatory stanza in praise of an author and his work.

     [சாரத்்  + க ]

சாத் க்க

 
 சாத் க்க  cāttukkaḻi, ெப. (n.)

   ைரையத் தாங்க கட்  வைளைய ம் வரின் ேமற் ப லைமந்த சட்டத்ைத ம் இைணக் ம் 
மரசச்ட்டம் (கட்டட);; a kind of wooden bar used in sloping roof.

     [சாத்  + க ]

சாத் க்காப்

 
 சாத் க்காப்  cāttukkāppu, ெப. (n.)

சாத் ப்ப  ( ன்.); பாரக்்க;See {}.

     [சாத்  + காப் ]

சாத் க்கால்

சாத் க்கால்1 cāttukkāl, ெப. (n.)

   1. இைறவன் ேமனிைய அழ  ெசய்யப் பயன்ப த் ம் ப்பாதம் (இ.வ.);; metal leg used in 
decorating an idol.

     [சாத்  + கால்]

 சாத் க்கால்2 cāttukkāl, ெப. (n.)

   மாட் க் ற்றவைக (ெபரியமாட் 18);; a blemish in cattle.

     [சாத்  + கால்]

சாத் க்

சாத் க்  cāttukkuḍi, ெப. (n.)

   1. சாத் க்  என் ம் ஊரில ைளந்த ச் ப் பழவைக (M.M.);; batavian orange produced in {}, a village 
in North Arcot district.

   2. த் ப் ெப சை்ச; sweet lime - m.tr. Citrus medica- limetta.

     [சாத்  + ]

சாத் க் ைற

சாத் க் ைற cāttukāṟai, ெப. (n.)

   ப் பரிவட்டம் (S.I.I.iv,280.);; vestment of a deity.

     [சாத்  + ைற]
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சாத் க்ைக

 
 சாத் க்ைக cāttukkai, ெப. (n.)

   ழாத் ைவ அழ ப த்தப் பயன்ப த் ந் க்ைக (இ.வ.);; metal arm used in decorating an 
idol.

     [சாத்  + ைக]

சாத் ப்

 
 சாத் ப்  cāttuḍippu, ெப. (n.)

   இறக் ம் த வா ல் ஏற்ப ம் ப்  (மரணேவதைன);; death-throb (ெச.அக.);.

     [சா + ப் ]

சாத் சச்ட்

 
 சாத் சச்ட்  cāttuccaṭṭi, ெப. (n.)

   ழம்  ைவக்கப் பயன்ப த் ம் மட்பாண்டம்; earthern vessel used for keeping sauce.

     [சா  → சாற்  → சாத்  + சட் ]

சாத் நாற்

 
 சாத் நாற்  cāttunāṟṟu, ெப. (n.)

   பட் ப்ேபான வற் ற்  மாற்றாக ந ம் நாற்  (இராட்);; young plants planted in place of those which are dead.

     [சார ்→ சாரத்்  → சாத்  + நாற் . நா  → நாற் ]

சாத் நா

 
 சாத் நா  cāttunāṟu, ெப. (n.)

சாத் நாற்  (இராட்.); பாரக்்க;See {}.

     [சாத்  + ]

சாத் ப்பட்ைட

 
 சாத் ப்படை்ட cāttuppaṭṭai, ெப. (n.)

   ைகமரம் (இ.வ.);; common rafter.

ம. சாத்  (பட ன் இ ற ம் ேசரத்் க் கட் ம் பலைக);

     [சார ்→ சாரத்்  → சாத்  = சாத் ைக. சாத்  + படை்ட]

சாத் ப்ப

சாத் ப்ப  cāttuppaḍi, ெப. (n.)

   1. ேகா ல் ேமனிகட் ச ்ெசய் ம் ஒப்பைன; adornment, bedecking of idols.

     'சாத் ப்ப க் ச ்சந்தனம் பலகா ம்" (T.A.S. iv. 95);.

   2. தற் ரிய சந்தனம் ({}.);; sandal paste. ம. சாத் ப்ப

     [சாத்  + ப ]
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சாத் ப்ப ர்

 
 சாத் ப்ப ர ்cāttuppayir, ெப. (n.)

   ங்  நடப்ெபற்  வளரந்்த ப ர ்(தஞ்ைச);; grown- up plant transplanted a second time.

     [சாத்  + ப ர]்

சாத் ப்பைன

சாத் ப்பைன cāttuppaṉai, ெப. (n.)

   1. சாற் ப் பைன; palmyra, yielding fruit or toddy.

   2. ெபண் பைன; female palmyra tree (சா.அக.);.

     [சாத்  + பைன]

சாத் ப் ள்ைள

 
 சாத் ப் ள்ைள cāttuppiḷḷai, ெப. (n.)

   ஒ  ெநச க் க ; a kind of weaving parts.

     [சாத்  + ள்ைள]

சாத் ப் ள்ைள
க்கால்

 
 சாத் ப் ள்ைளக்கால் cāttuppiḷḷaikkāl, ெப. (n.)

   சாத் ப் ள்ைளத ்தாங்  நிற் ம் மரக்கால்கள்; supporting poles or legs of {}.

     [சாத் ப் ள்ைள + கால்]

சாத் மாைல

 
 சாத் மாைல cāttumālai, ெப. (n.)

   அணிதற் ரிய மாைல; galand intended to be put on idols, etc. opp. to {}.

     [சாத்  + மாைல]

சாத் ைற

சாத் ைற cāttumuṟai, ெப. (n.)

   1. ேகா ல் த ய இடங்களில் ேபாற் ப் பாடல்கைள ஒ ய ன் இ ல் ல பாடல்கைளச ்
றப் த் ேதான்ற தனிேய ஒ ைக; recital of some special stanzas at the close of pirabandam recitation in times of 

worship at temples, etc.

   2. ஆழ்வார ் தலாேனார ் ழா ; close of the festival in honour of vaisnava saints.

   3. ஓ ைக ; completion of the study of sacred works.

சாத் யர்

 
 சாத் யர ்cāttuyar, ெப. (n.)

   க ந் யர ்(மரணேவதைன);; death agony.

     [சா + யர]்

சாத் வ
சாத் வ 1 cādduvadi, ெப. (n.)

   அறம் ெபா ளாக ம் ெதய்வமானிடர ்தைலவராக ம் வ ம் நாடக வைக ( த் );; a variety of 
dramatic, composition which has a semi-divine being for hero and treats of virtue, one of four {}, 'அவன் சாத் வ .... 
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சாத் வரப்

 
 சாத் வரப்  cāttuvarappu, ெப. (n.)

   ரட் வரப்  (ெசங்ைக);; patch ridge of a field.

     [சாத்  + வரப் ]

சாத் வரி

 
 சாத் வரி cāttuvari, ெப. (n.)

   கள்ளிறக் ம் மரங்க க் ம் வரி (இ.வ.);; tax on toddy - yielding trees.

     [சா  + வரி – சாற் வரி → சாத் வரி]

சாத் வன்

சாத் வன் cāttuvaṉ, ெப. (n.)

சாத்தன்2 பாரக்்க;See {}.

     [சார ்→ சாரத்்  → சாத்  → சாத் வன்]

சாத் வா

 
 சாத் வா  cāttuvāti, ெப. (n.)

   த் ர லம்; Ceylon leadwort - Plumbago zeylanica (சா.அக.);.

சாத் வான்

சாத் வான் cāttuvāṉ, ெப. (n.)

சாத்தன்2 பாரக்்க;See {}.

     [சாத்  → சாத் வன் → சாத் வான்]

சாத்

சாத்  cāttuṟi, ெப. (n.)

   உ வைக; suspended network of rope.

     "சாத்  பவளக் கன்னல்" ( வக. 19௦6);.

     [சாரத்்  + உ ]

சாத் லம்

 
 சாத் லம் cāttūlam, ெப. (n.)

   ெதாடக் ச ்சா ; the juice of tiger stopper - Caesalpinia sepiaria (சா.அக.);.

சாத்ெத  –தல்

சாதெ்த  –தல் cāddeṟidal,    3 ெச. . . (v.i.)

   வாணிகக் ட்டத்ைதக் ெகாள்ைள தல்; to plunder a trading caravan (ெச.அக.);.

     [சாத்  + எ -,]

சாதகக்கட்

 
 சாதகக்கட்  cātagaggaṭci, ெப. (n.)

   காந்தம் ( .அ.);; loadstone.

சாதகக் ள்ைள
ேயான்

 
 சாதகக் ள்ைளேயான் cātagaggiḷḷaiyōṉ, ெப. (n.)

   காய்சச்ற்ெசய்நஞ்  (யாழ்.அக.);; a mineral poison.
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சாதகக்ேகா

 
 சாதகக்ேகா  cātagagāṭu, ெப. (n.)

   சங்க ெசய்நஞ்  (யாழ்.அக.);; a mineral poison.

சாதகசச்க்

 
 சாதகசச்க்  cātagaccaggili, ெப. (n.)

   சத் சாரம் (யாழ்.அக.);; an acrid salt.

சாதகச் ரத்்

 
 சாதகச் ரத்்  cātagaccīrtti, ெப. (n.)

   அரத்தச ்ெசய்நஞ்  (யாழ். அக.);; a prepared arsenic.

சாதக த்

சாதக த்  sātagasitti, ெப. (n.)

   1. வல்லாைர; Indian penny wort - Hydrocotyle asiatica.

   2. வா ைவ அரி ; Seeds of spindle tree - Oleum nigrum alias Celastrus Paniculata (சாஅக.);.

சாதகப் ள்

 
 சாதகப் ள் cātagappuḷ, ெப. (n.)

   வானத் னின்  ம் மைழத் ளிையப் ப  வாழ்வதாகக் க தப்ப ம் 
பறைவ;   வானம்பா ; shepherd koel, believed to subsist on rain drops.

சாதகம்

 
 சாதகம் cātagam, ெப. (n.)

எ க்  (மைல); பாரக்்க;See erukku.

சாதகாகத்

 
 சாதகாகத்  cātakākatti, ெப. (n.)

   ேகா த் தைலக் கந்தகம் ( ன்.);; a prepared arsenic.

சாத ம்பம்

சாத ம்பம் cātagumbam, ெப. (n.)

   ெபான்; gold.

     " ற்சாத ம்பன்" (காளத.் உலா, 87);.

சாதைக

 
 சாதைக cātagai, ெப. (n.)

   மைலமகள்;{}.

சாதல்

சாதல் cātal, ெப. (n.)

   இறப் ; death.

     "சாத ம் றத்த றா ந் தம் ைனப் பயத் னா ம்" ( வக. 269);.

     [சா + தல். 'தல்' ெதா.ெப. ஈ ]
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சாதலப்ேபரி

 
 சாதலப்ேபரி cātalappēri, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ைர; cake mellow - Abutilon indicum (சா.அக.);.

சாதலம்

 
 சாதலம் cātalam, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ைர (மைல.);; Indian chickweed.

சாத

 
 சாத  cātali, ெப. (n.)

   ெநய்ச் ட் ; jauna - Grewia orbiculata (சா.அக.);.

சாதவாகனன்

சாதவாகனன்1 cātavākaṉaṉ, ெப. (n.)

   சாதவாகன இனத்ைதச ்சாரந்்த ஒ  மன்னன் (நன். 48, ம ைல.);; a king of the {} dynasty

 சாதவாகனன்2 cātavākaṉaṉ, ெப. (n.)

   ஐயனார ்( வா.);;{}, as having a vehicle.

     [சாத்  + வாகனன் → சாத் வாகனன் → சாதவாகனம். வணிகக் ட்டத்ைத (சாக்ைக); ஊர் யாகக் 
ெகாண்டவன் என் ம் ெபா ளில் சாதவாகனன் ஐயனாைரக் த்த ]

சாத

 
 சாத  cātavu, ெப. (n.)

   க ங்ெகாள்; black horse-gram (சா.அக.);.

சாதேவதம்

சாதேவதம் cātavētam, ெப. (n.)

   1. ெகா ேவ ; lead wort - Acacia tomentosa.

   2. ெந ப் ; fire (சா.அக.);.

சாதாரி

சாதாரி cātāri, ெப. (n.)

   ெசவ்வ யாழ்த் ற வைக; a secondary melody-type of the {} class corresponding to {}.

     "சாதாரி ெயன் ங் கானம் பா னான்" ( வாலவா. 54, 32);.

சாதாேவரி

 
 சாதாேவரி cātāvēri, ெப. (n.)

   தண்ணீர ் ட்டான்; a common climber with many thick fleshy roots.

சாதாேவ

 
 சாதாேவ  cātāvēli, ெப. (n.)

சாதாேவரி பாரக்்க;See {}.

சாதாைழ

சாதாைழ cātāḻai, ெப. (n.)

   1. கடற் ண்  வைக (யாழ்ப்.);; dead sea-weed.

   2. வ வற்றவன்; weak, inert person.
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சாதாைழநிம்பம்

 
 சாதாைழநிம்பம் cātāḻainimbam, ெப. (n.)

சாதாளம் பாரக்்க;See {}.

சாதாளநிம்பம்

 
 சாதாளநிம்பம் cātāḷanimbam, ெப. (n.)

சாதாளம் பாரக்்க;See {}.

     [சாதாளம் + நிம்பம்]

சாதாளம்

 
 சாதாளம் cātāḷam, ெப. (n.)

   எ க் ; madar plant - Caltropis gigantea (சா.அக.);.

     [சாதகம் → சாதாளம்]

சாதாளி

 
 சாதாளி cātāḷi, ெப. (n.)

சாதாரி பாரக்்க;See {}.

சாதாளிகம்

 
 சாதாளிகம் cātāḷigam, ெப. (n.)

   டத்தைல மரம்; vidattalai tree - Dichrostachyo cinerea (சா.அக.);.

சா

சா  cāti, ெப. (n.)

   1. ேதக்  ( ங்.);; teak.

   2. ப்  ( ன்.);; long - pepper.

   3. ரம்  ( ங்.);; common rattan of S. India.

   4. ரப்பம்பாய் ( ங்.);; rattan matting.

   5. ஆடாேதாைட (மைல.);; malabar-nut tree.

   6. கள் ( ங்.);; toddy.

   7. ச ்சட்டம்; perfume sac of a civet cat.

     "அ ரை்த க்க  சா " (ைதலவ. ைதல. 34);.

     [சடாய்த்தல் = ெச த்தல். சடாய் → சதாய் → சா ]
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சா க்காய்

சா க்காய்1 cātikkāy, ெப. (n.)

   பந்ைதப்ேபால் உ ண்ைடயா ம், ப ப்  நிறமா ம், மணம் ெகாண் ள்ளதா ள்ள ஒ வைக 
ெநற் க் காய்; common nutmeg - Myristica fragrans. It is like a ball. The outer portion which forms the kernel of the fruit is 
yellowish, fragrant.

இ  வளிேநாையப் ேபாக் ம் ப்ைப உண்டாக் ம். வ ற் வ , க சச்ல் த ய ேநாய்க க்  
ம ந்தாகப் பயன்ப ம். இலங்ைக, மைலயாளம், நீல ரி த ய இடங்களில் ப ரா ற .

இதன் காய்ேமல் படரந்் ப்பேத சா  பத் ரி. இ ல் பலவைககள் உண் .

   1. ெபரிய காட் ச ்சா க்காய்:

 forest nutmeg - Myristica Malabarica

   2. மைலயாளசச்ா க்காய்:

 Travancore nutmeg - Myristica magnia

   3. நீல ரி சா க்காய் -

 a variety grown in the Nilgiris

   4. நாட் ச ்சா க்காய்:

   5. காட் ச ்சா க்காய்; wild nutmeg - Myristica laurigolia.(சாஅக.);.

 சா க்காய்2 cātikkāy, ெப. (n.)

   ைமக்கள்ளி மரம்; firabies.

 சா க்காய்3 cātikkāy, ெப. (n.)

சா க்காய்ப்ெப
ட்

 
 சா க்காய்ப்ெபட்  cātikkāyppeṭṭi, ெப. (n.)

   ைமக்கள்ளிப் ெபட் ; dealwood box, especially used as packing case.

     [சா க்காய் + ெபட் ]

சா கம்

 
 சா கம் cātigam, ெப. (n.)

   ஆடாேதாைட; Malabar winter cherry - Adhatoda vesica (சாஅக.);.

சா

 
 சா  cātigi, ெப. (n.)

   ங்ைக; moringa - drumstick tree (சா.அக.);.

சா ேகசம்

 
 சா ேகசம் cātiācam, ெப. (n.)

   ங் மப் ; English saffron flower - Crocus sativus (சா. அக.);.

சா ேகாசம்

 
 சா ேகாசம் cātiācam, ெப. (n.)

   ேவலம் ன்; gum of acacia tree - Gummi acasiae (சா.அக.);.
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சா ங் கம்

சா ங் கம் cātiṅguligam, ெப. (n.)

   சா ங்கம்; vermilion.

     "சா ங் க ெமா  சமர ெமா ய" (ெப ங். இலாவாண. 5, 22);.

     [சா  + ங் கம்]

சா சம்

சா சம் sātisam, ெப. (n.)

   1. சா க்காய்1 (ைதலவ.ைதல. 98);.

   2. ந ம் ன் (யாழ்.அக.);; socotrine aloe.

     [சா  → சா சம்]

சா த் ப் -
தல்

சா த் ப் -தல் cādidduppūcudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேதய்த் ப் தல் ( ன்.);; to rub, as oil, ointment.

     [சா த்  + -,]

சா ப்பன்னம்
சா ப்பன்னம் cātippaṉṉam, ெப. (n.)

   சா பத் ரி (ைதலவ.ைதல. 109.);; mace.

சா னி

சா னி cātiṉi, ெப. (n.)

   1. க்கடை்ட (மைல.);; Indian Mulberry.

   2. ரக்் ; sponge-gourd.

சா த் ட்

 
 சா த் ட்  cāvuttīṭṭu, ெப. (n.)

   உற னரின் இறப்பால் ேந ம் ட்  (ெகா.வ.);; pollution on the death of a relative.

ம வ. சா ட் , சாத் ட்

     [சா  + ட் ]

சா வம்

 
 சா வம் cātīvam, ெப. (n.)

    நாவல்; common myrtle - Myrtus communis (சா.அக.);.

சா

சா 2 cātu, ெப. (n.)

   த ர ்(யாழ்.அக.);; curd.

     [அள் → அளி. அளிதல் = ைழதல். அளி → அைள = த ர.் அைள → சைள → (சைத); → சா ]

சா  → Skt. {}

சா கம்

 
 சா கம் cātugam, ெப. (n.)

   ெப ங்காயம் ( அ);; Asafoetida.

சா சாக் ரன்

 
 சா சாக் ரன் cātucākkiraṉ, ெப. (n.)

   வான்வ ச ்ெசல் ம் கைலய ந்த னிவர;் sage, he knew travelling on sky (அ . ந்.);.

     [சா  + சாக் ரன்]
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சா தளம்

 
 சா தளம் cātucītaḷam, ெப. (n.)

   ம ழம் ; ape-face flower - Mimusops elengi (சா.அக.);.

சாேத

 
 சாேத  cātēvi, ெப. (n.)

   ப் ; long pepper (சா.அக.);.

சாந்தகப்ைப

 
 சாந்தகப்ைப cāndagappai, ெப. (n.)

   ெகாத்தன் கரண்  (யாழ்ப்.);; mason's trowel.

     [சாந்  + அகப்ைப. அகழ் → அகழ்ப்  → அகழ்ப்ைப → அகப்ைப]

சாந்தகம்

 
 சாந்தகம் cāndagam, ெப. (n.)

   நான் கப் ல்; four-faced grass;

 buffalo reed - Saccharum spontaneum (சா.அக.);.

சாந்தகலம்

 
 சாந்தகலம் cāndagalam, ெப. (n.)

   தணக்  டை்டக் ேகாங்  என் ம் மரம்; whirling nut - Gyrocarpus jacuini.

சாந்தகவன்னி

 
 சாந்தகவன்னி cāndagavaṉṉi, ெப. (n.)

   ப் ; a kind of plant which is said to suspen the action of fire (சா.அக.);.

சாந்தக ராயர்

 
 சாந்தக ராயர ்cāndagavirāyar, ெப. (n.)

   இரங்ேகச ெவண்பா இயற் ய லவர;் author of {}.

     [சந்தம் → சாந்தம் + க ராயர]்

சாந்தசந் ேராத
யம்

 
 சாந்தசந் ேராதயம் sāndasandirōtayam, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ளிைக ( ன்.);; a medicinal pill.

சாந்தபனம்

 
 சாந்தபனம் cāndabaṉam, ெப. (n.)

   ஒ வைக ேநான் ; penance, religious vow.

இ  ன் நாள் பக ண  மட் ம் உண் , ன் ன் நாள் இர  உண  மட் ம் உண் , ன் நாள் 
ேகடக்ாமல் ைடத்த ெபா ைள உண் , ன்  நாள் உண ன் ப் பட் னி இ க் ம் ேநான் . 
(அ . ந்.);.
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சாந்தம்

சாந்தம்1 cāndam, ெப. (n.)

   1. அைம ; peace, composure, resignation, quietism.

     "சாந்தந் த பவர ்ெவங்ைக ேரசர"் (ெவங்ைகக்ேகா. 329);.

   2. ெபா ைம ( டா.);; endurance, patience.

   3. ஒன்பான் ைவக ள் ஒன்  ( வா.);; sentiment of resignation, quietistic sentiment, one of nava-rasam.

     [சந்  → சந்தம் → சாந்தம். சந்  ெசய்தல் = சமன்ெசய்தல், சமன்ெசய்  அைம  உண்டாக்கல்.]

சாந்த ({}); என் ம் ெசாற்  உைழத்தல், அதனால் ஏற்ப ம் கைளப் , அ ம் ப்பாகப் ைச 
ெதாடரப்ான சடங் ைன ேமற்ெகாள்வதால் ஏற்ப ம் கைளப் , கைளப் ன் காரணமாகப் பணி 
ெசய்யா  ெவ மேன இ த்தல், ஒய்ெவ த்தல், அைம யாதல் என்பன ேபான்ற ெபா ள்கைளக் 
ெகாண்ட சம் ({}); என்பைத ேவராகக் காட் ற  மா. . அகர த . இ ல் உைழத்த ம் அதனால் 
ஏற்ப ம் கைளப் ம் அ ப்ெபா ள்களாகக் ெகாண்ட ேவர ்அைம ப் ெபா ள் தராைம கண்  ெகாள்க. 
உைழத் க் கைளப்பைட ம் நிைல ேசார் ைனக் க் ேமயல்லாமல் அைம ப் ெபா ள் தரா . 
அேதேபால் ேசார் ன் காரணமாகப் பணிெசய்யா  ெவ மேன இ த்தல் ஒய்ெவ த்தலா ேம 
யல்லாமல் எவ்வைக ம் அைம ன் பாற்படா .

அைம  மன ணர் கைள அைமயசெ்சய் ம் (அைம + );, அடக்கச ்ெசய் ம் தன்ைமய . 
வடெமா க்  இனெமா களான ேமைலயாரிய ெமா களில் இச ்ெசாற்கான இனசெ்சால் இல்ைல.

ெகாண்  ( த்தாந்த); லா ம் ெமய்ப் ெபா ள் (தத் வ); லா ம், இ வைகப் பற் ம த்  
ற்றத் றந்த னிவரான ஒ ய ம் இ ைன ஞ் ெசய்யா  இைறவன் ேமல் எண்ணத்ைத 

நிைலயாக நி த்  இ க் ம் நிைல ல் அைம  றக் ம் என் ம் அ  இைணயற்ற இன்பநிைல 
என் ம் ப் ட் ள்ளனேர யல்லாமல் பணி ெசய்யா  ம்மா க் ம் நிைல ல் அைம  றக் ம் 
எனக் யாைம காண்க.

சாந்தம்

சாந்தம்  cāndammi, ெப. (n.)

   1. சந்தனக்கல்; sandal-mortar.

     "ந ஞ்சாந்தம் ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக்.  38. 171);.

   2. ண்ணாம் ச ்சாந்  அைரக் ம் அம் ; stone for grinding lime.

ம. சாந்தம்

     [சாந்  + அம் . அம் தல் = அ க் தல், அ க் யைரத்தல். அம் + இ - அம்  = 
அ க் யைரக்க த ங்கல்]

சாந்த ங்கக்க
ராயர்

 
 சாந்த ங்கக்க ராயர ்cāndaliṅgakkavirāyar, ெப. (n.)

   தண்டைலயார ்சதகம் பா யவர;் author of {}.

இவர ்ேசாழநாட் ல் தண்டைலசே்சரி ல் றந்தவர.் தண்டைலயார ்சதகம், பழெமா  ளக்கம் 
என ம் ெபயர ்ெப ம் (அ . ந்.);.

சாந்த ங்க வா
கள்

சாந்த ங்க வா கள் sāndaliṅgasuvāmigaḷ, ெப. (n.)

   ெகாைலம த்தல் த ய ல்கள் இயற் யவ ம் 17ஆம் ற்றாண் ன மா ய ஒ  ரச ் வனிய 
னிவர;் a {} ascetic of the 17th century author of kolai- {} and some other works.

சாந்தைர-த்தல்

சாந்தைர-த்தல் cāndaraittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   சாந் ைன அைரத் க் ழாக் தல்; to grind sandal to make paste.

     [சாந்  + அைர-,]

சாந்தவாரி

 
 சாந்தவாரி cāndavāri, ெப. (n.)

   தண்ணீர ் ட்டான் (மைல.);; a common climber with many thick fleshy roots.
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சாந்தன்

சாந்தன் cāndaṉ, ெப. (n.)

   1. அைம ைடேயான்; quiet, peaceful person, patient man.

     " ராரி ம் கழ்தற்ெகாத்த சாந்தனால்" (கம்பரா. வவ.34);.

   2. அ கன் ( வா.);; Arhat.

   3. த்தன் ( வா.);; Buddha.

     [சாந்தம் → சாந்தன்]

சாந்தாற்

சாந்தாற்  cāndāṟṟi, ெப. (n.)

   1. ற்றால வட்டம்; fan. 'மணிக்கட ்  ன்  சாந்தாற் ' ( வக. 839);.

   2.   (அக.நி);; bunch of peacock's feathers used as fan.

     [சாந்  + ஆற் ]

சாந் 1

__,

ெப. (n.);

   1. அைம ; composure, tranquillity, peace.

     "சாந்  ேம யர ்த மம் மல் "

   2. தணி ; alleviation, pacification.

   3. ேகாள் ேகாளா கைள அைம ப்ப த்தச ்ெசய் ம் ழா; propiatory rites for averiting the evil influences of 
planets.

   4. க வாய்; remedy, antidote.

   5. ழா; festival.

     "கபா ச ்சரமமரந்்தான் ெப ஞ்சாந்  காணாேத" (ேதவா. 1119. 1௦);.

   6. ைச; worship, 'ஆய்ந்த மர ற் சாந் ேவட் ' (ப ற் ப். 9௦, ப .);.

   7. ரத்்தங்கரர ்இ பத்  நால்வ ள் ஒ வர ்( க்கலம். காப் . உைர);; a Jaina Arhat, one of 24 {}.

     [சாந்தம் → சாந் ]

சாந்தம் பாரக்்க

சாந் க் த்தன்

சாந் க் த்தன் cāndikāttaṉ, ெப. (n.)

   சாந் க் த்  ஆ பவன்; person performing the {}.

     'சாந் க் த்தன் வாலன்  ன்றனான ஜயராேஜந் ர ஆசாரய் க் ம்' (S.I.I.ii. 306);.

     [சாந்  + த்தன்]

சாந் க் த்

சாந் க் த்  cāndikāttu, ெப. (n.)

   ஒன்ப  வைககைள ைடய ம் ேகா ல்களில் ழாக் காலங்களில், உலக மக்களின் அைம  
ேவண்  ஆடப்ப வ மான த்  வைக ள் ஒன் ; a kind of dance calculated to give peace of mind to the 
people and other actors.

     " த் ைரத ் நா க் க் த்தா ைகக் ச ்சாந் க் த்தா ற ஏ நாட்  நங்ைகக்  
த்தா ைகக்  ட்டநிலம்-இந்நிலம் ெகாண்  இத் நா க்  ஆடக்கடவ த்  ஒன்ப  

சாந் மத்

சாந் மத்  cāndimattīvu, ெப. (n.)

   ேமல்கடற்கண் உள்ள ஒ  ; an island in the Arabian sea.

     [சாந் மம் + . ர்  → ]

தல் இராேசந் ரன் காலத் ல் இத்  ேசாழரக்ளால் ெவற்  ெபறப்பட்ட . யா ம் ட் தற்கரிய 
அரண்கைள ைடய  சாந் மத்  என றப்ப ற  ( ற். ேசாழ. வர. சதா வப்பண், பக். 155);.
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சாந் ரகம்

சாந் ரகம் cāndiragam, ெப. (n.)

   1. இஞ் ; green ginger.

   2. க் ; dried ginger (சா.அக);.

சாந் றா

 
 சாந் றா  cāndiṟācu, ெப. (n.)

   ஒ  வைக மரம் (L.);; Tasmanian pine.

சாந்

சாந்  cāndu, ெப. (n.)

   1. சந்தன மரம்; sandal tree.

     "சாந் சாய் தடங்கள்" (கம்பரா. வைரக்காட் . 44);.

   2. கலைவச ்சந்தனம்; sandal paste.

     " லரச்ாந் ன்... யன்மாரப்" ( றநா, 3);.

   3. அரி  அல்ல  ேகழ்வரைகக் க க் க் ட்டப்பட்டதாய் ெநற் க் ம் க ஞ்சாந் ; black pigment 
made of burnt rice or ragi, used as tilaka.

   4. நீ ; sacred ashes.

     "ஈசன சாந் ம்" ( றநா. 246);.

   5. ; paste.

     "ெவள்ெளட் சாந் " ( றநா. 246);.

   6. ண்ணாம் ; mortar, plaster.

   7. மலம் ( ன்.);; faeces.

   ம. சாந் ;   க.சா , சாந் ;   ெத. சா ;   . சாந் ; ட. சாந்

     [சார ்→ சாரத்்  → சாத் . சாத் தல் = தல், மண் காப் தல், சந்தனம் தல். சாத்  → 
சாந்  = ண்ணாம் ச ்ேச , அைரத்த சந்தனம் (வ.வ. 147, 148);]

சாந் க்காைர

 
 சாந் க்காைர cāndukkārai, ெப. (n.)

   வர ் த யன தற் ரிய ண்ணாம்  (இ.வ.);; lime for plastering walls, etc.

     [சாந்  + காைர]

சாந் க்காைற

 
 சாந் க்காைற cāndukkāṟai, ெப. (n.)

   மகளிர ்க த்தணிவைக (இ.வ.);; collar-like ornament worn by women.

     [சாந்  + காைற]

சாந் க்ேகாய்

சாந் க்ேகாய் cāndukāy, ெப. (n.)

   சாந் ப்பரணி; perfume box or casket.

     "ஓ ச ்சாந் க்ேகாய் ய ெசல்வ" ( வக. 764);.

     [சாந்  + ேகாய்]
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சாந் கா

 
 சாந் கா cāndukā, ெப. (n.)

   ெவளிச் ப் ன்; the gem of wood apple tree (சா.அக.);.

     [சாந்  → சாந் கா]

சாந் த் -தல்

சாந் த் -தல் cānduguddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ண்ணாம்ைப உலக்ைகயாற் த் ச ்சாந்தாக் தல்; to pound mortar for use.

     [சாந்  + த் -,]

சாந் ைழ-
த்தல்

சாந் ைழ-த்தல் cānduguḻaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ெபாட் தற் ச ்சாந்  ைழத்தல்; to soften black pigment with water for use as tilaka.

   2. ண்ணாம்  த யன ைழத்தல்; to pound and temper mortar, etc.

ம. சாந் ழய்க் க

     [சாந்  + ைழ-,]

சாந் ட் -தல்

சாந் ட் -தல் cānduāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெநற் க் ஞ் சாந்  உண்டாக் தல்; to prepare {} or black pigment

     [சாந்  + ட் -,]

சாந் சாத்

 
 சாந் சாத்  cānducātti, ெப. (n.)

   ேகா ல் லவரக்்  ெநய்க் காப் ைக (R.);; anointing of an idol.

     [சாந்  + சாத் . சார ்→ சாரத்்  → சாத் ]

சாந் ேசைவ

 
 சாந் ேசைவ cānducēvai, ெப. (n.)

சாந் சாத்  (R.); பாரக்்க;See {}.

     [சாந்  + ேசைவ]

 Skt. {} → த. ேசைவ

சாந் ேதய்-த்தல்

சாந் ேதய்-த்தல் cāndutēyttal,    5 ெச. . . (v.i.)

சாந்தைர-த்தல் பாரக்்க;See {}.

ம. சாந் ேதய்க் க

     [சாந்  + ேதய்-,]

சாந் ப்ப

 
 சாந் ப்ப  cānduppaḍi, ெப. (n.)

   சந்தனக் ழம்  த வதற்கான ப ; allowance for supplying sandal paste (ேசரநா.);.

ம. சாந் ப்ப

     [சாந்  + ப ]
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சாந் ப் றம்

சாந் ப் றம் cānduppuṟam, ெப. (n.)

   சந்தனம் ெகா த் வ வதற்காக டப்பட்ட இைற  நிலம் ( வக. 2577);; land granted rent-free for 
supplying sandal paste to the king.

     [சாந்  + றம்]

சாந் ப்ெபாட்

 
 சாந் ப்ெபாட்  cānduppoṭṭu, ெப. (n.)

   க ஞ்சாந்தால் ெநற் ம் ெபாட் ; tilaka made with black pigment. க. சா ;

ெத. சா

     [சாந்  + ெபாட் ]

சாந் ப்ெபா

 
 சாந் ப்ெபா  cānduppoḍi, ெப. (n.)

   மணப் ெபா  ( ன்.);; perfumed powder.

     [சாந்  + ெபா ]

சாந் -தல்

சாந் -தல் cāndupūcudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. சந்தனம் த யைவ தல் ( ன்.);; to smear the body with sandal or other unguents.

   2. ண்ணாம்  தல்; to plaster a wall.

ம. சாந் க

     [சாந்  + -,]

சாந் வம்

 
 சாந் வம் cānduruvam, ெப. (n.)

   ண்ணச ் ைல; plaster statue (கழ.அக.);.

     [சாந்  + உ வம்]

சாந் லக்ைக

 
 சாந் லக்ைக cāndulakkai, ெப. (n.)

   ண்ணாம் ச ்சாந்  த் ம் உலக்ைக; pestle for pounding mortar.

     [சாந்  + உலக்ைக. உல் → உலம் = ரட் . உலம் → உலக்ைக = ரண்ட த ]

சாந் வாரி

 
 சாந் வாரி cānduvāri, ெப. (n.)

   ப்ைபக்காரன் ( ன்.);; scavenger.

{சாந்  + வாரி]

சாந்ைத
சாந்ைத cāndai, ெப. (n.)

   மைலமகள் ( ரம் . க்க யாண. 23);;{}.
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சாப்ப க்ைக

 
 சாப்ப க்ைக cāppaḍukkai, ெப. (n.)

   இ ப் ப க்ைக, சா க் ரிய இ ேநாய்; death bed.

     [சா + ப க்ைக. பள் → ப  → ப க்ைக]

சாப்பைற

சாப்பைற1 cāppaṟai, ெப. (n.)

   ெநய்தல் நிலப் பைற; maritime district drum (கழ.அக.);.

     [சா + பைற]

 சாப்பைற2 cāppaṟai, ெப. (n.)

   சா ல் அ க்கப்ப ம் பைற ( வா.);; funeral drum.

     [சா + பைற]

சாப்பாக்ெகா -
த்தல்

சாப்பாக்ெகா -த்தல் cāppākkoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ேயா  இைசய ேவண்  ழைவத் தட் ப் பாரத்்தல்; to test the tone of a {} by striking it.

     [சாப்பா + ெகா -,]

சாப்பாட் க்க
ைட

சாப்பாட் க்கைட cāppāḍḍukkaḍai, ெப. (n.)

   1. பணங்ெகா த் ச ்சாப் ங் கைட; hotel, restaurant.

   2. உண ைக; serving of food. சாப்பாட் க்கைட ந் ட்டதா?

     [சாப்பா  + கைட]

சாப்பாட் ராம
ன்

சாப்பாட் ராமன் cāppāṭṭurāmaṉ, ெப. (n.)

   1. ெப ந் னிக்காரன்; glutton.

   2. பயனற்றவன்; good-for-nothing fellow.

     [சாப்பா  + ராமன்]

இராம காைதத் தைலவன் இராமன் மாந்தப் பண் களின் உயர் டமாகக் காட்டப் 
பட் ள்ளைதெயாற் ப் றெசயல்களி ம் ேமலானவன் (உண்ப ல் ன்னிற்பவன்); எனக் காட் ம் 

சாப்பாட்

 
 சாப்பாட்  cāppāḍḍuviḍudi, ெப. (n.)

   பணங்ெகா த்  உண் ம் உண் சச்ாைல (இ.வ.);; hotel.

     [சாப்பா  + ]
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சாப்பா

சாப்பா 1 cāppāṭu, ெப. (n.)

   1. கவளங் கவளமாகக் க வைகக டன் (அல்ல  அைவ ன் க்); ழம் ம் சா ம் ேமா ம் (அல்ல  
அவற் ள் ஒன் ); கலந்  உண்பதற்கான ேசா ; boiled rice with or without side dishes, sauce, buttermilk, etc.

   2. உண ; food, meal especially of human beings.

     "நல்வண்ணெமன்னி ெலா  சாப்பா " ( றேவங். சத. 29);.

   ம. சாப்பா ;ெத. சாபா

     [சப்  → சப்  → சாப்  → சாப்பா ]

 சாப்பா 2 cāppāṭu, ெப. (n.)

   நல்ல அ ; drubbing.

     'நீ ேசடை்ட பண்ணினால் சாப்பா  ைடக் ம்' (உ.வ.);.

   ம. சாப்பா ;ெத. சாபா

     [சப்  → சப்  → சாப்  → சாப்பா ]

சாப்பாணம்

 
 சாப்பாணம் cāppāṇam, ெப. (n.)

   யாழ்ப்பாணம்; a northern province of Ceylon, Jaffna (ேசரநா.);.

ம. சாப்பாணம்

     [யாழ்ப்பாணம் → சாப்பாணம்]

சாப்

சாப் 1 cāppiḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ழம் ம் சா ம் ேமா ம் (அல்ல  அவற் ள் ஒன் ); கலந்த ேசாற்ைறக் கவளங் கவளமாகக் 
க வைகக டன் (அல்ல  அைவ ன் ); உடெ்காள் தல்; to take into mouth chew and swallow boiled rice with 
or without side dishes, sauce, butter milk, etc. இ வ ம் ஒன்றாகத்தான் சாப் டச ்ெசல்ேவாம்.

   2. ட உண கைள உண் தல்; to eat solid foods, eatables.

பழம் சாப் டப் ெப ம் பாேலாரக்்  ஆைச.

   3. ப ைகைய (நீரம்த்ைத); க் த்தல்; to drink. ேதநீர ்சாப் டச ்ெசன்றனர.்

   4. ைகத்தல் ( ைக த்தல்);; to smoke.

ெவண் ட்  ( கரட்); சாப் ம் பழக்கம் ேகடான .

   ம. சாப் க;ெத. சாப

     [சப்  → சப்  → சாப் -,]

 சாப் 2 cāppiḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கவரத்ல்; to consume, misappropriate

ஊரப்்பணத்ைதச ்சாப் டக் டா .

ம. சாப் க

சாப் ரா

 
 சாப் ரா cāppirā, ெப. (n.)

   மரவைக (I.P.);; arnotto.

ெத. சாபரா

900

www.valluvarvallalarvattam.com 10364 of 19068.



சாப் ரா ைத

 
 சாப் ரா ைத cāppirāvidai, ெப. (n.)

   ரங் ஞ்  ைத; arnotto, monkey turmeric- Bixa orellana (சா.அக);.

     [சாப் ரா + ைத]

சாப் ள்ைள

 
 சாப் ள்ைள cāppiḷḷai, ெப. (n.)

   க ேல இறந் ம் ள்ைள; stil-born child.

     'சாப் ள்ைளெபற் த் தாலாட்டலாமா?' (இ.வ.);.

ம. சாப் ள்ள, சா டா

     [சா + ள்ைள]

சாப்

 
 சாப்  cāppīṭu, ெப. (n.)

     'சப் ' எ ம் உயர் ைண ஒ க் ப் னின்  ேதான் ய ஒ க் ப் ச ்ெசால்;

 onom. expr. word signifying Smacking sound.

     [சப்  → சப்  → சாப்  → சாப் ]

சாப்

சாப் 1 cāppudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ த்தல்; to strike.

     "ேகவரைகத ்தண்ெட த் க் ேகப்ைப ெயன்  சாப் ேனன்" (ெநல் . 416);.

     [சாய் → சாய்ப்  → சாப் -,]

 சாப் 2 cāppu, ெப. (n.)

   ப  (C.G.);; copy, transcript.

     [சாய் → சாைய = நிழல். சாய் → சாயல் = ஒப் . சாய் → சாய்  → சாய்ப்  → சாப் ]

 சாப் 3 cāppu, ெப. (n.)

   ஒ வைகத் தாளம்; a kind of cymbal (கழ.அக..);.

சாப் த்தாளம்

 
 சாப் த்தாளம் cāpputtāḷam, ெப. (n.)

   தாளவைக; variety of time-measure (Mus.);.

     [சாப்  + தாளம்]

சாப் ள்

 
 சாப் ள் cāppuḷ, ெப. (n.)

சாக்  பாரக்்க;See {}.

     [சா + ள்]
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சாப்ைப

சாப்ைப1 cāppai, ெப. (n.)

   ற்பாய் ( வா.);; mat made of grass or rushes.

   ம. சாப்ப;   க. சாப, சாெப, சாெப;   ெத. சாப;   . சாெப, சாெப;   ட. ேசாப்ய;பட. சாெப.

     [சாய் + பாய் = சாய்ப்பாய் → சாப்ைப (ெகா.வ.);. சாய் = பாய் ைடயப் பயன்ப ம் நீரக்்கால் 
ல்வைக]

 சாப்ைப2 cāppai, ெப. (n.)

   ஆற்ற ல்லாதவன் ( ன்.);; weak-minded person.

     [சப்ைப → சாப்ைப]

சாப்ைபக்ெகா
ண்டான்

 
 சாப்ைபக்ெகாண்டான் cāppaikkoṇṭāṉ, ெப. (n.)

   சாப்ைபக் ெசாண்டான் பாரக்்க;{} (சா.அக.);.

     [சாப்ைபசெ்சாண்டான் → சாப்ைபக் ெகாண்டான்]

சாப்ைபசெ்சா
ண்டான்

 
 சாப்ைபசெ்சாண்டான் cāppaiccoṇṭāṉ, ெப. (n.)

   நாைரவைக (யாழ்ப்);; spoonbill, species of platalea.

சாப்ெபா

 
 சாப்ெபா  cāppoṟi, ெப. (n.)

   காப்பாகத் ேதான் னா ம் உ க் ப் ேபரிடர ்தரக் ய இடம்; death-trap.

     [சா + ெபா ]

சாபஞ் யம்

 
 சாபஞ் யம் cāpañjiyam, ெப. (n.)

   ரகம்; cummin seed (சா.அக.);.

சாபத் ரி

 
 சாபத் ரி cāpattiri, ெப. (n.)

   சா பத் ரி (ெகா.வ.);; mace.
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சாபம்

சாபம்1 cāpam, ெப. (n.)

   தவத்ேதார ்க ந்  ம் ெமா ; curse, imprecation.

     "த ப்ப ஞ் சாபம்" (கம்பரா. அக ைக. 7);.

ம. சாபம்

     [சா → சா  ( . .);. சா த்தல் = அங்கதம் பா  அல்ல  னந் ைரத் ச ்சாகப் பண் தல், சா  
த்த ெசாற்கைளச ்ெசால் த் ட் தல்.

வாழ்த்  (வாழைவ); என் ம் ற ைனக்  எ ராகசச்ா ெயன் ஞ் ெசால்ேல ெபா த்தமா த்தல் 
காண்க. இனி, ஒ வன் க ைமயாகத ் ட் ம்ேபா ,

     "சா க் றன்" என்  ம் உலக வழக்ைக ம் ேநாக் க (வ.வ. 147);.

     [சா  → சாவம் → சாபம்]

 சாபம்2 cāpam, ெப. (n.)

   1. ங் லால் ெசய்த ல்; bow made of bamboo.

   2. ல்; bow.

     "சாபஞ்சாத் ய கைண ஞ்  யனகர"் (ெப ம்பாண். 121);.

   3. வான ல்; rainbow.

   4. ைல ஒைர (த ); ( வா.);; sagittarius of the zodiac.

ம வ. ெகா , மரம், ைல.

   ம. சாபம்;க. சாப

     [ஆவம் = ங் ல். ஆவம் → சாவம் = ல். சாவம் → சாபம்]

த. சாபம் → Skt. {}

 சாபம்3 cāpam, ெப. (n.)

   லங் ன் ைள; the younger of an animal.

     "சாபெவங் ேகாளரிெயன" (பாரத. சம்பவ. 40);.

 சாபம்4 cāpam, ெப. (n.)

   லக்கப்பட்ட ; that which is prohibited or banned.

சாபம்ெகா -
த்தல்

சாபம்ெகா -த்தல் cāpamkoḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

சாப -தல் பாரக்்க;See {}.

க. சாபெகா

     [சாபம் + ெகா -,]

சாப -தல்

சாப -தல் cāpamiḍudal,    17 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ட் தல்; to curse, revile.

க. சாபெகா

     [சாபம் + இ -,]

சாபவான்
சாபவான்  cāpavāṉpuḻu, ெப. (n.)

   ல் ன் ப்  (ஞானா.20);; an insect.
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சாபைற

சாபைற cāpaṟai, ெப. (n.)

சாப்பைற2 (யாழ்.அக); பாரக்்க;See {}.

     [சா + பைற]

சாபாவனி
சாபாவனி cāpāvaṉi, ெப. (n.)

   அர ைறையத் த ரப்்பதற்காக ஒளித் ச ்ெசய் ம் ப ரத் ்ெதா ல் (M.Sm. D. I. 278);; concealment of 
cultivation for the purpose of evading payment of government revenue.

சா -த்தல்

சா -த்தல் cāpittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

சா 1-த்தல் பாரக்்க;See {}.

     "ேகள் த் தைலவைரச ்சா யா" (உபேத கா. அய . 75);.

     [ச  → ச  → சா ]

சா ணம்

சா ணம் cāpiṇam, ெப. (n.)

   வ யற் ச ்சா நிைல ள்ளவன் ( ன்.);; weak old person, as one about die-used in contempt.

     [சா1 + ணம்]

சா ள்ைள

 
 சா ள்ைள cāpiḷḷai, ெப. (n.)

சாப் ள்ைள ( ன்.); பாரக்்க;See {}.

     [சா + ள்ைள]

சா தாளம்

 
 சா தாளம் cāputāḷam, ெப. (n.)

சாப் தாளம் பாரக்்க;See {}.

     [சாப் தாளம் → சா தாளம்]

சாம்ப

 
 சாம்ப  cāmbagi, ெப. (n.)

   ெந ஞ் ல்; calotrope -Tirbulus terrestris (சா.அக);.

சாம்பச்

 
 சாம்பச்  cāmbacci, ெப. (n.)

   சாம்பன் ையச ்சாரந்்த ெபண் (சங்.அக.);; a woman belonging to samban clan.

     [சாம்பன் → சாம்பத்  → சாம்பச் . அச்  = ெபண்பா ]

சாம்பசதா வன்

 
 சாம்பசதா வன் sāmbasatāsivaṉ, ெப. (n.)

   வனார ்ேவம் ;{} neem - Indigofera asphalathoides (சா.அக.);.

சாம்ப வம்

 
 சாம்ப வம் sāmbasivam, ெப. (n.)

   அ கம் ல்; sacred grass (சா.அக.);.

904

www.valluvarvallalarvattam.com 10368 of 19068.



சாம்ப வன்

 
 சாம்ப வன் sāmbasivaṉ, ெப. (n.)

   அம் ைக டன் ய வன்;{} in company with {}.

     [சாம்பன் + வன். சாம்பல் → சாம்பன் = டைலயாண் ]

சாம்பம்

 
 சாம்பம் cāmbam, ெப. (n.)

   ஆைனெந ஞ்  (மைல.);; a small plant.

சாம்பர்

சாம்பர ்cāmbar, ெப. (n.)

சாம்பல்1 பாரக்்க;See {}.

     "சாம்பரகலத் தணிந்தாய் ேபாற் " (ேதவா. 967. 4);.

     [சாம்பல் → சாம்பர.் ல – ர ேபா ]

சாம்பராக்

 
 சாம்பராக்  cāmbarākku, ெப. (n.)

   பாட் னி  ேதா ம் 'சாம்பராக் ' என்  மா  பாடப்ப ம் ஒ  வைகப் பாட்  ( ன்.);; a poem 
in praise of a deity, each stanza of which ends with the refrain {}.

     [சாம்பல் → சாம்பர ்+ ஆக் ]

சாம்பல்

சாம்பல்1 cāmbal, ெப. (n.)

   1. ஏதாவ  ெபா ைள எரித்த ன் ஞ் ம் ெபா த் கள்; powdery residue left after combustion of any 
substance, ashes.

     " காடான சாம்பல ரங்கத் ேல நி த்தமா " ( .ெவ. 9, 43, உைர);.

   2. வாடற் ; withered flower.

     "ஆம்பற்  ன் சாம்பலன்ன" ( ந். 46);.

   3. ைம ( ங்.);; old age.

   4. ைக ைல, ப த் ப்ப ரக்ைளக் ெக க் ம் ச்  (இ.வ.);; insect causing damage to tobacco, cotton, etc.

ம. சாம்பல்

     [ ள் → ட்  → ப் . ப்ெபனல் = ைரந்  நீரவ்ற் தல். ப்  → ப்பல் = ள்ளி. ப்  → ம்  → 
சம்  → சாம் . சாம் தல் = எரிதல், வா தல். சாம்  → சாம்பல் (ேவ.க.89);. எரிபட்ட நீ , சாம்பல் 
நிறமாகத் ெதரி ம் வா ய , ப ரக்ைள அ க் ம் சாம்பம்நிறப் ச் ]

 சாம்பல்2 cāmbal, ெப. (n.)

   நாவல் மரம் (மைல.);; jamun plum.

     [சம்  → சாம்  → சாம்பல்]

சாம்பல்கைர-
த்தல்

சாம்பல்கைர-த்தல் cāmbalkaraittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

சாம்பற்கைர-த்தல் பாரக்்க;See {}.

     [சாம்பல் + கைர-,]

905

www.valluvarvallalarvattam.com 10369 of 19068.



சாம்பல் ைவ

 
 சாம்பல் ைவ cāmbalkiḷuvai, ெப. (n.)

   சாம்பல்நிறமான ைவ; grey balsum - Balsmodendron Beryyi (சா.அக);.

     [சாம்பல் + ைவ]

சாம்பல்சத்

 
 சாம்பல்சத்  cāmbalcattu, ெப. (n.)

   ப ரின் ரட் க் ம், ேநாய் எ ரப்் த் தன்ைமக் ம் உத யாக இ ந்  நல்ல சா ப ையத் த ம் 
சத் ; potash.

     [சாம்பல் + சத் ]

சாம்பல்நத்தம்

 
 சாம்பல்நத்தம் cāmbalnattam, ெப. (n.)

   ம ைர மாவட்டத் ல் உள்ள ஊர;் a village in Madurai district.

     [சாம்பல் + நத்தம்]

சம்பந்தர ்சமணரக்ைளச ்ெசால்லாட ல் (வா ல்); ெவன்  அவரக்ள் பா ய ஏ கைளத் ல் எரித் ச ்
சாம்பலாக் ய காரணமாக ெபற்ற ெபயர ்சாம்பல் நத்தம் (த.ஊ.ெப.);.

சாம்பல்நாைர

 
 சாம்பல்நாைர cāmbalnārai, ெப. (n.)

   சாம்பல் நிற நாைர வைக; eastern grey heron - Ardea cincrea rectirostris. ம வ. நாராயன், நைரயான், 
நாராயணப்பட்

     [சாம்பல் + நாைர]

நைர என்ற ெசால், சாம்பல் கலந்த ெவள்ைள நிறத்ைதக் க் ம். நைர நிற ைடய பறைவைய 
நைரயான் (அ); நாைர என்  அைழத்தனர ்(சங்க இலக் யத் ல் ள்ளின ளக்கம்);.

சாம்பல்ேநாய்

 
 சாம்பல்ேநாய் cāmbalnōy, ெப. (n.)

   எள் ப ைரத ்தாக் ம் ேநாய்; a disease attack gingelly.

     [சாம்பல் + ேநாய். ள் → ெநாள் → ேநாள் → ேநாய்]

சாம்பல் றா

 
 சாம்பல் றா cāmbalpuṟā, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் றா; a kind of dove - Streptopelia decaocto.

     [சாம்பல் + றா]

ெவள்ைளப் றா, ணம் றா என்ற ேவ  ெபயரக் ம் உண் . ேவலமரத் ல் காணப்ப ம் 
தவசங்கேளா   கற்கைள ம் ங் ம் தன்ைமயால் ணம் றா என் ம் அைழப்பர ்
(சங். ள். ள.);.

சாம்பல் -த்தல்

சாம்பல் -த்தல் cāmbalpūttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. க ரில் உள்ள கங் ன்ேமல் சாம்பல் ப தல், மரம், காய் த யவற் ல் சாம்பல்நிறப் ெபா ள் 
ப தல்; to be covered with ashes or ash like thing.

   2. உடல் ெவ த்தல்: to turn ashen to body. அவன் உடம்  ெம ந்  சாம்பல்

த் ட்ட .

   3. அ க ேவைல னால் உட ல் (ெவயரை்வயால்); சாம்பல்ப தல்; to turn ashen (of body);.

     'உடல் சாம்பல் த்  ட்ட , ளிக்கேவண் ம்' (உ.வ.);.

     [சாம்பல் + -,]
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சாம்பல் சனம்

 
 சாம்பல் சனம் cāmbalpūcaṉam, ெப. (n.)

   ப த் செ்ச ையத் தாக் ம் ஒ  ேநாய், சனக்ெகால் கள்; a kind of disease attack cotton.

     [சாம்பல் + சனம். ஞ்சாளம் → சாளம் → சனம்]

சாம்பல்மர

 
 சாம்பல்மர  cāmbalmarali, ெப. (n.)

   நாவல்; ruddy black plum - Eugenia rubicunda (சா.அக);.

     [சாம்பல் + மர ]

சாம்பல்ெமாந்த
ன்

சாம்பல்ெமாந்தன் cāmbalmondaṉ, ெப. (n.)

   வாைழவைக; a variety of plantain bearing ash - coloured fruits.

ம. சாம்பெமாந்தன்

     [சாம்பல்1 + ெமாந்தன். ெபாந்  → ெபாந்தன் → ெமாந்தன். ெபா ெபா  (இரடை்டக் ள );. 
ெபா க் , ெபாந்  என் ம் ெசாற்கைள ேநாக் க. இைவ ெப ைமப்ெபா ைளக் ப்பன.]

சாம்பல்வ ணி

 
 சாம்பல்வ ணி cāmbalvaruṇi, ெப. (n.)

   ெச ப்பைட; a low spreading plant found in rice fields after harvest - Coldenia procumbens (சாஅக.);.

     [சாம்பல் + வ ணி]

சாம்பல்வாைழ

சாம்பல்வாைழ cāmbalvāḻai, ெப. (n.)

சாம்பல் ெமாந்தன் (G.Sm.D.I.i.215); பாரக்்க;See {}.

     [சாம்பல்1 + வாைழ. சாம்பல் நிற வாைழ]

சாம்பலச்

 
 சாம்பலச்  cāmbalacci, ெப. (n.)

   ெவ ப்  (யாழ்ப்.);; saltpetre, potassium nitrate.

     [சாம்பல் → சாம்பலச் ]

சாம்பல ப்ெப
நாள்

சாம்பல ப்ெப நாள் cāmbalaḍipperunāḷ, ெப. (n.)

   த் வத் நாள்க ள் ஒன் ; Ash Wednesday. Shrove Tuesday (R.C.);.

ம. சாம்பல் ெப நாள்

     [சாம்பல்1 + அ  + ெப நாள்]

சாம்பலாண்

__,

ெப. (n.);

   1. உடல் ம் நீ ய ற ; religious mendicant whose whole body is smeared with ashes.

   2. ேகாமாளி ( ன்.);; clown.

     [சாம்பல்1 + ஆண் ]
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சாம்ப ப்

சாம்ப ப்  cāmbaluppu, ெப. (n.)

   மர ப்  (இங்.ைவ.166);; potash, salt of tartar, Potassa.

     [சாம்பல் + உப் ]

சாம்பெல

சாம்பெல  cāmbaleru, ெப. (n.)

   வறட் , ற , உ  த யைவ ற் ம் எரிந்த ன், ைடக் ம் எ  (ெசங்ைக);; a kind of manure.

     [சாம்பல்1 + எ ]

சாம்பெலாட்

சாம்பெலாட்  cāmbaloṭṭi, ெப. (n.)

   எ க்  (சாம்பனிறம் ப ந் ப்ப ); (சங்.அக.);; madar, as being of ash-like dull-grey colour.

     [சாம்பல்1 + ஒட் . சாம்பைல அப் ய  ேபான்ற நிற ைடய ]

சாம்பவம்

சாம்பவம்1 cāmbavam, ெப. (n.)

   1. வன் ெதாடரப்ான ; that which pertains to {}.

   2. வமதேவ பா ; a {} sect.

     " லர ்சாத்த ம் லர ்சாம்பவ மாய்ச ்ேசரவ்ர"் ( க்காளத். . 3௦: 26);.

     [சம்  → சாம்  → சாம்பல் → சாம்பன் → சாம்பவன் → சாம்பவம்]

 சாம்பவம்2 cāmbavam, ெப. (n.)

   சம் நாவல் (யாழ்.அக.);; rose-apple.

     [சம்  → சாம்  → சாம்பல் → சாம்பவம்]

சாம்பவன்

 
 சாம்பவன் cāmbavaṉ, ெப. (n.)

   வைன வ ப ேவான்; worshipper of {} devotee.

     [சாம்பன் → சாம்பவன்]

சாம்பவேனாைட 
அம்பலவாண 

னிவர்

சாம்பவேனாைட அம்பலவாண னிவர ்cāmbavaṉōṭaiambalavāṇamuṉivar, ெப. (n.)

   17ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்  சாத்தானப் ராணம் பா ய ல்ைல வளாகத்ைதச ்ேசரந்்த 
லவர;் a poet, author of {}, lived in 17th century at {}.

     "சாம்பவேனாைட என்ப  இவரின் ஊர"் ( ற் ல.);.

     [சாம்பேனாைட +அம்பலவாண னிவர]்

சாம்ப

சாம்ப  cāmbavi, ெப. (n.)

   1. நாவல்வைக; clove leaved black plum.

   2. ெப நாவல் (மைல.);; east Indian rose-apple.

     [சாம்பவம் → சாம்ப ]

சாம்ப ந்

 
 சாம்ப ந்  cāmbavivindu, ெப. (n.)

   ெகளரி ெசய்நஞ்  (யாழ்.அக);; a prepared arsenic.

சாம்பற்கத்தைல

சாம்பற்கத்தைல cāmbaṟkattalai, ெப. (n.)

   ன்ற  நீள ம், சாம்பல்நிற ம் ெகாண்ட ம், சாப் ட உதவாத மான கத்தைல என் ம் 
கடல் ன்; a grey-coloured sea-fish - Sciaena albida alias corvina albida. It is about 3ft long not esteemed for table 
(சா.அக.);.
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சாம்பற்கைரத்த
ல்

 
 சாம்பற்கைரத்தல் cāmbaṟkaraittal, ெப. (n.)

   ணத்ைத எரித்த ன் , சாம்பைலக் கைரத்  எ ம்ைபப் ெபா க் ம் ஈமசச்டங்  (இ.வ.);; performing 
the ceremony of pouring water on the ashes and collecting the bones after cremation.

     [சாம்பல் + கைரத்தல். இதைன அங்கங் கைரத்தல் என்  வ , ெதன்பாண்  வழக்கம்]

சாம்பற்கைர-
த்தல்

சாம்பற்கைர-த்தல் cāmbaṟkaraittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   இறந்தவரின் உடைல எரித்த ன் சாம்பைல ம் எரியாத எ ம்ைப ம் எ த்  நீரில் தல்; to 
immerse ashes of a cremated person in river etc., a post-funeral rite.

     [சாம்பல் + கைர-,]

சாம்பற்கற்றா
ைழ

 
 சாம்பற்கற்றாைழ cāmbaṟkaṟṟāḻai, ெப. (n.)

   க்கத்ைதக் ணப்ப த் ம் சாம்பல் நிறமான கற்றாைழ; an ash-coloured aloe found grown near the railway 
fencing;Rail-Aloe americana.

     [சாம்பல் + கற்றாைழ]

சாம்பற் ைர

 
 சாம்பற் ைர cāmbaṟārai, ெப. (n.)

   பசைலக் ைர; creeping purslane.

     [சாம்பல் + ைர]

சாம்பற் ண்

 
 சாம்பற் ண்  cāmbaṟkuṇṭi, ெப. (n.)

   அ வ க்கத்தக்கவன் ( ன்.);; slovenly, dirty, person.

     [சாம்பல் + ண் ; ள் → ண் → ண்  = ட்டம். உடல் வ ம் சாம்பல் யவன் அல்ல  
ெந ங்காலம் நீராடாமல்  ப ந்த அம்மணத் ேதாற்றத்  னிவன்]

சாம்பற் ளி-
த்தல்

சாம்பற் ளி-த்தல் cāmbaṟkuḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   சாம்ப ற் ர தல்; to bathe in ashes to be covered with ashes, as a brooding hen.

     [சாம்பல் + ளி-,]

சாம்பற்ேகா

 
 சாம்பற்ேகா  cāmbaṟāḻi, ெப. (n.)

   சாம்பல் நிறத் ல் இ க் ம் ேகா ; ash coloured fowl.

ம. சாம்பக்ேகா

     [சாம்பல் + ேகா . ள் → ெகா  → ேகா  = நிலத்ைத ம் ப்ைபைய ம் ைளக் ம் பறைவ]

சாம்பற் றா

 
 சாம்பற் றா cāmbaṟcuṟā, ெப. (n.)

   சாம்பல் வண்ணமான றா ன்; grey shark - Carcharias macloti (சா.அக.);.

     [சாம்பல் + றா]
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சாம்பற்பாைர

 
 சாம்பற்பாைர cāmbaṟpārai, ெப. (n.)

   சாம்பல் வண்ணமான ஒ வைகக் கடல் ன்; a sea-fish, grey pauray - Caranx nigrescens (சா.அக);.

     [சாம்பல் + பாைர]

சாம்பற் றா

சாம்பற் றா cāmbaṟpuṟā, ெப. (n.)

   சாம்பல் நிறத் ல் இ க் ம் றா; ash coloured dove.

ம. சாம்பப்ரா

     [சாம்பல் + றா]

சாம்பற் - த்தல்

__,

   4 ெச. . . (v.i.);

   1. ெந ப் ல் நீ த்தல்; to be covered with ashes, as live embers.

   2. காய், இைல த யவற் ல் சாம்பல்நிறம் ப தல்; to have ash-like appearance, as fruits, leaves, etc.

   3. சாம்பல் ேபால் உடல் ெவ த்தல்; to grow ashy, as one's body.

     [சாம்பல் + -,]

சாம்பற் சணி

 
 சாம்பற் சணி cāmbaṟpūcaṇi, ெப. (n.)

   சணி வைக (மைல.);; ash-gourd.

     [சாம்பல் + சணி]

சாம்பன்

சாம்பன் cāmbaṉ, ெப. (n.)

   வன்;{}.

     "சாம்ப கடம்பவ ேனசேன" ( மர. ர. ம ைரக்கலம். 68);.

     [சம்  → சாம் . சாம் தல் = எரிதல். சாம்  → சாம்பல் = எரிந்த சாணம். சாம்பல் → சாம்பன் = 
டைலயாண் ]

சாம்பனாைர

 
 சாம்பனாைர cāmbaṉārai, ெப. (n.)

   நாைர வைக (யாழ்.அக.);; a kind of grey crane.

     [சாம்பல் + நாைர]

சாம்பா னி

 
 சாம்பா னி cāmbākiṉi, ெப. (n.)

   பசைலக் ைர; garden spinach, Malabar night shade - Basella Cordifolia (சா.அக.);.

சாம்பாட்

 
 சாம்பாட்  cāmbāṭṭu, ெப. (n.)

   டல் (மைல.);; snake gourd.

     [சாம்பல் + ஆட்  → சாம்பலாட்  → சாம்பாட் ]
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சாம்பாத்

 
 சாம்பாத்  cāmbātti, ெப. (n.)

சாம்பச்  (யாழ்ப்.); பாரக்்க;See {}.

சாம்பான்

சாம்பான்1 cāmbāṉ, ெப. (n.)

   எ க் ைல; madar leaf - Caltropis gigantea (சா.அக.);.

     [சாம்பல் → சாம்பன் → சாம்பான்  = சாம்பல்நிற இைலகைளக் ெகாண்ட ]

 சாம்பான்2 cāmbāṉ, ெப. (n.)

   பைறயர ்பட்டப்ெபயர;் caste of Pariahs.

     "ெபற்றான் சாம்பா க் ப் ேபதமறத் க்ைக ெசய் " (தனிப்பா.);.

ம. சாம்பான்

     [ ம் → ம்  → (சம் ); → சாம்  → சா ம்பல் → சாம்பர.் சாம்  → சாம்பான் = ணத்ைதச ் பவன் 
( .தா.149);]

சாம்

 
 சாம்  cāmbi, ெப. (n.)

க  த யவற்ைற மாட் , ஒன்ைற உயரத ் க் தற் ரிய உ ைள (இ.வ.);' pulley.

     [சாம்  → சாம் ]

சாம் யம்

 
 சாம் யம் cāmbiyam, ெப. (n.)

   நாகப் ; iron-wood of Ceylon - Musua ferrea (சா.அக);.

சாம் ரி

 
 சாம் ரி cāmbiri, ெப. (n.)

   ேசங்ெகாடை்ட; dhoby's nut - Semicarpus anacardium (சா.அக.);.
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சாம்

சாம் 1 cāmbudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. வா தல்; to wither, droop.

     "ெநய்தற் சச்ாம் ம் லத்தாங்கண்" (பட் ன. 12);.

   2. ெக தல்; to perish, pine away.

   3. தல் ( வா.);; to close up, as flowers.

   4. ஒ ங் தல் ( ங்.);; to decline.

   5. உணரவ் தல்; to lose consciousness.

     "சாதல் காப்பவ  ெமன்றவத் ற் சாம் னார"் (கம்பரா. உ க்காட். 21);.

   6. ஒளி ம ங் தல்; to grow dim, as the eyes.

     "மன்னெரல்லாந் தளரந்்  கண் சாம் னாேர" ( வக. 811);. எரிதல்;

 to burn.

ம. சாம் க

     [ ள் → ட்  → ப் . ப்ெபனல் = ைரந்  நீரவ்ற் தல். ப்  → ப்பல் = ள்ளி. ப்  → ப்  = 
ள்ளி. ப்  → ம்  → சம்  → சாம்  (ேவ.க.212);]

 சாம் 2 cāmbudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. இ த்தல் ( ன்.);; to pull in by jerks, to haul" to draw in, to pump.

   2. அைறதல் (யாழ்ப்.);; to give a blow.

     [சப்  → சம்  → சாம் ]

 சாம் 3 cāmbu, ெப. (n) பைற ( டா.): drum.

     [சாம் 2(-தல்); → சாம்  = அ த்  இைசெய ப் ம் இைசக்க ]

 சாம் 4 cāmbu, ெப. (n.)

   ப க்ைக; bed.

     "கற்ைற ேவய்ந்த க த்தைலச ்சாம் ன்" (ெப ம்பாண். 15௦);.

     [சாள் → சா . சா தல் = சாய்தல். சாள் → சாய். சாய்தல் = வைளதல், க ழ்தல், ப த்தல். சாய் - 
→(சாயம்); Skt. {} = ப க்ைக. சாய் → சாய்ைக = ப க் டம். சாள் → சாய்ப்  → சாம் ]

 சாம் 5 cāmbu, ெப. (n.)

   1. 18 ழங்ெகாண்ட ைடைவ; woman's cloth of 18 cubits.

   2. பல ண் கள் ெகாண்ட ச் ைல ( ன்.);; a full piece containing several clothes.

 சாம் 6 cāmbu, ெப. (n.)

   ெபான் ( டா.);; gold.

     [ ள் → ட்  → ப் . ப்ெபனல் = ைரந்  நீர ்வற் தல். ப்  → ப்பல்= ள்ளி. ப்  →  ம்  → 
சம்  → சாம்  = எரிதல், ஒளி தல், ஒளி ம் ெபான்]

 சாம் 7 cāmbu, ெப. (n.)
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சாம் சண்பகம்

 
 சாம் சண்பகம் sāmbusaṇpagam, ெப. (n.)

   நாவற்  ( ன்.);; flower of the jamum plum.

     [சாம்  + சண்பகம்]

சாம் நதம்

சாம் நதம் cāmbunadam, ெப. (n.)

   1. ேம  மைலக்  வடக் ல், நாவற்சா  ெப  ஒ ம் ஆ ; a river believed to flow north of the Mt. {} carrying 
the juice of the jamun tree.

     "இத்த ன் ங்கனிநீ ராறாய் ேம த் தடவைரையப் ைட ழ்ந்  வடபாற் ெசன்  சாம் நதப் 
ெபயரெ்ப ம்" (கந்த . அண்டேகா. 33);.

   2. நால்வைகப் ெபான்க ள் ஒன் ; a kind of fine gold, one of four kinds of {}.

     "ெபான் க் ச ்சாம் நதம்" (வள் வமா. 36);.

சாம் வன்

 
 சாம் வன் cāmbuvaṉ, ெப. (n.)

   டைல காப்பவன்; watchman of burning ground.

     [ ம்  → சம்  → சாம் . சாம் தல் = எரிதல். சாம்  → சாம்பல் = எரிவதால் ஞ் ம் ெபா த் கள், 
டைலப்ெபா . ஒ.ேநா: சாம்பற்கைரத்தல். சாம்பலவன் → சாம் வன்]

சாம் நதம்

 
 சாம் நதம் cāmbūnadam, ெப. (n.)

சாம் நதம் பாரக்்க;See {}-nadam.

     [சாம் நதம் → சாம் நதம்]

சாமக்காரன்

 
 சாமக்காரன் cāmakkāraṉ, ெப. (n.)

இர க் காவலாளன் (யாழ்ப்.);, night-watch.

     [சாமம் + காரன்;

சாமம் =இர , ந இர ]

சாமக்காவல்

 
 சாமக்காவல் cāmakkāval, ெப. (n.)

   இர க் காவல் (யாழ்.அக.);; night-watch.

     [சாமம் + காவல்]

சாமக் ழங்

 
 சாமக் ழங்  cāmakkiḻṅgu, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் ழங் ; the root of a plant - Colocasia antiquorum (சா.அக.);.

     [சாமம் + ழங் . ழக்  → ழங்  = நிலத் ன் ழ் ைளவ ]

சாமக் ைர
சாமக் ைர cāmakārai, ெப. (n.)

   ைர வைக ( வசா. 4);; a kind of greens.
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சாமக்ேகா

சாமக்ேகா  cāmakāḻi, ெப. (n.)

   நள்ளிர ல் ங்ேகா ; cock crowing at midnight.

     "உறங் ம  தான் சாமக்ேகா  ( வ். ப்பா. 18, வ்யா, பக். 17௦);.

. சாமேகாரி

     [சாமம் + ேகா ]

     [p]

சாமசம்

 
 சாமசம் sāmasam, ெப. (n.)

   யாைன; elephant.

     [யாமயம் → சாமயம் → சாமசம் = க  நிற ைடய . ஓ.ேநா: யாமம் → சாமம்]

சாமண்டகம்

 
 சாமண்டகம் cāmaṇṭagam, ெப. (n.)

   சரக்ெகான்ைற; cassia (சாஅக.);.

சாமணம்

 
 சாமணம் cāmaṇam, ெப. (n.)

   தட்டார ்க  வைக (C.E.M.);; nippers, pincers.

ம. சாமணம்

     [சாவணம் → சாமணம்]

சாமத் ரம்

 
 சாமத் ரம் cāmattiram, ெப. (n.)

   க ங்கா ; black wood (சா.அக.);.

     [சாமம் + ரம். சாமம் – க நிற ைடய ]

சாமந்தநாராய
ணத்ெதாண்ைட

மான்

 
 சாமந்தநாராயணதெ்தாண்ைடமான் cāmandanārāyaṇattoṇṭaimāṉ, ெப. (n.)

   தஞ்ைச ல் சாமந்த நாராயண ண்ணகர ்கட் யவன்; the builder of {} at Tanjore (அ . ந்.);.

     [சாமந்தன் + நாராயணன் + ெதாண்ைடமான்]

சாமந்தம்

சாமந்தம்1 cāmandam, ெப. (n.)

   ஒ  பண் (ச .);; a kind of tune.

 சாமந்தம்2 cāmandam, ெப. (n.)

   பக்கம் (யாழ்.அக.);; neighbourhood.

     [அம் தல் = ெந ங் தல், அைடதல், ெபா ந் தல். அம் → அைம. அைமதல் = ெந ங் தல் 
(மைலப . 181);. அைம = ெந க்கம், அண்ைம. அைம → Skt. {}. அைம → அைமந்தம் → சைமந்தம் → 
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சாமந்தன்

சாமந்தன்1 cāmandaṉ, ெப. (n.)

   1. அைமசச்ன் (ச .);; king's minister.

   2. பைடத்தைலவன்;     "ேசைன ேயாட்  சாமந்தரா " ( வாலவா. 59, 16);.

   3. ற்றரசன்; feudatory prince, petty ruler.

     "சண்டவார ் ைல சாமந்தர ்வாங் னார"் (பாரத. தற்ேபா.24);.

ம. சாமந்தன், சாமந்தன்

     [அம் தல் = ெபா ந் தல், தல், ெந ங் தல் அம் → அைம. அைமதல் = ெபா ந் தல், ேசரத்ல், 
ெந ங் தல். அம் → அைம → அைமத்ேதான் → அைமசச்ன் = அரச டன் ெந ங்  இ ந்  அர ச ்
ெசயல்கைள நிைற ேவற் பவன், ெசயலாற் ம் பணியாளர.் அைமந்ேதான் → அைமந்தன் → 
சைமந்தன் → சமந்தன் → சாமந்தன்]

 சாமந்தன்2 cāmandaṉ, ெப. (n.)

   லப் டண பாண் யனின் பைடத்தைலவன்; amy chief of {}.

     [சாமந்தன்1 → சாமந்தன்]

சாமந்தன்கா

சாமந்தன்கா  cāmandaṉkācu, ெப. (n.)

   பைழய மாைழயால் ஆன பண (நாணய); வைக (சரவண. பண .56);; an ancient coin.

     [சாமந்தன் + கா . காழ் → கா ]

சாமந்

சாமந்  cāmandi, ெப. (n.)

   1. ஒ வைகப் செ்ச ; Indian chamomile or chinese flower - Chrysanthemum indicum.

ெத. ேசமந் , க. ேசவந்

     [சாமம் + அந்  – சாமம். அந்  → சாம அந்  – மாைலயந் . சாம அந்  → சாமந்'  = அந்  வண்ணம், 
அந்  வண்ணம் ேபான்ற நிற ைடய  வைக]

ெசவ்வந்   – Skt. {}

சாமந் ைய, நாட் ச ்சாமந் , ைமச ்சாமந்  என இ வைகப்ப த் ம் அதன் ன்

நிறத்ைத ைவத்  மஞ்சள், ெவள்ைள, நீலம் என வைகப்ப த் ம் ப்ப ண் .

ன் வைககள்

   1. நாட் ச ்சாமந்  - ேதாட்டச ்சாமந் ; garden chamomile - Chrysan themum indicum.

   2. மஞ்சள் சாமந் ; yellow chamomile - Chrysanthemum caronarium.

   3. ெவள்ைளச ்சாமந் ; white chamomile - Chrysanthemum crinatum

   4. வப் ச ்சாமந் ; red chamomile - Chrysanthemum roxburghi.

   5. நீலச ்சாமந் ; blue chamomile - Chrysanthemum genus.

   6. ைமச ்சாமந் ; Europe chamomile - Anthemis nobilis.

   7. க்கச ்சாமந் ; Turkish chamomile - Tagetus erec.

   8. ஆட சாமந் ; Helicteres isora.

   9. காட் ச ்சாமந் ; wild chamomile - Matricuria chamomile (சாஅக.);.

சாமந் ப்

 
 சாமந் ப்  cāmandippū, ெப. (n.)

   ெசவ்வந் ப்  வ னதான ல்ைல என்ற மகளிர ்அணி; gold jewel resembling chrysanthemum, worn 
by women in the hair.

     [சாமந்  + ]
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சாம ட்பம்

 
 சாம ட்பம் cāmabuṭbam, ெப. (n.)

   பாக்  மரம்; arecanut - areca catcchu (சா.அக.);.

சாமம்

சாமம்1 cāmam, ெப. (n.)

   ண், கத , உத் ரம் த யன ெசய்யப் பயன்ப ம் மரம்; a kind of tree.

 சாமம்2 cāmam, ெப. (n.)

   1. 7 1/2 நா ைக ெகாண்ட காலவளைவ ( ங்.);; a watch of 7 1/2 {} = 3 hours.

   2. ந சச்ாமம் ( ன்);; midnight.

   3. இர  (

     [ ங்.);

 night.

     [யாமம் →  சாமம்]

சாமம்3

__,

ெப. (n.);

   1. ப ைம ( ங்.);; green or dark green colour.

   2. க ைம; dark or black colour.

     "சாயற் சாமத் ேமனி" ( வ். வாய், 851);.

   3. அ  (மைல.);; cynodon grass.

     [யா = க ைம. யா → யாமம் = இ ள், இர , க ைம. யாமம் → சாமம் = க ப் , பசை்சகைள 
அ க் ம் அ கம் (அ  → அ ); ல்]

 சாமம்4 cāmam, ெப. (n.)

   வறட் , பஞ்சம்; drought, famine.

சாமரசம்

 
 சாமரசம் sāmarasam, ெப. (n.)

   ப ன்ைன; fire-brand teak (சா.அக);.
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சாமரம்

சாமரம்1 cāmaram, ெப. (n.)

   க , இறப் த் தண்டைன (மரணத்தண்டைன); வழங்கப் பயன்ப த் ம் ர் ைன ள்ள 
கம்பம்; impaling stake.

     " த்த சாமரம் ெபற்ற  ற்றேமா" ( வாலவா. 38, 51);.

     [சா + மரம்]

 சாமரம்2 cāmaram, ெப. (n.)

   1. கவரிமானின் ம ரால் அைமந்த அரசச ் ன்னம் ( டா);; chowry, bush tail of the yak, used as a fly- flapper 
for idols or as a royal insignia.

   2. கவரிமானின் ம ரால் அைமந்த ; fan.

   ம. சாமரம்;   க சமர, சாமர; . சாமர, சாமேரா

     [கவரி → சவரி → சமரி → சாமரி → சாமரம்]

த. ெசவ்வந்  → Skt. {}

     [p]

 சாமரம்3 cāmaram, ெப. (n.)

சாமரம் -தல்

சாமரம் -தல் cāmaramvīcudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   காற்  வ மா  சாமரம் ( ); ெகாண்  அைசத்தல்; to fly-flap with bushy tail of the yak, chowry.

க. சாமரவனி

     [சாமரம் + -,]

சாமரி

 
 சாமரி cāmari, ெப. (n.)

   ைர (யாழ்அக.);; horse.

ம. சாமரி

சாமரிகம்

 
 சாமரிகம் cāmarigam, ெப. (n.)

   ைரக் ளம்ப ; horse-hoof plant (சாஅக);.

     [சாமரி → சாமரிகம்]

சாமைர

சாமைர cāmarai, ெப. (n.)

சாமரம்2 பாரக்்க;See {}.

     "சாமைர க்க மா யாம்" (கம்பரா. நிந்தைன. 12);.

சாமளம்

சாமளம் cāmaḷam, ெப. (n.)

   1. க ைம (உரி.நி.);; blackness.

   2. ப ைம ( வா.);; dark-green colour.

     [சாமம் → சாமளம்]
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சாமைள

சாமைள cāmaḷai, ெப. (n.)

   மைலமகள் (சாமள நிற ைடயவள்);;{}, as being of dark-green complexion.

     "சாம்ப  சங்கரி சாமைள" (அ ரா . 5௦);.

     [சாமம் → சாமைள]

சாமன்

சாமன்1 cāmaṉ, ெப. (n.)

   1. அ வன் ( தன்); ( ங்.);; the planet mercury.

   2. வன்;{}.

     [சாம்பன் → சாமன்]

 சாமன்2 cāmaṉ, ெப. (n.)

   காமன்தம் ; younger brother of {}.

     "சாமனார ்தம் ன் ெசல " (க த். 94);.

சா நாதக்க
ராயர்

 
 சா நாதக்க ராயர ்cāminātakkavirāyar, ெப. (n.)

   ெபா ைக நிகண் ன் ஆ ரியர;் a poet, author of Podigai {}.

     [சா நாதன் + க  + அைரயர ்→ ராயர]்

இவர ்பாண்  நாட் ல் கல் ைடக் ச் ல் வாழ்ந்தவர.் இவரின் தந்ைதயார ்நாம ப நிகண்  
இயற் ய வ ப் ரமணியக் க ராயர ்(த . ல. அக.);.

சா லம்

 
 சா லம் cāmilam, ெப. (n.)

   ளிவஞ் ; a sour plant, perhaps a species of rattan (சா.அக.);.

சா ரத்்தம்

 
 சா ரத்்தம் cāmuārttam, ெப. (n.)

சா த்தம் பாரக்்க;See {}.

     [சா + ரத்்தம்]

சா ண்

சா ண் 1 cāmuṇṭi, ெப. (n.)

   ஏ  கன்னியரில் ஒ த் யா ய ெகாற்றைவ;{}, one of {}.

   ம. சா ண்ட, சா ண் , சா ண்ணி;   க. சா ண் ; . சா ண் , ச ண்

     [சா  + உண்  – சா ண்  → சா ண் . ெவற் த் ெதய்வமாகக் க தப்ப ம் ெகாற்றைவ சா  
உண்டாக் ம் றம் பற் ச ்சா ண்  எனப்பட்டாள்]

   {}, a form of {} or {}, in D. also {}. The word is composed of D. {}, death; a corpse, and {}. etc. may be {} (she who rolls 
about); (K.K.E.D. XXIX);.

 சா ண் 2 cāmuṇṭi, ெப. (n.)

   1. நாணல் (மைல.);; kaus.

   2. அ ரி; Indigo plant.

 சா ண் 3 cāmuṇṭi, ெப. (n.)
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சா ண் ேதவ
நாயகர்

 
 சா ண் ேதவநாயகர ்cāmuṇṭitēvanāyagar, ெப. (n.)

   ெசங்கற்பட்  மாவட்டத் ள்ள மாகறல் ஊரினரா ய றப்ெபா ள் ெவண்பாமாைல ன் 
உைரயா ரியர;் the commentator of {}, native of {}, in {} district (ெச.அக.);.

     [சா ண்  + ேதவநாயகர]்

சா தம்

சா தம்1 cāmudam, ெப. (n.)

   க க்காய் ( ன்.);; chebulic myrobalan.

 சா தம்2 cāmudam, ெப. (n.)

   ேகாைரப் ல் (மைல.);; sedge.

சா த்தம்

 
 சா த்தம் cāmuḻuttam, ெப. (n.)

   ெகட்ட காலம் ( ன்.);; fatal hour, inauspicious time.

     [சா + த்தம்]

சா ஞ்

 
 சா ஞ்  cāmūñji, ெப. (n.)

   ண ஞ் ; dismal, ghastly countenance.

     [சா + ஞ் .  → . தல் = ச் ரத்்தல், ேமாப்பம் த்தல்.  → ச் .  → ஞ்  
→ ஞ்  = க் , க் ள்ள கப்ப ]

சா ரத்்தம்

சா ரத்்தம் cāmūrttam, ெப. (n.)

சா த்தம் பாரக்்க;See {}.

     "சா ரத்்தெமன்ேற மந் ரி ன் மைற வல்லவ ேரா னர"் ( தான. ணா ண. 91);.

     [சா ரத்்தல் → சா ரத்்தம்]

சா

 
 சா  cāmūli, ெப. (n.)

   ஊமத்ைத; dhatura (சா.அக.);.

     [சா + ]

சாேமளம்

 
 சாேமளம் cāmēḷam, ெப. (n.)

   சாப்பைற; funeral drum.

     [சா + ேமளம்]
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சாைம

சாைம1 cāmai, ெப. (n.)

   1. மடங்கல் (ஆவணி); மாதத் ல் ைதத்  6 ழைம தல் 4 மாதங்க ள் ைள ம் ஒ  வைகப் 
ன்ெசய்ப்ப ர;் poor-man's millet, sown in Avani and maturing in six weeks to four months 'சக் யப் ெபண் ம் 

சாைமக்க ம் சைமந்தால் ெதரி ம்' (பழ.);

   2. தவச வைக; little millet, panicum miliare.

     "சாைம ைன வண்ண ேவாதனம்" ( தான. யாத் ைர. 8);.

   3. வர ; common millet.

   ம. சாம;   க. சாெம, சாெவ, சந்ெத;   ெத. சய்ாமா ;   பட. சாெம;   பர.் சாம; H. {};

 Skt. {}

     [சைம → சாைம, வடவர ்கரிய  என்  ெபா டக்ாரணம் வ  தவ . சாைம கரியதாகா .]

சாைம பைடப் க் காலந் ெதாட் த் ெதன்னாட் ல் ைளந் வ ம் ெதாண் (ஒன்பான்); லங்க ள் 
ஒன்றா ம். இன் ம் அ  நாட் ப் ற உழவரக்்  உரிய ஒ ங்கான உண  வைகக ள் ஒன்றாக 
இ ந்  வ ன்ற  (ெமா.க.66);.

 சாைம2 cāmai, ெப. (n.)

சாைமக்
ைண

 
 சாைமக் ைண cāmaikkuruṇai, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் ல்; a kind of grass.

     [சாைம + ைண]

சாைமப் ல்

 
 சாைமப் ல் cāmaippul, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் ல்; a kind of grass.

     [சாைம + ல். சாைமப் ப ர ்ேபான்ற ல்]
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சாய்

சாய்1 cāytal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. க ழ்தல்; to incline, hand down.

     "நாணடச ்சாய்ந்த நலங் ள ெர த் ன்" (ெபா ந. 31);.

   2. வானில் ேகாள் த யைவ சாய்தல்; to decline, as a heavenly body.

   3. வைளதல்; to bend, turn down, as the ear.

     "சாய் ெச க் ைள" ( பாண். 130);.

   4. ப த்தல்; to recline, lie down.

     ' க்ைக ேல சா த்தைன' (ஈ , 27:5);.

   5. ரண் ெசல் தல்; to march, in crowds.

     ' ழா க்  மக்கள் ரள் சாய் றாரக்ள்' (உ.வ.);.

   6. தல்; to give

 way, break.

     "சாய்ந்த வல்  ேபாய்" (கம்பரா. நாகபாச. 99);.

   7. ேதாற்ேறா தல்; to be routed;

 to flee.

     "வந்தவர ்சாய்ந்த வா ம்" (பாரத. நீைர ட் . 137);.

   8. ந நிைல றம் தல்; to be partial, biassed.

   9. ஒ ங் தல் ( ன்.);; to decline from a direct course;

 to deviate.

   10. சாரத்ல்; to lean.

ணின் ேமல் சாய்ந்தான்.

   11. நடந்ேத தல்; to happen, succeed.

அந்தக் காரியஞ் சாய்ந்த .

   ம. சா க;   . சா னி;   வ. சய்; . ய்.

     [ ள் → சாள் → சாய்]

 சாய்2 cāytal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. தளரத்ல்; to be fatigued, to grow weary.

     "கள்ெளாற் க் கண் சாய்பவர"் ( றள், 927);.

   2. வ ந் தல்; to be troubled.

     "சாய் வ ளல்லேளா" (க த். 79: 1௦);.

   3. ெம தல்; to grow thin, emaciated.

     "சா னள் வ ந் யாளி ம்ைப" (க த். 121);.

   4. வற் தல்; to get dried up, as a channel.

     "கான்யாற் க் க ம் னல் சாஅய்" (அகநா. 25);.

   5. அ தல்; to be ruined, to perish.

     "மறஞ்சாய" ( .ெவ.2,1, ெகா .);.

     [சாள் → சாய்]
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சாய்க்கா

சாய்க்கா  cāykkāṭu, ெப. (n.)

   ம் காைரச ்சாரந்்த ஊர;் a village near {}.

     [சாய் + கா ]

இவ் ர,் ேதவாரத் ல் ம் காரச் ்சாய்க்கா  என் ம் கா ரிப் ம்பட் னத் ச ்சாய்க்கா  என் ம் 
க்கப்ப ற .

     " ண் கார ்எனேவண்டா ெவண்மாட ெந த் தன் காரச்ச்ாய்க்காட் ள் தைலவன் தாள் 
சாரந்்தாேர" என ம்

சாய்கைட

 
 சாய்கைட cāykaḍai, ெப. (n.)

   நீரத்்தாைர; drain, gutter for carrying off sewage.

ம வ. ங் , சலதாைர, சாலகம், அங்கணம்

     [சாள் → சாய். சாய்தல் = வைளதல். சாய் + கைட]

அங்கணம் என் ம் ெபய ம் இக்கரணியம் பற் யேத. ஒ.ேநா. வணங்  → வாங்  → வங்  → அங் . 
அங் தல் = வைளதல், சாய்தல். அங்  + அணம் - அங்கணம் - வாட்டஞ் சாட்டமா க் ம் சாலகம்.

சாய்கண்

 
 சாய்கண்  cāykaṇkuruḍu, ெப. (n.)

வாய், கண், க் , நாக்  இைவ ஒ  பக்கத் ல்

   இ த் க் ெகாண் , அத் டன் கண்கள் வந்  டா , எரிசச்ல், நீர ்வ தல் ஆ ய பண் கைளக் 
காட் ேமார ்ேநாய்; blindness of the eyes characterised by controtion of the face on one side, thereby affecting the 
mouth, eyes, nose, tongue, etc., attended with inflammation, burning and watery discharge from the eyes (aft-gyas);.

     [சாப் + கண் + ]

சாய்கரகம்

சாய்கரகம் cāygaragam, ெப. (n.)

   தண்ணீரப்் பந்தரில் நீர ்வாரக்் ம் ஏன (பாத் ர); வைக (ஈ ,6. 10: 7);; a kind of spouted vessel used in pouring 
water.

     [சாய் + கரகம்]

சாய்கால்

சாய்கால் cāykāl, ெப. (n.)

   ெசயற் றம் வாய்ந்த ம ப்  (இ.வ.);; influence.

     [சாள் → சாய் → சாய்கால் (ேவ.க.233);]

சாய்கால் க் ர
யம்

 
 சாய்கால் க் ரயம் cāykālvikkirayam, ெப. (n.)

   உள் ர ்வணிகம்; inland trade.

     [சாய்கால் + க் ரயம்]

சாய்காலம்

சாய்காலம் cāykālam, ெப. (n.)

   ெசால் ெசயற்ப ம்ப யான நிைல (இ.வ.);; time of prosperity and influence.

     [சாய்1 + காலம்]

சாய்ைக

சாய்ைக cāykai, ெப. (n.)

   தங் டம் (யாழ்ப்.);; house, rest-house.

     [சாய்1 →  சாய்ைக. சாய்ைக = ப க் டம், இைளப்பா டம். 'ைக' ெசா. ஆ. ஈ .]

   ஒேநா: இ. சகா;சாய் → (சாயனம்); → வ. சயனம் = ப க்ைக. உ. சாகர்
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சாய்ங்காலம்

 
 சாய்ங்காலம் cāyṅgālam, ெப. (n.)

சா ங் காலம் பாரக்்க;See {}.

     'சாய்ங்காலம் இன்ைறக்  ஊ க் ப் ேபாேறன்' (உ.வ.);.

     [சா ங்காலம் → சாயங்காலம் → சாய்ங்காலம்]

சாய்த் க்ெகா -
த்தல்

சாய்த் க்ெகா -த்தல் cāyttukkoḍuttal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒ ேசரக் ெகா த்தல்; to give in abundance.

     "பரி லைரக் காணில்..... யாைனைய அணியணியாகச ்சாய்த் க் ெகா க் ம்" ( றநா. 135, உைர.);.

     [சாய் → சாய்த்  + ெகா -,]

சாய்த் ப்பார்-
த்தல்

சாய்த் ப்பார-்த்தல் cāyttuppārttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கண்ைணக் ேகாணலாக ைவத் க் ெகாண்  (வக் ரித் ப்); பாரத்்தல்; to look askant.

     [சாய் → சாய்த்  + பார-்,]

சாய்த் -தல்

சாய்த் -தல் cāydduviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. சாய்த் க்ெகா  பாரக்்க;See {}.

   2. ெகால் தல் (இ.வ.);; to kill.

     [சாய் → சாய்த்  + -,]

சாய்ந்தரக்கைள

 
 சாய்ந்தரக்கைள cāyndarakkaḷai, ெப. (n.)

   மாைல நான்  மணி ல் இ ந்  இ ட் ம் வைர ெசய் ம் கைளெய த்தல் ெதா ல் (ெத.ஆ.);; evening 
weeding.

சாய்ந்தரக் கைளக்  ஆள் ப்

     [சாய்ந்தரம் + கைள. சாய் → சாய்ந்தரம்]

சாய்ந்தரப் ட்

சாய்ந்தரப் ட்  cāyndarappūṭṭu, ெப. (n.)

   மாைல ல் (4 மணிக் ேமல்); ெசய் ம் உழ  (ெதா ல்.);; evening ploughing.

     [சாய்த்தரம் + ட் . ண் → ட்  = உழ ]

சாயந்தரம்

 
 சாயந்தரம் cāyandaram, ெப. (n.)

   மாைலப் ெபா ; evening.

     [சாய் → சாய்ந்தரம் → சாயந்தரம்]

 சாயந்தரம் cāyandaram, ெப. (n.)

சா ங்காலம் பாரக்்க;See {}.

 Skt. antara → த. அந்தரம்
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சாய்ந்தாட்டம்

 
 சாய்ந்தாட்டம் cāyndāṭṭam, ெப. (n.)

   சாய்ந்தா தல்; swinging or swerveing sideways without shifting position.

ம. சாஞ்சாட்டம்

     [சாய்ந்தா  → சாந்தாட்டம்]

சாய்ந்தா -தல்

சாய்ந்தா -தல் cāyndāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   நிலத் ல் நின் ெகாண்  அல்ல  இ க்ைக ல் இ ந்  ெகாண்  பக்கவாட் ல் அல்ல  
ன் ம் ன் ம் அைசதல்; to swing or swerve sideways without shifting position.

     "சாந்தாடம்மா சாய்ந்தா " ( ழந்ைதப் பாட் );.

ம. சாஞ்ஞா க, சாஞ்சா க

     [சாய்ந்  + ஆ -,]

சாய்ப்பாங்கைர

 
 சாய்ப்பாங்கைர cāyppāṅgarai, ெப. (n.)

   அ ப்பங்கைர, அ ப்ப ; kitchen;

 the front of the hearth.

     [சாய்ப்பாங்கைட → சாய்ப்பாங்கைர]

சாய்ப்பாய் -
தல்

சாய்ப்பாய் -தல் cāyppāyviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பாரா ேபால இ ந்  தல்; to connive at.

     [சாய்ப்பாய் + -,]

சாய்ப்பாைவ

சாய்ப்பாைவ cāyppāvai, ெப. (n.)

   ;   ேகாைரப் பாைவ (க த்.133, 33, உைர);; doll made of sedge.

     [சாய்5 + பாைவ. சாய் = ேகாைர]

சாய்ப் டம்

சாய்ப் டம் cāyppiḍam, ெப. (n.)

   1. பைட ன் வாங் டம்; place of retreat, as of an army.

     "சாய்ப் டமாகப் ேபாரப்்பைட பரப் " (ெப ங். மகத. 17:63);.

   2.  ெகாட்டைக (இவ.);; a shed with sloping roof.

     [சாய்3 + சாய்ப் டம்]

சாய்ப் றக் -
தல்

சாய்ப் றக் -தல் cāyppiṟakkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   சாய்வாக ேமற் ைர அைமத்தல் ( ன்.);; to construct a sloping roof.

     [சாய்ப்  + இறக் -,]
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சாய்ப்

சாய்ப்  cāyppu, ெப. (n.)

   1. தாழ்  ( ங்.);; slope, slant.

   2. மைலசச்ரி  ( ன்.);; slide or declivity of a mountain.

   3. சாய்வான ைர ( ன்.);; sloping or slanting roof.

   4. சாய் -2 பாரக்்க ( ன்.);;See {}.

   5. கங்ெகாடாைம ( ன்.);; aversion, indifference.

   6. மட்ட ெவற் ைல (யாழ்ப்.);; inferior betel leaves.

ம. சா ப்

     [சாய் + சாய்ப் . ' ' ெசா.ஆ.ஈ ]

சாய்பலைக

 
 சாய்பலைக cāypalagai, ெப. (n.)

   சாய்மானப் பலைக (இ.வ.);; sloping wooden back for reclining.

     [சாய் + பலைக]

சாய்மைண

சாய்மைண cāymaṇai, ெப. (n.)

   1. சாய்மானம்1, 1 பாரக்்க;See {},

   2. ண் ; a kind of pillow.

     [சாய் + மைண]

சாய்மரம்

 
 சாய்மரம் cāymaram, ெப. (n.)

   வைத (மைல);; jalap.

சாய்மானக்க
ைர

 
 சாய்மானக்க ைர cāymāṉakkadirai, ெப. (n.)

   சாய் நாற்கா  (இலங்ைக);; easy chair.

     [சாய்மானம் + க ைர]

சாய்மானப்பல
ைக

சாய்மானப்பலைக cāymāṉappalagai, ெப. (n.)

   1. சாய்ந் ெகாள் தற் ரிய பலைக; a plank used for reclining.

   2. ணிெவ க் ம் பலைக (இ.வ.);; washboards.

     [சாய்மானம் + பலைக]
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சாய்மானம்

சாய்மானம்1 cāymāṉam, ெப. (n.)

   1. சாரம்ைண (உ.வ.);; back, as of a chair;a masonry construction to recline.

   2. சாய்ைக (உ.வ.);; leaning, reclining.

   3. சாய் 1, 2 ( ன்.); பாரக்்க;See {}, 2.

ம. சாய்மானம்

     [சாய் + மானம்]

 சாய்மானம்2 cāymāṉam, ெப. (n.)

   ஒப்ெபா க்கம் (ஒப்பாசாரம்); (யாழ்.அக);; conformity, decorum.

     [சாய் + மானம்]

சாய்ேம தம்

 
 சாய்ேம தம் cāymēdidam, ெப. (n.)

   ங் மப் ; English saffron flower - Crocus sativus (சா.அக.);.

சாய்

சாய் 1 cāyvu, ெப. (n.)

   1. சரி  (யாழ்அக);; slope, declivity, side of a hill.

   2. ஒ பாற்ேகாடல் (சங்.அக);; bias, partiality.

   3. ைற ; defect, deficiency.

     "சாய்வறத ் த் ய சாைல" (கம்பரா. வவ. 84);.

   4. நிைலைமத்தாழ் ; straitened circumstances.

   5. வைள  (யாழ்ப்.);; going obliquely;

 turning aside;

 obliquity, divergency.

   6. ேநாக்கம்; inclination, bent of mind.

   7. அ ; death;

 destruction.

     "உ ரப்்ெபாைறச ்சாய்  நீக் தல் சார  தன்ைமத்தால்" (கம்பரா. இராவணன்வைத, 182);.

   8. கட்டடம் த யவற் ன் வாட்டம் (இ.வ.);; gradient.

ம.சாய்

     [சாள் → சாய் → சாய் . ' ' ெசா.ஆ.ஈ ]

 சாய் 2 cāyvu, ெப. (n.)

   நீர ்இல்லாமல் உலரந்்  ேபான ப ர ்(ெசங்ைக.);; dry crop (without water);.

     [சாய் → சாய் ]

சாய் சரி

சாய் சரி  sāyvusarivu, ெப. (n.)

   1. இரக்கம் (தாடச்ணியம்);; kindness, leniency.

   2. சாய் 1-2 பாரக்்க;See {}-2

     [சாய்  + சரி ]
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சாய் நாற்கா

 
 சாய் நாற்கா  cāyvunāṟkāli, ெப. (n.)

   ெகட் யான ணிையத் ெதாட் ல் ேபால் ெதாங்க ட்ட, சாய்ந்  ெகாள்வதற்கான நாற்கா ; deck-
chair, easy chair.

தாத்தா க்  ஒ  சாய்  நாற்கா  வாங்க ேவண் ம்

     [சாய்  + நாற்கா ]

     [p]

சாய் ப்பாைத

 
 சாய் ப்பாைத cāyvuppātai, ெப. (n.)

   மா க்  அல்ல  ேமைடக் ச ்ெசல்லப் ப ல்லாமல் சாய்வாக அைமக்கப்பட்ட தளப்பாைத 
(கட்டட);; terrace way without step, ramp

     [சாய்  + பாைத]

சாய் ேமைச

 
 சாய் ேமைச cāyvumēcai, ெப. (n.)

   எ வதற்  ஏந்தாகக் ழ்ேநாக் ச ்சாய்ந்த பரப்ைப ைடய ைச; a desk with a sloping top.

     [சாய்  + ேமைச]

சாயக்காரன்

சாயக்காரன் cāyakkāraṉ, ெப. (n.)

   1. சாய பவன்; dyer.

   2. சாயம் காய்ச் பவன்; one who prepares dye.

     [சாயம் + காரன்]

சாயக் ழங்

 
 சாயக் ழங்  cāyakkiḻṅgu, ெப. (n.)

   ழங்  மஞ்சள்; green turmeric, turmeric root (சா.அக);.

     [சாயம் + ழங் ]

சாயக் ண்டா

 
 சாயக் ண்டா cāyakkuṇṭā, ெப. (n.)

   சாயம் ேபாடப் பயன்ப ம் ெசப்  ஏனம் (ெசங்ைக);; copper vessel for dyeing.

     [சாயம் + ண்டா. ள் → ண் -→ ண்  → ண்டா = உ ண்  ரண்ட கலம்]

சாயக்ெகாண்
ைட

சாயக்ெகாண்ைட cāyakkoṇṭai, ெப. (n.)

   1. மகளிர  ெகாண்ைட வைகக ெளான் ; women's tresses done in a particular way.

   2. ேகா ல்களில் ழாக் காலங்களில் உலா வ ம் ேமனிக் ச ் வப்  அல்ல  நீலநிறப் 
பட்டாைடயால் தைல ல்  ேபால் அைமக்கப்ப ங் ெகாண்ைட; a turban of red or blue silk resembling 
crown, put on the head of {}.

   3. யணி வைக; a kind of coronet.
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சாயக்ேகாைர

 
 சாயக்ேகாைர cāyakārai, ெப. (n.)

   சாயம் நைனத் ப் பாய் த யன ன்னப் பயன்ப ம் ேகாைரவைக ( ன்.);; a sedge used for making 
mat etc.

     [சாயம் + ேகாைர]

சாயக்ேகால்

 
 சாயக்ேகால் cāyakāl, ெப. (n.)

   சாயம் ேபா த ல் பயன்ப ம் மரக்ேகால் (ெசங்ைக);; wooden pole for dyeing.

     [சாயம் + ேகால். ல் → ேகால் = ரட் , ரண்டகம் ]

சாயகம்

சாயகம் cāyagam, ெப. (n.)

   அம் ; arrow.

     "இரட் ச ்சாயகங்கள்" (கம்பரா. மகரக்கண்ணன். 18);.

     [சாய் → சாயகம் – சாயசெ்சய்வ ; ழ்த் வ ]

சாயங்காய்ச் -
தல்

சாயங்காய்ச் -தல் cāyaṅgāyccudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   சாயம் ேபா தல் ( ன்.);; to dye, colour.

     [சாயம் + காய்ச் . காய் → காய்ச் . காய்தல் = தல். காய்ச் தல் = டைவத்தல்]

சாயங்காலம்

 
 சாயங்காலம் cāyaṅgālam, ெப (n.)

சா ங் காலம் பாரக்்க;See {}.

ெத. சாய

     [சா ங்காலம் → சாயங்காலம்]

சாயங்ெகாட்ைட

 
 சாயங்ெகாடை்ட cāyaṅgoṭṭai, ெப (n.)

   ேசங்ெகாடை்ட; dhoby's nut (சா.அக);.

     [சாயம் + ெகாடை்ட]

சாயசச்ந்

சாயசச்ந்  cāyaccandi, ெப (n.)

   1. மாைல மங்கல் ( ன்.);; evening twilight.

   2. மாைல வ பா  (இ.வ.);; evening devotions.

     [சாய் → சா ம் + சந்  → சா ம் சந்  → சாயசச்ந்  = மாைலப்ெபா , அப்ெபா ல் ெசய் ம் 
வ பா ]

சாயசச்ம்பங்

 
 சாயசச்ம்பங்  cāyaccambaṅgi, ெப. (n.)

   ெகா ச ்சம்பங் ; champank creeper - Pergularia monor (சா.அக.);.

     [சாயம் + சம்பங் ]
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சாயசச்ாந்

 
 சாயசச்ாந்  cāyaccāndi, ெப. (n.)

   சா சச்டங்  (அந் ேயட் ); (யாழ்.அக.);; crematory rite.

     [சா சாந்  → சாயசாந் ]

சாயசச்ால்

 
 சாயசச்ால் cāyaccāl, ெப. (n.)

   சாயந் ேதாய்க் ம் பாைன ( ன்.);; vat for dyeing.

     [சாயம் + சால்]

சாயச் ைல

 
 சாயச் ைல cāyaccīlai, ெப (n.)

   சாயேமற்றப் பட்ட வண்ணத் ணி; coloured cloth.

ம. சாயச் ல (ஒணத் ல் உ த் ம் ய வண்ணத் ணி);

     [சாயம் + ைல]

சாயசெ்ச

 
 சாயசெ்ச  cāyacceḍi, ெப (n.)

   இம் றல்; Indian madder (சா.அக.);.

     [சாயம் + ெச ]

சாய

 
 சாய  cāyaḍi, ெப. (n.)

   சாயம் ேபா டம்; place for dyeing.

     [சாயம் + அ . அ  = இடம்]

சாயத் ணி

 
 சாயத் ணி cāyattuṇi, ெப. (n.)

   நிறேமற்றப் பட்ட ணி; dyed cloth.

ம. சாயத் ணி

     [சாயம் + ணி]

சாயந் ர-்தல்

சாயந் ர-்தல் cāyandīrtal,    4 ெச. ன்றா ., ெச. . . (v.t & v.i.)

சாயந்ேதாய்த்தல் ( ன்.); பாரக்்க;See {}.

     [சாயம் + ர-்,]

சாயந்ேதாய்-
த்தல்

சாயந்ேதாய்-த்தல் cāyandōyttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   சாயம் ேபா தல் (ெகா.வ.);; to dye, colour.

     [சாயம் + ேதாய்-,]
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சாயப்பட்ைட

 
 சாயப்படை்ட cāyappaṭṭai, ெப. (n.)

   ேவம்பாடம் படை்ட; the bark of buck thorn climber (சா.அக.);.

     [சாயம் + படை்ட]

சாயப்பணி

சாயப்பணி cāyappaṇi, ெப. (n.)

   1. ெசஞ் சாய ந் ெதா ல் ( ன்.);; work of dyeing with red, dist. fr. {}.

   2. சாய ட் ம் பணி the art of painting, dyeing.

ம. சாயப்பணி

     [சாயம் + பணி]

சாயப்பாக்

 
 சாயப்பாக்  cāyappākku, ெப. (n.)

   சாயேமற் ய பாக்  (உ.வ.);; areca-nut sliced and dyed by boiling.

     [சாயம் + பாக் ]

சாயப் -த்தல்

சாயப் -த்தல் cāyappiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   காற் வாக் ற் கப்பைலச ்ெச த் தல் (யாழ்ப்.);; to steer a vessel windward (ெச.அக.);.

     [சாய் + -,]

சாயப் கம்

 
 சாயப் கம் cāyappūligam, ெப. (n.)

   வப் ப் பசைல; red spinach (சா.அக.);.

     [சாயம் + கம்]

சாயப்ெபட்

 
 சாயப்ெபட்  cāyappeṭṭi, ெப. (n.)

   சாய ட்ட ஒைல த யவற்றால் அைறகள் உள்ளனவாகச ்ெசய்யப்பட்ட ெபட்  (இ.வ.);; small lacquer 
boxes with compartments; dyed ola-covered baskets with compartments.

     [சாயம் + ெபட் ]

சாயப்ேபால்

 
 சாயப்ேபால் cāyappōl, ெப. (n.)

   சாய ட்ட க  (யாழ்ப்);; painted cane or staff.

     [சாயம் + ேபால்]

சாயப்ெபான்

 
 சாயப்ெபான் cāyappoṉ, ெப. (n.)

   நிற ட்டப் பட்ட ெபான்; coloured gold.

ம. சாயப்ெபான்

     [சாயம் + ெபான்]
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சாயம்

சாயம்1 cāyam, ெப. (n.)

சாயங்காலம் ( ங்.); பாரக்்க;See {}.

     [சாய்3 → சாயம்]

 சாயம்2 cāyam, ெப. (n.)

   1. நிறம்; colour, tinge, tint.

   2. ல் த யவற் ற்  ஊட் ம் வண்ணம்; dye.

   3. உண்ைமத்தன்ைம; true colour;

 real nature.

     "சாயந் லங்  ட்ட ".

   4. ெபாய்த்தன்ைம; false nature.

சாயம் ெவ த்  ட்ட .

   5. சாயேவர ்( ன்.); பாரக்்க;See {}.

   ம. சாயம்;   க., ெத., பட. சாய;   ட. சாய்;   ேகாத. சய்வ்; ட. சாய

     [சாய் → சாைய = நிழல், ப வ வம், ஒப் , கழ். சாய்4 → சாயம்]

த. சாயம் → Skt. {}

சாயம்பற்றைவ-
த்தல்

சாயம்பற்றைவ-த்தல் cāyambaṟṟavaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெபாய்செ்சய் ையப் பரப் தல் (நாஞ்.);; to spread false information.

     [சாயம் + பற்ற + ைவ-,]

சாயம்

சாயம் 1 cāyambiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   சாயம்பற் தல்; to take on colour.

     [சாயம் + -,]

 சாயம் 2 cāyambiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

சாயந்ேதாய்-த்தல் பாரக்்க;See {}.

     [சாயம்2 + -,]

 சாயம் 3 cāyambiḍi, ெப. (n.)

   ெபான்னாங் காய்; Indian soap-nut (சா.அக);.

     [சாயம் + ]

சாயம்ேபா-தல்

சாயம்ேபா-தல் cāyambōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   ஏற் ய நிறம் நீங் தல்; to become change of real colour.

     [சாயம் + ேபா-,]

சாயம்ேபா -தல்

சாயம்ேபா -தல் cāyambōṭudal,    19 ெச. . . (v.i.)

சாயந்ேதாய்-த்தல் பாரக்்க;See {}.

     [சாயம் + ேபா -,]
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சாயம்ெவ -
த்தல்

சாயம்ெவ -த்தல் cāyamveḷuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெபாய் மைறந்  உண்ைம ெவளிப்ப தல்; to come to light;

 get-exposed.

அவன் சாயம் ெவ த் ப் ேபாச் , இனி யாைர ம் ஏமாற்ற யா .

     [சாயம் + ெவ -,]

சாயம -த்தல்

சாயம -த்தல் cāyamaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

சாயந்ேதாய்-த்தல் பாரக்்க;See {}.

     [சாயம் + அ -,]

சாயமரம்

சாயமரம் cāyamaram, ெப. (n.)

   1. ஒ  வைக மரம் (M.M.464);; Malay sandal.

   2. மரவைக (இங்.ைவ.);; American logwood.

     [சாயம் + மரம்]

சாயேமற் -தல்

சாயேமற் -தல் cāyamēṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

சாயந்ேதாய்-த்தல் பாரக்்க;See {}. (ெச.அக.);.

     [சாயம் + ஏற் -,]

சாயர்

சாயர ்cāyar, ெப. (n.)

   1. நிலவரி நீங் ய வழக்கமான ற ரை்வ (C.G);; customs, duties, current or customary sources of revenue other 
than land tax.

   2. ரை்வ தண் பவர;் custom- house officer (ெச.அக.);.

     [ஆயம் = வரி. ஆயர ்= வரி வாங் பவர.் ஆயர ்→ சாயர]்

சாயரெ்சள

 
 சாயரெ்சள  cāyarceḷagi, ெப. (n.)

   ரை்வ வாங் டம் (C.G.);; custom-house or station.

     [சாயர ்+ ெசௗ . ச க்கம் → ச க்  → ெசௗ ]

சாயரசை்ச

சாயரசை்ச cāyaraccai, ெப. (n.)

   1. சாயங் காலம்; evening.

   2. ேகா ல் நடக் ம் மாைலப் ைச; evening service in temples.

     [சாயம் + ரசை்ச. சாயம் = மாைல, த. ரசை்ச → Skt. {}.

ெசய் றெபா , ேபா றெபா  என்பனேபால் வ ம் ெதாடரந்ிகழ்ைவக் க் ம், 
ெசால்லாட் கள் ெசய் றசை்ச, ேபாரசை்ச எனக் ெகாசை்ச ரி ற்  வழக்ெகய் யன. 

சாயரி

 
 சாயரி cāyari, ெப. (n.)

   பாைலப் பண்வைக ( ங்.);; a primary melody type of the palai class.
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சாயல்

சாயல்1 cāyal, ெப. (n.)

   1. சாய் ; inclining, slanting.

   2. இைளப் ; weariness, exhaustion.

     "உைழேயார ்தன்னி ம் ெப ஞ்சாயலேர" ( றநா. 262);.

   3. க்கம் ( வா.);; contraction, shrinking.

   4. டம் ( ங்.);; bed, sleeping place.

ம. சாயல்

     [சாய்தல் = ப த்தல். தைலசாய்தல் = ப த்தல்,  ேநரம் உறங் தல். சாய் → சாய்ைக = 
ப க் டம் சாய் → (சாயனம்); → வ. சயனம் = ப க்ைக. சாய்2 → சாயல்]

 சாயல்2 cāyal, ெப. (n.)

   1. அழ ; beauty, gracefulness.

     "கண்ணா ஞ் சாயல்" (பரிபா. 11:54);.

   2. நிறம் ( ங்.);; colour.

   3. ேமனி, உடல்; body form.

     "தளரந்்த சாயற் றைகெமன் ந்தல்" ( லப். 8: 1௦௦);.

   4. ஒப் ; likeness, resembleance in feature.

     "பாலைன நின் சாயல் கண் ... ெமல் யலா ெள த்தாள்" (தனிப்பா. 2: 142:361);.

   5. நிழல்; reflectd image, shadow.

   6. சார் ; protection.

     "அன்பரக்ள் சாய ளைடய ற் ந்ேதன்" (ேதவா. 154, 7);.

   7. மஞ்சள் (மைல.);; turmeric.

   8. ேமம்பா  ( டா.);; excellence, superiority.

   9. அ ள்; grace, as of God.

     "சாயனின  வானிைற" (பரிபா. 2:56);.

   10. ேமம்பாடா ய ெசால்; lofty words.

     "சாயேல ெமய்ேய ணரந்்ததார ் க ைரப்பர"் (ஏலா , 28);.

   ம. சாயல்; Skt. {}

     [சாய்4 + சாயல்]

 சாயல்3 cāyal, ெப. (n.)

   ெமன்ைம; tenderness.

     "அ  நா ம் பன் ம் ேபாலா  ம ம் ம் ேபால்வேதார ்தன்ைம" (ெதால்.ெபா ள். 243, 
இராம. உைர);.

சாயல்காட் -தல்

சாயல்காட் -தல் cāyalkāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ந த்தல்; to imitate, represent, personate.

   2. ன் யாகக் காட் தல் (உ.வ.);; to foreshadow.

     [சாயல் + காட் -,]
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சாயல்சரி

சாயல்சரி  cāyalcarivu, ெப. (n.)

   1. ஒப் ; likeness.

   2. இைச ; symmetry.

   3. இணக்கங் காட் ங் ணம்; spirit of compromise

     [சாயல் + சரி  - சாயல்சரி  - மர ைண ெமா ]

சாயல்

சாயல் 1 cāyalpiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   சரியான ப  (அராகம்); பண் த்தல்; to get the right tune.

     [சாயல் + ]

 சாயல் 2 cāyalpiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒத் ைசத்தல் (அ கரித்ததல்);; to imitate correctly, as in dress.

     [சாயல் + -,]

சாயல்மாயலாய்

 
 சாயல்மாயலாய் cāyalmāyalāy,    . .எ. (adv.) சாைடமாைடயாய் (இ.வ.); without taking serious notice.

     [சாயல் + மாயல் + ஆய்]

சாயல்வரி

சாயல்வரி cāyalvari, ெப. (n.)

   வரிப் பாட்  வைக ( லப். 7:43, உைர);; a love-song.

     [சாயல் + வரி]

சாயல்வாைக

 
 சாயல்வாைக cāyalvākai, ெப. (n.)

   உ லமர வைக (L);; black sirissa.

சாயலம்

சாயலம் cāyalam, ெப. (n.)

   ஒரணி கலன்; a kind of ornament.

     "வ ரசாயலம், பாதசாயலம்" (S.l.l.ii16);.

     [சாய்4 → சாயல் = அழ . சாயல் → சாயலம்]

சாயலன்

 
 சாயலன் cāyalaṉ, ெப. (n.)

   கா ரிப் ம் பட் னத் ள்ள ஒ  வணிகன்; a trader in {}.

எட் ப் பட்டம் ெபற்ற வணிகன் (சாஅக.);.

     [சாயல் → சாயலன்]

சாயலாள்

 
 சாயலாள் cāyalāḷ, ெப. (n.)

   நல்ல தைல  உள்ளவன், அழ ; a woman having beautiful hair, a beautiful woman (ேசரநா.);.

ம. சாயலாள்

     [சாயல் + ஆள்]
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சாயவ ப்

 
 சாயவ ப்  cāyavaḍuppu, ெப. (n.)

   சாயம் காயச் தற் ரிய அ ப் ; oven for preparing dye.

     [சாயம் + அ ப் . அ தல் = தல், சைமத்தல். அ  → அ ப் ]

சாய -தல்

சாய -தல் cāyaviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   சாய்த்தல்; to cause to incline.

     ' டை்டையச ்சாய ட்டான்' (உ.வ.);.

     [சாய் → சாய + -,]

சாய ராதகம்

 
 சாய ராதகம் cāyavirātagam, ெப. (n.)

   க க்காய்; gallnut (சாஅக);.

சாய ைர

 
 சாய ைர cāyavirai, ெப. (n.)

   ரங் ஞ்  ைத; monkey turmeric (சா.அக.);.

சாய ைல

 
 சாய ைல cāyavilai, ெப. (n.)

   ைமக் கற் ரம் (L);; Bengal sage.

சாயெவளிசை்ச
சாயெவளிசை்ச cāyaveḷiccai, ெப. (n.)

   ஆ  ரலம் (அங் லம்); நீள ள்ள ஆற் ன் வைக (F.L.);; a river-fish, silvery, attaining 6 in. in length.

சாயேவட்

 
 சாயேவட்  cāyavēṭṭi, ெப. (n.)

   சாயேமற் ய ஆைட; dyed clothworn by men.

     [சாயம் + ேவட் ]

 சாயேவட்  cāyavēṭṭi, ெப. (n.)

   சாய ேமற் ய ஆைட; colour added cloth.

     [சாயம்+ேவட் ]

சாயேவர்

சாயேவர ்cāyavēr, ெப. (n.)

   சாய தற் த ம் வைக (M.M. 160);; chayroot, Indian madder.

   ம. சாயேவர;்க. சா , சா ேப

     [சாயம் + ேவர]்
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சாயேவர் த் க
ள்

 
 சாயேவர் த் கள் cāyavērguttigaḷ, ெப. (n.)

   சாயேவைரத் ேதாண் ெய ப்ேபார ்(யாழ்ப்.);; chayroot diggers.

     [

சாயேவர ்+ த் கள்]

சாயேவரச்ச்க்க
ளத்

 
 சாயேவரச்ச்க்களத்  cāyavērccakkaḷatti, ெப. (n.)

   ேபா சச்ாயேவர ்(சங்.அக.);; counterifeit chayroot.

     [சாயேவர ்+ சக்களத் ]

சாயேவளாெகா
ல்

சாயேவளாெகால்  cāyavēḷākolli, ெப. (n.)

   பண்வைக ( லப். 14:166, உைர);; primary melody- type.

சாயேவாைல

 
 சாயேவாைல cāyavōlai, ெப. (n.)

   கா க்  இட ம் ெபட்  ைடய ம் உத ஞ் சாய ட்ட ஓைல ( ன்.);; dyed olas or rushes for ear-ornament 
and for matting.

     [சாயம் + ஓைல]

சாயனதம்

 
 சாயனதம் cāyaṉadam, ெப. (n.)

சாயானகம் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;See {}.

சாயனம்

 
 சாயனம் cāyaṉam, ெப. (n.)

   ேகாள்நிைல ( ன்.);; celestial longitude computed form the vernal equinox.

சாயா ரகம்

 
 சாயா ரகம் cāyāgiragam, ெப. (n.)

சாையக் ரகம் பாரக்்க;See {}.

     [சாைய → சாயா + ரகம்]

 Skt. graha → த. ரகம்

சாயாெகளளம்
சாயாெகளளம் cāyākeḷaḷam, ெப. (n.)

   பண் (அராகம்); வைக (பரத. இராக. 55);; a specific melody – type.

சாயா ரன்

 
 சாயா ரன் cāyācūraṉ, ெப. (n.)

   ஒர ்அ ரன்; a monster.

     [சாய் → சாயா + ரன். ள் → கர ்→ ரம் → ரன் → ரன்]
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சாயாபடம்

 
 சாயாபடம் cāyāpaḍam, ெப. (n.)

சாையப்படம் பாரக்்க;See {}.

     [சாய் → சாயா + படம்]

சாயானகம்

 
 சாயானகம் cāyāṉagam, ெப. (n.)

   ஒந்  ( வா.);; chameleon.

சா

சா 1 cāyi, ெப. (n.)

   ைம (C.G.);; ink.

க. சாய்

     [சாய் = நிறம். சாய் → சா ]

 சா 2 cāyi, ெப. (n.)

   ப த் க் டப்பவன்; reclining person used only in compounds.

     [சாள் → சா . சா தல் = சாய்தல். சாள் → சாய். சாய்தல் = ப த்தல். சாய் + இ – சா ]

சா தான்

 
 சா தான் cāyitāṉ, ெப. (n.)

   ைமக்  (C.G.);; ink stand, ink-bottle.

     [சாயம் → சா  + தான். தானம் → தான்]

 U. {} → த. தான்

சா னம்

சா னம் cāyiṉam, ெப. (n.)

   ெமன்ைம ள்ள மகளிர் ட்டம்; bevy of beautiful ladies.

     " வ்வா நற ன் சா னத்தாேன" (ப ற் ப். 6௦);.

     [சாய்4 → சாயல் → சா னம்]

சா

சா  cāyu, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ல்; a kind of grass.

     [சாய்5 → சா ]

சா ங்காலம்

சா ங்காலம் cāyuṅgālam, ெப. (n.)

   க ரவன் சா ம் ேவைள (எற்பா ); மாைலப் ெபா ; evening.

     [சா ம் + காலம்]

க ரவன் சா ங்காலத்ைதப் ெபா  சாய் ற ேவைள என்ப  இன் ம் ெப வழக்கான உலக வழக் . 
ஆங் ல ம் decline என்  தல் காண்க.

வடவர ்ேஸா என்பைத லமாகக் காட் வர.் ேஸா = அ , ெகால், . சாயம் = நாள், . இங்ஙனம் 
வடெசால்லாகக் காட் வதற்ேக சா ங்காலம் என் ம் வ ைவச ்ெசன்ைனப்

பல்கைலக்கழக அகர த ற் காட்டா  ட் க் ன்றனர ்(வ.வ.146);.
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சாைய

சாைய1 cāyai, ெப. (n.)

   1. நிழல்; shadow.

     "தன்ன  சாைய தனக் த வா " ( மந். 170);.

   2. ப வ வம் ( ன்.);; reflected image, reflection.

   3. ஒப் ; resemblance, likeness.

இக் ழந்ைதக் த் தகப்பன் சாைய உள்ள .

   4. சாையக் ரகம் பாரக்்க ( ன்.););;See {}.

   5. கழ்; fame.

     "நின் சாைய ய  கண்டாய்" ( வ். ெபரியாழ். 5,3,3);.

   6. நிழல்ேபால் ெதாட ம் கரி  (பாவம்);; sin, as following a person like his shadow.

     " ரமக் ெகாைலச ்சாைய" ( வாைனக். ரத்்த .9);.

   வ. சாயா; ேர. ஸ் ய

     [சாய் + ஐ - சாைய = நிழல்]

நிழல் சாய் ற  என்ப  வழக்  ஒ.ேநா: மாய் + ஐ = மாைய. சாைய சாயா என்  ஆகார றாக் ன 
வளவாேன வடெசால்லாகக் வ  நைகப் ற் டமானேத (ஒப். ெமா.64);.

 சாைய2 cāyai, ெப. (n.)

சாயமரம் பாரக்்க (L.);;See {}.

     [சாயம் → சாைய]

 சாைய3 cāyai, ெப. (n.)

   மைன  (யாழ்.அக.);; wife.

     [சாயல் → சாைய. சாயல் = நிழல்;

சாைய = நிழல்ேபால் உடனி ப்பவள்]

 சாைய4 cāyai, ெப. (n.)

   வ ; trace.

     "தன்னய ப் ன் சாைய டத் தன்னிடம் இல்லாம ம்" (நித் யா சந். பக்.366);.

சாையக் ரகம்

 
 சாையக் ரகம் cāyaiggiragam, ெப. (n.)

   காணாக்ேகாள்களாகக் க தப்ப ம் இரா , ேக  என் ம் ேகாள்கள்; nodes, considered as invisible planets.

 Skt. graha → த. ரகம்

     [சாய் → சாைய + ரகம்]

க ங்ேகாள் (இரா );, ெசங்ேகாள் (ேக ); எனக் க தப்ப ம் இ  ேகாள்க ம் தனியான ேகாள்கள் 
அல்ல. ெப ங்ேகாள்களின் சாைய (நிழல்);.

சாையகாட் -
தல்

சாையகாட் -தல் cāyaikāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேகா ல் இைறவ க்  ன் ம ப் ரவாகக் (உபசாரமாகக்); கண்ணா  காட் தல் (இ.வ.);; to hold a 
mirror before an idol, in worship.

     [சாைய = நிழல். சாைய + காட் -,]
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சாையப்படம்

 
 சாையப்படம் cāyaippaḍam, ெப. (n.)

   ைகப்படம்; photograph.

     [சாைய = படம்]
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சார்

சார1் cārtal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெசன்றைடதல்; to reach, approach.

     "சாரா ேவதங்கள்" ( வ். வாய். 10. 5:8);.

   2. கலைடதல்; to depend upon, take shelter in.

   3. அ த்தல்; to be near to.

கடல்சாரந்்  ன்னீர ் றக் ம்" (நால , 245);.

   4. கலத்தல்; to unite.

     "நல்ெல ல் மாரப்ைனச ்சாரந்் " (க த். 142);.

   5. உற  ெகாள் தல்(ெகா.வ.);; to be related to.

   6. ஒத்தல்; to resemble, equal.

   7. சாய்தல் ( ன்.);; to lean upon, recline against

   8. ெபா ந்  த்தல்; to be associated or connected with.

     "நலமாட்  நல்லாைரச ்சாரந்் " (நால . 175);.

   ம. சா க;   க. சார;்   ெத. சா ;   . சார் ;   ேகாத. சாரய்்;   ட. ேசாரய்்;பட. ேச

     [ ள் → சள் → ச . ச தல் = கல ம் ெபட் ம் பக்கமாக அ ங் ச ்சரிதல். சள் → ச  → ச . 
ச தல் = சாய்தல். ச  → சரி → சரி . சரிதல் = சாய்தல். ச  = அ  வாரம். ச  → சார.் சாரத்ல் = 
சாய்தல் ( .தா.66, 67);]

 சார2் cār, ெப. (n.)

   1. ைக ( டா.);; joining, uniting.

   2. இடம் ( ங்.);; place, situation.

   3. இடப்ெபா ணரத்் ம் ஏழ ; a locative ending.

     "காட் சச்ாரக்் ெகாய்த ல்ைல" (க த். 117:11);

   4. பக்கம்; side.

     "ப மரத் ன் றதெ்தா  சார"் ( ைள. ப ெயஞ் . 12);.

   5. அைணக்கைர ( ன்.);; bund across a river or channel with an opening for placing a fishing net.

   6. தாழ்வாரம்; inner verandah under sloping roof surrounding the inner courtyard of a house.

   7. வைக; kind, class, species.

ஒ சாரா ரியர.்

   8. அழ  ( ங்.);; beauty, comeliness.

   9. ஒ  மரம்; a tree.

     "ஆ ம் ெவ ஞ் சா ம் ம்" (ெதால். எ த் . 363);.

     [சாள் → சார]்

 சார3் cār, ெப. (n.)

   ஒற்றன்; spy.

     " வ ய்த்த சாெரன நிைனந் " (கந்த . அைவ . 151);.

 சார4் cār, ெப. (n.)

   1. வர;் wall.

     "தசச்னஞ் ச ்சாரகழ்கள்வெனன் ன்ற தன்ைம னாய்" (நீலேக , 51௦);.

940

www.valluvarvallalarvattam.com 10404 of 19068.



சார்க்கரம்

சாரக்்கரம் cārkkaram, ெப. (n.)

   1. கற்கண் ; sugar candy.

   2. பா ன் ஆைட; skim of milk.

     [ச க்கைர → சரக்்கைர → சக்கைர = வட்டமாக வாரக்்கப்பட்ட ெவல்லக்கட் . ச க்கரம் → 
சாரக்்கரம் (ேவ.க.114);]

சார்க்களம்

 
 சாரக்்களம் cārkkaḷam, ெப. (n.)

   ஆெதாண்ைட; Ceylon caper - Capparis horrida (சா.அக.);.

சார்க்காரி

 
 சாரக்்காரி cārkkāri, ெப. (n.)

   த தாைழ; wind- killer-Cleodendron phlomoides (சா.அக.);.

சார்க்ேகச ஞ்சம்

 
 சாரக்்ேகச ஞ்சம் cārkācabuñjam, ெப. (n.)

   இலவம் ன் (யாழ்.அக.);; gum of the red cotton tree.

சார்க்க லம்

 
 சாரக்்க லம் cārkkaruvūlam, ெப. (n.)

   மாவட்டக் ைளக் க லம்; district sub- treasury.

     [சார ்+ க லம்]

சார்ெகா -த்தல்

சாரெ்கா -த்தல் cārkoḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ க தல்; to give room as to a disease.

     "ேநா ஞ் சாரெ்காடான்" ( வ். வாய்.1.1௦:6);.

     [சார2் + ெகா -,]

சார்சச்ார்

சாரச்ச்ார ்cārccār, . .எ. (adv.)

   இடந்ெதா  டந்ெதா ம்; everywhere.

     "மைல னி  ய - சாரச்ச்ாரக்் கைரமரஞ் ேசரந்் " (பரிபா. 16, 32);.

     [சார ்+ சார]்
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சார்ச்

சாரச்் 1 cārcci, ெப. (n.)

   1. சாய் ; leaning.

   2. ேச ைக; uniting.

   3. ெதாடர் ; connection.

     "க மச ்சாரச்் யல்லாத" (ெதால். ெசால். 84, உைர.);.

   4. வ ைக; approach.

     "ச னி ெகள கன் சாரச்் ைய" (ெப ங். மகத. 26: 47);.

   5. சார் டம் ( ங்.);; support, place of support.

     [சார ்→ சாரச்் ]

 சாரச்் 2 cārcci, ெப. (n.)

   ஒன்ைற மற்ெறான்றாகச ்சாரத்் ச ் தல் (உபசரித்தல்);; to quote one's own as others (in metonymy);.

     [சார ்→ சாரச்் ]

சார்த்தவகன்

 
 சாரத்்தவகன் cārttavagaṉ, ெப. (n.)

   வாணிகன் (யாழ்.அக.);; merchant, trader.

     [சார ்→ (சாத் ); → சாரத்்  → சாரத்்தவகன்]

சார்த் க்ெகா -
த்தல்

சாரத்் க்ெகா -த்தல் cārttikkoḍuttal,    4. ெச. . . (v.i.)

   ஆ , மா , கன்  ேபான்றவற்ைற ஒன்றாக ம ப்  ெசய்  ெகா த்தல்; to pay tax in kind, calculating 
goat, cow calf etc., in total.

     "ப ன் கன் ம் எ ம் ப ச ்சாரத்் க் த்தன ப வாக ம் ஆட் க் ட் ம் டா ம் ஆ  
சாத் க் த்தன ஆடாக ம்" (ெத. க. ெதா. 2, கல். 63);.

சார்த் யளத்தல்

சாரத்் யளத்தல் cārttiyaḷattal, ெப. (n.)

   ஒன்றேனா  மற்ெறான்ைற ஒப் ட்  அளக்ைக (ெதால். எ த் . 7, உைர);; measurement by comparison.

     [சாரத்்  + அள-,]
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சார்த்

சாரத்் 1 cārddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. சாரச ்ெசய்தல்; to cause to lean, to support.

   2. இைணத்தல்; to join, unite, connect (ெச.அக.);.

   ம. சாரத்் ;   க. சார;்   ெத. சா ;   . சாரண்ி;பட. ேசத்

     [சார ்→ சாரத்்  (ேவ.க. 234);]

 சாரத்் 2 cārttu, ெப. (n.)

   1. ஆவணம்; document.

     'ைகசச்ாரத்் ' (நாஞ்.);.

   2. ப் ; note, memorandum.

     " ரத்்தச ்சாரத்் ' (இ.வ.);.

     [சார ்→ சாரத்் ]

 சாரத்் 3 cārttu, ெப. (n.)

   1. வணிகக் ட்டம்; a caravan.

   2. வணிகப் ெபா டக்ள்; merchandise, commodity (ேசரநா.);.

ம. சாரத்்

     [சார ்→ (சாத் ); → சாரத்் ]

சார்த் க்ைக

 
 சாரத்் க்ைக cārttukkai, ெப. (n.)

ைகமரம் (யாழ்ப்.);:

 common rafter.

     [சார ்→ சாரத்்  + ைக]

சார்த் க

சாரத்் க  cārttugavi, ெப. (n.)

   ஒ வன் க ைச ல் ேவெறா  ெசய் ட ் ணரப்்ேபான் (ெவண்பாப். ெசய். 48, உைர);; one who 
composes a verse after a model set by another.

     [சார ்→ சாரத்்  + க ]

சார்த் ப்ெபட்

 
 சாரத்் ப்ெபட்  cārttuppeṭṭi, ெப. (n.)

   அரிப்ெபட் ன் ழ்ச ்ச த்த ெபா ைளக் ெகாள்ளைவக் ம் ெபட்  (யாழ். அக.);; box under a sieve to 
receive anything sifted, as corn flour.

     [சார ்→ சாரத்்  + ெபட் ]

சார்த் வைக

சாரத்் வைக cārttuvagai, ெப. (n.)

   தைலைம வைகயானன்  உவைம த ய சார்  வைகயாற் ம் ைற; mode of stating a thing 
casually or incidentally, dist. fr. Talaimai- vagai.

     "அகத் ைணக்கண் சாரத்் வைகயான் வந்தனவன் த் தைலைம வைகயாக வந் ல என்ப " 
(ெதால். ெபா ள். 54. உைர);.
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சார்த் வரி

சாரத்் வரி cārttuvari, ெப. (n.)

   பாட் ைடத் தைலவன் ப ெயா ம் ேபெரா ஞ் சாரத்் ப் பா ம் வரிப்பாட்  வைக ( லப். 7:7 
அ ம்.);; a kind of love songs having the name or the place of the hero, as its theme.

     [சார ்→ சாரத்்  + வரி. வரி = வரிப்பாட் ]

சார்த் லம்

 
 சாரத்் லம் cārttūlam, ெப. (n.)

    ( வா.);; tiger.

ம வ, வல் யம், வயமா, ெவல் மா, உ ைவ, பாய்மா, தரக் , ேவங்ைக, யவரி, ல், ண்டரீகம், 
ெகா வரி

சார்ந்ேதார்

சாரந்்ேதார ்cārndōr, ெப. (n.)

   1. ற்றத்தார ்( டா.);; relatives.

   2. நண்பர;் friends, associates.

     [சார ்→ சாரந்்ேதார]்

சார்நிைல

 
 சாரந்ிைல cārnilai, ெப. (n.)

   மாவட்ட அள ல் உள்ள அ வலரக்்ேகா அ வலகத் க்ேகா அ த்த நிைல; subordinate to district level 
officer or offices sub as in sub-registrar, sub- treasury, etc.

     [சார ்+ நிைல]

சார்ப் றக் -தல்

சாரப்் றக் -தல் cārppiṟakkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   சாய்ப் றக் தல் (இ.வ.);; to construct a sloping roof.

     [சார ்→ சாரப்்  + இறக் -,]

சார்ப்

சாரப்்  cārppu, ெப. (n.)

   1. சாய்ப் க் ைர; sloping roof.

   2. அ ப்பைட; support.

     "சாரப்் க் ெகாண்ட தஞ் றகரால்" (கந்த . த நாட் ப். 45);.

   3. மைலசச்ரி ; slope of hill.

     [சார ்→ சாரப்் ]

சார்படமானம்

 
 சாரப்டமானம் cārpaḍamāṉam, ெப. (n.)

   ன்ெனாற்  (இ.வ.);; subsequent mortgage.

     [சார்  + அடமானம்]

சார்ப வாளர்

 
 சாரப் வாளர ்cārpadivāḷar, ெப. (n.)

   ப த் ைற உத ப்ப வாளர;் sub-registrar in registrar's office.

     [சார ்+ ப வாளர]்
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சார்ப -த்தல்

சாரப் -த்தல் cārpaṟuttal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. றத்தல் ( டா.);; to renounce the world.

   2. றப்ப த்தல்; to be freed from births.

     "இைறவற் ேபணிச ்சாரப் த் ய்  ெயன் " ( வக. 1221);.

     [சார ்→ சார்  + அ -,]

சார்பாக

சாரப்ாக cārpāka, .எ. (adv.)

   1. ஒ வ க்ேகா ஒன்ற க்ேகா நிகராளியாக; on behalf of;

 for someone.

   2. உத த் ; on behalf of;

 in one's favour.

     [சார்  + ஆக]

சார் யல்ேகாட்
பா

 
 சார் யல்ேகாட்பா  cārpiyalāṭpāṭu, ெப. (n.)

   இயக்கத் க் ம் ெபா ளின் அள , நிைற, காலம் ஆ யைவ ேவகத்ைதச ்சாரந்்  மா ப ம் 
என்பைத ளக் ம் ேகாட்பா ; theory of relativity.

     [சார் யல் + ேகாட்பா ]

சார் ல்

 
 சார் ல் cārpil,    .எ. (adv.) ஆள் ைன ெபா ணிைல ஆ யவற்றால் ெசய் ம் உத ல்; under the 
auspicious of a university, etc., with the help of.

அறக்கட்டைள ன் சாரப்ல் நைடெப ம் ெசாற்ெபா த் ெதாடர ்இ  ( ரியா.);.

     [சார்  + இல்]

சார் லார்

சார் லார1் cārpilār, ெப. (n.)

   னிவர;் ascetics.

     [சார ்→ சார்  + இலார]்

 சார் லார2் cārpilār, ெப. (n.)

   பைகவர;் enemies.

     [சார ்→ சார்  + இலார.் இல்லார ்→ இலார]்

சார் ேலார்

 
 சார் ேலார ்cārpilōr, ெப. (n.)

சார் லார ்( டா); பாரக்்க;See {}.

     [சார் லார ்→ சார் ேலார]்
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சார் ற்ேறாற்ற
ம்

சார் ற்ேறாற்றம் cārpiṟṟōṟṟam, ெப. (n.)

   1. இயற்ைகத் ேதாற்ற ைற ( . .);; natural cause of existence, as off spring from the parent, saplings from the root.

   2. சாரெ்ப த்  பாரக்்க. see {}.

     "சார் ற்ேறாற்றம் றக் மா  ன்ற " (ெதால். எ த் . 1௦1, உைர);.

   3. சார் -8 பாரக்்க. see {}-8.

     "தவ ந் த ம ஞ் சார் ற் ேறாற்ற ம்" (மணிேம. 21: 163);.

     [சார்  + இல் + ேதாற்றம்]

சார் ன்சார்

சார் ன்சார்  cārpiṉcārpu, ெப. (n.)

   ன சாரெ்ப த் ; shortened secondary letter.

     "சார் ன் சாரப்ா ய ஆய்தக் க்க ம்" (நன். 87, த்.);.

     [சார ்→ சார் ன் + சார் ]

சார்

சார்  cārpu, ெப. (n.)

   1. இடம்; place.

     "பைடஞர ்சார் ெதாேற " (கந் . தனாட.் 3௦);.

   2. பக்கம்; side. வா சார் ல் நியாயா ப  ரம்ானித்தார.்

   3. சாரப்் , 1 பாரக்்க;See {}, 1.

   4. ைண; help, support.

     "மதைலயாஞ் சார் லாரக்் " ( றள், 449);.

   5. க டம்; refuge, shelter.

     "ஓர ்சார் லாைமயால்---- காப்  நீங் னார"் ( ைள. வைளயல். 28);.

   6. பற் ; attachment.

     "சார் ெகட ெவா ன்" ( றள், 359);.

   7. றப் ; birth.

     "சாரப் த் ய்  ெயன்  னன்" ( வக. 1221);.

   8. த்த மதத் னர ் ம் ேபைதைம, ெசய்ைக, உணர் , அ , வா ல், ஊ , கர் , ேவடை்க, 
பற் , றப் , ேதாற்றம் ைனப்பயன் என்ற பன்னிரண்  ெந கள் (மணிேம. 21: 163-4);; causes of 
misery, 12 in number.

   9. ஒ தைலப்பக்கம்; bias, partiality.

அவ க் ச ்சாரப்ாகப் ேப றான்.

   10. ட் ற ; friendship.

அவேனா  இவன் சார் ள்ளவன்.

   11. ட் ைக ( ன்.);; approximation.

   12. அ , அண்ைம ( ன்.);; adjacency, nearness.
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சார் செ்சயலர்

 
 சார் செ்சயலர ்cārpucceyalar, ெப. (n.)

   தைலைமச ்ெசயலக உத ச ்ெசயலர ்(இக்.வ.);; under secretary in secretariat.

     [சார ்→ சார்  + ெசயலர]்

சார் ல்

சார் ல் cārpunūl, ெப. (n.)

   ல்வைக ன்ற ள் த ல் வ ல்கேளா  ெபா ண்  ஒ ைடெயாத்  ஒ ந்தன 
ஒவ்வாைம ைடய ைட ல் (நன். 8, உைர);; a work, which has for its source a {} and a {}, but differs from them in 
many particulars, one of three kinds of {}.

     [சார்  + ல்]

   1. த ல் வ ல் ஆ ய ள் ம் ஒ  வ  ந்த ெபா ைள ஒ  பயன் ேநாக்  ஒ  
ேகாைவபட ைவப்ப  (இைற. 1);.

   2. த ல், வ ல் ஆ ய ள் ம் ஒ வ  ந்த ெபா ைள ஒரா ரியன் யாதா ம் ஒ  

சார்ெப த்

சாரெ்ப த்  cārpeḻuttu, ெப. (n.)

   தமக்ெகன்  தனியான வரிவ வங்கள் இல்லாமல் தெல த் கைளச ்சாரந்்  ஒ க் ம் 
எ த் கள்; secondary letters.

     [சார்  + எ த் ]

   1. தம்ெமா  தாம் சாரந்் ம் இடஞ் சாரந்் ம் இட ம் பற் க்ேகா ம் சாரந்் ம் ேவ பாட்டால் 
வ த ன் சாரெ்ப த் ெதன்றா ன (நன். 6௦ ம ைல);.

   2. சாரந்்  வ வதா ம் தத்தம் தெல த் ன் ரி  காரத்தால் றத்தலா ம் சாரெ்ப த்தா ன.

உ ரெ்மய் ெயா ந்தன, அகரம் த யன ேபால் தனித்தா ம், ககரம் த யனேபால் அகரெமா  
வணியா ம் இலங் ம் இயல் ன்  ஒ  ெமா ையச ்சாரந்்  வ தேல தமக்  இலக்கணமாக 

உைடைம ன் சாரெ்ப த்தா ன (நன். 6௦. வ.); (உ.ெசா.க.);.

ெதால்காப் யம் ற் ய கரம், ற் ய கரம், ஆய்தம் ஆ ய ன் ைனச ்சாரெ்ப த் களாகக் 
ப் ற .

நன் ல் இவற்ெறா  உ ரெ்மய், உ ரளெபைட, ஒற்றளெபைட, ஐகாரக் க்கம், ஒளகாரக் க்கம், 
மகரக் க்கம், ஆய்தக் க்கம் ஆ யவற்ைற ம் ேசரத்் ச ்சாரெ்ப த் கள் பத்  என்  

ப் ற .

சார்ேபா -தல்

சாரே்பா -தல் cārpōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ன் க்கச ் கைர ேபா தல் ( ன்.);; to put up a small bund for fishing.

     [சார ்+ ேபா -தல். சார ்= கைர]

சார்ேபாதன்

 
 சாரே்பாதன் cārpōtaṉ, ெப. (n.)

   ப கம்ேபால் சாரந்்ததன் வண்ணமா ய ஆதன் (ஆன்மா);; soul, as assuming, like crystal, the characteristics 
of objects in contact (ெச.அக.);.

     [சார்  + ஆதன் – சாரப்ாதன் → சாரே்பாதன்]

சார்மைண

 
 சாரம்ைண cārmaṇai, ெப. (n.)

   வேரா  ஒட் த் ண்ைண ல் கட் ய சாய்மானத் ண்  ( ன்.);; cushion-like masonry work against the 
wall on a pial, intended to lean on.

     [சார ்+ மைண]
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சார்மானம்

 
 சாரம்ானம் cārmāṉam, ெப. (n.)

   சாய்மானம் ( ன்.);; anything to lean on.

ம. சாரம்்மானம்.

     [சார ்+ மானம்]

சார்வைண

சாரவ்ைண cārvaṇai, ெப. (n.)

   சாய்ந் த்தற் ரிய அைண; seat provided with back.

     "சந்தனப் ைகச ்சாரவ்ைண ேய " (ெப ங். உஞ்ைசக். 37: 15);.

     [சார ்+ அைண]

சார்வரி

 
 சாரவ்ரி cārvari, ெப. (n.)

   நரிப்பய ; fox gram - Rothia trifoliate (சா.அக);.

சார்வைல

 
 சாரவ்ைல cārvalai, ெப. (n.)

   ன் வைல வைக (இ.வ.);; a fishing net.

     [சார ் + வைல]

சார்வா-தல்

சாரவ்ா-தல் cārvātal,    6 ெச. . . (v.i.)

   அறமன்றக் கட்டைள த யன உரியவனிடத் க் ெகா க்கப்ப தல்; to be served as summons.

சம்மன் அவ க் ச ்சாரவ்ாக ல்ைல.

     [சார ்→ சாரவ்ா-,]

சார்வாய்

 
 சாரவ்ாய் cārvāy, ெப. (n.)

   அ த்த த்த பனங்காய் (யாழ்.அக.);; palmyra fruit sliced and cooked

 சாரவ்ாய் cārvāy, ெப.(n.)

   ஆத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Attur Taluk.

     [சாரல்+வாய்]

சார்வாய்க்க ர்
ேவற்க ராயர்

 
 சாரவ்ாய்க்க ரே்வற்க ராயர ்cārvāykkadirvēṟkavirāyar, ெப. (n.)

   கர ்ப ற் ப் பத்தாந் ன் ஆ ரியர;் a poet, author of Murugar-{}.

     [சாரவ்ாய் + க ரே்வற் க ராயர]்

இவர ்ேசலம் மாவட்டம் ஆத் ர ்வட்டம் சாரவ்ாய் என் ம் ஊைரச ்சாரந்்தவர.் மேரசசதகம் பா ய 
பாத தாசர ்இவரின் தந்ைத. இவர ்உ ர ்வ க்கத் ப் கழ், உ ர ்வ க்கக் ரத்்தைன, 

பஞ்சரத் னத் ப் கழ் த ய ல்கைள இயற் யவர ்( ற். ல.);.
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சார்வாரம்

 
 சாரவ்ாரம் cārvāram, ெப. (n.)

   மகளிர ்கச் ன் றைலப்  ( ங்.);; tying ends of a bodice.

     [சார ்+ வாரம். வார ்→ வாரி = நீண்ட வார ்→ வாரம்].

சார்

சார்  cārvu, ெப. (n.)

   1. இடம் ( ங்.);; place, residence.

   2. ஒட் த் ண்ைண; verandha.

     "சார் ந் ண்ைண ங் ற் " ( வக. 108);.

   3. க டம்; refuge.

     "உ வர ்ெசல்சாரவ்ா " ( றநா. 2௦5);.

   4. அ ப்பைட; basis.

   5. ைண; help, support.

     "ெகட்டாரக்் ச ்சாரவ்ாய்' ( றள், 15);.

   6. வ வைக; means.

     "உய ஞ் சார் லா ர"் (கம்பரா. நாட் . 55);.

   7. பற்  ( டா.);; attachment.

   8. அய டம் ( ன்);; vicinity, neighbourhood.

   9. ஒ தைலப் பக்கம்; partiality.

   10. சாரே்வாைல (யாழ்ப்.); பாரக்்க;See {}.

     [சார ்→ சார் ]

சார்ேவாைல

 
 சாரே்வாைல cārvōlai, ெப. (n.)

   ரந்்த த்ேதாைல (யாழ்ப்.);; matured palm leaf adjoining kuruttu.

     [சார்  + ஓைல]

சாரக்கட்ைட

சாரக்கடை்ட cārakkaṭṭai, ெப. (n.)

   1. வைளைவத் தாங் தற் ெகன்  கட் ப் ன்  எ த் டக் ய வர;் temporary wall erected for 
supporting an arch under construction.

   2. அைண வைளைவத் தாங்க இைடக்கால ஏற்பாடாகக் கட்டப்ப ம் ந க்கடை்டச ் வர ்
(C.E.M.);; centering pier

சாரக் ழங்

 
 சாரக் ழங்  cārakkiḻṅgu, ெப. (n.)

   ழங் ; Chinese yam;small yam - Dioscorea aculeata (சாஅக.);.

     [சாரம் + ழங் . ழக்  → ழங்  = நிலத் ன் ழ் ைளவ ]
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சாரக் னி

 
 சாரக் னி cārakkiṉi, ெப. (n.)

   ைர; field spinach - Amaranthus eampestris (சா.அக);.

சாரக்

 
 சாரக்  cārakkuṟi, ெப. (n.)

 a mark on the forehead etc. made by ashes (ேசரநா.);.

ம. சாரக்

     [சாரம் + ]

சாரகத்

 
 சாரகத்  cāragatti, ெப. (n.)

   நீர் ள்ளி; water thistle - Hygrophila spinosa (சா.அக.);.

சாரகந்தகம்

 
 சாரகந்தகம் cāragandagam, ெப. (n.)

   சந்தனம் (மைல.);; sandalwood.

சாரகந்தம்

 
 சாரகந்தம் cāragandam, ெப. (n.)

சாரகந்தகம் பாரக்்க ( .அ.);;See {}

     [சாரகந்தகம் → சாரகந்தம்]

சாரகம்

சாரகம்1 cāragam, ெப. (n.)

   ேதன் (சங்.அக.);; honey.

   ம. சாரகம்; Skt. {}

 சாரகம்2 cāragam, ெப. (n.)

   இந் ப்  ( .அ.);; rock salt.

சாரங்கட் -தல்

சாரங்கட் -தல் cāraṅgaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   கட்டடத் ன் ேமற்ப க்  ஏ வதற்  வாய்ப்பாகக் கம் கைளக் ெகாண்  ப  ேபான்ற 
நிைல ைன உ வாக் தல்; to scaffold.

க. சாரகட்

     [சாரம் + கட் -,]

சாரங்கநாட்ைட
சாரங்கநாடை்ட cāraṅganāṭṭai, ெப. (n.)

   பண் வைக (பரத. ராக. 102);; a specific melody-type.

சாரங்கபாடாண
ம்

 
 சாரங்கபாடாணம் cāraṅgapāṭāṇam, ெப. (n.)

   ெசய்நஞ்  (பாடாண); வைக ெளான்  (சங்.அக.);; a kind of arsenic.
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சாரங்கம்

சாரங்கம்1 cāraṅgam, ெப. (n.)

   1. ஞ்சா; Indian ipecacuanha.

   2. ஞ்சா; small Indian pecacuanha (ெச.அக.);.

 சாரங்கம்2 cāraṅgam, ெப. (n.)

சாரங்க ைண பாரக்்க (பரத. ஒ . 15);;See {}.

சாரங்க ைண

 
 சாரங்க ைண cāraṅgavīṇai, ெப. (n.)

   ைண வைக (சங்.அக);; a kind of lute.

     [சாரங்கம் + ைண. ண் = ல்நரம்  ெதரித்தற் ப் . ண் ண் = யாழ்நரம்  ெதரித்தற் ப் . 
ண் → ைண]

சாரங்கன்

சாரங்கன்1 cāraṅgaṉ, ெப. (n.)

   மால் ( ன்.);;{} (Visnu);, as a bowman.

     [சரம்' = அம் . சரம் → சாரம் + அங்கன்]

 Skt. anga → த. அங்கன்

 சாரங்கன்2 cāraṅgaṉ, ெப. (n.)

   ைர வைக (அகவசா. 151);; a species of horse (ெச.அக.);.

சாரங்

 
 சாரங்  cāraṅgi, ெப. (n.)

   நரம் ைசக் க  வைக ( ன்.);; Indian violin, a stringed instrument played with a bow.

சாரசணம்

 
 சாரசணம் sārasaṇam, ெப. (n.)

   மாதரின் இைடயணி வைக (யாழ்.அக.);; a waist band for women (ெச.அக.);.

சாரசம்
சாரசம் sārasam, ெப. (n.)

   ைம நன்னாரி (M.M.171);; sarsaparilla china root, similax officinalis.

சாரசேவர்

 
 சாரசேவர ்sārasavēr, ெப. (n.)

   ைம நன்னாரி ேவர;் root of jamaica sarsaparilla - sarsac radix (சா.அக.);.

     [சாரசம் + ேவர]்

சார ங்

சார ங்  sārasiṅgi, ெப. (n.)

   1. கல் ப் ; crystallized sea-salt.

   2. சவ் ரம்; corrosive sublimate (சா.அக.);.

சாரேசர்

 
 சாரேசர ்cāracēr, ெப. (n.)

   யார ் ந்தல்; virginian silk - Periplocal sclapidae (சா.அக.);.
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சாரஞ் -தல்

சாரஞ் -தல் cārañjuḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   காரநீர ்ம ந் க்கானச ்சாம்ப க்காகக் கள்ளி த யவற்ைற எரித்தல் ( ன்.);; to burn the milk-hedge, 
prickly pear, etc., to get their ashes for making lye.

     [சாரம் + -,]

சாரைட
சாரைட cāraḍai, ெப. (n.)

   வரிவைக ெளான்  (ெத.க.ெதா. 4.106);; a tax.

சாரணத்

 
 சாரணத்  cāraṇatti, ெப. (n.)

சாரைண (மைல.); பாரக்்க;See {}.

     [சாரைண → சாரணத் ]

சாரணம்

 
 சாரணம் cāraṇam, ெப. (n.)

   அம்ைமயார ் ந்தல் (மைல.);; Seeta's thread.

சாரணர்

சாரணர1் cāraṇar, ெப. (n.)

   1. ஒற்றர;் spies, secret agents, emissaries.

     "தவாத் ெதா ற் வர ்சாரணர"் ( வா.);.

   2. வர;் messengers, ambassadors.

     "சாரணர.்..... அளித்த ேவாைல" ( நாயக . 3: 35);.

   3. சமணரி ம் த்தரி ம் த்  ெபற்ேறார;் Jain or Buddhist sages who have obtained supernatural powers.

     "சாரண ர ந்ேதார ்காரணங் ற" (மணிேம. 29. 29);.

   4. ப ெனண்கணத் ள் ஒ  சாரார ்( டா.);; a class of celestial hosts, one of {}.

   5. நாட்  நலப்பணியாளரக்ள்; scouts.

     [சரணம் = கால். சரணம் → சாரணர]்

 சாரணர2் cāraṇar, ெப. (n.)

   ேதவ ள்பா ம் வ ப்பார;் recite caste (அ .ேகா);.

சாரணரியக்கம்

 
 சாரணரியக்கம் cāraṇariyakkam, ெப. (n.)

   நாட் நலப்பணித் ெதாண்டர ்பைட இயக்கம் (Mod.);; scout movement.

     [சாரணர ்+ இயக்கம்]
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சாரைண

சாரைண cāraṇai, ெப. (n.)

   மைழக்காலத் ல் ைளக் ம் ெச ; one - styled trianthema - Trianthema monogyna (சா.அக.);.

வைககள்

   1. சத் ச ்சாரைண; hogweed - Boerhaavia rependa.

   2. ெவள்ைளச ்சாரைண; white Shauranay- Trianthema decandra.

   3. கப் ச ்சாரைண; red Shauranay - Orygia decumbens alias O. trianthemoides.

   4. ள ச ்சாரைண; pungent trianthema.

   5. ெசஞ் சாரைண;   6. க்கைரச ்சாரைண; a white creeper - Trianthema monogyna.

   7. வட்டச ்சாரைண; purslane - leaved trianthema-Trianthema pentardra.

   8. அ  சாரைண;   9.  சாரைண;

சாரத்தண்ணீர்

 
 சாரத்தண்ணீர ்cārattaṇṇīr, ெப. (n.)

   காரத் தண்ணீர ்( ன்.);; lye

     [காரம் → சாரம் + தண்ணீர]்

சாரத் ைள

 
 சாரத் ைள cārattuḷai, ெப. (n.)

   சாரக்க  ைவக் ம் வரத்் ைள; scaffold-hole or pút log hole in a building under construction.

     [சாரம் + ைள. ள் → ைள]

சாரப்ப ப்

சாரப்ப ப்  cārapparuppu, ெப. (n.)

   காட் மா ைர (பதாரத்்த. 786);; pulp of Cuddapah almond.

     [சாரம் + ப ப் ]

சாரப்பாரிகம்

 
 சாரப்பாரிகம் cārappārigam, ெப. (n.)

   ளாம்பழம்; the riped fruit of wood - apple tree (சா.அக.);.

சாரப்பந் னி

 
 சாரப்பந் னி cārappandiṉi, ெப. (n.)

   ேபரா ட் ; fragrant pavinia - Pavonia odorate (சா.அக.);.
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சாரம்

சாரம்1 cāram, ெப. (n.)

   1. ேமேலறக்கட் ம் மரம்; scaffolding, sheers, sticks tied to the smaller branches of a flower - tree, as a scaffold for 
pricking flowers.

     "உதர ேராமச ்சங்  சாரமாக் " ( ற்றால. தல. த மசா. 7௦);.

   2. ேம  ( ன்.);; elevation, eminence, high ground.

   ம. சாரம்;   க. சார;   ெத. சாரவ, சா வ;ேகாத. சாம்

     [சார ்→ சாரம் = கவைரச ்சாரக்கட் ம் மரம்]

 சாரம்2 cāram, ெப. (n.)

   1. ப ரக்ளின் உ ரச் ்சா ; sap, as of plants.

     "வ  மாசார ஞ் றந் ர"் (அழகரக்ல. 67);.

   2. இனிைம ( ங்.);; relish sweetness.

   3. ம ந்  ( ங்.);; medicine, elixir.

   4. றந்த ; that which is of superior quality.

     "மாமணிசச்ாரம் ைவத்த வலயெமான் " (பார.  ேபார.் 175);.

   5. வ தெ்த த்த ப ; essence,Gist.

     "பதாரத்்த ெமல்லாஞ் சாரமாச ்ேசகரித் " ( வரக. வதன்மா. 34);.

   6. பயன்; advantage use.

   7. ஆற்றல்; strength, vigour.

   8. மரவ ரம் ( ங்.);; hard inner part or heart of a tree.

   9. மரவைக; Cuddapah almond, Buchanania latifolia.

   10. இ ப்ைப (மைல.);; South Indian mahua.

   11. ெகாடை்ட ந் ரி (மைல.);; cashew tree.

   11. த் ரப் பாலைட (மைல);; tailed tick-trefoil.

     [சா  → சாறம் → சாரம்]

 சாரம்3 cāram, ெப. (n.)

   1. எரி ப்  (நவசச்ாரம்);; ammonium chloride.

   2. வண்ணான் காரம்; washerman's lye.

   3. காரச ்சாம்பல்; ashes for lye.

     [காரம் → சாரம்]

 சாரம்4 cāram, ெப. (n.)

   அணிவைக (பாப்பா.72);; a figure of speech.

 சாரம்5 cāram, ெப. (n.)

   சாம்பல்; a kind of ash.

   ம. சாரம்; Pkt. charra;

 Skt. {}.

     [சார ்→ சாரம்]
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சாரம்ேபா -தல்

சாரம்ேபா -தல் cārambōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

சாரங்கட் -தல் பாரக்்க;See {}.

     [சரம் + ேபா -,]

சாரமண்

சாரமண் cāramaṇ, ெப. (n.)

   1. உழமண்; fuller's earth.

   2. ய்ைமயான மண்; pure alkaline earth (சா.அக.);.

     [காரம் → சாரம் + மண்]

சாரமத் யம்

 
 சாரமத் யம் cāramattiyam, ெப. (n.)

   நா ; Indian burr - Achy - ranthes aspera (சா.அக.);.

சாரமாக் -தல்

சாரமாக் -தல் cāramākkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெபா ட்ப த் தல்; to give importance, mind.

அவன் ெசய்தைதச ்சாரமாக்காேத (நாஞ்);.

     [சாரம் + ஆக் -,]

சாரமாணி

சாரமாணி cāramāṇi, ெப. (n.)

   பக க்காரன் ( லப். 5: 53, உைர);; professional buffoon.

     [சாரம் + மாணி]

சார றக்

சார றக் 1 cāramiṟakkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   கட்டடச ்சாரத்ைதப் ரித்தல் ( ன்.);; to take down a scaffoldings.

     [சார ்→ சாரம் + இறக் -,]

 சார றக் 2 cāramiṟakkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. சா தல் ( ன்.);; to express juice, distil.

   2. சாற்ைற உடெ்ச த் தல்; to swallow the juice of anything chewed or dissolved in the mouth.

     [சா  → சாறம் → சாரம் + இறக் -,]

சாரேமசன்

 
 சாரேமசன் cāramēcaṉ, ெப. (n.)

   க ஞ் ந் ல்; a black variety of moon-creeper - menispermum cardifolium (சா.அக.);.

சாரேமயன்

 
 சாரேமயன் cāramēyaṉ, ெப. (n.)

   நாய் ( ங்.);; dog.

சாரர்

சாரர ்cārar, ெப. (n.)

   1. ஒற்றர;் spy.

   2. நண்பர;் friend.

     [சார ்– சாரர]்
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சாரல்

சாரல்1 cāral, ெப. (n.)

   சாய்வாக ம் ளித் ளியாக ம் ம் மைழ அல்ல  காற்றால் அ த் வரப்ப ம் மைழ; light drizzle, 
driving rain. ற்றாலத் ல் சாரல் எப்ேபா  ெதாடங் ம்.

   ம. சாரல் (மைழ);;பட. ெசெர

     [சார ்→ சாரல் = சாய்ந்  ெபய் ம் றல்]

   {}, rain driven by th wind; in the usage of the southern Tamilians, the rain brought by the south-west monsoon. Comp. 
Samoiede sarre, Perimian ser, Votiak sor, rain. (C.G.D.F.L. 619);.

 சாரல்2 cāral, ெப. (n.)

   1. ட் ைக; drawing near.

     "தாஞ்சாரற்கரிய த வைளத்தான்" (பாரத. ெரௗப . 57);.

   2. பக்கம்; side.

     "மாளிைக ன் சாரல்" (கம்பரா.ஊரே்த.1௦௦);.

   3. பக்கமைல; side or slope of a mountain.

     "வைழயைம ந ஞ்சாரல்" (க த். 53);.

   4. மைல ( ங்.);; mountain.

   5. வானம்; rain driven in.

   6. மைல ல் ேமகங் கட் ப் ெபய் ந் ற்றல்; drizzling rain from clouds gathering on hill-tops.

   7. ம தயாழ்த் றமா ய காந்தாரப்பண் ( ங்.);;{}, a secondary melody-type of the marutham class.

ம. சாரல்

     [சார ்→ சாரல் = மைலசச்ரி ]

மைலய வாரம் சாரல் எனப்ப ம். 'சாரல்நாட ெசவ் ைய யா ம ' ( ந். 18-2);

     "சாரல் நாட ந நாள்" ( ந். 9);.

     "சாரல் நாட வாரேலா எனேவ" ( ந். 141:8); என்பன மைலப்பக்க நாடை்டச ்சாரல் நா  எனக் 
தல் காண்க. ேமற் றமா ம் ழ்ப் றமா ம் ேசரநா  வ ம் ெப ம்பா ம் ேமற் த் 

ெதாடரச்்  ழக் த் ெதாடரச்்  மைலகளின் அ வாரச ்சரிேவ. இதனாேலேய இந்நாட்டரசன் ேசரன் 
(சாரல் - ேசரல் - ேசரலன் - ேசரன்); எனப்பட்டான்.

சாரல்கட் -தல்

சாரல்கட் -தல் cāralkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   மைழெபய்தற்  ஏற்றப  நிைறந் த்தல்; to be dense with water-vapour as clouds on hill- side (Tinn.);.

     [சாரல் + கட் -,]

சாரல்காற்

 
 சாரல்காற்  cāralkāṟṟu, ெப. (n.)

   ேமற் க் காற் ; west wind.

ம.  சாரவா

     [சாரல் + காற் ]
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சாரல்நாடன்

சாரல்நாடன் cāralnāṭaṉ, ெப. (n.)

   மைலச ்சரி ள்ள நாட்டரசன்; king of slope of hill.

     "சாரல் நாட வாரேலா ெவனேவ" ( ந். 141);.

     [சாரல் + நாடன்]

சாரலம்

 
 சாரலம் cāralam, ெப. (n.)

   எள் ( .அ.);; sesamum.

சாரலன்

 
 சாரலன் cāralaṉ, ெப. (n.)

சாரல்நாடன் பாரக்்க;See {}.

     [சார ்→ சாரல் = மைலசச்ரி , சாய்ந்  ெபய் ம் மைழ. சாரல் → சாரலன்]

சார

 
 சார  cārali, ெப. (n.)

   ெநல்வைக ( ன்.);; a kind of paddy.

     [சா  → சார ]

சாரவ

 
 சாரவ  cāravaṟudi, ெப. (n.)

   ெநாய்ைம (இேல );; lightness, slightness, as of a blow, a fall.

     'அ  சாரவ யாய்ப்பட்ட ' (யாழ்ப்.);.

     [சாரம் + அ ]

சாரவாக் யம்

 
 சாரவாக் யம் cāravākkiyam, ெப. (n.)

   ேகாள்நிைலையக் கணிக் ம் ளக்க ற்பா ( ன்.);; mnemonic or formula for calculating the position of 
planets, the letters of the alphabet being substituted for numbers.

     [சாரம் + வாக் யம்]

சார

 
 சார  cāraviṟudi, ெப. (n.)

சாரவ  (யாழ்ப்.); பாரக்்க;See {}.

     [சாரம் + இ ]

சாரற்கட்

சாரற்கட்  cāraṟkaṭṭu, ெப. (n.)

   ேகாைடக் காலத் ல் மைல ச் ல் ல் க்ைக; gathering of clouds over the hills during the 
monsoon.

     " ண்மலரந்்த சாரற்கட் " (ெகாண்டல் . 651);.

     [சாரல் + கட் ]
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சாரன்

சாரன் cāraṉ, ெப. (n.)

   1. ஒற்றன்; spy, emissary.

     "ஓ னார ்சாரரவ்ல்ைல" (கம்பரா. ரமாத் ர. 162);.

   2. ைரவைக (அகவசா.152.);; a breed of horse.

     [சார ்→ சாரன்]

சாராக

 
 சாராக cārāka,    . .எ. (adv.) அைணவாக (நாஞ்.); benami.

     [சார ்→ சாராக]

சாராம்சம்

 
 சாராம்சம் cārāmcam, ெப. (n.)

   வ தெ்த த்த ப  (ெகா.வ.);; essence, as of a fruit, purport, gist, as of speech.

     [சா  → சா  → சாரம் + அம்சம்]

 Skt. amsa → த. அம்சம்

சாராயக்கைட

 
 சாராயக்கைட cārāyakkaḍai, ெப. (n.)

   சாராயம் ற் ம் கைட; an arrack shop.

   ம. சாராயக்கட;பட. சாராயக்கெட

     [சாராயம் + கைட]

சாராயக்காரன்

சாராயக்காரன் cārāyakkāraṉ, ெப. (n.)

   1. சாராயம் காய்ச் பவன்; one who distills arrack.

   2. சாராயம் ற்ேபான்; one who sells arrack.

   ம. சாராயக்காரன்;பட. சாராயகாரா

     [சாராயம் + காரன்]

சாராயக் டங்

 
 சாராயக் டங்  cārāyakkiḍaṅgu, ெப. (n.)

   சாராயக்கைட; arrack shop tavern.

     [சாராயம் + டங் . ழக்  → ழங்  = நிலத் ன் ழ் ைளவ . ழங்  → டங் ]

சாராயங்கட் -
தல்

சாராயங்கட் -தல் cārāyaṅgaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

சாராயங் காய்ச்  - தல் ( ன்.); பாரக்்க;See {}.

     [சாராயம் + கட் -,]

சாராயங்காய்ச்
-தல்

 
 சாராயங்காய்ச் -தல் cārāyaṅgāyccudal, ெப. (n.)

   சாராயம் வ த்தல்; to distil arrack.

     [சாராயம் + காய்ச் . காய் → காய்ச் ]
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சாராயசச்ட்

 
 சாராயசச்ட்  cārāyaccaṭṭi, ெப. (n.)

   சாராயம் காய்ச் வதற் ப் பயன்ப த் ம் பாைன; an earthern vessel used for distilling arrack.

ம. சாராயசச்ட்

     [சாராயம் + சட் ]

சாராயப்பாவா
ைல

 
 சாராயப்பாவாைல cārāyappāvālai, ெப. (n.)

   சாராயம் வ ம் பாைன (இ.வ.); ( ன்.);; vessel for receiving distilled spirits.

     [சாராயம் + பாவாைல]

சாராயம்

சாராயம் cārāyam, ெப. (n.)

   மரப் படை்டையேயா, க ம் ன் க ைவேயா, ல வைகக் ழங்ைகேயா ெநா க்க ைவத் க் 
காய்ச்  வ தெ்த க் ம் மயக்க ட் ம் நீரம்ம்; local alcoholic brew;

 spirits;

 arrack.

   ம. சாராயம்;   க. சாராய;   ெத. சாராய், சாரா ;   . சாரா ;   பட. சாராய; Ar.sharab;

 Skt. saraka.

     [சா  → சா  → சாராயம்]

சாராய வைககள்

   1. இ ப்ைபச ்சாராயம்

   2. ேவலம்படை்டச ்சாராயம்

   3. வத்தா ச ்சாராயம்

   4. ெதன்னஞ் சாராயம்

   5. ெகா ம் ச ்சாராயம்

   6. ஈசச்ஞ் சாராயம்

   7. ெவல்லச ்சாராயம்

   8. பனஞ் சாராயம்

   9. படை்டச ்சாராயம்

   10. அரி ச ்சாராயம்

சாரார்

 
 சாரார ்cārār, ெப. (n.)

   னர;்   ரி னர;் group or party;section.

இ  சாரா ேம ஒத் ப் ேபாக ேவண் ம்.

     [சார ்+ ஆர.் 'ஆர'் பலரப்ா ]
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சாரி

சாரி1 cāri, ெப. (n.)

   1. வட்டமாேயா ைக; circular, movement, wheeling, as of soldiers, horses or chariots in fighting.

     " ரிந்தார ்ெந ஞ்சாரி" (கம்பரா. வா வ. 37);.

   2. நைட ( ன்.);; movement, course.

   3. ஊர்   ெசல் ைக; ride, drive.

   4. உலா ைக ( ன்.);; stroll, walk.

   5. ட்டம்; company, swarm, as of ants.

எ ம்  சாரிசாரியாய்ப் ேபா ற .

     [சார ்→ சாரி]

 சாரி2 cāri, ெப. (n.)

   இைசக்க  வைக; a musical instrument.

     "கர ைக சாரி" (கந்த . றக்கல்.6);.

     [சார ்→ சாரி]

 சாரி3 cāri, ெப. (n.)

   தா காய் ( ங்.);; dice.

     [சார ்→ சாரி]

 சாரி4 cāri, ெப. (n.)

   1. பக்கம்; side, wing.

     'அவன்  வடசாரி ல் இ க் ற '.

   2. வரிைச; row or series.

சாரிசாரியாக மக்கள் ெசன்றனர.்

   3. நடந்  ெசல்பவைனக் க்கவ ம் ட் ச ்ெசால் ன் இ ப் ப ; at the end of compounds one who 
is moving, walking or wandering about. பாதசாரி.

ம. சாரி

     [சார ்→ சாரி]

சாரம்5 பாரக்்க

 சாரி5 cāri, ெப. (n.)

   தடைவ; time, turn.

அவ க் ப் பலசாரி ெசான்னார ்(தஞ்ைச.); (ெசஅக.);.

ெத., க., . சாரி

     [சார ்→ சாரி]

 சாரி7 cāri, ெப. (n.)

   மகளிர ் ைல வைக; long piece of cotton or silk cloth worn by women.

     [ ைர → சாரி]

 சாரி8 cāri, ெப. (n.)

   அஞ்சனச ்ெசய்நஞ்  (பாடாணம்); (யாழ்.அக.);; a mineral poison.
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சாரிைக

சாரிைக1 cārigai, ெப. (n.)

   1. சாரி1 பாரக்்க;See {}.

     "ெந ஞ்சாரிைக ரிந்தான்" (கம்பரா. நி ம்பைல. 104);.

   2. ைவயாளி; horse-riding.

     "சாரிைகப் ள்ளர"் ( த். 19);.

   3. க ; onward movement.

     "சாரிைக ம த் " (பரிபா. 6, 36);.

   4. ழல்காற்  ( ங்.);; whirwind.

     [சார ்→ சாரி → சாரிைக]

 சாரிைக2 cārigai, ெப. (n.)

   நாகணவாய்ப் ள்; myna.

     "க ந்தைலச ்சாரிைக" (கல்லா.7.);.

 சாரிைக3 cārigai, ெப. (n.)

சாரி4 ( ன்.); பாரக்்க;See {} (ெசஅக.);.

     [சார ்→ சாரி → சாரிைக]

 சாரிைக4 cārigai, ெப. (n.)

   கவசம் (ச .);; armour coat of mail.

     [ ல் → (ேசால்); → சால் → சால்ைப = ேபாரை்வ. சால் → சார ்→ சாரிைக = ெமய்  க , ெமய்ைய 

சாரிைகவரி

சாரிைகவரி cārigaivari, ெப. (n.)

   தைலச ் ைமயாக வ சச்ாரிகள் மந்  வந்  ற்பைன ெசய் ம் ெபா ள்க க்கான வரி; duty, toll.

     " ன்னாள் வ சச்ாரிைக ல் ைவத் க் த்த மகண்ைம ம்" (ெத.க. ெதா.17, க. 142);

ம வ. மகண்ைம

     [சாரிைக + வரி]

சாரிெகாள்( )-
தல்

சாரிெகாள்( )-தல் cārigoḷḷudal,    13 ெச. . . (v.i.)

   நடனத் ல் இடம் வலமாக ஆ தல்; to move about or dance in a circle, as in nautch.

     "பதசாரி சாரி ெகாள்ள" ( ற . 419);.

     [சாரி + ெகாள்]

சாரிசாரியாக

 
 சாரிசாரியாக cāricāriyāka, .எ. (adv.)

   வரிைச வரிைசயாக; in a row or series.

மக்கள் ழா ற் ச ்சாரிசாரியாகச ்ெசன்றனர.்

     [சாரி + சாரியாக]
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சாரிதங்கன்

 
 சாரிதங்கன் cāridaṅgaṉ, ெப. (n.)

   ைர; pig's greens - Amaranthus campestris (சா.அக.);.

சாரிபம்

 
 சாரிபம் cāribam, ெப. (n.)

சாரிைப (மைல.); பாரக்்க;See {}.

சாரிபா தம்

 
 சாரிபா தம் cāripādidam, ெப. (n.)

   ெவ கன் ழங் ; a kind of bulbous root - Arum Macrorhizon (சா.அக.);.

சாரி

 
 சாரி  cāripūmi, ெப. (n.)

   ற்றெவளி; esplanade.

     [சார ்→ சாரி + ]

 Skt. {} → த. 

சாரிைப
சாரிைப cāribai, ெப. (n.)

   நன்னாரி (ைதலவ.ைதல. 34);; Indian sarsaparilla.

சாரியக்ேகாட்
ைட

சாரியக்ேகாடை்ட cāriyakāṭṭai, ெப. (n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டம் மன்னார்  வட்டாரத் ல் உள்ள ஊர;் a village in Tanjavur district, {} taluk.

     "சைமயதன்ைம இனி  நடாத்  நிகழாநின்ற சாரியக் ேகாடை்ட ல் வெனக ரன்ம ைக ல் 
நான்  ைச ப ெனண் ஷயத்ேதாம்" (ெத.க. ெதா.6, க. 47-1௦);.

     [சாரியம் + ேகாடை்ட]

சாரியம்

சாரியம்1 cāriyam, ெப. (n.)

   எட்  (மைல.);; strychnine tree.

 சாரியம்2 cāriyam, ெப. (n.)

சாரிைப (மைல.); பாரக்்க;See {}.

சாரியல்

 
 சாரியல் cāriyal, ெப. (n.)

   இந் ப்  (யாழ்அக.);; rock-salt.

     [சாரி + இயல்]

சாரியன்

சாரியன் cāriyaṉ, ெப. (n.)

   ஒ க்க ைடயவன்; person of unimpeachable conduct.

     "மாசாரியனா ம தைலச ்ெசான் மாற் வேத ஆசாரியன தைம " (ஏலா . 75);.

சாரியா

 
 சாரியா cāriyā, ெப. (n.)

   அகத் க் ைர; leaves of sesbane - Sesbania grandiflora.
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சாரிெய ம்

சாரிெய ம்  cāriyelumbu, ெப. (n.)

   கரடெ்ட ம்  (இங்.ைவ.15);; ankle bone. Astragalus.

     [சாரி + எ ம் . எல் = ஒளி, ெவள்ைள. எல் → எ ம் ]

சாரிைய

சாரிைய1 cāriyai, ெப. (n.)

   1. ைர ன் ற்  வர ; pace of horse in a circle.

     "ப ெனட் ச ்சாரிைய ம்" ( .ெவ.12, ெவன் ப். 13);.

   2. ர ைடய நைட வைக; course, onward movement, as of a warrior.

     "சாரிைய யந்தரத ் யக்க ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 37, 3௦);.

   3. ஆடல் வைக; a mode of dancing.

     "ெப நைட சாரிைய ரமரி இைவ தலா ன ம்" ( லப். 3, 16, உைர.);.

     [சார ்→ சாரிைய]

 சாரிைய2 cāriyai, ெப. (n.)

   ெசால் க் ம் உ க் ம் இைட ல் ேதான் ம் அைச; empty morph.

ம. சாரிய

     [சார ்→ சாரிைய]

தாமாகச ்ேசராத ெசால் ப் கைள ம் ெசாற்கைள ம் சாரந்்  இையக் ம் அைசக ம் ெசாற்க ம் 
சாரிைய எனப்ப ம். இையத்தல் → இைசத்தல். தாமாக ஒ க்காத எ த் கைள ஒ த்தற் ம், 
ஒ க் ம் எ த் கைள எளிதாய் ஒ த்தற் ம், அவற்ைறச ்சாரந்்  வ ம் ஒ க ம் சாரிைய 
எனப்ப ம். ஆகேவ எ த் சச்ாரிைய, ெசாற் சாரிைய எனச ்சாரிைய இ  வைகயாம்.

எ த் சச்ாரிைய

உ ெர த் க ள் க் க் கர ம் ெந க் க் கார ம் சாரிையயாம். ெந ல்க ள் ஐ, ஒள 
என் ம் இரண் ற் ம் கான் என்ப  றப் ச ்சாரிைய.

ஆய்தத் ற் ச ்சாரிைய ஏனம் என்பதாம். அ  ேச ம்ேபா  ஆய்தத் ற்  ன் அகர ம் ன் ககர 
ெமய் ம் ேசரந்்  அஃேகனம் என்றா ம்.

ெமய்ெய த் ற்  'அ' சாரிைய. அ  ெமய்க் ப் ன் வ ம் க என்ப  சாரிைய ேயற்ற 
ெமய்ெய த் ற் ம் க என் ம் க் ம் ெபா வா ப்பதால் ெமய் ெய த்ைத தந்  

க் ம்ேபா  ககரெமய் என்ப  மர .

   உ ரெ்மய்ெய த் க ள், க் க் கரம் சாரிைய;ெந க் த் தனிச ்சாரிைய இல்ைல. 
அதனால் ெமய்ைய ம் ெந ைல ம் ரித் க் ககர ஆகாரம் (கா);, ககர ஈகாரம் ( ); என்ற ைற ற் 
ெசால்லப்ெப ம்.

ெசாற்சாரிைய

அ, அத் , அம் அற் , அன், ஆம், இற் . இன், உ, ஐ த யன ெசாற்சாரிைய.

சாரிரத்ைத

 
 சாரிரத்ைத cārirattai, ெப. (n.)

   எட்  (யாழ்அக.);; strychine.

சாரிவசந்தம்

 
 சாரிவசந்தம் sārivasandam, ெப. (n.)

   கழற் ெகா ; grey bonduc - Casalpinia bonducella.
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சா

சா  cāru, ெப. (n.)

   1. அழ  ( ங்.);; beauty.

   2. ளி; parrot.

     [சார ்→ சா ]

சா கம்

சா கம் cārugam, ெப. (n.)

   1. ெகாைல; murder.

   2. ஊ ; disaster.

   3. அணங் ; an inferior deity.

   4. ேவட்டம்; hunting.

சா கன்

 
 சா கன் cārugaṉ, ெப. (n.)

   ெகாைலயாளன் ( ங்.);; murderer.

சா ேக
சா ேக  cāruāci, ெப. (n.)

   தன்ைமப் பண் வைக ெளான்  (சங்.சந்.47);; a primary {}.

சா சகம்

 
 சா சகம் sārusagam, ெப. (n.)

   க ப் ; common salt (சா.அக.);.

சா சம்

 
 சா சம் sārusam, ெப. (n.)

   கல் ப்  (யாழ்அக.);; rock salt.

சா

 
 சா  sārusi, ெப. (n.)

   ற்றாமணக் ; small castor seed - Ricinus communis (சா.அக.);.

சா ணி

 
 சா ணி cāruṇi, ெப. (n.)

   மஞ் ட் ; butter seed tree - Bira Orellana (சா.அக.);.

சா தாரி

 
 சா தாரி cārutāri, ெப. (n.)

   ெவள்ைளக் கரி லாங்கண்ணி; white flowered eclipse plant - Eclipta alba (சா.அக.);.

சா பலம்

 
 சா பலம் cārubalam, ெப. (n.)

   ெகா  ந் ரிைக; grape vine - Vitis vinifera (சாஅக.);.
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சா மாட் கம்

 
 சா மாட் கம் cārumāṭcigam, ெப. (n.)

   ந் ரிைக; cashew nut - Anacardium Occidentale (சா.அக);.

சா ல்

 
 சா ல் cārul, ெப. (n.)

   உத் ரம், ண், பாலம் த யன கட்டப் பயன்ப ம் காட்  மர வைக; a kind of forest tree.

சாைர

சாைர1 cārai, ெப. (n.)

   நீளமான ேகா  ( ன்.);; long, straight, direct course or line, stripe.

     [சார ்→ சாைர]

 சாைர2 cārai, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் பாம் , சாைரப்பாம் ; a kind of a rat-snake.

     [சர ்→ சர → சர சர → சாைர. 'சர'் எ ம் ஒ க் ப் னின்  ேதான் ய ெசால்]

நல்ல பாம்ேபா  இைண ம் ஆண் பாம்  கர ்நிறம் அல்ல  மஞ்சள் நிறம் ெகாண்ட . இப்பாம்  
ம் தன்ைமய . எனி ம் நச் த் தன்ைம இல்லாத . நீண்ட உட ம் ேவக ஒட்ட ம் ெகாண்ட . 

எ ரிைய வாலால் அ க் ம் தன்ைமய .

இதன் வைககள்:

   1. க ஞ்சாைர; black rat snake.

   2. மலஞ்சாைர; hill rat snake.

   3. ெப ஞ்சாைர அல்ல  சாைரக்கடா; large rat snake.

   4. ெந ஞ்சாைர; long rat snake.

   5. ெவண்சாைர; white rat snake.

   6. மஞ்சடச்ாைர; yellow rat snake.

   7. ெசஞ்சாைர; red rat snake.

     [p]

 சாைர3 cārai, ெப. (n.)

சாைரக்கடா

சாைரக்கடா cāraikkaṭā, ெப. (n.)

சாைர2 (யாழ்ப்.); பாரக்்க;See {}.

     [சாைர + கடா]

சாைரக் ட்ட ட்

சாைரக் ட்ட ட்  cāraiggiṭṭaguṭṭi, ெப. (n.)

   1. யற் ட் ; feeble leveret, unable to escape from pursuit, usually with a white spot on the forehead.

   2. ேநாஞ்சான்; feeble, harmless chap.

     [சாைர + ட்ட ட் ]
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சாைரசாைரயாக

 
 சாைரசாைரயாக cāraicāraiyāka, .எ. (adv.)

சாரிசாரியாக பாரக்்க;See {}.

     [சாைர + சாைரயாக]

சாைர ப்

 
 சாைர ப்  cāraiyuppu, ெப. (n.)

   கல் ப் ; crystallised sea salt (சா.அக.);.

சாைரேயாட்டம்

சாைரேயாட்டம் cāraiyōṭṭam, ெப. (n.)

   சாைரப்பாம் ன் ைர  ( ன்.);; darting, rapid and direct motion of the rat-snake, applied to persons, bulls, etc.

     [சாைர2 + ஓட்டம்]

சாைரவால்

 
 சாைரவால் cāraivāl, ெப. (n.)

   மாட்  வால் வைக ள் ஒன் ; a kind of cow's tail.

     [சாைர + வால்]

சாைரவாலன்

சாைரவாலன் cāraivālaṉ, ெப. (n.)

   1. நீண்ட வா ள்ள எ  (யாழ்ப்.);; bullock with a long tapering tail.

   2. ைக ைல வைக; a kind of tobacco.

     [சாைர + வாலன். வால் → வாலன். 'ன்' உைடைம த்த ஈ ]

சாேரா

 
 சாேரா  cārōci, ெப. (n.)

   எரி ப்  (நவசச்ாரம்); (யாழ்.அக.);; sal-ammoniac, a solder.

சாேராைல

 
 சாேராைல cārōlai, ெப. (n.)

   பாய், த க் , ெபட் கள் ெசய்யப் பயன்ப ம் பைன ன் ரந்்த த்ேதாைல; palmyra leaf

     'சாேராைல ந்தெதன்  த்ேதாைல ரிக்கலாமா' (பழ.);(ெசஅக.);.

     [சார ்+ ஓைல – சாேராைல]

சாரே்வாைல பாரக்்க

966

www.valluvarvallalarvattam.com 10430 of 19068.



சால்

சால்1 cālludal,    13 ெச. . . (v.i.)

   1. நிைறதல்; to be abundant, full, extensive.

     "ஈ சால் ேபர"் ( வக. 59);.

   2. மாட் ெப தல்; to excel in moral worth;

 to great, noble.

   3. ெபா ந் தல்; to be suitable, fiting.

     "இந் ரேன சா ங் கரி" ( றள், 25);.

   4. ற் தல்; to be finished, exhausted.

     "தாமத்தாரின ெரண்ணி ஞ் சால்வேரா" (கம்பரா. ணி ட் . 97);.

   5. ேபா யதாதல்; to be all that is required, to be sufficient.

   ம. சா ;   க., . சா ;   ெத. சா ;   ேகாத. ச ; ட. ெசள .

     [ ல் → ேசால் → சால். சா தல் = நிைறதல், நற் ணம் நிைறந் த்தல், ற் தல், நிைறதலால் 
ேபா யதாதல்]

 சால்2 cāl, ெப. (n.)

   உத்தரம், தளம், ண், பாலம் த ய ேவைலக க் ப் பயன்ப ம் மரம்; a kind of strong trees.

 சால்3 cāl, ெப. (n.)

   1. நிைற ; fullness, abundance.

   2. தண்ணீர ்நிரப் ம் பாைன ( ங்.);; large water -pot;

   3. நீர ்இைறக் ம் கலம்; baling bucket.

   4. உழ சால்; furrow in ploughing.

     "உ த ெசஞ்சால்" ( வக. 817);.

   5. ைதக் ம் ெபா  ைதப்பவன் வய ல் ஒ  ைற ெசன்  ம் ைக ( ன்.);; track of a sower in 
passing and repassing while sowing grain.

   6. ம்பஒைர ( ம்பரா ); ( மார . னா , 3, உைர);; the eleventh sign of the zodiac, Aquarius.

   7. நீண்டவரி; continuous line, row (ெச.அக.);.

   ம. சால;   க. சால், சா  (ேபா ம்);;   ெத. சால, சா  ( ம், ேபா ம்);;ெகாலா. சால்

. கால் (ேபா ம்);

 E. jar

     [ ல் → (ேசால்); → சால்]

{}, a bucket, a furrow, Comp, oni-ia ({}-ia);, any flat board or tray with a raised rim (C.G.D.F.L.593);.

 சால்4 cāl, ெப. (n.)

   ஆண்  (இ.வ.);; year (ெசஅக.);.

     [ ல் → (ேசால்); → சால் = நிைறதல், ஒ  ப் ட்ட கால எல்ைல நிைறவைடதல்]

     [p]

 சால்5 cālludal,    5 ெச. . . (v.i.)
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சால்கட் -தல்

சால்கட் -தல் cālkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. தைலசச்ா தல் ( ன்.);; to plough the first furrow in a field.

   2. வாய்க்கால் ேபால் நீண்ட ேகா  உ வாக் தல்; to form a line.

   3. சா ல் ைதத் ச ்ெசல் தல்; to pass and repass, sowing grain in a field.

   ம. சாலா க (உ தல், கால்வாய் ெவட் தல்);;க. சா கட்

     [சால் + கட் -,]

சால்கரகம்

சால்கரகம் cālgaragam, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் டம்; a kind of water pot.

     "அ  பாைன சட்  மஞ்சனக் டம் சால் கரகம் எரி க ம்  இைவ ம்" (ெத.க, ெதா.7, க. 47௦/4);

     [சால் + கரகம்]

சால்ேகால்

 
 சால்ேகால் cālāl, ெப. (n.)

   ஏற்றக்ேகால் (ெசங்ைக);; bamboo pole of picottah.

     [சால் + ேகால்]

சால் -த்தல்

சால் -த்தல் cālpiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஏரச்ச்ால் த்தல்; to form a line, to be in rows.

   க. சால் ெகாள், சால்ெதெக;பட. சால் 

     [சால் + ]

சால்

சால் 1 cālpu, ெப. (n.)

   1. ேமன்ைம ( வா.);; excellence.

   2. நற் ணம்; good quality or character.

     "சா ம் ற ன் சால் " (ஏலா , 5);.

   3. சான்றாண்ைம; nobility.

     "என்ன பயத்தேதா சால் " ( றள், 987);.

   4. தன்ைம; nature,

     "த ப்பன ேபா ஞ் சால் ன" (கம்பரா. க மண. 67);.

   5. கல்  ( வா.);; learning, erudition.

ம வ. தக , ெபற் , த , பான்ைம, தைகைம

     [சால் → சால் ]

 சால் 2 cālpu, ெப. (n.)

   மனவைம ; frame of mind.

     "இரெவால்லாச ்சால் " ( றள், 1௦64);.

     [சால் → சால் . ' ' ெசால்லாக்க ஈ ]
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சால் ல்ைல

சால் ல்ைல cālpumullai, ெப. (n.)

   சான்ேறாரின் அைம  ம் றத் ைற ( .ெவ. 8:31);; theme describing the serenity of noble - minded persons.

     [சால்  + ல்ைல]

சால் ளி

சால் ளி cālpuḷi, ெப. (n.)

   ைறப்ப ; in the prescribed manner.

     "ச ைதக் ரிைக சால் ளிக் க ப் " (ெப ங். இலாவாண. 3, 81);.

     [சால்  → சால் ளி]

சால்வடம்

 
 சால்வடம் cālvaḍam, ெப. (n.)

   லான் வடம்; a kind of picottah part.

     [சால் + வடம்]

சால்வ

 
 சால்வ  cālvayiṟu, ெப. (n.)

   ெப வ  (ெகா.வ.);; pot belly.

     [சால் + வ ]

சால்வைள-த்தல்

சால்வைள-த்தல் cālvaḷaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

சால் -, பாரக்்க;See {}.

     [சால் + வைள-,]

சால்வைளயம்

 
 சால்வைளயம் cālvaḷaiyam, ெப. (n.)

   சா ன் நான்  இ ம் ப் படை்டகள் ேசரந்்த, ேமற் ப ல் உள்ள வைளயம் (ெசங்ைக);; a ring of baling 
bucket.

     [சால் + வைளயம். வள் → வைள → வைளயம்]

சால் -தல்

சால் -தல் cālviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ஏரச்ச்ா தல் (யாழ்ப்.);; to plough a furrow.

     [சால் + -,]

சால் ைதப்

 
 சால் ைதப்  cālvidaippu, ெப. (n.)

   மைழ ெபய்  ேமல்மண் காய்ந்த ன் ஏரச்ச்ா ல் ைதகைளப் ேபா தல்; furrow sowing.

     [சால் + ைதப் . ைத → ைதப் ]

சால்

சால்  cālvu, ெப. (n.)

   ெபாந் ைக ( ப் );; satisfaction.

     [சால் → சால் ]

சால் 1 பாரக்்க
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சால்ைவ

சால்ைவ cālvai, ெப. (n.)

   ம ரக்்கம்பளம்; shawl.

ெசாற்ெபா வாளர ்சால்ைவ பரி ல் ெபற்றார.்

   க. சா ெவ, சா ;பட. சால்ெவ

     [ ல் → (ேசால்); → சால் → சால்ைவ = ேபாரை்வ ( .தா. 191);. ேபாரத்் க் ெகாள்வதற் ப் பயன்ப வ ]

சால்ைவெய -
த்தல்

சால்ைவெய -த்தல் cālvaiyeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ம ப் ரவாக (மரியாைதயாக); ேமல் ண்ைட ெய த்தல் (யாழ்ப்.);; to lower or take the upper cloth as a mark 
of respect.

     [சால்ைவ + எ -,]

சால

சால cāla,    . .எ. (adv.) க ம்; very well, very much.

     "சால வ ண் " ( வாச. 16, 8);.

   ம. சால;   க. செல;ெத. சா

     [சால் → சால]

சாலக்காரன்

சாலக்காரன் cālakkāraṉ, ெப. (n.)

   ஏய்ப்பவன் (வஞ்சகன்);; deceiver, hypocrite.

க. சாலகார (கடன்காரன்);

     [சாலம்1 + காரன்]

சாலக் ராமம்

 
 சாலக் ராமம் cālakkirāmam, ெப. (n.)

சாளக் ராமம் பாரக்்க;See {}.

     [சாளக் ராமம் → சாலக் ராமம்]
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சாலகம்

சாலகம்1 cālagam, ெப. (n.)

   1. வைல (அக.நி.);; net, rope-net.

   2. லந்  வைல; cobweb.

   3. ேவள்  ெசய் ங்கால் ேவள்  ெசய்பவரின் மைன யணி ம் தலணி ( றநா.166, 
உைர.);; ornament worn on the forehead by sacrificer's wife.

   4. பறைவக் ; bird's nest.

   5. அ ம்  ( ங்);; flower bud.

   6. மந் ர த்ைத ( ன்);; trick, magic.

   க. சாேள ; . சா

     [ ல் → சால் → சாலகம்]

 சாலகம்2 cālagam, ெப. (n.)

   க  நீர ்ெசல் ம் ய வ , அங்கணம்; drain

ம. சாலகம்.

     [ ல் → சால் → சாலகம். சா தல் = சாய்தல்]

 சாலகம்3 cālagam, ெப. (n.)

   ஞ்சா (மைல);; species of gymnema.

 சாலகம்4 cālagam, ெப. (n.)

   ேகா ற் க வைற கமண்டபத் ம் ெப மண்டபத் ம் ஒளி ம், வளி ம் உடெ்சல்லத் ைளகள் 
பல அைம மா  ற்ப ேவைலப்பாட் டன் அழ ட்டமாகச ்ெசய்யப்ெப ம் ற்பப் பலகணி; a kind of 
ornament window.

     "மங்ைகமார ்சாலக வாசல்பற் " ( வ். ெபரியாழ். 3,4:1);

     "இத் சச்லாகம் கஞ்சமைலப் ெபரிய ள்ைள தன்மம்" (ெத. க. ெதா.4, க 146);

சாலகராகம்

 
 சாலகராகம் cālagarāgam, ெப. (n.)

   ய ( த்த); பண்ைண (அராகத்ைத);ெயாட்  அதற்க த்த ப ள்ள பண் (அராகம்);; a class of 
melody type differing but slightly form cutta-{}.

     [சாலகம் + அராகம்]

சாலகாரகன்

சாலகாரகன் cālagāragaṉ, ெப. (n.)

   1. லந் ; spider.

   2. வைல ன் ேவான்; net weaver.

     [சா கன் → சாலகாரன்]

சால -த்தல்

சால -த்தல் cālaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   சால்பட உ தல்; to make furrows in ploughing.

     [சால் + அ -,]
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சாலப்பகம்

 
 சாலப்பகம் cālappagam, ெப. (n.)

   நாவல்; jambo tree (சாஅக.);.

சாலப்

 
 சாலப்  cālappu, ெப. (n.)

   வைத; Indian jalap

 u. {}

     [சாலம் → சாலப் ]

சாலப் செ்ச

 
 சாலப் செ்ச  cālappūcceḍi, ெப. (n.)

   மல ளக் க் ழங் ; purgative root, true jalap (சாஅக.);.

சாலபஞ் ைக

சாலபஞ் ைக1 cālabañjigai, ெப. (n.)

   மரப் பாைவ (இலக்.அக.);; wooden image.

 சாலபஞ் ைக2 cālabañjigai, ெப. (n.)

   ைல மகள் (ேவ ); (யாழ்.அக.);; prostitude.
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சாலம்

சாலம்1 cālam, ெப. (n.)

   1. சால த்ைத பாரக்்க;See {}

   2. ந ப் ; artfulness. pretence.

     "சாலெமன்ன ெசால் ேவன்" (பண . 316);.

   3. ட்டம்; multitude, company, flock, herd, shoal.

     " ரிந்தன சால ன் சாலம்" (கம்பரா. வ ணைன, 25);.

   4. சைவ ( ங்);; assembly, court.

   5. வைல; net.

     "அளப் ல் சாலம் நின் ரத்் ம்" (கந்த . நகரப்.18);.

   6. பலகணி ( ங்.);; latticed window.

   7. அ ம்  ( ன்.);; flower-bud.

   8. றைள ( ங்);; slander.

   9. கல்  ( வா.);; learning.

   10. ம த் வ ல் ( ன்.);; medical science.

ெத. சால

     [ச க்  க்  = நைககைளக் காட்  க்காக நடக் ம் ஒ க் ப் . ச க்  → சாலக்  → 
சாலம்]

 சாலம்2 cālam, ெப. (n.)

சாலப்  பாரக்்க: see {}.

 சாலம்3 cālam, ெப. (n.)

   1. ம ல் ( ங்);; surrounding wall, fortress.

   2. ஆசச்ா ( ங்);; sal.

   3. மராமரம்; Ceylon ebony.

   4. மரம் ( ன்);; tree.

     [ ல் → சால் → சாலம்]

 சாலம்4 cālam, ெப. (n.)

   அகலம் (அக.நி.);; width.

சாலம்பப்பாடா
ணம்

 
 சாலம்பப்பாடாணம் cālambappāṭāṇam, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ்ெசய்நஞ்  (பாடாணம்); (யாழ்.அக.);; a kind of arsenic.

சாலம

சாலம  cālamali, ெப. (n.)

   1. இல ; silk-cotton tree-Bombaz malabartcum.

   2. இலவம் ன்; the gum of silk -cotton tree.
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சாலம பத் ரம்

 
 சாலம பத் ரம் cālamalibattiram, ெப. (n.)

   ஏ ைலப் ன்ைன; seven leaved poon.

     [சாலம  + பத் ரம்]

சாலம னி ச்

 
 சாலம னி ச்  cālamaliṉirucci, ெப. (n.)

   இலவம் ன்; gum of silk cotton tree.

சாலமாலம்

சாலமாலம்1 cālamālam, ெப. (n.)

   ஏய்ப்  (வஞ்சகம்); (யாழ்ப்.);; trickery deceplion.

     [சாலம் + மாலம். 'சாலமாலம்' மர ைண ெமா ]

 சாலமாலம்2 cālamālam, ெப. (n.)

   கண்  சாய்ப்  (யாழ்.அக.);; furtiveness.

கண் ங் காணாத  ேபா க்ைக.

     [சாலம் + மாலம். எ ைக ேநாக்  வந்த இைணெமா ]

சாலர்

சாலர1் cālar, ெப. (n.)

   ெநய்தனிலமாக்கள் (வைல ைடேயார)்; ( டா.);; inhabitants of coastal region, fishermen as using nets.

ம வ. பரதவர,் ைளயர,் பஃ யர,் லர,் கடலர,் க யர்

     [சலம் → சவர ்→ சாலர]்

 சாலர3் cālar, ெப. (n.)

   ைகத்தாளம்; cymbals.

     [சல் → சல்லர ்→ சாலர.் சல் அல்ல  சல்லைர என் ம் ஓைச ண்டாக் வ . இத்தாளக் க ல் 
ெபரிய  சல்லரி ய  சாலர]்

த. சாலர ்→ Skt. {}

சாலரா

சாலரா cālarā, ெப. (n.)

சாலர3் பாரக்்க;See {}.

     [சாலர ்→ சாலரா]

சாலரி

 
 சாலரி cālari, ெப. (n.)

   ஒர ்இைசக் க ; a musical instrument.

     [சாலர ்→ சாலரி]

சாலவம்

 
 சாலவம் cālavam, ெப. (n.)

   சலதாைர (இ.வ.);; drain, gutter.

     [ ல் → ல் → சால் → சாலகம் → சாலவம்]
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சால த்ைத

 
 சால த்ைத cālavittai, ெப. (n.)

   கண்கட்  கைல ( த்ைத);; magic, juggelry.

     [சாலம் + த்ைத]

 Skt. {} → த. த்ைத

சாலா

சாலா cālā, ெப. (n.)

   1. ய கடல் ன் (ெநல்ைல);; small sea fish.

   2. ஆற் ல் ேம ங் ெகண்ைட ன்; river fish.

     [p]

சாலாங்கபாடா
ணம்

 
 சாலாங்கபாடாணம் cālāṅgapāṭāṇam, ெப. (n.)

   ற ச ்ெசய்நஞ்  வைக; a mineral poison.

சாலாதார்

சாலாதார ்cālātār, ெப. (n.)

   ெப ைம ல்லாேதார;்   சான்றாண்ைம இல்லாேதார;் ignorable persons. opp to {}.

     "சாலாதார ் ய ைனகைளச ்ெசய் " ( றள், 657, உைர.);.

     [சால் + ஆ + தார.் 'ஆ' எ.ம.இ.]

சாலாேபாகம்

சாலாேபாகம் cālāpōkam, ெப. (n.)

   அறச ்சாைலகடக்ாக டப்ப ம் இைற  நிலம் (T.A.S. I. 16, 5);; endowment of land for the maintenance of 
rest houses and choultries.

     [சாைல → சாலா + ேபாகம்]

சாலாமாலாவாக

 
 சாலாமாலாவாக cālāmālāvāka,    . .எ. (adv.) ழப்பமாக (இ.வ.); confusedly.

     [சாலா + மாலா. எ ைக ேநாக்  வந்த மர ைணெமா ]

சாலா யம்

 
 சாலா யம் cālāmiyam, ெப. (n.)

   க டக்ெகா ; Indian birth-wort-Aristolochia Indica (சா.அக);.

சாலாரம்

சாலாரம் cālāram, ெப. (n.)

   1. ஏணி; ladder.

   2. ப க்கட் ; steps.

   3. பறைவக் ; nest, cage (கழஅக.);.

     [சால் + ஆரம். சால் ேபான்  அ க்க க்காக அைம ம் ப , ஏணி.]

சாலாவைல

 
 சாலாவைல cālāvalai, ெப. (n.)

சாலா ன் க்கப் பயன்ப ம் வைல ( னவ.);, a fishing net.

     [சாலா + வைல]
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சா

சா 1 cāli, ெப. (n.)

   1. ெசந்ெநல்; a superior, species of paddy.

     "சா  ெவண்ேசா  ைவஇய

ன் ல்" (ஞானா. 36, 15);.

   2. ெநற்ப ரப்்ெபா ; growing paddy crop.

     "தாைரெகாள்ளத் தைழப்பன சா ேய" (கம்பரா. நாட.் 25);.

   3. ச ்சட்டம் (ைதலவ.);; perfume - sac of the civet cat.

   ம வ. வரி, ெகால், ரீஇ, யவம்;க. சா , சாெல ம. சா

     [ேசய் → ேச. ேசத்தல் = வத்தல். ேச  → ேக  = வப் . ல் → (ேசால்); சால் → சா  ( .தா.153);]

 சா 2 cāli, ெப. (n.)

   உைடயவன் - உைடயவள் என் ம் ெபா டன் ெதாடரெ்மா ல் வ ம்ெசால்; word meaning 
possessor, used at the end of compounds, as in றைமசா , ணசா .

     [சால் = நிைற , உைடைம. சால் → சா ]

 சா 3 cāli, ெப. (n.)

   அ ந்த ; wife of {}.

     "சா ெயா ன் றைகயாைள" ( லப். 1: 51);.

 சா 4 cāli, ெப. (n.)

சா ைக2 (அக.நி.); பாரக்்க;See {}.

     [சால் → சா ]

 சா 5 cāli, ெப. (n.)

   1. மராமரம் (க);; Ceylon ebony.

     " க்க சா க ேளைழ ம்" (ேச . ேச வந். 9);.

   2. ைமேவல்; Jerusalam thorn.

   3. ைடேவல்; umbrella - thorn babul.

   4. ந்தல் ேவல்; elephant thorn.

   5. ள்ேவல்; buffalo - thorncutch.

 சா  cāli, ெப. (n.)

   இைச ல் நிைறைவ உைடய  எனப் ெபா ள் த வ ; a term used in music referring to satisfaction.

சா க்கண்ணி

 
 சா க்கண்ணி cālikkaṇṇi, ெப. (n.)

   அ ரி; indigo – Indigo fera tinctoria (சா.அக);.
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சா க் ராமம்

 
 சா க் ராமம் cālikkirāmam, ெப. (n.)

சாளக் ரமம்;See {}.

சா கம்

 
 சா கம் cāligam, ெப. (n.)

   சம்பா ெநல்; champa paddy-Oryza sative (சா.அக.);

     [சா  → சா கம்]

சா கர்

சா கர ்cāligar, ெப. (n.)

   ெநய்ேவான்; weaver.

     "சா கற்க்  ப் க் காணியாக ட்டமனம் ெபரியான் " (ெத.க.ெதா. 24, க. 145-4);

     [சா  → சா யர ்→ சா கர]்

சா கன்

சா கன் cāligaṉ, ெப. (n.)

   1. சா யன், 1 பாரக்்க;See {}, 1.

   2. சா யன் ெநய்த ஆைட (நன் 289, ம ைல);; cloth manufactured by weavers.

க. சா க

     [சா யன் → சா கன்]

சா ைக

சா ைக1 cāligai, ெப. (n.)

   ஒ வைக மரம்; french honey-suckle-Desmodium genus (சா.அக.);.

     [சா  → சா ைக]

 சா ைக2 cāligai, ெப. (n.)

   கவசம்; armour, coat of mail.

     "சா ைக டம் னர ்த கணாளேர" ( வக. 2227);.

ம வ. அரணம், சடாரி, ஆ , கண்டம், ப மம், ெமய் ைற, கசை்ச, பரம்.

     [ ல் → (ேசால்); → சால் = நிைறதல். சால் → சா ைக = ப் ட்ட உ ப்ைப வ மாக 
(நிைறவாக); வ ]

 சா ைக3 cāligai, ெப. (n.)

   வரி, இைற; toll, customs, duty.

சா ைகத்த

சா ைகத்த  cāligaittaṟi, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக (S.I.l. i. 91);; ancient tax.

     [சா ைக + த ]

சா ெநல்

சா ெநல் cālinel, ெப. (n.)

   ெசந்ெநல்; paddy (கழஅக.);.

க. சா  (ெநல்);

     [சா  + ெநல். சால் → சா  = ெசந்ெநல்] சா 1 பாரக்்க
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சா ப்ப

 
 சா ப்ப  cālippagudi, ெப. (n.)

   கைடக க்  வாங் ம் வரிவைக (R.T.);; a tax on shops.

சா ப்பரணி

சா ப்பரணி cālipparaṇi, ெப. (n.)

   1. ெப  மல் ைக; large jasmine.

   2. ப க்கட் ; steps.

   3. பறைவக் ; nest, cage (சா.அக.);.

     [சால் → சா  + பரைண. பரைண → பரணி. சால் ேபான்  அ க்க க்காக (பரைணயாக); அைம ம் 
ப க்கட் ]

சா மரம்

 
 சா மரம் cālimaram, ெப. (n.)

   ைடேவல் மரம்; arrowthorn (சாஅக.);.

     [சா  + மரம்]

சா யக்ேகாட்ட
ம்

சா யக்ேகாட்டம் cāliyakāṭṭam, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத்ைத உள்ளடக் ய பைழய நா ; an ancient province, country.

     "ேசாழ மண்டபத் ல் சா யக் ேகாட்டத் ல் வாைழ ைலசே்சரி ராமம் ஒன் ம்" ( ப்.க.ெதா.2. 
க. 1௦6 – 4);

     [சா யம் + ேகாட்டம். ேகாண் → ேகா . ேகா தல் = வைளதல். ேகா  → ேகாட்டம் = வைள ]

சா யம்பாக்

 
 சா யம்பாக்  cāliyambākku, ெப. (n.)

   சாயப்பாக்  (இ.வ.);; areca nut sliced and boiled in water which gives it a reddish hue.

ம. சா ல்யம்

     [ ல் → ெசல் → ேசல் = ெசந்நிறக் ெகண்ைட. ல் → ேசல் → சால் → சா  = வப் . சா  + அம் + பாக் ]

சா யரக்ாணம்

 
 சா யரக்ாணம் cāliyarkāṇam, ெப. (n.)

   ணி ெநய் ம் ற் ச ்சாய ம் சா யக் னர ்அதெ்தா க் ரிய வரிையக் காசாகச ்
ெச த் ம் ைற; a tax rended by {} of their weaving occupation (கல். கைல. அக.);.

ம வ. சா யத்த

     [சா யர ்+ காணம்]

சா ைகத்த  பாரக்்க
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சா யன்

சா யன் cāliyaṉ, ெப. (n.)

   1. ெநச த் ெதா ல் ெசய் ம் இனத்தான்; a caste of weavers

     "பட் சச்ா ய ரி க்  டங்க ம்" ( லப். 5:17, உைர);.

   2. காராம் ப்படை்டைய உரிக் ம் யாழ்ப்பாணத்  வ ப்பான் (சா யான்); (யாழ்ப்.);; member of a caste 
of cinnmon peelers.

   ம. சா யன்;   க. சா க;   ெத. சாெலவா ; . சா யன், சாெட, சாடய்

     [சா  → சா யன்]

சா யன் ைற1

__,

ெப. (n.);

   மணத் ல் மணமக த் ங் ைறப் ைடைவ (இ.வ);; bride's wedding cloth.

     [சா யன் + ைற]

சா வாகனசகா
ப்தம்

சா வாகனசகாப்தம் sālivākaṉasakāptam, ெப. (n.)

   . .78ஆம் ஆண்  ேமழம் (ைசத் ர); மாதத் ல் ெதாடங் ச ்சா வாகனன் ெபயரால் வழங் ம் 
ஆண் ; era of Salivahana commencing with chaitra. 78 A.D.

     [சா வாகனன் + சகாப்தம்]

சா வாகனன்

 
 சா வாகனன் cālivākaṉaṉ, ெப. (n.)

   க் ரமா த்த க் ப் பைகவ ம் ஆண்  ெதாடக்கத் ற் ரியவ மாகச ்ெசால்லப்ப ம் ஒ  
ேபரரசன்; a celebrated king believed to have been the enemy of {} and the institutor of the era now called {} (ெச.அக);.

     [சா  + வாகனன். ல் → (ேசால்); → சால் = நிைறதல், ஒ  கால எல்ைல நிைற , ஆண் . 
ஆண் மானக் கணக் க் ரிய அரசன்]

சா

சா 2 cālu, ெப. (n.)

சால்ைவ பாரக்்க;See {}.

க. சா

     [ ல் → (ேசால்); → சால் → சா  ( தா.2௦9);]

சா கம்

 
 சா கம் cālugam, ெப. (n.)

   சா க்காய் (சங்அக);; nutmeg.

சா ங்கரகம்

 
 சா ங்கரகம் cāluṅgaragam, ெப. (n.)

   பட் னவர ் மணத் ள் நாட்டாண்ைமக் காரர ் ட் ந்  மண ட் க்  ேமள தாளத் டன் 
எ த் செ்சல் ம் நீரக்் கரகம் (இ.வ.);; water-pot, taken ceremoniously from the {} house to the house where a 
marriage is being performed, among {}.

     [சால் + உம் + கரகம்]

சா ைவ

சா ைவ cāluvai, ெப. (n.)

சால்ைவ பாரக்்க;See {}.

     "தண் ைக ம் ேபாரத்் ட்ட சா ைவ ம்" (பண . 245);.

   க. சா ெவ;பட. சாலெவ

     [சால்ைவ → சா ைவ]
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சா ரம்

சா ரம்1 cālūram, ெப. (n.)

   ேமன்ைம ( டா.);; greatness, eminence.

     [சால் + ஊர ்– சா ர ்→ சா ரம்]

 சா ரம்2 cālūram, ெப. (n.)

   தவைள; frog.

     [சால் + ஊரம். ஊர ்→ ஊரம்]

சாெல த்தல்

சாெல த்தல் cāleḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   தல் ேபான்ற நீண்ட பள்ளம் உ வாக் தல்; to furrow, to form a line.

   க. சா ;பட சா

     [சால் + எ -,]

சாேலகம்

சாேலகம்1 cālēkam, ெப. (n.)

   1. சாளரம்; latticed window.

     "சாேலகநாற் க் த் த் " (ெந நல். 125);.

   2. வ ம்  ( ங்.);; flower-bud.

க. சாளக

     [காேலகம் → சாேலகம். கால் = காற் ]

 சாேலகம்2 cālēkam, ெப. (n.)

   1. சந்தனம் (மைல.);; sandalwood.

   2. ெசந் ரம் ( ன்.);; vermilion.

     [ேசய் → ேச. ேசத்தல் = வத்தல். ல்(ேசால்); → சால் → சா  = ெசந்ெநல். ேசல் → ேசேலகம் = 
த் ரம். ேசேலகம் → சாேலகம் ( .தா.140);]

சாேலகால்

 
 சாேலகால் cālēkāl, ெப. (n.)

   நடப்  ஆண்  (C.G.);; current year.

     [சால் + ஏ + கால்]

சாேலயம்

சாேலயம்1 cālēyam, ெப. (n.)

   ேதக் ; bushy fire brand teak (சா.அக);.

     [சால் = மரவைக. சால் → சாேலயம்]

 சாேலயம்2 cālēyam, ெப. (n.)

   ெசந்ெநல் ைள ம் நிலம் ( ங்.);; field where {} rice is cultivated

     [சா  → சாேலயம். சா = ெநல். ெநல் ைள ம் நிலம்]

 சாேலயம்3 cālēyam, ெப. (n.)

   கம்பளித் ணி (யாழ்.அக.);; woollen cloth
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சாைல

சாைல1 cālai, ெப. (n.)

   நீரக்் ழாய்கள் ெசய்யப் பயன்ப ம் மரம்; a tree used to made water tubes.

     [சால் → சாைல]

 சாைல2 cālai, ெப. (n.)

   1. உண  அளிக் ம் அறசச்ாைல; alms-house, feeding-house.

     "தண்ட ட்டன் ச ்சாைல உண்ணப் ெபறார"் (T.A. S. l. 9);.

   2. ேவள் ச ்சாைல; sacrificial hall.

     " த் ய சாைல க்கனன்" (கம்பரா. வவ. 84);.

   3. பள்ளிக் டம்; school.

     "கைறய  கல்  கற் ங் காமரச்ாைல ம்" ( ேசேலா. ேச. ைவ ந். 23);.

   4. ைர யாைன த யவற் ன் டம் ( ங்.);; stable, elephant-stable.

   5. ஆ ன் (ப க்);ெகாட் ல்; cow-shed.

     "ஆத்  சாைலேதா ம்" (கம்பரா. ஊரே்த . 101);.

   6. ெபரிய ெபா  மண்டபம் (இ.வ.);; large public hall.

   7. அரண்மைன ( ங்);; royal palace.

   8. ; house, mansion.

     " ரன் சாைலக் க ம்  ந்தா ம ந்ேத" (அழகரக்ல. 5);.

   9. இ பக்க ம் மரஞ்ெச ந்த பாைத; avenue, public road shaded by trees.

   10. அகன்ற பாைத; road.

     'அண்ணா சாைல ெசன்ைன ல் க நீளமான ' (உ.வ.);.

   ம. சால; E. saloon, hall

     [சால் → சாைல = ெப ங் டம், பட்டைற, ெதா லகம், அ வலகம், அகன்றபாைத ( .தா. 173);]

மாணவர ்கல்  ப ம் பள்ளிையக் கல் ச ்சாைல, பாடசாைல என் ம் ெதா லாளர ்பலர ்
தெ்தா ல் ெசய் டத்ைதத ்ெதா ற்சாைல என் ம், கம் யர ் ட் ல் பணிெசய் ம் அைறைய, 

பட்டசாைல என் ம் வழங் தல் காண்க.

 சாைல2 cālai, ெப. (n.)

   ைகயாந்தகைர (L);; a plant.

சாைலக்கைர

 
 சாைலக்கைர cālaikkarai, ெப. (n.)

   சாைலப் பக்கம் (ெகா.வ.);; road-side.

     [சாைல + கைர]

சாைலநட

 
 சாைலநட  cālainaḍavu, ெப. (n.)

   ப ர ்நட  வைக (ெசங்.);; transplantation of seedlings.

     [சாைல + நட . நட  ' ' ெதா.ெப. ஈ ]
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சாைலப்பணி

 
 சாைலப்பணி cālaippaṇi, ெப. (n.)

   சாைல அைமக் ம் பணி; work of laying road.

     [சாைல + பணி]

சாைலப் றம்

சாைலப் றம் cālaippuṟam, ெப. (n.)

   அந்தணரக்ள் உண்பதற் க் களப்பாளர ்அரசன் ஏற்ப த் ய மடம், மடப் றம்; brahmin's abbey.

     " ரி வனசண்ேடஸ்வர ேதவற்  இத்ேதவர ்  பண்டாரத்ைத வஸ் க் ெகாண்  
இசச்ாைலப் றமாக நாங்கள் இைற யாக ற் க் க்க நிைலமா " (ந.க. 2. க 321 – 6);.

     [சாைல + றம்]

சாைலமைடயன்

சாைலமைடயன் cālaimaḍaiyaṉ, ெப. (n.)

   ேகா ல் உண  சைமப்பவன்; temple cook.

     "சனி ஒன் க்  எண்ைண உரி ஆழாக் க்  ெநல்  ஐங் ணி ம் சாைலமைடயன் ஒ வ க்  
ெநல்  அ நா ம்" (ெத.க. ெதா. 4. க. 223/1986);.

     [சாைல + மைடயன். மைடதெ்தா ல் = உண  சைமக் ம் ெதா ல்]

சாைலயட் வா
ன்

சாைலயட் வான் cālaiyaṭṭuvāṉ, ெப. (n.)

   உண ச ்சாைல ல் உண பவன்; server.

     "சாைலயட் வா க்  ெநல் ப்ப  பதக் ம்" (ெத. க.ெதா.13. க. 157 – 3);.

     [சாைல + அட் வான்]

சாைல ஞ்சல்

 
 சாைல ஞ்சல் cālaiyūñjal, ெப. (n.)

   ஒ வைக ஊஞ்சல் மரம்; a kind of sirissa tree (சா.அக.);.

சாைலவாசல்

சாைலவாசல் cālaivācal, ெப. (n.)

   அறசச்ாைல அல்ல  உண சச்ாைல; alms-house, mess.

     " க்ெகா  நாள்-2க்  ஏழந் நாளில் சாைல வாச ல் அ  ெசய்த ம் ைடப்ப " 
( ப். க. ெதா – 3 க. 127-4);.

     [சாைல + வாசல்]

சாவக்காய்

 
 சாவக்காய் cāvakkāy, ெப. (n.)

   மாமரம்; mango tree - Mungifera India (சா.அக.);.

சாவக்ைக

 
 சாவக்ைக cāvakkai, ெப. (n.)

   ைர ேவயப் பயன்ப ம் த் ள்ள ங் ல் தப்ைப; bark of bamboo.

     [சவம் = ங் ல். சவம் → சாவம் → சாவக்ைக]
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சாவகக் ஞ்

 
 சாவகக் ஞ்  cāvagagguṟiñji, ெப. (n.)

   ஞ் யாழ்த் றத் ள் ஒன்  ( ங்.);; a secondary melody-type of {} class.

ம வ. சாவகன் ஞ் .

     [சாவகம் + ஞ் ]

சாவகேநான்

சாவகேநான்  cāvaganōṉpi, ெப. (n.)

   இல்லறத் ந்  ேநான்  இ ப்ேபான்; householder who takes to ascetic practice

     "சாவகேநான் க ள க ளாத ன்" ( லப். 16:18);.

     [சாவகம் + ேநான் ]

சாவகம்

சாவகம்1 cāvagam, ெப. (n.)

   1. யவத் ; the Archipelago, Sumatra - Java or Java.

     "சாவக நன்னாட் த் தண்ெபயன் ம த்த ன்" (மணிேம. 14, 74);.

   2. யவத் ல் வழங் ம் ப ெனண் ெமா க ள் ஒன்றான மான ெமா ; language of the country of {}, 
one of 18 languages referred to in Tamil work.

 சாவகம்2 cāvagam, ெப. (n.)

   . நா ; Indian burr-Achyanthus aspera.

   2. க ப் க் க ; black mustard (சா.அக.);.

சாவகன்

 
 சாவகன் cāvagaṉ, ெப. (n.)

   காரி (சனி); ( வா.);; Saturn.

     [சா  + அகம் - சாவகம் → சாவகன்]

சாவகாரியம்

 
 சாவகாரியம் cāvakāriyam, ெப. (n.)

   உல யல் அ ; discernment, discrimination.

சாவசச்ம்

 
 சாவசச்ம் cāvaccam, ெப. (n.)

   இறப்  ேநரக் ம் என் ம் ேநரத் ல் மனத் ல் ேதான் ம் அசச்ம்; death fear.

     'பாட் க் ச ்சாவசச்ம் வந் ட்ட ' (உ.வ.);.

     [சா  + அசச்ம். அஞ்  → அசச்ம்]

சாவட்டம்

 
 சாவட்டம் cāvaṭṭam, ெப. (n.)

   ஒற்ைற உ பாைவக் க் ம் உக்  (இ.வ.);; slang term for a rupee.

ம. சாவட்டம்

     [சா  + வட்டம் → சா வட்டம் → சாவட்டம். வட்டம் = கா ]

இறந்தவர ்ெநற் ல் ஒட் ம் பணம் ெப ம்பா ம் ஓர ்உ பாவாக இ ந்ததன் அ ப்பைட ல் 
ேதான் ய உக் .
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சாவட்ைட

சாவடை்ட1 cāvaṭṭai, ெப. (n.)

   1. ஈர ்( ன்.);; nits found in the hair.

   2. ப ரச்ச்ா  (இ.வ.);; withered grain, chaff.

   3. ெம ந்தவ-ன்-ள் (இ.வ.);; emaciated person.

   4. உலரந்்தெவற் ைல (யாழ்ப்.);; dried betel leaves.

   5. தட்டாரப் ச் ; butterfly.

ம. சாவட்ட

     [சா → சாம் . சாம் தல் = வா தல், தல், ஒ ங் தல். சா + அடை்ட]

 சாவடை்ட2 cāvaṭṭai, ெப. (n.)

   வட்டத ்தைலயைண (நாஞ்);; a small round pillow.

     [சாய் → சா + வடை்ட. வட்  → வடை்ட. 'ஐ' ப.ெப. ஈ ]

சாவட்ைடப்ப ர்

 
 சாவடை்டப்ப ர ்cāvaṭṭaippayir, ெப. (n.)

   சா யான ப ர ்( ன்.);; blighted or withered plants.

     [சாவடை்ட + ப ர]்

சாவ

சாவ 1 cāvaḍi, ெப. (n.)

   இறப்ைப ைளக்கத் தக்க அ ; deadly blow.

     [சா  + அ ]

 சாவ 2 cāvaḍi, ெப. (n.)

   1. வ ப்ேபாக்கர ்தங் டம்; inn, choultry.

     "மலரச்ே்சாைல ஞ் சாவ க ம்" (இராமநா. ந்தர.3);.

   2. ஊரப்் ெபா க்கட்டடம்; a public building in a village.

   3. காவல் அ வலகம் (கசே்சரி); ( ன்.);; police station, office of village magistrate. customs station.

   4. ட் சச் க்ைக; open dais in front of a house for general use.

     "சாவ ம் ந் தைலவாச ம்" (பண . 163);.

   ம., க., . சாவ ;   ெத. சாவ , சா ; Mar. {}

     [உசாவ  → சாவ ]

சாவ ச் ட்

சாவ ச் ட்  cāvaḍiccīḍḍu, ெப. (n.)

   1. சாவ ல் ேசா ண் தற் ப் ெப ம் ைழ ச் ட் ; a chit or ticket permitting one

 to obtain food at a choultry.

   2. அரசனளிக் ங் ெகாைட; royal or government grant.

     [சாவ  + ட் ]
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சாவ மரம்

 
 சாவ மரம் cāvaḍimaram, ெப. (n.)

   ெவடங் ணி அல்ல  அலம்பல்மரம்; walking stick bignonia - Stereospermum xylocarpum (சாஅக.);.

     [சாவ  + மரம்]

சாவணம்

சாவணம்1 cāvaṇam, ெப. (n.)

   1. கம் யர ்க  வைக; goldsmith's pincers.

   2. க் ம ர ்கைள ம் க  (யாழ்ப்.);; barber's pincers for extracting hair of the nose.

   ம. சாவணம்;ெத. சர்ாவண

     [p]

 சாவணம்2 cāvaṇam, ெப. (n.)

   1. நாணல் (மைல);; kaus.

   2. நாளம்; hollow stalk as of a lotus.

     [சரவணம் → சாவணம்]

சாவத லம்

 
 சாவத லம் cāvadayilam, ெப. (n.)

   மாமரம் (மைல.);; mango tree.
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சாவம்

சாவம்1 cāvam, ெப. (n.)

   ல்; bow.

     "சாவந் தாங் ய சாந் லர ் ணிேதாள்" ( பாண். 98);.

     [ஆவம் = ங் ல். ஆவம் → சாவம்]

த. சாவம் → Skt. {}

 சாவம்2 cāvam, ெப. (n.)

   ெமா  (சாபம்);; curse.

     "சாவ ண்ெடன தா ர ்தந்ததால்" (கம்பரா. ளா. 21);.

 Pkt. {}

     [சா  → சாவம் (வ.வ.147);;

சா த்தல் = க ைமமாகத் ட் தல்]

 சாவம்3 cāvam, ெப. (n.)

   1. சாத் ட் ; pollution due to death of a relative.

     "அதனால் வ ஞ் சாவம் தகத்ேதா  அ ம்" (சங்.அக.);.

   2. ணம்; corpse, carcass.

ம. சாவம்

     [சா → சா  → சாவம். 'அம்' ப.ெப.ஈ ]

சவம்1 பாரக்்க.

 சாவம்4 cāvam, ெப. (n.)

   அ ; panic grass (சா.அக.);.

சாவல்

 
 சாவல் cāval, ெப. (n.)

   ஆண்ேகா ; cock, male of domestic fowls.

ம. சாவல்

     [ேசவல் → சாவல்]

சாவ

சாவ  cāvaṟudi, ெப. (n.)

   1. இறக் ந் த வாய்; the moment of death

   2. வ ன்ைம; feebleness, debility.

     [சா  + அ ]

சாவாக் யம்

 
 சாவாக் யம் cāvākkiyam, ெப. (n.)

   கணித வாய்பாட்  வைக (சங்அக);; table of equations.
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சாவாக் ழங்

 
 சாவாக் ழங்  cāvākkiḻṅgu, ெப. (n.)

   க டன் ழங்  (மைல);; Indian birth wort.

     [சா + ஆ + ழங் ]

சாவாசச்ா

 
 சாவாசச்ா  cāvāccāvu, ெப. (n.)

   இறந்தவன் ேபால் இ க் ம் நிைல; பயனற்  வா ம் நிைல; a state similar to death, to be useless or inactive 
like a dead body.

ம. சாகாச ்சா

     [சா  + ஆ + சா ]

சாவாஞ்ெசத்தவ
ன்

 
 சாவாஞ்ெசத்தவன் cāvāñjettavaṉ, ெப. (n.)

   வ வற்றவன் ( ன்);; very weak person, not much better than a live corpse.

     [சா  + ஆ + ெசத்தவன்]

சாவா ெசத்தவ
ன்

 
 சாவா ெசத்தவன் sāvāṭusettavaṉ, ெப. (n.)

சாவாஞ்ெசத்தவன் பாரக்்க;See {}.

ெத. சாவட

     [சா  → சாவா  + ெசத்தவன்]

சாவாைடெசத்த

 
 சாவாைடெசத்த sāvāṭaisetta, .ெப.எ. (adj.)

   பயனற்ற (இ.வ.);; worthless, withered, good for nothing.

     [சா  →  சாவாைட. சா → சத்த → ெசத்த. சாவாைட + ெசத்த]

சாவாண்ைட

 
 சாவாண்ைட cāvāṇṭai, ெப. (n.)

   ெபான்னின் நிைறபற்  வழங் ம் ஒ  உக் ; a trade term for a weight of gold

சாவாம ந்

சாவாம ந்  cāvāmarundu, ெப. (n.)

   1. இறவாமல் காப்ப , அ ழ்தம்; ambrosia, as preventing death.

     "சாவாம ந் ெதனி ம் ேவண்டற்பாற் றன் " ( றள், 82);.

   2. ஒ வைக ைக (யாழ்.அக.);; a medicinal shrub.

     [சா + ஆ + ம ந் . 'ஆ' (எ.ம.இ.);]

சாவா

சாவா  cāvāmūli, ெப. (n.)

   1. ம ற்ேறாைக (சங்.அக.);; peacock fan.

   2. ேவம் ; margosa.

     [சா + ஆ + . ல் → ]
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சாவா வா

 
 சாவா வா cāvāmūvā, ெப. (n.)

   இறப்ேபா ைமேயா இல்லாமல் ேகா ல் ளக்  ெதாடரந்்  எரிவதற் ரிய ெநய் ைனத் த ம் 
கால்நைடகளின் நலத் ைனக் க் ம் பைழய வழக் ; an old usage to quality milch cattle (neither dying mor 
growing old, healthy); endowed to provide a continuous supply of ghee for temple lamps.

ம. சாவா வா

     [சா + ஆ +  + ஆ. 'ஆ' எ.ம.இ.]

சாவா வாசெ்ச
வ்வரிஆ

சாவா வாசெ்சவ்வரிஆ  cāvāmūvāccevvariāṭu, ெப. (n.)

   த டாக ைவத்த எண்ணிக்ைகயள  ைறயாமல் இ க் ம் ெபரிய ெசம்ம  ஆ கள்; big rams.

     "ெநய் ெதாண் ற்  நா க்  ட்ட சாவா வா ெசவ்வரி ஆ " (ெத. க.ெதா. 5, க. 646);.

     [சாவா + வா + ெசவ்வரி + ஆ . ெசவ்வரி = ெசம்ம ]

சாவா வாப்ப

சாவா வாப்ப  sāvāmūvāppasu, ெப. (n.)

   ைவத்த எண்ணிக்ைக ல் ைறயா  ஈ  ெசய்  காக் ம் ஆநிைர; cow endowed.

     ' ைறயான் ேகா ல் மஹா ேதவரக்்  ட்ட சாவா வாப் ப  ப நா ' ( தற் ேலாத் ங்கன், 
. .1௦92, ெத.க.ெதா.7, க. 849);

     [சாவா + வா + ப ]

 Skt. pasu → த. ப

சாவா வாப்பா
லா

சாவா வாப்பாலா  cāvāmūvāppālāṭu, ெப. (n.)

   என் ம் எண்ணிக்ைக ைறயா  பால் கறக் ம் ஆ ; a constant counting goat.

     "சாவா வா பாலா  ெதாண் ற்  ஆ  இவ்வா  ெகாண் ." (ெத.க.ெதா. 24, க. 45 – 58);.

     [சாவா + வா + பால் + ஆ ]

சாவா வாப்ேப
ரா

சாவா வாப்ேபரா  cāvāmūvāppērāṭu, ெப. (n.)

   நந்தா ளக்  எரிப்பதற்  ேவண் ம் ெநய் ன் ெபா ட்  என் ம் இளைம டன் ஒ  
ெதாைக ள்ளனவாகக் ேகா ற்  டப்ப ம் ஆ கள்; a fixed number of milch sheep endowed permanently to 
provide a continuous supply of ghee for temple lamps.

     "நந்தா ளக்ெகான் க்  ைவத்த சாவா வாப் ேபரா  ெதாண் " (S.l.l. 111, 1௦7);.

சாவா வாவாழ்
மா

சாவா வாவாழ்மா  cāvāmūvāvāḻmāṭu, ெப. (n.)

   ேகா ல்களில் ளக்  இ வதற் க் ெகாைடயாகக் ெகா க்கப்பட்ட ஆநிைரகைள 
எண்ணிக்ைக ல் ைறயாமல் ைவத் க்க ேவண் ம் என் ம் ஒப்பந்தக் ப் ; cow endowed 
agreement.

     [சாவா + வா + வாழ் + மா ]

சாவாவரம்

 
 சாவாவரம் cāvāvaram, ெப. (n.)

   இறவாதப  ெப ம் இைறய ள்; divine gift of immortality.

     [சாவா + வரம்]

சாவா டம்

சாவா டம்  cāvāvuḍambu, ெப. (n.)

   கழ் அ யாத உடல்; fame as vehicle of deathless life.

     "இம் வர ்சாவா டம் ெபய் னார"் ( ரிக . 16);.

     [சாவா + உடம் ]
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சாவாளன்

 
 சாவாளன் cāvāḷaṉ, ெப. (n.)

   இறப்ைபக் ெகாண்டவன், மனிதன்; one who is mortal, man (ேசரநா.);.

ம. சாவாளன்

     [சா + ஆளன்]

சாவாைள

சாவாைள cāvāḷai, ெப. (n.)

   ன்ற  நீள ள்ள கடல் ன் வைக (சங்.அக.);; sabre-fish-attaining at least 3 ft. in length.

   ம. சாவாள;ெத. சாவட

     [p]

சா

சா 1 cāvi, ெப. (n.)

   மணி யாமற் பதராய்ப் ேபான ப ர;் withered crop, blighted empty grain.

     "சா ேய ேபான ன்ெசேய யைனேயன்" (அ ட்பா. 4, அபயத் றன். 13);.

   ம. சா ;ெத. சா

     [சா  → சா . ' ' ப.ெப.ஈ ]

 சா 2 cāvittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ட் தல்; to curse, reville.

     " ணாகச ்சா க் றான்' (இ.வ.);.

     [சா → சா . சா த்தல் = அங்கதம் பா  அல்ல  னந் , ைவ  சாகப் பண் தல். சா த்த 
ெசாற்கைளச ்ெசால் த் ட் தல் (வ.வ.);]

 சா 3 cāvittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அங்கதம் பா  அல்ல  னந் ைரத் ச ்சாகச ்ெசய்தல் (ெதால். எ த் . 76 இளம்);; to cause to die.

     [சா. → சா . சா -, (வ.வ.);]

சா ப்

 
 சா ப்  cāvippu, ெப. (n.)

   வைசயாைண; curse.

     [சா த்தல் = ட் தல். சா  → சா ப் . ' ' ெப.ஆ.ஈ .]

சா ப்ேபா-தல்

சா ப்ேபா-தல் cāvippōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   ப ர ்பட் ப்ேபாதல்; to perish, to be blighted, as crop.

     "ெகால்ைலதான் சா ேபாய் ட்டா  மங் வ  க்  ேமய்சச் ண் " ( மேர. சத. 79);.

     [சா  → சா  + ேபா-,]

சா யப ர்

 
 சா யப ர ்cāviyabayir, ெப. (n.)

சவைலப் ப ர ்பாரக்்க;See {}.

     [சா ய + ப ர]்
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சா ேயாதம்

 
 சா ேயாதம் cāviyōtam, ெப. (n.)

   ஒ வைக ல்ைல; a species of jasmine (சா.அக.);.

சா ைவக்ேகால்

 
 சா ைவக்ேகால் cāvivaikāl, ெப. (n.)

   சா யாய்ப் ேபான ப ரின் ைவக்ேகால்; straw of blighted crop.

     [சா  + ைவக்ேகால்]

சா ைள

 
 சா ைள  cāviḷaivu, ெப. (n.)

   சாக் யாக ைள ம் ெப ைள ; super-abundant crop, believed to be a prognostic of death of the land 
owner or his near relatives.

     'அவ க் ச ்சா ைளவா க் ற . நலமாய் இ க்க ேவண் ம்' (உ.வ.);.

     [சா  + ைள ]

சா

 
 சா  cāvīṭu, ெப. (n.)

   இழ  ேநரந்்த ; house in mourning.

பட. சா மென

     [சா  + ]

சா ரன்

 
 சா ரன் cāvīraṉ, ெப. (n.)

   தற்ெகாைலப் பைட மறவன்; a soldier belonging to a suicide squad (ேசரநா.);.

ம. சா ரன், சாவரக்கன்

     [சா( ); + ரன்]

சா

சா  cāvu, ெப. (n.)

   1. இறப்  ( ங்.);; death.

   2. னம்; corpse.

   3. றந்த ஒன் க்  (இலக் னத் க் ); எட்டா டமா ய இறப்ைபக் க் ம் இடம் ( தான. மர . 
4);; the eighth house, as the house of death.

   4. ேபய்; ghost.

     "சாவாயகன்  தா னன்" (ஞானா.33, 10);.

   ம. சா ;   க., ., பட. ட. சா ;   ெத. சா . ேகாத. சாவ்;   ட. ெசாவ்;   ேகாண். காவ;   . காென;பர.் 
சாந்த்

சா க்காணிக்
ைக

 
 சா க்காணிக்ைக cāvukkāṇikkai, ெப. (n.)

   இறப் ன் ேபரில் ேபாடப்பட்ட வரிவைக (நாஞ்.);; a kind of death-duty, opp. to {}.

     [சா  + காணிக்ைக]
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சா க்காயம்

 
 சா க்காயம் cāvukkāyam, ெப. (n.)

   இறப்  தரத்தக்க ண் (இறப் க் காயம்); ( ன்.);; mortal wound.

     [சா  + காயம்]

சா க்ெகாட்

 
 சா க்ெகாட்  cāvukkoṭṭu, ெப. (n.)

   சா  க் ம் பைற ழக்  (உ.வ.);; a mode of beating the drum to indicate the death of a person.

     [சா  + ெகாட் ]

சா கம்

 
 சா கம் cāvugam, ெப. (n.)

   வன்னிக்காய்; Indian tanarix-tamarix gallica (சா.அக.);.

சா சச்ான் தழ்

 
 சா சச்ான் தழ் cāvuccāṉṟidaḻ, ெப. (n.)

   ஒ வர  இறப்ைபத் ெதரி க் ம் சான் தழ்; death certificate.

ம. இறப் ச ்சான் தழ்.

     [சா  + சான் தழ்]

சா ெசத்தவன்

 
 சா ெசத்தவன் sāvusettavaṉ, ெப. (n.)

சாவாஞ் ெசத்தவன் பாரக்்க;See {}.

     [சா  + ெசத்தவன்]

சா ேநா

 
 சா ேநா  cāvunōvu, ெப. (n.)

   இறப் ம் ேநா ம், ன்பப்பட்ட ; death and experiencing agony.

க. சா  ேநா

     [சா  + ேநா ]

சா மணி

சா மணி cāvumaṇi, ெப. (n.)

   1. ஒ வர ்இறப்ைபத் ெதரி க் ம் வைக ல், த்தவர ்ேகா ல் அ க்கப்ப ம் மணி; death bell in a 
church.

   2. ஒன் ன் ; end.

     "அவன் ஆட் க் ச ்'சா மணி' அ த்தா ற் .

ம. சா மணி

     [சா  + மணி]
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சாெவ

 
 சாெவ  cāveḍi, ெப. (n.)

   ணநாற்றம் (இ.வ.);; fetid smell of a corpse.

     [சா + ெவ . ெவ  → ெவ ]

சாெவ ல்

சாெவ ல் cāveḍil, ெப. (n.)

   1. சாெவ  (சங்அக); பாரக்்க;See {}.

   2. ெகட்ட நாற்றம் (யாழ்ப்.);; stinking smell, as of putrid matter.

     [சா + ெவ ல். ெவ  → ெவ ல்]

சாெவ -த்தல்

சாெவ -த்தல் cāveḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   இறந்த உடைல நன்காட் ற் க் ெகாண்  ெசல் தல்; to take the dead body to funeral ground.

   ம. சாெவ க் க;பட. சாெவத்

     [சா  + எ -,]

சாெவ த்

 
 சாெவ த்  cāveḻuttu, ெப. (n.)

   நசெ்ச த்  ( ன்.);; fatal letter.

ம வ. நசெ்ச த்

     [சா  + எ த் . மங்கலெமா  அல்லாத டத்  ெமா  த ல் வரக் டாத எ த் கள். ய், ர,் ள், யா, 
ரா, லா, ளா, ேயா, ேரா, ேலா, ேளா, ஃ, மகரக் க்கம், அளெபைட]

சாேவரி
சாேவரி cāvēri, ெப. (n.)

   ஒ  பண் (அராகம்);, (பரத. இராக 56);; a specific melody-type.

சாேவ

சாேவ  cāvēṟu, ெப. (n.)

   பைகயரசைனச ் ழ்ந்  காக் ம் பைட  ஒ கமாய்ப் பாய்ந்  ஊட த் ச ்ெசல்ல யன்  
அந்நிைல ல் உ ர ் றத்தைலேய ளாகக் ( ரதமாகக்); ெகாண்ட ரர ்ெதா ; a select band of armed 
warriors who, under a solemn vow, rush in a body, endeavor to cut their way through the guards of the enemy-king and lose 
their lives in the fray 'சாேவெறல்லாந் தனி ம்ேபற' (ெத.க.ெதா. 3. க. 145);.

ம. சாேவ

சாேவாைல

 
 சாேவாைல cāvōlai, ெப. (n.)

   இறப்ைபத் ெதரி க் ம் ஒைலச் ட் ;{} letter informing the death of a person.

     "சாேவாைல ெகாண்ெடா வ ென ேர ெசல்ல" (தனிப்பா.);.

ம. சாேவால

     [சா  + ஓைல]

சாழல்

சாழல் cāḻl, ெப. (n.)

   1. மகளிர ் ைளயாட்  வைக; an ancient game played by girls.

     "மற்  மங்ைகயர ்சாழலாம் ைளயாடலாக" (த வாத. . த்தைர. 86);.

   2. ன்னிரண்ட கள் னா ம் ன்னிரண்ட கள் ைட மாக அவ் ைட ல் 'சாழேலா' 
என்ற ெசால் ைடயவாக வ ம் பாடல்கைள ைடய ற் லக் யம் ( வ்.ெபரிய . 11, 5);; a poem whose 
stanzas are each in the form of a question and answer with the refrain {} at the end.

   3. வரிக் த்  வைக ( லப். 3, 13, உைர);; a masquerade dance.
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சாழல்ப -த்தல்

சாழல்ப -த்தல் cāḻlpaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஒ வன் சா ந்த வா ல் வாசகத் ன் ப யா ய சச்ாழைல ஓ தல் (நாஞ்);; to recite or read 
Tiru-c-{} from {} during the last moments of a person.

     [சாழல் + ப -,]

சாழல்பா -தல்

சாழல்பா -தல் cāḻlpāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   சாழல் ஆ தல் ( ன்.);; to play the {} game.

     [சாழல் + பா -,]

சாைழ

சாைழ1 cāḻai, ெப. (n.)

   ைகெகாட்  ஆ ம் ைளயாட்  (யாழ்.அக.);; a girls game accompained with clapping of hands.

     [சாழல் → சாைழ]

 சாைழ2 cāḻai, ெப. (n.)

சாைள2 ( ன்.); பாரக்்க;See {}.

     [சாைள → சாைழ]

சாைழெகாட் -
தல்

சாைழெகாட் -தல் cāḻaigoṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ைகெகாட் தல் ( ன்.);; to clap hands.

     [சாைழ + ெகாட் -,]

சாைழயகத்

 
 சாைழயகத்  cāḻaiyagatti, ெப. (n.)

   ஒ வைக அகத் மரம்; a species of sesbane tree (யாழ்.அக.);.

சாளக் ராமம்

சாளக் ராமம் cāḷakkirāmam, ெப. (n.)

   மா வமாகக் ெகாண்  த்தற் ரிய கண்ட ச ் ைல; black fossil ammonite worshipped as a form of 
{} chiefly found in the river Gandak.

     "பாற் கடற் றந்தா  நத்ைத தான் சாளக் ராம மாேமா (ேச . சக்கர. 19);.

சாளகைபர

சாளகைபர  cāḷagabairavi, ெப. (n.)

   பண் வைக (பரத.ராக.102);; a specific melody-type.

     [சாளகம் + ைபர ]

சாளகம்
சாளகம் cāḷagam, ெப. (n.)

   இைசப்பா க் ரிய சா ேயாைச ன்ற ள் ஒன்  ( லப். 6, 35, உைர);; one of the three types of harmonic 
tone.

சாளம்

சாளம்1 cāḷam, ெப. (n.)

   ங் யம் ( .அ.);; dammar resin.

 சாளம்2 cāḷam, ெப. (n.)

   மணல் (சங்அக.);; sand.

     [அளம் = உவரம்ண், ெநய்தல் நிலம், அளம் - (சளம்); → சாளம்]

 சாளம்3 cāḷam, ெப. (n.)

சாளரம் பாரக்்க;See {}.

     "மலயத் தனிக்கால் வரசாளந் ைதவந் லவ" (ெசாக்கநா. உலா. 42);.

     [சாளரம் → சாளம்]
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சாள ன்

 
 சாள ன் cāḷamīṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைக ன் ( னவ.);; a kind of fish.

     [சாைள + ன் = சாைள ன் → சாள ன்]

சாளர்

 
 சாளர ்cāḷar, ெப. (n.)

   ெசவ்வ  யாழ்த் ற வைக ( ங்);; a secondary melody-type of the {} class.

சாளரம்

சாளரம்1 cāḷaram, ெப. (n.)

   பலகணி; latticcd window;

 window.

     "சாளரந் ேதா ந் ேதான் ஞ் சந் ர தயங் கண்டார"் (கம்பரா. ைலக். 14);.

   ம. சாளரம்;க. சாலந்தரா

     [சாரல் → சாரலம் → சாரளம் → சாளரம்]

 சாளரம்2 cāḷaram, ெப. (n.)

சாலகராகம் பாரக்்க;See {}.

     " த்த சாளர சங் தம்" ( வால வா. 54. 13);.

சாளரவா ல்

 
 சாளரவா ல் cāḷaravāyil, ெப. (n.)

   பலகணி ( ன்.);; window.

க. சாலகா

     [சாளரம் + வா ல்]

சாளவைல

 
 சாளவைல cāḷavalai, ெப. (n.)

   சால ன் க்கப் பயன்ப ம் வைல;{} fish net.

     [சாைள → சாள + வைல]

சாளா

சாளா cāḷā, ெப. (n.)

சாைள1 (சங்அக); பாரக்்க;See {}.

     [சாைள → சாளா]
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சாளி

சாளி1 cāḷi, ெப. (n.)

சாளிைக2 (தனிப்பா. 1, 72, 142. உைர); பாரக்்க;See {}.

     [சாள் → சாளி]

 சாளி2 cāḷi, ெப. (n.)

   ைடேவல் மரம்; umbrella thorn babul.

 சாளி cāḷi, ெப. (n.)

   ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruppathur Taluk.

     [சாைள-சாளி]

சாளிகம்

சாளிகம் cāḷigam, ெப. (n.)

சாளிைக1 ( ன்.); பாரக்்க;See {}.

     [சாளிைக → சாளிகம்]

சாளிைக

சாளிைக1 cāḷigai, ெப. (n.)

   வண்  ( ன்);; beetle.

ம. சா

     [அள் = ரை்ம, ள், ெகா க் . அள் → அளி = ெகாட் ம் உ ப் ள்ள ஈ அல்ல  வண் . அளி → சளி 
→ சாளி → சாளிைக]

 சாளிைக2 cāḷigai, ெப. (n.)

   பணப்ைப; money bag.

     "மாளிைக ம் பணசச்ாளிைக ம்" (கந்தரலங். 78);.

   ம. சாளிக;   க. சாளிெக;   ெத. சா யா, சாெல. சாேலய; Skt. {}

     [சால் → சா ைக → சாளிைக)]

 சாளிைக3 cāḷigai, ெப. (n.)

   சா ; jar.

     [சா  → சா ைக → சாளிைக]

சாளிைகப்பணக்
காரன்

 
 சாளிைகப்பணக்காரன் cāḷigaippaṇaggāraṉ, ெப. (n.)

   ெப ஞ்ெசல்வன் ( ன்.);; person with long purse, wealthy man.

     [சாளிைக + பணக்காரன்]

சாளிைகமா

 
 சாளிைகமா  cāḷigaimāṭu, ெப. (n.)

   சல் க் கட் க் ரிய எ  (இ.வ.);; bull let out in bull- baiting.

     [சாளிைக + மா ]
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சாளியல்

சாளியல் cāḷiyal, ெப (n.)

சாளிைக2 (இ.வ.); பாரக்்க;See {}.

     [சாளி(ைக); → சாளியல்]

சாளியா

 
 சாளியா cāḷiyā, ெப. (n.)

   ஒ வைக ம ந் ைத ( ன்.);; a kind of medicinal seed.

சா -தல்

சா -தல் cāḷudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   வைளதல்; to bend (ேப.ெமா.வ. 145);.

     [ ள் → சாள் + சாைள = வட்டமான ைச. சாைள → சாைளயம் = வைள . சவள் → சாள் → சா -,]

சா க் நாராய
ணன்கால்

சா க் நாராயணன்கால் cāḷukkinārāyaṇaṉkāl, ெப. (n.)

   கத்தல் அளைவ (அள );; measure of capacity.

     " ரிபண்டாரத் ேல சா க்  நாராயன் காலால் அ ப  இரண்  மரக்கா ம்" ( ப்-க-ெதா. 2, க 
3-4);

     [சா க்  நாராயணன் + கால்]

சா க் யர்
சா க் யர ்cāḷukkiyar, ெப. (n.)

   இந் யா ன் ெதன்ப ைய ஆ  தல் ப ன் ன்றாவ  ற்றாண்  வைர ஆண்  வந்த ஒர ்அரச 
மர னர;் a dynasty of kings who ruled in the Dekhan from 6th to 13th C.A.D.

சா வன்

சா வன் cāḷuvaṉ, ெப. (n.)

   சயநகர அரசர  பட்டப்ெபயரக் ள் ( க ள்); ஒன் ; a dynastic surname of the kings of Vijayanagar.

     "சா வ ேதவமகாராயர"் (ெத.க.ெதா.85);.

சாைள

சாைள1 cāḷai, ெப. (n.)

   எட்  ரலள  நீள ள்ள கடல் ன் வைக ( ன்.);; oil sardine, bluish, attaining 8in. in length species of clupea.

ம. சா

 சாைள2 cāḷai, ெப. (n.)

   இரண்ட ச் வ ம் அதன்  ைரசச்ாய்ப் ம் ெகாண்ட , வட்டமான ைச; hut, hovel.

     "சாைள ேபாட்டான்" (சங்.அக.);.

     [சவள் → சாள். சா தல் = வைளதல். சாள் → சாய். சாய்தல் = வைளதல், சாள் → சாைள = வட்டமான 
ைச (வ.வ.145);]

ம. சாள → Skt. {}

 சாைள3 cāḷai, ெப. (n.)

   வ ந்  ம் வாய்நீர ்(ெகா.வ.);; dribble, saliva flowing from the mouth.

ம. சா க

     [ ள் → ெசாள் = வ ம் வாய்நீர.் கள் → சள் → சழ → சழங் . சழங் தல் = ேசாரத்ல். சள் → சாள் → 

சாைளக்காரன்

 
 சாைளக்காரன் cāḷaikkāraṉ, ெப. (n.)

   ைச ல் வாழ்பவன்; one who lives in a hut.

ம. சாளக்காரன்

     [சாைள + காரன்]
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சாைளக்ெகண்
ைட

 
 சாைளக்ெகண்ைட cāḷaikkeṇṭai, ெப. (n.)

   ப ப்  நிற ள்ள ஆற் ன் வைக ( ன்.);; a kind of river-mullet, greenish-brown, barbas carnaticus.

     [சாைள + ெகண்ைட]

சாைளத்த

 
 சாைளத்த  cāḷaittaḍi, ெப. (n.)

   கட் மரம்; a fishing catamaran, used on the west coast.

ம. சாளத்த

     [சாைள + த . சாைள = வைள . ள் → தள் → தண்  → தண்டம். தண்  → தண்  → த  = ரண்ட 
கம் . சாைளத்த  = வைளந்  ரண்ட கம் ]

சாைளயக்ைக
சாைளயக்ைக cāḷaiyakkai,    ெப. (n) ெப ரல், ட் ரல், ந ரல் இம் ன்ைற ம் நீட் , 
ேமா ர ரல் ண்  ரல்களின் னி உள்ளங்ைக ற்ப ம்ப  வைளத் , ரல்களின் இைடெவளி 
ேதான் ம்ப  ெசய் , மணிக்கடை்ட வைளத் க்காட் ம் நளிநயக்ைக ( த் ைரக் ைக) (பரத.பாவ. 
24); gesture with one hand in which the thumb, fore-finger and the middle finger are held erect and the reminaing fingers are 

சாைளயப்பட்

சாைளயப்பட்  cāḷaiyappaṭṭu, ெப. (n.)

   பைட ரரக்ள் தங் ங் ைசக ள்ள இடம்; soldiers lines,

     "சாைளயப்பட்  சளப்பட் " (மான் . 112);.

     [ ள் → . தல் = வைளதல். ள் → ட்  = வட்டமான ெநற் யணி. ள் → . தல் = 
வைளதல். ள் → சாள் → சாைள = வட்டமான ைச. சாைள + அம் + பட் ]

சாைளயம்
சாைளயம் cāḷaiyam,    ெப. (n) வைள ; bent.

     [ ள் → சாள் → சாைள = வட்டமான ைச. சாைள → சாைளயம் = வைள  (ேவ.க. 231);]

சாைள றக் -
தல்

சாைள றக் -தல் cāḷaiyiṟakkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ைச கட் தல் (யாழ்ப்.);; to put up a hut.

     [சாைள + இறக் -,]

சாைளவாய்

 
 சாைளவாய் cāḷaivāy, ெப. (n.)

   நீரவ் ம் வாய் (ெகா.வ.);; dribbling mouth.

ம. சா வா

     [சாைள + வாய்]

சாற்காந்தள்

 
 சாற்காந்தள் cāṟkāndaḷ, ெப. (n.)

   மைலயத் ; malabar mountain ebony.

சாற்றங்கா

 
 சாற்றங்கா  cāṟṟaṅgāli, ெப. (n.)

   க ங்கா ; glabrous foliaged cutech - Acacia catechu.

     [சா  → சாரம், வ ைம. சா  + அம் + கா ]
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சாற்ற

 
 சாற்ற  cāṟṟamudu, ெப. (n.)

   ள சச்ா ; pepper-water ({});.

     [சா  + அ ]

சாற்

சாற் 1 cāṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ளம்பரப்ப த் தல்; to publish, announce.

     "அ ேசரந்்  சாற் ன்" (பரிபா. 8, 79);.

   2. ரித் செ்சால் தல்; to explain in detail.

கலந்தாரக்் ய ண்ைம சாற் ேவன் மன் ( றள், 1212);

   3. ெசால் தல் ( வா.);; to speak, mention.

   4. கழ்தல்; to praise.

     "சாற்றரிய வா ரக்கால் மண்டபம்" (ஏகாம். உலா காப் );.

   5. அ த்தல்; to beat, as a drum.

     "ேபரி ------ ரிந்  சாற் னான்" (கம்பரா. மந்தைர. 25);.

   6. நிைறத்தல்; to fill with water, as tank.

     " ளங்ெகாளச ்சாற் " (ம ைரக். 246);.

   7. அைமத்தல்; to form.

     " ற்பைடசாற் " ( வக. 1951);.

   ம. சாற் க;   க. சா ;   ெத. சா ;   . சாரி னி;   ேகாத. சார;்பட. சா

     [சார ்→ சாரத்்  → சாத் . சாத் தல் = தல், மண் காப் தல். சாத்  → சாற்  → சாற் தல் = 
பலர யச ்ெசால் தல்]

 சாற் 2 cāṟṟu, ெப. (n.)

.

   1. ளம்பரப்ப த் ைக; proclaiming, declaring.

   2. ஓைச; sound.

     " ரிவைளச ்சாற் ம்" (கல்லா. 46, 11);.

சாற் ப்பட்ைட

 
 சாற் ப்படை்ட cāṟṟuppaṭṭai, ெப. (n) சாத் ப்படை்ட (C.E.M.) பாரக்்க;See {}.

     [சாத் ப்படை்ட → சாற் ப்படை்ட]

சாற் ப்ப

சாற் ப்ப  cāṟṟuppaḍi, ெப. (n) சாத் ப்ப 1 பாரக்்க;See {}.

     "அைடக்காய  சாற் ப்ப " (T.A.S.l.268);.

     [சாத் ப்ப  → சாற் ப்ப ]
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சாற் ப்பைன

 
 சாற் ப்பைன cāṟṟuppaṉai, ெப. (n.)

   பைன; char-palm.

     [சா   + பைன]

பைன பாரக்்க

சாற் வரி

 
 சாற் வரி cāṟṟuvari,    ெப. (n) கள்ளிறக் ம் மரவரி; tax on toddy-yielding trees.

     [சா  → சாற்  + வரி]

சாற் வாய்

 
 சாற் வாய் cāṟṟuvāy, ெப. (n.)

   சாைளவாய் (யாழ்.அக.);; dribbling mouth.

     [சா  + வாய்]

சாற் வா ற் -
தல்

சாற் வா ற் -தல் cāṟṟuvāyūṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   சாைளவ தல் ( ன்.);; to dirbble in the mouth, as a babe.

     [சா  → சாற்  + வாய் + ஊற் -,]

சாற் வாரி

 
 சாற் வாரி cāṟṟuvāri, ெப. (n.)

சாைளவாய் ( ன்.); பாரக்்க;See {}.

     [சா  + வாரி → சாற் வாரி]

சாற்ேறாைல

 
 சாற்ேறாைல cāṟṟōlai, ெப. (n.)

   ஆட் க் ைட ல் இைடயரக்ள் ஒ ங் க் ம் மைறேவாைல (நாஞ்);;{} shelter for shepherds keeping 
watch over their flock.

     [சாற்  + ஓைல]

சாறைட

 
 சாறைட cāṟaḍai, ெப. (n.)

சாறைண ( ங்.); பாரக்்க;See {}.

     [சாறைண → சாறைட]

சாறணத்

 
 சாறணத்  cāṟaṇatti, ெப. (n.)

சாறைண ( ன்); பாரக்்க;See {}.

     [சாறைண → சாறணத் ]

சாறைண

 
 சாறைண cāṟaṇai,    ெப. (n)  வைக ( ங்.); purslane leaved trianthema.

999

www.valluvarvallalarvattam.com 10463 of 19068.



சாற

 
 சாற  cāṟadi, ெப. (n.)

    ெச ப்பைட; a low spreading leaf - coldenia procumbens (சா.அக.);.

சாறயர்-தல்

சாறயர-்தல் cāṟayartal,    3 ெச. . . (v.i.)

   ழாக் ெகாண்டா தல்; to celebrate a festival.

     "சாறயரந்் ைறவற் ேபணி" ( வக. 1221);.

     [சா 3 + அயர-்,]

சாறல்

 
 சாறல் cāṟal, ெப. (n.)

சாரல் பாரக்்க;See {}.

     [சாரல் → சாறல்]

சா ப்ேபா-தல்

சா ப்ேபா-தல் cāṟippōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   ண் ேபாதல்; to prove futile, to fail, as business.

காரியஞ் சா ப் ேபா ற்  ( ன்.);

     [சா  → சா  + ேபா-,]
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சா

சா 1 cāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ந தல்; to slip off.

     "கைல ஞ் சா ன" (கம்பரா. உண்டாட் . 63);.

   2. வ க் தல்; to slip down, as from a tree.

     "சா ந்தான்" ( ன்.);.

   3. சரிதல் ( ன்);; to slant, incline as a post;

 to deviate.

   4. வ தல்; to flow, issue.

     "இ  கள் ைள சா ட" ( ப் . 79௦);.

   ம. சா க;   க. சா ;   ெத. சா ;பட. சா

     [சார ்→ சா ]

 சா 2 cāṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. களத் ல் தவசம் (தானியம்); ெப க் தல் (யாழ்ப்.);

 to sweep the threshing floor and gather scattered grain.

   2. நிலத்ைதக்ெகாத் தல்; to hoe superficially, harrow.

     [சார ்→ சா -,]

 சா 3 cāṟu, ெப. (n.)

   1. இைல பழம் த யவற் ன் சா ; juice, sap.

     "க ம் ரந்்த சா " (நால . 34);.

   2. கள் ( ங்.);; toddy.

   3. மணப் ெபா ள்கள் ஊ ன நீர;் water in which aromatic substances are infused.

     "சா ஞ் ேச  ெநய்  மல ம்" (பரிபா. 6, 41);.

   4. ள ச ்சா ; pepper water.

     "காரசாரஞ் ேசர ்சாற் ேல கலந்  ேசா " (அ ட்பா, 4. அவாவ , 2);.

   5. இழ  ட் ல் இறந்தவ ைடய உற னர ்இ ம் உண  (இ.வ.);; food given by relatives in the house of the 
chief mourner, generally on the tenth day.

   ம. சா ;   க. சா , சா ;   . சா , சா ;ெத. ேச

     [ெதள் → ெத  → ெதற்  = ெதளி . ெதற்ெறன = ெதளிவாக. ெத  → ேத . ேத தல் = ெதளிதல், 
ணிதல். ேத  → ேதறல் = ெதளி , ெதளிந்த கள், ேதன், ெதளிந்த சா  (சாரம்.);. ேத  → ேச  = கள், 

ேதன், பா , இனிைம. ஒ.ேநா: தா  → சா  = காய்கனிக் ைல ( ங்);. ேச  → சா  = கள், ந மணப் 
பண்டங்கன் ஊ ன நீர,் ள நீர,் இைல, கனி த யவற் ன் நீர.் (வ.வ. 147);]

த. சா  → Skt. {}

 சா 3 cāṟu, ெப. (n.)

   1. ழா; festival.

     "ேவ  ேவ  கட ளர ்சா றந் ெதா பால்" ( லப். 5, 178);.

   2. ைச; worship.

     "அ யார ்சா ெகாள ெவ ந் " (பரிபா.8: 96);.

   3. மணம்; maniage.

     " ன்மைற ற் சா  ெசய்ேத" ( வாலவா. 31, 5);.
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சா வப்

 
 சா வப்  sāṟusivappi,    ெப. (n) ேதள் ெகா க் செ்ச ; scorpion's sting plant - Heliotropium indicum (சா.அக.).

சா தாரி

 
 சா தாரி cāṟutāri, ெப. (n.)

   கரிசலாங்கண்ணி (மைல.);; species of eclipta.

     [சா  + தாரி]

 Skt. {} → த. தாரி

சா  –தல்

சா  –தல் cāṟubiḻidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. சாெற த்தல்; to express juice.

   2. ேவைல  த யவற்றால் வ த் தல்; to squeeze oppress as by over working a person.

   3. நன்றாய் அ த்தல் ( ன்.);; to give one a good drubbing.

     [சா  + -,]

சா ேவைள

சா ேவைள1 cāṟuvēḷai, ெப. (n.)

   1. ைதேவைள; fire leaved cleome - Cleome pentaphylla.

   2. ெவள்ைளசச்ாறைண; white trianthema - Trianthema decandra (சா.அக.);.

     [சா  + ேவைள]

 சா ேவைள2 cāṟuvēḷai, ெப. (n.)

சாறைண பாரக்்க;See {}.

     [சா  + ேவைள]

சான்மலம்

 
 சான்மலம் cāṉmalam, ெப. (n.)

சான்ம  ( .அ.); பாரக்்க;See {}.

     [சான்ம  → சான்மலம்]

சான்ம

சான்ம  cāṉmali, ெப. (n.)

   1. இல  ( ங்.);; red flowerd silk - cotton tree.

   2. சான்ம த் பம் பாரக்்க;See {}.

     "கன்னல் வைளந் ைடய பஞ் சான்ம யாம்" (கந்த . அண்டேகா. 53);

   3. ஒ  நிரயம் (நரகம்); ( .ேபா.பா. 2, 3, பக். 204);; a hell.

     [சால் + ம ]

சான்ம சாரம்

 
 சான்ம சாரம் cāṉmalicāram, ெப. (n.)

   இலவம் ன் (யாழ்.அக.);; resin of the silk-cotton tree.

     [சான்ம  + சாரம்]

1002

www.valluvarvallalarvattam.com 10466 of 19068.



சான்ம த்

சான்ம த்  cāṉmalittīvu,    ெப. (n) இலவந் ; an annular continent named after silk-cotton tree.

     "சான்ம த் ன் ேவந்தன்" (ைநடத. யம்வர. 135);.

     [சான்ம  + . ர்  → ]

சான்ம த் ப
ம்

 
 சான்ம த் பம் cāṉmalittuvīpam, ெப. (n.)

சால்ம த் வம்;{}.

     [சான்ம  + பம். ரத்ல் = நீங் தல். ர ்→ ர்  → ]

 Skt. {} → பம்

சான் ைக

 
 சான் ைக cāṉmūligai,    ெப. (n) ேதக் ; small teak - cleadendron serratum (சா.அக.).

     [சான் + ைக]

சான்ற

 
 சான்ற cāṉṟa, ெப.எ. (adj.)

   இயல் , தன்ைம, பண்  த யவற்ைறக் க் ம் ெபயரக்ேளா  இைணக்கப்ப ம்ேபா , 'உள்ள', 
'நிைறந் க் ற' என் ம் ெபா ளில் பயன்ப த் ம் ெசால்; when added to nouns of quality, nature, etc. it is 
used in the sense of

     "having', being full of.

     ' கழ் சான்ற தைலவர'் (உ.வ.);.

     [சால் → சான்ற]

சான்றவர்

சான்றவர ்cāṉṟavar, ெப. (n.)

   1. சான்ேறார1் பாரக்்க;See {},.

     "சான்றவர ்சான்றாண்ைம ன் ன்" ( றள், 990);.

   2. சான்ேறார2் பாரக்்;See {}-2,

     "ஞாலேமழ் க ஞ் சான்றவ டேன" ( வாலாவ. 17, 6);.

     [சால் → சான் → சான்றவர]்

சான்றவன்

சான்றவன் cāṉṟavaṉ, ெப. (n.)

   சான்  ேவான்; a witness.

     "ெபாய்த்த சான்றவன் லெமன" (கம்பரா. வ ணைன. 25);.

     [சான்  → சான்றவன்.]

சான்றளி-த்தல்

சான்றளி-த்தல் cāṉṟaḷittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ளத்தம் உண்ைமயான  என்  அல்ல  அவற் ன் ப  உண்ைமயான  என்  ைகெயாப்ப ம் 
த் ைர ம் இட்  உ யளித்தல்; to certify (a fact); attest (a copy);.

     ' ண்ணப்பத் டன் சான்றளிக்கப்பட்ட ம ப்ெபண் பட் யைல ம் இைணத்  அ ப் க' (உ.வ.);.

     [சான்  + அளித்தல்]
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சான்றாண்ைம

சான்றாண்ைம1 cāṉṟāṇmai, ெப. (n.)

   1. ெப ந்தன்ைம;   நற் ணங்கள் பல்லாற் றா ம் அைமதல் ( றள். அ , 99, மணக் டவர)்;; nobility, 
greatness,

     "சான்றாண்ைம னஞ்ேசரக் ெக ம்" (நால . 179);.

   2. ெபா ைம,

   பல ணங்களா ம் நிைறந்  அவற்ைற ஆ ந்தன்ைம ( றள், அ . 99, பரிேம);; self- control, patience.

     "கதனன்  சான்றாண்ைம " ( பஞ். 17);.

ம. சான்னாய்

     [ ல் → ேசால் → சால். சா தல் = நிைறதல். சால = க. சால் → சான்ேறார.் சால் – சான்றாண்ைம = 
எல்லா நற் ணங்க ம் நிைறந்  அவற்ைற ஆ ந்தன்ைம ( .தா.158);]

 சான்றாண்ைம2 cāṉṟāṇmai, ெப. (n.)

   கள்ளிறக் ம் ெதா ல்; toddy-drawing.

     "சான்றாண்ைம ப ன்றார"் ( மர ர. ம ைரக்.24);.

சான்றார்

சான்றார1் cāṉṟār, ெப. (n.)

சான்ேறார ்பாரக்்க;See {}.

     "சான்றா ட ்சான்றாெனனப்ப தல்" ( ரிக .82);. ம. சான்றான்

     [சால் → சான் → சான்ேறார]்

 சான்றார2் cāṉṟār, ெப. (n.)

சாணார;்{}.

     "சான்றான்மாட்  ேமனிப்ெபான் ம்" (T.A.S. lI. 67);.

     [சான்ேறார ்= ேபார ்மறவர ்"ேதரத்ர வந்த சான்ேறாெரல்லாம்" ( றம்.63); சான்ேறார ்→ சான்றார.் 
"ஈழக் லச ் சான்றார ்ஏனா  நாயனார"் (ெபரிய .15:2);]

இப் ரி ன ைடய ெதா ல் கள்ளிறக் தல், க ப்பட்  காய்ச் தல், வாணிகஞ்ெசய்தல், க்காவல், 
பைடக்கலம் ப ற்றல் ஆ யன. இ ல் க க்  மடை்டயன், ேமனாட்டான், ெகா க்கால் நாட்டாத் , 

க்ைக என் ம் ரி க ண் .

சான் தழ்

 
 சான் தழ் cāṉṟidaḻ, ெப. (n.)

   றப் , கல்  த ய த் க் ப் ட்ட ளக்கமளித்  அதற் ரிய அ காரி அல்ல  அைமப்  
வழங் ம் எ த்  வ வான சான் ; testimonial;certificate.

ஓட் நர ்ப ற் ச ்சான் தழ் வாங்க ேவண் ம்.

     [சான்  + இதழ்]

சான்

சான்  cāṉṟu, ெப. (n.)

   கரி; witness, evidence.

     "வன்னிமர  மைடப்பளி ஞ் சான்றாக" ( லப். 21: 5);.

     [சால் → சான் ]
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சான் ைர

 
 சான் ைர cāṉṟurai, ெப. (n.)

   சான் க்காகச ்ெசால் ம் உைர; evidence, demonstration.

     [சான்  + உைர]

சான்

 
 சான்  cāṉṟuṟudi, ெப. (n.)

   எ த் லம் அளிக் ம் உ ; testimony.

     [சான்  + உ ]

சான்ேறார்

சான்ேறார ்cāṉṟōr, ெப. (n.)

   1. அ ெவா க்கங் களால் நிைறந்த ெபரிேயார;் the great, the learned, the noble.

     "சான்ேறார ்ெசய்த நன் ண்டா ன்" ( றநா. 34:2௦);.

   2. கழகக் காலத் ப் லவர;் poets of the {} period.

     "சான்ேறார ்ெசய் ளில் இன்சாரிைய உ பற்றா  நிற்றல் ேநாக் " (ெதால்.ெசால். 1, உைர);.

   3. ரர;் warriors.

     "ேதரத்ர வந்த சான்ேறா ெரல்லாம்" ( றநா. 63, 5);.

ம வ. க்ேகார,் நல்ேலார,் த ேயார,் ேமேலார,் ஆய்ந்ேதார,் ஆன்றவர,் உலகம், ேமதா யர்

     [சா தல் = நிைறதல். சால் → சான் → சான்ேறார ்= அ  நிைறந்ேதார ்( .தா.158);]

சான்ேறார்தன்
ைம

 
 சான்ேறாரத்ன்ைம cāṉṟōrtaṉmai, ெப. (n.)

   சான்ேறாரக்் ரிய எட் த் தன்ைமகள்; the eight qualities of learned men.

     [சான்ேறார ்+தன்ைம]

சான்ேறாராட்

 
 சான்ேறாராட்  cāṉṟōrāṭci, ெப. (n.)

   கற்ேறார ்வழக் ; the learned usages.

     [சான்ேறார ்+ ஆட் ]
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சான்ேறான்

சான்ேறான்1 cāṉṟōṉ, ெப. (n.)

   அ ெவா க்கங் களாற் றந்தவன்; a wise, learned and

 respectable man.

     "சான்ேறா னாக் தல் தந்ைதக் க் கடேன" ( றநா. 312);.

     [சால் → சான் → சான்ேறான்]

தாமாக உயரந்்த ஒ க்கம் ம் ஒ  லேர சான்ேறார.் ஏைனேயாெரல்லாம், அரசனின் 
தண்டைனக்கஞ் ேய ஒ க்கத்ைதக் கைடப் ப்பவராவர.்

 சான்ேறான்2 cāṉṟōṉ, ெப. (n.)

   மாழ்  ண் ன் ( க ரிடம்); ( ங்.);; the fifth {}.

 சான்ேறான்3 cāṉṟōṉ, ெப. (n.)

   க ரவன் ( ங்.);; sun.

     [சான்  → சான்ேறான்]

சான்ேறான்

 
 சான்ேறான்  cāṉṟōṉmūli, ெப. (n.)

   ெகா  எ சை்ச; lemon creeper - Citrus medica limonum (சா.அக.);.

     [சான்ேறான் + ]

சானக் ேமனி

 
 சானக் ேமனி cāṉakkimēṉi, ெப. (n.)

   ப்ைப ேமனிச ்ெச ; rubbish plant - Acalypha indica (சாஅக.);.

சான

சான 1 cāṉagi, ெப. (n.)

   1. ெபான்னாங்காணி (மைல);; plant growing in damp places.

   2. ெகாற்றான்ெச ; a plant.

 சான 2 cāṉagi, ெப. (n.)

   ங் ல் (யாழ்அக);; bamboo.

     [சானகம் → சான ]

சானைக

 
 சானைக cāṉagai, ெப. (n.)

சானிைக (இவ.); பாரக்்க;See {}.
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சானம்

சானம்1 cāṉam, ெப. (n.)

   ெப ங்காயம் ( அ);; asafoetida.

 சானம்2 cāṉam, ெப. (n.)

   சா ங்கம்; vermilion.

 சானம்3 cāṉam, ெப. (n.)

   1. அம்  (யாழ்அக);; millstone.

   2. உைரகல்; touchstone.

சானிைக

 
 சானிைக cāṉigai, ெப. (n.)

   மண்ணாற் ெசய்த தட் ; earthen dish (madr);.

ெத. சானிக

சானினி

சானினி cāṉiṉi, ெப. (n.)

   1. ைர (மைல.);; amaranth.

   2. ேசம் ; cocco, coarse herb.

     [சா னி → சானினி]

சானளீம்

 
 சானீளம் cāṉīḷam, ெப. (n.)

   ஒ  பைடசச்ால் நீளம்; a furllong.

     [சால் + நீளம்]

சங் மதம்

 சங் மதம் caṅgumadam, ெப. (n.)

    (இ.வ.);; civet perfume (ெச.அக);.

ெத. சங் மத

     [சங்  + மதம். சங்  = சங் ப் ைன]

சங் ம

 
 சங் ம  caṅgumaru, ெப. (n.)

   ேவம்  (மைல);; neem tree.

     [சங்  + ம ]

சங் மைர

 
 சங் மைர caṅgumarai, ெப. (n.)

   சங் ன் க் ; spiral of conch.

     [சங்  + மைற]
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சங் மாத் ைர

 
 சங் மாத் ைர caṅgumāttirai, ெப. (n.)

   சங்க நீற் னால் ெசய்யப்ப வ ம் கண்ேணாய்க க்  உத வ மான ம ந்  (சங்.அக.);; a medicinal 
pill prepared from calcined chank, for use in eye-diseases.

     [சங்  + மாத் ைர]

சங் மா தம்

 
 சங் மா தம் caṅgumārudam, ெப. (n.)

   ேவம் ; margosa tree (சாஅக.);.

     [சங்  + மா தம்]

சங் மால்

 
 சங் மால் caṅgumāl, ெப. (n.)

   சங்  ேச க் ம் டங்  ( னவ.);; chank godown.

     [சங்  + மால்]

சங் கம்

 
 சங் கம் caṅgumugam, ெப. (n.)

   ஆ  கட டன் கலக் ம் இடம் ( னவ.);; river mouth.

     [சங்க கம் → சங் கம்]

சங் த் ைர

சங் த் ைர caṅgumuttirai, ெப. (n.)

   1. வல  கடை்ட ரல் னி ட் ர ன் அ ையத் ெதா தலாற் சங்  வ வாக அைம ம் த் ைர; a 
pose of the right hand in the form of a chank, the thumb touching the root of the fore-finger.

   2. தாங் ரில் உள்ள சங் வ வமான அரச த் ைர; the conch-seal of the Travancore government. ({}); 
(ெச.அக.);.

சங் த்

 
 சங் த்  caṅgumuttu, ெப. (n.)

   சங் ன் த் ; conch pearl.

     [சங்  + த் . ட்  → த்  = உ ண்ைடயான மணி வைக]

சங் ட

 
 சங் ட  caṅgumūṭagi, ெப. (n.)

   ெவண் ைரத ்தண் ; a white species of spinach - Amaranthus blitum (சா.அக.);.

     [சங்  + ட . சங்  = ெவண்ணிறம்]

சங் ரத்் னி

 
 சங் ரத்் னி caṅgumūrttiṉi, ெப. (n.)

   வானத் ச்  ( ன்.);; zenith.

     [சங்  + ரத்் னி. சங்  → சங்ைக = ேமன்ைம. சங்  = ெவள்ைள, ய்ைம, ேமன்ைம, உச் ]
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சங் லம்

 
 சங் லம் caṅgumūlam, ெப. (n.)

   சங்கஞ் ெச ன் ேவர;் root of the four spined monetia (சாஅக.);.

     [சங்  + லம்]

சங் ேமா ரம்

சங் ேமா ரம் caṅgumōtiram, ெப. (n.)

   1. சங் னாற் ெசய்த ேமா ரவைக; a ring made of conch-shell.

   2. சங்  த் ைர ள்ள ேமா ரம்; ring which has chank mark.

     [சங்  + ேமா ரம். கம் + ைர = கத் ைர → த் ைர. கத் ரம் → ேமா ரம் = த் ைர ள்ள 
ரலணி. சங்  த் ைர ள்ள ரலணி ம் சங்  ேமா ரம் என் மாம்]

சங் ைள

 
 சங் ைள caṅguruḷai, ெப. (n.)

   ஆைம (யாழ்.அக.);; tortoise.

ம வ. சங் ைல

     [சங்  + உ ைள]

சங் லம்

சங் லம் caṅgulam, ெப. (n.)

   1. ட்டம் (சங்.அக..);; gathering, crowd.

   2. ேபார ்(யாழ்.அக.);; war, battle.

     [சங்கம் → சங் லம்]

சங் கம்

 
 சங் கம் caṅguligam, ெப. (n.)

   இ ப்ைப மரம்; honey-tree - Bassia longifolia.

சங் க த்தம்
சங் க த்தம் caṅguligayuttam, ெப. (n.)

   ைககலப்  (ேவதாரணி. பக்.124, ப்.);; hand- to-hand fight.

சங் ைல

 
 சங் ைல caṅgulai, ெப. (n.)

   உளி; chisel.

     [சங்  = சங் வைன அல்ல  டக்ள். சங்  → சங் ைல]

சங் வங்கணம்

 
 சங் வங்கணம் caṅguvaṅgaṇam, ெப. (n.)

   நற் ரகம்; cummin seed- Cuminum cyminum (சாஅக.);.

     [சங்  + வங்கணம்]
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சங் வடம்

 
 சங் வடம் caṅguvaḍam, ெப. (n.)

   ேதாணி வைக (இ.வ.);; ferry-boat (ெசஅக.);.

ம. சங்ஙடம்

     [சக்  → சங்  + வடம்]

சங் வளைல

 
 சங் வளைல caṅguvaḷalai, ெப. (n.)

   சங் ள் இ க் ம் சைதப்ப ; fleshy part of a conch.

 seeஆைம ன்னி ைம ன்னி அைடேகா  டை்ட ன்னி சங் வளைல ன்னி - இப்ேபா 
ச வாதடா என்ேனாட" (நாட் ப்பாடல்);.

     [சங்  + வளைல. வழைல → வளைல]

சங் வைள

சங் வைள caṅguvaḷai, ெப. (n.)

   சங் னாற் ெசய்த வைளயல்; shell bracelets.

 seeசங்  வைள இ ன இைறைய ைடய" (ெந நல். 36, உைர);.

     [சங்  + வைள]

சங் வைளயல்

 
 சங் வைளயல் caṅguvaḷaiyal, ெப. (n.)

சங் வைள பாரக்்க;see {}.

     [சங்  + வைளயல்]

சங் வாதம்

 
 சங் வாதம் caṅguvātam, ெப. (n.)

சங் ைத பாரக்்க;see {} (சாஅக.);.

     [சங்  + வாதம்]

சங் ரியன்

 
 சங் ரியன் caṅguviriyaṉ, ெப. (n.)

   பாம்  வைக (இ.வ.);; a variety of snake (ெசஅக.);.

     [சங்  + ரியன்]

சங் ெவள்ைள

சங் ெவள்ைள caṅguveḷḷai, ெப. (n.)

   1. சங் ச ் ண்ணத் ன் காைர; mortar made of shell-lime.

   2. யெவள்ைள; pure whiteness (ெசஅக.);.

     [சங்  + ெவள்ைள]

சங்

சங்  caṅāti, ெப. (n.)

   1. சங் ேவான் (யாழ்ப்.);; conch-blower.

   2. வழக் த் ரப்்பதற்  ஊரைவையக் ட் பவன்; convener of a village committee for settling disputes. (G.Sm. 
D.I.i.181);.

     [சங்  + ஊ ]
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சங் த் க்
ைக

 
 சங் த் க்ைக caṅātittirukkai, ெப. (n.)

   சங்  ழங் னாற்ேபால் ஒ ெய ப் ந் க்ைக ன்; tirukkai fish which gives sound as blowing conch.

     [சங்  + க்ைக]

     [p]

சங்

சங் 1 caṅādudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ேகா ல் த யவற் ல் சங்ைக ஊ தல்; to blow a conch, as at a marriage house, a temple, etc.

   2. ேவைலக்களத் க்  ஆடக்ைள அைழக்க ெபா யால் ஒ ெய ப் தல்; to sound a mil-whistle.

   3. சாைல அ க்கச ்சங்ெகா  எ ப் தல்; to blow conch as in death (ெச.அக.);.

     [சங்  + ஊ -,]

 சங் 2 caṅādudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஒ  ெசயைல இைட ேலேய த்  தல்; to end abruptly, as a work.

அவன் தன் ப ப் க்  ஆறாம் வ ப்ேபா  சங் ட்டான்.

   2. ஒ வர  வாணாள் க்  வ தல்; to come an end, as of one's life.

தன் மகள் மணத் ற்  ன்ேப சங் ட்டாள் (உ.வ.);.

     [சங்  + ஊ -,]

சங் ேவான்

 
 சங் ேவான் caṅātuvōṉ, ெப. (n.)

சங்  பாரக்்க;see {} (ெச.அக.);.

     [சங்  + ஓன்]

உழவரக்்  ேவண் ய ெபா ள்கைளச ்ெசய் தவப் பக்கத் ைணயாகத் ேதான் ய 
ப ெனண் மக்க ள் சங் ேவான் (ேகா ற் யான்); என்ப ம் ஒன் .

வண்ணான் எண்ெணய் வணிகன்

நா தன் உப்  வாணிகன்

யவன் இைல வாணிகன்

தட்டான் பள்ளி

கன்னான் மாைலக்காரன்

கற்றசச்ன் பைறயன்

ெகால்லன் ஒசச்ன்

தசச்ன் வைலயன்

பாணன் ேகா ற் யான்

சங் ைத

 
 சங் ைத caṅātai, ெப. (n.)

   ெவடை்ட ெதாடரப்ான ஒ வைக டக்  (வாத); ேநாய்; a kind of rheumatism associated with gonorrhoea - 
Gonnorrheal rheumatism (சா.அக.);.

     [சங்  + ஊைத]
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சங் மச்

 
 சங் மச்  caṅāmacci, ெப. (n.)

   ப்  வைக ( ன்.);; boat-shell, a gastroped, cymbium.

     [சங்  + ஊமச் .]

சங்ெகரி

 
 சங்ெகரி caṅgeri, ெப. (n.)

   ளியாைர; Indian sorrel - oxalis carniculata (சா.அக.);.

     [சங்  → சங்ெகரி]

சங்ேக வரம்

சங்ேக வரம் caṅācuvaram, ெப. (n.)

   வக் ேகா ல்கள் ( வத்தலங்கள்); ஆ ரதெ்தட்ட ள் ஒன் ; one of the shrine of 1008 {} shrines.

     [சங்  + ஈ வரம்]

சங்ேக ரம்

 
 சங்ேக ரம் caṅācuram, ெப. (n.)

   ம மத்ைத; head-ache plant - Xanthum strumarium (சா.அக.);.
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சங்ைக

சங்ைக1 caṅgai, ெப. (n.)

   1. வறட் ண்  (யாழ்.அக.);; floating sensitive plant.

   2. க்  ( ன்.);; dried ginger.

     [சல் = தற் க த் ேவர.் ல் → ள் → சள் → சண்  = காய்ந்த ற்றாள், ளம். சண்  → சங்  → 
சங்ைக = ண் , காய்ந்த இஞ் ]

சங்ைக → Skt. samanga

 சங்ைக2 caṅgai, ெப. (n.)

   ேமன்ைம (யாழ்ப்.);; honour, esteem, reverence (ெச.அக);.

     [சங்  = ெவன்ைன, ய . சங்  → சங்ைக = ய , ேமன்ைமயான ]

 சங்ைக3 caṅgai, ெப. (n.)

   1. எண்; number.

     'சங்ைக தணிக் ங் ெகாட்டாரம்' ( வத . வஞானதான.7௦);.

   2. அள ; measure, estimate.

     [சங்  = ஒ  ேபெரண். சங்  → சங்ைக = எண், அள ]

த. சங்ைக → Skt. {}

 சங்ைக4 caṅgai, ெப. (n.)

   கைணக்கால்; shank, part of the leg between the ankle and the knee.

     ' ரண்  நீண்ட சங்ைக ம்' ( ைள. உக். 35);.

     [சங்  → சங்ைக = சங்  வ வான ரண்ட ெகண்ைடக்கால்]

 சங்ைக1 caṅgai, ெப.(n.)

   1. ஐயம்; doubt, hesitation, suspicion.

     "சங்ைக த் ணி ம்" ( வ்.ெபரிய .4, 5, 8);.

   2. அசச்ம் ( ன்.);; fear, terror, apprehension.

   2. த சா  த யைவ; evil spirit.

     "சங்ைகயஞ்சார.்.. பங்கயத்தான ப் பக்தரக்ேள" ( ற்.68);.

     [Skt.{} → த.சங்ைக1.]

 சங்ைக2 caṅgai, ெப.(n.)

   1. எண்ணம்; motive, thought.

     "சங்ைக ற் சழக் லன்" (கம்பரா.சம்பா.28);.

   2. வழக்கம் ( ன்.);; custom, usage.
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சங்ைகக்ேக

 
 சங்ைகக்ேக  caṅgaikāṭu, ெப. (n.)

   கழ்க்ேக  ( ன்.);; disgrace, dishonour.

ம. சங்கக்ேக

     [சங்ைக = ேமன்ைம, கழ், சங்ைக + ேக ]

சங்ைகத்தாழ்ச்

 
 சங்ைகத்தாழ்ச்  caṅgaittāḻcci, ெப. (n.)

   க ன்ைம (யாழ்ப்.);; disrepute (ெச.அக.);.

     [சங்ைக = ேமன்ைம. சங்ைக + தாழ்ச் ]

சங்ைகமான்

 
 சங்ைகமான் caṅgaimāṉ, ெப. (n.)

   ம ப் ள்ளவன் ( ன்.);; a respectable person.

     [சங்ைக = ேமன்ைம, ம ப் . சங்ைக + மான். மகன் →  மான்]

சங்ைக

 
 சங்ைக  caṅgaimūli, ெப. (n.)

   ெப ம ந் ; Indian birth-wort-Aristolochia Indica (சா.அக.);.

     [சங்ைக + ]

சங்ைக னம்

 
 சங்ைக னம் caṅgaiyīṉam, ெப. (n.)

   இ வாகப் ேப தல் ( ன்);; indecency as in talk or conversation.

     'அவன் சங்ைக னமாகப் ேப றான்' (ெசஅக.);.

     [சங்ைக = ேமன்ைம, கழ். சங்ைக + ஈனம்]

 Skt. {} → த. ஈனம்

சங்ைகவான்

 
 சங்ைகவான் caṅgaivāṉ, ெப. (n.)

சங்ைகமான் பாரக்்க;see {} (ெச.அக.);.

     [சங்ைகமரன் → சங்ைகவான்]

சங்ெகா

 
 சங்ெகா  caṅgoli, ெப. (n.)

   சங் ந்  எ ம் ஒ ; blowing sound of a conch.

ம. சங்ெகா , சங் ளி

     [சங்  + ஒ ]
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சங்ெகா க் ப்ப
ம்

 
 சங்ெகா க் ப்பம் caṅgolikkuppam, ெப. (n.)

   கட ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஊர;் a village in Cuddalore district.

ம வ. சங் ப்பம்

     [சங்ெகா  + ப்பம்]

சங்ெகா  = சங் களில் றந்த வலம் ரிச ்சங் களின் ஒ , சங்ெகா ப்பம்= வலம் ரிச ்சங் களின் 
ஒ  ேகடக்ப்ப ம் ஊர.்

சங்ேகாசா

 
 சங்ேகாசா caṅācā, ெப. (n.)

   ைல ம ப் ள்ள க்ைக ன் வைக ெளான்  (ெநல்ைல.);; a kind of valuable tirukkai fish.

சசச்டம்

 
 சசச்டம் caccaḍam, ெப. (n.)

   தாமைர (மைல.);; lotus (ெசஅக.);.

சசச்

 
 சசச்  caccaḍi, ெப. (n.)

   மக்கள் ரண்  ைக (யாழ்ப்.);; crowding, thronging of people (ெசஅக.);.

     [சந்த  → சசச் ]

சசச் ரம்

 
 சசச் ரம் caccaduram, ெப. (n.)

   சமச ரம்; perfect square

     ' ட் க் ச ்சசச் ரமாகக் ைர ேபா ' (உ.வ.);

     [சமம் + ச ரம்;சமச ரம் → சசச் ரம்.]

சசச்ர

 
 சசச்ர  caccaravu, ெப. (n.)

   கலகம்; quarrel, disturbance (ெச.அக.);.

     [சல் → சச ்→ சச்  + அர ]

சசச்ரி

சசச்ரி caccari, ெப. (n.)

   இைசக்க  (வாத் ய); வைக; a kind of drum.

 seeெகாக்கைர ன்  சசச்ரி ன் பாணியாைன" (ேதவா. 722, 1);.

     [சச ்+ அரி. அரி = ம தநிலப் பைற.]

த. சசச்ரி → Skt. jharjhara.
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சசச்ைர

சசச்ைர1 caccarai, ெப. (n.)

சசச்ர  பாரக்்க;see {}.

     [சசச்ர  → சசச்ைர]

 சசச்ைர2 caccarai, ெப. (n.)

   ளந்த ண்  (நன். 273, ம ைல.);; broken piece.

     [அரி = ண்டம். சச ்+ அரி → சசச்ரி = சமமான ண்டம். சசச்ரி → சசச்ைர = ளந்த ண் .]

 சசச்ைர3 caccarai, ெப. (n.)

சசச்ரி பாரக்்க (நன். 273, ம ைல.);;see {}.

     [சசச்ரி → சசச்ைர]

 சசச்ைர4 caccarai, ெப. (n.)

சசச்ர  பாரக்்க;see {}.

     [சசச்ர  → சசச்ைர]

சசச்ைரப்ப -தல்

சசச்ைரப்ப -தல் caccaraippaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   சண்ைட த்தல்; to engage fight.

     [சசச்ைர + ப -,]

சசச் க்கம்

 
 சசச் க்கம் caccavukkam, ெப. (n.)

   சமச ்ச ரம்; exact sqare (ெச.அக.);.

ெத. சசச்க்க .

     [சமசச் க்கம் → சசச் க்கம்]

சசச்னம்

சசச்னம்1 caccaṉam, ெப. (n.)

   நாவல்; common jaumoon - Eugenia jambolina (சா.அக.);.

 சசச்னம்2 caccaṉam, ெப. (n.)

   காவல் (யாழ்.அக.);; protection, watch (ெச.அக.);.

 சசச்னம் caccaṉam, ெப.(n.)

   நாவல்; common jaumoon-Eugenia jambolina (சா.அக.);.

சசச்ா

சசச்ா 1 caccāyiruttal,    3 ெச. . . (v.i.)

   ைக ைல த யன தாழ்ந்ததா த்தல். (யாழ்ப்.);; to be of inferior quality, as tobacco (ெசஅக.);.

     [சச்  + ஆய் + இ -,]

 சசச்ா 2 caccāyiruttal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. ெந க்கமா த்தல் (ெகா.வ.);; to be crowded.

   2. ழப்பமா த்தல்; to be in confusion (ெசஅக.);.

     [சள் → சச்  + ஆ -,]
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சச் தம்

 
 சச் தம் caccidam, ெப. (n.)

   அழ ப த்  ைவக்ைக (யாழ்.அக.);; state of being fully decorated or dressed (ெச.அக.);.

     [சச்  + இதம்]

சச் தானந்தம்

 
 சச் தானந்தம் caccitāṉandam, ெப. (n.)

   கல் ப் ; insoluble rock-salt found underneath the sea (சாஅக.);.

சச் தானந்தெவ
ளி

சச் தானந்தெவளி caccitāṉandaveḷi, ெப. (n.)

சச் தானந்தம்1 பாரக்்க;see {} (ெசஅக.);.

     [சச் தானந்தம் + ெவளி]

சச்

சச் 1 caccu, ெப. (n.)

   1. தாழ்ந்த தரமான ைக ைல த யன (யாழ்ப்.);; inferior quality of articles as tobacco leaves.

   2. பதர ்(இ.வ.);; chaff (ெச.அக.);.

ெத. சச்

     [ ள் → சள் → சச் ]

 சச் 2 caccu, ெப. (n.)

   1. சந்த ; crowd, throng, bustle, confusion.

   2. ெதால்ைல (ெதாந்தர ); (இ.வ.);; irksomeness (ெச.அக.);.

     [சல் → சள் → சச ்→ சச் ]

 சச் 3 caccu, ெப. (n.)

   பறைவ க்  ( ன்.);; birds beak.

     [ ல் → ண்  → ெசாண் . ல் → சல் → சல்  → சச் ]

 சச் 4 caccu, ெப. (n.)

   தள  (ெகாஞ்சம்);; littleness, smallness.

     'சச் ல் அடங்கா ' (ெச.அக.);.

     [சற்  → சச் ]

 சச் 5 caccu, ெப. (n.)

   நீரச்் ண்  (மைல.);; a kind of water mimosa.

     [ ல் → சல் → சல்  → சச் ]

 சச் 6 caccudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ த்தல், தட் தல்; to strike, to beat, to crush (க நா.);.

   க. சச் , ெசச் , ச் , சர் , ெசச் , ெத. ச ன் , , ச் ;பட. சச் .

     [சல் → சல்  → சச் ]
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சச் ண்

 
 சச் ண்  caccuṇṭi, ெப. (n.)

   நீரச்் ண் ; sensitive plant floating on water - neptunia oleracia (சா.அக.);.

     [சச்  → சச் ண் ]

சசை்ச

சசை்ச1 caccai, ெப. (n.)

   சடை்ட; jacket, coat (ெச.அக.);.

     [சடை்ட → சசை்ச]

 சசை்ச2 caccai, ெப. (n.)

   ெச ழம் ; a liquid of thick consistency, as sandal paste (ெச.அக.);.

     [அள் → சள் → சள்ைச → சசை்ச]

 சசை்ச3 caccai, ெப. (n.)

   சண்ைட; quarel.

     'சசை்ச வ ன்ேன நடெவன்றான்' (ெதய்வச.் ற , 471);.

     [சண்ைட → சசை்ச]

 சசை்ச caccai, ெப. (n.)

சந்தனம்:

 sandal.

     " ங் மசச்சை்சகம ம்தடந்ேதா ம்"(ஒட ்t350);

     [ ள் → சள் → சள்ைச → சசை்ச]

சசகம்

 
 சசகம் sasagam, ெப. (n.)

சசம் பாரக்்க (சங்.அக.);;see {}.

     [சசம் → சசகம்]

த. சசகம் → Skt. {}

 சசகம் sasagam, ெப.(n.)

சசம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{} → த.சசகம்.]

சசகாரம்

 
 சசகாரம் sasakāram, ெப. (n.)

   காட் மா; jungle mango - Spondias mangifera (சா.அக.);.
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சசசெ்சய்

 
 சசசெ்சய்  sasasseyti, ெப. (n.)

   இல்ெபா ள் சான் க் ச ் ட்டப்ப ம் யற்ெகாம்;  hares horn, a term of illustrating and impossibility.

     [சசம் + ெசய் ]

சசசசெவனல்

சசசசெவனல் sasasasaveṉal, ெப. (n.)

   காற்  ஒ க் ப் ; onom. expr. signifying the blowing of the wind.

 seeவா க் ச ்சசசச வான ஒ ம்' ( . . 2.65 மைறஞா);.

     [சசசச + எனல்]

சசபரம்

 
 சசபரம் sasabaram, ெப. (n.)

   நாணல்; kaus, a large and coarse grass (ெச.அக.);.

     [சரம் = நாணல். சரம் → சரபரம் → சயபரம் → சசபரம்]

சசம்

 
 சசம் sasam, ெப. (n.)

   யல் ( வா.);; hare, rabbit.

     [ெச யன் → ெசயன் → சயன் → சசன் → சசம்]

த. சசம் → Skt. {}

சசம் என்பதற்  மா. . அகர த ல் லம் காட்டப்பட ல்ைல. இந்ைதேராப் ய ெமா களி ம் 
இதற்  இனசெ்சால் இல்ைல.

சசம்பரி

 
 சசம்பரி sasambari, ெப. (n.)

   ஆமணக்  (மைல.);; castor plant.

சசம் ரியம்

சசம் ரியம் sasambiriyam, ெப. (n.)

   1. ெவள்ளாம்பல்; white Indian water-lily.

   2. த் ; pearl (சாஅக.);.

சசவாதம்

 
 சசவாதம் sasavātam, ெப. (n.)

   யல் ஊைத ( .அ.);; epilepsy.

     [சச(ம்); + வாதம்]

 Skt. {} → த. வாதம்

சசன்

சசன் sasaṉ, ெப. (n.)

   யல் ேபான்ற இயல் னன் ( யற் சா யாடவன்); (கல்லா. 7, ம ேல ம். உைர);; man of hare like nature 
one of three {}.

     [ெச யன் = யல். ெச யன் → ெசயன் → ெசசன் → சசன்.]
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சசாங்கன்

 
 சசாங்கன் cacāṅgaṉ, ெப. (n.)

   ங்கள் ( யரக்ைற ைடயவன்);; moon, as hare- marked (ெச.அக.);.

     [சச(ம்); + அங்கன்]

 Skt. {} → த. அங்கம்;

அங்கம் → அங்கன்

 சசாங்கன் cacāṅgaṉ, ெப.(n.)

   நிலவன் ( யற்கைற ைடயவன்);; moon as have marked.

     [Skt.{} → த.சசாங்கன்.]

சசாணிகம்

 
 சசாணிகம் cacāṇigam, ெப. (n.)

   நன்னாரி; Indian sarsaparilla - Hemidesmus indicus alias Periploca indica (சா.அக.);.

சசாதனம்

சசாதனம் cacātaṉam, ெப. (n.)

   1. க ; vulture.

   2. ப ந் ; heron, kite (சா.அக.);.

சசாபம்

 
 சசாபம் cacāpam, ெப. (n.)

   நன்னாரி (மைல.);; a kind of Indian sarasaparilla.

ச

ச 1 sasi, ெப. (n.)

   ங்கள் ( ங்.);; moon.

     [சசம் → ச  = யல் வ வத்ைதத் தம் ள் ெகாண்ட ]

 ச 2 sasi, ெப. (n.)

   மைழ (அக.நி.);; rain.

     [க  → ச ]

 ச 1 sasi, ெப.(n.)

   1. சசாங்கன் ( ங்.); பாரக்்க;see {}.

   2. க ப் ரன் ( டா.);; camphor.

   3. இந் ப்  (ைதலவ.ைதல.119);; rock-salt.

   4. கடல் (அக.நி.);; sea.

     [Skt.{} → த.ச 1.]

 ச 2 sasi, ெப.(n.)

   இந் ராணி; wife of Indran.

     [Skt.{} → த.ச 2.]
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ச கைல

 
 ச கைல sasigalai, ெப. (n.)

   ேதய்ந்  வள ம் இயல் ைடய ங்கள்; moon.

     [ச  + கைல]

த. கைல → Skt. {}

ச கன்னம்

 
 ச கன்னம் sasigaṉṉam, ெப. (n.)

   நில லகத் ற் ம் ங்க க் ள்ள ெதாைல  ( ன்.);; true distance of the moon from the earth (Astron.);.

     [ச  + கன்னம்]

ச காந்தம்

 
 ச காந்தம் sasikāndam, ெப. (n.)

   ங்கள் காந்தமணி (சந் ரகாந்தமணி);; moonstone, a crystal said to emit water when exposed to moonlight, as 
moon-beloved

     [ச  + காந்தம். காந்  → காந்தம்]

ச ேகந் ரம்

ச ேகந் ரம் sasiāndiram, ெப. (n.)

   1. ங்கள் ட் க்  ஒன்  நான்  ஏ  பத்தாம் இடங்களில் இ க்ைக; situation of the moon in the ascendant 
or in the fourth, seventh or tenth house from it. (Astrol.);.

   2. ங்களின் ேவ பா ; moon's anomaly (Astron.);. (ெச.அக.);.

     [ச  + ேகந் ரம்]

 Skt. {} → த. ேகந் ரம்

ச ேசகரன்

ச ேசகரன் sasisēkaraṉ, ெப. (n.)

ச ைடயான் பாரக்்க;see {}.

     [ச  + ேசகரன்]

 ச ேசகரன் sasisēkaraṉ, ெப.(n.)

   சந் ைனத் தைல ல் ய வன்;{}, as wearing the moon on his head.

     [Skt.{} → த.ச 2.]

ச தா கம்

 
 ச தா கம் sasitāgigam, ெப. (n.)

   ெவண் சந்தனம்; white sandal-wood - Santanum album (சாஅக.);.

ச வம்

 
 ச வம் sasiduruvam, ெப. (n.)

   ேகாள் சாய்  ( ராந் ); பாதத் க் ம் ங்கள் நிைலக் ம் ஒ  த்த காலத் ந்  ழக்  
ேமற் ள்ள சராசரி ேவ பா ; mean longitude of the moon at epoch.

     [ச  + வம்]
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ச ேதகம்

 
 ச ேதகம் sasitēkam, ெப. (n.)

   ங்கள் வட்டம் ( ன்.);; moon's disk.

     [ச  + ேதகம்]

 Skt. {} → த. ேதகம்.

ச ப் ரியம்

ச ப் ரியம் sasippiriyam, ெப. (n.)

   1. த்  ( .அ.);; pearl.

   2. ெவள்ளாம்பல் பாரக்்க; white Indian water-lily (ெச.அக);.

     [ச  + ரியம். ரியம் → ரியம்]

 ச ப் ரியம் sasippiriyam, ெப.(n.)

   1. த்  ( .அ.);; pearl.

   2. ெவள்ளாம்பல்; white indian water - lily.

     [Skt.{}+priya → த.ச ப் ரியம்.]

ச ட த்

 
 ச ட த்  sasibuḍabutti, ெப. (n.)

   த்த காலத் ல் ங்க க்  உரிய க  ( ன்.);; true motion of the moon in a given time (Astron);.

     [ச  + ட த் ]

 ச ட த்  sasibuḍabutti, ெப.(n.)

   ப் ட்ட ேநரத் ேலற்ப ம் நில ன் நிைல ( ன்.);; true motion of the moon in a given time.

     [ச டம் + த் .]

     [Skt.{}+puta → த.ச டம்.]
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ச யம்

ச யம்1 sasiyam, ெப. (n.)

   1. ப ர ்( . . 2, 58, வாக்.);; crop.

   2. தவசம், காய்கனி த ய ைளெபா ள் ( ன்.);; grain, fruit, vegetable produce.

     [ெசய் = நிலம், ன்ெசய் நிலம், வயல். ெசய் → சய் → ச  → ச யம் = வய ல் ைள ம் ப ர,் 
ைளெபா டக்ள்]

த. ச யம் → Skt. sasya

 ச யம்2 sasiyam, ெப. (n.)

   மரா (மைல.);; Ceylon ebony.

     [ச யம்1 → ச யம்]

 ச யம்3 sasiyam, ெப. (n.)

   இந் ப்  ( .அ.);; rock-salt.

     [ச  → ச யம்]

 ச யம்4 sasiyam, ெப. (n.)

   1. கஞ்சா (மைல.);; Indian hemp.

   2. நிலப்பைன; a plant common in sandy tracts (ெச.அக.);.

ச  ச யம்

ச யா

 
 ச யா sasiyā, ெப. (n.)

   ஆசச்ா அல்ல  மரா மரம்; Ceylon cbony - Diospyros ebenum (ெசஅக.);.

     [ச யம் → ச யா]

ச யா தம்

 
 ச யா தம் sasiyādidam, . ெப. (n.)

   மா பத் ரி; santonic wood - Artemesia Indica (சாஅக.);.

ச யா ப

 
 ச யா ப  sasiyādibadi, ெப. (n.)

   ஒவ்ெவா  ஆண் ற் ரிய ப ரத்்தைலவர ்(பஞ்சாங்.);; the planet which is lord of the crops for the year 
(ெச.அக.);.

     [ச யம் + அ ப ]

ச யா பன்

 
 ச யா பன் sasiyātibaṉ, ெப. (n.)

ச யா ப  பாரக்்க;see {} (ெசஅக.);.

     [ச யா ப  → ச யா பன்]
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ச யா

 
 ச யா  sasiyāmi, ெப. (n.)

   யற் ெச க் கள்ளி; a kind of spurge, the leaves of which resemble the ear of a hare, probably referring to leaf 
spurge - Euphorbia neirifolia (சா.அக.);.

     [ச  → ச யா ]

ச ைடயான்

 
 ச ைடயான் sasiyuḍaiyāṉ, ெப. (n.)

   ங்கைளத் தைல ல் அணிந்தவன், வன்;{}, as wearing the moon on His head.

     [ச  + உைடயவன்]

ச க்ேகபம்
ச க்ேகபம் sasivikāpam, ெப. (n.)

   ங்களின் மைறப்  காலத் ல் ேமழமா யாக ேவ ம் தைலயா யாக ேவ ம் நிற் ம் நிைல ( டா. 
உள். 441);; moon's latitute during eclipse position of the moon to the north or south of the ecliptic during eclipse.

ச பம்

ச பம் sasubam, ெப. (n.)

   1. அேசா  (மைல); பாரக்்க;see Asoka tree.

   2. ெநட் ங்கம்; mast tree (ெசஅக.);.

சஞ்சகாரம்

 
 சஞ்சகாரம் cañjakāram, ெப. (n.)

   அசச்ாரம்; earnest money (ெச.அக);.

ெத. சஞ்சகார

     [அச்  → அசச்ாரம் = அைடயாளமாகக் ெகா க் ம் ன்பணம். அசச்ாரம் → சசச்ாரம் → சஞ்சகாரம்]

சஞ்சகாரம் – Skt. {}.

சஞ்ச

__,

ெப. (n.);

சந்த  பாரக்்க (யாழ். அக.);;see {}.

     [சந்த  → சஞ்ச ]

சஞ்சயம்

சஞ்சயம் cañjayam, ெப. (n.)

   ட்டம் (யாழ். அக.);; assembly, multitude, collection.

     [சங்ைக3 → சங் ைய = எண், எண்ணிக்ைக; சங் ைய → சஞ் ைய → சஞ்சயம்]

த. சஞ்சயம் → Skt. {}

 சஞ்சயம்1 cañjayam, ெப.(n.)

   ட்டம் (யாழ்.அக.);; assembly, multitude, collection.

     [Skt.sam-{} → த.சஞ்சயம்.]

 சஞ்சயம்2 cañjayam, ெப.(n.)

   ஐயம் (இலக்.அக.);; doubt.

     [skt.sam-{} → த.சஞ்சயம்.]
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சஞ்சரி

 
 சஞ்சரி cañjari, ெப. (n.)

   ேதனீ; honey-bee (சா.அக);

ம வ. அளி

     [சல் → சல்  → சஞ்  = பறைவ க் . சஞ்  → சஞ்சரி = ரிய ெகா க் ைன ைடய ]

சஞ்சரிைக

 
 சஞ்சரிைக cañjarigai, ெப. (n.)

   இலந்ைதப் பழம்; common jujube - Zizyphus jujuba (சாஅக.);.

சஞ்ச க் ைர

 
 சஞ்ச க் ைர cañjalikārai, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் ைர; a kind of greens (சா.அக);.

     [சஞ்ச  + ைர]

சஞ்சைல

 
 சஞ்சைல cañjalai, ெப. (n.)

   ப்  (சங். அக.);; long pepper.

     [சஞ்ச  → சஞ்சைல]

சஞ்சாங்கம்

 
 சஞ்சாங்கம் cañjāṅgam, ெப. (n.)

   ெப  த்தக் கா ; koray root - Cyprus rotundus (சா.அக.);.

சஞ்சாயம்

சஞ்சாயம் cañjāyam, ெப. (n.)

   1. வாரம் (R.T.);; portion of the produce of a field assigned to the cultivator.

   2. நாட் ; daily wages.

   3. த்தைகக்  நிலத்ைத டாமல் உரிைமயாளர ்தாேம ப ர ்ெசய்தல் ( ன்.);; direct management of 
lands, fisheries, etc. by the proprietor.

   4. இலவயம் ( ன்.);; gratuity.

   5. உஊ யம் (நாஞ்.);; extra gain.

க. சந்தாய, சந்தா த

     [சல் + ஆயம் = சல்லாயம் → சஞ்ஞாயம்= கட்ட ேவண் யைதச ்ெச த் தல். சல் = ெச த் தல். 
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சஞ்சாரி

சஞ்சாரி cañjāri, ெப. (n.)

   ைனக் காஞ்ெசா ; cowhage plant-Tragia involucrata (சா.அக);.

     [சஞ் ரி → சஞ்சாரி]

 சஞ்சாரி1 cañjāri, ெப.(n.)

   1. அைலந்  ரிேவான்; wanderer, traveller.

   2. இைச ன் பல வைக;     (Mus.); a melody type having a considerable variety of notes.

     [Skt.{}-{} → {}-{} → த.சஞ்சாரி.]

 சஞ்சாரி2 cañjāri, ெப.(n.)

   1. யானவன்; cultivator, farmer.

   2. ெப ங் ம்ப ைடயவன்; a man having a large family.

     [sam-{} → த.சஞ்சாரி.]

சஞ்சாவரம்

 
 சஞ்சாவரம் cañjāvaram, ெப. (n.)

   தகைர; cassia foetid or ringworm plant - Cassia tora (சா.அக.);.

சஞ் ைக

 
 சஞ் ைக cañjidigai, ெப. (n.)

   இலந்ைதக் கனி; jujube fruit (சா.அக.);.

சஞ் னி

 
 சஞ் னி cañjiṉi, ெப. (n.)

   ளிக்கரைண; a species of soursorrel plant - Oxalis genus.

சஞ் வசரணிய
ம்

 
 சஞ் வசரணியம் sañsīvasaraṇiyam, ெப. (n.)

   பாைல; ironwood - Mimusops hexandra(சா.அக.);.

சஞ் வகா கம்

 
 சஞ் வகா கம் cañjīvagācigam, ெப. (n.)

   ப் ல்; maritime grass - Pommeruella cornucopia (சா.அக.);.

சஞ் வ

 
 சஞ் வ  cañjīvagi, ெப. (n.)

   ளியமரம்; tamarind tree - Tamarindus indicus (சா.அக.);.

சஞ் வன்

 
 சஞ் வன் cañjīvaṉ, ெப. (n.)

   மாமரம் (மைல.);; mango tree.
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சஞ் க்க
ைண

 
 சஞ் க்க ைண cañjīvikkaruṇai, ெப. (n.)

காட் க்கரைண பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

     [சஞ்  + க ைண]

சஞ் ேம

 
 சஞ் ேம  cañjīvimēti, ெப. (n.)

   டக்கற்றான்; palsy curer - Cadiospermum halicacabum (சா.அக.);.

     [சஞ்  + ேம ]

சஞ் னிக்
கம்

 
 சஞ் னிக் கம் cañjīviṉigguḍigam, ெப. (n.)

   ரிக கம், ரிபைல, ேசங்ெகாடை்ட ஆ யவற்ைறச ்ேசரத்் ச ்ெசய்  பாம் க் க க் ம் 
காய்சச் க் ம் ெகா க் ம் மாத் ைர; a pill prepared from Trikadugu viz. dried ginger, long pepper and black 
pepper, tripala (consisting of gall-nut, tandri-fruite and gooseberry);, dhoby-nut etc. as chief ingredients and prescribed for 
snake-bites, typhoid fever, etc. (சா.அக.);.

     [சஞ் னி + கம். ளிகம் → கம்]

சஞ்

சஞ் 1 cañju, ெப. (n.)

   1. பறைவ க் ; bird's beak.

     'கனி ற் ண்  சஞ்சடரத்் ட' (இர . ைற . 31);.

   2. ஆமணக்  (மைல.);; castor plant.

   ம. ண்  (பறைவ க் );, ண்டன் ( ரிய ேதாண்  க );;   க. ண் ;பர.் ெசாண்ட். . ட 
(பறைவ க் );

     [ ல் = த்தற்க த் ேவர.் கல் = கண் , ெசாண்  = பறைவ க் . ல் → சல் →

சல்  → சச்  = பறைவ க் . சச்  → சஞ்  = பறைவ க் , ரிய ள் ள்ள ஆமணக் ]

த. சஞ்  → Skt. {}

 சஞ் 2 cañju, ெப. (n.)

   லப்பழக்கம் ( ன்.);; manners, customs, habits, as peculiar to individuals or castes.

க. சஞ்

     [சல் = ெசல் தல். சல் → சஞ்  → சஞ்  = ெசல் தல், ம்பத் ம்பச ்ெசல் தல், ஒேர வ ல் 
(பழக்கத் ல்); ெசல் தல், ம்பத் ம்ப ஒ  பழக்கத்ைதக் கைடப் த்தல், லப்பழக்கம்]

 சஞ் 3 cañju, ெப. (n.)

   சாயல் (யாழ்ப்.);; likeness, form, shape.

சஞ் ைக

சஞ் ைக cañjugai, ெப. (n.)

சஞ் 3 பாரக்்க;see {} (ெச.அக.);.

     [சஞ்  → சஞ் ைக]

சஞ் பம்

சஞ் பம் cañjubam, ெப. (n.)

   1. அரசரக்் ரிய கள்; paraphernalia of a king.

     'சஞ் பவரக்்கந் தளதெளன' (பண . 75);.

   2. உைடைம ( ன்.);; appurtenances.
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சஞ் ரி

 
 சஞ் ரி cañjuri, ெப. (n.)

   காஞ்ெசா ; climbing nettle - Tragia involucrata (சா.அக.);.

     [காஞ்ெசா  → சஞ் ரி]

சஞ் வம்

 
 சஞ் வம் cañjuvam, ெப. (n.)

சஞ் பம் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [சஞ்  → சஞ் வம்]

சஞ்ேசபம்

 
 சஞ்ேசபம் cañjēpam, ெப. (n.)

   க்கம்; epitome, abstract (ெச.அக.);.

     [சஞ்  → சஞ்ேசபம்]

த. சஞ்ேசபம் → Skt. {}

 சஞ்ேசபம் cañjēpam, ெப.(n.)

   க்கம்; epitome, abstract.

     [Skt.{}-{} → த.சஞ்ேசபம்.]

சஞ்ேசயம்

 
 சஞ்ேசயம் cañjēyam, ெப. (n.)

   ஈட் ய ; earned things.

சஞ்ைச

சஞ்ைச cañjai, ெப. (n.)

   1. ெப மைழ (யாழ்அக);; heavy rain.

   2. ேபெரா ; loud noise.

   ஒ.ேநா. க. ச , ச மெழ (ெதாடரம்ைழ);;பட. சா ேம (ெப மைழ);

     [சடசட = ேபெரா ையக் க் ம் ஒ க் ப் ச ்ெசால், சடசட = மைழ தைலக் க் ம் 
ஒ க் ப் ச ்ெசால். சட → ச  → ச ைச → சஞ்ைச]

த. சஞ்ைச – Skt. {}

சஞ்ேசாளி

 
 சஞ்ேசாளி cañjōḷi, ெப. (n.)

   பண்வைக; a specific melody-type (ெச.அக.);.

சடச்ட்ெடனல்

 
 சடச்டெ்டனல் caṭcaṭṭeṉal, ெப. (n.)

   ைர க் ப் ; onom. expr. signifying haste or hurry (ெசஅக.);.

பட. சடக்கன, சட்டன

     [சடச்ட் + எனல்]
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சடச்மம்

 
 சடச்மம் caṭcamam, ெப. (n.)

   வர ; millet (சாஅக.);.

சட்

சட்  caṭcu, ெப. (n.)

   கண் ( . . 2, 61, மைறஞா);; eye (சா.அக.);.

     [சக்  → சட் ]

சக் 1 பாரக்்க.

த. சக்  → Skt. {}.

 சட்  caṭcu, ெப.(n.)

   கண் ( .2,61.மைறஞா.);; eye.

     [Skt.caksuh → த.சட் .]

சட்

 
 சட்  caṭcugi, ெப. (n.)

   இ  ெகாள்; four- leaved cassia- Cassia absus (சா.அக.);.

சட் யம்

சட் யம் saṭsusiyam, ெப. (n.)

   1. ஆட் ச ்ெச ; worm-killer plant - Aristolochia bracteata.

   2. ஒ ய மரம்; Indian ash tree Odina wodier.

   3. தாைழ; screwpine.

   4. நீரப்் லா; water-poola - Phyllanthus multiflorus (சா.அக.);.

சட் ப்பாரை்வ

 
 சட் ப்பாரை்வ caṭcuppārvai, ெப. (n.)

   கண்ேணாட்டம்; gracious look, as a mode of imitation.

     [சட்  + பாரை்வ]

சடை்சேவர்

 
 சடை்சேவர ்caṭcaivēr, ெப. (n.)

   ெவள்ைளக் க ம் ; white sugar-cane (சா.அக.);.

     [சடை்ச + ேவர]்
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சட்ட

சட்ட caṭṭa, . .எ. (adv.)

   1. ெசவ் தாக; properly, rightly;

     'சட்ட னி ள  சத்ேதகாண்' ( .ேபா. 9, 2);.

   2. ம்; entirely.

     'நான் சட்ட ம்ைம மறக் ம்' (ேதவா. 586, 1);.

   3. ைரவாக; speedily;

     'சட்ட ேநரப்ட வந் லாத சழக்கேனன்' ( வாச. 3௦, 2);.

     [சட்  → சட்ட ( .தா.62);]

சட்டக்கட் ல்

 
 சட்டக்கட் ல் caṭṭakkaṭṭil, ெப. (n.)

   ரித் ப் ட் ம்ப  அைமந்த கட் ல் (இ.வ.);; cot with a detachable frame (ெச.அக.);.

ம. சட்டக்கட் ல்

     [சட்டம் + கட் ல்]

சட்டக்கத

 
 சட்டக்கத  caṭṭakkadavu, ெப. (n.)

   கனத்த சட்டங்கைளக் ேகாத்  உள்ேள ெமல் ய ண் ப் பலைககளால் அைமக்கப்பட்ட கத  
(இ.வ.);; penelled door (ெசஅக.);.

ம. சட்டக்கத

     [சட்டம் + கத ]

சட்டக்கல்

 
 சட்டக்கல்  caṭṭakkalli, ெப. (n.)

   வல்லாளப் (சமத்காரப்); ேபச்  ( ன்.);; clever but vain talk.

ெத. சழ்டகல்

     [சட்டம் + கல் ]

சட்டக்கல் ரி

 
 சட்டக்கல் ரி caṭṭakkallūri, ெப. (n.)

   சட்டக் கல்  கற் க் ம் கல் ரி; law college.

     [சட்டம் + கல் ரி]

சட்டக்கல்

 
 சட்டக்கல்  caṭṭakkalvi, ெப. (n.)

   சட்டப் ப ப் ; legal education.

     [சட்டம் + கல் ]
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சட்டக்கால்

சட்டக்கால்1 caṭṭakkāl, ெப. (n.)

   1. மரசச்ட்டம் ேபால வைரெயாட்  அைமந்த ண்; wooden pillar.

   2 ேகா ல் மான வா ல் சற் க் தலாக நீட் த்  அைமக்கப்பட்ட கால்; outer projection of a 
temple tower near its gateway.

     [சட்டம் + கால்]

 சட்டக்கால்2 caṭṭakkāl, ெப. (n.)

   கைடத் தட் ையத் க்  நி த் ங் கால்; movable post in which the bazzar-screen rests.

     'சட்டக்காைல வாங் ட ---------------- ெந ய கைடைய அைடத் ' (ம ைரக். 621, உைர.);

ம. சட்டக்கா  (சட்டகத் ன் கால்);

     [சட்டம் + கால்]

சட்டக்

 
 சட்டக்  caṭṭakāṭu, ெப. (n.)

சட்டகம் பாரக்்க;see {}.

ம. சட்டக்

     [சட்டம் + ]

சட்டகப்ைப

 
 சட்டகப்ைப caṭṭagappai, ெப. (n.)

   தட்டகப்ைப (ெகா.வ.);; plate ladle (ெசஅக.);.

     [சட்  + அகப்ைப. அகழ் → அகழ்  → அகழ்ைப → அகப்ைப]

சட்டகம்

சட்டகம் caṭṭagam, ெப. (n.)

   1. சட்டம்; frame, framework.

 seeசட்டகம் ெபான்னிற் ெசய் " ( வக. 2523);.

   2. மக்கள  ப க்ைக ( வா.);; bed, couch.

   3. வ  ( ங்.);; shape, figure, image.

   4. உடல்; body.

 seeஉ ர ் ஞ்சட்டகம்" (கல்லா. 8, 1);.

   5. ணம்; corpse.

 seeசட்டகம் கழாக் கட் ேலற் " (ஞானா. 6: 1௦);.

   6. மர , , நம் க்ைக ேபான்றவற் ன் அ ப்பைடக் ெகாள்ைக; the fundamental principles of custom, law, 
belief, etc.

     [சட்டம் → சட்டகம் ( .தா.119);]

சட்டகல்

 
 சட்டகல்  caṭṭagalli, ெப. (n.)

சட்டக்கல்  பாரக்்க;see {} (ெச.அக.);

     [சட்டக்கல்  → சட்டகல் ]
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சட்ட

 
 சட்ட  caṭṭagi, ெப. (n.)

   பாய்க் ேகாைர; koray grass used for making mats (சா.அக.);.

     [சட்டம் → சட்ட ]

சட்டங்கட் -தல்

சட்டங்கட் -தல் caṭṭaṅgaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஏற்பா  ெசய்தல் (நாஞ்);; to arrange, settle.

     [சட்டம் + கட் -,]

சப்பரம் க  த யவற் ற் ச ்சட்டங் கட் தல் ஆயத்த ைனயா த்த ன், சட்டங்கட் தல் 
என்ப  ஆயத்தஞ் ெசய்தல் என்  ெபா ள்ப ம்.

சட்டங்ெகா -
த்தல்

சட்டங்ெகா -த்தல் caṭṭaṅgoḻittal,    4 ெச. . . (v.t.)

   ஒ ங்  ேப தல் (இ.வ.);; to talk glibly on punctilos and proprieties, used in contempt.

     [சட்டம் + ெகா -,]

சட்டசச்ைவ

சட்டசச்ைவ caṭṭaccavai, ெப. (n.)

   சட்டத்ைத உ வாக் ம் அர  அைவ; legislature.

ம. சட்டசபா

     [சட்டம் + சைவ ( .தா. 62);]

த. அைவ → சைவ → சைப → Skt. {}

=

சட்டசைப

__,

ெப. (n.);

சட்டசச்ைவ பாரக்்க;see {}.

     [சட்ட(ம்); + சைப]

சைவ → சைப → Skt.{}

சட்டத்தரணி

 
 சட்டத்தரணி caṭṭattaraṇi, ெப. (n.)

   வழக்க ஞர ்(யாழ்ப்.);; lawyer;

 attorney at law.

     [சட்டம் + தரணி]

 E. attorney -→ த. தரணி

சட்டத் ைற

 
 சட்டத் ைற caṭṭattuṟai, ெப. (n.)

   சட்ட க்கங்கள் பற் ய ைற; law department.

     [சட்டம் + ைற]
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சட்ட ட்டம்

சட்ட ட்டம் caṭṭadiṭṭam, ெப. (n.)

   1. சட்ட ஒ ங் ; code or regulation.

   2. உ ப்பா  ( ன்.);; accuracy, preciseness.

     [சட்டம் + ட்டம்]

ஓர ்அைமப்பகத் ன் க ம நடப் ற் ரிய ெயா ங்  வ ம் சட்ட ட்டம் எனப்ப ம் 
( .தா.109);.

சட்டந்தட் -தல்

சட்டந்தட் -தல் caṭṭandaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    வ த்தல் ( ன்.);; to extract the unctuous substance from the dried sac in the anal pouch of the civet cat.

     [சட்டம் + தட் -,]

சட்டந்ைத-த்தல்

சட்டந்ைத-த்தல் caṭṭandaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. படம் த யவற் ற் ச ்சட்டஞ் ேசரத்்தல்; to frame, nail on a frame.

   2. வரிசச்ல த்தல்; to put on reapers for tiles (ெச.அக.);.

     [சட்டம் + ைத-,]

சட்டநம்

சட்டநம்  caṭṭanambi, ெப. (n.)

   1. மாணவர ்தைலவனா ய ஆ ரியர;் teacher.

   2. தைலைம மாணவன்; pupil leader.

ம வ. சட்டாம் ள்ைள, சட்டநம் ப் ள்ைள

     [சட்டன் + நம்  ( .தா.108);]

சட்டநாதன்

 
 சட்டநாதன் caṭṭanātaṉ, ெப. (n.)

சடை்டநாதன் பாரக்்க;see {}.

     [சடை்டநாதன் → சட்டநாதன்]

சட்டநி மாண 
சைப

 
 சட்டநி மாண சைப saṭṭanirumāṇasabai, ெப. (n.)

சட்டசச்ைவ பாரக்்க;see {}.

     [சட்டம் + நி மாண சைப]

சட்டநி பணச
ைப

 
 சட்டநி பணசைப saṭṭanirūbaṇasabai, ெப. (n.)

சட்டசச்ைவ பாரக்்க;see {}.

     [சட்டம் + நி பணசைப]
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சட்டப்ப

 
 சட்டப்ப  caḍḍappaḍi, ெப.எ. (adj.)

   சட்டத் ற் ேகற்ப; according to law.

சட்டப்ப  ெசய்வ  நன்ைமேய த ம்.

ம. சட்டப்ப

     [சட்ட(ம்); + ப . பள் → ப  → ப தல் = தல். ப  → ப  → ப தல் = ஒன் ன் ேமல் தல், 
த்  ப தல், ப ந்  உ வம் அைமத்தல்]

நிலத் ற் ப ந்த ெபா ளின் வ வம் நிலத் ம், தாளிற் ப ந்த அச் ன் வ வம் தாளி ம் அைமதல் 
காண்க.

ப  = உ வம், உடம் . ப ந்த உ வம் ப ந்த ெபா ைள ஒத் த்தலால், ப  என் ம் ெசால் ஒப் ைமக் 
க த்ைத உணரத்் ற் . அப்ப  = அ ேபால்.

சட்டப்பரம்

 
 சட்டப்பரம்  caṭṭapparambu, ெப. (n.)

   வயல் த் ம் பலைக வைக; a kind of roller for land newly ploughed, harrow, drag.

     [சட்டம் + பரம் ]

சட்டப்பல்கைலக்
கழகம்

 
 சட்டப்பல்கைலக்கழகம் caṭṭappalkalaikkaḻkam, ெப. (n.)

   சட்டக்கல் க்கான பல்கைலக்கழகம்; law university.

     [சட்டம் + பல்கைலக்கழகம்]

சட்டப்பலைக

சட்டப்பலைக caṭṭappalagai, ெப. (n.)

   1. சட்டம்1 பாரக்்க;see {}.

   2. எ ங் கற்பலைக (இ.வ.);; slate or board as enclosed in a frame.

   3 வரி க் ஞ் சட்டம் ( ன்.);; flat ruler.

     [சட்டம் + பலைக]

சட்டப்ெப மக்க
ள்

சட்டப்ெப மக்கள்1 caṭṭapperumakkaḷ, ெப. (n.)

   ஆ ங்கணத்தார;்     [சட்டம் + ெப மக்கள்]

 சட்டப்ெப மக்கள்2 caṭṭapperumakkaḷ, ெப. (n.)

   வடெமா  வல் நரக்ள்; Sanskrit pandit.

     'சட்டப் ெப மக்க ம் பணி மக்க ம்' (பா.ெசப.12);.

     [சட்டம் + ெப மக்கள்]

சட்டப்ேபரைவ

 
 சட்டப்ேபரைவ caṭṭappēravai, ெப. (n.)

   யரசைமப் ள்ள நாட் ன் மாநிலத் ல் மக்களால் ேதர்  ெசய்யப்பட்ட உ ப் னரக்ைளக் 
ெகாண்  மாநிலத் க்கான சட்டங்கைள இயற் ம் அைவ; legislative assembly of a state in the democratic 
country.

     [சட்டம் + ேபரைவ]
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சட்டப்ேபரைவத்
தைலவர்

 
 சட்டப்ேபரைவத்தைலவர ்caṭṭappēravaittalaivar, ெப. (n.)

   சட்டப்ேபரைவ உ ப் னரக்ளால் ேபரைவ ன் தைலைமப் ெபா ப் க் த் 
ேதர் ெசய்யப்ப பவர;் speaker of the legislative assembly.

     [சட்டம் + ேபரைவ + தைலவர]்

சட்டப்ேபரைவஉ
ப் னர்

 
 சட்டப்ேபரைவஉ ப் னர ்caṭṭappēravaiuṟuppiṉar, ெப. (n.)

சட்டமன்ற ப் னர ்பாரக்்க;see {}.

     [சட்டம் + ேபரைவ + உ ப் னர]்
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சட்டம்

சட்டம்1 caṭṭam, ெப. (n.)

   1. படம், கண்ணா  த யவற் ன் நாற் ற ங் ேகாக்கப்ப ம் மரசச்ட்டம்; wooden frame.

   2. கம் க் ங் க ; perforated metallic frame for drawing wire.

   3. நைக ன் உம்மச் ; socket in a jewel for insetting gems.

   4. எ ம் ஓைல;{} used for writing.

   5. உடம் ; body.

   6. எ தற் ப் ேபா ைகயாயைமந்த ேமல்வரிச ்சட்டம்; plan, model.

   7. ைறைம (நியாய); ஏற்பா ; rule, order, law, regulation especially written.

 seeசட்டஞ்ெசய் லைகத் ட்டஞ் ெசய்பவர ்ேபால்" ( லவராற்.);.

   8. ெசப்பம்; excellence, superior quality.

   9. ேநரை்ம; exactness, precision, accuracy, neatness, nicety, propriety.

 seeசட்டமாய்ப் ேப " (இராமநா. உ த். 53);.

   10. அணியம் (ஆயத்தம்); (இ.வ.);; readiness.

   11. மாணிக்க வைக; a kind of ruby.

 seeமாணிக்கம் சட்ட ம் இைல னி ம் ஒன் ம் உட்பட" (S.l.l.ii.430, 32);.

   ம. சட்டம்;   க., ., பட. சட்ட;   ெத. சட்ட ;ேகாத. சட்ம்

     [தட்  → சட்  → சட்டம்]

சட்டம்: மரசச்ட்டம், ேகா க் ம் சட்டம், பலைக, ேநரை்ம, ெசப்பம், ைறைம, நயன்ைமெயா ங் , 
வரம் , ெந .

மாணவர ்பாரத்்  ஒ ங்காக எ வதற்  ேமல் வரி ல் வைரயப்பட் ப்ப  ேமல்வரிச ்சட்டம் 
எனப்ப ம்.

சட்டம் : படம் கண்ணா  த யவற் ன் நாற் ற ங் ேகாக்கப்ப ம் மரசச்ட்டம். சட்டக் கட் ல், 
சட்டக்கத , சட்டப் பரப் , சட்டவாள் த யன நாற் ற ஞ் சட்டங் ேகாத்தைவ. உடம்  உ க் ச ்
சட்டம் ேபான் ப்பதால் அ ம் சட்டம் எனப்ப ம் ( .தா.1௦9);.

சட்டம் அர யலார ்அைமத்த ெந ைற (law);. ேமல்வரிச ்சட்டம் ஒ வர ்தாம்

ைகயா வதற் த் தாேம அைமத் க் ெகாண்ட ட்டத் ெதாடரியம் (motto);.

 சட்டம்2 caṭṭam, ெப. (n.)

   1. சச்ட்டம்; sac or gland in the anal pouch of the civet cat.

   2. ப் ைன ன் உ ப் ந்  எ க்கப்ப ம் நீரம்ப் ( ரவப்); ெபா ள்; fluid extracted from the sac 

சட்டம் ப் ள்
ைள

 
 சட்டம் ப் ள்ைள caṭṭambippiḷḷai, ெப. (n.)

சட்டாம் ள்ைள ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [சட்டாம் ள்ைள → சட்டம் ப் ள்ைள]
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சட்டம் யார்

 
 சட்டம் யார ்caṭṭambiyār, ெப. (n.)

சட்டம்  (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see {}.

     [சட்டநம்  → சட்டம்  → சட்டம் யார]்

சட்டம் -தல்

சட்டம் -தல் caṭṭambiḻidal,    2 ெச. . . (v.i.)

சட்டந்தட் -தல் பாரக்்க;see {}.

     [சட்டம் + -,]

சட்டம் ள்ைள

 
 சட்டம் ள்ைள caṭṭambiḷḷai, ெப. (n.)

சட்டாம் ள்ைள பாரக்்க;see {}.

     [சட்டநம் ப் ள்ைள → சட்டம் ப் ள்ைள → சட்டாம் ள்ைள]

சட்டம்ேபா

சட்டம்ேபா 1 caṭṭambōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ஆைண இ தல்; to command (ெச.அக.);.

ம. சட்டம் ெபட் க.

     [சட்டம் + ேபா -,]

 சட்டம்ேபா 2 caṭṭambōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   படம், கண்ணா  த யவற் ன் ஓரத் ல் காப் தல்; to arrange frame for picture, mirror, etc.

     [சட்டம் + ேபா -,]

சட்டம் வா -தல்

சட்டம் வா -தல் caṭṭamvārudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஒைல ன் அ கைள அரிந்  எ  சட்டமாக அணியஞ் ெசய்தல்; to remove the ribs in {} and make it 
suitable for writing (ெசஅக.);.

     [சட்டம் + வா -,]

சட்டம்ைவ-த்தல்

சட்டம்ைவ-த்தல் caṭṭamvaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

சட்டம்ேபா -தல் பாரக்்க;see {}.

     [சட்டம் + ைவ-,]

சட்டம -த்தல்

சட்டம -த்தல் caṭṭamaḻittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஆைண தல் (இ.வ.);; to transgress or violate, as a law.

ம. சட்டம

     [சட்டம் + அ -,]

சட்டமன்றம்

 
 சட்டமன்றம் caṭṭamaṉṟam, ெப. (n.)

   மக்களால் ேதரந்்ெத க்கப்பட்ட உ ப் னரக்ைளக் ெகாண்  மாநிலத் க்கான சட்டங்கைள 
இயற் ம் சட்டப்ேபரைவ; legislature.

     [சட்டம் + மன்றம்]
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சட்டமன்ற ப்
னர்

 
 சட்டமன்ற ப் னர ்caṭṭamaṉṟavuṟuppiṉar, ெப. (n.)

   சட்டமன்றத் ற் த் ேதரந்்ெத க்கப்ப ம் உ ப் னர;் member of legislative assembly.

     [சட்டமன்றம் + உ ப் னர]்

சட்டமாக் -தல்

சட்டமாக் -தல் caṭṭamākkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஒ  ரம்ானத்ைத எல்ேலா ம் ன்பற்ற ேவண் ய கட்டைளயாக ( யாக); சட்ட மன்றம் ஒப் தல் 
அளித்தல்; to enact, legislate.

ம. சட்டம் ஆக் க

     [சட்டம் + ஆக் -,]

சட்ட -தல்

சட்ட -தல் caḍḍamiḍudal, ெச. . . (v.i.)

   ெசய்ய ேவண் ய கட்டைளையப் பணித்தல்; to dictate, to issue orders, to chalk out a plan of work.

 seeதானி ந்  சட்ட ன்ற ச கத்தான்" (பண . 3௦);.

ம.சட்ட க

     [சட்டம் + இ -,]

சட்ட யற் -தல்

சட்ட யற் -தல் caṭṭamiyaṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

சட்டமாக் -தல் பாரக்்க;see {}.

     [சட்டம் + இயற் -,]

சட்ட னி

 
 சட்ட னி caṭṭamuṉi, ெப. (n.)

சடை்ட னி பாரக்்க;see {}.

     [சடை்ட னி → சட்ட னி]

சட்ட லம்

 
 சட்ட லம் caṭṭamūlam, ெப. (n.)

   சட்டமன்றம், நாடா மன்றம் த வற் ல் ஒன்ைறச ்சட்டமாகச ்ெசய்வதற்  உ ப் னரக்ளால் 
அல்ல  அரசால் ெகாண் வரப்ப ம் ட்டம் த யைவ அடங் ய ப் , ட்ட வைர ; bill in a 
legislature or parliament.

     [சட்டம் + லம்]

சட்டேமைத

 
 சட்டேமைத caṭṭamētai, ெப. (n.)

சட்ட வல் நர ்பாரக்்க;see {}.

     [சட்டம் + ேமைத]

சட்டேமலைவ

 
 சட்டேமலைவ caṭṭamēlavai, ெப. (n.)

   மக்களால் ேநரிைடயாகத ்ேதரந்்ெத க்கப் படாத அைவ; legislative council.

     [சட்டம் + ேமலைவ]
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சட்டேமலைவ
ப் னர்

 
 சட்டேமலைவ ப் னர ்caṭṭamēlavaiyuṟuppiṉar, ெப. (n.)

   சட்ட ேமலைவக்கான உ ப் னர;் member of legislative council.

     [சட்டேமலைவ + உ ப் னர]்

சட்டர்

சட்டர1் caṭṭar, ெப. (n.)

   ெகாற்றைவக்கணத்தார ்(ைவரவர)்;; Bhairava.

     [சடை்டநாதர ்→ சட்டர.் சடை்டயணிந்தவர]்

சடை்டநாதன் பாரக்்க

 சட்டர2் caṭṭar, ெப. (n.)

   வடெமா  கற் ம் மாணவரக் ம் கற் க் ம் ஆ ரியரக் ம்; Sanskrit students and Pandits.

 seeகாந்த ர ்மரியாைதயால் ெதான் ற்  ஐவர ்சட்டரக்்  சாைல ஞ் ெசய்தான்" (பா.ெச.ப 11);

     [சட்டம் → சட்டர ்= மைற டன் மாம்ைச, இலக்கணம், ேபான்ற பல ரி கைள ம் கற்றவர]்

சட்டவட்டம்

 
 சட்டவட்டம் caṭṭavaṭṭam, ெப. (n.)

   ட்டம்; neatness, fineness, orderliness.

ம. சட்டவட்டம்

     [சட்டம் + வட்டம்]

சட்டவரிேயாைல

 
 சட்டவரிேயாைல caṭṭavariyōlai, ெப. (n.)

   ெந  ைறகள் ப ந் ைவத் ள்ள பைன ஒைல (ேசரநா.);; palm leaves in which rules are recorded.

ம. சட்டவரிேயால

     [சட்டம் + வரி + ஓைல]

சட்டவல் நர்

 
 சட்டவல் நர ்caṭṭavallunar, ெப. (n.)

   சட்டத ்ெதாடரப்ானவற் ல் ட்ப அ ைடயவர;் expert in law.

     [சட்டம் + வல் நர]்

சட்டவைள

 
 சட்டவைள caṭṭavaḷai, ெப. (n.)

   க் ச ்சட்டம் (யாழ்ப்.);; cross-beam connecting wall plates.

     [சட்டம் + வைள]
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சட்டவாங் வ
ைளயம்

 
 சட்டவாங் வைளயம் caṭṭavāṅguvaḷaiyam, ெப. (n.)

   சட்டத் ல் ைணக்கப்பட்ட இ ம்  வாங் ம், வைளயங்க ம் (ெநல்ைல.);; joining ring of metalic frame.

     [சட்டம் + வாங்  + வைளயம்]

சட்டவாள்

 
 சட்டவாள் caṭṭavāḷ, ெப. (n.)

    ைவத்த ெபரிய அரம்பம் (யா .);; large saw fixed in a frame.

ம. சட்டவாள்

     [தடை்ட → சடை்ட → சட்ட + வாள்]

     [p]

சட்ட ளக்

 
 சட்ட ளக்  caṭṭaviḷakku, ெப. (n.)

   ேகா ல் சட்டத் ல் அைமத்  இ ம் ளக்  வரிைச (இ.வ.);; rows of lamps fixed to a frame, as in a temple.

ம. சட்ட ளக்

     [சட்டம் + ளக் ]

சட்டறம்

சட்டறம் caṭṭaṟam, ெப. (n.)

   அற ல் (சாத் ரம்); ப ற் க் ம் ெந ைற; teaching the {}, considered as a merit.

 seeசாைலெதா ம் ப ல் சட்டறங்கள் பல் வன" (ெபரிய .கழ ற்.3);.

     [சட்டம் + அறம்]

சட்டன்

சட்டன் caṭṭaṉ, ெப. (n.)

   மாணாக்கன்; scholar, student.

 seeஒ  சட்டைன ஒ  சட்டன் ைழக்கப் ேப வானா ல்" (TA.S.I. i,9);.

     [சட்டம் → சட்டன் ( .தா.118.);. சட்டன் = ஓைலச் வ  ப ம் மாணவன்]

சட்டன் என் ம் ெசால்ைலச ்சாத்ர (chatra); என்  ரித்  அதைனேய ெதன்ெசாற்  லமாகக் 
காட் வர ்வடெமா யாளர.்

சட்டாம் ள்ைள

சட்டாம் ள்ைள caṭṭāmbiḷḷai, ெப. (n.)

   பள்ளிக் ட வ ப் ல் மாணாக்கர ்தைலவன்; monitor of a class in school (ெச.அக.);.

     [சட்டநம் ப் ள்ைள → சட்டம் ப் ள்ைள → சட்டாம் ள்ைள ( .தா.118);]

சட்டால்

 
 சட்டால் caṭṭāl, ெப. (n.)

   ல்வம் (மைல.);; Indian bael.

ம. சட்டா

     [சட்  → சட்டால்]
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சட்டாெலாட்டா

 
 சட்டாெலாட்டா caṭṭāloṭṭā, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் கடல் ன்; a kind of sea-fish.

     [சடை்ட → சட்டா + ெலாட்டா. ேமாைன ேநாக்  வந்த இைண ெமா ]
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சட்

சட் 1 caṭṭi, ெப. (n.)

   1. அகன்றவா ள்ள ம் அ ப்பக்கம் தடை்டயாக ள்ள மான மட் பாணடம்; broad mouthed flaten earthen 
pot.

   2. மட்பாண்டம் (ெப ம்பாண். 317, உைர);; earthen vessel, pan.

   3. சைமயற்கலம்; vessel in general.

 seeசட்  ட்டதடா ைகைய ட்டதடா" (பழ.);.

   ம. சட் ;   க. சட் , ெசட் , ச ெக, சட் ெக (வாயகன்ற  மடக்லம்);;   ெத. சட்  (வாயகன்ற 
மடக்லம்);;   . சட் ; Mar. {};

 Sind. {}.

     [தட்  → சட்  → சட் . ஒ.ேநா:க. சட் , சட்ட, சடெ்ட, தடை்டயான  = சரி மட்டமான ; . 
சடெ்ட=தடை்டயான , சரிமட்டமான ]

சட் ன் பயன்பா  க  அப்பசச்ட் , எண்ெணய்சச்ட் , ெநய்சச்ட் , சச்ட் , ெவல்லசச்ட் , 
பணியாரசச்ட் , சச்ட்  என்பன ேபான்  க்கப்ப வ ம் அைமப்  க  அ க் சச்ட் , டா 
(சட் );, ணிரச் ்சட்  (அகல் ளக் ); என்பன ேபான்  க்கப்ப வ ம் ெசய்ெபா ள் க , மண் 
சட் , கல்சட் , இ ம் ச ்சட் , மரசச்ட்  எனக் க்கப்ப வ ம் வழக் . சட்  என்ப  ெபரிய , ட்  

ய . அக க் ச ் ட்  என் ம் ெபயேர ெபா ந் ம் ெநல்ைல மாவட்டத் ல் பஞ் ட் ெயன்ேற 
ெசால்வர.்

சட்  வைககள்

   1. களிமண்சட் .

   2. சைல மண்சட் .

   3.க ப் சச்ட் .

   4. ெவண்சட் .

   5. ெவண்களிமண் சட் .

   6. ச வசச்ட் .

   7. ேபா னிசச்ட் .

 சட் 2 caṭṭi, ெப. (n.)

   ெபரிய ; that which is big.

     'சட் த் தைல' (உ.வ.);.

 சட் 3 caṭṭi, ெப. (n.)

   தாமைர (மைல.);; lotus.

     [தட்  → சட்  → சட் . சட்  = தாமைர]

 சட் 4 caṭṭittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. சட்  ேபாலாக் தல், அகன்றதாக் தல், தட்  ம ங்க ைவத்தல்; to be pot like, to be flat or blunt.

   2. அ த்தல்; to destroy ruin.

 seeமா ைவச ்சட் த்த ந் தணிைக ெலன் றாேய" (அ ட்பா. 5, காணாப். 6);.

   2. ெகால் தல் ( ன்.);; to kill.

ம. சட் க் க

     [சட் தல் = தட் தல், அ த்தல், சட் தல் → சட் த்தல் = தாக் தல், அ த்தல், ெகால் தல்]

 சட் 5 caṭṭi, ெப. (n.)

   மல்லக ெசட் ; a professional wrestler.
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சட் க்கரைண

 
 சட் க்கரைண caṭṭikkaraṇai,    காறாக்கரைண; a tuberous-rooted herb.

     [சட்  + கரைண]

சட் க்கல்பம்

 
 சட் க்கல்பம் caṭṭikkalpam, ெப. (n.)

   ெகாள்; horse-gram (சா.அக.);.

சட் க் ழங்

 
 சட் க் ழங்  caṭṭikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   உண க் ப் பயன்ப ம் ஒ வைகக் ழங் ; a kind of edible root.

     [சட்  + ழங் ]

சட் ைக

சட் ைக1 caṭṭigai, ெப. (n.)

   தாமைரப் ; lotus flower (சா.அக);.

     [சட்  → சட் ைக]

 சட் ைக2 caṭṭigai, ெப. (n.)

   வாயகன்ற  மடக்லம் (க நா.);; a small earthern pot with a broad mouth.

க. சட் ெக, ச ெக

     [சட்  → சட் ைக]

சட் சச்ாரைண

 
 சட் சச்ாரைண caṭṭiccāraṇai, ெப. (n.)

   சைமய க் ப் பயன்ப ம் ஒ வைகக் ைர; a kind of greens.

   ம வ. சத் க்காரைண;சாரட் ைண

     [சட்  + சாரைண]

சட் சே்சாற
வார்

சட் சே்சாற வார ்caḍḍiccōṟaḍuvār, ெப. (n.)

   உண  சைமப்பவன்; the person who cooks food.

 seeசட் சே்சாற வாற் ம் ற வா க் மாக நாெளான் க்  ெநல்  ணி நா யாக" 
(ெத. க. ெதா. 14. கல். 191 : 22);.

     [சட்  + ேசா  + அ வார.் ெசால் → ெசான்  → ேசா . அ தல் = சைமத்தல்]

சட் சே்சா

சட் சே்சா  caṭṭiccōṟu, ெப. (n.)

   1. ேகா ற் பணியாளரக்் ம் வன யாரக்் ம் சட்  அள ட் க் ெகா க் ம் ேசா ; food offerings 
distributed as a perquiste to temple- servants.

 seeமகேசவரரக்் ச ்சட் சே்சா  ஆ ரம் ெகா க்க ம்" (ெத.க.ெதா. 4, கல். 223);.

     'ெசாக்க க் ச ்சட் சே்சா ' (பழ.);.

   2. இ நா  அரி  சைமத்த ேசாற் ன் அள ; two {} measured cooked rice.

     [சட்  + ேசா ]
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சட் சாட்டார
ைண

 
 சட் சாட்டாரைண caṭṭicāṭṭāraṇai, ெப. (n.)

   ெச  வைக; pointed-leaved hogweed.

     [சட்  + சாட்டரைண]

சட் ரண்

சட் ரண்  saṭṭisuraṇṭi, ெப. (n.)

   1. சட்  ரண் ங் க ; small scraping instrument for cleaning mud vessels.

   2. சட்  ரண் பவர;் scullion, cook, used in contempt.

     [சட்  + ரண் . ரண்  → ரண் ]

சட் ரண் -தல்

சட் ரண் -தல் saṭṭisuraṇṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   இ ெதா ல் ெசய்தல்; to do any menial service, used in contempt.

 seeஉனக்ெகன்ன வ ம் சட்  ரண்ட வ ந் ைதயேல" ( ற .);.

     [சட்  + ரண் -தல். சட்  ரண் தல் = மட்பாண்டங்கைளக் க  வாழ்க்ைக நடத் தல், 
வ ைம ல் வாழ்தல்.]

சட் த்தைல

சட் த்தைல caṭṭittalai, ெப. (n.)

   1. ெப ந்தைல ( ன்.);; pot-head, big head.

   2. வ க்ைகத்தைல; bald head.

ம. சட் த்தல

     [சட்  + தைல. வ வத்தால் ெபரிய தைலைய ம் ேதாற்றத்தால் வ க்ைகத் தைலைம ம் த்த ]

சட் த்தைலப்பா
ைக

 
 சட் த்தைலப்பாைக caṭṭittalaippākai, ெப. (n.)

   ெப ந்தைலப்பாைக (இ.வ.);; a kind of large turban.

     [சட்  + தைலப்பாைக]

சட் த்தைலயன்

சட் த்தைலயன் caṭṭittalaiyaṉ, ெப. (n.)

   ன்வைக; a kind of fish.

 see க்ைக சட் த் தைலயன்" (பறாைள. பள் .16);.

     [சட்  + தைலயன்]

சட் த்தைல ள்
ளான்

 
 சட் த்தைல ள்ளான் caṭṭittalaiyuḷḷāṉ, ெப. (n.)

   ெபரிய தைலைய ைடய உள்ளான் பறைவ ( ன்.);; large headed snipe.

     [சட்  + தைல + உள்ளான்]

     [p]

சட் த்ேதாைச

__,

ெப. (n.);

   மண் சட் ல் வாரத்ெ்த க் ம் ேதாைச வைக (இ.வ.);; a round cake of rice-flour fried in an earthern pan.

     [சட்  + ேதாைச. ேதாய் → ேதாைய → ேதாைச]
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சட் த்ேதாட்டா

 
 சட் த்ேதாட்டா caṭṭittōṭṭā, ெப. (n.)

   ேதாட்டா இனக் கடல் ன் ( கைவ.);; a kind of {} fish.

     [சட்  + ேதாட்டா]

சட் த்ேதாணி

 
 சட் த்ேதாணி caṭṭittōṇi, ெப. (n.)

   தடை்டயான அ ப்பக்க ள்ள பட  ( ைவ.);; flat- bottomed boat.

     [சட்  + ேதாணி]

சட் ப் ரங்

 
 சட் ப் ரங்  caṭṭippīraṅgi, ெப. (n.)

   ண்  த யன ெதாைல ற் பா ம்ப ச ்ெசய் ம் தகரி ( ரங் ); வைக ( ன்.);; mortar for throwing 
bombs and shells.

     [சட்  + ரங் ]

சட் ப் ல்

 
 சட் ப் ல் caṭṭippul, ெப. (n.)

   ல்வைக (யாழ்ப்.);; bushy kind of grass.

     [சட்  + ல்]

சட் பாைன

 
 சட் பாைன caṭṭipāṉai, ெப. (n.)

   சைமயல் த யவற் ற்  உத ம் மட்பாண்டங்கள்; pots and pans, cooking utensils, crockery (ெசஅக.);.

ம. சட் ப்பான

     [சட்  + பாைன. மர ைணெமா ]

பாைன = ெபரிய மடக்லம். சட்  = பாைனைய ேநாக்கச ் ய . ச வப்பாைன, ச வசச்ட்  என் ம் 
வழக் க ம், ேமாரப்் பாைன, ெநய்சச்ட்  என் ம் வழக் க ம் இதைன வ த்தல் காண்க.

சட் மரக்கால்

 
 சட் மரக்கால் caṭṭimarakkāl, ெப. (n.)

   அகலம் யாக ம் உயரம் ைறவாக ம் உள்ள மரக்கால்; a kind of {}.

     [சட்  + மரக்கால்]

சட் யப்பம்

 
 சட் யப்பம் caṭṭiyappam, ெப. (n.)

   அரி  மா னாற் ெசய்த பணியார வைக; a large cake made of rice flour (ெச.அக.);.

ம. சட் யப்பம்

     [சட்  + அப்பம். மண் சட் ற் ட்ட அப்பம், சட் யப்பம்]
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சட் யாட் -தல்

சட் யாட் -தல் caṭṭiyāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

சட் ட் -தல் பாரக்்க;see {}-

ம. சட் களி, சட் யாட்டம்

     [சட்  + ஆட் -,]

சட் ட் -தல்

சட் ட் -தல் caṭṭiyuruṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. தா தல் ( ன்.);; to gamble with balls in a brass vessel.

   2. வாயா ட் தல் (இ.வ.);; to be blatant, to bluster.

   3. மட்பண்டங்களில் ைவத் க் ம் ெபா ள்கைளத்  உண் தல் (இ.வ.);; to steal and eat things 
stored

 in mud-pots.

   4. சட் ரண் -தல் பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

     [சட்  + உ ட் -,]

சட் ெய -த்தல்

சட் ெய -த்தல் caḍḍiyeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   இரத்தல் (ைக ல் சட் ையெய த்தல்);; lit., to take pot on hand, to beg (ெச.அக.);

     [சட்  + எ -,]

சட் ெயாட்

 
 சட் ெயாட்  caṭṭiyoṭṭi, ெப. (n.)

   ெபா வா என் ம் கடல் ன் வைக ( ன்.);; sea-fish, blackishi.

ம. சட் ப்பற்

     [சட்  + ஒட் ]

சட் வட்

 
 சட் வட்  caṭṭivaṭṭu, ெப. (n.)

   கப்பல் வள்ளிக் ழங் ன் ண்டம் (யாழ்ப்.);; round root of the alligator yam, which is cut out and planted as a 
sucker.

     [சட்  + வட் ]
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சட்

சட் 1 caṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t..)

   தட் தல்; to strike, to beat

க. சச் , ெசச்

     [தட்  → சட் ]

     'சட் ' என்ப  தட் தைலக் த்த ஒ  பழந்த ழ்ச ்ெசால். ( .தா.1௦8);

 சட் 2 caṭṭu, ெப. (n.)

   அ  ( ன்.);; destruction, injury, waste.

   ம. சட்  ( ற்றம், ைற, டம்);;   க. சட் , ெசட் ;   ெத. ெச , ெச  (பயனற்ற );; . சட்  ( , 
அ );.

     [சட் தல் = தட் தல், அ த்தல். சட் 1 – சட் . சட் 1-தல் பாரக்்க]

 சட் 3 caṭṭu, ெப. (n.)

   க்கனம்; thrift (ெசஅக.);.

     [ெசட்  → சட் ]

 சட்  caṭṭu, ெப. (n.)

   ண  ெவட் ம்ேபா  நீர ்இ ப்பைத உ  ெசய் ம் மண்; the soil which indicates watering in digging well.

     [ெசட் -சட் ]

 சட்  caṭṭu, ெப.(n.)

   ஆ  (ைதலவ.பா .30);; six.

சட் கந்தம்

 
 சட் கந்தம் caṭṭugandam, ெப. (n.)

   வசம் ; sweet flag (சா. அக.);.

     [சடகந்தம் → சட் கந்தம்]

சட் கம்

 
 சட் கம் caṭṭugam, ெப. (n.)

சட் வம் பாரக்்க;see {}.

   ம. சட் கம்;க. ச க

     [சட் வம் → சட் கம்]

சட் ப்பண்

சட் ப்பண் 1 caṭṭuppaṇṇudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

சட் ப்பார-்த்தல் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [சட்  + பண் -,]

 சட் ப்பண் 2 caṭṭuppaṇṇudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   க்கனமா த்தல்; to be thrifty (ெச.அக);.

     [ெசட்  → சட்  + பண் -,]
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சட் ப்பார்-த்தல்

சட் ப்பார-்த்தல் caṭṭuppārttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அ த்தல்; to destroy, injure.

   2. ங் தல்; to devour, consume (ெச.அக.);.

     [சட்  + பார-்,]

சட் ப் ட்ெடனல்

 
 சட் ப் டெ்டனல் caṭṭuppuṭṭeṉal, ெப. (n.)

   ைர க் ப் ; onom. expr. signifying haste (ெச.அக);.

   ம.சட் ெபட்ட ; H. jhatpat;

 Mar. {}, Guj. {};

 Sind. {}.

     [சட்  + ட்  + எனல்]

சட் வக்கல்

 
 சட் வக்கல் caṭṭuvakkal,    ெப (v.i) மடங்க க் க் ெகாைட ெகா க்கப்பட்ட நிலத் ன் எல்ைல ல் 
நடப்ெப ம் சட் வ வ வம் வைரந்த எல்ைலக் கல் (இ.வ.); boundary stone having a ladle-mark for lands granted 
to a mutt.

     [சட் வம் + கல்.]

சட் வசச்ாதம்

 
 சட் வசச்ாதம் caṭṭuvaccātam, ெப. (n.)

சட் வசே்சா  பாரக்்க;see {}.

     [சட் வம் + சாதம்]

சட் வசே்சா

 
 சட் வசே்சா  caṭṭuvaccōṟu, ெப. (n.)

   மணத் ல் மணாள க்  மணப்ெபண் பைடக் ம் ேசா ; food served by the bride to the bridegroom for 
the first time at the marriage.

     [சட் வம் + ேசா ]

சட் வஞ்ெச த்
-தல்

சட் வஞ்ெச த் -தல் caṭṭuvañjeluddudal, ெச. . . (v.i)

   1. உண  பரிமா தல்; to ladle out or serve food.

   2. ந்ேதாம் தல்; to exercise hospitality (ெச.அக.);.

     [சட் வம் + ெச த் -,]

உண  அளிப்பதற்  உத ம் சட் வம், உண  அளித்தேலா  ந்ேதாம் த  க் ம் ஆ ற்ெறன்க.

சட் வம்

சட் வம் caṭṭuvam, ெப. (n.)

   1. அகப்ைப; ladle.

 seeஆனபல் சட் வ மங்ைகெதா ேறந் " (கந்த . செ்சந். 4.);;

   2. ேதாைச ப் ; metal spatula with a long handle for turning and removing a cooked cake.

 see ட்டசட்  சட் வங் க ச் ைவய ேமா" ( த்தரப்ா.);.

   3. ேசாற் ப் பாைன கச  நீக் ங் க ; spatula.

   ம. சட் கம், சட்டகம், சட் வம்;   க. ச க, சட் க, ெசாடக, சட் ;   ெத. சட் , சட் வ ;   . சட் க, 
பட. சட் ேகா ;   ேகாத. சடய்்ேகால்; ட. சட் வ.

     [சட்  → சட் வம்]
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சடெ்டனல்

சடெ்டனல் caṭṭeṉal, ெப. (n.)

   1. ைர க் ப் ; onom. expr. signifying, quickness.

சடெ்டன வழல்வாய்ப் பல் ண ம ந் மத்  (ஞானா. 6: 12);.

   2. ெரனற் ப் ; onom. expr. signifying suddenness.

   ம., க., . சட்டென;ெத., பட. சட்டன

     [சட்  + எனல்]
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சடை்ட

சடை்ட1 caṭṭai, ெப. (n.)

   1. ெமய்ப்ைப; jacket, coat, gown, cloak.

 seeேத ைடச ்சடை்ட சாத் " ( வாலவா. 16: 19);.

   2. பாம் ச ்சடை்ட; slough of a snake.

   3. யாக்ைக; body, as put on by the soul or by God.

ம வ. ெமய்ப்ைப, கஞ் , அஞ் கம், வாரணம், ப்பாயம், அங் , படம்

   ம., ெத., . சட்ட;க. சடெ்ட, ெசாடெ்ட

     [சட்டம் → சடை்ட = உடம் , உடம் ன் ந்ேதால், அ ேபான்ற ெமய்ப்ைப]

ந்ேதால் ெபயர அ பட்டவைன ேநாக்  அவன் உடம்  சடை்ட சடை்டயாய்க் கழன் ட்ட  என் ம் 
பாம்  ந்ேதால் க த்தைலச ்சடை்ட கழற் தல் என் ம் தல் காண்க ( .தா. 109);.

பழங்காலத்  ெமல்லாைட, பாம் சச்டை்ட ேபான் ம், ங் ன் உட் ற ந்ேதால் ேபான் ம் ைக 
ரிந்தாற் ேபான் ம் நீரா  படரந்்தாற்ேபான் ம், இைழேயா ய  ெதரியாம ம் ந்ெதா டன் 
ண்ணியதாய் ெநய்யப்பட் ந்தெதன்  பண்ைடத ்த ழ் ல்கள் ன்றன.

அரசரக்் ம் அர யல் அ காரிகட் ம் அரண்மைன அ வலரக்் ேம சடை்டயணி ம் 
உரிைம ந்த . சடை்ட உடம் ற் ப் ைப

ேபான் ப்பதால் ெமய்ப்ைப என் ம் ெபயர ்ெப ம்.

 seeஈச ங் கற் ச ்ெசால்ேவார ் ன்வர க ற் த் ேத ைடச ்சடை்ட சாத் " என் ம் ெப ம்பற்றப் 
ர ்நம் க் ற் ப் ற்காலத்தேத ம், சடை்ட என் ம் ெசால் ற்காலத்தேத.

 seeகஞ்சக மாக்கள்' என் ம் லப்ப காரச ்ெசாற்

 seeசடை்ட ட்ட ரதானிகள்" என்  அ ஞ்ெசால் ைரகாரர ்வைரந் த்தல் காண்க (ப. ப. 44.45);.

 சடை்ட2 caṭṭai, ெப. (n.)

   ம ப்  (உ.வ.);; esteem, regard, honour, respect.

     'அவன் யாைர ஞ் சடை்ட ெசய்ய ல்ைல' (உ.வ.);.

     ' ட் மானம் தப்  சவேனா  ேப னால் சடை்ட ம் பண்ணான் சட் ம் ெகாடான்' (பழ.);.

     [சட்டம் → சடை்ட]

த. சடை்ட → Skt. {}

 சடை்ட3 caṭṭai, ெப. (n.)

   1. ஒ வைக நிைற (G.Sm.D.I.l,283);; a weight of about ten maunds.

   2. ெபா  ( ன்.);; pack or sack for a beast of burden.

   3. ைதேவைள (மைல.);; species of cleome.

     [சட்டம் → சடை்ட]

 சடை்ட4 caṭṭai, ெப. (n.)
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சடை்டக்க

 
 சடை்டக்க  caṭṭaikkayiṟu, ெப. (n.)

   சடை்டைய உடம் டன் இ க் க் கட் ங் க ; tying string of a jacket.

ம வ. தாள்

     [சடை்ட + க ]

சடை்டக்காரன்

சடை்டக்காரன் caṭṭaikkāraṉ, ெப. (n.)

   ஐேராப் ய க் ம் இந் ய க் ம் றந்த கலப்  இனத்தான்; Anglo-Indian.

   ம. சட்டக்காரன்;   க., . சட்டகார;ெத. சட்டகார வா

     [சடை்ட + காரன்]

சடை்டக்காரன் = ேமனாட்டார ்ேபான்  சடை்ட (கால்சடை்ட, ேமல்சடை்ட); அணிபவன்.

 seeெமய்ப்ைப க்க ெவ வ ந் ேதாற்றத்  வ ணர ்யாக்ைக வன்கண் யவனர"் என வ ம் 
ல்ைலப்பாட்  வரிகள் நம் நாட் ற்  வந்த யவனர ்ேபான்ற அயல்

நாட் னேர சடை்ட அணிந் ந்தைத ம் சடை்ட ெமய்ப்ைப என அைழக்கப் பட்டைத ம் 

சடை்டக்காரி

 
 சடை்டக்காரி caṭṭaikkāri, ெப. (n.)

   சடை்டக்காரப் ெபண் (உ.வ.);; Anglo-Indian woman.

ம. சட்டக்காரி

     [சடை்டக்காரன் (ஆ.பா.); - சடை்டக்காரி (ெப.பா.);]

சடை்டக்ைக

 
 சடை்டக்ைக caṭṭaikkai, ெப. (n.)

   ேமற் சடை்ட ன் ைகப் ப ; sleeve of a shirt.

ம. சட்டக்ைக

     [சடை்ட + ைக]

சடை்டகழற் -
தல்

சடை்டகழற் -தல் caṭṭaigaḻṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   பாம்  ேதா ரித்தல்; to cast slough, as a snake.

     [சடை்ட + ழற் -,]

சடை்டசச்ாம்

 
 சடை்டசச்ாம்  caṭṭaiccāmbu, ெப. (n.)

   ைமத் ணி வைக ( ன்.);; long cloth, Lancashire white cotton-shirtings.

ெத. சா

     [சடை்ட + சாம் ]

சடை்டத் ணி

 
 சடை்டத் ணி caṭṭaittuṇi, ெப. (n.)

   சடை்ட ைதப்பதற்கான ணி; shirt-cloth.

     [சடை்ட + ணி]

1051

www.valluvarvallalarvattam.com 10515 of 19068.



சடை்டநாதன்

 
 சடை்டநாதன் caṭṭainātaṉ, ெப. (n.)

   ெகாற்றைவக்கணத்தார ்(சடை்டயணிந்தவர)்;; Lord having a jacket, Bhairava (ெச.அக.);.

     [சடை்ட + நாதன்]

சடை்டநீக்

 
 சடை்டநீக்  caṭṭainīkki, ெப. (n.)

   க நீல ெநாச் ; black-blue notchi; willow-leaved justicia - Justicia gendarussa (சா.அக.);.

சடை்டப் ைர

சடை்டப் ைர caṭṭaippurai, ெப. (n.)

சடை்டப்ைப பாரக்்க;see {}.

 seeஅபகரித் ச ்சடை்டப் ைரக் ள்ேள இட் க் ெகாள்வர"் ( வ். மாைல, யா, 24, ப. 83);.

     [சடை்ட + ைர. ைர = ைள, அைற]

சடை்டப்ைப

 
 சடை்டப்ைப caṭṭaippai, ெப. (n.)

   சடை்ட ல் அைமக்கப்ப ம் ைப; shirt pocket.

     [சடை்ட + ைப. ெபாள் → ெபாய் → (பய்); → ைப = உட் ைள ைடய ]

சடை்டபண் -
தல்

சடை்டபண் -தல் caṭṭaibaṇṇudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ம ப் க் ெகா த்தல், அக்கைற காட் தல்; to care for, regard.

     [சடை்ட + பண் -,]

சடை்ட னி

 
 சடை்ட னி caṭṭaimuṉi, ெப. (n.)

   ஒகம் (ேயாகம்);, ம த் வம், ெபான்னாக்கம் (இரசவாதம்);, ெமய்ப்ெபா ள் (தத் வம்);, 
த யவற்ைறப் பற் ய ல்கைளப் பா யவ ம் அகத் யரின் மாணவ மான அ வர ்( த்தர)்;; a 

very ancient Siddhar of the Agastiyar's school of thought, author of various works on alchemy, medicine, yoga and 
philosophy (சா.அக.);.

     [சடை்ட + னி. னிதல் = னத்தல், ெவ த்தல். னி → னி  = னம், ெவ ப் . னி  → 

சடை்டயன்

சடை்டயன் caṭṭaiyaṉ, ெப. (n.)

   வரங்கத் க்ேகா க்  நிலம் ெகாைடயாகக் ெகா த்தவன்; the land donar to Thiruvarangam temple

 seeெபரியேகா ல் நம் க்  நீரவ்ாரத்் க் ெகா த்ேதன் சடை்டயேனன்". (ெத.க. ெதா. 24, கல். 157: 29);.

     [சடை்ட → சடை்டயன்]

சட்ேடாைல

 
 சட்ேடாைல caṭṭōlai, ெப. (n.)

   சட்டம் எ தற் ரிய ஒைல (யாழ். அக);; ola or palm- leaf fit for writing.

ம. சட்ேடால

     [சட்டம் + ஓைல]

சட்பதா

சட்பதா  caṭpadādidi, ெப. (n.)

   1. சண்பகம்; champak.

   2. மாமரம்; mango tree (சா.அக.);.
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சட்பம்

சட்பம் caṭpam, ெப. (n.)

   1. இளம் ல்; tender grass.

   2. அ ; bermuda grass (சா.அக.);

     [ ல் → சல் → (சல்பம்); → சட்பம்]

சட்பரா

சட்பரா  caṭparāci, ெப. (n.)

   1. அ கம் ல்; bermuda grass - Cynodon dactylon.

   2. நாணல்; reed (சா.அக.);.

     [சட்பம் → சட்பரா ]

சடக்கைட

சடக்கைட caḍakkaḍai, ெப. (n.)

   ஒன்ப  (ைதலவ.ைதல 114);; nine.

சடம் + கைட. சடம் = உடம் . கைட = இடம். உடம் ற் காணப்ப ம் ஒன்ப  ைளகள், ஒன்ப .]

சடக்கன்
சடக்கன் caḍakkaṉ, ெப. (n.)

   கடல் ன் வைககள்; sea-fish. (a.); pearly -white, attaining 18 in. in length. (b.); greyish, attaining 20 in. in length. (c.); 
brownish (ெச.அக.);.

சடக்கன்ெவட்

சடக்கன்ெவட்  caḍakkaṉveḍḍu, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் கா  (நாணயம்); (பண . 133);; a coin.

     [சடக்கன் + ெவட் ]

சடக் னம்

 
 சடக் னம் caḍakkiṉam, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ; a plant - Coryza lacera (சா.அக.);.

சடக்

சடக் 1 caḍakku, ெப. (n.)

   1. ேவகம்; speed, rapidity.

     'சாரிைக வந்த சடக் ' (ஈ . 7.4 : 7);.

   2. ெச க் ; arrogance.

     ' னின் சடக்  நடக்கா ' (தனிப்பா. 1, 339: 51);.

   ம. சடக்கம், சடக் ;க. ெசட

     [சடெ்டனல் = ைரைவக் க் ம் ஒ க் ப் செ்சால். சட்  → சடக் ]

 சடக் 2 caḍakku, ெப. (n.)

   உடல்; body.

 seeெமய் ேபா ந்  ெபாய்யாஞ் சடக்ைக" (தா . சச் தானந்த.2);.

     [சடம் → சடக் ]

சடக் சச்டக்ெக
னல்

 
 சடக் சச்டக்ெகனல் caḍakkuccaḍakkeṉal, ெப. (n.)

   ஒர ்ஒ க் ப் ; onom. Expr. of clacking as when walking with wooden sandals (ெசஅக.);.

     [சடக்  + சடக்  + எனல்]
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சடக்ெகனல்

சடக்ெகனல் caḍakkeṉal, ெப. (n.)

   ைர க் ப் ; onom. expr. signifying haste, rush.

 seeசடக்ெகன........ கன்ன ன்ெனன ேவ னன்" ( வாலவா. 14: 4);.

     [சடக்  + எனல்]

சடக்ேகதனம்

 
 சடக்ேகதனம் caḍakātaṉam, ெப. (n.)

   ள்ளங் ; Indian radish;

 garden radish (சாஅக.);.

சடக்ேகாதன்

 
 சடக்ேகாதன் caḍakātaṉ, ெப. (n.)

   வசம்  (மைல.);; sweet flag.

சடகந்தம்

 
 சடகந்தம் caḍagandam, ெப. (n.)

சடக்ேகாதன் பாரக்்க;see {}.

     [சடம் + கந்தம்]
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சடகம்

சடகம்1 caḍagam, ெப. (n.)

   1. ஊரக்்  ( டா.);; sparrow.

   2. கரிக் ; kingcrow.

     'சடகேமநின்-இளம்பாரப்் ற் ம்' ( வாலவா. 6௦: 8);.

     [சகடம் → சடகம் = வட்ட ட் ப் பறக் ம் பறைவ, ஊரக்் , கரிக் ]

 சடகம்2 caḍagam, ெப. (n.)

   வட் ல் ( டா.);; cup, drinking vessel.

     [சக  → சகடம் → சடகம்]

சகடம் → Skt. {}

சடைக

__,

ெப. (n.);

   ஊரக்் ப் ேப ; hen-sparrow (சா.அக.);.

ம. சடக்க

     [சகடம் → சடகம் = ஊரக்் ; சடகம் → சடைக. சடகம்(ஆ.பா.); → சடைக(ெப.பா.);]

 சடகம் caḍagam, ெப. (n.)

   ேகடகம்; shield.

     "ம ரப்் ளக ேசடக  ேமந் " ( ளா. அர . 159);.

ம வ. ேகடயம், .

     [ேசடகம் → ேசடகம்]

சடேகாபதாசர்

சடேகாபதாசர ்caḍaāpatācar, ெப. (n.)

   அரி சமய பம் என் ம் ைல இயற் யவ ம் 17ஆம் ற்றாண் ந்தவ மா ய ஆ ரியர;் author 
of the Ari-{}, 17th c. (ெச.அக.);.

     [சடேகாபன் + தாசர]்

 Skt. {} → த. தாசர்

சடேகாபம்

சடேகாபம் caḍaāpam, ெப. (n.)

   மால் ேகா ல் இைறவ பா  ெசய்பவரக்ள  ல் ைவத்  அ ள் வழங் தற் ம் 
றவற் க் மாக அைமக்கப்பட்  இைறவனின் ன்பாக ைவக்கப்ெபற் ள்ள மா ன் வ  

நிைல; small metal head-cover on which {}({});'s sandals or feet are engraved and which is placed over the head of 
worshippers in {} temples.

     'சடேகாபஞ் த் க்க' (அழகரக்லம். காப் . 1);.

     [சகடம் → சடம் + ேகாபம்]

சடேகாபரந்தா

 
 சடேகாபரந்தா  caḍaāparandāti, ெப. (n.)

   நம்மாழ்வார ்  கம்பன் இயற் யதாகக் றப்ப ம் ஒர ்ஈ  ெதாடங்  (அந்தா ); ல்; poem on {} said 
to be composed to {}.

     [சடேகாபர ்+ அந்தா ]
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சடேகாபன்

சடேகாபன் caḍaāpaṉ, ெப. (n.)

நம்மாழ்வார ்(சடெமன் ம் வளிைய (வா ைவ); ெவன்றவன்);;{}, a

{} saint, as one who subdued the evil humour {}.

     ' ரச்ச்ட ேகாபன்' ( வ். வாய். 1, 1, 1);.

     [சடம் + ேகாபன்]

சடங்க

சடங்க  caḍaṅgaḍi, ெப. (n.)

   ஏமாற்  (வஞ்சைன);; deceit.

 seeசடங்க க்  வாய்த்த சளக்கா" (சரவண. பண . 36);.

     [சட்டம் → சடங்  + அ . அ  = ம் தல், நீக் தல், ம த்தல். சடங்க  → சட்டத் ற் ப் பணியாமல் 
நடத்தல், ஏமாற் தல் (வ.வ.335);]

சடங்கப்ப -தல்

சடங்கப்ப -தல் caḍaṅgappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. டை்டயாகக் கட்டப்ப தல்; to be packed into a bundle.

   2. ேவைள ல் ண் த்தல்; to be engaged in a work or duty (ெசஅக.);.

     [சடங்கம் + ப -,]

சடங்கப் ட்

சடங்கப் ட்  caḍaṅgappūḍḍu, ெப. (n.)

சடங் 2 பாரக்்க (யாழ்அக.);;see {}.

     [சடங்கம் + ட் ]

சடங்கம்

சடங்கம்1 caḍaṅgam, ெப. (n.)

   1. வ ச ்ெசல்ைகக்கான டை்ட; knapsack

     'சடங்கத் ேல ேபாட் க்கட் " ( ன்.);.

   2. வ த்தம் ( ன்.);; difficulty, straits, entanglement.

   3. ேவைல ( ன்.);; work, duty.

ம. சடங்ஙம் (மற்ேபார ்வைக);

     [சடம் = ெபா ள். சடம் + அங்கம் = ெபா ள் ெபா ந்த கட் , பயண டை்ட]

 சடங்கம்2 caḍaṅgam, ெப. (n.)

   ஊரக்் ; house sparrow.

     'இளங்களிறா ஞ் சடங்கமா ம்' (நீலேக , 206, உைர, ேமற்ேகாள்);.

ம. சடகம்

     [சடகம் → சடங்கம்]

த. சடங்கம் → Skt. {}

சடங்கம்ேபா -
தல்

சடங்கம்ேபா -தல் caḍaṅgambōḍudal,    9 ெச. ன்றா . (v.t.)

   டை்டயாகக் கட் தல் ( ன்.);; to make up or pack into a bundle.

     [சடங்கம் + ேபா -,]

சடங்கயம்

 
 சடங்கயம் caḍaṅgayam, ெப. (n.)

   ெவள்ைள த் சே்சாளம்; white maize (சா.அக.);.
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சடங்கா-தல்

சடங்கா-தல் caḍaṅgātal,    6 ெச. . . (v.i.)

   ெபண் ப்பைடதல் (இ.வ.);; to arrive at puberty, as a girl.

     [சடங்  + ஆ-,]

சடங்கா -தல்

சடங்கா -தல் caḍaṅgākudal,    5 ெச. . . (v.i.)

சடங்கா-தல் பாரக்்க;see {}.

     [சடங்  + ஆ -,]

சடங்

சடங் 1 caḍaṅgu, ெப. (n.)

   1. ன் ைற பற் ம் வழக்கம் பற் ம் ேமற்ெகாள் ம் ெசயற்பா ; rite, ceremony.

 seeமைறயவன் சடங்  காட்ட" (கம்பரா. ைளக. 81);.

   2. தற் ப் ச ்சடங் ; ceremony performed at the pubescence of a girl.

 seeசடங்  மாதங் க க்  ன்னாம்" (தனிப்பா.1, 378: 21);.

   4. மண உற  (இ.வ.);; nuptials, consummation.

   ம. சடங் , சடங் ;க. சட் , ெசட்  ( தல் ப்  நீராட்  ழா ன்ேபா , ெபண், மஞ்சள் தட ய 
ைகயால் கவைரத் ெதாட்  உண்டாக் ம் ைகயைடயாளம்);.

     [சட்டம் → சடங்  = மத ைறப்ப  அல்ல  ஒ க்க ைறப்ப  நைடெப ம் கரணம் ( .தா. 108);]

 சடங் 2 caḍaṅgu, ெப. (n.)

   ண் க் கட்டாய்க் கட் ம் மற் வைக; a variety of wrestler's grapple, probably forcing a person into a ball- like 
position.

 seeசடங்காகப் த்  உ ரே்பாக ெநரித் த் ெதாைலத்த மல்லாட ம்" ( லப். 6: 49, உைர);.

     [சடங்கம்1 → சடங் ]

 சடங்  caḍaṅgu, ெப. (n.)

சடங் க -த்தல்

சடங் க -த்தல் caḍaṅgugaḻittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெபண்ணின் தற் ப் ற்கான சடங் ைனச ்ெசய்தல் (உ.வ.);; to celebrate the pubescence of a girl with the 
prescribed ceremonies.

     [சடங்  + க -,]

சடங்

சடங்  caḍaṅguvīḍu, ெப. (n.)

   1. ப்  நீராட் ச ்சடங்  நிக ம்  (உ.வ.);; the house where puberty-ceremony is performed.

   2. மணம் த ய றப்  நிகழ்ச்  நடக் ம் ; the house where a ceremony is performed, as marriage 
(ெச.அக.);.

     [சடங்  + ]

சடச்

சடச்  caḍacci, ெப. (n.)

   1. ெபான்னி ைள; a mineral, Bismuth pyrites.

   2. ெசவ்வலரி; red oleander (சா.அக.);.

     [சைட → சடம் → சடச் ]

சடச் யங்கம்

 
 சடச் யங்கம் caḍacciyaṅgam, ெப. (n.)

   க ப் க் ெகாள்; black horse-gram (சா.அக.);.
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சடசடப்

 
 சடசடப்  saḍasaḍappu, ெப. (n.)

   ஈர க் ெகா க் ப் ; onom. expr. signifying dash, etc.

ம வ. சடசெடனல்

     [சட + சடப் .

     ' ' - ெப. ஆ. ஈ ]

சடசடெவனல்

 
 சடசடெவனல் saḍasaḍaveṉal, ெப. (n.)

   ஒ க் ப் ; onom. expr. signifying crash, peal of repeated sound (ெச.அக.);. [சடசட + எனல்]

சடசெடனல்

சடசெடனல் saḍasaḍeṉal, ெப. (n.)

   ஒர ்ஒ க் ப் ; onom. expr. signifying sound of falling trees, report of a gun, rattling of stones thrown.

     'சடசட ெபைண பழம்' (ேதவா. 515, 9);.

   ம. சடசட, சடசடா;   க., ெத., . சடசட;   ட. சட்; Skt. {}

     [சடசட + எனல்]

சடத் வம்

 
 சடத் வம் caḍattuvam, ெப. (n.)

   சடத்தன்ைம; lifeless nature.

     [சடம் → சடத் வம்]

சடநிறம்

 
 சடநிறம் caḍaniṟam, ெப. (n.)

   க ைமநிறக்கல் (யாழ்.அக.);; a kind of blackstone.

     [சடம் + நிறம்]

சடப்பால்

 
 சடப்பால் caḍappāl, ெப. (n.)

   ைலப்பால் ( .அ.);; mother's milk.

     [சடம் + பால்]

சடப்ெபா ள்

சடப்ெபா ள் caḍapporuḷ, ெப. (n.)

சடம்1 பாரக்்க;see {}.

     [சடம் + ெபா ள். சடப்ெபா ள் அ ம் இயல் ன.]

சடபம்

சடபம் caḍabam, ெப. (n.)

   1. அ ; cynoden grass.

   2. ல்; grass (சாஅக);.

     [சடம் → சடபம்]
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சடபதாரத்்தம்

சடபதாரத்்தம் caḍabatārttam, ெப. (n.)

சடம்1 -1 பாரக்்க;see {} (ெச.அக.);.

     [சடம் + பதாரத்்தம்]

சடபரதன்

சடபரதன் caḍabaradaṉ, ெப. (n.)

   அ  ேபான்  ரிந்  ெகாண் ந்த ஒ  னிவன்; a sage who was wandering about like an idiot.

     'ஒ ஞ் சடபரதன்றைன ணராதவ னிலேன' ( ரேபாத. 5: 33);.

     [சட(ம்); + பரதன்]

சட ட-த்தல்

சட ட-த்தல் caḍabuḍattal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. சடசடெவன் ம் ஒ ண்டாதல்; to make a crackling sound.

   2. ம் பரபரப் பைடத்தல்; to be inordinately hasty (ெச.அக.);.

ம வ. சட டாெவனல், சட ெடனல்

     [சட + ட-,]

சட ெடனல்

சட ெடனல் caḍabuḍeṉal, ெப. (n.)

   1. ஓர ்ஒ க் ப் ; onom. expr. of crackling noise, etc.

   2. ைர க் ப்  (உ.வ.);; expr. signifying inordinate or feverish haste (ெச.அக);.

   ம. சட ட, சடபெட, சட ட;   க., . சடபட; Skt. {}

     [சட + ட + எனல்]
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சடம்

சடம்1 caḍam, ெப. (n.)

   1. அ ல் ெபா ள் ( ங்.);; inanimate, lifeless matter.

   2. உடல்; body.

     'சடங்ெகாள் வரப் ேபாரை்வயர'் (ேதவா. 8௦5, 10);.

   3. வ ; stomach.

     [சட்டம் → சடம்;

ஓ.ேநா. பட்டம் → படம். ( .தா. 1௦9);]

   த.சடம் —→ Skt. jada, jala, cold, rigid, chilly; cold, frost, winter;

 water. D. {}, tan etc. for water D. jani might be thought of. -jada, jala, senseless, stupid, apathetic, etc. i. {}, (jada and jala 
have been referred to the Indo- European languages by eminent scholars;

 the comparison with D. is only suggestive);. (K. K. E. D. XXVl);.

 சடம்2 caḍam, ெப. (n.)

   1. ெபாய் ( ங்.);; falsehood, illusion.

   2. ஏமாற்  ( டா.);; deception, fraud.

   3. ெகா ைம ( ங்.);; cruclty, savageness.

   4. ேசாம்பல் ( ங்.);; ideness.

   5. றக் ம்ேபா  ஆதனிடம் (ஆன்மா டம்); ேமா  அதன் நல்ல ைவக் ெக ப்பதாகக் க தப்ப ம் 
ஒ  வைகக் காற் ; evil humour of the body that destroys the innate wisdom of the soul at birth.

     [சட்டம் → சடம்]

 சடம்3 caḍam, ெப. (n.)

   ஆ  (அக.நி.);; river.

     [சட்டம் → சடம்]

 சடம்4 caḍam, ெப. (n.)

   அ யாைம; spiritual. ignorance.

 seeசான்  ேவண் ஞ் சடத்ைத ய ந் ேலன்" (ேம மந் .257);.

     [சட்டம் → சடம்]

 சடம்1 caḍam, ெப. (n.)

   1. ெப ைம; greatness.

   2. ; abundance.

   3. ; reminder.

     [ேசண் → ேச  → ேசடம்]

 சடம்2 caḍam, ெப. (n.)
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சடம்

சடம்  caḍambu, ெப. (n.)

சனல் (இ.வ.); sunn-hemp.

ம.சடம்

     [சைட → சடம் → சடம்  ( .தா.139);]

சட ல்லாசம்

__,

ெப. (n.);

   தண்ணீர ் ட்டான் ழங் ; water-root (சாஅக.);.

சடர்

 
 சடர ்caḍar, ெப. (n.)

   அ ல்லாதவர;் ignorant person.

     [சடம் → சடன் → சடர]்

சடரச் வாைல

 
 சடரச் வாைல caḍaraccuvālai, ெப. (n.)

சடராக் னி பாரக்்க;see {}.

     [சடரம் + வாைல]

சடரம்

சடரம் caḍaram, ெப. (n.)

   வ ; belly.

     ' ெகன்  சடரத்ைத..... த ழ்வல்ல னி தடவ ம்' (கந்த . ல்வலன்வாதா வ. 31);.

     [சடம் → சடர ்→ சடரம்]

சடரயாதைன

 
 சடரயாதைன caḍarayātaṉai, ெப. (n.)

   ேப கால வ ; labour pain.

     [சடம் → சடர(்வ ); + ஆதைன]

சடராக் னி

 
 சடராக் னி caḍarākkiṉi, ெப. (n.)

   வ ற் த்  (சாடராக் னி); (யாழ்.அக.);; gastric fire.

ம வ. சடரச் வாைல

     [சடம் → சடர ்+ அக் னி]

சடராமயம்

 
 சடராமயம் caḍarāmayam, ெப. (n.)

   ஒ  ேநாய்; a disease.

     [சடர ்+ ஆமயம்]
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சடரி

 
 சடரி caḍari, ெப. (n.)

   ைத  (யாழ்.அக.);; being broken or spoilt.

     [சடம் → சடரி]

சட பம்

 
 சட பம் caḍarūpam, ெப. (n.)

   அ வற்ற ெபா ள்; matter.

     [சடம் + பம்]

த. உ வம் → Skt. {} → த. பம்

சடலடச்ணம்

 
 சடலடச்ணம் caḍalaḍcaṇam, ெப. (n.)

சட யல்  பாரக்்க;see {}.

     [சட(ம்); + லடச்ணம்]

 Skt. lakshna → த. லடச்ணம்

சடல டலம்

 
 சடல டலம் caḍalabuḍalam, ெப. (n.)

   ப த் ப்ப  (யாழ்.அக.);; that which is big and stout.

     [சடலம் + டலம். எ ைகேநாக்  வந்த மர ைணெமா ]

சடலம்

சடலம் caḍalam, ெப. (n.)

   உடல் ( டா.);; body.

     [சடம் → சடலம் = உடம் . இ  உலக வழக் . ஒ.ேநா. படம் → படலம். சடலம் என் ம் வ வம் 
வடெமா ல் இல்ைல. சடலம் → சதரம் = உடம்  (ெநல்ைல வழக் );. சதரம் → ச ரம் (ெகாசை்சத் 

ரி ); (வ.வ. 135, 136);.]

சடைல

சடைல1 caḍalai, ெப. (n.)

சடல டலம் பாரக்்க (யாழ். அக.);;see {}.

     [சடல் → சடைல]

 சடைல2 caḍalai, ெப. (n.)

   ண்ெசயல்; useless act.

     'இந்தச ்சடைலகள் ேவண் ேமாதான்' (பா . 71, சந் யாசம்);.

     [சடல் → சடைல]

சடவத்

சடவத்  caḍavattu, ெப. (n.)

சடம்1 பாரக்்க;see {}.

     [சடம் + வத் ]

 Skt. vastu → த. வத் ]
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சட யல்

 
 சட யல்  caḍaviyalvu, ெப. (n.)

   தன்ைன ம், தைலவைன ம் அ ந் க் ம் மாைய யாக்ைக ன் இயல் ; nature of {} which knows him 
and God.

     [சட(ம்); +இயல் ]

சட ப்

சட ப்  caḍavuppu, ெப. (n.)

   1. ஒ  வைக உப் ; a kind of salt.

   2. அமரி ப் ; salt from urine.

     [சடம் + உப் ]

சடேவர்

 
 சடேவர ்caḍavēr, ெப. (n.)

   மல் ைக; jasmine (சாஅக.);.

     [சைட → சட + ேவர]்

சடன்

சடன் caḍaṉ, ெப. (n.)

   டன், அ ; fool, block head.

 seeேதக  ெமன் சடர ்ேதம் வேதன்" (தா . பராபரக். 181);.

     [சடம் → சடன்.

     'ன்' - ஆ. பா. ஈ ]

சடாக்காரி

 
 சடாக்காரி caṭākkāri, ெப. (n.)

   நீர;் water (சாஅக.);.

சடாகம்

 
 சடாகம் caṭākam, ெப. (n.)

   அ ெநல் ; star goose-berry - Phyllanthus distichus (சா.அக);.

சடா டம்

 
 சடா டம் caḍākuḍam, ெப. (n.)

   சடா , சைட (இ. .த.);; matted hair.

     [சைட → சடா + டம்]

த. சைட → Skt. {}

சடாங்கன்

 
 சடாங்கன் caṭāṅgaṉ, ெப. (n.)

   சைட ைய ைடயவன், வன்; one who has matted hair, {}.

     [சைட → சடா + அங்கன். Skt. {} → த. அங்கம், அங்கம் → அங்கன்]
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சடாட

சடாட  caṭāṭavi, ெப. (n.)

   அடரந்்த ; thick matted hair.

     'கமைலப் ரான் ெசஞ்சடாட தான்' (தனிப்பா. 1. 71:141);.

     [சைட → சடா + அட . அ → அடர ்→ அடர்  → அட  = மரமடரந்்த கா . சைட யடரந்்த  சடாட  
எனப்பட்ட .]

த. அட  → Skt. {}

சடாதரம்

 
 சடாதரம் caṭātaram, ெப. (n.)

   அ ெநல் ; star goose-berry (ெச.அக.);.

சடாதரன்

சடாதரன் caṭātaraṉ, ெப. (n.)

   1. சைட ைடயவன், வன்;{}, as having matted hair.

   2. ரபத் ரன் ( ங்.);; Virabhadran.

     [சைட → சடா + தரன்]

 Skt. dhara → த. தரன்

சடாதரி

சடாதரி1 caṭātari, ெப. (n.)

   சைடைய ைடயாள், மைலமகள் (பாரவ் );;{}.

     [சைட → சடா + தரி]

 Skt. dhari – த. தரி

 சடாதரி2 caṭātari, ெப. (n.)

   1. ச ரிக்ெகா ; virginian silk - Peripioca asclepidoe.

   2. ச க் ; whip tree - Casuariana litoralis (சா.அக.);.

     [சைட → சடா + தரி. சைட ையப் ேபான்ற நீண்ட இைலகைன ைடய ]

சடாத கம்

சடாத கம் caṭātaligam, ெப. (n.)

   1. ம ழமரம்; ape-face flower-Mimusops elengi.

   2. ெமாந்தன் வாைழ; large plantain tree (சா.அக.);.

சடாதாரி

சடாதாரி caṭātāri, ெப. (n.)

   1. சைட  உைடயவன்; a person with matted hair.

   2. வன்;{}.

 seeதாமேம தந்  சடாதாரி நல்காேனல்" (ப ெனா. க்ைகலா. ப. 40);.

   3. வரிக் த்  வைக ( லப். 3: 13, உைர);; a masquerade dance.

   4. அம்ைமயார ் ந்தல் (மைல.);;seeta's thread.

     [சைட → சடா + தாரி]

 skt. {} → த. தாரி
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சடாநாதர்

 
 சடாநாதர ்caṭānātar, ெப. (n.)

   ஆனந்தத் தாண்டவ ரம் என் ம் ஊரில் க்ேகா ல் ெகாண்ட ளிய வன்; Lord Siva of Ananda 
Thandavapuram.

     [சைட → சடா + நாதர]்

சடாபடம்

 
 சடாபடம் caḍāpaḍam, ெப. (n.)

   எ க் ; madar (ெச.அக.);.

சடாபலம்

 
 சடாபலம் caṭāpalam, ெப. (n.)

   பைன ( அ);; palmyra tree.

     [சைட → சடா + பலம்]

சடாபாரம்

 
 சடாபாரம் caṭāpāram, ெப. (n.)

   சைடக்கற்ைற; heavy matted hair, as of Sanyasin (ெச.அக.);.

     [சைட → சடா + பாரம்]

 Skt. {} → த. பாரம்

சடா தம்

 
 சடா தம் caṭāpūtam, ெப. (n.)

   சடாமாஞ் ல்; Indian spikenard – Valeriana jatamansi (சா.அக.);.

     [சைட → சடா + தம்]

சடாம டப்ெப
மாள்

சடாம டப்ெப மாள் caḍāmaguḍapperumāḷ, ெப. (n.)

   ெநல்ைல மாவட்டம், ெப ங் ளத் ல் உள்ள வ வர ஆலயத் ன் வ பாட் க் 
கட ள்; presiding deity of the temple {} in Perungulam in Tirunelveli district.

 see வ  வளநாட் ப் ெப ங் ளத் த் வ ஸ்வரத்  ஜடாம டப் ெப மா க்  ேவண்  
நாட்  நால்வர"் (ெத. க. ெதா. 14. கல். 59, 2);.

சடாம டம்

சடாம டம் caḍāmaguḍam, ெப. (n.)

   சைட ; matted hair coiled into a crown.

 seeசடா ம டத் ேல கங்ைக யடங் ம்" (தனிப்பா. 1, 5:23);.

     [சைட → சடா + ம டம்]

சடாம டன்

 
 சடாம டன் caḍāmaguḍaṉ, ெப. (n.)

   வன்; Lord {}.

     [சைட → சடா + ம டன்.  ம டம் → ம டன்.]
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சடாமாஞ்

 
 சடாமாஞ்  caṭāmāñji, ெப. (n.)

   ெச  வைக ( ன்.);; spikenard herb, Nardostachys jatamansi

ம வ. சடாமாஞ் ல்

ம. சடாமாஞ்

     [சைட → சடா + மாஞ் ]

சடாமாஞ் ல்

 
 சடாமாஞ் ல் caṭāmāñjil, ெப. (n.)

   நமத்தம் என் ற ல் னம்; valarian or Indian spikenard - Valerrian jatamansi (சா.அக.);.

ம வ. சடாசஞ் , சடாமா . ெப ங்ேகாைரக் ழங் , ெப ங்ேகாைர

   இ  ஒ  கைடச ்சரக் ;   சைட டன் இ க் ம்;   சற்  மஞ்சள் சாயலான க ப்  நிறம் 
உைடய ;காரம் நிைறந்த .

சடா

 
 சடா  caḍāmuḍi, ெப. (n.)

சடாம டம் பாரக்்க;see {}.

 see ன்ென  சடா " (நன்ென , காப் );.

     [சைட → சடா + ]

சடா னி

 
 சடா னி caṭāmuṉi, ெப. (n.)

   ேபய் வைக; a kind of demon (ெச.அக.);.

     [சைட → சடா + னி]

சடா லம்

 
 சடா லம் caṭāmūlam, ெப. (n.)

சடாேவரி பாரக்்க;see {}.

     [சைட → சடா + லம்]
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சடாய்

சடாய்1 caṭāyttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெச த்தல் ( ன்.);; to grow thick, bushy, leafy.

க. சடா த. சடா த, சடாய்த ( யாதல்);

     [சைட → சடாய்-,]

 சடாய்2 caṭāyttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. க்  ( ப்பாக் ); ெகட் த்தல்; to load, as a gun.

   2. அதட் தல்; to rebuke, to chide.

     [சடாய் → சடாய்த்தல் (வ.வ. 137);]

 சடாய்3 caṭāyttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெப தமாய் ேப தல்; to talk tall, to boast.

     [சடாய்-2 → சடாய்-3]

 சடாய்4 caṭāy, ெப. (n.)

சடா  பாரக்்க;see {}.

     ' றங்கண்ட சடாெயன்பான்' (ேதவா. 159, 6);.

சடா

 
 சடா  caṭāyu, ெப. (n.)

   இராம கைத ல் றப்ப ம் ஒ  க  ேவந்தன் (கம்பரா.);; a vulture-king who figures in Ramayana.

     [சைட → சடா → சடா ]

த. சடா  → Skt. {}

சடா ரம்

 
 சடா ரம் caṭāyuburam, ெப. (n.)

   ள்ளி க் ேவ ர ்(ைவத் வரன் ேகா ல்); என் ம் த்தலத் ன் ம ெபயர;் one of the name of {} 
koil.

     [சைட → சடா → சடா  + ரம்]

சடார் டாெரனல்

 
 சடார் டாெரனல் caṭārpuṭāreṉal, ெப. (n.)

   ைரைவ உணரத்் ம் ஒ க் ப் ; onom. expr. signifying hasteness.

     [சடார ்+ டார ்+ எனல்]

சடாரட் ெயனல்

 
 சடாரட் ெயனல் caṭāraṭṭiyeṉal, ெப. (n.)

   ைர க் ப் ; onom. expr. signifying haste.

     [சடார ்+ அட்  + எனல்]

1067

www.valluvarvallalarvattam.com 10531 of 19068.



சடாரி

சடாரி1 caṭāri, ெப. (n.)

   1. சடேகாபன்; a {} saint.

   2. சடேகாபம் பாரக்்க;see {} (ெசஅக.);.

     [சைட → சடாரி]

 சடாரி2 caṭāri, ெப. (n.)

   கவசம் ( டா.);; coat of mail.

     [சைட → சடா → சடாரி]

சடாரிடல்

 
 சடாரிடல் caḍāriḍal, ெப. (n.)

சடாெரனல் பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

ம வ. சடாெரனல்

     [சடார ்+ இடல்]

சடாெரனல்

சடாெரனல் caṭāreṉal, ெப. (n.)

   1. ஓர ்ஒ க் ப் ; onom. expr. signifying crackling sound

   2. ெரன நிகழ்வைதக் க் ம் ஒ க் ப் ; onom. expr. signifying all at once, suddenly, used of rising or a 
sneezing etc.

க. சடக்கென

     [சடார ்+ எனல்]

சடாலம்

சடாலம்1 caṭālam, ெப. (n.)

   ஆலமரம் (சங்.அக.);; banyan tree.

     [சைட → சடா + ஆலம்]

த. சடாலம் → Skt. {}

 சடாலம்2 caṭālam, ெப. (n.)

   ேதன்  (சங்.அக);; honey comb.

     [சைட → சடா → சடாலம்]

சடா

 
 சடா  caṭālu, ெப. (n.)

   ெசண்பகப் ; champak flower - Michelia champaca (சா.அக.);.

     [சைட → சடா → சடா ]

சடாவல்லவன்

சடாவல்லவன் caṭāvallavaṉ, ெப. (n.)

   சைட ைற ல் மைறப்ப கைளச ்ெசால்வ ல் வல்லவன்; one clever at reciting {} texts according to {} 
arrangement.

இவன் சடாவல்லவெனன்பான் ( ரேபாத. 11: 5);.

     [சைட → சடா + வல்லவன்]
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சதா

 
 சதா  catāvu, ெப. (n.)

   ஏற்றம் (P.T.L.);; ascent, increase.

 H. {}

     [சைடத்தல் = அடரந்்  வளரத்ல். சைட → சடா;

சடாய்த்தல் = ெச த்தல். அடரந்்  வளரத்ல். சடா → சதா  = வளரச்் , ஏற்றம்]

சடாேவரி

 
 சடாேவரி caṭāvēri, ெப. (n.)

   தண்ணீர் ட்டான்; a common climber with many thick fleshy roots (ெச.அக.);.

     [சைட → சடா + ேவரி. ேவர ்+ இ =ேவரி]

ச

ச  caḍi, ெப. (n.)

   1. சைட; matted lock of hair.

   2. ப்பட் ; sheet of cloth.

     [சைடத்தல் = ெந ங் தல், அடரத்ல், ெந ங் க் டத்தல், சைட → சடா. சடாய்த்தல் = அடரத்்  
வளரத்ல். சடா → ச  = சைட, அடரத்் யாக ைழயால் ெநய்த ேபாரை்வ]

ச

ச 1 caḍidi,    . .எ. (adv.) ைரவாக; quickly, instantly, at once.

 seeைவயேமற் ச  ழ்ந் " (ேச . ைத ண். 2௦);.

     [ச  → ச ]

 ச 2 caḍidi, ெப. (n.)

ச  பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

     [ச  → ச ]

ச யம்

 
 ச யம் caḍidiyam, ெப. (n.)

   ஞ்சான்; Indian ipecacuauha - Tylophora asthamatica (சா.அக.);.

ச

 
 ச  caḍidivu, ெப. (n.)

   ஏலத்ேதால் ( ன்.);; cardamom husk.

     [ச  → ச ]

ச பஞ்

 
 ச பஞ்  caḍibañju, ெப. (n.)

   மா ைள; pomegranate - Punica granatum (சா.அக.);.

ச ைர

 
 ச ைர caḍirai, ெப. (n.)

   ெவண்தகைர; white senna; sulphur-flowered senna - Cassia glauca (சாஅக.);.
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ச லம்

ச லம்1 caḍilam, ெப. (n.)

   அரிமா; lion.

     [சைடத்தல் = அடரந்்  ைளத்தல். சைட= கற்ைற, இயற்ைகயான ம ரக்்கற்ைற, சைட → ச  → 
ச லம். ச லம் = ெந க்கம், ெந ங் ய டரி ம ரிைன ைடய ]

 ச லம்2 caḍilam, ெப. (n.)

   1. ெச  ( வா.);; closeness, thickness, denseness, as of hair, foliage.

   2. சைட4 பாரக்்க;see {}.

 seeெவண் ைறச ்ச லக்ேகாேவ" (தா .ெசால்லற் கரிய. 5);.

   3. ைர ( ங்.);; horse, as having a mane.

   4. ேவர;் root.

 seeஉத்தாமணிச ்ச லத்ேதா " (ைதலவ. ைதல. 93);.

     [ச  → ச  → ச லம்]

ச லமஞ் ல்

 
 ச லமஞ் ல் caḍilamañjil, ெப. (n.)

சடாமாஞ் ல் பாரக்்க;see {} (சாஅக);.

     [சடாமாஞ் ல் → ச லமஞ் ல்]

ச லா யம்

 
 ச லா யம் caḍilākiyam, ெப. (n.)

   க்ெகாற் ப் ; pointed-leaved hogweed (சா.அக.);.

ச ைல

ச ைல caḍilai, ெப. (n.)

   சடாமாஞ்  (ைதலவ. ைதல. 14);; spikenard.

     [ச லமஞ் ல் → ச ைல]

த. ச ைல → Skt. {}

ச னம்

ச னம் caḍiṉam, ெப. (n.)

   1. வசம்  (மைல.);; sweet flag.

   2. ெநட் ேவர ்( .அ.);; root of the sola-pith.

     [சைட → ச  → ச னம்.]

ச

ச 1 caḍu, ெப. (n.)

   வ  (யாழ். அக);; belly.

     [சடம் → ச ]

 ச 2 caḍu, ெப. (n.)

   ஆய் ; examination, inspection.

     [அ தல் = க தல். அ  → ச ]
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ச க்கா

ச க்கா caḍukkā, ெப. (n.)

   1. ச க்கா வண் ;{}, a small cart.

   2. ைர ; quickness, swiftness.

     [ச  → ச க்கா ( .தா. 62);]

ச

ச  caḍuguḍu, ெப. (n.)

   வர ் ைளயாட்  (G.Tn.D.l. 105);; a boy's game.

ம. ச

     [ச  + . ஒ க் ப் ச ்ெசால், அவ்வா  ெசால் க் ெகாண்  ஆ ம் ைளயாட் ] ஆ வா ள் 
ஒவ்ெவா வ ம் எ ரக்்கட் ன் எல்ைலக் ட ்ெசன் , ச  என்  ெசால் யா ம் ஆட் , ச  
எனப்பட்ட . இ  பாண்  நாட் ல் டட்  என் ம், வடேசாழ நாட் ல் ப சச்ப் ளான் அல்ல  ப ன் 
ச  என் ம் ெபயரெ்ப ம். ச  என்ப  ெதன் ேசாழ நாட் ம் ெகாங்  நாட் ம் இதற்  
வழங் ம் ெபயராம்.

ஆ வாெரல்லா ம், உத் கட் ச ்சமத் ெதாைகயான இ  கட் யாகப் ரிந்  ெகாள்வர.் இ  கட் யார ்
இடத் ற் ம் இைட ல் ஒ  க் க் ேகா  றப்ெப ம். ேசாழ நாட்டார ்இைத உப் க்ேகா  என்பர.்

தலாவ  எந்தக் கட் யார ்பா வ வ  என்  ஏதாவெதா  வைக ல் ரம்ானிக்கப் ெப ம். 
அங்ஙனம் ரம்ானிக்கப்ெபற்ற கட் யா ள் ஒ வன் உப் க் ேகாடை்டத ்தாண்  எ ரக்்கட்  
ெயல்ைலக் ட ் ந்

     'ச  ச ' என்ேறா

 seeச    " என்ேறா

 seeப ஞ் ச " என்ேறா, இைட டா  பா க்ெகாண்  எ ரக்்கட் யா ள் ஒ வைனேயா, 
பலைரேயா ெதாட் ட்  அவனிடேம ம் அவரிடேம ம்  ெகாடா  தன் கட்  எல்ைலக் ள் 
வந் ட ேவண் ம். அங்ஙனம் வ ம்வைர பா வைத நி த்தக் டா . அவனால் ெதாடப்பட்ட 
வெரல்லாம் ெதாைலந் வர.்அவர ்ஆட் ற் கலவா  ஒ  றமாய்ப் ேபா த்தல் ேவண் ம். 
அதன் ன், ெதாடப்பட்ட கட் ய ள் ஒ வன் இங்ஙனேம எ ரக்் கட் ெயல்ைலக் ட ் ந்  ஆ ச ்

ச த்தக்காரன்

 
 ச த்தக்காரன் caḍuttakkāraṉ, ெப. (n.)

   கட்டாயப்ப த் ேவான் ( ன்.);; one who urges or compels one who is importunate.

     [ச த்தம் + காரன்]

ச த்தம்

ச த்தம்1 caḍuttam, ெப. (n.)

   1. ேபாட்  ( ன்.);; rivalry, competition.

   2. ேபாராட்டம்; dispute.

ச த்தத் ேல வந்  ந்த .

   3. டை்க; challenge.

 seeஒ வ க்ெகா வர ்ச த்தம் ேப " (இராமநா. உ த் .16);.

   4. கட்டாயப்ப த் ைக ( ன்.);; compelling, urging, importuning, being obstinate.

     [ச   → ச த்தம்]

 ச த்தம்2 caḍuttam, ெப. (n.)

   ைர , உடன த் ேதைவ; urgency.

     [ச  → ச  → ச த்தம்]
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ச த்தம் ட் -
தல்

ச த்தம் ட் -தல் caḍuddambūḍḍudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வலக்காரமாகப் த் தல்; to thrust by force.

     [ச த்தம் + ட் -,]

ச த்

 
 ச த்  caḍutti, ெப. (n .)

   ஆய்  (இ.வ.);; examination, inspection, review, search.

     [ச  → ச த் ]

ச பார்-த்தல்

ச பார-்த்தல் caḍudipārddal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேதர்  பண் தல்; to review, muster as forces as inspect, examine accounts.

     [ச  + பார-்,]

ச யாக

 
 ச யாக caḍudiyāka, .எ. (adv.)

   ைரவாக; quickly, fast.

இந்த ேவைலையச ்ச யாக த் ட்  ட் க் ப் ேபாகலாம்.

     [ச  + ஆக]

ச லம்

ச லம்1 caḍulam, ெப. (n.)

   ந க்கம் (யாழ். அக.);; trembling, shaking.

     [ச  = ைர . ச  → ச லம். ெதாடரந்்  இயங் க் ெகாண் ப்ப . இயங் வ  ேபால் அைச ம் 
ந க்கம்]

த. ச லம் → Skt. {}

 ச லம்2 caḍulam, ெப. (n.)

ச ைல பாரக்்க;see {} (ெச.அக.);.

     [ச  = ைர . ச  → ச லம்= க ேவகமாக பாய்வ , அவ்வா  பா ம் ன்னல்]

ச லவாரவம்

ச லவாரவம் caḍulavāravam, ெப. (n.)

ச லேவாைச பாரக்்க;see {}.

 seeகைழ த ய த க்களின் ச லவாரவ ஞ் " (பாரத. காண்டவ. 25);.

     [ச லம் + அரவம்]

ச லேவாைச

ச லேவாைச caḍulavōcai, ெப. (n.)

   க்ெகா ந்  த யவற் ன் அைச னால் எ ம் ஒ ; tremulous sound, as of leaves in a forest flames of 
fire, etc.

 seeெவ தெ்த  ச ல ேவாைச ன்" (பாரத. காண்டவ. 2௦);.

     [ச லம் + ஓைச]

ச ைல

 
 ச ைல caḍulai, ெப. (n.)

   ன்னல் (யாழ்.அக.);; lightning.

     [ச லம் → ச ைல]
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சைட

சைட1 caḍaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ேசாரவ்ைடதல் (இ.வ.);; to become weary, disheartened, dispirited.

   2. உள்ளடங் தல் ( ன்.);; to be shut in.

   3. ப ர ் த யன ந ங் ப் ேபாதல், வளரச்்  தைடபட் ப் ேபாதல்; to be stunted in growth, as trees, plants.

ம. சட க

     [சட்  → சைட ( .தா.117);]

 சைட2 caḍaidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஆணி த யன தைறதல் ( ன்.);; to flatten, as the head or point of a nail by repeated blows;

 to clinch, rivet.

   2. த த்தல் (யாழ்ப்.);; to stop the progress, to interrupt, arrest, check, prevent, hinder.

     [(கட் ); → சட்  → சைட]

 சைட3 caḍaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

சைட1 -1 பாரக்்க;see {}.

 seeெகா க்கக் ைக சைடப் பாரில்ைல" ( ற்றா.தல. தக்கன் ேவள் ச.் 8௦);.

     [கட்  → சட்  → சைட → சைடதல் ( .தா.117);]

 சைட4 caḍaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. அடரந்்  ைளத்தல் (யாழ்.அக.);; to grow densely and luxuriantly.

   2. ெபரியதாதல்; to grow big.

     [சடாய் → சைட →  சைடதல் (வ.வ. 138);]

 சைட5 caḍai, ெப. (n.)

   1. ெநட்  ( ங்.);; sola pith.

   2. அைடப் ; stopper of a bottle, cork.

     [சடாய் → சைட (வ.வ. 138);]

 சைட6 caḍai, ெப. (n.)

   1. சைடயாக அைமந்த ம ர் ; matted locks of hair.

 see ரிசைடப் ெபாைற ழ்த் " (பரிபா. 9:5);.

 seeசைடத ்தம் ரா க் ச ்சாதம் இல்லாதேபா  ெமாடை்டத ்தம் ரா க்  ேமார ்எங்ேக ைடக் ம்' 
(பழ.);.

   2. ன்னிய ந்தல் ( ங்.);; plaited hair.

   3. அடரந்்த ம ர;் bushy, shaggy or thick hair.

   4. ேவர;் roots fibrous roots, as in a moss.

 seeக ம்ப ச ்சைடயைலந் " (கல்லா.82.3);.

   5.  (இலக்அக);; aerial roots.

   6. இலா சை்ச (ைதலவ. ைதல. 98);; cuscus-grass.

   7. ெவட் ேவர ்(ைதலவ. ைதல. 98);; black cuscus-grass.

   8. சடாமாஞ்  (ைதலவ. ைதல. 6); பாரக்்க;see {}.

1073

www.valluvarvallalarvattam.com 10537 of 19068.



சைடக்கஞ்சா

 
 சைடக்கஞ்சா caḍaikkañjā, ெப. (n.)

   கஞ்சா வைக (சங்.அக.);; a variety of Bengal hemp.

     [சைட + கஞ்சா]

சைடக்கடை்ட

 
 சைடக்கடை்ட caḍaikkaḍḍai, ெப. (n.)

சைடகடை்ட பாரக்்க;see {}.

     [சைட + கடை்ட]

சைடக்கணவாய்

 
 சைடக்கணவாய் caḍaikkaṇavāy, ெப. (n.)

   கணவாய் ன்வைக ( ன்.);; a species of cuttle- fish.

     [சைட + கணவாய்]

சைடக்கந்தம்

சைடக்கந்தம் caḍaikkandam, ெப. (n.)

   1. வசம் ; sweet flag.

   2. கந்தகம்; sulphur.

     [சைட + கந்தம்]

சைடக்கரப்பான்

 
 சைடக்கரப்பான் caḍaikkarappāṉ, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் கரப்பான் ேநாய்; a crowded skin eruption - Strophulous confertus (சா.அக.);.

     [சைட + கரப்பான்]

சைடக்காந்தாரி

 
 சைடக்காந்தாரி caḍaikkāndāri, ெப. (n.)

காட் சச்ாரைண பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

     [சைட + காந்தாரி]

சைடக்கால் சைடக்கால் caḍaikkāl,    ெகா க்காற்ப ர ்அ ப்பட்  வரம் நிலம் (W.G.); land of an abandoned betel-garden. 
[சைட1 + கால்]

சைடக் ரந்

சைடக் ரந்  caḍaikkirandi, ெப. (n.)

   கரப்பான் வைக (தஞ்சர. iii. 92);; a kind of eruption.

     [சைட + ரந் ]

சைடக் ச்

 
 சைடக் ச்  caḍaikkuccu, ெப. (n.)

   தைல ம ேரா  ன்னித் ெதாங்க வதாய் இரண்  ன்  ச் க்கைள உைடய அணி; hair- 
ornament with pendants composed of two or three small gold cups (ெச.அக.);.

க. செட ச்

     [சைட + ச் ]

     [p]
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சைடக் ஞ்சம்

சைடக் ஞ்சம் caḍaikkuñjam, ெப. (n.)

சைடக் ச்  பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

     [சைட1 + ஞ்சம்]

சைடக் ட்டம்

சைடக் ட்டம் caḍaikkuḍḍam, ெப. (n.)

   யாைனக் ட்டம்; a kind of leprosy with thickening of the skin (சா.அக.);.

     [சைட2 + ட்டம். ள் → ட்  → ட்டம் = டை்ட, ட் , ரல்க ம் க் ம் அ க் டை்டயா ம் 
ேநாய்]

த. ட்டம் → Skt. {}

சைடக் லம்

 
 சைடக் லம் caḍaikkulam, ெப. (n.)

   ெவள்ைளக் ந் ரிக்கம்; white dammer - Valeria indica (சா.அக.);.

     [சைட + லம்]

சைடக் ழல்

 
 சைடக் ழல் caḍaikkuḻl, ெப. (n.)

   இரடை்ட எ களால் இ க்கப்ப ம் ஏர ்வைக; seed- drill or drill-plough drawn by a pair of the bullocks 
(ெச.அக);.

     [சைட + ழல். சைத → சைட]

சைடக் றண்

 
 சைடக் றண்  caḍaikkuṟaṇḍi, ெப. (n.)

   மா க் றண் ; a species of caranday – Lepidagathis genus (சா.அக.);.

     [சைட + றண் ]

சைடக்ைக

 
 சைடக்ைக caḍaikkai, ெப. (n.)

   இைலக் கள்ளி; leaf-spurge - Euphorbia neirirfolia (சா.அக.);.

     [சைட + ைக]

சைடக்ெகா

சைடக்ெகா  caḍaikkoḍi, ெப. (n.)

   ெநட் ; pith plant (சா.அக.);.

     [சைட5 + ெகா ]

சைடக்ேகாங்
சைடக்ேகாங்  caḍaikāṅgu,    மஞ்சட ்ேகாங்  ( த்.அக); a species of common caung.

     [சைட4 + ேகாங் ]

சைடகட் -தல்

சைடகட் -தல் caḍaigaḍḍudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ன்னிய சைட ையத் க் க் கட் தல்; to plait tresses.

க. செடகட்

     [சைட6 + கட் ]
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சைடகடை்ட

 
 சைடகடை்ட caḍaigaḍḍai, ெப. (n.)

   ன்  வைல டன் அைடயாளத் ன் ெபா ட்  கட்டப்பட் க் ம் தைவ (ெசங்ைக.);; floating log 
tied with fishing net.

     [சைட + கடை்ட]

சைடசச்ம்பா

 
 சைடசச்ம்பா caḍaiccambā, ெப. (n.)

   கற்ைற கற்ைறயாகக் காய்க் ம் சம்பா ெநல் வைக; a variety of {} paddy bearing grains in thick clusters 
(ெச.அக.);.

ம. சடசச்ம்பா

     [சைட + சம்பா]

சைடச்

சைடச்  caḍaicci, ெப. (n.)

   1. ெநட்  (மைல.);; sola pith.

   2. ரிப் ண்  (L.);; Indian snake- root.

   3. ளியாைர ( .அ.);; yellow wood-sorrel.

   4. பா வைக ( ங்.);; a kind of moss.

   5. மரவைக; common Indian linden.

   6. ெபான்னி ைள என் ம் ெசவ்ெவண்ைமயான கல்வைக ( ன்.);; a mineral.

ம. சடச்

     [சைட5 →  சைடச் ]

சைடச் ைக

 
 சைடச் ைக caḍaiccigai, ெப. (n.)

   ன்ெகால் ; fish-killer - Anamirta cocculus (சா.அக.);.

சைடச்

 
 சைடச்  caḍaiccigi, ெப. (n.)

   நீரச்் ண் ; floating sensitive plant - Neptunia oberacca (சா.அக);.

சைடச் ரி

 
 சைடச் ரி caḍaiccigiri, ெப. (n.)

   ளகாய்; chilli - Capsicum fruitescens (சா.அக.);.

சைடச் ேவர்

 
 சைடச் ேவர ்caḍaiccivēr, ெப. (n.)

   வைக (சங்.அக.);; a plant - Achyranthes corymbosa.

     [சைட → சைடச்  + ேவர]்
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சைடசெ்சந்ெநல்

சைடசெ்சந்ெநல் caḍaiccennel, ெப. (n.)

சைடசச்ம்பா பாரக்்க;see {}.

 seeசைடசெ்சந்ெநல் ெபான் ைளக் ம்... நா " (நள. யம்வர.. 68);.

     [சைட + ெசந்ெநல்]

சைடத் ம்

 
 சைடத் ம்  caḍaittumbi, ெப. (n.)

   ெபரிய ம்  இன ன் ( னவ.);; a large kind of tumbi (scatish); fish.

     [சைட + ம் ]

சைடத் ம்ைப

 
 சைடத் ம்ைப caḍaittumbai, ெப. (n.)

   த் ம்ைப; a kind of leuces plant with thick set of flowers (சா.அக.);.

     [சைட + ம்ைப]

சைடத்ேதங்காய்

 
 சைடத்ேதங்காய் caḍaittēṅgāy, ெப. (n.)

   நார ் ந்த ேதங்காய் (யாழ்ப்.);; coconut whose husk abounds in fibres.

     [சைட + ேதங்காய்]

சைடநவ்வல்

 
 சைடநவ்வல் caḍainavval, ெப. (n.)

   நரிநவ்வல் அல்ல  நாவல்; ruddy black plum - Eugenia rubicunda (சா.அக.);.

     [சைட + நவ்வல்]

சைடநாகம்

 
 சைடநாகம் caḍainākam, ெப. (n.)

   மகளிர ்தைலயணி; a woman's hair-ornament (ெச.அக.);.

க. செடநாகர

     [சைட + நாகம். நல்லப்பாம்  படம் ெபா த்த ெபான்னாலான, வட்ட வ வத் தைலயணி]

சைடநாங் ல்

சைடநாங் ல் caḍaināṅgil, ெப. (n.)

   ெப நாங் ல் என் ம் ெபரிய இைலகைள ைடய இ ள்மரம்; large-leaved ironwood - Mesua (genus); 
(சா.அக.);.

     [சைட6 + நாங் ல்]

சைடநாய்

சைடநாய் caḍaināy, ெப. (n.)

   உட ல் ம ரடரந்் ள்ள நாய்வைக; a species of dog having shaggy hair.

     [சைட6 + நாய்]
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சைடநாைர

சைடநாைர caḍainārai, ெப. (n.)

   தைலப் ப ல் சைடேபான்ற நீண்ட இற கள் உைடய, ெசம்மஞ்சள்நிறக் கடற்பறைவ 
( னவ.);; reddish yellow coloured bird, which has matted hair-like portion on top of its wings.

     [சைட6 + நாைர]

     [p]

சைடெநத்

சைடெநத்  caḍainettili, ெப. (n.)

   ெநத்  னிற் ெபரிய  ( னவ.);; big nettili fish.

     [சைட4 + ெநத் ]

சைடப்பய

சைடப்பய  caḍaippayaṟu, ெப. (n.)

   பய  வைக (L.);; tufted green-gram.

     [சைட1 + பய ]

சைடப்ப த்

சைடப்ப த்  caḍaipparutti, ெப. (n.)

   ெசம்மண்ணில் ப ரா ம் அ க் ப்ப த்  (G.Sm.D.I.i.226);; a superior kind of cotton raised in red loam.

க. செடகத்

     [சைட4 + ப த் ]

சைடப்பா

சைடப்பா  caḍaippāci, ெப. (n.)

   சைடேபால் த த் க் ம் பா வைக; a kind of moss.

     [சைட4 + பா ]

சைட ல்ைல

சைட ல்ைல caḍaibillai, ெப. (n.)

சைட ல்ைல பாரக்்க;see {}.

   க. செட ல்ைல;ெத. சட ல்ல.

     [சைட6 + ல்ைல]

சைடப் ன்னல்

சைடப் ன்னல் caḍaippiṉṉal, ெப. (n.)

   ஒன்ேறாெடான்  ெந ங் ப் ைணந் ப்ப ; intertwining like matted locks.

 seeெகா கள் சைடப் ன்னலாகக் டக் ன்றன' (உ.வ.);.

     [சைட6 + ன்னல்]

சைடப் ைக
ைல

சைடப் ைக ைல caḍaippugaiyilai, ெப. (n.)

   இைல அ கமாக வள ம் ைக ைல வைக; a kind of tobacco plant with thick set of leaves (சா.அக.);.

     [சைட4 + ைக ைல]

சைடப் ல்

சைடப் ல் caḍaippul, ெப. (n.)

   ல்வைக (M.M. 311);; hairy grass.

     [சைட4 + ல்]

சைடப் ச்

சைடப் ச்  caḍaippūcci, ெப. (n.)

   கம்பளிப் ச்  வைக ( ன்.);; a kind of caterpillar.

     [சைட6 + ச் ]
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சைடப் ம்பா
ரி

 
 சைடப் ம்பா ரி caḍaippūmbātiri, ெப. (n.)

   யாய்ப் க் ம் பா ரிமரம்; trumpet flower tree with dense flowers - Sterlospermum chelonoides (சா.அக.);.

     [சைட + ம்பா ரி]

சைடப் ரான்

சைடப் ரான் caḍaippūrāṉ, ெப. (n.)

   ரான் வைக; a kind of centipede.

     [சைட6 + ரான்]

சைடப்ேபய்

சைடப்ேபய் caḍaippēy, ெப. (n.)

   சைட ைடய ேபய்; devil or goblin which has matted hair.

ம வ. னி

     [சைட1 + ேபய். ேபேப என்ப  அசச்க் ப் . ேப = அசச்ம். ேப → ேபம் =அசச்ம். ேப → ேபய் = அசச்ம், 
அஞ்சப்ப ம் ஆ ]

சைடப்ெபா வா

 
 சைடப்ெபா வா caḍaipporuvā, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் கடல் ன்; a kind of sea fish ( னவ.);.

     [சைட + ெபா வா]

சைடபற் -தல்
சைடபற் -தல் caḍaibaṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அடரத்் யாதல் ( ன்.);; to become thick as of hair, leaves, etc. [சைட4 + பற் -,]

சைட ன் -தல்

சைட ன் -தல் caḍaibiṉṉudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   தைலம ைரப் ரி களாக்  அைவ ஒன் டன் ஒன்  ைணந்  நிற் மா  ன் தல்; to plait the hair.

க. செடெயெண

     [சைட6 + ன் -,]

சைடேபாட் க்
ெகாள்( )-தல்

சைடேபாட் க்ெகாள்( )-தல் caḍaipōḍḍukkoḷḷudal,    13 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. தைல ையச ்சைடயாக் க் ெகாள் தல்; to have one's hair matted by artificial means.

   2. தைல ன்னிக் ெகாள் தல்; to have one's hair well combed and plaited.

     [சைட6 + ேபாட் க்ெகாள்( );-,]

சைடேபா -தல்

சைடேபா -தல் caḍaipōḍudal, ெச. . . (v.i.)

   ைர ட் ன் கட் ைனப் ல்லால் ன்னல்ேபாட்  தல்; to plait the straws on the gabled of a hut 
(கட்டட);.

     [சைட6 + ேபா -,]

சைடமாஞ்சம்

 
 சைடமாஞ்சம் caḍaimāñjam, ெப. (n.)

   ள  சாரைணக்ெகா ; a creeper of Triantheme (சாஅக);.

     [சைட + மாஞ்சம்]

சைடமாரியா

சைடமாரியா  caḍaimāriyāyi, ெப. (n.)

   அம்ைம ேநாய்க் ரிய ெபண்ெதய்வம் (M.L.);; goddess of measles.

     [சைட4 + மாரியா . ஒ.ேநா. அம்மன் = அம்ைமேதாய் வைக, காளி]
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சைட

சைட  caḍaimuḍi, ெப. (n.)

   1. சைட6 1 பாரக்்க;see {} l.

   2. சைடேயா  ய ம டம்; matted hair coiled into a crown.

 see ன்ம ரச் ்சைட ப் லரா க்ைக" ( லப். 25, 126);.

   3. சரக்ெகான்ைற ( .அ.);; Indian laburnum.

க., ெத. செட

     [சைட4 + ]

சைட ேயார்

சைட ேயார ்caḍaimuḍiyōr, ெப. (n.)

   சைட ைடய னிவர ்( ங்.);; ascetics, as persons with matted hair.

     [சைட4 + ேயார]்

சைடயநாயனார்

சைடயநாயனார ்caḍaiyanāyaṉār, ெப. (n.)

   ந்தர ரத்்  நாயனாரின் தந்ைத ம் அ பத் வ ள் ஒ வ மான நாயனார ்(ெபரிய .);; a 
canonized {} saint, father of {}, one of 63 {}.

     [சைட4 → சைடய + நாயனார]்

சைடயப்பன்

சைடயப்பன் caḍaiyappaṉ, ெப. (n.)

   1. சைட ைய ைடய அப்பன், வன்; lit., the father or lord with mated hair, {}.

 seeஅப்பார ்சைடயப்பன்" ( வாச. 8, 11);.

   2. கம்ப க்  உத  யளித்தவ ம் ெவண்ெணய்நல் ரில் வாழ்ந்தவ மான ஒ  வள்ளல்; patron of 
Kamban.

 seeவாழ்வார ் ெவண்ெணய் நல் ரச் ்சைடயப்பன் வாழ்த் ப்ெபற" (கம்பரா. தனியன்);.

     [சைட6  + அப்பன்]

னிவன்ேகாலத் ற் சைட ைடைமயால், வன் சைடயன், சைடயப்பன் என் ம் ெபயர ்ெபற்றான்.

சைடயன்2 பாரக்்க

சைடயவர்மன் 
இராசராசன் 

ந்தரன்

சைடயவரம்ன் இராசராசன் ந்தரன் caḍaiyavarmaṉirācarācaṉcundaraṉ, ெப. (n.)

   . . 1310 தல் 1332 வைர ஆண்ட பாண் யன்; a {} king ruled during 1310 - 1332.

     [சைடயவரம்ன் + இராசராசன் + ந்தரன்]

சைடயவரம்ன், மாறவரம்ன் என்பன தைல ைறேதா ம் மா மா ச ் க் ெகாள் ம் பாண் யரத்ம் 
லப்பட்டம்.

சைடயவர்மன் 
உைடயார் 

வல்லபன்

சைடயவரம்ன் உைடயார ் வல்லபன் caḍaiyavarmaṉuḍaiyārciṟivallabaṉ, ெப. (n.)

   . . 1014 தல் 1031 வைர ெநல்ேவ ப் ப ையத் தைலைம டமாகக் ெகாண்  ஆட்  ெசய்த 
பாண் யன்; a {} king ruled during 1014-1031.

     [சைடயவரம்ன் + உைடயார ்+ வல்லபன்]

சைடயவர்மன் 
லேசகரன்-

சைடயவரம்ன் லேசகரன்-1 caḍaiyavarmaṉkulacēkaraṉ, ெப. (n.)

   1190 தல் 1218 வைர ஆண்ட பாண் ய மன்னன்; a {} king ruled during 1190 - 1218.

     [சைடயவரம்ன் + லேசகரன்]

ேசாழஅர க் த் ைற ெச த்த ம த்ததால், ேசாழன் ேலாத் ங்கன் ம ைர  பைட ெய த் , 
லேசகரைன ம், அவன் மைன , மகைள ம் ைற  ெசய்  ன்  அ  பணிந்த பாண் ய க்  
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சைடயவர்மன் 
வல்லபன்

சைடயவரம்ன் வல்லபன் caḍaiyavarmaṉciṟivallabaṉ, ெப. (n.)

   . . 1101 - 1124 வைர ஆட்  ரிந்த பாண் ய மன்னன்; a {} king ruled during 11௦4 - 1l24.

     [சைடயவரம்ன் + வல்லபன்]

இம்மன்னன் தந்ைத ம ைரையத் தைலநகராகக் ெகாண்  ஆட்  ெசய்த இைடக்காலப் பாண் யன் 
லேசகரன்.

இப் ெபயரில் பலர ்பாண் ய நாடை்ட ஆண் ள்ளனர.்

சைடயவர்மன் 
ந்தரன்-l

சைடயவரம்ன் ந்தரன்-l caḍaiyavarmaṉcundaraṉ, ெப. (n.)

   . . 1250 - 1284 வைர ஆட்  ரிந்த பாண் ய மன்னன்; a {} king ruled during 1250 - 1284.

ந்தரன் ேபாசளரக்ளின் பைடத்தைலவனான ங்கணைனக் ெகான்றான். ேபாசளரக்ளின் 
கண்ண ரக்் ப்பத்ைதக் ைகப்பற் னான். இலங்ைக மன்னனிடம் ைற ெபற்றான். 

சைடயவர்மன் 
பராக் ரமன்-I

சைடயவரம்ன் பராக் ரமன்-I caḍaiyavarmaṉparākkiramaṉ, ெப. (n.)

   . . 1315 - 1334 வைர ஆட்  ரிந்த பாண் ய மன்னன்; a {} king ruled during 1315-1334.

     [சைடயவரம்ன் + பராக் ரமன்]

ல்  அரசன் அலா ன் ல் ன் பைடத ்தைலவன் காைன ம், அவன  பைடகைள ம் 
ரட் யதால்,

இவன் "வாளால் வ  றந்தான்" என்  அைழக்கப் பட்டான்.

 seeவாளால் வ  றந்தான் பணம்" எ ம்ெபயரில் உள்ள நாணயம், இம் மன்னன் காலத்ைதச ்

சைடயவர்மன் 
க் ரமன்-l

சைடயவரம்ன் க் ரமன்-l caḍaiyavarmaṉvikkiramaṉ, ெப. (n.)

   . . 1241 -1254 வைர ஆண்ட பாண் ய மன்னன்; a {} king ruled during 1241 - 1254.

     [சைடயவரம்ன் + க் ரமன்]

ேபாசள மன்னன் ரேசாேம வரனின் சமகாலத்தவன். ேபாசள மன்னனின் ேமலா ைமையப் 
பாண் யரக்ள் ஏற்  ஆட்  ெசய்தனர.் இப் ெபயரில் பலர ்ஆட்  ரிந் ள்ளனர.்

சைடயவர்மன் 
ரன்

சைடயவரம்ன் ரன் caḍaiyavarmaṉvīraṉ, ெப. (n.)

   . . 1170 - 1195 வைர ஆட்  ரிந்த பாண் ய மன்னன்; a {} king ruled during 1170 - 1195.

     [சைடயவரம்ன் + ரன்]

இப் ெபயரில் பல பாண் ய மன்னரக்ள் ஆண் ள்ளனர.்

சைடயவைர

சைடயவைர caḍaiyavarai, ெப. (n.)

   சைட சைடயாய்க் காய்க் ம் அவைர; a species of bean.

     [சைட4 + அவைர]
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சைடயன்

சைடயன்1 caḍaiyaṉ, ெச. (n.)

   ஒ  வைக ன்; a kind of fish ( னவ.);.

     [சைட → சைடயன்]

 சைடயன்2 caḍaiyaṉ, ெப. (n.)

   1. வன் (உரி.நி.);;{}.

   2. சைடயநாயனார;் a canonized Saiva saint.

 seeஎன்னவனா மரன ேய யைடந் ட்ட சைடயன்" (ேதவா.738, 11);.

   3. ெவண்ெணய்நல் ரில் வாழ்ந்தவ ம், கம்ப க்  உத யளித்தவ மான ெப மகன்; a patron of {}.

 seeவ ைம ேநாய்க்  ம ந்தன சைடயன்" (கம்பரா. ேவள் . 1);.

ம. சடயன்

     [சைட4 → சைடயன்]

தற்கட க் ப் ேபரண்டத்ைதேய வ வமாகக் வ  வழக்கமாதலால், மாைல ல் 
ேதான் ம் ெசவ்வானம் வ ேமலாகத ்ேதான் ம் ைறைய ம், பனிமைல ச் ல் றக் ம் 
கங்ைகைய ம் அவர ்தைல லனிந் ப்பதாக ம் உ வ த் க் னர ் ன்ேனார ்(ஒ.ெமா.56);.

 சைடயன்3 caḍaiyaṉ, ெப. (n.)

   . . 863 - 911 வைர ஆண்ட பாண் ய மன்னன்; a {} king.

 seeெதன்னாட் க் ேகானா ன சைடயந் தனிெசல்க" (பா.ெச.ப);

     [சைட + அன். 'அன்' – ஆ.பா.ஈ ]

சைடயன்

 
 சைடயன்  caḍaiyaṉmūli, ெப. (n.)

   நார ்அல்ல  ம ரடரந்்த கள்; any plant grown with thick set of fibres or hairs (சா.அக.);.

     [சைடயன் + . ல →  = ம த் ற் ரிய ேவரச்ெ்ச ெகா ]

சைடயன் 
ரநாராயணன்

சைடயன் ரநாராயணன் caḍaiyaṉvīranārāyaṇaṉ, ெப. (n.)

   . . 866 - 911 வைர ஆண்ட பாண் யமன்னன்; a {} king.

     [சைடயன் + ரநாராயணன்]

ற்காலப்பாண் ய மன்னன்.

சைடயன் 
ரபாண் யன்

சைடயன் ரபாண் யன் caḍaiyaṉvīrapāṇḍiyaṉ, ெப. (n.)

   .  938 - 959 வைர ஆண்ட பாண் யன்; a {} king.

     [சைடயன் + ரபாண் யன்]

சைடயேனரி

 
 சைடயேனரி caḍaiyaṉēri, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ல் உள்ள ஊர;் a village in {} District.

     [சைடயன் + ஏரி. சைடயன் ெவட் ய ஏரி]

ஏரின் உத  ெகாண்  ெசய்யப்ப ம் ப ரத் ்ெதா ல் வளரச்் க் ப் பயன்ப ம் நீைரத்ேதக்  
ைவப்பதற்  உ வாக்கப்ப ம் ஏரி. ஆழ்ந்தகன்ற நீரந்ிைல.
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சைடயாண்

சைடயாண்  caḍaiyāṇḍi, ெப. (n.)

   சைட வளரத்்த ஆண் ; religious mendicant with matted hair.

     [சைட6 + ஆண் ]

சைடயாணி

சைடயாணி caḍaiyāṇi, ெப. (n.)

ஆணிவைக ( ங்.);,

 flat-headed nail.

     [சைட2 + ஆணி]

சைடெய ைம

 
 சைடெய ைம caḍaiyerumai, ெச. (n.)

   ம ர ்அடரந்்த எ ைம; a species of buffalo with thick hairs (சா.அக.);.

     [சைட + எ ைம]

     [p]

சைட ைவ

 
 சைட ைவ caḍaiyuḷuvai, ெச. (n.)

   சைட ேபா ம் நீண்ட இைழகைள ைடய உ ைவ ன் (தஞ்ைச. னவ.);;     'uluvai' fish which has matted 
hair like long strings.

     [சைட + உ ைவ]

சைடேயான்

சைடேயான் caḍaiyōṉ, ெப. (n.)

   1. வன்;{}.

 seeெபான்னார ்சைடேயான் ர"் ( றக்ேகா.89);.

   2. வனின் தாைனத்தைலவன் ( டா.);;{}.

ம. சடயன்

     [சைட4 → சைடேயான்]

சைடரா

 
 சைடரா  caḍairāki, ெப. (n.)

   நீண்ட ரிந்த க ரக்ைளக் ெகாண்ட ேகழ்வர  (ேகாைவ.);; a kind of ragi.

     [சைட + ரா . இற  → இர  → ரா ]

சைடவா -தல்

சைடவா -தல் caḍaivāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   இைளப்பா தல் (ெநல்ைல);; to have rest or relief.

     [சைட  + ஆ -,]

சைட ல்ைல

சைட ல்ைல caḍaivillai, ெப. (n.)

   தைலப் ன்ன ற் ெபண்கள் ெச யணி ம் தைலயணி வைக; gold disc worn on the hair-plait, a woman's 
ornament.

     [சைட4 + ல்ைல]
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சைட -தல்

சைட -தல் caḍaiviḻudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ம ரச்ச்ைடயாகப் பற் தல்; to get matted or entangled, grow shaggy or bushy as the hair.

   2. பயன்படா  ேபாதல்; to become useless.

     [சைட6 + -,]

சைட

சைட  caḍaivu, ெப. (n.)

   1. மனத்தளரச்் ; wearisomeness, depression of spirits, dejection.

   அவ க் ச ்சைட  அ கம். 2 ஆணி த யன தைறைக; rivetting.

ம. சட

     [சைட1 → சைட ]

சைட ர-்த்தல்

சைட ர-்த்தல் caḍaivutīrttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ேசாம்பல் த்தல்; to stretch or twist oneself of cast off laziness.

     [சைட  + ர-்,]

சைடெவளவால்

 
 சைடெவளவால் caḍaiveḷavāl,    ெபரிய ெவௗவால் ன் ( னவ); a large portrait sea- fish.

     [சைட + ெவளவால்]

சண்ட

 
 சண்ட  caṇṭagi, ெப. (n.)

   ெப த்தக் கா ; a big variety of koray root - Cyperus pertenui (சா.அக.);.

சண்டேகா

சண்டேகா  caṇṭaāpi, ெப. (n.)

   க ஞ் னம் உைடயவன்; person of violent anger.

 seeசண்டேகா . த்ேதவைத" (யேசாதர. 1, 14);.

     [சண்ட(ம்);2 + ேகா ]

த்.ேகா  → Skt. {}

சண்டதாண்டவ
ம்

சண்டதாண்டவம் caṇṭatāṇṭavam, ெப. (n.)

   காளிேயா  வன் ஆ ய த்  (சங்அக.);; dance of {} with {}.

     [சண்ட(ம்);2 + தாண்டவம்]

சண்டநாயகன்

சண்டநாயகன் caṇṭanāyagaṉ, ெப. (n.)

   சண்ேட ரநாயனார;் a canonized {} saint.

 seeசண்டநாயக க் க ள் ெசய்தவன்" (ேதவா. 237, 8.);.

     [சண்ட(ம்);2 +நாயகன்]

சண்டப் ரசண்ட
ம்

சண்டப் ரசண்டம் saṇṭappirasaṇṭam, ெப. (n.)

   1.  க ைம; wild fierceness, extreme violence.

 seeமண் வ  சண்டப் ரசண்ட மா தமான" ( ேவங். சத. 48);.

   2. ஆரப்்பாட்டம்; boisterousness, turbulence, often applicd to persons.

தட் க்ேகடக் ஆளில்லா ட்டால் தம்  சண்டப் ரசண்டம் ெசய்வான்.

     [சண்டம் + ரசண்டம். எ ைக ேநாக்  வந்த இைணெமா ]
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சண்டப் ரசண்ட
ர்

சண்டப் ரசண்டர ்saṇṭappirasaṇṭar, ெப. (n.)

   மால் ேகா ள்ள வா ற்காப்பாளர ்(M.E.R. 634 of 1919);; deities guarding the inner shrine of {} ({}); temples.

     [சண்டப் ரசண்ட(ம்); + அர]்

சண்டப் ரசண்ட
ன்

 
 சண்டப் ரசண்டன் saṇṭappirasaṇṭaṉ, ெப. (n.)

   யாகப் ேப பவன்; one who talks boisterously.

     [சண்டப் ரசண்டம் → சண்டப் ரசண்டன்]

சண்டப் ரசண்டம் பாரக்்க

சண்டப்ைப

சண்டப்ைப caṇṭappai, ெப. (n.)

   க ப்பம்; uterus, womb.

 seeசண்டப்ைபக் ள்ளி ந் " (தனிப்பா. 1, 12௦, 4);.

     [அண்டப்ைப → சண்டப்ைப]

சண்டம்

சண்டம்1 caṇṭam, ெப. (n.)

   1. உைறப் :

 pungency.

   2. எ ; ox.

   3. க ப்பம்; pregnancy.

     [சண்  → சண்டம்]

 சண்டம்2 caṇṭam, ெப. (n.)

   1. னம் (சங்.அக.);; anger.

   2. ெகா ைம; fierceness.

 seeசண்ட மன்னைனத் தாெடா " ( வக. 43௦);.

   3. ைர  ( டா.);; speed, rapidity, swiftness,

   4. வ ைம; strength, power.

 seeபல்லா ரேகா  சண்ட ணங்கள் ேபான்றன" (பாரத காண்டவ. 38);.

   3. ஒ வைக நிைரயம் ( வத . வரக்்க. நரக. 108);; a kind of hell.

     [சள்ெளனல் = னந்  தல், சள் → சள்ைள = ெதாந்தர . சள் → சண்  → சண்ைட = சசச்ர . சள் 
→ சளம் = க ஞ் னம். சண்  → சண்டம் = னம், ெகா ைம (வ.வ. 138);]

 சண்டம்3 caṇṭam, ெப. (n.)

   ெப ைம (அக.நி.);; greatness.

சண்டமற்க

 
 சண்டமற்க  caṇḍamaṟkaḍi, ெப. (n.)

   ைனக்காய்ஞ்ெசா ; climbing nettle mercuty- Tragia involucrats (annebina); (சா.அக.);.

1085

www.valluvarvallalarvattam.com 10549 of 19068.



சண்டமா தம்

சண்டமா தம் caṇṭamārudam, ெப. (n.)

   ெப ங்காற் ; hurricane, wind-storm

     'சண்ட seeமா தத் ற் ன் ச ேகாட்டம் ேபால" (பழ.);.

     [சண்டம்2 + மா தம்]

 Skt. {} → த. மா தம்

சண்டேவகம்

சண்டேவகம் caṇṭavēkam, ெப. (n.)

   ைர ; great, excessive or headlong speed impetuosity.

 seeேத ெம ர ்நடத் னர ்சண்ட ேவகெமா ' (பாரத. பன்னிரண்டாம். 22);.

     [சண்டம்2 + ேவகம்]

சண்டன்

சண்டன்1 caṇṭaṉ, ெப. (n.)

   1. க ஞ் னத்தன்; violent-tempered person.

   2. ற் வன் ( வா.);; Yama.

 seeசண்டன்ேபா ெயட் த் ெதா ன்" (ேதைவ. 7௦);.

   3. காலன் ( வா.);; a messenger of {}.

   4. க ரவன் ( ங்.);; Sun, as the source of heat.

   5. உ த் ர ள் ஒ வர ்( .ேபா.பா.2. ப. 24);; a {}.

   6. வன் ( ன்.);;{}.

   7. சண்ேட ர நாயனார;் a canonized Saiva saint.

 seeசண்டன்ேறர ் ன் ர" (ேதைவ. 109);.

     [சண்டம் → சண்டன் (வ.வ. 138);]

த. சண்டன் → Skt. {}

 சண்டன்2 caṇṭaṉ, ெப. (n.)

   ளியமரம் (மைல.);; tamarind tree.

     [சள் → சண → சண்டன்]

 சண்டன்1 caṇṭaṉ, ெப.(n.)

   அ  ( ங்.);; eunuch, hermaphrodite.

     [Skt.sanda → த.சண்டன்.]

 சண்டன்2 caṇṭaṉ, ெப.(n.)

   ளி (மைல);; tamarind tree.

     [Skt.{} → த.சண்டன்.]

சண்டா

 
 சண்டா caṇṭā, ெப. (n.)

   அலரி; oleander - nerium odorum (சா.அக.);.
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சண்டாதகம்

 
 சண்டாதகம் caṇṭātagam, ெப. (n.)

சண்டாதம் பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

     [சண்டாதம் → சண்டாதகம்]

சண்டாதம்

 
 சண்டாதம் caṇṭātam, ெப. (n.)

   அ ரி; indigo plant - indigofera tinctoria (சா.அக.);.

சண்டாளப்ேப

சண்டாளப்ேப  caṇṭāḷappēṟu, ெப. (n.)

   வரிவைக (S.I.I.V., 139);; a tax.

     [சண்டாளம் + ேப ]

சண்டாளம்

சண்டாளம் caṇṭāḷam, ெப. (n.)

   1. இ ந்ததன்ைம; baseness, villeness, sinfulness.

   2. ேபய்; demon.

     [சள்ெளனல் = னந்  தல். சள் → சள்ைள = ெதால்ைல. சள் → சண்  → சண்டம் = னம், 
j=ெகா ைம. சண்டம் → சண்டாளம்]

த. சண்டாளம் → Skt. {}

சண்டாளர்

 
 சண்டாளர ்caṇṭāḷar, ெப. (n.)

   ெகாைலஞர ்( வா.);; murderer, assassin.

ம வ. ணங்கர,் வங்கர,் க ண்டர,் இ ஞர,் ைலஞர,் ெகாைலஞர ்(ஆ.நி.);

     [சண்டாளம் → சண்டாளர]்

சண்டாளன்

சண்டாளன் caṇṭāḷaṉ, ெப. (n.)

   1. ெகா ைம யானவன்; low, degraded man, villain, sinner.

   2. பாரப்்பனிக் ம் ெதா ம்ப க் ம் ( த் ரன்); றந்தவன்; person of the degraded caste, born of the 
brahmin woman and a sudra father.

   3. வைசெமா க் ப் பயன்ப த் ம் ெசால்; vile traitor, a term of reproach.

சண்டாளன் என் ைழப்ைபக் ெக த் ட்டான்.

   க. சாண்டால, சண்டால; . சண்டாெல, சாண்டாெல (தாழ்த்தப்பட்ட இனத்ைதச ்சாரந்்தவன்); 
[சண்டாளம் → சண்டாளன் (வ.வ.138]

சண்டாளி

சண்டாளி caṇṭāḷi, ெப. (n.)

   1. ெகா யவள், ெகா ைமயான ெபண்; low, degraded woman, sinful woman.

 seeசண்டாளி ரப்்பனைக" (தனிப்பா. 1, 95, 15);.

   2. ைலச் ; woman of the most degraded caste.

     [சண்டாளன் (ஆ.பா.); – சண்டாளி (ெப.பா.); (வ.வ. 138);]

த. சண்டாளி → Skt. {}
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சண்

சண் 1 caṇṭi, ெப. (n.)

சண் த்தனம் பாரக்்க;see {}.

க. சண்

     [(சள்); → சண்  → சண் ]

 சண் 2 caṇṭi, ெப. (n.)

   1. ெகா யவன்; wicked.

 seeஒளித்த ேததடா அடசண் " (இராமநா.);.

   2. இடக் ச ்ெசய்-பவன்-வ ; any obstinate, perverse person or animal.

சண் மா .

 seeசண் க் ைரக்  ெநாண் ச ்சாக் ' (பழ.);.

   3. அ பத் ன்  நாயன்மா ள் ஒ வர;் a canonized {} saint, one of 63 {}.

 seeஅம்ைமயா ன சச்ண் ப் ெப மா க் க ேயன்" (ேதவா. 736, 3);.

க. சண் க

     [(சள்); → சண்  → சண்  (வ.வ. 138);]

த. சண்  → Skt. {}

 சண் 3 caṇṭi, ெப. (n.)

   1. ெகா யவள்; wicked woman.

 see ணக் ஞ் சண் கள்" ( ப் . 13);.

   2. காளி (ெப ஞ் ன ள்ளவள்.); ; Durga, as furious.

ம வ. ெகாற்றைவ, அம்ைம, மாேயாள், காளி, அங்காளம்ைம, மாரி, டாரி, கன்னி, மரி, பகவ

   ம. சண் ;   க. சண் , சண்ெட (காளி);; . சண்

     [(சள்); → சண்  → சண்  (வ.வ. 138);]

த. சண்  → Skt. {}

 சண் 4 caṇṭi, ெப. (n.)

   1. மானமற்றவன் (யாழ்.அக.);; shameless person.

   2. ஒ  வைகச ் ைம மரம்; lettuce tree.

ம. சண் ச்  (ெகா யவள்);

     [சண் 1 → சண் 3]

 சண்  caṇṭi, ெப.(n.)

   சல் க்கட்  எ ம் ர ைளயாட் ல் மாட் ன் ெகாம் ல் ற்றப்பட் க் ம் ணி; the cloth tied 
around the horn of the bull in Salli-k-kattu.
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சண் க்கடா

சண் க்கடா caṇṭikkaṭā, ெப. (n.)

   1. சண் த்தன ள்ள எ ைமக்கடா; lit., stubborn he-buffalo.

   2. ஒட்டாரஞ் ெசய் ம் ேசாம்ேப  எ ைமக்கடா; indolent, obstinate person.

 seeேசாம்பெலா  ெபரிேயார ்சைபக் ட ்ப த் ந் ங்கேல சண் க்கடா" ( மேரச. சத. 40);.

     [சண் 1 + கடா]

எ ைமக்கடா ன் சண் த்தனத்ைத அவ் யல் ைடேயான்  ஏற் க் வ .

சண் க்கார்

 
 சண் க்கார ்caṇṭikkār, ெப. (n.)

   கார ்ெநல் வைக; a kind of {} paddy.

ம. சண் க்கா

     [சண்  = கார]்

சண் க் ைர

சண் க் ைர caṇṭikārai, ெப. (n.)

   ஊைத ேநாய், இ ப் வ  த யவற் ற்  ம ந்தாகப் பயன்ப ம் ைமக் ைர னம்; lettuce - leaves 
of a tree which is used in cases of rheumatic complaints, gout, lumbago etc. (சாஅக);.

     [சண்ட4 + ைர]

சண் ைக

சண் ைக caṇṭigai, ெப. (n.)

   காளி ( ங்.);;{}.

     [சண்  → சண் ைக]

சண் ெசய்-தல்

__,

   1 ெச. . . (v.i.);

   ஒட்டாரம் ெசய்தல்; to become passionate, obstinate.

க. சண்  ெகாள்

     [சண்  + ெசய்-,]

சண் த்தனம்

 
 சண் த்தனம் caṇṭittaṉam, ெப. (n.)

   ஒட்டாரம்; obstinacy, stubbornness, perversity.

   ம. சண் த்தனம், சண் த்தரம், சண் த்தம்;   ச. சண் தன;ெத. சண் தரம்.

     [சண்  → சண் த்தனம்]

சண் மா

 
 சண் மா  caṇṭimāṭu, ெப. (n.)

   இணக்கமாகச ்ெசல்லாத மா ; obstinate ox.

     [சண்  + மா . சளம் → சண்  → சண்டம் = னம், ெகா ைம, சண்டன் = க ஞ் னத்தன், 
ற் வன், ெகா யவன். சண்டன் → சண்  = ெகா யவன், காளி, இடக் ப் பண் ம் லங் ]
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சண் யர்

 
 சண் யர ்caṇṭiyar, ெப. (n.)

   சண்ைடைய ட் பவன், ெப ம் ரடன்; rowdy, rogue.

அந்தப் ேபடை்டக்  அவன்தான் சண் யர.்

     [சண்  → சண் யர]்

சண் யன்

 
 சண் யன் caṇṭiyaṉ, ெப. (n.)

   வாத ள்ள ேசாம்ேப  (யாழ்ப்);; obstinate, indolent person.

     [சண்  → சண் யன்]

சண் லன்

சண் லன் caṇṭilaṉ, ெப. (n.)

   1. வன்;{}..

   2. த் ேவான்; barber.

     [சண்  → சண் லன்]

சண் வாளம்

சண் வாளம்1 caṇṭivāḷam, ெப. (n.)

   ஒப்பந்தத்ைத நீக்கேவா ஒன்ைற டக்ேவா ெகா க் ம் பணம் ( ன்.);; money given to dissolve a bargain or 
to redeem anything.

க. சண் வாள

     [சண்  + வாளம்]

 சண் வாளம்2 caṇṭivāḷam, ெப. (n.)

   கால் லங்  (இ.வ.);; fetters for the legs.

     [சண் 1 + வாளம். வள் → வாள் → வாளம் = வைள , வட்டம், வட்ட வ லைமத்த லங் ]

சண் னி

சண் னி caṇṭiṉi, ெப. (n.)

   ளக் ; lamp.

 seeமகர சத் நாள் மைல ல் சண் னி டத்தப

தம் ட அ ரசப்ப  அ  ெசய்" ( ப். க. ெதா.1, கல். 23௦.3);

சண் சர்

 
 சண் சர ்caṇṭīcar, ெப. (n.)

சண்ேட ர நாயனார ்பாரக்்க;see {}.

க. சண்ேடச ( வன்);

     [சண்டர ்+ ஈசர ்– சண்ேடசர ்→ சண் சர]்

சண் னம்

சண் னம் caṇṭīṉam, ெப. (n.)

   பறைவகள் பறக் ம் ைற; one of the modes of flight, peculiar to birds.

 seeசண் ன ட் னம்" (கா க. ரிேலா. 6);.

     [சண்  + இனம்]
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சண்

சண் 1 caṇṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அள க்  அ கமாக உண் தல்; to cat to excess, to be gluttonous.

     [சள் → சண் -,]

 சண் 2 caṇṭu, ெப. (n.)

   1. பதர;் chaff.

   2. ளம்; broken chips of spoilt straw.

   3. ப ரில் ம் வண் வைக; an insect damaging growing crops.

   4. ைக க் ம் னி (அ னி); உ ண்ைட; a preparation of opium used for smoking.

   5. எல்ைல ல் நடப்ப ம் ேகால்; pole, as a boundary mark.

   ம. சண்ட;   க. சரட, சட்ட;பட. சண் : Skt. {}

     [சள் → சள் → சண்  (ேவ.க. 213);]

சண் ச

 
 சண் ச  saṇṭusarugu, ெப. (n.)

   காய்ந்த தாள்க ம் இைலக ம்; dried leaves.

     [சண்  + ச ]

   ேமாைன ேநாக்  வந்த மர ைணெமா . சண்  = காய்ந்த தா ம் ேதாைக ம்;ச  = காய்ந்த 
இைல.

சண் ச ைவ

 
 சண் ச ைவ saṇṭusaruvai, ெப. (n.)

   கடல க் லம் ( கைவ.);; grains of sea.

     [சண்  + ச ைவ]

சண்ேட ரநல்
ர்

சண்ேட ரநல் ர ்caṇṭēcuranallūr, ெப. (n.)

   தம்பரத் ற்  அ ல் உள்ள ற் ரின் பண்ைடய ெபயர;் an ancient village near Chidambaram.

 seeஇ ர ் டாைக சண்ேட ர நல் ரில் ேலாத் ங்க ேசாழ ரமாராயன்" (ெத. க. ெதா. 12: க. 151: 5-6);

     [சண்ேட வரம் + நல் ர]்

சண்ேட ரநாய
னார்

சண்ேட ரநாயனார ்caṇṭēcuranāyaṉār, ெப. (n.)

   வன யார ்அ பத்  வ ள் ஒ வர ்(ெபரிய );; a canonized {} saint, one of 63 {}.

     [சண்ேட வரம் + நாயனார]்

சண்ேட ரப்ெப
ைல

சண்ேட ரப்ெப ைல caṇṭēcurapperuvilai, ெப. (n.)

   ேகா க் ச ்ெசாந்தமான நிலத்ைத வாங்க, ற்க, ம க்கப்ப ம் ைல; temple land amount.

 seeஇவ் ர ்எங்கள் ரம்மேசத் ரம் என் ம் சண்ேட ரப் ெப ைல ெகாள்ளக் கடவல்ல என் ம்" 
(ெத.க. ெதா. 7: க. 759:1);.

     [சண்ேட  வரம் + ெப ைல]

நிலமாவ  இைறவன  ெபயரிேலேய இ க் ம். அந்நிலத்ைத வாங்க, ற்க உ ப்ப ம் ைல 
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சண்ேட ரவாய்க்
கால்

சண்ேட ரவாய்க்கால் caṇṭēcuravāykkāl, ெப. (n.)

   நீரப்்பாசன வாய்க்கா ன் ெபயர;் name of a irrigation channel.

 seeஇசெ்ச ம் இ க் ப் பா ம் சண்ேடஸ்வர வா க்கா ம் இைற " (ெத. க. ெதா.3: க 73:24);

     [சண்ேட வரம் + வாய்க்கால்]

சண்ைட

சண்ைட caṇṭai, ெப. (n.)

   1. சல்; quarel.

   2. ரண்பா ; conflict.

   3. ேபார;் war.

நா க க் ைடேய நிக ம் சண்ைட ேபர ைவத் த ம்.

   ம. சண்ட;   க. தண்ெட;   ெத. தண்ட;   . சண்ெட. தண்ெட;பட. சண்ெட

   சண்ைட வைக:  சண்ைட - இ வர ்ெசய் ம் ேபார;்   மல் - இ வர ்தம் வ ைம காட்டச ்ெசய் ம் 
ேபார;்   கலாம் - பலர ்ெசய் ம் ேபார;்   ேபார ்- இ  நாட்டார ்அல்ல  அரசர ்ெசய் ம் ேபார;்   சல் - 
ேபார ்ஆரவாரம்;   சமர ்- இ பைடகள் கலந்  ெசய் ம் ேபார;்   ஞாட்  ெச ந்  ெசய் ம் 
ேபார;்   மைல  - ச் ச ்ெசய் ம் ேபார;்ெச  - பைகவைர அ க் ம் ேபார ்(ெசா.க. 55, 56);.

     [சள்ெளனல் = னந் தல், சள் = ெதால்ைல. சள்ைள = ெதால்ைல. சள் → சண்  → சண்ைட = 
சல், ேபார.்]

 சண்ைட2 caṇṭai, ெப. (n.)

   இைசக்க  வைக;(S.I.I.V. 308);; a musical instrument.

சண்ைடக்கப்பல்

 
 சண்ைடக்கப்பல் caṇṭaikkappal, ெப. (n.)

   ேபாரி வதற் ப் பயன்ப த் ம் கப்பல், ேபாரக்்கப்பல்; warship, privateer.

     [சண்ைட + கப்பல்]

சண்ைடக்காரன்

சண்ைடக்காரன் caṇṭaikkāraṉ, ெப. (n.)

   1. சண்ைட ங் ண ள்ளவன்; quarelsome person.

   2. பைகவன்; enemy, அவன் என் சண்ைடக்காரன் (உ.வ.);.

   ம. சண்டார ்(பைகவர)்;;க. சக கண்ட

     [சண்ைட + காரன்]

சண்ைடக்காரி

 
 சண்ைடக்காரி caṇṭaikkāri, ெப. (n.)

   சண்ைட ம் இயல் னள்; a quarrlesome woman.

க. சகளிகா

     [சண்ைட + காரி]

சண்ைடக் - 
த்தல்

சண்ைடக் - த்தல் caṇṭaikkiḻuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   சண்ைடேபாடச ்ெசய்தல்; to pick a quarrel.

க. சகளெதெக

     [சண்ைட +  + இ -]
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சண்ைடக் நில்-
தல் (சண்ைடக்  

நிற்றல்)

சண்ைடக் நில்-தல் (சண்ைடக்  நிற்றல்) caṇṭaikkuniltalcaṇṭaikkuniṟṟal,    14 ெச. . . (v.i.)

   ேபாரா தல்; to pick a quarrel, to fight.

     [சண்ைடக்  + நில்-,]

சண்ைடப்

சண்ைடப்  caṇṭaippuḻu, ெப. (n.)

   வைக (பரராச. 2, 216);; a kind of worm.

     [சண்ைட + ]

சண்ைட

சண்ைட 1 caṇḍaibiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ேபாரி தல்; to quarrel, fight.

ம. சண்ட க் க

     [சண்ைட  + -,]

 சண்ைட 2 caṇḍaibiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   க ந் தல் (இ.வ.);; to chide, rebuke.

     [சண்ைட + -,]

சண்ைடேபா -
தல்

சண்ைடேபா -தல் caṇṭaipōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ேபாரா தல்; to pick quarrel, fight.

     [சண்ைட + ேபா -,]

சண்ைட ட் -
தல்

சண்ைட ட் -தல் caṇṭaimūṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ன ட் ம் ெசய் கைளக் ச ்சண்ைடக் த் ண் தல்; to bring the news of some quarrel before 
others, generally as a complaint and with the purpose of rousing a quarel.

   2. இ தரப் னரக்் ைடேய சண்ைட உ வாக் தல்; to create quarrel or fight between two parties.

     [சண்ைட + ட் -. ள் → ள். தல் = ெபா ந் தல், தல், ள் (த. .); - ட்  ( . .);]

சண்ைட ள்( )-
தல்

சண்ைட ள்( )-தல் caṇṭaimūḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

 to start fighting, generally between two countries.

     [சண்ைட + ள்-,]

சண்ணக்கடா

சண்ணக்கடா caṇṇakkaṭā, ெப. (n.)

   1. ன்  ெகா த்த கடா; a well-fed fat ram.

   2. ெபா  கடா; bull kept for covering.

ம. சண்ணக் டா

     [கண் → சண். சண் தல் = ணரத்ல். சண் → சண்ணம் + கடா. ல் → ள் →  → ழ → ட → 
டம் = ரட் . டத்தல் = தல், ர தல். ட → கட → கடா = உ ண்  ரண்ட லங்  (வ.வ. 137);]

சண்ணத் க்க
ேவம்

 
 சண்ணத் க்கேவம்  caṇṇatturukkavēmbu, ெப. (n.)

   ெசவ்வத்ைத; globular flowered neem.

     [சண்ணத் க்க + ேவம் ]
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சண்ணெநல்

 
 சண்ணெநல் caṇṇanel, ெப. (n.)

   சன்னவரி  த ம் ெநல்; the paddy of {}.

க. சண்ணெநல்

     [சல் → சள் → சண் + ெநல்]

சண்ணம்

சண்ணம் caṇṇam, ெப. (n.)

   ஆண் ; penis.

 see சச்ண்ணந் ள்ளஞ்ேசார" ( வ். ெபரியாழ். 1, 7, 1௦);.

   ம. சண்ண, சண்ணி;   ட. சன்ென ( ட்டம்);;பட. ண்ெண.

     [ ண் → சண். சண் தல் = ணரத்ல். சண் → சண்ணம். சண்ணக்கடா = ெபா கடா. 
ைளத்தற்ெபா ள்ள {} என் ம் ெசால்ைல வடவர ் லமாகக் காட் வர.் கண்ணம் → Skt. {}. 

சண்ணரி

 
 சண்ணரி  saṇṇarisi, ெப. (n.)

   ய அள  ெநல்மணி, உயரவ்ைக அரி ; Small grained, good variety.

க. சண்ணக்

     [சல் → சன் → சண் + அரி . அரி → அரி ]

சண்ணாரம்

சண்ணாரம் caṇṇāram, ெப. (n.)

   ைடெசய் ந் ெதா ல் (நீலேக , 280);; umbrella-making.

     [சள் → சண் → சண்ணாரம்]

சண்ணி-த்தல்

சண்ணி-த்தல் caṇṇittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. தல்; to smear, as with sacred ashes.

 seeெவண்ணீ  சண்ணித்த ேமனி" (ேதவா. 697. 1);.

   2. சாரந்் த்தல், to dwell in, inhabit.

 seeஆமாத் ர ்சண்ணிப் பாைன" (ேதவா. 1௦2௦, 8);.

     [சள் → சண்ணி]
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சண்

சண் 1 caṇṇudal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. தாக் தல்; to attack.

 seeதட்டாரப் ைபய லரிகர த்ரைனச ்சண்ணினாேன" (தனிப்பா. 1, 223, 13);.

   2. நீக் தல்,

 to remove, cure.

 see ழாெநல் ..... காமாைலகைளச ்சண் ம்" (பதாரத்்த. 300);.

   3. அள க்  அ கமாக உண் தல்; to eat to excess, to be gluttonous.

சண்ணி த்தான்.

   4. ெசய்  த்தல்; to accomplish, execute, effect, used sarcastically.

அவர ்சண் றைதப் பாரப்்ேபாம் (உ.வ.);

     [சள் → சண் . சள் தல் = இள தல்]

 சண் 2 caṇṇudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ணரத்ல்; to copulate.

     [கண் → சண் → சண் -, (வ.வ.139);]

சண்பகப்பாைல

 
 சண்பகப்பாைல caṇpagappālai, ெப. (n.)

   மரவைக (L.);; common Ceylon laurel.

     [சண்பகம் + பாைல]

சன்பகநாவல்

 
 சன்பகநாவல் caṉpaganāval, ெப. (n.)

   மண ள்ள நாவல் பழம்; a fragrant jamboon fruit - Eugenia jambosa (சா.அக.);.

ம வ. த் ைக, சா , க ைக, மால  (ஆநி.);.

     [சண்பகம் + நாவல்]

சண்பகம்

சண்பகம் caṇpagam, ெப. (n.)

   மால் ேகா ல்களில் வளரக்்கப்ப ம் மரவைக; campak tree.

 seeமல் ைக ெமளவல் மணங்கமழ் சண்பகம்" (பரிபா. 12:77);.

     [ெசம் → சம் → சம்பகம் → சண்பகம்]

சம்பகம் —→ Skt. campaka

ேதனீக்கள் ெமாய்க்காத ம், ந்த மண ள்ள ம், மஞ்சள் மலரக்ைளக் ெகாண்ட ம், 30 அ  தல் 
40 அ  வைர வளரக் ய மான இம்மரத் ன் ேவர,் படை்ட,  ஆ ய அைனத் ம் ம ந்தாகப் 
பயன்ப ம் றப் ைடயன. இதன் வைககள்:

   1. நீலமைலச ்சண்பகம்; Nilgiri champak - michelia Nilagirica.

   2. நாற்றச ்சண்பகம்; foetid champak - mappia foetida - tomentosa.

   3. காட் ச ்சண்பகம்; white champak - michelia genus.

   4.  சண்பகம்; a tree with small flowers.
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சண்பங்காைற

சண்பங்காைற caṇpaṅgāṟai, ெப. (n.)

   சண்பகப் ன் வ ைலைமக்கப்பட்ட ெபாற் க்கள் ேகாத்த காைற என் ம் க த்தணி வைக;{} 
neck ornament which has beads designed like campaka flower.

 seeமாணிக்கத் ன் தா  ெபான்னின் சண்பங்காைற ய " (S.I.I. ii, 396, 140);.

     [சண்பகம் + காைற]

சண்பங்ேகாைர

சண்பங்ேகாைர caṇpaṅārai, ெப. (n.)

   சம்பங்ேகாைர (ம ைரக். 172, உைர);; elephant grass.

     [சண்பகம் + ேகாைர]

சண்பசா ப் ர
ண்ைட

 
 சண்பசா ப் ரண்ைட caṇpacātippiraṇṭai, ெப. (n.)

   ப் ரண்ைட; a species of adamantine creeper having three corners or faces - Vitex genus (சா.அக.);.

     [சண்பகசா  + ரண்ைட]

சண்பணி

 
 சண்பணி caṇpaṇi, ெப. (n.)

   காளி ன் ஏவல் தம்; an attendant of {}.

     [சண்  = காளி. பணி = பணிப்ெபண். சண் பணி → சண்பணி]

சண்

சண்  caṇpu, ெப. (n.)

   1. சம்பங்ேகாைர; elephant-grass.

 seeசண்பமன் ரத்ர" (ம ைரக். 172);.

   2. ேகாைரவைக; a species of sedge-grass.

     [சம்  → சண் ]

சண்ைப

சண்ைப1 caṇpai, ெப. (n.)

   ெநல்ைல மாவட்டத் ல் ெதன்கா  வட்டத் ள்ள சண்பகக்காடா ய க் ற்றாலம்; Tiruk- {} of Nellai 
district, {} taluk, where champak trees are more.

     [சண்பகம் → சண்ைப (ம உ);]

சண்பகம் + அட  (கா ); = சண்பகாட . இதைன சண்பகாேத  எனத் தவறாகக் க  
க் ற்றாலத் ல் அப்ெபயர ்தாங் ய அம்மன்ேகா ல் ஒன்  எ ப்பப்பட் ள்ள .

 சண்ைப2 caṇpai, ெப. (n.)

   க்கா  ( ரக்ா );;{}.

 seeசண்ைபத் க ஞ் சம்பந்தன்" (ேதவா. 436, 11);.

     [சண்  → சண்ைப]

 சண்ைப3 caṇpai, ெப. (n.)

   ப் ரம் மாவட்டம் ெபண்ைணயாற் ன் வடகைர ல் உள்ள சம்ைப என்ற ஊரின் பைழய 
ெபயர;் an ancient village in {} district.

 seeவாணகப்பா  ராேசந் ர வளநாட் ப் ெபண்ைண வடகைரச ்சண்ைப" (ெத.க.ெதா. 22: க 68-8);.
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சண்ைபயர்ேகா
ன்

 
 சண்ைபயரே்கான் caṇpaiyarāṉ, ெப. (n.)

   வனியரான ஞானசம்பந்தர;் a {} saint, Tiru-p{}.

     [சண்ைபயர ்+ ேகான்]

சண்ைபயர ்- சண்ைப என் ம் க்கா ல் வாழ்ேவார.்

சணகம்

சணகம்1 caṇagam, ெப. (n.)

   கடைல (சங்.அக.);; Bengal gram.

   க, சணெக, சணங்க, சணங் , சணக, சண , சணி , சன்னங் , சாணங் ; Skt. {}

     [சள் → சண் → சணம் → சணகம்]

 சணகம்2 caṇagam, ெப. (n.)

   ளியாைர, வைக ( ன்.);; yello wood-sorrel.

     [சள் → சண் → சணம் → சணகம்]

 சணகம்3 caṇagam, ெப. (n.)

   சணல் (தத் வ. 156. உைர);; hemp.

     [சணம் → சணகம்]

சண

 
 சண  caṇagi, ெப. (n.)

   ங் ல்; bamboo - Bambusa arundinacea (சா.அக.);.

     [சணம் → சண ]

சணச் சச்ாரம்

சணச் சச்ாரம் caṇacciccāram, ெப. (n.)

சணகம்2 பாரக்்க;see {} (சாஅக.);.

     [சணச்  + சாரம்]

சணப்பங்ேகா

 
 சணப்பங்ேகா  caṇappaṅāḻi, ெப. (n.)

   ேகா  வைகக ள் ஒன் ; a kind of hen. சணப்பங்

ேகா  ேபாலத் ெதாண ெதாணக் றான் (உ.வ.);.

     [சணப்  + ேகா ]

ஒேர ஓைசைய, அ க்க  ெதாடரந்்  ெவளி ம் தன்ைமயால் 'அரிக் ரல்' எனப்பட்ட . இக்ேகா  
ஆண்ெபண் இைண ரியா  வா ம் தன்ைம ைடய .

     [p]
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சணப்பநார்

 
 சணப்பநார ்caṇappanār, ெப. (n.)

   சணல்நார;் fibres of flax.

ெத. சநபநார

     [சணப்பம் + நார]்

சணப்பன்

சணப்பன் caṇappaṉ, ெப. (n.)

   சண ல் நா ரிக் ம் லத்தான்; member of a Telugu caste whose profession was flax-dressing.

சணப்பன் ட் க் ேகா  தாேன லங்  மாட் க் ெகாண்ட  (பழ.);.

     [சணப்  → சணப்பன் (வ.வ. 139);]

சணப்

சணப்  caṇappu, ெப. (n.)

   1. சணல்2 (பதாரத்்த. 250); பாரக்்க;see {}.

   2. கஞ்சா (M.M.);; Indian hemp.

   ம. சணம் ;க. சணம்

     [சணம்  → சணப் (வ.வ. 139);]

சணப் க் ஞ்சம்

 
 சணப் க் ஞ்சம் caṇappukkuñjam, ெப. (n.)

   ம ள்; bowstring - hemp - Sansiviera roxburghiana (சா.அக.);.

     [சணப்  + ஞ்சம்]

சணப் ப் ளிச்
ைச

 
 சணப் ப் ளிசை்ச caṇappuppuḷiccai, ெப. (n.)

   ளிசை்ச வைக; Indian brown hemp.

     [சணப்  + ளிசை்ச]

சணப்ைப

சணப்ைப caṇappai, ெப. (n.)

சணல்1 பாரக்்க;see {}.

     [சணப்  → சணப்ைப (வ.வ. 139);]

சணம்

சணம் caṇam, ெப. (n.)

சணல் ( .அ.); பாரக்்க;see {}.

     [சடம் → சணல்1 (வ.வ.139);]

 சணம் caṇam, ெப.(n.)

சணப்ெபா  பாரக்்க;see {}-p-{}

     [Skt.ksana → த.சணம்.]

சணம்

சணம்  caṇambu, ெப. (n.)

சணல்1 பாரக்்க: see {}.

 seeசணம்ேபா  ப த் " (கா க. ரமச. 14);.

     [சணம் → சணம்  (வ.வ.139);]
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சணமம்

சணமம் caṇamam, ெப. (n.)

சணகம்1 பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

     [சணகம் → சணமம்]

சணமா

 
 சணமா  caṇamāli, ெப. (n.)

   இல ; silk cotton- Bombax malabaricum (சா.அக.);.

சணல்

சணல்1 caṇal, ெப. (n.)

   ப ப் நிற நாரினால் ரிக்கப்பட்ட க ; cord made by twisting together strands of jute.

     [சள் → சண் → சணல்]

 சணல்2 caṇal, ெப. (n.)

   ெச வைக; sunn-hemp.

   ம. சண, சணம்; H., Mar, sana;

 Beng., Guj.,

 Skt. {}

     [சள் தல் = க் தல். சடாய்த்தல் = அடரந்் வளரத்ல். ைட = நார.் சைடத ்ேதங்காய் = 
நாரத்்ேதங்காய். சைட → சடம் → சடம்  = நா ள்ள சணற் ெச . சடம் → சணம் = சணல். சணம் → 
சணம்  = சணல். சணப்  = சணல். சணப்  → சணப்ைப = சணல். சணம் → சணல் (வ.வ. 137);]

சணல்நார்

சணல்நார ்caṇalnār, ெப. (n.)

   1. ளிசை்சக் ைர ந்  எ க் ம் ஒ வைக நார;் fibres taken out from sour green or chicori plant.

   2. சணப் ; fibres of Chennai hemp (சா.அக.);.

ம வ. கா னிக் ைர

ம. சணநா

     [சணல் + நார]்

சணல் ல்

 
 சணல் ல் caṇalnūl, ெப. (n.)

   சணல் நாரினால் ெசய்த ல்; thread made of jute fibre.

ம. சண ல்

     [சணல் + ல்]

சணல்வைல

 
 சணல்வைல caṇalvalai, ெப. (n.)

   சணல் நாராலான வைலவைக; a hemp net to catch big fishes.

     [சணல் + வைல]
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சணல் த்

 
 சணல் த்  caṇalvittu, ெப. (n.)

சணலரி  பாரக்்க;see {}.

ம. சண த்

     [சணல் + த் ]

சணலரி

சணலரி  saṇalarisi, ெப. (n.)

   1. சணல் ெச ன் ைத; seed of jute plant.

   2. ஒ  வைக ெநல்; a kind of paddy.

ம. சணயரி

     [சணல் + அரி . அரி → அரி ]

சணற்சர

 
 சணற்சர  caṇaṟcaraḍu, ெப. (n.)

   சணல் ல் ெகாண்  ெசய்த சர ; cord made of jute threads.

ம. சணசச்ர

     [சணல் + சர ]

சணற்பநார்

 
 சணற்பநார ்caṇaṟpanār, ெப. (n.)

   சணல்நார;் fibres of flax.

ெத. சனபநார

     [சணல் → சணப்  → சணற்ப + நார]்

சணப்பநார ்பாரக்்க

சணற் ரி

 
 சணற் ரி caṇaṟpuri, ெப. (n.)

   சணற்க ; flax cord, hempen rope.

     [சணல் + ரி]
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சணாய்

சணாய்1 caṇāyttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   காமங்ெகாள் தல்; to be inflammed with passion or lust.

     [சண்  → சணாய்-,]

 சணாய்2 caṇāy, ெப. (n.)

   கடைல (சங்.அக.);; Bengal gram.

ம. சணா

     [சணகம் → சணாய்]

 சணாய்2 caṇāy, ெப.(n.)

சண்கம் பாரக்்க;see {}.

     "ெகா ந் ப  சணா ம்"

சணா

 
 சணா  caṇāvu, ெப. (n.)

   ைகயாந்தகைர (மைல);; a plant growing in wet places - Eclipta alba.

     [சள் → ச ப்  = ேசற்  நிலம். சள் → சண் → சண  → சணா  = நீரே்காத்த நிலத் ல் வளரவ் ]

சைண-த்தல்

சைண-த்தல் caṇaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெகா த்தல் (யாழ்ப்.);; to grow luxuriant, as trees;

 to become stout, as persons.

     [ ைன → சைன → சைண-,]

சைணப்

சைணப்  caṇaippu, ெப. (n.)

   1. ைளப் ; branching.

   2. ெச ப் ; flourishing.

     [சைண → சைணப் ]

சத்தக்கடை்ட

 
 சத்தக்கடை்ட cattakkaṭṭai, ெப. (n.)

   ைறவான வண் க்  த யன; low cartage, low hire.

     [சத்தம் + கடை்ட. சத்தம் = வண் , வாடைக]

 சத்தக்கடை்ட cattakkaṭṭai, ெப. (n.)

   தப்பாட்டத் ல் பயன்ப த்தப்ப ம் இைசக் க ; a musical instrument.

     [சத்தம்+கடை்ட]

 சத்தக்கடை்ட cattakkaṭṭai, ெப.(n.)

   த் ைரக்கா ன், ஓைசக் ைற  (இ.வ.);; dullaness of metallic ring in a coin.

     [Skt.{} → சத்த(ம்); + த.கடை்ட.]
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சத்தக்காரன்

சத்தக்காரன் cattakkāraṉ, ெப. (n.)

   1. க்காரன்; wage earner.

   2. வண் க்காரன்; cart owner (ேசரநா.);.

ம. சத்தக்காரன்

     [சத்தம் + காரன்]

சத்தக்

சத்தக்  cattakāli, ெப. (n.)

   ெநல் த ய ெபா ள்கைள ஒரிடத் ந்  எ த் ச ்ெசல்வதற்  மாட் வண் க் ரியவன் ெப ம் 
; cartage.

 seeநிசதம் ப ன்கலமாக ஏ  நாைளக்  எ ப ன் கலம் சத்தக் ட்பட" (ெத.க.ெதா.19: க. 194);.

ம வ. வண் ச ்சத்தம்

ம. சத்தக்

     [சத்தம் + ]

சத்தகம்

சத்தகம்1 cattagam, ெப. (n.)

   கத் வைக (யாழ்ப்.);; curved knife, small bill-hook.

     [சட்  → சட்டகம் → சத்தகம்]

சத்தகம் → Skt. {}

 சத்தகம் cattagam, ெப.(n.)

   1. ஏ  ய ; aggregate of seven.

   2. அரி , ஆைட, பணம் த ய ஏ ெபா ள்கைள பாரப்்பனர ்எ வரக்் த் தானஞ்ெசய் ம் 
ஈமக்கடன் வைக( ன்.);; a funeral ceremony, in which seven kinds of things as rice, clothes, money, etc. are offered as 
gift to seven Brahmans.

சத்தங்ேகள்-தல் 
(சத்தங்ேகட்டல்)

சத்தங்ேகள்-தல் (சத்தங்ேகட்டல்) cattaṅāḷtalcattaṅāṭṭal,    16 ெச. . . (v.i.)

   வண் வாடைக ேப தல் (இ.வ.);; to settle cartage.

     [சத்தம் + ேகள்-,]

சத்தசா

 
 சத்தசா cattacā, ெப. (n.)

   ம ழம் ; ape-face flower - Mimusops elengi (சா.அக.);.

சத்தசாதாரைண

 
 சத்தசாதாரைண cattacātāraṇai, ெப. (n.)

சத்தசாரைண பாரக்்க;see {}.

     [சத்தசாரைண → சத்தசாதாரைண]

சத்தசாரைண

சத்தசாரைண cattacāraṇai, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ைக (M.M.893);; a medicinal plant.

     [சத்  → சத்த + சாரைண]

சத்தேப

 
 சத்தேப  cattapēti, ெப. (n.)

   ெகா க்காய்ப் ளி; Malabar tamarind - Gareinia gambogia (சா.அக.);.
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சத்தபரியாயம்

 
 சத்தபரியாயம் cattabariyāyam, ெப. (n.)

   ெப ேவம் ; large neem or mountain neem - Melia composita (சா.அக.);.

சத்தமாரக்்கம்

 
 சத்தமாரக்்கம் cattamārkkam, ெப. (n.)

   க ; areca-nut tree - Acaciacatechu (சா.அக);.

சத்தேயானி
சத்தேயானி cattayōṉi, ெப. (n.)

   மைலமகள் ( ரம் . க்க யாண. 23);;{}.

சத்தைற

 
 சத்தைற cattaṟai, ெப. (n.)

   வள் ர ்மாவட்டத் ல் அைமந் ள்ள ஊர;் a village in {} district.

     [சாய் → சா → சத்  + அைற]

சத்தன்

சத்தன் cattaṉ, ெப. (n.)

   1. ஆற்ற ள்ளவன்; able energetic person.

   2. உ யான வன்; the formless {}, as the embodiment of energy.

 seeசத்தன் ேவண் ற் ெறல்லாமாஞ் சத் தாேன" ( . .2. 76);.

     [சத்  → சத்தன்]
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சத்

சத் 1 catti, ெப. (n.)

   1. ஆற்றல் ( ங்.);; ability, power, strength, energy.

   2. வன் அ ள்; grace of {}.

 seeஈசன்றன் சத்  ேதாய" ( . . 4, 40);;

   3. உைம, மைலமகள்;{} energy.

 seeசத் தன் வ ேவ ெதன்னிற் றைட லா ஞான மா ம்" ( . . 1, 62);.

   4. ேவல்; spear, dart.

 seeதாேமற் ற த் ய சத்  வாங் " (ெப ங். மகத. 20, 63);.

   5. லம்; trident.

 see த்தகக் ைக ைனச ்சத் " (ெப ங். மகத. 14, 153);.

   6. ெசால்லாற்றல் ( . . 18, உைர);; signification of a word.

   7. கந்தகம் ( ன்.);; sulphur.

   8. ெநல் க்காய்க் கந்தகம் (ைதலவ.ைதல. 69);; myrobalan sulphur.

   9. வழைல; soap.

   10. நி ைள ( அ);; bismuth pyrites.

   11. நீர் ள்ளி (மைல.);; white long- flowered nail-dye.

   12. ைட; umbrella.

   13. இைசச ்ெசய் ள் (அக.நி.);; a melodious verse.

     [சத்  → சத் ]

 சத் 2 catti, ெப. (n.)

   ந் ; feast (இட.வ.);.

     [ெசால் +  = ெசான்  → ெசாந்  → ெசா  → ச  = ேசா . ச  → சத்  = ேசாற் டன் ய ந் ]

 சத் 1 cattittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ஒ த்தல்; to sound, utter a noise.

     [Skt.{}. த.சக் -.]

 சத் 3 catti, ெப.(n.)

   1. வாயாெல க்  ( ங்.);; vomitting.

   2. ேவம்  (மைல.);; neem.

   3. ெகாம்மட்  (மைல.);; a small water-melon.

   4. ேபய்ப் ல்; wild snake-gourd.

 சத் 4 catti, ெப.(n.)

   ைட ( ங்.);; unbrella.

     [cf.chatra → த.சக் .]

 சத் 5 catti, ெப.(n.)

   இைசசெ்சய் ள் (அக.நி.);; a melodious verse.

     [Skt.{} → த.சக் .]
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சத் க் டம்

சத் க் டம் cattikkuḍam, ெப. (n.)

   மாளிைக ேமல் ைவக்கப்ப ம் லம் நாட் ய டம்; a metal vessel with a javelin or trident fixed in it placed on 
the terrace of a building.

 seeசத் க் டத் ெதா  தத் ற ேலாம் " (ெப ங். இலாவாண. 2௦, 111);.

     [சத்  + டம்]

சத் க் ற்ேறா
ன்

 
 சத் க் ற்ேறான் cattikāṟṟōṉ, ெப. (n.)

   நவசச்ாரம் (சங்அக.);; sal-ammoniac.

     [சத்  + ற்ேறான்]

சத் க்ெகா

சத் க்ெகா 1 cattikkoḍi,    ெகாம்மட் க் ெகா ; creeper of water-melon (சா.அக.).

     [சத்  + ெகா ]

 சத் க்ெகா 2 cattikkoḍi,    தா மஞ்சம் என் ம் ெகா  வைக ( ங்.); a kind of creeper.

     [சத்  + ெகா .]

சத் கம்

 
 சத் கம் cattigam, ெப. (n.)

   ைர (ச .);; horse.

     [அ  = ந்த. அ  → அ கம் → ச கம் → சத் கம் = ந்த ேவகத் டன் ஓடக் ய ]

சத் கர்

 
 சத் கர ்cattigar, ெப. (n.)

   ேதவ த வைக னர ்(R.C.);; celestial powers.

     [சத்  → சத் கர]்

சத் கா

 
 சத் கா cattikā, ெப. (n.)

   ெகாம்மட் ; water- melon (சா.அக.);.

     [சத்  → சத் கா]

சத் காட்

 
 சத் காட்  cattikāṭci, ெப. (n.)

   வலம் ரிக் ெகா ; twisted-horn -helicteres isora alias isoria corylifolia (சா.அக.);. [சத்  + காட் ]

சத் லம்

 
 சத் லம் cattiālam, ெப. (n.)

   ைண ன் க்காணி; violin's peg of stringed instrument.

     [சத்  + லம்]
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சத் நாதன்

 
 சத் நாதன் cattigurunātaṉ, ெப. (n.)

   கஞ்சா ( ன்.);; Indian hemp.

சத் ேகாணம்

சத் ேகாணம் cattiāṇam, ெப. (n.)

   மைலமகைளக் ப்பதாக வைர ம் ேகாணம் (ெசௗந்தரய். 11, உைர);; a mystic diagram believed to 
represent {}.

     [சத்  + ேகாணம். ெகாள் → ேகாள் → ேகாண் → ேகாணம்]

சத் சச்ாரம்

 
 சத் சச்ாரம் catticcāram, ெப. (n.)

   காந்தாரி ப்  ( ன்.);; an acrid salt.

சத் சடா

 
 சத் சடா  sattisaṭāmūli,    ற்றாமணக் ; small-seeded castor plant - Ricinus communis (சா.அக.).

     [சத்  + சடா ]

சத் சாரைண

சத் சாரைண catticāraṇai, ெப. (n.)

   1. காரீயத்ைதப் ெபா யாக் ம் க் ரடை்ட; spreading hog-weed - Boerhaavia repens alias B. procumbens.

   2. ெவள்ைளச ்சாரைண; trianthema - Trianthema decandra (சா.அக.);.

     [சத்  + சாரைண]

சத் தரன்

 
 சத் தரன் caddidaraṉ, ெப. (n.)

   ேவற்பைட ைடய கன்; Murugan, as having javelin.

     [சத்  + தரன்]

சத் பம்

சத் பம் cattitīpam, ெப. (n.)

   ேகா ல் ளக் வைக (பரத. 4, ஒ , .2, உைர);; a kind of temple lamp.

     [சத்  + பம். வம் → பம்]

சத் நாகம்

 
 சத் நாகம் cattinākam, ெப. (n.)

   நீர் ள்ளி; water-thistle (சா.அக.);.

     [சத்  + நாகம்]

சத் நா தம்

 
 சத் நா தம் caddinākidam, ெப. (n.)

சங்கஞ்ெச  பாரக்்க;see {} (சா. அக.);.
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சத் நாதம்

சத் நாதம் cattinātam, ெப. (n.)

   1. ெபான்னிறம்; golden colour.

   2. ெபான்னி ைள; bismuth of A golden colour.

   3. காக்காய்ப் ெபான் (சங்.அக);; yellow mica.

     [சத்  + நாதம்]

 சத் நாதம் cattinātam, ெப.(n.)

   1. ெபான்னிறம்; golden colour.

   2. ெபான்னி ைள; bismuth of a golden colour.

   3. ஏமாப் ரகம் (சங்.அக.);; yellow mica.

சத் நாதனார்

சத் நாதனார ்cattinātaṉār, ெப. (n.)

   ந்ெதாைக 119ஆவ  பாட ன் ஆ ரியர;் a sangam poet, author of {}-119.

     [சத்  + நாதனார]்

சத் நாயனார்

சத் நாயனார ்cattināyaṉār, ெப. (n.)

   அ பத்  ன்  நாயன்மாரக் ள் ஒ வர ்(ெபரிய .);; a canonized {} saint, one of 63.

     [சத்  + நாயனார]்

சத் பாசம்

 
 சத் பாசம் cattipācam, ெப. (n.)

    ம்ைப; small leucas (சா.அக.);.

     [சத்  + பாசம்]

சத் மான்

சத் மான் cattimāṉ, ெப. (n.)

   ைண வ  (ஆதர ); உள்ளவன்; one endowed with power or strength.

 seeசக்  யேனகமா ற் சத் மா ம் அேனகமாய்" ( . . 1, 61, வாக்);.

     [சத்  + மான். மகன் → மான்]

சத் கம்

சத் கம் cattimugam, ெப. (n.)

   அரசனின் ஆைண ஆவணம்; royal mandate.

 seeசாலா ேபாக ம் ேதவதான ம் சத் க ன்  லக்கப் ெபறார"் (T.A.S.i,9);.

ம. சத் கம்

     [சத்  + கம்]

சத் த்தம்

 
 சத் த்தம் cattimuttam, ெப. (n.)

சத் ற்றம் பாரக்்க;see {}.

     [சத் ற்றம் → சத் த்தம். சத் ற்றம் = சத் ன் பரப் ]

சத் யா ய உைமயம்ைம வ க்  த்தம் ெகா த்த இடம் என் ம் பழங்கைத ய ப்பைட ல் 
ெபயர ்ெபற்ற ஊர ்என்பர.்
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சத் ற்றம்

சத் ற்றம் cattimuṟṟam, ெப. (n.)

   ேசாழ நாட் ல் ேதவாரப் பாடல்ெபற்ற ெதன்கைர ஊரக் ள் பட் ச் ரத் ன் ேமற்பா ள்ள 
சச்த் ற்றெம ம் ஊர;் a village near {}.

 seeதழற்ைகத ்ேதவா சச்த் ற்றத் ைற ம் வக்ெகா ந்ேத" (ேதவா. 4, 1);.

     [சத்  + ற்றம்]

சத் யம்

சத் யம் cattiyam, ெப. (n.)

   ஞ்சா ( அ.);; a species of sammony swallow-wort.

 சத் யம்1 cattiyam, ெப.(n.)

   1. உண்ைம ( வா.);; truth, veracity, sincerity

   2. உ ெமா ; oath, swearing.

   3. ன்பம், ன்பேமற்ப த் தல், ன்பத்ைதத ்தாங் தல், ன்பத்ைத நீக் ம் ைற ஆ ய நான்  
வைகப்பட்ட த்தமத உண்ைமகள் தத் வங்கள் (மணிேம.20, 5, உைர);; the four fold truths, viz., tukkam, {}, {}, 
{}.

சத் யா ரியன்

 
 சத் யா ரியன் cattiyāciriyaṉ, ெப. (n.)

   ேமைலச ்சா க் ய நாடை்ட ஆண்டவன்; a king of {}.

     [சத்  + ஆ ரியன்]

சத் யான்

சத் யான் cattiyāṉ, ெப. (n.)

   கக் கட ள்; god Murugan.

 seeசத் யான் றாெடாழா தாரக்் " (இன். நாற். 1);.

     [சத்  → சத் யான் = ேவற்பைடைய ைடய கன்]

சத் ட

 
 சத் ட  cattiyuḍaāṟu, ெப. (n.)

   இ ள் மரம்; serpent champak - Mesua ferrea  (சா.அக.);

சத் ப்

 
 சத் ப்  cattiyuppu, ெப. (n.)

   ர ப்  ( .அ.);; a kind of acrid salt.

     [சத்  + உப் ]

சத் வம்

 
 சத் வம் cattiyuruvam, ெப. (n.)

   வன  அ ள் வ வம்; the manifested form of {} grace.

     [சத்  + உ வம். உ  → உ வம்]

சத் ரசா

 
 சத் ரசா  cattiracāti, ெப. (n.)

   சா பத் ரி; mace or pulp of nutmeg - Myristica fragrans (சாஅக.);.
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சத் ரசாமம்

 
 சத் ரசாமம் cattiracāmam, ெப. (n.)

   இலந்ைத; Indian almond - Zizyphus jujubi (சா.அக);.

சத் ரப்பா

 
 சத் ரப்பா  cattirappāṭi, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள ஊர;் a village in Thanjavur district.

     [சத் ரம் + பா ]

     'பா ' என்ப  ல்ைல நிலச ் ற் ர.் மன்னர,் நிலத் தைலவர ்ஆ ேயார ்பைட  ெகாண்ட 
இடம், ெப நகரம்.

சத் ரேபட்சம்

 
 சத் ரேபடச்ம் cattirapēṭcam, ெப. (n.)

   ேபயத் ; devil's fig - ficus hispida (சா.அக.);.
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சத் ரம்

சத் ரம்1 cattiram, ெப. (n.)

   பயணிகள் தங் டம் ( ங்.);; choultry, rest-house.

 seeசத் ர தலான சாைலகளிேல" ( லப். 4: 180, அ ம்);.

   க. சக்ர;ெத. சத்ர

     [சாத்  → சாத் ரம் → சத் ரம் = வ ச ்ெசல்ேவார ்தங் டம்]

சாத்  = வணிகர ் ட்டம். ற்காலத் ல் அய டச ்ெசல  ேமற்ெகாண்ேடார ்சாத் கள் ஆைகயால் 
அவரக்ள் தங் ய இடம் சத் ரமா ற் .

 சத் ரம்2 cattiram, ெப. (n.)

   1. க ழ் ம்ைப; a low annual flourishing in dry lands.

   2. ம்ைப; white dead-nettle.

 சத் ரம்1 cattiram, ெப.(n.)

   பல நாடக்ள் ெசய் ம் ேவள்  (யாக); வைக; a sacrifice lasting many days.

     " ந் ய சத் ரயாகம்" (மசச் .ைந சா.33);.

     [Skt.sattra → த.சத் ரம்.]

 சத் ரம்2 cattiram, ெப.(n.)

   1. ைக டாப்பைட ( ங்.);; weapon used in close combat; hand-weapon, as sword, lance.

   2. ேவல் ( ங்.);; spear, javelin.

   3. இ ம்  ( ங்.);; iron.

   4. அ ைவம த் வத் ற் ரிய கத் ; surgeon's knife, lancet.

   5. எ ர ்ேவதத் ன் ஓர ்உட் ரி  ( லப்.13, 141, உைர);; a sub division of the {}.

     [Skt.{} → த.சத் ரம்.]

 சத் ரம்3 cattiram, ெப.(n.)

   ைட; umbrella.

     "சத் ர ேமந் த் தனிெயா  மாணியாய்" ( வ்.ெபரியாழ்.1, 9, 6);.

     [Skt.chatra → த.சத் ரம்.]

 சத் ரம்4 cattiram, ெப.(n.)

   இ ம்  ( ங்.);; wonder.

சத் ராட்

 
 சத் ராட்  cattirāṭci, ெப. (n.)

   அரத்ைத ( ன்.);; galangal.

     [சத் ராத்  → சத் ராட் ]
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சத் ராத்

 
 சத் ராத்  cattirātti, ெப. (n.)

   அரத்ைத (மைல.);; galangal.

     [சத் ரத்ைத → சத் ராத்ைத → சத் ராத் ]

சத் ராபாவம்

 
 சத் ராபாவம் cattirāpāvam, ெப. (n.)

   நாக ட் ; frog – creeper - Tiliacora racemos (சாஅக.);.

சத் ரி

சத் ரி cattiri, ெப. (n.)

   யாைன (சங்.அக.);; elephant.

     [சத்  → சத் ரி]

 சத் ரி1 cattiri, ெப.(n.)

சத் ரியன் பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

 சத் ரி2 cattirittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   க யால் அ த்  ம த் வஞ் ெசய்தல்; to open, as a tumour.

     [Skt.{} → த.சத் ரி-த்தல்.]

சத் பம்

 
 சத் பம் cattirūpam, ெப. (n.)

சத் வம் பாரக்்க;see {}.

     [சத்  + பம். உ த்தல் = ேதான் தல். உ  = ேதாற்றம், வ வம், வ ைடப் ெபா ள், உடல். உ  → 
உ  → உ வம்]

த. உ வம் → Skt. {} → த. பம்

சத்

 
 சத்  cattili, ெப. (n.)

   க ப் ரம்; camphor.

     [சத்  + இ ]

சத் வட்டம்

சத் வட்டம் cattivaṭṭam, ெப. (n.)

   ந் ன் உண வைககள் (நாஞ்.);; viands of a feast.

     [சத் 2 + வட்டம்]

1111

www.valluvarvallalarvattam.com 10575 of 19068.



சத்

சத் 1 cattu, ெப. (n.)

   1. சாரம் (ைதலவ. பா . 30);; essence, as of medicines.

   2. அ  ( ன்.);; wisdom.

   3. ெமய் ணரவ்ாளன் (ஞானி);; sage.

   4. நன்ைம; virtue, goodness, moral excellence.

     [அள் → சள் → ச . ச தல் = ெந ங் க் டத்தல், அள் தல்= ெச தல். சள் → (சண்); → சத்  = 
ெந க் ப் வதால் ைடக் ம் சாரம், நிைறந் க் ம் ெபா ணர் , அத் தன்ைம ெகாண்டவர,் 
அவ்வ வால் ைடக் ம் நன்ைம.]

 சத் 2 cattu, ெப. (n.)

   1. க ப் ர லாசத்  (சங்.அக.);; a variety of gypsum.

   2. த்தம் (ைபஷஜ.86);; sulphate of Zinc.

     [சள் → (சண்); → சத் ]

 சத் 3 cattu, ெப. (n.)

   அைம யா க்க வழங் ங் ப் ச ்ெசால் (ேகா ெலா.);; onom. expr. signifying silence.

க., ெத. சத்

 சத் 4 cattu, ெப. (n.)

   ஒ  வைகச ்ெசய்நஞ்  ( .அ.);; a mineral poison.

 சத் 5 cattu, .எ. (part.)

   இறந் ; having died.

     [சாய் → சா. சாதல் = இறத்தல். சா → சத் . ெந ல் ைன தல் இறத்தகால ைன ல் ம். 

சத் க்ெகா -
த்தல்

சத் க்ெகா -த்தல் cattukkoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வ ைம ண்டாக் தல்; to communicate power, strength, tone.

     [சத்  + ெகா -,]

சத் கம்

 
 சத் கம் cattugam, ெப. (n.)

   வன்னிமரம்; Indian mesquit, Arjuna's penance tree - Prosopis spicigera (சா.அக.);.

     [சத்  → சத் கம்]

சத் சச்ாரைண

 
 சத் சச்ாரைண cattuccāraṇai, ெப. (n.)

சத் சாரைன (யாழ். அக.); பாரக்்க;see {}.

     [சத்  + சாரைண]

1112

www.valluvarvallalarvattam.com 10576 of 19068.



சத் ண

 
 சத் ண  cattuṇavu, ெப. (n.)

   உட க்  வளரச்் ம் வ ைம ம் அளிக்கக் ய சத் ள்ள ெபா டக்ளால் சைமக்கப்பட்ட 
உண ; nutritious meal.

தலைமசச்ர ்சத் ண த் ட்டம்.

     [சத்  + உண ]

சத் ப்

 
 சத் ப்  cattuppu, ெப. (n.)

   க ப்  ( .அ);; common salt.

     [சத்  + உப் ]

சத் ப்ைப

 
 சத் ப்ைப cattuppai, ெப. (n.)

   சத் மா த யன ைவக் ம் ைப; bag for flour of parched grain.

     [சத்  + ைப. ெபாய் → (பய்); → ைப = உட் ைள ைடய ]

சத் மத்

 
 சத் மத்  cattumattu, ெப. (n.)

   அ ப்பைடக் காரணம் ( ன்.);; seed or originating principle.

     [சத்  + மத் . எ ைக ேநாக்  வந்த இைணெமா ]

சத் மா

 
 சத் மா cattumā, ெப. (n.)

   ெபாரித்த அரி ன் மா, ேநான் க் கால ஊட்ட உண ; flour of parched grain, especially rice, generally used in 
time of fasting.

     [சத்  + மா]

சத் ெமாத்ெதன
ல்

 
 சத் ெமாதெ்தனல் cattumotteṉal, ெப. (n.)

   ம்பத ் ம்ப அ த்தைல உணரத்் ம் ஓர ்ஒ க் ப் ; onom. expr. signifying repeated sound, as of 
kicking, beating, pounding grain.

     [சத்  + ெமாத்  + எனல்]

சத்

 
 சத்  catturu, ெப. (n.)

   தண்ணீர் ட்டான் ழங் ; water root - Asparagus racemoses (சாஅக(.

சத் வாசம்

 
 சத் வாசம் catturuvācam, ெப. (n.)

   காணம் அல்ல  ெகாள்; horse-gram.
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சத் வக்

 
 சத் வக்  cattuvakku, ெப. (n.)

   மைல ரா ; fish poison cedar tree - Walsura piscidia (சாஅக.);.

சத் வகம்

 
 சத் வகம் cattuvagam, ெப. (n.)

   க வாைக; Fragrant acacia - Mimosa marginata (சா.அக.);.

சத் வகர்

 
 சத் வகர ்cattuvagar, ெப. (n.)

   இ ம் கைள (அற் தங்கைள); நிகழ்த்தவல்ல ேதவ தர ்(R.T.);; angels gifted with the power of performing 
miracles, a celestial order.

     [சத்  → சத் வகர]்

சத் வ ணம்

 
 சத் வ ணம் cattuvaguṇam, ெப. (n.)

   க் ணங்க ள் றந்ததாய் நற்ெசயல் களிேலேய ேநாக்கம் உண்டாக் வதான ணம் ( றள், 
கட ள். பரி.);; goodness or virtue, one of mu-k-kunam.

     [சத்  → சத் வம் + ணம். ெகாள் தல் = ெகாண் த்தல், உைடயனா த்தல். ெகாள் → 
ெகாள்ைக = இயல் . ெகாள் → ேகாள் = தன்ைம. ெகாள் → (ெகாண்); → (ெகாணம்); → ணம் = ெகாண்ட 
தன்ைம, தன்ைம]

சத் வம்

சத் வம் cattuvam, ெப. (n.)

   1. சாரம்; essence, essential principle.

   2. வ ைம ( டா.);; strength, power, ability, vigour.

   3. உளதாந்தன்ைம; existence.

     [சத்  → சத் வம்]

சத் வலாகம்

 
 சத் வலாகம் cattuvalākam, ெப. (n.)

   மைல வன்னி மரம்; penance tree on hill-tops - Prosopis spicigera (சா.அக.);.

சத் வைளயன்

 
 சத் வைளயன் cattuvaḷaiyaṉ, ெப. (n.)

   ைகப் ச் ; an insect inducing perplexity of mind when coming in contact (சா.அக.);.

ம வ. யாைன

     [சத்  + வைளயன்]

சத் வாசே்சரி
சத் வாசே்சரி cattuvāccēri, ெப. (n.)

   ேவ க்  அ ள்ள ஊர ்(ெத. க. ெதா. 1: க.  47. 22.);; name of a village in {}.

சதக்கல்

 
 சதக்கல் cadakkal, ெப. (n.)

   ச ப்  நிலம்; marsh, mire.

     [சள் → ச  → ச ப் . சள் → சத + கால்- சதக்கால் → சதக்கல்]
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சதக்கா தம்

 
 சதக்கா தம் cadakkācidam, ெப. (n.)

   ல்ைலப் ; smooth jasmine - Jasminum Trichotomum (சாஅக.);.

சதக்காைர

 
 சதக்காைர cadakkārai, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் காைரச ்ெச ; a kind of webera- Canthium genus (சா.அக.);.

சதகம்

சதகம் cadagam, ெப. (n.)

   தான் ; bellerie myrobalan.

 சதகம் cadagam, ெப.(n.)

   1.  பாடல்க ள்ள ற் லக் ய வைக (இலக். .847);; a poem of 100 stanzas.

   2. ற்றாண்  (நாஞ்.);; century.

     [Skt.{} → த.சதகம்1.]

சதகரம்

 
 சதகரம் cadagaram, ெப. (n.)

   சா க்காய்; nutmeg - Myristica fragrans (சா.அக.);.

சத ப்

சத ப்  cadaguppi, ெப. (n.)

   1. ம ந்தாகப் பயன்ப ம் ைக (M.M.852);; dill.

   2. ஓமம் ( ன்.);; bishop's weed.

ம வ. ேசா க் ைர

     [சத ப்ைப → சத ப் ]

சத ப் சக்களவ
ன்

 
 சத ப் சக்களவன் sadaguppisaggaḷavaṉ, ெப. (n.)

   காட் ச ்சத ப்ைப என் ம் ஒ  வைகக் கைடசச்ரக் ; a wild plant akin to common dill - Anethum graveolens, 
a bazaar drug (சா.அக.);.

     [சத ப்ைப → சத ப்  + சக்களவன்]

சத ப் கம்

 
 சத ப் கம் cadaguppugam, ெப. (n.)

   ங்ைக; Indian horse radish - Moringa pterygosperma (சா.அக.);.

சத ப்ைப

 
 சத ப்ைப cadaguppai, ெப. (n.)

   ெமன்ைமயான இைலகைள ம் ெவளிர ்மஞ்சள் நிற ைதகைள ம் ெகாண்ட ஒ  வைகச ்
ெச ; the medicinal herb, dill.

1115

www.valluvarvallalarvattam.com 10579 of 19068.



சதங்ைக

சதங்ைக cadaṅgai, ெப. (n.)

   1. ங் ணி; string of small metal bells.

   2. ெபண்க ம் ழந்ைதக ம் அணிந்  ெகாள் ம் ஒரணி, சலங்ைக; string of small silver or gold bells, 
worn by children and women as an ornament for the feet or waist.

 seeபரியகம் ரம் பாடகஞ் சதங்ைக" ( லப். 6, 84, உைர);.

ம வ. ண் ணி, மணி

ம. சதங்க

     [சல் → சல → சலங்ைக → சதங்ைக. ஓ.ேநா: கல் → கல → கலம்  → கலம்பம் → கதம்பம். ல → த. 
ேபா  (வ.வ.125);]

சதங்ைகக்ெகா

 
 சதங்ைகக்ெகா  cadaṅgaikkodi, ெப. (n.)

   உைலநீரின் ஒ வைகக் ெகா ப் ; boiling of water or liquid-food characterised by bubbling.

     [சலங்ைக → சதங்ைக + ெகா ]

சலங்ைக ஒ ையப் ேபால் இைய டன் ஒ  உண்டாக் ம் ெகா ப் .

சதங்ைகத் 
தாமம்

சதங்ைகத் தாமம் cadaṅgaiddāmam, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் மாைல; a kind of garland.

 seeமதங்கமழ் ந மலரச் ்சதங்ைகத் தாம ம்" (ெப ங். மகத. 9, 45);.

     [சதங்ைக + தாமம். தாம்  = க . தாம்( ); → தாமம்]

சதங்ைகப் ரம்

 
 சதங்ைகப் ரம் cadaṅgaippūram, ெப. (n.)

சதங்ைகப் ரான் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

ம. சதங்கப் ரம்

     [சதங்ைக + ரம்]

சதங்ைகப் ரான்

 
 சதங்ைகப் ரான் cadaṅgaippūrāṉ, ெப. (n.)

   ரான் வைக; a large species of centipede.

ம. சதங்கப் ரம்

     [சதங்ைக + ரான்]

சதங்ைகமாைல

சதங்ைகமாைல cadaṅgaimālai, ெப. (n.)

   1. ஒ வைகக் க த்தணி; a kind of neck- ornament.

   2. மாைல வைக; a kind of garland.

   3. எ  ைரகளின் க த்தணி; a string bells for the neck of cattle and horses.

ம. சதங்கமால

     [சதங்ைக + மாைல]

     [p]
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சதசச்தம்

சதசச்தம் cadaccadam, ெப. (n.)

   1. ெவண்ணாைர; white cormorant.

   2. தசச்ன் ; wood-pecker (சா.அக.);.

சதரச்் 7ו 

 சதசச்தம் cadaccadam, ெப.(n.)

சதபத் ரம் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {}

சதசத-த்தல்

சதசத-த்தல் sadasadaddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஈரப் பற்றா த்தல்; to be damp, wet.

     [சதசதம் = ஒ க் ப் ச ்ெசால். சதசதம் → சதசதத்தல்]

சதசதப்

 
 சதசதப்  sadasadappu, ெப. (n.)

   மண், மணல், களிமண் த யவற் ல் நீரப்ட் க் ைழவாக இ க் ம் நிைல; wetness, sogginess.

இந்தச ்சதசதப் ல் ெவ ங்காேலா  நடந்தால் ேசற் ப் ண் வ ம்.

பட. ெசாதெசாத

     [சதசதம் → சதசதப் .

     ' ' - ெப.ஆ.ஈ ]

சதசெதனல்

சதசெதனல் sadasadeṉal, ெப. (n.)

   அ தற் ப் ; expr of rotting.

 seeசதசெதன் ற ரக்்கந்த சாக்கைடயான ச சாரம  ழல்வேனா" (மஸ்தான். 13௦);.

     [சதசத + எனல்]

சதப வம்

சதப வம் cadabaruvam, ெப. (n.)

   1. நீர் ள்ளி; blue-flowered water-thistle.

   2. க ப்ப ; dark panic grass - Cynodon genus (சா.அக.);.

சத ட்பம்

 
 சத ட்பம் cadabuṭbam, ெப. (n.)

சத ப்  (மைல.); பாரக்்க;see {}.

சத ட்
சத ட்  cadabuṭbi, ெப. (n.)

சத ப்  (ைதலவ. ைதல. 59); பாரக்்க;see {}.
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சதம்

சதம் cadam, ெப. (n.)

   சந்தனமரம்; sandal wood tree (சா.அக.);.

     [சந்தனம் → சந்தம் → சதம்]

 சதம்1 cadam, ெப.(n.)

   1.  ( ங்.);; a hundred.

   2. ஒ  பா ன் ற் ெலா  பங்  ம ப் ள்ளதாய் இலங்ைக ல் வழங் ம் ெசப்  நாணயம்; cent a 
ceylon coin = 1/100 rupee.

     [Skt.{} → த.சதம்2.]

 சதம்2 cadam, ெப.(n.)

   1. இைல; leaf.

   2. இற ; feathe.

     [Skt.chanda → த.சதம்2.]

 சதம்3 cadam, ெப.(n.)

   அ பட்ட ப ர ்( ன்.);; vegetable plant pruned to prevent over growth; cropped grain.

     [Skt.{} → த.சதம்3.]

 சதம்4 cadam, ெப.(n.)

   அ வற்ற ; that which is perpetual, eternal.

     "ஊ ஞ்சதமல்ல ற்றாரச்தமல்ல" (பட் னத். ேவகம்பமா.13);.

     [Skt.{} → த.சதம்4.]

 சதம்5 cadam, ெப.(n.)

   இ  (அக.நி.);; end, termination.

சத லம்

 
 சத லம் cadamūlam, ெப. (n.)

சத  பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

சத

 
 சத  cadamūli, ெப. (n.)

   தண்ணீர் ட்டான் ழங் ; water-root - asparagus racemoses (சாஅக.);.

     [சத லம் → சத ]

சத ைல

 
 சத ைல cadamūlai, ெப. (n.)

   க ஒ க்கமான ைல (இ.வ.);; remote corner.
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சதரச்்

 
 சதரச்்  cadarcci, ெப. (n.)

   ச ரக்கள்ளி; square purge - Euphorbium antiguorum (சா.அக.);.

     [ச ரம் → ச ரச்்  → சதரச்் ]

சதரம்

 
 சதரம் cadaram, ெப. (n.)

சடலம் பாரக்்க;see {}.

     [சடலம் → சதரம். சதரம் ெகாசை்சத் ரிபாகச ்ச ரம் என் ம் வழங் ற .]

சதரி

 
 சதரி cadari, ெப. (n.)

   நாட்  அ ம ரம்; Indian or country liquorice - Abrus {} (சா.அக.);.

சதவல்

சதவல் cadaval, ெப. (n.)

   1. ச ப் நிலம் (சங்.அக.);; damp, swamp, marshy land.

   2. ப்ைப; rubbish.

ம. சதவல்

     [ச  → சதவல்]

சத ரியம்

 
 சத ரியம் cadavīriyam, ெப. (n.)

   ெவள்ள  (மைல.);; white bermuda grass.

சத

 
 சத  cadavīru, ெப. (n.)

   மல் ைக (மைல.);; Arabian jasmine.

சத கம்

 
 சத கம் cadavīrugam, ெப. (n.)

   ந் ரிப் ப ப் ; cashew-nut - Anacardium occide.

சதேவ

 
 சதேவ  cadavēli, ெப. (n.)

சதா லம் பாரக்்க;see {}. (சா.அக.);.

     [சதாேவரி → சதாேவ ]

சதளக்காரன்

 
 சதளக்காரன் cadaḷakkāraṉ, ெப. (n.)

   ெப ங் ம்பக்காரன் (இ.வ.);; man of large family.

     [சதளம் + காரன்]
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சதளம்

 
 சதளம் cadaḷam, ெப. (n.)

   ட்டம்; multitude.

சனசதளம் (ராட)்;

     [அ த்தல் = தல். அ  + அனம் - அதனம் = அ கம், , ைக. அதனம் → சதனம் → சதளம்]

சதாப்பன்

 
 சதாப்பன் catāppaṉ, ெப. (n.)

   எ க் ; madar- plant - Caltropis gigantea (சா.அக.);.

சதாப்

 
 சதாப்  catāppu, ெப. (n.)

   ள  ேபான்ற ெச ; a little plant.

   இதன் இைல கார ம் மண ம் உைடய ;இ மைலக் கண் க்க ம், க  சைமக்க ம் பயன்ப ம்.

சதா லம்

 
 சதா லம் catāmūlam, ெப. (n.)

   ஒ  வைகத் தண்ணீர் ட்டான் ழங் ; a kind of water- root.

சதா

 
 சதா  catāmūli, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் பழம்; melon fruit (சா.அக.);.

     [சத  → சதா . ல் → ]

சதாரம்

சதாரம் catāram, ெப. (n.)

   1. இ ; thunder bolt.

   2. ேகா ; one hundred crores.

சதாைர

 
 சதாைர catārai, ெப. (n.)

   ச ரமான ஒ வைக ஆைரக் ைர; a kind of water plant called sweet green-Marsilea quadirfolia (சா.அக.);.

     [ச ர(ம்); + ஆைர → ச ராைர → சதாைர]

சதாவரி

 
 சதாவரி catāvari, ெப. (n.)

   பாம்  ெகால் ; plant curing snake bites (சா.அக.);.

சதாவரிக் ழங்

 
 சதாவரிக் ழங்  catāvarikkiḻṅgu,    நிலப்பைனக் ழங் ; root of ground palm.

     [சதாவரி + ழங் ]

     [p]
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சதாவளி

 
 சதாவளி catāvaḷi, ெப. (n.)

   ெவள்ைளக் காக்கணம்; white-flowered mussell - shell creeper - Clitoria ternatea (சா.அக.);.

சதா -தல்

சதா -தல் cadāvudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ப தாதல்; to be shattered or broken;

 to be rotten;

 to be decayed.

 seeஅைனத் ஞ் சதா ட" (பாரத. பன்னிரண்டாம்.23);

     [சதசதப்  → சத  →  சதா ]

சதாேவ

 
 சதாேவ  catāvēti, ெப. (n.)

   க்கான் ைர; a kind of soursorrel - Rumex vesicarius (சா.அக.);.

சதாேவரி

 
 சதாேவரி catāvēri, ெப. (n.)

சதா லம் பாரக்்க;see {}.

ம. சதேவரி

சதானம்

 
 சதானம் catāṉam, ெப. (n.)

   ப த் ; cotton-tree-Gossypium herbaceum (ெச.அக.);.
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ச

ச 1 cadiddal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ த்தல்; to destroy, kill.

 seeமாயைன...... ச ப்பேத க மம்" (பாரத. ட.் 178);.

     [அ  →  ச  → ச -,]

 ச 2 cadiddal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஏமாற் தல்; to deceive.

 see ெகாண்  ச ப்பேத க மெமன்றான்" (பாரத. . 24);.

   2. மைறத்தல், மந்தணமாகச ்ெசயற்ப தல்; to conceal.

   3. ட்டாளாக் தல்; to be fool, to play a wilful act of trickery, to deceive by artifices.

   ம. ச க் க; ., ட. ச .

     [அ  → ச  → ச ]

 ச 3 cadi, ெப. (n.)

   ஏமாற்றம் (வஞ்சைன);; treachery, perfidy, wiles.

   ம. ச ;க. சத்தக.

     [ச 1 → ச ]

 ச 4 cadi, ெப. (n.)

   ேசா  ( ங்.);; cooked rice.

     [ெசால் +  → ெசான்  → ெசாந்  → ெசா  → ச ]

 ச 5 cadi, ெப. (n.)

   க்கைட ேகால்; fire- producing mechanism.

 seeச  ெகாண்ட சாக்  ெயரி ன் வ வாம்" ( மந். 1653);.

ம வ. ெஞ ேகால்

     [  = ழற் தல், கைடதல்.  →  → ச ]

 ச 6 cadi, ெப. (n.)

   ைர ; haste, speed, quickness.

ச யாய் வா.

     [ச  → ச ]

 ச 7 cadi, ெப. (n.)

   வட்டம் ( ங்.);; circle, periphery.

     [ ல் → ள் → ளி → சளி. சளிதல் = ஒ  பக்கம் சரிதல். ளி → ச ]

 ச 8 cadi, ெப. (n.)

   தாளெவாத் ; agreement of time in music and dancing.

 seeநன்மாதர ்ச பட மாநட மா " (ேதவா. 118, 3);

     [  → ச ]
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ச க் ற்றம்

 
 ச க் ற்றம் cadikkuṟṟam, ெப. (n.)

   ஏமாற் ய ற்றம்; crime of deceit.

ம. ச க் ற்றம்

     [ச  + ற்றம்]

ச காரன்

 
 ச காரன் cadikāraṉ, ெப. (n.)

   ஏமாற் பவன்; treacherous, decitful person, traitor.

ம. ச க்காரன். ெத. த் லவா

     [ச  + காரன்]

ச ெகாைல

 
 ச ெகாைல cadigolai, ெப. (n.)

   ப ெகாைல; assassination, deliberate murder.

     [ச  + ெகாைல]

ச ங்

 
 ச ங்  cadiṅgi, ெப. (n.)

   கப்பற்பா ன் ைலகைளப் பாய்மரத் ன் ேமலாக இ த் க் கட் தற்  உத ங்க ; clew-line.

     [ச  → ச  → ச ங் ]

ச த் ட்டம்

 
 ச த் ட்டம் cadiddiṭṭam, ெப. (n.)

   ஏமாற் வதற்காகப் ேபா ம் ட்டம்; plan to deceit, treachery.

     [ச \ = ட்டம்]

ச நாகம்

 
 ச நாகம் cadinākam, ெப. (n.)

   ங் லரி ; bamboo sago-Bambusa arundinacea (சா.அக.);.

ச பாய்-தல்

ச பாய்-தல் cadipāydal,    2 ெச. . . (v.i.)

   நாட் யமா தல்; to dance.

 seeதாளத் ற் ெகாக்கச ்ச  பா ங் ைர" ( .ெவ. 6, 18, உைர);.

     [ச 2 + பாய்-,]

ச மகள்

 
 ச மகள் cadimagaḷ, ெப. (n.)

   இந் ரன் மைன  (இந் ராணி);; Indira's wife.

     [ச  + மகள்]
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ச யம்

 
 ச யம்  cadiyambu, ெப. (n.)

   மைற டத் ந்  ம் அம் ; a treachcrous arrow, an arrow shot from ambush. (ேசரநா.);

ம. ச யம்

     [ச  + அம் ]

ச யன்

 
 ச யன் cadiyaṉ, ெப. (n.)

   ஏமாற் ப் ேபரவ் ; a deceiver, cheat, crook.

ம. ச யன்

     [ச  + அன்]
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ச ர்

ச ர1் cadirddal,    11 ெச. . . (v.i.)

   வ ைம ெப தல்; to gain strength or power.

 seeஅன்பனா ய ேயன் ச ரத்்ேதன்" ( வ். கண்ணி ண்.5);.

ம. ச ர்

     [ச ர ்→ ச ர]்

 ச ர2் cadir, ெப. (n.)

   1. றைம; ability, skill, dexterit.

   2. ெப ைம; greatness, excellency.

 seeசனகன் ச ைரயாதவர"் ( ரேபாத. 5, 32);.

   3. ேப ; fortune, blessing.

 seeமா ச ரி  ெபற் " ( வ். வாய். 2, 7,1);.

   4. அழ ; beauty, loveliness.

 seeச ரா ந்த ர " (தனிப்பா. 8, 1௦, 1);.

   5. நிைலைம; state, condition.

 seeத ரந்்த ச ர ்நிைனந்தால்" ( வ். வாய். 8, 1௦, 1);.

     [ச ர ்→ ச ர]்

 ச ர3் cadir, ெப. (n.)

   1. ைறந்த ைல; low price, cheapness.

ச ராய்க் ெகாண்டான் ( ன்.);

   2. ெசட் ; economy, frugality.

ம. ச ர்

     [ச ர ்→ ச ர]்

 ச ர4் cadir, ெப. (n.)

   எல்ைல (இ.வ.);; boundary, limit.

ம. ச ர்

     [ச ர ்→ ச ர]்

 ச ர5் cadir, ெப. (n.)

   நடனம் (நாட் யம்);; nautch.

     [ச ர ்→ ச ர]்

 ச ர6் cadir, ெப. (n.)

   ெப ம்பயன் அளிக் ஞ்  யற்  (ஈ . 9,1,4);; slight effort which produces great results.

     [ச ர ்→ ச ர]்
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ச ரக்்கசே்சரி

ச ரக்்கசே்சரி cadirkkaccēri, ெப. (n.)

   நடன அரங் ; nautch party.

     [ச ர2் + கசே்சரி]

ச ரக்் ராமம்

 
 ச ரக்் ராமம் cadirkkirāmam, ெப. (n.)

   எல்ைலப் றத் ள்ள ற் ார;் frontier town.

     [ச ர ்+ ராமம்]

ச ரத்்ேதங்காய்

 
 ச ரத்்ேதங்காய் cadirddēṅgāy, ெப. (n.)

   ேநரத்் க் கடனாகவாவ  கண்ேண  க க்கவாவ  தற ைடக் ம் ேதங்காய் (இ.வ.);; coconuts thrown 
down and broken on special occasions in fulfilment of a vow or for averting an evil eye.

ம. ச ரே்தங்காய்

     [ த  → தர ்→ ச ர ்+ ேதங்காய்]

ச ரெ்நல்

ச ரெ்நல்  cadirnelli, ெப. (n.)

   ேசலம் அ ள்ள வட் ப்பட் ள்ள க லாய ைடயார ்ேகா க்  இைற  நிலமாக 
வழங்கப்பட்ட ற் ர;் the name of a village gifted tax free to {] temple at {} near Salem (ஆவணம் 1991-5);.

     [ச ர ்+ ெநல் ]

ச ரக்கள்ளி

ச ரக்கள்ளி cadirakkaḷḷi, ெப. (n.)

ச ரக்கள்ளி (பதாரத்்த.121); பாரக்்க;see {}.

ம. ச ரக்கள்ளி

     [ச ரக்கள்ளி → ச ரக்கள்ளி]

ச ரக்ேகால்

ச ரக்ேகால் cadirakāl, ெப. (n.)

   நிலத்ைத அளக்கப் பயன்பட்ட ேகால்; land measured pole.

 seeஆ .......... மகள் ேபரில் ச ரக்ேகாலாய் ஐஞ்ஞா " (ெத.க.ெதா.12, க. 228: 3);.

     [ச ரம் → ச ரம் + ேகால்]

ச ரம்

ச ரம்1 cadiram, ெப. (n.)

   கக்கரிவைக (மைல.);; a kind of country melon.

 ச ரம்2 cadiram, ெப. (n.)

   ேநரே்காண ள்ள ம் அளெவாத்த நான்  எல்ைல வரம் ைடய மான உ வம்; square.

 seeச ரத் ண்ைணத ்தண் ம் பந்தர"் (ெப ங்.இலாவாண, 2,69);

ம. ச ரம்

     [ச ரம் → ச ரம்]

ச ரா

 
 ச ரா  cadirāāli, ெப. (n.)

   ஆவாைர; tanner's cassia - Cassia auriculata (சா.அக.);.
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ச ராசா

 
 ச ராசா cadirācā, ெப. (n.)

   பாரப்்ைப அல்ல  பரம்ைப மரம்; suma tree - Prosopis spicigera (சாஅக.);.

ச ராட்டம்

 
 ச ராட்டம் cadirāṭṭam, ெப. (n.)

   நடனக் காட் ; nautch performance.

     [ச ர ்+ ஆட்டம். ஆ  → ஆட்டம்]

ச ரி

ச ரி1 cadiri, ெப. (n.)

   றைம ைடயவள்; skilful or dexterous woman.

 seeசத்  ச ரி" ( மந். 1194);.

     [ச ர ்→ ச ரி.

     'இ' - ெப. பா. ஈ ]

 ச ரி2 cadiri, ெப. (n.)

   ெசம்ைப; sesbane - Sesbania aegyptiaca (சா.அக);.

ச க் வா-தல் 
(ச க் வ தல்

)

ச க் வா-தல் (ச க் வ தல்) cadirukkuvādalcadirukkuvarudal,    18 ெச. . . (v.i.)

   ெவளிப் பைடயாதல்; to appear before the public, to be made public.

     [ச ர2் +  + வா-,]

ச

ச 1 catīligi, ெப. (n.)

   ங் ல்; bamboo (சா.அக.);.

 ச 2 catīligi, ெப. (n.)

   ள் க்கத் ரி; prickly brinjal - Solanum xanthocarpum (சா.அக.);.

ச

ச 1 cadu, இைட. (int.)

   ஒைச டா க்க ேவண் ம் என்பைதக் க் ஞ் ெசால் (இ.வ.);; an exclamation meaning silence.

 ச 2 cadu, ெப. (n.)

ச ர1் பாரக்்க;see sadur1

 seeச கமாகச ்ேசைன---- தைலப்ெபய்க" ( வக.766);. [ச ர ்→ ச ]

ச க்கத்தார்

ச க்கத்தார ்cadukkaddār, ெப. (n.)

   ஒ  ப் ட்ட நிலப்ேபெரல்ைலக் ள் அடங் ய ஊரப்்ப ல் வாழ்பவர ்(ஐந்  வட்டத்தார,் ஏ  
வட்டத்தார)்;; residents of few hamlets which come under a larger circle

 see ரவல்  ேசாைல ரான் இரம த்த ள்ளிட்ட ச க்கத்தாரக்் ட்பட்ட ஐஞ்சாம் பாடகம்" 
(ெத.க.ெதா.19. க. 222);.
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ச க்கப் தம்

 
 ச க்கப் தம் cadukkappūdam, ெப. (n.)

   கா ரிப் ம்பட் னத் ல் இ ந்ததாகக் றப்ெப ம் ஒ  தம்; a mythical devil mention in {} at {}.

     [ச க்கம் + தம். ஊ  →  → தம் = ப த்த , ெபரிய டம் ைனக் ெகாண்ட ]

ெத ச ்சந் ல் இ க் ம் தம். ெபாய் ைன வாளைர (ேவடத் னைர);த் தன் ைக ள்ள 
க ற் னால் பற்  அ த் த் ன் ம் என் ற  லம் .

ச க்கப் தர்

ச க்கப் தர ்cadukkappūdar, ெப. (n.)

நாற்சந் க்கண் ெகாண் ள்ள தங்கள்.

 demons having their abode at the junction of four roads.

 seeச க்கப் தைர வஞ் ட ்டந் " ( லப். 28: 147);

     [ச க்கம் + தர.் தம் → தர.்

     'ர'் – ப.பா.ஈ ]

ச க்கம்

ச க்கம்1 cadukkam, ெப. (n.)

   நான் ன் ட்டம்; that which consists of anything four.

   2. நான்  ெத க்கள் டம், நாற்சந் ; junction where four roads meet.

 seeச க்க ஞ் சந் ம்" ( . 255);.

   3. சந்  ( டா.);; lane, narrow street.

   4. ேமைட (ைதலவ. பா . 44);; plat-form.

   5. தைல ற் கட் ம் உ மால் (யாழ்ப்.);; square cloth, large kerchief for the head.

   6. நான்  ண்கள் ெகாண்ட மண்டபம்; yard, which has four pillars.

க. ச க

     [ச  → ச க்கம்]

த. ச க்கம் → Skt. {}

 ச க்கம்2 cadukkam, ெப. (n.)

   இறந்த தைலவரின் நிைனவாக எ ப்பப்ப ம் ச ர வ வான ேமைட டன் ய நிைன ச ்
ன்னம்; memorial for great leaders with a raised square.

அண்ணா ச க்கம்.

க. ச க்  (நான்  ண்கைளக் ெகாண்ட மண்டபம்);

     [ச  → ச க்கம்]

ச க்கல்

 
 ச க்கல் cadukkal, ெப. (n.)

   வ க்கல்; slipperness.

     [ச க்கல் → ச க்கல்]
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ச க் னி

 
 ச க் னி cadukkiṉi, ெப. (n.)

   இசங் ; four- spined moratia - Azema tetracantha (சா.அக.);.

     [ச ர ்→ ச ரக்் னி → ச க் னி]

ச கம்

 
 ச கம் cadugam, ெப. (n.)

   ெப ங்காயம் (யாழ்.அக.);; asafoetida.

ச கள

 
 ச கள  cadugaḷavi, ெப. (n.)

   க் கள்ளி ன் ல் ; a parasite grown on twisted spurge - Euphorbia tiricalli (சா.அக.);.

ச ட்கம்

 
 ச டக்ம் caduṭkam, ெப. (n.)

   நான்  (யாழ்.அக.);; four.

     [ச ரக்்கம் → ச டக்ம்]

ச ட்டம்

 
 ச ட்டம் caduṭṭam, ெப. (n.)

   வால் ள ; tail- pepper - Piper cubeba (சா.அக.);.

ச ட்பாதம்

ச ட்பாதம் caduṭpādam, ெப. (n.)

   1. நாற் கா ள்ள ; quadruped.

   2. நாய்; dog.

     [ச ரப்ாதம் → ச ட்பாதம். ப  → பதம் → பாதம் = நிலத் ற் ப ம் கால ]

 ச ட்பாதம் caduṭpādam, ெப.(n.)

   1. லங்  ( ன்.);; a quadruped.

   2. நாய்; dog.

   3. காரணம் ப ெனான்ற ள் கா வா ன் ற் ப ல் நிக ங் காலக்  ( ேம.உள்.26, 
உைர);;     [Skt.catus-{} → த.ச ட்பாதம்.]

ச டகம்

 
 ச டகம் caduḍagam, ெப. (n.)

   நான்  (யாழ்.அக.);; four.

     [ச ரகம் → ச டகம்]

ச த்தர

 
 ச த்தர  caduddaravu, ெப. (n.)

   நன்ைமயளிக் ம் கட்டைள;     [சத்  → ச த்தர ]
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ச ப்பன்னி

 
 ச ப்பன்னி caduppaṉṉi, ெப. (n.)

   ஆைர (நாம ப.);;{}, an aquatic plant.

ச ப்

 
 ச ப்  caduppu, ெப. (n.)

ச ப் நிலம் பாரக்்க;see {}.

   ம. ச ப் ; . சண் , தண்  (ஈரமான, நைனந்த);

     [  → ச  → ச ப்  = ேசற் நிலம்]

ச ப் நிலம்

 
 ச ப் நிலம் caduppunilam, ெப. (n.)

   ேசற்  நிலம்; bog, marshy ground, swamp.

ம. ச ப்  நிலம்

     [ச ப்  + நிலம்]

ச ப் மான்

 
 ச ப் மான் caduppumāṉ, ெப. (n.)

   நாவலந் ல் (இந் யா ல்); மட் ம் காணப்ப ம் மான் வைக; swamp deer.

     [ச ப்  + மான்]

     [p]

ச ப் யன்

ச ப் யன் caduppuyaṉ, ெப. (n.)

ச ரப்் யன் பாரக்்க;see {}.

 seeச ப் யன்றாளில்" ( வ். ெபரியாழ். 4, 7, 3);.

     [ச ரப்் யன் → ச ப் யன்]

ச ம்ைப

 
 ச ம்ைப cadumbai, ெப. (n.)

   ேபய்ம ட்  ( ன்.);; a very soft woolly plant.

     [ச  → ச ம்ைப]

ச மணி
ச மணி cadumaṇi, ெப. (n.)

   கழைல (ைதலவ. ைதல. 71);; goitre.
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ச கன்

ச கன் cadumugaṉ, ெப. (n.)

   1. ச ர் கன் பாரக்்க;see {}.

 seeச கன் ைக ல்" ( வ். ெபரியாழ். 4, 7, 3);.

   2. அ கன் ( டா.);; Arhat.

 seeசங்கர னீசன் சயம்  ச கன்" ( லப். 1௦: 1=6);/.

ம. ச கன்

     [ச ர ்= நான் . ச ர ்→ ச  + கன். கம் → கன்]

ச ர்

ச ர1் cadur, ெப. (n.)

   1. நான் ; four, used only in compounds.

 seeச ர் கன்"

   2. நாற்ேகாணம்; square, tetragon.

   3. நாற் றம்; square.

   க. ச ர,் ச , ெச ;   ெத. ச ; . ச ர.

     [சட்டம் → சடம் → சடல் → சதர ்→ ச ர ்(வ.வ. 288);]

ச ரம்1 பாரக்்க

ச ர

ச ர2 cadura, ெப. (n.)

   1. றைம; ability, skill. dexterity.

 seeஆலால ண்டா னவன் ச ரத்ா ெனன்ேன " ( வாச. 12, 8);.

   2. வ வைக; means, contrivance.

 seeெபா ட மச ்ச ெரப்ப " (அரிச.் . கா கா. 18);.

   3. ம ; cheapness.

     'ச ராய் அந்தப் பண்டத்ைதக் ெகாண்டான்' ( ன்.);

     [ச ரம் → ச ர]்

ச ரக்்கட்

 
 ச ரக்்கட்  cadurkkaṭṭu, ெப. (n.)

   கட் டம்  (உ.வ.);; square built, well built, physique.

ம வ. கட் டல்

     [ச ரம் + கட்  → ச ரக்கட்  → ச ரக்்கட் ]

ச ரக்்க

 
 ச ரக்்க  cadurkkadi, ெப. (n.)

   ஆைம (யாழ்.அக.);; tortoise.

     [ச ர ்+ க ]
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ச ரக்்ேகாணம்

 
 ச ரக்்ேகாணம் cadurkāṇam, ெப. (n.)

   நாற் ேகான ள்ள வ வம்; quadrangular figure, tetragon.

     [ச ர ்+ ேகாணம். ேகாள் → ேகாண் → ேகாணம்]

ச ரக்் ணம்

 
 ச ரக்் ணம் cadurkkuṇam, ெப. (n.)

   நாற் ணம்; four qualities.

     [ச ர ்+ ணம். ெகாள் → (ெகாண்); → (ெகாணம்); → ணம்]

ெபண் ரக்்  அசச்ம், மடம், நாணம், ப ரப்்  என் ம் நாற் ணங்கைள ம் ஆடவரக்்  அ , நிைற, 
ஒரப்் , கைடப்  என் ம் நாற் ணங்கைள ம் றப்பாகக் ப் வேத ச ரக்் ணெமன்க.

ச ர் ணி

 
 ச ர் ணி cadurkuṇi, ெப. (n.)

   நான்  ணம் உைடயவன்; one who has four qualities.

     [ச ர் ண(ம்); + இ

     'இ' உைடைம த்த ஈ ]

ச ரக்ா -தல்

ச ரக்ா -தல் cadurkāṇudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   ைல ம வாதல் ( ன்.);; to be cheap, to be obtained at a low price.

     [ச ர ்+ கா -,]

ச ர்

 
 ச ர்  cadurāli, ெப. (n.)

   ஆ ைர (மைல.);; tanner's cassia.

ச ரத்்தம்

ச ரத்்தம் cadurddam, ெப. (n.)

   1. நான்காவ ; fourth.

 see ட ச ரத்்தம்" (தண் . 95);.

   2. நான்  ரல் அள ள்ள ( ர ள்ள); பண். ( லப் 13: 106, உைர);.

     [ச ர ்→ ச ரத்்தம்]

ச ரத்்தர்

ச ரத்்தர ்cadurddar, ெப. (n.)

   நான்காம் லத்தார ்( த் ரர)்;;{}, as the fourth caste.

     'ச ரத்்தர ் ெசய்ய பாதபங்கயத்  ன்றான்." ( ரம் . வ ணாச.் 11);

     [ச ர ்→ ச ரத்்தர]்

ச ரத்்தளம்

 
 ச ரத்்தளம் cadurddaḷam, ெப. (n.)

   ஆைரக் ைர; a water plant called sweet green (சா.அக.);.

ம வ. சதாைர

     [ச ர ்+ தளம். ச ர வ வ இைலகைளக் ெகாண்ட ]

1132

www.valluvarvallalarvattam.com 10596 of 19068.



ச ரத்்

ச ரத்் 1 cadurddi, ெப. (n.)

   ேபராமல் ; long- tubed Arabian jasmine - Jasminum sambac (heyneana); (சா.அக.);.

 ச ரத்் 2 cadurddi, ெப. (n.)

   1. கா வா, ெவள் வாைவய த்த நான்காம் நாள்; the fourth tidi in a lunar fortnight.

 see நாயக ச ரத்் ல்" ( நாயக . 38, 9);.

   2. நான்காம் ேவற் ைம ( . . 6, உைர);; dative case.

   3. மணம் ரிந்த நான்காம் நாளில் ேமற்ெகாள் ம் ேநான் ; an observance on the fourth day of wedding.

 seeச ரத்்  ந்  க ரத்்த காப்ெபா " (ெப ங். இலாவாண. 3, 131);.

   ம. ச ரத்் ; . ச ர்

     [ச ர ்→ ச ரத்் ]

 ச ரத்் 3 cadurddi, ெப. (n.)

   ஒ வரின் பாவன்ைமைய அ யக் ப்பாக (சமைசயாக);க் ெகா க் ம் நான்காம் அ  
(யாழ்.அக.);; line of stanza, usually the fourth or last line, set for a person to complete, as a test of his poetic skill.

     [ச ர ்→ ச ரத்் ]

ச ரத்் ைக

ச ரத்் ைக cadurddigai, ெப. (n.)

   1. காற்பலம் (ைதலவ. ைதல. 28);; a weight = 1/4 palam.

   2. கா வா, ெவள் வாைவய த்த நான்காம் நாள்; the fourth tidi in a lunar fortnight.

     [ச ர ்→ ச ரத்்  → ச ரத்் ைக]

ச ரத்் யைற

ச ரத்் யைற cadurddiyaṟai, ெப. (n.)

   மணத் ன் நான்காம் நாளிர  மணமக ம் மணமக ங் ைற ம் அைற (அகநா. 86, 
உைர);; bed-room in which consummation takes place on the forth night of marriage.

     [ச ரத்்  + அைற. அ  → அைற]

ச ர்ப்பதம்

ச ரப்்பதம் cadurppadam, ெப. (n.)

ச ரப்் பாதம் பாரக்்க;see {}.

 seeச ரப்்பத நாகங் ந் க் ன ெமன் " ( தான. பஞ்சாங்க. 28);.

     [ச ர ்+ பதம். ப  → பதம்]

ச ர்ப்பரணி

 
 ச ரப்்பரணி cadurpparaṇi, ெப. (n.)

   ளியாைர; sour-sorrel - Oxalis pussilla (சாஅக.);.

ச ர்ப்பலன்

 
 ச ரப்்பலன் cadurppalaṉ, ெப. (n.)

நற்பயன் ( ன்.);,

 privilege good fortune.

     [ச ர ்+ பலன்]
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ச ர்ப்பாகம்

ச ரப்்பாகம் cadurppākam, ெப. (n.)

   1. ெச த்தற் ரிய அர ைற ற் காற்ப  ெச த் த் ய்க் ம் மானிய நிலம் (C.G.93);; land held on 
favourable tenure paying only one fourth of the revenue due to government.

   2. வரி ல் நா ல் ஒ  பாகத்ைத அர ட ந்  ெப ம் இலவயம் (R.T.);; a grant or alienation of one-fourth 
share of government revenue.

ச ர்ப்பா

ச ரப்்பா  cadurppāṭu, ெப. (n.)

ச ரப்பா 2 பாரக்்க;see {}.

     [ச ர ்+ பா . ப  → பா ]

ச ர்ப்பாதம்

 
 ச ரப்்பாதம் cadurppādam, ெப. (n.)

   வாகமங்களிற் றப்ப ம் ெதாண் , சைன, ஒகம், ெமய்ய  (சரிைய, ரிைய, ேயாகம், 
ஞானம்); என் ம் நான்  ப கள்; four major sections of {} relating to {}, kiriyai, {}.

     [ச ர ்+ பாதம்]

ச ர்ப் யன்

ச ரப்் யன் cadurppuyaṉ, ெப. (n.)

   1. நான்  ேதாள்கைள ைடய மால்;{} ({});.

   2. வன்;{} (யாழ். அக.);. ம. ச ரப்் யன்

   க., ., ச ர் ச;ெத. {}.

     [ச ர ்+ யன்]

ச ர்ப்ேப

ச ரப்்ேப  cadurppēdi, ெப. (n.)

ச ரே்வ  பாரக்்க;see {}.

     'இ ப ன்மர ்ச ரப்் ேப க க் ப் ரமேதயங் ெகா ப்பதற் ம்' (S.I.I. i, 151);.

     [ச ர ்+ ேப . ேவ  → ேப ]

ச ர் கம்

 
 ச ர் கம் cadurmugam, ெப. (n.)

   நான்  கம்; four faces.

நான் கன்.

     [ச ர ்+ கம்]

ச ர் கேவ

 
 ச ர் கேவ  cadurmugavēdi, ெப. (n.)

   ெசப் ச ்ச ரக்கள்ளி; a red variety of square- spurge (சா,அக.);.

     [ச ர ்+ கம் + ேவ . ெபான்னாக்கத ்(இரசவாதம்); ற் ப் பயன்ப வ ]
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ச ர் கன்

ச ர் கன் cadurmugaṉ, ெப. (n.)

   1. நான்  கங்கைள ைடய நான் கன்;{}.

 seeச ர ் கன் றாைதெயன் ந் பற" ( வாச. 14,6);.

   2. அ கன் ( டா.); Arhat.

   ம. ச ர் கன்;   க. ச ர் க; . ச ர் க, ச ரானென.

     [ச ர ்+ கன். கம் → கன்]

ைசகைளத் ெதய்வத் ற்  கங்களாக ம் ைககளாக ங் வ  வழக்கம். அவ் வைக ல் 
ரம்மாைவ நான் கன் என்ற  ைசபற் யேத. எனி ம் பைடப் க் கட ளாகக் க தப்ப ம் 

ச ர்

 
 ச ர்  cadurmūli, ெப. (n.)

   ப த் ; herbaceous cotton (சா.அக.);.

     [ச ர ்+ . ல் → ]

ச ர்ேவதம்

ச ரே்வதம் cadurvēdam, ெப. (n.)

   நான்  மைறகள் (இ க் , எ ர,் சாமம், அதரவ்ணம்);; the four vedas viz., {} and atharava-{}.

க. ச ரே்வத

     [ச ர ்+ ேவதம்]

த்தல் = பாரத்்தல், கா தல், அ தல்.  = அ , ஒ  (ஞானம்);

     'ேதறார ் லா மாந்தர"் ( மந்.177);, ;

 L.vide-vise;

 Skt. vid - veda ஒ.ேநா. ழல் → டல்;

ஒ  → ஒ . த ழ் ேவதம் ஆரியத் ற்  ந் யதா ப்ப ேதா , ேவதப் ெபயரக்ேள த ழ்ச ்
ெசாற்களின் ரிபாக க் ன்றன. (ப.ப.8);.

ச ர்ேவ பட்டர்
கள்

 
 ச ரே்வ பட்டரக்ள் cadurvēdibaṭṭarkaḷ, ெப. (n.)

   இ க்  தலானநான்மைறகைள ம் ைறயாகக் கற் ச ்ெசால் ம் மைறயவரக்ள்; Brahmins who are 
well versed in four Vedas.

 seeஆ ரத் ெதண்ப  ச ரே்வ  பட்டரக்ட் ப் ரமேதய இைற யாக" (கரந்ைதச ்ெசப்ேப கள்);

. ச ரே்வ

     [ச ரே்வ  + பட்டரக்ள்]

ச ர்ேவ மங்க
லம்

ச ரே்வ மங்கலம் cadurvēdimaṅgalam, ெப. (n.)

   நான்மைற ம் ஆ  உ ப் களி ம் (அங்கங்களி ம்); வல்ல பாரப்்பனரக்ள் ( ராமணரக்ள்); 
வாழ்தற்ேகற்ற வண்ணம் அரசரக்ளால் இைற யாகக் ெகா க்கப் பட்ட தனி ர ்அல்ல  ல ர ்
ேசரந்்த ப ; village or villages alloted to Brahmins who have well versed in {} and {} by kings.

     'ஜயங் ெகாண்ட ேசாழ மண்டலத்  கா ர ்ேகாட்டத் த் தனி ர ்உக்கலா ய  க் ரமாபரண 
ச ரே்வ  மங்கலம்' (ெத.க. ெதா.க.3:1);.

ச ரக்கம்பம்

 
 ச ரக்கம்பம் cadurakkambam, ெப. (n.)

   நாற்ேகாணமாயைமந்த ண் வைக (C.G.);; square pillar.

     [ச ரம் + கம்பம். கம்  → கம்பம்]
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ச ரக்கம்

 
 ச ரக்கம்  cadurakkambi, ெப. (n.)

   நான்  பக்க ம் ஒத்த அகல ள்ள இ ம் க் கம் ; square iron-bar.

     [ச ரம் + கம் ]

ச ரக்கல்

ச ரக்கல் cadurakkal, ெப. (n.)

   1. ச ர வ வான ெசங்கல்; square brick.

   2. ச ர வ வான கல்; square stone.

     [ச ரம் + கல்]

ச ரக்கள்ளி

ச ரக்கள்ளி cadurakkaḷḷi, ெப. (n.)

   கள்ளி வைக (பதாரத்்த. 367);; square spurge.

   ம. ச ரக்கள்ளி, ச ரக்கள்ளி;க. சதரக்கள்ளி, ச ரக்கள்ளி

     [ச ரம் + கள்ளி. கள் தல் – வ தல். ஒ த்தால் பால் வ ம் நிைலத் ைண. ( ள்ளிப்பால்); 
லவைகக் ள்ளி ள் ைடைமயால் அப்ெபயர ்ெபற்றன. கள் = ள். கள் → கள்ளி = ட் தர ்வைக. 

ச ரக்கள்ளி. ச ரவ வான தண் ைனக் ெகாண்ட .]

ச ரக்கால்

 
 ச ரக்கால் cadurakkāl, ெப. (n.)

   ச ரமான அைமப் ைடய கல் ண்; square pillar (கட்டட);.

     [ச ரம் + கால்]

ச ரகரா

ச ரகரா  caduragarādi, ெப. (n.)

   ெபயர,் ெபா ள், ெதாைக, ெதாைட என்ற நாற் ரி க ைடயதாய், 18ஆம் ற்றாண் ல் 
ரமா னிவர ்இயற் ய த ழ் அகர த ; Tamil dictionary by Beschi in the 18th c. consisting of 4 parts, viz., 

peyar-{}, togai-y-{}.

     [ச ர ்+ அகரா . அகரம் + ஆ  – அகரா ]

அகரா  ெசால்ல ப்பைட ல் வண்ண மாைல ஒ ங்ைக (அகர வரிைசைய); தன்ைம ப த் ச ்
ெசாற்ெபா ைள உணரத்் ம் அதன் அ ப்பைடப் பயன்பாடை்ட வ ப் ெபா ளாக் ற . 

ச ரங்கசே்ச
ைன

 
 ச ரங்கசே்சைன caduraṅgaccēṉai, ெப. (n.)

ச ரங்கப்பைட பாரக்்க;see {}.

   ம. ச ரங்கேசன; . ச ரங்கைசேனா.

     [ச ரங்க + ேசைன]

ச ரங்கப்பட் ன
ம்

 
 ச ரங்கப்பட் னம் caduraṅgappaṭṭiṉam, ெப. (n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ள்ள ஊர;் a village in {} district.

ம வ. ச ைர

     [ச ரங்கம் + பட் னம்]

இவ் ர ்பாலா  கட ல் கலக் ம் இடத் ற்  அ ேக உள்ள . கடற்கைர அ ேக அைமந்த 
ஊராைகயால் பட் னம் எனப் ெபயர ்ெபற்ற . இவ் ர ்ச ர அைமப் ல் இ ந்ததால் இப்ெபயர ்
ெபற் க்கலாம்.
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ச ரங்கப்பல
ைக

 
 ச ரங்கப்பலைக caduraṅgappalagai, ெப. (n.)

ச ரங்கமைண பாரக்்க;see {}.

ம. ச ரங்கப் பலைக

     [ச ரங்கம் + பலைக]

ச ரங்கப்பைட

 
 ச ரங்கப்பைட caduraṅgappaḍai, ெப. (n.)

   யாைன, ேதர,் ைர, காலாள் என் ம் நான்  ப கைள ைடய பைட; a complete army consisting of 
four divisions, viz., elephants, chariots, cavalry and infantry.

. ச ரங்க

     [ச ரங்கம் + பைட]

ச ரங்கபந்தம்

ச ரங்கபந்தம் caduraṅgabandam, ெப. (n.)

   ச ரங்கக் கட்டத் ல் எ த் கள் ைறப்ப  அைமயப் பாடப்ெப ம் ைறப்பாவைக (மாறனலங். 
299, உைர.);; a fantastic verse whose letters are arranged in the diagrammatic form of a chessboard.

     [ச ரங்கம் + பந்தம்]

 Skt.{} → த. அங்கம்

ச ரங்கம்

ச ரங்கம்1 caduraṅgam, ெப. (n.)

   1. ச ரங்கப் பைட பாரக்்க;see {}.

 seeதனியாைன த னவாஞ் ச ரங்க றந்ெதா ய" (உபேதசகா. .54);.

   2. ப் ட்ட ைறகளின் ப  க ப்  ெவள்ைளக் கட்டங்களில் காய்கைள நகரத்்  இ வர ்மட் ேம 
ஆ ம் ைளயாட் ; chess, as played with pieces representing the four constitutent parts of an army.

 see  ச ரங்கம் ெபா " (ஈ . 5,8,4);

   ம. ச ரங்கம், ச ரங்கக்களி;   க. ச ரங்க;ெத. ச ரங்க

     [ச ரம் → ச ரங்கம்]

   64 ச ரக்கட்டங்கைளக் ெகாண்ட பலைக ல் இரண்  அரசரக்ள் தம் பைடக டன் ேபாரி வதாகக் 
ெகாண் , யாைன, ைர, ேதர,் காலாடக்ளாகக் காய்கைள ைவத்  ஆ ம் ைளயாட் .

 ச ரங்கம்2 caduraṅgam, ெப. (n.)

   நாற் ேகாணம் (யாழ்.அக.);; quadrilateral, quadrangle.

ச ரங்கமைண

 
 ச ரங்கமைண caduraṅgamaṇai, ெப. (n.)

   ச ரங்கக் கட்டம் வைரந்த பலைக; chess - board made of wooden plank.

     [ச ரங்கம் + மைண]

ச ரங் லம்

 
 ச ரங் லம் caduraṅgulam, ெப. (n.)

   ெகான்ைற; common cassia - Catharto carpus fistula alias cassia fistula (சா.அக.);.
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ச ரசச்க்கரம்

ச ரசச்க்கரம் caduraccakkaram, ெப. (n.)

   த் ரப்பா வைக (யாப். .497);; a variety of metrical composition, fitted into fanciful figures.

     [ச ரம் + சக்கரம்]

ச ரசச்ந்

ச ரசச்ந்  caduraccandi, ெப. (n.)

   நாற்சந் ; junction of four roads.

     'ச ரச ்சந் ச ்சமழ்ப் ல் கலாபத் ' (ெப ங். உஞ்ைசக். 5௦,7);

     [ச ரம்1 + சந் . அந்  → அந்  → சந் . நான்  சாைலகள் டம் ச ரச ்சந் ]

ச ரசச்ாகன்

 
 ச ரசச்ாகன் caduraccākaṉ, ெப. (n.)

   தாமைர மலர;் lotus flower (சா.அக.);.

ச ரசச்ாைல

ச ரசச்ாைல caduraccālai, ெப. (n.)

   நாற்சார ்  (யாழ்.அக.);; quadrangular house.

     [ச ரம்1 + சாைல]

ச ர ரம்

 
 ச ர ரம் sadurasiram, ெப. (n.)

   நடன ெமய்ப்பாட்  த் ைர; a hand-pose in dancing.

     [ச ரம் + ரம்]

ச ர க் லம்

 
 ச ர க் லம் sadurasukkilam, ெப. (n.)

   ெவள்ைள ஆமணக் ; moghul castor oil plant- Jatropha curcas (சா.அக.);.

ச ர

 
 ச ர  caduraḍi, ெப. (n.)

   ச ரவ ; square root.

     [ச ரம் + அ ]

ச ரத் ண்

 
 ச ரத் ண் caduraddūṇ, ெப. (n.)

ச ரக்கம்பம் பாரக்்க;see {}.

     [ச ரம் + ண்]

ச ரப்பட்ைட

 
 ச ரப்படை்ட cadurappaṭṭai, ெப. (n.)

   ைர ேவ ம்ேபா  , ல் த யவற்ைறத் தட் ச ்சரிெசய்யப் பயன்ப ம் மரப்பலைக(ெசங். 
வழ.);; a square plank used to press braided coconut leaf, hay etc.

     [ச ரம் + படை்ட]
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ச ரப்பலைக

ச ரப்பலைக1 cadurappalagai, ெப. (n.)

   தச் த் ெதா ற் க க ள் ஒன்  ( மரி.);; a kind of carpenters tool.

     [ச ரம் + பலைக]

 ச ரப்பலைக2 cadurappalagai, ெப. (n.)

   ச ரங்கமா ம் பலைக; chess-board.

ம. ச ரங்கப்பலக

     [ச ரம் + பலைக]

ச ரப்பா

ச ரப்பா 1 cadurappāṭu, ெப. (n.)

   1. றைம; dexterity, cleverness, ability.

     'ச ரப்பா ைடயார'் ( றள். 235, உைர);.

   2. ப த்த , அ ; sagacity, discretion, wisdom.

   3. உட ைழப் ; hard toil, bodily exertion.

     [ச ரம்3 + பா . ப  → பா ]

 ச ரப்பா 2 cadurappāṭu, ெப. (n.)

   ேநரே்காண ள்ள ம், அளெவாத்த நான்  எல்ைல வரம் ைடய மான வ வம்; square.

 seeவட்ட ஞ் ச ர ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 42, 29);.

     [ச ரம்1 + பா ]

ச ரப்பாைல

ச ரப்பாைல cadurappālai, ெப. (n.)

   பாைலயாழ் வைக நான்க ள் ஒன்  ( லப். 17, உைர, பக். 453);; one of the four modes of the {} class of 
melody-type.

     [ச ரம்1 + பாைல]

ச ரப் ரண்ைட

 
 ச ரப் ரண்ைட cadurappiraṇṭai, ெப. (n.)

   ரண்ைட வைக ( .அக.);; square-stalked vine.

     [ச ரம் + ரண்ைட]

     [p]

ச ரப் ளி

ச ரப் ளி cadurappuḷi, ெப. (n.)

   தமரத்ைத; square tamarind - Aucerrnoa carambola (சாஅக.);.

ம வ. தம்பரத்ைத

     [ச ரம்1 + ளி]

     [p]
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ச ரம்

ச ரம்1 caduram, ெப. (n.)

   1. ேநரே்காண ள்ள ம், அளெவாத்த நான்  எல்ைல வரம் ைடய மான உ வம்; square.

 seeவட்ட ஞ் ச ர ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 42, 29);.

   2. ச ரக்கள்ளி (மைல.);; square spurge.

   3. நீள்ச ரவ வம்; rectangular shape.

   ம. ச ரம்;   க. ச ர, சதர, சத , ச ;   ெத. ச ர ; . ச ர,் சத்ர

     [சதரம் → ச ரம்]

வட்டம் என்ப  ேபான்ேற ச ரம் என்ப ம் ய ெதன்ெசால். ஆ ன், வட ல்களில் 
ஆளப்ெபற் ப்ப  பற் , ச ரம் என்பைதப் ேபான்ேற வட்டம் என்பைத ம் வடெசால்ெலன வ ப்பர ்
வடவர.் த. வட்டம் → ரா. வட்ட. ைறையத் தைலக் ழாய் காட் வர ்அவர.் ச ரம் என் ம் வ வம் 
வடெமா ல் இல்ைல.

வ. ச ரஅ்சர் = நாற்ேகாணம்.

ேமைலயாரியத் ல் நான்  என் ம் எண் ப் ெபயர ் ன்ெனாட் ப் ெபற்ேற ச ரத்ைதக் 
க் ன்ற .

 L. quatuor = four;

 exquadra;

 of esqharre;

 E. square.

வடெமா ல் அ  ன்ெனாட் ப் ெபற் க் க் ன்ற . ச ர ்என் ம் ெபயர ்இயல்பாக நின்  
நான்  என் ம் எண் ப்ெபயைரேய உணரத்் ன்ற . ச ரிகா, ச ஷ்க, ச ஷ்டய என் ம் 
வ வங்க ம்

ற்காலத் ேலேய ச ர வ ைவ ம் உணரத்் னதாகக் ெதரி ன்ற .

அசர் = ேகாணம், ைல.

ச ரம் என் ம் வ வக் க த்  நான் ைலச ்சட்டதெ்தா  மட் ன் க் கட் டம்ெபா ம் ெதாடர்  
உைடயதாகத் ெதரி ன்ற .

கட் டம் ன் அைமப்ைபச ்ச ரக்்கட்  என்ப  உலக வழக் . ஆங் லத் ல் square- built, a man of square 
frame என்  வழங் தல் காண்க. (வ.வ. 141, 288);.

 ச ரம்2 caduram, ெப. (n.)

   ரல் ன்பாக நி ரப் ெப ரல் அகம்வர மற்ைற ரல்க ம் தம் ட ்ேசரந்்  இைறஞ்  
நிற் ம் இைணயா ைனக்ைக ( லப். 3: 18, உைர.);; hand pose in dancing with the little finger raised back, the 
thumb closed in and the other three fingers bent, one of 33 {}.

ம. ச ரம்

     [ச ர ்→ ச ரம்]

 ச ரம்3 caduram, ெப. (n.)

   1. றைம; dexterity, cleverness, ability,
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ச ரமாடம்

 
 ச ரமாடம் caduramāṭam, ெப. (n.)

   நான்  பக்க ம் அளெவாத்த மாடப் ைர; square niche in a wall.

ம. ச ரமாடம்

     [ச ரம் + மாடம்]

ச ர கம்

 
 ச ர கம் caduramugam, ெப. (n.)

ச ர் கம் பாரக்்க;see {}.

     [ச ரம் + கம்]

ச ரேமாட் -தல்

ச ரேமாட் -தல் caduramōṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   பரம்  ஒட் தல், பரம்பால் உ தநிலத்ைதச ்சமன் ெசய்தல்; to level ploughed land by 'Parambu'.

     [ச ரம் + ஒட் -,]

பரம்  = 9 அ  நீள ம் 1/2 அ  அகல ம் ெகாண்ட பலைக (ெசங்ைக);.

ச ரர்

ச ரர ்cadurar, ெப. (n.)

   1. அ ஞர;் learned person.

   2. ற ைடேயார;் efficient person.

   3. ேபராைசக்காரர;் greedy person.

ம. ச ரன்

     [ச ர ்→ ச ரர]்

ச ரவ

 
 ச ரவ  caduravaḍi, ெப. (n.)

   பக்கங்கள் (எ ெர ர ்பக்கங்கள்); ஒேர அள ைடய ச ரத் ன் (ச ரம், நீள்ச ரம், சாய்ச ரம்); 
பரப்ைபக் க் ம் அல ; square root.

ம வ. ச ரவள

க. ச ர .

     [ச ரம் + அ ]

ச ரவரம்

ச ரவரம் caduravaram, ெப. (n.)

   அரவைக (C.E.M.);; square file.

     [ச ரம்1 + அரம்.]

ச ரவைல

ச ரவைல caduravalai, ெப. (n.)

   வைல வைக; a kind of net.

     [ச ரம்1 + வைல.]

ச ரவள

 
 ச ரவள  caduravaḷavu, ெப. (n.)

   அகலத்ைத ம் நீளத்ைத ம் ெப க்  வந்த அள ; square measure.

     [ச ரம் + அள ]

1141

www.valluvarvallalarvattam.com 10605 of 19068.



ச ர ட்டம்

 
 ச ர ட்டம் caduraviṭṭam, ெப. (n.)

   வர ் ைலகைள இைணக் ம் ட்டம்; beam which connects corners of a building.

     [ச ரம் + ட்டம்]

ச ரேவா

 
 ச ரேவா  caduravōṭu, ெப. (n.)

   ச ரமான தடை்டேயா ; square flat tiles.

     [ச ரம் + ஒ ]

ச ரன்

ச ரன்1 caduraṉ, ெப. (n.)

   1. றைமயானவன்; able, clever person.

 seeச ரன் ெப ந் ைற யாளி" ( வாச. 43, 1௦);;

   2. நகரவா  ( ங்.);; townsman, man of polished manners.

   ம. ச ரன்; . ச ைர

     [ச ரம்3 → ச ரன்]

 ச ரன்2 caduraṉ, ெப. (n.)

   ேபராைசக்காரன் (யாழ்.அக.);; avaricious man.

ம. ச ரன் (ஏமாற் க்காரன்);

     [ச ர ்→ ச ரன்]

ச ரன்ேசரமாந்
தான்

ச ரன்ேசரமாந்தான்  caduraṉcēramāndāṉkuḻi, ெப. (n.)

   ேசாழர ்ஆட் ன் நில அளைவப் ெபயர;்{} land measure name.

 see  க ர ் ளித்தாள்  ச ரன் ேசரமாந்தான் " (ெத. க.ெதா.17: க.624: 3);

     [ச ரன் + ேசரமாந்தான் + ]

ச ரானனன்

ச ரானனன் cadurāṉaṉaṉ, ெப. (n.)

   நான்  கங்கைள ைடய நான் கன்;{}.

 seeச ரானன ந் ெந  மா ம்" ( க்க ைவ. க த். 11);

     [ச ரம் → ச ர ்+ ஆனனன்]

ச ரி-த்தல்

ச ரி-த்தல் caduriddal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ச ரமாக வ த்தல், நாற்ேகாணமாக் தல்; to cut or make a square figure.

   2. மரம் த யவற்ைற நான்  படை்டயாகச ்ெச க் தல்; to size wood, etc., square-wise.

   3. கட்டடத் ன் அைமப்ெபல்ைலைய நிலத் ல் வைரய த் க் த்தல்; to fix boundary lines on the 
ground for the erection of a new building.

   4. எண்ைணக் யாக் தல் (வரக்்கமாக் தல்);; to square a number.

     [ச ரம்1 → ச ரி-]

ச ர என் ம் ெபயரினின்  ேதான் ய ச ரி என் ம் ைன வடெமா ல்ைல. ச ரித்தல் = 
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ச ரித் -த்தல்

ச ரித் -த்தல் caduriddiruddal,    3 ெச. . . (v.i.)

   ப்பா த்தல் (நாஞ் ல்.);; to be cautious.

     [ச ர2் → ச ரித்  + இ -,]

ச யங்கள்

ச யங்கள் cadurūṭiyaṅgaḷ, ெப. (n.)

   யாைன, ேதர,் ைர, காலாள் ஆ ய நான்  வைகப் பைடகள்; the four main divisions of a king's army, viz., 
elephants, chariots, cavalry and infantry.

 seeஒப்பத் ரண்டதள ள்ள ச  யங்கள் ப்பத ் ரண் ெபற்ற ெமாய்ம்பேன" ( ற . 1௦86);.

     [ச ர ்+ ஊ யங்கள். ஊ யங்கள் → ஊ யங்கள்]

ச ைர

 
 ச ைர cadurai, ெப. (n.)

ச ரங்கப்பட் னம் பாரக்்க;see {}.

     [ச ரங்கப்பட் னம் → ச ைர (ம உ.);]

ச ேரா

 
 ச ேரா  cadurōṭu, ெப. (n.)

ச ரேவா  பாரக்்க;see {}.

     [ச ரேவா  → ச ேரா ]

ச வைக

ச வைக caduvagai, ெப. (n.)

   நால்வைக; four kinds.

     'ச வைக ேவத ம்' (ெப ங். வத்தவ. 3: 62);

     [ச ரம் → ச ர ்→ ச  + வைக]

ச வல்

 
 ச வல் caduval, ெப. (n.)

   சதசதப்  நிலம் ( ன்.);; swampy ground.

ம. சதவல்

     [ச க்கல் → ச வல்.]

ச னி

 
 ச னி caduṉi, ெப. (n.)

   ெவளவால்; bat.

   ம. ச னி; Skt. jatuni

     [சளி → ச  → ச  → ச னி.]

வ ம் உடலைமப்ைபக் ெகாண்ட பறைவ

ச தலம்

 
 ச தலம் catūtalam, ெப. (n.)

   ஆைரக் ைர; a kind of four-leaved marseila - Marseila quadrifolia (சா.அக.);.

     [ச  → ச தலம்]
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சைத

சைத1 cadaiddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   சைதப்பற் தல் ( ன்.);; to grow stout or fat.

     [தைச → சைத-,]

 சைத2 cadaiddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெநரிதல்; to be bruised, crushed.

   ம. சத க;க. செத

     [ ைத → சைத-,]

 சைத3 cadaiddal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெநரித்தல்; to crush, bruise, mash

 seeசைதத்தனன் ------தகரத்்தனன்" (கந்த . காவலாளரவ்ைத. 21);

   ம. சதய்க் க;   க. சத , செத, ச ;   ெத. ச ;   ேகாத. சச.் (அ த்தல்);;   ட. ெதாந்தக; . சச் னி. 
[ ைத1 → சைத3-,]

 சைத4 cadai, ெப. (n.)

   1. ேமல் ேதா க் க் ழ் எ ம்ைபச ் ற் ள்ள அரத்த ம் ெகா ப் ம் நிைறந்த ெமன்ைமயான, 
உட க்  வ வைமப்ைப ம் அழைக ம் த ன்ற ப ; flesh muscle.

   2. காய்கள் அல்ல  பழங்களின் ேதால் அல்ல  ஒட் க் க் ழ் அைமந் க் ம் ெமன்ைமயான 
ப ; fleshy part of fruit.

     'சைதப்பற் ள்ள மாம்பழமாக

வாங்  வா'.

     'சைத ள்ள இடத் ேலதான் கத்  ைழ ம்' (பழ.);.

   3. உைடைம, ெசல்வம்; property.

     'சைதயான ஆள், அவனிடம் ேமாதாேத'.

ம. சத

     [தைச → சைத. சைத வளப்பத்ைதக் க் ம் தன்ைமபற் ச ்ெசல்வத்ைத ம் த்த ]

 சைத5 cadai, ெப. (n.)

சைதக்கன் -தல்

சைதக்கன் -தல் cadaikkaṉṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   சைத ல் அரத்தங் கட் வதால் கன் ப் ேபாதல்; to contuse of the skin as by blow (சா.அக.);.

     [சைத + கன் -,]

சைதக்காய்

 
 சைதக்காய் cadaikkāy, ெப. (n.)

   காய் மட் ம் சைதப்பற்  ந்   ப ப்  யதாக இ ப்ப ; fleshy fruit which has thin kernel.

     'உ ந்  ரா சதக்காய் ந்  வம்பாப் ேபாச் ' (ேகாைவ.);.

     [சைத + காய். கள் → காள் → காழ் → காய். காய்த்தல் = காய் காய்த்தல்]
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சைதக் ந்தம்

சைதக் ந்தம் cadaikkundam, ெப. (n.)

   க  ன் ேமல் பட ம் ேநாய்வைக ( வரட்);; fleshy growth affecting the pupil of the eye.

     [சைத1 + ந்தம்]

சைதக் ளம்

 
 சைதக் ளம் cadaikkumiḷam, ெப. (n.)

   ெவள் ல் க த்த ெகாப் ளத்ைத எ ப் ம் ஒ வைகக் கண்ேணாய்; a disease of the eye characterised 
by the appearance of a black boil on the white or the sclerotic portion of the eye (சா.அக.);.

     [சைத + ளம்]

சைதக் ைவ

சைதக் ைவ cadaikkuvai, ெப. (n.)

   1. கைடக் கண்ணில் க ப்  ன் மணிையப் ேபால் சைதைய வளரப்் த் த் ன் த் ம் ஒ  
வைகக் கண்ேணாய்; a disease developing black or dark tubercle on the corner of the eye.

   2. சைத வளரந்்த ெவள்  ேநாய்; a disease of the white of the eye marked by a morbid growth of flesh (சா.அக.);.

     [சைத +  – சைதக்  → சைதக் ைவ]

சைதக்ெகா ப்

சைதக்ெகா ப்  cadaikkoḻuppu, ெப. (n.)

   1. உடம் ல் சைதையய த்த ெகா ப் ; the fat portion which surrounds the muscles or the flesh.

   2. உடம்  த த் க்ைக; fatness, stoutness.

   3. த த் தன்ைம; hardihood, audacity.

     [சைத + ெகா ப் . ள் → ெகா  → ெகா ைம. ெகா  → ெகா ப் ]

சைதகரண் ப்

 
 சைதகரண் ப்  cadaigaraṇṭippūṭu, ெப. (n.)

   ேகாடக சாைல ( அ.);; a small plant.

     [சைதகரண்  + ]

சைதகழப் ணித்
தனம்

 
 சைதகழப் ணித்தனம் cadaigaḻppuṇiddaṉam, ெப. (n.)

சைதக ப் ணித்தனம் பாரக்்க;see {}.

     [சைத + கழப் ணித்தனம். க ப் ணித்தனம் → க ப் ணித்தனம்]

சைதக ப் ணி
த்தனம்

 
 சைதக ப் ணித்தனம் cadaigaḻippuṇiddaṉam, ெப. (n.)

   ேசாம்பல்; slothfulness, lethargy, laziness.

     [சைத + க ப் ணித்தனம்]

ப்பாக இயங் பவரின் சைத க்ேக  இ க்கமாக இ க் ம். உைழப் ல்லாமல் 
இ ப்ேபாரின் உடற்சைத தளர் ற் க் ம். அவ் வைக ல் சைத கழ வ  ேபான்  
தளர் ற் க் ம் நிைல ேசாம்பைலக் த்த .

சைத த்

 
 சைத த்  cadaiguddi, ெப. (n.)

   சங் ன் சைதையக் த்  எ ப்பதற்  உத ம் கத்  ( னவ.);; knife used to take fleshy parts of conch.

     [சைத + த் . த்  → த்  = த்  ெவட் ம் அல்ல  அ க் ங்க ]

     [p]
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சைதநிறம்

 
 சைதநிறம் cadainiṟam, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ்ெசந்நிறம் ( ைவ);; carnation.

     [சைத + நிறம்.]

சைதக் த்

சைதப்படரத்்

சைதப்படரத்்  cadaippaḍarddi, ெப. (n.)

   கண்ேநாய் வைக (இங்.ைவ. 363);; pterygium, a disease of the eye.

     [சைத + படரத்் ]

சைதப்படலம்

சைதப்படலம் cadaippaḍalam, ெப. (n.)

   கண்ணில் ம் ேநாய் வைக (இங்.ைவ. 363);; pannus, opacity of the cornea, usually caused by granulation of 
the eyelids.

     [சைத + படலம். படர ்→ படல் → படலம்]

சைதப்ப மம்

 
 சைதப்ப மம் cadaippadumam, ெப. (n.)

   இைம ல் ஏற்ப ம் ேநாய் வைக ( வரட்);; a disease of the eye lids.

     [சைத + ப மம்]

சைதப்பற்

சைதப்பற் 1 cadaippaṟṟu, ெப. (n.)

   1. உடம் ற் சைதப்ப ன் ; corpulercy.

   2. உடம் ன் ஏதாவ  ஒர ்உ ப் ல் யாக வளரந்்த சைத; fleshy growth on some organ of the body.

ம. சதப்பற் , சதப்பற்றல்

     [சைத + பற் ]

 சைதப்பற் 2 cadaippaṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

சைதப்ேபா -தல் பாரக்்க;see {}.

ம. சதப்பற் , சதப்பற்றல்

     [சைத → பற் -,]

 சைதப்பற் 3 cadaippaṟṟu, ெப. (n.)

   உைடைம (இ.வ.);; property, possessions.

சைதப்பற் க்  காரணமாகேவ அவன் ேபச்  பகட்டாக இ க் ற .

     [சைத + பற் ]

1146

www.valluvarvallalarvattam.com 10610 of 19068.



சைதப் ப்

சைதப் ப் 1 cadaippiḍippu, ெப. (n.)

சைதப் பற் 1 பாரக்்க;see {}.

     [சைத + ப் ]

 சைதப் ப் 2 cadaippiḍippu, ெப. (n.)

   சைத ல் ஏற்ப ம் வ ; pain in muscles.

     'சைதப் ப் னால் இன்  ேவைலக் ச ்ெசல்ல ல்ைல' (உ.வ.);.

     [சைத + ப் ]

சைதப்

சைதப்  cadaippu, ெப. (n.)

   ேமல்ேதால் ைதந்ததா ண்டாங் காயம்; bruise.

 seeதன்னரிய ேமனி சைதப் ண்  த ப்ெபய் " (இர ணிய. 100);.

     [சைத → சைதப் ]

சைதப் ற்

 
 சைதப் ற்  cadaippuṟṟu, ெப. (n.)

   ெவள்ைள ற் கா ம் ேநாய்வைக ( வரட்);; inflammation of the cornea.

     [சைத + ற் ]

சைதப்ெபா த்

 
 சைதப்ெபா த்  cadaipporuddi, ெப. (n.)

   நீரப்்  வைக (யாழ்.அக.);; an aquatic plant.

     [சைத + ெபா த் ]

சைதப்ேபா -தல்

சைதப்ேபா -தல் cadaippōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ப த்தல்; to stout.

   2. ண்டாதல்; to plump.

ஆ  நன்  சைதேபாட் க் , ெகா ப்  அ க க் ம்.

     [சைத + ேபா -,]

சைத ள்ளிப்

 
 சைத ள்ளிப்  cadaimuḷḷippūṭu, ெப. (n.)

   யாைன ெந ஞ் ல்; crow-thorn - Pedalium murex (சா.அக.);.

     [சைத ள்ளி + ]

சைத த்ேதா
ல்

சைத த்ேதால் cadaimūṭiddōl, ெப. (n.)

   1. ேதா ன் ெவளிப் றத்ைத க் ம் ெமல் ய ேதா ைற; the outer covering of the skin; scarf-skin.

   2. த்ேதால்; the epidermis (சா.அக.);.

     [சைத +  + ேதால்]
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சைத ரக்்கம்

 
 சைத ரக்்கம் cadaimūrkkam, ெப. (n.)

   சைத அ கமாக வளரந்் த்தலால் உண்டான த த்தனம்; hardihood, audacity.

     [தைச + ரக்்கம்]

சைதயைடப்பன்

சைதயைடப்பன் cadaiyaḍaippaṉ, ெப. (n.)

   மா க க்  உண்டா ம் ேநாய் வைக (மாட்  வா. 68);; a kind of cattle disease.

     [சைத + அைடப்பன். உல் → உல. உலத்தல் = காய்தல். உல் → உைல = ெந ப்ப ப் . உல் → எல் → ஏர ்
→ எரி = ெந ப் . உல் → அல் → அல → அலத்  → அலத்  = ஒளி வ . உல் → அல் → அன் → அண் → 

சைதயண்டம்

 
 சைதயண்டம் cadaiyaṇṭam, ெப. (n.)

   ஆ க்  ைதப் ப ல் உண்டா ம் ேநாய் வைக (M.L.);; scrotal elephantiasis.

     [சைத + அண்டம்]

சைதயம்

சைதயம் cadaiyam, ெப. (n.)

சதயம் பாரக்்க;see {}

 seeசைதய ன் கட ம்" (பாரத. ல. 72);

     [சதயம் → சைதயம்]

சைதயல்

சைதயல் cadaiyal, ெப. (n.)

   ங் ற் ளாச்  (நாஞ்.);; bamboo splits.

     [சைத1 → சைதயல்]

சைதய ண்

 
 சைதய ண் cadaiyaḻibuṇ, ெப. (n.)

   தைசய ய நாற்றப் ண்; a gangenous sore- Corious ulcer (சா.அக.);. [சைத + அ  + ண்]

சைதயன்பாக்
ெவட்

 
 சைதயன்பாக் ெவட்  cadaiyaṉpākkuveṭṭi, ெப. (n.)

   பாக்ைகச ் வா  ெநா க் ம் பாக்  ெவட்  (நாஞ்.);; crushing nut-crackers, dist.fr. {}.

     [சைதயன் + பாக் ெவட் ]

சைத ப்

சைத ப்  cadaiyiḻuppu, ெப. (n.)

   1. தைச த்தப  வ க் ம் ேநாய்; twitching of the muscles.

   2. றக்  வ ; cramp (சா.அக.);.

     [சைத + இ ப் ]

சைதெயாட்

சைதெயாட்  cadaiyoṭṭi, ெப. (n.)

   வைக (சங்.அக.);; a plant.

     [சைத1 + ஒட் ]

சைதவ

சைதவ  cadaivali, ெப. (n.)

   தைச ல் வ ண்டாக் ம் ேநாய் வைக (M.L.);; muscular rheumatism, myalgia. ம. சதவ

     [சைத4 + வ ]
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சைதவளரச்்

 
 சைதவளரச்்  cadaivaḷarcci, ெப. (n.)

   சைத வள ம் ேநாய் வைக (M.L.);; polypus.

     [சைத + வளரச்் ]

சைதவளர்ப்

 
 சைதவளரப்்  cadaivaḷarppu, ெப. (n.)

சைதப் படரத்்  (M.L.); பாரக்்க;see {}.

     [சைத + வளரப்் ]

சைத காயம்

சைத காயம் cadaivukāyam, ெப. (n.)

   நகங்கலால் உண்டா ங் காயம் (இங். ைவ. 311);; contusion.

     [சைத3 → சைத  + காயம்]

சைதைவ-த்தல்

சைதைவ-த்தல் cadaivaiddal,    4 ெச. . . (v.i)

சைதப்ேபா -தல் பாரக்்க;see {}.

     [சைத + ைவ-,]

சைதைவத்தவள்

சைதைவத்தவள் cadaivaiddavaḷ, ெப. (n.)

   மலடானவள் (இ.வ.);; a barren woman.

     [சைத1 + ைவத்தவள். ல் ெகாள்ளா  வ  ப த்தவள்]

சந்தக்க

சந்தக்க  candakkavi, ெப. (n.)

சந்தப்பாட்  பாரக்்க;see {}.

 seeெசான்ன சந்தக்க  யாவ ஞ் ெசால் வர"் (தனிப்பா. 1, 176, 24);.

     [சந்தம்4 + க ]

சந்தக் ழம்

சந்தக் ழம்  candakkuḻmbu, ெப. (n.)

   மண ட் க் ைழத்த சந்தனம்; scented sandal paste.

 seeசந்தக் ழம்  னி ா  கஞ்சத் யல் ன்" (ெகாக்ேகா. பா .5);.

     [சந்தம்1 + ழம் ]

சந்தக் ப்

 
 சந்தக் ப்  candakkuḻippu, ெப. (n.)

   சந்தச ்ெசய் ளின் ஒைச வாய்பா ; rhythmic movement of a stanza expressed in conventional symbols.

     [சந்தம் + ப் ]

சந்தக்ேக

சந்தக்ேக  candakāṭu, ெப. (n.)

   மாணிக்கக் ற்றங்க ள் ஒன் ; a flaw of rubies.

 seeநீள்ெவய்ய ற்ெறன்ன வைகப  ற்றம்" ( வாலவா. 25:14);.

     [சந்தம் + ேக . ெக  → ேக ]
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சந்தகம்

சந்தகம்1 candagam, ெப. (n.)

   இ யப்பம் ( ன்.);; a kind of pastry cooked in steam and forced like vermicelli through a mould.

ெத. சந் க

     [சந்  → சந்தகம்]

 சந்தகம்2 candagam, ெப. (n.)

   ம ழ்ச்  (யாழ். அக.);; delight, joy.

 சந்தகம்3 candagam, ெப. (n.)

   சந்தனம்; sandal- wood (சா.அக.);

     [சாந்  → சாந்தனம் = சந்தனம்;

சாந்  → சந்  = சந்தனமரம். சந்  → சந் கம் → சந்தகம்]

சந்தணி

சந்தணி candaṇi, ெப. (n.)

சந்தனம்1 (மைல); பாரக்்க;see {}.

     [சந்தனம் → சந்தணி]

சந்ததவாரி

 
 சந்ததவாரி candadavāri, ெப. (n.)

   நிலா ைர; Tinnevelly senna - Cassia augustifolia (சா.அக.);.

சந்தேதா

 
 சந்தேதா  candatōru, ெப. (n.)

   நீர் ள்ளி; water-thistle - Hygraphila spinosa (சா.அக.);.

சந்தநாடகம்

 
 சந்தநாடகம் candanāṭagam, ெப. (n.)

   க ரார ்ெசய்த த ழ் ம த் வ ல்; a medical treatise in Tamil compiled by Karuvoorar, a Siddhar.

சந்தநா

 
 சந்தநா  candanāti, ெப. (n.)

   ேவங்ைக மரம்; kino tree – Ptero-carpus bilobus (சா.அக.);.

சந்தப்பா

சந்தப்பா candappā, ெப. (n.)

சந்தப்பாட்  பாரக்்க;see {}.

 seeசந்தப்பா த்தப்பா க ப்பா ெவண்பா" (தனிப்பா. ii, 239, 564);.

     [சந்தம் + பா]

சந்தப்பாட்

சந்தப்பாட்  candappāṭṭu, ெப. (n.)

   1. நான்ெக த்  தல் இ பத்தாெற த்  வைர ள்ள அ கள் நான்  ெகாண்ட பாவைக 
( வா.);; stanza of four lines with four to twenty-six syllables to a line.

   2. ஆ ரிய மண் லம் பாரக்்க;see {}.

     [சந்தம் + பாட் ]
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சந்தப்பாணம்

 
 சந்தப்பாணம் candappāṇam, ெப. (n.)

   ண்கட் க்  இ ம் ஒ வைகக் ட்  ம ந்  (யாழ்ப்.);; a kind of salve applied to boils or tumours.

சந்தம்

சந்தம்1 candam, ெப. (n.)

   1. அழ  ( டா.);; beauty.

   2. நிறம்; colour.

 seeசந்தேமகைல யாட் " ( க்ேகா. 211);.

   3. வ ; shape, form.

 seeநி ரந்்த ெதார ்சந்தமாயவேன" (ேதவா. 1௦16, 9);.

   4. ம ழ்ச்  ( ங்.);; pleasure, happiness.

   5. பழக்கம் (யாழ்ப்.);; manners, habits.

   ம. சந்தம்;   க. சந்த, ெசந்த;   ெத. சந்த  ( ைற, அழ );; . சந்த.

     [அம் = அழ . அம் → அந்  → அந்தம். அந்தம் → சந்தம்]

கன்னடெமா ல் அந்த(ம்);, சந்த(ம்); என் ம் இரண்  ெசாற்க ம் அழ ப் ெபா ள் ப வைத ம் 
அவ்  ெசாற்க ம் இைணந்  அந்தசந்த என்  இைண ெமா யாக ஆளப்ப வைத ம் காண்க.

 சந்தம்2 candam, ெப. (n.)

சந்தனம்1 ( ங்); பாரக்்க;see {}.

     [சந்தனம் → சந்தம்]

 சந்தம்3 candam, ெப. (n.)

   ைள; hole.

 seeகன்னசந் தங்களி னிந்க  யாப்ைபக் கடா வேன" (தனிப்பா. 1, 171: 24);.

     [சந்  → சந்தம்]

 சந்தம்4 candam, ெப. (n.)

   1. ெசய் ள் ( டா.);; stanza, verse

   2. சந்தப்பாட் ;{}.

 seeபண்பாய பகரச்ந்தம்" (யாப். . 94, பக்.447);.

   3. க த் ; opinion, view.

 seeஅவ ைடய சந்தத்ைதப் ன் ெசல் மதா க் ம்" (ஈ . 11: 4);.

     [அம் → அந்  → அந்தம் = இையந்  ெசல்வ , அழ . அந்தம் → சந்தம் = ஒைச இையந்  ெசல் ம் 
பாவைக]

 சந்தம்5 candam, ெப. (n.)
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சந்தமாமா

சந்தமாமா candamāmā, ெப. (n.)

   1. நில ; uncle moon.

   2. ேதவர யார ்தங்கள் ெதா க்  உத யா ப்பவைனக் க் ம் ெசால்; a term used by dancing 
girls in addressing the pimp who helps them in their profession.

   3. த் ற் ேகாமாளி தன்ேனா  ேப பவைர ளித்தற் க் ம் ெசால்; a term used by clown on stage in 
addressing a person with whom he converses.

   ெத. சந்தமாம;க. சந்தமாமா

சந்த க்கா
சந்த க்கா  candamikkācu, ெப. (n.)

   பைழய கா வைக (பண . 115);; an ancient coin.

சந்தரத்்தாைர

 
 சந்தரத்்தாைர candarttārai, ெப. (n.)

   இைட டாத மைழ (இ.வ);; incessant rain, continuous down-pour.

     [சந்  + அற்ற + தாைர = சந்தற்றதாைர → சந்தரத்்தாைர. தாைர = ெப மைழ]

சந்தரி

 
 சந்தரி candari, ெப. (n.)

   ள  (மைல.);; basil.

சந்தவ

சந்தவ  candavaḍi, ெப. (n.)

   நான்  தல் இ பத்தா  வைர ம் உள்ள எ த் களால் இயன்ற மண் லப்பா ன் அ  (யாப். . 95, 
பக். 455.);; a metrical line in which the letters may range in number from four to twenty six.

     [சந்தம் + அ ]

சந்தவாக்

சந்தவாக்  candavākku, ெப. (n.)

   1. இயற்ைகயான ணம்; peculiar characteristics, habits and tendencies.

   2. இ ந்த பழக்கம் (யாழ்ப்.);; low habits, meanness of disposition or manners, as in person of low descent.

     [ெசாந்தம் → சந்தம் + வாக் ]

சந்த த்தம்

 
 சந்த த்தம் candaviruttam, ெப. (n.)

   சந்தக் ப் ன்ப  அைமந்த ெசய் ள்; stanza in viruttam metre with a uniform rhythmic movement.

     [சந்தம் + த்தம்]

சந்தன்

சந்தன்1 candaṉ, ெப. (n.)

   1. ெவண்சந்தனம்; white sandal - santanum album.

   2. சங் ; four-spined monetia - Azema-tetracantha (சா.அக.);.

ம. சந்தனக்கட்ட

     [சந்தனம் → சந்தன்]

 சந்தன்2 candaṉ, ெப. (n.)

   இைடெய  வள்ளல்களில் ஒ வன் ( ங்.);; a liberal chief, one of seven {}.

ம. சந்தன் (அழகன்);
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சந்தனக்கட்ைட
சந்தனக்கடை்ட candaṉakkaṭṭai, ெப. (n.)

   அைரத் ப் பயன்ப த் ம் சந்தன மரக் கடை்ட; block of sandalwood. [சந்தனம்1 + கடை்ட]

சந்தனக்களி

சந்தனக்களி candaṉakkaḷi, ெப. (n.)

   சந்தனக் ழம் ; sandal paste.

 seeசந்தனக் களி ம் ம்" ( வக. 1719);. ம வ. சந்தனக் ழம்

     [சந்தனம்1 + களி]

சந்தனக்காப்

சந்தனக்காப்  candaṉakkāppu, ெப. (n.)

   சந்தனத்ைதக் கட ளின் ேமனி ல் வ பாட் க்காகப் ைக; anointing an idol with sandal paste.

ம. சந்தனக்காப்

     [சந்தனம்1 + காப் ]

சந்தனக் ண்ண
ம்

சந்தனக் ண்ணம் candaṉakkiṇṇam,    கைரத்த சந்தனம் ைவத்தற் ரிய ஏனவைக; cup, used for distributing 
sandal paste.

ம. சந்தனக் ண்ணம்

     [சந்தனம்1 + ண்ணம்]

சந்தனக் ண்
ணி

சந்தனக் ண்ணி candaṉakkiṇṇi, சந்தனக் ண்ணம் பாரக்்க;see {}.

ம வ. சந்தனக் ண்ணம்

     [சந்தனம்1 + ண்ணி]

சந்தனக் டம்

சந்தனக் டம் candaṉakkuḍam,    ழாக் காலங்களில் சந்தனம் கைரத்த நீர ்நிைறந்த டத்ைத 
ஊரவ்லஞ் ெசய் த்  ஐயனார ் த ய ெதய்வங்கட் ம் கம யப் ெபரிேயார ்கல்லைறகட் ம் 
ெசய் ம் நீராட் ; ceremony of anointing a Hindu idol as {}, or the grave of a Muhammadan saint with sandal paste, the 
pot containing it being carried to the place in procession.

ம வ. சந்தனக்

ம. சந்தனக் டம்

சந்தனக் ம்பம்

 
 சந்தனக் ம்பம் candaṉakkumbam, ெப. (n.)

சந்தனக் ம்பா பாரக்்க;see {}.

     [சந்தனம் + ம்பம்]

சந்தனக் ம்பா

சந்தனக் ம்பா candaṉakkumbā, ெப. (n.)

   சந்தனம் ைவக் ம் ெபரிய ஏனம்; a big vessel for keeping sandal.

     [சந்தனம்1 + ம்பா. ம் → ம்  → ம்பம் = உ ண்  ரண்ட கலம். ம்பம் → ம்பா]
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சந்தனக் ழம்

சந்தனக் ழம்  candaṉakkuḻmbu, ெப. (n.)

   அைரத்த சந்தனக் ட் ; sandal paste.

 seeவைரச ்சந்தனக் ழம் ம்" ( வ். இயற். 2: 76);.

ம வ. சந்தனக்களி, சந்தனசே்சா , சந்தனத் ேதய்ைவ

ம. சந்தனக் ழம்

     [சந்தனம்1 + ழம் ]

சந்தனக் ற

__,

ெப. (n.);

   1. சந்தனக்கடை்ட பாரக்்க;see {}.

   2. ெதய்வத ் ேமனிக் ச ்சந்தன நீராட்  ெசய் ம் ேமைட; platform where idol is anointed with sandal paste.

   3. உ ட்  ந்த இலக்கத்ைதக் ெகாண்  த்தகத் ல்  பாரக்் மா  நான்  பக்கங்களி ம் 3, 
12, 10, 100 என்ற எண்கள் ைறேய எ தப் ெபற் க் கனவ வாயைமந்த சந்தனக்கடை்ட ( ன்.);; cubical 
or oblong block of sandalwood marked with the number 3, 12, 10, 100. one of the each side, the number which turns up 
when it is thrown being looked for in a book for divining the future.

ம. சந்தனக் ற

சந்தனக் ைற

சந்தனக் ைற candaṉakkuṟai, ெப. (n.)

   மணப் ெபா ள்கள் ேசரத்் ச ்ெசய்யப்ப ம் கலைவச ்சாந் ல் பயன்ப த் ம் சந்தனக்கடை்டத் 
ண் ; small blocks of sandalwood used in preparing scented paste.

 seeசந்தனக் ைறெயா  சாந் ற் ரியைவ" (ெப ங். மகத. 17: 139);.

     [சந்தனம்1 + ைற]

சந்தனக் ட்

 
 சந்தனக் ட்  candaṉakāṭṭu, ெப. (n.)

   கலைவச ்சந்தனம்; perfumery ground with sandal.

ம வ. சந்தனசச்ாந்

ம. சந்தனக் ட்

     [சந்தனம் + ட் ]

சந்தனக்

 
 சந்தனக்  candaṉakāṭu, ெப. (n.)

   கம யப் ெபரியவரக் க்காக நடத்தப்ப ம் ழா ல்  ேதரின் ந ல் ைவத்  எ த் ச ்
ெசல் ம் சந்தனக் டம்; a small pot filled with sandal paste kept in a temple chariot taken act in procession in honour 
of Muslim saints. நா ரச் ்சந்தனக்  ழா றப்பாக இ க் ம்.

     [சந்தனம் + ]

சந்தனக்ேகாைர

சந்தனக்ேகாைர candaṉakārai, ெப. (n.)

   சந்தன மணம் ம் ேகாைர வைக (யாழ்ப்.);; a kind of fragrant sedge.

     [சந்தனம்1 + ேகாைர]

சந்தனக்ேகாபம்

சந்தனக்ேகாபம் candaṉakāpam, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ்சாைம; a kind of millet - Ichnocarpus genus (சா.அக.);.

     [சந்தனம்1 + ேகாபம். சந்தன நிற ள்ள ]

1154

www.valluvarvallalarvattam.com 10618 of 19068.



சந்தனக்ேகால்

சந்தனக்ேகால் candaṉakāl, ெப. (n.)

   சந்தனக் ச் ; stick.

 seeசந்தனக்ேகால் ய டத்  ரப்பங் ேகாலாகா " (ெதால். எ த் . ெமா . 34. இளம்.);.

     [சந்தனம் + ேகால்]

சந்தனசச்ாைண

சந்தனசச்ாைண candaṉaccāṇai, ெப. (n.)

சந்தனக்கல் பாரக்்க;see {}.

ம வ. சந்தனக்கல்

     [சந்தனம்1 + சாைண]

சந்தனசச்ாந்

சந்தனசச்ாந்  candaṉaccāndu, ெப. (n.)

சந்தனக் ட்  பாரக்்க;see {}.

 seeசந்தனச ்சாந் ட ்டன்ன" (ெப ங். மகத. 7: 1௦9);.

ம வ. சந்தனக் ட்

     [சந்தனம்1 + சாந் ]

சந்தனசச்ாரல்

சந்தனசச்ாரல் candaṉaccāral, ெப. (n.)

   சந்தன மரங்கள் அடரந்்த மைலசச்ரி ; mountain slope or hilly tract noted for sandalwood trees.

 seeசந்தனசச்ாரற் ெப வைர ய க்கத் " (ெப ங். இலாவாண. 2௦: 44);.

     [சந்தனம்1 + சாரல். சார ்→ சாரல் = மைலச ்சரி , மைலப்பக்கம்]

சந்தனசே்ச

சந்தனசே்ச  candaṉaccēṟu, ெப. (n.)

சந்தனக் ழம்  பாரக்்க;see {}.

 seeசந்தனசே்ச றா ய ேமனி" (பரிபா. 7: 74, உைர);.

ம வ. சந்தனக் ழம்

     [சந்தனம்1 + ேச ]

பண்ைடத ்த ழகத் ல் சந்தனச ்ேசற்றா ம், வண்ணச ்சாந்தா ம் இ பாலா ம், றப்பாகப் 
ெபண் ர,் ேமனி வ ம் பல்ேவ  ஓ யம் வைரந்  ெகாள்வ ம், நிைலயா க் மா  பல்வைக 

சந்தனசே்சாைல

சந்தனசே்சாைல candaṉaccōlai, ெப. (n.)

   சந்தன மரங்கள் நிைறந்த ேசாைல; grove of sandalwood trees.

 seeசந்தனச ்ேசாைலப் பந்தா ன்றார"் ( க்ேகா. 1௦7);.

     [சந்தனம்1 + ேசாைல]

சந்தனஞ்சாத் -
தல்

சந்தனஞ்சாத் -தல் candaṉañjāddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. கட ள் ேமனிக் ச ்சந்தனக் காப் தல்; to anoint with sandal paste, as an idol.

   2. உட ற் சந்தனம் தல்; to besmear the body with sandal paste.

ம. சந்தனஞ்சாத்

     [சந்தனம் + சாத் -,]

1155

www.valluvarvallalarvattam.com 10619 of 19068.



சந்தனத்தைழ

 
 சந்தனத்தைழ candaṉattaḻai, ெப. (n.)

   சந்தன இைல; sandal leaf.

     [சந்தனம் + தைழ]

சந்தனத்தைழ தகாெதன்  ம த்தல் ேபான்ற அகப்ெபா ட் ைறகள் (தைழ ெகாண்  ேசறல், 
தைழெய ரத்ல், தைழேயற் த்தல், தைழ ப் ைரத்தல்); மக்கள் ஞ் த் ைண ல் 
தைழ ைடயணிந் ந்தைதக் காட் ம்.

சந்தனத் ரைண

 
 சந்தனத் ரைண candaṉattiraṇai, ெப. (n.)

   சந்தனக்கட்  ( ன்.);; lump of sandal paste.

     [சந்தனம் + ரைண]

சந்தனத் ரி

 
 சந்தனத் ரி candaṉattiri, ெப. (n.)

   சந்தனம் த ய மணப்ெபா ள்களால் ெசய்யப்ப ம் மணத் ரி (ஊ வத் ); (யாழ்ப்.);; wick or thin 
stick coated with sandal or other perfumed paste for diffusing odour while buring, joss- stick.

ம. சந்தனத் ரி

     [சந்தனம் + ரி]

சந்தனத் ள்

சந்தனத் ள் candaṉattūḷ, ெப. (n.)

சந்தனப் ெபா  பாரக்்க;see {}.

ம வ. சந்தனப்ெபா

     [சந்தனம்1 + ள். கள் → ள்]

சந்தனத்ேதய்
ைவ

சந்தனத்ேதய்ைவ candaṉattēyvai, ெப. (n.)

சந்தனக் ழம்  பாரக்்க;see {}.

 seeசா ங்க ஞ் சந்தனத் ேதய்ைவ ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 41, 130);.

ம வ. சந்தனக் ழம்

     [சந்தனம்1 + ேதய்ைவ. ேதய் + ைவ.'ைவ' - ெபயராக்க ஈ ]

சந்தனத்ேதவன்
மடம்

சந்தனத்ேதவன்மடம் candaṉattēvaṉmaḍam, ெப. (n.)

   வகங்ைக மாவட்டத் ல் உள்ள ஊர;் a village in Sivagangai district.

     [சந்தனத்ேதவன் + மடம்]

வகங்ைக மாவட்டத் ல் நாட்டரசன் ேகாடை்டக் ம் வகங்ைகக் ம் இைட ல் இவ் ர ்உள்ள .

சந்தனத்ேதவன் 19ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த ெகாள்ைளக்காரன். இ ப்பவரக்ளிடம் எ த்  
இல்லாதவரக் க் க் ெகா க் ம் இயல் னன். இவ் யல் ன் காரணமாக இவன் ெபயரில் அைமந்த 

சந்தன

 
 சந்தன  candaṉadi, ெப. (n.)

   ெவட் ேவர;் cuscus root - Vetivera odarata (சா.அக.);.

     [சந்தனம் → சந்தன ]
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சந்தனநலங்

 
 சந்தனநலங்  candaṉanalaṅgu, ெப. (n.)

   மணத் ற்  ன்னால் ெபண் க் ம் மாப் ள்ைளக் ம் அவரவர ் களில், அைரத்த சந்தனம் 
த யவற்ைறப்  நலங்  ைவக் ன்ற சடங் ; a ceremony prior to marriage in which 'nalangu' is performed in 

the respective houses of the bride and bridegroom. [சந்தனம் + நலங் ]

சந்தனந நீர்

சந்தனந நீர ்candaṉanaṟunīr, ெப. (n.)

   சந்தனங் கலந்த பனிநீர;் scented rose-water mixed with sandal paste.

 seeசந்தன ந நீர ்மண் த் தாட் " (ெப ங். உஞ்ைசக். 34: 188);

     [சந்தனம் + ந நீர]்

சந்தனநீராட்

 
 சந்தனநீராட்  candaṉanīrāṭṭu, ெப. (n.)

   கட ள் ேமனிக் ச ்சந்தனக் ழம்பால் ெசய் ம் நீராட் ; anointing an idol with sandal paste.

     [சந்தனம் + நீர ்+ ஆட் ]

சந்தனப்பலைக

சந்தனப்பலைக candaṉappalagai, ெப. (n.)

   சந்தன மரத்தாலான மைணப் பலைக; well- polished seats made of sandal-wood.

 seeசந்தனப் பலைக ஞ் சந்தப் ேபைழ ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 57: 34);.

ம வ. சந்தனப் ைக

     [சந்தனம் + பலைக]

சந்தனம் 
சந்தனப் ல்ைல

சந்தனம் சந்தனப் ல்ைல sandra-p-pla, ெப. (n.)

   1. மா களிற் காணப்ப ம் ஒ வைக மங்கல் Apth; light yellow colour of cattle.

   2. Lassi fpqpairst Loni' ( Guoa, cattle having light yellow colour.

ம. சந்தனப் ல்ல

     [சத்தனம் + ல்ைல]

சந்தனப் ல்ைல'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத ்ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

சந்தனப் ைக

சந்தனப் ைக sandagappilgai. ெப. (n.)

சந்தனப்பலைக பாரக்்க: See sandurappalagal.

 seeசந்தனப் ைகச ்சாரவ்ைண ேப " (ெப ங் உ ரை்சன் 7 /3 ம வ, சந்தனப்பலைக (சந்தனம் + 
ைக);

சந்தனப் ல்ைல

சந்தனப் ல்ைல sandra-p-pulai. ெப. (n.) மங்கலான மஞ்சள் நிறம் (ெபரிய ம7ட ்)

 light yellow colour, as of cattle.

ம வ, சந்தனப் ல்ைல

     [சத்தனம் + 4/ல்ைல]

சந்தனப் ச்

சந்தனப் ச்  sandra-ppicCu, ெப (n.)

உட ற் a 52,637 th 46 Goa, smearing the body with sandal paste.

     [சத்தனம் + ஆக்க ஆ  - ஆச் ]
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சந்தனப்ெபாட்

 
 சந்தனப்ெபாட்  sandara-p-poNu, ெப. (n.)

   சந்தனக் ழம்பால் ெநற் ல் ைவக் ம் Gust' ();; a circular mark of sandal paste, worn on the forehead.

ம, க, ெத. சந்தனப்ெபாட்

     [சத்தனம் + ெபாட் ]

சந்தனப்ெபா
சந்தனப்ெபா  sandara-p-poli, ெப. (n.)

   ந மணச ்சந்தனத் ள்; Sweet-Scented sandalwood powder. lasazza 62/7/2/

சந்தனம்

சந்தனம்1 candaṉam, ெப. (n)

   1. சந்தனமரம், Sandalwood trce.

     'ெவ கமழ் சந்தன ம் ேவங்ைக ம்" (த7ல , 802. );

   அைரத்த சந்தனக் ழம் ; Sandal paste,

 see தச ்சந்தனந் தாேதா டப்ப" (ெப ங் இல7வ7ண 2 /57);

     'சந்தனம் ெதளித்த ைகயாேல சாணி ெதளித்தல் ஆச்  (பழ.);

 ME., L. sandulum

     [சார ்→ சாரத்்  → சாத் . சாத் தல் = தல், மண் காப் தல், சந்தனம் தல். சாத்  → 
சாந்  = ண்ணாம் ச ்ேச , அைரத்த சந்தனம், சத்தனமரம், ெநற் ப் ெபாட் ப்பைச, எட்பைச. சாந்  
→ சந்  = சந்தனமரம். சந்  → சந்தனம் (ேவ. க. 146);.]

த. சந்தனம் → Skt. candana

ழக் ந் யா அல்ல  ஆத் ேர யா னின்  வந்த மண ள்ள மரம் (scented wood esp. from E. lndia. or 
Australia); என்  எ தந் ைற அகர த  த் ப்ப ம் இந்ைதேராப் ய ெமா களில் சந்தனத்ைதக் 

க்க ெசால் இன்ைம ம் சந்தனம் ெதன்னாடை்டச ்சாரந்்த மரம் என்பைதத் ெதளி ப த் ற .

 சந்தனம்2 candaṉam, ெப. (n.)

சந்தனமண்டபம்

 
 சந்தனமண்டபம் candaṉamaṇṭabam, ெப. (n.)

   சந்தனம் அைரப்பதற்காகக் கற்கள் ப த் க் ங் ேகா ல் மண்டபம்; temple-room where stones are 
fixed for grinding sandal.

     [சந்தனம் + மண்டபம்]
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சந்தனமரம்

சந்தனமரம் candaṉamaram, ெப. (n.)

   இந் யா ைம ம் வள ம் மரவைக; sandal-wood tree - Santalum album.

ம. சந்தனவல்

     [சந்தனம்1 + மரம்]

   சந்தன மரம் 4000 அ  உயரத் ல் வள ம்;இதன் சாந்  மணமாக இ ப்ப டன்

ளிரச்் ைய ம் த ம் பல ேநாய்க க்  ம ந்தாகப் பயன்ப ம்.

வைககள் :

   1. ெசஞ்சந்தனம்.

   2. ெவண்சந்தனம்.

   3. அரிசச்ந்தனம்.

   4.  சந்தனம்.

   5. ேகா சச்ந்தனம்.

   6. காட் ச ்சந்தனம்.

   7. க ப் ச ்சந்தனம் ( ட் ணசச்ந்தனம்); (சா. அக.);.

சந்தனமைல

சந்தனமைல candaṉamalai, ெப. (n.)

   மேலயாத் ள்ள, கச ் றந்த வைகச ்சந்தன மரங்கள் வள ம் மைல; sandal wood mountain in 
Malaya, so called from it yielding superior sandal trees (சா.அக.);.

ம. சந்தன ரி

     [சந்தனம்1 + மைல]

சந்தனமாமணி

சந்தனமாமணி candaṉamāmaṇi, ெப. (n.)

   ந ; oblong feather-nerved sebesten.

     [சந்தனம்1 + மாமணி]

சந்தன -தல்

சந்தன -தல் candaṉamiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   அைரத்த சந்தனக் ழம்ைபப் தல்; to apply sandal paste.

ம. சந்தன க

     [சந்தனம் + இ -,]

சந்தன ைழ-
த்தல்

சந்தன ைழ-த்தல் candaṉamiḻaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   சந்தனம் அைரத்தல்; to grind sandal.

     [சந்தனம் + இைழ-,]

சந்தன க்

 
 சந்தன க்  candaṉamuḻukku, ெப. (n.)

   இைறவன் ேமனிக் ச ்சந்தனத் ல் ெசய் ம் க் ; anointing an idol with sandal paste.

     [சந்தனம் + க் ]
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சந்தனவத்தர்

 
 சந்தனவத்தர ்candaṉavattar, ெப. (n.)

   சந்தனக் கடை்ட ந்  இறக் ய ந மணநீர;் sandal attar.

     [சந்தனம் + அத்தர]்

சந்தன ைர

 
 சந்தன ைர candaṉavirai, ெப. (n.)

   ேதவதாளி (L.);; langsat of the {} hills.

     [சந்தனம் + ைர]

சந்தன ல்ைல

சந்தன ல்ைல candaṉavillai, ெப. (n.)

   சந்தன உ ண்ைட; sandal tablet, small cake of sandal paste.

     [சந்தனம்1 + ல்ைல]

சந்தன ண்
ைட

 
 சந்தன ண்ைட candaṉavuruṇṭai, ெப. (n.)

சந்தன ல்ைல பாரக்்க;see {}.

     [சந்தனம் + உ ண்ைட. உ ள் → உ ண்ைட]

சந்தனெவண்
ெணய்

 
 சந்தனெவண்ெணய் candaṉaveṇīey, ெப. (n.)

   சந்தனத் னின்  எ க் ம் எண்ெணய்; sandal wood oil.

ம. சந்தனைதலம்

     [சந்தனம் + எண்ெணய்]

சந்தனெவற்

சந்தனெவற்  candaṉaveṟpu, ெப. (n.)

   சந்தன மரங்கள் வள ம் ெபா ய மைல ( ைள. ப யஞ். 23);; Podiya-malai, as the mountain noted for 
sandal trees.

     [சந்தனம்1 + ெவற் ]

சந்தனேவங்ைக

சந்தனேவங்ைக candaṉavēṅgai, ெப. (n.)

   ெசஞ்சந்தன மரவைக; red sanders.

     [சந்தனம்1 + ேவங்ைக]

சந்தனேவம்

சந்தனேவம்  candaṉavēmbu, ெப. (n.)

   கட்டட ேவைலக் ப் பயன்ப ம் ேவம்  மரவைக (கட்டட);; kind of neem tree.

     [சந்தனம்1 + ேவம் ]

சந்தனேவலன்

 
 சந்தனேவலன் candaṉavēlaṉ, ெப. (n.)

   ைடேவல்; umbrella-thon-Acacia planifrons (சா.அக.);.

சந்தனைவரி

சந்தனைவரி candaṉavairi, ெப. (n.)

   ேதவதாளி; langsat of Annamalai hill - Lansium anamallayanum (சா.அக.);.

     [சந்தனம்1 + ைவரி]
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சந்தனாக

சந்தனாக  candaṉākaru, ெப. (n.)

   சந்தன மரவைக; a kind of sandalwood.

 seeசந்தனா க ன் பம்" (பாரத. இந் ர. 41);.

     [சந்தனம்1 + ஆக ]

சந்தனா

 
 சந்தனா  candaṉāti, ெப. (n.)

   ேவங்ைக மரம் (மைல.);; Indian kino tree.

     [சந்தனம் → சந்தன் + ஆ ]

சந்தனா த்ைத
லம்

 
 சந்தனா த்ைதலம் candaṉātittailam, ெப. (n.)

சந்தனா ெயண்ெணய் பாரக்்க;see {}.

ம. சந்தனைதலம்

     [சந்தனா  + ைதலம்]

சந்தனா ண்
ைட

 
 சந்தனா ண்ைட candaṉātiyuṇṭai, ெப. (n.)

   சந்தனம் யாகச ்ேசரத்் ச ் ற் ண்ைடயாகச ்ெசய்யப்பட்ட ஒ வைக ம ந்  ( ன்.);; a medicinal 
pill having sandal as the essential ingredient.

     [சந்தனம் + ஆ  + உண்ைட. உ ள் → உ ண்ைட → உண்ைட]

சந்தனா ெயண்
ெணய்

 
 சந்தனா ெயண்ெணய் candaṉātiyeṇīey, ெப. (n.)

   சந்தனம் த ய மணப்ெபா ள்களினின்  வ க் ம் ெநய்மம்; fragrant medicated oil having sandal as the 
chief ingredient.

     [சந்தனம் + ஆ  + எண்ெணய்]

சந்தனா ேடகம்

 
 சந்தனா ேடகம் candaṉāpiṭēkam, ெப. (n.)

சந்தன க்  பாரக்்க;see {}.

     [சந்தனம் + அ ேடகம்]

 Skt. {} → த. அ ேடகம்

சந்தனி

 
 சந்தனி candaṉi, ெப. (n.)

   ெவண்சந்தனம்; common white sandalwood - Santanum album (சா.அக.);.

     [சந்தனம் → சந்தனி]

சந்தாடகம்

 
 சந்தாடகம் candāṭagam, ெப. (n.)

   வட்டக் ப்ைப; fox-frightener - Crotolaria Verrucosa (சா.அக.);.
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சந்தாணி

 
 சந்தாணி candāṇi, ெப. (n.)

   ெவங்காரம்; borax (சா.அக.);.

சந்தா கம்

 
 சந்தா கம் candātigam, ெப. (n.)

   வசம் ; sweet- flag - Acorus calamus (சா.அக.);.

சந்தாம் யம்

 
 சந்தாம் யம் candāmmiyam, ெப. (n.)

   அ ; cynodon or couch grass - Cynodon dactylon (சாஅக.);.

சந்தாமணி

 
 சந்தாமணி candāmaṇi, ெப. (n.)

   எ க் ; madar plant - Calotropis gigantea (சா.அக.);.

சந்தாளர்

 
 சந்தாளர ்candāḷar, ெப. (n.)

   ர ட ெமா யா ய மாலத்தம் ெமா ையப் ேப பவ ம் இராசமகால் ன் களில் வாழ்பவ மான 
ஓர ்இனத்தவர;் Santals a tribe inhabiting the skirts of the Rajmahal hills and speaking Malto language, a north Dravidian 
group.

க. சந்தாள

சந்தானக் ரை்ம

 
 சந்தானக் ரை்ம candāṉakārmai, ெப. (n.)

   அட் ப்  (யாழ்.அக.);; salt produced by evaporation.

     [சந்தானம் + ரை்ம]

சந்தானகரணி

 
 சந்தானகரணி candāṉagaraṇi, ெப. (n.)

   இ ப்ைப மரம்; honey tree - Bassia longifolia (சா.அக.);.

சந்தானகா ணி

 
 சந்தானகா ணி candāṉakāruṇi, ெப. (n.)

   ேபர ; a kind of bermuda grass (சா.அக.);.

சந்தான ரவர்

 
 சந்தான ரவர ்candāṉaguravar, ெப. (n.)

   வனியக் ெகாண் ைபப் (ைசவ த்தாந்தத்ைதப்); பரவசெ்சய்த ெமய்கண்ட ேதவர,் 
அ ணந் வாசாரியதார,் மைறஞான சம்பந்தர,் உமாப  வாசாரியார ்என்ற ஆ ரியர ்நால்வர;் the 
four {} who promulgated the Saiva {} philosphy, viz., Meykaņda-{}, Aruņandi-{}, {}, as tracing their succession from {}.
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சந்தான ைக

 
 சந்தான ைக candāṉatīpigai, ெப. (n.)

   ஒ  கணிய ல்; treatise on astrology.

     [சந்தாணம் + ைக]

இதன் ஆ ரியர ்இராம ங்க னிவர.் கணியத் ல் ள்ைளகைளப் பற் க் ம் ல்.

சந்தானவஞ்

 
 சந்தானவஞ்  candāṉavañji, ெப. (n.)

   ெசவ்வாைழ; red plantain - Musa sapientum. (rubra); (சா.அக.);.

சந்தானிகச் ல
ந்

 
 சந்தானிகச் லந்  candāṉigaccilandi, ெப. (n.)

   க த்த டத் த் த் தைல ம், காயத்ைத ம் உண்டாக் ம் ஒ வைகச ் லந் ப் ச் ; an insect like 
spider, developing blisters or boils attended with unbearable burning pain, when coming in contact with the body (சா.அக.);.

     [சந்தானிகம் + லந் ]

சந்தானிைக

 
 சந்தானிைக candāṉigai, ெப. (n.)

   பாேல ; cream of milk (கழ.அக.);.
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சந் 1 candi, ெப. (n.)

   1. ைக; meeting, union, combination.

   2. பல ெத  டம்; the cross roads, junction of three or more roads.

 seeச க்க ஞ் சந் ம்" ( . 225);.

     'சந் ேல அ த்ததற் ச ்சாட் யா' (பழ.);

   3. இைணப் , இைசப் ; joint, joining.

   4. பல ெபா த்  அல்ல  க ள்ள ங் ல் ( ங்.);; bamboo, as having joints.

   5. நட்பாக் ைக ( றள், 633, உைர);; reconciliation alliance, one of arasar-arugunam.

   6. த வாய்; crisis, critical point of time.

நல்ல சந் ல் வந்தான்.

   7. ஒ  ெப ம்பண் ( ங்.);; a primary melody-type.

   8. நாடகசச்ந்  ( லப். 3:13, உைர);; division of a drama.

   9. வரிக் த் வைக ( லப். 3: 13, உைர);; a masquerade dance.

     [உத்  (ஒத் ); → அத் . அத் தல் = ஒட் தல், ெபா த் த் ைதத்தல். அத்  → அந்  → அந் . 
அந் த்தல் =]

   1. ெந ங் தல்

 seeேவதமந் த்  ம யான்" ( ைள. நகர. 106);.

   2. தல், ஒன்  ேசரத்ல்]

இனி, உம் → உந்  → அந்  → அந்  என் மாம். இர ம் பக ம் அல்ல  பக ம் இர ம் கலக் ம் 
இைடேவைளேய கால வைக ல் அந் ெயனப்பட்ட . காைல ல் நிகழ்வ  காைலயந் ெயன் ம் 
மாைல ல் நிகழ்வ  மாைலயந் ெயன் ம் ெசால்லப் ெப ம்.

 seeகாைல யந் ம் மாைல யந் ம்" ( றம். 34);.

காைலயந் க்  ன்னந் , ெவள்ளந்  ெயன் ம், மாைலயந் க் ப் ன்னந் , ெசவ்வந் ெயன் ம் 
ெபய ண் . அந்  ெயன் ம் ெபா செ்சால் றப்பாக ஆளப் ெப ம்ேபா  மாைலயந் ையேய 

க் ம் என்ப , அந் க்கைட, அந் க் காப் , அந்  மல் ைக, அந் வண்ணன், அந் ேவைள 
த ய ெசால் வழக்கால் அ யப்ப ம்.

இடவைக ல் அந்  என்ப  தெ்த க்கள் டத்ைதக் க் ம்.

 seeஅந் ஞ் ச க்க ம் ஆவண ம்" ( லப், 14, 213);.

   ற்காலத் ல் அந்  என் ம் ெசால் சகரெமய் ன்னிடம் ெபற் ச ்சந்  என்றா ற் . ஒேநா: இைள 
→ ைள;   உைத → ைத;ஏண் → ேசண்.

சந் :

   1. காைல அல்ல  மாைல வ பா .

 seeசந்  ெசயத்தாள் ளக்க" (நள. க ெதா32);.

   2. மாைல ( டா.);

     'சந் க்காப் ' (உ.வ.);, அந் சந்  = காைல மாைல

   3. தெ்த க் டம்

 seeச க்க ஞ் சந் ம்" ( . 225);

அந்  அல்ல  சந்  என் ஞ் ெசால் தைலக் தற் ெபா ளில் பண்ைட லக் யத் ல் அ ேய 
வழங் யைமயா ம் ெசாற் ணரச்் ையக் க்கச ்சந்  என் ம் ெசால் வடெமா ேலேய ஆளப் 
ெப வதா ம், த ழ்ப்பற் ள்ள ெப ம் லவ ம் சந்  என்ப  வடெசால்ெலன்ேற மயங்  
வ ன்றனர.் ஆ ன், ஆய்ந்  பாரக்் ங்கால், இதன் ெதன்ெசால் லம் ெவளிப்ப வ  

யக்கத்தக்கதா க் ன்ற .

இசெ்சால் த ல் த ல் வழங் ய வ வம் அந்  என்பேத. அந் தல் = தல். அந்  → அந்  = 
ய , ய ேநரம் அல்ல
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சந் க்கைர

சந் க்கைர candikkarai, ெப. (n.)

   ெத , ஆ  த யன டம்; junction where several roads or rivers meet.

     [சந் 1 + கைர. கைட = இடம். கைட → கைர. ஓ.ேநா: அ ப்பங்கைட → அ ப்பங்கைர]

சந் க்க ப்பன்

 
 சந் க்க ப்பன் candikkaṟuppaṉ, ெப. (n.)

   ெத ச ்சந் களில் ைவத்  வணங் ம்  ெதய்வம் (உ.வ.);; a minor deity worshipped at the crossing of roads.

     [சந்  + க ப்பன்]

சந் க்காப்

 
 சந் க்காப்  candikkāppu, ெப. (n.)

   ழந்ைதக க்  அந் ப் ெபா ற் ெசய் ங் காப் ச ்சடங் ; a mystic rite performed in the evenings for 
child's welfare.

     [சந்  + காப் ]

சந் க்காலம்

 
 சந் க்காலம் candikkālam, ெப. (n.)

   மாைல ேநரம்; evening dusk.

     [அந்  → சந்  + காலம்]

சந் க் -த்தல்

சந் க் -த்தல் candikkiḻuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மானக்ேக  உண்டாக் ம் ேநாக்கத்ேதா  ஒ வரின் ைறகைளப் பல ம் அ யசெ்சய்தல்; to expose 
to public (lit.);, ridicule, drag somebody through the mud.

     'அவனிடம் ஒ ங்காக நடந்  ெகாள். இல்ைலேயல் சந் க் த்  மானத்ைத வாங்  வான்'.

ம வ. சந்

     [சந் க்  + இ -,]

சந் க் னிப்பம்

சந் க் னிப்பம் candikkuṉippam, ெப. (n.)

   ேகா ல் ேதவர யார ்ந க் ம் நடனம் (M.E.R. 1912, p.127);; a kind of dance by dancing girls in temple.

     [சந்  + னிப்பம்]

சந் க் த்தன்

சந் க் த்தன் candikāttaṉ, ெப. (n.)

   ெத ல் நாடகம் நடத் பவன்; street dancer.

 seeநிவந்தஞ்ெசய்ய நம் வாய்ெகழ் ப்ப  சந் க் த்தன் வாளன் ன்றனான 
ஜயராேஜந் ர ஆசச்ாரிய க் ம்" (ெத. க. ெதா. :3, 68-1);.

     [சந்  + த்தன்]

சந் க் த்

சந் க் த்  candikāttu, ெப. (n.)

   1. ழா ல் ேகா ன் ன்பாகப் ெபண்பாலர ்ஆ ம் த் வைக (l.M.P. pd. 389,390);; a dance 
performed by women in front of a temple during festivals.

   2. ெத சச்ந் ல் ஆ ம் ஆட்டம்; dance performed at cross roads.

     [சந்  + த் ]

சந் க்ேகாணம்

சந் க்ேகாணம் candikāṇam, ெப. (n.)

   ேத ப் க்க ள் ஒன் ; an ornamental piece in a chariot.

 seeசந் க்ேகாண  மந் ர வாணி ம்" (ெப ங். உஞ்ைச. 58, 51);.

     [சந்  + ேகாணம். ேகாள் → ேகாணம்]
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சந் கம்

 
 சந் கம் candigam, ெப. (n.)

   உடம் ல் ல் ட் கைளத் தளரச ்ெசய் ம் ஒ வைக ஊைத ேநாய்; a rheumatic affection usually marked 
by looseness of the joints of the body (சா.அக.);.

     [சந்  → சந்  → சந் கம்]

சந் கமாைலக்க
ண்

 
 சந் கமாைலக்கண் candigamālaiggaṇ, ெப. (n.)

   மாைலப் ெபா ல் கண்பாரை்வைய மைறக் ம் ஒ வைகக் கண்ேணாய்; a degeneration of the retina in 
which the vision fails at twilight or sunset; failure of vision at night or in a dimlight - Nyctalopia (சா.அக.);.

     [சந் கம் + மாைலக்கண்]

சந் க ைத

 
 சந் க ைத candigavūtai, ெப. (n.)

சந் கம் பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

     [சந் கம் + ஊைத]

சந் ெகந்தம்

 
 சந் ெகந்தம் candigendam, ெப. (n.)

   ச் க் ழங் ; orange root - Hedycharum spicatum (சாஅக.);.

சந் ைக

சந் ைக candigai, ெப. (n.)

   பணிகார வைக (இந் பாக. 59);; a confection.

ெத. சந் கா

சந் ைக ரல்

சந் ைக ரல் candigaiyural, ெப. (n.)

   சந் ைக ங் க  (இந் பாக. 59);; a colander for preparing sandigai.

     [சந் ைக + உரல்]

சந் ரி-த்தல்

சந் ரி-த்தல் sandisirittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெத சச்ந் ல் மக்கள் ப த்தல்; to ridicule one at cross-road.

     [சந்  + ரி-, சந்  ஆ ெபயராய்ச ்சந் ல் உள்ள மக்கைளக் த்த .]

சந் தம்

 
 சந் தம் candidam, ெப. (n.)

   ேகாக்கப்பட்ட  (இராட்);; that which is strung or combined.

     [சந்  → சந் தம்]

சந் ப்பா

 
 சந் ப்பா  candippāṭu, ெப. (n.)

   ெத ச ்சந் ள்ள ேபய்களால் ஏற்ப ம் ேகாளா  ( ன்.);; mishap supposed to be caused by a demon at 
the junction of streets and other haunted places.

     [சந்  + பா . ப  → பா ]
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சந் ப்

சந் ப்  candippu, ெப. (n.)

   1. எ ரை்க; meeting, visiting.

   2. ஆ , ெத , பாைத த யன டம்; junction of rivers, streets, roads, etc.,

   3. இரண் ற் ம் ேமற்பட்ட ெதாடர ்வண் ப் பாைத இைண ம் நிைலயம்; railway station where more than 
two rail roads join.

ச் ராப்பள்ளிச ்சந் ப் ல் உனக்காகக் காத் க் ேறன்.

   4. ெபரிேயாைரச ்ெசன்  காண்ைக; visiting to elders etc.,

   4. காணிக்ைக; visiting presents.

     'அரச க்  என்ன சந் ப் க் ெகாண்  ெசல் றாய்' ( ன்.);.

ம. சந் ப்

     [சந்  → சந் ப் .

     ' ' ெசா.ஆ.ஈ ]

   சந் ப்ைபக் க் ம் junction அல்ல  juncture என் ம் ஆங் லசெ்சால் ன் தனிைலயான join 

சந் ப்ெப யார்

சந் ப்ெப யார ்candippeliyār, ெப. (n.)

   ேகா ல் அறங்காவலர;் person incharge of the conduct of ceremonies in the temple.

     'சந் ப் ெப யார ் ரி வன மாேத ச ்ச ர ்ேவ மங் கலத் " (ெத. இ.க. ெதா. 12: 58: 3);. [சந் ப்  + 
ெபரியார ்→ சந் ப் ப்ெபரியார ்→ சந் ப்ெபரியார ்→ சந் ப்ெப யார]்.

சந் பண் -தல்

சந் பண் -தல் candibaṇṇudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   காைல, உச் , மாைல ஆ ய ேவைளகளில் வணங் தல் (சந் யாவந்தனஞ் ெசய்தல்); ( லப். 13: 43, 
அ ம்.);; to perform morning, noon, evening prayers.

     [சந்  + பண் -. அந்  → சந்  = டம், இர ம்பக ம் ேச ம்ெபா . அப் ெபா ல் ெசய் ம் 

சந் பந்தம்

 
 சந் பந்தம் candibandam, ெப. (n.)

   ெபா த் ; joint.

     [சந்  + பந்தம்]

 Skt. bandh → த. பந்தம்

சந் ம த்தல்

 
 சந் ம த்தல் candimaṟittal, ெப. (n.)

   ெகாள்ைள ேநாய்க் காலங்களில் ெத சச்ந் களிற் ெகாைட ெகா த் த் ய ெதய்வங்களின் 
னந்தணிக்ைக; averting the displeasure of malignant deities in times of epidemics by making offerings at the cross 

roads.

     [சந்  + ம த்தல்]

சந் மான்

 
 சந் மான் candimāṉ, ெப. (n.)

   இைடெய  வள்ளல்க ள் எ வ ள் ஒ வன் ( ங்.);; a chief noted for his liberality, one of seven {}.

     [அந்தம் → சந்தம் = அழ , ேமன்ைம, சந்தம் → சந்  + மான். மகன் → மான். சந் மான் = ேமன்ைம 
ெபா ந் யவன்]

1167

www.valluvarvallalarvattam.com 10631 of 19068.



சந் -த்தல்

சந் -த்தல் candimididdal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. நான்காம் மாதக் ழந்ைதையத் நல்ேலாைர ல் ெத சச்ந் க் த் க் ச ்ெசல் தல்; to take a child 
to the cross roads in an auspicious time in its fourth month.

 seeநாலா  ம ற் சந்  ப்ப  நடத் " ( ைள. உக் ர.27);.

   2. அம்ைமேநாய் நீங் ப் ன் ெத சச்ந் ல் தன் தலாக வந்  த்தல்; to step on the cross roads in 
an auspicious time, when first going out after sickness, especially small-pox

சந் யக்கரம்

சந் யக்கரம் candiyakkaram, ெப. (n.)

   இரண்  உ ெர த் கள்  அைமவனவா ய, ஐ, ஒள என் ம் டெ்ட த் கள் ( . . 5, 
உைர);; diphthongs, viz.,

     'ai' and

     'au'.

     [சந்  + அக்கரம்]

 Skt. {} → த. அக்கரம்

அள வைக ல்

     "ஆ ஈ ஊ ஏ ஐ ஒ ஒள எ(ன்); ம் அப்பால் ஏ ம் ஈரள ைசக் ம் ெநடெ்ட த் ெதன்ப" (4); என் ம், 
அைமப் வைக ல்

     'அகர இகரம் ஐகார மா ம்' (54);

     'அகர உகரம் ஒளகார மா ம்' (55);

என் ம், ெதால்காப் யங் வதால், அகர இகரம் ேசரந்்  ஐகார ம், அகர கரம் ேசரந்்  
ஒளகார ம் ணெரா களாய்த் ேதான் னெவன அ யலாம் இகரம் உகரத் ம் 

சந் யாகாலம்

சந் யாகாலம் candiyākālam, ெப. (n.)

சந் க்காலம் பாரக்்க;see {}.

     [அந்  → சந் . சந்  → சந் யா + காலம்]

வடவர ்காட் ம் வரலா  வ மா : ஸம் + தா ({}); - ஸந்தா, ஸம் = ட தா = ைவ, ேபா  (to place or put);

ஸந்தா = 1. ( .); , ஒன் ேசர,் ணர,் ஒப் ரவா  த யன. 2. (ெப.); ட்டம், ேசரக்்ைக, ணரச்் , 
உடன்பா , கலைவ த யைவ.

ஸம் +  (dhi); - ஸந்  = ட்ட ள்ள , ட்டம், ைக, ட் , இைணப் , ேசரக்்ைக, ஒன் யம், அைவ, 
உடன்பா  அந் , ணரச்் , ெசாற் ணரச்்  த யன.

ஸம் + த்யா ({}); - ஸந்த்யா = ஒன்  ேசரக்்ைக, ட்டம், ைக, ஒன் யம், காைலயந் , மாைலயந்  
த யன.

இ னின்  அ யக் யைவ

   1. சந்  என் ம் ெதன்ெசால் ம், ஸந்தா என் ம் வடெசால் ம், ெவவ்ேவ  லத்தன.

   2. ஸம் என் ம் வடெமா  ன்ெனாட்  ம் என் ம் ெதன்ெசாற் ரி .

சந் யா பம்

சந் யா பம் candiyātīpam, ெப. (n.)

சந்  ளக்  பாரக்்க;see {}.

 seeசந் யா பம் ஐஞ் க்  நிசதம் ெநய் உழக்காக" (ெத.க.ெதா 5: க. 724);

     [சந்  → சந் யா + பம். ய்தல் = எரிதல், ளங் தல், ய் → ய்  →  → வம் = ளக் . வம் 
→ பம்]

த. பம் → Skt. {}
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சந் யாவந்தன
ம்

 
 சந் யாவந்தனம் candiyāvandaṉam, ெப. (n.)

சந் வணக்கம் பாரக்்க;see {}.

     [சந்  → சந் யா + வந்தனம்]

 Skt. vandana → த. வந்தனம்

சந் யா ளக்

 
 சந் யா ளக்  candiyāviḷakku, ெப. (n.)

சந்  ளக்  பாரக்்க;see {}.

     [சந் ளக்  → சந் யா ளக் ]

சந் ைச

 
 சந் ைச sandiyisai, ெப. (n.)

   ெசய் ட ் ற்றங்க ெளான்  (யாப். .);; a defect in versification.

     [சந்  + இைச]

சந் ல்நில்-
தல் (சந் ல் 

நிற்றல்)

சந் ல்நில்-தல் (சந் ல் நிற்றல்) candiyilniltalcandiyilniṟṟal,    14 ெச. . . (v.i.)

   ைளகளின் த் (பற் க் ேகா ன் த்); ெத சச்ந் ல் நிற்றல்; lit. to stand at the cross roads, to be in a 
forlorn condition.

     [சந்  + இல் + நில்-]

சந் ல்ேபா -
தல்

சந் ல்ேபா -தல் candiyilpōṭudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

சந் -த்தல் பாரக்்க. see

{}.

     [சந்  + இல் + ேபா -,]

சந் ல் -
தல்

சந் ல் -தல் candiyilviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒ வன் ம்பத்ைதப் ேபாக் ப் க ல்லாதவா  ெசய்தல்;   ெத ச ்சந் ல் ஒ வைன தல்; lit., 
to leave one at the cross roads, to desert, as one's family.

     [சந்  + இல் + -,]

சந் ல்ைவ-
த்தல்

சந் ல்ைவ-த்தல் candiyilvaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

சந் ல் -தல் பாரக்்க: see {}.

     [சந்  + இல் + ைவ-,]

சந் -
த்தல்

சந் -த்தல் candiyiliḻuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒ வன  ற்றங் ைறகைள ெவளிப்ப த் ப் பலர ்ப ற் மா  ெசய்தல்; lit., to drag one to the cross 
roads, to expose publically to ridicule and shame.

     [சந்  + இல் + இ -,]

ட் ற்  ெவளிேய நடப்ப  பல க் ம் ெதரி மாைகயால் சந் த்தல் என்ப  
சந் ற்ெகாண்

வா-தல் 
(சந் ற்ெகா
ண்  வ தல்)

சந் ற்ெகாண் வா-தல் (சந் ற்ெகாண்  வ தல்) candiyiṟkoṇṭuvādalcandiyiṟkoṇṭuvarudal,    15 
ெச. ன்றா . (v.t.)

சந் -த்தல் பாரக்்க;see {}.

     [சந்  + இல் + ெகாண்  + வா-,]
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சந் ெய த்

சந் ெய த்  candiyeḻuttu, ெப. (n.)

   . இரண்  உ ெர த் கள்  அைமவனவா ய ஐ, ஒள என் ம் டெ்ட த் கள் ( . . 5, 
உைர);; diphthongs, viz

     'ai' and

     'au'.

     [சந்  + எ த் ]

அகர ம், இகர ம் யகர ம் ஒத் ைசக் ம் ெபா  ஐ என் ம் ெநடெ்ட த்  ஒ க் ம். அகர ம் 

சந் ரகம்

சந் ரகம் candiragam, ெப. (n.)

   1. ம ற்ேறாைகக் கண் (யாழ்.அக.);; eye-like spot in a peacock's tail.

   2. ம ற்ேறாைக ( ங்.);; peacock's tail.

   3. ஒைல ன் உைறச் ள் ( ற்);; ola envelope of an ola letter in the form of a ring.

   4. ெவள்ைள ள  (சங்.அக.);; white pepper.

   5. உ ர ்(நகம்); (யாழ்அக.);; nail. க.சந் ரிெக;

ெத. சந் ரிக

     [சந் ரம் → சந் ரகம்]

 சந் ரகம் candiragam, ெப.(n.)

   வண்  ( ங்.);; beetle.

     [Skt.{} → த.சந் ரகம்.]

சந் ரகற்கம்

 
 சந் ரகற்கம் candiragaṟgam, ெப. (n.)

   ெப ங் கம் ப் ; cumby resin tree - Gardenja cumbifera (சா.அக.);.

சந் ரகாய்

 
 சந் ரகாய் candirakāy, ெப. (n.)

   ேபய்ப் டல்; wild snake-gourd - Trichosanthus cucumerina (சா.அக.);.

சந் ரகாயணி

 
 சந் ரகாயணி candirakāyaṇi, ெப. (n.)

   ேபய்ப் ரக்் ; bitter luffa creeper - Luffa acutangulans (சா.அக.);.

ம வ. சந் ரகாயம்

சந் ரகாயம்

 
 சந் ரகாயம் candirakāyam, ெப. (n.)

சந் ரகாயணி பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.
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சந் ரகா

சந் ரகா  candirakāvi, ெப. (n.)

   1. ெசங்கா  மண்; reddish ochre.

   2. வப் ச ்சாய வைக; reddish colour made from the sendurukkam flower.

   3. ைடைவ வைக; a kind of reddish cloth.

   ம., க. சந் ரகா ;ெத. சந் ரகா .

     [ெசந் றம் → ெசந் ரம் → சந் ரம் + கா ]

சந் ரகா சே்ச
ைல

சந் ரகா சே்சைல candirakāviccēlai, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் ைடைவ; a kind of reddish cloth.

 seeசந் ர கா சே்சைல வல்லவாட் க் ட்ட ம் " (தனிப்பா. i. 260: 1);

     [சந் ரகா  + ேசைல. ைர → ைல → ேசைல]

சந் ரகா
மாைல

 
 சந் ரகா மாைல candirakāviyuṟumālai, ெப. (n.)

   வப் ச ்சாயேமற் ய ைகக் டை்ட வைக ( ன்.);; kerchief dyed red.

     [சந் ரகா  + உ மாைல]

சந் ரகாளிந்

 
 சந் ரகாளிந்  candirakāḷindi, ெப. (n.)

   வைத; Indian jalap - Јpomaеa turpethum (சா.அக.);.

சந் ர ரி

சந் ர ரி1 candiragiri, ெப. (n.)

   ண் வனம் வட்டத் ள்ள ஊர;் a village in {} taluk.

 seeெப க்கல் மைலேமல் உைடய நாயனாற்  சந் ர ரி ற்கா ப யான ஏத்தப்ப நாயக்கர"் 
(தநா. ெதா. ஆய் . ெதாடர ்எண் 84/ 1992,  கல் 1/6-2

     [சந் ரன் + ரி]

 Skt. giri → த. ரி

 சந் ர ரி2 candiragiri, ெப. (n.)

   சயநகர மன்னர ்காலத் ல் மைலக் ேகாட்டத் ல் இ ந்த ஊர;் an ancient village in Tirumalai-{}

 seeசந் ர ரி ல் ேதவரசர ்மகனார ்மல்லண்ைடயரக்்  மைல ல் தானத் தாெராம் லாசாசனம் 
பண்ணிக் த்தப் ப " ( ப்ப. கல். ெதா. 1. கல் 197-2);

     [சந் ரன் + ரி]

சந் ர ரியான்

 
 சந் ர ரியான் candiragiriyāṉ, ெப. (n.)

   சந்தன நிற ைடய மா ; sandal colour cow.

சந் ரேசகரவாய்
க்கால்

சந் ரேசகரவாய்க்கால் candiracēkaravāykkāl, ெப. (n.)

   ேகாேனரிராச ரம் ேகா க்  வழங்கப்பட்ட நிலத் ன் எல்ைல ல் இ ந்த வாய்க்கால்; a channel on 
one side of a land given to the temple at {}.

 seeசந் ரேசகர வாய்க்கா க்  வடக் " (ெத.க.ெதா.26 674-10);

     [சந் ரேசகரன் + வாய்க்கால்]

1171

www.valluvarvallalarvattam.com 10635 of 19068.



சந் ரணி

 
 சந் ரணி candiraṇi, ெப. (n.)

   க் ; dry ginger (சாஅக.);.

சந் ர லகம்

 
 சந் ர லகம் candiradilagam, ெப. (n.)

   சந்தனம்; sandal wood (சா.அக.);.

     [ெசந் றம் → ெசந் ரம் → ந் ரம் + லகம்]

 Skt. tilaka → த. லகம்

சந் ரநாகம்

 
 சந் ரநாகம் candiranākam, ெப. (n.)

   ஒ  ம ந் ச ்சரக்  ( அ.);; a drug.

சந் ரநா

 
 சந் ரநா  candiranāṭi, ெப. (n.)

   ெபண்  வா னிற் ப ந் க் ம் ெமல் ய ேதால் (இங்.ைவ.);; nymphae, labia.

சந் ரபரணி

 
 சந் ரபரணி candirabaraṇi, ெப. (n.)

   கற் ரவல் ; country lavendar - Anisochilus carnosus (சா.அக.);.

சந் ரபைல

 
 சந் ரபைல candirabalai, ெப. (n.)

   ஏலம்; cardamom-Electeria cardamomum (சா.அக.);.

சந் ர ரபர்
சந் ர ரபர ்candirabirabar, ெப. (n.)

   அமண (சமண);க்  இ பத்  நால்வ ள் ஒ வர ்( க்கலம். காப் , உைர);; a Jaina Arhat, one of 24 
tirttangarar.

சந் ர ரைப

 
 சந் ர ரைப candirabirabai, ெப. (n.)

   காட் ச ் ரகம்; wild cumin - Vernonia anthelmintica (சா.அக.);.

     [சந் ரன் + ரைப]

 Skt. prabha → த. ரைப

சந் ர ட்பம்

சந் ர ட்பம் candirabuṭbam, ெப. (n.)

   ஆைணச ் ண்ைட; hairy nightshade Solanum ferox.

   2. ந் ல்; moon creeper - Cocculus cordifolia (சா.அக.);.

சந் ர டம்

 
 சந் ர டம் candiraburuḍam, ெப. (n.)

   ள்ைள ம ; white murdah - Terminalia paniculana (சா.அக.);.
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சந் ர ரம்

 
 சந் ர ரம் candirapūram, ெப. (n.)

   பசை்சக் க ப் ரம் ( .அ.);; a superior kind of camphor.

சந் ர ரயம்

 
 சந் ர ரயம் candirapūrayam, ெப. (n.)

   கள்ளி ைளயான்; spurge sprout - Caralium adscerdens (சா.அக.);.

சந் ரம்

சந் ரம் candiram, ெப. (n.)

   1. க ப் ரம் ( .அ.);; camphor, gum camphor.

   2. ெபான்; gold.

 seeகற்பம் ரி சந் ரம் ெபா வல்" (ஞானா. 68: 15);.

   3. இர ன் 15 க ள் ( ரத்்தங்க ள்);

   ஒன்பதாவ   ( தான. ணா ண. 73, உைர);; the ninth of the 15 divisions of night.

   4. மாழ்  ( க ரிடம்); ( தான. ணா ண. 73, உைர.);; the fifth naksatra.

   5. நீர ்(யாழ்.அக.);; water.

 சந் ரம் candiram, ெப. (n.)

ஒ  இைசக்க ,

 a musical instrument.

     [சந் -சந் ரம்]

சந் ரமல் ேவர்

 
 சந் ரமல் ேவர ்candiramallivēr, ெப. (n.)

   க சச்ல் (ேப க்); ழங் ; a purgative root;

 true jalap - Ipomaea purga (சாஅக.);.

     [சந் ரமல்  + ேவர]்

சந் ர த்

 
 சந் ர த்  candiramuttu, ெப. (n.)

   ஒ வைக த் ; a kind of pearl (சா.அக.);.

     [சந் ரம் + த் . ள் → ட்  → த் ]

சந் ர ைக

 
 சந் ர ைக candiramūligai, ெப. (n.)

   ச் க் ழங் ;   ; camphor root plant - Koemferia galanga (சா.அக.);.

சந் ரேலைகசச்
ர்ேவ மங்கல

ம்

சந் ரேலைகசச் ரே்வ மங்கலம் candiralēkaiccadurvēdimaṅgalam, ெப. (n.)

   . தஞ்ைசக்  வடேமற்ேக உள்ள ஊர;் a village in {} district.

     [சந் ரேலைக + ச ரே்வ  மங்கலம்]

இவ் ர ்இன்  ெசந்தைல என்  வழங்கப் ப ற . த்தைரயரக்ள் என் ம் நில மன்னரக்ளின் 
தைலநகராக இ ந்த . ( ற்.ேசா.வ.ப.14);.
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சந் ரவல்லாரி

 
 சந் ரவல்லாரி candiravallāri, ெப. (n.)

   பாம் க் ெகால் ; commonrue Ruta graveolens (சா.அக.);.

சந் ரவாைல

 
 சந் ரவாைல candiravālai, ெப. (n.)

   ேபேரலம் (யாழ்.அக.);; greater cardamom.

சந் ர கம்

 
 சந் ர கம் candiravigam, ெப. (n.)

   ற்ேறலம்; small cardamom - Elletoria cardamomum (minor); (சா.அக.);.

சந் ரன்தங்கச்

 
 சந் ரன்தங்கச்  candiraṉtaṅgacci, ெப. (n.)

   ெசவ்வகத் ; red sesbane - Seabania grandiflora (coccinea); (சா.அக.);.

சந் ரா

சந் ரா candirā, ெப. (n.)

   1. ஏலம்; cardamom.

   2. காட் ச் ரகம்; wild cumin seed-Vernonia anthelmintica.

   3. ந் ல்; moon-creeper-Cocculus cordifolia.

   4. ெநய்ச் ட் ; kinka oil plant - Serratula anthelmintica (சா.அக.);.

சந் ராதம்

 
 சந் ராதம் candirātam, ெப. (n.)

   தாளகம்; orpiment-yellow sulphuret of arsenic (சா.அக.);.

சந் ராபரணம்

சந் ராபரணம் candirāparaṇam, ெப. (n.)

   ஒ  பைழய கணிய ல் ( வக. 627, உைர);; an ancient treatise on astrology.

 Skt. {} → த. ஆபரணம்

சந் ராபாைல

 
 சந் ராபாைல candirāpālai, ெப. (n.)

   ஏலம் அல்ல  ற்ேறலம்; cardamom or small cardamom (சா.அக.);.
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சந் ரிைக

சந் ரிைக candirigai, ெப. (n.)

   ஒைலச் ள்; roll of {}.

 seeகா ற் ெசா  சந் ரிைக" (அழகரக்லம்26);.

     [சந்  + ரிைக. ரி → ரிைக = ரித்த , ள்]

 சந் ரிைக candirigai, ெப.(n.)

   1. நில  ( வா.);; moon light.

   2. ேபேரலம் (மைல.);; greater cardamom.

     [Skt.{} → த.சந் ரிைக.]

சந் ேரகம்

 
 சந் ேரகம் candirēkam, ெப. (n.)

   காரே்பாகரி  (மைல.);; seed of scurfy pea.

சந் ல்

சந் ல்1 candil, ெப. (n.)

   காரி (சனி); ( வா.);; saturn.

 சந் ல்2 candil, ெப. (n.)

   ங் ல் (மைல);; bamboo.

     [சந் 1 + இல். சந்  இல்லாத . க க்களால் ஆங்காங்ேக அைடபட்ட ]

சந் லகம்

 
 சந் லகம் candilagam, ெப. (n.)

   இந் ப்  ( .அ.);; rock-salt.

சந் லாதகம்

 
 சந் லாதகம் candilātagam, ெப. (n.)

   ங் ல்; bamboo - Bambusa arundinacea (சா.அக.);.

     [சந் ல் → சத் லாதகம்]

சந் வணக்கம்

 
 சந் வணக்கம் candivaṇakkam, ெப. (n.)

   காைல ம் உச் ேவைள ம், மாைல ம் ெசய் ம் வ பா ; morning, noon and evening prayers.

     [சந்  + வணக்கம்]

சந் க் ரகப்
ேப

சந் க் ரகப்ேப  candiviggiragappēṟu, ெப. (n.)

   வரிவைக; a tax (ெத.க. ெதா.ii.115);.

     [சந்  + க் ரகம் + ேப ]

சந் ளக்

சந் ளக்  candiviḷakku, ெப. (n.)

   ேகா ல் மாைலக்காலத்  ஏற் ம் ளக்  (ெத. க. ெதா. i. 143);; evening lamp in a temple.

     [சந்  + ளக் ]
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சந் ரப்பன்

சந் ரப்பன் candivīrappaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  ெதய்வம்; a malignant deity.

 seeசந்  ரப்பன் ன்ேன தாண் னான்" ( ற . 895);.

     [சந்  + ரப்பன்]

சந் ேவைள

 
 சந் ேவைள candivēḷai, ெப. (n.)

   சா ங்காலம்; evening time.

     [சந்  + ேவைள]

சந் பம்

சந் பம் candīpam, ெப. (n.)

   இளி ன் ஐந்தாவ  இைசப் ரி  (பரத. இராக. 44);; a division of the fifth note of gamut.

     [அய்ந்  → சய்த்  → சந் பம்]
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சந்

சந் 1 candu, ெப. (n.)

   1. ெபா த் , ட்  ( ங்.);; joint.

சந்  சந்தாகப் ய்த் ட்டான்.

   2. உடற் ெபா த்  ( ங்.);; joint of the body.

 seeவைளந்த சந் களாற் ெபா ந்த ---- தாள்" ( றநா.78, உைர);.

   3. இ ெதாைடச ்சந்தான இ ப் ; hips.

   ம. சந் ;பட., க., ., சந்

     [அந்  → சந் . உம் → அம் → அந் ]

 சந் 2 candu, ெப. (n.)

   1. பலவ  டம்; crossing of many roads.

 seeசந்  நீ " (மைலப ?393);.

   2. க் ; narrow street, lane.

   3. ள ; gap, cleft, crack.

ம வ. அந் , கவைல, வரி, அரி, அந் ல், சந் , ச க்கம்

   ம. சந் ;ெத., க., . சந்

     [அந்  → சந் ]

அமர,் அைம, அைமயம் என் ம் ெசாற்கள் ேபான்ேற அந்  என் ம் ெசால் ம் சகரம் ெபற் ச ்சந்  
என்றா ற் .

   சந்  – க் ;   ெத ன் ைள – சந் ;    – ெத ;   ேபாக் வரத்  ந்த ெப ந்ெத  
அல்ல   – ம ;   கைடத் ெத  – ஆவணம்;   அகன்ற ம  - அக ள்;ெப வ  (road); – சாைல.

 சந் 3 candu, ெப. (n.)

   1. ; message, errand.

 seeசந்  ெபா ந்தா ெதய் ேமா" ( ர ங். ர ேத. 49);.

   2. தன்; messenger.

 seeஅவைளக் ெகாணரவ்ான் சந்தா ைல" (கந்த . கா பன் . 6);.

   3. மா பட்ட இ வைர ஒன்  ேசரக்்ைக, அைம , உடன்பா ; reconciliation, peace.

 seeஉ ரைனயாய் சந் பட ைரத்த  ெளன்றான்" (பாரத. ட் ணன் . 6);.

   4. தக்க த வாய்; opportunity.

ம., க., . சந்

     [அந்  → சந் ]

 சந் 4 candu, ெப. (n.)

சந்தன மரம். Sandal wood tree.

 seeகமலங்கலந்த ேவரி ஞ் சந் ம்" ( க்ேகா.3௦1);.

     [சாந்  → சந்  (வ.வ. 148);]

 சந் 6 candu, ெப. (n.)

   இைச; rhythm, melody

 seeசந் லாந் த ழ்" (ேதவா. 797, 11);.
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சந் க்கட்

சந் க்கட்  candukkaṭṭu, ெப. (n.)

   1. ெசயல் நிக ங் காலம்; period, duration.

 see ரகணச ்சந் க்கட் ' (C.G.);

   2. ெந க்க யான ேநரம்; crisis, critical juncture.

ம., க., ெத., . சந்  கட் .

     [சந்  + கட் ]

சந் க்காைற

சந் க்காைற candukkāṟai, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ைகவைள ( லப். 6: 92, அ ம்);; a kind of bracelet.

     [சந்  + காைற]

சந்

 
 சந்  candugi, ெப. (n.)

   ள ; holy basil - Ocimum sanctum (சா.அக.);.

சந் த்தான்

 
 சந் த்தான் candugittāṉ, ெப. (n.)

   வைள; three-lobed nightshade - Solanum trilobatum (சாஅக.);.

சந் ெசய்-தல்

சந் ெசய்-தல் sanduseytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெபா த் தல்; to join one with another.

   2. ணங் ய இ வைரச ்ேசரத்்  ைவத்தல்; to mediate.

     [சந்  + ெசய்-,]

அ யமானின் வராகத் ெதாண்ைட மானிடம் ஒளைவயார ்ெசன்ற ம் ( றநா.95);. உைற ைர 
ற் ைக ட் ந்த ேசாழன் நலங் ள்ளிைய ம் அைடபட் ந்த ெந ங் ள்ளிைய ம் 

சந் ெசால்( )-
தல்

சந் ெசால்( )-தல் sandusolludal,    13 ெச. . . (v.i.)

   ணங் யவைர இைணக்கத ் தா ச ்ெசய்  ெசால் தல்; to mediate;

 to act as a messenger.

 seeந நின்றா ரி வ க் ஞ் சந்  ெசால்ல" ( லப். 8: 1௦1, உைர);

     [சந்  + ெசால்-,]

சந்

 
 சந்  canduḍi, ெப. (n.)

   ஏலம் (சங்.அக.);; cardamom.

சந் நயத்தான்

 
 சந் நயத்தான் candunayattāṉ, ெப. (n.)

   வைள (மைல.);; three-lobed nightshade.

சந் ப -தல்

சந் ப -தல் candubadidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

சந் ைச-தல் பாரக்்க;see {}.

     [சந்  + ப -,]
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சந் பரணி

 
 சந் பரணி candubaraṇi, ெப. (n.)

   ேநரவ்ாளம்; croton seed- croton tigilium (சா.அக.);.

சந் பலம்

 
 சந் பலம் candubalam, ெப. (n.)

   வன்னிமரம்; Arjuna's penance tree - Prospis spicigera (சா.அக.);.

சந் பார்-த்தல்

சந் பார-்த்தல் candupārttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   தக்க ேநரம் பாரத்்தல்; to watch for an opportunity, choose a fitting time.

     [சந்  + பார-்,]

சந் -தல்

சந் -தல் candubigidal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

சந் ைச-தல் பாரக்்க;see {}.

     [சந்  + -,]

சந் ைச-தல்

சந் ைச-தல் sandubisaidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தளவரிைச த யவற் ல் கல் க் க் கல் இைடெவளிபடாமல் கண்ணாம்  த யன தல்; to 
point, as the floor.

     [சந்  + ைச-,]

சந் -தல்

சந் -தல் candupūcudal,    6 ெச. ன்றா . (v.t.)

சந் ைச-தல் பாரக்்க;see {}.

     [சந்  + -,]

சந் ெபா -தல்

சந் ெபா -தல் candubodidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

சந் ைச-தல் பாரக்்க;see {}.

     [சந்  + ெபா -,]

சந் ெபாந்

சந் ெபாந்  candubondu, ெப. (n.)

   1. ைல க் ; nook and corner.

   2. ெபாந் ைடகள்; interstices.

     [சந்  + ெபாந் ]

சந் ேபா-தல்

சந் ேபா-தல் candupōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   ணங் யவைர இைணக்கத ் ேபாதல்; to proceed on an embassy or errand.

     [சந்  + ேபா-,]

சந் ேபானவன்

 
 சந் ேபானவன் candupōṉavaṉ, ெப. (n.)

   உ ப் க் கட் ல்லாதவன், டவன்; maimed person, as without joints.

     [சந்  + ேபானவன்]
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சந் மந்

சந் மந்  candumandu, ெப. (n.)

   1. க் ; alley, narrow street.

   2. ழப்பம்; confusion, disturbance.

   3. த மாற்றம்; inconvenience from want of adaptation or fitting, as of joints; difficulty from multiplicity of engagements.

     [சந் ெபாந்  → சந் மந் ]

சந் ட்

 
 சந் ட்  candumuṭṭu, ெப. (n.)

   காலந்தவ  வ ம் மாத லக் ; menses at irregular intervals.

ெத., . சந் ட்

     [சந்  + ட் ]

சந் ந்

 
 சந் ந்  candumundu, ெப. (n.)

சந் மந்  (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see {}.

     [சந் மந்  → சந் ந் ]

சந் ட்

 
 சந் ட்  candumūṭṭi, ெப. (n.)

   ரண்ைட; bone-setter-vitis quadrangularis (சா.அக.);.

     [சந்  + ட் ]

சந் ர்

 
 சந் ர ்canduyir, ெப. (n.)

   எ ம்  (யாழ்அக);; bone.

     [சந்  + உ ர]்

சந் வரித

 
 சந் வரித  canduvaridagi, ெப. (n.)

   க க்காய்; gall-nut, ink-nut - Terminalia chebula (சா.அக.);.

சந் வைல

 
 சந் வைல canduvalai, ெப. (n.)

   வைல ல் ப ற ைன ெவளி ற் ெசல்ல டாமல் த க் ெமா  வைலக்  ( னவ.);; a part of 
fishing net which prevents the fishes escaping from main net.

     [சந்  + வைல]
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சந் வாசல்

 
 சந் வாசல் canduvācal, ெப. (n.)

   ட்  வாசல்; postern-gate, back-door.

ெத. சந் வா

     [சந்  + வாசல்]

சந் வாதம்

 
 சந் வாதம் canduvātam, ெப. (n.)

   இ ப் , ெதாைடகளில் வ ம் ஊைத(வாத);ேநாய் ( ன்.);; sciatica.

க., . சந் வாத

     [சந்  + வாதம்]

 Skt. {} → த. வாதம்

சந் வாய்

சந் வாய்1 canduvāy, ெப. (n.)

   1. ட் வாய்; joint.

   2. இைடப் ள  ( ன்);; cleft, opening.

     [சந்  + வாய்]

 சந் வாய்2 canduvāy, ெப. (n.)

   ேவட் , ேசைல ஆ யவற் ல் ஒவ்ெவான்ைற ம் தனித்தனிேய அ த்  எ ப்பதற்  டப்ப ம் 
இைடெவளி (ெசங்ைக.);; a technical word in loom.

     [சந்  + வாய்]

சந் வா

 
 சந் வா  canduvāyu, ெப. (n.)

சந் வாதம் பாரக்்க;see {}.

. சந் வா

     [சந்  + வா ]

சந் க் ரகப்
ேப

சந் க் ரகப்ேப  canduviggiragappēṟu, ெப. (n.)

   அர  ெப ம் வரிக ள் ஒன் ; a kind of tax.

 seeெவட் ப்பாட்டம் பஞ்  சந்  க் றகப் ெப  இலாஞ் ைனப்ெப " (ெத.க.ெதா.4:348/1986);.

     [சந்  + க் ரகப்ேப ]

சந் -தல்

சந் -தல் canduviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ெநக் தல்; to crack or get disjointed.

க. சந்

     [சந்  + -,]
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சந் ப்

 
 சந் ப்  canduvippurudi, ெப. (n.)

   இ ப் ண்டா ம் ற் ேநாய்க் கட்  வைக ( ன்.);; cancer at the hip-joint.

     [சந்  + ப் ]

சந்ைத

சந்ைத candai, ெப. (n.)

   1. த்த காலங்களில் ெபா ள்கைள ற்க ம் வாங்க ம் பல ம் டம்; shandy, fair, a market 
functioning on specified occasion.

 seeதந்ைததாய் தாரம் மகெவ  ைவெயலாம் சந்ைத ற் ட்டம்" (தா . ேதேசா. 3);.

     'சந்ைத இைரசச் ேல ந்  ெகட்ேடன்"

     'சந்ைதக் ட்டம் ெகாம்மல் ஆட்டம்" (பழ.);.

   2. ட்டம்; multitude, herd, flock, swarm.

 seeதண்  நந்தனம் வண் ன் சந்ைதேய" ( ர ங் ெகாக் . 6);.

   3. இ வ ங் டம்; the mid-point between the eye-brows.

 seeசந்ைத ல் ைவத் ச ்சமா ெசய்" ( மந். 1201);.

   4. கைடத் ெத  (யாழ்.அக.);; bazar.

   ம. சந்த;   க. சந்ெத;   . சந்ெத, சதெ்த;   பட. சத்ேத; Skt. {}.

     [அந்  → அந் . அந் த்தல் = ெந ங் தல், தல், ஒன் ேசரத்ல், அந்  → ந்  → சந்ைத = பல 
கைடகள் டம். ஓ.ேநா : மந்  → மந்ைத]

இச ்ெசால் வடெமா ல் இல்ைல. சந்ைதக்காரன், சந்ைதக் ட்டம், சந்ைதமடம், சந்ைதெவளி என் ம் 
வழக் ச ்ெசாற்க ம்

     'இந்த மடம் ேபானாற் சந்ைதமடம்',

     'சரக்  ம ந்தாற் சந்ைதக்  வ ம்' என் ம் பழெமா க ம் இசெ்சால் ன் ெப  வழக்ைகக் 
காட் ன்றன.

 சந்ைத candai, ெப.(n.)

   1. மைற; the {}.

     "சந்ைதகஞல் சாைகயா " (காஞ் ப் .க வா.232);.

   2. மைற த வயற்ைற,  ெசால்ல மாணாக்கள் இரண்ட அல்ல  ன்  ைற அவற்ைறத ்
ம்பச ்ெசால்வ ; recital of the {} text, etc., by a disciple following his preceptor's lead.

     "ேவதசச்ந்ைத ெசால் " ( வாலவா.56, 19);.

   3. ப க த யவற் ள் ெசய் ள்ேதா ம் ம்பத ் ம்பவ ஞ் ெசால்; refrain, burden.

     "நமச் வாயெவ ஞ் சந்ைதயாற்ற ழ்ஞானசம்பந்தன் ெசால்" (ேதவா.1177, 11);.

   4. ெசய் ள் (இலக்.அக.);; verse, stanza.

சந்ைதக்கைட

சந்ைதக்கைட candaikkaḍai, ெப. (n.)

   1. சந்ைத ல் இ க் ம் கைட; shop at market place.

   2. இைரசச்ல்; tumult. மாணவரக்ள் சந்ைதக்கைட ேபால் சச்ல் ேபா வ  நன்றன்  (உ.வ.);

     [சந்ைத + கைட]
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சந்ைதக்காரன்

 
 சந்ைதக்காரன் candaikkāraṉ, ெப. (n.)

   சந்ைத ல் ெபா ள் ற்ேபான்; marketeer.

ம. சந்தக்காரன்.

     [சந்ைத + காரன்]

சந்ைதக் ப்பம்

சந்ைதக் ப்பம் candaikkuppam, ெப. (n.)

   ெசங்கல்பட்  அ ல் உள்ள ஊர;் a village near {}.

     'சந்ைதக் ப்பம் உள்ளவைரக் கட்டைள இ ைக ல்" (ெத.க.ெதா. 6:273 – 2);

     [சந்ைத + ப்பம்]

சந்ைதக் ட்டம்

 
 சந்ைதக் ட்டம் candaikāṭṭam, ெப. (n.)

   ெப ங் ட்டம்; promiscuous crowd, as in a shandy.

   ம. சந்தக் ட்டம்;க. சந்ெத ட்ட

     [சந்ைத + ட்டம்]

சந்ைத ட் -தல்

சந்ைத ட் -தல் candaiāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெப ங் ட்டம் ப் ேபராரவாரஞ் ெசய்தல்; lit. to attract a large gathering, to create a hubbub.

சந்ைத ட்  மானத்ைத வாங்காேத.

     [சந்ைத + ட் -,]

சந்ைத -தல்

சந்ைத -தல் candaiāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெபா ள்கைள ற்க ஒரிடத் ல் தல்; to assemble in a particular place to sell goods.

அ வன் ( தன்);ேதா ம் மாட் ச ்சந்ைத ற  (உ.வ.);.

   ம. சந்தெகட் க;க. சந்ெதகட் , சந்ெத

     [சந்ைத + .]

சந்ைதசச்ரக்

 
 சந்ைதசச்ரக்  candaiccarakku, ெப. (n.)

   சந்ைத ல் உள்ள ற்பைனப்ெபா ள்; marketable goods.

   ம. சந்தக் ட்டம்;க. சந்ெத ட்ட

     [சந்ைத + சரக் . சர ்→ சர  → சரக்  = காய்ந்த பண்டம், வணிகப் பண்டம்]

சந்ைத தல்

சந்ைத தல் candaimudal, ெப. (n.)

   சந்ைத வணிகரிடம் ெப ம் வரி (I.M.P. Cg. 689);; market-fees collected from traders at shandy.

     [சந்ைத + தல்]
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சந்ைத ைரசச்
ல்

 
 சந்ைத ைரசச்ல் candaiyiraiccal, ெப. (n.)

   சந்ைத ல் ட்டத்தால் ஏற்ப ம் ேபெரா ; confused din, tumult, uproar, as in a fair.

சந்ைத ைரசச் ேல ந்  ெகட்ேடேன (பழ.);.

ம. சந்த ரப்

     [சந்ைத + இைரசச்ல்]

சந்ைதேயற் -
தல்

சந்ைதேயற் -தல் candaiyēṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   கைடகள் அைமத் ச ்சந்ைத டச ்ெசய்தல் ( ன்.);; to set up a fair.

க. சந்ெதகட்

     [சந்ைத + ஏற் -,]

சந்ைத ைல

 
 சந்ைத ைல candaivilai, ெப. (n.)

   சந்ைத ல் ெபா ள் ற் ம் ைல; market-price.

ம. சந்த ல

     [சந்ைத + ைல]

சந்ைதெவளி

 
 சந்ைதெவளி candaiveḷi, ெப. (n.)

   சந்ைத ம் ெவளி டம்; open place where fairs are held.

     [சந்ைத + ெவளி.]

சந்ேதா

 
 சந்ேதா  candōru, ெப. (n.)

   நீர் ள்ளி; water- thistle - Hygrophila spinosa (சா.அக.);.

சந்நசாலம்

 
 சந்நசாலம் cannacālam, ெப. (n.)

   ெவண்க ; white mustard (சா.அக.);.

சந்நிநாயகம்

சந்நிநாயகம் cannināyagam, ெப. (n.)

   1. க ஞ் ரகம்; black cumin seed.

   2. ம்ைபப் ; leucas flower plant - Leucas aspera.

   3. கரிய ேபாளம்; black myrrh (சா.அக.);.

சந்நியா ெவள்
ளா

 
 சந்நியா ெவள்ளா  canniyāciveḷḷāṭu, ெப. (n.)

   எல்லா நிற ம் கலந் க் ம் ெவள்ளா  (ெசங்ைக.);; a multy colour of goat.

     [சந்நியா  + ெவள்ளா ]
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சப்சப்ெபனல்

சப்சப்ெபனல் capcappeṉal, ெப. (n.)

   1. ைவ ன்ைமக் ப் ; onom. expr. signifiying insipidity.

   2. அதட்டல் ப்  ( ன்.);; rebuke, reproof.

   3. ஒ ையக் ைறத்தற் ப்  ( ன்.);; silence, hush.

     [சப்சப் + எனல்]

சப்பங்

சப்பங்  cappaṅgi, ெப. (n.)

   மந்தன் (யாழ்ப்.);; slow, dull person.

     [சப்  → சப்பங்  ( .தா.12௦);]

 சப்பங் 1 cappaṅgi, ெப.(n.)

   சப்பான் அரசாங்கம் ( ன்.);; Japan.

     [Chin.zhi-pan-kwe → த.சப்பங் .]

 சப்பங் 2 cappaṅgi, ெப.(n.)

   ஒ  வைக மரம் ( ன்.);; sappan-wood, m.tr.caesalpina sappan.

     [Malay.sapang → த.சப்பங் .]

 சப்பங் 3 cappaṅgi, ெப.(n.)

   மந்தமான அ ள்ளவன்; slow, dull person (யாழ்ப்); ஒ.ேநா.ேசாப்பனாங் .

சப்படை்ட

சப்படை்ட cappaṭṭai, ெப. (n.)

   1. தடை்ட; flatness.

   2. தடை்டயான ; anything flat.

   3. உள்ளீ ன்ைம; emptiness, hollowness.

   4. பதர ்( ன்.);; chaff, empty grains.

   5. மைடயன்; empty, shallow person.

   6. ெகட்டவன்-வள்-; bad person or thing.

   7. ற ; wing.

   8. சப்ைப1, 6 பாரக்்க;see {}, 6.

   ம. சப்பட்ட;   க. சப்படெ்ட, சப்பெட, சப்ப , சப்பெட;   ெத. சப்ப;   . சப்பெட;   ேகாத. சப், ச ள்ய;   ட 
சப்ெப;   பர.் சப்ெர;   பட. சப்படெ்ட; Mar. {};

 Skt. {}.

     [சப்  → சப்படை்ட ( .தா.);]

சப்படை்ட தடை்டயாய் இ ப்பதால், உள்ேள எ ம் இ ப்பதற்  இட ல்ைல. ஆைகயால் 

சப்படை்டக்கள்
ளி

 
 சப்படை்டக்கள்ளி cappaṭṭaikkaḷḷi, ெப. (n.)

   க்ேகாணக் கள்ளி; the triangular spurge (சா.அக.);.

க. சப்பெடகள்ளி

     [சப்  → சப்படை்ட + கள்ளி]
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சப்படை்டமட்டம்

 
 சப்படை்டமட்டம் cappaṭṭaimaṭṭam, ெப. (n.)

   வரின் அ ப்பைட மட்ட அள  (ேகாைவ.);; foundation level (கட்டட);.

     [சப்படை்ட + மட்டம்]

சப்படை்ட க்

 
 சப்படை்ட க்  cappaṭṭaimūkku, ெப. (n.)

சப்ைப க்  பாரக்்க;see {}.

க. சப்படெ்ட

     [சப்படை்ட + க் ]

சப்படை்டயரம்

 
 சப்படை்டயரம் cappaṭṭaiyaram, ெப. (n.)

   தடை்டயான ஒ வைக அரம் (C.E.M.);; flat file.

     [சப்படை்ட + அரம்]

சப்படை்டயா -
தல்

சப்படை்டயா -தல் cappaṭṭaiyākudal,    7 ெச. . . (v.i.)

   சப்ைபயாதல், தடை்டயாதல்; to flatten (சா.அக.);.

க. சப்படெ்ட யா

     [சப்படை்ட + ஆ -,]

சப்படை்டவாக்

சப்படை்டவாக் 1 cappaṭṭaivākku, ெப. (n.)

   தடை்டயான பக்கம் ( ன்.);; flat side, as of a plank.

     [சப்படை்ட + வாக் ]

 சப்படை்டவாக் 2 cappaṭṭaivākku, ெப. (n.)

   அைவ ல் ெசால்லத்தகாத ெசால் (நாஞ்.);; indecent talk.

     [சப்படை்ட + வாக் . சப்படை்ட = தடை்டயான , உள்ளீடற்ற , அைவயல் ள ]

சப்படை்டவா

சப்படை்டவா  cappaṭṭaivāku, ெப. (n.)

சப்படை்டவாக் 1 பாரக்்;see {}.

     [சப்படை்ட வாக்  → சப்படை்டவா ]

சப்ப

சப்ப  cappaḍi, ெப. (n.)

   1. தடை்டயான ; anything flat.

 see ெவான் ற் கட் ன வ ரஞ் சப்ப ம் உ ைள ம்" (ெத.க.ெதா.2, 17௦, 35);.

   2. வ ரக் ற்றங்க ள் ஒன்  ( லப். 14: 180, உைர);; a flaw in diamonds.

க. சப்ப

     [சப்  → சப்ப . ( .தா. 12௦);]

சப்பணங்கட் -
தல்

சப்பணங்கட் -தல் cappaṇaṅgaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

சப்பணங் ட் -தல் பாரக்்க: see {}..

     [சப்பணம் + கட் -,]
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சப்பணங்கால்

 
 சப்பணங்கால் cappaṇaṅgāl, ெப. (n.)

சப்பணம் பாரக்்க;see {}.

     [சப்பணம் + கால்]

சப்பணங் ட் -
தல்

சப்பணங் ட் -தல் cappaṇaṅāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அட்டைணக்கா தல்; to sit cross-legged.

     [சப்பணம் + ட் -,]

சப்பணங்ேகா -
தல்

சப்பணங்ேகா -தல் cappaṇaṅāludal,    5 ெச. . . (v.i.)

. சப்பணங் ட் -தல் பாரக்்க;see {},

     [சப்பணம் + ேகா -,]

சப்பணம்

 
 சப்பணம் cappaṇam, ெப. (n.)

   அட்டைணக் கா ைக ( ன்.);; act of sitting flat and cross- legged.

ம. சப்பணம்

     [சப்  → சப்பணம்]

சப்பணியம்

 
 சப்பணியம் cappaṇiyam, ெப. (n.)

   இனிப் ச ் ைவ ைடய ன்பண்டம் ( னவ.);; a kind of sweet meat..

     [சப்பண்ணியம் → சப்பணியம். சப்ைபயாகச ்ெசய்த இனிப் ச ் ைவப் பணியாரம்]

சப்பத்

சப்பத்  cappatti, ெப. (n.)

   ஒ  றம் அகன் ம் ம றம் ந் ம்  தடை்டயாக ம் அைமந்த த் வைக; flat pearl.

 seeேகாத்த த்  சப்பத்  ஒன் ம்" (ெத.க.ெதா.2, 396: 7௦);.

     [சப்  → சப்பத் ( .தா.12௦);]

சப்பரக்கத்தரி

 
 சப்பரக்கத்தரி capparakkattari, ெப. (n.)

   பந்தற் கத் ரிக்காய்; chupper brinjal - Lycopersicum esculentum (சா.அக.);. [சப்பரம் + கத் ரி]

சப்பரசச்ா யார்

சப்பரசச்ா யார ்capparaccātiyār, ெப. (n.)

   ேதவாங்க இனத்தா ள் உற னரல்லாதேரா  மண ற  ெகாள் ம் ஒ  ரி னர ்(E.T.Il.16);; an 
exogamous sub-sect of {} caste.

     [சப்பரம் + சா யார]்

சப்பரத்தவைர

 
 சப்பரத்தவைர capparattavarai, ெப. (n.)

   ஒ  வைக அவைர; shed-bean, chupper bean - Cyomopsis posrolioides (சா.அக.);.

     [சப்பரம் + அத்  + அவைர.

     'அத் ' சாரிைய]

1187

www.valluvarvallalarvattam.com 10651 of 19068.



சப்பரம்

சப்பரம் capparam, ெப. (n.)

   1. ெமாடை்டயான எ ப் த்ேதர;் conopied car-like vehicle in which idols are carried during festivals.

     'சப்பரத்  ன்ேன வந் யா? ன்ேன வந் யா?' (பழ.);.

   2. கட ள் ேமனிையக் ெகாண்  ெசல் தற் ரிய ம் கப் ல் ேகா ரம் ேபான்  அழ  
ெசய்யப்பட்ட மான  வைகத் ேதர ்( ன்.);; a small car on wheels in which idols are carried.

   3. சப்பரமஞ்சம் பாரக்்க;see {}.

   க., பட. சப்பரம்; . சப்பர, சப்பர.்

     [சப்  → சப்பரம் ( .தா. 12௦);]

உ ைள ன்  ஒற்ைறத் தட் ள்ள சப்ைப (ெமாடை்ட);த் ேதர.்

சப்பரமஞ்சம்

சப்பரமஞ்சம் capparamañjam, ெப. (n.)

சப் ரமஞ்சம் பாரக்்க;see {}.

 seeசப் ரமஞ்சத் தர  ைம ந் ஞ் " ( வரக.பசா . 16);.

   ம. சப்ரமஞ்சம்;   க. சப்பரமஞ்ச; . சப்பரமஞ்ச

     [சப்பரம் + மஞ்சம்]

சப்பைர

சப்பைர capparai, ெப. (n.)

   டன் (ஈ ,4. 8:8, );; block-head, dolt.

ம.சப்பர

     [சப்  → சப்பைர ( .தா. 12௦);]

சப்பைர → Skt. sambara

சப்பல்

சப்பல்1 cappal, ெப. (n.)

   உண ன் எச் ல் (யாழ்ப்.);; refuse of food, leavings.

     [சப்  → சப்பல்]

 சப்பல்2 cappal, ெப. (n.)

   தடை்ட, தடை்டயான ; anything flat.

     [சப்  → சப்பல் ( . தா. 12௦);]

 சப்பல் cappal, ெப. (n.)

   நீர ்ெசல் ம் பாைத ல் அைடத் ள்ள ப்ைப; block due towastage in a water course.

     [தப்பல்-சப்பல்]

சப்பளக்கட்ைட

சப்பளக்கடை்ட cappaḷakkaṭṭai, ெப. (n.)

   இைச டன் கைத ேவார ்நான்  ரல்களில் ஒன் ம் கடை்ட ர ல் ஒன் மாகக் ேகாத் க் 
ெகாள் ம்,  மணிகள் இைணக்கப்பட்ட தாளக்கடை்ட; being held in between the fingers, pair of wooden 
pieces with tiny bells for marking time by the performers of religious songs.

     [சப்பளம் + கடை்ட ( .தா.12௦);]

சப்பளஞ்

 
 சப்பளஞ்  cappaḷañji, ெப. (n.)

   காஞ் ரத்ைத அ த் ள்ள சப்பளம் என் ம் ஊரில் ெநய் ம் ஆைட; cloth from Sappalam near Kanjipuram.

     [சப்பளம் → சப்பளஞ் ]

1188

www.valluvarvallalarvattam.com 10652 of 19068.



சப்பளம்

 
 சப்பளம் cappaḷam, ெப. (n.)

சப்பணம் பாரக்்க;see {}.

     [சப்பணம் → சப்பளம்]

சப்பளாக்கட்ைட

 
 சப்பளாக்கடை்ட cappaḷākkaṭṭai, ெப. (n.)

சப்பளக்கடை்ட பாரக்்க;see {}.

   ம. சப்பளாக்கடை்ட, க. சப்பெட, சப்பெள, சப்பாெள;   ெத. சப்பட்டல்;மால. ப்ளீ

     [சப்பளக்கடை்ட → சப்பளாக்கடை்ட]

சப்பளாம்

 
 சப்பளாம் cappaḷām, ெப. (n.)

சப்பணம் பாரக்்க;see {}.

     [சப்பணம் → சப்பளம் → சப்பளாம்]

சப்பளி

சப்பளி1 cappaḷidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   சப்ைபயாதல், தடை்டயாதல்; to flatten, to be crushed, pressed out of form;

 to be jammed.

     'சப்பளிந்த கம்' (உ.வ.);.

க. சப்ப , சாபளி (தடை்டயான );

     [சப்  → சப்பளி ( .தா.12௦);]

 சப்பளி2 cappaḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. அ ற் சப்ைபயாக உடக்ாரத்ல்; to sit flat and cross-legged.

   2. தடை்டயாக் தல்; to flatten, to make oblate.

     [சப்  → சப்பளி. ( .தா.12௦);]

 சப்பளி3 cappaḷi, ெப. (n.)

   ைகெகாட் ைக; clapping the hands.

   க. சப்பளி;   . சப்பளி, சப்பாள்;பட. சப்படெ்ட

     [சப்  → சப்பளி]

சப்பளித் -
த்தல்

சப்பளித் -த்தல் cappaḷittiruttal,    3 ெச. . . (v.i.)

   கால்மடக்  உடக்ா தல் (இ.வ.);; to sit flat and cross-legged.

சப்பளி → சப்பளித்  +  இ -,]
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சப்பன்

சப்பன் cappaṉ, ெப. (n.)

   பயனற்றவன்; worth- less person, good-for-nothing man.

ம. சப்பன்.

     [சப்  → சப்பன் ( .தா.12௦);;

சப்  = தடை்டயான , வ வற்ற , பயனற்ற .]

சப்பாங்

 
 சப்பாங்  cappāṅgu, ெப. (n.)

   ள் நிைறந்த மரம்; sappan wood a thorny tree - Caesalpinia sappan (சா.அக.);.

     [சரம் → சரப்பாங்  → சப்பாங் .]

சப்பாணி

சப்பாணி1 cappāṇi, ெப. (n.)

   நிலத் ற் சப்ைபயா க் ம் டவன்; cripple, lame person.

ம. சப்பாணி, சப்பணி

     [சப்  → (சப்பளி); → சப்பாணி ( .தா.12௦);]

 சப்பாணி2 cappāṇi, ெப. (n.)

   நிலத் ற் சப்ைபயாய் அமரந்் க் ம் டவைனப் ேபால் ழந்ைத அமரந்் ந்  ைகதட் ம் 
நிைல; child by sitting flat and cross-legged like a lame person and clapping hands.

 seeம ைர ல் வளரந்்த ெகா  சப்பாணி ெகாட் ய ேள" ( னாட் ள்ைளத ்சப்பாணி-1);,

 seeெசங் ைரதால் சப்பாணி" (இலக். . 806);.

     'சப்பாணிக்  ெநாண்  சண்டப் ரண்டன்' (பழ.);,

     'சப்பாணி மாப் ள்ைளக் ச ்சந்ெதா ந்த ெபண்சா ' (பழ.);.

   ம. சப்பாணி. ெத. சப்பட் , க. சப்ப ;   பட. சப்பெட;   ேகாத. சப்ட்; Skt. {}

     [சப்  → சப்பாணி ( .தா.12௦);]

சப்பாணிெகாட்
-தல்

சப்பாணிெகாட் -தல் cappāṇigoṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ைக ேசரத்் க் ெகாட் தல்; to clap hands, as infants in play.

 seeம ைர ல் வளரந்்த ெகா  சப்பாணி ெகாட்  ய ேள" ( னாட் ள்ைளத ்சப்பாணி-1);.

   க. சப்பெள க் . சப்பளிக் , சப்பாெளயாக் , தப்பெண ட் , தப்பெள ட் , தப்பளிக் ;   . 
சப்பளி , சப்பாென தட் ;பட. சப்பெட ட்

     [சப்பாணி2 + ெகாட் -,]

சப்பாணிதட் -
தல்

சப்பாணிதட் -தல் cappāṇidaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

சப்பாணிெகாட் -தல் பாரக்்க;see {}.

     [சப்பாணி + தட் -,]

சப்பாணிப்ப வ
ம்

சப்பாணிப்ப வம் cappāṇipparuvam, ெப. (n.)

   ள்ைளத்த ல் இலக் யத் க்  உரிைம ண்ட ழந்ைதையக் ைகெகாட்  ைளயா மா  
ேவண் ம் ப வம்; section of {}, which describes the stage when a child begins to clap hands.

     [சப்பாணி2 + ப வம்]
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சப்பாணிமாடன்

 
 சப்பாணிமாடன் cappāṇimāṭaṉ, ெப. (n.)

   ெநாண் ப்ேபய் வைக (யாழ்ப்.);; a demon.

     [சப்பாணி + மாடன்]

சப்பாத்

சப்பாத் 1 cappātti, ெப. (n.)

சப்பாத் க்கள்ளி பாரக்்க;see {}.

ெத. சபா

     [சப்பாத்  → சப்பாத் . ( .தா.12௦);;

வடவர ்தடை்டயான அப்ப (ெராட் ); வைகையச ்சப்பாத்  என்ப  கவனிக்கத ்தக்க ]

 சப்பாத் 2 cappātti, ெப. (n.)

சப்பாத் சச்ங்  பாரக்்க;see {}.

     [சப்  → சப்பாத் ]

சப்பாத் க்கள்

 
 சப்பாத் க்கள் cappāttikkaḷ, ெப. (n.)

   கள்ளி ந்  வ தெ்த க் ம் க சச்ல் ம ந் வைக; purgative prepared from prickly- pear.

     [சப்பாத்  + கள்]

சப்பாத் க்கள்
ளி

 
 சப்பாத் க்கள்ளி cappāttikkaḷḷi, ெப. (n.)

சப்பாத் க்கள்ளி பாரக்்க;see {}.

   ம. சப்பாத் க்கள்ளி;   க. சப்பாத் கள்ளி;   ெத. சப்பா ; Port. sabot.

     [சப்பாத்  + கள்ளி]

     [p]

சப்பாத் சச்ங்

 
 சப்பாத் சச்ங்  cappātticcaṅgu, ெப. (n.)

   அகன்  ெபரியதாக இ க் ம் ஒ வைகக் கடற்சங்  (ெநல்ைல.);; a kind of sea conch.

     [சப்பாத்  + சங் ]

சப்பாத் ப்

 
 சப்பாத் ப்  cappāttippū, ெப. (n.)

   ெசம்பரத்தம் ; changeable rose - Hibiscus mutabilis (சாஅக.);.

     [சப்பாத்  + . ெசம்பரத்தம் → சம்பரத்தம் → சப்பரத்தம் → சப்பாத் ]
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சப்பாத்

சப்பாத் 1 cappāttu, ெப. (n.)

   தடை்டயான ெச ப் ; flat shoe.

   ம. சப்பாத் ; Port. {}.

     [சப்  → சப்பாத் . ( .தா.12௦);;அகன்ற அ ள்ள ]

 சப்பாத் 2 cappāttu, ெப. (n.)

   ெசம்பரத்ைதச ்ெச ; china rose - Hibiscus rosasinensis.

ம.சப்பாத்

     [ெசம்பரத்தம் → சம்பரத்தம் → சப்பரத்தம் → சப்பாத் ]

 சப்பாத் 3 cappāttu, ெப. (n.)

சப்பாத் க்கள்ளி பாரக்்க;see {}.

ம. சப்பாத்

     [சப்  → சப்பாத் ]

சப்பாத் க்கட்
ைட

 
 சப்பாத் க்கடை்ட cappāttukkaṭṭai, ெப. (n.)

   கடை்டயாலான காலணி; wooden sandals.

     [சப்பாத்  + கடை்ட]

சப்பாத் க்கள்
ளி

சப்பாத் க்கள்ளி cappāttukkaḷḷi, ெப. (n.)

   1. தடை்டயான இைல ைடய கள்ளி வைக; common prickly pear.

   2. மஞ்சள் நிற ைடய ைவக்ெகாண்ட கள்ளிவைக (L.);; prickly- pear with yellow and crimson flowers.

ம. சப்பாத் க்கள்ளி

     [சப்பாத்  + கள்ளி. கள் → கள்ளி = ள் ைடய ]

சப்பாத் செ்ச

 
 சப்பாத் செ்ச  cappāttucceḍi, ெப. (n.)

   ெசம்பரத்தம் செ்ச ல் ஒ வைக; chinese shoe plant - Hibiscus rosasinensis (சா.அக);.

     [சப்பாத்  + ெச . சப்பாத்  = தடை்டயான ெச ப் . ெச ப் க க் க் க ப்  நிறம் ெகா க்க 
இதன் ைவக் கசக் ப் வதால் இப் ெபயர ்ெபற் க்கலாம்.]

சப்பாத் ப்

 
 சப்பாத் ப்  cappāttuppuḻu, ெப. (n.)

   இந் ரக் ேகாபப் ச் ; cochineal.

ெத. சப்பா

     [சப்பாத்  + ]

சப்பா கம்

 
 சப்பா கம் cappātigam, ெப. (n.)

   அமைலப்  எ ம் ெநல் ; Indian gooseberry - Phyllanthus emblica (சாஅக);.
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சப்

சப் 1 cappi, ெப. (n.)

   பதர ்(யாழ்ப்.);; chaff.

. சப்

     [சப்  → சப் ]

 சப் 2 cappi, ெப. (n.)

   சப்  உண் ன்றவன்; eater, who makes sucking sound while eating.

     [சப்  → சப் ]

சப் க்ெகா -
த்தல்

சப் க்ெகா -த்தல் cappikkoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   தாய், உணைவ வா ட் ப் பதப் ப த் க் ழந்ைதக் க் ெகா த்தல் ( ன்.);; to chew food and give it to 
a child, as a mother.

     [சப்  + ெகா -,]

சப் ட் ப்ேபா-
தல்

சப் ட் ப்ேபா-தல் cappiṭṭuppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   1. ைவயற் ப் ேபாதல்; to become insipid or stale.

   2. ஊக்கமற் ப் ேபாதல்; to become disheartened.

     [சப்ைப → சப் ட்  + ேபா-,]

சப் ரம்

 
 சப் ரம் cappiram, ெப. (n.)

சப்பரம் பாரக்்க;see {}.

     [சப்பரம் → சப் ரம்]

சப் ரமஞ்சம்

சப் ரமஞ்சம் cappiramañjam, ெப. (n.)

   ேமற்கட்டைமந்த கட் ல்; testered bedstead.

 seeசப் ரமஞ்ச ேகாளைக  ந் " (தனிப்பா. i, 385;36);.

     [உ → உம் → உம்பர ்→ உப்பர ்→ உப்பரம் → ப்பரம் → சப்பரம் → சப் ரம் + மஞ்சம்]
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சப்

சப் 1 cappudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. உண் ம் ேபா  நாக் னால் அல்ல  உத களால்

     'சப்' என்  ஒ  உண்டாக் தல்;

 to make sound

     'sap' either with tongue or lips while eating.

   2. ைக ைல ெமல் தல்; to masticate, chew, as betel or tobacco.

   3. தப் தல்; to mumble in eating;

 to munch.

   4. ைவத்  ஒன்றன் சாற்ைற உ ஞ் க் த்தல்; to sip, suck

   ம. சப் க;   க. சப்பரி , சப்ப , சப்பளிக, தப்ப ;   ெத. சப்பரிஞ் , சப் ;   . சப்பரி னி;   ேகாத. 
சப்;   ட. ெசப்;   ட. சப்ெப, செப;   நா. சவ்ல்;   பர.் சவ்ல், சல்;   மா. ெசாப்ப;   பட. சப் ;   {}. cappeti;{}. sup

     [(சப் ); → சப் . ஒன்ைற ெமல்லா  நா ற் ம் அண்ணத் ற் ம் இைட ல் இட்  ெந க் , அதன் 
சாற்ைற ெமல்ல ெமல்ல உ ஞ் தல் அல்ல  அப்ெபா ைளச ்  தாகக் கைரத்தல் (த .வ, 105);]

 சப் 2 cappudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அ ங் தல்; to be bent, pressed in, to become flat.

ஏனம் (பாத் ரம்); சப் ட்ட .

   2. ங் தல்; to be reduced;

 to subside.

     ' க்கம் சப் ட்ட ' (உ.வ.);.

 U. {}

     [( ப் ); → சப் . சப் தல் = அ த்தல், தட் தல்]

சப்  என்ப  ஒ  ெந ழ் ெபா ள் ஏேத ம் ஒன்ைற ட்டைலக் க் ஞ் ெசால். சாண ம் 
களிமண் ம் பழசச்ைத ம் ேபாற் ைழந்த ெபா ள்கைள, நிலத் ற் ேபா ம் ேபா ம், வரில் 
எ ம்ேபா ம் சப்  என்ற ஒ  ேகட் ம். அதனால்

 seeசப்ெபன்  ந்த " என்பர.் அவ்ெவா ெயழப் ேபாடப்பட்ட ைழெபா டக்ள் தடை்டயான 
வ வங்ெகாள் ம். அதனால் சப்  என் ம் ஒ க் ப் னின்  தடை்டயாதற் க த்  உணரத்் ம் பல 
ெசாற்கள் றக் ம் ( .தா.119);.

 சப் 1 cappu, ெப.(n.)

   வழைலக்கட்  (ச க்காரம்); (இ.வ.);; soap.

     [E.soap → த.சப் .]

சப் க்ெகாட் -
தல்

சப் க்ெகாட் -தல் cappukkoṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. இனிப் ச் ைவ க்க ன்பண்டங்கைளச ் ைவக் ம்ேபா  நாக் னால் ஒ எ ப் ச ் ைவ ன் 
அ ைமைய ெவளிப்ப த் தல்; to relish a dish or an item of food by making a click. தாத்தாைவப் பார,் 
இனிப்ைப எத்தைன அள  ைவத் ச ்சப் க்ெகாட் க் ெகாண்  சாப் ன்றார!்

   2. ண் ம் கர ஆைசப் ப தல்; to nurture a desire where it is unbecoming.

     ' ழவர ்இளைமக் ச ்சப் க் ெகாட் றார ்ேபா க் ற !' (உ.வ.);.
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சப் சச்வ

 
 சப் சச்வ  cappuccavaṟu, ெப. (n.)

   பயனின் க் க க்கப்பட்ட ெபா ள் (இ.வ.);; refuse, rubbish.

   ம. சப் ;   க. சப் , ெசாப்  (பசை்ச இைல);;   ேகாத. ெசாப் (கஞ் க் ப் பயன்ப த் ம் இைல);;   ட. 
ம் (மர ைல);;   ., பட. ெசாப் , ெசாப்  (இைல);; ட. சப்பல் (இைல);.

     [சப்  + சவ . சப்  = பயனற்ற ;சப் சச்வ  = ேமாைன ேநாக்  வந்த இைணெமா ]

சப் ரி

 
 சப் ரி cappuri, ெப. (n.)

   பா க் ள் ஊ ச ்ெசல் ம் இைழ; weaving thread.

     [சப்  + ரி]

சப் ரித்தைட

 
 சப் ரித்தைட cappurittaḍai, ெப. (n.)

   இைழகளின் ெதா ப் ; texture.

     [சப் ரி + தைட]

சப் ரிப்பட்

 
 சப் ரிப்பட்  cappurippaṭṭu, ெப. (n.)

   பா ல் ஊ ைழயாகப் பயன்ப த் வதற் ரிய பட்  (ெசங்ைக.);; a kind of silk cotton thread.

     [சப் ரி + பட் ]

சப்ெபனல்

சப்ெபனல்1 cappeṉal, ெப. (n.)

   1. ைவ ன்ைமக் ப் ; onom. expr. signifying insipidity.

தைலவரின் இன்ைறய ேபச்  சப்ெபன் ந்த .

   2. ற் ம் நீங் தைலக் க் ம் ஒ க் ப் ; onom. expr. signifying complete removal.

க்கம் சப்ெபன்  ைறந் ட்ட .

     [சப்  + எனல்]

 சப்ெபனல்2 cappeṉal, ெப. (n.)

   அ த்தல் ப் ; onom. expr. signifying beating.

     'சப்ெபன்  அைறந்  ட்டான்' (உ.வ.);.

க. சப், சப்பென

     [சப் + எனல்]
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சப்ைப

சப்ைப1 cappai, ெப. (n.)

   1. சப்படை்டயான ; that which is flattened.

   2. ைவயற்ற ; that which is insipid or tasteless.

   3. வ யற்ற  ( ன்.);; that which is weak, lean, emaciated.

   4. பயனற்ற ; that which is useless.

     'அவன் ேபச் ச ்சப்ைபயா ந்த ' (உ.வ.);.

   5. தாழ்ந்த  (இ.வ.);; that which is despicable, mean or low.

   6. இ ப் , ேதாள் இவற் ன் சந் ; hips, haunch, shoulder-blade.

     'சப்ைப கழன்  ேபா ற் ' (உ.வ.);. ம. சப்ப;

   க., பட, சப்ெப;   ெத. சப் ; . சப் , சப்ெப

     [ ப்  → சப்  → சப்ைப ( .தா.119);]

 சப்ைப2 cappai, ெப. (n.)

   1. ேதரின் சக்கரம் தைர ற் ைதயாமேலா ம்ப  அதன ல் இடப்ப ம் மரத் ண் ; a spar of wood 
placed for the wheels of a car to run smooth in a sandy road.

   2. ட் ன் ைரக்ைகம்மரம்; rafter.

   3. மரத் ற் ளந்ெத த்த ண் ; a chip of wood.

ெத. சப்ப

     [தக்ைக → சக்ைக → சப்ைப]

 சப்ைப3 cappai, ெப. (n.)

   த் ைர; a seal.

   க., . சப்ெப;ெத. சப்ப

     [சப்  → சப்ைப]

சப்ைப → U. {}.

 சப்ைப cappai, ெப. (n.)

   ேதாற்ேறாைரக் க் ம் ெசால்; word in contempt used for defeeted person in a game.

சப்ைபக்கட் -
தல்

சப்ைபக்கட் -தல் cappaikkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

சப்ைபக்கட் க்கட் -தல் பாரக்்க;see {}.

     [சப்ைப + கட் -,]

சப்ைபக்கட் க்க
ட் -தல்

சப்ைபக்கட் க்கட் -தல் cappaikkaṭṭukkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ற்றங் ைறகைளத் தாங் ப் ேப தல்; to defend and support a person, especially when his actions or words are 
open to criticism.

     [சப்ைபக்கட்  + கட் தல், சப்ைப = ைவயற்ற , வ வற்ற , பயனற்ற , ற்ற ைடய ]
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சப்ைபக்கடை்ட

 
 சப்ைபக்கடை்ட cappaikkaṭṭai, ெப. (n.)

   வைல தைவக் கடை்ட ( னவ);; floating log of fishing net.

     [சப்ைப + கடை்ட. சப்ைப = தடை்ட]

சப்ைபக்கத்த
ைல

 
 சப்ைபக்கத்தைல cappaikkattalai, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கடல் ன் ( னவ.);; a kind of sea fish.

     [சப்ைப + கத்தைல]

சப்ைபக்கல்

சப்ைபக்கல்1 cappaikkal, ெப. (n.)

   கட்டடச ் வரில் தரணிைய ெயாட்  அைமந்த கல்; stone adjacent to cordon of a building (கட்டட);.

     [சப்ைப + கல்]

 சப்ைபக்கல்2 cappaikkal, ெப. (n.)

   லங்கைள அைரப்பதற்  உத ங் கல்; a flat grinding stone.

க, சப்ப

     [சப்ைப + கல்]

சப்ைபக்க

 
 சப்ைபக்க  cappaikkaḻi, ெப. (n.)

   மாட்  வண் ப் பாரின் வல ம் இட மான இ  பக்க ைனெயா ம் க்கைண மரதெ்தா ம் 
ெபா த் க் கட் ம் ங் ல் ளாச் ; lath of bamboo fastened in either side of driver's seat (long bar which is 
attached the yoke); with the front portion of a cart.

     [சப்ைப + ]

சப்ைபக்காய்

 
 சப்ைபக்காய் cappaikkāy, ெப. (n.)

   தடை்டயான மாங்காய் த யன (யாழ்ப்.);; flat fruit, as some mangoes. [சப்ைப + காய்]

சப்ைபக்கால்

சப்ைபக்கால் cappaikkāl, ெப. (n.)

   வைளவான கால்; club-foot.

 seeசப்ைபக்கா லண்ணன் ெப வ றன்" (தனிப்பா.1, 35: 66);.

     [சப்ைப + கால்]

சப்ைபக்ேகாடரி

 
 சப்ைபக்ேகாடரி cappaikāṭari, ெப. (n.)

   தடை்டயாய் அைமந் க் ம் ஒ வைகக் ேகாடரி; flat-axe.

க. சப்பெகாட , சபெகாட

     [சப்ைப + ேகாடரி. ேகா +அரி = ேகாடரி]

     [p]
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சப்ைபக்ேகாலா

 
 சப்ைபக்ேகாலா cappaikālā, ெப. (n.)

   கடல் ன்வைக; halfbeak, sea fish, silvery, striped (ெசஅக.);.

     [சப்ைப + ேகாலா]

சப்ைபெகாட் -
தல்

சப்ைபெகாட் -தல் cappaigoṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   சப் க்ெகாட் தல்; to smack the lips.

. சப்பரி , சப்ப ப் , சப் ப்

     [சப்ைப + ெகாட் -,]

சப்ைபசச்லங்
ைக

 
 சப்ைபசச்லங்ைக cappaiccalaṅgai, ெப. (n.)

   ழந்ைதகள் அணி ம் சதங்ைக யணிவைக (நாஞ்.);; an ornament of tiny bells for children.

     [சப்ைப + சலங்ைக]

சப்ைபத் க்
ைக

 
 சப்ைபத் க்ைக cappaittirukkai, ெப. (n.)

   கடல் ன் வைக; sea-fish, olive, disc twice as broad as long.

     [சப்ைப + க்ைக]

சப்ைபத் ணி

 
 சப்ைபத் ணி cappaittuṇi, ெப. (n.)

   மட்டமான ணி (இ.வ.);; coarse or inferior cloth (ெச.அக.);.

ம. சப்பத் ணி

     [சப்ைப + ணி. சப்ைப = ைவயற்ற , அழகற்ற , ேநரத்் யற்ற , மட்டமான ]

சப்ைபநிலம்

 
 சப்ைபநிலம் cappainilam, ெப. (n.)

   பயனற்ற பாழ்நிலம் (ெகா.வ.);; barren tract of land.

     [சப்ைப + நிலம். சப்ைப = உள்ளீடற்ற , வளமற்ற .]

சப்ைபேநாய்

 
 சப்ைபேநாய் cappainōy, ெப. (n.)

   ஈராண்  அகைவ ள்ள மா கைளத் தாக் ம் ஒ  வைகத் ெதாற்  ேநாய்; black quarter.

     [சப்ைப + ேநாய்]

சப்ைபேநா

 
 சப்ைபேநா  cappainōvu, ெப. (n.)

சப்ைப க்கம் பாரக்்க;see {} (ெச.அக.);.

     [சப்ைப + ேநா ]
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சப்ைபப் ப்

 
 சப்ைபப் ப்  cappaippiḍippu, ெப. (n.)

   இ ப் ப் பக்கத் ல் உண்டா ம் ஊைதவைக (ெகா.வ.);; rheumatism in the hips, hip-gout.

     [சப்ைப + ப் . சப்ைப = இ ப் ]

சப்ைப க்கன்

 
 சப்ைப க்கன் cappaimūkkaṉ, ெப. (n.)

   தடை்டயான க்ைக ைடயவன்; a flat- nosed man.

க. சப்பெட னவ

     [சப்ைப + க்கன்]

சப்ைப க்

__,

ெப. (n.);

   தடை்டயான க் ; flat- pug - nose.

   க.சப்பெட , சப்படெ்ட ;படசப்ெப க்

     [சப்ைப + க் ]

சப்ைப ஞ்

 
 சப்ைப ஞ்  cappaimūñji, ெப. (n.)

   தடை்டயான க ள்ளவன்-வள்-  (ெகா.வ.);; person or animal with flat or unshappy face.

     [சப்ைப + ஞ் ]

சப்ைபயா-தல்

சப்ைபயா-தல் cappaiyātal,    6 ெச. . . (v.i.)

   1. தடை்டயாதல்; to become flattened.

   2. ைவயற் ப் ேபாதல்; to become insipid or tasteless.

   3. வ ைறதல்; to become weak.

   க. சப்பலர,் சப்பல ; . ஆ னி

     [சப்ைப + ஆ-,]

சப்ைபயாள்

 
 சப்ைபயாள் cappaiyāḷ, ெப. (n.)

   பயனற்றவன்; a worthless person.

   ம. சப்பன்; . சப்பெட

     [சப்ைப +ஆள்]

சப்ைப ரால்

 
 சப்ைப ரால் cappaiyirāl, ெப. (n.)

   கல் ரால் ன்; a kind of sea-lobster fish - Squash or squat lobster (சா.அக.);.

     [சப்ைப + இரால்]
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சப்ைப ைவ

 
 சப்ைப ைவ cappaiyuḻuvai, ெப. (n.)

   உ ைவ ன் வைக ள் ஒன்  ( னவ.);; a kind of uluva fish.

     [சப்ைப + உ ைவ]

சப்ைபெய ம்

 
 சப்ைபெய ம்  cappaiyelumbu, ெப. (n.)

   இ ப்ெப ம் ; hip-bone (ெச.அக.);.

     [சப்ைப + எ ம் . எல் → எ ம் ]

சப்ைபவாக்

சப்ைபவாக்  cappaivākku, ெப. (n.)

சப்படை்டவாக் 1 பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

     [சப்ைப + வாக் ]

சப்ைபவாய்

 
 சப்ைபவாய் cappaivāy, ெப. (n.)

   உத கள்  உள்ளடங் ய வாய் (ெகா.வ.);; mouth with lips short or shrunk.

     [சப்ைப + வாய்]

சப்ைப க்கம்

 
 சப்ைப க்கம் cappaivīkkam, ெப. (n.)

   கால்நைட ேநாய்வைக; anthrax fever.

     [சப்ைப + க்கம்]

சப்ைபேவைல

சப்ைபேவைல cappaivēlai, ெப. (n.)

   இ வானதாகக் க தப்ப ம் பணி; work of inferior quality.

. சப்படெ்கலச

     [சப்ைப1 + ேவைல]

சபகம்

சபகம் cabagam, ெப. (n.)

   ங் ல்; bamboo- Bambusa arundinacea (சா.அக.);.

     [சபம்2 =→ சபகம்]

சபடம்

 
 சபடம் cabaḍam, ெப. (n.)

   அ ; cynodon grass- Cynodion dactylion (சா.அக.);.

சபத் ரகம்

 
 சபத் ரகம் cabattiragam, ெப. (n.)

   ெப ங்கம் ப் ; large cape jasmine - Gardenia latifolia (சா.அக.);.
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சபதம்

சபதம்1 cabadam, ெப. (n.)

   ங் ல்; bamboo - Bambusa arundinacea (சா.அக.);.

     [சபம்2 → சபதம்]

 சபதம் cabadam, ெப.(n.)

   ைர; asseveration by oath, vow.

     " ல சபதந்தைனப் பண்ண" (இராமநா.உ த்.57);.

   2. ேபாட்  (பந்தயம்); ( ன்.);; wager.

த.வ. ைர, ள்

     [Skt.{} → த.சபதம்.]

சபதரி-த்தல்

சபதரி-த்தல் cabadariddal,    11 ெச. . . (v.t.)

   1. சவதரி பாரக்்க ( ன்.);; to acquire.

   2. ஆதரித்தல் (யாழ்.அக.);; to support, maintain.

     [சவதரித்தல் → சபதரித்தல்]

சபதன்

 
 சபதன் cabadaṉ,    ெப. (.) ெசம்ப த்தம் ; chinese rose mallow. hibiscusrosa - Sinensis (சா.அக.).

சபதா தம்

 
 சபதா தம் cabadākidam, ெப. (n.)

   அடப்பன்ெகா ; goat's foot creeper - ipomaea bilopus (சா.அக.);.

சப

 
 சப  cabadi,    . .ெச. (adv.) உடன ல் (யாழ்.அக.); instantaneously.

 Skt. sabadi

     [ச  → சப ]
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சபம்

சபம்1 cabam, ெப. (n.)

   1. ைரக் ளம் ; horse's hoof.

   2. ஆலமரம் த யவற் ன்  (யாழ்.அக.);; aerial roots, as of banyan.

 Skt. {}

 சபம்2 cabam, ெப. (n.)

   ங் ல் ( ங்.);; bamboo

   ம. சபம்;   க. சப; . ெதக்.

     [ஆவம் → சாவம் → சாபம் = ல். சாபம் → சபம். இனி சவள் → சவம் → சபம் = வைள ம் தன்ைம 
ெகாண்ட  என் மாம்]

 சபம்3 cabam, ெப. (n.)

   ணம் (இ.வ.);; corpse (ெச.அக.);.

     [சவம் → சபம்]

த. சபம் → Skt. {}

சவம் பாரக்்க

சபலம்

சபலம்1 cabalam, ெப. (n.)

   1. இதளியம் (இரசம்);; quicksilver.

     [சவ தல் = வைளதல், வ தல் → சவள் → சவல் → சபலம்]

 சபலம்2 cabalam, ெப. (n.)

   பாக் ; arecanut - Acacia catechu (சா.அக.);.

 சபலம்3 cabalam, ெப. (n.)

சபைல ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

 Skt. {}

 சபலம் cabalam, ெப.(n.)

   நிைல லா ள்ளம்; transitory person.

த.வ.அைல ளம்

     [Skt.sa-phala → த.சபலம்.]

சபலா

 
 சபலா cabalā, ெப. (n.)

   ப்  (மைல.);; long- pepper.

சபேலாத்தமா

சபேலாத்தமா cabalōttamā, ெப. (n.)

   1. ளி ந் ரிைக; sour grapes - Vitis vinifera.

   2. ளிப்  ந் ரிப்பழம்; sour cashew apple- ancardium occidentale (சா.அக);.
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சபவலம்

 
 சபவலம் cabavalam, ெப. (n.)

   கழற் க்காய்; bonduc nut - Caesal - pinia bonducella (சா.அக.);.

சபளெவ

 
 சபளெவ  cabaḷaveli, ெப. (n.)

   க த்தால் க த்தல் (வாந் );, மயக்கம், நீரே்வடை்க த யவற்ைற உண்டாக் வ ம் பல 
வண்ணங்கள் ெகாண்ட மான ஒ  வைக எ ; a species of rat with varied colours and its bite causes 
derangement of the three humours, vomitting, swoon;

 intense thirst etc. in the human system (சா.அக.);.

சபாபதங்கம்

 
 சபாபதங்கம் capāpadaṅgam, ெப. (n.)

   ெப ங்காயம்; asafoetida - Ferula asafoetida (சா.அக.);.

சபா

 
 சபா  capālu, ெப. (n.)

   ஞ்சா; Indian ipccacuantra - Tylophora asthmatica (சா.அக.);.

சபா கம்

 
 சபா கம் capālugam, ெப. (n.)

   ல்வம்; bacl tree-Aegia marmelos alias Crataava marmelos (சா.அக);.

ச கவன்னிகம்

 
 ச கவன்னிகம் capūgavaṉṉigam, ெப. (n.)

   ப் ; a plant counteracting the effects of fire (சாஅக.);.

சைப

சைப cabai, ெப. (n.)

   1. ட்டம் ( ங்.);; assembly, meeting, congregation, society, association.

   2. அைவமண்டபம் (ெகா.வ.);; assembly room, public hall.

   3. அம்பலம்; common meeting place.

 seeசைப ேல நக் ரன் அர ேல ற்ேசரன்' (பழ.);.

   4. வெப மான் நடனமா ங் டம்; temble-halls in which {} performs His dance, as the {} at Chidambaram.

   5. சச்ைப; church congregation (Chr.);.

     [அைவ → சைவ → சைப அைமதல் = ெந ங் தல், தல். அைம = ட்டம். அைம → அைவ]

த. சைப → Skt. sabha

சைவ2 பாரக்்க

சைபக்கட்

 
 சைபக்கட்  cabaikkaṭṭu, ெப. (n.)

   த் வ அைவக் ரிய சட்டம்; obligatory rules of a church (Chr.);.

     [சைவ → சைப + கட் . கள் → கட்  = ஒ ங் , ைறைம, சட்டம்.]
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சைபக்காரன்

 
 சைபக்காரன் cabaikkāraṉ, ெப. (n.)

   த் வ ஏற்பாடை்டத ்த யவன் (R.C.);; a member of a recognised church.

     [சைவ → சைப + காரன். த் வக் ேகா ல், பலர் ம் சைப இடமாகக் க தப்பட்டதால் 
'சைபக்காரன்' த் வக் ேகா ல் உ ப் னைரக் த்த .]

சைபக் சச்ைம
தல்

சைபக் சச்ைமதல் cabaikkuccamaidal, ெப. (n.)

   அைவக்  ஒத் ப்ேபாைக, அைவக்  இைசைக; co-operation to assembly.

 seeச ப்ேப  மங்கலத்  ஸைபக்  ஸைமந்  கண்ேடற் " (ஆவ: 1௦ - 17: 2. பக்.41);.

     [சைப → சைபக்  + சைமதல்.]

சைபக் ப் 
றத்தாக் -தல்

சைபக் ப் றத்தாக் -தல் cabaikkubbuṟaddākkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மதத் னின்  லக் தல் (R.C.);; to expel or excommunicate as from a religious society.

     [சைப +  + றத்  + ஆக் -, ஒ  மதத் னர ்அைனவ ம் ஒ  ட்டமாகக் க தப்பட்டதால், 
சைபக் ப் றத் தாக் தல், மதத் ந்  லக் ைவக் ம் ெபா ளில் ஆளப்பட்ட .]

ெச

ெச1 ce, ெப. (n.)

   சகர ெமய் ம் எகர உ ம் ேசரந்்த உ ர ்ெமய்ெய த் ; the combination of c and e.

     [ச ்+ எ → ெச]

 ெச2 cettal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெபா ந் தல், ஒத்தல், க தல்; to intend;

 to purpose;

 to design.

     "ெவப் ைட யா உச ்ெசத்தெனன்" (ப ற் ப். 86);.

     [( ள்); → ெசள் → ெச-.]

ெசக்கச் வ-
த்தல்

ெசக்கச் வ-த்தல் cekkaccivattal,    3 .ெச. . . (v.i.)

   கச் வத்தல்; to be deep-red.

     " ைண ெசக்கச ் வந் " ( ப் . 126);.

னத்தால் அவன  கம் ெசக்கச ் வப்பா ற்  (உ.வ.);

     [ெசக்கம்2 + வ-.]

ெசக்கச் வந்த

ெசக்கச் வந்த cekkaccivanda, ெப.எ. (adj.)

க ம் வப்பான

 deep red.

ெசக்கச ் வந்த உத .

     [ெசக்கம்2 + வந்த]

ெசக்கச் ேவெர
னல்

ெசக்கச் ேவெரனல் cekkaccivēreṉal, ெப. (n.)

க ம் வந் த்தற் ப் :

 expr. of being decp-red.

காைல ஞா  ெசக்கச ் ேவெரன்  ஒளிரந்்த  (உ.வ.);

     [ெசக்கம்2 + ேவெரனல்]
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ெசக்கசெ்சேவெர
ன்  _

 
 ெசக்கசெ்சேவெரன்  _ cekkaccevēreṉṟu, .எ. (adv.) ெசக்கச் ேவெரனல் பாரக்்க;see {sekka-c-civer-cial.}

நாணத்தால் அவள் கம் ெசக்கச ்ெசேவெரன்றான  (உ.வ.);

     [ெசக்கம் + ெசேவெரன் ]

ெசக்கஞ்ெச -
த்தல்

ெசக்கஞ்ெச -த்தல் ceggañjeguttal,    4 ெச. . . (v.i.)

ெசக்கச் வ-த்தல் பாரக்்க;see {sekka-C. civa.}

     'ெசக்கஞ்ெசக என்ற  ெசக்கச் வ என்றாய்'. (ஈ , 1.9:5);.

     [ெசக்கம்2 + ெச -.]

ெசக்க

ெசக்க 1 cekkaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெசக் ல் என் த யவற்ைற ஆட் தல் (உ.வ.);; to work the oil-press.

ம வ.ெசக்காட்டல்

     [ெசக் 1 + அ -.]

 ெசக்க 2 cekkaḍi, ெப. (n.)

   எண்ெணய்யாட் ம் இடம்; place where oil-press is working.

ெசக்க க் ப் ேபாய்வந்தான் (உ.வ.);

     [ெசக் 1 + அ ]

ெசக்க க்க ப்ப
ன்

ெசக்க க்க ப்பன் cekkaḍikkaṟuppaṉ, ெப. (n.)

   ெசக்க ல் இ க் ம் ெதய்வம் ( ன்.);; a demon or ferocious deity having its abode in oil-press.

     [ெசக் 1 + அ  + க ப்பன்]

ெசக்க ண்ட
ன்

ெசக்க ண்டன் cekkaḍimuṇḍaṉ, ெப. (n.)

   ெசக்க ப்பதற்  ஏற்ற உடல்வ ள்ள ெவ ந்த யன்; strout, strong butsenseless man, as fit only to work an 
oil-press.

ம வ. ெசக் லக்ைக

ம. சக்க யன்

     [ெசக்க 2 + ண்டன்]

ெசக்கணி

ெசக்கணி cekkaṇi, ெப. (n.)

   த் வைக; a kind of dance.

     "ெதள்ளிய ெசக்கணி யா " ( ற்றா.தவ. த மசா . 55);.

ெத. சக்கணி

     [ெசாக்கம் → ெசக்கம் → ெசக்கணி]

ெசக்கம்
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ெசக்கம்

ெசக்கம்1 cekkam, ெப. (n.)

   இறப் ; death.

     'ெசக்கெமன்  மரணமாய்' (ஈ , 1.9:5);

     [ெச  → ெசக்கம்]

 ெசக்கம்2 cekkam, ெப. (n.)

   1.

   வப் ; redness.

   2. னம்; anger.

     "ெசக்கஞ் ெசகெவன் றவள்பா ரெ்சக ண்ட ெப மான்" ( வ். வாய். 1. 9:5);.

     [ெசம் → ெசவ் → ெச  → ெச  → ெசக்  → ெசக்கம்]

ெசக்கமலம்

 
 ெசக்கமலம் cekkamalam, ெப. (n.)

   ெசந்தாமைர; red lotus flower.

     [ெசங்கமலம் → ெசக்கமலம்]

ெசக்கர்

ெசக்கர ்cekkar, ெப. (n.)

   1. வப் ; redness, crimson.

     " ளக்கஞ் ெசல் டர ்ஞா ற் ச ்ெசக்கரிற் ேறான்ற" ( றநா. 16:8);.

   2. ெசவ்வானம்; red sky of the evening.

     "ெசக்கர ்ெகாள் ெபா னான்" (க த். 126);.

   3. மாைலேநரம்; evening.

ம. ெசக்கர்

     [ெசக்கல் → ெசக்கர]்

ெசக்கரவ்ானம்

ெசக்கரவ்ானம் cekkarvāṉam, ெப. (n.)

   ெசவ்வானம்; red sky.

     "ெசஞ்ேசாரி ெயனப் ெபா ற்ற  ெசக்கரவ்ானம்" (கம்பரா. வைரக். 66.);.

     [ெசக்கர ்+ வானம்]

ெசக்கரவ்ானிறத்
தன்

ெசக்கரவ்ானிறத்தன் cekkarvāṉiṟattaṉ, ெப. (n.)

   1.ெசவ்வானம்ேபாற் ெசந்நிற ள்ளவன் ( ரபத் ரன்.);; lit., one red as the red sky (Virabadran);.

   2. வன்; Lord {Śivan.}

   3. கன், ெசவ்ேவள்; Lord {Murugan.}

     [ெசக்கர ்+ வான்+ நிறத்தன்]
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ெசக்கல்

ெசக்கல் cekkal, ெப. (n.)

   1. ெசக்கர,்

   2. பாரக்்க;see {§ekkar.}

   2. அந் மாைல  (யாழ்.அக.);; evening.

   3. ெசவ்வந் ; a flower.

ம. ெசக்கல்

     [ெசக்கம்2 → ெசக்கல்]

ெசக்க ரி

 
 ெசக்க ரி cekkavuri, ெப. (n.)

   கற் ைர (மைல.);; spinous wild indigo.

     [ெசக்கர ்+ அ ரி – ெசக்கர ரி → ெசக்க ரி]

ெசக்கான்

ெசக்காட்

 
 ெசக்காட்  cekkāṭṭi, ெப. (n.)

   வாணியன், எண்ெணய் ன் ெபா ட் ச ்ெசக்ைக யாட் பவன்; person of the {Vāniyan} caste, as worker of 
oil-press.

     [ெசக்  + ஆட் . ஆட்  → ஆட் ]

ெசக்கா

 
 ெசக்கா  cekkāṭi, ெப. (n.)

ெசக்காட்  பாரக்்க;see {Sekkätti.}

     [ெசக்  + ஆ . ஆட்  → ஆ  → ஆ ]

ெசக்கா -தல்

ெசக்கா -தல் cekkāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெசக் ல் அைரப தல்; to be pressed in oilpress.

எள் ெசக்கா ற  (உ.வ.);

     [ெசக் 1 + ஆ . ஆட்  → ஆ ]

ெசக்காத்

 
 ெசக்காத்  cekkātti, ெப. (n.)

   ெசக்கார இனப் ெபண்பாற் ெபயர;் woman of the {Vāniya} caste.

     [ெசக்கான் → ெசக்காத் ]

ெசக்காயம்

ெசக்காயம் cekkāyam, ெப. (n.)

எண்ெணய்

   ஆட் ம் ெசக் க் ரிய ற்கால வரி (I.M.P.Cg.3);; tax levied on oil crusher.

ம வ. ெசக் க் கடைம

     [ெசக்  → ஆயம்]
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ெசக்கார்

 
 ெசக்கார ்cekkār, ெப. (n.)

   எண்ெணய் வணிகர;் oil merchant.

ெசக்காரக்

 
 ெசக்காரக்  cekkārakkuḍi, ெப. (n.)

ெசக்கா யர ்பாரக்்க;see {šekkāliyar:}

     [ெசக்கார ்+ .]

ெசக்கா யர்

 
 ெசக்கா யர ்cekkāliyar, ெப. (n.)

   ெசக்காட் த் ெதா ள்ள ஒ  இனத்தாரான வாணியர ்(நாஞ்.);; a caste of oil-press workers.

     [ெசக்  + (ஆைலயர ்→ ஆ யர]்

ெசக்கான்

ெசக்கான் cekkāṉ, ெப. (n.)

ெசக்காட்  பாரக்்க;see {sekkii,}

     "ெசக்காெனண்ெணய் ற்பான் (தனிப்பா.1, 58:114);.

ம. ெசக்கன்

ம வ, வாணியன், வாணியச ்ெசட் யார்

     [ெசக்  → ெசக்கான்]

ெசக்கான்ைக
வட் ெமண்ெண

ய்ச்

 
 ெசக்கான்ைக வட் ெமண்ெணய்ச்  cekkāṉkaiduvaṭṭumeṇīeycci, ெப. (n.)

   வாணியன் எண்ெணய் ந்  ைகையத் ைடக்கப் பயன்ப த் ம் ணி. இ  நாய் ள்ைளப் 
ேபாக் ம்; a rag used by oil monger to wipe his hands in an oil press. This picce of cloth is said to cure thorny eruptions.

     [ெசக்கான் + ைக + வட் ம் + எண்ெணய்ச் ]

ெசக் ல்ைவத்
தாட் -தல்

ெசக் ல்ைவத்தாட் -தல் cekkilvaiddāṭṭudal, ெப. (n.)

   5 ெச. ன்றா .  (v.t.);

   1. ெசக் ல் எள் ேபான்றவற்ைற ஆட் தல்; grindingin theoil press.

   2. கத் ன் த் தல்; to oppress, torment as by grinding in oil-press.

     [ெசக்  + இல் + ைவத்  + ஆட் -.]

ெசக் ல்ைவத்
த் ரி-த்தல்

ெசக் ல்ைவத் த் ரி-த்தல் cekkilvaittuttirittal, ெப. (n.)

   4 ெச. ன்றா . (v.t.);

ெசக் ல்ைவத்தாட் -பாரக்்க;see {Sekkil-waittättu-,}

     [ெசக் ல் + ைவத்  + ரி-.]

ெசக் ட் த்
ரி-த்தல்

ெசக் ட் த் ரி-த்தல் cekkiliṭṭuttirittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

ெசக் ல்ைவத்தாட் -பாரக்்க;see {ekkil-waittāttu-,}

     "ெசக் ட் த் ரிக்  ைமவைர" ( வ். வாய்.7. 1:5);.

     [ெசக் ல் + இட்  + ரி-.]
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ெசக் -த்தல்

ெசக் -த்தல் cekkiḻuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ைறத் தண்டைன ன் ஒ  ப யாக மாட் ற் ப் ப லாக எண்ெணய்ச ்ெசக்ைக இ த்தல்; to work 
on the oil-press by pulling the yoke instead of bull.

இந் ய தைலப் ேபாரின் ேபா  கப்பேலாட் ய த ழன் வ. உ. – தம்பரனார ்ேகாைவச ் ைற ல் 
ெசக் த்தார ்(உ.வ.);.

ெசக் ைற

ெசக் ைற cekkiṟai, ெப. (n.)

   ஊரப்்ெபா  டத்ைதச ்ெசக்  நி த்த ப்யன்ப த் க் ெகாண்டதற்காகச ்ெச த் ம் வரி 
(ெத.க.ெதா.7;   கல். 98, 107);; tax for utlizing the public land for installing oil crusher.

ம வ, ெசக் வரி, ெசக் க்கடைம, ெசக்காயம்.

ம, ெசக் ற, சக் ற, ேசக் ற

     [ெசக்  + இைற]

ெசக்

ெசக் 1 cekku, ெப. (n.)

   1. மரத்தாேலா கல்லாேலா ஆன    ெபரிய உரல் ேபான்ற அைமப் ன் ந ல் ெபா த்தப்பட் ள்ள 
உலக்ைக ேபான்ற த ைய மா கைளக் ெகாண்  வட்டமாகச ் ழலச ்ெசய்வதன் லம் 

த் களி ந்  எண்ெணய் எ க்கப் பயன்ப ம் ெபா ; a country oil-press.

     "ெசக் ரந்்  ெகாண்டா ஞ் ெசய்த ெபா ைடயார"் (நால . 374);.

   2. காணம், ஒ  ெசக் ல் ஒ  ைற ஆட் க் ைடக் ம் எண்ெண ன் அள ; a measure of oil extracted 
one's from an oil press called {kāmam.}

   3.இ பத்  நான்காம் ண் ன் ( ங்.);; the24th star.

     "மக ரஞ் ெசக் ேடர"் ( தான ணா ண. 11);.

   ம, ெசக் , சக் ;க. ெசக்

எண்ெணய் ஆட் ம் ெசக்  க ங்கல், மரம் ஆ யவற்றால் ெசய்யப்பட்ட . கல்ெசக் ல்  
அ க க் ம். எனி ம், மரசெ்சக்ேக நன்ெறனக் க தப்ப ற . கல்ெசக்ைக ப் ரம் 
மாவட்டத் ல் ஏராளமாகப் பாரக்்கலாம். க ங்கல் ெசக்  ந் ந்த காலத் ல் அரிதாக மரசெ்சக்  
இ ந்த ஊர ்மரக்காணம் ஆ ற் .

     [சக்கரம் → (சக் ); → ெசக்  = எண்ெணயாட் ம் வட்டமான ேப ரல். ஒ.ேநா. ச → ெச. சத்தான் → 
ெசத்தான் சற்ேற ெபா  → ெசத்த (ெகாசை்ச); ெபா . ச மன் (வ); → ெசம்மான்]

     [P]

 ெசக் 2 cekku, ெப. (n.)

   ம்பஓைர;{Kumbha rāsi.}

     [ெசக் 1 → ெசக் 2]

ெசக் க்கடைம

ெசக் க்கடைம cekkukkaḍamai, ெப. (n.)

ெசக்காயம் பாரக்்க;see {sekkiyam,}

     'ெசக் க் கடைம, வணிகர ்ேபராற் கடைம உள்ளிட்ட கடைமக ம்' (ெத.க.ெதா. 1, கல்.108);.

ம. சக் கடமப்பாட்டம்

     [ெசக்  + கடைம]

ெசக் க் ைர

 
 ெசக் க் ைர cekkukārai, ெப. (n.)

   ைர வைக ( ன்.);; a kind of green, herb.

     [ெசக்  + ைர]
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ெசக் த் ணி

ெசக் த் ணி cekkuttuṇi, ெப. (n.)

   எண்ெணய் ஆட் ம்ேபா  எண்ெணய்ையப் ந்  எ க் ம் ணி; cloth used to take away the oil 
occumuleted in the press.

ெசக் த் ணி ேபால அ க்கா  ட்டேத (உ.வ.);

     [ெசக் 1 + ணி]

ெசக் மன்றா

ெசக் மன்றா  cekkumaṉṟāṭi, ெப. (n.)

வரி

   வைக (M.E.R.134 of 1924);; a tax.

     [ெசக்  + மன்றா ]

ெசக் ட்ைட

 
 ெசக் டை்ட cekkumuṭṭai, ெப. (n.)

   ெசக்கா ேவாரிடத் ந்  ஊரத்்தைலவர ்எண்ெணய் நிரம் ய டை்ட உ வமாகப் ெப ம் ஒ  
வைக வ மானம் (R.T.);; spoonful of oil, being a contribution from oil-presses in the village to the village proprietors.

     [ெசக்  + டை்ட]

ெசக் ட்ைட

ெசக் டை்ட cekkumūṭṭai, ெப. (n.)

   ெசக்  ேபான்  கனமான ைம (பாரம்.);; a bag full of heavy material is considered as told as oil press bag.

இ  என்ன கனம் கனக் ற : ெசக்  டை்ட ேபால அல்லவா இ க் ற ! (உ.வ.);

     [ெசக் 1 + டை்ட]

ெசக் ேம

ெசக் ேம  cekkumēṭu, ெப. (n.)

   எண்ெணயா ம் ெசக் ள்ள ேமட் டம் (உ.வ.);; raised place where oil-press works.

ெசக்  ேமட் ற் ப் ேபாய் வ ன்ேறன் (உ.வ.);.

     [ெசக் 1 + ேம ]

ெசக் ரல்

ெசக் ரல் cekkural, ெப. (n.)

   ெசக் ன் அ ப் ப  (உ.வ.);; mortar of oil-press.

உடம்  ெசக் ரல் ேபாலப் ப த் ட்டேத (உ.வ.);

ம. ெசக் ரல், சக் ரல்

     [ெசக் 1 + உரல்]

ெசக் லக்ைக

ெசக் லக்ைக cekkulakkai, ெப. (n.)

   1. ெசக் ல் அ த் ம் மரத்த ; pestle or shaft of the oil press, large and heavy wooden pole used to press the oil 
seeds etc., in the oil press.

     "வாய்ந்த ைட ெசக் லக்ைக மாத் ரேம"(தனிப்பா. 1, 51:99);.

   2. ெசக்  உலக்ைக ேபால நின்  ெம வாகச ் ப் ன்  ேவைல ெசய்பவன்; a person working very 
slowly like the wooden shaft used in the oil-press.

ேவைலையச ் ப் ன் ச ்ெசய்வதால் அவ க் ச ்ெசக்  உலக்ைக என்ப  பட்டப் ெபயர ்(உவ.);.

   3. வ ைம உள்ளவன்; a Strong person.

ெசக் வாணிகர்

ெசக் வாணிகர ்cegguvāṇigar, ெப. (n.)

   எண்ெணய் ற் ம் இனத் னர;் caste of oil mongers.

ம வ. வாணியர,் வாணியச ்ெசட் .

     [ெசக் 1 வாணிகர]்

1210

www.valluvarvallalarvattam.com 10674 of 19068.



ெசக்ைகப் யா
ய்தம்

 
 ெசக்ைகப் யாய்தம் cekkaippiḍiyāytam, ெப. (n.)

   ற்ப ேவைலக் ரிய க  வைக (C.E.M.);; flagner's iron.

ெசக்ைகயன்

ெசக்ைகயன் cekkaiyaṉ, ெப. (n.)

   ளக்  எரிக்கப் ெபான் ெகா த்தவன்; a person who denoted for lighting.

     'இத்தளித்ேதவனார ்மகன் மர  நங்ைக மகன் ெசக்ைகயன் ைகய்யால்' (ெத.க.ெதா. 5-8, 1366-8);.

     [ெசக்  → ெசக்ைகயன்]

ெசகண்

ெசகண்  cegaṇṭi, ெப. (n.)

   தட் ம்ேபா  ஒ ெய ப் ம் வட்ட மாைழத்தட்  (ெவண்கலம்);; circular bronze plate, raising sound on 
beating; a musical instrument used in religious rituals.

     'ெசகண் ைக . . . இவ் ர ்அரணியச ் ங்க உைவசச்ன் ெகாட் வதாக ைவத்ேதாம்' (ெத.க.ெதா. 12. 
பக. 1. கல். 114);.

ெசகண்ைட

ெசகண்ைட cegaṇṭai, ெப. (n.)

   ேசகண் ; gong.

     "தண் ைம ெசகண்ைட" (ேம மந். 1030);.

     [ேசகண்  → ெசகண்  → ெசகண்ைட]

ெசகதம்

 
 ெசகதம் cegadam, ெப. (n.)

   உண் ைக (யாழ்.அக.);; eating.

ெசக

 
 ெசக  cegadi, ெப. (n.)

   இங் தம் (யாழ்.அக.);; indication, hint.

     [ெசய்  → ெசக ]

ெச

ெச  cegiḍu, ெப. (n.)

   அலக , கன்னம்; check.

ெச டை்டக் கட் யைறந்தான் (உ.வ.);

     [ெச ள் → ெச  (ேவ.க. 223);]

ெச ல்

ெச ல்1 cegil, ெப. (n.)

   ேதாளின் ேம டம்; upper part of the shoulders.

     "நா  ெச ற் ெகாண்  நாெடா ம் வளரப்்ப" (ெபா ந. 138);

 E. shoulder

     [ெச  → ெச ல்]

 ெச ல்2 cegil, ெப. (n.)

   வப் ; redness.

     "ெச ேலற் ன் ட க் ைளந் " ( த். 69);.

     [ெசம் → ெசவ் → ெச  → ெச  → ெச ல்]
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ெச ள்

ெச ள் cegiḷ, ெப. (n.)

   1. கனி ன் ேதால் ( ங்.);:

 skin or rind of fruit.

   2. ன் ெச ல்; fish scales.

   3. னின் வந்த ச் ப்  (ெச ள்);; fins.

   4. ேகழ்வர ன் கப் ; bran of ragi.

     [ெச ன் → ெச ள்]

ெச -த்தல்

ெச -த்தல் ceguttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெகால் தல்; to destory, kill.

   2. ெவல் தல்; conquer.

     "ெபா ப்ெபலாம் வானகஞ் ெச க் ேம" ( வக. 1903);.

     [ெசம் → ெசவ் → ெச  → ெச -.]

ெச டன்

 
 ெச டன் ceguḍaṉ, ெப. (n.)

   ெச டன்; deaf.

     [ெச டன் → ெச டன்]

ெச

 
 ெச  ceguḍu, ெப. (n.)

 deaf.

     [ெச  → ெச  (ெகா.வ.);]

ெசங்கட்

ெசங்கட்  ceṅgaṭṭi, ெப. (n.)

   1. கா க்கல் (யாழ்.அக.);; red ochre.

   2. சா ங்கம் (யாழ்.அக.);; vermilion.

   3. ெசங்கல் ன் ண்  ( ன்..);; brick bat.

     [ெசம் + கட் . கட்டம் → கட் ]

ெசங்கடப்பாைர

 
 ெசங்கடப்பாைர ceṅgaḍappārai, ெப. (n.)

   கட ல் வா ம் ெவள்ளிய ெப ன் வைக; large silvery sea-fish.

     [ெசம் + கடன்பாைர → ெசங்கடப் பாைர]

ெசங்கடம்

ெசங்கடம்  ceṅgaḍambu, ெப. (n.)

   கடம்ப மரவைக (  10, உைர);; small Indian oak.

ம. ெசங்கடம்

கடம்  வைககள்: ெவண்கடம் , மஞ்சட ்கடம் , ெசங்கடம்

     [ெசம் + கடம்  →  ெசங்கடம் ]
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ெசங்கடல்

 
 ெசங்கடல் ceṅgaḍal, ெப. (n.)

   அேர யா ற்  ேமல்பக்கம் உள் கடல்; the Red Sea.

ம. ெசங்கடல்

     [ெசம் + கடல்]

ெசங்க வா ப்

 
 ெசங்க வா ப்  ceṅgaḍivāyuppu, ெப. (n.)

   ெவ ப் ; potasium nitrate (சா-அக.);.

ெசங்க க்காய்

ெசங்க க்காய் ceṅgaḍukkāy, ெப. (n.)

   ெசந்நிற ள்ள க க்காய் வைக (பதாரத்்த. 972);; red species of chebulic myrobalan.

ம. ெசங்க க்க

     [ெசம் + க க்காய் – ெசங்க க்காய்]

ெசங்க

 
 ெசங்க  ceṅgaḍugu, ெப. (n.)

   ெச  வைக; Indian mustard.

ம. ெசங்க

     [ெசம் + க  – ெசங்க ]

ெசங்க ெமா

 
 ெசங்க ெமா  ceṅgaḍumoḻi, ெப. (n.)

   ேபா யாகக் ம் ெகா ய ெமா ; strong words from sweet consort.

     [ெசம் + க ெமா ]

ெசங்கண்டங்கத்
ரி

 
 ெசங்கண்டங்கத் ரி ceṅgaṇṭaṅgattiri, ெப. (n.)

   வப் க் கண்டங்கத் ரி; a red variety of prickly night shade.

     [ெசம் + கண்டங்கத் ரி]

ெசங்கண்ணன்

ெசங்கண்ணன்1 ceṅgaṇṇaṉ, ெப. (n.)

   ன்வைக; a kind of fish.

     " ளா மா னி ெசங்கண்ணன்" (பறாைள பள் . 74);.

     [ெசம் + கண் - ெசங்கண் -→ ெசங்கண்ணன்]

 ெசங்கண்ணன்2 ceṅgaṇṇaṉ, ெப. (n.)

   வந்த கண்க ைடய எ வைக ( ன்.);; a kind of rat as red-eyed.

     [ெசம் + கண்ணன் – ெசங்கண்ணன்]
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ெசங்கண்ணனா
ர்

ெசங்கண்ணனார ்ceṅgaṇṇaṉār, ெப. (n.)

   அகம் 39, நற் ைண 122 ஆ ய பாடல்களின் ஆ ரியர;் author of the verse Agam 39 and {Narriņai 122.}

     [ெசம்  + கண்ணனார]்

ெசங்கண்ணி

ெசங்கண்ணி ceṅgaṇṇi, ெப. (n.)

   1. வந்த கண்க ைடய கடல் ன்வைக; young cockup, grey, as having eyes remarkably reddish and transparent.

   2. ெசந்ெநல் வைக; a kind of  {Šampā} paddy.

ம. ெசங்கண்ணி

     [ெசம் + கண்ணி – ெசங்கண்ணி]

ெசங்கண்ணிக்
கார்

 
 ெசங்கண்ணிக்கார ்ceṅgaṇṇikkār, ெப. (n.)

   கார ்ெநல் வக; a kind of paddy.

     [ெசம் + கண்ணி + கார]்

ெசங்கண்ணிப்
பாைர

ெசங்கண்ணிப்பாைர ceṅgaṇṇippārai, ெப. (n.)

ெசங்கண்ணி.1 பாரக்்க;see {ei-gail.}

     [ெசம் + கண்ணி + பாைர]

ெசங்கண்மா

ெசங்கண்மா1 ceṅgaṇmā, ெப. (n.)

   வண்ணாமைலக்  அ ல் உள்ள தற்காலச ்ெசங்கம் என்ற ஊரின் பைழய ெபயர;் the old name of 
present {Šengam} town near {Thiruvannāmalai.}

     ' ெசங்கண் மாத்  நன்னன் ேசய் நன்னைன' (மைலப .ப. 503, உைர);.

பத் ப்பாட் ன் இ ல் உள்ள மைலப கடாம் பாட் ன் தைலவனான நன்னன் ேவண்மான் 
தைலநகரம்.

 ெசங்கண்மா2 ceṅgaṇmā, ெப. (n.)

வப்பான கண் ைடய லங்  கர  (உரி.நி.);

 bear, as red-eyed beast.

ம வ, உளியம்

ெசங்கண்மாரி

 
 ெசங்கண்மாரி ceṅgaṇmāri, ெப. (n.)

   மஞ்சள் காமாைல (யாழ்ப்.);; jaundice.

     [ெசங்கண் + (மா  →); மாரி]

ெசங்கண்மால்

ெசங்கண்மால் ceṅgaṇmāl, ெப. (n.)

   வந்த கண்க ைடய மால்;{Thirumāl}, as having red eyes.

     " மகள் ேபால வளரத்்ேதன் ெசங்கண்மால்தான் ெகாண்  ேபானாள்" ( வ்.ெபரியாழ். 3 8:4);.

ம வ. ண்ணவன், மாலவன்.

     [ெசங்கண் + மால்]
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ெசங்கணார் ழ
ங்

 
 ெசங்கணார் ழங்  ceṅgaṇārkiḻṅgu, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் ழங் ; a variety of tuber.

ெசங்கணான்

ெசங்கணான் ceṅgaṇāṉ, ெப. (n.)

ெசங்கண்

   1. ெசங்கண் மால் பாரக்்க;see {šengan-māI.}

     " யேதார ் வ ந் ெதரியச ்ெசங்கணான்" (கம்பரா. ம்பகரண்ன் 310);.

   2. ேகாசெ்சங்கணான்; a {Cholaking}

     "ெசங்கணான் ேகாசே்சாழன் ேசரந்்த ேகா ல்" ( வ். ெபரிய . 6. 6:4);.

     [ெசங்கண் + ஆன் – ெசங்கணான். ஆன் – ஆண் பா ]

ெசங்கணிக்
ைவ

 
 ெசங்கணிக் ைவ ceṅgaṇikkuṟuvai, ெப. (n.)

   ன்  அல்ல  நான்  ங்களில் ப ரா ம் ைவ ெநல்வைக; a kind of coarse paddy cultivated 
throughout  the year, maturing in three or four months.

     [ெசங்கண்ணி + ைவ – ெசங்கணிக் ைவ ண்  ைம ம் ப ரிடக் - ய ெசந்ெநல் வைக]

ெசங்கத்தரி

 
 ெசங்கத்தரி ceṅgattari, ெப. (n.)

ெச வைக (L.);:

 orbicular-leaved caper.

     [ெசம் + கத்தரி]

ெசங்கத்தாரி

 
 ெசங்கத்தாரி ceṅgattāri, ெப. (n.)

   ம ல க் ந்  ( ன்.);; false peacock's foot tree.

ெசங்கத் ன்

 
 ெசங்கத் ன் ceṅgattimīṉ, ெப. (n.)

ஒ வைக

   ன்; a kind of fish.

     [ெசங்கத்  + ன்]

ெசங்கதாரி

 
 ெசங்கதாரி ceṅgatāri, ெப. (n.)

ெசங்கத்தாரி பாரக்்க;see {Señ-gattāri.}
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ெசங்க ர்

 
 ெசங்க ர ்ceṅgadir, ெப. (n.)

   பகலவன் ( வா.);; the sun, as bright-rayed.

   ம. ெசங்க ர;்க. ெசங்க ர

     [ெசம் + க ர.் வந்த க ர ்உைடய க ரவன்]

ெசங்க ர்நாள்

ெசங்க ரந்ாள் ceṅgadirnāḷ, ெப. (n.)

   மாேன  (உத் ர); நாள் ( டா,);; the 12th star as having Sun for its presiding deity.

     [ெசங்க ர ்+ நாள்]

ெசங்க ர் றந்த
நாள்

 
 ெசங்க ர் றந்தநாள் ceṅgadirpiṟandanāḷ, ெப. (n.)

ெசங்க ரந்ாள் பாரக்்க;see {seigadir. nāI.}

     [ெசங்க ர ்+ றந்த + நாள்]

ெசங்க ேரான்

ெசங்க ேரான் ceṅgadirōṉ, ெப. (n.)

ெசங்க ர ்பாரக்்க;see {eர.்gadi:}

     "ெசங்க ேரான் மகன் ெச க் " (கம்பரா. வா வைத. 55);.

ம. ெசங்க ேரான்

ம வ. ஞா

     [ெசம் + க ேரான்]

ெசங்க ரவ்ா

 
 ெசங்க ரவ்ா  ceṅgadirvāḻi, ெப. (n.)

   கத் ரி; musk.

ெசங்கம்

 
 ெசங்கம் ceṅgam, ெப. (n.)

   ழலாெதாண்ைட (L.);; common caper.

ெசங்கமடை்ட

 
 ெசங்கமடை்ட ceṅgamaṭṭai, ெப. (n.)

ெசங்க ட்  பாரக்்க: See {eiga-multi}

ெசங்கமலக்கா
மாைல

ெசங்கமலக்காமாைல ceṅgamalakkāmālai, ெப. (n.)

   காமாைல வைக ( வரட் 134);; a kind of jaundice.

     [ெசங்கமலம் + காமாைல]

ெசங்கமலெநல்

 
 ெசங்கமலெநல் ceṅgamalanel, ெப. (n.)

   ெநல் வைக (A.);; a kind of paddy.

     [ெசங்கமலம் + ெநல்]
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ெசங்கமலம்

ெசங்கமலம் ceṅgamalam, ெப. (n.)

ெசந்தாமைர: red lotus.

     "ெசங்கனிவாய் ெசங்கமலம்" ( வ். வாய். 2.5:1);.

ம. ெசங்கமலம்

     [ெசம் + கமலம்]

கமலம் பாரக்்க

ெசங்கமலவல்

 
 ெசங்கமலவல்  ceṅgamalavalli, ெப. (n.)

   ெசந்தாமைர மலரில் வா ங் ெகா  ேபான்ற மகள் (அகநி.);;{Thirumagal,} as the creeper dwelling on red 
lotus.

ம. ெசங்கமலவல்

     [ெசங்கமலம் + வல் ]

ெசங்கமைல

ெசங்கமைல1 ceṅgamalai, ெப. (n.)

   ெசங்கமல வல் , மகள்;{Thirumagal.}

     [ெசங்கமலம் → ெசங்கமைல]

 ெசங்கமைல2 ceṅgamalai, ெப. (n.)

   ள ; holy basil.

ெசங்க ட்

 
 ெசங்க ட்  ceṅgamuṭṭi, ெப. (n.)

   உைடந்த ெசங்கல் ண் ; brick piece.

ம வ, ெசங்கமடை்ட ெசங்கமட் .ெசங்கற் சல் .

     [ெசங்கல் + ட் . மத் →மட் → ட் ]

ெசங்கயல்

ெசங்கயல் ceṅgayal, ெப. (n.)

   ன்வைக; a

 kind of fish.

     "ெசங்கயல் பாய்ந்  றழ்வன கண்டாங் " (மணிேம. 4:22);.

     [ெசம் + கயல் – ெசங்கயல்]

ெசங்கர

 
 ெசங்கர  ceṅgaraḍu, ெப. (n.)

   ெசம்மண் ன்  ( ன்.);; red-hill.

ம வ, ெசங் ன் , ெசம்மைல

     [ெசம் + கர  – ெசங்கர ]
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ெசங்கரந்ைத

 
 ெசங்கரந்ைத ceṅgarandai, ெப. (n.)

   வைக (சங்.அக.);; red-basil.

     [ெசம் + கரந்ைத]

ெசங்கரப்பன்

 
 ெசங்கரப்பன் ceṅgarappaṉ, ெப. (n.)

   எ ற் ப் ண் (சங்.அக.);; red-gum.

ம. ெசங்கரப்பன்

     [ெசம் + கரப்பன்]

ெசங்கரப்பான்

 
 ெசங்கரப்பான் ceṅgarappāṉ, ெப. (n.)

ெசங்கரப்பன் பாரக்்க;see {Señ-garappan.}

     [ெசம் + கரப்பான்]

ெசங்கரா

ெசங்கரா ceṅgarā, ெப. (n.)

   1. மஞ்சள் கலந்த ெசந்நிற ள்ள கடல் ன் வைக(சங்.அக.);; seafish, yellowish red.

   2. க ஞ் வப் ம், ப ப்  நிற ம் கலந்த கடல் ன் வைக; red rock-cod, dark reddish-brown.

ெசங்கரிப்பான்

ெசங்கரிப்பான் ceṅgarippāṉ, ெப. (n.)

   ைகயாந்தகைர (பாலவா. 692); என் ம் ைக; a kind of herb.

     [ெசம் + கரிப்பான்]

ெசங்க ங்கா

ெசங்க ங்கா  ceṅgaruṅgāli, ெப. (n.)

   மரவைக ( ஞ் ப். 78, உைர);; red catechu.

ம. ெசங்கரிங்ங்

     [ெசம் + க ங்கா ]

ெசங்க ம்

ெசங்க ம்  ceṅgarumbu, ெப. (n.)

   ெசந்நிற ள்ள க ம்  வைக (பதாரத்்த. 178.);; rcd sugar Cane.

ம. ெசங்கரிம்

     [ெசம் + க ம் ]
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ெசங்கல்

ெசங்கல் ceṅgal, ெப. (n.)

   1. கட்டடம் த யைவ கட்டப் பயன்ப ம் ெசம்ைம நிறக் கனச ்ெசவ்வகச ் மண் கல், கட் மானப் 
ெபா ள் ( .ெவ. 6, 19, உைர);; burnt brick, as red.

   2. கா க்கல்; red ochre in lumps;

 laterite.

     "ெசங்கற் ெபா க் ைற" ( . . ப்பா. 14);.

   3. மாணிக்கம்; ruby.

     "கடெ்ச  ழ் ெசங்கல் வர"்

ம, பட ெசங்கல்

     [ெசம் + கல்]

ெசங்கல்மங்கல்

ெசங்கல்மங்கல் ceṅgalmaṅgal, ெப. (n.)

   1. மங் ன. ெசந்நிறம்; dimired colour.

   2. அந்  ேவைள ல் உண்டா ம் மங்கல் ஒளி; dimness, of the evening twilight.

     [ெசம் → ெசங்கல் + மங்கல்]

ெசங்கல்மா

 
 ெசங்கல்மா ceṅgalmā, ெப. (n.)

   ெசங்கல் ன் ள் ( ன்..);; brick-dust.

     [ெசங்கல் + மா. மா  → மா]

ெசங்கல்மாச்
ண்ணாம்

 
 ெசங்கல்மாச் ண்ணாம்  ceṅgalmāccuṇṇāmbu, ெப. (n.)

   ண்ணாம் டன் கலந்த ெசங்கல் ள் காைர; mortar of brick dust and lime.

     [ெசங்கல் + மா( ); + ண்ணாம் ]

ண்ணாம் ம் ெசங்கற்ெபா ம் கலந்த காைர க ம் உ யான . இன் ம் பைழய 
கட் மானங்களில் இவ்வ ைமையக் காணலாம். கைதமா வந்த ல், ைதமா கற்காைரைய டச ்
ெசங்கல்மா ம் ண்ணாம் ம் கலந்த கலைவேய றந்தெதன்ற க த்  நில ய .

ெசங்கல்மால்

 
 ெசங்கல்மால் ceṅgalmāl, ெப. (n.)

   ெசங்கற் ைள (ெநல்ைல);; brick-kiln.

     [ெசங்கல் + மால். மால் = காளவாய்]

ெசங்கல்மாெவள
◌ள்ம்

ெசங்கல்மாெவள்ளம் ceṅgalmāveḷḷam, ெப. (n.)

   ெசங்கல்வமைலெயன் ம் த்தணி மைலத்தைலவன், கக் கட ள்; Murugan, as lord of 
{Señgalvakiri,}  i.e., {Tiruttani} hill.

     "ெசங்கல் வராயேர வா ம்" (அ ட்பா. 5. சண் கர.் காைலப். 5);.

ெத. ெசங்க வ

     [ெசங்கல்வன் + அைரயன்]

ெசங்கலங்கல்

ெசங்கலங்கல் ceṅgalaṅgal, ெப. (n.)

   ெசந்நிறக் கலங்கலாக வ ம்  ெவள்ள நீர;் freshcts, flood from rains, as turbid and reddish.

     "ெசங்கலங்கல் ெவண்மணன் ேமற்றவ  நாங் ர ்( வ். ெபரிய . 4. 4:7);.

     [ெசம் + கலங்கல்]
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ெசங்கலச்

 
 ெசங்கலச்  ceṅgalaccu, ெப. (n.)

ெசங்கற் கட்டைள (இ.வ.); பாரக்்க;see {Señgar-katalai.}

ம வ. ெசங்கற் கட்டைள

     [ெசங்கல் + அச் ]

ெசங்கலைத

 
 ெசங்கலைத ceṅgaladai, ெப. (n.)

   ெநல்வைக (A.);; a kind of paddy.

ெசங்கலம்

 
 ெசங்கலம் ceṅgalam, ெப. (n.)

   ெசந்தாமைர ( .அ.);; red lotus.

     [ெசம் + கமலம் - ெசங்கமலம் →ெசங்கலம். கமலம் → கலம்]

ெசங்கல -த்தல்

ெசங்கல -த்தல் ceṅgalaṟuttal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஈரமண்ணி ந்  ெசங்கல் வாரத்்தல்; to make brick with wet clay.

     [ெசங்கல் + அ -.]

ெசங்கவளநாைர

 
 ெசங்கவளநாைர ceṅgavaḷanārai, ெப. (n.)

ெசங்கானாைர பாரக்்க;see {Señ-gānārai.}

     [ெசம் + கால் + வளம் + நாைர – ெசங்கால் வளநாைர → ெசங்கவள நாைர]

ெசங்கழனாைர

 
 ெசங்கழனாைர ceṅgaḻṉārai, ெப. (n.)

   ெசங்கானாைர (யாழ்.அக..);; pelican ibis.

     [ெசம் + ழல் + நாைர.]

ெசங்க த் ள்
ளான்

 
 ெசங்க த் ள்ளான் ceṅgaḻuttuḷḷāṉ, ெப. (n.)

   உள்ளாைனப் ேபான்ற பறைவ; red necked phalarope.

     [ெசம் + க த்  + உள்ளான்]

இ  உப்பங்க களில் காணப்ப ம்; ட்டம் ட்டமாகப் பறக் ம் இயல் ைடய ; உடல் நீல 
நிறமாக ம், மார்  ெவண்ைமயாக ம் இ க்கம்.

ெசங்க நா

 
 ெசங்க நா  ceṅgaḻunāṭu, ெப. (n.)

   ஆய் நாட் ல் இ ந்த ஊர;் a place in {Äy} country.

     "ெசங்க  நாட்  ஐம்மாக் ெகால்ைல" (பாண் ய ெசப்ேப );.

     [ெசங்க நா  = ெசங்க நீரப்்  அ கமாக இ ந்த நா ]
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ெசங்க நீர்

ெசங்க நீர ்ceṅgaḻunīr, ெப. (n.)

   1. அல் க் ெகா  வைக; purple Indian-lily.

     "கண்மலர்

ெசங்க நீர"் ( க்ேகா. 108);.

   2. ெசவ்வாம்பல்; red Indian water-lily.

ம. ெசங்க நீர்

     [ெசம் + க நீர.் க நீர ்= வைள மலர]்

ெசங்க நீரக்்கல்

 
 ெசங்க நீரக்்கல் ceṅgaḻunīrkkal, ெப. (n.)

   கா க்கல் வைக ( ன்.);; red ochre, reddle.

     [ெசங்க நீர ்+ கல்]

ெசங்க நீரக்்கா
ய்

 
 ெசங்க நீரக்்காய் ceṅgaḻunīrkkāy, ெப. (n.)

   ஊதா நிற ள்ள வ ணங்காய் வைக (இ.வ.);; purple brinjal.

     [ெசங்க நீர ்+ காய்]

ெசங்க நீர்ப்பற்

 
 ெசங்க நீரப்்பற்  ceṅgaḻunīrppaṟṟu, ெப. (n.)

   ெசங்கல்பட்  நகரம்;{chengal-patsu} town.

     [ெசங்க நீரப்்பற்  → ெசங்கல்பட்  = ெசங்க நீர ்அ கம் காணப்பட்டதால் ெபற்ற ெபயராகலாம்]

ெசங்க நீர்ப் ற
ம்

ெசங்க நீரப்் றம் ceṅgaḻunīrppuṟam, ெப. (n.)

   ளத் ல் வள ம் ெசங்க நீர ்எ ம் வைள மலைர நாேடா ம் அலெர த்  மாைலயாக்  
ேகா க் த் தர அமரத்்தப் பட்டவ க்காக ைவக்கப்பட்ட தல் ெதாைக; capital a located for payment 
from interest to the person nominated for preparation of garland out of lilly flower grown in the tank.

     " வண்ணாமைல உைடய நாயனாரக்்  . . . ஒ க் ன கா  2000 செ்சங் க நீரப்் றமாகக் 
ெகா த்ேதாம் (ெத.க.ெதா. 8, கல். 93);.

ெசங்க நீேரா
ைட

ெசங்க நீேராைட ceṅgaḻunīrōṭai, ெப. (n.)

   இலால்  வட்டம் ைற ர ்ேகா க்  வழங்கப்பட்ட நிலத் ன் ஓெரல்ைல; a rivulet forming one 
boundary of a land denoted to {Thuraiyūr} temple in {Lâlgudi} Taluk.

     "ெசங்க நீேராைடக் ம் ேமற்ேக" (ெத.க.ெதா.26, கல். 752);.

     [ெசங்க நீர ்+ ஓைட]

ெசங்களம்

ெசங்களம் ceṅgaḷam, ெப. (n.)

   அரத்தத்தால் வந்த இடமான ேபாரக்்களம்; battlefield, as red with blood.

     'ெசங்களம் படக்ெகான் ' ( ந். 1);.

ம. ெசங்களம்

     [ெசம் + களம்]
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ெசங்களி

ெசங்களி ceṅgaḷi, ெப. (n.)

   1. ெசம்பஞ் க் ழம் ; red lac-dye.

     "ெசங்களி ேதாய்ந் ள் வந்த ற " ( ளா. யம். 101);.

   2. பாக் ைன ஊறைவக் ஞ் சாயக் ழம் ; a kind of infusion used in preparing areca-nuts

     "க ங்கா ச ்ெசங்களியைளஇ" (ெப ங். மகத். 14:81);.

ம. ெசங்களி

     [ெசம் + களி]

ெசங்கைள

ெசங்கைள1 ceṅgaḷai, ெப. (n.)

   ெசங்க ம்  (யாழ்.அக.);; red sugarcane.

     [ெசம் + ைழ]

 ெசங்கைள2 ceṅgaḷai, ெப. (n.)

   ைர நஞ்  ( ன்.);; a mineral poison.

ம. ெசங்கள

ெசங்கற்கட்டடம்

 
 ெசங்கற்கட்டடம் ceṅgaṟkaḍḍaḍam, ெப. (n.)

   ெசங்கல் ெகாண்  கட்டப்பட்ட கட்டடம்; building made up of bricks.

     [ெசங்கல் + கட்டடம்]

ெசங்கற்கட்டைள

 
 ெசங்கற்கட்டைள ceṅgaṟkaṭṭaḷai, ெப. (n.)

   ெசங்கல் ெசய்தற் ரிய அச் ; mould for making bricks.

ம வ, ெசங்கலச் , ெசங்கற் சட்டம்

     [ெசங்கல் + கட்டைள]

ெசங்கற்காளவா
ய்

 
 ெசங்கற்காளவாய் ceṅgaṟkāḷavāy, ெப. (n.)

ெசங்கற் ைள பாரக்்க;see {Señgar-siilai.}

     [ெசங்கல் + கானவாய்]

ெசங்கற்சல்

 
 ெசங்கற்சல்  ceṅgaṟcalli, ெப. (n.)

   தளம் ேபா வதற்காக ம், தடை்டக் ைர  ேபா வதற்காக ம், உைடக்கப்பட்ட ெசங்கல் 
ண் கள்; broken brick jelly for flooring and weathering course over that roof.

     [ெசங்கல் + சல் . சன்னமாக உைடக்கப்பட்ட  சல் ]

ெசங்கற் ைர

ெசங்கற் ைர ceṅgaṟcīrai, ெப. (n.)

   கா த் ணி; ochre-colored cloth.

     "ைக ல் அரத்்த ண்டான காலம் பாரை்வையச ்ெசங்கற் ைர கட் க் ப் ட் த் ரிய மன்" 
( வ். ெபரிய . 1, 1:4, யா. ப.34);.

     [ெசங்கல் + ைர. ெசங்கல் = கா க்கல்]
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ெசங்கற் வர்

 
 ெசங்கற் வர ்ceṅgaṟcuvar, ெப. (n.)

   ெசங்கல் ைவத் க்கட் ய வர;் wall made up of bricks.

     [ெசங்கல் + வர]்

ெசங்கற் ைள

 
 ெசங்கற் ைள ceṅgaṟcūḷai, ெப. (n.)

   உலரந்்த களிமண் பாளங்கைள (ெசங்கற்கள்); இைட ெவளி ட்  அ க் , அ ல் மரத் ண் கள் 
இட் , எரித் ச் ம் அைமப் ; stack of dried bricks with wooden blocks as fuels to burn kiln.

ம வ. ெசங்கற் காளவாய்

     [ெசங்கள் + ைள]

ெசங்கற்பால்

 
 ெசங்கற்பால் ceṅgaṟpāl, ெப. (n.)

   நீரில் கலக் ய ெசங்கற் ெபா  ( ன்.);; brick-dust mixed with water.

     [ெசங்கல் + பால்]

ெசங்கற்ெபா

ெசங்கற்ெபா  ceṅgaṟpoḍi, ெப. (n.)

   1. ெசங்கல் ன் ள்; brick-dust.

   2. ெசங்கற் ண்  (இ.வ.);; brick-bat, piece of brick.

ம வ, ெசங்கற்சல்

     [ெசங்கல் + ெபா ]

ெசங்கற்றைல

 
 ெசங்கற்றைல ceṅgaṟṟalai, ெப. (n.)

   ன்வைக (யாழ்.அக.);; a kind of fish.

     [ெசம் + கற்றைல]

ெசங்கற்றாைழ

 
 ெசங்கற்றாைழ ceṅgaṟṟāḻai, ெப. (n.)

   கற்றாைழ வைக ( த்.அக.);; a species of alocs.

     [ெசம் + கற்றாைழ]

ெசங்க ப் ங்

ெசங்க ப் ங்  ceṅgaṟuppiṟuṅgu, ெப. (n.)

   ேசாள வைக ( வசா. 3);; a kind of maize.

     [ெசம் + க ப்  + இ ங் . இ ங்  = ேசாளம்]
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ெசங்கனல்

ெசங்கனல் ceṅgaṉal, ெப. (n.)

   1. ெகா ந்  டெ்டரி ந் ; blazing fire.

     "ெசங்கனல் ெவண்ம ர ்ெசல்ல" (கம்பரா. வா வைத 50);

   2. ெசந்தணல் பாரக்்க (இ.வ.);;see {šen-daņal.}

ம வ, ெசந்தணல், ெசஞ் டர்

     [ெசம் + கனல்]

ெசங்கனிறமணி

 
 ெசங்கனிறமணி ceṅgaṉiṟamaṇi, ெப. (n.)

   ப தெமன் ம் ஒ வைக மணி (ேகாவாங்கப் ப மராகம்); (யாழ்.அக.);; a kind of precious Stone.

     [ெசங்கல் + நிறம் + மணி]

ெசங்காகம்

 
 ெசங்காகம் ceṅgākam, ெப. (n.)

ெசம்ேபாத்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {šcm-põttu.}

ம வ. ெசம் கம்

     [ெசம் + காகம்]

ெசங்காட் க்
ேகாட்டம்

ெசங்காட் க்ேகாட்டம் ceṅgāṭṭukāṭṭam, ெப. (n.)

   தல் இராசராசன் ஆட் க்  உட்பட்ட ெசயங்ெகாண்டேசாழ மண்டலத் ல் இ ந்த 24 
ேகாட்டங்க ள் ஒன் ; one of the 24 areas (kottam); in {Jayamkoņda Chõla maņdalam} in first Rajaraja empire.

     "ெசயங்ெகாண்ட ேசாழ மண்டலத்  ெசங்காட் க் ேகாட்டத்  மாக ர ்நாட்  மணிமங்கலம்" 
(ெத.க.ெதா.2, 28);.

ெசங்காடக்ேகாட
ன்

ெசங்காடக்ேகாடன் ceṅgāṭakāṭaṉ, ெப. (n.)

   ம ராந்தகம் வட்டாரத் ள்ள ப்  வனம் ேகா க்  நந்தா ளக்  எரிப்பதற்  ஆக்கைளக் 
ெகாைடயாக வழங் யவன்; a person who denoted cows for the lighting of Thiruppulivanam temple in Madurandagam 
taluk.

     "இராசக்ேகான் ளக்  கா ம் டாரன் மகன் ெசங்காடக்ேகாடன் ளக்  கா ம்" (ெத.க. ெதா-6, 
கல்.326-5);.

ெசங்காைட

ெசங்காைட ceṅgāṭai, ெப. (n.)

   காைடப் ள் வைக (M.M.885);; rock bush quail.

     [ெசம் + காைட]

ெசங்காந்தள்

 
 ெசங்காந்தள் ceṅgāndaḷ, ெப. (n.)

   ெசந்நிற ள்ள ெகா  வைக ( வா.);; red species of Malabar glory-lily.

     [ெசம் + காந்தன்]

ெசங்காமாரி

 
 ெசங்காமாரி ceṅgāmāri, ெப. (n.)

   ெநற்ப ரில் ம் ேநாய் வைக (நாஞ்);; a blighting disease of paddy.

ம. ெசங்காமாரி

     [ெசம் +  காய் + மாரி – ெசங்காமாரி]
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ெசங்காய்

 
 ெசங்காய் ceṅgāy, ெப. (n.)

   ப க் ம் ப வத் ள்ள காய்; fruit almost ripe.

   ம வ, உைதக்காய்;உைதப்பழம்

க. ெசங்காய்

     [ெசம் + காய்]

ெசங்காய்ப் ண்

 
 ெசங்காய்ப் ண் ceṅgāyppuṇ, ெப. (n.)

   ப க்காத ண் (இ.வ.);; unripe boil.

     [ெசங்காய் + ண்]

ெசங்காய்ேவ
ைள

 
 ெசங்காய்ேவைள ceṅgāyvēḷai, ெப. (n.)

   வைக (யாழ்.அக.);; a herb.

     [ெசங்காய் + ேவைள]

ெசங்கார்

 
 ெசங்கார ்ceṅgār, ெப. (n.)

   மைழக்காலத்  ைள ம் மங் ய ெசந்நிற ள்ள ெநல்வைக (சங். அக.);; a kind of dark-red paddy growing 
in rainy season.

     [ெசம் + கார]்

ெசங்காரனி

 
 ெசங்காரனி ceṅgāraṉi, ெப. (n.)

க ஞ்

   வைலயான ெபற்றம் த ய லங் கள் (யாழ்ப்.);; dark-red animal as cow.

ம வ, ெசங்காரி

     [ெசம் + கார ்- ெசங்கா → ெசங்காரணி. கார ்= க ைம]

ெசங்காரி

ெசங்காரி1 ceṅgāri, ெப. (n.)

ெசங்காரனி பாரக்்க;see {Señ-gărani,}

 ெசங்காரி2 ceṅgārittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. னம், ெவ ல் க ைம இவற்றால் கஞ் ந்  காட் தல்; to flush or redden, as face due to anger or 
exposure to scorching heat.

   2. ப வமைழ ன்  ப ரக்ள் க ர ்வாங்கா  ெசந்நிறமாதல்; to redden without forming ears, as paddy, crop 
for want of seasonal rains.
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ெசங்காைர

ெசங்காைர1 ceṅgārai, ெப. (n.)

   கன் ன் (M.M.105);; bride-fish.

     [ெசம் + காைர]

 ெசங்காைர2 ceṅgārai, ெப. (n.)

   காைரசெ்ச  (L.);; spurious honey-thorn.

     [ெசம் + காைர. காைர = டெ்ச ]

ெசங்கா

ெசங்கா  ceṅgāli, ெப. (n.)

ெசங்க ங்கா  பாரக்்க;see {šeň-garuń-gāli.}

     'பாங்  ெசங்கா  க ங்கா  ( லப். 3:26, உைர);.

ம. ெசங்ஙா க்கா

     [ெசம் + கா .]

 ெசங்கா  ceṅgāli, ெப. (n.)

   1. ெசங்க நீர ்(அக.நி.);; purple Indian water lily.

   2. ங் மக் கா  (இ.வ.);; saffron ochre

ெத. ெசங்கா

     [ெசம் + கா ]

ெசங்கா

ெசங்கா  ceṅgāvidi, ெப. (n.)

   கணக்கன்; accountant.

     ' க ைடயர ்ெசங்கா  நல்லாண்டார'் (ஆவணம்: 10-12. பக். 20);.

     [ெசம் + கா . கா  பாரக்்க]

ெசங்கானாைர

ெசங்கானாைர ceṅgāṉārai, ெப. (n.)

   வந்த காைல ைடய நாைரவைக; pelican ibis, as having red legs.

     "ெசங்கானாைர ெசல்வன காண் ன்" (ெப ங், உஞ்ைசக். 40:23);.

     [ெசம் + கான் + தாைர]

ெசங் ைட

ெசங் ைட ceṅgiḍai, ெப. (n.)

ஒ வைக ட்

   ெச ; prickly sesban.

     "நீலச ் ஞ் ெசங் ைட ங் ெகாண் " (கம்பர ைல14);.

     [ெசம் + ைட]

ெசங் ைடச்

 
 ெசங் ைடச்  ceṅgiḍaicci, ெப. (n.)

;see {Señ-gigai.}

     [ெசங் ைட → ெசங் ைடச் ]
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ெசங் ரந்

ெசங் ரந்  ceṅgirandi, ெப. (n.)

   ஒ வைக (ேமக);க்கட்  ( .அ.);; venereal herpes.

   2. ெசந்நிறப் ண்கட்  (M.L.);; crysipclas.

     [ெசம்(ைம); + ரந் ]

ெசங் ைவ

ெசங் ைவ ceṅgiḷuvai, ெப. (n.)

   ச் த் தாரா (M.M.338);; whistling teal.

   2. ஒ வைக மரம் (சங்.அக.);; a kind of jujube.

ெசம் + ைவ]

ெசங் ைர

ெசங் ைர1 ceṅārai, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ைர (ைதலல. ைதல. 135);; cocks comb greens.

ம. ெசஞ் ர

     [ெசம் + ைர]

 ெசங் ைர2 ceṅārai, ெப. (n.)

ெசங் ைரப் ப வம் பாரக்்க (இலக். .806);;see {Señ-girai-pрагшvалт.}

     [ெசம் + ைர]

ெசங் ைரப்ப
வம்

 
 ெசங் ைரப்ப வம் ceṅāraipparuvam, ெப. (n.)

   ள்ைளத ்த ழ்ப்ப வங்கள் பத் ள், ழந்ைத றந்த ஐந்தாம் ங்களில் தன் தைலைய நி ரத்்  
இங் மங் ம் அைசத்தாட் வைதச ் றப் த் க் ம் ப ; one of the ten section of {pillai-t-tamil} describing 
the stage of childhood in which the child lifts up its head and nods itin about the fifth month from its birth.

     [ெசங் ைர + ப வம்]

ெசங் ங் யம்

 
 ெசங் ங் யம் ceṅguṅgiliyam, ெப. (n.)

   ெசந்நிறமான ங் ய வைக ( ன்.);; red resin.

     [ெசம் + ங் யம்]

ெசங் ங் மம்

 
 ெசங் ங் மம் ceṅguṅgumam, ெப. (n.)

   ெசஞ்சந்தனம் ( ங்.);; red sanders.

     [ெசம் + ங் மம்]

ெசங் ட்டம்

ெசங் ட்டம் ceṅguṭṭam, ெப. (n.)

   ேநாய் வைக; a disease.

     "தணிந் டச ்ெசய்யா டர ்ெசய் ஞ் ெசங் ட்ட ேராகர"் (கடம் . . இ லா.124);.

     [ெசம் + ட்டம்]

ெசங் ட் வன்

ெசங் ட் வன் ceṅguṭṭuvaṉ, ெப. (n.)

   இளங்ேகாவ கட் த் தைமய ம் ெப ம் ழ் ெபற்றவ மான ேசரவரசன்(ப ற் ப்.5.ப .);; a famous 
{Séra} king, brother of {Ilangóvadigal.}

ேசரன்ெசங் ட் வன் பாரக்்க
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ெசங் ைட

 
 ெசங் ைட ceṅguḍai, ெப. (n.)

   ெசந்நிற ள்ள ைட; red umbrella.

க. ெகங்ெகாெட

     [ெசம் + ைட]

ெசங் ணக்

ெசங் ணக்  ceṅguṇakku, ெப. (n.)

   ேநர் ழக் ; due cast.

     "கா ரிப்பாைவ ெசங் ணக் ெகா " (மணிேம. ப . 13);

     [ெசம் + ணக் ]

ெசங் த்தாய்
-தல்

ெசங் த்தாய் -தல் ceṅguddāyviḻudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   தைல ப் ற தல் (உ.வ.);; to fall headlong.

மைல ந்  ெசங் த்தாய் அவன் ந்ததால் மண்ைட உைடந்  ம ந்தான் (உ.வ.);

     [ெசங் த்  + ஆய் + -.]

ெசங் த்தான்

 
 ெசங் த்தான் ceṅguttāṉ, ெப. (n.)

   பறக் ம் றா  உ ண்ைடய க் ங் ழல்; blow. pipe, used for shooting {pigeons.}

 Malay, sumpitan.

ெசங் த்

ெசங் த்  ceṅguttu, ெப. (n.)

   1. ேம ந்  ழ் ம் ெபா ளின் பாைத; perpendicular.

   2. பக்கச ்சாய்  இல்லாத நிைல: hotstanting on either side.

   3. ைட மட்டத் ந்  சமமாக எ ம் ம் ேகா ; line perpendicular to the base.

   4. 90 பாைகக் ேகாணத் ன் இ  பக்கங்கள்; sides of a rectangle.

ெசங்ேகாண க்ேகாணத் ல் இ  பக்கங்களில் ஒன்  ைடக்ேகாடா ன் மற்ற  ெசங் த் க் ேகா .

ம, ெசங் த்

     [ெசம் + த் ]

ெசங் த் ேம

 
 ெசங் த் ேம  ceṅguttumēṭu, ெப. (n.)

   க உயரமான ேமட் நிலம்; mesa.

     [ெசங் த்  + ேம ]

ெசங் த் வ
கால்

 
 ெசங் த் வ கால் ceṅguttuvaḻikāl, ெப. (n.)

   நீரே்பாக் ற்  ஏற்றமான வ ; shaftspillway.

     [ெசங் த்  + வ கால்]
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ெசங் ந்தம்

ெசங் ந்தம்1 ceṅgundam, ெப. (n.)

   கண்ணில் ங் ந்த ேநாய் ( ன்.);; tubercle on the cornea of the eye.

     [ெசம் + ந்தம். ெசங் தேராகம் பாரக்்க]

 ெசங் ந்தம்2 ceṅgundam, ெப. (n.)

   அரத்தத ்தாற் வந்த ஈட்  (ஈட் ெய ப );; spear red with blood.

     [ெசம் + ந்தம்]

ெசங் ந்தர்

 
 ெசங் ந்தர ்ceṅgundar, ெப. (n.)

   ெசந்நிற ஈட் ைய ைடய ைகக்ேகாளர ்( வா.);; persons of {Kaikóla} caste, as the spearmen of ancient times.

     [ெசங் ந்தம் → ெசங் ந்தர]்

ெசங் மரி

 
 ெசங் மரி ceṅgumari, ெப. (n.)

   வப் க் கற்றாைழ; red aloe.

     [ெசம் + மரி]

ெசங் ம

 
 ெசங் ம  ceṅgumaru, ெப. (n.)

   ேவம் ; neem tree.

ெசங் ழ்

 
 ெசங் ழ் ceṅgumiḻ, ெப. (n.)

   ழ மரவைக ( டா.);; small Cashmire tree.

     [ெசம் + ழ்]

ெசங்

 
 ெசங்  ceṅgumugi, ெப. (n.)

வப் த் ெதாட்  நஞ்  red poison.

ெசங் தம்

ெசங் தம் ceṅgumudam, ெப. (n.)

   ெசவ்வாம்பல்; red Indian water lily.

     "ெசய் ற் ெகாய் ஞ் ெசங் தம்" (கம்பரா. க்ெகாமய் 33);.

     [ெசம் + தம்]

ெசங் தேராக
ம்

ெசங் தேராகம் ceṅgumudarōkam, ெப. (n.)

   கண்ணின் க ல் ெசங்க நீரப்் ப் ேபால் வப்பான சைத வளரந்் , த்தல், எரிசச்ல் த ய 
வ கைள உண்டாக் ம் ேநாய்; red growth of flesh over the pupil of the eye marked by acute pain, burning sensation 
ctc. (சா.அக.);.
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ெசங் ல்

 
 ெசங் ல் ceṅguyil, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ல்; banded bay cuckoo.

     [ெசம் + ல்]

த ழ்நாட் ன் ேமற்  மாவட்டங்களின் அடரந்்த கா கள், ேதாப் களில் காணப் ப ம் பறைவ. இ  
ெசம்ப ப்பான உட ல் ப ப்  நிறக் க் க்ேகா கைளக் ெகாண்ட .

ெசங் ரங்

 
 ெசங் ரங்  ceṅguraṅgu, ெப. (n.)

   கம் ெசந்நிறமாக ள்ள ரங் வைக; red monkey. opp, to {karu-ñ-gurañgu.}

     [ெசம் + ரங் ]

ெசங் கடம்

 
 ெசங் கடம் ceṅgurugaḍam, ெப. (n.)

   உடம் ன் அரத்தத் ல் வா ம் ய அ ப் ச் கள்; a minute organism forming the constitutent material of 
blood corpusles.

     [ெசங்  + கடம்]

ெசங்

 
 ெசங்  ceṅgurugu, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் பறைவ; a kind of bird, chestnut bittern.

     [ெசம் + ]

த ழகத் ல் ஆற்றங்கைரேயாரம் ெநல் வயல்கைள ம் தரக்ைள ம் சாரந்்  காணப் ப ம் பறைவ. 
ெசம்ப ப்பான உடைல ம், ெவண்ைமயான ெதாண்ைடைய ம் உைடய ; க ம் அசச்ங் ெகாள் ம் 
இயல் ன .

ெசங் கம்

ெசங் கம் ceṅguligam, ெப. (n.)

   இங் கம், சா ங்கம்; vermilion.

     "அரக்  ந நீ ரஞ்ெசங் கம்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 41:16);.

     [ெசம்ைம + கம்]

ெசங் வைள

 
 ெசங் வைள ceṅguvaḷai, ெப. (n.)

ெசங்க நீர ்பாரக்்க;see {Señ-galu-nir:}

     [ெசம் + வைள]

ெசங் ளம்

ெசங் ளம் ceṅguḷam, ெப. (n.)

   இராமநாத ரம், சாத் ர ்என் டத் ல் இ ந்த பைழய ளம்; an old pond at {Śāttur} in Ramanatha puram.

     "நீரப்் கழ் ம ேயரிேயா  ெசங் ள  நா ேனார ்தமக் ல்லா" (ெத.க.ெதா.14, கல். 44,19);.

     [ெசம் + ளம்]

1230

www.valluvarvallalarvattam.com 10694 of 19068.



ெசங் ளம்ப

 
 ெசங் ளம்ப  ceṅguḷambaḍi, ெப. (n.)

   மான் ளம்ப க் ெகா ; deer's hoof creeper.

     [ெசம் + ளம்ப ]

மான் ளம்ைபப் ேபான்ற ம் ெசம்ைமயான மான ெகா .

ெசங் ள

 
 ெசங் ள  ceṅguḷavi, ெப. (n.)

   ெசம்மஞ்சள் நிற ள்ள ள  வைக ( ன்.);; bright yellow hornet. opp. to {karu-ñ-guļavi.}

     [ெசம் + ள ]

ெசங் ஞ்

ெசங் ஞ்  ceṅguṟiñji, ெப. (n.)

   மரவைக; Travancore red-wood.

     "   ெசங் ஞ் த் தாரார ்ந மாைல" ( வ்.இயற். ய . 16);.

ம. ெசங் ஞ்ஞ

     [ெசம் + ஞ் ]

ெசங் ைவ

ெசங் ைவ ceṅguṟuvai, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ெநல்; a kind of paddy.

     "ேகாைடக் ைவ ளவாைள ெசங் ைவ" (ெநல் :179);.

     [ெசம் + ைவ]

ெசங் ன்

 
 ெசங் ன்  ceṅguṉṟi, ெப. (n.)

   ன்  ( .அ.);; crab's eye.

ம. ெசங் ன்னி

ம வ. ன் மணி, ன்  த்

     [ெசம் + ன் ]

ெபான் நி ப்பதற் ப் பயன்ப ம் ஒ  ெகாடை்ட; வப் , க ப்  வண்ணத் டன் இ க் ம்.

ெசங் ன்

 
 ெசங் ன்  ceṅguṉṟu, ெப. (n.)

   கண்ண ன் இ க் காலத்ேதா  ெதாடர் ைடய மைல; the hill connected with the last days of  {Kannagi} 
of {Silappadikāram.}

லப்ப காரத் ன் இ ம்பத ைரகாரர ்ெசங் ன்  என்ப  இக்காலத் செ்சங்ேகா  என்  
அைடயாளம் காட் றார.் இதைன அ யாரக்்  நல்லார ்ஒப்ப ல்ைல. ளிமைல ேம ள்ள 
மங்கலாேத  ேகா ேலா  ெதாடர் ப த்  இப்ேபாைதய க த்  நில ற .

     [ெசம் + ன் ]

ெசங்ெகறால்

 
 ெசங்ெகறால் ceṅgeṟāl, ெப. (n.)

   இறால் ன் வைக ( னவ.);; a kind of prawns.

     [ ங் றால் → ெசங்ெகறால்]
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ெசங்ைக

ெசங்ைக ceṅgai, ெப. (n.)

   1. ெகா க் ந் தன்னைம ள்ள ைக; fair, liberal hand.

     "ெசங்ைகேயான் நங்ைக" (கம்பரா. ரப்்ப. 39);.

   2. யாழ் ண் ன் ( வா ைர); ( டா.);; the 6th star.

     [ெசம் + ைக]

ெசங்ைகயான்

 
 ெசங்ைகயான் ceṅgaiyāṉ, ெப. (n.)

   வப் க் கரிசலாங்கண்ணி; a red variety of Eclipta prostrata.

     [ெசம் + ைகயான், ைகயான் = கரிசலாங் கண்ணி.]

ெசங்ைகெயாளி
தம்

 
 ெசங்ைகெயாளிதம் ceṅgaiyoḷidam, ெப. (n.)

   க ங் ள ; black wasp beetle (சா.அக.);.

ெசங்ெகா க்கா
ணம்

ெசங்ெகா க்காணம் ceṅgoḍikkāṇam, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக (ெத.க.ெதா. 2, 352);; an ancient tax.

     [ெசம் + ெகா  காணம்]

ெசங்ெகா ேவ

 
 ெசங்ெகா ேவ  ceṅgoḍivēli, ெப. (n.)

   இளஞ் வப்  நிறப் ள்ள ெகா  வைக (யாழ்.அக.);; rosy-flowered leadwort.

ம. ெசங்ெகா ேவ

     [ெசம் + ெகா ேவ ]

ெசங்ெகா ேவரி

 
 ெசங்ெகா ேவரி ceṅgoḍivēri, ெப. (n.)

ெசங்ெகா ேவ  பாரக்்க;see {šeň-godi-vēli.}

     [ெசங்ெகா  ேவ  →  ெசங்ெகா ேவரி]

ெசங்ெகாய்யா

ெசங்ெகாய்யா ceṅgoyyā, ெப. (n.)

   ெகாய்யாப் பழ வைக (M.M. 333);; red guava.

     [ெசம் + ெகாய்யா]

ெசங்ெகால்

 
 ெசங்ெகால் ceṅgol, ெப. (n.)

ெசம்ெபான் ( ங்..);: pure gold.

     [ெசம் + ெகால்]

ெகால் த் ெதா ல் அ கம் பயன்ப வ  ெபான். எனேவ ெகால் என்ப  ெபான்ைனக் த்த .
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ெசங்ெகால்லர்

 
 ெசங்ெகால்லர ்ceṅgollar, ெப. (n.)

   தட்டார;் gold smiths.

     [ெசம் + ெகால்லர]்

ெசங்ெகாள்

ெசங்ெகாள் ceṅgoḷ, ெப. (n.)

   ெகாள்  வைக; Madras horse-gram.

க ஞ்ெகாள் ஞ் ெசங்ெகாள் ந் ணிப் பதக்ெகன் " (நால . 387);.

     [ெசம் + ெகாள்]

ெசங்ெகான்ைன

 
 ெசங்ெகான்ைன ceṅgoṉṉai, ெப. (n.)

ெசங்ெகான்ைற பாரக்்க;see {eர.்gonrai.}

     [ெசம் +  ெகான்ைன]

ெசங்ேகாட்டம்

 
 ெசங்ேகாட்டம் ceṅāṭṭam, ெப. (n.)

   ெசந்நிற ள்ள ஒ  ழங் ; red Arabian costum.

     [ெசம் + ேகாட்டம்]

ெசங்ேகாட்ைடச்
வப்

 
 ெசங்ேகாடை்டச் வப்  ceṅāṭṭaiccivappi, ெப. (n.)

   ளிச்  ைர; a kind of sour green.

ெசங்ேகா

ெசங்ேகா  ceṅāṭu, ெப. (n.)

   1. ெசங் த்தான மைல; steep precipice, precipitous cliff.

     "ெசங்ேகா  பாய் ேம ெயன்றாள் மன்" (ehyo/ 372);.

   2. நாமக்கல் மாவட்டத் ள்ள செ்சங்ேகா ; Thiruchengodu in Namakkal.

     "ெசந் ஞ் ெசங்ேகா ம்" ( லப். ன்றக்.);.

   3. ெச ந்  ( டா.);; panicled golden blossomed pear tree.

   4. ெசங் த் க்ேகா ; perpendicular.

ம. ெசங்ேகா .

     [ெசம் + ேகா . ேகா  = மைல]

ெசங்ேகாணம்

ெசங்ேகாணம் ceṅāṇam, ெப. (n.)

   90O பாைக ெகாண்ட ேகாணம்; right angle.

     [ெசம் + ேகாணம்]
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ெசங்ேகால்

ெசங்ேகால் ceṅāl, ெப. (n.)

   1. அரச  இலச் ைன ெபா க்கப்பட்ட அரசாட் ச ் ன்னமா ய ேநர ்ேகால்; sceptre, a symbol of 
sovereignty.

     "ேச யர ் ற்ெகா ச ்ெசங்ேகால் ேவந்ேத" ( லப். 26:139);.

   2. அ வைக நாட்டைம களில் ஒன்றா ய நல்லரசாட் ; kingly justice, impartial administration of justice, one 
of six principles of a state. opp. to {kodu-i-g5l.}

     "ெசங்ேகால் காட் ச ்ெசய்தவம் ரிந்த (மணிேம, 18:82);.

   3. ப க்கக் காய்ந்த சலாைக; red-hot rod.

     " த்  ெசங்ேகால் (மணிேம, 18:2);.

ம. ெசங்ேகால்

     [ெசம் + ேகால்]

ெசங்ேகால்ேகா
-தல்

ெசங்ேகால்ேகா -தல் ceṅālāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அரச ைற (நீ ); தவ தல்; to fail in justice, rule unrighteously, as the sceptre slanting.

     "ெசங்ேகால் ேகா ேயா ெசய்தவம் ைழத்ேதா" (மணிேம. 28:188);.

     [ெசங்ேகான் + ேகா -.]

ெசங்ேகாலம்

 
 ெசங்ேகாலம் ceṅālam, ெப. (n.)

   ெசம்  மணல் ( ன்.);; sand containing copper-ore.

     [ெசம் + ேகாலம்]

ெசங்ேகால

ெசங்ேகால  ceṅālaṟugu, ெப. (n.)

   அ  வைக ( ,ெவ,10, ல்ைலப். 3, உைர.);; a kind of hurrialli grass.

     [ெசம் + ேகால ]

ெசங்ேகாேலாச்
-தல்

ெசங்ேகாேலாச் -தல் ceṅālōccudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அறம் (நீ ); தவறா  அர  ரிதல்; to rule righteously, as wielding the sceptre properly.

     "ெசல்வேவந்தன் ெசங்ேகா ேலாச் " (ெப ங். வத்தவ. 14:185);.

     [ெசங்ேகான் + ஒச் ]

ெசங்ேகாற்கட
ள்

 
 ெசங்ேகாற்கட ள் ceṅāṟkaḍavuḷ, ெப. (n.)

   அறக்கட ள், யமன்; Yama, as the god dispensing impartial justice.

     [ெசங்ேகால் + கட ள்]

ெசங்ேகாற்ெபா
ைறயன்

 
 ெசங்ேகாற்ெபாைறயன் ceṅāṟpoṟaiyaṉ, ெப. (n.)

   ேசரமான் ெப மா க்  ன் ேசரநாடை்டயாண்ட அரசர;் the predecessor of {Šēramān perumāļ.}

     [ெசங்ேகால் + ெபாைறயன்]

ெபாைறயன் ேசர மன்னரக்ளின் அைடெமா
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ெசங்ேகான்தைர
செ்சல

 
 ெசங்ேகான்தைரசெ்சல  ceṅāṉtaraiccelavu, ெப. (n.)

   மைறந்  ேபான த ழ் ல்; a Tamil book lost in time.

ெசங்ேகான்ைம

ெசங்ேகான்ைம ceṅāṉmai, ெப. (n.)

   அரச ைறைம நீ  ( றள்,அ . 55);; righteous rule.

ம. ெசங்ேகாம

     [ெசம் + ேகான்ைம]
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ெசசை்ச

ெசசை்ச1 ceccai, ெப. (n.)

   வப் ; redness.

     "ெசசை்ச வாய் றந் " ( ைள. வைல. 24);.

   2. ெவட் ; scarlet ixora.

     "ெசசை்சக் கண்ணியன்" ( . 208);.

   3. ெசந் ள  (மைல.);; ied basil.

ம. ெசசச், ெசக்

     [கல் ( வப்  → ெசல் → ெசள் → ெசட்  → ெசச்  → ெசசை்ச]

 ெசசை்ச2 ceccai, ெப. (n.)

   1. ெவள்ளாட் க் கடா; he-goat.

     "ெவள்ளாட் ச ்ெசசை்ச ேபால" ( றநா. 286);.

   2. ஆ ; sheep.

     "ெசசை்சக் கண்டத் ெதாத் ன் ேபால" (ஞானா பா  5:12);.

   3. ேமழ ஓைர ( தான. நல் ைன. 9);; aries of the zodiac.

   ம. ெசசச்;ெத. த்கத்

     [ேச → ெசசை்ச]

 ெசசை்ச3 ceccai, ெப. (n.)

   1. சந்தனக் ழம்  ( வா.);; sandal unguent.

   2. நீ  (அக.நி.);; ashes.

   3. சடை்ட; coat.

     "உ ரச ்ெசசை்ச ெயாண்ணிண க்ெகா டாைன

     " ( வக. 1050);.

     [ெசம் → ெசசை்ச]

 ெசசை்ச4 ceccai, ெப. (n.)

   1. தைழகள் ேவய்ந்த ; resting-place with roof of foliage.

     "மன்றஞ் ெசசை்ச ம் பலகண்டான்" ( ற்றா. தல.க ற்சன.90);.

   2. கா  (அக.நி.);; forest.

   3. இ ங்கங்கட் கள் அணிந்  ெகாள் ம் இ ங்கப் ெபட்டகம்; a little casket for {liñgam,} worn by {Lingayats.}

ங்கச ்ெசசை்ச (இ.வ.);

   ம, ெசசச்;க. ெத. ெசசெ்ச

     [ெசத்ைத → ெசசை்ச]

 ெசசை்ச5 ceccai, ெப. (n.)

   இரடை்ட (அக.நி.);; pair or set.

     [ெசண்ைட → ெசசை்ச. ெசண்ைட = இரடை்ட]

 ெசசை்ச6 ceccai, ெப. (n.)

   ேதான் ம் நிலா; rising moon.
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ெசஞ்ச

ெசஞ்ச ceñja, .எ. (adv.)

   1. ேநராக; properly, directly.

     "ெசஞ்ச நிற்ேபாைரத் ெதரி க்க" ( மந் 2118);.

   2. ம் (யாழ்.அக..);; abundantly; completely, wholly.

     [ெசஞ்ெசேவ → ெசஞ்ச]

ெசஞ்ெசேவ பாரக்்க

ெசஞ்சைடச்

 
 ெசஞ்சைடச்  ceñjaḍaicci, ெப. (n.)

   மஞ்சட ் ள்ள ெச  வைக (L.);; yellow-flowered climbing Indian linden.

     [ெசம் + சைடச் ]

ெசஞ்சைடேயா
ன்

 
 ெசஞ்சைடேயான் ceñjaḍaiyōṉ, ெப. (n.)

   கா ரத் ப் ப கக்கல் (யாழ்.அக.);; a kind of red crystal.

     [ெசம் + சைடேயான். ெசந்நிறமான ப கக்கல்]

ெசஞ்சந்த

 
 ெசஞ்சந்த  ceñjandadi, ெப. (n.)

   வப்  ஆ ைர; red variety of cassia curiculata.

ெசஞ்சந்தனம்

ெசஞ்சந்தனம் ceñjandaṉam, ெப. (n.)

   1. சந்தன மரவைக; red sanders.

   2. மரவைக; Travancore red-wood.

     [ெசம் + சந்தனம்]

ெசஞ்சம்

ெசஞ்சம் ceñjam, ெப. (n.)

   1. ேநரை்ம; correctness, directness.

   2. நிைற , ைம; completeness, fullness.

     "ெசஞ்ச ற ேவறல் ெசயெமன் " ( ற்றாதல மால். 114);.

     [ெசஞ்  → ெசஞ்சம்]

இயல்பாக எல்லாைர ஞ் டேவண் ய ெந ப்பான  வாய்ைம, ற்ற ன்ைம, கற் , ெதய்வநம் க்ைக 
த ய பண் கைள ெமய்ப் க் ம் ெதய்வச ்சான்றாக நின்  டா ப்பதால், ன் 

ெசஞ்சம்பா

ெசஞ்சம்பா ceñjambā, ெப. (n.)

   நான்  அல்ல  ஐந்  ங்களில் ப ரா ம் சம்பா ெநல் வைக (பதாரத்்த. 804);; a red {Samba} paddy, 
maturing in four or five months.

     [ெசம் + சம்பா]

ெசஞ்சாந்

ெசஞ்சாந்  ceñjāndu, ெப. (n.)

   1. ங் மம் ( வா.);; saffron powder.

   2. சந்தனக் ட் ; fragrant sandal-paste.

     "ெசஞ்சாந்  லரத்் ந் ேதக்க ண ற் ைக" (ெப ங். உஞ்ைசக். 33:64);.

     [ெசம் + சாந் ]
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ெசஞ்சாமா தம்

ெசஞ்சாமா தம் ceñjāmārudam, ெப. (n.)

   1. மைழேயா  ய காற் ; violent stom, boisteros wind and rain.

     "ெசஞ்சாமா தம் ேபாேல ெநா க் ேறன்" (இராமநா. ஆரணி.5);.

   2. றைன ெவளிப்ப க்ைக (உ.வ.);; show or display of skill.

     [ெசம் + (சமம் →); சா + மா தம். மா தம் = காற் ]

ெசஞ்சா தம்

ெசஞ்சா தம் ceñjāmirudam, ெப. (n.)

ெசஞ்சாமா தம்,

   2. பாரக்்க;see {seriamärudam,}

     [ெசஞ்சாமா தம் → ெசஞ்சா தம்]

ெசஞ்சாைம

 
 ெசஞ்சாைம ceñjāmai, ெப. (n.)

   ஒ  வைகச ்சாைம; red species of little millet.

     [ெசம் + சாைம]

ெசஞ்சால்

 
 ெசஞ்சால் ceñjāl, ெப. (n.)

   க்  ( ப்பாக் ); (யாழ்.அக.);; gun, rifle.

     [ெசம் + சால்]

ெசஞ்சா

ெசஞ்சா  ceñjāli, ெப. (n.)

   உயரத்ரச ்ெசந் ெநல்வைக; a kind of superior yellowish paddy.

     "ெசஞ்சா  ெநல் ன் வளரே்சா றளிக்ெகாள்" (ேதவா. 37:7);.

ம. ெசஞ்சா

     [ெசம் + சா ]

ெசஞ்

 
 ெசஞ்  ceñji, ெப. (n.)

   ப் ரம் மாவட்டத் ல் ண் வனம் வண்ணாமைல இைடேய ள்ள வரலாற் ப் கழ் 
ெபற்ற ம் அர ைடய மான ஒ  ஞ்  நிலத் ர ்(G.S.A.D);; Ginji, a hill fortress of historical interest in 
Villupuram district.

ெசஞ் க்ேகாட்
ைட

ெசஞ் க்ேகாடை்ட ceñjikāṭṭai, ெப. (n.)

   ெசஞ் ள்ள ேகாடை்ட; fort at Ginji.

     [ெசஞ்  + ேகாடை்ட]

ண் வனம், வண்ணாமைல இைட ல் உள்ள ெசஞ் , ர இைளஞன் இராசா ேத ங்  பற் ய 
நாட் ப்பாடலால் ெப ம் கழ் ெபற்ற . இராச ரி, டண் ரி, சந் ர ரி ஆ ய ன்  அரண் 

ெசஞ் யர்ேகான்
காடவன்

 
 ெசஞ் யரே்கான்காடவன் ceñjiyarāṉkāṭavaṉ, ெப. (n.)

   ெசஞ் ல் வாழ்ந்த நில மன்னன்; a king lived in Ginji.

பல்லவ லமரைபச ்சாரந்்தவன்.

     [ெசஞ் யாேகான் + காடவன்]
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ெசஞ் ைவசச்
ங்கம்

 
 ெசஞ் ைவசச்ங்கம் ceñjiluvaiccaṅgam, ெப. (n.)

   ேபார,் யல், பஞ்சம் ேபான்ற ர களால் அல்ல ம் மக்க க்  ம த் வ உத ம் ற 
உத க ம் வழங்கக் ய ஒ  பன்னாட் த் ெதாண்  நி வனம்; Red cross society an international 
organisation to help the people affected by war, cyclone, faminc etc.

     [ெசம் + ைவ + சங்கம். . Syr;

 slibo → த. ைவ, Skt, sarigha → த. சங்கம்]

ெசஞ் ைல

ெசஞ் ைல1 ceñjilai, ெப. (n.)

   1. வந்தகல் (யாழ்.அக.);; a red stone.

   2. ெசங்கா ; red ochre.

     [ெசம் + ைல]

ெப ங்கல் ல் இ ந்  ெச க் ம்ேபா  த  ம் கல் ற் ப் ெபயர ்' ல்' ஆ ம். இதனால் 
தான் ெச க்கப்பட்ட கல் ற்  ஆ ெபயராய் ைல என்ற ெபயர ்உண்டா ற் .

 ெசஞ் ைல2 ceñjilai, ெப. (n.)

   அழ ய ல்; beautiful bow.

     "ெசஞ் ைலக் கரத்தர"் (கம்பரா. ைல. 20);.

     [ெசம் + ைல]

ெசஞ் ற்றகத்

 
 ெசஞ் ற்றகத்  ceñjiṟṟagatti, ெப. (n.)

   மரவைக (சத-்அக.);; variety of comon sesban.

     [ெசம் + ற்றகத் ]

ெசஞ் ரகம்

 
 ெசஞ் ரகம் ceñjīragam, ெப. (n.)

   ெசந் நிற ள்ள ரக வைக (யாழ்.அக.);; red cumin.

ம. ெசஞ் ரகம்

     [ெசம் + ரகம்]

ெசஞ்

ெசஞ்  ceñju, ெப. (n.)

ெசஞ்சம் பாரக்்க;see {seilam.}

     "ெசஞ்  ெசஞ் டர"் ( மந் 1743);.

ம. ெசஞ்  (அழ );

     [கல் → ெசல் → ெசன் → ெசட்  → ெசச்  → ெசஞ்  = ெசம்ைம, ெசவ்ைவ, நிைற ]

ெசஞ் டர்

ெசஞ் டர ்ceñjuḍar, ெப. (n.)

   1. பகலவன் ( ங்.);; Sun.

   2. எரி ம் ெந ப்  (யாழ்.அக.);; fire.

   ம. ெசஞ் டர;்க. ெகஞ்ெசாடர்

     [ெசம் டர]்
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ெசஞ் டர்ப்பகவ
ன்

ெசஞ் டரப்்பகவன் ceñjuḍarppagavaṉ, ெப. (n.)

   1. ெந ப்  ( வா.);; the Fire-god.

   2. பகலவன் ( ன்.);; the Sun-god.

     [ெசம் + டர ்+ பகவன்]

ெசஞ் ட்

 
 ெசஞ் ட்  ceñjuruṭṭi, ெப. (n.)

   ஒ  பண்; one musical mode.

ம. ெசஞ் ட்

     [ெசம் + ட்  ட்  = பண்]

ெசஞ் ட்ைட

ெசஞ் டை்ட1 ceñjuruṭṭai, ெப. (n.)

   டை்டப் பாம்  வைக; the yellow variety of Echis carinata, red carpet-snake.

     [ெசம் + டை்ட]

டை்ட = ஒ வைகப் பாம்

 ெசஞ் டை்ட2 ceñjuruṭṭai, ெப. (n.)

   ேகழ்வர  வைக ( வசா.3);; a species of ragi.

     [ெசம் + டை்ட. டை்ட = ண்ட க ைர ைடய ேகழ்வர ]

ெசஞ் றா

ெசஞ் றா ceñjuṟā, ெப. (n.)

   றா ன் வைக (M.M. 850);; shark, grey or bronze, attaining considerable size.

     [ெசம் + றா. ற  → றா]

ெசஞ் ரன்

 
 ெசஞ் ரன் ceñjūraṉ, ெப. (n.)

ெசந்நாய்:

 a particular variety of dog used in the chase while hunting.

     [ெசம் + ரன். ரன் = நாய்]

ெசஞ்ெசயல்

 
 ெசஞ்ெசயல் ceñjeyal, ெப. (n.)

   ேநரை்மயான ெதா ல் (இ.வ.);; upright action.

     [ெசம் + ெசயல்]

ெசஞ்ெச யர்

 
 ெசஞ்ெச யர ்ceñjeviyar, ெப. (n.)

   ெசல்வர ்(யாழ்.அக.);; wealthy person.

     [ெசம் + (ெசவ் யர ்→ ெச யர]்
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ெசஞ்ெசேவ

ெசஞ்ெசேவ ceñjevē, .எ. (adv.)

   1. ேநராக; properly, directly.

     "ெசஞ்ெசேவ கமலக் ைகயாற் ண்ட ம்" (கம்பரா. க்ெகாய். 7);.

   2. எளிதாக; with case.

     "ெசஞ்ெசேவ படரவ்ெரன் பைடஞர"் (கம்பரா. வ ணைன. 13);.

   3. ம்;:abundantly, completely, wholly.

     "ெசஞ்ெசேவ யாண்டா வ ரத்தரேச" ( வாச. 28: 6);.

ம. ெசஞ்ெசம்ேம.

     [ெசம் + ெசவ் – ெசஞ்ெசவ் → ெசஞ்ெசேவ]

ெசஞ்ெச ப்  ,

ெசஞ்ெச ப்  , ceñjeḻippu, ெப. (n.)

   1. க மலரச்் ; cheerfulness of countenance.

   2. ப ரச் ்ெச ப்  (யாழ்ப்.);,

 fertility, luxuriance of crops or produce.

   3. ஏராளம் (யாழ்.அக.);; plentifulness, copiousness.

     [ெசம் + ெச ப் ]

ெசஞ்ேசரா

ெசஞ்ேசரா1 ceñjērā, ெப. (n.)

   ஒ  வைக நச் ப் சச் ( வரட். 364);; a kind of poisonous insect.

 ெசஞ்ேசரா2 ceñjērā, ெப. (n.)

   இறால் வைக; spiny lobster.

ெசஞ்ைசப்பா
ைல

 
 ெசஞ்ைசப்பாைல ceñjaippālai, ெப. (n.)

   ல்ைல; a kind of jasmine.

     [ெசம்(ைம); + ெசய் + பாைவ]

ெசஞ்ெசாட்

ெசஞ்ெசாட்  ceñjoṭṭi, ெப. (n.)

   வைக; a plant.

     "ெசஞ்ெசாட் ய ெயாட் " ( ரப்்.45);.

     [ெசம் + ெசாட் ]

ெசஞ்ெசால்

ெசஞ்ெசால் ceñjol, ெப. (n.)

   1. ந் ய ெசால்; correct language;

 felicitous words.

     "ெசஞ்ெசாலா னயந்த பாடல்" (ேதவா. 734. 10);.

   2. ெவளிப்பைடயான ெசால் ( றள்,711, உைர.);; word or language in its direct primary significance.

   3. பல ெசாற்களி ந்  ேதரந்் ெத க்கப்பட்ட சரியான ெசால்; standard term.

     [ெசம் + ெசால்]
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ெசஞ்ெசாற்கழக
ம்

 
 ெசஞ்ெசாற்கழகம் ceñjoṟkaḻkam, ெப. (n.)

   ற ெமா களில் உள்ள ெதா ல் ட்பச ்ெசாற்க க்  இைணயான ெசம்ைமப் ப த் ய நல்ல 
த ழ்ச ்ெசாற்கைள வழங் வதற்கான நி வனம்; an institution to furnish standarised Tamil equivalents for 
technical terms from other languages.

     [ெசம் + ெசான் கழகம்]

ெசஞ்ெசான்மா
ைல

ெசஞ்ெசான்மாைல ceñjoṉmālai, ெப. (n.)

   கழ் மாைல; culogy.

     "ெசஞ்ெசான்மாைல னான்" ( வக. 691);.

     [ெசம் + ெசால் + மாைல]

ெசஞ்ேசாற் க்க
டன்

ெசஞ்ேசாற் க்கடன் ceñjōṟṟukkaḍaṉ, ெப. (n.)

   1. அரசனிடம் ெபற் ண்ட உண க்காக அவன் ெபா ட்  ரன் தன் உ ைரப் ேபாரிைடக் 
ெகா த்தலா ய கடைம; duty or obligation of a soldier to lay down his life in the cause of the king who fed him.

     "ெசஞ்ேசாற் க்கட னீங் " ( வக. 22:40);.

   2. ெபற்ற உத க்காகச ்ெசய் ம் உத ; a help done for the help received.

பாரதப் ேபாரில் கன்னன் ரிேயாதன க் த் தன் உ ைரக் ெகா த் ச ்ெசஞ்ேசாற் க் கடன் 
ரத்்தான்.

ெசஞ்ேசாற் த

 
 ெசஞ்ேசாற் த  ceñjōṟṟudavi, ெப. (n.)

   ெசஞ்ேசாற் க்கடன் பாரக்்க ( வா.);; sce {Seijóoru-k-kagan.}

     [ெசஞ்ேசா  + உத ]

ெசஞ்ேசா

ெசஞ்ேசா  ceñjōṟu, ெப. (n.)

   1. ட்டாத வப்  அரி  ெகாண்  வ த்த ேசா ; cooked rice of red colour.

     "க ஞ்ேசா  மற்ைறச ்ெசஞ்ேசா ங் களினிைழதெ்தன் பயன்" ( வ். வாய். 4. 6:4);.

   2. ெசஞ்ேசாற் க்கடன் பாரக்்க ( .ெவ.8: 30, ெகா ;see {Sefī-jörru-k-kagan.}

   3. தன்ெபா ட் ப் ேபாரில் உ ர ்ெகா த்தைலக் க ய ர க்  அரசனளிக் ஞ் ேசா ; provisions 
given by a king to a soldier as the price of his blood.

     [ெசம் + ேசா ]

ெசஞ்ஞானி

ெசஞ்ஞானி ceññāṉi, ெப. (n.)

   றந்த அ வாளி; a person of ripe wisdom.

     "ெசஞ்ஞானிக் ரித்தா  நற் வன் த் " (ேவதா. . 162);.

     [ெசம் + ஞானி]

வ. ஜ்ஞாநிந் {ianin)} → த. ஞானி
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ெசட்

ெசட் 1 ceṭṭi, ெப. (n.)

   1. வணிகன்;{Vaišya} or mercantile community.

     " ட் ல் வாழ்க்ைகச ்ெசட் யார ்ெப மகன்" (ெப ங்..இலாவாண. 20:126);.

   2. வணிகரக்ளின் பட்டப்ெபயர;் title of traders.

   ம ெசட் ; Pkt., Pali. {šeithi}

ெசட்  → சே்ரஷ் ன் (Skt.);

   எ தல் = உயரத்ல். எண் தல் = ேமன்ேமல் அள தல். எட் தல் = உயரத்ல்;உயரந்்  ெதா தல், 
ெதா மள  ெந ங் தல். எட்  ேநாக் தல் = அண்ணாந்  பாரத்்தல் (ெப ங். நரவாண. 8:82);.

எட்டம் = உயரம், ெதாைல . எ த்தல் = உயரத்் தல், க் தல், எட்  =

   1. உயரந்்தவன், ேமேலான்.

   2. பண்ைடயரசர ்வணிக ேமேலா க் க் அளித்த பட்டம்.

     "எட் க் மர ந்ேதான் தன்ைன" (மணிேம. 4:58);

   3. வணிகன் ( வா.);.

எட்  → எட் .

எட் ப்  = எட் ப்பட்டம் ெபற்றவ க்  அரசர ்ெகா க் ம் ெபாற் .

     "எட் ப்  ெபற் " (மணிேம. 22:115);.

எட் ப் ர  = எட் ப்பட்டம் ெபற்றவ க்  அரசர ்ெகா த்த நிலம் (நன். 158, ம ைல, உைர);.

   எட்  →  ெசட் . ஒ.ேநா: இைள → ைள;ஏண் → ேசண்.

ெசட்  எ ஞ் ெசால் ற்  வடெமா யாளர ்காட் ம் ேவ  லம் வ மா .

   1. சரீ்மத் ( மான்); என்பதன் உசச்த்தரம்.

   2. ரகஸ்ம ( கழ்ப்படத ்தக்கவசன்); என்பதன் உசச்த்தரம்.

   3. சரீ் ( ); என்பதன் உசச்த்தரம்

ெதன் ெசாற்கைள வட ெசால்லாக் ம் வ க ள் ஒன்  தெல த் ன் ன் ரகரம் இைடச ்ெச கல்.

   எ-  :-த ழம் – த்ர ள;   க கம் – க்ர ச;   டம் – த் ட;   நட்டம் – ந் த்த;   ப  – ப்ர ;   ெம  – 
ம் ; ைட – வ் ஷ்

இம் ைற ல் ெசட்  என்பைத வடெமா ல், எகரம் இன்ைமயால் சே்ரட்  எனத் ரிந்  
அதற்ேகற்பப் ெபா த்தப் ெபாய்த்தல் எ ம் உத்  பற்  ெவவ்ேவ  லங்காட் வாரா னர.் ெசட் . 
என்ப  த ல் வணிகைன மட் ேம க் ம் என் ம் சே்ரஷ் ன் என்ப  வடெமா ற் றந்ேதான் 
என்பதைன ம் க் ம் என் ம், ேவ பாட க (வ.ெமா.வ.);.

 ெசட் 2 ceṭṭi, ெப. (n.)

   1. வந்த அ ைய ைடய ெவட் ச ்ெச ; scarlet ixora.

   2. ேசேயான் (ெசந்நிற கன்);; Murugan.

     "கடற் ர ்ந ந் ட்ட ெசட் " (ேதவா. 742, 10);.

     [எல் → ெசல் → ெசள் → (ெசட் ); → ெசட்  = ெசம்மலர ்மரவைக (ெவட் );]

ெசட் ெக த்
தான்

ெசட் ெக த்தான் ceḍḍiguḍigeḍuttāṉ, ெப. (n.)

   அ வன  ( தன ); ேதாற்றத்ைத ெவள்ளி ன் ( க் ரன்); ேதாற்றமாகக் க  மயங் ப் றப்பட்ட 
ெசட்  இைட வ ற் கள்வராற் ெகாைல ண் ம்ப  அசெ்சட்  21 ம்பத்ைதக் ெக த்தவனான 
அ வன் ( தன்); (ெசஞ். 10,243);; Mercury, as one who, by his appearance like Venus, misled a Chetti to start on his 
journey in the dead of night and runied his family by the robbers murdering him.
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ெசட் ச்

 
 ெசட் ச்  ceṭṭicci, ெப. (n.)

   வணிக ப் ெபண் (உ.வ.);; woman of {Vaisya} (merchant); community.

   ம. ெசட் ச் ;   க. ெசட் ;பட. ெசட் த்

     [ெசட்  ஆ.பா. → ெசட் (ய);த்  → ெசட் ச்  (ெபயர)்;]

ெசட் நாகம்

 
 ெசட் நாகம் ceṭṭinākam, ெப. (n.)

   நல்ல பாம்  வைக (யாழ். அக.);; cobra.

     [ெசட்  + நாகம்]

ெசட் ப் ள்ைள

 
 ெசட் ப் ள்ைள ceṭṭippiḷḷai, ெப. (n.)

   நாட் க் ேகாடை்டச ்ெசட் ; person of {Nāsiukköffai} Chetti caste.

     [ெசட்  + ள்ைள]

ெசட் ள்ைளய
ப்பன்

 
 ெசட் ள்ைளயப்பன் ceṭṭibiḷḷaiyabbaṉ, ெப. (n.)

   ெகாங்  மண்டல சதகத் ல் பாடப் ெபற்ற ஒ  வள்ளல்; a donor praised in a verse of {Kongu-mandala-
Šadagam.}

     [ெசட்  + ள்ைள + அப்பன்]

     "இட்டமான க ெசால் ம் பாவலரக்் ல்ைல ெயன்  ெசாலற்கஞ் க் காட் ல் வாழ் ட்ட வன் த் 
ற் ல் ந்தவன் யவன் கணவாள லத் னன், ெசட் ப் ள்ைளயப் பன்றனந் ெதாண்  

ெசய்ேத  மாமைல யாெதா  பங் ள கட்  ெசஞ்சைட அமர டங்கனார ்க த்  வாழ் பாரி . 

ெசட் ைம

ெசட் ைம ceṭṭimai, ெப. (n.)

   1. வணிகத் தன்ைம (யாழ்.-அக.);; gualities, characteristics of the Chetti caste.

   2. வணிகம் ( ன்.);; trade, traffic mercantile profession.

     [ெசட்  → ெசட் ைம]

ெசட் யப்பன்

ெசட் யப்பன் ceṭṭiyappaṉ, ெப. (n.)

   கக் கட ளின் தந்ைதயான வன்;{Sival,} as the Father of {Murugan.}

     "கட ர ்த ந் ட்ட ெசட் யப்பைன" (ேதவா. 742, 10);.

     [ெசட்  + அப்பன்]

ெசட் யார்
ைர

 
 ெசட் யார் ைர ceṭṭiyārkudirai, ெப. (n.)

   ள்ைள ைளயாட்  வைக (இ.வ.);; a boy's game of leap-frog.

     [ெசட் யார ்+ ைர]
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ெசட் யார்மக
ைம

ெசட் யாரம்கைம1 ceṭṭiyārmagamai, ெப. (n.)

   வணிகரக்ள் நாள்ேதா ம் தம் வ மானத் ல் ஒ  ப ையத் தம் காயத் ற்ேகா 
ெபா நன்ைமக்ேகா ஒ க்  ைவத்தல்; allocation of a small portion of the income daily by the merchants for the 
benefit of their communties or public.

     [ெசட் யார ்+ மகைம]

மகன்ைம = மக க் ச ்ெசய் ம் பண உத  ேபால காய மக்க க்  உத ம் வைக ல் 
ஏற்ப த்தப்பட்ட ஒ வைகப் ெபா  நலச ்ேச ப் . மகன்ைம → மகைம ஆ ற் . ல இடங்களில் 
ேபச்  வழக்காய் ம ைம என உள்ள .

ெசட் ைற

 
 ெசட் ைற ceṭṭiyiṟai, ெப. (n.)

   வணிகரக்ளிடம் வாங்கப்பட்ட பைழய வரி; an ancient tax on traders.

     [ெசட்  + இைற. இைற = வரி]

ெசட் ைற

 
 ெசட் ைற ceṭṭiṟai, ெப. (n.)

ெசட் ைற பாரக்்க;see {Setti-y-irai.}

     [ெசட் ைற → ெசட் ைற]

ெசட்

ெசட் 1 ceṭṭu, ெப. (n.)

   ெகாங்  நாட் க் யவர ்ச தாயத் ன் த் தைலவர;் a leader of a small group of Kulalar of Kongu 
country.

     [ெசட்  → ெசட் ]

ெகாங்  நாட் க் யவர் . 24 நாடாகப் ரிந் ள்ள . ஒவ்ெவா  நாட் க்கார ம் தம் ன் 
பங்காளிகள். றநாட் ல் தான் மண உற  ெகாள்வர.் ஒவ்ெவா  நாட் க்கார ம் 20 அல்ல  30 

வாக இயங் ன்றனர.் இ ல் 2 அல்ல  3 க்க க்  ஒ  ெசட் க்காரர ்இ ப்பார.் மணம், 
ற றப்  நிகழ்ச் கள் உ  ெசய்ய இவரிடம் உரிய கட்டணம் ெச த்  ஒப் தல் ெபற ேவண் ம். 

 வழக் களில் இவர ் ைறைம வழங் வார.் றப்  நிகழ்ச் களில் கட் ல் ேமல் அமரைவத் ப் பல 
றப் கள் ெசய்யப்ப வார,் யவர ் ல் ம ப்  மாந்தர.்

 ெசட் 2 ceṭṭu, ெப. (n.)

   1. வாணிகம் (யாழ்.அக.);; trade, traffic.

   2. க்கனம்; economy, thrift.

     "பலங்ெகாண்ட ெசட் மக் ப் ப த்த " ( மர ரம ைரக்.7);.

வர க் த் தக்க ெசல  ெசய்  ெசட்டாகக் ம்பம் நடத்தத ்ெதரியாதவர.்

ெசட் க்கட்

 
 ெசட் க்கட்  ceṭṭukkaṭṭu, ெப. (n.)

   க்கனம் (உ.வ.);; carefulness, thrift.

     [ெசட்  + கட் ]
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ெசட் க்காரர்

ெசட் க்காரர1் ceṭṭukkārar, ெப. (n.)

   ேகாயம் த் ரில் வா ம் ேதவாங்க இனத்தார ்(E.T. ii, 155);;{Devāńgas} of Coimbatore.

     [ெசட்  + காரர]்

 ெசட் க்காரர2் ceṭṭukkārar, ெப. (n.)

   1. ெசட் ப் ெபா ப்ைப வ ப்பவர;் one who has the responsibility of {settu.}

   2. ெசட் ப் ெபா ப்ைப வ ப்பவ க்  உரிய பட்டம்; the title of the person who bears the responsibility of 
{Šettu.}

     [ெசட்  + காரர]்

ெசட் க்காரன்

ெசட் க்காரன் ceṭṭukkāraṉ, ெப. (n.)

   1. அளவாய்ச ்ெசல ேவான் (உ.வ.);:

 thrifty person, one careful in spending.

   2. கஞ்சன் ( ன்.);; niggard, hard dealer.

     [ெசட்  + காரன்]

ெசட் ப்ெபாட்டா
-தல்

 
 ெசட் ப்ெபாட்டா-தல் ceṭṭuppoṭṭātal, ெச. . . (v.i.)

   வணிகம் ைததல்; to fail, as business.

அவன் வணிகம் ெசட் ப் ெபாட்டாய் ட்ட  ( ன்.);

     [ெசட்  + ெபாட்  + ஆ-.]

ெசட் ைம

 
 ெசட் ைம ceṭṭumai, ெப. (n.)

ெசட்  பாரக்்க;see {settif.}

     [ெசட்  → ெசட் ைம]

ெசட்ைட

ெசடை்ட1 ceṭṭai, ெப. (n.)

   1. ற  (யாழ்.அக.);; wing, feather, plumage.

ேகா  ெசடை்ட அ த் ப் பறந்த .

   2. ன் ைற ( ன்.);; fin.

   3. ேதாட்படை்ட (யாழ்.அக.);; shoulder blade.

ெத. ெசட் ப

     [ேதாள் → ேதள் → ேசள் → ெசடை்ட]

 ெசடை்ட2 ceṭṭai, ெப. (n.)

   ஆைடக் கைரவைக; short lace-border in cloth.

     [ டை்ட → ெசடை்ட]

ெசடல்

 
 ெசடல் ceḍal, ெப. (n.)

ெச ல் ( ன்.); பாரக்்க;see {Sedil.}
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ெசக்கா

ெசக்கா  cekkāṭu, ெப. (n.)

   தர;் low thicket, jungle.

     [ெச 1 + கா ]

ெச க் க்

 
 ெச க் க்  ceḍikkuḍibukki, ெப. (n.)

   நாகரவண்  ( .அ.);; bee.

     [ெச  +  + க் .  → க்  → க்  = வ  அல்ல  ந்த .]

ெச க்ெகால்

ெச க்ெகால்  ceḍikkolli, ெப. (n.)

   கைளச ்ெச கைள அ க் ம் ம ந் ; herbicide.

     [ெச 1 + ெகால் ]

ெச ங்கா

 
 ெச ங்கா  ceḍiṅgāḍu, ெப. (n.)

ெச க்கா  ( ன்.); பாரக்்க;see {Sedi-k-kädu.}

     [ெச  + கா . ெச க்கா  → ெச ங்கா ]

ெச ச்

ெச ச்  ceḍicci, ெப. (n.)

   இ ந்தவள் (யாழ்ப்.);; bad woman, strumpet.

     "ெச ச் கள் மன்  ைடப  ேதரப் ேபாவ  வாழ்க்ைகேய" (ேதவா. 991, 7);.

ெத. ெச ப

     [ெச 3 → ெச ச் ]

ெச -த்தல்

ெச -த்தல் seḍisittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   கா ெவட் தல்; to clear jungle.

     'ெச த் க் ேயற் னபைட கைள' (ஈ , 17:4);.

     [ெச 1 + -.]

ெச யன்

ெச யன் ceḍiyaṉ, ெப. (n.)

   இ ந்ேதான் (யாழ்.அக.);; bad, vicious fellow.

     [ெச 3 → ெச யன் ]

ெச ல்

ெச ல் ceḍil, ெப. (n.)

   ேவண் த க்காக ன் ேதா ைடக் ெகாக் ையச ்ெச த்  அந்தக் ெகாக் ைய அதற்ெகன 
நாட்டப் ெபற்ற நீண்ட கைழ ல் மாட்  ஒ வைனத ் க் யாட் ங் க ; a mechanism consisting of a 
standing post with a long sweep at its top, on one end of which a person, under a vow, is suspended by a hook fastened into 
the integuments of his back and raised high in the air, is swung around.

க., ெத. .

ெச லாட்டம்

 
 ெச லாட்டம் ceḍilāḍḍam, ெப. (n.)

   மாரியம்மன் ேவண் த க்காகச ்{ெச ல் ெதாங் யா ம் ஆட்டம்; hook-swinging in honour of 
{Māriyamman.}

     [ெச ல் + ஆட்டம்]

     [P]
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ெச சல்

 
 ெச சல் ceḍilūcal, ெப. (n.)

ெச லாட்டம் பாரக்்க;see {Sedil-āttam.}

     [ெச ல் + ஊசல்]

ெசண்

ெசண் ceṇ, ெப. (n.)

   மகளிர ்ெகாண்ைட; tuft, tresses done into a knot.

     "ெசண்ணியற் றம்" (அக.நா. 59);.

     [ெசல் → ெசள் → ெசண் ( .தா.171);]

ெசண்டலரி

ெசண்டலரி ceṇṭalari, ெப. (n.)

   அ க்கலரி; double-flowred oleander.

     [ெசண் 1 + அலரி.]

ெசண்டா

ெசண்டா 1 ceṇṭāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   பந்தா தல்; to play ball.

   க. ெசண்டா ;   ெத. ெசண்டா ;   . ெசண்டா னி;பட. ெசண்டா

 ெசண்டா 2 ceṇṭāṭudal,    5  ெச. ன்றா . (v.t.)

   நிைல ைலத்தல்; to demolish, ruin.

     "தக்கன் ெப ேவள்  ெசண்டா தல் ரிந்தான்" (ேதவா. 908, 9);.

   க. ெசண்டா ;   ெத. ெசண்டா ; . ெசண்டா னி.

     [ெசண் 1 + ஆ -.]

ெசண்டாய்தன்

ெசண்டாய்தன் ceṇṭāytaṉ, ெப. (n.)

   ெசண்டாய்தம் உைடய ஐயனார ்( ங்.);;{Aiyanār,} as bearing the weapon {Sendu.}

     [ெசண் 1 + ஆய்தன்]
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ெசண்

ெசண் 1 ceṇṭu, ெப. (n.)

   1. கட்டப்பட்ட மலரெ்தா ப் , க்கற்ைற; a kind of bouquet.

     "ெசண்டாடல் பா " ( வாச. 9:18);

   2. ைளயாட் ல் பயன்ப த் ம் பந் ; ball used in games.

     "ெசண்ேடா ைல" (தனிப்பா ii, 22:48);.

   3. ைரஓட் ம் ச க் ; horse-whip.

     "ெசண்  ெகாண்  கரிகாலன்" (க ங்.165);.

   4. ைர த ய வற்ைறப் பழக் ச ்ெச த் ம் ைவயாளி ; ைரையப் ப ற் ம் சாைல; horse 
training area; racecoursc.

     "ெசண் ேசர ் ைட னான்" (ேதவா. 35, 2);.

   5. பந்த  ேமைட (யாழ்.அக.);; terrace for ball-game.

   6. ற்ெசண்  ( ன்.);; ball of thread.

   7. வட் செ்சண்  (இ.வ.);; ball of rags used in torch.

   8. ெகா ; flag.

க., ெத. ., ெசண்

     [ெசள் → ெசண் → ெசண்  ( .தா. 171);]

மணேவைள ன்ேபா  மணமக்கள் ைக ல் ெகாள் ம் ட் ய ங்ெகாத் , செ்சண் . வட் , 
ைரச ்ச க்  அைனத் ம் ைக ல் ெகாள்வன. ைரையப் பழக் ம் இடம், பந்த . ேமைட 

ஆ யைவ இடஞ் சாரந்்தன. த ல் ச் ற்  ெசண்டா ய ; ன்னர ் ணிச் ற்  (பந் ); 
ெசண்டா ய . ெகா ைய ம் ெசண்  என்றனர.்

 ெசண் 2 ceṇṭu, ெப. (n.)

   1. ரை்ம (அக.நி.);; sharpness.

   2. ம ; a kind of axe.

ெசண் ேகால்

ெசண் ேகால் ceṇṭuāl, ெப. (n.)

   பந்த க் ங் ேகால்; a kind of bat used in ball-game.

     " ரிைக ந் ெத ல் ஞ் ெசண் ேகா ம்" ( .வ்.ெபரியாழ். 3. 4:3);.

     [ெசண்  + ேகால்]

ெசண்டமல்
ைக

ெசண்டமல் ைக ceṇṭamalligai, ெப. (n.)

   டமல் ைக; Arabian jasmine.

ம வ. ண்  மல் ைக

   ம. ெசண்  மல் க; . ெசண் மல் ெக.

     [ெசண் 1 + மல் ைக]

ெசண் வாத்

 
 ெசண் வாத்  ceṇṭuvāttu, ெப. (n.)

   நீல ம் ப ைம ம் ேதாய்ந்த க ப் நிற உடைல ம் ெவண்ைமயான மாரை்ப ம் வ ற்ைற ம் 
ெகாண்ட பைற; comb duck.

த ழ்நாட் ன் வடக் ப் ப ல் காணப்ப ற . ஆண் பறைவ ன் அல ன் ெநற் ைய ஒட் ய 
ப ல் ழ் அைமந் க் ம். ெபண் பறைவ ஆைண ட ய .
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ெசண் ெவளி

ெசண் ெவளி ceṇṭuveḷi, ெப. (n.)

   அரண்மைனையச ்சாரந்் ள்ள ைரையப் பழக் ம் இடம்; open place adjacent to a palace, used for 
training and riding horses.

     "ெவம்பரி ர ்ெசண் ெவளி பாரத்் " (ெதய் க லா. 23);.

     [ெசண்  + ெவளி]

ெசண்ேட -தல்

ெசண்ேட -தல் ceṇṭēṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   உலாவரப் றப்ப தல்; to promenade.

     "அழ  ெசண்ேடறக் கடவதா ேற ப்ப " ( வ். . ெந ந். 6, பக்.50);.

     [ெசண்  + ஏ -.]

ெசண்ைட

ெசண்ைட1 ceṇṭai, ெப. (n.)

   ேகரள மாநிலத் ல் அ கம் பயன்ப ம் ஒ வைகக் ெகாட் ைசக் க ; a kind of large drum.

     " ைல ெசண்ைட ற " (கம்பரா. ரமாத். 5);.

   ம. ெசண்ட; . ெசண்ெட

     [P]

 ெசண்ைட2 ceṇṭai, ெப. (n.)

   இரடை்ட (இ.வ.);; pair, set.

   க. சண் ;ெத. சண்ட

     [ ள் → ெசள் → ெசண்  → ெசண்ைட

ெசண்ைடவரி
ைச

ெசண்ைடவரிைச seṇṭaivarisai, ெப. (n.)

   இைசப்பண் வரிைச; serial combination of the notes of the scale doubled, sung as exercise.

     [ெசண்ைட2 + வரிைச]

சச, ரிரி, கக என ஏ ைசக ம் இரடை்ட, இரடை்டகளாய் வ தல் ( .தா.192);

ெசண்ணம்

ெசண்ணம் ceṇṇam, ெப. (n.)

   1. ண்ெடா ல்; fine, delicate work.

     "ெசண்ண வஞ் லம் ேப க ள த் " ( வக. 1333);.

   2. அழ ய வ ; beautiful form.

     "ெசண்ணக் காஞ்சைன" (ெப ங். உஞ்ைசக். 3:75);.

ம வ. ண்ேவைல

     [சன்னம் → சண்ணம் → ெசண்ணம்]

ெசண்ணிைகக்
ேகாைத

ெசண்ணிைகக்ேகாைத ceṇṇigaigātai, ெப. (n.)

   மாைல வைக; a kind of garland.

     "ெசண்ணிைகக் ேகாைத க ப்ேபா யல" (பரிபா. 21: 56);.

     [கண்ணி (= மாைல); → ெசண்ணி → ெசண்ணிைக + ேகாைத]

ெசண் -தல்

ெசண் -தல் ceṇṇudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t..)

   அழ ப த் தல் (அக.நா.59, உைர);; decorate, dress up.

     [ெசள் → ெசண் → ெசண் -.]
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ெசண்பகக் ளி
ைக

ெசண்பகக் ளிைக ceṇpagagguḷigai, ெப. (n.)

   பைழய கா  வைக ( .கல். 261);; an ancient coin.

ெசண்பகம்

ெசண்பகம்1 ceṇpagam, ெப. (n.)

   மண க்க மஞ்சள் நிறப் ப் க் ம் ஒ வைக மரம்; champak.

     "ெப ஞ் ெசண்பக ம் ண் ம் ரம் ம்" (ெப ங் உஞ்ைசக். 50: 25);.

ம. ெசண்பகம், ெசம்பகம்

     [சண்பகம் → ெசண்பகம்]

சண்பக மரம் ெவப்பமண்டலத்ைதச ்சாரந்்த . வடெமா ல் 'சம்பகா' என்  ஆளப்ப ற .

 ெசண்பகம்2 ceṇpagam, ெப. (n.)

ெசம்ேபாத்  பாரக்்க;see {Sem-bottu.}

 H., U. pue.

ெசண்பகவ க்
ைக

 
 ெசண்பகவ க்ைக ceṇpagavaruggai, ெப. (n.)

   பலாவைக (யாழ்.அக. );; a species of jack fruit tree.

ெசத்தல்

ெசத்தல் cettal, ெப. (n.)

   1. சாைக (யாழ்ப்.);; dying.

   2. ேதங்காய் ெநற்  (யாழ்ப்.);,

 dry, over-ripe coconut on the tree.

   3. உலரந்்  க ங் ய பனம்பழம், ளகாய், வாைழ த யன; shrivelled palmyra or other fruit; dried chillies, 
plantain trees, vegatbles or grass.

   4. ஒல்  ( ன்.);; emaciated person; {leán,} skinny animal.

   5. ெம ; leanness.ெசத்தற் ள்ைன (யாழ்.அக.);.

   6. பதர ்(ெத.க:ெதா. 5, 84);; chaff, withered.

     [சா → (சத்தல்); → ெசத்தல்]

ெசத்தல் ளகாய்

 
 ெசத்தல் ளகாய் cettalmiḷakāy, ெப. (n.)

   ளகாய் வற்றல் (யாழ்ப்.);; dried chilly.

     [ெசத்தல் + ளகாய்]

ெசத்தரி

ெசத்தரி cettari, ெப. (n.)

   1. எ ம் ந் ேதா மான ெபண் (யாழ்ப்.);; lanky or skinny woman.

   2. ெம ைக அல்ல  இற் ப் ேபாைக; leaning or becoming to powerless.

     [ெசத்தல் → ெசத்த ]
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ெசத்தைல

 
 ெசத்தைல cettalai, ெப. (n.)

   உழ க் கணக் ; cultivation accounts.

ெசத்தைல ேல ளித்தர  எ த ம்.

     [ெசய் + தைல – ெசத்தைல]

ெசத்த

 
 ெசத்த  cettavīṭu, ெப. (n.)

   இழ   (உ.வ.);; mourning house.

ம வ. ட்  , இறப்  .

     [ெசத்தல் +  – ெசத்த ]

ெசத்

ெசத் 1 ceddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெச க் தல்; to cut with adze, chisel, {pare} off.

     "மனத்ைத ங் ைழயச ்ெசத்  மாண் னன்" ( வக. 1578);.

   ம. ெசத் க;   க., பட. ெகத் ;ெத. ெசக்

     [ெச க்  → ெசத் -.]

 ெசத் 2 cettu, .எ. (adv.)

   1. க ; having thought.

     "அர நீ ணல் ெசத் " (க த். 45);.

   2. ஒத்  (ெதால். ெபா ள். 286, உைர);; having resembled.

   3. ஐயம் (யாழ்.அக.);; doubt.

     [ெசய் → ெச → ெசத்   ( .தா. 216);]

 ெசத் 3 cettu, ெப. (n.)

   ெச க் ைக; cutting. chiseling.

     "வாய்ச் ன  வாையச ்ேசரத்்  ஒ  ம ரக்்  ஒ  ெசத்தாகக் ெசத் னா ம்" ( வக. 2825, உைர);.

     [ெச க்  → ெசத் ]

ெசத் பைன

 
 ெசத் பைன cettubaṉai, ெப. (n.)

   கள்ளிறக் ம் பைன (நாஞ்.);; toddy-yielding palmyra.

     [ெசத்  + பைன]

ெசத் பாட்டம்

ெசத் பாட்டம் cettupāṭṭam, ெப. (n.)

   பைன ற் கள்ளிறக்கக் ெகா க் ம் வரி (நாஞ்.);; tax paid for tapping palmyra.

     [ெசத் 1 + பாட்டம்]
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ெசத் ப் ைழ-
த்தல்

ெசத் ப் ைழ-த்தல் cettuppiḻaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெந க்க க்  உள்ளா  ள்தல்; have a narrow escape; survive a crisis.

காமாைல ேநாயால் அவ ப்பட் ச ்ெசத் ப் ைழத்தான் என்  தான் நிைனக்க ேவண் ம்.

     [ெசத்  + ைழ-.]

ெசத் வம்

ெசத் வம் cettuvam, ெப. (n.)

   ேபய்; spirit.

     "ெசத் வங்க டாக் " (நீலேக , 112);.

     [சா → (சத் வம்); ெசத் வம்]

ெசத் ப்பா
ெநல்

 
 ெசத் ப்பாெநல் cettuviruppānel, ெப. (n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy.

ெசத்ெத த்

 
 ெசதெ்த த்  cetteḻuttu, ெப. (n.)

   ஒற்ெற த்  ( ன்.);; consonant.

ம வ. ெமய்ெய த்

     [ெசத்தல் + எ த் ]

உ ரற்ற ெமய்ெய த்

ெசத்ைத

ெசத்ைத cettai, ெப. (n.)

   1. ைர ேவய்வதற்கான தடை்ட, ல், ச  த யன; rooting materials like leaves, straw etc.

   2. ப்ைப; dry rubbish, dried vegetable matter, as grass, leaves, etc.,

     "ெசத்ைதேயன் தம்பநாேயன்" (ேதவா. 996, 1);.

   3. ைவக்ேகால் (இ.வ.);; hay, straw.

   4. ஓைலேவ  (யாழ்ப்.);; hedge or fence of palm leaves.

   5. அ ன தைச; putrefied flesh.

மாட் ன் கா ற் ெசத்ைத ைவத் க் ற  (நாஞ்.);.

   6. கன்  ஈனிய ற  மா  ெவளி ம் நஞ் ; pleasanta.

   7. ெவண் சாம்பல் நிற ள்ள கடல் ன் வைக; Seafish, silvery grey.

   ம. ெசற்ற;   க. ெசதெ்த;ெத. ெசத்த

     [சா → ெசத்  → ெசத்ைத]

ெசத்ைதகட் -
தல்

ெசத்ைதகட் -தல் ceddaigaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

பழத் க்  ஒைல மைற  கட் தல் (யாழ்ப்.);:

 to cover fruit with olas, screening it from coveting or evil eyes.

     [ெசத்ைத + கட் -.]
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ெசத்ைத த் -
தல்

ெசத்ைத த் -தல் ceddaiguddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ம ல் ைளக் ஞ் ெச கைளக் கைளதல்; to root out parasitic plants on walls.

     "நித் யப்ப  ம ல் ேகா ரங்களிேல ெசத்ைத த்  ைவக் ற ம்" (ேகா ெலா. 63);.

     [ெசத்ைத + த் -.]

ெசத்ைதேமய்-
தல்

ெசத்ைதேமய்-தல் cettaimēytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைரையக் காய்ந்த தைழ ைவக்ேகால் த யவற்றால் தல் ( ன்.);; to cover roof with dried leaves, 
hay etc.

     [ெசத்ைத + ேமய். ேவய் → ேமய்]

ெசத்ைதேவர்

 
 ெசத்ைதேவர ்cettaivēr, ெப. (n.)

   ெநல் வய ல் ைளக் ங் கைள வைக (நாஞ்.);; a kind of weed growing in paddy-fields.

     [ெசத்ைத + ேவர]்

ெசத்ேதார்ப் ண
ர-்த்தல்

ெசத்ேதாரப்் ணர-்த்தல் cettōrppuṇarttal,    2 ெச. . . (v.i.)

   இறந்ேதாைர உ ர ்ெபற்ெறழச ்ெசய்தல்; to restore to life, resuscitate.

     "ெசத்ேதாரப்் ணரக்் ம் சை்செயா " (ெப ங். மகத. 4:91);.

     [ெசத்ேதார ்+ ணர-்.]

ணரத்்தல் = உ ர ்ெபற்ெறழச ்ெசய்தல்

ெச ல்

ெச ல் cedil, ெப. (n.)

   1. னின் உடல் ேம ள்ள காப்  உ ப் ; tish-scale.

     "பல கட ஞ் ெச லடங்க... ன்வ  ெவ த்தாய்" (அழகரக்லம். 1);.

   2. மரப்படை்ட ( ன்.);; outer bark of trees.

ம. ெச ம்பல்

     [ெச  → ெச ல். ல் →  → ெச  =  ெச ள். ெச  → ெச ]

ெச ல க்

 
 ெச ல க்  cedilaḍukku, ெப. (n.)

னின் ேமல் ெச ல் ெச லாக உள்ள அைமப் :

 lamella.

     [ெச ல் + அ க் ]

ெச ள்

ெச ள் cediḷ, ெப. (n.)

   1. ெச ல்,1 பாரக்்க;see {sedi,}

   2. ; dust.

     "நிலஞ்ெச  ெள க்  மான்ேறர"் ( வக. 2915);.

   3. மரப்படை்ட (ெதால்.ெபா ள்.643);; bark of a tree.

   4. ஓணான் ேபான்றவற் ன் உடல்ேமல் ெச வாக க் ம் ைறப்பான ேதால் அ க் ; skin.

ம. ெசதல்

     [ ல் →  → ெச  → ெச  → ெச ள்]

1254

www.valluvarvallalarvattam.com 10718 of 19068.



ெச ள்வ ற் ம
ரங்ெகாத்

 
 ெச ள்வ ற் மரங்ெகாத்  cediḷvayiṟṟumaraṅgoddi, ெப. (n.)

   ல் பசை்ச நிற உட ம் மஞ்சள் நிறப் ட்ட ம் ெகாண்ட பறைவ; little scaly-bellied green wood pecker.

     [ெச ன்வ ற்  + மரங்ெகாத் ]

ஆணின் உசச்ந் தைல ம், தைலக் ெகாண்ைட ம் ங் மச ் வப்பாக இ க் ம். ெபண்ணின் 
உச் ம் ெகாண்ைட ம் க ப்  நிறமானைவ. ேமற்  ழக் த் ெதாடரச்்  மைலப்ப ல் 
காணப்ப ற .

ெச ெள -த்தல்

ெச ெள -த்தல் cediḷeḍuddal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேதாைல ரித்தல்; to skin off.

அங்ேக ேபானால் உன் காைலசெ்ச ெள த்  ேவன்.

   2. ற் ம் ேபாக் தல்; to remove utterly.

     "க  நிறஞ் ெச ெள ப்பான் க ைண ெசய்ெகன" (காஞ் ப் . ராட்ட 43.);

     [ெச ள் + எ ]

ெச -த்தல்

ெச -த்தல் ceduddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒளி த யன ம ங் தல்; to get blunt;

 to lose lustre.

ெச க்கணார ( றநா. 261:9);.

   2. வற்  ெயா ங் தல் ( றநா. 261:9, உைர);; to shrink.

   3. ேசாரத்ல்; to be weak.

     "ெச காற் ரம்ைப" (அகநா. 63);.

     [ெசத்தல் → ெச -த்தல். ெசத்தல் = ஒல் , ெம தல்]

ெச க்கடேவ
ைல

 
 ெச க்கடேவைல cedukkaḍavēlai, ெப. (n.)

   அணிகலன்களில் மணிப க் ந் ெதா ல்; work of inlaying gem in gold jewels by setting gold leaf on it and 
chiselling.

     [ெச க்  → ெச க்கடேவைல]

ெச க்கணார்-
தல்

ெச க்கணார-்தல் cedukkaṇārdal,    3 ெச. . . (v.i.)

   ஞ் த்தல் ( றநா. 261:9, உைர);; to be EXCCSSIV€.

ம வ. , ஞ் தல், எஞ் தல்

     [ெச  + கண் + ஆர-்.]

ெச க்

 
 ெச க்  cedukki, ெப. (n.)

ெச க் ப்பாைற பாரக்்க;see {Sedukku-p-pāraī.}

     [ெச க் ப்பாைர → ெச க் ]
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ெச க்

ெச க் 1 cedukkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ல் த யன ெச க் தல்; to cut off a surface, as in cutting grass;

 to pare, shave off.

   2. மர த யன ெச க் தல்; to plane, how with an adze, chisel.

கடை்டையச ்ெச க் க் கத் க் ப்  ேபாட்டான்.

   ம. ெச க் ;   க., பட. ெகத் ;ெத. ெசக்

     [ெச  → ெச க் -.]

 ெச க் 2 cedukku,    5 ெச. . . (v.i.)

ெச ,2 பாரக்்க;see {Sedu-2.}

     [ெச  → ெச க் -.]

 ெச க் 3 cedukku, ெப. (n.)

   1. ெச க் ைக; paring, cutting, chiselling.

   2.  த யவற் ன் வாடல்; that which is faded, dried, as flowers.

     "ெசம் த் ய ெச க் ைட ன் ல்" (ெப ம் பாண். 338);.

   3. ேச  (அக.நி.);; mud, mire.

     [ெச  → ெச க் ]

ெச க் ப்பாைர

 
 ெச க் ப்பாைர cedukkuppārai, ெப. (n.)

   ல் மண் த யன ெச க் ங் க ; tool for cutting grass, soil, etc.

     [ெச க்  + பாைர]

ெச க் ேவைல

ெச க் ேவைல cedukkuvēlai, ெப. (n.)

   1. ைகயா ள்ளவற்ைறக் க த் ச ் ரப் த் ம் கைலதெ்தா ல்; the art of trimming the excess portion for 
beautification.

   2. ெச க்கடேவைல பாரக்்க;see {Sedukkada-velai.}

     [ெச க்  + ேவைல]

ெச க் ளி

ெச க் ளி cedukkuḷi, ெப. (n.)

   1. தசச்னின் உளி; carpenter's chisel.

   2. மணி ப த்தற் ரி தட்டான் க ; gold-smith's chisel, used in enchasing.

     [ெச க்  + உளி]

ெச க்ைக

 
 ெச க்ைக cedukkai, ெப. (n.)

த ம்  ( ங்.);:

 scar, cicatrice.

     [ெச  → ெச க்ைக]
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ெச

ெச 1 cedugudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   தவ தல்; to err, as in aim;

 to go wrong.

     "ெச காப்பைட ெதா ப்ேபன்" (கம்பரா. நி ம்ப. 130);.

     [ெச  → ெச -.]

 ெச 2 cedugu, ெப. (n.)

   1. ளம்; rubbish.

 chaff.

     " லால னானவன் மண் ம் நீ ம் ெச ங் ட்  (ஈ , 6.9:1);.

   2. ச ; dried leaves.

     "ெச ைக ட் ப் ைகக்க அைம ம்" (ஈ , 1. 6:1);.

   3. ங் ; evil.

     "ெச கறா மனத்தார"் (ேதவா. 381, 9);.

   ம. ெச க் ;   க. சதெ்த, செத. ெசதாக;   ெத. ெசத்த; . செத

     [ெசத்ைத → ெச  → ெச ]

ெச ைக

ெச ைக cedugai, ெப. (n.)

   ைம; evil.

     "ெச ைகப் ெப ந்தானவர"் (கம்பரா. நாகபா. 22);

     [ெச  → ெச ைக]

ெச ம்பல்

ெச ம்பல் cedumbal, ெப. (n.)

ெச ம் ,1 பாரக்்க;see {Sedumbu,}1.

     "ெச ம்ற் றாமைரசெ்சவ் தழ் ேபால" (ெப ங். உஞ்ைசக். 40: 323);.

     [ெச ம்  → ெச ம்பன்]

ெச ம்

ெச ம் 1 cedumbudal,    5 ெச. . . (v.i) ஈரம் உைறத்தல்; to become damp and moist, as from excessive sprinkling 
of water;

 to be soaked.

ெச ம்ப நீரெ்தளி (இ.வ.);.

 ெச ம் 2 cedumbu, ெப. (n.)

   1. ேச ; mud, mire.

     "ெச த்தற் ம்பால் ெச ம்  படப் ற் " (ெப ங். உஞ்ைசக். 49: 112);.

   2. ைறவாக ஓ ம் நீர;் thin current of water,as of rivers in summer.

     "இன் ைரச ்ெச மபரற் ஞ் ெசவ் ள்" (க த். 48);.

     [ெச க் 2 → ெச ம் ]
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ெச மக

ெச மக  cedumagavu, ெப. (n.)

   இறந்  றக் ம் ள்ைள, சா ள்ைள; still-born child.

     "ெச மகப் பல ம் ெபற் " ( வக. 1124);.

     [(ெசத்த); ெச  + மக ]

ெச ெமா

ெச ெமா  cedumoḻi, ெப. (n.)

    ெமா  ெபால்லாச ்ெசால்; evil words.

     "ெச ெமா  த்த ெச " (க த். 68);.

     [ெச  + ெமா ]

ெச வல்

ெச வல் ceduval, ெப. (n.)

   பட் ப் ேபாைக; withering, drying.

     "ெச வன் மரத் ற் ேசக்ைக யாத ன்" (ெப ங்.மகத , 15:20);

     [ெச 1 → ெச வல்]

ெசந்தட்

 
 ெசந்தட்  cendaṭṭi, ெப. (n.)

ெசந்ெதாட்  பாரக்்க;see {Sen-dotti,'}

ெசந்தட்

ெசந்தட்  cendaṭṭu, ெப. (n.)

   1. தன்ேமல் ம் அ ையத் த க்ைக; parrying.

   2. ெசயல் ெவற்  ட் மா  ெசய் ம், மைறந்  ெகாள்ளல் த ய ெசயற்பா ; scheme knavish 
contrivance to secure an object, as evading a creditor or the tax gatherer.

     [ெசம்(ைம); + தட்  - ெசந்தட் ]

ெசந்தண் ன்(
)-தல்

ெசந்தண் ன்( )-தல் cendaṇṭīṉṉudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேநா ற்ற க ைர ஈ தல் (யாழ்ப்..);; to put forth blighted ears.

     [ெசந்தண்  + ஈன்( );]

ெசந்தண்

ெசந்தண்  cendaṇṭu, ெப. (n.)

   1. ெசந்தண் க் ைர பாரக்்க;see {Šendangu-k-kīrai.}

   2. ேநாயாற் வந்த க ர ்(யாழ்ப்.);; red spikes of blighted paddy.

   3. பவளம் (யாழ்.அக.);; coral.

ம. ெசந்தண்

ெசந்தண் க்
ைர

 
 ெசந்தண் க் ைர cendaṇṭukārai, ெப. (n.)

   ெசந்நிற ள்ள ைரவைக ( ன்.);; red spinach.

ம. ெசந்தண் ர

     [ெசந்தண்  + ைர]
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ெசந்தணக்

ெசந்தணக்  cendaṇakku, ெப. (n.)

   1. டை்டக் ேகாங்  எ ம் மரம்; whirling nut.

   2. ேகாங் ல  மரவைக; false tragacanth tree.

   3. ெவண்டாளி; white catamaran tree.

ம. ெசந்தணக்

     [ெசம்(ைம); + தணக் ]

ெசந்தணல்

 
 ெசந்தணல் cendaṇal, ெப. (n.)

   கனிந்  ெகாண் க் ம் அழல் (உ.வ.);; glowing redhot cinder.

   ம. ெசந்தணல்;க. ெகந்தண

     [ெசம்(ைம); + தணல். தழல் → தணல்]

ெசந்தணற்ெகா

 
 ெசந்தணற்ெகா  cendaṇaṟkoḍi, ெப. (n.)

ெசந்தழற்ெகா  பாரக்்க;see {Šen-dalar-kodi}

     [ெசந்தணல் + ெகா .]

ெசந்தம்

 
 ெசந்தம் cendam, ெப. (n.)

   எ த்தாணி ெயன் ம்  (மைல.);; style plant.

ம. ெசந்தம்

ெசந்த ழ்நா

ெசந்த ழ்நா  cendamiḻnāṭu, ெப. (n.)

   1. ெசந்த ழ் வழங் ம் ப ; portion where standared Tamilisinvogue.

   2. ைவைகயாற் ன் வடக் ம் ம தயாற் ன் ெதற் ம் ம ரின் ேமற் ம் க ரின் ழக் ம் ஆ ய 
ெசந்த ழ் வழங் ம் நிலம்(ெதால்.ெசால். 400, உைர);:

 the country of the standard Tamil, said to be bounded on the south by the river Vaigai on the north by the river Mrudai on 
the east by {Maruvur,} and on the west by {Karuvur.}

ெசந்த ழ்நிலம்

ெசந்த ழ்நிலம் cendamiḻnilam, ெப. (n.)

ெசந்த ழ்நா  பாரக்்க;see {Sen-damil-nādu.}

     "ெசந்த ழ் நிலத்  வழக்ெகா  வணி" (ெதால். ெசால். 398);

     [ெசந்த ழ் + நிலம்]

ெசந்த லக்க
ணம்

 
 ெசந்த லக்கணம் cendamiḻilakkaṇam, ெப. (n.)

   ரமா னிவரால் இயற்றப்பட்ட ெசந்த ழ் ெமா ன் இலக்கம்; a grammar of classical Tamil by Beschi.

     [ெசந்த ழ் + இலக்கம்]
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ெசந்த ர்

ெசந்த ர ்cendayir, ெப. (n.)

   ெசந்நிற ள்ள கட் த்த ர;் reddish curds.

     "ெவண்ட ஞ் ெசந்த ம் ராய்" (க ங். 506);.

     [ெசம்(ைம); + த ர]்

ெசந்தரா

ெசந்தரா cendarā, ெப. (n.)

   கசப் ள்ள ம ந் க்ெகா  வைக (பதாரத்்த. 581);; a kind of bitter climber.

     [ெசம் → தரா]

ெசந்த ப்ைப

 
 ெசந்த ப்ைப cendaruppai, ெப. (n.)

   நச் ப் ல்வைக (மைல.);; a kind of poisonous grass.

     [ெசம்ைம + த ப்ைப]

ெசந்தைர

ெசந்தைர cendarai, ெப. (n.)

   கைர ளங்  மரவைக (L.);; a species of white cadar.

 ெசந்தைர cendarai, ெப. (n.)

   பாைல, நிலம்; desert.

     "ெசந்தைரக் ப் ைபந் நினக் ெகா ங் டர ்(ெப ங். 52:9);

     [ெசம்+தைர]

ெசந்த -த்தல்

ெசந்த -த்தல் cendalittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ெச ப்பாதல் ( வ். வாய். 6. 8: 4 பன்னீ);; to be rich, fertile, as soil.

   2. ெசவ் தல்; to be fresh and attractive.

     "நம் கம் பண் ேபாேல ெசந்த த் க்க நாம் காண்பெதப்ேபாேதா? ( வ். ெந ந் 12, யா. 
பக்.107);.

     [ெசம் + தளிர ்– ெசந்தளிர ்→ ெசத்த ]

ெசந்த ப்

ெசந்த ப்  cendalippu, ெப. (n.)

   ெச ப் ; fertility, prosperity.

     "அவ ைடய ெசந்த ப் ேப ேற அத்ேதசத் ற் ஞ் ெசந்த ப் " ( வ். ெந ந். 12: 105, யா);.

     [ெசந்தளிர ்→ ெசந்த  → ெசத்த ப் ]

ெசந்தைலக்க ர்
க்

 
 ெசந்தைலக்க ரக்்  cendalaikkadirkkuruvi, ெப. (n.)

   உசச்ந்தைல ெசம்ப ப்பாக ம் உட ன் ேமற்ப  க ங் ேகா கேளா ம் ழ்ப்ப  
நிறமாக ம் இ க் ம் பறைவ; golden-headed fantail warbler.

     [ெசந்தைல + க ரக்் ]

இ  ெகாைடக்கானல், நீல ரி மைலப் ப களில் காணப்ப ம் பறைவ வைக
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ெசந்தைலக்க

 
 ெசந்தைலக்க  cendalaiggaḻugu, ெப. (n.)

   க ப்  நிற டைல ம், தைல, க த் , ெதாைட, கால் ஆ ய ப கள் வப்  நிறமாக ம் உள்ள 
பறைவ; red-headed vulture.

     [ெசந்தைல + க ]

த ழ்நா  ைம ம் வறள் கா களி ம், மக்கள் வாழ் டத்ைத அ த் ம் காணப்ப ம் பறைவ. 
ணம் ன் ம் பறைவ. மற்ற வைகக் க களி ம் வ ைம வாய்ந்ததால் க  அரசன் (King vulture); 

என்  அைழக்கப்ப ற . கழக இலக் யங்களில் 'ெசஞ்ெச  எ ைவ' எனக் க்கப்ப ற .

ெசந்தைலக் ளி

 
 ெசந்தைலக் ளி cendalaikkiḷi, ெப. (n.)

   நீலந்ேதாய்ந்த வப்  நிறத்தைல ம் மஞ்சள் நிற அல ம் ெகாண்ட ளி; plum-headed parakeet.

     [ெசந்தைல + ளி]

ெசந்தைலப்பஞ்
ட்டான்

 
 ெசந்தைலப்பஞ் ட்டான் cendalaippañjuruṭṭāṉ, ெப. (n.)

   ெசம்ப ப்  நிறத் தைல ம் ல்பசை்ச நிற உட ம் ெகாண்ட பறைவ; chestnut-headed bee.

     [ெசந்தைல + பஞ் ட்டான்]

ேமற் த் ெதாடரச்்  மைலையச ்சாரந்்த இைல ர ்கா களில் காணப்ப ம் பறைவ.

ெசந்தைலப்

ெசந்தைலப்  cendalaippuli, ெப. (n.)

   வப் த் தைலப்பாைக அணிந்த காவல் ைறப் பணியாளர;் police constable, asa tiger with red turban, used 
in contempt mod.

     [ெசம் + தைல + ]

ஆங் ேலயர ்ஆட்  தல் 1972 ஆம் ஆண்  வைர காவலரின் தைலத் ெதாப்  வப்  வண்ணத் ல் 

ெசந்தைலப் ங்

 
 ெசந்தைலப் ங்  cendalaippūṅguruvi, ெப. (n.)

   தைல டரி, மார் , வ  ஆ ய ப கள் ஆரஞ்  நிறம் ேதாய்ந்த ெசம்ப ப்பாக இ க் ம் 
னப் பறைவ வைக; orange headed thrush.

     [ெசந்தைல + ங் ]

நிழல் அடரந்்த மைலய கள், நிழலான ஏலக்காய்த் ேதாட்டங்கள், ங் ல் கா கள் ஆ ய 
ப களில் காணப்ப ம் பறைவ.

ெசந்தைல த்

 
 ெசந்தைல த்  cendalaimutti, ெப. (n.)

   எ வைக ( ன்.);; a kind of rat.

     [ெசம் + தைல + த் ]

ெசந்தைலவல்

 
 ெசந்தைலவல்  cendalaivallūṟu, ெப. (n.)

   ெசந்நிறத ்தைலைய உைடய ஒ  வைக வல் ; marlin redhead falco.

     [ெசத்தைல + வல் ]
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ெசந்தைல ரிய
ன்

 
 ெசந்தைல ரியன் cendalaiviriyaṉ, ெப. (n.)

   நச் ப் பாம்  வைக (யாழ்.அக.);; russell's viper,

     [ெசந்தைல + ரியன்]

ெசந்தழல்

ெசந்தழல் cendaḻl, ெப. (n.)

   1. ெபாங்  ெயரி ந் ; blazing fire.

     "ெசந்தழேல வந்தழைலச ்ெசய் ம்" ( வ்.ெப மாள். 5:6);.

   2. ெசந்தணல், கனிந்  ெகாண் க் ம் ; glowing red hot cinder.

   3. 18வ  ண் ன் (ேகாடை்ட); (யாழ்.அக.);; the 18th star.

     [ெசம் + தழல்]

ெசந்தழற்ெகா

 
 ெசந்தழற்ெகா  cendaḻṟkoḍi, ெப. (n.)

   பவளக் ெகா  (யாழ்.அக.);; creeper-like coral.

     [ெசம் + தழல் + ெகா .]

ெசம்ைமயான ெகா  ேபான்ற பவளம்

ெசந்தளி-த்தல்

ெசந்தளி-த்தல் cendaḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

ெசந்த -பாரக்்க;see {Sen-dali}

     [ெசம் + தனிர ்→ தனி]

ெசந்தளிப்

 
 ெசந்தளிப்  cendaḷippu, ெப. (n.)

பாரக்்க;see {Śen-dallippu.}

     [ெசந்தளி → ெசந்தளிப் ]

ெசந்தளிர்

ெசந்தளிர ்cendaḷir, ெப. (n.)

   ெசந்நிற ள்ள இளந்தளிர;் fresh, tender sprout, as reddish.

     "ெசந்தளிர ்மரா அத் ப் ைபங்காய்" (ெப ங். மகத 1:114);

ெசந்தளிர்ப்

ெசந்தளிரப்்  cendaḷirppu, ெப. (n.)

   1. ெச ப்  ( ன்.);; fertility, luxuriance, prosperity.

   2. ம ழ்ச்  (யாழ்ப்);; joy, happiness.

     [ெசந்தளிர ்→ ெசந்தளிரப்் ]

ெசந்தா

 
 ெசந்தா  cendātu, ெப. (n.)

   ெபான் ( வா.);; gold

     [ெசம் + தா ]
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ெசந்தாமைர

ெசந்தாமைர cendāmarai, ெப. (n.)

   ெசந்நிற ள்ள தாமைர; red lotus.

     "அஞ்ெசந் தாமைர யக த ழன்ன" (ெப ங். உஞ்ைசக். 53: 149);.

   ம. ெசந்தாமைர, ெசந்தார;்க. ெசந்தாவெர

     [ெசம்(ைம); + தாமைர. ெவண் தாமைர ேபால ெசந்தாமைர நிறத்தால் ெபயர ்ெபற் க் ற ]

ெசந்தார்

ெசந்தார ்cendār, ெப. (n.)

   ளிக்க த் ன் ெசவ்வைர; bright red streaks round parrot's ncck.

     "ெசந்தாரப்் ைபங் ளி ன்ைக ேயந் "  (அகநா. 34);.

     [ெசம் + தார]்

ெசந்தார்ப்ைபங்
ளி

 
 ெசந்தாரப்்ைபங் ளி cendārppaiṅgiḷi, ெப. (n.)

   பசை்சக் ளி; rose-ringed paraker.

     [ெசந்தார ்+ ைபங் ளி]

இதன் க த் ல் உள்ள ேராசா நிற வைளயக் ேகா  ெகாண்  இலக் யங்களில் ெசந்தாரப்் ைபங் ளி 
என அைழக்கப்ப ற .

ெசந்தாைர

 
 ெசந்தாைர cendārai, ெப. (n.)

   ெவண்ைம கலந்த வப்  (இ..வ.);; pale redness.

     [ெசம் + தாைர. தாைர = ேகா ]

ெசந்தாழம்பழம்

 
 ெசந்தாழம்பழம் cendāḻmbaḻm, ெப. (n.)

   அன்னா ப்பழம் ( .அ.);; pine-apple fruit.

     [ெசம் + தாழம்பழம்]

ெசந்தாழம்பழம்

ெசந்தாைழ

ெசந்தாைழ1 cendāḻai, ெப. (n.)

   1. ெசந்நிற ள்ள தாைழ வைக (பதாரத்்த. 622);; redspecies of screw pine.

   2. ேகாங் ல  மரவைக; false tragacanth.

   3. பாரை்வ மைற ண்டாக் ம் கண்ேணாய் ( ன்.);; redness of the eye causing obscurity of sight.

   4. ப ைரச ்ெசந்நிறமாக் ம் ேநாய்; red blight of paddy.

   5. உதட் ற் ண் ண்டாக்  வா ல் ெகட்ட நாற்றம் அைட க் ம் ேநாய் ( ன்.);; a disease which 
causes the mouth to smell badly, making the lips sore.

     [ெசம் + தாைழ]

 ெசந்தாைழ2 cendāḻai, ெப. (n.)

   ெநல்வைக ( ரப்். 58);; a kind of paddy.

     [ெசம் + தாைழ]
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ெசந்தாள்

 
 ெசந்தாள் cendāḷ, ெப. (n.)

   ேநாய்ப்பட்ட ப ரின் ெசந்நிறமான க ர ்(யாழ்ப்.);; red spikes of blighted paddy.

     [ெசம் + தாள்]

ெசந்தாளி

 
 ெசந்தாளி cendāḷi, ெப. (n.)

ெகா வைக (L.);:

 red convolvulus.

     [ெசம் + தாளி]

ெசந்

ெசந்  cendi, ெப. (n.)

ெசந் ல் பாரக்்க (கந்த . தனா. 6);;see {Sendil.}

     [ெசந் ல் → ெசந் ]

ெசந் ரிக்கம்

 
 ெசந் ரிக்கம் cendirikkam, ெப. (n.)

ெசந் க்கம் பாரக்்க;see {sendirukkam.}

     [ெசத் க்கம் → ெசந் ரிக்கம்]

ெசந்

ெசந்  cendiru, ெப. (n.)

   1. மகள்; goddess of wealth.

     "ெசந்  நீரல் ேர லவ ம்வந்ேதவல்ெசய் ம்" (கம்பரா. மாயாசைக 53);.

   2. தாளகம் ( .அ.);; yellow sulphide of arsenic.

     [ெசம் +  – ெசந் ]

ெசந் க்கம்

ெசந் க்கம் cendirukkam, ெப. (n.)

   1. ஒைலக் க தத் ன்  ள் ( ன்.);; ola envelopeof an ola letter.

   2. காற்றா க் க ற் ல் ஏ ச ்ெசல் மா  ெதா க் ம் ஒைலச ் ள் (நாஞ்.);; an ola scroll passed through 
the string of a flying kite.

ம. ெசந் ரிக்க

 Skt. Candraka

     [ெசத் க்கம் → ெசந் க்கம்]

ெசந் க்

ெசந் க்  cendirukku, ெப. (n.)

   1. ெச  வைக ( .அ.);; a plant.

   2. ெசந் க்கம்,2 பாரக்்க;see {Sendirukkam,2.}

     [ெசந் க்கம் → ெசந் க் ]
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ெசந் க்ைக

ெசந் க்ைக1 cendirukkai, ெப. (n.)

க்ைக ன் வைக:

 a kind of dirukkai fish.

     [ெசம் + க்ைக]

 ெசந் க்ைக2 cendirukkai, ெப. (n.)

   மஞ்சள் வைக (யாழ்.அக.);; a kind of turmeric.

ெசந் ல்

ெசந் ல் cendil, ெப. (n.)

   கனின் அ பைட க ள் ஒன்றா ய த் க்  மாவட்டத் ள்ள செ்சந் ர;்{Tiru-C. 
cendür,} one of six abodes of Lord {Murugan} in Thoothukudi distirict.

     "ெவண்டைலப் ணரி யைலக் ஞ் ெசந் ல்" ( றநா. 55: 18);

ப்பரங் ன்றம், செ்சந் ார.் பழனி, த்தணிைக, பழ ரச்ே்சாைல, வா  மைல ஆ யன 
கனின் ஆ  பைட கள் ஆ ம். இவற் ற்  ேவ  ெபயரக் ம் உள. அைவ ப்பரங் ன்றம், 
ச் ரைலவாய், வா ன் , ேவரகம், ன் ேதாராடல், பழ ர ்ேசாைல ஆ யனவா ம். 

ெசந் லகம்
ெசந் லகம் cendilagam, ெப. (n.)

   ெச  வைக ( ட்ப. 29);; a kind of plant.

ெசந் றம்

ெசந் றம் cendiṟam, ெப. (n.)

   1. வப்  (சங்.அக.);; redness.

   2. ஞ்  யாழ்த் றத் ெதான்  ( வா.);; a secondary melody-type of the {kuriñji} class.

   3. ெதளி ; clearness.

     "ெசந் றத்த த ேழாைச" ( வ். ெந ந். 4);.

ம. ெசந்நிறம்

     [ெசம் + றம். நிறம் → றம்]

ெசந் ைன

ெசந் ைன cendiṉai, ெப. (n.)

   1. ைன வைக; Italian millet.

     "ெசந் ைன ந் ேத ம்" (கந்த . வள்ளி 208);.

   2. கம் ப்ப ர ்( டா.);; bulrush millet.

ம. ெசந் ைன

     [ெசம்(ைம); + ைன]

ெசந்

ெசந்  cendī, ெப. (n.)

   ெகா ந்  டெ்டரி ந் ; blazing fire.

     "ஊ ெள ந்த ெக  ெசந் க் " (நால ., 90);.

ம. ெசந்

     [ெசம் + ]
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ெசந் க்கரப்பன்

 
 ெசந் க்கரப்பன் cendīkkarappaṉ, ெப. (n.)

   கரப்பன் கட்  வைக; erysipelas, a kind of cutaneous eruption.

ம. ெசந் க்கரப்பன்

     [ெசந்  + கரப்பன்]

ெசந் வண்ணன்

ெசந் வண்ணன் cendīvaṇṇaṉ, ெப. (n.)

   1. வன்;{Sivan,}

   2. ெசவ்வாய் ( வா.);; Mars.

ெந ப் ன் நிற ைடயவன் என்ற ெபா ள் அ ப்பைட ல் இசெ்சால் வைன ம், ெசவ்வாைய ம் 
த்த .

     [ெசந்  + வண்ணன்]

ெசந் வளர்ப்
ேபார்

 
 ெசந் வளரப்்ேபார ்cendīvaḷarppōr, ெப. (n.)

 Brahmins, as tending the sacred fire.

     [ெசந்  + வளரப்்ேபார]்

ெசந் ேவள்-தல் 
(ெசந் ேவட்டல்)

ெசந் ேவள்-தல் (ெசந் ேவட்டல்) cendīvēḷtalcendīvēṭṭal,    16 ெச. . . (v.i.)

   ேவள்  (யாகம்); ெசய்தல்; to perform {Védic} sacrifice

     "ெசந் ேவட்ட றப் ைரத ்தன் " ( .ெவ.9: 15, ெகா );.

     [ெசந்  + ேவள்-.]

ெசந்

ெசந் 1 cendu, ெப. (n.)

   1. உ ரி ( ங்.);; anything possessed of life, living being, creature.

   2. ஊரவ்ன; animal of the inferior species, as the lower brutes, insects, reptiles, worms etc.

   3. நரி ( ங்.);; jackal.

   4. அ ; atom.

   5. ஏ நிரய (நரக);தெ்தான்  ( ங்.);; a hell, one of {elunaragam.}

வ. ஐந் .

 ெசந் 2 cendu, ெப. (n.)

   1. ெப ம் பண்க ள் ஒன் ; a primary melody-type.

   2. ஓைச; sound.

 ெசந் 3 cendu, ெப. (n.)

   1. சடாமாஞ்  (மைல.);; spikenard herb.

   2. ெப ங்காயம் ( .அ.);; assafoetida.
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ெசந் த்

 
 ெசந் த்  cendutti, ெப. (n.)

   த்  ( .அ.);; fine-winged capsule rose mallow.

     [ெசம் + த் ]

ெசந் த்

ெசந் த்  cenduttī, ெப. (n.)

ெசந் 3 பாரக்்க;see {Sendu.}

     [ெசந்  → ெசந் த் ]

ெசந் ம்

ெசந் ம்  cendumbi, ெப. (n.)

   ஏறக் ைறய 14 ரலம் (அங் லம்); நீள ம் ெசந்நிற ம் உைடய கடல் ன் வைக; sea-fish, reddish, 
attaining nearly 14 in. in length.

     [ெசம் + ம் . ம்  = ன்வைக]

ெசந் ம்ைப

 
 ெசந் ம்ைப cendumbai, ெப. (n.)

   ம்ைப வைக ( .அ.);; a species of spider flower, shrub.

ம. ெசந் ம்ப

     [ெசம்(ைம); + ம்ைப]

ெசந்

 
 ெசந்  cendumi, ெப. (n.)

   ெசம்மரம்; Indian red wood tree or bastard cedar.

ெசந் ரசம்

 
 ெசந் ரசம் sendurasam, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ன்; a resinous substance.

ெசந் ரிப்ேபா-
தல்

ெசந் ரிப்ேபா-தல் cendurippōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   மட்பாண்டத் ன் அ ல்  ஓடை்ட தல்; to form a hole at the bottom of a earthen pot.

     [ ந் ரி → ெசந் ரி + ேபா-.]

ெசந் க்கம்

ெசந் க்கம்1 cendurukkam, ெப. (n.)

   எ ய ஓைல ன் ேமற் ற் ம் ஓைலச ் ள் (யாழ்.அக.);; ola leaf wound round an ola.

     [சந் ரகம் → (ெசத் ரகம்); → ெசத் க்கம். சந் ரகம் = ஓைலச் ள்]

 ெசந் க்கம்2 cendurukkam, ெப. (n.)

   ெச  வைக (M.M. 776);; safflower.

ம. ெசந் ரகம்

     [ெசம் + க்கம்]
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ெசந் க்

 
 ெசந் க்  cendurukku, ெப. (n.)

ெசந் க்கம் பாரக்்க;see {sen-durukku,}

     [ெசம் + க் ]

ெசந் க்ைக

 
 ெசந் க்ைக cendurukkai, ெப. (n.)

ெசந் க்கம் பாரக்்க;see {Sen-durukkam.}

     [ெசம் + க்ைக]

ெசந் த்

ெசந் த்  cendurutti, ெப. (n.)

   ெசம்பாைலப் பண்க ள் ஒன்  ( லப். 8:35, உைர);; an ancient melody-type.

     [ெசம் + த் ]

ெசந்

 
 ெசந்  cendurudi, ெப. (n.)

   ஞ்  யாழ்த் றத் ள் ஒன்  ( ங்.);; a secondary melody type of the {kuriñji} class.

     [ெசம் + த் ]

ெசந் ள

ெசந் ள  senduḷasi, ெப. (n.)

   ெசந்நிற ள்ள ள  வைக (பதாரத்்த. 303);; red basil.

ம. ெசந் ள

     [ெசம் + ள ]

ெசந் ளிர்

 
 ெசந் ளிர ்cenduḷir, ெப. (n.)

ெசந்தளிர ்பாரக்்க;see {Sen-dalir.}

     [ெசந்தளிர ்→ ெசந் ளிர]்

ெசந் ைற

ெசந் ைற cenduṟai, ெப. (n.)

   பாடற்ேகற்ற ெசய் ள் வைக (யாப். .537);; a kind of composition adapted to singing, dist. fr. {veņqurai.}

     [ெசம் + ைற]

கார வைகயான் அமரராக் ச ்ெசய் ம் அ ைற வாழ்த் ைனப்ேபாலா  உல ள் இயற்ைக 
வைகயான் இயன்ற மக்கைளப் பா வ , ெசந் ைறப் பாடாண் பாட்  எனப்ப ம். (ெதால் ெபா ள். 
நச.்82);.

ெசந் ைறசெ்சந்
ைற

ெசந் ைறசெ்சந் ைற cenduṟaiccenduṟai, ெப. (n.)

   இைசப்பாட்  வைக (யாப் .537);; a kind of musical composition.

     [ெசந் ைற + ெசந் ைற]

ெசந் ைறப்பாட்

 
 ெசந் ைறப்பாட்  cenduṟaippāṭṭu, ெப. (n.)

ெசந் ைற பாரக்்க;see {en-durai}
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ெசந் ைறமாரக்்
கம்

ெசந் ைறமாரக்்கம் cenduṟaimārkkam, ெப. (n.)

   நாற்ெப ம் பண்ணி ம் இ பதெ்தா  றனி ம் பாடக் ய இைசப்பாடல் (யாப். . 537);; musical 
composition which could be sung in any of the four major {paņ} and of the 2l {diran,}

     [ெசந் ைற + மாரக்்கம்]

ெசந் ைறெவ
ண்பா

 
 ெசந் ைறெவண்பா cenduṟaiveṇpā, ெப. (n.)

ெசந் ைறெவள்ைள பாரக்்க;see {en-durai. vellai.}

     [ெசந் ைற + ெவண்பா]

ெசந் ைறெவள்
ைள

ெசந் ைறெவள்ைள cenduṟaiveḷḷai, ெப. (n.)

   றள் ெவண்பா ன் இனத் ள் ஒன்றா , ஒ ய ஓைச ம் ய ெபா ம் ெபற்  
இரண்ட யாய்த் தம் ள் அளெவாத்  வ வ  (காரிைக, ெசய்.6);; a species of rhythemic couplet of equal 
metrical quantitiy, dealing with noble topics, a variety of {kura-vembā.}

ம வ. ெவண்ெசந் ைற

எ- .

     "ஆரக்  லகத்  மக்கடெ்கல்லாம் ஒத ற் றந்தன் ெறா க்க ைடைம" ( ெமா க். 1);

ெசந் க்

ெசந் க் 1 cendūkku, ெப. (n.)

   1. ேநராகத ் க் ைக; lifting straight up, direct lift.

ெசந் க்காய்த ் க் க் ெகாண்  ேபானான்.

   2.ெசங் த் ;: steepness, as of rock.

ெசந் க்கான மைல னின் ம்' ( .ெவ. 1:11, உைர);.

   3. தாளவைக ( லப். 14:150, உைர);; a mode of beating time.

ம. ெசந் க்

     [ெசம் + க் ]

 ெசந் க் 2 cendūkku, ெப. (n.)

   ைகயால் இேலசாய்த் க் ம் கனம், கன ள்ள  (யாழ்.அக.);; weight which can be easily lifted by a person.

     [ெசம் + க் . க்  = க்கக் ய .]

ெசந் ட்ப த் -
தல்

ெசந் ட்ப த் -தல் cendūḍpaḍuddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெக த்தல் (நாசஞ்ெசய்தல்);; to reduce to dust.

     "வழக்ைகெயல்லாம் ெசந் ட்ப த் " (ேபரின்பக் ரத்.் பக். 103);.

     [ெசந் ள் + ப த் -.]

ெசந் ரத்தா

 
 ெசந் ரத்தா  cendūrattāci, ெப. (n.)

   கந்தகம் (சங்.அக.);; sulphur.

ெசந் ரத்தா

ெசந் ரத்தா  cendūrattāti, ெப. (n.)

ெசந் ரத்தா  பாரக்்க ( .அ.);;see {endia-1. Tiši}

     [ெசந் ரத்தா  → ெசந் ரத்தா ]
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ெசந் ரம்

 
 ெசந் ரம் cendūram, ெப. (n.)

   ந் ரம் (உ.வ.);; red metallic oxide.

ெசந் ரம் → Skt. {sindüra}

     [ெசந் ள் → ெசந் ரம்]

ெசந் ரி-த்தல்

ெசந் ரி-த்தல் cendūrittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ந் ரமாக் தல் (யாழ்..அ);க.);; to calcine.

     [ெசந் ரம் → ெசந் ரி-.]

ெசந் ள்

 
 ெசந் ள் cendūḷ, ெப. (n.)

   ேபாரக்்களத் ள்ள அரத்தமயமான ளி; red dust, dust red from the blood of the slain in battle.

ெசந் ள் க ந் ள் பறக் ற  (யாழ்.அக.);.

     [ெசம் + ள்]

ெசந் ள்க ந்
ள்பறத்தல்

 
 ெசந் ள்க ந் ள்பறத்தல் cendūḷkarundūḷpaṟattal, ெப. (n.)

   ெபா தல் த ய ெசய்ைக ன் க ைமைய உணரத்் ங் ப் ; expr. Denoting fierceness of combatin 
battlefield or vehemence of action in general.

     [ெசந் ள் + க ந் ள் + பறத்தல்]

ெசந் ள்பறத்த
ல்

 
 ெசந் ள்பறத்தல் cendūḷpaṟattal, ெப. (n.)

ெசந் ள் க ந் ள் பறத்தல் (இ.வ.);;see {Sendij/-karundo/-parattal.}

     [ெசந் ள் + பறத்தல்]

ெசந்ெதங்

 
 ெசந்ெதங்  cendeṅgu, ெப. (n.)

   ெசந்நிறத ்ேதங்காய் காய்க் ம் ெதன்ைன வைக (இ.வ.);; a variety of coconut bearing red fruit.

   ம. ெசந்ெதங் ;   க. ெசந்ெதங் ; ட. ெகன்ெதங்ெக

     [ெசம் + ெதங் ]

ெசந்ேதன்

ெசந்ேதன் cendēṉ, ெப. (n.)

   1. அ வைகப்

   ைகப்ெபா ள்க ள் ஒன்  ( வக. 534, உைர);; a kind of frankincense one of six {dubavarukkam.}

   2. உயரந்்த வைகத் ேதன்; honey of superior quality.

     "ெசந்ேதன் ப " (கம்பரா. மாயாசனக. 86);.

ம. ெசந்ேதன்

     [ெசம் + ேதன்]
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ெசந்ெதாட்

ெசந்ெதாட் 1 cendoṭṭi, ெப. (n.)

   காஞ்ெசா  (பதாரத்்த. 471);; climbing nettle.

   2.  காஞ்ெசா   (மைல..);; small climbing nettle.

   3. உட ன்    பட்டால் அரிப்ைப ண்டாக் ம் ஒ வைகச ்  ெகா ; a creeper which when touched, 
causes irritation to the skin.

     [ேசரி + ெதாட் . ெதாட்  = ெச . இசெ்ச ையச ்ேசரத்்தால், ெச ையத் ெதாட்டால் 
அரிப்ைப ண்டாக் , அவ் டத்ைதச ்ெசத் றமாக் ம் தன்ைம ைடய ]

 ெசந்ெதாட் 2 cendoṭṭi, ெப. (n.)

   ெசப் த் ெதாட்  நஞ்  (யாழ்.அக.);; a prepared arsenic.

     [ெசம் + ெதாட் ]

ெசந்ெதாைட

ெசந்ெதாைட cendoḍai, ெப. (n.)

   1. வப்  மாைல; garland of red flowers.

   2. ேமாைன த ய அைமயா  ேவ படத் ெதா க் ந் ெதாைட (காரிைக, உ ப். 17);; versification in 
which mónai etc., are neglected.

   3. அம்  த யவற்ைற எய் ங் ; aim in shooting.

     "ெசந்ெதாைட ைழயாவன்கணாடவர"் ( றநா. 3:20);.

     [ெசம் + ெதாைட]

ெசந்ெதாைட: எ-

     " த்த ேவங்ைக யன் ைன ேய  ம னம் அக ம் நாடன் நன் தற்ெகா ச்  

ெசந்ெதாைடம
ள்

ெசந்ெதாைடம ள் cendoḍaimaruḷ, ெப. (n.)

   இனெவ த் ப் ெபற் த் ெதாைட ம், ெதாைட கற்ப ம் ேபாலா  ெதா ப்ப  (யாப் . 53);; a typical 
poetical grammar reference.

     [ெசம் + ெதாைட + ம ள்]

ெசந்ெதாைடயன்

 
 ெசந்ெதாைடயன் cendoḍaiyaṉ, ெப. (n.)

   ெசந்நிறப் மாைலைய அணிந்த ைவரவன் ( ன்.);;{Bairavan,} as wearing a garland of red flowers.

     [ெசம் + ெதாைடயன்]

ெசந்ேதான்

ெசந்ேதான்  cendōṉṟi, ெப. (n.)

   1. காந்தள் மலர ்(மைல.);; Malabar glory lily.

   2. ெசங்க நீர ்( ன்.);; red Indian water lily.

     [ெசம் + ேதான் ]

ெசந்நகைர

ெசந்நகைர cennagarai, ெப. (n.)

   1. எட்  ரல நீள ம் ெசந்நிற ள்ள கடல் ன் வைக; sea fish, reddish, attaining 8 in. in length.

   2. ஒ  வைக மரம் (ைதலவ. ைதல. 135; aspecies of live linden

     [ெசம் + நகைர, நகைர = ன்]
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ெசந்நைட

ெசந்நைட cennaḍai, ெப. (n.)

   நா ம் தவறா  நிக ம் ய வ பாட்  ைறைம; daily or the adore rituals in a temple.

     "இவ் ரத் ் ேமற்றா  ஆழ்வாரக்்  ைவத்த செ்சந்நைட நிச  ெநல் க் ணி நானா  யால் 
சந் ரா த்தவல் ைவத்ேதாம். (ெத. க. ெதா. 19, கல் 351);

     [ெசம் + நைட]

ெசந்நைடயந்தா

ெசந்நைடயந்தா  cennaḍaiyandāti, ெப. (n.)

   ெசய் ளின் இ ய ன் இ ச ் ம் த ன் தற் ம் ஒன்றாகாமல் அ ேதா ம் எ த் , 
அைச, ர,் த யன, அந்தா யாக வ ந்ெதாைட (யாப். . 52, 184);; a kind of metrical composition in which 
the last syllable of every line occurs at the beginning of the next line, the last syllable of the last line and the first syllable of 
the first line being dissimilar.

     [ெசம் + நைட + அந்தா ]

ெசந்நாகம்

ெசந்நாகம் cennākam, ெப. (n.)

   1. ெசந்நிற ள்ள நாகப் பாம்  வைக; red cobra.

   2. ெசம்பாம்  (ேக );; descending node.

     "ெசந்நாகேமா  க நாகத் ன் ெசய்ைக ெபற் ' (கந்த . மகாசாத்தா. 25);.

     [ெசம் + நாகம்]

ெசந்நா க்கா

 
 ெசந்நா க்கா cennāṭikkā, ெப. (n.)

   க் ரடை்ட (மைல.);; spreading hogweed.

ெசந்நாப்ேபாதா
ர்

ெசந்நாப்ேபாதார ்cennāppōtār, ெப. (n.)

   ெசஞ்ெசால் கம ம் ெசந்நாவா ய தாமைரைய ைடய வள் வர;் the poet {Tiruvalluvar,}

     "ம ல் லசெ்சந்நாப் ேபாதார"் (வள் வமா. 21);.

     [ெசம் + நா(ப்);ேபாதார]்

நாப்ேபாதார ்= ெசந்நாவா ய தாமைரைய ைடயவர்

ெசந்நாய்

ெசந்நாய் cennāy, ெப. (n.)

   ெசந்நிற ள்ள நாய் வைக; brown - coloured dog.

     "ேவட்டச ்ெசந்நாய் ைளத் ண் ச் ல்" ( ந், 56);.

   ம. ெசந்நா ;க. ெகம்  ேந: பட. ெகன்ென

     [ெசம் + நாய் – ெசந்நாய் = ெசந்நிற உட ம் க ப்  நிறவா ம் உைடய காட்  நாய்]

ெசந்நாய்

ெசந்நா

ெசந்நா  cennāyuruvi, ெப. (n.)

   நா  வைக (பதாரத்்த. 396);; a kind of dog-prick.

     [ெசம்ைம + நா ]

ெசந்நிலம்

ெசந்நிலம் cennilam, ெப. (n.)

   1. ேபாரக்்களம்; battle-field.

   2. ெசந்தைர; red soil.

க. ெகந்ெநல

     [ெசம்ைம + நிலம்]

அரத்தத்தால் வந்த நிலம்
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ெசந்நிைல

ெசந்நிைல cennilai, ெப. (n.)

த் நிைல

   வைக; a posture in dancing.

     "ெசந்நிைல மண் லத்தாற் கற்கடகக் ைகேகாஒத் " ( லப். 17, த் ள். 1);.

     [ெசம் + நிைல]

த் க்  ேவண் ய ெசம்ைமயான நைட (பாவைண); வைக.

ெசந்நிறக்கல்

 
 ெசந்நிறக்கல் cenniṟakkal, ெப. (n.)

   ஒ வைக வப் க் கல் (மா சச் ைல (யாழ்.அக.);; a kind of red stone.

     [ெசம் + நிறம் + கல்]

ெசந்நிற

 
 ெசந்நிற  cenniṟami, ெப. (n.)

   அரத்தத் ற் ச ் வப்  நிறம் த ம் ண்ெபா ள்; huemoglobin.

     [ெசம் + நிற . நிற  = நிறம் த ம் ெபா ள்]

ெசந்நிற -தல்

ெசந்நிற -தல் cenniṟavudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேநரவ் ல் நி த் தல்; to keep one out of harm's way;

 to establish one in the path of virtue.

     "ேசரி ரியாமற் ெசந்நி இ" ( வ். இயற். 1:47);.

     [ெசம் + நி -.]

ெசந்நீர்

ெசந்நீர1் cennīr, ெப. (n.)

    ெவள்ளம்; fresh, flood, as turbid.

     " ரச் ்ெசந்நீரக்் க ன் ழவாட் ள்" ( வக. 12);.

   2. அரத்தம்; blood, as red.

     "ெசந்நீரத்் ைரகடல் ப கலாக" (க ங். 293);.

   3. ந் ேவா  கலந்  க  உண்டா தற் க் காரணமா ம் மகளிர ்அரத்தம்; blood believed to be in the 
womb causing pregnancy when fused with semen.

     "மாதர ்ெசந்நீெரா  " ( த. ஞான.10: 9);.

   ம. ெசந்நீர;்க. ெசந்நீர்

     [ெசம் + நீர]்

 ெசந்நீர2் cennīr, ெப. (n.)

   ப வ காலத் ல் ஆற் ல் ெப  வ ம் ெசவ்வண்ணப் நீர;் freshwater in the rivers, rivulats in red colour.

     "ெசந்நீர ்ெவட்  ெசய்யக் கடவ ல்ைல யாக ம், ந்நீர ் ட் ப் பாய்ச் க் ெகாள்வதாக ம்" (ெத. க 
ெதா. 2:1, கல். 24);.

ெசந்நீர் ங்கல்

ெசந்நீர் ங்கல் cennīrnuṅgal, ெப. (n.)

   ஒ  நிைரயம் (நரகம்); (ேச . த க்ேகா. 4);; a hell.

     [ெசந்நீர ்+ ங்கல்]
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ெசந்நீர்ப்பவளம்

 
 ெசந்நீரப்்பவளம் cennīrppavaḷam, ெப. (n.)

   வந்த பவளம் (யாழ்.அக.);; coral with bright red lustre.

     [ெசம் + நீர ்+ பவளம்]

ெசந்நீர் த்

ெசந்நீர் த்  cennīrmuttu, ெப. (n.)

   ெசந்நீேராட்ட ள்ள த்  ( லப். 14: 195, உைர);; pearl with pink lusture.

     [ெசம் + நீர ்+ த் ]

ெசந்ெநய்தல்

ெசந்ெநய்தல் cenneytal, ெப. (n.)

   அல் க் ெகா வைக ( ட்ப. 4);; a kind of water-lily.

     [ெசம் + ெநய்தல். ெநய்தல் = ஆம்பல் மலர]்

ெசந்ெநல் ட்டல்

ெசந்ெநல் ட்டல் cenneltīṭṭal, ெப. (n.)

    ெநல்ைல உர ட் க் ற் த் ட் ய அரி ; hand pounded rice from fresh paddy.

     "ெசந்ெநற் ட்டல் அ பத்  நாற்கலம்" (ெத.க.ெதா. 14, கல்.13);.

     [ெசம் + ெநல் + ட்டல்]

ெசந்ெநற் ட்டல்

ெசந்ெநற் ட்டல் cenneṟṟīṭṭal, ெப. (n.)

ெசந்ெநல் ட்டல் பாரக்்க;see {§em-nel-dittal.}

     "நா  அரி க்  ற்றா  ெநல்லாகத் ப க்  நிற  அரி  ெசந்ெநற் ட்டல் ஒ  ேபாைரக்  
நா யாக" (ெத.க.ெதா. 14  கல். 16:4 – 133);.

ெசந்ெந

ெசந்ெந  cenneṟi, ெப. (n.)

   1. ெசவ் ய வ ; goodor finepath.

     " இைடய  ெசந்ெந யா ம்" ( லப். 11:142);.

   2. நல்வ  (சன்மாரக்்கம்);; path of virtue, the right way, especially in religious sense.

     "ேசராேர ெசந்ெந ச ்ேசர்  ெமன்பார"்(நால , 378);.

   3. மர  சாரந்்  ஒ ம் ய பண் ; righteous path.

     [ெசம் + ெந ]

ெசந்ெநன் த்

 
 ெசந்ெநன் த்  cenneṉmuttu, ெப. (n.)

   ெசந்ெந ல் உண்டாவதாகக் க தப்ப ம் த்  (யாழ்.அக.);; pearl believed to be formed in {Šennel} paddy.

     [ெசந்ெநல் + த் ,]

ெசந்ெநாச்

 
 ெசந்ெநாச்  cennocci, ெப. (n.)

   ெநாச்  வைக (யாழ்.அக.);; a variety of chaste-tree.

     [ெசம் +ெநாச் ]
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ெசப்பஞ்ெசய்-
தல்

ெசப்பஞ்ெசய்-தல் ceppañjeytal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஒ ங் ப த் தல்; to clean, repair, put in order.

   2. ைதத்தல் ( ன்.);; to inter.

   3. கட்டடங்கைளப் ப பாரத்்தல்; to repair buildings, maintenance of buildings.

   4. ப , ைறபா , ைழ த யவற்ைற நிக் ச ்சரிெசய்தல்;   ப் த்தல்; restore;

 removate;

 set right.

     [ெசப்ப்ம் + ெசய்-.]

ெசப்படை்ட

ெசப்படை்ட1 ceppaṭṭai, ெப. (n.)

   1. கட்டடச ் வரின் அ ப்பைட; plinth.

   2. ணின் அ ல் ைவக் ம் ச ரக்கல்; square plate stone placed at the bottom the piller.

     [ெசம்ெபான் → ெசம்  → ெசப் . ெசப்  + படை்ட → ெசப்படை்ட]

 ெசப்படை்ட2 ceppaṭṭai, ெப. (n.)

   1. பறைவச ் ற  (யாழ்.அக.);; wing.

   2. ேதாட்படை்ட; shoulder blade.

   3. கன்னம்; cheek.

     [சப்படை்ட → ெசப்படை்ட]

 ெசப்படை்ட ceppaṭṭai, ெப.(n.)

   1ேதாள்படை்ட; upper arm.

   2. கன்னம்; cheek.

     [ேசர+்படை்ட-ேசரப்்படை்ட-ெசப்படை்ட]

ெசப்படை்டமட்ட
ம்

 
 ெசப்படை்டமட்டம் ceppaṭṭaimaṭṭam, ெப. (n.)

   அ ப்பைட மட்டச ் வர ்அள ; plinth level.

     [ெசப்படை்ட + மட்டம்]

ெசப்பட

ெசப்பட ceppaḍa, . .எ. (adv.)

   ெசவ் தாக; correctly, neatly.

     "மாைல வாங் ச ்ெசப்பட ன்ைக யாப்ப" ( வக .2665);.

     [ெசம் + ப  = ெசம்ப . ெசம்ப  → ெசப்ப  → ெசப்பட. ப  → பட]

ெசப்படக் த்
ைத

ெசப்படக் த்ைத ceppaḍakkuvittai, ெப. (n.)

ெசப்ப த்ைத பாரக்்க;see {Seppadi-wittai.}

     "பச் ைலக் ேளா  ெசப்படக்  த்ைதேயா" (தனிப்பா. 11, 57:140);.

     [ெசப்  + அடக்  + த்ைத]
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ெசப்ப

ெசப்ப 1 ceppaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெசப்ப  த்ைத ெசய்தல்; to practise sleight of hand.

     "ெசப்ப ப்பவரி னின்  ரித்தனன்" (பாரத. ட.்ப. 106);.

     [ெசப்  + அ .]

 ெசப்ப 2 ceppaḍi, ெப. (n.)

ெசப்ப த்ைத பாரக்்க;see {Seppagi-wittai.}

ம. ெசப்ப , ெசப்

ெசப்ப த்ைத

ெசப்ப த்ைத ceppaḍivittai, ெப. (n.)

   1. றர யா வைக ல் ெசப் க ள் உ ண்ைடகள் வந்  ேபா மா  அவற்ைறத ்தைர ல் 
அ த் க்காட் வ  த ய தந் ரக் கைலகள்; legerdemain; sleight of  hand, as causing a ball to appear or 
disappear by a mere touch on the cup containing it.

   2. தந் ரம்; tricks, deceptive arts.

     "ெசப்ப  த்ைதத ் றம ேயன் ரணேம" (பட் னத். ப்பா. ரண. 73);.

   3. கச ்ெசலவாக் ச ்ெசய் ஞ் க்கனம் (யாழ்ப்.);; contrivance to economise by dealing out in small 
quantities.

ம. ெசப்ப த்ய

ெசப்ப த்ைத
க்காரன்

ெசப்ப த்ைதக்காரன் ceppaḍivittaikkāraṉ, ெப. (n.)

   1. ெசப்ப க்கைல ெசய்ேவான்; one who practises legerdemain, juggler.

   2. தந் ரக்காரன்; deceitful person.

     [ெசப்ப  + த்ைத + காரன்]

ெசப்பப் ல்

 
 ெசப்பப் ல் ceppappul, ெப. (n.)

   நாணல் (மைல.);; kaus.

1276

www.valluvarvallalarvattam.com 10740 of 19068.



ெசப்பம்

ெசப்பம் ceppam, ெப. (n.)

   1. ெசம்ைம; ruddiness.

     "ெசப்ப  நா  ெமா ங் " ( றள், 951);.

   2. ந  நிைல ( ங்.);; impartiality, evenness, equity.

ெசப்ப ைடய வனாக்கம் ( றள், 112);.

   3. ர் த் ைக; repair, renewal.

இந்த ையச ்ெசப்பஞ்ெசய்.

   4. ஆயத்தம் (யாழ்ப்.);; preparedness, fitness.

   5. பா காப்; protection.

     "ெசப்ப ைடயாய்" ( வ். ப்பா. 20);.

   6. ெசவ் ய வ ; straight path, road.

     "ேசந்தெசயைலச ்ெசப்பம் ேபா " (மைலப . 160);.

   7. ெத  ( ங்.);; street.

   8. ெநஞ்  ( ங்.);; heart.

   9. மனநிைற  ( ப் ); ( ன்.);; satistaction, agreeableness,

   10. ஒ ங் , ெசவ்ைவ; perfection.

ஆய் க்கட் ைர ெசப்பமாக உள்ள .

     [ெசய்ம்ைம → ெசய்ைம → ெசப்பம்]

ெசப்பம்ெசய்-தல்

 
 ெசப்பம்ெசய்-தல் ceppamceytal, ெச. . . (v.i.)

ெசப்பஞ்ெசய்-தல் பாரக்்க;see {seppai,jey.}

ெசப்பல்

ெசப்பல்1 ceppal, ெப. (n.)

   1. ெசால் ைக; saying, replying, declaring.

     "ெச வைள மகளிர ்ெசப்ப  ண்ேடா" (மணிேம. 4:110);.

   2. ெசப்பேலாைச பாரக்்க;see {seppal-dsai.}

     " ண்பா ம ெசப்பல்" (காரிைக, ெசய். 1);.

     [ெசப்  → ெசப்பல்]

 ெசப்பல்2 ceppal, ெப. (n.)

   ெசந்நிறம்; red, rosy colour, as of dawn.

ெபா  ெசப்பேலா  வ ம் ெபா  (யாழ்ப்.);.

     [ெசப் 3 → ெசப்பல்]

ெசப்பல் ரி-தல்

ெசப்பல் ரி-தல் ceppalpiridal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெபா  தல்; to dawn.

ெசப்பல் ரியப் றப்பட்ேடாம் (இ.வ.);.

     [ெசப்பல் + ரி]
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ெசப்ப

ெசப்ப  ceppali, ெப. (n.)

   1. இரண்ட  நீள ம் ஒ வைகச ்ெசந்நிற ம் உைடய கடல் ன்வைக; sea-fish, cherry red, attaining 2 ft. in 
length.

   2. க ைம கலந்த ெசந்நிற ைடய கடல் ன்வைக; red rock cod, dark reddish brown.

     [ெசப்பல்3 → ெசப்ப ]

ெசப்பேலாைச

ெசப்பேலாைச ceppalōcai, ெப. (n.)

   ெவண்பா க் ரிய ஓைச(ெதால்.ெபா ள்.379, உைர);; rhythmic tone appropriate to {vembäverse.}

     [ெசப்பல் + ஓைச]

ெசப்பேலாைச ன்  வைகப்ப ம். ஏந் ைசச ்ெசப்ப ம், ங் ைசச ்ெசப்ப ம், ஒ ைசச ்
ெசப்ப ம் என்பன (யாப். கா. 22);.

அக க் றா  ஒ வற்  ஒ வன் இயல்  வைகயாேன ஒ  ெபா ண்ைமையக் கட் ைரக் ங்கால் 
எ ம் ஒைச ெசப்பேலாைச எனப்ப ம் (ெதால்.39ெபா ள். 394, ேபரா.);.

ெசப்பேலா- தல்

 
 ெசப்பேலா- தல் ceppalōṭudal, ெச. . . (v.i.)

   ெசந்நிறங் ெகாள் தல் (யாழ்ப்.);; to become red, as the sky at dusk.

ெபா  ெசப்பேலா  வ ம் ெபா  (யாழ்ப்.);

     [ெசப்பல் + ஒ -.]

ெசப்பவாய்

 
 ெசப்பவாய் ceppavāy, ெப. (n.)

   இைட (யாழ்.அக.);; waist.

     [ெசப்  → ெசப்பவாய்]

ெசப்பனி -தல்

ெசப்பனி -தல் ceppaṉiḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.i.)

   1. ப பாரத்்தல், ர் த் தல்; to repair correct.

சாைலகைளச ்ெசப்பனிடக் ேகட் ள்ேளாம்.

   2. சமப்ப த் தல்; to level, make cven.

   3. ெம தல்; to polish.

     [ெசப்பம் → ெசப்பன் + இ -.]

ெசப்பாடல்
ெசப்பாடல் ceppāṭal, ெப. (n.)

   பைழய கா  வைக (பண . 139);; an ancient coin.

ெசப்பா

ெசப்பா  ceppāṭu, ெப. (n.)

   ேநரை்ம; straightness, justness.

     "ெசப்பா ைடய மாலவன்" ( வ்ெபரியாழ். 35:6);.

     [ெசப்பம் + பா .]

ெசப் க் -தல்

ெசப் க் -தல் ceppikāṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைட ெசால் தல்; to reply, give answer.

ஒ வன் ேகட்ப அவற்  ஒன்  ெசப் க் றா  (ெதால் ெபா ள். 393, உைர);.

     [ெசப்  → ெசப்  + -.]
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ெசப் ல்

 
 ெசப் ல் ceppiḍil, ெப. (n.)

   சடாமாஞ்  (மைல.);; spikenard herb.

ெசப் த்ைத

ெசப் த்ைத ceppiḍuvittai, ெப. (n.)

ெசப்ப த்ைத பாரக்்க;see {seppai-wittai.}

     "ெசப்  த்ைத ெசலத்தம்பன த்ைத" (பண . 20);.

     [ெசப்  + இ  + த்ைத]

ெசப் யம்

 
 ெசப் யம் ceppiyam, ெப. (n.)

   ம்பத் ம்பச ்ெசால் ைக (யாழ்.அக.);; repeating.

     [ெசப்  → ெசப் யம்]

ெசப்

ெசப்  ceppili, ெப. (n.)

ெசப்ப ,1 பாரக்்க;see {Seppall,1.}

     [ெசப்ப  → ெசப் ]

ெசப் ைல

 
 ெசப் ைல ceppilai, ெப. (n.)

   ம்ைப (மைல.);; white dead nettle.

     [ெசம்  + இைல]
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ெசப்

ெசப் 1 ceppudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெசால் தல்; to say, speak, declare, tell.

     "ெசய்த ம் வாயாேளா ெசப் " (பரிபா. 6: 67);.

   2. ெசப் க் -பாரக்்க (ெதால்.ெபா ள். 393, உைர);;see {Seppi-k-küru}

   ம. ெசப் க;   ெத. ெசப் ; . ெகப்னா

 ெசப் 2 ceppu, ெப. (n.)

   1. ெசால்; speech, word.

     "ஏ ேபா ந்த ைதய னிைசத்த ெசப்ெபன்றார"் ( ைள. வைனயல். 9); ( டா.);

   2. ைட; answer, reply._

     "ெசப் ம் னா ம் வழாஅ ேலாம்பல்" (ெதால். ெசால். 13);.

ெத. ெசப்

 OE. secgan;

 OS. soggian;

 E. say;

 M.E. seggen;

 A.S. {secgañ;

   } Dan. sige; Swed. saga;

 G. sagen;

 OHG. {sagën;

   } Lith. sakyti; Ol. in-sece, Wels. Heb

 ெசப் 3 ceppu, ெப. (n.)

   1. ெசம் -1 பாரக்்க;see {sembur-1.}

   2. ங் மம் த யைவப் ேபாட்  ைவக்கப் பயன்ப ம் மரத்தால் அல்ல  மாைழயாலான ய 
ெபட் , ழ்; casket, little box of metal, ivory orwood.

     "ெசப் ன் ணரச்் ேபா ற ம்" ( றள், 887);.

   3. நீரக்்கரகம்; a kind of water-vessel.

     "ேசமச ்ெசப் ற் ெப இயேரா" ( ந். 277);.

   4. மரத்தால் ெசய்யப்பட்ட ைளயாட்  ஏனம் (உ.வ.);; toy utensils.

   ம. ெசப் ; ட. ெசப்

 E. copper;

 M.E. coper;

 O.E. coper;

 L.L. cuper;

 L. cuprum;

 Gk. cyprium;

 G. kupper;

 Du. koper;

 F. cuivre.
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ெசப் க்கடை்ட

 
 ெசப் க்கடை்ட ceppukkaṭṭai, ெப. (n.)

   ெபான் வைளயல் த யவற் ற்  உள்ேள இ ம் தா ரக்கடை்ட (உ.வ);; copper barinserted in hollow gold 
ornaments, as in bracelets.

     [ெசம்  + கடை்ட]

ெசப் க்கால்
ச் ற்றம்பல

ைடயான்

ெசப் க்கால் ச் ற்றம்பல ைடயான் ceppukkāltirucciṟṟambalamuḍaiyāṉ, ெப. (n.)

   ற்காலத்  வழங் ய ெநல்லளக் ங் க  வைக; a kind of measure for paddy used in ancient times.

     'ெசப் க்கால் ச் ற்றம்பல ைடயானாேல அளக்கக் கடவாரக்ளாக ம்' (ெத.க.ெதா, 5, 178);.

     [ெசம் க்கால் + ச் ற்றம்பலம் + உைடயான் = ெசம்பால் ெசப்யப்பட்ட அன  க ]

ெசப் க் டம்

ெசப் க் டம் ceppukkuḍam, ெப. (n.)

   1. ேகா ல் ேகா ரத் ன்  ெபா த்தப்ப ம் ெசம்பலான கலசம்; ornamental copper {kudam} placed at the 
top of {vimānam} and gopuram.

     "ஸ் த்த ல் ைவக்கக் த்த ெசப் க் டம்" ெத.க.ெத7..2;

கல்.1).

   2. ேகா ல் ைசக்  நீர ்எ த் வ ம் ெசம்பாலான டம்; copper vessel used to bring water to temple rituals.

   3. நீர ்எ த்  வ ம் ெசம்பாலான டம்:

 water carrier for drinking purposes made of copper.

ெசப் க் டத்  நீர ் க்க நல்ல .

ம. ெசப் டம், ெசப் க் டம்

     [ெசப்  + டம்]

ேகா ல் ேகா ரத் ன்  ெபா த்தப்ப ம் ெசப் க் டத் ள் ஒன்ப  வைகத் தவசங்கைளப் 
ேபா வர.் ெசப் க் கலய ம் தவசங்க ம்  இ தாங் யாகப் பயன் ப ன்றன. இ கா ம் எந்தக் 
ேகா ல் ம் இ ந்த ல்ைல இஃ  பழந் த ழரின் அ யல் றைமக் ச ்சான்றா ம்

ெசப் க்ேகாட்
ைட

 
 ெசப் க்ேகாடை்ட ceppukāṭṭai, ெப. (n.)

   ெசம் னா யன்ற ேகாடை்ட; fort, as made of copper.

ெசம் னால் கட் ய  இராவணன் ேகாடை்ட

     [ெசம்  → ெசப்  + ேகாடை்ட]

ெசப் சச்ல்

 
 ெசப் சச்ல்  ceppuccalli, ெப. (n.)

   ஒ  தம்ப யான  தாம்பரக்காக; Small.copper coin = l pie.

ஒ  ெசப் ச ்சல் க் கா  ட உனக் த் தரமாட்ேடன்.

     [ெசப்  + சல் ]

ெசப் ச் ைல

ெசப் ச் ைல ceppuccilai, ெப. (n.)

   1. ெசம்பாலான ப ைம ( ர ைம);; copper idol or statue.

ெசப் ச் ைல ேபான்ற உடம் .

   2. மாந்தளிரக்்கல் (யாழ்.அக.);; a copper-coloured stone.

     [ெசம்  + ைல]
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ெசப் த்தளிைக

ெசப் த்தளிைக cepputtaḷigai, ெப. (n.)

   ெசப் த் தட் ; copperplate.

     'ெசப் த் தளிைக ஒன் ' (ெத.க.ெதா.2 கல். 85-22);.

     [ெசப்  + தளிைக. தளிைக = தட்  ஏனம், உண்கலம்]

ெசப் த் ேம
னி

ெசப் த் ேமனி cepputtirumēṉi, ெப. (n.)

   ெசம் னாலா ய கட ள்_உ வச் ைல; copper idol.

     '  ராஜராேஜசவ்ர ைடயார ்ேகா ல் . . . எ ந்த த்த ெசப் த் ேமனி' (ெத.க.ெதா.2, 400);.

     [ெசப்  + ேமனி]

ெசப் த் ைற

 
 ெசப் த் ைற cepputtuṟai, ெப. (n.)

   இ கா  ( ன்.);; burial ground, grave-yard.

     [ெசப்  + ைற]

ெசப் த்ெதாட்

 
 ெசப் தெ்தாட்  cepputtoṭṭi, ெப. (n.)

   ைவப்  நஞ்  வைக ( .அ.);; a prepared arsenic.

     [ெசப்  + ெதாட் ]

ெசப் நிறம்

 
 ெசப் நிறம் ceppuniṟam, ெப. (n.)

   க ஞ் வப்  நிறம் (யாழ்.அக.);; dark-red colour.

     [ெசம்  + நிறம்]

ெசப் ெந ஞ்

ெசப் ெந ஞ்  ceppuneruñji, ெப. (n.)

    ெந ஞ்  (பதாரத்்த. 357);; red cow thron.

     [ெசம் → ெசப்  + ெந ஞ் ]

ெசப் ப்பட்டயம்

 
 ெசப் ப்பட்டயம் ceppuppaṭṭayam, ெப. (n.)

ெசப்ேப  பாரக்்க;see {šeppēgu.}

ம வ. ெசப்ேப

     [ெசம்  + பட்டயம்]

ெசப் ப்பத் ரம்

ெசப் ப்பத் ரம் ceppuppattiram, ெப. (n.)

ெசப்ேப  பாரக்்க;see {seppel}

     ' ேபறாகச ்ெசப் ப் பத் ரஞ்ெசய் தட் க் ெகா த்ேதன்' (T.A.S. 2,68);

ம வ. ெசப்ேப

     [ெசம்  + பத் ரம்]
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ெசப் மல் ைக

 
 ெசப் மல் ைக ceppumalligai, ெப. (n.)

   ெபான்னிற ள்ள மல் ைக வைக; golden jasmine.

     [ெசம்(ைம); → ெசப்  + மல் ைக]

ெசப் மைல

 
 ெசப் மைல ceppumalai, ெப. (n.)

   கா ைட (யாழ்.அக.);; ochre-coloured cloth.

ெசப் வ

ெசப் வ  ceppuvaḻu, ெப. (n.)

   ைடக் ற்றம் (ெதால். ெசால். 13, உைர);; incorrect answer.

     [ெசப் 2 + வ ]

ெசப்ேப

ெசப்ேப  ceppēṭu, ெப. (n.)

   பழங்கால அரசரக்ளின் ஆைணகள், அவரக்ள் வழங் ய ெகாைட பற் ய ெசய் கள் தலானைவ 
ெபா க்கப்பட்ட ெசப் த்தக  (ஈ , 4:10);; copper-plate grant.

ேசாழர ்காலச ்ெசப்ேப கள் அந்தக்கால நிரவாக ைறைய அ ய உத ன்றன.

ம. ெசப்ேப , ெசம்ேப

 L. cuprium, E. copper.

ம வ. ெசப் ப்பட்டயம்

     [ெசப்  + ஏ ]

ெசப்ேபா

ெசப்ேபா  ceppōṭu, ெப. (n.)

   ெசம்பாலான ஓ  ( ன்.);; copper tiles, as on temple roof.

     [ெசப் 3 + ஓ ]
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ெசம்

ெசம் cem, .ெப.எ. (adj.)

   1. வந்த; reddish. ெசந்நீர.்

   2. ேநரை்மயான; honest. ெசங்ேகாலாட் .

   3. ந  நிைலயான; impartial.

     "ெசம்மனத்தான்" (நள.46);.

   4. இலக்கணம் றழாத; grammatical. ெசந்த ழ்.

   5. ரந்்த; mature. ெசங்காய்.

   6. ெசால்லழ ல்லாத; without flourish of words.

ெசந்ெதாைட

   7. இயல்பான; natural.

     "ெசம்மகள்" (கல்லா: 5:31);.

   8. த ந்த, ஏற்ற; in accordance with, appropriate.

ெசந் ைற.

   9. சமமான; equal. ெசம்பாகம்.

   10. ஒேர ஒ ங்கான; straight.

ெசந் க்

   11. ேகாட்ட ல்லாத; without bend.

ெசங் த் .

   12. எண்ணிைடச ்ெசால் ெபறாத; without conjunctive particles.

ெசவ்ெவண்.

     [ெசய்ம்ைம → ெசம்ைம → ெசம். ஒ.ேநா.: ெவள் → ெவய் → ெவய்ம்ைம → ெவம்ைம → ெவம்]

ெசம்பக்கால்

 
 ெசம்பக்கால் cembakkāl, ெப. (n.)

   ெவற் ைலக் ெகா  நடாத இளைமயான அகத் ச ்ெச கைள ைடய ெவற் ைலத் 
ேதாட்டம்(R.T.);; unplanted betel-garden with young 'akatti' plants.

     [ெசம்ைப + கால்]

ெசம்பகம்

ெசம்பகம் cembagam, ெப. (n.)

ெசண்பகம்1 பாரக்்க;see {Sembagam.}

ம. ெசம்பகம், சம்பகம்

     [ெசண்பகம் → ெசம்பகம் (உ.வ.);]

ெசம்பைக

ெசம்பைக cembagai, ெப. (n.)

   மரக் ற்றத்தால் நரம்  இன்ப ன்  இைசக்ைகயா ய யாழ்க் ற்றம்; harsh note of a lute-string, due to 
bad wood of the lutc.

     "ெசம்பைக யாரப்்ேப ய ரே்வ டம்" ( லப் 8:29);.

     [ெசம் + பைக]

பைக = ற்றம் சரியான, ெசம்ைமயான மரத்தால் ெசய்யாத யா ல் இ ந்  எ ம் ஓைச 
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ெசம்பசைல

 
 ெசம்பசைல sembasalai, ெப. (n.)

   பசைல வைக (மைல.);; red Malabar nightshade.

     [ெசம் + பசைல]

ெசம்பசைள

 
 ெசம்பசைள sembasaḷai, ெப. (n.)

ெசம்பசைல பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {sem-basalai.}

     [ெசம்பசைல → ெசம்பசைள]

ெசம்பஞ்

ெசம்பஞ்  cembañji, ெப. (n.)

ெசம்பஞ்  பாரக்்க ( லப். 6:82, அ ம்.);;see {Šem-banju.}

     [ெசம்பஞ்  → ெசம்பஞ் ]

ெசம்பஞ்

ெசம்பஞ்  cembañju, ெப. (n.)

   1. ப த்  வைக; Brazil cotton.

   2. ெசவ்வரக் ச ்சாய ட்ட பஞ் ; cotton coloured with lac-dye.

     'ேகா லக்கண் ெசம்பஞ் ' ( லப். 14:187, உைர.);.

     [ெசம் + பஞ் ]

ெசம்பஞ் க் ழ
ம்

ெசம்பஞ் க் ழம்  cembañjukkuḻmbu, ெப. (n.)

   1. ெசம்பஞ்சாற் ெசய்யப்பட்  மகளிர ்கா ற் யணியப்பட் வந்த வண்ணக் ழம்  வைக 
(மணிேம. 6:110, உைர);; paste prepared from red cotton, used to dye women's feet.

   2. எ வதற் ப் பயன்பட்ட ெசந்நிற ைம; ink prepared for writing letters.

     [ெசம்பஞ்  + ழம் ]

ெசம்பஞ் க் ழம்  = எ வதற் ப் பயன் பட்ட வண்ணக் ழம் . தாைழ மட ல், த் ைக 

ெசம்பஞ் நிறம
ணி

 
 ெசம்பஞ் நிறமணி cembañjuniṟamaṇi, ெப. (n.)

   ஒ வைக மணி (ெசௗகதந் கப்ப மராகம்); (யாழ்.அக.);; a kind of precious stone.

     [ெசம் + பஞ்  + நிறமணி]

ெசம்பஞ் ட் -
தல்

ெசம்பஞ் ட் -தல் cembañjūṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   மகளிர ்பாதத் ற் ச ்ெசம்பஞ் க் ழம்  தல்; to paint women's feet with red-cotton dye.

     [ெசம்பஞ்  + ட் -.]

ெசம்பஞ்ெச -
தல்

 
 ெசம்பஞ்ெச -தல் cembañjeḻududal, ெச. , . (v.i.)

ெசம்பஞ் ட் - பாரக்்க;see {Sem-baijūstu}

     [ெசம்பஞ்  + எ -.]
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ெசம்பட்டத்

 
 ெசம்பட்டத்  cembaṭṭatti, ெப. (n.)

ெசம்படத்  பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {Sem-bagatti.}

     [ெசம்படத்  → ெசம்பட்டத் ]

ெசம்பட்டலரி

ெசம்பட்டலரி cembaṭṭalari, ெப. (n.)

   அலரி வைக ( ட்ப. 29);; a kind of oleander.

     [ெசம்படை்ட (= ெவளிரச்் வப் ); + அலரி]

ெசம்பட்ைட

ெசம்படை்ட1 cembaṭṭai, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ெகாட் ைசக் க ; a kind of musical instrument.

     'பாணி டக்ைக ெசம்படை்ட' (வள்ளிகைத. Ms.);

     [ெசம் + படை்ட]

 ெசம்படை்ட2 cembaṭṭai, ெப. (n.)

   தைல ன் ஒ  வைக ெவளிரச் ் வப்  நிறம் (உ.வ.);; reddish brown colour of hair.

பட ெகஞ்ச

     [ெசம் + படை்ட]

ெசம்பட்ைடபாய்-
தல்

 
 ெசம்படை்டபாய்-தல் cembaṭṭaipāytal, ெச. . . (v.i.)

   ெசந்நிறமாதல்; to become reddish brown, as hair.

அவன் தைல  ெசம்படை்ட பாய்ந்த .

     [ெசம்படை்ட + பாய்-.]

ெசம்பட்ைடம ர்

 
 ெசம்படை்டம ர ்cembaṭṭaimayir, ெப. (n.)

   ெசம்ம ர;் reddish brown hair.

     [ெசம்படை்ட + ம ர]்

ெசம்படக்கைர

 
 ெசம்படக்கைர cembaḍakkarai, ெப. (n.)

   ெசம்படவர ்வா ம் கடற்கைர; sea shore where fishermen live.

     [ெசம் + பட  + கைர]

ெசம்படக்கா

 
 ெசம்படக்கா cembaḍakkā, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ன்; a kind of fish.
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ெசம்படத்

 
 ெசம்படத்  cembaḍatti, ெப. (n.)

   பரதவரினப் ெபண் (சங்.அக.);; woman of the fisherman caste.

     [ெசம்படவன் (ஆ.பா.); →  ெசம்படத்  (ெப.பா.);]

ெசம்படம்

ெசம்படம்1 cembaḍam, ெப. (n.)

   நீ  ைவக் ஞ் ெசப்  (இ.வ.);; small, round or oval matal box for keeping holy ashes.

     [சம் டம் → ெசம்படம்]

 ெசம்படம்2 cembaḍam, ெப. (n.)

ெசப் மைல (நிலகேக ,244, உைர.); பாரக்்க;see {seppu-malai.}

     [ெசம் + படம்.]

ெசம்படர்

ெசம்படர ்cembaḍar, ெப. (n.)

   வப்பாைட அணி ம் த்தரக்ள்; Buddhists, as wearing red-coloured cloth.

     "இ  ெசம்பட்ரக் ளிைறவ ைற  டம்" (நீலேக , 464);.

     [ெசம்படம்2 → ெசம்படர]்

ெசம்படவச்

 
 ெசம்படவச்  cembaḍavacci, ெப. (n.)

ெசம்படத்  பாரக்்க;see {Sem-badatti.}

     [ெசம்படத்  → ெசம்படவச் ]

ெசம்படவன்

 
 ெசம்படவன் cembaḍavaṉ, ெப. (n.)

   ன் த் ெதா ல் ஈ பட் ள்ள னவர;் fisherman.

     [ெசம் + (பட  → பட  + அன்]

ெசம்பைட

ெசம்பைட1 cembaḍai, ெப. (n.)

ெசம்படை்ட-2 பாரக்்க;see {Sem-bassal}.

 ெசம்பைட2 cembaḍai, ெப. (n.)

   ெபா  ைடைமக் கட் னர;் followers of the communist parties.

     [ெசம் + பைட]

ெபா ைடைமக் கட் ன் ெகா  வப்  வண்ண ைடயதாத ன், அதன் ெதாண்டர ்ெசம்பைடத் 
ெதாண்டர ்எனப்பட்டனர.்

ெசம்பைடச்

 
 ெசம்பைடச்  cembaḍaicci, ெப. (n.)

ெசம்படத்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {sembagatti.}

     [ெசம்படத்  → ெசம்பைடச் ]
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ெசம்பண்ைண

 
 ெசம்பண்ைண cembaṇṇai, ெப. (n.)

   ேசவ ன் தைலக் ெகாண்ைட (மைல.);; cock's comb.

     [ெசம் +பண்ைண]

ெசம்பத்

ெசம்பத்  cembatti, ெப. (n.)

   உண்ைமயான அன் ; trucpiety.

     "தாமைரத்தாள் ெசம்பத் யால் வணங்காச ் யார"் ( ற்.  23);

     [ெசம் + (பற்  → பற்  →); பத் ]

ெசம்ப ரவப்
ண்

 
 ெசம்ப ரவப் ண்  cembayiravappūṇṭu, ெப. (n.)

   ம ேதான்  வைக; unarmed orange nail dye.

     [ெசம் + ப ரவப் ண் ]

ெசம்பரக்

ெசம்பரக்  cembarakku, ெப. (n.)

   ெகாம்பரக் ல் ெவந்நீைர ட்  உண் பண் ம் அரக்  வைக (M.M.427);; square cake of crimson 
colouring-matter, obtained by pouring warm water on stick-lac.

     [ெசம்  + அரக் ]

ெசம்பரத்ைத

 
 ெசம்பரத்ைத cembarattai, ெப. (n.)

   ெச வைக; shoe-flower.

ம. ெசம்பரத்

     [ெசம் + (ப த்  →); பரத்ைத]

ெசம்பரவன்

 
 ெசம்பரவன் cembaravaṉ, ெப. (n.)

   னவ ள் ஒ  வைக ர;் a group among fishermen.

     [ெசம்படவன் → ெசம்பரவன்]

ெசம்ப த்

ெசம்ப த்  cembarutti, ெப. (n.)

   1. நல்ல ப த்  வைக (G.Sm.D. i. 227);; a kind of superior cotton.

     ' லக ேலாத் ரஞ் ெசம் ப த் ப் ' ( லப். 14:187, உைர);.

   2.ெசம்பஞ் ; Brazil cotton.

   3.ப த்  வைக (L.);; a kind of cotton plant.

   4. தரே்பால் வளரவ் ம் வப்  நிறப் ப் ப்ப மான ஒ வைகச ்ெச ; a shrub with red flowers.

ெசம்ப த் ப் ப்ேபான்றச ் வப் ச ்ேசைல வாங்  வா.

   க. ெகம்பத் ;ம. ெசம்ப த்

     [ெசம் + ப த் ]
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ெசம்ப ந்

 
 ெசம்ப ந்  cembarundu, ெப. (n.)

   க டன்; sacred kite.

     [ெசம் + ப ந் ]

ெசம்பலக்
ைவ

 
 ெசம்பலக் ைவ cembalakkiḷuvai, ெப. (n.)

   ேபய்ச் ண்ைட (L.);; woolly, oblong bluishflowered prickly night-shade.

ெசம்பலைக

 
 ெசம்பலைக cembalagai, ெப. (n.)

   ெசங்கல் ( ன்.);; brick.

     [ெசம் + பலைக]

களி மண்ைணப் பலைக ேபால் தடை்டயாகப் பரப்  மரச ்சட்டத்தால் அ த் ச ் ட் ச ்ெசய்வதால் 
ெசங்கல் க் ச ்ெசம்பலைக என்ற ெபயர ்உண்டா ற் .

பண்ைட நாளில் ெசங்கல்ைலப் பலைக ேபான்  அகல ம் நீள ம் ந்ததாகச ்ெசய்தனர.் 
அவ்வைகச ்ெசங்கற்கள் ம் காரில் அகழ்ந்ெத க்கப்பட் ள்ளன.

ெசம்பலா

 
 ெசம்பலா cembalā, ெப. (n.)

   ராம்  வைக (L.);; country cinnamon.

     [ெசம் + பலா]

ெசம்பவளசச்ம்
பா

 
 ெசம்பவளசச்ம்பா cembavaḷaccambā, ெப. (n.)

   ெசந்நிற ள்ள சம்பா ெநல்வைக; a kind of reddish {Śambá paddy.}

     [ெசம்பவளம் + சம்பா]

ெசம்பவளம்

ெசம்பவளம் cembavaḷam, ெப. (n.)

   1. ெவ ப் க் கலவா  ெசந்நிறத் ள்ள பவளவைக; coral of deep red colour.

     "வாய் ெசம்பவளம்" ( வ். வாய். 2. 5:5);.

   2. உ ண்ைட வ ள்ள பவளவைக (இ.வ.);; round-shaped red coral.

     [ெசம் + பவனம்]

ெசம்பவழம்

 
 ெசம்பவழம் cembavaḻm, ெப. (n.)

   ெசங்காய் (யாழ்.அக.);; fruit almost ripe.

     [ெசம் + பழம்]

ெசம்பளி-த்தல்

ெசம்பளி-த்தல் cembaḷittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அசச்ம் த ய காரணம் பற் க் கண்ைண இ க் க் ெகாள் தல்; to close the eyes, as in terror.

     'அஞ் க் கண்ைணச ்ெசம்பளித்தவாேற' (ஈ , 5. 5:3);
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ெசம்பறாம்பண்
ணி

 
 ெசம்பறாம்பண்ணி cembaṟāmbaṇṇi, ெப. (n.)

   ெசம்ப ப்  நிற ள்ள ஒ வைகக் கடல் ன்; sea-fish, reddish brown.

ெசம்பன்

 
 ெசம்பன் cembaṉ, ெப. (n.)

   வைல (யாழ்.அக.);; brown-coloured cow or bull.

     [ெசம்  → ெசம்பன்.]

ெசம்பனைச

 
 ெசம்பனைச sembaṉasai, ெப. (n.)

   பனைசப் பாம்  வைக (யாழ்.அக.);; a venomous snake.

     [ெசம் + பனைச. பனைச = பாம்  வைக]

ெசம்பாகம்

ெசம்பாகம்1 cembākam, ெப. (n.)

ெசம்பா  பாரக்்க;see {semi-bidi,}

     "காமத் ற் ெசம்பாக மன்  ெபரி " ( றள். 1092);

     [ெசம் + பாகம். ப  → பாகம்]

 ெசம்பாகம்2 cembākam, ெப. (n.)

   ெதளி ; lucidity; clear, natural flow of style.

அவரக்  ெசம்பாகமா ள்ள .

     [ெசம் + பாகம்.]

ெசம்பாட் த்த
ைர

ெசம்பாட் த்தைர cembāṭṭuttarai, ெப. (n.)

   ெசம்மண் நிலம்; red earth, red soil.

     "ெசம்பாட் த் தைர ேல மைலய கள் ந்தாற்ேபால" ( வ். ெப மாள். 10:2, யா.);.

     [ெசம்பா  + தைர]

ெசம்பாட் நிலம்

ெசம்பாட் நிலம் cembāṭṭunilam, ெப. (n.)

ெசம்பாட் த்தைர பாரக்்க(அகநா. 26, 24, உைர);;see {sem-battu-t-tarai.}

     [ெசம்பா  + நிலம்]

ெசம்பாட் மண்

 
 ெசம்பாட் மண் cembāṭṭumaṇ, ெப. (n.)

ெசம்பாட் த்தைர ( ன்.); பாரக்்க;see {embättu-t-tarai.}

     [ெசம்பா  → ெசம்பாட்  + மண்]

ெசம்பா

ெசம்பா  cembāṭu, ெப. (n.)

   1. ெசம்மண் நிலம்; Red soil.

   2. ெசம்மண் ப ந்த ; anything soiled or tinged with red earth.

     [ெசம் + பா ]
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ெசம்பா

ெசம்பா  cembāti, ெப. (n.)

சரிபா ,

 exact half. moiety.

     'இவ் ரத் ்தசச்க்காணி ெசம்பா ைடய தசச்ன்' (ெத.க.ெதா. 3, 80);.

ம. ெசம்பா

     [ெசம் + பா . ப  → பா ]

ெசம்பாந்தள்

ெசம்பாந்தள் cembāndaḷ, ெப. (n.)

   ேக  (சாதக ந். 7);; moon's descending node.

     [ெசம்  → ெசம்பாந்தள்]

ெசம்பாம்

 
 ெசம்பாம்  cembāmbu, ெப. (n.)

   ஒன்பான் ேகாள்க ள் ஒன் (ேக ); ( வா.);; moon's descending node.

     [ெசம் + பாம் ]

ெசம்பாைர

 
 ெசம்பாைர cembārai, ெப. (n.)

   வரிப்பாைர என் ம் ன் ( ன்.);; horse mackerel, silvery.

     [ெசம் + பாைர. பாைர = ன்வைக]

ெசம்பால்

ெசம்பால்1 cembāl, ெப. (n.)

   1. அரத்தம்; blood.

     "ெசம்பா ைறச்  ந்த மைனெசய்  ( மந், 461);.

   2. க ப்ைப அரத்தம் ( ங்.);; blood in the womb causing, pregnancy.

     [ெசம் + பால். பால் = அரத்தம்]

 ெசம்பால்2 cembāl, ெப. (n.)

ெசம்பா  பாரக்்க;see {semi-bidi,}

     "ெசம்பால் வாரம் ைமக் ெகல்ைல" (ெதால்.ெபா ள். 463);.

     [ெசம் + பால். பால் = பா ]

ெசம்பால்பாய்-
தல்

ெசம்பால்பாய்-தல் cembālpāytal,    1 ெச. . . (v.i.)

   கட் ளைமயால் உடம் ல் அரத்த ேவாட்டம் ெதரி ம் ப யா த்தல்; to glow with health and beauty, as 
one's youth, making the blood-vessels appear through the transparent skin.

     "இவ ைடய பால்யம் ெசம்பால் பாயாநிற் ம்" ( வ்.அமலானா -9, யா. 101);.

     [ெசம்பால் + பாய்-.]

ெசம்பால் டாங்

 
 ெசம்பால் டாங்  cembālmuṭāṅgi, ெப. (n.)

   வைக (யாழ்.அக.);; a shrub.
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ெசம்பாைல

 
 ெசம்பாைல cembālai, ெப. (n.)

   பாைலப் பண்வைக ( ங்.);; a melody type of the palai class.

     [ெசம் + பாைல. பாைல = பண்வைக]

ெசம்பாைள

ெசம்பாைள cembāḷai, ெப. (n.)

   1. ல்ைலக் கட்  ெநல்; a reddish kind of paddy.

   2. சம்பா ெநல் வைக (G.Tj.D.I.,92);; a species of {Šampå} paddy.

     [ெசம் + பாைள. பாைள = ெநல்வைக]

ெசம்பாற் ட்

 
 ெசம்பாற் ட்  cembāṟciṭṭi, ெப. (n.)

   ைர வைக (யாழ்.அக.);; a kind of greens.

     [ெசம் + பாற் ட் . பாற் ட்  = ைர வைக]

ெசம்பாறாங்கல்

 
 ெசம்பாறாங்கல் cembāṟāṅgal, ெப. (n.)

   ெசந்நிறப் பாைற; laterite, cabook.

     [ெசம் + பாைற (ஆம்); + கல்]

ெசம்பாைறநண்

 
 ெசம்பாைறநண்  cembāṟainaṇṭu, ெப. (n.)

   வப்  நண் ; large red crab.

     [ெசம் + பாைற + நண் . பாைற இ க் களில் காணப்ப ம் நண் ]

ெசம்

ெசம் 1 cembi, ெப. (n.)

   ேசாழர் ல ன்ேனான்; ancestor of Chola dynasty.

 ெசம் 2 cembi, ெப. (n.)

   க வண்  (யாழ்.அக);; black bce.

ெசம் ச்

 
 ெசம் ச்  cembicci, ெப. (n.)

ெசம் ச்  ( .அ.); பாரக்்க;see {$embiccu.}

ெசம் ச்

 
 ெசம் ச்  cembiccu, ெப. (n.)

   ெசப் த் ெதாட்  நஞ்  (மைல.);; a prepared arsenic.

     [ெசம்  + (நச்  →); ச் ]
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ெசம் த்தேநாய்

ெசம் த்தேநாய் cembittanōy, ெப. (n.)

   த்த ேநாய் வைக ( வரட் 185);; a bilious disease.

     [ெசம் + த்தேதாய்]

   த்தேநாய் பாரக்்க;

ெசம் நாட் மற
வன்

ெசம் நாட் மறவன் cembināṭṭumaṟavaṉ, ெப. (n.)

   மறவர ்வைகயான் (ETV,32);; a subsect of {Marava} caste.

ெசம் நா

ெசம் நா  cembināṭu, ெப. (n.)

   . . 14ஆம் ற்றாண் ல் க் ர ்உள்ளிட்ட ப ன் ெபயர;் the name of a region including 
Thirukkurugurin Thiruchendur Taluk during l4th century.

     "வட தைல ெசம் நாட்  ைழக்ெகா மளான ம  ேராைதய நல் ர"் (ெத.க.ெதா. 26;கல். 495);

ெசம் யதைரய
ன்

ெசம் யதைரயன் cembiyadaraiyaṉ, ெப. (n.)

   வள் ர ்வட்டத் ள்ள யம் ேகா ல் ப யப்பட்ட ஒப்பந்தத் ல் ைகெயாப்ப ட்டவர;் a 
signatury of an agreement recorded in temple of {Küviyam} at Thiruvallur tk.

     'இைவ ெசம் யதைரயன் எ த் ' (ெத.க.ெதா. 26;கல். 363);

     [ெசம் யன் + அைரயன்]

ெசம் யன்த ழ
ப்ேபரைரயன்

ெசம் யன்த ழப்ேபரைரயன் cembiyaṉtamiḻppēraraiyaṉ, ெப. (n.)

   ற்காலத் ச ்ேசாழரக்ளாற் ெகா க்கப்பட்  வந்த பட்டங்களிெலான்  (ெத.க.ெதா. 5,238);; a little 
conferred by the later Cholas.

     [ெசம் யன் + த ழப் ேபரைரயன்]

ெசம் யன்த ழ
ேவள்

ெசம் யன்த ழேவள் cembiyaṉtamiḻvēḷ, ெப. (n.)

   ற்காலத் ச ்ேசாழரக்ளால் ெகா க்கப்பட்  வந்த பட்டங்க ள் ஒன்  (ெத.க.ெதா. 3, 22);; a title 
conferred by the later Cholas.

     [ெசம் யன் + த ழேவள்]

ெசம் யன்மாேத

ெசம் யன்மாேத  cembiyaṉmātēvi, ெப. (n.)

   கண்டரா த்த ேசாழனின் இரண்டாம் மைன ; wife of {Kandarāditta-Šàlar.}

     [ெசம் யன் + மாேத ]

கண்டரா த்த ேசாழரின் இரண்டாம் மைன ன் ெபயர ்ெசம் யன்மாேத . ெகால் மைல மழவர ்
ையச ்ேசரந்்தவர.் இராசராசேசாழனின் வளரப்்  அன்ைன கணவர ்இறந்த ன்ன ம் 40 ஆண்  

ெசம் யன்மாேத
நா

ெசம் யன்மாேத நா  cembiyaṉmātēvināḻi, ெப. (n.)

   மழபா  ேகா ல் உப்  அளப்பதற்காகப் பயன்ப ம்ப யள  (ெத.க.ெதா. 5, கல். 627, 638);; a 
volume measure, in use, the temple of  {Tirumalabadi. }

     [ெசம் யன்மாேத  + நா ]

அள க் கலங்க க் , அரச மர னர,் இைறவன் ேபரிட்  அைழப்ப  பண்ைடய மரபாைகயால், அள  

ெசம் யன்மாேத
ப்ெப மண்ட

பம்

ெசம் யன்மாேத ப்ெப மண்டபம் cembiyaṉmātēvibberumaṇṭabam, ெப. (n.)

   தல் இைரசராசன் ( . . 985-1016); தன் ைடய ெபரிய பாட் யா ய ெசம் யன் மாேத ன் 
ெபயரால் க் டல் என் ம் ஊரில் எ ப் த்த மண்டபம் ( ற்ேசாவர. சதா வ பண். பக். 134.);; a 
memorial building built by Rajaraja Chola-I.

ெசம் யனார்
ெசம் யனார ்cembiyaṉār, ெப. (n.)

   நற் ைண 102ம் பாட ன் ஆ ரியர;் author of the verse {Narrinai } 102.

ெசம் ரண்ைட

 
 ெசம் ரண்ைட cembiraṇṭai, ெப. (n.)

   ைட நா ; a small downy-lobed vine.

     [ெசம் + ரண்ைட]
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ெசம் ல்ேவைத

 
 ெசம் ல்ேவைத cembilvētai, ெப. (n.)

   ேசார நஞ்  ( .அ.);; a prepared arsenic.

ெசம் ளி-த்தல்

ெசம் ளி-த்தல் cembiḷittal,    4  ெச. ன்றா . (v.t.)

ெசம்பளி- பாரக்்க;see {šembali-.}

     [ெசம்பளி → ெசம் ளி]

ெசம் ற்ெபா ப்

ெசம் ற்ெபா ப்  cembiṟporuppu, ெப. (n.)

   ெசம் கனிமம் உள்ள ெபா யமைல; Mt. Podiyam, as containing copper.

ெதன்கால் க் ஞ் ெசம் ற் ெபா ப்  (கல்லா. 51:11);.

     [ெசம்  + இல் + ெபா ப்  (ெசம் த் தா  உள்ள மைல);]

ெசம் றப்

ெசம் றப்  cembiṟappu, ெப. (n.)

   அ வைகப் றப் க ள் நான்காவதா ய ெசம் ரக்் ரிய றப் ; the fourth of the six kinds of birhts, 
which is that of {Šempuyir,}

     "ப ம் றப் ஞ் ெசம் றப் ம்" (மணிேம.27:151);.

     [ெசம் + றப் ]

சமணர ்ெகாள்ைக ன் ப  றப்  அ வைகப்ப ம். த ழகரா கள் ற் ப்ப  றப்  ஏ  

ெசம் றால்

 
 ெசம் றால் cembiṟāl, ெப. (n.)

   வப் றால் ன் வைக (யாழ்.அக.);; a species of reddish prawn.

     [ெசம்  + இறால், ெசம்  = வப் ]

ெசம் ைற

ெசம் ைற cembiṟai, ெப. (n.)

   1. கானற்கல்

 a kind of metallic ore.

   2. நீலக்கல் (யாழ்.அக.);; blue stone.

     [ெசம் + ைற]

ெசம் ன்பசை்ச

 
 ெசம் ன்பசை்ச cembiṉpaccai, ெப. (n.)

   நாகப்பசை்ச ( ன்.);; a kind of green stone.

ெசம் னிறம்

 
 ெசம் னிறம் cembiṉiṟam, ெப. (n.)

   மாந்தளிரக்் கல் (யாழ்.அக.);; a kind of precious stone.

     [ெசம்  + நிறம்]
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ெசம்

ெசம் 1 cembudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

ெசம் 1,2 பாரக்்க;see {emmu'2}

     "அ ணன் பட் க் ைரகடல் ெசம்ப ( ப் . 841);.

     [ெசம்  → ெசம்  (அைடத்தல்);]

 ெசம் 2 cembu, ெப. (n.)

   1. ெவப்பம், ன்சாரம் ஆ யவற்ைற எளி ல் கடத்தக் ய ம் க னத் தன்ைம ைறந்த மான 
ெவளிரச்் வப்  நிற மாைழ, தாம்பரம்; copper Cuprum, as reddish.

     "ெசம் ற ெசய்ந ஞ் கஞ்சத ்ெதா ல ம்"  ( லப். 14: 174);.

   2. ெபான் (அக.நி.);; gold.

   3. நீர,் பால் த யவற்ைற எ த் ச ்ெசல்ல ஏந்தாகக் ய க த் ம உ ண்ைட வ வக் 
ழ்ப்ப ம் உைடய ஓர ்மாைழ ஏனம்; a small metal vessel with a narrow neck for carrying water, milk, etc.

   4. ன்ேற காற் ேசரெ்காண்ட கத்தலள ; liquid measure = 31/4  {$ér} = 216 cu. in.

   5. கா க் ற்ற வைக (சரவண. பண . 16);; a blemish in coin.

   ம. ெசம் ;   . க. ெசம் , ெகம் ; . ெசம்

 E. copper;

 LL. cuper;

 L. cuprum;

 Gk. cyprium;

 G. kuppes;

 Du. koper;

 F. cuinre.

     [ெசம் → ெசம்  (ேவ.க.220);]

 ெசம் 2 cembu, ெப. (n.)

   பனஞ் றாம் ; fibres of palmyra palm.

     "ெச ம் ற் றங் ச ்ெச  . . . ம ர"் (கம்பரா. கங்ைக. 33);.

ெசம் க் ட்

ெசம் க் ட் 1 cembukkuṭṭi, ெப. (n.)

   ெசம் ச ் ைல; idol made of copper.

     [ெசம்  + ட் . ட்  = ைல]

 ெசம் க் ட் 2 cembukkuṭṭi, ெப. (n.)

   1. ெசண்பகக் ட்  (இயற்ெபயர)்;; a personal name.

   2. ெசண்பகக் ட்  லப் ரி ; a subsectas {Šeņbagakkusți.}

ெசம் க் ள்ேவ
ைத

 
 ெசம் க் ள்ேவைத cembukkuḷvētai, ெப. (n.)

   கற்பரி நஞ்  ( ன்.);; a mineral poison.
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ெசம் கம்

ெசம் கம்1 cembugam, ெப. (n.)

   நரி; fox.

 ெசம் கம்2 cembugam, ெப. (n.)

   ெசம்ேபாத்  (சங்.அக.);; crow pheasant.

ெத. ெச  கா

     [ெசம்ேபாத்  → ெசம் கம்]

ெசம் ெகாட்

ெசம் ெகாட்  cembugoṭṭi, ெப. (n.)

ெசம்

   ேவைல ெசய் ம் ெதா லாளி ( லப். 5: 28, உைர);; copper smith.

   ம. ெசம்  ெகாட் ;   க. ெசம் ட் க; . ெசம்  ட்

     [ெசம்  + ெகாட் ]

ெசம் ைடயன்

 
 ெசம் ைடயன் cembuḍaiyaṉ, ெப. (n.)

   பாம்  வைக; red wart snake.

     [ெசம் + உைடயன். உைடயன் = பாம் ]

ெசம் ண்

ெசம் ண் cembuṇ, ெப. (n.)

   1. ஆ ம் நிைலைம ல் உள்ள ண் (இ.வ.);; healing wound, as looking reddish.

   2. அரத்தத்தாற் ெசந்நிறமா க் ம் ண்; fresh wound, red with blood.

     "தாம் ன் ெசம் ண் வ த்த வைற ன்பர"் (அறெந . 94);.

     [ெசம் + ண்]

ெசம் ண்ணீர்

ெசம் ண்ணீர ்cembuṇṇīr, ெப. (n.)

   அரத்தம்; blood.

     "ெசம் ணிர ்ெபா  ெமய் னன்" (பாரத. ேவத் ர ய. 15);.

     [ெசம் + ண்ணீர]்

ெசம் த் க்கல்

 
 ெசம் த் க்கல் cembuttīkkal, ெப. (n.)

   இ ம் ஞ் ெசம் ங் கலந்த மாைழக்கட்  (இ.வ.);; copper pyrites, sulphide of copper and iron.

     [ெசம்  + க்கல்]

ெசம் தட்

 
 ெசம் தட்  cembudaṭṭi, ெப. (n.)

ெசம்  ெகாட்  பாரக்்க;see {Sembu-kotti.}

ம. ெசம் தட்

     [ெசம்  + தட் ]
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ெசம் ப்பற்

 
 ெசம் ப்பற்  cembuppaṟṟu, ெப. (n.)

   ெபான்னிற் கலந்த ெசம்  ( ன்.);; alloy of copper in gold.

     [ெசம்  + பற் ]

ெசம் மணல்

 
 ெசம் மணல் cembumaṇal, ெப. (n.)

   ெசம்  கலந்த மணல்  ( ன்..);; sand containing copper.

     [ெசம்  + மணல்]

ெசம் மைல

 
 ெசம் மைல cembumalai, ெப. (n.)

   ெசப் க் கனிமங்கைளத் தன்னிடத்ேத ெகாண்ட மைல; mountain containing copper ore.

     [ெசம்  + மைல]

ெசம் ர்

ெசம் ர ்cembuyir, ெப. (n.)

   1. மக்களிற் ழா னா ம் லங் ம் ெகாண் ள்ள உ ர;் the grade of life which includes animals and human 
beings of low type.

     "ெசம் ரி ம் ேபால வாம் ணி ர"் ( வக. 3111);

     [ெசம்  + உ ர]்

   மணி உ ர ்-  ெபற்ற உ ர;்   ெபான் உ ர-் வானவர ்உ ர;்ெவள்ளி உ ர ்– அழ ய

   மக்கள் உ ர;்   ெசம் ர ்- மக்களின் ழா ேனார ்உ ர,் லங் ர;்இ ம்  உ ர ்- நிைரய ர ்

ெசம் லப்ெபயல்
நீரார்

ெசம் லப்ெபயல்நீரார ்cembulappeyalnīrār, ெப. (n.)

   ந்ெதாைக 40 ம் பாட ல் வ ம் ெசாற்ெறாடர ்ெகாண்  அைழக்கப்ப ம் லவர,் அப்பாட ன் 
ஆ ரி ல்; the name of the poet, named after the terms found in his verse {Kurundogai} 40, when his original name was 
not known.

     "ெசம் லப் ெபயந்நீர ்ேபால" ( ந். 40);.

ெசம் ல

 
 ெசம் ல  cembulavu, ெப. (n.)

   ெவண்ணாங்  மரவைக (L.);; creamy-leaved lance wood.

ெசம்

ெசம்  cembuli, ெப. (n.)

   1. ப ப்  நிற ள்ள வைக; tawny-coloured tiger.

   2. கள்ளர ்இனத் ல் ஓர ்உட் ரி  (E.T.);; a sub-sect of Kajjar caste.

ம. ெசம்

     [ெசம் + ]

ெசம் யா
ெசம் யா  cembuliyāṭu, ெப. (n.)

ெசம்ம  பாரக்்க (பதாரத்்த. 847);;see {Sem-mad.}
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ெசம் வைர

ெசம் வைர cembuvarai, ெப. (n.)

ெசம் ற் ெபா ப்  பாரக்்க;see {Sembirporuppu.}

     "ெசம்  வைர தனிேல " ( ற்றா. தல. மால். 9);.

     [ெசம்  + வைர. வைர = மைல]

ெசம் ைல

 
 ெசம் ைல cembulilai, ெப. (n.)

   ேசரர ்ஆட் க் காலத் ல் வாங்கப்பட்ட வரி; a kind of tax.

ெசம் ள்

ெசம் ள் cembuḷ, ெப. (n.)

   க டன்; sacred kite.

     "ெசம் ளாய்க் ெகா ய நார ங்க மாய்" ( ைள. யாைனெய. 41);.

ம. ெசம் ள்

     [ெசம் + ன்]

ெசம் ளிசச்ான்

 
 ெசம் ளிசச்ான் cembuḷiccāṉ, ெப. (n.)

ெசம் ளிசை்ச (L.); பாரக்்க;see {šem-buliccai.}

ெசம் ளிசை்ச

ெசம் ளிசை்ச cembuḷiccai, ெப. (n.)

   1. ேதவதா  மரம் ( ங்.);; red cedar.

   2. மரவைக (M.M.83);; a kind of tree Roselle.

     [ெசம் + ளிசை்ச. ளிசை்ச = மரவைக]

ெசம் றா

 
 ெசம் றா cembuṟā, ெப. (n.)

   ன் வைக (யாழ்ப்.);; a kind of fish.

     [ெசம் றால் → ெசம் றா]

ெசம் ைறக்கல்

 
 ெசம் ைறக்கல் cembuṟaikkal, ெப. (n.)

ெசம்பாறாங்கல் (சங்.அக.); பாரக்்க;see {sempārāṁgal}

ெசம் னல்

ெசம் னல் cembuṉal, ெப. (n.)

   1.  ெவள்ளம்; freshes in river.

     "தைலப் ெபயற் ெசம் னலா " (ஜங் . 80);.

   2. வந்த நீர;் red -water.

   3. அரத்தம்; blood.

     "கடார ம த்த நாட ்பாய்ந்  ெசம் ன லா  நீந் ம்" (க ங். 138);.

     [ெசம் + னல்]
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ெசம்

ெசம்  cembū, ெப. (n.)

   ெசந்நிறப் ள்ள ெச  வைக; a plant with red-flower.

     "ெசம் ங் கண்ணியர"் (பரிபா. 22:21);.

     [ெசம் + ]

ெசம் சணி

 
 ெசம் சணி cembūcaṇi, ெப. (n.)

   சணி வைக ( .அ.);; a variety of reddish pumpkin.

     [ெசம்(ைம); + சணி]

ெசம் ர்நா

ெசம் ரந்ா  cembūrnāṭu, ெப. (n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ள்ள பைழய நாட் ப் ரி ; an old divison in {Käfijipuram} dt.

     "ெசம் ரக்் ேகாட்டத்  ெசம் ர ்நாட்  க ளத்  வா ைடயமாங் ேகா ல்..." (ெத.க.ெதா : 7, கல். 
541-1);.

     [ெசம் ர ்+ நா ]

ெசம் ரம்

 
 ெசம் ரம் cembūram, ெப. (n.)

ெசம் ரான் பாரக்்க;see {Sem-btirin.}

     [ெசம் + ரம். ரம் = ரான்]

ெசம் ராங்கல்

 
 ெசம் ராங்கல் cembūrāṅgal, ெப. (n.)

ெசம்பாறாங்கல் பாரக்்க;see {Sem-biráň-gal.}

     [ெசம்பாறாங்கல் → ெசம் ராங்கல்]

ெசம் ரான்

 
 ெசம் ரான் cembūrāṉ, ெப. (n.)

   ரான் வைக (சங்.அக.);; red centipede.

     [ெசம்(ைம); + ரான்]

ெசம் ரான்கல்

ெசம் ரான்கல் cembūrāṉkal, ெப. (n.)

ெசம்பாறாங்கல் (கட்டடநா. 41); பாரக்்க;see {sem-biráñ-gal.}

     [ெசம் + ரான்]

ெசம் றல்

 
 ெசம் றல் cembūṟal, ெப. (n.)

   ெசம்  ண்டா ங் களிம்  (யாழ்ப்.);; verdigris.

     [ெசம்  + ஊறல். ஊ  → ஊறல்]

ெசம் -தல்

ெசம் -தல் cembūṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   களிம்ப உண்டாதல்; to form verdigris, as on copper.

     [ெசம்  + ஊ -.]
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ெசம்ைப

ெசம்ைப1 cembai, ெப. (n.)

   1. ற்றகத்  (L.);; common sesban.

   2. ைமசெ்சம்ைப (L.);; Jerusalem thorn.

   3. ஒ வைகப் செ்ச ; a kind of flower plant.

     [ெசம்  → ெசம்ைப (ேவ.க.220);]

     [P]

 ெசம்ைப2 cembai, ெப. (n.)

   ெநற்ப ரின் ேநாய் வைக (நீலேக , 366, உைர.);; a disease affecting paddy crop.

ெசம்ெபா

ெசம்ெபா 1 cemboḍi, ெப. (n.)

   1. ெசம்மணல் (சங்.அக.);; red sand.

   2. மகரந்தப்ெபா ; pollen.

     "ேசவெலா  ெபைடயன்னம் … வைணேமல் ைதந்ெத  ெசம்ெபா யா " ( வ். ெபரியாழ். 49:9);.

 ெசம்ெபா 2 cemboḍi, ெப. (n.)

   1. நீலக்கல் (யாழ்.அக.);; blue stone.

   2. ந் ரம்; red oxide of mercury.

     "ெசம்ெபா ப் ரத் க் கயங்கைள" (தக்காகப். 496);.

     [ெசம் + ெபா ]

ெசம்ெபாத்

ெசம்ெபாத்  cembotti, ெப. (n.)

   ஆைடவைக ( லப். 14:108, உைர);; a kind of cloth.

     [ெசம் + ெபாத் . ெபாத்  = ஆைட வைக]

ெசம்ெபா ள்

ெசம்ெபா ள் cemboruḷ, ெப. (n.)

   1. ேநர ்ெபா ள்; natural, correct meaning.

   2. உண்ைமப்ெபா ள் ( .ேபா.பா. 6:2, பக். 319);; true significance.

   3. றந்த ெபா ள்; object of supreme worth or excellence.

     "ெமய்ந்நிைறந்த ெசம்ெபா ளாம் ேவதத் ன் (ெபரிய . ஞான. 102);.

   4. தற்ெபா ளான கட ள்; God.

     "ெசம் ெபா ள் காண்ப த " ( றள், :358);.

   5. அறம; virtue.

     "ெசம்ெபா ள் கண்டார"் ( றள், 91);.

     [ெசம் + ெபா ள்]

ெசம்ெபா ளங்க
தம்

ெசம்ெபா ளங்கதம் cemboruḷaṅgadam, ெப. (n.)

   வாய்கரவா  ெசால் ய வைசப்பாட்  (ெதால்.ெபா ள்.437.உைர);; open, undisguised lampoon.

     [ெசம்ெபா ள் + அங்கதம். அங்கதம் = வைசப்பாட் ]
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ெசம்ெபா

 
 ெசம்ெபா  cemboṟi, ெப. (n.)

   அரச த் ைர (அக.நி.);; royal seal.

     [ெசம் + ெபா ]

ெசம்ெபான்

ெசம்ெபான் cemboṉ, ெப. (n.)

   றந்த ெபான்; Superior gold.

     "ெசம்ெபான் ளக்ெகா  ேச யர ் ந் ற" (ெப ங். உஞ்ைசக். 33:189);.

   ம. ெசம்ெபான் ;க. ெசம்ெபான்

     [ெசம் + ெபான்]

ெசம்ெபான்வைர

ெசம்ெபான்வைர cemboṉvarai, ெப. (n.)

   ேம மைல; Mt. {Méru,} as golden.

     "கல் ச ்ெசம்ெபான் வைர னா ரள ல்லா வள  ெசன்றார"்( க்ேகா.:308);.

     [ெசம் + ெபான் + வைர. வைர = மைல.]

ெசம்ேபாக்

ெசம்ேபாக்  cembōkku, ெப. (n.)

   உ ர,் உயர ் ற களிற் ெசன்  ெகாண் க்ைக; upward progress of souls in higher births.

     "இ  ெசம்ேபாக்  னியல் " (மணிேம.27: 157);.

     [ெசம் + ேபாக் . ெசம்ைம = உயரத்்த ]

ெசம்ேபாத்

ெசம்ேபாத் 1 cembōttu, ெப. (n.)

   உடல் க ப்பாக ம் இறக்ைக பாக்  நிறமாக ம் இ க் ம் காக்ைக அள லான பறைவ ( ங்.);; crow 
pheasant.

ம வ, ெசண்பகம்

   ம. ெசம்ேபாத் ;க. ெசம்ேபா , ெகம்ேபா

     [ெசம் + ேபாத் . ேபாத்  = பறைவ]

 ெசம்ேபாத் 2 cembōttu, ெப. (n.)

   ெசண்பகம் (யாழ்.அக.);; champak tree.

 ெசம்ேபாத்  cembōttu, ெப.(n.)

   இறக்ைக மட் ம் கா  நிற ள்ள பறைவ; a bird ha: brown wings.

     [ெசம்+ேபாத் ]

ெசம்ேபாத் க்
காரி

 
 ெசம்ேபாத் க்காரி cembōttukkāri, ெப. (n.)

   ல இடங்களில் ெவ த் ம் ல இடங்களி ம் க த் ள்ள எ  (இ.வ.);; bull partly grey and partly black 
in colour.

     [ெசம்ேபாத்  + காரி]
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ெசம்ேபாதகர்

ெசம்ேபாதகர ்cembōtagar, ெப. (n.)

   அ கரில் ஒ  ப யார ்( . . ஆ வகன் ம தைல,2. பர.);; a class of Arhats.

 Skt. {bódhaka}

     [ெசம் + ேபாதகர]்

ெசம்மகள்

ெசம்மகள்1 cemmagaḷ, ெப. (n.)

   1. மகள்; Lakshmi, as beautiful.

     " ளரி நிைற ெசம்மகள் ன்னி யா க" (கல்லா. 39: 4);.

     [ெசம் + மகள். ெசம்ைமயான, அழகான மகள்]

 ெசம்மகள்2 cemmagaḷ, ெப. (n.)

   பட்ட வற்ற (அ பவமற்ற); ெபண்; artless, inexperienced girl.

     "ெசம்மகண் மாைல ம் ைற ெயன்றால் (கல்லா. 5:31);.

     [ெசம் + மகள்]

ெசம்மட்

ெசம்மட்  cemmaṭṭi, ெப. (n.)

   1. ஒ  வைகச ் ப் ; a kind of musselor oyster.

   2. மரமஞ்சள் (மைல.);; tree turmeric.

     [ெசம் + மட் . மட்  = ப் ன்]

ெசம்மண்

ெசம்மண்1 cemmaṇ, ெப. (n.)

   மட்பாண்டங்கள்  ச ம், சாைலகள் அைமக்க ம் பயன்ப ம் ஒ வைகச ் வப்  நிற மண் 
( லப். 16:5, உைர);; a kind of red earth, red soil.

   ம. ெசம்மண் ;   க., பட ெகம்மண் ; ட. ெகம்ெமாண்

     [ெசம் + மண்]

 ெசம்மண்2 cemmaṇ, ெப. (n.)

   மாணிக்கக் ற்றங்க ள் ஒன்  ( வாலவா. 25:14);; a flow in rubies, one of {mănikka-k-kurram. }

     [ெசம் + மண்]

ெசம்மண் ைல

 
 ெசம்மண் ைல cemmaṇcilai, ெப. (n.)

   கா க்கல் (யாழ்.அக);; red ochre.

     [ெசம்மண் + ைல.]

ெசம்மண்நிலம்

 
 ெசம்மண்நிலம் cemmaṇnilam, ெப. (n.)

   வந்த மண்ைண ைடய நிலப்ப ; red soil area;

 laterite soil.

     [ெசம்மண் + நிலம்]
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ெசம்மண்பட்ைட

 
 ெசம்மண்படை்ட cemmaṇpaṭṭai, ெப. (n.)

   நற்காலங்களில் ேகா ல், ம ல், ண்ைண த யவற் ல், ண்ணாம் ப்படை்டைய இைட ட்  
அ க் ம் வப் ப்படை்ட; stripes of red wash alternating with white, made on festive occasions on the side walls, as of 
temples, of raised platform at the entrance of house, etc.,

     [ெசம்மண் + படை்ட]

ெசம்மண் ச்

 
 ெசம்மண் ச்  cemmaṇpūccu, ெப. (n.)

   மண் வரின்  ைழத்த ெசம்மண் ெகாண்   ெம ய ; finishing the mud wall with red earth.

என் ட் ற்  ேநற்  ெசம்மண் ச்  னாரக்ள் (உ.வ.);.

     [ெசம்மண் + ச் ]

ெசம்மண்

 
 ெசம்மண்  cemmaṇpūmi, ெப. (n.)

ெசம்மண்நிலம் பாரக்்க;see semi-map-nilam.

     [ெசம்மண் + ]

ெசம்மணத்தக்
காளி

 
 ெசம்மணத்தக்காளி cemmaṇattakkāḷi, ெப. (n.)

ெசம்மணித்தக்காளி (M.M.); பாரக்்க;see {Sem-mani-t-takkālī.}

     [ெசம்மணித்தக்காளி → ெசம்மணத்தக்காளி]

ெசம்மணத்
ெசம்மணத்  cemmaṇatti, ெப. (n.)

ெசம் ளிசை்ச,1 (மைல); பாரக்்க;see {sempusiccai,1}.

ெசம்மணற்பா
ைற

 
 ெசம்மணற்பாைற cemmaṇaṟpāṟai, ெப. (n.)

   மணற்பாைற வைகக ள் ஒன் ; a kind of sand-stone in red colour.

     [ெசம்மணல் + பாைற]

ெசம்மணி

ெசம்மணி cemmaṇi, ெப. (n.)

   1. மாணிக்கம் ( ங்.); ruby.

   2. ப மராகம், ந்தம், ந்தக்கல், மாம்சகந் , பவளம் என்ற ஐம்மணிகளில் ஒன்  
(யாழ்.அக.);; any of the red gems, viz., {padumarāgam,} kuruvindam, kurundakkal, {māmšagandi,} pavaļam.

   3. வப் மணி; red bead.

   4. கண்ணின் க மணிையச ் ழ்ந் ள்ள ெசந்நிற வட்டம் (யாழ்ப்);; a redddish circle round the pupil of the eye.

     [ெசம் + மணி]

ெசம்மணிசை்ச

ெசம்மணிசை்ச cemmaṇiccai, ெப. (n.)

   மரவைக (ெத.க.ெதா. 3, (408);; a tree.

     [ெசம் + (மணிச் ைக→); மணிசை்ச]
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ெசம்மணித்தக்
காளி

 
 ெசம்மணித்தக்காளி cemmaṇittakkāḷi, ெப. (n.)

   ெச வைக; a variety of Indian houndsberry.

     [ெசம்மணி + தக்காளி]

ெசம்மந்தாைர

 
 ெசம்மந்தாைர cemmandārai, ெப. (n.)

   மந்தார மரவைக (L.);; purple variegated mountain ebony.

     [ெசம் + மந்தாைர]

ெசம்ம ற்ெகா
ண்ைட

 
 ெசம்ம ற்ெகாண்ைட cemmayiṟkoṇṭai, ெப. (n.)

ெசம்ம ற்ெகான்ைற ( ன்.); பாரக்்க;see {Sem-mayir-komrai.}

     [ெசம்ம ற்ெகான்ைற → ெசம்ம ய்ெகாண்ைட]

ெசம்ம ற்ெகா
ன்ைற

 
 ெசம்ம ற்ெகான்ைற cemmayiṟkoṉṟai, ெப. (n.)

ெகான்ைற வைக

     [ெசம் + ம ற்ெகான்ைற]

ெசம்மரம்

ெசம்மரம் cemmaram, ெப. (n.)

   1. மரவைக; Coromandal red-wood-Soymida febrifuga.

   2. மரவைக (L.);; a kind of tree.

   3. ெசஞ்சந்தனம் (L.);; red-sanders.

   4. அ ஞ் ல் (மைல.);; sageleaved alangium.

   5. மஞ்சா  (L.);; barbadoes pride.

   6. ேதவதா  (L.);; red cedar.

ம. ெசம்மரம்

ெசம் + மரம்]

ெசம்மரி

ெசம்மரி  semmarisi, ெப. (n.)

ெசந்ெநல் ல் இ ந்  எ க்கப்பட்ட அரி  (நன்னி. க.ெதா.

   2. கல்.

   2. ெதா.எ.ண 254-32); a kind of rice taken from red paddy.

     [ெசம் + அரி ]
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ெசம்ம தம்

 
 ெசம்ம தம் cemmarudam, ெப. (n.)

   கட்டடப் பணிக் ப் பயன்ப ம் ெகட் யான ம தமரம், ம ; hard country wood for building works.

ம. ெசம்ம த

     [ெசம் + ம தம்]

ெசம்ம தர்

 
 ெசம்ம தர ்cemmarudar, ெப. (n.)

நல்ல

   ேவளாளர;் good farmers or cultivators.

ெசம்ம தர ் யாக (T.A.S);.

     [ெசம் + ம தர]்

ெசம்ம

 
 ெசம்ம  cemmarudu, ெப. (n.)

ெசம்ம தம் பாரக்்க;see {Sem-marudam.}

ம. ெசம்ம

     [ெசம் + ம ]
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ெசம்மல்

ெசம்மல்1 cemmal, ெப. (n.)

   1. தைலைம; greatness, excellence, superiority.

     "அ ந் ெதா ல் த்த ெசம்மற் காைல" (ெதால். ெபா ள். 146);.

   2. வ ைம ( ங்.);; power.

   3. த க் ; haughtiness.

     "ெச ரப்்பவர ்ெசம்மல் ைதக்கலாதார"் ( றள், 880);.

   4. ெப ைம ற் றந்ேதான், தைலவன் ( வா.);; great person, as king. ர் த்தச ்ெசம்மல்.

   5. இைறவன் ( வா.);; god.

     " த்தன் ெபரியவன் ெசம்மல்" ( லப். 10:183);.

   6. வன் ( டா.);;{Siva.}

   7. அ கன் ( டா.);; Arhat.

   8. மறவன் ( ரன்); ( வா.);; warrior, hero.

   9. ெப ைம ள்ள மகன்; son.

     "ப ச ்ெசல்வன் ெசம்ம க் " (கம்பரா. அ ம. 18);.

ம. ெசம்

     [ெசம் → ெசம்மல்]

தைலவன் அல்ல  அரசன் ெசம்மல் எனப்பட்ட , ேநரை்மயான ஆட் யால்; வன் ெசம்மல் 
எனப்பட்ட , ெசந்நிறத்தால்

 ெசம்மல்2 cemmal, ெப. (n.)

   1. சா ப்  ( ஞ் ப். 82);; large flowered jasmine.

   2. வா ச் வந்த பழம்  ( வா.);; faded flower

     "உ ரந்்த . . . ெசம்மன் மணங்கமழ" ( லப். 7, பாடல், 39);.

   3. வாடாப்  (அக.நி.);; ever-fresh flowers.

     [ெசம் → ெசம்மல்]

 ெசம்மல்3 cemmal, ெப. (n.)

   நீர ்(அக.நி.; water.

ெசம்மல் ைக

 
 ெசம்மல் ைக cemmalligai, ெப. (n.)

   ெசம் ல்ைல (இ.வ.);; golden jasmine.

     [ெசம் + மல் ைக]

ெசம்மைல

ெசம்மைல1 cemmalai, ெப. (n.)

ெசங்கர  பாரக்்க;see {Señ-garagu.}

 ெசம்மைல2 cemmalai, ெப. (n.)

   ஆ ைர; tanner's senna.
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ெசம்மைலப்பா
ைல

 
 ெசம்மைலப்பாைல cemmalaippālai, ெப. (n.)

   பாைலப் பண் வைக (சங்.அக.);; a secondary melody-type of the {pālai class.}

ெசம்ம

 
 ெசம்ம  cemmaṟi, ெப. (n.)

   கம்பளிப் ேபாரை்வக் த் ேதைவயான ையப் ெபா வதற்காக ம், இைறச் க்காக ம் 
வளரக்்கப்ப ம் ஒ வைகப் ெசம்ப ப்  நிற ஆ  ( வா.);; common brownsheep.

ம. ெசம்மரி

     [ெசம் + ம ]

     [P]

ெசம்ம ப்
ைவ

ெசம்ம ப் ைவ cemmaṟippuruvai, ெப. (n.)

   1. ெபண்ணா  (நாஞ்.);; she sheep, ewe.

   2. ெசம்ம யாட் க் ட்  ( ன்.);; lamb.

     [ெசம்ம  + ைவ]

ெசம்ம யா

 
 ெசம்ம யா  cemmaṟiyāṭu, ெப. (n.)

ெசம்ம  பாரக்்க;see {Sem-mad.}

ெசம்மன் க்
ைக

ெசம்மன் க்ைக cemmaṉtirukkai, ெப. (n.)

   ப ப்  நிற ம், 25 ரலம் நீளம் வள ம் உட ம், 72 ரலம் நீளம் வள ம் வா ள்ள, ன்வைக; sting 
ray, brown, attaining 25 in. in length besides a tail 72 in. long, trigon bleekeri.

     [ெசம் → ெசம்மன் + க்ைக]

ெசம்மன் க்ைக

ெசம்மா

ெசம்மா1 cemmātal,    6 ெச. . . (v.i.)

   ெசம்ைம யாதல்; to be right, to become proper.

     "என் கண்ணன் கள்வ ெமனக் ச ்ெசம்மாய் நிற் ம்"( வ். வாய். 9. 6:6);.

ம. ெசம்மாக் க (அழகாக் தல், ேநராக் தல்);

     [ெசம் + ஆ – ெசம்மா-.]

 ெசம்மா2 cemmāttal,    6 ெச. . . (v.i.)

   1. இ மாத்தல்; to be elated with pride, to be haughtly, to assume superiority

     " கப்பட் ச ்ெசம்மாக் ங் ழ்' ( றள், 1074);.

   2. கக் களித்தல்; to be over-joyed, intoxicated with joy.

     "ம ண்  ெசம்ம ந் தண் ம் " (ெபரிய . ஆனாய. 20);.

   3. ெப தல்; to be majesticin manner or bearing.

     "அண்ணல் ெசம்மாந் ந்தாேன" ( வக. 2358);.

     [ெசம் → ெசம்மா-.]
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ெசம்மாத்

 
 ெசம்மாத்  cemmātti, ெப. (n.)

   காலணித் ெதா லாளர ் லப்ெபண்; woman of the shoe-maker caste.

     [ெசம்மான் (ஆ.பா.); → ெசம்மாத்  (ெப.பா.);]

ெசம்மாப்

ெசம்மாப்  cemmāppu, ெப. (n.)

   1. அகமலரச்்  ( வா.);; exultation.

   2. இ மாப்  ( டா.);; pride, haughtiness.

   3. ற் க்ைக ( டா.);; majestic bearing or manner.

     [ெசம்மா-1- → ெசம்மாப் ]

ெசம்மார் க்
வான்

 
 ெசம்மார் க் வான் cemmārpugugguṟuvāṉ, ெப. (n.)

   பசை்ச நிற ட ம், மஞ்சள் நிறத் ெதாண்ைட ம் வப்  நிறமார் ம் ெகாண்ட பறைவ; coppersmith 
barbet.

     [ெசம்மார்  + க் வான்]

சாைல ஒரமரங்கள், ேதாட்டங்கள், ங்காக்கள் ஆ யவற் ல் காணப்ப ம் பறைவ.

ெசம்மாரா

 
 ெசம்மாரா cemmārā, ெப. (n.)

மஞ்சள் அல்ல

   இளஞ் வப்  நிற ள்ள கடல் ன் வைக; Sea. fish, yellow or rosy.

     [ெசம் + (ஆரால் → ஆரா]

ெசம்மாளி

 
 ெசம்மாளி cemmāḷi, ெப. (n.)

ெசம்படவர்

   அணி ம் ெச ப்  வைக (இ.வ.);; a kind of sandals used by fishermen.

ெத. சம்மாளிக .

     [ெசம்மான் → ெசம்மாளி]

ெசம்மான்

ெசம்மான்

 
 ெசம்மான் cemmāṉ, ெப. (n.)

   காலணி ெசய்ேவான் ( டா.);; shoe-maker, one who works in leather

ம. ெசம்மான்

     [ெசம் → ெசம்மான்]

 Skt. Carman
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ெசம்மானம்

ெசம்மானம் cemmāṉam, ெப. (n.)

   1. ெசக்கர ்வானம்; roseate sky.

     "ெசம்மானத ்ெதாளியன்ன ேமனியான் காண்" (ேதவா. 711. 1);.

   2. மைழப் ெபய்தைலக் க் ம் வானம் (தஞ்ைச);; copper sky.

   ம. ெசம்மானம்;க. ெகம்பரா

     [ெசம் + (வானம் → மானம்]

ெசம் ள

 
 ெசம் ள  cemmiḷagi, ெப. (n.)

   சம்பாெநல் வைக (A.);; a species of {Šambá paddy.}

     [ெசம் + ள . ள  = ெநல் வைக]

ெசம் ன்

ெசம் ன்1 cemmīṉ, ெப. (n.)

   1. அ ந்த ; the star Arundadi

     "ெசம்  னைனய னின்ெறான்னகரச் ்ெசல் " (ப ற் ப். 31:28);.

   2. ெசவ்வாய்; Mars.

ெசம்  னிைமக்  மாக ம் ன் ( றநா. 60:2);.

   3. யாழ் ண் ன் ( வா ைர); ( றநா. 60 உைர);; the 6th star.

ம. ெசம் ன்

     [ெசம்(ைம); + ன். ன் = ண் ன்]

 ெசம் ன்2 cemmīṉ, ெப. (n.)

   1. ெப ந்தைலத் ங்கலம் (M.M.345);; sperm whale.

   2. இறால் ன்; prawns.

ம. ெசம் ன்

     [ெசம் + ன்]

ெசம் ன்வ ரம்

 
 ெசம் ன்வ ரம் cemmīṉvayiram, ெப. (n.)

   னம்பர ்என் ம் ம ந் ப்பண்டம்( ன்.);; ambergris as found in the intestines of the sperm whale.

     [ெசம் ன் + வ ரம்]

ெசம் ன் வ ற் ல் காணப்ப வ
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ெசம்

ெசம் 1 cemmudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. தல்; to shut, close, as door.

     " ண்கதவஞ் ெசம் " ( வ்.இயற். 3:12);.

   2. ரத்்தல்; to close up, fill up

     " ளி . . .  யாைன மததெ்தாைள

ெசம் ற் றன்ேற" (கம்பரா. எ ச.் 52);.

   3. ம ந் ப் பண்டங்கைளப் ட ம் ெபா  ைல மண்கட் தல் ( ன்.);; to apply lute to a cloth covering 
a medicinal substance, before heating.

   4. ைபைய நிைறத்  வாையத் ைதத்தல் ( ன்.);; to stuff and fill, as pillow or bag, and sew up the end.

   5. ண்ைணக் தல்; to open, as a sore.

   6. ைடத்தல் (இ.வ.);; to beat soundly, thrash.

   7. ட் த்தல்; to consolidate.

ேதாண் ய க் ள் ைண நி த் ச ் ற் ம் சல்  மண் த யன இட் ச ்ெசம் னாரக்ள்.

     [ெசம் → ெசம் ]

 ெசம் 2 cemmudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. கலங் தல்; to be disturbed, agitated.

   2. கண் கலங்  ங் தல் ( ன்.);; to be swollen and bleared, as the eyes.

   3. வ  ெபா தல் ( ன்.);; to be hard, as belly through indigestion.

   4. நிற த யன பர தல் ( ன்.);; to spread, as colour.

ெசம் ெசம்

ெசம் க் ச்
சான்

 
 ெசம் க் சச்ான் cemmudugugāccāṉ, ெப. (n.)

   ெபரிய தைலேயா  ப த்த வைளந்த அல ம், ெசம்ைமயான ம் ெகாண்ட பறைவ; rufous-backed 
shrike.

     [ெசம்  + சச்ான்]

இ  ஓணான், தவைள ேபான்றவற்ைறப் த்  ன்மரங்களில் த்  ைவத்  ன் ஓய்வாகத் 
ன் ம் இயல் ைடய .

ெசம் ங்ைக

 
 ெசம் ங்ைக cemmuruṅgai, ெப. (n.)

   மரவைக; a kind of tree.

ம. ெசம் ரிங்ங

     [ெசம் + ங்ைக]

ெசம் ல்ைல

 
 ெசம் ல்ைல cemmullai, ெப. (n.)

   ல்ைல வைக (L.);; golden jasmine.

     [ெசம் + ல்ைல]
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ெசம் ள்ளி

ெசம் ள்ளி cemmuḷḷi, ெப. (n.)

   1. ச த் ராப் பழவைக (L.);; Andaman Indian oak.

   2. ட ்ெச வைக; a thorny plant.

   3. ெவள்ைள நீலாம்பரம் (L.);; crested purple nail dye.

ம. ெசம் ள்ளி

     [ெசம் + ள்ளி]

ெசம் க்கன்

ெசம் க்கன் cemmūkkaṉ, ெப. (n.)

   1. தைல வைக (யாழ்ப்.);; a species of alligator.

   2. எ  வைக (சங்.க.);; a species of rat.

     [ெசம் + க்கன்]

ெசம்ேமவல்

 
 ெசம்ேமவல் cemmēval, ெப. (n.)

   இணங் ைக (யாழ்ப்.);; agreement, reconciliation.

     [ெசம் + ேம  + அல்]

ெசம்ைம

ெசம்ைம cemmai, ெப. (n.)

   1. வப்  ( வா.);; redness, ruddiness.

க ரவன் மைற ம் ேநரத் ல் வானம் ெசம்ைம ந்த .

   2. ெசவ்ைவ ( வா.);; goodness, soundness, good condition.

   3. ேநரை்ம; spotlessness, directness, rectitude

     "ெசம்ைம  னிகந் ெதாரீஇ" (க த்.14);.

வ ைம ம் ெசம்ைம ேவண் ம்.

   4. மனக் ேகாட்ட ன்ைம; fairness, impartiality.

     "ெசம்ைம ஞ் ெசப் ம்" (ெதால்.ெபா ள். 209);.

   5. ஒற் ைம (யாழ்ப்.);; unity, concord, agreement.

   6. ெப ைம ( வா.);; excellence, eminence, greatness.

     "ெசம்ைம சான்ற கா  மாக்க ம்" (ம ைரக். 499);.

   7. ய்ைம ( ன்.);; fineness, neatness, cleanliness.

   8. அழ ; beauty, grace, elegance.

   9. ெசங்ேகாள் (ேக ); ( டா.);; moon's descending node.

   10. கந்தகம்; sulphur.

     "ெசம்ைம ன்னிற்பச ் ேவதம் ரிவேபால்" ( மந். 2455);.

   11. க த் ம் ெசால் ம் ெசய ம் தம் ள் மாறாைம ( றள், அ  11, பரிேம.);; no change in thought, word 
and deed.

ம. ெசம்ம

ெசய்ம்ைம ெசம்ைம
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ெசம்ைமக்கல்

 
 ெசம்ைமக்கல் cemmaikkal, ெப. (n.)

   ெசந்நிறமான கானகக்கல்; a variety of red stone containing ore.

     [ெசம்ைம + கல்]

ெசம்ைமகட் -
தல்

ெசம்ைமகட் -தல் cemmaigaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஒ ங் ப த் தல்; to adjust, settle.

   2. அைம  (சமாதான);ப் ப த் தல்; to reconcile, as parties.

   3. ஏற் க் ெகாள்ளச ்(சம்ம க்கச)்; ெசய்தல்; to induce consent.

     [ெசம்ைம + கட் -.]

ெசம்ைமப்ப த்
-தல்

ெசம்ைமப்ப த் -தல் cemmaippaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.i.)

   1. ஒ ங் ப த் தல்; to put in order, adjust, arrange, make ready, rectify.

   2. ய்ைமயாக் தல் (உ.வ.);; to cleanse.

   3. நிைற  ெசய்தல்; to finish, complete.

   4. அழ  ப த் தல்; to dress, decorate.

   5. ேமம்ப த் தல்; toimprove.

   5. ரப் த் தல்; toreform.

நிரவ்ாகத்ைதச ்ெசம்ைமப்ப த்தச ் ல ட்டங்கள் ேபாட ேவண் ம்.

     [ெசம்ைம + ப த் -.]

ெசம்ைமபண்டா
ரக்கல்

ெசம்ைமபண்டாரக்கல் cemmaibaṇṭārakkal, ெப. (n.)

   ெபான்ைன அள ட உத ம் பண்ைடய கல்; an old weighingstone to weigh gold.

     'ெதன்னாட் த் ( ); வ (ைர);ச ்சங்கரனிரைன ங்கன் நந்தா ளக் ெகான்  க் த் தந்த ெபான் 
ெசம்ைம பண்டாரக் கல்லால் 79 இவெனய்" (ெத.க.ெதா.4, கல். 519/1986);.

     [ெசம்ைம + பண்டாரக்கல்]

ெசம்ைமயாக

 
 ெசம்ைமயாக cemmaiyāka, .எ. (adv.)

   க ைமயாக; severely.

அ காரி டம் ெசம்ைமயாக வாங் க் கட் க் ெகாண்டான்.

     [ெசம்ைம → ெசம்ைமயாக]

ெசம்ெமா ச்
ேலைட

ெசம்ெமா ச் ேலைட cemmoḻiccilēṭai, ெப. (n.)

   ரிக்கப்ப த ன் ேய பலெபா ள் பயக் ஞ் ெசாற்களாலா ய ெதாடர ்(தண் . 75 
உைர);; paronomasia in {Šem-moli,} caused without splitting up words, one of two {Silêdai.}

     "ெசங்கரங்க ளானிர  நீக்கத ் றம் ரிந்

பங்கய மாதர ்நலம்ப லப் –ெபாங் த்

ேதரா  ெவய்ேயா யரந்்த ெநரிெயா ம்

நீரா  நீணிலத்  ேமல்"

இப்பாட ல் ஆ த்தச ்ேசாழ க் ப் பகலவன் ேலைடயாக ப் டப்பட் ள்ள  காண்க.

     [ெசம்ெமாழ + ேலைட]
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ெசமக்ைக றா
ல்

 
 ெசமக்ைக றால் cemakkaiyiṟāl, ெப. (n.)

   இறால் வைக; a kind of prawn.

     [ெசம் + ைக + இறால்]

ெசம

 
 ெசம  cemadi, ெப. (n.)

   ; abundance.

     [ெசம் → ெசம் ]

ெச

ெச 1 cemittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெசரித்தல்; to digest.

     "நஞ்ைச ண்

ெச ப் ைரயா" ( க் ற் ஊடற்.19.ெசந்.25, 392);.

     [சரி → ெசரி- → ெச -.]

 ெச 2 cemittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெசரிமான மாதல்; to be digested.

     'உண்ட  ெச யாேம' (ஈ );.

     [ெச -1 → ெச 2-.]

 ெச 3 cemittal,    4 ெச. . . (v.i)

   றத்தல்; to be born.

     "ெச த்த ெதத்தைன" ( ப் . 242);.

ெச யாக் ணம்

 
 ெச யாக் ணம் cemiyākkuṇam, ெப. (n.)

   ெசரியாைம; indigestion.

     [ெச - →  ெச யா + ணம்]
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ெசய்

ெசய்1 ceytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. இயற் தல்; to do; perform, make, create, accomplish.

     "ெசயப்ப  ெபா ைளச ்ெசய்த  ேபால" (ெதால். ெசால். 248);.

ெசய்வைதச ் ந்தச ்ெசய்.

   2. உண்டாக் தல்; to cause, effect.

     'ெச ந்ேதர ் வலாள் ெசய்த க் காமம்" (க த். 140);.

   3. ெபா ளீட் தல் (சம்பா த்தல்);; to acquire.

     "ஈதற் ச ்ெசய்க ெபா ைள ( ரிக . 90);.

   4. ஒத்தல்; to resemble

     "ேவனிைர ெசய்த கண்ணீ" ( வக. 2490);.

   ம. ெசய் க;   க. ெகய், ெதய்;   ெத. ேச ;   . ைக னி;   ேகாத. ெகய்;   ட. ய்;   ரா. கன்னிங்க்;   ட 
ெகய்;   ேகாண். பானா;   . வ. ய;   . ைன;   நா. அக்;   ெகாலா. கக்;   கட. ெகய்;பட. ய்

     [கல் → ெசல் → ெசன் → ெசய்-.]

 ெசய்2 cey, ெப. (n.)

   1. ெசய்ைக; deed, act, action.

     "களி  களம்ப த்த ெப ஞ்ெசய் யாடவர"் (ெந நல். 171);.

   2. வயல்; field, especially wet field.

     "ெசய் ற் ெபாலம்பாப் ஞ் ெசய் ைன" (பரிபா. 10:128);.

   ம. ெச;  க. ெகய்

     [ெசய்1 → ெசய்]

 ெசய்3 cey, ெப. (n.)

   ஏக்கர ்ெகாண்ட நன்ெசய் அல்ல  ஞ்ைச நிலவள ; a unit offield measure = 276 ft x 276 ft = 76, 176 sq. 
ft=13/4 acres of wet land (R.P.);

   2. ெப ங் , 100   ெகாண்ட நிலவளைவ (G.Sm.D., i.288);;{peru-n-kuli,}

 a land measure consisting of 100 {ciru-kuli.}

     [ெசள் → ெசய். (ஒ.ெமா. 169);]

 ெசய்4 cey, ெப. (n.)

   வப்  (ைதலவ.);; redness.

ெசய்க்கடன்

ெசய்க்கடன் ceykkaḍaṉ, ெப. (n.)

   நிலவரி; land tax.

     "பழஞ் ெசய்க்கடன் ெகாண்ட " ( றநா. 35);.

     [ெசய் + கடன்]
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ெசய்கடன்

ெசய்கடன் ceykaḍaṉ, ெப. (n.)

   1. கடைமச ்ெசயல்; duty, religious, social or moral.

     " ரத்்தமா ச ்ெசய் ட னினி  ற் " (தணிைகப் , அகத். 131);.

   2. ன்ேனாரக்் ச ்ெசய் ம் கடன் ( ன்.);; funeral obsequies, rites for the manes.

   3. ேநரத்் க்கடன்; votive offering as to a deity.

     "ெதய்வம் ெநாந்ேதஞ் ெசய் ட ேனரந்்ேதாம்" (மேனான். 1, 3:168);.

   4. ஏற்கனேவ ஒ வர ்ெசய்த ெகாைட, அன்பளிப்  ேபான்றவற்ைறத் ப் ச ்ெசய்தல்; returning the 
donation orgift to other when the occasion occurs.

     [ெசய் + கடன்]

ெசய்கைர

ெசய்கைர ceykarai, ெப. (n.)

   1. வரப் ; artificial bank, ridge infields.

     "மண்... மந்த ெசன்றச ்ெசய்கைர ந் " ( வாத.் .மண் மந்த 37);.

   2. பாலம் ( டா.);; causeway, bridge.

     "அ ேவ காட் ச ்ெசய்கைர யாகப் ேபா " (இர . க் . 70);.

   3. ெசயற்ைகயாய் உண்டாக்கப்பட்ட த ப் க் கைர; dykes.

     [ெசய் + கைர]

ெசய்கா

ெசய்கா  ceykāṭu, ெப. (n.)

   ங்கா  ( க்ேகா. 148, உைர.);; thickest.

     [ெசய்2 + கா ]

ெசய்காரியஅட்ட
வைண

 
 ெசய்காரியஅட்டவைண ceykāriyaaṭṭavaṇai, ெப. (n.)

   ேகா ல் நடக்க ேவண் ய காரியங்கைளக் காட் ம் பட்  (இ.வ.);; index of items of work to be done in 
temple service.

     [ெசய் + காரியம் + அட்டவைண]

ெசய்காரியம்

ெசய்காரியம் ceykāriyam, ெப. (n.)

   1. ெசய்யப்பட்ட ேவைல; thing done, deed, act.

   2. வல்லைம (சமாளிப் );; economical management.

     [ெசய் + காரியம்]
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ெசய்கால்

ெசய்கால்1 ceykāl, ெப. (n.)

   1. ப ர ்ெசய் ம் நிலம்; cultivated or arable land.

     'தரி  டந்த தைரையச ்ெசய்காலாம்ப  த் வாைரப் ேபாேல' (ஈ , 2. 7:4);.

   2. ேசாைல ( ங்.);; grove.

     [ெசய் + கால்.]

 ெசய்கால்2 ceykāl, ெப. (n.)

   1. நற்காலம்; happy occasion, opp. to {pari-kãl.}

ெசய்கால் பரிகால் மட் ந் ெதன் றத் த் ண்ைண ற  (இ.வ.);.

     [ெசய் + கால் = காலம்]

 ெசய்கால்3 ceykāl, ெப. (n.)

   நிலத் ல் ப ர ்ெசய்வதற்  ேவண் ய ைழப்  (தஞ்ைச.);; labour necessary for the cultivation of lands.

     [ெசய் + கால்]

ெசய்கால்சா ப

 
 ெசய்கால்சா ப  ceykālcākubaḍi, ெப. (n.)

   நன்ெசய் நிலத் ல் ன்ெசய்ப்ப ர ்ெசய்ைக (இ.வ.);; cultivation of dry crops in wet lands.

     [ெசய்கால் + சா ப ]

ெசய்கால்பரிகா
ல்

 
 ெசய்கால்பரிகால் ceykālparikāl, ெப. (n.)

   நற்கால ம் க்கால ம்; occasions of joy and Sorrow.

ெசய்கால் பரிகால் மட் ந் ெதன் றத் த் ண்ைண ற  (இ.வ.);.

     [ெசய்கால் + பரிகால்]

ெசய்காற்கரம்

 
 ெசய்காற்கரம்  ceykāṟkarambu, ெப. (n.)

   தரிசாக டப்பட்ட சா ப  நிலம்; arable land, allowed to lie fallow or waste, one of two karambu.

     [ெசய்கால் + கரம் ]

ெசய்காற்றரி

 
 ெசய்காற்றரி  seykāṟṟarisu, ெப. (n.)

ெசய்காற் கரம்  பாரக்்க;see {šeykār-karambu.}

     [ெசய்கால் + தரி ]

ெசய் ற்றம்

 
 ெசய் ற்றம் ceykuṟṟam, ெப. (n.)

   ைழ (யாழ்ப்.);; fault, error commission (of a crime sin etc,.);.

     [ெசய் + ற்றம்]
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ெசய் ைற

ெசய் ைற ceykuṟai, ெப. (n.)

   1. ைழ; nonperformance of duty, fault, error, mistake.

   2. அைர ைற ேவைலயா ப்ப ; incomplete thing, that which is in an unfinished state.

     [ெசய் + ைற]

ெசய் ன்றம்

ெசய் ன்றம் ceykuṉṟam, ெப. (n.)

ெசய் ன்  பாரக்்க;see {eykuru.}

     "ேசேணாங் க  தாழ்ந்த ெசய் ன்ற ம்" (மணிேம. 28: 62);

     [ெசய் + ன்றம்]

ெசய் ன்

ெசய் ன்  ceykuṉṟu, ெப. (n.)

   ெசல்வமக்கள் ைளயாடற் ெபா ட்  அைமக்கப்ப ம் கட் மைல; artificial mound, elevated place for high-
born persons to play on.

     "ெசய் ன் ைவ ைவ ரம்லர ்வா " ( க்ேகா. 223);

     [ெசய் + ன் ]

ெசய்

ெசய்  ceyāli, ெப. (n.)

   1. ெசய்த ேவைலக் ப் ெப ங்  (உ.வ.);; wages for labour.

   2. ெபாற்ெகால்லர ்தசச்ர ் த ேயார ்ெபா ளின் ைல அல்லாமல் ெசய்த ேவைலக் ப் 
ெப ம் ; labour charges.

நைக வாங் னால் ெசய்  தள் ப  ெசய்யப்ப ம்.

     [ெசய் + ]
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ெசய்ைக

ெசய்ைக ceykai, ெப. (n.)

   1. ெசயல்; act, deed, action.

     "மக்கள் மனம்ேவ  ெசய்ைக ம் ேவ " (நால , 127);.

அவர ்ெசய்ைக பல க் ம் ன ட் ய .

   2. மனம், ேபச் , உடல் இைவகளி ண்டா ம் இ வைக ைனகளா ய நிைல; actions, physical and 
mental.

     "நின்ற  ேவதைனேய ப் ச ்ெசய்ைக ேநரந்ின்ற ஞான ெமன நிகழ்ந்த ைவந்  ெமான் ய 
கந்தத் " (ெபரிய . ஞான. 916);.

   3. க மம் (உ.வ.);; karma.

   4. ேவைலப்பா ; workmanship, work.

     "ெசய்ைக ய ந்  தன்மண் ற் றா ம்" (நால .147);.

   5. ஒ க்கம்; conduct.

     "ேபர ளாளர ்தத்தஞ் ெசய்ைக ற் ைழப்ப ண்ேடா" (கம்பரா. டண. 128);.

   6. உடன்ப க்ைக; agreement, contract, as a solemn act.

     "ஆ ைசவ னா ரன் ெசய்ைக" (ெபரிய . த த்தாட.் 59);.

   7. ெசயற்ைகப் ெபா ள்; artificial product, artifact, that which is manufactured.

இந்தச ்சரக்  ெசய்ைக.

   8. ெசய்ைகச ் த் ரம் பாரக்்க (நன்.20, உைர);;see {Seygaj-c-ciittiram}

   9. ெசய் ைன ( ல்  னியம்);; witchcraft, sorcery.

இந்த ேநாய் ெசய்ைகயாலான .

   10. ேவளாண்ைம (யாழ்ப்.);; cultivation of land, agricultural labour.

   11. அர ன் அ ம யாற் ெபற் ப் தாகப் பண்ப த் ப் ப ரிடப் ெபற்ற காட்  நிலம் 

ெசய்ைகக்காணி

ெசய்ைகக்காணி ceykaikkāṇi, ெப. (n.)

   1. பற்றைடப்  நிலம்; landheld by a cultivator who renders a certain share of the produce to the owner,

   2. ஆவணக்காணி (சாசன காணி);; hereditary property held under a royal grant.

     [ெசய்ைக + காணி]

ெசய்ைகக்காரன்

ெசய்ைகக்காரன் ceykaikkāraṉ, ெப. (n.)

   1. த்தைகக்காரன் (யாழ்ப்.);; cultivator who is a sharer in the produce.

   2. நல்ல ேவளாளன்; good cultivator.

   3. மந் ரஞ் ெசய்ேவான்; sorcerer.

   4. ேவைலக்காரன் (யாழ்.அக.);; servant.

     [ெசய்ைக + காரன்]

ெசய்ைகக் ைற
சச்ல்

ெசய்ைகக் ைறசச்ல் ceykaikkuṟaiccal, ெப. (n.)

   1. ேவளாண் தாழ் ; shortage of labour in cultivation.

   2. நடத்ைதத ்தவ ; misdeed, bad conduct.

     [ெசய்ைக + ைறசச்ல்]
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ெசய்ைககாண்(
)-தல்

ெசய்ைககாண்( )-தல் ceykaikāṇṇudal,    12 ெச. . .(v.i.)

   நிலம் வயலாகத ் த்தப்ப தல் (யாழ்ப்.);; land to be newly brought under cultivation.

     [ெசய்ைக + காண்-.]

ெசய்ைகசச்ரக்

 
 ெசய்ைகசச்ரக்  ceykaiccarakku, ெப. (n.)

   ெசயற்ைகப் ெபா ள்; that which in manufactured.

     [ெசய்ைக + சரக் ]

ெசய்ைகச் ட்

 
 ெசய்ைகச் ட்  ceykaiccīṭṭu, ெப. (n.)

   ேமல் வாரச ்சா ப  ஒப்பந்தம் (யாழ்ப்.);; cultivation deed, written contract between owner and cultivator.

ெசய் = நிலம்

     [ெசய் → ெசய்ைக + ட் ]

ெசய்ைகச் த்
ரம்

 
 ெசய்ைகச் த் ரம் ceykaiccūttiram, ெப. (n.)

   ணரச்்  ெந  ( );  ெந  ( ); த யவற்ைற த் க்காட் ம் ெந  ( );;{šūtra} 
containing directive rules on sandhi, syntax etc., corresponding to {vidi šutras} in {Šanskrit}

     [ெசய்ைக + த் ரம்]

ெசய்ைகச் ழ்ச்

ெசய்ைகச் ழ்ச்  ceykaiccūḻcci, ெப. (n.)

   தந் ரசெ்சயல்; stratagem, trick, secret, device.

     "ைக கந்  ெப ய ெசய்ைகச ் ழ்ச் ள்" (ெப ங். இலாவாண. 17:67);.

     [ெசய்ைக + ழ்ச் ]

ெசய்ைகத்தைர

 
 ெசய்ைகத்தைர ceykaittarai, ெப. (n.)

   பண்ப த் ன நிலம் (யாழ்.அக.);; field prepared for sowing.

     [ெசய்ைக + தைர]

ெசய்ைகத்தைள

ெசய்ைகத்தைள ceykaittaḷai, ெப. (n.)

   1. நன்றாகப் பண்ப த்தப்பட்ட நிலம்; field well ploughed and richly manured.

   2. பட்டயக் காணி; land held from Government for cultivation.

     [ெசய்ைக + தைள]

ெசய்ைகத்தாழ்ச்

ெசய்ைகத்தாழ்ச்  ceykaittāḻcci, ெப. (n.)

   1. ேமற்பாரை்வக் ைற ; mismanagement.

   2. ெதா ற் ைற ; deficiency in the amount of labour required.

   3. வய ன் ெசம்ைமக் ைற (தஞ்ைச.);; defect in the nature of the field.

     [ெசய்ைக + தாழ்ச் ]
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ெசய்ைகத்ேதர்

 
 ெசய்ைகத்ேதர ்ceykaittēr, ெப. (n.)

   ஊரவ்லத் ல் பயன்ப த் ம் ேதரவ்ைக (யாழ்ப்.);; a kind of car used in procession.

     [ெசய்ைக + ேதர]்

ெசய்ைகப்பங்

ெசய்ைகப்பங்  ceykaippaṅgu, ெப. (n.)

   1. ப ரி ேவா க் ரிய வாரம் (யாழ்ப்.);; share of the cultivator or planter.

   2. ெசய்ேநரத்் யான நிலம்; land made suitable for cultivation.

     [ெசய்ைக + பங் ]

ெசய்ைகபண்
-தல்

ெசய்ைகபண் -தல் ceykaibaṇṇudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உழ  த ய ப ரத் ்ெதா ல் ெசய்தல் (யாழ்ப்.);; to cultivate, till, manure.

     [ெசய்ைக + பண் -.]

ெசய்ைகயாட்

 
 ெசய்ைகயாட்  ceykaiyāṭci, ெப. (n.)

   பட்டயத்தாற் ெபற்ற நில உரிைம (யாழ்ப்.);; possession of land for cultivation held under a written grant from 
Government.

     [ெசய்ைக + ஆட் ]

ெசய்ைக ப்

 
 ெசய்ைக ப்  ceykaiyuppu, ெப. (n.)

காய்ச் ெய க்கப்ப ம் உப்  (யாழ்ப்.);:

 manufactured salt.

ம வ. ெசயற்ைக உப்

     [ெசய்ைக + உப் ]

ெசய்ைகெயாப்ப
ம்

 
 ெசய்ைகெயாப்பம் ceykaiyoppam, ெப. (n.)

   நில உரிைமச ் ட்  (பட்டா);; written grant by Government for cultivation.

     [ெசய்ைக + ஒப்பம்]

ெசய் ைன

ெசய் ைன ceycuṉai, ெப. (n.)

   அகழ்ந்  உண்டாக்கப்பட்ட நீரந்ிைல; tank or pond, as formed by human labour.

     "ைகயைமத் யற் ய ெசய்கைன ேதா ம்" (ெப ங். இலாவாண. 15:18);.

     [ெசய் + ைன]
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ெசய்

ெசய்  ceyti, ெப. (n.)

   1. ெசய்ைக1 பாரக்்க;see {šergas.}

     " ப்ெபா ளன்  ஞ்ெசய் " ( றநா. 45: 7);.

   2. ெதா ல் (இைற. 1:18);; occupation.

   3. ஒ க்கம் ( டா.);; behaviour, conduct.

   4. ெசய்ந்நன்  ( றநா. 34:6); பாரக்்க;see {ey-nnari,}

   5. ப் ட் ச ்ெசால் ம்ப யான நிகழ்ச்  பற் ய ளக்கம் (ெசய் );; news, tidings, information.

     "பாத் ர தான ம் ைபந்ெதா  ெசய் ம் (மணிேம. 19:49);.

அவ க்கப் பணம் ைடத்த ெசய்  எனக் த் ெதரியா .

   6. நிைலைம; state, condition.

   ம. ெசய் ;   க. பட. த் ;ெத. ெச த

     [ெசய் → ெசய் ]

ெசய் க்காக

 
 ெசய் க்காக ceytikkāka, .அ. (adv.)

   கவனத் ற்காக (தகவ க்காக);; tor guidance;

 for information.

     [ெசய்  +ஆக]

ெசய் க் ப்

ெசய் க் ப்  ceytikkuṟippu, ெப. (n.)

   1. ஒர ்அைமப்  தன  நடவ க்ைககைளப் ெபா மக்க க்  அ க் ம் கமாகச ்ெசய் த்தாள், 
வாெனா  ேபான்றவற் க்  அ ப் ைவக் ம் எ த்  வ வச ்ெசய் ; press release.

ெபாங்க க் ச ்ேசைல வழங்கப்ப ம் என்  அர ன் ெசய் க் ப் க் ற .

   2. ளத்தத ்ெதா ப் ; a note.

இைதக் கட் ைர என்பைத டச ்ெசய் க் ப்  எனலாம்.

     [ெசய்  + ப் .]

ெசய் கள்

 
 ெசய் கள் ceytigaḷ, ெப. (n.)

   வாெனா , ெதாைலக்காட்  ஆ யவற் ல் ப க்கப்ப ம் ெசய் த் ெதா ப் ; news over the radio or 
television.

     [ெசய்  → ெசய் கள்.]

ெசய் ெகால்( )
தல்

ெசய் ெகால்( )தல் ceydigolludal,    13 ெச. . . (v.i.)

ெசய்ந்நன் ெகால்( );-தல் பாரக்்க;see {sey-n-namri-kol_}

     "ெசய்  ெகான்ேறாரக்் ய்  ல்ெலன" ( றநா. 34:6);.

     [ெசய்  + ெகால்-.]

ெசய் த்தாள்

ெசய் த்தாள் ceytittāḷ, ெப. (n.)

   1. ெசய் தழ் பாரக்்க;see {cydi-y-idal.}

   2. நாள்ேதா ம் ெசய் கள் அசச் க்கப்பட் , ற்பைனக்  வ ம், நாட்  நடப்ைபக் காட் ம் இதழ் 
(பத் ரிக்ைக);; newspaper.

     [ெசய்  + தாள்.]
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ெசய் த் க்

 
 ெசய் த் க்  ceytittuṇukku, ெப. (n.)

   கவனத்ைத ஈரக்் ம் வைக ல் ெசய் தழ்களில் ெவளியா ம் ைவயான  ெசய் கள்; titbits in 
periodicals.

அந்தச ்ெசய் த ல் ெசய் த் க் ள் அ கம் ெவளிவ ன்றன.

     [ெசய்  + க் ]

ெசய் ப்படம்

 
 ெசய் ப்படம் ceytippaḍam, ெப. (n.)

   ெசய் கைள ெவளி ம் ைற ல் எ க்கப்ப ம் ெசய் த் ைரப்படம்; documentary film.

     [ெசய்  + படம்]

ெசய் ப் ைழ

ெசய் ப் ைழ ceytippiḻai, ெப. (n.)

   அ யாமல் ெசய்த தவ ; unconscious mistake slip.

     "எப்ெபா ந் தன்மணத் க் ேகற்க நடப்பாரக்்ெகா  ெசய் ப் ைழ வாராேதா னகரா" 
( னகராெவண்பா. 85);.

     [ெசய்  + ைழ.]

ெசய் மடல்

 ெசய் மடல் ceytimaḍal, ெப. (n.)

   ஒ  ைற அல்ல  கழகத் ன் ெசய் கள் அடங் ய இதழ்; news letter of a department or association journal.

     [ெசய்  + மடல்]

ெசய் ெமய்ப்

 
 ெசய் ெமய்ப்  ceytimeyppu, ெப. (n.)

   ெசய் த்தாள் அசச்ா ன் தயாரிக்கப்ப ம் ெமய்ப் ; news proof;gally proof.

     [ெசய்  + ெமய்ப் ]

ெசய் ய க்ைக

 
 ெசய் ய க்ைக ceytiyaṟikkai, ெப. (n.)

   வாெனா , ெதாைலக்காட் களில் ப் ட்ட நிகழ்ச்  பற் ய றப்  அ க்ைக; news bulletin.

ேதரத்ல் பற் ய ெசய் ய க்ைக மணிக்ெகா ைற நாள் ம் வழங்கப்ப ற .

     [ெசய்  + அ க்ைக]

ெசய் யாளர்

 
 ெசய் யாளர ்ceytiyāḷar, ெப. (n.)

   ெசய் த் தாள், வாெனா , ெதாைலக்காட்  த யவற் ன் நி பர;் reporter, newsperson.

ெசய் யாளர ் ட்டத் ல் தல்வர ்ேப னார.்

     [ெசய்  + ெசய் யாளர]்
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ெசய் தழ்

 
 ெசய் தழ் ceydiyidaḻ, ெப. (n.)

   நாளிதழ், வார இதழ், மாத இதழ் மற் ம் ப வ இதழ் ஆ யனவற் ன் ெபா ப் ெபயர;் a common name 
for the daily, weekly, monthly and periodical newspaper.

     [ெசய்  + இதழ்]

ெசய் வள் வ
ன்ெப ஞ்சாத்த

ன்

ெசய் வள் வன்ெப ஞ்சாத்தன் ceytivaḷḷuvaṉperuñjāttaṉ, ெப. (n.)

   ந்ெதாைக 228 ஆம் பாட ன் ஆ ரியர;் author of {Kurundogai-228.}

     [ெசய்  + வன்ஞவன் + ெப ஞ்சாத்தன்]

ெசய் றம்

ெசய் றம்1 ceytiṟam, ெப. (n.)

   ம த யாழ்த் றத் ள் ஒன்  ( ங்.);; a secondary melodytype of the Marudam class.

     [ெசய் + றம்]

 ெசய் றம்2 ceytiṟam, ெப. (n.)

   ைனத் றம்;   ெசயல்படக் ய றைம; the technique of doing things in a perfect manner.

     [ெசய் + றம்]

ெசய் ேகாள்

ெசய் ேகாள் ceytuāḷ, ெப. (n.)

   தாேன உண்டாகா  ெசய்  ெகாள்ளப்பட்ட  (நம் யகப். 1, பக்.36);; artificiality.

     [ெசய் → ெசய்  + ேகான்.]

ெசய்ேத

ெசய்ேத ceytē, இைட (part.)

   ைன நிகழ்ந்  ெகாண் த்தைலக் த்தற் ச ்ெசயெவன் எசச்த் டன் வ ம் ஒ  
ைண ைன; an auxiliary verbal participle added to verbal participles for denotng continuity of action.

     " ண ஷ்ட வஸ்  ேதாற்றா நிற்கச ்ெசய்ேத ம்" (ஈ , 1. 1:6);.

     [ெசய் → ெசய்ேத]

ெசய்ெதா ல்

ெசய்ெதா ல் ceytoḻil, ெப. (n.)

   1. ெசய்ைக; action, deed

     " ழ்கைளச ்ெசய்ெதா லாற் காணப்ப ம்" (நால , 350);.

   2. ெசய் ன்ற ேவைல; the work having done.

   3. ேவளாண் ப ரத்ெ்தா ல்; agriculture.

     [ெசய் + ெதா .ல்]

ெசய்ந்நன்

ெசய்ந்நன்  ceynnaṉṟi, ெப. (n.)

   1. உத ; act of benevolence

     "ெசய்ந்நன்  ெகான்ற மகற் " ( றள், 110);.

   2. நன் ய ; gratitude.

     [ெசய் + நன் ]

ெசய்ந்நன் க்ேக

ெசய்ந்நன் க்ேக  ceynnaṉṟikāṭu, ெப. (n.)

   றன்ெசய்த உத ைய மறக்ைக (க த். 149, உைர.);; ingratitude.

     [ெசய்ந்நன்  + ேக ]
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ெசய்ந்நன் ெகா
ல்( )-தல்

ெசய்ந்நன் ெகால்( )-தல் ceynnaṉṟigolludal,    13 ெச. . . (v.i.)

   நன்  மறத்தல்; to be ungrateful.

     "ெசய்ந்நன்  ெகால்லன் ன்" ( லப். 30:191);.

     [ெசய்ந்நன்  + ெகால்]

ெசய்ந்நன் ய
தல்

 
 ெசய்ந்நன் ய தல் ceynnaṉṟiyaṟidal, ெப. (n.)

   தனக் ப் றர ்ெசய்த நன்ைமைய மறவாைம; to remember the help done to one, the act of gratitude.

     [ெசய்ந்நன்  + அ தல்]

ெசய்நீர்

 
 ெசய்நீர ்ceynīr, ெப. (n.)

   ம ந் ச ்சரக் னின்  இறக்கப்ப ஞ் சத் நீர ்(இ.வ.);; tincture.

     [ெசய் + நீர]்

ெசய்ேநரத்்

ெசய்ேநரத்் 1 ceynērtti, ெப. (n.)

   1. ற்றங் ைறபா ல்லாத நில ைள  (C.G.16);; proper cultivation of land, as by manuring, weeding in season, 
etc.,

   2. ப ரை்வப்பதற்  ன் நிலத் ற் ெசய் ஞ் ர் த்தம்; improvement effected on land before actual 
cultivation;reclamation of waste land.

   3. சரியான ஊட்டம்; proper nourishment.

ெசய்ேநரத்்  ல்லாத ள்ைள (தஞ்ைச);.

     [ெசய் + ேநரத்் . ேநரத்்  = றைம, அ ]

 ெசய்ேநரத்் 2 ceynērtti, ெப. (n.)

.

   1. றப்பான ெசயல்; great action.

   2. ட்பமான ெசயல்; very fine work.

இந்த அைணக்கட்  ெசய் ேநரத்்  க்க  (உ.வ.);.

   3. அழகான (நகா ); ேவைல; fine decorative work.

இந்த அணிகலன் ெசய்ேநரத்்  க்க  (உ.வ.);.

ெசய்பவன்

ெசய்பவன் ceypavaṉ, ெப. (n.)

   ெசயற்ப பவன் (க த்தா);; subject of an active verb.

     "ெசய்பவன் க  நிலஞ் ெசயல்" (நன். 320);.

     [ெசய் → ெசம்பவன்]
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ெசய்பாகம்

ெசய்பாகம் ceypākam, ெப. (n.)

   ம ந்  ெசய் ம் ைற; medical process, skill in preparing medicines.

ெசய்பாகங் ைகபாகம் அ யேவண் ம்.

   2. க த்  ற் தற்  ஏற்ற வ  ( ன்.);; proper means to effect an object.

   3. ஒ ங்  ைற; methodical arrangement.

     [ெசய் + பாகம். பாகம் = வ ]

ெசய்பாைவ

ெசய்பாைவ ceypāvai, ெப. (n.)

   1. மகள்; Lakshmi.

     "ெசய்பாைவ யன்னார"் ( வக. 2338);.

   2. ெபாம்ைம; doll, image.

     [ெசய் + பாைவ]

ெசய்ெபா ள்

ெசய்ெபா ள் ceyporuḷ, ெப. (n.)

   1. ெசயப்ப  ெபா ள் (நன். 320);; object.

   2. மனித வாழ் ன் க்ேகாள்; objects of human pursuit.

     "அவரவர ்ெசய்ெபா ட ்கரண  நீேய" (பரிபா. 4:73);.

   3. ஆக் ம் ெபா ள்; manufactured products;

 produce.

     [ெசய் + ெபா ள்.]

ெசய்ம்ெம

 
 ெசய்ம்ெம  ceymmeḻugu, ெப. (n.)

   அரக்  (இவ.);; lac.

     [ெசய் + ெம ]

ெசய்ம்ைம

 
 ெசய்ம்ைம ceymmai, ெப. (n.)

   ெசம்ைம ( வப் );; redness.

     [ ல் → ெசல் → ெசள் → ெசய் → ெசய்ம்ைம]

ெசய் ைற

ெசய் ைற ceymuṟai, ெப. (n.)

   1. பணிநிரல்; procedure, process, method.

கணக் த் ேதர் ல் ெசய் ைறக் ம் ம ப்ெபண் வழங்கப்ப ற . ஆய்வகச ்ேசாதைனகளில் 
த ல் ெசய் ைறைய எ க்ெகாள்ள ேவண் ம்.

   2. இறந்தவ க்  உற னர ்சடங்காகச ்ெசய்ய ேவண் ய கடைம; ritual obligations imposed on close 
relations on occasions like funeral, etc.,

சம்பந் க்  ெசய் ைற ெசய்ய ேவண் ம்.
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ெசய் ைறப்ப
ற்

ெசய் ைறப்ப ற்  ceymuṟaippayiṟci, ெப. (n.)

   1. எ த் க்காட்டாக நிகழ்த்தப்ப ம் ளக்கம்; demonstration.

ேவளாளரக் க்  ேவளாண்ைமத் ைறவ  ெசய் ைறப் ப ற்  அளிக்கப்ப ற  (உ.வ.);.

   2. மாணவரக்ைள ஆய்  ெசய்யப் பாடத் ன் ன்ப ல் ெகா க்கப்பட் க் ம் 
னாப்பட் யல்; exercise in a text book.

பாடத் ன் ன்ப ல் ெகா க்கப்பட் க் ம் ெசய் ைறப் ப ற் கைளச ்ெசய்  வரேவண் ம்.

   3. க கள் ெகாண்  நிகழ்த் க் காட் ம் ப ற் ; experiments in a school etc., in science 
subjects;demonstration.

பள்ளி ல் ெசய் ைறப் ப ற்  வ ப் கள் நடக் ன்றன.

ெசய்ய

ெசய்ய ceyya, ெப.எ. (adj.)

   1. வந்த; red.

     'ெசய்ய தாமைரக ெளல்லாம்" (கம்பரா. நீர் ைன.3);.

   2. ெசப்பமான, ேநரை்மயான; correct, perfect, sound

     "ெசய்ய ந்ைதப் ேபர ளாளர"் (கம்பரா. . டண. 128);.

ம. ெசய்ய

     [ெசய்4 → ெசய்ய]

ெசய்யல்

ெசய்யல் ceyyal, ெப. (n.)

   1. ஒ க்கம் ( ங்.);; behaviour, conduct.

   2. ெசய்ெதா ல் ( டா.);; work, occupation.

   3. காவல்; protection, watch.

   4. ேச  ( வா.);; mire, siush.

     "பலத் ன் ெசய்ய  னடந் " (இர . ேத வ. 22);.

     [ெசய் → ெசய்யல்]

ெசய்யவள்

ெசய்யவள் ceyyavaḷ, ெப. (n.)

   வந்த மகள்; Lakshmi

     "ெசய்யவள் தவ்ைவையக் காட் ம்" ( றள், 167);.

     [ெசய்ய → ெசய்யவன்]

ெசய்யவன்

ெசய்யவன் ceyyavaṉ, ெப. (n.)

   1. வந்தவன்; person of red or brown complexion.

   2. வன்;{Siva}

     "ெசய்யவேன வேன" ( வாச. 6:7);

   2. ெசவ்வாய்க் ேகாள் ( தான. ணா ண. 12);; Mars.

   3. பகலவன்; Sun.

ம. ெசய்யவன்

     [ெசய்ய → ெசய்யவன்]
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ெசய்யன்

ெசய்யன்1 ceyyaṉ, ெப. (n.)

ெசந்நிறமான கன்;{Murugan,}

     "ெசய்யன் வந்த வாைடயன்" ( . 206);.

   2. ேநரை்மயானவன்; just, impartial person.

     "ெசய்யைரச ்ேசரந்் ளா ம்" (கம்பரா. ேகாலங்.9);.

     [ெசம் → ெசய் → ெசய்யன்]

 ெசய்யன்2 ceyyaṉ, ெப. (n.)

   பாம் வைக ( த்தர.் ந் );; a species of snake.

     [ெசய் → ெசய்யன்]

ெசய்யாக்ேகால
ம்

ெசய்யாக்ேகாலம் ceyyākālam, ெப. (n.)

   இயற்ைகயழ ; natural beauty

     "ெசய்யாக் ேகாலெமா  வந் ரக்் " ( லப். 16: 11);.

     [ெசய் + ஆ + ேகாலம்]

ெசய்யாெமா

ெசய்யாெமா  ceyyāmoḻi, ெப. (n.)

 the {Vēda,} as uncreated.

     "ெசய்யா ெமா க் ந் வள் வர ்ெமா ந்த ெபாய்யா ெமா க் ம்" (வள் வமா. 23);.

     [ெசய் + ஆ + ெமா ]

ெசய்யார்

ெசய்யார ்ceyyār, ெப. (n.)

   பைகவர;் enemies.

     "ெசய்யார ்ேதஎம்" (ெபா ந. 134);.

     [ெசய் → ெசய்யார]்

ெசய்யாள்

ெசய்யாள் ceyyāḷ, ெப. (n.)

   1. மகள் (ெசந்நிற ைடயவள்);; Laksmi, as being red.

     "ெசய்யாட் ைழத்த லகம் ேபால்" (பரிபா 22:4, பக்.175);.

   2. தா ன்தங்ைக;   ன்னம்மா அல்ல  த்  (தஞ்ைச.);; mother's younger sister.

ம. ெசய்யாள்

     [ெசய்யவள் → ெசய்யாள்]

ெசய்யான்

ெசய்யான் 1 ceyyāṉ, ெப. (n.)

ெசய்யன் பாரக்்க ;see {Seyуал.}

 ெசய்யான்2 ceyyāṉ, ெப. (n.)

   1. வந்தவன்; person of red or brown complexion.

   2. வன்;{Sivan,}

     "ெசய்யாைன ெவண்ணீ றணிந்தாைன" ( வாச. 8:13);.

   3. ெசம் ரான்; red, venomous centipede.

     [ெசய் → ெசய்யான்]
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ெசய் ல்

ெசய் ல் ceyyil, ெப. (n.)

   சமம் ெசய்யப்பட்ட ைளநிலம் (ெத.க.ெதா. 3, கல்.210);; modified and cultivated land.

     [ெசய் + இல்]

ெசய் ட்கணம்

 
 ெசய் டக்ணம் ceyyuṭkaṇam, ெப. (n.)

   ற் லக் யம் இயற்றத் ெதாடங் ம் ேபா  ெசய் ண் தற்கண் வ தற் ரிய நிலக்கணம், 
நீரக்்கணம், ம க்கணம் அல்ல  சந் ரகணம், இயமானக்கணம் அல்ல  இந் ரகணம் என்ற நற்கணம் 
நான் ம், ரியகணம், க்கணம், வா கணம் அல்ல  மா தகணம், அந்தரகணம் அல்ல  
ஆகயாகணம் என்ற க்கணம் நான் மா ய எண்கணங்கள் ( வா.); ( ங்.);; the eight varities of trisyllabic 
feet viz., {nila-k-kanam, mir-k-kanam, madi-k-kanam or šandira-kaņam, iyamāņa-k-kaņam, or indirakaņam, šūriya-kanam, tī-
k-kanam, vāyukanam or mâruda-kanam, andara-kanam or ăgăya-kanam} of which the first four are considered auspicious at 

ெசய் ட்கலம்பக
ம்

 
 ெசய் டக்லம்பகம் ceyyuṭgalambagam, ெப. (n.)

   பலவைகப் பாடற் ரட் ; anthology of different kinds of verses.

ம வ. ெசய் ட்ேகாைவ

     [ெசய் ள் + கலம்பகம்]

ெசய் ட் ழைம

ெசய் ட் ழைம ceyyuṭkiḻmai, ெப. (n.)

   ஆறாம்ேவற் ைமப் ெபா ள்க ள், இன்னார  பாட்  என, ஆக் ேயா க் ம் அவன் பாட் க் ம் 
உள்ள உரிைமயா ய ெபா ள் ( றள், 6, உைர.);; the relation of an author to his work, denoted by the possessive 
casc.

ெசய் ட்ேகாைவ

 
 ெசய் ட்ேகாைவ ceyyuṭāvai, ெப. (n.)

ெசய் டக்லம்பகம் பாரக்்க;see {seyyulkalambagam.}

தம்பரச ்ெசய் ட ்ேகாைவ.

     [ெச ள் + ேகாைவ]

ெசய் ட்ெசால்

ெசய் டெ்சால் ceyyuṭcol, ெப. (n.)

   ெசய் ளில் மாத் ரம் வழங் ம் ெசால்; word used only in poetry.

     'இ  ெசய் டெ்சால் லாதலால் வந்த ' ( க்ேகா. 1, உைர);.

     [ெசய் ள் + ெசால்]

ெசய் ட்டார
ைண

 
 ெசய் ட்டாரைண ceyyuṭṭāraṇai, ெப. (n.)

   ஒன்ப  தாரைண ள் ஒன்  ( ன்.);; one of {navadāraņai.}

ெசய் ட்பா

 
 ெசய் ட்பா  ceyyuṭpāṭu, ெப. (n.)

   அைச நிைல (ஈ .);; expletive particle.

     [ெசய் ள் + பா ]
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ெசய் ட்ெபா த்
தம்

 
 ெசய் டெ்பா த்தம் ceyyuṭporuttam, ெப. (n.)

ெசய் ண் தன்ெமா ப் ெபா த்தம் பாரக்்க;see {Seyyun-mudammoli-p-poruttam.}

     [ெசய் ள் + ெபா த்தம்]

ெசய் ட்ேபா

ெசய் ட்ேபா  ceyyuṭpōli, ெப. (n.)

   கத் ய வைக இரண்ட ள் ஒன்  ( ரேசா. யாப். 6, உைர);; one of the two divisions of kattiyam dist. fr. {katturai-
p-põli.}

     [ெசய் ள் + ேபா ]

ெசய் ண்

ெசய் ண்  ceyyuṇmuḍibu, ெப. (n.)

   ெசய் ளில் மட் ம் வழங் ஞ் ெசால் வழக் ; peculiar forms which words assume in poetry.

     "என்மனாெரன்ப  ெசய் ண் ெபய்  நின்றேதார ். . . ெசால்" (ெதால்.ெசால். 1, ேசனா.);

     [ெசய் ள் + . .  → . .]

ெசய் ண் தன்
ெமா ப்ெபா த்

தம்

ெசய் ண் தன்ெமா ப்ெபா த்தம் ceyyuṇmudaṉmoḻipporuddam, ெப. (n.)

   மங்கலப் ெபா த்தம், ெசாற் ெபா த்தம், எ த் ப் ெபா த்தம், தானப் ெபா த்தம், பாற் ெபா த்தம், 
உண் ப் ெபா த்தம், வ ணப் ெபா த்தம், நாடெ்பா த்தம், க ப்ெபா த்தம், கணப் ெபா த்தம் என்  
பத்  வைகயாய்க் கா யத் ன் தற்ெசய் ள் தன்ெமா ற் பாரத்்தற் ரிய ெபா த்தம் 
(ெவண்பாப். தன்.1);; rules of propriety regarding the initial word or letter of a poem ten in number, viz. mangala-p-

ெசய் ணைட

 
 ெசய் ணைட ceyyuṇaḍai, ெப. (n.)

   ெசய் ளில் வழங் ம் நைட; poetic style.

     [ெசய் ள் + நைட]

ெசய் ம்ப

ெசய் ம்ப  ceyyumbaḍi, ெப. (n.)

   ஆைண; order, instruction.

     ' ரசாதஞ் ெசய்த ளி வந்த ெசய் ம்ப ப் ப  (ெத.க.ெதா. 3, 211);

     [ெசய் → ெசய் ம் + ப ]

ெசய் ள்

ெசய் ள் ceyyuḷ, ெப. (n.)

   1. ெசய்ைக; action.

     'பாய்த் ள் க் ள் என்றாற் ேபாலச ்ெசய் ள் என்ப உம் ெதா ற்ெபயர ்(ெதால்.ெபா ள். 439, 
உைர);.

   2. யாப்  தவறா  அ வைரயற டன் எ தப்ப வ , பாட் ; stanza, verse.

     "ெசய் ப் ெபன . . . வ த் ைரத்தனேர" (ெதால்.ெபா ள். 313);.

   3. காப் யம்; poetic composition, poem.

     "உைர ைட ட்ட பாட் ைடச ்ெசய் ள்" ( லப். ப . 87);.

   4. உைர; commentary.

     "யாெதா  ெசய் ள் ேகட்டாற் ேறான் ய ளக ெமய் ந் ளிப  கண்  ண்ேடா வான்றவச ்
ெசய் ள்" ( வாலவா. 19:6);.

   5. ைளநிலம் (சங்.அக.; cultivated field.

     [ெசய் → ெசய் ள்]
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ெசய் ள்வழக்

ெசய் ள்வழக்  ceyyuḷvaḻkku, ெப. (n.)

   ெசய் ளில் வழங் ஞ் ெசால்; poetic or iterary usage opp. to {ulaga-valakku.}

     ' ரிெசால் ைசசெ்சால் வடெசால்லா ய ெசய் ள் வழக்ைக ம்' (நன். 267, உைர);.

ம வ. இலக் ய வழக்

     [ெசய் ள் + வழக் ]

ெசய் ள்வ

ெசய் ள்வ  ceyyuḷvaḻu, ெப. (n.)

   யாப் லக்கணத்ேதா  ெபா ந்தாத இயல் ைன ைடய ற்றம் (தண் . 112);; defectin versification.

     [ெசய் ள் + வ ]

ெசய் ள் கார
ம்

ெசய் ள் காரம் ceyyuḷvikāram, ெப. (n.)

   வ த்தல், ெம த்தல், நீட்டல், க்கல், ரித்தல், ெதா த்தல், தற் ைற, இைடக் ைற, 
கைடக் ைற எனச ்ெசய் ளிற் ெசாற்கள் ெப ம் ஒன்ப வைக மா பா  (நன். 155, உைர);; changes in 
words allowed as poetic licence, nine in number viz. valittal, melittal, {nittal, kurukkal,}  virittal, toguttal, {mudar-kurai, idai-k-
kurai, kadai-k-kurai.}

     [ெசய் ள் + காரம்]

ெசய் ளியல்

 
 ெசய் ளியல் ceyyuḷiyal, ெப. (n.)

   இலக்கண ல்களில் யாப் லக்கணங் ம் ப ; a section in grammatical works, dealing with prosody.

     [ெசய் ள் + இயல்]

ெசய் ப்

 
 ெசய் ப்  ceyyuḷuṟuppu, ெப. (n.)

   எ த் , அைச, ர,் தைள, அ , ெதாைட என்ற ெசய் ள் ப கள்; constituent elements of a stanza, viz. 
{eluttu, ašai, šir, taļai, adi, todai.}

     [ெசய் ள் + உ ப் ]

ெசய்ேயாள்

ெசய்ேயாள் ceyyōḷ, ெப. (n.)

   1. ெசந்நிற  ள்ளவள்; ruddy or fair-complexioned woman.

     "எய்யா ளஞ் ற் ெசய்ேயாள்" (ெபா ந. 6);.

   2. ெசய்யாள்,1 பாரக்்க;see {Seyyāl, 1.}

     "ெசய்ேயாள் ேசரந்்த நின்மா  லகலம்" (பரிபா. 2:31);.

     [ெசய் → ெசய்ேயாள்]

ெசய்ேயான்

ெசய்ேயான் ceyyōṉ, ெப. (n.)

   1. ெசந்நிற ள்ளவன்; ruddy or fair-complexioned person.

     "ெசய்ேயா னகளங்கள்" (ெப ந்ெதா. 817);.

   2. ெசவ்வாய்; Mars

     " னத்  மந்தன் ெசய்ேயான் ம ெயழ" ( தான. கரப்்பா. 10);

   3. அ கன் ( டா.);; Arhat.

   4. க ரவன் ( வக, 2322, உைர);; Sun.

     [ெசய் → ெசய்ேபான்]
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ெசய்வைக

ெசய்வைக ceyvagai, ெப. (n.)

   1. ெசய் ைற; method.

   2. ெசய் ைற ட்பம்; technological procedure, process of manufacture.

     [ெசய் + வைக]

ெசய்வ

ெசய்வ  ceyvadu, ெப. (n.)

   1. ெசய்யத்தக்க ; that which ought to be done.

     "ெசய்வ  ெதரிந் ற் ேறா " (அகநா. 281);.

   2. க த்தா; agent, doer of an action.

     " ைனேய ெசய்வ  ெசயப்ப  ெபா ேள" (ெதால்.ெசால். 112);.

     [ெசய் → ெசய்வ ]

ெசய் ைன

ெசய் ைன1 ceyviṉai, ெப. (n.)

   1. ெசய் ந் ெதா ல்; work, undertaking.

     "ெசய் ைன ய்ைம" ( றள், 455);.

   2. ற் றப் ற் ெசய்த ெசயல்; karma.

     " ல ல்லாச ் யேன ஞ் ெசய் ைனேயா ெபரிதால்" ( வ். வாய். 4. 7:1);

   3. க த்தா ெசய் ம் ெசயைல உணரத்் ம் ைனச ்ெசால், ைன தல் ைன (இலக். ெகாத். 
67);; verb in active voice.

     [ெசய் + ைன]

 ெசய் ைன2 ceyviṉai, ெப. (n.)

   மந் ர தந் ரத்தால் க்காதவர ்  ஏவல் ேபான்ற ைனகைளச ்ெசய்ைக; mystic acts done against 
the enemy people by black magic.

ெசய் ைன ெசய்  அவைனக் ெகான்  ட்டனர.்

ெசய் ைனம -
தல்

ெசய் ைனம -தல் ceyviṉaimaḍidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   உரியெதா ற் ேசாம் தல்; to shirk or delay one's appointed work, to fail in one's duty.

     "ெசய் ைன ம ந்ேதாற் ேசரந்் ைற லேள . . . மலரம்கள்" (ெப ங். இலாவாண. 17:39);.

     [ெசய் ைன + ம -.]

ெசயங்ெகாண்
டான்

ெசயங்ெகாண்டான் ceyaṅgoṇṭāṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைக ெநல்; a kind of paddy.

     " த் ரக் கா வாலன் ெசயங்ெகாண்டான் மணல்வாரி"( க் டற். 97);.

ெசயநீர்

ெசயநீர ்ceyanīr, ெப. (n.)

   ண்ணாம் ம் எரி ப் ம் (நவசச்ார ம்); கலந்த நீர ்(பதாரத்்த. 1488);; medicinal preparation of lime and 
salammoniac.

     [ெசய் + நீர]்

ெசயநீரக்்க த்த
ன்

 
 ெசயநீரக்்க த்தன் ceyanīrkkaruttaṉ, ெப. (n.)

   எரி ப்  (நவசச்ரம்); ( .அ.);; sal-ammoniac.

     [ெசயநீர ்+ க த்தன்]
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ெசயப்ப ெபா
ள்

ெசயப்ப ெபா ள் ceyabbaḍuboruḷ, ெப. (n.)

   1. ைன, தல  ெதா ன்பயைன அைடவ ; object of a verb.

     " ைனேய ெசய்வ  ெசயப்ப  ெபா ேள" (ெதால். ெசால். 112);.

     'நான் வண் ைய ஒட் ேனன்' என்ப ல்

     'வண் ' என்ப  ெசயப்ப ெபா ள்.

   2. லா ரியன் றப் ம் ற்ெபா ள்; subject of a treatise required to be mentioned by its author at the 
commencement.

     'ெதய்வ வணக்க ஞ் ெசயப்ப  ெபா ம்' (யாப். . கட ள்வா. உைர);.

     [ெசய் + ப  + ெபா ன்]

   ெசயப்ப ெபா ள்: ைன தற் ெறா ல் பய வ . (ேசனா. ெதால்.ெசால். 71); இயற்றப்ப வ ம், 

ெசயப்ப ெபா
ள் ன்றாத

ைன

ெசயப்ப ெபா ள் ன்றாத ைன ceyabbaḍuboruḷkuṉṟātaviṉai, ெப. (n.)

   ெசயப்ப  ெபா ைள ஏற் ம் ைனசெ்சால் (நன். 320, சடேகாப.);; transitive verb.

எகா: ரண்  ( ரண் னான்); உைர(உைரத்தான்);

     [ெசயப்ப ெபா ள் + ன்றாத + ைன]

ெசயப்ப ெபா
ள் ன் ய ைன

ெசயப்ப ெபா ள் ன் ய ைன ceyabbaḍuboruḷkuṉṟiyaviṉai, ெப. (n.)

   ெசயப்ப  ெபா ைள ஏற்காத ைனசெ்சால் (நன். 320, சடேகாப.);; intranstive verb.

எ.கா: ஓ  (ஓ னான்);, நில் (நின்றான்);

     [ெசயப்ப ெபா ள் + ன் ய + ைன]

ெசயப்பாட்
ைன

ெசயப்பாட் ைன ceyappāṭṭuviṉai, ெப. (n.)

   1.ப  ஈ  ணரந்்த தனிைல ைடயதாய்ச ்ெசயப்ப ெபா ைள எ வாயாகக் ெகாண்ட ைன 
(இலக். ெகாத். 67);; verb in the passive voice.

   2. பழ ைன; karma.

     "ெசயப்பாட்  ைனயாற் ெறரிந் ணர ்வரிய " (மணிேம. 23:77);.

எ.கா. பாடல் பாடப்பட்ட  ேசா  உண்ணப்பட்ட .

     [ெசயப்பாட்  + ைன]

ெசயர்

 
 ெசயர ்ceyar, ெப. (n.)

   ட் வரி, சந்ைதவரி உரிமக் கட்டணம், ஆயத் ரை்வ த ய பலவைக வ வாய் (R.T);; current or 
customary sources of revenue other than the land-tax as customs, transit dutics, licence-fees, house-tax, market-tax, etc.

க. சயர்
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ெசயல்

ெசயல் ceyal, ெப. (n.)

   .உ ப் கைள இயக் வதன் லம் ஒன்ைறச ்ெசய்வ , ெதா ல்; act, action, performance, work, operation.

     "கழ ைண கடந்த ஞ் ெசயைல" ( வாச. 11:17);.

கள்ளக் கடத்தல் ஒ  ற்றமான ெசயலா ம்.

   2. ெபா ள் ேத ைக; acquisition, as of wealth.

     "மைல றந்  ெசயல் ழ்ந்த ெபா ள்" (க த்.2.);.

   3. இைழப்பட ேவைல; engraving, carving; setting work in jewellery,

     'வ ரச ்ெசயல்தா  மணிவடம்' (ெத.க.ெதா. 2,16);.

   4. ேவைலப்பா ; fine workmanship.

     'இந்தச ்சங்  ெசயலாக உள்ள ' (இ.வ.);.

   5. காவல் ( ங்.);; safeguard, protection, watch.

     "ெசயைலச ்ெசற்ற பைகெத வான்" (கம்பரா. வா வைத. 86);.

   6. ஒ க்கம் ( டா.);; behaviour, conducts.

   7. வ ைம; power, energy.

இப்ேபா  அவ க்  நடக்கச ்ெசய ல்ைல.

   8. ெசல்வாக்  (உ.வ.);; influence.

   9. நிைலைம; state, circumstance.

அவன் நல்ல ெசய ல் இ க் றான்.

   10. ெசய்யல்,4 பாரக்்க (அக.நி.);;see {Seyya/4.}

ம. ெசயல்

     [ெசய் → ெசயல்]

ெசயல்தைலவர்

 
 ெசயல்தைலவர ்ceyaltalaivar, ெப. (n.)

   ெசயைல நிைறேவற் வ ல் தைலைம வ ப்பவர;் chief executive.

     [ெசயல் + தைலவர]்

ெசயல் ட்டம்

 
 ெசயல் ட்டம் ceyaltiṭṭam, ெப. (n.)

   ஒ  ப் ட்ட கால எல்ைலக் ள் ெசய்  க்க ேவண் ய ெபரிய ட்டத் ன் நைட ைறச ்
ெசயற்பா ; action programme.

இரண்டா ரம் கள் கட் த் த வதாக அர  ெசயல் ட்டம் வ த் ள்ள .

     [ெசயல் + ட்டம்]

ெசயல் றன்

 
 ெசயல் றன் ceyaltiṟaṉ, ெப. (n.)

   கால, பண இழப்  இல்லாமல் ெசலவ க்கப்ப ம் ஆற்ற ன் ைமயான பயன்பா ; efficiency.

ெசயல் றன் அ கரித்தால் நாட் ன் வளம் ெப ம்.

     [ெசயல் + றன்]
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ெசயல்மாள்( )-
தல்

ெசயல்மாள்( )-தல் ceyalmāḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

ெசயல -தல் பாரக்்க;see {Seyal-aru-.}

     "கலக  மஞ் ம் ேவரறச ்ெசயல்மாள" ( ப் . 194);.

     [ெசயல் + மாள்-.]

ெசயல் ைற

 
 ெசயல் ைற ceyalmuṟai, ெப. (n.)

   இயங் ம் அல்ல  ெசயற்ப ம் ைற; mode of functioning.

ெதா ற்சாைலகள் உற்பத் ையப் ெப க் வதற்கான ெசயல் ைறையப் பற் க் கலந்  
ேப னாரக்ள்.

     [ெசயல் + ைற]

ெசயல்வ வம்

 
 ெசயல்வ வம் ceyalvaḍivam, ெப. (n.)

   ெசயற்ப த் வதற் ரிய வ ைற; implementation.

தலைமசச்ரின் க த்  உடன யாகச ்ெசயல் வ வம் ெபற்ற .

     [ெசயல் + வ வம்]

ெசயல் ளக்கம்

 
 ெசயல் ளக்கம் ceyalviḷakkam, ெப. (n.)

   எவ்வா  ெசய்வ  அல்ல  ேமற்ெகாள்வ  என்பைத நிகழ்த் க்காட் ம் ைற; demonstration.

ெதா ல் வளரச்் ையப் ெப க்கச ்ெசயல் ளக்கக் ட்டங்கள் அ க்க  நைடெப ன்றன.

     [ெசயல் + ளக்கம்]

ெசயல் ரர்

 
 ெசயல் ரர ்ceyalvīrar, ெப. (n.)

   க்ேகாைள அைடவ ல் ஏற்ப ம் தைடகைளெயல்லாம் கடந்  நைட ைற ல் நிைறேவற்  
ப்பவர;் man of action.

இயக்கத் ன் ெசயல் ரரக் க் ப் பாராட் க் ட்டம் நடந்த .

     [ெசயல் + ரர]்

ெசயலகம்

 
 ெசயலகம் ceyalagam, ெப. (n.)

   உயரந்ிைல நி வாக அ வல்கள் நைடெப ம் இடம்; secretariat.

அர ச ்ெசயலகத் ல் ஆேலாசைனக் ட்டம் நடந்த .

     [ெசயல் + அகம்]

ெசயலர்

 
 ெசயலர ்ceyalar, ெப. (n.)

   ஒ  ைற ன் நி வாகப் ெபா ப் ள்ள தைலைம அ காரி; secretary to departments, ministry.

     [ெசயல் → ெசயலர]்
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ெசயல வலர்

 
 ெசயல வலர ்ceyalaluvalar, ெப. (n.)

   ெசயல் நிைறேவற் ேவார;் executive.

     [ெசயல் + அ வலர]்

ெசயல வலர்
ைற

 
 ெசயல வலர் ைற ceyalaluvalartuṟai, ெப. (n.)

   ெசயல் நிைறேவற் த் ைற; executive department.

     [ெசயல் + அ வலர ்+ ைற]

ெசயல -தல்

ெசயல -தல் ceyalaḻidal,    2 ெச. . . (v.i.)

ெசயல , பாரக்்க;see {seyal-arul}

     "ெசயல ந்  ழன் " ( ப் . 89);. வணிகத் ல் ைக தல் இழந்த ம் அவன் ெசயல ந்தான் (உ.வ.);.

     [ெசயல் + அ -.]

ெசயலற்ற

 
 ெசயலற்ற ceyalaṟṟa, ெப. (n.)

   சடமான;   இயக்கமற்ற; inactive functionless.

     [ெசயல் + அற்ற]

   ெசயலற்ற நிைலையச ் வம் என்பர;்இயங்  நிைலையச ்சத்  என்பர.் உடற் ற்  ல்களில் ைள 
இயங் ம் உடல் இயங்கா நிைலையச ்ெசயலற்ற (ேகாமா); நிைல என்பர.்

ெசயலற

 
 ெசயலற  ceyalaṟavu, ெப. (n.)

   வ ன்ைம; prostrate condition, helplessness.

     [ெசயல் + அற ]

ெசயல -தல்

ெசயல -தல் ceyalaṟudal, ெச. . . (v.i.)

   1. வ ய தல் ( டா.);; to be powerless, to be laid prostrate;

 to be helpless.

   2. ஒ க்கங் ெக தல் (உ.வ.);; to swerve or go astrey from the path of virtue.

   3. அழக தல் (இ.வ.);; to lose beauty, to be in disorder.

     [ெசயல் + அ -.]

ெசயலாளர்

 
 ெசயலாளர ்ceyalāḷar, ெப. (n.)

ெசயலர ்பாரக்்க;see {seyala:}

கட் ன் ெகாள்ைக பரப் ச ்ெசயலாளர.்

     [ெசயல் + ஆளர]்
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ெசயலாற் -தல்

ெசயலாற் -தல் ceyalāṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெசயல்ப தல்; function; act; work.

தனக்ெகன்  இல்லாமல் நாட் க்ெகன்  ெசயலாற்றேவ ப்பம்.

     [ெசயல் + ஆற் -.]

ெசய ழ-த்தல்

ெசய ழ-த்தல் ceyaliḻttal,    3 ெச. . . (v.i.)

   ெசயற்ப ம் றைன இழத்தல்; become impaired.

பக்க ைதயால் ஒ  ைக ம் கா ம் ெசய ழந்  ட்ட .

     [ெசயல் + இழ-.]

ெசய ரிளம்
ெபான்சாத்தன்

ெகாற்றனார்

ெசய ரிளம்ெபான்சாத்தன்ெகாற்றனார ்ceyalūriḷamboṉcāttaṉkoṟṟaṉār, ெப. (n.)

   அனநா  177 ஆம் பாடைலப் பா ய லவர;் author of Agam 177.

     [ெசய ர ்+ இளம்ெபான் + சாத்தன் + ெகாற்றனார]்

ெசயைல

ெசயைல ceyalai, ெப. (n.)

   வந்த அ ைய ைடய அேசாமரம்; Indian masttree.

     "ெசயைலத் தண்டளிர"் ( . 207);

     [ெசய் → ெசயல் → ெசயைல]

ெசயெவெனசச்ம்

ெசயெவெனசச்ம் ceyaveṉeccam, ெப. (n.)

   எசச்வைகக ள் ஒன் ; an infinite verb

     [ெசயெவன் + எசச்ம்]

ெசயெவெனசச்ம் = காரணகாரியப் ெபா ண்ைம உணரத்் ம் வ ல்ல .

   68 ெசயெவெனசச்ம் இறந்தகால ணரத்்தா . (ெதால்.ெசால். 457, ேசனா.); நிகழ்காலத் ன் கண் இ  
நிகழா ற்க இ  நிகழ்ந்த ெதன் ம் ெபா ட்டா ம், இறந்த காலத் ற் காரணப் ெபா ட்டா ம் 

ெசயற்கட்டைளக
ள்

 
 ெசயற்கட்டைளகள் ceyaṟgaṭṭaḷaigaḷ, ெப. (n.)

   ெசயல்வைர  ஆைணகள்; instructions.

     [ெசயல் + கட்டைளகள்]

ெசயற்கரிய

 
 ெசயற்கரிய ceyaṟkariya, ெப.எ. (adj.)

   எளி ல் ெசய்ய யாத; not easily achieved; extra ordinary.

அவர ்யாரா ம் ெசய்ய யாத ஒ  ெசயற்கரிய காரியத்ைதச ்ெசய்  த்தார.்

     [ெசயல் + அரிய → ெசயற்கரிய]

ெசயற்

 
 ெசயற்  ceyaṟkuḻu, ெப. (n.)

   நி வாகத் ற்காக ேதந்ெத க்கப்பட்ட உ ப் ன்ர ் ; executive committee.

ெபா க் ன் ெசயற்பா கைளச ்ெசயற்  நைட ைறப்ப த் ம்.

     [ெசயல் + ]
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ெசயற்ைக

ெசயற்ைக ceyaṟkai, ெப. (n.)

   1. ெதா ல்; action.

     "இயற்ைக யல்லன ெசயற்ைக ற் ேறான் ம்" ( றநா. 35:28);.

   2. இயற்ைகயாகக் காணப்ப ம் அல்ல  ெபறப்ப ம் ஒன் ற்  மாற்றாக மனிதனால் 
உண்டாக்கப்ப வ ; artificiality.

   3. ெசயற்ைகப்ெபா ள் பாரக்்க;see {eyarkaip-porul}

   4. தன்ைம; characteristic, property.

     "இயற்ைகய வா ஞ் ெசயற்ைகய ெவன்ப" (ெதால். எ த் . 197);.

   5. ெசய்ெபா ள்; manufactured products.

     [ெசயல் + ெசயற்ைக]

ெசயற்ைகக்ேகா
ள்

 
 ெசயற்ைகக்ேகாள் ceyaṟkaikāḷ, ெப. (n.)

   நில லைக அல்ல  ஒ  ேகாைள ற்  வ ம்ப  ெச த்தப்பட்ட அ யல் க  (சாதனம்);; satellite.

இந் யா பல ெசயற்ைகக் ேகாள்கைள ண்ணில் ஏ  வ ற .

     [ெசயற்ைக + ேகாள்]

ெசயற்ைகசச்ாக்
கா

ெசயற்ைகசச்ாக்கா  ceyaṟkaiccākkāṭu, ெப. (n.)

   ெபாய்சச்ா ; feigned or pretended death.

     "ெசயற்ைகச ்சாக்கா  ெதளியக் காட்ட" (ெப ங். இலாவண. 9:254);

     [ெசயற்ைக + சாக்கா ]

ெசயற்ைகப்ெபா
ள்

ெசயற்ைகப்ெபா ள் ceyaṟkaipporuḷ, ெப. (n.)

   1. கரணியத்தால், தன்ைம ரிந்த ெபா ள்; object whose nature or characteris changed by artificial means.

     "ெசயற்ைகப் ெபா ைள யாக்கெமா  றல்" (ெதால். ெசால்.20);.

   2. உண்டாக்கப்பட்ட ெபா ள்; manufactured article;artifact.

நம்நாட்  இயற்ைகப் ெபா ள்கள் அயல்நாட்  ெசன்  ெசயற்ைகப் ெபா ள்களாகத் ம் ன்றன 
(உ.வ.);.

     [ெசயற்ைக + ெபா ள்]

ெசயற்ைக ச்

 
 ெசயற்ைக ச்  ceyaṟkaimūccu, ெப. (n.)

   ச்  தைடபட் த் ண ம் நிைல ல் உள்ள ஒ வர ் ண் ம் ரான ைற ல் ச்  
வதற்கான உ ர ்வ ையச ்ெச த்  அளிக் ம் சை்ச; artificial respiration.

     [ெசயற்ைக + ச் ]

ெசயற்ைக த்

 
 ெசயற்ைக த்  ceyaṟkaimuttu, ெப. (n.)

   கட ல் உண்டா ம் இயற்ைக த் க்  மாறாக மனித யற் யால் ஆய்வகத் ல் உண்டாக் ம் 
த் ; artificial pearl cultured in a laboratory.

     [ெசயற்ைக + த் ]

1337

www.valluvarvallalarvattam.com 10801 of 19068.



ெசயற்ைகயழ

 
 ெசயற்ைகயழ  ceyaṟkaiyaḻku, ெப. (n.)

   பட்டா ம் பகட்டா ம் ெம ேகற் ப் ைணந் ண்டாக் ய எ ல்; the beauty caused by silk and various 
cosmetics artificial beauty,

     [ெசயற்ைக + அ ]

ெசயற்ைக ைர

ெசயற்ைக ைர ceyaṟkaiyirai, ெப. (n.)

   1. ெசயற்ைகயாகத் தரப்ப ம் உண ; artificial food.

   2. ன் க்க உத ம் உண ; the food material used to catch fish.

     [ெசயற்ைக + இைர]

ெசயற்ைகயள
ெபைட

ெசயற்ைகயளெபைட ceyaṟkaiyaḷabeḍai, ெப. (n.)

   ெசய் ளின் ஓைச நிரம்பப் லவர ்ெசய்  ெகாள் ம் அளெபைட (ெதால். ெபா ள். 329, உைர);; long 
vowel or consonant lengthened for the sake of metre.

     [ெசயற்ைக + அளெபைட]

ெசய் ட் ப் லவர ்ெசய்  ெகாண்ட  (ெதால். ெபா ள். 330, ேபரா. ெதால். எ த் . 6, நச)்; ெசய் ட் ப் 

ெசயற்ைகய

 
 ெசயற்ைகய  ceyaṟkaiyaṟivu, ெப. (n.)

   இயல்பாகவன் க் கல்  த யவற்றால் உண்டா ய அ ; simi-tou of acquited knowledge.

     [ெசயற்ைக + அ ]

ெசயற்ைகவாச
ைன

ெசயற்ைகவாசைன1 ceyaṟkaivācaṉai, ெப. (n.)

   உண்டாக்கப்பட்ட ந மணம்; artificial fragrance.

     [ெசயற்ைக + வாசைன]

 ெசயற்ைகவாசைன2 ceyaṟkaivācaṉai, ெப. (n.)

   ேசரக்்ைகக் ணம் (இ.வ.);; habits acquired from company.

     [ெசயற்ைக + வாசைன]

ெசயற்ப -தல்

ெசயற்ப -தல் ceyaṟpaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ெசயல் நிகழ்ச்  இயங் தல்; function; operate; work.

நாைள அ வலகம் வழக்கம் ேபால் ெசயற்ப ம்.

     [ெசயல் + ப -.]

ெசயற்ப த் -
தல்

ெசயற்ப த் -தல் ceyaṟpaḍuddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஒ  ட்டம் ெசயல் த யவற்ைற நைட ைறப்ப த் தல்; to implement a scheme.

இந் யா, ெமா வ  மாநிலங்களாகத் த் யைமக்கப்பட்ட டேனேய, த ழ்நாட் ல் த ழ் 
ஆட் ெமா யாகச ்ெசயற்ப த்தப்பட்ட .

     [ெசயல் + ப த் -.]

 ெசயற்ப த் -தல் ceyaṟpaḍuddudal, ெச. . . (v.i.)

   நைட ைறப்ப த் தல்; enforce, implement.

பள்ளி மாணவரக் க்  இலவசச ் ைட வழங் ம் ட்டம் இந்த ஆண்  தல் ெசயற்ப த்தப்ப ம்.

     [ெசயல்+ப த் ]
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ெசயற்பா

 
 ெசயற்பா  ceyaṟpāṭu, ெப. (n.)

   ெசயற்ப ன்ற ைற; style of functioning.

ஆட் ன் அடக் ைறச ்ெசயற்பாடை்டக் கண் த் ப் ேப னார.்

     [ெசயல் + பா .]

 ெசயற்பா  ceyaṟpāṭu, ெப. (n.)

ெசயற்ப ன்ற ைற:

 style of functioning.

நி வாகத் ன் ெசயற்பாடை்டக் கண் த் ப் ேப னார.்

     [ெசயல்+பா ]
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ெச ர்

ெச ர1் ceyirttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெவ தல்; to be angry with, to show signs of anger.

     "ெசற்றன் றா ஞ் ெச ரத்்தன் றா ம்" ( றநா. 226);.

   2. வ த் தல்; to afflict, cause pain.

     " ர யவன்ேபாற் ெச ரத்்த ேநாக்கெமா " (ெபா ந. 124);.

     [ெசய் → ெச ர-். ெச ர1்-த்தல் பாரக்்க]

 ெச ர2் ceyirttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. வத்தல்; to show sign of red.

   2. ற்றஞ்ெசய்தல்; to commit an offence.

     "ெச ர் ெத  ெதவ்வர"் (ெபா ந. 120);.

     [ெசய் → ெச ர ்→ ெச ர-்த்தல் ( தா. 153);]

க த்தற்ெபா ம், வத்தற்ெபா ம், நத்தற்ெபா ைள ம், க் ம்.

     "க ப் ஞ் வப் ம் ெவ ளிப் ெபா ள" (ெதால்.உரி.74);. ெச ரத்்தலா ய வத்தல் னத்தைல ம் 
த்த . னத்தால் ற்றஞ்ெசய்த ம் உண் .

 ெச ர3் ceyir, ெப. (n.)

   1. னம்; anger, rage.

     "ெச ர் ர ்ெசங்கட் ெசல்வ" (பரிபா. 4:10);.

   2. ற்றம்; fault, defect, blemish

     "ெச ர ் ரண்ணல்" (பரிபா. 1:27);.

   3. ேபார;் battle, fight.

     "ெச ரே்மற் கனல் ப்பச ் " ( .ெவ. 7:4);.

   4. வ த் ைக; affliciting, oppressing.

     "ெச ரத்ெ்தா ன் ேயான்" ( லப். 27:7);.

   5. ேநாய்; disease

     "ெச டம் ற் ெசல்லாத்  வாழ்க்ைகயவர"் ( றள், 330);.

ெச ர்ப்

ெச ரப்்  ceyirppu, ெப. (n.)

   1. னம்; anger.

     " வப்  த் ச ்ெச ரப்்  ந் இ (ெப ங் இவரவாண. 16:18);.

   2. ற்றம்; fault.

     "ெச ரப்்ெபா  வந்  ேநாக் " ( வக. 1t624);.

     [ெச ர ்→ ெச ரப்் ]

ெச ரியர்

ெச ரியர ்ceyiriyar, ெப. (n.)

   பாணர ்( ங்.);; minstrels.

     "ெச ரியர ்மகரயா ன் ேறம்  ெதய்வ தம்" (கம்பரா. கார் க. 40);.

     [ெச ர ்→ ெச ரியர]்
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ெச ற் யம்

ெச ற் யம் ceyiṟṟiyam, ெப. (n.)

   ெச ற்  யனார ்என்ற லவர ்இயற் ய நாடக லக்கண ல் ( லப். பக்.9);; a treatise on dramaturgy by 
{Šeyirriyanār.}

     [ெச ற் யன் → ெச ற் யம்]

ெச ற் யன்

 
 ெச ற் யன் ceyiṟṟiyaṉ, ெப. (n.)

   ெச ற் யம் என் ம் நாடகம் ன் ஆ ரியல்; author of {šeyitriyam.}

     [ெச ற் யம் → ெச ற் யன்]

ெசரி-த்தல்

ெசரி-த்தல் cerittal, ெச. . . (v.i.)

   ட னால் உ ஞ்சப்ப வதற்  ஏந்தாக உண ல் உள்ள சத் கள் வ ற் த் தைசகளினால் 
அைரக்கப்பட் க் ழாதல் ( ரணமாதல்);; to be digested.

     " வனஞ் ெசரிக்  ெமன்ேற" (அஷ்டப். வரங். மா. 98);. ன்ற ேசா  ெசரிக்கவாவ  ேவைல 
ெசய்ய ேவண் ம்.

   2. நிைலயாகப் ெப தல்; to be permanently acquired.

ேகா ல் ெசாத்  உனக் ச ்ெசரிக்கா .

ெசரிப் -த்தல்

ெசரிப் -த்தல் cerippittal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெசரிக்கச ்ெசய்தல்; to help or promote digestion by medicine.

   2. இைட ற்ைற நீக் தல்; to remove a difficulty.

   3. நிைலநி த்தல்; to maintain successfully.

உன் வாதத்ைதச ்ெசரிப் க்க மா?

     [ெசரி → ெசரிப் -.]

ெசரிமானெந

 
 ெசரிமானெந  cerimāṉanedi, ெப. (n.)

   ெசரிக்க உத ம் நீரம்ப்ெபா ள்; protein catalyst of a specific bio-chemical reaction, namely enzyme.

     [ெசரிமானம் + ெந ]

ெசரிமானம்

 
 ெசரிமானம் cerimāṉam, ெப. (n.)

   ெசரிக்ைக (இ.வ.; digestion.

ெசரிமானத் ற்  மா ப் ெபா ள் ெபரி ம் உத ற .

     [ெசரி + மானம். மானம் ெசால்லாக்க ஈ ]

ெசரியாப்ப வ
ன்

 
 ெசரியாப்ப வன் ceriyāppaḍuvaṉ, ெப. (n.)

   ேநாய்வைக (யாழ்.அக.);; a disease.

     [ெசரி + ஆ  + ப வன்]

1341

www.valluvarvallalarvattam.com 10805 of 19068.



ெசரியாமாந்தம்

 
 ெசரியாமாந்தம் ceriyāmāndam, ெப. (n.)

   ெசரிமானம் ஆகாத் தன்ைமகைள உண்டாக் ம் ேநாய்; dyspepsia.

     [ெசரி + ஆ + மாந்தம்]

ெச

ெச 1 ceruttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ த்தல்; to destroy, ruin.

     "ெச த்த  . . . தக்கைன ேவள் " (ேதவா. 139, 4);

ெத. ெச

     [ெச  → ெச ]

 ெச 2 ceru, ெப. (n.)

   1. ேபார;் battle, fight.

     "மதந்தபக் கடந்  ெச ேமம் பட்ட" (பரிபா.1:75);.

ம வ. அமர,் சமர,் சண்ைட

   ம. ெச ;   க. ெகரன் ( னப்ப தல்);;ெத. ரா  ( னம்);

     [ ள் → ெசள் → ெச  → ெச ]

ெச க்க -த்தல்

ெச க்க -த்தல் cerukkaḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   இ மாப் க் (அகந்ைதக்);  ெகாள் தல்; to become proud, haughty.

     "ெச க்க த்தன்  ைகத்தவரக்கைர" ( வ். வாய். 1:47);.

     [ெச க்  + அ -.]

ெச க்கம்

ெச க்கம்1 cerukkam, ெப. (n.)

   மா ைள (மைல.);; pomegranate.

 Skt. karaka

 ெச க்கம்2 cerukkam, ெப. (n.)

   கண் த யன ப்பதால் வ ம் மயக்கம்; intoxication

     "கடக்  ெச க்கத்தன்ன" (நற்.35);.

ம. ெச க்கம், ெசா க்கம்

     [ெச க்  → ெச க்கம்]
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ெச க்கல்

ெச க்கல் cerukkal, ெப. (n.)

   மயக்கம்; intoxication.

ம. ெசா க்கல்

     [ெச க்கம் → ெச க்கல்]

 ெச க்கல் cerukkal, ெப. (n.)

   1 அலங்கரித்தல்; to decorate.

   2. க ம ழ்ைவ

 bliss.

     "ஈசன் ேசவ  நிழ ற்றங்கள் ைள டன் ெச க்  வாழ்வார'்(அ ணாசல  ரத்்த,32);.

     [ெச க் -ெச க்கல்]

ெச க்கல்வர

 
 ெச க்கல்வர  ceruggalvaragu, ெப. (n.)

   மயக்கத்ைத உண்டாக் ம் வர வைக; a kind of millet that causes dizziness.

     [ெச க்கல் + வர ]

ெச க்களம்

ெச க்களம் cerukkaḷam, ெப. (n.)

   ேபாரக்்களம் ( ங்.);; field of battle.

     "ெச க்களத் தெ்தய் யாேத" (கம்பரா. வா வ. 116);.

ம வ. அ களம், சமரக்்களம், ப களம்

ம. ெச க்களம்

ெச க்களவஞ்

ெச க்களவஞ்  cerukkaḷavañji, ெப. (n.)

   ேபாரக்்களத்ைதச ் றப் த்  அகவற்பாவாற் பாடப்ப ம் ற் லக் யம்; அகவற்பாவாற் பாடப்ப ம் 
ற் லக் யம்; battle-piece, a poem in agaval verse describing the field of battle.

     "ெச க்களங் ற் ெச க்கள வஞ் " (இலக் . 869);.

     [ெச க்களம் + வஞ் ]

ெச க்கற்பாக்

 
 ெச க்கற்பாக்  cerukkaṟpākku, ெப. (n.)

   மயக்கத்ைத உண்டாக் ம் பாக்  வைக; a kind of areca-nut having narcotic properties.

     [ெச க்கல் + பாக் ]

ெச க்க -தல்

ெச க்க -தல் cerukkaṟudal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வா தல்; to fade, wilt, as flower.

     "ெச க்கற்ற பஞ்  மலரச் ் ற " ( வக. 2339);,

     [ெச க்  + அ -.]

ெச க்கன்

ெச க்கன் cerukkaṉ, ெப. (n.)

   இ மாப் ள்ளவன்; vain, self-conceited person.

     'ெச க்கனா க் ம் ராஜ த்ர க் ' (ஈ , 10. 3:1);.

     [ெச க்  → ெச க்கன்]
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ெச க்

ெச க் 1 cerukkudal, ெச. . . (v.i.)

   1. இ மாப்பக் (அகந்ைத); ெகாள் தல்; tobe proud, vain, self-conceited.

     " ளி ெமாய்ம் ன், வ  ெச க் " (ெபா ந. 140);.

   2. ெப த தல்; to be elated with self pride.

     "ெச க் ேய தவங்கள் ெசய் ர"் (இராமநா. ஆரணிய. 4);.

   3. மதரத்்தல் to be gay, lively

     "ெச க் ய ெந ங்கண் ேசப்ப" ( வக. 2657);.

   4. களித்தல்; to exult.

     "கடாஅஞ் ெச க் க் கால் ளரந்் " (மணிேம. 19:22);.

   5. மயங் தல்; to be infatuated.

     "ெமாய்வளஞ் ெச க் " (ப ற் ப். 49:8);.

   ம. ெச க் க;   க. ெசர் , ெசக் ;   ெத. ெச ;   . ச் னி;   ேகாண். ேசாமநானா;   . ேசாம்ப;   நா. 
ேசான்;   ெகாலா. ெசாந்க்;   பர.் ேசாங்க;   கட. க்த;்   மா. க்ெவெர; . ெகரன்ா

     [ெச  → ெச க் -.]

 ெச க் 2 cerukkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   த்தல்; to increase, nurse, cherish, as anger.

     "ெசங் ட் வன் னஞ் ெச க் " ( லப்.29, உைரப்பாட் );.

   2. நன்  கரத்ல் (அ ப த்தல்);; to enjoy to the full.

     "நன்னிலப் ப ற் ெப வளஞ் ெச க் " (உபேதசகா. வ ராண. 50);.

     [ெச  → ெச க் -.]

 ெச க் 3 cerukku, ெப. (n.)

   1. றைர ம க்காத

   ேபாக் , இ மாப்  (அகந்ைத);; haughtiness, pride, arrogance, self-conceit.

     "ெச ந்ர ்ெச க்க க்  ெமஃ " ( றள், 759);.

   2. ம ழ்ச் ; cheer exultation, elation.

     "ெச க்ெகா  நின்ற காைல" (ெபா ந. 89);.

   3. ஆண்ைம; daring, intrepidity, courage, as of an army.

பைடச ் ெச க்  ( றள், 78, அ .);.

   4. மயக்கம்; infatuation;

 intoxication.

     "யாெனன ெதன் ஞ் ெச க்க ப்பான்" ( றள், 346);.

   5. ெசல்வம்; wealth.

     " ற ம் . . . ேவண்டாைம ெயன் ஞ் ெச க் " ( றள், 180);.

   6. ெசல்லம் (இ.வ.);; luxury, indulgence, as in bringing up a child.

ெச க்காய்  வளரத்்த ள்ைள.

   ம. ெசா க் ;   க. ெசார் , ெசாக் ;   ெத. ெசாக் ; . ெசார்

     [ெச  → ெச க் ]
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ெச க்ெகா -
த்தல்

ெச க்ெகா -த்தல் cerukkoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   எ ரத்்  ேபார ்ெசய்தல்; to give battle.

     " த  ெம ேர ெச க்ெகா த்தான்" (கம்பரா. அ காய. 177);.

     [ெச  + ெகா -.]

ெச

ெச 1 cerugudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒ  ப் ல் நிற் ம்ப  ஒன்ைற ைழத்தல் அல்ல  ணித்தல்; to insert, to slide into.

     " ச ்ெச ங் ழன்மட ர"் (க ங். 30);.

ேபனாைவப் ைப ல் ெச னான்.

     [ெசா  → ெச ]

 ெச 2 cerugudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ப , மயக்கம், வ  த யவற்றால் கண் ெசா தல்; to roll sideways, as eyeballs.

     "கண்கள் ெச ன வன்ேற" (கம்பரா. நாகபாச. 287);.

ப யால் கண் ெச  ழ்ந்தான்.

   2. ெசரிமானமாகாத ன்பண்டம் வ ற் ற் க் க்ெகாள் தல்; to get held up in stomach, as indigestible 
matter.

   3. வ ற் ல் வ ண்டாதல்; to have colic pains.

     [ெசா  → ெச ]

ெச ெகாண்
ைட

 
 ெச ெகாண்ைட cerugugoṇṭai, ெப. (n.)

   க் ங் ெகாண்ைடவைக (யாழ்.அக.);; a mode of dressing the hair.

     [ெச  + ெகாண்ைட]

ெச

 
 ெச  cerugupū, ெப. (n.)

   இைட ைடேய ைவத் த் ெதா க்கப்பட்ட  (யாழ்.அக.);; flowers inserted singly in making wreaths.

     [ெச  + ]

ெசத்தணி

ெசத்தணி cettaṇi, ெப. (n.)

த்தணிைக (கந்த . வள்ளி. 216);;{Tiruttaņigai.}

ம வ. த்தணி

     [ெச  + தணி. ெச  = ேபார,் னம்]

ெச த்தல்

ெச த்தல் ceruttal, ெப. (n.)

   மாட் ம ; udder as of a cow.

     " டம் ைர ெச த்தல் . . . எ ைம" ( வக.2102);.

ெச த்தல் ப த் ந் ம் பால் ைறவாகத் த றேத (உ.வ.);

க. ெகசச்ல்

     [ெச  → ெச  → ெச த்தல்]
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ெச த்

 
 ெச த்  cerutti, ெப. (n.)

   ெவற் க்ெகா  ( ன்.);; banner of victory;badge of distinction.

     [ெச  → ெச த் . ெச  = ேபர]்

ெச த் ைணநா
யனார்

ெச த் ைணநாயனார ்ceruttuṇaināyaṉār, ெப. (n.)

   நாயன்மார ்அ பத்  வ ள் ஒ வர ்(ெபரிய );; a canonized Saiva saintone of 63.

ெச த்ெதா
ேலார்

ெச தெ்தா ேலார ்ceruttoḻilōr, ெப. (n.)

ெச நர,்1 பாரக்்க;see {serumail.}

     [ெச  + ெதா ேலார]்

ெச தண்ைண

 
 ெச தண்ைண cerudaṇṇai, ெப. (n.)

   மரக் கலத்ைதக் கட் தற் ரிய மரப் பலைக; small plank to tie the boats.

ெச ந்

ெச ந்  cerundi, ெப. (n.)

   1. வாட்ேகாைர; a kind of sedge.

     "களி மாய் ெச ந் ெயா " (ம ைரக். 172);.

   2. லந்  என் ம் மரம்; panicled golden-blossomed pear tree.

     "ெச ந்  காைலேய கனகம் மலர் ன்ற சாய்க்காேட" (ேதவா. 40, 9);.

   3. மணித்தக்காளி (மைல);; Indian hounds-berry.

   4. ஞ்  யாழ்த் றதெ்தான்  ( ங்.);; a secondary melody-type of the {kuriñji class.}

     [ லந்  → ெச ந் ]

ெச ந்

ெச ந்  cerundu, ெப. (n.)

   1.  த யவற் ன்

   இதழ்; petal.

     "ெச ந்த ழ் ளபமாைல" (பாரத. எட்டாம். 15);.

   2. ெச ந் , 2 பாரக்்க;see {šertindi} 2.

     "பரிமளப் ஞ் ெச ந்ெதான்  ேசாைல"

     [ெச ந்  → ெச ந் ]

ெச நர்

ெச நர ்cerunar, ெப. (n.)

   1. பைட ரர ்( ங்.);; soldiers, warriors.

   2. பைகவர;் encmies.

     "கதம்ெபற் றாரக்் ஞ் ெச நர"் (க ங். 548);.

ம.ெச நர்

     [ெச  → ெச நர]்
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ெச ப்ப

ெச ப்ப 1 ceruppaḍi, ெப. (n.)

   1. ெச ப்  என் ம் காலணியால் ெகா க் ம் அ ; blow given through sandals.

அண்ணன் தம் யர ்சண்ைட ல் ஒ வ க்ெகா வர ்ெச ப்ப  ெகா த் க் ெகாண்டனர ்(உ.வ.);.

ம. ெச ப்ப

     [ெச ப்  + அ -.]

 ெச ப்ப 2 ceruppaḍi, ெப. (n.)

ெச ப்பைட2 பாரக்்க;see {seru-p-pagaf.}

     [ெச ப்பைட → ெச ப்ப ]

ெச ப்ப நாய
ன்

ெச ப்ப நாயன் ceruppaḍināyaṉ, ெப. (n.)

ெச ப்பைட2 பாரக்்க;see {šeruppagai=}

ெச ப்பைட

ெச ப்பைட1 ceruppaḍai, ெப. (n.)

   றந்த ேபார ் ரரக்ைளக் ெகாண்ட ேபாரப்்பைட; army of tried soldiers.

     "ெச ப்பைடயான் பல் கழ் பா " ( .ெவ. 9:31);.

     [ெச  + பைட]

 ெச ப்பைட2 ceruppaḍai, ெப. (n.)

   படரெ்கா  வைக; a diffuse prostrate herb.

ம. ெச ப்ப

 ெச ப்பைட ceruppaḍai, ெப. (n.)

   றந்த ரரக்ைளக் ெகாண்ட பைட; army of tried solidiers.

     [ெச -பைட]

ெச ப்பளிசச்ம்
பா

 
 ெச ப்பளிசச்ம்பா ceruppaḷiccambā, ெப. (n.)

   சரப்பளிசச்ம்பா என் ம் ெநல் வைக; a kind of {Šambā-paddy.}

     [சரப்பளிசச்ம்பா → ெச ப்பளிசச்ம்பா]
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ெச ப்

ெச ப்  ceruppu, ெப. (n.)

   1. கா ல் ெபா த்  நிற் ம்ப  படை்ட ைவத் த் ைதத்த அ ப்ப ைடய காலணி; leather 
sandals, slippers, shoe.

     "மணிய த் ச ்ெசய்த ெதனி ஞ் ெச ப் த்தன் காற்ேகயாம்" (நால , 347);.

ம வ. ய , அ ைதயரணம்.

   ம. ெசரிப் , ெச ப் ;   க. ெகர, ெகர , ெகர , ெகர் ;   ெத. ெசப் ;   . ெசப்ப ;   பட. ெக ;   ேகாத. 
ெகரப்்;   ட. ெகர் ;   ேகாண். சர் ;   . ெசப் ;   ெகலா., நா. ெகரர்ி;பர.் ெச ப்

     [ச  → ெச  → ெச ப் ]

ெச ப் , ெதா ேதால் என்ற ெபயரில் வழங்கப்ப ற . ெச ப்ைபத் ெதாட் க் ெகாண்  ேபானார ்
என்ப  ெகாங் நாட்  வழக் .

 ெச ப் 2 ceruppu, ெப. (n.)

   நாட் ள்ள ேதா மைல; a mountainin {Püli-nadu.}

     " யற் ெச ப் ற் யர ்ேகாேவ" (ப ற் ப். 21:23);.

ெச ப் க்கடை்ட

 
 ெச ப் க்கடை்ட ceruppukkaṭṭai, ெப. (n.)

   ேதய்ந்த ெச ப்  ( ன்.);; worn-out sandals.

     [ெச ப்  + கடை்ட]

ெச ப் க்க

 
 ெச ப் க்க  ceruppukkaḍi, ெப. (n.)

   ெச ப்  அ த் வதால் உண்டாய ண்; shoe-bite.

ெச ப் க்க யால் உண்டான ண் ஆற அவ க்  ஆ மாதம் ஆ ய  (உ.வ.);.

     [ெச ப்  + க ]

ெச ப் த் ன்னி

 
 ெச ப் த் ன்னி cerupputtiṉṉi, ெப. (n.)

   ேதாற் ெச ப்ைபத் ன் ம் நாய் (யாழ்ப்.);; a dog as sandals eater.

     [ெச ப்  + ன்னி]

ெச ப் ெந ஞ்

 
 ெச ப் ெந ஞ்  ceruppuneruñji, ெப. (n.)

   வப்  ெந ஞ்  ள்; red cow-thorn.

     [ வப்  + ெந ஞ் ]

ெச ப்

 
 ெச ப்  ceruppūci, ெப. (n.)

   ெச ப் த் ைதக் ம் ஊ ; shoemaker's awl.

     [ெச ப்  + ஊ ]

     [P]
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ெச மகள்

 
 ெச மகள் cerumagaḷ, ெப. (n.)

ேபாரக்் ரிய

   ெபண் ெதய்வம் ( ரக்்ைக); (இலக். அக.);; Durga, as the war Goddess.

     [ெச  + மகள்]

ெச மரம்

 
 ெச மரம் cerumaram, ெப. (n.)

   கட ல் ன் க்கச ்ெசல்வதற் ரிய கட் மரம்; a kind of cata-maram.

     [ச க் மரம் → ெச மரம்]

ெச மல்

 
 ெச மல் cerumal, ெப. (n.)

   ெதாண்ைடையத் ய்ைமயாக்கக் கைனக்ைக; hemming, clearing the throat.

க. ெகம்

     [ெச  → ெச மல்]

ெச மைலயரிய
ன்

 
 ெச மைலயரியன் cerumalaiyariyaṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைக ெநல்; a kind of paddy.

ெச -தல்

ெச -தல் cerumudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. நிரம் தல்; to be full, replete.

     "க ைன வாச ம் . . . அ ற் ைக வாச ஞ் ெச " ( வக. 130);.

   2. ெந க்கமா த்தல்; to be close and crowded.

ப ர ்ெச ப் ேபான னால் க ரக்் ைல வாய்க்க ல்ைல (நாஞ்.);

   3. ப தல்; to sink;

 to pierce through.

     "ம மங்களி ம் யங்களி ஞ் . . . ெச ம்ப  ெவங்கைண மாரி ந் " (பாரத. ன்றாம். 12);.

   4. இ தல், கைனத்தல்; to hem, cough.

ெசந்ேதேன ெமல்லச ்ெச ேவன்" ( ற . 293);. ழவர ்ெச ட் ச ்சளிையத் ப் னார.்

   5. க் தல்; to get choked.

     "த ப்பணஞ் ெச த் தன் ர ்ைவத்தனன்" (ெப ங். இலாவாண. 9:239);.

ம. ெச மல்

     [இ  → ெச -.]

ெச

ெச 2 cerumudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அைடத்தல் (யாழ்ப்.);; to crowdin, stuff orcram in, fill up.

     [இ  → ெச -.]
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ெச ைன

ெச ைன cerumuṉai, ெப. (n.)

   1. ேபாரக்்களம்; field of battle.

     "ெச ைன ள் ைவ " ( .ெவ. 1:6);.

   2. ேபார் ரியம் பைட; fighting army.

     "ெச ைனேமல் வாள்ெசன்றன் " ( .ெவ. 4:7, ெகா );.

     [ெச  + ைன]

ெச வஞ்ெசய்-
தல்

ெச வஞ்ெசய்-தல் ceruvañjeytal,    1 ெச. . . (v.i.)

   மா ப தல்; to attack.

     "ெச வஞ் ெசய்தற் " (பரிபா. 8:87);.

ம வ. ேபார் ல், தாக் தல்

     [ெச  → ெச வம் + ெசய்-.]

ெச வா

ெச வா  ceruvāṭi, ெப. (n.)

   வா ; petty savings in money.

     'ெச வா  ேபாகம் ெகாண் ' (ெத.க.ெதா. 5, 285);.

     [ வா  → ெச வா ]

ெச ச் ன

 
 ெச ச் ன  ceruvicciṉavi, ெப. (n.)

    னம் (ேகாபம்);; tremendous anger.

     [ெச  → ெச  + ன ]

ெச ைட ழ்த
ல்

ெச ைட ழ்தல் ceruviḍaivīḻtal, ெப. (n.)

   அக ைனன ம் காவற்காடை்ட ங் காத் ப் பட்ட ரர  ெவற் ையப் க ம் றத் ைற ( .ெவ. 
5:4);; theme celebrating the heroic death of the warriors who defended the moat round a city and the adjoining forest.

     [ெச  + இைட + ழ்தல்]

ெச ைள

ெச ைள ceruviḷai, ெப. (n.)

   ெவள்ைளக் காக்கணம் ( ஞ் ப். 68);; white-flowered mussel-, shell creeper.

     [ெச  + ைள]

ெச -தல்

ெச -தல் ceruvuṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஊ தல்; to quarrel;to sulk.

     " ர் லதாகச ்ெச ற்றாள்" (பரிபா. 7:75);.
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ெசல்

ெசல்1 celludal,    13 ெச. . . (v.i.)

   1. ேபாதல்; to go, flow, pass, to traverse, as the eye, mind.

     "ெசன்ற ேதஎத் " (ெதால்.ெபா ள்.146);.

   2. நிகழ்தல்; to occur.

     "ெசல்லா அநின்ற த்தாவர சங்கமத் ள்" ( வாச. 1:30);.

   3. ழ்தல்; to fall, as on the ground.

     "ப ற் ெசல் ம்ப " (கம்பரா. நி ம்பைல. 23);.

   4. ஆதல்; to become, form.

     " ண்ெசல்வன வல்லால்" (கம்பரா.நி ம்பைல.107);.

   5. பர தல்; to spread, as fame.

     "உைரெசல ர ெவௗ " ( றநா. 26:7);.

   6. பய தல்; to be effective;to have influence.

     "ெசல்வரவ்ாய்ச ்ெசாற்ெசல் ம்" (நால , 115);.

   7. நிைலத் த்தல்; to last, endure, exist.

     "ெசல்லாதவ் லங்ைக ேவந்தரக்் கரெசன

     " (கம்பரா. இந் ர த். 56);.

   8. ெசலாவணியாதல்; to pass, as coin.

     "சந்ைத னிற் ெசல்லாப் பணஞ் ெசல் ேமா" (தனிப்பா.);.

   9. ேவண் யதாதல்; to be required;

 to cost. இந்தக் காரியத்ைத க்க ஆ ர உ பா ெசல் ம் (உ.வ.);.

   10. ெபா ந் தல்; to be suitable;to be acceptable.

உலகம் . . . ேதாற் வா ெனா வைன உைடத்தாதல் ெசல்லா  ( .ேபா. ற். 1:2, பக். 17);.

   11. ம் ேயற் க் ெகாள்ளப்ப தல்; to be acceptable to the system.

ேநாயாளிக்  உண  ெசல்ல ல்ைல.

   12.  அைடதற் ரியதாதல்; to be due, as money;

 to appertain to, as a right.

இந்த பணம் எனக் ச ்ெசல்ல ேவண் ய .

   13. க தல்; to pass away, lapse, expire, as time.

     "ெசன்றன ெசன்றன வாழ்நாள்" (நால , 4);.

   14. தணிதல்; to disappear, diminish, as anger.

     "ெச யரத்ைத நின் ெவ ளி" ( றநா. 6:23);.

   15. ெக தல்; to perish, to be ruined.

     "ெசல்லா நல் ைச" (மைலப . 388);.

   16. இறத்தல்; to die.

     "ெசல் நாைளந்  ல  மயரந்்த ன்னர"் (உபேதசகா. வநாம. 3);.

ம.ெசல் க;க. சல், ெசல்;ெத. ெசல், ெசல் ; . சல் னி;ேகாண். கன்தாைர, ெசனானா; . 
சல்பா;நா.ச;ெகாலா. ெசர;்பர.் ெசல், ெசல்;கட. ெசல்

     [சல் → ெசல்.]

     'சல்' பாரக்்க
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ெசல்( )

ெசல்( )2 celludal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ட் தல்; to approach.

     "ெசல்வைரச ்ெசன் ர வாதார"் (நால , 296);.

   2. அைடதல்; to become, trun into, attain.

     "கலங்கைலச ்ெசன்றவன் ம்" ( க்ேகா. 24);.

     [சல் → ெசல்-.]

ெசல்க

ெசல்க  celkadi, ெப. (n.)

   1. கல்; the ultimate or last refuge.

     "எங்கள் ெசல்க  வந்த " (கம்பரா. கங்ைக. 10);.

   2. உய் ; Salvation.

     "ெசல்க  ண்ேடா ைன ேயற்ெகன் " (மணிேம. 13:88);.

வ. க

     [ெசல் + க ]

ெசல்காரியம்

 
 ெசல்காரியம் celkāriyam, ெப. (n.)

   நடத்தப் ெப ங் காரியம் ( ன்.);; the matter on hand.

     [ெசல் + காரியம்]

ெசல்காலம்

ெசல்காலம் celkālam,    1. ெசல்வாக் ள்ள காலம்; time of one's influence.

   2. ெசன்ற காலம்; past time.

     "வ காலஞ் ெசல்கால மா னாைன" (ேதவா 716, 3);.

ம வ. இறந்த காலம், கடந்த காலம்.

     [ெசல் + காலம்]

ெசல்ைக

 
 ெசல்ைக celkai, ெப. (n.)

ெசல்வாக்  பாரக்்க (இ.வ.);;see {Sel-vákku.}

     [ெசல் + காரியம்]

ெசல்சார்

ெசல்சார ்celcār, ெப. (n.)

   பற் க்ேகா ; support.

     "இரப்பவரக்் ச ்ெசல்சாெரான்  ேவார"் (நான்மணி, 39);.

     [ெசல் + சார.் சார ்= சாரத்ல்]

ெசல்சார்

ெசல்சார்  celcārvu, ெப. (n.)

ெசல்சார ்பாரக்்க;see {selsi:}

     " ைறெகாளப் பட் யான் ெசல்சார ் த்த ன்" (ெப ங். இலாவாண. 10:126);.

     [ெசல் + சார் ]
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ெசல் டர்

ெசல் டர ்celcuḍar, ெப. (n.)

   மைற ம் பகலவன்; declining Sun.

     "ெசல் டர ்ேநாக் " (நால . 394);.

   ம வ. அைட ஞா ;மைற ம் ஞா  ப  ஞா .

     [ெசல் + டர]்

ெசல்பாக்

 
 ெசல்பாக்  celpākki, ெப. (n.)

   ற் ரக்ளின் வர  ெசல ப் பாக் க் கணக் ; statement of demand, collection and balance of revenue in a 
village.

     [ெசல் + பாக் ]

ெசல்ல

ெசல்ல cella, .எ. (adv.)

   1. அள ; at a distance, out of the way.

     "ெசல்லப்ேபாய் நிற்பாள் " (அ ந். 277.தனிப்பா.);.

   2.  காலங் க த் ; after some time.

     'ெசல்ல வா' ( ன்.);.

   3. ய; to the very end.

     'சைடக்  ேமல் ேகசாந்தத ்தள ஞ் ெசல்ல'  (ெத.க.ெதா. 2, 175);.

     [ெசல் → ெசல்வ]

ெசல்லக்கட் -
தல்

ெசல்லக்கட் -தல் cellakkaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ட்டமாய் த்தல்; to accomplish.

   2. வயப்ப த் தல்; to bring round, as a person.

அவைனச ்ெசல்லக் கட்  ட்ேடன்.

   3. கடன் ரத்்தல் ( ன்.);; to liquidate loan, pay up arrears.

     [ெசல் → ெசல்ல + கட் -.]

ெசல்லக்க யா
ணம்

 
 ெசல்லக்க யாணம் cellakkaliyāṇam, ெப. (n.)

    ழந்ைதகளாக இ க் ம்ேபாேத ெசய் ம் மணம்; child-marriage.

ம வ. வர ் மணம், ழந்ைத மணம்

     [ெசல்லம் + க யாணம்]

ெசல்லக் ைட

 
 ெசல்லக் ைட cellakkuḍai, ெப. (n.)

    ெசல்வம் (இ.வ.);; immense wealth.

     [ெசல்வம் → ெசல்லம் + ைட]
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ெசல்லக் ந்தா
ணி

 
 ெசல்லக் ந்தாணி cellakkundāṇi, ெப. (n.)

   ெசல்லமாக வளரக்்கப்பட்ட ள்ைள (இ.வ.);; boy or girl very indulgently brought up, used in contempt.

     [ெசல்வம் → ெசல்வம் + ெக ந்தாணி]

ெசல்லங்ெகாஞ்
-தல்

ெசல்லங்ெகாஞ் -தல் cellaṅgoñjudal,    5 ெச. . .  (v.i.)

   ழந்ைத ெபண் ர ் த யவ டன் ெகாஞ் ப் ேப தல்; to prattle;

 touse gestures, as a humoured child or woman;

 to fondle, dally with a woman.

     [ெசல்லம் → ெசல்வம் + ெகாஞ் -.]

ெசல்லங்ெகா -
த்தல்

ெசல்லங்ெகா -த்தல் cellaṅgoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   அன்  ேம ட்டால் ழந்ைதகட்  அ க இடங்ெகா த்தல்; to be indulgent, as to a child.

     [ெசல்வம் → ெசல்வம் + ெகா -.]

ெசல்லச் ரிப்

 
 ெசல்லச் ரிப்  cellaccirippu, ெப. (n.)

   ண் ரிப்  ( ன்.);; delicate, gentle smile.

ம வ. நைக, வல், ன்னைக, ஞ் ரிப் .

     [ெசல்வம் + ரிப் ]

ெசல்லசே்சா

 
 ெசல்லசே்சா  cellaccōṟu, ெப. (n.)

   ெசல்லத்தால்  தாக அ க்க  ெகா க் ம் உண  ( ன்.);; food repeatedly given in small quantities, 
as to children brought up indulgently, dainties

     [ெசல்வம் + ேசா ]

ெசல்ல

ெசல்ல 1 cellaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

ெசல்லரி (இ.வ.); பாரக்்க;see {el-Hari,}

 ெசல்ல 2 cellaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

ெசல்ைவ பாரக்்க;see {sel-Wai.}

ெசல்லத்தனம்

 
 ெசல்லத்தனம் cellattaṉam, ெப. (n.)

ெசல்லம் (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see {Sellam.}

     [ெசல்வம் → ெசல்வம் + (தன்ைம); தனம்]

ெசல்லத் னி

 
 ெசல்லத் னி cellattīṉi, ெப. (n.)

ெசல்லச ்ேசா  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {sela-c-cru.}

     [ெசல்வம் + னி]
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ெகல்லத்ெதாந்

 
 ெகல்லதெ்தாந்  kellattondi, ெப. (n.)

   ெசல்வச ்ெச ப் ல் இளைம ற் ெப த்த வ ; paunch belly due to luxurious living.

     [ெசல்வம் + ெதாந் ]

ெசல்லத்ெதாப்
ைப

 
 ெசல்லதெ்தாப்ைப cellattoppai, ெப. (n.)

ெசல்லதெ்தாந்  பாரக்்க;see {sela-t-tondi.}

     [ெசல்வம் + ெதாப்ைப]

ெசல்லநைட

ெசல்லநைட cellanaḍai, ெப. (n.)

   1. ழந்ைத த ேயாரின் தளரந்ைட; gentle, graceful gait, as of children.

   2. மந்தநைட; slow, loitering walk.

     [ெசல்வம் + நைட]

ெசல்லநைர

 
 ெசல்லநைர cellanarai, ெப. (n.)

   ெசல்வமாக வளரவ்தால் இளைம ல் உண்டாம் நைர (யாழ்ப்.);; premature grey hairs, supposed to result from 
luxurious living.

     [ெசல்வம் + நைர]

ெசல்லப்ப

 
 ெசல்லப்ப  sellappasi, ெப. (n.)

   ழந்ைதகட்  அ க்க  உண்டா ம் ப  ( ன்.);; frequent hunger as of children.

     [ெசல்வம் + ப ]

ெசல்லப் ள்ைள

ெசல்லப் ள்ைள cellappiḷḷai, ெப. (n.)

   1. ெசல்லம் ெகா த்  வளரக்்கப்பட்ட அ ைமக் ழந்ைத; child brought up delicately, petted

 child. கைடக் ட் தான் அவ க் ச ்ெசல்லப் ள்ைள.

   2. ெசல்வமாக வாழ்பவர ்( கவா );; person living in luxury and ease.

   3. நாடக மாந்தரக்ளில் கன் ேவடம் ண்  வ ம் இரண்டாம் மாந்தன் ( ன்.);; the second character in 
comedy, supposed to have been originally a representation of {Murugan.}

ம.ெசல்லப் ள்ைள

     [ெசல்லம் + ள்ைள]

ெசல்லப் ள்ைள
க்காய்சச்ல்

ெசல்லப் ள்ைளக்காய்சச்ல் cellappiḷḷaikkāyccal, ெப. (n.)

   1. ஒ வைகக் காய்சச்ல்; a kind of fever.

   2. பள்ளிக் ப் ேபாவதற்  அஞ் , ெசல்வச ் வர ்ந க் ம் ேபா  காய்சச்ல் பாவைன; action of children 
of rich people as if they are in fever-only to avoid to go to school.

ம வ, பாசாங் க் காய்சச்ல்

     [ெசல்வம் + ள்ைள + காய்சச்ல்]
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ெசல்லப் ள்ைள
ைளயாட்

 
 ெசல்லப் ள்ைள ைளயாட்  cellappiḷḷaiviḷaiyāṭṭu, ெப. (n.)

   இன்ப வாழ் ப் பவன  க தலற்ற நடத்ைத (உ.வ.);; thoughtless, extravagant conduct of a person given to 
luxurious and easy life.

தாைதயர ்ேசரத்்  ைவத் ந்த ெசல்வத்ைத, இவன் ெசல்லப் ள்ைள ைளயாட் ல் ெதாைலத்  
ட்டான் (உ.வ.);.

     [ெசல்லப் ள்ைள + ைளயாட் ]

ெசல்லப் ள்ைள
ேவட்

 
 ெசல்லப் ள்ைளேவட்  cellappiḷḷaivēṭṭi, ெப. (n.)

   வர ்அணி ம் ற் ைட (தஞ்ைச.);; a small cloth usually worn by children.

ம வ த்தாைட, ேவட் .

     [ெசல்வம் + ள்ைள + ேவட் ]

ெசல்லப்ெபட்

 
 ெசல்லப்ெபட்  cellappeṭṭi, ெப. (n.)

   ெவற் ைலப் பாக்  ைவக் ம் ெபட் ; metallic box for keeping betel leaves and areca nut.

ம வ. ெவற் ைலச ்ெசல்லம்

ம. ெசல்லப்ெபட்

     [ெசல்வம் + ெபட் ]

     [P]

ெசல்லப்ெபண்

 
 ெசல்லப்ெபண் cellappeṇ, ெப. (n.)

   அ ைமப் ெபண்; female child or girl brought up delicately; petted girl.

     [ெசல்வம் + ெபண்]

ெசல்லப்ேபச்

ெசல்லப்ேபச்  cellappēccu, ெப. (n.)

   1, மழைலசெ்சால்; child's prattle or lisp.

   2. மகளிரின் ெகாஞ்சற் ேபச் ; soft, winning talk, as of a woman.

ம வ. ள்ைளப் ேபச் , மழைல ெமா , காதற் ேபச் .

     [ெசல்வம் + ேபச் ]
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ெசல்லம்

ெசல்லம் cellam, ெப. (n.)

   1. ெபா ள்; opulence, prosperity, fortune.

     'ெசல்லஞ் ெச க் ற , வாசற்ப  வ க் ற ' ( ன்.);.

   2. ெசாந்தக் க லம்; private treasury, as of a king.

   3. ெசல்லப்ேபச் ,2 பாரக்்க;see {šella-p-pēccu,}

இந்தச ்ெசல்லெமல்லாம் இங்ேக நடக்கா .

   4. ைம ( ேனாதம்);; novelty, amusement, pastime.

   5. ெவற் ைல பாக்க எ த் ச ்ெசல் ம் ெசல்லப் ெபட்  (தஞ்ைச.);; metal box to carry betal leaves and areca-
nuts.

அந்த ெவற் ைலச ்ெசல்லத்ைதக் ெகாண் வா (உ.வ.);

   6. இளக்காரம் (இ.வ.);; indulgence.

   7. இளைம; youth.

ெசல்லக் ட் .

ம. ெசல்லம்

     [ெசல்வம் → ெசல்லம்]

ெசல்லம்ெபா -
தல்

ெசல்லம்ெபா -தல் cellamboḻidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ெசல்வமாய் இ த்தல் (இ.வ.);; to be happy and prosperous.

அந்த ஊர ்ெசல்லம் ெபா ற  (உ.வ.);

   2. ம ழ்ந்  ைளயா தல்; to play merrily;to be frolic-some, jovial.

     [ெசல்வம் + ெபா -.]

ெசல்லம

 
 ெசல்லம  cellamaḍi, ெப. (n.)

   இளைம ற் ெப த்த கன்  ம  (யாழ்ப்.);; prematureuddei of a heifer.

     [ெசல்வம் + ம ]

ெசல்லம ப்

 
 ெசல்லம ப்  cellamaḍippu, ெப. (n.)

   ெசல்வச ்ெச ப் ல் ம் வ ற்  ம ப் ; folds of the abdomen, due to luxurious living.

ம வ, ெதாந் , ம ப்

     [ெசல்வம் + ம ப் ]

ெசல்லரி-த்தல்

ெசல்லரி-த்தல் cellarittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   கைறயானால் ன்னப்ப தல்; to be eatenby white ants.

     "ெசல்லரித்தேவாைல ெசல் ேமா" (அஷ்டப். வரங். கலம். 53);.

     [ெசல் + அரி-.]

1357

www.valluvarvallalarvattam.com 10821 of 19068.



ெசல்லரித் ப்
ேபான

 
 ெசல்லரித் ப்ேபான cellarittuppōṉa, ெப.எ. (adj.)

   ம ப் ழந் ட்ட அல்ல  பயன் இல்லாமல் ேபான; old and worn-out;motheaten.

ெசல்லரித் ப் ேபான சடங் கைள இன் ம் லர ்அப்ப ேய ன்பற்  வ ன்றனர.்

     [ெசல் + அரித்  + ேபான]

ெசல்லல்

ெசல்லல்1 cellal, ெப. (n.)

   1. ன்பம் (ெதால். ெசால். 302);; sorrow, suffering, afflicition.

   2. ெவ ப்  ( ன்.);; diagust.

     [ெசல் → ெசல்லல்]

 ெசல்லல்2 cellal, ெப. (n.)

   ன்  ரல நீள ம் மஞ்சணிற ம் உள்ள நன்னீர ் ன்வைக; fresh water fish, yellowish, attaining 3 in. in 
length.

ெத. ெஜல்ல

     [ேசல் → ெசல் → ெசல்லல்]

ெசல்லவண்

 
 ெசல்லவண்  cellavaṇṭi, ெப. (n.)

ெசல்லதெ்தாந்  பாரப்்ப;see {sela-t-tond.}

     [ெசல்லம் + வண் . பண்  → வண் .]

ெசல்லவ

 
 ெசல்லவ  cellavayiṟu, ெப. (n.)

ெசல்லத் ெதாந்  பாரப்்ப;see {Sella-t-tondi.}

     [ெசல்வம் + வ ]

ெசல்லைவ-த்தல்

ெசல்லைவ-த்தல் cellavaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெசல்லாத காைசச ்(நாணயத்ைதச)்; ெசலாவணி யாக் தல்; to pass, as a base coin.

     [ெசல் + ைவ-.]

ெசல்லன்

ெசல்லன் cellaṉ, ெப. (n.)

   1. ெசல்லப் ள்ைள 1,2 பாரக்்க;see {Sella-p-pillai,}12.

   2. ெசல்வ ள்ளவன் (உ.வ.);; wealthy person.

ெசல்லன் ெசால் க் கஞ்சான், அழகன் நைடக்கஞ்சான் (உ.வ.);.

     [ெசல்லம் → ெசல்வன்.]

ெசல்லா-தல்

ெசல்லா-தல் cellātal, ெச. . . (v.i.)

   1. கடன் ெதாைக ெச த்தப்ப தல்; to be paid or discharge, as loan.

   2. இறந்  ேபாதல்; to be dead and gone.

அவர ்ெசல்லானார ்(இ.வ.);.

     [ெசல்2 + ஆ-.]
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ெசல்லாக்கா

ெசல்லாக்கா  cellākkācu, ெப. (n.)

   1. ெசலாவணியாகாத பணம்; coin that will not pass, base coin.

   2. ெசல்வாக் ம் ம ப் ம் இழந்தவன் ( ன்.);; one who has lost credit or influences.

அவன் அர ய ல் ெசல்லாக்கா  ஆ ேபானான் (உ.வ.);.

   3. ெசல்லல்,3 பாரக்்க;see {Sellal,3},

   4. ம ந் ப் பச் ைல வைக; a medicinal herb.

ெசல்லாக்கா ல் ைவத் ச ் ெச ப்ப ையக் ெகா க்க.

ம. ெசல்லாக்கா ;க. சல்லத கா

     [ெசல் + ஆ + கா ]

ெசல்லாக்காேசா
ைல

 
 ெசல்லாக்காேசாைல cellākkācōlai, ெப. (n.)

   பணம் ம க்கப்பட்ட காேசாைல; dishonoured cheque.

     [ெசல்லா + காேசாைல. ெசல்வா = ெசல்லாத]

ெசல்லாக்காலம்

ெசல்லாக்காலம் cellākkālam, ெப. (n.)

   ெசல்வாக்  நீங்  காலம்; time when one's influence is gone, as by loss of office, reputation etc.

அந்தக் கட் க்  இப்ேபா  ெசல்லாக்காலம் (உ.வ.);

   2. தள்ளாத ழப் ப வம்; decrepit, old age.

     [ெசல் + ஆ + காலம்]

ெசல்லாெந

ெசல்லாெந  cellāneṟi, ெப. (n.)

   ெசல் தற்கரிய வானம்; aerial region, as impassable.

     "ெசல்லா ெந  ேய னர"் (அரிச.் வாக. 59);.

     [ெசல் + ஆ + ெந ]

ெசல்லாைம

ெசல்லாைம1 cellāmai, ெப. (n.)

   1. ரிந்  ேபாகாைம; remaining, stopping.

     "ெசல்லாைம ண்ேட ெலனக் ைர" ( றள், 1151);.

   2. வ ைம; poverty.

     "ெசல்லாைம ெசவ்வேனர ்நிற் ம்" (நால . 148);.

   3. வ ன்ைம (இ.வ.);; inability.

   4. ெசய்யா க்கக் டாைம; unavoidable necessity, inevitability.

     'என் ெசல்லாைமயாேல ஏத் ேனன்' (ஈ , 4. 3:10);.

     [ெசல் + ஆ + ைம. ஆ =  எ ரம்ைற இைடநிைல]

 ெசல்லாைம2 cellāmai, ெப. (n.)

   ஆற்றாைம; powerlessness to control oneself.

     'ெபரிய வ ைடய ெசல்லாைமயா ம் தன் ெசல்லாைம யா ம் . . . அழ  ெசண்ேடறக் 
கடவதா ேற ப்ப ' ( வ். ெந ந். 6, யா, பக். 50);.

     [ெசல் → ெசல்லாைம]
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ெசல்லா

 
 ெசல்லா  cellāyi, ெப. (n.)

   ஊரத்் ெதய்வம்; a village goddess.

     [ெசன்னியா  → ெசல்லா ]

ெசல்லாவாழ்க்
ைக

ெசல்லாவாழ்க்ைக cellāvāḻkkai, ெப. (n.)

   வ ைம வாழ் ; wretched life, life of poverty.

     " ல் ைலக் உஞ் ெசல்லா வாழ்க்ைகயர"் (ெப ங். உஞ்ைசக். 55:49);.

ெசல்லா வாழ்க்ைக வாழ்வ ம் உ ர ் றப்பேத நன்  (உ.வ.);

     [ெசல் + ஆ (எ ரம்ைற); + வாழ்க்ைக]

ெசல்லா டம்

ெசல்லா டம் cellāviḍam, ெப. (n.)

   1. வ ைமக் காலம்; straitened circumstances.

     "ெசல்லா டத் ங் ப் றந்தார ்ெசய்வன" (நால . 149);.

   2. த ல்லாத இடம்; improper place.

     "ெசல்லா டத் ச ் னந் " ( றள். 302);.

     [ெசல் + ஆ + இடம்]

ெசல்லா

ெசல்லா  cellāṟu, ெப. (n.)

   1. ைகக்ெகாள் ம் ைற; the proper or advisable course, the correct or the right path.

     "இ ளற ளங் ஞ் ெசல்லா ெவன" (ெப ங். நரவாண, 7:90 -91);.

   2. ெசல் ம் வ ; the way one goes.

     [ெசல் + ஆ ]

ெசல்லானகணக்

 
 ெசல்லானகணக்  cellāṉagaṇaggu, ெப. (n.)

   ரந்் ேபான கணக் ; paid-off account.

     [ெசல் + ஆ(ன); +கணக் ]

ெசல்

ெசல்  celli, ெப. (n.)

   1. ெசல்லப்ெபண் பாரக்்க;see {sella-p-per.}

     "தங்ைகயான ெசல்  மங்ைகயரக்் ள் நல் " (இராமநா. ஆரணி. 12);.

   2. ெசல்லா  பாரக்்க;see {selliyi}

     [ெசல்வம் → ெசல் ]
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ெசல் டம்

ெசல் டம் celliḍam, ெப. (n.)

   1. ெபா ள்ள காலம்; prosperous circumstances

     "ெசல்  டத் ஞ் ெசய்யார ் யவர"் (நால , 149);.

   2. த யான இடம்; proper place.

     "ெசல் டத் க் காப்பான் னம் காப்பான்" ( றள், 301);.

   3. ெசல் ன்ற இடம்; the place to which one goes.

     [ெசல் + இடம்]

ெசல் யம்

 
 ெசல் யம் celliyam, ெப. (n.)

   ேகா ; fowl.

     [ேசவல் → ேசல் → ெசல் → ெசல் யம்]

ெசல் யா

 
 ெசல் யா  celliyāyi, ெப. (n.)

   ற் ாரத்் ெதய்வம்; village goddess.

     [ெசல்  + ஆ . ஆய் → ஆ ]

ெசல்

ெசல் 1 cellu, ெப. (n.)

ெசல்2 பாரக்்க;see {sel2}.

 ெசல் 2 cellu, ெப. (n.)

ெசல்3 பாரக்்க;see {se'.}

ெசல் ங்காேசா
ைல

 
 ெசல் ங்காேசாைல celluṅgācōlai, ெப. (n.)

   ெசல் ப யான காேசாைல, ரவ்ான காேசாைல; valid cheque honoured.

     [ெசல் ம் + காேசாைல]

ெசல் ச் ட்

 
 ெசல் ச் ட்  celluccīṭṭu, ெப. (n.)

   பற் ச் ட்  (ர );; receipt or acquittance in evidence of payment.

ெத. ெசல்ல ட்

     [ெசல்  + ட் ]

ெசல் ஞ் ட்

ெசல் ஞ் ட்  celluñjīṭṭu, ெப. (n.)

   1. உண்ைமயான ைகெய த் ; authentic signature.

   2. ெசலாவணியான ஆைண (பாத் ரம்); த யன; bill or bond that is valid and honoured.

   3. ெசல் ச் ட்  பாரப்்ப;see {Տellu-c-cittա,}

     [ெசல் → ெசல் ம் + ட் ]
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ெசல் ஞ்ெசல
க்

 
 ெசல் ஞ்ெசல க்  celluñjelavukku, . .எ. (adv.)

இன் யைமயாத ெசல க் ப்

   ேபா யதாக (இ.வ.);; sufficiently for actual or necessary expenses.

     [ெசல் → ெசல் ம் + ெசல க் ]

ெசல் ஞ்ெசால்

ெசல் ஞ்ெசால் celluñjol, ெப. (n.)

   1. ெசல்வாக்  பாரக்்க;see {sel-wikku.}

   2. றரக்் ேகற்க உைரக்கம் ெசால்; word acceptable to others;winsome or convincing words.

     "ெசல் ஞ்ெசால் வல்லா ென ர ்தம் ம்" (கம்பரா. நகரநீ்ங். 139);.

     [ெசல் + உம் + ெசால்]

ெசல் ப் ைலய
ர்

ெசல் ப் ைலயர ்celluppulaiyar, ெப. (n.)

   உப்  ற் ம் ரி னர;் people who sell salt.

     "த க் ைற  ேகா  ெசல் ப் ைலய ம்" (பாண் ய. ெச.பத். பக். 29, பா . ெச.);.

ெசல் ப

 
 ெசல் ப  cellubaḍi, ெப. (n.)

   ெசல்லான ெதாைக (உ.வ.);; the amount paid.

ெசல் ப யா -
தல்

ெசல் ப யா -தல் cellubaḍiyākudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   உரிய ம ப்ைப ம் பயைன ம் ெபற்  நைட ைற ல் ஏற்கப்ப தல்; be valid;be in force.

உன் அ காரெமல்லாம் இனி ெசல் ப யாகா .

     [ெசல் ப  + ஆ -.]

ெசல் பாக்

 
 ெசல் பாக்  cellupākki, ெப. (n.)

ெசல்பாக்  பாரப்்ப;see {sel-pâkki.}

     [ெசல் + பாக் ]

ெசல் ம் ள்ளி

ெசல் ம் ள்ளி cellumbuḷḷi, ெப. (n.)

   1. ெகா க்கல் வாங்கல் ெசய்யத் த ள்ளவன்; a man capable of money transaction.

   2. ெகா க்க ேவண் ய கடன் (ெநல்ைல.);; liabilities, debt.

     [ெசல் + உம் + ன்னி]

ெசல் ம்ேபச்

 
 ெசல் ம்ேபச்  cellumbēccu, ெப. (n.)

ெசல் ஞ்ெசால் பாரக்்க;see {sellai.iol.}

     [ெசல் + உம் + ேபச் ]
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ெசல் ம

 
 ெசல் ம  cellumadi, ெப. (n.)

   ெசல்லாக ேவண் ய ெதாைக; balance due.

     [ெசல் + ம . ம  = அ , ெசல்வம்]

ெசல் ல

ெசல் ல  cellulagu, ெப. (n.)

   மக்கள் ெசல் தற் ரிய உலகம், ம ைம; heaven, as the goal of humanity.

     "ெசல்  லக ந் ேதார"் (மணிேம. 23: 134);.

     [ெசல் + உல ]

ெசல் ரக்் ழார்
மகனார்ெப ம்
தங்ெகாற்றனார்

ெசல் ரக்் ழாரம்கனாரெ்ப ம் தங்ெகாற்றனார ்cellūrggiḻārmagaṉārperumbūtaṅgoṟṟaṉār, ெப. (n.)

   அகநா  250, ந்ெதாைக 218, 358, 368, நற் ைண 30 ஆ ய பாடல்களின் ஆ ரியர;் a {Saigam} 
poet, author of Agam 250,  {Kurundogai} 218,358, 368 and {Narrinai-30.}

     [ெசல் ரக்் ழார ்+ மகனார ்+ ெப ம் தம் + ெகாற்றனார]்

ெசல் ரக்்ேகா
கன்கண்ணனார்

ெசல் ரக்்ேகா கன்கண்ணனார ்cellūrgācigaṉgaṇṇaṉār, ெப. (n.)

   அகம் 66ஆம் பாட ன் ஆ ரியர;் author of Agam 66.

     [ெசல் ர ்+ ேகா கன் + கண்ணனார]்

ெசல்ெலண்ெண
ய்

 
 ெசல்ெலண்ெணய் celleṇīey, ெப. (n.)

   மரத்ைதக் கைறயான் அரிக்காமல் பா காக்கப் கம் எண்ெணய்; anti termite oil for wood.

     [ெசல் + எண்ெணய்]

ெசல்ெல த்

 
 ெசல்ெல த்  celleḻuttu, ெப. (n.)

   உண் யல் ஆவணம் த யவற் ல் வர  ைவக் ம் ைகெயாப்பம் (இ.வ.);; endorsement of payment, as 
on bonds.

     [ெசல் + எ த் ]

ெசல்ெல -தல்

ெசல்ெல -தல் celleḻududal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஆவணத் ல் (பத் ரத் ல்); கடன் ரந்்ததாக எ க் ெகா த்தல்; to cancel, as a bond, by super-scription.

     [ெசல் + எ -.]

ெசல்ெலாப்பம்

 
 ெசல்ெலாப்பம் celloppam, ெப. (n.)

   ஆவணம் (பத் ரம்); த யைவகளில் இடம்ெப ம் ேமல் ஒப்பம் (யாழ்ப்.);; counter-signature.

     [ெசல் + ஒப்பம்]

ெசல்ெலாளி

 
 ெசல்ெலாளி celloḷi, ெப. (n.)

   ைவ ரியம் (யாழ்.அக.);; cat's eye.

     [ெசல் + ஒளி]
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ெசல்வக்க

 
 ெசல்வக்க  celvakkaḍi, ெப. (n.)

   ப ங்க  (யாழ்.அக.);; biting, in playfulness.

     [ெசல்வம் + க ]

ெசல்வக்களிப்

 
 ெசல்வக்களிப்  celvakkaḷippu, ெப. (n.)

   ெசல்வச ்ெச ப்பால் உண்டா ம் ர ்( ன்.);; joy or elation due to prosperity.

     [ெசல்வம் + களிப் ]

ெசல்வக் டப்

ெசல்வக் டப்  celvakkiḍappu, ெப. (n.)

   ெசல்வ ; aboundance of wealth.

     'தன்ைன எ க் ெகா த்தால் ன்ைன ெசல்வக் டப் க் காட்  டக் ெவாண்ணாதாப் ேபாேல' 
(ஈ , 1. 3:1);.

     [ெசல்வம் + டப் ]

ெசல்வங்கா

 
 ெசல்வங்கா  celvaṅgāci, ெப. (n.)

   மத ரி ேவம் ; Chittagong wood.

ெசல்வச் ரஞ்

 
 ெசல்வச் ரஞ்  celvaccirañjīvi, ெப. (n.)

     (நீ  வாழ்க என ெசால் ம்); ஒ  வாழ்த் ைர;

 a term of blessing.

     [ெசல்வம் + ரஞ் ]

ெசல்வசெ்ச க்க

 
 ெசல்வசெ்ச க்க celvaccerukka, ெப. (n.)

   ெசல்வ யால் உண்டா ம் இ மாப் ; haughtiness due to wealth.

ெசல்வசெ்ச க்கால் அ ந்ேதார ்பலர.்

     [ெசல்வம் + ெச க் ]

ெசல்வந்தன்

 
 ெசல்வந்தன் celvandaṉ, ெப. (n.)

   ந்த ெசல்வம் பைடத்தவன்; rich person, plutocrat.

     [ெசல்வன் → ெசல்வந்தன்]

ெசல்வ ல்

 
 ெசல்வ ல் celvanūl, ெப. (n.)

   ெசல்வப் ெபா ைளப் பற் ய ல் (இக்.வ.);; economics, political economy.

     [ெசல்வம் + ல்]
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ெசல்வப் ள்ைள

ெசல்வப் ள்ைள celvappiḷḷai, ெப. (n.)

ெசல்வப் ள்ைள பாரக்்க;see {sela-p-pillai.}

     "அ ேயைன நின் ெசல்வப் ள்ைள யாக் ைனேய" (அ ட்பா, 4, வ ட்ேப  1, பக்.622);.

     [ெசல்வன் + ள்ைள]

ெசல்வப்ெபண்

ெசல்வப்ெபண் celvappeṇ, ெப. (n.)

ெசல்லப் ெபண் பாரக்்க;see {sela-p-per.}

     " யனகரிடத் ற் ெசல்வப் ெபண் ைளயா ம்" ( ர ங். ஆேராகண. 39);.

     [ெசல்வம் + ெபண்]

ெசல்வப்ெபா ள்

 
 ெசல்வப்ெபா ள் celvapporuḷ, ெப. (n.)

   கல் ன் மாறான ெபா ட ்ெசல்வம்; wealth, riches, dist. from education.

     [ெசல்வம் + ெபா ள்]

ெசல்வம்

ெசல்வம் celvam, ெப. (n.)

   1. ம ப் ள்ள உைடைமகளின் ெதா ப் ;   ெசாத் ; ெபா ள் வளம்; wealth, riches.

     " க ர ்ெப ஞ் ெசல்வம்" (நால , 2);.

எவ்வள  ெசல்வம் இ ந்  என்ன பயன்.

   2. ெச ப் , வளைம; immensity, prosperity, flourishing state;

     "ேசைன ன் ெசல்வ ேநாக் " ( ைள. ெமய்க்கா. 29);.

   3. அழ ; beauty.

     "ேதவரிற் ெபற்றதஞ் ெசல்வக்க " ( க்ேகா. 14);.

   4. கரச்்  (ெதால்.ெபா ள். 259, உைர);; enjoyment, pleasure, experience of happiness.

   5. ேம லகம் ( றக்கம்); (அக.நி.);; Indra's heaven.

   6. கல்  (அக.நி.);; learning

   7. ழந்ைத; child.

உங்கள் ெசல்வங்களின் வளமான வாழ்க்ைகக் ச ்ெசாத் ச ்ேச ங்கள்.

   ம. ெசல்வம்;   க. ெசல்வ, ெசல்  (அ ள்);;   ெத. ெச வ , ெச  (அழ );; . ெச ெக (அழ );

     [ெசல் → ெசல்வம்]

ெசல்வமட்

 
 ெசல்வமட்  celvamaṭṭi, ெப. (n.)

   ெகா  வைக; a kind of creeper.

ெசல்வர்

 
 ெசல்வர ்celvar, ெப. (n.)

   மால் ேகா ள்ள ப  ரத்்  (இ.வ.);;{Sripali} in {Vişņu} temple.

     [ெசல்வம் → ெசல்வர]்
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ெசல்வராட்

 
 ெசல்வராட்  celvarāṭci, ெப. (n.)

   பணக்காரர ்மட் ேம பங்  ெப ம் ஆட் ; timocracy.

     [ெசல்வர ்+ ஆட் ]

ெசல்வ

ெசல்வ  celvaḻi, ெப. (n.)

   ேபா ம்பாைத (இ.வா);; royal road.

ம. ெசல்வ

     [ெசல் + வ ]

 ெசல்வ  celvaḻi, ெப. (n.)

   ெசல் தற் ரிய இலக்க; destination, goal.

     "தாஞ்ெசல்  ெயண்ணாத (நால , 8);.

     [ெசல் + உ ]

ெசல்வன்

ெசல்வன் celvaṉ, ெப. (n.)

   1. ெசல்வ ள்ளவன் ெபா ைடயவன்; wealthy man.

     "ெசல்வர ் ேநாக்  ேநாக் ங்கால்" (நால , 298);.

   2. இைறவன்; lord.

     "ஆலமர ்ெசல்வற் " ( பாண். 97);.

   3. த்தன் ( டா.);;{Buddham.}

   4. மகன்; son.

     "ெசங்க ரச் ்ெசல்வன் ெசய்த ெவன் ைய" (கம்பரா. ம டபங்க. 45);.

   5. மணமாகாத இைளஞனின் ெபய க்  ன் ேசரத்்  வழங் ம் ெசால்; a form of address for an unmarried 
young man.

     [ெசல்வம் → ெசல்வன்]

ெசல்வாக்

 
 ெசல்வாக்  celvākku, ெப. (n.)

   பணம், ம ப் , பத  த யவற்றால் றைரத ்தன் ப்பத் ற்  ஏற்ப நடக்கச ்ெசய்ய அல்ல  
வ நடத்த இ க் ம் றன், நாெடங் ங் ைடக் ம் ெப ம ப்  (இ.வ.);; influence.

நா க் நாள்.அவன் ெசல்வாக் ப் ெப டேவ, அவன் தனிக்கட் ையத் ெதாடங் னான் (உ.வ.);.

     [ெசல் + வாக் ]

ெசல்வானம்

 
 ெசல்வானம் celvāṉam, ெப. (n.)

   ல்லைற; small change.

     [ ல்வானம் → ெசல்வானம்]
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ெசல்

ெசல்  celvi, ெப. (n.)

   1. மகள் ( வா.);; Lakshmi, as Goddess of Wealth.

   2. ெபா ள் உள்ளவள்; wealthy woman.

   3. தைல ; lady of rank.

     "ெசல்  … உனக் ண்ைம யம் ேனமால்" (காஞ் ப் . தல . 29);.

   4. மகள்; daughter.

   5. மணமாகாத ெபண்ைணச் ட் ம் ன்னைட; miss.

     [ெசல்வம் → ெசல் ]

ெசல் க்ைக

ெசல் க்ைக celvikkai, ெப. (n.)

   1. ெசல்வம்; luxury, affluence.

   2. ெசட் ; thriftiness.

     [ெசல்வம் → ெசல் க்ைக]

ெசல் ராசேகச
ரி

ெசல் ராசேகசரி celvirācaācari, ெப. (n.)

   1. வல்லம்

     ' வன் ேகா ல் ெநல் அளக்கப் பயன்பட்ட மரக்கா ன் ெபயர;்

 name of a measure for paddy, use in the {Śivan} temple at Tiruvallam,

     "காெசான் க் ச ்ெசல் ராஜ ேகஸரியால் ெநல்  நாற்கலமாக" (ெத.க.ெதா. 3: கல். 57);.

     [ெசல்  + (அரச→); ராச + ேகசரி]

அள க் க க க்  அரசரி, இைறவர ்ெபயர ் ட் ம் பண்ைடப் பழக்கத் ன் அ ப்பைட ல் எ ந்த 
ெபயர.்

ெசல்

ெசல்  celvu, ெப. (n.)

ெசல்வம் பாரக்்க;see {Selvam.}

     "ேகானா  ற் ந்  ெகாண்டா ஞ் ெசல்வ ேயன்" ( வ். ெப மாள். 4:7);

     [ெசல்வம் → ெசல் ]

 ெசல்  celvu, ெப.எ (adj)

   1. அழ ; beauty.

   2. காலம்; time.

   3. ப வம்; season.

   4. நிைலைம; state.

   5. ெமாக் ; bud.

   6. மனம்; smell.

   7. ெசல்வரளி பாரக்்க;see šev-v-arali.

   8. ெசம் டத் ;see Šembu-kudatti.

     [ெசல்-ெசல ]

1367

www.valluvarvallalarvattam.com 10831 of 19068.



ெசல்ைவ-த்தல்

ெசல்ைவ-த்தல் celvaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   கடன் த யவற் ற் த் ெதாைக ெச த்  ஆவணத் ல் ப தல்; to enter a credit in account;to endorse 
payment.

     [ெசல் + ைவ-.]

ெசலக்

 
 ெசலக்  celakkuru, ெப. (n.)

ெசலக் ரை்ம பாரக்்க;see {Sela-k-kirmai.}

ெசலக் ரை்ம

 
 ெசலக் ரை்ம celakārmai, ெப. (n.)

   எரி ப்  (நவசச்ாரம்); (சங்.அக.);; sal-ammoniac.

ெசலகம்

 
 ெசலகம் celagam, ெப. (n.)

   மல் ைக; Arabian jasmine.

ெசலதம்

 
 ெசலதம் celadam, ெப. (n.)

   ேகாைரக் ழங் ; fragrant tuber of Cyprus rotundus.

ெசலந்தன்

 
 ெசலந்தன் celandaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ன்; a kind of fish.

ெசலவயர-்தல்

ெசலவயர-்தல் celavayartal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ெசல்ல ம் தல்; to desire to go.

     " ர்  நல் ைச பா செ்சலவயர் ம்" ( .ெவ. 12, ெவன் ப். 1);.

     [ெசல  + அயர-்.]
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ெசலவ

ெசலவ 1 celavaḻidal, ெச. . . (v.i.)

   1. பணம், ெபா ள், ேநரம் த யன ெசலவாய்ப் ேபாதல் (உ.வ.);; to be spent, used up, consumed.

   2. சாதல் (இ.வ.);; to die.

அவன் ெசலவ ந்  ட்டான்.

ம. ெசலவ க

     [ெசல  + அ -,]

 ெசலவ 2 celavaḻittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெசல தல்; to spend, consume, use up, as stores.

   2. ெகா த் தல்; to give away, dispose of.

   3. ெபா ைளய த்தல்; to squander, waste.

மைலயள  ெசாத்ைதச ்ெசலவ த்ததால் அவன் இன்  இரங்கத்தக்க நிைல ல் உள்ளான் (உ.வ.);.

ம. ெசலவ க் க

     [ெசல  + அ -.]

ெசலவ

ெசலவ  celavaḻivu, ெப. (n.)

   1. ெசலவ ைக; disbursement and expenditure.

   2. ஊ ய ம் இழப் ம் (இலாப நட்டம்);; gain and loss.

     [ெசல  + அ ]

ெசலவ ங் -தல்

ெசலவ ங் -தல் celavaḻuṅgudal,    5 ெச. .வ. (v.i.)

   தைலவன் தைல ட ந்  ரிதைலத் த ரத்்தல்; to desist from parting from one's love.

     'தைலமகன் தன்ெனஞ் ற் ச ்ெசால் ச ்ெசலவ ங் ய ' (அகநா. 191);.

     [ெசல (பயணம்); + அ ங்  (நி த்தம்);-.]

ெசலவா-தல்
ெசலவா-தல் celavātal,    6 ெச. . . (v.i.)

ெசலவ 1-தல் பாரக்்க;see {selawall.}

ெசலவாளி

 
 ெசலவாளி celavāḷi, ெப. (n.)

ெசல காரன் பாரக்்க;see {Selavu-kāran.}

   ம. ெசலவாளி;ெத. ெசலவகா

     [ெசல  + ஆணி]
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ெசல

ெசல 1 celaviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ெகா த்தல், ெபா ள் வாங் தல் ேபான்ற வற் ற்காகப் பணத்ைத வழங் தல்; to spend.

   2. பணம் ேபான்ேற ேநரம் த யவற்ைற ம் ெசல தல்; to spend time like money etc.

ஆய் ற்காக அவன் தன் வாழ்நாளின் ெப ம்ப ையச ்ெசல ட்டான் (உ.வ.);/

   3. ெபா ைளய த்தல்; to squander, waste.

ம. ெசல க

     [ெசல  + இ -.]

 ெசல 2 celaviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ ப் தல்; to send, send forth.

     " ந்ைத ம ழ் ற ைரத்  மணேநரந்்  ெசல ட்டார"் (ெபரிய . மானக்கஞ். 17);,

கைலப் ெபா டக்ளின் ேநரத்் ல் அவரத்ம் ந்ைதையச ்ெசல ட்டார ்(உ.வ.);.

     [ெசல் + -.]

ெசல னம்

 
 ெசல னம் celaviṉam, ெப. (n.)

   ெவவ்ேவ  பணிக க்கான ெசல  வைக; items of expenditure.

ம த் வச ்ெசல  உட்பட எல்லாச ்ெசல னங்க ம் கணக் ல் காட்டப்ப ன்றன.

     [ெசல  → ெசல னம்]

ெசல காரன்

ெசல காரன் celavukāraṉ, ெப. (n.)

   1. தாராளமாய்ச ்ெசல பவன்; one who spends freely.

   2. மட் க்  ஞ் ச ்ெசவ ப்ேபான்; spendthrift, extravagant person.

   3. ம்பச ்ெசல க்கவன்; one who has large expenses.

ம. ெசல காரன்;ெத. ெசல கா ;பட. ெசல கார

     [ெசல  + காரன்]

ெசலவெகா -
த்தல்

ெசலவெகா -த்தல் celavagoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. அ மெ ா த்தல்; to give leave.

   2. இழப்  ெகா த்தல்; to pay costs, as in a suit;

 to recompense.

ெசல  ெகா க் ம்ப  ைற மன்றத் ல் ரப்்பா ற்  (உ.வ.);.

     [ெசல  + ெகா -.]

ெசல ற்றாய
ம்

ெசல ற்றாயம் selavusiṟṟāyam, ெப. (n.)

   1. நான் ெசல க்  ேவண் ம் பணம்; money required for daily expenses.

ெசல  ற்றாயத் ற்  என்ன ெசய்வாய்.

   2. நா க் ம் ேவண் ய உண ப் பண்டம்; provisions for daily consumption.

     [ெசல  + ற்றாயம்]

1370

www.valluvarvallalarvattam.com 10834 of 19068.



ெசல ெசய்-தல்

ெசல ெசய்-தல் selavuseytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பணம், ெபா ள், ேநரம் ேபான்றவற்ைறத் ரத்்தல்; to spend, consume, use up.

ம. ெசல  ெசய் க

     [ெசல  + ெசய்-.]

ெசல ெசால்( )
-தல்

ெசல ெசால்( )-தல் selavusolludal,    13 ெச. . . (v.i.)

   வாங் ய ெதாைக ற் ெசல ட்டதற் க் கணக்  ஒப் த்தல்; to account for sum received.

   2. ெசல தற்  ளத்தம் ெசால் தல்; to give directions for the expenditure of a sum.

     [ெசல  + ெசால்]

ெசல பாக்

 
 ெசல பாக்  celavupākku, ெப. (n.)

   ெசல தற் ப் பயன்ப ம் தாழ்தரமான பாக் ; areca-nuts for distribution, generally of an inferior quality.

     [ெசல  + பாக் ]

ெசல ெபயர்-
தல்

ெசல ெபயர-்தல் celavubeyartal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ேபாதைலத் த ரத்ல் (க த். 17);; to give up one's journey.

     [ெசல  + ெபயர-்.]

ெசல ன்பண
ம்

 
 ெசல ன்பணம் celavumuṉpaṇam, ெப. (n.)

   ட்டச ்ெசல ற்  அளிக்கப்ப ம் ன் பணம்; advance for planning expenditure.

     [ெசல  + ன்பணம்]

ெசல வாங்

ெசல வாங் 1 celavuvāṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ைடெப தல்; to take leave, get leave.

     [ெசல  + வாங் -.]

 ெசல வாங் 2 celavuvāṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   மசாைலப் பண்டம் வாங் தல்; to buy provisions, as curry stuffs.

     [ெசல  + வாங் -.]

ெசல ைவ-த்தல்

ெசல ைவ-த்தல் celavuvaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெசலவ க்கச ்ெசய்தல்; make one spend.

மகனின் ப ப்  அவ க்  நிைறயச ்ெசல  ைவத்  ட்ட

     [ெசவ  + ைவ-.]

ெசலெவ -த்தல்

ெசலெவ -த்தல் celaveḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   பண்ட சாைல ந்  உண ப் பண்டங் ெகாள் தல் (யாழ்ப்.);; to purchase provisions from a store.

     [ெசல  + எ -.]
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ெசலேவா -தல்

ெசலேவா -தல் celavōṭudal,    5 ெச. . ..(v.i.)

ண்

   ைரேயா தல் ( ன்.);; to run deep, as a fistula, an ulcer.

     [ெசல  + ஒ -.]

ெசலாமணி

ெசலாமணி celāmaṇi, ெப. (n.)

   1. ெசல்லக்

   ய ; that which can be passed, as coin, that whichisa legal tender.

   2. ெசல்வாக்  (இ.வ.);; influence.

இப்ேபா  அவ க்  அவ்வள  ெசலாமணி ல்ைல.

{U. clãoņi}

     [ெசலாவணி → ெசலாமணி]

ெசலாவணி

ெசலாவணி1 celāvaṇi, ெப. (n.)

   பணப் ழக்கம்; currency.

அணா கா கள் இப்ேபா  ெசலாவணி ல் இல்ைல.

     [ெசலவாணி → ெசலாவணி]

ெசலவணி
ெசலவணி2 celavaṇi, ெப. (n.)

ெசலாமணி பாரக்்க;see {šelāmaņi.}

ெசலாவணிச் ட்

ெசலாவணிச் ட்  celāvaṇiccīṭṭu, ெப. (n.)

   ெசல்லக் ய உண் யல் த யன (ெசந். xii, 283);; negotiable instrument like demand draft, cheque etc.

ம வ. ேகட்  ஒைல, வைர  ஒைல

     [ெசலாவணி + ட் ]

ெச யம்

 
 ெச யம் celiyam, ெப. (n.)

   இலா சை்ச (மைல.; cuscuss grass.

ெச

ெச 1 celu, ெப. (n.)

   1. ன் ெச ள்; small fins of a fish.

     "ெச டக்ரந்தவா " (அஷ்டப். வரங். மா. 22);.

   2. லாம் ; splinter.

     "ெபளவ ற் ேமார ்ெச ட ்ெசன் " (பாகவத. 8. 8:17);.

     [கல் → ல் = ய . ல் →  → ெச  =  ெச ள்]

 ெச 2 celu,    ெப.எ. ெம ந்த; thin, poor, puny, ெச நாய்.

க. 

     [ ல் → ல்  → ெச ]
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ெச த் -தல்

ெச த் -தல் celuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெசல்லச ்ெசய்தல்; to cause to go or proceed, despatch, circulate, deliver.

     "மாத ையச ்ெச த் " (கம்பரா. இராவணன் வைத. 203);.

   2. எய்தல்; to discharge, as a missile,

அம்ைபச ்ெச த் னான்.

   3. ஒட் தல்; to drive, impel, push forward, propel.

     "ஓரா  ெகாண்  ெச த் ேதர"் (பாரத. ப னாறாம். 40);

   4. ஆைண நடத் தல்; to execute, as orders;

 to administer, as justice.

     "தனியர  ெச த்  நாள்" (உபேதசகா. . 104);.

   5. நடத் தல்; to perform, observe, as charity, to fulfil, as a promise, vow.

     'இத்தன்மம் ட்டாைம ெச த் ேவா மாேனாம்' (ெத.க.ெதா. 3, 95);.

   6. இ த்தல்; to pay, as tribute, debt.

வரி ெச த் யா ற் .

   7. ேபாக தல், ப் தல்; to direct;

 turn.

பந்ைத அவர ்இடப்பக்கமாகச ்ெச த் ய ைற றப்பாக இ ந்த .

   8. ஏற் தல், உடெ்ச த் தல்; to transfuse; give, infect.

ேநாயாளிக்  உடன யாக அரத்தம் ெச த்த ேவண் ம்.

   9. காட் தல், ேமற்ெகாள்ளதல்; to show, exercise.

அவர ்  அன்  ெச த்த ஆளில்ைல.

ம. ெச த் க

     [ெசல் → ெச த் -.]

ெச ந்

ெச ந்  celundi, ெப. (n.)

   ெம ந்த ; thin,slim person or animal; small, stunted tree.

     [ெச 2 → ெச ந் ]

ெச ந் ல்

 
 ெச ந் ல் celundil, ெப. (n.)

ெச ந்  பாரக்்க (யாழ்ப்.);;see {Selundi.}

     [ெச  → ெச ந் ல்]

ெச ப்பட்

 
 ெச ப்பட்  celuppaṭṭi, ெப. (n.)

   ன்வைக; flat fish, olive-brown. I

     [ெச  + பட் .]

1373

www.valluvarvallalarvattam.com 10837 of 19068.



ெச ப்ைப

 
 ெச ப்ைப celuppai, ெப. (n.)

க வா  (L.);:

 Ceylon tea.

ெச ம்

ெச ம்  celumbu, ெப. (n.)

   1. ண் ; a little piece.

   2. பாக் ச் வல்; parings of areca-nut for use with betel.

     [ெச 2 → ெச ம் ]

ெச ரல்

 
 ெச ரல் celumural, ெப. (n.)

   ன்வைக (யாழ்.அக.);; a kind of fish.

     (ெச  ரன்);

ெச வல்

 
 ெச வல் celuval, ெப. (n.)

ெசத்தல் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {šettal.}

     [ெச  → ெச வல்]

ெச வன்

ெச வன் celuvaṉ, ெப. (n.)

   ெம ந்தவன் (யாழ்.அக.);; lean person.

க. ெச வ, ச வ (அழகன்);

     [ெச 2 ெச வன்]

ெசைல

ெசைல celai, ெப. (n.)

   ைலவாைக (G.Tj.D.I.II5);; fragrant sirissa.

     [ ைல → ெசைவ. ைல = வாைக மரம்]

ெசவ்வகத்

ெசவ்வகத்  cevvagatti, ெப. (n.)

   மரவைக (பதாரத்்த. 521);; red flowered West Indian peatree.

   2. ெச வைக (L.);; scarlet-flowered peatree of Texas.

க. ெசம்பகெச

     [ெசம் → ெசவ் + அகத் ]

ெசவ்வகம்

 
 ெசவ்வகம் cevvagam, ெப. (n.)

   நீண்ட ச ரம்; rectangle.

     [ெசம் → ெசவ் + அகம்]
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ெசவ்வ ல்

 
 ெசவ்வ ல் cevvagil, ெப. (n.)

   ணாமரம்; moulmein cedar.

க. ெசம்ப

     [ெசம் + அ ல்]

ெசவ்வடை்ட

ெசவ்வடை்ட1 cevvaṭṭai, ெப. (n.)

   உட ன் ஒரத் ல் வப் ப் படை்டகள் ெகாண்ட ம்  கால்களால் ஊரந்்  ெசல்வ மான அடை்ட 
வைக; a species of leech;

     "மரவடை்ட, ெசவ்வடை்ட" ( ற . 620);.

க. ெகம்படெ்ட

     [ெசம் → ெசவ் + அடை்ட]

 ெசவ்வடை்ட2 cevvaṭṭai, ெப. (n.)

   1. ச க்கைர வள்ளிக் ெகா க்  வ ம் ேநாய்; a blight affecting sweet potato.

   2. ெநற்ப ரின் ேதாைக ல் எள் வ வத் ல் ப ப்  நிறப் ள்ளிகளாகத ்ேதான் ப் பசை்சயத்ைதச ்

ெசவ்வண்

 
 ெசவ்வண் cevvaṇ, ெப. (n.)

   ெசங் த்  (யாழ்.அக.);; Steepness.

     [ெசம் → ெசவ் → ெசவ்வண்]

ெசவ்வண்

ெசவ்வண் 1 cevvaṇṭu, ெப. (n.)

   1. ெதன்ைன ன் த்ைதக் ெக க் ம் ஒ  வைக வண் ; red beetle which damages the tender shoots of 
coconut trees.

   2. ட் ன் சல தாைரப் ப ல் ரி ம் ெசந்நிறப் ச் ; cockroach.

     [ெசம் + வண் ]

 ெசவ்வண் 2 cevvaṇṭu, ெப. (n.)

   வப்  இண்டஞ் ெச ; a red variety of sensitive tree.

ெசவ்வணம்

ெசவ்வணம் cevvaṇam, . .எ. (adv.)

ெசவ்வனம் பாரக்்க;see {Servanam.}

     'இதைனச ்ெசவ்வணங் றாைம ன் அைமத்தார'் (ெதால்.ெபா ள். 242, உைர);.

     [ெசம் → ெசவ் → ெசவ்வணம்]

ெசவ்வணி

ெசவ்வணி cevvaṇi, ெப. (n.)

   தைலமகற் த் தைல ன் ப்  உணரத்்தற் யாகத் ேதா யணிந்  ெகாள் ஞ் 
ெசங்ேகாலம்; red garment and red flowers, worn by the confidante to indicate to the hero that the heroine isinher periods.

     "ெசவ்வணி யணிந்  ேச ைய ப் " (நம் யகப். 205);.

     [ெசம் → ெசவ் + அணி]
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ெசவ்வணில்

 
 ெசவ்வணில் cevvaṇil, ெப. (n.)

   ைமச் வப்  அணில்; red squirrel of Europe.

     [ெசம் → ெசவ் + அணில்]

ெசவ்வத்ைத

ெசவ்வத்ைத cevvattai, ெப. (n.)

   1. ெச வைக (K.R.);; globular-flowred neem.

   2. ெகா  வைக (L);; a species of silverweed

ெசவ்வந்

ெசவ்வந்  cevvandi, ெப. (n.)

   1. ெசவ்வந்  ேநரத் ல் க் ம் செ்ச வைக; garden chrysanthemum.

   2. சாமாந் ; wild chammomile.

   ம. ெசவ்வந் , ேசமந் , ேசமந் க;க. ேசவந் ெக, த. ெசவ்வந்  → Skt. {Sevati}

     [ெசம் → ெசவ் + அந்  – ெசவ்வந்  = ெசவ்வான மாைல, அவ்ேவைன ல் மல ம் ]

ெசவ்வந் க்கல்

 
 ெசவ்வந் க்கல் cevvandikkal, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ்ெசந்நிறமணி ( ன்.);; amethyst .

     [ெசவ்வந்  + கல்]

ெசவ்வந் ப் ரா
ணம்

 
 ெசவ்வந் ப் ராணம் cevvandippurāṇam, ெப. (n.)

   எல்லப்ப நாவலர ்இயற் ய ச் ராப்பள்ளிப் ராணம்; a {Purāna} on the {Śiva} shrine at {Trichirāppalli} by 
Ellappa {Nāvalar.}

     [ெசவ்வந்  + ராணம்]

 Skt. ராணா → த. ராணம்

ெசவ்வநிறம்

 
 ெசவ்வநிறம் cevvaniṟam, ெப. (n.)

   மாந் ளிர ்கல்; a red stone of the colour of tender mango leaf (சாஅக);.

     [ெசம் - ெசவ் + றம்)

ெசவ்வம்மான்பச
◌ச்ரி

 
 ெசவ்வம்மான்பசச்ரி  sevvammāṉpassarisi, ெப. (n.)

   ஒ வைகப்  ( .அ.);; red.spurge.

     [ெசம் → ெசவ் + அம்மான் பசச்ரி ]

ெசவ்வரக்

ெசவ்வரக்  cevvarakku, ெப. (n.)

   1. சா ங்கம்; vermilion.

     "ப ம்  ணித் ச ்ெசவ்வரக் ரீஇ" (ெந நல். 80);.

   2. ெசம்பரக் ; red lac.

     [ெசம் +அரக் ]
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ெசவ்வரத்தம்

ெசவ்வரத்தம் cevvarattam, ெப. (n.)

   1. ெசவ்வரத்ைத பாரக்்க;see {sci-y-arattai.}

     " த்தன் தம்ைப ெசவ்வரத்த யரேசாகம்" (சங்.அக. நாைகக்கா. ண்ட இரண்.5);.

   2.  வப் ; crimson colour.

     "ெசவ்வரத்தத ைடயாைட" ( வ் ெபரிய . 8. 1:7);.

ம வ. க ஞ் வப்

     [ெசவ்வரத்ைத → ெசவ்வரத்தம்]

ெசவ்வரத்தமணி

 
 ெசவ்வரத்தமணி cevvarattamaṇi, ெப. (n.)

   தாழ்ந்த தரமான ஒ வைக மணி (சங்.அக.);; an inferior ruby.

     [ெசம் → ெசவ் + அரத்தம் + மணி]

ெசவ்வரத்ைத

 
 ெசவ்வரத்ைத cevvarattai, ெப. (n.)

   ெசம்பரத்ைத (உரி.நி.);; shoe-flower.

     [ெசம்பரத்ைத → ெசவ்வரத்ைத]

ெசவ்வரளி

 
 ெசவ்வரளி cevvaraḷi, ெப. (n.)

   வப்  நிறப் ப் க் ம் அர ; oleander rose bay.

     [ெசம் → ெசவ் + அரளி]

ெசவ்வரி

ெசவ்வரி cevvari, ெப. (n.)

   கண்ணின் வந்த ேகா கள்; red streaks in the eye.

     "ெசவ்வரி ெயா ய ெச ங்கைட மைழக்கண்" ( லப் 11: 184);.

   2. நாைர வைக (ப ற் ப். 23:21, அ ம்.);; a species of ibis.

   ம. ெசவ்வரி;க. ெகம்பரி

     [ெசம் → ெசவ் + வரி]

ெசவ்வரியா

ெசவ்வரியா  cevvariyāṭu, ெப. (n.)

   ஆ வைக (ெத.க.ெதா. 5, 265);; a kind of sheep.

     [ெசம் → ெசவ் + வரி + ஆ ]

ெசவ்வல்

ெசவ்வல் cevval, ெப. (n.)

   1. ெசந்நிறம்; redness.

     "ெசவ்வலங் ன்றம்" (களவ . 10);.

   2. ெசம்மண் நிலம்; soil of light red colour.

     [ெசம் → ெசவ் → ெசவ்வல்]
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ெசவ்வல்நார்

 
 ெசவ்வல்நார ்cevvalnār, ெப. (n.)

ெசவ்வாம்பல் (மைல. பாரக்்க;see {Sev-V-āmbal.}

     [ெசவ்வல் + நார]்

ெசவ்வல்

ெசவ்வல் 1 cevvalli, ெப. (n.)

   1. ெசவ்வள்ளி (ைதலவ.ைதல. 59); பாரக்்க;see {sey-Walli.}

   2. மஞ் ட் ; Indian madder.

 ெசவ்வல் 2 cevvalli, ெப. (n.)

ெசவ்வாம்பல் ( ங்.); பாரக்்க;see {šey-v-āmbal.}

ெசவ்வலரி

 
 ெசவ்வலரி cevvalari, ெப. (n.)

ெசவ்வரளி பாரக்்க;see {Sev-V-arall.}

     [ெசம் → ெசவ் → அல் ]

ெசவ்வவைர

ெசவ்வவைர cevvavarai, ெப. (n.)

   அவைர வைக (M.M. 206);; hyacinth bean.

     [ெசம் → ெசவ் + அவைர]

ெசவ்வழைல

 
 ெசவ்வழைல cevvaḻlai, ெப. (n.)

   மைனப் பாம் ; common brown snake.

     [ெசம் → ெசவ் + அழைவ]

ெசவ்வ

ெசவ்வ  cevvaḻi, ெப. (n.)

   1. நல்ல வ ; good way, path of virtue.

     "ைகதவந் ப்பாச ்ெசவ்வ  நி இ" (ெப ங். மகத. 15: 19);.

   2. ெப ம் பண்க ள் ஒன்றா ய ல்ைலப் பண்; a primary melody-type of the mullai class.

     " யாழ் ெசவ்வ  பண்ணி" ( றநா. 144);.

     [ெசம் → ெசவ் + வ ]

ெசவ்வ ப்பா
ைல

ெசவ்வ ப்பாைல cevvaḻippālai, ெப. (n.)

   பாைலயாழ்த் றதெ்தான் ; a secondary melody-type of the {pālaf} class.

     " ந்ெதாைடச ்ெசவ்வ ப் பாைல" ( லப். 7: 47, பக்.218);.

ெசவ்வ பா

ெசவ்வ பா  cevvaḻipāṭu, ெப. (n.)

   ற் ம் அடங் ெயா ைக; absolute obedience, as of a pupil towards his teacher.

     "ெசவ்வ பாட ரா ச ் ைலத் ெதா ல் வர ்கற்ப" ( வக. 1758);.

     [ெசம் → ெசவ் + வ பா ]
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ெசவ்வ யாழ்

ெசவ்வ யாழ் cevvaḻiyāḻ, ெப. (n.)

   ெப ம்பண்க ள் ஒன்றா ய ல்ைலப்பண்; a primary melody-type of the mullai class.

     'வண் கள் ெசவ்வ யாழ்ப் பண்ணிைனப் பா ம்' ( லப். 11:88, உைர);.

     [ெசவ்வ  + யாழ்]

ெசவ்வள்ளி

ெசவ்வள்ளி cevvaḷḷi, ெப. (n.)

வள்ளிக்ெகா  வைக (ைதலவ. ைதல. 94:24); purple yam.

   ம. ெசவ்வள்ளி; Skt. {tāmravalli}

     [ெசம் → ெசவ் + வள்ளி]

ெசவ்வன்

ெசவ்வன் cevvaṉ, . .எ. (adv.)

ெசவ்வனம் பாரக்்க;see {servanam}

     "ெசவ்வணிைற காக்  வ் ல ல்" ( .ெவ. 10, ல்ைவப். 9);.

     [ெசவ்வனம் → ெசவ்வன்]

ெசவ்வனம்

ெசவ்வனம் cevvaṉam, . .எ. (adv.)

   ெசவ்ைவயாக; rightly, properly, correctly, directly, completely.

     "ெசவ்வனஞ் ெசல் ஞ் ெசம்ைம தானிலள்" (மணிேம. 3:81);.

     [ெசம் → ெசவ் → ெசவ்வனம்]

ெசவ்வனார்

 
 ெசவ்வனார ்cevvaṉār, ெப. (n.)

ெசவ்வாம்பல் (மைல.); பாரக்்க;see {šev-v-āmbal}

     [ெசம் → ெசவ் → ெசவ்வன் → ெசவ்வனார]்

ெசவ்வனிைற

ெசவ்வனிைற cevvaṉiṟai, ெப. (n.)

   ேநர் ைட; direct answer.

     'உ ர ்எத்தன்ைமத்  என்  னாயவ , உணரத்ற்றன்ைமத்  என்றல் ெசவ்வணிைறயாம்' 
(ெதால்.ெசால். 13, ேசனா.);.

     [ெசம் → ெசவ் → ெசவ்வன் + இைற]

ெசவ்வேன

 
 ெசவ்வேன cevvaṉē, . .எ. (adv.)

   ெசம்ைமயாக; most property.

இந்த ஓ யம் காந்தாரக் கைலமர ல் ெசவ்வேன அைமந் ள்ள .

     [ெசம் → ெசவ் → ெசவ்வேன]

ெசவ்வாக்

 
 ெசவ்வாக்  cevvākku, ெப. (n.)

   நீண்ட வைள  (யாழ்.அக.);; long curve.

     [ெசம் + வாக் . வங்  (=வைள ); → வாங்  → வாக் ]
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ெசவ்வாப்

ெசவ்வாப்  cevvāppu, ெப. (n.)

   1. ெசவ்வாப் க் ட்  பாரக்்க;see {Sevváppu-k-katsi.}

   2. காமாைல வைக (M.L.);; cyanosis.

     [ெசம் → ெசவ் + ஆப் ]

ெசவ்வாப் க்கட்

 
 ெசவ்வாப் க்கட்  cevvāppukkaṭṭi, ெப. (n.)

   ழந்ைதக க் த் தைல ண்டா ம் வப் க் கட் ; a kind of erysipelas affecting the head, especially of 
children.

     [ெசவ்வாப்  + கட் ]

ெசவ்வாப் க்கட்
க்களிம்

 
 ெசவ்வாப் க்கட் க்களிம்  cevvāppukkaṭṭikkaḷimbu, ெப. (n.)

   ஒ  ஏனத் ல் ேதன் ெம ைக உ க்  ெநய் ட் ப் ப த் ப் பஞ்ைசச ் ட்ட சாம்பல் ேபாட் க் ள , 
இத டன் வசம் ட்ட சாம்பல், வ த்த ம்' ேசரத்் க் ள  ஆறைவத் ச ் ைல ட் க் 
கட் க் ப் ேபா ம் ம ந் ; a medicinal preparation comprising melted bees wax, cow's ghee, ashes of cotton, sweet 
flag and fried copper sulphate. This is smeared over the affected part, as a sure cure for such boils.

     [ெசவ்வாப்  + கட்  + களிம் ]

ெசவ்வாப்ெபண்
ெணய்

 
 ெசவ்வாப்ெபண்ெணய் cevvāppeṇīey, ெப. (n.)

   ம ந்ெதண்ெணய் வைக; a medicinal oil.

     [ெசவ்வாப்  + எண்ெணய்]

ெசவ்வாம்பல்

 
 ெசவ்வாம்பல் cevvāmbal, ெப. (n.)

   ெசந்நிறமான அல் வைக ( ங்.);; red Indian water lily.

ம வ. ேசதாம்பல், அரக்காம்பல், ெசங் தம், ெசவ்வல் .

     [ெசம் → ெசவ் + ஆம்பல்]

ெசவ்வாமகம்

 
 ெசவ்வாமகம் cevvāmagam, ெப. (n.)

   வப் க் கா  ம்ைப; a red variety of Benares toombay.

ெசவ்வாமணக்

ெசவ்வாமணக்  cevvāmaṇakku, ெப. (n.)

   வப்பாமணக்  (பதாரத்்த.531);; variety of castor-plant.

     [ெசம் → ெசவ் + ஆமணக் ]

ெசவ்வா கம்

 
 ெசவ்வா கம் cevvāmigam, ெப. (n.)

   வப் க் ெகான்ைற; red cassia tree.
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ெசவ்வாய்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத ்ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

ெசவ்வாய்

ெசவ்வாய்2 cevvāy, ெப. (n.)

   டாரி ேகா ல் ழ; festival in a {Pigiri-temple}

 ெசவ்வாய்3 cevvāy, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் பாைற ன்; a kind of {pārai} fish.

ெசவ்வாய்க் ழ
ைம

 
 ெசவ்வாய்க் ழைம cevvāykkiḻmai, ெப. (n.)

   ழைம ஏழ ள் ன்றாவ ; Tuesday, the third day of the week.

     [ெசவ்வாய் + ழைம]

ெசவ்வாய்ேநான்

 
 ெசவ்வாய்ேநான்  cevvāynōṉpu, ெப. (n.)

   ஆண் ற்  இ ைற ெசவ்வாய்க் ழைம நள்ளிர ல் ஆண்கள் யா ம் அ யா வண்ணம் ேவளாள 
மகளிர ்ேமற்ெகாள் ம் ேநான் ; ceremony performed in secret by {Vēlāla} women twice a year on Tuesday 
midnights when no male, not even a babe in arms is allowed to be present.

     [ெசவ்வாய் + ேநான் ]

ெசவ்வாய்ப் ள்
ைளயார்

 
 ெசவ்வாய்ப் ள்ைளயார ்cevvāyppiḷḷaiyār, ெப. (n.)

ெசவ்வாய்ேநான்  (இ.வ.); பாரக்்க;see {Seииay-пónbи}

     [ெசவ்வாய் + ள்ைளயார]்

ெசவ்வாய்ப்பாக
ம்

ெசவ்வாய்ப்பாகம் cevvāyppākam, ெப. (n.)

   வைர ஒன்பதாகப் ரித்தால் அ ல் ன்றாம் பாகம்; the third part of the wall, where it was divided into 9 
parts.

     [ெசவ்வாய் + பாகம்]

ெசவ்வாயன்

 
 ெசவ்வாயன் cevvāyaṉ, ெப. (n.)

ெசம்ேபாத்  பாரக்்க;see {Sem-bottu.}

     [ெசவ்வாய் + பாகம்]

ெசவ்வாயாட்

 
 ெசவ்வாயாட்  cevvāyāṭci, ெப. (n.)

   ெசவ்வா ன் ெசாந்த ஒைரகளான ேமழம் நளி ( ச் கம்); ஆ யன ( தான.);; Aries and Scorpio, the 
signs of the zodiac belonging to Mars.

     [ெசவ்வாய் + ஆட் ]
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ெசல்வாரம்

 
 ெசல்வாரம் celvāram, ெப. (n.)

   நில உைடைமயாள ம் ப ரி ேவா ம் ரித் க் ெகாள் ம் சரிவாரம் (இ.வ.);; equal division of the 
produce of a field between the owner and the cultivator.

ம. ெசல்வாரம்

     [ெசம் → ெசவ் → வாரம்]

ெசவ்வாைர

 
 ெசவ்வாைர cevvārai, ெப. (n.)

   ஆைரப் வைக ( ன்.);; a red pseudo fern

     [ெசம் → ெசவ் + ஆைர]

ெசவ்வால்

 
 ெசவ்வால் cevvāl, ெப. (n.)

   அரைண; horse lizard.

     [ெசம் → ெசவ் → வால்]

ெசவ்வாலம்பழம்

 
 ெசவ்வாலம்பழம் cevvālambaḻm, ெப. (n.)

   ஆலமரத் ன் பழம்; fruit of banyan tree.

     [ெசம் → ெசவ் + ஆலம்பழம்]

ெசவ்வா க்ெக
ண்ைட

ெசவ்வா க்ெகண்ைட cevvālikkeṇṭai, ெப. (n.)

   ஆ  ரல (ஆறங் ல); நீள ம் ெவண்ணிற  ள்ள கடல் ன் வைக; Seafish, silvery, attaining 6 in. in 
length.

ெசவ்வா ைர

 
 ெசவ்வா ைர cevvāvirai, ெப. (n.)

   ஆ ைர வைக; red cassia.

     [ெசம் → ெசவ் + ஆ ைர]

ெசவ்வாைழ

ெசவ்வாைழ cevvāḻai, ெப. (n.)

   ன்  ஆண் ற்ெகா  ைற 60 தல் 120 வைர, ெசந்நிற ம் நன்மண ள்ள காய்கள் ெகாண்ட 
ைல ைன ஈ ம் வாைழ வைக (G.Sm. D.I, i. 215);; a kind of plantain tree yielding red fruits of delicate flavour 

once in three years in large bunches of 60 to 120.

ம. ெசவ்வாழ

ெசவ்வாளம்

 
 ெசவ்வாளம் cevvāḷam, ெப. (n.)

   ேநரவ்ாளம்; Indian croton seed.

     [ெசம் → ெசவ் + வானம்]
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ெசவ்வானம்

ெசவ்வானம் cevvāṉam, ெப. (n.)

   1. ெசக்கர ்வானம், ெசந்நிறமான அந் வானம்; red evening sky.

   2. ெசந்நிற ல்; red clouds.

     "ெசவ்வானத்  வனப் ப் ேபான்றன" ( றநா. 4:2);.

     [ெசம் → ெசவ் + வானம்]

ெசவ்

ெசவ் 1 cevvi, ெப. (n.)

   ேநர் கம் (யாழ்ப்.);; interview.

ெசய் யாளர ்அர த் தைலவைரச ்ெசவ்  கண்டார.்

     [ெசம் → ெசவ் → ெசவ் ]

 ெசவ் 2 cevvi, ெப. (n.)

   1. காலம்; time.

   2. த ந்த சமயம்; season, appropriate occasion.

     "கதங் காத் க் கற்றடங்க லாற் வான் ெசவ் " ( றள், 130);.

   3. காட் ; audience.

     "ெசவ் ங் ெகாடா னிவ் யல் ரிந்தனன்" (ெப ங். இலாவாண. 9:198);.

   4. மல ம் ப வத் ள்ள ேபர ம்  ( ங்.);; bud about to blossom.

   5. ைளசச்ற் ப வம்; mature condition.

     " ரந்்த ெசவ் த் ைன ைன" (கந்த . வள்ளி. 158);.

   6. ைம; newness; freshness.

     'காயா மல ஞ் ெசவ் ப் ப்ேபால" ( .ெவ. 9:4. உைர);.

   7. அழ ; beauty, fairness.

     "வண் ைற கமலச ்ெசவ்  வாண் கம்" (கம்பரா. ரப்்ப. 2);.

   8. ைவ; taste.

     "நாய்பாற்ேசாற் ன் ெசவ் ெகாள ேறற்றா தாங் " (நால . 322);.

   9. மணம்; smell.

     "நா ய ெசவ் நாற" (கம்பரா. காரக்ால. 35);.

   10. தன்ைம ( ன்.);; state. condition.

   11. ெசம்ைம; propriety.

     "ெசவ் ற் ெறாடரந்்த வல்ல ெசப்பைல" (கம்பரா.இராவணன்வைத. 210);.

     [ெசம் → ெசவ் → ெசவ் ]

ெசவ் ஞ்

ெசவ் ஞ்  cevviñji, ெப. (n.)

   எ சச்ஞ் சாற் ல் ஊ ன இஞ்  ( வக. 2682, உைர);; ginger pickled in lime-juice.

     [ெசம் → ெசவ் + இஞ் ]
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ெசவ் ண்

 
 ெசவ் ண்  cevviṇṭu, ெப. (n.)

   இண் வைக; a species of sensitive tree.

     [ெசம் → ெசவ் + இண் ]

ெசவ் ன்

 
 ெசவ் ன் cevvidiṉ, .எ. (adv.)

ெசவ்வனம் பாரக்்க;see {SevVanam.}

     [ெசம் → ெசவ் → ெசவ் ன்]

ெசவ்

ெசவ் 1 cevvidu, ெப. (n.)

   ேநரான ; that which is right, good, proper.

     [ெசம் → ெசவ் → ெசவ் ]

 ெசவ் 2 cevvidu, ெப. (n.)

   நன் ; expr. meaning 'very well'.

     "ெசவ் ெதன் றவ ேநர" (கம்பரா. ேவள் . 3);.

     [ெசம் → ெசவ் → ெசவ் ]

ெசவ் ந் யர்

 
 ெசவ் ந் யர ்cevvindiyar, ெப. (n.)

   அெமரிக்கக் கண்டத் ல் வா ம் பழங்  மக்கள்; red Indian in America.

     [ெசவ் → ெசம்  + இந் யா]

இந் யா ற் க் கடல் வ த் ேத வந்த ெகாலம்ப  என்ற மா  த ல் அெமரிக்காைவ 
அைடந்தேபா  இந் யா எனப் றழ உணரந்்தததால், அெமரிக்கப் பழங் க ம் இந் யர ்
எனப்பட்டனர.் அவரக்ளின் நல்ல வப் ப் ச் , அவரக்ைளச ்ெசவ் ந் யர ்என அைழக்க 
ஏ வா ற் .

ெசவ் நிறம்

 
 ெசவ் நிறம் cevviniṟam, ெப. (n.)

ெசவ்வநிறம் பாரக்்க;see {Sevvaniram.}

     [ெசவ்வநிறம் → ெசவ் நிறம்]

ெசவ் பார்-
த்தல்

ெசவ் பார-்த்தல் cevvipārttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஒ வன் தக்க சமயத்ைத எ ரப்ாரத்்  நிற்றல்; to await one's convenience for audience.

     "ெச ேவன் மன்னர ்ெசவ் பாரத்் ணங்க" (மணிேம. 25:80);. I

     [ெசவ்  + பார-்.]
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ெசவ் ய

ெசவ் ய1 cevviya, ெப.எ. (adj.)

   ேநரை்மயான; guile-less, righteous, regular.

     "ெசவ் ய ய ெசால் " (க த். 19);.

   2. வாழ்க்ைக வ ைறகள்

   த யவற்ைறக் க்ைக ல் றந்த; most proper, excellent.

ெசவ் ய வாழ் ற் த் வள் வரின் அற ைரகேள ேபா மானைவ (உவ.);.

     [ெசம் → ெசவ் → ெசவ் ய]

 ெசவ் ய2 cevviya, ெப.எ. (adj.)

   வந்த; red. அவளின் ெசவ் ய இதழ்க ம் நீண்ட ரல்க ம் கவரச்் யாக இ ந்தன.

     [ெசம் → ெசவ் → ெசவ் ய]

ெசவ் யம்

ெசவ் யம் cevviyam, ெப. (n.)

   1. ஐம் லதெ்தான் ; one of the five meidicinal roots.

   2. ள க் ெகா ; black pepper creeper.

   3. மைல ெவற் ைலக் ெகா ; mountainbeteal Creeper.

   4. கைடசச்ரக் கள் 64ல் ஒன் ; one of the 64 bazaar drugs as contemplated in Tamil medicine.

ம. ெச யம்

     [ெசம் → ெசவ் → ெசவ் யம்]

ெசவ் யல்

 
 ெசவ் யல் cevviyal, ெப. (n.)

   மர வ ப்பட்ட றந்த கைல அல்ல  இலக் யம்; classicalism.

     [ெசம் → ெசவ் → ெசவ் யல்]

ெசவ் யன்

ெசவ் யன் cevviyaṉ, ெப. (n.)

   ேநரை்மயானவன்; good, upright perrson, virtuous man a family man.

     "ெசவ் ய ரல்லார ்ெச ெகா த் ங் ேகடக்லார"் (நால , 322);.

     [ெசம் → ெசவ் → ெசவ் யல்]

ெசவ் யான்

ெசவ் யான் cevviyāṉ, ெப. (n.)

ெசவ் யன் பாரக்்க;see {sewiyan.}

     "ெசவ் யான் ேக ம்" ( றள், 169);.

     [ெசம் → ெசவ் → ெசவ் யன் → ெசவ் யான்]

ெசவ் ேயான்

ெசவ் ேயான் cevviyōṉ, ெப. (n.)

ெசவ் யன் பாரக்்க;see {sewwiyam,}

     "ெசவ் ேயாரக்் களித்த ம்" ( றநா. 29:9);.

     [ெசவ் யன் → ெசவ் ேயான்]
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ெசவ் ைய

 
 ெசவ் ைய  cevviyaibu, ெப. (n.)

   யாப் லக்கண ெந  ( );க ள் ஒன் ; a grammatical point in composing poems.

     [ெசம் → ெசவ் + இைய ]

ெசவ் ரியன்

 
 ெசவ் ரியன் cevviriyaṉ, ெப. (n.)

   வப்  ரியன் பாம் ; red viper snake.

     [ெசம் → ெசவ் + ரியன்]

ெசவ் க்ைக
நா

ெசவ் க்ைகநா  cevvirukkaināṭu, ெப. (n.)

   ஆழ்வார் நகரிக்  அ ந்த பைழய நாட் ப் ெபயர;் name of small country near {Alvār-dirunagari.}

     "ெசவ் க்ைக நாட்  சக்கரபாணி நல் ர"் (ெத.க.ெதா. 26, கல். 492-4);.

     [ெசம் → ெசவ் + இ க்ைக + நா ]

ெசவ் ம்பகக்
களிமண்

 
 ெசவ் ம்பகக்களிமண் cevvirumbagaggaḷimaṇ, ெப. (n.)

   ெசந்நிற இ ம் க் களிமண் கலந்த மண்; laterite.

     [ெசம் → ெசவ் + இ ம்பக + கனிமண்]

ெசவ் ள்

 
 ெசவ் ள் cevviruḷ, ெப. (n.)

   வப்  இ ள மரம்; a red variety tree.

     [ெசம் → ெசவ் + இ ள்]

ெசவ் ைலக்கள்
ளி

 
 ெசவ் ைலக்கள்ளி cevvilaikkaḷḷi, ெப. (n.)

   வப்  இைலக்கள்ளி; a kind of milk hedge with red leaves used for rejuvenation.

     [ெசம் → ெசவ் + இைவ + கள்ளி]

ெசவ் ேநாய்

 
 ெசவ் ேநாய் cevviḻinōy, ெப. (n.)

   கண் வந்  கா ம் கண்ேநாய்; redness of the eye disease.

     [ெசம் → ெசவ் + ேநாய்]

ெசவ் ள

 
 ெசவ் ள  cevviḷagi, ெப. (n.)

ெசவ் ற  ( ன்.); பாரக்்க;see {šev-v-iragi.}
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ெசவ் ளநீர்

ெசவ் ளநீர ்cevviḷanīr, ெப. (n.)

   ெசந்ெதங் ன் இளங்காய்; tender coconut of red or yellow colour.

     "ெசவ் ள நீ ந் ேதரெ்வன்" (கம்பரா. நாட ட்ட 43);.

க. ெகம் ெபௗநீர்

     [ெசம் → ெசவ் + இளநீர]்

ெசவ் ளிம்பன்

ெசவ் ளிம்பன் cevviḷimbaṉ, ெப. (n.)

வக்கத ்ேதாய்ந்த ளிம் ைன ைடய ஆைட ( ரேசா.ெதாைக.8);,

   வப் க் கைர ைண ைடய ஆைட; red-bordered cloth.

     [ெசவ் + ளிம்பன்]

ெசவ் ைள

 
 ெசவ் ைள cevviḷai, ெப. (n.)

ெசவ் ளநீர ்பாரக்்க;see {Sev-V-Ilanir.}

ெசவ் ைளக்ெக
ளி

 
 ெசவ் ைளக்ெக ளி cevviḷaikkevuḷi, ெப. (n.)

   உட் றம் வந் ம் ெவளிப் றம் ெவ த் ம் உள்ள காய்கைளக் ெகாண்ட ெதன்ைம வைக; a kind of 
coconut tree which yields nuts of white in outter portion and red in inner portion.

     [ெசவ் ைள + ெக ளி]

ெசவ் ற

 
 ெசவ் ற  cevviṟagi, ெப. (n.)

   க ைதவண்  ( ன்.);; a kind of large beetle.

     [ெசம் → ெசவ் + இற . இற  → இற ]

ெசவ் ற க்க
ெ◌ாண்ைடக்

ல்

 
 ெசவ் ற க்ெகாண்ைடக் ல் cevviṟaguggoṇṭaigguyil, ெப. (n.)

   ெசம்ப ப்  நிற இறக்ைககைள ைடய ம், தைல ல் ெகாண்ைட ேபான்ற அைமப்ைப 
ைடய மான பறைவ; red-winged crested cuckoo.

     [ெசவ் ற  + ெகாண்ைடக் ல்]

இ  கடைலக் ைலப் ேபான்ற ேதாற்றம் உைடய .  பளபளப்பான க ப்  நிறத் ட ம் 
ேமவாய், ெதாண்ைட ேமல் மார்  ஆ யன ச ் வப்  நிறத் ட :ம காணப்ப ம்.

ெசவ் ைனயாள
ர்

ெசவ் ைனயாளர ்cevviṉaiyāḷar, ெப. (n.)

   நற்ெசய்ைக ைடேயார;் men of virtuous deeds.

     "ெசவ் ைளயாளர ்ேசரார ்நம்ப க் " (ெப ங். உஞ்ைசக். 49:52);.

     [ெசம் → ெசவ் + ைனயாளர]்
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ெசவ்

ெசவ் 1 cevvu, ெப. (n.)

   1. ெசம்ைம (யாழ்.அக.);; redness.

   2. ேநரை்ம; straightness.

     "ஆ ர ்ெசவ் ரா " (கம்பரா. காட் .29);.

   3. க் ; direction.

இந்தச ்ெசவ் க் ப் ேபானால் ேகா ைலக் காணலாம் (நாஞ்.);.

ம. ெசவ் ;க. சய்், ெசய், ெசய்;ெத. ச ; . சச்

     [ெசம் → ெசவ் → ெசவ் ]

 ெசவ் 2 cevvu, ெப. (n.)

   த் க்களின் அள  வைக; a unit in counting pearls.

     [ெசம் → ெசவ் → ெசவ் ]

ெசவ்ெவண்

ெசவ்ெவண் cevveṇ, ெப. (n.)

   ெபயர ் ைனக ள் எண்ணிைடச ்ெசால் ெதாக்  வ ந்ெதாடர;் noun or verbs used co-ordinately in a 
sentence without conjunctive particles.

     "ெபயரக்் ரி மர ற் ெசவ்ெவ ணி ம்"  (ெதால்.ெசால்.290);.

     [ெசம் → ெசவ் + எண்]

ெசவ்ெவண்ெண
ய்

 
 ெசவ்ெவண்ெணய் cevveṇīey, ெப. (n.)

   றந்த டன் ழந்ைத ன் வா ல் தட ம் ேதன் அல்ல  ச க்கைர கலந்த ஆமணக் 
ெகண்ெணய்; castor oil, sweetened with honey or cane-sugar and applied to the tongue and lips of an infant, at birth.

     [ெசம் → ெசவ் + எண்ெணய்]

ெசவ்ெவ க்

 
 ெசவ்ெவ க்  cevverukku, ெப. (n.)

   வப் ப் ப் க் ம் மைலெய க் ; mountain mader yielding red flower.

     [ெசம் → ெசவ் + எ க் ]

ெசவ்ெவ

 
 ெசவ்ெவ  cevveli, ெப. (n.)

   வப்  நிற ைடய எ  வைக; antelope rat.

     [ெசம் → ெசவ் + எ ]

ெசவ்ெவள்ைள
ங்

ெசவ்ெவள்ைள ங்  cevveḷḷaiyiṟuṅgu, ெப. (n.)

   ேசாள வைக ( வசா . 3);; a kind of mazie.

     [ெசம் → ெசவ் + ெவள்ைள + இ ங் . இ ங்  = ேசாளம்]
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ெசவ்ேவ

ெசவ்ேவ cevvē, . .எ. (adv.)

   1. நன்றாக; righly, correctly.

     "ெசவ்ேவ ெநஞ்சா னிைனப்பரிதால்" ( த். 98);.

   2. ேநேர; directly, straightly.

     "ெசவ்ேவ பாரிற்ெசல் ன்ற வ ைமைய ேநாக் னன்" (கம்பரா. தற்ேபார.் 216);.

   3. நிைலக் த்தாக; perpendicularly, straight up.

     "நீ  ெசவ்ேவ டக்காணில்" ( வ். ய்.4.4:7);.

ம. ெசவ்ேவ

     [ெசம் → ெசவ் → ெசவ்ேவ]

ெசவ்ேவள்

ெசவ்ேவள் cevvēḷ, ெப. (n.)

   கக்கட ள்; god Murugan.

     "ெவன் ச ்ெசவ்ேவள் ேவலன் பாணி ம்" ( லப். 25:25);.

     [ெசம் → ெசவ் → ெசவ்ேவள்]

ெசவ்ைவ

ெசவ்ைவ cevvai, ெப. (n.)

   1. ேநரை்ம; correctness, straightness.

     "ேதெமா  ைரத்த  ெசவ்ைவ நன்ெமா " ( லப்.வழக். 68);.

   2. ; abundance.

ெசவ்ைவயாய்க் ெகா த்தான்.

   3. வ  த யவற் ன் ெசப்பம்; evenness, smoothness.

     "அந்த வ  ெசவ்ைவயாக உள்ள .

   4. சரியான நிைல; sound condition, as of mind, body, etc., அ

வ க்  உடம்  ெசவ்ைவ ல்ைல.

   5. ரை்ம, றப் ; proper manner or order.

ஒவ்ெவான்ைற ம் தனித்தனியாக ளக் னார.்

ம. ெசவ்வ

     [ெசம் → ெசவ் → ெசவ்ைவ]

   {Ševv-ei,} equal, level, correct; base {Sev} or {še.} Anasalised, adjectival form of the same root is {Šen- e.g., Šen-Damil}, 
correct {Tamil,} the classical dialect of the Tamil language. From {še, šev,} or {šen.} is formed {šemme-ei (Šem-mei);,} an 
abstract of the same meaning as sevvei. Comp. Heb.{šhāvāh;

ெசவ்ைவக்ேக

ெசவ்ைவக்ேக  cevvaikāṭu, ெப. (n.)

   ஒ ங் னம்; unrighteous conduct.

     "அவன் ெசவ்ைவக்ேகட் க்  ஈடாகத ்தா ஞ் ெசவ்ைவக் ேகடனாய்க் ெகாண்டப " (ஈ , 4. 8:6);.

     [ெசவ்ைவ + ேக ]

ெசவ்ைவச்
வார்

 
 ெசவ்ைவச் வார ்cevvaiccūṭuvār, ெப. (n.)

   ஆரியப்பப் லவரால் இயற்றப்பட்டதாகத ்தவ  வழங் ம் த ழ்த் ெதான்மம் (பாகவத ராணம்); 
பா யவ ம், இராமநாத ரம் மாவட்டம் ேவம்பத் ரில் வாழ்ந்தவ மான லவர;் a native of {Vémbattir} in 
Ramnad District, author of the Tamil {Bāgavadam,} wrongly ascribed to a fictitous poet {Ariyappap-pulavar.}
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ெசவ்ைவப் சல்

ெசவ்ைவப் சல் cevvaippūcal, ெப. (n.)

   அறப்ேபார;் righteous warfare.

     "வ யல்லா வ ேல இைளப் க்ைகயன் க்ேக ெசவ்ைவப் சல் ெசய்  இைளப் த்த ப ' 
(ஈ ,7.4:1);.

     [ெசவ்ைவ + சல்]

ெசவ-த்தல்,

ெசவ-த்தல், cevattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   வத்தல்; ெசந்நிறமாதல்; redden, to be red.

     [ வ → ெசவ-.]

ெசவ

 
 ெசவ  cevagi, ெப. (n.)

   நிலக் ழ்; small Cashmere tree.

ெசவைண

 
 ெசவைண cevaṇai, ெப. (n.)

ெச  (இ.வ.); deathess.

     [ெச  + அைண]

ெசவத்தம்

 
 ெசவத்தம் cevattam, ெப. (n.)

   ஒ வைக ங்ைக மரம்; a kind of moringa tree.

ெசவந்தைர

 
 ெசவந்தைர cevandarai, ெப. (n.)

   ைல (ஐப்ப );, நளி (காரத்் ைக); ைல (மாரக் ); மாதங்கள் ஒன் ல் ேகாலாட்டத் டன் இளம் 
ெபண்கள் ெகாண்டா ம் ஒ  ழா; a festival celebrated by girls with {kölättam.}

ெசவந்தன்

 
 ெசவந்தன் cevandaṉ, ெப. (n.)

   வன் வாைழ; a kind of plantain tree.

     [ெசம் → ெசவ் → ெசவ → ெசவந்தன்]

ெசவந்

 
 ெசவந்  cevandi, ெப. (n.)

ெசவ்வந்  பாரக்்க;see {Sevvandi.}

   ம. ெசவந் ;   : க. ேசவந் ;ெத. ேசமந் .

     [ெசம் → ெசவ் → அந்  – ெசவ்வந்  → ெசவந் ]

த. ெசவந்  → Skt. {Sèvafi}

ெசவரியா

 
 ெசவரியா  cevariyāṭu, ெப. (n.)

ெசவ்வரியா  பாரக்்க;see {Sevvari-y-ādu.}

     [ெசவ்வரியா  → ெசவரியா ]
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ெசவல்

ெசவல் ceval, ெப. (n.)

   1. வைல; ruddy person or animal.

   2. ெசம்மண் நிலம்; soil of light red colour.

ெசவனிலம்.

     [ெசம் → ெசவ் → ெசவல்]

ெசவல்கா

 
 ெசவல்கா  cevalkāṭu, ெப. (n.)

ெசம்மண்

   நிலம்; red soil.

கடைல ைளசச் க்  ெசவல்கா  றந்த  (உ.வ.);

ம வ. ெசவ்வல், ெசவல்தைர, ெசம்மண் ( ); நிலம்.

     [ெசவல் + கா ]

ெசவல்தைர

 
 ெசவல்தைர cevaltarai, ெப. (n.)

   ெசம்மண் நிலம்; red soil.

ம வ. ெசவல்கா , ெசவ்வல்

     [ெசவல் + தைர]

ெசவைல

ெசவைல cevalai, ெப. (n.)

   1. ெசந்நிறமான லங் ; reddish animal, as a bull.

ெசவைலக்காைள.

   2. வப்பான ஆள்; person of light complexion.

   3. வப்  நிற ள்ள ; that which is red.

     [ வைல → ெசவைல]

ெச

ெச 1 cevi, ெப. (n.)

 ear.

     "ஐந்த  வ ேவ யவற்ெறா  ெச ேய" (ெதால். ெபா ள். 582);. ெச வ  ேபால ஓைச வ ற .

   2. ேகடை்க; hearing.

   3. ஏனத் ன் கா  வைளயம்; ear shaped handle of a vessel.

     " த்த  மணிச ்ெச  . . . ப யகம்" ( வக. 2472);.

   4. ைண ன் க்காணி; the screw of a lute.

ம வ. கா

   ம. ெச ;க. , ;ெத. ெச ; . ெக ;ேகாத. ெகவ்; ட. வ்ய்; ட. ெக ன்;ேகாண். க ; . 
க்ரிள;நா. ெகவ்;பர.் ெகாெகான்; . ெகம்தா;மா. க்ெவத் ; ரா. கப்;பட. {§evi,} Tam; chevi. Mal. - Tel., 
the ear, Can. kivi, Tulu keppi. Comp. {šrava,} the ear, Sans., from {šru,} to hear (CGDFL. 584);.

     [ெச ள் → ெச .]

 ெச 2 cevi, ெப. (n.)
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ெச க்கட்

 
 ெச க்கட்  celikkaṭṭi, ெப. (n.)

   கா ல் உண்டா ம் அழற் ; a bscess or boil of the ear.

     [ெச  + கட் ]

ெச க்கரப்பன்

 
 ெச க்கரப்பன் cevikkarappaṉ, ெப. (n.)

   கா ண்டா ம் கரப்பான் ேநாய்; eczema of the ear.

     [ெச  + கரப்பான்]

ெச க்காயம்

 
 ெச க்காயம் cevikkāyam, ெப. (n.)

   கா க் ம்  (இ.வ.);; car wax.

ம வ. கா ப் , காத க்

     [ெச  + காயம். காயம் = ெச வான அ க் ]

ெச க் த்

 
 ெச க் த்  cevikkuttu, ெப. (n.)

   கா  ேநா ; ear-ache.

ம. ெச க் த் .

     [ெச  + த் ]

ெச க் ழல்

 
 ெச க் ழல் cevikkuḻl, ெப. (n.)

   ெச க் ள் வ ; ear cavity.

     [ெச  + ழல்]

ெச க்

 
 ெச க்  cevikkuḻi, ெப. (n.)

   கா ட ்பக்க ள்ள பள்ளம்; labyrinth of the ear.

     [ெச  + ]

ெச க் ற

 
 ெச க் ற  cevikkuṟaḍu, ெப. (n.)

   கா ற் ள் ெச த் ங்க ; car forceps for extracting foreign bodies.

     [ெச  + ற ]

ெச க்ெகட் -
தல்

ெச க்ெகட் -தல் cevikkeṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேகள் ற்ப தல்; to reach one's cars.

     [ெச (க் ); + எட் -.]
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ெச க்ேக -தல்

ெச க்ேக -தல் cevikāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ேகள் ற்ப தல் (யாழ்.அக.);; to reach one's ears.

   2. ேகட்டற் னிதா த்தல் (இ.வ.);; to be pleasing to one's ears.

லவர ்ேபசை்ச அவன் ெச க்ேகற் னான் (உ.வ.);.

     [ெச க்  + ஏ -.]

ெச க -த்தல்

ெச க -த்தல் cevigaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

ெச ன் -பாரக்்க;see {sewi-dimmu.}

     [ெச  + க -.]

ெச ெகா -
த்தல்

ெச ெகா -த்தல் cevigoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ேகட்டற் க் கா  ெகா த்தல்; to give ear, attend, listen.

     "ெச  ெகா த் ங் ேகடக்லார"் (நால , 322);.

ஆ ரியரின் உைரக் ச ்ெச  ெகா க்க ேவண் ம் (உ.வ.);

ம. ெச ெகா க்க

     [ெச  + ெகா -.]

ெச ெகாள்( )-
தல்

ெச ெகாள்( )-தல் cevigoḷḷudal,    13 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேகட்டல்; to hear, listen to.

     "கட் ைர ெச ெகாளா" (நீ ெந , 31);.

ெபரிேயார ்ெசால்ைலச ்ெச  ெகாள்ள ேவண் ம் (உ.வ.);

     [ெச  + ெகாள்-.]

ெச ச் ைவ

ெச ச் ைவ ceviccuvai, ெப. (n.)

   ெச யால் கரப்ப ம் இ வைகச ் ைவ; two kinds of pleasure heard by the car.

     [ெச  + ைவ]

     'ெச யால் கரப்ப ம் ைவகளாவன': ெசாற் ைவ ம், ெபா ட் ைவ ம். அவற் ள் ெசாற்கைவ 
ணம், ஒப்பைன (அலங்காரம்); என இ  வைகத் . ெபா ட் ைவ காமம், நைக, இரக்கம், ரம், 

ெச செ்சல்வம்

ெச செ்சல்வம் ceviccelvam, ெப. (n.)

   ேகள் ய வா ய ெப ஞ்ெசல்வம்; the wealth of knowledge acquired through the ear.

     "ெசல்வத் ட ்ெசல்வஞ் ெச ச ்ெசல்வம்" ( றள், 411);.

     [ெச  + ெசல்வம்]

ெச செ்சால்

 
 ெச செ்சால் ceviccol, ெப. (n.)

   கா ல் க க்கமாக (இரக யமாக); ஒ ைக; whispering.

     [ெச  + ெசால்]
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ெச சாய்-த்தல்

ெச சாய்-த்தல் cevicāyttal,    4 ெச. .  (v.i.)

   1. ெசால்வைதக் ேகடக்ச ்ெச  தாழ்த்தல்; to incline one's ear.

     "இ த்த ெச  சாய்த ் னி ளிப் பட்டன" (க த். 95);.

ெதா லாளரக்ளின் ேகாரிக்ைகக்  நி வாகம் ெச  சாய்க்க ம க் ற .

   2. ப்ப டன் ேகட்டல்; hearing with interest.

ெபரிேயார ் ற் க் ச ்ெச  சாய்க்கேவண் ம் (உ.வ.);.

     [ெச  + சாய்-.]

ெச ட்டாம்பாம்

 
 ெச ட்டாம்பாம்  ceviṭṭāmbāmbu, ெப. (n.)

ெச யான் பாரக்்க;see {ševiyān}

     [ெச  → ெச ட்டான் + பாம் ]

ெச ட்

ெச ட் 1 ceviṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெகால் தல் ( ங்.);; to crush, destroy, kill.

ம வ. ேகாறல், சாக த்தல்

     [சவட்  → ெச ட் -.]

 ெச ட் 2 ceviṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.i.)

   ரந்்  ேநாக் தற் க் கண் த யவற்ைற ஒ  பக்கமாகச ்சாய்த்தல்; to incline to one side, as one's eyes 
in examining closely.

     " சயெனன்பான் ெவங்கைண ெச ட்  ேநாக் " ( வக. 2191);.

ம வ. தைல சாய்த்தல், றக்கணித் க் ேகட்டல்,

     [சாய் - சார ்→ சாரத்்  → சாட்  →ெச ட் -.]

 ெச ட் 3 ceviṭṭu, ெப. (n.)

   கன்னம்; cheek.

     [ெச  → ெச ட் ]

ெச ட் ப்பயல்

 
 ெச ட் ப்பயல் ceviṭṭuppayal, ெப. (n.)

ெச டன் பாரக்்க;see {ševidan. }

     [ெச  + பயல்]

ெச ட் ரிய
ன்

 
 ெச ட் ரியன் ceviṭṭuviriyaṉ, ெப. (n.)

   ரியன் பாம் வைக; russell's viper.

     [ெச  + ரியன்]
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ெச டன்

 
 ெச டன் ceviḍaṉ, ெப. (n.)

   கா  ேகளாதவன் ( வா.);; deaf man.

ம. ெச டன், ெச டன்;ெத. ெச ;க., பட. வட்;ேகாத. ெகவ்டன்;ெகாலா. ெசவடக்்

     [ெச  + அன்]

ெச

 
 ெச  ceviḍi, ெப. (n.)

   கா  ேகளாதவள்; deaf woman.

   க. ;பட. வ

     [ெச டன் → ெச ]

ெச

ெச 1 ceviḍu, ெப. (n.)

   1. ேகட் ம் றன் இல்லாைம, கா  ேகளாைம,

 deatness.

     "ெச டா ெயா ெகன் ெச " ( .ெவ. றப்.3);.

பத் ல் அவ க் க் கா  ெச டா  ட்ட .

   2. கா  ேகளாதவன்-வள்- ; deaf person or animal.

     " ங் ற  ஞ் ெச ம்" (மணிேம. 12:97);.

சத்தமாகச ்ெசால்ல ேவண்டாம், நான் ஒன் ம் ெச  இல்ைல.

ம. ெச , ெச ;க., பட வ

     [ெச  → ெச ]

 ெச 2 ceviḍu, ெப. (n.)

   1. ெச ைய ஒட் ய கன்னம்; cheek.

உன் ெச ட் ேல அ ப்ேபன் (இ.வ.);.

   2. காதணி வைக; an ear-ornament.

     [ெச ள் → ெச ன் → ெச ]

 ெச 3 ceviḍu, ெப. (n.)

   ஆழாக் ல் ஐந் ல் ஒன்றா ய அள  (ெதால். எ த் . 165, உைர);; a small measure consisting of 360 grains 
of paddy = 1/5 ollock.

     " ளக  இரண்டைரச ்ெச ம்" (ெத.க.ெதா. 154);.

ம. ெச

ெச ெசல்( )-
தல்

ெச ெசல்( )-தல் seviḍuselludal,    13 ெச. . . (v.i.)

ெச ப - பாரக்்க;see {Sevidu-padu-.}

     "ெச ெசல்லக் ந்தன ைசகள்" (கம்பரா. நாகபாச. 104);.

     [ெச  + ெசல்( );-.]
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ெச ப -தல்

ெச ப -தல் ceviḍubaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1.

   ஒைச யால் கா  ேகளா  ேபாதல்; to be deafened with noise.

     "ெச  ெச ப  க ள ர" (பரிபா. 2:39);.

   2. ெச ெட - பாரக்்க;see {Seviders}

ெத. ெச ப .

     [ெச  + ப -.]

ெச ெட -தல்

ெச ெட -தல் ceviḍeṟidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   உரத்த ேவாைசயால் அைல தல்; to be stunned with deafening noise.

     " ைசகேளா  மைல ெச  ெட ந் " (கம்பரா. நாகபாச. 61);.

     [ெச  + எ -.]

ெச த் றண்

 
 ெச த் றண்  cevittuṟaṇṭi, ெப. (n.)

   ம்  வாங்  (இ.வ.);; ear-pick.

ம. ெச த்ேதாண்

     [ெச  + றண் ]

ெச ன்( )-
தல்

ெச ன்( )-தல் cevidiṉṉudal,    14 ெச. ன்றா . (v.t.)

   க க்கமாக (இரக யமாக); ஒ தல் ( ன்.);; to whisper.

     [ெச  + ன்-.]

ெச நிறக்கல்

 
 ெச நிறக்கல் ceviniṟakkal, ெப. (n.)

   மாந்தளிரக்்கல் ( ன்.);; a stone.

     [ெசவ்  → ெச  + நிறக்கல்]

ெச ப்ப -தல்

ெச ப்ப -தல் cevippaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ேகடக்ப்ப தல்; to be heard.

     "ஆபரண ெவா  ெச ப்படா நின்ற " (ஈ , 10. 6:6, யா. பக். 200);.

     [ெச  + ப -.]

ெச ப்ப த் -
தல்

ெச ப்ப த் -தல் cevippaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கா ல் ெமல்ல அ த்தல்; to inform, as news.

     [ெச  + ப த் -.]

ெச ப்பண்

 
 ெச ப்பண் cevippaṇ, ெப. (n.)

   நீரக்்கரகத்ைத அடக்  ைவக்கப் பயன்ப ம் ரம் க் ைட ( ன்.);; a cane basket for keeping water-ewer.

     [ெசவ்  → ெச  + பண்]
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ெச ப்பைற

 
 ெச ப்பைற cevippaṟai, ெப. (n.)

   உட்ப ல் ஒ ைய உணரவ்தற்காக இ க் ம் ெமல் ய ேதாலாலான உ ப் ; cardrum.

     [ெச  + பைற.]

ெச ப்பைறப
ைற-தல்

ெச ப்பைறபைற-தல் cevibbaṟaibaṟaidal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   மந் ர த யவற்ைறப் றர ்ெச ற்படா  க க்கமாக (இரக யமாக); ஒ தல்; to mutter inaudibly, 
as mantras.

     'ெச ப்பைற பைறந்  ஜ க் ற  என்ப' (ஈ , 3. 5:5.);.

     [ெச ப்பைற + பைற-.]

ெச ப்பா

ெச ப்பா 1 cevippāṭu, ெப. (n.)

   கா ற் ைக (ஈ , 9. 9:1);; entering the ear.

     [ெச  + பா ]

 ெச ப்பா 2 cevippāṭu, ெப. (n.)

   ேகள்  ன்பம்; harmony, as of music.

     'இைசக்  எவ்வள  ெச ப்பா ண்  அவ்வள ம் பாதகமாம்' (ஈ , 9. 9:1);.

     [ெசவ்  + பா .]

ெச ப்பாம்ப

ெச ப்பாம்ப1 cevippāmba, ெப. (n.)

ெச யான் (இ.வ.); பாரக்்க;see {ševiyān.}

ம. ெச ப்பாம்

     [ெச  + பாம் ]

ெச ப்பாம்
ெச ப்பாம் 2 cevippāmbu, ெப. (n.)

   மாட் க் ற்றவைக (ெபரிய மாட். 20);; A blemish in cattle.

ெச ப் லன்

 
 ெச ப் லன் cevippulaṉ, ெப. (n.)

   காதா ண ம் ஓைச ணர் ; sense of hearing.

     [ெச  + லன்]

ெச ப் ற்

 
 ெச ப் ற்  cevippuṟṟu, ெப. (n.)

   கா ேநாய் வைக ( ன்.);; a kind of eruption about the ears.

     [ெச  + ற் ]

ெச ப்

ெச ப்  cevippū, ெப. (n.)

   மகளிர ்காதணி வைக; an ear-ornament of women.

     "ேதாேட ெச ப் ேவ" ( வ். ப்பா. 27);.

     [ெச  + ]
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ெச ப் ரான்

 
 ெச ப் ரான் cevippūrāṉ, ெப. (n.)

ெச யான் ( ன்.); பாரக்்க;see {ševiyān.}

ம.ெச ப் ரம்

     [ெச  + ரான்]

ெச ப வாதம்

 
 ெச ப வாதம் cevibaḍuvātam, ெப. (n.)

   கா  ேகளாமற் ேபாகச ்ெசய் ம் ேநாய் வைக ( ன்.);; disease of the ear causing deafness.

     [ெச  + ப  + வாதம்]

ெச -த்தல்

ெச -த்தல் cevibiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைளயாட் ல் ெவற் க் யாகத் ேதாற்றவன் காைதப் த்தல் ( ன்.);; to seize one by the ear in token 
of winning, as in games.

     [ெச  + -.]

ெச மடல்

ெச மடல் cevimaḍal, ெப. (n.)

   கா ன் ெவளி ப் ; external ear. டன் அவள் ெச மடேலா  நைகைய அ த் க் ெகாண்  ேபாய் 
ட்டான்.

   2. ெச மலர ்(இ.வ.); பாரக்்க;see {Sevi-malar.}

     [ெச  + மடல்]

ெச ம -த்தல்

ெச ம -த்தல் cevimaḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேகட்டல்; to drinkin by the ears, hear.

     "மா  னய வாரத்்ைத ெச ம த் த ழ் ன் மாந் " (கம்பரா. டண. 106);.

அந்த இனிய பாடைலக் ெகாஞ்சம் ெச ம த் க் ேகள்.

     [ெச  + ம -.]

ெச மத் பம்

 
 ெச மத் பம் cevimattibam, ெப. (n.)

ெச  மந்தம் (இ.வ.); பாரக்்க;see {Sevi-mandam.}

     [ெச  + மத் பம்]

ெச மந்தம்

 
 ெச மந்தம் cevimandam, ெப. (n.)

   கா மந்தம் (யாழ்.அக.);; dullness of hearing, deafness.

     [ெச  + மந்தம்]
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ெச மலர்

ெச மலர ்cevimalar, ெப. (n.)

   1. மகளிர ்காதணி வைக ( டா.);; an ear-ornament of women.

   2. ெதய்வத் ேமனிகளில் அணி க் ம் ெச யணி; gold or silver ears put on idols on special occasions.

   3. கா ேநாய் நீங் ய  பற்  ேவண் தலாகச ்ெச த் ம் ெச வம்; gold or silver ears presented as 
votive offerings by persons recovering from diseases of the ear.

     [ெச  + மலர]்

 ெச மலர2் cevimalar, ெப. (n.)

உடெ்ச

 inner ear.

     [ெச  + மலர]்

ெச மலர்ப்

 
 ெச மலரப்்  cevimalarppū, ெப. (n.)

   மகளிர ்காதணி வைக; an ear-ornament of women.

     [ெச  + மலரப்் ]

ெச மைற

ெச மைற cevimaṟai, ெப. (n.)

   ெச ல் ம ைவ ைடய எ ; bull having a spot in its ears.

     "ெச மைற ... ண்ெபா  ெவள்ைள" (க த். 101);.

     [ெச  + மைற]

ெச மாட் -தல்

ெச மாட் -தல் cevimāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   றர ்கா ல் வ ய ைழத்தல்; to force into one's car.

     "கற்றன கல்லார ்ெச  மாட் " (நீ ெந . 25);.

     [ெச  + மாட் -.]

ெச ய

ெச ய 1 ceviyaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெச ைன ஆட் தல் ( ன்.);; to flap the ears, as an elephant.

     [ெச  + அ -.]

 ெச ய 2 ceviyaḍi, ெப. (n.)

   1. கா ன் அ ப்ப ; temple, the part about the front of the ear.

     "கண் ஞ் ெச ய ப்ேபர ் ளிைக" ( டா. 3:8);.

   2. களத் ல் க ர த்த டன் ெநற்பட்டைர ைவத் ந்த இடம் (தஞ்ைச.);; place where grain is temporarily 
stored on the threshing-floor immediately after it is threshed.

     [ெச  + அ ]

ெச யம்

ெச யம்1 ceviyam, ெப. (n.)

ெசவ் யம் ( ன்.); பாரக்்க;see {Sevviyam.}

ம. ெசவ் யம்

     [ெசவ் யம் → ெச யம்]
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ெச ய

ெச ய  ceviyaṟivu, ெப. (n.)

   ெச ய உ பாரக்்க; see {evi-y-ariyuriu.}

     "ஒண்பாச ்ெச ய  ெவன் ப் ெபா ண் ைச" (காரிைக. ெசய். 15);.

     [ெச  + அ ]

ெச ய த்
-தல்

ெச ய த் -தல் ceviyaṟivuṟuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நல்ல  கட் தல்; to give active, counsel.

     "மந் ரத்ைத நல் . . . ெச ய த்தல் ெசய்தான்" (கந்த . அகரரய்ாக.33);.

     [ெச ய  + உ த் -.]

ெச ய உ

ெச ய உ ceviyaṟivuṟūu, ெப. (n.)

   1. அரசர ் த ேயாரக்் ச ்ெச க்கண் நிற்கச ் ம் அறம்; instruction in the path of virtue, given to kings, etc.

     "வா ைற வாழ்த்ேத ெச ய உ" (ெதால்.ெபா ள். 423);.

   2. அரசரக்்  நல்ல  கட் தைலக் ம் றத் ைற ( .ெவ. 9:33);; theme of instructing the king in the path 
of virtue.

   3. ெச ய உ ம ட்பா (ெதான். 283); பாரக்்க;see {sewi-y-atiV-urtiu-maru!-pa.}

     [ெச ய  + உ உ]

ெச ய உ
ம ட்பா

ெச ய உம ட்பா ceviyaṟivuṟūumaruṭpā, ெப. (n.)

   அரசரக்்  அற ைறகைளக் வ ம் ம ட்பாவால் அைமந்த மா ய ஒ  ற் லக் ய வைக 
(காரிைக, ெசய். 15, உைர);; a kind of poem in {marutpā} metre instructing the king in the path of virtue.

     [ெச ய  + உ உ + ம ட்பா]

ெச யைற

ெச யைற ceviyaṟai, ெப. (n.)

   1. கா  அ பட்டவன் (நன். 139, ம ைல);; one whose ear has been cut off or mutilated.

   2. கா  ேகளாதவன் ( ன்.);; a deaf person.

ம வ. ெச டன்

     [ெச  + அைற. அ  → அைற]

ஒ.ேநா. கண்ணைற, க்கைற

ெச யன்

 
 ெச யன் ceviyaṉ, ெப. (n.)

   நீண்ட ெச ைடய யல் (நாஞ்.);; hare.

     [ெச  → ெச யன்]

ெச யான்

 
 ெச யான் ceviyāṉ, ெப. (n.)

   கா க் ள் ந்  ன் த் ம்  ரான் வைக; a kind of small centipede believed to get into the ears and 
cause pain.

     [ெச  → ெச யான்]

ெச

ெச  ceviyili, ெப. (n.)

ெச யைற (நன். 283, ம ைல.); பாரக்்க;see {Sevi-y-arai,}

     [ெச  + இ . ஒ.ேநா. கண்ணி ]
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ெச -தல்

ெச -தல் ceviyuṟudal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேகட்டல், கா ெகா த் க் ேகட்டல்; to hear, listen to.

     "யா  ெமான்  ெச ற் லார"் (கம்பரா. நாகபாச. 68);.

வ. ச்

     [ெச  + உ -.]

ெசைவ

 
 ெசைவ cevai, ெப. (n.)

ெசவ்ைவ பாரக்்க;see{sewai:}

     'நீ ெசைவக்  வரமாட்டாய்' ( ன்.);.

     [ெசவ்ைவ → ெசைவ]

ெச

ெச 1 ceḻittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. தைழத்தல்; to thrive, flourish, grow well, as vegetation.

மைழக் ப் ன் ெச  நன்  ெச த்  வளரந்் ள்ள .

   2. றப் ற்ற நிைல ல் இ த்தல்; to prosper, as a kingdom family,country.

     "அ ேய ஞ் ெச க்க" ( ப்  .218);.

   3. வள தல்; to be fertile.

ெச த்த ைம.

   4.அள க்  ஞ் த்தல் (இ.வ.);; to be superabundant.

ம. ெச க்க

     [ெச  → ெச -.]

 ெச 2 ceḻittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   கமலரச்்  தல்; to be cheerful, as countenance.

ெச த்த க ள்ளவன்.

     [ெச  → ெச -.]

 ெச 3 ceḻidal, ெச. . .(v.i.)

   வளரத்ல்; to grow;

 to increase.

     "ெச ன்ற ப்  ட் ன்" ( வாச. 6:5);.

     [ெச  → ெச -.]

ெச ச்

 
 ெச ச்  ceḻicci, ெப. (n.)

ெச ப்ப ( ன்.); பாரக்்க;see {Selippu}

     [ெச  – ெச ச் ]
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ெச ஞர்

 
 ெச ஞர ்ceḻiñar, ெப. (n.)

ெச யன் பாரக்்க;see {Selyan.}

     [ெச யன் → ெச ஞர]்

ெச த்தகல்

 
 ெச த்தகல் ceḻittagal, ெப. (n.)

   கக்கான்கல் ( ன்.);; lime-stone.

     [ெச  → ெச த்தல் + கல்]

ெச ப்பம்

 
 ெச ப்பம் ceḻippam, ெப. (n.)

ெச ப்  பாரக்்க;see {Selippu.}

ம வ. வளைம, ெச ைம.

ெச ப்

ெச ப்  ceḻippu, ெப. (n.)

   1. வளம்; fertility, flourishing, condition, prosperity.

   2. ெபா ள் நிைற ; plenteousness, abundance, fulness.

ம. ெச ப்

     [ெச  → ெச ப் ]

ெச ம்

 
 ெச ம்  ceḻimbu, ெப. (n.)

ெச ப்  பாரக்்க;see {Selippu.}

     [ெச ப்  + ெச ம் ]

ெச யவாணிய
ர்

ெச யவாணியர ்ceḻiyavāṇiyar, ெப. (n.)

   ெதாண்ைடமண்டலத் ல் வாழ்ந் ந்த ஒ வைக எண்ெணய்ச ்ெசக்கார;் a class of oil mongers who lived 
at {Tondai-mandalam.}

     " ன்றத் ர ்ெச ய வாணியரக்ேளா மாேனாம்" (ெத.க.ெதா. 12, ப-1, கல். 53);.

     [ெச யன் + வாணியர]்

ெச யன்

ெச யன் ceḻiyaṉ, ெப. (n.)

   பாண் யன்; king of the {Pändya} country.

     "ெவன்ேவற் ெச ய" ( றநா. 19:4);.

     [ெச  → ெச  → ெச யன். ெச  = ெச ைம]

ெச -த்தல்

ெச -த்தல் ceḻuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. தல்; to become abundant.

   2. வளரத்ல்; to grow.

   3. ெச த்தல்; to be fertile.

     [ெசள் → ெச -.]
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ெச கம்

ெச கம் ceḻugam, ெப. (n.)

   அடை்ட; leech.

     "ெச கம்ேபாலச ் ங் ம் ரிந் ம்" ( .ேபா.பா. 4:2, பக்.264);.

     [ெச  → ெச கம்]

ெச காதனம்
ெச காதனம் ceḻukātaṉam, ெப. (n.)

   ஓக வைக (தத் வப். 109, உைர.);; a yogic posture.

ெச ைக

ெச ைக ceḻugai, ெப. (n.)

   சாணளப்பான் ; a worm.

     " ர ஞ் ெச ைகேபால்" ( வத . 8:88);.

ெச ெச -த்தல்

ெச ெச -த்தல் seḻuseḻuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வளப்பமாதல் (நன். 395, ம ைல.);; to be extremely fertile.

     [ெச  + ெச -.]

ெச ஞ்ேசா

ெச ஞ்ேசா  ceḻuñjōṟu, ெப. (n.)

   ெகா த்த உண ; rich, sumptuous meal.

     " ப்ப  மாக்கட் ச ்ெச ஞ்ேசா த் " (மணிேம. 18:117);.

     [ெச  + ேசா ]

ெச த்

ெச த்  ceḻuttu, ெப. (n.)

   வளைம; fertility.

     "ெச த்தால ரத் ்ெத ந் " (ேகா ற் . பா . 9);.

     [ெச  → ெச த் ]

ெச

ெச  ceḻudu, ெப. (n.)

ெச ப்  பாரக்்க;see {selippu}

     "ெச  மாத  மலர் ைச மணக்க" (அ ட்பா, 2, அவனத்த . 4);.

     [ெச  → ெச ]

ெச ந்

ெச ந்  ceḻundu, ெப. (n.)

ெச ப் ,2 பாரக்்க;see {elippu.}

   2. ஆ ரமரக்காற் ெச ந் படச ்ெசந்ெநனி ைறத் " ( வக. 2489);.

     [ெச  → ெச ந் ]

ெச ப்பம்

 
 ெச ப்பம் ceḻuppam, ெப. (n.)

   ெச ப் ; prosperity.

     [ெச  → ெச ப்  → ெச ப்பம்]
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ெச ம்பல்

 
 ெச ம்பல் ceḻumbal, ெப. (n.)

   ெச ப் , வளைம; fertility,

     'ெச ம்பலான ப ர'் ( ன்.);.

     [ெச ப்  → ெச ம்  → ெச ம்பல்]

ெச மைற

 
 ெச மைற ceḻumaṟai, ெப. (n.)

   ெந ப்  ( ன்.);; fire.

ெச ைம

ெச ைம ceḻumai, ெப. (n.)

   1. ெச ப்  ( ங்.);; fertility.

     "ெச டற் ன் ைமவந்த ேகான்" ( க்ேகா. 212);.

   2. மாட் ைம ( ங்.);; greatness, excellence.

   3. அழ  ( ங்.);; beauty.

   4. தைழ  ( ன்.);; verdancy verdure.

     [ெச  → ெச  → ெச ைம]

ெச வர்

 
 ெச வர ்ceḻuvar, ெப. (n.)

   பள்ளர ்வைக னர;் a sub-division of the {Pallar}  caste.

ெச ன்

ெச ன் ceḻuvidiṉ, .எ. (adv.)

   ெசம்ைமயாக; correctly, fully.

     "ெச  ணரத்் " ( க்காsத். . 33: 15);.

     [ெச  → ெச ன்]

ெசள்

ெசள்  ceḷḷu, ெப. (n.)

   1. ெதள் ப் ச்  ( ன்.);; flea.

   2. உண்ணிவைக; tick.

ம. ெசள் ;க. க்கா ;பட. க்கட் ;ேகாத. ெசக்; ட. ெதாள்; ட. ெசள்ளி

     [ெதள்  → ெசள் ]

ெசளிம்பன்

 
 ெசளிம்பன் ceḷimbaṉ, ெப. (n.)

   சண் த்தன ள்ளவன் ( ன்.);; obstinate, unruly fellow.

     [ெசளிம்  → ெசளிம்பன்]
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ெசளிம்

ெசளிம்  ceḷimbu, ெப. (n.)

   1. களிம் ; verdigris, rust.

   2. டா ; obstinacy.

க. ;ெத. 

     [களிம்  → சளிம்  → ெசளிம் ]

ெசளிம் றல்

 
 ெசளிம் றல் ceḷimbūṟal, ெப. (n.)

   களிம் ப் பற்  (யாழ்ப்.);; green rust on copper.

     [ெசளிம்  + ஊறல்]

ெச கம்

 
 ெச கம் ceḷugam, ெப. (n.)

ெச கம் (உரி. நி.); பாரக்்க;see {Selugam.}

     [ெச கம் → ெச கம்]

ெசைளப்

ெசைளப்  ceḷaippu, ெப. (n.)

   ேசார் ; weariness, fatigue.

     "ெசைளப் ல்லாமேல வ ஞ் ேசைனகைள" (இராமநா. உ த். 78);.

     [சைள → ெசைள → ெசைனப் ]

ெசற்பம்

ெசற்பம் ceṟpam, ெப. (n.)

வாய்ப் ம் (அ ல ம்); வாய்ப் ன்ைம  ( ர  ல ம்);மான க கள் இரண் ள்ளதன் கண் 
ெவல் ம் ேவடை்க ைடேயான் கைத (த க். சங். நீலகண். 205);.

 a form of polemical discussion, the aim of which is victory over opponents.

ெசற்றம்

ெசற்றம் ceṟṟam, ெப. (n.)

   1. மனக்காழ்ப்  ( வா.);; rancour, hatrcd.

     "ெசற்ற நீக் ய மனத் னர"் ( . 132);.

   2. ெவ ப் ; aversion.

     "ஆரவ் ஞ் ெசற்ற  நீக் ய வக்கதேன" ( . ற். 20);. );

   3. தணியாச் னம் ( ங்.);; imepressible anger.

   4. ஊடற் னம்; love-quarrel.

     "ெசற்ற ன் ரிந்தேதார ்ெசம்மல்" (கம்பரா. உண்டாட் . 30);.

     [ெச  → ெசற்  → ெசற்றம்]
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ெசற்றல்

ெசற்றல் ceṟṟal, ெப. (n.)

   ெகால் ைக ( ங். MSS);; killing.

   2. ேக  (அக.நி.);; destruction.

   3. ெச . ( வா.);; denseness, closeness.

   4.  ஈ டை்ட; eggs of fly.

     " ண்ேமற் ெசற்றேல " ( வ்.ெபரியாழ். 4. 5:2);.

     [ெச  → ெசற்  → ெசற்றல்]

ெசற்றலர்

ெசற்றலர ்ceṟṟalar, ெப. (n.)

ெசற்றார ்பாரக்்க;see {ser}

     "ெசற்றலைர ெவன்ற மைலராயன்" (தனிப்பா. 1, 27:49);.

ம. ெசற்றலர்

     [ெசற்றல் → ெசற்றலர]்

ெசற்றவர்

ெசற்றவர ்ceṟṟavar, ெப. (n.)

ெசற்றார ்பாரக்்க;see {serit.}

     "ெசற்றவர ் ரங்கண் ன் த் ெயழச ்ெச வர ்ேபா ம்" (ேதவா. 476:3);.

     [ெச  → ெசற்றவர]்

ெசற்றார்

ெசற்றார ்ceṟṟār, ெப. (n.)

   பைகவர;் enemies.

     "ெசற்றார ்ெசயக் டந்த ல்" ( றள், 446);.

ம. ெசற்றார்

ெச  → ெசற்  → ெசற்றார]்

 ெசற்றார ்ceṟṟār, ெப. (n.)

   ெகாைல ெசய்ேவார;் murderer.

ேவ ம்பட யாற் ெசற்றாரக்் "(கந்தரல.58);

     [ெச -ெசற்றார]்
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ெசற்

ெசற் 1 ceṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெகால் தல் ( ங். MSS);; to kill.

   2. அ த்தல்; to destroy.

   3. ெச க் தல் (ஈ , 9. 9: 1);; to cut, chisel.

   4. ப த்தல்; to set, as a jewel.

     "மணி ெசற்  ற் " (கம்பரா. ைகயைட. 5);.

ம. ெசற் க; . ெகர் னி;பர.் ெகத் (ேவடை்டயா தல்);;மா. ெகரெ்ம.

     [ெச  → ெசற் -.]

 ெசற் 2 ceṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெச தல்; to gather in crowds.

     'ெப ங் களி கள் ெசற் வந்  ேசரந்்தன' ( வக. 277, உைர);.

   2. அ ந் தல்; to sink deep.

     "உரத் ர ்ெசற் ம் வைக த் " (கம்பரா. ம ட. 8);.

     [ெச  → ெசற் -.]

 ெசற் 3 ceṟṟu, ெப. (n.)

   ெந க்கம் ( ங்.);; thickness.

     [ெச  → ெசற் ]

ெசற்ைற

ெசற்ைற ceṟṟai, ெப. (n.)

   1. ; thicket, bush.

     "ெசற்ைற வா ற் க க் கத ன்" (ெப ம்பாண். 149);.

   2. ட்டம்; crowd.

     "ேசய் த்த ெசற்ைற" (கந்தரந். 22);.

   3. நன்னீரில் வா ம் ன்வைக; a fresh water fish.

     "ெசற்ைறவ ம் பழனம்" (கந்தரந். 22);. ம. ெசற்ற;

   க. தெத, சதெ்த, ெசதெக ( ப்ைப);;ெத. ெசத்த (அ க் );

     [ெசற்  → ெசற்ைற]

ெசற்ேறார்

ெசற்ேறார ்ceṟṟōr, ெப. (n.)

ெசற்றார ்பாரக்்க;see {serir.}

     "ெசற்ேறார ்ெகாலக்ெகாலக் ைறயாத் தாைன" (ப ற் ப். 82:12);.

     [ெச  → ெசற்ேறார]்

ெசறல்

ெசறல் ceṟal, ெப. (n.)

   1. னம், ெவ ட் ; anger, open hatred.

     "ெசறேனாக் ன்... களி " ( றநா. 15: 8);.

   2. ெகால் ைக, அ க்ைக (ெதால். ெசால். 72, ேசனா.);; killing, destroying.

     [ெச  → ெசறல்]
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ெச -தல்

ெச -தல் ceṟidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ெந ங் தல்; to be thick, as foliage, hair;to be dense, crowded.

     "ெச ந்த மணி " ( வ்.ெபரியாழ். 3. 10:1);.

   2. ண்ணிதாதல்; to be hard and strong.

     "மாப்பைட ந் ன ெத த் கச ்ெச ந்த ேதாளினான்" (கம்பரா கரன். 41);.

   3. இ கலாய் இ த்தல்; to be tight, close fitting, as bangles.

     "ெச வைள ெந ழ்த்ேதான்" (ஐங் . 199);.

   4. அடங்கதல்; to be controlled.

     "ெச யாப் பரத்ைத வன்றந்ைத" (க த். 84);.

   5. எல்ைல கடவா த்தல்; to keep within bounds.

     "ெச  கடேல" ( க்ேகா. 179);.

   6. மைறதல்; to hide, disappear.

     "அன்னம் ... நளிமலரச் ்ெச ய ம்" ( லப். 2:55-6);.

   7. தல்; to increase.

     "ெச ர் னஞ் ெச ந் " (க த். 102);.

   8. கலத்தல் ( ன்.);; to mix.

   9. ர தல்; to accumulate.

   10. ெபா ந் தல்; to be joined, accompanied.

     "மகளிெரா  ெச யத் தாஅய்க் ழலகவ" (பட் னப். 155);.

     [ ள் → ெசள் → ெச  → ெச -தல் = தல், ெந ங் தல்]

இ ெபா ள்கள் ஒன்ைற ஒன்  அ தல் ெந ங் த ம், பலெபா ள் ஒன்ைற ெயான்ற தல் 
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ெச

ெச 2 ceṟidal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ணரத்ல்; to cohabit with.

     "ெச ெதா ஞ் ேச ைழ மாட் " ( றள், 1110);.

     [ெச 1 → ெச 2-.]

 ெச 3 ceṟittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேசரத்்தல்; to unite.

   2. அைடத்தல்; to shut, close, block up.

     "தாழ்ெச  க ங்காப் ல்" (க த். 48);.

   3. அடக் தல்; to hold in reserve, as one's opinion.

     "ெசப்பல் வன்ைம ற் ெச த் யான் கடவ ன்" ( ஞ் ப். 12);.

   4. ணித்தல்; to stuff.

     "வாய்ெச த் ட்ட மாக் க ப் ேவ" (கல்லா.6);.

   5. அைட த்தல்; to cause to obtain.

     " வமந் ரேம த்  ெச க் ம்" ( வரக. காயத் ரி.14);.

   6. இ க் தல்; to tighten.

     "நிைறத்தாழ் ெச த் ' (நீ ெந  . 99);.

   7. ரட் தல்; to hoard up, store up.

   8. ெநரித்தல் ( ன்.);; to press, crush.

   9. ெகால் தல் ( ங்.);; to kill.

   10. ப த்தல்; to set, enease.

     [ ள் → ெசள் → ெச  → ெச -த்தல், ள் = அ கல், ெந ங்கல்]

 ெச 4 ceṟittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ழ் தல் ( வா.);; to immerse, dive, plunge into water.

   2. தல்; to close, shut, as eyes.

     "கண்ைண ம் ெச த் " ( வ். ப்பல். 3, யா, பக்.40);.

     [ெச  → ெச 4-.]

 ெச 5 ceṟi, ெப. (n.)

   ெந க்கம் ( டா.);; closeness. denseness.

     [ெச 1 → ெச 5]

ெச ஞர்

 
 ெச ஞர ்ceṟiñar, ெப. (n.)

   உற னர ்(இலக்.அக.);; relations.

     [ெச  → ெச ஞர]்
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ெச ப்

ெச ப்  ceṟippu, ெப. (n.)

   1. ெந க்கம்; thickness.

     "ெச ப் ல் பழங் ைர" (நால , 231);.

   2. இற் ெச ; restraining the heroine from meeting her lover.

     " ைறப் றமாகச ்ெச ப்ப த்தல்" (தஞ்ைசவா. 151);.

     [ெச  → ெச ப் ]

ெச ைம

ெச ைம ceṟimai, ெப. (n.)

   ெந க்கம்; thickness.

     "ெச ைம ற" (ேகா ற் . யா. 6);.

ெச வன்

ெச வன் ceṟivaṉ, ெப. (n.)

   1. எல்லா ர ்கட் ம் இதமான அ கன்; Arhat, as Allmerciful Being.

   2. ச யாதவன், கலங்காதவன் ( லப். 10: 177, உைர);; person of perfect equanimity.

     [ெச  → ெச வன்]

ெச

ெச  ceṟivu, ெப. (n.)

   1. ெந க்கம்; thickness, denseness, closeness.

     "ெச ைட ம்ம ல்" ( வாச. 9: 5);.

   2. ; abundance.

     "அ ம் லத் ன் ெச  ேத" (கம்பரா. உ க்காட் . 111);.

   3. ட்டம்; union, combination.

     "இம் ன்றன் ெச ைடயான் ெசல்க ைனக் " ( றள், 684);.

   4. உற ; relationship.

     "ெச ெவனப் ப வ  ய  மாறாைம" (க த்,. 133);.

   5. கலப்  ( ன்.);; diffusion.

   6. உள்ளீ ; kernel, as attached to the shell of a nut.

     ' ங் ன  இனியெச ைவ அ லங ( றநா. 225, உைர);.

   7. தன்னடக்கம்; self-restraint, modesty.

     " வ ள் ந் ளவாச ்ெச " ( றள், 175);.

   8. எல்ைல கடவா நிைலைம ( க்ேகா. 179, உைர,);; conformity to rules, as of properiety.

ம. ெச

     [ெச  → ெச  → ெச ]

ெச க்கத

 
 ெச க்கத  ceṟiḻikkadavu, ெப. (n.)

   க கைள ெந க்கமாக ைவத் க் க் ச ்சட்டம் இட் ச ்ெசய்யப்பட்ட கத ; a door with sticks arranged 
closely with a cross bar.

     [ெச  + க  + கத  → ெசத க்கத ]
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ெச

ெச 1 ceṟudal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அடக் தல்; to control, as the senses.

     "ஆ ஞ் ெசற்ற ல் ற் ந்தா ம்" (ேதவா. 84:9);.

   2. த த்தல்; to hinder, prevent.

     'வைரயா வா ற் ெசறாஅ " (ம ைரக். 748);.

   3. னத்தல்; to be angry with.

     "அரசர ்ெச ன் வவ்வார"் (நால , 134);.

   4. ெவ த்தல்; to hate, dislike, detest.

     "ெசற்றாெரனக் ைக ட ண்ேடா" ( றள், 1245);.

   5. வ த் தல்; to cause pain, torment.

     "ெச னந் ச ்ெச ற்சாம் ம்" (க த். 78);.

   6. ெவல் தல்; to over come.

     "இ நால் ைன ஞ் ெசற்றவற் " ( ற். 46);.

   7. அ த்தல்; to kill, destroy.

     " ரங்கள் ன் ந் ெயழச ்ெச வர ்ேபா ம்" (ேதவா. 476:3);.

     [ ள் → ( ); → ெச -.]

 ெச 2 ceṟudal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ேவ ப தல்; to change as one's mind.

     "அன் ற் ெசறப்பட்டா ரில்லம் காைம" (ஆசாரக் 80);.

     [ெச  → ெச 2-.]

 ெச 3 ceṟuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அடக் தல்; to suppress

   2.  த த்தல்; to prevent.

     "நாேயைனப் ெபா ட்ப த் ச ்ெச த்தாய்" (ேதவா. 31, 3);.

   3. ெச தல், உள்ளடங்கச ்ெசய்தல்; to comprise, contain as ideas.

     "ெச த்த ெசய் ள்" ( றநா. 53:11);.

   4. ரத்்தல்; to fill up.

     "கடைலசெ்சறாஅ அய்வா ய ெநஞ் " ( றள், 1200);.

   5. ெவ த்தல் ( வா..);; to detest.

   6. ெவல் தல்; to overcome.

     "பாடல் ப ன்ேறாைரப் பாணர ்ெச ப்ப ம்" (பரிபா. 9:73);.

   7. ெகால் தல் ( ங்.);; to kill.

     "ெச த்த த் ழக்  (க த். 104);.

   8. ெந க் தல் ( ன்.);; to narrow.

   9. னத்தல்; to be angry.

ம. ெச க் க;க. ர;்ெத. ெசற ( ைற);; . ெசெற ( ைற);;ேகாண். ெகக்தான;ெகாலா. ெச  (ஏரி);;பர.் 
ெகத்ப்;ேகாத. ெசர ்(த த்தல்);; ட. ெசர ்( ைற);.

     [ஈ  → ெச -.]
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ெச ெதா ல்

ெச ெதா ல் ceṟudoḻil, ெப. (n.)

   ெவ க்கத் தக்கச ் யெசயல்; evil decd, as reprehensible.

     "ெச ெதா ற் ேசணீங் யான்" ( .ெவ. 8:10, ெகா );.

     [ெச  + ெதா ல்]

ெச நர்

ெச நர ்ceṟunar, ெப. (n.)

   பைகவர;் foes, enemies.

     "ெச நர ்ெச க்க க்  ெமஃ " ( றள். 759);.

     [ெச  → ெச நர]்

ெச ப்பைன

 
 ெச ப்பைன ceṟuppaṉai, ெப. (n.)

   ெதாந்தர ; trouble, worry.

     [ ப்பைன → ெச ப்பைன]

ெச ப்

ெச ப்  ceṟuppu, ெப. (n.)

   1. கட் ப்பா ; restriction.

     'அசெ்ச ப் த் ர . . . ேபாந்த இட ேற இ ' (ஈ , 5. 8:2);.

   2. ெந க்கம் ( ன்.);; narrowness.

   3. ெகாைல; killing.

     [ெச  → ெச ப் ]

ெச ப் ேநாய்

ெச ப் ேநாய் ceṟuppunōy, ெப. (n.)

   ேநாய்வைக (கடம்ப .இ லா. 111);; a disease.

     [ெச  → ெச ப்  + ேதாய். ெச த்தல் = வ த் தல், அ த்தல்]

ெச ம்

ெச ம் 1 ceṟumbu, ெப. (n.)

   மனக்காழ்ப் ; rancor.

     'மனத் ைடச ்ெச ம்  நீக் ' ( வக. 947);.

க. க ம்

ெச ம் க்காரன்

 
 ெச ம் க்காரன் ceṟumbukkāraṉ, ெப. (n.)

   மனத் ற்க க் ெகாண்டவன் ( ன்.);; malicious person.

     [ெச ம்  + காரன்]

ெச மர்

 
 ெச மர ்ceṟumar, ெப. (n.)

   மைலயான (ேகரள); நாட் ப் பழங் க ள் ஒ வைக னர;் a kind of tribal people in {Kérala} state.

ம வ. ெச மக்கள்
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ெச -தல்

ெச -தல் ceṟumudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   கைனத்தல், உ தல்; to hem, grunt.

     "ெச மந்தச ்சன்ைன ய ந் " ( ற . 759);.

   2. ேதம் ய தல்; to sob agitatedly.

     [ெச  → ெச -.]

ெச வர்

ெச வர ்ceṟuvar, ெப. (n.)

   பைகவர;் foes.

     "ெச வர ்ேநாக்க  கண்" ( றநா. 100: 10);.

ம வ. ெச நர்

     [ெச  → ெச வர]்

ெச

ெச  ceṟuvu, ெப. (n.)

   த் ய நிலம்; developed lands.

     "பவழவாய்ச ்ெச  தன் ள்" ( வக. 379);.

     [ெச  → ெச ]

ெசன்ற

 
 ெசன்ற ceṉṟa, ெப.எ. (adj.)

   கடந்த; last.

ெசன்ற ஆண் . ழா நடந்த .

ம வ. க ந்த, ந்த, கடநத.்

     [ெசல் → ெசன்ற]

ெசன்றஞான்ைற

ெசன்றஞான்ைற ceṉṟañāṉṟai, ெப. (n.)

   ேநற்ைறய நாள்; yesterday.

     "ெசன்ற ஞான்ைறச ்ெசன் பட ரிர ன்" ( றநா. 390: 10);.

ம வ. ேநற்

     [ெசல் → ெசன்ற + ஞான்ைற]

ெசன்ற

ெசன்ற  ceṉṟadu, ெப. (n.)

   னாெவா  ேசரத்்  அ க் ய ம் அ க்கா ம் வ ம் அைசநிைல (ெதால். ெசால். 425);; an expletive, 
used in its interrogative form, sometimes in pairs.

     [ெசல் → ெசன்ற ]

ெசன் ேதய்ந்
தல்

ெசன் ேதய்ந் தல் ceṉṟudēyndiṟudal, ெப. (n.)

   ற் ற்றம் பத்த ள் ன் அழ  வரவரக் ைறந் ெகாண்ேட வ ம் ற்றம் (ெதால். ெபா ள். 664, 
உைர);; gradual loss of vigour and tone, one of ten {nor-kuiram;} defects of a literary work.

     [ெசல் → ெசன்  + ேதய்ந்  + இ தல்]

ெசன் ேபா-தல்

ெசன் ேபா-தல் ceṉṟupōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   இறத்தல்; to die.

     'அவர ்ெசன் ேபானார'் ( ன்.);

     [ெசன்  + ேபா-.]
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ெசன் ட் -
தல்

ெசன் ட் -தல் ceṉṟumuṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   பைட டன் ெசன்  ேந க்  ேநர ்ேமா தல்; to face the other directly in a fight.

     'காரிப் ெபா மாள் - எ ைம ெதா  எ னாட்டார ்ெகாள்ளப் பாசாற் ார ் ச டப் சல் ெசன்  
ேகா ர ்நாட் ச ் ற் ைடயாற்  ெகான்ைற க் ன் டைல, அயங்கைர ற் ெசன்  ட்  
பட்டான்' (ெசங்கம் ந கற்கள் - கம்பவரம்ன் . . 9 .);.

ேபாரில் ேந க்  ேநர ்ேமா  இறப்பவைன ெசன்  ட்  என்பர.்

ெசன் பாழ்

 
 ெசன் பாழ் ceṉṟuḻupāḻ, ெப. (n.)

   உழக் ய ேச ம் சக ம் ெகாண்ட பாழ் நிலப்ப ; a kind of cultivable lying empty land.

ெசன்னக் னி

 
 ெசன்னக் னி ceṉṉakāṉi, ெப. (n.)

   ய இறால் ன் ( ன்.);; small shrimps.

     [ ல் → ன் → ன்ன → ெசன்ன + னி]

ெசன்ன ைற

 
 ெசன்ன ைற seṉṉasiṟai, ெப. (n.)

    வைக; a plant.

ெசன்னைட

ெசன்னைட ceṉṉaḍai, ெப. (n.)

   ேநரத்் யான வ பாட்  ைறைம ெதாடரப்ான ெசல கள்; expenditure towards regular worship in temples.

     'ெசன்னைடக் கைமசச் யாவ ' (T.A.S. 2;1:23);.

     [ெசம் + தைட ெசம்ைமாக நைடெப ம் ைசக்  ஆ ம் ெசலைவக் த்த ]

ெசன்னைடக்கா
ல்

ெசன்னைடக்கால் ceṉṉaḍaikkāl, ெப. (n.)

   ஒ  கத்தல் அளைவ; a liquid measure.

     "ெபா ட்  ெநல் க் கலெனய் ணியான பழெநல் ெசன்னைடக் காலால் ற் ப ன் கல ங் 
ெகாண் " (ெத.கெதா. 4, கல். 517/1986);.

     [ெசன்னைட + கல்]

ெசன்னப்பட்டண
த்தான்

ெசன்னப்பட்டணத்தான் ceṉṉappaṭṭaṇattāṉ, ெப. (n.)

   பைழய கா  வைக (பண . 117);; an ancient coin.

     [ெசன்னப்பட்டணம் → ெசன்னப் பட்டணத்தான்]

ெசன்னபட்டணத் ல் வழங் ய கா  வைக

ெசன்னப்பட்டண
ம்

ெசன்னப்பட்டணம் ceṉṉappaṭṭaṇam, ெப. (n.)

   சந் ர ரியரசன் ழ்ச ் ற்றரசனா ந்த ெசன்னப்ப நாயக்கன் ெபயரால் அைமந்த ஊர ்( தக். 
ெநாண் . 7);; Chennai, as the town of {Sennappa-nāyakkan,} a chief under the Raja of Chandragiri.

     [ெசன்னப்பன் பட்டணம் → ெசன்னப்பட்டணம்]

 Madras the chief city in the Tamil country, is also the chief city in the South Indian Presidency. The name by which it is 

ெசன்னபாத் ர
ம்

ெசன்னபாத் ரம் ceṉṉapāttiram, ெப. (n.)

   ெதன்ைன வைக (G.Sm.D.I, i, 214);; a variety of coconut.
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ெசன்ன ரி

 
 ெசன்ன ரி ceṉṉaburi, ெப. (n.)

ெசன்னப் பட்டணம் பாரக்்க;see {Senna-p-passanam.}

ெசன்னம்

ெசன்னம்1 ceṉṉam, ெப. (n.)

   நீரப்்பறைவ வைக; an aquatic bird.

     "ெசன்னங் காகங் ணாலஞ் லம் ேம" (கம்பரா. ஊரே்த. 151);.

 ெசன்னம்2 ceṉṉam, ெப. (n.)

   வ  (யாழ்.அக.);; shape.

     [ ன்னம் → ெசன்னம்]

ெசன்னமல்ைல
யர்

ெசன்னமல்ைலயர ்ceṉṉamallaiyar, ெப. (n.)

   . . 1768-ல் வ வ ெவண்பா இயற் ய லவர;் the author of {Sivasiva-vembă,} 1768 A.D.

ெசன்னல்
ெசன்னல் ceṉṉal, ெப. (n.)

   எட்டைர ரல நீள ம் க ம்பசை்ச நிற ள்ள பைனேய க் ெகண்ைட ன்; climber perila, rifle green, 
attaining 81/2 in. in length.

ெசன்னவைல

 
 ெசன்னவைல ceṉṉavalai, ெப. (n.)

   ெப  ன்கள் க்க உத ம் வைலவைக; net for catching big fish.

ெசன்னாக் னி

 
 ெசன்னாக் னி ceṉṉākāṉi, ெப. (n.)

ெசன்னக் னி ( ன்.); பாரக்்க;see {&qakkiம்}

     [ெசன்னக் ணி → ெசன்னாக் ணி]

ெசன்னாக்ேகா
னி

 
 ெசன்னாக்ேகானி ceṉṉākāṉi, ெப. (n.)

ெசன்னக் னி ( ன்.); பாரக்்க;see {senga-k-kம்i.}

     [ெசன்னக் னி → ெசன்னாக்ேகானி]
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ெசன்னி

ெசன்னி1 ceṉṉi, ெப. (n.)

   1. தைல; head.

     "நலம்ெப  கமழ்ெசன்னி" (க த். 81);.

   2. உச் ; top, summit, peak.

     "ைமப  ெசன்னிப் பயமைல நாடன்" (க த். 43);.

   3. றப் ; eminence.

     "உைனச ்ெசன்னித்தைல ெகாண்ட  ேதர் ைலேயா" (கந்த . காமத. 28);.

   4. ேசாழன்;{Cola} king

     "ெசன்னி ெசங்ேகா ல ேவாச் " ( லப். 7:2, பக். 205);.

   5. உண்கலமாகத் தைலேயா  ெகாண்ட பாணன்; bard, lyrisist, as having skull-bowl to eat from.

     "ெசவ்வைர நாடன் ெசன்னிய ெமனிேன" (ெப ம்பாண். 103);.

   6. ைர ன் தைல ேபான்ற தல் ண் ன், இரைல (அச் னி); ( டா.);; the first naksatra, as 
resembling horse's head.

 ெசன்னி3 ceṉṉi, ெப. (n.)

   கன்னம்; cheek.

     [ெசன்ைன3 → ெசன்னி]

ெசன்னிக்ேகா

ெசன்னிக்ேகா  ceṉṉikāṭu, ெப. (n.)

ெசன்னிமைல பாரக்்க;see {semi-malai.}

     "ஓ மைழ க் ஞ் ெசன்னிக் ேகா யர ் றங்கல் மைல ழேவாேன" (நற்.28);

     [ெசன்னி + ேகா ]

ெசன்னிக்ேகான்

ெசன்னிக்ேகான் ceṉṉikāṉ, ெப. (n.)

   ஏராளமான ஆநிைரகைள ைடய ஆயர ்தைலவன்; a leader of shephards having numerous cows and goats.

     "இவ் ர ்மன்றா க் மக்களில் ெசன்னிக்ேகான்" (ெத.க.ெதா. 12, 198);.

     [ெசன்னி + ேகாள்]

ெசன்னிமைல

 
 ெசன்னிமைல ceṉṉimalai, ெப. (n.)

   ஈேரா  வட்டத் ல் மைல உள்ள ஒ ர;் a hill town in Erode dt.

     "ெசன்னிக் ேகா யர ் றங்கள்..." (நற்.);

     [ெசன்னி + மைல]

ெசன்னியர்

 
 ெசன்னியர ்ceṉṉiyar, ெப. (n.)

   த்தர ்(அக.நி.);; actors, dancers.

     [ெசன்னி → ெசன்னியர]்

ெசன்னீரெ்வட்
ெசன்னீரெ்வட்  ceṉṉīrveṭṭi, ெப. (n.)

   வரிவைக (ெத.க.ெதா. 3,300);; a tax.
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ெசன்னீரமஞ்
ெசன்னீரமஞ்  ceṉṉīramañji, ெப. (n.)

   வரிவைக (ெத.க.ெதா. 3, 300);; a tax.

ெசன்ைன

ெசன்ைன1 ceṉṉai, ெப. (n.)

ெசன்னப்பட்டணம் பாரக்்க;see {sela-p-pattaram,}

     "ெசன்ைன நகர ் ற் ந்த மலவாழ்ேவ" ( நாயக . 85:63);.

 ெசன்ைன2 ceṉṉai, ெப. (n.)

   ன்வைக (பாலவா. 1085);; a kind of fish.

     [ெசன்னக் ணி → ெசன்ைன]

 ெசன்ைன3 ceṉṉai, ெப. (n.)

   கன்னம்; cheek.

க. ெசந்ெந

     [ெசன்னி → ெசன்ைன]

ெசன்ைனப்பட்
னம்

 
 ெசன்ைனப்பட் னம் ceṉṉaippaṭṭiṉam, ெப. (n.)

ெசன்னப்பட்டணம் பாரக்்க;see.{culap-paftaqam.}

1417

www.valluvarvallalarvattam.com 10881 of 19068.



ேச

ேச cē,    சகரெமய் ம் ஏகார உ ம் ேசரந்்த உ ரெ்மய் எ த் ; the compound of {cando}

     [ச ்+ ஏ – ேச.]

 ேச2 cēttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. தங் தல்; to dwell, abide.

     "வம்பலர ்ேசக் ங் கந் ைடப் ெபா ல்" (பட் னப். 249);/

   2. டத்தல்; to lie, remain.

     "ேகா  ேசக் ங் ைடப் த ன்" (ெப ம்பாண். 52);.

   3. உறங் தல்; to sleep.

     "ெபாய்ைக நாைர ேபாரிற் ேசக் ம்" ( றநா. 209);.

   ம. ேச க;   க. ேக, . ேகக;   ெகாலா. ெகப்;மா. ெத

 E. stay;OE. stag;OF. ester, stare;E. sommysleep;L. sommus.

     [ேசய் → ேச → ேச-த்தல்]

ஒ கா. த. ேச → ;வ. (இ.ேவ.);. தங் ,  என் ஞ் ெசால் னின்ேற ேச த்ர என் ம் ெசால் ரி ம். 
வடெமா ல்"ே த்ர" என் ஞ் ெசால்

     'தங் டம்',

     'மைன',

     'நகர'்,

     'இடம்',

     ' டம்', என் ம் ெபா ளில் வழக் ன் ள்ள .

 ேச3 cēttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   எய் தல்; to obtain.

     "கன ற் ெறாட்ட . . . கன ற் ேசஎப்ப" (பரிபா. 8:103-4);.

     [ேசய் → ேச → ேச-த்தல்]

 ேச4 cēttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. வப்பாதல்; to redden.

     "அவன் ேவ ற் ேசந் " (க த். 57);.

   2. கம் வந்  னத்தல்; to get angry.

     "நித் லேமந் ச ்ேசந்த ேபால்" ( வக. 329);.

     [ேசய் → ேச-.]

 ேச5 cē, ெப. (n.)

   1. வப் ; red, redness.

     "ேசக்ெகாள் கண்ைண" (கல்லா. 85:9);.

   2. ேசங்ெகாடை்ட (மைல.); பாரக்்க;see {šēñgottai.}

   3. அ ஞ்சல் (ெதால். எ த் .278);; sage-leaved alangium.

 ேச4 cē, ெப. (n.)

   1. காைள; bull, bullock, ox.

1418

www.valluvarvallalarvattam.com 10882 of 19068.



ேசக்கரி-த்தல்

ேசக்கரி-த்தல் cēkkarittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெகாக்கரித்தல் (யாழ்.அக.);; to cackle, as a hen after laying eggs.

     [ெகக்கரி → ேசக்கரி-.]

ேசக்காளி

 
 ேசக்காளி cēkkāḷi, ெப. (n.)

   ேதாழைம ள்ளவன்-ள் (ெநல்ைல);; comrade, friend.

     [ேசரக்்ைக + ஆளி. ஆள் → ஆளி]

ேசக் ழார்

ேசக் ழார ்cēkkiḻār, ெப. (n.)

   1. ெதாண்ைட நாட்  ேவளாளரின் ப்ெபய ள் ஒன் ; a family name among {Vēlālās in Tondaimandalam.}

     'ேசக் ழார ்கரிகால ேசாழப்பல்ல வைரயர'் ;

     'ேசக் ழார ்பாலறாவாயர'் (கல்ெவட்.);.

   2. தெ்தாண்டர ்மாக்கைத (ெபரிய ராணம்); இயற் ய ஆ ரியர;் the author of Thiru-t-tondar makkadai 
{(Periyapurànam);.}

     [ெசய்(நிலம்); + ழார ்→ ேசக் ழார]்

ேசக் ழார் ரா
ணம்

 
 ேசக் ழார் ராணம் cēkkiḻārpurāṇam, ெப. (n.)

   ேசக் ழாரின் வரலாற்ேறா , தெ்தாண்டர ் ராண வரலாற்ைற ம் ேசரத்் க் ம் ெசய் ள் 
ல்; a Tamil {purānā,} author of {Korravan-kudi Umāpadi} devar.

     [ேசக் ழார ்+ (Skt.); ராணம்]

ேசக் ழான்

ேசக் ழான் cēkkiḻāṉ, ெப. (n.)

   மா  மைனகைள ைடய ெசல்வன்; well to do person.

   2. ஆநிைரப் பண்ைணயார;் cattle wealth holder.

     "ேம ரக்் ேகாட்டத் த் தன் ற்  காவ ர ்ேசக் ழான் சத்  மைலயனா ய ேசாழ த்தைரயன்" 
(ெத.க.ெதா. 19. கல். 72);.

     [ேசக் ழார ்→ ேசக் ழான். ேசக் ழாஙர= ேவளாளரின் ப்ெபயர]்

ேசக்

ேசக் 1 cēkku, ெப. (n.)

   ைலப்பால் (யாழ்.அக.);; breast milk.

     [ேசக்ைக2 → ேசக் ]

 ேசக் 2 cēkku, ெப. (n.)

   1. ட்டாட்டத் ல் ஒ வர ்ைக ல் ஒ  இனத் ல் தனித்

   நிற் ஞ் ட் ; solitary card of any denomination in the hands of a player at a game of cards.

   2. ப் ச ் ட் ; trump-card. ேசக் ராசா (இ.வ.); (ெச.அக.);.

 ேசக் 3 cēkku, ெப. (n.)

கன்னக்  (இ.வ.);: side lock.

ேசக் ப் ள்ளி

ேசக் ப் ள்ளி cēkkuppuḷḷi, ெப. (n.)

   உற னரற் த் தனித்  இ ப்பவன் (நாஞ்.);; solitary person having no relations.

     [ேசக் 2 + ள்ளி]
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ேசக்ைக

ேசக்ைக1 cēkkai, ெப. (n.)

   கட் ல் த ய மக்கள் ப க்ைக; cot, bed, thing to sleep on.

     " ைர கந்தன்ன ெமன் ஞ் ேசக்ைக" ( றநா. 50);.

   2. லங்  த யவற் ன் ப க்ைக ( ங்.);; sleeping place of animals, roost of birds.

   3. தங் டம்; dwelling place.

     " ற்றடங் கர ற் ெசற்றச ்ேசக்ைக" (மணிேம. 4:117);.

   4. பறைவக் ; bird's nest.

     "மா மய  ம் படர் ைறப் ண்மாக கந்  வந் க் ஞ் ேசக்ைக ெயன ம்" (ெபரிய . 
சண்ேட 4);.

   5. வைல; net.

     " ளிஞர ். . . ேசக்ைகக் ேகா ேபாற் ைறந் " ( வக. 449);.

ம. ேசக்க; . ேக  (பைறயர ்வா டம்);

     [ேச1 → ேசக்ைக. ேச = தங் றங் தல்]

 ேசக்ைக2 cēkkai, ெப. (n.)

   1. ைல ( ங்.);; woman's breast.

   2. உடற்ற ம்  ( ங்.);; scar.

     [ேச2 → ேசக்ைக]

 ேசக்ைக3 cēkkai, ெப. (n.)

   1. கடகேவாைர

 cancer in the zodiac.

   2. நண்  (யாழ்.அக.);; crab, lobster.

     [ேச3 → ேசக்ைக]

 ேசக்ைக4 cēkkai, ெப. (n.)

   1. ேசைக ( ங்.); பாரக்்க;see {segai.}

   2. ெசம்பசைல (மைல.);; red Malabar night shade.

ேசக்ைகப்பள்ளி

ேசக்ைகப்பள்ளி cēkkaippaḷḷi, ெப. (n.)

   ப க்ைக; bed, matress.

     "பல் ஞ் ேசக்ைகப் பள்ளி ட ்ெபா ந் " ( லப். 4:28);.

     [ேசக்ைக + பள்ளி]
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ேசக்ேகாள்

ேசக்ேகாள் cēkāḷ, ெப. (n.)

   ஆேகாள்; capture of enemies, cattle.

     "ேசக்ேகா ளைற ந் தண் ைம" (அகநா. 63);.

ஆேகாள் என்ப  ஆநிைர கவரத்ைலக் க் ம்.

     [ேச6 + ேகாள். ெகாள் → ேகாள்;

ேச=ஆ, எ , கால்நைடகள், ஆேகாள் பாரக்்க]

ேசக்ப வான்
ேசக்ப வான் cēkpaṟuvāṉ, ெப. (n.)

   கள  மரத் ன் அ க்கடை்டக் க் க்ேக ேபாடப்ப ம் க  (M.Navi.82);; cross-jack yard

ேசக

ேசக  cēkaḍi, ெப. (n.)

   சாக்கைட நீரத் ்ெதாட்  (ெத. ேகா. சா. 3. ப  2);; trough of Waste Water.

     [சாய்கைட → ேசய்கைட → ேசக ]

ேசகண் ய

ேசகண் ய 1 cēkaṇḍiyaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ண்ேபச் ப் ேப க் காலங் க த்தல் (இ.வ.);; to waste one's time in idle talk.

   2. ேசகண் ைய அ த்தல்; to strike a gong.

   3. உண க்  கவ ந்  ய தல் (இ.வ.);; to work hard for livelihood.

     [ேசகண்  + அ .]

 ேசகண் ய 2 cēkaṇḍiyaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பலர ்அ யக் தல் (இ.வ.);; to proclaim widely.

     [ேசகண்  + அ -.]

ேசகண் ல்
ைவ-த்தல்

ேசகண் ல்ைவ-த்தல் cēkaṇṭiyilvaittal,    4 ெச. ன்றா .  (v.t.)

   ற்றவாளியாகக் க  காவற் டத் ல் ைவத்தல் (யாழ்ப்.);; to arrest and detain a criminal suspect in the cell.

     [ேசகண் 1 + இல் + ைவ-.]

ேசகம்

 
 ேசகம் cēkam, ெப. (n.)

   மரைவரம் ( வா.);; hard core of a tree, central part of exogenous plant hardened by age, heart-wood.

க. ேச ;ெத. ேச

     [ேச  → ேசகம்]

ேசகரம்

ேசகரம்1 cēkaram, ெப. (n.)

   மாமரம் ( டா.);; mango tree.

     "ெவய்ேயான்...ேசகரமா  நின்றான்" (கந்த . ரப மன்வைத. 473);.

 ேசகரம்2 cēkaram, ெப. (n.)

   ங்ைக (யாழ். அக.);; horse-radish tree.

ேசகரி
ேசகரி3 cēkari, ெப. (n.)

   நா  (மைல.);; Indian burr.
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ேசகன்

ேசகன் cēkaṉ, ெப. (n.)

   ரன்; soldier.

     "ேசகா… ைரேயா ய " (க த். 96);.

ம. ேசகன்

     [ேச4 → ேசகன் = ைர ரன். ேசவல் = ைர.]

ேச ல்

ேச ல் cēkil, ெப. (n.)

   வந்த ஏ ; tawnycoloured bull.

     " உச ்ேச ல் காணிகா" (க த். 105);.

     [ேச  → ேச ல்]

ேச

 
 ேச  cēkili, ெப. (n.)

   வாைழ; plantain as having no heart-wood.

     [ேச  + இ . ேச  = மரவ ரம்]

ேச

ேச 1 cēku, ெப. (n.)

   1. வப் ; redness.

     "பாதங்கள் ேச  ேசரத்ர" (கம்பரா. உலா. 37);.

   2. ேசகம் ( ங்.); பாரப்்ப;see {Ségam.}

   3. ண்ைம; solidity, hardness.

     "ேச  ேநான் ைலயாேரா ம்" ( காளத.் . கண்ண. 72);.

   4. ற்றம்; fault.

     'ேசக  மல ஞ் சாந் ம்' (கம்பரா. லபல. 233);.

   5. ஐயம்; doubt.

     "ேசகறத ்ெத ட் " (கம்பரா. ம்பக. 127);.

   6. மரவ ரம்; heart-wood.

   ம. ேச  க. ேச ;   ெத. ேச ;     [ேச  → ேச ]

 ேச 2 cēku, ெப. (n.)

   1. த ம்  (யாழ்.அக.);; scar.

   2. ெசவ்வ ரம்; மரவ ரம்; heart-wood.

 E. scar;OF. escare;L. eschara;Gk. {escharā.}

     [ேச  → ேச ]

ேச ணம்

 
 ேச ணம் cēkuṇam, ெப. (n.)

   ஒ  நா ; a country.

ேச ணர்
ேச ணர ்cēkuṇar, ெப. (n.)

   ேச ண நாட்டார ்(க ங்.318);; people of {Šćgunam.}
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ேச வ ரம்

 
 ேச வ ரம் cēkuvayiram, ெப. (n.)

   ெசம்ைமயான உ  வாய்ந்த நன்  ற் ய மரம், மரவ ரம்; ripe, strong-wood.

     [ேச  + வ ரம்]

ேசைக

ேசைக cēkai, ெப. (n.)

   வப் ; redness.

     "அண்டத் ரக்ெளலாம் வந் ைறஞ்சச ்ேசைகயாய் மல் ந் த்தாள்" (கந்த . இரணியன் . 14);.

     [ேச → ேச  → ேசைக]

ேசங்கலம்

 
 ேசங்கலம் cēṅgalam, ெப. (n.)

   ேசமக்கலம் (இ.வ.);; gong used in temples.

ம. ேசங் ல, ேசங்கல, ேசங் ல, ேசங்ஙல ேசங்ங்லம்

ம வ. ேசகண் .

     [ேச + கலம் - ேசக்கலம் → ேசங்கலம்]

ேசங்கன்

 
 ேசங்கன்  cēṅgaṉṟu, ெப. (n.)

   ஆண்கன்  (உ.வ.);; bull-calf.

     [ேச + கன் ]

ேசங்கார்

 
 ேசங்கார ்cēṅgār, ெப. (n.)

   ெநல்வைக (A.);; a kind of paddy.

     [ேச + கார]்

ேசங்ெகாட்ைட

ேசங்ெகாடை்ட cēṅgoṭṭai, ெப. (n.)

   1. ேசமரத் ன் ெகாடை்ட (பதாரத்்த. 1066);; marking-nut.

   2. மரவைக (மைல.);; marking-nut tree.

     [ேச + ெகாடை்ட]

ேசங்ெகாட்ைடக்

 
 ேசங்ெகாடை்டக்  cēṅgoṭṭaikkuṟi, ெப. (n.)

   ேசங்ெகாடை்டப் பாலால் இ ம் ஆைடக் ; marks on clothes made with the juice of the marking-nut.

     [ேசங்ெகாடை்ட + ]
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ேசசே்ச

ேசசே்ச cēccē, ெப. (n.)

   1. அ வ ப் க் ப் ; expr. meaning

     'fie shocking!, used in contempt.

   2. அமரத்் ங் ப்  ( ன்.);; meaning

     'hush', silence.

ேசசே்ச = ஒ க் ப் ச ்ெசால்

ேசசை்ச

ேசசை்ச cēccai, ெப. (n.)

   1. பாைல மலர ்(மைல.);; silvery-leaved ape flower.

   2. ல்ைல (மைல.);; trichotomous flowering smooth jasmine.

ேச ரணம்

 
 ேச ரணம் cēcūraṇam, ெப. (n.)

   ெசயற்ைக நஞ்  (ெகளரி நஞ் ); ( .அ.);; a prepared arsenic.

     [ேச + ரணம். ேச = வப் ]

ேசேசெயனல்

ேசேசெயனல் cēcēyeṉal, ெப. (n.)

   1. ெவ ப் க் ப் ; expr. of contempt.

   2. மா  த யன ெவ ட்டற் ப் ; expr. used in driving as of animals.

   3. ட்டத் ன் ஒ க் ப் ; onom. expr. denoting the tumultuous noise of a crowd.

     "ேசேசெய ஞ் சந்த க் ட ் க் ேனன்' ( ற . 1033);.

ேசட்

ேசட்  cēṭci, ெப. (n.)

   ெதாைல ; distance, remoteness.

     " த்த ஞ் ெசல்லாச ்ேசட் யன் காண்க" ( வாச. 3:41);.

     [ேசண் → ேசட் ]

ேசட்டங்ெகட்ட
ேவைள

ேசட்டங்ெகட்டேவைள cēṭṭaṅgeṭṭavēḷai, ெப. (n.)

   வ ைமக்காலம் ( ன்.);; hard times, straitened circumstances.

     [ேசட்டம்1 + ெகட்டேவைள]
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ேசட்டம்

ேசட்டம்1 cēṭṭam, ெப. (n.)

   1. ேமன்ைம; eminence, greatness, excellence.

     'ேசட்ட மல் ய பா ைக ( நாயக . 80:278);.

   2. வ ைம; strength, power, capacity.

     "எ ந் க்கச ்ேசட்ட ல்ைல" (யாழ்ப்.);.

   3. ெச ப் ; luxuriance, fertility.

     'ேசட்டமாய் உண்டாக' ( ன்.);.

   4. அழ  ( ன்.);; bloom, as of countenance.

ம. ேசட்டம்

     [ேசண் → ேச  → ேசட்டம். ஒ.ேநா. ேகாண் → ேகா  → ேகாட்டம்]

 ேசட்டம்2 cēṭṭam, ெப. (n.)

   உடல்நலம்; body health.

     'ேம க் ச ்ேசட்ட ல்ைல' (உ.வ.);

     [ேசட்டம்1 → ேசட்டம்3]

 ேசட்டம்3 cēṭṭam, ெப. (n.)

   ஆடைவ (ைவகா ); கா வா (அமாவாைச); க ந்த தல்நாள் ெதாடங்  மடங்கல் (ஆனி); கா வா 
(அமாவாைச); ய ள்ள ங்கள் சாரந்்த மாதம் ( ன்.);; the third lunar month from the day following the New 
Moon in the month of {Vaigasi} to the end of the New Moon day in the month of {Åni}

ேசட்டன்

ேசட்டன்1 cēṭṭaṉ, ெப. (n.)

   1. தைமயன் ( டா.);; elder brother.

   2. வய ல் த்தவன்; senior in age.

ம. ேசட்டன்

     [ேசண் → ேச  → ேசட்டம் → ேசட்டன்]

 ேசட்டன்2 cēṭṭaṉ, ெப. (n.)

   1. ெபரிேயான்; person of eminence, or superior rank, great man.

     'ேசட்டரா னிேவாரக் ம்" ( நாயக . 75:79);.

   2. உ த் ர ள் ஒ வர ்( .ேபா.பா. 2:3, பக். 212);; a Rudra.

     [ேசட்டம் → ேசட்டன்.]

ேசட்டாேத

 
 ேசட்டாேத  cēṭṭātēvi, ெப. (n.)

   ேத  (இலக் க்  த்தவன்);; goddess of lazyness, as the elder sister of {Laksmi,}

ம வ. ெபரியவள், அக்காள், த்தாள்

     [ேசடை்ட → ேசட்டா + ேத .]
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ேசட்

 
 ேசட்  cēṭṭi, ெப. (n.)

   தமக்ைக (யாழ். அக.);; elder sister.

     [ேசட்டம் (ஆ.பா.); → ேசட்  (ெப.பா.);]

ேசட் க்

ேசட் க்  cēṭṭukkuḻi, ெப. (n.)

   ேசற் க் ; pit filled with mire, swampy hollow.

     'ேசட் க் ற் ேசற் ட ் க்  அ ந் ய. எ ைம" ( லப். 10:120, உைர.);.

     [ேச  +  → ேசட் க் ]

ேசட்ைட

ேசடை்ட1 cēṭṭai, ெப. (n.)

   1. த்தவள் ( வா.);; elder sister, elder woman.

   2. ேத  ( வா.); (இலக் க்  த்தவள்);; goddess of Misfortune, as the elder sister of Laksmi.

   3. ெப ரல்; thumb.

     "ெச த் வடந்  தரச்ச்னி

ேத ெச க்க ெவா ையச ்ேசடை்ட னால்"( வத . 3:3);.

     [ேசண் → ேச  = உயரம். ெப ைம. ேச  → ேசட்டம் = ேமன்ைம, ேசட்டம் → ேசட்டன் = ெபரிேயான், 
த்தவன், தைமயன். ேசட்டன் (ஆ.பா.); - ேசடை்ட (ெப.பா.);]

 ேசடை்ட2 cēṭṭai, ெப. (n.)

   றம் ( வா.);; winnowing fan or basket.

ம வ, ள

ெத. ேசட

ேசட் -தல்

ேசட் -தல் cēṭṭudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   எ ரப்்ப தல்; to meet, approach.

     "  தந்ைத ஞ் ெசல்வைன. . . ேசட்பட்டானேரா" ( வக. 1458);.

     [ேசண் + ப  → ேசட்ப -.]

ேசட்ப -தல்

ேசட்ப -தல் cēḍpaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ெதாைலவாதல் ( ரத்தாதல்);; to be at a distance;

 to be aloof.

     "ெசவ் ல ெளன்றல் ேசட்பட  நி த்தல்" ( க்ேகா. 90, அ.வ.);.

   2. ெந ங்காலத்ததாதல்; to take a long time.

     "ெசன்  ேசட்பட்ட ெதன் ெனஞ் " (க த். 143);.

     [ேசண் + ப  → ேசட்ப -.]

ேசட்ப த் -தல்

ேசட்ப த் -தல் cēḍpaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைரய வைரந்  ேகாடல் க க் கள க் ட்டத் ளவாம் இைட கைள எ த் ெமா ந்  
அக் ட்டத் ற் ையயா  ேதா  ம த் க் த் தைலவைன அகற் தல்; to put off a lover telling him of the 
insurmountable difficulties in the way of his clandestine meetings and urging him to expedite the marriage.

     'இைவ ெயல்லாங் ச ்ேசட்ப த்தப் ெப ம் என்ப ' ( க்ேகா. 97, உைர);.
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ேசட்பைட

ேசட்பைட cēḍpaḍai, ெப. (n.)

   1. ெதாைல  ( ரத் க்ைக; being at a distance.

     "அப்ேபார ்ெசய்யச ்ேசட்பைடயன்  ெயம் ன் ேசர் யால் ர" (கந்த . ங்க கா. வைத. 194);.

   2. ைரய வைரந்  ேகாடல்க க் கள க் ட்டத் ளவாம் இைட கைள எ த்  ெமா ந்  
அதற் ையயா  ம த் த் ேதா  தைலவைன யகற் ங் ள க் ெகாத்  வைக ( க்ேகா. 90, 
அவ.);; theme of the companion-maid putting off the lover of her mistress telling him of the insurmountable difficulties in the 
way of his clande stine meetings and urging him to expedite the marriage.

சட் லம்

சட் லம் caṭpulam, ெப. (n.)

   ெதாைலவான ( ரமான); இடம்; distant place.

     "ேசட் லம் படரந்்ேதார"் (அகநா. 61);.

     [ேசண் + லம்]

சடக்ேகால்

சடக்ேகால் caḍakāl, ெப. (n.)

   க் க்ேகால், எைட அளக் ங்ேகால் (G.Sm.D.1, i, 284.);; balance on the principle of the steelyard.

     [ேசடம்2 + ேகால்]

சடகப் ண்

சடகப் ண்  caḍagappiṇḍi, ெப. (n.)

   ேகடகம் க்ைக; holding the shield.

     "ெச வா ளாட் ஞ் ேசடகப் ண் ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 37:32);.

     [ேசடகம் + ண் .]

சடகவட்டம்

சடகவட்டம் caḍagavaḍḍam, ெப. (n.)

   வட்டவ வக் ேகடகம்; shield of round shape.

     "ேகா ங் ந்த ஞ் ேசடக வட்ட ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 46:58);.

     [ேசடகம் + வட்டம்]

ேசடல்

ேசடல் cēṭal, ெப. (n.)

   1. பவளமல் ைக ( ஞ் ப். 82.);; night-flowering jasmine.

   2. உச் ச ்ெச ந் ல் என் ம் மரம் ( லப். 13:153);; a kind of tree.

     [ேச 2 →  ேசடல்]

ேசடவட் ல்

 
 ேசடவட் ல் cēṭavaṭṭil, ெப. (n.)

   வட்ட வ வ உண்கலம் (யாழ்.அக.);; plate for food in round shape.

     [ேசடம் + வட் ல்]
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ேசடன்

ேசடன்1 cēṭaṉ, ெப. (n.)

   1. ெபரிேயான்; great man.

     "ேசடைனக் காணிய ெசன் ' ( வக. 2112);.

   2. கட ள்; God.

     "ெசங் ன் ர ்நின்ற ேசடனதாள்" (ேதவா. 923, 7);.

   3. இைளஞன் ( ங்.); ; youth, lad.

     " டந்ைதக் டந்த ேசடர ்ெகாெலன் " ( வ். ெபரிய . 9.2:2);.

     [ேச 2 → ேசடன்]

 ேசடன்2 cēṭaṉ, ெப. (n.)

   1. ேதாழன் ( ங்.);; companion, associate, friend.

   2. ரிந் ந்த தைலவன் தைல யைரச ்ேசரத்்  ைவப்ப ல் ைண ரிபவன்; a companion who helps 
one in his love-affairs.

     "ஊடக்் ஞ் ேசடரின்" ( வக. 852);

     [ேசட்டன் → ேசடன்]

ேசடா

 
 ேசடா cēṭā, ெப. (n.)

   சைடப் ரான் (ெநல்ைல.);; centipede.
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ேச

ேச 1 cēṭi, ெப. (n.)

   1. ஏவல் ெசய்பவள் ( ங்.);; female servant.

     "ேச யர ்ெசவ்  ேனந் னர"் ( லப். 28:64);.

   2. ேதா  ( ங்.);; a lady's female companion;maid.

   3. இளைம ைடயாள் (யாழ்.அக);; young woman.

     [ேசடன் → ேச ]

 ேச 2 cēṭi, ெப. (n.)

   1. ெத ச் ற  ( டா.);; side of a street.

   2. ஞ்ைசயர ்உல ; the world of

{Vidyadaras.}

     "மா ல் வாெலாளி வட ைசச ்ேச " (மணிேம. 17:21);.

     [ேச 2 → ேச .]

 ேச 3 cēṭittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. எஞ் தல்; to be left over.

     "ஓர ஞ் ேச யா த ந் னன்" ( ர ங். ஆேராகண. 29);.

 ேச 4 cēṭittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைறத்தல் ( ன்.);; to deduct, diminish.

     [ேச  → ேச -.]

ேச ைக

ேச ைக cēṭigai, ெப. (n.)

   1. பணிப்ெபண்; servant maid.

   2. கன்னிேயாைர ( ேம. உள்.);; Virgo in the zodiac.

     [ேச  – ேச ைக]

ேச யம்

 
 ேச யம் cēṭiyam, ெப. (n.)

   ஊ யம்; service.

     [ேச  → ேச யம்.]
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ேச

ேச 1 cēṭu, ெப. (n.)

   1. ேதாழைம, நட் ; friendship.

   2. ஏவல்; command

     [ேசண் → ேச ]

 ேச 2 cēṭu, ெப. (n.)

   1. ெப ைம ( ங்.);; greatness.

   2. ரட்  ( ங்.);; roundness, massiveness.

   3. உயரம்; height, elevation.

     "ேசேட  ெபா ல்" ( வ். ெபரிய . 7. 8:9);.

   4. நன்ைம ( ங்.);; goodness, excellence.

   5. அழ  ( ங்.);; beauty, gracefulness, handsomeness.

     "ேச யல் வள்ளத் ப் ெபய்த பால்" (க த். 72);.

   6. இளைம ( வா.);; youth fulness.

     "ேசட்டார ்ைமந்தரக்ள்"( ரேமாத். ரேதா. 13);.

ம. ேச

     [ஏண் → ேசண் → ேச ]

ேசைட

ேசைட1 cēṭai, ெப. (n.)

   மணமக்கள்  மஞ்சள் கலந்த அரி  (அடச்ைத); ம் மண நிகழ்ச் ; part of the marriage 
ceremony which consists in throwing rice over the bride and bridegroomand blessing them.

   2. ேசைடயரி  பாரக்்க;see {Ségas-y-arisi.}

     "ேசைட நல்  . . . ேபாற்  நின்றாள்" (ெபரிய . கண்ணப்.48);.

க. ேசச;ெத. ேசட

     [ேச  → ேசைட. ேச  = நன்ைம]

 ேசைட2 cēṭai, ெப. (n.)

   ெதாளி ழ க்காக நீரக்ட்டப்ெபற்ற வயல் (இ.வ.);; field filed with water with a view to preparingit for sowing

     [ெசய் → ேசய் → ேசண் → ேச  → ேசைட]

ேசைடபாய்ச் -
தல்

ேசைடபாய்ச் -தல் cēṭaipāyccudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   வய ல் நீர ்நிைறத்தல் (தஞ்ைச.);; to fill fields with water.

     [ேசைட2 + பாய்ச் -.]

ேசைடபாய்தல்

 
 ேசைடபாய்தல் cēṭaipāytal, ெப. (n.)

   வய ல் தாேன நீர ்பாய்ைக (தஞ்ைச.);; spontaneous flow of water into a field.

     [ேசைட + பாய்தல்]

ேசைடயரி

ேசைடயரி  sēṭaiyarisi, ெப. (n.)

   மணமக்கள்  இ ம் மஞ்சள் கலந்த மங்கல வாழ்த்தரி ; by the way of blessing them.

     [ேசைட1 + அரி ]
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ேசடைவ-த்தல்

ேசடைவ-த்தல் cēṭavaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெதாளிய த்தல் (இ.வ.);; to fill a field with water and preparing it for sowing paddy.

     [ேசைட2 + ைவ-.]

ேசண்

ேசண் cēṇ, ெப. (n.)

   1. ேசய்ைம; distance, remoteness.

     "ேசண் ளங்  றப் ன் ஞா " ( றநா. 174:2);.

   2. உயரம் ( வா.);; height, loftiness.

     "ேசன வந்தர ேநாக்க ம்" (கம்பரா. இராவணன் வைத. 38);.

   3. மைல க  ( ங்.);; mountain top, summit.

   4. வானம்; sky.

     "ேசெணல்லாம் ல்ெலாளி ெச த் " (கம்பரா. ரப்்பணைக, 20);.

   5. றக்கம் (கவரக்்கம்);; heaven.

     "ேசண் மகப க்  நல் " (கந்த . ரநகர. 105);.

   6. அகலம் ( ங்.); ( க்ேகா.213.உைர);; width, spaciousness.

   7. நீளம் ( வா.);; length.

     "ேச ற நீண்  ண் " (கம்பரா. ரப்்பணைக 46);.

   8. ெந ங்காலம்; long time.

     " ற்றெமா  ேசண் ளங் " ( றநா. 2:19);.

ம. ேச

     [ஏண் → ேசண்]

ேசண் ரவர்

 
 ேசண் ரவர ்cēṇṭiravar, ெப. (n.)

   ேசணியன் (யாழ்.அக.);; Weaver.

   க. ேஜட ;ெத. ேஜண்ட்ர

ேசண்மரம்

 
 ேசண்மரம் cēṇmaram, ெப. (n.)

   அ ஞ் ல் மரம் (அக.நி..);; a tree.

     [ேச → ேசண் + மரம்]

ேசண

ேசண cēṇa, . .எ. (adv.)

   உயர; up.

     "ேசண ெவரிநிற் றந்தாேனா ேட னாள்" (பரிபா. 12:48);.

     [ேசண் → ேசண]
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ேசணம்

ேசணம்1 cēṇam, ெப. (n.)

   றக்கம்; paradise.

     "ேசணந் த வ  நீ " (ேதவா. 857, 4);.

     [ஏண் → ேசண் → ேசணம், உயரச்் க் க த் னின்  ழ்த்த இசெ்சால் தவ தல்வர ்சம்பந்தர ்
காலத் ன் றக்க உல ைன ம் த்  வழங் ய ெதனலாம்]

 ேசணம்2 cēṇam, ெப. (n.)

   1. ெமத்ைத ( ங்.);; cushion, mattress.

   2. ைர ேபான்ற லங் களின் ல் அமரந்்  ெசல்வதற் ப் ேபாடப்ப ற ேதால் அல்ல  
ணி னால் ஆன இ க்ைக; saddle of cloth or leather pillion.

ம. ேசணம்

ேசணா

 
 ேசணா  cēṇāṭu, ெப. (n.)

   றக்க லகம் ( வரக்்கம்); ( ன்.);; heaven, paradise.

ம. ேசணா

     [ேசண் + நா ]

ேசணி

ேசணி cēṇi, ெப. (n.)

   1. ேச 2 பாரக்்க;see {šēdi".}

     " ஞ்ைசயர ்ேசணி ெசல ட் " ( ளா. யம். 192.);.

   2. ஏணி ( வா.);; ladder.

   3. ைற (யாழ்.அக.);; order, arrangement.

   4.  (யாழ்ப்.);; party of workmen, set of players, company of travellers.

   ம. ேசணி; Pkt. {sēņi}

     [ேசண் → ேசணி]

த. ேசணி → Skt. {§rëni}

ேசணியர்

ேசணியர ்cēṇiyar, ெப. (n.)

   வா லகத்தார;் a class of celestials.

     "ேசணியர ்ேகான் ேதான்றல்" (ேச . ேவதாள. 14);.

     [ேசணி → ேசணியன்]

ேச வணன்

 
 ேச வணன் cēṇuvaṇaṉ, ெப. (n.)

   ெகால்லங் ேகாைவ; a climbing shrub.

     [ேசண் + உவணன்]
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ேசைண

ேசைண1 cēṇai, ெப. (n.)

   றந்த ழந்ைத ன் வா னில், தாய்மாமன் தன் ரலால் ெகா க் ம் ஒ வைக ம ந் ப் ெபா ள் 
மற் ம் இனிப்  கலந்த நீரம்ப்ெபா ள்; a kind of liquid medicine given to the new born baby by the maternal uncle.

 ேசைண2 cēṇai, ெப. (n.)

   ளி, ஏைண; cradle.

     [ஏைண → ேசைண]

ேசேணான்

ேசேணான் cēṇōṉ, ெப. (n.)

   1. மைலவா ; mountaineer.

     "ேசேணா னகழ்ந்த ம வாய்ப் பயம் ன்" (ம ைரக். 294);.

   2. மரத் ன் ேமல் கட்டப்பட் க் ம் பரணி ந்  லங் கள், ப ரக்ைள அ க்கா வண்ணம் 
காப்பவன்; one who keeps watch over a field from a platform on a tree.

     "மர ைசச ்ேசேணான் இைழந்த . . .இதணம்" ( ஞ் ப். 40);.

     [ஏண் → ேசண் → ேசேணான். உயரச்் க் க த் னின்  றந்த இசெ்சால், காலப் ேபாக் ல் மைல ல் 

ேசத்தாளி

 
 ேசத்தாளி cēttāḷi, ெப. (n.)

ேசக்காளி (தஞ்ைச.); பாரக்்க;see {Śēkkāli}

ம வ. ட்டாளி, நண்பன்.

     [ேசர ்+ ஆளி → ேசக்காளி]
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ேசத்

ேசத் 1 cēttu, ெப. (n.)

   வப்  ( வா.);; red, crimson.

     "ேசத்த ல்  சந்தம்" (பாரத. ப னான். 219);.

     [ேச → ேச  → ேசத் ]

 ேசத் 2 cēttu, ெப. (n.)

   1. ஒப்  ( வா.);; resemblance, similarity.

     "ந்ைகெயா  ேசத் ற்காக நா வ நித் லம்" (இர . நாட் . 10);.

   2. க த்  ( வா.);; thought, idea.

     [ேச2 → ேசத் ]

 ேசத் 3 cēttu, ெப. (n.)

   1. உ ப்  (அக.நி.);; limb, member, section.

   2. ெந க்கம் ( ன்.);; closeness, compactness, thickness.

     [ேசர ்→ ேசத் ]

 ேசத் 4 cēttu, ெப. (n.)

   நிலம் ( ன்.);; field, plot of ground.

 H., U. {këth}

     [ெசய் → ேசய் → ேசத் ]

 ேசத் 5 cēttu, ெப. (n.)

   அைசசெ்சால்; an expletive (ெச.அக.);.

     [ேச → ேசத் ]

ேசதக்காலன்

 
 ேசதக்காலன் cētakkālaṉ, ெப. (n.)

   ெக க்காரன் (யாழ்ப்.);; mischicvious person.

     [ேசதம் + (காரன் →); காலன்]

ேசதகம்

ேசதகம்1 cētagam, ெப. (n.)

   வப்  ( ங்.);; red.

     [ெசம் → ேச → ேச  → ேசதகம்]

 ேசதகம்2 cētagam, ெப. (n.)

   ேச  ( வா.);; mud, slush.

     " ங் மச ்ேசதகந் ர" (கம்பரா. வைரக்காட் . 56);.

     [ேசறகம் (ேச  + அகம்); → ேசதகம்]
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ேசதபாதம்

 
 ேசதபாதம் cētapātam, ெப. (n.)

   த்  வைக ெளான்  (யாழ்.அக.);; a kind of dance.

     [ேசதம் + பாதம்]

ேசதம்

ேசதம் cētam, ெப. (n.)

   1. யல், ெவள்ளம் ேபான்றவற்றால் உ ர,் ெபா ள் த யவற் ற்  ஏற்ப ம் அ ; loss of life, 
property, things.

ெவள்ளத்தால் ப ரக்ள் ேசதம்.

   2. ேக  ( டா.);; damage, ruin, waste, injury.

   3. ரப் ; splitting, dissecting.

   4. ெவட் ; severance, cutting off.

தைலசே்சதம்.

   5. ண் ; part, piece, portion, section.

   6. ழ்வா லக்கம் ( ன்.);; denominator of a fraction.

   7. த் ன் ஒர ்உ ப்  ( லப். 3:13. உைர, பக். 89);; an element in dancing.

ம. ேசதம்

     [ஏதம் → ேசதம் ஏதம் = ேக  ற்றம்]

ேசதன

 
 ேசதன  cētaṉagi, ெப. (n.)

   க க்காய் (சங்.அக.);; chebulic myrobalan.

ேசதனம்

ேசதனம் cētaṉam, ெப. (n.)

   1. ள  ெசய்ைக; cutting, splitting.

     "ேசதனப் பைடஞேரா ம்" (பாரத. ப ேனா. 4.);.

   2. ஆண் ன் ன்ேறாைல எ க் ம் ழா; circumcision.

     [ேசதம் → ேசதனம்]

ேசதா

ேசதா cētā, ெப. (n.)

   வப்  ஆண்; tawny coloured cow.

     " லம் ன் ேமய்ந்த  ேகாட் ச ்ேசதா" (நற். 359);.

     [ேச  + ஆ - ேசதா = ெசந்நிற ஆன்]
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ேசதாரம்

ேசதாரம்1 cētāram, ெப. (n.)

   ேதமா ( டா.);; sweet mango.

 ேசதாரம்2 cētāram, ெப. (n.)

   1. இழப் ; waste, as of commodities in traffic;loss, damage, as of crops by cattle trespassing.

   2. ெபான்னா ேல ம் ெவள்ளி னாேல ம் நைக த யன ெசய் ம்ேபா  உண்டா ம் ேதய்மான 
இழப் ; wastage of gold or silver in making jewels, due to filing, etc.

த்தாண்ைட ன்னிட் ச ்ெசய் , ேசதாரம் இன்  ம வாகப் ெபான் ைடக் ம் (உ.வ.);.

ம. ேசதாரம், ேசதவாரம்;க. ேசதார;ெத. ேசதார

     [ேசதம் + ஆரம் – ேசதாரம்]

ேச

ேச 1 cētittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெவட் தல்; to cut off, divide, sever, dissect.

     "தாைததைனத ்தாளிரண் ஞ் ேச ப்ப" ( வாச. 15:7);/

   2. அ த்தல்; to destroy.

     "ேம ல ஞ் ேச த் ர"் (உபேதசகா. ரா . 50);.

 L. caedere

     [ேசதம் → ேச -.]

 ேச 2 cēti, ெப. (n.)

   1. ெசய் ; news, occurrence.

     "இந்தச ்ேச  ைரக்க" (இராமநா. பாலகா. 13);.

   2. தன்ைம; nature.

     "வாவ ங் ன்ற ேச ெயன்ன" (உத்தரரா. சம் வன். 32);.

ம. ேச

     [ெசய்  → ேச ]

 ேச 3 cēti, ெப. (n.)

   56 நா க ள் ஒன் ;{Chédi,} the region around Bilaspur and Jubbalpur, one of 56 countries.

     "ேச ப்  ெப மான் பாலன்" (பாரத. ெரளப . 42);.

   2. க்ேகா ரப்் ப யான ேச நா ; par to {Thirukkövilür} country {Sèthunädu.}

     "ேச  நன்னாட்  நீ  க்ேகாவ ரில்" (ெபரிய . ெமய்ப்ெபா ள் 1);.

   3. ேச ைய ஆண்ட அரச லம்; the dynasty that ruled {Chédi.}

     "ேச மா மரேபான்" (பாரத. ல. 104);.

ேச ைக

ேச ைக cētigai, ெப. (n.)

   ங் ழக் , நா  த யவற் ன் அ ப்ப யால் ைர உட ற் த் ம் வண்ணத் 
ெதா ல்; coloured marking on a horse, made with the bottom of a bamboo measure.

     "ெவ ழக்  நா யாற் ேச ைகக் த் " (க த். 96:27);.
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ேச நா

ேச நா  cētināṭu, ெப. (n.)

   க்ேகாவ ைரத ்தைலநகராகக் ெகாண்ட ந நா  (ெபரிய .ெமய்ப்ெபா ள்.1);;{Nadu-nāquin} Tamil 
country, having {Tirukkövalur} as its capital.

     [ேச  + நா .]

ேசாழநாட் க் ம் ெதாண்ைட நாட் க் ம் இைட ல் இ ந்த ப  ந நா . இந்ந  நாட் ன் ஒ  ப  

ேச பன்

ேச பன் cētibaṉ, ெப. (n.)

   1. ேச நாட்டரசன்; the king of {Chédi.}

     "ேச பப் ெப ம்பைக ெச த்ேத" (பாரத. இராச ய. 152);.

   2. ந  நாட்டரசன்; the king of {Chêdi-nadu.}

     "ேச பர ்நற்ேகாவ ர ்மலாட மன்னர'் ( ரானசாரம், 8, ெபரிய . ப ப்.);.

     [ேச  → ேச பன்.]

ேச மம்

 
 ேச மம் cētimam, ெப. (n.)

ேச யம் ( ங்.); பாரக்்க;see {šēdiyam}

ேச மரம்

ேச மரம் cētimaram, ெப. (n.)

   சமணக் ேகா ள்ள னிதமரம்; sacred trce in a Jaina temple.

     "ேச மரங்கெளட் " (ேம  மந். 1063);.

ேச யம்

ேச யம் cētiyam, ெப. (n.)

   1. சமண த்தரின் பள்ளி; Jain or Buddhist temple.

     "பகவற், யற் ய ேச யந் ெதா " (மணிேம. 28:175);.

   2. ேதவாலயம் ( ங்.);; temple, shrine.

ேச ராயர்

ேச ராயர ்cētirāyar, ெப. (n.)

   1.த ழகத் ன் ந நாட்டரசர;் the king of {Nadu-nādu} in {Tamil} country.

   2. ைசப்பாவா ரிய ள் ஒ வரான வன யார;் a {Saiva} saint, one of the authors of {Tiru-v-išaippä.}

   3. கள்ளர ்பட்டங்களிெலான் ; a title among {Kallar} caste.

     [ேச  + (அைரயர ்→); ராயர ்– ேச ராயர.் இவர ் க்ேகாவ ர ்மைலயமான் வ த்ேதான்ற ள் 
ஒ வராவர]்
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ேச

ேச  cētu, ெப. (n.)

   வப்  ( டா.);; red

     [ேச → ேச ]

 ேச 2 cētu, ெப. (n.)

   1. பாலம், ெசய்கைர ( ங்.);; causeway, bridge, dam.

     "ேச ைவ ேம த்   சைமப்ேபாம்" (பார .);.

   2. இராமன  ேசைனகள் இலங்ைக ெசல் தற்ெகன இயற்றப் ெபற்றதாகக் க தப்ப ம் 
வைன; Adam's Bridge, a reef of sunken rocks connecting the north of Srilanka with the main land of India,30ft, wide 

with 3 or 4 ft. of water above it at high tide said to have been constructed to enable Rama's forces to cross over to Laika.

     "ேசடெனன்னப் ெபா ந்த  ேச ேவ" (கம்பரா. ேச ப. 66);.

   3. இராேம வரம்; the island of {Rāmeswaram.}

     "ேச  னிராமநாதைன நி ய காைதைய" (ேச . அைவ. 1);.

   4. த க்ேகா ல் உள்ள னித நீரா டம்; sacred bathing - ghat at {Dhanuşkõɖi.}

     [ெசய் → (ேசய் → ேச . ெசய் = ெசய்த ]

ேச காவலன்

 
 ேச காவலன் cētukāvalaṉ, ெப. (n.)

ேச ப  பாரக்்க;see {Sedu-padi.}

     'ேச காவலன் வைணகாவலன்' (கல்.);.

     [ேச  + காவலன்]

ேச ப

 
 ேச ப  cēdubadi, ெப. (n.)

   இராமநாத ர மன்னரின் பட்டப்ெபயர;் hereditary title of the {Rāja} of Ramnad, as being guardians of {Adam's} 
Bridge.

     'ேச ப  ர நாதன்' (ஒ ைறக்);.

     [ேச  + ப ]

ேச ராணம்

ேச ராணம் cētuburāṇam, ெப. (n.)

   சற்ேறறக் ைறய . . 16ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த நிரம்பவழ ய ேத கராற் பாடப் ெபற்ற 
இராமேம ரப் ராணம்; a {Purina} on the shrine of {Râméšvaram} by {Niramba-valagiya desigar,} prob. 16th. c.

     " க  ற்ெபயர ்ேச ராணேம" (ேச . அைவ. 10);.

     [ேச  + ராணம்]

 Skt. {puräna} → த. ராணம்

ேச  அைணகட் ய வரலா  தல் இராேம வரத் ள்ள நீரா ம் ைற ன் றப்  வைர பல்ேவ  

ேச ரான்

ேச ரான் cēturāṉ, ெப. (n.)

ேச ராயர-்3 (இ.வ.); பாரக்்க;see {Sédirāyar-3.}

     [ேச  + (அைரயன்); ராயன் → ேச ராயன் → ேச ரான்]
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ேசந்தங்கண்ண
னார்

ேசந்தங்கண்ணனார ்cēndaṅgaṇṇaṉār, ெப. (n.)

   கழகக் காலப் லவர;் a {Sangam} poet.

     [ேசந்தன் + கண்ணனார.்]

இவரின் தந்ைத ெபயர ்ேசந்தன் என்ப . இவரின் இயற்ெபயர ்கண்ணனார.் இவர ்நற் ைண ல் 
54ஆம் பாடை்ட ம், அகநா ல் 350ஆம் பாடை்ட ம் பா ள்ளார.்

ேசந்தம் தனார்

ேசந்தம் தனார ்cēndambūtaṉār, ெப. (n.)

   அகநா  84, 207;   ந்ெதாைக 90, 226, 247;   நற் ைண 69, 261 ஆ ய பாடல்கைள 
இயற் யவர;் author of the following verses: {Aganānūru} 84,207;{Kurundogai} 90,226, 247 and {Narriņai} 69, 26l.

     [ேசந்தன் + தனார]்

ேசந்தன்

ேசந்தன் cēndaṉ, ெப. (n.)

   1. கன்;{Murugan.}

     " ரத் ந் ட்ட ேசந்தர"் (ேதவா. 942, 6);.

   2. வாகரஞ் ெசய் த்த அம்பரத்் தைலவன்; patron of the author of {Tivägaram,} chief of Ambar.

   3. ேசந்தனார ்( ைசப்.); பாரக்்க;see {Endanள்:}

   4. கைடக்கழகக்கால அரசன்; a king in {Sangam} age.

இவன் பரணரால் ந்ெதாைக 258ல் பாடப்ெப பவன்.

     [ேசத்  → ேசந்  → ேசந்தன்]

ேசந்தன் ரனார்

ேசந்தன் ரனார ்cēndaṉāraṉār, ெப. (n.)

   ந்ெதாைக 311ஆம் பாடைல இயற் யவர;் author of verse no. 311 of {Kurundogai.}

     [ேசந்தன் + ரனார.் ேசந்தன் - தந்ைத ன் ெபயர.்]

ேசந்தன் வாகர
ம்

 
 ேசந்தன் வாகரம் cēndaṉṟivākaram, ெப. (n.)

   ேசந்தன் என்ற ரவலரால் ரக்கப் ெபற் த் வாகரரால் இயற்றப் ெபற்ற நிகண்  ல்;{Tivágaram,} a 
Tamil lexicon composed under the patronage of {Sendan.}

ம வ. ஆ வாகரம்

     [ேசந்தன் + வாகரம்]

ேசந்தனார்

ேசந்தனார ்cēndaṉār, ெப. (n.)

   ைசப்பா வா ரிய ள் ஒ வ ம், ப்பல்லாண்  இயற் யவ மா ய வன யார;் a {Šaiva} 
saint author of {Tiru-p-palländu} and one of the author of {Tiru-v-išaippä.}

     [ேசந்தன் → ேசந்தனார]்

இந் ல் 12 ெதா கைள ைடய . 9500 ெசாற்கள் ெபா ள் ளக்கம் ெசய்யப்பட் ள்ளன. இ ல் 384 

ேசந்

ேசந் 1 cēndi, ெப. (n.)

   1. வரில் அைமந்த பரண்; loft.

   2. லாக்கடை்டகளின்  பலைககைளச ்ேசரக்் ம்ேபா  இைடெவளி ெதரியாம ம் பலைக 
(நாஞ்.);; thin reapers running across the joints on which planks are laid.

   3. க்ளஞ் யம் (ம ைர.);; granary.

ம. ேசந்

     [ேசர ்→ ேசந்  → ேசந் ]
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ேசந்

ேசந் 2 cēndu, ெப. (n.)

   கள்; toddy.

ேசந் க்கைட (W.G.);.

   . ேசந் ; U. {sēndi.}

 ேசந் 1 cēndudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. க  த யவற்ைற இ த்தல் ( ன்.);; to draw, as a rope running over a pulley.

   2. ணற் ந்  தண்ணீர ்இைறத்தல்; draw water from a well.

அவள் ணற் ந்  தண்ணீைரச ்ேசந் னாள் (உ.வ.);.

க. ேச ;ெத.ேச

     [ேசர ்(= ரட் தல்); → ேசந் -.]

 ேசந் 2 cēndu, ெப. (n.)

   1. வப்  ( ங்.);; redness.

   2.  (யாழ். அக.);; fire.

     "ேசந் னைடந்த ெவலாஞ் ரணிக்க (அ ட்பா, 1,  ெநஞ்ச ,  689);.

   3. அேசா  (மைல.);; mast-tree.

ம. ேசந்

     [ேசந்தன் → ேசந் . ஒ.ேநா. ேவந்தன் → ேவந் ]

ேசந் ண

ேசந் ண  cēndugiṇaṟu, ெப. (n.)

   இைற ண  (இ.வ.);; draw well.

     [ேசந் 1 + ண ]

ேசந் பந்தம்

ேசந் பந்தம் cēndubandam, ெப. (n.)

   அரக்  (சங்.அக.);; sealing-wax.

     [ேசந் 2 + பந்தம்]

ேசந் வைல

ேசந் வைல cēnduvalai, ெப. (n.)

   பட ந்  ேசந்  இ க்கப்ப ம் வைல; a kind of fishing net.

     [ேசந் 1 + வைல]

ேசந்ைத

ேசந்ைத cēndai, ெப. (n.)

   கட் ன் ேமற்கட்  (யாழ்ப்.);; canopy, tester.

     [ேசந் 2 → ேசந்ைத]

ேசப்பங் ழங்

ேசப்பங் ழங்  cēppaṅgiḻṅgu, ெப. (n.)

   உண க் ப் பயன்ப ம் வ வ ப் த் தன்ைம ெகாண்ட ப ப்  நிறக் ழங்  (M.M. 402);; Indian kales 
root.

     [ேசப்ைப + ழங் . ேசம்  பாரக்்க]
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ேசப்

ேசப் 1 cēppudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   தங் தல்; to abide, remain

     "அணங் ைடத் தடக்ைகயர ்ேதாட்  ேசப் " (ப ற் ப். 62);.

 E. stay;OE. stadg;OF estayer.

     [ேச1 → ேசப் -.]

 ேசப் 2 cēppu, ெப. (n.)

   1. வப் ; red, redness.

     "ஊட ற் ெசங்கண் ேசப் ர" (பரிபா. 7:70);.

   2. வப் க் கல்; red gem.

ம, ேசப் ;க. ெகம் ;பட. ெகப்

     [ெசம் → ேச → ேசப் ]

 ேசப் 3 cēppu, ெப. (n.)

   தாமைரக் ழங் ; root of the lotus.

     "பாசைடச ்ேசப் ள்" (ச த். 74);.

     [ெசம் → ேச → ேசப் ]

ேசப்ைப

 
 ேசப்ைப cēppai, ெப. (n.)

ேசம்  பாரக்்க;see {sëmbu}

ேசபாலம்

 
 ேசபாலம் cēpālam, ெப. (n.)

   ேசங்ெகாடை்ட (மைல.);; marking-nut

     [ேச + பாலம்]

ேசபா ைக

ேசபா ைக1 cēpāligai, ெப. (n.)

   க ெநாச்  ( .அ.);; willow-leaved jusiticia.

 ேசபா ைக2 cēpāligai, ெப. (n.)

ேசபாலம் பாரக்்க;see {sébafam.

ேசம்

 
 ேசம்  cēmbi, ெப. (n.)

   ம தாணி; fragrant nail dye.
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ேசம்

ேசம்  cēmbu, ெப. (n.)

   1. நீரப்்பாங்கான இடங்களில் வள ம் ெபரிய இைலகேளா  ய, க க் த ம் ழங்ைகத்த ம் ஒ  
வைகச ்ெச ; Indian kales.

     "ேசம் கால் ெபார" (கம்பரா. நாட் . 35);

   2. வறட்ேசம் ; a garden plant.

வ. ேக க

ேசம் கா

 
 ேசம் கா cēmbukā, ெப. (n.)

   ெபான் மத்ைத; yellow dalura (சா.அக.);.

ேசம்ைப

 
 ேசம்ைப cēmbai, ெப. (n.)

ேசம்  (மைல.); பாரக்்க;see {Śēmbu}

     [ேசம்  → ேசம்ைப]

ேசமக்கலம்

 
 ேசமக்கலம் cēmakkalam, ெப. (n.)

   ேசகண் ; gong used in temples.

ம. ேசமங்ஙலம்

     [ேசமம் + கலம்]

ேசமக்காரன்

ேசமக்காரன் cēmakkāraṉ, ெப. (n.)

   1. காவற் காரன் (யாழ்.ப்.);; guard, watchman.

   2. நம் க்ைக ள்ளவன்; trust-worthy, confidential person.

   3. க்கன ள்ளவன்; thrifty, careful person.

   4. வ ன் காப்ேபான் (யாழ். அக.,);; prudent, cautious man.

     [ேசமம் + காரன்]

ேசமக் ழங்

 
 ேசமக் ழங்  cēmakkiḻṅgu, ெப. (n.)

   ேசப்பங் ழங் ; Indian kales root.

     [ேசப்பங் ழங்  → ேசமக் ழங் ]

ேசமக் ழல்

 
 ேசமக் ழல் cēmakkuḻl, ெப. (n.)

   எப்ெபா ம் றந் க் ம் கன்னக் ழா ன் ஓர ்ப ; that portion of the eaustachien tube which is always 
open-safety tube.

ேசமகாலம்

 
 ேசமகாலம் cēmakālam, ெப. (n.)

   ெச ப் க் காலம்; time of prosperity or plenty, opp. to {Śāma-kālam} (ெச.அக.);.

     [ேசமம் + காலம்]
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ேசமங்கலம்

 
 ேசமங்கலம் cēmaṅgalam, ெப. (n.)

ேசமக்கலம் (இ.வ.); பாரக்்க;see {sema-k-kalan,}

ம. ேசமங்ங்லம்

ேசமங்ெகாள்( )
-தல்

ேசமங்ெகாள்( )-தல் cēmaṅgoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   ணத்ைத ைவத்  அழ ப த்தச ்சாணத்தால் இடத்ைதத ் ய்ைமப்ப த் தல் (யாழ்ப்.);; to smear a 
place with cowdung in order to layout a corpse and dress it for the funeral.

     [ேசமம் + ெகாள்-.]

ேசமஞ்ெசய்-தல்

ேசமஞ்ெசய்-தல் cēmañjeytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ைவத்தல்; to keep covered, protected.

     "ெச கைளத் தளிரக்்ைகயாேல க் றச ்ேசமஞ்ெசய்தாள்" (கம்பரா. சடா ர.் 69);.

     [ேசமம் + ெசய்-.]

ேசமண்டன்

 
 ேசமண்டன் cēmaṇṭaṉ, ெப. (n.)

   தந்ைத ; one who has lost his father.

     [ேசமம் → ேசமண்டன்]

ேசமணி

ேசமணி1 cēmaṇi, ெப. (n.)

மாட் க்க த் ற்

   கட் ம் மணி (யாழ்.அக.);; bell tied to the neck of a cow.

ேசமணி

     [ேச + மணி]

ேச = எ . எனி ம் ெபா வாக ெபற்றத்ைத ம் எ ைத ம் க் ம்.

     [P]

 ேசமணி2 cēmaṇi, ெப. (n.)

   ேசகண் ; gong used in temples.

     [ேசமம் + மணி]

ேசமத் ல்ைவ-
த்தல்

ேசமத் ல்ைவ-த்தல் cēmattilvaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. பா காப் ச ்ெசய்தல் ( ன்.);; to keep in safe custody.

   2. ேகாணிைல சரியற்ற ழந்ைதகைளக் கணியன் (ேசா டன்); ெசாற்ப  ெபற்ேறார ்காணாதவா  
லகாலம் மைறத்  ைவத்தல்; to keep away from parents children born under an unlucky star for a certain time fixed 

by astrologer.

ேசமத்ேதர்

ேசமத்ேதர ்cēmattēr, ெப. (n.)

   ைவப் த்ேதர;் war-chariot kept in reserve.

     "ேச  மணிெந ஞ் ேசமத்ேதர"் (கம்பரா. த்த. தற்ேபார.் 105);.

     [ேசமம் + ேதர]்
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ேசமத மம்

 
 ேசமத மம் cēmadarumam, ெப. (n.)

   நிைல நிற் ம் வண்ணம் ெசய் ம் அறம் ( ன்.);; deeds of lastingbenefit, opp, to {māyā-darumam}

     [ேசமம் + த மம்]

ேசமநலநி

 
 ேசமநலநி  cēmanalanidi, ெப. (n.)

ெபா  நல க்காகச ்ேச த்  ைவக்கப்ப ம் பணம்

 welfare fund.

ெதா லாளர ்ேம நலநி .

     [ேசமம் நலநி ]

ேசமநி

 
 ேசமநி  cēmanidi, ெப. (n.)

ேசமப்ெபா ள் பாரக்்க;see {Séma-p-porul.}

     [ேசமம் + நி ]

ேசமப்பைட

ேசமப்பைட1 cēmappaḍai, ெப. (n.)

   ைவப் ப் பைட; army and weapons kept in reserve.

     [ேசமம் + பைட]

 ேசமப்பைட2 cēmappaḍai, ெப. (n.)

   ேதமல்; a yellow discolouration of the skin occuring in patches (சா.அக.);.

     [ேச → ேசமம் + பைட]

ேசமப்ெபா ள்

ேசமப்ெபா ள் cēmapporuḷ, ெப. (n.)

   1. ைவப் ப் ெபா ள்; riches kept in reserve, reserve funds.

   2. தன் நன்ைமக்காகப் றரிடம் ைவக்கப்பட்ட ெபா ள்; deposit

 to meet one's needs in the future.

   3. ைதயல்  (யாழ்.அக.);; treasure-trove.

     [ேசமம் + ெபா ள்]

ேசமப் ள்ைள

ேசமப் ள்ைள cēmappiḷḷai, ெப. (n.)

   அரச ைடய ெமய்க்காப்பாளன்; bodyguard of the king.

     ' ரபாண் ய ேதவற்  4ஆவ  நாயனார ்ேசமப் ள்ைளயார ்அகம்ப  த களில்' 
( க்ேகாடை்டக் கல். 430);.

     [ேசமம் + ள்ைள]
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ேசமம்

ேசமம்1 cēmam, ெப. (n.)

   1. நல்வாழ் ; safety, well-being, welfare.

     "ேசமேம ன்றனக்ெகன் ற ள்ெசய்தவன்" (ேதவா. 1136, 9);.

   2. இன்பம் ( டா.);; happiness, pleasure.

 Skt. {ksēma}

     [ஏமம் → ேசமம்]

தங் தைல அல்ல  த்தைலக் க் ம் ' ' என் ம் தனிைலைய வடவர ் லமாகக் 
காட் வ  ெபா ந்தா .

 ேசமம்2 cēmam, ெப. (n.)

   1. காவல் ( டா.);; protection, preservation, security, defence, safe guard.

     "ேசம வன்ம ல்" (ேதவா. 93, 4);. .

   2. அரணான இடம்; stronghold, secure place.

     "காப் ச ் ந்ைதெசய் ேவ டதெ்தா  ேசமத் ன் ைவத்தார"் (ெபரிய . அமரநீ் . 16);.

   3. ைறசச்ாைல; prison, dungeon.

     "ேசமந் றந்தைன. . . எய் " (உபேதசகா. வநாம. 90);.

   4. பைடத் ெதா ல் ஐந்த ள் பைகவர  அம்  தன்ேமற்படாமற் காக் ஞ் ெசயல்; act of a warrior 
protecting himself against hostile arrows;

 one of {pañja-kiruttiyam.}

     'எய்தாற் க யாேல மைறத் ச ்ேசமஞ் ெசய்  மா ம்' ( வக. 1676, உைர.);.

   5. சவக்காப்  ( ன்.);; binding and shrouding a corpse for burning or interment.

     [ஏமம் → ேசமம்]

 ேசமம்3 cēmam, ெப. (n.)

   1. ைதெபா ள்; hoard,treasure-trove.

     "ேசமம்ேபா ெய ப்பவர"் ( ர ங். த்தரா. 49);.

   2. ஓைலச ் வ ன் கட் ; tying of ola book.

     " த்தகந்தன்ைனச ்ேசமநீக் ன ேனா னான்" ( வாத . வ . 20);.

     [ஏமம் → ேசமம்]

 ேசமம்4 cēmam, ெப. (n.)

   பலவைக அ க்களின் ேசரக்்ைக; a unit of a group of atoms.

 Skt. {kshëma}

ேசமம்ேபா ப்
ேபா -தல்

ேசமம்ேபா ப்ேபா -தல் cēmambōkippōkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   பா காப்  இல்லாத ேபா  கள  ேபா தல்; stolen when there was no proper security arragements.

நாயனார ்ேகா ல் எ ந்த ற நாயனார ்இத்ேதவரக்்  ஏழாவ  நாளில் ேசமம் ேபா ப் 
ேபாைக ல் ன்  இக்ேகா க்  எ ந்த ளி நாயகைர ம் எ ந்த ளி த்தான் இராசராசன் 2, 

. . 1160, (ெத.க.ெதா.8;கல். 201);.
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ேசமரம்

ேசமரம் cēmaram, ெப. (n.)

   1. அ ஞ் ல் ( ங்.);; sage leaved alangium.

   2. ேசங்ெகாடை்ட (மைல.);; marking nut tree.

     [ேச + மரம்]

ேசம ல்

ேசம ல் cēmavil, ெப. (n.)

   உற்றகாலத்  உத ம்ப  ைணயாகக் ெகாள் ம் ல் ( லப். 2:42, உைர.);; bow kept in reserve.

     [ேசமம் + ல்]

ேசமைவப்

ேசமைவப்  cēmavaippu, ெப. (n.)

ேசமப்ெபா ள் பாரக்்க;see {séma-p-porul.}

     "இராமா ச ெனன்றன் ேசமைவப்ேப" ( வ். இராமா ச. 22);.

     [ேசமம் + ைவப் ]

ேசம

 
 ேசம  cēmaṟi, ெப. (n.)

   மாட் ன் ணரச்்  ( ன்.);; copulation of bull and cow.

     [ேச + ம ]

ேசமன்

ேசமன் cēmaṉ, ெப. (n.)

   ேபாக் ; cunning fellow;rogue.

     "இந்தச ்ேசமைன நீர ். . . ெவ ட் ம்" ( ற . 860);.

     [ேசாம்பன் → ேசாமன் → ேசமன்]

ேசமனம்

 
 ேசமனம் cēmaṉam, ெப. (n.)

   உண ; food.

     [ேசமம் + ேசமனம்]

ேசமனவம்

 
 ேசமனவம் cēmaṉavam, ெப. (n.)

   வந்த மணி (யாழ். அக.);; red stone, ruby.

ேசமா

ேசமா cēmā, ெப. (n.)

   எ ; bull.

     "ேசமா ேபாற்

ப் உம்" (நால , 377);.

     [ேச + மா. ேச = எ . மா = லங் ;ஒ.ேநா: ஆமா]

ேசமாைளச ்
சம்பா

 
 ேசமாைளச ்சம்பா cēmāḷaiccambā, ெப. (n.)

   சம்பா ெநல்வைக (யாழ். அக.);; a kind of {Šambá} paddy.

     [ெசம்பாைன → ேசமாைன + சம்பா]
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ேசமா

ேசமா  cēmāṟi, ெப. (n.)

   ைதய ப்ேபான் (நன். 138, ம ைல);; gelder.

     'எ க ைடய சத்ைத ேசமா களால் உைட ம்ப  ெசய் க் ம் ெபால்லாதவ ம்" ( வத . 
பாவ. உைர);.

     [ேச6 +மா . மா  → மாத .]

ேசமா -தல்

ேசமா -தல் cēmāṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   எ க்  ைதய த்தல் (இலக். . 45, உைர);; to geld a bull.

     [ேச + மா  – ேசமா -.]

ேச -த்தல்

ேச -த்தல் cēmittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேபாற்  ைவத்தல்; to keep secure, preserve in safety.

     "தனதானியங்கள் ேச த்தல்" ( தான. பஞ்சாங்க. 19);.

   2. ைதத்  ைவத்தல் ( டா.);; to hide underground, bury.

   3. நிைறத்தல்; save money, water, etc., store blood, etc., for emergency.

ஏரிகைள ஆழப்ப த்  அ கத் தண்ணிைரச ்ேச த்  ைவக்கலாம்.

   4. எரிெபா ள் தலானவற்ைறக் ைறந்த அள ல் பயன்ப த் ச ் க்கனப் ப த் தல்; conserve 
energy, fuel, etc.,

எரிெபா ைளச ்ேச க் ம் ட்பத்ைதத ்ெதா ற்சாைலகள் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்.

     [ேசமம் → ேச -.]

ேச ப்பாவணம்

 
 ேச ப்பாவணம் cēmippāvaṇam, ெப. (n.)

   அர  ேநர யாகேவா அஞ்சலகம் த ய அைமப் கள் வ யாகேவா ஒ வர ்ேச ப்பாகச ்
ெச த் யத் ெதாைகையக் ப் ட்ட கால ல் வட் டன் ப் த் த வதாக எ த் லம் 
உ யளித் த் த ம் ஆவணம்; Savings certificate.

ேத ய ேச ப் ப் பத் ரம்/ அஞ்சலகச ்ேச ப் ப் பத் ரம்.

     [ேச ப்  + ஆவணம்]

ேச ப்

ேச ப்  cēmippu, ெப. (n.)

   1. எ ரக்ாலத் ேதைவ க  வங்  த யவற் ல்  தாகச ்ேசரத்்  ைவத் க் ம் 
பணம்; savings in a bank, etc.

ர ்ெசல க க் ச ்ேச ப் தான் ைகெகா க் ற .

   2. எ ரக்ாலத் ேதைவ க  உண ப் ெபா ள் அரத்தம் த ய வற்ைறப் பா காப்பாக உரிய 
இடத் ல் ேசரத்்தல்; store of paddy etc;stock.

ெநல் ேச ப் க் டங் , அரத்தச ்ேச ப்  நிைலயம்.

ேச ப் ப்பத் ர
ம்

 
 ேச ப் ப்பத் ரம் cēmippuppattiram, ெப. (n.)

ேச ப்பாவணம் பாரக்்க;see {scmippivaram.}

     [ேச ப்  + பத் ரம்]

 Skt. Patra → க. பத் ரம்
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ெச ைற

ெச ைற ceviyuṟai, ெப. (n.)

   1. கா க் ம் ம ந் ; medicine for the ear.

   2. அரசர ் த ேயாரக்் ச ்ெச க்கண் நிற்கக் ம் அறம் (நீ );; instruction in the path of virtue, given to 
kings etc.

     "ெச ைற தாேன, ெபாங் த ன் ப் ைரேயார ்நாப்ப, ண தல் கடெனனச ்ெச த் தன்ேற" 
(ெதால்.ெபா ள். 426);.

ெச ைறயங்க
தம்

ெச ைறயங்கதம் ceviyuṟaiyaṅgadam, ெப. (n.)

   அரசரக்்  உ  ம் ேநாக் டன் அ ஞர ் ம் வைகச ்ெசய் ள் (ெதால். ெபா ள். 440, உைர);; a 
kind of derisive verse reproving a king for his faults with a view to reclaiming him to a sense of his duty.

     [ெச ைற + அங்கதம்]

ெச ேய

ெச ேய  ceviyēṟu, ெப. (n.)

ேகள் : hearsay.

     'அவன் ெசால்லக் ேகட்ட ெச ேயற்றாேல ெசால் றாளிேற' (ஈ , 10. 3:1);.

     [ெச  + ஏ ]

ெச ரம்

 
 ெச ரம் ceviram, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் பா  ( வா.);; a class of aquatic plant.

ெச

ெச 1 cevili, ெப. (n.)

   1.ெச த்தாய் பாரக்்க;see {evili-t-ty.}

     "தாெயனப் ப ேவாள் ெச  யா ம்" (ெதால். ெபா ள் 124);.

   2. ன் றந்தாள் ( ங்.);; elder sister.

 ெச 2 cevili, ெப. (n.)

   ேநாயரக்ைளப் ேப தல், ம த் வரக்் த தல் ேபான்ற பணிகைளச ்ெசய் ம் ஊ யர;் nurse.

அ ைவச ் சை்ச ன் ேபா  பல ெச யர ்உத  ரிந்தனர.்

ெச த்தாய்

 
 ெச த்தாய் cevilittāy, ெப. (n.)

   ஐவைகத் தாய ள் வளரப்் த் தாய் ( ங்.);; foster-mother, one of {al-vagai-t-täyar}

     [ெச  + தாய்]

ெச வ ெசய்

 
 ெச வ ெசய்  sevivaḻiseyti, ெப. (n.)

   ஒ வர ் ற மற்றவர ்ேகட்ப  என்ற ைறயால் வழங் வ ம் ெசய் ; that which is orally transmitted.

ெச வ ச ்ெசய் ல் உண்ைம உ மா க் ம்.

     [ெச வ  + ெசய் ]
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ெச யர்

ெச யர1் ceviliyar, ெப. (n.)

   ழந்ைத ன் வளரப்் த் தாயர;் those who bring up children of rich people.

ம வ. ெச த்தாய்

     [ெச  → ெச யர]்

 ெச யர2் ceviliyar, ெப. (n.)

ம வ. ெச த்தாய்

     [ெச  → ெச யர]்

ெச ள்

 
 ெச ள் ceviḷ, ெப. (n.)

   கா ன் ேமற் றத் ப் ; tragus.

ம. ெசள்ள

     [ெச ல் → ெச ள்]

ெச ெராட்

ெச ெராட்  cevuroṭṭi, ெப. (n.)

   மண்ணீரல் (இங்.ைவ. 42);; spleen.

     [ வெராட்  → ெச ெராட் ]

ெச ள்

 
 ெச ள் cevuḷ, ெப. (n.)

   னின் ச் ப்  ( ன்.);; gills.

ம. ெச க்க

     [ெச ள் → ெச ள்]

நீரி ள்ள காற்ைற இ ப்பதற்  க்  இயற்ைகயாகேவ அைமந்த ச் ப் . இ  அதன் க த் ன் 
இரண்  பக்க ம் இ க் ம்.

ெச ள் ைத

 
 ெச ள் ைத  cevuḷcidaivu, ெப. (n.)

   ெச ள் ைதவால் வ ம் ேநாய்; branchial disease.

     [ெச ள் + ைத ]

இந்ேநாய் ன்க க்  மட் ம் வ ம்.

ெச ள்

 
 ெச ள்  cevuḷmūṭi, ெப. (n.)

   னின் ெச ள் ப கைள ம் உ ப் ; operculum.

     [ெச ள் + ]

ெச ள்வைல

 
 ெச ள்வைல cevuḷvalai, ெப. (n.)

   ன் க் ம் வைலகளில் ஒன் ; gill net.

     [ெச ள் + வைல]
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ெசேவெரனல்

 
 ெசேவெரனல் cevēreṉal, ெப. (n.)

   வந் த்தற் ப் ; expr. denoting redness.

     [ெசம் → ெசவ் → ெசவ்ேவர ்+ எனல்]

இரட் ைரயாகச ்ெசக்கச ்ெசவேரன்  என்ற வழக் ம் வழக் ல் உள்ள . ஒ.ேநா. கன்னங் கேரெலன் . 
றந்த ழந்ைத, ெசக்கச ்ெசேவெரன்  இ ந்த . (உ.வ.);.

ேச ப் வங்

 ேச ப் வங்  cēmippuvaṅgi, ெப. (n.)

   ேச ப் ப் ெபா ளகம்; savings bank.

     [ேச ப்  + வங் ]

ேசைம

ேசைம cēmai, ெப. (n.)

ேசம் ,1 பாரக்்க;see {šeimbu}

     [ேசப்ைப → ேசைம]

1450

www.valluvarvallalarvattam.com 10914 of 19068.



ேசய்

ேசய்1 cēy, ெப. (n.)

   1. வப் ; red ness.

     "ேச ற்ற காரநீ்ர ்வர " (பரிபா. 11:114);.

   2. ெசவ்வாய் ( ங்.);; Mars.

   3. ெசந்நிற கன்; God Murugan.

     "ேசஎய் ன்றம்" (பரிபா. 6:69);.

     [ெசய்4 → ேசய்]

 ேசய்2 cēy, ெப. (n.)

   1. மகன்; son.

     "தயரதன் ேசய்" ( வ். ெபரிய . 3.10:6);.

   2. இளைம ( வா.);; juvenility, youth.

   3. ெப ைம; greatness.

     "ேச டம் ெபய் ைவ" ( வக. 943);.

   4. கைன ெயாத்த மறவன், தைலவன்; cheit, lord.

     "பாரதப் ேபார ்ெசற்றா ங் கண்டா ச ்ேசய்" (நள. யம்வ. 137);.

   5. ழந்ைத; child. தா ம் ேச ம் நலம்.

 E son;OE sunu;O.S. O.tris, sunu;O.N. sonr;Dan. Swed son, M.Du. sone;Du, zoon, OHG: summ, som;MHG. sun;G. 
sohn;Goth. sunus, OG. {stinuh,} Toch. A. se;Torcvh. B. soya;anestic: humush;{O. slov: synā;} Lita: sunus;Gk. Tos;Arm. 
Ustre;Ogr, suta.

     [ெசம் → ேசம்]

 ேசய்3 cēy, ெப. (n.)

   1. ெதாைல  ( டா.);; distance, remoteness.

   2. நீளம் ( ங்.);; length.

   3. மைன டம் (யாழ்.அக.);; house, site.

   4. ங் ல் (மைல.);; bamboo.

ேசய் ன்றம்

ேசய் ன்றம் cēykuṉṟam, ெப. (n.)

   கக் கட ள் வாழ் டமா ய ப்பரங் ன்றம்;{Tirupparangunram,} as a residence of {Murugan.}

     "நீரிற் வண்ட ேசஎய் ன்றம்" (பரிபா. 6:69);.

     [ேசய்2 + ன்றம்]
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ேசய்த்

ேசய்த் 1 cēyttu, ெப. (n.)

   ெசம்ைம நிற ைடய ; that which is red.

     "அறங்கரி  ேசய்த் ெதன்ப யா  ம யார"் ( வக. 2622);.

     [ேசய்1 → ேசய்த் ]

 ேசய்த் 2 cēyttu, ெப. (n.)

   ெதாைலவான ; that which is at a distance.

     "ேசய்த்தா ஞ் ெசன்  ெகாளல் ேவண் ம்" (நால , 218);.

   2. நீளமான  ( ன்.);; that which is long.

     [ேசண் → ேசய் → ேசய்த் ]

ேசய்

ேசய்  cēytu, ெப. (n.)

ேசய்த் 1 பாரக்்க;see {šēyttu'.}

     "ஒள்ெளாளி ேசய்தா" (பரிபா. 16:40);.

     [ேசண் → ேசய் → ேசய் ]

ேசய்நீர்

 
 ேசய்நீர ்cēynīr, ெப. (n.)

   ண்ணாம் ம் எரி ப் ம் (நவசச்ார ம்); கலந்த நீர;் medicinal preparation of lime and sal ammoniac.

     [ெசயநீர ்→ ேசய்நீர]்

ேசய்மர

ேசய்மர  cēymarabu, ெப. (n.)

   இளைமப் ப வம்; youth.

     "ேசய்மர ற் கல் மாண் ல்லாத மாந்த ம்" ( ரிக . 84);.

   2. ழந்ைதத் தன்ைம; childishness.

     [ேசய் +மர ]

ேசய்ைம

ேசய்ைம cēymai, ெப. (n.)

   1. ெதாைல  ( டா.);; distance, remoteness.

     "ேசய்ைம  ேனாக் " (கம்பரா. சடா காண். 5);.

   2. நீளம் (யாழ்.அக.);; length.

     [ேசய் → ேசய்ைம]

ேசய்ைம ளி

ேசய்ைம ளி cēymaiviḷi, ெப. (n.)

   ெதாைல  ள்ேளாைர அைழக் ம் ளி (நன்.313, த்.);; vocative used to call a person at a distance.

     [ேசய்ைம + ளி]

ேசயபரம்

 
 ேசயபரம் cēyabaram, ெப. (n.)

   மரமஞ்சள்; tree turmeric.
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ேசயம்

 
 ேசயம் cēyam, ெப. (n.)

   கைர (யாழ். அக.);; shore, bank.

 E. shore;OE. schore;Du. schoor, schor.

     [ேசய் → ேசயம்]

ேசயமம்

 
 ேசயமம் cēyamam, ெப. (n.)

   ெசய் (ெகளரி ைவப் ); நஞ்  (யாழ்.அக.);; a prepared arsenic.

ேசயவன்

ேசயவன் cēyavaṉ, ெப. (n.)

   1. ெசவ்வாய்க் ேகாள் ( வா.);; Mars.

   2. கக் கட ள்; Lord {Murugan,}

     "ஆ மா கச ்ேசயவன்" (கந்த . ெதய்வயா. 58);.

     [ேசய் → ேசயவன்.]

ேசயன்

ேசயன்1 cēyaṉ, ெப. (n.)

   ெதாைல ள்ளவன்; one who is at a distance.

     "ேசய னணியன்" ( வ். ெபரிய . 2. 1:8);.

     [ேசய் → ேசயன்]

 ேசயன்2 cēyaṉ, ெப. (n.)

   ெசந்நிற ள்ளவன்; ruddy person.

     'வண்ண  மாயனவ னிவன் ேசயன்' (ெதால். ெபா ள். 307, உைர);.

     [ேசய் → ேசயன்]

ேசயா

 
 ேசயா cēyā, ெப. (n.)

   க க்காய் (மைல.);; chebulic myrobalan.

ேசயார்

ேசயார ்cēyār, ெப. (n.)

   1. ெதாைல ள்ளவர ்(யாழ்.அக.);; people at a distance.

   2. பைகவர;் enemics, foes.

     [ேசய்3 → ேசயார]்

ேசயா

ேசயா  cēyāṟu, ெப. (n.)

   ெதாண்ைட நாட் ல் ஒ ம் ெசய்யா  என் ம் ஆ ; a river flowing through Vellore and Kanchipuram districts.

     "ேசயாற் ன் யானெரா  கைர" (மைலப . 476.);.

     [ேசய் + ஆ .]
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ேச லம்

 
 ேச லம் cēyilam, ெப. (n.)

இ ப்ைப (மைல.);:

 South Indian mahua.

ம வ. இ ப்ைப.

ேச ைழ

ேச ைழ cēyiḻai, ெப. (n.)

   அழ ய அணிகலன்கைள அணிந்த ெபண்; woman, as wearing beautiful ornaments.

     "ேச ைழ கணவ" (ப ற் ப். 88:36);.

ம வ. ஆ ைழ.

     [ெசம் → ேசய் + இைழ]

ேசேயபசம்

 
 ேசேயபசம் sēyēpasam, ெப. (n.)

   மரமஞ்சள் (மைல.);; tree turmeric.

ேசேயான்

ேசேயான்1 cēyōṉ, ெப. (n.)

   1. கக்கட ள்; Lord {Murugan.}

     "ேசேயான் ேமய ைமவைர லக ம்" (ெதால். ெபா ள். 5);.

   2. வன் (யாழ்.அக.);;{Sivar.}

   3. ழந்ைத; baby.

     [ேசய்2 → ேசேயான் = கன், வன். தற்காலத் ல் ேசேயா ம் வ ம் ஒ வேர.]

 ேசேயான்2 cēyōṉ, ெப. (n.)

   ெதாைல ல் இ ப்பவன்; one who is remote.

     " றத்தாரக்் ச ்ேசேயான்றன் ங்கழல்கள் ெவல்க" ( வாச. 1:8);.

     [ேசய்3 < ேசேயான்]
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ேசர1் cērtal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒன்  தல்; to become united, incorporated;

 to join together.

     "ெசம்ெபான் ெசய் ந் ெதய்வக்

ைழக ஞ் ேசரந்்  ன்ன" (கம்பரா. க்ெகாய். 5);.

நீ என்ேனா  ேசரந்்தால் உனக் ம் நன்ைம, எனக் ம் நன்ைம.

   2. கலத்தல்; to become mixed, blended.

நீ ம் பா ஞ் ேச ம்.

   3. ெதாடர் ைடயதாதல்; to have connection, as witha society or an institution.

   4. நட்பாதல்; to be in close friendship or union.

அவேனா  ேசரந்்  ெகாண்டான்.

   5. இையதல்; to fit, suit;

 to be adapted to, as the tenon to the mortise.

   6. உரித்தாதல்; to be incidental, co-existent;

 to appertain, as a quality.

இந்த நிலம் அவைனச ்ேசரந்்த  (உ.வ.);.

   7. ேசரத்்தல்; to be collected to become aggregated.

ெநய்க்  ேவண் ய ெவண்ெணய் ேசரந்்  ட்ட  (உ.வ.);

   8. ர தல்; to be well-rounded plump.

     'மால்வைர ெயா ய வாைழ . . .  என . . . ேசரந்் ' ( பாண். 20, உைர);.

   9. ெச தல்; to be full, replete.

     "அ ள் ேசரந்்த ெநஞ் னாரக்் ல்ைல" ( றள், 243);.

   10. டத்தல்; to lie down.

     " க்ேகா டற் ெகா த் ச ்ேசரத்ல் வ " (ஆசாரக். 31);.

   11. உளதாதல்; to exist;

 co-exist.

     "தள்ளா ைள ந் தக்கா ந் தாழ் லாச ்ெசல்வ ஞ் ேசரவ்  நா " ( றள், 731);.

   12. ெசல் தல்; to go, advance.

     "எண் ேசரந்்த ெநஞ்சத் " ( றள், 910);.

   ம. ேச க;   க., ட. ேசர;்   ெத., பட. ேச ;   . ேச னி;   ேகாத. ேசர,் ேசட், ேசத;்   ட. ேசார,் 
ேசாத்;   ேகாண். ேசராணா;   . ெசரன்ஆட;   . மகரிென;   நா. ெசத;ெகாலா. ெசர(்ேபா);

     [ ள் → ெசள் → ெச  → ேசர.்]

 ேசர2் cērtal,    2 ெச. ன்றா . (v.i.)

   1. தல்; to join, associate with.

     " னஞ் ேசரக்ெக ம்" (நால . 179);.

   2. ெபா ந் தல்; to be in contact with.

     "மழகளி  கந் ேசர் " ( றநா. 22:9);.

   3. ணரத்ல்; to copulate.
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ேசரக்்காளி

 
 ேசரக்்காளி cērkkāḷi, ெப. (n.)

ேசத்தாளி (இ.வ.); பாரக்்க;see {šēttāli}

     [ேசரக்்ைக + ஆளி.]

ேசரக்்ைக

ேசரக்்ைக1 cērkkai, ெப. (n.)

   1. நட் , ெதாடர் ; friendship, intimacy.

உன் ேசரக்்ைகதான் உனக் க் ேக  (உ.வ.);.

   2. மற்ெறா  ெபண்ைண மைன யாக ஏற் க் ெகாள்ளல்; taking a woman as a paramour.

இவள் அவ ைடய ேசரக்்ைக.

   3. ட்  ைளயாட்  ேபான்றவற் ல் ஒத்த ட் கைளச ்ேசரத்்தல்; collecting the equivalents, as in the 
playing card game.

   4. ணரச்் ; sexual union.

     [ேசரி → ேசரக்்ைக]

 ேசரக்்ைக2 cērkkai, ெப. (n.)

   1. ர ைக; collecting, gathering.

   2. ஒன்ேறாெடான்  ேசரந்் க் ம் நிைல, ைக; combining, mixing.

ண்ணாம் ன் ேசரக்்ைகயால் மஞ்சள் ெசந்நிறமைட ம்.

   3. கலப் ப்ெபா ள்; compound, mixture.

   4. ட் ற ; fellowship;

 company;

 friendship;

 alliance.

அவ க்  நல்ல ேசரக்்ைக ேவண் ம்.

   5. ஒன் ப்  ( ன்.);; union.

   6. ல்ைலயாகச ்ெசய்த மண ட் ம் ட் ச ்சரக்  (இ.வ.);; scented substances mixed together and made 
into pills.

   7. பள்ளி த யவற் ல் மாணவர ்ஆவதற்கான ப ; admission to a school, etc., enrolment.

றந்தெவளிப் பல்கைலக்கழக மாணவர ்ேசரக்்ைக அ ப் .

   ெத. ேசரிக; . ேசரிெக.

ேசரக்்ைகப்பல்

ேசரக்்ைகப்பல்  cērkkaippalli, ெப. (n.)

   நிைலப்பல் ; lizard that chirps for a long time in one place.

     'இ  ேசரக்்ைகப்பல்  ேபாேல பணியன்ேறா' (ஈ , 4. 9:3);.

     [ேசரக்்ைக + பல் ]
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ேசரக்்ைகமணம்

ேசரக்்ைகமணம் cērkkaimaṇam, ெப. (n.)

   பல வைகக் ட் ப் ெபா ளால் உண்டான மணம்; a fragrance coming out from the mixture of materials.

   2. பலர  நட்பால் உண்டா ம் ணம்; habits acquired from company.

     [ேசரக்்ைக + மணம்]

ேசரக்்ைக ைல

 
 ேசரக்்ைக ைல cērkkaimūlai, ெப. (n.)

   சந்  ைல (C.E.M.);; hip.

     [ேசரக்்ைக + ைல]

ேசரக்்ைகவாச
ைன

 
 ேசரக்்ைகவாசைன cērkkaivācaṉai, ெப. (n.)

ேசரக்்ைகமணம் பாரக்்க;see {serkkai-manam}

ேசரக்ட் -தல்

ேசரக்ட் -தல் cērkaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தவசத்ைத அளந்  ேசரி தல்; to measure and store up paddy in straw receptacle or granary.

     [ேசர ்+ கட் -.]

ேசரக்ந்தகம்

ேசரக்ந்தகம் cērgandagam, ெப. (n.)

   80 பட்டணம் ப யள ள்ள கத்தலளைவ (G.Sm. D.I,i.287);; a measure of capacity equal to about 80 Madras 
measures.

     [ேசர ்+ கந்தகம்]

ேசரக்ாய்

 
 ேசரக்ாய் cērkāy, ெப. (n.)

   ெசங்காய் (நாஞ்.);; fruit almost ripe.

     [ேச → ேசர ்+ காய்]

ேசரக்ால்

ேசரக்ால் cērkāl, ெப. (n.)

   தைளகால் (யாழ்ப்.);; clogged feet, as of animals. [ேசர1் + கால்]

     [P]

ேசரக்ால்

ேசரக்ா -தல்

ேசரக்ா -தல் cērkāliḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   கால் தைளதல் ( ன்.);; to hamper the feet, clog.

     [ேசரக்ால் + இ -.]

ேசரெ்கா -த்தல்

ேசரெ்கா -த்தல் cērkoḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   காட் க்ெகா த்தல்; to betray.

     "ெதன் லரக்் ெகன்ைனச ்ேசர ்ெகாடான்" ( வ்.ெபரிய . 7. 3: 3);.

     [ேசர ்+ ெகா -.]
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ேசரச்்

ேசரச்்  cērcci, ெப. (n.)

ேசரக்்ைக பாரக்்க;see {serkkai}.

     "ேசரச்் ல் ெசய்ைகெயா " (ெப ங்.மகத. 24:84);.

     [ேசர ்→ ேசரச்் .]

ேசரச்ை்ச

 
 ேசரச்ை்ச cērccai, ெப. (n.)

ேசரக்்ைக (நாஞ்.); பாரக்்க: see {Sörkkai.}

     [ேசர ்→ ேசரக்்ைக.]

ேசரத்்

ேசரத்்  cērtti, ெப. (n.)

   1. ேசரக்்ைக பாரக்்க;see {Sörkkai.}

   2. இைச ; suitability, propriety.

   3. ஒப் ; resemblance, equality.

     "நித் ய ரிக க் ந் தன்ேனா  ேசரத்்  ெசால்ல ெவாண்ணாத" ( வ். த். யா.);;

   4. ெபா த்தம்; consistency.

     "வந்தப க் ம் . . . ேப ற ேபச் க் ம் ஒ  ேசரத்்  கண் ேலாம்" ( த். 15:99);.

   5. ெசால் ன் ணரப்்  (ஈ .);; combination, as in words.

   6. கட ள் ேத டன் ஒ ங்  ற் க் ம் சமயம்; occasion when the god and goddess of a temple are seated 
together.

     "ெப மாள் ேசரத்் ைய ட் ப் றப்பட்ட ளினால்" (ேகா ெலா. 96);.

     [ேசர ்→ ேசரத்் ]

ேசரத்் ைக

ேசரத்் ைக cērttigai, ெப. (n.)

ேசரத்் , 1,2,3 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {šērtti,} 1.2.3.

     [ேசர ்+ ேசத் க்ைக]

ேசரத்்

ேசரத்் 1 cērddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

ேசர2் பாரக்்க;see {šēr=.}

     [ேசர2் → ேசரத்் -.]

 ேசரத்் 2 cērttu,    ெப. (adv.) ட; also, in addition to.

ைறக் காவ டன் ேசரத்்  தண்ட ம் (அபராத ம்); க்கப்பட்ட .

     [ேசர ்→ ேசரத்் .]

ேசரத்் க்ெகாள்(
)-தல்

ேசரத்் க்ெகாள்( )-தல் cērddukkoḷḷudal,    13 ெச.கன்றா . (v.i.)

   1. ஏற் க் ெகாள் தல்; to admit into society, take into service.

   2. கணக் ற் ப தல்; to allow in account, credit.

   3. கவரத்ல்; to encroach upon, misappropriate.

     [ேசரத்்  + ெகாள்( );தல்]
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ேசரத்்

ேசரத்்  cērttubiḍi,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வயப்ப த் தல் ( ன்.);; to conciliate, gain over.

   2. க்கனம் பண் தல்; to economise.

   3. ேசரத்் க் ெகாள்-3. பாரக்்க;see {Śērttu-k-kol-3.}

   4. ைவப்  ைவத்தல், ெதா ப்  ைவத்தல்; to keep a paramour.

     [ேசரத்்  + -.]

ேசரத்் ைவ-
த்தல்

ேசரத்் ைவ-த்தல் cērttuvaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெசாத் ச ்ேசரத்்தல்; to layup a hoard,

 amass, accumulate.

   2. அைம  உண்டாக்கதல்; to reconcile, reunite.

     [ேசரத்்  + ைவ-.]

ேசர்ந்த

ேசரந்்த cērnda, .ெப.எ. (adj.)

   1. ப் ட்ட ஊர,் நா  த யவற்ைறப் றப் டமாகேவா வாழ் டமாகேவா ெகாண்ட; ஒன்ைற 
எல்ைலயாகக் ெகாண்  அதற்  உட்பட்ட; belonging to a country, nation, etc.

   2. ஒ  ரி , அைமப்  த யவற் ல் உ ப் னராக உள்ள; indicating membership belonging to of.

நீ எந்தக் கல் ரிையச ்ேசரந்்த மாணவர.்

     [ேசர ்→ ேசரந்்த]

ேசர்ந்தைக

 
 ேசரந்்தைக cērndagai, ெப. (n.)

   ட்டாளி; partner, as in a game, a company.

     [ேசர ்→ ேசரந்்த + ைக]

ேசர்ந்தைகைம

 
 ேசரந்்தைகைம cērndagaimai, ெப. (n.)

ேசரந்்தைல (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see {Serndalai.}

     [ேசர ்+ தைகைம. ேசரத்ைகைம → ேசரந்்தைகைம]

ேசர்ந்தைணயா
க

 
 ேசரந்்தைணயாக cērndaṇaiyāka, . .எ. (adv.)

ேசரந்்தரைணயாக பாரக்்க; see {Sörndaranas-y-āga.}

ேசர்ந்தரைணயா
க

 
 ேசரந்்தரைணயாக cērndaraṇaiyāka, . .எ. (adv.)

ேசரிைடயாக பாரக்்க;see {Séridaiyiga.}

     [ேசர ்+ இைண + ஆக – ேசரிைணயாக → ேசரந்்தரைணயாக]

ேசர்ந்தைல

ேசரந்்தைல cērndalai, ெப. (n.)

   1. ட் ற ; intimate, connection, intimacy of friends.

   2. ணரச்் ; sexual union.

     [ேசர ்→ ேசரத்்தைல.]
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ேசர்ந்தார்

ேசரந்்தார ்cērndār, ெப. (n.)

   1. தஞ்சம் அைடந்தவர;் persons under one's protection.

     "ேசரந்்தார ் ைனகட் க நஞ்ைச" ( வ். வாய். 2. 3:6);.

   2. நண்பர ்( டா.);; partisans, allies, friends.

   3. உற னர ்(உ.வ.);; relatives.

   4. ஆடெ்காள்ளப்பட்டவர;் one who is involved.

   5. இறந்தவர;் dead person.

     [ேசர ்→ ேசாந்தார]்

ேசர்ந்தாரக்்ெகா
ல்

 
 ேசரந்்தாரக்்ெகால்  cērndārkkolli, ெப. (n.)

   ெந ப்  ( டா.);; fire, as destroying anything that comes in contact with it.

     [ேசரந்்தார ்+ ெகால் . ேசரந்்தாரக்் ெகால்  = தன்ைனச ்ேசரந்்தாைர அ க் ம் ெத ப் .]

ேசர்ந்தாைரக்
ெகால்

ேசரந்்தாைரக்ெகால்  cērndāraikkolli, ெப. (n.)

ேசரந்்தாரக்்ெகால்  பாரக்்க;see {Sendar-k-kolli.}

னெமன் ஞ் ேசரந்்தாைரக் ெகால்  ( றள், 306);.

ேசர்ந்தாற்ேபால்

 
 ேசரந்்தாற்ேபால் cērndāṟpōl,    .எ. (adv.) ெதாடரச்் யாக; continuously; at a stretch.

ேசரந்்தாற்ேபால் ஒ  மணி ேநரம் ேபசக் யவர ் லர ்உண்  (உ.வ.);.

     [ேசர ்→ ேசரந்்தால் + ேபால்]

ேசர்ந் ரைண
யாக

ேசரந்் ரைணயாக cērndiraṇaiyāka, . .எ. (adv.)

   1. ெதாடரச்் யாக;   ேசரிைடயாக (ெநல்ைல.);; continuously.

   2. ெமாத்தமாக; in a lot or lump.

அவன் ேசரந்் ரைணயாகப் பா பட்  ெவற்  ெபற்றான் (உ.வ.);.

     [ேசர ்→ ேசரந்்த + இரைணயாக. இைண → இரைண]

ேசர்ந்

ேசரந்்  cērndu, . .எ. (adv.)

   1. ெசயைலச ்ெசய் ம்ேபா  ஒன்றாக; ஒன் ; to gether,jointly.

இ வ ம் ேசரந்்  ந த்த படம்

   2. ஒன்ேறாெடான்  ஒட் ; sticking together.

த்தகத் ன் பக்கங்கள் ேசரந்்  இ ந்தன.

     [ேசர ்< ேசரந்் ]

ேசர்ப்பா

 
 ேசரப்்பா  cērppāṭu, ெப. (n.)

   ேசரில் அளந்  ைவத்த ெநல் ல் ஏற்பட்ட ைற  (தஞ்ைச.);; decrease in quantity of the grain stored up in 
granary.

     [ேசரி + பா . உலரத்லால் அல்ல  காப்தலால் தவசங்களின் எைட அல்ல  அள  ைற ம். 
இக் ைறப்பாடை்ட ேசரப்்பா  என்பர.்]
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ேசர்ப்பால்

ேசரப்்பால் cērppāl, ெப. (n.)

   ழம் ப் பால்; well-boiled milk.

     'ேசரப்்பா ங் கண்ட சரக்்கைர ம் ேபால' (ஈ , 9. 3:7);.

     [ேசர ்+ பால்.]

ேசர்ப் -த்தல்

ேசரப்் -த்தல் cērppittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒப்பைடத்தல்; hand-over, entrust.

பணத்ைத யாரிடம் ேசரப்் த்தாய்?

     [ேசர ்+ ேசரப்் ]

ேசர்ப்

ேசரப்் 1 cērppu, ெப. (n.)

   1. இடம்; to place.

     "ேம ன் கரச ்ேசரப்் ன்" (கம்பரா/. ம த் . 53);.

   2. ேசர் -1 பாரக்்க;see {sepu-}

     "ஏகம்பஞ் ேசரப்்பதாக நாஞ் ெசன்றைடந் " (ேதவா. 1043, 7);.

   3. கடற்கைர; seashore, coast.

     " றங் நீரச் ்ேசரப்் ம்" ( றநா. 49:6);.

   4. கலப்பான ெபா ள்; mixture.

     "ேசரப்்பாய பலேவ ண்ைம ெயன் . ன்" ( . . 4: 5);.

   5. ன்னி- ைணப் ; supplement, appendix.

ற்ேசரப்ப்க.

   6. மைன ல்லாமல் மற்ெறா த் ைய ைவத் க் ெகாள்ளல்; another woman taken as wife; to keep a 
paramour.

   7. பட் ய ல் ப  ெசய்தல்; enrolment.

வாக்காளர ்ேசரப்் ப் பணி ெதாடங் ய .

   8 ேவைலக்  ஆடக்ைளத் ேதரந்்ெத த்தல்; recruitment.

கப்பல் பைடக்  ஆள் ேசரப்் .

     [ேசர ்→ ேசரப்் .]

 ேசரப்் 2 cērppu, ெப. (n.)

   1. கப்ப னின்  சரக் றக் ம் பாலம் ( ைவ.);; whart.

   2. கட்  மரத் ன் ன் றம் ன் றம் நீர ் கா க்க த த் க் கட்டப்ெப ேமார ்மரப்பலைக; a plank 
to prevent in flow of water in front and back side of catamaran.

ேசர்ப் ட்

ேசரப்் ட்  cērppūṭṭu, ெப. (n.)

   1. சரி ைண; well-matched pair.

   ேசரப்் ட்  மா  (யாழ்ப்.);;   2.ஒத்த இைண; well matched couple.

     [ேசர ்+ ட் ]
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ேசர்

ேசர்  cērpu, ெப. (n.)

   1. வாழ் டம்; residence, abode.

     "ெசங்கமல பாரை்வயான் ேசர் " (அஞ்டப். ேவங். மா. 7);.

   2.  ( ங்.);; house.

   3. ேசரம்ானம்1 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {sன். mānam'.}

     [ேசர ்→ ேசர் ]

ேசர்மம்

 
 ேசரம்ம் cērmam, ெப. (n.)

   ட் ப் ெபா ள் (ேவ .);; compound.

     [ேசர ்→ ேசரம்ம்]

ேசர்மானக்கார
ன்

ேசரம்ானக்காரன் cērmāṉakkāraṉ, ெப. (n.)

   வரி வாங் ம் அ காரி (நாஞ்.);; tax collector.

     [ேசரம்ானம்1 + காரன்]

ேசர்மானம்

ேசரம்ானம்1 cērmāṉam, ெப. (n.)

   1. ேசரக்்ைக பாரக்்க;see {க்ikkai.}

   2. கலக் ம் ெபா ள்; addition, thing added, accompaniment.

   3. இைணப் ; joint in carpentry.

   4. ஒன் ல் இைணந்த மற்ற ெபா ளின் ட்  அள ; proportion of an additive.

   5. நைக ெசய்வதற்காகத் தங்கத் ல் ெசம் ன் கலப்  க்கா ; ratio of copper added to pure gold.

ம. ேச மானம்.

     [ேசர ்→ ேசரம்ானம்]

 ேசரம்ானம்2 cērmāṉam, ெப. (n.)

   ஓரவஞ்சைன (யாழ்.அக.);; partiality.

     [ேசரம்ானம் = ஓர ்ஓரம்ேசரத்ல். ேசர ்+ மானம்]

ேசர்மானம்ேசரத்்
டல்

 
 ேசரம்ானம்ேசரத்் டல் cērmāṉamcērttuviḍal, ெப. (n.)

   ட்டேவண் யைதக் ட் ைக; adding what is required.

தக்க ேசரம்ானம் ேசரத்் ட்டால் சாம்பாரின் மணம் எட் த் ெத  ேம! (உ.வ.);.

     [ேசரம்ானம் + ேசரத்் டன்]

ேசரவ்ள்ளம்

ேசரவ்ள்ளம் cērvaḷḷam, ெப. (n.)

   இரண்  பட்டணம்ப  அள ள்ள ற்கால கத்தலளைவ (G.Sm. D.l, i, 287);; a measure of capacity equal to 
about 2 old Madras measures.

     [ேசர ்+ வள்ளம்]
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ேசர் டம்

ேசர் டம் cērviḍam, ெப. (n.)

   1. ேசர் ,1 பாரக்்க;see {trbu,}

     "ேசர் டந் ேத ஞ் ெசல் வேர" ( க்க ைவ, க த். 38);.

   2. டம் ( ங்.);; bed, bed-room.

   3. ேசரக்்ைக,1 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {Sörkkai,z}

   4. தங் டம்; place of staying.

   5. வாழ் டம்; place of living.

     [ேசர்  + இடம்]

ேசர் லங்

 
 ேசர் லங்  cērvilaṅgu, ெப. (n.)

   தைள (யாழ்ப்.);; fetters for the feet or hands.

     [ேசர ்+ லங் ]

ேசர்

ேசர்  cērvu, ெப. (n.)

   1. அைடைக; arriving, joining.

   2. ேசர் ,1 பாரக்்க;see {Sörbuzou's}

அகத் யர ்தமக் . . . ப்ெபா ற் ேசர்  நல் ய" (ேதவா. 1715);.

   3. ேசரி, ஊர ்( ங்.);; town, village.

   4. ரட்  ( ங்.);; roundness, sphericity.

   5. ஒன் ேசரை்க; union, association, junction, connection.

   6. ட்டம் ( ன்.);; collection, assocation.

     [ேசர ்→ ேசர் .]

ஐேராப் ய நா களின் ஊரப்்ெபயரக்ளில் இசெ்சால் பரவலாக உள்ள .

 York-shire;

 Lanka-shire - England.

ேசர்ேவன்

 
 ேசரே்வன் cērvēṉ, ெப. (n.)

   ேசரில் அளந்  ைவத்த ன் அ கப்ப யாகக் கண்ட தவசம் (தஞ்ைச.);; excess in quantity of the grain 
measured and stored up in granary.

ேசர ்= தவசம் ேசரத்்  ைவக்கப்ப ம் களஞ் யம்.

     [ேசர ்→ ேசரே்வன்]

ேசரை்வக்களி

ேசரை்வக்களி cērvaikkaḷi, ெப. (n.)

கா க்

   ற்ற வைக; a delect in coins.

     "கள்ளெனன் ஞ் ேசரை்வக்களிெயன் ம்" (ெநல் . 345);.

     [ேசரை்வ + களி.]
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ேசரை்வக்காரன்

ேசரை்வக்காரன் cērvaikkāraṉ, ெப. (n.)

   1.ேசரை்வகாரன் பாரக்்க;see {servaikia.}

   2. பைடத்தைலவன் ( ன்.);; captain, commander of a division of army.

     [ேசரை்வ + காரன்]

ேசரை்வக்கால்

ேசரை்வக்கால் cērvaikkāl, ெப. (n.)

   1. ஏணிையத் தாங் ங்கால் ( ன்.);; support for a ladder to lean against.

   2. தடை்டத் தாங்  நிற் ம் டக்கால்; stand, as of plates.

     [ேசரை்வ + கால்]

ேசரை்வகட் -
தல்

ேசரை்வகட் -தல் cērvaigaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.மரக் ைளகைளச ்ேசரத்் த் தாழ்வாரம் இறக் தல் ( ன்.);; to unite the upper branches of trees in the form 
of a portico.

   2. ெவற் ைலக்ெகா  பட ம்ப  அகத் க் கால்கைள இரடை்டயாகச ்ேசரத்் க் கட் தல்; to tie the 
stalks of agatti trees in pairs, as a support for growing betel creepers.

   3. ெவற் ைலக்ெகா  ெகா க்கா ல் ஆள் ஏ  ெவற் ைல ள் வதற்  வாய்ப்பாக வரிசல் 
ைவத் க் கட் தல் (இ.வ.);; to tie scaling pieces in a betel garden.

ேசரை்வகாரன்

 
 ேசரை்வகாரன் cērvaikāraṉ, ெப. (n.)

   அகம்ப யாரக்் ம் மறவர ்கள்ளர ்வன்னியரின் உள்வ ப் னரக்் ம் வழங் ம் பட்டப்ெபயர ்
வைக; caste title of {Agambadiyār} and of certain other sub-castes, viz., {Maravar, Kallar, Vanniyar.}

. ேசரிகாெர

     [ேசரை்வ + காரன்]

ேசரை்வசச்ந்தன
ம்

 
 ேசரை்வசச்ந்தனம் cērvaiccandaṉam, ெப. (n.)

   கலைவச ்சந்தனம்; compound sandal paste.

     [ேசரை்வ + சந்தனம்]

ேசரை்வச் ைல

 
 ேசரை்வச் ைல cērvaiccīlai, ெப. (n.)

   காரச் ைல (யாழ்ப்.);; plaster, cere-cloth.

     [ேசரை்வ + ைல]

ேசரை்வயணி

ேசரை்வயணி cērvaiyaṇi, ெப. (n.)

   கலைவயணிக்  எ ரிைடயான ேவ பட்ட பல அணிகள் ேசரந்்  வ ம் அணி லக்கணம் (அணி . 
43);; combination of several distinct figures of speech, opp, to {kalavai-y-aņi}.

     [ேசரை்வ + அணி]
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ேசர

ேசர cēra, . .எ. (adv.)

   1. ம்; altogether, wholly.

     "ேசர வா ஞ் ெசகத் ேர" (தா . கா ங்கைர ம் 2);.  ஒ  ேசர யன்  அவன் ெவற்  ெபற்றான் 
(உ.வ.);.

   2. ட ( ன்.);; along

 with, in company with.

   3. அணித்தாக; near. ேசரப் ேபா.

     [ேசர ்→ ேசர]

ேசரக்கட் -தல்

ேசரக்கட் -தல் cērakkaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெச த் தல் ( ன்.);; to deliver, remit, transmit.

     [ேசர + கட் -.]

ேசரேகான்

ேசரேகான் cēraāṉ, ெப. (n.)

   1. ேசரவரசன்; the king of {Córa} country.

   2. நாஞ் னாட்  த யாரக் க் ரிய பட்டம் (நாஞ்.);; a title conferred upon Mudaliars in {Nanjinădu}.

ம. ேசரேகான்

     [ேசரன் + ேகான்]

ேசரங்ைக

ேசரங்ைக cēraṅgai, ெப. (n.)

   றாங்ைக; quantity that can be held in the hollow of the palm as a measure; palmful.

     "ேசரங்ைக யள்ளிச ் டன் ெகா த்தல்" (பரத. பாவ. 23);.

     [ேசைர + அம் + ைக]

ேசர

ேசர  cēraḍi, ெப. (n.)

   ெநற்ேசர ்நிற் டம்; the place where granary or straw-receptacle for paddy stands.

     "ெசந்ெநற் ேசர க ம்" (இராம.நா. கந். 3);.

ேசர ்= தவச வைககைளச ்ேசரத்்  ைவக் ம் களஞ் யம்.

     [ேசர ்+ அ ]

ேசரைடயாக

 
 ேசரைடயாக cēraḍaiyāka, . .எ. (adv.)

   ெதாடரச்் யாக; continuously.

ேசரைடயாக மாட் மந்ைத  ம் க் ெகாண் க் ற .

     [ேசர ்+ அைட + ஆக]

ேசரநா

 
 ேசரநா  cēranāṭu, ெப. (n.)

ேசரமண்டலம் பாரக்்க;see {Séra-mangalam}

ம. ேசரநா

     [ேசரன் + நா ]
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ேசரம்

 
 ேசரம் cēram, ெப. (n.)

   ேகரளத் ன் பழம் ெபயர;் the ancient name of {Kerala} (ேசரநா.);

ம. ேசரம்

     [சாரல் → ேசரல் → ேசரம்]

ேசரமண்டலம்

 
 ேசரமண்டலம் cēramaṇṭalam, ெப. (n.)

   ேசரநா ; the {Cerâ} country.

     [ேசரன் + மண்டலம்]

ேசரமான்

ேசரமான் cēramāṉ, ெப. (n.)

ேசரலன்1 ( றநா.); பாரக்்க;see {šẽralan"}

ம. ேசரமான்

     [ேசரன் → ேசரமான்.]

   ஒ.ேநா. ெதாண்ைடமான், அ யமான்;மான்- றந்த மனிதர,் ெப மகன் ேபான்ற ெபா ளில் வ ம். 
உலெகங் ம் இசெ்சால் மக்கட் ெபய டன் வ ற .

ேசரமான் 
அந் வஞ்ேசர

ம்ெபாைற

ேசரமான் அந் வஞ்ேசர ம்ெபாைற cēramāṉanduvañjēralirumboṟai, ெப. (n.)

   றாநா ற்  13ஆம் பாட ன் ஆ ரியரான உைற ர ்ஏணிசே்சரி டேமா யாரின் நண்பரான 
ேசரன்;{Cerá} king, friend of the poet {Uraiyūr Enicéry Mudamóšiyār, the author of poem no. 13 of {Puranānūru.}

ேசாழன் த்தைலக் ேகாப்ெப நற் ள்ளி க ரிடஞ் ெசல்வாைனக் கண்  ேசரமான் அந் வஞ் 
ேசர ம்ெபாைற ெயா  ேவண்மாடத்  ேம ந்  உைற ர ்ஏணிசே்சரி டேமா யார ்பா ய  
( றம்நா.13, உைர.);.

ேசரமான்இளங்
ட் வன்

ேசரமான்இளங் ட் வன் cēramāṉiḷaṅguṭṭuvaṉ, ெப. (n.)

   அகநா  153ஆம் பாடைலப் பா ய ேசரர ் லத்  அரசன்; a {Cerâ} prince who wrote the poem no. 153 of 
{Aganānūru.}

     [ேசரமான் + இளம் + ட் வன்]

ேசரமான்கடேலா
ட் யேவல்ெக

ட் வன்

ேசரமான்கடேலாட் யேவல்ெக ட் வன் cēramāṉgaḍalōḍḍiyavēlgeḻuguḍḍuvaṉ, ெப. (n.)

   பரணர ்பா ய, றநா ற்  369ஆம் பாட் ன் பாட் ைடத் தைலவன்; a {Ceraking.}

ேசரமான் கடேலாட் ய ேவல்ெக  ட் வைனப் பா ய . ( றநா.369, உைர);.

     [ேசரமான் + கடேலாட் ய + ேவல்ெக  + ட் வன்]

இம்மன்னனின் கடல் ெவற் ச ் றப் ைன ளக் ம் வைக ல் கடேலாட் ய என் ம் அைட ம், 
ேவேலந் ச ்ெசய் ம் ேபாரத்் றச ் றப்பால் 'ேவல் ெக ' என் ம் அைட ம் இவன் ெபயரக்்  ன் 
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ேசரமான்க ங்
ேகாவா யாதன்

ேசரமான்க ங்ேகாவா யாதன் cēramāṉkaḍuṅāvāḻiyātaṉ, ெப. (n.)

   க லர ்பா ய பாட் ைடத் தைலவன்; hero of a poem authored by Kapilar.

     'ேசரமான் க ங்ேகா வா யாதைனப் பா ய  ( றநா. 8ஆம் பாட ன் ப் );.

க ங்ேகா என்ப  ெப ரன், ெப மன்னன் என்ற ெபா ளில் வந்த .

ம வ. ெசல்வக்க ங்ேகாவா யாதன்

     [ேசரமான் + க ங்ேகா + வா  + ஆதன்]

   ேசரமான்கைணக்கா ம்ெபாைற ேசாழன் ெசங்கணாெனா  ெபா  ைறப்பட்  மாண்ட 
ேசரன்; a {Cerá} who lost his life in jail, after fighting with {Cölan Señganān.}

ேசரமான் கைணக்கா ம்ெபாைற, ேசாழன் ெசங்கணா ெனா  ( றநா. 74, உைர);.

ம வ. ேகாசே்சரமான், ேசரமான்.

     [ேசரமான் + கைணக்கால் + இ ம்ெபாைற]

ேசரமான் டக்
ேகாெந ஞ்ேசர

லாதன்

ேசரமான் டக்ேகாெந ஞ்ேசரலாதன் cēramāṉkuḍakāneḍuñjēralātaṉ, ெப. (n.)

   கழகக்கால ேசரமன்னன்; a {Cera} king in Sangam age.

     [ேசரமான் + டக்ேகா + ெந ஞ்ேசரல் + ஆதன்]

ேசரலாதன், ெச ஞ்ேசரலாதன் என் ம் ெபயேரா  ளங் ய ஏைனேயாரக்ளி னின் ம் ரித் ணர 
ஏந்தாக. இவன் ெபயரில் டக்ேகா என் ம் அைட அைமந்ததாகலாம். ேசரநா , டநா , ட் வர ்

ேசரமான்ேகாக்
ேகாைதமார்பன்

ேசரமான்ேகாக்ேகாைதமாரப்ன் cēramāṉākātaimārpaṉ, ெப. (n.)

   கழகக் கால மன்னரக்ளில் ஒ வன்; a king in {šañgam} period.

ம வ. ேகாைதமாரப்ன்

     [ேசரமான் + ேகான்ேகாைத +மாரப்ன்]

இம்மன்னைனப்பற்  நற் ைண (8);, அகநா  (346);, றநா  (48); ஆ யவற் ல் பாடல்கள் 
உள்ளன.

ேசரமான்ேகாட்ட
ம்பலத் த் ஞ்

யமாக்ேகாைத

ேசரமான்ேகாட்டம்பலத் த் ஞ் யமாக்ேகாைத cēramāṉāṭṭambalattuttuñjiyamākātai, ெப. (n.)

   றநா. 245ஆம் பாடைல இயற் ய ேசரவரசர;் a {Cérå} king, who wrote the poem {Puram.} 245.

     [ேசரமான் + ேகாட்டம்பலத்  + ஞ் ய மான்ேகாைத]

ேசரமான்தக ரஎ்
ந்தெப ஞ்ேசர

ல் இ ம்ெபாைற

ேசரமான்தக ரஎ் ந்தெப ஞ்ேசரல் இ ம்ெபாைற cēramāṉtagaṭūreṟindaberuñjēralirumboṟai, ெப. (n.)

   கழகக்கால ேசரமன்னர;் a Chera king in {Sangam} period.

     [ேசரமான் + தக ர ்+ எ ந்த + ெப ஞ்ேசரல் + இ ம்ெபாைற]

இவன் தக ர ்ேமல் பைட எ த்  ெவன்றதால் தக ர ்எ ந்த என் ம் அைடையப் ெபற்றான். ர  
கட் ல் உறங் ய ேமா ரனாரக்் க் வரி யவன் இவேன, றநா  50வழ பாடல் இவைனப் 

ேசரமான்ேதாழர்

ேசரமான்ேதாழர ்cēramāṉtōḻr, ெப. (n.)

{Sundaramärtti náyanār,} as the friend of {Seramānperumānāyanār.}

     "ேசரமான்ேதாழெரன்  பாரப்ர  ேமன்ைம" (ெபரிய . க ற். 66);.

     [ேசரமான் + ேதாழர]்

ேசரமான்ெப ஞ்
ேசரலாதன்

ேசரமான்ெப ஞ்ேசரலாதன் cēramāṉperuñjēralātaṉ, ெப. (n.)

   கழகக் கால ேசரமன்னன்; a {Cērā} king in {Šangam} age.

ம வ. ேசரமான் ெப ந்ேதாளாதன்

ேசாழன் கரிகாலன் ட்ட அம்  மார் ல் பட்  வ ேய ெவளிவந்தைத இ க்  எனக் க  
வடக் ந்  உ ர் ட்டவன். றநா ற்  65, 66ஆம் பாடல்கள் இவைனப் பற் ய .
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ேசரமான்ெப ஞ்
ேசாற் யஞ்ேச

ரன்

ேசரமான்ெப ஞ்ேசாற் யஞ்ேசரன் cēramāṉperuñjōṟṟudiyañjēraṉ, ெப. (n.)

   கழகக் கால ேசர ேவந்தன்; a {Cērā} king in {Šangam} age.

ம வ. உ யன், உ யஞ்ேசரல், உ யஞ்ேசரலன்

     [ேசரமான் + ெப ஞ்ேசாற் + உ யன் + ேசரன்]

பாரதப் ேபாரில் ற் வர ்ெபா  களதெ்தா ய, மறவரக்் ப் ெப ஞ்ேசா  வழங் யதால் 
ெப ஞ்ேசற்  உ யன் எனப்பட்டான். இவைன ரஞ் ர ் நாகனார,் மா லனார,் இளங் ரனார ்

ேசரமான்ெப
மாணாயனார்

ேசரமான்ெப மாணாயனார ்cēramāṉperumāṇāyaṉār, ெப. (n.)

   நாயன்மார ்அ பத்  வ ள் ஒ வ ம் ேசரவரச ம் ஆ லா, ெபான்வண்ணத்தந்தா  
த யவற் ன் ஆ ரிய மான வன யார ்(ெபரிய .);; a canonized {Šaiva} saint, {Cērā} king and author of 

{Ädi-ulâ, Pon-vannattandädi.} etc., one of 63 {nāyanmärs.}

ேசரமான்மாந்த
ஞ்ேசர ம்ெபா

ைற

ேசரமான்மாந்தஞ்ேசர ம்ெபாைற cēramāṉmāndañjēravirumboṟai, ெப. (n.)

   கழகக் காலத் ல் வாழ்ந்த ேசரமன்னரக்ளில் ஒ வன்; a {Cera} king in {Sangam} period.

     [ேசரமான் + மாந்தஞ்ேசர ம்ெபாைற]

இவன் மாந்தரன் என் ம் ேசரனின் மகனாக இ க்கலாம் இவன் றநா  125ல் பாடப்ப றான்.

ேசரமான்மாரி
ெவண்ேகா

ேசரமான்மாரிெவண்ேகா cēramāṉmāriveṇā, ெப. (n.)

   கழகக் கால ேசர மன்னன்; a {Cera} king in {Sangam} age.

     [ேசரமான் + மாரிெவண்ேகா]

இவைனப் பற் ய ெசய்  றநா  367 ஆம் பாட ல் காணப்ப ற .

ேசரமான்யாைன
க்கட்ேசய்மாந்தர

ஞ்ேசரல் 
இ ம்ெபாைற

 
 ேசரமான்யாைனக்கட்ேசய்மாந்தரஞ்ேசரல் இ ம்ெபாைற cēramāṉyāṉaikkaṭcēymāndarañjēralirumboṟai, ெப. 
(n.)

   கழகக் கால ேசரமன்னன்;а {Сеra} king in {Šangam} period.

ம வ. ேகாசே்சரமான் யாைனக்கட்ேசய் மாந்தரஞ் ேசரல் இ ம்ெபாைற

     [ேசரமான் + யாைனக்கட்ேசய் + மாந்தரஞ்ேசரல் + இ ம்ெபாைற]

ேசரமான்வஞ்ச
ன்

ேசரமான்வஞ்சன் cēramāṉvañjaṉ, ெப. (n.)

   றநா ற்றால் அ யப்ப ம் ேசரமன்னன்; a {Cerá} king in {Pura-nānūru.}

     [ேசரமான் + வஞ்சன்]

இவைனத் த்தாமனார ்என் ம் லவர ் றநா  398இல் பா ள்ளார.்

ேசரமாெனந்ைத

ேசரமாெனந்ைத cēramāṉendai, ெப. (n.)

   ந்ெதாைக 22ஆம் காடைல இயற் யவர;் author of 22nd verse of {Kurundogai.}

     [ேசரமான் + எந்ைத]
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ேசரர்

 
 ேசரர ்cērar, ெப. (n.)

   டவர;்   ட்டநாட்டவர;் Kings of the western area.

ட்டநா   டநா  ஆ ற் .

     [சாரல் (=மைலசச்ாரல்);→ேசரல்→ேசரலர→்ேசரர]் l

த ழக ைட ேவந்தர ் வ ள் தன்ைம னராக ைவத்  எண்ணப் பட்டவரக்ள் ேசரரக்ள். 
த ழ்நாட் ன் ேமற் ல் அைமந் ள்ள இன்ைறய மைலயாள நாடா ய ேகரளப் ப ல் அவரக்ள் 
ஆண்டனர.் மைல அ க் கள் ெதாடரச்் யாகப் ன்னிப் ைணந்த ப

     'ேசரல்' எனப்ப ம். அசே்சரைலச ்ேசரந்்த நா  ேசரல் நாடா ம். அதைன ஆண்டவரக்ள்

     'ேசரலர'் எனப்பட்டனர.்

     'ேசரலர'் என்ற ெசால்

     'ேசரர'் என ம்

     'ேகரளம்' என ம் ரிந்  வழங்கலா ற் . இவரக்ள் ல் ெபா த்த ெகா ைன ம், பனம்  
மாைலைய ம் அைடயாளப் ெபா ள்களாகக் ெகாண்டனர.் இவரக்ளின் தைலநகர ்வஞ் .ெதாண்  

ேசரல்

ேசரல் cēral, ெப. (n.)

ேசரலன்1 பாரக்்க;see {strala◌ா.}

     " டக்ேகாச ்ேசரல் இளங்ேகா வ கட் " ( லப்/. ப .2);.

     [ேசரலன் → ேசரல். ேசரவன் என்ற ெபயர ்ஈ ெகட் ச ்ேசரல் என நின்ற . ஒ.ேநா. பாண் (பாட் ); → 
பாணன் (பாடல் ெதா லான்); → பாண் = பாணர் லம்]

ேசரலன்

ேசரலன்1 cēralaṉ, ெப. (n.)

   த ழ் ேவந்தர ் வ ள் ேசரநாட்டரசன்;{Cerá} king one of the three Tamil dynasties.

     "ேசரலர ் ள்ளியம் ேபரய்ாற் " (அகநா. 149);.

ம. ேகரல, ேசரலன்

     [சாரல் = மைலசச்ரி , மைல. சாரல் → ேசரல் → ேசரலன்]

த ழ் ேவந்தர ் வர ்– ேசர, ேசாழ, பாண் யர.்

 ேசரலன்2 cēralaṉ, ெப. (n.)

   பைகவன் ( வா.);; Enemy.

ம. ேசரார்

     [ேசர ்+ அலன் - ேசரலன் = தன்ைனச ்ேசரந்்தவன் அல்லன். ஆகேவ பைகவன்]

ேசர

 
 ேசர  cērali, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ெநல் (சங்.அக.);; a kind of paddy.

ேசரன்

ேசரன் cēraṉ, ெப. (n.)

ேசரலன்1 பாரக்்க;see {serala◌ா.}

     "ேசரன்ெபாைறயன் மைலயன் றம்பா " ( லப். 29, ஊசல்வரி. 2);.

ம.ேசரன்

     [ேசரலன் → ேசரன்]

டமைலநா  ேசர க்ேக றப்பாக ரிய தா ந்தைமயால் இதனால் மைலயன், மைலயமான், 
ெபாைறயன், வானவன், வானவரம்பன் என் ம் ெபயரக்ள் அவ க்  வழங்  வந்தன.
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ேசரன்ெசங் ட்
வன்

 
 ேசரன்ெசங் ட் வன் cēraṉceṅguṭṭuvaṉ, ெப. (n.)

   கழகக் காலச ்ேசரமன்னன்; a Chera king in {Sangam} age.

     [ேசரன் + ெசங் ட் வன்.]

ேசரமன்னரக்ளில் றந்தவன். கண்ண க் க் ேகா ல் எ த் ச ் றப் ற்றவன். இவைனப் பற்  
ப ற் ப் பத் ன் ஐந்தாம்பத் , லப்ப காரம், மணிேமகைல, றநா  ஆ யவற்றால் அ யலாம். 

. . இரண்டாம் ற்றாண்ைடச ்ேசரந்்தவன். லப்ப காரத் ன் ஆ ரியர ்இளங்ேகாவ கள் இவன் 
தம் .

ேசரன்

 
 ேசரன்  cēraṉtīvu, ெப. (n.)

   இலங்ைக ன் ெபயர;் the name of Srilanka.

ெவளிநாட்டார ்Cerandeep என்

இலங்ைகைய அைழத்தனர.் இஃ  ஒ  காலத் ல் ேசரநாட் ன் ப யாக இ ந்த  என்பைத 
உய்த் ணரத்் ற .

     [ேசரன் + ]

ேசரன்மாேத

ேசரன்மாேத  cēraṉmātēvi, ெப. (n.)

   ெநல்ைல மாவட்டத் ன்ளள ஊர;் a place in Tirunelveli district.

     " ழ்பாற்ெகல்ைல ேசரமாேத க்  ேமற் " (ெத.க.ெதா.26, கல். 677-2);.

ேசர அர ன் நிைனவாக ஏற்ப த்தப் பட்ட ஊர.்

     [ேசரன் + மாேத ]

ேசரா

 
 ேசரா cērā, ெப. (n.)

   கள் (அக.நி);; toddy.

     [ ரா → ேசரா.]

ேசராசே்சரத்்

ேசராசே்சரத்்  cērāccērtti, ெப. (n.)

   1. இைசவற்ற ேசரக்்ைக (யாழ்ப்.);,

 unequal match, as of a married couple, ploughing bullocks etc.

   2. தகாத ட் ற  (யாழ்ப்.);; bad company, improper association with low persons.

அந்தக் கட் ம் இந்தக் கட் ம் ேசராசே்சரத்் யாகத் ேதரத் ல் ட் ச ்ேசரந்் ள்ளன. (உ.வ.);.

   3. தா மா  (யாழ்ப்.);; confusion, disorder.

   4. எ ரப்ாராத சந் ப்  (இ.வ.);; unusual, unexpected meeting.

     [ேசர ்+ ஆ + ேசரத்் .]

     'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல

ேசரார்

ேசரார ்cērār, ெப. (n.)

பைகவரl் enemies, foes.

     "ேசரார ்இன் ர ்ெச க் ம் (பரிபா. 2, 48);.

ம. ேசரார்

     [ேசர ்+ ஆ + அர]்
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ேசரான்

 
 ேசரான் cērāṉ, ெப. (n.)

   ேசங்ெகாடை்ட ( ன்.);; marking-nut.

     [ேசர ்→ ேசரான்]

ேசரான்ெகாட்
ைட

 
 ேசரான்ெகாடை்ட cērāṉkoṭṭai, ெப. (n.)

ேசங்ெகாடை்ட பாரக்்க;see {Eர.்gottai.}

ேசரி

ேசரி cēri, ெப. (n.)

   1. ஊர ்( ங்.);; town, village, hamlet.

   2. ல்ைலநிலத் ர ்(ெதால். ெபா ள். 18, உைர);; village of the Mullai tract, herdsmen's village.

   3. ெத ; street.

     "நஞ்ேசரி ற் ேபாகா ட ர ்பாரப்்பாைன" (க த். 65);.

   4. பழந் த ழர ்வா ம் ப ; quarters of the ancient Tamils.

   5. ற் ரக்ளில் தாழ்த்தப்பட்ட வ ப் னர ்வா ம் ப ; that part of the village where people of certain castics 
live.

ேசரிக் ப் பக்கத் க் ம் வயல்.

   6. நகரப்் றங்கல் ஏைழ மக்கள் வா ம் ெந க்கமான ைசகைளக் ெகாண்ட ப ; slum.

ேசரிகைளத் ய்ைம ெசய்ய மாநகராட்  ந வ க்ைக எ த் ள்ள .

   ம.ேசரி;   க., ட, ேக ;   ெத. ேகரி (ெத , வ );;   . ேகரி (ெத );;   பட. ேகரி (ெத );;   ேகாத. 
ேகரய்்;   ட. ேகரய் (ெத );; E. Street {G.strāssa;

   } OE. struot; Du. street;

   {IT. strāta;} {L. strāta.}

ேசரிக் த்தன்

ேசரிக் த்தன் cērikāttaṉ, ெப. (n.)

   க்கச் ர ்ேகா ல் நிலத் ற் த் தம் ஏரி ந்  நீர ்வழங் ேயா ள் ஒ வர;் one of the group who 
donated water to the land of the {Tirukkaccur} temple from their tank.

     "இவன் தம்  ேசரிக் த்த ம்" (ெத.க.ெதா. 26, கல். 313-6);.

     [ேசரி + த்தன்]

ேசரிைக

ேசரிைக cērigai, ெப. (n.)

   நகரம், ஊர;் town, village.

     "ேசரிைக ேய ம் ப யாய் ைளந்த " ( த். 19);.

     [ேசரி → ேசரிைக]

ேசரி  – தல்

ேசரி  – தல் cēriḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைணத்தல் (சங்.அக.);; to tie or fasten together, bind up.

     [ேசர ்+ இ -.]
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ேசரிைடயாக

ேசரிைடயாக cēriḍaiyāka, . .எ. (adv.)

   1. இைட ட ன் த் ெதாடரச்் யாக; continuously, without break.

அவ க்  நான்  ேகாடை்ட நிலம் ேசரிைடயாக இ க் ற . (நாஞ்.);.

   2. ஒேர வாக; in one group.

     [ேசர ்+ இைட + ஆக. ஆ → ஆக]

ேசரிப்பரத்ைத

ேசரிப்பரத்ைத cēripparattai, ெப. (n.)

   ஊரப்் றச ்ேசரி ல் வா ம் பரத்ைத (ெதால். ெபா ள். 151, உைர);; prostitute, courtesan, living in the quarters 
set apart for her class.

     [ேசரி + பரத்ைத]

ேசரிமைட

 
 ேசரிமைட cērimaḍai, ெப. (n.)

   மத ன் ேமலாக வ ந்ேதா ம்  நீர ்வாய்க்கால் (R.T.);; sluice carrying surplus water.

ம வ. வ கால்

     [ேசரி + மைட]

ேசரிெமா

ேசரிெமா  cērimoḻi, ெப. (n.)

   உலக வழக் ச ்ெசால்; colloquialism.

     "ேசரிெமா யாற் ெசவ் ற் ளந் " (ெதால். ெபா ள். 553);.

ேசரி + ெமா ]

ேச கம்

 
 ேச கம் cērugam, ெப. (n.)

   நாகண வாய்ப் ள் (ச .);; common myna.

ேச ம்பா ம்

 
 ேச ம்பா ம் cērumbāṭum, . .எ. (adv.)

   ட்டாக் ழப்பமாய் (யாழ்ப்.);; promiscuously, in confusion, topsy-turvy.

     [ேசர ்+ ப  – ேசரப்  → ேசரப்ா  → ேச ம்பா ம்]

ேச ம்வ ரி
ைம

 
 ேச ம்வ ரிைம cērumvaḻiyurimai, ெப. (n.)

   கலப்  மர வ  உரிைம; blending inheritance.

     [ேச ம் + வ ரிைம]

ேச ைவகாரன்

ேச ைவகாரன் cēruvaikāraṉ, ெப. (n.)

ேசரை்வகாரன் பாரக்்க;see {servaikiran.}

     "ேத ங்கன ேச ைவகாரர"் ( ற . 1001);.

     [ேசரை்வகாரன் → ேச ைவகாரன்]
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ேசைர

ேசைர1 cērai, ெப. (n.)

   சாைரப் பாம் ; rat snake,

     "ேசைரெயன்  லம் வ ேதைரேய" (கம்பரா. ஆ ெசல்.43);.

   ம. ேசர;   க. ேக.ெர;   . ேகெர, ேகரி: ட. ேகர;்ெத. சார, ேகாத. ேகரப்ாம்ப்.

     [சாைர +  ேசைர.]

 ேசைர2 cērai, ெப. (n.)

ேசரங்ைக பாரக்்க;see {இவரஜ்ய்}

     'உப் - ஒ  ேசைர ேபா ' (பாலவா. 874);.

   க. ேசெர;ெத. ேசர

     [ேசர ்→ ேசைர]

ேசல்

ேசல் cēl, ெப. (n.)

   ெசந்நிறக் ெகண்ைட ன்( டா.);; camatic carp.

     "ேசலைனய ல்லரிய" ( வக. 167);.

ெத. ேசப்ப

     [ ல் → ெசல் → ேசல். கல் = வத்தற் க த் ]

ேசல்

 
 ேசல்  cēlviḻi, ெப. (n.)

   ேசல் ன் ேபா ம் ெசவ்வரி பரந்த ெபண்ணின் கண்; women's eye.

     [ேசல் + ]

ேசலகம்

 
 ேசலகம் cēlagam, ெப. (n.)

   ேகாைரக் ழங்  (மைல.);; tuber of sedge.

ம. ேசலகம்

ேசலஞ்சர்க்கைர

 
 ேசலஞ்சரக்்கைர cēlañjarkkarai, ெப. (n.)

ேசலஞ் னி (இ.வ.); பாரக்்க;see {elaரi்ni}

     [ேசலம் + சரக்்கைர. ச க்கைர → சரக்்கைர]

ேசலஞ் னி

 
 ேசலஞ் னி cēlañjīṉi, ெப. (n.)

   ப ப் ச ்ச க்கைர (இ.வ.);; country sugar, after Salem where it was originally manufactured.

     [ேசலம் + னி]
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ேசலம்

ேசலம்1 cēlam, ெப. (n.)

   ஆைட; cloth.

அவள் ேசலந் ந் " (ெப ங். வத்தவ. 12:97);.

     [ ைர → ைல → ேசைல → ேசலம்]

 ேசலம்2 cēlam, ெப. (n.)

   ஒ  நகரம்; Salem town.

     "ேசலங்ைகக் ெகாண் " (ஒ  ைறக். 2);.

     [சாரல் (=மைலசச்ாரல்); → ேசரல் → ேசரம் → ேசலம்]

ேசலவன்

 
 ேசலவன் cēlavaṉ, ெப. (n.)

   மால் (அக.நி.);;{Visnu,} as fish Avatar.

ம. ேசலவன்

     [ேசல் = ன். ேசல் + அவன் - ேசலவன் = னாகத ்ேதாற்றர  ெசய்த மால்]

ேச யால்

 
 ேச யால் cēliyāl, ெப. (n.)

   இலா சை்ச (மைல.);; CUISCUSS.

ேச

 
 ேச  cēliru, ெப. (n.)

   வப்பவைர; red bean.

ேசேலகம்

ேசேலகம் cēlēkam, ெப. (n.)

   1. ந் ரம் ( டா.);; vermilion.

   2. சந்தனம் (மைல.);; sandal-wood tree.

ம. ேசேலகம்

     [ேசல் → ேசேலகம் = த் ரம் ( .தா. 140);]

ேசேல

 
 ேசேல  cēlēci, ெப. (n.)

   அேசா  மரம்; asoka tree.
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ேசைல

ேசைல1 cēlai, ெப. (n.)

   1. ஆைட ( ங்.); ; cloth.

   2. மகளிர ்உ த் ம் ஆைட; saree.

     "ேசைல கட் ய மாதைர" ( ேவக ந்.);.

   3. த் ணி ன் பா  (யாழ்ப்.);; half a piece of cloth, measuring 36 to 40 cubits.

     [ம. ேசல;

க. பட. ேசெல

 A.S. segel;

 E. sail

     [ ைர → ைல → ேசைல. ைல = நீண்ட அல்ல  அகன்ற ணி. ேசைல → வ. ேசல. வடவர ் ல் (c); 
என்ெறா  ெசயற்ைக லத்ைத அைமத் க்ெகாண்  ஆைடயணிதல் அைமத் க்ெகாண்  
ஆைடயணிதல் என்  ெபா ள் வர.் இஃ  ற் ம் ெபா ந்தாைம ெவள்ளிைடமாைல. 
(வ.ெமா.வ.166. ஒெமா.174.);]

 ேசைல2 cēlai, ெப. (n.)

   அேசா  (மைல.);; mast tree.

   2. மரவைக; parchment bark cutch.

ேசைலக்க ச்

 
 ேசைலக்க ச்  cēlaikkalicci, ெப. (n.)

   இச்  மரம் (L.);; jointed ovate-leaved fig.

ேசைலேபா -தல்

ேசைலேபா -தல் cēlaipōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ைகம்ெபண்ணானவட் ப் த் ணி அளித்தல் (நாஞ்.);; to offer a new cloth to a widow in mourning.

     [ேசைல + ேபா -தல். ைகம்ெபண் ஆனவனின் ர ்ைகய  நிைல கண்  அவள  எ ரக்ாலத் 
ேதைவைய ன்னிட்  உற னரக்ள், அவ க் ச ்ேசைல அளித்  உத தல்]

ேசைல ஞ்ைச

 
 ேசைல ஞ்ைச cēlaiyuñjai, ெப. (n.)

   க வாைக மரம் (L.);; fragrant sirissa.

ேசைல ைடத்தா
ள்

 
 ேசைல ைடத்தாள் cēlaiyuḍaittāḷ, ெப. (n.)

   க ழ் ம்ைப; stooping leucas.

ேசைலவாைக

 
 ேசைலவாைக cēlaivākai, ெப. (n.)

   வாைக வைக; silken rose tree.

க. ேசலபாெக

     [ேசைவ → ேசைவவாைக]
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ேசெலாளி

ேசெலாளி cēloḷi, ெப. (n.)

   1. ைவ ரியம்; cat's eye.

   2. ேசற்ெகண்ைட னின் கண்ைண ெயாத்த ஒளி; light or lustre resembling the carp fish eye.

     [ேசல் + ஒளி.]

ேசேலாதம்

 
 ேசேலாதம் cēlōtam, ெப. (n.)

   சந்தனம் ( .அ.);; sandal-wood tree.

     [ேசேலகம் → ேசேலதம் → ேசேலாதம்]

ேசவகம்

ேசவகம்1 cēvagam, ெப. (n.)

   1. யாைனக் டம்; elephant's stall.

     "ேசவக மைமந்த கடக்ரி" (கம்பரா. ைதலவ. 12);.

   2. க்கம் ( டா.);; sleep.

     "யாைன ேசவகமைமந்த ெதன்னச ்ெச மலர ்அமளி ேசரந்்தான்" (கம்பரா. ம்ப. 9);.

 E. sleep;

 OE. sladpan;

 G. schlafen;

 L. sommus

     [ேச2 + அகம்.]

 ேசவகம்2 cēvagam, ெப. (n.)

   1. ேப ள்ளி; wild onion.

   2. ேகாைரக் ழங் ; koray root.

   3. ேசாம் ; anise seed.

     [ேச2 + அகம்.]

ேசவகன்

 
 ேசவகன் cēvagaṉ, ெப. (n.)

ேசவகன்  (மைல.); பாரக்்க;see {Sévagan-piidu}

     [ெசம் + அகம் – ெசமகம் → ேசமகம் →  ேசவகம் → ேசவகன்]

ேசவகன்

ேசவகன்  cēvagaṉpūṭu, ெப. (n.)

   1. ற்றா ட்  (மைல.);; rose-coloured sticky mallow.

   2. காந்தள்; Malabar glory-lily.

   3.  ள்ள ; scabrous ovate unifoliate ticktrefoil.

     [ேசவகன் + ]

ேசவகனார்

 
 ேசவகனார ்cēvagaṉār, ெப. (n.)

   மஞ்சட ்காளான்; yellow fungus.
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ேசவகனார் ழங்

ேசவகனார் ழங்  cēvagaṉārgiḻṅgu, ெப. (n.)

   ம ந்தாகப் பயன்ப ம் ழங் வைக (பதாரத்்த. 408);; a kind of root, used medicinally.

     [ேசவகன்2 → ேசவகனார ்+ ழங் ]

ேசவ

ேசவ  cēvaḍi, ெப. (n.)

   வந்த பாதம்; lotusred foot.

     "மன்னிய சன் ேசவ  நா ம் பணி ன்ற" (ேதவா. 104:15);.

ம. ேசவ

     [ேச + அ . ேச = வப் , ெசம்ைம]

ேசவணம்

 
 ேசவணம் cēvaṇam, ெப. (n.)

   ஒ  நா ; a country.

ேசவணர்
ேசவணர ்cēvaṇar, ெப. (n.)

   ேசவண நாட்டார ்(க ங். 318);; people of the country of {Sèvanam.}

ேசவதக் -தல்

ேசவதக் -தல் cēvadakkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   எ க்  ைதய த்தல்; to geld a bull.

     "ேசவதக் வார ்ேபாலப் ந் ' ( வ்.ெபரியாழ். 4. 5:7);.

     [ேச + அதக் -,]

ேசவமரம்

 
 ேசவமரம் cēvamaram, ெப. (n.)

   சாயமரம்; Malay sandal.

1477

www.valluvarvallalarvattam.com 10941 of 19068.



ேசவல்

ேசவல்1 cēval, ெப. (n.)

   1. ம ெலா ந்த பறைவகளின் ஆண் (ெதால். ெபா ள். 603);; male of birds and fowls, excepting peacock.

   2. ேகா ன் ஆண் ( வா.);

 cock.

   3. ஆண் அன்னம் ( வா.);.

 male swam.

     "அன்னச ்ேசவ லன்னச ்ேசவல்" ( றநா. 67);

   4. க டன்; kite.

     "உ ரெ்கா ச ்ேசவேலாய்" (பரிபா. 3:18);.

   5. கக் கட ர் யா ய ம ல் (ெதால். ெபா ள். 603, உைர.);; peacock, the vehicle of {Murugan}

   6. ஆண் ைர; stallion.

     " ைர  ளாணிைனச ்ேசவெலன்ற ம்" (ெதால். ெபா ள். 623);.

 F. chevell

ம. ேசவல், சாவல் ேகா

     [ேச → ேச  → ேசவல். ேசவல் என்ப  லங் , பறைவ தலானவற் ன் ஆண்பாற் 
ெபா ப்ெபயரா ம். (எ.கா); ேசங்கன்  = ஆண்கன் .

     "ேச ம் ேசவ ம் இரைவ ம் கைல ம் . . . ேபாத் ம் கண் ம் க வ ம் ற ம் மாத்த ஆண்பாற் 
ெபயெரன ெமா ப" (ெதால்.1501); (த .வ.108);]

 ேசவல்2 cēval, ெப. (n.)

   காவல்; watching.

     "இற யஞ் ேசவற்  (கல்லா. 84: 9);.

ம. ேசவல்

     [ெசய்  → ேச  → ேச  → ேசவல்]

 ேசவல்3 cēval, ெப. (n.)

   ேச  ( டா.);; mud, mire.

ம வ. களிமண், அள , சக .

ேசவல்காத்தல்

 
 ேசவல்காத்தல் cēvalkāttal, ெப. (n.)

   ப ரக்் ப் ள், லங்  த யவற்ற்ற் ேக  ைளயாமற் காக்ைக (ஏெர .);; keeping watch over corn-
field, protecting it from birds, beasts, etc.

     [ேசவல் + காத்தல்]

ேசவலஞ் த்

 
 ேசவலஞ் த்  cēvalañjitti, ெப. (n.)

   ரிப் ள்ைள; mongoose (சா.அக.);.
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ேசவலவைர

 
 ேசவலவைர cēvalavarai, ெப. (n.)

   ேகா யவைர; fowl bean.

     [ேசவல் + அவைர]

ேசவலாங்ெகாட்
ைட

 
 ேசவலாங்ெகாடை்ட cēvalāṅgoṭṭai, ெப. (n.)

   ேநரவ்ால்ங்ெகாடை்ட; Indian croton seed.

     [ேசவாலம் + ெகாடை்ட]

ேசவலாள்

ேசவலாள் cēvalāḷ, ெப. (n.)

ைள

   னங்கைளக் காவல் ரிபவன் (W.G.);; watchman in corn-field.

     [ேசவல்2 + ஆள்]

ேசவலான்

ேசவலான் cēvalāṉ, ெப. (n.)

ேசவற் ெகா ேயான் பாரக்்க;see {Sévar-kodiyon.}

     "ேசவலாெனனத் த த் ய னைனயவத் கத்தர"் (பாரத. நிைர ட.் 20);.

     [ேசவல்1 → ேசவலான்]

ேசவற்கட்

ேசவற்கட்  cēvaṟkaṭṭu, ெப. (n.)

   ேசவற்ேபார ்(எங்க ர.் 10);; cock-fight.

     [ேசவல் + கட் . கத்  ேபான்றவற்ைற ேசவ ன் கr ல் கட்  ேபார ் ரிய டல்]

ேசவற்கத்

 
 ேசவற்கத்  cēvaṟkatti, ெப. (n.)

ேபாரச்்

   ேசவல்களின் கால்களிற் கட் ங் கத் ; knife fastened to the feet of cocks incock-fight, spur.

     [ேசவல் + கத் ]

ேசவற்ெகா

 
 ேசவற்ெகா  cēvaṟkoḍi, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ெகா ; cock-creeper (சா.அக.);.

ேசவற்ெகா
ேயான்

 
 ேசவற்ெகா ேயான் cēvaṟkoḍiyōṉ, ெப. (n.)

   கக்கட ள் ( வா.);; Muruga, as having the cock on his banner.

     [ேசவல் + ெகா ேயான். ேசவற்ெகா  ேயான் = ேசவைலக் ெகா ல் ெகாண்டவன்]

1479

www.valluvarvallalarvattam.com 10943 of 19068.



ேசவற்ெகாண்
ைட

ேசவற்ெகாண்ைட cēvaṟkoṇṭai, ெப. (n.)

   1. ேசவ ன் தைல ல் உள்ள ெகாண்ைட ேபான்ற அைமப் ; cock's crest.

   2. ேகா க் ெகாண்ைடச ்ெச ; cock-comb.

     [ேசவல் + ெகாண்ைட]

ேசவற் 

 
 ேசவற்  cēvaṟcūṭu, ெப. (n.)

   ேசவற் ெகாண்ைட; cock's crest.

     [ேசவல் + ]

ேசவற்பண்ணி

 
 ேசவற்பண்ணி cēvaṟpaṇṇi, ெப. (n.)

   நாணற் ல்; kaus grass (சா.அக.);.

ேசவற்பண்ைண

 
 ேசவற்பண்ைண cēvaṟpaṇṇai, ெப. (n.)

   ேகா க் ெகாண்ைடச ்ெச  (சங்.அக.);; cocks- comb.

     [ேசவல் + பண்ைண]

ேசவற்

 
 ேசவற்  cēvaṟpū, ெப. (n.)

   ேகா க் ெகாண்ைடச ்ெச ; cock's comb (சா.அக.);.

ேசவற்ேபார்

 
 ேசவற்ேபார ்cēvaṟpōr, ெப. (n.)

   ேசவல்களின் கா ல் கத் ையக் கட்  ேமாத ம் ஒ வைக ேபார;் cock-fight.

     [ேசவல் + ேபார]்

ேசவாலகம்

 
 ேசவாலகம் cēvālagam, ெப. (n.)

   சத் சாரைண; spreading hogweed.

ேசவாலங்ெகாட்
ைட

 
 ேசவாலங்ெகாடை்ட cēvālaṅgoṭṭai, ெப. (n.)

ேசவாலம் பாரக்்க;see {šēvālam}

     [ேசவாலம் + ெகாடை்ட]

ேசவாலம்

 
 ேசவாலம் cēvālam, ெப. (n.)

   ேநரவ்ாளம் (மைல.);; CTOtOn.
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ேசவா கம்

 
 ேசவா கம் cēvāligam, ெப. (n.)

   க ெநாச்  (மைல.);; willow-leaved justicia.

ேச யம்

 
 ேச யம் cēviyam, ெப. (n.)

   ெவள்ைள ெவட் ேவர ்( .அ.);; a variety of cuscuss grass.

ேச யால்

ேச யால் cēviyāl, ெப. (n.)

   1. இலா சை்ச; cuscuss root.

   2. ேசலமரம்; acacia tree (சா.அக.);.

ேச யால் ல்

 
 ேச யால் ல்  cēviyālpulluruvi, ெப. (n.)

   ேவலமரத் ன்ேமற் ல் ; a parasite on acacia tree (சா.அக.);.

     [ேச யால் + ல் ]

ேச

ேச 1 cēvu, ெப. (n.)

   1. ெசவ்வ ரம்; heart-wood.

   2. வப்  வண்ணம்; red colour.

   3. மரவ ரம்; headcore of a tree.

     'ெசய் தைக ேசேவ ம், ெசய்யாத ைக ேநாேவ ம்' (பழ.);.

     [ேச → ேச ]

 ேச 2 cēvu, ெப. (n.)

   கடைல மாைவப் ைசந்  அச் ல் ேதய்த்  எண்ெணய் ல் இட் ச ்ெசய்யப்ப ம் கார அல்ல  
இனிப் ச ் ைவ ைடய ன்பண்டம்; a savoury or sweet in the shape of stort stickstrips made of chick- pea past 
fried in oil.

இனிப் ச ்ேச .

ேச கன்

 
 ேச கன் cēvugaṉ, ெப. (n.)

   ேப ள்ளி அல்ல  நரி ெவங்காயம்; wild onion.

ேசைவ

ேசைவ1 cēvai, ெப. (n.)

   எ ராக; towards, in front of.

கைடக் ச ்ேசைவ (இ.வ.);.

     [ெசவ்ைவ → ேசைவ]

 ேசைவ2 cēvai, ெப. (n.)

   அரி  மாைவ ல் ேபாலப் ந்  நீரா ல் ேவகைவத் ச ்ெசய்யப்ப ம் உண ; a noodle-like 
steamed rice preparation.

ம வ, இ யாப்பம்

     [ேசரி → ேசரை்வ → ேசைவ]
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ேசைவக் ல்

 
 ேசைவக் ல் cēvaikāl, ெப. (n.)

   நீண்ட ல் (C.E.M.);; long hinges.

     [ேசரி → ேசரை்வ → ேசைவ + ல் – ேசைவக் ல்]

ேசைவநா

 
 ேசைவநா  cēvaināḻi, ெப. (n.)

   ேசைவ வதற்கான அ த் ைளக ம் ைகப் க ம் ெகாண் , ஒன் க் ள் ஒன்  ெசல் மா  
அைமந்த உழக் ப் ேபான்ற க ; a kind of colander-like vessel, used in preparing {Sevai.}

     [ேசைவ + நா ]

ேசைவயரக்ாவல
ன்

ேசைவயரக்ாவலன் cēvaiyarkāvalaṉ, ெப. (n.)

ேசக் ழார;்{Sekkilar.}

     "வளவர ்ேகாமான் ேசைவயர ்காவலைர கேநாக்  (ேசக் ழார.் .25);.

ேசழ்

ேசழ் cēḻ, ெப. (n.)

   ேம டம்; the upper region.

     "ேச யரந்்த மணிமாடம்" ( வ். ெபரிய . 4. 49);.

ம. ேசழ்

     [ேசண் → ேசழ்]

ேசழம்

 
 ேசழம் cēḻm, ெப. (n.)

ேசளம் (நாஞ்.); பாரக்்க;see {Solam}

     [ேசளம் → ேசழம்]

ேச

 
 ேச  cēḻi, ெப. (n.)

   ற்றம் (த ம ரி.);; court-yard.

     [ேசழ் → ேச ]

ேசளம்

 
 ேசளம் cēḷam, ெப. (n.)

    (ெநல்ைல);; remainder,balance.

ேசளாகம்

 
 ேசளாகம் cēḷākam, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் ேகாணி (இ.வ.);; a kind of gunny bag.

ம. ேசளாகம்
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ேசற்கண்ணி

 
 ேசற்கண்ணி cēṟkaṇṇi, ெப. (n.)

   ெமய்யழ ப் ச் ;   அரிதாரம் (சங்.அக.);; sulphide of arsenic.

     [ேசல் + கண்ணி]

ேசற்ெகண்ைட

ேசற்ெகண்ைட cēṟkeṇṭai, ெப. (n.)

   க ம்பசை்ச நிற ைடய ெகண்ைட ன் வைக; camatic carp,greenish-brown, weighing as much as 25 Ib.,

     [ேசல் + ெகண்ைட]

ேசற்றாைம

 
 ேசற்றாைம cēṟṟāmai, ெப. (n.)

   ஆைம வைக; common terrapin.

     [ேச  + ஆைம]

ேசற்றாரால்

ேசற்றாரால் cēṟṟārāl, ெப. (n.)

   15 ரல நீள ம், ப ப் ம் பசை்ச ங் கலந்த நிற ள்ள ஆரால் ன் வைக; sand-eel brownish or 
greenish, attaining 15in. in length.

     [ேச  + ஆரால்]

ேசற் ல்வளர்ந்த
மடச்

 
 ேசற் ல்வளரந்்தமடச்  cēṟṟilvaḷarndamaḍacci, ெப. (n.)

   ர ப் ; brahmiplant(சா.அக.);.

     [ேசற் ல் + வளரந்்த + மடச் ]

ேசற் க்கால்

ேசற் க்கால் cēṟṟukkāl, ெப. (n.)

   1. வய ல் ெதாளிய த்  நாற் நட  ெசய்  ப ர ்ெசய் ம் ேவளாண்ைம; wet-ploughing system of 
cultivation.

   2. ெதாளிய த்  ைதக் ம் வயல்; land trampled, ploughed and puddled for sowing paddy.

   3. களிமண் வயல், நஞ்ைச (தஞ்ைச);; slushy clay-soil.

     [ேச  + கால்]

ேசற்றக்ெகண்
ைட

 
 ேசற்றக்ெகண்ைட cēṟṟakkeṇṭai, ெப. (n.)

   ேசற் ல் வள ம் ெகண்ைட ன்; a kind of fish.

     [ேச  → ெகண்ைட]

ேசற் த்தா

 
 ேசற் த்தா  cēṟṟuttāvi, ெப. (n.)

   ஈர ம் ெமன்ைம ம் ெகாண்ட களிமண்; wet and soft earth mire, aspersions, mud slipper.

     [ேச  + தா ]

ேசற் நாற்

ேசற் நாற்  cēṟṟunāṟṟu, ெப. (n.)

   ேச ெசய்த வய ல் ளத்த நாற்  (G.Tj.D.I.96);; seedling, growing from slushed seed-bed, mud-shoots.

     [ேச  + நாற் ]
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ேசற் ப்பலைக

ேசற் ப்பலைக cēṟṟuppalagai, ெப. (n.)

   1. மண்தாங் ப் பலைக; wooden lintel.

   2. ேசற த்த வயைலப் பரம்ப க்கப் பயன்ப ம் பலைக; wooden plank to flatten the slushed wet land.

     [ேச  + பலைக]

ேசற் ப் ண்

 
 ேசற் ப் ண் cēṟṟuppuṇ, ெப. (n.)

   ேசற்றால் கால் ர ைட ல் உண்டா ம் அரி ண்; itching sore between the toes, due to frequent walking in the 
mud.

   ம. ேசற் ப் ண் ;பட. ெகாெர ண்

     [ேச  + ண்]

ேசற் ப்

 
 ேசற் ப்  cēṟṟuppuḻudi, ெப. (n.)

   உழப்பட்ட நிலம் (R.T.);; ploughed land.

     [ேச  + ]

ேசற் மரக்கரப்
பான்

 
 ேசற் மரக்கரப்பான் cēṟṟumarakkarappāṉ, ெப. (n.)

   ழந்ைதக க்  வ ம் கரப்பான் ேநாய்; eczema of children due to phlegm humour (சா.அக.);.

ேசற

 
 ேசற  cēṟaḍi, ெப. (n.)

ேசறைட (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see {Séradai.}

 ேசற  cēṟaḍi, ெப. (n.)

   ஏரிமத ன் அ ப்ப  ல் தண்ணிர ்ெவளிேய ம் சாளரம், றந் தால் ேச  சக  ெவளிேய ம்ப  
அைமந்த அைமப் ; opening in near sluice.

     [ேச +அ ]

ேசறைட

 
 ேசறைட cēṟaḍai, ெப. (n.)

   வண் சச்க்கரத் ல் ப ம் ேசற்ைற அகற் க் ெகாண்ேட க் ம் க ; tool to remove the slush from the 
wheel of the cart; mudguards of a carriage.

     [ேச  + அைட. ேச  அைடயாவண்ணம் வக் க் ெகாண்ேட க் ம் க ]

ேசறல்

ேசறல் cēṟal, ெப. (n.)

   ெசல் ைக ( டா.);; passing, going, reaching.

     "ெதன் ைச ேசறலாற்றா" (கம்பரா. சம் மா . 19);.

     [ெசல் → ேசறல்]
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ேசறா

ேசறா 1 cēṟāṭi, ெப. (n.)

ேசறைட (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see {Śēradai.}

     [ேச  + ஆ  – ேசறா . ஆ  → ஆ ]

 ேசறா 2 cēṟāṭi, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ; a royal emblem carried in procession.

     "ெபான் ென த் ெத  ேசறா  ெபாற் ற" ( க்காளத். . 7.66);.

ேசறா

ேசறா 1 cēṟāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   வய ல் தத்தற் த் ெதாளி கலக் தல் (யாழ்ப்.);; to make a field slushy for sowing paddy.

     [ேச  + ஆ -.]

 ேசறா 2 cēṟāṭudal,    5 ெச. ன்றா .  (v.t.)

   ைவத் க் ைழத்தல்; to mash, reduce to pulp, as mangled bodies on the field of battle.

     [ேச  + ஆ . ேசறா  = ேசற்ைறத் ைவத் க் ழப் தல்.]

ேசறாம்பாம்

ேசறாம்பாம்  cēṟāmbāmbu, ெப. (n.)

   10 அ  நீள ம் ப ப்  நிற ம் உள்ள ன்வைக; eel, uniform brown, attaining 10 ft. in length.

     [ேச  + ஆம் + பாம் ;

ேசற்  மண ள் அ க்க  ைதந்  ெசல் ம் ெச ள்ள ன். வ ல் பாம்  ேபா க் ம்]

ேச

ேச  cēṟi, ெப. (n.)

   1, 2 அ  நீள ம் க ம்பலைக நிற ம் உைடய கடல் ன் வைக; sea-fish, slaty grey attaining 2ft. in length, 
Aiagramma cinctum.

   2. 4 3/4 ரல நீல ம் க ைம கலந்த சாம்பல் நிற ம் உைடய கடல் ன் வைக; sea-fish dark-grey attaining 

ேச கம்

 
 ேச கம் cēṟugam, ெப. (n.)

ைத;seed (சா.அக.);.

     [சா  → ேச  -→ ேச கம்]

ேச த்

ேச த்  cēṟugutti, ெப. (n.)

   ேசற்ைறத் தள்ளற்  உத ங் க  ( றநா. 61. உைர.);; an instrument for removing mud.

     [ேச  + த் ]

ேச ஞ் ரி ம்

 
 ேச ஞ் ரி ம் cēṟuñjuriyum, ெப. (n.)

   சக ; mud and mire.

ம வ. ேச ம் சக ம் ( கைவ);

     [ேச  + ரி ]
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ேச ஞ் ரி மா
ய்

 
 ேச ஞ் ரி மாய் cēṟuñjuriyumāy,    . .எ. (adv.) ைழவாய்; in over boiled mashy condition.

ேசா  ேச ஞ் ரி மா க் ற  (யாழ்ப்.);.

     [ேச  + ரி ம் + ஆய்]

ேச த த்தநீர்

 
 ேச த த்தநீர ்cēṟudaḍiddanīr, ெப. (n.)

   ேச  கலந்த கலங்கலான தண்ணிர;் muddy water.

ம வ. மண் , மண் நீர ்( கைவ);

     [ேச  + த த்த + நீர]்

ேச தாங்

 
 ேச தாங்  cēṟutāṅgi, ெப. (n.)

   ேசற் ைன வைலப்ைப ல் ெசல்ல டாமல் ெசய் ம் ஒ  வைலக் ; a part of the net to prevent slush 
going into the net.

     [ேச  + தாங் ]

ேச க்

 
 ேச க்  cēṟutūkki, ெப. (n.)

   ேச  அகற் ; mud jack.

     [ேச  + க் ]

ேசைற
ேசைற cēṟai, ெப. (n.)

ேசைர2 பாரக்்க;see {:ன்a.}

ேசன்

ேசன் cēṉ, ெப. (n.)

ேசனன்2 பாரக்்க;see {tag.}

     " ர சே்ச ெனன் யாவ ம் கழப்பட்டார"் ( வக. 1681);.

     [ேசனன் → ேசன்]

ேசனம்

ேசனம் cēṉam, ெப. (n.)

ேசம் 1 பாரக்்க;see {šēmbu}

     [ேசம்  → (ேசம் ); → ேசனம்]

ேசனம்பாம்
ேசனம்பாம்  cēṉambāmbu, ெப. (n.)

ேசனா1 பாரக்்க;see {šēnā.}

ேசனன்

ேசனன் cēṉaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  பைழய பட்டப் ெபயர;் an ancient title.

     "சந்  ேசன  ந்  ேசன ந் த மேசன ம்" (ேதவா. 859, 4);.

1486

www.valluvarvallalarvattam.com 10950 of 19068.



ேசனா

ேசனா1 cēṉā, ெப. (n.)

   1. நான்  அ க்  ேமல் வள ம் ப ப்  நிற ன்வைக; true eel, brownish, attaining more than 4 ft. in length.

   2. மலங் ன் ( ன்.);; a kind of eel with picked head.

 ேசனா2 cēṉā, ெப. (n.)

   நிலவா ைர; Thirunelveli senna.

ேசனாங்கம்

 
 ேசனாங்கம் cēṉāṅgam, ெப. (n.)

   பைட ன் உ ப்  (யாழ்.அக.);; component division of an army.

     [ேசைன + அங்கம்]

ேசனாச த் ரம்

ேசனாச த் ரம் cēṉācamuttiram, ெப. (n.)

   1. கடல்ேபான்ற ெப ம் பைட; army, vast as an ocean.

   2. ெப ங் ட்டம் (உ.வ.);; immense crowd.

     [தாைன → ேசைன + ச த் ரம். தாைன = பைட, ெப ம்பைட.]

 Skt. ச த்ர → த. ச த் ரம்

ேசனா ப

 
 ேசனா ப  cēṉādibadi, ெப. (n.)

ேசனாப  பாரக்்க;see {Séné-padi.}

ேசனா பன்

ேசனா பன் cēṉātibaṉ, ெப. (n.)

ேசனாப  பாரக்்க;see {Enச-்padi,}

     " ரேன ேசனா பன்" (அறப்பளீ. 85);.

     [ேசைன + அ பன்]

 Skt. அ ப → த. அ பன்

ேசனா ராயன்

ேசனா ராயன் cēṉātirāyaṉ, ெப. (n.)

   1. ேசனாப  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see

{padi.}

   2. கக்கட ள்; god {Murugan.}

     [ேசைன + ஆ ராயன்]

 Skt.அ ராஜ → த. அ ராயன். அ  → ஆ

ேசனாபத் யம்

 
 ேசனாபத் யம் cēṉāpattiyam, ெப. (n.)

   பைடத்தைலைம; office of a commander, commander-ship.

     [ேசைன + பத் யம் – ேசைனபத் யம் → ேசனாபத் யம்

 Skt. பத்ய →  த. பத் யம்]

1487

www.valluvarvallalarvattam.com 10951 of 19068.



ேசனாப

ேசனாப 1 cēṉāpadi, ெப. (n.)

   பைடத்தைலவன்; general, commander of an army.

     " ேவதைனச ்ேசனாப யாய்" ( வ். இயற். 4:24);.

     [ேசைன + ப . Skt. ப ]

 ேசனாப 2 cēṉāpadi, ெப. (n.)

   பண்வைக (இராகவைக); (பரத. ராக. 103.);; a specific melody-type.

ேசனாப யாழ்
வார்

ேசனாப யாழ்வார ்cēṉāpadiyāḻvār, ெப. (n.)

   மா க்  ந்  ெகா த்தவர ்(M.B.R. 514 of 1917);; Visnu's host.

ம வ. ேசைன த யார்

     [ேசனாப  + ஆழ்வார]்

ேசனாமரம்

 
 ேசனாமரம் cēṉāmaram, ெப. (n.)

   அ ஞ் ல் மரம்; alangium tree (சா.அக.);.

     [ேச → ேசனா + மரம்]

ேசனா கம்

ேசனா கம் cēṉāmugam, ெப. (n.)

   1. ற்பைட; frontamy.

     "வாழ்க ேசனா கம்" ( லப். 25:192);.

   2. ன்  ேதர,் ன்  யாைன, ஒன்ப  ைர, ப ைனந்  காலாடக்ள் அடங் ய ஒ  
பைடதெ்தாைக ( ங்.);; division of an army comprising 3 chariots, 3 elephants, 9 horses and 15 foot-soldiers.

     [ேசைன கம்]

ேசனாவைர

ேசனாவைர  sēṉāvaraisi, ெப. (n.)

   ேசனாவைரயன் மைன  (நன். 276, ம ைல.);; wife of commander-in-chief.

     [ேசைன + அைர ]

ேசனாவைரயம்

 
 ேசனாவைரயம் cēṉāvaraiyam, ெப. (n.)

   ெதால்காப் யச ்ெசால்ல காரத் க் ச ்ேசனாவைரயர ்ெசய் உைர; a commentary on the {Sol-l-adigăram} 
of {Tolkāppiyam} by {Šēnāvaraiyar}

     [ேசனாவைரயர ்→ ேசனாவைரயம்]

ேசனாவைரயர்

ேசனாவைரயர ்cēṉāvaraiyar, ெப. (n.)

   ெதால்காப் யச ்ெசால்ல காரத் க் ச ் றந்த உைர ெசய்த ஆ ரியர;் the renowned commentator on the 
{SoI-1-adigâram} of {Tolkáppiyam}

     [ேசைன + அைரயன்]

ேசனாவைரயன்

ேசனாவைரயன் cēṉāvaraiyaṉ, ெப. (n.)

ேசனாப  (நன். 278, ம ைல); பாரக்்க;see {Ščná-pati}

     [ேசைன + அைரயன்]

ேசனா

 
 ேசனா  cēṉāvu, ெப. (n.)

   தகைர (மைல.);; focid cassia.
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ேசனானியன்

 
 ேசனானியன் cēṉāṉiyaṉ, ெப. (n.)

ேசனா ராயன் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {Sénédi-rayan}

ேசைன

ேசைன1 cēṉai, ெப. (n.)

   1. யாைன, ேதர,் பரி, காலாள் என்ற நாற்பைட; army comprising four-fold divisions, viz.,{yānai, dër,} pari, {kälä}.

   2. பைடக்கலம்; weapon.

   3. ட்டம்; multitude, crowd.

     " ரி ைல டாத ேசைனேய" (கம்பரா. ைதலமா. 8);.

   4. உற்றார ்உற னர;் friends and relations.

அவன் ேசைனைய யாரால் தாங்க ம்?

     [தாைன → (சாைன→); ேசைன. தாைன = பைட]

 ேசைன2 cēṉai, ெப. (n.)

   1. ெத  ( ங்.);; street.

   2. கைடதெ்த ; bazaar.

   3. சந்ைத ( ன்.);; market, fair.

 ேசைன3 cēṉai, .அ. (adj.)

   பல; many.

அவன் வந்  ேசைனநாள் ஆ ன (இ.வ.);.

ெத. ேசந

 ேசைன4 cēṉai, ெப. (n.)

   ேசணம்; saddle.

     [ேசணம் → ேசைண → ேசைன]

 ேசைன5 cēṉai, ெப. (n.)

   1. கரைண வைக (ைதலவ. ைதல. l35);; Tahiti arrowroot, Tacoa pinnatifida.

   2. கரைண வைக (M.M.);; tuberous-rooted herb. Amorphophallus campanulatue.

   ம. ேசன;   க., ., ேகென;  ென

     [ேசமம் → ேசைன. சாற்ைற (சத் கைன); ேவரில் ேச த்  ைவக் ம் ழங் ]

 ேசைன6 cēṉai, ெப. (n.)

ேசைனப்பால் பாரக்்க;see {traippil}

     "சங் ற். . . ேசைன டன் வஞ்சத் ட் ம ட் ங் கலந்  கட் னாள்" ( ற  .166);.

     [ேசைண → ேசைண]
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ேசைணக்கணிம
கன்

ேசைணக்கணிமகன் cēṇaiggaṇimagaṉ, ெப. (n.)

   ேசைன ள்ள கணியன்; astrologer attached to an army.

     "ெசவ்வைக ணரந்்ேதான் ேசைனக் கணிமகன்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 36:199);.

     [ேசைன + கணி + மகன்]

ேசைனக்கால்

 
 ேசைனக்கால் cēṉaikkāl, ெப. (n.)

   ேகா ல், டவ வ ளக்ைக ைவக் ம் கம்பம் (இ.வ.);; stand of a pot-shaped lamp used in temples.

     [ேசைன + கால்]

ேசைனக் ழங்

ேசைனக் ழங்  cēṉaikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   சைமய க் ப் பயன்ப ம், க ப்  நிறத்ேதா ம் ெவளிரச் ் வப்  நிறச ்சைதப் ப ம் ெகாண்ட 
அைரக்ேகாள வ வத் ல் இ க் ம் ஒ வைகக் ழங் ; a big variety of elephant foot yam (சா.அக.);.

     [ேசைன5 + ழங் ]

ேசைனக் ைட
யார்

ேசைனக் ைடயார ்cēṉaikkuḍaiyār, ெப. (n.)

   ேசைனத்தைலவர,்3 பாரக்்க; Sce {Senai-ttalaivar;3.}

ம வ. பைடத்தைலவர,் ேசைன த

     [ேசைன +  + உைடயார]்

ேசைனக்ைகேகா
ளர்

ேசைனக்ைகேகாளர ்cēṉaikkaiāḷar, ெப. (n.)

ேசைனத்தைலவர ்பாரக்்க;see:{Emai-talaiyar.}

     "ேசைனக் ைகேகாள ம், கண்ணாள ம் மற் ம் பல கல்வைன ல் உள்ளா ம்" (ந.க.ெதா.2.கல். 4, 
ெதா.எ. 259-4);.

     [ேசைன + ைகேகாளர]்

ேசைனத்தைலவ
ர்

ேசைனத்தைலவர ்cēṉaittalaivar, ெப. (n.)

   1. ேசனாப ; commander, leader of an army.

     "ேசைனத் தைலவராய்ச ்ெசன்ேறா ம்" (நால -2);.

   2. ேசைன த யார,்1 பாரக்்க;see {taaimudaiyil}

     'ேசைனத் தைலவர ் த்தாள். . . ேச ப்பேன' (அழகரக்லம். காப் );.

   3. இல வணிகரினத்தார ்(இ.வ.);; men of {ilai-vāņigar} caste.

     [ேசைன + தைலவர]்

ேசைனநாதன்

 
 ேசைனநாதன் cēṉainātaṉ, ெப. (n.)

ேசனாப ஆழ்வார ்பாரக்்க;see {Śānāpadi-ásvár}

     "நாத னி சடேகாபன் ேசைன நாதன்"

     [ேசைன + நாதன்]

ேசைனப்பைடக
ள்

 
 ேசைனப்பைடகள் cēṉaippaḍaigaḷ, ெப. (n.)

   ெப ங் ட்டம் (யாழ்ப்.);; big crowd, concourse of people.

     [ேசைன + பைடகள்]
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ேசைனப்பைடய
ரவம்

 
 ேசைனப்பைடயரவம் cēṉaippaḍaiyaravam, ெப. (n.)

   யாநங்ைக; snake root (சா.அக.);.

ேசைனப்பால்

 
 ேசைனப்பால் cēṉaippāl, ெப. (n.)

   ழந்ைத றந்த ம் கட் ம் இனிப் க் கலந்த நீ ண  (இ.வ.);; sweetened liquid, used for feeding an infant 
as soon as it is born.

     [ேசைன + பால் – ேசைனப்பால்]

ேசைனப்ெப ங்
கணி

ேசைனப்ெப ங்கணி cēṉaipperuṅgaṇi, ெப. (n.)

   பைடெய ப்  த யவற் க் ரிய நாள் த்தங்கைளக் கணித்தற் ச ்ேசைன ல் அமரந்் ள்ள 
கணியர ்தைலவன்; chief astrologer attached to an army.

     "ேசைனப் ெப ங்கணி ெசப் ய நன்னாள்"(ெப ங். மகத. 22: 185);.

     [ேசைன + ெப ம்கணி]

ேசைனப்ெப
வாணிகன்

ேசைனப்ெப வாணிகன் cēṉaipperuvāṇigaṉ, ெப. (n.)

   பைடக்  ேவண் ய உண  த ய பண்டங்கைளக் ெகா த்  உத பவன்; chief purveyor for an army.

     "ெச வார ்ேசைனப் ெப வாணிகன் மகன்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 40: 344);.

     [ேசைன + ெப வாணிகன்]

ேசைனேபாகம்

 
 ேசைனேபாகம் cēṉaipōkam, ெப. (n.)

   பைடக் ரிய பணிகளில் ஒன் ; an office in military service.

     [ேசைன + ேபாகம்]

ேசைன காமன்

ேசைன காமன் cēṉaimīkāmaṉ, ெப. (n.)

   கடற்பைட ன் கலத்தைலவன்; captain of the warship.

     'இராசராச ேச ராயஞ் ேசைன காமன் எ ந்த த்த ேச  நாயகற் ம் நாச் யாற் ம் ( தல் 
இராசராசன், . . 1049, ெத.க.ெதா. 7, கல். 890);.

     [ேசைன + காமன்]

ேசைன த

 
 ேசைன த  cēṉaimudali, ெப. (n.)

   பைடத் தைலவர;் chief of an army.

     [ேசைன + த ]

ேசைன த யா
ர்

ேசைன த யார ்cēṉaimudaliyār, ெப. (n.)

   மா க்  ந்  ெகா த்தவர;்{Visn's} hosts.

   2. ைகக்ேகாள இனத்தார;் men of {Kaikkölar} caste.

     [ேசைன1 + த யார]்

ேசைனயங்கா
கள்

ேசைனயங்கா கள் cēṉaiyaṅgāṭigaḷ, ெப. (n.)

   அ ைவ வணிக ெளா  வைக னர ்(ெத.ெகா. 430);; a sect of cloth merchants.

     [ேசைன + அங்கா கள்]
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ேசைனயர்ேகான்

ேசைனயரே்கான் cēṉaiyarāṉ, ெப. (n.)

ேசைன த யார ்பாரக்்க;see {senaimudallyள்}

     "ேபரா  ெச த் ய ேசைனயர ்ேகான்வாழ" (அஷ்டப். ரங்கதாய . ஊசல், 1);.

     [ேசைனயர ்+ ேகான்]

ேசைன ள்ப ந
ன்

ேசைன ள்ப நன் cēṉaiyuḷpaḍunaṉ, ெப. (n.)

   அரசன் ஆைணையக் காள ச ்ேசைனக்  அ ப்ேபான்; royal herald who proclaims with a trumpet the 
king's commands to his army.

     'ேசைன ள்ப நைர யாைண ேள ' ( லப். 8: 13, உைர);.

     [ேசைன + உள் + ப நன்]

ைச

ைச1 cai,    சகரெமய் ம் ஐகார உ ம் ேசரந்்த உ ரெ்மய் எ த் ; the compound of 'c' and 'ai'.

     [ச ்+ ஐ = ைச]

 ைச2 cai, ெப. (n.)

   இகழ்ச் க் ப் ; expr. of contempt, abhorrence.

 ைச3 cai, ெப. (n.)

   ைன; millet.

ைசக் ைன

 
 ைசக் ைன caikkiṉai, ெப. (n.)

ைசைக பாரக்்க;see {Saigai}

 E. signal;

 F., LL, L: signum

     [ைசைக → ைசக் ைன]

ைசைக

ைசைக caigai, ெப. (n.)

   ெசய்  ெதரி க் ம் ைற ல் ைக, கண் த யவற்றால் காட் ம் ப் ; signal gesture, hint, as 
winking of the eyes, hand."ெசங்கட ்ைசைக" ( ள. மார. 27);.

     [ெசய் + ைக - ெசய்ைக (ெசய்வ ); → ைசைக]

ைசயகம்

 
 ைசயகம் caiyagam, ெப. (n.)

   ப க்ைக (அக.நி.);; bed.

     [தைல சாய்த்தல் என்ப  உறங் தைலக் க் ம். எனேவ சாய்→அகம்-சாயகம்→ைசயகமா ப் 
ப க்ைகையக் க் ற .]

ைசயரியம்

 
 ைசயரியம் caiyariyam, ெப. (n.)

   ெப ங் ஞ் ; cone head - Strobil anthes consanguineus (சா.அக.);.

ைசயல்

ைசயல் caiyal, ெப. (n.)

   சாயல்; exact likeness.

     "சா  நைடையப் ேபால. . . ைசய ேல நான் காேணன்" (கட்டெபாம் . பக். 57);.

     [சாயல் → ைசயல்]
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ைசயானம்

 
 ைசயானம் caiyāṉam, ெப. (n.)

   ைசயகம் பாரக்்க;{šaiyagam}

ைசெயனல்

 
 ைசெயனல் caiyeṉal, ெப. (n.)

   இகழ்ச் க் ப் ; onom. expr. of contempt, abhorrence.

     "ைசெயனத் ரிேயல்" (ஆத் .);.

     [ேச → ைச + எனல்]

ைசைய

ைசைய1 caiyai, ெப. (n.)

ைசைக பாரக்்க;see {&aigai}

 E. signal;

 L. L, L., F. signum

     [ைசைக → ைசைய]

 ைசைய2 caiyai, ெப. (n.)

   ெசய் ள்ேபாக் ; flow as a poetry.

ைசெயாத் -
த்தல்

 
 ைசெயாத் -த்தல் caiyottiruttal, ெச. . . (v.i.)

   இணக்கமா த்தல் ( ன்.);; to be friendly.

     [இைச + ஒத்  → ைசெமாத் ]

ைசரிகம்

 
 ைசரிகம் cairigam, ெப. (n.)

   கலப்ைப (யாழ்.அக.);; plough-share.

ம வ. ேம , ஏர.்

     [ஏரி → ேசர ்→ ேசரி → ேசரிகம் → ைசரிகம்]

ைசரிகன்

ைசரிகன் cairigaṉ, ெப. (n.)

   1. உழவன் (யாழ்.அக.);; ploughman.

   2. ஏரம்ா ; ploughbullock.

     [ைசரிகம் → ைசரிகன்]

ைசரிபம்

 
 ைசரிபம் cairibam, ெப. (n.)

   எ ைம ( ங்.);; buffalo.

     [ைசரிகன் → ைசரிபம்]

1493

www.valluvarvallalarvattam.com 10957 of 19068.



ைசரியம்

 
 ைசரியம் cairiyam, ெப. (n.)

ைசயரியம் பாரக்்க;see {Saiyariyam}

ைச யம்

ைச யம் cailiyam, ெப. (n.)

   1. க்கைள இரண் ரண்டாகத் ெதா க் ம் மாைலவைக (உ.வ.);; a kind of garland strung with pairs of 
flowers.

   2. ெமா நைட; style.

     [ைசைய + ைச யம்]

ைசவகட்பலா

 
 ைசவகட்பலா caivagaṭpalā, ெப. (n.)

   ெவள்ேவல்; white babool.

ைசவங்கம்

 
 ைசவங்கம் caivaṅgam, ெப. (n.)

   ைன; millet.

ைசவ யா

 
 ைசவ யா saivasuyā, ெப. (n.)

   த தாைழ; wild killer.

ைசவரல்

 
 ைசவரல் caivaral, ெப. (n.)

   இகழ்ைக(இலக்.அக.);; contempt, act of despising.

     [ேச + ஒ க் ப் ) → ைச + வரல்]

ைசவலம்

 
 ைசவலம் caivalam, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப்பா  ( டா.);; duck-weed greee, moss-like plant growing in pools.

ைசவவாதளா

 
 ைசவவாதளா caivavātaḷā, ெப. (n.)

   தனக் ; catamaran tree (சா.அக.);.

ெசா

 
 ெசா co,    ஒகரம் ஏ ய 'ச'கர உ ரெ்மய் எ த் ; the compound of 'c' and 'o',

     [ச ்+ ஒ]

ெசாக்கக்கட்
ெவள்ளி

 
 ெசாக்கக்கட் ெவள்ளி cokkakkaṭṭiveḷḷi, ெப. (n.)

   ய ெவள்ளி; pure silver.

     [ெசாக்கம் + கட்  + ெவள்ளி]

1494

www.valluvarvallalarvattam.com 10958 of 19068.



ெசாக்கக் த்

 
 ெசாக்கக் த்  cokkakāttu, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் த் ; a kind of dance.

     [ெசாக்கன் + த் . ெசாக்கம் = நல்லாடல் ( த்த நி த்தம்); ெசாக்க யன் என்ப  
ேகாப்ெப ஞ் ங்கன் என் ம் பல்லவ மன்ன க் ரிய றப் ப் ெபயர.்]

ெகாக்கச் யன்க
ல்

 
 ெகாக்கச் யன்கல் kokkacciyaṉkal, ெப. (n.)

   ெதாண்ைட மண்டலத் ல் ெபான்ைன நி ப்பதற் ப் பயன்ப த் ய எைடக் கல்; a weight measure 
prevalent in the {Toņɖai maņdalam.}

     [ெசாக்கச் யன் → ெசாக்கச் யம் + கல்]

ெசாக்கச் யன்
ேகால்

ெசாக்கச் யன்ேகால் cokkacciyaṉāl, ெப. (n.)

   ல்ைலக்ேகா ன் நிலங்கைள அளக்கப் பயன்பட்ட ேகால்; the name of linear measure, used to measure 
the lands belonging to the temple at Chidambaram.

     "ெசாக்கச் யன் க  நந்தவனம் நிலம் அ பத்  ன்  மா க்காணிக் ழ் க்கா ம் 
ெசாக்கச் யன் ேகாலால் அளந்த இடத் " (ெத.க.ெதா. 12, கல். 215);.

ெசாக்கச் யன்
வாசல்

ெசாக்கச் யன் வாசல் cokkacciyaṉtiruvācal, ெப. (n.)

   தம்பரம் க்ேகா ன் ெதற்  வாச க்கைமந்த ெபயர ்(ெத.க.ெதா. 8, கல். 50);; the name given to 
the Southern entrance of the temple at Chidambaram.

     [ெசாக்கச் யன் → ெசாக்கச் யன் + வாசல்]

ெசாக்கச் யன்

 
 ெசாக்கச் யன் cokkaccīyaṉ, ெப. (n.)

   பல்லவ அரசரக்் ரிய றப் ப் ெபயர;் Special title of Pallavä kings.

     [ெசாக்கன் (= வன்); + யன்]

ெசாக்கட்டாய்

 
 ெசாக்கட்டாய் cokkaṭṭāy, . .எ. (adv.)

   எளிதாக; easily, without much ado.

அைதச ்ெசாக்கட்டாய்த் தள்ளி ட்டான் (இ.வ.);.

ெசாக்கட்டான்க
வ

 
 ெசாக்கட்டான்கவ  cokkaṭṭāṉkavaṟu, ெப. (n.)

   ெசாக்கட்டான் ஆட்டத் ல் தாயங் க்க உ ட் ம் கடை்ட; dice used in the game of {šokkaitām}

ம வ. ஆ கல், தாயக்கடை்ட

     [ெசாக்கட்டான் + கவ ]

ெசாக்கட்டான்கா
ய்

 
 ெசாக்கட்டான்காய் cokkaṭṭāṉkāy, ெப. (n.)

   ெசாக்கட்டான் ஆட்டத் ல் பயன்ப த் ம் காய் (சங். அக.);; pieces used in the game of {šokkattām}

ம வ. ெசாக்கட்டான்கல்.

     [ெசாக்கட்டான் + காய்]
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ெசாக்கட்டான்
ைல

ெசாக்கட்டான் ைல cokkaṭṭāṉcīlai, ெப. (n.)

   1. ைளயா தற்ெகன்  ெசாக்கட்டான் கட்டங்கள் வைரயப்பட்ட ச் ைல; chequered cloth in the form 
of a cross for playing {šokkațţān.}

   2. ஒ வைகப் டைவ; a kind of saree, having square designs.

     [ெசாக்கட்டான் + ைல]

ெசாக்கட்டான்ப
ந்தல்

 
 ெசாக்கட்டான்பந்தல் cokkaṭṭāṉpandal, ெப. (n.)

ெசாக்கட்டான் மைண ேபாலைமந்த

   பந்தர ்(யாழ்.அக.);; shed or pavilion in the form of a {Šokkastān} board.

ம. ெசாக்கட்டா மண்டபம்

     [ெசாக்கட்டான் + பந்தல் – ெசாக்கட்டான் பந்தல் = ெசாக்கட்டான் மைண வ ல் உள்ள பந்தல்]

ெசாக்கட்டான்பா
ய்ச் ைக

 
 ெசாக்கட்டான்பாய்ச் ைக coggaṭṭāṉpāyccigai, ெப. (n.)

ெசாக்கட்டான்கவ  பாரக்்க;see {Sokkastān-kayasu}

     [ெசாக்கட்டான் + பாய்ச் ைக]

ெசாக்கட்டான்ம
ைண

 
 ெசாக்கட்டான்மைண cokkaṭṭāṉmaṇai, ெப. (n.)

   ெசாக்கட்டான் ஆ ம் பலைக ( ன்.);; draught board for playing {Šokkastān,}

     [ெசாக்கட்டான் + மைண]

ெசாக்கட்டான்

 
 ெசாக்கட்டான்  cokkaṭṭāṉvīṭu, ெப. (n.)

   ெசாக்கட்டான் கட்டங்கள்; chequers of {Šokkattān} board.

     [ெசாக்கட்டான் + ]

ெசாக்கத்தங்கம்

ெசாக்கத்தங்கம் cokkattaṅgam, ெப. (n.)

   ய்ைமயான தங்கம்; pure gold.

     ' ள்ைளையச ்ெசாக்கத்தங்கேம' என்  ெகாஞ் னாள்.

     [ெசாக்கம்1 + தங்கம்]

ெசாக்கத்தாண்ட
வம்

ெசாக்கத்தாண்டவம் cokkattāṇṭavam, ெப. (n.)

   நல்லாடல் ( த்த நி த்தம், ஆனந்தத் தாண்டவம்);; a kind of dance.

     "ெசாக்கன் ெசாக்கத ்தாண்டவம் ரிந்தா னன்ேற" ( வாலவா. 5:5);.

     [ெசாக்கன் + தாண்டவம்]

ெசாக்கேதவன்

ெசாக்கேதவன் cokkatēvaṉ, ெப. (n.)

   1. ைகேபால கத்ைத ங்கச ்ெசய்வதான ெபான் க்  ங்  என் ம் அம்ைமக்கட்  
(யாழ்.அக.);; mumps.

   2. ைக; rock horned owl.

ெசரக்் , ேசா என்பன ைலக் க் ம் ெசாற்கள். ேசாம்பல், ம ைய ம் க் ம். ைக பக ல் 
ன்  ெகாண் ப்பதால் ெசாக்கேதவன் என்றைழக்கப்பட்ட .
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ெசாக்கநாதன்

ெசாக்கநாதன் cokkanātaṉ, ெப. (n.)

   ம ைர ற் ேகா ற் ெகாண்ட வன்;{Sivan} at the shrine of Madurai.

     "ைம க ங் கண்டத்தன் ெசாக்கநாதன்" ( வாலவா. 57: 21);.

ம வ. ஆலவாயன், நீலகண்டன்.

     [ெசாக்கன்+ நாதன்]

ெசாக் , ெசாக்கன் என்றால் அழகன் என்ற ெபா ள் உண் . எனேவ ஆலவாயைன அழகன் என்ற 
ெபா ளில் ெசாக்கன் என்பர.்

ெசாக்கநாயகன்

ெசாக்கநாயகன் cogganāyagaṉ, ெப. (n.)

ெசாக்கநாதன் பாரக்்க;see {šokka-näidan.}

     "அரவணிச ்ெசாக்கநாயக னாட ம்" ( ைள. ைட . 5);.

     [ெசாக்கன் + நாயகன்]

ெசாக்கப்பநாவ
லர்

 
 ெசாக்கப்பநாவலர ்cokkappanāvalar, ெப. (n.)

   தஞ்ைசவாணன் ேகாைவ ைரயா ரியர;் the commentator on {Tafjaivänan-kövai.}

ெசாக்கப்பைன

ெசாக்கப்பைன1 cokkappaṉai, ெப. (n.)

   தாளிப்பைன; talipot. (சா.அக.);.

ம. ெசாக்கப்பன

 ெசாக்கப்பைன2 cokkappaṉai, ெப. (n.)

   காரத்் ைகத ் ழா ல் ேகா ல்க க்  ன்  எரிக் ம் பைனேயாைலக் ; bonfire with palmyra 
leaves lit in front of temples in {Kārttigai} festival.

     "வானளா  ேமாங்  ெசாக்கப்பைன" ( ெநல். . பம். 15);.

ெசாக்கப்பான்

 
 ெசாக்கப்பான் cokkappāṉ, ெப. (n.)

ெசாக்கப்பைன பாரக்்க;see {sokka-p-pagai}

     [ெசாக்கப்பைன → ெசாக்கப்பான்]

ெசாக்கப்பான்கா
ரத்் ைக

 
 ெசாக்கப்பான்காரத்் ைக coggappāṉgārttigai, ெப. (n.)

   ெசாக்கப்பைன நடக் ம் க்காரத்் ைக ளக்  ( ன்.);; lamp lighting festival on the day of {Šokka-p-
panai.}

     [ெசாக்கப்பான் + காரத்் ைக]

ெசாக்கப்பாைன

 
 ெசாக்கப்பாைன cokkappāṉai, ெப. (n.)

ெசாக்கப்பைன பாரக்்க;see {sokka-p-parai}

ம வ. ெசாக்கப்பான், ெசாக்கப்பைன

     [ெசாக்கப்பைன → ெசாக்கப்பாைன]
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ெசாக்கப்ைபய
ன்

ெசாக்கப்ைபயன் cokkappaiyaṉ, ெப. (n.)

   1. ேவைலக்காரச ் வன் ( ன்.);; errand boy, attendant.

   2. அழ ய வன்; beautiful boy.

ம வ. ெசாக்கரா

 H., U., Gu, {chokrä}

     [ெசாக்  + ைபயன்]

ெசாக்  என்ற ெசால் க்  மயங்க ைவக் ம் அழ  என்ற ெபா ம் உண் . அதன ப்பைட ல் 
ெசாக்கன், ெசாக்  என் ம் இயற்ெபயரக்ள் உண்டா ன.

ெசாக்கயம்

 
 ெசாக்கயம் cokkayam, ெப. (n.)

   பட்டாணி; pea (சா.அக.);.

ெசாக்கைர

 
 ெசாக்கைர cokkarai, ெப. (n.)

ெசாக்கைற ( ன்.); பாரக்்க;see {Sokkarai.}

ெசாக்கலா

 
 ெசாக்கலா cokkalā, ெப. (n.)

க்கரடை்ட,

 spreading hogweed (சா.அக.);

ெசாக்கலா

 
 ெசாக்கலா  cokkalāti, ெப. (n.)

   ஒளிப் ல்; a luminous grass (சா.அக.);.

     [ெசாக்கம் → ெசாக்கவா .]

ெசாக்க

ெசாக்க  cokkali, ெப. (n.)

   1. பசைள; small Indian purslane.

   2. சடாமாஞ் ல்; valarian root.

   3. ங் ல்; bamboo.

   4. க் ப் ; a plant-portulaca meridiana.

ெசாக்க ங்கம்

ெசாக்க ங்கம் cokkaliṅgam, ெப. (n.)

ெசாக்கநாதன் பாரக்்க;see {sokka-nadam.}

     "ெசாக்க ங்க ண்ேட ைண" (ெப ந்.ெதா. 1576);.

     [ெசாக்  + இ ங்கம்]

அழ ய ஆைட அணிந்தவன் ( த்ேதால்); என்ற ெபா ளில் வெப மா க் ச ்ெசாக்க ங்கம் என்ற 
ெபயர ்ஏற்பட்ட .

ெசாக்கைல

 
 ெசாக்கைல cokkalai, ெப. (n.)

   ஐந் ைலகைளக் ெகாண்ட ஒ வைக மரம்; roxburgh's five leaved tree of beauty.
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ெசாக்கெவள்ளி

ெசாக்கெவள்ளி cokkaveḷḷi, ெப. (n.)

   1. ெசாக்கக்கட்  ெவள்ளி (உ.வ.); பாரக்்க;see {šokka-k-kațți-veļļi.}

     "ெசாக்கெவள்ளிப் பாற் டேமா அ த ற்ேறா (பாேவந்தர.்);

   2. ெவள்ளி; morning star.

ெசாக்கெவள்ளி ேதான் ட்டதாற் றப்ப ேவாம் (நாஞ்.);.

     [ெசாக்கம் + ெவள்ளி]

ெசாக்களி

 
 ெசாக்களி cokkaḷi, ெப. (n.)

   பயனற்ற ம ப் ைர ப் பக  பண் ைக; ridicule by raising frivolous objections.

ெசாக்களி ேப வைதத் த ரக் காரியம் க்க உன்னாலாகா  (நாஞ்.);.

     [ெசால் + கனி]

ெசாக்கைற

ெசாக்கைற cokkaṟai, ெப. (n.)

   1. கன்னம் த யவற் ல் ங் ; dimple in cheek;

 bend in walls, baskets, etc., flaw in the edge of nails.

   2. ேதாட்டம் த யவற் ன் ய அைடப் ; small enclosure or partition, as in a garden, a house.

   3. ம ல் த ய வற் ள்ள ெதாண் ; breach orgapina wall, hedge or mound.

     [ெசாக் 5 + அைற]

ெசாக்கன்

ெசாக்கன்1 cokkaṉ, ெப. (n.)

   1. அழகன்; handsome person.

   2. வன்;{Sivan,} as beautiful.

     "ெசாக்க ெனன்  ளி க்கேவ" (ேதவா. 859, 11);.

     [ெசாக்கம் → ெசாக்கன்]

ெசாக்கன் என்ப  அழகன் என்  ெபா ள் ப ேம ம், வைனக் க் ம் ேபா  அப்ெபா ள் படா  
( .தா.142); மக்கடெ்பயராக ெசாக்கன், ெசாக் , என உள்ளன. ஊரப்்ெபயராக ெசாக் க் ளம், 
ெசாக்கநாத ரம் ேபான்  ல ஊரப்் ெபயரக்ள் த ழ்நாட் ல் உள்ளன. ெசாக்க ங்க ரம் என்ற 
ெபயரில் பல ஊரக்ள் உள்ளன. ெசாக்  என்ற ெசால் வட இந் ய ெமா களில் ேசாபா, ேசாபனா என்  
மக்கடெ்பயராக மா ற . ஆங் லம் ேபான்ற ேமைல ஆரிய ெமா களில் ேசா யா (sophya, sophia); 
என்ற வ வம் ெப ன்ற .

 ெசாக்கன்2 cokkaṉ, ெப. (n.)

   வணிகனின் ைகயாள் ( ன்.);; merchant's attendant, carrying a bag.

 ெசாக்கன்3 cokkaṉ, ெப. (n.)

   ரங்  (நாஞ்.);; monkey.

ம. ெசாக்கன்

 ெசாக்கன்4 cokkaṉ, ெப. (n.)

   யாக உண்ேபான்; one who indulges to excess in eating.

ெசாக்க க் ச ்சட் யள  (உ.வ.); (சா. அக.);
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ெசாக்கன்சம்பா

ெசாக்கன்சம்பா cokkaṉcambā, ெப. (n.)

   சம்பா ெநல் வைக; a kind of {Šambápaddy.}

     "ேநர ்ெப  ெசாக்கன் சம்பா ெநல்ெலன் ம்" (ெநல் . 189);.

     [ெசாக்கன் + சம்பா]

ெசாக்கனார் ல்

 
 ெசாக்கனார் ல் cokkaṉārpul, ெப. (n.)

   ல்வைக; citro-nella grass, Andropogon nardus.

     [ெசாக்கனார ்+ ல்]

ெசாக்கா

ெசாக்கா cokkā, ெப. (n.)

ெசாக்காய் பாரக்்க;see {sokkay.}

     "ேசா ல்ைல ேமல்ெவள்ைளச ்ெசாக்கா ைல" (அ ட்பா. 6, ெவ வக் . 2);.

ெத. தெ்சாக்கா

அழ ய ஆைட என்ற ெபா ள்ள இச ்ெசால் உ  ேபான்ற றெமா க க் ம் பர ள்ள . 
ப த் , பஞ் , ல், சாய டல், ெநச  ஆ யன ெதன்னிந் யா ற்ேக உரித்ததாக இ ந்தைம ேமேல 

ய க த் ற்  அரண் ெசய் ம். இ  த ழ்ச ்ெசால்ேல ஆ ம்.

ெசாக்காக் ைர

 
 ெசாக்காக் ைர cokkākārai, ெப. (n.)

   ைரவைக ( ன்.);; a species of greens.

     [ெசாக்  + ைர]

ெசாக்காய்

ெசாக்காய் cokkāy, ெப. (n.)

   சடை்ட (ஈ , 10. 6: 1, );; coat, shirt, jacket.

ம வ. ைகசச்டை்ட

     [ெசாக்கம்1 → ெசாக்காய்]

ெசாக்காரன்

ெசாக்காரன்1 cokkāraṉ, ெப. (n.)

   ஓரினத் ப் றந்த உரிைமப் பங்காளி (தாயா );; agnate.

ம வ. தாயா க்காரன்

     [ெசாந்தம் → ெசாம் + காரன்]

 ெசாக்காரன்2 cokkāraṉ, ெப. (n.)

   சகலன் (இ.வ.);; wife's sister's husband.

ம வ. சட்டகர,் கசலப்பா

     [ெசாந்தக்காரன் → ெசாக்காரன்]

ெசாக்காரி

 
 ெசாக்காரி cokkāri, ெப. (n.)

   ெசாத் ற்  உரிைம ண்டவன் (இ.வ.);; female agnate.

     [ெசாக்காரன் → ெசாக்காரி]
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ெசாக்கா

 
 ெசாக்கா  cokkāli, ெப. (n.)

ெசாக்காளி ( ன்.); பாரக்்க;see {Šokkāli}

ெசாக்காளி

 
 ெசாக்காளி cokkāḷi, ெப. (n.)

   ைன (யாழ்.அக.);; a common way-side weed.

ெசாக்கான்

 
 ெசாக்கான் cokkāṉ, ெப. (n.)

பைழய அரி ள்ள வப்  வண்  (இ.வ.);. ricebug.

     [ேச → ேசக்  → ெசாக்  → ெசாக்கான்]

ேச = ெசந்நிறம். வப்  நிற ள்ள வண்  ெசாக்கான் எனப்பட்ட .

ெசாக் -தல்

ெசாக் -தல் cokkiḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மயக்கப்ெபா  தல்; to sprinkle magic powder for inducing stupor.

     "ெசாக் ந் ெதா ல் வல்ல ரிச ம்" ( வத . பாவ. 69);.

ெத. ெசாக்

     [ெசாக்  + இ -.]
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ெசாக்

ெசாக் 1 cokkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அழ , றைம த யவற்றால் தன்வயம் இழத்தல்;   மயங் தல், to become languid, sleepy; to be 
stupefied. அவளின் அழ ம் ஒப்பைன ம் ெசாக் நின்றான்.

   2. மனம் றரவ்யமாதல்; to be enchanted, fascinated, captivated, subjected to the will of another.

   3. றைர மயங் மா  ஒ தல் (இ.வ.);; to behave in a captivating manner.

   4. க்கத்தால் கண்கள் ெச தல்; to be heavy with sleep,

எனக் த் க்கம் ெசாக் ற .

   க. ெசாக்  (sokku);;ெத. ெசாக்

     [ேசா → ெசாக் -.]

 ெசாக் 2 cokkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    அல்ல  வைள  தல்; to be pressed in, bent in, as the surface of a wall, the edge of a mat, a basket.

 ெசாக் 3 cokku, ெப. (n.)

   1. மயக்கம்; supor, torpor, dullness, as produced by enchantment or drug.

     ''ெசாக் ப் ெபாடெ்டத் க் ைகப்ெபா ள்" ( ப் .);.

   2. வயப்ப ைக; fascination, captivation.

   ம. ெசாக் ;   க. ெசாக் ;ெத. ெசாக் .

     [ேசா → ெசாக் ]

 ெசாக் 4 cokku, ெப. (n.)

   ய்ைம; purity.

   2. அழ ; beauty.

   3. ெபான் (சங்.அக.);; gold. ெசாக்கத்தங்கம் (உ.வ.);

   4. ெசாக்கநாதன் பாரக்்க;see {sokka-◌ாக்dan.}

     "மன்  ளா ஞ் ெசாக்ைகப் பா னான்" ( வாலவா. 55:17);.

ம. ெசாக்

     [ெசாக்கம்1 → ெசாக் ]

 ெசாக் 5 cokku, ெப. (n.)

கன்னக் க ப்  (யாழ்ப்.);, cheek.

 E. cheek

 ெசாக் 6 cokku, ெப. (n.)

ெசாக் க் ள் -
தல்

ெசாக் க் ள் -தல் cokkukkiḷḷudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ைளயாட்டாகேவ ம், னத் னா ேல ங் கன்னத்ைத நி ண் தல் (யாழ்ப்.);; to pinch, draw out or 
twist the cheeks, eitherfor sport or in anger.

     [ெசாக்  + ள் -.]
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ெசாக் செ்சட்

ெசாக் செ்சட்  cokkucceṭṭi, ெப. (n.)

   க ஞ்ெசட் ள்ளவன், க்கனக்காரன் (க ஞ். 13);; miser.

     [ க் செ்சட்  → ெசாக் செ்சட் ]

ெசாக் ப்பாக்

 
 ெசாக் ப்பாக்  cokkuppākku, ெப. (n.)

   மயக்கத்ைத ண்டாக் ம் க்கள் பாய்ந்த பாக் ; worm-eaten arecanut causing choke or loss of 
consciousness when chewed (சா.அக.);.

     [ெசாக்  + பாக் ]

ெசாக் ப் ங்-
தல்

ெசாக் ப் ங்-தல் cokkuppiḍuṅtal,    5 ெச. . . (v.i.)

ெசாக் க் ள் - (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see {Sokku-k-killu}

     [ெசாக்  + ங் -.]

ெசாக் ப்ெபா

ெசாக் ப்ெபா  cokkuppoḍi, ெப. (n.)

   றைர மயக் த் தன்வயப்ப த் தற் ப் பயன்ப ம் மாயப்ெபா ; a magic powder causing stupor lowe-
powder.

     "ெசாக் ப்ெபா  ெய த் த் ற்  ைடைமெயல்லாம்… ழற் ேய" (பணி . 337);.

   ம. ெசாக் ெபா ;ெத. தெ்சாக் ெபா .

     [ெசாக்  + ெபா ]

ெசாக் மாந்த

 
 ெசாக் மாந்த  cokkumāndaḍi, ெப. (n.)

   க் மாந்த . (இ.வ.);; magic wand.

     [ க் மாந்த  → ெசாக் மாந்த .]

ெசாக் த்ைத

 
 ெசாக் த்ைத cokkuvittai, ெப. (n.)

   மயக் த்ைத (யாழ்.அக.);; art of causing sleep or stupefaction.

ம வ. கண்கட்  த்ைத

     [ெசாக்  + த்ைத]

ெசாக் ளிசம்

 
 ெசாக் ளிசம் sokkuḷisam, ெப. (n.)

   ப்ைப; nattle-wort (சா.அக.);.

ெசாக்ெகண்ெண
ய்

 
 ெசாக்ெகண்ெணய் cokkeṇīey, ெப. (n.)

   நீரா தற்  ன் உடம் ல் அைர ைறயாய்த் ேதய்த் க் ெகாண்ட எண்ெணய் (உ.வ.);; oil rubbed partially 
over the body before bathing.

     [ெசாக்  + எண்ெணய்]
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ெசா

ெசா  sogusu, ெப. (n.)

   1. அைனத்  ஏந் க ம் நிைறந்த , ேநரத்் ; refinement, neatness. அவன் ெசா சான வாழ்க்ைகக் ப் 
பழ  ட்டான்.

   2. இதம்; luxury, ெசா ப் ேப ந் ல் ேநற் தான் பயணித்ேதன் (உ.வ.);.

   3. றப் ; fineness, as of work, superior quality.

   ம. ெசா ;க., ெத., . ெசாக

     [ெசாக்  → ெசா  → ெசா ]

ெசா க்காரன்

 
 ெசா க்காரன் sogusuggāraṉ, ெப. (n.)

   பணசெ்சல க்க ம ழ் வாழ்க்ைக வாழ்பவன்; person of delicate or fastidious taste; person given to 
luxurious living.

ெசா க்காரனாய்ந் ரிந்ததால் இன்  ெத ல் நிற் றான் (உ.வ.);.

க. ெசாக காற

     [ெசா  + காரன்]

ெசாங்காரன்
ெசாங்காரன் coṅgāraṉ, ெப. (n.)

ெசாக்காரன்1 ( ன்); பாரக்்க;see {secokian'}

ெசாங்காரிகம்

 
 ெசாங்காரிகம் coṅgārigam, ெப. (n.)

   பப்பாளி; common papaya tree.

ெசாங்

 
 ெசாங்  coṅgi, ெப. (n.)

   உள்ளீ  இல்லாைம; hollow.

ெசாங் ப்பயல், ெசாங் த்தனம் (உ.வ.);.

     [ெசாங்  → ெசாங் ]

ேசாளத் ன் மணிைய ஒட் க் ெகாண் க் ம் ையச ்ெசாங்  என்ப  வழக் . ேசாளம் நீக் ய 
ெசாங்  உள்ளீ ன்ைமயால் ேசாற் க் ப் பயன்படா . லைர அவர  ேசாம்பல், ெசயலற்ற தன்ைம, 
பயனின்ைம ஆ யைவ க ச ்ெசாங்  என்ப  வழக் . ேபச்  வழக் ல் இ  ெசாங்  ஆ ற் . 
(வழ.ெசா. அ.);

ெசாங்

ெசாங் 1 coṅgu, ெப. (n.)

   ற்றம்; fault, blemish.

     " ெசாங் ல்ைலயாக" ( மந். 558);.

     [ெசாக்  → ெசாங் ]

 ெசாங் 2 coṅgu, ெப. (n.)

   ஞ்சம்; excess over the requirement.

ேவட் ையச ்ெசாங்  ைவத் க் கட் க் ெகாண்டான்.

     [ ம் → ெசாம் → ெசாங் ]

 ெசாங் 3 coṅgu, ெப. (n.)

   ேசாளத் ன் உள்ளீடற்ற ெவளிக் , உ ; the outer cover of the {cõlam.}

     [ ம் → ெசாங் ]
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ெசாசச்ம்

ெசாசச்ம்1 coccam, ெப. (n.)

   1. சச்ம்; to deficiency,

 balance, arrears.

ெசல  ேபாக ெசாசச்ம் எங்ேக.

   2. ல்வானம்; odd, a term appended to number, sum, weight, etc.

     "ஆ ரத்  ெசாசச் ேநாய்க ம்" (ைதலவ. ைதல. 97);.

   3. வட் ; interest on prinicipal.

ெசாசச்த் க் ப் பணங் ெகா த்தான் (இ.வ.);.

   4. க த்தல் வ த்தல்களில் வ ம் ; remainder, as in subtraction, division.

ெத. ெசாசெ்ச

     [  → சச்ம் → ெசாசச்ம்]

 ெசாசச்ம்2 coccam, ெப. (n.)

   ய்ைம; purity.

     "ெசாசச்த் தாைதயர ்தாெமனேவ" ( ப் . 573);.

     [ெசாக்கம்1 → ெசாசச்ம்]

ெசாசச் ங்கா
ம்

ெசாசச் ங்கா ம் coccamuṅgācum, ெப. (n.)

   வட் ம் த ம்; principal and interest there on.

ெசாசச் ங்கா ங் ேழ ைவ ( ன்.);.

     [ெசாசச்ம்1 +  உம் + கா  + உம்]

ெசாட்டசெ்சாட்ட

 
 ெசாட்டசெ்சாட்ட coṭṭaccoṭṭa,    .எ. (adv.) நீர ்வ ய வ ய; drenched, soaked.

மைழ ல் ெசாட்டச ்ெசாட்ட நைனந்  ெகாண்ேட வந்தாள் (உ.வ.);.

     [ெசாட்ட + ெசாட்ட.]

ெசாட்டன்

ெசாட்டன் coṭṭaṉ, ெப. (n.)

   ற்ற ள்ளவன்; guilty person.

     "ெசாட்ட க்  ெநஞ்  க்ெகன் ம்" ( ற . 259.);.

     [ெசாட் 5 + ெசாட்டன்]
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ெசாட்

ெசாட் 1 coṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ளித்தல்; to fall in drops, drizzle.

     "ேதன் ெசாட்டச ்ெசாட்டநின் றட் ந் க்ெகான்ைற" (ேதவா. 586. 1);.

யரை்வ ெசாட்ட ஓ  வந்தான்.

   ம. ெசாட் க;   க. ெதாட் , தடக்கென, ெதாடக்கென;   ெத. ெதாட்ட;   . தட ;   ேகாத. ெசாட்;   ட. 
ச் ட;்பட. ெசாட் . [கல் ( த்தற் க த்  ேவர)்; → ள் → ர ்→ க  →  → ( ற்  → த்  → கத்  = 

த் வ  ேபால் தட் ம்  சம்மட் . த்  → ெசாத்  → ெசாட்  → ெசாட் -தல் = தட் தல், தட் தல் 
ேபால் ளி ஒன் ல் தல்]

 ெசாட் 2 coṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெகாத் தல்; to peck as a crow .

   2. ழ்ச் யால் கவரத்ல்; to snatch away, misappropriate secretly and  slowly.

   3. ஏமாற் தல் (வஞ் த்தல்);; to cheat, circumvent.

ம. ெசாட் க

     [ெசால் → ெசாள் → ெசாட் -.]

 ெசாட் 3 coṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ட் தல் (உ.வ.);; to strike with knuckles.

   2. பால் கறத்தற்  ஆட்  ம ையத் தட் தல் ( ன்.);; to tap gently the udder of a goat for inducing freeflow of milk.

   3. அ த்தல் (இ.வ.);; to beat, hit.

   ம. ெசாட் க;ெத. ெசாட்

     [ெசாட் 1 → ெசாட் ]

 ெசாட் 4 coṭṭu, ெப. (n.)

   1.  உ ண்ைட வ வ ெசாட் ந் ளி; drop.

ஒ  ெசாட்  ெநய்.

   2. ண் ; small, piece, slice.

ேதங்காய்ச ்ெசாட்  (யாழ்ப்.);.

க. ெசாட்

     [ெசாட் 1 → ெசாட் ]

 ெசாட் 5 coṭṭu, ெப. (n.)

   1. ட் ; cuff, knock on the head.

   2. ற்றங் ைற; defect, blemish, stigma.

   3. ற்றத்ைத ெவளிப்படக் றா  ப்பாற் ம் ேபச் ; disparaging remark conveyed through a hint, 
insinuation.

அவன் ெசாட்  ைவத் ப் ேப றான்.

   4. பாழ் (கன்னம்); (இ.வ.);; cipher.

   5. வ க்ைக; baldness.
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ெசாட் செ்சாட்
டாக

 
 ெசாட் செ்சாட்டாக coṭṭuccoṭṭāka, .அ. (adv.)

   ளித் ளியாக; drop by drop.

மைழ ெசாட் ச ்ெசாட்டாகப் ெபய்த .

     [ெசாட்  → ெசாட்  + ஆக.]

ெசாட் செ்சாட்
ெடனல்

ெசாட் செ்சாடெ்டனல் coṭṭuccoṭṭeṉal, ெப. (n.)

   ளித்தற் ப் ; expr. signifying dripping, drizzling.

     "ெசாட் ச ்ெசாடெ்டன்னத் ளிக்கத ் ளிக்க" ( வ். ெபரியாழ். 1. 9:1);.

     [ெசாட் 1 + ெசாட்  + எனல்]

ெசாட் செ்சால்

ெசாட் செ்சால் coṭṭuccol, ெப. (n.)

ெசாடை்டச ்ெசால் (உ.வ.); பாரக்்க;see {Sottai-c-col}

     [ெசாட் 5 + ெசால்]

ெசாட் த்தண்ட
ம்

 
 ெசாட் த்தண்டம் coṭṭuttaṇṭam, ெப. (n.)

   தனக்  ப்ப ன் ப் றரக்்காகக் ெகா த்த ெபா ள் (யாழ்ப்.);; unwilling contribution made through 
another's influence.

     [ெசாட்  + தண்டம்]

ெசாட் யநீர்ப்பா
சனம்

ெசாட் யநீரப்்பாசனம் coṭṭuyanīrppācaṉam, ெப. (n.)

   ழாய்களின் வ ேய நீைரச ்ெச த் , மரம் ெச  ெகா களின் ேவரப்் ப ல் நீர ்ெசாட் க் 
ெகாண் க் ம் வக ல் அமந்த பாசன ைற; drip irrigation.

     [ெசாட் 1 + நீர ்+ பாசனம்]

ெசாட் ப்பால்

ெசாட் ப்பால் coṭṭuppāl, ெப. (n.)

   1. ெகட் யான ேதங்காய்ப் பால்;பால், juice extracted from coconut kernel.

   2. நீர ்ேசரக்்காத ஆ ன் பால்; cow's milk without adding water.

     [ெசாட்  + பால்]

ெசாட் ப்ேபா -
தல்

ெசாட் ப்ேபா -தல் coṭṭuppōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1.அ ெகா த்தல் ( ன்.);; to give a slap.

   2. ைற தல் ( ன்.);; to speak disparagingly of one's character.

   3. தவ தல்; to fail, as in examination.

அவன் ேதர் ல் ெசாட் ப் ேபாட் ட்டான்.

     [ெசாட் 5 + ேபா -.]

ெசாட் ம ந்

ெசாட் ம ந்  coṭṭumarundu, ெப. (n.)

   இளம் ள்ைளவாத ேநாய் தாக்காமல் இ ப்பதற்காக, ழந்ைத றந்த ன்றாவ  மாதத் ற் ப் ன் 
6 ங்க க்ெகா  நாள் ேமனி ஐந்  ஆண் கள், ழந்ைத ன் வா ல் ெசாட்  ெசாட்டாக 
ஊற்றப்ப ம் ம ந் ; polio drops.

   2. கண், கா , க் , வாய் ஆ யவற் ல் ெசாட் ச ்ெசாட்டாக டப்ப ம் ம ந் ; medicinal drops.
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ெசாட் த் ரம்

ெசாட் த் ரம் coṭmūttiram, ெப. (n.)

   ஒ க்  த் ர ேநாய்; strangury.

     [ெசாட் 1 + த் ரம்]

நீரக்்க ப்  ேநாயால் இ  ேந ம். அ கப் ப யான தண்ணீர ்அ ந் வதா ம், எ சை்ச, ஆரஞ்  
சா கைள உரிய ைற ல் ப்பதா ம் இ  நீங் ம்.

ெசாட் ைவ-
த்தல்

ெசாட் ைவ-த்தல் coṭṭuvaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ட் தல்; to give a hit with knuckles.

   2. இகழ்ச் க்  ஆளா தல்; to cast a slur.

அவன்ேமல் ெசாட் ைவத் ப் ேப னான் (இ.வ.);

     [ெசாட் 5 + ைவ-.]

ெசாடை்ட

ெசாடை்ட1 coṭṭai, ெப. (n.)

   பாரப்்பனர  பழங் க ள் ஒன் ; an ancient Brahmin family.

     "இரா ர ்ெசாடை்ட ேகா ந்த பட்ட ம்" (ெத.க.ெதா. 3);.

 ெசாடை்ட2 coṭṭai, ெப. (n.)

   1. ெசாடை்டவாள் பாரக்்க;see {Sottai-vă1.}

     "ெசாடை்டயாேல . . . நாைவ ைரெவா  மரிந் " ( வாலவா. 35:22);.

   2. வைளத  ( ன்.);; crooked club.

   3. வைள  ( ன்.);; crookedness, bend, as in the sheath of a sword.

   4. க்  த யவற்ைற மாட் தற் டமான  (நாஞ்.);; a knob-like contrivance for hanging anything.

ம. ெசாட்ட

     [ெசாட் 5 → ெசாடை்ட = ெசாத்ைத, ற்றம்]

 ெசாடை்ட3 coṭṭai, ெப. (n.)

   1. ெசாடை்டசெ்சால் பாரக்்க;see {Sostaf-c-col.}

   2. ; dent.

அவன் கன்னத் ல் ெசாடை்ட ந் க் ற . (இ.வ.);.

   3. பள்ளம் ( ன்.);; excavation, furrow, cavity.

   4. தைலவ க்க; baldness in spots due to disease or old age.

   5. தைலப்ெபா  (உ.வ.);; dandruff.

   6. ெசாற் த் ரம் (யாழ்ப்.);; pun quibble, play on words.

ம. ெசாட்ட, ெத. ெசாட்டா

     [ெசாட்  → ெசாடை்ட = தட் வதால் உண்டா ம் தடை்ட, ெமாடை்ட, பள்ளம் வ க்ைக. வ க்ைகக் 
ற்றம். ஒ.ேநா. தட்  → தடை்ட;

1508

www.valluvarvallalarvattam.com 10972 of 19068.



ெசாடை்டக்கத்

 
 ெசாடை்டக்கத்  coṭṭaikkatti, ெப. (n.)

   வைளந்த கத் ; crooked or curved knife.

ெசாடை்டக் கத் யால் ெவண்ெணய் ட ெவட்ட யா  (உ.வ.);.

     [ெசாடை்ட + கத் ]

ெசாடை்டக்கார
ன்

 
 ெசாடை்டக்காரன் coṭṭaikkāraṉ, ெப. (n.)

   ேவ க்ைகயாக ேப றவன் (யாழ்ப்.);; punster, quibbler.

     [ெசாடை்ட + காரன்]

ெசாடை்டசெ்சா
ல்

ெசாடை்டசெ்சால் coṭṭaiccol, ெப. (n.)

   1. ப செ்சால் (உ.வ.);; stigma.

   2. எள்ளல் (பரிகாசம்); (யாழ்ப்.);; ridicule.

     [ெசாடை்ட + ெசால்]

ெசாடை்டெசாள்
ைள

 
 ெசாடை்டெசாள்ைள soṭṭaisoḷḷai, ெப. (n.)

   ற்றங் ைற (ெநல்ைல.);; flaw, defect.

     [ெசாடை்ட + ெசாள்ைள]

ெசாடை்டத்தைல

 
 ெசாடை்டத்தைல coṭṭaittalai, ெப. (n.)

   வ க்ைக ந்த தைல; baldness in spots, due to disease.

ம. ெசாட் த்தல

     [ெசாடை்ட + தைல]

ெசாடை்டயன்

 
 ெசாடை்டயன் coṭṭaiyaṉ, ெப. (n.)

ெசாடை்டக்காரன் (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see {attai. k-kāгад.}

     [ெசாடை்ட → ெசாடை்டயன்]

ெசாடை்டயாளன்

ெசாடை்டயாளன் coṭṭaiyāḷaṉ, ெப. (n.)

   பைட ரன்; Soldier, warrior.

     'ெசாடை்டயாளர ்பைட ெதரிய' (ப ற் ப். 67:5, உைர.);.

     [ெசாடை்ட + ஆளன். ஆள் → ஆளன்]

ெசாடை்டவாள்

ெசாடை்டவாள் coṭṭaivāḷ, ெப. (n.)

   வளந்த வாள் வைக; a kind of crooked sword.

     "ெசாடை்டவாள் பரிைச" (பாரத. ட் ண. 101);.

     [ெசாடை்ட + வாள்]
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ெசாடை்டவாள

ெசாடை்டவாள1 coṭṭaivāḷa, ெப. (n.)

   1. இரண்ட க்  ேமற்பட்ட நீள ைடய ம் நன்னீரில் வாழ்வ ம் ெவண்ணிற ள்ள  மான வாள ன் 
வைக; fresh-water fish, silvery, attaining more than 2 ft. in length.

   2. ஒன்றைரய  நீள ள்ள ம் நன்னீரில் வாழ்வ ம் ெவண்ணிற ள்ள மான வாைள வைக; butter-fish, 
fresh water-fish, silvery shot with purple attaining 1 ½ ft. in length.

   3. ரான் வக (நாஞ்.);; a species of centipede.

ெசாடை்டவாைள
க் ட்

 
 ெசாடை்டவாைளக் ட்  coṭṭaivāḷaikkuṭṭi, ெப. (n.)

   வாைள ைனப் ேபால் த த்த ேதக ள்ள இைளஞன்; said of a young lad with a robust and symmetrical body 
(சா.அக.);.

     [ெசாடை்ட + வாைள + ட் ]

ெசாடை்ட -
தல்

ெசாடை்ட -தல் coṭṭaiviḻudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. தைல ல் வ க்ைக உண்டாதல்; to become bald, as the head.

தைலெயல்லாம் ெசாடை்ட ந் ட்ட .

   2. அ ங் ப் ேபாதல்; to be dented, marked with dents, as a vessel.

ஏளம் ெசாடை்ட ந் க் ற .

     [ெசாடை்ட + -.]

ெசாடக்

ெசாடக் 1 coḍakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெநட்  வாங் தல்; to crack as the joints, knuckles.

   2. ைகெநா த்தல்; to snap, as the fingers.

   3. ேபன் ந க் தல்; to crack, as lice.

     [கடக்  → ெசாடக் -.]

 ெசாடக் 2 coḍakku, ெப. (n.)

   1. ைக, கால் த யவற்ைற நீட்  உத  அல்ல  ரல்கைள ெந த்  எ ப் ம் சடசட ஒ , 
ெநட் ; cracking the fingers, knuckles, etc.

ரல்கைளச ்ெசாடக்  எ த்தான்.

   2. ேசாம்பற் றன்ைம ( ன்.);; laziness, idleness.

   3. ைகெநா  (இ.வ.);; snapping the fingers.

   4. கடை்ட ரைல ம் ந ரைல ம் ேசரத்் ச ் ண் ெய ப் ம் ஒ ;   ைக ெநா ப் ெபா ; time 
taken to snap one's fingers, moment.

ஒ  ெசாடக் ல் வ ேறன்.

ம. ெசாடக்

     [ டக்  → ெசாடக் .]

 ெசாடக் 3 coḍakku, ெப. (n.)

   1. ைளக்க  ( ைவ.);; wind instrument
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ெசாடக் ப்ேபா
ம்ேநரம்

ெசாடக் ப்ேபா ம்ேநரம் coḍakkuppōḍumnēram, ெப. (n.)

   1. ைகெநா ப் ெபா ;   ஒ  மாத் ைர அள  ேநரம்; one second.

   2. ைர ; quickness.

ெசாடக் ப் ேபா ம் ேநரத் ல் அவ்ேவைலைய அவன் த்  ட்டான். (உ.வ.);.

     [ெசாடக்  + ேபா ம் + ேநரம்]

ெசாடக் வாங் -
தல்

ெசாடக் வாங் -தல் coḍakkuvāṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

ெசாடக்ெக -த்தல் பாரக்்க;see {Sogakkedu}

     [ெசாடக்  + வாங் ]

ெசாடக்ெக -
த்தல்

ெசாடக்ெக -த்தல் coḍakkeḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெநட்  வாங் தல்; to crack as the joints, knuckles;

 to stretch oneself.

     [ெசாடக்  + எ -.]

ெசாடக்ெக த்
தாற்ேபா -

த்தல்

ெசாடக்ெக த்தாற்ேபா -த்தல் coḍakkeḍuttāṟpōliruttal,    3 ெச. . . (v.i.)

   ெதாந்தர  நீங் த்தல் (இ..வ..);; to feel easy;

 to be rid of uncomfortable elements.

     [ெசாடக்  + எ த்தால் + ேபால் + இ -.]

ெசாடக்ெகனல்

 
 ெசாடக்ெகனல் coḍakkeṉal, ெப. (n.)

   ஓர ்ஒ க் ப் ; onom. expr. of cracking noise.

கம்ைபச ்ெசாடக்ெகன த்தான் (உ.வ.);.

     [ெசாடக்  + எனல்]

ெசாட

ெசாட  coḍagu, ெப. (n.)

ெசாடக் ,1,2 பாரக்்க;see {Sogakku,12}

     [ெசாடக்  → ெசாட ]
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ெசா

ெசா 1 coḍidal,    2 .ெச. . . (v.i.)

   1. ெவ ல் வா தல் (இ.வ.);; to be burnt by the sun, as crops;

 to be blighted.

மைழ ன்  கடைலக்ெகா  ெசா ந்  ேபா ற் .

   2. ைழதல்; to shrink, as the abdomen for want of food.

வ  ெசா ய ( ன்.);.

க. ச

     [ஈ  → ெசா  → ெசா  → ெசா -.]

 ெசா 2 coḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ைறவாய் ற்றல் (யாழ்ப்);; to sell dear.

   2. வற் தல்; to grow dry.

     [  → ெசா  → ெசா -.]

 ெசா 3 coḍi, ெப. (n.)

   ப்  (இ.வ.);; active, temperament and habit.

ம. ெசா

ெசா க் -தல்

ெசா க் -தல் coḍikkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. சாடை்ட த யவற்ைறச ் ண் த்தல்; give a sharp, snapping, sound.

சாடை்டயச ்ெசா க் ய ம் மா  ேவகமாக ஓ ய .

   2. ெசாடக் ப்ேபா தல்; Snap.

ைக ெசா க் ம் ேநரத் ல் எல்லாம் ந் ட்ட .

     [கடக்  → ெசா க் ]

ெசா க் செ்சா
க்ெகனல்

ெசா க் செ்சா க்ெகனல் coḍukkuccoḍukkeṉal, ெப. (n.)

   1. ஒர ்அ க்ெகா க் ப் ; onom. expr. signifying repeated clacking noise, as of wooden sandals in walking.

   2. ைர க் ப் ; quick action.

தவ ைழத்த மாணவைன ஆ ரியர ்ெசா க் செ்சா க்ெகன ரம்பால் ளா னார ்(உ.வ.);.

     [ெசா க்  + ெசா க்  + எனல்]

ெசா க்ெகனல்_

 
 ெசா க்ெகனல்_ coḍukkeṉal, ெப. (n.)

   ரம்பால க் ம் ெபா ம் சாடை்டயால் ம்ெபா ம் எ ம் ஒ க் ப்  (உ.வ.);; onom. Expr. of 
sharp sound, as of a stroke with a cane or a smack with a whip.

     [ெசா க்  + எனல்]

ெசா

 
 ெசா  coḍugu, ெப. (n.)

   ; dent.

     [ெசாடை்ட → ெசா .]
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ெசா தைல

 
 ெசா தைல coḍudalai, ெப. (n.)

   வாயகன்ற ஏன வைக (சங்.அக.);; a cylindrical vessel with open mouth.

     [ேசா  + தவைல - ேசா தவைல → ெசா தவைல → ெசா தைல]

ெசாண்ட -த்தல்

ெசாண்ட -த்தல் coṇḍaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ேப தற்  உத  த்தைசத்தல் ( ன்.);; to blubber in speaking, as an old man.

     [ெசாண்  = உத . ெசாண்  + அ -.]

ெசாண்ட

 
 ெசாண்ட  coṇṭalu, ெப. (n.)

   சரக்ெகான்ைற; cassia fistula (சா.அக.);.

ெசாண்டைற

 
 ெசாண்டைற coṇṭaṟai, ெப. (n.)

   இ ந்தவன் (அற்பன்); (யாழ்ப்.);; mean person.

ம வ. ெசாங்

     [ெசால் → ெசாள் → ெசாண்  → ெசாண்டைற.]

ெசாண்டன்

ெசாண்டன் coṇṭaṉ, ெப. (n.)

   1. ெசாண் க்காரன் ( ன்.); பாரக்்க;see {šongál-k-kāram}

   2. ெச க்கன்; self-conceited person.

     "ஒ  ெசாண்டன் பரந் ல ம்" (ேகா ற் . இரணிய. 22);.

     [ெசாண்  → ெசாண்டன்.]

ெசாண்டாங்கல
யம்

 
 ெசாண்டாங்கலயம் coṇṭāṅgalayam, ெப. (n.)

   மட்பாண்டம் (ெநல்ல);; a small round earthern vessel.

ம. ெசாண்டாங்

     [ெசாண்  + ஆம் + கலயம்]

ெசாண்

ெசாண் 1 coṇṭi, ெப. (n.)

   க்  (மைல.);; dried ginger.

   க., ெத. ெசாண் ;பட. ட்

     [ ண்  → ெசாண் ]

 ெசாண் 2 coṇṭi, ெப. (n.)

   ண் ண்ைட; a kind of yeast-ball.

     [ ண்  → ெசாண் ]
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ெசாண் சே்சா

 
 ெசாண் சே்சா  coṇṭiccōṟu, ெப. (n.)

   ண் ண்ைடையப் பயன்ப த் ப் ளிக்க ைவத்த ேசா ; a kind of rice.

     [ெசாண்  + ேசா ]

ெசாண் தா

 
 ெசாண் தா coṇṭitā, ெப. (n.)

   கைணப் ண் ; a plant (சா.அக.);

ெசாண்

 
 ெசாண்  coṇṭili, ெப. (n.)

ெசாண்டைற (சங். அக.); பாரக்்க;see {šoņgarai}

ெசாண்

ெசாண் 1 coṇṭu, ெப. (n.)

   ; dent.

   க. ெஜாண் ;ெத. த்கண்

     [ெசால் → ெசாள் → ெசாண் .]

 ெசாண் 2 coṇṭu, ெப. (n.)

   1. பறைவ க்  (யாழ்ப்.);; beak, bill.

   2. உத ; lip.

   வந்த ெசாண் ;   3. த த்த உத ; blubberlip.

   4. அ

   ப த்த ஏன (பாத் ர); ளிம் ; thick brim of a pot or vessel.

   5. ன் க் ; nose of fish.

ம. ண்

     [ ல் → ள் → ெசாள் → ெசாண் ]

 ெசாண் 3 coṇṭu, ெப. (n.)

   1. ற்றம்; guilt, fault.

   2. ெசாண்டைற (இ.வ.); பாரக்்க;see {šoņgarai}

   3. ெசாத்ைத ளகாய்; decayed chilly.

ெத. ெசாட்

     [ ல் → ெசால் → ெசான் → ெசாண் ]

ெசாண் க்கைத

ெசாண் க்கைத coṇṭukkadai, ெப. (n.)

   1. உண க்காகச ்ெசால் ம் கைத ( ன்.);; stories told for food, etc.

   2. றைர ம ழ் க்கப் றங் ைக; tale-bearing, blabbing, exposing secrets in order to please others.

     [ெசாண்  + கைத]
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ெசாண் க்கார
ன்

ெசாண் க்காரன் coṇṭukkāraṉ, ெப. (n.)

   த த்த உதடன் ( ன்.);; blubber-lipped person.

     [ெசாண் 2 + காரன்]

ெசாண் ட் -
தல்

ெசாண் ட் -தல் coṇṭuāṭṭudal,    5  ெச. . . (v.i.)

   ேப தற் க் ழந்ைதகள் இதழ் ட் தல் ( ன்.);; to protrude the lips, as a child when beginning to talk.

     [ெசாண் 3 + ட் -.]

ெசாண் சச்ா
ைட

ெசாண் சச்ாைட coṇṭuccāṭai, ெப. (n.)

   ஒ வைனப் றன் இ த் க் யதாக அவனிடேம றம் றங் ற்  ( ன்.);; telling a person what 
another has said to his discredit, a kind of tale-bearing

     [ெசாண் 3 + சாைட]

ெசாண் ெசால்

ெசாண் ெசால் soṇṭusol, ெப. (n.)

   ன் த் ம் ெமா  (இ.வ.);; caustic remarks.

     [ெசாண் 3 + ெசால்]

ெசாண் த் ன்

ெசாண் த் ன் coṇṭuttīṉ, ெப. (n.)

   அ க்க  ெகாள் ஞ் ைவ ண  ( ன்.);; delicious food taken frequently.

     [ெசாண் 2 + ( னி→); ன்]

ெசாண் ப்பா
ைன

ெசாண் ப்பாைன coṇṭuppāṉai, ெப. (n.)

   த த்த ளிம் ைடய பாைன ( ன்.);; thick brimmed pot.

     [ெசாண் 2 + பாைன]

ெசாண் பண்
-தல்

ெசாண் பண் -தல் coṇṭubaṇṇudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   இகழ்ச் க் ெசய்தல் (யாழ்.அக.);; to scorn, treat with contempt

ம வ. ஏளனம் ெசய்தல்

     [ெசாண்  + பண் -.]

ெசாண் ேப -
தல்

ெசாண் ேப -தல் coṇṭupēcudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. இகழ்ச் ையச ்ெசால் ல் மைறத் ப் ேப தல் (உ.வ.);; speak with hidden abuse.

   2. ப த்தல் (யாழ்ப்.);; to abuse.

ெசாண்  ேப வேத அந்தக் ழ க்  வழக்கம் (உ.வ.);.

     [ெசாண்  + ேப -.]

ெசாண் ளகா
ய்

 
 ெசாண் ளகாய் coṇṭumiḷakāy, ெப. (n.)

   ைத ல்லாத ெசாத்ைத ளகாய்த் ேதால்; blighted pod of chilly.

     [(சண்  →); ெசாண்  + ளகாய்]

ெசாண் ல்- 
தல்

ெசாண் ல்- தல் coṇṭuviltal,    14 ெச. . . (v.i.)

   றங் தல் ( ன்.);; to backbite.

     [ெசாண் 3 + ல்-.]
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ெசாைண

 
 ெசாைண coṇai, ெப. (n.)

   இைல, காய் த யவற் ன் ேமல் உள்ள ள்; prickle, as in leaves, stalks, etc.

     [ ைண → ெசாைண]

ெசாைணப்

 
 ெசாைணப்  coṇaippu, ெப. (n.)

   ரைண;{sensibility}

அவன் ெசாைணப் க் ெகட்டவன் (உ.வ.);.

ெசாத்தடை்ட

 
 ெசாத்தடை்ட cottaṭṭai, ெப. (n.)

   உ த்த மரக்கடை்ட (நாஞ்.);; rotten piece of wood.

     [ெசாத்ைத + கடை்ட – ெசாத்தடை்ட]

ெசாத்தல்

ெசாத்தல் cottal, ெப. (n.)

ெசாத்ைத1, 1, 4 பாரக்்க;see {šottai',/4.}

     [ெசாத்ைத1 → ெசாத்தல்]

ெசாத்த

 
 ெசாத்த  cottali, ெப. (n.)

   ெகாடை்ட ல்லாப் பளங்காய் (யாழ்ப்.);; stoneless palmyra fruit.

     [ெசாத்தல் → ெசாத்த ]

ெசாத்தாட் ய
வலர்

 
 ெசாத்தாட் ய வலர ்cottāṭciyaluvalar, ெப. (n.)

   ெசாத்  ஒப்பைடப்  அ வலர;் official receiver.

     [ெசாத்தாட்  + அ வலர]்

ெசாத்

ெசாத்  cotti, ெப. (n.)

   1. உ ப் க் ைற; lameness, crippledom.

   2. ெநாண் ; lame person.

   3. ற்றம்; fault.

யா ைடய ெசாத் யால் இந்த ேவைல இப்ப  யா ற் .

     [ெசாத்ைத → ெசாத் ]

ெசாத் யன்

 
 ெசாத் யன் cottiyaṉ, ெப. (n.)

   ெநாண்  ( ன்.);; lame person, cripple.

     [ெசாத்ைத → ெசாத் யன்]
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ெசாத் ப் வ
ைக

 
 ெசாத் ப் வைக cottiruppuvagai, ெப. (n.)

   ெசாத்  இ ப் களின் வைகப்பா ; classification of assets.

     [ெசாத்  + இ ப் வைக]

ெசாத் ைல

 
 ெசாத் ைல cottilai, ெப. (n.)

   மரம்; lac tree.

ெசாத் னம்

 
 ெசாத் னம் cottiṉam, ெப. (n.)

   அைசயாச ்ெசாத் வைக ; estate.

     [ெசாத்  + இனம்]

ெசாத்

ெசாத் 1 cottu, ெப. (n.)

   1. அைச ம் ெபா ள் அைசயாப்ெபா ள் என்ற இ வைக  உைடைம; property, possessions, being of two 
kinds viz., {tàvaram} and {Sangamam.}

ெசாத்ைத ற் .க் கடைன அைடத்தார.்

   2. ெபான்; gold.

     "ெசாத் ற் றைமந்த ைத ல் ெசஞ் வர"் (ெப ங். உஞ்ைசக். 34:221.);.

க., ெத. ெசாத்

     [ெசாம் → ெசாத் , ஒ.ேநா. ெதாைக = ெதா , ெசல்வம். வ. ஸ்வாம் = ெசாத் . ேதவஸ்வாம் = 
ெதய்வச ்ெசாத் , ேகா ற் ெசாத் . ஸ்வாம் → ஸ்வா  → ஸ்வா ன் = ெசாத் க்காரன், ஆண்ைட, 
ஆண்டவன், ெதய்வம். வடவர ்ஸ்வா ன் என் ஞ் ெசால்ைல ஸ்வ + ன் என்  ப த் , ெசாந்தக்காரன், 
உைடயவன், உரிைமயாளன், தைலவன், கணவன், அரசன், , ெதய்வப் ப ைம என்  ெபா ள் 
ெதா ப்பர]்

 ெசாத் 2 cottu, ெப. (n.)

ெசாத்ைத', 2 பாரக்்க;Տee {sottai'.}2.

     "உலக்ைக பட்  வலக்ைக ெசாத்தான ம்" (க ங். 133);.

     [ெசாத்ைத → ெசாத் ]

 ெசாத் 3 cottu, ெப. (n.)

ெசாத் க்காரன்

ெசாத் க்காரன் cottukkāraṉ, ெப. (n.)

   1. ெபா க் ரியவன்; owne

   2. பணக்காரன்: rich man.

     [ெசாத்  + காரன்]
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ெசாத் கம்

 
 ெசாத் கம் sottusugam, ெப. (n.)

   ெசாத்  பல, ைக இ ப் ல் உள்ளதால் வ ம் இன்பம்; pleasure available by the ownership of property.

அவ க் ச ்ெசாத் ச ் கம் ஏ ம் ைடயா .

     [ெசாத்  + கம்]

ெசாத் ப் -
தல்

ெசாத் ப் -தல் codduppūcudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   றர ்இரங் ப் சை்சக் ெகா க் ம்ப  உட ற் ெசஞ்சாந்  க்ெகாள் தல் ( ன்.);; to daub one's 
body with blood-like red paste with a view to excite compassion while begging.

     [ெசாத்  + ச-.]

ெசாத் செ்சாத்
ெதனல்

 
 ெசாத் செ்சாதெ்தனல் cottuccotteṉal, ெப. (n.)

   ேதங்காய் த யன ஒன் ன் ன் ஒன்றாய் தல் த யவற்றால் உண்டா ம் 
அ க்ெகா க் ப்  ( ன்.);; onom, expr. signifying the repeated sound as of coconuts falling on the ground one after 
another.

ேதங்காய் ெசாத் க் ெசாதெ்தன ன்ற . பழம் ெசாத் ச ்ெசாதெ்தன ன்ற .

     [ ல் ( த்தல்); → ள் → ர ்→  →  → ( ற் ); → த்  - ெசாத்  +  ெசாத்  எனல். ெசாத்  - 
ெசாத் தல் ைன இன்  வழக்கற் ப்ேபாப் ஒ க் ப்பாக மட் ேம வழங் ற ]

ெசாத் பற் அ
க்ைக

 
 ெசாத் பற் அ க்ைக cottubaṟṟuaṟikkai, ெப. (n.)

   ெசாத் ற்கான ெபா ப்  அ க்ைக; statement of assets and liabilities.

     [ெசாத் பற்  + அ க்ைக]

ெசாத் வம்

ெசாத் வம்1 cottuvam, ெப. (n.)

   1. ெபா ரிைம (சங்.அக.);.; right, proprietorship, title, claim.

   2. தாேன இ த்தல் ( யம் ); (யாழ்ப்.);:

 self-existence, independent condition.

     [ெசாத்  → ெசாத் வம்]

ெசாத் வரி

 
 ெசாத் வரி cottuvari, ெப. (n.)

   , பணம், ேவளாண்ைம நிலம் ங்கலாக உள்ள இதர நிலம் ேபான்ற ெசாத் களின் ம ப் ன்  
வாங்கப்ப ம் வரி; wealth tax on the capital value of a person's assets exclusive of agricultural lands.

     [ெசாத்  + வரி]

ெசாத் ைவ-
த்தல்

ெசாத் ைவ-த்தல் cottuvaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ெதா த்  ைவத்தல்; to collect.

     "ெந ங்க ெறல்லா ைசெசாத்  ைவத் ம்" (அஞ்டப். வரங். மா52);.

   2. வ த்ேதான்றல் த யவரக்்  ெசாத்  ெதா த்  ைவத்தல் (உ.வ.);; to leave propertics to heirs.

     [ெசாத்  + ைவ-.]
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ெசாத்ெதனல்

 
 ெசாதெ்தனல் cotteṉal, ெப. (n.)

   மண்ேபான்ற ெமன்ைமப் பரப் ல் ேதங்காய் ேபான்ற ெபா ள் ம்ேபா  ஏற்ப ம் 
ஒ க் ப் ; onom. expr. of a falling material like coconut over soil surface.

ம வ. ெசாத் ச ்ெசாதெ்தனல்

     [ெசாத்  + எனல்]

ெசாத்ைத

ெசாத்ைத1 cottai, ெப. (n.)

   1. வண்  த யன அரித்த ; that which is decayed, worm-eaten, injured by insects.

   2. ஊனம்; defect, as in limbs, teeth, fruits etc.

     "ெசாத்ைத ல் லா த்தைத" (இராமநா. பாலகா. 25.);.

   3. ரே்க  ( ன்.);; being ruined in circumstances or character.

   4. ெம ந்த உ ரி ( ராணி);; emaciated person or animal.

   5. ெசாத்ைதனக்களா ( ன்.); பாரக்்க;see {sottai:-kasa.}

   ம., ., ெசாத்த;   க. ெசாத்த, ெசாத் , ெசாத் , ெசாத் ;   ெத. ெசாத்த;   ேகாத. ெசா ;பட. ெசாதெ்த

     [ெசாள் → ெசாடை்ட → ெசாத்ைத = உள்ளீடற்றக் க த்த பழம், த்த காய் ச் யரித்த பல்]

 ெசாத்ைத2 cottai, ெப. (n.)

   கன்னம் (யாழ்ப்.);; check.

 E. cheek: OE. ce'ce.

ெசாத்ைதக்களா

ெசாத்ைதக்களா cottaikkaḷā, ெப. (n.)

   1. ெச வைக; bushy roundish-leaved sweet thorn.

   2. இலங்ைக மரவைக; Ceylon plum.

   3. ஒ வைக இலங்ைக மரம்; lowiowi of Ceylon.

     [ெசாத்ைத1 களா]

ெசாத்ைதப்பல்

 
 ெசாத்ைதப்பல் cottaippal, ெப. (n.)

   ெகட் ப் ேபான பல் (உ.வ.);; carious tooth.

ம வ, த்ைதப் பல்

     [ெசாத்ைத + பல்]

ெசாத்ைத ற்
ேபா -தல்

ெசாத்ைத ற்ேபா -தல் coddaiyiṟpōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   கன்னத் ல த்தல் (யாழ்ப்.);; to give one a slap on the cheek.

     [ெசாத்ைத + இல் + ேபா -.]

ெசாதெசாெதன
ல்

 
 ெசாதெசாெதனல் sodasodeṉal, ெப. (n.)

   க தற் ப் ; expr. signifying the state of being mashy, as over-boiled rice, or of being soaked, as with oil or other 
fluids.

     [ெசா ெசா ெவனல் → ெசாதெசாத ெவனல்]
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ெசா

 
 ெசா  codi, ெப. (n.)

   ேதங்காய்ப்பால யல் (யாழ்ப்..);; vegetable soup prepared from coconut.

இவ்வைகக் ழம்    ெநல்ைல மாவட்டத் ல் தான் றப்பாகச ்ெசய்யப் ப ற .

ெசா ெசா ெவ
னல்

 
 ெசா ெசா ெவனல் sodusoduveṉal, ெப. (n.)

   ேச ேபாற் ைழந் த்தல் ப் ; expr. signifying the state of being mud.

     [ெசா ெசா  → ெசா ெசா  → ெசா ெசா ெவனல்]

ெசாைத

ெசாைத codai, ெப. (n.)

   1. ழாம், ட்டம்; crowd.

   2. ெசாத் 1 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {šotti/.}

     [ெசா  → ெசாைத]

ெசாைதகாரன்

 
 ெசாைதகாரன் codaikāraṉ, ெப. (n.)

ெசாத் க்காரன் பாரக்்க;see {Sottu-k-kāran.}

     [ெசாத்  → ெசாைத + காரன்]

ெசாந்த

ெசாந்த conda,    1. தன் றப்பால் அல்ல  தன் ைடய ன்ேனாரில் றப்பால் உரிைம ைடய; native.

ெசாந்த ஊ க் ப் ேபாய் வந்தான்.

   2. உடன் றந்த;   தன்னேநர ்உறவான; blood relation;own.

ெசாந்தத் தம் .

   3. தனக்ேக உரிய;   தனிப்பட்ட; personal; private.

ந ைக தன் ெசாந்தக் ர ல் பா னாள்.

     [ெசாந்தம் → ெசாந்த]

ெசாந்தக்கம்பத்
தம்

 
 ெசாந்தக்கம்பத்தம் condakkambattam, ெப. (n.)

   பண்ைண ைவத் செ்சய் ம் ேவளாண்ைம; cultivation carried on by one's own plough and cattle.

     [ெசாந்தம் + கம்பத்தம். கம்மம் → கம்பத்தம் = ேவானண்ைம]

ெசாந்தக்காரன்

ெசாந்தக்காரன் condakkāraṉ, ெப. (n.)

   1. உரியவன்; owner.

இந்த மாட் ன் ெசாந்தக் காரன் யாேரா?

   2. உற னன்; close relation.

ெசாந்தக்காரன் மணத் ற்  வந்ேதன்.

     [ெசாந்தம் + காரன்]
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ெசாந்தக்காரி

 
 ெசாந்தக்காரி condakkāri, ெப. (n.)

   ெசாந்தக்காரன் என்பதன் ெபண்பால்; feminine of {Šonda-k-kāran.}

     [ெசாந்தக்காரன் (ஆ.பா.); → ெசாத்தக்காரி (ெப.பா.);]

ெசாந்தம்

ெசாந்தம் condam, ெப. (n.)

   1. நிலம், ெபா ள் த யவற் ன்  ஒ வ க் ள்ள உரிம; one's own peculiar right, exclusive property, that 
which belongs to oneself.

     "ெசாந்தமா யாண்ட நீ" (தா . கவாரி. 11);.

அவ க் ச ்ெசாந்த வண்  உண் .

   2. ெந ங் ய உற  (உ.வ.);.; near relationship.

   க. ெசாந்த;ெத. ெசாந்த

     [ ம் → ெசாம் → (ெசாத் ); → ெசாந்தம்]

ெசாப்பட

ெசாப்பட coppaḍa,    . .எ. (adv.) நன்றாக; well, neaily,fully.

     'ெசாப்பட நீராட ேவண் ம்' ( வ். ெபரியாழ். 2. 4:5);.

ெத. ெசாப்ப .

     [ெசப்பம் + ப  – ெசப்பப்ப  → ெசாப்பட]

ெசாப்பம்

ெசாப்பம் coppam, ெப. (n.)

   ஒளி ன்ைம; dullness, lack of brilliancy.

     ' னேராடை்ட ஸம்ஸரக்்கத் ேற . . . ெசாப்ப ம் றப்ப ' ( .வ். ெந ந். 21, யா, பக். 175);.

க. ெசாப்

ெசாம்

ெசாம் com, ெப. (n.)

 property, wealth, ones own goods.

     "ெசாம் மைனைவத் ெதப்ப  நடப் ர"் ( மர. ர. கா க். 34);.

வ. ஸ்வ → ஸ்வாம்

     [ ம் → ெசாம். ம் → ம்ைம =

ெதா , ெசல்வத் ெதா ]

ெசாம்படக்கா

 
 ெசாம்படக்கா combaḍakkā, ெப. (n.)

   நீள ம் அகல ம் ஒரள னதான கடல் ன் வைக; sting-ray, dull brown, with disc as broad as long.

ெசாம்பா

ெசாம்பா 1 combāti, ெப. (n.)

   சரிபா ; exact half.

     "ெசாம்பா யானான் மக்கெவ தானான்" (தனிப்பா. 1, 62:123);.

     [ெசம்ைம+பா -ெசம்பா → ெசாம்பா ]

 ெசாம்பா 2 combāti, ெப. (n.)

   ேமல்வாரம் (இ.வ.);; owner's share of produce.

     [ெசாம் + பா . ெசாம் = ெசாத் ]
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ெசாம்

ெசாம் 1 combu, ெப. (n.)

ெசம்  பாரக்்க;see {šeimbu.}

   ம. ெசம் ;   க. ெசம் ;   ெத. ெசம் ;   . ெசாம் ;   ெசம் , சம் ;   ேகாத. ெக ;   ட. ெசம்ப்;பட. ெசம்

     [ெசம்  → ெசாம் ]

 ெசாம் 2 combu, ெப. (n.)

 beauty, grace.

     "ெசாம் ற் பலவள ர ்ேசாைலகள் ழ்" ( ப் . 136);.

க., ெத. ெசாம்

ெசாம்மாளி

 
 ெசாம்மாளி commāḷi, ெப. (n.)

   உைடைமயாளன் (யாழ். அக.);; heir, owner.

ம வ : உரிைமயாளன், ெசாத் க்காரன்

     [ெசாம் + (ஆன் →); ஆளி]

ெசாம்ெம -
த்தல்

ெசாம்ெம -த்தல் commeḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ ரிைமயாகச ்(வாரிசாக); ெசாத்ைத யைடதல் (நாஞ்.);; to inherit of property.

     [ெசாம் + எ . ெசாம் = ெசாத் ]

ெசாரக்்கப்பாவ
ைன

 
 ெசாரக்்கப்பாவைன corkkappāvaṉai, ெப. (n.)

ெசாக்கப்பைன ( ன்.); பாரக்்க;see {sokka-pрадаі.}

     [ெசாக்கப்பைன → ெசாக்கப்பாவைன]

ெசாரங்கம்

 
 ெசாரங்கம் coraṅgam, ெப. (n.)

   ஏலக்காய்த் ேதால் ( ன்.);; husk of cardamom.

ெசாரசத்ேதார

 
 ெசாரசத்ேதார  sorasattōrasi, ெப. (n.)

   இலவங்கம் (மைல.);; clove.

ெசாரெசாரப்

 
 ெசாரெசாரப்  sorasorappu, ெப. (n.)

   உராய்ைவ ஏற்ப த் ம் தன்ைம; roughness of a surface.

ம க்காமல் கம் ெசாரெசாரப்பாக உள்ள .

     [ ர ரப்  → ெசாரெசாரப் ]
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ெசார

 
 ெசார  coraḍu, ெப. (n.)

   றட்  ( ன்.);; crook of wood or iron.

     [ ற  → ெசார .]

ற  = காய் த யனப் ப க் ந் றட் க் ேகால்

ெசாரைண

 
 ெசாரைண coraṇai, ெப. (n.)

   ரைண (யாழ்.அக.);; sensitiveness.

     [கரைண → ெசாரைண]
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ெசாரி

ெசாரி1 coridal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. மைழ த யன ெதா யாக தல்; to flow down, rain, spill.

     "அலரம்ழ ெசாரிந்த" (கம்பரா. ேவள் . 56);

   2. தல்; to bear in plenty;

 to be abundant, profuse, copious.

   3. உ ரத்ல் (யாழ்ப்.);; to drop off, as dry scales in small-pox;

 to be scattered, as rice from the husk.

செ்சாரிந்  வரேவற்றனர.்

   ம.ெசாரி க;   க. ரி;   ெத. ெதார , ெதா , ெதாற ;   . ெதாரி னி;   ேகாத. ேசார;்   ட. 
ேதார;்   . ககார;   பர.் ேசார;்   கட. ேசாரப்்;   . ரக்ானா;   மா. ரெ்க, ரக்்ெர;பட. ேசா

     [ெசால் → (ெசார)்; → ெசாரி → ெசாரி-தல் = உன்னி ந்  தல், ந் தல்]

 ெசாரி2 coridal,    2 ெச. ன்றா. . (v.t.)

   1. ெபா தல்; to scatter pour forth, effuse, emit,

 shoot, as arrows, shed, as leaves fruits.

     "வானவர்  மைழ ெசாரிந்தார"் (ெபரிய . ம நீ . 45);.

   2. ெகாட் தல்; to empty, pour out, as corn from sack;

 to dump, as sand from cart.

     "காரிெயட ்ெசாரிந்தார"் (கம்பரா. ரமாத். 165);.

   3. கக் ெகா த்தல்; to give a way in plenty.

     " ல் வரக்்க ெமல்லாம் . . . ெசாரிந்தா ரன்ேற" ( வரக. க னி. 5);.

     [ெசாரி1 → ெசாரி2-.]

 ெசாரி3 coridal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

ெசா  பாரக்்க;see {šori.}

     [ெசா  → ெசாரி-.]

 ெசாரி4 coridal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ழ தல் ( டா.);; to whirl, revolve.

     [ ரி → ெசாரி-. ரி-தல் = தல்]

 ெசாரி5 cori, ெப. (n.)

   ன ; itching, tingling.

     "ெசாரி ற ரிஞ்ச" ( லப். 10:122);.

ெசாரி ம்ைப

ெசாரி ம்ைப corigurumbai, ெப. (n.)

   ெநல்வைக ( ன்.);; a kind of paddy.

     [ெசாரி1 + ம்ைப – ெசாரி ம்ைப = யாக ைள ம் ெநல் வைக]
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ெசாரிெகான்ைற

 
 ெசாரிெகான்ைற corigoṉṟai, ெப. (n.)

   ெகான்ைற வைக (L.);; Indian trumpet flower.

     [ெசாரி + ெகான்ைற]

ெசாரிந்தள-த்தல்

ெசாரிந்தள-த்தல் corindaḷattal,    3 ெச. ன்றா .  (v.t.)

   பண்டங்கைள ேமேல யளத்தல் ( ன்.);; to measure gently without pressing down, as flowers, flour, etc.

     [ெசாரி1 → ெசாரிந்  + அள-.]

ெசாரிெநல்

 
 ெசாரிெநல் corinel, ெப. (n.)

   த் க் ம் ெநல் ( ன்.);; paddy heaped up.

ம. ெசாரிெநல்

     [ெசாரி + ெநல்]

ெசாரி ன்ைன

 
 ெசாரி ன்ைன coribuṉṉai, ெப. (n.)

   ேபய்க் கண்டல் என் ம் மரவைக; Simple cymed mangrove.

     [ெசாரி + ன்ைன]

ெசாரிமணல்

 
 ெசாரிமணல் corimaṇal, ெப. (n.)

   கால் ைவத்தால் இறக் ய ழ்த் ம் ைதமணல்; quick-sand.

ம. ெசாரி மணல்

ம வ, ெசா மணல், ைதமணல்

     [ெசாரி + மணல்]

ெசாரி -த்தல்
ெசாரி -த்தல் corimittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   இணங் தல் (நாஞ்.);; to agree, to be cordial.

ெசாரி ப்

 
 ெசாரி ப்  corimippu, ெப. (n.)

   இணக்கம் (நாஞ்.);; agreement, cordial relationship.

     [ெசாரி  → ெசாரி ப் ]

ெசாரிவாய்

 
 ெசாரிவாய் corivāy, ெப. (n.)

   ரி ந்  ெநல் ெசாரிந்  ந் ைள (நாஞ்.);; aperture or opening of a receptacle through which paddy 
can be taken out.

     [ெசாரி + வாய்]
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ெசா க்

 
 ெசா க்  corukku, ெப. (n.)

ெசா  ெகாண்ைட பாரக்்க;see {Sorugu-kongai.}

     [ெசா  → ெசா க் ]

ெசா கம் ல்

 
 ெசா கம் ல் corugambul, ெப. (n.)

   ல்வைக (சங்.அக.);; a kind of grass.

     [ெச  + அம் + ல்]

ெசா கல்

 
 ெசா கல் corugal, ெப. (n.)

   ெப ம்பா ங் ழந்ைதகளிடங்கா ம் டற் க் ; sticking in the bowels, as of indigestible food, especially of 
children.

     [ெசா  → ெசா கல்]

ெசா

ெசா 1 corugudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. க் க் ெகாள் தல்; to be entangled, become connected inadvertently.

   2. ட ற் க் தல்; to gripe in the bowels.

   3. க  மைறதல்; to disappear, as the pupil of the eye in fainting, etc.

க்கத்தால் அவ ைடய கண் ெசா ன்ற

   4. தங் தல்; to repose

     " ரியங்கண் ன் ஞ் ெசா டனா " ( மந். 1893);.

     [ெசாள் → (ெசார)்; → ெசா  → ெசா -தல் = ைனக் ள் இ தல், உள்ளி தல்]

 ெசா 2 corugudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ைழத்தல்; to put in, insert, tuck in.

     "ெசா  ெகாந்தளக ெமா ைக ேமலைலய" (க ங். 46);.

   2. க்கம் ேநாய் த யைவ கண் கைள ஒ  பக்கமாக ஒ க்  மைறயச ்ெசய்தல்; to turn the pupil 
of the eye till it disappears, as in sleep, giddiness.

க்கம் கண்ைணச ்ெசா ற .

   ம. ெசா க;க. ெசா

     [ெசா 1 → ெசா 2]

 ெசா 3 corugu, ெப. (n.)

   1. பட ல் ப்ைபப் ட் தற் ரிய வைளயம்; a ring to hold the ore in the boat.

   2. உட் ற ந்   இ ம் ச ்சட்டத்ைத அல்ல  உ ைளையத் தள்ளி, ட் க்கதைவப் 
ட் ைக; small metal moving latch fitted on the door.

   3. இரடை்டக் கத ல் ஒன்ைற ஒ   இ ம்  உ ைள அல்ல  இ ம் ச ்சட்டத்ைதத் தள் வதன் 
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ெசா கத

ெசா கத  corugugadavu, ெப. (n.)

   1. ெசா  ங்கத ; door of insertion.

   2. கைடைய ட த ம் ெசா  பலைககள்; wooden planks to close the shops.

     [ெசா 1 + கத ]

கைடக்கத  பலைககளால் ஆன . ேமல் நிைல, ழ் நிைலகளில் ேதாண்டப்பட்ட பள்ளத் ல் நிற் ம். 
ந ப்பலைக இ க்  டத் ல் ேமல் நிைல ல் பள்ளம் ஆழமாக எ க்கப்பட் க் ம். அப்பள்ளத் ல் 

ெசா ெகாண்
ைட

 
 ெசா ெகாண்ைட corugugoṇṭai, ெப. (n.)

   ெபண் ம ர் வைக ( ன்.);; woman's hair twisted round and tucked in, as in dressing.

     [ெச  + ெகாண்ைட]

ெசா தைலப்

 
 ெசா தைலப்  corugudalaippu, ெப. (n.)

   ைல ன் உள்ளிடமான தைலப்  ( ன்.);; the end of saree tucked in.

     [ெசா  + தைலப் ]

ெசா கத்

 
 ெசா கத்  corugubiḍigatti, ெப. (n.)

   உைற டன் இட்ட ள்ள கத்  (இ.வ.);; sword or knife with handle kept in sheath.

     [ெசா  + கத் ]

ெசா மணல்

 
 ெசா மணல் corugumaṇal, ெப. (n.)

ெசாரிமணல் பாரக்்க;see {šori-maņa/}

ம வ. ைதமணல்

     [ெசா  + மணல்]

ெசா மாந்தம்

 
 ெசா மாந்தம் corugumāndam, ெப. (n.)

   கண்கைள ஒ  பக்கமாகச ்ெசா மா  ெசய் ம் ழந்ைத ேநாய்வைக (சங்.அக.);; convulsions affecting 
children in, which the eyes are turned up under the lids.

     [ெச  + மாந்தம்]

ெசா ந்தா
ைன

 
 ெசா ந்தாைன corugumundāṉai, ெப. (n.)

   ைடைவ ன் ெசா  தைலப்  ( ன்.);; the end of a saree which is tucked in.

     [ெசா  + ந்தாைன]
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ெசா ேகா

 
 ெசா ேகா  coruāṭu, ெப. (n.)

   ெசா  ய க் ந்தடை்டேயா  (C.E.M.);; thick flat insertible tile.

     [ெசா  + ஒ ]

ெசா ைண

ெசா ைண coruṇai, ெப. (n.)

   1. கரைண (யாழ்ப்.);; sensitiveness.

   2. ட்  ைவத்த ெபா ள்; anything rolled up.

     [ ரைண → ைண → ெசா ைண]

ெசா வா

 
 ெசா வா coruvā, ெப. (n.)

   கஞ்  (அக.நி.);; gruel.

ெசா

 
 ெசா  coruvu, ெப. (n.)

   உைற (இ.வ.);; sheath.

     [ெச  → ெசா ]
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ெசால்

ெசால்1 colludal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேப தல்; to say, speak, tell, mention, utter, express.

     "ெசால் தல் யாரக்்  ெமளிய வரியவாஞ் ெசால் ய வண்ணஞ் ெசயல்" ( றள், 664);.

   2. ப் க் தல்; to recite, repeat, relate, quote.

ெசான்னைதச ்ெசால் ங் ளிப் ள்ைள.

   3. கட்டைள தல்; to dictate, command.

த்ேதார ்ெசால் யைத றாேத.

   4. அ ைரக் தல்; to advise.

   5. அ த்தல்; to inform.

     "யா க்ெகன் ெசால் ேக னன்ைன ரக்ாள்" ( வ். வாய். 9. 9:7);.

   6. கழ்தல்; to praise.

     "ேதாைளேய ெசால் ேகேனா (கம்பரா. மாரீச. 73);.

   ம. ெசால் க;   க. ெசால், ெசால் ;   ெத. ெசால்;   இ . ெசால் ;எர. ெசான்

     [ ல் → ெசால் = ஒ , ெமா . ெசால் → ெசால்( );-தல் = உைரத்தல்]

 ெசால்2 colludal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கைளதல்; to remove, alleviate, put away.

     " ற  னல்லல் ெசால் ய . . . லாஅம் க்ேகான்" ( றநா. 39);.

     [ ல் → ெசால் → ெசால்( );-தல்]

 ெசால்3 col, ெப. (n.)

   1. ெமா ; word, term.

     'ெசால் னா  ெமன்மனார'் (ெதால். ெசால். 158);.

   2. ேபச் ; saying, speech.

     "சான்ேறார ்ெகா த்தா ெரனப் ப ஞ்ெசால்" (நால , 100);.

   3. பழெமா ; proverb, maxim.

     "அல்லைவ ெசய்தாரக்் கறங் ற்றமாெமன் ம் . . . ெசால்" ( லப். 20, ெவண்பா.);.

   4. உ ெமா ; declaration, promise, assurance.

     "ேதாழைம ெயன்றவரன் ெசால் ய ெசால்ெலா  ெசால்லன்ேறா" (கம்பரா. கப். 15.);.

   5. கழ்; praise, encomium, panegyric.

     "தன்ெசாலாற் றான்கண்டைனத் " ( றள். 387);.

   6. மந் ரம்; incantation.

     "ெசால் ங்காற் ெசால் ம் பல ள" ( .ெவ. 12, ெவன் ப், 9);.

   7. ெமா  (சாபம்);; curse.

     "ெசால்ெலாங் ங் க யேவகச ் சரம்" (கம்பரா. தாடைக. 72);.

   8. கட்டைள; command, direction.

     "என்ெசாற் கடந்தா னக் யா ள னெமன்றான்" (கம்பரா. நகரநீ்ங் . 140);.

   9. அ ைர; advice. தந்ைதெசால் க்க மந் ர ல்ைல.

   ம. ெசால் , ெசால்;   க. ெசால், ெசால் ;   ட. ெசால்  (ெபயர)்;;   ேகாத. ெசால் (ஆைண);;பர.் கல்
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ெசால்தவ -தல்

ெசால்தவ -தல் coldavaṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெசால் (வாரத்்ைத); றழ்தல்; to treak one's word.

     [ெசால் + தவ -.]

ெசால்லகத் யம்

ெசால்லகத் யம் collagattiyam, ெப. (n.)

   இறந் பட்ட ஓர ்இைச ல் ( லப். 8:24. அ ம்.);; an ancient treatise on music, not extant.

     [ெசால் + அகத் யம்]

ெசால்லைட

 
 ெசால்லைட  collaḍaivu, ெப. (n.)

   ஒ  ல் வழங் ம் ெசாற்கைள அகர வரிைசப்ப த்  டன் இைணக் ம் பட் யல்; word index. 
(for texts, ext, literary works);

     [ெசால் + அைட ]

ெசால்லணி

 
 ெசால்லணி collaṇi, ெப. (n.)

   ெசால் ேனாைச த யன இன்பம்பட அைமக் ம் அணிவைக (தண் .);; figure of speech depending for 
its effect on sound alone, opp. to {poru/-апі.}

     [ெசால் + அணி]

ெசால்ல காரம்

 
 ெசால்ல காரம் colladikāram, ெப. (n.)

   ெசால் ன் பா பா  ெசய்ைக த யவற்ைறப் பற் க் ம் இலக்கணப் ப  (ெதால்.);; section 
dealing with etymology.

     [ெசால் + அ காரம்]

ெசால்லேபானா
ல்

 
 ெசால்லேபானால் collapōṉāl, .எ. (adv.).

   உண்ைம ல்; in fact.

இவரக்ள் ஏன் ஒப்பாரி ைவக் றாரக்ள் என்  ெதரிய ல்ைல; ெசால்லப் ேபானால் நானல்லவா. 
யரப்படேவண் ம்.

     [ெசால் → ெசால்லப்ேபானால்]

ெசால்லலங்கார
ம்

 
 ெசால்லலங்காரம் collalaṅgāram, ெப. (n.)

ெசால்லணி பாரக்்க;see {So/-/-ani.}

     [ெசால் + அலங்காரம்]

 Skt. அலங்கார → த. அலங்காரம்

ெசால்ல ம்

 
 ெசால்ல ம்  collaḻimbu, ெப. (n.)

   இடக்கரச்ெ்சால்; obscene word.

அவன் ெசால்ல ம்  கேமாசம் (உ.வ.);.

     [ெசால் + அ ம் ]
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ெசால்ல த்தம்

ெசால்ல த்தம் collaḻuttam, ெப. (n.)

   1. ஊன் செ்சால் ைக; emphasis.

   2. ெசால்  (வாக் );; word of promise;

 decisive speech.

     [ெசால் + அ த்தம்]

ெசால்லற்பா

ெசால்லற்பா  collaṟpāṭu, ெப. (n.)

   ெசால்லப்ப ைக; spoken mentioned.

     'அவ் ரண் ம் உவமெமன்  ெசால்லற்பாட் ற் க யப்படா' (ெதால். ெபா ள். 310, உைர);.

     [ெசால் + அல் + (ப →); பா ]

ெசால்ல க
ைண

 
 ெசால்ல கைண collaṟigaṇai, ெப. (n.)

   ஒ ையக் ேகட்ேட மைறந் ள்ள இலக்ைக அ ந்  எய் ங்கைண; arrow that is shot at a person oranimal 
when out of sight, the direction being judged by sound.

     "ெசால்ல  கைணைய வாங்  ெதா த்தவன் த்தேலா ம்" (யேசாதர.

     [ெசால் + அ கைண]

ெசால்ல ள்

ெசால்ல ள் collaṟibuḷ, ெப. (n.)

   1. ளி (யாழ்.அக.);; parrot.

   2. ைவ (சங்.அக.);; myna.

     [ெசால் + அ  + ள்]

ெசால்ல

 
 ெசால்ல  collaṟudi, ெப. (n.)

   ைல த யவற்ைற வைரயைறயாகக் ம் உ  ( ன்.);; final word, as in striking a bargain.

     [ெசால் + அ ]

ெசால்லாக்கம்

ெசால்லாக்கம் collākkam, ெப. (n.)

   1. ய க த் கைள உணரத்்த ஒ  ெமா ல் ெசாற் ெசய் ெகாள் ைக; formation of words, word-
building.

   2. ேபட் ; interview.

   3. கலந் ைரயாடல்; conversation.

     [ெசால் + ஆக்கம்]

ெசால்லா ெபய
ர்

ெசால்லா ெபயர ்collākubeyar, ெப. (n.)

     'உைர ெசய்தான்' என்ப ல் உைரெயன்ப  அம்ெமா யால் உணரப்ப ம் ெபா க்  ஆவ  
ேபான்ற ஆ ெபயர ்(நன். 290, உைர);;

 a species of metonymy in which a term signifying word is used to denote a composition, oral or written as in

     ' க்  உைர ெசய்தான்"

     [ெசால் + ஆ ெபயர ்– ெசால்வா ெபயர ்= ஒ  ெசால் அதேனா  ஏேத ம் ஒ  வக ல் 

1531

www.valluvarvallalarvattam.com 10995 of 19068.



ெசால்லாட்

 
 ெசால்லாட்  collāṭci, ெப. (n.)

   ெசாற்கைள ெதாடரில் பயன்ப த் ம் பாங் ; command over words.

ெமா நைட ல் உள்ள ெசால்லாட்  கண்ேட, எ த்தாளர/்க ஞர ்யாெரன அ ய ம்.

ெசால்லாட்

ெசால்லாட்  collāṭṭi, ெப. (n.)

   றைமயாய்ப் ேப பவன்; woman of clever or skilful speech.

     "ெசால்லாட்  நின்ெனா  ெசால்லாற்ற ற்பார ்யார"் (க த். 108);.

     [ெசால் + ஆட்  – ெசால்லாட்  = ெசால்ைல ஆள்பவள்.]

ெசால்லாட்

ெசால்லாட்  collāṭṭu, ெப. (n.)

   ேபச் ; conversation speech.

     "ெசால்லாட் ைட ஞ் ெசல்ல ரத் ன்" (ெப ங். வத்தவ. 6:25);.

     [ெசால் + ஆட் . ஆ  → ஆட் ]

ெசால்லா -தல்

ெசால்லா -தல் collāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேப தல்; to speak, talk.

     "ெசால்லாடச ்ேசார் ப ம்" ( றள், 405);.

     [ெசால் + ஆ -. ஆ  → ஆ தல் = ேப தல், உைரத்தல்]

ெசால்லாதெசா
ல்

ெசால்லாதெசால் sollātasol, ெப. (n.)

   1. தகாத ெசால் (யாழ்.அக.);; improper word.

   2. இடக்கரச் ்ெசால்; obscene or indecent language.

   3. வைச; abusive language.

     [ெசால் + ஆத + ெசால்]

ெசால்லாமற்
ெசால்( )-தல்

ெசால்லாமற்ெசால்( )-தல் collāmaṟcolludal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தன் க த்ைதக் ப்பாற் தல்; to communicate one's thoughts indirectly orby sly remark or gestures.

     "ெசால்லாமற் ெசான்னவைர" ( ைள. பா . 13);. மகன் ெசய்த தவற்ைறச ்ெசால்லாமல் 
ெசால் த் த் னார.்

     [ெசால்லாமல் + ெசால்( );-.]

ெசால்லாழம்

 
 ெசால்லாழம் collāḻm, ெப. (n.)

   ெசால் ன் ெபா ளாழம்; deep significance of a word.

     [ெசால் + ஆழம்]

ெசால்லாளி

ெசால்லாளி collāḷi, ெப. (n.)

   உ செ்சால் (வாக் ); ள்ளவன் ( ன்.);; one faithful to his word.

   2. ெசாற் றைம ள்ளவன் ( ன்.);; eloquent person.

   3. ெசல்வாக் ள்ளவன் (உ.வ.);; a person of influence.

     [ெசால் + ஆளி. ஆள் → ஆளி]
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ெசால்லானந்தம்

ெசால்லானந்தம் collāṉandam, ெப. (n.)

   இலக் யத் தைலவனின் இயற்ெபயைர ய த க் ேக பயக் ம் அமங்கலச ்ெசால்ைலப் 
ணரத்் ப்பா வ  (யாப். .96. பக். 519);; inauspicious use of a word of evil importin conjunction with the name of 

the hero of a poem.

ெசால் க்காட் -
தல்

ெசால் க்காட் -தல் collikkāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.).

   1. பாடம் ஒப் த்தல்; to repeat a lesson.

   2. ளக் ய த்தல் ( ன்.);; to describe, explain, define.

   3. த் க் காட் தல்; to remind one of one's faults;

 to call to mind one's misdeeds or defects.

ற்றத்ைதச ்ெசால் க் காட் னான்.

     [ெசால் → ெசால்  + காட் -. காட்  → காட் -தல் = அ த்தல், காண் த்தல்]

ெசால் க்ெகா

ெசால் க்ெகா 1 collikkoḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ப ப் த்தல்; to teach, explain.

   2. அ த்தல்; to inform, make known.

     [ெசால் → ெசால்  + ெகா -. ெகா ' – ைண ைன]

 ெசால் க்ெகா 2 collikkoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. அ ைர தல்; to advise.

   2. ண்  தல்; to instigate.

     [ெசால் → ெசால்  + ெகா -. ெகா ' – . ைன]

ெசால் க்ெகாள்
( )

ெசால் க்ெகாள்( )1 collikkoḷḷudal,    16 ெச . . (v.i.)

   1. ைடெப தல்; to take leave.

   2. ஒ வ க்காகப் றனிடந் தாங் ப் ேப தல்; to recommend;

 to speak on one's behalf.

பணத் ற்காக நான் அவ க் ச ்ெசால் க் ெகாள் ேறன்.

     [ெசால் → ெசால்  + ெகாள்( );-.ெகாள்- ைண ைன]

 ெசால் க்ெகாள்( )2 collikkoḷḷudal,    10 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ைற தல்; to complain, make known.

ந வரிடம் தன் ைறையச ்ெசால் க் ெகாண்டான்.

   2. தனக் ட ்ேப தல்; to speak to oneself.

அவர ்எைதேயா ெசால் க் ெகாண் க் றார.்

   3. பாடங்ேகட்டல்; to learn from a teacher.

மாணாக்கன் பாடத்ைதச ்ெசால் க் ெகாண்  வரப் ேபா க் றான்.

   4. ைட ெப தல்; take leavc.

மைன டம் ெசால் க் ெகாண்  றப்பட்டான்.

     [ெசால்  + ெகாள்( );-.

     'ெகாள்' – ைண ைன.]
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ெசால் ைசயள
ெபைட

ெசால் ைசயளெபைட sollisaiyaḷabeḍai, ெப. (n.)

   ெபயரச்ெ்சால் ைனெயசச்ச ்ெசால் ன் இைசைய நிைறத்தற்ெபா ட்  அளெப ப்ப  (ஆ .நன். 
91);; an extension of vowel or consonant sound to give rhythm or melody either in noun or in past participle.

     "உரன்நைசஇ உள்ளம் ைணயாகச ்ெசன்றார ்வரனைசஇ இன் ம் உேளன்" ( றள். 1263);

     "உரனைசஇ ள்ளம்",

     "வரனைசஇ ன் ம்" இவற் ள் உரனைச, வரனைச என நிற் ம் ெசய் ேளாைச 
ன்றாதா ம் ப்ப ெமனப் ெபா ள்ப ம் நைசெயன் ம்

ெபயரச்ெ்சால், ம் ெயன ைனையசசப ெபா ள்ப ம் ெபா ட்  ைனெயசச்ச ்ெசால்லாதற்  
நைசஇ என அளெப த்த .

ெசால்ைச

 
 ெசால்ைச  colcaivu, ெப. (n.)

   ெசால்லப்பட்டதற்  ஏற்ற ; according to the said word.

     [ெசால் + இைச ]

ெசால் ப்ேபா

ெசால் ப்ேபா 1 collippōṭudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெவளி தல்; to give out, publish, as a secret.

   2. காட் க் ெகா த்தல்; to betray.

   3. ெசால் ய ப் 1-தல் பாரக்்க;see {Solli-y-anuppu-.}

     [ெசால் → ெசால்  + ேபா -.

     'ேபா ' – ைண ைன.]

ெசால்ப்ேபா

ெசால்ப்ேபா 2 colppōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

ெசால் ய ப் 2-தல் பாரக்்க;see {soli. y-anաppա-.}

     [ெசால் → ெசால்  + ேபா -. ேபா ' – ைண ைன.]

ெசால் ய ப்

ெசால் ய ப் 1 colliyaṉuppudal,    5 ெச. . .  (v.t.)

   ஆள் லம் ெசால்  ய ப் தல்; to send through a person, as a message.

     [ெசால் → ெசால்  + அ ப் -.]

 ெசால் ய ப் 2 colliyaṉuppudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அைழத் வரச ்ெசய்  ய ப் தல்; to send for.

உற னரக் க் ச ்ெசால்  அ .ப் க் ேறாம்.

     [ெசால் → ெசால்  + அ ப் -,]

ெசால் லக்கண
ம்

 
 ெசால் லக்கணம் collilakkaṇam, ெப. (n.)

   ெசால் ன் தன்ைம பா பா  த ய வற்ைறக் ம் ல்; etymology.

     [ெசால் + இலக்கணம்]

ெசால் -தல்

ெசால் -தல் colliviḍudal,    18 ெச. ன்றா  & 20 ெச. . . (v.t. & v.i.)

ெசால் ப்ேபா -தல் பாரக்்க;see {Solli-p-pogu-.}

     [ெசால்  + -.]
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ெசால் ைவ-
த்தல்

ெசால் ைவ-த்தல் collivaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ன்ன த்தல்; to inform before hand;

 to forewarn.

     "அப்ேபாைதக் ப்ேபாேத

ெசால்  ைவத்ேதன்" ( வ்.ெபரியாழ்._4:1);.

   2. கற் த்தல்; to teach.

     [ெசால் → ெசால்  + ைவ-.]

ெசால் ைவத்
தாற்ேபால

 
 ெசால் ைவத்தாற்ேபால collivaittāṟpōla, .எ. (adv.)

   ன் ட் ேய ட்ட ட்ட  என்  ேதான் ம் ப ; as if agreed upon or preplanned.

ெசால் ைவத்தாற்ேபால இ வ ம் ஒேர ம ப்ெபண் வாங் க் ரக்ேள!

     [ெசால்  + ைவத்தாற்ேபால]

ெசால் க்

ெசால் க்  colliḻukku, ெப. (n.)

   ெசாற் ற்றம்; incorrectness in speech.

     "ேசாகாப்பர ்ெசால் க் ப்பட் " ( றள், 127);.

     [ெசால் + இ க் ]

ெசால் ற-த்தல்

ெசால் ற-த்தல் colliṟattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   வாக் ைனக் கடந்  நிற்றல்; to transcend description.

     "ெசால் றந் தாரவ் ெநஞ்சந் தைலத்தைல றப்ப" (அகநா. 396);.

     [ெசால் + இற-.]

ெசால் ன்பம்

 
 ெசால் ன்பம் colliṉpam, ெப. (n.)

   ெசாற்கைவ ( ன்.);; euphony.

     [ெசால் + இன்பம்]

ெசால் ன்
னப்ெபா ண்

த்தல்

ெசால் ன் னப்ெபா ண் த்தல் colliṉmuḍiviṉapporuṇmuḍittal, ெப. (n.)

   உத்  ப்பத் ரண்ட ள், ெசால் ந்த டத்  மற்றப் ெபா ள்கைள ம் ய ைவக் ம் உத்   
(நன்.14.);; closing a topic with the finishing word or expression of the chapter dealing with it, one of 32 utti.

     [ெசால் → ெசால் ன் + ன்  + அப்ெபா ண் + த்தல்]

ெசால் த

 
 ெசால் த  colludavi, ெப. (n.)

   உ  ெமா  த தல் ( ன்.); பரிந் ைர; word of. recommendation or encouragement, dist. fr. {porul-udavi.}

     [ெசால் + உத ]

ெசால் ரிைம

ெசால் ரிைம collurimai, ெப. (n.)

   1. ேப வதற் கான உரிைம ( ன்.);; freedom of speech.

   2. அ த்தமாய்த் ந் ய ேபச்  ( ன்.);; fine, emphatic expression.

     [ெசால் + உரிைம]
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ெசால்

ெசால்  collurubu, ெப. (n.)

   ேவற் ைம கட்  மாற்றாக வழங் ஞ் ெசால்; word functioning as case-suffix.

     "உ ேவ  ெசால்  பா ம்" (இலக். ெகாத். 18);.

     [ெசால் + உ ]

     'கத்  ெகாண்  ெவட் னான்' என்ப ல் 'ெகாண் ' என்ப  'ஆல்' என் ம் ேவற் ைம உ  ேபாலக் 
ெசயல்ப வதால் அ ஒ  ெசால்  ஆ ம்.

ெசால் மா
பா

 
 ெசால் மா பா  collurumāṟupāṭu, ெப. (n.)

   ெசால் ன் ஒ ப்  ஒ வ க்  ஒ வர ்மா பட்ட ர ல் ஒ ப்ப ; Sound difference from person to person 
on a particular word.

     [ெசால் + உ  + மா பா ]

ெசால் வான்
ப்

 
 ெசால் வான் ப்  colluvāṉkuṟippu, ெப. (n.)

   ேவான் க த் ; speaker's aim or intention.

     [ெசால் → ெசால் வான் + ப் ]

ெசால்

 
 ெசால்  colluṟudi, ெப. (n.)

   வாக்  நிைறேவற் ைக; keeping one's word or promise.

     [ெசால் + உ ]

ெசால்ெலசச்ம்

ெசால்ெலசச்ம் colleccam, ெப. (n.)

   ெசால் எஞ்  நிற்ப  ( வக. 4, உைர.);; ellipsis in a sentence.

     [ெசால் + எசச்ம்]

ெசால்ெல ப்

 
 ெசால்ெல ப்  colleḍuppu, ெப. (n.)

   அ த்தமாகச ்ெசால் ைக ( ைவ.);; emphasis.

     [ெசால் + எ ப் ]

ெசால்ேவ ழவர்

ெசால்ேவ ழவர ்colvēruḻvar, ெப. (n.)

   1.  அைமசச்ர;் king's ministers.

     "ெகாள்ளற்க ெசால்ேல ழவர ்பைக" ( றள். 872);.

   2. லவர ்(அக.நி.);; poets.

   3. ெசால்லா ய ஏைரக் ெகாண்ட உழவர;் those who plough with words.

     [ெசால் + ஏர ்+ உழவர]்
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ெசால்வைக

ெசால்வைக colvagai, ெப. (n.)

   1. ெசால் யற் ப ப் ; classification of words into parts of speech.

     "பாடங் க த்ேத ெசால்வைக" (நன். 21);.

   2. ேப ந் றம் ( ன்.);; method of speaking, as of a teacher;

 method of cross-examining, as of a barrister.

   3. கண்ணம், ரிதகம், வண்ணம், வரிதகம் என நால்வைகப்பட் க் த் க் ரியவாய் வ ம்பாட்  
( லப். 3:13, உைர, பக். 88);; song accompanying dance, of four kinds viz., {cunnam, curitagam, vannam, varitagam.}

     [ெசால் + வைக]

ெசால்வ நிைல

 
 ெசால்வ நிைல colvarunilai, ெப. (n.)

ெசாற் ன்வ நிைல பாரக்்க;see {sorpia.w.artnilai.}

     [ெசால் + வ நிைல.]

ெசால்வல்லபம்

 
 ெசால்வல்லபம் colvallabam, ெப. (n.)

   ேபச்  வன்ைம ( ன்.);; power of speech, eloquence.

     [ெசால் + வல்லபம்]

ெசால்வ

ெசால்வ  colvaḻu, ெப. (n.)

   ெசால் லக்கணத் ேதா  ெபா ந்தாைம யா ய ற்றம் (தண் . 108);;   ெசால்ல காரத் ேதா  மா  
ெகாள்வ  (யாப். 95);; etymological error.

     [ெசால் + வ ]

ெசால்வளம்

 
 ெசால்வளம் colvaḷam, ெப. (n.)

   ெசாற் ெபா ; copiousness of vocabulary.

த ழ்ெமா ன் ெசால் வளத்ைதப் பாவாணர ்தம் ல்களில் பலபடக் காட் ள்ளார.்

     [ெசால் + வளம்]

ெசால்வளர்-
த்தல்

ெசால்வளர-்த்தல் colvaḷarttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ெசய் ையப் பல ம யச ்ெசய்தல்; to spread news.

     "ெசால்வளரத்்தாரவர ்ேதா யர"் ( வக.1474);.

   2. ணாகச ்ெசால்ைலப் ெப க் தல் (உ.வ.);; to talk or write unnecessarily and without point.

     [ெசால் + வளர-்.]

ெசால்வன்ைம

ெசால்வன்ைம colvaṉmai, ெப. (n.)

   ெசாற் றம் ( றள், 65,அ. .);; cloquence, command of language.

     [ெசால் + வன்ைம]
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ெசால்வாரத்்ைத

ெசால்வாரத்்ைத colvārttai, ெப. (n.)

   1. எசச்ரிப் ைர; admonition.

   2. ெபாய்ச ்சாற் ; false accusation.

     [ெசால் + வாரத்்ைத]

 Skt. {värtta} → த. வாரத்்ைத

ெசால் க்கா

ெசால் க்கா  colviḻukkāṭu, ெப. (n.)

   ெபா ளின் க் ட் ந் ைணசெ்சால் ( வக. 1886, உைர);; expletive.

     [ெசால் + க்கா ]

ெசால் ளம்

 
 ெசால் ளம்  colviḷambi, ெப. (n.)

   கள், சாராயம் ேபான்ற ம வைககள்; hot drinks like arrack, toddy etc., as causing garrulity.

த்தவர ்தம் மன ள்ளைத ெயல்லாம் தம் ம மயக்கத் ல் ெகாட் த் ரப்்பதால் இக் உக்  
வந்ததாகலாம்.

     [ெசால் ளம் ]

ெசால்ெவன்

ெசால்ெவன்  colveṉṟi, ெப. (n.)

   ெசாற்ேபாரில் ெவல் ைக; victory in argument.

     "வாய்ப் பைக ட ்ெசால்ெவன்  ேவண்  ங் ம்" ( ரிக . 17);.

     [ெசால் + ெவன் ]

ெசாலவைட

 
 ெசாலவைட colavaḍai, ெப. (n.)

   பழெமா ; proverb.

 Poli., Russ. solava;

 Cz. solava;

 Skt. sloka

     [ெசால  → ெசாலவைட]

ெசாலவம்

 
 ெசாலவம் colavam, ெப. (n.)

ெசால  (ெநல்ைல); பாரக்்க;see {Solavu,}

     [ெசால  → ெசாலவம்]

த. ெசாலவம் →  Skt. {šlõk,}

ெசால

ெசால  colavu, ெப. (n.)

   1. ெசால் ைக; saying, telling.

     "ெசாற்ெசல்லாவ ச ்ெசால " ( . காஞ்.87);.

   2. பழெமா ; proverb.

     'ஆ ரங் காக்ைகக்  ஒ  கல் என்  ஒ  ெசால  உண் ' (இ.வ.);.

     [ெசால்1 → ெசால  = மர க் ற் , பழெமா , பழெமா  ேபான்ற ெசய் ள் ெதாடர]்
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ெசா

ெசா 1 colittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உரித்தல்; to strip off,

     "பாம்  ெசா த்தன்ன வ ைவ" ( பாண். 236);.

   2. ெபயரத்்தல், ேபரத்்தல்; to tear.

     " ங்க ரிற் ெசா ப்ப  ேபால" ( வக. 350);.

   3. ேதாண் தல்; to dig off.

   4. ளத்தல்; to split.

     [ெசால்2 → ெசா -.]

 ெசா 2 colittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒளிரத்ல்; to shine, be radiant.

     "மானெமன் ைரப்ப ெத ந் ேமற் ெசா த்  வ வ  ேபான் ம்" ( ரேபாத. 11:1);.

   2. எரிதல்; to burn, blaze up, as fire oranger.

     "நாப்ப ணழல் ெசா ப்பதாக ன்னி" ( ரேபாத. 44:15);.

     [ ல் → ல்  = அ ப் . ள்ெளனல் = ெவ ல் தல். ள் → ள்ைள = மடக்லஞ் டம் = 
காளவாய். ல்→(ெசால்); → ெசா  → ெசா -த்தல்]

 ெசா 3 coli, ெப. (n.)

   மர த யவற் ன் ேதால், படை்ட; bark of a tree; the inner fibrous covering of a bamboo.

     "கைழப  ெசா ன்" ( றநா. 383);.

ெதா  ெசா

ெசா ைத

ெசா ைத colidai, ெப. (n.)

   ெவளிசச்ம்; brilliance.

ெசா ைத ற் ம் ேவகர"் (பா . 28, அ யவர)்;.

     [ெசால்2 → ெசா ைத.]

ெசா ப்

ெசா ப்  colippu, ெப. (n.)

   ெவளிசச்ம்;   பளபளத்தல் ( ன்.);; shining, glittering.

     [ெசால்2 → ெசா ப் .]

ெசா யன்

 
 ெசா யன் coliyaṉ, ெப. (n.)

   டக்ெகாற்றான் (மைல.);; balloon vine.

ெசா ெசாெலன
ல்

ெசா ெசாெலனல் solusoleṉal, ெப. (n.)

   1. இைட டாதத ் ற ன் ஒ க் ப்  ( ன்.);; expr. signifying, continuous drizzling.

   2. ேசறாதற் ப் ; clayey condition, as of weifoor

   3. ேசா  த யன ைழதற் ப் ; the state of being mashy, as overboiled rice.

     [ெசா ெசா த்தல் = எளிதாய்த் ைளக் மா  ழ்ேபாற் ைழதல், ேசறாதல், ெசா ெசா  → 
ெசா ெசா  → ெசா ெசாெலனல் = ேசா  ைழத்தல்]
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ெசாற்

 
 ெசாற் coṟ, ெப. (n.)

   வ ம் வாய்நீர;் dribbling at the mouth.

     [ ள் → ெசாள்]

ெசாள்ளல்

ெசாள்ளல் coḷḷal, ெப. (n.)

   1. ெசாத்ைத; decayed.

   2. பயனற்றவன்; useless person.

   3. ற்றம், கைற,  இ த் ; stigma.

     [ெசால் → ெசாள் → ெசாள்ளல்]

ெசாள்

 
 ெசாள்  coḷḷu, ெப. (n.)

   வ ம் வாய்நீர,் சாைளவாய் நீர;் dribbling at the mouth, as of a child.

   க. ெசல் ;   ெத. ெசல் ; . ெசல்ெல

     [ெசால் → ெசாள் ]

ெசாள்ைள

ெசாள்ைள coḷḷai, ெப. (n.)

   1. உள்ளீடற்ற ெசாத்ைத; that which is decayed worm-eater, carious.

   2. ஒல் ; lean, skinny person.

ெசாள்ைளப் பயல் (நாஞ.);.

   3. ஒன் க் ம் பயனற்றவன்; useless, good-for-nothing person.

   4. பள்ளமான அம்ைம வ ; scars of small pox pock.

ெசாள்ைள கம்.

   5. இ க் ; sigma, flawin character.

   6. ைளயாட் ல் ேதாற்றவர ்தைல ல் ங் ட்  (இ.வ.);; slap on the head of the loser in a game.

   7. காரியக்ேக ; failure, as in a business.

   8. ைள; hole.

ஒற்ைறக் க க்கன் ெசாள்ைள (உ.வ.);.

     [ ல் ( ைளத்தல்); → ெசால் → ெசான் → ெசால்ைள]

ெசா -த்தல்

ெசா -த்தல் coḷuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

ெசா ெசா -த்தல் பாரக்்க;see {alt-salu/}

     [ ள் → ெசாள் → ெசா  → ெசா -த்தல்]

ெசா ெசா -
த்தல்

ெசா ெசா -த்தல் soḷusoḷuttal, ெச. . . (v.i.)

   1. மைழயால் தைர ழ்ேபாற் ைழதல், ேசறாதல் (யாழ்ப்.);; to become muddy, slippery as the ground by rain.

   2. ேசா  ைழதல்; to be sodden, as overboiled rice.

     [ெசாள் (= ைள); → ெசா  → ெசா ெசா -த்தல், ஒ.ேநா. ெநாள் → ெநா → ெநா ெநா -த்தல்]

1540

www.valluvarvallalarvattam.com 11004 of 19068.



ெசாைளயம்

ெசாைளயம் coḷaiyam, ெப. (n.)

   1. ட் ; fraud, stealing, pilfering.

என்ன ெசாைளயம் ேபாடத் ெதாடங்  ட்டாய்? (இ.வ.);.

   2. கன்னம் (இ.வ.);; zero.

     [ ள் → ைள → ெசாைள → ெசாைளயம்]

ெசாைளயமா -
தல்

ெசாைளயமா -தல் coḷaiyamāṭudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. தல்; to steal.

   2. ம் ேநாக்கத் டன் டை்ட வைளய வ தல் (உ.வ.);; to pry about a house with the intention of stealing.

     [ெசாளயம் + ஆ -.]

ெசாைளயமா -
தல்

ெசாைளயமா -தல் coḷaiyamāṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தல்; to steal.

     [ெசாைளயம் + மா -.]

ெசாற்கட்டான்

 
 ெசாற்கட்டான் coṟkaṭṭāṉ, ெப. (n.)

   ெசாக்கட்டான் ( ன்.);; back-gammon.

ெசாற்கட்

ெசாற்கட் 1 coṟkaṭṭu, ெப. (n.)

   1. தாளக் கட் ைர; imitative sounds uttered in drumming, etc.

   2. ெசல்வாக்  (இ.வ.);; influence.

ெத. ெசால்கட்

     [ெசால் + கட் .]

 ெசாற்கட் 2 coṟkaṭṭu, ெப. (n.)

   ெபாய் (இ.வ.);; false-hood, fib.

     [ெசால் + கட் . கால அளைவக் காட் ம் (ெபா ளற்ற); ஒ க் ப் களின் ெதா ]

ெசாற்கலகம்

 
 ெசாற்கலகம் coṟgalagam, ெப. (n.)

   ெசாற்ேபார ்( ன்.);; controversy.

     [ெசால் + கலகம்]

ெசாற்கா-த்தல்

ெசாற்கா-த்தல் coṟkāttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ெசான்ன ெசால்ைல நிைறேவற் தல்; to keep one's word.

   2. அடக் ப் ேப தல்; to speak with due caution.

   3. கழப் ேபாற் தல்; to guard one's reputation.

     "ெசாற்காத் ச ்ேசார் லான் ெபண்" ( றள், 56);.

     [ெசால் + கா-.]
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ெசாற்காரி

 
 ெசாற்காரி coṟkāri, ெப. (n.)

   எ வைக ல்க ள் ஒன்  ( டா.);; one of seven kinds of clouds.

     [ெசால் + காரி]

ெசாற் ற்றம்

ெசாற் ற்றம் coṟkuṟṟam, ெப. (n.)

   1. ெசால்  லக்கணத் ற்  மாறான ற்றம்; ctymological error.

   2. ெசால் ன் ைம (இ.வ.);; impropriety, offensiveness, in words.

     [ெசால் + ற்றம்]

ெசாற் ற்றம்வா
ய்க் ற்றம்

 
 ெசாற் ற்றம்வாய்க் ற்றம் coṟkuṟṟamvāykkuṟṟam, ெப. (n.)

   ெசாற் ைழகள் ( ன்.);; trivial mistakes in words.

     [ெசால் + ற்றம் + வாய் + ற்றம்]

ெசாற்

 
 ெசாற்  coṟkuṟi, ெப. (n.)

   ெசய்நஞ்  ( .அ);; a prepared arsenic.

     [ெசால் + ]

ெசாற்ேகள்-தல் 
(ெசாற்ேகட்டல்)

ெசாற்ேகள்-தல் (ெசாற்ேகட்டல்) coṟāḷtalcoṟāṭṭal,    6 ெச. . . (v.i.)

   1. ஏவற்ப  நடத்தல்; to be obedient;

 to listen, to pay regard.

ெசாற்ேகளாப் ள்ைள னாற் லத் க் னம் (உ.வ.);

   2. வைசையப் ெபா த்தல்; to put up with abuse orabusive words.

   3. வைச ெப தல்; to get abusive words.

   4. ேகட்டல்; to hear.

     'மழைலச ்ெசால் ேகளாதவர"் ( றள், 66);.

     [ெசால் + ேகட்டல்]

ெசாற்ேகா

 
 ெசாற்ேகா coṟā, ெப. (n.)

   நா க்கர  நாயனார;்{Tiru-nāvukkarašu-nāyanār.}

     "ெசாற்ேகா ந் ேதாணி ரத் ேதான்ற  ெமன் ந்தர ம்" ( வானந்தமாைல);.

     [ெசால் + ேகா]

ெசாற்ேகாைவ

ெசாற்ேகாைவ coṟāvai, ெப. (n.)

   1. ெசாற்களின் ெதா ப் ; thesaurus vocabulary; stock of words.

   2. உைர; speech.

     [ெசால் + ேகாைவ - ெசாற்ேகாைவ = ஒ  ெமா ள்ள அல்ல  ஒ வர ்அ ந்  ைவத் ள்ள 
ெசாற்களின் ெதா ப் ]
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ெசாற் த் ரம்

 
 ெசாற் த் ரம் coṟcittiram, ெப. (n.)

   ேபச்  வன்ைம; picturesqueness of language; play on words.

     [ெசால் + த் ரம்]

ெசாற் ைத

 
 ெசாற் ைத  coṟcidaivu, ெப. (n.)

   ெசால் ன் மா பட்ட உ வம்; corrupt form of a word.

     [ெசால் + ைத ]

ெசாற் ட்

ெசாற் ட்  coṟcimiṭṭu, ெப. (n.)

   1. ெபா  ைவத் ப் ேப ைக, (யாழ்ப்.);; subtle, speech.

   2. ெபா ைள மாற்றவல்ல  ெசால்; use of a little word or particle easily over looked yet materially affecting the 
meaning.

   3. ெசாற் றைம2 பாரக்்க;see {šortiramař.}

     [ெசால் + ட் ]

ெசாற் லம்பம்

 
 ெசாற் லம்பம் coṟcilambam, ெப. (n.)

   ெசாற்களின் அழ ய ட் ; rhetorical.

க ைத ல் உணர்  எ ம் ெவளிப்பட ல்ைல, எல்லாம் ெசாற் லம்பம் தான்.

     [ெசாற் + லம்பம்]

ெசாற் ர

ெசாற் ர  coṟcīraḍi, ெப. (n.)

   அம்ேபாதரங்கம் (காரிைக.ெசய். 10, உைர. பக்.96);; one of the component elements of kali verse.

     [ெசால் + ர ]

ெசாற் ைவ

ெசாற் ைவ coṟcuvai, ெப. (n.)

   ெசால் னிைம; verbal sweetness.

     'ெசாற் ைவ ம் ெபா ட் ைவ ம்' ( றள், 420. உைர);.

     [ெசால் + ைவ]

ெசாற்ெசல்( )த
ல்

ெசாற்ெசல்( )தல் coṟcelludal,    13 ெச. . . (v.i.)

   அ கார ைடயவனாதல்; to command obedience.

     "எனக்  அைடத்த டயத் ல் ெசாற் ெசல்லாதா லன்ேறா எனக் க் ைறயாவ " (ஈ , 10:21);.

     [ெசால் + ெசால்( );-.]

ெசாற்ெசல

ெசாற்ெசல  coṟcelavu, ெப. (n.)

   1. ெசல்வாக் ; influence, fame.

     'நிலத் க் ைம, ெசாற்ெசல , கல்  . . . எனப்பட்ட' (ஆசாரக். 3, உைர);.

   2. ஒ வரக்்காகப் பரிந்  ேப ைக ( ன்.);; recommendation.

     [ெசால் + ெசல ]
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ெசாற்ெச

ெசாற்ெச  coṟceṟivu, ெப. (n.)

   ெசால்வளம்; wealth of words.

     'ெசாற்ெச ம் இைசசெ்ச  ைடத்தாதலா ம்' ( லப். 3:67, உைர.);.

     [ெசால் + ெச ]

ெசாற்ேசரக்்ைக

 
 ெசாற்ேசரக்்ைக coṟcērkkai, ெப. (n.)

   அகர த  (அகரா ); ( ைவ.);; dictionary.

     [ெசால் + ேசரக்்ைக]

ெசாற்ேசாதைன

ெசாற்ேசாதைன coṟcōtaṉai, ெப. (n.)

   ெசால்லாராய்ச் ; critical examination of words.

     "ேபரா ரியர ்ெசாற்ேசாதைன காட் ய" ( . .14);.

ம வ. ெசால்லாய்

     [ெசால் + ேசாதைன]

ெசாற்ேசார்

 
 ெசாற்ேசார ்coṟcōr, ெப. (n.)

ெசாற்ேசார்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {sor-coryu.}

     [ெசால் + ேசார]்

ெசாற்ேசார்

ெசாற்ேசார்  coṟcōrvu, ெப. (n.)

   1. ேபச் ல் த மா ைக; faltering in speech.

   2. ெசாற் ைழ பாரக்்க;see {sorpilai}

     "ெசாற் ேசார்  பேடல்" (ஆத் .);.

     [ெசால் + ேசார் ]

ெசாற்பகட்

ெசாற்பகட்  coṟpagaṭṭu, ெப. (n.)

   1. அணியழ ச ்ெசால்; bombastic word.

   2. ண் ெப ைம; tall talk.

     [ெசால் + பகட் ]

ெசாற்ப

ெசாற்ப  soṟpasi, ெப. (n.)

   1. ெசால்ேதைவ; hunger for words.

   2. ெசால்தட் ப்பா ; short-age of words.

     [ெசால் + ப ]

ெசாற்ப -தல்

ெசாற்ப -தல் coṟpaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   பலன் தல்; to yieldin plenty, increase;

 to succeed.

     'தவசம் ெசாற்பட் க் ற ' ( ன்.);.

     [ெசால் + ப -.]
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ெசாற்ப த் -
தல்

ெசாற்ப த் -தல் coṟpaḍuddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   இைசக்  ஏற்பச ்ெசால்லைமத்தல்; to compose to a particular tune.

     'உ க் ச ்ெசாற்ப த் ம் இைசப்ப த் ம் அ ந் ' ( லப். 3, 150, உைர.);.

     [ெசால் + ப த் -.]

ெசாற்பதம்

ெசாற்பதம் coṟpadam, ெப. (n.)

   1. ெசால்லள ; implication, suggestion.

     "ெவற்பன் னாய ெசாற்பத ேநாக் " ( க்ேகா.61);.

   2. ெசால்லாற் க்கப்ப ம் நிைல; the state of being expressed in words.

     "ெசாற்பதங் கடந்த ேசா " ( ைள. வர ண. 23);.

     [ெசால் + பதம்]

ெசாற்பயன்பா

 
 ெசாற்பயன்பா  coṟpayaṉpāṭu, ெப. (n.)

   ெசாற்கைளத் ெதரி ெசய்  ஆ ைக; use of words in proper place.

ம வ. ெசால்லாட் , ெசால்லாண்ைம, ெசால்லா ைக.

     [ெசால் + பயன்பா ]

ெசாற்ப

ெசாற்ப  coṟpaḻi, ெப. (n.)

   றர் ம் ப செ்சால்; scandal, reproach.

     "தைலெயலாஞ் ெசாற்ப  யஞ் ம்" (நால . 297);.

     [ெசால் + ப ]

ெசாற்ப த்தவர்

ெசாற்ப த்தவர ்coṟpaḻuttavar, ெப. (n.)

   நாவண்ைம ைடயவர;் persons with great power of speech or command of language, as poets.

     ''ெசாற்ப த்தவரக்்  மாண்ைம ெசால்லலாம்" ( வக. 435);.

     [ெசால் + ப த்தவர]்

ெசாற்பா

ெசாற்பா 1 coṟpāṭu, ெப. (n.)

   1. உடன்ப க்ைக; agreement, mutual understanding.

     ' ெமா யா ட ெறாைலயாத காலத்ேதார ்ெசாற்பாடாய் வந்  . . . இலங்ைகயரே்கான் 
வைரெய க்க" (ேதவா. 677, 7.);.

   2. ப செ்சால் (இ.வ.);; stigma.

     [ெசால் + பா ]

 ெசாற்பா 2 coṟpāṭu, ெப. (n.)

   கழ்; fame.

     " லந்தனி ட்ட ெசாற்பா ம்" (ெசாக்க, உலா, 259);.

     [ெசால் + பா ]
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ெசாற் ைழ

ெசாற் ைழ coṟpiḻai, ெப. (n.)

   1. ெசாற் ற்றம்; verbal mistake.

     "ெசாற் ைழ வராம ைனக் கனக்கத ் த் " ( ப் . 779);.

   2. எ த் ப் ைழ (இ.வ.);; spelling mistake.

     [ெசால் + ைழ]

ெசாற் றப் ய
ல்

 
 ெசாற் றப் யல் coṟpiṟappiyal, ெப. (n.)

   ெசால் ன் ேவர,் ேதாற்றம், வளரச்் , மாற்றம் பற் ய ெமா யற் ரி ; study of the origin and history of 
words and their meanings, etymology.

ம வ. ேவரச்ெ்சால்லாய்

     [ெசால் + றப்  + இயல்]

ெசாற் றப் வ
ைகப்ப -த்தல்

ெசாற் றப் வைகப்ப -த்தல் coṟpiṟappuvagaippaḍuttal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ேவரச்ெ்சாற் றப் ைனத் ெதா த்தல்; etymological compilation classification.

     [ெசாற் றப்  + வைகப்ப -த்தல்]

ெசாற் ன்வ நி
ைல

ெசாற் ன்வ நிைல coṟpiṉvarunilai, ெப. (n.)

   ஒ  ெசால் ெவவ்ேவ  ெபா ளிற் பல ைறவ ம் அணி (தண் . 41, உைர);; repetition of the same word 
with different meanings, as in a verse.

     [ெசால் + ன் + வ நிைல]

எ- .

மால்கரி காத்தளித்த மா ைடய மாைல ழ்

மால்வைரத்ேதா ளாதரித்த மாைலயார ்மா ள் ழ்

மாைல ன் மால்கட லாரப்்ப மதன்ெறா க்

மாைல ன் வாளி மலர.்

ெசாற்

ெசாற்  coṟpu, ெப. (n.)

   ெசால் ைக; saying, speaking

     "ெசாற் த்தற் ரியன" (கம்பரா. நகரநீ். 16);.

     [ெசால் → ெசாற் ]

ெசாற் த்

 
 ெசாற் த்  coṟputti, ெப. (n.)

   அ ைர ( ன்.);; advice;

 admonition.

     [ெசால் + த் ]

 Skt. buddhi —» த. த்
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ெசாற் ரட்

 
 ெசாற் ரட்  coṟpuraṭṭu, ெப. (n.)

   ெபாய்; falsehood, lie.

     "ெசாற் ரட் ைடந் டத்ேத ெசால்லலா ெமய்யதாேம" (தனிப்பா.);.

     [ெசால் + ரட் ]

ெசாற் ள்

ெசாற் ள் coṟpuḷ, ெப. (n.)

   காக்ைக ( ன்வ வைதச ்ெசால் த ைடய பறைவ);; crow, as foretelling events like the coming of guests.

     "நற்றாய் நயந்  ெசாற் ட ்பராய " ( க்ேகா. 235, ெகா );.

     [ெசால் + ள்]

ெசாற்ெப க்

 
 ெசாற்ெப க்  coṟperukku, ெப. (n.)

   ரி ைர; lecture.

     [ெசால் + ெப க் ]

ெசாற்ெபா ட்
ன்வ நிைல

ெசாற்ெபா ட் ன்வ நிைல coṟporuṭpiṉvarunilai, ெப. (n.)

   ஒ  ெசால் ஒ  ெபா ளிேலேய பல ைற வ ம் அணி (தண் . 41, உைர);; repetition of a word in the same 
meaning as in a verse.

     [ெசால் + ெபா ள் + ன் + வ நிைல]

எ- :

ெசல்வத் ள் ெசல்வம் ெச செ்சல்வம் அசெ்சல்வம்

ெசல்வத் ள் எல்லாம் தைல. ( றள், 411);

ெசாற்ெபா த்த
ம்

ெசாற்ெபா த்தம் coṟporuttam, ெப. (n.)

   ெசய் ண் தன்ெமா ப் ெபா த்தம் பத்த ள், வைக ளி ேசரந்்த ம், றப் ல்ல ம், பல்ெபா ட ்
ேகற்ப ம், ெபா ளில்லாத ம் ரிதல் ெக தல் என் ம் உறழ்ச் ைடய  மாகா , வைச ைடய 
மங்கலசெ்சால் ெசய் ளின் தற்கண் அைமதலா ய ெபா த்தம் (ெவண்பாப். தன்.3);; rule of propriety 
which enjoins that the commencing word of a poem must be trisyllabic and auspicious and must not be capable of being split 

ெசாற்ெபா ள்
ரித்தல்

ெசாற்ெபா ள் ரித்தல் coṟporuḷvirittal, ெப. (n.)

   உத் கள் ப்பத் ரண்ட ள் ெசால் ன் ெபா ள் ெவளிப்பைடயாக ளங் ம்ப  ரித் க் ம் 
உத்  (நன்.14);; elaborating the etymological and semantic significance of a word in a treatise, one of 32 utti.

     [ெசால் + ெபா ள் + ரித்தல்]

ெசாற்ெபா

 
 ெசாற்ெபா  coṟpoḻivu, ெப. (n.)

   நீண்டேமைடப் ேபச் , ெசாற்ெப க் ; lecture சமயச ்ெசாற்ெபா .

     [ெசால் + ெபா ]

ெசாற்றல்

ெசாற்றல் coṟṟal, ெப. (n.)

   ெசால் ைக; saying,

 telling.

     "இராக்கதர ்ெகாற்றஞ் ெசாற்றல்" (கம்பரா. ெபா த். 58);.

     [ெசால் → ெசாற்றல்]
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ெசாற்றாமம்

ெசாற்றாமம் coṟṟāmam, ெப. (n.)

   ெசான் மாைல; garland of words.

     "நற்றாமஞ் ெசாற்றாம நயந்  சாத் " ( த். . சா. 43);.

     [ெசால் + தாமம்]

ெசாற் ரி

 
 ெசாற் ரி  coṟṟiribu, ெப. (n.)

   ெசால் ன் கண் நிக ம் மா பா  ( ன்.);; change in the form of a word.

     [ெசால் + ரி .]

ெசாற் த்தம்

ெசாற் த்தம் coṟṟiruttam, ெப. (n.)

   1. ெசால் ன் சரியான ப க்கம்; correct pronunciation distinctarticulation.

   2. எ த் ப் ைழ ன் த்தம்; correction of criors in writting.

     [ெசால் + த்தம்]

ெசாற் றைம

ெசாற் றைம coṟṟiṟamai, ெப. (n.)

   1. நாவன்ைம;   2. ேபச்  நயம்; ingenuity or artfulness, in the use of words, verbal subtlety.

     [ெசால் + றைம]

ெசாற்ெறாடர்

ெசாற்ெறாடர ்coṟṟoḍar, ெப. (n.)

   ஒ  ெசால் நீரை்மத்தான ெதாடர;் sentence.

   2. தன்னள ேலா ஒ  ெசாற்ெறாடரிேலா ஒ  தனித்த அலகாக ைமயைடயாத 
ெசாற்ெறா ; phrase, clause.

     [ெசால் + ெதாடர]்

ெசாற்ெறாடர்நி
ைலசெ்சய் ள்

ெசாற்ெறாடரந்ிைலசெ்சய் ள் coṟṟoḍarnilaicceyyuḷ, ெப. (n.)

   ஒ  ெசய் ளினி  அ த்த மற்ெறா  ெசய் ட்  தலாக வரத் ெதா ப்ப  (தண் . 11, உைர);; a 
versein which the last word or later of a stanza in repeated as the first of word or letter of the next stanza.

     [ெசால் + ெதாடரந்ிைல + ெசய் ள்]

ெசாற

 
 ெசாற coṟa, ெப. (n.)

   கடல் உ ரினம்; a kind of sea fish.

     [ெசா  → ெசாற.]

சங்  ளிப்பவரின் உட ன்ேமல் இவ் ரினம் பட்டால் தாங்க யாத வ ம் எரிசச் ம் ஏற்ப ம் 
என்ப  னவர ் ற் .
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ெசா

ெசா 1 coṟidal,    2 ெச. ன்றா . (v.i.)

   1. ன  நீங்க நகத்தால் வறண் தல்; to scratchin order to allay itching.

     "ஓங்ெக ற் கதவ ச் வல் ெசா ம்" ( பாண். 80);.

ேபன் அரிப் த் தாங்காமல் தைலையச ்ெசா றான்.

   2. ெகஞ் க் ேகட்டல்; to crave, solicit meanly.

அவைனச ்ெசா ந்  ெகாண் க் றான்.

   ம. ெசா க;   க. , ;   ெத. ரத;   . ெகெர னி, ெதாச் ;   பர.் ரப்், ெசாத்;   ேகாண். 
ேசாக்தானா, ெசாகன;ப. ரி , 

     [ ல் → ர ்→  → ெசா  → ெசா -தல்]

 ெசா 2 coṟidal, ெச. . . (v.i.)

   ன ண்டாதல் ( ன்.);; to itch, tingle.

     [ெசா 1 → ெசா 2]

 ெசா 3 coṟi, ெப. (n.)

   1. ன ; itching, tingling.

   2. ட்ேபான்ற ரங்  ண்; deep itches.

     "ெசா  ெகாண்ெட ந் ன மாற" (ேச . த் ர.் 5);.

ெசா த்தவன்.

   3. மர த யவற் ற் கா ம் ர ரப்  ( ன்.);; roughness of surface.

   4. காஞ்ெசா  (மைல.);; climbing nettle.

   5. ன்வைக; a kind of jelly fish.

   6. அரிப் டன் ய ேதால் ேநாய்; Skin disease causing itching.

ெசா  நாய்.

   7. உ ரிகளின் கர ரடான றத்ேதால்; roughness of the skin.

ெசா த் தவைள.

   ம. ெசா ;   க. ரி, ரி ;   ெத. ரத;   . ெதாச் ;ேகாத. ெசரிங்க.

ெசா க்கரப்பா
ன்

 
 ெசா க்கரப்பான் coṟikkarappāṉ, ெப. (n.)

   னெவ க் ம் ரங்  வைக (சங்.அக.);; a kind of cutaneous eruption producing itching sensation.

ம வ. ெசா ரங்

     [ெசா  + ரப்பான்]

1549

www.valluvarvallalarvattam.com 11013 of 19068.



ெசா க்கல்

ெசா க்கல் coṟikkal, ெப. (n.)

   1. ெசம்பாறாங்கல்; laterite.

   2. மஞ்ச ைரக் ங்கல்; saffron stone.

   3. க்கான்கல்; limestone.

     [ெசா  + கல்]

ெசா க் ட்டம்

 
 ெசா க் ட்டம் coṟikkiṭṭam, ெப. (n.)

   இ ம் த் ; iron dross.

     [ெசா  + ட்டம்]

ெசா க்ெகாட்
க்ெகாட் -தல்

ெசா க்ெகாட் க்ெகாட் -தல் coṟikkoṭṭukkoṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெமன்ைமயாக (இேலசாக); அ த்தல்; to beat lightly.

ெசா க்ெகாட் க் ெகாட் வதனாற் பயனில்ைல, பலமாக அ க்க ேவண் ம் (நாஞ்.);.

     [ெசா  + ெகாட்  + ெகாட் -.]

ெசா கடை்ட

 
 ெசா கடை்ட coṟigaṭṭai, ெப. (n.)

   ஆ ண்  ற் ; rubbing post for cattle.

     [ெசா  + கடை்ட]

ெசா கடை்டயா
னவன்

 
 ெசா கடை்டயானவன் coṟigaṭṭaiyāṉavaṉ, ெப. (n.)

   வ யற்றவன் (ச ங்கலானவன்); (யாழ்ப்.);; a mean, spirit less person, as no better than a rubling post.

     [ெசா கடை்ட + ஆனவன்]

ெசா கண்

 
 ெசா கண் coṟigaṇ, ெப. (n.)

   கண்ணிைமகளில் உண்டா ஞ் ெசா ேநாய் ( ன்.);; an itching complaint in the eyelids.

     [ெசா  + கண்]

ெசா கரப்பான்

ெசா கரப்பான் coṟigarappāṉ, ெப. (n.)

ெசா க் கரப்பான் ( வரட் 219); பாரக்்க;see {Sori-k-karappän.}

     [ெசா  + கரப்பான்]

ெசா ெகாள்ளி
நாய்

 
 ெசா ெகாள்ளிநாய் coṟigoḷḷināy, ெப. (n.)

 mad dog, as being mangy.

     [ெசா  + ெகாள்ளி + நாய்]
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ெசா சங்

 
 ெசா சங்  soṟisaṅgu, ெப. (n.)

   கற்  ெவளிப் றம் வழவழப்பாக இல்லாமல் ெசார ெசாரப்பான் இ க் ம் சங் ; rough surfaced conch.

     [ெசா  + சங் ]

ெசா ரங்

 
 ெசா ரங்  soṟisiraṅgu, ெப. (n.)

   ேதா ல் ெசாரெசாரப்பான த த்த ற் ப் ப ைய உைடய ண்கைள உண்டாக்  அரிப்ைப 
ஏற்ப த் ம் ஒ ேநாய் (உ.வ.);; a kind of itch that causes much annoyance, herpes, scab.

     [ெசா  + ரங் ]

ெசா த்தவைள

ெசா த்தவைள coṟittavaḷai, ெப. (n.)

   தவைள வைக; Indian toad.

     "ேகணி நீரப்்ப ஞ் ெசா த்தவைள ப் ' ( க் டற் பள் . 90);.

ம. ெசா த்தவள

     [ெசா  + தவைள]

ெசா த்ேதமல்

 
 ெசா த்ேதமல் coṟittēmal, ெப. (n.)

   படரத்ாமைர ( ன்.);; ringworm.

     [ெசா  + ேதமல்]

ெசா ேதய்-த்தல்

ெசா ேதய்-த்தல் coṟitēyttal,    1 ெச. . . (v.i.)

   1. ன க்காக உைர தல் (யாழ்ப்.);; to rub against a post, as a beast.

   2. இ வாய்க் க தல்; to ignore, brush away, as a person.

   3. ன ட் தல்; to rub one the wrong way.

என்னிடத் ல் ெசா  ேதய்க்க வ றான்.

     [ெசா  + ேதய்-.]

ெசா ந் ெகா
-த்தல்

ெசா ந் ெகா -த்தல் coṟindugoḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.i.)

   1. ண் தல்; to urge, incite.

   2. ைழப் க் க  ஒ வைனய  இசச்கமாகதெ்தா ல் ெசய்தல் (உ.வ.);; to fawn servilely upon.

     [ெசா ந்  + ெகா -.]

ெசா ப்பாைற

ெசா ப்பாைற coṟippāṟai, ெப. (n.)

   கடல ல் ம் கா க் க் ழக்ேக சற்ெறாப்ப 55 பாக ஆழத் ல் ழக்  ேமற்காக நீண்  
வளரந்் ள்ள பாைற; a rock outcrop situated 55 fathoms below sea level extended in the east west direction.

     [ெசா  + பாைற]

ெசா ண்

 
 ெசா ண் coṟibuṇ, ெப. (n.)

   ள்ைள கட்  உண்டா ம் கட் க் கரப்பான் (இ.வ.);; a kind of eruption affecting children.

     [ெசா  + ண்]
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ெசா மண்ட

 
 ெசா மண்ட  coṟimaṇṭali, ெப. (n.)

   பாம்  வைக (யாழ். அக.);; a kind of snake.

ெசா  + மண்ட ]

ெசா ன்

 
 ெசா ன் coṟimīṉ, ெப. (n.)

   இ ன், ழ் ன் (எ ம் ல்லா ன்);; jelly fish.

ம. ெசா ன்

     [ெசா  + ன்]

ெசா யன்

ெசா யன் coṟiyaṉ, ெப. (n.)

   1. ெசா  த்தவன்; scabby person.

   2. ெசா த் தவைள, a kind of frog.

   3. ெசந்ெதாட்  (நாஞ்.);; a kind of medicinal herb.

ம. ெசா பணம், ெசா  யணங்ங

     [ ர ்→ ர → ற → ெசா  → ெசா ேயன்]

ெசா ெய ம் -
தல்

ெசா ெய ம் -தல் coṟiyeḻumbudal,    5 ெச. . .

   மரம் த யவற் ல் ர ரப் ண்டாதல்; to become rough with fibres, as a piece of wood.

     [ெசா  + எ ம் -.]

ெசா ைல

 
 ெசா ைல coṟilai, ெப. (n.)

   மரவைக; mediumhairy-nerved oblongacute-leaved fetid holly.

     [ெசா  + இைல]

ெசா ண் -தல்

ெசா ண் -தல் coṟuṇṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெசா தல்; to scratch.

     "ெச  ெசா ண்டார.் . . ெபரியா ரகத் " (ஆசாரக் 76);.

     [ ரண்  → ெசா ண் -.]

ெசான்ஞானம்

ெசான்ஞானம் coṉñāṉam, ெப. (n.)

   அ ைட ெமா ; words of wisdom.

     "கார வாளர ் ன் ெசான் ஞானஞ் ேசார டல்" (நால . 311);.

     [ெசால் + ஞானம். Skt. {jñāna} → த. ஞானம்]

ெசான்மகள்

ெசான்மகள் coṉmagaḷ, ெப. (n.)

ெசான் மடந்ைத பாரக்்க;see {Son-madandai.}

     ' ம் ைடய நா ன் ேம க் ஞ் ெசான்மகள் ( .ெவ.9:48, உைர);.

ம வ. ெசால் மடந்ைத

     [ெசால் + மகள்]
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ெசான்மடந்ைத

ெசான்மடந்ைத coṉmaḍandai, ெப. (n.)

   கைலமகள்; Kalaimagal as the Goddess of Speech. (ெசால் க் ரிய ெபண் ெதய்வம்);

     "நைட  ெசான்மடந்ைத நல் வ ம்" ( .ெவ. கட ள். 1);.

ம வ, நாமகள், ெசால்மகள்

     [ெசால் + மடந்ைத]

ெசான்மைல

ெசான்மைல  coṉmalaivu, ெப. (n.)

   ன் க் ப் ன் ரணாகக் ைக; self contradictory statement.

     'ெசால்லலன் யாெனனச ்ெசால் ைவ யா ஞ் ெசான்மைலவாம்"(நீலேக  384);.

     [ெசால் + மைல ]

ெசான்மாைல

ெசான்மாைல coṉmālai, ெப. (n.)

   1. கழ்ச்  ( வா.);; encomium, eulogy, praise.

   2. கழ் மாைல ( டா..);; laudatory poem, panegyric.

     " டரா  யான க்ேக ட் னன் ெசான்மாைல" ( வ். இயற். 1:1);.

   3. ெசாற்களின் அணிவ ப் ; garland of words.

     [ெசால் + மாைல]

ெசான் க்கணி

ெசான் க்கணி coṉmikkaṇi, ெப. (n.)

ெசாற் ன்வ நிைல (ெதான். . 314); பாரக்்க;see {Sor-pin-varu-milai.}

     [ெசால் + க்கணி.]

ெசான் தல்

 
 ெசான் தல் coṉmudal, ெப. (n.)

   மாைய (நாதத் க் க் காரணமாவ ); (சங்.அக.);;{Mayi,} as the source of {nådam.}

     [ெசால் + தல்]

ெசான் ந் ரி

ெசான் ந் ரி coṉmundiri, ெப. (n.)

   1. கண்ணா ைல; sunder-tree.

   2. கண்டலங் காய்; Malay karapa.

     [ெசால் + ந் ரி]

ெசான்

ெசான் 1 coṉṟi, ெப. (n.)

   ேசா ; boiled ricc.

     "வர ன் ெசான் ெயா  ெப உம்" ( றநா. 197:12);.

     [ெசால் → ெசான் ,. ெசால் = ெந ப் ப் ேபால் அல்ல  ெபான் ேபால ளங் த் ேதான் ம் ெநல்]

 ெசான் 2 coṉṟi, ெப. (n.)

   க்  (சங்.அக.);; dried ginger.

     [ ண்  → ெசாண்  → ெசான் .]
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ெசான்னகாரன்

 
 ெசான்னகாரன் coṉṉakāraṉ, ெப. (n.)

   தட்டான் ( ங்.);; goldsmith.

ம. ெசான்னான்

     [ெசான்னம் + காரன்]

ெசான்னதானம்

 
 ெசான்னதானம் coṉṉatāṉam, ெப. (n.)

   ெபான்ைனக் ெகாைடயாக வழங் ைக; gif of gold or money.

     "ெசான்னதானப் பயெனனச ்ெசால் வர"் (கம்பரா. றப் );.

     [ெசான்னம் + தானம்]

ெசான்னபட்

 
 ெசான்னபட்  coṉṉabaṭṭi, ெப. (n.)

   நாக ெசண்பகம், மரவைக; common yellow. trumpet flower tree (ெச.அக.);.

ெசான்னம்

ெசான்னம்1 coṉṉam, ெப. (n.)

ெபான் ( வா.); gold.

க. பட ன்ன

     [ெசால் → ெசான் → ெசான்னம் = ெபான். வடவர ்  + வரண் என்  ப த்  தன்னிற ன்ன  என்  
ெபா ட ்காரணங் காட் வர.் இரட் த்த னகரத்ைத 'ரண்' என்  ரிப்ப  வடவர ்மர . எ- . கன்னம் → 
கரண் = கா . வண்ணம் →வரண்]

 ெசான்னம்2 coṉṉam, ெப. (n.)

   கால்வாய் ( வா.);; a channel.

 E. chamme/;

 ME., OF. chameE L. camaIis.

 ெசான்னம்3 coṉṉam, ெப. (n.)

   ேசாளம்; great millet.

ெசான்னமாக்

 
 ெசான்னமாக்  coṉṉamākki, ெப. (n.)

   பவள ைவப் நஞ்  (சங்.அக.);; a prepared arsenic.
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ெசான்னல்

ெசான்னல்1 coṉṉal, ெப. (n.)

   இ ம்  (ஆ. நி.);;ΙΓΟΠ.

     [ெசால் → ெசான் → ெசான்னல்]

 ெசான்னல்2 coṉṉal, ெப. (n.)

   ேசாளம் ( டா.);; great millet, cereal grass.

ெத. ெசாந்த

     [ெசான்னம் → ெசான்னல்]

ெசான்னி

 
 ெசான்னி coṉṉi, ெப. (n.)

   மணம் (அக.நி.);; fragrance.

ெசான

 
 ெசான  coṉagu, ெப. (n.)

   ெப ம் ல் வைக ைதலவ. ைதல.); a kind of large grass.

     [ ைண → ேசாைண → ெசான  = ைன ள்ள ல்வைக]

ெசானாகம்

 
 ெசானாகம் coṉākam, ெப. (n.)

   ேவ ப் ப த்  (மைல.);; stinkingswallow-wort.

ேசா

ேசா1 cō,      'ச'் எ ம் ெமய்ெய த் ம்,

     'ஓ' எ ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்தைமந்த உ ர ்ெமய்ெய த் ;

 the compound of 5 and {c/š.}

     [ச ்+ ஓ  = ேசா]

 ேசா2 cō,    இைட (part.) யப் ப் ெபா ைளத் த ம் இைடசெ்சால் (இ.வ.); an expletive signifying surprise.

 ேசா3 cō, ெப. (n.)

   வாணா ரன் நகர;் the city of {Binasuran.}

     "ேசா  ைமய த்த மகன்" (நான்மணி. 2.);.

   2. அரண் (நன். 129, உைர);; fortification, fortress.

   3. ன்பம்; distress.

   4. ம , ேசாம்பல்; idleness.

ேசாகநீக்

ேசாகநீக்  cōkanīkki, ெப. (n.)

   1. மாத  (சங். அக.);; common delight of the woods.

   2. ஞ்சா; spring creeper.

ேசாகசாேவரி
ேசாகசாேவரி cōkacāvēri, ெப. (n.)

   பண்வைக (பரத. ராக. 55);; a specific melody-type.
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ேசாகம்

ேசாகம்1 cōkam, ெப. (n.)

   ஒட்டகம்; camel.

     [ேசா1 → ேசாகம்]

 ேசாகம்2 cōkam, ெப. (n.)

   அேசாகம்; asoka tree.

     "ெசாரி தழ் வனேசாகம்" (கம்பரா. வனம் .81);.

     [ேச (= வப் ); → ேசா → ேசாகம் = வத்த தனிைர ைடய அேசாக மரம்]

 ேசாகம்3 cōkam, ெப. (n.)

   ெதாைட ( வா.);; thigh.

ேசாகமா ரம்

 
 ேசாகமா ரம் cōkamātiram, ெப. (n.)

   ேகாங் ; false tragacanth.
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ேசாகா-த்தல்

ேசாகா-த்தல்1 cōkāttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ன் தல்; to grive, suffer.

     "ேசாகாப்பர ்ெசால் க் ப்பட் "

     [ேசா_+ கா-.]

ேசாகாத்தல் ைற ற் காத் த்தல், அ  கனக சயர ்என் ம் ஆரிய மன்னர ்த ழ் ேவந்தைரப் 
ப த்ததனால், ேசரன் ெசங் ட் வனின் ற்றத் ற்காளா ச ் ைறப்பட்ட  ேபால்வ .

     'அடல்ேவல் மன்னரா ள் ம்

கடலந் தாைனக் காவல ைரக் ம்

பால மரன் மக்கள் மற்றவர்

காவா நா ற் கனக ம் சய ம்

ந் ன் மன்னர ்தம்ெமா ங்

அ ந்த  ழாற்றல் அ ந் ல ராங்ெகனக்

ற்றங் ெகாண் ச ்ேசைன ெசல்வ ' ( லப். 26:156-62);

     "ஆரிய வரசைர ய ஞ் ைற நீக் " ( லப். 28:165);

ேசா என்ப  அரிய ெபா கள் ஏற்றப்பட்ட றந்த அரண். அஃ  இராவணனின் இலங்கா ரி ம் 
வாணனின் ேசாணித ரத் ம் இ ந்த .

     "தா யேச வ ேசப்பத் தம் ெயா ங் கான்ேபாந்  ேசாவர ம் ேபாரம் யத் ெதால் லங்ைக 
ஆட்ட த்த ேசவகம்" ( லப். ஆய்ச் யர ் ரைவ);

     "ஆனிைர தாங் ய ன்ெற த்தான் ேசா ன்

அ ைம ய த்த மகன்" (நான்மணி. 2);

ேசான் என் ம் ெசால்ைலப் ற்காலத்தார்

ெபா வான ம ற்ெபயராக ம் ஆண்

ட்டனர.்

     "ேசாேம ந்ெதா  ேகாறா ெவனின்"

காத்தல் என்ப  காத் த்தல் அல்ல  நிைல ல்லா  தங் த்தல்.wait என் ம் ஆங் லச ்ெசாற்  
tarry, stay என்  ஆக்ககேபார்  ஆங் லச ் ற்றகர த  ெபா ள் த்தல் காண்க.

ேசாகா என் ம் ெசால்ைல வடெசால் ெதாடர் னதாகக் காட்டல் ேவண் , ெசன்ைனப் 

ேசாகாகக்கனக
ம்

 
 ேசாகாகக்கனகம் cōgāgaggaṉagam, ெப. (n.)

   ள்ைளத ்தாய்ச் செ்ச ; any plant in which the legumes contain large and projecting seeds. (சா.அக.);.

ேசாகாப்

ேசாகாப்  cōkāppu, ெப. (n.)

   ன்பம் (சங்.அக.);; sorrow, grief.

     "ேசாகாப்பர ்ெசால் இ க் ப் பட் " ( றள், 127);.

     [ேசாகா → ேசாகாப் ]
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ேசாகாரம்

 
 ேசாகாரம் cōkāram, ெப. (n.)

   ங் மச ்ெசவ்வந் ; crimson coloured chamomile flower (சா.அக.);.

     [ேச → ேசா → ேசாகரம்]

ேசாகாரி

 
 ேசாகாரி cōkāri, ெப. (n.)

   கடம் , கடம்பமரம் (மைல.);; common Indian oak.

ேசா

ேசா 1 cōkittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ன்பப்ப தல்; to grieve;

 to be depressed in mind.

     " கெமலாங் கண்ணீர ்வாரச ்ேசா த்தார"் (ேகா ற் . நடராச. 9);.

   2. மயங் தல் ( ன்.);; to faint, swoon.

     [ேசாகா → ேசா -.]

 ேசா 2 cōki, ெப. (n.)

   1. பலகைற (M.M.238);; cowry, small shell, white or coloured.

     " த்தக்கழற் ேசா யா " (உபேசகா. வ ண். 91);.

   2. ேசாரந்் ரந்்  ெசல்  ெமா  கடல் த் ; a sea pearl moving slowly.

     [ேசா  → ேசா .]

 ேசா 3 cōki, ெப. (n.)

   மாயமந் ர சை்சகளில் ேதரச்் ற் ப் பாம்ைபப் த்தாட்  வ  வளரக்் ம் ெதாட் ய இனப் 
சை்சக்காரன் (E.T. II,494); (இ.வ.);; a caste of itinerant Teluge mendicants, who are dexterous jugglers and snake-

charmer, and claim a profound knowledge of charms and medicine.

ேசா க் ைர
ேசா க் ைர cōkikārai, ெப. (n.)

   ெப ஞ் ரகம் (M.M. 845);; sweet fennel.

ேசா கா

 
 ேசா கா cōtikā, ெப. (n.)

   ம ழம் ; West Indian medlar (சா.அக.);.

ேசா த்தலம்

 
 ேசா த்தலம் cōkittalam, ெப. (n.)

   காற் ைகப் ; an unknown plant (சா.அக.);.

ேசா தன்

ேசா தன் cōkidaṉ, ெப. (n.)

   ன்ப ற்றவன் (பாரத ெவண். 28, உைர);; one who is sorrowful.

     [ேசா 3 → ேசா தன்]
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ேசா

ேசா  cōku, ெப. (n.)

   ேபய் ( ங்.);; vampire, devil, goblin.

     "கானத்  ற்ப த் ஞ் ேசாகா ைலவேர" ( வரக. நந் ேக ரர.் நம க் . 8);.

ெத. ேசா

     [ேசா 1 → ேசா  = ன்பந்த ம்ேபய்]

ேசா வா

 
 ேசா வா  cōkuvāku, ெப. (n.)

வா ைவ யரி ;seeds of spindle tree.

ேசாைக

ேசாைக cōkai, ெப. (n.)

   1. அரத்தக் ைறவால் கம் ெவ த்  ஊ மா  ெசய் ம் ேநாய் வைக (M.L.);; anaemia, a disease 
characteised by pale and bloated face.

   2. அ க் ைறந்தவன் (அப் ராணி); (சங்.அக.);; feeble or impotent person.

     [ேசா → ேசாைக]

ேசா என்றால் ம  அல்ல  ேசாம்பல் என்ற ெபா ளா ம். இந்ேநாய் க்கப் பட்டவ ம் 

ேசாைகப்பாண்

 
 ேசாைகப்பாண்  cōkaippāṇṭu, ெப. (n.)

   அரத்த ன்ைமயால் ஏற்ப ம் பாண்  ேநாய்; dropsy due to anemic condition of the body, anemic dropsy 
(சா.அக.);.

     [ேசாைக + பாண் ]

ேசாைகப்பாண்
நா னி

 
 ேசாைகப்பாண் நா னி cōkaippāṇṭunāciṉi, ெப. (n.)

   ந ந்தாளிப் ண் ; binweed - convolvulus genus, it is so called from its virtue of curing anemic dropsy (சா.அக.);.

     [ேசாைகப்பாண்  + நா னி]

ேசாைக ஞ்

ேசாைக ஞ்  cōkaimūñji, ெப. (n.)

   1. ஊ ன கம்; swollen face.

   2. நீரக்்ேகாரை்வ னால் ங் க்கா ம் கம்; face grown turgid or swollen up as with water-bloated face 
(சா.அக.);.

     [ேசாைக + ஞ் ]

ேசாைகயன்

 
 ேசாைகயன் cōkaiyaṉ, ெப. (n.)

   ேசாைக ேநாயால் வ ந் பவன் (யாழ்.அக.);; person affected with anaemia.

     [ேசாைக → ேசாைகயன்]

ேசாைக க்கம்

 
 ேசாைக க்கம் cōkaivīkkam, ெப. (n.)

   நச் ைத ேநாய் ( ஷப்பாண்  ேராகம்); (M.L.);; dropsy.

     [ேசாைக + க்கம்]
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ேசாங்கண்

 
 ேசாங்கண் cōṅgaṇ, ெப. (n.)

   மா கண் (நாஞ்.);; squint eye.

ம வ. சாய்ந்த கண்

     [ேசாங்  + கண் → ேசாங்கண்]

ேசாங்கம்

ேசாங்கம்1 cōṅgam, ெப. (n.)

   அ ல் (மைல.);; blinding-tree.

 ேசாங்கம்2 cōṅgam, ெப. (n.)

   ச் க் ழங்  (சங்.அக.);; camphor zedoary.

ேசாங்கல்

ேசாங்கல் cōṅgal, ெப. (n.)

   1. மறந் டல்; forgetfullness.

   2. மற ; non-rememberance (சா.அக.);.

     [ேசாங்  → ேசாங்கல்]
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ேசாங்

ேசாங் 1 cōṅgu, ெப. (n.)

   ேகாங் ல  ( ன்.);; false tragacanth.

 ேசாங் 2 cōṅgu, ெப. (n.)

   மற  (சங்.அக.);; forgetfulness, oblivion.

     [ேசா → ேசாங் ]

ேசா என்ற ெசால் ேசாம்பல், ெசாக் தல் ( க்கக் கலக்கம்); ேபான்ற ெசாற்கைள உ வாக் ம். 
ேசாம்பலால் மற  ஏற்ப வ  இயல் .

 ேசாங் 3 cōṅgu, ெப. (n.)

   கானா  ழ்ந்  ளங் ம் மைலச ்ேசாைல ( ன்.);; hilly tract thickly clustered with trees and watered by 
streams or. cataracts.

 ேசாங் 2 cōṅgu, ெப. (n.)

   உயரம்; height.

பாரி ேசாங்கான ஆள். இந்த மரம் ேசாங்காக உள்ள  (வழ. ெசா. அ.);.

 ேசாங் 5 cōṅgu, ெப. (n.)

   நாைர (அக.நி.);; heron.

ெத. ெகங்க

 ேசாங் 6 cōṅgu, ெப. (n.)

   1. மரக்கலம்; boat,

 Vessel, junk.

     "ேசாங் ைன ேம சரக்ெகா ங் க ழ ட் ம்" ( ைள. வைல . 34);.

   2. க் க் கடை்ட (யாழ்ப்.);; gunstock.

   க. ேசாக;ெத. ேசா

 ேசாங் 7 cōṅgudal,    5 ெச. . . (v.i) சரிவாதல் (நாஞ்.); to incline;

ேசாங் ெவட்

 
 ேசாங் ெவட்  cōṅguveṭṭu, ெப. (n.)

   சரிவான ெவட்  ( ன்.);; rough dressing of timber; slanting cut, as of rafters.

     [ேசாங்  + ெவட்  – ேசாங் ெவட் ]

ேசாச்

 
 ேசாச்  cōcci, ெப. (n.)

   ேசா  (நாஞ்.);; boiled rice.

     [ேசா  → ேசாச் ]
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ேசாச் பாச்

 
 ேசாச் பாச்  cōccipācci, ெப. (n.)

   அன்ன ம் பா ம்; boiled rice and milk.

     [ேசா  → ேசாச்  + பாச் ]

ேசாச் யகன்

 
 ேசாச் யகன் cōcciyagaṉ, ெப. (n.)

   ழ்மகன் (யாழ். அக.);; low-caste person.

ேசாசக்காய்

 
 ேசாசக்காய் cōcakkāy, ெப. (n.)

   ேதங்காய்; coconut (சா.அக.);.

ேசாசகம்

 
 ேசாசகம் cōcagam, ெப. (n.)

   மரப்படை்ட (யாழ்.அக.);; bark of trees.

ேசாசம்

ேசாசம் cōcam, ெப. (n.)

   ெதன்ைன; coconut palm;

     "பத் ப்பத ்த க் ய ேசாசக்காய் நீைர" (ைதலவ. ைதல. 134);.

ேசாசனம்

 
 ேசாசனம் cōcaṉam, ெப. (n.)

   ெவள்ைள ெவங்காயம் (மைல.);; white onion.

ேசாசாங் னி

 
 ேசாசாங் னி cōcāṅgiṉi, ெப. (n.)

   ள ; sacred basil.

ேசா

ேசா 1 cōcittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வற் தல் ( ன்.);; to dry up, go dry.

     [ேசா3 → ேசா ]

 ேசா 2 cōcittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ன்பப்ப தல் ( ன்.);; to grieve, sorrow.

   2. ேசாரவ்ைடதல்; to languish, faint.

     [ேசா3 → ேசா ]

ேசா யார் வ

ேசா யார் வ  cōciyārtiruvaḍi, ெப. (n.)

   அர ப்பணியாள ள் ஒ  ரி னர ்(S.I.I.V. 339);; an officer of the government.

     [ேசா யார ்+ வ .]
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ேசாட்டா

 
 ேசாட்டா cōṭṭā, ெப. (n.)

ேசாட்டாத்த . (சங். அக.); பாரக்்க;see {Söttà-t-tagh.}

ேசாட்டத்த

ேசாட்டத்த  cōḍḍattaḍi, ெப. (n.)

   1. ரண்ட த ; club, rod.

   2. க  ( ன்.);; small stick, baton with a curved end, walking stick.

 H.,U, {châţţa}

     [ ள் → (ெசாள்); → ேசா  → ேசாட்டா + த .]

ேசாட் ப்பப்பளி

 
 ேசாட் ப்பப்பளி cōṭṭuppappaḷi, ெப. (n.)

   ேசைலவைக (உ.வ.);; a kind of saree.

ேசாட்ைட

ேசாடை்ட cōṭṭai, ெப. (n.)

   1. ேபராவல்; eagerness desire, longing, yearning.

   2. அன் ; fondness, devation.

     [ஏடை்ட → ேசாடை்ட]

ேசாட்ைடப்பண்ட
ம்

 
 ேசாடை்டப்பண்டம் cōṭṭaippaṇṭam, ெப. (n.)

   ஆைச ண  (யாழ்ப்.);; favourite food.

     [ேசாடை்ட + பண்டம்]

ேசாட்ைடயன்

 
 ேசாடை்டயன் cōṭṭaiyaṉ, ெப. (n.)

   பயனற்ற ஆள் (ெநல்ைல);; uscless fellow.

     [ெசாடை்ட → ேசாடை்ட → ேசாடை்டயன்]

ேசாடசம்

ேசாடசம் sōṭasam, ெப. (n.)

   1. மரப்படை்ட; bark of a tree.

   2. நார;் fibre (சா.அக.);.

     [ேசாசகம் → ேசாடகம்]

ேசாடசவாண்

 
 ேசாடசவாண்  sōṭasavāṇṭumūli, ெப. (n.)

   ப ெய க்கா க்கச ் த்தரக்ள் உண் ம் ; to keep them off from hunger and thirst (சா.அக.);.

ேசாடம்

ேசாடம்1 cōṭam, ெப. (n.)

   ைலக்கச்  வைக ( ைவ.);; a kind of corset.

 ேசாடம்2 cōṭam, ெப. (n.)

   ெபா ைம (யாழ்.அக.);; patience, endurance.
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ேசாடல்

 
 ேசாடல் cōṭal, ெப. (n.)

   ைடைவ (அக.நி.);; Saree.

ம வ. ைல, ைர, ேசைல

ேசாடன்

ேசாடன் cōṭaṉ, ெப. (n.)

   ழ்மகன் (சங்.அக.);; low-bred man.

   2. ேசாம்பன்; idle fellow.

   3. டன்; fool, idiot

     [ேசாைட → ேசாடன் = ேசாம்ேப ]

ேசாடாப் ல்

 
 ேசாடாப் ல் cōṭāppul, ெப. (n.)

   ஒ வைக நீரப்் ல்; a grass growing in water.

ேசா

ேசா 1 cōṭittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வற் தல் (சங்.அக.);; to dry up.

     [  →  → ேசா  → ேசா  → ேசா -த்தல் = காய்தல், வற் தல்]

 ேசா 2 cōṭittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அணியழ  ெசய்தல் (யாழ்.அக.);; to adom, beautify, decorate, as a town, a street, a dwelling, a person.

   2. கற் த்தல் (உ.வ.);; to prepare carefully, concoct, arrange.

அவன் ேபரில் வழக் ச ்ேசா த்தாரக்ள்.

   3. ைனந்  ேப தல் ( ன்.);; to exaggerate, elaborate, as speech.

க., பட. ேசா

     [ வ  → ேசா . வ த்தல் = அழ  ெசய்தல், ஒப்பைன ெசய்தல்]

 ேசா 3 cōṭi, ெப. (n.)

   1. இைண, இரடை்ட (இ.வ.);; couple, pair.

   2. ஒப் ; similarity, match.

   ம., க., பட. ேசா ;{H.jidi}

     [ வள் → வ  → ேசா .]

 ேசா 4 cōṭi, ெப. (n.)

   உ லம்ெபா  (சங்.அக.);; powder of the dried leaves of black sirissa.

ேசா கா த்
ைர

ேசா கா த் ைர cōṭikāmuttirai, ெப. (n.)

   அன்றாட இைறவ பாட் ன் ேபா  கடை்ட ரலால் ெப ரைலத ்ெத க் ம் கடை்ட ரலால் 
ெப ரைலத ்ெத க் ம் த் ைர (ெசந். X. 424);; a finger-pose during prayer, which consists in joining the tip of 
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ேசா ேசர்

ேசா ேசர1் cōṭicērttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெபா காைளேயா  ெபற்றத்ைதப் ணர தல்; to let a cow and a bull cover.

     [ேசா  + ேசர-்.]

 ேசா ேசர2் cōṭicērttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஒ  மாட் ற்  இைண ேசரத்்தல்; to select a bull as match for another.

     [ேசா  + ேசர-்.]

ேசா பார்-த்தல்

ேசா பார-்த்தல் cōṭipārttal,    4 ெச. . . (v.i.)

ேசா ேசர1்-த்தல் பாரக்்க;see {di-sன்.}

     [ேசா 3 + பார-்.]

ேசா ைன

ேசா ைன cōṭiṉai, ெப. (n.)

   1. அழ  ப த் ைக ( ன்.);; adorning decoration;

 attire for a play.

   2. ஒப்பைனயால் ேதான் ம் அழ ; beauty due to decoration.

     'உைடைம ேசா ைனயாப் ட் ' ( ற . 375);.

   3. ஏ ட் க் கற் க்ைக (இ.வ.);; concoction, as of a false case.

     [ வ  → ேசா  → ேசா ைன. வ  = ஒப்பைன ெசய்ைக]

ேசா ைனக்கார
ன்

ேசா ைனக்காரன் cōṭiṉaikkāraṉ, ெப. (n.)

   1. நாடகம் ந ப்ேபாரக்்கான உைடகைள ஆயத்தம் ெசய்பவன் ( ன்.);; maker of costumes for actors in a 
play; one who dresses actors for the stage.

   2. கற்பைன ெசய்பவன் (இ.வ.);; one who concocts or fabricates.

     [ேசா ைன + காரன்]

ேசா ைனகட் -
தல்

ேசா ைனகட் -தல் cōṭiṉaigaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   நாடகம் ந த்தற்  ேவண் ய உைட த்தல் (யாழ்ப்.);; to attire oneself for a play.

     [ேசா ைன + கட் -.]

ேசாகட் -தல்

ேசாகட் -தல் cōkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. இைண ேசரத்்தல் ( ன்.);; to join or unite two similar things.

   2. இரடை்டயாக் தல்; to make or form a set, pair or couple.

     [ேசா 2 + கட் -.]

ேசா ப ண்

 
 ேசா ப ண்  cōṭubaṟibūṇṭu, ெப. (n.)

   ேபய்ப் டைல; devil's gourd (சா.அக.);.

     [ேசா ப  + ண் ]

ேசா பார்-த்தல்

ேசா பார-்த்தல் cōṭupārttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   இ வர ்அல்ல  இரண்  ெபா ள்கள் தம் ள் நிகெராத் ள்ளைமையக் கவனித்தல்; to see whether two 
persons or things are well matched.

ேசரக்் ம்ேபா  ேசா பாரத்் ச ்ேசரக்்க ேவண் ம் (இ.வ.);.

     [ேசா 2 + பார-்.]

1565

www.valluvarvallalarvattam.com 11029 of 19068.



ேசா ரி

ேசா ரி  cōṭubirivu, ெப. (n.)

   1. ஆ ம் ெபண் ம் ரிதல்; separation of the couple as that of bird.

   2. கணவ ம் மைன ம் ேசரந்்  வாழாமல் ெசய் ம் மந் ரம்; a magic for separation of wife and husband 
(சா.அக.);.

     [ேசா 2 + ரி ]

ேசா ெபயர்ந்த
காய்

 
 ேசா ெபயரந்்தகாய் cōṭubeyarndakāy, ெப. (n.)

   த ல் இைணயாக ைவக்கப்பட் ம் ன்னரத்் தாயம் ேவண் யவா  ழாைமயால் தனியாகப் 
ரிக்கப்பட்ட மான காய் (உ.வ.);; piece in a game of draughts moving in pair but separated owing to the unlucky fall 

of the dice.

     [ேசா  + ெபயரத்்தகாய்]
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ேசாைட

ேசாைட1 cōṭai, ெப. (n.)

   1. வறட்  (சங்.அக.);; drought, heat, dryness.

   2. காய்த்  ஓய்ந்த மரம் (யாழ்ப்.);; tree which has ceased to yield, withered tree.

   3. ேசார்  (உ.வ.);; faintness, languor.

   4. அ ; person of imperfect or weak understanding, booby.

     "ேசாைடகள் நன்ென  ெசால்லார"் (ேதவா. 220, 10);.

   5. ெசயற்ேக  ( ன்.);; failure, as in the accomplishment of an object.

   6. ஒ வக ேநாய்; a kind of disease.

     "ஒ ய ேசாைட ட னஞ் மாம் ( ேனந். 229);.

   7. வாைழ ேநாய் வைக (இ.வ.);; a blight affecting the plantain.

 Skt. {§ösa}

     [  →  → ேசா  → ேசாைட =வறட் , ேசார்  வடவர ் ஷ் என்பைத லமாகக் காட் வர.் அ  
ள் என்பதன் ரி .]

 ேசாைட2 cōṭai, ெப. (n.)

   1. ேகாைடக் காலத் ல் வயல் வ ேய ெசல் ம் வண் ப்பாைத; cart-track lying through a field in summer.

வயல் வ யாகச ்ேசாைட ேபா றதா? (இ.வ.);.

   2. பாைத ல் வண்  ெசன்ற தடம் (இ.வ.);; rut in a road.

   3. வ  (இ.வ.);; trace.

     [ேசா 2 → ேசாைட.]

 ேசாைட3 cōṭai, ெப. (n.)

   1. ப்பம்; eager desire.

     "சமரப்ரி ேசாைட ெகாண்டனன்" ( நாயக . 74:64);.

   2. ம ழ்ச் ; delight, ecstasy.

     "மன்ற ன் ேசாைட ற் ப ன்ற நான்" ( நாயக . 80:119);.

   3. ெதா ல்; duty

     "உற ைற ெச த் ஞ் ேசாைட னீங் " ( நாயக . 47:2);.

     [ேசாடை்ட → ேசாைட]

 ேசாைட4 cōṭai, ெப. (n.)

   1. ெசாத்ைத; that which is withered, blighted or decayed.

   2. பயனற்றவ-ன்-ள்; useless, good-for-nothing person.

   3. உடல் வ யற்றைவ-ன்-ள்; weak. emaciated person.

   4. உள்ளீ  இல்லாைம; hollow.

அவன் ஒன் ம் ேசாைட ல்ைல (உ.வ.);

     [ெசாள்ைள → ெசாடை்ட → ேசாைட]
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ேசாைடபற் -
தல்

ேசாைடபற் -தல் cōṭaibaṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ந ங் ப் பலனற் ப் ேபாதல் (யாழ்ப்.);;   10 become stunned, unfruitful.

     [ேசாைட4 + பற் -.]

ேசாைடயன்

 
 ேசாைடயன் cōṭaiyaṉ, ெப. (n.)

   பல னன் ( ன்.);; weak, sickly person.

     [ேசாைட → ேசாைடயன்.]

ேசாணகத் க்
ைக

 
 ேசாணகத் க்ைக cōṇagattiruggai, ெப. (n.)

   ல் ள் வாய்ந்த ஒ  வைகக் கடல் க்ைக ன்; a species of thorn back sea fish.

ேசாணகவாைள

 
 ேசாணகவாைள cōṇagavāḷai, ெப. (n.)

   வாைள ன் வைக (M.M.);; a kind of {vaļai fish.}

ேசாணகாரி

 
 ேசாணகாரி cōṇakāri, ெப. (n.)

   பட்ட இடத்ைத வப்பாக்  எரிசச்ைல உண்டாக் ம் ம ந் ; rubefacient.

     [ேசாணம் = வப் ) காரி]

ேசாண ரி

ேசாண ரி cōṇagiri, ெப. (n.)

   வண்ணாமைல;{Tiruvannamalai} hill in South Arcot District, sacred to {Śivan,}

     "ேசாண ரி த்தகா" (பட் னத். தாயாரத்கன. 9);.

     [ேசாண்ம் + ரி]

   ேசாணம் = ; வப் . இதனால் தான் வண்ணாைல ல் றப்  நாளில்  வ பா , ப வ பா  
நைடெப ற .

 Skt. Giri -→ த. ரி

ேசாணங்

ேசாணங்  cōṇaṅgi, ெப. (n.)

   1. ெம ந்த-வன்-வள்-  (இ.வ.);; lean person or animal.

   2. ேசாரவ்ற்றவன்; one who get tired.

   3. ேசாணங் நாய் ( ன்.); பாரக்்க;see {straigiліу}

     [ ணங்  → ணங்  → ேசாணங் . ணங்  = ெம ]

     [ ள் → ெசாள் → (ேசாள்);→ேசாணங் .]

ேசாணங் நாய்

 
 ேசாணங் நாய் cōṇaṅgināy, ெப. (n.)

   நாய் வைக ( ன்.);; a breed of dog.

     [ேசாணங்  + நாய்]

1568

www.valluvarvallalarvattam.com 11032 of 19068.



ேசாணைசலம்

 
 ேசாணைசலம் sōṇasailam, ெப. (n.)

ேசாண ரி பாரக்்க;see {stra-giri.}

ேசாண ைசல மாைல.

ம வ. வண்ணாமைல

     [ேசாணம் + அைசலம்]

 Skt. {Saila} → த. ைசலம்

ேசாணப்

ேசாணப்  cōṇappū, ெப. (n.)

   ெசம்ப த் ப் ; red cotton.

     "வாசப்பளித ஞ் ேசாணப் ம்" (ெப ங். மகத. 17:133);.

     [ேசாணம் (ெசந்நிறம்); + ]

ேசாணம் = வப் . ெசம்ப த் ப்  ெசந்நிறமாய் இ ப்பதால் ேசாணப்  எனப்பட்ட .

ேசாணம்

ேசாணம்1 cōṇam, ெப. (n.)

   வப்  ( ங்.);; red colour, crimson. Crimson.

     [ ல் ( வத்தல்); → ள் →  (ெசாள்); → ேசாண் → ேசாணம்.]

 ேசாணம்2 cōṇam, ெப. (n.)

ேசாைண2 பாரக்்க;see {stiaar.}

     " லம்  ங்காற் ேசானமாந் ெதரிைவைய" (கம்பரா. அக ைக. 1);.

     [ேசாணம்1 → ேசாணம்2.]

 ேசாணம்3 cōṇam, ெப. (n.)

   ெபான்; gold.

     "ேசானந்த  ம்பங் ளர ் ைணமாளிைக" ( வாத. . வம்பல. 51);.

 Skt. {svarna;

} H.U. {sönå}

     [ேசாணம்1 → ேசாணம்3.]

ேசாணமைல

ேசாணமைல cōṇamalai, ெப. (n.)

   அ ண மைல;{Arunamalai.}

     [ேசாணம்1 மைல = வண்ணாமைல]

ேசாணாகம்

 
 ேசாணாகம் soligam, ெப. (n.)

   ெப வாைக (மைல.);; siris.

ேசாணாசலங்கம்
ேசாணாசலங்கம்  cōṇācalaṅgambu, ெப. (n.)

   கம் ப் ப ர ்வைக (G.sm. D.I.i, 219);; a variety of kambu.
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ேசாணா

ேசாணா  cōṇāṭu, ெப. (n.)

   ேசாழ நா ; the Chola country.

     " ம்பல் ர ்ெந ஞ் ேசாணாட் " (பட் னப் 28);.

     [ேசாழன் + நா ]

ேசாணா

 
 ேசாணா  cōṇālu, ெப. (n.)

   தாயம் த ய ைளயாட் ல் ம் ஒ  நற்  ( த்தம்); (உ.வ.);; a lucky fall of dice or cowries, as in 
the game of {tãyam,} dist. fr.{pāņālu.}

ேசாணி

 
 ேசாணி cōṇi, ெப. (n.)

   பலகைற (இ.வ.);; cowrie.

     [ேசா  → ேசாணி]

ேசாேணசன்

ேசாேணசன் cōṇēcaṉ, ெப. (n.)

   வண்ணாமைல ற் ேகா ல் ெகாண்ட வன்;{Sivan,} as the Lord of {Sônācalam or Tiruvannāmalai.}

     "காட் ேமா ேசாேணசன் கஞ்சமலரத் ்தாளிைணைய" (அ ண ரியந். 25);.

     [ேசாணம்1 → ேசாேணசன்]

1570

www.valluvarvallalarvattam.com 11034 of 19068.



ேசாைண

ேசாைண1 cōṇai, ெப. (n.)

   1. கா ன த்தண்  (யாழ்ப்.);; lobe of the ear, thick ear-lobes.

     "ேசாைணயழ யார ்( வ். ெபரிய . 10.8:1, யா);.

   2. மண் ெவட் ற் காம்  ெசா ம ப் ப  ( ன்.);; extremities of the sides of a hoe near the haft.

   3. ைக ைல த யவற் ன் காம் ன  (யாழ்த.அக.);; base of a leaf or leafstalk which grows from the 
branch without a stem, as of tobacco.

     [ ைண → ேசாைண.]

 ேசாைண2 cōṇai, ெப. (n.)

   பாட த் ரத் க் க ல் கங்ைகெயா  கலக் ம் ஒ  ஆ  ( ங்.);; the river {Sónai} which mingle with the 
Ganges near {Padaliputra.}

     [ேசாணம்2 → ேசாைண]

 ேசாைண3 cōṇai, ெப. (n.)

   1. வப் ; red.

   2. ேசான ரி (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {&iagiri}

 ேசாைண4 cōṇai, ெப. (n.)

   க்ேகால் எனப்ப ம் இ பத் ரண்டாவ  நாண் ன் ( ேவாணம்); ( டா.);; the 22nd {naksatra.}

 ேசாைண5 cōṇai, ெப. (n.)

ேசானா  (இ.வ.); பாரக்்க;see {šõnalu.}

     [ேசாைன → ேசாைண]

 ேசாைண6 cōṇai, ெப. (n.)

ேசாைண3 பாரக்்க;see {šõnai.}

     [ேசாைண →  ேசாைண]

 ேசாைண1 cōṇai, ெப. (n.)

   அணிகலன் அணிவதற்காகக் கா  மற் ம் க் ல் இட்ட ைள ரந்்  ேபாகாம க்க இடப்ப ம் 

ேசாைணக்கா

ேசாைணக்கா  cōṇaikkātu, ெப. (n.)

   அ ெப த்த கா  (யாழ்ப்.);; large-lobed ear.

     [ேசாைண1 + கா ]

ேசாத்தாள்

 
 ேசாத்தாள் cōttāḷ, ெப. (n.)

   ேவைல ெசய்யாத ேசாம்ேப  (உ.வ.);; lazy, indolent person, fit for eating only.

     [ேசா  + ஆள்]
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ேசாத் ப்பக்கா
ளி

 
 ேசாத் ப்பக்காளி cōttuppakkāḷi, ெப. (n.)

ேசாற் ப்பக்காளி பாரக்்க;see {siruppakki.}

ேசாத் ப் ட்

 
 ேசாத் ப் ட்  cōttuppuṭṭi, ெப. (n.)

   னவர ்கட் சே்சா  எ த் ச ்ெசல்லப் பயன்ப த் ம் ேகாைர னால் ஆன ெபட் ; small box made of 
sedge to convey packed meals.

     [ேசா  → ேசாத்  + ட் , ெபட்  → ட் ]

ேசாத் ெவள்ளி

 
 ேசாத் ெவள்ளி cōttuveḷḷi, ெப. (n.)

   னவர ்இர ல் உண  உண் வதற்கான ேநரம் கணிக்கப் பயன்ப ம் ெவள்ளி ண் ன்; the 
silverstar, which is seen to determine the time for night meals by fishermen in sea.

     [ேசா  → ேசாற்  → ேசாத்  + ெவள்ளி]

ேசா கம்

 
 ேசா கம் cōtigam, ெப. (n.)

   வா ைவ; spindle tree.

ேசாந்ைத

ேசாந்ைத1 cōndai, ெப. (n.)

   1. பற் ; interest, concern, connection.

எனக்  அ ேல ேசாந்ைத ல்ைல ( ன்.);.

   2. யானவ க் த் தன்  பற்  அ கப்ப மா  நில ைடைமயாளர ் ன்னதாகக் ெகா த்  
உத ம் ெநல் த யன (இ.வ.);; advance in cash or kind given by a land-owner to his cultivating tenant in order  that 
the latter may remain continually attached to him.

     [ெசாந்தம் → ேசாந்ைத]

 ேசாந்ைத 2 cōndai, ெப. (n.)

   இைட ; impediment, difficulty.

ேசாந்ைதக்கார
ன்

 
 ேசாந்ைதக்காரன் cōndaikkāraṉ, ெப. (n.)

   பற் ள்ளவன் (யாழ்ப்.);; interested person.

     [ேசாந்ைத + காரன்.]

ேசாநி

 
 ேசாநி  sōnisi, ெப. (n.)

   ைக (சங். அக.);; cave, cavern.
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ேசாப்பளாங்

ேசாப்பளாங்  cōppaḷāṅgi, ெப. (n.)

   1. பயனற்றவன்; lazy, worthless fellow.

   2. வ வற்றவன் (இ.வ.);; weak person.

க. ேசாப .

     [ேசாம்  → ேசாப்  → ேசாப்பளாங் ]

ேசாப்ப

 
 ேசாப்ப  cōppaṟudi, ெப. (n.)

   ேசார்  ( ன்.);; languor, lassitude, fatigue, prostration.

     [ேசாம்  → ேசாப்  + அ ]

ேசாப்

 
 ேசாப்  cōppi, ெப. (n.)

   ஈேயாட்  (யாழ்ப்.);; flapper.

ேசாப்

ேசாப் 1 cōppudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேசார் றச ்ெசய்தல் (யாழ்ப்.);; to cause to droop or languish.

   க. ேசாப் ;ெத. ேசா

 ேசாப் 2 cōppudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ த்தல் ( ன்.);; tobeat, flog, give a drubbing.

 ேசாப் 3 cōppu, ெப. (n.)

   அ ; blow.

     "நந்தன் மைன  கைடதாம்பாற் ேசாப் ண் " ( வ். ெபரியாழ். 2. 1:5);.

     [ேசாப் 2 → ேசாப் 1]

ேசாபக் னி

 
 ேசாபக் னி cōpakkiṉi, ெப. (n.)

   நிலேவம் ; ground neem.

ேசாபநாசனி

 
 ேசாபநாசனி cōpanācaṉi, ெப. (n.)

   கழற்ெகா ; bonduc creeper.
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ேசாபம்

ேசாபம்1 cōpam, ெப. (n.)

   பத் க்ேகா ( ன்.);; a large number ten thousand trillions.

 ேசாபம்2 cōpam, ெப. (n.)

   1. கள்; toddy.

   2. மயக்கம்; fainting.

   3. கைளப் ; fatigue.

   4. ேசாம்பல்; drowsiness.

   5. ஒளி; lustre.

   6. தளரச்் ; languor.

   7. அரத்தத்ைதக் ைறக் ம் ேநாய்வைக; disease causing bloodlessness-anaemia (சா.அக.);.

     [ேசாபலம் → ேசாபம்]

ேசாபலம்

ேசாபலம்1 cōpalam, ெப. (n.)

   ேசாம்பல் (சங்.அக.);; laziness, sluggishness.

     [ேசாம்பல் ? ேசாம்பலம் → ேசாபலம்]

ேசாம்பலம்

ேசாம்பலம்2 cōmbalam, ெப. (n.)

ேசாம் 3 (சங்.அக.); பாரக்்க;uměča: see {Sömbu'.}

 ேசாம்பலம் cōmbalam, ெப. (n.)

   ேசங்ெகாடை்ட (மைல.);; marking-nut tree.

     [ேச → ேசா → ேசாம்பலம்]

ேசாபலாங்

 
 ேசாபலாங்  cōpalāṅgi, ெப. (n.)

ேசாப்பளாங்  ( ன்.); பாரக்்க;see {ipaligi.}

     [ேசாப்பளாங்  → ேசாபலாங் ]

ேசாபாஞ்சனம்

 
 ேசாபாஞ்சனம் cōpāñjaṉam, ெப. (n.)

   ங்ைக; drumstick tree.

ேசாபா ைக

ேசாபா ைக cōpāligai, ெப. (n.)

   1. ைட Globe, sol–# Gauq-; an unknown plant.

   2. oil toll; hare-leaf plant.

     "onsorsfavo ேசாபா ைக" ைணமாைல 2 3. வாைல;

 fire flame.

ேசாம்பரக்

 
 ேசாம்பரக்  cōmbarakku, ெப. (n.)

ேசாம் த் நீர ்பாரக்்க;see {šõmbuttīmīr}
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ேசாம்பைர

 
 ேசாம்பைர cōmbarai, ெப. (n.)

   ேசாம்பல்; laziness, drowsiness.

     [ேசாம்பல் → ேசாம்பர ்→ ேசாம்பைர]

ேசாம்பல்

ேசாம்பல் cōmbal, ெப. (n.)

   1. ேசாம் 2 பாரக்்க;see {imbi.}

காணிக் ச ்ேசாம்பல் ேகா க் க் ேக  (உ.வ.);.

   2. மயக்கம் ( ன்.);; drowsiness, stupor.

   3. ன்னம்ைமேநாய் (ைவ ரி); (யாழ்ப்.);; small-pox, as causing stupor.

ேசாம்பல் = மந்தத்தன்ைம, ம ைமத்தன்ைம

     [ ம்  → ேசாம்  → ேசாம்பல்]

ேசாம்பல் -
த்தல்

ேசாம்பல் -த்தல் cōmbalmuṟittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ேசாம்பற் யாக உடம்ைப டக்  வாங்கதல் (உ.வ.);; to stretch or twist oneself due to excessive idleness.

     [ேசாம்பல் + -.]

ேசாம்பலம்பலம்

ேசாம்பலம்பலம் cōmbalambalam, ெப. (n.)

ேசாம்பற்சாவ ,2 பாரக்்க;{ՏՇc Sömbassàvadi.2.}

     [ேசாம்பல் + அம்பலம்]

ேசாம்பலாளி

ேசாம்பலாளி cōmbalāḷi, ெப. (n.)

ேசாம்ேப  ( ன்.); பாரக்்க;see {šömbëtì,1.}

ம வ. ேசாம்பற்காரன்

     [ேசாம்பல் + ஆளி]

ேசாம்பற்காரன்

ேசாம்பற்காரன் cōmbaṟkāraṉ, ெப. (n.)

   1. ேசாம்ேப 1 ( ன்.); பாரக்்க;see {inbri'}

   2. ன்னம்ைம ேநாயால் வ ந் ேவான் (யாழ்ப்.);; person suffering from small pox.

     [ேசாம்பல் + காரன்]

ேசாம்பற்சாவ

ேசாம்பற்சாவ  cōmbaṟcāvaḍi, ெப. (n.)

   1. ேசாம்ேப 1 பாரக்்க;see {šõmbēti".}

   2. ேசாம்ேப கன் டம்; place where idlers meet.

     [ேசாம்பல் + சாவ ]

ேசாம்பற்ற ம்

 
 ேசாம்பற்ற ம்  cōmbaṟṟaḻumbu, ெப. (n.)

   அம்ைமத் த ம் ; scar or pitted marks of small poх.
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ேசாம்பைற

ேசாம்பைற cōmbaṟai, ெப. (n.)

   1. ேசாம்பல்,1 பாரக்்க;see {šõmbal.}

   2. ரி நி ரை்க; stretching oneself in idleness.

   3. ேசாம்ேப 1 பாரக்்க;see {Sömbéri,}

     [ேசாம்பல் → ேசாம்பைற]

ேசாம்பன்

ேசாம்பன் cōmbaṉ, ெப. (n.)

ேசாம்ேப 1 (சங். அக.); பாரக்்க;see {šõmbëri.}

     [ேசாம்  → ேசாம்பன்]

ேசாம்பாகம்

 
 ேசாம்பாகம் cōmbākam, ெப. (n.)

   ள்ைள ம ; flowering murdah.

ேசாம்

ேசாம்  cōmbi, ெப. (n.)

ேசாம்ேப 1 (உ.வ.); பாரக்்க;see {Sömbers.}

     [ேசாம்  + ேசாம் ]

ேசாம் -த்தல்

ேசாம் -த்தல் cōmbiruttal,    3 ெச. . . (v.i.)

   ேவைலக்  வாரா  நின் தல் (தஞ்ைச.);; to stay away from work.

     [ேசாம்  + இ -.]

ேசாம் த்தனம்

ேசாம் த்தனம் cōmbuttaṉam, ெப. (n.)

ேசாம்பல்,1 ( ன்.); பாரக்்க;see {šomball.}

     [ேசாம்  + (தன்ைம→); தனம்]
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ேசாம்

ேசாம் 1 cōmbudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ைனம ந் த்தல்; to be idle, indolent, slothful.

     "ேசாம் ந்ததக் ரங்க ெமன்றார"் (கம்பரா. ந்தரபஞ்சேச. 67);.

   2. அ  மந்தமாதல் ( ன்.);; to be lethargic, apathetic, dull.

   3. மன  ைறதல்; to be cast down, dejected, dispirited.

     " ல மன்னேதார ்வாளியாற் ேசாம் னன் சாம்பன்" (கம்பரா. த்த தற்ேபார.் 199);.

   4. வா தல் ( ன்.);; to droop, fade, as persons, plants.

   5. ெக தல்; to be spoiled, marred.

     "அரிைவயர ்கற் ச ்ேசாம் " (க ங். 247);.

   6. ன்வாங் தல்; to Stint.

ஒ  கா க் ச ்ேசாம் றான்.

வ. ஸ்வப் = ங் . கன  காண்

ேசாம் தல் = ைன ெசய்யா த்தல்,  ப் ன்ைம, கால நீட் த்தல், ங்க ம் தல். ஒ.ேநா. 
ங் தல் = உறங் தல், காலந்தாழ்த்  ைன ெசய்தல், மந்த மாதல்.

 L. somnus;

 Slav. supati;

 Lith. sapnus;

 AS. swef;

 GK. hupnos (sleep);

     [ ம்  → ேசாம்  → ேசாம் -.]

ெவப்பத் னால் மந்த ம் ம ைம ம் உண்டா மாதலால், ெவப்பக் க த் ல் ேசாம்பற் க த் த் 
ேதான் ற் . ெவப்பக் காலத் ம் ெவப்ப நாட் ம் ைன யற்  ன் வைத ம், ளிர ்
காலத் ம் ளிர ்நாட் ம் அ  வைத ம், உல யைல ேநாக் க் காணலாம்.

 ேசாம் 2 cōmbu, ெப. (n.)

   ம ைம (ெதால். ெபா ள். 260, உைர);; sloth, idleness, inactivity.

   2. மந்தம்; lethargy, dullness, sluggishness of the system.

     "ேசாம்  த ரப்் க் ம்" ( மந். 566);.

   3. க்க மயக்கம்; sleeping-giddiness.

   4. மயக்கம்; giddiness.

 Gk. somnus (sleep);

     [ ம்  → ேசாம் ]

 ேசாம் 3 cōmbu, ெப. (n.)

ேசாம் த் நீர்

ேசாம் த் நீர ்cōmbuttīnīr, ெப. (n.)

   ெப ஞ் ரகத்தால் ஆ ய ம ந்  நீர ்(ைபஷஜ);; medicinal extract of aniseed.

     [ேசாம் 3 + நீர]்
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ேசாம் கம்

 
 ேசாம் கம் cōmbūcigam, ெப. (n.)

   க ப்  மந்தாைர; black mountain ebony.

ேசாம்ேப

ேசாம்ேப 1 cōmbēṟi, ெப. (n.)

   ேசாம்ப ள்ளவன்; sluggard, idler.

க. ேசாமாரி

     [ேசாம்  → ேசாம்ேப  = ேசாம்  எ யவன்]

 ேசாம்ேப 2 cōmbēṟi, ெப. (n.)

   ெபான்ைனக் கைரக் ம் அ லம் ( ன்.);; aqua regia.

ேசாம ண்டம்

 
 ேசாம ண்டம் cōmaguṇṭam, ெப. (n.)

   கா ரிப் ம்பட் னத் ள்ள ஒ  நன்னீரக்் ளம் ( ண்ணிய ரத்்தம்);; a sacred tank in {Käviri-p-pum-
pattinam.}

ேசாமசபன்னி

 
 ேசாமசபன்னி sōmasabaṉṉi, ெப. (n.)

   ங் யம்; Indian damer resin.

ேசாம ந்தரம்

 
 ேசாம ந்தரம் sōmasundaram, ெப. (n.)

   பண்வைக (சங். அக.);; a specific melody type.

ேசாமதனம்

 
 ேசாமதனம் cōmadaṉam, ெப. (n.)

   ெசம்மரம் (L.);; Coromandel red-wood.

ெத. ேசா த

     [ேச = வப் . ேச → ேசா → ேசாமதனம்]

ேசாமநா

 
 ேசாமநா  cōmanāti, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ெப ங்காயம் ( ன்.);; a kind of asafoetida.

   ம. ேசாமநா காயம்; . ேசாமநா கா

ேசாமம்

ேசாமம் cōmam, ெப. (n.)

   1. கள் ( ன்.);; toddy.

   2. ெகா க்கள்ளி; moon creeper.

ேசாமலைத

 
 ேசாமலைத cōmaladai, ெப. (n.)

   ெகா க்கள்ளி; creeping milk hedge.
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ேசாமவல்லரி

 
 ேசாமவல்லரி cōmavallari, ெப. (n.)

   ெபான்னாங் காணி (மைல.);; a plant.

ேசாமவல்

 
 ேசாமவல்  cōmavalli, ெப. (n.)

   ந் ல் (மைல.);; gulancha.

ேசாமவலக்கம்

 
 ேசாமவலக்கம் cōmavalakkam, ெப. (n.)

   ெப ங் ழ்; Cashmere tree.

ேசாம க்கம்

 
 ேசாம க்கம் cōmavulukkam, ெப. (n.)

   ேதக்  ( .அ.);; teak.

ேசாமாக் யம்

ேசாமாக் யம் cōmākkiyam, ெப. (n.)

   1. ெசந்தாமைர; red lotus.

   2. ெசவ்வல் ; red Indian water-lily.

ேசாமா

ேசாமா 1 cōmāṟi, ெப. (n.)

   ேசாம்ேப ; idle fellow, sluggard.

   ம. ேசாமாரி;   க, .ேசாமாரி;ெத. ேசாமரி

     [ேசாமா  → ேசாமா ]

 ேசாமா 2 cōmāṟi, ெப. (n.)

   சைமயற்காரன் (இ.வ.);; cook.

     [ேசாமா  → ேசாமா ]

 ேசாமா 3 cōmāṟi, ெப. (n.)

   எனா யர ்வைக (E.T.vi, 392);; a subsect of {Enădicaste.}

ேசாமா த்தனம்

 
 ேசாமா த்தனம் cōmāṟittaṉam, ெப. (n.)

   ேசாம்பல் (உ.வ.);; slothfulness, indolence, idleness.

ம வ ேசாம்ேப த்தனம்

     [ேசாமா  + தனம்]
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ேசாமா

ேசாமா 1 cōmāṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஒ  ஏனத் ப்பைத மற்ெறான் ற் ப ரந்்  ைவத்தல் (இ.வ.);; to transfer part of the contents of one 
vessel to another.

   2. தல் (யாழ்ப்.);; to steal, pilfer;

 to exchange stealthily.

   3. றர ்உைட நைக த யவற்ற இரவல் வாங்  மனம்ேபான ேபாக் ல் பயன்ப த் தல் (யாழ்ப்.);; to 
use indiscriminately, as another's utensils, jewels, cloths etc.

   4. ஒேர ஏனத்ைதப் (பாத் ரத்ைதப்); பல ேவைலக க் ம் பயன்ப த் தல் (யாழ்ப்.);; to use the same, 
utensil for various purposes.

   5. ஒ த் ையப் பலர ் ணரத்ல் (யாழ்ப்.);; to cohabit with a woman in common with others.

   6. பண்ட மாற் தல் (யாழ்ப்.);; to exchange goods and articles.

     [ெசாம் + மா -.]

 ேசாமா 2 cōmāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ேசாம் தல்; to be lazy.

   2. ன்வாங் தல்; to draw back, shirk, backsdilde.

அவன் ேவைலையச ்ெசய்யச ்ேசாமா றான்.

க ேசாமாரி

ேசா க் ைர
ேசா க் ைர cōyikārai, ெப. (n.)

   சத ப்  (M.M.852);; dill.
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ேசார்

ேசார1் cōrtal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. உடல் அல்ல  மனம் ேமற் ெகாண்  ெசயல்பட ஆற்றலற்  தளரத்ல்; to languish, droop;

 to be prostrate or relaxed, as the limbs in sleep;

 to be weary, exhausted.

க  டந்ேதற்றாள் ேசாரந்்தனள் ைக" (க த். 92:50);. கவைலயால் ேசாரந்்  ட்டான்.

   2. மனந்தளரத்ல்; to be dejected, dispirited, depressed in spirits.

   3. மயக்கமாதல்; to faint, swoon.

     "அரசன் ேசாரந்்தான்" (கம்பரா. ைதலமாட் . 59);.

   க. ேசார ்( ைள);;ெத. ேசா

     [ெசாள் → ேசாள் → ேசார ்→ ேசார-்தல் = ைழத்தல்]

 ேசார2் cōrtal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ந தல்; to slip off slip down, as clothes.

     " ைறேய ேசாரந்்தவா ம்" ( வாச. 5:57);.

   2. கண்ணீர ் த யன வ தல்; to trickle down, as tears, blood, milk.

     "அய  ேசா ஞ் ெசன்னிய" ( றநா. 22: 7);.

   3. தல் ( ன்.);; to fall drop;

 to be dropped.

   4. க தல்; to exude, to ooze out.

     "மலஞ்ேசா  ெமான்ப  வா ல்" ( வாச. 1:54);.

   5. ழ தல்; to become loose, as rings;

 to grow slacek,as a grip.

     "ைபந்ெதா  ேசா ம்" ( றள், 1234);.

   ம. ேசா க;   க. ேசா ;   ெத. ெதாற , ெதா ;   . ேசா னி, ேதா னி;   ேகாத. ெசார;்   ட. 
ெதார;்   ேகாண். ேதாரானா;   பர.் ேசார;்   கட. ேசார;்   . கரக்்க;   மா. கரெ்க;பட. ேசா

     [ெசாற் → ேசாள் → ேசார ்→ ேசார-்தல். ெசாள் → ெசாள்ள = ைள]

 ேசார3் cōrtal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. வா தல்; to fade, wither.

     "எரி தழ் ேசாரந்் க' (க த். 78);.

   2. ெம தல்; to be emaciated, grow thin.

     "காம்ேபர ்ேதாளி கண்  ேசாரந்்தன் " ( .ெவ.11, ெபண்பாற். 1, ெகா );.

   3. தள்ளா தல்; to totter.

     "ேகா ன் ச ்ேசாரந்்த நைட னராய்" (நால ,13.);.

   4. த மா தல்; to falter, as words;

 to be confused.

   5. ன்பப்ப தல் (இ.வ.);; to be stricken with grief.

   6. இறத்தல்; to die.

     "பாலகன்றான் ேசார" ( லப். 9:6);.

     [ெதாள் → ேசாள் → ேசார ்→ ேசார-்தல்]
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ேசார்ச்

ேசாரச்்  cōrcci, ெப. (n.)

   ஏய்ப்  (வஞ்சகம்);; deceit, guile.

     "ேசாரச்்  ேசரம்டவார"் ( ற்றா. தல. க ற்சன. 10);.

     [ேசார ்→ ேசாரச்் ]

ேசார்பதன்

ேசாரப்தன் cōrpadaṉ, ெப. (n.)

   தளரந்்த காலம்; one's weak moments.

     "வைலயர ்ேபாலச ்ேசாரப்த ெனாற் " (க த். 55);.

     [ேசார1் + பதன்]

ேசார்

ேசார்  cōrpu, ெப. (n.)

ேசார் 1 பாரக்்க;see {oே◌ryu.}

     "அவன் ேசார்  காத்தல் கடெனனப் ப த ன்" (ெதால். ெபா ள். 174);.

     [ேசார1் → ேசார் ]

ேசார்ெபா

ேசாரெ்பா  cōrpoḻudu, ெப. (n.)

   மாைலக் காலம்; evening time.

     "ேசாரெ்பா  தணிநகர ் வர"் (கம்பரா. வவ. 132);.

     [ேசார1் + ெபா ]

ேசார்வாதம்

ேசாரவ்ாதம் cōrvātam, ெப. (n.)

ைக,

கால்களில் அயரச்் ண் பண் ம்

   டக்  ேநாய் வைக (யாழ்ப்.);; a disease causing loss of power in the limbs.

     [ேசார1் + வாதம்]

ேசார்

ேசார்  cōrvu, ெப. (n.)

   1. அ வைக உவரப்் க்களில் ஒன்றா ய தளரச்்  (ச .);; languishing. drooping, one of six uvaippu.

   2. ெம  (இ.வ.);; weakness, debility.

   3. மற ; carelessness, negligence, forgetfulness.

     "உவைக ம ழ்ச் ற் ேசார் " ( றள், 531);.

   4. இ க்  ( ங்.);; fault, slip, remissness.

   5. ெசாரிைக; falling pouring, as rain.

     "வான்ேசார ் னிேத" (இனி. நாற்.16);.

     [ேசார ்→ ேசார் ]

ேசார் பார்-
த்தல்

ேசார் பார-்த்தல் cōrvupārttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஏமா ம் ேநரம் பாரத்்தல்; to watch for an opportunity to deceive a person.

     "ேசார்  பாரத்்  மாயந்தன்னால் வைலப் ப க் ல்" ( வ். ெபரியாழ். 2.2:5);.

     [ேசார்  + பார-்.]
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ேசாரக்கதண்

 
 ேசாரக்கதண்  cōrakkadaṇṭu, ெப. (n.)

   க  வண் ; a kind of black bettle.

ேசாரகம்

 
 ேசாரகம் cōragam, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ல்; a kind of grass.

ேசார ைவ

 
 ேசார ைவ cōraguṟuvai, ெப. (n.)

   ைவ ெநல்வைக (A.);; a kind of paddy.

ேசாரங்ெகா -
த்தல்

ேசாரங்ெகா -த்தல் cōraṅgoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ன் தல் (யாழ்ப்);; to be suffering.

ேசாரப்ெபய்-தல்

ேசாரப்ெபய்-தல் cōrappeytal,    1 ெச. ன்றா . (v.i.)

   மழ யாகப் ெபா தல் (இ.வ.);; to rain profusely.

     [ேசர ்→ ேசர → ெபய்]

ேசாரப்ேபா -
தல்

ேசாரப்ேபா -தல் cōrappōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   காரியத்ைத ஆற தல் (உ.வ.);; to leave a matter to rest.

     [ேசார ்→ ேசார + ேபா -.]

ேசாரல்

ேசாரல் cōral, ெப. (n.)

   1. தளரை்க; drooping, fainting.

   2. ெக க ( டா.);; perishing.

     [ேசாரி1 + ேசாரல்]

ேசாரநஞ்

 
 ேசாரநஞ்  cōranañju, ெப. (n.)

   ைவப் நஞ்  வைக ெளான்  ( ன்.);; a prepared arsenic.

ேசாரன்

 
 ேசாரன் cōraṉ, ெப. (n.)

   ஆட் க் ட்  ( வா.);; lamb, kid.

ேசாராக்கண்
ப்

 
 ேசாராக்கண் ப்  cōrākkaṇtuḍippu, ெப. (n.)

   கண்ணின் பாரை்வக் க த் க் த்த ண்டா  இைமகனத்  நீர ்வ ந்  ைடெகாள்ளாம ம், 
க்கம் க்காம ம் அ க்க க் கண் வந்  ன் த் ேமார ்கண்ேணாய்; an eye disease marked by 

irritation of the lens boring pain swelling thickening of the eye lid watery discharge restlessness, sleep lessness, frequent 
inflammation of the eyes.

     [ேசாராக்கண் + ப் ]
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ேசாராெவாற்

 
 ேசாராெவாற்  cōrāvoṟṟi, ெப. (n.)

   டக் யாத ஒற் வைக (நாஞ்.);; an irrecoverable form of mortgage.

     [ேசார ்+ ஆ + ஒற் ]

ேசாரி

ேசாரி1 cōri, ெப. (n.)

   1. ந் ம் அரத்தம்; blood

     "ஓைசச ்ேசாரிைய ேநாக் னன்" (கம்பரா. ட் ந். வா வைத. 69);.

   2. மைழ (அ . நி.);; rain, shower.

ம. ேசாரி

     [ ல் → (ேசால்); → ேசார ்→ ேசாரி = அரத்தம்]

 ேசாரி2 cōri, ெப. (n.)

    ெச ப்ப  ( .அ.);; a medicinal plant with small leaves.

ேசாரி ளநீர்

ேசாரி ளநீர ்cōriyiḷanīr, ெப. (n.)

   ெசவ் ளநீர ்(பதாரத்்த. 69);; milk of reddish tender coconut.

     [ேசாரி + இளநீர]்

ேசாரிவரி

 
 ேசாரிவரி cōrivari, ெப. (n.)

   அரத்தப் படலத் டன் வ ைய ண்டாக் ம் கண்ேணாய் வைக ( வரட்);; an eye disease producing irritaion 
with red streaks.

     [ேசாரி + வரி]

ேசாரி ழல்

ேசாரி ழல் cōrivīḻl, ெப. (n.)

   அரத்தம் ஒ ய க்  (ைதலவ. ைதல. 53);; bleeding of the nose.

     [ேசாரி1 + ழல்]

ேசால்( )-தல்

ேசால்( )-தல் cōlludal,    7 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கவரந்்  ெகாள் தல்; to plunder, seize.

     "நல் ற்ைற ெயல்லாஞ் ேசால்வான் ந் "

ேசாைலக்ெகா
க்காய்ப் ளி

 
 ேசாைலக்ெகா க்காய்ப் ளி cōlaikkoḍukkāyppuḷi, ெப. (n.)

   மரவைக (L.);; slender-nerved broad medium-leaved gamboge.

     [ேசாைல + ெகா க்காய் ளி]

ேசாைலேத யா
ர்

ேசாைலேத யார ்cōlaitēviyār, ெப. (n.)

   வரங்க இைறவ க்  மாைலச ட் ம் உரிைம ெபற்றவரக்ள்; ladies who got the right of garlanding the 
deity {(Thirumäl);} of Thiru {araigam.}

     'அரிய ள்ைள தண்டநாயக் கன்மக்கள் ேசாைல ேத யார'் (ெத.க.ெதா.24, கல்: 270-1);

     [ேசாைல + ேத யார]்
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ேசாைல கர்

ேசாைல கர்  cōlainugarvu, ெப. (n.)

   ேவனிற் காலத் ச ்ேசால ன் ளிரச்் ன்பம் கரை்க ( வக. 2707, தைலப் );; enjoyment in the 
pleasure - grove during summer.

     [ேசாைல + கர் ]

ேசாைலப் ளி

 
 ேசாைலப் ளி cōlaippuḷi, ெப. (n.)

   இேரவற் ன்னி; Ceylon gamboge.

     [ேசால + ளி]

ேசாைலமைல

ேசாைலமைல cōlaimalai, ெப. (n.)

   அழகரம்ைல;{Alagarmalai} near Madurai.

     "வளரே்சாைலமைலக் கண்ணினன்" (அஷ்டப். அ கர.் 26);.

     [ேசாைல + மைல]

ேசாைலேவங்ைக

 
 ேசாைலேவங்ைக cōlaivēṅgai, ெப. (n.)

   காட் ச ்சா க்காய்; wild mace.

     [ேசாைல + ேவங்ைக]

ேசாவன்ன ல்
ெபாரி

 
 ேசாவன்ன ல்ெபாரி cōvaṉṉamilpori, ெப. (n.)

   பாதானக டன்; common snake dog-bane.

ேசாவா

 
 ேசாவா  cōvāci, ெப. (n.)

   ப ரி ங் யானவன்; cultivating tenant.

     [ேசா + வா ]

ேசாவாரி

ேசாவாரி cōvāri, ெப. (n.)

ேசாமா 1 (இ.வ.); பாரக்்க;see {šõmāri.}

     [ேசாமா  + ேசாவாரி]

ேசாவாைன

 
 ேசாவாைன cōvāṉai, ெப. (n.)

   மங்களகரமான ஆரத் ப்பாட் ; a benedictory song.

ேசாவாைன பா  ஆரத்  எ த்தாள் (இ.வ.);.

   ெத. ேசாபாந;க. ேசாபாேந.

ேசா

 
 ேசா  cōvi, ெப. (n.)

   பலகைற (இ.வ.);; cowry.

     [ேசா  → ேசா ]
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ேசாெவனல்

 
 ேசாெவனல் cōveṉal, ெப. (n.)

   ஒ க் ப் ; onom. expr. of pattering, as of rain.

ேசாெவன்  மைழ ெபய்த  (உ.வ.);

     [ேசா + எனல்]

ேசாைவ

 
 ேசாைவ cōvai, ெப. (n.)

ேசாைக பாரக்்க;see {šögai.}

     [ேசாைக → ேசாைவ]

ேசாழக்கைரக்கா
ற்

 
 ேசாழக்கைரக்காற்  cōḻkkaraikkāṟṟu, ெப. (n.)

   ெதன்ேமற்  ைச ந்  ங்காற் ; the wind blowing from South West direction.

     [ேசாழக்கைர + காற் ]

ேசாழகக்கசச்ான்

 
 ேசாழகக்கசச்ான் cōḻkakkaccāṉ, ெப. (n.)

ேசாழக்கைரக்காற்  (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see {Sóla-k-kari-k-kārru.}

     [ேசாழகம் + கசச்ான்]

ேசாழகக்ெகாண்
டல்

 
 ேசாழகக்ெகாண்டல் cōḻkakkoṇṭal, ெப. (n.)

   ெதன் ழ்க்காற்  ( ன்.);; the Southeast wind.

     [ேசாழகம் + ெகாண்டல். ெகாண்டல் = காற் ]

ேசாழகர்

 
 ேசாழகர ்cōḻkar, ெப. (n.)

   ேகாைவ மாவட்ட எல்ைலப்ப ல் வா ம் பழங் னர;் a tribal people in {Koyambuttårdt.}

ேசாழ லவல்
வ

ேசாழ லவல் வ  cōḻkulavallivadi, ெப. (n.)

   அரிய ர ்வட்டத் ல் ஓர ்அர ன் ெபயரால் அைமந்னத பாசன வ கால்; an irrigation drainage named 
after a Chola queen in the Ariyalur region.

     "ேசாழ ல வல்  வ க்  ழக்  ேசாழ பாண் ய வாய்க்கா க்  வடக் " (ஆவணம் 10-3 (1););.

     [ேசாழன் லம் வல்  + வ ]

ேசாழேகரளவாய்
க்கால்

ேசாழேகரளவாய்க்கால் cōḻāraḷavāykkāl, ெப. (n.)

   அரிய ர ்வட்டாரத் ல் ேசாழ அரசரின் பட்டப்ெபயரில் அைமந்த பாசன வாய்க்கால்; an irrigation 
channel named after one of the titles of a Chola kings in the Ariyalur region.

     "இவ்வ க்  ேமற்  ேசாழ ேகரள வாய்க்கா க்  வடக் " (ஆவணம் 10-3 (1););.

     [ேசாழன் + ேகரளன் + வாய்க்கால்]
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ேசாழங்கைவப்
நஞ்

 
 ேசாழங்கைவப் நஞ்  cōḻṅgavaippunañju, ெப. (n.)

   ைவப்  நஞ்  வைக ள் ஒன்  (சங்.அக.);; a kind of mineral poison.

ேசாழங்கன்

 
 ேசாழங்கன் cōḻṅgaṉ, ெப. (n.)

   ேசாழன் ( ன்.);;{Chösa} king.

     [ேசாழன் → ேசாழங்கன்]

ேசாழ காமணி
வ

ேசாழ காமணிவ  cōḻcikāmaṇivadi, ெப. (n.)

   அரிய ர ்வட்டாரத் ல் ஓர ்அர ன் ெபயரால் அைமந்த பாசன வ கால்; an irrigation drainage named 
after a Chola queen in the Ariyalur region.

     "ேசாழ காமணி வ க்  ேமற்  ெகாண்ட ேசாழ பாண் ய வாய்க்கா க்  ெதற் " (ஆவணம் 
10-3 (1););.

ேசாழ ராமணி

 
 ேசாழ ராமணி cōḻcirāmaṇi, ெப. (n.)

   நாமக்கல் மாவட்டச ் ற் ர;் a village in Namakkal district.

     [ேசாழன் + ( ேரான்மணி → ); ராமணி]

ேசாழநா

 
 ேசாழநா  cōḻnāṭu, ெப. (n.)

   ேசாழர ்ஆண்ட த ழ்நாட் ப்ப ; the country of the ancient {Chola} dynasty in South India.

     [ேசாழன் + நா .]

ேசலம் மாவட்டத் ல் ேதான் க் கட ர ்மாவட்டத் ல் ஒ ம் வட ெவள்ளாற் க் ம் தஞ்ைச 
மாவட்டத் ன் ெதற் ற் பா ம் ெதன்ெவள்ளற் க் ம் இைட ள்ள வளமான நா  ேசாழநா . 
இக்கால ச் , தஞ்சா ர ்மாவட்டங்க ம் கட ர ்மாவட்டத் ன் ஒ  ப ம் அடங் ய 
நிலப்பரப்ேப பண்ைடய ேசாழநா  எனலாம். கா ரி ம் அதன் ைணயா களா ம் வளம்ெப ம் 
இந்நா  ெபான்நா , கா ரிநா  என ம் வழங்கப்ெப ம். இந்நாட் ல் ைடத்த ெநல்வளத்ைதப் 
பாராட் ,

ேசாழபாண் ய
வாய்க்கால்

ேசாழபாண் யவாய்க்கால் cōḻpāṇṭiyavāykkāl, ெப. (n.)

   அரிய ர ்வட்டத் ல் ேசாழ அரசரின் பட்டப்ெபயரில் அைமந்த பாசன வாய்க்கால்; an irrigation channel 
named after one of the titles of a Chola kings in the Ariyalur region.

     "ேசாழ ல வல்  வ க் க் ழக்  ேசாழபாண் ய வாய்க்கா க்  வடக் " (ஆவணம் 10-3 (1););.

     [ேசாழன் + பாண் யன் வாய்க்கால்]

ேசாழ ரம்

 
 ேசாழ ரம் cōḻpuram, ெப. (n.)

   ேவளாள வைக னர;் a subsect of {Velāla} caste.

     [ேசாழன் + ரம்]

ேசாழம்

ேசாழம் cōḻm, ெப. (n.)

ேசாழநா  பாரக்்க;see {sia-indu.}

     "ஈரி பதாஞ் ேசாழம்" (அட்டப். ற்ெறட். ப். ன் கம், 6);.

     [ேசாழன் → ேசாழம்.]
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ேசாழமண்டலக்
கைர

 
 ேசாழமண்டலக்கைர cōḻmaṇṭalakkarai, ெப. (n.)

   ேசாழநாட் ன் கடற்கைர; Coromandel coast.

     [ேசாழன் + மண்டலம் + கைர]

ேசாழமண்டலசத
கம்

ேசாழமண்டலசதகம் sōḻmaṇṭalasadagam, ெப. (n.)

   ேசாழநாட் ன் ெப ைமையப் பற்  17ஆம் ற்றாண் ல் ஆன்மநாத ேத கரால் பாக்களிற் 
பாடப்பட்ட த ழ் ல்; a Tamil poem of one hundred stanzas dealing with the greatness of {Cölanādu, by Anmanāda-
desigar,} 17th c.

ேசாழமண்டலம்

 
 ேசாழமண்டலம் cōḻmaṇṭalam, ெப. (n.)

ேசாழநா  (ேசாழமண். சத.); பாரக்்க;see {Šola-nādu.}

     [ேசாழன் + மண்டலம்]

ேசாழமாராசன்க
ட் ளம்பன்

ேசாழமாராசன்கட் ளம்பன் cōḻmārācaṉkaṭṭinuḷambaṉ, ெப. (n.)

   .அத் ர ்நின்ற ளின ெப மா க்  நந்தவனம் அைமக்க 250  நிலம் ெகா த்தவன்; a land 
donar.

     "ெஜயங்ெகாண்ட ேசாழ மண்டலத்  எ ற் ேகாட்டத்  எ ல் நாட்  அத் ர ்நிைற ளின 
அ ைளப் ெப மா க்  கங்க மண்டலத்  மகா மண்டலகன் ேசாழமா ராசன் கட்  ளம்பன் 

நந்தவனம் ெசய்ைகக்  ெகாண்ட 

இ ற்  ஐம்ப  நிலம்" (ெத.க.ெதா. 4, கல். 861);.

ேசாழர்

ேசாழர ்cōḻr, ெப. (n.)

ேசாழன் பாரக்்க;see {:5lan.}

த ழ்நாடை்டச ் றப் டன் ஆண்ட ேசாழரக்ைளக் கழகக் காலச ்ேசாழர,் சயாலயன் வ வந்த 
ேசாழர,் சா க் யச ்ேசாழர ்என ன்  வைகயாகப் ரிக்கலாம். கழகக் காலச ்ேசாழரின் 

ேசாழவக்ெகாண்
டல்

 
 ேசாழவக்ெகாண்டல் cōḻvakkoṇṭal, ெப. (n.)

ேசாழகக்ெகாண்டல் பாரக்்க;see {ilaga-k}

ேசாழவரம்

ேசாழவரம் cōḻvaram, ெப. (n.)

ேசாழ ரம் (E.T.ii. 103); பாரக்்க;see {Sóla-puram{

     [ேசாழன் + ரம்]

ேசாழன்

ேசாழன் cōḻṉ, ெப. (n.)

   ற்காலத் ல் ைய அர ச ் ன்னமாகக் ெகாண்  கா ரி ஆற்ைறச ்சாரந்்த ப கைள ஆண்ட 
மன்னன்; any king of the Chola dynasty that ruled over the cauvery delta.

     "நற்றாரக்் கள்ளின் ேசாழன் ேகா ல்" ( றநா. 378);.

   ம. ேசாழன், ேசானன்;   க. ேசாள;ெத. ேசாட

     [ெசால் (=ெநல்); → ேசால் → ேசாழன்]

ேசாழன்.இராச
யம்ேவட்டெப ந

ற் ள்ளி

ேசாழன்.இராச யம்ேவட்டெப நற் ள்ளி cōḻṉirācacūyamvēṭṭaberunaṟkiḷḷi, ெப. (n.)

   கழகக் காலச ்ேசாழ மன்னன்; a {Cola} king in Sangam age.

     [ேசாழன் + இராச யம் + ேவட்ட ெப நற் ள்ளி]

இவன் அரசரக்ள் ெசய் ம் ெபரிய ேவள் ையச ்ெசய்  ெபயர ்ெபற்றான். றநா  16, 377,125 ஆ ய 
எண் ைடய பாடல்களில் இவைனப் பற்  அ ய ற .
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ேசாழன்.உ வப்
பஃேறரஇ்ளஞ்ேச

ட்ெசன்னி

ேசாழன்.உ வப்பஃேறரஇ்ளஞ்ேசடெ்சன்னி cōḻṉuruvappaḵṟēriḷañjēṭceṉṉi, ெப. (n.)

   கழகக் காலச ்ேசாழ மன்னன்; a {C6la} king in {Sangam} age.

     [ேசாழன் + உ வப்பஃேறர ்+ இளஞ்ேசட ்ெசன்னி]

இவனிடம் இ ந்த ேதரப்்பைடயால் உ வப்பல்ேதர ்என்ற அைட ெமா ையப் ெபற் க்கலாம். 
இவைளப் பரண ம், ெப ங் ன் ர ் ழா ம் றநா ற் ல் (4,366); பா ள்ளனர.்]

ேசாழன். ராப்ப
ள்ளித் ஞ் ய

ள்ளிவளவன்

ேசாழன். ராப்பள்ளித் ஞ் ய ள்ளிவளவன் cōḻṉgurāppaḷḷittuñjiyagiḷḷivaḷavaṉ, ெப. (n.)

கழகக் காலச ்ேசாழ மன்னன்a {Cölä} king in {Sangam} period.

     [ேசாழன் + ராப்பள்ளி + ஞ் ய + ள்ளிவளவன்]

ள்ளி, வளவன் எனபன ேசாழ மன்னரக்ைளக் க் ம் ெபயரக்ள். ராப்பள்ளி ஞ் ய ராப்பள்ளி 
என் ம் இடத் ல் இறந்த – இறந்தவன். றநா  373ஆம் பாடல் இவைனக் க் ற .

ேசாழன். ள ற்
றத் த் ஞ் ய

ள்ளிவளவன்

 
 ேசாழன். ள ற்றத் த் ஞ் ய ள்ளிவளவன் cōḻṉguḷamuṟṟattuttuñjiyagiḷḷivaḷavaṉ, ெப. (n.)

   கழகக் காலச ்ேசாழ மன்னன்; a {Cla} king in {Sangam} period.

     [ேசாழன் + ள ற்றத்  + ஞ் ய + ள்ளிவளவன்]

ள ற்றம் என்ற இடத் ல இறந்தவன்

ேசாழன்.ெசங்க
ணான்

ேசாழன்.ெசங்கணான் cōḻṉceṅgaṇāṉ, ெப. (n.)

   களவ  நாற்ப  என்ற ன் பாட் ைடத் தைலவனான ேசாழவரசன் ( றநா. 74, உைர.);; a {Chölä} 
king, the hero of the poem {Kala-vali-nātpatu.}

     [ேசாழன் + ெசங்கணான்]

ேசாழன்.ெச ப்
பா எ ந்தஇள
ஞ்ேசட்ெசன்னி

ேசாழன்.ெச ப்பா எ ந்தஇளஞ்ேசடெ்சன்னி cōḻṉceruppāḻieṟindaiḷañjēṭceṉṉi, ெப. (n.)

   கழகக் காலச ்ேசாழ மன்னன்; a {Cölä} king in {Sangam} age.

ம வ. இளம்ெப ஞ்ெசன்னி

     [ேசாழன் + ெச ப்பா  + எ ந்த + இளஞ்ேசடெ்சன்னி]

பா  என் ம் இடத்ைத தமக் டமாகக் ெகாண்  ெபா த வ கைரத ்தம்பைட வ யால் அ த் ப் 
பா  நகைரச ் ைதத்ததால் ெச ப்பா  எ ந்த என் ம் அைடையத் தன் ெபயரில் ெகாண்டவன். 

ேசாழன்.நல்
த் ரன்

ேசாழன்.நல் த் ரன் cōḻṉnalluruttiraṉ, ெப. (n.)

   கழகக் காலச ்ேசாழ மன்னன்; a {Cölä} king in {Sangam} age.

     [ேசாழன் + நல் + உ த் ரன்]

இவர ்பா ய ஒேர பாடல் றநா  190 ஆ ம்.

ேசாழன்.நலங்
ள்ளி

ேசாழன்.நலங் ள்ளி cōḻṉnalaṅgiḷḷi, ெப. (n.)

   கழகக் காலச ்ேசாழ மன்னன்; a {Cola} king in {Sangam} age.

ம வ. ேசடெ்சன்னி நலங் ள்ளி, ேதரவ்ண் ள்ளி, ட்பைக.

     [ேசாழன் + நலங் ள்ளி]

ஆலந் ர் ழான், கண்ணன் சாத்தன் ேபான்ேறார ்இவனப் பா ள்ளனர.் இவன் அரசப் 
லவனாக ம் இ ந்தான். இவன் பா யதாக றநா ற் ல் இ பாடல்கள் (73,75); உள்ளன.

ேசாழன்.ெநய்த
லங்கானல்இளஞ்

ேசட்ெசன்னி

 
 ேசாழன்.ெநய்தலங்கானல்இளஞ்ேசடெ்சன்னி cōḻṉneytalaṅgāṉaliḷañjēṭceṉṉi, ெப. (n.)

   கழகக் காலச ்ேசாழ மன்னன்; a {Cölä} king in {Sangam} age.

     [ேசாழன் + ெநய்தலங்கானல் + இளஞ்ேசடெ்சன்னி]

ெநய்தலங்கானல் இம்மன்னனின் ஊரா ம். றநா  பத்தாம் பாடல் இவைனப் பற் க் ற .
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ேசாழன்.மணக்
ள்ளி

 
 ேசாழன்.மணக் ள்ளி cōḻṉmaṇakkiḷḷi, ெப. (n.)

   கழகக் காலச ்ேசாழ மன்னன்; a {Cla} king in {Sangam} age.

     [ேசாழன் + மனக் ள்ளி]

இவன் ேசரன் ெசங் ட் வனின் தாய்வ ப் பாட்டன். லப்ப காரம் வஞ் க் காண்டம் வாழ்த் ைரக் 
காைத, உைரப்பாட்  மைட ' கெழாளி ஞா ற் ச ்ேசாழன் மகள் ஈன்ற ைமந்தன் ெசங் ட் வன்' 
என்  க் ற .

ேசா

 
 ேசா  cōḻi, ெப. (n.)

   மாைலயாகக் ேகாக்கேவா, ைளயாடேவா பயன்ப ம் கடல்வாழ்  உ ரிகளின் ெவள்ைள 
அல்ல  ப ப்  நிற ஒ , பலகைற (இ.வ.);; cowry.

ம வ. ேசா

     [ேசா  → ேசா  → ேசா ]

ேசா க்

ேசா க்  cōḻikāṭu, ெப. (n.)

   ந ல் ைள டப்பட் , நான்  ைலகளி ம் க களால்கட்டப்ெபற்ற பலைக; a plank with a hole 
in the middle, tied at all four corners.

     [ேசா 1 → ேசா  + ]

ேதாணி ன் ளிம் க்  ெவளிேய நீட்  மலங்க க்கப் பயன்ப த் ம் பலைக.

ேசா ச்

ேசா ச்  cōḻicci, ெப. (n.)

   1. ேசாழநாட் ப் ெபண் (நன். 276, ம ைல);; woman of the {Chola} country.

   2. ேசா ய ேவளாளர ்ெபண் (தஞ்ைச.);; a woman of {Söliya-viola} caste.

     [ேசா யன் → ேசா ச் ]

ேசா ெசாங்க
மான்

 
 ேசா ெசாங்கமான் sōḻisoṅgamāṉ, ெப. (n.)

   நாேடா க் ரிய ைப, ேசா  த ய அைடயாளங்கள் (உ.வ.);; cowries, bag, etc, as the belongings of a 
{paradči.}

     [ேசாழ + ெசாங்கமான்]

ேசா ப்பல்

 
 ேசா ப்பல் cōḻippal, ெப. (n.)

பலகைற ேபான்ற பல

 cowry-like tooth.

     [ேசா  + பல்]

ேசா யக்கடகம்

ேசா யக்கடகம் cōḻiyaggaḍagam, ெப. (n.)

   1. மண்ணள் ங் ைடa

 large basket.

     [ேசா யன் + கடகம்]
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ேசா யக்கா

ேசா யக்கா  cōḻiyakkācu, ெப. (n.)

   13ஆம் ற்றாண் ல் வழங் ய ம் ஒ  பணத் ன் ற் ெலா  ப மான நாணயவைக 
(I.M.P.Sm.32);; an old coin of the 13th century, one-hundredth of a {passam.}

ம வ. ேசா யன்கா

ம. ேசா யரக்ா

     [ேசா யன் + கா ]

ேசா யக் ைட

 
 ேசா யக் ைட cōḻiyakāṭai, ெப. (n.)

ேசா யக்கடகம் (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see {iliyak-kagagam.}

     [ேசா யன் + ைட]

ேசா யநா

ேசா யநா  cōḻiyanāḻi, ெப. (n.)

   ெநல் அளக்கப் பயன்ப ம் நா ன் ெபயர;் a vessel to measure paddy etc.

     "ெநல் ேசா ய நா யால், ெநல் ஆழாக் ம் அட் வதாக" (ெத. க. ெதா. 14, கல். 80);.

     [ேசா யன் + நா ]

ேசா யப்பல்

 
 ேசா யப்பல் cōḻiyappal, ெப. (n.)

ேசா ப்பல் (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see {lip-pal.}

ேசா யப்பாைர

ேசா யப்பாைர cōḻiyappārai, ெப. (n.)

   மண்ெவட்  வைக (கட்டட நாமா. 43);; a kind of spade.

     [ேசா யன் + பாைர]

ேசா யப் ராம
ணன்

 
 ேசா யப் ராமணன் cōḻiyappirāmaṇaṉ, ெப. (n.)

   ன் ப் பாரப்்பான்; a Brahmin sub-caste who have the hair-tuft in front.

     [ேசா யன் + ராமணன்]

ேசா யப்ைப

 
 ேசா யப்ைப cōḻiyappai, ெப. (n.)

   நாேடா கள் சை்ச ஏற் ம் ைப ( ன்.);; a large kind of bag used by mendicants.

இந் , ேசால்னா

     [ேதாள் + ைப → ேதாளியப்ைப → ேசா யப் ைப]

தற்ேபா  ேசால்னாப்ைப என்  இந் ல் வழங் ற . ெதாடக்கத் ல் ணி ன் நான்  
ைனகைள ம் ந்  ேதாளில் மாட்  ெகாண்டனர.் தற்ேபா  ைப ைதத்  ேதாளில் மாட்  

ெகாண்டனர.்

 ெசால்ேவார ்ேதாளில் மாட் ம் ணி ல்  ெசால்லப் பயன்ப ம் ேசா கைள எ த் ச ்
ெசல்லப் பயன்பட்டதால் ேசா ப்ைப என்ற ெபயர ்ேசா யப்ைப என்றா ற்  என்பா ளர.்

ேசா யமணம்

ேசா யமணம் cōḻiyamaṇam, ெப. (n.)

   20,000

   பாக் க் ெகாண்ட அள  ( ன்.);; a term used for twenty thousand areca-nuts.

     [ேசாழம் + அமணம்]
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ேசா யெவள்ளா
ளர்

 
 ேசா யெவள்ளாளர ்cōḻiyaveḷḷāḷar, ெப. (n.)

   ேவளாள வைகயார;் a sub-caste of {Vēlālas of Chöla} country.

     [ேசா யன் + ெவள்ளாளர]்

ேசா யன்

ேசா யன்1 cōḻiyaṉ, ெப. (n.)

   1. ேசாழ நாட்டான் (ெதால். ெசால். 167);; man of the {Chóla} country.

   2. பாரப்்பனர,் ேவளாளர ் த ேயா ட ் ல வ ப் னரக்்  வழங் ம் ெபயர ்(E.T.vi,391);; the title of 
certain sub-castes of Brahmins, {Vélälas,} etc.

ம. ேசா யன்

     [ேசாழம் → ேசா யன்]

ேசாயன்

ேசாயன்2 cōyaṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைக மண்ெவட்  (யாழ்ப்.);; a kind of spade.

     [ேசாழமம் → ேசா யன்]

ேசா யன்கா

 
 ேசா யன்கா  cōḻiyaṉkācu, ெப. (n.)

ேசா யக்கா  பாரக்்க;see {Söliya-k-kāsu.}

     [ேசா யன் + கா ]

ேசா யன்ெவட்

ேசா யன்ெவட்  cōḻiyaṉveṭṭu, ெப. (n.)

   பைழய கா  வைக (பண  134);; an ancient coin.

     [ேசா யன் + ெவட் ]

ேசா யாவணம்

 
 ேசா யாவணம் cōḻiyāvaṇam, ெப. (n.)

ேசா யமணம் ( ன்.); பாரக்்க;see {iliya.maImam.}

     [ேசா யமணம் → ேசா யாவணம்]

ேசாெவன்

 
 ேசாெவன்  cōveṉṟu, .எ. (adv.)

   ேவகமாக இைரசச் டன்; in a downpour.

மழேசா ெவன்  ெபய்யத் ெதாடங் ய .

     [ேசா + என் . ேசா. ஒ க் ப் ]

ேசாளக் ழ்

 
 ேசாளக் ழ் cōḷakāḻ, ெப. (n.)

   ேசாளத் தவசத்ைத மாவாக அைரத் ச ்ெசய் ம் ழ்; food prepared from maize.

     [ேசாளம் + ழ்]
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ேசாளக்ெகாண்
ைட

 
 ேசாளக்ெகாண்ைட cōḷakkoṇṭai, ெப. (n.)

   ேசாளக்க ர ்(உ.வ.);; ear of the maize.

     [ேசாளம் + ெகாண்ைட]

ேசாளக்ெகால்
ைலெபாம்ைம

 
 ேசாளக்ெகால்ைலெபாம்ைம cōḷakkollaibommai, ெப. (n.)

   கம் , ேசாளம் த யைவ ைள ம் நிலத் ல் பறைவகைள ரட் வதற்காக உயரமான க ல் 
நி த்  ைவக்கப்பட் க் ம் ணி அல்ல  ைவக்ேகால் அைடத்த மனித உ வத்ைத ஒத்த 
ெபாம்ைம; scarecrow.

     [ேசாளம் + ெகால்ைல + ெபாம்ைம]

ேசாளகம்

 
 ேசாளகம் cōḷagam, ெப. (n.)

    ைவக் ம் ழா (சங்.அக.);; ceremony of tonsure.

வ.  ெசௗல

ேசாளகாண்டம்

 
 ேசாளகாண்டம் cōḷakāṇṭam, ெப. (n.)

   நீரக்்கடம் ; water cadamba.

ேசாளசெ்சா

 
 ேசாளசெ்சா  cōḷaccoṟi, ெப. (n.)

   ேசாளக் ழ் அ கமாக ப்பதால் உடம் ல் ஏற்ப ம் ெசா  ரங் ; a kind of skin disease due to the free 
use of maize as prinicipal food.

     [ேசாளம் + ெசா ]

ேசாளசே்சா

 
 ேசாளசே்சா  cōḷaccōṟu, ெப. (n.)

   ேசாளமணிகைள (தவசம்);க் ெகாண்  சைமக் ஞ்ேசா ; food prepared from maize.

     [ேசாளம் + ேசா ]

ேசாளத் தவசத்ைத மாவாக அைரத் ச ்ெசய்யப்ப வ  ேசாளக் ழ், ேசாள மணிகைள ேசாறாக 
சைமப்ப  ேசாளச ்ேசா .

ேசாளத்தட்

 
 ேசாளத்தட்  cōḷattaṭṭu, ெப. (n.)

ேசாளத் தடை்ட ( ன்); பாரக்்க;see {Sóla-t-lattai.}

     [ேசாளத்தடை்ட → ேசாளத்தட் ]

ேசாளத்தடை்ட

 
 ேசாளத்தடை்ட cōḷattaṭṭai, ெப. (n.)

   ேசாளத் ன் அரிதாள் (உ.வ.);; stalks of maize.

     [ேசாளம் + தடை்ட]
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ேசாளப்ெபா

 
 ேசாளப்ெபா  cōḷappoṟi, ெப. (n.)

   உப் ம் மஞ்சள் ெபா ம்  வ த்த ேசாளம்; popcorn.

ேசாளம்

ேசாளம்1 cōḷam, ெப. (n.)

   உ ண்ைடயான தனித்தனி மணிகைளக் ெகாண்ட ஒ வைகத் தவசம் (பதாரத்்த. 1399);; maize, great 
millet.

   ம. ேசாளம்;   க., ., ட., ேசாள;   ெத. ெசான ட. ச் ளம்;   ேகாண். ெசானா;   ெகாலா. ெசான்ன;   பர.் 
ெசன்ன;   கட. ேசானல்;பட. ேசா

     [ ள் → (ெசாள்); → ேசாளம்]

 ேசாளம்2 cōḷam, ெப. (n.)

ேசாளவைலக்கட்
ைட

 
 ேசாளவைலக்கடை்ட cōḷavalaikkaṭṭai, ெப. (n.)

   வைல ன் ற்ப ல் கட்டப் பட் க் ம் தப் க் கடை்ட; float lied in the front portion of the net.

     [ேசாளவைல + கடை்ட]

தப்பதற்  ஏற்ற, கன ல்லாத கடை்ட, தைலவைலக் கடை்ட ெதாங்  வைலக் கடை்ட, ெகடமால் 
கடை்ட, ேமாப் க் கடை்ட என்பன ற தப் க் கடை்டகளா ம்.

ேசாளன்

ேசாளன்1 cōḷaṉ, ெப. (n.)

   ேசாழன் (இ.வ.);;பாரக்்க;see {Solan.}

     [ேசாழன் → ேசாளன்]

 ேசாளன்2 cōḷaṉ, ெப. (n.)

ேசாளம்1 (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see {Sólam,}

   2. மக்காசே்சாளம; Indian corn.

     [ேசாளம் → ேசாளன்]

ேசாளி

ேசாளி cōḷi, ெப. (n.)

   ளிஞ்சல் வைக; a kind of shell.

ம வ. ேசா

     [ேசா  → ேசாளி.]

 ேசாளி2 cōḷi, ெப. (n.)

ேசாளிைக பாரக்்க;see {šöligai,}

   . ேசா ;{H.jõsi}

     [ெசாள் ( ைள); → (ேசாள்); → ேசாளி. ஒ.ேநா. ெபாள் → ெபாய் → (பய்); → ைப = ைள, 
ைள ள்ள ; ைள ேபால் ைதயல் ெகாண்ட .]
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ேசாளிைக

 
 ேசாளிைக cōḷigai, ெப. (n.)

   இரப்ேபான் ெப ம்ைப; satchel, bag, as of a beggar.

     'ஒ வன் மாளிைகக்காரனாக இ க்க ேவண் ம். ஒ வன் ேசாளிைகக்காரனாக இ க்க ேவண் ம்' 
(பழெமா .);.

   க. ேசா ெக;   . ேசா ெக;ெத. ேசா ய

     [ேசாளி → ேசாளிைக.]

ேசாளிசச்ங்

ேசாளிசச்ங்  cōḷiccaṅgu, ெப. (n.)

   சங்  வைக; a kind of conch.

     [ேசாளி1 + சங் ]

ேசாளியல்

ேசாளியல் cōḷiyal, ெப. (n.)

   ேசாளிைக (ெநல் .);; bag, pouch.

     [ேசாளி2 → ேசாளியல்.]

ேசாற்றைடப்

ேசாற்றைடப்  cōṟṟaḍaippu, ெப. (n.)

   ேசாற்றறம் (அன்னதானக் கட்டைள);; endowment for free feeding.

     "ேசாற்றைடப் க்  உடலாம் ேபானகப் பழெநல்" (ெத.க.ெதா. 7. 299);.

     [ேசா  + அைடப் ]

ேசாற்றப்பளம்

 
 ேசாற்றப்பளம் cōṟṟappaḷam, ெப. (n.)

   இைலவடகம் (இ.வ.);; cake prepared from boiled rice-flour and dried in the sun.

     [ேசா  + அப்பளம்]

ேசாற்றமைல

ேசாற்றமைல cōṟṟamalai, ெப. (n.)

ேசாற் க் கட்  பாரக்்க;see {šõrru-k-katti.}

     'பழஞ் ேசாற்றமைல' (ெப ம்பாண். 224);.

     [ேசா  + அமைல. அமைல = .]

ேசாற்றல

ேசாற்றல  cōṟṟalagu, ெப. (n.)

   1. மரத் ல் வ ர ல்லாத பாகம்; pith of a palmyra tree, as distinct from the hard or indurated part.

   2. ப்பல்; colander.

     [ேசா  + அல . அல  = பாகம், அள ]

ேசாற்றாலாத்

 
 ேசாற்றாலாத்  cōṟṟālātti, ெப. (n.)

   கட ள் மணமக்கள் த ேயார ் ன்  கண்ேண  ப தற் ெபா ட் ச ் ழற் ம் ஆலத் வைக 
( ன்.);; boiled rice waved before an idol, a married couple, etc., to avert the evil eye.

     [ேசா  + ஆலாத் ]

ேசாற்றா

ேசாற்றா  cōṟṟāvi, ெப. (n.)

   ேதவ ண  (அ ண ); த யற் ன் ஆ  ( லப், 10:144, அ ம்.);; vapour emitted by boiled rice or 
sacrificial offering to the gods.

     [ேசா  + ஆ ]
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ேசாற்

ேசாற்  cōṟṟi, ெப. (n.)

   1. மரத் ள் இ க் ம் ெமன்ேசா  (யாழ்ப்.);; pith of trees.

   2. வ ரமற்ற கடை்ட; softwood.

   3. பழத் ன் சைதப்ப ; fleshy part of some fruits.

   4. பச் ைல வைக (நாஞ்.);; a medicinal herb.

     [ேசா  → ேசாற் ]

ேசாற் யற்ற

 
 ேசாற் யற்ற cōṟṟiyaṟṟa, ெப.எ. (adj.)

   சைதப் பற் ல்லாத; pithless.

     [ேசா  → ேசாற்  + அற்ற.]

ேசாற் ைல

 
 ேசாற் ைல cōṟṟilai, ெப. (n.)

   ேசாற் க் கற்றாைழ ( .அ.);; yellow-flowered aloe.

     [ேசா  + இைல]

ேசாற் றக்கம்

 
 ேசாற் றக்கம் cōṟṟiṟakkam, ெப. (n.)

   ப ணரச்் ; appetite for food.

     [ேசா  + இறக்கம்]

ேசாற் க்கட்

ேசாற் க்கட்  cōṟṟukkaṭṭi, ெப. (n.)

   ேசாற்  உ ண்ைட (அன்ன ண்ைட);; lump of boiled rice.

     ' ய ெவண்ேசாற் க் கட் ைய' ( றநா. 177, உைர);.

ம வ. ேசாற் க்கவளம்

ம. ேசாற் ள

     [ேசா  + கட் .]

ேசாற் க் கடன்

ேசாற் க் கடன் cōṟṟukkaḍaṉ, ெப. (n.)

   1. உண்ட ேசாற் க் க் ைகம்மாறாகச ்ெசய் ம் நன்  ( ன்.);; duty or obligation in return for having been fed.

   2. கடைமயாக மாத் ரம் இ ஞ்ேசா (இ.வ.);; food provided only under duty.

     [ேசா  + கடன்]

ேசாற் க்கைட

ேசாற் க்கைட cōṟṟukkaḍai, ெப. (n.)

   1. ேசா  ற் டம்; hotel.

   2. ேசா ைக; feeding.

ேசாற் க்கைட இன் ம் ஒ ய ல்ைல (உ.வ.);.

ம. ேசாற்  கசச்வடம் (ேசாற்  வணிகம்);

     [ேசா  + கைட]
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ேசாற் க்கத்த
ைல

 
 ேசாற் க்கத்தைல cōṟṟukkattalai, ெப. (n.)

   கடல் ன் வைக ( ன்.);; a genus of sea-fish.

     [ேசா  + கத்தiைல]

ேசாற் க்கற்றா
ைழ

 
 ேசாற் க்கற்றாைழ cōṟṟukkaṟṟāḻai, ெப. (n.)

   டை்டயான அ த்தண்ைட ம் ெவண்ணிறச ்சைதப் பற்றான மடல்கைள ம் ெகாண்ட ஒ வைகக் 
கற்றாைழ; thick leaved Indian aloe.

     [ேசா  + கற்றாைழ]

ேசாற் க்காரி

ேசாற் க்காரி cōṟṟukkāri, ெப. (n.)

   1. ேசாற் க் கைட ைவத் ப்பவள் ( ன்);; a woman hotel-keeper.

   2. ேசா  ெகாண்  வ ம் ேவைலக்காரி (உ.வ.);; maid-servant employed to carry food.

ம. ேசாற் கசச்வடக்காரி

     [ேசா  + காரி]

ேசாற் க் டைல

 
 ேசாற் க் டைல cōṟṟukkuḍalai, ெப. (n.)

ேசா  ெகாண்  ெசல் ங்

   ைட (யாழ்ப்.);; basket of plaited leaf for carrying boiled rice.

     [ேசா  + டைல]

ேசாற் க் வால்

ேசாற் க் வால் cōṟṟukkuvāl, ெப. (n.)

   ேசாற் க் யல்; heap of cooked rice.

     "அந்தணரக்் காக் ய ேசாற் க் வா ைன" ( வக. 934);.

     [ேசா  + ( யல் →); வால்]

ேசாற் க் ங்

 
 ேசாற் க் ங்  cōṟṟukkuvīṅgi, ெப. (n.)

   ேசாற் க்  ஏங் ப்பவன் (உ.வ.);; one who hankers after food, used in derision about a person willing to eat 
anywhere.

ம. ேசாற் மாடன் ( யாக உண்டா ம் ெபாந் ைக ெகாள்ளாதவன்]

     [ேசா  +  + ங் ]

ேசாற் க்

 
 ேசாற் க்  cōṟṟukkuḻi, ெப. (n.)

   இைரப்ைப; stomach which is membraneous sac or receptacle for receiving the food taken in.

     [ேசா  + ]
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ேசாற் க்ைக

 
 ேசாற் க்ைக cōṟṟukkai, ெப. (n.)

   வலக்ைக (ேசாற்ற எ த் ண் ங் ைக);; right hand, as used in taking food.

ம. ேசாற் ைக

     [ேசா  + ைக]

ேசாற் சச்ட்

 
 ேசாற் சச்ட்  cōṟṟuccaṭṭi, ெப. (n.)

ேசாற் ப்பாைன ( ன்.); பாரக்்க;see {šorru-p-pānai.}

ம. ேசாற் கலம்

     [ேசா  + சட் ]

ேசாற் செ்ச க்

 
 ேசாற் செ்ச க்  cōṟṟucceṟukku, ெப. (n.)

   வ  நிரம்பக் ைடக் ம் உண னால் ஏற்ப ம் ெப தம்; a pride on the assured supply of food 
throughout.

     "காங்ேகயர ்ேகானளித்த ேசாற் ச ்ெச க்கல்லேவா ன்றைர கண்ட ேவ" ( லப்ப கார உைரக்  
அ யாரக்்  நல்லாரின் பா ரம்);.

     [ேசா  + ெச க் ]

ேசாற் த்தட்

 
 ேசாற் த்தட்  cōṟṟuttaṭṭu, ெப. (n.)

   ப்பல் ( ன்.);; colander.

மறவ. வ த்தட்

     [ேசா  + தட் . தட்  = ேசா வ த்தல் ேபான்றவற் க் த ம் தட் ]

ேசாற் த்த

ேசாற் த்த  cōṟṟuttaḍi, ெப. (n.)

ேசாற்றமைல பாரக்்க;see {sorramalai.}

     'ேசாற் த்த ைய நாேடா ம் ெப ர'் (மைலப . 441, உைர);.

     [ேசா  + த ]

ேசாற் த் ரைள

ேசாற் த் ரைள cōṟṟuttiraḷai, ெப. (n.)

ேசாற் க்கட்  பாரக்்க;see {Sörru-k-katti.}

     'ெப ஞ் ேசாற் த் ரைளையப் பாண் ற்றத்ைத ஊட் ம்' ( றநா. 33, உைர);.

     [ேசா  + ரைள]

ேசாற் த் த்

ேசாற் த் த்  cōṟṟutturutti, ெப. (n.)

   உடம்  (ேசாற்றால் நிரப் ய த் );; body, as a bladder filled with food.

     "ேசாற் த் த் ையச ்சதெமன ம்" (தா . பரி ரண. 7);.

     [ேசா  + த் ]
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ேசாற் த் க்கம்

 
 ேசாற் த் க்கம் cōṟṟuttūkkam, ெப. (n.)

   ேப ண  உண்டைமயால் வ ம் க்கம் (யாழ்ப்.);; sleep induced by over-eating.

     [ேசா  + க்கம்]

ேசாற் ப்பக்க
ைர

 
 ேசாற் ப்பக்கைர cōṟṟuppakkarai, ெப. (n.)

   யாக உண்பவன் (சாப்பாட்  இராமன்); (இ.வ.);; a glutton, as a bag for food.

     [ேசா  + பக்கைர]

ேசாற ப்பக்கா
ளி

 
 ேசாற ப்பக்காளி cōṟaṟuppakkāḷi, ெப. (n.)

ேசாற் ப்பக்கைர பாரக்்க;see {sorru-ppakkarai.}

     [ேசா  + பக்காளி]

ேசாற் ப்பைச

ேசாற் ப்பைச sōṟṟuppasai, ெப. (n.)

   1. ேசாற்றால் ஆ ம் பைச; rice paste.

   2. வாழ் க் ப் ( வனத் க் ப்); ேபா மான வ வாய்; income sufficient for one's maintenance.

அவ க் ச ்ேசாற் ப்பைச உண்  (உ.வ.);.

     [ேசா  + பைச]

ேசாற் ப்பட்டா
ளம்

 
 ேசாற் ப்பட்டாளம் cōṟṟuppaṭṭāḷam, ெப. (n.)

   எந்த ேவைல ம் ெசய்யாமல் உண க்காக மட் ம் ஒ வைர அண்  வா ம் ம்பல்; hangers on for food.

     [ேசா  + பட்டாளம்]

ேசாற் ப்ப

 
 ேசாற் ப்ப  cōṟṟuppaḍi, ெப. (n.)

   சான்றாளர ்(சாட் ); தலானவரக்்  உண  த ய வற் ற்காகக் ெகா க் ம் ெதாைக; batta.

     [ேசா  + ப .]

ேசாற் ப்பதம்

 
 ேசாற் ப்பதம் cōṟṟuppadam, ெப. (n.)

   அரி  ெவந்த நிைலைம; the stage of which the rice is sufficiently boiled.

     [ேசா  + பதம்]

ேசாற் ப்ப ைக

 
 ேசாற் ப்ப ைக cōṟṟupparugai, ெப. (n.)

   ேசாற்ற ழ், ெவந்த ேசாற் ன் ப க்ைக; grains of boiled rice.

     [ேசா  + ப க்ைக]
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ேசாற் ப்பலைக

 
 ேசாற் ப்பலைக cōṟṟuppalagai, ெப. (n.)

   வ பலைக (நாஞ்.);; a wooden strainer, used in cooking rice.

     [ேசா  + பலைக]

ேசாற் ப்பற்

 
 ேசாற் ப்பற்  cōṟṟuppaṟṟu, ெப. (n.)

ேசாற் ப்ப க்ைக பாரக்்க;see {stirru-pparukkai.}

     [ேசா  + பற் ]

ேசாற் ப்பைன

 
 ேசாற் ப்பைன cōṟṟuppaṉai, ெப. (n.)

   ைவரமற்ற பைன மரம்; palymyra with a soft interior.

     [ேசா  + பைன]

ேசாற் ப்பாைள
யம்

ேசாற் ப்பாைளயம் cōṟṟuppāḷaiyam, ெப. (n.)

   1. கா ல் சைமயல் ெசய் ம் இடம் ( ன்.);; that part of a camp where food is prepared.

   2. பயனற்ற ட்டம் (ேசாற்ைற ண்ண மட் ம் த ள்ள ட்டம்); (இ.வ.);; unserviceable or useless crowd 
of dependants, as fit only for eating.

ம. ேசாற் ப்பாளயம்

     [ேசா  + பாைளயம்]

ேசாற் ப் சை்ச

 
 ேசாற் ப் சை்ச cōṟṟuppiccai, ெப. (n.)

   இரப்ேபாரக்் ப் சை்சயாக இ ம் ேசா  (உ.வ.);; boiled rice given as alms.

ம. ேசாற் சச்

     [ேசா  + சை்ச]

ேசாற் ப்

 
 ேசாற் ப்  cōṟṟuppu, ெப. (n.)

   உண ம் உப் ; salt used in food.

     [ேசா  + உப் ]

ேசாற் ப் ைர

ேசாற் ப் ைர cōṟṟuppurai, ெப. (n.)

   மைடப் பள்ளி, சைமயலைற; kitchen.

     "ேசாற் ப் ைர மணியஞ் ரியன்" (ெதய்வச.் ற . 388);.

     [ேசா  + ைர]

ேசாற்றப்ெபட்

 
 ேசாற்றப்ெபட்  cōṟṟappeṭṭi, ெப. (n.)

   பட ல் ெசல் ம்ேபா  உண ப் ெபா ள் ைவப்பதற் ரிய ேகாைரப்ெபட் ; a box made of koraippus for 
carrying food materials in boat.

     [ேசா  + ெபட் ]
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ேசாற் ப்ைப

 
 ேசாற் ப்ைப cōṟṟuppai, ெப. (n.)

   இைரப்ைப; stomach as a receptacle for food.

     [ேசா  + ைப]

ேசாற் ப்ெபா

 
 ேசாற் ப்ெபா  cōṟṟuppodi, ெப. (n.)

   ெபா சே்சா  (இ.வ.);; food tied up in a cloth for use on journey.

ம. ேசாற் ப்ெபா

     [ேசா  + ெபா ]

ேசாற் மயக்கம்

 
 ேசாற் மயக்கம் cōṟṟumayakkam, ெப. (n.)

ேசாற் த் க்கம் பாரக்்க;see {stru-t-likkam.}

ம. ேசாற் மயக்கம்

     [ேசா  + மயக்கம்]

ேசாற் மரம்

 
 ேசாற் மரம் cōṟṟumaram, ெப. (n.)

   உ ல்லாத (ைவர ல்லாத); மரம் ( ன்.);; tree which is all sap-wood.

ேசாற் மா

 
 ேசாற் மா  cōṟṟumāṭu, ெப. (n.)

   பயன்பாடற்றவன் ( ன்.); (ேசா  ன்பதற்  மாத் ர ள்ள மா  ேபான்றவன்);; worthless fellow, as fit for 
nothing but eating.

     [ேசா  + மா ]

ேசாற் த்

 
 ேசாற் த்  cōṟṟumuttu, ெப. (n.)

   ேபா  த்  (இ.வ.);; artificial pearl.

     [ேசாற்  + த் ]

ேசாற்

 
 ேசாற்  cōṟṟuruvi, ெப. (n.)

   உடல்; body.

     [ேசா  + (உ →); உ ]

ேசாற் றக்கம்

 
 ேசாற் றக்கம் cōṟṟuṟakkam, ெப. (n.)

ேசாற் த் க்கம்

     [ேசா  + உறக்கம்]
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ேசாறாக்

 
 ேசாறாக்  cōṟākki, ெப. (n.)

   சைமயற்காரன் (இ.வ.);; cook.

     [ேசா  + ஆக்  (ஆக் பவன்);]

ேசாறாக் -தல்

ேசாறாக் -தல் cōṟākkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   உண  சைமத்தல்; to cook food.

ம. ேசாறாக் க

     [ேசா  + ஆக் ]

ேசாறாள்

ேசாறாள்  cōṟāḷvi, ெப. (n.)

ேசாறாக்  பாரக்்க;see {sirikki,}

     "ஆண் ள்ைளச ்ேசாறாள் ைய" ( வ். ெபரிய . 2 5:1, யா.);.

     [ேசா  + ஆள் ]

ேசா

ேசா 1 cōṟu, ெப. (n.)

   1. சைமத்த அரி  (அன்னம்);; boiled or cooked rice (used also to the sense of food in general);.

     "ஏற் க ைலேய வாக் க ேசாேற" ( றநா. 172);. ஒ பாைனச ்ேசாற் க்  ஒ  ேசா  பதம்.

   2. பைன த யவற் ன் உள்ளீ ; pith in palms and other plants, as soft and white like boiled rice.

   3. தாைழமடல் த யவற் ன் உள்ளீ ; filament, as of the flower of the screw-pine.

     'ேசாற ழ்ப்பன மடற்ைகைத' (ெபரிய . க் ப். 36);.

   4. ேப ; final bliss, beatitude.

     "பாதக்ேம ேசா  பற் னவா ேதாேனாக்கம்" ( வாச. 15:7);.

   5. உண ; food.

ஒ  ேவைளச ்ேசாற் க்ேக வ ல்ைல.

   ம. ேசா , ேசார;்   க. ேசா ;   எர. ேசா ; ட. த் ர்

     [ெசால் (ெநல்); → ேசா ]

 ேசா 2 cōṟu, ெப. (n.)

   தா  (பரணி);நாண் ன்; the second {naksatra.}

     "சதய தற் ேசாறள ம்

வஞ் க் ம்" (இலக். . 881);.

     [ேசா 1 → ேசா 2]

 ேசா 3 cōṟu, ெப. (n.)

   வங் யத் ன் ( தங்கத் ன்); ந ப்பாகத் ற் கங் கலைவச ்சாந்  (கைலமகள். 12, 401);; paste used 
in drums.

ேசா க ழ்-
த்தல்

ேசா க ழ்-த்தல் cōṟugaviḻttal,    4 ெச. . . (v.i.)

ேசாறாக்  (நாஞ்.); பாரக்்க;see {šorākku.}

     [ேசா  க ழ்-.]
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ேசா ெகால்

ேசா ெகால்  cōṟugolli, ெப. (n.)

   1. ெப ந் னிக்காரன்; glutton.

   2. ம ந் ச ்சரக்  வைக (அன்னேப );; green vitriol.

     [ேசா  + ெகால் ]

ேசா பைட-த்தல்

ேசா பைட-த்தல் cōṟubaḍaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ேசா  ப ரந்்தளித்தல் (உ.வ.);; to serve boiled rice on plates or leaves.

     [ேசா  + பைட-.]

ேசா ெபாங் -
தல்

ேசா ெபாங் -தல் cōṟuboṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

ேசாறாக் -தல் பாரக்்க;see {wikku.}

     [ேசா  + ெபாங் -.]

ேசா ெபா தல்

ேசா ெபா தல் cōṟubolidal, ெப. (n.)

ேசா  மலரத்ல்,1 ( ன்.); பாரக்்க;see {šõru-malardal/}

     [ேசா  + ெபா தல்]

ேசா மலர்தல்

ேசா மலரத்ல் cōṟumalartal, ெப. (n.)

   1. அரி  நன்றாய்ப் பதப்ப ைக; the state of rice being well-cooked.

   2. சைமக் ம்ேபா  ேசா  ெபாங்  வ ைக; the overflow of rice in boiling.

     [ேசா  + மலரத்ல்]

ேசா மாட்

ேசா மாட்  cōṟumāṭṭu, ெப. (n.)

   ற்காலச ்ேசாழர ்காலத்  வழங் ய வரிவைக (ெத.க.ெதா. 3, 142);; a tax levied during the time of the later 
{Colas.}

     [ேசா  + மாட் ]

ேசா மா

ேசா மா  cōṟumāṭu, ெப. (n.)

   வரிவைக (ெத.க.ெதா. 3, 27);; a kind of tax.

     [ேசா  + மா ]

ேசா வ -த்தல்

ேசா வ -த்தல் cōṟuvaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ேசாறாக் -தல் (இ.வ.); பாரக்்க;see {sirikku.}

   2. சைமத்த ேசாற் னின்  கஞ் ைய வ த்தல் ( ன்.);; to strain conjee water from boiled rice.

ம. ேசா வாரக்் க

     [ேசா  + வ ]

ேசா வாய்-த்தல்

ேசா வாய்-த்தல் cōṟuvāyttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெசஞ்ேசாற் க் கடன் க த்தல்; to render a suitable return to one who has provided food.

     "ேசா வாய்த் ெதா ந்ேதார"் ( ல்ைலப். 72);.

     [ேசா  + வாய்]

ேசா ட்டல்

 
 ேசா ட்டல் cōṟūṭṭal, ெப. (n.)

   ழந்ைதக்  தன் ைறயாகச ்ேசா ாட் ைக; first feeding of an infant with boiled rice.

     [ேசா  + ஊட்டல்]
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ேசா தல்

 
 ேசா தல் cōṟūṟudal, ெப. (n.)

   க் ைறவால் ேசா  பதமாகாைம (யாழ்ப்.);; the state of rice being too much soaked over insufficient fire.

     [ேசா  + ஊ தல்]

ேசானகத் க்
ைக

ேசானகத் க்ைக cōṉagattiruggai, ெப. (n.)

   மஞ்சட ்ப ப்  நிற ள்ள ம் 13 அ  நீள ம் 5அ  க் ம் வளரக் ய மான க்ைக ன் 
வைக; sting ray yellowish brown, attaining 13ft. in length, 5 ft. across the disc.

ேசானகப் ல்

 
 ேசானகப் ல் cōṉagappul, ெப. (n.)

   ராய்ப் ல்; a kind of straw plant.

ம. ேசானகப் ல்

ேசானகப்

 
 ேசானகப்  cōṉagappū, ெப. (n.)

   நாகப் ; scarlet flowered plant.

ேசானகம்

 
 ேசானகம் cōṉagam, ெப. (n.)

   ெதன் ழக் க் காற் ; wind from southeast.

     [ேசானம் → ேசானகம்]

ேசானகவாைள
ேசானகவாைள cōṉagavāḷai, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ெவண்ணிற ள்ள ம் 26 ரலம் வைர வளரக் ய மான வாைள ன்; sea-fish, burnished 
silvery, attaining 26 in. in length.

ேசானம்

ேசானம் cōṉam, ெப. (n.)

   ல்; cloud.

     "ேசானந்த  ழலார"் (ப ெனா. ஆ  ம். 12);.

   க. ேசாென;ெத. ேசான

     [ேசாைன → ேசானம்.]

ேசானாகம்

 
 ேசானாகம் cōṉākam, ெப. (n.)

   ெப வாைக; common sirissa.

ேசானாமாரி

 
 ேசானாமாரி cōṉāmāri, ெப. (n.)

   டாப் ெப மைழ; incessant downpour of rain.

ேசானா மாரியாய்ச ்ெசாரி றேத (உ.வ.);

     [ேசாைனமாரி → ேசானாமாரி]
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ேசானாேமகம்

ேசானாேமகம் cōṉāmēkam, ெப. (n.)

   டாமைழ ெபா ம் ல்; clouds incessantly pouring rain.

     "ேசானாேமகம் ெபா வ  ேபால்" (பாரத. ப ேனழாம் 135);.

     [ேசாைனேமகம் → ேசானாவாரி]

ேசானாவாரி

 
 ேசானாவாரி cōṉāvāri, ெப. (n.)

     [ேசானாமாரி → ேசானாவாரி]

ேசானி

ேசானி cōṉi, ெப. (n.)

   1. வளரச்் யற்ற ; that which is stunted.

   2. ெம ந்தவன்-ள்; thin or lean person.

ஏன் இப்ப ச ்ேசானியாக இ க் றாய்.

     [ேசார ்→ (ேசா); → ேசானம்.]

ேசானிக்கைரசச்
ல்

 
 ேசானிக்கைரசச்ல் cōṉikkaraiccal, ெப. (n.)

   ெதற் ந்  வடக்காய் ெசல் ம் கடல் நீேராட்டம்; an undercurrent in the sea running from south to north.

     [ேசானம் → ேசானி + கைரசச்ல்]

ேசானிக்கைரெய
ப்

 
 ேசானிக்கைரெய ப்  cōṉikkaraiyeḍuppu, ெப. (n.)

   ெதன் ழக் ந்  ெதன் ேமற்காய் ெசல் ம் கடல் நீேராட்டம்; an undercurrent in the sea running from 
southeast to southwest.

     [ேசானி + கைரெய ப் ]

ேசானி

 
 ேசானி  sōṉisi, ெப. (n.)

   ைக (யாழ். அக.);; cave.

     [ேசானி → ேசானி ]

ேசானிேம

 
 ேசானிேம  cōṉimēmuṟi, ெப. (n.)

   ெதன்ேமற் ந்  வட ழக்காய் ெசல் ம் கடல் நீேராட்டம்; anundercurrent in the sea running from 
southwest to southeast.

     [ேசானி + ேம ]

ேசானிேம  
ெவள்ளம்

 
 ேசானிேம  ெவள்ளம் cōṉimēmuṟiveḷḷam, ெப. (n.)

   ேமற்  ைச ந்  வட ழக்  ைச ேநாக்  ஓ ம் கடல் நீேராட்டம்( னவ.);; an undercurrentin the 
sea running from west to north east.

     [ேசானி + ேமல் +  + ெவள்ளம்]
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ேசானிெவள்ளம்

 
 ேசானிெவள்ளம் cōṉiveḷḷam, ெப. (n.)

   ெதன் ைச ந்  வட ைச ேநாக்  ஒ ம் கடல் நீேராட்டம் ( னவ.);; an undercurrent in the sea running 
from south to north.

     [ேசானி + ெவள்ளம்]

ேசாைன

ேசாைன1 cōṉai, ெப. (n.)

   1. கார் ல்; dark, moisture-laden clouds.

     "ேசாைன வார ் ழ னார"் (கம்பரா. நீர் ைள. 14);.

   2. ேசானாமாரி ( ங்.); பாரக்்க;see {ini-mil.}

     "ேமகஞ்ேசாைனபட" (கம்பரா. கப். 20);.

   3. வானினின்  நீ ற் ச ்ெசாரிவ  ேபான்ற டாப் ெப ம் ெபயல்; pouring rain, rainfalling in torrents.

   4. மைலய வார டா மைழசச்ாரல்; constant drizzle from clouds gathering on hill-tops.

   க. ேசாென;ெத. ேசான

     [ ைன → (ெசாைன); → ேசாைன. ல் ( ைணத்தல்); → ( ன்); → ைன = நீ ற் ]

 ேசாைன2 cōṉai, ெப. (n.)

க்ேகால் ( ேவாணம்); ண் ன் ( ங்.); பாரக்்க;see {tiruvõņam,} the 22nd {nakşatra,}

 ேசாைன3 cōṉai, ெப. (n.)

   ைகப் ச ் வர ்(இ.வ.);; parapet wall.

     [ேசா → ேசாைன. ேசா = ம ல்.]

 ேசாைன cōṉai, ெப. (n.)

   ேசாழ நாட் ப்ெபண்; a woman belonging to chola country.

     "நாய  நற்ேசாைண. ேசாழன். (ஆ.பா.); - ேசாைண.(ெப.பா.);.

ேசாைனகட் தல்

ேசாைனகட் தல் cōṉaigaṭṭudal, ெப. (n.)

   ரத் ல் மைழ ெபய் ங் ப்பாக ஓரிடத் ல் ேமகம் க்ைக (உ.வ.);; darkening with moisture-
laden clouds, as an indication of heavy shower at distance.

     [ேசாைன1 + கட் தல்]

ேசாைனத் ற்ற
ல்

ேசாைனத் ற்றல் cōṉaittūṟṟal, ெப. (n.)

   மைழ ற்றல் (உ.வ.);; drizzle.

     [ேசாைன1 + றல் →) ற்றல்]

ேசாைனப் ல்

 
 ேசாைனப் ல் cōṉaippul, ெப. (n.)

   ல் வைக; Guinea grass.
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ேசாைனமைழ

ேசாைனமைழ cōṉaimaḻai, ெப. (n.)

   1. ெப மைழ; heavy rain.

   2. டா மைழ; continuous rain.

பட ேசாெனேம

     [ேசாைன1 + மைழ]

ேசாைனமாரி

ேசாைனமாரி cōṉaimāri, ெப. (n.)

ேசானாமாரி பாரக்்க;see {somi-mari.}

     "ேசாைனமாரி ற் ெசாரிந்தனன்" (கம்பரா. ரமாத் ர. 59);.

     [ேசாைன1 + மாரி]

ேசாைனேமகம்

ேசாைனேமகம் cōṉaimēkam, ெப. (n.)

ேசானாேமகம் பாரக்்க;see {Śānā-mégam.}

     "ெசாரிந்த  ேசாைனேமகம்" (பாரத. சம்பவ. 79);.

     [ேசாைன + ேமகம்] .

ெசள

ெசள

 
 ெசள ceḷa, ெப. (n.)

     'ச'் என்ற ெமய்ெயா ம், 'ஒள' என்ற உ ெரா ம் ேசரந்்தைமந்த உ ர ்ெமய்ெய த் ;

 the compound of 'c', 'S' and 'au'.

     [ச ்+ ஔ – ெசௗ]

ெசௗ

ெசௗ  cauḍu, ெப. (n.)

   1. உவரம்ண்; fuller's earth.

   2. வண்டல்; sediment.

     [சவ  → ெசௗ

ஞ்

 
 ஞ்ñ, ெப. (n.)

   த ழ் ெந ங்கணக் ல், நான்காவ ம் இைடயண்ண ஒ ப் ைடய மான ெமல் ன இரண்டாம் 
ெமய்ெய த் ; the fourth consonant being the palatal nasal.

ஞ

ஞ I {a} த ழ் ெந ங்கணிக் ல்,

     'ஞ' 'கர ெமய்ெயா ம்

     'அ''' கர உ ெரா ம் ேசரந்்த உ ரெ்மய் ெய த் ;

 the compound of {fi} and a, palatal naral.

     [ஞ் + அ   - ஞ]

ஞஃகான்

ஞஃகான்ñaḵkāṉ, ெப. (n.)

     'ஞ' என் ம் எ த் ;

 the letter {deleteria.}

     'ஞஃகா ற ம்' (நன். 124);.
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ஞஞ்ைஞ

ஞஞ்ைஞñaññai, ெப. (n.)

   மயக்கம்; delirium.

     'ஞஞ்ைஞ ற்ேறா ன நயம் ( லப். 3-31);, உைர);.

ஞஞ்ைஞெயனல்

 
 ஞஞ்ைஞெயனல்ñaññaiyeṉal, ெப. (n.)

   ஓர ்ஒ க் ப் ; onom. expr. of running at the nose, speaking through one's nose, crying of a child.

     [ஞஞ்ைஞ + எனல்]

ஞண்

ஞண் ñaṇṭu, ெப. (n.)

   நண்  (ெதால்.ெசால். 452, உைர);; crab, lobster.

   2. கற்கடக ஓைர (ேசா டக்);; Cancer in the zodiac.

ம வ. கற்கடகம், அலவன்

   ம. ஞண் ;   க. எண்ட்ரகா , ஏ , எச ;   ெத. எண்ட்ரி, எண்ட்ரகா , எண்ட்ரிக;   ட. ஞண் .;   ேகாத. 
நய்ள்;   ேகாண். ஏேட, யந் ;   நா. எண்ெட;   ெகாலா. என்ெட, எந்ெத;   பர.் இர் ;கட. இரித்

     [ெஞண்  → ஞண் ]

ஞமகண்டன்

 
 ஞமகண்டன்ñamagaṇṭaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  காணாக்ேகாள் ( ன்.);; an invisible inauspicious planet.

     [ஞமன் + கண்டன்]

ஞமர்-தல்

ஞமர-்தல்ñamartal,    2  ெச. . . (v.i.)

ெஞ ர-் பாரக்்க;see {seini,}

     "வரிமணண் ஞமர" ( றநா. 90);.

     [ெஞ ர ்→ ஞமர-்.]

ஞம

ஞம ñamali, ெப. (n.)

   1. நாய்; dog.

     " ர ்ஞம " (பட் னப்.. 140);.

   2. ம ல் ( ங்.);; peacock.

   3. கள் ( டா.);; toddy.

   ம.ஞம ;   க. நவல், ந ல், நவ , ந , ெந ;   ெத. ந , ெந , ெந , ெந ;   . 
ெந ;   நா. நம் , லம் ;பட. ெகாலா. நம் , நம்

     [ெஞமல் → ஞம ]
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ஞமன்

ஞமன்1ñamaṉ, ெப. (n.)

   ற் வன்;{Yamā,} the god of Death.

     "ஞமற்ேகாைல ைவத்தன்ன ெவாண் ற லாற்றலான்" ( வக. 251);.

ம, ஞமன்

     [யமன் → ஞமன்]

 ஞமன்2ñamaṉ, ெப. (n.)

   ைலக்ேகா ன் சமன்வாய்; pointer of a balance.

     "ெதரிேகான் ஞமன்ன் ேபால" ( றநா. 6:9);.

     [யமன் → ஞமன்]

ஞயம்

ஞயம்ñayam, ெப. (n.)

   1. இனிைம; pleasantness, refinement.

ஞயம்பட ைர (ஆத் .);.

   2. நயம்; cheapness.

   3. ேமன்ைம; greatness.

     [நயம் → ஞயம்]

ஞரல்( )-தல்

ஞரல்( )-தல்ñaralludal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ங் தல்; to sound, make noise.

     " ணரி வைளஞரல" (ப ற் ப். 30:6);.

   ம. ஞரங் க;   க. நா , நரல், ெநர , ெத. நரக;   . நர னி, நர் னி, நர ணி, ெநர் னி, நர் னி;   ட. 
ெநரக்;   . நரய்ானா;   மா. நிெர;பட. நர

ஞரல்

 
 ஞரல் ñaralvu, ெப. (n.)

   ஒ ; sound.

ம வ. ஒைச, ழக்கம் I

     [ஞரல் → ஞரல் ]

ஞரிவாைள

ஞரிவாைள1ñarivāḷai, ெப. (n.)

   வைக; bushy fire-brand teak.

 ஞரிவாைள2ñarivāḷai, ெப. (n.)

   ேதக்  (M.M.95);; long-flowered lance-leaved glory tree.

     [நரி+ ேவைள-நரிேவைள→ஞரிவாைள]

ஞலவல்

ஞலவல்ñalaval, ெப. (n.)

   1. ெகா வைக ( ங்.);; a species of gnat.

   2. ன் னிப் ச்  (அக.நி.);; firefly, glow-worm.
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ஞவல்

 
 ஞவல்ñaval, ெப. (n.)

ஞலவல் (அக.நி.); பாரக்்க;see {fiaławal.}

ஞறா

 
 ஞறாñaṟā, ெப. (n.)

   ம ற் ரல் (ச .);; peacock's сгу.

ஞா

ஞா

ஞா1ñā,    த ழ் ெந ங்கணக் ல், 'ஞ்' என்ற ெமய்ெயா ம் 'ஆ' ெவ ம் உ ெரா ம் ேசரந்்தைமந்த 
உ ரெ்மய்ெய த் ; the syllable formed by the addition of the long vowel

{'a'} to the consonant {'n'.}

     [ஞ் + ஆ – ஞா]

 ஞா2ñā,    1. கட் ; bind.

   2. ெபா ந் ; joint (சா.அக.);.

 ஞா3ñāttal,    4 ெச. ன்றா  (v.i.)

   கட் தல் (யாழ்.அக.);; to tie, fasten.

 ஞா4ñāttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெபா ந் தல்; to stick, adhere.

மண் ஞாத்த ேகாட்ட மழகளி  ேதான் ேம ெதால் எ த் உைர
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ஞாங்கர்

ஞாங்கர1்ñāṅgar, ெப. (n.)

   1. பக்கம் ( வா.);; side.

   2. இடம் ( வா.);; place, situation, locality.

   3. ேவற்பைட; lance,dart.

     "ஞாங்கர ் ைனப் ண் ெடண்மணி ழ்ந்தன" (நற். 171);.

   4. கைர; bank.

     "ஞாநமா ரத்்தஞாங் கரி ந்தைவ நயந்  ெசய் ல்" ( ைள. ரத்்த ேசட 23);.

     [ஆங்  → ஞாங்  → ஞாங்கர]்

 ஞாங்கர2்ñāṅgar, . .எ. (adv.)

   1. ேமல்; above, on, over.

     "ஞாங்கர ். . . உழவர ். . . ெப ம்பக  த ற் ட் " (ெப ம்பாண். 196);.

   2. அங்ேக; there.

     "ஞாங்கர ்வ ட மடம  ர் ைடத் ஞ் ம்" (க த். 50);.

   3. ன்; before, forward, intront.

     "ஞாங்கர ் ளந்த ன்  ெபா ளாக" (ெதால். ெபா ள். 141);.

   4. இனி (சங்.அக..);; hence. forth, henceforward, hereafter.

     [ஆங்  → ஞாங்  → ஞாங்கர]்

ஞாஞ் ல்

ஞாஞ் ல்ñāñjil, ெப. (n.)

   1. கலப்ைப (அக.நி.);; plough.

   2. ம ப் ; a component part of a fortification.

   ம. ேஞங்ேகால்;   க. ேநகல், ேந ல், ேந ல;   ெத. நாக , நாெக , நாேக ;   . நாெய ;   ட. 
ெநங் ;   ேகாத, ேநல்க்;   ேகாண். நாங்ேகல்;   . நான்ெக ;   . நன்ெகல் ;   நா. நாங்கர;்   ெகாலா, 
நாங்க , நாங்ங் ;பர.் நா ல்

 Skt. {lãngala;

 pãli. Nangala}

ஞாட்

ஞாட் ñāṭpu, ெப. (n.)

   1. ேபார;் battle, fight.

     "கடல் வ  கலக் ய ஞாட் ம்" ( லப். 26:237);.

   2. ேபாரக்்களம்; battlefield.

     "ஞாட்  னண்ணா  ட் ெமன் " ( றள், 1088);.

   3. பைட; army.

   4. ட்டம் ( டா.);; assemblage, crowd.

     "வந்தனர ்மண ஞாட் ன்" (காஞ் ப்  த வக். 279);.

   5. கனம் ( ங்.);; thickness, heaviness.

   6. வன்ைம ( ன்.);; power, strength, force.
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ஞா

ஞா ñāṭu, ெப. (n.)

   நாட் ப்ப ; district, country,

     "ேவங்ைகஞ்ஞா ம்" (ெத.க.ெதா. 3,5);.

     [நா  → ஞா ]

ஞாண்

ஞாண்ñāṇ, ெப. (n.)

   1. க ; string, cord.

     " ண்ஞா ெண னி வாங் ய" ( ல்ைலப். 63);.

   2. ல் ன் நாண்; bowstring.

     "சாப ேநான் ஞாண்" ( றநா. 14:9);.

   ம. ஞாண், ஞா ;   க. ேந , ேநண்;   ெத. நா  (ஒ வைகக் க த்தணி);;   . ேந ;   ேகாண். 
ேநாேன; . ேநா , ேநா

     [நாண் → ஞாண்]

ஞாண்

 
 ஞாண் ñāṇṭu, ெப. (n.)

   நண் ; crab (சா.அக.);.

ம வ. அலவன், கற்கடகம்.

     [நண்  → ஞண்  → ெஞண்  → ஞாண் ]

ஞாய்

ஞாய்ñāy, ெப. (n.)

   தாய்; mother.

     "ஞாைய  மஞ்  யா ன்" (க த். 107);.

     [யாய் → ஞாய்]

ஞாயம்

ஞாயம்ñāyam, ெப. (n.)

   ேநரை்ம, உண்ைம; honesty, truth.

     "நன்  நன்றரசர ்ஞாயேம" (பாரத. ட் ண. 122);.

     [நயம் → நாயம் → ஞாயம்]

ஞா ல்

ஞா ல்ñāyil, ெப. (n.)

   1. ேகாடை்ட ன் ஏவைற; breast-workin fortification, bastion.

     "ஞா ஞ் றந் " ( லப். 15:217);.

   2. ம ல் ( ைள. நரிபரி. 86);; fort-wall.

ம. ஞா ல்

ஞா ல்காவல்

 
 ஞா ல்காவல்ñāyilkāval, ெப. (n.)

   நகரப்்பா  காப்  (W.G.);; guarding a town, as keeping watch over its fortress.

     [ஞா ல் + காவல்]

1612

www.valluvarvallalarvattam.com 11076 of 19068.



ஞா ற் க் ழ
ைம

 
 ஞா ற் க் ழைமñāyiṟṟukkiḻmai, ெப. (n.)

   ழைம (வார); நாடக் ள் தலாவ ; sunday, first day of the week.

     [ஞா  + ழைம]

ஞா ற் க் ழ
ைமேநான்

 
 ஞா ற் க் ழைமேநான் ñāyiṟṟukkiḻmainōṉpu, ெப. (n.)

   கண்ேணாய் வரா த்தற் ெபா ட் க் க ரவைனக் த்  ஞா ற் க் ழைம ல் 
ேமற்ெகாள் ம் ேநான் ; sunday fast in honour of the Sun, observed primarily for the prevention of eyedisease.

     [ஞா ற் க் ழைம + ேநான் ]

ஞா

ஞா ñāyiṟu, ெப. (n.)

   1. க ரவன்; the sun.

     "ஞா  ேபால ளங் " (ப ற் ப். 88:38);.

   2. ஞா ற் க் ழைம பாரக்்க;see {iyiru-kkilamai}

ம வ. பகலவன், ெசங்க ரச் ்ெசல்வன், க ரவன்.

   ம. ஞாயர;்   க. ேநசர,் ேநச ;   . ெந  (காைல);;   மா. நீ  (ஞா ற்ெறாளி);;   ட. ெநார;் Pkt. {ņesar}

     [நாயர ்→ (நா ர)்; → நா  → ஞா  (வ.ெமா.வ.337);.

ஞா  ம்

ஞா  ம் ñāyiṟudirumbi, ெப. (n.)

   1. ரியகாந்  (மைல.);; Sunflower.

   2. ெந ஞ் ; cow's thorn.

     [ஞா  + ம் ]

ஞா ேபா

ஞா ேபா ñāyiṟupōtu, ெப. (n.)

   உச் ப் ேபா ; midday.

     " ேவாைர நட்  ஞா  ேபா  வந்  பாரத்்தால்" ( வ். ப்பா. 3:62, யா.);.

     [ஞா  + (ேபாழ்  →); ேபா ]

ஞா வணங்

 
 ஞா வணங் ñāyiṟuvaṇaṅgi, ெப. (n.)

   ெகாள் க்காய் ேவைள; purple wild indigo.

     [ஞா  + வணங் ]

ஞால்( )தல்

ஞால்( )தல்ñālludal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெதாங் தல்; to hang.

     "ஞான்றன வ ரமாைல" ( வக. 140.);.

   2. ெபா  சாய்தல்; to decline, descend, as the sun.

     "பட்ட மாரி ஞான்ற ஞா ற் " ( றநா. 82:2);.

   ம. ஞா க;   க. ேநல்;   ெத. வா , ேவா ;   . ேந னி, ெநல் னி;   ட. ேநர,் ேநத்;   ேகாத. ேநத்;பட. 
ேந

     [நால் → ஞால்]
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ஞாலம்

ஞாலம்ñālam, ெப. (n.)

   1. நிலம் ( );; earth.

     "மண் ணி ஞாலத் " ( .ெவ. 2:41, ெகா .);.

   2. உலகம்; world, universe.

     "ஞால ன்ற த் தாய தல்வற் " (க த். 124);.

   3. உயரந்்ேதார;் the great, the wise.

     "இம் வர ்ஞாலெமனப் ப வார"் ( ரிக . 26);.

   4. ேதாணி அைசயா  நிைலத்  நிற்பதற்  இ ம் மண் த ய ைம; ballast of a dhoney, as sand.

ேதாணிக்  ஞாலேமற்  னான் (யாழ்ப்.);.

   ம. ஞாலம்;   ெத. ேநல;   ேகாண். ேந ;   . ேநல, ேநத;   . ேநல;   நா. ஏல்;   ெகாலா. என்; . நால் 
(மட்டமான நிலம்);

     [ஞால் → ஞாலம் (தவ.146);]

 ஞாலம்ñālam, ெப. (n.)

   1. ஊமத்ைத; purple stramony.

ஞால ண்ேடான்

ஞால ண்ேடான்ñālamuṇṭōṉ, ெப. (n.)

   மால்;{Thirumāl}

     [ஞாலம்1 + உண்ேடான்]

ஞாலல்

ஞாலல்1ñālal, ெப. (n.)

   ன் னிப் ச் ; firefly or glowworm (சா.அக.);.

 ஞாலல்2ñālal, ெப. (n.)

   ெதாங் தல்; hanging.

     [ஞால் → ஞாவல்]

ஞாலற்

 
 ஞாலற் ñālaṟpū, ெப. (n.)

ஞாழல்  பாரக்்க;see {fia/alpit (orros);.}

ஞா த்தட்

 
 ஞா த்தட் ñālittaṭṭu, ெப. (n.)

   ற் க்கேளா  ேசரத்்  மகளிர ்க த் லணி ம் அணிவைக (நாஞ்.);; a kind of woman's ornament, worn 
along with {cirruru.}

     [ஞால் → ஞா  + கட் .]

ஞா த்தட்

 
 ஞா த்தட் ñāluttaṭṭu, ெப. (n.)

ஞா த் தட்  (நாஞ்.); பாரக்்க;see {ili-t-tatu}
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ஞாழ்

ஞாழ்ñāḻ, ெப. (n.)

   யாழ்; a stringed musical instrument.

     "தன் ஞாழ் ந ற் ய தாமைர யங்ைக" (ெப ங். மகத. 6:17);.

     [யாழ் → ஞாழ்]

ஞாழல்

ஞாழல்ñāḻl, ெப. (n.)

   1. நகக்ெகான்ைற; orange-cup-calyxed brasiletto climber wagaty.

     " ணர ்ஞாழல்" (ப ற் ப். 51:5);.

   2. ம ற் ெகான்ைற (மைல.);; peacock's crest.

   3. ெபான்னா ைர (மைல..);; fetid cassia.

   4. ேகாங்  ( வா.);; false tragacanth.

   5. மல் ைக வைக ( ன்.);; jasmine.

   6. ெகா  வைக ( ன்.);; cinnamon.

   7. ங் மம் (அக.நி.);; saffron.

   8. மரவா ரம் ( ன்.);; heart-wood.

   9. ஆண்மரம் (அக.நி.);; hard, solid wood.

   ம. ஞாழல்;க. ேநழல், ெநழல்

ஞாழல் 

 
 ஞாழல் ñāḻlpū, ெப. (n.)

   ங் மப் ; saffron (சா.அக.);.

ஞாழல்மா

 
 ஞாழல்மாñāḻlmā, ெப. (n.)

   ஒட் மாமரம்; grafted mango tree (சா.அக.);.

     [ஞாழல் + மா. மா = மாமரம்]

ஞாழல்மா

 
 ஞாழல்மா ñāḻlmātu, ெப. (n.)

   ஊமத்ைத (மைல.);; trumpet flower.

ஞாழல்வா

 
 ஞாழல்வா ñāḻlvācugi, ெப. (n.)

   ெபரியாநங்க; polygala elongata (சா.க.);.

ஞாழல் ைர

 
 ஞாழல் ைரñāḻlvirai, ெப. (n.)

   ெபான்னா ைர; cassia siamea (சா.அக.);.
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ஞா

 
 ஞா ñāḻi, ெப. (n.)

   வள்ைளக் ெகா  (மைல.);; aquatic convolvulus.

ஞாளம்

ஞாளம்1ñāḷam, ெப. (n.)

   தண் ; flower-stalk.

     "அம் ய ஞாள லாேல" (ஞானவா. உற்ப. 30);.

     [நாளம் → ஞாளம்]

 ஞாளம்2ñāḷam, ெப. (n.)

   ெபான்னாக்கத் ல் மாைழ உ க் வதற்கான ைக; Crucible as in.

     "ஞாளத் ல் ைவத் தல்" (in alchemy); (சா.அக.);.

     [நாளம் → ஞாளம்]

 ஞாளம்3ñāḷam, ெப. (n.)

   படரெ்கா ; creeper.

     [நாளம் → ஞாளம்]

ஞாளி

ஞாளி1ñāḷi, ெப. (n.)

   நாய்; dog.

     "வலஞ் ரித் ேதாைக ஞாளி ம ம்" (அகநா.122);.

     [ஞம  → ஞாளி]

 ஞாளி2ñāḷi, ெப. (n.)

   கள் ( ங்.);; toddy.

 ஞாளி3ñāḷi, ெப. (n.)

   ேகா ; fowl (சா.அக.);.

 ஞாளி4ñāḷi, ெப. (n.)

ஞா  ( ன்.); பாரக்்க;see {nāli}

     [ஞா  → ஞாளி]

ஞாளிகம்

ஞாளிகம்ñāḷigam, ெப. (n.)

   வள்ைளக் ெகா ; a creeper, convolvulus repens (சா.அக.);.

     [ஞா 4 → ஞாளிகம்]

ஞாளியாதனம்

ஞாளியாதனம்ñāḷiyātaṉam, ெப. (n.)

ஒ  க்ைக வைக ெளான்  (தத் வப். 108, உைர.);:

 a yogic posture.

     [ஞானி1 + ஆதனம். Skt. {asana}  -→ த. ஆதனம்]
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ஞாளி ர்

ஞாளி ர் ñāḷiyūrti, ெப. (n.)

   நாைய ஊர் யாக உைடய ைவரவன் ( ங்.);; Bhairava, as riding a dog.

     [ஞானி1 + ஊர் ]

ஞாற்

ஞாற் ñāṟci, ெப. (n.)

   ெதாங் ைக; hanging, pending.

     "ஞாற் ற் ரண்டவந் நாகம்" (ேச . கந்தமா. 27);.

     [நால் → ஞால் → ஞாற் ]

ஞாற்

ஞாற் 1ñāṟṟudal,    6 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெதாங்க தல்; to hang up, suspend.

     ' ஞாற் னார'் (ெதால்.எ த் . 145, உைர);.

ம. ஞாற் க

     [நால் → நாற்  → ஞாற் -.]

 ஞாற் ñāṟṟu, ெப. (n.)

ஞாற்  பாரக்்க;see {ici}

     "வாவன் ஞாற்ேற" ( ங். 3:56);.

     [ஞால் → ஞாற் ]

ஞா -தல்

ஞா -தல்ñāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. மணம் தல்; to smell, emit an odour.

     " ைர ஞாற வ ெதன்றல்" ( ளா. இரத.் 54);.

   2. ேதான் தல்;     "கண்ணிழல் ஞா ய காமர ்பள்ளி ங்" (ெப ங். இலாவாண. 11:15);.

     [நா  → ஞா -.]

ஞான்றஞா

ஞான்றஞா ñāṉṟañāyiṟu, ெப. (n.)

   க ரவன் மைற ம் ேநரம்; sunset.

     "ஞான்ற ஞா ற் க் கட்  னிணக்  னன்" ( றநா. 82);.

     [ஞால் + ஞா  – ஞான்ற ஞா .]

ஞான்

ஞான் 1ñāṉṟu, ெப. (n.)

   1. ெபா ; time.

   2. நாள்; day.

     "ஊச ரந்்தாட ெவா  ஞான்  வந்தாைன" (க த். 37);.

ம. ஞாந்

 ஞான் 2ñāṉṟu, . .எ. (adv.)

   காலத் ல்; at the time of.

     "அம்மைனக்ேகா லா ய ஞான் " (நால . 14);.

ம. ஞான்
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ஞான் ெகாள்(
)-தல்

ஞான் ெகாள்( )-தல்ñāṉṟugoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   க த் ற் க் ட் ச ்சாதல்; to hang oneself, commit suicide.

     "ஞான்  ெகாள்ேவனன்  யா  ெசய்ேவன்" (அ ட்பா. 2, ராரத்்தைனப். 2);.

     [ஞால் → ஞான் ]

ஞான்ைற

ஞான்ைறñāṉṟai, ெப. (n.)

ஞான்  பாரக்்க;see {inru.}

     "அரக்கன் வவ் ய ஞான்ைற" ( றநா. 378);.

     [ஞான்  → ஞான்ைற]

ஞி

 
 ஞிñi,      'ஞ'கர ெமய்ெயா ம்

     'இ'கர உ ெரா ம் ேசரந்்த உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the syllable formed by adding the short vowel'i' tothe consonant'fi'.

     [ஞ் + இ – ஞி]

ஞி ர்

ஞி ர1்ñimirtal,    2 ெச. . . (v.i.)

   நி ரத்ல் (சங்.அ.க);; to be erect.

     [நி ர-் → ஞி ர-்.]

 ஞி ர2்ñimirtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   வண்  த யன ஒ த்தல் (சங்.அக);; to sound, buz, hum, as bees.

     [இ ர-் → ஞி ர]்

 ஞி ர3்ñimir, ெப. (n.)

   ஒ  ( ன்.);; sound.

     [இமர ்→ ஞி ர]்

ண்ணாம்ப -
த்தல்

ண்ணாம்ப -த்தல் sunnambadi-,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ெவள்ைளய த்தல்; towhite wash (ெச.அக);.

     [ ண்ணாம்  + அ -,]

சாம்பற்காட் க்
ேகா

 
 சாம்பற்காட் க்ேகா  cāmbaṟkāṭṭukāḻi, ெப. (n.)

சாம்பற்ேகா  பாரக்்க;See {}.

     [சாம்பல் + காட் க்ேகா ]
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ஞி

ஞி ñimiṟu, ெப. (n.)

   ேதனீ; bee, honey bee.

     "வரிஞ றாரக்் ம் வாய்  கடாஅத் " ( றநா. 93:12);.

     [ஞி ர2் → ஞி ]

 nu,      'ஞ'கர ெமய்ெயா ம்

     'உ' கர உ ெரா ம் ேசரந்்த உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of{'fi'} and{'u'.}

     [ஞ் + உ –  ]

  1 nu,    நகர ெமய் ம் உகர உ ம் ேசரந்்  றந்த எ த் ; the compound of ந் + உ.

     [ந் + உ- ]

நகர ம் உகர ம் இைணந்த ஒ . நா ன் னி ேமலண்ணத் ன் னி ல் பல்ைல ஒற்ற ந்த 
நிைல ல் இவ்ெவ த் ப் றக் ம். இ  தனி ெமா யாக வழக்  இல்ைல.

. . 3 ஆம் ற்றாண் ந்  இன்  வைர இவ்ெவ த் ன் {ட, ட, , உ வ, ), } வரிவ வம் எனப் பல 
மாற்றங்கைள யைடந் ள்ள .

  2 nu, ெப. (n.)

   1. ஊழ்கம் ( யானம்);; contemplation.

   2. ேநரம்; time. (சா. அக.);,

  3 nu, ெப. (n.)

   1.  கழ்; fame.

   2. ப ப் ; abuse.
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 nū,      'ஞ'கர ெமய்ெயா ம் 'ஊ' கார உ ெரா ம் ேசரந்்தைமந்த உ ரெ்மய் ெய த் ;

 the compound of{'fi} and{'u'.}

     [ஞ் + ஊ-  ]

  1 nū,    நகர ஒற் ம் ஊ கார உ ம் ேசரந்்  றக் ம் எ த் ; the compound of ந் and ஊ.

     [ந் + ஊ- ]

த ழ் ெந ங்கணக் ல் எட்டாவதாக அைம ம் உ ர ்ெமய்ெய த்தா ய நகரத் ன் ஆறாவ  எ த் .

  2 nū, ெப. (n.)

   எள் ( டா.);; sesame.

   ெத.  ,  ,  ,  வ் ;   ெகாலா.  வ் ;   நா.  வ்வ்;ேகாண்.  நக்.

     [ ல் →  ,  ல் = எள். எள் கக் ய லமாதலால்,   ( ல்); என ெபயர ்ெபற்ற . எள்ளள ம் 
எள்ளத்தைன ம், எட் ைன ம் என் ம் வழக் கைள ேநாக் க. (ேவ.க.);]

  3 nū, ெப. (n.)

   யாைன (அக.நி.);; elephant.

  4 nū, ெப. (n.)

அணிகலன் (யாழ்.அக.);

 Ornament.

  5 nūttal,    4.ெச. . .(v.i.)

ெநா த்தல்

ெஞ

 
 ெஞñe,      'ஞ'கர ெமய்ெயா ம் 'எ' கர உ ெரா ம் ேசரந்்த உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the syllable formed by adding the short vowel'e' to the consonant{'fi'.}

     [ஞ் + எ_- ெஞ]
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ெஞ ழ்-தல்

ெஞ ழ்-தல்ñegiḻtal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. கழ தல்; to become loose, slip off, as bangles.

     "ெஞ ழ்ெதா  ைளயவர"் (க த். 73:8);.

   2. தளரத்ல் ( ன்.);; to languish, faint.

   3. மன ள தல் (ெதால். ெபா ள். 72, உைர.);; to be tender hearted.

   4. மலரத்ல்; to blossom.

     "ெஞ தழ்க் ேகாட ம்" (க த். 101);.

   5. உ தல்; to melt, as wax.

     "  ெம ன் ெஞ ழ்வனர"் (ஐங் . 32);.

   6. ெம தல்; to become thin, emaciated.

     "ேதாண் ெஞ ழ் " (க த். 146:6);.

   7. ேசாம் தல் ( ங்.);; to be lazy.

   ம. ெஞ க;மா. ெநத்தெ்க

     [ெந ழ் → ெஞ ழ்-.]

ெஞ ழம்

ெஞ ழம்ñegiḻm, ெப. (n.)

ெஞ , 6 பாரக்்க;{seigi6}

     " ரார ்ெந ழஞ் லம்ப" (க த். 90);.

ம. ெஞ ழம்

     [ெந ழ் → ெஞ ழம்]

ெஞ

ெஞ 1ñegiḻi, ெப. (n.)

   1. கைடக்ெகாள்ளி; fire brand.

     " ெபா  ெஞ ற் ெகா பட ன்னி" (அகநா. 108);.

   2.  க்கைட ேகால்; piece of wood used for kindling fire by friction.

     "கானவர ். . . ெஞ  ெபாத்த" ( ஞ் ப். 226);.

   3.   ( ங்.);; fire.

   4.  ற  ( ங்.);; fuel, fire wood.

   5. ெகா ேவ  (மைல.);; Ceylon leadwort.

   6.  லம்  ( ங்.);; tinkling anklet

   ம. ெஞ ;   க. ெந ள்;ெத. ெநக , ெநெர

     [ெந ழ் → ெஞ ]

 ெஞ 2ñegiḻi, ெப. (n.)

   ெவள்ைளச ்ேசாளம்; white maize corn (சா.அக.);.
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ெஞண்

ெஞண் 1ñeṇṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ண் தல் ( டா.);; to scratch up, as a hen.

     [ெநண்  → ெஞண் ]

 ெஞண் 2ñeṇṭu, ெப. (n.)

   1. நண் ; crab.

     "ேவப்  நைனயன்ன ெந ங்க ணீரெ்ஞண் " (அகநா. 176);.

   2. கடகேவாைர ( வா.);; Cancer in the zodiac.

ம. ெஞண்

     [ெநண்  → ெஞண் ]

ெஞண் கம்

 
 ெஞண் கம்ñeṇṭugam, ெப. (n.)

   ெப வாைக (மைல.);; siris, a tree.

ெஞமர-்தல்

ெஞமர-்தல்ñemartal,    2 ெச. . , (v.i.)

   1. பரத்தல்; to spread, extend.

     "நீரெ்ஞமர வந் ண் " (ப ற் ப். 72:9);.

   2. நிைறதல்; to be full.

     "இலம்ப  லவ ேரற்றைக ெஞமர" (பரிபா. 10:126);.

     [நி ர ்→ ெஞமர-்.]

ெஞமல்

ெஞமல்1ñemalludal,    13 ெச. . . (v.i.)

   1.  ரிதல்; to wander, roam about.

     "அலர ்ெஞமன் மகன் ல்" (பரிபா. 8:44);.

 ெஞமல்2ñemal, ெப. (n.)

   ச ; dry leaf.

     "ப ெஞமல் ைதயப் ெபாத் " (அகநா. 39:7);

ெஞம

ெஞம ñemali, ெப. (n.)

ெகா கம் நாண் ன் (மகம்); ( ேம . உள். நடச்த.் 3);.

     [ெஞமல் (= வைள ); → ெஞம ]

ெஞன்ேகால்

ெஞன்ேகால்ñeṉāl, ெப. (n.)

    லாக்ேகால்; balance, steelyard.

     "ெஞமன்ேகா லன்ன ெசம்ைமத்தா " (ம ைரக். 491);.

     [சமன்_→ ெஞமன் + ேகால்]

ெஞ -தல்

ெஞ -தல்ñemidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ெநரிதல்; to break, to give way, as under a weight.

     "ேதம்ப ைட ெஞ ய" ( க்ேகா. 165);.
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ெஞ -தல்

ெஞ -தல்ñemiḍudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கசக் தல்; to crush, press out with the hands;

 to rub,

     "அங்ைக நிைறய ெஞ க் ெகாண் தன்" (நற். 22);.

     [நி ண்  → ெஞ ண்  → ெஞ ]

ெஞ ர்

ெஞ ர1்ñemirtal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. பரத்தல்; to spread, extend.

     "த மணன் ெஞ ரிய நகர ் ற்றத் " (ெந நல். 90);.

   2. தங் தல்; to rest, stay.

     " ெஞ  ரகலத் " ( லப். 28:157);.

   3.  ற் தல் (அக.நி.);; to be mature, ripe.

   4. ஒ தல்; to break, snap off.

   5. ெநரிதல்; to be crushed, compressed;

 to be pressed out, as pulp.

     "மார்  யக் ைட ெஞ ரந்்த ேசார் ைழ" (நற். 20);.

     [நி ர ்→ ெஞ ர-்.]

 ெஞ ர2்ñemirttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஒ த்தல் ( வா.);; to snap, break off.

   2. ெநரித்தல்; to press with the hands.

     " மந்  . . .  தந்ைதைய . . .  ரலான் ெஞ ரத்் ட் " (நால , 237);.

     [நி ர ்→ ெஞ ர-்.]

ெஞ ர்தம்

 
 ெஞ ரத்ம்ñemirtam, ெப. (n.)

   உட க்  வரக் ய பற்பல ேநாய்கைளத் த க் ம் தன்ைம ெகாண்ட நாற்பக்க ரண்ைட; variety of 
kitis quadran gularis with square Stem (சா.அக.);.

ெஞ க்கம்

 
 ெஞ க்கம்ñemukkam, ெப. (n.)

   அ ந் ைக (சங். அக.);; yielding to pressure.

     [ெஞ ங்  → ெஞ க்கம்]

ெஞ க் -தல்

ெஞ க் -தல்ñemukkudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெந க்  வ த் தல்; to press hard.

     "ஒண்ெடா  ெஞ க்க ேமா' (அகநா. 60);.

     [ெஞ  → ெஞ  → ெஞ க் -.]
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ெஞ ங்-தல்

ெஞ ங்-தல்ñemuṅtal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அ ந் தல்; to yield, to pressure, to be pressed in, squeezed as ripe fruit.

     "வைளந் வர ள ைல ெஞ ங்க" (அகநா. 58(.

   2. ெச தல் ( வா.);; to be compact, in close contact.

ம. ந ங்க

     [ெஞ க்  → ெஞ ங் -.]

ெஞைம

ெஞைமñemai, ெப. (n.)

   மரவைக; a tree.

     " ந்தைர ெஞைமப் ெப ம் னற் ன்றத் " (அகநா. 395);.

ெஞயம்

 
 ெஞயம்ñeyam, ெப. (n.)

   ெநய்; ghee.

     [ெநய் → ெநயம் → ெஞயம்]

ெஞரல்

ெஞரல்ñeral, ெப. (n.)

   1. ஒ ; sound, noise.

   2.  ைர ; haste, quickness.

     [ஞரல் → ெஞரல்-.]

ெஞரி

ெஞரி1ñeridal,    2 ெச. .  (v.i.)

    தல் (சங்.அக.);; to break, snap off, to be crushed.

ம. ெஞரி க.

     [ெந  → ெஞ -.]

 ெஞரி2ñerittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெந தல்; to be crushed.

     [ெந  → ெஞ  → ெஞரி-.]

 ெஞரி3ñeri, ெப. (n.)

    ந்த ண் ; cut or

 broken piece.

     " ண்ெஞரி" (நன். 227,  த்.);.

ெத. ெநரிய

     [ெந  → ெஞ  → ெஞரி]

ெஞேரெரனல்

ெஞேரெரனல்ñerēreṉal, ெப. (n.)

   1.  ைர க் ப் ; onom, expr, of haste.

     "ெஞேரெனக் ணக் ெக  ங்கள் கைன  ளகற்ற" ( றநா. 376:7);.

   2. ெபா க்ெகனல் (அகநா.. 32);; suddenness.

     [சேரல் → ெஞேரல் → ெஞேரர ்+ எனல்]
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ெஞேரெலனல்

ெஞேரெலனல்ñerēleṉal, ெப. (n.)

   1.  ைர க் ப் ; expr of haste.

     " ைலகா ன்  ெஞேரெலன வைளத் " (கந்த . அக் னி க. 139);.

   2. அசச்க் ப்  ( வா.);; quivering with fear.

   3. ஒ க் ப்  ( ங்.);; sounding, tinkling, rattling.

   4. தண்ைமக் ப்  (அக.நி.);; being chill

     [சேரல் ( ைர க் ப் ); → ெஞேரல் + எனல்]

ெஞ

ெஞ 1ñelidal,    2 ெச. ன்றா . (v.i.)

   1.  க்கைடதல்; to rub one stick on another for producing firebyfriction

     "ெஞ  ளக்கத் " ( றநா. 247:2);.

   2.  ைடதல் (அக.நி.);; to make hollow.

     [ெந  → ெஞ -.]

 ெஞ 2ñelidal,    2 ெச. .  (v.i.)

   உர தல்; to rub, grate, as bamboos.

     "ெஞ கைழ" (ஐங். . 307);.

     [ெந  → ெஞ -.]

 ெஞ 3ñeli, ெப. (n.)

   கைடயப்பட்ட ங் ல்; grated bamboo.

     'ெஞ ெசாரி ெயாண் ெபா ' (அகநா. 39, உைர);.

     [ெந  → ெஞ -.]

ெஞ ேகால்

ெஞ ேகால்ñeliāl, ெப. (n.)

    க்கைட ேபால்; piece of wood for producing fire by friction.

     "ெஞ ேகாற் ெகாண்ட ெப றன் ெஞ ' (ெப ம்பாண். 178);.

ம வ. ெஞ ,  க்கைடேகால்,  க்ேகால்

பட. ெந ேகா

     [ெஞ  + ேகால்]

ெஞ வல்

 
 ெஞ வல்ñeluval, ெப. (n.)

   ெசத்தல் (யாழ்.அக.);; dying.

ெஞ வன்

 
 ெஞ வன்ñeluvaṉ, ெப. (n.)

   ேதாழன் (சங். அக.);; male companion.

     [எ வன் → ெஞ வன்]
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ெஞள்( )-தல்

ெஞள்( )-தல்ñeḷḷudal,    15 ெச. .  (v.i.)

   1. பள்ளமாதல் ( ன்.);; to become hollow.

   2. ஒ த்தல் ( ன்.);; to sound.

   3. உடன்ப தல் (அக.நி.);; to agree, yield, consent.

     [ெநாள் (= பள்ளம்); → ெஞள்-.]

ெஞள்ளல்

ெஞள்ளல்1ñeḷḷal, ெப. (n.)

   1.  ற்றம்; defect, fault.

     "ெஞள்ளற்ைப" ( ப் . 289);.

   2. பள்ளம் ( ங்.);; hole, hollow, pit, depression.

   3. பள்ளம் ந்த சாைல; road, way.

     "க ந்ேதர ் த்த ெஞள்ள லாங்கண்" ( றநா. 15);.

   4. ேமன்ைம ( வா.);; greatness.

   5. உடன் ப ைக ( வா.);; yielding, consenting.

   6.  ைர  ( டா.);; quickness, haste.

   7.   ( வா.);; abundance.

   8. ஒ க்ைக ( வா.);. sounding.

   9.  சல் (அக.நி.);; fight, strife.

     [ெநாள் → ெநள் → ெஞள் → ெஞள்ளல்]

 ெஞள்ளல்2ñeḷḷal, ெப. (n.)

   ேசார் ; weakness, exhaustion.

     [ெநாள் - → ெநாள்ளல் → ெநள்ளல். ெநாள் -தல் = இைளத்தல்,  ங் தல்-.]

ெஞள்ெளனல்

 
 ெஞள்ெளனல்ñeḷḷeṉal, ெப. (n.)

   ஒ க் ப்  ( வா.);; an imitative sound.

     [ெஞள் (=ஒ ); + எனல்]

ெஞள்ைள

ெஞள்ைளñeḷḷai, ெப. (n.)

   நாய் (ெதால். ெசால்.400, உைர);; dog

ம வ. ஞம ,  க்கல்

     [ெஞள் → ெஞள்ைள]

ெஞளி-தல்

ெஞளி-தல்ñeḷidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ெநளிதல் (நன். 104, ம ைல.); பாரக்்க;see {ieli.}

   2.  ணங் தல்; non accepting other's desire be at variance.

     [ெநளி → ெஞளி]
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ெஞளிர்

ெஞளிர1்ñeḷirtal,    2 ெச. . . (v.i.)

   எ த்தேலாைச டன் ஒ த்தல் ( ங்.);; to sound in a high pitch.

     [ெஞள் → ெஞளிர-்.]

 ெஞளிர2்ñeḷir, ெப. (n.)

   1. யாழ் த யவற் ன் உள்ேளாைச ( ங்.);; gentle, vibrant, sound as of {yāl.}

   2. ஒ   ( ன்.);; sound.

     [ெஞள் → ெஞளிர]்

ேஞ

ேஞ

 
 ேஞñē,      'ஞ'கர ெமய்ெயா ம் 'ஏ'கார உ ெரா ம் ேசரந்்த உ ரெ்மய் ெய த் ;

 the syllable formed by adding the long vowel{'č'} to the consonant{'fi'.}

     [ஞ் + ஏ – ேஞ]

ேஞயம்

ேஞயம்1ñēyam, ெப. (n.)

   கட ள் (அ தற் ரிய );; God, as the chief objective of knowledge.

     [ேநயம் → ேஞயம்]

 ேஞயம்2ñēyam, ெப. (n.)

   1. நட்  (அக.நி.);; friendship.

   2.. அன் ; love.

     [ேநயம் → ேஞயம்]

 ேஞயம்3ñēyam, ெப. (n.)

   ெநய்; ghee (சா.அக.);.

     [ேநய → ேஞயம்]

ேஞயர்

ேஞயர1்ñēyar, ெப. (n.)

   நண்பர ்(யாழ்.அக.);; friends.

     [ேநயம் → ேஞயர]்

 ேஞயர2்ñēyar, ெப. (n.)

   அ ைடேயார ்(யாழ்.அக.);; wise persons.

     [ேநயம் → ேஞயர]்

ேஞயா

 
 ேஞயாñēyā, ெப. (n.)

   ெப ம ந்  (மைல.);; Indian birthwort.

9

www.valluvarvallalarvattam.com 11091 of 19068.



ேஞயா தம்

 
 ேஞயா தம்ñēyācidam, ெப. (n.)

   ேதள் ெகா க்  ைக; scorpion stink plant  (சா.அக.);.]

ைஞ

 
 ைஞñai,      'ஞ்' என்ற ெமய்ெயா ம் 'ஐ' என்ற உ ரக்் டெ்டா ம் ேசரந்்த உ ர ்ெமய்ெய த் ;

 the syllable formed by adding the diphthong{'ai'} to the consonant{'ii'.}

     [ஞ் + ஐ – ைஞ]

ைஞைஞெயனல்

ைஞைஞெயனல்ñaiñaiyeṉal, ெப. (n.)

   1. இகழ்ச் க் ப்  ( ன்.);; onom. Expr. of ridiculing, mocking with the sound {fiai;}

   2. ெகஞ் தற் ப்  (இ.வ.);; cringing, beseeching.

   3. அ தற் ப்  (இ.வ.);; whining, as a child.

     [ைநைத → ைஞைஞ + எனல்]

ெஞா

 
 ெஞாño,      'ஞ' என்ற ெமய்ெயா ம் 'ஓ' என்ற உ ெரா ம் ேசரந்த உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of {'fi'} and {'o'.}

     [ஞ் + ஒ – ெஞா]

ெஞாள்

ெஞாள் ñoḷku,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெம தல் ( வா.);; to languish, become weak, faint, be worn out.

   2.  ைற ப தல்; to diminish.

     " லங்கைடமடங்கத் ெத த ன் ெஞாள் " (அகநா. 31);.

   3. ேசாம் தல் ( வா.);; to be lazy, dull.

   4. அஞ் தல் ( வா.);; to fear, to be timid, agitated.

   5. அைலதல் ( ங்.);; to wander.

   6.  ைலதல் ( ங்.);; to be disarranged, thrown into confusion.

     [ெநாள் → ெநாள்  → ெஞாள் -. ( . .59);]

ெஞாள்ெளனல்

 
 ெஞாள்ெளனல்ñoḷḷeṉal, ெப. (n.)

   ஓர ்ஒ க் ப்  ( ங்.);; an imitative sound.

     [ெஞாள் + எனல்]

ேஞா

ேஞா

ேஞாñō,      'ஞ' என்ற ெமய்ெயா ம் 'ஒ' என்ற உ ெரா ம் ேசரந்்த உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of{'fi'} and{'6'.} I

     [ஞ் + ஒ – ேஞா]
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ேஞாள்கல்

ேஞாள்கல்ñōḷkal, ெப. (n.)

   1. இைளத்தல்; becoming weak.

   2.  ைற ப தல்; being diminished.

   3. ெம தல்; emaciation (சா.அக.);.

ெஞள

ெஞௗ

 
 ெஞௗñau,      'ஞ்' என்ற ெமய்ெயா ம் 'ஔ' என்ற உ ெரா ம் ேசரந்்த உ ரெ்மய் ெய த் ;

 the compound of{'fi'} and{au.}

     [ஞ் + ஔ – ெஞௗ]

ட்

ட்

 
 டṭ்,    த ழ்ெந ங்கணக் ன் ஐந்தாவதா ய வல் ன ெமய்ெய த் ; the fifth consonant, being the cerebral 
stop.

ட

ட

 
 டṭa,    டகர ெமய்ெய த் ம் அகர உ ரெர த் ம் ேசரந்  றந்த உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound 
of{'t/d'} and{'a }

     [ட ்+ அ – ட.]

ெமா ைட ல் இரட் த்  வ ம் ெபா  ஒ ப் ல்லா ஒ யாக ஒ க்கப்ப ம். எ. . கட்டம், பட்டம். 
ெமா ைட ல் தனித்  வ ம்ெபா  ஒ ப்  ஒ யாக வ ம். எ , படம், இடம்

டா

டா

 
 டாṭā,    டகர ெமய் ம் ஆகார உ ம்ேசரந்்  றந்த உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of{'sq"} and{'a'.}

     [ட ்+ ஆ – டா.]

 
  ṭi,    டகரெமய் ம் இகர உ ம் ேசரந்்  றந்த உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of{'sq.} and{'i'.}

     [ட ்+ இ -  .]

 
  ṭī,    டகரெமய் ம் ஈகார உ ம் ேசரந்்  றந்த உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of{'Vd} and{T.}

     [ட ்+ ஈ –  ]

 
  ṭu,    டகரெமய் ம் உகர உ ம் ேசரந்்  றந்த உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of{'p/d"} and{'u',}

     [ட ்+ உ –  .]

 
  ṭū,    டகர ெமய் ம் ஊகார உ ம் ேசரந்்  றந்த உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of{'psd'} and{'u'.}

     [ட ்+ ஊ –  .]
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ெட

 
 ெடṭe,    டகரெமய் ம் எகர உ ம் ேசரந்்  றந்த உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of{''d'} and{'c'.}

     [ட ்+ எ – ெட.]

ேட

 
 ேடṭē,    டகரெமய் ம் ஏகார உ ம் ேசரந்்  றந்த உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of{'g/d"} and{"è'.}

     [ட ்+ ஏ – ேட.]

ைட

 
 ைடṭai,    டகரெமய் ம் ஐகார உ ம் ேசரந்்  றந்த உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of{'Ud'} and{'ai'.}

     [ட ்+ ஐ- ைட.]

ெடா

 
 ெடாṭo,    டகரெமய் ம் ஒகர உ ம் ேசரந்்  றந்த உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of{"!/d"} and{'o'.} I

     [ட ்+ ஒ – ெடா.]

ேடா

 
 ேடாṭō,    டகரெமய் ம் ஒகார உ ம் ேசரந்்  றந்த உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of{'psd'} and{"o".}

     [ட ்+ ஒ – ேடா.]

ெடள

 
 ெடளṭeḷa,    .டகரெமய் ம் ஒளகார உ ம் ேசரந்்  றந்த உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of{'psd'} 
and{'au'.}

     [ட ்+ ஔ – ெடௗ.]

ண்

 
 ண்ṇ,    த ழ் ெந ங்கணக் ன் ெமய்ெய த் க ள் ஆறாவ  ெமல்ெல த் ; the sixth consonant, being 
the cerebral nasal.

     [ட ்+ ஈ –  .]

ண

 
 ணṇa,    ணகர ெமய் ம் அகர உ ம் ேசரந்்  றந்த உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of{'n'}  and{'a'.}

     [ண் + அ – ண]

ணா

 
 ணாṇā,    ணகர  ெமய் ம் ஆகார உ ர ம் ேசரந்்  றந்த உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of{'n'} 
and{"ā'.}

     [ண் + ஆ  - ணா]

ணி

 
 ணிṇi,    ணகர ெமய் ம் இகர உ ம் ேசரந்்  றந்த உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of{'n'} and{'i'.}

     [ண் + இ – ணி]

 ணிṇi,    ணகர ெமய் ம் ஈகார உ ம் ேசரந்்  றந்த உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of{'n'} and{T'.}

     [ண் + ஈ – னி]
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  ṇu,    ணகர ெமய் ம் உகர உ ம் ேசரந்்  றந்த உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of{'n'} and{'u'.}

     [ண் + உ –  ]

 
  ṇū,    ணகர ெமய் ம் ஊகார உ ம் ேசரந்்  றந்த உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of{'n'} and{'u'.}

     [ண் + ஊ ]

ெண

 
 ெணīe,    ணகர ெமய் ம் எகர உ ம் ேசரந்்  றந்த உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of{'n'} and{'e'.}

     [ண் + எ – ெண]

ேண

 
 ேணṇē,    ணகர ெமய் ம் ஏகார உ ம் ேசரந்்  றந்த உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of{'n'} and{'e'.}

     [[ண் + ஏ – ேண]

ைண

 
 ைணṇai,    ணகர ெமய் ம் ஐகார உ ம் ேசரந்்  றந்த உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of{'n'} 
and{'ai'.}

     [ண் + ஐ – ைண]

ெணா

 
 ெணாṇo,    ணகர ெமய் ம் ஒகர உ ம் ேசரந்்  றந்த உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of{'n'} and{'o'.}

     [ண் + ஒ – ெணா]

ேணா
ேணாṇō,    ணகர ெமய் ம் ஓகார உ  ேசரந்்  றந்த உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of{'n'} and{'5'.}

     [ண் + ஒ – ேணா]

ெணள

 
 ெணளīeḷa,    ணகர ெமய் ம் ஒளகார உ  ேசரந்்  றந்த உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of{'n'} 
and{'au'.}

     [ண் + ஔ_- ெணௗ]

   ti,    த ழ் ெந ங்கணக் ல் 'த் என்ற ெமய் ம் இ என்ற உ ம் ேசரந்் வான உ ரெ்மய் 
Gugośās; the compound of 't' and 'i'.

     [த் + இ =  ]

   ti, ெப. n.)

ஒ  ெபண்பா  ஒ த் ,  றத்  என்பன ேபால வ ம்

 a feminine suffix.

க்கங்கம்

க்கங்கம் tikkaṅgam, ெப. (n.)

    க் பாலகர ் ; signs of the tutelary deities of the eight quarters.

     'க ைத யாைனேய  காகந் க்கங்கம் ( டா 12, 81);.

     [Skt. அங்கம்,  க் = ைச க்  + அங்கம்]
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க்கசம்

 
  க்கசம் tikkasam, ெப. (n.)

க்கயம் பாரக்்க see tikkayam.

     [கயம் = கசத ் க் +கசம்]

க் கைடப்

 
  க் கைடப்  tikkaḍaippu, ெப. (n.)

   நில ற்பைன ஆவணங்களிற் க்கப்ப ம் நான்ெகல்ைல; boundaries of land as mentioned in sale-deed.

     [ க் +அைடப் ]

க்கம்

 
  க்கம் tikkam, ெப. (n.)

மழகளி , 

 young elephant (யாழ்அக.);

  க்கம் tikkam, ெப.(n.)

   இளயாைன (யாழ்.அக.);; young elephant.

     [Skt. dhikka → த.  க்கம்]

க்கயம்

க்கயம் tikkayam, ெப. (n.)

    ைசயாைன; elephant's guarding the eight quarters.

     [ க் +கயம்]

  க்கயம் tikkayam, ெப.(n.)

    ைசயாைன; elephants of eight directions.

     " ண்டரிய ெவம்ைமெயா  க்கயங்க ெளனேவ" ( வக. 1794);.

     [Skt. dik+gaja → த.  க்கயம்.]

க்கரன்

 
  க்கரன் tikkaraṉ, ெப. (n.)

   இைளஞன்;  youth.

  க்கரன் tikkaraṉ, ெப.(n.)

   இைளஞன் (யாழ்.அக.);; boy.

     [Skt. dikkara → த.  க்கரன்.]

க்கரி-த்தல்

க்கரி-த்தல் tikkarittal, ெச ன்றா  (v.t.)

   த ரத்ெ்தா க் தல் (நிராகரித்தல்);; to shum, to treat with contempt.

     " னத் ப் ெபாற்  ெபா ப்ைப. . .  க்கரித் " ( ப்  427);.

14

www.valluvarvallalarvattam.com 11096 of 19068.



க் கரி

க் கரி tikkari, ெப. (n.)

   1.  மரி,

 girl.

   2. கற்றாைழ

 aloc (சாஅக);.

க்கற்றவன்

 
  க்கற்றவன் tikkaṟṟavaṉ, ெப.(n.)

   ஏ , ேபாக் ; forlorn, detitude or forsaken person.

க்கற்றவரக்் த் ெதய்வேம ைண (பழ);

     [ க்  + அற்றவன்]

க்கா க்

 
  க்கா க்  tikkātikku,  .எ. (adv.)

   பல பல ைசகளி ம்; in various directions here and there.

க்காமல்

க்காமல்  tikkāmalli, ெப.(n.)

   1.  ன்மர வைக; gum-plant.

   2. ம்ைப பாரக்்க;  see kumbai.

க்காரம்

க்காரம் tikkāram, ெப. (n.)

    றக்கணிப்  (நிபந்தைன);; contempt disregard (அலக்.அக.);

   2. ஒட்டாரம்; inveterate hatred.

க்கா க்

 
  க்கா க்  tikkālukku, ெப. (n.)

க்கா க்  பாரக்்க;see tikkiikku.

க்கா க்  ஒ வன் ஓ னான் (வ. வ);

க்கா க் த் க்கால்

 
  க்கா க் த் க்கால் tikkālukkuttikkāl, ெப. (n.)

க்கா க்  பாரக்்க;see tikkiikku.

     [ க்கால் =  ைச]

க்காைன

 
  க்காைன tikkāṉai, ெப. (n.)

க்கயம் பாரக்்க; see tikkayam.

     [ க்  யாைன]

க் -தல்

 
  க் -தல் dikkiḍudal, ெச  (vi.)

க் -பாரக்்க;see tidukkidu-.

15

www.valluvarvallalarvattam.com 11097 of 19068.



க் த் ண -தல்

க் த் ண -தல் dikkiddiṇaṟudal, ெச. .  (v.i.)

   1.  க்க ல் மாட்  ெகாண்  இன்ன தல்; struggle.

   2.ெசாற்களில் த மாற்றம்; stammer out.

     [ க் + ண -]

க் ப்ேப -தல்

 
  க் ப்ேப -தல் dikkippēcudal, ெச. .  (v.i.)

ெகான்னல்

 art of stammering.

     [ க் +ேப -]

க் யாைன

 
  க் யாைன tikkiyāṉai, ெப. (n.)

க்கயம் பாரக்்க; see tikkayam.

     [ க் +யாைன]

க் ராந்தம்

க் ராந்தம் tikkirāndam, ெப.(n.)

த்  வைக

 a kind of dance.

     "ஏற்ற க் ராந்த மா யா"

     [ ைன கான்மா. /2]

க் -தல்

க் -தல் dikkudal, ெச  (v.i.)

   1. ெசாற்கள் தைடபடத் ெதற் ப் ேப தல்; to stutter, stammer.

   2.ெசால் ழ தல்; to error hesitate as in recitation reading etc.

     "என்மா ைர உைரக்கத் க் ம் (தனிப்பா 396,46:);
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க்

க் 2 tikku, ெப. (n.)

ெதற் ப் ேப ம் ேபச் ,

 stuttering, halting in speech.

க் வாய்ப் ைபயன் (வ.வ);

  க் 3 tikku, ெப.(n.)

   1. வடக்  ழக்  ேமற்  ெதற்  என்ற நாற் ைச ம் அவற் ன் ேகாணத் ைசக ம்; cordinal and 
intermediate points, eight quarters ( ங்);.

   2.  க டம்; protection, shelter, aid, asylum, refuge.

     "மற்ெறா  க் லர ்(உபேதசகா . வராம 42);

   3. வாய்ப்  (&சமயம்);, 

 season, opportunity.

     " க்  க் த் க்ெகனல்

ேநாக் ய ைனப் பயெனன" (கம்பரா நகரநீ் 215);.

   4. எட் , eight in number.

     [ க்  =  ைச]

  க் 4 tikku, ெப. (n.)

   1.  த் ர லம் என் ம் ெகா .; leadwort, climber (மைல);.

   2. ெகா ேவர;்  leadwort.

  க் 2 tikkukkaṭṭu, ெப. (n.)

   பா  காப் ற்காக எண் ைசத் ேதவைதகைள மந் ரத்தாற் கட் ப்ப த்  நி த் ைக; fortifying oneself 
on all sides by incantations invoking the protection of the tutelary dieties of the eight quarters.

க் க்கட் தல்

 
  க் க்கட் தல் dikkukkaṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

   மந் ரத்தால் எண் ைசையக் கட் தல்; to fortify one against danger from any quarter by invoking the aid of the 
tutelary dieties of the eight quarters.

     [ க்  + கட் ]

க் க்ெக -தல்

க் க்ெக -தல் dikkukkeḍudal, ெச. .  (v.i.)

   1. வ ய யா  மயங் தல்; tobe at a loss to know the right direction.

   2.க யற் ப் ேபாதல்; to become helpless, destitute,

     [ க் +ெக ]

க் சக்கரம்

 
  க் சக்கரம் tikkusakkaram, ெப. (n.)

    ைசய  க ; mariner's compass.

     [ க் +சக்கரம்]
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க் த் க்ெகனல்

க் த் க்ெகனல் tikkuttikkeṉal, ெப. (n.)

   1. அசச்த்தால் ெநஞ்ச த்தற் ப் ; onom. exprof throbbingor beating of the heartthrough fear.

     "பாம்பாட்  - பாம்ைபப் க் ம்வைர மனம் க் த் க்ெகன்  அ த் க் ெகாண்ட "

   2. எ ரப்ாரப்் ல் ெநஞ்ச த்தற் ப் ; onom. Expr of throbbing or beating of the heartthrough anxiety.

   2. தாளக் ப் ; onom. expr of marking time, as in dance.

     " க் த் க்ெகான்  த்தான்"

     [ க்  +  க்  + எனல்]

க் ப்பந்தனம்

 
  க் ப்பந்தனம் tikkuppandaṉam, ெப. (n.)

க்கட்  பாரக்்க; see tikku-k-kattu,

க் ப்பல்

 
  க் ப்பல்  tikkuppalli, ெப. (n.)

பல் ச ்ெசால்,

 chirping of a lizard.

     [ ைச =  க் +பல் ]

பல் ன் ஓைச நன்ைம ைம ன் அ ப்  என்ப  த ழ் மக்களின் நீண்ட கால நம் க்ைக. அந்த 
ஒ ேகட் ம் ைசையக் ெகாண்  தான் நிைனத்த ெசயல் நன்ைமையாய் மா,  தாய் மா 
என்  கணிப்பர.்

க் ப்ப

 
  க் ப்ப  tikkuppali, ெப. (n.)

ைசத் ேதவைதக்கட்  ெகா க் ங் கா

 offering to the tutelory deities of the quarters, as in a temple.

     [ க் +ப ]

க் ப்பாலர்

 
  க் ப்பாலர ்tikkuppālar, ெப. (n.)

    ைச ேதவாக்ள்; tutelory deitics.

     [ க் பாலா]்

க் ப்ேபச்

 
  க் ப்ேபச்  tikkuppēccu, ெப. (n.)

   ெதற் ப் ேப ம் ேபச் ; stammering speech, stuttur.

     [ க் +ேபச் ]

க் மாறாட்டம்

 
  க் மாறாட்டம் tikkumāṟāṭṭam, ெப. (n.)

    ைசத் த மாற்றம்; confusion, concerning the directions.

     [ க் +மாறாட்டம்]
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க் க்கைட-தல்

 
  க் க்கைட-தல் dikkumukkaḍaidal, ெச. . . (v.i.)

க் க்கா - பாரக்்க; see tikkumukkāgu-.

     [ க்  +  க்  + அைடதல்]

க் க்கல்

 
  க் க்கல் tikkumukkal, ெப.(n.)

க் க்  பாரக்்க;see tikku-mukku.

     [ க் + க் ]

க் க்கா -தல்

க் க்கா -தல் dikkumukkāṭudal, ெச. . . (v.i.)

   1.  ச் ட யாமல் ட் ப்ப தல்; to be choked, stiffed, smothered, strangled.

     " ப் த் க் ெகாண்ட ட் ல் க் யவ க்  ச் த் க் க்கா ய "

   2. ம ழ்ச் ல் ஏற்ப ம் ைளப் ; happiness.

     [ க் + க்கா ]

கசம்

க் க்

 
  க் க்  tikkumukku, ெப. (n.)

    ச்  ட் ைக; choking, suffocation, strangulation.

க் வாசம்
க் வாசம் tikkuvācam, ெப. (n.)

    s; civet;it is so called on account of its smell prevailing on all sides surroundings (சாஅக2,4,);

க் வாய்

க் வாய் tikkuvāy, ெப. (n.)

   1.  க் ப்ேப ம் ைற;  Stammering.

     " க் வாையத் த் க் ெகாள்ளப் ைறகள்"

     [ க் +வாய்]

க் வாயன்

 
  க் வாயன் tikkuvāyaṉ, ெப. (n.)

   ெதற் ப் ேப பவன்; stammerer, stutturer.

க் வாயன் அ த்தான் (வ.வ);.

     [ க் +வாயன்]

க் சயம்

 
  க் சயம் tikkuvisayam, ெப.(n.)

தற் ெப ைம ேதான்ற எல்லாத் ைச ம் அரசரக்ள் ெசன்  ெவல் ைக

 conquest of all the quarters undertaken by kings in ancient times to establish their supremacy.

     [ க் +வாயன்]
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க் க்ெகனல்

க் க்ெகனல் tikkuṟikkeṉal, ெப. (n.)

   1. அசச்க் ப் ; condition of mindindicating fear.

   2. ெநஞ்  அ த்தல்

 throbbing of the heart through fear.

க்

க்  tikkuṟu, ெப(n.)

   1. மரவைக,

 east indian satinwood,

   2.  ெபண் ழந்ைத,

 a little girl, pariah.

க்ெகல்ைல

 
  க்ெகல்ைல tikkellai, ெப.(n.)

க்கைடப்  பாரக்்க;see tikkagiaippu.

     [ க்  + எல்ைல]

க்ெகன்ற

 
  க்ெகன்ற  dikkeṉṟadu, எ. (adj.)

ெரன உண்டா ம் அசச்ம்

 get a fright.

     "ெதாைலவரி என்ற ம் அவன் மனம் க்ெகன்ற ",

     "கடன் காரைனப் பாரத்்த ம் மனம் க்ெகன்  அ த் க் ெகாண்ட "

     [ க்  + என்ற  ]

கசச்ம்

 
  கசச்ம் tigaccam, ெப.(n.)

கசம் பாரக்்க; see tikasam.

கசம்

 
  கசம் tigasam, ெப. (n.)

   ஓமம்; bishop's weed.

கட்டல்

கட்டல்

 
  கட்டல் tigaṭṭal, ெச. . . (v.i.)

   ெத ட்டல்; satiate.

கணா

 
  கணா tigaṇā, ெப. (n.)

ெகா ேவரி,

 white flowered lead word.
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கத் ைர

 
  கத் ைர tigatturai, ெப.(n.)

   ெப ந் ள ; he large variety of holy basil.

கந்தம்

கந்தம் tigandam, ெப. (n.)

    ைச ன் ; farthest extremity of any of the quarters. (கந்த . வச் ரவா வ 33);

   2 ேசைனக் ழங்

 elephant yam.

கந்தராளம்

 
  கந்தராளம் tigandarāḷam, ெப. (n.)

    ண்; sky.

கம்பரம்

கம்பரம் tigambaram, ெப.(n.)

   1.  றந்த ேமனி நிைல (அம்மணம்);; nakedness (ெச.அக);

   2. இ ள்; darkness.

     [ க்  + அம்பரம்]

கம்பரவா

 
  கம்பரவா  tigambaravāti, ெப.(n.)

   சமண ள் ஒ  னா;் follower of a particular jain sect.

கம்பரன்

கம்பரன் tigambaraṉ, ெப. (n.)

. ஆைட யணியாத் ற

 naked mendicant

     "ேகால மாறா க் ந் கம்பரரா  (மசச் :இரணிய வர 9);

   2. சமண னி

 jain sage. ( டா););.

   3. அ கன்

 arhat ( வா.);.

   4.  வன்; Sivam.

     ' கம்பர னணங்ேகார ்பாகத் ெதய்வநாயகன் (அ 2);

   5.ஆைடயணியாதவன்; rude person.

   6, க யற்றவன்; destitute person (இ.வ.);

கம்பரி

கம்பரி tigambari, ெப. (n.)

   மைலமகள் (பாரவ் );; Parvati.

     "கங்காளி கம்பரிக் " (மைறைச 17);

கம்பரன் =  வன் கம்பரன் மைன  =  கம்பரி.
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கா்

 
  கா ்ti, ெப. (n.)

   ேவ ; another, different.

கர

கர  tigaraḍi, ெப. (n.)

   .  சச்ைடப் ; suffocation, difficulty of breathing.

   2. Garria; exhaustion, fatique (ெச.அக.);.

கரம்

கரம் tigaram, ெப. (n.)

   1. ேசார் ;  weariness, exhaustion.

   2, ஈைள; shortness of breath, asthma.

   3. அவா; desire (யாழ்.அ.க.);,

   4. இைளப் ; fatigue.

கரியாசத்தம்

 
  கரியாசத்தம் tigariyācattam, ெப. (n.)

   ேகாேராசைன; bezoar (சாஅக.);

கைலசச்ா

 
  கைலசச்ா  tigalaiccāṟu, ெப. (n.)

   எ சச்ஞ்சா ; juice of lime fruit.

     [ கைவ + சா ]

கழ்சச்ா

 
  கழ்சச்ா  tigaḻccāṟu, ெப.(n.)

கைலசச்ா  பாரக்்க; see tikalaf-c-căru.

     [ கழ்+சா ]
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கழ்

கழ்1 tigaḻtal, ெச  (v.i.)

   1.  ளங் தல்; to shine as diamonds, to glitter as stars;

 to be brilliant,

     " ன் கழ் ம் ன்" ( றநா 25);

   2. றப் தல்

 to be eminent;

 to excel. 

ெமாய் கழ் ேவேலான் . ெவ. க 6, 25 ெகாள)

  கழ்2 tigaḻtal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   உள்ளடக்  ெகாள் தல்; to contain, hold.

     "ஒண் ைழ க  ெமாளி ெக  கம்" (ம ைரக் 448);

  கழ்3 tigaḻ, ெப.(n.)

கழ்  பாரக்்க see tikalvu.

கழ்ச்

 
  கழ்ச்  tigaḻcci, ெப. (n.)

கழ்  பாரக்்க; see tikalvu.

     [ கழ் →  கழ்ச் ]

கழ்த் -தல்

கழ்த் -தல் digaḻddudal, ெச ன்றா  (v.t.)

   1. ெதளிவாக ளக் தல்,

 to explain clearly, make clear

ெபா ைள ெபா  ெசால்லாற் கழ்த் தற் " ( வப் ரபஞ் வஞான. தாலாட்  63);

   2.  ளக்கங்காட் தல்:

 toslow.

    கழ் ; clearly.

     " ரிந்த படேமா யங்கள் பல கழ்த் "(ேவதா.  . 61);

   3. அழ த் தல்; to beautify, adorn.

கழ்

கழ்  tigaḻvu, ெப. (n.)

   1. ேபெராளி; brightness, lustre, splendour.

     " கழ்  கண் , வந்  ேகா ற் " (பதஞ்ச 88);

   2. ெபா டன் இ த்தல்; glow with lustre. 

வானில் க ம் நில  பரந்த ெநற் ல் சந்தனப்ெபாட் த் கழ வந்தார ்(உவ.);

     [ கழ் →  கழ் ]

கனா

 
  கனா  tigaṉāti, ெப. (n.)

   ெகா ேவர;்  white flowered lead-word

23

www.valluvarvallalarvattam.com 11105 of 19068.



களர்

 
  களர ்tigaḷar, ெப. (n.)

   க நாடகத்தார ்த ழ க்  வழங் ம் ெபயர;் the appellation by which the karnātakās style the Tamilians. (இவ);.

  களர ்tigaḷar, ெப.(n.)

   கன்னடேதசத்தார ்த ழ க்  வழங் ம் ெபயர ்(இ.வ.);; the appellation by which the {} style the Tamilians.

     [K. tigular → த.  களர.்]

காந்தம்

காந்தம் tikāndam, ெப. (n.)

கந்தம் பாரக்்க; see tikantam.

     ' காந்தத்தள  நடாத் ங் ரத்்  (நன் த் உைரப் பா ரம்,

  காந்தம் tikāndam, ெப.(n.)

   அ வானம் (M.Navi.53);; horizon.

     [Skt. dig-anta → த.  காந்தம்.]

காந்தரம்

 
  காந்தரம் tikāndaram, ெப. (n.)

கந்தம் பாரக்்க; see tikantam.

காரி

 
  காரி tikāri, ெப. (n.)

ரி பாரக்்க; see tikiri

ர்

 
  ர ்tigir, ெப. (n.)

   கா  ெகா க் ம் சடங் ல் பயன்ப த் ம் க ; cordusedin sacrificial ceremonies.

     [ ல் →  ர]்

ர

ர 2 tigiraḍi, ெப. (n.)

ந க்கம்◌ ் பாரக்்க.

 Fright terror alaram.

     [ ல்→  ர]்

  ர  tigiraḍi, ெப. (n.)

கர  பாரக்்க; see tikarati.

     [ ர+் அ ]

ர '-த்தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 
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ரி

ரி1 tigiri, ெப.(n.)

   1.  ங் ல், 

 bamboo.

   2, மைல; mountain.

  ரி2 tigiri, ெப. (n.)

கர ்பாரக்்க; see likar.

     [ ல் →  ரி]

  ரி3 tigiri, ெப. (n.)

   1. வட்ட வ வம் ( ஞ்);; circle, circular form.

   2. உ ைள; cylindrical.

     "ஒ  தனித ் ரி உரேவான் ( லப் 42);

   3. ேவட ்ேகாத் ரி ( யவன் சக்கரம்);; potters-wheel.

     "அத் ரி ப த்த பசை்ச மண்ெண னலா ம்" காஞ் ப் : நகர பா 76)

   4. சக்கரப்பைட;  the discus weapon.

     "காலேந  ேமேல ய ரிேபால் (கம்பரா த் ர40);

   5. அரசாைண; royalauthority.

     " ன்  உ ள்க நீ ஏந் ய ரி (மணி 22 );

   6. ேதர;் cart.

     " ரி ஊர ்ேவான்" (ஞான 7,17);

   7. வண் ;  cart

   8. ஞா ; sun.

     " ைரெசலற் ரி (அகநா 53);

ரிக்கல்

ரிக்கல் tigiriggal, ெப. (n.)

   1. சக்கரவாள மைல; a mythical range of mountains.

   2. ஆட் க்கல்; grinding stone, rubbing stone,

   3. ேகாேராசனண, 

 bezoar.

   4,  டவாட் க்கல்; sheep's bezoar.

     [ ரி +கல்]

ரிக் ரி

 
  ரிக் ரி tigiriggiri, ெப. (n.)

ரிமைல பாரக்்க;see tikiri-malai.

     [ ரி +  ]
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ரிகாவலன்

 
  ரிகாவலன் tigirigāvalaṉ, ெப. (n.)

   ேகாேராசைன;  bezoar.

     [ ரி + காவலன்]

ரிைக

ரிைக tigirigai, ெப. (n.)

   1. சக்கரம்

 wheel, circle.

   2.  யவன்; potter's wheel.

     [ ரி→ைக]

ரிப் ள்

ரிப் ள்

ரிப் ள் tigirippuḷ, .ெப.(n.)

   இர ல் இைண ரிந்  வ ந் வதாகக் ம் பறைவ வைக (சக்கரவாகம்);; cakra bird, the couples of 
which are believed to be separated and to mourn during night, noted for conugal fidelity.

     " க ந் ரிப் for  ள் க் யம்" ( ப்ேபாசத் அலங்கா.31);

     [ ரி+ ள்]

ரி மன்னவர்

 
  ரி மன்னவர ்tigirimaṉṉavar, ெப. (n.)

   அரிசச்ந் ரன், நளன்,  ந்தன்,  சச்ன்,  ரவா, காரத்்த ரியன் என் ம் கழ்  ேவந்தாக்ள் 
அ வா;் the six famours emperors, viz., Ariccantran, Nalan, Mucukundan, Purukuccan, Purūravā, Kārtta Viriyan ( டா);.

ரியான்

ரியான் tigiriyāṉ, ெப. (n.)

   சக்கரத்ைதக் ைக ற் ெகாண் ள்ள மால்; Visnu, as holding a discus.

     'ெதால்க ரத்் ரியாற் பர ம் (க  104, 77);

ல்

ல் tigil, ெப. (n.)

   1. அசச்ம்;  fright,

ல் காட் கள் நிைறந்த ைரப்படம் (உ.வ);

   2.  ர ்அசச்ம்

 sudden fear.

   3. ேபரசச்ம்;  panic.

  ல் tigil, ெப.(n.)

   ேபரசச்ம்; fright, terror, sudden fear, panic, alarm.

   க.  ல்;ெத.  .
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ல்ப -தல்

 
  ல்ப -தல் digilpaḍudal, ெச. . . (v.i.)

   ேபரசச்ங்ெகாள் தல்; to start with sudden fear;

 to be struck with fear.

     [ ல் + ப ]

  ல்ப -தல் digilpaḍudal, ெச. . .(v.i.)

   ேபரசச்ங் ெகாள் தல்; to start with sudden fear;

 to be struck with fear.

     [K. digil → த.  ல்+ப -,]

ல் த்தல்

 
  ல் த்தல் tigilpiḍittal, ெப. (n.)

   ேபரசச்ம் ெகாள் ைக; being taken with sudden fright.

     [ ல்+  ]

  ல் த்தல் tigilpiḍittal, ெப.(n.)

   ேபரசச்ம் ெகாள் ைக (இ.வ.);; being taken with sudden fright.

     [K. digil → த.  ல்+ -,]

ல

 
  ல  tigilaḍi, ெப.(n.)

ல் பாரக்்க; see tiki.

     [ ல் + அ ]

ைக-த்தல்

  ல  tigilaḍi, ெப.(n.)

ல் பாரக்்க;see tigil.

ெலனல்

ெலனல் tigileṉal, ெப. (n.)

    க் தற் ப் ; expr. signifying unexpected terror.

     'எரி ந் ம ந் ெலன.  ண்ெட ந்தேவ' (அரிச,்  வா 82);

     [ ல் + எனல்]
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ெகனல்

ெகனல் digudigeṉal, ெப.(n.)

   1. ெந ப் ப் பற் ெயரி ங் ப் ; expr. signifying rapid kindling of fire.

ஊா ் ப்பற் க் ெகாண்  ெகன எரி ற  (உ.வ.);

   2.  ண்ெணரிசச்ற் ப் ;  smarting of a sore.

     "கா ள்ள ண்  ெகன எரி ற  (உவ.);

   3.  னக் ப் :

 expr.of getting excited with anger.

அசெ்சய் ையக் ேகட்ட ம் அவ க் த் ெகனச ் னேமற் பட்ட .

   4.  ைர க் ப் ; expr.signigying coming on in rapid succession.

டை்டக் கைலத்த டன் ேதனிக்கள் ெகன வந்  ெமாய்த் க் ெகாண்டன (உவ.);

   5. நீெரா க் ப் ; expr. signifying bubbling of water.

   6, அசச்க் ப் ; expr signifying trembling with fear.

ட் ள் ைழந் ட்ட பாம்ைப ரட் ம்வைர மனம் ெகன்  அ த் க் ெகாண் ந்த  
(உவ.);

   7. வ ற் ல் ப யால் உண்டா ம் எரிசச்ல் உணர் க் ப் ; burningsensation of hungerfelt in the stomach.

     'காைல ந்  வ  ெகன எரி ற ".

     [ க்  +  க்  + எனல்]

ேக னிேவல்

 
  ேக னிேவல் tiāmusiṉivēl, ெப. (n.)

பாம் க் க நஞ் ற்  ள டன் அைரத் க் ெகா க் ம் ஒ  ைக ேவர.் இதைன 
ேக ழனிேவர ்என் ம் வழங் வர்

 root of a plant given as a paste along with pepper for the poisonous bite of a small kind of reptile (சா.அக.);

ைக'-த்தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 
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ைக

ைக2 digaidal, ெச.  (v.i.)

   1.  தல்; to complete, to come to an end.

     "மாதந் ைகந்த " (ெநல்ைல);

   2.  ரம்ானமாதல்; to be settled.

அதன் ைல இன் ம் ைகய ல்ைல (உ.வ.);

     [ ைச→  ைக]

  ைக3 tigai, ெப. (n.)

   நிைலத்த மா ைக;    ைகப்  ( ர ப் );; amazement.

     [ க்  →  ைச →  ைக]

  ைக4 tigai, ெப. (n.)

   1.ஈைள, 

 asthma. (இ.வ);.

   2. ேதமல்; spreading spots on the skin induced by hot humours ( ங்);.

  ைக5 tigai, ெப. (n.)

    ைச; cardinal points.

     " ைக ெயலாந் ெதாழச ்ெசல்வாய்" (ேதவா 308,1);

ைகப்

ைகப்  tigaippu, ெப.(n.)

   1.  ைக பாரக்்க:see tikai.

   2. மனமயக்கம்; perplexity.

     [ ைக →  ைகப் ]

ைகப் ச்

 
  ைகப் ச்  tigaippūcci, ெப. (n.)

   மனக் கலக்கத்ைத உண் பண் ம் இப் ச் , பாைத வ ல் ஒ  ரல் ைழ ம் ல் வா ம். 
இைத ெவளிவரச ்ெசய்ய, நண்  கால் ச் ன் கா ல் ைலக் கட் ,  ல் ட்டால்,  ைகப் ச்  
அப் ச் ையப் த் க் ெகாள் ம் க் ள் உடேன ஓைச ேகட் ம். உடேன த்த க ற்ைற ேமேல 
இ த்தால் வ ம் ச்  உடல் பசை்சயாக ம், தைல ெவள்ைளயரக் ம் நான்  கால்கள் 
க ப்பாக க் ம். இ ேவ ைகப் ச் , இதன் யப்பான ணத்ைத ம், தன்ைமைய ம் க  
மந் ரத் ெதா க் ம், ஊைத ெதா க் ம் பயன்ப த் வர;் an insect induce perplexity when treaded upon 

ைகப்

 
  ைகப்  tigaippūṭu, ெப.(n.) 

    த்தவரக்ைள மயங்கச ்ெசய் ம் ண் ; a plant that

ங்கட் ழ

 bewilders persons trampling on it.

     " ைகப்   த்தாற்ேபால" (ஈ );

     [ ைக +  ]
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ைகப் ண்

 
  ைகப் ண்  tigaippūṇṭu, ெப. (n.)

ைகப் ;see tikai-p-poigu.

     [ ைக +  ண் ]

ைக லச் ண்ணம்

 
  ைக லச் ண்ணம் tigaimūlaccuṇṇam, ெப. (n.)

    டற் ண்ணம்; an alkaline compound prepared from the naval cord of infants as per process laid down in Tamil 
siddhar's medicine.

     [ ைக +  லம் + கண்ணம்]

ங்கட்கண்ணியன்

ங்கடக்ண்ணியன் tiṅgaṭkaṇṇiyaṉ, ெப. (n.)

    ங்கைளத் தைல ல் அணிந் ள்ள வன்;Šivan, as having moon on his head.

     " த் ங்கட ்கண்ணியான் ெபாற் ண் ஞான்றன்ன" (க த். 150இ17);

ங்கட்கா

ங்கடக்ா  tiṅgaṭkācu, ெப. (n.)

   மாதந் ேதா ம் தண்  வந்த ஒ  பைழய வரி; an ancient tax.

     "இைல வாணியப் பாட்ட ஞ்'  ங்கடக்ா ம்" (T.A.S. i, 165);

     [ ங்கள் + காக]

ங்கட் ழைம

 
  ங்கட் ழைம tiṅgaṭkiḻmai, ெப. (n.)

    ழைம ன் (வாரத் ன்); இரண்டாம் நாளான ங்கள்; Monday, the seccond day of the week.

     [ ங்கள் +  ழைம]

ங்கட் ைடேயான்

 
  ங்கட் ைடேயான் tiṅgaḍkuḍaiyōṉ, ெப. (n.)

   நிலைவக் ைடயாகக் ெகாண்ட காமேவள்; the Hindu god of love, as having the moon for his umbrella ( டா);.

     [ ங்கள் +  ைடேயான்]

ங்கட் லன்

ங்கட் லன் tiṅgaṭkulaṉ, ெப. (n.)

ங்கட ் லத்தவனா ய பாண் யன்

 pandiyan as belongingto thc lunar race.

     " ங்கட ் லன யச ்ெசப் ங்கள்" (தனிப்பா 1,178,4);

     [ ங்கள் +  லன்]

ங்கட் ழ

ங்கட் ழ  tiṅgaṭkuḻvi, ெப. (n.)

    ைற நிலா; the crescent.

     " ங்கட் ழ  வ க" க த் 80, 8)

     [ ங்கள் +  ழ ]

ங்கட்ேசா
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ங்கட்ேசா

ங்கட்ேசா  tiṅgaṭcōṟu, ெப. (n.)

    ைற நிலா; the crescent.

     " ங்கட் ழ  வ க" (கணித் 82% ( ங்கள் +  ழ

ங்கண்மணி

ங்கண்மணி tiṅgaṇmaṇi, ெப. (n.)

   ம க்காந்தக் கல்; moon stone.

     "நீரத்ங்  ங்கண்மணி நீணிலந் தன் ேளாங்  ( வக 1960);

ங்கண் க் ைடயான்

ங்கண் க் ைடயான் tiṅgaṇmukkuḍaiyāṉ, ெப. (n.)

   அ கன்; arhat,

     " க் ைடயான் மாநகர"் ( வக. 139);

ங்க ணாள்

 
  ங்க ணாள் tiṅgaṇāḷ, ெப. (n.)

ஐந்தாம் நாண் னா ய மாழ்  க ரிடம்

 the fifth naksatra, mirugasiridam.

     [ ங்கள் + தான்,  ங்கைள உரிைமத ்ெதய்வமாகக் ெகாண்ட நாள்]

ங்கள்

ங்கள் tiṅgaḷ, ெப.(n.)

   1. ம .

 moon.

பன் னாப் பட் ங்கள் ேபால ம் ( றநா 13);

   2. மாதம்; month, lunar month.

     ' ங்கள் நாள் ந்  ளதன்ன (ெசால் எ த் 286); .

ங்கட் ழைம பாரக்்க;see timgaf-kilamai.

   4. பன்னிரண்  என் ம் எண் ; the number twelve (ைதலவ. ைதல);.

ங்கள்ெநய்
ங்கள்ெநய் tiṅgaḷney, ெப. (n.)

வரிவைக a tax (S.I.I.V. 365);.

ங்கள்

 
  ங்கள்  tiṅgaḷmūli, ெப. (n.)

   ஒராண்  ,  த்தரக்ள் ப ெய க்கா க்க ேவண்  உடெ்காள் ம் ைக; herbaceous plant taken 
by siddhars to keep them off from hunger, for about a year (சா.அக.);.

ங்கள் ேமாகம்

ங்கள் ேமாகம் tiṅgaḷmōkam, ெப.(n.)

   வாிவைக; a tax (S.I.I.V.365);.

ங்களா கா

 
  ங்களா கா  tiṅgaḷāṟukāṭi, ெப. (n.)

ஆ  ங்க க் ரிய கா  ,

 six months old vinegar.
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ங்க ர்

ங்க ர ்tiṅgaḷur, ெப. (n.)

தஞ்ைச மாவட்டம் ைகவண்  நிைலயத் ந்  10 கல் ெதாைல ள்ள . நா க்கரசரால் பாடப் 
ெபற்ற வப்ப . இப்ப  டந் ரந்்த ப்ப . அப் ய களின் மகன் பாம்  ண்  இறந்த ன் 
அவைன இவ் ர ் வைனப் ப கம் பா  உ ரப்் த்தார,்

ங்ங

 
  ங்ங tiṅṅa, ெப. (n.)

    ைன ற்  ஈ கள்; terminations of the finite verbs.

ங்ங படலம், ( . );

ஙந்தம்

ஙந்தம் tiṅandam, ெப. (n.)

    ைன ற் ; finite verbs.

ைனெயலாந் ங்ந்தம் ( .  42);

ச தன்

 
  ச தன் disamidaṉ, ெப. (n.)

   மனத்ைத அடக் யவன்; one who has subdued his mind (யாழ்.அக);.

ச ங்ைக

 
  ச ங்ைக tisamuruṅgai, ெப. (n.)

   காட்  ங்ைக; oval leaved indigo.

சா ைச

 
  சா ைச tisātisai, ெப. (n.)

   ேவ பட்ட ைசகள்; different directions.

சா தம்

 
  சா தம் dicāmidam, ெப. (n.)

ன்  இைலகைளக் ெகாண்ட ன்ைன,

 three leaved fire brand teak.

சா கம்
சா கம் ticāmugam, ெப. (n.)

ைச பாரக்்க; see tisai (கம்பரா.அக ைக.14);

சாயம்

 
  சாயம் ticāyam, ெப.(n.)

 tisi, ெப. (n.)

ைச2 பாரக்்க;see tisai (யாழ்.அக);.

லன்

லன் tisilaṉ, ெப. (n.)

   அரக்கன் இராக்கதன்); raksasa.

   2.  ங்கள்; moon.
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   tisu, ெப. (n.)

உ ரிைழமம் (அல்ல ); உட ப் களின் ஆக்க லப் ெபா ள்

 the substance of which the organs of the body are composed.

ைச-த்தல்

ைச

ைச1 tisaittal, ெச  (v.i.)

ைக பாரக்்க; see tikai.

     "இவன் ந்ைத ழாய்த் ைசக் ன் றேத" ( வ். வாய் 4,6,1);

     [ ைக →  ைச]

  ைச2 tisai, ெப. (n.)

   1.  க் ; cardinal points, region, quarter, direction.

     'வளி ரித  ைச ம்' ( றநா 30.);

   2. அ காரத் க் ட்பட்ட இடம்; prinicipality, jurisdiction, dominion.

   3. ஏழாம் ேவற் ைமச ்ெசால் ; word used as inflexional suffix of the seventh case (நன்.301, ம ைல);

     [ க்  →  ைக →  ைச]

  ைச3 tisai, ெப. (n.)

   தைச பாரக்்க (ெகா.வ.);; see tacai.

     [ க்  →  ைச]

ைசக்கல்

 
  ைசக்கல் tisaikkal, ெப. (n.)

   எல்ைலக்கல்; boundary stone (ெகா.வ.);.

     [ ைச + கல்]

ைசக்காரம்

 
  ைசக்காரம் tisaikkāram, ெப. (n.)

   ஒ  ம ந் ; a king of medicined.

     [ ைச+காரம்]

ைசக் ேடாரி

 
  ைசக் ேடாரி tisaikkuṭōri, ெப. (n.)

   ஊைத ேநாய்க்  (வாதத் ற் );ப் பயன்ப த் ம் ஒ  ம ந்  ; a general medicine used for paralysis.

ைசக்ெக டன்

 
  ைசக்ெக டன் tisaikkeruḍaṉ, ெப. (n.)

காட் க்ெகா , 

 binding creeper.
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ைசகட் -தல்

 
  ைசகட் -தல் disaigaṭṭudal, ெச. . , (v.i.)

க்கட்  பாரக்்க;see tikku-k-kastu

     [ ைச + கட் ]

ைசக்காவல்

ைசக்காவல் tisaikkāval, ெப. (n.)

   நாட் ன் அைம ையக் காப்ேபான்; watch-man, whose chief duty is to keep the peace fof a country.

   2.  ைச காவல் வரி , 

 watch-fee levied by a poligar for wider gaurdianship than village level.

     [ ைச+காவல்]

ைச-த்தல்

ைச-த்தல் tisaittal, ெச  (v.i.)

ைக1- பாரக்்க;see tikai.

     'இவள் ந்ைத ழாய்த் ைசக் ன்றேத" ( .வ்  வாய்4,6,1);

ைசத்ெதானி

 
  ைசதெ்தானி tisaittoṉi, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ல் பல ைசகளி ந்  வ வ ேபால் அைமந்த ஒ ப் யைமப்  ைற. இந்த ைற ல் 
உண்டா ம் ஒ ப் ல் ஆழ ம் அ த்த ம் ெச ைம ம் ஏற்ப ற ; stereophonic

     [ ைச+ெதானி]

ைசதப் -தல்

 
  ைசதப் -தல் disaidappudal, ெச. .  (v.i.)

வ  தவ தல்,

 to miss the road, lose one's way, as a vessel.

     [ ைச +தப் -]

ைசநா

 
  ைசநா  tisaināṭi, ெப. (n.)

   ெகா ேவ ; Ceylon leadwort (மைல);.

     [ ைச+நா]

  ைசநா  tisaināṭi, ெப. (n.)

எட்  வைக நா

 the eight kinds of arteries in the system.

     [ ைச + நா .]

ைசநாதம்

 
  ைசநாதம் tisainātam, ெப. (n.)

   எட் ப் பக்கங்களி ந் ம் வ ம் ஒ ; sound from the eight sides.

     [ ைச +நாதம்]
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ைசநாற்ேகாணம்

 
  ைசநாற்ேகாணம் tisaināṟāṇam, ெப. (n.)

   ேகாண க் கள்; the four intermediate directions ( ங்);.

     [ ைச + தாற்ேகாணம்]

ைசப்பாலர்

 
  ைசப்பாலர ்tisaippālar, ெப. (n.)

க் ப் பாலகா ்பாரக்்க ;see tikku-p-pālakar.

     [ ைச + பாலா]்

ைசப்

ைசப்  tisaippu, ெப. (n.)

ைகப்  பாரக்்க:see tigaippu.

     " ைசப் த ஞ் வரக்் " (ேவ  110);

     [ ைச →  ைசப் ]

ைசப் ரட்டன்

 
  ைசப் ரட்டன் tisaippuraṭṭaṉ, ெப. (n.)

   ெப ம்ெபாய்யன்;  consummate cheat, liar.

     [ ைச +  ரட்டன்; ரட்டன் -  ரட் பவன்.  ைசகைனப் ரட் பவன்  ைசகைளேய மாற் ச ்
ெசால் ம் வல்லைம ள்ள ெபாப்யன்]

ைசபரி

 
  ைசபரி tisaibari, ெப. (n.)

    ளம்  (காப் );க் ெகாடை்ட ; coffee seeds

ைச லம்

 
  ைச லம் tisaiyilam, ெப. (n.)

ம க்காைர பாரக்்க;see maru-k-kāraī.

ைசேபா-தல்

ைசேபா-தல் tisaipōtal, ெச. .  (v.i.)

   எங் ம் பர த்தல் ; to spread far and wide.

     "இைசயாற் ைச ேபாய ண்ேட" ( வக31);

ைசப்ேபாக் ரி

 
  ைசப்ேபாக் ரி tisaippōkkiri, ெப. (n.)

   ேபர ்ெபற்ற ேபாக் ரி(இ.வ);; consummate villain, - notorious rogue.

ைசமயக்

 
  ைசமயக்  tisaimayakku, ெப. (n.)

    க் த் த மா தல்,  ைச மா தல்; direction confusion.
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ைசமாற்

 
  ைசமாற்  tisaimāṟṟu, ெப. (n.)

   எட்  lomb pidi Gurrgår; gold of eight matru.

     [ ைச + மாற்  ]

ைசமானி

 
  ைசமானி tisaimāṉi, ெப. (n.)

   எப்ேபா ம் வடக் த் ைசையேய காட் ம் ள்ைள உைடய க ; compass.

     [ ைச +மானி)

ைச கன்

ைச கன் tisaimugaṉ, ெப. (n.)

   நான் கன்;  brahma, as having four faces.

     "கமலத் மலரின் ைச கைனத் தந்தாய்" ( வ் இயற். 2இ,37

ைச கக் ளிைக

 
  ைச கக் ளிைக tisaimugagguḷigai, ெப. (n.)

   காய்சச்ல் வ ற்ேறாட்டத் ற்காகக் ெகா க் ம் மாத் ைர; a pill given to cure fever and purging

     [ ைச +  கம் +  ளிைக)

ைச லம்

 
  ைச லம் tisaimūlam, ெப. (n.)

    ற்றா ட் ; ceylon sticky mallow.

     [ ைச +  லம்]

ைசெமா

 
  ைசெமா  tisaimoḻi, ெப. (n.)

ைசசெ்சால் பாரக்்க;  see tisai-c-col (யாழ் அக);.

     [ ைச +ெமா ]

ைச ைடயவர்

ைசயண்டம்

 
  ைசயண்டம் tisaiyaṇṭam, ெப. (n.)

   எட்  வைக டை்ட; eight kinds of birds or birds eggs (சா.அக.);

     [ ைச = எட்  ைச + அண்டம்]

ைகய த்தல்

 
  ைகய த்தல் tigaiyaḍuttal, ெப.(n.)

ைசய த்தல் பாரக்்க; see tisai –y-agittal.

     [ ைச + அ த்தல்]
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ைசய த்தல்

 
  ைசய த்தல் tisaiyaḍittal, ெப.(n.)

   நல்வாய்ப் ைக; being in fortunate circumstances (ெகா.வ.);

     [ ைச + அ த்தல்]

ைகய க

 
  ைகய க  tigaiyaṟigaruvi, ெப. (n.)

    க் கைளக் காட் ங் க ; mariner's compass.

     [ ைச+அ +க ]

ைகய ைகக் ண்

 
  ைகய ைகக் ண்  tigaiyaṟibugaigāṇṭu, ெப. (n.)

   காற்  ம் ைசைய ம் ேவகத்ைத ம் கண்ட வதற்காக ேமேல பறக்க டப்ப ம் 
ைகக் ண் ; pilot balloon.

     [ ைச + அ +  ைக +  ண் ]

ைச ைடயவா்

ைச ைடயவா1் tisaiyuḍaiya, ெப. (n.)

   நாட் ப்பற்றாளர;் nationalist.

     [ ைச + உைடயவர]்

ைச ைடயவர்

ைச ைடயவர2் tisaiyuḍaiyavar, ெப. (n.)

   மாவட்ட அ காரி (யாழ்அக.);; district officer

     [ ைச= அ காரத் ற் ட்பட்ட இடம்; ைச+உைடயவர]்

ைசவளி

 
  ைசவளி tisaivaḷi, ெப.(n.)

   எட்  வைகயான காற் ; the eight kinds of air or wind in the system.

     [ ைச = எட் ; ைச+வணி]

ைசவாய்

 
  ைசவாய்  tisaivāyvu, ெப. (n.)

ைசவளி பாரக்்க;see tisai-Vall.

     [ ைச+வாய் ]

ைசேவகம்

 
  ைசேவகம் tisaivēkam, ெப. (n.)

   கடக் ம் ெதாைலைவ ேநரத்தால் வ த்  ஒ  ெநா க்  அல்ல  ஒ  நிைமயத் க்  இவ்வள  அ  
என்  தல் (இயற். ஒ  ெபா ள் ெசல் ம் ேநரக் பா ; measurement of speed.

     [ ைச+ேவகம்]

ைச ைள ெநம் ேகால்

 
  ைச ைள ெநம் ேகால் tisaiviḷaivunembuāl, ெப. (n.)

    ரத் ள்ளப் ெபா ள்கைளப் பற்  எ ப்பதற் ரிய பல் ைச வைள கைள உைடய ெநம் ேகால் 
அைமப் ; lazy longs.

     [ ைச+  ைள +ெநம் +ேகால்]
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ட் -தல்

ட் -தல் diṭkudal, ெச.  (v.i.)

   மனங் ைலதல் ( ங்);; to get troubled in mind.

     " டக்ாேத ண்ணப்பஞ் ெசய்" ப ென. ைகைல ப. 74

     [ க்  →  ட் ; க்  = த மா தல்,  ைவதல், மனங் ைலதல்]

ட்டக்

 
  ட்டக்  tiṭṭakkuḻu, ெப. (n.)

   அர  ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய கப் ெபா ளியல் வளரச்் த் ட்டங்கைள வ த் க் ெகா க்கக் 
ய வல் நரக்ள் அடங் ய ; a body of experts to advise the government in developmental policies and 

schemes, planning commission.

ட்டங்கட் -தல்

ட்டங்கட் -தல் diṭṭaṅgaṭṭudal, ெச ன்றா , (v.t.)

   1.  ட்டம்பார1் பாரக்்க;see tittam-pār-.

   2.  ட்டம்பண்  பாரக்்க see titan-paint.

     [ ட்டம்+கட் -]

ட்டஞ்ெசய்-தல்

ட்டஞ்ெசய்-தல் tiṭṭañjeytal, ெச . (v.i.)

   1. கட்டைள தல்; to bid, order, direct.

   2. ஏற்பா  ெசய்தல்; to settle, arrange.

ட்டம்

     "நடப் த்  வா ங்ேகாள் என்  ட்டஞ் ெசய் " ( . பரம் . 476);

   3. நிலத்ைதப் பண்ப த் தல்,

 to prepare the soil for the cultivation.

மஞ்சள் ப ரிட ேமட்  வயைலத ் ட்டஞ்ெசய் (உவ.);

     [ ட்டம் + ெசய்-]

ட்டப்பற்

ட்டப்பற்  tiṭṭappaṟṟu, ெப. (n.)

    ட்டத் க் ட்பட்ட ெசல  (சரவண. பண  81);; expenditure with in the estimate.

     [ ட்டம்+பற் ;பற்  = கடன் ெசல ]

ட்டப்பட்டம்

 
  ட்டப்பட்டம் tiṭṭappaṭṭam, ெப. (n.)

ட்ட வட்டம் (யாழ் அக); பாரக்்க;see titta-Vattain.

     [ ட்டம் + பட்டம்;பட்டம்→ வட்டம்]

ட்டப்ப த் -தல்

 
  ட்டப்ப த் -தல் diḍḍappaḍuddudal, ெச ன்றா  (v.t)

   உ ப்ப த் தல்; confirm,

எட் மணிக்  ேமல் அவர ்வரமாட்டார ்என்பைதத் ட்டப்ப த் க் ெகாண்ேடன்.
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ட்டம்

ட்டம் tiṭṭam, ெப. (n.)

   1, உ ;  certainty, explicitness.

     " ட்டமாப் பரக  ேசரேவண் ல்" (ெசல்வந்  ,  ரமேதவ 25);

   2. நிைலப்பா ; permanence. 

ம ைலக் கட் ட்டங் ெகாண்டார.் (ேதவா 1118 1);

   3. ெசவ்ைவ ; equitablaness, correctness, justness, exactness.

   4. ஏற்பா ;  arrangement, adjustment.

     "அவாத்ந் ராணிக்   தக்க ட்டஞ் ெசய்வ ம்" (பண  26);.

   5. ைம ( ன்);; completeness.

   6. கட்டைள ; rule, canon, standard.

   7. ம ப் , 

 estimate, guess, conjecture.

     "க யாணஞ் ெசய்யத் ட்டம் யா ?

   8. கட்டைளயள ; rate, allowance, determined quantity.

     "ேகா ல் னத் ட்டம்".

   9. அர ைற ம ப் , ெசல  ம ப் ,  ைள ள் ம ப்  த யன

 estimated aggregate of the revenue of a village for the year from investigation of separate holdin; scheme of expenditure, 
memorandam from of the extent which is extended to cultivate.

   10. ெதால்வரவான இலவய நிலங்கைள உரிைம னின்  நீக் ைக (G.TN.D.i, 3ll);; a deduction of fixed extent 
of tax free land as inam.

   11.அள  ; measure, quantity.

   12. ேவ  மள ; degree.

   13, வைர ); drawing.

     [ ட்  →  ட்டம்]

ட்டம்

  ட்டம்2 tiṭṭam, ெப. (n.)

   1. நிலப்படம்; map.

ட்டம்பண் -தல்

ட்டம்பண் -தல் diṭṭambaṇṇudal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   1.அணியம் ெசய்தல் ; to arrange, settle.

   2. ஏற்ப த் தல் (நிய த்தல்);; to establish, appoint.

   3. ம ப் தல், 

 to form an estimate of.

   4. சரிப்ப த் தல்; to mend, adjust, correct.

   5. ஆைண தல், 

 to command, commission.

   6. ெசல தல்oso; to dispose of

     [ ட்டம் + பண் - பண்  = ெசம்]
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ட்டம்பார்-த்தல்

ட்டம்பார-்த்தல் tiṭṭambārttal, ெச ன்றா  (v.t)

   1.  ய தல் ( ன்);.

 To try.

   2. க தல் ( ன்);; to guess, estimate, conjecture.

   3.-அன்  ற்ற ெதாைகைய ம் கணக்ைக ம் சரிபாரத்்தல் (இ.வ);; to verify the sale account of the date.

     [ ட்டம் + பார-்]

ட்ட -தல்

 
  ட்ட -தல் diḍḍamiḍudal, ெச ன்றா  (v.t.)

    ன்ேனற்பா  ெசய்தல்; consider and arrange before hand.

     [ ட்டம் + இ -]

ட்டவட்டம்

ட்டவட்டம் tiṭṭavaṭṭam, ெப.(n.)

   1. ெசவ்ைவ; accuracy, precision, exactness, strictness.

   2. ஏற்பா  ெசய்தல்; arrangement, establishment, settlement.

   3. வைரயைற;  restriant.

     [ ட்டம் + வட்டம்]

ட்டனம்

ட்டனம் tiṭṭaṉam, ெப.(n.)

   1. இ ப்ைப (மைல); பாரக்்க; South Indian matua.

   2. இ ப்ைப ; long leaved bassia.

ட்ட

 
  ட்ட  tiṭṭaṟugu, ெப.(n.)

   ெவள்ள ;  white doop gram.

     [ ட்  + அ ]

ட்டா

 
  ட்டா tiṭṭā, ெப.(n.)

ட்ட  பாரக்்க; see tittaragu.

     [ ட் →  ட்டா]

ட்டாணி

ட்டாணி tiṭṭāṇi, ெப. (n.)

மரத்ைதச ் ற்  அைமந் ள்ள ேமைட ( ன்);.

 Turfin garound

ட்

 the shady tree, used as a seat.

     "சத் ரச ்சாைல  ெமாத்த ட்டாணி ம்" (இராமநா ந்.4);

     [ ட்  →  ட்டாணி]
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ட்டாந்தப்ேபச்

ட்டாந்தப்ேபச்  tiṭṭāndappēccu, ெப. (n.)

   1. இைசவான ெசால் ( ன்);; positive declaration, decisive language.

   2. கற்பைனயாச ்ெகால் ம்  ேபச்  (இவ);;  false or fabricated version.

அவன் ட்டாந்தப் ேபச் ல் ெகட் க்காரன் (உ.வ); , 

இச் க்க ல் தைலவர ்ேப ய  ட்டாந்தப் ேபசச்ா ந்த  (உவ.);

     [ ட்டம் + அந்தம் + ேபசக் ட்டம் = வைரயைர ;அந்தம் = இ ]

ட்டாந்தப்ேபா

ட்டாந்தப்ேபா  tiṭṭāndappōli, ெப. (n.)

   இைய ல்லாத எ த் க்காட் ;  a fallacious illustration.

     "பக்கப் ேபா  ேம ப் ேபா ந் ட்டாந்தப் ேபா மாம் மணி 29.146)

     [ ட்டாத்தம் + ேபா ]

ட்டாந்தம்

ட்டாந்தம் tiṭṭāndam, ெப. (n.)

   எ த் க்காட் ; example.

     "பக்க ேம த் ட்டாந்த பநயம் [மணி 29,57) .

     [ ட்டம் + அந்தம்]

  ட்டாந்தம்2 tiṭṭāndam, ெப.(n.)

   உ ;  accuracy.

     " ட்டாந்தமான ேபச் " ( ன்,);

     [ ட்டம் + அந்தம்]

ட்

ட் 1 tiṭṭi, ெப. (n.)

ைன பாரக்்க; see tinai (சாஅக);.

     [ ட்  →  ட் ]

  ட் 2 tiṭṭi, ெப. (n.)

   1.  ைன; millet.

   2. இ ப்ைப; bassia.

ட்

  ட் 3 tiṭṭi, ெப. (n.)

   ேம  (இலக்அக.);;  raised ground.

     [ ட்  →  ட் ]

  ட் 4 tiṭṭi, ெப. (n.)

    வட்டா என்ற ேதவதசச்ன் (யாழ் அக);; the celestial architect

  ட் 5 tiṭṭi, ெப. (n.)

மஞ் ட்  பாரக்்க; see manjitti.

     [ ட்  →  ட் ]
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ட் க் க க் -தல்

 
  ட் க் க க் -தல் diṭṭikkarukkudal, ெச ன்றா , (v.t.)

   க ைமயாகப் ப த்தல் ( ன்);; to scold, abuse violently.

     [ ட்  + க க் -]

ட் க்கல்

 
  ட் க்கல் tiṭṭikkal, ெப. (n.)

   அஞ்சனக்கல் ( ன்);; sulphide of antimony, jet.

     [ ட்  → கல்]

ட் க் டாய்

 
  ட் க் டாய் tiṭṭikkiṭāy, ெப. (n.)

   நிலக் ழார ்(ச ன்தார)்; ஊைரச் ற் ப் பாரக்்க வ ம் ேபா  ஊரார ்ைக ைறயாகச ்
(காணிக்ைகயாக); ெச த் ம் ஆ ; a goat presented to a zamindar by the villagers when he visits their village.

     [ ட்  +  டாய்]

ட் ச் ைல

 
  ட் ச் ைல tiṭṭiccīlai, ெப.(n.)

   ேவந்தர ் ன்  இட்  வணங்க பயன்ப ம்  பட் ச் ைல; small silk cloth spread near the feet of a chief 
while prostrating before him as a mark of homage.

     [ ட்  + ேசைல]

ட் ணம்

 
  ட் ணம் tiṭṭiṇam, ெப. (n.)

ட்டனம் பாரக்்க; see tittanam.

     [ ட்  →  ட் ணம்]

ட் -த்தல்

 
  ட் -த்தல் tiṭṭittal, ெச ன்றா  (v.t.)

கற் த் க் தல், 

 to create, fabricate,

ட் த் ப் , ேபா வாேயா? ( ன்);,

     [ ட்  →  ட் ]

ட் ப்ப தல்

 
  ட் ப்ப தல் diḍḍippaḍudal, ெச. . , (v.i.)

   கண் ப தல் ; being affected by evil eyes.

     [ ட்  + ப தல்]

ட் ைத
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ட் ப்ெபாட்

 
  ட் ப்ெபாட்  tiṭṭippoṭṭu, ெப. (n.)

   கண் ா  க தற் ெபா ட்  ைமயா ேல ம் சாந்தாேல ம் கன்னத் ம் ெபாட் ; mark on the 
cheeks with collyrium or black pigment called sändu, made to avert the evil eye.

ட் மணி

 
  ட் மணி tiṭṭimaṇi, ெப. (n.)

ட் க்கல் பாரக்்க;see titts-k-kal.

     [ ட்  + மணி]

ட் வந்தைன

 
  ட் வந்தைன tiṭṭivandaṉai, ெப. (n.)

   கண்  ேபாக்கத் பவ பா  ெசய்ைக (இ.வ.);; homage by waving lights before great persons or images to 
avert the evil eye.

     [ ட்  + வத்தைன]

ட் டம்

ட் டம் tiḍḍiviḍam, ெப, (n.) 

பாரை்வயால் நஞ் ட் க் ெகால்வதாகக் க தப்ப ம் பாம்  ,

 a poisonous serpent whose look is considered fatal.

     " ட் ட ைணச ்ெசல் ர ்ேபா " (மணி 11, 100);

     [ ட்  +  டம்]

ட் ைத

 
  ட் ைத diṭṭividai, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ம ந்  ைத ( ன்.);; a medicinal seed.
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ட்

ட்  tiṭṭu, ெப. (n.)

   ேமட்  நிலம்; rising ground, bank, elevation.

   2.  ன்  ( ன்);; hillock.

   3.ஆற் ைடக் ைற (உ.வ.);; sandbank, aitina river.

     " ளினத் ட் ற் கண்ணகன் வாரிக் கடல் த்த" (கம்பாரா . வானர 8);

   4. யாைனகைளப் ரித் ைவப்பதற் க் கட்டப்பட்ட இைடச ் வா ்(யாழ்.அக);; wall separating elephant 
stables.

   5 வய ள்ள கைள த யவற் ன் ெகாத்

 patch, bunch, as of weeds in a field.

   6.100 எண் ெகாண்ட ைர காலாள் த யவற் ன் ெதாைக ,

 batch, unit of number as of 100 horses, soldiers.

     'ஒ  ட் க் ைர" .

ம. க.  ட்

     [ ண் → ட்  (வ.ெமா.வ.);]

  ட் 2 diṭṭudal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ப த்தல்; to abuse, revile.

   2. ,இகழ்தல் (யாழ்ப்);; to curse, utter imprecations.

க. ம.  ட்

     [ ண்  →  ட் ]

  ட் 3 tiṭṭu, ெப.(n.)

வைச reviling, scolding, vulgarabuse,

     " த்தெனன்ற ட் க்  அ ட்பா

   1.  வ ள். 156)

     [ ண்  →  ட் ]

  ட்  tiṭṭu, ெப.(n.)

ேமட்  நிலம்:

 rising ground, bank, elevation.

   2.  ன் ( ன்);; hillock.

   3.ஆற் ைடக் ைற; sandbank, aitina river.

     " ளினத் ட் ற் கண்ணகன் வாரிக் கடல் த்த கம்பனவான 824 யாைனகைளப் 
ரித் ைவப்பதற் க் கட்டப்பட்ட இைடச ்&auri (ump.o.);;

 wall separating elephant stables.

   5 வய ள்ள கைள த யவற் ன் Glamośāl; patch, bunch, as of weeds in a field.

   6.100 எண் ெகாண்ட ைர காலாள் த ய supposit Gigmoos, batch, unit of number as of 100 horses, soldiers.

     'ஒ  ட் க் ைர'.

ம. க.  ட்

     [ ண் + ட்  (வ.ெமா.வ.);]

  ட்  tiṭṭu, ெப.(n.)

 aus»+;
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ட் க்ேகள்-தல்

 
  ட் க்ேகள்-தல் tiṭṭukāḷtal, ெச  (v.i.)

    றரால் ப க்க்ப தல் ; to be abused, cursed 

க. ம.  ட்

     [ ட்  + ேகள்-]

  ட் க்ேகள்-தல் tiṭṭukāḷtal, ெச. .  (v.i.)

    றரால் ப க்கப்ப தல்; to be abused, cursed.

க. ம.  ட்

     [ ட்  + ேகள்-]

ட் ட்

ட் ட்  tiṭṭumuṭṭu, ெப. (n.)

   எ ர ்ப த்தல் (எ ரந்ிந்தைன); (யாழ்);; mutual abuse.

     [ ட்  →  ட் ட் ]

  ட் ட்  tiṭṭumuṭṭu, ெப. (n.)

   1. ெநஞ்சைடப் ; choking, suffocation, obstruction in the chest, difficulty of breathing.

   2.  ழந்ைதகட்  வ ற்  க்கத்ேதா  வ ம் ேநாய்வைக; disease in children attended with swelling of the 
abdomen.

     [ க் க்  +  ட் ட் ]

  ட் ட்  tiṭṭumuṭṭu, ெப. (n.)

   எ ர ்ப த்தல் (எ ரந்ிந்தைன); (யாழ்ப்.);; mutual abuse.

     [ ட்  +  ட் ட் ]

  ட் ட்  tiṭṭumuṭṭu, ெப. (n.)

   1. ெநஞ்சைடப் :

 choking, suffocation, obstruction in the chest, difficulty of breathing.

   2.  ைநடராகட்  வ ற்  க்கத்ேதா  வ ம் ேநாய்வைக; disease in children attended with swelling of the 
abdomen.
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ட்ைட

டை்ட tiṭṭai, ெப. (n.)

   1.  ட் 1 பாரக்்க;See tittu.

     "மணற் டை்ட ேசரந்்தான்" ( வக 514);.

   2.  ண்ைண ( வா.);;  raisedfloor

   3. உரல் ( ங்);; mortar for pounding.

   4. கண்; eye.

     [ ட்  →  டை்ட]

  டை்ட tiṭṭai, ெப. (n.)

   1. ெவள்ெள க்  (மைல);

 white madar.

   2. ெவள்ள ,

 white doop grass.

     [ ட்  →  டை்ட]

  டை்ட tiṭṭai, ெப. (n.)

   1.  ட்  பாரக்்க: See titl.

மணற் டை்ட ேசரந்்தான் வக எத.

   2.  ண்ைண ( வா.);; raisedfloor

   3. உரல் ( ங்);; mortar for pounding.

   4. கண்; eye.

     [ ட்  +  டை்ட]

   14

தெ்தள்ேளணம் இவ் ர ் ைற ர ்எனப்ெபயர ்ெபற்ற . பாடல் ெபற்ற தலமாதலால்  என் ம் 
அைட ெபற்ற .  ந்தரர ்இத்தலத்ைத "க ம்பார ்ெமா க்கன் னியரா ம் ைற ர'் எனப் பா ள்ளார ்
(த , ஊர.் ெப. அக.);

ட்ைட -தல்

டை்ட -தல் diḍḍaiyiḍudal, ெச. . . (v.i.)

   1. பல்  த த்தல்; to swell, as the gums in the teething.

   2.  ண்ணில் தைச வளரத்ல் (யாழ் அக);; to become closed, as a wound.

     [ ட்  →  டை்ட + இ -]

ட்ைட ரல்

 
  டை்ட ரல் tiṭṭaiyural, ெப. (n.)

   அ யாழமற்ற உரல் (யாழ்ப்);; shallow mortar.

     [ டை்ட = ேம , ஆழமற்ற ,  டை்ட + உரல்]
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ட்பம்

ட்பம் tiṭpam, ெப. (n.)

   1. ெசாற்ெபா ள்களின் உ ; solidity, soundness.

     " ட்ப ட்பஞ் றந்தன த் ரம் (நன் 18);

   2. வ ைம; strength.

     "உ த் ட்ப றாக்காைல" (காஞ் ப் ,  தாட ்97);.

   3. மன ; firmness of mind.

     " ைன ட்ப ெமன்ப ெதா வன்"  றள் 661)

   4. உ  (வன்);; certainty, clear knowledge.

   5. கால ட்பம்( ங்);; moment, minute portion of time.

     [ ண்ைம →  ட்பம்]

ட்பவளிமண்டலம்

 
  ட்பவளிமண்டலம் tiṭpavaḷimaṇṭalam, ெப. (n.)

   வா ர் ன் ெசயல் ைறைய ஒப்  ெசய்வதற் ப் பயன்ப ம் வளி மண்டலவம்; standard 
atmosphere.

     [ ட்பம் +வளி + மண்டலம்]

டஉண

 
  டஉண  tiḍauṇavu, ெப. (n.)

   நீரம்மாக இல்லாமல் ெமன்  சாப் டக் யதாக இ க் ம் இட்ட , ேசா  ேபான்ற உண ; solid food.

டஉராய்

டஉராய்

 
  டஉராய்  tiḍaurāyvu, ெப. (n.)

   ஒ  டப்ெபா ள் மற்ெறா  டப்ெபா ளின் ேமேல க்காக நக ம்ேபா  உண்டா ம்  
உராய் ; solid friction.

     [ டம் + உராய் ]

டகாத் ரசா

 
  டகாத் ரசா  tiḍakāttiracāli, ெப. (n.)

   வ ைம உைடயவன்; a man who is vitally strong.

     [ ல் - ன்_  ண் _  டம்]

  டகாத் ரசா  tiḍakāttiracāli, ெப.(n.)

   வ ைடயவன்; a man who is vitally strong (சா.அக.);.
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டகாத் ரம்

 
  டகாத் ரம் tiḍakāttiram, ெப. (n.)

   கட் ள்ள உடம் ; well-built body.

  டகாத் ரம் tiḍakāttiram, ெப.(n.)

   வ ள்ள உடம் ; body vitally strong (சா.அக.);.

த.வ. கட் டல்

டங்ெகாள் -தல்

 
  டங்ெகாள் -தல் diḍaṅgoḷḷudal, ெச. .  (v.i.)

உள் ரமைடதல்

 bravery.

     [ ண் →  டம் ,  ண் = வ ைம]

டசச்ான்

 
  டசச்ான்  tiḍaccāṉṟu, ெப. (n.)

   உண்ைம ம் சான்  ( ன்);; positive testimony,

     [ டம் + சான் ]

டசெ்சய்

 
  டசெ்சய்  tiḍacceyti, ெப. (n.)

   உண்ைமயான ெசய்  (இ.வ);; certain information, true information.

     [ டம் + ெசய் ]

டசா

டசா  tiḍacāli, ெப. (n.)

   உடல்வ ைம  உள்ளவன்; strong well-built person.

     "தாண் பரி தண்  டசா " (தனிப்பா1. 362, 100);

     [ டம் + சா ]

டஞ்ெசால்( )-தல்

 
  டஞ்ெசால்( )-தல் diḍañjolludal, ெச. . . (v.i.)

   உ  ெசால் தல், ேதற்றப்ப த்தல்; acto of encourageing.

     [ டம் + ெசால்-]

டத்தாங்

 
  டத்தாங்  tiḍattāṅgi, ெப. (n.)

   ஒேர ண்டான ெகட் யான தாங்  டத் தாங் கள் ெபா த்தப்ப ம் உ ப் களில் டத் 
தாங் கைள அ த் ப் ெபா த் ய ம் அ  இ  உ ைள எனப்ப ம்;  solidbearing.

     [ டம் + தாங் ]

டத் -தல்
டத் -தல் diḍaddudal, ெச. ன்றா , (v.t.)

டப்ப த்  (யாழ்.அக); பாரக்்க; see tida-padtuttu5.
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டத் வம்

 
  டத் வம் tiḍattuvam, ெப. (n.)

   வ ைம (யாழ் அக);; strength.

டப்ப த் தல்

டப்ப த் தல்1 diḍappaḍuddudal, ெப.(n.)

    த்தவச ்சமயத்ைதச ்சாரந்்தவர ்என்  உ  ெசய்ைக; the rite of confirmation in the church.

     [ டம் + ப த் தல்]

டப்ப த் -தல்

டப்ப த் -தல்2 diḍappaḍuddudal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. வ ப்ப த் தல்,

 to invigorate, strengthen. 2

   ,உ ப்ப த் தல் ; to rectify, sanction, corroborate (ெச.அக);

     [ டம் + ப த்  ]

டப்ெபா ள்

 
  டப்ெபா ள் tiḍapporuḷ, ெப.(n.)

   ெகட் யான ெபா ள்; body (or); substance which is solid, not a liquid (or); gas.

     [ டம் + ெபா ள்]

டபரம்

 
  டபரம் tiḍabaram, ெப. (n.)

டவரம் ( ன்);;see tidavaram.

  டபரம் tiḍabaram, ெப.(n.)

   மனத் ன் வல்லைம; strength of mind (சா.அக.);.

டம்

டம் kiḍam, ெப.(n.)

   1. வ ைம ; strength, vigour  power.

     " சை்செய க்கேவா ட ல்ைல" அ ட்பா 6 அபயங்க. பக் 737, 1)

   2. உ ; firmness.

   3. கலங்கா நிைல;  courage, boldness, intrepidity.

     "ெபாைற ட ஞானம் (கா க ரத்்த 7);:

   4. மன  ; certainty, assurance, positiveness.

     "வாரத்்ைத டம்படக் ேகட் " (ேதவா. 17, 14);.

   5.  உண்ைம; truth.

     "உயரக்  ெப வ  டேன" (ேதவா. 67,7,2);

   6. நிைல தவறாைம; steadiness, inflexibility.

ட ம் ெபரிவளி" ( வ் வாய் 1.17);

     [ ட்டம்→ டம்]
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டம் மனம்

டம் மனம் tiḍammaṉam, ெப. (n.)

   1, உ யான மனம்; firmmind (ெசஅக.);.

   2. அைலபாயாத மனம்; unagitated mind, unweaving mind.

     [ டம் + மனம்]

டைம

 
  டைம tiḍamai, ெப. (n.)

ெவள்ெள க் :

 white madar.

     [ டம் →  டைம]

டர்

டர1் tiḍar, ெப. (n.)

   1.  ட் 1 ( ங்); பாரக்க; see tittu,

     " டர் ளங்  கைரப்ெபான்னி"( . டரச்் ண்  16ெப மாள்.1.11); 

   2  ;  island.

   3.  ப்ைபேம  ( ங்.);; rubbish heap.

   4.  ைடப்  ( ன்); ; prominence, protuberance.

     [ டல் →  டர]்

  டர ்tiḍar, ெப.(n.)

    ண்ைமயான அ ப்பைட ல் நிைலநி த்தப்பட்டவர;் one whose existence is established by soundest of 
proofs.

     "நிைனவரியவர.்.. நின்றெவந் டேர" ( வ். வாய்.1, 1, 6);.

     [Skt. {} → த.  டர.்]

டர்ச் ண்

 
  டரச்் ண்  tiḍarccuṇḍi, ெப. (n.)

   வறட் ண்  ஆ ன்னாப்பாைல; floatingsensitive plant (சா.அக);.

     [ டர ்+ ண் ]

டரி -தல்

டரி -தல் diḍariḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ேமடாதல்;  pile;heap.

     [ டர ்+ இ -]

டல்கால்

 
  டல்கால் tiḍalkāl, ெப. (n.)

டற் ன்ெசய் (இ.வ); பாரக்்க;see tigar-pun-cey.

     [ டர ்+ கால்]

டவரம்

 
  டவரம் tiḍavaram, ெப. (n.)

     " டம்" ( ன்); பாரக்்க; see "tidam"

     [ டம் + வாரம்]
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டற் ன்ெசய்

 
  டற் ன்ெசய் tiḍaṟpuṉcey, ெப. (n.)

   நன்ெசய் ந ேவ ன்ெசய் ப ரா ம் ேமட் நிலம்; dry land on a high level in the midst of a wet-land arca.

     [ டல் + ன்ெசப்]

ட

 
  ட  tiḍaṟu, ெப. (n.)

    டா ்( டா);; mound.

     [ டர ்→ ட  ]

டாரி

 
  டாரி tiṭāri, ெப. (n.)

   வ ள்ளவன் (யாழ்ப்);; bold, spirited person.

ெத.  டமரி

     [ டர ்→  டாரி)

டாரிக்கப்ப -தல்

 
  டாரிக்கப்ப -தல் diḍārikkappaḍudal, ெச. . . (v.i.)

   வ த் தல் ( ன்);; to gain strength.

     [ டாரிக்கம் + ப தல்]

டாரிக்கம்

 
  டாரிக்கம் tiṭārikkam, ெப. (n.)

   மனத் டம் (யாழ் அக);; courage, boldness, vigour of mind.

     [ டாரி--,  டாரிக்கம்]

க்

ன்ெபா ெனனல்

 
  ன்ெபா ெனனல் diḍiṉpodiṉeṉal, ெப. (n.)

   ஒர ்ஒ க் ப்  (யாழ்.அக.);; an onom. expression.

மம்

மம் tiḍimam, ெப,(n.)

   பைற வைக;  a kind of drum.

     " ர் வம் ேப . ம ெமா யார ்தக்ைக (இலஞ் க ைர 127);.

ரசச்ம்

 
  ரசச்ம் tiṭīraccam, ெப. (n.)

   கலக்கம்; consternation.

     [ ர ்+ அசச்ம்]
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ெரனல்

ெரனல் tiṭīreṉal, ெப. (n.)

   1.  ைர  எ ர ்பாராத நிைல இவற்ைற உணரத்்தற் ப் ; expr. signifying suddenness, unexpectedness.

     ' ெரன வந்தான்'

   2. ெபா ள் ம்ேபா  உண்டாம் ஒ க் ப் ; onom expr. signifying sound of falling, etc.

     ' ெரன்  ந் '

     [ ர ்+ எனல்]

க்கம்

க்கம் tiḍukkam, ெப. (n.)

க்  பாரக்்க; see tidukku.

     " க்க ெமய் ன ேரா னர"் (உ.ப.ேதச.  வத் ேரா140);

     [ க்  →  க்கம்]

  க்கம் tiḍukkam, ெப. (n.)

   ேநாய்வைக;  a disease.

     " ைறப் ணி க்கம்" (கடம்ப. , இ லா 125);

     [ க்  →  க்கம்]

க்காட்டம்

 
  க்காட்டம் tiḍukkāḍḍam, ெப. (n.)

க்  ( ன்.); பாரக்்க ;see tidukku

     [ க்  + ஆட்டம்]

க்

க் 1 diḍukkiḍudal, ெச. . . (v.i.)

   1. அசச் தல்; to be startled, alarmed, frightened.

     " க் ட ற்ற  (அரிச ் ேவட்டஞ் 69);

   2. ந க்க தல்;  to be shocked, to shudder, to start with fear or surprise;

 to start in sleep from nervous or muscular affection

     [ க்  + இ தல்]

  க்  tiḍukkiḍu, ெப. (n.)

க்  (யாழ்ப்); பாரக்்க; see tigukku.

     [ க்  + இ ]

க்

க்  tiḍukku, ெப.(n.)

   அசச்ம்; sudden fear, shudder from fright, terror.

     " க்கற ெவனத் தான் வளரத்் ட" (அ ட்பா5. மாயா ள. 1);

     [ க்  →  க் ]

க் த் க்ெகனல்

க் த் க்ெகனல் tiḍukkuttiḍukkeṉal, ெப. (n.)

   1. அசச்ம் ேசார் களால் அ க்க  ந ங்கற் ப் ; expr. signifying starting repeatedly through fear or weak 
nerves.

   2. அசச்த்தால் ெநஞ்ச த்தற் ப் ; onom. expr. signifying beating, throbbing, palpitating of the heart through fear.

     [ க்  +  க்  + எனல்]
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க் ரானம ந்

 
  க் ரானம ந்  tiḍukārāṉamarundu, ெப. (n.)

ேநாைய ைர ல் கண் க்கக் ய ம் ேநா ன்  நிைல ல் மாத் ரம் 
பயன்ப த்தற் ரிய மான ம ந்  ( ன்);,

 a very strong medicine, speedy in effect and used only in desperate cases,

     [ க்  + ஊரான + ம ந் ]

க் 

 
  க்  tiḍukāṟu, ெப. (n.)

    ைர ; suddenness.

     [ க்  + உ  → ஊ ]

க்ெகனல்

க்ெகனல் tiḍukkeṉal, ெப. (n.)

ெரனல் பாரக்்க; see tifirenal.

     " க்ெகன ங்ெக ந் ப்ப" (அ ட்ப 6,   அ ட் ர1);

     [ க்  + எனல்]

-த்தல்

-த்தல் diḍudiḍuddal, ெப.(v.i.)

   1. இைட டா  ஒ த்தல்

 to make a reiterated noise, as by nasty stelps, to rumbe as a carriage;

 to thump constantly.

   2. ெந  த்தல் (யாழ்ப்);; to beat, throb palpitate, as the heart through fear

ெடனல்

ெடனல் diḍudiḍeṉal, ெப. (n.)

   1.  க் த் க்ெகனல் ( டா); பாரக்்க; see tidukkuitidukkenal.

   2.  ைர க் ப் ; expr; signifying speed

     [  +   + எனல்]

ப்ெபனல்

ப்ெபனல் diḍudippeṉal, ெப. (n.)

ெரனல்1 பாரக்்க;see tigirenal.

     [ ப்  + எனல்]

ண்டகம்

ம

 
  ம  tiḍumaḍi, ெப. (n.)

   பைற சாற் ( ன்);; beating of the drum.

     [ ம் + அ ]

ம

 
  ம  tiḍumali, ெப. (n.)

   அடங்காதவள்; termagant.

     [ மல்+ இ]
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மன -த்தல்

 
  மன -த்தல் tiḍumaṉaḍittal, ெச. . . (v.i.)

    ண்ைமக் ண்ங்காட்டல்; showing sound knowledge.

     [ மன் + அ ]

ெமனல்

 
  ெமனல் tiḍumeṉal, ெப. (n.)

பைற த யவற் ன் ஒ க் ப்  ( ன்);,

 onom. expr, signifying the sound of a drum.

     [ ம் + எனல்]

  ெமனல் tiḍumeṉal, ெப. (n.)

ெரனல் பாரக்்க;see tigrenal.

     [ ம் +எனல்]

ண்

 
  ண் tiṇ, ெப. (n.)

   வல்லைம; strength.

     [ ன்→ ன் →  ண் (வ.ெமா.வ.);]

ண்கல்

 
  ண்கல் tiṇkal, ெப. (n.)

கக்கான்கல் ( ன்);,

 lime stone.

     [ ண் + கல்]

ண்டகம்

 
  ண்டகம் tiṇṭagam, ெப. (n.)

ப்ைப (மைல);

 laburnum-leaved rattle wort.

ண்டசம்

ண்டசம்

ண்டசம் tiṇṭasam, ெப. (n.)

   1.  ப்ைப; rattle wort.

   2. ேவங்ைகமரம் ; kino tree.

ண்டன்

 
  ண்டன் tiṇṭaṉ, ெப. (n.)

   த யன் (உ.வ);; stout, thick set man.
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ண்டாட்டம்

ண்டாட்டம் tiṇṭāṭṭam, ெப. (n.)

   1. அைலக் க ; restless wandering.

   2. மனக்கலக்கம்; difficulty, trouble, misery, mental agony.

     'ெகாண்டாட்டம் ேபாய்த் ண்டாட்டம் ஆ ற் "

     [ ண்  +ஆட்டம்]

ண்டாட்

 
  ண்டாட்  tiṇṭāṭṭu, ெப.(n.)

ண்டாட்டம் (யாழ் அக.); பாரக்்க;see tingattam.

     [ ண்  + ஆட் ]

ண்டா -தல்

ண்டா -தல் diṇṭāṭudal, ெச. . . (v.i.)

   1. அைலக்க த்தல்; to wander about restlessly.

   2. மனங்கலங் த் த மா தல்; to suffer trouble, mental agony.

     " லா ்பய ந்தத்,  ண்டா த் ைசய யா ம னர'் (கம்பரா கடச் 39);

ெத.  ண்  + ப

     [ ண்  + ஆ ]

ண்

ண்  tiṇṭi, ெப. (n.)

   1. ப மன்; size, bulk.

     " ண்  வ ற் ச ் கட்ட தம்" (ேதவா, 1225 , 7);

   2. யாைன (அ.க.நி);; elephant.

   3 த த்தவள்; stout woman.

   4.அர  பாரக்்க;  pipal.

   5. பசைல (  அ);; Indian purslane.

   6, அரசமரம்; peepul tree.

     [ ண்  →  ண்  (வ.ெமா.வ.);]

  ண் 2 tiṇṭi, ெப. (n.)

   தம்பட்டம் ( டா);; a kind of drum.

     [ ண்  →  ண் ]

  ண் 3 tiṇṭi, ெப.(n.)

   1. உண  ; food, eatables.

ண் க்  அவசரம் (இ.வ.);

   2.  ன்பண்டம்; edibles, sweets and savouries.

ெத. க.  ண்

     [ ண்  →  ண் ]
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ண் ேபாத்

 
  ண் ேபாத்  tiṇṭipōttu, ெப. (n.)

   உண்  ெகா த் த் ரிபவன் (இவ); (உண்  ெகா த்த ண் சாரந்்தான்(கடா);; well fed ox or bullock, 
glutton.

க.  ண் ேபாத

     [ ண்  + ேபாத் ]

ண் மக
ண் மக  tiṇṭimagavi, ெப. (n.)

    ண்  ழக் க் ெகாண்  சமரா ம் லவன்( செ்சந்.  ள்.அப்பா. 2);; poet who enters on a literary 
contest, beating his drum.

ண் மம்

ண் மம் tiṇṭimam, ெப. (n.)

ஒ  வைகப் பைற ( ங்);,

 a kind of drum.

     "ெப ங் க ப் லைமக்  நீ ெசான்னப  ண் மங் ெகாட்ட ( செ்சந் ள் சப்பா2);

ண் யம்

ண் யம் tiṇṭiyam, ெப. (n.)

   ெசம்ப ரவப் ண்  பாரக்்க ; unarmed orange nail dye. (ம ேதான் );.

   2.  னப் ; china mindie.

     [ ண்  →  ண் யம்]

ண் றல்

ண் றல் tiṇṭiṟal, ெப.(n.)

வ ,

 great valour._

     'ெதாண்ைட மன்னவன் ண் ற ெலா வற்  ( .வ் ெபரிய  5,7,9); .

ண் க்கட்ைட

ண் க்கடை்ட tiṇṭukkaṭṭai, ெப.(n.)

   1. பயனற்ற த யன் ப த்த கடை்ட

     [ ண்  + கடை்ட]

ண் க் ண்

 
  ண் க் ண்  tiṇṭukkumuṇṭu, ெப. (n.)

ண் ண்  (இ.வ.); பாரக்்க; see tidu-muppu.

ண் சார்ந்தான்

ண் சாரந்்தான் tiṇṭucārndāṉ, ெப. (n.)

   நாட் க் ட்டத் ல் ண் ற் சாய்ந்  ெகாண்  உடக்ா ம் வ ைம ெபற்ற ேகாளா ்தைலவன் (E.T. iii, 
36);; a kaikõla chief having the privilege of sitting at council meetings reclining on a cushion.

     [ ண்  + சாத்தான்]

ண் ண்டா -தல்

ண் ண்டா -தல் diṇṭumuṇṭāṭudal, ெச. . (v.i.)

   1.  ச் க் கட் தல் ; to be choked, stifled, strangled.

   2.  ன்பத் ற்  உள்ளாதல்; to be in great distress;

 to be caught in inextricable difficulties.

     [ ண்  +  ண்  + ஆ -]
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ண்  ண்

ண்  ண்  tiṇṭumuṇṭu, ெப.(n.)

   எ ரிைடப்ேபச் ; contradiction;

 contracitory speech;

 retort;

 tit for tat.

     "காலன் ண்  ண்ேடா  (தனிப்பா 1,403,23);

     [ ண்  +  ண் ]

ண் வரி

 
  ண் வரி tiṇṭuvari, ெப. (n.)

காலத் ன் ண்ைடச ் ற் ப் பா காப் ற்காக இ ம் ெப ந் ண் ெதா  (க.க);

 starling

     [ ண்  + வரி]

ண் ரா ச்

 
  ண் ரா ச்  tiṇṭirāvicci, ெப.(n.)

   ெசப் ச ்ச ரக்கள்ளி ; a red variety of milk hedge.

  ண் ரா ச்  tiṇṭirāvicci, ெப.(n.)

   ெசப்  ச ரக்கள்ளி; a variety of milk hedge- Euphorbia genus (சா.அக.);.

     [p]

ண்ேடல்

 
  ண்ேடல் tiṇṭēl, ெப. (n.)

   கப்பைலக் கண்காணிப்பவன்; boatswain.

  ண்ேடல் tiṇṭēl, ெப.(n.)

கப்பைலக் கண்காணிப்பவன் (Naut.);

 boatswain, mate.

     [U. tandel → த.  ண்ேடல்.]

ண்ணக்கம்

 
  ண்ணக்கம் tiṇṇakkam, ெப. (n.)

ெநஞ் ரம் (இ.வ.);,

 heartlessness, wifulness, hardihood.

     [ ண்ைம →  ண்ணக்கம்]
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ண்ணகம்

ண்ணகம் tiṇṇagam, ெப.(n.)

   1. ெசம்ம  ஆட் க்கடா ( டா);;  ram,

   2.  வாட் க் கடா (யாழ் அக);;   ram of the turuvāttu variety.

   3. தட்டார ்ெம ங் க  வைக (யாழ். அக.);; goldsmith's polishing tool.

     " ண்ணகத்தாற் ெசய் ந் ெதா ல்கைள வல்ல பணித்தட்டார"் ( லப் 6,136, உைர);

     [ ண் →  ண்ணகம்]

ண்ணம்

ண்ணம் tiṇṇam, ெப.(n.)

   1. உ  நிசச்யம்;  certainty,

     "பரக  ண்ண நண் வர"் (ேதவா.1111, 10);.

   2. வ ைம; vigour, strength, solidity, robustness, power.

   3. இ க்கம் ; tightness.

     " ண்ண மாதெ்தாளிர ்ெசவ் ளநீர"் (கம்பரா. எ ச்   50);.

   4. ெபாய்ம்ைம (ஆங்.); ; falschood.

     [ ண்ைம →  ண்னம்]

ண்ண

ண்ண  tiṇṇaṟivu, ெப. (n.)

ெதளிந்த எண்ணம்,

 sound knowledge, spiritual wisdom.

     "த மாற்றந் ரப்்ேபம்யா ெமன் ண ந் ண்ண  வாளைர" (நாவ , 27);

ண்ணன்

ண்ணன் tiṇṇaṉ, ெப. (n.)

   1. வ யன் strong, robust, powerful man.

   2. கண்ணப்ப நாயனாரக்்  அவர ்ெபற்ேறாரிட்ட ெபயர;் the name given to kannappa-nāyanār by his parents.

     "உரிைமப் ேப ந் ண்ணெனன் யம்  ெமன்ன" (ெபரிய , கண்ண 17);

     [ ண்ைம→  ண்னன்]

ண்ணன

ண்ணன  tiṇṇaṉavu, ெப. (n.)

   1. உ  (நிசச்யம்);; certainty.'  டாரக்ண் ர ்ைவ ந்தத் ண்ணனேவ" ( வ்.  வாய். 2,1,10);

   2.  ண்ணக்கம் heartlessness, hardhood.

     " உன் ண்ணன  அஞ்சத்தக்க " ( க்ேகா. 343  உைர! );

     [ ண்ைம →  ண்ணன ]

ண்ணி

 
  ண்ணி tiṇṇi, ெப. (n.)

ன்னி பாரக்்க; see tinni.

ண்ணிமாடன்

 
  ண்ணிமாடன் tiṇṇimāṭaṉ, ெப. (n.)

ன்னிமாடன் பாரக்்க; see timi-madam.
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ண்ணிைம

ண்ணிைம tiṇṇimai, ெப. (n.)

   மன ; firmness of mind.

     " ண்ணிைமேயா  ெமல்லச ்சாரந்்தநின்" ( வாலவா 29, 17);

     [ ண்ைம→  ண்ணிைம]

ண்ணிழல் உ ப்ப வம்

 
  ண்ணிழல் உ ப்ப வம் tiṇṇiḻluruppaḍivam, ெப.(n.)

   இ  ஒ  ண்ப ப் படம் இ ந்  ஒர ்உ வத் ன் எந்தப் ப ைய ம் ற் ள்ள ைரைய 
ெவட்  எ க்கலாம் (அச் );; outlined halftone.

     [ ண்ைம + நிழல் + உ  + ப வம்]

ண்ணியன்

ண்ணியன் tiṇṇiyaṉ, ெப. (n.)

   1. மன வ ைம ள்ளவன்;  man of courage, strong willed person.

ண்ணிய ராகப் ெபரின்" ( றள் 666);

   2. வ யவன் ( டா);; strong, robust, powerful man.

   3. த ப் ம் வல்லைம ம் உள்ேளான் ; a stout strong person.

     [ ண்ைம→  ண்ணியன்]

ண்ெணனல்

ண்ெணனல்1 tiṇīeṉal, ெப. (n.)

நரம் ைசக் க களில் எ ம் ஒ க் ப்  ( ன்); onom.

 expr. of the vibrating sound of a stringed musical instrument.

     [ ண்ைம →  ண்ெனனல்]

  ண்ெணனல் tiṇīeṉal, ெப. (n.)

   உ யா த்தற் ப் ; expr. of being firm, hardy or strong.

     " ண்ெனன் ைறவனற் றப்ேபா ெடான்  (ேம மந் 570);.

     [ ண்ைம →  ண்ெணனல்]

ண்ெணன

ண்ெணன  tiṇīeṉavu, ெப.(n.)

ண்ணன  பாரக்்க;see ti-l-lavu.

க்கரிந்  மன்னிய ண்ெனன ம்  இயற் ெபரியத ம 146)

ண்ைண

ண்ைண tiṇṇai, ெப.(n.)

   1.  ட் ன் ேவ ைக; pial, a raised platform or veranda in a house.

     "ஆய்மணிப் பவளத ் ண்ைண" ( வக. 1126,);

   2. ேம , mound.

     "ேதனயாம் ம்ெபா ற் ண்ைண" ( வக 1822);

   ெத.  ன்ென;   க.  ண்ென;ம.  ண்ண.

     [ ன் →  ண்ட→  ண்ைண]

ண்ைணக் ந்

ண்ைணக் ந்  tiṇṇaikkundu, ெப. (n.)

   1.  ண்ைணேயாரம்; edge of thetinnai.

   2.  ந்  ண்ைண பாரக்்க ;see kundu-tinnai; a small pial

     [ ண்ைண + ந்  ]

59

www.valluvarvallalarvattam.com 11141 of 19068.



ண்ைணக் ற

ண்ைணக் ற  tiṇṇaikkuṟaḍu, ெப. (n.)

   1.  ண்ைணையெயாட் ள்ள ப  ( ன்);; a kind of step outside a veranda.

   2. ெபரிய  ண்ைணைய ஒட் க் ேழக் கட்டப்பட்ட  ண்ைண (இ.வ.);; a small pial of lowland adjoining 
a large pial.

     [ ண்ைண +  ற ]

ண்ைணப்பள்ளிக் டம்

 
  ண்ைணப்பள்ளிக் டம் tiṇṇaippaḷḷikāṭam, ெப. (n.)

    ட் ன் ன் ப யா ய ண்ைண ல் நடத் ம் பள்ளிக் டம்; pialschool.

     [ ண்ைண + பள்ளிக் டம்]

ண்ப -தல்

 
  ண்ப -தல் diṇpaḍudal, ெச. . . (v.i.)

   வ  ெப தல் (யாழ் அக);; to be strengthned.

     [ ண்-ைம→  ண்ப -]

ண்ெபா -த்தல்

ண்ெபா -த்தல் tiṇpoṟuttal, ெச. . . (v.i. )

    ைம தாங் தல் (யாழ் அ.க);; to be able to bear a burden.

   2. தாக் ப் ெபா த்தல்; suffering the attack as of diseases.

   3. வ  ெபா த்தல் (ச த்தல்);; to endure pain.

     [ ண்(ைம);→  ண்ெபா -]

ண்மச டல்

 
  ண்மச டல் tiṇmasagiḍal, ெச ன்றா  (v.t.)

   எண்ைணய்ப் ரிதமா ய அைடபஞ் டன் இைணத்  மச ம் ைற; padlubrication.

     [ ண் + மச  + இடல்]

ண்மம்

 
  ண்மம் tiṇmam, ெப. (n.)

ட்டவ வம் solidity.

     [ ண் →  ண்மம்]
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ண்ைம

ண்ைம tiṇmai, ெப. (n.)

   1. வ ைம, strength, power, robustness.

     "சால்ெபன் ந் ண்ைம ண் டாகப்ெப ன்" ( றள் 988); 

   2 உ ; hardness, compactness, firmness.

     "மண்ணிற் ண்ைம ைவத்ேதான்"  வாச 3, 26)

   3. ெமய்ம்ைம (சங்கத அக);;   truth, reality, certainity.

   4. கலங்கா நிைலைம;  steadiness, constancy.

     "கற்ெபன் ந் ண்ைம ண்டாகப் ெப ன்" ( றள் 54);.

   5. ப மன் heaviness, bulkiness.

   6. ெபா ளின்  அ க்கள் ஒன்ேறாெடான்  ெந ங் ச ் ண்ைமக்கவரச்்  ேசாந்் க் ந் 
தன்ைம; closnessinconstituent parts, density, close union of parts.

     [ ண்ணம்→  னம்→ அ ண்ைம (வ.ெமா.வ); ]

ண்ைமக்கவர்ச்

ண்ைமக்கவரச்்  tiṇmaikkavarcci, ெப. (n.)

   ஒன்  மற்ெறான்ைற இ க்கத்தக்க ஆற்றல் (யாழ் அக);; power of attraction, gravitational force.

   2. வ ைமேயா  ய கவரச்் ; mighty or potent attraction.

     [ ண்ைம + கவரச்் ]

ணம்

ணம் tiṇam, ெப. (n.)

ண்ைம பாரக்்க; see timail.

     " னமணி மாடத் ைடக் க ல்" ( ைச ேசந் ைட :5);

     [ ண்ைம →  ணம் (வ.ெமா.வ.);]

ணர்

ணர1் tiṇartal, ெச. .  (v.i.)

   ேசாரத்ல்; to get exhausted.

     "உணாந்்தவ ணாச்் யா ைழந்ேத ணரந்்தனரா  (அ ட்பா 4 ப நிச ்பக் 751-2);

     [ ணம் → ணா]்

னர்

னர2் tiṉartal, ெச. .  .(v.i.)

   1. கனமாகப் ப த் ந்தல் ; to forma thicklayer.

     " ணாத்்த வண்டல் கண்ேமல்" ( .வ்.  வாப் 6,1,5);

   2. ெந க்கமாதல் ; to be crowded, dense, close.

     "வண்  ணரத்்த வயல்" ( .வ்.  ப்பள்ளி. தனியன்);.

     [ ணம்→  ணா]்

ணா்

ணா3் ti, ெப. (n.)

   ெச ; denseness, thickness, as of a cloud.

     " ணராரே்மக ெமனக்க  களி  ேச ந் ேவங் கடத்தாேன" ( வ்.  வாய் 6, 105);

     [ ணா ்→ ண (ெவ.ெமா.வ);]
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ண -தல்

 
  ண -தல் diṇaṟudal, ெச. .  (v.i.)

    ச் த் த மா தல் ; to be choked, stifled, suffocated.

     [ னர ்→  ண  (வ.ெமா.வ.]

ணி-தல்

ணி-தல் diṇidal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெச தல்; to be crowded, dense, close.

     "மண் ணிந்த நில ம்" ( றநா.2);

   2. இ தல் ; to become solid, compact, firm.

     [ ண் →  ணி]

ணி ங் ல்

ணி

ணி2 tiṇittal, ெச. . . (v.i. )

   1. ெச ய உட் த் தல்; to cram, Stuff.

     " பாரங்க ண் ஞ் ேசாற் ைன வாங் ப் ல்ைலத் ணி ேன ( வவ் ெபாியார ் 4,5,5);

   2. ப த்தல்;  to enchase, set.

     "ெபான் ணி மணிமானட் ெபா வன பல"( கம்பரா வனம்  3);,

   3. ெந க்  வ ந் தல் (இ.வ);; to nagat, worry persistently.

   4. இைடச ்ேசரத்்தல்; to insert 5. 

   அ கமாக உண் த்தல்; giving excess of food.

   6. அைடத்தல், 

 plugging.

   7.  த்தல், 

 thristing, stuffing in.

     [ ன் →  ணி→ ணி→தல் (வ:ெமா.வ);]

  ணி3 tiṇi, ெப.(n.)

   1.  ட்பம்;  solidity, strength, firminess.

     "பலர் கழ் ணிேதாள்" (  152);

   2. ெச ;  denseness. 

இ ளின் ணிவண்ணம்' ( .வ் வாப் 2,1,8);.

   3. மண் ல  (அ.க.நி.);; earth.

     [ ள்→ ணி]

ணிகம்

 
  ணிகம் tiṇigam, ெப.(n.)

   ேபார ்( ன்);; battle

     [ ண் →  ணிகம்]
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ணிநிைல

 
  ணிநிைல tiṇinilai, ெப. (n.)

   ேசைன ன் ெச ந்த; phalanx, dense formation of an army.

     " ணி நிைலயலற"

     [ ணி + நிைல]

ணிப் ல

 
  ணிப் ல  tiṇippilavu, ெப. (n.)

   ஈரப்பலா; monkey jack.

     [ ணி + பல →  ல ]

ணப்

ணப்  tiṇappu, ெப. (n.)

 custosolo; strength force.

     " ணிப் ற வரற் ன ைனக்கரிய மாரி" (இர  ேத  9);

     [ ணிம்  →  ணிப் ]

ணிம்

ணிம்  tiṇimbu, ெப. (n.)

   ெச l; denseness.

     "இ ளின் க ந் ணிம்ைப" ( .வ. இயற்.  த் 72);

க. ணிந  (tiņinapu);

     [ ணிப்  →  னம்]

ணி ங் ல்

ணி ங் ல் tiṇimūṅgil, ெப.(n.)

   ெகட்  ங் ல் (அகநா. 27, உைர);; solid hard bamboo.

     [ ணி + ங் ல்]

ணியன்

ணியன் tiṇiyaṉ, ெப. (n.)

   1. பயனற் ப் ப த்த-வன்-  (யாழ்);; fat, indolent man; clumsy beast or thing.

   2. உள்ளடீற்ற மரம் ங் ல் த யன (இவ);; tree orcane slightly hollow,

     [ ண்(ைம);→  ணியன்]

ணி

ணி  tiṇivu, ெப. (n.)

   1. வன்ைம; hardness.

   2. ெந க்கம் ; denseness,

     [ ணி →  ணி ]

க்கம்

க்கம் tiṇukkam, ெப. (n.)

   1. ெச ; closeness, compactness.

   2, கட் , 

 thick consistency, solidity.

     " க்கமாய்க் காய்ச் க் ெகா " ( ன்,);

     [ ங்  →  க்கம்]
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ங் -தல்

ங் -தல் diṇuṅgudal, ெச. .  (v.i.)

   ெச தல் ; to become close, thich, dense, crowded.

ங் ன ள் ( வ். வாய் 2,1, 7, பன்னீ);

   2.உைறதல்;  to congeal solidity.

     "ெநய் ங் னாற்ேபால" ( வ் மாைல 2 வ்யா பக்15);

     [ ண்ைம →  ங் -]

ைண

ைண tiṇai, ெப. (n.)

   1. நிலம் ( ); ( ங்.);; earth, land.

   2. இடம் ( ங்);; place, region, situation, site.

   3. 

 house.

     " ைண ரி தல்வா ்(பரிபா 16,7);

   4.  லம்

 tribe caste, race, family

     "உயா் ைண மன்" ( ந் 224);

   5. ஒ க்கம்

 conduct, custom.

     "அவன் ெறாஃ ைன ர"் (மைலப  40);

   6. த ழ் ல்களிற் றப்ப ம் அக ம் ற மா ய ஒ க்கம்.

     "ஐந் ைண ெந யளா " (கம்பரா ாப்்பணைக 1);.

 convetional rules of conduct laid down in the Tamil works, of two classes, viz., aka-t-tinai and pura-t-tiņai.

   7. 2 uuristanssar யஃ ைணகளா ய ப ப் கள்; class, as of names of two kinds, viz. uyartinaiandakrinai.

     "ஆ  ைண  னிைசக் மன ெசால்ேல" (ெதால்ெசால் 1);

   8 அகத் ைன

 an idea in the mind.

   9.  றத் ைண ; an external object of perception.

   10.  soor; the five sorts,

     [ ண் →  ண்ைண →  ைண (ேவ.ெசாக);]

ைணகள்

ைணகள் tiṇaigaḷ, ெப.(n.)

   மக்கள்; people.

     "கணக்க ந் ைணக ம் (ெப ங் வத்தவ.2, 45);

     [ ைண + கள்]
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ைணநிைலப்ெபயர்

ைணநிைலப்ெபயர ்tiṇainilaippeyar, ெப. (n.)

   1.  ல ைறையக் க் ம் ெபயர;் noun denoting class or caste.

     "பல்ேலார ் த்த  ைண நிைலப்ெபயேர" (ெதால் .ெசால் 167);,

   3. ஐந் ைணத் தைலமக்கட்  வழங் ம் ெபயர்

 name of the chieftains of aintinaņai.

     "ஆனா வைகய ைண நிைலப் ெபயேர (ெதால் ெபா. 22);

     [ ைண + நிைலப்ெபயர]்

ைணநிைலவரி

ைணநிைலவரி tiṇainilaivari, ெப. (n.)

   ஐந் ைனச ்ெசய் கைள காமக் ப் த் ேதான்றப் பா ம் பாவைக ( லப். 10, கட் ைர);; a kind of erotic 
composition dealing with the incidents and events peculiar to aintinai.

     [ ைன+  நிைலவரி]

ைணப்பாட்

ைணப்பாட்  tiṇaippāṭṭu, ெப. (n.)

எ த்த ைணக் ரிய ெதா ைலப் ெபா ப் படக் ம் பாடல் (இலக் . 603, உைர);.

 a poem dealing in general terms with a particular tiņai (ெச.க:);.

     [ ைண + பாட் ]

ைணப்ெபயர்

ைணப்ெபயர ்tiṇaippeyar, ெப. (n.)

   ஐந் ைண ல் வா ம் மக்கட்  வழங் ம் ெபயர(்ெதால். ெபா.21);; names of the peoples occuying aintiņai.

     [ ைண + ெபயர]்

ைணமயக்கம்

ைணமயக்கம் tiṇaimayakkam, ெப. (n.)

   1. ஒ  நிலத் க்  உரிய காலம், உரிய ெபா ள், க ப்ெபா ள்கள் மற்ற நிலத் க் ரிய 
அப்ெபா டன் கலந்  வரப் பாடலைமக்ைக ; to compose poems with the hormonies blending of the features of 
one tinai with those of another.

   2. அகம் றம் என்ற ைணமயக்  ைணகள் ஒன்ேறாெடான்  மயங்  வ ைக ; blending of akattinai 
and purattinai.

ைண மயக்

ைண மயக்  tiṇaimayakku, ெப. (n.)

ைணயமயக்கம் பாரக்்க;see titlas-mayakkam.

     "அகத் ைண ன்கட ்ைகக் ைள வ தல் ைண மயக்காம் றெவனின்" ( க்ேக. 4, உைர );

     [ ைண + மயக்  ]

ைன மாைல ற்றம்ப
ைன மாைல ற்றம்ப  diṉaimālainūṟṟambadu, ெப. (n.)

   ப ெனண் ழ்க் ; கணக் ெளான் ம் கணிேமதா யார ்இயற் ய ம் 150 ெசய் ளில் ஐந் ைன 
ெயா க்கங்கைளக் வ மான ல்; an ancient love poem of 150 stanzeas by kanimetáviyār, one of padinen-kil-

ைணெமா ையம்ப
ைணெமா ையம்ப  diṇaimoḻiyaimbadu, ெப. (n.)

   ப ெனண் ழ்க்கணக்  ெளான் ம் கண்ணஞ் ேசந்தனாரியற் ய ம் 50 ெசய் டக்ளில் 
ஐந் ைனெயா க்கங்கைளக் வ மான  ல்; an ancient love poem of 50 stanzas by kannan-cendanär one of 

ைணவ

ைணவ  tiṇaivaḻu, ெப. (n.)

ஒ  ைணச ்ெசால்ைல மற்ெறா  ைணப் ெபா ளிற் ெசால் வதா ய வ வைக (ெதால், ெசால். 11, 
ேசனா); ,

 incorrect use of a noun in a tinai which to it does not belong.

     [ ைண + வ ]

ைணவ வைம

ைணவ வைம  diṇaivaḻuvamaidi, ெப. (n.)

   மர  பற்  ஆன்ேறாரால் அைமத் க் ெகாள்ளப்பட்ட ைணவ  (ெதால்ெசால்.57, ேசனா);; tinai-valu 
sanctioned by usage.

     [ ைண + வ வைம  ]
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த்தகம்

த்தகம் tittagam, ெப. (n.)

   1. மைலேவம்  (மைல); பாரக்்க ;see malaf-vémbu,

 persian lilac.

   2.  க்க ேவம் :

 Persianila.c.

   3 நில ேவம் ; ground neem.

   4. காலப் ைக ைல,

 smoking tobacco.

   5. கண் க் ேமார ் ைக ( த ேரா னி);; an unknown plant useful in eye disease.

த்தகா ட்

 
  த்தகா ட்  tittakāruṭṭi, ெப. (n.)

    வ  தைல; wild Indian brinjal.

  த்தகா ட்  tittakāruṭṭi, ெப.(n.)

    வ தைல; wild Indian brinjal solanus indicum (typica); (சா.அக.);.

த்தக் தம்

 
  த்தக் தம் diddakkirudam, ெப. (n.)

   கசப்  ம ந்  ெநய்; medicinal ghee with bitter taste being prepared with bitter herbs.

த்தசம்

 
  த்தசம் tittasam, ெப. (n.)

   ேபய்ப் டல்; wild snake gourd.

  த்தசம் tittasam, ெப. (n.)

   ேபய்ப் டல்; wild snake gourd-Trichosanthes cucumerina (சா.அக.);.

த்ததண் லம்

 
  த்ததண் லம் diddadaṇṭulam, ெப. (n.)

    ப் ; long pepper.

த்த த்தம்

 
  த்த த்தம் diddaduddam, ெப. (n.)

   மரத் ன் கசப் ப் பால்; bitter milky sap of the tree.

த்த ம்

 
  த்த ம்  diddadumbi, ெபா.(n.)

   கசப் க் ெகா ; bitter gourd cralber.
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த்தசாரம்

த்தசாரம் tittacāram, ெப. (n.)

   மா லங்கம்; lingam tree.

   2. க ப் க் கா க் கட் ; black cateche.

த்தபரி

த்தபரி tittabari, ெப. (n.)

   1.ஒ  வைக ெவள்ளரி; a kind of cucumber.

   2. ெகாம்மட் ;   3. ஒ  வைக ப் ; a kind of salt

த்தப வன்

த்தப வன் tittabaruvaṉ, ெப.(n.)

   1.  ந் ல்; moon creeper.

   2.  யற் ல்; hare grass.

   3.  ன்ற; liquorice.

த்தபைல

 
  த்தபைல tittabalai, ெப. (n.)

   கசப் க்காய்; bitter fruit.

த்த சம்

 
  த்த சம் tittapīcam, ெப. (n.)

   ேபய்ச் ைர; kind of gourd.
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த்தம்

த்தம் tittam, ெப. (n.)

   1. ெந ப் ; fire.

   2. கட் க் கைத; table.

  த்தம்2 tittam, ெப. (n.)

   . கசப்  ( ங்.);; bitterness.

   2.  த்தகம் (மைல); பாரக்்க;see tittagam.

   3. நிலேவம் ( ன்); பாரக்்க;see nilavémbu.

   4. எண்ெணய்; oil.

   5. மணம்; fragrance,

   5. நிலேவம்

 ground neem,

   7. மைலேவம்

 persian lilac.

   8. ெவள்ைளக் ப்ைப; white rattle wort.

   9.  னல் ங்ைக; three learned indigo.

   10.  ன்ன ள்ளங் ; small radish.

   11 காரம்; purngancy.

   12. ெவப்பாைல; desontery rosebay.

  த்தம்3 tittam, ெப. (n.)

   ஒளி; effulgence.

     " த்ததவர"் (ேம மந். 1097);.

த்தன்

த்தன்

த்தன் tittaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  பைழய ேசாழவரசன் ; an ancient Chola king.

     "மாவண்  த்தன்" ( றா 352);

த்தாெவனல்

 
  த்தாெவனல் tittāveṉal, ெப. (n.)

   நடனத் ல் வழங் ம் தாளக் ப் ; expr of time-measure.
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த்

த் 1 tittittal, ெச. .  (n.)

   இனித்தல்; onom to be sweet, savoury delicious, pleasing.

     ' ப்பவளச ்ெசவ்வாய் தான் த் த் க் ேமா" ( .வ் நாய்ச ்7.1);

     [ ந்  →  ந்  →  த்  (ேவ.ெசா.க);]

  த் 2 titti, ெப. (n.)

   1.  த் ப் ;  sweetness.

     " த் ப்பனங்கட் " ( ன்,

   2.  னி (யாழ்ப்);; light food.

   3. ேபா◌ீந்  ( ன்);; date palm.

   4. இன்பம் (அக.நி);; pleasure.

   5. ேதமல் ; yellow spreading spots on the body.

     "ேகாைத யGorang, usrauß  த் " ப ற் ப் 32

   6.  ரா (யாழ் அக.);;  Lurriršs; common bottle-flower.

   7. Fjögusirų-; lunch on.

  த்  titti, ெப. (n.)

ேவள் க் ண்டம் ( ன்);:

 a sacrificial pit.

த் க்கப்ேப -தல்

த் க்கப்ேப -தல் diddikkappēcudal, ெச. . . (v.i.)

    கமனாகக் தல் ; to flatterr, coax or wheedle with sweetwrods.

     " த் க்்கப் ேப வாங் , வந் ன் கைட றவாய்" ( வாச. 7,3);

     [ த்  + ேப ]

த் க்காரன்

த் க்காரன் tittikkāraṉ, ெப. (n.)

த்  என் ம் இைசக்க ைய ஊ பவன். 

 a piper.

     " த் க்காரைன ம்" ( ற  288 );

     [ த்  +காரன்]

த் க் ம்ேவம்

த் க் ம்ேவம்  tittikkumvēmbu, ெப. (n.)

   ச க்கைர ேவம்  (பதாரத்்த 230);; a kind of neem.

     [ த்  + ேவம் ]

த் கம்

த் கம் tittigam, ெப. (n.)

   1. ேபய்ப் ேடால் பாரக்்க; wild snake gourd.

   2.-அரத்ைத ; galangal.

   3. ேபய்க் ெகாம்மட்  ; bitter water melon.

   4. கசப்  மணம் வாய்ந்த ; anything having bitter flaver.
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த் கா

 
  த் கா tittikā, ெப. (n.)

   கண்டங்கத் ரி; prickly night shade.

த் சாகம்

 
  த் சாகம் titticākam, ெப. (n.)

மா ங்  (மைல); பாரக்்க ;see mavilingu,

 round berried cuspidate-leaved lingam tree.

த் ப்பனங்கட்

 
  த் ப்பனங்கட்  tittippaṉaṅgaṭṭi, ெப. (n.)

ஈசச்ெவல்லம் ( ன்);, 

 jaggery of the date palm.

     [ த்  + பனங்கட் ]

த் ப்

த் ப்  tittippu, ெப. (n.)

   1. இனிப் :

 Sweetness.

     " த் க் ேமார ் த் ப் ெபலாங் ட்  ண்டா ம் (அ ட்பா, 3 நடரா. 10);

   2. இனிப் ள்ள பண்டம்; any sweet eatable.

   3. ண ன் தற் ெபயர;் plants first term.

   4.  த் ப்  நாரத்ைத ; sweet nārattai.

     [ த் + ]

ெத. 

த் ப் க் ெகா ந் ரி

 
  த் ப் க் ெகா ந் ரி tittippukkoḍimundiri, ெப. (n.)

   இனிப் க் ெகா ந் ரி; sweet grapes as opposed sour grapes.

     [ த் ப்  + ெகா த் னரி]

த் ப் க்ேகாைவ

 
  த் ப் க்ேகாைவ tittippukāvai, ெப. (n.)

   இனிப் க் ேகாைவ. இ  இதளியத்ைதக் கட் ம்; sweet caper lehneria umbellate.!. Itis capable of binding or 
consolidating mercury.

     [ த் ப்  + ேகாைவ]

த் ப் ச் ரிஞ்சான்

 
  த் ப் ச் ரிஞ்சான் tittippuccuriñjāṉ, ெப. (n.)

   இனிப் ச ் ரிஞ்சான் ; sweet barbary dollocolchicum. It is opposed to briltercurifican.

     [ த் ப்  + கரிஞ்சான்]
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த் ப் சே்சாளம்

 
  த் ப் சே்சாளம் tittippuccōḷam, ெப. (n.)

   இனிப் ச ்ேசாளம் ; sugar millet sweet corn.

     [ த் ப்  + ேசாளம்]

த் ப் நாரத்ைத

 
  த் ப் நாரத்ைத tittippunārattai, ெப. (n.)

   இ ேவ சாத் க் ; sathukodi.

     [ த் ப்  + நாரத்ைத]

த் ப் நாவல்

த் ப் நாவல் tittippunāval, ெப. (n.)

    னி நாரத்ைத; sweet gulgul.

   2. சம்  நாவல்;   இனிப்  நாவற் ; sweet jamoon

     [ த் ப்  + நாவல்]

த் ப் நீர்ேநாய்

 
  த் ப் நீரே்நாய் tittippunīrnōy, ெப.(n.)

   நீர  ேநாய் ; diabetes.

     [ த் ப்  +  நீநாய்]

த் ப் ப்பண்டம்

த் ப் ப்பண்டம் tittippuppaṇṭam, ெப. (n.)

   இனிப் ண ப் ெபா ள் ( ன்);; swcetmeal.

   2.  த் ப் ப் பண்ணியம் ; confection.

   3. சரக்்கைரப் பா ல் ேபாடெ்ட த்த பண்டம்; that which is preserved by means of sugar or syrup.

     [ த் ப்  + பண்டம்]

த் ப் ப்பாைல

 
  த் ப் ப்பாைல tittippuppālai, ெப.(n.)

   நல்ல பாைல ; sweet palay ;

   இனிப்  மா ைள; sweet pomegranate.

     [ த் ப்  + பாைல]

த் ப் ப் ளி

 
  த் ப் ப் ளி tittippuppuḷi, ெப. (n.)

இனிப் ப் ளியம்பழம்,

 tamarind that is sweet.

     [ த் ப்  +  ளி]
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த் ப்ெப சை்ச

 
  த் ப்ெப சை்ச tittippelumiccai, ெப. (n.)

   எ சை்ச வைக; Sweet lime,

     [ த் ப்  + எ சை்ச]

த் ரிைய

த் ப் ப்ேப

 
  த் ப் ப்ேப  tittippuppēti, ெப. (n.)

உலரெ்கா ந் ரி கற்கண்  ேசரந்்த மலநீக்  ம ந் ,

 puragative containing dried graphes and sugar candy.

     [ த் ப்  + ேப ]

த் ப் மா

 
  த் ப் மா tittippumā, ெப. (n.)

   இனிப்  மாங்காய் ; graft mango.

     [ த் ப்  + மா]

த் ப் ந் ரி

 
  த் ப் ந் ரி tittippumundiri, ெப. (n.)

இனிப் க் ெகாடை்ட ந் ரிைக:

 Sweetgrapes with seeds.

     [ த் ப்  +  ந் ரி]

த் ப் வா ைம

 
  த் ப் வா ைம tittippuvātumai, ெப. (n.)

   இனிப்  வா ைமக் ெகாடை்ட;  Sweet almond.

     [ த் ப்  + வா ைம]

த் ைள

 
  த் ைள tittimuḷai, ெப. (n.)

   இரடை்டத் த் ப் பனங்கட்  (யாழ்ப);; double cake of palm jaggery.

     [ த் ப்  +  ைள]

த் யம்

த் யம் tittiyam, ெப. (n.)

த்  பாரக்்க;See tittio.

     "அழெல  த் ய ம த்தயாைம" (அகநா. 361);

   2. அகரத்ைத ;  galangal (சங். அக);

த் ரம்

 
  த் ரம் tittiram, ெப. (n.)

   அரத்ைத (மைல); பாரக்்க ;see arattai; galangal.
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த் ரகம்

 
  த் ரகம் tittiragam, ெப. (n.)

    ற்றரத்ைத; small galangal.

த் ரி

த் ரி tittiri, ெப. (n.)

   1. க தாரி, 

 Indian partridge.

   2.  ன் ெகாத்   வைக ; a kind of king fisher.

   3,  க் க்  ; king fihser.

   4. நாணல்; rced.

த் ரிப்

த் ரிப்  tittirippu, ெப. (n.)

    ைன ட் ; hoax, humbug, cheating, delusion.

     "ெசய் ங்கப   மகா த் ரிப்  மாகாசப் ெபாய் ங் கலந்  கட் னாள் ( ற  168);

த் ரிபைல

 
  த் ரிபைல tittiribalai, ெப. (n.)

   ேநரவ்ாளம்; purging nut.

த் ரிைய

 
  த் ரிைய tittiriyai, ெப. (n.) 

ெபண் க தாரி,

 femal patridge (சா. அக);

த்

த்  tittiru, ெப.(n.)

   1. நானல் (மைல); பாரக்்க; see manal; a large and coarse grass.

   2. கம்பம் ல் ; pomccum grass.

த் ச்

 
  த் ச்  tittirucci, ெப. (n.)

த்  ( ன்); பாரக்்க;see tittiru.

த் -த்தல்

த் -த்தல் tittivittal, ெச. ன்றா  (v.t.)

வாங் ய கடன் த யவற்ைறத் ரத்்தல்:

 to repay, as loans.

     "வாங்  ெபான் த் க் ம் வல்லைம ம்" (ெதய்வக் ற  81);

த் பம்

 
  த் பம் tittīpam, ெப. (n.)

   ேபரரத்ைத ; large golangal.
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த்

த் 1 diddudal, ெச. ன்றா  (v.t.)

    த் தல்; to correct, rectify a mistake.

     "ெதள்ள ரத் ட்  ைர த்  வளரத்ெ்த த் ேதார.் ( ளப்ப 8);

   2 எ த் க் கற்க வரிவ ன்ேமற் பல ைறெய ப் பழ தல் இவ); to practise hand writting by tracing 
over a written copy.

 T. K., diddu

     [ த் →  த் -தல்]

  த் 2 tittu, ெப. (n.)

த் ப்பா  பாரக்்க; see tittu-p-pâdu.

  த்  tittu, ெப.(n.)

   ேசாமன்ேசா  (j.);; suit of clothes.

     [U. dust → த.  த் .]

த் ப்பா

 
  த் ப்பா  tittuppāṭu, ெப, (n.)

    த்தம் (ெகா.வ);; correction, alteration.

 K. diddupādu

     [ த் ப்  + ப ]

த் ணி

 
  த் ணி titturuṇi, ெப. (n.)

    ள  ; holybasil.

த் ெவட்

 
  த் ெவட்  tittuveṭṭu, ெப. (n.)

த் ப்பா  (இ.வ); பாரக்்க ;see tittu-p-pādu(இ.வ);.

     [ த்  + ெவட் ]

த்ேத

 
  த்ேத  tittēki, ெப.(n.)

   பற்படகம் (சங்அக.); பாரக்்க ; feverplant

த்ைத

 
  த்ைத tittai, ெப.(n.)

ேவம்  ,

 neem tree.
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தம்

தம்1 didam, ெப. (n.)

   நிைல ; fixedness, steadiness, stability.

     " தமாய் நிற் டம் மாைய"( ஞானவா..இடக்29);

  தம் didam, ெப.(n.)

த்தம் (யாழ்அக); பாரக்்க; see tittam.

ந் ணி

தைல

தைல1 didalai, ெப. (n.)

   1. ேதமல் ; yellow spots on the skin, considered beautiful in women.

     "ெபான் ைர க க் ம் தைலயர ் க!

   2. ஈன்ற ெபண்க க் ள்ள ெவ ப்  நிறம்; pale complexion of women after confiement.

     "ஈன்றவ தைலேபால் (க த் 32);

  தைல2 didalai, ெப. (n.)

ெபாற் ர் , 

 golden streak.

     " தைலத் வா ச ்ேசைவ" (ெசாக்க உலா.63);

தளம்

 
  தளம் didaḷam, ெப. (n.)

மாமரம் (மைல);.

 a mango.

தன்

தன் didaṉ, ெப. (n.)

   1. மன ைடயவன்; one who is firm in mind.

     " தனாெயவ  ம யாத ெபா ைளத் ெகாண் " (பகவத ் ைத 2 ,3);

   2.  டமான  (பகவத ் ைத, ப 27);:

 that which is firm.

  தன் didaṉ, ெப.(n.)

   1. மன ைடயவன்; one who is firm in mind.

     " தனாெயவ  ம யாத ெபா ைளத் ெதரிந்  ெகாண் " (பகவற் ைத, 3.31);.

   2.  டமான ; that which is firm.

தனி

தனி didaṉi, ெப. (n.)

தைல1 பாரக்்க; see tidalai.

     "ஆகத்தா ெய ற் தனி' (க த் 14:);
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-த்தல்

-த்தல் dididdal, ெச  (v.i.)

த்  பாரக்்க; See titi.

  -த்தல்4 dididdal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. காத்தல் ( டா.);; to preserve, sustain.

     "உல ெகலாந் க்  ைமயன்" (உபேதசகா.  வ ரத. 375);.

   2. கட் தல்; to construct, build.

     " த்த ல்" (ைதலவ.ைதல.);.

     [Skt. sthiti → த.  .]

ைத-தல்

ைத-தல் didaidal, ெச  (v.i.)

   பர தல் 10;  spread.

     " ைத ந் தா  ேத ஞ் ஞி ம்" (ேதவ  395,5);

ந்

 
  ந்  tindi, ெப. (n.)

இனிப் ,

 sweetness.

ந் கத் ரிப்பழம்

 
  ந் கத் ரிப்பழம் tindigattirippaḻm, ெப. (n.)

   இனிப் ச ் ைவ ைடய கத் ரிப்பழம்; a kind of fruit.

ந் டம்

ந் டம் tindiḍam, ெப. (n.)

   1.  ளி (மைல);;see puli.

   2.  ளியமரம் ; tamarind tree

   3. இனிப் ப் ளியமரம்; sweet tamarind.

ந் ைக

 
  ந் ைக tindiḍigai, ெப.(n.)

ந் டம் பாரக்்க; see tindigigam.

ந் கம்

 
  ந் கம் tindiṭīkam, ெப. (n.)

ளி ( டா); பாரக்்க ;see puli

த் ப் ச்

 
  த் ப் ச்  tittippicci, ெப. (n.)

 promsø;

 reed
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ந் ணி

ந் ணி tindiruṇi, ெப. (n.)

   1.  ளி ( வா பாரக்்க ; tamarind.

   2.  ளியமரம் ; tamarind tree.

   3.  ளியாைர; sour sorrel.

ந் ணிக் ழம்

ந் ணிக் ழம்

 
  ந் ணிக் ழம்  tindiruṇikkuḻmbu, ெப. (n.)

ளிக் ழம்  ,

 sauce of tamarind fruit.

ந்

ந்  tindu, ெப. (n.)

   1. க ங்கா ; ebony.

   2. எட் ;  nukuomica.

   3.  ந் கம் பாரக்்க

நாரம்

நாரம் tināram, ெப. (n.)

   ெபான்னைக வைக; a gold coin.

     "  நாரந் தண்டப் ப வ " (T.A.S. ii, 13);

ப்பம்

 
  ப்பம் tippam, ெப, (n.)

ப்  (சங் அக.); பாரக்்க ;see tippali. 

ப்ப
ப்ப  tippali, ெப.(n.)

   ம ந் க்ெகா  வைக (பதாரத்்த  954);; long pepper.

ப்ப க்கட்ைட

 
  ப்ப க்கடை்ட tippalikkaṭṭai, ெப. (n.)

   கண்ட ப்ப  ( ன்);; long pepper vine, used for medicinal purpose.

     [ ப்ப  + கடை்ட]

ப்ப க் ெகாச் க்காய்

 
  ப்ப க் ெகாச் க்காய் tippalikkoccikkāy, ெப.(n.)

   ஒ  வைகச ் ளகாய் (யாழ்.அக);; a kind of small chillies.

     [ ப்ப  + ெகாச் க்காய் ]

ப்ப யரி

 
  ப்ப யரி  tippaliyarisi, ெப. (n.)

    ப்ப க்காய் ( ன்);; long pepper.

     [ ப்ப  + அரி ]
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ப்பாயம்

 
  ப்பாயம் tippāyam, ெப. (n.)

   ஓமம் ; Bishop's weed.

ப்

ப் 2 tippili, ெப. (n.)

   1. ேகா ; dregs, refuse of anything from which the juice has been squeezed out.

   2 வ கட் ய ன் அ ற் தங்  நிற் ம் வண்டல்; sediment at the bottom of an oil pot.

 T. pippi.

  ப்  tippili, ெப. (n.)

   1.  ப்ப  பாரக்்க; see tipali.

     " ந்ேதன் ப்  ேதய்த் ' ( வக.270);

   2.  ப் ப்பைன;see tippili-panai.

ப் சே்சா

 
  ப் சே்சா  tippiccōṟu, ெப. (n.)

   சாரத்ைதப் ந்ெத த்த ேசா ; refuse of boiled rice from which the juice or essence in squeezed out.

     [ ப் +ேசா ]

ப் ைத-த்தல்

 
  ப் ைத-த்தல் dippidaiddal, ெச ன்றா  (v.i.)

    ம் த் ைதய தல் (இவ);; to stich back.

  ப் ைத-த்தல் dippidaiddal, ெப. (n.)

   ஓமாம்; bishops weed.

ப் யம்

ப் யம் tippiyam, ெப. (n.)

   1. ெதய்வத் தன்ைம ைடய ெபா ள்;  that which is divine, sacred.

ெதய்வங் ெகால்ேலா,  ப் யங் ெகால்ேலா (மணி. 18,84); 

    றக்கம் ( வரக்்கம்);; heaven._

ெசய்ைகயடங் த ப் யமாம் ரிக  43)

   3. யக்கத்தக்க ; that which is admirable.

     " சை்சப் பாத் ரங் ைக ேனந் ய  ப் யம்" (மணி.15, 70);.

   4. றந்த  (உ.வ.);; that which is excellent.

   5. ஒ வைக ெநல்; a kind of paddy,

     "ெகந்தசா  ப் ய ெமன் ைவயகத் த ந்தண்கழனி (ேதவா.700.7);

  ப் யம் tippiyam, ெப. (n.)

   ஒமம் (மைல);; bishop's weed (ெச.அக..);,
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ப் யன்

ப் யன் tippiyaṉ, ெப. (n.)

   ெதய்வத் தன்ைம ைடேயான்; a divine person.

ஒப் றத் வெமா ய ப் யன் (ஞான 48,6);

ப் ரைம

ப் ரைம tippiramai, ெப. (n.)

   1.  ைச த மாற்றம்; confusion regarding direction.

   2. மனக் ழப்பம்; be wilderment, perplexity.

ப் த்ைத

 
  ப் த்ைத tippiruttai, ெப. (n.)

   கடற் காந்தள்; madagascan mangrow (சா.அக.);

ப் ட்டம்

 
  ப் ட்டம் tippiliṭṭam, ெப. (n.)

ப் யாட்டம்;see tippihyāgam.

ப் க்கட்ைட

 
  ப் க்கடை்ட tippilikkaṭṭai, ெப. (n.)

   கண்டத் ப் ; root of long pepper.

     [ ப்  + கடை்ட]

ப் க்கள்

 
  ப் க்கள் tippilikkaḷ, ெப. (n.)

   ேமற்  மைலத ்ெதாடரச்் ள்ள வெரன் ஞ் சா யாரால் ஒ வைகப் பைன ந்  
இறக்கப்ப ங் கள்; toddy extracted from a wild palm on the western ghats by themuthuvar tribe.

     [| ப்  + கள்ஸ]

ப் க்ெகாச் க்காய்

 
  ப் க்ெகாச் க்காய் tippilikkoccikkāy, ெப. (n.)

    ள க்காய்; small pepper fruit.

ப் க்ெகா

 
  ப் க்ெகா  tippilikkoḍi, ெப. (n.)

   அரி த் ப்  ; common long pepper.

     [ ப்  + ெகா ]

ப் க்ெகாம்மட்

 
  ப் க்ெகாம்மட்  tippilikkommaṭṭi, ெப. (n.)

ேபய்க் ெகாம்மட்  ,

 devil on bitter water don.

     [ ப்  + ெகாம்மட் ]
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ப் த்

 
  ப் த்  tippilisutti, ெப.(n.)

    ப் ையப் பழசச்ாற் ல் ஊற ைவத்  எ த்தல் ; purification a long pepper by soaking itin fruit juice.

ப் த்தவயம்

ப் த்தவயம் tippilittavayam, ெப. (n.)

   1. அரி த் ப்  ; common long peper.

   2. ஆைனத் ப்  ; elephant long pepper.

     [ ப்  + தவம்]

ப் நாரி

 
  ப் நாரி tippilināri, ெப. (n.)

ச் ப் பைக ( ச ்சத் );ச ்ெச

 plant smelling of long pepper said to be vermifage.

ப் நாவல்

 
  ப் நாவல் tippilināval, ெப. (n.)

அவந்

 proudi»;Indian mulberry.

     [ ப்  + தாவல்]

ப் ப்பைன

 
  ப் ப்பைன tippilippaṉai, ெப. (n.)

பைன வைக ,

 jaggery palm.

   ஈழப்பைன; wine palm of Srilanka.

     [ ப்  + பைன]

ப் யத்

 
  ப் யத்  tippiliyatti, ெப. (n.)

   ஆைனத் ப்  ; elephant long pepper.

ம்மன்

ப் யரி

 
  ப் யரி  tippiliyarisi, ெப. (n.)

அரி த் ப்  பாரக்்க ;see arici-t-tippilil.

     [ ப்  + அரி ]
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ப் யாட்டம்

ப் யாட்டம் tippiliyāṭṭam, ெப. (n.)

   1.  றைனக் ள்ளி ம் அைலத் ம் ஆ ம் அைலத் ம் ஆ ம் ைளயாட்  வைக ; a kind of play in which 
one teases, pinches, pulls the ears of another.

   2.  ைமயான ேகள்  ; puzzles, riddles.

   3,  த்தலாட்டம் ; deception, fraud.

     [ ப்  + ஆட்டம்]

ப் ேவர்

 
  ப் ேவர ்tippilivēr, ெப. (n.)

   கண்டத ் ப்  ; bengal long pepper.

     [ ப்  + ேவi]

ப்ைப

ப்ைப tippai, ெப. (n.)

   ேம  ( ேனந், 368, உைர);; mound, elevated ground.

   2. ப ந்த ; that which is bulky (ெச.அக);

ப சச்ம்

 
  ப சச்ம் dibadiccam, ெப. (n.)

   வா ைவ (மைல);; black oil tree.

  ப சச்ம் dibadiccam, ெப.(n.)

ப சம் பாரக்்க;see tipatisam (சா.அக.);.

பைத
பைத dibadai, ெப. (n.)

   இரண்ட க் கண்ணி (இராமநா. பாலகா 2);; distich, couplet.

ப

 
  ப  tibasu, ெப. (n.)

ேவங்ைக மரம்:

 kinotrce.

. .

 
  . . tibi, ெப.(n.)

    வள் க் ப் ன்; வள் வரஆ்ண்  பாரக்்க:see tiruvalluvar Andu.

ம்

 
  ம் tim, ெப. (n.)

    க்  (யாழ் அக);; direction.

ம்

 
  ம்  timbu, ெப. (n.)

   ெசங்கத்தாரி ; false peacon acor tree.
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ம்மக் ரங்

ம்மக் ரங்  timmakkuraṅgu, ெப. (n.)

ம்மன் ( ன்); பாரக்்க; see timman.

   2. ஒ வைக மாந்தக் ரங் ,

 a man like monkey.

   3. வா ல்லாக் ரங்  ; tail less monkey.

     [ ம்மன் +  ரங் ]

ம்ம

 
  ம்ம  timmali, ெப.(n.)

   உடல் ப த்தவள் (யாழ்ப்);; stout, strong woman.

ம்மன்

 
  ம்மன் timmaṉ, ெப.(n.)

   ஆண் ரங்  வைக ( ன்.);; male of a species of monkey.

   ெத.  ம்ம ;க.  ம்மன்.

ைம

ம்ைம

ம்ைம timmai, ெப.(n.)

   1. ப மன் (இவ);; bulk, size.

   2. ெபான்னிைழ த யவற் ன் பந் ; ball, skein as gold thread.

     "சரிைகத் ம்ைம" ( ன்);

ெத.  ம்ெம.

  ம்ைம timmai, ெப.(n.)

    ப் ரைம ( ன்);; insensibility,

 
   timi, ெப. (n.)

   ெப ன் ( வா.);; an aquatic animal of enormous size.

ேகாடம்

 
  ேகாடம் timiāṭam, ெப. (n.)

   கடல் (யாழ் அக);; Sea.

ங் ல லம்

ங் ல லம் timiṅgilagilam, ெப.(n.)

ங் லத்ைத ங்கக் ய ெப ன்:

 an aquatic animal believed to be large enough to swallow a timingilam.

     "ேதச ா ஞ் ெசால் ந் ங் ல லங்கேளா ம்" (கம்பரா. கட றா 38);

ங் லம்

ங் லம் timiṅgilam, ெப.(n.)

   1.  ைய ங்கக் ய ெப ன் ( டா);; an aquatic animal believed to be large enough to swallow a timi.

   2. ெப ன் வைக ; whale cetaceac(ெசஅக);.

     [ ம + அ ங் லம்]
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ச -த்தல்

 
  ச -த்தல் timisaḍittal, ெச. . . (v.i) 

   இள ய தைரையத ் க்கடை்டயால் ெகட் ப்ப த் தல் ; to ram, beat-loose earth to solidity.

     [ ைச + அ த்தல்]

சம்

 
  சம் timisam, ெப. (n.)

க பாரக்்க ( ன்);;see timişu.

தம்

1 timisu, ெப. (n.)

   1. ேவங்ைக  East Indian kino.

     "சாரலந் ைடச ்சாந்தனத் தைழவ ன் ( வக 1901);

   2. வச் ரேவங்ைக; Andamans red wood.

  2 timisu, ெப. (n.)

   இள ய தைரைய ெகட் க் ம் கடை்ட; rammer,

கட்ைட
கடை்ட timisugaṭṭai, ெப. (n.)

2 பாரக்்க ;see timists.

ெசய்-தல்

 
  ெசய்-தல் timisuseytal, ெச. . ., (v.i.)

ச  பாரக்்க;see timišadi.

ேபா -தல்

 
  ேபா -தல் dimisupōṭudal, ெச ன்றா , (v.i.)

ச  பாரக்்க; see timišagi.

த தம்

த தம் dimidagumudam, ெப. (n.)

   1. இைரசச்ல்

 noise, stir, bustle.

   2. ம ழ்ச்  ; joy, mirthjoviality.

   3.   ; abundance, plenty.

   4. ஊதாரித்தனம் ; extravagance.

த தளம்

 
  த தளம் dimidaādaḷam, ெப. (n.)

    வப்  ஆதைல அதாவ  ெசவ்வாமணக் ; a red variety of castor plant.
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தம்

தம்1 dimidam, ெப. (n.)

   1. ேபேரா  ; noise, bustle.

   2.  த்தா ைக;  dancing.

     " த்தரிற் த ட் " (கம்பர ெச . ப. 42);

     [  →  தம்]

  தம்2 dimidam, ெப.(n.)

   ஈரம் (யாழ்அக);; dampness.

  தம்3 dimidam, ெப. (n.)

   உ  (யாழ்.அக);; stability.

தம்ேபா -தல்

 
  தம்ேபா -தல் dimidambōṭudal, ெச. . . (v.i)

த -தல் (யாழ்.அ.க. ); பாரக்்க; see timidamidu.

     [ மதம் + ேபா -]

த தல்

 
  த தல் dimidamiḍudal, ெச. . .(v.i.)

   களித்தல்  ( ன்);; to be merry, jovial, jolly noisy,

     [ தம் + இ தல்]

 dimidimi, ெப. (n.)

   1. தாளங் க் ஞ்ெசால் ( ன்);; syllable sung to keep time in dancing.

   2,  ங் லம் ; whale T. dimidimi

  2 dimidimi, ெப.(n.)

ங் லம் ( ன்); பாரக்்க;  see timiiigalam.

ெயனல்

ெயனல் dimidimiyeṉal, ெப. (n.)

   1. தாளக் ப் ;   keeping time in dancing or music.

   2, ைர க் ப் ; bustle of agreat crowed.

   3.  ைர க் ப் ; repeated sounds in rapid succession.

ெநய்

 
  ெநய் timiney, ெப. (n.)

ங் லெநய் பாரக்்க;see timinkila-ney.
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ர்-தல்

ர-்தல் timirtal, ெச. ன்றா  (v.i.)

   1.  தல்; to smear, as sandal peste.

     "சாந்தந் ர◌்ே்வார"் (மணி 19, 86); 

   2 தட தல்; to rub,

     "ஈரங்்ைக ற் றந் ரி ( றனா, 258);

   3. அப் தல்; to apply to, as a flower to the skin.

     "ெபாரிப் ம் ன் ன் ர ்ெபா ேத' (ஜங்  347);

   4. வாரி ைறத்தல் ; to throw or scatter, as on one'sbody.

     "ைக ைட ைவத்த . ெமய் ைடத ் ம் (நற். 360);ெச. (v.i.);

   1. ஒ த்தல் (5–7);; to sound, resound.

   2. வளரத்ல் ( ன்);; to grow, increase, become more intense M.timiruka.

   3. ந க்கமைடதல் ; to tremble, shake.

     "நிைலதளாந் டலந் ரந்்  ேவர ்வ ம்  ( ைள நாக19);

ர்-த்தல்

ர-்த்தல் timirttal, ெச. .  (v.i.)

   1. தட தல்; to rub,besmear. 

வ வ க்  ளகாயப் ெபா  ரத்்  ைவக்க ேவண் ம்

   2.  ரம்ானித்தல்; to determine.

     "அைணத்தேபாைத பரச்த்தாேல ரத்் ச ்ெசால் றார"் (ஈ . 2.6.2);

   3. அ த்தல்; to beat

     " ைழயங் நரி ைட ர் ட்டம்ேயார ் ரப்்ப" (கல்லா 89,19,);

   4.  க் தல், 

 to shake. 

ரத்்  ைவத்தான்.

   5. அ வ த்தல் (யாழ்);; to loathe, as food

ர்

ர ்timir, ெப.(n.)

   . மரத் ப்ேபாைக; numbness.

ெத.  ரி, ம.  ர.்

   2.  ளிரா ண்டாம் ைறப்  ; stiffness from cold.

   3. ேசாம்பல் ( ன்);; dullness, sluggishness of the system fromidleness.

   4.  ரவ்ாதம் பாரக்்க;     5, அ டல்களின் ேசார் ; partial suspension of the bodly and mental powers, from 
consternation, from taking an anaesthetic, anaesthesia.

   6, a Ljosmopoll; obesity.

   7. upsor GeoTGL.

   8. Ložib; sexual excitment.

   9. Louléâtb; dizziness.
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ர்'-த்தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

ர்ெகாண்டா -தல்

ரெ்காண்டா -தல் dimirkoṇṭāṭudal, ெச  (v.i.)

 GSTÉ57gy Glsliig5si (Gíslsir);;

 to beemployed in mischief,

     [ ம0 ெகாண்டா -]

ர்ெகாள்ளல்

ரெ்காள்ளல் timirkoḷḷal, ெப. (n.)

 a sortfä5upse;being deprived of sensation becoming senseless and motionless.

   2. Logo Glåmstrømsø; becoming sexually excited

ர்க் ட்டம்

ரக்் ட்டம் timirkkuṭṭam, ெப. (n.)

   ைக கால்களில் ரைணயற் க் கா ம் ஒ  avanand, 6 L G5mu; leprosy attended with loss of sensation 
anesthelic leprosy.

     [ ர ்+  ட்டம்]

ர்ச்

ரச்்  timircci, ெப.(n.)

ரப்்  பாரக்்க; timirppu.

   2.  ரா த்தல் ; the state of remaining benumbed

     [ ர ்→  ரச்் ]

ர்த் -த்தல்

 
  ரத்் -த்தல் timirttiruttal, ெச. . . (v.i.)

ராக த்தல்;  toremaing benumbed.

     [ ரத்்  + இ -]

ர்த் ப்ேபா-தல்

 
  ரத்் ப்ேபா-தல் timirttuppōtal, ெப. (n.)

   அ கமாக ஊைத ெகாள்ளல்; getaffected with too much of vayu in the system.

     [ ரத்்  + ேப-]

ர்த் ைவ-த்தல்

 
  ரத்் ைவ-த்தல் timirttuvaittal, ெச. . . (v.i.)

க்  அளைவ நிைறத்தல் ( ன்);:

 toshake and fill a measure.

ர்தம்

ரத்ம் timirtam, ெப. (n.)

   ேபெரா  (ச .);; sound, great noise.

     " ரத்  கடலெதன"( ப்  180);

   2. எச் ல் .

   3. ஒ  ; sound.
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ர்தல்

ரத்ல் timirtal, ெப. (n.)

   1. ப தல்;  smearing.

   2. வளாத்ல் ; becoming more intense (சா.அக);.

ர்நஞ்

 
  ரந்ஞ்  timirnañju, ெப.(n.)

   எ ம் களி னின்  எ க் ம் ஒ  வைக நஞ்  இ  ப்பற்  எரி ம் ; a poisonous element highly inflammable 
obtained from bones phosphorous.

ர்ேநாய்

 
  ரே்நாய் timirnōy, ெப. (n.)

   ெதா  உணரவ்ற் க் ம் ஒ  வைக ேநாய்; loss of feeling or sensation.

     [ ம + ேநாய்]

ர்ப்படலம்

 
  ரப்்படலம் timirppaḍalam, ெப. (n.)

   க ன் சவ்ைவப் பற் ய ஒ வைக ேநாய்; a disease of the films over the pupil marked by thin growth of 
flesh.

     [ ர ்+படலம்]

ர்ப்ப -த்தல்

ரப்்ப -த்தல் timirppaḍuttal, ெப. (n.)

   1. உணரச்் ய ம்ப ச ்ெசய்தல்:

 toputunder the influence of anestheties.

   2.உதவாமற் ேபா ம்ப  ெசய்தல் ,

 reducing to a helpless state-paralysing.

     [ மா ்  ப -]

ர்ப்ப த் ைக

ரப்்ப த் ைக timirppaḍuttugai, ெப. (n.)

   1. ேநா ல்லாமற் ெசய்தல்; production of insensibility to pain.

   2. பயன்படாதப  ெசய்தல் ,

 the act of rendering useless by destroying the power of action.

     [  + ப த் ைக]

ர் த்தல்

 
  ர ் த்தல் timirpiḍittal, ெப. (n.)

ெர த்தல் பாரக்்க; see timireguttal.

     [ ர ்+  த்தல்]

ர்ப் த்தம்

 
  ரப்் த்தம் timirppittam, ெப.(n.)

   உடம்  ைம ம் ரத்் , கனத் , மயக்க ம் வாந் ம் உண்டாக் ம் ஒ  வைக ேநாய்; a kind of 
biliausness marked by drowsiness, malaise, giddiness followed by vomitting.

     [ ர ்+  த்தம்]
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ர்ப்

 
  ரப்்  timirppu, ெப. (n.)

    ரச்் ; insensibility to pain.

ர்ப்

ரப்்  timirppuḻu, ெப. (n.)

   1. மலக் ட ல் .இ க் ம் ; wormsintheintestines.

   2. க க் ெகாள்ளாமற் ெசய் ந்தன்ைம ள்ள ஒ  வைகப்  ; some kind of worm which prevents conceiving.

     [ ர ்+  ]

ர்ப் ச்

 
  ரப்் ச்  timirppūcci, ெப. (n.)

   வ ற் ச ் ப்  ( ன்);; small threadworm.

     [ ர ்+ éச் ]

ர்ப் -த்தல்

ரப்் -த்தல் timirppiḍittal, ெச. .  (v.i.)

   1. Loose; to become numb.

   2. ெகா த்தல்,

 tobecome corpulent, as the body.

   3. ெச க் தல்; to become haughty.

     [ ர ்+  ]

ர் த்தல்

 
  ர் த்தல் timirmuṟittal, ெப. (n.)

ர ் தல் , 

 the act of stretching and yawning.

     [ ர ்+  த்தல்]

ர் க்

 
  ர ் க்  timirmuṟukku, ெப. (n.)

   ஊைத னால் உடம் ற்ேகற்ப ம் ஒ  famousoul; a condition of the body in which one in prompted by acts 
stretching and yawning.

    ரெ்மாய்த்தல்; especially when the system is charged with vayu orvatham.

     [ ர ்+  க் ]

ர்ெமாய்த்தல்

 
  ரெ்மாய்த்தல் timirmoyttal, ெப. (n.)

    ைரப் க் ெகாள் தல்; growing stiff, stiffening.

     [  ர+்ெமாய்த்தல்]

ர்வரி

 
  ரவ்ரி timirvari, ெப. (n.)

   தண்டவரி; punitive tax.
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ர்வளி

ரவ்ளி timirvaḷi, ெப. (n.)

   1. பக்க ஊைத; palsy, paralysis.

   2. ஊைத (வாதம்); ேநாய்);;  rheumatism, neuritis. (ைதலவ ைதல 9);.

     [ ர ்+ வளி]

ர்வாதக்கரப்பான்

 
  ரவ்ாதக்கரப்பான் timirvātakkarappāṉ, ெப. (n.)

    ழந்ைதக க் த் தைல கனத் , ெதாண்ைட எரிந்  ண்டா , உடம் ன் வ ைவக் ைறத் , 
அதனால் ேமல் செ்ச ந் , க ைமயாகக் கா ம் ஒ  sugosé, oriumsār; a congenital disease in children 
characterised by heaviness of head, burning sensation in the throat, rigidity of muscles, weakness, hard breating and other 
symptoms of severity.

     [ ர ்+ வாதக்கரப்பான்]

ர்வாதக்காரன்

 
  ரவ்ாதக்காரன் timirvātakkāraṉ, ெப.(n.)

பாரிச ஊைத ெகாண்ேடான்

 a paralytic man, one struck with paralysis or palsy,

     [ ர ்+ வாதக்காரன்]

ர்வா

 
  ரவ்ா  timirvāyu, ெப. (n.)

ரவ்ளி பாரக்்க;  see timir-wali

ர் -தல்

 
  ர் -தல் dimirviḍudal, ெச. . . (v. i.)

   ேசாம்பல் த்தல் ; to stretch and yawn from sleepiness.

     [ ர ்+  -]

ரக்கட

 
  ரக்கட  timirakkaḍavi, ெப. (n.)

    ந் ல்; moon creeper.

ரகத் ந் ரன்

 
  ரகத் ந் ரன் timiragattundīraṉ, ெப.(n.)

 Garcissoulb; 

 root of black pepper.

ராகரன்

ரகரி

 
  ரகரி timiragari, ெப. (n.)

   கண் ரத்ைதப் ேபாக்கக் ய . அதாவ  ஆவாைர; tarrers cassia which is capable of curing opthalmia 
or country sore eye.

ரகாசம்

 
  ரகாசம் timirakācam, ெப. (n.)

   கண் ேநாய் வைக; darkness of the eye, gutta serena producing an affection of the optic nerves.
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ரத்தல்

ரத்தல் timirattal, ெச. . . (v.i.)

   அ கமாக வளி ெகாள்ளல் ; being affected with too much of vayu in the system.

   2.  ர ்அைடதல் ; growing benumbed.

ரதம்

 
  ரதம் dimiradam, ெப. (n.)

   கண் மைறப் ; partial sight.

ரநயனம்

 
  ரநயனம் timiranayaṉam, ெப. (n.)

   அைரக் ; partial blindness of the eye.

ரேபதம்

ரேபதம் timirapētam, ெப.(n.)

   1. ெவள் ெள த்  ,

 short sight.

   2. மைலக்கண் ; night blindness.

   3, மந்தாரத் ரம் ; dullness of sight.

   4. வறட் த் ரம் ; dryness of eyes.

   5. நீரத்் ரம்.

   6. ேகாைழ ( ேலட் ம);த் ரம்.

   7. ேமகத் ரம்,

   8.  ங்  ரம் ; different varieties of the timiram. they are as stated above.

ரம்

ரம் timiram, ெப. (n.)

   1. இ ள் ;  darkness, obsecurity, gloom.

     " ல ய  ரம்" (கம்பரா.  லம் 161);

   2. இர ; night ( ங்.);

   3. க நிறம்; blackness, dark colour.

     " ர மா டற் ங் மச ்ேசதகத் ர கம்பர7 வைரஞ்

   4. நிைரயம் (நரகம்); (அகநி.);;  hell.

   5.  ரகாசம் ( ன்); பாரக்்க

   6. ஒ  வைகக் கண்ேணாய்; an eye disease.

   7,  க் கண் ; blindness without any visible defect due to diseases.

  ரம் timiram, ெப. (n.)

   மாைய; maya.

ரக் ெகா ம் ணியாற்ேறகெமரி வாேனேன க ைர மைல காதல் 5)
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ரன்

 
  ரன் timiraṉ, ெப. (n.)

 Lobgest;

 dull, slow, inactive person or beast

     [ ர ்+ அன்]

ராகரன்

ராகரன் timirākaraṉ, ெப.(n.)

அ  இ க்  இ ப் டமானவன்):

 fool, idiot,as being a mine of darkness and delusion.

     "ஒ கா  நிைனயாத ராகரைன வாெவன் " ( ப்  189);

ரா -த்தல்

 
  ரா -த்தல் timirāyiruttal, ெச. .  (v.i.)

   உணா் யற்  இ த்தல்; being deprived of feeling or affected with palsy.

     [ ராம் + இ -]

ராரி

 
  ராரி timirāri, ெப. (n.)

   க ரவன் இ ளின் பைகவன்); ( டா);; sun, as the foe of darkness.

ராளி

ராளி timirāḷi, ெப. (n.)

   பக்க ஊைதக் (வாத);காரன்; paralytic patient.

   2. ேசாம்ேப ,

 sluggish person.

     [ ர ்+ ஆள்]

ேரறல்

 
  ேரறல் timirēṟal, ெச. . . (v.i.)

    ர ்ெகாள்ளல் ; being affected by palsy.

ரித்  வாைல -தல்

 
  ரித்  வாைல -தல் dimiridduvālaiyiḍudal, ெப. (n.)

   ம ந் ட் த் ேதய்த்தல்; to apply ointment and rubbing well on the body (சா.அக);.

ரியா

 
  ரியா  timiriyāṭi, ெப.(n.)

க த்  ,

 neck.

ைத

ைத dimirudai, ெப. (n.)

   1. உடல் மரத் ப் ேபாவதால் உண்டா ம் ேநாய் வைக; a kind of spasm proceeding from numbness.

   2. உடற் ெகா ப்பால் ஏற்ப ம் மந்தஅ ; mental sluggishness accompanying corpulence.

   3.  ரவ்ளி பாரக்்க (உவ);; scetimirval.
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ெர -த்தல்

ெர -த்தல் timireḍuttal, ெச. . . (v.i.)

   1.  ரவ்ளி ெகாள்ளல்; being affected by palsy.

   2. உணாச்் யறல் ; becoming insensible and motionless (சா.அச);.

ல்

ல் timil, ெப. (n.)

   1.  ன் பட ;  smallboat.

     " ண் ல் வன்பரதவர"் ( றநா.24);

   2. மரக்கலம் (யாழ்ப்);; vessel, ship.

   3. எ த் ன் ரிப் , 

 hump, as of a bullock.

     " ைடசே்ச" (உடேதசகா வப் ண்ணி ய 144);

   4. ேவங்ைக (மைல);; East Indian kino.

  ல் timil, ெப.(n.)

லம் பாரக்்க; see timilam.

     " ன்ற ெதால் ேச மா டன்" (கந்த  உைமவ  20);

ல்வாழ்நர்

ல்வாழ்நர ்timilvāḻnar, ெபா.(n.)

   ெசம்படவர ்(பட க்காரர)்;; fisherman as boatman.

     " ல் வாழ்நர ் ரக்்ேக" ( லப் 7ஈ11); கயெல );

     [ ல் +வாழ்நா)்

லம்

லம் timilam, ெப. (n.)

ேபெரா , 

 greatnoise, tumult._

     " லநான் மைறேசர ் ப் ெப ந் ைற ல் வாச 29,4)

லம்:

லம்: timilam, ெப.(n.)

   1. ெப ன் வைக ( ங்);; a kind of big fish.

   2. யாைன ன்; a sea fish of gigantic size usually considered to be capable of devouring elephants.

லர்

லர ்timilar, ெப. (n.)

   1. ெநய்தனில மாக்கள்:

 fishermen, inhabitants of the maritime tract.

     "பாய் லர ்வைலேயா  ன்வாரி (ேதவ, 532);

     [ ல் -  லர]்

 timili, ெப. (n.)

   1. உடல் த த்தவள் இவ); stout, corpulantwoman.

   2. Gauhanà uorub; East Indian kino tree.

92

www.valluvarvallalarvattam.com 11174 of 19068.



-தல்

 
  -தல் dimiliḍudal, ெச. . . (v.i.)

    க ஒ த்தல் (யாழ்ப்);;  to make a great noise;

 to clamour, roar.

     [ ல்→இ தல்]

ைலத் க்ைக

 
  ைலத் க்ைக timilaittirukkai, ெப. (n.)

    ைல ஒத்த க ைடய க்ைக ன்; a kind of ray-fish.

     [ ைல →  க்ைக]

ைலப்பாம்

 
  ைலப்பாம்  timilaippāmbu, ெப. (n.)

    ைலப் ேபான்ற ேதாற்றத் ல் காணப்ப ம் நச் த்தன்ைம ள்ள கடற்பாம்  (தஞ்ைச ன்.);; a kind of 
sea snake.

     [ ைல + பாம் ]

ேலாகப்ப -தல்

 
  ேலாகப்ப -தல் dimilōkappaḍudal, ெப.(n.)

 to be performed with great eclat.

றல்

 
  றல் timiṟal, ெப. (n.)

-தல் பாரக்்க see timiridu-.

     [ ர ்+ அல்]

-தல்

-தல் dimiṟiṟudal,    1. ேதய்த்தல்; rubbing.

   2. ப த்தல் ; plucking.

   3, வளரத்்தல்,

 growing

ய -த்தல்

ய -த்தல் timiṟiyaḍittal, ெச. .  (v.i.)

   1. ஒ வன் ப் னின் ம் த் க் Gamsirisogdu, 

 to wrench onesef from another's grip.

   2, எ ரத்் ப் ேப தல் ; to contradict or oppose with vehemence.

   3.  ளிரக்ாற்றால் ந க்க தல் ; to be violent as the quaking due to ague.

-தல்

-தல் dimiṟudal, ெச ன்றா  (v.t)

   1. வ ந்  தன்ைனப் றரிட ந்  த்தல்; to wriggle out of another's grip.

   2.நீண்  வள தல்;  to grow tall and big.

     "—ஆள் இப்ேபா  ,  ப் ேபாய் ட்டான்"

   3. மா த யன ந் தல் (யாழ்ப்);; to be scattered, spilled, as flour in pounding.

     [ ர ்→  ]
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. .

 
  . . timu, ெப. (n.)

வள் வராண்  பாரக்்க ;see tiruvalluvarāngu.

ெவனல்

 
  ெவனல் dimudimuveṉal, ெப. (n.)

   ஓர ்ஒ க் ப்  ; onom. expr. of repeated thumping or beating sound (ெச.அக);.

 ைம-த்தல்

 
   ைம-த்தல் timaittal, ெச. ன்றா , (v.t.)

    ளப் தல் (ச );; to raise up, lift, as stones.

யக்க

 
  யக்க  tiyakkaḍi, ெப.(n.)

   ேசார்  ( ன்); ; faintness, exhaustion.

     [ யங்க  →  யக்க .]

யக்கம்

யக்கம் tiyakkam, ெப. (n.)

   1. ேசார் ; faintness, exhausinion, drooping, as from hunger or heat.

யக்கமற்ற ன்ப கஞ், ேசரவ்ெதன்ேறா (தா  ெபற்றவட் );

   2. மயக்கம் ( ன்.);; swoon, loss of the senses syncope.

   3. அ க்கலக்கம் (உ.வ.);; bewilderment, delusion.

   4, மனக் ழப்பம் ( ன்);; meloncholy, dejection, pensiveness.

     [ யங்  + அம்]

யக்

 
  யக்  tiyakku, ெப. (n.)

யக்கம் (ச ); பாரக்்க; see tiyakkam.

யக் '-தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

யக்ேகான்

 
  யக்ேகான் tiyakāṉ, ெப.(n.)

    ைசப் (பரிசாரகன்);; deacon (ெச.அக);.

யக்ேகானாைட

 
  யக்ேகானாைட tiyakāṉāṭai, ெப. (n.)

    த்தவத் ற யரின் ப்பாய வைக; widesleeved coat of bishops, etc., surplice.
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யங் -தல்

யங் -தல் diyaṅgudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ேசாரத்ல் ; to faint, droop, languish.

   2. மனக் கலக்க தல் ; to be dejected, pensive, sad.

அ ேரசர ்வாசல்கள் ெசன்  நின்  யங் ேய" ( வரக ேத டன்11);

   3. அ  மயங் தல்:

 to be confounded, deluded.

யங் ழல்

 
  யங் ழல் tiyaṅguviḻl, ெச. .  (v.i.)

    ரச்ை்சயாதல்; fainting (சாஅக);.

யசம்

 
  யசம் tiyasam, ெப.(n.)

   மரஞ்சன் (மைல);; tree turmeric (ெச.அக);.

ய

ய  diyadi, ெப.(n.)

ேத ,

 date.

     "கற்கடக ஞா ற்  அஞ்சாந் ய ம்" (TASi, 252);

 M. tiyyadi.

  ய  diyadi, ெப.(n.)

   நாள்; date.

     "கற்கடக ஞா ற்  அஞ்சாந் ய ம்" (T.A.S. i, 252);.

     [Skt. tithi → த.  ய .]

யந்

 
  யந்  tiyandi, ெப. (n.)

ராய் (மைல); பாரக்்க; see tiray.

  யந்  tiyandi, ெப.(n.)

ராய் (மைல.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த.  யந் .]

யம்பகன்

யம்பகன் tiyambagaṉ, ெப. (n.)

ரயம்பகன் பாரக்்க; see tirayampaga◌ா.

     ' யம்பகன் ரி லத்தன்ன ைகயன்" (ேதவா 30,8);

யர

 
  யர  tiyaraḍi, ெப. (n.)

யக்க  (மைல); பாரக்்க;see tiyakkadi.
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யாக்கர்

 
  யாக்கர ்tiyākkar, ெப. (n.)

யக்ேகான் பாரக்்க; see tiyakkön (ெச.அக);

யாகப் பள்

 
  யாகப் பள்  tiyākappaḷḷu, ெப. (n.)

வா ரப்்பள்  பாரக்்க;see tiuvirppalu (ெசஅக);.

     [ யாகர+்பள் ]

ைய

 
  ைய  tiyaibi, ெப. (n.)

    ப் ; long pepper.

ரக்காரவஞ்

 
  ரக்காரவஞ்  tirakkāravañji, ெப. (n.)

     களா; bengal current.

ரக் ரணி

 
  ரக் ரணி tirakkiraṇi, ெப. (n.)

    ரண்ைட (மைல);; square stalked wild grape.

ரக் -தல்

ரக் -தல் dirakkudal, ெச. .  (v.i.)

    ங் தல்; to be crumpled;

 to shrivel, wrinkle.

     "573.36.77% க க் " (ப ெனா. ெபான்வண் 75);

ரங்கல்

ரக் '-தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

ரக்

ரக் 2 tirakku, ெப. (n.)

    ட்டம் ; crowed.

     " ழாத் ரக் ல் தவ ன ழந்ைதையக் கான யா " (நாஞ்);

ரகதா

 
  ரகதா  tiragatāru, ெப. (n.)

   நிலப்பைன; ground palm.

ரகம்

 
  ரகம் tiragam, ெப. (n.)

ரக்கம் (மைல); பாரக்்க;see tirakkam
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ரக மம்

ரக மம் tiragalūmam, ெப.(n.)

   ேவதா  (மைல);; redcedar.

   2. ெசம் ளிசை்ச; Indian or red sorrel.

ரக ர்

 
  ரக ர்  tiragavūrti, ெப. (n.)

   காட் ப் பலா;  wild jack.

ரங்கம்

ரங்கம் tiraṅgam, ெப. (n.)

   1.  ள  (மைல); பாரக்்க; see black pepper.

   2. காட் ளகாய்; wild chilli.

     [ ரங்  →  ரங்கம்]

  ரங்கம் tiraṅgam, ெப. (n.)

   நகரம் (யாழ்.அக);; town, city.

 M. tirakku

     [ ரங்  →  ரங்கம்]

ரங்கல்

ரங்கல் tiraṅgal, ெப.(n.)

   1.  ங் ைக; being shrivelled, wrinkling, crumpling.

     " ரங்கன் வன்" (ேதவா 1155,3);

   2.   ரங்கம் ( டா); பாரக்்க 

   3  த் க் ற்றவைக:a flawin pearls.

     " ப் ர ம் ரங்க ம் உைடயன உட்பட்ட த்  ஒன்ப னால் S.I.I.i, 78,

   4 அகைவ யால் ேதால் க்கமைடதல்,

 shrinking of the skin through old age.

   5. Losmó; black pepper.

     [ ரங்  →  ரங்கள்]

ரங்கைம

ரங்கலம்
ரங்கலம் tiraṅgalam, ெப. (n.)

ரங்கம்1 (மைல); பாரக்்க;see toramiga.

ரங்கன் வன்

ரங்கன் வன் tiraṅgaṉmuvaṉ, ெப. (n.)

    ரங்  ( ங் ன கத்ேதான்);; monkey as having puckered face.

     " ரங்கன் கவன் ேசரக்ா ம் ெபா ம்" (ேதவா. 1155,3);

     [ ரங்கன் +  கம்]
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ரங் -தல்

ரங் -தல் diraṅgudal, ெச. . . (v.i.)

   1. வற் ச ் ங் தல்;  to be wrinkled, crumpled.

     "ெதங் ன்  மடல்ேபாற் ரங்  (மணி 20ஈ53);

   2. உலரத்ல்; to dry up, as dead leaves.

     " ரங்  மரனாரிற் ெபா யச ் " (மைலப  431);

   3.  தல்:

 to be folded in, as the fingers of a closed hand;

 to be curled up, as the hair.

     " ரங்  ெசஞ்சைட கட் ய ெசய் ைனக் " கம்பரா காட்  25)

   4. தளரத்ல்:

 tofaint, droop.

     "மடமானம் ைன ம ெயா  ரங்  (ஐங்  326);

ரட்ேகாைர

ரட்ேகாைர tiraṭārai, ெப.(n.)

   பஞ்சாய்க் ேகாைர ( ங்);; a kind of sedge, cyperus rotundus tuberoscus.

   2. கசச்ற்ேகாைர; bitte sedge gram.

   3. கஞ்சாங்ேகாைர; persian tooly or white basil.

     [ ரள்+ேகாைர.]

ரட்

ரட்  tiraṭci, ெப.(n.)

   . உ ண்ைட வ வம்; globularity, rotundity.

   2.  ட்டம்  multitude, assemblage.

     " ரட்  ம்பக் ைகயாேல பாத் ரத் ைத த் ய" ( .ெவ. உைர 3,5 உைர);

   3. த்  (உரி.நி);; pearl.

     [ ல் →  ச ்→  ரள் →  ரட்  (ேவ.ெசா.க. பக்.262]

ரட்டைடப்பன்

ரட்டைடப்பன் tiraḍḍaḍaippaṉ, ெப. (n.)

   மாட்  ேநாய் வைக (மாட் வரி3);; a kind of cattle disease.

     [ ரட்  + அைடப்பன்]

ரட்டல்

 
  ரட்டல் tiraṭṭal, ெப. (n.)

ரட் -தல் பாரக்்க; see tirattu.

     [ ரன் →  ரட்டல்]

ரட் க்ேகாைவ

 
  ரட் க்ேகாைவ tiraṭṭikāvai, ெப.(n.)

ேகாைவக்ெகா ,

 Indian caper (சாஅக);.

     [ ரட்  + ேகாைவ]
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ரட் ரல் ட்

 
  ரட் ரல் ட்  tiraṭṭiyīralmuṭṭi, ெப. (n.)

   மாட் ேநாய்; a kind of cattle disease.

     [ ரட்  + ஈரல் +  ட் ]

ரட் '-தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

ரட்

ரட்  tiraṭṭu, ெப. (n.)

   1.  ரட் ைக; gathering, accumulation.

   2. ெதாைக ால், ,

 compilation.

     "ெப ந் ரட் ,  ந் ரட் "

   3.  ண்டக்காய்ச் ய ம ந் ; a medicine which has been strengthened by the evaporation of its nonactive parts.

     [ ரன் →  ரட் ]

ரட் '

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

ரட் க்க யாணம்

 
  ரட் க்க யாணம் tiraṭṭukkaliyāṇam, ெப. (n.)

   மகளிர ்éப்ெபய்தல் ழா ; the subsequent inter course which makes a marriage legally valid.

     [ ரட்  + க மாணம்]

ரட் ப்பால்

ரட் ப்பால் tiraṭṭuppāl, ெப. (n.)

சரக்்கைர ட்  இ கக் காய்ச் ன பால்:

 milkthickened by boiling with sugar.

     " ரட் ப் பால் மட் ேதா இராமநா அரண் 9)

   2 ஒ  வைகப் பண்ணிகாரம் ; a kind of sweet preparation.

     [ ரட்  + பால்]

ரட்ேடாைச

ரட்ேடாைச

 
  ரட்ேடாைச tiraṭṭōcai, ெப. (n.)

   உரப்பேலாைச ( ங்);; bustle.

     [ ரட்  + ஓைச]
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ரடம்

 
  ரடம் tiraḍam, ெப. (n.)

   ெவண்ெணாச்  (சங்.அக);; five-leaved chaste tree.

ர

 
  ர  tiraḍu, ெப. (n.)

ேம  (ெநல்ைல);.

 high or elevated ground.

     [ ரன் →  ர ]

ரண்

ரண் tiraṇ, ெப. (n.)

ரணம் பாரக்்க;see tiaram.

     " ர  ெச ைக ேபால்" ( வத  சைன மரண 88);

ரண்டகல்

ரண்டகல் tiraṇṭagal, ெப. (n.)

   . உ ைளக் கல் ( ன்);; cylindrical stone-roller.

   2.  ண் க் கல் ( ங் 4, 54);; globular stone.

     [ ரள் + கல்]

ரண்டக த்

 
  ரண்டக த்  tiraṇṭagaḻuttu, ெப. (n.)

   உ ண்ைடயாக ம் அழகாக ள்ள க த் ; round beautiful neck.

     [ ரள் + க த் ]

ரண்ட ட்டம்

 
  ரண்ட ட்டம் tiraṇṭaāṭṭam, ெப.(n.)

   மக்கள் sal; Lib, crowd of people.

     [ ரன் +  ட்டம்]

ரண்ட

 
  ரண்ட  tiraṇṭaāṭu, ெப. (n.)

   இைழப் ளிக்  (யாழ்ப்);; frame of a smoothing plane.

     [ ரள் +  ]

ரண்டெகா ச்

 
  ரண்டெகா ச்  tiraṇḍagoḍicci, ெப, (n.)

    ற்றாம் பழம் அதாவ  கைரயான் ( ற் );  ; the nest of the white ants.

     [ ரள் + ெகா ச் ]

  ரண்டெகா ச்  tiraṇḍagoḍicci, ெப. (n.)

   மாைழ மண் வைக ( ன்);; a kind of ore.

     [ ரன் + ெகா ச் ]
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ரண்டபால்

ரண்டபால் tiraṇṭapāl, ெப. (n.)

   1.  ரட் ப் பால் பாரக்்க; see tiatuppil.

   2  ைரந்த பால்; concentrated milk.

     [ ரள் + பால் ]

ரண்டெபண்

 
  ரண்டெபண் tiraṇṭabeṇ, ெப.(n.)

   ப வமைடந்தவள்; matured girl.

     [ ரள் + ெபண்]

ரண்ட கம்

 
  ரண்ட கம் tiraṇṭamugam, ெப. (n.)

   உ ண்ைடயனா கம்; round face.

     [ ரள் + கம்]

ரண்ட ைல

 
  ரண்ட ைல tiraṇṭamulai, ெப. (n.)

ெச ைமயான மாரப்கம்,

 well developed breast.

     [ ரள் +  ைல]

ரண்ட லம்

ரண்ட லம் tiraṇṭamūlam, ெப. (n.)

   1. உ ண்ைடயான ழங் ; bullous root.

   2.  ைள லம் ; external piles.

     [ ரள் +  லம்]

ரண்டவ

 
  ரண்டவ  tiraṇḍavaḍivu, ெப. (n.)

   உ ண்ைட வ ; of round shape or figure.

     [ ரள் + வ ]

ரண்டவல

 
  ரண்டவல  tiraṇṭavalagu, ெப. (n.)

   மட்டல ; blade of jack-plane.

     [ ரன் + அல ]

ரண்ட க்கம்

 
  ரண்ட க்கம் tiraṇṭavīkkam, ெப. (n.)

   ஒ  பக்கத் ற்கா ம் க்கம் ; swellingin one part of the body.

     [ ரள் +  க்கம்]
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ரணகடம்

 
  ரணகடம் tiraṇagaḍam, ெப.(n.)

   ஒ  கடல் ; a kind of sea crab

ரணேக

 
  ரணேக  tiraṇaātu, ெப.(n.)

ங் லரி ,

 bamboo seed.

ரணச்

 
  ரணச்  tiraṇacci, ெப.(n.)

   எரி ப்  ( ன்);; an alkaline salt.

ரணசே்சா

ரணசே்சா

ரணசே்சா  tiraṇaccōti, ெப. (n.)

   1. நச் ப் ல் ,

 poisonous grass.

   2.  வப்  நாணற் ல்

 a red variety of sacred or sacrificial grass.

ரணசாரம்

 
  ரணசாரம் tiraṇacāram, ெப. (n.)

    வன் வாைழ; true banana.

ரண தம்

ரண தம் tiraṇacītam, ெப. (n.)

   . ந மணப் ல் ; fragrant grass.

   2. மல் ைக

 jasmine.

   3. தாைழ; fragrant screwpine.

ரணேசாணிதம்
ரணேசாணிதம் diraṇacōṇidam, ெப.(n.)

   1.  ல் அரத்தம்; grass blood.

ரணேசாத்தமம்

 
  ரணேசாத்தமம் tiraṇacōttamam, ெப. (n.)

   ெபரிய சாைம ; large shaumay panīcum freementaceum.

ரணெசௗண் கம்

 
  ரணெசௗண் கம் tiraṇasauṇṭigam, ெப. (n.)

   ஒ  நா ; akind of achyranthus.
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ரணத்தான்யம்

 
  ரணத்தான்யம் tiraṇattāṉyam, ெப. (n.)

காட்டரி  , w

 ild rice, paddy.

ரணத் வம்

 
  ரணத் வம் tiraṇattuvam, ெப.(n.)

    ங் ற் த் ; bambooshoot.

ரணர்மாக் னி

 
  ரணரம்ாக் னி tiraṇarmākkiṉi, ெப. (n.)

   ெதால்காப் யர  இயற்ெபயர ்(ெதால், பா , நச ்உைர);; the proper name of tol-käppiyar.

ரணி

ரணி tiraṇi, ெப. (n.)

   1. ளியங்ெகா  ,

 climbing brachypterum.

   2. ெகா ப் ண் ; long creeper.

ரைண

ரைண tiraṇai, ெப. (n.)

   1. உ ண்ைட; ball, anything globular.

   2. மைலவைக; a kind of garland.

     "இரட் ய ரைணேயா " ( லப் 22 43.);

   3. கட்டட எ தக ேவைல ( ன்);

 chaplet, cornice, coping.

   4. ைவக்ேகாற் ரிக்கற்ைற ( ன்);; load on a bullock's back.

   5.solorangor (ெநல்ைல);, pial

   6. கம் ; wire, rod.

   7. தக்காளி; tomato.

     [ ரைன →  ரைண]

  ரைண tiraṇai, ெப. (n.)

   எ தக ேவைலக் த ங் ெகாத் க் கரண்  (இ.வ.);; mason's trowel for cornice work.

     [ ரைள →  ரைண (ேவ.ெசால்.க. பக் ]

ரைணக்கம்

 
  ரைணக்கம்  tiraṇaikkambi, ெப. (n.)

   இ ம் க்கம்  (C.E.M.);; cylindrical metal rod

     [ ரைண + கம் ]
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ரைனசெ்ச

 
  ரைனசெ்ச  tiraṉaicceḍi, ெப.(n.)

   பாவடை்ட–; Indian pavetta.

     [ ரைண + ெச ]

ரைணத்தாழ்ப்பாள்

 
  ரைணத்தாழ்ப்பாள் tiraṇaittāḻppāḷ, ெப. (n.)

   தாழ்ப்பாள் வைக (C.E.M.);; roundbold

     [ ரைன + தாழ்ப்பான்]

ரைணேம

 
  ரைணேம  tiraṇaimēṭu, ெப.(n.)

    வரின் ேம டம் (C.E.M.);; coping.

     [ ரைன +ேம ]

ரைணயரம்

 
  ரைணயரம் tiraṇaiyaram, ெப. (n.)

   உ ண்ைடயான அரவைக; round file.

     [ ரைன +அரம்]

ரைண ைழப் ளி

 
  ரைண ைழப் ளி tiraṇaiyiḻaippuḷi, ெப. (n.)

   இைழப் ளிக் க  வைக (C.E.M.);; moulding plane.

     [ ரைன +இைழப் ளி]

ரைணேவைல

 
  ரைணேவைல tiraṇaivēlai, ெப. (n.)

   கட்டட எ தக ேவைல (C.G.);; cordon work, cornicework.

     [ ரைன +ேவைல]

ரந்

 
  ரந்  tiant, ெப. (n.)

   வால் க்ைக; a sea shark fish which has a black tail.

ரந் கம்

 
  ரந் கம் tirandigam, ெப. (n.)

    ப்  (மைல);; long pepper.

ரப ட்

 
  ரப ட்  tirabaruṭci, ெப.(n.)

    ற் ஞ் ;  small date tree.
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ர ட்பம்

 
  ர ட்பம் tirabuṭbam, ெப. (n.)

    த்தநாகம்; zinc.

  ர ட்பம் tirabuṭbam, ெப. (n.)

ரி லம் பாரக்்க;see tiripulam.

     [Skt. trapusa → த.  ர ட்பம்.]

ரம்

ரம் tiram, ெப. (n.)

   1. தகைரச ்ெச ;  ringworm plant.

   2. உ  ; firmness.

   3. வ ;   strength.

   4. உரம்;   hardnss.

   5. மைல; mountain.

   6, நிலவரம் ; everlastingstate.

   7.நிலம்  ( );

 earth.

     [ ன் →  ர→் ரம் (வ.ெமா.வ.);]

  ரம் tiram, ெப.(n.)

   நிலம் (இலக்.அக.);; earth.

     [Skt. {} → த.  ரம்.]

ரமம்

ரமம் tiramam, ெப.(n.)

   1. பைழய ேரக்க நாணய வைக (TA.S. iv. 30);; an ancient greek coin, used in India.

   2, சா ங்கம் ; cinnabar.

  ரமம் tiramam, ெப.(n.)

   பைழய ேரக்க நாணய வைக (T.A.S. iv, 30);; an ancient Greek coin, used in India.

     [G.K. drakme → த.  ரமம்.]

ரல்

 
  ரல் tiral, ெப. (n.)

   காட்டாமணக்  (மைல);; physic nut.

ரல

 
  ரல  tiraladi, ெப. (n.)

   ஏலம் (மைல);; cardomam plant.
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ர யம்

ர யம் tiraviyam, ெப. (n.)

ெசல்வம்:

 wealth.

     'என் ர யேம கண் றங்  (உவ);

  ர யம் tiraviyam, ெப.(n.)

   1. இயற்ைக யாகேவ ைடக் ம் லப்ெபா டக்ள்; elementary substances that are obtained in nature.

   2. ெபா ள்; substance.

     "ெபரி  ைக நற் நிர யேம" (ஞானவா.ேதவ .52);.

   3. ெசாத் ; property.

     "ேத ந் ர ய ம்" (தா .பராபர.233);.

   4. ெபான் ( டா);; gold.

   5. த க்க ல்களில் றப்ப ம் , அப் , ேத , வா , ஆகாயம், காலம்,  க் , ஆன்மா, மனம் 
ஆ ய லப்ெபா ள்கள்;     [Skt. dravya → த.  ர யம்.]

ரவா

 
  ரவா  tiravāti, ெப. (n.)

   காட்டாமணக்  ( ன்);; physicnut.

  ரவா  tiravāti, ெப.(n.)

   காட்டாமணக்  ( ன்.);; physic nut.

ரள்'(ஞ)-தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

ரள் -தல்

 
  ரள் -தல் diraḷḷudal, ெச  (v.i.)

   ெபண் ப வெமய்தல் ; to arrive at puberty.

ம.  ர க

     [ ரன் →  ரள் -தல்]

ரா

ரள்ேகாைர

 
  ரள்ேகாைர tiraḷārai, ெப. (n.)

கஞ்சாங் ேகாைர வைக (மைல);:

 white basil.

     [ ரன் + ேகாைர]
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ரள்மணிவடம்

ரள்மணிவடம் tiraḷmaṇivaḍam, ெப. (n.)

க த்தணிவைக

 a kind of necklace.

     " ரள்  மணிவடம் ஒன் " (S.I.I.ii,143);.

     [ ரன் + மணிவடம்]

ரள

ரள tiraḷa,  . .எ(adv.)

    ம்; entirely.

     " ரள ஒப் ல்ைலயா ல் ஒ வைக யாேலதான்ஒப் ண்ேடா" (ஈ  1,1,2);

ரளாரம்

 
  ரளாரம் tiraḷāram, ெப. (n.)

   நிலப்பைன (மைல);; ground palm.

ரளி

ரளி tiraḷi, ெப.(n.)

   1.  ன்வைக யாழ்ப்);; perch, marine, gerres (ெச.அக);

   2. ேதளி ன்;  osit; scorpion fish.

   3. காரம் ; cloves.

ர தல்

ர தல் diraḷudal, ெப. (n.)

   1. உ ட் யாதல்:

   2.  ப்ெபய்தல் ; attaining puberty.

     [ ரன் →  ர தல்]

ரைள

ரைள tiraḷai, ெப. (n.)

   1. ேசாற் க்கட் ; a solid round object, as a ball of rice.

     "ேசா தண் ட ரி னாற் ரைள டற் ைட ெந க் வார"் ( வ் ெபரிய  2,1, 7);

   2.  ன் உ ண்ைட ( ன்);; skein ofthread.

   3.  ட்டம் (இ.வ);; assemblage.

     [ ரன் →  ரைன]

ரா

ரா tirā, ெப. (n.)

   1. பவள மல் ைக (மைல);:

 nightjasmine.

   2. ெம  கட்  வாரக்் ம் ஒ  வைக கலப்  மாைழ; analloy castormoulds perhaps pinch beck.

   3. பவள மல் ைக மரம் ;

க்கண்

க்கண் tirukkaṇ, ெப. (n.)

   1. அ ட ்பாரை்வ; the divine eye.

   2.  ழா றப்பாட் ற்  இைறவன் எ ந்த ம் மண்டகப் ப ; halting place for the idolina festive 
procession,

     [  + கண்]

க்கண்சாத்

க்கண்சாத் 1 tirukkaṇcāttu, ெச. . . (v.i.)

   இைறவன் ெத லா ல் ேதங்காய் பழம் த யன பைடத்தல் (நாஞ்);; to make offerings of coconut, 
plantain fruits, etc., when a temple deity is taken out in procession during a festival.

     [  + கண் சாத் ]
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க்கண் சாத்

க்கண் சாத் 2 dirukkaṇcāddudal, ெச  (v.i.)

   1. அ ேணாக்கம் ைவத்தல்; to bestowa look of grace, as a deity.

   2. மண்டகப் ப க்  எ ந்த ளப் பண் தல்; to carry a deity to a halting place during procession.

   3. பாரை்வ தல் ; to look into, inspect.

     [  + கண் + சாத் தல்]

க்கண்டவாளி

க்கண்டவாளி tirukkaṇṭavāḷi, ெப. (n.)

   க த்தணிைக (S.I.I.iii,476);; a kind of necklace.

     [  + கண்டம் வா ]

  க்கண்டவாளி tirukkaṇṭavāḷi, ெப.(n.)

   க த்தணி வைக; a kind of necklace.

     [  + கண்டம் + ஆளி]

க்கண்ணப்பேத வர் மறம்

 
  க்கண்ணப்பேத வர் மறம் tirukkaṇṇappatēvartirumaṟam, ெப (n.)

   கண்ணப்ப நாயனார ்  கல்லாடேதவ நாயனார ்இயற் ய ல் (ப ெனா);; a poem kannappa-nāyanār by 
kallada-deva-nāyanar

க் கண்ண தம்

 
  க் கண்ண தம் dirukkaṇṇamudam, ெப. (n.)

   இனிப்  நீரம் உண  (பாயசம்); (இ.வ);; sweet milk pudding.

     [  + கன்னல் +அ தம்]

க்கண்ண

 
  க்கண்ண  dirukkaṇṇamudu, ெப. (n.)

   அரி  சரக்்கைர வாைழப் பழங்களால் ஆக்கப்பட்ட ஒ  வைக இனிய உண ; a sweet preparation with rice, 
ghee, sugar and.

அவன் கடன் த வான் என்  காரியத் ல் இறங் ேனன், இப்ப த் ராட் ேல ட்  ட்டாேன (உ.வ.);

ராமரம்

 
  ராமரம் tirāmaram, ெப.(n.)

   பவளமல் ைக Lorth ; coral jasmine tree.
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ரி

ரி1 diridal, ெச. . . (v.i.)

   1. அைலதல்; to walk about, wander.

   2.  ழ தல்; to turn, whirl.

     "வலந் ரியாப் ெபாங்  (G.nt.9:12);

   4. ச த்தல்; to move.

     "நாராசத் ரி ற் ெகாள்ளத்த வ  காந்தம் (மணிேம 27, 55, 6);

   5. ேபாதல்; to proceed to change, vary.

     "நாஅல் ேவத ெந ரி ம்" ( ற eh 2);,

   8. எ த்  மா தல் ; to be substituted, as a letter by another.

ேதான்ற நிரிதல் ெக தல்" நன் 154)

   9. ெக தல் ( வா.);; to perish.

   10. பால்; gorsolo Go Goggo; to change in quality, to become sour.

   11. மயங் தல் ; to be confused.

     " ரிந்தயரந்்தகன் ேறா " (பரிபா. 3, 54);

  ரி2 diridal, ெச ன்றா  (v.t.)

   ைக தல்; to leave, to abandon.

     "இனந் ரி ேய ேபால" ( வக. 2720);

  ரி3 tirittal, ெச ன்றா  (v.t.)

   1. அைலயச ்ெசய்தல் ; to cause to wander.

     "ெகா ப் ள் ரித்தால் ( வ் ெபரிய  1,10,2);

   2.  ழற் தல்; to tum,whirl.

     "எஃ  வலந் ரிப்ப" ( . 111);

   3.  க் தல்; twist.

   4.  ம்பச ்ெசய்தல்; to

ரி

 cause to return.

     "ெசன்  ெசன்ற மா  ரிக் மால்" (கம்பரா. மாயாசன 23);.

   5. ேவ  ப த் தல் ; to change, alter, vary.

     'அ  ரித்  (மணிேம 23:39);,

   6 மாவைரத்தல்; to grind as flour.

   7. பல றப்ப த்தல் ; to diversity.

   8. ெமா ெபயாத்்தல் ,

 to translate.

   9. ேச த்தல் ; to break, cut, smash.

     "அவ  ,  ரித் ட்ேடான்" (பரிபா 5.35);

   10, எ த் கைள ஒற் ைமப்பட அைமத்தல் ; to repeat words and syllables in different meaning.

  ரி4 tiri, ெப. (n.)

   1.  க் ைக
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ரிக் ழாய்

ரிக் ழாய் tirikkuḻāy, ெப. (n.)

    ப்பந்தத் ற்  எண்ெணய் வாரக்் ங் க ; oil can with a long nattow spout for feeding a torch (ப ற் ப் 47, 
உைர);.

     [ ரி +  ழாய்]

ரிக கம்

ரிக கம் tirigaḍugam, ெப. (n.)

   1.  க்  ள  ப்  ஆ ய வைக ம ந் ச ்சரக் கள் ( வா.);; medicinal stuffs, numbering three, viz. 
cukku, milaku, tippili.

   2. ப ெனண் ழ்க்  கணக் ள் ஒன் ம் நல்லாதனாரால் 100 ெசய் டக்ளில் இயற்றப்ெபற்ற ம் 

ரிக

ரிக  tirigaḍugu, ெப. (n.)

ரிக கம் பாரக்்க (பதாரத்்த 959);;see tiri-kadugam.

     [ ரி + க ]

ரிசங்

ரிகண்

 
  ரிகண் tirigaṇ, ெப. (n.)

    ங் ல் ( ங்.);; bamboo.

     [ ரி + கண்]

ரிகல்

ரிகல் tirigal, ெப.(n.)

 handmill.

     " ரிகெலாப் ைடத்தாய -ெதாண்டகம் கல்லா .24. 13)

     [ ரி + கல்]

ரி டராசப்பக ராயர்

ரி டராசப்பக ராயர ்tiriāṭarācappagavirāyar, ெப. (n.)

   18ஆம் ற்றாண் ல் ற்றாலத ்தல ராணம்,  ற்றாலக் றவஞ்  த ய ல்கள் இயற் ய 
லவர;் the author of Kurrāla-t-tala-purănam, kurrāla-k-kuravanji and other poems, 18th C.

     [ ரி டம் + இராசப்பக ராயர]்

ரிைக

ரிைக1 tirigai, ெப. (n.)

   1. அைலைக;  roaming.

   2. இயந் ரம்; handmill.

   3.  யவன்சக்கரம்; potter's wheel.

     " யவபர ் ரிைகெயன" (கம்பரா லபல 165);

   4. இடக்ைக ேமளம்; musical instrument .

   5 நாட் ய த் வைக ( லப் பக் 81);; a particular gesture in dance.

     [ ரி + ைக]

  ரிைக2 tirigai, ெப. (n.)

ந் ரிக்ெகாடை்ட,

 cashewnut.

ரிைகக்கல்

 
  ரிைகக்கல் tirigaiggal, ெப. (n.)

ரிகல் பாரக்்க;see tirikal.

     [ ரிைக + கல்]
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ரிைகக்ேகால்

 
  ரிைகக்ேகால் tirigaigāl, ெப. (n.)

    யவன் சக்கரம் ழற்ற பயன்ப த் ம் ேகால்; the stick used in turning the potter's wheel.

     [ ரிைக + ேகால்]

ரிேகாணப்பாைல

ரிேகாணப்பாைல tiriāṇappālai, ெப. (n.)

   பாைலப்பண் வைக ( லப். 17:18, பக் 453);; one of the four modes of the ancient Tamil music.

     [ ரிேகாணம் + பாைவ]

ரிசங்

ரிசங்  tirisaṅgu, ெப. (n.)

   க ரவக் லத் த் ேதான் ய அேயாத்  ேவந்த ம் மாந்த உட டன் வா த் ர னிவரால் 
றக்கத் ற்  ( வரக்்கம்);  க்கப் ெபற்ற ; a prince of oudh the solar line, who was bodily elevated to a new

    ரிசங் நிைல; heaven by the sage Visvāmitra.

     "  ேபாந் ரிசங்ைக" (கந்த , ஆற் ம் 22);

ரி சங் நிைல

 
  ரி சங் நிைல tirisaṅgunilai, ெப. (n.)

   இ பக்க வாய்ப்ைப ம் இழந்  இைட ல் மாட் ெகாண்ட நிைல இரண் ங்ெகட்டான் நிைல; the state 
of being left in the middle having lost both options, the situation of falling between two stools.

ரிசைட
ரிசைட tirisaḍai, ெப. (n.)

   இலங்ைக ல் ைதக் த் ைணயா ந்  உத யவள் (கம்பரா காட்  31);; the daughter of vibhisanā 
and companion of sita during her capitivity in Lanka.

ரிெசால்

ரிெசால் tirisol, ெப. (n.)

   ெசய் ளில் மட் ம் வழங் தற் ரிய த ழ்ச ்ெசால் (ெதால் ெசால். 399);; Indigenous Tamil word used only in 
literary works,

     [ ரி + ெசால்]

ரிஞ்சான்

 
  ரிஞ்சான் tiriñjāṉ, ெப. (n.)

   கைறயான் (இ.வ.);; termites

     [ ரிஞ் ல்→  ரிஞ் ல்]

ரி

ரி  tiriḍi, ெப. (n.)

   1, க ம் க்க  ; the juice of sugarcane.

   2. கள்ளி;  spurge in general Euphoribic genus.

ரிதடம்

 
  ரிதடம் diridaḍam, ெப. (n.)

   உடக்ா க் ம் வைள ள்ள ன்  ழல்கள்; the three semicircular canals or ear vessels, the three long 
canals of the labrinth.

  ரிதடம் diridaḍam, ெப.(n.)

   உடக்ா க் ம் வைள ள்ள ன்  ழல்கள்; the three semi circular or ear vessels, the three long canals of 
the labrinth (சா.அக.);.

ரிதர ல்லா க்ைக

ரிதர ல்லா க்ைக diridaravillāvirukkai, ெப.(n.)

தாமைர கம் ேபான்ற ஒன்ப  வைகப் ரி ைடய ச யாத் தன்ைம ள்ள இ க்ைக வைக ( லப் 8.25 
உைர);,

 posture of the motionlesskind, of which nine are mentioned in the science of painting viz., padumugam etc.

     [ ரிதர  + இல்லா + இ க்ைக]
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ரிதர ள்ள க்ைக

ரிதர ள்ள க்ைக diridaravuḷḷavirukkai, ெப.(n.)

   ச க் ம் தன்ைம ள்ள இ க்ைக வைக ( லப் 8,25, உைர );; posture of the moving

    ரிப் ; kind, mentioned in the science of painting, one of two irukkai.

     [ ரிதர  + உள்ள + இ க்ைக]

ரித்தல்

 
  ரித்தல் tirittal, ெச ன்றா  (v.t.)

    ணிையக் க ேபால் உ ட்டல்; rolling up a piece of cloth-linen in the shape of a wick.

ரிதல்

ரிதல் diridal, ெப.(n.)

   1.  வைக மாற்றங்க ள் ( காரங்க ள்); ஒெர த்  மற்ெறான்றாக மா வ  (நன். 154);; change of 
one letter into another, one of three vikāram.

   2. ஒன்ைற மற்ெறான்றாகக் க ைக; mistaking one object for a mother.

ட்டல் ரிதல் கவாே்காடல் (மணி 22,27);

   3.  ழலல்,

 whirling,

   4 உலாவல்; trolling about.

     [ ரி→  ரிதல்]

ரிதைல

 
  ரிதைல diridalai,    ெபா.  வ ைக (யாழ் அக); a kind of shrub (ெச க).

ரி

 
  ரி  diridi, ெப. (n.)

   ெபண்காமக்கைள; the ovarian secretion of woman.

     [ ரி →  ரி  ]

ரி ரிப்ெபாம்ைம

 
  ரி ரிப்ெபாம்ைம diridirippommai, ெப. (n.)

   மணற் ய ல் ரிேபான்ற ெபா ைள மைறத் ம் எ த் ம் ைளயா ம் ழந்ைத வைக 
( ன்.);; a children's game in which an object such as a wick is hidden in sand and is required to be found out.

     [ ரி +  ரி + ெபாம்ைம]

ரி ேவர்

 
  ரி ேவர ்diridivēr, ெப. (n.)

   ஏலம்;   cardamom.

ரி ளி

 
  ரி ளி diriduḷi, ெப. (n.)

    ன்னா ன்னம் (uurtypů);; pell mell;

 medley,

     [ ரி + Àsp]
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ரிப்

ரிப்  tirippu, ெப. (n.)

   1. மதகரிேவம்  பாரக்்க;see madakari-vémbu,

 red cedar of the nilgiri planters.

   2.  க் ; twist.

     [ ரி →  ரிப் ]

  ரிப்  tirippu, ெப. (n.)

   ேகா ல் த ய அறநிைலயங்க க்  நிலவரி னின்  ெகா க்கப்ப ம் ப  (நாஞ்);; portion of land 
revenue assigned to a temple or a charitable institution.

     [ ரி →  ரிப் ]

ரிப்பழம்

 
  ரிப்பழம் tirippaḻm, ெப.(n.)

   நன்றாக எரி ம் ரி (இ.வ);; burning wick.

     [ ரி  + பழம்]

ரிபைடந்தபால்

 
  ரிபைடந்தபால் tiribaḍaindabāl, ெப.(n.)

    ளிப்பைடந்த பால் ; a milk naturally clotted In souring.

     [ ரி  + அைடந்த பால்]

ரிபைத
ரிபைத diribadai, ெப. (n.)

   இைசப்பா வைக ( லப்  6, 35, உைர);; a kind of song (ெச.க);.

ரிபந்தா

 
  ரிபந்தா  tiribandāti, ெப. (n.)

    தெல த்  மட் ந் ரிய இரண்  த ய பலெவ த் கள் ஒன் ப் ெபா ள்ேவ  படவ ம் 
ெசய் ளா லா ய ஈ  ெதாடங்  (அந்தா ); இலக் யம்; an andādi poem of tiripu stanzas.

     [ ரி  + அந்தா ]

ரிபலம்
ரிபலம் tiribalam, ெப. (n.)

ரிபைல (ைதலவ. ைதல. 43); பாரக்்க ;see tiripalai.

ரிபைல

 
  ரிபைல tiribalai, ெப.(n.)

   க , தான் , ெநல் யா ய க்காய்களின் ட்டம் ( வா);; fruits of the three myrobalams, viz., kadu, dänri, 
nelli.

ரிபைலேயனா

 
  ரிபைலேயனா  tiribalaiyēṉāti, ெப. (n.)

    ரிபைல த யவற்றாற் ெசய்த ஒ வைக (இேல யம்);( ன்.);; an clectuary compounded of tiri-palai and 
otheringredients.

     [ ரிபைவ + ஏனா ]

ரிப கம்

 
  ரிப கம் tiribaḻugam, ெப. (n.)

   பால், ெநய், ேதன்களால் ஆ ய ட் ப் பண்டம் ( ன்);; a preparation made of milk, ghee and honey.
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ரிபன்

ரிபன்  tiribaṉṟi, ெப.(n.)

    றைமையச ்ஆய்  ெசய்வதற் ப் பன்  வ வாய் அைமக்கப் பட்ட ழ ம் இலக்  வைக; whirling 
target in the shape of a boar, used to test the skill of an archer.

     " மக ளவட் ப் பாலா ன ந் ரி பன்  ெயய்  வ மகனா ம் ( வக. 277);

     [  + பன் ]

ரிபா

 
  ரிபா  tiripāti, ெப. (n.)

    ள்ள  (மைல); பாரக்்க ;see sirupul/agi; scabrous ovate unifoliate tick-trefoil.

ரி ரத்தான்

  ரிபா  tiripāti, ெப.(n.)

    ள்ள ; bird's foot-Hedys arum (சா.அக.);.

ரிபாைலத் றம்
ரிபாைலத் றம் tiripālaittiṟam, ெப.(n.)

   பாைலப்பண் வைக ( .ெவ.ஒ . 15. உைர);; melodies of the pālai class.

ரி

ரி  tiribu, ெப. (n.)

   1. ேவ பா ; change, alteration.

     " ரி ப யா வ வைன க த் 2 அக

   2. ேதான்றல்,  ரிதல், ெக தல் என்ற ணரச்்  ேவ பா  (ெதால் எ த் 109, உைர);; change in sandhi, as 
tõnral, tiridal, kedutal.

   3.  தெல தெ்தா ய இரண்  தலான எ த் கள் அ ேதா ம் ஒத் க்ைக ற் ெபா ள் 
ேவ படப்பா ம் ெசய் ள்; stanza whose initial letters excepting the first are identical in each line, opp. to yamagam.

   4. தகரம், 

 tin.

ரி க்காட்

ரி க்காட்  tiribukkāṭci, ெப. (n.)

   1. ஒன்றைன மற்ெறான்றாக மா ணரை்க;  opticalilusion, erroneous apprehension of objects of sense, as 
mistaking a post for a thief (ெச.அக.);

   2. ெபாய்க்காட் ;   unreal vision presented to the bodily or mental eye (சா.அக);.

   3.  ரியக்  காண்டல் அதாவ  ஒன்ைற ேவெறான்றாக கா தல்; logic.

     [ ரி + காட் ]

ரி ைட
ரி ைட tiribuḍai, ெப. (n.)

   எ வைகத ்தாளத் ெளான்  (பரத தாள 22);; a variety of time-measure, represented thus, one of cattatālam.

ரி ரத்தான்

 
  ரி ரத்தான் tipuratil, ெப. (n.)

ப்ைபேமனி ;see kuppas-mêmio Indian acalypha.

ரி ரத்ைதத் ட்ேடான்

 
  ரி ரத்ைதத் ட்ேடான் tiriburattaittīyiṭṭōṉ, ெப. (n.)

   கரி லாங்கண்ணி ; eucalypse plant.
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ரி ரமல் ைக

 
  ரி ரமல் ைக tiriburamalligai, ெப.(n.)

   மல் ைக வைக (யாழ் அக); ; arabian jasmine

     [ ரி ரம்+மல் ைக]

ரி வத் லகம்
ரி வத் லகம் tiribuvattilagam, ெப. (n.)

   ஒ  பைழய கணித ல் (கணக்க .5. உைர);; an ancient mathematical treatise.

ரி வனம்

ரி வனம் tiribuvaṉam, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ல் உள்ள வன் ேகா ல் ெகாண்ட ஓ ர;் a siva shrine in Tanjore district.

     "ேசாமா ரி வனத் ேதான்றேல." (த ழ்நா .47);

ரிமண்டலச ் லந்

ரிமண்டலச ் லந்  tirimaṇṭalaccilandi, ெப. (n.)

   நஞ் ைடய லந்  வைக ( வரட ்354);; a kind of poisonous spider.

     [ ரிமண்டலம் +  வத் ]

ரிமைண

 
  ரிமைண tirimaṇai, ெப. (n.)

    ரிமைன (umpio);; plaited ring of straw or fibre for setting a pot on.

     [ ரி + மைண]

ரிமரம்

ரிமரம் tirimaram, ெப.(n.)

   தவசமைரக் ந் ரிைக; wooden mill for grinding grain.

     "களிற் த் தாள் ைர ந் ரிமரப் பந்தர"். (ெப ம்பாண்.187);

     [ ரி+மரம்]

ரியங் டம்

 
  ரியங் டம் tiriyaṅāṭam, ெப. (n.)

   ஓர ்அஞ்சனம்; a kind of collyrium.

     [ ரியம்+ டம்]

ரிய கம்

ரியன்

 
  ரியன் tiriyaṉ, ெப. (n.)

   க க்காய் ; gall nut.

  ரியன் tiriyaṉ, ெப.(n.)

   க க்காய்;  gall-nut.
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ரியாைம

ரியாைம tiriyāmai, ெப.(n.)

   1. இர  ; night.

   2. நீலக்கல் ; blue stone.

  ரியாைம tiriyāmai, ெப. (n.)

   1. இர  ; night.

   2. எ ைன ; The Jamuna.

   3. நீலக்கல் ; a kind of black stone.

     [ ரி →  ரியாைம]

ரிய ட்டல்

 
  ரிய ட்டல் tiriyalūṭṭal, ெப. (n.)

    ரியாகச ்ெசய்த ைலைய ம ந் ல் ேதாய்த்  எ த்தல்; to smear ordip the gauze in medicine in order to 
apply it.

     [ ரியல் + ஊட்டல்]

ரி

 
  ரி  tiriyūci, ெப.(n.)

   அ ைவ ம த் வம் ெசய் ம்ேபா  பயன்ப த் ம் ஊ ; needle used at the time of surgery,

     [ ரி + ஊ ]

ரிய

ரிய tiriya,  .எ.(adv.)

    ம்ப; again. 

     " ரியப் ர யம் வர" (ஈ  8,1,5);

ெத.  ரி , க.  , ம. ரிய

     [ ரி →  ரிய]

ரியக்க

 
  ரியக்க  diriyakkadi, ெப. (n.)

லங் க  பாரக்்க; see vilangu-kadi,

 the animal stage in transmigration.

 | ரி + க ]

ரியக் காண்டல்

 
  ரியக் காண்டல் tiriyakkāṇṭal, ெப. (n.)

   ஐயக்காட் ;  Indistinct perception.

     [ ரிய + காண்டல்]

ரியக்க

ரியக்க 1 tiriyaggagu, ெப. (n.)

   1. அகப்ைப ; laddle.

   2.  க்கப்ைப ; a kind of laddle.

   3.  லங்  ; beast and birds ( . .2,58);  வாக்);
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ரியக்

ரியக் 2 tiriyakku, ெப. (n.)

   1.  ணரச்்  வைக; posture of entercounter.

   2. ஒ வைக த்த டல் ; a kind of kissing-bent kiss.

ரியங்

 
  ரியங்  tiriyaṅguli, ெப. (n.)

   வயற்பய ; field gram.

ரியஞ்சணம்

 
  ரியஞ்சணம் tiriyañjaṇam, ெப. (n.)

   ஒர ்அஞ்சணம்; a kind of collyrium.

ரியட் ம்

ரியட் ம் tiriyaṭṭum,  . .எ. (adv.)

    ரிய பாரக்்க; see tiriya.

     " ரியட் ம் ஸம்ஸாரி கேளாேட இ க்ைகயன் ேய" (ஈ  2,3,10);

ரிய கம்

ரிய கம் tiriyaṇugam, ெப. (n.)

    ண்ைம; minute ( வ். ெபரிய , 1, 2, 3, வ்யா, பக். 65);.

ரியம்

ரியம்

ரியம் tiriyam, ெப. (n.)

ெசவ்வள்ளி (மைல); பாரக்்க:

 purpleyam.

   2. ெசவ்வள்ளி ெகா ;  red sweet potato creeper.

ரிய கம்

 
  ரிய கம் tiriyamugam, ெப. (n.)

   அ வானம் ேநாக்  ; a concentrated look of the horizon.

ரிய தல்

ரிய தல் diriyaviḍudal, ெச. ன்றா  (v.t.)

ெசாத்  த யவற்ைறப் றர ்ேபரால் மாற் தல் ,

 to transfer, as one's property.

     "உன் ே த் ரத்ைத ம் என் ேபரிேல ரிய ட் ைவ என் ம்(ஈ  4,9,6);

ரிய ம்

ரிய ம் tiriyavum,  . .எ (adv) 

ரிய பாரக்்க; see tiriya.

     "ஐந்தைலெயா  ரிய ம் வந் " (பாரத ப ேனழாம் 226);

ரியா ரம்

 
  ரியா ரம் tiriyāpuram, ெப. (n.)

    ம்  (யாழ் அக);; mischief

     [ ரியா ரம் →  ரியா ரம்]
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ரி -தல்

ரி -தல் diriyiḍudal, ெச. . . (v.i.)

   கா  வளரக்்கத் ணித் ரி இட்  ைவத்தல்;  to insert a roll of cloth in the perforation of the ear to enlarge it.

     " ரிபாட்  ெசால் ேகன் ெமய்ேய" ( .வ் ெபரியாழ் 2,3,8);

     [ ரி + இ தல்]

ரி ட்டல்

 
  ரி ட்டல் tiriyiluṭṭal, ெப. (n.)

    ரியாகச ்ெசய்த ைலைய ம ந் ல் ேதாய்த்  எ த்தல் ; to smear or dipute gauze in medicine in order to 
apply it.

ரிெய த்தா -தல்

 
  ரிெய த்தா -தல் diriyeḍuddāḍudal, ெச. . , (v.i.)

    ழாக்காலங்களில் ேநரத்் க் கடன் ெபா ட் த் ப்பந்தம் த்தா தல்; to dance with a burning torch 
on festive occasion in fulfilment of a vow.

     [ ரி +எ த்  +ஆ தல்]

ரிவாசம்

ரிேயற் -தல்

ரிேயற் -தல் diriyēṟṟudal, ெச. . . (v.i.)

   1.  ண் த யவற் ற் காரச் ைல தல்; to introduce a set on into an issue or abscess.

   2.  ரி  பாரக்்க ;see tiriyidu.

     [ ரி + ஏற் ]

ரிேயாடல்

 
  ரிேயாடல் tiriyōṭal, ெப. (n.)

   ெகா  க்  ைக ( ன்);; forming of a kink or twistina горе.

     [ ரி + ஒடல்]

ரில்

 
  ரில் tiril, ெப. (n.)

    யவன் சக்கரம் (இ.வ.);; potter's wheel.

     [ ரி →  ரில்]

ரிவ யம்

ரிவ யம் tirivasiyam, ெப. (n.)

   1. ெபண் வ யம் ; the facinating drug or prepared medicine for enchanting women.

   2.  ன்  வைக வ யங்கள்; ஆண் வ யம், ெபண் வ யம் உலகவ யம்; three kind of Philte with which 
male, female and the public are attracted.

ரிவட்டம்

 
  ரிவட்டம் tirivaṭṭam, ெப. (n.)

வட்டம் (யா  அக); பாரக்்க ;see tirugu-Vassam.

     [ ரி + வட்டம்]
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ரிவடம்

 
  ரிவடம் tirivaḍam, ெப. (n.)

வட்டம் (யாழ் அக);; see tirugu-Vattam.

     [ ரி + வடம்]

ரிவைடந்த பால்

 
  ரிவைடந்த பால் tirivaḍaindapāl, ெப. (n.)

ரிந்தபால் பாரக்்க; see tinta-pal(சாஅக.);

ரிவாசம்

ரிவாசம் tirivācam, ெப. (n.)

   1. ஒக்கரி (மைல); பாரக்்க ;see okkarikakri-melon. 

   2. க்கரக்காய் ,

 cucumber.

ரிவாய்

 
  ரிவாய் tirivāy, ெப. (n.)

   ெவ ண் ல் ரி ைவக் ம் இடம் (யாழ் அக);; touchholcofagun.

ரிவா

ரிவா  tirivāli, ெப. (n.)

   1.  ன்  ம ப்  அல்ல  ; the three folds or incisions.

   2. ெபண்களின் ெகாப் ழ் ேமற்கா ம் ன்  ம ப் கள் ; the three folds over a woman's navel regarded as a 
beauty.

   3.  தம் ; the genus.

ரி ச் தா

 
  ரி ச் தா tiriviccutā, ெப.(n.)

க்கறடை்ட, 

 spreading hogweed.

ரி த்

ரி த்  tirivirutti, ெப. (n.)

   1. க க்காய் suso (užnišo. 969);; species of chebulic myrobalan.

   2. ெமாந்தன் என் ம் ஒ  வைகக் க க்காய்; a variety of gall-nut.

  ரி த்  tirivirutti, ெப.(n.)

   க க்காய் வைக (பதாரத்்த.969);; species of chebulic myrobalan.

தம்

 
  தம் diruvirudam, ெப. (n.)

    வதம் ; turbit Tool.
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ரி

ரி  tirivu, ெப. (n.)

   1. ேவ பா  ; change, alteration, variation.

     " ரி ன் த் ஞ்ேச ெமனெமா  ( .ெவ.12,15);

   2. தவ ைக; failure.

     " ரி ன்  ண்ணில் லகம் ளக் ம் வைள " ( . ெவ. 8,20);

   3. ேக , 

 ruin.

     "மறந் ரி ல்லா மன்ெப ஞ் ட்  ( .ெவ.9,33, ெகா );

   4.  ரி க்காட்  பாரக்்க;see tiriyu-k-kici.

     "ஐயேம ரிேவ ெயன்  மைவயற" ( நாயக  46);

   5. அைச , 

 motion.

     "நாராசத் ரி ற் ெகாள்ளத்த வ  காந்தம்" (மணி 27, 55);

   6. சரியல்லாததால் ம்பத்தரப்பட்ட  (நாஞ்);; that which is returned as bad, as a coin.

     [ ரி →  ரி ]

ரி க்காட்

 
  ரி க்காட்  tirivukkāṭci, ெப. (n.)

ரி க் காட்  பாரக்்க;see tiribu-k-kātci.

     [ ரி  + காட் ]
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1 tiru, ெப. (n.)

   1.  மகள்;  laksmi, the Goddess of wealth and prosperity.

     "floafégift  வா ய ெசல்வா ( வ். ெபரிய  7,7,1);

   2. ெசல்வம் ; wealth, riches, affluence.

     " ற் ந் " ( றள் 568);

   3.  றப்  ( டா);; distinction, eminence.

   4, அழ  ; beauty.

   5. காந் ; brilliance.

     "  என்  காந்  (ஈ  3,5,10);

   6, ெபா  ( க்ேகா. 114);; fertility.

க்கைடக்காப் சச்ாத் -தல்

   7. பாக் யம் ; blessing, fortune.

     "நன்ற வாரிற் , கயவா ைடயர"் ( றள். 1072);,

   8. ெதய்வத் தன்ைம ; holiness; sacredness.

     " ச் ற்றம் பலம்,  வரங்கம்

   9. நல் ைன;  goodkarma.

     "ேசாரந்்ெத  நங்ைகமாேர நங்ைகமாரக்ள்" ( வக. 2552);

   10. கணியங் ேவான்; astrologer. 

     '  ஒ வ க் ம் ழாள் இரண் க் ம்" (S.I.I.I.157);

   1. மாங்க யம்; wedding badge.

   2. பைழய தைலயணி வைக; an ancienthead-or nament.

     "ெசந் ற் ேகற்கத் ம் ைற ட் " கனட்ப ( ளப்ப 140); 1

   3. மகளிர ்ெகாங்ைகேமல் ேதான் ம் ற் த் ெதய்வம்; a deity supposed to be seated on women's breasts.

     [ ர→்  (வ.ெமா.வ.);]

  2 tiru, ெப.(n. )

   1,  நீ ; holy ashes.

   2.  தல் ; turningas, trusted spurge.

   3. ஒ  வைக உப்  ; a kind of prepared salt.

   4, அழ  ; beauty.

   5, éண் ன் தற் ெபயா ்; plants first term to denote its sacredness as.

வாசத்  ,  த் ழாய்.

   6. அர ;  peeal tree.

     [ ர→் .   = ெசல்வம், ெபா , நற்ேப  (வ.ெமா.வ.);]

   tiru, ெப.(n.)

   1. ேமன்ைம, ம ப் :

 honour. respect.

   2. உயர் , ெசல்வம்; wealth.

எ. .  க் றள்,  நா க்கரசர்
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க்கடன்மல்ைல

க்கடன்மல்ைல tirukkaḍaṉmallai, ெப. (n.)

   மாமல்ல ரம் (S.I.l.,i,68);; Mamallapuram.

     [  + கடல் + மல்ைவ]

க்கைடக்காப்

க்கைடக்காப்  tirukkaḍaikkāppu, ெப. (n.)

   ேதவாரம் த யவற் ன் ப கத் ல் பா ேயார ்ெபய ம் ப ப்ேபார ்பய ம் பய ங் ம் இ ச ்
ெசய் ள்; last benedictory stanza in a patigam of the sacred hymns containing the name of the author.

     " ப்ப கம் நிைற த் த் க்கைடக் காப் ச ்சாத்  (ெபரிய  , ஞான 80);

     [ க்கைட + காப் ]

க்கைடக்காப் சச்ாத்

க்கைடக்காப் சச்ாத் -தல் dirukkaḍaikkāppuccāddudal, ெச. . . (v.i.)

   ப கத்  னி ல் க்கைடக் காப் ச ்ெசய் ள் தல் (ெபரிய .  ஞான 80);; to close a poem 
with tiru-k-kadai-k-kāppu.

     [ க்கைடக்காப்  + சாத் தல்]

க்க ைவப்ப ற் ப்பத்தந்தா
க்க ைவப்ப ற் ப்பத்தந்தா  plantain fruit.      " க்கண்ணாமைடக்  அரி  இ  நா ம்" (Sl.l.iii, 

188)

     [  + கண்ணல் + ஆம் + மைட]

க்கண்ேணாக்

க்கண்ேணாக்  tirukkaṇṇōkku, ெப. (n.)

   கட ைள மண்டபப்ப க்  எ ந்த ளச ்ெசய்ைக (S.I.I.V. 109);; taking a temple deity to a maņdapam.

     [  + கண் + ேநாக் ]

க்கண்மலா்

க்கண்மலா ்tirukkaṇma, ெப. (n.)

   கட ள் ேமனி ல் ட் ம் மலர ்ேபான்ற கண்  (S.I.I.ii.340);; metalic eyes foran idol.

     " க்கண் மலர ்இரண் ".

     [  + கண் + மலர]்

க்கணாமரம்

 
  க்கணாமரம் tirukkaṇāmaram, ெப. (n.)

    ரிேகாணமைல ல் வள ம் மரம்; trincomala tree.

     [  + கணா + மரம்]

க்கம்

க்கம் tirukkam, ெப. (n.)

   வஞ்சகம்; crookedness, dis-honesty,

     " ந்ைத ற் க்க ன்ைம" (கம்பரா. வ  76);

     [  → க்கம்]

க்கம்

க்கம்  tirukkambi, ெப. (n.)

   கா க்கம் ; a kind of ear-ring.

     " க்கம் ெயான்  ெபான் க்காேல மஞ்சா ங் ன்  (Sll.i.157);

     [  + கம் ]

க்கரணம்

 
  க்கரணம் tirukkaraṇam, ெப. (n.)

   பாம்  (யாழ்.அக.);; snake.
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க்க ைவப் ப ற் ப்பத் 

க்க ைவப் ப ற் ப்பத் தந்தா  dirukkaruvaippadiṟṟuppaddandādi, ெப. (n.)

   அ ரராம பாண் யனால் கரிவலம்வந்த நல் ரச் ் வ ரான்ேமல் பாடப்பட்ட ப ற் ப்பத்  ஈ  
ெதாடங்  ல்;  andidi poemin 100 stanzas inten differentmetres, each ten being in one metre, on the Śivan shrine in 
karivalam-vanda-nallur by Adivira-rāmapāņɖiyan.

க்க ைவக்க த் ைறயந்தா

க்க ைவக்க த் ைறயந்தா  tirukkaruvaikkalittuṟaiyandāti, ெப. (n.)

அ ர ராம பாண் யனால் கரிவலம்வந்த நல் ரச் ் வ ரான்ேமல்  க த் ைற ற் பாடப் படL் 
ஈ  ெதாடங்  ால்

 in 100 kalitturai stanzas on the Śivan shrine in karivalam-vanda-nallur by Adivira-rāmapāņɖiyan

     [ க்க ைவ + க த் ைற + அத்தா ]

க்க ைவெவண்பாவந்தா

க்க ைவெவண்பாவந்தா  tirukkaruvaiveṇpāvandāti, ெப. (n.)

   அ ரராம பாண் யனால் கரிவலம்வந்த நல் ரச் ் வ ரான்ேமல்  ெவண்பா ற் பாடப் பட்ட 
ஈ  ெதாடங்  Áல்; andādi poem in 100 stanzas in venpä metre on the Śivan shrine in karivalam-vanda-nallur by Adivira-
rámapāņɖiyan

க்கலச -த்தல்

க்கலச -த்தல் tirukkalasamuḍittal, ெச. ன்றா  (v.t.)

    ட க் ச ்ெசய்தல்; to consecrate a newly-built temple.

     "பணி ெசய் ச்  க்கலச சச் ளிய (TA.Si.290);

     [  + கலசம் +  ]

க்க யாணம்

 
  க்க யாணம் tirukkaliyāṇam, ெப. (n.)

   ேகா ் ற் மண ழா ; marriage festival of god and a goddess in a temple.

ம ைர அங்கயற்கண்ணி க்க யாணம்

     [   + க யாணம்]

க்கள்ளி

 
  க்கள்ளி tirukkaḷḷi, ெப. (n.)

கள்ளி பாரக்்க ;see tirugu-kalli.

     [  + கள்ளி]

க்களிற் ப்ப

க்களிற் ப்ப  tirukkaḷiṟṟuppaḍi, ெப.(n.)

    ல்ைலக் த்தப்ெப மான் ேகா ன் யாைன வைமந்த ப ; door-step with sculptured elephants at the 
Nataraja shrine of Chidambaram.

     "ெசன்  தாழ்ந் ெத ந்தான் க்களிற் ப்ப  ம ங்  (ெபரிய :த த்தாட ்105);

     [  + களி  + ப ]

க்களிற் ப்ப யார்

க்களிற் ப்ப யார ்tirukkaḷiṟṟuppaḍiyār, ெப. (n.)

    க்கட ர ்உய்ய வந்த ேதவ நாயனார ்இயற் ய ம் க்களிற் ப்ப ல் க்காப் நீக் -தல் 
ைவக்கப்ெபற்  அக்களிற்றால் எ த் க் ெகா க்கப்பட்ட ம் ெமய்கண்ட ல்கள் ப னான்க ள் 
ஒன் மா ய வசமய ல்; a siva siddhanta treatise by Tirukkatavur uyyavanta-teva-nayanar, traditionally believed to 
have been placed on the tiru-k-kasirru-p-padi of Chidambaram shrine by the author and returned to him by the sculptured 

க்கற்றளி

க்கற்றளி tirukkaṟṟaḷi, ெப. (n.)

   க ங் கல்லால் அைமக்கப்பட்ட ேகா ல்; stone temple.

     " க்கற்றளி ேதவரக்் " (S.I.I.i 113);

     [  + கல் + தளி]
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க்காட்

 
  க்காட்  tirukkāṭci, ெப. (n.)

   இைறைமத் தன்ைம; state of being divine.

     [  + காட் ]

க்காப் -தல்

க்காப் -தல் dirukkāppiḍudal,    18 ெச ன்றா  (v.t.)

   ேகா ற்கத  தல்; to close the door of a temple.

     [ க்காப்  + இ ]

க்காப்

க்காப்  tirukkāppu, ெப. (n.)

   1. ெதய்வக் காவல், 

 divine protection.

     "உன் ேசவ  ெசல் த் க்காப் ' ( . .ெபரியாம்.  ப்பல்);.

   2. ேகா ற் கத , 

 door of a temple.

   3.   ைறகைளக் க ற்றால் கட்  ைவக்ைக (கா க் கல்ெவட் . 41);;   4.அந் ரடை்ச; ceremonies 
performed in the evening for protecting a child from the evil eye.

     " க்காப்  நா ன்ைனச ்சாத்த ( வ் ெபரியாழ். 2,8,9);

     [  + காப் ]

க்காப் சச்ாத் -தல்
க்காப் சச்ாத் -தல் dirukkāppuccāddudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

க்காப்  பாரக்்க;See tiru-k-kāppidu-.

க்காப் சே்சர்த் -தல்

 
  க்காப் சே்சரத்் -தல் dirukkāppuccērddudal, ெச. ன்றா  (v.t.)

க்காப்  பாரக்்க; see tiru-k-kāppidu.

க்காப் நீக் -தல்

க்காப் நீக் -தல் dirukkāppunīkkudal,    5 ெச ன்றா  (v.t.)

ேகா ற் கதைவத் றத்தல் க்காரத்் ைக

 to open the door of a temple.

     [  + காப்  + நீக் -]

க்கார்த் ைக

க்காரத்் ைக tiruggārttigai, ெப. (n.)

   நளி (காரத்் ைகத் ங்கள் ஆரல் (காரத்் ைக);  ண் ன் நாளில் ளக்ேகற் க் ெகாண்டா ம் 
305sopm; a festival celebrated in the month of Kārttikai on the day when the moon is in conjunction with Pleiades.

     [  + காரத்் ைக]

க்காேவரி

 
  க்காேவரி tirukkāvēri, ெப.(n.)

   இைறவ  பாட்  நீரச்ெ்சம்  (மா யவ);; a vessel used for keeping water for worship.

     [  + காேவரி]

க்காளத் ப் ராணம்

க்காளத் ப் ராணம் tirukkāḷattippurāṇam, ெப. (n.)

க்காளத் ன் றப்  த்  16ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த ஆனந்தக் த்தர ்பா ய த ழ்த ்
ெதான்மம்,

 a Purana in Tamil on the Sivan shrine at Sri Kālahasti by Ananda-k-küttar, 16th century.

     [  +காளத்  +  ராணம்]
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க்காப்ேபர்

 
  க்காப்ேபர ்tirukkāppēr, ெப.(n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டத் ல் உள்ள காைளயார ்ேகா ல் என்ற வத்தலம்; Kālaiyār köyil, as Siva shrine in 
Ramnad district.

     [  + கானப்ேபர]்

க் -தல்

க் -தல் dirukkiḍudal,    8 ெச ன்றா  (v.t.)

   நீள க் தல் ; to twist, as a long rope.

     "இ க் ட் " ( வக 164);

     [  + இ -]

க்க ைவப் ரான் ள்ளான்

க் -தல்

க் -தல் dirukkudal,    5 ெச ன்றா , (v.t.)

   1.  க் தல்:

 totwist.

   2. ஒ வைனத ் ண்  தல் ; to set on, screw up.

க்

க் 2 tirukku, ெப. (n.)

   இன்னல் ; difficulty.

     "ஏத் க் ம் ெக ெமன்பைத ெயண்ணா" (கம்பர வவத7ரப் 123);

  க் 3 tirukku, ெப. (n.)

   1.  க்

 twist.

   2.  டக்கம்; bend, curve.

     "ம ற் க்கால் _  டங்க ெலன்றார"் ( வாலவா 47 14);

   3. அணித் ; tiny screw in jewels.

   4. ஒ வைகத ் ல் ( லப் 14, 108 உைர);; a garment.

   5, மா பா ;  perverseness.

     "ெப ந் க் ளத் ளான்" ( வாலவா. 16.34);

   6. வஞ்சைன ; fraud, deceit.

     [  →  க் ]

க் க்காட்டாளி

 
  க் க்காட்டாளி tirukkukkāṭṭāḷi, ெப. (n.)

   வஞ்சகன் ; cheat, deceiver.

     [ க்  காட்டாளி)]

க் கம்

க் கம் tiruggugam, ெப. (n.)

   1.  ற்றம்:

 courtyard.

   2.  டைவ ; saree.
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க் ைக

க் ைக tiruggugai, ெப. (n.)

    ற கள் வா டம்  (I.M.PTj 1083);; monastery.

     [  +  ைக]

க் டந்ைத

க் டந்ைத tirukkuḍandai, ெப.(n.)

    ம்பேகாணம்; Kumbakonam.

     " க் டந்ைத ேயரார ்ேகாலந் கழக் டந்தால் ( வ் வாய் 5 8);

     [  +  டத்ைத]

க் ைக

 
  க் ைக tiruggurugai, ெப. (n.)

   சட ேகாபர ் றந்த இடமான  ஆழ்வார் நகரி; the birth place of Šaint Sadaköpar, now called

 Alvār-tiru-nakari.

     [  +  ைக]

க் ைகப் ரான் ள்ளான்

 
  க் ைகப் ரான் ள்ளான் tiruggurugaippirāṉpiḷḷāṉ, ெப. (n.)

   இராமா சர ்மாணவ ள் ஒ வ ம்,  வாய் ெமா ன் க் ைகப்ெப மாடக் ராயர ் தல் 
ஆறா ரப்ப யற் யவ மான ஆ ரியர;் a disciple of Ramanujacarya and the author of Årāyirappadi, the first 
commentary on tiruvay-moli.

     [ க் ைக +  ரான் ள்ளான்]

க் ைகப்ெப மாட்க ராயர்

க் ைகப்ெப மாடக் ராயர ்tiruggurugaipperumāṭgavirāyar, ெப. (n.)

   மாறனலங்காரம், மாறன கப்ெபா ள்,  க் காமான் யம் த ய ல்கள் இயற் ய வ ம் 
16ஆம் ற்றாண் ன ம் ஆழ்வார ் நகரி ரின மா ய ஆ ரியர;் a native of Alvar-tiru-nakari and the 
author of Maran-alankaran, maran-alapporul, tiru-kkurukamamiyam and other works, 16th century.

க் வ ப்பன்

க் வ ப்பன் tirukkuvalippaṉ, ெப.(n.)

   மாட் ேநாய் வைக (மாட் வா.147);; a kind of cattle disease.

     [  + வ ப்பன்]

க் ளம்

 
  க் ளம் tirukkuḷam, ெப. (n.)

   ேகா ைலச ்சாரந்்த ; sacred tank of a temple.

     [  +  ளம்]

க் ற்றாலம்

 
  க் ற்றாலம் tirukkuṟṟālam, ெப. (n.)

    ெநல்ேவ  மாவட்டத் ல் உள்ள வன் ேகா ல் ; a Sivan shrine in the Tinnevelly district.

     [  +  ற்றாலம்]

க் ற ண்ெபா ண்மாைல

 
  க் ற ண்ெபா ண்மாைல tirukkuṟaṇuṇporuṇmālai, ெப. (n.)

    க் றள் பரிேம ழக ைரக்  ஆழ்வார ் நகரித் ேமனி. இரத் ன க ராயர ்எ ய 
ப் ைர; critical notes on Parimel-alagar's commentary on Tiru-k-kural by Tiru-mêni. Irattina-kavirãyar of Älvår-tiru-

nakari.

     [ க் றள் +  ண்ைம + ெபா ன் +மாைல]
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க் றள்

க் றள் tirukkuṟaḷ, ெப. (n.)

   ப ெனண் ழ்க்கணக் ள் ஒன் ம், அ காரத் க் ப் பத் க் றள் ெவண்பா ெகாண்ட 133 
அ காரங்களில் அறம், ெபா ள்,  க் ந்தாண்டகம் இன்பங்கைளப் பற் க் வ ம் 

வள் வர ்இயற் ய மான Á; the sacred kural, a classic work treating of virtue, wealth and love in 133 chapters of 
ten distichs each, by tiruvalluvar, one of patinen-kil-k-kanakku.

     [  +  றள்]

க் ப்

க் ப்  tirukkuṟippu, ெப(n.)

    ள்ளக் க த் ; will, as of God or great person.

     " க் ப் பன்னதா ற் ெசப் வல்" ( வக 1853);

     [  +  ப் ]

க் ப் த்ெதாண்டநாயனார்

க் ப் தெ்தாண்டநாயனார ்tirukkuṟipputtoṇṭanāyaṉār, ெப(n.)

   அ பத்  வ ள் ஒ வர ்(ெபரிய .);; a canonized Saiva saint, one of 63,

     [ க் ப்  + ெதாண்டதாயனா]

க் ங்ைகநம் சம்பா

க் ங்ைகநம் சம்பா tirukkuṟuṅgainambisambā, ெப. (n.)

   சம்பா ெநல்வைக;  a kind of Šampā paddy.

     "ெதன்னரங்கன் சம்பா க் ங்ைக நம்  சம்பா" (ெநல்  183);

     [ க் ங்ைப+தம்  சம்பா]

க் ந்தாண்டகம்

க் ந்தாண்டகம் tirugguṟundāṇṭagam, ெப. (n.)

    மங்ைகயாழ்வார ்இயற் ய ம் நாலா ரப்ப வ ல் அடங் ய மான"; a poem in Nâlayira-p-
pirapantam by Tirumangai-y-ālvār.

   2. அ ரத்் களா ய ேதவாரப் ப கங்கள்; Tevaram decads in tan-takam notre of six cirs.

     [  +   + தாண்டகம்]

க் ட்டம்

க் ட்டம் tirukāṭṭam, ெப. (n.)

   அ யார ் ழாம்;  fraternity of devotees.

     "நாயன்மார ் க் ட்டம் பணிந் ைறஞ் ம் ெப ம் ேப " (காஞ் ப் . கட  16);

     [  +  ட்டம்]

க் த்

க் த்  tirukāttu, ெப. (n.)

   1.  வன் நடனம் ; sacred dance of Śivan.

     " க் த்ைத ேம ன இைறவ க் " ( .ெவ. 9 48);

   2. இைறவன் ைளயாட் ; devine sport.

     [  +  த் ]

க் வப் ராணம்

 
  க் வப் ராணம் tirukāvappurāṇam, ெப. (n.)

    வப் ரகாச னிவர ்இயற் ய ம் க் வத்தலப் ெப ைமக் வ மான ெதான்மம் ; a purana on 
Tirukkuva.n by Šivappirakasa munivаr.

     [  +  வம் +  ராணம்]

க்ைகக்காைற

க்ைகக்காைற tirukkaikkāṟai, ெப. (n.)

   இைறத் ேமனிக க் ச ் ட் ம் ைகயணி (S.I.I. ii. 144);; a kind of armlet worn on idols.

     [  + ைக + காைற]
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க்ைகக்ேகாட்

க்ைகக்ேகாட்  tirukkaikāṭṭi, ெப. (n.)

   1.  ைற பா தற் ரிய ேகா ல் மண்டபம் (I.M.PTj.855);; sacred hall in Temples where the sacred hymns 
are sung.

   2.  க்ைகக் , ேகாட் ேயா வார ்(கல்); பாரக்்க tiru-k-kai. kötti-y-õdu vār

     [ க்ைக+ேகாட் ]

க்ைகக்ேகாட் ேயா வார்

க்ைகக்ேகாட் ேயா வார ்tirukkaikāṭṭiyōtuvār, ெப. (n.)

   ேகா ல் ைறப் பாடல் பா ேவார ்(I.M.P.Tj. Ill3);; reciters of the sacred hymns in temple.

     [ க்ைக + ேகாட்  + ஒ வார]்

க்ைகச் ரா

 
  க்ைகச் ரா tirukkaiccirā, ெப.(n.)

    க்ைக னின் ெச ல் ( னவ);; scale of the tirukkai fish which is used to prepare soup.

     [ க்ைக +  ரா]

க்ைகச் றப்

 
  க்ைகச் றப்  tirukkaicciṟappu, ெப. (n.)

   ஏனா ப் பட்டத் ற்  அ யாய் அளிக் ம் ரற்ெச  ேமா ரம்); signet-ring given as badge of the title 
enadi.

     [ க்ைக +  றப் ]

க்ைகத்தலம்

 
  க்ைகத்தலம் tirukkaittalam, ெப. (n.)

   ைகத்தல லம் கட ள் ேமனிைய எ ந்த ளப் பண் ைக (இ.வ);; the procession in which an idol is 
carried on hand.

     [ க்ைக+தலம்]

கட ட் ேமனிையக் ைக ல் மந்  ெகாண்  லா ெசல் ைக

க்ைகத்ேதால்

 
  க்ைகத்ேதால் tirukkaittōl, ெப. (n.)

   ெம தற் த ம் க்ைக னின் ேதால் ( ன்);; ray skin, used in polishing

     [ க்ைக + ேதான்]

க்ைகவால்

க்ைகத் ரம்

 
  க்ைகத் ரம் tirukkaittimiram, ெப. (n.)

   பாய்மர வைக ள் ஒன்  ( னவ);; a kind of mast.

     [ க்ைக +  மரம்]

க்ைகப் யன்

க்ைகப் யன் tirukkaippuliyaṉ, ெப. (n.)

    ன் வைக;   a kind of fish.

     " க்ைக யன்  க்ைகயாரல்" (பறாைள பள்  16);

     [ க்ைக +  யன்]
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க்ைகயாரல்

க்ைகயாரல் tirukkaiyāral, ெப. (n.)

    ன் வைக;   a kind of fish.

     " க்ைகப் யன் க்ைகயாரல் (பறாைள. பள்  16);

     [ க்ைக + ஆரல்]

க்ைகவைல

 
  க்ைகவைல tirukkaivalai, ெப. (n.)

    க்ைக ன் ப்பதற் ரிய ப ங்கண் வைல  (ெநல்ைல னவ.);; net which has large hole to catch shark 
fish.

     [ க்ைக + வைல]

க்ைகவைலவள்ளம்

 
  க்ைகவைலவள்ளம் tirukkaivalaivaḷḷam, ெப. (n.)

    க்ைக வைல வைலத்தற்ெகனக் கடல்ேமற்ெச த்தப்ப ம் மரக்கலம் (ெநல்ைல uñssroo.);; ship sailed 
in the sea to throw net for the shark.

     [ க்ைக + வைல + வள்ளம்]

க்ைகவழக்கம்

க்ைகவழக்கம்1 tirukkaivaḻkkam, ெப. (n.)

   ெதய்வத் ற் ப் பைடயல் ெசய்தைத வழங் கைக (கல்.);; distribution to worshippers of offerings in a temple 
on special occasions.

   2. ேவளாளத் தைலவரக்ளின் ெகாைடையச ் றப் த் க் ம் ஒ  ால் ; a poem on the liberality of the 
Vēlāla chiefs.

க்ைகவால்

 
  க்ைகவால் tirukkaivāl, ெப. (n.)

    க்ைக னின் வாலா ய சாடை்ட ( ன்);; a tail of ray-fish, used as whip.

     [ க்ைக + வால்]

க்ைகெவட் யான்

க்ைகெவட் யான் tirukkaiveṭṭiyāṉ, ெப., (n.)

 Borousmas;

 a kind of fish.

     " ந் க்ைக ெவட் யான்" (பறாைள பள்  16);

     [ க்ைக + ெவட் யான்]

க்ெகாசகம்
க்ெகாசகம் tiruggosagam, ெப. (n.)

   அணி வைக (S.I.I.vi.14);; an ornament.

க்ெகாட்டாரம்

க்ெகாட்டாரம் tirukkoṭṭāram, ெப.(n.)

   ேகா ல் ெபா ள்கள் ைவக் ம் அைற (ேகா ெலா 62);; store room; store-house in a temple.

     [   + ெகாட்டாரம்]

க்ெகா த்தட்

க்ெகா த்தட்  tirukkoḍittaḍḍu, ெப. (n.)

   ேகா ற் ெகா மரம் ( பரம் 283);; flag.staff in a temple.

     [  + ெகா  + தட் ]

க்ெகா க்

க்ெகா க்  tirukkoḍukku, ெப. (n.)

   அணிவைக (S.I.I.vi.14);; an ornament.

     [  + ெகா க் ]
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க்ெகாள்ைக
க்ெகாள்ைக tirukkoḷkai, ெப.(n.)

   அணிவைக (S.I.I.vi.14);; an ornament.

ெகாற்றவாய்தல்

ெகாற்றவாய்தல் tirugoṟṟavāytal, ெப.(n.)

   அரண்மைன; palace.

எப்ேபரப்்பட்ட க்ெகாற்றவாய்தலாற்ேபாந்த ைம S.I.I.VI.40).

     [  + ெகாற்றம் + வாய்தல்]

க்ேகாட் ர் நம்

 
  க்ேகாட் ர ்நம்  tirukāṭṭiyūrnambi, ெப. (n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டம் க்ேகாட் ரின ம் இராமா சரின் ஆசா மான மா ய ஆசான்; the 
guru of Rāmānujācārya, native of Tirukköttiyūr in Ramnad district (ெச.அக);

     [ க்ேகாட் ர ்+ நம் ]

க்ேகாணமரம்

 
  க்ேகாணமரம் tirukṇamaram, ெப. (n.)

   மரவைக; Trincomaliwood.

க்ேகாணமைல

 
  க்ேகாணமைல tirukāṇamalai, ெப. (n.)

ரிேகாணமைல பாரக்்க; see trigona-malai.

க்ேகாமண்டலம்

 
  க்ேகாமண்டலம் tirukāmaṇṭalam, ெப. (n.)

    மஞ்சனத் ல் ெப மா க் த் ல் ற்ற ேவண் ய மலரச்ச்ரம் (சம.ெசா.அக.);; garland.

     [  + ேகா மண்டலம்]

கல்

க்ேகாலம்

க்ேகாலம் tirukālam, ெப. (n.)

   1.  ேமனிக் ச ்ெசய் ம் ஒப்பைன; decoration of the idol.

   2. நன்ற க்ேகாலம் டந்த க்ேகாலம் இ ந்த க்ேகாலம் என வைகயாகத் மால் 
வ நிைல; posture of the idol, especially in Visnu temples, of three varieties, viz., ninra-tiru-k-kõlam, kiɖanda-tiru-k-

kõlam, irunda-tiru-k-kõlam (ெசஅக);.

க்ேகாைவ

க்ேகாைவ tirukāvai, ெப. (n.)

   இைறத் ேமனி ன் ன் வரிைசயாக நின்  மைற வ பாட் ச ்ெசய் ள் த யன பா ம் 
ட்டம்;  row of people chanting the sacred hymns in the presence of an idol.

     " க்ேகாைவக் ப் ன்ேன ைககட் க் ெகாண்  ன்ன  ேஸ க் ற ம்" ேகா ேலா 88)

     [  + ேகாைவ]

க்ேகாைவயார்

 
  க்ேகாைவயார ்tirukāvaiyār, ெப. (n.)

ச் ற்றம்பலக்ேகாைவ பாரக்்க; see tiru-c.-citrambala-k-kówai.

     [  + ேகாைவயார]்
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கணி

கணி tirugaṇi, ெப.(n.)

   1.  காணி - 2 பாரக்்க; see tirukāni-

   2. சங் ன்  ; spiral formation of a conch.

க. ம.  கணி

     [  + அணி]

கைண

 
  கைண tirugaṇai, ெப. (n.)

ரிமைண (யாழ்ப்);

 plaited ring of straw or rattan for setting a pot on.

     [  + கைண]

கம்

 
  கம் tirugam, ெப. (n.)

   சா க்காய்மரம் (மைல);; true nutmeg,

  கம் tirugam, ெப. (n.)

    ைள (யாழ்அக.);; hole.

     [  →  கம்]

கரிவாள்மைண

 
  கரிவாள்மைண tirugarivāḷmaṇai, ெப. (n.)

மைண பாரக்்க ;see tirugu-maņai.

     [  + அரிவான்மைண]

கல்

கல் tirugal, ெப. (n.)

   1.  க் , 

 twist, as of a horn, contortion.

   2. மா ப ைக; crooked.

கல் கல்

 ness.

     " கைல ைடய ந்தச ்ெசகத் ேளார"் (கம்பரா வவ.

   3.  கல் கல் பாரக்்க; see tirugal-muruga

   4.. ஆைண ைக ( ங்.);; infringement of a rule.

   5.  ைக ( லப் , 12. 1);; severity.

   6. மாணிக்கக் ற்றவைக (கல்லா 47; வாலவா 25:14);; a flawin ruby.

     [  →  கல்]
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கல் கல்

கல் கல் tirugalmuṟugal, ெப. (n.)

   1. ேகாணல்;   crookedness, crumpled condition.

   2. மனக்ேகாணல்:

 perverseness.

   3.இடரப்்பா ள்ள ெசாற்ெறாடா ்; involved construction of a sentence (ெச.அக.);.

     [ கல் +  கல்]

க

 
  க  tirugali, ெப. (n.)

    னிவைளந்த பைன த யன(யாழ்ப்);; palmyra or coconut tree crooked near the top.

     [ கல் →  க ]

காணி

காணி tirukāṇi, ெப. (n.)

   1. அணி ன் மைர , 

 screw in ornaments. 

     ' காணிக்்    வ ம் ப ஞ்சாணிக்  ம் உண்  (பழ);

   2. ெபண்கள் கா ம் க் ம் அணி ம் ஓரணிவைக;   small ornament like a tack, worn by girls and women 
in the upper helix of the ear or in the nostril.

   3.  ய ப்பட்டைதப் ேபான்ற தைலப்ப ைய ம் மைரேயா  ய ழ்ப்ப ைய ம் 
ெகாண்ட ம்  உள்ேள ெச த்தக் ய மா ய ஆணி; SCreW.

க.  காணி

காணிக் ழாய்

 
  காணிக் ழாய் tirukāṇikkuḻāy, ெப. (n.)

   அணிகளின் ைர; exterior screw, in ornaments (ெச.அக);.

     [ காணி +  ழாய்]

காணியச்

 
  காணியச்  tirukāṇiyaccu, ெப. (n.)

காணி ெசய் ம் அச்  (C.E.M.); 

 Screw die.

     [ காணி +அச் ]

'-தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

2 dirugudal,    5 ெச  (v.i.)

   1.  தல்; to be intense, severe.

     "பரி  னந் ய க ந் றல்ேவனில்" (ெப ம்பாண் 3);.

   2. மா  ; to be crooked.
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 இைடத்ெதாைலயள

 
   இைடதெ்தாைலயள  tiruguiḍaittolaiyaḷavu, ெப. (n.)

   ஒ  ன் இைழ ல் ஒ  ள்ளி ந்  அ த்த ற் ன் ேநரிைணயான ள்ளி வைர லான 
ெதாைல ன் அள ; இதைனத ் ன் ஒ  ழற் க்கான ன்ேனற்ற அள  என் ங் றலாம்  (அ . 
களஞ்);; pitch of a screw.

     [  + இைட + ெதாைல + அள ]

கம்மல்

 
  கம்மல் tirugugammal, ெப. (n.)

   மகளிரணி ம் ேகா  ய காதணி கள்ளி வைக ; a kind of ear-ornament for women fastened with 
a screw (ெச.அக.);.

     [  + கம்மல்]

ெகாம்பன்

 
  ெகாம்பன் tirugugombaṉ, ெப. (n.)

   வைளந்த ெகாம் ைடய லங்  வைக; beast having twisted or crumpled horns (ெச.அக);.

     [ ெகாம்  →  ெகாம்பன்]

ெகாம்

 
  ெகாம்  tirugugombu, ெப. (n.)

    லங் ன் க் ண்ட ெகாம்  ( ன்);; twisted or crumpled horn.

     [  + ெகாம் ]

ேகால்

ேகால் tiruguāl, ெப. (n.)

   வண் சச்க்கர இ ைனத் க் வதற்கான நிைல உைதேகாலைம ப் ெபா  (அ . 
களஞ்);; screw jack.

     [  +ேகால்]

   55  தாளி

சக்கரம்

 
  சக்கரம் tirugusaggaram, ெப. (n.)

    யவன் பாைன வைனயப்பயன்ப ம் சக்கரம் ; a whirling table machine exhibiting the effect of centripetal and 
centrifugal forces used by pottern.

     [  + சக்கரம்]

சாமாந் ப்

 
  சாமாந் ப்  tirugucāmāndippū, ெப. (n.)

   ெபண்கள் தைல லணி ம் ப்  வைக (இ.வ);; chrysanthemum-shaped ornament, worn by girls on their 
heads.

     [  + சாமந்  + ஆ]

 ள்

 
   ள் tirugusuruḷ, ெப. (n)

     ளாகச ்ெசல் ற ள் வட்டவைள  (அ . களஞ்);; spiral.

     [  +  ள்]
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ெசால்

 
  ெசால்  tirugusolli, ெப.(n.)

   கபடமாய்ப் ேப பவன் ( ன்);; a prevaricating woman.

     [  + ெசால் ]

தாைழ

 
  தாைழ tirugutāḻai, ெப. (n.)

   வாதமடக் ;  e passos; worn-killer.

     [  + தாைழ]

தாளம்

 
  தாளம் tirugutāḷam, ெப.(n.)

   மா பட்ட ேபச்  ரப்பட் (ெநல்ைல);; artifice trick, chicanery.

இந்த ேவைல ல் உன் தாளம் எல்லாம் நடக்கா .

     [  + தானம்]

தாளி

 
  தாளி tirugutāḷi, ெப.(n.)

    ரட்டன் (யாழ் அக);; cheat, trickish person.

     [  + தாளி]

ரி

 
  ரி tiruguburi, ெப. (n.)

    காணிச ் ைர ன் உட் ற் த் ரி (அ .களஞ்);; screw threads.

     [  +  ரி]

ப்

 
  ப்  tiruguppū, ெப. (n.)

   ெசவந்  வ லான மகளிர ்தைலயணி வைக; girl's hair-ornament in the shape of a chry santhemum.

   ெத.  வ் ;க. 

     [  +  ]

பைல

பைல tirugubalai, ெப. (n.)

   வலம் ரிக் காய் (ைதலவ. ைதல 104);; fruit of the East Indian screw tree.

     [  + பைல]

பைன ழ்

 
  பைன ழ் tirugubaṉaimugiḻ, ெப. (n.)

   பைன மடல்  (யாழ்ப்.);; the whole upper integurment of a palmyra fruit.

     [  + பைன +  ழ்]
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மைண

 
  மைண tirugumaṇai, ெப. (n.)

   ேதங்காய் ம் மைண; coconut-scraper.

க.  மைன

     [  + மைண]

மரம்

மரம் tirugumaram, ெப. (n.)

   1. ேகாணல் மரம் ; twisted or crooked tree.

   2, வ த்தைட யான ழல்மரம் (இ.வ);:

 turnstile.

     [  +  மரம்]

மைர

மைர tirugumarai, ெப. (n.)

   1.   த யவற் ன் ரிந்தவைரsog; thread of a screw. 

   2. காணிf; screw, as in ornaments.

வரிக்கைடசல்எந் ரம்

   3.  காணி ன் தைல  (இ.வ);; nutforsecuring bolt.

     [  + மைர]

கம்

கம் tirugumugam, ெப. (n.)

   1. பாரா கம் ( ன்);; indifference as indicated by avertedface.

   2. ஒ பக்கம் ம் ய அழகற்ற கம்; face contorted to one side with an averse or unfavarable countenence.

   3. ேநா னின்  ெதளிவைடயலாெமனக் காட்  கம்; face showing a favourable crisis with reference to 
sickness.

     [  +  கம்]

லம்

 
  லம் tirugumūlam, ெப. (n.)

    டக்ெகாற்றான் ; balloon vine.

வட்டம்

 
  வட்டம் tiruguvaṭṭam, ெப.(n.)

   Áல் ற் ங் க  வைக ( ன்);; Small wedgeshaped reel with a handle for winding yarn.

     [  + வட்டம்]

வரிக்கைடசல்எந் ரம்

 
  வரிக்கைடசல்எந் ரம் tiruguvariggaḍaisalendiram, ெப.(n.)

    காணி வாதம் வரிகைள ெவட் வதற்ேகற்ற கைடசல் எந் ரம் (அ .களஞ்);; screw cutting 
lathe.

     [  + வரி + கைடசன் + இயந் ரம்]
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வாதம்

 
  வாதம் tiruguvātam, ெப. (n.)

    ம் லா ம் த் ெதரிந் ம் ஒ வைக டக் ேநாய்; a variety of rheumatism.

     [  + வாதம் வ. வாதம்]

வா ர்

 
  வா ர்  tiruguvāṉurti, ெப. (n.)

 gillboulb, helicopter.

     [  + வான் + ஊர் ]

ட்டமானி

 
  ட்டமானி tiruguviṭṭamāṉi, ெப. (n.)

     அைமப் ைடய வட்டமானி (அ , களஞ்);; screw adjusting calyser.

     [  +  ட்டம் + மானி]

இ ல் ட்பமான ரைமப் க் ேகற்ற ல் ள் அைமந்த காணி அைமப் ள்ள .

ல்ைல

 
  ல்ைல tiruguvillai, ெப. (n.)

ப்  (உ.வ.); பாரக்்க; see tirugu-p-pu.

     [  +  ல்ைல]

ெவட் த்தக

 
  ெவட் த்தக  tiruguveḍḍittagaḍu, ெப. (n.)

    ரிகைள ெவட் தற்கான ைளகைள ைடய எஃ த் தக  (அ , களஞ்);; screw plate.

     [  + ெவட்  + தக ]

ளி

ளி tiruguḷi, ெப. (n.)

   உளி வைக; carpenter's plane. 

   2.  ப் ளி; turnscrew, screwdriver.

   3.   பாரக்்க;  see tiru-küşi.

     [  + உளி]

ங்கற் ப்ப வான்

 tiruāci, ெப.(n.)

   1. ஒைல ல் ைள ங் க  வைக ; drill to bore holes in an ola book.

   2.  ணற் த் லா ன்  க்ேக ம் அச் க்கடை்ட; cross-beam in a well-sweep.

     [  + ஊ ]

ைகயத்தான்

 
  ைகயத்தான் tirugaiyattāṉ, ெப. (n.)

    வனார ்ேவம்  ; Shiva's neem.
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ங்கற்

ங்கற்  tiruṅgaṟṟu, ெப. (n.)

கப்ப ன் ன்பக்கத் ள்ள பாய்மரம் (M.Navi.80);.

 fore-mast.

ங்கற் க்கா சச்வாய்
ங்கற் க்கா சச்வாய் tiruṅgaṟṟukkāviccavāy, ெப. (n.)

    ங்கற் க் கா மரத் ல் கட்டப்பட்ட க  (M.Navi. 83);; fore-topmast stay.

ங்கற் க்கா சே்சர்சவாய்

ங்கற் க்கா சே்சரச்வாய் tiruṅgaṟṟukkāviccērcavāy, ெப. (n.)

    ங்கற் க் கா  மரத் ன் க களிற் கட்டப்ப ம் பாய் (M.navi. 83);; fore-top-mast stay-sail.

     [ ங்காற்  + கா  + ேசாச்வாப்]

ங்கற் க்கா ப்ப வான்

ங்கற் க்கா ப்ப வான் tiruṅgaṟṟukkāvippaṟuvāṉ, ெப. (n.)

    ங்கற் மரத் ன் ப யா ய கா மரத் ன் க்ேக ேபாடப் பட் க் ம் மரசச்ட்டம் (M.navi. 
8l);; fore top-yard.

     [ ங்கற்  + கா  + ப வான்]

ங்கற் க்கா மரம்

ங்கற் க்கா மரம் tiruṅgaṟṟukkāvimaram, ெப. (n.)

    ங்கற்  மரத் ன் அ க்கடை்டக்  ேம ள்ள ப  (M.navi. 81);; fare-top-mast.

     [ ங்கற்  + கா  + மரம்]

ங்கற் சச்வர்மரம்

ங்கற் சச்வரம்ரம் tiruṅgaṟṟuccavarmaram, ெப.(n.)

    ங்கற்  மரத் ள்ள கா மரத் க்  அ த்  ேம ள்ள ப  (M.Navi. 81);; fore-top-gallanet mast.

     [ ங்கற்  +சவர ்+ மரம்]

ங்கற் ப்ப வான்

ங்கற் ப்ப வான் tiruṅgaṟṟuppaṟuvāṉ, ெப. (n.)

    ங்கற்  மரத் க் க் க்ேக சச்ந்தம் இடப்பட் க் ம் மரசச்ட்டம் (MNavi.81);; fore-yard.

     [ ங்கற்  + ப வான்]

சச்ந்தம்

சச்ந்தம் tiruccandam, ெப. (n.)

   அணி வைக (S.I.I. iv, 81);; an ornament.

     [  + சந்தம்]

சச்ந்த த்தம்

 
  சச்ந்த த்தம் tiruccandaviruttam, ெப. (n.)

    ம ைசயாழ்வார ்இயற் ய ம் நாலா ரப் ப வ ள் அடங் ய மான Áல்; a poem in Nālāyira-p-pira-
pandam by Tirumališai-y-ālvăr.

     [  + சத்தம் +  த்தம்]

சச்ைப

சச்ைப tiruccabai, ெப. (n.)

   1.  ல்ைல ல் ( தம்பரத் ல்); உள்ள ஆடவல்லான் அைவ; the sacred shrine of Ādavallān at Chidambram.

   2.  த்தவர ் த் ெதா டம்; church, assemblage or congregation of Christians, select society of believers.

     [  + சைப]

சச்ரி

சச்ரி tiruccari, ெப. (n.)

   அணிவைக (M.E.R. 720 of 1916);; an ornament.

     [  + சரி]
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சச்ைல

 
  சச்ைல tiruccalai, ெப.(n.)

க லப் ெபா  (L.);, 

 kamela dye.

  சச்ைல tiruccalai, ெப. (n.)

    ரங்  மஞ்சணா  ; monkey face rouge-mallotus phillipinensis (சா.அக.);.

சச்ாந்தாடல்

சச்ாந்தாடல் tiruccāndāṭal, ெப. (n.)

ேகா ல் ெதய்வத் ேமனிக் ம் சந்தனக் காப்  (I.m.p.cg. 1000);

 besmearing an idol with sandal paste.

     [  + சாந்  + ஆடல்]

சச்ாயல்

 
  சச்ாயல் tiruccāyal, ெப. (n.)

   ெதய்வப் ப வம்  ( த் வம்);; divine image, the likeness of God.

     [  + சாயல்]

ச் த்தம்

ச் த்தம் tiruccittam, ெப.(n.)

    ள்ளம்; divine will, will of great men.

ேதவரீர ் ச் த்தப்ப ேய நடக் ேறன்.

     [  +  த்தம்]

   8  ச் ற்றாலயம்

ச் ராப்பள்ளி

 
  ச் ராப்பள்ளி tiruccirāppaḷḷi, ெப.(n.)

    ரிச் ராப்பள்ளி ்; Trichinopoly.

ச் ற்றம்பலக்ேகாைவ

 
  ச் ற்றம்பலக்ேகாைவ tirucciṟṟambalakāvai, ெப. (n.)

   மாணிக்கவாசகர ்இயற் ய ம் ச் ற்றம்பலத்ைதப் பற் ய மான –அகப்ெபா ட்ேகாைவ ; a kõvai 
poem on Chidambaram by Mánikkavāśakar.

     [  +  ற்றம்பவம் + ேகாைவ]

ச் ற்றம்பலம்

ச் ற்றம்பலம் tirucciṟṟambalam, ெப. (n.)

   1.  ல்ைல ள்ள ெபான்னம்பலம்:

 thesacred shrine of Ādavallān at Chidambaram.

   2. ேதவாரம் த யைவ பா வதற்  ன்ன ம் க தம் த யைவ எ வதற்  ன்ன ம் 
வனியரக்ள் வழங் ம் ஒ  வணக்கச ்ெசால் ; an invocatory expression of Saivaites used when reciting Tevaram 

hymns or writing letter, document, etc.
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ச் ற்

 
  ச் ற்  tirucciṟṟu, ெப. (n.)

   ேகா ல் ெப க் பவன் ; sweeper-woman of a temple.

     [  +  ற் ]

ச் ரைலவாய்

ச் ரைலவாய் tiruccīralaivāy, ெப. (n.)

செ்சந் ர ்(  125 ); பாரக்்க; see tilс-сетdir.

     [  +   + அைலவாப்]

ச் ண்ணம்

 
  ச் ண்ணம் tiruccuṇṇam, ெப.(n.)

மண் பாரக்்க;  see tiruman.

     [  + கண்ணம்]

ச் ற்றாலயம்

 
  ச் ற்றாலயம் tiruccuṟṟālayam, ெப. (n.)

   ேகா ன் ற் ப் ப ள்ள; temples of minor deities in temple enclosure.

     [  ற்  + ஆலயம்]

ச் ற்றாைல

ச் ற்றாைல

ச் ற்றாைல tiruccuṟṟālai, ெப. (n.)

   1.  ச் ற்றாலயம் பாரக்்க; see tiru-c. curilayam._

     "மஹாேதவர ் ேகா க் ந் ச் ற்றாைலக் ம்" (S.I.I.iii,23.);.

   2.  ச் ற்  மாளிைக பாரக்்க;see tiru-c-cumu-măligai

     [  + கற்றாைல]

ச் ற்

ச் ற்  tiruccuṟṟu, ெப. (n.)

ேகா ைலச.்  ற் ள்ள ப ;  temple enclosure.

     "ேசைன த யார ் ச் ற்றான ராஜமேகந் ரன் i  ல் (ேகா ெலா13);

     [  +  ற் ]

ச் ற் மண்டபம்

ச் ற் மண்டபம் tiruccuṟṟumaṇṭabam, ெப. (n.)

ற் மாளிைக பாரக்்க; see titcurru-mailgai.

     " ச் ற்  மண்டபத் க் ேகா ற் க மமாராயா ந் " (sl.l.i.137);

     [  +  ற்  + மண்டபம்]

ச் ற் மாடம்

ச் ற் மாடம் tiruccuṟṟumāṭam, ெப. (n.)

    ச் ற்  மாளிைக ; a mandabam like enclosure round the shrine in a temple.

     "இக்ேகா ல் ச் ற்  மாடம் எ க்க" (S.I.I.v, 326);.

     [  +  ற்  + மாடம்]
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ச் ற் மாளிைக

ச் ற் மாளிைக tiruccuṟṟumāḷigai, ெப.(n.)

   ேகா ல் ச் ற்  ம ன் உட் றம் ெதாடரந்்தாற் ேபால் கட்டப்ெப ம் ெந  மண்டபம்; porches 
surrounding the innershrine of a temple; mandabam enclosing a temple.

     "ராஜராஜேதவர ் வாய்ெமா ந்த ள இத் ச் ற்  மாளிைக எ ப் த்தான்" (S.I.I.iii, 139);

     [  + கற்  + மாளிைக]

ச் ரணம்

ச் ரணம் tiruccūraṇam, ெப. (n.)

   மஞ்சள் Às; turmeric powder (+7-94.);

     [  +  ரணம்]

ச் லக்கல்

ச் லக்கல் tiruccūlakkal, ெப. (n.)

    வன் ேகா க் ரிய ேதவதான நிலங்களின் எல்ைலகளில் நாட்டப்ெப ம் த்தைலச ் லம் 
ெபா த்த எல்ைலக்கல்; demarcation stones with trident mart, for the lands belonging to Śiva temples.

     "orsion isosuujib  ச் லக்கல்  நாட் க் ெகாள்க (Sll.i,247);

செ்சந் ல்சந்த த்தம் 

     "இந்நிலத் ல் நாற்பாெலல்ைல ம் ச் லக் கல் நாட் " (ெத.கல்.ெதா. 12 ப  1 கல் 142);.

ம வ ரிச் லக்கல்

     [  +  லம் +கல்]

ச் லத்தாபரம்

ச் லத்தாபரம் tiruccūlattāparam, ெப. (n.)

ச் லக்கல் பாரக்்க; see tiri-ccilakkal.

     "இைற  நாமத் க் காணியாகத் தந்ேதாம். இப்ப க்  நாற்பாற்ெகல்ைலக் ம் 
ச் லதா.பர ம் பண்ணி கல் ம் ெவட் க் ெகாள்க"  தற் ேலாத் ங்கன்,   1078 ெத. கல் ெதா 

ச்

 
  ச்  tiruccūli, ெப. (n.)

   கற்றாைழ;     'aloe (சாஅக.);.

செ்சங்ேகா

செ்சங்ேகா  tirucceṅāṭu, ெப. (n.)

நாமக்கல் மாவட்டத் ள்ள ஊர:்

 thesmall town in Namakkal district.

     [  + ெசங்ேகா ]

ேகா  என்ப  மைலையக் க் ம். இப்ப ள்ள மைல வப்  நிறம் வாய்ந்ததாக 
ளங் வதால் ெசங்ேகா  எனப்ெபயர ்ெபற்ற . இம்மைலையச ் ற்  உள்ள ஊர,் மைல ன் 

செ்சந் ல்

 
  செ்சந் ல் tiruccendil, ெப. (n.)

    செ்சந் ர ்பாரக்்க; see tit-c-cendம்;     [  + ெசத் ல்]

செ்சந் ல்சந்த த்தம்

செ்சந் ல்சந்த த்தம் tiruccendilcandaviruttam, ெப.(n.)

   ஆ க நாவலரால் 19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் ( ற்.அக);; a minor literature written 
by Arumuga-navalar in 19th century.

     [  + ெசத் ல் + சத்தம் +  த்தம்]
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செ்சந் ா்

 
  செ்சந் ா ்tiruccen, ெப.(n.)

ெநல்ேவ  மாவட்டத் ள்ள ம் கக் கட ள் அ பைட கள் எனப்ப  பவற் ள் ஒன் மான 
இடம்:

-c-cendப், a Skanda shrine in Tinnelvelly district, one of six-padai-Vidu.

ெசம்ெபா ளான கப்ெப மான் ேகா ல் ெகாண்டதால் ெசந் ல் எனப் ெபயர ்ெபற் , நாளைட ல் 
இல் நீங்  ஊர ்என மா  இ க் ன்ற . இதற்  அைலவாய் பைட  என்ற ெபயரக் ம் உண் . 
இவ் ைர "ெவண்டைலப் ணரி அைலக் ம் ெசந் ல்" எனப் றநா  க் ன்ற .

     " ரார ் மரேரா_ என் கண்ேண செ்சந் ரர ்ேவலவேரா" என்  நாட் ப் றப் பாடல் இவ் ைரக் 
க் ம்." க்க ல் ேவல்வாங் ச ்ெசந் ரில் ரசம்மாரம் என் ம் பழெமா  க்க ல் கன் 

ேவல் வாங் யைத ம் செ்சந் ாரில் அவ்ேவலால் அ ரைன அ த்தைத ம் க் ம் (த  ஊர.் 

செ்சந் ர்ெநாண் நாடகம்

செ்சந் ரெ்நாண் நாடகம் tiruccendūrnoṇṭināṭagam, ெப. (n.)

   மாரி த் ப் ள்ைள என்பவரால் 18ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம்; aminor literature 
written by Mārimuttu pillai in 18th century.

செ்சந்  ெதாண்  நாடகம்

செ்சந்நைட

செ்சந்நைட tiruccennaḍai, ெப. (n.)

   ேகா ன் நடப் ச ்ெசல  (S.I.I.iii, 335);; current expenses of a temple.

     [  + ெசம்ைம + தைட]

செ்சந்ெநல்நைட

 
  செ்சந்ெநல்நைட tiruccennelnaḍai, ெப. (n.)

   ேகா ல் அ  ப த்தரம்; provision of campa paddy for making offeringin a temple (ெச.அக);.

     [  + ெசந்ெநல்  + நைட]

செ்சம்ெபான்ேகா ல்

 
  செ்சம்ெபான்ேகா ல் tiruccemboṉāvil, ெப. (n.)

   நாைக மாவட்டம் ரக்ா  வட்டத் ள்ள ஊா;் thesmall town in Nāgai district.

ேகா ன் றப்பால் இப்ெபயர ்வழங் ன்றெதன்பர.் இவ் ர ்மா யத் த்தலமாக 
ளங் ன்ற .

ேசாபம்

செ்ச சாத் -தல்

செ்ச சாத் -தல் diruccevicāddudal,    5ெச ன்றா  (v.t.)

   ேகட்ட தல்; to be pleased to hear (ெச.அக);.

     [  + ெச  சாத் -.]

சே்சய்ஞ ர்

 
  சே்சய்ஞ ர ்tiruccēyñalūr, ெப. (n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ள்ள ஊர;் avillage in Tanjavure district.

ேசய் என் ம் ெபயைர ைடய கன் இவ் ரில் தங்  வ ங்கத்ைத வ பட்டதால் இவ் ர ்ேசய் 
ஞ ர ்என ஆ ற்  என்பர.்

சே்சைற

 
  சே்சைற tiruccēṟai, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள ஊர.் மா யத் ப்ப யாக ம் வதலமாக ம் ளங்  ன்ற ; district.

இவ் ரில் இைறவன் ேகா ரம், தாயார,் நீர ்என ஐந்  சாரங்க ம் ஒ  ேசர அைமந் ப்பதால் 
இப்ெபயர ்ெபற்ற ." றப்பர ்ேசைற ம் ெசந்ெந யான் கழல் என நா க்கரசர ்இத்தலத்ைதப் பற் ப் 
பா ள்ளார ்த  உணர ்ெப. அக!

     [  + ேசைற]
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சே்சாற் த் ைற

சே்சாற் த் ைற tiruccōṟṟuttuṟai, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள வதலம்; the village in Tanjavure district.

   1. இவ் ா ்நீரவ்ள, நிலவள காரணமாகச ்ேசற் த் ைற என ெபயரப்் ெபற் ப் ன் ேசாற் த் ைற 
என ஆ க்கலாம்.

   2.  வன யார ்ஒ வர ்ப யால் வா வைதக் கண்ட வெப மான் எ க்கக் ைறயாத 
ேசாற் க்கலம் ஒன்ைற தந்த ளி ப்பதால் ேசாற் த் ைற எனப் ெபயரப்் ெபற்ற  என்பர.்  ந்தரர ்
இவ் ைர," றந்தார ் ற்றந் ெவன் ன்ன றந்தார ்ேச ஞ் ேசாற் த் ைறேய" எனப் பா ள்ளார ்

மாந்தம்

 
  மாந்தம் tirusimāndam, ெப.(n.)

   ெவண்பா ரி;  trumpet tree bearing white flowers (சா.அக);.

ைல

 
  ைல tirucūlai, ெப.(n.)

    வனார ்ேவம் ;  Sivas neem (சா.அக);.

ேசாபம்

 
  ேசாபம் tirucōpam, ெப. (n.)

ெவண்டாமைர(மைல);, 

 white lotus.

ஞ்

ஞ்

 
  ஞ்  tiruñjūli, ெப. (n.)

   கற்றாைழ;  aloe (சாஅக);.

ஞானசம்பந்த ர்த் நாயனார்
ஞானசம்பந்த ரத்் நாயனார ்tiruñāṉasambandamūrttināyaṉār, ெப.(n.)

   நாயன்மார ் அ பத் வ ள் ஒ வ ம் ேதவாரத் ன் ஒ  ப  இயற் யவ ம் 7ஆம் ற்றாண் ல் 
வாழ்ந்தவ மான சமயாசாரியர ்(ெபரிய );; a canonized Šaiva saint author of a section of the Tevaram, 7th c. one 

ஞானசம்பந்தர்ப கம்

ஞானசம்பந்தரப் கம் diruñāṉasambandarpadigam, ெப. (n.)

   இராம ப் ரமணியம் ெசட் யாரால் 20ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட  ( ற்.அக.);; a minor literature 
written by Rāmasuppira maniyam Mudaliyār in 20th century.

     [ ஞானசம்பந்தர ்+ ப கம்]

ஞானப் றம்

 
  ஞானப் றம் tiruñāṉappuṟam, ெப. (n.)

   ேதவாரம் த ய ப்பாட் ப் பா வதற்  வழங்கப்ப ம் மானியம் ; land bestowed for the recitation of 
sacred hymns.

     [  + ஞானம் +  றம்]

ஞானம்

ஞானம் tiruñāṉam, ெப. (n.)

   1.  வன , ெமய்ய ( வஞானம்);; knowledge or perception of Siva-fiánam.

     " ண் மைலத ் ஞானம் ெபா ந்த பான்மணம்" (சம்பத் ள்);,

   2. பா ல்ெவந்த அக்காரவ ல்;  foodcooked in milk and sweetened with sugar.

     "ெந ய ச ் த் த் ஞான ள் நீரைடக்கா ம் பைடத் " ஞான ைக ,

   3. ேகா ல் ேமனி ன்  பா ம் ப்பாட்  (S.I.I.V.146);; sacred hymns sung before the chief deity in a 
temple.

     [  + ஞானம், வ. ஞானம்]
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ஞானம்ெபற்ற ள்ைளயார்

ஞானம்ெபற்ற ள்ைளயார ்tiruñāṉambeṟṟabiḷḷaiyār, ெப. (n.)

    ஞான சம்பந்த நாயனார ் (M.E.R. 208 of 1924);; saint Jñānašambandha.

     [ ஞானம் + ெபற்ற +  ள்ைளயா]

ட்ட த்

 
  ட்ட த்  tiruṭṭavutti, ெப. (n.)

    ைமயகத் ; ringworm shrub (சா.அக);.

ட் ப் ள்ைள

ட்டாட்டம்

 
  ட்டாட்டம் tiruṭṭāṭṭam, ெப. (n.)

    ட்  (உ.வ.);; theft.

     [ ட்  + ஆட்டம்]

ட் யாைன

 
  ட் யாைன tiruṭṭiyāṉai, ெப. (n.)

   தன் ட்டத் னின்  தனித்த ரட் க் காட்  யாைன  (இ.வ.); ; rogue elephant living in isolation from a herd.

     [  + யாைன]

ட்

ட்  tiruṭṭu, ெப. (n.)

   1. தனக் ச ்ெசாந்தம் இல்லாத ஒன்ைற உரிேயார ்அ யாதப  எ க் ம் ைறயற்ற ெசய்ைக, கள  
( வா.);; theft, robbery.

ட்  வாய்த்தால் டப் படாதா? பழ. இலக் யத் ட் ,

   2. கர  (வஞ்சகம்);; fraud, deception.

ட் க்க

ட் க்க  tiruṭṭukkavi, ெப. (n.)

   1. கள்ளக் க  (ேசாரக்க );; plagiarized poem.

     " ட் க் க ப் லவைர" 

த ழ்த7.222  றரக் ையத் ப் பா பவன்

     [ ட்  + க ]

ட் சச்ாவான்

 
  ட் சச்ாவான் tiruṭṭuccāvāṉ, ெப.(n.)

   கள்ளப்ேபாக் ; thievish rogue.

ஆக்க மாட்டாத அ கல்நாரிக் த் ேதடமாட்டாத ட் ச ்சாவான்.

     [ ட்  + சாவான்]

ட் ச் ரம்

 
  ட் ச் ரம் tiruṭṭuccuram, ெப.(n.)

ெவளிக்காட்டா  உள்ளாகக் கா ம் காய்சச்ல்

 internal fever without external symptom of heat.
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ட் ைடைம

 
  ட் ைடைம tiruḍḍuḍaimai, ெப.(n.)

    ட் ச ்ெசாத் ; stolen property.

     [ ட்  + உைடைம]

ட் த்தனம்

ட் த்தனம் tiruṭṭuttaṉam, ெப. (n.)

   1. கள்ளம்; thieving, stealthiness.

   2. ேநாை்ம ன்ைம

 dishonesty.

   3. வலக்காரம் (தந் ரம்);; craftiness.

     [ ட்  + தனம்]

ட் ப் ள்ைள

 
  ட் ப் ள்ைள tiruṭṭuppiḷḷai, ெப. (n.)

    டாெவா க்கத்தால் றந்த ள்ைள (இவ);; natural child

     [ ட்  +  ள்ைள]

ட் ப்ேபாதல்

ட் ப்ேபாதல் tiruṭṭuppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   கள ேபாதல்; to bestolen.

ட் க்  ெவளி ல் இ ந்த வண்  ட் ப் ேபா க் ற .

     [ ட்  + ேபா-]

ட்  மட்ைட

 
  ட்  மடை்ட tiruṭṭumaṭṭai, ெப. (n.)

    ட் ப் பயல் ; thievish fellow (ெச.அக);

     [ ட்  + மடை்ட]

ட் வ

 
  ட் வ  tiruṭṭuvaḻi, ெப. (n.)

   கள்ள வ ; secret or falseway.

 | ட்  + வ ]

ட் வாசல்

 
  ட் வாசல் tiruṭṭuvācal, ெப. (n.)

   க க்க வ ; sally port, secret gate (ெச.அக.);

     [ ட்  + வாசல்]

டக்காண்டம்

 
  டக்காண்டம் tiruḍakkāṇḍam, ெப. (n.)

    ங் ல்; bamboo (சாஅக.);.
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டக் ரந்

 
  டக் ரந்  tiruḍakkirandi, ெப. (n.)

ங் ல் (மைல);, 

 bamboo (ெசஅக.);

டைத

டைத diruḍadai, ெப. (n.)

   1. வ ; strength.

   2. மர வ ரம் ; heart-wood.

   3.  ; abundance (சா.அக.);.

டபலம்

   1. ெகாடை்ட பாக்  வைக; a kind of areca nut.

   2. ேதங்காய்;   coconut (ெச.அக.);.

டமம்

 
  டமம் tiruḍamam, ெப. (n.) 

   ெதன்ைன; coconut tree (சா.அக);.

ட லம்

ட லம் tiruḍamūlam, ெப. (n.)

   1. ேதங்காய்; coconut.

   2.  டத்ேதா;் sore eye plant (சா.அக);.

டழம்

 
  டழம் tiruḍaḻm, ெப. (n.)

ட லம் (மைல.); பாரக்்க;  see tiruga-mülam.

டகாந்தம்

 
  டகாந்தம் tiruḍakāndam, ெப. (n.)

    ங் ல் ; bamboo.

டன்

டன் tiruḍaṉ, ெப. (n.)

   1.  ட் த் ெதா ல் ெசய்பவன், கள்வன் ( ங்.);; male thief.

   2. வலக்காரன் (தந் ரக்காரன்);; sly, artful fellow.

டைனத ்ேதள் ெகாட் ய  ேபால,  ட க் த் ட் ப் த் ப் ேபாகா  பழ.

     [  →  டன்]

த்தக்காரன்

டாட்டப

 
  டாட்டப  diruṭāṭṭabadi, ெப. (n.)

    ள்ள ;  scarbrous ovate, unifoliate tick trefoil (சா.அக);.
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 tiruḍi, ெப. (n.)

   1.  பவள். 

 female thief.

க் த் ெதய்வ ல்ைல, சம்சாரிக்  ஆைண ல்ைல (பழ);

   2. கள்ளி ( .அ);; spurge.

     [  →  ]

-தல்

-தல் diruḍudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   களவா தல் ; to steal, rob, pilfer.

பணத்ைதக் ம்ேபா  ைக ம் கள மாகப் பட்டான் (ெச.அக);.

2 tiruḍu, ெப.(n.)

   கள ; theft, robbery.

பக்கத்  ட் ல்  நடந்த  ெதரியாமல் ரங் னான்;  டத் ெதரிந்தால் ெதற் மாற் ந் 
ெதரியேவண் ம் உழ (பழ);

ணகம்

 
  ணகம் tiruṇagam, ெப.(n.)

   வா ைற; sheath of a sword (ெச.அக);.

ணேக

 
  ணேக  tiruṇaātu, ெப.(n.)

    ங் ல்  (மைல);; bamboo.

ணசாைர

 
  ணசாைர tiruṇacārai, ெப. (n.)

   வாைழ (மைல);; plantain tree.

ண னியம்

 
  ண னியம் tiruṇacūṉiyam, ெப. (n.)

   தாைழ (மைல);; fragrant screw-pine.

ணராகவம்

ணராகவம் tiruṇarākavam, ெப.(n.)

   1.  க்  நா ப் தல்;  ginger grass.

   2. ஒ  மரம் ; an unknown tree (சா.அக);.

    ணா ரா(L);; common bottle flower (ெச.அக.);.

த்தக்கேதவர்
த்தக்கேதவர ்tiruttakkatēvar, ெப. (n.)

   9ஆம் ற்றாண் ன ம் வக ந்தாமணி ஆ ரியரமான சமணா ்; the Jaina, author of Sivaga-sindåmani, 
prob. 9th c. (ெச.அக.);

த்தக்காரன்

த்தக்காரன் tiruttakkāraṉ, ெப. (n.)

   1. ேநாை்மயான ; correct, upright, moral person.

   2. ெதளிவாய்ப் ேப பவன் ; one who speaks clearly and neatly (ெச.அக.);.

     [ த்  →  த்தக்காரன்]
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த்த -தல்

த்த -தல் diruddagudal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.  ய்ைம ெபா ந் தல்; to be sacred.

     " த்த  ம வைகச ்சமயத் த வைகேயாரக்் ம் ( வாச 3:16);

   2. அழ  த தல்;  to adorn, add beauty.

   ெசல்வெமா ெடல்லாந் த்தக்கான் ( வக.1635);;     " த்தக்கான்" ( வக 1635);

     [  + த -]

த்த மா னி

த்த மா னி tiruttagumāmuṉi, ெப.(n.)

த்தக்கேதவர ்பாரக்்க; see tiru-t-takka-twar.

     ' த்த மா னி ெசய் ந்தாமணி ம்' (ெப தெ்தா 1551);

த்தண்கா

 
  த்தண்கா tiruttaṇkā, ெப. (n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ல் உள்ள மா யத்தலம்; avillage in Kafijipuram district.

ளிரந்்த ேசாைலகள் நிைறந்த ப ல் இவ் ர ்ேதான் யதால் இப்ெபயர ்ெபற்ற . இதைன 
மங்ைகயாழ்வார ்' ளக் ெகாளிைய மரகதத்ைதத ் த்தண்கா ல் ெவஃகா ல் மாைலப் 

பாடக்ேகட்  என இப்ப ையப் பா ள்ளார ்( த . ஊர.் ெப. அக);

த்தண்கால்

த்தண்கால் tiruttaṇkāl, ெப. (n.)

Àத் க்  மாவட்டத் ல் உள்ள ஊர.் 

 a village in Tüttu-k-kudi district.

   1. இங்  எ ந்த ளி ள்ள இைறவன் ெபயர ்தண்காலப்பன். இச் றப் னால் இவ் ர ்இப்ெபயர ்
ெபற்ற .

   2. தண்கால் என்ப  நீரவ்ளம் நிைறந்த ப ைய ம், ேசாைலகைள ம், ெபா ல் கைள ம் க் ம். 
இவ்வளைம காரணமாக ம் இப்ெபயர ்ெபற்ற .  மங்ைகயாழ்வார ்இப்ப ைய

த்தண்டைலநீென

 
  த்தண்டைலநீென  tiruttaṇṭalainīṉeṟi, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டம் த் ைறப் ண் க்  வடக்ேக உள்ள ஊர;் the small town in Tanjavure district.

தண்டைல என்ற ெசால் ேசாைலையக் க் ம். இங்  எ ந்த ளி ள்ள இைறவன் த்தம் 
நீென நாதர,் ேகா ல்கள் ழ்ந்த ப ல் ேகா ல் ெகாண்  உள்ளைமயால், இப்ப  ள்ள ஊர ்
தண்டைல நீென  என்  ெபயர ்ெபற்ற . சம்பந்தரால் பாடப்ெபற்ற தலம் (த . ஊர.் ெபஅக);

     [  + தண்டைல + நீெண ]

த்தணி

 
  த்தணி tiruttaṇi, ெப. (n.)

   ெதாண்ைட நாட்  கக்கட ள் ேகா ல் உள்ள தலங்க ள் ஒன் ; tiruttani, a Skanda shrine in Tondai-
nadu.

த்தணிைக ற்பாஅலங்கல்
த்தணிைக ற்பாஅலங்கல் tiruttaṇigainūṟpāalaṅgal, ெப.(n.)

   ஆ கம் என்பவரால் 19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் ( ற்.அக);; a minor literature 
written by Arumugam in 19th century.

த்தணிைகப்ப கம்

த்தணிைகப்ப கம் diruddaṇigaippadigam, ெப. (n.)

   இராமா சம் ள்ைளயால் 19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப் பட்ட ற் லக் யம் ( ற்.அக.);; a minor 
literature written by Ramānujam pillai in 19th century.

     [ த்தணிைக + ப கம்]

த்தணிைக த்தம்

த்தணிைக த்தம் tiruttaṇigaiviruttam, ெப. (n.)

    ப் ரமணியத் தம் ரானால் 19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் ( ற்.அக.);; a minor 
literature written by Suppiramaniya-t-tambirán in 19th century.

     [ த்தணிைக + ப கம்)]
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த்தணி கன்காவ ப்பதம்

த்தணி கன்காவ ப்பதம் diruddaṇimurugaṉgāvaḍippadam, ெப. (n.)

   இராமநாதப் ள்ைளயாரால் 19-20ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் ( ற்.அக.);; a minor 
literature written by Ramanāda pillaiyār in 19-20th century,

     [ த்தணி +  கன் + காவ ப் + பதம்]

த்தம்

த்தம் tiruttam, ெப.(n.)

   1. எ தபட்டவற் ல் அல்ல  அச் டப்பட்டவற் ல் உள்ள தவ கைள நீக்  ஒ ங் ப த் த் த ம் 
ைற,  ைழ த் ைக; correction.

   2. கட்டடம் த யவற்ைறச ்ெசப்பம் த்தல் ெசய்ைக ; repair; improvement as of a building.

   3. சட்டம் ரம்ானம் த யவற் ல் ெசய்யப்ப ம் மாற்றம் ; amendment, as of law, proposal, etc.

வ மானவரிச ்சட்டத் ல் ல மாற்றங்கள் ெசய்ய ேவண் ம்.

   4. ஒ ங்

 orderliness, regularity.

   5. ெசப்பம் ; evenness, smoothness.

   6.  ட்டம் ; exactness, precision (ெசஅக.);.

     [ த்  →  த்தம்]

த்தல்

த்தல் tiruttal, ெப.(n.)

   1.  த்தம்; correction, as of writing.

   2. ெநல்வயல் (இ.வ.);; paddyfield.

     [ த் → த்தல்]

த்தற் ப்

 
  த்தற் ப்  tiruttaṟkuṟippu, ெப. (n.)

    த்தங்கள் ெகாண்ட ப்  (C.G.);; memo or note of corrections.

த்தன்

த்தன் tiruttaṉ, ெப. (n.)

   1.  ய்ைமயானவன்; holy person.

   2. கட ள் ;  God, as holy.

     " த்தன் ேசவ ைய" (ேதவா. 376 ,4);

     [ த் → த்தன்]

த்தாண்டகம்

த்தாண்டகம் tiruttāṇṭagam, ெப. (n.)

    நா க்கரசரால் 7ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் ேதவாரத் ல் ஒ  ப ; a book 
written by Tirunavukarašar in 6th century ( ற்.அக.);.

     [  + தாண்டகம்]

த்தாலாட்

த்தாலாட்  tiruttālāṭṭu, ெப. (n.)

   அச் தானந்த அ களால் 20ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் ( ற்.அக.); ; a minor literature 
written by Accutānanta adikal in 20th century.

     [  + தாலாட் ]

த் ல்

த் ல் tiruttil, ெப. (n.)

    த்தம் ெசய்யப்பட்ட நிலம் ; cultivated land.

     "இத்ேதவர ்ஊரான ேசா யம் பாக்கத்  ஊரின் ேமைல த் த் ல் அைர ம்",

     "  த் ல் அைர -  தாகத் த்தம் ெசய்யப்பட்ட நிலத் ல் அைரமா ம்" (ெத. கல்.ெதா.3.1 
கல்.11);

     [ த் →  த் ல்]
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த்

த் 1 diruddudal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ேபச் , எ த்  ஆ யவற் ல் உள்ள த் ைற ர ்தவ கைள நீக் ச ்சரி ெசய்தல், ெசவ்  
தாக் தல்; to correct, rectify, reform.

     "Gomuł-5, க ந்  ேகா த்  ( றநா.17); 22,  ரப்்ப த் தல் ( ன்.);;

 to mend, repair, refit.

   3. ேமன்ைமப் ப த் தல் ; to improve, clevate.

     " ளங்  த் ய . ெவன் ம்" (ப ற் ப். 72%

   4. ெசம்ைமயாகச ்ெசய்தல்; perform excellently.

     " வரக்ாரிய ந் த் ம்" ( . . ெபரியா .

   5. ெசம்ைமெபற அணிதல்; to deck oneself properly in;

 to dress sprucely.

     "பட்டாைட சாத் ப் பணிேமகைல த் " ( ரேபா!த 27.19);

   6.  நன்கைமத்தல்; to arrange properly .

     "பரி  ளங்கப் பரிகல ந் த் " (ெபரிய ,  தெ்தாண். 73);

   7 வயல் Laoru Găgoso, to prepare and make a land suitable for cultivation.

     "googlaucis காணத் த் " (தா . ஆனந்தமான 6,);

   8. Glogo,5656i (offsir.);; to scour and polish.

   9. -Egen –si so suži 35 cv; to clean clothes.

   10. ேமற்பாரத்்தல்; to superwise.

     " ராமகாரியந் த் ம் ெப மக்கள்" (S.I.I.iii.21);.

   11. இைல காய் த யன ந க் தல்; to prepare vegetables, plantain-leaves, etc. by cutting them to size.

   12, osopäääu, to call, summon.

     " த்தாய் ெசம்ேபாத்ேத  ெபரிய  /2/2 Z, 1

   13 to make friends, effect reconciliation.

     "ஒன்னார ்தந்நிைல த் ய காதலர"் ( :ெவ. /2  ன்ைவப் ெகா );

  த்  tiruttu, ெப. (n.)

   1. நன்ெசய்நிலம்; cultivated wet land.

    தெ்தல்லாம் ற்ற ற/22 கா  த்  ேவளாண்ைமக் க் ெகாண்  வரப்பட்ட stav Lib; reclaimed 
land.

த் ழாய்

 
  த் ழாய் tiruttuḻāy, ெப. (n.)

ள ,

 sacredbasil (Garoo);.

     [  ழாய்]
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த் ைற ர்

 
  த் ைற ர ்tiruttuṟaiyūr, ெப. (n.)

   கட ர ்மாவட்டத் ள்ள ஊர;் a willage in Cuddalore district. El piscifici uo#ssir @pišist.

   நீைரப் பயன்ப த்  வதற் ரிய இடம் " ைற" எனப்ப ம். அ ேபால மக்கள் இைறய ைளப் ெபற 
உத ம் இட ம் ைற எனப்பட்டதால்;

வள் வர் நாள்

  வள் வர் நாள் tiru-valluvar-tirunā), ெப. (n.)

    வள் வைரச ் றப் க் ம் ைற ல் ஆண் ேதா ம் கறவ (ைத மாதம் இரண்டாவ  நாள் 
(மாட் ப் ெபாங்கல் நாள்);  வள் வர ் நாளாகத் த ழ் நாட் ல் அ க்கப்பட் க் 
ெகாண்டாடப்ப ற ; the festival of Tiruvalluvar.

     [ வள் வர ்+  நாள்]

வள் வராண்

வள் வராண்  tiru-valluvarndu, ெப. (n.)

    வள் வர ்ெபயரால் வழங்கப் ெபற் வ ம் ஆண்  வள் வர ்காலம் . .  தல் ற்றாண்  
என்ப ம் அ ப் பைட ல்,  த் ப் றப்  ஆண்ெடா  ப்பத்ேதாராண்  ட் ன் வள் வர ்
ஆண்டா ம்; tiruvalluvar year.

க் ரம சகம், சா வாகன சகம் என வட ல மன்னரக்ள் ெபயரால் வழங்கப் ெபற் ,  ரபவ லான 
அ ப  ஆண் ச ் ழற்  ைற ெகாண்  ஆண் மானம் த ழாண்  என்  வழங்கப்ெபற்றா ம், 
அதன் ெபா ந்தாைம ம் ெப ம்பயனின்ைம ம் க த் வள் வர ்ெபயரால் 
ெதாடராண் மானம் வ க்கப்பட் ள்ள . தவத்  மைறமைலய களார ்தைலைம ல் ஒ ங்  

ய த ழ ஞர ்ெப மக்க ளால்  ெசய்யப்பட்ட வள் வர ்ெதாடராண்ேட த ழாண்டாகத் 
த கம் கைடப் த்  வ ற .  வள் வர ்ஆண் ைற ல் ஆண் த் ெதாடக்கம் றவ (ைத); 
மாதம் ஆ ம்: இ மாதம் ைல (மாரக் );

த் ப் றப் க்  ன்- ன் என்ெ◌பன .  -  . . என்  வழங்கப்ெப வ  ேபாலத் 
வள் வ க்  ன் ன்.  வன் என்பன ம் . ._  . . என வழங்கப் ெப ற .

     [ வள் வர ்+ ஆண் ]

வள் ர்

 
  வள் ர ்tiru-vallur, ெப. (n.)

    வள் ர ்மாவட்டத்  தைலநகர;் head quarter of Thiruvaļļūr.

ழஅந்தணர ்வ வம் ெகாண்ட ெப மாள் சா ேகாத் ர னிவரிடம் அ  ெசய்த ளிய ன் 
ப த் றங்க எவ் ள்? எனக் ேகட்டார.் இப்ப ல் இந்நிகழ்ச்  நடந்ததால் இவ் ர ்எவ் ள் ர ்ஆ  

வள் ர ்ஆ ற்  என்பர.் இ  ஒ  மா ய ப்ப .  மங்ைகயாழ்வார,்  ம ைச ஆழ்வார ்
ஆ ேயாரால் பாடல் ெபற்ற தலம் (த  ஊர.் ெப.);

     [  + எவ்வ ர]்

  வள் ர ்tiruvaḷḷur, ெப. (n.)

    வள் ர ்மாவட்டத்  தைலநகா;் head quarter of Thiruvaļļūr.

ழஅந்தணர ்வ வம் ெகாண்ட ெப மாள் சா ேகாத் ர னிவரிடம் அ  ெசய்த ளிய ன் 
ப த் றங்க எவ் ள்? எனக் ேகட்டார.் இப்ப ல் இந்நிகழ்ச்  நடந்ததால் இவ் ர ்எவ் ள் ர ்ஆ  

வள் ர ்ஆ ற்  என்பர.் இ  ஒ  மா ய ப்ப .  மங்ைகயாழ்வார,்  ம ைச ஆழ்வார ்

வற்கள்ளி

 
  வற்கள்ளி tiruvarikalli, ெப. (n.)

    ரித்தற்கள்ளி; triangular spurge (சா அக.);.

     [ வல் + கள்ளி]

  வற்கள்ளி tiruvaṟkaḷḷi, ெப. (n.)

    ரித்தற் கள்ளி; triangular spurge (சா.அக);

     [ வல் + கள்னி]
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வறம்

வறம் tiru-v-aram, சமய வறம்,

 sacred duties prescribed by a religion.

     ' வறெமய் தல்" ( த்தம்/மணி./10.85);

     [  + அறம்]

  வறம் tiruvaṟam, ெப.(n.)

   சமய வறம்; sacred duties prescribed by a religion.

     ' வறெமய் தல்" ( த்தம்/மணி.10,85);

     [ +அறம்]

வைறயணிநல் ர்

 
  வைறயணிநல் ர ்tiru-varaiyani-nallur, ெப. (n.)

    க்ேகா ாரப்் ைகவண்  நிைலயத் ற்  வடக்ேக உள்ள ஊர;் a village near Tiru-k-kövilur.

     [ அைற + அணி + நல் ர]்

   அைற -  பாைற.   கற்பாைறகள் ெகாண்ட மைலப்ப யாதலால் அைறயணி நல் ர ்
எனப்பட்ட ;  என் ம் அைடெமா  ெபற்ற வத்தலம்.

வன்

வன் tiruvan. ெப. (n.)

   1. வளத்தான்; wealthy person, blessed person.

   2,  மால்; Tirumāl  (Visu);

ங்கமாய்க் ண்ட வன்  இயற். (2,84); (ெசஅக);.

     [  + அன்]

  வன் tiruvan,    1. பக ெசய்ேவான் ( கடகாரன்); buffon, jester of a king.

   2.  ரட்டன்:

 rogue

   3. ஆ  ரல நீளம் வளரவ் ம் சாம்பல் நிற ைடய மான ன்வைக; grey mullett, attaining 6 in, in length 
(ெசஅக.);

  வன் tiruvaṉ, ெப.(n.)

   1. வளத்தான்; wealthy person, blessed person.

   2.  மால் ; Tirumāl (Visnu);

ங்கமாய்க் ண்ட வன்  இயற். 2 அ/(ெசஅக);.

     [  + அன்]

வன்ேகாலா

 
  வன்ேகாலா tiruvan-kölä, ெப, (n.)

ெகா த்த ரல்,

 half beak (ெசஅக.);
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வனந்தல்

 
  வனந்தல் tiru-v-anandal. ெப. (n.)

கட ளின் ப்பள்ளிெய ச் ப் சைன,

 morning ceremony when the god is awakened from sleep, aubade (ெச.அக.);.

     [  + அனத்தன்]

வனந்தற்கட்டைள

 
  வனந்தற்கட்டைள tiru-v-anandar-kattalai, ெப. (n.)

   ேகா ற் காைல வ  பாட் ற்  டப்பட்ட இைற ; endowment for the morning oblations in a temple (ெச. 
அக.);.

     [ வனந்தல் + கட்டைள]

வனந்தாழ்வான்

 
  வனந்தாழ்வான் triu-v-anandalvan. ெப. (n.)

ெதான்மக் கைத ன்ப  ஆ ரம் தைலகைளக் ெகாண்ட ம் நில லத்ைதத் தாங் வ ம் மால் 
ப த் க் ம் படத் ைனக் ெகாண்ட மான பாம் .

 a mythological thousand headed serphent who supports the earth on his hoods and on whom Tirumāl reclines.

     [  + அனந்தன் + ஆழ்வான்]

வ

 
  வ tiru-Vanukka-vāşal, ெப. (n.)

   ேகா ல் க வைற வா ல் (ெபாவழ);; door of sanctum sanctorum.

     [  + அ க்கம் + வாசல்]

வாக் னிப்

 
  வாக் னிப்  tiru-vákkini-p-puidu, ெப. (n.)

ெகாடை்டக் கரந்ைத

 Indian globe. thistle.

வாக்

 
  வாக்  tiru-vakku, ெப. (n.)

   ெதய்வம் ெபரிேயாரக்ளின் வாய்ெமா ; sacred word, utterance or order, as of a deity, guru, king.

வாக் க்  எ ரவ்ாக் ண்ேடா?

     [  + வாக் ]

வாங்ேகாட் ன்னல்

வாங்ேகாட் ன்னல் tiru-vangottu.minal, ெப. (n.)

   பைழய கா  (நாணய); வைக (பண  137);; an ancient coin, as from Travancore.

     [ வாங்ேகா  +  ன்னல்]
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வாசகம்

 
  வாசகம் tiru- väsagam, ெப. (n.)

   மாணிக்கவாசகர ்(வாத ர கள்); அ ளிய வ பாட்  ல்; the celebrated poem in praise

வாட்டா

 of Sivan by Mánikka-vāśagar.

வாத , ெரங்ேகான் வாசகெமன் ம்ேதன் ( வாச.  ற் றப் ); (ெச.அக);.

     [  + வாசகம்]

வனியத் ைறகள் பன்னிரண்ட ள் எட்◌ாந் ைறயாக ளங் வ  இந் ல். 
வாசகத் க்  உ காதார ்ஒ வாசகத் க் ம் உ கார"் என் ம் பழெமா  இதன் றப்ைபக் 

காட் ம்.

வாசல்

வாசல் tiru-vasal, ெப. (n.)

   1. ேகா ற் க வைற (சந்நி ); வா ல்; gate or doorway of a temple directly in front of the chief idol.

வாசல் காக் ம் த க ம்

   2.  மால் ேகா ல் வட ற ள்ள றக்க (ெசாரக்்க); வாசல்; gate of heaven, usually an the north side of a 
Visnu temple.

   3. வ செ்சல்ேவார ்தங் தற்  அைமந்த இடம்; to rest house built from religion motives.

   4.ஊர ்ஆள்  என  (நி வாக); அ வலரின் அ வலகம்; village munsiff's office (ெச. அக.);.

     [  + வாசல்]

வா ைக

வா ைக tiru-visigai, ெப. (n.)

   1. ெதய்வத் ேமனிக்  ேமல் அைமக் ம் அணிகல வைளயம் த யன; ornamental arch over the head 
of an idol, ornamental orch under which anything sacred is carried.

     "பகர் வா ைக ப ப் ல் டம்" (ேகா ற்  ழ 28);,

   2 ஒ  வைக மாைல; a kind of garland.

     [  + வா ைக]

வா ரியம்

 
  வா ரியம் tiru-Vâșiriyam, ெபா. (n.)

   நம்மாழ்வார ்அ ளியெதா  ல் ( வ்);; a poem by Nammālvår.

     [  + ஆ ரியா]

வாட்

 
  வாட்  tiru-vatci. ெப. (n.)

வா  பாரக்்க: see tiru-Vâși.

வாட்டா

வாட்டா  tiru-vittirய, ெப. (n.)

   கன்னியா மரி மாவட்டம் கல் ளம் வாட்  வட்டத் ள்ள ஊர;் the village in Kanniyākumari district.

     [  + வட்டம் + ஆ  –  வட்டா  →  வாட்டா ]

   1. இவ் ரில் ஆ  வைளந்  வட்டமாக ஓ வதால் ஆ  வாட்டா  என்  ெபயர ்ெபற்ற .

   2.  ப் றங்களி ம் ஆ  ழ இப்ப  அைமந் ள்ளதால் இப்ெபயர ்ெபற்ற .  றநா ற் ல் 396ம் 
பாட ல் வாட்டாற் ெற னியாதன் என்பான் பாடப்பட் ள்ளான்.

     "வாேனற வ தந்த வாட்டாற்றான் பணிவைகேய"

என நம்மாழ்வார ்இப்ப ையப் பா ள்ளார ்(த  ஊர.் ெப.);
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வாட்

வாட்  tiru-v-atti ெப. (n.)

   1. ெசல்வநங்ைக; lady of wealth and position,

க ைலக்கட ்ப ந் வாட் ைய ( க்ேக 224, உைர);

   2. மணமானவர ்என்பைத உணரத்் ம் மகளிரக்்கான அைடெமா  (ெச. அக.);

     [  + ஆட் . ஆன் +   – ஆட் ]

  வாட்  tiruvāṭṭi, ெப.(n.)

   ெசல்வநங்ைக; lady of wealth and position, ou?sosudo-utogy;

வாட் ைய ( க்ேக 224, உைர);

   2. மணமானவர ்என்பைத உணரத்் ம் மகளிரக்்கான அைடெமா  (ெச. அக.);

     [  + ஆட்  + ஆன் +   + ஆட் ]

வாடாைன

 
  வாடாைன tiru-vadanai, ெப. (n.)

இராமநாத ரம் மாவட்டத் ள்ள ஊர.்

 a village in Ramanāda puram district.

     [  + ஆ  + யாைன]

வ ணனின் மக க்  வாச னிவர ்ஆட் த்தைல ம், யாைன உட ம் ஆ க் என ச த்தார.் 
அவ் டன் இத்தலத் ல் அவன் வ பட் ப் ேப  ெபற்றதால் இப்ெபயர ்ெபற்ற  என்பர.் ஞான 
சம்பந்தரால் பாடல் ெபற்ற தலம் (த  ஊர.் ெப);,

  வாடாைன tiruvāṭāṉai, ெப.(n.)

இராமநாத ரம் மாவட்டத் ள்ள ஊர.்

 a village in Ramanāda puram district.

     [  + ஆ  + யாைன]

வ ணனின் மக க்  வாச னிவர ்ஆட் த்தைல ம், யாைன உட ம் ஆ க் என ச த்தார.் 
அவ் டன் இத்தலத் ல் அவன் வ பட் ப் ேப  ெபற்றதால் இப்ெபயர ்ெபற்ற  என்பர.் ஞான 

வாடாைன ஆ ரத் ேன வரர்

வாடாைன ஆ ரத் ேன வரர ்பதகம் tiru-Vâdānai-átirattinésuvarar-padagam, ெப.(n,)

   இராம. அ ணாசலம் ெசட் யார ்அவரக்ளால் 20ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் 
( ற்.அக);; the minor literature written by Arunāšalam Chettiyār in 20th century.

     [ வாடாைன + ஆ ரத் ேன வரர ்+ ப கம்]

வா தண்

வா தண்  tiru-v-adu-tandu, ெப. (n.)

   1. ேகா ல் ஊர் க் கா தண்

 poles of temple vehicles.

   2. பல்லக்  வைக; a kind of palanquin.

     "ேசமத் வாச தண் ேமற் ெசல்ல ( வண, உலா 64. 89);

     [ வா  + தண்ட]

  வா தண்  diruvāṭudaṇṭu, ெப. (n.)

   1. ேகா ல் ஊர் க் கா தண் ; poles of temple vehicles.

   2. La cosváe, su sos; a kind of palanquin.

     "ேசமத் வாச தண் ேமற் ெசல்ல ( வண உலா 64.89);

     [ வா  + தண் ]
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வாண்ெட த் -தல்

வாண்ெட த் -தல் tiru-v-andelut-tidu-,    20 ெச. . . (v.i.)

   அரசன் ய காலந்ெதாடங்  ஆண்  (வ ட);க்கண டெ்ட தல்; to date an event from the time of a 
king's accession (Go);,

     [  + ஆண்  + எ த்  + இ -]

  வாண்ெட த் -தல் diruvāṇḍeḻuddiḍudal, ெச. .  (v.i.)

அரசன் ய காலந்ெதாடங்  ஆண்  (வ டக்கணக் டெ்ட தல்,

 to date an event from the time of a king's accession (ெச.அக);,

 |  + ஆண்  + எ த்  + இ -]

வாணல்

 
  வாணல் tiru-v-anal, ெப. (n.)

உடம் ன் ெகா ப் :

 body fat (சா.அக.);.

  வாணல் tiruvāṇal, ெப. (n.)

உடம் ன் ெகா ப் :

 body fattசாஅக).

வாைன

வாைன tiru-v-anal. ெப. (n.)

அரசாைண: 

 royal order.

     " வாைனக் த் ேவாைலக் ம் உரியவண்ணம்"(S.I.I. iii 102);

     [  + ஆைண]

  வாைன tiruvāṉai, ெப. (n.)

அரசாைண:

 royal order.

     " வாைனக் த் ேவாைலக் ம் உரியவண்ணம்" (S.I.I. i 102:);

     [  + ஆைண]

வாத்

வாத்  tiru-v-atti ெப. (n.)

ஆத் :

 holy Mountain bony.

     "க ேசர ் வாத்  னீழல்"(ெபரிய  த். 46);

     [  + ஆத் ]

  வாத்  tiruvātti, ெப. (n.)

ஆத் :

 holy mountainebony.

     "க ேசர ் வாத்  னிழல்" (ெபரிய  த் 46);

     [  + ஆத் ]
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வாத ர்

வாத ர ்tiru-Vâda-vur, ெப. (n.)

   ம ைர மாவட்டத் ள்ள ம் மாணிக்கவாசகர ் றந்த ட மான இடம்; the birth place of Manikka-
vāśagar in Madurai District.

     " வாத ர ்ம ழ் ெச மைற னிவர"்( க்ேக. 1, உைர);

   1. அக்காலத் ல் இப்ப ல் அ க்க  வாதங்கள் ரிந்ததால் இப்ெபயர ்ெபற்ற  என்பர.்

   2. வா  வ பட் ப் ேப  ெபற்ற தலம் என்பதால் வாத ரா ற்  என் ம் ெதான்மம் ன்ற  (த  

வாத ர் ராணம்

 
  வாத ர் ராணம் tiru-vādavūrarpuriram, ெப. (n.)

மாணிக்கவாசகர ்வரலா  பற் க் கட ண்மா னிவர ்இயற் ய ெதான்ம ல்,

 a poem on the life and history of Māņikkavāšagar by Kadavuņma munivar. (ெசஅக.);

     [ வாத ரண் +  ராணம்]

வா

வா  tiruvidi, ெப. (n.)

   1. பழம் ளி,

 old tamarind.

   2. ஆண்  ெசன்ற ளி; tamarind preserved for over a year.

   3. ஆதைன; purging nut (சா_அக.);.

  வா  tiruvāti, ெப. (n.)

   1. பழம் ளி,

 old tamarind.

   2. ஆண்  ெசன்ற ளி ; tamarind preserved for over a year.

   3. ஆதைன-; purging nut (சா_அக.);.

வா ைர

வா ைர tiruvadiral, ெப. (n.)

   1. ஆறாவ  ண் ன் ( ங்.);; the 6th vinmin, part of orion.

   2. யாழ் ண் ன் நாளில் அம்பலவாணரின் அ டக்ாட் ; a festival in the month of Markali

   3.  மணத் ற்  ன்  யாழ் ண் ன் ேதாற்ற நாளன்  கன்னிப் ெபண்ைண நீராட்  ஒப்பைன 
ெசய் ங் சடங் ; a special ceremony observed on the day of āruttira - tariśanam, before a girl's marriage when she is 
given a bath and decorated (ெசஅக.);

     [  + ஆ ைர]

  வா ைர tiruvātirai, ெப. (n.)

   1. ஆறாவ  socioruñéâr (17th.);; the 6th vinmin, part of orion.

   2. யாழ் ண் ன் நாளில் அம்பலவாணரின் -2105-stro–87; a festival in the month of Markali

   3.  மணத் ற்  ன்  யாழ் ண் ன் ேதாற்ற நாளன்  கன்னிப் ெபண்ைண நீராட்  ஒப்பைன 
ெசய் ங் சடங் ; a special ceremony observed on the day of āruttira - tariśanam, before a girl's marriage when she is 
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வா ைரக்களி

வா ைரக்களி tiru-v-ādirai-k-kali, ெப (n.)

வா ைரத ் நாளில் அரி  ெவல்லம் ேதங்காய் த யவற்றாற் ெசய்யப்ப ம் ஒ வைக இனிய 
ற் ண்

 a savoury dish of rice, jaggery and other ingredients specially prepared for the Tiruvâdirai festival (G.4-215);.

     [ வா ைர + களி]

  வா ைரக்களி tiruvātiraikkaḷi, ெப. (n.)

    வா ைரத ் நாளில் அரி  ெவல்லம் ேதங்காய் த யவற்றாற் ெசய்யப்ப ம் ஒ வைக இனிய 
ற் ண் ; a savoury dish of rice, jaggery and other ingredients specially prepared for the Tiruvâdirai festival (ெச.அக);.

வா ைரநாச் யார்

 
  வா ைரநாச் யார ்tiru-vādirai-nācciyār, ெப. (n.)

மைலமகள் (பாரவ் ேத );:

 Parvadi (ெசஅக);.

  வா ைரநாச் யார ்tiruvātirainācciyār, ெப. (n.)

மைலமகள் (பாரவ் ேத );:

 Parvadi (ெசஅக);.

வா ைர

 
  வா ைர  tiru-Vâdirai-mili, ெப. (n.)

    ற்றாமணக் ; small seeded casteor oil plant (சா_அக.);.

வாப்ப ர்

 
  வாப்ப ர ்tiruvi-p-pagur ெப. (n.)

   ம ைர மாவட்டத் ள்ள ஊர;் the village in Madurai district.

ேசாழாந்தகன் என் ம் பாண் ய மன்ன க்  இைறவன் ஆப் னிடத் த் ேதான் க் காட்  
அளித்ததால் இப்ப  ேகா ல் ஆப் ைடயார ்ேகா ல் ஆ ற் . ேகா ள்ள ஊர ்சம்பந்தரால் 
பாடல்ெபற்ற தலமாதலால் வாப்ப ர ்ஆ ற்  த  ஊர ்(ெப.);

  வாப்ப ர ்tiruvāppaṉur, ெப.(n.)

   ம ைர மாவட்டத் ள்ள ; the village in Madurai district.

ேசாழாந்தகன் என் ம் பாண் ய மன்ன க்  இைறவன் ஆப் னிடத் த் ேதான் க் காட்  
அளித்ததால் இப்ப  ேகா ல் ஆப் ைடயார ்ேகா ல் ஆ ற் . ேகா ள்ள ஊர ்சம்பந்தரால் 

வாம்பல்

வாம்பல் tir-v-ambal, ெப. (n.)

    ழ்க்காய் ெநல் ; Indian phyllanthus (சா.அக.);.

  வாம்பல் tiruvāmbal, ெப. (n.)

    ழ்க்காய் ெநல் ் ; Indian phyllanthus (orm 914.);.

வாய்ப்பா
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வாமைண

 
  வாமைண tiruvāmaṇai, ெப. (n.)

ேதங்காய் ங் க

 coconut, scraper (ெசஅக);.

     [  →   + மைண →  வாமைன]

  வாமைண tiruvāmaṇai, ெப.(n.)

   ேதங்காய் ங் க ; coconut.scraper (ெச.அக);.

     [  +   + மைண +  வாமைண]

வாமாத் ர்அழ யநாதர்பஞ்சரத் னம்

வாமாத் ரஅ்ழ யநாதரப்ஞ்சரத் னம் tiruvāmātturaḻkiyanātarpañjarattiṉam, ெப. (n.)

   மேனான்மணி அம்ைமயாரால் 19-20ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் ( ற்அக);; the 
literature written by Manónmani-y-ammaiyār in 19-20th century.

     [ வாமாத்  + அ ய தாதர ்+ பஞ்ச ரத் னம்]

  வாமாத் ரஅ்ழ யநாதரப்ஞ்சரத் னம் tiruvāmātturaḻkiyanātarpañjarattiṉam, ெப. (n.)

   மேனான்மணி அம்ைமயாரால் 19-20ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் ( ற்.அக);; the 
literature written by Manónmani-y-ammaiyār in 19-20th century.

வாமாத் ர்த்தல ராணம்

வாமாத் ரத்்தல ராணம் tiruvāmātturttalaburāṇam, ெப. (n.)

   இச் ற் லக் யம் தண்டபாணி அ களால் 19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட  ( ற்அக);; the literature 
written by Dhandapáni Swamigal in 19th century.

     [ வாமாத்  + தல ராணம்]

  வாமாத் ரத்்தல ராணம் tiruvāmātturttalaburāṇam, ெப. (n. )

   இச் ற் லக் யம் தண்டபாணி அ களால் 19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட  ( ற்அக);; the literature 
written by Dhandapáni Swamigal in 19th century.

வாய்க்ேகள்

வாய்க்ேகள்  tiruvāykāḷvi, ெப. (n.)

   1. அரசாைண

 royal order._

அ ெமா  ப்பரயர ்எ த் னாற் ந்த வாய்க் ேகள் ப்ப " (S.1.1, iii, 135);.

   2. அரச உசாவல்,

 investigation by a king.

     "உலகம் வா ம் பரி  வாய்க்ேகாள்  ெசய்த கைத" ( வா ர ்181);

     [ வாய் + ேகள் ]

  வாய்க்ேகள்  tiruvāykāḷvi, ெப. (n.)

   1. அரசாைண; royal order.

   1."அ ெமா  ப்பரயர ்எ த் னாற் ந்த வாய்க் ேகள் ப்ப " (S.1.1, it, 135);.

   2. அரச உசாவல்; investigation by a king.

     "a susth surrough unfo  வாய்க்ேகாள்  ெசய்த கைத" ( வா ர ்/89);

     [ வாய் + ேகள் ]
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வாய்ப்பா

 
  வாய்ப்பா  tiruvāyppāṭi, ெப. (n.)

   கண்ணன் இளைம ல் வாழ்ந்  வந்த ஆயர ் லம்; the village where krishna spent his youth.

     " வாய்ப் பா ற் ெபண் ள்ைளகள். . . அ ப க்கப் ெபற்றவரக்ள்" (  வம் ய அவ.);

     [  + ஆய்ப்பா ]

  வாய்ப்பா  tiruvāyppāṭi, ெப. (n.)

   கண்ணன் இளைம ல் வாழ்ந்  வந்த ஆயர ்@auto; the village wherekrishna spent his youth.

     " வாய்ப் பா ற் ெபண் ள்ைளகள். அ ப க்கப் ெபற்றவரக்ள்  வம் ய அவ.

     [  + ஆய்ப்பா ]

வாய் மலர-்தல்

வாய் மலர-்தல் tiruvāymalartal,    2 ெச ன்றா  (v.t.)

   ம ப் க்கவர,் ெபரிேயார ்ேப தல்; to utter, declare, speak, used in reference to great person (ெச.அக.);.

     [ வாப் + மலர-்]

  வாய் மலர-்தல் tiruvāymalartal,    2 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ம ப் க்கவர,் ெபரிேயார ்Guénodio; to utter, declare, speak, used in reference to great person (ெச.அக);.

     [ வாய் + மலர-்]

வாய்ெமா

வாய்ெமா  tiruvāymoḻi, ெப. (n.)

நம்மாழ்வார ்அ ளிச ்ெசய்த ெதாைக ல்:  நாலா ரப் ப வற் ப :

 a poem of I000 stanza by Nammalvar (ெச.அக.);.

     [  + வாய்ெமா ]

  வாய்ெமா  tiruvāymoḻi, ெப.(n.)

நம்மாழ்வார ்அ ளிச ்ெசய்த ெதாைக ல்:  நாலா ரப் ப வற் ப :

 a poem of I000 stanza by Nammalvar (ெச.அக.);.

     [ + வாய்ெமா ]

வாய்ெமா ற்றந்தா

வாய்ெமா ற்றந்தா  tiruvāymoḻinūṟṟandāti, ெப. (n.)

    வாய்ெமா ன் ஒவ்ெவா  ப கக் க த்ைத ம் ஒவ்ெவா  ெவண்பா ற் ச ் க்க 
அந்தா யாக மணவாள னிகள் இயற் ய ற் லக் ய ல்; a compendium of Tiru-vāymoli which gives the 
purport of each decade in a single venba by Manavāja-munigal (ெச.அக.);

     [ வாய்ெமாழ +  ற்றத்தா ]

  வாய்ெமா ற்றந்தா  tiruvāymoḻinūṟṟandāti, ெப.(n.)

    வாய்ெமா ன் ஒவ்ெவா  ப கக் க த்ைத ம் ஒவ்ெவா  ெவண்பா ற் ச ் க்க 
அந்தா யாக மணவாள னிகள் இயற் ய ற் லக் ய 5tso; a compendium of Tiru-vāymoli which gives the 
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வார்த்ைதவாட்டம்

வாரத்்ைதவாட்டம் tiruvārttaivāṭṭam, ெப. (n.)

ெந ஞ் ல்:

 caltropes (சாஅக);.

வா ர்

__,

ெப. (n.);

   மாவட்டத் தைலைமயகம்; district head quarters of the Thiruvarur district.

     [  + ஆர ்+ ஊர]்

ஐம் தத் தலங்க ள் மண் க் ரிய க்ேகா ல்

   1. ஆர ்என்ப  ஆத் மரத்ைதக் க் ம். இப்ப ல் இம்மரங்கள் நிைறத் ந்ததால் ஆ ர ்ஆ , 
பாடல் ெபற்ற தலமாதலால் வா ர ்ஆ ற் .

   2. ஆர ்என்ப  தங் தல் என்ற ெபா ள் பட ( ); ெசல்வம் தங் ம் ஊர ்என்பதால் வா ர ்ஆ ற் .

   3.  மகள் இத்தலத் ல் வ பட் ப் ேப  ெபற்றதால் வா ர ்ஆ ற் . கல்ெவட் ல் 
இவ் ரப்்ெபயர ் வா ர ்என்ேற க்கப்ப ன்ற .  வா ரத்் ேதர ் கழ்ெபற்  ளங் வ .

     " வா ரத்் ேதரழ  ைடம ரர ்ெத வழ " என் ம் பழெமா  இவ் ரத்் ேதரழைகக் 
காட் ம். நால்வரா ம் பாடப் ெபற்ற த்தலம்.

  வாரத்்ைதவாட்டம் tiruvārttaivāṭṭam, ெப.(n.)

ெந ஞ் ல்:

வா ர்த் யாேகசர்ப கம்

வா ரத்் யாேகசரப் கம் diruvārūrddiyāācarpadigam, ெப. (n.)

   இராம. அ ணாசலம் அவரக்ளால் 20ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் ( ற்.அக.);; the 
literature written by Arunachalam in 20th century.

  வா ரத்் யாேகசரப் கம் diruvārūrddiyāācarpadigam, ெப. (n.)

   இராம  அ ணாசலம் அவரக்ளால் 20ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் ( ற்.அக);; the 

வா ர்த் யாகராசேத கர்

 
  வா ரத்் யாகராசேத கர ்tiruvārūrttiyāgarācatēcigar, ெப. (n.)

   அன்பர ்ேபாற் க்க  ெவண்பா என் ம் ைலச ்ெசய்தர;் author of Anbar-pôrri-k-kaviVenba.

  வா ரத்் யாகராசேத கர ்tiruvārūrttiyāgarācatēcigar, ெப. (n.)

 el căruri ேபாற் க்க  ெவண்பா என் ம் ைலச ்Gourgsurf;

 author of Anbar-pôrri-k-kaviVenba.

வா ர்த் யாகராசர் ைல

வா ரத்் யாகராசர் ைல tiruvārūrttiyākarācarlīlai, ெப. (n.)

   19 ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த னாட்  கந்தரம் ள்ைள அவரக்ள் எ ய ற் லக் யம் 
( ற்.அக);; a book written by Minăţci-šundaram-pillai in 19th century.

  வா ரத்் யாகராசர் ைல tiruvārūrttiyākarācarlīlai, ெப. (n.)

   19  ாற்றாண் ல் வாழ்ந்த னாட்  கந்தரம் ள்ைள அவரக்ள் எ ய ற் லக் யம் ( ற்.அக);; a 
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வா ர் நான்மணிமாைல

 
  வா ர ்நான்மணிமாைல tiruvārūrnāṉmaṇimālai, ெப. (n.)

    வா ரச் ் வெப மான்  மர பரர ்இயற் ய ற் லக் ய; a poem in praise of Siva at Tiruvārūr, 
by Kumara-kuruparar (ெச.அக..);.

  வா ர ்நான்மணிமாைல tiruvārūrnāṉmaṇimālai, ெப. (n.)

    வா ரச் ் வெப மான்  மர பரர ்இயற் ய ற் லக் ய ால்; praise of Siva at Tiruvārūr, by 
Kumara-kuruparar (Gør-gys.);.

வா ர்ப்பள்

 
  வா ரப்்பள்  tiruvārūrppaḷḷu, ெப. (n.)

வெப மான்ேமல் ஞானப் ரகாசர ்பா ய ற் லக் யம் (ெச.அக.);

 a pallu-p-pirapantam on Siva at Tiruvārur by Nāna-p-pirakāšar.

     [ வா ர ்+ பள் ]

  வா ரப்்பள்  tiruvārūrppaḷḷu, ெப. (n.)

    வெப மான்ேமல் ஞானப் ரகாசர ்பா ய ற் லக் யம் (ெச.அக);; a pallu-p-pirapantam on Siva at 
Tiruvārur by Nāna-p-pirakāšar.

     [ வா ர ்+ பள் ]

வா ர்ப்பன்மணிமாைல

 
  வா ரப்்பன்மணிமாைல tiruvārūrppaṉmaṇimālai, ெப. (n.)

வா ரச் ் வெப மான்  ைவத் யநாதர ்இயற் ய ற் லக் யம்:

 a poem praise of Śiva at Tiruvārūr by Vaittiyanāda dēšigar.

  வா ரப்்பன்மணிமாைல tiruvārūrppaṉmaṇimālai, ெப. (n.)

வா ரச் ் வெப மான்  ைவத் யநாதர ்இயற் ய ற் லக் யம் :

 a poem praise of Śiva at Tiruvārūr by Vaittiyanāda dēšigar.

வா ர்ப் றந்தார்

வா ரப்் றந்தார ்tiruvārūrppiṟandār, ெப. (n.)

ெதாைகய யா ள் ஒ  சாராரா ய வா ரிற் றந்தவரக்ள்(ேதவா.733,10:

 those who are born at Tiruvârür one class of tokai-yadiyār,

  வா ரப்் றந்தார ்tiruvārūrppiṟandār, ெப. (n.)

   ெதாைகய யா ள் ஒ  சாராரா ய வா ரிற் றந்தவரக்ள்(ேதவா.733,10);; those who are born at 
Tiruvârür one class of tokai-yadiyār,

வா ர் ம்மணிக்ேகாைவ

 
  வா ர் ம்மணிக்ேகாைவ tiruvārūrmummaṇikāvai, ெப. (n.)

ப ேனாராந் வாலங்கா  ைற ளடங் ய ம் ேசரமான் ெப மாள் நாயனார ளிச ்
ெசய்த மான வ  பாட்  ல்:

 a poem in padinòran -tirumurai by Cēramān perumāļ-nāyanār (ெச.அக.);.

  வா ர் ம்மணிக்ேகாைவ tiruvārūrmummaṇikāvai, ெப.(n.)

   ப ேனாராந் வாலங்கா  ைற ளடங் ய ம் ேசரமான் ெப மாள் நாயனார ளிச ்
ெசய்த மான வ  பாட்  ால்; a poem in padinòran -tirumurai by Cēramān perumāļ-nāyanār (ெச.அக);.
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வாலங்கா

 
  வாலங்கா  tiruvālaṅgāṭu, ெப. (n.)

காைரக்காலம்ைமயார ் த்  ெபற்ற ம் மணியம்பலம் ளங் வ மான ஊர:்

 the village in Chengalpattu district.

     [  + ஆலங்கா ]

அக்காலத் ல் இங்  ஆலமரங்கள் நிைறந் ந் ைமயால் ஆலங்கா  என் ம் ெபயர ்ெபற்ற . 
ந்தர ம் நா க்கரச ம் பா ய தலமாைகயால்  அைடெபற்  வாலங்காடா ற் . 

காைரக்காலம்ைம யார ்தைலயால் நடந்  ெசன்  க் த்  கண்  இன் ற்ற இட ம் இ ேவ.

     "அட்டேம பாயநின்றா ம் எங்கள் அப்பன் இடந்த  ஆலங்காேட" என்  காைரக்காலம்ைமயார ்
பா ள்ளார.்

     "வடகைர மண ற்ேகாட்டத்  ேமல் மாைல பைழய ரந்ாட் த் வாலங்கா  என்ப  கல்ெவட் ப் 
ெபயர.் (த  ஊர.் ெப.:);

  வாலங்கா  tiruvālaṅgāṭu, ெப. (n.)

காைரக்காலம்ைமயார ் த்  ெபற்ற ம் மணியம்பலம் ளங் வ மான ஊர:்

 the village in Chengalpattu district.

     [  + ஆலங்கா ]

அக்காலத் ல் இங்  ஆலமரங்கள் நிைறந் ந் ைமயால் ஆலங்கா  என் ம் ெபயர ்ெபற்ற . 
ந்தர ம் நா க்கரச ம் பா ய தலமாைகயால்  அைடெபற்  வாலங்காடா ற் . 

காைரக்காலம்ைம

யார ்தைலயால் நடந்  ெசன்  க் த்  கண்  இன் ற்ற இட ம் இ ேவ.

வாலத்தட்

வாலத்தட்  tiruvālattaṭṭi, ெப. (n.)

ேகா ல் ளக் த் தட்  வைக ( கல் 300);:

 a kind of plate used for waving lights in temple service.

     [  + ஆவம்+ தட் ]

  வாலத்தட்  tiruvālattaṭṭi, ெப. (n.)

ேகா ல் ளக் த் தட்  வைக ( கல் 300);:

 a kind of plate used for waving lights in temple service.

     [  + ஆலம் + தட் ]

வால 

 
  வால  tiruvālamūli, ெப. (n.)

   ெசவ்வாமணக் ; a red variety of castor oil plant (சா. அக.);.

  வால  tiruvālamūli, ெப. (n.)

   பாம் னாாற் ழப்ெபற்ற ); ம ைர; a red variety of castor oil plant (சா.அக);.

     [  + ஆவவாப்]

வாலவாய்

வாலவாய் tiruvālavāy, ெப. (n.)

 Madura, as encireled by a serpent.

     " வாலவாயரனிற்கேவ" (ேதவா, 858,1);

     [  + ஆவவாய்]
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வாலவாய்செ்சாக்க ங்கப்ப கம்

வாலவாய்செ்சாக்க ங்கப்ப கம் diruvālavāyccoggaliṅgappadigam, ெப. (n.)

காைரக்கால் அம்ைமயாரால் 5ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் (5,594.);,

 a literature composed by Karai-kkāl-ammaiyār.

     [ வாலவரம் + ெசாக்க ங்கம் ப கம்]

  வாலவாய்செ்சாக்க ங்கப்ப கம் diruvālavāyccoggaliṅgappadigam, ெப.(n.)

காைரக்கால் அம்ைமயாரால் 5ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் (5,594.);,

 a literature composed by Karai-kkāl-ammaiyār.

     [ வாலவரம் + ெசாக்க ங்கம் + ப கம்]

   10:

வா னன்

வாலவா ைடயார் ைளயாடற்

வாலவா ைடயார் ைளயாடற் tiruvālavāyuḍaiyārtiruviḷaiyāḍaṟ, ெப. (n.)

ெப ம்பற் ப் ர ்நம் யால் இயற்றப்பட்ட ம் ம ைரச ் வெப மானின் 64  ைளயாடல்கைளக் 
வ மான ெதான்ம ல்:

 a purana on the 64 sports of Śiva at Madurai by Perumparruppuliyūr-nambi (ெசஅக.);

  வாலவா ைடயார் ைளயாடற் tiruvālavāyuḍaiyārtiruviḷaiyāḍaṟ, ெப. (n.)

ெப ம்பற் ப் ர ்நம் யால் இயற்றப்பட்ட ம் ம ைரச ் வெப மானின் 64  ைளயாடல்கைளக் 
வ மான ெதான்ம ல்:

வா

 
  வா  tiruvāli, ெப. (n.)

ரட்டன் ( ன்);:

 rogue, knave (ெச அக.);

  வா  tiruvāli, ெப. (n.)

ரட்டன் ( ன்);:

 rogue, knave (ெச.அக);.

வா ப்

வா ப்  tiruvālippūṭu, ெப. (n.)

   1. கைணப் ; an unknown plan,

   2.  வால  பாரக்்க;see tiru-v-ala-muli (சா.அக.);

  வா ப்  tiruvālippūṭu, ெப.(n.)

   1. கைணப் ; anunknown plant.

   2.  வால  பாரக்்க ;see tiru-v-āla-miili (சா.அக);
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வா ய தனார்

 
  வா ய தனார ்diruvāliyamudaṉār, ெப. (n.)

    ைசப்பா ல் அடங் ய ற் லக் யெமான் ன் ஆ ரியர ்( ைசப்பா.);; the author of a portion 
of Tiru-v-išai-ppā.

  வா ய தனார ்diruvāliyamudaṉār, ெப. (n.)

    ைசப்பா ல் அடங் ய ற் லக் யெமான் ன் ஆ ரியர ்( ைசப் List.);; the author of a portion 
of Tiru-v-išai-ppā.

வாவ ைற.இராம ங்கத்தம் ரான்

 
  வாவ ைற.இராம ங்கத்தம் ரான் diruvāvaḍuduṟaiirāmaliṅgaddambirāṉ, ெப. (n.)

   வாட்ேபாக் ப் ராணத் ல் ஒ  ப ையச ்ெசய் ளாகப் பா யவர;் composer of a portion of väf-pôkku-p-
purănam.

     [ வாவ ைற + இராம ங்கத் தம் ரான்]

  வாவ ைற.இராம ங்கத்தம் ரான் diruvāvaḍuduṟaiirāmaliṅgaddambirāṉ, ெப. (n.)

   வாட்ேபாக் ப் ராணத் ல் ஒ  ப ையச ்Goulularitat', urrug-ugust; composer of a portion of väf-pôkku-p-
purănam.

     [ வாவ ைற  + இராம ங்கத் தம் ரான்]

வாவ ைறச் ப் ரமணியத்தம் ரான்

 
  வாவ ைறச் ப் ரமணியத்தம் ரான் diruvāvaḍuduṟaiccuppiramaṇiyaddambirāṉ, ெப. (n.)

ெதாண்ைட நாட்  ஆய ர ் கன்  ள்ைளத்த ழ் பா யவர:்

 composer of the Pillai-t-tamil literature on Tondai-nāttuâyalūr-murugan.

வாவ ைறநமச் வாயத்தம் ரான்

__,

ெப. (n.);

    க்களிற் ப் பா யா க் ம், இ பா பஃ ற் ம் னா ெவண்பா ற் ம், ெகா க்க க் ம் 
உைர ெசய்தவர.் ( ற்கா ல);; commentator of tiruka! irru-p-pá diyär, irubăvirubakdu and viná-venbā.

  வாவ ைறச் ப் ரமணியத்தம் ரான் diruvāvaḍuduṟaiccuppiramaṇiyaddambirāṉ, ெப.(n.)

ெதாண்ைட நாட்  ஆய ர ் கன்  ள்ைளத்த ழ் பா யவர:்

 composcrof the Pillai-t-tamil literature on Tondai-nāttuâyalūr-murugan.

வா ன

 
  வா ன  tiruvāviṉaguḍi, ெப. (n.)

ம ைர மாவட்டத்ைதச ்சாரந்்த ம் கக் கட ள் பைட க ள் ஒன்  எனப்ப வ  மா ய 
பழனிெயன் ம் தலம் ( );;  வா

 Palani a skanda shrine in Madurai district, one of six padaividu (ெச.அக.);.

     [  + ஆ  + நன் .]
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வா

வா  tiruvāḻi, ெப. (n.)

   1.  மா ன் பைடக்கலம்; discus of Visnu. 

     '" வா சங் "  வா  வா  (அஷ்டத ் ரங்கத் );

   2. கைணயா : 

 signet-ring.

     " கத்ைத ம் வா ைய ம் தந்த ெளன்  ற ( வக. 22 2உைர:);

     [  + ஆ ]

  வா  tiruvāḻi, ெப. (n.)

   1.  மா ன் பைடக்கலம் ; discus of Visnu.

     "flourso,  வா  வா  (அஷ்டத ் ரங்கத் );

   2. கைணயா : signet-ring.

     " கத்ைத ம் வா ைய ம் தந்த ெளன்  ற ( வக. 22 2உைர:

     [  + ஆ ]

வா க்கல்

வா க்கல் tiruvāḻikkal, ெப. (n.)

சக்கர த் ைர ட்ப்பட்ட

 Boundary stone with the seal of discus.

     "ெகாற்றமங்கலத்  எல்ைல ஆச னிட்ட வா க்கல் க் க் ழக் ம்" (S.I.I.i. 89);.

     [ வா  + கல்]

  வா க்கல் tiruvāḻikkal, ெப. (n.)

சக்கர த் ைர டப்பட்ட boundarystone with the seal of discus.

     "Glässbploiloguág arciansu ஆச னிட்ட வா க்கல் க் க் ழக் ம்" (S.I.I.i. 89);.

     [ வா  + கல்]

வா த்தண்

 
  வா த்தண்  tiruvāḻittaṇṭu, ெப. (n..)

   ேகா ல் ஊர் களின் கா தண்  (யாழ்.அக);; poles attached to the temple vehicles for carrying them.

     [ வா  + தண் ]

  வா த்தண்  tiruvāḻittaṇṭu, ெப. (n.)

   ேகா ல் ஊர் களின் கா தண்  (யாழ்.அக);; poles attached to the temple vehicles for carrying them.

     [ வா  + தண் ]
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வாளர்

 
  வாளர ்tiruvāḷar, ெப. (n.)

   ஒ வர ்ெபயரக்்  ன்னால் வழங்கப் ெப ம் ம ப் ர ச ்ெசால்; title prefixed to a man's name (ெச.அக.);.

     [  + ஆனா]

  வாளர ்tiruvāḷar, ெப.(n.)

   ஒ வர ்ெபயரக்்  ன்னால் வழங்கப் ெப ம் loĝllil/ga/& Garraio; title prefixed to a man's name (ெச.அக);

     [  + ஆளா]்

வாளன்

வாளன் tiruvāḷaṉ, ெப. (n.)

வன் பாரக்்க;see tiruvan,

   2.  மால்

 Tirumâl (Visnu);.

   ஒ ைரநீரப்் ெபளவங் ெகாண்ட வாளன்"   ெபரிப ;
  வாளன் tiruvāḷaṉ, ெப. (n.)

வன் பாரக்்க;see tiruvan,

   2.  மால்; Tirumâl (Vis u);.

   ஒ ைரநீரப்் ெபளவங் ெகாண்ட வாளன்"   ெபரிப  ;

வாறாட்

வாறாட்  tiruvāṟāṭṭu, ெப. (n.)

ஆறாட் :

 bathing of in idol.

     " யனமடந் வாறாட் "  ற்ற தல வட வ  72

     [  + ஆ  + ஆட்  ஆ  →ஆட் ]

  வாறாட்  tiruvāṟāṭṭu, ெப. (n.)

ஆறாட் : bathing of in idol.

     "sougarud-fi 50%umptuo-G"  ற்ற தல வட வ  72

     [  + ஆ  + ஆட்   ஆ  + ஆட் ]

வாறாடல்

வாறாடல் tiruvāṟāṭal, ெப. (n.)

வாறாட் ப் பாரக்்க see tiru-w-iittu.

     " வாறாடலா யந் ரத்்தேவைல ( க்காைத  7 34); (ெசஅக);.

     [ வா  + ஆடல் + ஆ  → ஆடல்]

  வாறாடல் tiruvāṟāṭal, ெப. (n.)

வாறாட் ப் பாரக்்க see tiru-w-iittu.

     " வாறாடலா யந் ரத்்தேவைல க்காைத 4, 7 ேச/(ெசஅக);.

     [ வா  + ஆடல் ஆ  + ஆடன்]
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வான் ர்

 
  வான் ர ்tiruvāṉmiyūr, ெப. (n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ள்ள ஊர;் a village in Känjee puram district.

     [  + வால்  + ஊர]்

வான்  னிவர ்ெதன் ைச வந்  வன்னிமரத்த ல் வ ைச ெசய்  தவ யற் யதால் 
இப்ப ள்ள இவ் ர ்வான் ர ்ஆ ற்  என்பர.் ஞான சம்பந்த ம், நா க்கரச ம் பா ய தலம் 
த  (த . ஊர.் ெப.);

வானிைல

வானிைல tiruvāṉilai, ெப. (n.)

   க ர ் வன் ேகா ல்; Sivan shrine at Karur.

     "இந்நாட் க் க ரத்் வானிைல மகாேதவரக்் " (S.I.I.ii,35);.

  வானிைல tiruvāṉilai, ெப. (n.)

   க ர ் வன்ேகா ல்; Sivan shrine at Karir.

     "இந்நாட் க் க ரத்் வானிைல மகாேதவரக்் " (S.I.I.ii,35);.

வாைனக்கா

 
  வாைனக்கா tiruvāṉaikkā, ெப. (n.)

    ச் க்  அண்ைம ள்ள கழ்ெபற்ற வன்ேகா ல்; a famous Sivan shrine near Trichy.

ஐம் தத்தலங்க ள் நீ க் ரிய ஊர ்(ெசஅக.);

வாைனக்காப்ப கம்

வாைனக்காப்ப கம் diruvāṉaiggāppadigam, ெப. (n.)

   தண்டபாணி அ களால் 19 ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் ( ற்அக.);; a literature written 
by Dhandapáni-Adigal in 19th century.

     [ வாைனக்கா + ப கம்]

  வாைனக்காப்ப கம் diruvāṉaiggāppadigam, ,ெப.(n.)

   தண்டபாணி அ களால் 19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் ( ற்.அக);; a literature written 
by Dhandapáni-Adigal in 19th century.

வாைனக்காயமகஅந்தா

வாைனக்காயமகஅந்தா  tiruvāṉaiggāyamagaandāti, ெப. (n.)

தண்டபாணி அ களால் 19 ஆம் ற். எ தப்பட்ட .

 a literature written by Dhandapáni-Adigal in 19th century.

  வாைனக்காயமகஅந்தா  tiruvāṉaiggāyamagaandāti, ெப. (n.)

   5 தண்டபாணி  அ களால் 19ஆம் ற். எ தப்பட்ட .

 a literature written by Dhandapáni-Adigal in 19th century.

வாைனக்காவல்

 
  வாைனக்காவல் tiruvāṉaikkāval, ெப. (n.)

வாைனக்கா பாரக்்க; see tiu-Winal-k-ka (ெசஅக);.

  வாைனக்காவல் tiruvāṉaikkāval, ெப. (n.)

வாைனக்கா பாரக்்க (ெசஅக);.
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வாைனக்கா லா

 
  வாைனக்கா லா tiruvāṉaikkāvulā, ெப. (n.)

காளேமகப் லவர ்இயற் ய உலா:

 a poem written by Kalamègam (ெச.அக.);.

     [ வாைனக்கா + உலா]

  வாைனக்கா லா tiruvāṉaikkāvulā, ெப.(n.)

   காளேமகப் லவர ்இயற் ய உலா; a poem written by Kalamègam (ெச.அக);

     [ வாைனக்கா + உலா]

 tiruvi, ெப. (n.)

ெசல்வம் உைடயவள்:

 wealthy lady.

     "ெப ந்  யார ்மகள்ெகால்" ( வக 1968);

     [  + இ]

   tiruvi, ெப. (n.)

   ெசல்வம் உைடயவள்; wealthy lady.

     "ெப ந்  யார ்மகள்ெகால்" ( வக /க3);

     [  .இ]

ைச

ைச tiruvisai, ெப. (n.)

ைசப்பா பாரக்்க; see tit-w-isai.p.pa.

சங்கத் த ழ தம் மண் ந் ைச மந் ர ம் (ெசாக்க உலா, 36);

     [  + இைச]

  ைச tiruvisai, ெப. (n.)

ைசப்பா பாரக்்க see tit-w-isai.p.pக்

சங்கத் த ழ தம் மண் ந் ைச மந் ர ம் ெசாக்க உலா 36

     [  + இைச]

ைசப்பா

 
  ைசப்பா tiruvisaippā, ெப. (n.)

வன யார ்ஒன்பத் ன்மரால் அ ளிச ்ெசய்யப்பட்டன ம் ஒன்தாம் ைற ற் ேசரந்்த மான 
வனிய வ பாட்  ல்:

 a collection of poems by nine saiva saints,

     [  + இைசப்பா]

  ைசப்பா tiruvisaippā, ெப. (n.)

வன யார ்ஒன்பத் ன்மரால் அ ளிச ்ெசய்யப்பட்டன ம் ஒன்தாம் ைற ற் ேசரந்்த மான 
வனிய வ பாட்  ல்:

 a collection of poems by nine saiva saints,

     [  இைசப்பா]
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ட் க்கண்ணி

 
  ட் க்கண்ணி tiruviṭṭikkaṇṇi, ெப. (n.)

   வளி (வா );  ளங்கம்; small elliptic-cuspidate leaved wind-berry (L.);,

  ட் க்கண்ணி tiruviṭṭikkaṇṇi, ெப. (n.)

   வளி(வா );  ளங்கம்; smallelliptic-cuspidateleaved wind-berry (L.);,

 tiruviḍu, ெப. (n.)

   அறக்ெகாைட; deed of endowment.

     " இட் க்ெகா த் தைமக்  (S.I.l VII.46);

     [  + இ ]

   tiruviḍu, ெப. (n.)

   அறக்ெகாைட; oustorio;

 deed of endowment.

     "505&G இட் க்ெகா த்தைமக்  (sl.l W.46,);

     [  + இ ]

ைடக்க கர்ப கம்

ைடக்க கரப் கம் diruviḍaiggaḻimurugarpadigam, ெப (n.)

   ேசந்தனார ்என்பவரால் 10-11ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் ( ற்.அக);; a literature 
composed by Séndanär of 10-llth century.

  ைடக்க கரப் கம் diruviḍaiggaḻimurugarpadigam, ெப.(n.)

   ேசந்தனார ்என்பவரால் 10-11ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் ( ற்.அக);; a literature 

ைடப்பற்

ைடப்பற்  tiruviḍaippaṟṟu, ெப. (n.)

ேகா ல் நிலம்: 

 temple land.

     " ைடப்பற்  வைள கழலச ்ேசரியான ெவண்ணாவல் நல் ர"் ( வ்.ெபரிய  1,1,2 வ்யா, 
ப. 24);

     [  + இைட + பற் ]

  ைடப்பற்  tiruviḍaippaṟṟu, ெப. (n.)

ேகா ல் நிலம்:

 templeland.

     " ைடப்பற்  வைள கழலச ்ேசரியான ெவண்ணாவல் நல் ர"்  .ெபரிய  //2  ய7, ப. 
2%
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ைடம ர்ெநாண் நாடகம்

ைடம ரெ்நாண் நாடகம் tiruviḍaimarutūrnoṇḍināḍagam, ெப. (n.)

ஆனந்த

பார  என் ம் லவரால் 18ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம்:

 a literature composed by Ananda Barathi of 19th century.

     [ ைட ம ர ்+ ெநாண்  + நாடகம்]

  ைடம ரெ்நாண் நாடகம் tiruviḍaimarutūrnoṇḍināḍagam, ெப. (n.)

   அனந்த 07  ப்  பார  என் ம் லவரால் 18ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம்; a 
literature composed by Ananda Barathi of 19th century.

     [ ைட + ம ரா + ெநாண்  + நாடகம்]

ைடைம ர்பள்

ைடைம ரப்ள்  tiruviḍaimairutūrpaḷḷu, ெப. (n.)

   ெவளிமங்ைக பாகக் க ராயரால் 19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம்; a literature 
composed by Verimangai-bāga-k-kavirãyar of 19th century.

     [ ைடம ரர ்+ பள் ]

ைடயாட்டம்

ைடயாட்டம் tiruviḍaiyāḍḍam, ெப. (n.)

   1. ேகா ல் இைற  (ேதவதான மானியம்);; temple endowment.

     " ைடயாட்டமாக இைற ச் க் ெகா த்ேதாம்" (S.1.1 , 69);.

   2.  ைள (Inre);; temple business.

  ைடயாட்டம் tiruviḍaiyāḍḍam, ெப.(n.)

   1. ேகா ல் இைற  (ேதவதான மானியம்);; temple chdowment.

     "Fool lumio Luoma.

இைற ச் க் ெகா த்ேதாம்" (S.1.1 , 69);.

   2.  ைள(Inre.);; temple business.

ண்ணகர்

 
  ண்ணகர ்tiruviṇṇagar, ெப. (n.)

தஞ்ைச மாவட்டம்,  ம்பேகாணம் வட்டத் ள்ள

 asari; a village in Tanjavur district.

     [  +  ண் + நகர]்

ண்  ( ஷ் ); நகர ் ண்ணகர ்ஆ ற் .

மாளிைகையக் க் ம் நகர ்என் ஞ் ெசால் ஈங் க் ேகா ைலக் த்த .  ண்ணகர ்- மாள் 
ேகா ல் நம்மாழ்வார ்இப்ப ைய ' ன்னிப்ெபான் ம ல் ழ்  ண்ணகர ்ேசரந்்த அப்பன்" என்  
பா ன்றார.்

  ண்ணகர ்tiruviṇṇagar, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டம்,  ம்பேகாணம் வட்டத் ள்ள asari; a village in Tanjavur district.

     [  +  ண் + நகர]்

ண்  ( ஷ் ); நகர ் ண்ணகர ்ஆ ற் .

மாளிைகையக் க் ம் நகர ்என் ஞ் ெசால் ஈங் க் ேகா ைலக் த்த .  ண்ணகர ்-  மாள் 
ேகா ல் நம்மாழ்வார ்இப்ப ைய ' ன்னிப்ெபான் ம ல் ழ்  ண்ணகர ்ேசரந்்த அப்பன்" என்  
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க் க் றள்

க் க் றள் tiruvirukkukkuṟaḷ, ெப. (n.)

ஒர  இ ராக நால யான் வ ஞ் ெசய் ள் வைக (ேதவா 1238);,

 a kind of metre.

     [  + இ க்  +  றன்]

ந்

ந்  tiruvirundu, ெப. (n.)

நல் ந் :

 sacred feast commemorating the lords supper.

   2. நல்ல ள்; holy communion (ெச.அக.);

     [  +  த் ]

  ந்  tiruvirundu, ெப. (n.)

   நல் ந் ; sacred feast commemorating the lords supper.

   2. நல்ல ள் ; holy communion (ெச.அக);:

     [  +  த்த]

ப்

ப்  tiruviruppu, ெப. (n.)

ேகா ல் அைமந்த இடம்

 temple premises temple site.

     "இந்நாயனார ் ப் க்  வடபாற்ெசல்ைல" (S.I.I. i. 119);.

     [  + இ ப் ]

  ப்  tiruviruppu, ெப.(n.)

ேகா ல் ofsourjo go to temple premises temple site.

     "இந்நாயனார ் ப் க்  வடபாற்ெசல்ைல" (S.I.L. i. 119);.

     [  + இ ப் ]

ைரயாக்க  1ር

ைரயாக்க

ைரயாக்க  tiruviraiyākkali, ெப. (n.)

வனின் ஆைணையக் க் ஞ் ெசால்

 the sacred oath on God Sivan.

     " ந்ைதயாற்றா நிைனவார ் ைரயாக்க  ெயன்  (ெபரிய ,ேகாட் , 4); (S.I.I. vii,398);

     [  +  ைர + ஆ + க ]

  ைரயாக்க  tiruviraiyākkali, ெப. (n.)

    வனின் ஆைணையக் க் ஞ் ெசால்; the sacred oath on God Sivan.

     "àfisoglum sppm நிைனவார ் ைரயாக்க  ெயன்  ெபரிய  ேகாட்  4(S.I.M. vii,3982);

     [  +  ைர + ஆ + க ]
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ல்

ல் tiruvil, ெப. (n.)

 rainbow, beautiful.

கழ்த  ேமனியன்" ( லப் 15, 156);

     [  +  ல்]

  ல் tiruvil, ெப. (n.)

     "flosur-Gé  கழ்த  ேமனியன்" ( லப் க!

     [  +  ல்]

ல் த் ர்

ல் த் ர ்tiruvillibuttur, ெப. (n.)

   காமராசர ்வட்டம் ல் த் ார ்வட்டத் ள்ள ஊர;்த ழக அர ன் அர ச ் ன்னமாக 
இவ் ரக்்ேகா ரம் ளங்  ன்ற  ஆண்டாள் றந்த ஊர:்

த ழ்நாட் ள்ள உயரமான ேகா ரங்க ள் ன்றாவ  இடத்ைதப் ெபற் ள்ள . ஆ ரம் 
ஆண் க க்க ன் கட்டப்பட்ட இக்ேகா ள்ள ந்ேதாட்டத் ல் ஆண்டாைளத் ழாய்ச ்ெச ன் 
நிழ ல் ெபரியாழ்வார ் ழந்ைதயாகக் கண்ெட த் ததாக வரலா

     [  +  ல்  +  த் ர]்

   1.  ல்  என் ம் ேவடரால் இந்த ஊர ்உ வாக்கப்பட்டதால் இப்ெபயர ்ெபற்ற ெதன்பர்

   2. ெசண்பகக் காடாக இ ந்த இப்ப ைய மல்  என் ம் ேவடப் ெபண்ணர  ஆண்  வந்தாள், 
அதனால் மல்  நா  என்ற ெபயர ்இதற்  உண்  என்  வர.்

   3. ல் யர ்என் ம் மர னர ்இப்ப ல் யாக வாழ்ந்ததால் இப்ெபயர ்ெபற்ற  என்ப  
அ ஞர ்க த்  கல்ெவட் ல் இவ் ரப்்ெபயர ்மல் ப் த் ர ்என்  ப் டப்பட் ள்ள .

  ல் த் ர ்tiruvillibuttur, ெப.(n.)

காமராசர ்வட்டம் ல் த் ார ்வட்டத் ள்ள ஊர ்த ழக அர ன் அர ச ் ன்னமாக 

லான்

லான் tiruvilāṉ, ெப. (n.)

நல் ழ் இல்லாதவன் (பாக் ய மற்றவன்);

 god for saken person.

     "உ லான் ெப ைமைய ளங் ெகாளாத வத் லார ்(ேதவா: 345, 2);

     [  + இல் + ஆன்]

  லான் tiru-vilin, ெப. (n.)

   நல் ழ் இல்லாதவன் (பாக் ய மற்றவன்);; god for saken person.

     "உ லான் ெப ைமைய ளங் ெகாளாத வத் லார ்(ேதவா 345,2);

     [  + .இன் + ஆன்]
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 tiruvili, ெப. (n.)

   1. ஏைழ; unfortunate or poor person.

     "இ ப க்கரம் தைல ைர ெதன் மத ் க் " (கம்பரா உ டைன39);

   2. ைகம்ெபண் (அக.நி.);; widow, as having lost her sacred thread

     [  + இ ]

   tiruvili, ெப. (n.)

   1. ஏைழ; unfortunate or poor person.

     "இ ப கரம் தைல ைரந் ெதன் மத ் க்  கம்பரா உ டைன 2

ளக் நாச் யார்

   2. ைகம்ெபண்(அக.நி);; widow, as having lost her sacred thread.

     [  + இ ]

ைல

 
  ைல tiruvilai, ெப. (n.)

    ரிப் ; Indian snake wort (சா அக.);.

  ைல tiruvilai, ெப.(n.)

    ரிப் ; Indian snake wort (சா.அக);.

ழாப் றம்

ழாப் றம் tiruviḻāppuṟam, ெப. (n.)

    ழா ற்ெகன டப்பட்ட இைற  நிலம்; endowments for temple festivals.

     " ழாப் றமாக அட் க் ெகா த்தன (TA.S. i.7);.

     [ ழா +  றம்]

  ழாப் றம் tiruviḻāppuṟam, ெப. (n.)

    ழா ற்ெகன டப்பட்ட இைற  faulo; endowments for temple festivals.

     " ழாப் றமாக அட் க் ெகா த்தன (TA.S. i.7);.

     [ ழா +  றம்]

ளக்கம்ைம

 
  ளக்கம்ைம tiruviḷakkammai, ெப. (n.)

ளக் நாச் யார ்பாரக்்க; see tiru-Wilakku. пácciyar.
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ளக்

ளக்  tiruviḷakku, ெப. (n.)

   1.ேகா ற்  ளக் ; light burnt in the presence of a deity,

ளக்  இல்லா ேபால (பழ.);

     " த் ளக் ட்  ( .8.19);

   2 மங்கள ளக் :

 lighted lamping a house, regarded as auspicious.

     "உத வாய்த ்தன் ைனத் ளக்  ைவத்தார"் ( ர ங் னிய ங்காதனத.

     [  +  ளக் ]

  ளக்  tiruviḷakku, ெப(tn.)

   1. ேகா ற்  s?småg; light burnt in the presence of a deity,

ளக்  இல்லா ேபால பழ.

     " த் ளக் ட்  . 22 மங்கள ளக் :

 lighted lampin a house, regarded as auspicious.

     "உத வாய்த ்தன் ைனத் ளக்  ைவத்தார"் ( ர ங் னிய ங்காதனத. );

     [  +  ளக் ]

  ளக்  tiruviḷakku, ெப. (n.)

   ேகா ேலற் தல் ளக் கள்; row of lights setup in temples.

     [ + ளக் ]

     [P]

ளக் ைடயார்

ளக் ைடயாரெ்ப. (n.)    ேகா ல் ளக்ேகற் ேவார;் lamp lighters in a temple.

     " ளக் ைடயாரக்ள் ழாய் பன்னிரண் க்ெகண்ெணய் ந்நா ம்" (S.1.1. iii, 188);.

     [ ளக்  + உைடயார]்

  ளக் ைடயார ்tiruviḷakkuḍaiyār, ெப.(n.)

   ேகா ல் ளக்ேகற் ேவார;் lamp lighters in a temple.

     " ளக் ைட யாாக்ள் ழாய்  ழாய் பன்னிரண் க்ெகண்ெணய் ந்நா ம்" (S.1.1. iii, 188);.

     [ ளக்  + உைடயார]்

ளக் நகராத்தார்

ளக் நகராத்தார ்tiruviḷaggunagarāttār, ெப. (n.)

எண்ெணய் ண்டரத்  பட்டப் ெபயர ்வைக (E.T. vii.36);:

 a litle of the Vaniyar Caste.

     [ ளக்  + தகரத்தார]்

ளக் நாச் யார்

ளக் நாச் யார ்tiruviḷakkunācciyār, ெப. (n.)

   1.  ளக்  ேதைவ

 house, regarded as a deity.

   2. ைக ல் ளக் .  ளம் ேயந் ய ைல; metallic image holding a lamp in its hand

     [ ளக்  + தாச் யா]
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ளம்

ளம் tiruviḷam, ெப. (n.)

   1.  ராய்; Indian cickweed,

   2.  வைத; true jalap (ெச. அக.);

  ளம் tiruviḷam, ெப. (n.)

   1.  ராய் ; Indian cickweed.

   2.  வைத; truejalap (ெச.அக);

ைளயாட்

 
  ைளயாட்  tiruviḷaiyāṭṭu, ெப. (n.)

ைளயாடல் பாரக்்க; see tiru-Vilaiyādal.

  ைளயாட்  tiruviḷaiyāṭṭu, ெப. (n.)

ைளயாடல் பாரக்், Limfää;see tiru-Vilaiyāgal.

ைளயாடல்

ைளயாடல் tiruviḷaiyāṭal, ெப. (n.)

   1. ெதய்வ ைளயாட் ; sacred sports of a deity.

   2.  ைளயாடற் ராணம் பாரக்்க; See tiru-vilaiyādar-puriņam.

   3 ற் ன்ப ைளயாட் ; amorous acts.

     [  +  ைளயாடல்]

  ைளயாடல் tiruviḷaiyāṭal, ெப.(n.)

   1. ெதய்வ ைளயாட் ; sacred sports of a deity.

   2.  ைளயாடற் ராணம் பாரக்்க; See tiru-vilaiyādar-puriņam.

   3.  ற் ன்ப ைளயாட்  ; amorous acts.

     [  +  ைளயாடல்]

ைளயாடல்சரணமஞ்சரி

ைளயாடல்சரணமஞ்சரி tiruviḷaiyāṭalcaraṇamañjari, ெப. (n.)

   பள்ளத் ார ் கப்பர ்அவரக்ளால் 20ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம்; a minor literature 
written by Pallattur-murugappar of 20th century ( ற்அக.);

  ைளயாடல்சரணமஞ்சரி tiruviḷaiyāṭalcaraṇamañjari, ெப. (n.)

   பள்ளத் ார ் கப்பர ்அவரக்ளால் 20ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம்; a minor literature 

ைளயாடற் ராணம்

ைளயாடற் ராணம் tiruviḷaiyāṭaṟpurāṇam, ெப. (n.)

வெப மானின் அ பத்  நான்  ைளயாடல்கைளக் த் ப் பரஞ்ேசா  னிவர ்பா ய 
ெதான்மம்

 a purana on the 64 sports of Siva at Madura by Parañjõdi munivar.

     [ ைளயாடல் +  ராணம்]

  ைளயாடற் ராணம் tiruviḷaiyāṭaṟpurāṇam, ெப.(n.)

    வெப மானின் அ பத்  நான்  ைளயாடல்கைளக் த் ப் பரஞ்ேசா  னிவர ்பா ய 
ெதான்மம்; a purana on the 64 sports of Siva at Madura by Parañjõdi munivar.
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னாள்

னாள் tiruviṉāḷ, ெப. (n.)

மகள் (இலக் );:

 Lakshmi

ேபா லார ் னாள் க ைட வ ெவன் ம் ( லம் 1.26);

  னாள் tiruviṉāḷ, ெப. (n.)

மகள் (இலக் );:

 Lakshmi.

ேபா லார ் னாள் க ைட வ ெவன் ம் ( லம் 252109);

யலங்கரி-த்தல்

ைட ர்த்தல ராணம்

ைட ரத்்தல ராணம் tiruviḍaiyūrttalaburāṇam, ெப. (n.)

   அசலாம் ைக அம்ைமயார ்எ ய இச் ற் லக் யம் 20ஆம் ற்றண்ைடச ்ேசரந்்த  ( ற்அக);; a 
minor literature written by Asalāmbigaiammaiyār of 20th century.

     [ ைட ர ்+ தல ராணம்]

ற்கப் ரமணியர்ப கம்

ற்கப் ரமணியரப் கம் diruviṟgappiramaṇiyarpadigam, ெப. (n.)

   உ ப் ட்  மாரசா  த யார ்அவரக்ளால் 18-19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் 
( ற் அக.);; a minor literature written by Udu-ppitti-kumârasami of 19-20th century.

  ற்கப் ரமணியரப் கம் diruviṟgappiramaṇiyarpadigam, ெப.(n.)

   உ ப் ட்  மாரசா  த யார ்அவரக்ளால் 18-19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் 
(o);; a minor literature written by Udu-p

ைன

ைன tiruviṉai, ெப. (n.)

   நல் ைன;  good karma.

     " ைன யாண்பாலாக (உபேதசகா பஞ்சாக் 58); (ெசஅக.);

  ைன tiruviṉai, ெப. (n.)

   நல் ைன; good karma.

     " ைன யாண்பாலாக உபேதசகா பஞ்சாக் 3 (ெசஅக.);

ைனக்கால்

 
  ைனக்கால் tiruviṉaikkāl, ெப. (n.)

   கத் ரிக்ேகால்;  scissors (சாஅக);.

  ைனக்கால் tiruviṉaikkāl, ெப. (n.)

   கத் ரிக்ேகால்; scissors (சாஅக);.

ங்ேகாய்நாதர்ப கம்

ங்ேகாய்நாதரப் கம் diruvīṅāynādarpadigam, ெப. (n.)

   ெசாக்க ங்கம் ெசட் யார ்அவரக்ளால் 20ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் ( ற்அக);; A 
minor literature written by Sokkalinga-chettiyār of 20th century.

  ங்ேகாய்நாதரப் கம் diruvīṅāynādarpadigam, ெப. (n.)

   ெசாக்க ங்கம் ெசட் யார ்அவரக்ளால் 20ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் 
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நாயகர்

நாயகர ்tiruvītināyagar, ெப. (n.)

    ழா ன்ேபா   வ ேய உலாவ ம் ேமனி; deity of a temple intended for carrying out in procession 
during festivals.

     "ராஜாக்கள் தம் ரான் நாயகர ் ப்பவனி எ ந்த ம்ேபா " (S.I.l viii,21);

     [  +   தாயகர]்

ப்பந்தம்

ப்பந்தம் tiruvītippandam, ெப. (n.)

   ெதய்வ ஊரவ்லத் ல் பயன்ப த் ம் வட்  வைக; a kind of torch for procession in temple festivals (S.I.I. viii,2l);.

     [  +   + பந்தம்]

  ப்பந்தம் tiruvītippandam, ெப. (n.)

   ெதய்வ ஊரவ்லத் ல் பயன்ப த் ம் வட்  cussia; a kind of torch for procession in temple festivals (S.I.I. viii,2l);.

     [  +   + பந்தம்]

யலங்கரி-த்தல்

யலங்கரி-த்தல் tiruvītiyalaṅgarittal,    4 ெச.  (v.i.)

   ேகா ற்  றப்பாடாக வ தல்; to go out in procession, as a deity

க்கரியேத

 gracing the streets by his presence. Guðlors;

யலங்கரிக் றார்

     [  அலங்கரி]

  யலங்கரி-த்தல் tiruvītiyalaṅgarittal, ெச.  (v.i.)

   ேகா ற்  றப்பாடாக quoso; to go out in procession, as a deity

    க்கரியேத ; gracing the streets by his presence. Guðlors;

யலங்கரிக் றார்

     [  + அலங்கரி]

க்கரியேத

 
  க்கரியேத  tiruvukkariyatēvi, ெப. (n.)

தாளகம்: 

 orpiment (சாஅக);.

சாத்தானேதாத் ரம்

சாத்தானேதாத் ரம் tiruvucāttāṉatōttiram, ெப. (n.)

   அழ ய ற்றம்பல ேத கரால் 19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் ( ற்.அக.);; a minor 
literature written by Alagiya-sirrambala-téSigar of 19th century,

     [ சாத்தான + ேதாத் ரம்]

  சாத்தானேதாத் ரம் tiruvucāttāṉatōttiram, ெப. (n.)

   அழ ய ற்றம்பல ேத கரால் 19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட 6PirgilovišSlub (gaj);. 3/5.);; a minor 
literature written by Alagiya-sirrambala-téSigar of 19th century,
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டம்

டம்  tiruvuḍambu, ெப. (n.)

   1. நல் டல்:

 kindly beautifuly body.

     " டம்பலச ேநாற் ன்றான்" (கம்பர ரப்்ப, 18);

   2.  ேமனி:

 idol.

ப்பள்ளியைற நாச் யார ் தலாக ள்ள டம் க ம்" (T.A.S. I, 91);.

     [  + உடம் ]

  டம்  tiruvuḍambu, ெப. (n.)

   1. நல் டல்; kindly beautifuly body.

     "365g/Libusvá ேநாற் ன்றான் கம்பர ரட் ்322  ேமனி: idol.  ப்பள்ளியைற நாச் யார ்
தலாக ள்ள டம் க ம்" (TAS , 91);.

     [  + உடம் ]

த் ரேகாசமங்ைகப்ப கம்

த் ரேகாசமங்ைகப்ப கம் diruvuddiraācamaṅgaippadigam, ெப. (n.)

. ஆ கம் ள்ைள அவரக்ளால் 19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் ( ற் அக);,

 a literature composed by Arumugampillai of 19th century.

     [  + உத் ரேகாசமங்ைக + ப கம்]

  த் ரேகாசமங்ைகப்ப கம் diruvuddiraācamaṅgaippadigam, ெப. (n.)

. ஆ கம் ள்ைள அவரக்ளால் 19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் (o);,

 a literature composed by Arumugampillai of 19th century.

     [  + உத் ரேகாசமங்ைக + ப கம்]

தராமைல

தராமைல diruvudarāmalai, ெப. (n.)

   ேகா ல் ேமனி ன் இைட ல் அணி ம் அணிகலன் வைக (S.I.I.vii.209);; ornament for the waist of a 
deity.

     [  + உதரம் மாைல]

ந் யார்

ந் யார ்tiruvundiyār, ெப. (n.)

   ெமய்கண்ட சாத் ரம் ப னான் ள் ஒன் ம் ய ர ்உய்யவந்த ேதவ நாயனார ்
இயற் ய மா ய ைசவ த்தாந்த ல்; a text book of the saiva siddhanda philosophy Tiruviyalor Uyyavandaleva 
nāyanār (ெசஅக);.

     [  + உத் யா]

  ந் யார ்tiruvundiyār, ெப (n.)

   ெமய்கண்ட சாத் ரம் ப னான் ள் ஒன் ம் ய ர ்உய்யவந்த ேதவ நாயனார ்
இயற் ய மா ய ைசவ த்தாந்த soroi);; a text book of the saiva siddhanda philosophy Tiruviyalor Uyyavandaleva 
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லகள-த்தல்

லகள-த்தல் tiruvulagaḷattal,    3 ெச.  (v.i.)

   நிலத்ைதயளந்  கணக் தல்; to survey or measure land.

     " லகளந்தப  நலம் எ மா" (S.I.I.vii,309);

     [  + உலக + அள]

  லகள-த்தல் tiruvulagaḷattal,    3 ெச. .  (v.i.)

   நிலத்ைதயளந்  கணக் தல்; tosurvey or measure land.

     " லகளந்தப  நிலம் எ மா(S.I.I.wi,30%

     [  + உலக + அள-]

லாசெ்சய்-தல்

லாசெ்சய்-தல் tiruvulācceytal,    1 ெச  (v.i.)

   வலம் வ தல் இவ); to go out in procession, as a deity in a templc.

     [  + உலா + ெசய்]

  லாசெ்சய்-தல் tiruvulācceytal, ெச. .  (v.i.)

   வலம் வ தல் இவ); to goout in procession, as a deity in a templc.

     [  + உவா + ெசப்-]

லாப் றஞ்ெசய்-தல்

லாப் றஞ்ெசய்-தல் tiruvulāppuṟañjeytal,    1 ெச. . . (v.i.)

லாசெ்சய்தல்

     [  + உலா +  றம்+ ெசப்]

  லாப் றஞ்ெசய்-தல் tiruvulāppuṟañjeytal,    1 ெச. . . (v.i.)

லாசெ்சய்-தல் штirás;see tiru-w-uli-c-cey.

     [  + உலா +  றம் + ெசப்-]

லாப் றம்

 
  லாப் றம் tiruvulāppuṟam, ெப. (n.)

    க்க லாய ஞான லா; tiru-k-kailāyañāna-v-ulā, a poem by Céramān-perumāl.

ேசராகாவலர ்பரி டன் ேகட் த்த லாப் றம்" (ெபரிய, ெவன் :);

     [  + உவா +  றம்]

  லாப் றம் tiruvulāppuṟam, ெப., (n.)

க்க லாய ஞான லா tiru-k-kailāyañāna-v-ulā, a poem by Céramān-perumāl.

ேசராகாவலர ்பரி டன் ேகட் த்த லாப் றம்" (ெபரிய, ெவன் :);

     [  + உலா  +  றம்]
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 tiruvuru, ெப. (n.)

   நல் டல் ( வ்ய சரீரம்);; divine form;divine presence.

     "அ ளா ன் ேவ" ( .  வரம் 5.10.7);

   2.  ேமனி; idol Image.

     "காரணங் கற்பைன கடந்த க ைண வா  (ேகா ற் , பா  2.);

     [  + உ ]

   tiruvuru, ெப. (n.)

   நல் டல் ( வ்ய சரீரம் );; divine form;

 divine presence.

     "அ ளா ன் ேவ" ( .  வரம் 5107);2. .

    ேமனி; idol Image.

     "காரணங் கற்பைன கடந்த க ைண வா  ேகா ற்  பா  2.

     [  + உ ]

த்

த்  tiruvuḻuttu, ெப. (n.)

அணிவைக

 an ornament.

     "இரடை்ட த்  ஒரைண னால்" (S.I.I. ii. 16);.

     [  + உ ட்  -  ட்  –  வ த் ]

  த்  tiruvuḻuttu, ெப. (n.)

   அணிவைக; an ornament.

     "இரடை்ட த்  ஒரைண னால்" (S.I.1 i 16);.

     [  + உ ட்  -  ட்  -  வ த் ]

ள்ளக்கலக்கம்

ள்ளக்கலக்கம்

 
  ள்ளக்கலக்கம் tiruvuḷḷakkalakkam, ெப. (n.)

   ெபரிேயார ்மனேவ பா ; displeasure of great persons (ெச.அக);,

     [  + உன்னம் + கலக்கம்]

  ள்ளக்கலக்கம் tiruvuḷḷakkalakkam, ெப. (n.)

ெபரிேயார ்மனேவ பா :

 displeasure of great persons (ெச.அக);.

     [  + உள்ளம் + கலக்கம்]
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ள்ளக்ேக

 
  ள்ளக்ேக  tiruvuḷḷakāṭu, ெப. (n.)

ள்ளக்கலக்கம் பாரக்்க: See tiu-v-ulla-k- kalakkam.

     [  + உன்னம் + ேக ]

  ள்ளக்ேக  tiruvuḷḷakāṭu, ெப. (n.)

ள்ளக்கலக்கம் பாரக்்க; see tit-w-ula-kkalakkam.

     [  + உள்ளம் + ேக ]

ள்ளம்

 
  ள்ளம் tiruvuḷḷam, ெப. (n.)

   அரசன்,   த ய ெபரிேயார  உள்ளக் க த் ; Wil or pleasure of God, king, guru or other-great person 
(ெச.அக);,

     [ +உள்ளம்]

  ள்ளம் tiruvuḷḷam, ெப. (n.)

   அரசன்,   த ய ெபரிேயார  உள்ளக் க த் ; will or pleasure of God, king, guru or other-great person 
(ெச.அக);.

     [  + உள்ளம்]

ளக் ப்

ளக் ப்  tiruvuḷakkuṟippu, ெப. (n.)

ள்ளம் ( ேலா, பா. 2, பக் 318); பாரக்்க;see tiru-v-ullam.

     [  + உள்ளக் ப் ]

  ளக் ப்  tiruvuḷakkuṟippu, ெப. (n.)

ள்ளம் ( ேலா, பா. 2, பக். 318); பாரக்்க: see tiru-v-ullam.

     [  + உள்ளக் ப் ]

ளச் ட்

 
  ளச் ட்  tiruvuḷaccīṭṭu, ெப. (n.)

    க் ப் ேபாடெ்ட த்தல் த ய வைகயால் ெதய்வச ் த்தம ஞ் ட் ; lot cast or drawn, believed to 
the disclose the divine will (ெச.அக.);

     [ ளம் +  ட் ]

  ளச் ட்  tiruvuḷaccīṭṭu, ெப.(n.)

க் ப் ேபாடெ்ட த்தல் த ய வைகயால் ெதய்வச ் த்தம ஞ் ட் ,

 lot cast or drawn, believed to the disclose the divine will (ெசஅக.);

     [ ளம் +  ட் ]
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ளசெ்சயல்

 
  ளசெ்சயல் tiruvuḷacceyal, ெப. (n.)

   ெதய்வச ்ெசயல்; God's will, providence, providential occurrence (ெச.அக);,

     [ ளம் + ெசயல்]

  ளசெ்சயல் tiruvuḷacceyal, ெப. (n.)

   ெதய்வசெ்சயல்( ன்);; God's will, providence, providential occurrence (ெச.அக);.

     [ ளம் + ெசயல்]

ளத்தைட-த்தல்

ளத்தைட-த்தல் tiruvuḷattaḍaittal,    5 ெச ன்றா . (v.t.)

   மனத் ங்ெகாண்ட  தல் ( லப்.13,88, அ ம்);; to keep in mind;

 to intend said of a deity ora great person (GF2/5);.

     [ ளம் + தைட]

ளப்பாங்

ளப்பாங்  tiruvuḷappāṅgu, ெப. (n.)

ள்ளம் பாரக்்க: See tiru-V-ulam.

     "எவ்வைக நின் ளப் பாங் ப்ப ெதளிேயனள ல்" (அ ட்பா. vi.  தரிசனம் 4); (ெச. அக.);

     [ ளம்+பாங் ]

  ளப்பாங்  tiruvuḷappāṅgu, ெப. (n.)

ள்ளம் பாரக்்க scetiti-y-ulam.

     "எவ்வைக நின் ளப் பாங் ப்ப ெதளிேயனள ல்" அ ட்ப wi.  தரிசனம் (ெச. அக.);

     [ ளம் + பாங் ]

ெசன்ைன ம லாப் ரில் அைமந் ப்ப ம்,  ண்ணா ைச ல் லவராகத் வள் வர ்
வம் எ ந்த ளசெ்சய்யப்ெபற் ப்ப ம், அம்மன் ெபயர ்வா  என் ப்ப ம், இ ப்ைப 

ளம்

ளம் tiruvuḷam, ெப. (n.)

ள்ளம் பாரக்்க see tirui-y-ulam,

     " ளெமனின் மற்ெறன் ேசைன  டேன (கம்பர கங்ைக 67);

     [ + உளம்]

ளம்பற் தல்

ளம்பற் தல் diruvuḷambaṟṟudal,    5 ெச ன்றா  (v.t) 

   1. ஏற் க் ெகாள் தல்: 

 to accept graciously.

   2.  ள்ளத்தைட ( லப் 13,97, உைர); பாரக்்க; see tiu-W-ula-1. talai.

   3. ேகடக் மனங்ெகாள் தல் ( வக. 430, உைர);; to be pleased to hear.

   4, உடக் த் க் ெகாள் தல் ; to consider to tent.

   5, பணிந்  ெசால் தல் (ர);; to be pleased to speak;as a deity, to speak (ெச.அக);

     [ ளம் + பற் -]
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ளம்ைவத்தல்

ளம்ைவத்தல் tiruvuḷamvaittal, ெப.(v.i.)

   1. அ தல், 

 to bestow, vouchsafe, grace, as a deity or guru.

   2.  ப்பங்ெகாள் தல் ; to conceive desire, said of a great person (ெச.அக);.

     [ ளம் + ைவ-]

ளம -த்தல்

ளம -த்தல் tiruvuḷamaḍuttal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   எண் தல்;   to intend, consider.

     "அரசர ் ைன கப்பெதா  ளம த்த ளிேய க ங் 2  ப் !)

     [ ளம் + ம -]

ளம ய

 
  ளம ய tiruvuḷamaṟiya,  .எ (adv.)

   கட ள ய; calling God to witness, before God.

ளம யச ்ெசால் ேறன். (ெச. அக.);

     [ ளம் + அ ய]

றந்ைதகாந் ம யம்ைம ள்ைளத்த ழ்
றந்ைதகாந் ம யம்ைம ள்ைளத்த ழ் diruvuṟandaikāndimadiyammaibiḷḷaiddamiḻ, ெப. (n. )

    னாட் ந்தரம் ள்ைள அவரக்ளால் 19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப் பட்ட ற் லக் யம் ( ற்.அக);; a 
literature authored by Menasci-sundaram-pillai of 19th century,

ப்

 
  ப்  tiruvuṟuppu, ெப. (n.)

மகளிர ்ெநற் லணி ம் அணி ( ங்);,

 a goldornament worn by women on the fore head (ெச.அக);

     [  + உ ப் ]

ைற

 
  ைற tiruvuṟai, ெப. (n.)

   ேகா ல்;  temple.

     "கரிேயான் ைற" (கல்லா);

     [  + உைற]

சல்

சல் tiruvūcal, ெப. (n.)

ேகா ல் ேமனிகள் ( ரத்் கள்); எ ந்த ளி ந்  ஆ ம் ஊஞ்சல்

 swing for the temple-idols.

     " சற் நாமம் (ரஷ்டப் ரங்கநாயக 33);

     [  + ஊசல்]

ரகவரதராசப்ெப மாள்பஞ்சரத் னம்

ரகவரதராசப்ெப மாள்பஞ்சரத் னம் diruvūragavaradarācapperumāḷpañjaraddiṉam, ெப. (n.)

   நாத னிப் ள்ைள என்பரால் 20ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட &pgooué,5ulb (55.9%);; a literature authored 
by Nādamuni-p-pillai of 20th century.

     [ ரக + வரதராசப் + ெப மான் + பஞ்சரத் னம்]

183

www.valluvarvallalarvattam.com 11265 of 19068.



றல் நாள்

 
  றல் நாள் tiruvūṟaltirunāḷ, ெப. (n.)

   ஊற் ப் ப த்  அ ல் த ல் ஒ  கடை்டையப் ேபாட் , அ ல் யாைனைய நி த்  நடத் ம் 
ழா (சமெசஅக);;     [ றல் +  தான்]

ெவஃகா
ெவஃகா tiruveḵkā, ெப. (n.)

   காஞ் ரத் ல் உள்ள பைழய மால் ேகா ல் ; an ancient Tirumāl shrine in Kānjipuram (S.I.I. iii.41);.

ெவஞ்சமாக் டல்

ெவஞ்சமாக் டல் tiruveñjamākāṭal, ெப. (n.)

க ர ்மாவட்டத் ள்ள ஊர(்த  ஊா ்ெப.);

 a village in Karur district.

     [  + ெவஞ்சமரி +  டல்]

   1.  டவனா ம், நங்காஞ் யா ம் இப் ப ல் வதால் டல் எனப்பட்ட . ெவஞ்சமன் என் ம் 
ேவட் வ அரசன் இப்ப ைய ஆண்டைமயால் ெவஞ்சமன் டல் ஆ  நாளைட ல் ெவஞ்சமாக் டல் 
ஆ ற் . 12  ெவண்ெணய்நல் ர ்2. ேசரமான் வஞ்சன் என் ம் அரசன் இப்ப ைய ஆண்டதால் 
ெவஞ்சமாக் டல் என்  ெபயர ்ெபற்ற  என்பர.் 

ெவண்காட் நங்ைக
ெவண்காட் நங்ைக tiruveṇkāṭṭunaṅgai, ெப. (n.)

    தெ்தாண்ட நாயனாரின் ேத யார ்(S.I.I. ii, 173);; wife of Ciru-t-tondar (ெசஅக);.

ெவண்காடா்

 
  ெவண்காடா ்tiruveṇkā, ெப. (n.)

   பட் னத்தார ்; the sage Pațțiņattār.

     [  + ெவண்காடர]்

ெவண்கா

 
  ெவண்கா  tiruveṇkāṭu, ெப. (n.)

நாைக மாவட்டம்,  ரக்ா  வட்டத் ள்ள ஊர:்

 a village in Nägai district.

     [  + ெவண்ைம + கா \]

றந்த வத்தலமா ம், பட் னத்த கள் ெமய்கண்டேதவர ்ஆ ேயார ் றந்த ஊர ்பண்காட்  
ைசயா ம் ப ரக்ாட் ம் யலா ம் ெவண்காட்  ைறவா ம் ைடகாட் ங் ெகா யாேன" (அப் 
.  .); ெவண்ைம நிறம் வாய்ந்த நிலம் ெவண்கா  ஆ ற் . பாடல்ெபற்ற தலமாதலால் 
ெவண்கா  ஆ ற்  நால்வர ்பாடல் ெபற்ற தலம் (த  ஊர.் ெப.);.

ெவண்ணா

 
  ெவண்ணா  tiruveṇṇāḻi, ெப. (n.)

ண்ணா ைக பாரக்்க; see tit-w-uppiligai (ேகா ெலா);

     [ ண்ணா ைக +  ெவண்ணா ]

ெவம்பாைவ

 
  ெவம்பாைவ tiruvembāvai, ெப. (n.)

    ைல (மாரக் );த் ங்களில் ஒதப்ப ம் வாசகப் ப ; a poem in Tiruvašagam, specially recited in the 
month of Mārkali.
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ெவண்ெணய்நல் ர்

 
  ெவண்ெணய்நல் ர ்tiruveṇīeynallūr, ெப. (n.)

கட ர ்மாவட்டம்,  க்ேகா ளர ்வட்டத் ல் உள்ள ஊா,்

 a village in Cudalore district.

     [  + ெவண்ெணய் + நல் ார]்

இப்ப ல் உமாேத யார ்ெவண் ெண னால் ஒ  ேகாடை்டக் கட்  அதனிைடேய ளிைய 
வளரத்் த் தவம் ரிந்த காரணத்தால் இப்ெபயர ்ெபற்ற  ந்தரர ்பாடல்ெபற்ற தலம்"ைவத்தாய் 
ெபண்ைணத் ெதன்பால் ெவண்ெணய்நல் ர ்அ ட் ைற ள் அத்தா னக் காளா னி 
அல்ேலெனனலாேம. என்  பா வார.் த , ஊர.் ெப.).

ெவ ச்

ெவ ச்  tiruveḻucci, ெப. (n.)

ழா:

 temple festival.

     "எந்ைத ரான்" ேகா ல்,  ழ7:25,

     [  + எ ச் ]

ெவ த்

ெவ த்  tiruveḻuttu, ெப. (n.)

   1. அரசன் ைகெய த் ; king's handwriting or signature.

     "ஏட் ன்ேமற் ட் த் ெவ த் ட் " ( வக. 2%

   2. ெகாச்  தாங் ர ்அரசரக்ளின் கட்டைள; writorwarrantofthekingsof Cochin and Travancore.

   3. ஐந்ெத த்  ; sacred mantra of tive letters.

     "இ  ெவ த்  னிேட" ( வப் ர 10,13);

     [  + எ த் ]

ெவ த்  ளம்பரம்

 
  ெவ த்  ளம்பரம் tiruveḻuttuviḷambaram, ெப. (n.)

    தாங் ர ்அரக soaribuTub; royal prodamation issued by the kings of Travancore (R.F.);.

     [  + எ த்  +  ளம்பரம்]

ெவள்ளக் ளம்

 
  ெவள்ளக் ளம் tiruveḷḷakkuḷam, ெப. (n.)

   நாைக மாவட்டம் ரக்ா  வட்டத் ல் உள்ள ஊா ்; a village in Nagai district.

     [  + ெவள்ள +  ளம்]

இப்ப ள்ள நீர ்( ரத்்த ெவள்ளக் ளம் என்  ேபாற்றப்ப ம்.இதன் ெபயரால் ெவள்ளக் ளம் என 
இவ் ர ்வழங்கப் ப ன்ற .  மங்ைகயாழ்வார ்இப்ப ையத் ' ண்ணார ்ம ல் ழ் ெவள்ளக் 

ளத் ள் அண்ணா அ ேயன் இடைரக் கைளயாேய" என்  பா ள்ளார ்(த , ஊர.்ெப);,

ெவள்ளைற

ெவள்ளைற tiruveḷḷaṟai, ெப. (n.)

ச் ராப்பள்ளி மாவட்டத் ல் உள்ள ஊர:்

 a village in Tiruchirā-p-palli district.

     [  + ெவண்ைம + அைற]

ெவள்ளைற அைற என்ப  பாைற என்  ெபா ள்ப ம். இக்ேகா ல் 100 அ  உயர ள்ள 
ெவண்ைமயான ன் ன்  அைமந் ப்பால் ெவள்ளைற என்  வழங்கப் ெப ன்ற . 
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ெவள்ளியங்

 
  ெவள்ளியங்  tiruveḷḷiyaṅguḍi, ெப. (n.)

தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள ஊர:்

 a villagein Tanjavur district.

     [  + ெவள்ளி +  ]

மங்ைக யாழ்வாரால் பாடப்ெபற்ற தலம் பாரக்்கவ ரி என் ம் ேவ ெபயர ்இவ் க் ண் .

ேவகம்பம்

 
  ேவகம்பம் tiruvēkambam, ெப. (n.)

   காஞ் ள்ள வன் ேகா ல் ஏகம்பம் (ேதவா);; the chief saiva shrine in Kānjipuram (சாஅக.);

     [  + ஏகம்பம்]

ேவங்கடநாதா்
ேவங்கடநாதா ்tiruvēṅgaḍanā, ெப. (n.)

   12ஆம் ற்றாண் ன ம் மாைத ரின ம் ைவத் யநாத ேத கைரக் ெகாண்  இலக்கண ளக்கம் 
இயற் த்தவ ம் நாயக்க அரசரக்ளின் நிகராளியா ந்தவ மா ய 520, 170 mudsori; a Brahmin 

ேவங்கடநாதன்வண்

ேவங்கடநாதன்வண்  tiruvēṅgaḍanātaṉvaṇḍuviḍutūtu, ெப. (n.)

   அ ரத் ந்தரநாதம் ள்ைள என்பவரால் 19-20ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட  ( ற்.அக);; a literature 
written by Amirdasundaranādam-pillai in 19-20th century.

     [ ேவங்கடநாதன் + வண்  +  ]

ேவங்கடம்

ேவங்கடம் tiruvēṅgaḍam, ெப. (n.)

ப்ப ெயன வழங் ந் தலம்: 

 Tirupati.

     "மண்ணளந்த ரான் ேவங்கடம் (  இயற். தற் 76);

     [  + ேவங்கடம்]

ேவங்கட ைடயான்பஞ்சரத் னம்

ேவங்கட ைடயான்பஞ்சரத் னம் tiruvēṅgaḍamuḍaiyāṉpañjarattiṉam, ெப. (n.)

ரராகவ த யாரால் 19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் ( ற்.அக.);

 a literature written by Viraragava-mudaliyar 19th century,

     [ ேவங்கட ைடய7ன் + பஞ்சரத் னம்]

ேவங்கடவ க்கமாைல

 
  ேவங்கடவ க்கமாைல tiruvēṅgaḍavarukkamālai, ெப. (n.)

   ேவங்கடசலதாசர ்இயற் ய ற் லக் யம் ( ற்அக);; a literature written by Vehgadasaladasar,

ேவடகம்

 
  ேவடகம் tiruvēṭagam, ெப. (n.)

   ம ைர மாவட்டத் ல் ேசாழவந்தான் சாைல ல் உள்ள ஊர;் a village in Madurai district.

சமணரக் டன் ஞானசம்பந்தர ்ெசய்த ெசாற்ேபாரில், சம்பந்தர ்எ ய ஏ  நீைர எ ரத்் ச ்
ெசல்ல, சமணரக்ள் எ ய ஏ  ஆற்ேறா  அ த் ச ்ெசல்லப்பட்  மைறந்த . ஞான சம்பந்தர ்
வன்னி ம் மத்த ம் எனத் ெதாடங் ம் ப கம் பா ய டன் அவ்ேவ  அப்ப ேய நின்  ட்ட தால் ஏ  
நின்ற இடம் ஏடகம் எனப்பட்ட . அப்ப லைமந்த ஊ ம் ேவடகம் என்றைழக்கப்பட்ட . 
இங் ள்ள ேகா  ள்ள இ ங்கம் சம்பந்தரால் வ பா  ெசய்யப்பட்ட ெதன்பர.் 'மன்னிய 
மைறயவர ்வ பட வ யவர ்இன்னிைச பாடலேரடகத் ெதா வேன என்  இப்ப ையச ்சம்பந்தர ்
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ேவடம்

ேவடம் tiruvēṭam, ெப. (n.)

    நீ , அக்கமணி (உ த் ராக்கம்);  த ய வக் ேகாலம்; sacred dress and emblems of Siva and his 
devotees, as sacred ashes, beads etc.

   2.  வன யார;்Šaiva devotee.

     " ேவடங் கண்டால்" (  3/9); 

   3.  வ மடங்களி ள்ள ற கள் அணி ம் காதணிவைக ( ன்);; carrings worn by the Saivite ascetics in 
mutts.

ேவரகநான்மணிமாைல

ேவரகநான்மணிமாைல tiruvēraganāṉmaṇimālai, ெப. (n.)

   20ஆம் ற்றாண் ல் ப்பராய ள்ைள எ ய ற் லக் யம்

 a literature composed by Subbaraya-pillai.

     [ ேவரக +தான்மணிமாைல]

ேவரகப்ப கம்

ேவரகப்ப கம் diruvēragappadigam, ெப. (n.)

மணிவாசகசரணாயலய அ களால் 19-20ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம்  ( ற்.அக);

 a literature writtenby Manivāśaga-saranāyalaya-adigal of 19-20th century.

ேவரகம்

 
  ேவரகம் tiruvēragam, ெப. (n.)

கட ள் ேகா ல் ெகாண்ட ஆ பைட க ள் ஒன்  எனப்ப வ  ).

 a skanda shire, one of six padai-Vidu, Murugan.

டந்ைத அ ல் உள்ள சா மைலேய ேவரகம் என்  றப்ப ன்ற .

ேவரகவ க்கமாைல
ேவரகவ க்கமாைல tiruvēragavaruggamālai, ெப. (n.)

   ேவ. இராமநாதன் ெசட் யார ்20ஆம் ற்றாண் ல் எ ய வ க்கமாைல" என் ம் ற் லக் யம் 
( ற்.அக);; a literature written by Rāmanāda-cettiyār of 20th century.

ேவள்-தல் ( ேவட்டல்

ேவள்-தல் ( ேவட்டல்) tiruvel,    16 ெச.  (v.i.)

    மணம் ரிதல்; to ma◌ாy.

     "ெதன்னவர ்ேகான் மகனாைரத் ேவட் " (ெபரிய, ேசரமான் 92);

     [  + ேவள்-]

ைவ ண்டம்

 
  ைவ ண்டம் tiruvaiguṇṭam, ெப. (n.)

ெநல்ைல மாவட்டத் ல் உள்ள ஊர:்

 avillage in Tirunelveli district.

     [  + ைவ +  ண்டம்]

மா ன் தைலைம இடம் ைவ ண்டம்இைறவனின் தைலைம இடம் க லாயம் இவ் ரண்  
இடங்களின் றப் கள் இவ் ரில் ளங் வதால் இவ் ர ் ைவ ண்டம் என்றைழக்கப்ப ற .

ைவசாதம்

 
  ைவசாதம் tiruvaicātam, ெப. (n.)

   நள்ளிர ல் கட க்ெகன்  வழங் ம் Gampo orch; offering of food to a deity at midnight at the close of the daily 
worship.

ைவயாற் சச்க்கரம்

ைவயாற் சச்க்கரம் tiruvaiyāṟṟuccakkaram, ெப. (n.)

   கா  வைக (பண  145);; a kind of coin.

     [  + ஐயா  + சக்கரம்]
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ைவயா

 
  ைவயா  tiruvaiyāṟu, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ல் உள்ள ஊர;் a village in Tanjavur district.

     [  + ஐயா ]

இப்ப ல் ெவண்ணா , ெவட்டா ,  ட ட் , கா ரி, ெகாள்ளிடம் ஆ ய ஐந்  ஆ கள் பாய்ந்  
வளம் ெப க் வதால் இந்த ஊர ்ஐயா  என்  ெபயர ்ெபற் ,  வரா ம் பாடல் ெபற்ற தலமாதலால் 

 அைடெபற் த் ைவயா  ஆ ற்

     [  + ஐ + ஆ ]

கல்ெவட் ல் இந்த ஊரப்்ெபயர ்இராேசந் ர ங்கவளநாட் ப் ெபாய்ைக நாட் த் ைவயா  என்  
வழங்கப்ப ன்ற . ஆங் ேலயர ்காலத் ல் இவ் ர ் வா  என வழங் ய .

ெவாற்றாைட

ெவாற்றாைட tiruvoṟṟāṭai, ெப. (n.)

    மஞ்சனம் ெசய்த ம் ஆண்டவன் ேமனி ல் க் ளிய க் ப் ன் ஒற் ெய க்கப்ப ம் 
நல்லாைட; cloth for wiping the body of an idol after bathing.

     " ெவாற்றாைட சாத் " ( ற்றா. தல.  வ  4.32.);

     [  + ஒற்  + ஆைட]

ெவாற் ர்

ெவாற் ர ்tiruvoṟṟiyūr, ெப. (n.)

   ெசங்கல்பட்  மாவட்டம் ைசதாப்ேபடை்ட வட்டத் ல் உள்ள ஊர;் a village in Cehgalpau district,

ந்தரர ்சங் யாைர மணம் ரிந்த இடம்

     [  + ஒற் ர]்

   1.  ெவாற் சர ்என் ம் ெபய ைடய இைறவன் இப்ப ல் ேகா ல் ெகாண் ப்பதால் 
ெவாற் ர ்என்  ெபயர ்ெபற் ள்ள . 2. ஊ ைய ேமல்வரெவாட்டா  த த் தைமயால் ஒற் ர ்

ெவாற் ர்ப்ப கம்

ெவாற் ரப்்ப கம் diruvoṟṟiyūrppadigam, ெப. (n.)

   தண்டபாணி அ களால் 19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் ( ற்.அக);; a literature 
composed by Dandapāni-Adigal of 19th century.

     [ ெவாற் ர ்+ ப கம்]

ெவாற் ர்வ ைடயம்மன் ஆ ரிய த்தம்
ெவாற் ரவ் ைடயம்மன் ஆ ரிய த்தம் tiruvoṟṟiyūrvaḍivuḍaiyammaṉāciriyaviruttam, ெப. (n.)

    ப் ரமணிய வா களால் 19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் ( ற்.அக);; a literature 
authored by Subiramaniya-swamigal of 19th century.

ெவாற்  ர் வ டயம்ைம

ெவாற்  ர ்வ டயம்ைம tiruvoṟṟiyūrvaḍivuḍayammai, ெப. (n.)

   க ப்ைபயாப் பாவலர ்என்பவரால் 19-20ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் ( ற்.அக.);; a 
literature authored by Karuppaiyā-p-pâvalar of 19-20th century.

     [ ெவாற் ர ்+ வ ைடயம்ைம + நவரத் னம்]

ேவாட் க்காய்

 
  ேவாட் க்காய் tiruvōṭṭukkāy, ெப. (n.)

ேவாட் க்காக உத ம் மரம்

 westIndian clabash.

     [ ேவா  + காய்]

ேவா

ேவா  tiruvōṭu, ெப. (n.)

   இரந் ண்பார ்கலம் (ெபரிய , வசன நீலகண்ட59);; shell of coco-de-mer, used as begging bowl by religious 
mendicants (ெச.அக);

     [  + ஒ ]

ேவாணம்

ேவாணம் tiruvōṇam, ெப. (n.)

இ பத் ரண்டாவ  நாண் ன் (நடச்த் ரம்);:

 the 22nd naksatra constellation of Aquila in makara-raşi (ெச.அக);.

     [  + ஒனம்]
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ேவாத் ர்

 
  ேவாத் ர ்tiruvōttur, ெப. (n.)

காஞ்

மாவட்டம் ெசய்யா  வட்டத் ள்ள ஊர:்

 a village in Käfijipuram district.

ேவாலக்கம் இவ் ரில் இைறவன் ேதவரக் க் ம்,  னிவரக்் க் ம் ேவதத் ன் ெபா ைள 
அ ளிச ்ெசய்த இடமாதலால் இப்ெபயர ்ெபற்ற . ஞானசம்பந்தரால் ஆண்பைன ெபண்பைனயாக 
மா ய தலம். (த ஊரெ்ப);

     [  + ஒ  + ஊர ்→  ேவாத் ரா]

ேவாலக்கம்

ேவாலக்கம் tiruvōlakkam, ெப. (n.)

   1. அத்தாணி ப்

 durbar, presence - chamber

   2. ெதய்வ இ ப்  (ெதய்வ சன்னிதானம்);; the presence of a deity.

     " ேவாலக்கஞ் ேச க்க வாச. அ. க.

   3.  ன் இ க் ம்  (சன்னி  ேகாஷ் );; assembly of devotees in rows before a deity.

     "அப்ேபாேத ேவாலக்கத்  னின் ம் எ ந்த ளி பரம் 213)

     [  + ஒவக்கம்]

ேவாைல

ேவாைல tiruvōlai, ெப. (n.)

கம்: 

 royal letter (S.1.1. ii, 182); (ெச.அக);.

     [  + ஓைல]

ேரந்

 
  ேரந்  tirēndi, ெப. (n.)

ராய் மைல:

 Indian chickweed.
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ைர-தல்

ைர-தல் diraidal,    4 ெச  (v.i.)

   1. அகைவ (வய );  ரவ்ால் ேதால் ரங் தல்; to become wrinkled, as skin by age.

     "GoToson ெசம் க ெவங்க ேணாக் ன்" ( வக 431);.

   2, ங் தல் ; to be wrinkled, creased, as cloth, as a flag in the wind, ou 3-07:53, solo 3.

   3. அைல எ தல் ( ன்);; to roll as waves;

 to heave up, as the sea;

 to break in ripples.

   4,  தந்தா தல்; to floatin water, as a vessel.

     "காரத்்தரங்கம் ைர ேதாணி ( க்ேக 187,); 

   5,  ரிதல்;   to coagulate, forminto clots, as milk.

பால் ைரந் ட்ட .

   6.  ர தல்:

 tobedrifted by the wind into heaps as seaweed;

 to gather, bees round a flower.

     " ல்லம் ேபா ன் ேமற் ைரந் ேத லாம்"( வக);

   7. ஆைட ல்; so.gp est svøst sur to be threadbare.

   8. ெம வாதல் ( ன்);; to become smooth, as an earthen vessel turned by a potter.

190

www.valluvarvallalarvattam.com 11272 of 19068.



ைர

ைர1 tiraittal, ெச  (v.i.)

   1. அைல ெய தல்; to roll or rise as waves.

     " ைரத"். ைரக்காகெத ந் .  ழ்வேதய்க்  ம கடேல" கம்பர7 கடல்கண் , 

   2  ைர பாரக்்க; see tial,! (ெசஅக.);

  ைர2 tiraittal,    2 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1.  ங் தல்( ன்);; to gatherup, contract, close, as the mouth of a seck.

   2. தன் ளடக் தல் ; to cover, contain.

     "நிலந் ைரக் ங் கடற்றாைன' ( றா நா 97);

   3, -ஆைடெகாய்தல்

 to plait the ends of a cloth, as in dressing.

     "4 off தாண்ேமற் ைரத ் த் "  னா கன்யா க!

   4. ஒ க் தல்

 tuck up, as one's cloth;

 to cause to gather, as moss or scum on the water.

     "நீரிற் ைலையத் ைரத் க் ெகாண்டான்",

   5, அைணத்தல்; to hug, strain.

     "uctuá (opo ெய த்  ம த் ைரத் " ( லப் 9.27);

     [ ைர →  ைரத்தன்]

  ைர tirai, ெப. (n.)

நிலம் (அக );:

 earth.

க.  ெர
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ைர"

ைர" tirai, ெப. (n.)

   1. உடற்ேறா ன் க ங்கல்:

 wrinkle, as in the skin through age.

நைர ைரெயான் ல்லாத நான் கேன (கம்பரா ாப்்ப 124);

   2.  ைரச் ைல; curtain, as rolled up.

     "உ ைரயாகப் ெபா க ெவ னி ம்" ( லப் 3,109);

   3. அைல; wave, billow, ripple.

     "ெதண்கடல வத் த் ைர நீக்கா ெவ த உம் கனித ்2.

   4. ஆ :

 river, brook.

     " ைர லா னர"் (ேதவா 2 

   5. கடல்: 

 sea.

     " ைர வள ரிப் " ( வக. 201);,

   6. ஏெழன் ங்  உக்  ; seven, a slangterm.

   7. ெவற் ைலச ் ள்

 roll of betel leaves.

   8. ெவற் ைல; betel:

     'இளந்தகாய் கமழ் ைர வாசம் ( வக 47%9. ைவக்ேகாற் ரி ( ன்);:

 roll of twisted straw,

   10. பஞ் ச ் ள் ( ன்);; roll of cotton prepared for spinning.

ைர-த்தல்

ைர-த்தல் tiraittal, ெச  (v.i.)

   ப த்தல்; to lic, as in bed.

ைரப்ப ெமல்லைண ெசய்வ த்தலம் நீலேக  27,

ைரக்கா

ைரக்கா  tiraikkācu, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக (I.M.p.cg. 1065);; an ancient tax.

     [ ைர + கா ]

ைரக்கடற்பா

 
  ைரக்கடற்பா  tiraikkaḍaṟpāci, ெப. (n.)

   கடற்பா  ; seaweed (சா.அக.);

     [ ைர + கடல் + பா ]

ைரச் ைல

 
  ைரச் ைல tiraiccīlai, ெப. (n.)

இ ைர:

 curtain cloth;veil;cloth of a tent (ெச.அக.);.

     [ ைர +  ைல]
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ைரசல்

 
  ைரசல் tiraisal, ெப. (n.)

    யவன் மட்பாண்டத்ைத மழமழப் ச ்ெசய்யப் பயன்ப த் ம் ைல; small cloth used by potter in 
giving polish to mud pots (ெச.அக);.

     [ ைர + சல்]

ைரத்த ர்-தல்

ைரத்த ர-்தல் tiraittavirtal,    4 ெச  (v.i.)

ட் டெ்டாளிரத்ல்

 to dazzle, twinkle.

     "தைரத்த ர ்பண்மான்" (தண்ைகப்  அகத் 20);

     [ ைர + அ ர]்

ைரத் ப்பா -தல்

ைரத் ப்பா -தல் diraidduppāṭudal,    5 ெச ன்றா  (v.t.)

    ம்பத் ம்ப நீட் ப் பா தலட; to sing elaborately with frequent repetitions.

ைரத் ப்பா  ரித ஞ் ெசல்வேர. (ேதவா 168, 6);

ைரந் ேபாதல்

ைரந் ேபாதல் tiraindupōtal, ெச , (v.i.)

   1. உர தல் த யவற்றால் ேதால் அ ந்  ேபாதல் ; to be abraded.

   2. ைர'-5 பாரக்்க;see tiras-

ைர ைர

 
  ைர ைர tirainurai, ெபா. கடல் ைர:

 sea froth, cullte fesh bone.

     [ ைர +  ைர]

ைரப்

ைரப்  tiraippu, ெப. (n.)

   1.  ங் ைக; wrinkling.

   2. அைலெய ைக:

 rolling, ripling.

   3.  ைரயால் மைறந்த இடம்; place screened by a curtian.

     " ைரப் ல் வ ைவ  ங்ேக யயரப்" (க த் 115,19);

     [ ைர +  ]

ைரப்

 
  ைரப்  tiraippuḻu, ெப. (n.)

ழந்ைதகைள இைளக்கச ்ெசய் ம் டற் ச் :

 Toundworm found in the small intestines especially in childeren causing progressive emaciation (சா_அக);.

     [ ைர +  ]
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ைரேபாக்

 
  ைரேபாக்  tiraipōkki, ெப. (n.)

ள :

 black pepper (சா.அக);

     [ ைர + ேபாக் ]

ைரமடக்

 
  ைரமடக்  tiraimaḍakku, ெப. (n.)

   அைல ம ந்  ைக நாஞ்); rolling of waves.

நீந் றவரக்ள் ைரமடக் ல் அகப்படக் டா  (ெசஅக.);

     [ ைர +மடக் ]

ைரயல்

ைரயல் tiraiyal, ெப. (n.)

   1.  ங் ைக; wrinkling.

   2. ெவற் ைல( டா);; betel.

   3. ெவற் ைல ; roll of betel prepared for chewing.

     " ைரயேலா டைடக்கா த்த" ( லப் 16, 55);

     [ ைர + அல்]

  ைரயல் tiraiyal, ெப. (n.)

ைரயன் பாரக்்க: see tialyan.

     "ேசரல் என்ற  . . . .  ைரயல் இளவல் என்றாற்ேபால்வேதார ்லகர ற் ப் ெபயரச்ெ்சால்" ( வப் ப  
1, 2 உைர (ெசஅக.);

     [ ைரயன் →  ைரயல்]

ைரயரங்கம்

 
  ைரயரங்கம் tiraiyaraṅgam, ெப. (n.)

ைரப்படக்காட் கள் நடத் தற்ேகற்ற இடம்:

 theatre (ெபாவ );

     [ ைர + அரங்கம்]

ைரயன்

ைரயன் tiraiyaṉ, ெப. (n.)

   1. ெநய்தனிலத் தைலவன் (அக.நி);:

 ruler for chiefina maritince tract.

   2: கடல்வ யாக வந்  ெதாண்ைட நாடை்ட ஆண்டதாகக் க ம் பைழய அரச Guðū ūsari; an ancient 
chief of Tondai nádu, who was believed to have come from across thesca.

     "ெவன்ேவற் ைரயன் ேவங்கட ெந வைர (அகநா 85);

     [ ைர + அன்]
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ைர ல்லான்

 
  ைர ல்லான் tiraiyillāṉ, ெப. (n.)

   கரிசலங்கண்ணி; eclypse plant (சா.அக);

     [ ைர + இல்லான்]

ைர

ைர  tiraiyuṟi, ெப. (n.)

   1. ெபரிய உ :

 network of rope forkeeping big pots suspended.

   2.  ன்னல் உ  ; ptaited network of rope.

ண்ணக் கலத் ல் ைர  ேமலைவத்ேத ெவண்ெணய் ங்  வ்  ெபரியாழ் .2,5,3)

     [ ைர + உ ]

ைர -தல்

ைர -தல் diraiviḻudal,    2 ெச.  (v.i.)

   ேதால் க்  தல் ; to become wrinkled, as skin by age.

     [ ைர +  -]

ைர

ைர  tiraivu, ெப. (n.)

   1. ேதால் ங் ைக

 wrinkling, as by age.

   2. osmoGuapon; rolling as of waves.

     [ ைர +  -]

ல்

ல் til, இைட (part.)

ைழ , காலம், ஒ ைச என் ம் ெபா ள்களில் வ ம் ஒரிைடசெ்சால் (ெதால், ெசால்.255);

 expletive signifying a desire, time or a suggestion (ெசஅக.);

  ல் til, ெப. (n.)

இைட (part);.

   ஒ க் ப்  இைடசெ்சால்; one mopoic-particle used in poetry,

ெசல்லாேமா ல் ல்வைள ற .

     [ ல்-ஒ க் ப் செ்சால்]

ல்ல
ல்ல tilla, இைட(part) ல்; see til.

     " ேயன் ல்லா மைல ழ ேவாற்ேக (ஐங் . 204);

ல்லகம்
ல்லகம் tillagam, ெப. (n.)

    ளா (ைதலவ. ைதல. 74);; wood apple (ெச.அக);.

ல்லம்

ல்லம் tillam, ெப. (n.)

   கா  ( டா);; forest, jungle.

ல்ல ம் பலேதச ங் கடந்  ேச . மங்கல 73 (ெச. அக.);

  ல்லம் tillam, ெப. (n.)

ல்ைல மரத் ன் ைத பாம் ,  ச்  ஆ யவற் ன் க க் ம் ட்டத் ற் ம் ம ந்தாகப் பயன்ப வ

 seed of Tigers milk tree cures insect and snakebites, leprosy etc. (சா.அக);.
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ல்லாயம்

ல்லாயம் tillāyam, ெப. (n.)

 deception.

     " ல்லாய்க் கட் ெமா  ெசப் றாய்" (பஞ்ச க 1220);

ல்

ல்  tilli, ெப. (n.)

கச் ய நிலப் ப :

 a very small plot of land. 90, £ciour Guh

நீரப்ாய ல்ைல.

  ல்  tilli, ெப. (n.)

ஒ வைக நாட் ப் ற நடனம்,

 a dance variety in folklore.

ல்  ஆ னர ்(ெகா.வ.);.

     [ ல்லாேல- ல் ]

ல் யம்

 
  ல் யம் tilliyam, ெப. (n.)

   நல்ெலண்ெணய் (ைதல . ைதல);; gingili oil (Go);.

  ல் யம் tilliyam, ெப. (n.)

தாகத் த்தப்பட்ட ைள லம் ( ங்);

 landnewly brought under cultivation.

ல் யம் ல் யம்

 
  ல் யம் ல் யம் tilliyambilliyam, ெப. (n.)

ல் ல்  பாரக்்க; see till-mullu,

அவன் ல் யம் ல் யம் ரியாவரக்காரன் ப

ல் ப் ல்

 
  ல் ப் ல்  tilluppillu, ெப. (n.)

ல் ல்  பாரக்்க: see tillu-mulutெசஅக).

ல் ம் ல் ம்

 
  ல் ம் ல் ம் tillumbillum, ெப. (n.)

ல் ல்  பாரக்்க: See tillu-mullu,

ல் ம் ல் ம் வா ைர (பழ.);

ல் மல்

 
  ல் மல்  tillumallu, ெப. (n.)

ல் ல்  ;see tillu-mullu (ெச.அக);.
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ல் ல்

ல் ல்  tillumullu, ெப. (n.)

ெபாய் Ligo-G, 

 deceit, trick, deceiful words, ties.

     " ல் ல்  ேப  இராமநா. ஆரணி 8:

ல்ெலரி

 
  ல்ெலரி tilleri, ெப. (n.)

பைடக்கலக் ெகாட் ல்

 artillery (ெசஅக);.

ல்ேலலம்

 
  ல்ேலலம் tillēlam, ெப. (n.)

    ல்ேலல என்  ம் பாட் வைக ; a kind of song ending in tilsela (ெச.அக.);

ல்ைல

ல்ைல tillai, ெப. (n.)

   1. மரவைக ; blinding trce.

     " ல்ைலயன்ன ல்ெலன் கைடேயா " ( றநா, 252);

   2.  ல்ைல மரவைக, 

 mountain slendertiger's milk.

   3.  ற்றம்பலம் ( தம்பரம்);; town of Chidambaram.

     " ல்ைலநகா் க் ச ் ற்றம்பலமன் ம் ைடயாைன"  வாச 8.

   4.  ல்ைலநாயகம் பாரக்்க; see tillaināyagam.

  ல்ைல tillai, ெப. (n.)

ல் (ெதால்ெசால். 397. ேசனா); பாரக்்க; see til.

ல்ைலக்கட்

 
  ல்ைலக்கட்  tillaikkaṭṭi, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ்சம்பா ெநல்; a kind of campa paddy (ெச.அக);.

     [ ல்ைல + கட் ]

ல்ைலக்கட்ைட

ல்ைலக்கடை்ட tillaikkaṭṭai, ெப. (n.)

   ெசம்பாைள ெநல் ; G.Tp.D..i. 132;

 cempālai paddy.

ல்ைலச் ேலைடெவண்பா
ல்ைலச் ேலைடெவண்பா tillaiccilēṭaiveṇpā, ெப. (n.)

   19ஆம் ற்றாண்ைடச ்ேசரந்்த கந்தசா க்க ராயர ்எ ய ற் லக் யம் ( ற்.அக); ; a literature 
authored by Kandasāmik-kavirayer of 19th century A.D.

ல்ைலத் ச் த் ர டம்

ல்ைலத் ச் த் ர டம் tillaittiruccittiraāṭam, ெப. (n.)

தம்பரத் ள்ள மால் ேகா ல் ( வ். ெபரிய , 3, 3, 1);,

 the Tirumal shrine at Chidambaram (ெச.அக);
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ல்ைலத் கழ்

ல்ைலத் கழ் tillaittirubugaḻ, ெப. (n.)

   தண்டபாணி அ களால் 19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட இலக் யம் to-214.); a literature authored by 
DandapāniAdigal.

     [ ல்ைல +  ப் கழ்]

ல்ைலநண்

 
  ல்ைலநண்  tillainaṇṭu, ெப. (n.)

    ல்ைல மரத்த ல் காணப்ப ம் ஒ வைகக் கரிய gassro; a black lobster; as found under the tillai trcc 
(ெசஅக);.

ல்ைலநாயகம்

 
  ல்ைலநாயகம் tillaināyagam, ெப. (n.)

   சம்பா Globso; a variety of campá paddy (ெச.அக);,

     [ ல்ைல + நாயகம்]

ல்ைலநாயகன்

 
  ல்ைலநாயகன் tillaināyagaṉ, ெப. (n.)

தம்பரத் ள்ள வன் ( ன்);:

 Sivan, thelord of Chidambaram.

     [ ல்ைல+ நாயகன்]

ல்ைலெநல்

 
  ல்ைலெநல் tillainel, ெப. (n.)

ல்ைல நாயகம் பாரக்்க;see tillai-näyagam (ெச.அக);

     [ ல்ைல + ெநல்]

ல்ைவ வா ரவர்

 
  ல்ைவ வா ரவர ்tilvaimūvāyiravar, ெப. (n.)

ல்ைலவாழ்ந்தனா ்பாரக்்க; see tillai –valndaanr.

     [ ல்ைல  +  வா ரவா]்

ல்ைலயம்பலம்

ல்ைலயம்பலம் tillaiyambalam,     தம்பரத் ள்ள ெபான்னம்பலம் (கனக); the shrine of Nadarāja at 
chidambarm.

லகவ அம்ைம

     " ல்ைலயம்பலத்ேத யா ன்ற லம்பாடல்" ( வாச 11,20);

     [ ல்ைல + அம்பலம்]

ல்ைலெயண்ெணய்

 
  ல்ைலெயண்ெணய் tillaiyeṇīey, ெப. (n.)

ல்ைல மரப்படை்ட னின்  எ க் ம் எண்ெணய்( ன்);:

 black oil from the green park of the tillai tree.

     [ ல்வைல + எண்ெணய்]
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ல்ைலவனம்

ல்ைலவனம் tillaivaṉam, ெப. (n.)

தம்பரம்:

 Chidambaram, as formerly a tillai grove.

     " ல்ைலவனத ்தண்டா பனாமமேத ைணயா" ேகா ற்  பரக்கர 10)

     [ ல்ைல + வனம்]

ல்ைலவாழந்தணா்

ல்ைலவாழந்தணா ்tillaivāḻnda, ெப. (n.)

ெதாைகய யாரக் ள் ஒ சாராரான தம்பரத் ற் ரிய அந்தணர ்(ேதவா. 736, 1);:

 the class of officiating brahmins at the Chidambaram temple, one class of tokai-yadiyār,

     [ ல்ைலவாழ் + அத்தனர]்

ல்ைல டங்கன்ெநாண் நாடகம்

ல்ைல டங்கன்ெநாண் நாடகம் tillaiviḍaṅgaṉnoṇḍināḍagam, ெப. (n.)

   மாரி த் ப் ள்ைள என்பவரல் 18ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் (5.5-2%);; a literature 
authored by Māri-muttup-pillai of 18th century A.D.

     [ வ்ைவ டங்கன் ெதாண்  நாடகம்]

லகம்

லகம் tilagam, ெப. (n.)

   1. ெநற் ப்ெபாட் :

 tilka, a small circular mark on forehead.

ெதா ம்.  தல் தற். 

   2.  றந்த :

 that which is excellent, eminent; any chrished clofect.

     ' லக நீண் த் ேதா ' ( வக. 246,);

   3. மஞ்சா  மரம்; barbadoes pride."Lorougpub நாக ந் லக ம த ம்" ( வப் 13 152);

   4.  லதகக்க த் ைற (இல.அக பாரக்்க; see tilataga-k-kall-t-turai (ெச.அக.);,

  லகம் tilagam, ெப.(n.)

   1. ெநற் ப்ெபாட் ; a small circular mark on forehead.

     " லகந்ெதா ம்...  தல்" (நற்.62);.

   2.  றந்த ; that which is excellent,

 eminent.

     " லக நீண் த் ேதா " ( வக.246);.

     [p]

லகவ  அம்ைத 

லகவ  அம்ைத  dilagavadiamdaidudi, ெப. (n.)

ஞானியார களால் 19-20ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட  ( ற்.அக);

 a literature authored by Nāniyāradigal.

     [ லகவ  + அம்ைம +  ]

லகவ யார்
லகவ யார ்dilagavadiyār, ெப. (n.)

    நா க்கரசரின் தமக்ைகயார ்(ெபரிய .  நா க் 17);; the elder sister of Tirunávukaracar,
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லம்

 
  லம் tilam, ெப. (n.)

மஞ்சா ( ங்);:

 barbadoes pride.

  லம் tilam, ெப.(n.)

   எள்  ( ங்.);; sesamum indicum.

     [த.  ல்(எள்);- ல் → Skt. tila → த.  லம்.]

 
   tilu, ெப. (n.)

    ன் ைனக் க்க வழங் ம் உக்  (யாழ் அக);; three a slang term.

ப்

 
  ப்  tiluppulu, ெப. (n.)

ப்பைதக் ெபண்ைணக் க் ம் உக் :

 thirty a slang term.

     [  →  ப் ]

  ப்  tiluppulu, ெப.(n.)

    ப்ப  என்றதைனக் க் ம் உக் ;     [Skt. tri+p+pulu → த.  ப் .]

ேலாத்தைம

ேலாத்தைம tilōttamai, ெப. (n.)

ெதய்வ மகளி ெளா த்

 celestial nymph.

     "ெச ப்பைனத ்தாங் த் ேலாத்தைம ெசால்" (கம்பர7:நி ைன 2);

வண்டல்

 
  வண்டல் tivaṇṭal, ெச  (v.i.)

    வளல்; staggering, relaxing (சா.அக);.
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வம்

வம் tivam, ெப. (n.)

   1. ேம லகம் (பரமபதம்);; heaven.

     "தவத் ம் ப நிைர ேமய்ப் வத் " த , வா 03/012. வான் (யாழ்.அக);:

 Sky.

  வம் tiyam, ெப. (n.)

    வா பாரக்்க (சங்அக);; sectivā.

  வம் tivam, ெப.(n.)

   1. பரமபதம்; heaven.

     " வத் ம் ப நிைர ேமய்ப் வத் " ( வ். வாய்.10, 3, 10);.

   2. வானம்; sky (யாழ்.அக.);.

     [Skt. div → த.  வம்]

வரம்

 
  வரம் tivaram, ெப. (n.)

   நா  (ச );; country or rural tract.

வைல

வைல tivalai, ெப. (n.)

   1.  த ந் ளி ( ங்);:

 small drop, spray.

     "ெதள்ள த தவாமற் வைல காட்  (தா ெபற்றவட ்8);

   2. மைழத் ளி ( ங்); ; rain drop.

   3. மைழ( ங்);; rain.

     [ வைவ →  வைல]
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வள்

வள் 1 divaḷḷudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1,  வ தல் ; to stagger, bend, as when unable to support a weight;

 to be supple or yielding.

     ' வளவன்னங்க நன்ட காட் வ" (கம்பரா. பம்ைப 18);

   2. வா தல் ; tofade, wither.

     "அனங்கெனய்யக் ைழந்ததார ் வண்டதன்ேற. ( வக.206);

   3.கடந்தைசதல் ; to move, as on the ground;

 to swing.

     " ண்டல ம்  . . . மணித்  ெதாத்  நிலந் வள" ( வக. 22);

   4.  ளங் தல்:

 to shine.

     " வ ம் ெவண் ம ேபால்" ( . .ெபரிய  2 7,1);

   5. நீரந்ிைல த ய வற் ேல ைளத்தல்

 to sport, as in water.

     "தன்மதந் வண்ட வண் " ( வக.2313);

  வள் 2 divaḷḷudal,    5 ெச ன்றா  (v.t.)

   1. ெதா தல் ( ங்.);; to touch.

   2.  ண்  g);shrugogo; to gladden by touch."flavor or ...  ந்தைழேய" ( க்ேக 200 உைர:);

வ -தல்

வ -தல் divaṟudal,    5 ெச.  (v.i.)

   சாதல் (g m);; to die.

     [தவ  →  வ -]

வா

வா tivā, ெப. (n.)

   1, பகல் ( ங்);; day-time.

     " வா  னந்தமா ய மாைலேய"  ரேமா  க 2 2. நாள் ( வா.);.

 day.

     "நீ தைகைமெகாண்ட வாத் னில் இர  அ ://3.   பாரக்்க; see tivr.

வாகரம்

 
  வாகரம் tivākaram, ெப. (n.)

   அம்பரச் ்ேசந்தன் வள்ளன்ைமயால் வாகர னிவரியற் ய ம் இப்ேபா  வழங் ம் த ழ் 
நிகண் களில் கப் பழைமயான மான நிகண் ; the earliest of the extent Tamil glossaries, composed under 
the patronage of Ambar-ccēndan by Tivākara-muņivar.

வாகரன்

வாகரன் tivākaraṉ, ெப. (n.)

   1.  வாகர நிகண் ன் ஆ ரியர ்; theauthor of Tivåkaram.

   2. ஞா  ( ரியன்);; sun.

     " வாகரேன யன்ன ேபேராளி வாணன்"( தஞ்ைசவ 119);
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ப்

 
  ப்  tiḷuppu, ெப. (n.)

கப்பலைறகட்  ஏற உத ம் ப

 cabin Steps (ெசஅக);.

ைள-த்தல்

ைள-த்தல் tiḷaittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1. ெந ங் தல் ( டா);; to be close, crowded.

     "பன்ம ர ் ைளத் ல்" (கா க மகளிர ்8);

   2 நிைறதல் ( டா);; to be full;

 to abound, as water in a river,

   3.அைசதல் ; to swing to and fro;

 to move.

தாமம் றந் ைளப்ப ( :ெவ.1 .21);

   4.  ைளயா தல்; to play. disport.

ைணெயா  ைளக் ம்' (அகநா.34. 13);. 

   5.  தல்; to dive, to sport in water. 

ைளக் ந் ரத்்த மறாத (ேதவா.533,2);. 

   6. இைட டாெதா தல்; to flow, fall unceasingly.

     "ேத  ம ழ் த் ைளத்தாங் " ( வக.519);. 

   7. ெதா ல் இைட டா  ப தல்; to practise constantly.

     "மட்  வாக்க ற் ைளத் தவர"் ( வக. 30);. 

   8. ம ழ்தல்; to rejoice.

      'மடந்ைதயர ் ந்ைத ைளப்பன வாகாேத' ( வாச. 49, 8);.

    9. ெபா தல்; to fight.

     "ஈெரண்மர ் ைளத்  ழ்ந்தார"் ( வக.3076);.

     [ ைள →  ைள →  ைள-. (ேவ.க. 275);.]

ைள

ைள2 tiḷaittal,    8 ெச. ன்றா  (v.t.)

    ய்த்தல்; to experience, enjoy, copulate with.

     "கன்னி நாைரையத் ைளத்த ன்" ( வக. 50);.

  ைள3 tiḷaittal,    8 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ெகா க்கக் காய்ச் தல் (நாஞ்);; to boil.

  ைள4 tiḷaittal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ைளத்தல் ( டா.);; perforate, bore.

     [ ைள →  ைள.]
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ற்

ற்  tiṟṟi, ெப. (n.)

   1. க த் த் ன்னற் ரிய உண  ( ங்.);; eatables that must be masticated before being swallowed.

   2. இைறச் ; meat.

     "எ க ற் " (ப ற் ப்.18,2);.

     [ ன் →  ன்  →  ற் .]

  ற்  tiṟṟi, ெப.(n.)

   இைறச் ; meat (சா.அக.);.

ற

ற1 tiṟattal,    12 ெச. ன்றா . (v.i.)

   1. கத  த யவற் ன் காப்  நீக் தல்; to open, as a door, one's eyes.

     " ல் ர ்நயனக் கைட றவா மட ர ்கைட ற ன்" (க ங். 29);.

   2. வ  த யவற் ன் அைடப்  நீக் தல்; to lay open;

 to make an opening, avenue or passage, as in a wall.

     "பாைதையத் றந் ட்டாரக்ள்".

   3. ெவளிப்ப த் தல்; to divulge, disclose, unveil, reveal, as a secret. 

     'அவன் டை்டத் றந் ட்டான்'.

   4. தாள்,  ட்  த யவற்ைறத் றத்தல்; to unlock, unbar, unbolt.

   5.  ைளத்தல்; to make a breach;

 to bore. 

     'இளநீரின் கண்ைணத் றந்தான்'.

   6.  ளத்தல்; to cut open. 

     ' றந்தன ண்கெளல்லாம்' (கம்பரா.மாயாசனக. 56);.

   7.  ல் த யவற்ைற ரித்தல்; to open as a book.

  ற2 tiṟattal, ெச. . . (v.i.)

    ள ப தல்; to split open;

 to form a gap passage or breach. 

     'த ய யால் தைல றந்த ' (ெச.அக.);.

றக்க

 
  றக்க tiṟakka,  .எ. (adv.)

    றைமயாக (நாஞ்.);; ability.

     [ றம் →  றக்க.]

றக்

றக் 1 diṟakkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    றல் (யாழ்.அக.);; to be increased.

  றக் 2 tiṟakku, ெப. (n.)

   ெசயல்; one's concerns, affairs. 

     'அவன் றக் ேல ேபாகக் டா ' (ெச.அக.);.
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றங்ெகட்டவன்

றங்ெகட்டவன் tiṟaṅgeṭṭavaṉ, ெப. (n.)

   1. வ யற்றவன்r; weak person.

   2. பயனி ; incompetent, incapable man (ெச.அக.);.

     [ றம் + ெகட்டவன்.]

றத்தைக

 
  றத்தைக tiṟattagai, ெப. (n.)

றந்தவன் ( ன்.); பாரக்்க;see tirantavan.

     [ றம் →  றத்தைக.]

றத்தவன்

றத்தவன்1 tiṟattavaṉ, ெப. (n.)

   ெசல்வ நிைல ள்ளவன்; opulent, thriving, prosperous man (ெச.அக.);.

     [ றம் + அத்  + அவன்.]

  றத்தவன்2 tiṟattavaṉ, ெப. (n.)

   1. வ யற்றவன்; stout, strong person.

   2.  றன வன் (சமரத்்தன்);; clever, able person (ெச.அக.);.

     [ றம் + அத்  + அவன்.]

றத்தாம்பட்

 
  றத்தாம்பட்  tiṟattāmbaṭṭi, ெப. (n.)

   கத ல்லாத ட் ன் அைற ( கைவ. வழ); (கட் டம்);; room which has no doors.

றத்தார்

றத்தார ்tiṟattār, ெப. (n.)

   ஒ  ப யார,் பக்கத்தார;் people of one side.

     " த் றத்தார ்பக்கேம ேசரெ்கன்  காய்த் ய" ( லப்.வஞ் ன. 55);.

றத்

 
  றத்  tiṟatti, ெப. (n.)

   ம த் வச் ; mid-wife (ெச.அக.);.

     [ றம் + அத்  + இ.]

றத் றம்

றத் றம் tiṟattiṟam, ெப. (n.)

   நான்  ர ள்ள பண்வைக ( லப். 13, 106, உைர);; secondary melody type, quadrantanic.

  றத் றம் tiṟattiṟam, ெப. (n.)

   நான்  ர ள்ள பண்வைக ( லப். 13, 106, உைர);; secondary melody type, quadratanic.

றந்த மனம்

 
  றந்த மனம் tiṟandamaṉam, ெப. (n.)

   ெவளிப்பைடயான மனம்; open heart (ெச.அக.);.

     [ ற →  றந்த + மனம்.]
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றந்தெவளி

 
  றந்தெவளி tiṟandaveḷi, ெப. (n.)

   ெவளியான இடம்; to open place, plain (ெச.அக.);.

     [ ற →  றந்த + ெவளி.]

  றந்தெவளி tiṟandaveḷi, ெப. (n.)

   ெவளியான இடம்; to open place, plain (ெச.அக.);.

     [ ற →  றந்த + ெவளி]

றந்தெவளிக் ர் ைளஇைணப்

 
  றந்தெவளிக் ர் ைளஇைணப்  tiṟandaveḷikārtuḷaiiṇaippu, ெப. (n.)

   நீள் ப் பலைககளில் ந க்கால்கைளப் ெபா த்தப் பயன்ப ம் இைணப்  வைக; a joint in long bench. 
(தச் .);.

     [ றந்தெவளி +  ர் ைள + இைணப் .]

  றந்தெவளிக் ர் ைளஇைணப்  tiṟandaveḷikārtuḷaiiṇaippu, ெப. (n.)

   நீள் ப் பலைககளில் ந க்கால்கைளப் ெபா த்தப் பயன்ப ம் இைணப்  வைக; a joint in long bench. 
(தச் );.

     [ றந்தெவளி +  ர் ைள + இைணப் ]

ெவளிப் ப ந்  வால் இைணப்

 
  றந்த ெவளிப் ப ந்  வால் இைணப்  tiṟandaveḷipparunduvāliṇaippu, ெப. (n.)

   ேமைசகளில் ந க்கால்களின் இைணப் ; a joint in table. (தச.் ெபா .);.

     [ றந்தெவளி + ப த் வால் + இைணப் .]

றந்தைற

றந்தைற tiṟandaṟai, ெப. (n.)

   1. காவலற்ற இடம் (யாழ்.அக..);; open, unguarded place.

   2.  ைளவற்ற நிலம்; barren country.

   3. மந் ரத்ைத ெவளி ேவான்; one who divulges;

 secrets; leaky person (ெச.அக.);.

  றந்தைற tiṟandaṟai, ெப. (n.)

   1. காவலற்ற இடம் (யாழ்.அக.);; open, unguarded place.

   2.  ைளவற்ற நிலம்; barren country.

   3. மந் ரத்ைத ெவளி ேவான்; one who divulges;

 secrets;

 leaky person (ெச.அக.);.
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றந் காட் -தல்

றந் காட் -தல் diṟandukāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெவளிப்பைடயாக் தல்; to lay open, divulge, disclose fully, as one's mind.

   2. ெதளிவாக ளக் தல்; to explain fully, illustrate clearly (ெச.அக.);.

     [ றந்  + காட் .]

  றந் காட் -தல் diṟandukāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெவளிப்பைடயாக் தல்; to lay open, divulge, disclose fully, as one's mind.

   2. ெதளிவாக ளக் தல்; to explain fully, illustrate clearly (ெச.அக.);.

     [ றந்  + காட் -,]

றந் ேப -தல்

றந் ேப -தல் diṟandupēcudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மனத்ைத ட் ச ்ெசால் தல்; to speak, frankly or openly (ெச.அக.);.

     [ றந்  + ேபச-.]

  றந் ேப -தல் diṟandupēcudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மனத்ைத ட் ச ்ெசால் தல்; to speak, frankly or openly (ெச.அக.);.

     [ றந்  + ேபச-,]

றப்ப -தல்

றப்ப -தல் diṟappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

    ப தல்; to be formed into divisions;

 to be arrayed;

 to be classified. 

     'வந்தைட ணிெசய் காலாட ் றப்படப் பண்ணி' ( வக. 3075);.

  றப்ப -தல் diṟappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

    ப தல்; to be formed into divisions;

 to be arrayed;

 to be classified.

     'வந்தைட ணிெசய்  காலாட ் றப்படப் பண்ணி' ( வக. 3075);.

றப்ப

றப்ப 2 diṟappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

    ரப்்ப தல்; to improve, as soil, health, strength, knowledge;

 to be prosperous.

     "வாழ்க்ைக றம்பட" (ஞானா. பா , 5, 10);.

     [ றம் + ப .]

  றப்ப 2 diṟappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

    ரப்்ப தல்; to improve, as soil, health, strength, knowledge;

 to be prosperous.

     "வாழ்க்ைக றம்பட" (ஞானா. பா . 5, 10);.

     [ றம் + ப ]
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றப்பண்

றப்பண் tiṟappaṇ, ெப. (n.)

    ைறந்த நரம் ள்ள பண்; secondary melody types.

     " றப்பண் பா ன்ற ஏல்ைவ" ( லப். 8, 43, அ ம்.);.

 | றம் + பண்.]

  றப்பண் tiṟappaṇ, ெப. (n.)

    ைறந்த நரம் ள்ள பண்; secondary melody types.

     " றப்பண் பா ன்ற ஏல்ைவ" ( லப். 8. 43, அ ம்);.

     [ றம் + பண்]

றப்பணம்

 
  றப்பணம் tiṟappaṇam, ெப. (n.)

    ரப்பணம்; timlet (ெச.அக.);.

     [ ரப்பணம் →  றப்பணம்.]

  றப்பணம் tiṟappaṇam, ெப. (n.)

    ரப்பணம்; timlet (ெச.அக.);.

     [ ரப்பணம் →  றப்பணம்]

றப்பா

றப்பா  tiṟappāṭu, ெப. (n.)

    பா ; necessary equipment, as discretion, strength of mind, etc.

     [ றம் + பா .]

  றப்பா 2 tiṟappāṭu, ெப. (n.)

   1.  ரப்்ப ைக; Improving, strengthening, enriching.

   2.  றைம; strength, ability.

     "ேவ ைன ைடயான்  றப்பாடை்ட ேநாக் " ( .ெவ. 4, 16, ெகா . உைர);.

     [ றம் + பா .]

  றப்பா  tiṟappāṭu, ெப. (n.)

    பா ; necessary equipment, as discretion, strength of mind, etc.

     [ றம் + பா ]

  றப்பா 2 tiṟappāṭu, ெப. (n.)

   1.  ரப்்ப ைக; Improving, strengthening, enriching.

   2.  றைம; strength, ability.

     "ேவ ைன ைடயான்  றப்பாடை்ட ேநாக் " ( .ெவ. 4, 16, ெகா , உைர);.

     [ றம் + பா ]
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றப்

றப் 1 diṟappidal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உ ப்ப தல்; so, to make firm, harder, consolidate (ெச.அக.);.

  றப் 1 diṟappidal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உ ப்ப தல்; to make firm, harder, consolidate (ெச.அக.);.

றப்

றப்  tiṟappu, ெப. (n.)

   1. ெவளி டம்; open, unfortified place.

   2.  ற ேகால்; key.

   3.  ளப் ; cleft, opening.

     "மண் றப்ெபய்த ழ்ந்தான்" (கம்பரா.  ம்பக. 195);.

  றப் 2 tiṟappu, ெப. (n.)

   அர த் ரை்வ நிலம்; assessed lands (ெச.அக.);.

  றப் 2 tiṟappu, ெப. (n.)

   அர த் ரை்வ நிலம்; assessed lands (ெச.அக.);

றப -தல்

றப -தல் diṟabaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1.  றக்கப்ப தல்; to be opened.

   2. ெவளியாதல்; to be disclosed, revealed.

     [ ற + ப -.]

  றப -தல் diṟabaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1.  றக்கப்ப தல்; to be opened.

   2. ெவளியாதல்; to be disclosed, revealed.

     [ ற + ப -,]
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றம்

றம் 1 diṟambudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. மா ப தல்; to change;

 to be over-turned, to be sub-verted.

     "நியாயேம றம் ம்" (கம்பரா. மந்தைர. 66);.

   2. நரம்  த யன றழ்தல்; to sprain.

  றம் 2 diṟambudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தவ தல்; to swerve from, from deviate.

  றம் 1 diṟambudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. மா ப தல்; to change;

 to be over-turned;

 to be sub-verted.

     "நியாயேம றம் ம்" (கம்பரா. மந்தைர. 66);.

   2. நரம்  த யன றழ்தல்; to sprain.

  றம் 2 diṟambudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t);   தவ தல்; to swerve from, from deviate.

றமாய்

 
  றமாய் tiṟamāy,  .எ. (adv.)

   உ யாய்; certainly. 

றமாய் ப்ப  ேகாடை்ட ெநல் ைள ம்.

     [ றம் + ஆய்.]

  றமாய் tiṟamāy,  .எ. (adv.)

   உ யாய்; certainly.

றமாய் ப்ப  ேகாடை்ட ெநல் ைள ம்.

     [ றம் + ஆய்]
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றைம

றைம1 tiṟamai, ெப. (n.)

   நற்ேப  ( ன்.);; good fortune, wealth.

  றைம2 tiṟamai, ெப. (n.)

   1. அ த் றம்;  lability, cleverness.

     "உண்ணைமப் ெப க்கமாந் றைம காட் ய" ( வாச. 42, 7);.

   2. வ ைம; strength, vigour, power.

   3.  ணி ; bravery, courage, manliners.

   4. ேமன்ைம ( ன்.);; goodness, excellence.

     [ றம் + ைம.]

  றைம2 tiṟamai, ெப. (n.)

   1. அ த் றம்; ability, cleverness.

     "உண்ணைமப் ெப க்கமாந் றைம காட் ய" ( வாச. 42, 7);.

   2. வ ைம; strength, vigour, power.

   3.  ணி ; bravery, courage, manliners.

   4. ேமன்ைம ( ன்.);; goodness, excellence.

     [ றம் + ைம]

றைமக்காரன்

 
  றைமக்காரன் tiṟamaikkāraṉ, ெப. (n.)

   பணக்காரன் ( ன்.);; wealthy person.

     [ றைம + காரன்.]

  றைமக்காரன் tiṟamaikkāraṉ, ெப. (n.)

   பணக்காரன் ( ன்.);; wealthy person.

     [ றைம + காரன்]

றைமசா

 
  றைமசா  tiṟamaicāli, ெப. (n.)

   ஆற்றல் ெபா ந் யவன்; able man.

     [ றைம + சா .]

  றைமசா  tiṟamaicāli, ெப. (n.)

   ஆற்றல் ெபா ந் யவன்; able man.

     [ றைம + சா ]
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றல்

றல் tiṟal, ெப. (n.)

   1. வ ; strength, vigour.

     " ன்ன ந் றல்" ( றநா. 3, 8);.

   2.  ணி ; bravery, courage, valour.

   3. ெவற் ; victory.

     " றல் ேவந்தன் கழ்" ( .ெவ. 9, 31, ெகா );.

   4. ஒளி; lustre, as of precious stones.

     " றல்  மணி லங்  மார் ன்" (ப ற் ப்.463);.

   5. ேபார ்(யாழ்.அக.);; battle war.

   6. பைக (யாழ்.அக.);; hostility, enmity.

. 

     [ றம் →  றல்.]

  றல் tiṟal, ெப. (n.)

   1. வ ; strength, vigour.

     " ன்ன ந் றல்" ( றநா. 3,8);.

   2.  ணி ; bravery, courage, valour.

   3. ெவற் ; victory.

     " றல் ேவந்தன் கழ்" ( .ெவ. 9, 31, ெகா );.

   4 ஒளி; lustre, as of precious stones.

     " றல்  மணி லங்  மார் ன்" (ப ற் ப். 463);.

   5. ேபார ்(யாழ்.அக.);; battle war.

   6. பைக (யாழ்.அக.);; hostility, enmity.

க. 

     [ றம் →  றல்]
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றேலான்

றேலான் tiṟalōṉ, ெப. (n.)

   1. ப ைனந் தாண் ள்ளவன்; a male person aged fifteen years.

     " றேலான் யாண்ேட ப ைனந் தா ம்" (பன்னி பா.230);.

   2.  றேவான் பாரக்்க;see tiravon.

     " றேலானகலஞ் ெச ன் ந்நாள் ண்படப் ேபாழ்ந்த ரான்" ( வ்.ெபரிய . 2, 9, 6);.

     [ றல் →  றேவான்.]

  றேலான் tiṟalōṉ, ெப. (n.)

   1. ப ைனந் தாண் ள்ளவன்; a male person aged fifteen years.

     " றேலான் யாண்ேட ப ைனந் தா ம்" (பன்னி பா. 23௦);.

   2.  றேவான்2 பாரக்்க;see {}.

     " றேலானகலஞ் ெச ன் ந்நாள் ண்படப் ேபாழ்ந்த ரான்" ( வ்.ெபரிய , 2, 9. 6);.

     [ றல் →  றேலான்]

றவ

றவ  diṟavadu, ெப. (n.)

   1. ெசவ் ; that which is proper;

 that which is complete.

     " றவ  னா " (ெதால்.ெபா ள்.521);.

   2. உ யான ; that which is certain, permanent.

     " றவ ற் ரந்்த ெபா ள்" ( ரிக .72);.

     [ றம் →  றவ .]

  றவ  diṟavadu, ெப. (n.)

   1. ெசவ் ; that which is proper; that which is complete.

     " றவ  னா " (ெதால்.ெபா ள். 521);.

   2. உ யான ; that which is certain, permanent.

     " றவ ற் ரந்்த ெபா ள்" ( ரிக . 72);.

     [ றம் →  றவ ]

றவ -தல்

றவ -தல் diṟavaṟidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. வ  வைகய தல்; to know ways and means.

   2. மந்தணத்ைத ெவளி ந் த ய தல் ( ன்.);; to know how to disclose secret things.

   3. பட்ட ெவய்தல் ( ன்.);; to be experienced.

     [ ற  + அ .]

  றவ -தல் diṟavaṟidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. வ  வைகய தல்; to know ways and means.

   2. மந்தணத்ைத ெவளி ந் த ய தல் ( ன்.);; to know how to disclose secret things.

   3. பட்ட ெவய்தல் ( ன்.);; to be experienced.

     [ ற  + அ -,]
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றவன்

 
  றவன் tiṟavaṉ, ெப. (n.)

    றத்தவன்; வைகய ந்தவன்; உைடயன்; skilled person.

றவாளி

 
  றவாளி tiṟavāḷi, ெப. (n.)

றவான் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see tiravan.

     [ றம் →  றவாளி.]

  றவாளி tiṟavāḷi, ெப. (n.)

றவான் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ றம் →  றவாளி]

றவான்

 
  றவான் tiṟavāṉ, ெப. (n.)

    ற ைடயான் (யாழ்.அக.);; ableman.

     [ றம் →  றவான்.]

  றவான் tiṟavāṉ, ெப. (n.)

    ற ைடயான் (யாழ்.அக.);; ableman.

     [ றம் →  றவான்]

ற

ற  diṟavidu, ெப. (n.)

றவ  பாரக்்க;see tiravadu.

     " ற ன் ெமா வாம்" ( வக. 124);.

     [ றம் →  ற .]

  ற  diṟavidu, ெப. (n.)

றவ  பாரக்்க;see {}.

     " ற ன் ெமா வாம்" ( வக. 124);.

     [ றம் →  ற ]
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ற

ற  tiṟavu, ெப. (n.)

   1.  றக்ைக; opening unveiling.

   2. வா ல்; gate-way.

   3. வ ; way.

   4. ெவளி டம்; open space.

     " ற ேல கண்ட காட் ேய" ( வாசக. 37,6);.

   5. காரணம்; reason, cause.

     "அ தைன ேந ந் ற யா " (ஞானவ. மாவ .28);.

   6. உள ; spying.

     [ ற →  ற .]

  ற  tiṟavu, ெப. (n.)

   1.  றக்ைக (ச );; opening unveiling.

   2. வா ல்; gate-way.

   3. வ ; way.

   4. ெவளி டம்; open space.

     " ற ேல கண்ட காட் ேய" ( வாசக. 37, 6);.

   5. காரணம்; reason,

 cause.

     "அ தைன ேந ந் ற யா " (ஞானவா. மாவ . 28);.

   6. உள ; spying.

     [ ற →  ற ]

ற க்ேகால்

ற க்ேகால் tiṟavukāl, ெப. (n.)

ற ேகால் பாரக்்க;see tiravu-köI.

     " றக் ம் ெப ந் ற க்ேகா ம்" (அ ட்பா.7.  வ ட்ேபா.2);. ' றந்த கத க் த் ற ேகால் 
ேத வான் ஏன்?' (பழ.);.

     [ ற  + ேகால்.]

  ற க்ேகால் tiṟavukāl, ெப. (n.)

ற ேகால் பாரக்்க;see {}.

     " றக் ம் ெப ந் ற க்ேகா ம்" (அ ட்பா, 6,  வ ட்ேபா.2);. ' றந்த கத க் த் ற ேகால் 
ேத வான் ஏன்?' (பழ.);.
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ற ச்

 
  ற ச்  tiṟavugucci, ெப. (n.)

ற ேகால் பாரக்்க;see tiravukõl.

     [ ற  +  ச் .]

  ற ச்  tiṟavugucci, ெப. (n.)

ற ேகால் பாரக்்க;see {}.

     [ ற  +  ச் ]

ற ேகால்

 
  ற ேகால் tiṟavuāl, ெப. (n.)

    டை்டத் றக்க உத ங்க ; key.

     [ ற  + ேகால்.]

  ற ேகால் tiṟavuāl, ெப. (n.)

    டை்டத் றக்க உத ங்க ; key.

     [ ற  + ேகால்]

றேவான்

றேவான்1 tiṟavōṉ, ெப. (n.)

   ெமய்ய  உள்ளவன்; person of discernment or discrimination.

     " றேவார ்காட் ற் ெறளித்தனம்" ( றநா. 192);.

     [ றம் →  றேவான்.]

  றேவான்2 tiṟavōṉ, ெப. (n.)

   வ ைம ைடயவன்; person of strength or capacity.

     [ றம் →  றேவான்.]

  றேவான்1 tiṟavōṉ, ெப. (n.)

   ெமய்ய  உள்ளவன்; person of discernment or discrimination.

     " றேவார ்காட் ற் ெறளித்தனம்" ( றநா. 192);.

     [ றம் →  றேவான்]

  றேவான்2 tiṟavōṉ, ெப. (n.)

   வ ைம ைடயவன்; person of strength or capacity.

     [ றம் →  றேவான்]
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றன்

றன் tiṟaṉ, ெப. (n.)

றம் பாரக்்க;see tiram1.

     " றன ந்ேத லா ரிற்கட ் டனாய்" (நால .158);.

     [ றம் →  றன்.]

  றன் tiṟaṉ, ெப. (n.)

றம்1 பாரக்்க;see {}.

     " றன ந்ேத லா ரிற்கட ் டனாய்" (நால . 158);.

     [ றம் →  றன்]

றனில்யாழ்

 
  றனில்யாழ் tiṟaṉilyāḻ, ெப. (n.)

   ெநய்தல் யாழ்த ் றதெ்தான்  ( டா);; an ancient secondary melody type of maritime tract.

     [ றன் + இல் + யாழ்.]

  றனில்யாழ் tiṟaṉilyāḻ, ெப. (n.)

   ெநய்தல் யாழ்த ் றதெ்தான்  ( டா.);; an ancient secondary melody type of maritime tract.

     [ றன் + இல் + யாழ்]

றாணி

 
  றாணி tiṟāṇi, ெப. (n.)

    றைம; ability.

     [ றன் →  றனி →  றானி →  றாணி.]

  றாணி tiṟāṇi, ெப. (n.)

    றைம; ability.

     [ றன் →  றனி →  றானி →  றாணி]

ற சச்தா

 
  ற சச்தா tiṟaviccatā, ெப. (n.)

    க் ரடை்ட (மைல.);; pointed leaved hoyweed.

தட்டம்

 
  தட்டம் diṟudaṭṭam, ெப. (n.)

ட்டம் பாரக்்க;see titutittam.

  தட்டம் diṟudaṭṭam, ெப. (n.)

ட்டம் பாரக்்க;see {}.
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ட்டம்

 
  ட்டம் diṟudiṭṭam, ெப. (n.)

   ேநரந்ிற்ைக; straightness;

 steepness;

 perpendicular position, erectness, as of a person stunned by surprise (ெச.அக.);.

     [நி ட்டம் →  ட்டம்.]

  ட்டம் diṟudiṭṭam, ெப. (n.)

   ேநரந்ிற்ைக; straightness;

 steepness;

 perpendicular position,

 erectness, as of a person stunned by surprise (ெச.அக.);.

     [நி ட்டம் →  ட்டம்]

-க்கல்

-க்கல் diṟudiṟukkal,    1 ெச. . . (v.i.)

   அஞ் த்தல்; to stare, look wild, as one in fear.

  -க்கல் diṟudiṟukkal,    11 ெச. . . (v.i.)

   அஞ் த்தல் (யாழ்.அக.);; to stare, look wild, as one in fear.

ெறனல்

 
  ெறனல் diṟudiṟeṉal, ெப. (n.)

   அசச்த்ேதா  ேநாக்கற் ப் ; expr. of staring, looking wild with fear.

     [  +   + எனல்.]

  ெறனல் diṟudiṟeṉal, ெப. (n.)

   அசச்த்ேதா  ேநாக்கற் ப் ; expr. of staring, looking wild with fear.

     [  +   + எனல்]

ைற

ைற tiṟai, ெப. (n.)

   கப்பம்; tribute.

     " ைற மந்  நிற் ந் ெதவ்வர ்ேபால" ( லப்.25:50);.

  ைற tiṟai, ெப. (n.)

   கப்பம்; tribute.

     " ைற மந்  நிற் ந் ெதவ்வர ்ேபால" ( லப். 25:5௦);.
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ைறயள-த்தல்

ைறயள-த்தல் tiṟaiyaḷattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   கப்பங்கட் தல்; to pay tribute.

     " ரந்்  வணங் த் ைறயளப்ப" ( .ெப.10, 3);.

     [ ைற + அள-.]

  ைறயள-த்தல் tiṟaiyaḷattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   கப்பங்கட் தல்; to pay tribute.

     " ரந்்  வணங் த் ைறயளப்ப" ( .ெப. 1௦, 3);.

     [ ைற  +அள-,]
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ன்( )-தல்

ன்( )-தல் diṉṉudal,    13 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உண் தல்; to eat, feed.

     "இ ம்ேப ெராக்கெலா  ண்ெமன" ( றநா.150);.

   2. ெமல் தல்; to chew.

     "உண் ஞ் ேசா ம் ப நீ ந் ன் ம் ெவற் ைல ம்" ( வ்.  வாய். 6, 7);.

   3. க த்தல்; to bite, gnash, as one's teeth.

     " ன்  வாைய வ த் க" (கம்பரா. ஒற் ச.் 45);.

   4. அரித்தல்; to eat away as white ants to consume, corrode. 

மரத்ைதக் கைறயான் ன் ட்ட .

   5. வ த் தல்; to afflict, distress.

     " ணிதன்ைனத ் ன் ங்காள்" ( ரிக .88);.

   6. அ த்தல்; to destroy, ruin.

   7. அரா தல்; to file.

     "அரந் ன்ற ரே்வல்" (கம்பரா. சம் மா. 6);.

   8. ெவட் தல்; to cut.

     "ேகாணந் ன்ற வ வாழ் கத்த" (ம ைரக். 597);.

   9. அரித்தல்; to cause irritating sensation, as in the skin.

     " ன் வ டஞ் ெசா ந்தாற் ேபால" ( வ். வாய்.4, 8, 9);. பன்னீ);

   10. ெப தல்; to undergo, receive.

     "கானகம் ேபாய்க் ைம ன்பாரக்ள்" ( வ். வாய்.4, 112);.

  ன்( )-தல் diṉṉudal,    13 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உண் தல்; to eat, feed.

     "இ ம்ேப ெராக்கெலா  ண்ெமன" ( றநா. 150);.

   2. ெமல் தல்; to chew.

     "உண் ஞ் ேசா ம் ப நீ ந் ன் ம் ெவற் ைல ம்" ( வ்.  வாய்.6,7);.

   3. க த்தல்; to bite, gnash, as one's teeth.

     " ன்  வாைய வ த் க" (கம்பரா. ஒற் க். 45);.

   4. அரித்தல்; to eat away as white ants to consume, corrode,

மரத்ைதக் கைறயான் ன் ட்ட .

   5 வ த் தல்; to afflict, distress.

     " ணிதன்ைனத ் ன் ங்காள்" ( ரிக . 88);.

   6. அ த்தல்; to destroy, ruin.

   7. அரா தல்; to file.

     "அரந் ன்ற ரே்வல்" (கம்பரா. சம் மா. 6);.

   8. ெவட் தல்; to cut.

     "ேகாணந் ன்ற வ வாழ் கத்த" (ம ைரக். 597);.

   9. அரித்தல்; to cause irritating sensation, as in the skin.

     " ன் வ டஞ் ெசா ந்தாற் ேபால" ( வ்.  வாய். 4, 8,9);, பன்னீ.);

   10. ெப தல்; to undergo, receive.
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ன்பண்டநல்கல்

 
  ன்பண்டநல்கல் tiṉpaṇṭanalkal, ெப. (n.)

    ப்ப ரண்டறங்க ள் வ ச ்ெசல்ேவா க்  உண ம் அறசெ்சயல்; providing food for travelers, regarded 
as an act of charity, one of muppattirandaram.

     [ ன்பண்டம் + நல்கல்.]

  ன்பண்டநல்கல் tiṉpaṇṭanalkal, ெப. (n.)

    ப்ப ரண்டறங்க ள் வ ச ்ெசல்ேவா க்  உண ம் அறசெ்சயல் ( ங்.);; providing food for travllers, 
regarded as an act of charity, one of {}.

     [ ன்பண்டம் + நல்கல்]

ன்பண்டம்

ன்பண்டம் tiṉpaṇṭam, ெப. (n.)

   1. உண ப் ெபா ள்; eatables.

   2. பணியாரம்; sweetmeat, confection.

ெத.  ன்பண்ட

     [ ன் + பண்டம்.]

  ன்பண்டம் tiṉpaṇṭam, ெப. (n.)

   1. உண ப் ெபா ள்; eatables.

   2. பணியாரம்; sweetmeat, confection.

ெத.  ன்பண்ட

     [ ன் + பண்டம்]

ன் ர்க்

 
  ன் ரக்்  tiṉpīrkku, ெப. (n.)

   உண்பதற் ரிய ரக்் ; edible duffa as distinguished from ேபய்ப் ரக்்  (சா.அக.);.

     [ ன் +  ரக்் .]

  ன் ரக்்  tiṉpīrkku, ெப. (n.)

   உண்பதற் ரிய ரக்் ; edible duffa as distinguished from ேபய்ப் ரக்்  (சாஅக.);.

     [ ன் +  ரக்் ]

ன் டைல

 
  ன் டைல tiṉpuḍalai, ெப. (n.)

    ன்னத ்த ந்த டைல, க ப் டைல; vegetable gourd distinct from ேபய்ப் டைல bitter gourd (சா.அக.);.

     [ ன் +  டைல.]

  ன் டைல tiṉpuḍalai, ெப. (n.)

    ன்னத ்த ந்த டைல, க ப் டைல; vegetable gourd distinct from ேபய்ப் டைல bitter gourd (சாஅக.);.

     [ ன் +  டைல]
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ன்ைம

ன்ைம tiṉmai, ெப. (n.)

   1.  ைம; evil, misfortune.

     " ன்ைம ம் பாவ ஞ் ைதந்  ேத ேம" (கம்பரா. தனியண்.);

   2. சா ; death.

     "நன்ைம ன்ைமக க்  இரடை்டச ்சங் ம்" (ெத.க.ெதா.3. கல். 47);. 

   3.  யெசயல்; evil deed.

     "அ யவர ்நன்ைம ன்ைம ய பவன்" ( வாலவா, 35, 11);.

  ன்ைம tiṉmai, ெப. (n.)

   1.  ைம; evil, misfortune.

     " ன்ைம ம் பாவ ஞ் ைதந்  ேத ேம" (கம்பரா. தனியண்.);.

   2. சா ; death.

     "நன்ைம ன்ைமக க்  இரடை்டச ்சங் ம்" (ெத.க.ெதா. 3, கல். 47);.

   3.  யெசயல்; evil deed.

     "அ யவர ்நன்ைம ன்ைம ய பவன்" ( வாலவா. 35, 11);.

ன்

 
  ன்  tiṉṟi, ெப. (n.)

ன்பண்டம் பாரக்்க ( வா.);;see tin-pangam.

     [ ன் →  ன் .]

  ன்  tiṉṟi, ெப. (n.)

ன்பண்டம் பாரக்்க ( வா.);;see {}.

     [ ன் →  ன் ]

ன் ப்ேபாத்தன்

 
  ன் ப்ேபாத்தன் tiṉṟippōttaṉ, ெப. (n.)

   அள றந்  உண்ேபான்; one who indulges to excess in eating (சா.அக.);.

     [ ன்  + ேபாத்  → ேபாத்தன்.]

  ன் ப்ேபாத்தன் tiṉṟippōttaṉ, ெப. (n.)

   அளவ ந்  உண்ேபான்; one who indulges to excess in eating (சா.அக);.

     [ ன்  + ேபாத்  → ேபாத்தன்]
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ன் ப்பார்-த்தல்

ன் ப்பார-்த்தல் tiṉṟuppārttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உ த்தல்; tasting (சாஅக);.

     [ ன் →  ன்  + பார-்.]

  ன் ப்பார-்த்தல் tiṉṟuppārttal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   உ த்தல்; tasting (சாஅக.);.

     [ ன் →  ன்  + பார-்,]

ன் ட்

 
  ன் ட்  tiṉṟuruṭṭi, ெப. (n.)

    ன்ற ப்ேபான்; extravagant fellow, spendthrift, prodigal.

     [ ன்  + உ ட் .]

  ன் ட்  tiṉṟuruṭṭi, ெப. (n.)

    ன்ற ப்ேபான்; extravagent fellow, spendthrift, prodigal.

     [ ன்  + உ ட் ]

ன்னாக்காய்

ன்னாக்காய் tiṉṉākkāy, ெப. (n.)

   ேபய்ப் டைல; wild snake gourd.

   2. ேபய்ப் ரக்் ; bitter luffa (சா.அக.);.

     [ ன் + ஆ + காய். 'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல.]

  ன்னாக்காய் tiṉṉākkāy, ெப. (n.)

   ேபய்ப் டைல; wild snake gourd.

   2. ேபய்ப் ரக்் ; bitter luffa (சா.அக.);.

     [ ன் + ஆ + காய். 'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல]

ன்னாத் னி

ன்னாத் னி tiṉṉāttīṉi, ெப. (n.)

   இ ந்த உண ; unferior food.

   2. உண்ணத் தகாத உண y; food unfit for eating. (சா.அக.);.

     [ ன் + ஆ +  னி. 'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல.]

  ன்னாத் னி tiṉṉāttīṉi, ெப. (n.)

   1. இ ந்த உண ; unferior food.

   2. உண்ணத் தகாத உண ; food unfit for eating. (சா.அக.);

     [ ன் + ஆ +  னி. 'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல]

ன்னாசச்ா

 
  ன்னாசச்ா  tiṉṉāccāti, ெப. (n.)

   உட ண் தற் த் த யற்ற தாழ்ந்த சா ; low castes with whose members commensality is prohibited 
(ெச.அக.);.

     [ ன் +   + சா .]

223

www.valluvarvallalarvattam.com 11305 of 19068.



ன்னி

ன்னி tiṉṉi, ெப. (n.)

ன்னிமாடன் பாரக்்க;see tinnimādan.

   2. கண்ட டங்களிெலல்லாந் ன்ேபான்; one who eats indiscriminately in all places (ெச.அக.);.

     [ ன் + இ.]

  ன்னி tiṉṉi, ெப. (n.)

   1.  ன்னிமாடன் பாரக்்க;see {}.

   2. கண்ட டங்களி ெலல்லாந் ன்ேபான்; one who eats indiscriminately in all places (ெச.அக);.

     [ ன் + இ]

ன்னிமாடன்

 
  ன்னிமாடன் tiṉṉimāṭaṉ, ெப. (n.)

   அள றந் ண்ேபான்; glutton (ெச.அக.);.

  ன்னிமாடன் tiṉṉimāṭaṉ, ெப. (n.)

   அள றந் ண்ேபான்; glutton (ெச.அக);.

ன

ன  tiṉavu, ெப. (n.)

   ெசா  ( டா.);; itching sensation; eczema, scaly eruptions; psoriasis.

     "ெசா ந்  ர்  ன னர"் (கம்பரா.  லபல.10);.

  ன  tiṉavu, ெப. (n.)

   ெசா  ( டா.);; itching sensation; eczema, scaly eruptions; psoriasis.

     "ெசா ந்  ர்  ன னர"் (கம்பரா.  லபல. 1௦);.

ன ச் ரங்

 
  ன ச் ரங்  tiṉavucciraṅgu, ெப. (n.)

   நைமசச்ேல  ய ரங் ; pruritis (சா.அக.);.

     [ ன  +  ரங் .]

  ன ச் ரங்  tiṉavucciraṅgu, ெப. (n.)

   நைமசச்ேல  ய ரங் ; pruritis (சாஅக);/

     [ ன  +  ரங் ]

ன ண்டாக் -தல்

ன ண்டாக் -தல் diṉavuṇṭākkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நைமசச்ல் எ க் ம்ப  ெசய்தல்; to cause itching sensation (சா.அக.);.

     [ ன  + உண்டாக்கல்.]

  ன ண்டாக் -தல் diṉavuṇṭākkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நைமசச்ல் எ க் ம்ப  ெசய்தல்; to cause itching sensation (சா.அக);.

     [ ன  + உண்டாக்கல்]
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ன ண்டாக்

 
  ன ண்டாக்  tiṉavuṇṭākki, ெப. (n.)

    ள்  ள்ெளன நைமசச் ண்டாக் ம் ண் ; any sort of plant, causing prickly sensational (சா.அக.);.

     [ ன  + உண்டாக் .]

  ன ண்டாக்  tiṉavuṇṭākki, ெப. (n.)

   கள்  ள்ெளன நைமசச் ண்டாக் ம் ண் ; any sort of plant, causing prickly sensational (சாஅக.);.

     [ ன  + உண்டாக் ]

ன ன்னல்

 
  ன ன்னல் diṉavudiṉṉal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெசா தல்; itching (சா.அக.);.

     [ ன  +  ன்னல்.]

  ன ன்னல் diṉavudiṉṉal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெசா தல்; itching (சாஅக.);.

     [ ன  +  ன்னல்]

ைனக்

 
  ைனக்  tiṉaikkuruvi, ெப. (n.)

      வைக; black headed munia (ெச.அக.);

     [ ைன +  .]

  ைனக்  tiṉaikkuruvi, ெப. (n.)

      வைக; black headed munia (ெச.அக);.

     [ ைன +  ]

ைனசச்ாைம

ைனசச்ாைம tiṉaiccāmai, ெப. (n.)

ைன பாரக்்க;see tinai.

     [ ைன + சாைம.]

  ைனசச்ாைம tiṉaiccāmai, ெப. (n.)

ைன1 பாரக்்க;see {}.

     [ ைன + சாைம]

ைனத் ைண

ைனத் ைண tiṉaittuṇai, ெப. (n.)

ைன-5 பாரக்்க;see tinai 5.

     [ ைன +  ைண.]

  ைனத் ைண tiṉaittuṇai, ெப. (n.)

ைன-5 பாரக்்க;see {} 5.

     [ ைன +  ைண]

225

www.valluvarvallalarvattam.com 11307 of 19068.



ைனப் ண்

 
  ைனப் ண்  tiṉaippiṇṭi, ெப. (n.)

    ைன மா; millet flour;

 millet meal (சா.அக.);

     [ ைன +  ண் .]

  ைனப் ண்  tiṉaippiṇṭi, ெப. (n.)

    ைன மா; millet flour; millet meal (சா.அக.);.

     [ ைன +  ண் ]

ைனப் ல்

ைனப் ல் tiṉaippul, ெப. (n.)

   1.  ைண இனத்ைதச ்ேசரந்்த ஒ வைகப் ல்; a kind of grass of the species of millet.

   2.  ைண ைவக்ேகால்; millet grass (சா.அக.);.

     [ ைன +  ல்.]

  ைனப் ல் tiṉaippul, ெப. (n.)

   1.  ைண இனத்ைதச ்ேசரந்்த ஒ வைகப் ல்; a kind of grass of the species of millet.

   2.  ைண ைவக்ேகால்; millet grass (சாஅக.);.

     [ ைன +  ல்]

ைனப் னம்

 
  ைனப் னம் tiṉaippuṉam, ெப. (n.)

    ைன ைள ம் லம்; millet field.

     [ ைன +  னம்/]

  ைனப் னம் tiṉaippuṉam, ெப. (n.)

    ைன ைள ம் லம்; millet field.

     [ ைன +  னம்]

ைனப்ெபாரி

 
  ைனப்ெபாரி tiṉaippori, ெப. (n.)

    ைனைய வ த்த ெபாரி; parched millet (சா.அக.);.

     [ ைன + ெபாரி.]

  ைனப்ெபாரி tiṉaippori, ெப. (n.)

    ைனைய வ த்த ெபாரி; parched millet (சா.அக.);.

     [ ைன + ெபாரி]
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ைனயரி

ைனயரி  tiṉaiyarisi, ெப. (n.)

    ைன ன் அரி  (பதாரத்்த.831);; husked millet.

     [ ைன + அரி .]

  ைனயரி  tiṉaiyarisi, ெப. (n.)

    ைன ன் அரி  (பதாரத்்த. 831);; husked millet.

     [ ைன + அரி ]

ைனயள

ைனயள  tiṉaiyaḷavu, ெப. (n.)

    கச் ய அள ; verf small, very small quantity, as much as a grain of millet.

     "தங் காதலேரா  ைனயள ம் ஊ தல் ெசய்யாைம" ( றள் 1252, உைர);.

     [ ைன + அள .]

  ைனயள  tiṉaiyaḷavu, ெப. (n.)

    கச் ய அள ; very small quantity, as much as a grain of millet.

     "தங் காதலேரா  ைனயள ம் ஊ தல் ெசய்யாைம" ( றள், 1252, உைர);.

     [ ைன + அள ]
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1 tī, ெப. (n.)

     'த்' என்ற ெமய்ெய த் ம் 'ஈ' என்ற உ ெர த் ம் ய டெ்ட த் ;

 the syllable formed by adding the long vowel 'i' to the consonent 't'.

     [த் + ஈ.]

  2 tītal, , 4 ெச. . . (v.i.)

   1. எரிந்  ேபாதல்; to be burnt.

     " ைற ந்த ப ந் " (கல்லா.7);;

   2. ப ர ் த யன க தல்; to be withered or blighted, an growing crops in times of drought.

   3. ேசா  த யன காந் தல்; to be charred or burnt, as food in cooking.

   4.  ற்றங் ெகாள் தல்; to be hot with anger;

 to be inflammed.

   5. அ தல்; to perish;

 to be ruined. 

     ' ைனயா ந் வ ெசய் ம்' (இர . அய தய.32);.

க.  .

     [ேதய்தல் = உர தல். ேத ?  .  தல் = எரிதல், க தல் வ.வ.17).]

  3 tītal, ெச. ன்றா . (v.i.)

   1. காந்த ைவத்தல்; to allow food to be charred in cooking;

 to burn.

   2. காயச ்ெசய்தல்; to dry up water, as the sun;

 to cause humours to be absorbed in the body by means of external application;

 to boil and dry fish so that it may keep.

   3. ப ர ் த யன க கச ்ெசய்தல்; to cause to wither, an growing crops.

   4.  தல் ( ன்.);; to scar, cauterize.

  4 tī, ெப. (n.)

   1. ெந ப் ; fire.

     "வளித்தைலஇய ம்" ( றநா.2);.

   2.  ளக் ; lamp.

     " த் ரி இயற் " ( றள்.929);.

   3. ேவள் த் ; sacrificial fire. 

     ' த் றம் ரிந்ேதான்' ( வப்.11, 57);.

   4. ெசரிமானச ் ; digesiny heat.

   5.  னம்; anger.

     "மன்னர்  ண்  தங் ைளேயா  ெமரித் ம்" ( வக.250);.

   6.  ைம; evil.

     " ப்பால தான் றரக்ட ்ெசய்யற்க' ( றள்.206);.

   7. நஞ் ; poison.

     "ேவகெவந்  நாகம்" (மணி.20.98);.
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க்கஞ்

 
  க்கஞ்  tīkkañji, ெப. (n.)

   ஆரத் ச ் டம்; camphor, as fearing fire (ெச.அக.);.

     [  +   -  க்  + அஞ் . ெத ப் க்  அஞ் வ , அதாவ  உடேன பற் க் ெகாள்வ .]

  க்கஞ்  tīkkañji, ெப. (n.)

   ஆரத் ச ் டம்; camphor, as fearing fire (ெச.அக);.

     [  +   -  க்  + அஞ் . ெந ப் க்  அஞ் வ , அதாவ  உடேன பற் க் ெகாள்வ .]

க்கட்ைட

 
  க்கடை்ட tīkkaṭṭai, ெப. (n.)

   எரிகடை்ட; firewood.

     [  + கடை்ட.]

  க்கடை்ட tīkkaṭṭai, ெப. (n.)

   எரிகடை்ட; fire- wood.

     [  + கடை்ட]

க்கட ள்

க்கட ள் tīkkaḍavuḷ, ெப. (n.)

   ெந ப் க் கட ள் ( வா.);; fire-God.

     " க்கட  டந்த வரத்ைத" (நள. க நீங்5.);.

     [  + கட ள்.]

  க்கட ள் tīkkaḍavuḷ, ெப. (n.)

ெந ப் க் கட ள் ( வா.);.

 fire-God.

     " க்கட  டந்த வரத்ைத" (நள. க நீங்.5);.

     [  + கட ள்]

க்கடன்

க்கடன் tīkkaḍaṉ, ெப. (n.)

   1. இ ச ்சடங் ; duty of performing the cremation ceremony, as of a son to his parents.

     " க்கடன் ெசய் ட்டாேர" (இர . இந் .63);.

   2.  செ்சயல்; worst deed. (ெச.அக.);.

     [  + கடன்.]

  க்கடன் tīkkaḍaṉ, ெப. (n.)

   1. இ ச ்சடங் ; duty of performing the cremation ceremony, as of a son to his parents.

     " க்கடன் ெசய் ட்டாேர" (இர . இந் . 63);.

   2.  செ்சயல்; worst deed. (ெசஅக.);.

     [  + கடன்]
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க்கைட-தல்

க்கைட-தல் dīkkaḍaidal, ெச. . . (v.i.)

   கைடந்  ெந ப்  உண்டாக் வ ; to produce fire by fire drill.

     " க்கைடந்  ைவத்ேதன்" (ெபரிய .  ண்ணம்.415);.

     [  + கைட,]

  க்கைட-தல் dīkkaḍaidal, ெச. . . (v.i.)

   கைடந்  ெந ப்  உண்டாக் வ ; to produce fire by fire drill.

     " க்கைடந்  ைவத்ேதன்" (ெபரிய .  ண்ணம். 415);.

     [  + கைட-,]

க்கைடேகால்

க்கைடேகால் tīkkaḍaiāl, ெப. (n.)

   கைடந்  ெந ப் ண்டாக்க உத ம் அர  அல்ல  வன்னிமரத் ன் கடை்ட;  fire-drill, piece of wood for 
producing fire by friction.

     " க்கைட ேகாலாேல… ைகயாேல கைடந்  ெகாண்ட" (ெப ம்பாண். 1172, உைர);.

ம வ. ெந ேகால்

     [  + கைடேகால்.]

  க்கைடேகால் tīkkaḍaiāl, ெப. (n.)

   கைடந்  ெந ப் ண்டாக்க உத ம் அர  அல்ல  வன்னிமரத் ன் கடை்ட; fire-drill, piece of wood for 
producing fire by friction.

     " க்கைட ேகாலாேல....... ைகயாேல கைடந்  ெகாண்ட" (ெப ம்பாண். 1172, உைர);.

ம வ. ெந ேகால்

க்க கால்வன்

 
  க்க கால்வன் tīkkaḍukālvaṉ, ெப. (n.)

   ெந ப்ைபப் ேபான்ற ெகா ய ேநாய்; disease of firely poison (சா.அக.);.

     [  + க கால்வன்.]

  க்க கால்வன் tīkkaḍukālvaṉ, ெப. (n.)

   ெந ப்ைபப் ேபான்ற ெகா ய ேநாய்; disease of firely poison (சா.அக.);.

     [  + க கால்வன்]

க்கண்

 
  க்கண் tīkkaṇ, ெப. (n.)

    னம் ெகாண்ட கண்; fire-eye.

     [  + கணம்.]

  க்கண் tīkkaṇ, ெப. (n.)

    னம் ெகாண்ட கண்; fire-eye.

     [  + கணம்]
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க்கண

 
  க்கண  tīkkaṇamūli, ெப. (n.)

   ெகாப் ளத்ைதெய ப்  ; any drug or drugs capable of raising blisters, blistering agents such as mustard seed, 
lead wort etc. (சா.அக.);.

     [ க்கணம் +  . க ,  த்தர லம் த யன ெகாப் ளத்ைத உண்டாக்க வல்லன.]

க்கணாக்கனி

க்கணாக்கனி tīkkaṇākkaṉi, ெப. (n.)

   1. ெகா ய ெந ப் ; a great fire.

   2. ேதாைலச ் வக்கச ்ெசய்  ெகா ய எரிசச்ைல  உண்டாக் ம் ேநாய்; disease marked by redenning of the 
skin and great burning sensation as burns, erythema, crysipalas, herpes etc.

   3. ெகா ய நஞ் ; virulent poison (சா.அக.);.

     [ க்கணம் + அக் னி.]

  க்கணாக்கனி tīkkaṇākkaṉi, ெப. (n.)

   1. ெகா ய ெந ப் ; a great fire.

   2. ேதாைலச ் வக்கச ்ெசய்  ெகா ய எரிசச்ைல உண்டாக் ம் ேநாய்; disease marked by redenning of the 
skin and great burning sensation as burns, erythema, crysipalas, herpes etc;

   3. ெகா ய நஞ் ; virulent poison (சா.அக.);.

க்க

க்க  dīkkadi, ெப. (n.)

   1. நிரயம் (நரகம்);; hell, as a world of evil.

     " ைனேய ந் க்க க்கட ்ெசல்லார"் ( வ். இயற்.1);. 

   2.   ழ் (ெகா ய );; evil fate (ெச.அக.);.

     [  + க .]

  க்க  dīkkadi, ெப. (n.)

   1. நிரயம் (நரகம்);; hell, as a world of evil.

     " ைனேய ந் க்க க்கட ்ெசல்லார"் ( வ்.இயற். 1);.

   2.  ழ் (ெகா ய );; evil fate (ெச.அக.);.

     [  + க ]

  க்க  dīkkadi, ெப.(n.)

   1. அள  (நரகம்);; hell, as a world of evil,

     " ைனேய ம் க்க க்கட ்ெசயலாளர"் ( வ்.இயற்.1,65);.

   2. ெகா ய ; evil fate.

     [Skt. {} → த.  க்க ]
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க்க க் ம்பசை்ச

 
  க்க க் ம்பசை்ச dīkkadikkumbaccai, ெப. (n.)

நாகப்பசை்ச ( ன்.);, 

 a variety of green stone.

  க்க க் ம்பசை்ச dīkkadikkumbaccai, ெப. (n.)

   நாகப்பசை்ச ( ன்.);; a variety of green stone.

க்க க ம்பசை்ச

 
  க்க க ம்பசை்ச dīggadigarumbaccai, ெப. (n.)

க்க க் ம்பசை்ச (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see tikadikkum-paccai.

     [  + க  + க ைம + பசை்ச.]

  க்க க ம்பசை்ச dīggadigarumbaccai, ெப. (n.)

க்க க் ம்பசை்ச (யாழ். அக.); பாரக்்க;see {}.

     [  + க  + க ைம + பசை்ச]

க்க ர்

க்க ர ்dīkkadir, ெப. (n.)

   1. உைலயாணிக் ேகால் ( ன்.);; blacksmith's poker.

   2.  ச் டர;் flame.

     [  + க ர.்]

  க்க ர ்dīkkadir, ெப. (n.)

   1. உைலயாணிக் ேகால் ( ன்);; blacksmith's poker.

   2.  ச் டர;் flame.

     [  + க ர]்

க்கரண்

 
  க்கரண்  tīkkaraṇṭi, ெப. (n.)

    ெய க் ங்க  ( ன்.);; small ladle for taking the charcoal.

     [  + கரண் .]

  க்கரண்  tīkkaraṇṭi, ெப. (n.)

    ெய க் ங்க க  ( ன்.);; small ladle for taking the charcoal.

     [  + கரண் ]
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க்க ந்ேதன்

 
  க்க ந்ேதன் tīkkarundēṉ, ெப. (n.)

   ெகாம் த் ேதன்; honey collected on branches of tree. 

     'இன் ைவத்ேதன்'. (சா.அக.);.

     [ ம் + க ந்ேதன்.]

  க்க ந்ேதன் tīkkarundēṉ, ெப. (n.)

   ெகாம் த் ேதன்; honey collected on branches of tree.

     'இன் ைவத்ேதன்'. (சா.அக.);.

     [ ம் + க ந்ேதன்]

க்க ம்

க்க ம்  tīkkarumbu, ெப. (n.)

    ற ; fire wood.

     "எ டை்ட ந் க் ம்ைப ம்… அ க் வதற் " (ம க. Ii. 91);.

     [  + க ம் .]

  க்க ம்  tīkkarumbu, ெப. (n.)

    ற ; fire wood.

     "எ டை்ட ந் க் ம்ைப ம்... அ க் வதற் " (ம .க.ii.91);.

     [  + க ம் ]

க்க மம்

க்க மம் tīkkarumam, ெப. (n.)

   1.  யெசயல்; evil deed.

   2.  க்கடன் பாரக்்க;see ti-k-kadan.

   3.  த் றசெ்சயல்; fire sacrifice. 

     'நைவ  க்கமம் யா ம்' ( ரம் . அ க் ர. 25);.

     [  + க மம்.]

  க்க மம் tīkkarumam, ெப. (n.)

   1.  யெசயல்; evil deed.

   2.  க்கடன் பாரக்்க;see {}.

   3.  த் றசெ்சயல்; fire sacrifice.

     'நைவ  க்கமம் யா ம்" ( ரம் . அ க் ர. 25);.

     [  + க மம்]
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க்கைர

 
  க்கைர tīkkarai, ெப. (n.)

    ண் ங்ைக (மைல.);; common coral tree.

     [  + கைர.]

  க்கைர tīkkarai, ெப. (n.)

    ண் ங்ைக (மைல.);; common coral tree.

     [  + கைர]

க்கல்

க்கல் tīkkal, ெப. (n.)

   1.  த்தட் க்கல்; strike a light, flint stone.

   2. இ ம் ச ்சார ள்ள கல்; iron pyritest. (ெச.அக.);.

ம.  க்கல்

     [  + கல்.]

  க்கல் tīkkal, ெப. (n.)

   1.  த்தட் க்கல்; strike a light, flint stone.

   2. இ ம் ச ்சார ள்ள கல்; iron pyritest. (ெச.அக.);.

ம.  க்கல்

     [  + கல்]

க்கலம்

க்கலம் tīkkalam, ெப. (n.)

   1.  சச்ட்  பாரக்்க;see tĩ-c-catti.

   2. ஈமப் பள்ளி; funeral pure.

     " க்கலந் த் ச ்ெசல்வைன ெவய் ேனற் னார"் (கம்பரா. பள்ளி.130);.

     [  + கலம்.]

  க்கலம் tīkkalam, ெப. (n.)

   1.  சச்ட்  பாரக்்க;see {}.

   2. ஈமப் பள்ளி; funeral pure.

     " க்கலந் த் ச ்ெசல்வைன ெவய் ேனற் னார"் (கம்பரா. பள்ளி. 13௦);.

     [  + கலம்]
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க்களி

 
  க்களி tīkkaḷi, ெப. (n.)

    க்க டை்டப் ெபா க்கக் ய களிமண்; a kind of clay cpable of sustaining intense heat-fire clay (சா.அக.);.

     [  + களி.]

  க்களி tīkkaḷi, ெப. (n.)

    க்க டை்டப் ெபா க்கக் ய களிமண்; a kind of clay cpable of sustaining intense heat - fire clay (சா.அக.);.

     [  + களி]

க்க

 
  க்க  tīkkaṟi, ெப. (n.)

   கண்டற் க ; madr. a warmed up dish of the remnants of the day's curту.

     [  + க .]

  க்க  tīkkaṟi, ெப. (n.)

   கண்டற் க ; madr.;

 a warmed up dish of the remnants of the day's curry.

     [  + க ]

க்கனா

க்கனா tīkkaṉā, ெப. (n.)

    ைம ைளக் ம் கன ; ominous dream, dream of coming evil.

     "இட ற்ற க்கனா…. நிைனந்தாள்" ( வப. 1972);.

     [  + கனா.]

  க்கனா tīkkaṉā, ெப. (n.)

    ைம ைளக் ம் கன ; ominous dream, dream of coming evil.

     "இட ற்ற க்கனா...... நிைனந்தாள்" ( லப். 1972);.

     [  + கனா]

க்காப் சச்ட்ைட

 
  க்காப் சச்டை்ட tīkkāppuccaṭṭai, ெப. (n.)

    த்த ப் ச ்சடை்ட; fire-proof shirt.

     [  + காப்  + சடை்ட.]

  க்காப் சச்டை்ட tīkkāppuccaṭṭai, ெப. (n.)

    த்த ப் ச ்சடை்ட; fire-proof shirt.

     [  + காப்  + சடை்ட]
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க்காய்-தல்

க்காய்-தல் tīkkāytal, ெச. . . (v.i.)

    ளிர ்காய்தல்; to warm oneself at the fire.

     "அகலா த கா க்காய்வார ்ேபால்க" ( றள்.691);.

     [  + காய்தல்.]

  க்காய்-தல் tīkkāytal, ெச. . . (v.i.)

    ளிர ்காய்தல்; to warm oneself at the fire.

     "அகலா த கா க்காய்வார ்ேபால்க" ( றள், 691);.

     [  + காய்தல்]

க்காரியம்

 
  க்காரியம் tīkkāriyam, ெப. (n.)

   ேவள் ;   ெபால்லாங் ; calamity.

     [  + காரியம்.]

  க்காரியம் tīkkāriyam, ெப. (n.)

   ேவள் ;   ெபால்லாங் ; calamity.

     [  + காரியம்]

க்கால்

 
  க்கால் tīkkāl, ெப. (n.)

   ெகாள்ளிவாய்ப் சா ; a meteor flirting about in the right over marshy ground foslish fire (சா.அக.);.

     [  + கால்.]

  க்கால் tīkkāl, ெப. (n.)

   ெகாள்ளிவாய்ப் சா ; a meteor flirting about in the right over marshy ground foslish fire (சா.அக.);.

     [  + கால்]

க்காைம

க்காலம்

 
  க்காலம் tīkkālam, ெப. (n.)

   ேக  ைளக் ம் காலம்; evil times (ெச.அக.);.

     [  + காலம்.]

  க்காலம் tīkkālam, ெப. (n.)

   ேக  ைளக் ங் காலம்; evil times (ெச.அக.);.

     [  + காலம்]
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க்கா

க்கா  tīkkāli, ெப. (n.)

   1. தன்வரவாக ேக  ைளப்பவளாகக் க தப்ப பவள்; woman believed to bring misfortune to a family by 
her arrival.

   2. ஓர ்அ ரன் (ெபரிய. க் ப் .30);; an asura.

     [  + கா .]

  க்கா  tīkkāli, ெப. (n.)

   1. தன்வரவான ேக  ைளப்பவளாகக் க தப்ப பவள்; woman believed to bring misfortune to a family by 
her arrival.

   2. ஓர ்அ ரன் (ெபரிய .  க் ப் . 30);;an {}.

க்காற்

 
  க்காற்  tīkkāṟṟu, ெப. (n.)

   ெந ப் க் காற்  ( ன்.);; scorching wind.

     [  + காற் .]

  க்காற்  tīkkāṟṟu, ெப. (n.)

   ெந ப் க் காற்  ( ன்.);; scorching wind.

     [  + காற் ]

க் -த்தல்

க் -த்தல் tīkkittal,    11 ெச. . . (v.i.)

    ைரத்தல்; to take a vow.

     " ன்னதன் வ ேய ெயா னர ் க் த் " ( க்காளத். .29, 23);.

  க் -த்தல் tīkkittal,    11 ெச. . . (v.i.)

    ைரத்தல்; to take a vow.

     " ன்னதன் வ ேய ெயா னர ் க் த் " ( க்காளத் , 29, 23);.

க் -தல்

 
  க் -தல் dīkkudal, ெச. ன்றா . (v.i.)

    ம்ப  ெசய்தல்; scorching (சா.அக.);.

  க் -தல் dīkkudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

    ம்ப  ெசய்தல்; scorching (சாஅக);.
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க் ச்

க் ச்  tīkkucci, ெப. (n.)

   1. ேதய்த்தான் ண்டாக் ம் ம ந்ைத னி ற் ெகாண்ட ச் ; match.

   2.  ங்  ைளப்ேபான்; maker.

   3. காவலர;் police constable.

     [  +  ற்  →  க் ச் .]

  க் ச்  tīkkucci, ெப. (n.)

   1. ேதய்த்தால் ண்டாக் ம் ம ந்ைத னி ற் ெகாண்ட ச் ; match.

   2.  ங்  ைளப்ேபான்; mishcief maker.

   3. காவலர;் police constable.

     [  +  ற்  →  க் ச் ]

க் ச்

 
  க் ச்  tīkkuccu, ெப. (n.)

க் ச்  பாரக்்க;see ti-k-kucci.

     [  +  ச்  →  ச் .]

  க் ச்  tīkkuccu, ெப. (n.)

க் ச்  பாரக்்க;see {}.

     [  +  ச்  →  ச் ]

க் டர்க்கல்

 
  க் டரக்்கல் tīkkuḍarkkal, ெப. (n.)

    த்தக் டல் ஊைத; a disease of the intestines (சா.அக.);.

  க் டரக்்கல் tīkkuḍarkkal, ெப. (n.)

    த்தக் டல் ஊைத; a disease of the intestine (சா.அக.);.

க்க க்ைக

 
  க்க க்ைக tīkkaḍukkai, ெப. (n.)

   ெவ ண் ; shell, bomb (ெச.அக.);.

     [  +  க்ைக.]

  க்க க்ைக tīkkaḍukkai, ெப. (n.)

   ெவ ண் ; shell, bomb (ெச.அக.);.

     [  +  க்ைக]
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க் ண்டம்

க் ண்டம் tīkkuṇṭam, ெப. (n.)

   ேவள் த்  வளரக்் ம் ஓம ண்டம்; sacrificial pit (ெச.அக.);.

     [  +  ண்டம்.]

  க் ண்டம்3 tīkkuṇṭam, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேநாக்கம் ெதா  உணர் , அ ைர த யவற்றால்  அ ள் ரிதல் ( டை்ச ெசய் த்தல்); 
( ன்.);; to impart spiritual illimination to a disiple by look touch or teaching, as in religious initiation by a guru.

  க் ண்டம் tīkkuṇṭam, ெப. (n.)

   ேவள் த்  வளரக்் ம் ஓம ண்டம்; sacrificial pit (ெச.அக.);.

     [  +  ண்டம்]

க் ணம்

க் ணம்1 tīkkuṇam, ெப. (n.)

   1.  யபண் ; evil nature or disposition vice.

   2. ெவப்பம்; heat as the quality of fire.

     " க் ண ேமாைரந் " ( லப். 3, 26, உைர, பக்.130);.

     [  +  ணம்.]

  க் ணம்2 tīkkuṇam, ெப. (n.)

ப , ேசாம் , ைம னம், காட் , நீர,் ேவடை்கெயன இைவ க் ணம் அ லம்  (3:26);.

  க் ணம்1 tīkkuṇam, ெப. (n.)

   1.  யபண் ; evil nature or disposition vice.

   2. ெவப்பம்; heat as the quality of fire.

     " க் ண ேமாைரந் " ( லப். 3, 26, உைர, பக்.1௦3);.

     [  +  ணம்]

க் ணர்

க் ணர ்tīkkuṇar, ெப. (n.)

   1.  ைனஞர;் wicked, evil persons.

   2.  ழ்மக்கள் ( டா.);; base, vulger person.

     [ க் ணம் →  க் ணர.்]

  க் ணர ்tīkkuṇar, ெப. (n.)

   1.  ைனஞர;் wicked, evil persons.

   2.  ழ்மக்கள் ( டா);; base, vulger person.

     [ க் ணம் →  க் ணர]்
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க் -த்தல்

க் -த்தல் dīkkudiddal, ெச. . . (v.i.)

   1.  க் ளி-த்தல் பாரக்்க;see ti-k-kuli-. 

   2  க் பாய்-தல் பாரக்்க;see ti-k-kulipay.

     [  +  .]

  க் -த்தல் dīkkudiddal, ெச. . . (v.i.)

   1.  க் ளி-த்தல் பாரக்்க;see {}-.

   2.  க் பாய்-தல் பாரக்்க;see {}.

     [  +  -.]

க்

 
  க்  tīkkuruvi, ெப. (n.)

க்ேகா  பாரக்்க;see ti-k-kóli.

     [  +  .]

  க்  tīkkuruvi, ெப. (n.)

க்ேகா  பாரக்்க;see {}.

     [  +  ]

க் ெவ ங்ைக

 
  க் ெவ ங்ைக tīkkuveṟuṅgai, ெப. (n.)

   சவரக்்காரம் (யாழ்.அக.);;  detergent soap.

க்

க்  tīkkuḻi, ெப. (n.)

   ேவள் ெசய்தற் ெபா ட்ேட ம் உ ர் டற் ெபா ட்ேட ம் இறங் வதற்  அைமக்கப்ப ம் 
ெந ப் க் ண்டம்; pit with live charcoals for persons to walk on or to throw themselves into in self-immolation. 
(ெச.அக.);.

     " க்  வ த் யாந் ரி ந் ந் ம்" (ெப ங். மக்த. 25, 138);.

     [  +  .]

  க்  tīkkuḻi, ெப. (n.)

   ேவள் ெசய்தற் ெபா ட்ேட ம் உ ர் டற் ெபா ட ்ேட ம் இறங் வதற்  அைமக்கப்ப ம் 
ெந ப் க் ண்டம்; pit with live charcoals for persons to walk on or to throw themselves into in self-immolation. 
(ெச.அக.);.

க் பாய்-தல்

 
  க் பாய்-தல் tīkkuḻipāytal, ெச. . . (v.i.)

   ேவண் த ன் ெபா ட்  க் ல் இறங்  நடத்தல்; to walk on burning charcoals in a pit, as in fulfilment of a 
vow.

     [ க்  + பாய்.]

  க் பாய்-தல் tīkkuḻipāytal, ெச. . . (v.i.)

   ேவண் த ன் ெபா ட்  க் ல் இறங்  நடத்தல்; to walk on burning charcoals in a pit, as in fulfilment of a 
vow.

     [ க்  + பாய்-,]
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க் ளி-த்தல்

 
  க் ளி-த்தல் tīkkuḷittal, ெச. . . (v.i.)

   உடம் ல் ட் க் ெகாள் தல்; to plunge into flames, as in an ordeal. 

இந்  ஒ க, த ழ் வாழ்க ெவன்  ழக்க ட் க் ெகாண்ேட அரங்க நாதன் க் ளித்தார ்(உ.வ.);.

     [  +  ளி.]

  க் ளி-த்தல் tīkkuḷittal, ெச. . . (v.i.)

   உடம் ல் ட் க் ெகாள் தல்; to plunge into flames, as in an ordeal.

இந்  ஒ க, த ழ்வாழ்க ெவன்  ழக்க ட் க் ெகாண்ேட அரங்க நாதன் க் ளித்தார ்(உ.வ.);.

     [  +  ளி-,]

=

க்

__,

ெப. (n.);

    நி த்தம்; bad sign or symptom, unpropitious omen.

     [  +  ]

க்

 
  க்  tīkkuṟi, ெப. (n.)

    நி த்தம்; bad sign or symptom, unpropitious omen.

     [  +  .]

  க்  tīkkuṟi, ெப. (n.)

    ய நி த்தம்; sigr of future bad event.

த.வ.  த் றம்

     [ ைம+ → க் ]

க் ர்ைம

க் ரை்ம tīkārmai, ெப. (n.)

   1. இந் ப் ; rock salt.

   2.  லசாரம்; salt extracted from sesame seed.

     [  +  ரை்ம.]

  க் ரை்ம tīkārmai, ெப. (n.)

   1. இந் ப் ; rock salt.

   2.  லசாரம்; salt extracted from sesame seed.

     [  +  ரை்ம]
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க்ைகேயான்

 
  க்ைகேயான் tīkkaiyōṉ, ெப. (n.)

   அரன்; Lord Sivan.

     [  + ைகேயான்.]

  க்ைகேயான் tīkkaiyōṉ, ெப. (n.)

   அரன்; Lord {}.

     [  + ைகேயான்]

க்ேகாட்டான்

 
  க்ேகாட்டான் tīkāṭṭāṉ, ெப. (n.)

   ஒ  காயகற்ப ைக; a herbal used for rejuvenation. (சா.அக.);.

     [  + ேகாட்டான்.]

  க்ேகாட்டான் tīkāṭṭāṉ, ெப. (n.)

   ஒ  காயகற்ப ைக; a herbal used for rejuvenation. (சா.அக.);.

     [  + ேகாட்டான்]

க்ெகாள்ளி

க்ெகாள்ளி tīkkoḷḷi, ெப. (n.)

   1. ெகாள்ளிக் கடை்ட; fire wood.

   2.  க்ெகா த்  பாரக்்க;see ti-k-kolutti.

     [  + ெகாள்ளி.]

  க்ெகாள்ளி tīkkoḷḷi, ெப. (n.)

   1. ெகாள்ளிக் கடை்ட; fire wood.

   2.  க்ெகா த்  பாரக்்க;see {}.

     [  + ெகாள்ளி]

க்ெகா த்

க்ெகா த்  tīkkoḷutti, ெப. (n.)

   1. ெந ப் ேவான்; incendiary.

   2. கலக ட் ேவான்; one who stirs up quarrels.

     [  + ெகா த் .]

  க்ெகா த்  tīkkoḷutti, ெப. (n.)

   1. ெந ப் ேவான்; incendiary.

   2. கலக ட்  ேவான்; one who stirs up quarrels.

     [  + ெகா த் ]
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க்ேகா

 
  க்ேகா  tīkāḻi, ெப. (n.)

   ெந ப் க் ேகா ; ostrich.

     [  + ேகா .]

  க்ேகா  tīkāḻi, ெப. (n.)

   ெந ப் க் ேகா ; ostrich.

     [  + ேகா ]

க்ேகாள்

க்ேகாள்1 tīkāḷ, ெப. (n.)

   ேக  க் ம் ேகாள்; malignant planet.

     [  + ேகாள்.]

  க்ேகாள்2 tīkāḷ, ெப. (n.)

    ைர  த யவற் ல் மந்தணமாகத் ப்பற்ற ைவக்ைக (இ.வ.);; arson, incendiarism.

     [  + ேகாள்.]

  க்ேகாள்1 tīkāḷ, ெப. (n.)

   ேக  க் ம் ேகாள்; malignant planet.

     [  + ேகாள்]

  க்ேகாள்2 tīkāḷ, ெப. (n.)

    ைர  த யவற் ல் மந்தணமாகத் ப்பற்ற ைவக்ைக (இ.வ.);; arson, incendiarism.

     [  + ேகாள்]

-தல்

-தல் dīkuṟudal, ெப. (n.)

    னால் அ தல்; to be destroyed by fire.

     "அ லந் கற் டரப்்பட" (இர யாகப்.89);.

     [  + உ  -  க்  →  .]

  -தல் dīkuṟudal, ெப. (n.)

    னால் அ தல்; to be destroyed by fire.

     "அ லந் கற் டரப்்பட" (இர .யாகப்.89);.

     [  + உ  -  க்  →  -.]
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ங்கனி

ங்கனி tīṅgaṉi, ெப. (n.)

   இனிய பழம்; delicious fruit.

     " ங்கனி நாவல்" (மணி.910);.

     [ ம் + கனி -  ம்கனி →  ங்கனி.]

   1. ங் ; evil, injury, harm; crime.

     " ங்  ெசய்தன்னேம" (அகநா.112);.

   2.  ன்பம்; misfortune, calamity, distress.

     " ங்கைணந்ேதா ரல் ந் ேதறாய்" ( க்ேகா.179);.

   3.  ற்றம் ( ங்.);; fault, defect, blemish.

     [  →  ைம →  ன் தன்ைம.   →  ங் .]

  ங்கனி tīṅgaṉi, ெப. (n.)

   இனிய பழம்; delicious fruit.

     " ங்கனி நாவல்" (மணி. 9,1௦);.

     [ ம் + கனி -  ம்கனி →  ங்கனி]

சச் னம்

 
  சச் னம் tīccaguṉam, ெப. (n.)

    க்  (சங்.அக.);; evil omen.

     [  + ச னம்.]

  சச் னம் tīccaguṉam, ெப. (n.)

    க்  (சங்.அக.);; evil omen.

     [  + ச னம்]

சச் னப்பறைவ

 
  சச் னப்பறைவ tīccaguṉappaṟavai, ெப. (n.)

   சாக் ; bird, foreboding one's approaching dealt by its peculiar cry.

     [  + ச னப்பறைவ.]

  சச் னப்பறைவ tīccaguṉappaṟavai, ெப. (n.)

   சாக் ; bird, foreboding one's approaching dealt by its peculiar cry.

     [  + ச னப்பறைவ]
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சச்டம்

 
  சச்டம் tīccaḍam, ெப. (n.)

    நீர ்(சங்.அக.);; urine.

     [  + சடம்.]

  சச்டம் tīccaḍam, ெப. (n.)

    நீர ்(சங்அக.);; urine.

     [  + சடம்]

சச்லம்

 
  சச்லம் tīccalam, ெப. (n.)

கடல் ைர (சா.அக.);;see froth ( ன் . ெதா.ெசால்.);

     [  + சலம்.]

  சச்லம் tīccalam, ெப. (n.)

கடல் ைர (சா.அக.);; see froth ( ன். .ெதா.ெசால்.);.

     [  + சலம்]

சச்னகம்

 
  சச்னகம் tīccaṉagam, ெப. (n.)

   இ ப்ைப (சங்.அக.);; South Indian mahua.

     [  + சனகம்.]

  சச்னகம் tīccaṉagam, ெப. (n.)

   இ ப்ைப (சங்.அக.);; South Indian mahua.

     [  + சனகம்]

சச்னம்

 
  சச்னம் tīccaṉam, ெப. (n.)

    ள  (மைல.);; pepper.

     [  + சனம்.]

  சச்னம் tīccaṉam, ெப. (n.)

    ள  (மைல.);; pepper.

     [  + சனம்]
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சச்ார்

சச்ார்  tīccārpu, ெப. (n.)

    ேயா டனாய ெதாடர் ; association with the wicked.

   2.  ய ணம்; vicious propensity evil tendencies.

     [  + சார் .]

  சச்ார்  tīccārpu, ெப. (n.)

   1.  ேயா டனாய ெதாடர் ; association with the wicked.

   2.  ய ணம்; vicious propensity evil tendencies.

     [  + சார் ]

ச் ட்டகாந்தல்

 
  ச் ட்டகாந்தல் tīccuṭṭakāndal, ெப. (n.)

   ெந ப் னால் ேநரந்்த அழற் ; burning sensation due to fire-burns.

     [  +  ட்டகாந்தல்.]

  ச் ட்டகாந்தல் tīccuṭṭakāndal, ெப. (n.)

   ெந ப் னால் ேநரந்்த அழற் ; burning sensation due to fire-burns.

     [  +  ட்டசாந்தல்]

ச் ட்ட ண்

 
  ச் ட்ட ண் tīccuṭṭabuṇ, ெப. (n.)

    னால் ேநரந்்த ண்; ulcer caused by fire-burns. (சா.அக.);.

     [  +  ட்ட ண்.]

  ச் ட்ட ண் tīccuṭṭabuṇ, ெப. (n.)

    னால் ேநரந்்த ண்; ulcer caused by fire-burns. (சா.அக.);.

     [  +  ட்ட ண்]

ச் டர்

ச் டர ்tīccuḍar, ெப. (n.)

   1. ெந ப் ச ் டர;் flame.

     " ச் டர ்நன்னீர ்ெசாரிந்  வளரத்்தற்றால்" (நீ ெந .19);.

   2. ெவ ப்  ( .அ.);; Saltpetre.

     [  +  டர.்]

  ச் டர ்tīccuḍar, ெப. (n.)

   1. ெந ப் ச ் டர;் flame.

     " ச் டர ்நன்னீர ்ெசாரிந்  வளரத்்தற்றால்" (நீ ெந . 19);.

   2. ெவ ப்  ( அ.);; saltpetre.

     [  +  டர]்
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ச் ரண்

 
  ச் ரண்  tīccuraṇṭi, ெப. (n.)

   ெந ப்ைபச ் ரண்  எ க்கப் பயன்ப த் ம் ஒ  க ; an inrom grating used as a scrapper for removing fire 
from a furnace (சா.அக.);.

     [  +  ரண் .]

  ச் ரண்  tīccuraṇṭi, ெப. (n.)

   ெந ப்ைபச ் ரண்  எ க்கப் பயன்ப த் ம் ஒ  க ; an inrom grating used as a scrapper for removing fire 
from a furnace (சா.அக.);.

     [  +  ரண் ]

ச் ரம்

ச் ரம் tīccuram, ெப. (n.)

   1.  த்தக் காய்சச்ல்; biblious ferver.

   2.  யான காய்சச்ல்; burning fever (சா.அக.);.

     [  +  ரம்.]

  ச் ரம் tīccuram, ெப. (n.)

   1.  த்தக் காய்சச்ல்; biblious ferver.

   2.  யான காய்சச்ல்; burning fever (சா.அக.);.

     [  +  ரம்]

செ்சால்

செ்சால் tīccol, ெப. (n.)

   ப செ்சால்; slander, evil word.

     "தாங்கல் கடனா த் தைலசாய்க்கவ  செ்சால்" ( வக.498);.

     [  + ெசால்.]

  செ்சால் tīccol, ெப. (n.)

   ப செ்சால்; slander, evil word.

     "தாங்கல் கடனா த் தைலசாய்க்கவ  செ்சால்" ( வக. 498);.

     [  + ெசால்]

சல்

சல் tīcal, ெப. (n.)

   1. சைமய ற் க ய ; that which is overcooked or burnt.

   2.  ய ணத் னன்; bad-tempered person.

     [ யல் →  சல்.]

  சல் tīcal, ெப. (n.)

   1. சைமய ற் க ய ; that which is overcooked or burnt.

   2.  ய ணத் னன்; bad-tempered person.

     [ யல் →  சல்]
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சற்றனம்

சற்றனம் tīcaṟṟaṉam, ெப. (n.)

   1.  க் ணம்; wickedness.

   2. தாராள ன்ைம; illiberal nature..

     [ சல் + தனம்.]

  சற்றனம் tīcaṟṟaṉam, ெப. (n.)

   1.  க் ணம்; wickedness.

   2. தாராள ன்ைம; illiberal nature.

     [ சல் + தனம்]

ஞ் ேபா-தல்

ஞ் ேபா-தல் tīñjupōtal, ெச. . . (v.i.)

     பாரக்்க;see tii; flame.

     [ ய்ந்  + ேபா →  ஞ் ேபா.]

  ஞ் ேபா-தல் tīñjupōtal, ெச. . . (v.i.)

    2 பாரக்்க; see {}; flame.

     [ ய்ந்  + ேபா →   ஞ் ேபா-,]

ஞ் ைவ

 
  ஞ் ைவ tīñjuvai, ெப. (n.)

    ைவக்கத் த் ப்பான ; நற் ைவ; sweet to taste (சா.அக.);.

     [ ம் +  ைவ.]

  ஞ் ைவ tīñjuvai, ெப. (n.)

    ைவக்கத் த் ப்பான ; நற் ைவ; sweet to taste (சாஅக.);.

     [ ம் +  ைவ]

ஞ்ேசற் க்க ைக

ஞ்ேசற் க்க ைக tīñjēṟṟuggaḍigai, ெப. (n.)

   கண்ட ச க்கைரத்ேத ; sugar candy.

     "அ ர் யன் றன்ன ஞ்ேசற் க் க ைக ம்" (ம ைரக்.332);.

     [ ம் + ேசற் க்க ைக.]

  ஞ்ேசற் க்க ைக tīñjēṟṟuggaḍigai, ெப. (n.)

   கண்ட ச க்கைரத்ேத ; sugar candy.

     "அ ர் யன் றன்ன ஞ்ேசற் க் க ைக ம்" (ம ைரக். 532);.

     [ ம் + ேசற் க்க ைக]
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ஞ்ேச

ஞ்ேச  tīñjēṟu, ெப. (n.)

   இனிய பா ; molasses, treack, syrup.

     "கைர  க ம் ன் நீஞ்ேசற் யாணர"் (ப ற் ப்.756);.

     [ ம் + ேச .]

  ஞ்ேச  tīñjēṟu, ெப. (n.)

   இனிய பா ; molasses, treack, syrup.

     "கைர  க ம் ன் ஞ்ேசற் யாணர"் (ப ற் ப். 75,6);.

     [ ம் + ேச ]

ஞ்ெசால்

ஞ்ெசால் tīñjol, ெப. (n.)

   இன்ெமா ; sweet words.

     "இளிெகாண்ட ஞ்ெசால்" ( .ெவ. 1, 15);.

     [ ம் + ெசால்.]

  ஞ்ெசால் tīñjol, ெப. (n.)

   இன்ெமா ; sweet words.

     "இளிெகாண்ட ஞ்ெசால்" ( .ெவ. 1,15);.

     [ ம் + ெசால்]

ட்டக்கல்

ட்டக்கல் tīṭṭakkal, ெப. (n.)

   1. சாைணக்கல்; white stone.

   2. மாக்கல்'; marble stone (சா.அக.);.

  ட்டக்கல் tīṭṭakkal, ெப. (n.)

   1. சாைணக்கல்; white stone.

   2. மாக்கல்; marble stone (சா.அக.);.

ட்டக்காரி

 
  ட்டக்காரி tīṭṭakkāri, ெப. (n.)

ட் க்காரி பாரக்்க;see tittu-k-kāri.

     [ ட் க்காரி →  ட்டக்காரி.]

  ட்டக்காரி tīṭṭakkāri, ெப. (n.)

ட் க்காரி பாரக்்க;see {}.

     [ ட் க்காரி →  ட்டக்காரி]
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ட்டடங்கல்

 
  ட்டடங்கல் tīḍḍaḍaṅgal, ெப. (n.)

   மாத டாய் நின் ேபாைக; menopause, failure of menstrual discharge, amenorrhcea (ெச.அக.);.

     [ ட்  + அடங்கல்.]

  ட்டடங்கல் tīḍḍaḍaṅgal, ெப. (n.)

   மாத டாய் நின் ேபாைக; menopause, failure of menstrual discharge, amenorrhcea (ெச.அக.);.

     [ ட்  + அடங்கல்]

ட்டணசாரம்

 
  ட்டணசாரம் tīṭṭaṇacāram, ெப. (n.)

   இ ப்ைப (மைல.);; South Indian mahua.

ட்டணம்

 
  ட்டணம் tīṭṭaṇam, ெப. (n.)

   கஞ்சாங்ேகாைர (மைல.);; white basil.

     [ ட்  + அணம்.]

  ட்டணம் tīṭṭaṇam, ெப. (n.)

   கஞ்சாங்ேகாைர (மைல.);; white basil.

     [ ட்  + அணம்]

ட்டம்

ட்டம் tīṭṭam, ெப. (n.)

   1.  ட்  பாரக்்க;see tittu.

   2. மலம்,  ; faeces.

     [ ட்  + அம் –  ட்டம்.]

  ட்டம் tīṭṭam, ெப. (n.)

   1.  ட் 1 பாரக்்க;see {}.

   2. மலம்,  ; faeces.

     [ ட்  + அம் –  ட்டம்]

ட்டரி

 
  ட்டரி  tīṭṭarisi, ெப. (n.)

   த  நீக் ய அரி ; cleansed, polished rice (ெச,அக.);.

     [ ட்  + அரி .]

  ட்டரி  tīṭṭarisi, ெப. (n.)

   த  நீக் ய அரி ; cleansed, polished rice (ெச.அக.);.

     [ ட்  + அரி ]
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ட்டல்

ட்டல் tīṭṭal, ெச. ன்றா . (v.i.)

   1. தட தல்; to massage.

     "ெசம் னல் வந்தங் க வ ட" (ேதவா. 112, 5);.

   2. ேகா தல்; to smooth as the hair. (கழக.த.அக.);.

   3. அரி ையத் த  ேபாகக் ற் தல்; to remove bran and polish as rice by pounding.

  ட்டல் tīṭṭal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. தட தல்; to massage.

     "ெசம் னல் வந்தங் க வ ட" (ேதவா. 112, 5);.

   2. ேகா தல்; to smooth as the hair. (கழக.த.அக.);.

   3. அரி ையத் த  ேபாகக் ற் தல்; to remove bran and polish as rice by pounding.

ட்டலரி

 
  ட்டலரி  tīṭṭalarisi, ெப. (n.)

ட்டரி  பாரக்்க;see tittarisi.

     [ ட்டல் + அரி .]

  ட்டலரி  tīṭṭalarisi, ெப. (n.)

ட்டரி  பாரக்்க;see {}.

     [ ட்டல் + அரி ]

ட்டா-தல்

ட்டா-தல் tīṭṭātal, ெச. . . (v.i.)

   1.  ய்ைம ன்ைம அைடதல்; to be defiled, polluted.

   2. மாத டாயாதல்; to be in one's periods, as a woman (ெச.அக.);.

     [ ட்  + ஆதல்.]

  ட்டா-தல் tīṭṭātal, ெச. . . (v.i.)

   1.  ய்ைம ன்ைம அைடதல்; to be defiled, polluted.

   2. மாத டாயாதல்; to be in one's periods, as a woman (ெச.அக.);.

     [ ட்  + ஆதல்]

ட் ப்பார்த்தல்

 
  ட் ப்பாரத்்தல் tīṭṭippārttal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   கல்  த யவற்ைறச ்ஆய்  ெசய்தல்; to test, as one's learning by question (ெச.அக.);.
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ட் 1 dīṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ராக் தல்; to whet, as a weapon;

 to sharpen or rub lenies on a board.

     " ட்  ைலவ  ேவலண்ணேல" (ெவங்ைகக்ேகா. 232);.

   2.  லக் தல்; to purity, polish.

   3. அரி  த் த் ய்ைம ெசய்தல்; to remove bran and polish, as rice by pounding.

   4.  தல்; to rub, smear, anoint.

     " ட் னார ்ந ஞ் சாந்த ம்" ( ளா,  . 41);.

   5. ேகா தல்; to smooth, as the hair.

     " ந்த ட் " ( றநா.62);.

   6. எ தல் ( ங்.);; to write inscribe. 

     'ெதாண்ைட ந் ட் ' ( க்ேகா.79);.

   7.  த் ரித்தல்; to paint, draw pictures.

     "உ வெமய்த் ேதான்றத் ட் ம் பலைக ற் த் " (ெப ங். உஞ்ைசக்.33, 112);.

   8. ெசால் தல்; to express.

     "ெதவ்வ ரம்பைனய ெசால் ட் னான்" (கம்பரா.நகரநீ்ங்.1677);.

   9. அ த்தல்; to belabour, thrash. 

அவைன நன்றாய்த் ட் னான் (ெச.அக.);.

  ட் 2 dīṭṭudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   சாத் தல்; to wear.

     "எ ன்  ட் னாேன" ( வக. 2641);.

     [ ண்  →  ட் .]

  ட் 3 tīṭṭu, ெப. (n.)

   1.  ராக் ைக; whetting.

     " ட்டைம ரவ்ாள்" (ெப ங். உஞ்ைசக்.42. 22);.

   2  ட் ; ola note, slip.

     "ைகெய த் ட்ட ட்ட தன்ேறா" (ம ைர. ப ற்.67);.

   3.  ச் ; plastering.

     " ட்டார ்ம ல்" ( வாசக.9.6);.

   4. அ ; blow, stroke, cut. 

அவைன நல்ல ட் த் ட் னான்.

   5.  ய்ைம; cleaning, polishing. 

இந்த அரி க் த் ட் ப் ேபாதா  (ெச.அக.);.

     [ ண்  →  ட் .]

  ட் 4 tīṭṭu, ெப. (n.)

    ண் ைக; touching.

     "ஒட் த் ட் க் கலப் னிர"் ( . .பா. ஆ வக. 8);.

   2. மகப்ேப , சா  த யவற்றால் உண்டாவதாகக் க தப்ப ம் ெக தல்; defilement, pollution, as from 
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ட் க்கல்

 
  ட் க்கல் tīṭṭukkal, ெப. (n.)

   சாைணக்கல்; whet-stone, hone.

     [ ட்  + கல்.]

  ட் க்கல் tīṭṭukkal, ெப. (n.)

   சாைணக்கல்; whet-stone, hone.

     [ ட்  + கல்]

ட் க்க

ட் க்க  tīṭṭukkavi, ெப. (n.)

    ட் க்க ; epistle in verse.

     "அந்தத் ட் க்க  காட் க்ெக ந்த நிலவா ப்ேபாம்" (த ழ்நா.255);.

     [ ட் க்க  →  ட் க்க .]

  ட் க்க  tīṭṭukkavi, ெப. (n.)

    ட் க்க ; epistle in verse.

     "அந்தக் ட் க்க  காட் க்ெக ந்த நிலவா ப்ேபாம்" (த ழ்நா.255);.

     [ ட் க்க  →  ட் க்க ]

ட் க்க த்தல்

 
  ட் க்க த்தல் tīṭṭukkaḻittal, ெப. (n.)

   இறப் , மாத டாய் ள்ைளப் ேப  காலங்களில் ஏற்ப ம் ய்ைமக்ேகடை்டத ்தைல க் . 
டை்டத் ப் ர ப த் தல்,  த ய ைறயால் ய்ைமயாக் தல்; removing the pollution caused by 

childbirth, death, puberty etc., ceremonically by bathing, cleaning, etc. (சா.அக.);.

     [ ட்  + க த்தல்.]

  ட் க்க த்தல் tīṭṭukkaḻittal, ெப. (n.)

   இறப் , மாத டாய் ள்ைளப் ேப  காலங்களில் ஏற்ப ம் ய்ைமக்ேகடை்டத ்தைல க் , 
டை்டத் ப் ர ப த் தல்,  த ய ைறயால் ய்ைமயாக் தல்; removing the pollution caused by child 

birth, death, puberty etc., ceremonically by bathing, cleaning, etc. (சா.அக.);.

ட் க்காரி

ட் க்காரி tīṭṭukkāri, ெப. (n.)

   1. மாத டாய் ெகாண்டவள்; a woman in her periods.

   2. ெதாற் ள்ளவள்; a woman in pollution.

     [ ட்  + காரி.]

  ட் க்காரி tīṭṭukkāri, ெப. (n.)

   1. மாத டாய் ெகாண்டவள்; a woman in her periods.

   2. ெதாற் ள்ளவள்; a woman in pollution.

     [ ட்  + காரி]
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ட் க் ற்

 
  ட் க் ற்  tīṭṭukkuṟṟi, ெப. (n.)

   க  ட் ந் த  (யாழ்.அக.);; wood used as whetting-rod.

     [ ட்  +  ற் .]

  ட் க் ற்  tīṭṭukkuṟṟi, ெப. (n.)

   க  ட் ந் த  (யாழ்.அக.);; wood used as whetting-rod.

     [ ட்  +  ற் ]

ட் க்

ட் க்  tīṭṭukkuṟi, ெப. (n.)

   ஒைலச் ட்  வைக (T.A.S. V. 208.);; ola chit, note.

     [ ட்  +  .]

  ட் க்  tīṭṭukkuṟi, ெப. (n.)

   ஒைலச் ட்  வைக (T.A.S. V. 208.);;{} chit, note.

     [ ட்  +  ]

ட் க்ேகால்

 
  ட் க்ேகால் tīṭṭukāl, ெப. (n.)

   எ ேகால்; brush used in painting (ெச.அக.);.

     [ ட்  + ேகால்.]

  ட் க்ேகால் tīṭṭukāl, ெப. (n.)

   எ ேகால்; brush used in painting. (ெச.அக.);.

     [ ட்  + ேகால்]

ட் த்த

 
  ட் த்த  tīḍḍuttaḍi, ெப. (n.)

ட் க் ற்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see tittu-k-kurri.

     [ ட்  + த .]

  ட் த்த  tīḍḍuttaḍi, ெப. (n.)

ட் க் ற்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ ட்   + த ]

ட் த்ெதாடக்

ட் தெ்தாடக்  tīḍḍuttoḍakku, ெப. (n.)

ட்  3, 2 பாரக்்க;see tittu 3, 2.

     [ ட்  + ெதாடக் .]

  ட் தெ்தாடக்  tīḍḍuttoḍakku, ெப. (n.)

ட்  3,2 பாரக்்க;see {} 3, 2.

     [ ட்  + ெதாடக் ]
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ட் ப்பலைக

 
  ட் ப்பலைக tīṭṭuppalagai, ெப. (n.)

   கத்  த யன ட் ம் பலைக; a board of plap for sharpening drive or other instruments (ெச.அக.);.

     [ ட்  + பலைக.]

  ட் ப்பலைக tīṭṭuppalagai, ெப. (n.)

   கத்  த யன ட் ம் பலைக; a board of plap for sharpening drive or other instruments (ெசஅக.);.

     [ ட்  + பலைக]

  ட் ப்பலைக tīṭṭuppalagai, ெப. (n.)

   உளி ேபான்றவற்ைறத் ட் வதற் ப் பயன்ப ம் பலைக; plank used to sharpen chisel, koire etc.,

     [ ட் +பலைக]

ட் மரம்

 
  ட் மரம் tīṭṭumaram, ெப. (n.)

ட் ப்பலைக பாரக்்க;see tittu-p-palagai.

     [ ட்  + மரம்.]

  ட் மரம் tīṭṭumaram, ெப. (n.)

ட் ப்பலைக பாரக்்க;see {}.

     [ ட்  + மரம்]

ட் மைன

 
  ட் மைன tīṭṭumaṉai, ெப. (n.)

   நாட்  ஒ கள் வைளவாக உ வாக்கப் பயன்ப ம் மரப் பலைக (ெசங்.வழ.);; a wooden piece used for 
bending the earthern roof.

     [ ட்  + மைன.]

  ட் மைன tīṭṭumaṉai, ெப. (n.)

   நாட்  ஓ கள் வைளவாக உ வாக்கப் பயன்ப ம் மரப் பலைக (ெசங்.வழ.);; a wooden piece used for 
bending the earthern roof.

     [ ட்  + மைன]

ட் லக்ைக

 
  ட் லக்ைக tīṭṭulakkai, ெப. (n.)

   அரி ட்ட உத ம் உலக்ைக வைக; pestle used for cleaning rice (ெச.அக.);.

     [ ட்  + உலக்ைக.]

  ட் லக்ைக tīṭṭulakkai, ெப. (n.)

   அரி ட்ட உத ம் உலக்ைக வைக; pestle used for cleaning rice (ெச.அக.);.

     [ ட்  + உலக்ைக]
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ட்

 
  ட்  tīṭṭuvīṭu, ெப. (n.)

    ள்ைளப் றப்பால் அல்ல  இறப்பால் ய்ைம ழந்த வ த்தந் ேதாய்ந்த ; house considered 
polluted from child birth-death (சா.அக.);.

     [ ட்  +  .]

  ட்  tīṭṭuvīṭu, ெப. (n.)

    ள்ைளப் றப்பால் அல்ல  இறப்பால் ய்ைம ழந்த வ த்தந் ேதாய்ந்த ; house considered 
polluted from child birth-death (சாஅக.);.

     [ ட்  +  ]

ட்ெடா

 
  டெ்டா  tīṭṭoḻivu, ெப. (n.)

   மாத டாய் நின்  ேபாைக; the stopping of the menses entiely, the change of life menopause.

     [ ட்  + ஒ .]

  டெ்டா  tīṭṭoḻivu, ெப. (n.)

   மாத டாய் நின்  ேபாைக; the stopping of the menses entiely, the change of life menopause.

ட்பானவன்

 
  ட்பானவன் tīṭpāṉavaṉ, ெப. (n.)

   இ ஞன் (ய);; low degraded peoen; one who has disgraced himself.

     [ ட்  + ஆனவன்.]

  ட்பானவன் tīṭpāṉavaṉ, ெப. (n.)

   இ ஞன் (ய);; low degraded peoen;one who has disgraced himself.

     [ ட்  + ஆனவன்]

ட்

ட்  tīṭpu, ெப. (n.)

   1. இ  (யாழ்.அக.);; bascres, degradation; inferiority.

   2. ஒ க்கத் ல் உண்டான வ ; stizma an one's character (ெச.அக.);.

     [ ண்  →  ட் .]

  ட்  tīṭpu, ெப. (n.)

   1. இ  (யாழ்அக.);; bascres, degradation;inferiority.

   2. ஒ க்கத் ல் உண்டான வ ; stizma an one's character (ெசஅக.);.

     [ ண்  →  ட் ]
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ண்டமாழ்

ண்டமாழ்  tīṇṭamāḻki, ெப. (n.)

   ெதாட்டால் வா  (நீலேக .365 உைர);; a sensitive plant.

     [ ண்ட + மாழ் .]

  ண்டமாழ்  tīṇṭamāḻki, ெப. (n.)

   ெதாட்டால் வா  (நீலேக , 365 உைர);; a sensitive plant.

     [ ண்ட + மாழ் ]

ண்டல்

ண்டல்1 tīṇṭal, ெப. (n.)

ட் , 3 பாரக்்க;see tittu (ெச.அக.);.

     [ ண்  →  ண்டல்.]

  ண்டல்2 tīṇṭal, ெப. (n.)

   வயல்; field.

     " ரமராயன் ண்ட ல்" (S.I.I.vii.3);.

     [ ண்  →  ண்டல்.]

  ண்டல்1 tīṇṭal, ெப. (n.)

ட் , 3 பாரக்்க;see {} (ெச.அக.);.

     [ ண்  →  ண்டல்]

  ண்டல்2 tīṇṭal, ெப. (n.)

   வயல்; field.

     " ரமராயன் ண்ட ல்" (S.l.l.vii.3);.

     [ ண்  →  ண்டல்]

ண்டல கம்

 
  ண்டல கம் dīṇṭaladigam, ெப. (n.)

   ெப ம்பா  என் ம் ேநாய்; excessive flow of the monthly courses, menorrhagia.

     [ ண்டல் + அ கம்.]

  ண்டல கம் dīṇṭaladigam, ெப. (n.)

   ெப ம்பா  என் ம் ேநாய்; excessive flow of the monthly courses, menorrhagia.

     [ ண்டல் + அ கம்]

ண்டாதெபா

ண்டாதெபா  dīṇṭādaboḻudu, ெப. (n.)

   மகளிர ்மாத டாய்க் காலம் (ேந .நா.10, உைர);; the period of mensus, when pollution is observed.

     [ ண்டாத + ெபா .]

  ண்டாதெபா  dīṇṭādaboḻudu, ெப. (n.)

   மகளிர ்மாத டாய்க் காலம் (ேந .நா. 10, உைர);; the period of mensus, when pollution is observed.

     [ ண்டாத + ெபா ]
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ண்டாெந ப்

 
  ண்டாெந ப்  tīṇṭāneruppu, ெப. (n.)

   கற் க்கர ; woman of unapproachable chastity. 

ெதா தற்கரிய ெந ப் ப்ேபால் தன் ஒ க்கத் ல் ேமம்பட்  இ த்தலால் இவ்வா  க்கப்பட்டாள்.

     [ ண்  + ஆ + ெந ப் .]

  ண்டாெந ப்  tīṇṭāneruppu, ெப. (n.)

   கற் க்கர ; woman of unapproachable chastity.

ெதா தற்கரிய ெந ப் ப் ேபால் தன் ஒ க்கத் ல் ேமம்பட்  இ த்தலால் இவ்வா  க்கப் பட்டாள்.

     [ ண்  + ஆ + ெந ப் ]

ண் யம்

 
  ண் யம் tīṇṭiyam, ெப. (n.)

   பவளக் ஞ்  (மைல.);; small oval acute-leaved crape myrtle.
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ண் -தல்

ண் -தல் dīṇṭudal,    5 ெச. . . (v.t.)

   1. ெதா தல்; to touch, feel, come in contact with.

     "எங்ேகாலந் ண்ட னி" ( .ெவ.9.30);.

   2.  ட் ப்ப த் தல்; to pollute by contact;

 to defile, contaminate by

 touching.

   3. பாம்  த யன அ த்தல்; to infuse poison, envenom, as a snake by biting.

     "ப ைமையப் பாம்  ண் ற் ெறன்ற ம்" ( வக. 1273);.

   4. பற் தல்; to catch, seize, hold of

     " ப் ணி ண்ட லரி " ( றள்.227);. 

   5 அ த்தல்; to beat.

     "ெகாம் ன் கத் ண் " (அகநா.21);.

  ண் -தல் dīṇṭudal,    5 ெச. . . (v.t.)

   1. ெதா தல்; to touch, feel, come in contact with.

     "எங்ேகாலந் ண்ட னி" ( .ெவ.9, 50);.

   2.  ட் ப்ப த் தல்; to pollute by contact;

 to defile, contaminate by

 touching.

   3. பாம்  த யன அ த்தல்; to infuse poison, envenom, as a snake by biting.

     "ப ைமையப் பாம்  ண் ற் ெறன்ற ம்" ( வக. 1273);.

   4. பற் தல்; to catch, seize, hold of

     " ப் ணி ண்ட லரி " ( றள்.227);.

   5. அ த்தல்; to beat.

     "ெகாம் ன் கத் ண் " (அகநா. 21);.

த்தகம்

 
  த்தகம் tīttagam, ெப. (n.)

   ெபான் (யாழ்.அக.);; gold.

த்தட்

 
  த்தட்  tīttaṭṭi, ெப. (n.)

த்தட் க்கல் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see ti-tatti-k-kal.

     [  + தட் .]

  த்தட்  tīttaṭṭi, ெப. (n.)

த்தட் க்கல் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [  + தட் ]
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த்தட் க் க்ைக

 
  த்தட் க் க்ைக tīttaḍḍikkuḍukkai, ெப. (n.)

த்தட் க்கல் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see ti-tatti-k-kal.

     [ த்தட்  +  க்ைக.]

  த்தட் க் க்ைக tīttaḍḍikkuḍukkai, ெப. (n.)

த்தட் க்கல் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ த்தட்  +  க்ைக]

த்தட் வைளயம்

 
  த்தட் வைளயம் tīttaṭṭivaḷaiyam, ெப. (n.)

    க் க்  தட் ம் இ ம்  வைளயம் (யாழ்.அக.);; a bund piece of iron used with strike-a-light.

     [ த்தட்  + வைளயம்.]

  த்தட் வைளயம் tīttaṭṭivaḷaiyam, ெப. (n.)

    க் க்  தட் ம் இ ம்  வைளயம் (யாழ்.அக);; a bund piece of iron used with strike- a-light.

     [ த்தட்  + வைளயம்]

த்தந் ம் ண்

 
  த்தந் ம் ண் tīttandiḍumbuṇ, ெப. (n.)

   ெந ப் ச் ட்ட ண்; ulcer caused by fire; burns (சா.அக.);.

     [  + தந் ம் +  ண்.]

  த்தந் ம் ண் tīttandiḍumbuṇ, ெப. (n.)

   ெந ப் ச் ட்ட ண்; ulcer caused by fire;burns (சா.அக.);.

     [  + தந் ம் +  ண்]

த்தரசம்

 
  த்தரசம் tīttarasam, ெப. (n.)

   நாங் ழ் வைக (யாழ்.அக.);; a kind of earth worm.

  த்தரசம் tīttarasam, ெப. (n.)

நாங் ழ் வைக (யாழ்.அக.);,

 a kind of earth worm.
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த்த ேகால்

 
  த்த ேகால் tīttaruāl, ெப. (n.)

க்கைட ேகால் ( டா.); பாரக்்க;see tikkadai-köl.

     [  + த ேகால்.]

  த்த ேகால் tīttaruāl, ெப. (n.)

க்கைட ேகால் ( டா.); பாரக்்க;see {}.

     [  + த ேகால்]

த்தேலாகம்

த்தேலாகம் tīttalōkam, ெப. (n.)

   1. ெவண்கலம்; bell-metal.

   2. நிறம்; colour.

   3. மாந்தளிரக்்கல்; a kind of green stone (ெச.அக.);.

  த்தேலாகம் tīttalōkam, ெப. (n.)

   1. ெவண் கலம்; bell-metal.

   2. நிறம்; colour.

   3. மாந்தளிரக்் கல்; a kind of green stone (ெச.அக.);.

த்தா

 
  த்தா tīttā, ெப. (n.)

   வட்டத் ப்  (மைல.);; kidney-leaved practeale moon-seed.

த்தாங்கம்

 
  த்தாங்கம் tīttāṅgam, ெப. (n.)

   ம ல் (யாழ்.அக.);; peacock.

த்தாங்

த்தாங்  tīttāṅgi, ெப. (n.)

   1. வா ல் நிைலேமல் ப த்தைமக்கப்பட்ட த்த க் ம் பலைக; fire fender, masonary projection to protect a 
door way from fire.

   2. அ ப் ந்  எ ம் யான  ேமற் ைர ற் ெசன்  தாக்காதப ம்,  ற  த யன ைவத் க் 
ெகாள்ள உத ம் ப ம் அ ப் ன்  சற்ெறாப்ப 5 அ  உயரத் ல், அைமக்கப்பட் ள்ள பரண்; a 
mantelpiece or mantelshelf intended mainly for preventing the sparks shot off from the oven from reaching the roof and also 
for preserving cut fuel and other thing that require to be kept warm.

     [  + தாங் .]

  த்தாங்  tīttāṅgi, ெப. (n.)

   1. வா ல் நிைலேமல் ப த்தைமக்கப்பட்ட த்த க் ம் பலைக; fire fender, masonary projection to protect a 
door way from fire.
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த்

த்  tītti, ெப. (n.)

   1. ஒளி; brightness.

   2. அழ ; beauty.

   3. ெவண்கலம்; bell-metal (ெச.அக.);.

  த்  tītti, ெப. (n.)

   1. ஒளி; brightness;

   2. அழ ; beauty.

   3. ெவண்கலம்; bell-metal (ெச.அக.);.

த் யம்

 
  த் யம் tīttiyam, ெப. (n.)

   அரத்ைத (மைல.);; galangal.

  த் யம் tīttiyam, ெப. (n.)

   அரத்ைத (மைல);; galangal.

த் ரள்

 
  த் ரள் tīttiraḷ, ெப. (n.)

   ஊ த்  ( ங்.);; conflagration at the end of a karpam.

  த் ரள் tīttiraḷ, ெப. (n.)

   ஊ த்  ( ங்.);; conflagration at the end of a {}.

த் ண்டல்

 
  த் ண்டல் tīttīṇṭal, ெப. (n.)

   மணசச்டங்  வைக; a marriage ceremony (ெச.அக.);.

     [  +  ண்டல்.]

  த் ண்டல் tīttīṇṭal, ெப. (n.)

   மணசச்டங்  வைக; a marriage ceremony (ெச.அக);.

     [  +  ண்டல்]

த்ெதய்வம்

 
  தெ்தய்வம் tītteyvam, ெப. (n.)

க்கட ள் ( டா.); பாரக்்க;see ti-k-kadavul.

     [  + ெதய்வம்.]

  தெ்தய்வம் tītteyvam, ெப. (n.)

க்கட ள் ( டா.); பாரக்்க;see {}.

     [  + ெதய்வம்]
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த்ெதா ல்

தெ்தா ல் tīttoḻil, ெப. (n.)

   1.  செ்சயல்; evil deed, sinful deed.

     " தெ்தா ேல கன் " நால . 551).

   2.  வளர ்ெசய்ைக; fire sacrifice.

     "மைறவல்லாரக்ள் தெ்தா ல் ப ம்" ( வ். ெபரிய .4, 5, 3);.

     [  + ெதா ல்.]

  தெ்தா ல் tīttoḻil, ெப. (n.)

   1.  செ்சயல்; evil deed, sinful deed.

     " தெ்தா ேல கன் " (நால . 551);.

   2.  வளர ்ெசய்ைக; fire sacrifice.

     "மைறவல்லாரக்ள் தெ்தா ல் ப ம்" ( வ். ெபரிய .4,5,3);.

     [  + ெதா ல்]

 
   tīti, ெப. (n.)

   ேவடை்க (யாழ்.அக.);; thirst.
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 tītu, ெப. (n.)

   1.  ைம; evil vice.

     "நன்  ெதன" ( வாச. 49, 2);.

   2.  ற்றம்; fault, blemish, defeat.

     " ர ்நியமத் " ( .70);.

   3.  செ்சயல்; sinful deed.

     "உள்ளத்தா ள்ள ந் ேத" ( றள். 282);.

   4.  ன்பம்; suffering, distress.

     " ண்ேடா மன்  ரக்் " ( றள்.190);.

   5. இைட ; difficulty, hindrance.

     " ன் ள்கநீ ேயந் ய ரி" (மணி. 22, 16);.

   6. சா ; death.

     "நின்மகன்  னீங் னான்" ( வக. 32);. ேக ;

 ruin.

     "அனல் கனற்றத் ம் பஞ் ன் உபேதசகா" ( வ ரத. 160);.

   8. உடம்  ( லப். 19, 66, உைர);; body.

     [ ைம →  .]

   tītu, ெப. (n.)

   1.  ைம; evil, vice.

     "நன்  ெதன" ( வாச. 49, 2);.

   2.  ற்றம்; fault, blemish, defeat.

     " ர ்நியமத் " ( . 7௦);.

   3.  செ்சயல்; sinful deed.

     "உள்ளத்தா ள்ள ந் ேத" ( றள். 282);.

   4.  ன்பம்; suffering, distress.

     " ண்ேடா மன்  ரக்் " ( றள். 19௦);.

   5. இைட ; difficulty, hindrance.

     " ன் ள்கநீ ேயந் ய ரி" (மணி. 22, 16);.

   6. சா ; death.

     "நின்மகன்  னீங் னான்" ( வக. 32);.

   7. ேக ; ruin.

     "அனல் கனற்றத் ம் பஞ் ன் உபேதசகா" ( வ ரத. 16௦);.

   8. உடம்  ( லப். 19, 66, உைர);; body.

     [ ைம →  ]
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ைத

ைத tītai, ெப. (n.)

   1. இைளைஞ; girl.

   2. அ ; intelligence (ெச.அக.);.

ந்த ழ்

ந்த ழ் tīndamiḻ, ெப. (n.)

   இனிய த ழ்; sweet elegant Tamil.

     " ந்த ழ் ேவந்த னரிேகசர"் (இைற. 3, பக்.47);.

     [ ம் + த ழ்.]

  ந்த ழ் tīndamiḻ, ெப. (n.)

   இனிய த ழ்; sweet elegant Tamil.

     " ந்த ழ் ேவந்த னரிேகசர"் (இைற.3, பக்.47);.

     [ ம் + த ழ்]

ந்தா

 
  ந்தா tīndā, ெப. (n.)

   எ தற் ரிய ம ; Ink.

  ந்தா tīndā, ெப. (n.)

எ தற் ரிய ம :

 Ink.

ந்தாக்

 
  ந்தாக்  tīndākāṭu, ெப. (n.)

   ம க் ; ink bottle (ெச.அக.);.

     [ ந்தா +  .]

  ந்தாக்  tīndākāṭu, ெப. (n.)

   ம க் ; ink bottle (ெச.அக);.

     [ ந்தா +  ]

ந்தாசச்ரக்

 
  ந்தாசச்ரக்  tīndāccarakku, ெப. (n.)

   அன்னேப  ( ைவ.);; green vitriol.

     [ ந்தா + சரக் .]

  ந்தாசச்ரக்  tīndāccarakku, ெப. (n.)

   அன்னேப  ( ைவ.);; green vitriol.

     [ ந்தா + சரக் ]
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ந் ேபா-தல்

 
  ந் ேபா-தல் tīndupōtal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   கரிந்  ேபாதல்; seething over the fire (சா.அக.);.

     [ ரந்்  + ேபாதல் –  ரந்் ேபாதல் →  ந் ேபா.]

ந்ெதாைட

ந்ெதாைட tīndoḍai, ெப. (n.)

   யாழ் நரம் ; strike of a lute.

     " ந்ெதாைட மகர ைண" ( வக. 608);.

   2. யாழ்; lute.

     " ந்ெதாைட ன் ைவ" ( வக. 1328);.

   3. ேதனைட; beehive.

     " ந்ெதாைடத் ேதனினம்" (ெப ங். வத்தவ. 3, 80);.

     [ ம் + ெதாைட.]

  ந்ெதாைட tīndoḍai, ெப. (n.)

   யாழ் நரம் ; strike of a lute.

     " ந்ெதாைட மகர ைண" ( வக. 6௦3);.

   2. யாழ்; lute.

     " ந்ெதாைட ன் ைவ" ( வக. 1328);.

   3. ேதனைட; beehive.

     " ந்ெதாைடத் ேதனினம்" (ெப ங். வத்தவ. 3, 8௦);.

     [ ம் + ெதாைட]

நட்

நட்  tīnaṭpu, ெப. (n.)

    யாெரா ளதா ய நட்  ( றள். அ . 32);; evil association.

     [  + நட் .]

  நட்  tīnaṭpu, ெப. (n.)

    யாெரா ளதா ய நட்  ( றள். அ , 32);; evil association.

     [  + நட் ]

நா

நா1 tīnā, ெப. (n.)

   1. கப்பல் ைச தப்பாம த்தற்காகப் பைனகைளக் காலாக நாட்  அதன் ேத மண்ணிட்  எரிக் ம் 
ளக்  ( லப். 6, 143, உைர);; a large lamp lighted on an earthen vessel and mouted on palmyra trunks, used in ancient 

days as a signal formariners.

   2. கப்ப லாவ  கைர லாவ  கப்பேலாட் க க்  எசச்ரிக்ைக யைடயாளமாக எரிக்கப்ப ம் 
ப்பந்தம் ( ன்);; lighted torch kept either on ships or on shore, as a signal (ெச.அக.);.

     [  + நா.]

  நா1 tīnā, ெப. (n.)

   1. கப்பல் ைச தப்பாம த்தற்காகப் பைனகைளக் காலாக நாட்  அதன் ேத மண்ணிட்  எரிக் ம் 
ளக்  ( லப். 6, 143, உைர);; a large lamp lighted on an earthen vessel and mouted on palmyra trunks, used in ancient 

days as a signal formariners.
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நாக்

நாக்  tīnākku, ெப. (n.)

   1.  ன் நாக் ; flame, as the tongue of fire.

   2. க நாக் ; tinn. evil tongue (ெச.அக.);.

     [  + நாக் .]

  நாக்  tīnākku, ெப. (n.)

   1.  ன் நாக் ; flame, as the tongue of fire.

   2. க நாக் ; tinn. evil tongue (ெச.அக.);.

     [  + நாக் ]

நாய்

நாய் tīnāy, ெப. (n.)

   இ காட் ல் ரி ம் நாய்; dog that frequents the burning ground.

     " நா ைடயக் கவ் " (மணி. 6, 114);.

     [  + நாய்.]

  நாய் tīnāy, ெப. (n.)

   இ காட் ல் ரி ம் நாய்; dog that frequents the burning ground.

     " நா ைடயக் கவ் " (மணி. 6,114);.

     [  + நாய்]

நாற்றம்

 
  நாற்றம் tīnāṟṟam, ெப. (n.)

    ைட; bad smell (கழத .அக.);.

  நாற்றம் tīnāṟṟam, ெப. (n.)

    ைட; bad smell (கழ.த .அக.);.

நி த்தம்

 
  நி த்தம் tīnimittam, ெப. (n.)

    க் ; evil omen (ெச.அக.);.

     [  + நி த்தம்.]

  நி த்தம் tīnimittam, ெப. (n.)

    க் ; evil omen (ெச.அக.);.

     [  + நி த்தம்]
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நிறம்

 
  நிறம் tīniṟam, ெப. (n.)

    ளிரக்்கல்; dark red stone (சா.அக.);.

     [  + நிறம்.]

  நிறம் tīniṟam, ெப. (n.)

    ளிரக்்கல்; dark red stone (சா.அக.);

     [  + நிறம்]

நீர்

நீர ்tīnīr, ெப. (n.)

   1. நன்னீர;் sweet, pure water.

     " ைனெகா நீர ்ேசாற் ைலக் ட் ம்" (அகநா.169);.

   2. ம ந் க் த ம் வ நீர;் medicated, filtered water.

   3. இனிய இளநீர;் sweet liquid of the tender coconut.

     "தாைழத் நீேரா " ( றநா.24);.

     [ ம் + நீர.்]

  நீர ்tīnīr, ெப. (n.)

   1. நன்னீர;் sweet, pure water.

     " ைனெகா நீர ்ேசாற் ைலக் ட் ம்" (அகநா. 169);.

   2. ம ந் க் த ம் வ நீர;் medicated, filtered water.

   3. இனிய இளநீர;் sweet liquid of the tender coconut.

     "தாைழத் நீேரா " ( றநா. .24);.

     [ ம் + நீர]்

ைர

 
  ைர tīnurai, ெப. (n.)

   கடல் ைர (யாழ்.அக.);; cuttle bane.

     [  +  ைர.]

  ைர tīnurai, ெப. (n.)

   கடல் ைர (யாழ்.அக);; cuttle bane.

     [  +  ைர]
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ப்ப

ப்ப  tīppasi, ெப. (n.)

   ெகா ம்ப ; pinching hunger.

     " ப்ப  மாக்கட் ச ்ெச ஞ்ேசா த் " (மணி. 18, 117);.

     [  + ப .]

  ப்ப  tīppasi, ெப. (n.)

   ெகா ம்ப ; pinching hunger.

     " ப்ப  மாக்கட் ச ்ெச ஞ்ேசா த் " (மணி. 18, 117);.

     [  + ப ]

ப்ப -தல்

ப்ப -தல் dīppaḍudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெந ப் ப் பற் தல்; to catch fire.

   2. இறத்தல்; to die, a term used in reference to kings. 

ப்பட் ப்ேபான மாமன்னர.்

ெத.  ப்ப க |

     [  + ப .]

  ப்ப -தல் dīppaḍudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெந ப் ப் பற் தல்; to catch fire.

   2 இறத்தல்; to die, a term used in reference to kings.

ப்பட் ப்ேபான மாமன்னர!்.

ெத.  ப்ப க

     [  + ப -,]

ப்பைட

ப்பைட tīppaḍai, ெப. (n.)

    க்கட ளின் அம் ; missile of the fire-god.

     " ப்பைடப் ைன மாற் க் கந்த " ( ன்றாநாட்பா .  த்.93);.

     [  + பைட.]

  ப்பைட tīppaḍai, ெப. (n.)

    க்கட ளின் அம் ; missile of the fire-god.

     " ப்பைடப் ைன மாற் க் கந்த " ( ன்றாநாட்பா .  த். 93);.

     [  + பைட]
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ப்பந்தங்ேகா ல்

 
  ப்பந்தங்ேகா ல் tīppandaṅāyil, ெப. (n.)

   உடன்கடை்டேய ய ெதாட் ய மகளிர ்ெபா ட்  எ க்கப்பட்ட மண்டபம்; tone erected in honour of tottia 
widows who have performed sati (ெச.அக.);.

     [  + பந்தங்ேகா ல்.]

  ப்பந்தங்ேகா ல் tīppandaṅāyil, ெப. (n.)

   உடன்கடை்டேய ய ெதாட் ய மகளிர ்ெபா ட்  எ க்கப்பட்ட மண்டபம்; tone erected in honour of {} 
widows who have performed sati (ெச.அக);.

     [  + பந்தங்ேகா ல்]

ப்பள்ளயம்

ப்பள்ளயம் tīppaḷḷayam, ெப. (n.)

   அம்மன் ேகா ல் ழா ல் ஆண் ேதா ம் க் றங் ம் நிகழ்ச்  (ெசந். 10, 24);; the annual 
festival of walking on a fire-pit the presense of Tiraupadi-y-amman.

     [  + பள்ளயம்.]

  ப்பள்ளயம் tīppaḷḷayam, ெப. (n.)

   அம்மன் ேகா ல் ழா ல் ஆண் ேதா ம் க் றங் ம் நிகழ்ச்  (ெசந்., 10,24);; the annual 
festival of walking on a fire-pit the presense of Tiraupadi-y-amman.

ப்பற் -தல்

 
  ப்பற் -தல் dīppaṟṟudal, ெச. . . (v.i.)

   ெந ப் ப் பற் தல்; to catch fire, as a house. 

 ப்பற் ய .

     [  + பற் .]

  ப்பற் -தல் dīppaṟṟudal, ெச. . . (v.i.)

   ெந ப் ப் பற் தல்; to catch fire, as a house.

 ப்பற் ய .

     [  + பற் -,]

ப்பறக்கத்ேதய்-த்தல்

 
  ப்பறக்கத்ேதய்-த்தல் tīppaṟakkattēyttal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   உடம் ல்  உண்டா ம்ப  ேதய்த்தல்; body with oil as to cause heat on the body (சா.அக.);.

     [  + பறக்கத்ேதய்.]

  ப்பறக்கத்ேதய்-த்தல் tīppaṟakkattēyttal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   உடம் ல்  உண்டா ம்ப  ேதய்த்தல்; body with oil as to cause heat on the body (சா.அக);.

     [  + பறக்கத்ேதய்-,]
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ப்பற-த்தல்

ப்பற-த்தல் tīppaṟattal, ெச. . . (v.i.)

   1. பரபரப்பாய்; to proses in full vigour.

   2. க ைமயாதல்; to be oppressive as the rule of a martinet.

     [  + பற.]

  ப்பற-த்தல் tīppaṟattal, ெச. . . (v.i.)

   1. பரபரப்பாய் நடத்தல்; to proses in full vigour.

   2. க ைமயாதல்; to be oppressive as the rule of a martinet.

     [  + பற-,]

ப்பறைவ

 
  ப்பறைவ tīppaṟavai, ெப. (n.)

   ெந ப் க் ேகா ; ostrich (ெச.அக.);.

     [  + பறைவ.]

  ப்பறைவ tīppaṟavai, ெப. (n.)

   ெந ப் க் ேகா ; ostrich (ெச.அக.);.

     [  + பறைவ]

ப்பால்

 
  ப்பால் tīppāl, ெப. (n.)

    ைனகள்; signful deed (ேகாத அக);.

  ப்பால் tīppāl, ெப. (n.)

    ைனகள்; signful deed (ேகா.த .அக.);.

ப்

 
  ப்  tīppi, ெப. (n.)

   ெந ப்  (யாழ்.அக.);; fire.

ப் -த்தல்

 
  ப் -த்தல் tīppiḍittal, ெச. . . (v.i.)

ப்பற்  பாரக்்க;see ti-p-parru.

     [  +  .]

  ப் -த்தல் tīppiḍittal, ெச. . . (v.i.)

ப்பற்  பாரக்்க;see {}.

     [  +  -,]
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ப் ணி

ப் ணி tīppiṇi, ெப. (n.)

   1. ெகா ய ேநாய்; malignant disease.

     "ப ெயன் ந் ப் ணி" ( றள். 227);.

   2. காய்சச்ல்; fever.

     "ெதன்னட ற்ற ப் ணி" (ேதவா. 858, 11);.

     [  +  ணி.]

  ப் ணி tīppiṇi, ெப. (n.)

   1. ெகா ய ேநாய்; malignant disease.

     "ப ெயன் ந் ப் ணி" ( றள். 227);.

   2. காய்சச்ல்; fever.

     "ெதன்னட ற்ற ப் ணி" (ேதவா. 858, 11);.

     [  +  ணி]

ப் யம்

ப் யம் tīppiyam, ெப. (n.)

   1. ஓமம் (மைல);; bishop's weed.

   2.  ச் டர ்(யாழ்.அக.);; flame.

  ப் யம் tīppiyam, ெப. (n.)

   1. ஓமம் (மைல);; bishop's weed.

   2.  ச் டர ்(யாழ்.அக);; flame.

ப் ரகா

 
  ப் ரகா  tīppirakāci, ெப. (n.)

    ங் யம் (மைல.);; Australian dammer.

  ப் ரகா  tīppirakāci, ெப. (n.)

    ங் யம் (மைல);; Australian dammer.

ப் ரம்

 
  ப் ரம் tīppiram, ெப. (n.)

   ெவளிசச்ம் (யாழ்.அக.);; brilliance.

ப் ரயகம்

 
  ப் ரயகம் tīppirayagam, ெப. (n.)

ப் யம் பாரக்்க;see tippiyam.

  ப் ரயகம் tīppirayagam, ெப. (n.)

ப் யம் பாரக்்க;see {}.
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ப்

 
  ப்  tīppu, ெப. (n.)

    யாற் க க் ைக (சங்.அக.);; seorching, blackening by fire.

     [  →  ப் .]

  ப்  tīppu, ெப. (n.)

    யாற் க க் ைக (சங்அக.);; seorching, blackening by fire.

     [  →  ப் ]

ப் ட்பம்

 
  ப் ட்பம் tīppuṭpam, ெப. (n.)

   சண்பகப்  (சங்.அக.);; champak flower.

     [  +  ட்பம்.]

  ப் ட்பம் tīppuṭpam, ெப. (n.)

   சண்பகப்  (சங்.அக.);; champak flower.

     [  +  ட்பம்]

ப் ண்

 
  ப் ண் tīppuṇ, ெப. (n.)

    யாற் ட்ட ண் (சங்.அக.);; burn, scald. 

ப் ண் ஆ ம், வாய்ப் ண் ஆறா .

     [  +  ண்.]

  ப் ண் tīppuṇ, ெப. (n.)

    யாற் ட்ட ண் (சங்.அக.);; burn;scald.

ப் ண் ஆ ம், வாய்ப் ண் ஆறா .

     [  +  ண்]

ப் ண்களிம்

 
  ப் ண்களிம்  tīppuṇkaḷimbu, ெப. (n.)

   கற் ண்ணாம்  ெதளிந்த நீ ம் ேதங்காய் எண்ெண ம் சரி எைட எ த் க் க் த் ணி ல் 
நைனத் ப் ண் க் ப் ேபா ம் ம ந் ; an oinment or emulsion made of lime water calcium hydroxide and 
coconut oil in equal parts. This can be applied to burns or scalds (சா.அக.);.

     [  +  ண் + களிம் .]

  ப் ண்களிம்  tīppuṇkaḷimbu, ெப. (n.)

   கற் ண்ணாம்  ெதளிந்த நீ ம் ேதங்காய் எண்ெண ம் சரி எைட எ த் க் க் த் ணி ல் 
நைனத் ப் ண் க் ப் ேபா ம் ம ந் ; an oinment or emulsion made of lime water calcium hydroxide and 
coconut oil in equal parts. This can be applied to burns or scalds (சா.அக);.
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ப் த்ேதாளார்

 
  ப் த்ேதாளார ்tīpputtōḷār, ெப. (n.)

   உ ப்பாற் ெபயர ்ெபற்ற கழகக் காலப் லவர;் a poet who lived in sangam age.

ந்ெதாைக ன் தற் பாடல் இவர ்எ யேதயா ம்.

ப் ச்

 
  ப் ச்  tīppūcci, ெப. (n.)

    ன் னிப் ச் ; fire-fly.

     [  +  ச் .]

  ப் ச்  tīppūcci, ெப. (n.)

    ன் னிப் ச் ; fire-fly.

     [  +  ச் ]

ப்

ப்  tīppūṭu, ெப. (n.)

   1. நீரே்மல் ெந ப் ; fire on water blishtering ammonia.

   2.  ல் ; stone melting plant.

   3. ெகாப் ளம் எ ப் ம் ; any plant the paste of which when applied causes blister cantharids. (சா.அக.);.

     [  +  .]

  ப்  tīppūṭu, ெப. (n.)

   1. நீரே்மல் ெந ப் ; fire on water blishtering ammonia.

   2.  ல் ; stone melting plant.

   3. ெகாப் ளம் எ ப் ம் ; any plant the paste of which when applied causes blister cantharids. (சா.அக.);.

     [  +  ]

ப்ெபட்

 
  ப்ெபட்  tīppeṭṭi, ெப. (n.)

    க் ச் யைடத்த ெபட் ; match box (ெச.அக.);.

ம.  ப்ெபட்

     [  + ெபட் .]

  ப்ெபட்  tīppeṭṭi, ெப. (n.)

    க் ச் யைடத்த ெபட் ; match box (ெச.அக.);

ம.  ப்ெபட்

     [  + ெபட் ]
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ப்ெபா

ப்ெபா  tīppoṟi, ெப. (n.)

   அனற் ெபா ; spark of fire.

     " ப்ெபா  ெயான்றால்" ( வரக. அ த் வ. 4);.

ம.  ப்ெபா

     [  + ெபா .]

  ப்ெபா  tīppoṟi, ெப. (n.)

   அனற் ெபா ; spark of fire.

     " ப்ெபா  ெயான்றால்" ( வரக. அ த் வ.4);.

ம.  ப்ெபா

     [  + ெபா ]

ப்ேபாக்

 
  ப்ேபாக்  tīppōkku, ெப. (n.)

    ட டப்பட்ட ய ெபான்; pure refined gold.

     [  + ேபாக் .]

  ப்ேபாக்  tīppōkku, ெப. (n.)

    ட டப்பட்ட ய ெபான்; pure refined gold.

     [  + ேபாக் ]

ப்ேபா -தல்

 
  ப்ேபா -தல் dīppōṭudal,    ெச. ன்றா . (v.t.);   ெந ப் ற் தல்; to burn.

     [  + ேபா .]

  ப்ேபா -தல் dīppōṭudal,    ெச. ன்றா . (v.t.);   ெந ப் ற் தல்; to burn.

     [  + ேபா -,]

ப்ேபா தல்

ப்ேபா தல் dīppōṭudal, ெப. (n.)

   1. ெகா ஞ் ெசயல் ரிதல்; to do cruel cets.

   2.  னத்தல்; to be angry.

     [  + ேபா தல்.]

  ப்ேபா தல் dīppōṭudal, ெப. (n.)

   1. ெகா ஞ் ெசயல் ரிதல்; to do cruel cets.

   2.  னத்தல்; to be angry.

     [  + ேபா தல்]
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பம்

பம் tīpam, ெப. (n.)

 ( ங்.); பாரக்்க;see tivu.

     "ஆ ந் ப  மைடயா ட ம் ெப ங்" (நரவாண. 4, 78);.

     [  →  பம்.]

  பம் tīpam, ெப. (n.)

 ( ங்.); பாரக்்க;see {}.

     "ஆ ந் ப  மைடயா ட ம் ெப ங்" (நரவாண. 4, 78);.

     [  →  பம்]

  பம் tīpam, ெப.(n.)

   1.  ளக் ; lamp, light.

     " பநற் பம் ைவம் ன்" ( வாச. 9,1);

   2.  ளக் த்தண்  ( ங்.);; lamp-stand.

   3. ேசா நாள் ( ங்.);; the fifteenth {}

   4.  பமரம் பாரக்்க;see dipamaram.

     " ந் ரந் லகற் பம்" (இர .ஆற் .11);

     [த.  பம் Skt. {} → த.  பம்1]

 tīpu, ெப. (n.)

 பாரக்்க;see tivu.

     "ஏழ் பாலடங்காத கழ் ர" (பாரத. இராச. 1, 5);.

   tīpu, ெப. (n.)

 பாரக்்க;see {}.

     "ஏழ் பாலடங்காத கழ் ர" (பாரத. இராச. 1,5);.
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ம்

ம் tīm, ெப. (n.)

   1. இனிைம; pleasantness, sweetness.

     " ங்க ரத்் ேதாற்றெமன்னேவ" ( வக.2415);.

   2. அ ; nectar.  .உ. (adj.);

   இனிய; sweet.

     "ெந ந ந் ம்பல ெமா ந்த" (அகநா.239);.

     [ேதம் →  ம் ேவ.க.161).]

  ம் tīm, ெப. (n.)

   1. இனிைம; pleasantness, sweetness.

     " ங்க ரத்் ேதாற்றெமன்னேவ" ( வக. 2415);.

   2. அ ; nectar.

.உ. (adj.);

   இனிய; sweet.

     "ெந ந ந் ம்பல ெமா ந்த" (அகநா. 239);.

     [ேதம் →  ம் (ேவ.க.161);]

ம்பண்டம்

 
  ம்பண்டம் tīmbaṇṭam, ெப. (n.)

   இனிய ன்பண்டம்; sweets, eatables.

     [ ம் + பண்டம்.]

  ம்பண்டம் tīmbaṇṭam,    இனிய ன்பண்டம்; sweets, eatables.

     [ ம் + பண்டம்]

ம்பன்

ம்பன் tīmbaṉ, ெப. (n.)

   1. ெகட்டவன்; wicked man.

     " ம்பைர நல்லவராக் " (த ழ்நா.236);.

   2.  ழ்மகன் ( டா.);; base fellow.

     [ ம்  →  ம்பன்.]

  ம்பன் tīmbaṉ, ெப. (n.)

   1. ெகட்டவன்; wicked man.

     " ம்பைர நல்லவராக் " (த ழ்நா. 236);.

   2.  ழ்மகன் ( டா);; base fellow.

     [ ம்  →  ம்பன்]

277

www.valluvarvallalarvattam.com 11359 of 19068.



ம்

 
  ம்  tīmbi, ெப. (n.)

    யவன்; wicked woman.

     [ ம்  →  ம் .]

  ம்  tīmbi, ெப. (n.)

    யவள்; wicked woman.

     [ ம்  →  ம் ]

ம்

ம் 1 tīmbu, ெப. (n.)

   1.  ம் ; wickedness; mischief.

     " ள்ைளக ம் நா மாய்த ் ம்  ெசய்  ரி ற டத் ல்" (ஈ .5, 6, 6);.

   2. ேக ; evil.

     "உன்றைல தனக் த் ம் வ ம்" (அ ட்பா.6 தான்ெபற்ற. 17);.

     [ ம்  →  ம் .]

  ம் 2 tīmbu, ெப. (n.)

   ஒ வைக மரம்; a tree.

     " ம் மரக் க ப் ரச ்ேசாைல" ( வக. 1497);.

   2. மணப் ெபா டக் ெளான்  ( வக. 838, உைர);; a fragrant substance.

     [ ம் +  .]

  ம் 1 tīmbu, ெப. (n.)

   1.  ம் ; wickedness;

 mischief.

     " ள்ைளக ம் நா மாய்த ் ம்  ெசய்  ரி ற டத் ல்" (ஈ . 5, 6, 6);.

   2. ேக ; evil.

     "உன்றைல தனக் த் ம் வ ம்" (அ ட்பா. 6, தான்ெபற்ற. 17);.

     [ ம்  →  ம் ]

  ம் 2 tīmbu, ெப. (n.)

   1. ஒ வைக மரம்; a tree.

     " ம் மரக் க ப் ரச ்ேசாைல" ( வக. 1497);.

   2. மணப் ெபா டக் ெளான்  ( வக. 838, உைர); ; a fragrant substance.

     [ ம் +  ]
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ம் ைக

 
  ம் ைக tīmbugai, ெப. (n.)

   ந ம் ைக; sweet smell.

     [ ம் +  ைக.]

  ம் ைக tīmbugai, ெப. (n.)

   ந ம் ைக; sweet smell.

     [ ம் +  ைக]

ம் ழல்

ம் ழல் tīmbuḻl, ெப. (n.)

   1. இனிய பணியாரம்; sweet pastry.

     " ம் ழல் வல் " (ம ைரக்.395);.

   2. இ ப்ைபப் ; mahua flower.

     " ம் ழ ணீஇயக் க ங் ேகாட் ப்ைப ம் ெப ங் ைக ெயண் ன்" (அகநா. 17);.

     [ ம் +  ழல்.]

  ம் ழல் tīmbuḻl, ெப. (n.)

   1.இனிய பணியாரம்; sweet pastry.

     " ம் ழல் வல் " (ம ைரக். 395);.

   2. இ ப்ைபப் ; mahua flower.

     " ம் ழ ணீஇயக் க ங் ேகாட் ப்ைப ம் ெப ங் ைக ெயண் ன்" (அகநா. 17);.

     [ ம் +  ழல்]

ம் ளி

ம் ளி tīmbuḷi, ெப. (n.)

   க ப் க்கட்  ட் ப் ெபாரித்த ளி; tamarind cured with jaggery.

     "இ ங் க ச ்ெச ற் ம் ளி ெவள் ப் " (ம ைரக்.318);.

     [ ம் +  ளி.]

  ம் ளி tīmbuḷi, ெப. (n.)

   க ப் க்கட்  ட் ப் ெபாரித்த ளி; tamarind cured with jaggery.

     "இ ங் க ச ்ெச ற் ம் ளி ெவள் ப் " (ம ைரக். 318);.

     [ ம் +  ளி]
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மகம்

மகம் tīmagam, ெப. (n.)

   எ ரி இறக்க ேவண் ச ்ெசய் ம் ேவள்  (ஆ சாரயாகம்);; a kind of sacrificial rite for comparing the death of 
an enemy.

     " னிவர…்.  மகத்ைதச ்ெசய்தார"் (கந்த.த . 99);.

     [  + மகம்.]

  மகம் tīmagam, ெப. (n.)

   எ ரி இறக்க ேவண் ச ்ெசய் ம் ேவள்  (ஆ சாரயாகம்);; a kind of sacrificial rite for comparing the death of 
an ememy.

     " னிவர.்..  மகத்ைதச ்ெசய்தார"் (கந்த. த . 99);.

ம -த்தல்

ம -த்தல் tīmaḍuttal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெந ப்  ட் தல்; to kindle fire.

     "ெகாைலஞ ைலேயற் த்  ம ப்ப" (நால .331);.

   2. ெந ப் தல்; to throw into the fire.

     [  + ம .]

  ம -த்தல் tīmaḍuttal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெந ப்  ட் தல்; to kindle fire.

     "ெகாைலஞ ைலேயற் த்  ம ப்ப" (நால . 331);.

   2. ெந ப் தல்; to throw into the fire.

     [  + madu-.]

மலம்

 
  மலம் tīmalam, ெப. (n.)

   கரி (யாழ்.அக.);; coal.

     [  + மலம்.]

  மலம் tīmalam, ெப. (n.)

   கரி (யாழ்அக);; coal.

     [  + மலம்]

மானம்

மானம் tīmāṉam, ெப. (n.)

   மானக்ேக ; disgrace, dishonour.

     "தம் மார ் மானஞ் ெசய்ததனாற் ங் ண்ேடா (பாரதெவண். உத் .121);.

  மானம் tīmāṉam, ெப. (n.)

   மானக்ேக ; disgrace, dishonour.

     "தம் மார ் மானஞ் ெசய்ததனாற் ங் ண்ேடா" (பாரதெவண். உத்  121);.
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   dīmidi, ெப. (n.)

   ேவண் த ன் ெபா ட் த் தழல் பரப் ய ெந ப் க் ல் நடக்ைக; walking on a fire-pit, performed in 
fulfilment of a vow.

     [  +  .]

   dīmidi, ெப. (n.)

   ேவண் த ன் ெபா ட் த் தழல் பரப் ய ெந ப் க் ல் நடக்ைக; walking on a fire-pit, performed in 
fulfilment of a vow.

     [  +  ]

கம்

 
  கம் tīmugam, ெப. (n.)

   உைல கம்; fire face.

     [  +  கம்.]

  கம் tīmugam, ெப. (n.)

   உைல கம்; fire face.

     [  +  கம்]

ரன்பசை்ச

ரன்பசை்ச tīmuraṉpaccai, ெப. (n.)

   சந்தனவைக ( லப் 14, 108 உைர);; a kind of sandal wood.

  ரன்பசை்ச tīmuraṉpaccai, ெப. (n.)

   சந்தனவைக ( லப். 14, 108, உைர);; a kind of sandal wood.

 
   tīmuṟi, ெப. (n.)

   நச் ப் ெபா ள்; phosperous.

     [  +  .]

   tīmuṟi, ெப. (n.)

   நச் ப் ெபா ள்; phosperous.

     [  +  ]

கல்

 
  கல் tīmuṟugal, ெப. (n.)

   ைவப் ச ்ெசய்நஞ் ; a prepared arsenic.

     [  +  கல்.]

  கல் tīmuṟugal, ெப. (n.)

   ைவப் ச ்ெசய்நஞ் ; a prepared arsenic.

     [  +  கல்]
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ைற

ைற tīmuṟai, ெப. (n.)

    ற் ெசய் ெமா  வைகச ்சடங் ; fire-sacrifice.

     "நான்மைற மர ற் ைற ெயா பால்" ( லப். 5, 175);.

     [  +  ைற.]

  ைற tīmuṟai, ெப. (n.)

    ற் ெசய் ெமா  வைகச ்சடங் ; fire-sacrifice.

     "நான்மைற மர ற் ைற ெயா பால்" ( லப். 5, 175);.

     [  +  ைற)

ட்

ட் 1 dīmūṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

   1.  ண்டாக் தல்; to kindle fire.

   2. கலக ட் தல்; to stir upa quarrel.

     [  +  ட் .]

  ட் 2 tīmūṭṭu, ெப. (n.)

    ட் தற் ரிய ெபா ள்; lighting material.

     "யாஅத்  . . . ேகா ைடத ்தாரல்…  ட ்டா ம்" (அகநா.257);.

     [  +  ட் .]

  ட் 1 dīmūṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

   1.  ண்டாக் தல்; to kindle fire.

   2. கலக ட் தல்; to stir upa quarrel.

     [  +  ட் -,]

  ட் 2 tīmūṭṭu, ெப. (n.)

    ட் தற் ரிய ெபா ள்; lighting material.

     "யா அத்  . . . ேகா ைடத ்தாரல். ..  ட ்டா ம்" (அகநா. 257);.

     [  +  ட் ]

ேமனியான்

ேமனியான் tīmēṉiyāṉ, ெப. (n.)

    வன்;Šivan, as having the hue of fire.

     " ேமனியா க்ேக ெசன் தாய்க் ேகாத் ம் " ( வாச.10, 20);.

     [  + ேமனியான்.]

  ேமனியான் tīmēṉiyāṉ, ெப. (n.)

    வன்;{}, as having the hue of fire.

     " ேமனியா க்ேக ெசன் தாய்க் ேகாத் ம் " ( வாச. 1௦, 20);.

     [  + ேமனியான்]
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ைம

ைம tīmai, ெப. (n.)

   1.  ம்  (ேசடை்ட);; mischief.

     "நிசச் ந் ைமகள் ெசய்வாய்" ( வ்.ெபரியாழ்.2, 7, 3);.

   2.  ற்றம்; fault, guilt.

     "ெபரியாரக்ட் ைம க நைரேமற் ேடேபாற் ேறான் ம்" (நால .186);.

   3. ெகா ைம; cruelty, injury.

     "நீ ெமய்கண்ட ைம காணின்" ( றநா.10);.

   4.  ய ெசயல்; sinful deed.

     " ைம ரிந்ெதா வார"் ( றள்.143);.

   5. நன்றல்லா நிகழ் ; inauspicious occasions, as of death. 

அவன் நன்ைம ைமக க்  வ வ ல்ைல.

     [  →  ைம.]

  ைம tīmai, ெப. (n.)

   1.  ம்  (ேசடை்ட);; mischief.

     "நிசச் ந் ைமகள் ெசய்வாய்" ( வ். ெபரியாழ். 2, 7, 3);.

   2.  ற்றம்; fault, guilt.

     "ெபரியாரக்ட் ைம க நைரேமற் ேடேபாற் ேறான் ம்" (நால . 186);.

   3. ெகா ைம; cruelty, injury.

     "நீ ெமய்கண்ட ைம காணின்" ( றநா 10);.

   4.  ய ெசயல்; sinful deed.

     " ைம ரிந்ெதா வார"் ( றள். 143);.

   5. நன்றல்லா நிகழ் ; inauspicious occasions, as of death.

அவன் நன்ைம ைமக க்  வ வ ல்ைல.

     [  →  ைம]

ைமத்

 
  ைமத்  tīmaittīvu, ெப. (n.)

   அந்தமான்; Andaman islands, as the place for criminals (ெச.அக.);.

     [ ைம +  .]

  ைமத்  tīmaittīvu, ெப. (n.)

   அந்தமான்; Andaman islands, as the place for criminals (ெசஅக.);.

     [ ைம +  ]
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ெமா

ெமா  tīmoḻi, ெப. (n.)

   1. நன்றல்லாத ெசால்; evil word.

   2. சாவம் (சங்.);; curse.

     [  + ெமா .]

  ெமா  tīmoḻi, ெப. (n.)

   1. நன்றல்லாத ெசால்; evil word.

   2. சாவம் (சங்.);; curse.

     [  + ெமா ]

ய்

ய்1 tīytal,    4 ெச. . . (v.i.)

.

   1.   பாரக்்க;see ti.

   2. பயனற் ப் ேபாதல்; ன்கலம் ய்ந்  ட்ட

     [  →  ய்.]

  ய்2 tīyttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

 பாரக்்க;see ti.

     "ெகா த் ைம ய்தெ்தாளிர ்ெசங்கண்" ( ரம் . அட்ட ர.்3);.

     [  →  ய் →  ய்-த்தல்.]

  ய்1 tīytal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.   பாரக்்க;see {}.

   2. பயனற் ப் ேபாதல்;  ன்கலம் ய்ந்  ட்ட

     [  →  ய்-,]

  ய்2 tīyttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

3 பாரக்்க;see {}.

     "ெகா த் ைம ய்தெ்தாளிர ்ெசங்கண்" ( ரம் . அட்ட ர.் 3);.

     [  →  ய் →  ய்-த்தல்]

ய்

 
  ய்  tīyvu, ெப. (n.)

   ப ர ்கரிந்  ேபாைக; blighting of crops.

     [ ய் →  ய் .]

  ய்  tīyvu, ெப. (n.)

   ப ர ்கரிந்  ேபாைக; blighting of crops.

     [ ய் →  ய் ]
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ய

ய tīya, ெப.அ. (adj.)

   1.  ைமயான; evil, wicked, sinful.

   2. ேபா யான; fallacious.

     " ய பக்க ந் யேவ ம்" (மணிேம. 29:143);.

     [  →  ய.]

  ய tīya, ெப.அ. (adj.)

   1.  ைமயான; evil, wicked, sinful.

   2. ேபா யான; fallacious.

     " ய பக்க ந் யேவ ம்" (மணிேம. 29:143);.

     [  –  ய]

யகம்

 
  யகம் tīyagam, ெப. (n.)

   நிரயம் (நரகம்);; hell, as a place of fire.

     [  + அகம்.]

  யகம் tīyagam, ெப. (n.)

   நிரயம் (நரகம்);; hell, as a place of fire.

     [  + அகம்]

யைணப் நிைலயம்

 
  யைணப் நிைலயம் tīyaṇaippunilaiyam, ெப. (n.)

    யைணப்  நி வனம்; fire-station.

     [ யைணப்  + நிைலயம்.]

  யைணப் நிைலயம் tīyaṇaippunilaiyam, ெப. (n.)

    யைணப்  நி வனம்; fire-station.

     [ யைணப்  + நிைலயம்]

யைணப் வண்

 
  யைணப் வண்  tīyaṇaippuvaṇṭi, ெப. (n.)

    யைணப் ச் ந் ; fire-wan.

     [ யைணப்  +  ந் .]

  யைணப் வண்  tīyaṇaippuvaṇṭi, ெப. (n.)

    யைணப் ச் ந் ; fire-van.

     [ யைணப்  +  ந் ]
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யைணப் ரர்

 
  யைணப் ரர ்tīyaṇaippuvīrar, ெப. (n.)

    யைணப்பாளர;் fire-man.

     [ யைணப்  +  ரர.்]

  யைணப் ரர ்tīyaṇaippuvīrar, ெப. (n.)

    யைணப்பாளர;் fire-man.

     [ யைணப்  +  ரர]்

ய

ய  dīyadu, ெப. (n.)

   1. இனிய ; that which is delicious.

   2. மரக்க ; vegetarian food.

     [ ம் + அ .]

  ய  dīyadu, ெப. (n.)

   1. இனிய ; that which is delicious.

   2. மரக்க ; vegetarian food.

     [ ம் + அ ]

யபக்கம்

யபக்கம் tīyabakkam, ெப. (n.)

   பக்கப் ேபா ; ellacious minor term.

     " யபக்க ந் யேவ ம்" (மணிேம.29, 143);.

     [ ய + பக்கம்.]

  யபக்கம் tīyabakkam, ெப. (n.)

   பக்கப் ேபா ; ellacious minor term.

     " யபக்க ந் யேவ ம்"(மணிேம. 29, 143);.

     [ ய + பக்கம்]

ய ட்பம்

 
  ய ட்பம் tīyabuṭbam, ெப. (n.)

   சண்பகம் (மைல.);; champak.

  ய ட்பம் tīyabuṭbam, ெப. (n.)

   சண்பகம் (மைல.);; champak.

     [ ய +  ட்பம்]
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யம்

 
  யம் tīyam, ெப. (n.)

   இனிப்  (யாழ்.அக.);; sweetness, deliciouness.

     [ ம் →  யம்.]

  யம் tīyam, ெப. (n.)

   இனிப்  (யாழ்.அக.);; sweetness, deliciouness.

     [ ம் →  யம்]

யர்

யர ்tīyar, ெப. (n.)

   1. ஒ  மைலயாளச ்சா னர;் a caste in malabar.

   2.  ேயார;் wicked person.

யல்

யல் tīyal, ெப. (n.)

   1. சைமய ற் க ன ; that which is burnt in cooking, or over-cooked.

   2. ெபாரிக்க ; a thick dry curry.

   3.  ழம்  வைக; a kind of sauce.

     [ ய் →  யல்.]

  யல் tīyal, ெப. (n.)

   1. சைமய ற் க ன ; that which is burnt in cooking, or over-cooked.

   2. ெபாரிக்க ; a thick dry curry.

   3.  ழம்  வைக; a kind of sauce.

     [ ய் →  யல்]

யல்வ -த்தல்

யல்வ -த்தல் tīyalvaḻittal, ெச. . . (v.i.)

   1. வ ைம அல்ல  கஞ்சத்தால் சட்  கரண் க் காந்த ணைவத ் ன் தல்; to scrape off and eat the burnt 
part of that which adheres to the pot, either from meanness or poverty.

     [ யல் + வ .]

  யல்வ -த்தல் tīyalvaḻittal, ெச. . . (v.i.)

   1. வ ைம அல்ல  கஞ்சத்தால் சட்  ரண் க் காந்த ணைவத ் ன் தல்; to scrape off and eat the burnt 
part of that which adheres to the pot, either from meanness or poverty.

ய

 
  ய  tīyavu, ெப. (n.)

யல் பாரக்்க;see tiyal.

     [  →  ய .]

  ய  tīyavu, ெப. (n.)

யல் பாரக்்க;see {}.

     [  →  ய ]
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யேவ

யேவ  tīyavētu, ெப. (n.)

   ஏ ப்ேபா ; a fallacious middle-term. 

     ' யபக்க ந் யேவ ம்' (மணி. 29, 143);.

     [  →  யேவ .]

  யேவ  tīyavētu, ெப. (n.)

   ஏ ப்ேபா ; a fallacious middle-term.

     ' யபக்க ந் யேவ ம்' (மணி. 29, 143);.

     [  →  யேவ ]

யைவ

யைவ1 tīyavai, ெப. (n.)

   1.  செ்சயல்; evil deeds, sin. 

     'ஒ வ ன் யைவ' (நால .36);.

   2.  ன்பம்; tribulation, suffering. 

     'எ றப் ந் யைவ ண்டா' ( றள். 62);.

     [ ைம →  யைவ.]

  யைவ2 tīyavai, ெப. (n.)

    ேயார ் ய சைப; Assembly of the wicked. (யாப். .96, பக்.515);.

     [  + அைவ.]

  யைவ1 tīyavai, ெப. (n.)

   1.  செ்சயல்; evil deeds, sin.

     'ஒ வ ன் யைவ' (நால , 36);.

   2.  ன்பம்; tribulation, suffering.

     'எ றப் ந் யைவ ண்டா" ( றள், 62);.

     [ ைம →  யைவ]

  யைவ2 tīyavai, ெப. (n.)

    ேயார ் ய சைப; Assembly of the wicked. (யாப்.  . 96, பக். 515);.

     [  + அைவ]

யழல்

யழல் tīyaḻl, ெப. (n.)

    ப் ழம் ; flame. 

     ' யழ ைவப் ' (பரிபா.5, 3);.

     [  + அழல்.]

  யழல் tīyaḻl, ெப. (n.)

    ப் ழம் ; flame.

     " யழ ைவப் " (பரிபா, 5, 3);.

     [  + அழல்]
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யளி

 
  யளி tīyaḷi, ெப. (n.)

   ப ங்காய்; green fruit. ( வா.);.

     [ ய் + அளி.]

  யளி tīyaḷi, ெப. (n.)

   ப ங்காய்; green fruit. ( வா.);.

     [ ய் + அளி]

யறம்

 
  யறம் tīyaṟam, ெப. (n.)

   ெபால்லாங் ; evil (யாழ்.அக.);.

     [  + அறம்.]

  யறம் tīyaṟam, ெப. (n.)

   ெபால்லாங் ; evil (யாழ். அக.);.

     [  + அறம்]

யாக் ைர

 
  யாக் ைர tīyākārai, ெப. (n.)

   ெபான்னாங்கண்ணி; small aquatic plant (மணி.);.

     [  + ஆ +  ைர →  யாக் ைர.]

  யாக் ைர tīyākārai, ெப. (n.)

   ெபான்னாங்கண்ணி; small aquatic plant (மணி.);.

     [  + ஆ +  ைர →  யாக் ைர]

யா

யா  tīyāṭi, ெப. (n.)

   ஈமத் ல் ஆ ம் வன்; Siva, as dancing in the midst of burning funeral pyres. 

     ' யா  ற்றம்பல மைனயாள்' ( க்ேகா.374);.

     [  + ஆ  →  யா .]

  யா  tīyāṭi, ெப. (n.)

   ஈமத் ல் ஆ ம் வன்; Siva, as dancing in the midst of burning funeral pyres.

     ' யா  ற்றம்பல மைனயாள்' ( க்ேகா. 374);.

     [  + ஆ  →  யா ]
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யார்

 
  யார ்tīyār, ெப. (n.)

ேயார ்பாரக்்க;see tiyor. 

     ' யாைரக் காண்ப ந் ேத' ( ைர);.

     [ ைம →  யார.்]

  யார ்tīyār, ெப. (n.)

ேயார ்பாரக்்க; see {}.

     ' யாைரக் காண்ப ந் ேத' ( ைர);.

     [ ைம →  யார]்

யா ைடயான்

 
  யா ைடயான் tīyāṟuḍaiyāṉ, ெப. (n.)

    யவ ல் நடப்பவன்; Immoral man.

     [  + ஆ  + உைடயான்.]

  யா ைடயான் tīyāṟuḍaiyāṉ, ெப. (n.)

    யவ ல் நடப்பவன்; Immoral man (w.);

     [  + ஆ  + உைடயான்]

ன்வ ரம்

 
  ன்வ ரம் tīyiṉvayiram, ெப. (n.)

    ன்வ ற் ல் உள்ள மணப்ெபா ள்; Ambck gris.

     [  + இன் + வ ரம்.]

  ன்வ ரம் tīyiṉvayiram, ெப. (n.)

    ன்வ ற் ல் உள்ள மணப்ெபா ள்; Ambek gris.

     [  + இன் + வ ரம்]

னம்

 
  னம் tīyiṉam, ெப. (n.)

    ேயார ் ட்டம்; evil society. 

     'சான்றாண்ைம னஞ் ேசரக் ெக ம்'

     [ ைம →   + இனம்.]

  னம் tīyiṉam, ெப. (n.)

    ேயார ் ட்டம்; evil society.

     'சான்றாண்ைம னஞ் ேசரக் ெக ம்'

     [ ைம →   + இனம்]
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ண் ள்

 
  ண் ள் tīyuṇpuḷ, ெப. (n.)

   ெந ப் க்ேகா ; ostrich.

     [  + உண் +  ள்.]

  ண் ள் tīyuṇpuḷ, ெப. (n.)

   ெந ப் க்ேகா ; ostrich.

     [  + உண் +  ள்]

ெயசச்ம்

ெயசச்ம் tīyeccam, ெப. (n.)

   அ க்கப்படாத ெந ப் ன் சச்ம்; remains of fire left unquenched. 

     ' ெயசச்ம் ேபாலத் ெத ம்' ( றள்.674);.

     [  + எசச்ம்.]

  ெயசச்ம் tīyeccam, ெப. (n.)

   அ க்கப்படாத ெந ப் ன் சச்ம்; remains of fire left unquenched.

     ' ெயசச்ம் ேபாலத் ெத ம்' ( றள், 674);.

     [  + எசச்ம்]

ெயா க்கம்

ெயா க்கம் tīyoḻukkam, ெப. (n.)

   ெகட்ட நடத்ைத; evil conduct. 

     ' ெயா க்க ெமன்  ம்ைப த ம்' ( றள்.138);.

     [ ைம + ஒ க்கம்.]

  ெயா க்கம் tīyoḻukkam, ெப. (n.)

   ெகட்ட நடத்ைத; evil conduct.

     ' ெயா க்க ெமன்  ம்ைப த ம்' ( றள், 138);.

     [ ைம + ஒ க்கம்]

ேயாம் -தல்

ேயாம் -தல் dīyōmbudal, ெச. . . (v.i.)

     வளரத்்தல்; to tend the sacred fire. 

     ' ேயாம்  ைகம் மைறேயார'் ( வ். ெபரிய .7, 9, 7);.

     [  + ஒம் .]

  ேயாம் -தல் dīyōmbudal, ெச. . . (v.i.)

     வளரத்்தல்; to tend the sacred fiare.

     ' ேயாம்  ைகம் மைறேயார'் ( வ். ெபரிய . 7, 9,7);.

     [  + ஒம் -,]
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ேயார்

ேயார ்tīyōr, ெப. (n.)

   1. ெகா ேயார;் wicked persons.

   2.  ழ்மக்கள்; vulgar persons ( ங்.);.

   3. ேவடர;் hunters (ய);.

     [ ைம →  ேயார.்]

  ேயார ்tīyōr, ெப. (n.)

   1. ெகா ேயார;் wicked persons.

   2.  ழ்மக்கள்; vulgar persons ( ங்.);.

   3. ேவடர;் hunters (ய.);.

     [ ைம →  ேயார]்
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ர1் tīrtal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. உள்ளெதா தல்; to end, expire.

   2.  ற்றப் ெப தல்; to be completed. 

     'ேவைல ரந்் ட்ட '.

   3. நீங் தல்; to leave, to separate. 

     ' ைனத் ராைம யாரக்் ங் க ' ( றள்.482);.

   4. ேபாதல்; to go ( ங்.);.

   5. இல்ைலயாதல்; to be absent. 

     'பாய்ந் ப் படர ் ரந்் ' (க த். 66);.

   6. அ தல்: 

 to die. 

     'ெசன்  ரவ்ன ெவைனப் பல ேகா ஞ் ந் ' (கம்பரா.  தற்ேபார.் 238);.

   7. க தல்; to pass, to be spent. 

     ' ல னங்க ரந்் ' (கம்பரா.  வவ.43);.

   8. ெசலவாய்ப்ேபாதல்; to be exhausted. 

     'ைகப்பணெமல்லாம் ரந்்த '.

   9. உரிைமயாதல்; to belong absolutely. 

     ' மகட்ேக ரந்்தவாெறன் ெகால்' ( வ். இயற். 1, 42);.

   10. நிசச் த்தல்; to determined, decided. 

     ' ரந்்த வ யவர ்தம்ைம' ( வ்.  வாய், 3, 5, 11);.

   11.  ரம்ானமாதல்; to be settled. 

     'வழக் த் ரந்் ட்ட '.

   12. பட்ட ; experience. 

     ' ரந்்த கணக்கன்'.

   13. நீளமாதல்; extended ( டா.);.

   14.  ரத்ல்; to become ripe.

   1.  தல்; to leave. 

     ' ரத் ந் ரத்்த ம் டற்ெபா ட்டா ம்' (ெதால். ெசால்.318);.

   2. சாைண தல்; to polish, clean ( ன்.);.

   3. வ த்தல்; to divide.

     " ன் ேப க்  ஒன்ைறத் '.

   4.  ள் தல்; to solve.

   5. வரிேபா தல்; as tax, to assess.

   6. சாய தல்; to dye, umbue with colour. ( ன்.);.

   7.  ைண ைன; an auxiliary verb. 

     'தாமைரக் கண்கட ்கற் த் ரந்் ம்' ( வ்.  வாய். 7, 3, 3);.

  ர2் tīrttal, ெச. ன்றா . (v.i.)

   1.  தல்; to leave, quit. 

     ' ரத் ந் டற் ெபா ட ்டா ம்' (ெதால். ெசால்.318);.
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ர்கைட

ரக்ைட tīrkaḍai, ெப. (n.)

   1. ேதரந்்தவன்; skilful, expert. 

     'நண்பனங்ேக வந்த தாலறத் ரந்்தவேன' (ம ரந்.2);.

   2.  றந்தவன்; one who has renounced the world (யாழ்.அக.);.

   3. ஒ ேநரம்; leisure. 

     'எனக்  இப்ேபா  ரக்ைட ல்ைல'.

     [ ர ்+ கைட.]

  ரக்ைட tīrkaḍai, ெப. (n.)

   1. ேதரந்்தவன்; skilful, expert.

     'நண்பனங்ேக வந்த தாலறத் ரந்்தவேன' (ம ரந். 2);.

   2.  றந்தவன்; one who has renounced the world (யாழ்.அக.);.

   3. ஒ ேநரம்; leisure.

     'எனக்  இப்ேபா  ரக்ைட ல்ைல'.

     [ ர ்+ கைட]

ர்ந்தவன்

ரந்்தவன் tīrndavaṉ, ெப. (n.)

   1. ேதரந்்தவன்; skilful, expert. 

     'நண்பனங்ேக வந்த தாலறத் ரந்்தவேன' (ம ரந். 2);.

   2.  றந்தவன்; one who has renounced the world. (யாழ்.அக.);.

     [ ர ்→  ரத்்தவன்.]

  ரந்்தவன் tīrndavaṉ, ெப. (n.)

   1. ேதரந்்தவன்; skilful, expert.

     'நண்பனங்ேக வந்த தாலறத் ரந்்தவேன' (ம ரந். 2);.

   2.  றந்தவன்; one who has renounced the world. (யாழ்.அக.);.

     [ ர ்→  ரந்்தவன்]

ர்ப்பான்

ரப்்பான் tīrppāṉ, ெப. (n.)

   ம த் வன்; Physician, 

     'உற்றவன் நீரப்்பான் ம ந் ைழச ்ெசல்வான்' ( றள்.950);.

     [ ர ்→  ரப்்பான்.]

  ரப்்பான் tīrppāṉ, ெப. (n.)

   ம த் வன்; Physician.

     'உற்றவன் நீரப்்பான் ம ந் ைழச ்ெசல்வான்' ( றள் 95௦);.

     [ ர ்→  ரப்்பான்]

294

www.valluvarvallalarvattam.com 11376 of 19068.



ர்ப்

ரப்்  tīrppu, ெப. (n.)

   1.  ரம்ானம்; settlement, conclusion.

   2.  ; completion, finality. 

     ' ரப்்பான ேபச் ' ( ன்.);.

   3. வழக் ன் ரப்் ; judgement, decree. 

     'அந்த வழக் ல் ரப்் ச ்ெசால் யா ற் '.

   4. தண்டைன; sentence. 

     'அவ க் ப் பத்  வ டம் ரப்்பா ற் '.

   5. உ ைடைம; determination, resolution.( ன்.);

   6. நீக் தல்; removal, clearance.

   7. க வாய்; antidote, atonement.

     [ ர ்→  ரப்் .]

  ரப்்  tīrppu, ெப. (n.)

   1.  ரம்ானம்; settlement, conclusion.

   2.  ; completion, finality.

     ' ரப்்பான ேபச் ' ( ன்.);.

   3. வழக் ன் ரப்் ; judgement, decree.

     'அந்த வழக் ல் ரப்் ச ்ெசால் யா ற் '

   4. தண்டைன; sentence.

     'அவ க் ப் பத்  வ டம் ரப்்பா ற் '.

   5. உ ைடைம; determination, resolution.( ன்.);

   6. நீக் தல்; removal, clearance.

   7. க வாய்; antidote, atonement.

     [ ர ்→  ரப்் ]

ர்ப் க்கட் -தல்

ரப்் க்கட் -தல் dīrppukkaṭṭudal, ெப. (n.)

   1.  ைவ உற ெசய்தல்; to make a decision.

   2.  ப்பங்ெகாள் தல்; to form an opinion or judgement. ( ன்.);.

   3. வர -ெசல க் கணக்   கட் தல்; to prepare a balance sheet, to draw up a profit and loss account.

     [ ரப்்  + கட் தல்.]

  ரப்் க்கட் -தல் dīrppukkaṭṭudal, ெப. (n.)

   1.  ைவ உ ெசய்தல்; to make a decision.

   2.  ப்பங்ெகாள் தல்; to form an opinion or judgement. ( ன்);.

   3. வர -ெசல க் கணக்   கட் தல்; to prepare a balance sheet, to draw up a profit and loss account.

     [ ரப்்  + கட் தல்]
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ர்

ர்  tīrpu, ெப. (n.)

    ரை்க; finishing. 

     'பா ன் மாையயாற் ர் ைரப் ர'் (ேச .இலக் ம.13);.

     [ ர ்→  ர் .]

  ர்  tīrpu, ெப. (n.)

    ரை்க; finishing. 'பா ன் மாையயாற் ர் ைரப் ர'் (ேச . இலக் ம. 13);.

     [ ர ்→  ர் ]

ர்மானம்

ரம்ானம் tīrmāṉam, ெப. (n.)

   1.  ரப்்  பாரக்்க;see tirppu.

   2. இைச ல் தான  ெகா க்ைக; flourish of drum at the close of a tālam.

   3.  ைம; absoluteness.

   4.  ண்ணாம்  மட் ப் ச் ன் ேமல் ெவள்ைளயால் ெம ைக; polishing with well macerated lime.

   5.  ட் ச் வர;் buttress wall.

     [ ர ்→  ரம்ானம்.]

  ரம்ானம் tīrmāṉam, ெப. (n.)

   1.  ரப்்  பாரக்்க;see {}.

   2. இைச ல் தான  ெகா க்ைக; flourish of drum at the close of a {}.

   3.  ைம; absoluteness.

   4.  ண்ணாம்  மட் ப் ச் ன் ேமல் ெவள்ைளயால் ெம ைக; polishing with well macerated lime.

   5.  ட் ச் வர;் buttress wall.

     [ ர ்→  ரம்ானம்]

ர்மானி-த்தல்

ரம்ானி-த்தல் tīrmāṉittal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உ ெசய்தல்; to determine

   2.  த்தல்; finish, settle.

   3. தாளந் ரத்்தல்; to bring a tâlam performance to a close.

     [ ரம்ானம் →  ரம்ானி-த்தல்.]

  ரம்ானி-த்தல் tīrmāṉittal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உ ெசய்தல்; to determine.

   2.  த்தல்; finish, settle.

   3. தாளந் ரத்்தல்; to bring a {} performance to a close.

     [ ரம்ானம் →  ரம்ானி-த்தல்]
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ர்

ர்  tīrvu, ெப. (n.)

   1.  ரை்வ பாரக்்க;see tirvai.

   2.  ரம்ானம் பாரக்்க;see tirmanam.

   3. நீக் ைக; removal. 

     ' ர் லா நண்  ேவண் ' ( வக. 1755);.

   4. ைகம்மா ; expiation.. 

     'இவளிந்ைத ெசய்வாய்க் ைல ரவ்' ( ர ங். ைகலாச.40);.

   5. க வாய்; remedy. 

     'ேநாய் தந்தவேன வ ர் ெமனா' (கம்பரா.இரணீ.113);.

     [ ர ்→  ர் .]

  ர்  tīrvu, ெப. (n.)

   1.  ரை்வ பாரக்்க;see {}.

   2.  ரம்ானம் பாரக்்க;see {}.

   3. நீக் ைக; removal.

     ' ர் லா நண்  ேவண் ' ( வக. 1755);.

   4. ைகம்மா ; expiation.

     'இவளிந்ைத ெசய்வாய்க் ைல ரவ்' ( ர ங். ைகலாச.40);.

   5. க வாய்; remedy.

     'ேநாய் தந்தவேன வ ர் ெமனா' (கம்பரா.இரணீ.113);.

     [ ர ்→  ர் ]
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ர்ைவ

ரை்வ tīrvai, ெப. (n.)

   1.  ; conclusion, result, end.

     " ரை்வ ற் சாக்கா ன் ச ் றந்தார ்ெகால்ேலா" ( ரேபாத.13, 9);.

   2. உ ; certainty. 

     'ஒன்ைறேய யைட வ ரி ரை்வ' (ைகவல்.சந்.45);.

   3. ைகம்மா ; expiation. 

     ' ந்ைதயா ல தற் த் ரை்வயன் ' ( வாலவா – 46, 8);.

   4. தப் ம்வ ; escape.

   5. தணிெய த் ; divine, fate. ( ன்.);.

   6. நீ த் ரப்் ; Judgement.

   7.  மணஞ்ெசய்  ெகாண்டவைள லக்  வதற் ரிய ெசல த் ெதாைக; divorce fee.

   8. வரி; duty, tax, toll.

   9. கணக் ; sums. 

     'உபாத் யாயர ்இன்  எத்தைன ரை்வ ேபாட்டார?்'

   10.  ரிப் ள்ைள; mongoose. (மைலப்ப . 584);.

   11. ஈமசச்டங் ; funeral rites. ( ன்.);.

     [ ர ்→  ரை்வ.]

  ரை்வ tīrvai, ெப. (n.)

   1.  ; conclusion, result, end.

     ' ரை்வ ற் சாக்கா ன் ச ் றந்தார ்ெகால்ேலா' ( ரேபாத. 13, 9);.

   2. உ ; certainty.

     'ஒன்ைறேய யைட வ ரி ரை்வ' (ைகவல். சந். 45);.

   3. ைகம்மா ; expiation.

     ' ந்ைதயா ல தற் த் ரை்வயன் ' ( வாலவா – 46, 8);.

   4. தப் ம்வ ; escape.

   5. தணிெய த் ; divine, fate. ( ன்.);.

   6. நீ த் ரப்் ; Judgement.

   7.  மணஞ்ெசய்  ெகாண்டவைள லக்  வதற் ரிய ெசல த் ெதாைக; divorce fee.

   8. வரி; duty, tax, toll.

   9. கணக் ; sums.

     'உபாத் யாயர ்இன்  எத்தைன ரை்வ ேபாட்டார?்'

   10.  ரிப் ள்ைள; mongoose. (மைலப . 584);.

   11. ஈமசச்டங் ; funeral rites. ( ன்.);.

     [ ர ்→  ரை்வ]
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ர்ைவக்கம்

 
  ரை்வக்கம்  tīrvaikkammi, ெப. (n.)

   நன்ெசய் நிலத் ல் ன்ெசய்ச ்சா பா  ெசய்தற்  ஏற்ப த் ய வரிக் ைற ; remission granted on 
irrigable lands where dry crop is cultivated.

     [ ரை்வ + கம் .]

  ரை்வக்கம்  tīrvaikkammi, ெப. (n.)

   நன்ெசய் நிலத் ல் ன்ெசய்ச ்சா பா  ெசய்தற்  ஏற்ப த் ய வரிக் ைற ; remission granted on 
irrigable lands where dry crop is cultivated.

     [ ரிைவ + கம் ]

ர்ைவசச்ரக்

 
  ரை்வசச்ரக்  tīrvaiccarakku, ெப. (n.)

    ங்கவரி இ வதற் ரிய ெபா ள்; dutiable goods.

     [ ரை்வ + சரக் .]

  ரை்வசச்ரக்  tīrvaiccarakku, ெப. (n.)

    ங்கவரி இ வதற் ரிய ெபா ள்; dutiable goods.

     [ ரை்வ + சரக் ]

ர்ைவேசா

 
  ரை்வேசா  tīrvaicōṟu, ெப. (n.)

   நள்ளிர ல் இைறவ க்  சைமத்  பைடக் ம் ேசா ; rice-offering in a temple made at midnight.

     [ ரை்வ + ேசா .]

  ரை்வேசா  tīrvaicōṟu, ெப. (n.)

   நள்ளிர ல் இைறவ க்  சைமத்  பைடக் ம் ேசா ; rice-offering in a temple made at midnight.

     [ ரை்வ + ேசா ]

ர்ைவத் ைற

ரை்வத் ைற tīrvaittuṟai, ெப. (n.)

   ெசயற் றம் வாய்ந்த ம ப்  (இ.வ.);; influence.

     [சாள் → சாய் → சாய்கால் (ேவ.க.233);.]

  ரை்வத் ைற tīrvaittuṟai, ெப. (n.)

   ெசயற் றம் வாய்ந்த ம ப்  (இ.வ.);; influence.

     [சாள் → சாய் → சாய்கால் (ேவ.க.233);]

ர்ைவ ட்டம்

 
  ரை்வ ட்டம் dīrvaidiṭṭam, ெப. (n.)

    ட்டமான வரிேயற்பா ; rate of assessment.

     [ ரை்வ +  ட்டம்.]
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ர்ைவ ர்-தல்

ரை்வ ர-்தல் tīrvaitīrtal, ெச. . . (v.i.)

   1. பண்டங்கட்  வரி த்தல்; to levy duty on goods. ( ன்.);.

   2. பண்டங்கட் ச ் ங்கவரி த்தல்; to pay duty on goods.

     [ ரை்வ +  ர-்தல்.]

ர்ைவ -தல்

ரை்வ -தல் dīrvaiyiḍudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ரம்ானித்தல்; to settle, decide. 

     ' ராக் க வழக்ைகத் ரை்வ ட் ' (தா .ைபங் ளி.29);.

   2.  ெசய்தல்; to end.

     [ ரை்வ + இ -தல்.]

  ரை்வ -தல் dīrvaiyiḍudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ரம்ானித்தல்; to settle, decide.

     ' ராக் க வழக்ைகத் ரை்வ ட் ;(தா . ைபங் ளி. 29);.

   2.  ெசய்தல்; to end.

     [ ரை்வ + இ -தல்]

ர்ைவெய -த்தல்

ரை்வெய -த்தல் tīrvaiyeḍuttal, ெச. . . (v.i.)

   1. வரி வாங் தல்; to levy or collect duty.

   2.  ரப்்  நகெல த்தல்; to obtain copy of a decree from court.

     [ ரை்வ + எ -த்தல்.]

  ரை்வெய -த்தல் tīrvaiyeḍuttal, ெச. . . (v.i.)

   1. வரி வாங் தல்; to levy or collect duty.

   2.  ரப்்  நகெல த்தல்; to obtain copy of a decree from court.

     [ ரை்வ + எ -த்தல்]

ர்ைவ தல்

 
  ரை்வ தல் dīrvaiviḻudal, ெப. (n.)

   வழக் த் ரப்் ச ்ெசய்ைக; passing of judgement or decree.

     [ ரை்வ +  தல்.]

  ரை்வ தல் dīrvaiviḻudal, ெப. (n.)

   வழக் த் ரப்் ச ்ெசய்ைக; passing of judgement or decree.

     [ ரை்வ +  தல்]
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ர

ர tīra,  .எ. (adv.)

   1.  ற்ற; entirely, perfectly.

     'தைலப்பட்டார ் ரத் றந்தார'் ( றள்.348);.

   2.  க; exceedingly.

     'மக்களிற் ரக் யாைனக் றளன் என் ம்' (யாப். .23, ப.99);.

     [ ர ்→  ர.]

  ர tīra,  .எ. (adv.)

   1.  ற்ற; entirely, perfectly.

     'தைலப்பட்டார ் ரத் றந்தார'் ( றள், 348);.

   2.  க; exceedingly.

     'மக்களிற் ரக் யாைனக் றளன் என் ம்' (யாப்.  .23, ப.99);.

     [ ர ்→  ர]

ரக்க ய

ரக்க ய tīrakkaḻiya,  .எ. (adv.)

    கவ யமாய்; excessively, to the utmost. 

     ' ரக் க ய அபராதம் பண்ணின ன் ' (ஈ .1, 1, 5);.

     [ ர ்→  ர →  ரக்க ய.]

  ரக்க ய tīrakkaḻiya,  .எ. (adv.)

    கவ கமாய்; excessively, to the utmost.

     ' ரக் க ய அபராதம் பண்ணின ன் ' (ஈ . 1,1,5);.

     [ ர ்→  ர →  ரக்க ய]

ரன்

ரன் tīraṉ, ெப. (n.)

   மன ட ள்ளவன்; bravem valiant person. 

     ' ரெரன்றமார ்ெசப் ' (கம்பரா.இந் ர த்.30);.

     [ ர ்→  ர →  ரன்.]

  ரன் tīraṉ, ெப. (n.)

   மன ட ள்ளவன்; bravem valiant person.

     ' ரெரன்றமார ்ெசப் ' (கம்பரா. இந் ர த். 3௦.);

     [ ர ்→  ர →  ரன்]

ராந்

 
  ராந்  tīrāndi, ெப. (n.)

    ட்டம்; beam of a building.
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ராேநாய்

ராேநாய் tīrānōy, ெப. (n.)

    ரக்்க இயலாத ேநாய்; incurable disease. 

     ' ராேநாய் ெசய்தா ெனன ைரத்தாள்' ( வ்.இயற். இ ய. ம. 52);.

     [ ர ்+ ஆ + ேநாய்.]

  ராேநாய் tīrānōy, ெப. (n.)

    ரக்்க இயலாத ேநாய்; incurable disease.

     ' ராேநாய் ெசய்தா ெனன ைரத்தாள்' ( வ். இயற். இ ய. ம. 52);.

     [ ர ்+ ஆ + ேதாய்]

ராமாற்

ராமாற்  tīrāmāṟṟu, ெப. (n.)

   ஈ ல்லா ெசயல்; that which cannot be relieved or cured. 

     'ெபண்கைளத் ராமாற்றாக ெநஞ்சாரல் பண் ங் ஷ்ணன்' ( வ். ப்பா.12, வ்யா, 133);.

     [ ர ்+ ஆ + மாற் .]

  ராமாற்  tīrāmāṟṟu, ெப. (n.)

   ஈ ல்லா ெசயல்; that which cannot be relieved or cured.

     'ெபண்கைளத் ராமாற்றாக ெநஞ்சாரல் பண் ங் ஷ்ணன்'" ( வ்.  ப்பா. 12, வ்யா, 133);.

     [ ர ்+ ஆ + மாற் ]

ராைம

ராைம tīrāmai, ெப. (n.)

   1. ெகா ைம; cruelty.

   2. க ந் ேராகம்; heinous crime.

   3. ேபரநீ ; great injustice.

   4. ெபாய்க் ற்றசச்ாட் ; false occusation.

   5. வன்மத்தாற் ெசால் ம் ேகாள்; malicious slander.

   6. ஆற்றாைம; Inability to endure.

     [ ர ்+ ஆ + ைம.]

  ராைம tīrāmai, ெப. (n.)

   1. ெகா ைம; cruelty.

   2. க ந் ேராகம்; heinous crime.

   3. ேபரநீ ; great injustice.

   4. ெபாய்க் ற்றசச்ாட் ; false occusation.

   5. வன்மத்தாற் ெசால் ம் ேகாள்; malicious slander.

   6. ஆற்றாைம; Inability to endure.

     [ ர ்+ ஆ + ைம]
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ராவழக்

 
  ராவழக்  tīrāvaḻkku, ெப. (n.)

   எளி ல் றாத வழக் ; intricate lawsuit, dispute which cannot be easily settled.

     [ ர ்+ ஆ + வழக் .]

  ராவழக்  tīrāvaḻkku, ெப. (n.)

   எளி ல் றாத வழக் ; intricate law suit, dispute which cannot be easily settled.

     [ ர ்+ ஆ + வழக் ]

ரா னா

 
  ரா னா tīrāviṉā, ெப. (n.)

   இ க்க யாத ேகள் ; an insoluble problem.

     [ ர ்+ ஆ +  னா.]

  ரா னா tīrāviṉā, ெப. (n.)

   இ க்க யாத ேகள் ; an insoluble problem.

     [ ர ்+ ஆ +  னா]

வட்

வட்  tīvaṭṭi, ெப. (n.)

   1.  ப்பந்தம்; flamebeall,  torch.

     "இ ள  வட் க ெணன்ணில ன்ெசல்ல' (பண .76);.

   2.  வட் யான் பாரக்்க;see tīvattiyān.

     [  +  வட் .]

  வட்  tīvaṭṭi, ெப.(n.)

   1.  ப்பந்தம்; flambeall, torch.

     "இ ள  வட் க ெணன்ணில ன்ெசல்ல' (பண . 76);.

   2.  வட் யான் பாரக்்க;see {}.

     [  →  வட் ]

வட் க்கள்ளன்

 
  வட் க்கள்ளன் tīvaṭṭikkaḷḷaṉ, ெப. (n.)

    வட் ையப் த் க்ெகாண்  ெகாள்ைளய ப்ேபான்; a dacoit who commits robbery with the help of torch 
light.

     [ வட்  + கள்ளன்.]

  வட் க்கள்ளன் tīvaṭṭikkaḷḷaṉ, ெப. (n.)

    வட் ையப் த் க்ெகாண்  ெகாள்ைள ய ப்ேபான்; a dacoit who commits robbery with the help of torch 
light.

     [ வட்  + கள்ளன்]
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வட் க்காரன்

வட் க்காரன் tīvaṭṭikkāraṉ, ெப. (n.)

   1.  வட்  ப்ேபான்; torch-bearer.

   2.  வட் க்கள்ளன்;see tīvatti-k-kallan.

     [ வட்  + காரன்.]

  வட் க்காரன் tīvaṭṭikkāraṉ, ெப. (n.)

   1.  வட்  ப்ேபான்; torch-bearer.

   2.  வட் க்கள்ளன்;see {}.

     [ வட்  + காரன்]

வட் க்ெகாள்ைள

வட் க்ெகாள்ைள tīvaṭṭikkoḷḷai, ெப. (n.)

   1.  வட் ையப் த் க்ெகாண்  ெசய் ம் ெகாள்ைள; a torch-light dacoity.

   2. அநீ யான இலாபம்; unjust, exorbitant gain.

     [ வட்  + ெகாள்ைள.]

வட் க்ெகாள்ைளய -த்தல்

வட் க்ெகாள்ைளய -த்தல் tīvaḍḍikkoḷḷaiyaḍittal, ெச. . . (v.i.)

   1.  வட் ையப் த் க்ெகாண்  ெகாள்ைள தல்; to commit dacoity with the help of torch-light.

   2. அநீ யாய் ெபா ள் ரட் தல்; to mass money by illegal means.

     [ வட் க்ெகாள்ைள + அ .]

  வட் க்ெகாள்ைளய -த்தல் tīvaḍḍikkoḷḷaiyaḍittal, ெச. . . (v.i.)

   1.  வட் ையப் த் க்ெகாண்  ெகாள்ைள தல்; to commit dacoity with the help of torch-light.

   2. அநீ யாய் ெபா ள் ரட் தல்; to mass money by illegal means.

     [ வட் க்ெகாள்ைள + அ -]

வட் த்த யன்

 
  வட் த்த யன் tīvaḍḍittaḍiyaṉ, ெப. (n.)

   பயனற்ற அ ; senseless, worthless fellow.

     [ வட்  + த யன்.]

  வட் த்த யன் tīvaḍḍittaḍiyaṉ, ெப. (n.)

   பயனற்ற அ ; senseless, worthless fellow.

     [ வட்  + த யன்]
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வண்ணன்

வண்ணன் tīvaṇṇaṉ, ெப. (n.)

    வன் (அக் னி நிறத்ேதான்);; Siva, as fire-coloured.

     " வண்ணர ் றெமா  காற் ேபசாரா ல்" (ேதவா.1230, 6);.

     [  + வண்ணன்.]

  வண்ணன் tīvaṇṇaṉ, ெப. (n.)

    வன் (அக் னி நிறத்ேதான்);; Siva, as fire-coloured.

     " வண்ணர ் றெமா  காற் ேபசாரா ல்" (ேதவா. 123௦,6);.

     [  + வண்ணன்]

வத்

 
  வத்  tīvatti, ெப. (n.)

வட்  பாரக்்க;see tīvatti.

     [  + வத்  → வட் .]

  வத்  tīvatti, ெப. (n.)

வட்  பாரக்்க;see {}.

     [  + வத்  → வட் ]

வலஞ்ெசய்-தல்

வலஞ்ெசய்-தல் tīvalañjeytal, ெச. . . (v.i.)

    மண ழா ல் சச்டங்  ெசய்தல்; to circumambulatefire, asina marriage ceremony.

     " வலஞ்ெசய்வ  காண் பாரக்ேணான் ெபன்ைன" ([ லப்.1, 53);.

     [ வலம் + ெசய்.]

  வலஞ்ெசய்-தல் tīvalañjeytal, ெச. . . (v.i.)

    மண ழா ல் சச்டங்  ெசய்தல்; to circumambulate fire, as in a marriage ceremony.

     " வலஞ்ெசய்வ  காண் பாரக்ேணான் ெபன்ைன" ( லப். 1, 53);.

     [ வலம் + ெசய்-,]

வளர்-த்தல்

வளர-்த்தல் tīvaḷarttal, ெச. . . (v.i.)

   1. ேநான் த்  வளரத்்தல்; to tend the sacred fire.

   2. உடன்கடை்டேயறல் த யவற் ற்   வளரத்்தல்; to light a fire, as in sattee.

     [  + வளர.்]

  வளர-்த்தல் tīvaḷarttal, ெச. . . (v.i.)

   1. ேநான் த்  வளரத்்தல்; to tend the sacred fire.

   2. உடன்கடை்டேயறல் த யவற் ற்   வளரத்்தல்; to light a fire, as in sattee.

     [  + வளர-்]
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வைற

 
  வைற tīvaṟai, ெப. (n.)

   ெப ெந ப்  எரிக் ங் ய ப் ; hole dug in the ground for fire.

     [  + அைற.]

  வைற tīvaṟai, ெப. (n.)

   ெப ெந ப்  எரிக் ங் ய ப் ; hole dug in the ground for fire.

     [  + அைற]

வனம்

வனம் tīvaṉam, ெப. (n.)

   1. கால்நைடகளின் உண ; food for animals, foder, as straw for cattle.

   2. ப ; appetite.

  வனம் tīvaṉam, ெப. (n.)

   1. கால்நைடகளின் உண ; food fpr animals, foder, as straw for cattle.

   2. ப ; appetite.

ய

ய tīviya, ெப.எ. (adj.)

   இனிைம; sweetness. 

     'ெசவ் ய ய ெசால் ' (க த்.19);.

     [ ம் →  ய.]

  ய tīviya, ெப.எ. (adj.)

   இனிைம; sweetness.

     'ெசவ் ய ய ெசால் ' (க த். 19);.

     [ ம் →  ய]

த்தல்

த்தல் tīviḻittal, ெச. . . (n.)

   ேகாபத் டன் பாரத்்தல்; to look with fire-red eyes, as in anger. 

     ' த்  ேமற்ெசன்ற ேவழம்' ( வக. 783);.

     [  +  .]

  த்தல் tīviḻittal, ெச. . . (n.)

   ேகாபத் டன் பாரத்்தல்; to look with fire-red eyes, as in anger.

     ' த்  ேமற்ெசன்ற ேவழம்' ( வக. 783);

     [  +  ]
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ைன

ைன tīviṉai, ெப. (n.)

   1. ெகா ஞ்ெசயல்; sinful deed. ( டா.);.

   2. பாவம்; sin. 

     ' ைன ெயன் ஞ் ெச க் ' ( றள்.201);.

   3.  க் ளித்தல்; fire sacrifice. 

     'ெசந் ைன மைறவாண க் ெகா வன்' (கம்பரா.இராவணன். வைத.52);.

     [ ைம +  ைன →  ைன.]

  ைன tīviṉai, ெப. (n.)

   1. ெகா ஞ்ெசயல்; sinful deed. ( டா.);

   2. பாவம்; sin.

     ' ைன ெயன் ஞ் ெச க் ' ( றள். 2௦1);.

   3.  க் ளித்தல்; fire sacrifice.

     'ெசந் ைன மைறவாண க் ெகா வன்' (கம்பரா.இராவணன் வைத, 52);.

     [ ைம +  ைன →  ைன]

1 tīvu, ெப. (n.)

   1. நான்  பக்க ம் நீர ் ழ்ந்த நிலம்; island. 

     'ெபாலம்ப  ற் ' (ெப ங். நரவாண. 1, 2, 3);.

   2.  ரத் நா ; distant country. (யாழ்.அக.);.

  2 tīvu, ெப. (n.)

   இனிைம; sweetness (யாழ்.அக.);.

     [ ம் →  .]

  1 tīvu, ெப. (n.)

   1. நான்  பக்க ம் நீர ் ழ்ந்த நிலம்; island.

     'ெபாலம்ப  ற் ' (ெப ங். நரவாண, 1, 2, 3);.

   2.  ரத் நா ; distant country. (யாழ்.அக.);.

  2 tīvu, ெப. (n.)

   இனிைம; sweetness (யாழ்.அக.);.

     [ ம் →  ]
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க்

 
  க்  tīvukkuruvi, ெப. (n.)

   ெவளிநாட் ப் பறைவ; foreign bird.

     [  +  .]

  க்  tīvukkuruvi, ெப. (n.)

   ெவளிநாட் ப் பறைவ; foreign bird.

     [  +  ]

சச்ரக்

 
  சச்ரக்  tīvuccarakku, ெப. (n.)

   ெவளிநாட் ச ்சரக் ; foreign articles.

     [  + சரக் .]

  சச்ரக்  tīvuccarakku, ெப. (n.)

   ெவளிநாட் ச ்சரக் ; foreign articles.

     [  + சரக் ]

தல்

தல் dīvudal, ெப. (n.)

   இனிைம; pleasantness. (ேவ.க.161);.

     [ ம் →  தல்.]

  தல் dīvudal, ெப. (n.)

   இனிைம; pleasantness. (ேவ.க.161);.

     [ ம் →  தல்]

பற்

 
  பற்  tīvubaṟṟu, ெப. (n.)

    ப் றம் (யாழ்.அக.);; nighbouring lands.

     [  + பற் .]

  பற்  tīvubaṟṟu, ெப. (n.)

    ப் றம் (யாழ்.அக.);; nighbouring lands.

     [  + பற் ]

308

www.valluvarvallalarvattam.com 11390 of 19068.



ேவள்-தல் ( ேவட்டல்

ேவள்-தல் ( ேவட்டல்) tīvēḷtaltīvēṭṭal, ெச. . . (v.i.)

   ேவள்  ெசய்தல்; to perform vedic sacrifice. 

     'ெசந் ேவட் …  ரிகைட லரத்் ேவாேன' ( றநா. 251);.

   2. மணம் ரிதல்; to marry.

     "ெபண் ைவ லக யத் ேவட்டான்" ( வாச/ 12, 13);.

     [  + ேவள்-தல்.]

  ேவள்-தல் ( ேவட்டல்) tīvēḷtaltīvēṭṭal, ெச. . . (v.i.)

   ேவள்  ெசய்தல்; to perform {} sacrifice.

     'ெசந் ேவட் ...  ரிகைட லரத்் ேவாேன' ( றநா. 251.

   2. மணம் ரிதல்; to marry.

     "ெபண் ைவ லக யத் ேவட்டான்" ( வாச. 12, 13);.

     [  + ேவள்-தல்]

ேவள்

 
  ேவள்  tīvēḷvi, ெப. (n.)

     சாட் யாகச ்ெசய் ம் மணம் ( வா.);; wedding as accompanied with fire-rite.

     [  + ேவள் .]

  ேவள்  tīvēḷvi, ெப. (n.)

     சாட் யாகச ்ெசய் ம் மணம் ( வா.);; wedding as accompanied with fire-rite.

     [  + ேவள் ]

ழ்ப்

ழ்ப்  tīḻppu, ெப. (n.)

   1.  ட் ; pollution.

   2.  ழ்ைம; inferiority.

ற் ப்ேபா -தல்

 
  ற் ப்ேபா -தல் dīṟṟippōṭudal, ெச. . . (n.)

   க க்கமாக அ ைர ெசய்தல்; to give advice in secret.

     [ ற்  + ேபா .]

  ற் ப்ேபா -தல் dīṟṟippōṭudal, ெச. . . (n.)

   க க்கமாக அ ைர ெசய்தல்; to give advice in secret.

     [ ற்  + ேபா -,]
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ற் -தல்

ற் -தல் dīṟṟudal, ெப. (n.)

   1. ஊட் தல்; to feed by small mouthfals.

     "ெநன்மா வல்  ற் " (ெப ம்பாண்.343);.

   2. கண்ண த யவற்றால் வாரமைடத்தல்; to cover and fill up a hole orcreive with mortar or clay.

   3.  தல்; to smear.

     "ெவண்ைம ற் ய ... மாளிைக" (கம்பரா.நகரப். 27);.

   4. க ற் ன் க்காற் தல்; to stiffen a

  ற் -தல் dīṟṟudal, ெப. (n.)

   1. ஊட் தல்; to feed by small mouthfals.

     "ெநன்மா வல்  ற் " (ெப ம்பாண். 343);.

   2. கண்ண த யவற்றால் வாரமைடத்தல்; to cover and fill up a hole orcreive with mortar or clay.

   3.  தல்; to smear.

     "ெவண்ைம ற் ய ... மாளிைக" (கம்பரா. நகரப். 27);.

   4. க ற் ன் க்காற் தல்; to siffen a

310

www.valluvarvallalarvattam.com 11392 of 19068.



 tu,    த் என் ம் ெமய் ம் உகர உ ம் இைணந்த உ ரெ்மய் எ த் ; the compound of 3 த் and உ.

     [த் + உ.]

  2 tuttal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   உண் தல்; to eat, used generally in negative forms.

     " வ்வளவா" (நன்.157, உைர);.

  3 tu, ெப. (n.)

   1. உண  (இலக்.அக);; food.

   2. பட்ட  (யாழ்.அக.);; experience.

   3.  ரி ; separation.

     [ ய் →   (ேவ.க.282);.]

  3 tu, இைட. (part.)

   1.  ட் ப் ெபயர ் னாப் ெபயரக்ளில் ஒன்றன் பால் க் ம் ஈ ; suffix added to the demonstrative and 
interrogative bases to form demonstrative neuter singular pronouns.

   2. தன்ைமெயா ைம ற்  (ெதால்.ெசால்.204);; verbal termination denoting lst person singular, neuter as in 
varutu.

   3. ஒன்றன் பால் ைன  (ெதால்.ெசால். 8);; verbal ending denoting 3rd person singular, neuter, as in வந்த .

   4. ப ப் ெபா ளீ  ( றள். 637);; an expletive added to basic forms, as in kataittu.

  5 tu, ெப. (n.)

   1. வ ைம; strength. 

     'ெகடல ந் ப் ன்' (அகம். 108);.

   2.  றைம; skill. 

     'ஆழ்கடைலக் கைடந்த ப்பேன' ( வ். வாய். 4, 7, 5);.

   3.  கரத்ல்; to smell.

   tu,    த் என் ம் ெமய் ம் உகர உ ம் இைணந்த உ ரெ்மய் எ த் ; the compound of த் and  உ.

     [த் + உ]

  3 tu, ெப. (n.)

   1. உண  (இலக்அக.);; food.

   2. பட்ட  (யாழ்.அக.);; experience.

   3.  ரி ; separation.

     [ ய் →   (ெவ.க.282);]

  4 tu, இைட. (part.)

   1.  ட் ப் ெபயர ் னாப் ெபயரக்ளில் ஒன்றன் பால் க் ம் ஈ ; suffix added to the demonstrative and 
interrogative bases to form demonstrative neuter singular pronouns.

   2. தன்ைமெயா ைம ற்  (ெதால்.ெசால். 204);; verbal termination denoting 1st person singular, neuter as in 
varutu.

   3. ஒன்றன் பால் ைன  (ெதால்.ெசால். 8);; verbal ending denoting 3rd person singular, neuter, as in வந்த .

   4. ப ப் ெபா ளீ  ( றள். 637);; an expletive added to basic forms, as in kataittu.
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க்கடா

க்கடா tukkaṭā, ெப. (n.)

   1.  ண் ; piece, bit.

   2. உண க்  உரிய பசச்  த ய ெதா க ; any relish.

   3. தன்ைமயற்ற ; unimportant. 

க்கடாப் பயல்கெளல்லாம் இன்  நம்ைம எ ரத்் ப் ேப றாரக்ள் (உவ.);.

  க்கடா tukkaṭā, ெப. (n.)

   1.  ண் ; piece, bit.

   2. உண க்  உரிய பசச்  த ய ெதா க ; any relish.

   3. தன்ைமயற்ற ; unimportant.

க்கடாப் பயல்கெளல்லாம் இன்  நம்ைம எ ரத்் ப் ேப றாரக்ள் (உ.வ.);.

  க்கடா1 tukkaṭā, ெப. (n.)

   1.  ண்  (இ.வ.);; piece, bit.

   2. உண ற் ரிய பசச்  த ய னி வைக (இ.வ.);; any relish.

     [H. Tukra → த.  க்கடா]

  க்கடா2 tukkaṭā, ெப.எ. (adj.)

   இ வான (அற்பம்);; insignificant.

     " க்கடா ேவைல".

     [Skt. tukra → த.  க்கடா]

க்க

 
  க்க  tukkaḍi, ெப. (n.)

   நிலப் ப ; division of a district.

க்கா ப்பய

 
  க்கா ப்பய  tukkācippayaṟu, ெப. (n.)

     வைர; a small variety of dholl.
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க்காணி

க்காணி tukkāṇi, ெப. (n.)

   இரண்  அல்ல  நான்  சல்  ம ப் க் ெகாண்ட  ெசப் க் கா ; a small copper coins = 2 or pies.

     " க்காணிப் ெபாட் ட் " ( க் ட்டசச்த.);

  க்காணி tukkāṇi, ெப. (n.)

   இரண்  அல்ல  நான்  சல்  ம ப் க் ெகாண்ட  ெசப் க் கா ; a small copper coins = 2 or pies.

     " க்காணிப் ெபாட் ட் " ( க் ட்டசச்த);

  க்காணி1 tukkāṇi, ெப.(n.)

   இரண்  அல்ல  நான்  சல்  (தம்ப ); ம ப்  ெகாண்ட  ெசப் க்கா  (நாணயம்);; a small copper 
coin = 2 or 4 pies.

     " க்காணிப் ெபாட் ட் " ( க் ட்டச ்சத. MSS.);

     [U. {} → த.  க்காணி]

  க்காணி2 tukkāṇi, ெப.(n.)

   கைடக் ரிய  (இ.வ.);; that which pertains to a shop.

     [U. {} → த.  க்காணி]

க் ணி

க் ணி tukkiṇi, ெப. (n.)

க் ணி பாரக்்க;see tukkuni.

     " க் ணி ள்ளித்தா வம்ேம" ( ற்றா ற.624);.

  க் ணி tukkiṇi, ெப. (n.)

க் ணி பாரக்்க; see {}.

     " க் ணி ள்ளித்தா வம்ேம" ( ற்றா ற. 62, 4);.
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க்

க் 1 tukku, ெப. (n.)

   1.  ழ்ைம; meanness.

   2. பயனின்ைம; worthlessness.

   3. உதவாதவன் – ; useless person or thing.

  க் 2 tukku, ெப. (n.)

    ; rust.

  க் 3 tukku, ெப. (n.)

   1. ேதால்; skin.

   2.  வக் , 3 பாரக்்க;see tuvakku.

   3. உடல்; body.

     "ஏ ந் க் ற் ெறாக்க பரத்தா டெரய் " (இர . அய த.27);.

  க் 4 tukku, ெப. (n.)

    ப் ; quickness, activity.

     " க்காய்ப் ந்  நின்றாட ேவண் ம்" (பா . 70, வாழ்க்ைகப்);.

     [ க்  →  க் .]

  க் 3 tukku, ெப. (n.)

   1. ேதால்; skin.

   2.  வக் , 3 பாரக்்க; see tuvakku.

   3. உடல்; body.

     "ஏ ந் க் ற் ெறாக்க பரத்தா டெரய் " (இர . அய த. 27);.

  க் 4 tukku, ெப. (n.)

    ப் ; quickness, activity.

     " க்காய்ப் ந்  நின்றாட ேவண் ம்" (பா . 7௦, வாழ்க்ைகப்.);.

     [ க்  →  க் ]

க் டா

 
  க் டா tukkuṭā, ெப. (n.)

க்கடா பாரக்்க;see tukkadå.

  க் டா tukkuṭā, ெப. (n.)

க்கடா பாரக்்க; see {}.
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க்

 
  க்  tukkuḍi, ெப. (n.)

க்க  பாரக்்க;see tukkati.

  க்  tukkuḍi, ெப. (n.)

க்க  பாரக்்க; see {}.

க் ணி

 
  க் ணி tukkuṇi, ெப. (n.)

    தள  (உ.வ.);; very small quantity.

  க் ணி tukkuṇi, ெப. (n.)

    தள  (உவ.);; very small quantity.

க் ணிச் த்தம்

 
  க் ணிச் த்தம் tukkuṇiccittam, ெப. (n.)

   ெபா ைமயற்ற ணம்; short temper.

க் ணித் ண்

 
  க் ணித் ண்  tukkuṇittuṇṭu, ெப. (n.)

    க ம் ெகாஞ்சம்; very small.

க் ணிம ந்

 
  க் ணிம ந்  tukkuṇimarundu, ெப. (n.)

    க்க வளவாகக் ெகா க்கப்ப ம் பற்பம், ெசந் ரம்,  ண்ணம் த யன; medicinal preparations as 
a metallic oxides redoxides and carbonates given in exceedingly small doses.

     [ க் ணி + ம ந் .]

க் ப் த்தவன்

 
  க் ப் த்தவன் tukkuppiḍittavaṉ, ெப. (n.)

   பயனற்றவன்; worthless fellow.

  க் ப் த்தவன் tukkuppiḍittavaṉ, ெப. (n.)

   பயனற்றவன்; worthless fellow.
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ரிைக

ரிைக tugirigai, ெப. (n.)

   1.  ைக பாரக்்க;see tukiligai. (அகநி.);.

   2.  த் ரம் (யாழ்.அக.);; picture.

   3. சாந்  (யாழ்.அக.);; sandal paste.

  ரிைக tugirigai, ெப. (n.)

   1.  ைக பாரக்்க;See. tukiligai. (அக.நி.);.

   2.  த் ரம் (யாழ்.அக);; picture.

   3. சாந்   (யாழ்.அக.);; sandal paste.

  ரிைக tugirigai, ெப. (n.)

   எ ேகால்; writing material.

ல்

ல் tugil, ெப. (n.)

   1. நல்லாைட; fine cloth, rich attire.

     "பட் த்  த் " (நால . 264);.

   2.  ற்ெகா  பாரக்்க;see tukirkodi.

   3.  க் ெகா  ( ங்.);; ensign.

   4.  ைடைவ; saree.

     " ெரளபைத ன் ைலத் சச்ாதனன் உரி ம் காட் ".

     [ ர ்→  ல் (த வ. 57);.]

  ல் tugil, ெப. (n.)

   1. நல்லாைட; fine cloth, rich attire.

     "பட் ந்  த் " (நால . 264);.

   2.  ற்ெகா  பாரக்்க;See. {}.

   3.  க் ெகா  ( ங்.);; ensign.

   4.  ைடைவ; saree.

     " ெரளபைத ன் ைலத் சச்ாதனன் உரி ம் காட் ".

     [ ர ்→  ல் (த .வ. 57);]

ல் சம்

 
  ல் சம் tugilpīcam, ெப. (n.)

   ப த்  ைத; cotton seed.

     [ ல் +  சம்.]

  ல் சம் tugilpīcam, ெப. (n.)

   ப த்  ைத; cotton seed.

     [ ல் +  சம்]
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ல்வைல

 
  ல்வைல tugilvalai, ெப. (n.)

   வைலவைக; a kind of net.

     [ ல் + வைல.]

  ல்வைல tugilvalai, ெப. (n.)

   வைலவைக; a kind of net.

     [ ல் + வைல]

 tugili, ெப. (n.)

   1 ப த்  இைல; cotton leaf.

   2.  ைத; testicle (சா.அக.);.

     [ ல் →  .]

   tugili, ெப. (n.)

   1 ப த்  இைல; cotton leaf.

   2.  ைத; testicle (சா.அக.);.

     [ ல் →  ]

ைக

ைக1 tugiligai, ெப. (n.)

   1. எ ேகால்; painter's pencil.

     " வரெ்சய்தாங் ெக தப்பட்ட ைகப் பாைவ" ( வக. 2542);.

   2.  த் ரம் (யாழ்.அக.);; picture.

     [ ல் →  ைக (த .வ. 57);.]

  ைக2 tugiligai, ெப. (n.)

ற்ெகா  பாரக்்க;see tugirkodi.

     " ரிைசேமற் ைனந்த வாணிலா ெந ந் ைக" (கந்த . நகர. 20);.

  ைக1 tugiligai, ெப. (n.)

   1. எ ேகால்; painter's pencil.

     " வரெ்சய்தாங் ெக தப்பட்ட ைகப் பாைவ" ( வக. 2542);.

   2.  த் ரம் (யாழ்.அக.);; picture.

     [ ல் →  ைக (த .வ, 57);]

  ைக2 tugiligai, ெப. (n.)

ற்ெகா  பாரக்்க;See. {}.

     " ரிைசேமற் ைனந்த வாணிலா ெந ந் ைக" (கந்த . நகர. 2௦);.
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ற்

ற்  tugiṟgiḻi, ெப. (n.)

   உைற; cover.

     " ற்  ெபா ந் " ( வக.164);.

  ற்  tugiṟgiḻi, ெப. (n.)

   உைற; cover.

     " ற்  ெபா ந் " ( வக. 164);.

ற்ெகா

ற்ெகா  tugiṟgoḍi, ெப. (n.)

   ஆைடயா  யன்ற ெகா ; banner, flag.

     "ெவள்ள த் ரள் யாைவ ம் ன் மாடத் ற் ெகா  ேபான்றைவ" ( வக. 34);.

ன்மைன

ன்மைன tugiṉmaṉai, ெப. (n.)

    டாரம்; tent.

     " ன் மைன ட ்ெகா  ேபா " (ேச .அகத். 40);.

     [ ல் + மைன.]

  ன்மைன tugiṉmaṉai, ெப. (n.)

    டாரம்; tent.

     " ன் மைன ட ்ெகா  ேபா " (ேச அகத். 40);.

     [ ல் + மைன]

ன்

ன் 1 tugiṉmuḍittal, ெச. . . (v.i.)

   தைலப்பாைக கட் தல்; to tie a turban on the head.

     " ன் த் ப் ேபாரத்்த…. ெப தாளர"் ( ல்ைலப்.53);.

     [ ல் +  .]

  ன் 2 tugiṉmuḍi, ெப. (n.)

   தைலப்பாைக; head-dress.

     "ைபந் ன்  யணிந்தவர"் ( வக. 1558);.

     [ ல் +  .]

  ன் 1 tugiṉmuḍittal, ெச. . . (v.i.)

   தைலப்பாைக கட் தல்; to tie a turban on the head.

     " ன் த் ப் ேபாரத்்த... ெப தாளர"் ( ல்ைலப். 53);.

     [ ல் +  -,]

  ன் 2 tugiṉmuḍi, ெப. (n.)

   தைலப்பாைக; head-dress.

     "ைபந் ன்  யணிந்தவர"் ( வக. 1558);.

     [ ல் +  ]
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ல்

ல் tugiṉūl, ெப. (n.)

   ெவண் ல்; white thread.

     "பல் ம் ப ந் ெலா " ( வக.235);.

     [ ல் +  ல்.]

  ல் tugiṉūl, ெப. (n.)

   ெவண் ல்; white thread.

     "பல் ம் ப ந் ெலா " ( வக. 235);.

     [ ல் +  ல்]

1 dugudal, ெச. . . (v.i.)

   ெதா யாதல்; to be gathered in a mass, as the hair.

     "சலந் க்க ெசன்னிச ்சைடயான் கண்டாய்" (ேதவா.844, 3);.

     [ெதா  →  .]

  2 tuguttal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெதா யாக் தல்; to bring together, gather in a mass, as hair.

     "அ ழ்ந்த ரிசைட க் ம்" ( ைச. க 7, 3);.

     [ெதா  →  .]

  1 dugudal, ெச. . . (v.i.)

   ெதா யாதல்; to be gathered in a mass, as the hair.

     "சலந் க்க ெசன்னிச ்சைடயான் கண்டாய்" (ேதவா. 844, 3);.

     [ெதா  →  -,]

  2 tugu-, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெதா யாக் தல்; to bring together, gather in a mass, as hair.

     "அ ழ்ந்த ரிசைட க் ம்" ( ைச. க -7,3);.

     [ெதா  →  -,]

ெவனல்

 
  ெவனல் duguduguveṉal, ெப. (n.)

   ெப ங் ட்டம் வ ைக ல் எ ம் ஒ க் ப் ; onom. expr. of the sound of the inflow of a big crowd.

     [  +   + எனல்.]

  ெவனல் duguduguveṉal, ெப. (n.)

   ெப ங் ட்டம் வ ைக ல் எ ம் ஒ க் ப் ; onom. expr. of the sound of the inflow of a big crowd.

     [  +   + எனல்]
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லம்

லம் tuālam, ெப. (n.)

   1. ெவண்பட் ; white silk.

   2. ெநாய்ய ைடைவ; thin cloth.

     [ஒ கா.  ல் →   →  லம்.]

  லம் tuālam, ெப. (n.)

   1. ெவண்பட் ; white silk.

   2. ெநாய்ய ைடைவ; thin cloth.

     [ஒ கா.  ல் →   →  லம்]

ைக

ைக1 tugaittal, ெச. ன்றா . (v.t..)

   1.  த் ழக் தல்; to tread down, trample on, bruise or destroy by treading.

     " ன் க  கா ைன ய க்ெகா  ைகத்தான்" (கம்பரா. ெபா த். 8);.

   2. இ த்தல்; to pound in a mortar;

 to mash.

   3. வ த் தல்; to vex.

     " ன்பத்தாற் ைகக்கப் பட்டார ் ைகத்தவத் ன்பந் தாங் " ( வக.1392);.

     [ ைவ →  ைக.  ைகத்தல் (வ.ெமா.வ. 184);.]

  ைக2 tugaittal, ெச. . . (v.i.)

   உல தல்; to roam about;

 to walk.

     "வாமனா ைகக் ம் வா ல்" (ம ரந்.12);.

  ைக1 tugaittal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  த் ழக் தல்; to tread down, trample on, bruise or destroy by treading.

     " ன் க  கா ைன ய க்ெகா  ைகத்தான்" (கம்பரா. ெபா த். 8);.

   2. இ த்தல்; to pound in a mortar;

 to mash.

   3. வ த் தல்; to vex.

     " ன்பத்தாற் ைகக்கப் பட்டார ் ைகத்தவத் ன்பந் தாங் " ( வக. 1392);.

     [ ைவ →  ைக.  ைகத்தல் (வ.ெமா.வ. 184);]

  ைக2 tugaittal, ெச. . . (v.i.)

   உல தல்; to roam about;

 to walk.

     "வாமனா ைகக் ம் வா ல்" (ம ரந். 12);.
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ைக பலன்

ைக பலன் tugaibalaṉ, ெப. (n.)

   அ வைட; harvest.

     " ைகபலனில் வா ெமன்  ெசால்ல" (சரவண. பண .256);.

ைகயல்

 
  ைகயல் tugaiyal, ெப. (n.)

   ேதங்கா டன் காய்க கைள அைரத் ச ்ெசய் ம் உண  வைக; a relish or mash of vegetables, coconuts, etc.

     "ேதங்காய்த் ைகயல்,  னாத ் ைகயல், இஞ் த் ைகயல்" (ேப.வ.);.

     [ ைக →  ைகயல்.]

  ைகயல் tugaiyal, ெப. (n.)

   ேதங்கா டன் காய்க கைள அைரத் ச ்ெசய் ம் உண  வைக; a relish or mash of vegtables, coconuts, etc.

     "ேதங்காய்த் ைகயல்,  னாத ் ைகயல், இஞ் த் ைகயல்" (ேப.வ.);.

     [ ைக →  ைகயல்]

ங்கைத

ங்கைத duṅgadai, ெப. (n.)

   1. உயரச்் ; height, elevation.

   2. ெப ைம; dignity, greatness.

     " ங்கைத தன்ெனா  தண்ெணன் ெறய் ற்ேற" (கந்த .இரண்டாநாட்.  ர.225);.

ங்கந

ங்கந  duṅganadi, ெப. (n.)

   1.  ைளநீர;் serum of the brain.

   2.  ழந்ைதகைளத் தாக் ம் ஒ வைக ேநாய்; in the brain is a disease in the children.

ங்கநா

 
  ங்கநா  tuṅganāci, ெப. (n.)

   நீண்ட க் ; long nose, erect nose.

  ங்கநா  tuṅganāci, ெப.(n.)

நீண்ட க் :

 long nose, erect nose.

ங்கநாபம்

 
  ங்கநாபம் tuṅganāpam, ெப. (n.)

   நச் ப் ச்  வைக; a venomous insect.

ங்கபத் ரா

 
  ங்கபத் ரா tuṅgabattirā, ெப. (n.)

    ளி க் ; thorny coral tree.

ம வ. க யாண ங்ைக
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ங்கபத் ரி

ங்கபத் ரி tuṅgabattiri, ெப. (n.)

ங்கபத் ைர பாரக்்க;see tungapattirai.

     " ங்கபத் ரி ம்பா  யதண் ெபா ைந" ( ைள.தல .11);.

  ங்கபத் ரி tuṅgabattiri, ெப. (n.)

ங்கபத் ைர பாரக்்க;See. {}.

     " ங்கபத் ரி ம்பா  யதண் ெபா ைந" ( ைள. தல . 11);.

ங்கபத் ைர

ங்கபத் ைர tuṅgabattirai, ெப. (n.)

   ஒர ்ஆ ; the river Tungabhadra.

     " ங்க பத் ைரச ்ெசங்களத் ைட" (க ங்.89);.

  ங்கபத் ைர tuṅgabattirai, ெப. (n.)

   ஒர ்ஆ ; the river Tungabhadra.

     " ங்க பத் ைரச ்ெசங்களத் ைட" (க ங். 89);.

ங்க கம்

ங்க கம் tuṅgamugam, ெப. (n.)

   1. தாமைரத ்தண் ; lotus stamina.

   2. இதளியம்; mercury.

ங்கரிகம்

 
  ங்கரிகம் tuṅgarigam, ெப. (n.)

   கா க்கல்; red ochre.

ங்கரமீண்டம்

 
  ங்கரீமண்டம் tuṅgarīmaṇṭam, ெப. (n.)

   சரக்ெகான்ைற; purging cassia.

ங்கன்

ங்கன் tuṅgaṉ, ெப. (n.)

   உயரந்்ேதான்; eminent man.

     "அ மான ங்கன் ெசல்வைனப் ேபால" ( வ். ப்பல்.11);.

  ங்கன் tuṅgaṉ, ெப. (n.)

   உயரந்்ேதான்; eminent man.

     "அ மான ங்கன் ெசல்வைனப் ேபால" ( வ்.  ப்பல். 11);.

ங்

ங்  tuṅgi, ெப. (n.)

   1. இர ; night.

   2. நச் ப் ச்  வைக; a venomous insect.
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ங் சன்

ங் சன் tuṅācaṉ, ெப. (n.)

   க ரவன்; sun.

   2.  வன்; Sivan.

   3.  மால்; Thirumāl.

   4.  ங்கள்; Moon.

     [ ங்கன் + ஈசன்.]

  ங் சன் tuṅācaṉ, ெப. (n.)

   1. க ரவன்; Sun.

   2.  வன்;{}.

   3.  மால்;{}.

   4.  ங்கள்; Moon.

     [ ங்கன் + ஈசன்]

சச்கம்

 
  சச்கம் tuccagam, ெப. (n.)

   மணக் ழம்  வைக; a kind of fragrant paste (யாழ்.அக.);.

சச்த்

 
  சச்த்  tuccatturu, ெப. (n.)

   ஆமணக்  (யாழ்.அக.);; castor-plant.

சச்தா

சச்தா  tuccatāru, ெப. (n.)

   1. ஆமணக் ; castor seed plant.

   2.  ஞ்சான்; indian ipecacuanha.

சச்தானியம்

 
  சச்தானியம் tuccatāṉiyam, ெப. (n.)

   பதர;் chaff (யாழ்.அக.);.
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சச்ம்

சச்ம்1 tuccam, ெப. (n.)

   இ ; lowness, meanness, vileness.

     "வாரத்்ைதையத் சச்மாக ம த்தாேன" (இராமநா. உ த்.81);.

   2. ெவ ைம (யாழ்.அக.);; emptiness.

   3. இன்ைம; nonexistence.

     " ண்ணின் மலெரனத் சச்ேம ெயன ம்" (ேவதா. .59);.

   4. பதர;் chaff.

   5. நிைல ன்ைம; instability.

     "உலகந் சச்ெமன் ணரத்ல்" ( ப்ேபா.சந்.  ங்க . (9); 8);.

   6. ெபாய்; false hood (யாழ்.அக.);.

  சச்ம்2 tuccam, ெப. (n.)

   1. ெகாம்மட் ; water melon.

   2. ேபய்க்ெகாம்மட் ; bitter water melon.

  சச்ம்1 tuccam, ெப. (n.)

   1. இ ; lowness, meanness, vileness.

     "வாரத்்ைதையத் சச்மாக ம த்தாேன" (இராமநா. உ த். 81);.

   2. ெவ ைம (யாழ்.அக.);; emptiness.

   3. இன்ைம; non- existence.

     " ண்ணின் மலெரனத் சச்ேம ெயன ம்" (ேவதா. . 59);.

   4. பதர;் chaff.

   5. நிைல ன்ைம; instability.

     "உலகந் சச்ெமன் ணரத்ல்" ( ப்ேபா.சந்.  ங்க . (9); 8);.

   6. ெபாய்; false hood (யாழ்.அக.);.

  சச்ம் tuccam, ெப. (n.)

   இ ; low mean habit.

சச்ைள

சச்ைள tuccaḷai, ெப. (n.)

    ரிேயாதனன் உடன் றந்தாள்; sister of Duriyādanan,

     "ேதாள்களிற் கைழைய ெவன்ற சச்ைள" (பாரத.சம்பவ. 80);.

  சச்ைள tuccaḷai, ெப. (n.)

    ரிேயாதனன் உடன் றந்தாள்; sister of {}.

     "ேதால்களிற் கைழைய ெவன்ற சச்ைள" (பார சம்பவ. 80);.

சச்ன்

 
  சச்ன் tuccaṉ, ெப. (n.)

   இ ந்தவன் (யாழ்.அக.);; mean, worthless fellow.
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சச்ாதனன்

சச்ாதனன் tuccātaṉaṉ, ெப. (n.)

    ரிேயாதனன் தம் ய ள் ஒ வன்; a brother of Duriyõdanan.

     " ேராபைதய  ய்ய ந்த ேல ைகைய நீட் ய சச்ாதன ைடய" (க த்.101, உைர);.

  சச்ாதனன் tuccātaṉaṉ, ெப.(n.)

    ரிேயாதனன் தம் ய ள் ஒ வன்; a brother of {}.

     " ேராபைதய  ய்ய ந்த ேல ைகைய நீட் ய சச்ாதன ைடய" (க த். 1௦1, உைர);.

சச்ாரம்

 
  சச்ாரம் tuccāram, ெப. (n.)

    ங் லரி ; bamboo seed.

ச்

ச்  tucci, ெப. (n.)

   1. பட்ட ; experience.

   2. உண் தல்; eating.

   3. ேதர் ; examination.

   4.  நீ ; fuller's earth.

     [ ய் →  ச் .]

  ச்  tucci, ெப. (n.)

   1. பட்ட ; experience.

   2. உண் தல்; eating.

   3. ேதர் ; examination.

   4.  நீ ; fuller's earth.

     [ ய் →  ச் ]

ச் தம்

 
  ச் தம் duccidam, ெப. (n.)

   ஆமணக் ; castor.

  ச் தம் tuccitam, ெப. (n.)

   ஆமணக் ; castor.

ச் ப்ெபா ப்

 
  ச் ப்ெபா ப்  tuccippoṟuppu, ெப. (n.)

    ைல வங்கக் கல்; the principle ore of lead.
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ச் மம்

 
  ச் மம் tuccimam, ெப. (n.)

   ம ற்ெகான்ைற; peacock flower tree.

  ச் மம் tuccinam, ெப. (n.)

   ம ற்ெகான்ைற; peacock flower tree.

ச் ைம

 
  ச் ைம tuccimai, ெப. (n.)

    ழ்ைம; meanness, baseness.

     [ சச்ம் →  ச் ைம.]

  ச் ைம tuccimai, ெப. (n.)

    ழ்ைம; meanness, baseness.

     [ சச்ம் →  ச் ைம]

ச் ரம்

 
  ச் ரம் tucciram, ெப. (n.)

   நா ; Indian burn.

ச் ல்

ச் ல்1 tuccil, ெப. (n.)

   ஒ க் டம்; place of retreat, shelter.

     "உடம் ட ் ச் ந்த உ ரக்் " ( றள்.340);.

  ச் ல்2 tuccil, ெப. (n.)

   ம ல் ெகாண்ைட (அக.நி.);; crest.

  ச் ல்1 tuccil, ெப. (n.)

   ஒ க் டம்; place of retreat, shelter.

     "உடம் ட ் ச் ந்த உ ரக்் " ( றள். 340);.

ச்

ச்  tuccu, ெப. (n.)

   இ ; meanness, base deeds.

     " சச்ான ெசய் ம்" ( ைச. ேவணாட்.1);.

சகம்

சகம் tusagam, ெப. (n.)

   1. மா ைள பாரக்்க (யாழ்.அக..);;see mädulai.

   2. ெகாம்மட்  மா ைள பாரக்்க;see kommatti-madulai ( .அ.);.

  சகம் tusagam, ெப. (n.)

   1. மா ைள பாரக்்க (யாழ்.அக.);: see {}.

   2. ெகாம்மட்  மா ைள பாரக்்க;See. {} ( .அ.);
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சங்கட் -தல்

சங்கட் -தல் dusaṅgaṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

   காரியத் ல் ைனந்  னிற்றல்; to engage eagerly in an enterprise as by hoisting a flag. 

ெகா  கட் தல்

     "பத்தசனங்கைளக் காக்கத் சங்கட் " ( ற்றா. ற.91-1);.

     [ சம் + கட் -]

  சங்கட் -தல் dusaṅgaṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

   காரியத் ல் ைனந்  னிற்றல்; to engage eagerly in an enterprise as by hoisting a flag.

ெகா  கட் தல்

     "பத்தசனங்கைளக் காக்கத் சங்கட் " ( ற்றா.  ற. 9I-1);.

     [ சம் + கட் -,]

சபரிசம்

சபரிசம் tusabarisam, ெப. (n.)

காஞ்ெசா  (ைதலவ.ைதல.76); பாரக்்க;see sirukanjori.

  சபரிசம் tusabarisam, ெப. (n.)

காஞ்ெசா  (ைதலவ.ைதல.76); பாரக்்க;See. {}.

சம்

சம்1 tusam, ெப. (n.)

   ெகா ; flag.

     "அ யாரக்்ெகலா மல லா ைன ரக்்கத் சங்கட்  மப்பேன" (தா .ஆைச. 7);.

  சம்2 tusam, ெப. (n.)

   1 உ  (யாழ்.அக.);; husk.

   2. த ; bran.

  சம்3 tusam, ெப. (n.)

    ங் யம்; bastard sal.

   2. த ; tooth.

  சம்2 tusam, ெப.(n.)

   1. உ  (யாழ்.அக.);; husk.

   2. த ; bran.

  சம்3 tusam, ெப. (n.)

    ங் யம்; bastard sal

   2. பல்; tooth.

சன்

சன் tusaṉ, ெப. (n.)

   1. அந்தணன்; brahmin.

   2. தகரம்; tin.
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ஞ்சர்

 
  ஞ்சர ்tuñjar, ெப. (n.)

   அ ரர ்(யாழ்.அக.);; asuras.

ஞ்சரி-த்தல்

ஞ்சரி-த்தல் tuñjarittal, ெச. . . (v.i.)

   கண் த்தல்; to wake up.

     "வஞ் க் ெகாம்பரிற் ஞ்சரித் ளரி ெயாளிம ரக்லாபம் பரப் : (ெப ங்.உஞ்ைசக். 40, 118);.

  ஞ்சரி-த்தல் tuñjarittal, ெச. . . (v.i.)

   கண் த்தல்; to wake up.

     "வஞ் க் ெகாம்பரிற் ஞ்சரித் ளரி ெயாளிம ரக்லாபம் பரப் " (ெப ங்.உஞ்ைசக். 40, 118);.

ஞ்சல்

ஞ்சல் tuñjal, ெப. (n.)

   1. இறத்தல்; dying.

   2.  ங்கல்; sleeping.

   3. உறங்கல்; dosing drowsing.

ஞ்சற

 
  ஞ்சற tuñjaṟa, எ. . (adv.)

    ம்; entirely, wholly.

ஞ் னார்

ஞ் னார ்tuñjiṉār, ெப. (n.)

   ெசத்தார ்என்  ெபா ள்ப ம் மங்கல வழக் ச ்ெசால்; the dead, used elephemistically.

     "ெசத்தாைரத் ஞ் னா ெரன்ற ம்" (ெதால்.ெசால்.17, ேசனா);.

  ஞ் னார ்tuñjiṉār, ெப. (n.)

   ெசத்தார ்என்  ெபா ள்ப ம் மங்கல வழக் ச ்ெசால்; the dead, used elephemistically.

     "ெசத்தாைரத் ஞ் னா ெரன்ற ம்" (ெதால்.ெசால். 17, ேசனா.);.
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ஞ்

ஞ் 1 duñjudal, ெச. . . (v.i.)

   1.  ங் தல்; to sleep, slumber, doze.

     "ெந ப் ட ் ஞ்ச  மா ம்" ( றள்.1049);.

   2. ெதா ன் த்தல்; to rest without work.

     "உல  ெதா லந்  நாஞ்  ஞ் " (அகநா. 14:1);.

   3. ேசாம் தல்; sluggish.

     "நீ ஞ்சாய் மாேற" ( றநா. 22, 38);.

   4. ேசாரத்ல்; to droop.

     "ப ர ் ஞ் ப் ேபா ற் ".

   5. இறத்தல்; to die.

     "நில ைசத் ஞ் னா ெரன்ெற த் த் ற்றப் பட்டாரல்லால்" (நால .21);.

   6. வ ய தல்; to perish.

     " ஞ் ம் ணியா ன தாேன" (ேதவா.494.4);.

   7.  ைறதல்; decrease.

     "ெப மைல ஞ்சா  வளஞ் ரக் ெகனேவ" ( லப்.  ன்றக் ரைவ);.

   8. தங் தல்; stay.

     " ஞ்  யன் லத ்தற்ேற" ( றநா.54);.

   9. நிைலெப தல் ( ங்.);; to settle permanently, endure.

     " ஞ்  நீணீ ய " ( ளா.நாட.்1);.

   10. ெதாங் தல்; to hang.

     " ஞ் ழல்" ( .ெவ. 9, 35, உைர);.

ம.  ஞ் க

     [ ஞ்  →  ஞ் .]

  ஞ் 2 duñjudal, ெச. . . (v.i.)

   ெநய் த யன கட் யாக உைறதல்; to become solidified, as ghee.

     " ஞ் ய ெநய் ம் காய்ந்த பா ம்" ( வ். ெபரியாழ்.2, 1, 6, வ்யா, பக். 228);.

     [ ல் →  .]

  ஞ் 2 tuñju, ெப. (n.)

ஞ் ழல் பாரக்்க (க த்.96);;see tuijukulal.

  ஞ் 1 duñjudal, ெச. . . (v.i.)

   1.  ங் தல்; to sleep, slumber, doze.

     "ெந ப் ட ் ஞ்ச  மா ம்" ( றள். 1௦49);.

   2. ெதா ன் த்தல்; to rest without work.

     "உல  ெதா லந்  நாஞ்  ஞ் " (அகநா. 14:1);.

   3. ேசாம் தல்; sluggish.

     "நீ ஞ்சாய் மாேற" ( றநா. 22, 38);.

   4. ேசாரத்ல்; to droop.

     "ப ர ் ஞ் ப் ேபா ற் "
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ஞ் ழல்

ஞ் ழல் tuñjuguḻl, ெப. (n.)

   அய்ம் பால்க ள் ன்னித் ெதாங்க ட்ட ந்தல் வைக ( .ெவ. 9, 45, உைர);; woman's hair dressed by 
coiling and tying it up behind in a roll, one of aimpal of v.

     [ ஞ்  +  ழல்.]

  ஞ் ழல் tuñjuguḻl, ெப. (n.)

   அய்ம் பால்க ள் ன்னித் ெதாங்க ட்ட ந்தல் வைக ( .ெவ. 9, 45, உைர);; woman's hair dressed by 
coiling and tying it up behind in a roll, one of aimpal of v.

ஞ் நிைல

 
  ஞ் நிைல tuñjunilai, ெப. (n.)

   கட் ல் (யாழ்.அக.);; cot, bed stead.

ஞ் மரம்

ஞ் மரம் tuñjumaram, ெப. (n.)

   ம ல்வா ற் கைணயமரம்; wooden bar to fasten a door.

     " ஞ்  மரக் ழாஅந் வன் " (ப ற் ப். 16, 3);.

   2. க க்ேகால் (ப ற் ப். 16, 3, உைர);; impaling stake.

     [ ஞ்  + மரம்.]

  ஞ் மரம் tuñjumaram, ெப. (n.)

   ம ல்வா ற் கைணயமரம்; wooden bar to fasten a door.

     " ஞ்  மரக் ழா அந் வன் " (ப ற் ப். 16,3);.

   2. க க்ேகால் (ப ற் ப். 16, 3, உைர.);; impaling stake.

     [ ஞ்  + மரம்]

ஞ் மன்

 
  ஞ் மன் tuñjumaṉ, ெப. (n.)

   ேசாம்ப ள்ளவன்; indolant person.

  ஞ் மன் tuñjumaṉ, ெப. (n.)

   ேசாம்ப ள்ள- வன்; indolant person.

ஞ்ைச

ஞ்ைச tuñjai, ெப. (n.)

ஞ் ழல் பாரக்்க;see tunju-kulal.

     "பனிசை்சைய ம் ஞ்ைசைய ம் ரித் ம்" ( வக. 2437, உைர);.

     [ ஞ்  →  ஞ்ைச.]

  ஞ்ைச tuñjai, ெப. (n.)

ஞ் ழல் பாரக்்க;See. {}

     "பனிசை்சைய ம் ஞ்ைசைய ம் ரித் ம்" ( வக. 2437, உைர);.

     [ ஞ்  →  ஞ்ைச]
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ட்

ட் 1 duṭkudal, ெச. . . (v.i.)

   . அசச்ங் ெகாள் தல்; to be alarmed, struck with fear or dismay.

     "கடற் டக்ப் ெபா ம்ேவலர"் ( ப் . 423);.

     [ டெ்கனல் →  ட் .]

  ட் 2 tuṭku, ெப. (n.)

   அசச்ம்; fear, dismay.

     " ட்ேகா ள ம ம்ப " (பாரத. ப னாறாம். 65);.

  ட் 1 duṭkudal, ெச. . . (v.i.)

   அசச்ங் ெகாள் தல்; to be alarmed, struck with fear or dismay.

     "கடற் டக்ப் ெபா ம்ேவலர"் ( ப் . 423);.

     [ டெ்கனல் →  ட் -,]

ட்ெகனல்

டெ்கனல் tuṭkeṉal, ெப. (n.)

   அசச்க் ப் ; expr. of sudden fear or dismay.

     "ெநஞ்  டெ்கன்ன" ( வக.2059);.

  டெ்கனல் tuṭkeṉal, ெப. (n.)

   அசச்க் ப் ; expr. of sudden fear or dismay.

     "ெநஞ்  டெ்கன்ன" ( வக. 2௦59);.

ட்ட

 
  ட்ட  tuṭṭali, ெப. (n.)

   ெச வைக (யாழ்.அக.);; plant.

  ட்ட  tuṭṭali, ெப. (n.)

   ெச வைக (யாழ்அக.);; plant.

ட்ட

ட்ட  tuṭṭavi, ெப. (n.)

   1. ெதாடரி; prickly thron.

   2. ஒ  டெ்ச ; a thorny shrub.

   3.  த்த க் ; tiger-stopper.

ட்டாப்

ட்டாப்  tuṭṭāppu, ெப. (n.)

   1. ெசரிமான ேநாய்; indigestion.

   2.  டை்ட மரத் ைடேய கட் ய பாரத்ைத மக்ைக; carrying a load hung on a pole between two persons.

   3.  டை்டமரம் பாரக்்க;see Sittai-maram.

  ட்டாப்  tuṭṭāppu, ெப. (n.)

   1. ெசரிமான ேநாய்; indigestion.

   2.  டை்ட மரத் ைடேய கட் ய பாரத்ைத மக்ைக; carrying a load hung on a pole between two persons.

   3.  டை்டமரம் பாரக்்க;See. {}.
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ட்

ட் 1 tuṭṭi, ெப. (n.)

   மனநிைற ; satisfaction.

     "நல்ல ட் யாற் சமா  தன்னிற் ங் ய ேயார"் ( வத .  வேபா.89);.

  ட் 2 tuṭṭi, ெப. (n.)

   பணிக்  வாராைம ன் ெபா ட்  சம்பளம் க்ைக; deduction from the wages of a person made because of 
his absence from work.

     "அவன் சம்பளத் ல் ஒ நாள் ட் ேபாட்டான்" (ெசட் நா.);.

  ட் 1 tuṭṭi, ெப. (n.)

   மனநிைற ; satisfaction.

     "நல்ல ட் யாற் சமா  தன்னிற் ங் ய ேயார"் ( வத .  வேபா. 89);.

  ட் 1 tuṭṭi, ெப. (n.)

   1. சாத் ன்பம்; death

   2. இழ  வ த்தம் ( க்கம்);  னா தல் ( சாரித்தல்);; condolence.

த.வ. சாவ த் யர்

     [Skt. dusti → த.  ட் ]

  ட் 2 tuṭṭi, ெப. (n.)

   1. சா ட் ; pollution from death.

   2. சா யர;் calamity from death.

     [Skt. {} → த.  த் 2]

  ட் 3 tuṭṭi, ெப. (n.)

   ெகட்டவள்; wicked mischievous woman.

     "காமக் ேராதம் ைளத்  ட் கள்" ( ப் .451);.

ட் லம்

 
  ட் லம் tuṭṭilam, ெப. (n.)

   இ ப்ைப; mahwah flower.
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ட்

ட்  tuṭṭu, ெப. (n.)

   1, 2 அல்ல  4 தம்ப  ம ப் க் ெகாண்ட பணம்; money of the value of 2 or 4 pies.

   2. பணம்; money.

     "அவன் ட் ள்ளவன்".

   3. ெதான்மக் காலத் க் கா  வைக; an ancient copper coin.

     [ ள் →  ட்  ( .தா.141);.]

  ட்  tuṭṭu, ெப. (n.)

   1. 2 அல்ல  4 தம்ப  ம ப் க் ெகாண்ட பணம்; money of the value of 2 or 4 pies.

   2. பணம்; money.

     "அவன் ட் ள்ளவன்"

   3. ெதான்மக் காலத் க் கா  வைக; an ancient copper coin.

     [ ள் →  ட்  ( .தா. 141);]

  ட் 1 tuṭṭu, ெப. (n.)

   மாைழக்கா ; metal coin.

  ட் 2 tuṭṭu, ெப. (n.)

    ைம; wickedness, mischief

     " ட்டைனத் ட் த் ரத்் " (ேதவா.1194, 10);.

     [Skt.{} → த.  ட் 2]

ட் க்கட்ைட

 
  ட் க்கடை்ட tuṭṭukkaṭṭai, ெப. (n.)

ட் த்த  பாரக்்க;see tuttu-tati. 

  ட் க்கடை்ட tuṭṭukkaṭṭai, ெப. (n.)

ட் த்த  பாரக்்க;See. {}.

ட் க்காரன்

 
  ட் க்காரன் tuṭṭukkāraṉ, ெப. (n.)

   பணக்காரன்; moneyed man.

ட் த்த

ட் த்த  tuḍḍuttaḍi, ெப. (n.)

    ந்த  (யாழ்.அக.);; short club.

     [ ட்  + த  ( .தா.141);.]

  ட் த்த  tuḍḍuttaḍi, ெப. (n.)

    ந்த  (யாழ்.அக.);; short club.

     [ ட்  + த  ( தா. 141);]
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ட் த் க்காணி

ட் த் க்காணி tuṭṭuttukkāṇi, ெப. (n.)

   1.  ல்லைறப் பணம்; copper money, small change.

   2. பணம்; money, wealth.

ட் மாந்தம்

ட் மாந்தம் tuṭṭumāndam, ெப. (n.)

    ழந்ைத ேநாய் வைக (பாலவா.315);; a disease of children.

     [ஒ கா.  ட் 2 + மாந்தம்.]

  ட் மாந்தம் tuṭṭumāndam, ெப. (n.)

    ழந்ைத ேநாய் வைக (பாலவா. 315);; a disease of children.

     [ஒ கா.  ட் 2 + மாந்தம்]

ட் வட்

 
  ட் வட்  tuṭṭuvaṭṭi, ெப. (n.)

   உ பா ஒன் க்  மாதம் ஒ  ட் ேமனி வாங் ம் ைறயல்லா வட் ; interest at the rat of a tuttu per rupee 
per mensem, considered exorbitant.

     [ ட்  + வட் .]

  ட் வட்  tuṭṭuvaṭṭi, ெப. (n.)

   உ பா ஒன் க்  மாதம் ஒ  ட் ேமனி வாங் ம் ைறயல்லா வட் ; interest at the rat of a tuttu per rupee 
per mensem, considered exorbitant.

     [ ட்  + வட் ]

ட் வம்

 
  ட் வம் tuṭṭuvam, ெப. (n.)

    ைம; little, insignificant.

ட்ெடைட
டெ்டைட tuḍḍeḍai, ெப. (n.)

   எண்ெணய் ம ந்ெதண்ெணய், ம ந் , ெநய் இைவகைள உடெ்காள் ம் அள , அதாவ  4 ைபசா 
எைட (சா.அக.);; a quantity weighing 4 pies generally prescribed by vaidyans in case of liquid medicine, to be given 

டக்கம்

 
  டக்கம் tuḍakkam, ெப. (n.)

ெதாடக்கம் பாரக்்க;see todakkam.

   க. ெதாட க;ம.  டக்கம்

     [  →  டங்  →  டக்கம்.]

  டக்கம் tuḍakkam, ெப. (n.)

ெதாடக்கம் பாரக்்க;See. {}.

   க. ெதாட க;ம.  டக்கம்

     [  →  டங்  →  டக்கம்]
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டக்க ப்பான்

டக்க ப்பான் tuḍakkaṟuppāṉ, ெப. (n.)

   1. ப ங்ெகாத்தான்; air creeper.

   2.  டக்ெகாற்றான்; palsy curet.

     [ டக்  + அ ப்பான்.]

  டக்க ப்பான் tuḍakkaṟuppāṉ, ெப. (n.)

   1. ப ங்ெகாத்தான்; air creeper.

   2.  டக் ெகாற்றான்; palsy curet.

     [ டக்  + அ ப்பான்]
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டக்

டக் 1 duḍakkudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கட் தல்; to tie, bind

     "ெந ங்ெகா  ய  யாம்ப லகலைட டக் " (அகநா.96);.

   2. அகப்ப த் தல்; to entangle, inveigle,

     " ண் லா ட் த் டக் " (க த். 85);.

   3. ெதாடரப்்ப த் தல்; to bring together.

     " டேரா  டக்  டக் ட" (ேதவா.945:1);.

க. ெதாட

  டக் 2 duḍakkudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெதாடக் தல் (யாழ்.அக.);; to begin.

க. ெதாட

     [ெதாடக்  →  டக் .]

  டக் 3 tuḍakku, ெப. (n.)

   1. தன்னகப்ப த் வ ; that which entangles.

     " ண் .  ைர ற் டக் ள் த் " (ெப ங்.உஞ்ைசக். 35, 108);.

   2. ெதாடர் ; connection. 

டக் கள் ரத்் ப் ேபாட்டான்.

   3. மகளிர ் ட் ; menses in woman.

   4. மகப்ேபற் த் ட் ; ceremonial impurity of child birth.

  டக் 1 duḍakkudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கட் தல்; to tie, bind.

     "ெந ங்ெகா  ய  யாம்ப லகலைட டக் " (அகநா. 96);.

   2. அகப் ப த்தல்; to entangle, inveigle.

     " ண் லா ட் த் டக் " (க த். 85);.

   3. ெதாடரப்் ப த் தல்; to bring together.

     " டேரா  டக்  டக் ட" (ேதவா. 945:1);.

க. ெதாட

  டக் 2 duḍakkudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெதாடக் தல் (யாழ்.அக.);; to begin.

க. ெதாட

     [ெதாடக்  →  டக் ]

  டக் 3 tuḍakku, ெப. (n.)

   1. தன்னகப் ப த் வ ; that which entangles.

     " ண்  ைர ற் டக் ள் த் " (ெப ங்.உஞ்ைசக். 35, 108);.

   2. ெதாடர் ; connection.

டக் கள் ரத்் ப் ேபாட்டான்.

   3. மகளிர ் ட் ; menses in woman.
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டக் க்காரன்

 
  டக் க்காரன் tuḍakkukkāraṉ, ெப. (n.)

    ட் க்காரன்; person ceremonially unclean, as from a birth or death.

     [ டக்  + காரன்.]

  டக் க்காரன் tuḍakkukkāraṉ, ெப. (n.)

    ட் க்காரன்; person ceremonially unclean, as from a birth or death.

     [ டக்  + காரன்]

டக்

 
  டக்  tuḍakkuvīḍu, ெப. (n.)

    ழந்ைத றப்  அல்ல  இறப் னால் ய்ைமயற்ற ; a house ceremonially unclean, as from childbirth, 
death, etc.

     [ டக்  +  .]

  டக்  tuḍakkuvīḍu, ெப. (n.)

    ழந்ைத றப்  அல்ல  இறப் னால் ய்ைமயற்ற ; a house ceremonially unclean, as from childbirth, 
death, etc.

     [ டக்  +  ]

டகம்

 
  டகம் tuḍagam, ெப. (n.)

   தகைர; ring worm plant.

டங்கணம்

 
  டங்கணம் tuḍaṅgaṇam, ெப. (n.)

   ெவண்காரம்; borax (சாஅக.);.

  டங்கணம் tuḍaṅgaṇam, ெப. (n.)

   ெவண்காரம்; borax (சா.அக.);.

டங்

டங் 1 duḍaṅgudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெதாடங் ; to begin.

ம.  டங் க

  டங் 2 tuḍaṅgu, ெப. (n.)

    லங் ; shackles, stocks for confinement.

     [ டக்  →  டங் .]

  டங் 2 tuḍaṅgu, ெப. (n.)

    லங் ; shackles, stocks for confinement.

     [ டக்  →  டங் ]
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டப்பம்

 
  டப்பம் tuḍappam, ெப. (n.)

    ைடப்பம்; broom.

டப்பம் ல்

 
  டப்பம் ல் tuḍappambul, ெப. (n.)

ைடப்பப் ல் பாரக்்க;see tutaippa-p-pul.

  டப்பம் ல் tuḍappambul, ெப. (n.)

ைடப்பப் ல் பாரக்்க;See. {}.

டம்

 
  டம் tuḍam, ெப. (n.)

ட  பாரக்்க;see tutavu.

  டம் tuḍam, ெப. (n.)

ட  பாரக்்க;See. {}.

டம்பகாரி

 
  டம்பகாரி tuḍambakāri, ெப. (n.)

    வைர; a small variety of dholl.

டர்

டர1் tuḍartal, ெச. ன்றா . (v.i.)

   1.  டர;் to follow one after another.

     "ெந மரங்கள் ற் ச ்சாம் வன் ெகால்ல" (கம்பரா.நாகபா.59);.

   2. ெதாடர ்பாரக்்க;see todar:

  டர2் tuḍar, ெப. (n.)

   ெதாடரி; chain (அக.நி.);.

     [  →  டர.்]

  டர1் tuḍartal, ெச. ன்றா . (v.i.)

   1.  டர;் to follow one after another.

     "ெந மரங்கள் ற் க் சாம் வன் ெகால்ல" (கம்பரா.நாகபா. 59);.

   2.. ெதாடர ்பாரக்்க;See. {}.

  டர2் tuḍar, ெப. (n.)

   ெதாடரி; chain (அக.நி.);.

     [  →  டர]்
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டர்க்கம்

 
  டரக்்கம் tuḍarkkam, ெப. (n.)

   நரி வ க்ைக அல்ல  ர  வ க்ைக; Indian bramy.

டர்ச்

 
  டரச்்  tuḍarcci, ெப. (n.)

   சண்பகம்; champauk tree.

டரா

 
  டரா  tuḍarāmuṟi, ெப. (n.)

    தைல ஆவணம்; release deed (யாழ்.அக.);.

டரி

டரி tuḍari, ெப. (n.)

   1.  ெநல்ேவ  மாவட்டத் ல் உள்ள ஒ  மைல; a hill in Tinnevelly district.

     "மாறன் டரிவண் ெபா ேல" (மாறனலங். 96, 159);.

   2.  லந்ைத மரம்; small jujube tree.

     " ம் ளிக் களாெவா  டரி ைன ன்" ( றநா.177);.

  டரி tuḍari, ெப. (n.)

   1.  ெநல்ேவ  மாவட்டத் ல் உள்ள ஒ  மைல; a hill in Tinnevelly district.

     "மாறன் டரிவண் ெபா ேல" (மாறனலங். 96, 159);.

   2.  லந்ைத மரம்; small jujube tree.

     " ம் ளிக் களாெவா  டரி ைன ன்" ( றநா. 177);.

டரிக்ெகா ந்

 
  டரிக்ெகா ந்  tuḍarikkoḻundu, ெப. (n.)

   இண்டங்ெகா ந் ; tender leaves of inddam.

டவர்

 
  டவர ்tuḍavar, ெப. (n.)

   நீலப்ப  மைல இனத்தவர;் todar of the Nilgiris.

  டவர ்tuḍavar, ெப. (n.)

   நீலப்ப  மைல இனத்தவர;் todar of the {}.
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ட

ட  tuḍavu, ெப. (n.)

   ஓர ்அள ; a liquid measure. 

=ஒ  ட  ெந ம்= (T.A.S. ii, 86);.

     [ஒ.ேநா.  ழ  →  ட .]

  ட  tuḍavu, ெப. (n.)

   ஓர ்அள ; a liquid measure.

     "ஒ  ட  ெந ம்" (T.A.S. ii, 86);.

     [ஒ.ேநா.  ழ  →  ட ]

டைவ

டைவ tuḍavai, ெப. (n.)

   1. ேசாைல ( டா);; grove.

   2. ேதாட்டம்; garden.

     "ேதான்றாத் டைவ  னிட்டன ணீங்க" (மணிேம. 1310);.

   3.  ைளநிலம்; cultivated field.

     "ஆதெ்தா  ேவாைட டைவ ங் ண ம்" ( வ்.ெபரியாழ்.515);.

   4. ம ல்; peacock.

     [  →  டா.]

  டைவ tuḍavai, ெப. (n.)

   1. ேசாைல ( டா);; grove.

   2. ேதாட்டம்; garden.

     "ேதான்றாத் டைவ  னிட்டன ணீங்க" (மணிேம. 13, 10);.

   3.  ைளநிலம்; cultivated field.

     "ஆதெ்தா  ேவாைட டைவ ங் ண ம்" ( வ்.ெபரியாழ். 5,1,5);.

   4. ம ல்; peacock.

     [  →  டா]

க் த்

க் த்  tuḍikāttu, ெப. (n.)

   ப ெனா  வைக ஆடல்க ள் பைகவைர அ த்த ன் கக் கட ம் எ மகளி ம்  
ெகாட் யா ய த்  ( லப். 6.51); ( ங்.);; a dance of victory performed to the accompaniment of drum-beat, by 
skanda and the yelu-makalir one of Il kuttu of v.

  க் த்  tuḍikāttu, ெப. (n.)

340

www.valluvarvallalarvattam.com 11422 of 19068.



கம்

 
  கம் tuḍigam, ெப. (n.)

ம்ைப (மைல.); பாரக்்க;see tumbai.

     [  →  கம்.]

  கம் tuḍigam, ெப. (n.)

ம்ைப (மைல.); பாரக்்க;See. tumbai.

     [  →  கம்]

சாத் ரம்

 
  சாத் ரம் tuḍicāttiram, ெப. (n.)

ல் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see tuti-nul.

     [  + சாத் ரம்.]

  சாத் ரம் tuḍicāttiram, ெப. (n.)

ல் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;See. {}.

     [  + சாத் ரம்]

த்தல்

த்தல் duḍiduḍiddal, ெச. . . (v.i.)

   1. மனம் பைதபைதத்தல்; to be in a great flurry.

   2. க க த்தல்; to fret and fume.

     "எ றத ் த் ெதரி த் ைண வத் " ( ரேபாத. 26, 21);.

நா

 
  நா  tuḍināḍi, ெப. (n.)

   ேவகமாய்ப் பைதத்ேதா ம் நா ; forcible beating of the pulse (சா.அக.);.

     [  + நா .]

  நா  tuḍināḍi, ெப. (n.)

   ேவகமாய்ப் பைதத்ேதா ம் நா ; forcible beating of the pulse (சா.அக.);.

     [  + நா ]
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நிைல

நிைல tuḍinilai, ெப. (n.)

   ேபாரக்்களத்ேத மறவர  ரம்ெப கத்  ெகாட் தைலக் ம் றத் ைற; theme of arousing the 
coverage of warriors by beating the tudi drum.

     "மறங்கைடக் ட் ய நிைல" (ெதால்.ெபா.59);.

   2. வ வ யாய்த் ெகாட்  வ ேவான  ணங்கைளப் க ம் றத் ைற ( .ெவ.1, 19);; theme of 
praising the faithful services of a hereditary drummer.

     [  →  நிைல.]

  நிைல tuḍinilai, ெப. (n.)

   ேபாரக்்களத்ேத மறவர  ரம்ெப கத்  ெகாட் தைலக் ம் றத் ைற; theme of arousing the 
coverage of warriors by beating the {} drum.

     "மறங்கைடக் ட் ய நிைல" (ெதால்.ெபா. 59);.

   2. வ வ யாய்த் ெகாட்  வ ேவான  ணங்கைளப் க ம் றத் ைற ( .ெவ. 1,19);; theme of 

ல்

 
  ல் tuḍinūl, ெப. (n.)

   உட ன் ப் க்களினின்  அவற் ன் பயனான ைள கைளக் ம் ல் (யாழ்.அக.);; treatise on 
the art of sooth saying from the quivering of different parts of the body.

     [  +  ல்.]

  ல் tuḍinūl, ெப. (n.)

   உட ன் ப் க்களினின்  அவற் ன் பயனான ைள கைளக் ம் ல் (யாழ்.அக.);; treatise on 
the art of sooth saying from the quivering of different parts of the body.

     [  +  ல்]

ேநாய்

 
  ேநாய் tuḍinōy, ெப. (n.)

    ெரனத் க்கச ்ெசய்த னாேலற்ப ம் ேநாய்வைக; sudden vital depression due to an injury of emotion 
which makes an untowerd impression upon the nervous system shock.
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ப்

ப் 1 tuḍippu, ெப. (n.)

   பரபரப் ; flurry, diligence.

     " ப்ேப ஞ் க் ம்" (ஈ . 8,4,10);.

   2. ந க்கம்; trembling.

     "ெதாண்ைட வா ற் ப் ெபான்  ெசால்லேவ" (கம்பரா. க்ெகாய்.38);.

   3. நா ய க்ைக; palpitation.

     "மார் ைடத ் ப் ண்ெடன்னா" (கம்பரா. நாகபாச.223);.

   4. அகந்ைத; pride.

     " ப்பற் க் ேகவலமாய் நிற்ப ேபால்" (ஒ ெபா . 2);.

   5.  னம்; anger.

     "பர  ெயல்லாம் ப த் னான் ப் மாற" (கம்பரா. நி ம்பைல. 179);.

   6.  ரம்  த யவற் ன் ச் ; whirl, as of a whip.

     " ரற் ப் ைனத் ைச ழாவ" (இர .  ைற .8);.

     [  →   →  ப்  ( .தா.62);.]

  ப் 2 tuḍippu, ெப. (n.)

   1.  ைல த யவற் ன் ஏற்றம்; exorbitance as of price.

     " ப்பான மான ைலைய ஏற் வாரக்ள்" (ம . க. 173);.

   2. ஊற்றம்; Zeal.

     "ைசவத ் ப் ள்ளவர"் (ம . க. 27);.

  ப் 1 tuḍippu, ெப. (n.)

   1. பரபரப் ; flurry, diligence.

     " ப்ேப ஞ் க் ம்" (ஈ . 8,4,10);.

   2. ந க்கம்; trembling.

     "ெதாண்ைட வா ற் ப் ெபான்  ெசால்லேவ" (கம்பரா. க்ெகாய். 38);.

   3. நா ய க்ைக; palpitation.

     "மார் ைடத ் ப் ண்ெடன்னா" (கம்பரா. நாகபாச. 223);.

   4. அகந்ைத; pride.

     " ப்பற் க் ேகவலமாய் நிற்ப ேபால்" (ஒ .ெபா . 2);.

   5.  னம்; anger.

     "பர  ெயல்லாம் ப த் னான் ப் மாற" (கம்பரா. நி ம்பைல. 179);.

   6.  ரம்  த யவற் ன் ச் ; whirl, as of a whip.

     " ரற் ப் ைனத் ைச ழாவ" (இர .  ைற . 8);.

     [  →   →  ப்  ( .தா. 62);]
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த்தம்

 
  த்தம் tuḍibittam, ெப. (n.)

   உடம்  த்தல், சண்ைட டல், மகளிரிடம் ஆைச ெகாள்ளல் த ய ணங்கைள உண்டாக் ம் 
ஒ  வைகப் த்தம் (சா.அக.);; a kind of bilious nature in men causing mischievous propensitus as tremor, inducing a 
desire to quarrel with others or promoting a carnal desire etc.

     [  +  த்தம்.]

    ேப  க ைமயான வ ற் ப் ேபாக் ; drastic purgative.

     [  + ேப .]

  த்தம் tuḍibittam, ெப. (n.)

   உடம்  த்தல், சண்ைட டல், மகளிரிடம் ஆைச ெகாள்ளல் த ய ணங்கைள உண்டாக் ம் 
ஒ  வைகப் த்தம் (சாஅக);; a kind of bilious nature in men causing mischievous propensitus as tremor, inducing a 
desire to quarrel with others or promoting a carnal desire etc.

யடங்கவைர-த்தல்

 
  யடங்கவைர-த்தல் tuḍiyaḍaṅgavaraittal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   உ வம் மா ம்ப  அைரக் தல் (சா.அக.);; grinding a thing so as to alter its shape or structure completely.

     [  + அடங்க + அைர-.]

  யடங்கவைர-த்தல் tuḍiyaḍaṅgavaraittal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   உ வம் மா ம்ப  அைரக் தல் (சா.அக.);; grinding a thing so as to alter its shape or structure completely.

     [  + அடங்க + அைர-,]

ய

ய  tuḍiyaḍi, ெப. (n.)

     ேபான்ற கா ைடய யாைனக் கன் ; the young of an elephant, as drum-footed.

     "க ய ய  ெனா   ன ர" (ேதவா.1157, 4);.

     [  + அ .]

  ய  tuḍiyaḍi, ெப. (n.)

     ேபான்ற கா ைடய யாைனக் கன் ; the young of an elephant, as drum-footed.

     "க ய ய  ெனா   ன ர" (ேதவா. 1157,4);.

     [  + அ ]
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யன்

யன் tuḍiyaṉ, ெப. (n.)

   1.  ெகாட் ஞ் சா யான்; drummer who beats the tudi drum.

     " யன் பாணன் பைறயன் கடம்பெனன் " ( றநா.2337);.

   2.  ன ள்ளவன்; man of irritable temper.

   4.  ப் ள்ளவன்; busy person industrious person.

     [  →  யன்.]

  யன் tuḍiyaṉ, ெப. (n.)

   1.  ெகாட் ஞ் சா யான்; drummer who beats the {} drum.

     " யன் பாணன் பைறயன் கடம்பெனன் " ( றநா. 2337);.

   2.  ன ள்ளவன்; man of irritable temper.

   4.  ப் ள்ளவன்; busy person industrious person.

     [  →  யன்]

யாஞ்

யாஞ் 1 tuḍiyāñji, ெப. (n.)

சங்கஞ்ெச  பாரக்்க;see sanganjedi.

  யாஞ் 2 tuḍiyāñji, ெப. (n.)

   இசங் ; mistle toe berry thorn (சா.அக.);.

     [  →  நிைல.]

  யாஞ் 1 tuḍiyāñji, ெப. (n.)

சங்கஞ்ெச  பாரக்்க;See. {}.

  யாஞ் 2 tuḍiyāñji, ெப. (n.)

   இசங் ; mistle toc berry thorn (சா.அக.);.

     [  →  நிைல]

யாட்டம்

 
  யாட்டம் tuḍiyāḍḍam, ெப. (n.)

    ப் ; giddiness.

யாடல்

 
  யாடல் tuḍiyāḍal, ெப. (n.)

க் த்  பாரக்்க;see tuti-k-kuttu.

  யாடல் tuḍiyāḍal, ெப. (n.)

க் த்  பாரக்்க;See. {}.

கம்

 
  கம் tuḍiyigam, ெப. (n.)

   நவைர வாைழ; a variety of plantain.
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ைட

ைட tuḍiyiḍai, ெப. (n.)

   உ க் ப் ேபான்ற இ ப் ைடயவளா ய ெபண்; women, as having a waist slender like the middle of the tuti 
drum.

     " றம் வ தாய் ற் ேபா  ைடேய" ( ரேசா.யாப்.24);.

  ைட tuḍiyiḍai, ெப. (n.)

   உ க் ப் ேபான்ற இ ப் ைடயவளா ய ெபண்; women, as having a waist slender like the middle of the tuti 
drum.

வாதம்

 
  வாதம் tuḍivātam, ெப. (n.)

   நரம் த் ைளகளில் ெகட்ட நீர ்தங் வதால் உடம் ல் பல டங்களில் த்  அடங் , உடம் ல் 
அனல் பறந்  ஒ ங் ம் ஒ  ஊைதேநாய் (சா.அக.);; a kind of nervous disease more especially a functional 
disorder of the nervous system due to accumulation of moibid fluid in several parts of the body.

வா

வா  tuḍivāyu, ெப. (n.)

   காற்  அ க்க  உடம் ல் பரந்ேதா , நாள்ேதா ம் அ கரித் , பல டங்களில் ப் ண்டாக் ம் 
ஒ  வளி (சா.அக.);; a form of nervous disease due to the deranged humour vayu prevailing on several parts of the body.

   ெத.  ப் ;   க.  ப் ;ம.  ப்

     [ ள் →   →  ப்  →  ப்  (ேவ.க.276);.]

  வா  tuḍivāyu, ெப. (n.)

   காற்  அ க்க  உடம் ல் பரந்ேதா , நாள்ேதா ம் அ கரித் , பல டங்களில் ப் ண்டாக் ம் 
ஒ  வளி (சாஅக.);; a form of nervous disease due to the deranged humour vayu prevailing on several parts of the body.

   ெத.  ப் ;   க.  ப் ;ம.  ப்

ப் ள்ளான்

 
  ப் ள்ளான் tuḍuppuḷḷāṉ, ெப. (n.)

   உள்ளான் வைக; snipe with paddle bill.

     [ ப்  + உள்ளான்.]

  ப் ள்ளான் tuḍuppuḷḷāṉ, ெப. (n.)

   உள்ளான் வைக; snipe with paddle bill.

     [ ப்  + உள்ளான்]
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ம் -தல்

ம் -தல் duḍumbudal, ெச. . . (v.i.)

   1. த ம் தல்; to have and flow, as sea-water.

     " ம்பல் ேவைல ளங் ய ல்ைலயால்" கம்பரா. ேச பந்தன.59).

   2.  தல்; to combine, come together.

     "வன்னி  மந்த ந் ம்பல் ெசய் சைட" (ேதவா. 277, 6);.

     [ ம்  →  ம் -, ( .தா.6);.]

  ம் -தல் duḍumbudal, ெச. . . (v.i.)

   1. த ம் தல்; to have and flow, as sea-water.

     " ம்பல் ேவைல ளங் ய ல்ைலயால்" (கம்பரா. ேச பந்தன. 59);.

   2.  தல்; to combine, come together.

     "வன்னி  மந்த ந் ம்பல் ெசய் சைட" (ேதவா. 277,  6);.

     [ ம்  →  ம் -, ( .தா. 6);]

ெமனல்

ெமனல் tuḍumeṉal, ெப. (n.)

   1. ஒ க் ப் ; onom. expr. signifying roaring.

   2. நீரில் தற் ப் ; jumping sound, as into water.

     " ம்பழ ெந நீரப்் ெபாய்ைகத் ெமன உம்" (ஜங் .61);.

க.  ம்

  ெமனல் tuḍumeṉal, ெப. (n.)

   1. ஒ க் ப் ; onom. expr. signifying roaring.

   2. நீரில் தற் ப் ; jumping sound, as into water.

     " ம்பழ ெந நீரப்் ெபாய்ைகத் ெமன உம்" (ஐங் . 61);.

க.  ம்

ைவ

ைவ tuḍuvai, ெப. (n.)

   ெநய்த் ப் ; wooden ladle for taking ghee,

     " ைவயா ன ெந யாரத்் " ( ைள.  மணப்.184);.

     [  →   →  ைவ (ேவ.க.277);.]

  ைவ tuḍuvai, ெப. (n.)

   ெநய்த் ப் ; wooden ladle for taking ghee.

     " ைவயா ன ெந யாரத்் " ( ைள.  மணப் 184);.

     [  →   →  ைவ (ேவ.க. 277);]
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ைட

ைட1 tuḍaittal, ெப. (n.)

   1. தட  நீக் தல்; to wipe.

     "வான் ைடக் ம் வைகய ேபால" ( றநா.38);.

   2. ெப க் த்தள் தல்; to sweep, brush.

     " ளி . . . ஆரப்்ப  ைடப்ப  ேபான்ற" (கம்பரா.  ம்பக ணன். 101);.

   3.  வட் தல்; to dry by wiping, as wet hair. 

தைலைய ஈரம் ேபாகத் ைட.

   4. ஒப்ப தல்; to polish.

     "நன் ெபான் மணி இப் ேபணித ் ைடத்தன்ன" (க த்.117);.

   5.  ற் தல்; to rub, apply.

     "ேசாரிைய வாரிையத் ைடத்தார"் (கம்பரா.அ காயன்.238);.

   6. நீக் தல்; to remove, dispel, to expel dismiss.

     "தன்ேகளிர ் ன்பந் ைடத் ன் ந் ண்" ( றள்.615);.

   7. அ த்தல்; to ruin, destroy.

     "பைடப்பாய் காப்பாய் ைடப்பாய் ேபாற் " ( வாச.4, 100);.

   8. ெகால் தல்; to hill.

     " ைடத்த காலன்றைன" (ஞானவா.  க் .18);.

   9. ைக தல்; to relinguish, desert.

   10. கா யாக் தல்; to exhaust.

   ெத.  ட் ;க. ெதாெட. ம.  ெடக்க

  ைட2 tuḍai, ெப. (n.)

   1. ெதாைடெயன் ம் உ ப் ; thigh.

   2.  வரக்்கடை்ட; block built into a wall to support a beam.

   3.  வரப்் றத்  நீண்ட உத் ரம்; beam projecting from a wall.

   4.  ட்டம்; long cross beam.

   5. அரசமரம்; pipal tree.

   6. நச்  ங் ல்; poison bamboo.

     [  →  ைட (வ.ெமா.வ.182);.]

  ைட1 tuḍaittal, ெப. (n.)

   1. தட  நீக் தல்; to wipe.

     "வான் ைடக் ம் வைகய ேபால" ( றநா. 38);.

   2. ெப க் த்தள் தல்; to sweep, brush.

     " ளி . . . ஆரப்்ப  ைடப்ப  ேபான்ற" (கம்பரா.  ம்பக ணன். 101);.

   3.  வட் தல்; to dry by wiping, as wet hair.

தைலைய ஈரம் ேபாகத் ைட.

   4. ஒப்ப தல்; to polish.

     "நன் ெபான் மணி இப் ேபணித ் ைடத்தன்ன" (க த். 117);.

   5.  ற் தல்; to rub, apply.
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ைடக்கனம்

 
  ைடக்கனம் tuḍaikkaṉam, ெப. (n.)

    ங் ல்; bamboo.

ைடகாலன்

 
  ைடகாலன் tuḍaikālaṉ, ெப. (n.)

   தன் ம்பத் ற் க் ேக  ைள க் ம் ய ணாளன்; a man whose ill-luck is believed to bring ruin to his 
family.

ைடகா

 
  ைடகா  tuḍaikāli, ெப. (n.)

   தன் ம்பத் ற்ேக ேக  ைள க் ம் நல லாப்ெபண்; a woman whose ill-luck is believed to bring ruin to 
her family.

  ைடகா  tuḍaikāli, ெப. (n.)

   தன் ம்பத் ற்ேக ேக  ைள க் ம் நல லாப்ேபன்; a woman whose ill-luck is believed to bring ruin to 
her family.

ைடசச்வம்

 
  ைடசச்வம் tuḍaiccavam, ெப. (n.)

   எ க் ; madar plant.

ைடப்பக்கட்ைட

ைடப்பக்கடை்ட tuḍaippakkaḍḍai, ெப. (n.)

   1.  ைடப்பம் பாரக்்க;see tutaippam.

   2. ேதய்ந்த ைடப்பம்; worn-out broom.

  ைடப்பக்கடை்ட tuḍaippakkaḍḍai, ெப. (n.)

   1.  ைடப்பம் பாரக்்க;See. {}.

   2. ேதய்ந்த ைடப்பம்; worn-out broom.

ைடப்பப் ல்

 
  ைடப்பப் ல் tuḍaippappul, ெப. (n.)

    ல் ளக் மா ; broom-grass.

ைடப்பம்

ைடப்பம் tuḍaippam, ெப. (n.)

    ளக் மா ; broom, beson.

     "உேராமநீள் வால்க ளற்றன ைடப்ப ெமாத்த ன்" (உத்தரரா. இலங்ைகய .31);.

ம.  டப்பம்

     [ ைட →  ைடப்  →  ைடப்பம் (ேவ.க. 227);.]

  ைடப்பம் tuḍaippam, ெப. (n.)

    ளக் மா ; broom, beson.

     "உேராமநீள் வால்க ளற்றன ைடப்ப ெமாத்த ன்" (உத்தரரா.இலங்ைகய . 31);.

ம. டப்பம்

     [ ைட →  ைடப்  →  ைடப்பம் (ேவ.க. 277);]
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ைடப்ப ள்

 
  ைடப்ப ள் tuḍaippamuḷ, ெப. (n.)

    டப்பத் ள்ள ள்; the thorn like subtances in the broom grass (சா.அக.);.

     [ ைடப்பம் +  ள்.]

  ைடப்ப ள் tuḍaippamuḷ, ெப. (n.)

    டப்பத் ள்ள ள்; the thorn like subtances in the broom grass (சா.அக.);.

     [ ைடப்பம் +  ள்]

ைடவாைழ

ைடவாைழ tuḍaivāḻai, ெப. (n.)

   1. ெதாைட ல் உண்டா ம் கட் வைக; inflammed glands, abscess on the thigh near the groin.

   2. அைரயாப் க்கட் ; bubo.

     [ெதாைட →  ைட → வாைழ.]

  ைடவாைழ tuḍaivāḻai, ெப. (n.)

   1. ெதாைட ல் உண்டா ம் கட் வைக; inflammed glands, abscess on the thigh near the groin.

   2. அைரயாப் க்கட் ; bubo.

     [ெதாைட →  ைட + வாைழ]

ைட

 
  ைட  tuḍaivi, ெப. (n.)

   நா ; indian burr.

     [ ைட →  ைட .]

  ைட  tuḍaivi, ெப. (n.)

   நா ; indian burr.

     [ ைட →  ைட ]

ைடைவ

ைடைவ tuḍaivai, ெப. (n.)

   1. உழ ; cultivation.

   2. ெகால்ைல,  ந்ேதாட்டம்; cultivation, backyard, flower garden.

     [ ைட →  ைடைவ.]

  ைடைவ tuḍaivai, ெப. (n.)

   1. உழ ; cultivation.

   2. ெகால்ைல,  ந்ேதாட்டம்; cultivation, back-yard, flower garden.

     [ ைட →  ைடைவ]

ண்டக்காணிேமைர
ண்டக்காணிேமைர tuṇṭakkāṇimērai, ெப. (n.)

    ற் ரக்் காணிகைள ம் அவற் ன் ைளைவ ம் கணக் ட் ச ் ற் ர ்அ வலரக் க் க் 
ெகா க்கப்ப ம் தவசச ்சம்பளம்; fees in kind paid to the village officers calculated from the number of kani in a 
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ண்டகவர

 
  ண்டகவர  tuṇṭagavarasu, ெப. (n.)

   நச்  ங் ல்; poisonous bamboo.

     [ ைட →  ைடைவ.]

  ண்டகவர  tuṇṭagavarasu, ெப. (n.)

   நச்  ங் ல்; poisonous bamboo.

     [ ைட →  ைடைவ]

ண்டகன்

 
  ண்டகன் tuṇṭagaṉ, ெப. (n.)

   கபடன், வஞ்சகன்; trailor.

ண்டேகரி

ண்டேகரி tuṇṭaāri, ெப. (n.)

   1. ப த் ; cotton.

   2. ேகாைவ; kovai.

  ண்டேகரி tuṇṭaāri, ெப. (n.)

   1. ப த் ; cotton.

   2. ேகாைவ;{}.

ண்ட ண்டம்

ண்ட ண்டம் duṇṭaduṇṭam, ெப. (n.)

    ன்ன ன்னம்; very small pieces.

     " ண்ட  ண்டங்கள் ெசய்தான்" (கம்பரா.சடா ர.்109);.

     [ ண்டம் +  ண்டம்.]

  ண்ட ண்டம் duṇṭaduṇṭam, ெப. (n.)

    ன்ன ன்னம்; very small pieces.

     " ண்ட ண்டங்கள் ெசய்தான்" (கம்பரா.சடா ர.் 109);.

     [ ண்டம் +  ண்டம்]

ண்டம

ண்டம  duṇṭamadi, ெப. (n.)

    ைறத் ங்கள்; crescent.

     " ண்டம  தலாைள ம்" (ப ெனா.  தெ்தாண்.  வந். 7);.

     [ ண்டம் + ம .]

  ண்டம  duṇṭamadi, ெப. (n.)

    ைறத் ங்கள்; crescent.

     " ண்டம  தலாைள ம்" (ப ெனா.  தெ்தாண்.  வந். 7);.

     [ ண்டம் + ம ]
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ண்ட -த்தல்

 
  ண்ட -த்தல் tuṇṭamiḻuttal, ெச. . . (v.i.)

   ேதாட்டங்களிற்  வாய்க்கால் அைமத்தல்; to make small channels in garden beds.

     [ ண்டம் + இ -.]

  ண்ட -த்தல் tuṇṭamiḻuttal, ெச. . . (v.i.)

   ேதாட்டங்களிற்  வாய்க்கால் அைமத்தல்; to make small channels in garden beds.

     [ ண்டம் + இ -,]

ண்டரிக்கம்

ண்டரிக்கம் tuṇṭarikkam, ெப. (n.)

   1. ெகா ைம ( ன்.);; oppression.

   2. ெதாந்தர  ( ன்.);; quarrelsomeness.

   3.  கக்கைள; bright intelligent look.

   4. கண் ப் ; sharpness, curtness, decisiveness, as in speech. 

     'அவன் ண்டரிக்கமாய்ப் ேப றான்'.

ெத.  ண்டரிக்க

  ண்டரிக்கம் tuṇṭarikkam, ெப. (n.)

   1. ெகா ைம ( ன்.);; oppression.

   2. ெதாந்தர  ( ன்);; quarrelsomeness.

   3.  கக்கைள; bright intelligent look.

   4. கண் ப் ; sharpness, curtness, decisiveness, as in speech.

     'அவன் ண்டரிக்கமாய்ப் ேப றான்'.

ெத.  ண்டரிக்க

ண்டரிகம்

ண்டரிகம் tuṇṭarigam, ெப. (n.)

ண்டரிக்கம் பாரக்்க;see tundarikkam.

     " ண்டரிகப் ள்ைளதைனச ் ழ்ந்  த் " (ஆ ரவதானி);.

  ண்டரிகம் tuṇṭarigam, ெப. (n.)

ண்டரிக்கம்1 2 பாரக்்க;See. {}.

     " ண்டரிகப் ள்ைளதைனச ் ழ்ந்  த் " (ஆ ரவதானி);.

ண்டன்

ண்டன் tuṇṭaṉ, ெப. (n.)

   ெகாைலஞன்; murderer. 

     ' ண்டனா ய ட்பண்ணியன்' (ேச . அக் னி.44);.

  ண்டன் tuṇṭaṉ, ெப. (n.)

   ெகாைலஞன்; murderer.

     ' ண்டனா ய ட்பண்ணியன்' (ேச . அக் னி. 44);.
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ண்டாக் னி

 
  ண்டாக் னி tuṇṭākkiṉi, ெப. (n.)

   நில ேபான்  காய் காய்க் ம் எ க்கஞ் ெச ; madar plant.

ண்டா -தல்

 
  ண்டா -தல் duṇṭāṭudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

    ண்  ண்டாக ெவட் தல் ( ன்.);; to cut in pieces, as a board.

     [ ண்  + ஆ .]

  ண்டா -தல் duṇṭāṭudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

    ண்  ண்டாக ெவட் தல் ( ன்.);; to cut in pieces, as a board.

     [ ண்  + ஆ -,]

ண்டாயம்

ண்டாயம் tuṇṭāyam, ெப. (n.)

   1. ெபாற் பணம்; gold fanam.

   2. ெபான்மணல்; gold sand.

     [ ண்  + ஆயம்.]

  ண்டாயம் tuṇṭāyam, ெப. (n.)

   1. ெபாற் பணம்; gold fanam.

   2. ெபான்மணல்; gold sand.

     [ ண்  + ஆயம்]

ண்டால த்

 
  ண்டால த்  tuṇṭālabitti, ெப. (n.)

   ெவள் மத்ைத; white datura.
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ண்

ண் 1 tuṇṭittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெவட் தல்; to cut, sever.

     "இ பத  ம வாற் ண் த் " (ேச . கட .12);.

   2.  த்தல் ( ன்.);; to tear up.

   3.  ரித்தல்; to divide, separate. 

     'அவைன அக் ட்டத் னிற்  ண் த் ட்டார'்.

   4.  க் ப் ேப தல்; to cut short one's words, speak in few words. 

     'அவன் ண் த் ப் ேப றான்' ( ன்.);.

   5. ம த்தல் ( ன்.);; to dispute, disprove.

   6. கண் த்தல்; to rebuke sharply.

     [ ண்  →  ண்  →  ண் த்தல்.]

  ண் 1 tuṇṭittal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெவட் ண் தல்; to be cut off, detached, broken.

   2. க த்த ண் ங் தல்; to swell, as the skin from a bite.

   3. கண் ப்பாதல்; to be strict.

     " ண் த் க் ேகட்டான்".

  ண் 3 tuṇṭi, ெப. (n.)

   1.  ண்டாய்க் டக் த் தரி  நிலம்; detached piece of high land left waste; waste land surrounded by fields.

   2.  ; small arm of the sea.

  ண் 4 tuṇṭi, ெப. (n.)

   1. ெகாப் ழ்; navel.

   2. பறைவ க் ; beak.

  ண் 1 tuṇṭittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெவட் தல்; to cut, sever.

     "இ பத  ம வாற் ண் த் " (ேச . கட . 12);.

   2.  த்தல் ( ன்.);; to tear up.

   3.  ரித்தல்; to divide, separate.

     'அவைன அக் ட்டத் னின்  ண் த் ட்டார'்

   4.  க் ப் ேப தல்; to cut short one's words, speak in few words.

     'அவன் ண் த் ப் ேப றான்' ( ன்.);.

   5. ம த்தல் ( ன்.);; to dispute, disprove.

   6. கண் த்தல்; to rebuke sharply.

     [ ண்  →  ண்  →  ண் த்தல்]

  ண் 2 tuṇṭittal, ெச. . . (v.i.)

   1. v ெவட் ண் தல்; to be cut off, detached, broken.

   2. க த்த ண் ங் தல்; to swell, as the skin from a bite.

   3. கண் ப்பாதல்; to be strict.
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ண் ேக

ண் ேக  tuṇṭiāci, ெப. (n.)

   1. உண்ணாக் ன் ெகாப் ளம்; a large boil on the palate.

   2. ெபரிய ேகாைவ; Indian caper.

ண் ைக

ண் ைக tuṇṭigai, ெப. (n.)

ண் 3 பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see tundi.

  ண் ைக tuṇṭigai, ெப. (n.)

ண் 3 பாரக்்க (யாழ்.அக.);;See. {}.

ண் த் ப் -த்தல்

ண் த் ப் -த்தல் tuṇḍittuppiḍittal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேப ேவாைனத் தைடப்ப த்  னா எ ப் தல்; to interrupt one's speech with questions.

   2. ெந க் தல்; to press, ply card.

     [ ண் த்  +  த்தல்.]

  ண் த் ப் -த்தல் tuṇḍittuppiḍittal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேப ேவாைனத் தைடப்ப த்  னா எ ப் தல்; to interrupt one's speech with questions.

   2. ெந க் தல்; to press, ply card.

     [ ண் த்  +  த்தல்]

ண் ப்பால்

 
  ண் ப்பால் tuṇṭippāl, ெப. (n.)

   காட்டாமணக் ப் பால்; juice of physic nut plant.

ண் சால்

ண் சால் tuṇṭirucāl, ெப. (n.)

   ப  ப யாகப் ரித் ச ்ெச த் ம் வரி; part remittance, remittance made in instalments.

   2. அ க வரி; extra taxes.

     [ ண்  + இ சால்.]

  ண் சால் tuṇṭirucāl, ெப. (n.)

   ப  ப யாகப் ரித் ச ்ெச த் ம் வரி; part remittance, remittance made in instalments.

   2. அ க வரி; extra taxes.

     [ ண்  + இ சால்]

ண் ல்

 
  ண் ல் tuṇṭil, ெப. (n.)

    ங் ல் (அக.நி.);; bamboo.

     [ ண்  →  ண் ல்.]

  ண் ல் tuṇṭil, ெப. (n.)

    ங் ல் (அக.நி.);; bamboo.

     [ ண்  →  ண் ல்]
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ண் லம்

 
  ண் லம் tuṇṭilam, ெப. (n.)

   கக்கரிக்காய்; cucumber.

     [ ண்  →  ண் லம்.]

  ண் லம் tuṇṭilam, ெப. (n.)

   கக்கரிக்காய்; cucumber.

     [ ண்  →  ண் லம்]

ண் ர ரம்

ண் ர ரம் tuṇṭīraburam, ெப. (n.)

   காஞ் ரம்; conjeevaram, as the capital of Tudiram,

     "காஞ்  ண் ர ரெமனப் கல நின்ற ேவ" (கந்த .  நகரப். 73);.

  ண் ர ரம் tuṇṭīraburam, ெப. (n.)

   காஞ் ரம்; conjeevaram, as the capital of {}.

     "காஞ்  ண் ர ரெமனப் கல நின்ற ேவ" (கந்த .  நகரப். 73);.

ண் ரன்

ண் ரன் tuṇṭīraṉ, ெப. (n.)

   காஞ் ல் ஆட் ரிந்த அரசன்; an ancient king of canjeevaram. 

     ' ண் ர ம் … அர ெசய் தளித்ததந் நகரம்' (கந்த . நகரப்.87);.

  ண் ரன் tuṇṭīraṉ, ெப. (n.)

   காஞ் ல் ஆட் ரிந்த அரசன்; an ancient king of canjeevaram.

     ' ண் ர ம். . . அர ெசய் தளித்ததந் நகரம்' (கந்த . நகரப். 87);.
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ண்

ண் 1 tuṇṭu, ெப. (n.)

   ஆைட வைக ள் ஒன் ; a kind of towel.

     [ ள் →  ண்  ( .தா.141);.]

  ண் 2 tuṇṭu, ெப. (n.)

   1. ; piece, bit, fragment, slice, scrap, morsel.

   2.  ரி ; section, division strip.

   3. ைகெயாப்பச் ட்  (யாழ்.அக.);; chit, billet, ticket, small note.

   5.  ணி; small piece of cloth; towel.

   6. இரண்  ெபரிய ப்பேம ம் நான்  ய ப்பேம ங் ெகாண்ட ைக ைலக் கட் ; bale of 
tobacco consisting of four small or two large cippam.

   7. 20 க ளி ெகாண்ட ெவற் ைலக்கட் ; a bale of betel leaves containing 20 kavuli.

   8. இழப் ; loss, as in trade.

   9.  ண் வாரம் பாரக்்க;see tunduvâram.

   10. தனி; separateness. 

     'அந்த ேவைல ண்டாய் நடக்கட் ம்'.

   11. எசச்ம்; balance. 

     ' ண் ப் பணம்' (நாஞ்.);.

     [ ண்  →  ண் .]

  ண் 3 tuṇṭu, ெப. (n.)

   ஆைட வைக ள் ஒன் ; a kind of towel.

     [ ள் →  ண்  ( .தா. 141);]

  ண் 2 tuṇṭu, ெப. (n.)

   1.  ; piece, bit, fragment, slice, scrap, morsel.

   2.  ரி ; section, division strip.

   3. ைகெயாப்பச் ட்  (யாழ்.அக.);; receipt.

   4.  ட் ; chit, billet, ticket, small note.

   5.  ணி; small piece of cloth; towel.

   6. இரண்  ெபரிய ப்பேம ம் நான்  ய ப்பேம ங் ெகாண்ட ைக ைலக் கட் ; bale of 
tobacco consisting of four small or two large cippam.

   7. 20 க ளி ெகாண்ட ெவற் ைலக்கட் ; a bale of betel leaves containing 20 kavuli.

   8. இழப் ; loss, as in trade.

   9.  ண் வாரம் பாரக்்க;See. {}.

   10. தனி; separateness.

     'அந்த ேவைல ண்டாய் நடக்கட் ம்'.

   11. எசச்ம்; balance.

     ' ண் ப் பணம்' (நாஞ்.);.
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ண் க்கத்தரி

 
  ண் க்கத்தரி tuṇṭukkattari, ெப. (n.)

ண் க்கத் ரி பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see tundu-k-kattiri.

     [ ண்  + கத்தரி.]

  ண் க்கத்தரி tuṇṭukkattari, ெப. (n.)

ண் க்கத் ரி பாரக்்க (யாழ்.அக);;See. {}.

     [ ண்  + கத்தரி]

ண் க்காணி

ண் க்காணி tuṇṭukkāṇi, ெப. (n.)

ண் 2 பாரக்்க ( ன்.);;see tundi.

     [ ண்  + காணி.]

  ண் க்காணி tuṇṭukkāṇi, ெப. (n.)

ண் 2 3 பாரக்்க ( ன்.);;See. {}.

     [ ண்  + காணி]

ண் க்கத் ரி

 
  ண் க்கத் ரி tuṇṭukkattiri, ெப. (n.)

   ஒ  வைக நச் ப்  ( ன்.);; a kind of venemous.

     [ ண்  + கத் ரி.]

  ண் க்கத் ரி tuṇṭukkattiri, ெப. (n.)

ஒ  வைக நச் ப்  ( ன்.);,

 a kind of venemous.

     [ ண்  + கத் ரி]

ண்  ேச

 
  ண்  ேச  tuṇṭucēṟu, ெப. (n.)

    ண் ண்டாய்க் கடல ப் பரப் ள்ள ேச  (ெசங். ன்.);; pieces of bog land under the sea.

     [ ண்  + ேச .]

ண் த்த

 
  ண் த்த  tuṇḍuttaḍi, ெப. (n.)

   ெபரிய ன்களின் ேவகத்ைதக் ைறக்க ஆ ஞ் த  (தஞ்ைச. ன்.);; a small rod, used to reduce the 
speed of the big size fishes.

     [ ண்  + த .]

  ண் த்த  tuṇḍuttaḍi, ெப. (n.)

   ெபரிய ன்களின் ேவகத்ைதக் ைறக்க ஆ ஞ் த  (தஞ்ைச. ன்);; a small rod, used to reduce the 
speed of the big size fishes.

     [ ண்  + த ]
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ண் டக்

ண் டக்  duṇḍuduḍakku, ெப. (n.)

   1.  க் ; small piece, fragment.

   2.  ண்டக் டா ெபா ள்; unclean object.

     [ ண்  +  டக் .]

  ண் டக்  duṇḍuduḍakku, ெப. (n.)

   1.  க் ; small piece, fragment.

   2.  ண்டக் டா ெபா ள்; unclean object.

     [ ண்  +  டக் ]

ண் ந் ணி மாக

 
  ண் ந் ணி மாக tuṇṭunduṇiyumāka,  .எ. (adv.)

    ண்  ண்டாக; in jumps, in pieces, in cloths. 

     'அரத்தந் ண் த் ணி மாகக் டக் ற '.

     [ ண்  +  ணி மாக.]

  ண் ந் ணி மாக tuṇṭunduṇiyumāka,  .எ. (adv.)

    ண்  ண்டாக; in jumps, in pieces, in cloths.

     'அரத்தந் ண் ந் ணி மாகக் டக் ற '.

     [ ண்  +  ணி மாக]

ண் ப்பத் ரிைக

 
  ண் ப்பத் ரிைக tuṇṭuppattirigai, ெப. (n.)

   தனிக்க தவா லாக ெவளி டப்ப ம் ற் தழ்; leaflet.

     [ ண்  + பத் ரிைக.]

  ண் ப்பத் ரிைக tuṇṭuppattirigai, ெப. (n.)

   தனிக்க தவா லாக ெவளி டப்ப ம் ற் தழ்; leaflet.

     [ ண்  + பத் ரிைக]

ண் ப் ள்ளி

 
  ண் ப் ள்ளி tuṇṭuppuḷḷi, ெப. (n.)

ண் வாரம் பாரக்்க;see tunduväram.

     [ ண்  +  ள்ளி.]

  ண் ப் ள்ளி tuṇṭuppuḷḷi, ெப. (ո.)

ண் வாரம் பாரக்்க;See. {}.

     [ ண்  +  ள்ளி]

359

www.valluvarvallalarvattam.com 11441 of 19068.



ண் ப -தல்

ண் ப -தல் duṇḍubaḍudal, ெச. . . (v.i.)

ண் - பாரக்்க;see tunduvilu.

     [ ண்  + ப .]

  ண் ப -தல் duṇḍubaḍudal, ெச. . . (v.i.)

ண் -2 பாரக்்க;See. {}.

     [ ண்  + ப -,]

ண் ட்

ண் ட்  tuṇṭuruṭṭi, ெப. (n.)

   1. அ மரத் ன் உ ண்ைட வ வம்; roundness of trunk.

   2. ெப வ ; large abdomen.

     [ ண்  + உ ட் .]

  ண் ட்  tuṇṭuruṭṭi, ெப. (n.)

   1. அ மரத் ன் உ ண்ைட வ வம்; roundness of trunk.

   2. ெப வ ; large abdomen.

     [ ண்  + உ ட் ]

ண் ட் க் காைள

 
  ண் ட் க் காைள tuṇṭuruṭṭikkāḷai, ெப. (n.)

   ெகா த்த காைள ( ன்.);; fat bull.

     [ ன் ட்  + காைள →  ண் ட் க் காைள.]

ண் வைல

 
  ண் வைல tuṇṭuvalai, ெப. (n.)

   வைல ன் ஒ   (ெசங். ன்.);; part of a fish net.

     [ ண்  + வைல.]

  ண் வைல tuṇṭuvalai, ெப. (n.)

   வைல ன் ஒ   (ெசங். ன்.);; part of a fish net.

     [ ண்  + வைல]

ண் வா ட் -தல்

 
  ண் வா ட் -தல் duṇṭuvāciāṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

   தவசம் த யவற்றால் இழப் ற்  ஈ  ெப தல் ( ன்.);; to make good a loss, especially to grain (ெச.அக.);.

     [ ண்  + வா ட் .]

  ண் வா ட் -தல் duṇṭuvāciāṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

   தவசம் த யவற்றால் இழப் ற்  ஈ  ெப தல் ( ன்.);; to make good a loss, especially to grain (ெச.அக.);.

     [ ண்  + வா ட் -,]
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ண் வாரம்

 
  ண் வாரம் tuṇṭuvāram, ெப. (n.)

   ெமாத்த ைள ல் நில ைடைமயாளரக்் ரிய ப ; mirasudar's share of the produce.

     [ ண்  + வாரம்.]

  ண் வாரம் tuṇṭuvāram, ெப. (n.)

   ெமாத்த ைள ல் நில ைடைமயாளரக்் ரிய ப ; mirasudar's share of the produce.

     [ ண்  + வாரம்]

ண் -தல்

ண் -தல் duṇṭuviḻudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ேவண் ய அள க்  ேமல் சச்ப்ப  அைமதல்; to have a piece left over after a material has been cut into 
pieces or required length, as a cloth.

     "ேவட்  ண்  ந்த ".

   2. ேவண் ய அள க் க் ைறப தல்; to be deficient. 

     'ெகா க்க ேவண் ய பணத் க்  பத் பா ண்  ற '.

   3. இழப்பாதல்; to end in loss, as trade.

     [ ண்  +  -.]

  ண் -தல் duṇṭuviḻudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ேவண் ய அள க்  ேமல் சச்ப்ப  அைமதல்; to have a piece left over after a material has been cut into 
pieces or required length, as a cloth.

     "ேவட்  ண்  ந்த "

   2. ேவண் ய அள க் க் ைறப தல்; to be deficient.

     'ெகா க்க ேவண் ய பணத் க்  பத் பா ண்  ற '.

   3 இழப்பாதல்; to end in loss, as trade.

ண் ெவளி

 
  ண் ெவளி  tuṇṭuveḷiyīṭu, ெப. (n.)

   அடை்டகளின்  அல்ல  கட் மானம் ெசய்யப்படாமல் தாளில் அச் டப்பட்ட ஒ   
த்தகம்; pamphlet, handbill.

     [ ண்  + ெவளி .]

  ண் ெவளி  tuṇṭuveḷiyīṭu, ெப. (n.)

   அடை்டகளின்  அல்ல  கட் மானம் ெசய்யப்படாமல் தாளில் அச் டப்பட்ட ஒ   த்தகம் 
(அச் .);; pamphlet, handbill.

     [ ண்  + ெவளி ]
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ண்ைட

ண்ைட tuṇṭai, ெப. (n.)

    க்கானவன்; bold, rash person. 

     ' ண்ைடயான ைபயல்'.

     [ ள் →  ண் →  ண்  →  ண்ைட ( .தா.60);.

  ண்ைட tuṇṭai, ெப. (n.)

    க்கானவன்; bold, rash person.

     ' ண்ைடயான ைபயல்'.

     [ ள் →  ண் →  ண்  →  ண்ைட ( .தா. 60);]

ண்ணி -தல்

 
  ண்ணி -தல் duṇṇiḍudal, ெச. . . (v.i.)

   அசச்த்தால் க் தல் (யாழ்.அக.);; to start, as in fright.

     [ ண் →  ண்ணி .]

  ண்ணி -தல் duṇṇiḍudal, ெச. . . (v.i.)

   அசச்த்தால் க் தல் (யாழ்.அக.);; to start, as in fright.

     [ ண் →  ண்ணி -,]

ண்

 
  ண்  tuṇṇūṟu, ெப. (n.)

நீ  பாரக்்க;see tiruniru. 

     ' ண் ற்  மடல்'.

  ண்  tuṇṇūṟu, ெப. (n.)

நீ  பாரக்்க;See. {}.

     ' ண் ற்  மடல்'.
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ண்ெணனல்

ண்ெணனல் tuṇīeṉal, ெப. (n.)

   1.  க் தற் ப் ; expr signifying startling.

     "எ னரே்கான் ண்ெணன்றான்" (கம்பரா.  கப். 28);.

   2. அசச்க் ப் ; expr. signifying frightening.

     "ஏ லார ் ண்ெணன்ன ேமல் ளங் " ( வாச.19, 10);.

   3.  ைர க் ப் ; suddenness.

     " ண்ெணன ெவன் ள மன்னிய ேசா " ( வாச.497);.

     [ ண் + எனல்.]

  ண்ெணனல் tuṇīeṉal, ெப. (n.)

   1.  க் தற் ப் ; expr. signifying startling.

     "எ னரே்கான் ண்ெணன்றான்" (கம்பரா.  கப். 28);.

   2. அசச்க் ப் ; expr. signifying frightening.

     "ஏ லார ் ண்ெணன்ன ேமல் ளங் " ( வாச. 19, 1௦);.

   3.  ைர க் ப் ; suddenness.

     " ண்ெணன ெவன் ள மன்னிய ேசா " ( வாச. 497);.

     [ ண் + எனல்]

ணங்கல்

 
  ணங்கல் tuṇaṅgal, ெப. (n.)

    த்  ( ங்.);; dance.

     [ ணங்ைக →  ணங்கல்.]

  ணங்கல் tuṇaṅgal, ெப. (n.)

    த்  ( ங்.);; dance.

     [ ணங்ைக →  ணங்கல்]

ணங்கறல்

ணங்கறல் tuṇaṅgaṟal, ெப. (n.)

   1. இ ள்; darkness.

   2.  ழா; festival (ெச.அக.);.

ணங்

 
  ணங்  tuṇaṅgu, ெப. (n.)

   இ ள் (யாழ்.அக.);; darkness.

  ணங்  tuṇaṅgu, ெப. (n.)

   இ ள் (யாழ்அக);; darkness.
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ணங்ைக

ணங்ைக tuṇaṅgai, ெப. (n.)

   1.  டக் ய இ ைககைள ம் லாப் ைடகளில் ஒற் ய த் க்ெகாண்  அைசந்தா ம் ஒ  வைகக் 
த் ; a kind of dance in which the arms bent at the above are made to strike against the sides.

     " ணத் ன் வாய ணங்ைக ங்க" ( .56);.

   2. ேபய் ( டா);; devil.

   3.  ழா ( வா.);; festival.

   4. யாழ் ண் ன் ( வா ைர); ( டா.);; the sixth naksatra.

     [ ளங்  →  ணங்  →  ணங்ைக.]

  ணங்ைக tuṇaṅgai, ெப. (n.)

   1.  டக் ய இ ைககைள ம் லாப் ைடகளில் ஒற் ய த் க்ெகாண்  அைசந்தா ம் ஒ  வைகக் 
த் ; a kind of dance in which the arms bent at the above are made to strike against the sides.

     " ணந் ன் வாய ணங்ைக ங்க" ( . 56);.

   2. ேபய் ( டா.);; devil.

   3.  ழா ( வா.);; festival.

   4. யாழ் ண் ன் ( வா ைர); ( டா.);; the sixth {}.

ண ண-த்தல்

ண ண-த்தல் duṇaduṇaddal,    1 ெச. . . (v.i.)

   இைட டா  ேப த் ெதாந்தர  ெசய்தல்; to worry with ceaseless talk (ெகா.வ.);.

  ண ண-த்தல் duṇaduṇaddal,    11 ெச. . . (v.i.)

   இைட டா  ேப த் ெதாந்தர  ெசய்தல்; to worry with ceaseless talk (ெகா.வ.);.
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ணர்

ணர1் tuṇartal,    4 ெச. . . (v.i.)

ணர ்பாரக்்க;see tunar.

     "இ ரந்்தைனய ஞ் யன்" ( ளா. மார.6);.

     [ ண் →  ணர ்→  ணரத்ல்.]

  ணர2் tuṇar, ெப. (n.)

   1.  ; flower.

     " ணரினா ல சச்ைன ரிந்ேத" ( ரேமாத.் 18, 30);.

   2.  ங்ெகாத் ; bunch of flowers,

     "ெபாற் ணரத்் தாமம்" (கல்லா.10);.

   3.  ந்தா  ( டா.);; pollen of a flower.

   4.  ைல; bunch of fruits.

     "சாரற் பல ன் ெகா ந் ணர ்ந ம்பழம்" (ஐங் .214);.

  ணர3் tuṇarttal,    11 ெச. . . (v.i.)

   ெகாத் ைடயதாதல்; to cluster, as flowers.

     " ணரத்்த ந்ெதாைடயலான்" (கம்பரா.ேவள் .53);.

     [ ண் →  ணர ்→  ணரத்்தல்.]

  ணர1் tuṇartal,    4 ெச. . . (v.i.)

ணர3் பாரக்்க;See. {}.

     "இ ரந்்தைனய ஞ் யன்" ( ளா.  மார. 6);.

     [ ண் →  ணர ்→  ணரத்ல்]

  ணர2் tuṇar, ெப. (n.)

   1.  ; flower.

     " ணரினா ல சச்ைன ரிந்ேத" ( ரேமாத.் 18, 30);.

   2.  ங்ெகாத் ; bunch of flowers.

     "ெபாற் ணரத்் தாமம்" (கல்லா. 10);.

   3.  ந்தா  ( டா.);; pollen of a flower.

   4.  ைல; bunch of fruits.

     "சாரற் பல ன் ெகா ந் ணர ்ந ம்பழம்" (ஐங் . 214);.

     [ ண் →  ணர]்

  ணர3் tuṇarttal,    11 ெச. . . (v.i.)

   ெகாத் ைடயதாதல்; to cluster, as flowers.

     " ணரத்்த ந்ெதாைடயலான்" (கம்பரா. ேவள் . 53);.

     [ ண் →  ணர ்→  ணரத்்தல்]
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ணரி

ணரி tuṇari, ெப. (n.)

    ங்ெகாத் ; bunch of flowers.

     " ணரிஞாழல் ந ம்ேபா  நஞ் ழ் ழற்ெபய் " ( வ். ெபரிய .9, 3, 5);.

     [ ணர ்→  ணரி.]

  ணரி tuṇari, ெப. (n.)

    ங்ெகாத் ; bunch of flowers.

     " ணரிஞாழல் ந ம்ேபா  நஞ் ழ் ழற்ெபய் " ( வ். ெபரிய . 9,3,5);.

     [ ணர ்→  ணிரி]

ண

ண 1 tuṇavu, ெப. (n.)

    ைர  ( ன்.);; quickness celerity, suddenness.

     [ ண்ெணனல் →  ண .]

  ண 2 tuṇavu, ெப. (n.)

    ணா பாரக்்க ( ன்.);; seе nuna.

  ண 1 tuṇavu, ெப. (n.)

    ைர  ( ன்.);; quickness celerity, suddenness.

     [ ண்ெணனல் →  ண ]

  ண 2 tuṇavu, ெப. (n.)

ணா பாரக்்க ( ன்.);;See. {}.
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ணி

ணி1 duṇidal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெவட் ண் தல்; to be sundered, cut, severed.

     "இ ணிந் தன்ன வ ம ரக்் ைள" (அகநா.201);.

   2. நீங் தல்; to be removed.

     "இன்ேற ணிந்தெதன் ைனத் ெதாடர் " (கம்பரா. ைகயைட.5);.

   3.  தல்; to be torn.

     "ஆைட ந் ணிந்த ைரயாக் ேய" ( வாத . மண் ம.29);.

   4. ெதளிவாதல்; to become clear.

     " ணி நீர ்ெமல்லவல்" (ம ைரக். 283);.

   5.  ணி  ெகாள்ளல்; to dare, venture.

     "அவன் இப்ேபா  ணிந்  ேப றான்".

     [ ள் →  ண் →  ணி-. ( .தா.158);.]

  ணி2 duṇidal, ெச. ன்றா . (v.i.)

   1. உ  ெசய்தல்; to resolve, determine, ascertain;

 to conclude.

     "அ ஞ் ரந் ணிந்  றளா னள்" (அகநா.35);.

   2. ெதாடங் தல்; to commence.

     "எண்ணித் ணிக க மம்" ( றள்.467);.

  ணி3 tuṇi, ெப. (n.)

   1.  ண்டம்; to piece, slice, chop, fragment, bit, morsel.

     "ெவளிற் ப் பனந் ணி ன்" ( றநா.35);.

   2. ஆைட ( ங்.);; cloth for wear.

     " ணிச் தர"் (மணி.11, 109);. 

   3 ெதாங்கல் ( டா.);; hanging, pendants, decorations, as of cloth. 

   4 ேதரிற் கட் ய ெகா  (ச .);; flag of a car.

   5. ஒளி ( ங்.);; light.

   6. மர ரி ( ங்.);; bark-cloth.

   7. உ ; ascertainment, determination.

     [ ள் →  ண் →  ணி-. ( .தா.141);.]

  ணி1 duṇidal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெவட் ண் தல்; to be sundered, cut, severed.

     "இ ணிந் தன்ன வ ம ரக்் ைள" (அகநா.2௦1);.

   2. நீங் தல்; to be removed.

     "இன்ேற ணிந்தெதன் ைனத் ெதாடர் " (கம்பரா. ைகயைட. 5);.

   3.  தல்; to be torn.

     "ஆைட ந் ணிந்த ைரயாக் ேய" ( வாத.  . மண் ம. 29);.

   4. ெதளிவாதல்; to become clear.

     " ணி நீர ்ெமல்லவல்" (ம ைரக். 283);.
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ணி-த்தல்

ணி-த்தல் tuṇittal, ெச. ன்றா . (v.tr.)

   1. ெவட் தல்; to cut, sever, cutoff.

     "இலங்ைகக் ேகான் ர ங் கர ந் ணித் " ( வ். ெபரிய . 8, 6, 5);.

     [ ள் →  ண் →  ணி-. ( .தா.141);.]

  ணி-த்தல் tuṇittal, ெச. ன்றா . (v.tr.)

   1. ெவட் தல்; to cut, sever, cutoff.

     "இலங்ைகக் ேகான் ர ங் கர ந் ணித் " ( வ். ெபரிய . 8, 6, 5);.

     [ ள் →  ண் →  ணி-, ( தா. 141);]

ணிக்கா தம்

 
  ணிக்கா தம் duṇikkākidam, ெப. (n.)

    ணி ேபான்  இ க்கத்தக்க ைற ல் உ வாக்கப் ெபற்ற தாள் அல்ல  அடை்ட; linen finish, paper like 
cloth.

     [ ணி + கா தம்.]

  ணிக்கா தம் duṇikkākidam, ெப. (n.)

    ணி ேபான்  இ க்கத்தக்க ைற ல் உ வாக்கப் ெபற்ற தாள் அல்ல  அடை்ட; linen finish, paper like 
cloth.

     [ ணி + கா தம்]

ணிக்ைக

ணிக்ைக tuṇikkai, ெப, (n.)

    ண் ; small piece, slice.

     [ ணி →  ணிக்ைக ( .தா.141);.]

  ணிக்ைக tuṇikkai, ெப. (n.)

    ண் ; small piece, slice.

     [ ணி →  ணிக்ைக ( .தா.141);]

ணிகரம்

ணிகரம் tuṇigaram, ெப, (n.)

   1.  ணி ; daring, boldness, self-confidence.

   2.  க் ; venturesomeness, presumption, rashness, temerity.

     [ ணி →  ணிகரம்.]

  ணிகரம் tuṇigaram, ெப. (n.)

   1.  ணி ; daring, boldness, self-confidence.

   2.  க் ; venturesomeness, presumption, rashness, temerity.

     [ ணி →  ணிகரம்]

ணிகரித்தல்
ணிகரித்தல் tuṇigarittal,    11 ெச. . . (v.i.)

    ணி  ெகாள்ளல் ( ன்.);; to be bold, daring, intrepid, to dare.
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ணிசச்ல்

 
  ணிசச்ல் tuṇiccal, ெப, (n.)

ணிகரம் பாரக்்க;see tunikaram (ெச.அக.);.

     [ ணி →  ணிசச்ல்.]

  ணிசச்ல் tuṇiccal, ெப. (n.)

ணிகரம் பாரக்்க;See. {} (ெச.அக.);.

     [ ணி →  ணிசச்ல்]

ணி ட்டசாம்பல்

 
  ணி ட்டசாம்பல் tuṇisuṭṭasāmbal, ெப, (n.)

    ைலசச்ாம்பல்; ashes of burnt cloth useful in medicine.

  ணி ட்டசாம்பல் tuṇisuṭṭasāmbal, ெப. (n.)

    ைலசச்ாம்பல்; ashes of burnt cloth useful in medicine.

ணிெசய்-தல்

ணிெசய்-தல் tuṇiseytal, ெச. ன்றா . (v.tr.) 

   ெவட் தல்; to cut to pieces.

     " ரமன் ர ந் ணிெசய் " (ேதவா. 103, 4);.

     [ ணி + ெசய்-தல்.]

  ணிெசய்-தல் tuṇiseytal, ெச. ன்றா . (v.tr.)

   ெவட் தல்; to cut to pieces.

     " ரமன் ர ந் ணிெசய் " (ேதவா.  103,4);.

     [ ணி + ெசய்-தல்]

ணிதாண் -தல்

 
  ணிதாண் -தல் duṇidāṇṭudal, ெச. . . (v.i.)

   உ யாக உண்ைம ெசால் தல்; to take an oath by stepping over a cloth.

     [ ணி + தாண் தல்.]

  ணிதாண் -தல் duṇidāṇṭudal, ெச. . . (v.i.)

   உ யாக உண்ைம ெசால் தல்; to take an oath by stepping over a cloth.

     [ ணி + தாண் தல்]

ணிந்தவன்

 
  ணிந்தவன் tuṇindavaṉ, ெப, (n.)

   எதற் ம் அஞ்சாதவன்; dare devil.

  ணிந்தவன் tuṇindavaṉ, ெப. (n.)

   எதற் ம் அஞ்சாதவன்; dare devil.
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ணிந் மணியங்கட் -

ணிந் மணியங்கட் -தல் duṇindumaṇiyaṅgaṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

   1.  டாப் யாய் இ த்தல்; to persist in a foolish purpose, used in contempt.

   2. ஊக்கத்ேதா  ய தல்; to persevere with energy.

     [ ணிந் மணியம் + கட் -.]

  ணிந் மணியங்கட் -தல் duṇindumaṇiyaṅgaṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

   1.  டாப் யாய் இ த்தல்; to persist in a foolish purpose, used in contempt.

   2: ஊக்கத்ேதா  ய தல்; to persevere with energy.

     [ ணித் மணியம் + கட் -,]

ணிநிலா

ணிநிலா tuṇinilā, ெப, (n.)

    ைறநிலா; crescent moon. 

     ' ணிநிலா வணி னான்' ( வாச. 35, 5.);.

     [ ணி + நிலா.]

  ணிநிலா tuṇinilā, ெப. (n.)

    ைறநிலா; crescent moon.

     ' ணிநிலா வணி னான்' ( வாச. 35,5);.

     [ ணி + நிலா]

ணிப்பந்தம்

 
  ணிப்பந்தம் tuṇippandam, ெப. (n.)

    ச் ைலயாலா ய ப்பந்தம் ( ன்);; a torch made of rags.

     [ ணி + பந்தம்.]

  ணிப்பந்தம் tuṇippandam, ெப. (n.)

    ச் ைலயாலா ய ப்பந்தம் ( ன்.);; a torch made of rags.

     [ ணி + பந்தம்]

ணிப் த் க்

ணிப் த் க்  tuṇipputtūkku, ெப. (n.)

   எ வைகத ் க் க ள் ஒன்  ( லப். 3, 16, உைர);; musical mode, one of seven tukku.

  ணிப் த் க்  tuṇipputtūkku, ெப. (n.)

   எ வைகத ் க் க ள் ஒன்  ( லப். 3, 16, உைர);; musical mode, one of seven {}.

ணிப்
ணிப்  tuṇippuḻu, ெப. (n.)

   கம்பளிச ்சால்ைவகளில் கட் ம் வைக (அ . ந். 907);; a worm infesting woollen clothes.
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ணி

ணி  tuṇibu, ெப. (n.)

   1.  ணி  பாரக்்க;see tunipu.

     " ம்  பற் க் கடல் கடக் த் ணிேப யன்ேறா" (தா . கல்லா ன் 1);.

   2. ெகாள்ைக; opinion, theory.

  ணி  tuṇibu, ெப. (n.)

   1.  ணி  பாரக்்க;See. {}.

     " ம்  பற் க் கடல் கடக் ந் ணிேப யன்ேறா" (தா . கல்லா ன். 1);.

   2. ெகாள்ைக; opinion, theory.

     [ ணி →  ணி ]

ணிெபா ள்

ணிெபா ள் tuṇiboruḷ, ெப. (n.)

   . உ  ெசய்த ெபா ள்; ascertained object.

     " ற் யல்லன் மகன் எனத ் ணிெபா ள் ேமலா ம்" (ெதால். ெசால். 25 ேசனா.);

   2. ெமய்ப் ெபா ள்; principle or doctrine conclusively, established.

     " ன்பம க் ந் ணிெபா  ணரந்்ேதார"் (மணிேம. 23, 136);.

   3. பரம் ெபா ள்; God as determined by scriptures.

     "மற்ைறத் ைறகளில் ஞ் ெசால் ந் ணிெபா ள்" (கம்பரா. வா வ. 132);.

   4. இய ைக (சாத் யம்); (மணிேம.2729, உைர);; major term.

     [ ணி + ெபா ள்.]

  ணிெபா ள் tuṇiboruḷ, ெப. (n.)

   1.. உ  ெசய்த ெபா ள்; ascertained object.

     " ற் யல்லன் மகன் எனத ் ணிெபா ள் ேமலா ம்" (ெதால். ெசால். 25 ேசனா);.

   2. ெமய்ப் ெபா ள்; principle or doctrine conclusively, established.

     " ன்பம க் ந் ணிெபா  ணரந்்ேதார"் (மணிேம. 23, 136);.

   3. பரம் ெபா ள்; God as determined by scriptures.

     "மற்ைறத் ைறகளில் ஞ் ெசால் ந் ணிெபா ள்" (கம்பரா. வா வ. 132);.

   4. இய ைக (சாத் யம்); (மணிேம.27, 29, உைர);; major term.

     [ ணி + ெபா ள்]

ணியல்

ணியல் tuṇiyal, ெப. (n.)

    ண் ; small piece, as of flesh.

     "ெகா ன் ைறஇய...  ணியல்" (ம ைரக்.320);.

     [ ணி →  ணியல்.]

  ணியல் tuṇiyal, ெப. (n.)

    ண் ; small piece, as of flesh.

     "ெகா ன் ைறஇய...  ணியல்" (ம ைரக். 320);.

     [ ணி →  ணியல்]
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ணியைற

 
  ணியைற tuṇiyaṟai, ெப. (n.)

ைணயைற (அக.நி.); பாரக்்க;see tunaiyarai.

     [ ணி + அைற.]

  ணியைற tuṇiyaṟai, ெப. (n.)

ைணயைற (அக.நி.); பாரக்்க;See. {}.

     [ ணி + அைற]

ணி ல் ட்டல்

 
  ணி ல் ட்டல் tuṇiyilcuruṭṭal, ெச. . . (v.i.)

   ம ந்ைத ெவள்ைளச ் ைல ல் தட  உ ட் த் ரிேபால் ெசய்தல்; rolling a piece of cloth smeared with the 
required medicine so as to form a wick.

     [ ணி ல் +  ட்டல்.]

  ணி ல் ட்டல் tuṇiyilcuruṭṭal, ெச. . . (v.t.)

   ம ந்ைத ெவள்ைளச ் ைல ல் தட  உ ட் த் ரிேபால் ெசய்தல்; rolling a piece of cloth smeared with the 
required medicine so as to form a wick.

     [ ணி ல் +  ட்டல்]

ணி ட்டல்

 
  ணி ட்டல் tuṇiyilūṭṭal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ம ந்ைதத ் ணி ல் தட தல்; smearing medicine on a piece of cloth or lint.

     [ ணி ல் + ஊட்டல்.]

  ணி ட்டல் tuṇiyilūṭṭal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ம ந்ைதத ் ணி ல் தட தல்; smearing medicine on a piece of cloth or lint.

     [ ணி ல் + ஊட்டல்]
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ணி

ணி  tuṇivu, ெப. (n.)

   1. ஆண்ைம; confidence, boldness, daring, bravery.

     " ங்காைம கல்  ணி ைடைம ம் ன் ம்" ( றள்.383);.

   2. மனத் ட்பம்; strength of mind.

     "ெசய்க ணிவாற் " ( றள்.669);,

   3.  ணிசச்ல்; presumption, temerity, audacity.

   4. உ ; ascertainment, certainty.

   5. ெதளிந்த அ ; determination, decision.

     "ெநசச்த் த் ணி ல்ேலாேர" ( றநா.214, 3);.

   6.  ; conclusion.

   7. ெகாள்ைக; opinion founded on fasts, knowledge or evidence. 

     'நல்ல வாளர ் ணி ' (ஆசாரக்.18);.

   8. நம் க்ைக (யாழ்.அக.);; belief, trust.

   9. ப ; branch, department.

     "கைலகளின் ணி ம்" (மணி. 2, 29);.

   10. ேநாக்கம் ( .);; purpose, design, aim.

   11. தாளம்; time-measure.

     " க் ந் ணி ம்" (மணிேம. 2, 19);.

   12. தனி ைட எ ரப்்பட்ட தைல ையத் ெதய்வமகேளா மண்ணக மகேளா என்  ஐ ற்ற தைலவன் 
மண்ணக மகேளெயன ஒ தைலத் ணிதலா ய ைகக் ைள வைக;   13.  ண்டம்; piece.

     [ ள் →  ண் →  ணி →  ணி .]

  ணி  tuṇivu, ெப. (n.)

   1. ஆண்ைம; confidence, boldness, daring, bravery.

     " ங்காைம கல்  ணி ைடைம ம் ன் ம்" ( றள். 383);.

   2. மனத் ட்பம்; strength of mind.

     "ெசய்க ணிவாற் " ( றள். 669);.

   3.  ணிசச்ல்; presumption, temerity, audacity.

   4. உ ; ascertainment, certainty.

   5. ெதளிந்த அ ; determination, decision.

     "ெநசச்த் த் ணி ல்ேலாேர" ( றநா. 214, 3);.

   6.  ; conclusion.

   7. ெகாள்ைக; opinion founded on fasts, knowledge or evidence.

     'நல்ல வாளர ் ணி ' (ஆசாரக். 18);.

   8. நம் க்ைக (யாழ்.அக.);; belief, trust.

   9. ப ; branch, department.

     "கைலகளின் ணி ம்" (மணி. 2, 29);.

   10. ேநாக்கம் ( .);; purpose, design, aim.

   11. தாளம்; time- measure.

     " க் ந் ணி ம்" (மணிேம. 2, 19);.
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ணி ைர

 
  ணி ைர tuṇivurai, ெப. (n.)

   அக ைரப் ரி  ப னான் ல் ஒன் ; a kind of commandatary out fourteen.

     [ ணி  + உைர.]

  ணி ைர tuṇivurai, ெப. (n.)

   அக ைரப் ரி  ப னான் ல் ஒன் ; a kind of commandatary out fourteen.

     [ ணி  + உைர]

ணி வைம

ணி வைம tuṇivuvamai, ெப. (n.)

   உவேமயத்ைத உவமானமாக த ல் ஐ ற் ப் ன் உவேமயமாகேவ ணி ம் அணிவைக ( ரேசா. 
அலங்.15. உைர);; a simile in which the upameyam is first mistaken for upamanam and then its real nature is ascertained.

     [ ணி  + உவைம.]

  ணி வைம tuṇivuvamai, ெப. (n.)

   உவேமயத்ைத உவமானமாக த ல் ஐ ற் ப் ன் உவேமயமாகேவ ணி ம் அணிவைக ( ரேசா. 
அலங்.15, உைர);; a simile in which the {} is first mistaken for upamanam and then its real nature is ascertained.

க்கம்

க்கம் tuṇukkam, ெப. (n.)

   ந க்கம்; trembling, palpitation of the heart through fear.

     "அ வ ந் க்கங் ெகாண்டான்" (கம்பரா. ஊரே்த . 57);. 

   2 அசச்ம்; fear.

   3. உள்ேளாைச (யாழ்.அக.);; vibration.

   4. ெநஞ் படபடப் ; palpitation of the heart.

     [ க்  →  க்கம் ( .தா.64);.]

  க்கம் tuṇukkam, ெப. (n.)

   ந க்கம்; trembling, palpitation of the heart through fear.

     "அ வ ந் க்கங் ெகாண்டான்" (கம்பரா. ஊரே்த . 57);.

   2. அசச்ம்; fear.

   3. உள்ேளாைச (யாழ்.அக.);; vibration.

   4. ெநஞ் படபடப் ; palpitation of the heart.

     [ க்  →  க்கம் ( .தா. 64);]

க் -தல்

க் -தல் duṇukkiḍudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

    க் தல்; to be started (ெச.அக.);.

     [ ண் →  க்  →  க் -, ( .தா.64);.]

  க் -தல் duṇukkiḍudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

    க் தல்; to be started (ெச.அக.);.

     [ ண் →  க்  →  க் -. ( .தா. 64);]
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க்

க் 1 tuṇukku, ெப. (n.)

க்கம் பாரக்்க;see tunukkam.

     [ ண் →  க் .]

  க் 2 tuṇukku, ெப. (n.)

ணியல் பாரக்்க;see tuniyal (ெச.அக.);.

     [ ண் →  க் .]

  க் 1 tuṇukku, ெப. (n.)

க்கம் பாரக்்க;See. {}.

     [ ண் →  க் ]

  க் 2 tuṇukku, ெப. (n.)

ணியல் பாரக்்க;See. {} (ெச.அக.);.

     [ ண் →  க் ]

க் க்கபம்

 
  க் க்கபம் tuṇukkukkabam, ெப. (n.)

   த த் ம், கனமா ம், உைறந் ம், மங்கலா ம்,  ண்ணாம்  ேபால் ெவளிவ ம் சளி; thick heavy 
congealed mass of philegm in the digestive and respiratory passages discharged by caughing or vomitting (சா.அக.);.

     [ க்  + கபம்.]

  க் க்கபம் tuṇukkukkabam, ெப. (n.)

   த த் ம், கனமா ம், உைறந் ம், மங்கலா ம்,  ண்ணாம்  ேபால் ெவளிவ ம் சளி; thick heavy 
congealed mass of philegm in the digestive and respiratory passages discharged by caughing or vomitting (சா.அக.);.

     [ க்  + கபம்]

க் ண்ணி

க் ண்ணி tuṇukkuṇṇi, ெப. (n.)

   ெபா க் த் ன்பவன்; miser, scrape-penny, as one who picks up and eats crumbs.

     "இந்தத் க் ண்ணிேயா ெகா ப்பான் ெசான்னம்" ( ற .851);.

     [ க்  + உண்ணி.]

  க் ண்ணி tuṇukkuṇṇi, ெப. (n.)

   ெபா க் த் ன்பவன்; miser, scrape-penny, as one who picks up and eats crumbs.

     "இந்தத் க் ண்ணிேயா ெகா ப்பான் ெசான்னம்". ( ற . 851);.

     [ க்  + உண்ணி]
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க் -தல்

க் -தல் duṇukkuṟudal, ெச. . . (v.i.)

   அசச் தல்; to be startled, struck with fear, shocked.

     "யாவ ந் க் ற் ேறங்க" (கம்பரா.  ம்ப. க ண.58);.

     [ க்  + உ -.]

  க் -தல் duṇukkuṟudal, ெச. . . (v.i.)

   அசச் தல்; to be startled, sturck with fear, shocked.

     "யாவ ந் க் ற் ேறங்க" (கம்பரா.  ம்ப. க ண. 58);.

     [ க்  + உ -,]

க்ெக

க்ெக 1 duṇukkeṟidal, ெச. . . (v.i.)

   அசச்த்தால் ள் தல்; to start with fear, as infants.

     [ க்  + எ .]

  க்ெக 2 duṇukkeṟidal, ெச. . . (v.i.)

    ளிரச்்  யால் சளி, த த்  ெவளிவரல்; discharge of solid phlegm due to excess of mucus in the system.

  க்ெக 1 duṇukkeṟidal, ெச. . . (v.i.)

   அசச்த்தால் ள் தல்; to start with fear, as infants.

     [ க்  + எ -,]

  க்ெக 2 duṇukkeṟidal, ெச. . . (v.i.)

    ளிரச்்  யால் சளி, த த்  ெவளிவரல்; discharge of soild phlegm due to excess of mucus in the system.

க் த் க்ெகனல்

க் த் க்ெகனல் tuṇukkuttuṇukkeṉal, ெப. (n.)

   அஞ் தற் ப் ; onom. expr. of being afraid

     "நான் ெசன்  ட் ைக யாவெதன" என்  க் த் க்ெகன்னா நிற்பரக்ள் ரம்மா கள்" 
( வ்.ெபரிய .1, 2, 9);, வ்யா.);

     [ க்  + எ .]

  க் த் க்ெகனல் tuṇukkuttuṇukkeṉal, ெப. (n.)

   அஞ் தற் ப் ; onom. expr. of being afraid.

     "நான் ெசன்  ட் ைக யாவெதன" என்  க் த் க்ெகன்னா நிற்பரக்ள் ரம்மா கள்" 
( வ்.ெபரிய . 1,2,9, வ்யா.);
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க்ெகனல்

க்ெகனல் tuṇukkeṉal, ெப. (n.)

   அசச்க் ப் ; expr. signifying fear.

     " க்ெகன் ள்ளஞ் ெசாற் றளரந்் " ( ர ங். வசவண்.32);.

     [ க்  + எனல்.]

  க்ெகனல் tuṇukkeṉal, ெப. (n.)

   அசச்க் ப் ; expr. signifying fear.

     " க்ெகன் ள்ளஞ் ெசாற் றளரந்் " ( ர ங். வசவண். 32);.

     [ க்  + எனல்]

க்ைக

 
  க்ைக tuṇukkai, ெப. (n.)

ணியல் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see tuniyal.

     [ க்  →  க்ைக.]

  க்ைக tuṇukkai, ெப. (n.)

ணியல் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;See. tuniyal.

     [ க்  →  க்ைக]

ங் -தல்

ங் -தல் duṇuṅgudal,    5 ெச. ன்றா . &  . (v.t.)& (v.i.)

   ெவ தல் (யாழ்.அக.);; to fear.

     [ ண் →  ங் .]

  ங் -தல் duṇuṅgudal,    5 ெச. ன்றா . &  . . (v.t.)& (v.i.)

   ெவ தல் (யாழ்.அக.);; to fear.

     [ ண் →  ங் ]
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ைண1 tuṇai, ெப. (n.)

   1.  ட் ; association, company.

   2. உத ; help, assistance, aid, succor, support.

     "தங் ேப ர ந் த ம ந் ைணயா தம்பைகப் லன்கைளத் த ரக்் ம்" (கம்பரா. நகரப்.6);.

   3. காப் ; protection, guidance. 

கட ள் ைண.

   4.  ட்டா ப்பவன்-வள்- ; partner, companion, amte.

     "ந தலா ணன்ைமத் ைண" (நால .381);.

   5. உத ரிேவான்; escort, covoy, helpmate.

     "நாேனார ் ைண காேணன்" ( வாச. 25, 10);.

   6. நட் னன்-ள்; friend.

     "தந் ைணக் ைரத்  நிற்பார"் ( வக. 465);.

   7. இரடை்ட; pair, couple, brace.

     " ைண ன் காட் ன்" (கல்லா. 5, 27);.

   8. இரண் ; Iwo.

     "அந்தணன் பங்  னில்லத் ைணக் ப்பா ெலய்த" (பரிபா. 11, 7-8);.

   9. கணவன்; husband.

     "தாழ் ைண றந்ேதார"் ( லப். 4, 13);.

   10. மைன ; wife, mate.

     " ைணெயா  வ ந்த தா ண் பறைவ" (அகநா.4);.

   11. உடன் றப் ; brother or sister

     " ைண ன் ச ்ேசற னன்ேறா" (கம்பரா.  ம்பக்க ண.158);.

   12. ஒப் ; comparison, similitude.

     " ைணயற வ த் த் ங்க நாற் " ( . 237);.

   13. அள ; measure extent;

 degree;

 quantity;

 number.

     " ந் ன் ைணத் ைண" ( றள். 87);.

   14.  ணரச்் ; conjugal union.

     " ந்நாளல்ல  ைண ன்  க யா " (ெதால். ெபா.122);. 

ைண ேபானா ம் ைண ேபாகாேத (பழ.);.

ம.  ண

     [ ண் →  ைண (ேவ.க.254);.]

  ைண2 tuṇai,  .எ. (adv.)

   வைர; until.

     "தங்க ம ற் ந் ைண" (நால .231);.

     [ ண் →  ைண.]
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ைணக்க

ைணக்க  tuṇaikkaruvi, ெப. (n.)

   1. வ  வைக; means to an end, medium.

   2. உத க் க  (நன்.287,  த்);; implement, tool, instrument.

     [ ைண + க .]

  ைணக்க  tuṇaikkaruvi, ெப. (n.)

   1. வ  வைக; means to an end, medium.

   2. உத க் க  (நன். 287,  த்.);; implement, tool, instrument.

     [ ைண + க ]

ைணக்காரணம்

ைணக்காரணம் tuṇaikkāraṇam, ெப. (n.)

    டத் க் த் தண்  சக்கரம்ேபாலச ்ெசயல் (காரிய); நிகழ்ச் க்  உத யா க் ம் காரணம் 
(ெதால்.ெசால். 74, உைர);; instrumental or secondary cause, as the potter's stick or wheel.

     [ ைண + காரணம்.]

  ைணக்காரணம் tuṇaikkāraṇam, ெப. (n.)

    டத் க் த் தண்  சக்கரம்ேபாலச ்ெசயல் (காரிய); நிகழ்ச் க்  உத யா க் ம் காரணம் 
(ெதால்.ெசால். 74, உைர);; instrumental or secondary cause, as the potter's stick or wheel.

ைணக் க்

 
  ைணக் க்  tuṇaikkukki, ெப. (n.)

   இைரப்ைபக்  அ த் த் ெதா த் க் ம் ட ல் ஏறக் ைறய ஒ  அ  நீள ள்ள ஒ  ப ; the 
first portion of the small intestine measuring about one foot long (சா.அக.);.

     [ ைண +  க் .]

  ைணக் க்  tuṇaikkukki, ெப. (n.)

   இைரப்ைபக்  அ த் த் ெதா த் க் ம் ட ல் ஏறக் ைறய ஒ  அ  நீள ள்ள ஒ  ப ; the 
first portion of the small intestine measuring about one foot long (சா.அக.);.

     [ ைண +  க் ]

ைணக்ேகாள்

 
  ைணக்ேகாள் tuṇaikāḷ, ெப. (n.)

   ஒ  ேகாைளச ் ற் ச ் ழ ம் சார் க்ேகாள்; satellite.

     [ ைண + ேகாள்.]

  ைணக்ேகாள் tuṇaikāḷ, ெப. (n.)

   ஒ  ேகாைளச ் ற் ச ் ழ ம் சார் க்ேகாள்; satellite.

     [ ைண + ேகாள்]
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ைணசச்ேகாதரி

 
  ைணசச்ேகாதரி tuṇaiccaātari, ெப. (n.)

    த்தவ ள் றவறம் ெப வதற் ன் மாணவ நிைல ள்ளவள்; novitiate nun before ordination among 
christians (பாண் .);.

     [ ைண + சேகாதரி.]

  ைணசச்ேகாதரி tuṇaiccaātari, ெப. (n.)

    த்தவ ள் றவறம் ெப வதற் ன் மாணவ நிைல ள்ளவள்; novitiate nun before ordination among 
christians (பாண் .);.

     [ ைண + சேகாதரி]

ைணசெ்சால்

 
  ைணசெ்சால் tuṇaiccol, ெப. (n.)

   ஒத் ைரக் ஞ் ெசால் ( ன்.);; word or words in support of, orin seconding, previous speaker.

     [ ைண + ெசால்.]

  ைணசெ்சால் tuṇaiccol, ெப. (n.)

   ஒத் ைரக் ஞ் ெசால் ( ன்.);; word or words in support of, or in seconding, previous speaker.

     [ ைண + ெசால்]

ைணத் ற

 
  ைணத் ற  tuṇaittuṟavi, ெப. (n.)

    த்தவ ள் ற  ெப வதற்  ன் மாணவ நிைல ள்ளவன் (பாண் );; lay disciple before ordination, 
among christians.

  ைணத் ற  tuṇaittuṟavi, ெப. (n.)

    த்தவ ள் ற  ெப வதற்  ன் மாணவ நிைல ள்ளவன் (பாண் .);; lay disciple before ordination, 
among christians.

ைணப்பைட

ைணப்பைட tuṇaippaḍai, ெப. (n.)

   நட்பரசரதாய்த் தனக்  உத ஞ் ேசைன ( றள். 762, உைர);; forces of one's allies sent to one's aid. one of aru-
vakai-p-padai, q.v.

     [ ைண + பைட.]

  ைணப்பைட tuṇaippaḍai, ெப. (n.)

   நட்பரசரதாய்த் தனக்  உத ஞ் ேசைன ( றள். 762, உைர);; forces of one's allies sent to one's aid. one of aru-
vakai-p-{}, q.v.

ைணப்ேப

 
  ைணப்ேப  tuṇaippēṟu, ெப. (n.)

   உத  ெப ைக; receiving aid.

     [ ைண + ேப .]

  ைணப்ேப  tuṇaippēṟu, ெப. (n.)

   உத  ெப ைக; receiving aid.

     [ ைண + ேப ]
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ைணப்ெபா ள்

ைணப்ெபா ள் tuṇaipporuḷ, ெப. (n.)

   ஒப் ைம றப்ப வ ; object of comparison.

     "அப்ெபா ளா  றழ் ைணப்ெபா ேள" (ெதால்.ெசால்.16);.

     [ ைண + ெபா ள்.]

  ைணப்ெபா ள் tuṇaipporuḷ, ெப. (n.)

   ஒப் ைம றப்ப வ ; object of comparison.

     "அப்ெபா ளா  றழ் ைணப்ெபா ேள" (ெதால். ெசால். 16);.

     [ ைண + ெபா ள்]

ைணேபா-தல்

 
  ைணேபா-தல் tuṇaipōtal, ெச. .  (v.i.)

   ஒப்பாதல்; to be similar or equal;

 to match. 

     'அவ க்  இவன் ைணேபானவன்'.

     [ ைண + ேபா.]

  ைணேபா-தல் tuṇaipōtal, ெச. . . (v.i.)

   ஒப்பாதல்; to be similar or equal;

 to match.

     'அவ க்  இவன் ைணேபானவன்'.

     [ ைண + ேபா-,]

ைண த்தம்

ைண த்தம் tuṇaimuttam, ெப. (n.)

   வடஞ் ேசரந்்த த் ; stringed pearls.

     " ஞ்சாக் க ரெ்கா ைன த்தந் ெதா ேதன்" ( வக.351);.

     [ ைண +  த்தம்.]

  ைண த்தம் tuṇaimuttam, ெப. (n.)

   வடஞ் ேசரந்்த த் ; stringed pearls.

     " ஞ்சாக் க ரெ்கா ைண த்தந் ெதா ேதன்" ( வக. 351);.

     [ ைண +  த்தம்]

ைண ைள

 
  ைண ைள tuṇaimūḷai, ெப. (n.)

    ைள ன் அைரக்கால் பங்காய் தைல ன் ன்பக்கத் ல் ழ்ப் டரிையப் பற் ச ் ய பந்  
வ வமாக இ க் ம் ய ைள; that portion of the brain which is posterior to underlies the great cerebral mass-
cerebellum.
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ைணைம

ைணைம tuṇaimai, ெப. (n.)

   1.  ரி ன்ைம; union.

     "நல் யாழ்த ் ைணைமேயா ரியல்ேப" (ெதால்.ெபா.42);.

   2. ஆற்றல்; ability, power.

     "யாஅ ெரா வ ெரா வரத் ள்ளத்ைதத ்ேத ந் ைணைம ைடயவர"் (நால .127.);.

   3. உத ; help.

     " ைணவேரா ந் ளபமா ைணைம ெசய்ய" (ேச . இலக் . 25); (ெச.அக.);.

     [ ைண →  ைணைம.]

  ைணைம tuṇaimai, ெப. (n.)

   1.  ரி ன்ைம; union.

     "நல் யாழ்த ் ைணைமேயா ரியல்ேப" (ெதால்.ெபா. 42);.

   2. ஆற்றல்; ability, power.

     "யாஅ ெரா வ ெரா வரத் ள்ளத்ைதத ்ேத ந் ைணைம ைடயவர"் (நால . 127);.

   3. உத ; help.

     " ைணவேரா ந் ளபமா ைணைம ெசய்ய" (ேச . இலக் . 25); (ெச.அக.);.

     [ ைண →  ைணைம]

ைணயரண்

ைணயரண் tuṇaiyaraṇ, ெப. (n.)

   வன்ைம க்க ற்றத்தாரானா ய ைண ( க் ர நீ . 300);; strong and powerful kindred, considered a means 
or defence.

     [ ைண + அரண்.]

  ைணயரண் tuṇaiyaraṇ, ெப. (n.)

   வன்ைம க்க ற்றத்தாரானா ய ைண ( க் ர. நீ . 300);; strong and powerful kindred, considered a 
means or defence.

ைணயல்

ைணயல் tuṇaiyal, ெப. (n.)

    மாைல; garland, wreath of flowers.

     "சாந் ங் கமழ் ைணய ம்" (ேதவா.562, 2);.

  ைணயல் tuṇaiyal, ெப. (n.)

    மாைல; garland, wreath of flowers.

     "சாந் ங் கமழ் ைணய ம்" (ேதவா. 562, 2);.
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ைணயைற

 
  ைணயைற tuṇaiyaṟai, ெப. (n.)

   ேதாரணம் த யவற் ன் ெதாங்கல் ( வா.);; ornamental hangings.

     [ ைணயல் →  ைணயைற.]

  ைணயைற tuṇaiyaṟai, ெப. (n.)

   ேதாரணம் த யவற் ன் ெதாங்கல் ( வா.);; ornamental hangings.

     [ ைணயல் →  ைணயைற]

ைணயாளன்

ைணயாளன் tuṇaiyāḷaṉ, ெப. (n.)

   உத  ரிேவான்; helper.

     " ைணயாளேன ெதா ம்பாள ெரய்ப் னில் ைவப்பேன" ( வாச.5, 98);.

     [ ைண + ஆளன்.]

  ைணயாளன் tuṇaiyāḷaṉ, ெப. (n.)

   உத  ரிேவான்; helper.

     " ைணயாளேன ெதா ம்பாள ெரய்ப் னில் ைவப்பேன" ( வாச. 5,98);.

     [ ைண + ஆளன்]

ைணயாளி

ைணயாளி tuṇaiyāḷi, ெப. (n.)

   1. ம த் வ க்  இரண்டாவதாக, ேநாயாளிக்  உத  ெசய் ம் ஆள்; as assistant to the doctor treats the 
patient.

   2. ெச ; a female in hospital attending to wants of patients-nurse.

   3. ஒ  காரியத் ல் சமமான பங்ெக த் க் ெகாள்பவன் (பாண் .);; coadjutor.

     [ ைண + ஆளி.]

  ைணயாளி tuṇaiyāḷi, ெப. (n.)

   1. ம த் வ க்  இரண்டாவதாக, ேநாயாளிக்  உத  ெசய் ம் ஆள்; as assistant to the doctor treats the 
patient.

   2. ெச ; a female in hospital attending to wants of patients-nurse.

   3. ஒ  காரியத் ல் சமமான பங்ெக த் க் ெகாள்பவன் (பாண் .);; coadjutor.

ைண -த்தல்

 
  ைண -த்தல் tuṇaiyiruttal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ப வ ற்றாள், மகப்ேபெறய் னாள், மணப்ெபண் இவரக்ட் ப் ேபய் த யவற்றால் ேக  வராதப  
உத யா த்தல்; to keep company with a girl who has attained the age of puberty or with a woman in childbirth or with 
the bride, protecting them from demon-attack.

     [ ைண + இ -.]

  ைண -த்தல் tuṇaiyiruttal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ப வ ற்றாள், மகப்ேபெறய் னாள், மணப்ெபண் இவரக்ட் ப் ேபய் த யவற்றால் ேக  வராதப  
உத யா த்தல் ( ன்.);; to keep company with a girl who has attained the age of puberty or with a woman in 
childbirth or with the bride, protecting them from demon-attack.
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ைணவஞ்

ைணவஞ்  tuṇaivañji, ெப. (n.)

    றைர ெவல்ல ேவ ங் ெகால்லேவ ந் ணிந்  நிற் ன்றாெனா வைனச ் ல  உடன்பா  
ம் றத் ைற ( றநா.45);; theme describing the reconciliation of a warrior with his enemy whom he is determined to 

conquer or kill.

     [ ைண + வஞ் .]

  ைணவஞ்  tuṇaivañji, ெப. (n.)

    றைர ெவல்ல ேவ ங் ெகால்லேவ ந் ணிந்  நிற் ன்றாெனா வைனச ் ல  உடன்பா  
ம் றத் ைற ( றநா. 45);; theme describing the reconciliation of a warrior with his enemy whom he is determined 

ைணவ

ைணவ  tuṇaivali, ெப. (n.)

   நட்பரசரால் ஆ ய ஆற்றல் ( றள்.471);; strength of a king derived from his allies.

     [ ைண + வ .]

  ைணவ  tuṇaivali, ெப. (n.)

   நட்பரசரால் ஆ ய ஆற்றல் ( றள். 471);; strength of a king derived from his allies.

     [ ைண + வ ]

த்தநாகவைக

 
  த்தநாகவைக tuttanāgavagai, ெப. (n.)

   ம ந்  வைக (யாழ்.அக.);; a medicine

  த்தநாகவைக tuttanāgavagai, ெப. (n.)

   ம ந்  வைக (யாழ்.அக.);; a medicine.

த்தேபனம்

 
  த்தேபனம் tuttapēṉam, ெப. (n.)

   பால் ைர (யாழ்.அக.);; milk foam.

த்தமனா

 
  த்தமனா tuttamaṉā, ெப. (n.)

    யற் ல் (மைல);; harialli grass.

  த்தமனா tuttamaṉā, ெப. (n.)

    யற் ல் (மைல.);; harialli grass.

த்தரி

த்தரி tuttari, ெப. (n.)

த்தரிக்ெகாம்  பாரக்்க;see tuttari-k-kombu.

     "ெகாம்  த்தரி ெகாட்  ைறைமயன்" (கம்பரா. கங்ைகப். 30);.

  த்தரி tuttari, ெப. (n.)

த்தரிக்ெகாம்  பாரக்்க;See. tuttari-k-kombu.

     "ெகாம்  த்தரி ெகாட்  ைறைமயன்" (கம்பரா. கங்ைகப். 30);.
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த்தரிக்ெகாம்

த்தரிக்ெகாம்  tuttarikkombu, ெப. (n.)

   ஒ வைக ஊ ெகாம் ; a kind of bugle-horn.

     " த்தரிக் ெகாம் த் ம்" ( வக. 434, உைர);.

     [ த்தரி + ெகாம் .]

  த்தரிக்ெகாம்  tuttarikkombu, ெப. (n.)

   ஒ வைக ஊ ெகாம் ; a kind of bugle-horn.

     " த்தரிக் ெகாம் ந் ம்" ( வக. 434, உைர);.

     [ த்தரி + ெகாம் ]

த்தரிகம்

 
  த்தரிகம் tuttarigam, ெப. (n.)

   ெநல் க்காய்; indian gooseberry (சா.அக.);.

  த்தரிகம் tuttarikam, ெப. (n.)

   ெநல் க்காய்; indian gooseberry (சா.அக.);.

த்தரிப்

 
  த்தரிப்  tuttarippu, ெப. (n.)

   அட் ைகப் பதக்கத் ன் ேம ப்  வைக; an upper part of patäkkam in attikai.

  த்தரிப்  tuttarippu, ெப. (n.)

   அட் ைகப் பதக்கத் ன் ேம ப்  வைக; an upper part of {} in attikai.

த்தல்

த்தல் tuttal, ெப. (n.)

   1. உண் தல்; to eating.

     " ப்பாரக்் த் ப்பாய ப்பாக் " ( றள்.12);.

   2.  கரத்ல்; to enjoy.

     [ ய் → வ.  த்தல் (ேவ.க.284);.]

  த்தல் tuttal, ெப. (n.)

   1. உண் தல்; to eating.

     " ப்பாரக்் த் ப்பாய ப்பாக் " ( றள். 12);.

   2.  கரத்ல்; to enjoy.

     [ ய் → வ.  த்தல் (ேவ.க. 284);]
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த்தாஞ்சனம்

 
  த்தாஞ்சனம் tuttāñjaṉam, ெப. (n.)

   கண்ம ந்  வைக; collyridum of vitriol.

     [ த்தம் + அஞ்சனம்.]

  த்தாஞ்சனம் tuttāñjaṉam, ெப. (n.)

   கண்ம ந்  வைக; collyridum of vitriol.

     [ த்தம் + அஞ்சனம்]

த்தாத்

 
  த்தாத்  tuttātti, ெப. (n.)

   பாற்கடல் (யாழ்.அக.);; ocean of milk.

த்தாரம்

 
  த்தாரம் tuttāram, ெப. (n.)

   ஊமத்ைத; datura (சா.அக.);.
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த் 1 tutti, ெப. (n.)

   1. ெச வைக ( டா.);; wrinkled learned eveing mallow.

   2. ெப ந் த்  பாரக்்க;see peruntutti country mallow.

   3. வட்டத் த்  பாரக்்க;see vatta-t-tutti, narrow woolly stipuled lotus croton.

   4. பட் ப் ச் ; white mulberry tree.

   5.  ள்ெவள்ளரி வைக; spiked bitter cucumber.

வைககள்

   1. ெப ந் த்  - country mallow

   2. பணியாரத் த்  - cake mallow

   3. க ந் த்  – black mallow

   4. ெகா த் த்  – creeping mallow

   5. அர ைலத் த்  - peepul leavedeveming mallow

   6. எ செ்ச த் த்  - rat's ear mallow

   7. ஒட் த் த்  - burr mallow

   8. இரட்டகத் த்  - double thread mallow

   9.  ைமத் த்  - foreign mallow

   10.  த்  - small mallow

   11.  ைமத் த்  - small foreign mallow

   12. காட் த் த்  – wild mallow

   13. கண் த்  - one leaved mallow

   14. ஓரிைலத் த்  - one leaved mallow

   15. ெசந் த்  - devil's cotton.

   16. நாமத் த்  - namatutti

   17. நிலத் த்  – ground mallow

   18. ெபாட்டகத் த்  - double thread tutti

   19. வ ற் த் த்  - field mallow

   20. மஞ்சள் த்  – common yellow mallow

   21. ஐ ழ்த் த் - five capelled evening mallow

   22. வட்டத் த்  - lotus croton

   23. கல் த்  - stone mallow

   24. மணித் த்  - vine leafed bendy

   25. நல்ல த்  - common evening mallow

   26.  நாமத் த்  - lobe leaved mysore mallow

   27. ேவ த் த்  - hedge mallow

   28. மைலத் த்  - mountain evening mallow

   29. ெவண் த்  -pure white darwin's mallow

   30. ந மணத் த்   - fragrant mallow

   31.  வப் த் த்  - red mallow

  த் 2 tutti, ெப. (n.)
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த் க்காரன்

 
  த் க்காரன் tuttikkāraṉ, ெப. (n.)

   ஒத் பவன்; bass-piper.

     [ த்  + காரன்.]

  த் க்காரன் tuttikkāraṉ, ெப. (n.)

   ஒத் பவன்; bass-piper.

     [ த்  + காரன்]

த் க் ைர

 
  த் க் ைர tuttikārai, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ைர; american binolious morning glory.

ம வ.  த் கம்

     [ த்  +  ைர.]

  த் க் ைர tuttikārai, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ைர; american binolious morning glory.

ம வ.  த் கம்

     [ த்  +  ைர]

த் நாகம்

த் நாகம் tuttinākam, ெப. (n.)

த்தநாகம் (பதாரத்்த. 1170); பாரக்்க;see tuttanäkam (ெச.அக.);.

     [ த்  + நாகம்.]

  த் நாகம் tuttinākam, ெப. (n.)

த்தநாகம் (பதாரத்்த. 117௦); பாரக்்க;See. {} (ெச.அக.);

     [ த்  + நாகம்]

த் நீர்

 
  த் நீர ்tuttinīr, ெப. (n.)

    நீர;் urine (சா.அக.);.

  த் நீர ்tuttinīr, ெப. (n.)

    நீர;் urine (சாஅக.);.

த் ப்பட்

த் ப்பட்  tuttippaṭṭu, ெப. (n.)

    ல்வைக (எங்க ர.் 168);; a kind of fine cloth.

     [ த்  + பாட் .]

  த் ப்பட்  tuttippaṭṭu, ெப. (n.)

    ல்வைக (எங்க ர,் 168);; a kind of fine cloth.

     [ த்  + பாட் ]
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த் ப்பாைல

 
  த் ப்பாைல tuttippālai, ெப. (n.)

   ெதாந்தம்பாைல; blue dyeing rose bay (சா.அக.);.

  த் ப்பாைல tuttippālai, ெப. (n.)

   ெதாந்தம்பாைல; blue dyeing rose bay (சாஅக.);.

த் ப் க் ளாவர்

 
  த் ப் க் ளாவர ்tuttippūkkiḷāvar, ெப. (n.)

   மகளிர ்காதணி வைக (இக்.);; a woman's ear ornament.

த் ப் ேமா ரம்

 
  த் ப் ேமா ரம் tuttippūmōtiram, ெப. (n.)

    த் ப்  வ லைமந்த ரலா ; finger-ring designed after the tutti flower.

     [ த்  +   + ேமா ரம்.]

  த் ப் ேமா ரம் tuttippūmōtiram, ெப. (n.)

    த் ப்  வ லைமந்த ரலா ; finger-ring desinged after the tutti flower.

     [ த்  +   + ேமா ரம்]

த் யம்

த் யம் tuttiyam, ெப. (n.)

    கழ்ச் ; eulogy, praise, commendation.

     " ரம ந் த் யஞ் ெசய நின்றநற் ேசா ேய" (ேதவா. 1218, 2);.

த் ரி

த் ரி tuttiri, ெப. (n.)

   1.  த்தாரி பாரக்்க;see tuttari.

     "கல்லல த் ரி ேயங்க" (கல்லா. 34, 10);.

   2.  த் ரி2 பாரக்்க;see tuttiri.

  த் ரி tuttiri, ெப. (n.)

   1.  த்தாரி பாரக்்க;See. {}.

     "கல்லல த் ரி ேயங்க" (கல்லா. 34, 10);.

   2.  த் ரி2 பாரக்்க;See. tuttiri.

த் ைன

 
  த் ைன tuttiṉai, ெப. (n.)

   வட்டத் ப் ; Indian parara (சா.அக.);.
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த்

த் 1 tuttu, ெப. (n.)

   1. ெபாய்; lic.

   2. தவ ; fault.

   3. வஞ்சைன; deceit (ெச.அக.);.

     [ஒ கா. ெத.  த்  →  த் .]

  த் 2 tuttu,  .ெப. (n.prob.)

   1. ேசண த யவற் ன் உள்ளி ம் கம்பளி ஆட் ம ர ் த யன ( ன்.);; stuffing of wool or goat's hair in 
couches, saddles etc.,

   2.  த் க்கம்பளி (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see tutu-k-kambali.

     [ஒ கா.  த்  →  த் .]

  த் 1 tuttu, ெப. (n.)

   1. ெபாய்; lie.

   2. தவ ; fault.

   3. வஞ்சைன; deceit (ெச.அக.);.

     [ஒ கா. ெத.  த்  →  த் ]

  த் 2   1. ேசண த யவற் ன் உள்ளி ம் கம்பளி ஆட் ம ர ் த யன ( ன்.); stuffing of wool or 
goat's hair in couches, saddles etc.,    2.  த் க்கம்பளி (யாழ்.அக.) பாரக்்க;See. {}.

     [ஒ கா.  த்  →  த் ]

  த்  tuttu, ெப. (n.)

   அணிகலன் (ஆபரணம்);; ornament.

த் க்கம்பளி

 
  த் க்கம்பளி tuttukkambaḷi, ெப. (n.)

   கம்பளிப் ேபாரை்வ ( ன்.);; a kind of blanket.

     [ த்  + கம்பளி.]

  த் க்கம்பளி tuttukkambaḷi, ெப. (n.)

   கம்பளிப் ேபாரை்வ ( ன்.);; a kind of blanket.

     [ த்  + கம்பளி]
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த் க்கம்மல்

 
  த் க்கம்மல் tuttukkammal, ெப. (n.)

   கம்மலணி வைக; an ear-ornament worn by women.

     [ த்  + கம்மல்.]

  த் க்கம்மல் tuttu-k-kammal, ெப. (n.)

   கம்மலணி வைக; an ear-ornament worn by women.

     [ த்  + கம்மல்]

த் க்காரன்

 
  த் க்காரன் tuttukkāraṉ, ெப. (n.)

த்தன் பாரக்்க;see tuttan.

     [ த்  + காரன்.]

  த் க்காரன் tuttukkāraṉ, ெப. (n.)

த்தன் பாரக்்க;See. {}.

     [ த்  + காரன்]

த் க்ேகால்

 
  த் க்ேகால் tuttukāl, ெப. (n.)

   ெநச ப்பா தளராமல் நிற்றற்ெபா ட்  ற் ைணயல்க க் ைட ல் ெநய்ேவார ்ெச த் ங் 
க ; rod used by weavers to press the weft compactly.

     [ த்  + ேகால்.]

  த் க்ேகால் tuttukāl, ெப. (n.)

   ெநச ப்பா தளராமல் நிற்றற்ெபா ட்  ற் ைணயல்க க் ைட ல் ெநய்ேவார ்ெச த் ங் 
க ; rod used by weavers to press the weft compactly.

     [ த்  + ேகால்]

த் ப்ேபா -தல்

 
  த் ப்ேபா -தல் dudduppōṭudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

    ண  த யவற்ைற மணல் த யவற்றால் ேம  தல் ( ன்);; to fill up, close.

     [ த்  + ேபா -.]

  த் ப்ேபா -தல் dudduppōṭudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

    ண  த யவற்ைற மணல் த யவற்றால் ேம  தல் ( ன்.);; to fill up, close.

     [ த்  + ேபா -,]
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த் மாற்

த் மாற்  tuttumāṟṟu, ெப. (n.)

   1. தந் ரம்; artifice, guile, chicanery.

   2. எத் ; deceit.

   3. ெபால்லாங் ; evil.

     [ த்  + மாற் .]

  த் மாற்  tuttumāṟṟu, ெப. (n.)

   1. தந் ரம்; artifice, guile, chicanery.

   2. எத் ; deceit.

   3. ெபால்லாங் ; evil.

     [ த்  + மாற் ]

த்

த்  tutturu, ெப. (n.)

   தாமைரப் ெபா ட் ப் ேபான்ற அணிவைக; an ornament like the pericap of a lotus.

     " த்  ெவான் ல் தட க் கட் ன பளிங்  ஒன் ம்" (S.I.I.ii, 179);.

  த்  tutturu, ெப. (n.)

   தாமைரப் ெபா ட் ப் ேபான்ற அணிவைக; an ornament like the pericap of a lotus.

     " த்  ெவான் ல் தட க் கட் ன பளிங்  ஒன் ம்" (S.l.l.ii.179);.

த் வாெர ம்

 
  த் வாெர ம்  tuttuvārelumbu, ெப. (n.)

   ப ெவ ம் ; collar bone.

     [ த் வார ்+ எ ம் .]

  த் வாெர ம்  tuttuvārelumbu, ெப. (n.)

   ப ெவ ம் ; collar bone.

     [ த் வார ்+ எ ம் ]

த் ரம்

 
  த் ரம் tuttūram, ெப. (n.)

ஊமத்ைத (மைல); பாரக்்க;see umattai (ெச.அக.);.

  த் ரம் tuttūram, ெப. (n.)

ஊமத்ைத (மைல); பாரக்்க;See. {} (ெச.அக.);

தகாரம்

 
  தகாரம் dudakāram, ெப. (n.)

    ப் ம்ேபா  எ ம் ஒ  (யாழ்.அக.);; noise of spitting.
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தம்

தம் dudam, ெப. (n.)

2 பாரக்்க;see tuti.

     "வாேயாரீ ைரஞ்  தங்க ளாரந்்த" ( ங். ெப மாள். 1, 2);.

  தம்2 dudam, ெப. (n.)

   அைச  ( );; motion, vibration, oscillation, agitation.

  தம் tudam, ெப. (n.)

2 பாரக்்க;See. tuti.

     "வாேயாரீ ைரஞ்  தங்க ளாரந்்த" ( ங். ெப மாள். 1,2);.

  தம்2 tutam, ெப. (n.)

   அைச  ( .);; motion, vibration, oscillation, agitation.

தா தலாய்

 
  தா தலாய் dudāmudalāy,  .எ. (adv.)

    ம்; wholly, entirely.

ெத.  தாெமாத க
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1 dudi, ெப. (n.)

    னி; point, sharp edge.

     " வா ெயஃகெமா " ( றநா.253);.

     [ னி →   →   (த.வ.65);.]

  2 dudi, ெப. (n.)

   1.  த் ; bellows.

     "ம ரத்்  யலற த ன்" ( வக.2530);.

   2. உைற; sheath, scabbard.

     " யவள் ர"் (அகநா.8);.

  3 dudi, ெப. (n.)

    ைள பாரக்்க;see tutulai; climbing brinjal.

  1 tuti, ெப. (n.)

    னி; point, sharp edge.

     " வா ெயஃகெமா " ( றநா.253);.

     [ னி →   →   (த.வ. 65);]

  2 tuti, ெப. (n.)

   1.  த் ; bellows.

     "ம ரத்்  யலற த ன்" ( வக. 253௦);.

   2. உைற; sheath, scabbard.

     " யவள் ர"் (அகநா. 8);.

  3 tuti, ெப. (n.)

    ைள பாரக்்க;See. {}; climbing brinjal.

  1 dudi, ெப. (n.)

   1. வ பாட் ப்பா (ேதாத் ரம்.); ( டா.);; praise, eulogy.

     " வாய் ெதா ங் ெகா ம்... ெவங்ைக" (ெவங்ைகக்ேகா.62);

   2.  கழ்; fame.

     " ய  ற " (கம்பரா. சடா - ர.்193);.

     [Skt.stuti → த.  2]

  2 dudiddal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  கழ்தல் ( டா.);; to praise, eulogise, to fatter.

     " ண்ேணா  மண் ந் த்தா ம்"( வாச.7,10);

   2. ெதா தல். (உரி.நி.);; to worship

   3. நிைனத்தல்; to think

     "கன ம் அைதத ் க்கமாட்ேடன்" ( ன்.);

     [Skt. stuti → த.  1-]
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க்கரம்

க்கரம் dudikkaram, ெப. (n.)

க்ைக பாரக்்க;see tutikkai.

     "தந் ந் க்கரஞ் ச த்  நின்ற " (ெசவ்வந் . 4 உைர ர த். 92);.

     [  + கரம்.]

  க்கரம் tuti-k-karam, ெப. (n.)

க்ைக பாரக்்க;See. tutikkai.

     "தந் ந் க்கரஞ் ச த்  நின்ற " (ெசவ்வந் . 4, உைர ர த். 92);.

     [  + கரம்]

க்ைக

க்ைக dudikkai, ெப. (n.)

    ம் க்ைக; elephant's trunk.

     " க்ைக  க்ேக ைழ வாெரன் ம்" (க வ்.560);.

     [ னி →   →   →  க்ைக.]

  க்ைக tuti-k-kai, ெப. (n.)

    ம் க்ைக; elephant's trunk.

     " க்ைக  க்ேக ைழ வாெரன் ம் (க வ். 56௦);.

     [ னி →   →   →  க்ைக]

யம்

 
  யம் dudiyam, ெப. (n.)

   கசப் ப் டைல ன் உள்ளகம் ( ன்.);; pulp of the bitter snake-gourd.

  யம் tutiyam, ெப. (n.)

   கசப் ப் டைல ன் உள்ளகம் ( ன்.);; pulp of the bitter snake-gourd.
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ைத

ைத1 dudaidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ெச தல்; to be crowded, thick, close, intense.

     "ேதாடைம ழ ன் ைத ரலாக" (அகநா.82);.

   2.  தல்; to abound;

 to be copious, interse.

   3. ப தல்; to be steeped.

     "ெவண்ணீ  ைதந்ெத …. வ ரத் ெதாப்பேன" ( வாச.296);.

     [ ற்  →  த்  →   →  ைத →  ைத-, (ேவ.க.261);.]

  ைத2 dudaiddal,    1. ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெந க் தல் (யாழ்.அக.);; to press together.

     [ ைத →  ைத-,]

  ைத3 dudai, ெப. (n.)

   ெந க்கம் ( ன்.);; closeness, crowded state.

  ைத1 dudaidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ெச தல்; to be crowded, thick, close, intense.

     "ேதாடைம

ழ ன் ைத ரலாக" (அகநா.82);.

   2.  தல்; to abound;

 to be copious, interse.

   3. ப தல்; to be steeped.

     "ெவண்ணீ  ைதந்ெத ... வ ரத் ெதாப்பேன" ( வாச. 29.6);.

     [ ற்  →  த்  →   →  ைத →  ைத-, (ேவ.க. 261);]

  ைத2 tutai,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெந க் தல் (யாழ்.அக.);; to press together.

     [ ைத →  ைத-,]

  ைத3 tutai, ெப. (n.)

   ெந க்கம் ( ன்.);; closeness, crowded state.

ந்தம்

 
  ந்தம் tundam, ெப. (n.)

   வ ; abdomen, belly.
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ந்தமம்

 
  ந்தமம் tundamam, ெப. (n.)

   பைற வைக (யாழ்.அக.);; a drum.

     [ஒ கா.  ந்  →  ந்தமம்.]

  ந்தமம் tundamam, ெப. (n.)

   பைற வைக (யாழ்.அக.);; a drum.

     [ஒ கா.  ந்  –  ந்தமம்]

ந்

ந்  tundi, ெப. (n.)

   1. ெகாப் ழ்; navel, umbilicus.

     " ந் த் தலதெ்த  ைச கன்" ( வ்.  வாய். 1, 3, 9);.

   2. வ  (ைதலவ. ைதல. 97);; belly.

     [உந்  →  ந்  →  ங்  (வ.ெமா.வ.179);.]

  ந்  tundi, ெப. (n.)

   1. ெகாப் ழ்; navel, umbilicus.

     " ந் த் தலதெ்த  ைச கன்" ( வ்.  வாய். 1,3,9);.

   2. வ  (ைதலவ. ைதல. 97);; belly.

     [உந்  →  ந்  →  ந்  (வ.ெமா.வ. 179);]

ந் கன்

 
  ந் கன் tundigaṉ, ெப. (n.)

   ெப  வ ள்ேளான் (யாழ்.அக.);; one who has pot belly (ெச.அக.);.

     [ ந்  →  ந் கன்.]

  ந் கன் tundigaṉ, ெப. (n.)

   ெப  வ ள்ேளான் (யாழ்.அக.);; one who has pot belly (ெச.அக.);.

     [ ந்  →  ந் கன்]

ந் நாமா

 
  ந் நாமா tundināmā, ெப. (n.)

   ஒ வைகத ்தம் ; a kind of tampuru.

     [ ந்  + நாமா.]

  ந் நாமா tundināmā, ெப. (n.)

   ஒ வைகத ்தம் ; a kind of tampuru.

     [ ந்  + நாமா]
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ந் பம்

 
  ந் பம் tundubam, ெப. (n.)

   க  (சங்.அக.);; mustard.

  ந் பம் tundupam, ெப. (n.)

   க  (சங்.அக.);; mustard.

ந் வழங் தல்

 
  ந் வழங் தல் dundubivaḻṅgudal, ெச. . . (v.i.)

   ம ழ்ச் யா த்தல்; to be happy or glad.

ந் மாரம்

ந் மாரம் tundumāram, ெப. (n.)

   1.   வைக; a worm.

   2.  ைன; cat (ெச.அக.);.

  ந் மாரம் tundumāram, ெப. (n.)

   1.   வைக; a worm.

   2.  ைன; cat (ெச.அக.);

ந் மாரி

 
  ந் மாரி tundumāri, ெப. (n.)

    தல் வள்ளல்கள் எ வ ெளா வன் ( டா);; a chief noted for his liberality, one of seven mutal vallalkal's.

  ந் மாரி tundumāri, ெப. (n.)

    தல் வள்ளல்கள் எ வ ெளா வன் ( டா.);; a chief noted for his liberality, one of seven mutal {}.

ந்

ந் 1 tundumi, ெப. (n.)

   மைழத் ளி; light rain, drizzle.

     [ ம் ( ம்); +  .]

  ந் 2 tundumi, ெப. (n.)

ந் 1 பாரக்்க;see tuntubi.

     " ந்  ெயா  ட ழா" (ேதவா.919, 6);.

  ந் 1 tundumi, ெப, (n.)

   மைழத் ளி; light rain, drizzle.

     [ ம் ( ம்); +  ]

  ந் 2 tundumi, ெப. (n.)

ந் 1 பாரக்்க;See. tuntubi.

     " ந்  ெயா  ட ழா" (ேதவா. 919, 6);.
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ந் யாட்டம்

 
  ந் யாட்டம் tundumiyāṭṭam, ெப. (n.)

   ேபெரா  ( ன்.);; great noise, bustle, clamour.

     [ ந்  + ஆட்டம்.]

  ந் யாட்டம் tundumiyāṭṭam, ெப. (n.)

   ேபெரா  ( ன்.);; great noise, bustle, clamour.

     [ ந்  + ஆட்டம்]

ந் பாைவ

 
  ந் பாைவ tundurupāvai, ெப. (n.)

    ப் ள்ளவள்; fidgety woman, busybody.

     [ஒ கா.   →  ந்  + பாைவ.]

  ந் பாைவ tundurupāvai, ெப. (n.)

    ப் ள்ளவள்; fidgety woman, busybody.

     [ஒ கா.   →  ந்  + பாைவ]

ந் மாைல

 
  ந் மாைல tundurumālai, ெப. (n.)

ந்  பாைவ பாரக்்க;see tunturu-pävai.

     [ ந் பாைவ →  ந் மாைல.]

  ந் மாைல tundurumālai, ெப. (n.)

ந்  பாைவ பாரக்்க;See. {}.

     [ ந் பாைவ →  ந் மாைல]

ந் ளம்

 
  ந் ளம் tunduḷam, ெப. (n.)

   காெர  ( டா.);; black rat.

நீ

 
  நீ tunī, ெப. (n.)

   பறைவ டை்ட; bird's egg.

ப்பகம்

 
  ப்பகம் tuppagam, ெப. (n.)

ப்பம் பாரக்்க (அக.நி.);;see tuppam.

  ப்பகம் tuppagam, ெப. (n.)

ப்பம் பாரக்்க (அக.நி.);;See. tuppam.
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ப்பட்

ப்பட்  tuppaṭṭi, ெப. (n.)

   1.  ளி க்காகப் ேபாரத்் க் ெகாள் ம் ணிப் ேபாரை்வ; a cearse cotton cloth used to cover oneself in cold 
weather.

   2.  ழாக் காலங்களில் பரவமகளிர ்ேபாரத்் க் ெகாள் ம் ேபாரை்வ; well, cloth used by parava women for 
covering themselves on public occasions.

   3. ேமல் ரிப் ; sheet, table-cloth, cotton blanket.

     "ேமைசத் ப்பட் ".

  ப்பட்  tuppaṭṭi, ெப. (n.)

   1.  ளி க்காகப் ேபாரத்் க் ெகாள் ம் ணிப் ேபாரை்வ; a cearse cotton cloth used to cover oneself in cold 
weather.

   2.  ழாக் காலங்களில் பரவமகளிர ்ேபாரத்் க் ெகாள் ம் ேபாரை்வ; veil, cloth used by parava women for 
covering themselves on public occasions.

ப்பம்

ப்பம் tuppam, ெப. (n.)

   1. ெநய்; ghee.

     "ெதா ப்பா ேயாம் ைவத்த ப்ப ம் பா ம்" ( வ்.ெபரியாழ்.2, 1, 6);.

   2. அரத்தம் (யாழ்.அக.);; blood.

     [ ப்  →  ப்பம் ( .தா.154);.]

  ப்பம் tuppam, ெப. (n.)

   1. ெநய்; ghee.

     "ெதா ப்பா ேயாம் ைவத்த ப்ப ம் பா ம்" ( வ்ெபரியாழ். 2,1,6);.

   2. அரத்தம் (யாழ்.அக.);; blood.

     [ ப்  →  ப்பம் ( .தா.154);]

ப்பர

 
  ப்பர  tupparavu, ெப. (n.)

ப் ர  பாரக்்க ( ன்.);;see tuppuravu.

  ப்பர  tupparavu, ெப. (n.)

ப் ர  பாரக்்க ( ன்.);;See. tuppuravu.
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ப்பல்

ப்பல் tuppal, ெப. (n.)

   1. உ ழ்நீர;் saliva, spittle.

   2.  ைளயாட் ல் ள்ைளகள் தைட நிகழ்த்த வழங் ஞ்ெசால்; a word used in boy's game to indicate a short 
respite.

     " ப்பல் ட்ேடன்" ( ன்.);.

   3. பயனற்ற ; that which is worthless.

ம.  ப்பல்

     [ ப்  →  ப்பல்.]

  ப்பல் tuppal, ெப. (n.)

   1. உ ழ்நீர;் saliva, spittle.

   2.  ைளயாட் ல் ள்ைளகள் தைட நிகழ்த்த வழங் ஞ்ெசால்; a word used in boy's game to indicate a short 
respite.

     " ப்பல் ட்ேடன்" ( ன்.);.

   3. பயனற்ற ; that which is worthless.

ம.  ப்பல்

ப்ப -தல்

 
  ப்ப -தல் duppaliḍudal, ெச. . . (v.i.)

   ஆைண தல் (யாழ்.அக.);; to swear.

     [ ப்பல் + இ தல்.]

  ப்ப -தல் duppaliḍudal, ெச. . . (v.i.)

   ஆைண தல் (யாழ்.அக.);; to swear.

     [ ப்பல் + இ தல்]

ப்பற்களா

 
  ப்பற்களா  tuppaṟkaḷāci, ெப. (n.)

ப்பற் களாஞ்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see tuppar-kalanji.

     [ ப்பல் + களா .]

  ப்பற்களா  tuppaṟkaḷāci, ெப. (n.)

ப்பற் களாஞ்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;See. {}.

     [ ப்பல் + களா ]
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ப்பற்காளாஞ்

 
  ப்பற்காளாஞ்  tuppaṟkāḷāñji, ெப. (n.)

   தம்பல த ய எச் ங்கலம்; spitloon.

     [ ப்பல் + களாஞ் .]

  ப்பற்காளாஞ்  tuppaṟkāḷāñji, ெப. (n.)

   தம்பல த ய எச் ங்கலம்; spittoon.

     [ ப்பல் + களாஞ் ]

ப்பற்ப க்கம்

 
  ப்பற்ப க்கம் tuppaṟpaḍikkam, ெப. (n.)

ப்பற்காளாஞ்  பாரக்்க;see tuppar-kalanji.

     [ ப்பல் + ப க்கம்.]

  ப்பற்ப க்கம் tuppaṟpaḍikkam, ெப. (n.)

ப்பற்காளாஞ்  பாரக்்க;See. {}.

     [ ப்பல் + ப க்கம்]

ப்பற்றவன்

ப்பற்றவன் tuppaṟṟavaṉ, ெப. (n.)

   1.  றனி ; inefficient person.

   2. வைக ; helpless, destitute person.

     [ ப்  + அற்றவன்.]

  ப்பற்றவன் tuppaṟṟavaṉ, ெப. (n.)

   1.  றனி ; inefficient person.

   2. வைக ; helpless, destitute person.

     [ ப்  + அற்றவன்]

ப்பறவ -த்தல்

 
  ப்பறவ -த்தல் tuppaṟavaḍittal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   நன்றாகப் ைடத்தல்; to give a good thrashing beat soundly.

     [ ப்பற + அ -.]

  ப்பறவ -த்தல் tuppaṟavaḍittal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   நன்றாகப் ைடத்தல்; to give a good thrashing beat soundly.

     [ ப்பற + அ -,]
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ப்ப -தல்

 
  ப்ப -தல் duppaṟidal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   உளவ தல்; to spy out, detect.

     [ ப்  →  ப்ப .]

  ப்ப -தல் duppaṟidal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   உளவ தல்; to spy out, detect.

     [ ப்  →  ப்ப -,]

ப்பன்

ப்பன் tuppaṉ, ெப. (n.)

   ஆற்ற ள்ளவன்; mighty, powerful person.

     " ப்பைனத ் ரங்கப்படச ் ய ேதான்றைல" ( வ்.ெபரிய .7, 10, 6);.

     [ ப்  →  ப்பன்.]

  ப்பன்2 tuppaṉ, ெப. (n.)

   உளவாள்; spy, secret agent, detective.

     [ ப்  →  ப்பன்.]

  ப்பன் tuppan, ெப. (n.)

   ஆற்ற ள்ளவன்; mighty, powerful person.

     " ப்பைனத ் ரங்கப்படச ் ய ேதான்றைல" ( வ்.ெபரிய .7,1௦,6);.

     [ ப்  →  ப்பன்]

  ப்பன்2 tuppan, ெப. (n.)

   உளவாள்; spy, secret agent, detective.

     [ ப் 5 →  ப்பன்]

ப்பா

 
  ப்பா tuppā, ெப. (n.)

   ெகாம் த் ேதன்; honey collected on branches of trees (சா.அக.);.

     [ ப்  →  ப்பா.]

  ப்பா tuppā, ெப. (n.)

   ெகாம் த் ேதன்; honey collected on branches of trees (சா.அக.);.

     [ ப்  →  ப்பா]
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ப்பாக் மரம்

 
  ப்பாக் மரம் tuppākkimaram, ெப. (n.)

   மரவைக; bastard cedar (ெச.அக.);.

   இதைன உ த் ராக்க மரம்; musket tree எனச ்சாஅக ம்)

  ப்பாக் மரம் tuppākkimaram, ெப. (n.)

   மரவைக; bastard cedar (ெச.அக);.

ப்பாக் ட்டல்

 
  ப்பாக் ட்டல் tuppākāṭṭal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   ேதைனசே்சரத்்தல்; collecting honey (சா.அக.);.

  ப்பாக் ட்டல் tuppākāṭṭal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேதைனசே்சரத்்தல்; collecting honey (சா.அக.);.

ப்பார்

ப்பார ்tuppār, ெப. (n.)

   உண்பவர;் consumers.

     " ப்பாரக்் த் ப்பாய ப்பாக் " ( றள்.12);.

     [  →  ப்பார.்]

  ப்பார ்tuppār, ெப. (n.)

   உண்பவர;் consumers.

     " ப்பாரக்் த் ப்பாய ப்பாக் " ( றள். 12);.

     [  →  ப்பார]்

ப்பாள்

 
  ப்பாள் tuppāḷ, ெப. (n.)

   உளவாள்; spy.

     [ ப்  →  ப்பான்.]

  ப்பாள் tuppāḷ, ெப. (n.)

   உளவாள்; spy.

     [ ப்  →  ப்பாள்]

ப் ரசம்

 
  ப் ரசம் tuppirasam, ெப. (n.)

   க ஞ் ண்  ( ன்.); பாரக்்க;see kadunjundi; a sensitive tree.

  ப் ரசம் tuppirasam, ெப. (n.)

   க ஞ் ண்  ( ன்.); பாரக்்க;See. {}; a sensitive tree.
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ப் லார்

ப் லார ்tuppilār, ெப. (n.)

   வ யவர;் indigent persons.

     " றந்தார ் றவாதார ் ப் லார"் (ஏலா.30);.

     [ ப்  + இல் + ஆர.்]

  ப் லார ்tuppilār, ெப. (n.)

   வ யவர;் indigent persons.

     " றந்தார ் றவாதார ் ப் லார"் (ஏலா.3௦);.

     [ ப் 1 + இல் + ஆர]்

ப் னி

 
  ப் னி tuppiṉi, ெப. (n.)

    ப் நீர;் spittle. (ெநல்ைல.);

     [ ப் நீர ்→  ப் னி.]

  ப் னி tuppiṉi, ெப. (n.)

    ப் நீர;் spittle. (ெநல்ைல.);

     [ ப் நீர ்→  ப் னி]
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ப் 1 tuppu, ெப. (n.)

   1. வ ; vigour, strength, valour.

     "ெகடல ந் ப் ன்" (அகநா. 105);.

   2. அ ; intelligence.

   3.  றைம; ability, dexterity.

     "ஆழ்கடைலக் கைடந்த ப்பேவ" ( வ். வாய்.47, 5);.

   4.  யற்  ( ங்.);; effort. activity.

   5.  ைனப்  ( ங்.);; zeal.

   6. ெப ைம; greatness, eminence.

     " ப்ப ந் ய்வ  றக்கந் ன்னேவா" (கம்பரா.உ க்காட.்13);.

   7. நன்ைம; good, benefit.

     " ப்பாய ப்பாக் " ( றள்.12);.

   8. ெபா  ( ங்);; beauty.

   9. பற் க்ேகா ; support.

     " ன்பத் ட ் ப்பாயார ்நட் " ( றள்.12);.

   10.  ைண ( ங்.);; assistance, help.

   11.  ைணக்க  ( டா.);; means, instrument.

     "ேவ னத் ப்ப ம்" ( லப்.14, 116);.

   12. பைடக்கலப் ெபா  (யாழ்.அக.);; weapon.

   13. தன்ைம; manner, fashion.

     " ந்தரச ் டேரார ் ன் ந் ேதாற் ய ப் ற் ேறாற்ற" (இர .  க் .43);.

  ப் 2 tuppu, ெப. (n.)

   1.  கரச்் ; enjoyment.

     " ப் ழ்ந் தலம ங் காமவல் " ( வக. 197);.

   2.  கரெ்பா ள்; object of enjoyment.

     "வ பவரக்் த் ப்பைமத்  நல் ம்" ( வா .450);.

   3. உண ; food.

     " ப்பாரக்் த் ப்பாய ப்பாக் " ( றள்.12);.

   4. ெநய்; ghee.

     "உைறெக  ப் ம் வாக் " (கந்த .  ல்வல. வைத.18);.

     [  →  ப்  (ேவ.க.282);.]

  ப் 3 tuppu, ெப. (n.)

    ய்ைம ( ங்.);; cleaness, purity.

     " ப் ைட மண ற் றா " (கம்பரா. எ ரே்காட்.2);.

     [ ய் →  ய் →  ப் .]

  ப் 4 tuppu, ெப. (n.)

   பைக; enmity.

     " ப்  ெனவ னாவர ்மற்ெகால்" ( றள்.1165);.
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ப் க்

ப் க்  tuppukāli, ெப. (n.)

   உள  கண் த்தற்  உத ங் ; wage of an informer or spy; remuneration of a detective.

     [ ப்  +  .]

  ப் க்  tuppukāli, ெப. (n.)

   உள  கண் த்தற்  உத ங் ; wage of an informer or spy; remuneration of a detective.

     [ ப் 5 +  ]

ப் க்ெகட்டவன்

ப் க்ெகட்டவன் tuppukkeṭṭavaṉ, ெப. (n.)

   1.  ப்பற்றவன் பாரக்்க;see tupparavan.

   2. அ வற்றவன்; fool, stupid person.

   3. அ க் ப் த்தவன்; dirty person.

     [ ப்  + ெகட்டவன்.]

  ப் க்ெகட்டவன் tuppukkeṭṭavaṉ, ெப. (n.)

   1.  ப்பற்றவன் பாரக்்க;See. {}.

   2. அ வற்றவன்; fool, stupid person.

   3. அ க் ப் த்தவன்; dirty person.

     [ ப்  + ெகட்டவன்]

ப் க்ெகட்டவள்

ப் க்ெகட்டவள் tuppukkeṭṭavaḷ, ெப. (n.)

   1.  றனிலாள்; inefficent women.

   2. ஏ ; helpless. 

ப் க் ெகட்டவ க்  இரடை்டப் பரியம் (பழ.);.

     [ ப்  + ெகட்டவன்.]

  ப் க்ெகட்டவள் tuppukkeṭṭavaḷ, ெப. (n.)

   1.  றனிலாள்; inefficent women.

   2. ஏ ; helpless.

ப் க் ெகட்டவ க்  இரடை்டப் பரியம் (பழ.);.

     [ ப்  + ெகட்டவன்]

ப் க்ேக

 
  ப் க்ேக  tuppukāṭu, ெப. (n.)

    ரே்க  ( ன்.);; degeneration, ruin.

     [ ப்  + ேக .]

  ப் க்ேக  tuppukāṭu, ெப. (n.)

    ரே்க  ( ன்.);; degneration, ruin.

     [ ப்  + ேக ]
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ப் ண்ணி

 
  ப் ண்ணி tuppuṇṇi, ெப. (n.)

    ரெ்கட்டவன்-ள் (யாழ்.அக.);; person, as one whom everybody spits upon.

     [ ப்  + உண்ணி ( ப் தற் ரியவன்.);.]

  ப் ண்ணி tuppuṇṇi, ெப. (n.)

    ரெ்கட்டவன் -ள் (யாழ்.அக);; person, as one whom everybody spits upon.

     [ ப்  + உண்ணி ( ப் தற் ரியவன்);]

ப் த் ரி

 
  ப் த் ரி  tupputturisu, ெப. (n.)

   மா ம ; dust and dirt.

     [ ப்  +  ரி .]

  ப் த் ரி  tupputturisu, ெப. (n.)

   மா ம ; dust and dirt.

     [ ப்  +  ரி ]

ப் த் ப் -த்தல்

ப் த் ப் -த்தல் tupputturuppiḍittal, ெச. . . (v.i.)

   1. உள  கண் த்தல்; to spy, detect, trace.

   2. ெதளிவான லனாய்  ெசய்தல்; to investigate, enquire closely.

     [ ப்  +   +  -.]

  ப் த் ப் -த்தல் tupputturuppiḍittal, ெச. . . (v.i.)

   1. உள  கண் த்தல்; to spy, detect, trace.

   2. ெதளிவான லனாய்  ெசய்தல்; to investigate, enquire closely.

     [ ப்  +   +  -,]

ப் த் சாரி-த்தல்

 
  ப் த் சாரி-த்தல் tupputturuvicārittal, ெச. ன்றா . (v.t.)

ப் த் ப்  பாரக்்க;see tuppu-t-turu-p-pidi.

     [ ப்  +   +  சாரி-.]

  ப் த் சாரி-த்தல் tupputturuvicārittal, ெச. ன்றா . (v.t.)

ப் த் ப்  பாரக்்க;See. {}.

     [ ப்  +   +  சாரி-,]
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ப் நீர்

 
  ப் நீர ்tuppunīr, ெச. ன்றா . (v.t.)

   எச் ல் நீர;் spittle (ெநல்ைல);.

     [ ப்  + நீர.்]

  ப் நீர ்tuppunīr, ெச. ன்றா . (v.t.)

   எச் ல் நீர;் spittle (ெநல்ைல);.

     [ ப்  + நீர]்

ப் ெநல்

ப் ெநல்  tuppunelli, ெப. (n.)

   உண க் ரிய ெநல் ; edible gooseberry used in food.

     [ ப்  + ெநல் .]

  ப் ெநல்  tuppu-nelli, ெப. (n.)

   உண க் ரிய ெநல் ; edible gooseberry used in food.

     [ ப் 2 + ெநல் ]

ப் ரவாக்கல்

 
  ப் ரவாக்கல் tuppuravākkal, ெச. ன்றா . (v.t.)

    ய்ைம ெசய்தல்; cleaning, purifying.

     [ ப் ர  + ஆக்கல்.]

  ப் ரவாக்கல் tuppuravākkal, ெச. ன்றா . (v.t.)

    ய்ைம ெசய்தல்; cleaning, purifying.

     [ ப் ர  + ஆக்கல்]

ப் ரவாய்

 
  ப் ரவாய் tuppuravāy,  .எ. (adv.)

    ம்; wholly, entirely.

     " ப் ரவாய் அ ந்  ட்ட ".

     [ ப் ர  + ஆக → ஆய்.]

  ப் ரவாய் tuppuravāy,  .எ. (adv.)

    ம்; wholly, entirely.

     " ப் ரவாய் அ ந்  ட்ட ".

     [ ப் ர  + ஆக → ஆய்]
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ப் ர

ப் ர  tuppuravu, ெப. (n.)

   1.  றைம; ability, cleverness.

     "சரே்வ வரைனக் ேகள்  ெகாள்ள ேவண்டாதப  ப் ர ைடயன" (ஈ .1, 5, 3);.

   2. ேவண்டற்பா ; necessity.

   3. ேமன்ைம; excellence.

   4. அழ  ( ன்.);; beauty.

   5.  ைறைம ( .);; established custom, order, propriety of conduct.

     [ ய் →   →  ப்  →  ப் ர  ( .தா.162);.]

  ப் ர 2 tuppuravu, ெப. (n.)

   1. ஐம்ெபா  கரச்் ; enjoyment or gratification of the senses.

     "நிைலைம ெனஞ்சத்தான் ப் ர " (நால .87);.

   2.  கரச்் ப் ெபா ள்; objects of enjoyment.

     " ப் ர ல்லார ் வரத் றவாைம" ( றள்.1050);.

   3. பட்ட ; experience.

     " வேயாகத் ப் ர ெபற் " (உபேதசகா.. உ த் ராக்.179);.

     [ ப்  + உர .]

  ப் ர 3 tuppuravu, ெப. (n.)

    ய்ைம; purity, cleanliness.

     " ப் ரெவான் ல்லா ெவற்றைரயார"் (ேதவா.577, 10);.

     [ ப்  + உர .]

  ப் ர  tuppuravu, ெப. (n.)

   1.  றைம; ability, cleverncss.

     "சரே்வ வரைனக் ேகள்  ெகாள்ள ேவண்டாதப  ப் ர ைடயன" (ஈ . 1,5,3);.

   2. ேவண்டற்பா ; necessity.

   3. ேமன்ைம; excellence.

   4. அழ  ( ன்.);; beauty.

   5.  ைறைம ( .);; established custom, order, propriety of conduct.

     [ ய் →   →  ப்  →  ப் ர  ( .தா.162);]

  ப் ர 2 tuppuravu, ெப. (n.)

   1. ஐம்ெபா  கரச்் ; enjoyment or gratification of the senses.

     "நிைலைம ெனஞ்சத்தான் ப் ர " (நால . 87);.

   2.  கரச்் ப் ெபா ள்; objects of enjoyment.

     " ப் ர ல்லார ் வரத் றவாைம" ( றள். 1050);.

   3. பட்ட ; experience.

     " வேயாகத் ப் ர ெபற் " (உபேதசகா. உ த் ராக். 179);.

     [ ப் 2 + உர ]

  ப் ர 3 tuppuravu, ெப. (n.)
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ப் ளி

 
  ப் ளி tuppuḷi, ெப. (n.)

   பைடக்கலக் ெகாட் ல் (யாழ்.அக.);; armoury.

     [ ப்  + உள் + இ.]

  ப் ளி tuppuḷi, ெப. (n.)

   பைடக்கலக் ெகாட் ல் (யாழ்.அக.);; armoury.

     [ ப்  + உள் + இ]

ப்ேப -தல்

ப்ேப -தல் duppēṟudal, ெச. . . (v.i.)

    ேவ தல்; to become rusty.

     "தண்ணீர ்பட்டாேலா ேரால்  ேகால்  ப்ேப ப் ேபா ம்" (ம க.111);.

     [ ப்  + ஏ -.]

  ப்ேப -தல் duppēṟudal, ெச. . . (v.i.)

    ேவ தல்; to become rusty.

     "தண்ணீர ்பட்டாேலா ேரால்  ேகால்  ப்ேப ப் ேபா ம்" (ம .க. 111);.

     [ ப்  + ஏ -,]

பப்பரணி

 
  பப்பரணி tubabbaraṇi, ெப. (n.)

   ேநரவ்ாளம்; croton oil plant (சா.அக.);.

ம்

ம்1 tum, ெப. (n.)

   இறப்ெப ர ்காலங்கைளக் காட் ம் தன்ைமப்பன்ைம ைன ற்   (நன். 322);; verbal ending, of 
the 1st person plural, denoting past or future tense, as in ெசய் ம்.

  ம்2 tum, ெப. (n.)

    ; dust.

     " ம்பறக்க அ த்தான்" ( ன்.);.

ெத.  ம்

ம்பகர்

 
  ம்பகர ்tumbagar, ெப. (n.)

ம்ைப பாரக்்க ( .அ.);;see tumbai.

  ம்பகர ்tumbagar, ெப. (n.)

ம்ைப பாரக்்க (  அ);;See. tumbai.
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ம்பகா

 
  ம்பகா tumbakā, ெப. (n.)

ம்ைப பாரக்்க ( ன்.);;see tumbai.

  ம்பகா tumbakā, ெப. (n.)

ம்ைப பாரக்்க ( ன்.);;See. tumbai.

ம்பைட

ம்பைட 1 tumbaḍaisi, ெப. (n.)

   ெநச த் த  நாடா ேலா ப்  (யாழ்.அக.);; a part of shuttle having the weft-thread.

     [ ம்  + அைட .]

  ம்பைட 2 tumbaḍaisi, ெப. (n.)

   அ க் ப் ேபாக் ம் க  (பாண் );; brush.

     [ ம்  + அைட  → அைட .]

  ம்பைட 1 tumbaḍaisi, ெப. (n.)

   ெநச த் த  நாடா ேலா ப்  (யாழ்.அக.);; a part of shuttle having the weft-thread.

     [ ம்  + அைட ]

  ம்பைட 2 tumbaḍaisi, ெப. (n.)

   அ க் ப் ேபாக் ம் க  (பாண் .);; brush.

     [ ம்  + அைட  → அைட ]

ம்பரம்

ம்பரம் tumbaram, ெப. (n.)

   அத்  (அக.நி.);; country fig.

     [ ம்  +  ம்பரம் (வ.ெமா.வ.176);.]

  ம்பரம் tumbaram, ெப. (n.)

   அத்  (அக.நி.);; country fig.

     [ ம்  +  ம்பரம் (வ.ெமா.வ.176);]

ம்பராசம்

 
  ம்பராசம் tumbarācam, ெப. (n.)

   காட் க் ேகா ைம; wild wheat (சா.அக.);.

ம்பராட்டகம்

ம்பராட்டகம் tumbarāṭṭagam, ெப. (n.)

   1. அரத்ைத; galangal.

   2. ேபரரத்ைத; greater galangal (சா.அக.);.
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ம்பல்

 
  ம்பல் tumbal, ெப. (n.)

ம்மல் பாரக்்க;see tummal (ெச.அக.);.

  ம்பல் tumbal, ெப. (n.)

ம்மல் பாரக்்க;See. tummal (ெச.அக.);.

ம்பரி

 
  ம்பரி  tumbarisi, ெப. (n.)

   வண்டரி ; seed of an insect (சா.அக.);.

  ம்பரி  tumbarisi, ெப. (n.)

   வண்டரி ; See.d of an insect (சா.அக.);.

ம்பல்ெகா

 
  ம்பல்ெகா  tumbalkoḍi, ெப. (n.)

   ெகா ையக் ள்ளிச ்சா  கரந்்தால் ம்மல் வ ம்; a creeper whose exudation causes sreezing when smelled.

     [ ம்மல் + ெகா  -  ம்பல்ெகா .]

ம்ப வான்

 
  ம்ப வான் tumbaluvāṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ன் மரம்; forest mahogany (சா.அக.);.

ம்பன்

 
  ம்பன் tumbaṉ, ெப. (n.)

    யவன்; wicked person.

     [ ம்  →  ம்பன்.]

  ம்பன் tumbaṉ, ெப. (n.)

    யவன்; wicked person.

     [ ம்  →  ம்பன்]

ம்பா

ம்பா tumbā, ெப. (n.)

   1. கைரக் க்ைகக் கலம்; hollowed gourd or rind of a gourd, used as a vessel.

   2. உண்ணீ க் ரிய ஏனவைக; loc. a kind of drinking vessel.

     [ ம்  →  ம்பா,  ம்பா → வ.  ம்ப (ேவ.க. 281);.]

  ம்பா tumbā, ெப. (n.)

   1.  ைரக் க்ைகக் கலம்; hollowed gourd or rind of a gourd, used as a vessel.

   2. உண்ணீ க் ரிய ஏனவைக; loc. a kind of drinking vessel.

     [ ம்  →  ம்பா.  ம்பா → வ.  ம்ப (ேவ.க. 281);]
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ம்பாைல

ம்பாைல tumbālai, ெப. (n.)

    ைர; a bottle gourd.

     [ ம்  →  ம்பாைல (ேவ.க.281);.]

  ம்பாைல tumbālai, ெப. (n.)

    ைர4; a bottle gourd.

     [ ம்  →  ம்பாைல (ேவ.க. 281);]

ம்பாவகம்

ம்பாவகம் tumbāvagam, ெப. (n.)

    ளம் க் ெகாடை்ட; coffee seed (சா.அக.);.

  ம்பாவகம் tumbāvagam, ெப. (n.)

   1.  ளம் க் ெகாடை்ட; coffee seed (சா.அக.);.
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ம்

ம் 1 tumbi, ெப. (n.)

   1. யாைன; elephant.

     " ம் ைய யரிெதாைலத் ெதன்ன" (கம்பரா. வா வைத.51);.

   2. வண்  ( ங்.);; bee.

     " ைவத் ெத  ம் " (அகநா.317);.

   3. ஆண்வண்  ( வா.);; male bee.

   4. தட்டான் ச்  ( ன்.);; dragon fly.

   ம.  ம் ;   க.  ம் ; .  ம் .

ம்  → வ.  ம்

     [ ம்  →  ம்  (ேவ.க.281);.]

  ம் 2 tumbi, ெப. (n.)

   1.  ன்சா வைக; a genus of fish.

   2. ப ெனான்றைர ரலம் வைர வளரக் ய ம் ெசந்நிற ைடய மா ய கடல் ன் வைக; a 
seafish, reddish, attaining 11½ in. in length.

   3. காட்டத்  (மைல.); பாரக்்க;see kattatti; gaub.

   4. க ப்  மரவைக (ைதலவ. ைதல. 48);; black gaub.

   5. அகந்தாளி வைக; ceylon ebony.

   6.  ம்  பாரக்்க;see tumbili.

   7. க ம்  (மைல);; Sugar-cane.

     [ ம்  →  ம் .]

  ம் 3 tumbi, ெப. (n.)

    ைர பாரக்்க ( ங்.);;see surai; calabomb.

     "க மாத் ம் " (ைசவச.ெபா .277);.

   2.  ம்பா பாரக்்க;see tumba.

   3. ெகாற்றான் (மைல); பாரக்்க;see korran; parasitic leafless plant.

     [ ம்  →  ம் .]

  ம் 4 tumbi, ெப. (n.)

    யவள்; wicked woman. 

    ம்பன் ஆ.பா; ம்  ெப.பா.

  ம் 5 tumbi, ெப. (n.)

   நச் த்தன்ைம ள்ள ய டக்ைள ைடய ன் ( ன் );; a kind of fish which has poisonous thorns.

     [ ம்  →  ம் .]

  ம் 1 tumbi, ெப. (n.)

   1. யாைன; elephant.

     " ம் ைய யரிெதாைலத் ெதன்ன" (கம்பரா.  வா வைத. 51);.

   2. வண்  ( ங்.);; bec.

     " ைவத் ெத  ம் " (அகநா. 317);.
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ம் க்காய்

 
  ம் க்காய் tumbikkāy, ெப. (n.)

   பனிசை்சக் காய்; malabar mangosteen.

     [ ம்  + காய்.]

  ம் க்காய் tumbikkāy, ெப. (n.)

   பனிசை்சக் காய்; malabar mangosteen.

     [ ம்  + காய்]

ம் க்ைக

 
  ம் க்ைக tumbikkai, ெப. (n.)

   யாைனத் க்ைக; elephant's trunk.

     " ம் க்ைகயான் பாதந் தப்பாமற் சாரவ்ார"் ( ைரக் காப் ச.்);.

     [ ம்  + ைக.]

  ம் க்ைக tumbi-k-kai. ெப. (n.)

   யாைனத் க்ைக; elephant's trunk.

     " ம் க்ைகயான் பாதந் தப்பாமற் சாரவ்ார"் ( ைரக் காப் ச.்);.

     [ ம்  + ைக]

ம் க்ைகமாைல

 
  ம் க்ைகமாைல tumbikkaimālai, ெப. (n.)

   மாைல வைக; a kind of large garland (நாஞ்.);.

     [ ம் க்ைக + மாைல.]

  ம் க்ைகமாைல tumbikkaimālai, ெப. (n.)

   மாைல வைக; a kind of large garland (நாஞ்.);.

     [ ம் க்ைக + மாைல]

ம் சச்ங்ைக

 
  ம் சச்ங்ைக tumbiccaṅgai, ெப. (n.)

ம் க்ைக பாரக்்க;see tumbikkai.

     [ ம்  + சங்ைக.]

  ம் சச்ங்ைக tumbiccaṅgai, ெப. (n.)

ம் க்ைக பாரக்்க;See. tumbikkai.

     [ ம்  + சங்ைக]
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ம் ச்

ம் ச் 1 tumbicci, ெப. (n.)

ம் 4 ( ); பாரக்்க;see tumbi.

  ம் ச் 2 tumbicci, ெப. (n.)

   பைழய கா  வைக (சரவண.பண .56);; old coin.

  ம் ச் 1 tumbicci, ெப. (n.)

ம் 4 ( .); பாரக்்க;See. tumbi.

  ம் ச் 2 tumbicci, ெப. (n.)

   பைழய கா  வைக (சரவண. பண . 56);; old coin.

ம் ச் க்ைக

 
  ம் ச் க்ைக tumbiccikkai, ெப. (n.)

ம் க்ைக பாரக்்க;see tumbikkai.

     [ ம் ச்  + ைக.]

  ம் ச் க்ைக tumbi-c-cikkai, ெப. (n.)

ம் க்ைக பாரக்்க;See. tumbikkai.

     [ ம் ச்  + ைக]

ம் ப்பதக்கம்

ம் ப்பதக்கம் dumbippadakkam, ெப. (n.)

   வண் ன் வ வாகச ்ெசய்யப்பட்ட பதக்கம்; beetle shaped pendant of a necklace.

     " ம் ப் பதக்க ைல ெசாற்பேமா" ( ற .698);.

     [ ம்  + பதக்கம்.]

  ம் ப்பதக்கம் tumbi-p-patakkam, ெப. (n.)

   வண் ன் வ வாகச ்ெசய்யப்பட்ட பதக்கம்; beetle shapped pendant of a necklace.

     " ம் ப் பதக்க ைல ெசாற்பேமா" ( ற . 698);.

     [ ம்  + பதக்கம்]

ம் ப்பாட்

ம் ப்பாட்  tumbippāṭṭu, ெப. (n.)

   இறந்  பட்ட ஒ  பைழய ல் (யாப். .பக். 355);; an ancient poem now lost.

     [ ம்  + பாட் .]

  ம் ப்பாட்  tumbippāṭṭu, ெப. (n.)

   இறந்  பட்ட ஒ  பைழய ல் (யாப். .பக். 355);; an ancient poem now lost.

     [ ம்  + பாட் ]
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ம் பறத்தல்

 
  ம் பறத்தல் tumbibaṟattal, ெப. (n.)

   மகளிர ் ைளயாட்  வைக; a girl's game.

     [ ம்  + பறத்தல்.]

  ம் பறத்தல் tumbibaṟattal, ெப. (n.)

   மகளிர ் ைளயாட்  வைக; a girl's game.

     [ ம்  + பறத்தல்]

ம் மா

 
  ம் மா tumbimā, ெப. (n.)

   வண்  ந்த மாம்பழம்; mango fruit having beetles in its kernel (ெச.அக.);.

ம் ன்

 
  ம் ன் tumbimīṉ, ெப. (n.)

   ெவண்ப ப்பான எ ம் க் கம் கள் வாய்ந்த, உண ற்  ஏற்றதல்லாத அழ ய கடல் ன் வைக; an 
ornamental sea-fish (சா.அக.);.

ம் கன்

ம் கன் tumbimugaṉ, ெப. (n.)

    ள்ைளயார ்(ேபரின்பக் ரத்். ப. 2);; God pilliyar.

  ம் கன் tumbimugaṉ, ெப. (n.)

    ள்ைளயார ்(ேபரின்பக் ரத்். ப. 2);; God piliyar.

ம் யம்

 
  ம் யம் tumbiyam, ெப. (n.)

   ெசங் த்தாய் ேமெல ம்ப ம்,  றங்க ம்வல்ல ம் யம் என் ம் வா ர் ; helicopter.

     [ ம்  + பறத்தல்.]

  ம் யம் tumbiyam, ெப. (n.)

   ெசங் த்தாய் ேமெல ம்ப ம்,  றங்க ம்வல்ல ம் யம் என் ம் வா ர் ; helicopter.

     [ ம்  + பறத்தல்]
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ம் -தல்

ம் -தல் dumbiyūdudal, ெச. . . (v.i.)

   1. வண்  ேபால ஒ த்தல் ( ன்.);; to puzz, make a humming noise.

   2. ஓைசேயா  வ ந்  ச் வாங் தல்; to breath with a shrill sound, as one senseless from a fall or blow.

   3. எச் ல் வழைல நீர ் த யவற்ைற ஊ க் ண்டாக் தல்; to blow bubbles from the mouth, as with 
spittle, soapy water etc.

     [ ம்  + ஊ -.]

  ம் -தல் dumbiyūdudal, ெச. . . (v.i.)

   1. வண்  ேபால ஒ த்தல் ( ன்.);; to puzz, make a humming noise.

   2. ஓைசேயா  வ ந்  ச் வாங் தல் ( ன்.);; to breath with a shrill sound, as one senseless from a fall or blow.

   3. எச் ல் வழைல நீர ் த யவற்ைற ஊ க் ண்டாக் தல்; to blow bubbles from the mouth, as with 
spittle, soapy water etc.

ம் க்காய்

ம் க்காய் tumbilikkāy, ெப. (n.)

   1. க ப்  மரத் ன் காய்; fruit of black ebony.

   2. பனிசை்சக்காய்; malabar mangosteen (சா.அக.);.

     [ ம்  + காய்.]

  ம் க்காய் tumbilikkāy, ெப. (n.)

   1. க ப்  மரத் ன் காய்; fruit of black ebony.

   2. பனிசை்சக்காய்; malabar mangosteen (சா.அக.);.

     [ ம்  + காய்]

ம் னி

 
  ம் னி tumbiṉi, ெப. (n.)

    ன் னிப் ச் ; glowworm, fire-fly.

ம் க்கட்

ம் க்கட்  tumbukkaṭṭu, ெப. (n.)

   ேதங்காய் நாராற் ெசய்த ைடப்பம்; sweeping brush made of coconut fibres.

     [ ம்  + கட் .]

  ம் க்கட்  tumbukkaṭṭu, ெப. (n.)

   ேதங்காய் நாராற் ெசய்த ைடப்பம்; sweeping brush made of coconut fibres.

     [ ம் 2 + கட் ]
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ம் க்க

ம் க்க  tumbukkayiṟu, ெப. (n.)

   1. ெதன்ைன பைன த யவற் ன் நாரால் ரிக்கப்பட்ட க ; rope of coconut, palmyra or other fibres.

   2. மாட் த் ம் ; halter, tethering, rope. 

ம்ைப ட் ட்  வாைலப் க் றதா? (பழ.);.

     [ ம்  + க .]

  ம் க்க  tumbukkayiṟu, ெப. (n.)

   1. ெதன்ைன பைன த யவற் ன் நாரால் ரிக்கப்பட்ட க ; rope of coconut, palmyra or other fibres.

   2. மாட் த் ம் ; halter, tethering, rope.

ம்ைப ட் ட்  வாைலப் க் றதா? (பழ.);.

     [ ம்  + க ]

ம் தட் -தல்

 
  ம் தட் -தல் dumbudaṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

   ைநயப் ைடத்தல்; to thrash.

     [ ம்  + தட் -.]

  ம் தட் -தல் dumbudaṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

   ைநயப் ைடத்தல்; to thrash.

     [ ம்  + தட் -,]

ம் ங் -தல்

 
  ம் ங் -தல் dumbubiḍuṅgudal, ெச. . . (v.i.)

    றர ் ற்றத்ைத எ த் க் தல் ( ன்);; to accuse, taunt, nag.

     [ ம்  +  ங் -.]

  ம் ங் -தல் dumbubiḍuṅgudal, ெச. . . (v.i.)

    றர ் ற்றத்ைத எ த் க் தல் ( ன்.);; to accuse, taunt, nag.

     [ ம்  +  ங் -,]

ம் ேபா -தல்

ம் ேபா -தல் dumbupōṭudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. க  ரித்தல்; to make a tether.

   2.  ய தல்; to probe, spy out.

     [ ம்  + ேபா .]

  ம் ேபா -தல் dumbupōṭudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. க  ரித்தல்; to make a tether.

   2.  ய தல்; to probe, spy out.

     [ ம்  + ேபா -.]
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ம்

ம்  tumburu, ெப. (n.)

   1.  ண்ணக இைசயாளனாகக் க தப்ப பவன் ஒ  கந்த வன்; a celestial musician.

     " ம்  நாதரர ் ந்தன. ரிவேரா" ( வ். ப்பள்ளி.8);.

   2. ஒ  வைக யாழ்; a kind of lute.

     " ம் க் க ந் ன்னிநின் றைசப்ப" (கல்லா.81);.

  ம்  tumburu, ெப. (n.)

   1.  ண்ணக இைசயாளனாகக் க தப்ப பவன் ஒ  கந்த வன்; a celestial musician.

     " ம்  நாதரர ் ந்தன ரிவேரா" ( வ். ப்பள்ளி. 8);.

   2. ஒ  வைக யாழ்; a kind of lute.

     " ம் க் க ந் ன்னிநின் றைசப்ப" (கல்லா. 81);.

ம் ப்பா

 
  ம் ப்பா  tumbulippāku, ெப. (n.)

   ச க்கைர; sugar (சா.அக.);.

ம் ெவட்

 
  ம் ெவட்  tumbuveṭṭu, ெப. (n.)

   ஆைட ன் ஓரத்ைத கத்தரிக்ைக; cutting the edge of a cloth.

     [ ம்  + ெவட் .]

  ம் ெவட்  tumbuveṭṭu, ெப. (n.)

   ஆைட ன் ஓரத்ைத கத்தரிக்ைக; cutting the edge of a cloth.

     [ ம்  + ெவட் ]
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ம்ைப

ம்ைப tumbai, ெப. (n.)

   1. ம ந்தாகப் பயன்ப ம்,  ய ெவள்ைள நிறப் க்கைள ைடய த் ச ்ெச வைக (பதாரத்்த. 
557);; white dead nettle.

   2. ெச  வைக; bitter toombay, a common weed.

   3. கா த் ம்ைப;see kāśi-t-tumbai; flower toombay.

   4. ெச வைக; black gaub.

   5. ெப ரச ்ெசயல் ரிவதன் அ யாக ரர ்ேபாரிலணி ம் அைடயாளப் ; a garlands of flowers worn 
by warriors when engaged in battle, as a mark of their valour.

     "ெதா யணிேதா ளாடவர ் ம்ைப ைனய" ( .ெவ.10, 2);

   6.  ம்ைபத் ைண (ெதால்.ெபா.70); பாரக்்க;see tumbai-t-tinai.

   7. ேபார ்( ங்.);; battle.

     "ேதவைர ேமனாள் ம்ைப ன்றைல ரந்த " (கம்பரா.  ரமா.113);.

   8.  ட்டம் ( ன்.);; assembly, crowd.

   ெத.  ம்ப;க.  ம்ைப

     [ ம்  →  ம்ைப ( .தா.160);.]

ம்ைப வைககள்

   1. கா த் ம்ைப

   2. க ந் ம்ைப

  ம்ைப tumbai, ெப. (n.)

   1. ம ந்தாகப் பயன்ப ம்,  ய ெவள்ைள நிறப் க்கைள ைடய த் ச ்ெச வைக (பதாரத்்த. 
557);; white dead nettle.

   2. ெச  வைக; bitter toombay. a common weed.

   3. கா த் ம்ைப பாரக்்க;See. {}; flower toombay.

   4. ெச வைக; black gaub.

   5. ெப ரச ்ெசயல் ரிவதன் அ யாக ரர ்ேபாரிலணி ம் அைடயாளப் ; a garlands of flowers worn 
by warriors when engaged in battle, as a mark of their valour.

     "ெதா யணிேதா ளாடவர ் ம்ைப ைனய" ( .ெவ.1௦,2);.

   6.  ம்ைபத் ைண (ெதால்.ெபா.70); பாரக்்க;See. {}.

   7. ேபார ்( ங்.);; battle.

     "ேதவைர ேமனாள் ம்ைப ன்றைல ரந்த " (கம்பரா.  ரமா. 113);.

   8.  ட்டம் ( ன்.);; assembly, crowd.

   ெத.  ம்ப;க.  ம்ைப

     [ ம்  →  ம்ைப ( .தா.16௦);]

ம்ைப வைககள்
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ம்ைபமணி

 
  ம்ைபமணி tumbaimaṇi, ெப. (n.)

   ஒ சார ்மறவ மகளிர ்அணி ம் தா  வைக; a kind of tâli worn by women of certain marava sub-caste 
(ெச.அக.);.

     [ ம்ைப + மணி.]

  ம்ைபமணி tumbaimaṇi, ெப. (n.)

   ஒ சார ்மறவ மகளிர ்அணி ம் தா  வைக; a kind of {} worn by women of certain marava sub- caste (ெச.அக.);.

     [ ம்ைப + மணி]

ம்ைபமாைல

ம்ைபமாைல tumbaimālai, ெப. (n.)

    ம்ைப மாைலயணிந்  ெப ம்ேபார ் ரிந்த ரைனப் கழ்ந்  ம் இலக் ய வைக (ெதான். . 
283, உைர);; panegyric on a warrior who has fought valiantly against his enemy, wearing a tumbai garland.

     [ ம்ைப + மாைல.]

  ம்ைபமாைல tumbaimālai, ெப. (n.)

    ம்ைப மாைலயணிந்  ெப ம்ேபார ் ரிந்த ரைனப் கழ்ந்  ம் இலக் ய வைக (ெதான். . 
283, உைர);; panegyric on a warrior who has fought valiantly against his enemy, wearing a tumbai garland.

ம்ைபைம

 
  ம்ைபைம tumbaimai, ெப. (n.)

   மாைலக் கண்ைணக் ணப்ப த்த ேவண் , கண் க் ம் ஒ வைக ம ந் ைம; an eye coloryium 
prepared out of leucas to cure night blindness (சா.அக.);.

  ம்ைபைம tumbai-mai, ெப. (n.)

   மாைலக் கண்ைணக் ணப்ப த்த ேவண் , கண் க் ம் ஒ வைக ம ந் ைம; an eye colloryium 
prepared out of leucas to cure night blindness (சா.அக.);.

ம்ைபயரவம்

ம்ைபயரவம் tumbaiyaravam, ெப. (n.)

   தன்ேசைனைய அரசன் தைலயளி ெசய்தைலக் ம் றத் ைற ( .ெவ. 7, 2);; theme describing a king 
distributing honours and rewards to his troops after a victory.

     [ ம்ைப + அரவம்.]

  ம்ைபயரவம் tumbai-y-aravam, ெப. (n.)

   தன்ேசைனைய அரசன் தைலயளி ெசய்தைலக் ம் றத் ைற ( .ெவ. 7,2);; theme describing a king 
distributing honours and rewards to his troops after a victory.

ம்ைபயன்

ம்ைபயன் tumbaiyaṉ, ெப. (n.)

    ன் வைக; a kind of fish.

     "த ெவள்ளாரல் ம்ைபயன்" (பறாைள. பள் .16);.

     [ ம்ைப →  ம்ைபயன்.]

  ம்ைபயன் tumbaiyaṉ, ெப. (n.)

    ன் வைக; a kind of fish.

     "த ெவள்ளாரல் ம்ைபயன்" (பறாைள. பள் , 16);.

     [ ம்ைப →  ம்ைபயன்]
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ம்ைபயா

 
  ம்ைபயா  tumbaiyāṭu, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ஆ ; a kind of sheep (சா.அக.);.

     [ ம்ைப + ஆ .]

  ம்ைபயா  tumbaiyāṭu, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ஆ ; a kind of sheep (சா.அக.);.

     [ ம்ைப + ஆ ]

ம்மட்

ம்மட்  tummaṭṭi, ெப. (n.)

   1. வரிக்ெகாம்மட் ; country cucumber, climber.

   2. சரக்்கைரக் ெகாம்மட் ; sweet water-melon.

   3. ேபய்க்ெகாம்மட் ; bitter water-melon.

  ம்மட்  tummaṭṭi, ெப. (n.)

   1. வரிக்ெகாம்மட் ; country cucumber, climber.

   2. சரக்்கைரக் ெகாம்மட் ; sweet water-melon.

   3. ேபய்க் ெகாம்மட் ; bitter water-melon.

ம்மட் ப்பட்டன்

 
  ம்மட் ப்பட்டன் tummaṭṭippaṭṭaṉ, ெப. (n.)

   ஏமாற் பவன்; swindler, cheat.

     [ ம்மட்  + பட்டன்.]

  ம்மட் ப்பட்டன் tummaṭṭippaṭṭaṉ, ெப. (n.)

   ஏமாற் பவன்; swindler, cheat.

     [ ம்மட்  + பட்டன்]
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ம்மல்

ம்மல் tummal, ெப. (n.)

   1.  ம் ைக; sneezing.

     " ப் ன் த் ம்மல்ேபாற் ேறான் ம்"( றள். 1253);.

   2.  ச்  ( ங்.);; breath. 

ம்ம ேல ேபானா ம் ற்ற ேல ேபாகக் டா  (பழ);.

     [ ம்  →  ம்மல்.]

  ம்மல் tummal, ெப. (n.)

   1.  ம் ைக; sneezing.

     " ப் ன் த் ம்மல்ேபாற் ேறான் ம்"( றள், 1253);.

   2.  ச்  ( ங்.);; breath.

ம்ம ேல ேபானா ம் ற்ற ேல ேபாகக் டா  (பழ.);.

     [ ம்  →  ம்மல்]

ம்மல் ல்

 
  ம்மல் ல் tummalnūl, ெப. (n.)

    ம் வதால் ஏற்ப ம் நன்ைம ைமகைளக் கணக் ட் ப் பாரத்் ச ்ெசால் ம் ல்; that branch of 
science dealing with the art of divination of sneezing (சா.அக.);.

     [ ம்ைப +  ல்.]

  ம்மல் ல் tummalnūl, ெப. (n.)

    ம் வதால் ஏற்ப ம் நன்ைம ைமகைளக் கணக் ட் ப் பாரத்் ச ்ெசால் ம் ல்; that branch of 
science dealing with the art of divination of smeezing (சா.அக.);.

     [ ம்ைப +  ல்]

ம்ம -தல்

 
  ம்ம -தல் dummaviḍudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

    ேத ம் வச  ெகா த்தல்; to allow breathing-space.

ம்மற்காதல்

 
  ம்மற்காதல் tummaṟkātal, ெப. (n.)

    ம்மைலக் ெகாண்  ைக; prediction from sneezing.

     [ ம்மல் + காதல்.]

  ம்மற்காதல் tummaṟkātal, ெப. (n.)

    ம்மைலக் ெகாண்  ைக; prediction from sneezing.

     [ ம்மல் + காதல்]
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ம்மற் ண்

 
  ம்மற் ண்  tummaṟpūṇṭu, ெப. (n.)

   காக்ைக வ ப் க்  ந யமாகப் பயன்ப ம் ஒ  வைகப் ண் ; a stermitatory used as a snuff in the attack 
epilepsy (சா.அக.);.

     [ ம்ைப +  ண் .]

  ம்மற் ண்  tummaṟpūṇṭu, ெப. (n.)

   காக்ைக வ ப் க்  ந யமாகப் பயன்ப ம் ஒ  வைகப் ண் ; a stermitatory used as a snuff in the attack 
epilepsy (சா.அக.);.

     [ ம்ைப +  ண் ]

ம் ட்

ம் ட்  tummiṭṭi, ெப. (n.)

   1.  ெகாம்மட்  (யாழ்.அக.);; a kind of small cucumber.

   2. ேபரீந் ; cultivated date palm.

     [ ம்மட்  →  ம் ட் .]

  ம் ட்  tummiṭṭi, ெப. (n.)

   1.  ெகாம்மட்  (யாழ்.அக.);; a kind of small cucumber.

   2. ேபரீந் ; cultivated date palm.
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ம்

ம் 1 dummudal, ெச. . . (v.i.)

   1. சளி த யவற்றால் ச் க்காற் த் தைடப்பட்  வாய் க்  வ களால் ஒ டன் 
ெவளிேய தல்; to sneeze. 

ஊ ந்ேதமாத் ம் னார"் ( றள். 1312);.

   2.  ச் தல்; to breath.

   ெத.  ம் ட;ம.  ம் க

  ம் 2 dummudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

    தல்; to emit, let go, leave.

  ம் 3 tummu, ெப. (n.)

ம்மல் பாரக்்க;see tummal.

     " ம் ச ்ெச ப்ப வ தாள்" ( றள். 1318);.

  ம் 4 tummu, ெப. (n.)

   ெகா  (ச .);; gnat.

  ம் 1 tummu-, ெச. . . (v.i.)

   1. சளி த யவற்றால் ச் க்காற் த் தைடப்பட்  வாய் க்  வ களால் ஒ டன் 
ெவளிேய தல்; to sneeze.

     "ஊ ந்ேதமாத் ம் னார"் ( றள். 1312);.

   2.  ச் தல்; to breath.

   ெத.  ம் ட;ம.  ம் க

  ம் 2 tummu-, ெச. ன்றா . (v.t.)

    தல்; to emit, letgo, leave.

  ம் 3 tummu-, ெப. (n.)

ம்மல் பாரக்்க;See. tummal.

     " ம் ச ்ெச ப்ப வ தாள்" ( றள். 1318);.

  ம் 4 tummu-, ெப. (n.)

ம் ட்

 
  ம் ட்  tummuṭṭi, ெப. (n.)

    ம்மட் ; country cucumber.

மனதாளி

 
  மனதாளி tumaṉatāḷi, ெப. (n.)

   தாளிப்பைன; talipot tree (சா.அக.);.
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மானம்

 
  மானம் tumāṉam, ெப. (n.)

   அணிகலன்கள் ைவக் ம் கலம்; jewel casket.

தல்

தல்1 dumidal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெவட் ண் தல்; to be cut off severed.

     "அர ன ந்தைல ய" ( றநா.211);.

   2. அ தல்; to perish, to be crushed.

     "ைபம்ப ர ் ய" (அகநா.254);.

  தல்2 dumidal, ெச. ன்றா . (v.t..) 

    லக் தல்; to remove.

     "கைதச ் லம் ேமல் ழ த் ந்தனன்" (ெபரிய . நீலநக்.13);.

  தல்2 tumi, ெச. ன்றா . (v.t.)

    லக் தல்; to remove.

     "கைதச ் லம் ேமல் ழ த் ந்தனன்" (ெபரிய . நீலநக். 13);.

428

www.valluvarvallalarvattam.com 11510 of 19068.



3 tumittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெவட் தல் ( வா.);; to cut off.

     "ெகா ங்காற் ன்ைனக் ேகா  த் யற் ய" (ெப ம்பாண். 266);.

   2. அ த்தல் ( வா);; to saw.

     "ேவளாப் பாரப்்பான் வாளரந் த்த" (அகநா. 24);.

   3.  லக் தல்; to keep off, obstruct.

     "ெதா இய ெசல்வாரத்் தெ்த ர ்மண் ம்" (க த்.116, 5);.

     [  →  த்-.]

  4 tumi, ெப. (n.)

   ெவட் ; cut, severance.

     "கரந்  ப த ங் கவன் " (கந்த . அச ேசா. 2);.

  5 dumidal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   உ ழ்தல்; to spit.

     " ச் ைலத் ந் " (காஞ் ப். க வாய்.63);.

  6 tumittal, ெச. . . (v.i.)

    ளித்தல் ( ன்);; to drizzle, sprinkle.

  7 tumi, ெப. (n.)

   1. மைழத் ளி; rain drops.

   2.  றல்; light, drizzling grain.

   3. நீரத்் ளி; drop of water;

 spray.

     " ைரகடற்  த ர் க" (கம்பரா. ேச .42);.

  3 tumi-,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெவட் தல் ( வா.);; to cut off.

     "ெகா ங்காற் ன்ைனக் ேகா  த் யற் ய" (ெப ம்பாண். 266);.

   2. அ த்தல் ( வா.);; to saw.

     "ேவளாப் பாரப்்பான் வாளரந் த்த" (அகநா. 24);.

   3.  லக் தல்; to keep off, obstruct.

     "ெதா இய ெசல்வாரத்் தெ்த ர ்மண் ம்" (க த். 116, 5);.

     [  →  த்-,]

  4 tumi-, ெப. (n.)

   ெவட் ; cut, severance.

     "கரந்  ப த ங் கவன் " (கந்த . அச ேசா. 2);.

  5 tumi-, ெச. ன்றா . (v.t.)

   உ ழ்தல்; to spit.

     " ச் ைலத் ந் " (காஞ் ப். க வாய்.63);.
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தம்

 
  தம் dumidam, ெப. (n.)

   மைழத் ளி ( ங்.);; rain drops.

  தம் tumidam, ெப. (n.)

   மைழத் ளி ( ங்.);; rain drops.

ரம்

ரம் tumiram, ெப. (n.)

   1. க ைம; black colour.

   2.  வப் ; deep red colour.

     [  →  ரம்.]

  ரம் tumiram, ெப. (n.)

   1. க ைம; black colour.

   2.  வப் ; deep red colour.

     [  →  ரம்]

லம்

லம் tumilam, ெப. (n.)

   ேபராரவாரம்; din, tumult.

     " லெமழப் பைறெகாட் " ( வ்.ெபரியாழ்.3, 8, 3);.

  லம் tumilam, ெப. (n.)

   ேபராரவாரம்; din, tumult.

     " லெமழப் பைறெகாட் " ( வ்.ெபரியாழ். 3,8,3);.

லம்

 
  லம் tumulam, ெப. (n.)

    ழப்பம் (யாழ்.அக.);; confusion.
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ய்

ய்1 tuyttal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  லன்களால் கரத்ல்; to enjoy by means of the senses.

     "ெகா ப்ப உத் ய்ப்ப உ ல்லாரக்் " ( றள்.1005);.

   2.  கரத்ல்; to experience, suffer, as the fruits of actions.

     "ெதால் ைனப் பயன் ய்ப்ப" (க த்.118);.

   3. உண் தல்; to eat, feed.

     " ப் த் ய்த்த வாய" (அகநா.15);.

   4.  ல் ற்றல்; to spin out.

     [ ள் →  ய் →  ய்த்தல் (ேவ.க.282);].

  ய்2 tuy, ெப. (n.)

   1. உண ; food.

     " ய்தா ம் வா ைன" (கந்த . தாரக.159);.

   2. பஞ் ; cotton.

     " ய்த்தைல மந் ைய" ( றநா.158);.

   3. பஞ் ன் னி ( தல் 37, உைர);; soft end of cotton thread.

   4. க ர,்  தழ் த யவற் ன் ெமல் ய ப ; a soft part in the ears of corn, in the petals of flowers.

     " ய்த்தைல வாங் ய…  ரல்" ( ஞ் ப்.37);.

   5. ெமன்ைம; softness.

     " ய்யறத ் ரண்ட ண்ேகால்" ( வக.559);.

   7.  ளியம்பழத் ன் ஈரக்் ; fibre covering the tamarind pulp.

     " ய்த்தைலப் பழனின்" (மைலப .178);.

   8.  ரை்ம; sharpness.

     " ய்யைவ யங்ைக வாங் " ( வாலவா.38, 35);.

     [ ள் →  ய்.]

  ய்1 tuy-,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  லன்களால் கரத்ல்; to enjoy by means of the senses.

     "ெகா ப்ப உத் ய்ப்ப உ ல்லாரக்் " ( றள். 1௦௦5);.

   2.  கரத்ல்; to experience, suffer, as the fruits of actions.

     "ெதால் ைனப் பயன் ய்ப்ப" (க த். 118);.

   3. உண் தல்; to eat, feed.

     " ப் த் ய்த்த வாய" (அகநா. 15);.

   4.  ல் ற்றல்; to spin out.

     [ ள் →  ய் →  ய்த்தல் (ேவ.க. 282);]

  ய்2 tuy, ெப. (n.)

   1. உண ; food.

     " ய்தா ம் வா ைன" (கந்த . தாரக. 159);.

   2. பஞ் ; cotton.

     " ய்த்தைல மந் ைய" ( றநா. 158);.
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ய்த்தல்

ய்த்தல் tuyttal, ெப. (n.)

   நாடகச ்சந்  ஐந்த ள் இ யான  ( லப். 3, 13, உைர, பக். 83);; satisfactory end of the plot of a drama, one 
of five nātaka-canti.

  ய்த்தல் tuyttal, ெப. (n.)

   நாடகச ்சந்  ஐந்த ள் இ யான  ( லப். 3, 13, உைர, பக். 83);; satisfactory end of the plot of a drama, one 

ய்ப்

ய்ப்  tuyppu, ெப. (n.)

    கரச்் ; enjoyment.

     " றக்கேவந்தன் ய்ப் லன் ெகால்ேலா" (மணிேம.15, 46);.

     [ ள் →  ய் →  ய்ப் .]

  ய்ப்  tuyppu, ெப. (n.)

    கரச்் ; enjoyment.

     " றக்கேவந்தன் ய்ப் லன் ெகால்ேலா" (மணிேம.  15, 46);.

     [ ள் →  ய் –  ய்ப் ]

ய்ய

ய்ய tuyya, ெப. (n.)

   1. கலப்பற்ற; pure.

     " ய்யெவள்ைள".

   2. ெதய்வத் தன்ைம ெபா ந் ய; holy.

     " ய்யேதவர"் (கம்பரா.  ரமாத் ர. 189);.

   3. உ யான; conclusive certain.

     " ய்ய ெபா ளெீதன் ந் பற" ( ந் .10);.

     [ ய் →  ய் →  ய்ய.]

  ய்ய tuyya, ெப. (n.)

   1. கலப்பற்ற; pure.

     " ய்யெவள்ைள".

   2. ெதய்வத் தன்ைம ெபா ந் ய; holy.

     " ய்யேதவர"் (கம்பரா.  ரமாத் ர. 189);.

   3. உ யான; conclusive certain.

     " ய்ய ெபா ளெீதன் ந் பற" ( ந் . 1௦);.

     [ ய் →  ய் →  ய்ய]
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ய்யமல்

 
  ய்யமல்  tuyyamalli, ெப. (n.)

   நான்  தல் ஆ  மாதங்களில் ைளயக் ய சம்பா வைக; a white campa paddy which matures in four to 
six months.

     [ ய்ய + மல் .]

  ய்யமல்  tuyyamalli, ெப. (n.)

   நான்  தல் ஆ  மாதங்களில் ைளயக் ய சம்பா வைக; a white {} paddy which matures in four to six 
months.

     [ ய்ய + மல் ]

ய்ைம

 
  ய்ைம tuymai, ெப. (n.)

    ய்ைம, ெமன்ைம; fuarlx, softness.

     [ ய் →  ய்ைம.]

  ய்ைம tuymai, ெப. (n.)

    ய்ைம, ெமன்ைம; fuarlx, softness.

     [ ய் →  ய்ைம]

ய்யபால்

 
  ய்யபால் tuyyapāl, ெப. (n.)

   நீர ்கலக்காத பால்; unadulterated milk or pure milk.

ய்யன்

ய்யன் tuyyaṉ, ெப. (n.)

   1.  ய்ைமயானவன்; holy, sacred person.

   2. ெவள்ளி மணல்; sand containing silver ore (w);.

     [ ய்ைம →  ய்யன்.]

  ய்யன் tuyyan, ெப. (n.)

   1.  ய்ைமயானவன்; holy, sacred person.

   2. ெவள்ளி மணல்; sand containing silver ore (w);.

     [ ய்ைம →  ய்யன்]
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ய்யா

ய்யா tuyyā, ெப. (n.)

   1.  ைரகளின் ஒரத் ல் அைமக்கப்ப ம் அழ ய ன்னல் வைக; a kind of lace-braid stiched on to the border 
of curtains.

   2.  ய்யாப்படை்ட பாரக்்க;see tuyya-p-pattai.

   3. ெநச ப் ன்னற் க ; braidad cord.

     [ ய்ைம →  ய்யா.]

  ய்யா tuyyā, ெப. (n.)

   1.  ைரகளின் ஒரத் ல் அைமக்கப்ப ம் அழ ய ன்னல் வைக; a kind of lace-braid stiched on to the border 
of curtains.

   2.  ய்யாப்படை்ட பாரக்்க;See. {}.

   3. ெநச ப் ன்னற் க ; braidad cord.

ய்யாப்பட்ைட

 
  ய்யாப்படை்ட tuyyāppaṭṭai, ெப. (n.)

   ேபா ப் ெபான்னிைழ; imitation lace.

     [ ய்யா + படை்ட.]

  ய்யாப்படை்ட tuyyāppaṭṭai, ெப. (n.)

   ேபா ப் ெபான்னிைழ; imitation lace.

     [ ய்யா + படை்ட]

ய்யாள்

ய்யாள் tuyyāḷ, ெப. (n.)

   1.  ய்ைமயானவன்; pure, chaste woman.

   2. நாமகள் ( ங்.);; sarasvati.

ய்யான்

 
  ய்யான்  tuyyāṉkuṟu, ெப. (n.)

   மணல், ெவள்ளி மணல்; silver ore (சா.அக.);.

  ய்யான்  tuyyāṉkuṟu, ெப. (n.)

மணல், ெவள்ளி மணல்:

 silver ore (சாஅக.);.

ய்யான் மணல்

ய்யான் மணல் tuyyāṉkuṟumaṇal, ெப. (n.)

ய்யன்2 பாரக்்க;see tuyyan2 (சங்.அக.);.

  ய்யான் மணல் tuyyāṉkuṟumaṇal, ெப. (n.)

ய்யன்2 பாரக்்க;See. tuyyan2 (சங்.அக.);.
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ய்ேயான்

 
  ய்ேயான் tuyyōṉ, ெப. (n.)

    ய்ைம ைடயவன்; one who is virgin.

  ய்ேயான் tuyyōṉ, ெப. (n.)

    ய்ைம ைடயவன்; one who is virgin.

ய்ைய

 
  ய்ைய tuyyai, ெப. (n.)

    க்காய்; soap nut (சா.அக.);.

யக்கம்

யக்கம் tuyakkam, ெப. (n.)

   ேசார் ; fatigue, loss of strength or courage.

     [ யங்  →  யக்  →  யக்கம்.]

  யக்கம் tuyakkam, ெப. (n.)

   ேசார் ; fatigue, loss of strength or courage.

     [ யங்  →  யக்கம்.]

  யக்கம் tuyyakkam, ெப. (n.)

   ேசார் ; fatigue, loss of strength or courage.

     [ யங்  →  யக்  →  யக்கம்]

  யக்கம் tuyyakkam, ெப. (n.)

   1. ேசார் ; fatigue, loss of strength or courage.

     [ யங்  →  யக்கம்]

யக்கன்

யக்கன் tuyakkaṉ, ெப. (n.)

   மனத் ரிைவச ்ெசய்பவன்; one who causes distraction.

     " யன் லக்கன் மயக்கன்" ( வ்.  வாய்.1, 9, 6);.

     [ யக்  →  யக்கன்.]

  யக்கன் tuyyakkan, ெப. (n.)

   மனத் ரிைவச ்ெசய்பவன்; one who causes distraction.

     " யன் லக்கன் மயக்கன்" ( வ்.  வாய். 1,9,6);.

     [ யக்  →  யக்கன்]
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யக் தல்

யக் தல்1 duyakkudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. தளரச ்ெசய்தல் ( ன்.);; to slacken, relax.

   2. கட் தல்; to tie, fasten.

     " யக்  மவ் ைன ன் க ம்" (தணிைகப் .நந் ம். 110);.

     [ யங்  →  யக் .]

  யக் தல்1 tuyyakku-, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. தளரச ்ெசய்தல் ( ன்.);; to slacken, relax.

   2. கட் தல்; to tie, fasten.

     " யக்  மவ் ைன ன் க ம்" (தணிைகப் .நத் ம்.11௦);.

     [ யங்  →  யக் ]
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யக்

யக் 2 tuyakku, ெப. (n.)

   1. ேசார் ; fatigue, loss of strength or courage.

     " யக் லன் ேக " (கம்பரா. தாடைக. 26);.

   2. மனமயக்கம்; misconception, confusion.

     " யக்கற ணரந்் " (மணி. 27:19);.

   3. வ த்தம்; sorrow.

     " யக்க த் ெதைனயாண்  ெகாண் " ( வாச. 30:7);.

   4. மனத் ரி ; distraction.

     "இைவயவன் யக்ேக" ( வ். வாய். 1, 3, 9);.

     [ யங்  →  யக் .]

  யக் 3 tuyakku, ெப. (n.)

   1. பந்தம்; bondage.

     " யக்கறாத மயக் ைவ" (ேதவா. 260:10);..

   2. ஆைச; desire.

     "ெதாண்ைடயங் கனிவாய்ச ் ைத யக் னா ெலன்ைனச ் ட்டாய்" (கம்பரா. ெபா த்.40);.

  யக் 4 tuyakku, ெப. (n.)

   1. தளரச்் ; relaxation.

   2. வ க் ைற ; valour (சா.அக.);.

  யக் 2 tuyyakku, ெப. (n.)

   1. ேசார் ; fatigue, loss of strength or courage.

     " யக் லன் ேக " (கம்பரா. தாடைக. 26);.

   2. மனமயக்கம்; misconception, confusion.

     " யக்கற ணரத்் " (மணி. 27:19);.

   3. வ த்தம்; sorrow.

     " யக்க த் ெதைனயாண்  ெகாண் " ( வாச. 3௦:7);.

   4. மனத் ரி ; distraction.

     "இைவயவன் யக்ேக" ( வ். வாய் 1,3:9);.

     [ யங்  →  யக் ]

  யக் 3 tuyyakku-, ெப. (n.)

   1. பந்தம்; bondage.

     " யக்கறாத மயக் ைவ" (ேதவா. 260:1௦);.

   2. ஆைச; desire.

     "ெதாண்ைடயங் கனிவாய்ச ் ைத யக் னா ெலன்ைனச ் ட்டாய்" (கம்பரா. ெபா த். 40);.

  யக் 4 tuyakku, ெப. (n.)

   1. தளரச்் ; relaxation.

   2. வ க் ைற ; valour (சாஅக.);.
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யங் -தல்

யங் -தல் duyaṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேசாரத்ல்; to be exausted, to faint.

     "இரணியன் யங்  நின்றான்" (வரத. பா வத.நார ங்க.28);.

  யங் -தல் duyaṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேசாரத்ல்; to be exausted, to faint.

     "இரணியன் யங்  நின்றான்" (வரத. பாகவத.நார ங்க. 28);.

யம்

யம் tuyam, ெப. (n.)

   1. இரண் ; pair, couple.

   2.  மாைலத் ேதவைதயாகக் ெகாண்ட ம், இரண்  ெசாற்க ைடய மான மந் ர வைக; a mantra 
of two sentences propitiating Visnu.

     "மாெமன்  ெதாட் ைரத்த ெசால் ம் யத்  ன ம்ெபா ம்" (ெப தெ்தா.1853);.

   3. ெகா  ( ன்.);; banner, flag.

  யம் tuyam, ெப. (n.)

   1. இரண் ; pair, couple.

   2.  மாைலத் ேதவைதயாகக் ெகாண்ட ம், இரண்  ெசாற்க ைடய மான மந் ர வைக; a mantra 
of two sentences propitiating {}.

     "மாெமன்  ெதாட் ைரத்த ெசால் ம் யத்  ன ம்ெபா ம்" (ெப தெ்தா. 1853);.
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யர்

யர1் tuyartal, ெச. . . (v.i.)

   வ ந் தல்; to grieve, sorrow.

     "ஆனா  ய  ெமன்கண்r" (அகநா.195);.

  யர2் tuyar, ெப. (n.)

   1.  ன்பம்; sorrow, grief.

     "உைலப்ெபய் த வ  ேபா ந் யர"் (நால .114);.

   2. அரசரக்் ரிய தா  க ; infirmities of kings, as playing at dice.

     " ந் றச ்ெசால் ய மாத் யர"் (கம்பரா.மந்தைர.12);.

  யர3் tuyartal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெதாடரத்ல்; to follow, pursue.

  யர1் tuyartal, ெச. . . (v.i.)

   வ ந் தல்; to grieve, sorrow.

     "ஆனா  ய  ெமன்கண்" (அகநா.195);.

  யர2் tuyar, ெப. (n.)

   1.  ன்பம்; sorrow, grief.

     "உைலப்ெபய் த வ  ேபா ந் யர"் (நால . 114);.

   2. அரசரக்் ரிய தா  க ; infirmities of kings, as playing at dice.

     " ந் றச ்ெசால் ய மாத் யர"் (கம்பரா. மத்தைர.12);.

  யர3் tuyar-, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெதாடரத்ல்; to follow, pursue.

யர்நிைல

 
  யரந்ிைல tuyarnilai, ெப. (n.)

    ன்பநிைல; state of being moody.

     [ யர ்+ நிைல.]

  யரந்ிைல tuyarnilai, ெப. (n.)

    ன்பநிைல; state of being moody.

     [ யர ்+ நிைல]
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யர

யர  tuyaraḍi, ெப. (n.)

   1. ேசார் ; fatigue, fainting.

   2.  ன்பம் (யாழ்.அக.);; grief.

     [ யர ்+ அ  –  யர .]

  யர  tuyaraḍi, ெப. (n.)

   1. ேசார் ; fatigue, fainting.

   2.  ன்பம் (யாழ்.அக.);; grief.

     [ யர ்+ அ  –  யர ]

யரம்

யரம்1 tuyaram, ெப. (n.)

   1. மனவ த்தம்; sorrow.

     "தணிவ ந் யரஞ் ெசய்தான்" (அகநா. 278);,

   2.  யரம், இன்னல்; trouble.

     "நீ க்கத் யர ண்ேடா ெவமக் னிேய" (உத்தரரா.  ேவாலக். 24);.

   3. இரக்கம்; pity. 

அவைனப் பாரத்்தால் க ம் யரமா க் ற  (உ.வ.);.

  யரம்2 tuyaram, ெப. (n.)

   மைழ (யாழ்.அக.);; rain.

  யரம்1 tuyaram, ெப. (n.)

   1. மனவ த்தம்; sorrow.

     "தணிவ ந் யரஞ் ெசய்தான்" (அகநா. 278);.

   2.  யரம், இன்னல்; trouble.

     "நீ க்கத் யர ண்ேடா ெவமக் னிேய" (உத்தரரா.  ேவாலக். 24);

   3. இரக்கம்; pity.

அவைனப் பாரத்்தால் க ம் யரமா க் ற  (உ.வ.);.

     [ யர ்→  யரம்]

யரி

யரி tuyari, ெப. (n.)

   யாழ்நரம் ; lute-strings.

     "ேகாைத ெதா த்த யரி" ( வக. 921);.
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ய ேவான்

 
  ய ேவான் tuyaruṟuvōṉ, ெப. (n.)

   வ யவன் (யாழ்.அக.);; poverty-stricken.

     [ யர ்+ உ ேவான்.]

  ய ேவான் tuyaruṟuvōṉ, ெப. (n.)

   வ யவன் (யாழ்.அக.);; poverty-stricken.

     [ யர ்+ உ ேவான்]

யல்( -தல்

யல்( -தல் duyalludal, ெச. . . (v.i.)

   1. அைசதல்; to sway, wave.

     "மணிம ல்…  யல்கைழ ெந ங்ேகாட் " ( பாண்.263);.

   2. ெதாங் தல்; to hang.

     " யன் ைலப் ேபழ்வாய்ப் ேபய்" ( .ெவ.4, 18, ெகா .);.

   3. பறத்தல்; to fly.

     "ெமன் பறைவ கண்டத் ெதாக்  ழனாக் ெகண்ைட ெகாண் ண் யலா தன்ேற" 
(உபேதசகா. பஞ்சாக்.57);.

யல்வ -தல்

யல்வ -தல் duyalvarudal, ெச. . . (v.i.)

யல்2 பாரக்்க;see tuyal.

     " யல்வ உ மாரம் ேபால" ( பாண். 2);.

     [ யர ்+ உ ேவான்.]

  யல்வ -தல் duyalvarudal, ெச. . . (v.i.)

யல்2 பாரக்்க;See. tuyal.

     " யல்வ உ மாரம் ேபால" ( பாண். 2);.

     [ யர ்+ உ ேவான்]

ய

ய  tuyavu, ெப. (n.)

   அ ன் ரி ; mental distraction.

     " ய ற்ேறம் யாமாக" (ெதால்.ெசால். 368, ேசனா);.

  ய  tuyavu, ெப. (n.)

   அ ன் ரி ; mental distraction.

     " ய ற்ேறம் யாமாக" (ெதால்.ெசால். 368,ேசனா);.
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ல்

ல்1 duyilludal, ெச. . . (v.t.)

   1. உறங் தல்; to sleep. 

     'வரியர  னைணத ் ன் " ( வ்.ெபரிய . 8,3,2);.

   2. தங் தல் ( வக. 1504, உைர);; stay.

   3. இறத்தல்; to die.

   4. மைறதல்; to set, as the sun.

     "ஒண் டர ் ன்றதாெலன் ம்" ( வ்.ெபரிய .2,7,4);.

  ல்2 tuyil, ெப. (n.)

   1.  க்கம்; to sleep.

     "ெமன்ேறாட் ன்" ( றள்.1103);.

   2. கன ; dream.

     " ல்ேபாற் யா வர " ( ைணமாைல.50);.

   3. இறப் ; death.

     "ஏந்தகலந் ெதாட்டான் ெப கத் ல்" ( .ெவ. 4, 18);.

   4. தங் ைக; stay.

     " த் ல் ெபற்ற மாரப்ன்" ( வக.1504);.

   5.  ணரச்் ; gohabitation.

     "ெநஞ்ேச மாப்ப ன்  றந் " (ம ைரக். 575);.

   6. ஆைட ( ன்.);; cloth.

  ல்1 duyilludal, ெச. . . (v.i.)

   1. உறங் தல்; to sleep.

     "வரியர  னைணத ் ன் " ( வ்.ெபரிய . 8,3,2);.

   2. தங் தல் ( வக. 1504, உைர);; stay.

   3. இறத்தல்; to die.

   4. மைறதல்; to set, as the sun.

     "ஒண் டர ் ன்றதாெலன் ம்" ( வ்.ெபரிய . 2,7:4);.

  ல்2 tuyil, ெப. (n.)

   1.  க்கம்; to sleep.

     "ெமன்ேறாட் ன்" ( றள். 11௦3);.

   2. கன ; dream.

     " ல்ேபாற் யா வர " ( ைணமாைல. 5௦);.

   3. இறப் ; death.

     "ஏந்தகலந் ெதாட்டான் ெப கத் ல்" ( .ெவ. 4, 18);.

   4. தங் ைக; stay.

     " த் ல் ெபற்ற மாரப்ன்" ( வக. 15௦4);.

   5.  ணரச்் ; gohabitation.

     "ெநஞ்ேச மாப்ப ன்  றந் " (ம ைரக். 575);.

   6. ஆைட ( ன்.);; cloth.
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ல்ேபாதல்

ல்ேபாதல் tuyilpōtal, ெச. . . (v.i.)

   1.  ல் பாரக்்க;see tuyil.

   2. ஆ தல் (யாழ்.அக.);; to rest.

     [ ல் + ேபா.]

  ல்ேபாதல் tuyilpōtal, ெச. . . (v.i.)

   1.  ல் பாரக்்க;See. tuyil.

   2. ஆ தல் (யாழ்அக);; to rest.

     [ ல் + ேபா]

ல்

 
  ல்  tuyilvu, ெப. (n.)

   உறக்கம் (யாழ்.அக.);; sleep.

     [ ல் →  ல் .]

  ல்  tuyilvu, ெப. (n.)

   உறக்கம் (யாழ்.அக.);; sleep.

     [ ல்  →  ல் ]

லார்

லார1் tuyilārtal, ெச. . . (v.i.)

   உறங் தல்; to sleep.

     " லாரா தாங்கண் …  ற் ய ெவந்ேநாய்" (க த்.146);.

  லார2் tuyilār, ெப. (n.)

   ேதவர ்(உறக்க லாேதார)்; (யாழ்.அக.);; devas, as those who never sleep.

     [ ல் →  ல் .]

  லார1் tuyilārtal, ெச. . . (v.i.)

   உறங் தல்; to sleep.

     " லாரா தாங்கண் . . .  ற் ய ெவந்ேநாய்" (க த். 146);.

  லார2் tuyilār, ெப. (n.)

   ேதவர ்(உறக்க லாேதார)்; (யாழ்.அக.);; devas, as those who never sleep.

     [ ல் →  ல் ]
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1 tuyili, ெப. (n.)

    ைர வைக; the smallest Indian amaranth, Amarantus poly-gamus (பதாரத்.்601);.

  2 tuyili, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டம்  என்ற ஊரில் ெநய்யப்ப ம் நல்லாைட வைக; a cloth of fine texture woven at a 
place called Tuyili in Tanjore district.

  1 tuyili, ெப. (n.)

    ைர வைக; the smallest Indian amaranth, Amarantus poly-gamus (பதாரத்.் 601);.

டம்

டம் tuyiliḍam, ெப. (n.)

   1. ப க் ம் இடம்; sleeping place.

   2. மக்களின் ப க்ைக ( வா.);; contrivance to sleep on, as bed, couch, mat.

     [ ல் + இடம்.]

  டம் tuyiliḍam, ெப. (n.)

   1. ப க் ம் இடம்; sleeping place.

   2. மக்களின் ப க்ைக ( வா.);; contrivance to sleep on, as bed, couch, mat.

     [ ல் + இடம்]

ணர்-தல்

ணர-்தல் tuyiluṇartal, ெச. . . (v.i.)

   உளக்கம் நீங் தல்; to awake, rise from sleep.

     " ணரந்் ந்தேசாம ந்தரக் க ைண ெவள்ளம்" ( ைள.நரிபரி.17);.

     [ ல் + உணர-்.]

  ணர-்தல் tuyiluṇartal, ெச. . . (v.i.)

   உளக்கம் நீங் தல்; to awake, rise from sleep.

     " ணரந்் ந்தேசாம ந்தரக் க ைண ெவள்ளம்" ( ைள. நரிபரி. 17);.

     [ ல் + உணர-்,]

ெல -த்தல்

 
  ெல -த்தல் tuyileḍuttal, ெச. ன்றா . (v.t.)

    க்கத் னின்  எ ப் தல்; to awake up, arouse.

     [ ல் + எ -.]

  ெல -த்தல் tuyileḍuttal, ெச. ன்றா . (v.t.)

    க்கத் னின்  எ ப் தல்; to awake up, arouse.

     [ ல் + எ -]
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ெல ப்

ெல ப் 1 duyileḍuppudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

ெல  பாரக்்க;see tuyil-edu.

     "ஊர் ெல ப்ப" (மணிேம.7:125);.

     [ ல் + எ ப் -.]

  ெல ப் 2 tuyileḍuppu, ெப. (n.)

    க்கத் னின்ெற ப் ைக; causing one to wake up.

     [ ல் + எ ப் .]

  ெல ப் 1 duyileḍuppudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

ெல  பாரக்்க;See. {}.

     "ஊர் ெல ப்ப" (மணிேம. 7:125);.

     [ ல் + எ ப் -]

  ெல ப் 2 tuyileḍuppu, ெப. (n.)

    க்கத் னின்ெற ப் ைக; causing one to wake up.

     [ ல் + எ ப் ]

ெலைட

ெலைட tuyileḍai, ெப. (n.)

    ெல ப் ைக; waking one from sleep.

     " ேயாமாய் வந்ேதாந் ெலைட பா வான்" ( வ். ப்பா.16);.

     [ ல் + எைட.]

  ெலைட tuyileḍai, ெப. (n.)

    ெல ப் ைக; waking one from sleep.

     " ேயாமாய் வந்ேதாந் ெலைட பா வான்" ( வ்.  ப்பா. 16);.

     [ ல் + எைட]

ெலைடநிைல

ெலைடநிைல tuyileḍainilai, ெப. (n.)

   பாசைறக்கண் ம் ேவந்தைரச ் தர ்அவர ் கழ் த் ெல ப்பல் ம் றத் ைற; theme 
of Panegyrists waking a king who sleeps in Camp during an expedition.

     "தா னல் ைச க ய டந்ேதாரக்் ச ் தேரத் ய ெலைட நிைல ம்" (ெதால்.ெபா.91);.

   2. அரசர ் த ேயாைரத் ெல த்தல் பற் ப் பாடப்ப ம் பாடல் (ச .);; poem sung to awake a king or 
great person from sleep.

     [ ெலைட + நிைல.]

  ெலைடநிைல tuyileḍainilai, ெப. (n.)

   பாசைறக்கண் ம் ேவந்தைரச ் தர ்அவர ் கழ் த் ெல ப்பல் ம் றத் ைற; theme 
of Panegyrists waking a king who sleeps in Camp during an expedition.

     "தா னல் ைச க ய டந்ேதாரக்் ச ் தேரத் ய ெலைட நிைல ம்" (ெதால்.ெபா. 91);.

   2. அரசர ் த ேயாைரத் ெல த்தல் பற் ப் பாடப்ப ம் பாடல் (ச .);; poem sung to awake a king or 
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ெலைடமாக்கள்

ெலைடமாக்கள் tuyileḍaimākkaḷ, ெப. (n.)

   அரசைரத ் ெல ப் ம் தர;் panegyrists whose duty is to wake up kings from sleep.

     " ெலைடமாக்க ளிைசெகா ேளாைச ன்" (ெப ங்.வத்தவ. 5, 81);.

     [ ெலைட + மாக்கள்.]

  ெலைடமாக்கள் tuyileḍaimākkaḷ, ெப. (n.)

   அரசைரத ் ெல ப் ம் தர;் panegyrists whose duty is to wake up kings from sleep.

     " ெலைடமாக்க ளிைசெகா ேளாைச ன்" (ெப ங்.வத்தவ. 5, 81);.

     [ ெலைட + மாக்கள்]

ெல -தல்

ெல -தல் duyileḻudal, ெச. . . (v.i.)

    க்கம் கைலந்  எ தல்; to awake from sleep.

     " ப் ர ப ெம ந்ெதனத் ெல ந்தான்" (இர .அயென ச.்139);.

     [ ல் + எ .]

  ெல -தல் duyileḻudal, ெச. . . (v.i.)

    க்கம் கைலந்  எ தல்; to awake from sleep.

     " ப் ர ப ெம ந்ெதனத் ெல ந்தான்" (இர .அயென ச.் 139);.

     [ ல் + எ ]

ெல மங்கலம்

ெல மங்கலம் tuyileḻumaṅgalam, ெப. (n.)

   பாணர ் த ேயார ்அரசர ் ெலழப் பா ம் மங்கலப் பாட் ; panegyric sung to wake up a king from sleep.

     " ற ம் பாண ம் நம் ேவந்தற் த் ெல  மங்கலம் பாட வந்  நின்றார"் ( க்ேகா.375,  
உைர);.

     [ ல் + எ  + மங்கலம்.]

  ெல மங்கலம் tuyileḻumaṅgalam, ெப. (n.)

   பாணர ் த ேயார ்அரசர ் ெலழப் பா ம் மங்கலப் பாட் ; panegyric sung to wake up a king from sleep.

     " ற ம் பாண ம் நம் ேவந்தற் த் ெல  மங்கலம் பாட வந்  நின்றார"் ( க்ேகா. 375, 
உைர);.

ேலல்-தல் ேலற்றல்

ேலல்-தல் ேலற்றல் tuyilēltaltuyilēṟṟal, ெச. . . (v.i.)

ெல -, பாரக்்க;see tuyilelu.

     "யா  ேமத ்ெதா  ைறவன் ேகட் த் ேலற்றான்" ( வக.2355);.

     [ ல் + ஏல்-.]
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ெலா -தல்

 
  ெலா -தல் duyiloḻidal, ெச. . . (v.i.)

 see tuyilelu.

     [ ல் + ஒ -.]

  ெலா -தல் duyiloḻidal, ெச. . . (v.i.)

ெல -, பாரக்்க;See. {}.

     [ ல் + ஒ -,]

ற்

ற்  tuyiṟci, ெப. (n.)

   உறக்கம்; sleep.

     "கயக்க  ற் க் ம்பக ணைன" (கம்பரா. ஊரே்த .121);.

     [ ல் →  ற் .]

  ற்  tuyiṟci, ெப. (n.)

   உறக்கம்; sleep.

     "கயக்க  ற் க் ம்பக ணைன" (கம்பரா. ஊரே்த . 121);.

     [ ல் →  ற் ]

ற் -தல்

ற் -தல் duyiṟṟudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உறங்கச ்ெசய்தல்.; to put to sleep.

     "மன் ெரல்லாந் ற் " ( றள்.1168);.

   2. தங்கப் பண் தல்; to cause to stay, to retain.

     " ற் யபல் ேகள் னர"் ( வக.2164);.

     [ ல் →  ற் .]

  ற் -தல் duyiṟṟudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உறங்கச ்ெசய்தல்; to put to sleep.

     "மன் ெரல்லாந் ற் " ( றள். 1168);.

   2. தங்கப் பண் தல்; to cause to stay, to retain.

     " ற் யபல் ேகள் னர"் ( வக. 2164);.

     [ ல் →  ற் ]
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ன்ம -தல்

ன்ம -தல் duyiṉmaḍidal, ெச. . . (v.i.)

   உறங் தல்; to fall asleep.

     "கங்  ன்ம ந் தன்ன ங்  ளி ம் ன்" ( றநா.126:7);.

     [ ல் →  ன்ம .]

  ன்ம -தல் duyiṉmaḍidal, ெச. . . (v.i.)

   உறங் தல்; to fall asleep.

     "கங்  ன்ம ந் தன்ன ங்  ளி ம் ன்" ( றநா. 126:7);.

     [ ல் →  ன்ம -,]

னைட

 
  னைட tuyiṉaḍai, ெப. (n.)

    க்கத் ைடேய எ ந்  ெசல்லச ்ெசய் ம் ேநாய்; somnambulism.

     [ ல் + நைட.]

  னைட tuyiṉaḍai, ெப. (n.)

    க்கத் ைடேய எ ந்  ெசல்லச ்ெசய் ம் ேநாய்; somnambulism.

     [ ல் + நைட]
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ர

ர1 turattal, ெச. ன்றா . (v.i.)

   1. ஒட் ச ்ெச த் தல்; to drive, as an elephant.

     "ேதாட் யான் ன்  ரந் " ( றநா.14-4);.

   2. எய்தல்; to shoot, as an arrow, to propel.

     "க சரந் ரக் ம்" (கல்லா.4);.

   3. ேபாக் தல்; to disperse, scatter.

   4.  ண் தல்; to direct, urge, encourage.

     "அரக்கர ்பாவ  மல்லவ ரியற் ய வற ந் ரக்க நல்ல  ரந்தனள்" (கம்பரா. மந்தைர, 78);.

   5. அ த்தல்; to beat.

     "மக உப் பக றந் ரப்ப" (ெப ம்பாண்.58);.

   6.  க்  உடெ்ச த் தல்; to drive in, hammer down, as a nail.

     " ரப்பைம யாணி" (ெபா ந.10);.

   7.  ைளத்தல்; to tunnel, bore.

  ர2 turattal, ெச. . . (v.i.)

   1.  ய தல்; to be active, to make efforts.

     "அ ம்ெபா ள் ேவடை்க  ள்ளந் ரப்ப" (க த்.18);. .

   2. ேபாதல் ( ங்.);; to go.

   3.  தல்; to blow, rage, as a tempest.

     "வளி ரந்தக்கண் ம்".

   4. எரிதல்; to burn, as fire.

     "அங்  மவென ர ் ரந்தான்" (கந்த .மாரக்்கண்.135);.

  ர1 tura-, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஒட் ச ்ெச த் தல்; to drive, as an elephant.

     "ேதாட் யான் ன்  ரந் " ( றநா. 14-4);.

   2. எய்தல்; to shoot, as an arrow, to propel.

     "க சரந் ரக் ம்" (கல்லா. 4);.

   3. ேபாக் தல்; to disperse, scatter.

   4.  ண் தல்; to direct, urge, encourage.

     "அரக்கர ்பாவ  மல்லவ ரியற் ய வற ந் ரக்க நல்ல  ரந்தனள்" (கம்பரா. மத்தைர, 78);.

   5. அ த்தல்; to beat.

     "மக உப் பக றந் ரப்ப" (ெப ம்பாண். 58);.

   6.  க்  உடெ்ச த் தல்; to drive in, hammer down, as a nail.

     " ரப்பைம யாணி" (ெபா ந, 1௦);.

   7.  ைளத்தல்; to tunnel, bore.

  ர2 tura-, ெச. . . (v.i.)

   1.  ய தல்; to be active, to make efforts.

     "அ ம்ெபா ள் ேவடை்க  ள்ளந் ரப்ப" (க த். 18);.

   2. ேபாதல் ( ங்.);; to go.
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ரக்காரன்

ரக்காரன் turakkāraṉ, ெப. (n.)

   1.  ரந்தரன்1 பாரக்்க;see turandaran.

   2. ேகா ற் ரிய ரை்வகைளத் தண்டல் ெசய் ம் பணியாளன்; collector of revenues in repect of temple 
properties.

     [ ரம் + காரன்.]

  ரக்காரன் turakkāraṉ, ெப. (n.)

   1.  ரந்தரன்1 பாரக்்க;See. {}.

   2. ேகா ற் ரிய ரை்வகைளத் தண்டல் ெசய் ம் பணியாளன்; collector of revenues in repect of temple 
properties.

ரக்

ரக்  turakku, ெப. (n.)

   ஐயப்பா ; misconception, doubt.

     " ரக்கற ணரந்்தனன்" (உத்தரரா.வைரெய .77);.

  ரக்  tura-k-ku, ெப. (n.)

   ஐயப்பா ; misconception, doubt.

     " ரக்கற ணரந்்தனன்" (உத்தரரா. வைரெய . 77);.

ரட்டன்

 
  ரட்டன் turaṭṭaṉ, ெப. (n.)

    ற் ன்பக்காரன்; lascivious person.

     [ றட்  →  றட்டன்.]

  ரட்டன் turaṭṭaṉ, ெப. (n.)

    ற் ன்பக்காரன்; lascivious person.

     [ றட்  →  றட்டன்]

ரத்தல்

ரத்தல் turattal, ெப. (n.)

   1. ெதாண்ைடப் ைகசச்ல்; bronchitis.

   2. இ மல்; cough.

  ரத்தல் turattal, ெப. (n.)

   1. ெதாண்ைடப் ைகசச்ல்; bronchitis.

   2 இ மல்; cough.

ரத் மரம்

ரத் மரம் turattimaram, ெப. (n.)

   1. ஆ  ெதாண்ைட பாரக்்க;see adu-tondai.

   2. நாக் ஞ்சான் பாரக்்க;see nā-k-kuliniján.

  ரத் மரம் turatti-maram, ெப. (n.)

   1. ஆ  ெதாண்ைட பாரக்்க;See. {}.

   2 நாக் ஞ்சான் பாரக்்க;See. {}.

450

www.valluvarvallalarvattam.com 11532 of 19068.



ரத் -தல்

ரத் -தல் duraddudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெவ ட் ேயாட் தல்; to drive away.

   2. அப் றப்ப த் தல்; to remove, reject.

     "அகத்ைத டத் ரத்  னாரக்ள்" ( ைள.  த்த.31);.

   3.  டன் த ேயாைரப் க்கப் ன்ெதாடரத்ல்; to pursue, as a thief.

   4. வண் மா  த யவற்ைறத் ாண்  ைரந்ேதாடச ்ெசய்தல்; to drive, cause to move fast, as bullocks. 

வண் மாடை்டத் ரத்  (உ.வ.);.

     [ ர →  ரத் .]

  ரத் -தல் turattu, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெவ ட் ேயாட் தல்; to drive away.

   2 அப் றப்ப த் தல்; to remove, reject.

     "அகத்ைத டத் ரத்  னாரக்ள்" ( ைள.  த்த. 31);.

   3.  டன் த ேயாைரப் க்கப் ன்ெதாடரத்ல்; to pursue, as a thief.

   4. வண் மா  த யவற்ைறத் ண்  ைரந்ேதாடச ்ெசய்தல்; to drive, cause to move fast, as bullocks.

வண் மாடை்டத் ரத்  (உ.வ.);.

     [ ர →  ரத் ]

ரந்தரம்

ரந்தரம் turandaram, ெப. (n.)

   1. ெபா ெய  (யாழ்.அக.);; pack-bull.

   2. ெபா ப் ; responsibility.

ரந்தரன்

ரந்தரன் turandaraṉ, ெப. (n.)

   1. ெபா ப்  ஏற்ேபான்; one who assumes a responsibility.

   2. ெவற் யாளன்; conqueror, victor.

     "சத்  ரந்தரன் றன் ைன ேபால்" (இைற. 23, 172);.

   3.  யன்  நிற்ேபான்; one actively and earnestly engaged in a pursuit. 

காரிய ரந்தரனா க் றான் (ய);.

  ரந்தரன் turandaraṉ, ெப. (n.)

   1. ெபா ப்  ஏற்ேபான்; one who assumes a responsibility.

   2. ெவற் யாளன்; conqueror, victor.

     "சத்  ரந்தரன் றன் ைன ேபால்" (இைற. 23, 172);.

   3.  யன்  நிற்ேபான்; one actively and earnestly engaged in a pursuit.

காரிய ரந்தரனா க் றான் (ய.);.
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ரப்பணம்

 
  ரப்பணம் turappaṇam, ெப. (n.)

    ைள ங் க ; auger, drill, tool for boring holes.

     [ ர →  ரப்பணம்.]

  ரப்பணம் turappaṇam, ெப. (n.)

    ைள ங் க ; auger, drill, tool for boring holes.

     [ ர →  ரப்பணம்]

ரப்பணவல

ரப்பணவல  turappaṇavalagu, ெப. (n.)

   1.  ைளக் க ; drill-bit.

   2.  ரப்பணம் பாரக்்க;see tura-p-panam.

     [ ரப்பணம் + அல .]

  ரப்பணவல  turappaṇavalagu, ெப. (n.)

   1.  ைளக் க ; drill-bit.

   2.  ரப்பணம் பாரக்்க;See. {}.

     [ ரப்பணம் + அல ]

ல்காணா

 
  ல்காணா tuyilkāṇā, ெப. (n.)

   ெநட் ; pith, cork (சா.அக.);.

  ல்காணா tuyilkāṇā, ெப. (n.)

   ெநட் ; pith, cork (சா.அக);.

ல் ர்தல்

 
  ல் ரத்ல் tuyilārtal, ெப. (n.)

   உறங்கல்; sleep.

     [ ல் +  ரத்ல்.]

  ல் ரத்ல் tuyilārtal, ெப. (n.)

   உறங்கல்; sleep.

     [ ல் +  ரத்ல்]
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க் ைர

 
  க் ைர tuyilikārai, ெப. (n.)

   ெதா க் ைர; a kind of greens (சா.அக.);.

     [  +  ைர.]

     [இக் ைர னால் ஆமம், த ட் ச ் ரங்  ண், நீரி , ெவள்ைள நீங் ெமனச ்சா.அக.  ம்].

  க் ைர tuyilikārai, ெப. (n.)

   ெதா க் ைர; a kind of greens (சா.அக.);.

     [  +  ைர]

     [இக் ைர னால் ஆமம், த ட் ச ் ரங் ,  ண், நீரி , ெவள்ைள நீங் ெமனச ்சாஅக.  ம்]

ரப் தல்

ரப் தல் durappudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேத தல்; to seek.

     "எனெதா  வாய்க்  நால்வாய்க்  ைரெயங்ேக ரப் ேவேன" (தனிப்பா.1,183,3);.

     [ ர →  ரப் .]

  ரப் தல் turappu-,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேத தல்; to seek.

     "எனெதா  வாய்க்  நால்வாய்க்  ைரெயங்ேக ரப் ேவேன" (தனிப்பா. 1, 183,3);.

     [ ர →  ரப் -.]

ரப்

ரப் 2 turappu, ெப. (n.)

   1.  க் ைக; driving, hammering.

     " ரப்பைம யாணி" (ெபா ந.10);.

   2.  ைக; discharging.

   3. அகற் ைக ( ன்);; dispelling, chasing, scaring away

   4. மைல ற் ைடயப்பட்ட பாைத (நாஞ்.);; way or path inside the hill, tunnel.

     [ ர →  ரப்  (ேவ.க.278);.]

  ரப் 2 turappu, ெப. (n.)

   1.  க் ைக; driving, hammering.

     " ரப்பைம யாணி" (ெபா ந. 1௦);.

   2.  ைக; discharging.

   3. அகற் ைக ( ன்.);; dispelling, chasing, scaring away.

   4. மைல ற் ைடயப்பட்ட பாைத (நாஞ்);; way or path inside the hill, tunnel.

     [ ர →  ரப்  (ேவ.க.278);]
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ரப்ைப

ரப்ைப turappai, ெப. (n.)

    ழா த் ரக்் ம் வா ேகால் (நாஞ்);; broom.

     [ ரப்  →  ரப்ைப (ேவ.க.278);.]

  ரப்ைப turappai, ெப. (n.)

    ழா த் ரக்் ம் வா ேகால் (நாஞ்);; broom.

     [ ரப்  →  ரப்ைப (ேவ.க. 278);]

ரம்

ரம்1 turam, ெப. (n.)

    ற்காலத்  வழங் ய வாச் ய வைக; an ancient musical instrument.

     "சங்க ந் ர  ர ேனா யம்ப" (ெப ங். வத்தவ.1, 18);.

     [ ர →  ரம் ( .தா.59);.]

  ரம்2 turam, ெப. (n.)

   1.  ைம (யாழ்.அக.);; burden.

   2. ெபா ப்  (யாழ்.அக.);; charge, trust, responsibility.

   3. ேகா ற் ரிய வரி வாங் ம் அ வலகம் (நாஞ்.);; the department for collecting revenues in respect of temple 
properties.

  ரம்1 turam, ெப. (n.)

    ற்காலத்  வழங் ய வாச் ய வைக; an ancient musical instrument.

     "சங்க ந் ர  ர ேனா யம்ப" (ெப ங். வத்தவ. 1, 18);.

     [ ர →  ரம் ( .தா. 59);]

  ரம்2 turam, ெப. (n.)

   1.  ைம (யாழ்.அக);; burden.

   2. ெபா ப்  (யாழ்.அக.);:

 charge, trust, responsibility.

   3. ேகா ற் ரிய வரி வாங் ம் அ வலகம் (நாஞ்);; the department for collecting revenues in respect of temple- 

ர

ர  turami, ெப. (n.)

   ெதாடரி (மைல); பாரக்்க; a species of buckthorn, thorny straggling shrub.

   2.  ைள (மைல); பாரக்்க;see titulai; climbing brinjal.

  ர  turami, ெப. (n.)

   ெதாடரி (மைல); பாரக்்க; a species of buckthorn, thorny straggling shrub.

   2.  ைள (மைல); பாரக்்க;See. {}; climbing brinjal.
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ர

ர 1 turavu, ெப. (n.)

   1. நீரப்்பாசனத் க்  உத ம் ெப ங் ண ; sultan well, large well for irrigation purposes.

     " ர  ண  இ த்தப் ெப வதாக ம்" (S.I.I.ii.509);.

   2. மணற்ேகணி; well made by excavating sand, unwalled well.

   ம.  ர ;ெத. ெதா  (ெப ங் ண );

     [ ர →  ர  (ேவ.க.278,  ப் த் ர );.]

  ர 2 turavu, ெப. (n.)

     (யாழ்.அக.);; spying.

     [ ர →  ர .]

  ர 1 turavu, ெப. (n.)

   1. நீரப்்பாசனத் க்  உத ம் ெப ங் ண ; sultan well, large well for irrigation purposes.

     " ர  ண  இ த்தப் ெப வதாக ம்" (S.l.l.ii, 509);.

   2. மணற்ேகணி; well made by excavating sand, unwalled well.

   ம.  ர ;ெத. ெதா  (ெப ங் ண );

     [ ர →  ர  (ேவ.க. 278,  ப் த் ர );]

  ர 2 turavu, ெப. (n.)

     (யாழ்அக);; spying.

     [ ர →  ர ]

ர சச்ட்டம்

 
  ர சச்ட்டம் turavuccaṭṭam, ெப. (n.)

    ணற் ன் றாவளிச ்சட்டம் (யாழ்.அக.);; round frame at the bottom of a well.

     [ ர  + சட்டம்.]

  ர சச்ட்டம் turavuccaṭṭam, ெப. (n.)

    ணற் ன் றாவளிச ்சட்டம் (யாழ்.அக);; round frame at the bottom of a well.

     [ ர  + சட்டம்]

ர தல்

 
  ர தல் duravumuḻugudal, ெச. . . (v.i.)

    றாவளிச ்சட்டகத்ைதக் றக் க் ணறைமத்தல் ( ன்.);; to sink a well by gradually lowering a curb 
(ெச.அக.);.

     [ ர  +  .]
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ர வாரகம்

 
  ர வாரகம் turavuvāragam, ெப. (n.)

    ண  ெவட்டக் ெகா க் ம் கடன்; loan for sinking a well (ெச.அக.);.

ம வ.  ர  வாரகம்

     [ ர  + வாரகம்.]

  ர வாரகம் turavuvāragam, ெப. (n.)

    ண  ெவட்டக் ெகா க் ம் கடன்; loan for sinking a well (ெச.அக.);.

ம வ.  ர  வாரகம்

     [ ர  + வாரகம்]

ரா

ரா turā, ெப. (n.)

   1. தரா; mixed metal of copper and spelter.

   2. ெச வைக (M.M. 686);; earth smoke.

   3.  ராய் பாரக்்க (M.M.902);;see tirai.

  ரா turā, ெப. (n.)

   1. தரா; mixed metal of copper and spelter.

   2. ெச வைக (M.M. 686);; earth smoke.

   3.  ராய் பாரக்்க (M.M.902);;See. tirai.

ராக்க சச்ல்

 
  ராக்க சச்ல் turākkaḻiccal, ெப. (n.)

   நீராய்க் க ம் மலம்; watery tool (ெச.அக.);.

     [ ரா + க சச்ல்.]

  ராக்க சச்ல் turākkaḻiccal, ெப. (n.)

   நீராய்க் க ம் மலம்; watery tool (ெசஅக.);

     [ ரா + க சச்ல்]

ராணம்

 
  ராணம் turāṇam, ெப. (n.)

ம்ைப (மைல); பாரக்்க;see tumbai, white dead nettle (ெச.அக.);.

  ராணம் turāṇam, ெப. (n.)

    ம்ைப (மைல.); பாரக்்க;See. tumbai; white dead nettle (ெச.அக.);.
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ராய்

ராய்1 turāy, ெப. (n.)

   அ கம் ல்லால் ரித்த ப ைத; twisted quitch gross.

     " ராஅய் ற் ய ைவயம் க் ன்" (ெபா ந.103);.

  ராய்2 turāy, ெப. (n.)

    த்  த யவற்றால் அைமக்கப்பட்ட தைலயணி வைக; an ornament for the head made of pearls, etc.

     "ெசா க்கழ  த் த் ராயழ ம்" ( ற .); (ெச.அக.);,

  ராய்3 turāy, ெப. (n.)

ரா2 பாரக்்க;see turä (ெச.அக.);.

  ராய்1 turāy, ெப. (n.)

   அ கம் ல்லால் ரித்த ப ைத; twisted quitch gross.

     " ராஅய் ற் ய ைவயம் க் ன்" (ெபா ந.1௦3);.

  ராய்2 turāy, ெப. (n.)

    த்  த யவற்றால் அைமக்கப்பட்ட தைலயணி வைக; an ornament for the head made of pearls, etc.

     "ெசா க்கழ  த் த் ராயழ ம் ( ற .); (ெசஅக.);.

  ராய்3 turāy, ெப. (n.)

ரா2 பாரக்்க;See. {} (ெசஅக.);.

  ராய் turāy, ெப. (n.)

    த்  த யவற்றால் அைமக்கப்பட்ட தைலயணி வைக; an ornament for the head made of pearls, etc.

     "ெசா க்கழ  த் த் ராயழ ம்" ( ற .);

     [U. {} → த.  ராய்2]

ராய்க்கட்ைட

 
  ராய்க்கடை்ட turāykkaṭṭai, ெப. (n.)

   தராெவ  மாைழயாலாய ஏனம்; a metallic vessel (ெச.அக.);.

     [ ராய் + கடை்ட.]

  ராய்க்கடை்ட turāykkaṭṭai, ெப. (n.)

   தராெவ  மாைழயாலாய ஏனம்; a metallic vessel (ெச.அக);.

     [ ராய் + கடை்ட]
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ரால்

ரால் turāl, ெப. (n.)

   1. ெசத்ைத ( வா.);; rubbish of dry leaves, grass, etc. 

     'அலகாேல ராைல வா தல் ெகாண்ட ம ைர ல்' (க த். 96, உைர);.

   2.  யரம் ( ங்.);; affliction, distress, sorrow.

  ரால் turāl, ெப. (n.)

   1. ெசத்ைத ( வா.);; rubbish of dry leaves, grass, etc.

     'அலகாேல ராைல வா தல் ெகாண்ட ம ைர ல்' (க த். 96, உைர);.

   2.  யரம் ( ங்.);; affliction, distress, sorrow.

ரி

ரி1 turi, ெப. (n.)

    ைம; burden, weight.

     " ரிெபறச ்சரிெபா ல்" ( ப் .508);.

  ரி2 turi, ெப. (n.)

   1. எ ேகால்; painter's brush.

   2.  ரீ பாரக்்க;see turi (ெச.அக.);.

  ரி2 duridal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேத தல்; to search after.

     " ரிய வல்லாரக்் த் ரி ல்ைல" ( மத.் 2454);.

  ரி1 turi, ெப. (n.)

    ைம; burden, weight.

     " ரிெபறச ்சரிெபா ல்" ( ப் . 508);.

  ரி2 turi, ெப. (n.)

   1. எ ேகால்; painter's brush.

   2.  ர ்பாரக்்க;See. {}. (ெச.அக.);.

  ரி3 turi-,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேத தல்; to search after.

     " ரிய வல்லாரக்் த் ரி ல்ைல" ( மந். 2454);.
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ரி

ரி  turisu, ெப. (n.)

   1.  ற்றம்; fault, crime. 

     'ெதாண்டேனன் ெசய்த ரி கள் ெபா க் ம்' (ேதவா.549, 8);.

   2.  க்கம்; affliction, sorrow, distress.

   3.  ம் ; perversity.

     "ெதாண்ேட ணக்கா ெயா ந்ேதன் ரி ன் ஞ ( வ். வாய்.9, 8, 6);.

   4. ம ற் த்தம் பாரக்்க (பதாரத்்த.1115);; blue vitriol.

  ரி  turisu, ெப. (n.)

   1.  ற்றம்; fault, crime.

     'ெதாண்டேனன் ெசய்த ரி கள் ெபா க் ம்' (ேதவா. 549,8);.

   2.  க்கம்; affliction, sorrow, distress.

   3.  ம் ; perversity.

     "ெதாண்ேட ணக்கா ெயா ந்ேதன் ரி ன் " ( வ். வாய். 9, 8, 6);.

   4. ம ற் த்தம் பாரக்்க (பதாரத்்த. 1115);; blue vitriol.

ரி க்

 
  ரி க்  turisukkuru, ெப. (n.)

   ெவ ப்  (சங்.அக.);; ammonium chloride.

     [ ரி  +  .]

  ரி க்  turisukkuru, ெப. (n.)

   ெவ ப்  (சங்.அக.);; ammonium chloride.

     [ ரி  +  ]

ரிஞ்சன்

 
  ரிஞ்சன் turiñjaṉ, ெப. (n.)

   கைறயான்; termites, white ants (ெச.அக.);.

     [ஒ கா.  ரிஞ்சான் →  ரிஞ்சன்.]

  ரிஞ்சன் turiñjaṉ, ெப. (n.)

   கைறயான்; termites, white ants (ெசஅக.);.

     [ஒ கா.  ரிஞ்சான் →  ரிஞ்சன்]
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ரிஞ்

ரிஞ் 1 turiñji, ெப. (n.)

   1.  க் ரி பாரக்்க;see šīkkiri;black sirissa.

   2. ேபெர சை்ச பாரக்்க;see pérelumiccai; citrus lemon (ெச.அக.);.

  ரிஞ் 2 turiñji, ெப. (n.)

   மரவைகக ள் ஒன் ; a kind of tree.

     "மாட் க்ெகாட்டைக,  ைச த ய அைமக்க இம்மரம் பயன்ப ம்" (ெபா. வழ (கட.் ெதா. வரி.);.

  ரிஞ் 1 turiñji, ெப. (n.)

   1.  க் ரி பாரக்்க;See. {}; black sirissa.

   2. ேபெர சை்ச பாரக்்க;See. {}; citrus lemon (ெச.அக.);.

  ரிஞ் 2 turiñji, ெப. (n.)

   மரவைகக ள் ஒன் ; a kind of tree.

     "மாட் க்ெகாட்டைக,  ைச த ய அைமக்க இம்மரம் பயன்ப ம்" (ெபா. வழ); (கட.் ெதா. வரி.);.

ரிஞ் நாரத்ைத

ரிஞ் நாரத்ைத turiñjinārattai, ெப. (n.)

ரிஞ்  பாரக்்க;see turinji (ெச.அக.);.

     [ ரிஞ்  + நாரத்ைத.]

  ரிஞ் நாரத்ைத turiñjinārattai, ெப. (n.)

ரிஞ் 2 பாரக்்க;See. {} (ெசஅக);.

     [ ரிஞ்  + நாரத்ைத]

ரிஞ் ப் ன்

 
  ரிஞ் ப் ன் turiñjippīṉ, ெப. (n.)

   ஒ  டெ்ச ன்  உைறந் க் ம் பணி இதனால் வ ற் க் க சச்ல் ஏற்ப ம்; solidified dew on a 
variety of a thorny shrub (சா.அக.);.

     [ ரிஞ்  +  ன்.]

  ரிஞ் ப் ன் turiñjippīṉ, ெப. (n.)

   ஒ  டெ்ச ன்  உைறந் க் ம் பனி இதனால் வ ற் க் க சச்ல் ஏற்ப ம்; solidified dew on a 
variety of a thorny shrub (சாஅக.);.

     [ ரிஞ்  +  ன்]

ரியன்

ரியன் turiyaṉ, ெப. (n.)

   1. மாசற்ற உ ர ்(ேவதா. ஆ.79);; soul in the highest state.

   2. கட ள் (சங்.அக.);; God (ெச.அக.);.

  ரியன் turiyaṉ, ெப. (n.)

   1. மாசற்ற உ ர ்(ேவதா. ஆ. 79);; soul in the highest state.

   2. கட ள் (சங்அக.);; God (ெசஅக.);.
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ரிேயாதனன்

ரிேயாதனன் turiyōtaṉaṉ, ெப. (n.)

    ரிதராட் ரன் மக்களில் த்தவன்; the eldest of the sons of Tirudarāţţiran.

     " ரிேயாதனன் பைட ெக ம்ப  ெவன்ற அ ச் னைன" ( வக.456, உைர);.

  ரிேயாதனன் turiyōtaṉaṉ, ெப. (n.)

    ரி தராட் ரன் மக்களில் த்தவன்; the eldest of the sons of {}.

     " ரிேயாதனன் பைட ெக ம்ப  ெவன்ற அ ச் னைன" ( வக. 456, உைர.);.

ரீ

 
  ரீ turī, ெப. (n.)

   பாவாற்  ( ன்.);; brush or fibrous stick, useed to clean and separate the threads of the woof (ெச.அக.);.

  ரீ turī, ெப. (n.)

   பாவாற்  ( ன்.);; brush or fibrous stick, useed to clean and separate the threads of the woof (ெச.அக);.

ரயீபாகம்

 
  ரீயபாகம் turīyapākam, ெப. (n.)

   காற்பங்  (யாழ்.அக.);; one-fourth (ெச.அக.);.

  ரீயபாகம் turīyapākam, ெப. (n.)

   காற்பங்  (யாழ்.அக);; one-fourth (ெச.அக);.

ரயீம்

ரீயம் turīyam, ெப. (n.)

ரியம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see turiyam.

  ரீயம் turīyam, ெப. (n.)

ரியம்1 (யாழ்அக.); பாரக்்க;See. turiyam.

ரெீலனல்

 
  ரீெலனல் turīleṉal, ெப. (n.)

   எ ரப்ாரா  ைரந்  வ தற் ப் ; expr. signifying suddenness.

     " ரீெலன்  உள்ேள ந்தான்" (ெச.அக.);.
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1 turu, ெப. (n.)

   மரம் (உரி.நி.);; tree (ெச.அக.);.

  2 turu, ெப. (n.)

   1. இ ப் க் கைற; rust.

     "வல் ம் ற் த்தான் வந்ேத றந்ெதன்ன" ( மேர. சத. 90);.

   2. களிம்  ( ன்.);; verdigric.

   3.  ற்றம்; flaw.

     " ன் மாமணியாரம்" (கம்பரா. உலா.43);.

   4. ெசம்ம யா ; sheep.

     "ஆ  தைலத் ன்" (நற்.169);.

  3 turu, ெப. (n.)

   ேவதம் த யன ஒ ஞ் சந்தவைக; recital of a vedic text etc., by a disciple following his preceptor's lead.

     "சாைக ம் கற்பத் ம் கணத் ம் செ்சால் " (T.A.S.i.8);.

  1 turu, ெப. (n.)

   மரம் (உரி.நி.);; tree (ெசஅக);.

  2 turu, ெப. (n.)

   1. இ ப் க் கைற; rust.

     "வல் ம் ற் த்தான் வந்ேத றந்ெதன்ன" ( மேர. சத. 90);.

   2. களிம்  ( ன்.);; verdigric.

   3.  ற்றம்; flaw.

     " ன் மாமணியாரம்" (கம்பரா. உலா. 43);.

   4. ெசம்ம யா ; sheep.

     "ஆ  தைலத் ன்" (நற். 169);.

  3 turu, ெப. (n.)

   ேவதம் த யன ஒ ஞ் சந்தவைக; recital of a vedic text etc., by a disciple following his preceptor's lead.

     "சாைக ம் கற்பத் ம் கணத் ம் செ்சால் " (T.A.S.i,8);.

   turu, ெப. (n.)

   ேவதம் த யன ஒ ம் சந்தவைக; recital of a {} text, etc. by a disciple following his preceptor's lead.

     "சாைக ம் கற்பத் ம் கணத் ந் செ்சால் " (ெதய்வச.்  ற . 243);.

க்கத்ைதைல

 
  க்கத்ைதைல turukkattailai, ெப. (n.)

   க நிற ள்ள கடல் ன்வைக; sea fish, dark grey (ெச.அக.);.

     [  + கற்றைல.]
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க்கப்பல்

 
  க்கப்பல் turukkappal, ெப. (n.)

   ஒ ங் ல்லா  ெவளி நீண்ட பல்; an extremely large tooth projecting beyond the lips (சா.அக.);.

  க்கப்பல் turukka-p-pal, ெப. (n.)

   ஒ ங் ல்லா  ெவளி நீண்ட பல்; an extremely large tooth projecting beyond the lips (சா.அக.);.
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க்கம்

க்கம்1 turukkam, ெப. (n.)

   1. மான் மணத்  ( வா.);; musk.

   2. மத (கத் ரி); மான் ( வா.);; musk deer.

   3.  ங் மம் ( வா.); பாரக்்க;see Kungumam; saffron.

   4.  ங் மமரம் ( ங்.);; arnotto.

  க்கம்2 turukkam, ெப. (n.)

   1. ெசல் தற் ரிய இடம் (உரி.நி.);; inaccessible.

   2. மைலயரண்; mountain fortress, stronghold, fastness.

     "மாற் க்க லாைம ன்" (இர . மாைல .113);.

   3.  ஞ்  நிலம் ( ங்.);; hilly tract.

   4. கா  ( ங்);; forest, jungle.

   5. ஒ க்கமான வ  (யாழ்.அக.);; narrow path.

   6. ம ல் ( ங்.);; rampart.

  க்கம்3 turukkam, ெப. (n.)

ந் க்கம் பாரக்்க (மைல.);;see kunturukkam, konkany resin.

     [  →  க்கம்.]

  க்கம்1 turukkam, ெப. (n.)

   1. மான் மணத்  ( வா.);; musk.

   2. மத (கத் ரி); மான் ( வா.);; musk deer.

   3.  ங் மம் ( வா.); பாரக்்க;See. {}; saffron.

   4.  ங் மமரம் ( ங்.);; arnotto.

  க்கம்2 turukkam, ெப. (n.)

   1. ெசல் தற் ரிய இடம் (உரி.நி.);; inaccessible

   2. மைலயரண்; mountain fortress, stronghold, fastness.

     "மாற் க்க லாைம ன்" (இர . மாைல . 113);.

   3.  ஞ்  நிலம் ( ங்.);; hilly tract.

   4. கா  ( ங்.);; forest, jungle.

   5. ஒ க்கமான வ  (யாழ்.அக.);; narrow path.

   6. ம ல் ( ங்.);; rampart.

  க்கம்3 turukkam, ெப. (n.)

    ந் க்கம் பாரக்்க (மைல.);;See. kunturukkam; konkany resin.

     [  →  க்கம்]
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க்கல்

க்கல் turukkal, ெப. (n.)

   1. ெசம் ைறக்கல்; iron ston, laterite.

     " க்கேலா ெகா ங்க ங்கேலா" (அ ட்பா.vi.  ஆற்றாைம, 3, 8);.

   2. இ ப் க் ட்டம்; iron dross (யாழ்.அக.);.

     [  →  க்கல்.]

  க்கல் turukkal, ெப. (n.)

   1. ெசம் ைறக்கல்; iron ston, laterite.

     " க்கேலா ெகா ங்க ங்கேலா" (அ ட்பா. vi. ஆற்றாைம, 3, 8);.

   2. இ ப் க் ட்டம்; iron dross (யாழ்.அக.);.

     [  →  க்கல்]

க்கேவம்

 
  க்கேவம்  turukkavēmbu, ெப. (n.)

மைலேவம்  பாரக்்க;mountain neem.

     [ க்கம் + ேவம் .]

  க்கேவம்  turukkavēmbu, ெப. (n.)

   மைலேவம்  பாரக்்க; mountain neem.

     [ க்கம் + ேவம் ]

க்கற்றாைழ

 
  க்கற்றாைழ turukkaṟṟāḻai, ெப. (n.)

   கடற்கைர ஒரங்களில் ைள ம் ஒ  வைகச ் வப் க் கற்றாைழ; rusty coloured aloe. It is found grown in the 
sea coast. but it is common in the western coast (சா.அக.);.

     [  + கற்றாைழ.]

  க்கற்றாைழ turukkaṟṟāḻai, ெப. (n.)

   கடற்கைர ஒரங்களில் ைள ம் ஒ  வைகச ் வப் க் கற்றாைழ; rusty coloured aloe. It is found grown in the 
sea coast. but it is common in the western coast (சா.அக);.

     [  + கற்றாைழ]

 turusi, ெப. (n.)

 பாரக்்க;see turuccu (ெச.அக.);.

   turusi, ெப. (n.)

1 பாரக்்க;See. turucu (ெச.அக.);.

 
   turusiguru, ெப. (n.)

   ெவ ப்  (யாழ்.அக.);; sal-ammoniac.

465

www.valluvarvallalarvattam.com 11547 of 19068.



1 turusu, ெப. (n.)

   1. ம ற் த்தம்; blue vitriol.

   2. மா  ( ன்.);; spot, dirt, blemish, stain, defect.

   3. களிம்  (யாழ்.அக.);; rust.

  2 turusu, ெப. (n.)

   1.  ைர ; haste, speed.

     " சா வசப்ப த் ம்" ( ற );.

   2. ஆரவ் ; earnestness.

ெசந் ரம்

 
  ெசந் ரம் turususendūram, ெப. (n.)

    ைசக் ெகாண்  ெசய் ம் ெசந் ரம்; calcined red oxide of verdigris (சா.அக.);.

     [  + ெசந் ரம்.]

  ெசந் ரம் turususendūram, ெப. (n.)

    ைசக் ெகாண்  ெசய் ம் ெசந் ரம்; calcined red oxide of verdigris (சா.அக.);.

     [  + ெசந் ரம்]

செ்சம்

 
  செ்சம்  turusussembu, ெப. (n.)

    னின்  எ க் ம் ெசம்  இ  ய்ைமயான ெசம்  என்  க தப்ப ம்; copper derived from verdigris. 
It is said to be pure copрсг. (சா.அக.);.

     [  + ெசம் .]

  செ்சம்  turusussembu, ெப. (n.)

    னின்  எ க் ம் ெசம்  இ  ாய்ைமயான ெசம்  என்  க தப்ப ம்; copper derived from verdigris. 
It is said to be pure copper. (சா.அக.);.

     [  + ெசம் ]

ெம

 
  ெம  turusumeḻugu, ெப. (n.)

   அ  ேயா  ைச ம் ேசரத்் ச ்ெசய் ம் ஒ  வைக ெம ; a wax like preparation made with verdigris 
and the human skull as chief ingredients (சா.அக.);.

ஞ் ல்

 
  ஞ் ல் turuñjil, ெப. (n.)

   வவ்வால் ( வா.);; bat (ெச.அக.);.

ணன்

ணன் turuṇaṉ, ெப. (n.)

    வன் (க ங்க . 8);;Šivan (ெச.அக.);.

  ணன் turuṇaṉ, ெப. (n.)

    வன் (க ங்க . 41,. 8);;{} (ெச.அக.);.
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ணி

ணி turuṇi, ெப. (n.)

   1. ேதள்; scorpion.

   2. ெபண்ணாைம (கழ. த . அக.);.

  ணி turuṇi, ெப. (n.)

   1. ேதள்; scorpion

   2. ெபண்ணாைம (கழ. த . அக.);.

த் க்க த்

த் க்க த்  turuttikkaḻuttu, ெப. (n.)

த் க் ழாய் ( ன்.); பாரக்்க;see turtlti-kkulay.

     [ த் 2 + க த் .]

  த் க்க த்  turuttikkaḻuttu, ெப. (n.)

த் க் ழாய் ( ன்.); பாரக்்க;See. {}.

     [ த் 2 + க த் ]

த் க் ழற்பண்ைண

 
  த் க் ழற்பண்ைண turuttikkuḻṟpaṇṇai, ெப. (n.)

த் க் ழாய் ( ன்.); பாரக்்க;see turutti-k-kulāy (ெச.அக.);.

     [ த்  +  ழல் + பண்ைண.]

  த் க் ழற்பண்ைண turuttikkuḻṟpaṇṇai, ெப. (n.)

த் க் ழாய் ( ன்.); பாரக்்க;See. {}.  (ெச.அக.);

     [ த்  +  ழல் + பண்ைண]

த் க் ழாய்

 
  த் க் ழாய் turuttikkuḻāy, ெப. (n.)

   உைல க்  ( ன்.);; nozil of bellows.

     [ த்  +  ழாய்.]

  த் க் ழாய் turuttikkuḻāy, ெப. (n.)

   உைல க்  ( ன்.);; nozil of bellows.

     [ த்  +  ழாய்]
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த் ப்பாணம்

 
  த் ப்பாணம் turuttippāṇam, ெப. (n.)

   ேதாற்ைப ட் க் ெகா த் ம் ஒ  வைக ெவ  ( ன்.);; leather bag filled with gunpowder, used as a rocket.

ம வ.  த் வாணம்

     [ த்  + பாணம்.]

  த் ப்பாணம் turuttippāṇam, ெப. (n.)

   ேதாற்ைப ட் க் ெகா த் ம் ஒ  வைக ெவ  ( ன்.);; leather bag filled with gun powder, used as a rocket.

ம வ.  த் வாணம்

     [ த்  + பாணம்]

த் க்

 
  த் க்  turuttimūkku, ெப. (n.)

த் க் ழாய் ( ன்); பாரக்்க;see turutti-k-kulay.

     [ த்  +  க் .]

  த் க்  turuttimūkku, ெப. (n.)

த் க் ழாய் ( ன்.); பாரக்்க;See. {}.

     [ த்  +  க் ]

த் -தல்

த் -தல் duruddiyūdudal, ெச. . . (v.i.)

   1. உைல க யாற் காற்  எ ப் தல்; to blow the bellows.

   2.  த் வாச் யம்; to play on a bass pipe.

   3. ஒத் ப்பா தல்; to echo anothers words;

 to imitiate the words or opinion of a person obsequously.

     [ த்  + ஊ .]

  த் -தல் duruddiyūdudal, ெச. . . (v.i.)

   1. உைல க யாற் காற்  எ ப் தல்; to blow the bellows.

   2.  த் வாச் யம் ஊ தல்; to play on a bass pipe.

   3. ஒத் ப் பா தல்; to echo anothers words;

 to imitiate the words or opinion of a person obsequously.

     [ த்  + ஊ -,]

468

www.valluvarvallalarvattam.com 11550 of 19068.



த்

த் 1 duruddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெவளித ்ேதான் தல்; to bulge, protrude.

     [  →  த் -.]

  த் 2 duruddudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெவளித்தள் தல்; to thrust out. 

     'வ  த் க் ெகாண் க் ற '.

     [  →  த் -.]

  த் 1 duruddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெவளித ்ேதான் தல்; to bulge, protrude.

     [  →  த் -]

  த் 2 duruddudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெவளித்தள் தல்; to thrust out.

     'வ  த் க் ெகாண் க் ற '.

     [  →  த் -,]

த் ரம்

 
  த் ரம் turuttūram, ெப. (n.)

   ஊமத்ைத (மைல.);; datura.

வா

 
  வா  durudivādi, ெப. (n.)

    ம்பாைல ெயன் ம் மரம் (சங்.அக.);; a tree.

  வா  durudivādi, ெப. (n.)

    ம்பாைல ெயன் ம் மரம் (சங்அக.);; a tree.
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-த்தல்

-த்தல் duruduruddal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1. அைம ன்  இ த்தல்; to be fidgetty, restless;

 to make idle motions or gestures.

     "அவன் க ம் த்தவன்".

   2.  த்தல்; to quiver, as the lips or tongue through desire to speak.

   3. பரபரப் ; to be in great haste.

     [ஒ கா.  ெரனல் →  .]

  -த்தல் duruduruddal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1. அைம ன்  இ த்தல்; to be fidgetty, restless;

 to make idle motions or gestures.

     "அவன் க ம் த்தவன்"

   2.  த்தல்; to quiver, as the lips or tongue through desire to speak.

   3. பரபரப் ; to be in great haste.

     [ஒ கா.  ெரனல் →  -,]

க்ைகத்தனம்

க்ைகத்தனம் durudurukkaiddaṉam, ெப. (n.)

    ம் த்தனம்; mischievousness, rebellious conduct.

     " க்ைகத்தனம் அ த் த் ரிந்த நீ" (ஈ . 1, 3, 1);.

     [  →  க்ைகத்தனம்.]

  க்ைகத்தனம் durudurukkaiddaṉam, ெப. (n.)

    ம் த்தனம்; mischieviousness, rebellious conduct.

     " க்ைகத்தனம் அ த் த் ரிந்த நீ" (ஈ  1, 3, 1);.

     [  →  க்ைகத்தனம்]

ப்

ப்  duruduruppu, ெப. (n.)

   1. அைம ன்ைம; restlessness, impatience.

   2.  ைர ; haste.

   3.  ப் ; active habit (ெச.அக.);.

     [  →  ப் .]

  ப்  turuturuppu, ெப. (n.)

   1. அைம ன்ைம; restlessness, impatience.

   2.  ைர ; haste.

   3.  ப் ; active habit (ெசஅக.);.

     [  →  ப் ]
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ப்ைப

 
  ப்ைப duruduruppai, ெப. (n.)

   அைம  யற்றவன்; a fidgetly or restless person (ெச.அக.);.

     [  →  ப்ைப.]

  ப்ைப turuturuppai, ெப. (n.)

   அைம  யற்றவன்; a fidgetly or restless person (ெச.அக);.

     [  →  ப்ைப]

பாைவ

 
  பாைவ durudurupāvai, ெப. (n.)

    ந் பாைவ; restless, fidgetty girl or woman (ெச.அக.);.

     [  →  பாைவ.]

  பாைவ durudurupāvai, ெப. (n.)

    ந் பாைவ; restless, fidgetty girl or woman (ெசஅக);.

     [  →  பாைவ]

ம்ைப

 
  ம்ைப durudurumbai, ெப. (n.)

    ள்ைள ைளயாட்  வைக (யாழ்.அக);; a child's game.

     [  →  ம்ைப.]

  ம்ைப durudurumbai, ெப. (n.)

    ள்ைள ைளயாட்  வைக (யாழ்.அக.);; a child's game.

     [  →  ம்ைப]

ெவனல்

 
  ெவனல் duruduruveṉal, ெப. (n.)

ெரனல் பாரக்்க;see turuturenal (ெச.அக.);.

  ெவனல் duruduruveṉal, ெப. (n.)

ெரனல் பாரக்்க;See. {} (ெசஅக);.

ெரனல்

 
  ெரனல் durudureṉal, ெப. (n.)

   அைம ன்ைமக் ப் ; expr. signifying restlessness, impatience, uneasiness, the state of being always in motion.

ைத

ைத durudai, ெப. (n.)

   1.  ன ; itching.

   2. ஆைசப்பா ; craving (ெச.அக.);.
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ந் -தல்

ந் -தல் durundudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ைள ெபரிதாக் தல்; to enlarge, as a hole or cavity.

   2. ஆராய்தல்; to explore, examine (ெச.அக.);.

  ந் -தல் turuntu-,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ைள ெபரிதாக் தல்; to enlarge, as a hole or cavity.

   2. ஆராய்தல்; to explore, examine (ெசஅக);.

நகம்

நகம் turunagam, ெப. (n.)

   1.  ள்;  ரை்ம;  ண்ைம; sharpness (கழத அக);.

  நகம் turunagam, ெப. (n.)

   1.  ள்;  ரை்ம;  ண்ைம; sharpness (கழ.த அக);.

நாமம்

நாமம் turunāmam, ெப. (n.)

    லேநாய்; piles.

     " க்கர ் நாமர"் ( பஞ்.76); (ெச.அக.);.

  நாமம் turunāmam, ெப. (n.)

    லேநாய்; piles.

     " க்கர ் நாமர"் ( பஞ். 76); (ெச.அக.);.

ப்பணம்

 
  ப்பணம் turuppaṇam, ெப. (n.)

ரப்பணம் பாரக்்க ( ன்.);;see tura-p-panam (ெச.அக.);.

  ப்பணம் turuppaṇam, ெப. (n.)

ரப்பணம் பாரக்்க ( ன்.);;See. {} (ெசஅக);.

ப்படாதஉேலாகம்

 
  ப்படாதஉேலாகம் turuppaṭātaulōkam, ெப. (n.)

    ைல யரந்்த ய மாைழையக் க் ம் ெசால், எளி ல் ப் க்காத மாைழைய ம் 
க் ம்; noble metals (அ . களஞ்.);.

     [  + படாத + உேலாகம்.]

  ப்படாதஉேலாகம் turuppaṭātaulōkam, ெப. (n.)

    ைல யரந்்த,  ய மாைழையக் க் ம் ெசால், எளி ல் ப க்காத மாைழைய ம் 
க் ம்; noble metals (அ . களஞ்);.

     [  + படாத + உேலாகம்]
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பா

 
  பா  turupāti, ெப. (n.)

   பாதம் ெவளி ம் ய ெபண்; female with feet turned outwards (சா.அக.);.

  பா  turupāti, ெப. (n.)

   பாதம் ெவளி ம் ய ெபண்; female with feet turned outwards (சா.அக);.

ப் -த்தல்

ப் -த்தல் turuppiḍittal, ெச. . . (v.i.)

   இ ம் ற் கைற பற் தல்; to rust, gater rust.

     ' ப் ப் த் ண் ேபால்' (அ ட்பா.அவாவ ப் . 11);

    ற்ற வைடயாளம் கண் த்தல்; to detect, trace, search (ெச.அக..);.

     [  +  -.]

  ப் -த்தல் turuppiḍittal, ெச. . . (v.i.)

   இ ம் ற் கைற பற் தல்; to rust, gater rust.

     ' ப் ப் த் ண் ேபால்' (அ ட்பா.அவாவ ப் , 11);

    ற்ற வைடயாளம் கண் த்தல்; to detect, trace, search (ெச.அக.);.

     [  +  -,]

ப் ைணப்

 
  ப் ைணப்  turuppiṇaippu, ெப. (n.)

   க ைவத் த ப்பதற்  அல்ல  யான அ த்தத்ைதத் தாங் வதற்  ஒ  வளி கரணிையப் 
பயன்ப த் ச ்ெசய்யப்ப ம் ைணப் ; rust joint (அ .களஞ்.);.

     [  +  ைணப் .]

  ப் ைணப்  turuppiṇaippu, ெப. (n.)

   க ைவத் த ப்பதற்  அல்ல  யான அ த்தத்ைதத் தாங் வதற்  ஒ  வளி கரணிையப் 
பயன்ப த் ச ்ெசய்யப்ப ம் ைணப் ; rust joint (அ .களஞ்.);.

     [  +  ைணப் ]

ப் க்

ப் க்  turuppukāṭu, ெப. (n.)

    ற்றாப்ெபா ; unwinnowed heap of grain.

     " ப் க் டாக அவ் ைரயன்ேறா இவ  கந்த " (ஈ .6,6,1);.

     [ ப்  +  .]

  ப் க்  turuppukāṭu, ெப. (n.)

    ற்றாப்ெபா ; unwinnowed heap of grain.

     " ப் க் டாக அவ் ைரயன்ேறா இவ  கந்த " (ஈ . 6, 5, 1);.

     [ ப்  +  ]
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பவ ணி

 
  பவ ணி turubavaruṇi, ெப. (n.)

   காட்டாமணக்  (மைல.);; common physic nut (ெச.அக.);.

  பவ ணி turubavaruṇi, ெப. (n.)

   காட்டாமணக்  (மைல);; common physic nut (ெசஅக.);.

ம்பாட்டம்

 
  ம்பாட்டம் turumbāṭṭam, ெப. (n.)

    ச் க் ச் த் தாம்பாளம் ( ன்.);; a children's game (ெச.அக.);.

     [ ம்  + ஆட்டம்.]

  ம்பாட்டம் turumbāṭṭam, ெப. (n.)

    ச் க் ச் த் தாம்பாளம் ( ன்.);; a children's game (ெச.அக.);.

     [ ம்  + ஆட்டம்]

ம்பாய்ப்ேபாதல்

 
  ம்பாய்ப்ேபாதல் turumbāyppōtal, ெப. (n.)

   இைளத் ப்ேபாதல்; emociated as in disease (சா.அக.);.

ம்

ம்  turumbu, ெப. (n.)

   1.  ளம்; bits of straw.

   2. சக்ைக; refuse stalles, as of sugar-cane. 

     ' ம்ெப ந்  ேவங்கால்' (நால .35);.

   3.  ராக; splinder.

   4. கண் க்  ைம ங் க ; brush for paining eyes. 

     'கண் க் ட ஒ  ம் ல்லாதப  அ ந் ' (ஈ . 5, 6, 1);.

   5. ஒ  வ ப்  (1);; a caste.

     [  →  ம் .]

  ம்  turumbu, ெப. (n.)

   1.  ளம்; bits of straw.

   2. சக்ைக; refuse stalles, as of sugar- cane.

     ' ம்ெப ந்  ேவங்கால்' (நால . 35);.

   3.  ராக; splinder.

   4. கண் க்  ைம ங் க ; brush for paining eyes.

     'கண் க் ட ஒ  ம் ல்லாதப  அ ந் ' (ஈ . 5, 6, 1);.

   5. ஒ  வ ப்  (1);; a caste.

     [  →  ம் ]
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ம் ெகா -த்தல்

 
  ம் ெகா -த்தல் turumbugoḍuttal, ெச. . . (v.i.)

    லக்  தற் ப்பாகத் ம்ைப மைன டம் ெகா த்தல் ( ன்.);; to give a straw to a wife in token 
of divorce.

     [ ம்  + ெகா .]

  ம் ெகா -த்தல் turumbugoḍuttal, ெச. . . (v.i.)

    லக்  தற் ப்பாகத் ம்ைப மைன டம் ெகா த்தல் ( ன்.);; to give a straw to a wife in token 
of divorce.

     [ ம்  + ெகா ]

ம் டன்

 
  ம் டன் turumbuḍaṉ, ெப. (n.)

    ற்றாப் ெபா ; heap of grain which has not been winnowed (ெச.அக.);.

     [ ம்  + உடன்.]

  ம் டன் turumbuḍaṉ, ெப. (n.)

    ற்றாப் ெபா ; heap of grain which has not been winnowed (ெச.அக.);.

     [ ம்  + உடன்]

ம் த் ப்ேபா -

ம் த் ப்ேபா -தல் durumbumuṟidduppōṭudal, ெச. . . (v.i.)

   1. தைட உண்டாக் தல்; to create obstructions or obstacles.

   2. பைக உண்டாக் தல்; to sow seeds of discord, as between friends.

     [ ம்  +  த்  + ேபா -.]

  ம் த் ப்ேபா -தல் durumbumuṟidduppōṭudal, ெச. . . (v.i.)

   1. தைட உண்டாக் தல்; to create obstructions or obstacles.

   2. பைக உண்டாக் தல்; to sow seeds of discord, as between friends.

     [ ம்  +  த்  + ேபா -,]

ம் வாங் -தல்

 
  ம் வாங் -தல் durumbuvāṅgudal, ெச. . . (v.i.)

    லக டம்ப தற் ப்பாக மைன  ம்ைபப் ெபற் க் ெகாள் தல் ( ன்.);; to take a straw, as a wife 
consenting to be divorced.

     [ ம்  + வாங் -.]

  ம் வாங் -தல் durumbuvāṅgudal, ெச. . . (v.i.)

    லக டம்ப தற் ப்பாக மைன  ம்ைபப் ெபற் க் ெகாள் தல் ( ன்.);; to take a straw, as a wife 
consenting to be divorced.

     [ ம்  + வாங் -,]

ம்ெபான்

 
  ம்ெபான் turumboṉ, ெப. (n.)

   இ ம் ; iron (சா.அக.);.
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ம ேராட்டம்

 
  ம ேராட்டம் turumasirōṭṭam, ெப. (n.)

   பைன (மைல);; palmyra palm.

  ம ேராட்டம் turumasirōṭṭam, ெப. (n.)

   பைன (மைல.);; palmyra palm.

மநகம்

 
  மநகம் turumanagam, ெப. (n.)

    ள் (சங்.அக.);; thorn.
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மம்

மம்1 turumam, ெப. (n.)

   1. மரம் ( ங்.);; tree.

   2. சாப் ரா (மைல);; arnotto.

   3. கற்பகத்த  (யாழ்.அக.);; celestial tree.

  மம்2 turumam, ெப. (n.)

    ண் ன் கைடப் ெபயர;் plants second term as

   1. க த் மம்; Alipinia galanga.

   2.  தத் மம்;   ெபரிய ந ; large sebeston.

   3. வச் ரத் மம்;  க்கள்ளி; twisted purge.

   4. ேபா த் மம்; அரசமரம்; peepal tree.

   5. மாதத் மம்; மாங்காய்; mango tree.

   6. இமத் மம்; மைல ேவம் ; hill neem.

   7. அப் ரியத் மம்; வறட் வா; white poolah. (சா.அக.);.

  மம்3 turumam, ெப. (n.)

   மனக்கலக்கம் ( வா.);; perturbation, perplexity of mind.

  மம்1 turumam, ெப. (n.)

   1. மரம் ( ங்.);; tree.

   2. சாப் ரா (மைல.);; arnotto.

   3. கற்பகத்த  (யாழ்.அக.);; celestial tree.

  மம்2 turumam, ெப. (n.)

    ண் ன் கைடப் ெபயர;் plants second term as

   1. க த் மம்; அரத்ைத; Alipinia galanga.

   2.  தத் மம்; ெபரிய ந ; large sebeston.

   3. வச் ரத் மம்; க்கள்ளி; twisted purge.

   4. ேபா த் மம்;அரசமரம்; peepal tree.

   5. மாதத் மம்; மாங்காய்l; mango tree.

   6. இமத் மம்; மைல ேவம் ; hill neem.

   7. அப் ரியத் மம்; வறட் வா; white poolah. (சா. அக.);.

  மம்3 turumam, ெப. (n.)

   மனக்கலக்கம் ( வா);; perturbation, perplexity of mind.
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மரம்

 
  மரம் turumaram, ெப. (n.)

மநகம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see turuma-nagam.

  மரம் turumaram, ெப. (n.)

மநகம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;See. turuma-nagam.

மவ ணி

 
  மவ ணி turumavaruṇi, ெப. (n.)

   காட்டாமணக்  ( .அ.);; common physic nut.

  மவ ணி turumavaruṇi, ெப. (n.)

   காட்டாமணக்  ( அ.);; common physic nut.

மாரி

 
  மாரி turumāri, ெப. (n.)

   பாைன (யாழ்.அக.);; elephant.

வகம்

 
  வகம் turuvagam, ெப. (n.)

    ற்  (யாழ்.அக.);; stump.

  வகம் turuvagam, ெப. (n.)

    ற்  (யாழ்.அக);; stump.

வங்கட் -தல்

வங்கட் -தல் duruvaṅgaṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

   1. கணக்  ெந ைற உண்டாக் தல்; a rule for any mathematical calculation.

   2. உத  ேத தல்; to devise means or expedients.

     [ வம் + கட் -.]

  வங்கட் -தல் duruvaṅgaṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

   1. கணக்  ெந ைற உண்டாக் தல்; a rule for any mathematical calculation.

   2. உத  ேத தல்; to devise means or expedients.

     [ வம் + கட் -,]
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வசக்கரம்

வசக்கரம்1 turuvasakkaram, ெப. (n.)

   இர  பகல்கைள உண்டாக் வதாகக் க தப்ப ம் வானச ்சக்கரம்; the wheel of Dhruva, turning the heavens 
and causing the motions.

     "ேம ன் றஞ் ழ்ந்தா ந் வ சக்கரம்ேபால்" ( ைள.  மணப்.161);.

     [ வம் + சக்கரம்.]

  வசக்கரம்2 turuvasakkaram, ெப. (n.)

   உல ன் ளிரச்்  மண்டலங்கைள வைரய க் ம் ற்  (ேரைக); வரிைக; polar circles. (M.Navi. 57);.

     [ வம் + சக்கரம்.]

  வசக்கரம்1 turuva-cakkaram, ெப. (n.)

   இர  பகல்கைள உண்டாக் வதாகக் க தப்ப ம் வானச ்சக்கரம்; the wheel of Dhruva, turning the heavens 
and causing the motions.

     "ேம ன் றஞ் ழ்ந்தா ந் வ சக்கரம்ேபால்" ( ைள.  மணப். 161);.

     [ வம் + சக்கரம்]

  வசக்கரம்2 turuva-cakkaram, ெப. (n.)

   உல ன் ளிரச்்  மண்டலங்கைள வைரய க் ம் ற்  (ேரைக); வரிைக; polar circles. (M.Navi. 57);

வதாளம்

வதாளம் turuvatāḷam, ெப. (n.)

   1. ஒன்ப  தாளத் ெளான்  ( வா.);; a variety of time measure.

   2. சத்தத் தாளதெ்தான் ; a variety of time-measure represented thus 180, one of catta-tálam.

     [ வம் + தாளம்.]

  வதாளம் turuvatāḷam, ெப. (n.)

   1. ஒன்ப  தாளத் ெளான்  ( வா.);; a variety of time measure.

   2. சத்தத் தாளதெ்தான்  (பரத.தாள. 18);; a variety of time-measure represented thus 180, one of catta-{}.

     [ வம் + தாளம்]

வபதம்

வபதம் duruvabadam, ெப. (n.)

   1.  வ மண்டலம்; region of the pole star, as attained by Duruva.

     "சந் ர ரியர ் தேலார ்பதங்க க் த் வபதம்" ( ற்றா. தல.  க் ற்றா.25);.

   2. 33  ரலவள  ெகாண்ட ; a pit 34 in. deep.

     " வ பதமா ய ைய எட் ற் க க்க" ( ற்.21);.

  வபதம் turupatam, ெப. (n.)

   1.  வ மண்டலம்; region of the pole star, as attained by Duruva.

     " ந் ர ரியர ் தேலார ்பதங்க க் த் வபதம்" ( ற்றா. தல.  க் ற்றா. 25);.

   2. 33  ரலவள  ெகாண்ட ; a pit 34 in. deep.

     " வ பதமா ய ைய எட் ற் க க்க" (சாவா.  ற். 21);.
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வம்

வம்1 turuvam, ெப. (n.)

   1. அைசயா நிைல; Immutability, steadiness, firmness.

   2. உ  (யாழ்.அக.);; certainity.

   3.  வ ண் ன்; the pole of any great circle of the sphere.

   4. அ யாத்தன்ைம (யாழ்.அக.);; eternity.

   5. ஊழ்; fate.

     "ப வரல் வந்த  வம்" (ஞான.31, 3);.

   6. ஒ க்கவ ; narrow path.

   7. 34  ரல அள ள்ள ; a pit 34 in. deep.

   8. ஒப் ; resemblance.

     "வலம் ரித் வங் ெகாண்ட சங் " ( வக.811);.

  வம்2 turuvam, ெப. (n.) 

   மைலக் ேகாடை்ட ( ன்.);; hill, fortress.

  வம்1 turuvam, ெப. (n.)

   1. அைசயா நிைல; Immutability, steadiness, firmness.

   2. உ  (யாழ்.அக);; certainity.

   3.  வ ண் ன்; the pole of any great circle of the sphere.

   4. அ யாத்தன்ைம (யாழ்அக.);; eternity.

   5. ஊழ்; fate.

     "ப வரல் வந்த  வம்" (ஞானா. 31, 3);.

   6. ஒ க்கவ ; narrow path.

   7. 34  ரல அள ள்ள ; a pit 34 in. deep.

   8. ஒப் ; resemblance.

     "வலம் ரித் வங் ெகாண்ட சங் " ( வக. 811);.

  வம்2 turuvam,  .ெப. (n.prob.)

   மைலக் ேகாடை்ட ( ன்.);; hill, fortress.

வ ைனப்

 
  வ ைனப்  turuvamuṉaippu, ெப. (n.)

   நில லக ைனக்ேகா கைள ேநாக்  ைனத்  நிற் ம் காந்தக்கல், காந்த ஊ  த யவற் ன் 
இயல் ,  ன் ட்  ைனக்ேகா  இயல்  ( ன்);; polarity.

     [ வம் +  ைனப் .]

  வ ைனப்  turuvamuṉaippu, ெப. (n.)

   நில லக ைனக்ேகா கைள ேநாக்  ைனத்  நிற் ம் காந்தக்கல், காந்த ஊ  த யவற் ன் 
இயல் ,  ன் ட்  ைனக்ேகா  இயல்  ( ன்.);; polarity.

     [ வம் +  ைனப் ]
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வயம்

 
  வயம் turuvayam, ெப. (n.)

   அள ; measurement (கழ.த .அக.);.

  வயம் turuvayam, ெப. (n.)

   அள ; measurement (கழ. த . அக.);.

வல்

வல் turuval, ெப. (n.)

   1. ேத ைக; searching.

   2. ேதங்காய் த யவற் ன் த் ரள்; scrapings, as of coconut-pulp.

     "நாளி ேகாப்பழச ்ெச ந் வல்" ( வாத. .  ப்ெப ந்.51);.

   3.  வல  பாரக்்க;see turuvalaku.

   4. கைடைக ( ங்.);; churning.

   5.  ைளக்ைக: 

 boring, drilling.

     [  →  வல்.]

  வல் turuval, ெப. (n.)

   1. ேத ைக; searching.

   2. ேதங்காய் த யவற் ன் த் ரள்; scrapings, as of coconut-pulp.

     "நாளி ேகாப்பழச ்ெச ந் வல்" ( வாத.  .  ப்ெப ந். 51);.

   3.  வல  பாரக்்க;See. turuvalaku.

   4. கைடைக ( ங்.);; churning.

   5.  ைளக்ைக; boring, drilling.

     [  →  வல்]

வல்மைண

 
  வல்மைண turuvalmaṇai, ெப. (n.)

வல  பாரக்்க;see turuvalagu.

     [ வல் + மைண.]

  வல்மைண turuvalmaṇai, ெப. (n.)

வல  பாரக்்க;See. turuvalagu.

     [ வல் + மைண]
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வல

 
  வல  turuvalagu, ெப. (n.)

   ேதங்காய் ங் க ; coconut-scraper consisting of a curved iron-piece set in a block of wood.

     [  + அல  →  வல .]

  வல  turuvalaku, ெப. (n.)

   ேதங்காய் ங் க ; coconut-scraper consisting of a curved iron-piece set in a block of wood.

     [  + அல  →  வல ]

வல க் ற்

 
  வல க் ற்  turuvalagugguṟṟi, ெப. (n.)

வல  பாரக்்க;see turuvalaku (ெநல்ைல);.

     [  + அல  +  ற் .]

  வல க் ற்  turuvalagugguṟṟi, ெப. (n.)

வல  பாரக்்க;See. turuvalaku (ெநல்ைல.);.

     [  + அல  +  ற் ]

வற்க

 
  வற்க  turuvaṟkaṟi, ெப. (n.)

   காய்க கைளத் ச ்சைமத்த க ; curry made of scraped vegetables (ெச.அக.);.

     [ வல் + க .]

  வற்க  turuvaṟkaṟi, ெப. (n.)

   காய்க கைளத் ச ்சைமத்த க ; curry made of scraped vegetables (ெச.அக.);.

     [ வல் + க ]

வாட்

 
  வாட்  turuvāṭṭi, ெப. (n.)

   ஏலம் (மைல);; true cardamom.

  வாட்  turuvāṭṭi, ெப. (n.)

   ஏலம் (மைல.);; true cardamom.
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வா

 
  வா  turuvāṭu, ெப. (n.)

   ெசம்ம யா  ( வா.);; a kind of fleecy sheep.

     [  →  வா .]

  வா  turuvāṭu, ெப. (n.)

   ெசம்ம யா  ( வா.);; a kind of fleecy sheep.

     [  →  வா ]

வா

 
  வா  turuvāti, ெப. (n.)

   காட்டாமணக்  (மைல);; common physic nut.

  வா  turuvāti, ெப. (n.)

   காட்டாமணக்  (மைல.);; common physic nut.

-தல்

-தல் duruvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேத தல்; to seek, enquire into, search out, trace, pursue.

     " ழ்நீர ் ளித்தாைனத ் த் ரீஇ யற் " ( றள்.929);.

   2. ெதாைளத்தல்; to bore, drill, perforate.

   3. ேதங்காய் த யன கைடந்  தல்; to scrape, as the pulp of a coconut.

   4. கைடதல் ( ங்.);; to churn.

   5.  ன் த் தல்; to harass.

   ெத.  ;க. 

     [ ள் →  -.]

  -தல் turuvu-,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேத தல்; to seek, enquire into, search out, trace, pursue.

     " ழ்நீர ் ளித்தாைனத ் த் ரீஇ யற் " ( றள். 929);.

   2. ெதாைளத்தல்; to bore, drill, perforate.

   3. ேதங்காய் த யன கைடந்  தல்; to scrape, as the pulp of a coconut.

   4. கைடதல் ( ங்.);; to churn.

   5.  ன் த் தல்; to harass.

   ெத.  ;க. 

     [ ள் →  -,]
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2 turuvu, ெப. (n.)

   1. ேத ைக ( டா);; earching.

   2.  ைக; scooping.

   3.  ைள ( ன்.);; hole.

க. 

  2 turuvu, ெப. (n.)

   1. ேத ைக ( டா.);; earching.

   2.  ைக; scooping.

   3.  ைள ( ன்.);; hole.

க. 

ேகால்

 
  ேகால் turuvuāl, ெப. (n.)

   ேதங்காய் த யன ங் க ; scraping instrument

     [  + ேகால்.]

  ேகால் turuvuāl, ெப. (n.)

   ேதங்காய் த யன ங் க ; scraping instrument.

     [  + ேகால்]

பலைக

 
  பலைக turuvubalagai, ெப. (n.)

வல  பாரக்்க ( ன்.);;see turuvalagu.

ெத.  ம்பலக

     [  + பலைக.]

  பலைக turuvu-palagai, ெப. (n.)

வல  பாரக்்க ( ன்.);;See. turuvalagu.

ெத.  ம்பலக

     [  + பலைக]

ளக்கம்

ளக்கம் turuḷakkam, ெப. (n.)

   1.  ந் க்கம் ( .அ.);; Indian gum anime.

   2. ந ம் ைக ( ன்.);; frank incense.

  ளக்கம் turuḷakkam, ெப. (n.)

   1.  ந் க்கம் ( . அ.);; Indian gum anime.

   2. ந ம் ைக ( ன்.);; frank incense.
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ேரணிைக

 
  ேரணிைக turēṇigai, ெப. (n.)

   ஆ ைர (மைல);; tanner's senna.

  ேரணிைக turēṇigai, ெப. (n.)

   ஆ ைர (மைல,);; tanncr's senna.

ைர

ைர1 turai, ெப. (n.)

   1. தைலவன்; chief, lord;

 master, ruler;

 gentle man, nobleman.

   2. ஐேராப் யன்; European. 

     ' ைரகேளாட ெசாக்கட்டான் ேபாட்டால் ேதாற்றா ம் ட் , ெவன்றா ம் ட் ' (பழ.);.

   ெத. ெதார;க. ெதாெர

     [ ர →  ைர ( .தா.59);.]

  ைர2 turai, ெப. (n.)

   1.  ைர ; quickness, speed, haste.

     " ற த் ைர ைடத் " (சடேகாபரந்.47);.

   2.  ப்பா ; abundance, plenty, increase.

     " ைரமாண்டவா பா த் ேதாேணாக்க மாடாேமா" ( வாச.15, 14);. ( . 2, 32,  வஞா.);.

  ைர1 turai, ெப. (n.)

   1. தைலவன்; chief, lord;

 master, ruler;

 gentle man, nobleman.

   2. ஐேராப் யன்; European.

     ' ைரகேளாட ெசாக்கட்டான் ேபாட்டால் ேதாற்றா ம் ட் , ெவன்றா ம் ட் ' (பழ.);.

   ெத. ெதார;க. ெதாெர

     [ ர →  ைர ( . தா. 59);]

ைரச்

 
  ைரச்  turaicci, ெப. (n.)

   மாைழ நி ைள ( .அ.);; a kind of bismuth (ெச.அக.);.

485

www.valluvarvallalarvattam.com 11567 of 19068.



ைரப்ெபண்

ைரப்ெபண் turaippeṇ, ெப. (n.)

   ெப மாட் ; lady, noble woman. 

     "ெதா  மதன் ேபாற் ம் ைரப் ெபண்" (அழ ய. நம் லா, 136);.

     [ ைர + ெபண்.]

  ைரப்ெபண் turaippeṇ, ெப. (n.)

   ெப மாட் ; lady, noble woman.

     "ெதா  மதன் ேபாற் ம் ைரப் ெபண்" (அழ ய நம் லா, 136);.

     [ ைர + ெபண்]

ைர ப

 
  ைர ப  duraipūpadi, ெப. (n.)

   மாணிக்கம்; a valuable ruby (சா.அக.);.

     [ ைர +  ப .]

  ைர ப  duraipūpadi, ெப. (n.)

   மாணிக்கம்; a valuable ruby (சா.அக.);.

     [ ைர +  ப ]

ைரமகள்

ைரமகள் turaimagaḷ, ெப. (n.)

   தைல ; miolress;lady, queen.

     "ம ைரத ் ைரமகள்" ( மர.  ர.  னா.  ள்ைள. 27);.

     [ ைர + மகள்.]

  ைரமகள் turaimagaḷ, ெப. (n.)

   தைல ; miolress;

 lady, queen.

     "ம ைரத ் ைரமகள்" ( மர.  ர.  னா.  ள்ைள. 27);.

     [ ைர + மகள்]

ைரமகன்

ைரமகன் turaimagaṉ, ெப. (n.)

ைர1 பாரக்்க;see turai.

     [ ைர + மகன்.]

  ைரமகன் turaimagaṉ, ெப. (n.)

ைர1 பாரக்்க;See. turai.

     [ ைர + மகன்]
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ைரவாைழ

 
  ைரவாைழ turaivāḻai, ெப. (n.)

   ஒ  வைக வாைழ; dacca banana (சா.அக.);.

  ைரவாைழ duraivalai, ெப. (n.)

   ஒ  வைக வாைழ; dacca banana (சா.அக.);

ேராட்

ேராட்  turōṭṭi, ெப. (n.)

   1. அங் சம் (W);; elephant's hook.

   2.  றட் க்ேகால் (யாழ்.அக.);; garderierls crook.

  ேராட்  turōṭṭi,  .ெப. (n.prob)

   1. அங் சம் (W);; elephant's hook.

   2.  றட் க்ேகால் (யாழ்.அக.);; garderierls crook.

ல்லம்

 
  ல்லம் tullam, ெப. (n.)

   ேபெரா  (ச .);; Din, roar, great noise. (ெச.அக.);.

  ல்லம் tullam, ெப. (n.)

   ேபெரா  (ச .);; Din, roar, great noise. (ெச.அக.);

ல் யக்கைடசல்இயந் ரம்

 
  ல் யக்கைடசல்இயந் ரம் tulliyakkaḍaisaliyandiram, ெப. (n.)

    ல் யமான கைடசல் ேவைலப்பா கைளச ்ெசய்வதற்ேகற்ற ய ேமைசக் கைடசல் 
இயந் ரம்;     [ ல் யம் + கைடசல் + இயந் ரம்.]

  ல் யக்கைடசல்இயந் ரம் tulliyakkaḍaisaliyandiram, ெப. (n.)

ல் யமான கைடசல் ேவைலப் பா கைளச ்ெசய்வதற்ேகற்ற ய ேமைசக் கைடசல் 
இயந் ரம்;(எந்.);

 precesion lathe.

     [ ல் யம் + கைடசல் + இயந் ரம்]

ல் யசாைண

 
  ல் யசாைண tulliyacāṇai, ெப. (n.)

   இயந் ரக் களின் ண்ணிைட ேவ  பாட்டள  க ம் ெந க்கமாக இ க்கக் ய இயந் ரச ்
சாைண; precesion grinding. (அ . களஞ்);.

     [ ல் ம் + சாைண.]

  ல் யசாைண tulliyacāṇai, ெப. (n.)

   இயந் ரக் களின் ண்ணிைட ேவ  பாட்டள  க ம் ெந க்கமாக இ க்கக் ய இயந் ரச ்
சாைண; precesion grinding. (அ . களஞ்);.

     [ ல் யம் + சாைண]
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ல் யபானம்

 
  ல் யபானம் tulliyapāṉam, ெப. (n.)

   பலர ்ஒன்  ேசரந்் க் த்தல்; drinking all together (சா.அக.);.

  ல் யபானம் tulliyapāṉam, ெப. (n.)

   பலர ்ஒன்  ேசரந்் க் த்தல்; drinking all together. (சா.அக.);.

ல் யம்

ல் யம் tulliyam, ெப. (n.)

   1. ஒப் ; similitude, resemblance, equality.

     "அவ க்  இவன் ல் யம்" (தத் வப். அளைவ. 3, உைர);.

   2.  கச ்சரியான ; accuracy, exactness. 

ல் யமாய்ச ்ெசான்னான்.

   3. ஒப்பக் ைகெய த் ; sign-manual.

     "அரசரின் ல் யஞ் சாரத்் ன ட் " (நாஞ்.);.

     [ ல் →  ல் யம் (ேவ.க.251);.

  ல் யம் tulliyam, ெப. (n.)

   1. ஒப் ; similitude, resemblance, equality.

     "அவ க்  இவன் ல் யம்" (தத் வப். அளைவ. 3, உைர);.

   2.  கச ்சரியான ; accuracy, exactness.  ல் யமாய்ச ்ெசான்னான்.

   3. ஒப்பக் ைகெய த் ; sign- manual.

     "அரசரின் ல் யஞ் சாரத்் ன ட் " (நாஞ்.);.

     [ ல் →  ல் யம் (ேவ. க. 251);]

ல் ைம

 
  ல் ைம tullimai, ெப. (n.)

   ேமன்ைம; superiority (சா.அக.);.
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லக்கம்

லக்கம் tulakkam, ெப. (n.)

   1. ெவளிசச்ம்; lustre, brightness, splender.

     " லக்க ெமய் னன் ேறா ல் களிப் ேன" (கம்பரா. இராவணன். களங்.1);.

   2. ெம  (W);; polish, finish, gloss.

   3. ெதளி ; clearness, limpidness, transparency, neatness. 

     ' லக்கமான எ த் ' (W.);.

     [ லக்  →  லக்கம் (ேவ.க. 290);.]

  லக்கம் tulakkam, ெப. (n.)

   1. ெவளிசச்ம்; lustre, brightness, splender.

     " லக்க ெமய் னன் ேறா ல் களிப் ேன" (கம்பரா. இராவணன் களங். 1);.

   2. ெம  (W.);; polish, finish, gloss.

   3. ெதளி ; clearness, limpidness, transparency, neatness.

     ' லக்கமான எ த் " (W.);.

     [ லக்  →  லக்கம் (ேவ.க. 290);.]

லக் னி

 
  லக் னி tulakkiṉi, ெப. (n.)

    ண்ட ப்  ெசயநீர;் an alkaline fluid prepared from the salt extracted from a foetus by a secret process. (சா.அக.);.

  லக் னி tulakkiṉi, ெப. (n.)

    ண்ட ப்  ெசயநீர;் an alkaline fluid prepared from the salt extracted from a foetus by a secret process. (சா. அக.);.
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லக்

லக் 1 dulakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெம தல்; to polish, burnish.

   2. ஒளிரச ்ெசய்தல்; to cause, to shine, to illumine, enlighten.

   3.  ய்ைம பண் தல்; to clean, cleans.

     "கண்ணா ைய அ க்க  லக் னாற் ப தன்ேற" (ைகவல். சந். 48);.

   4. ெவளிப்பைடயாக் தல்; to explain;

 to clear up a thing;

 to expose, reveal. 

க க்கத்ைதத் லக் ச ்ெசான்னான்.

   5.  ட் தல் ( ங்.);; to whet, sharpen. 

     ' லக்காத ஆ தம் ப் க் ம்' (பழ.);

ெத. ெதால

     [ ல் →  லங்  →  லக்  (ேவ.க.161);.]

  லக் 2 tulakku, ெப. (n.)

    க்  (W.);; lustre, polish, gloss.

     [ லங்  →  லக்  (ேவ.க.290);.]

  லக் 1 tulakku-,    5 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1. ெம தல்; to polish, burnish.

   2. ஒளிரச ்ெசய்தல்; to cause, to shine, to illumine, enlighten.

   3.  ய்ைம பண் தல்; to clean, cleans.

     "கண்ணா ைய அ க்க  லக் னாற் ப தன்ேற" (ைகவல். சந். 48);.

   4. ெவளிப்பைட யாக் தல்; to explain;

 to clear up a thing;

 to expose, reveal.

க க்கத்ைதத் லக் ச ்ெசான்னான்.

   5.  ட் தல் ( ங்.);; to whet, sharpen.

     ' லக்காத ஆ தம் ப் க் ம்' (பழ.);.

ெத. ெதால

     [ ல் →  லங்  →  லக்  (ேவ.க.161);.]

  லக் 2 tulakku, ெப. (n.)

    க்  (W.);; lustre, polish, gloss.

     [ லங்  →  லக்  (ேவ.க. 29௦);.]

490

www.valluvarvallalarvattam.com 11572 of 19068.



லங்

லங் 1 dulaṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒளிரச ்ெசய்தல் ( டா.);; to shine, glitter, to be bright.

   2. ஒப்ப டப்ப தல்;  to be polished, burnished, furbished.

   3. ெதரியவ தல்; to be illustrious, conspicuous.

   4. ெதளிவாதல்; to be clear, perspicuous.

     "கலங் ய வ தம்" (கல்லா.5);.

   5.  றத்தல் (W);; to be excellent, splendid.

   ெத.  லக் ன் ;க. ெதால

     [ லங்  →  லங்  -, (ேவ.க. 290);.]

  லங் 2 dulaṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெதாங் யைசதல்; to hang, swing.

     " லங் மான் ேம ர் " (க த். 13);.

   2. கலங் தல்; to be agitated, disturbed.

     " லங் ன்ேற ன ேயன்" ( வாச. 6, 28);.

     [ ல் →  லங் -.]

  லங் 3 dulaṅgudal, ெச. . . (v.i.)

   நிைல ெக தல்; to be uprooted.

     " லங்க ல் ேபாக ட் " (தணிைகப் . நாட் ப். 2);.

     [ ளங்  →  லங் -.]

  லங் 4 tulaṅgu, ெப. (n.)

   ெதா மரம் (J);; stocks.

     [ ல் →  லங் .]

  லங் 1 dulaṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒளிரச ்ெசய்தல் ( டா.);; to shine, glitter, to be bright.

   2. ஒப்ப டப்ப தல்; to be polished, burnished, furbished.

   3. ெதரியவ தல்; to be illustrious, conspicuous.

   4. ெதளிவாதல்; to be clear, perspicuous.

     'கலங் ய வ தம்" (கல்லா. 5);.

   5.  றத்தல் (W.);; to be excellent, splendid.

   ெத.  லக் ன் ;க. ெதால

     [ லங்  →  லங் -, (ேவ.க. 29௦);.]

  லங் 2 dulaṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெதாடங் யைசதல்; to hang, swing.

     " லங் மான் ேம ார் " (க த். 13);.

   2. கலங் தல்; to be agitated, disturbed.

     " லங் ன்ேற ன ேயன்" ( வாச. 6, 28);. [ ல் →  லங் -,]
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லத்தா

 
  லத்தா  tulattātu, ெப. (n.)

   நிலப்பைன (சங்.அக.);; a plant common in sandy tracts.

  லத்தா  tulattātu, ெப. (n.)

நிலப்பைன (சங். அக);.

 a plant common in sandy tracts.

லம்

லம்1 tulam, ெப. (n.)

   1. நீர் ள்ளி; a herb growing in most places.

   2. ேகாைர; a kind of sedge.

     [ ல் →  லம் (ேவ.க.251);.]

  லம்2 tulam, ெப. (n.)

   1. கனம் (யாழ்.அக.);; heaviness.

   2.  லாநிைற (ச );; weight of a scale.

   3. நிைறேகால் (யாழ்.அக.);; balance.

  லம்3 tulam, ெப. (n.)

லவம் பாரக்்க (சங்.அக.);;see tulavam.

  லம்1 tulam, ெப. (n.)

   1. நீர் ள்ளி; a herb growing in most places

   2. ேகாைர; a kind of sedge.

     [ ல் →  லம் (ேவ. க. 251);.]

  லம்2 tulam, ெப. (n.)

   1. கனம் (யாழ். அக.);; heaviness

   2.  லாநிைற (ச .);; weight of a scale

   3. நிைறேகால் (யாழ்.அக.);; balance.

  லம்3 tulam, ெப. (n.)

லவம் பாரக்்க (சங். அக.);;See. tulavam.

  லம் tulam, ெப.(n.)

    ைர அல்ல  ஒட்  ட் ல் ேமற் ைரையத் தாங் வதற்காக எ ர ் வர ்இரண் ன் ம் 
ப மா ைவக்கப்பட்ட உ யான ெந மரம்; a lengthywooden log placed on the top of the opposite walls so as 
to support the weight of the roof of that thatched or tiled house.

லவம்

 
  லவம் tulavam, ெப. (n.)

   ப த்  (ச .);; common cotton.
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லா

லா tulā, ெப. (n.)

   1. நிைறேகால்; balance, steel-yard.

   2. ஏற்றமரம் ( ன்.);; well-sweep, picotah.

   3. வண் ன் ஏரக்்கால் ( ன்);; single shaft of a cart or carriage.

   4.  லாக்கடை்ட 1 பாரக்்க;see tulakkattai.

   5.  லாம், 6 பாரக்்க;see tulam.

     " லாஞ் ெச ரறப் ேபா ைக டத் " (கம்பரா.நகரப். 29);.

   6.  லாேவாைர ( டா);; libra in the Zodiac.

     [ ல் →  லா (ேவ.க.251);.]

  லா tulā, ெப. (n.)

   1. நிைறேகால்; balance, steel-yard.

   2. ஏற்றமரம் ( ன்.);; well-sweep, picotah.

   3. வண் ன் ஏரக்்கால் ( ன்);; single shaft of a cart or carriage.

   4.  லாக்கடை்ட, 1 பாரக்்க;See. {}.

   5.  லாம், 6 பாரக்்க;See. {}.

     " லாஞ் ெச ரறப் ேபா ைக டத் " (கம்பரா. நகரப். 29);.

   6.  லாேவாைர ( டா.);; libra in the Zodiac.

     [ ல் →  லா (ேவ. க. 251);.]

  லா tulā, ெப. (n.)

ணற் ந்  நீர ்இைறக் ம் ஏற்றக்கலம்

 piccotah.

     [ ைல- லா]

லாக்கட்ைட

லாக்கடை்ட tulākkaṭṭai, ெப. (n.)

   1.  ரா ; joist in a terraced house.

   2. வண் யச் க் கடை்ட; cross-beam of a cart containing the axle.

     [ லா + கடை்ட.]

  லாக்கடை்ட tulākkaṭṭai, ெப. (n.)

   1.  ரா ; joist in a terraced house.

   2. வண் யச் க் கடை்ட; cross-beam of a cart containing the axle.

     [ லா + கடை்ட]
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லாக்கைடக் ைர

 
  லாக்கைடக் ைர tulākkaḍaikārai, ெப. (n.)

    க்ேகாண வ வமான மரம் ைவத்  இடப்பட்ட ைர (கட்டட நாமா);; truss roof.

     [ லா + கைட +  ைர.]

  லாக்கைடக் ைர tulākkaḍaikārai, ெப. (n.)

    க்ேகாண வ வமான மரம் ைவத்  இடப்பட்ட ைர (கட்டட நாமா.);; truss roof.

     [ லா + கைட +  ைர]

லாக்
லாக்  tulākāli, ெப. (n.)

   வரி வைக (T.A.S. ii, 82.);; a kind of tax.

லாக்ெகா

லாக்ெகா  tulākkoḍi, ெப. (n.)

   ஏற்றம் இ க் ம் க  அல்ல  கைழ (J);; rope or pole attached to a well-sweep.

     [ லா + ெகா .]

 seventh month.

   4. உத்தரக்கடை்ட; main beam in the roof of a house.

     "ெசந் னி மணித் லாஞ் ெச ந்த ண் வர"் (கம்பரா.நகரப்.30);.

   5.  லாக் கடை்ட; joist.

   6.  ண் ேம ள்ள ேபா ைக ன் ழ் வாைழப்  வ லைமந்த ஒப்பைன ப்  (ெப ங். உஞ்ைசக். 
37, 102, உைர);; ornamental portion in the capital of a pillar, shaped like plantain flower.

   7. ஏற்றமரம்; well-sweep, picotah.

   8. ஏறத்தாழ 100 பலம் எைட ள்ள ஒ  நிைற; bazar weight = l bullock load=100 palams, varying in different 
localities.

   9. இ  பல ள்ள நிைற (நான். பால. 145);; a measure of weight=200 palams.

   10. 5  ைச ெகாண்ட நிைற (ேவதா.  . 3, உைர);; a measure of weight = 5 viss.

     [ லா →  லாம்.]

  லாக்ெகா  tulākkoḍi, ெப. (n.)

   ஏற்றம் இ க் ம் க  அல்ல  கைழ (J);; rope or pole attached to a well-sweep.

     [ லா + ெகா ]

 seventh month.

   4. உத்தரக்கடை்ட; main beam in the roof of a house.

     "ெசந் னி மணித் லாஞ் ெச ந்த ண் வர"் (கம்பா.நகரப். 3௦);.

   5.  லாக் கடை்ட; joist.

   6.  ண் ேம ள்ள ேபா ைக ன் ழ் வாைழப்  வ லைமந்த ஒப்பைன ப்  (ெப ங். உஞ்ைசக். 
37, 102, உைர);; ornamental portion in the capital of a pillar, shaped like plantain flower.

   7. ஏற்றமரம்; well-sweep, picotah.

   8. ஏறத்தாழ 100 பலம் எைட ள்ள ஒ  நிைற; bazar weight = 1 bullock load=100 palams, varying in different 
localities.

   9. இ  பல ள்ள நிைற (நான். பால. 145);; a measure of weight = 200 palams.
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லாம்பரம்

லாம்பரம் tulāmbaram, ெப. (n.)

   1.  லக்கம்; clearness;brightness, as of a lamp, gem, etc. 

லாம்பரமாகத் ெதரி ற .

   2. ெவளிப்பைடயாக; publicity. 

லாம்பரமான ெசயல்.

     [ லா + அம்பரம்.]

  லாம்பரம் tulāmbaram, ெப. (n.)

   1.  லக்கம்; clearness;

 brightness, as of a lamp, gem, etc.

    லாம்பரமாகத் ெதரி ற .2 ெவளிப்பைடயாக; publicity.

லாம்பரமான ெசயல்.

     [ லா + அம்பரம்]

லாமரம்

 
  லாமரம் tulāmaram, ெப. (n.)

   ஏற்றமரம்; well-sweep, picotah (ெச.அக.);.

     [ லா + மரம்.]

  லாமரம் tulāmaram, ெப. (n.)

   ஏற்றமரம்; well-sweep, picotah (ெச.அக.);

     [ வா + மரம்]

லான்

லான் tulāṉ, ெப. (n.)

   நிைறேகால்; balance.

     [ லாம் →  லான் (வ.ெமா.வ. 180);.]

  லான் tulāṉ, ெப. (n.)

   நிைறேகால்; balance.

     [ லாம் →  வான் (வ.ெமா.வ. 180);.]

 
   tuli, ெப. (n.)

   ெபண்ணாைம (சங்.அக.);; female tortoise.

   tuli, ெப. (n.)

   ெபண்ணாைம (சங். அக.);; female tortoise.
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பைல

 
  பைல tulibalai, ெப. (n.)

னி (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see tulini.

  பைல tulibalai, ெப. (n.)

னி (யாழ். அக.); பாரக்்க;See. {}.

யாசனம்

 
  யாசனம் tuliyācaṉam, ெப. (n.)

   ெசம் ங்ைக (மைல.);; red Indian laburnum.

  யாசனம் tuliyācaṉam, ெப. (n.)

   ெசம் ங்ைக (மைல.);; red Indian laburnum.

னி

 
  னி tuliṉi, ெப. (n.)

   இல  (சங்.அக.);; silk cotton tree.

  னி tuliṉi, ெப. (n.)

   இல  (சங்.அக.);; silk- cotton tree.

க்கன்ெமாட்ைட

 
  க்கன்ெமாடை்ட tulukkaṉmoṭṭai, ெப. (n.)

   ச ர ரி மைல ன் ந ல் இராம ேதவர ்வ ந் ந்த ெப ங்கா ; the dense forest in the centre of 
saduragiri hill where yacob alias Rama devar was living (சங்.அக.);

  க்கன்ெமாடை்ட tulukkaṉmoṭṭai, ெப. (n.)

   ச ர ரி மைல ன் ந ல் இராம ேதவர ்வ ந் ந்த ெப ங்கா ; the dense forest in the centre of 
saduragiri hill where yacob alias Rama devar was living (சா.அக.);.
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க்

க் 1 dulukkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  க் தல்; to make affected gestures, as in walking

     " க்கங் கரஞ்ேசரத்்  வாளா க்  ன் ர"் (ப ெனா. ஆ  வந்.66);.

   2. ெச க்  நடத்தல் (W);; to affect a proud gait, carry oneself proudly.

  க் 2 dulukkudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   அைசத்தல்; to shake toss.

  க் 3 tulukku, ெப. (n.)

அைசக்க (W.);: 

 shaking or other gesticulation, especially of the head or body.

  க் 1 tulukku-,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  க் தல்; to make affected gestures, as in walking.

     " க்கங் கரஞ்ேசரத்்  வாளா க்  ன் ர"் (ப ெனா. ஆ .  வந். 66);.

   2. ெச க்  நடத்தல் (W);; to affect a proud gait, carry oneself proudly.

  க் 2 tulukku-, ெச. ன்றா . (v.t.)

   அைசத்தல்; to shake toss.

  க் 3 tulukku, ெப. (n.)

   அைசக்க (W.);; shaking or other gesticulation, especially of the head or body.

க் க்கற்றாைழ

 
  க் க்கற்றாைழ tulukkukkaṟṟāḻai, ெப. (n.)

   மக் க் கற்றாைழ; scarlet flowered aloe (சா.அக.);.

  க் க்கற்றாைழ tulukkukkaṟṟāḻai, ெப. (n.)

   மக் க் கற்றாைழ; scarlet flowered aloe (சா. அக.);

க் செ்சவ்வந்

 
  க் செ்சவ்வந்  tulukkuccevvandi, ெப. (n.)

    க் த் ேதசத் ச ்சாமந் ; Turkish chamomile. (சா.அக.);.

  க் செ்சவ்வந்  tulukku-c-cevanti, ெப. (n.)

    க் த் ேதசத் ச ்சாமந் ; Turkish chamomile. (சா.அக.);.
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ங் -தல்

ங் -தல் duluṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அைசதல்; to shake, toss.

     "இரண்  பா ந் ங்காப் ைடெபயரா" ( வ். ெபரியாழ். 3, 6, 9);.

     [ஒ கா.  ளங்  →  ங் -.]

  ங் -தல் duluṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அைசதல்; to shake, toss.

     "இரண்  பா ந் ங்காப் ைடெபயரா" ( வ். ெபரியாழ். 3, 6, 9);.

     [ஒ கா.  ளங்  →  ங் -]

ட்

ட்  tulucīṭṭu, ெப. (n.)

   1. நிைன க் ப் ச ் ட் ; a chit containing any mcmoran dum.

   2. ப ரி ங் கள் பட்டா ைடப்பதற் ன் ெபற் க் ெகாள் ம் ட் ; memoranda given to ryots who 
take up lands for cultivation serving as voucher until a formal patta is granted (ெச.அக.);.
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ைல

ைல1 dulaidal,    4 ெச. . . (v.i.)

ெதாைல1 பாரக்்க;to perish.

     [ெதாைல-தல் →  ைல-தல்.]

  ைல2 tulaittal,    1 ெச. . . (v.i.)

ெதாைல2 பாரக்்க;see tolai.

     [ெதாைல-த்தல் →  ைல-த்தல்.]

  ைல3 tulai, ெப. (n.)

   1. ெதாைல ரம்; distance, great distance.

   2. ெதாைல ரத்  நா ; distant region.

     "ெவ  ைலகள் ற்  மைமந்தமடர ்பான்  வ ேமா" ( மேரச. சத. 46);.

     [ெதாைல →  ைல.]

  ைல4 tulai, ெப. (n.)

   1. நிைறேகால்; steelyard.

     "ஞான மாத் ைல" ((ஞான. 31, 11);.

   2.  ைல ேயாைர; libra in the zodiac.

     "இடப மரி ைல வான்கடகம்" ( லப். 3, 123, உைர);.

   3. ஒ  வைகக் ெகாைட; a kind of donation.

     "ம ந் ைலயாத யாேம வ ெகாைட" (ேச . அ ம ண். 8);.

   4. 100 பலங்ெகாண்ட நிைற (ைதலவ. ைதல. 14);; a measure of weight = 100 palams.

   5. நிைற; weight.

   6. ஒப் ; resemblance, equality.

     "ேதால்  ைலயல்லார ்கண் ங் ெகா ல்" ( றள்.986);.

   7. ஏற்றமரம் (அக.நி.);; well-sweep, picotah.

   8.  ைலக் டங்  பாரக்்க;see tulai-k-kidangu.

   9. மைட கம் (யாழ்.அக.);; flood- gate.

   10. ேதாட்டம் (அக.நி.);; garden.

     [ெதாைல →  ைல.]

  ைல1 dulaidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெதாைல1 பாரக்்க; to perish.

     [ெதாைல-தல் →  ைல-தல்]

  ைல2 tulaittal,    11 ெச. . . (v.i.)

ெதாைல2 பாரக்்க;See. tolai.

     [ெதாைல-த்தல் →  ைல-த்தல்]

  ைல3 tulai, ெப. (n.)

   1. ெதாைல ரம்; distance. great distance.

   2. ெதாைல ரத்  நா ; distant region.
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ைலக்கட்

 
  ைலக்கட்  tulaikkaṭṭu, ெப. (n.)

    ைலக் டங் ன்ேம ள்ள கட்டடம்; Structure over tulai-k-kidangu (ெச.அக.);.

  ைலக்கட்  tulaikkaṭṭu, ெப. (n.)

    ைலக் டங் ன்ேம ள்ள கட்டடம்; structure over {} (ெச.அக.);

ைலக் டங்

 
  ைலக் டங்  tulaikkiḍaṅgu, ெப. (n.)

    ணற் ந்  இைறத்த தண்ணீர ்தங் ம் இடம் ( ன்.);; a wide plot of ground where water baled from a well 
is stored.

     [ ைல +  டங் .]

  ைலக் டங்  tulaikkiḍaṅgu, ெப. (n.)

    ணற் ந்  இைறத்த தண்ணீர ்தங் ம் இடம் ( ன்.);; a wide plot of ground where water baled from a well 
is stored.

     [ ைல +  டங் ]

ைலக்

 
  ைலக்  tulaikkuḻi, ெப. (n.)

ைலப் பள்ளம் பாரக்்க;see tulai-pallam.

     [ ைல +  .]

  ைலக்  tulaikkuḻi, ெப. (n.)

ைலப் பள்ளம் பாரக்்க;See. {}.

     [ ைல +  ]

ைலத்தாலம்

ைலத்தாலம் tulaittālam, ெப. (n.)

ைலநா பாரக்்க;see tulai-na.

     " ைலத்தால மன்ன தனிநிைல" (கம்பரா.மந்தைர.19);.

     [ ைல + தாலம்.]

  ைலத்தாலம் tulaittālam, ெப. (n.)

ைலநா பாரக்்க;See. {}.

     " ைலத்தால மன்ன தனிநிைல" (கம்பரா. மந்தைர. 19);.

     [ ைல + தாலம்]
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ைலநா

 
  ைலநா tulainā, ெப. (n.)

   தரா  ள்; pointer in a balance. (ெச.அக.);.

     [ ைல + நா.]

  ைலநா tulainā, ெப. (n.)

   தரா  ள்; pointer in a balance. (ெச.அக.);

     [ ைல + நா]

ைலப்ப -த்தல்

ைலப்ப -த்தல் tulaippaḍuttal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   அகலவகற் தல்; to send away.

     "தைலப் ப ேவன் ைலப்ப ப்பான் த க்ேகன் ேன" (ேதவா.718, 4);.

     [ ைல + ப -.]

  ைலப்ப -த்தல் tulaippaḍuttal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   அகலவகற் தல்; to send away.

     "தைலப் ப ேவன் ைலப்ப ப்பான் த க்ேகன் ேன" (ேதவா.718,4);.

     [ ைல + ப -,]

ைலப்பள்ளம்

 
  ைலப்பள்ளம் tulaippaḷḷam, ெப. (n.)

   ஏற்றச ்சா ந்  நீரெ்காட் ம் பள்ளம்; a pit where the baled water is discharged from a bucket. (ெச.அக.);.

     [ ைல + பள்ளம்.]

  ைலப்பள்ளம் tulaippaḷḷam, ெப. (n.)

   ஏற்றச ்சா ந்  நீரெ்காட் ம் பள்ளம்; a pit where the baled water is discharged from a bucket. (ெச.அக);

     [ ைல + பள்ளம்]

ைலமாந்தம்

ைலமாந்தம் tulaimāndam, ெப. (n.)

   மாந்த வைக (பாலவா. 298);; a kind of convulsive.

     [ ைல + மாந்தம்.]

  ைலமாந்தம் tulaimāndam, ெப. (n.)

   மாந்த வைக (பாலவா. 298);; a kind of convulsive.

     [ ைல + மாந்தம்]
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ைல கம்

 
  ைல கம் tulaimugam, ெப. (n.)

ைலக் டங்  பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see tulai-k-kidangu.

     [ ைல +  கம்.]

  ைல கம் tulai-mukam, ெப. (n.)

ைலக் டங்  பாரக்்க (யாழ். அக.);, see {}.

     [ ைல +  கம்]

ைலேய -தல்

ைலேய -தல் dulaiyēṟudal, ெச. . . (v.i.)

    ைலத் தட் க் ெகாைடச ்சடங் ல் ைலத் தட் ேல தல்; to mount the scale-pan to perform tulai-t-tattu-
cadangu.

     "இர ைய யர  ண் ற் ெபாற் ைல ேயறல் நன்காம்" ( ரம் . தான ைர.20);.

     [ ைல + ஏ -.]

  ைலேய -தல் dulaiyēṟudal, ெச. . . (v.i.)

    ைலத் தட் க் ெகாைடச ்சடங் ல் ைலத் தட் ேல தல்; to mount the scale-pan to perform tulai-t-{}.

     "இர ைய யர  ண் ற் ெபாற் ைல ேயறல் நன்காம்" ( ரம் . தான ைர. 2௦);.

     [ ைல + ஏ -,]

ைலேயா -தல்

 
  ைலேயா -தல் dulaiyōṭudal, ெச. . . (v.i.)

   தண்ணீரிைறப்பதற் த் லாமரத் ேல  த்தல்; to pass up and down the pocotah in baling water.

     [ ைல + ேபா -.]

  ைலேயா -தல் dulaiyōṭudal, ெச. . . (v.i.)

   தண்ணீரிைறப்பதற் த் லாமரத் ேல  த்தல்; to pass up and down the pocotah in baling water.

     [ ைல + ேபா -]

ைலவாய்

 
  ைலவாய் tulaivāy, ெப. (n.)

ைலக் டங்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see tulai-k-kidangu.

     [ ைல + வாய்.]

  ைலவாய் tulaivāy, ெப. (n.)

ைலக் டங்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;See. {}.

     [ ைல + வாய்]
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ைலவாய்க்

 
  ைலவாய்க்  tulaivāykkuḻi, ெப. (n.)

ைலப்பள்ளம் பாரக்்க;see tulai-p-pallam.

     [ ைலவாய் +  .]

  ைலவாய்க்  tulaivāykkuḻi, ெப. (n.)

ைலப்பள்ளம் பாரக்்க;See. {}.

     [ ைலவாய் +  ]

வ்வல்

 
  வ்வல் tuvval, ெச. ன்றா . (v.t.)

   உண்ணல்; taking meal or food. (சா.அக.);.

  வ்வல் tuvval, ெச. ன்றா . (v.t.)

   உண்ணல்; taking meal or food. (சா.அக.);

வ்வாதவன்

வ்வாதவன் tuvvātavaṉ, ெப. (n.)

 poverty - stricken, indegent person.

     " றந்தாரக்் ந் வ்வாதவரக்் ம்" ( றள்.42);.

  வ்வாதவன் tuvvātavaṉ, ெப. (n.)

 poverty - stricken, indegent person.

     " றந்தாரக்் ந் வ்வாதவரக்் ம்" ( றள். 42);.

வ்வாைம

வ்வாைம tuvvāmai, ெப. (n.)

   1.  கராைம; non-eating, non-enjoyment.

     " வ்வாைம வந்தக்கைட" (க த். 22);.

   2. வ ைம; poverty, indigence.

     " ன் உந் வ்வாைம ல்லா ம்"( றள்.94);.

   3. ேவண்டாைம (அக.நி.);; absence of desire.

   4. ெவ ப்  (W.);; disgust, dislike.

     [ வ்  + ஆ + ைமம 'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல]

  வ்வாைம tuvvāmai, ெப. (n.)

   1.  கராைம; non-eating, non-enjoyment.

     " வ்வாைம வந்தக்கைட" (க த். 22);.

   2. வ ைம; poverty, indigence.

     " ன் உந் வ்வாைம ல்லா ம்"( றள். 94);.

   3. ேவண்டாைம (அக.நி.);; absence of desire.

   4. ெவ ப்  (W.);; disgust, dislike.

     [ வ்  + ஆ + ைமம 'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல]
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வ்வான்

 
  வ்வான் tuvvāṉ, ெப. (n.)

வ்வாதவன் ( ந்தாமணி நிகண் ); பாரக்்க;see tuvvatavan.

     [ வ்  + ஆ + அன்.]

  வ்வான் tuvvāṉ, ெப. (n.)

வ்வாதவன் ( ந்தாமணி நிகண் ); பாரக்்க;See. {}.

     [ வ்  + ஆ + அன்]

வ்வானம்

 
  வ்வானம் tuvvāṉam, ெப. (n.)

வானம் பாரக்்க;see tuvanam.

     [ வ்  + வானம்.]

  வ்வானம் tuvvāṉam, ெப. (n.)

வானம் பாரக்்க;See. {}.

     [ வ்  + வானம்]
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வ்

வ் 1 duvvudal, ெச. . . (v.i.)

    கரத்ல் ( வா.);; to eat, enjoy.

     " வ்வாநற ன் சா னத்தாேன" (ப ற் ப்.60, 12);.

  வ் 2 duvvudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வ தல்; to be strong.

     "ஆன்ற ைண லன் றான் வ்வான்" ( றள். 862);.

   2. பற் க்ேகா ; support.

     [  →  வ்  → (ேவ.க. 203);.]

  வ் 3 tuvvu, ெப. (n.)

   உண  (யாழ்.அக.);; food.

   2. ஐம்ெபா  கரச்்  ( டா);; gratification of the senses.

   3. அ பவம் (யாழ்.அக.);; enjoyment, experience.

     [  →  வ்  (ேவ.க.283);.]

  வ் 4 tuvvu, ெப. (n.)

   இ  ( டா);; debasement, meanness.

  வ் 1 duvvudal, ெச. . . (v.i.)

    கரத்ல் ( வா.);; to eat, enjoy.

     " வ்வாநற ன் சா னத்தாேன" (ப ற் ப். 6௦, 12);.

  வ் 2 tavvu-, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வ தல்; to be strong.

     "ஆன்ற ைண லன் றான் வ்வான்" ( றள். 862);.

   2. பற் க்ேகா ; support.

     [  →  வ் -. (ேவ.க. 203);]

  வ் 3 tuvvu, ெப. (n.)

   1. உண  (யாழ். அக.);; food.

   2. ஐம்ெபா  கரச்்  ( டா.);; gratification of the senses.

   3. அ பவம் (யாழ். அக.);; enjoyment, experience.

     [  →  வ்  (ேவ.க. 283);]

  வ் 4 tuvvu, ெப. (n.)

   இ  ( டா.);; debasement, meanness.
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வ் தல்

 
  வ் தல் duvvudal, ெப. (n.)

   பற் க்ேகா  (அக.நி.);; support.

     [  →  வ்  →  வ் தல்.]

  வ் தல் duvvudal, ெப. (n.)

   பற் க்ேகா  (அக.நி.);; support.

     [  →  வ்  →  வ் தல்]

வ்ைவ

வ்ைவ tuvvai, ெப. (n.)

   1. ப தற் ரிய ; liquid food.

   2. இைறச் ; flesh, meat.

   3.  ண்ணாக் ; oil-cake. (ெச.அக.);.

     [ வ்  →  வ்ைவ (ேவ.க.283);.]

  வ்ைவ tuvvai, ெப. (n.)

   1. ப தற் ரிய ; liquid food.

   2. இைறச் ; flesh, meat.

   3.  ண்ணாக் ; oil-cake. (ெச. அக.);

     [ வ்  →  வ்ைவ (ேவ.க. 283);]

வக்கம்

 
  வக்கம் tuvakkam, ெப. (n.)

   ெதாடக்கம்; beginning, commencement. (ெச.அக.);.

     [ வக்  →  வக்கம்.]

  வக்கம் tuvakkam, ெப. (n.)

   ெதாடக்கம்; beginning, commencement. (ெச.அக.);

     [ வக்  →  வக்கம்]
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வக்

வக் 1 duvakkudal,    5 ெச. ன்றா . (Sv.tr.) ெதாடங் தல்; to begin, enter upon, commence.

     [ டக்  →  வக் -.]

  வக் 2 duvakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கட் தல்; to tie, binds.

     " ற யாற் வக் ணா 200" (கம்பரா.  ரமாத் ர.184);.

   2. ஈரத்்தல்; to engross the senses or affections;

 to fascinate;

 to bring under one's influence.

     "நைடயழகாேல அவைரத் வக் " (ஈ . 1, 4, 3);.

  வக் 3 duvakkudal, ெச. . . (v.i.)

   கட் ண் தல்; to be tied, entanged.

     "வள்ளியர ்ெகா ெமாட் த் வக் ப் பன்னி கன் த் " (கல்லா.82, 10);.

     [ டக்  →  வக் -.]

  வக் 4 tuvakku, ெப. (n.)

   1. கட் ; tie.

     "த ற் வக்  த் நாயகன்" ( மர.  ர.  னாட்.  ள்ைளத்.3);.

   2. ெதாடரி ( வா.);; chain.

   3. ெதாடர் ; connection.

     " ைனத் வக் ைட ட்ட ந் தைளநின்  ள்வார"் (கம்பரா.  ட் ப்.102);.

   4. பற்  (அக.நி.);; attachment, love.

   5. ெச  ெகா களின் ணக்  ( ங்.);; entanglement, tangle.

     [ டக்  →  வக் .]

  வக் 5 tuvakku, ெப. (n.)

   1. ேதால் ( ங்.);; skin.

     " வக் ரம்" ( . .9, 4);.

   2. உடல் (அக.நி.);; body.

   3. ெதா ல ப் ; sensory organ of touch.

     "நற்ெச  வக் க் கண்ணா நா ையந் ைன ம்" ( . . 2, 61);.

     [ வ →  வக்  ( .தா. 93);.]

  வக் 1 tuvakku-,    5 ெச. ன்றா . (Sv.tr.)

   ெதாடங் தல்; to begin, enter upon, commence.

     [ டக்  →  வக் -,]

  வக் 2 tuvakku-,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கட் தல்; to tie, binds.

     " ற யாற் வக் ணா 200" (கம்பரா.  ரமாத் ர. 184);.

   2. ஈரத்்தல்; to engross the senses or affections;
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வக் ேநாய்

வக் ேநாய் tuvakkunōy, ெப. (n.)

   ேதால் ேநாய்; skin disease.

     "தணியாத வக்  ேநாயன்" (பாரத.  ெரளப . 74);.

     [ வக்  + ேநாய்.]

  வக் ேநாய் tuvakkunōy, ெப. (n.)

   ேதால் ேநாய்; skin disease.

     "தணியாத வக்  ேநாயன்" (பாரத.  ெரௗப . 74);.

     [ வக்  + ேதாய்]

வக்

 
  வக்  tuvakāci, ெப. (n.)

   ேதால் ைதக் ம் ஊ  (யாழ்.அக);; awl.

     [ வக்  + ஊ .]

  வக்  tuvakāci, ெப. (n.)

   ேதால் ைதக் ம் ஊ  (யாழ்.அக.);; awl.

     [ வக்  + ஊ ]

வங் -தல்

வங் -தல் duvaṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெதாடங் தல்; to commence, begin, enter upon.

     [ டங்  →  வங் -.]

  வங் -தல் duvaṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெதாடங் தல்; to commence, begin, enter upon.

     [ டங்  →  வங் -,]

வங்கட் -தல்

வங்கட் -தல் duvaṅgaṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெவற்  த யன ப்பதற் க் ெகா ேயற் தல்; to hoist, a flag, erct a banner, as a challenge or as a sign 
of victory,

   2.  யன்  நிற்றல்; to set about a thing with the utmost zeal and energy, especially in a bad cause.

     [ வசம் + கட் -.]

  வங்கட் -தல் duvaṅgaṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெவற்  த யன ப்பதற் க் ெகா ேயற் தல்; to hoist, a flag, erct a banner, as a challenge or as a sign 
of victory.

   2.  யன்  நிற்றல்; to set about a thing with the utmost zeal and energy, especially in a bad cause.
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வசமங்ைகயார்

வசமங்ைகயார ்tuvasamaṅgaiyār, ெப. (n.)

   கள் ற் ம் ெபண்கள்; woman selling toddy.

     " வசமங்கயர ்பாற் கள் ம்" ( ற்றா. தல. மந்தமா.4);.

     [ வசம் + மங்ைகயார.்]

  வசமங்ைகயார ்tuvasamaṅgaiyār, ெப. (n.)

   கள் ற் ம் ெபண்கள்; woman selling toddy

     " வசமங்கயர ்பாற் கள் ம்" ( ற்றா. தல, மந்தமா 4);.

     [ வசம் + மங்ைகயார]்

வசர்

வசர ்tuvasar, ெப. (n.)

   கள் ற்ேபார ்( ங்);; toddy - sellers, dealers in spirituos liquours.

     " வசரில் ற் ேசானகர ்மைன ல்" (கம்பரா. ஊரே்த .112);.

     [ வசம் →  வசர.்]

  வசர ்tuvasar, ெப. (n.)

   கள் ற்ேபார ்( ங்.);; toddy - sellers, dealers in spirituos liquours.

     " வசரில் ற் ேசானகர ்மைன ல்" (கம்பரா. ஊரே்த .112);.

     [ வசம் →  வசர]்

வசல்

 
  வசல் tuvasal, ெப. (n.)

   ெதாடர் ; connection. 

அவர ் வசல் ரத்் க் ெகாண்டார.்

     [ஒ கா. ேதாய்தல் →  வலல்.]

  வசல் tuvasal, ெப. (n.)

   ெதாடர் ; connetion.

அவர ் வசல் ரத்் க் ெகாண்டார.்

     [ஒ கா. ேதாய்தல் →  வவல்]
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வட்

வட்  tuvaṭci, ெப. (n.)

   1. ஒ ; flexibility. 

ெதாந்தைனத் வட்  நீங்கான் ( ற்றா.தல. க ற்சன. 26);.

   2. வா ைக; fading (பரிபா. 6, 64, உைர);.

     [ வள் →  வட் .]

  வட்  tuvatci, ெப. (n.)

   1. ஒ ; flexibility.

ெதாந்தைனத் வட்  நீங்கான் ( ற்றா. தல. க ற்சன. 26);.

   2. வா ைக; fading (பரிபா. 6,64, உைர);.

     [ வள் →  வட் ]

வட்டர்

 
  வட்டர ்tuvaṭṭar, ெப. (n.)

    ற் யர ்( டா.);; artificers, smiths.

வட்டல்

 
  வட்டல் tuvaṭṭal, ெப. (n.)

வட்  பாரக்்க;loc.

     [ வட்  →  வட்டல்.]

  வட்டல் tuvaṭṭal, ெப. (n.)

    வட்  பாரக்்க; loc.

     [ வட்  →  வட்டல்]

வட்டற்க

 
  வட்டற்க  tuvaṭṭaṟkaṟi, ெப. (n.)

   க வைக; a kind of curry.

     [ வட்டல் + க .]

  வட்டற்க  tuvaṭṭaṟkaṟi, ெப. (n.)

   க வைக; a kind of curry.

     [ வட்டல் + க ]

வட்டாநாள்

வட்டாநாள் tuvaṭṭānāḷ, ெப. (n.)

    த் ைர பாரக்்க ( ற்றா.தல.வானவர.்19);; the 14th naksatra.

  வட்டாநாள் tuvaṭṭānāḷ, ெப. (n.)

    த் ைர பாரக்்க ( ற்றா.தல.வானவர.்19);; the l4th naksatra.
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வட்

வட் 1 duvaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நீைரத ் ைடத்தல்; to wipe off, moisture, as after bathing.

   2. க  த யன வட் தல்; to boil or stew with a little water, as curry, meat, etc.,

   3. க ப்பண்டங்கைளத் ெதாட் க் ெகாள் தல்; to taste in small quantities, as pickles for giving relish to food.

     " வட் க் ெகாண்  சாப் ட்  டலாம் ( ன்.);.

   4. கசக் தல்; to crush, bress hard;

 to over work.

  வட் 2 tuvaṭṭu, ெப. (n.)

   1.  வட் ைக; wiping off moisture.

   2. க வைக; a kind of curry.

     " ய்கமழ் க ைன ந் வட் ம்" ( நாயக .39, 37);.

  வட் 2 tuvaṭṭu, ெப. (n.)

   1.  வட் ைக; wiping off moisture.

   2. க வைக; a kind of curry.

     " ய்கமழ் க ைன ந் வட் ம்" ( நாயக . 39, 37);.

வடர்

வடர ்tuvaḍar, ெப. (n.)

   பைகவர;் enemies.

     "பாப ம த் வட ராக்ேகாேமா" (காளத். உலா, 332);.

  வடர ்tuvaḍar, ெப. (n.)

   பைகவர;் enemies.

     "பாப ம த் வட ராக்ேகாேமா" (காளத். உலா, 332);

வண்ைட

 
  வண்ைட tuvaṇṭai, ெப. (n.)

    வர ்நிறந் ேதாய்த்த டைவ (யாழ்.அக.);; cloth dyed in ochre.

வணீர்

 
  வணீர ்tuvaṇīr, ெப. (n.)

    றந்த ழந்ைத ன் ேமற்க ம் ய்ைமயற்ற நீர;் filth, slimy matter about a new-born infant.

வத்தம்

 
  வத்தம் tuvattam, ெச. . . (v.i.)

ழ்தல்;  ழ்ச் .
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வர1் tuvartal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வ ரத்ல் ( ங்.);; to divide, part as the hair in the middle.

   2.  லரத்் தல்; to dry, wipe off moisture.

     " ந்தல் வனந் வரி" ( ஞ் ப். 60);.

   3.  தல்; to smear.

  வர2் tuvartal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. உலரத்ல்; to become dry.

     "கண் ம் வா ந் வரந்் " ( வ்.  வாய். 8:5, 2);

   2. ெதளிதல்; to be clear, distinct.

   3.  ரிதல் (யாழ்.அக.);; to be part, divided.

   4.  ரத்ல் (இலக்.அக.);; to be mature.

   5.  மாதல்; to be complete, whole.

     " ப் ர ல்லார ் வரத் றவாைம" ( றள்.1050);.

  வர3் tuvartal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஆ தல் (அக.நி.);; to be flexible.

  வர4் tuvar, ெப. (n.)

   1.  ற  ( ங்.);; fire-wood, as dry.

     "ஆரழல் வர் த் யற் ன்" ( ரேமாத.் 20, 51);.

   2. ச ைல; dry leaves.

     " ைச ேயற் ய வரக்ண் " (ப ெனா.  க்கண்ணப். மறநக். 72);.

     [ ம் →  மர ்→  வர ்( .தா. 151);.]

  வர5் tuvar, ெப. (n.)

   1.  வரப்் ; astringency.

     " வர ்ம வப் ளிப்ேபற் " (ைதலவ.ைதல.);.

   2.  வரப்் ப் ெபா ள்; astingent substances.

   3. நாவல் அல்ல  வந் , க , ெநல் , தான் , ஆல், அர , அத் , இத் ,  த்தக்கா  அல்ல  
க ங்கா , மாந்தளிர ்என்ற பத் த் வரப்்  ம ந் ப் ெபா ள்; medical astringents, numbering ten, viz., näval 
or pūvanti, kadu, nelli, tānri, āl, aracu, atti, itti, mutta-k-kāsu or karuńkāli, māntalir.

     " ைரெயா  வ ஞ் ேசரத்் " ( வக. 623); (ச .);.

   4. பைக (அக.நி.);; enmity, hatred, hostility.

   5. பாக் ; areca-nut.

     "வாசமணத் வர ்வாய்க் ெகாள்ேவா ம்" (பரிபா. 12, 22);.

   6.  ண் ; piece.

     "மஞ்சள் வர"் (ெநல்ைல.);.

   7. ேகா ; refuse.

     " க்காய்த் வர"்.

   8. ெச க் ; pride. 

     'அவ க் ப் பணத் வர ்அ கம்'.
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வர்க்கட்

வரக்்கட்  tuvarkkaṭṭi, ெப. (n.)

   கா க்கட்  பாரக்்க; a compound of catechu and other spices.

ம வ. காய்ச் க்கட்

     [ வர ்+ கட் .]

  வரக்்கட்  tuvarkkaṭṭi, ெப. (n.)

   கா க்கட்  பாரக்்க; a compound of catechu and other spices.

ம வ. காய்ச் க்கட்

     [ வர5் + கட் ]

வர்க்கண்டல்

வரக்்கண்டல் tuvarkkaṇṭal, ெப. (n.)

   1. ெசந்தாைழ (ைதலவ.ைதல);; red species of screw-pine.

   2.  க்கண்டல்; caudel mangrove (சா.அக.);.

     [ வர ்+ கண்டல்.]

  வரக்்கண்டல் tuvarkkaṇṭal, ெப. (n.)

   1. ெசந்தாைழ (ைதலவ.ைதல);; red species of screw-pine.

   2.  க்கண்டல்; caudel mangrove (சா.அக.);.

     [ வர ்+ கண்டல்]

வர்க்காம்

 
  வரக்்காம்  tuvarkkāmbu, ெப. (n.)

   கத்ைதக் காம் ; black catechu (சா.அக.);.

வர்க்காய்

வரக்்காய் tuvarkkāy, ெப. (n.)

   பாக் ; areca-nut as astringent.

     " வரக்்காெயா  க் ன் ம்" (ேதவா. 660, 10);.

     [ வர ்+ காய்.]

  வரக்்காய் tuvarkkāy, ெப. (n.)

   பாக் ; areca- nut as astringent.

     " வரக்்காெயா  க் ன் ம்" (ேதவா. 66௦, 1௦);.

     [ வர ்+ காய்]
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வர்ச் ைக

வரச்் ைக tuvarccigai, ெப. (n.)

   1. க க்காய்ப் ஞ்  (மைல);; tender, immature gall-nuts.

     "தவாத வரச் ் ைக" (ெப ங். மகத.17, 149);.

   2.  ைவமா (சங்.அக.);; arrowroot flour.

     [ வர ்+  ைக.]

  வரச்் ைக tuvarccigai, ெப. (n.)

   1. க க்காய்ப் ஞ்  (மைல);; tender, immature gall-nuts.

     "தவாத வரச் ் ைக" (ெப ங். மகத. 17, 149);.

   2.  ைவமா (சங்.அக.);; arrowroot flour.

     [ வர ்+  ைக]

வர்த் -தல்

வரத்் -தல் duvarddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

     "ஈரந் வட் தல்;

 to wipe of moisture.

ம.  வரத்் க

     [ வர ்→  வரத்் .]

  வரத்் -தல் duvarddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஈரந் வட் தல்; to wipe oft moisture.

ம.  வரத்் க

     [ வர ்→  வரத்் -.]

வர்த்
வரத்் 2 tuvarttu, ெப. (n.)

    வரத்் ண்  பாரக்்க; loc.

வர்த் ண்

 
  வரத்் ண்  tuvarttumuṇṭu, ெப. (n.)

   ஈரந் வட் ந் ண் ; towel, as removing moisture.

     [ வரத்்  +  ண் .]

  வரத்் ண்  tuvarttumuṇṭu, ெப. (n.)

   ஈரந் வட் ந் ண் ; towel, as removing moisture.

     [ வரத்்  +  ண் ]

வர்நீர்

வரநீ்ர1் tuvarnīr, ெப. (n.)

    வரப்்  நீர;் astringent lotion.

     [ வர ்+ நீர.்]

  வரநீ்ர1் tuvarnīr, ெப. (n.)

    வரப்்  நீர;் astringent lotion.

     [ வர5் + நீர]்
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வர்ப்பைச

வரப்்பைச tuvarppasai, ெப. (n.)

   உட்பைக மானம், மாைய ேபராைச என்ற நான் ; the four sins, viz, of anger conceit, intrigue and greed,

     " வரப்ைச நான் லாந்த" (ேம மந்.1150);.

     [ வர5் + பைச.]

  வரப்்பைச tuvarppasai, ெப. (n.)

   உட்பைக, மானம், மாைய ேபராைச என்ற நான் ; the four sins, viz, of anger conceit, intrigue and greed.

     " வரப்ைச நான் லாந்த" (ேம மந். 115௦);.

     [ வர3் + பைச]

வர்ப் -த்தல்

வரப்் -த்தல் tuvarppiḍittal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   த த் மா  ஆைடையப் த்தல்; to hold one by one's cloth and obstruct.

     "பற்றயரத்ம்ைம …  வரப்் றத் … த த் வா" ( வாலவா. 41, 10);.

     [ வர ்+  -.]

  வரப்் -த்தல் tuvarppiḍittal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   த த் மா  ஆைடையப் த்தல்; to hold one by one's cloth and obstruct.

     "பற்றயரத்ம்ைம ...  வரப்் றத் ... த த் வா" ( வாலவா. 41, 1௦);.

     [ வர ்+  -,]

வர்ப் ம ந்

 
  வரப்் ம ந்  tuvarppumarundu, ெப. (n.)

   இரத்தப் ெப க்ைக நி த் ம் வரப்்பான சரக் கைளக் ெகாண்  ெசய்யப்பட்ட ம ந் ; astringent 
preparation having the quality of stopping bledding or restraining heremorhage.

     [ வரப்்  + ம ந் .]

  வரப்் ம ந்  tuvarppu-maruntu, ெப. (n.)

   இரத்தப் ெப க்ைக நி த் ம் வரப்்பான சரக் கைளக் ெகாண்  ெசய்யப்பட்ட ம ந் ; astringent 
preparation having the quality of stopping bledding or restraining heremorhage.

     [ வரப்்  + ம ந் ]

வர்ப்

வரப்்  tuvarppū, ெப. (n.)

   வா ச ் வந்த ; withered flower.

     "தன்றைல தங் ய வரப்்  ேவற் " (ப ெனா.  க்கண். மறம்.நக். 61); (த வ.57);.

     [ வர ்+  .]

  வரப்்  tuvarppū, ெப. (n.)

   வா ச ் வந்த ; withered flower.

     "தன்றைல தங் ய வரப்்  ேவற் " (ப ெனா. க்கண். மறம்.நக். 61); (த .வ. 57);.

     [ வர ்+  ]
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வர்மண்

வரம்ண் tuvarmaṇ, ெப. (n.)

   உவரம்ண்; fuller's earth.

   2. அைடமண்; alluvial soil.

   3.  வரப்் மண்; astringent soil (சா.அக.);.

     [ வர ்+ மண்.]

  வரம்ண் tuvarmaṇ, ெப. (n.)

   1. உவரம்ண்; fuller's earth.

   2. அைடமண்; alluvial soil.

   3.  வரப்் மண்; astringent soil (சாஅக);.

     [ வர ்+ மண்]

வர்வ த்

 
  வரவ் த்  tuvarvaliyuṟutti, ெப. (n.)

    வரப்் ள்ள ம ந் ; astringent tonic.

     [ வர ்+ வ த் .]

  வரவ் த்  tuvarvaliyuṟutti, ெப. (n.)

    வரப்் ள்ள ம ந் ; astringent tonic.

     [ வர ்+ வ த் ]

வரங்க

 
  வரங்க  tuvaraṅgaṟi, ெப. (n.)

   ப ப்  ேசரந்்த க வைக; preparations of curry mixed with dholl (சா.அக.);.

     [ வைர + க .]

  வரங்க  tuvaraṅgaṟi, ெப. (n.)

   ப ப்  ேசரந்்த க வைக; preparations of curry mixed with dholl (சா.அக.);.

     [ வைர + க ]

வரங்காய்

வரங்காய் tuvaraṅgāy, ெப. (n.)

   1.  வைரச ்ெச ன் காய்; green redgram.

   2. மைலத் வரங்காய்u; green pod of hill of dholl (சா.அக.);.

  வரங்காய் tuvaraṅgāy, ெப. (n.)

   1.  வைரச ்ெச ன் காய்; green red gram.

   2. மைலத் வரங்காய்; green pod of hill of dholl (சாஅக.);.

516

www.valluvarvallalarvattam.com 11598 of 19068.



வரஞ்ெச வண்

 
  வரஞ்ெச வண்  tuvarañjeḍivaṇḍu, ெப. (n.)

    வண் ; a beetle of the dholl plant (சா.அக.);.

     [ வைர + ெச  + வண் .]

  வரஞ்ெச வண்  tuvarañjeḍivaṇḍu, ெப. (n.)

    வண் ; a beetle of the dholl plant (சா.அக.);.

     [ வைர + ெச  + வண் ]

வரம்

வரம்1 tuvaram, ெப. (n.)

வட்டற்க  பாரக்்க;see tuvattar-kari.

     [ வர ்→  வரம் ( .தா.149);.]

  வரம்2 tuvaram, ெப. (n.)

    வரப்்  ( ங்.);; astringency.

     [ வர ்→  வரம்.]

  வரம்1 tuvaram, ெப. (n.)

வட்டற்க  பாரக்்க;See. {}.

     [ வர ்→  வரம் ( .தா. 149);]

  வரம்2 tuvaram, ெப. (n.)

    வரப்்  ( ங்.);; astringency.

     [ வர ்→  வரம்]
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வரம்ப ப்

 
  வரம்ப ப்  tuvarambaruppu, ெப. (n.)

    வைர ன் ப ப் ; the tentil or pea of the plant leytisus, dholl (சா.அக.);.

     [ வரம் + ப ப் .]

     "தண்ணக் ஞ் த் தலத்தாட ப் ளப்ைப

வண்ணச ் டரற் ள் ைவத்தாங்  ண்ணற்

க க் ம் ப ன  மாச் யத் ெதா ண்ணிற்

க் ப்  சைதயாம் ேப " (சா.அக.);.

  வரம்ப ப்  tuvaram-paruppu, ெப. (n.)

    வைர ன் ப ப் ; the tentil or pea of the plant leytisus, dholl (சா.அக);.

     [ வரம் + ப ப் ]

     "தண்ணக் ஞ் த் தலத்தாட ப் ளப்ைப

வண்ணச ் டரற் ள் ைவத்தாங்  ண்ணற்

க க் ம் ப ன  மாச் யத் ெதா ண்ணிற்

க் ப்  சைதயாம் ேப " (சாஅக.);

வரமரம்

 
  வரமரம் tuvaramaram, ெப. (n.)

   கதம்பம்; kätar;

 a species of roudelecia wort.

     [ வர ்→  வர + மரம்.]

  வரமரம் tuvaramaram, ெப. (n.)

   கதம்பம்; {}; a species of roudelecia wort.

     [ வர ்→  வர + மரம்]

வரலா

 
  வரலா tuvaralā, ெப. (n.)

   நந் யாவட்டம்; indian rose bay (சா.அக.);.

வரன்

வரன் tuvaraṉ, ெப. (n.)

வரம் (ெநல்ைல); பாரக்்க;see tuvaram.

     [ வரம்1 →  வரன்.]

  வரன் tuvaraṉ, ெப. (n.)

வரம் (ெநல்ைல); பாரக்்க;See. tuvaram.

     [ வரம்1 →  வரன்]
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வரன்சம்பா

 
  வரன்சம்பா tuvaraṉcambā, ெப. (n.)

   ெநல் வைக ( ன்.);; a kind of paddy.

     [ வரன் + சம்பா.]

  வரன்சம்பா tuvaraṉcambā, ெப. (n.)

   ெநல் வைக ( ன்.);; a kind of paddy.

     [ வரன் + சம்பா]

வராைட

வராைட tuvarāṭai, ெப. (n.)

   கல்லாைட; salmon coloured cloth.

     "அந் வ ராைடப் ெபா வெனா ' (க த்.102, 35);.

     [ வர ்+ ஆைட.]

  வராைட tuvarāṭai, ெப. (n.)

   கல்லாைட; salmon coloured cloth.

     "அந் வ ராைடப்  ெபா வெனா " (க த். 1௦2, 35 );.

     [ வர ்+ ஆைட]

வரா னி

 
  வரா னி tuvarātiṉi, ெப. (n.)

   ேபரா ட் ; fragrant sticky mallow (சா.அக.);.

  வரா னி tuvarātiṉi, ெப. (n.)

   ேபரா ட் ; fragrant sticky mallow (சாஅக);.

வராப

வராப  duvarāpadi, ெப. (n.)

வாரைக பாரக்்க;see tuvaragai.

     " வராப க் ெகன்ைன ய்த் ன்" ( வ்.நாய்ச.்12, 9);.

     [ வைர + ப .]

வராவ

 
  வராவ  duvarāvadi, ெப. (n.)

வாரைக பாரக்்க;see tuvaragai.
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வரி

வரி1 tuvarittal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெசந்நிற ட் தல்; to die with salman colour.

     " வரத்்த ைடயவரக்் ம்" ( வ்.ெபரிய .5, 6, 8);.

     [ வரி →  வரித்தல்.]

  வரி2 tuvari, ெப. (n.)

   1. வ நீர;் decoction.

   2.  வைர; red gram (சா.அக.);..

வரிகம்

 
  வரிகம் tuvarigam, ெப. (n.)

    வைர; red green (சா.அக.);.

வரிதழ்

 
  வரிதழ் duvaridaḻ, ெப. (n.)

யாைன (அக.நி.);l 

 elephant.

     [ வர ்+ இதழ்.]

வ ப்

 
  வ ப்  tuvaruppu, ெப. (n.)

     நீ ப் ; salt extracted from efflorescent salt collected on the soil of fuller's earth (சா.அக.);.

     [ வர ்+ உப் .]

வெரண்ெணய்

 
  வெரண்ெணய் tuvareṇīey, ெப. (n.)

    வரப்் ச ்சரக் களினின்  வ க் ம் எண்ெணய்; a medicinal oil extracted from astringent drugs (சா.அக.);.

     [ வர ்+ எண்ெணய்.]

வைர

வைர1 tuvarai, ெப. (n.)

   1.  வரஞ்ெச  (பதாரத்்த. 834);; pigeon-pea, dhall.

   2. க ந் வைர; toposi ebony of bengal.

   3. காட்டத் ; gaub.

     [ வர ்→  வைர.]

  வைர2 tuvarai, ெப. (n.)

வாரைக பாரக்்க;see tuvaragai.

     "உவரா ைகத் வைர யாண் " ( றநா.291);.

வைரக்ேகாமான்

வைரக்ேகாமான் tuvaraikāmāṉ, ெப. (n.)

   இைடச ்சங்கப் லவ ள் ஒ வர ்(இைற. 1, பக். 3);; a poet of the middle sangam.

     [ வைர + ேகாமான்.]
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வைரச் வப் ங்

வைரச் வப் ங்  tuvaraiccivappiṟuṅgu, ெப. (n.)

ேசாள வைக ( வசா. 3);: 

 a kind of maize of great millet.

     [ வைர +  வப்  + இ ங் .]

வைரமல்

 
  வைரமல்  tuvaraimalli, ெப. (n.)

   ெவள்ைளக்கல் வைக; tourmaline.

ம வ. ெகா ம்  ைவரம்

     [ வைர + மல் .]

வல்

வல்1 tuval, ெப. (n.)

    ைசக் ப் பயன்ப த் ம் ; flowers offered in worship.

     "அ யாரி ந் வல் ... பரப் வாய்" (ேதவா.383, 2);.

     "ெச ப்ப யாவன ப்  வேல" (ப ெனா.  க்கண்.மறம்.103);.

     [  →  வர.்]

  வல்2 duvalludal,    3 ெச. . . (v.i.)

    ளித்தல்; to drip, as water;

 to sprinkle;

 to drizzle.

     [ வள்1 →  ளி.]

  வல்3 duvalludal,    3 ெச. . . (v.i.)

   நிைறதல் ( ன்.);; to be full, thick.

     [ வன் 1 →  வல்.]

  வல்5 tuval,  .ெப. (n.prob.) 

    ைர  ( ன்.);; haste, celerity, rapidity, diligence.

     [ ன் →  ம் →  மல் →  வல் (ேவ.க.282);.]

  வல்6 duvalludal,    3 ெச. . . (v.i.)

    ைரதல் ( ன்.);; to be quick, rapid, to move with celerity.

வல்( )-தல்

வல்( )-தல் duvalludal,    3 ெச. . . (v.i.)

   சாதல் ( ன்.);; to die.

     [ வள் →  வல்( );தல்.]

வலம்

வலம் tuvalam, ெப. (n.)

   1. பவளம்; corel.

   2. ஒ  ெசய்ந்நஞ்  வைக; one of the 32 kinds of native arsenic.

     [ வர ்→  வல் →  வலம்.]
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வைல

வைல tuvalai, ெப. (n.)

    ட்டம்; crowd.

     "இ ங்க த் வைல ெயா ன்" (ஜங் .163, அ ம்);.

     [ வல் →  வைல.]

  வைல tuvalai, ெப. (n.)

   நீரத்் வைல; watery particile, drop, spray.

     " ரலந் வைல வ ன்" (அகநா.24);.

   2. மைழத் வல் ( ங்);; drizzle.

     "வடந்ைத வைல வ" (நற்.152);.

ெத.  வர

     [ வல் →  வைல.]
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வள்

வள்1 duvaḷḷudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ஓ தல் ( டா.);; to be flexible, supple, as a tender tree.

     "ெபா ல வள" (கம்பரா.  க்ெகாய்.11);.

   2. ெதளிதல் (சங்.அக.);; to bend, shrink, twist warp, as boards in the sun.

   3. வா தல்; to fade, wither, as plants under scorching sun.

     "கண்ணார ்தைழ ந் வளத் த வனேவா" ( க்ேகா.112);.

   4. கசங் தல்; to become rumpled, as a new cloth.

     " ய ஆைட வண்  ட்ட ".

   5.  த்தல்; to quiver, tremble.

     "ெப நீரறச ் ன் வண்டாங் " ( வாச.6, 26);

   6. வ ந் தல்; to be distressed.

     "ேசா  ைற ன் ேய வண் " (ேதவா.119, 3);.

   7. ஒ தல்; to disappear.

     "ெவஞ் ரஞ் ெசன்ற ெதல்லாம் …  வைண ேமலைணயா ன் வ ற்றேத" ( க்ேகா.351);.

   8. அடரத்ல்; to be dense, close.

     "தாைழ வ ம் தரங்கநீரச் ்ேசரப்் ற்ேற" ( ைணமாைல. 59);.

   9. இ தல்; to be thick in consistancy, as milk.

     "பாைலத் வளக் காய்ச் னான்".

   10. ஒட் தல்; to be sticky;

 to adhere, as oil.

   11.  ணரத்ல்; to unite sexually.

     " ைடயார ்கணவெரா  வ ம் ேபா " (அ ணா.  .  க்கண். 14);.

   12. ெமல் தா த்தல் (சங்.அக.);; to be thin.

     [ வள் →  வ -.]

  வள்2 duvaḷḷudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெதா தல் ( ங்.);; to touch.

  வள்3 tuvaḷ, ெப. (n.)

வட்  பாரக்்க;see tuvatci.

     "நனி வத் ெதன்ேனா வள்கண் " (பரிபா. 6, 64);.

   2.  ற்றம்; fault, defect.

     " வளின் மாயணி மாடேமாங்  ைல ல்  மங்கலம்" ( வ். வாய்.6, 5, 1);.

வள்

வள்  tuvaḷvu, ெப. (n.)

வட்  பாரக்்க;see tuvatci.

     "ேதாலாக்கரி ெவன்றதற் ந் வள் ற் ம்" ( க்ேகா.110);.

     [ வள் →  வள் .]
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வளம்

 
  வளம் tuvaḷam, ெப. (n.)

    ணற் ன் ைகப் வர;் parapet wall of a well.

ஒேநா. ேதாவாளம்

வளல்

 
  வளல் tuvaḷal, ெப. (n.)

   வைள ; bending.

     [ வள் →  வள் .]

வளவைரத்தல்

 
  வளவைரத்தல் tuvaḷavaraittal, ெச. . . (v.i.)

   ெந ழவைரத்தல்; grinding till it becomes pulpy or pasty (சா.அக.);.

     [ வள + அைர-.]

வைள

வைள tuvaḷai, ெப. (n.)

   வாட்டம்; melancholia, depression.

     "ேபய் ெதாட்  ட்டதாேல வைளயாம்" (பண . 299);.

     [ வள் →  வைள ( .தா.92);.]

  வைள2 tuvaḷai, ெப. (n.)

   1. ேமற் ச் ; anointing, rubbing.

     "கா ற் ைக ற் வைள ட் " (பாலவா.157);.

   2. ேவப்ெபண்ெணய் த யவற் ல் ேதாய்த் ம் ஒத்தடம்; fomentation, especially with margosa oil.

     [ஒ கா.  வாைல →  வைள.]

வைளெசய்தல்

 
  வைளெசய்தல் tuvaḷaiseytal, ெச. . . (v.i.)

   கண்ணிற்  ம ந்ெதண்ெணய் மற் ம் க க்கம் தல்; smearing ointment or putting eye drops (சா.அக.);.

வைளேபாடல்

 
  வைளேபாடல் tuvaḷaipōṭal, ெப. (n.)

   உடம் ன் ேமல் ண்டா ம்ப  ேதய்த்தல்; rubbing so as to create heat (சா.அக.);.
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வற்

வற் 1 duvaṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    தல்; to scatter drops, sprinkle.

     " உ ன்ன வைல வற்ற ன்" (மைலப .363);.

     [ வ  →  வற்  →  வற் -, ( .தா.57);.]

  வற் 2 duvaṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெக த்தல்; to destroy, ruin.

     "வல் ைன வற்றன்ேமெலன" (தணிைகப் .  ராட.்4);.

     [ வல் →  வற் .]

வறல்

வறல்1 tuvaṟal, ெப. (n.)

   மைழ ைக (யாழ்.அக.);; raining, drizzling, sprinkling.

     [ வல் →  வறல்.]

  வறல்2 tuvaṟal, ெப. (n.)

    ைர  (ச .);; swiftness, haste.

     [ வல் →  வறல்.]

வன்

 
  வன் tuvaṉ, ெப. (n.)

வட்டத் ப்  (மைல); பாரக்்க;see vatta-t-tiruppi.
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வன்

வன் 1 duvaṉṟudal, ெச. . . (v.i.)

   1. நிைறதல்; to fillup.

     "இைளய ம் ய ங் ைள டன் வன் " (ெப ம்பாண். 268);.

   2. ெந ங் தல்; to be thick, close, crowded.

     "வானம் ெவளியறத் வன் " (கம்பரா. நாகபா.97);.

   3.  நிற்றல்; to be in company;

 to join.

     "ஏமஞ் சான்ற மக்கெளா  வன் " (ெதால்.ெபா.192);.

   4.  தல்; to be heaped up.

     "அகன்கடl்பாைறத் வன் " (மைலப . 276);.

     " வன்  நிைறவா ம்" (ெதால்.815);.

     [ வல் →  வன்  (ேவ.க.252);.]

  வன் 2 duvaṉṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   சாதல் ( ங்.);; to die.

     [ வல் →  வன்  (ேவ.க.252);.]

  வன் 3 tuvaṉṟu, ெப. (n.)

   நிைற  (ெதால்.ெசால். 332);; fullness.

     [ வல் →  வன்  (ேவ.க.252);.]

வனம்

வனம் tuvaṉam, ெப. (n.)

   ஒ ; noise, sound.

     " வன ல் ன்" (கம்பரா. இராவணன் வைத. 27);.

வனி

வனி tuvaṉi, ெப. (n.)

   ஒ ; sound, noise, clamour.

     " ய வானவர ்ேவதத் வனிேய" (ேதவா. 1031);.

வனி-த்தல்

வனி-த்தல் tuvaṉittal,    11 ெச. . . (v.i.)

    ழங் தல்; to sound, resound.

     " வனித்தவர ்ெவம்பைட த ம்" (பாரத. நிவாத. 70);.

     [ வணி →  வனி.]

வைன

 
  வைன tuvaṉai, ெப. (n.)

   ஒைச (யாழ்.அக.);; noise.

     [ஒ கா.  வனி →  வைன.]

வாரைட

வாரைட tuvāraḍai, ெப. (n.)

   மரக்கல ப் ெளான் ; a contrivance in a boat.

     "மரக்கல ம் அதனகத் ச ் க்கா ம்,  வாரைட ம் ற ம் அைமந் ப் ம்" (ஈசச்ர-
நிசச்யம்.150);.
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வாளி-த்தல்

வாளி-த்தல் tuvāḷittal,    11 ெச. . . (v.i.)

    ல்லாங் ழல்; flute.

  வாளி-த்தல் tuvāḷittal, ெச. . . (v.i.)

   தவாளி பாரக்்க;see tavāli; to groove, flute.

வானம்

 
  வானம் tuvāṉam, ெப. (n.)

    றல்; drizzling. 

மைழ ட் ம் வானம் ட ல்ைல.

     [ வானம் →  வானம்.]

  வானம் tuvāṉam, ெப. (n.)

    றல்;  drizzle.

     "மைழ ட் ந் வானம் ட ல்ைல"

     [ வானம் →  வானம்.]

வாைல

வாைல tuvālai, ெப. (n.)

   1. மகளிர ் தகப் ெப க் ; excessive menstruation.

   2. உட ற் ம் ச்  (ைதலவ. ைதல. 2);; anointing the body.

   3.  ச்  ம ந்  ( ன்.);; liniment for medical anointing.

     [ வைல →  வாைல ( .தா.57);.]

வாைலச் ரங்

 
  வாைலச் ரங்  tuvālaicciraṅgu, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ் ரங் ; napkin rash.

     [ வாைல +  ரங் .]

வாைலெசய்தல்

வாைலெசய்தல் tuvālaiseytal, ெப. (n.)

   ேமற் தல் (பாலவா. 294);; to anoint, smear.

     [ வாைல + ெசய்.]

வாைலய த்தல்

வாைலய த்தல் tuvālaiyaḍittal, ெப. (n.)

வாைல ைறப் 1 பாரக்்க;see tuvalai-y-iraippu.

     [ வாைல + அ த்தல்.]

வாைல -தல்

வாைல -தல் duvālaiyiḍudal, ெச. . . (v.i.)

வாைலெசய்தல் பாரக்்க;see tuvalai-sey.

     "அங்கெமலலந் வாைல " (தலவ. ைதல.32);.

     [ வாைல + இ .]

வாைல ைறப்

வாைல ைறப்  tuvālaiyiṟaippu, ெப. (n.)

   1.  தகப் ெப க் ; menorrhagia.

   2. ஒ  ேநாய்; leucorrhoca.
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க் த்

 
  க் த்  tuvikkutturu, ெப. (n.)

   தண்ணீர ் ட்டான் (சங்.அக.);;see tannir-vittan; climbing asparagus.
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ைவ

ைவ1 tuvaittal,    1 ெச. . . (v.i.)

   1. யாழ் ஒ த்தல் ( வா.);; to sound as a lute;

 to resound.

   2. ஆரவாரித்தல்; to make a great noise. 

     'கா  ைவப் ன்' (மைலப . 117);.

   3.  கழப்ப தல்; to be praised.

     "நின் வ ற் ைவத்த ம்ைப" (ப ற் ப்.88, 23);.

  ைவ2 tuvaittal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  த் ழக் தல்; to tread down.

     "ஆம்பலங் ப்ைபைய ... வாைளக ைவப்ப" (கல்லா.52, 29);.

   2. இ த்தல்; to beat, as moist or green things as clay in a mortar;

 to mash, pound.

   3. ஆைட ைவத்தல்; to beat, as clothes in washing.

   4.  ற் தல்; to husk.

     "ெநல்ைலத் ைவக் றாள்".

   5. கைடதல்; to chum. 

க ங்கடற் ைவயத் ேதான்  (கம்பரா.க ம.81);.

   6. ேசரத்் ைவத்தல்; to gather, together.

     "தன் ரக்்ெகன் ெறண்ணித் ைவத்த ெபா ெளா " (ஆசாரக்.96);. 

ைவத் த் ேதாள்ேமற்ேபாட் க் ெகாண்டான் (பழ.);.

     [ வ →  ைவ →  ைவத்தல் ( .தா.92);.]

  ைவ3 tuvai, ெப. (n.)

   1.  க்ைக; treading, pounding.

   2. இைறச்  ( டா.);; flesh, meat.

   3. ஒ  ( டா.);; sound, clamour.

   4.  ண்ணாக்  ( டா.);; oil cake.

   5.  ளிக்க  ( வா.);; acidulated curry.

   6. ஆணம்; thick, liquid curry.

     "ம க்ெகா ன் ைவ" (ஞானா.36, 14);.

   7.  ைவயல் பாரக்்க;see tuvaiyal.

   8. ப ம் உண  வைக ( ங்);; drink.

     "அற்ற ைவயாக" ( வக. 2620);.

   9.  ள  பாரக்்க (மைல.);;see tulasi;sacred basil.

  ைவ4 duvaidal,    4 ெச. . . (v.i.)

    த் ழக்கப்ப தல்; to be trodden.

     "ெநற்க ர ்இன் ம் ைவய ேவண் ம்".

     [ேதாய் →  ைவ.]
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ைவத் ப் -தல்

ைவத் ப் -தல் duvaidduppiḻidal, ெச. ன்றா . (v.i.)

   1.  ைககைள இ த் ச ்சா  இ க் தல்; to squeezing juice out of bruished herbs.

   2. ஊைத னால் உடம் ல் அ பட்ட வ ேபால் கா ம் ஒ  நிைலைம; a condition of the body with pain all 
over experienced by patients subjected to rheumatic affections as if beaten with sticks.

ைவயல்

ைவயல்1 tuvaiyal, ெப. (n.)

   1. ெதாைகயல் எனப்ப ம் உண ; chutny, a kind of strong relish, made of a number of condiments and fruits as 
coconuts, onions, chillies.

     " ைவவா னரக்ள் ல்ேலார"் ( நாயக .80, 225);

   2. ஆைட ெவ க்ைக ( ன்.);; washing clothes.

     [ ைவ →  ைவயல்.]

  ைவயல்2 tuvaiyal, ெப. (n.)

   உ க்ைகத் ைவசச் ைக; tempering of steel (ெச.அக.);.

     [ ைவ →  ைவயல்.]

ைவவரல்

 
  ைவவரல் tuvaivaral, ெப. (n.)

   கலப் க் கட்ேடாைச ( ங்.);; din of many sounds.

     [ ைவ + வரல்.]

ழத்தல்

ழத்தல் tuḻttal, ெச. ன்றா . (v.t.)

    ழா தல்; to stir, as with a ladle.

     " ப் ற ழ்ந்த வல் ன் இட் ந்ெதாட் ங் கவ் ந் ழந் ம்" ( றநா.26, 188);.

     [ ள் →  ள →  ழ -  ழத்தல் (ேவ.க. 275);.]

ழ

ழ  tuḻti, ெப. (n.)

    ன்பம்; sorrow, distress.

     " ற த் ழ  நீங்க" ( வ்.  வாய்.2, 7, 7);.

     [ ழ →  ழ  (ேவ.க.276);.]

ழ -தல்

ழ -தல் duḻvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ழா  பாரக்்க;see tulavu.

     " ழா  வைழயைம சாரல் கமழத் ைழஇ" (மைலப . 181);.

   2.  ழவ தல்; to pass through review in mind, cat about one.

     "மா ரந் ழ ங் கவைல ெநஞ்சத் " ( றநா.174);.

ழைவ

ழைவ tuḻvai, ெப. (n.)

   1.  ழா ட்ட ழ்; porridge, as stirred with a ladle.

     "அைவ யாவரி  யங்களித ் ழைவ" (ெப ம்பாண். 275);. 

   2  ங் ற் பற்ைற; split bamboo used as a rudder the steel a small boat.

     [ ழ  →  ழைவ (ேவ.க.276);.]

ழைவெதா -த்தல்

ழைவெதா -த்தல் duḻvaidoḍuddal, ெச. . . (v.i.)

   ெதப்பஞ் ெச த் தல் ( ன்);; to paddle a raft or boat.

     [ ழைவ + ெதா -, (ேவ.க. 276);.]

530

www.valluvarvallalarvattam.com 11612 of 19068.



ழனி

ழனி tuḻṉi, ெப. (n.)

   1. ஒ ; sound, noise, chirping of flocks of birds.

     "அ மைறத் ழனி ம்" (ேதவா. 316, 3);.

   2.  ைற ற்றம்; carping criticism. 

     'அவன் ஓயாமல் ழனி ேப வான்' (ெநல்ைல);.

     [ ழ →  ழனி (ேவ.க.276);.]

ழா-தல்

ழா-தல் tuḻātal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ழா த ன் ம வ வம்; dialect variation of tulavu.

     "பனிவாைட ழா ன்றேத" ( வ். இயற்.  த்.35);.

ழாய்

ழாய் tuḻāy, ெப. (n.)

    ள ; sacred basil.

     "கமழ் ந் ழாஅ யலங்கற் ெசல்வன்" (ப ற் ப். 31, 8);.

     [ ைவ →  ைவயல்.]

ழாய்ெமௗ

 
  ழாய்ெமௗ  tuḻāymauli, ெப. (n.)

    ள மாைல னனா ய மால் ( டா.);; Visnu, as crowned with a garland of basil.

     [ ழாய் + ெமள .]

ழாய்வனம்

 
  ழாய்வனம் tuḻāyvaṉam, ெப. (n.)

    ள  (மைல);; sacred basil.

     [ ழாய் + வனம்.]

ழாவாரம்

 
  ழாவாரம் tuḻāvāram, ெப. (n.)

   வம் ப் ேபச் ; malicious gossip, slander.

     [ ழ  + வாரம் →  ழாவாரம்.]
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ழா

ழா 1 duḻāvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ைகயாலைளதல்; to stir with the hand.

   2.  ள தல்; to stir with the ladle;

 to turn over, as paddy spread in the sun.

   3. தட தல்; to feel, grope, search for with the hands out stretched.

     " ழாெந ஞ் ெளன் " ( வ்.இயற். . த்.36);.

   4. நா தல்; to cast a searching look into, seek.

     "வா  நில ந் ைர ந் ழா ம்" (க த். 145, 43);.

   5. ஆராய்தல்; to investigate, examine closely.

   6. தண்  வ த்தல்; to paddle or row a boat.

     " ளிபடத் ழா  ண்ேகாற் ம் " (கம்பரா. கப்.60);.

   7. ெவட் தல் ( ங்.);; to cut.

     [ ழ  ?  ழா -.]

  ழா 2 duḻāvudal, ெச. . . (v.i.)

   1. த மா தல்; to be disturbed in mind, to be perplexed.

     "எண்ணத் ழா டத்  ( வ். இயற். த்.28);.

   2. அளவளா தல் ( ங்.);; to talk endearingly.

     [ ழ  →  ழா -.]

ைழ-தல்

ைழ-தல் duḻaidal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ப்பால் ழா ச ்ெசல் தல் (நாஞ்);; to propel by oars.

     [ ழா  →  ைழ →  ைழதல் (ேவ.க.276);.]

ள்

ள் tuḷ, ெப. (n.)

ள்  பாரக்்க;see tullu.

     [ ல் →  ள் (ேவ.க.253);.]

ள்ளத் -த்தல்

 
  ள்ளத் -த்தல் tuḷḷattuḍittal, ெச. . . (v.i.)

    யரால் வ ந் தல்; to suffer from extreme anguish (ெச.அக.);.

     [ ள்ளல் +  -த்தல்.]

ள்ளம்

ள்ளம் tuḷḷam, ெப. (n.)

    ளி; little drop of water.

     "கண்ணநீரக்ள் ள்ளஞ் ேசார" ( வ். ெபரியாழ்.5, 1, 7);.

ள்ளேலாைச

ள்ளேலாைச tuḷḷalōcai, ெப. (n.)

   க ப்பா க் ரிய ஓைச (காரிைக. ெசய்.1, உைர);; rhytheming cadence peculiar to kali verse.

     [ ள்ளல் + ஓைச.]
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ள்ளற்ெசல

ள்ளற்ெசல  tuḷḷaṟcelavu, ெப. (n.)

   யாழ் வா க் ம் ைற ெளான் ; a mode of playing yal.

     " டகச ்ெசல ந் ள்ளற்ெசல ம்" ( வக. 657, வார.);.

     [ ள்ளல் + ெசல .]

ள்ளாட்டம்

ள்ளாட்டம் tuḷḷāṭṭam, ெப. (n.)

   1. களிப் ; sprightliness.

   2. ெச க் ; arrogance, haughtiness, assumption, overbearing airs.

     [ ள்  + ஆட்டம்.]

ள்ளி

ள்ளி tuḷḷi, ெப. (n.)

ளி பாரக்்க;see tuli.

     "வானத் ன் ள்ளி யல்லால்" (ேம மந்.121);.

     [ ளி →  ள்ளி.]

ள்ளி

 
  ள்ளி  tuḷḷisivu, ெப. (n.)

   ஒ  வைக இ  ேநாய்; a kind of disease accompanied with convulsion.

     " ள்ளி  ெகாண்ேட க் ற் த் தான்பைதப்பார"் (ஆ ரவதானி);.

     [ ள்  + இ .]
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ள்

ள் 1 duḷḷudal,    5 ெச. . . (v.i.)

.

   1.  த்தல்; to leap, frisk, spring up, jump up;

 to be restive.

     " ள்ளித ் ண் ட் மாங் ழ்" (நால .64);. ' ள்ளாேத ள்ளாேத ஆட் க் ட்  என் ைக ல் 
இ க் ற  ரிக்கத்  (பழ.);.

   2. தா ச ்ெசல் தல்; to trip along in a frolicsane manner.

     " ள்  மான்ம  ேபாந் ய ெசங்ைக ன்" (ேதவா. 93, 5);.

   3. ெச க் தல்; to be haughty, arrogant.

     " ள் ன்றார ் ட்ட ேறல்" (அ ட்பா. 1 ெநஞ்ச . 635);.

   4. கவைலயற்  வாணாள் க த்தல்; to lead a happy-go-lucky life.

   5. பைதத்தல்; to tremble, quiver. 

     ' ள் நரக்் காண்மார ்ெதாடரந்் ' (க த்.4);.

   6.  தல்; to be abundant.

     "அைனய  ேகட்டேலா  ம ஞரக்ள் ம ழ்ச்  ள்ள" ( வாைனக். ைந .28);.

     [ ல் →  ள் →  ள் .]

  ள் 2 tuḷḷu, ெப. (n.)

   1.  ப் ; leap, jump, spring. 

     'ஒ  ள் த் ள்ளினான்'.

   2. ெச க் ; arrogance.

     " ள் வார ் ள்ளடக் ந் ேதான்றேல" (அ ட்பா. 2, அ ட் றத.்7);.

     [ ல் →  ள் →  ள்  (ேவ.க.253);.]

ள் க்காைள

 
  ள் க்காைள tuḷḷukkāḷai, ெப. (n.)

   அடங்காதவன்; ungovernable person, as an untamed bullock. 

     ' ள் ற மா  ெபா  மக் மா?' (பழ.);.

     [ ள்  + காைள.]

ள் க் ட்

ள் க் ட்  tuḷḷukkuṭṭi, ெப. (n.)

   1. இளங் கன் ; calf; frolicsome young animal.

   2.  ைளயாட் ப் ைபயன்; playful, lively boy.

     [ ள்  +  ட் .]

ள் ட்

ள் ட்  tuḷḷucīṭṭu, ெப. (n.)

   அைடக்கலச ் ட் ; to letter giving assurance of safety or protection.

     " ள் ட ்ெடாப்ப ெம ம்" ( ற .903);.

     [ ள்  +  ட் .]
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ள் ப் ச்

 
  ள் ப் ச்  tuḷḷuppūcci, ெப. (n.)

   தவசங்கைளக் ெக க் ம் ப ரப்் ச்  வைக; a kind of hopping insect destructive to grain.

     [ ள்  +  ச் .]

ள் ப்ேபா -தல்

 
  ள் ப்ேபா -தல் duḷḷuppōṭudal, ெப. (n.)

    ைனத் ப் தற்காக அைணகட் தல் ; to put up a small bund in order to turn the fish into a fish-trap.

     [ ள்  + ேபா -.]

ள் ம

ள் ம  tuḷḷumaṟi, ெப. (n.)

   ஆட் க் ட் ; kid, lamb as frolicsone. 

     ' ள் ம யா மன  ப ெகா த்ேதன்' (தா . க ணாகர.8);.

     [ ள்  + ம .]

ள் மா

 
  ள் மா tuḷḷumā, ெப. (n.)

   ேதவைதக க் ப் பைடக் ம் ச க்கைரேயா  கலந்த மாவைக; a preparation of flour offered to deities.

     [ெதள்  →  ள்  + மா.]

ள்ெளா

 
  ள்ெளா  tuḷḷoli, ெப. (n.)

   அைலெய ம் ஒ ; noise of rippling water. 

     ' ள்ெளா  ெவள்ளத் ன்' (ேதவா.);.

     [ ள்  + ஒ .]

ளக்கம்

ளக்கம்1 tuḷakkam, ெப. (n.)

   1. அைச ; shaking, waving, motion.

   2. மனக்கலக்கம்; agitation of mind.

     " ளக்க லாதவர ் ய மனத்தார"் (நால .189);.

   3. அசச்ம்; fear, dread.

   4.  ைறைக; dwindling.

     [ ளங்  →  ளக்கம்.]

  ளக்கம்2 tuḷakkam, ெப. (n.)

   1. ஒளி; brightness, splendour, gloss, lustre.

   2.  ளக்  என் ம் 15ஆவ  நான் ன் ( ங்.);; the 15th naksatra.

     [ ள் →  ள  →  ளங்  →  ளக்  →  ளக்கம்.]
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ளக்

ளக் 1 duḷakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.i.)

   1. அைசத்தல்; to move, shake, nod.

     "  ளக்  ேநாக் " ( வக.1881);.

   2. வணங் தல்; to bow.

     " ைனவற்ெறா  ளக் " ( வக. 2357);.

     [ ல் →  லர ்→  ளங்  →  ளக் .]

  ளக் 2 tuḷakku, ெப. (n.)

   1. அைச ; shaking.

     " ளக் லா ளக்ைக" (ேதவா.13, 6);

   2. வ த்தம்; grief, sorrow. 

     'மாம லா  நாடகத் ளக் த் தனேவ' ( வக. 1560);.

     [ ளங்  →  ளக் .]

  ளக் 3 duḷakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.i.)

    ளக் தல் (யாழ்.அக.);; to polish.

ம.  ளக்

     [ லக்  →  ளக் -.]

ளங்

ளங் 1 duḷaṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அைசதல்; to move, to sway from side to side, as an elephant, to shake.

     " ளங் ல் நல்ேலற் னம்" (க த்.106);.

   2. வ ந் தல்; to be perturbed.

     " ளங்கா தாங்கவ ற்றைத ைரத்த ம்" (மணி. 22, 8);.

   3. நிைலகலங் தல்; to be uprooted.

     "க மரந் ளங் ய கா ம்" ( றநா.23);.

   4. தளரத்ல்; to droop. 

     ' கைண ம தேலா ந் ளங் னான்' (கம்பரா.  தற்ேபா.132);.

   5. ஒ த்தல்; to sound. 

     '  சதங்ைக ளங்க வாரத்்தார'் ( ர ங். மாைய.  ைச.45);.

     [ ல் →  லம் →  ளம் →  ளங் - ( .தா.147);.]

  ளங் 2 duḷaṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஒளிரத்ல்; to shine, to be bright, luminous, to radiate.

     " ளங்  ளம் ைற யாளன்" (ேதவா. 88, 10);.

     [ லக்  →  ளங் -.]
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ளங்ெகாளி

ளங்ெகாளி tuḷaṅgoḷi, ெப. (n.)

    க்க ஒளி ( ன்.);; dazzling, brightness.

   2.  ழல் என் ம் 18ஆவ  நாண் ன்; the 18th naksatra.

     "நங்கம்பைன ளங்ெகாளி ரட்டா " (இலக்.27, 79);.]

     [ ளங்  →  ளங்ெகாளி ( .தா.147);.]

ள

ள  tuḷasi, ெப. (n.)

   1.  த் ழாய்; sacred basil.

   2.  ட்டான்; rough basil (ெச.அக.);. 

     ' ள க்  மண ம் ள் க் க் ரை்ம ம் ைளக் ற ேபாேத ெதரி ம்' (பழ.);.

ள ர்த்தம்

 
  ள ரத்்தம் tuḷasitīrttam, ெப. (n.)

    மால் வ பாட் ன் ன் அ யாரக் க்  வழங் ம் த் ழா ம் நீ ம்; tulaci leaves and 
consecrated water presented as offering to the idol in a Visnu temple and distributed to worshippers.

     [ ள  +  ரத்்தம்.]

ள மடம்

 
  ள மடம் tuḷasimaḍam, ெப. (n.)

ள  மாடம் பாரக்்க;see tulaci-mădam (ெச.அக.);.

     [ ள  + மடம்.]

ள மணி

 
  ள மணி tuḷasimaṇi, ெப. (n.)

   மா ய அ யார ்அணிந்  ெகாள்ளத் த் ழாய்க் கடை்டையக் கைடந்  உண்டாக் ய மணி; beads 
made up of tulaci, worn by vaisnava devotees (ெச.அக.);.

     [ ள  + மணி.]

ள மாடம்

 
  ள மாடம் tuḷasimāṭam, ெப. (n.)

    க்கப்ப ம் ள ச ்ெச ையக் ெகாண்ட ேமைட; a raised construction on which a tulaci plant is set up for 
worship (ெச.அக.);.

     [ ள  + மாடம்.]

ள மாைல

 
  ள மாைல tuḷasimālai, ெப. (n.)

    ள  இைலக் ெகாத்  அல்ல  ள மணியாற் ெசய்யப்பட்ட மாைல; garland of tulaci leaves or beads.

     [ ள  + மாைல.]

ளப்

ளப்  tuḷappu, ெப. (n.)

   வ ; belly.

     "பா ற் ணங்க ம் ளப்ெபழப்ப த் ேய" (தக்கயாகப்.376);.
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ளபம்

ளபம் tuḷabam, ெப. (n.)

ள  பாரக்்க;see tulaci.

     " ளபத ்ெதாண்டாய ெதால் ர"் ( வ்.  மாைல.45);.

     [ ளவம் →  ளபம் (வ.ெமா.வ. 182);.]

ளபெமௗ யன்

 
  ளபெமௗ யன் tuḷabamauliyaṉ, ெப. (n.)

    ள  மாைலைய லணிந்த மால் ( ங்.);; Tirumal, as wearing a tulaci wreath.

     [ ளவம் + ெமௗ யன் →  ளப ெமௗ யன்.]

ளம்

ளம் tuḷam, ெப. (n.)

   மா ைள; common pomegranate.

     " ளம்ப  வல் ேதா யரக்் க ளாள்" ( வ்.ெபரிய . 2, 7, 2);..

     [மா ளம் →  ளம்.]

  ளம்2 tuḷam, ெப. (n.)

   ம ற ன ; root of peacock's feather ( வ்.ெபரிய .2, 7, 2, வ்யா);.

ளம் க் ரி

 
  ளம் க் ரி tuḷambikkiri, ெப. (n.)

   ஆெதாண்ைட (மைல.);; thorny caper.

ளர்

ளர1் tuḷartal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நில த யவற்ைறக் ெகாத் தல்; to hoc.

     "கணவன் னந் ளரந்்  த் " ( ந்.214);.

     [ ளம் →  ளர-்தல் (வ.ெமா.வ .41);.]

  ளர2் tuḷartal, ெச. . . (v.i.)

   மணம் த யன தல்; to spread, as fragrance. 

     ' ள ஞ் சந்தனச ்ேசாைலக டலாம்…  ளிர ்நாற்றேம' ( ளா.இரத.5);.

     [ ளம் →  ளர-்தல் (வ.ெமா.வ . 4);.]

  ளர3் tuḷar, ெப. (n.)

   ப ரின் கைள; weeds.

     "ெதா ப் ெப ந் த ளரப்  டைவ" (ெப ம்பாண்.201);.

  ளர4் tuḷar, ெப. (n.)

   கைளெகாட்  ( வ். ெபரிய . 8, 7, 3);; weeding hook.

ளவம்

ளவம்1 tuḷavam, ெப. (n.)

ள  பாரக்்க;see tulaci.

     "ெதாைடெயாத்த ளவ ங் ைட ம் ெபா ந் " ( வ்.  ப்பள்ளி.10);.

     [ ள →  ளவம் (வ.ெமா.வ.182);.]
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ளவன்

ளவன் tuḷavaṉ, ெப. (n.)

   1.  மால்; Tirumāl.

     " ளவ ளவ ெவனச ்ெசால் ஞ்ெசாற் ேபாசே்ச" (அட்டப்.  ள்ைளப்ெப . சரித.் பக். 6);.

   2. ஒ  வைகச ்ெசய்ந்நஞ்  (யாழ்.அக.);; a prepared arsenic.

     [ ள  →  ளவன்.]

ள

 
  ள  tuḷavi, ெப. (n.)

    ப்  (மைல);; long pepper.

ள

ள  tuḷavu, ெப. (n.)

ள  பாரக்்க ( டா);;see tulaci.

     "கள்ளணி ப ந் ள னைவ" (பரிபா. 15, 84);.

     [ ளம் →  ள .]

ளைவ

ளைவ1 tuḷavai, ெப. (n.)

   ெதாைள (யாழ்.அக.);; hole, orifice.

     [ ள் →  ள →  ளைவ (ேவ.க.274);.]

  ளைவ2 tuḷavai, ெப. (n.)

ழைவ பாரக்்க;see tulavai.

     [ ள் →  ள →  ளைவ.]

ளாரி

 
  ளாரி tuḷāri, ெப. (n.)

   ெநய்ேவார ்க ெளான்  (யாழ்.அக.);; a weaver's instrument.
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ளி

ளி1 tuḷittal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெசாட் தல்; to drip, fall in drops, as rain, as tears, as honey;

 to trickle down.

     "ம ந் ளிக் ஞ் ேசாைல" (ேதவா.395, 4);.

   2. மைழ ெபய்தல்; to rain.

     "மங்  லற்கெமா  ெபாங்  ளிப்ப" (அகநா.235);.

     [ ள் →  ளி →  ளி-த்தல்.]

  ளி2 tuḷittal, ெச. ன்றா . (v.t.)

    ளியாய்த் ெதளித்தல்; to sprinkle, let fall in drops.

     [ ள் →  ளி →  ளி-த்தல்.]

  ளி3 tuḷi, ெப. (n.)

   1.  ளிக்ைக ( ங்.);; raining, dripping.

   2.  வைல ( ங்.);; rain drop, globule of water.

   3. மைழ ( ங்.);; rain.

     " ளிய ழந்த ேதாய்வ ஞ் ைமெதா ம்" (பரிபா 7, 13);.

   4. ெசாட்டள ; minim, drop, as a measure.

     "ம ந் ல் எத்தைனத் ளி ட் க் ெகா க்க ேவண் ம்".

   5.  தள ; pinch. 

     'அம்ம ந் ல் ளி ெசா '.

   6. நஞ் ; poison.

     " ளிமண்  ண்  நிறம்வந்த கண்டன்" (ேதவா. 36, 1);.

     [ ள் →  ள்ளி →  ளி.]

  ளி4 tuḷi, ெப. (n.)

   ெபண்ணாைம ( ங்.);; female tortoise.

     [ ள்ளி →  ளி.]

ளிமைழ

 
  ளிமைழ tuḷimaḻai, ெப. (n.)

    வைலயாய்ச ்ெசாரி ம் மைழ; drizzling.
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ளிர்

ளிர1் tuḷirttal, ெச. . . (v.i.)

   1. தளிரத்்தல்; to bud, sprout, shoot, put forth leaves.

   2. ெச த்தல்; to prosper, thrive.

   ெத. தளிர் ;   க. ெதளிர;்ம.  ளிரக்்க

     [ ள் →  ளிர ்→  ளிர-்த்தல்.]

  ளிர2் tuḷir, ெப. (n.)

   தளிர;் bud, sprout, young leaf, tender foliage.

     "நா நரந்ைதத் ளி ங் கல " (ேதவா. 403, 6);.

ளிர்க்ெகண்ைட

 
  ளிரக்்ெகண்ைட tuḷirkkeṇṭai, ெப. (n.)

   பாற்ெகண்ைட; white mullet.

 tuḷu, ெப. (n.)

வம் பாரக்்க;see tuluvam.

     "ேதாைகக் கா ற் நாட்டன்ன" (அகநா.15);.

     [ ள் →  .]

ப் -தல்

ப் -தல் duḷuppiḍudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   கலக் தல்; to stir up.

     " ன் ற் ங்கட ப் ட ்டாங் " ( வக.1112); (ெச.அக.);.

     [ ள் →   →  ம்  –  ப் -தல் (ேவ.க.276);.
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ம்

ம் 1 duḷumbudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அைசதல்; to shake, to be agitated.

     "வம் ற் ம் ைல வாெண ங்கண் மடவார"் ( வக. 186);.

   2. த ம் -தல்; to brim over, overflow;

 to fill, as tears in the eyes.

     " ம்  கண்ணி ண் ழ் " ( ைள. மாணிக்க );.

   3.  ள் தல் ( டா.);; frisk.

   4.  தல் ( டா.);; to struggle and qrench, oneself away.

   5.  ளங் தல்; to sparkle, glitter, shine.

     "உவாக்கண்  - ேதவரிற் ளிம் னார"் ( ளா.  .73);.

   6. இள தல் ( வக. 3063, உைர);; to melt.

   7. ேமெல தல்; to rise up, to come to the surface.

     "நீர ் ம்ப" ( வக.1674);.

   8. வ ந் தல்; to be troubled.

     "உயரச்ந்தனத் ெதா க் ன்றந் த ம்பச ்ெசன் " ( வக. 3063);.

   9.  தல்; to abound.

     " ம்  ேமன்ைம ற் ெபா ந்த  ெதாண்ைடநன் னா " (காஞ் ப் . நாட் ப்.35);.

     [ ள் →  ம்  →  ம் - ( .தா.68);.]

  ம் 2 duḷumbudal, ெச. . . (v.i.)

   ஒளிரத்ல்; to shine, to irradiate.

     "ம ளிநின்  ம் ேவ" (தக்கயாகப். 254);.

     [ ள் →  ம்  →  ம் -, ( .தா.68);.]

வம்

வம் tuḷuvam, ெப. (n.)

   1. பண்ைடய ஐம்பத்தா  நா க ள் கன்னட நாட் ற் த் ெதற் ள்ள நா ; the tulu country on the west 
coast, south of kannada, one of 56 country.

     "ெசாங்கணத ் வங் டகம்" (நன். 272, ம ைல);.

   2. ப ெணன் ெமா க ள் வத் ல் வழங் ம்ெமா  (நன்.273, உைர);; the Tuluva language, one of 
patinenmoli, q.v.

வேவளாளர்

 
  வேவளாளர ்tuḷuvavēḷāḷar, ெப. (n.)

    வ நாட் ந்  வந்  ெதாண்ைட மண்டலத் ல் ேய ய ேவளாள வைகயார;் a sub-division of 
véäläs of Tondaimandalam who migrated from the Tulu country.

     [ வம் + ேவளாளர.்]

வன்

 
  வன் tuḷuvaṉ, ெப. (n.)

   வாைழவைக; a kind of plantain. 

     ' வன்பழம்'.
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ைள-தல்

ைள-தல் duḷaidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. நீரில் ைளயா தல்; to dispart in water;

 to dive.

     "ஆனந்த ெவள்ளத் ைற ேல ப ந்  ழ் த் ைளந் " (தா . வரப்ேனன். 2);.

   2. அ ந் க் டத்தல்; to be immersed. 

ம்பக் த் ட் ைளந்  (தா . ெசால்லற்.7);.

     [ ள் →  ைள-.]

ைள

ைள2 tuḷaittal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ைள தல்; to make hole, bore, drill, punch.

   2. ஊ தல்; to pierce, as with an arrow.

   3. வ த் தல்; to torment, tease.

     "எப்ெபா மாக அவைனத ் ைளக் றான்".

   3. ெசயற்பா  உசா தல்; to demand particulars or details. 

ெசல க்கணக்  அவைனத ் ைளத் க் ெகாண் க் ற .

     [ ள் →  ைள-, (ேவ.க.279);.]

  ைள tuḷai, ெப. (n.)

   1.  ைழ ( ங்.);; hole, orifice, aperture, perforation.

     "ஆடைமக் ன்ற வ ர் ைள" (அகநா. 82);.

   2. உடெ்டாைள; hollow, as of a tube.

   3.  ங் ல் ( ங்.);; bamboo.

   4. வா ல் ( ன்.);; gateway, passage.

   5.  ட் ; curl, as of hair.

     " ைளயார ்க ெமன் ழ லாய்ச் யர"் ( வ். ெபரிய . 3, 8, 8);.

   6. வ ரக் ற்றங்க ெளான் ; a flaw in diamond.

     " ைளக  ந் . காகபாதம்" ( லப். 14, 180, உைர);.

   ம.  ள;   ெத. ெதாள;   க. ெதாள; . ெதா

     [ ள் →  ைள (ேவ.க.279);.]

ைளக்க

 
  ைளக்க  tuḷaikkaruvi, ெப. (n.)

   இைசக் ரிய க  ஐந்த ள் உடெ்டாைள ள்ள வாச் யம் ( ங்.);; wind instrument, one of five karuvi.

     [ ைள + க .]

ைளக்ைக

 
  ைளக்ைக tuḷaikkai, ெப. (n.)

    ம் க்ைக (யாழ்.அக.);; elephant's trunk.

     [ ைள + ைக.]
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ைளசெ்ச

ைளசெ்ச  tuḷaiccevi, ெப. (n.)

   1. உடெ்ச ; organ of hearing;internal ear.

   2. உடெ்ச ள்ள லங் ; an animal with an internal ear only, one of the two great classes of animals according to 
the Hindus.

     [ ைள + ெச .]

ைளநிைற

ைளநிைற tuḷainiṟai, ெப. (n.)

ைளப்ெபான் பாரக்்க;see tulai-p-pon.

     "ெபான் ைளநிைற..  ப்பத்  க்கழஞ் ம்" (S.I.I.I.140);.

     [ ைள + நிைற.]

ைளநிைறெசம்ெபான்

ைளநிைறெசம்ெபான் tuḷainiṟaisemboṉ, ெப. (n.)

ைளப்ெபான் பாரக்்க;see tulai-p-pon.

     "ெசம்ெபான் ப ன்கழஞ் " (S.I.I.I.85);.

     [ ைள + நிைற + ெசம்ெபான்.]

ைளநிைறெபான்

ைளநிைறெபான் tuḷainiṟaiboṉ, ெப. (n.)

ைளப்ெபான் பாரக்்க;see tulai-p-pon. d.M.PCg. 200).

     [ ைள + நிைற + ெபான்.]

ைளப்

ைளப்  tuḷaippu, ெப. (n.)

   1.  ைளக்ைக; drilling, perforating.

   2. இைட டாத ்ெதாந்தர ; frequent molestation, ceaseless annoyance.

     [ ள் →  ைள →  ைளப் .]

ைளப்ெபான்

ைளப்ெபான் tuḷaippoṉ, ெப. (n.)

    ட டப்பட்  வழங் ம் மாற் ரந்்த தங்கம் (I.M.P.Tj. 138); (ெப ங். இலாவண.6, 63);; refined gold of 
superior quality.

     [ ைள + ெபான்.]

ைளயம்

ைளயம் tuḷaiyam, ெப. (n.)

   நீரில் ைளைக; disporting in water.

     "ெவள்ளநீரத் ் ைளய மா "(  மர.  ர.  த் க்.  ள். 52);.

     [ ள் →  ைள →  ைளயம் (ேவ.க. 275);.]

ைளயரியம்

 
  ைளயரியம் tuḷaiyariyam, ெப. (n.)

   ஊ ெகாம்  (யாழ்.அக.);; trumpet horn.

     [ ைள + அரியம்.]

ைளவண்

 
  ைளவண்  tuḷaivaṇṭu, ெப. (n.)

   வண் வைக; borer, a beetle.

     [ ைள + வண் .]
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ற்சம்

 
  ற்சம் tuṟcam, ெப. (n.)

ெகாம்மட்  (மைல); பாரக்்க;bitter gourd.

ற்பரிசம்

 
  ற்பரிசம் tuṟparisam, ெப. (n.)

    கஞ்ெசா  (மைல.);; small climbing nettle.

ற்றர்

ற்றர ்tuṟṟar, ெப. (n.)

   உண்பவர;் those who eat.

     " ைரந்தால ண் ந் ற்றைர" (ேதவா.204, 9);.

     [ ன் →  ற்  →  ற்றர ்(ேவ.க.279);.]

ற்றைவ

ற்றைவ tuṟṟavai, ெப. (n.)

    கரெ்பா ள்; articles of enjoyment.

     " ற்றைவ றந்த ெவற்  ராக்ைக" ( வாசக. 3, 147);.

     [ ன் →  ற்  →  ற்றர ்(ேவ.க. 280);.]

ற்

ற்  tuṟṟi, ெப. (n.)

   உண்பைவ ( வா.);; eatables.

     [ ற்  →  ற்  (ேவ.க.280);.]
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ற்

ற் 1 duṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உண் தல்; to eat.

     "ெகா வா ம் ன் ேகாளிைர ற் " (அகநா.36);.

   2. கவ் தல்; to seize with mouth.

     "இ லன்வாய்த் ற் ய ேதாற்றம்" (களவ . 28);.

   3.  ற் தல் ( ங்.);; to pound.

   4. ெந ங் தல்; to come near, advance closely, lie close.

     "ைமம்ம  ங் ழற் கற்ைற ற்ற" (ேதவா. 8, 3, 1);.

     "காைள ற் ற் வ ளேனா ெவன்பார"் ( வக. 1110);.

   5. ேமற் ெகாண்  நடத்தல்; undertake.

     "அரி  ற்றைனயாற் ெப ம" (அகநா.10);.

   க.  த் ;ெத.  த்த

     [ ன் →  ற்  →  ற்றர ்(ேவ.க.219);.]

  ற் 2 tuṟṟu, ெப. (n.)

   1. உண ; boiled rice, food.

     "பற் ன்  ற் ன் " (4 ெவ.10, 4);.

   2. கவளம்; ball of boiled rice, as a mouthful.

     " ற் ற் ந் ற் ைன" (நால .190);.

   3.  ட்டம் ( ங்);; crowd, multitude.

     [  →  ற்  (ேவ.க.261);.]

ற

ற1 tuṟattal, ெப. (n.)

   பற்றற் த் ற  தல்; to renounce wordly pleasures;

 to become an ascetic.

     "நல்ல வாளர ் ழ யரிடத்ேத றந்தார"் (நால .11);.

   2. ைக தல்; to leave, relinguish, forsake, quit, abandon, desert, reject, discard.

     "தாவறத் றந்தாைர" (க த்.118);.

     "தம்ைமத் றக் ந் ணி லாதார"் (நால .75);.

  ற1 tuṟattal,  ன்றா  & ெச. . . (tr. intr.) 

   நீங் தல் ( டா);; to neglect, dispense with, oimit, avoid.

     " ல ப்ப  றந்த கல க்  க ைட" (அகநா.3);. 

றக்கத் றக்க ஆனந்தம் றந்த ன்  ேபரின்பம் (பழ);.

     [ ர →  ற →  றத்தல் (ேவ.க.278);.]
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றக்கநா

றக்கநா  tuṟakkanāṭu, ெப. (n.)

றக்கம் பாரக்்க;see turakkam.

     " றக்கநா ட ற் கண்டான்" (கம்பரா.கடறா . 2);.

     [ றக்கம் + நா .]

றக்கம்

றக்கம் tuṟakkam, ெப. (n.)

   ேம ல ; heaven.

     "ெதால் ைனப் பயன ப்பத் றக்கம் ேவட் ெட ந்தாற் ேபால" (க த்.118);.

     [ ர →  றக்கம் ( .தா.54);.]

றட்

றட்  tuṟaṭṭi, ெப. (n.)

   1. அங் சம்; iron crock, elephant goad.

   2. காய் த யன ப க் ந் றட் க்ேகால்; pole with an iron hook fixed at one end to pluck fruits and leaves.

   3.  க் ; entanglement.

   4.  றட் செ்ச  பாரக்்க;see turatti-c-сеdi.

     [ ற  →  றட் .]

   ப. க. ெதாற ;   வ. த்ேராட் ; றட்  - வ. த்ேராட் . த்ேராத்ர (வ.ெமா.வ. 182);

றட் செ்ச

 
  றட் செ்ச  tuṟaḍḍicceḍi, ெப. (n.)

   ெச வைக; prickly climbing cock-spur.

     [ றட்  + ெச .]

றட் ேபா -தல்

றட் ேபா -தல் duṟaṭṭipōṭudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. மந்தணச ்ெசயல தல்; to draw out serets by quetioning to fish out.

   2. தன் வயப்ப த்த ய தல்; to contrive to bring under one's control.

     [ றட்  + ேபா -.]

றட் ம்

 
  றட் ம்  tuṟaṭṭirumbu, ெப. (n.)

   ெச ல்; iron hook for hook-swinging.

     [ ற  →  றட்  + இ ம் .]

றட்

றட்  tuṟaṭṭu, ெப. (n.)

   1.  ண்மரவைக; straight thorned linear-leaved coapershrub.

   2.   மரவைக; silky backed round leaved caper tree.

   3.  க்கல்; entanjglement, complication, as in a law suit.

     " றட்  வழக் ".

   4. இைட ; danger.

     "ஆங்ேகார ் றட் ண் டதைனயான் ெசால்ேவன்" ( ற .150);.

     [ ற  →  றட் .]
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றட் க்ேகால்

றட் க்ேகால் tuṟaṭṭukāl, ெப. (n.)

றட் 2 பாரக்்க;see turatti.

     [ றட்  + ேகால்.]

றட் ப்

றட் ப்  tuṟaḍḍuppiḍi, ெப. (n.)

றட் 1 பாரக்்க;see turattu-vâdam .

     [ றட்  +  .]

றட் ள்

றட் ள் tuṟaṭṭumuḷ, ெப. (n.)

   1. ெச ல்; iron hook for hook-swinging.

   2. ெச வைக; downy bached ovate acute leaved caper shrub.

     [ ற  →  றட்  →  றட் ள் (ேவ.க. 268);.]

றட் வாதம்

 
  றட் வாதம் tuṟaṭṭuvātam, ெப. (n.)

   ஒட்டாரம்; obstinacy.

     [ றட்  + வாதம்.]

றட்ைட
றடை்ட tuṟaṭṭai, ெப. (n.)

   ஆ  ரல நீள ம் சாம்பற் பசை்ச நிற ள்ள கடல் ன் வைக; sea fish, greyish green, attaining about 6 in. 
in length.

ற

ற  tuṟaḍu, ெப. (n.)

றட்  1, 2, 3, பாரக்்க;see turatti.

க. ெதாற

றந்தார்

றந்தார ்tuṟandār, ெப. (n.)

   பற்ற த்தார;் ascetics, recluses, as having renounces the pleasures of the world.

     " றந்தார ்ெப ைம ைணக் ன்" ( றள். 22);.

     [ ற →  றந்தார.்]

றந்ேதார்

றந்ேதார ்tuṟandōr, ெப. (n.)

றந்தார ்பாரக்்க;see turandar.

     " றந்ேதார ்தம் ன் ற  ெயய்த ம்" ( லப்.27, 95);.

     [( றந்தார ்→  றந்ேதார.்]

றப்பணக்ேகால்

 
  றப்பணக்ேகால் tuṟappaṇakāl, ெப. (n.)

றப்பணம் பாரக்்க;see tura-p-panam.

     [ றப்பணம் + ேகால்.]

றப்பணம்

 
  றப்பணம் tuṟappaṇam, ெப. (n.)

ரப்பணம் பாரக்்க;see tura-p-panam.
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றப்பணவல

 
  றப்பணவல  tuṟappaṇavalagu, ெப. (n.)

    றப்பணக் ேகா ள்ள ஊ ; drill-bit.

     [ றப்பணம் + அல .]

றப்

றப் 1 tuṟappu, ெப. (n.)

   1.  ரி ; separation parting.

   2.  ற 1 பாரக்்க;     " றப்ெப ந் ெதப்பேம ைணெசயா ன்" (கம்பரா. அேயாத். மந் ர.21);.

     " றப்பஞ் க் க ழ்பவள்" (க த்.10);.

     [ ற →  றப்  (ேவ.க.278);.]

  றப் 2 tuṟappu, ெப. (n.)

   1.  ட்  ( ங்.);; lock.

   2.  ற ேகால் (யாழ்.அக.);; key.

     [ ற →  றப்  (ேவ.க.279);.]

றம்

றம் tuṟam, ெப. (n.)

ற  பாரக்்க;see turavu.

     " றங்காட் ெயல்லாம் ரித்தாற் ேபா ம்" (ேதவா.19, 3);.

றவர்

 
  றவர ்tuṟavar, ெப. (n.)

ற  பாரக்்க;see turavi.

     [ ற  →  றவர.்]

றவறம்

றவறம் tuṟavaṟam, ெப. (n.)

   பற்ற நிைல; ascetic life. opp. to illaram.

   2.  ற க க்  வ க்கப்பட் ள்ள ெந ைற; the duties enjoined on ascetics.

     " றவற யல் றள்".  றவற ம் இல்லற ம் மனத் ேல (பழ.);.

றவன்

 
  றவன் tuṟavaṉ, ெப. (n.)

    ற  (பாண் );; ascetic.

     [ ற  →  றவன்.]

ற

ற 1 tuṟavi, ெப. (n.)

ற  பாரக்்க;see turavu.

     " றந்ேதார ்தம் ன் ற ெயய்த ம்" ( லப்.27, 95);. 

ற க்  ேவந்தன் ம்  (பழ.);.

     [ ற →  ற  →  ற  ( .தா.54);.]
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ற

ற  tuṟavu, ெப. (n.)

   1. மந்தணம்; private affainrs, secrets.

     "உற ெகாண்டவரவர ் ற  கண்ேடன்" ( தக்.41);.

   2. வாய்ப்பான நிைல; favaourable juncture.

     "ேசாடாய் மரத் ற் ற ரண் ந் டத் ற கண்ேட ேவ வன்" ( மேர. சத. 85);.

   3. ெவளி டம்; open ground.

     [ ற →  ற  (ேவ.க.278);.]

றைவ

றைவ tuṟavai, ெப. (n.)

   1. ெவளி டம்; open ground, plain.

   2. ெவளிப்பைடயான ; that which is open.

     [ ற →  றைவ.]

றேவார்

றேவார ்tuṟavōr, ெப. (n.)

    னிவர;் ascetics;reluses.

     " றேவாரக்்ெகான் கலான்" (நால .273);.

     [ ற  →  றேவார.்]

-த்தல்

-த்தல் tuṟuttal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ணித்தல்; to cram as food into the mouth.

     "வா ேல ைரையத் றத் " (ஈ .9, 9, 1);.

   2. அ க் தல்; to otuft, press or corwd into a bag or box.

   3. அைமத்தல்; to place, set up.

     " ளக் ம் றத்தனர"் ( நாயக . 3, 13); (ெசஅக);.

   ம.  ;   க.  ;ெத. 

     [  →  த்  ( . .);  றத்தல் (ேவ.க.258);.]

3 tuṟu, ெப. (n.)

   1. ெந க்கம் ( வா);; thickness, closeness, crowdedness.

   2. உண் ைக; eating.

   3. ெசம் ரான்கால் (ச .);; ironstone, laterite.

கல்

கல் tuṟugal, ெப. (n.)

   1. பாைற; rock.

     "ேவழ ம் னரத் ் றகற் ெசத் த் த உம்" (ஐங் . 239);.

   2. நீரக்் காலைடக் ங் கல் (ச .);;   2.stone to close the outlet of a channel.

   3.  ன் ; hillock.

     " க ேல " ( ங் . 210);.

     [ ல் →   →  கல் (ேவ.க.253);.]
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ட்

 
  ட்  tuṟuṭṭi, ெப. (n.)

    ற்ேறலம் (மைல);; true cardamam.

த்தவன்.

த்தவன். duṟuduṟuddavaṉ, ெப. (n.)

   ேவண்டா ைன அல்ல  ம்  ெசய்  ெகாண்ேட ப்பவன்; mischieve boy.

     [  →   →  வத்தவன் ( .தா.561);.

ெவனல்

 
  ெவனல் duṟuduṟuveṉal, ெப. (n.)

ெவனல் பாரக்்க;see turu-turu-v-enal.

ப் க்

ப் க்  tuṟuppukāṭu, ெப. (n.)

    ற்றாப் ெபா  ( வ். அமலனா . அவ. பக். 14);; unvinnowed heap of grain.

     [ ப்  →  ப்  +  .]

பைட

 
  பைட tuṟubaḍai, ெப. (n.)

   ெந ங் ய ேபாரப்்பைட (ேசைன); ( ன்);; squadron, as in close array.

     [  + பைட.]

ம் -தல்

ம் -தல் duṟumbudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

     பாரக்்க;     "ெகான்ைற  நாக ந் ம்  ெசஞ்சைட" (ேதவா. 370, 5);.

     [  →  ம்  →  ம் தல் (ேவ.க.253);.]

மல்

மல் tuṟumal, ெப. (n.)

   1. ெந க்கம்; being close, closeness.

   2.  ரட்  ( வா.);; globularity; roundness.

     [  →   →  மல் ( .தா.89);.]

1 duṟumudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெந ங் தல்; to be close, corwded.

     "ந மல் " (ெப ங்.இலாவாண.15, 6);.

     [  →   ( .தா.89);.]

  2 duṟumudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

    ரட் தல்; to make round.

     [ ல் →   →  -. ( .தா.89);.]
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வல்

வல் tuṟuval, ெப. (n.)

   1. ெந ங் ைக ( வா.);; thronging, rowding.

   2. உண்ைக ( ங்.);; eating.

   3.  கரச்் ; enjoyment of the senses, experience.

     " வற்ெகல்ைல யாெதனில்" (ஞானா.34, 6);.

     [  →  வல்.]
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ைற

ைற tuṟai,  .ெப. (n.prob.)

   1. இடம்; place, location, situation, space, position.

     "அத் ைற யமல ம்" (ஞானா. 48, 2);.

   2. வ ; way, path, as of virtue or justice.

     " ைற றம்பாமற் காக்கத் ேதான் னான்" (கம்பரா. வா . 74);. (ெதால்.ெபா.56, உைர);.

   3. ப ; branch, section, category.

     " ர ராயவர ் ரிவதாண்ைமத் ைறெயன லா ற் றன்ேற" (கம்பரா.வா .82);.

   4. வ ; method, means

     " ைறய ந்  காரியம் நடத் றான்".

   5. கடற் ைற; seaport, harbour, roadstead.

     " ைறவளர ்நாடெ்டா " ( வக.1618);.

   6. கடல்; sea.

     " ைற ற் ய லங் க்ைக" (ம ைரக். 85);.

   7. ஆ  ( வா.);; river.

   8. வண்ணாெனா க் டம்; place where washermen wash clothes. 

ைறச ்ெசால் ரவராைட ெகாண்ெடா க்  நின் ைலத்  (க த். 72, 12);.

   9. நீரத்் ைற; ghat, bathing shut.

     "தண் னற் த் ந் தாழ் ந் ைறக ம்" (மணி. 1, 65);.

   10. அைவ டம் ( ன்.);; place of meeting, rendezvous.

   11.  ல்; branch of knowledge.

     "மற்ைறத் ைறகளின் ம்" (கம்பரா. வா .132);.

   12. அக ம் ற ம் பற் ய த ழ்ப் ெபா ட் ; subject or theme in akam and puram.

     " ந்த ன் ைறவாய் ைழந் தைனேயா" ( க்ேகா. 20);.

   13. ஒ ங் ; proper arrangement, codification.

     "ேவதந் ைற ெசய்தான்" ( மர ர. த ப. ெசய். 13);.

   14. பா னதெ்தான் ; a minor variety of any of the purckasses overse, one of three parinam.

   15. பாட் வைக ( ங்.);; a kind of singing.

   16. வரலா ; history.

     " ைறெயனக் யாெதனச ்ெசால்  ெசால்ெலன்றான்" (கம்பரா.  ட் .255);.

     [  →  ைற (ேவ.க.253);.]

  ைற2 turai, ெப. (n.)

   1.  ைர ; quickness, speed, haste.

     " ற த் ைர ைடத் " (சடேகாபரந்.47);.

   2.  ப்பா ; abundance, plenty, increase.

     " ைரமாண்டவா பா த் ேதாேணாக்க மாடாேமா" ( வாச. 15, 14);. ( . . 2, 32,  வஞா.);.
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ைறக்காவல்

 
  ைறக்காவல் tuṟaikkāval, ெப. (n.)

    ைற க த யவற் ற் காவல்; watch or guard of a port;

 excise officer;

 military guard.

     [ ைற + காவல்.]

ைறக் ைற

ைறக் ைற tuṟaikkuṟai, ெப. (n.)

   ஆற் ைடக் ைற; fit.

     "வண் ைறக் ைற ேசரந்்தான்" (பாரத. சம்பவ.6);.

     [ ைற +  ைற.]

ைறகாட் -தல்

 
  ைறகாட் -தல் duṟaikāṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

   வ காட் தல்; to lead the way put one in the way.

     [ ைற + காட் -.]

ைறகாரர்

 
  ைறகாரர ்tuṟaikārar, ெப. (n.)

   ேகா ற்கணக்  த ய அ வலர;் agents, accountants and other servants of a temple.

     [ ைற + காரர.்]

ைற ட் -தல்

 
  ைற ட் -தல் duṟaiāṭṭudal, ெச. ன்றா . (v.t) 

    ைற க்ைக நிைற  ெசய்தல்; to finish lurai-mulukku.

     [ ைற +  ட் -.]

ைறசச்ாதம்

ைறசச்ாதம் tuṟaiccātam, ெப. (n.)

   1.  ழாக் காலங்களில் நீரத்் ைற ற் ண் ம் ந் ; food eaten in company at a spring or in a 
river-bed on festive occasion.

   2. ேகா ல் ஏற்பட்ட கட்டைள ண ; rice for which provision is made in a temple.

ைறச் வ

ைறச் வ  tuṟaiccuvaḍi, ெப. (n.)

   நீரத் ் ைறகளி ந்  ப க்கப்ப ம் ெதான்ம ஏ ; a purāna explained at or near a bathing ghat.

     " ைறச் வ களிேல எ ட்  ைவத் ம்" (ஈ . 6, 10, 10);.

     [ ைற +  வ .]

ைறத்ேதாணி

 
  ைறத்ேதாணி tuṟaittōṇi, ெப. (n.)

   கைர கடத் ந் ேதாணி; ferry boat.

     [ ைற + ேதாணி.]
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ைறப்பாட்

ைறப்பாட்  tuṟaippāṭṭu, ெப. (n.)

   அகப் ெபா ட ் றப்ெபா ட் ைறகைளக் த்  வ ஞ் ெசய் ள் (இலக்.  . 603, உைர);; verse 
illustrating the minor themes in akam and puram.

     [ ைற + பாட் .]

ைறப் ேபச்

ைறப் ேபச்  tuṟaippēccu, ெப. (n.)

   1. ெகாசை்சப் ேபச் ; vulgar dialect, provin cialism.

   2. நாட் ெமா ; vernacular.

     [ ைற + ேபச் .]

ைறப்ெபாங்கல்

 
  ைறப்ெபாங்கல் tuṟaippoṅgal, ெப. (n.)

   வண்ணார ்தங்கள் ைற ல் நடத் ம் ெபாங்கற் பண் ைக; pongal ceremony of washermen performed at the 
washing place.

     [ ைற + ெபாங்கல்.]

ைற ப -தல்

ைற ப -தல் duṟaibaḍidal, ெப. (n.)

   நீர ்நிைலகளில் நீரா தல்; to bath in a river.

     "ெந மா ல ேயத்தத ் த் ைற ப யப் ேபா னாள்" ( லப்.18, 5);.

     [ ைற + ப -.]

ைறெபய்-தல்

 
  ைறெபய்-தல் tuṟaibeytal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   நீரா த்தல் (யாழ்.அக.);; to path a person.

     [ ைற + ெபய்.]

ைறேபா-தல்

ைறேபா-தல் tuṟaipōtal, ெச. ன்றா . (v.i.)

   1. ஒ  (கல் );  ைற ல் த் ேதரச்்  ெப தல்; to get knowledge in a specific field.

   2. எ த்த க மத் ல் ெவற் ; to get finished in an attempted affair.

     [  →  ைற →  ைறேபா (ேவ.க. 253);.]

ைறமா -தல்

ைறமா -தல் duṟaimāṟudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வ தவ தல்; to mistake the proper course.

   2.  ன்ப ன்றதைன ட்  ேவ ெதா ற் தல்; to change an occupation or employment.

     [ ைற + மா -.]

ைற கக் த்தைக

 
  ைற கக் த்தைக tuṟaimugagguttagai, ெப. (n.)

   பரி ற்காரர ் த்தைக; rent of a ferry.

     [ ைற கம் +  த்தைக.]

ைற க்

 
  ைற க்  tuṟaimuḻukku, ெப. (n.)

    ைல மாதத் ல் ெபண்கள் ஆற் ல் சடங்  ைறயாக நீரா ைக; ceremonial river-bath of women in the 
month of Aippaci.

     [ ைற +  க் .]
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ைற ன் ல்

ைற ன் ல் tuṟaimuṉṟil, ெப. (n.)

    ட் ன் ற்றமா ய இடம்; courtyard of a house.

     "ேதா யர ் ழத் ைற ன்  லா ங்கால்" (ஐந்.ஐம்.37);.

     [ ைற +  ன் ல்.]

ைறயர்

 
  ைறயர ்tuṟaiyar, ெப. (n.)

   ேகாைவ, ேசலம் மாவட்டங்களில் வா ம் உழவரக்ளான கன்னட சா யார;் a kannarese cultivating caste in 
coimbatore and salem district.

ைறயார்

 
  ைறயார ்tuṟaiyār, ெப. (n.)

   ேகா ல் ேவைலக்காரர;் temple servants (ெச.அக.);.

ைறவன்

ைறவன் tuṟaivaṉ, ெப. (n.)

   ெநய்தனிலத் தைலவன்; chief of a maritime tract.

     "தண்ணந் ைறவன்" (ஐங் .158);.

ேறாட்

 
  ேறாட்  tuṟōṭṭi, ெப. (n.)

றட்  பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see turatti.

ன்

ன் tuṉ, ெப. (n.)

   வைள; hole, cavity.

     "எ த் ன்" (ெசந். 4, 213);.

     [ ல் →  ன் (ேவ.க. 275);.]

ன்

ன்  tuṉpu, ெப. (n.)

ன்பம் பாரக்்க;see tunbam.

     " ன்  ெபா ம்" (ெதால்.ெபா.184);.

     [ ல் →  ன் →  ன் .]

ன் த் -தல்

 
  ன் த் -தல் duṉpuṟuddudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ த் தல்; to cause suffering;

 to afflict.

     [ ல் →  ன் →  ன்  + உ த் -.]

ன் -த்தல்

 
  ன் -த்தல் tuṉmittal, ெச. . . (v.i.)

   வ ந் தல் (யாழ்.அக.);; to suffer.

     [ ன்  →  ன் .]
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ன்ைம

 
  ன்ைம tuṉmai, ெப. (n.)

    ைம (யாழ்.அக.);; harm, evil.

ன் -தல்

ன் -தல் duṉṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெந ங் தல்; to be close, thick, crowded together.

     " ன் க்  ந ங் ஞ் " (கம்பரா. கப்.28);.

   2.  ட் தல்; to get near, approximate.

   3. ெபா த் தல்; to get attached;

 to lie.

     "ெகான்ைற ம ய ங் ள மத்த ந் ன் ய ெசன்னியர"் ( வாச.17, 10);.

     [ ல் →  ன் →  ன்  →  ன்  (ேவ.க.252);.]

ன் நர்

 
  ன் நர ்tuṉṟunar, ெப. (n.)

   நண்பர ்( வா.);; friends, as being near.

     [ ன்  →  ன் நர.்]

ன்னகாரர்

ன்னகாரர ்tuṉṉakārar, ெப. (n.)

   ைதயற்காரர;் tailors.

     " ன்ன கார ந் ேதா ன் ன்ன ம்" ( லப்.5:32);.

     [ ன்னம் →  ன்னகாரர.்]

ன்னநாயகர்

 
  ன்னநாயகர ்tuṉṉanāyagar, ெப. (n.)

ன்னகாரர ்(யாழ்.அக.); பாரக்்க;see tunnakarar.

ன்னேபாத்

 
  ன்னேபாத்  tuṉṉapōttu, ெப. (n.)

   உழெவ ைம ( ன்.);; plough-buffalo.

ன்னம்

ன்னம்1 tuṉṉam, ெப. (n.)

   1. ைதயல்; seam, sewing, needle work.

     "இைழவலந்த பஃ ன்னத் " ( றநா.136);. 

   2.  ஊ த் ைள ( ங்.);; eye of a needle.

  ன்னம்2 tuṉṉam, ெப. (n.)

   ஒ  வைக மரம்; a kind of tree.

ன்னம்ெபய்-தல்

ன்னம்ெபய்-தல் tuṉṉambeytal, ெச. . . (v.i.)

   ைதத்தைலக் ெகாள் தல்; to be stitched, sewed.

     " ன்னம்ெபய் ேகாவணமாக் ெகாள் ம  ெவன்ேன " ( வாச.12:2);.

     [ ன்னம் + ெபய்.]
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ன்னர்

ன்னர ்tuṉṉar, ெப. (n.)

   ைதயற்காரர ்( ங்.);; tailors.

   2. ேதால் ைன மாக்கள் (யாழ்.அக.);; cobblers.

     [ ன் →  ன்னர ்(ேவ.க.252);.]

ன்னல்

ன்னல்1 tuṉṉal, ெப. (n.)

   ைதயல்; sewing.

     " ன்னற் தாஅர ் வர நீக் " (ெபா ந.81);.

     [ ன் →  ன்னல்.  ன்னல் =  ைள.]

 E. tunnel.

     "tunnel = I. Artificial Subterranean passage through hill etc., or under river etc., Subterranean passage dug by burrowing 
animal;

 mining a pit or level open at one end;

 main flue of chimney" [M.E. 5 of tonel, tonnelle, dim of tonne TUN]

எ தந் ைறச ் ற்றகர த  C.O.D.); (ேவ.க.274);.

  ன்னல்2 tuṉṉal, ெப. (n.)

   1. ெந ங் ைக; close together.

     "யாவ ந் ன்னல் ேபா ய ணி ேனாெனன" ( றநா.23, 14);.

   2.   வைல; small drops of water.

     [ ன்  →  ன்னல்.]

ன்னலர்

ன்னலர ்tuṉṉalar, ெப. (n.)

   பைகவர;் foes, enemies.

     " ன்னினர ் ன்னல ெரன்ப  ெசால்லார"் (கம்பரா.ேவள் .28);.

     [ ன்  + அல் + அர.்]

ன்னவாயன்

 
  ன்னவாயன் tuṉṉavāyaṉ, ெப. (n.)

   ைதயற்காரன்; tailor.

     [ ன்னம் + வாயன்.]

ன்ன ைனஞர்

ன்ன ைனஞர ்tuṉṉaviṉaiñar, ெப. (n.)

   ைதயற்காரர;் tailors.

     "ேதா ன் ன்ன ந் ன்ன ைனஞ ம்" (மணிேம. 28:39);.

     [ ன்னம் +  ைனஞர.்]

ன்னாதார்

 
  ன்னாதார ்tuṉṉātār, ெப. (n.)

ன்னார ்பாரக்்க;see tunnar.

     [ ன்  + ஆ + தார.் 'ஆ' எ ரம்ைற.]

558

www.valluvarvallalarvattam.com 11640 of 19068.



ன்னார்

ன்னார ்tuṉṉār, ெப. (n.)

   பைகவர;் toes. enemies.

     "ெதால்லம ட் ன்னாைரச ்ெசற் ம்" (கம்பரா.சரபங்க.26);.

     [ ன் →  ன்னார ்(ேவ.க.252);.]

ன்னியார்

ன்னியார ்tuṉṉiyār, ெப. (n.)

   நண்பர;் friends, relations, adherents.

     "மன்னர ் மகளி ெர னல ந் ன்னியார ் ய்ப்பர"் (நால .167);.

     [ ன் →  ன்னியார ்(ேவ.க.252);.]

ன்னினர்

ன்னினர ்tuṉṉiṉar, ெப. (n.)

ன்னியார ்பாரக்்க;see tunniyar.

     " ன்னினர ் ன்னல ெரன்ப  ெசால்லார"் (கம்பரா. ேவள் .28);.

     [ ன் →  ன்னினர.்]

ன்னீர்

 
  ன்னீர ்tuṉṉīr, ெப. (n.)

   எச் ல்; spittle.
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ன்

ன் 1 duṉṉudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெபா ந் தல்; to be fitted, joined, attached.

   2. ெச தல் ( வா.);; to be thick, crowded, to press close.

     " ன்னிக் ைழ ெகாண்  தாழ்ந்த ளிரம்ரெமல்லாம்" (நால .167);.

  ன் 2 duṉṉudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அ தல் ( வா.);; to approach, approximate, adhere to.

     "யாவ ந் ன்னல் ேபா ய ணி ேனான்" ( றநா.23);.

   2. ேம தல்; to join, to undertake.

     "இன்னா... ன்னாைம ேவண் ம் றன்கடெ்சயல்" ( றள்.316);.

   3. ெசய்தல்; to do.

     "எைனத ்ெதான் ந் ன்னற்க ைனப்பால்" ( றள். 209);.

   4. அைடதல்; to gain, reach, attain.

     " ன்ன ஞ் ர"் (நால . 226);.

   5. உசா தல்; to consider, take counsel.

     "ெதாைட ைட ன்னி" ( .ெவ.8:19, உைர);.

     [ ல் →  ன் -. (ேவ.க.252);.]

  ன் 3 duṉṉudal,    5 ெச. ன்றா . (v.i.)

   ைதத்தல்; to sew, stitch.

     "நீ ங் த் ய கந்ைதையத் ன் வா ரிைலேய பரஞ்ேசா ேய" (அ ட்பா. காட் ப் ெப .4);.

     [ ல் →  ன் -, (ேவ.க.252);.]

  ன் 4 duṉṉudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உ தல் (ெசந்.4, 213);; to plough.

  ன் 5 tuṉṉu, ெப. (n.)

   1.   (அக.நி.);; back.

   2. சைத ( ன்);; flesh.

   3. இைறச்  ( ன்);; meat.

     [ ன் →  ன் .]

ன் நர்

 
  ன் நர ்tuṉṉunar, ெப. (n.)

ன்னியார ்( வா); பாரக்்க;see tunniyar.
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ன்

ன்  tuṉṉūci, ெப. (n.)

   ைதய ; needle, shoemaker's awl.

     "ெகாற்ேசரி ண் கைளத் ன்  ற்பாரின்" (ஐந்ஐம். 21);.

     "ெகா ச ்ெசன்ற வ த் ன்  ெசன்றாற்ேபால" (ெதால் .பா .நச.் உைர);.

     [ ன் →  ன்  →  ன் .]

ன்ென

ன்ென  tuṉṉeli, ெப. (n.)

   வைள ேதாண் ம் எ வைக (ெசந். 4, 213);; mole.

     [ ல் →  ன் + எ .  ன் = வைள (ேவ.க.275);.]

னா

 
  னா  tuṉāvi, ெப. (n.)

    ப்  (மைல);; long pepper.
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னி

னி1 tuṉittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெவ த்தல்; to loath, abhor.

     " னித் நீர ் ளங்கல் ேவண்டா" ( வக. 745);.

   2. கலாய்த்தல்; to be angry at, displeased with.

     " னியார ் னியார"் (ஆசாரக்.70);.

   3. ெந  லத்தல்; to be sulky, as in a love-quarrel.

     "நாணின்  வரிெனல்லா ணிப்ேபன்யான்" (க த்.67:16);.

     [ ல் →  ன் →  னி-, ( .தா.226);.]

  னி2 tuṉi, ெப. (n.)

   1. ெவ ப் ; disgust, dissatisfaction, loathing.

     "இனிய ந்ேதன  னியா தேல" (க த்.14);.

   2.  னம்; anger, displeasure.

     "நான் கைன ம் பைடப்ப னீண் ெடனாத் ெதாடங் ய னி  னிவன் ேறான் னான்" (கம்பரா. 
ைகயைட. 3);.

   3.  ல நீட்டம்; protracted sulk in a love quarrel.

     " னி ம் ல  ல்லா ன்" ( றள்.1306);.

   4.  ரி ; separation, as from a lover.

     " னிெசய்  நீ ம்" (க த்.10);.

   5.  ன்பம்; affliction, sorrow, distress.

     "இனி  ள ந் னி  ள ம்" (ெதால். ெபா ள். 303);.

   6. ேநாய் ( டா);; disease.

   7. கரி ; sin.

     " னி னி கேவ" (ஞானா.43:32);.

   8.  ற்றம்; flaw.

     " னிய  ெசம்மணி" (கம்பரா.மந்தைர. 32);.

   9. இைட ; obstacle, hindrance, trouble.

     " னி ன்  ரெ்சல்ல" (கம்பரா. ல ைற. 14);.

   10. வ ைம; poverty.

     " ைடச ்ெசல்வர ் னி" ( றள்.1010);.

   11. அசச்ம் ( ன்.);; fear, dread.

     [ ல் →  ன் →  னி ( .தா.226);,]

  னி3 tuṉi, ெப. (n.)

   ஆ  ( டா.);; river.
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னிப்

னிப்  tuṉippu, ெப. (n.)

   ெவ ப் ; aversion, disgust.

     " னிப்  ள யால்" ( வக.1020);.

     [ னி →  னிப் .]

ைன-தல்

ைன-தல் duṉaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

    ைரதல்; to hasten.

     "ேகாைதக் த் ைனந்  ெசன் ைரப்ப" ( லப்.8:114);.

     [ ல் →  ன் →  ைன-, ( .தா.60);.]

ைன

ைன  tuṉaivu, ெப. (n.)

    ைர ; quickness, celerity, suddenness, speed.

     "கதழ் ந் ைன ம் ைர ன் ெபா ள" (ெதால்.ெசா.315);.

     [ ல் →  ன் →  ைன →  ைன  ( .தா.60);.]
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1 tū, ெப. (n.)

   தகர ெமய் ம் ஊகார உ ம் ேசரந்்த உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of 't' and 'u'.

     [த் + ஊ –  ]

     ' ' எ த் த் த ல் ெப ம்பான்ைமயாக வழங் வ ல்ைலயாதலால் கல்ெவட் களில் அரிதாகேவ 
காணப்ப ற

     ' ' என்ப  ய்ைம, ெவண்ைம, வன்ைம, பற் க்ேகா , பைக, தைச,  ள  என்ற ெபா ளில் 
ெபயரா ம், இகழ்ச் க் ப் ப் ேபால இைடசெ்சால்லா ம் வ ம்.

ஒெர தெ்தா  ெமா லன்  ஈற் ல் இ  வாரா  'வந் ' என்ப  ேபாலப் ணரச்் ன் பயனாகத் 
ெதாடர ்ெமா ம் 'என்ப உம்' என்ப  ேபால அளெபைட எ ந்த ெசால் ம் அன்  
ெமா ைட ல் வாரா . ெமா க்  த ல் வ ம்ேபா  ,  ,  ,  ,  ங் ,  ,  , 

ம் ,  ,  ண் ,  ணி,  ள் த யவற் ன் அ யாகப் றந்த ெசாற்களன் ப் ற ெசாற்கள் 
எல்லாம் றெமா ச ்ெசாற்களாம். (ெத.ெபா. . கைலக்களஞ் யம்);

  2 tū, ெப. (n.)

   1.  ய்ைம; purity, cleanliness.

     " மலர ் வன் ய" (மைலப .51);.

   2.  ய  ( ங்.);; that which is pure.

   3. ெவண்ைம; brightness, whiteness.

     " ம  வாக் ய ரணம்" (காஞ் ப் . நாட் .96);.

     [ ய் ( ய்ைம); →  ]

  3 tū, ெப. (n.)

   வ ைம; strength.

     " ெவ ரந்்  ெபறாஅத்தா ன் மள்ள ெரா " (ப ற் ப்.81:34);.

   2. பற் க் ேகா ; support, prop.

     "இனந் ய்ைம வா வ ம்" ( றள்.455);.

   3. பைக ( ங்);; hostility, enmity.

     [  →   (வ.ெமா.வர.);]

  4 tū, ெப. (n.)

   1. இைறச்  ( ங்.);; meat.

     "ெநய்ெகாணிணந்  நிைறய வைமத் ட்ட . . . அ ல்" ( .ெவ. 10,  ல்ைல 8);.

   2. தைச; flesh.

     [ ய் →  .  ய் = உண , ெமன்ைம.]

  5 tū, இைட. (int.) 

   இ ைவ ம் அ வ ப்ைப ம் ெவளிப்ப த் ம் ெசால்; an exclamation expressing one's disapproval and 
disgust. 

! நீ ம் ஒ  ற யா?

ெப
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க்கக்கலக்கம்

 
  க்கக்கலக்கம் tūkkakkalakkam, ெப. (n.)

    க்கத் ந்  படாத அல்ல  க்கத்ைதக் கட் ப்ப த்த யாத நிைல; state of being not fully 
awake. 

க்கக் கலக்கத்ேதா  கதைவத் றந்தான்.

     [ க்கம் + கலக்கம்.]

க்கங்ெகாள் )-தல்

க்கங்ெகாள் )-தல் dūkkaṅgoḷḷudal,    13 ெச. . . (v.i.)

    ங் தல்; to sleep, to get sleep.

     [ க்கம் + ெகாள்.]

க்கங்ெகாள்ளாைம

 
  க்கங்ெகாள்ளாைம tūkkaṅgoḷḷāmai, ெப. (n.)

    க்கம் யாைம; sleeplessness.

     [ க்கம் + ெகாள்ளாைம.]

க்கணக்க

 
  க்கணக்க  tūkkaṇakkayiṟu, ெப. (n.)

   ஆழமான நீ ள் க் ளிப்பவைன க் ளிக் ங் காலத் க் கட் க் ங் க ; rope that holds a diver 
while he is under water.

     [ க்கணம் + க .]

க்கணங் ரஇீ

க்கணங் ரீஇ tūkkaṇaṅgurīi, ெப. (n.)

க்கணங்  பாரக்்க;see tukkanan-guruvi.

     " க்கணங் ரீஇ ... ெபண்ைணத் ெதா த்த ம்" ( ந்.374);.

க்கணங்

 
  க்கணங்  tūkkaṇaṅguruvi, ெப. (n.)

   ெமல் ய நாரால்  அைறகைளக் ெகாண்டதாகத் ெதாங் ம் டை்டக் கட் ம் ய சாம்பல் 
நிறப் பறைவ; weaver bird, ploceus baya, as building hanging nests. 

க்கணங்  ரங் ற்  அ ைர த்  ெசான்ன ேபால (பழ.);.

     [ க்கணம் +  .]

உயரந்்த மர ச் ல் இைலகளால்  கட்  அ ல் தங் ம் இயல் ைடய பறைவ.

க்கணம்

க்கணம் tūkkaṇam, ெப. (n.)

   1. ெதாங்கட்டான், ெதாங்கல் ( ன்.);; pendant, anything suspended.

   2. உ  (சங்.அக.);; suspended network of rope for supporting a pot.

   3.  க்கணங்  (ஆசாரக்.96, உைர); பாரக்்க;see tukkanan-guruvi.

   4.  க்கணக்க  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see tukkanana-k-kayiru.

     [ க்  →  க்கணம்.]

க்கணாங்

 
  க்கணாங்  tūkkaṇāṅguruvi, ெப. (n.)

க்கணங்  பாரக்்க;see tukkanan-guruvi.

     [ க்கணம் +  .]
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க்கணான்

க்கணான் tūkkaṇāṉ, ெப. (n.)

க்கணங்  பாரக்்க;see tukkananguruvi.

     " க்கணான் ஞ் " ( ற . 632);.

     [ க்கணம் →  க்கணான்.]

க்கந்ெதளி-தல்

க்கந்ெதளி-தல் dūkkandeḷidal,    4 ெச. . . (v.i.)

    க்கத் னின்  த்தல்; waking from sleep.

     [ க்கம் + ெதளி.]

க்கநைடயன்

க்கநைடயன் tūkkanaḍaiyaṉ, ெப. (n.)

   1.  ங் க்ெகாண்ேட நடப்ேபான்; a person who walks in his sleep; sleep walker.

   2.  க்கத் ல் எ ந்  நடப்பவன்; a night walker.

     [ க்கம் + நைடயன்.]
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க்கம்

க்கம்1 tūkkam, ெப. (n.)

   1. ெமய்மறந் , மனத் ன் ெசயலற்  இறந்தவைனப் ேபால் டக்கச ்ெசய் ம் ஒ  நிைலைம, 
உறக்கம்; sleep, drowsiness, sleeping.

     "ெபண்ெணன்றாற் க்கம் யா " (அ ட்பா.1,  ண்ணப்பக்க . 343);.

   2. அயர்  (யாழ்.அக.);; fatigue, weariness.

   3. ேசாம்  (யாழ்.அக.);; laziness, lassitude, dullness.

   4. வாட்டம்; drooping, as of plants.

   5.  கசே்சார் ; downcast, dejected countenance.

   6.  ைலேபாகாம க் ம் நிைல; lowness of price absence of demand;dullness of market. 

இந்தச ்சரக் க க்  இப்ேபா  க்கந்தான் (இ.வ.);.

   7. காற்  த யவற் ன் தணி ; cessation;

 mitigation;

 abatement, as of wind;

 subsidence, as of fever.

     "ஆனித் க்கம்" (யாழ்.அக.);.

   8. கால நீட் க்ைக; delay.

     " க்கங் க ந்  ெசயல்" ( றள். 668);.

   9. அணிகலத் ெதாங்கல் ( ங்.);; pendants in jewels.

     "ெபான்னின் ெகா த் க்கத் ல் தைல ல் ைதசச் ப்ப னா " (S.I.I.ii.5);.

   10. ஒ வைக மாைல; a kind of garland.

     " ம் பட்ட மாைல ந் க்க  மலங்கரித் " (ப ெனா. கண்ணப்ப. மறம். நக் ர. 53);.

   11. ஒப்பைனத ்ெதாங்கல்; ornamental hanging.

     " க்கங்கள் . . .  ளங்க" ( வரக.  க னி.9);.

   12. நான்  உ ைளெகாண்ட சட்டத் ன் ேமல் நாட் ய லாத் ந்  ைக ல் ழந்ைதைய ைடய 
மாந்தெனா வைனத ்ெதாங்க ட் க் காளிேகா ைலச ் ற்  ம் ைற இ ப் க் ம் சடங்  
(நாஞ்.);; a vow by which a person with a child in his arms is suspended from a pole mounted on a four-wheeled contrivance 
and drawn thrice round a Kāli temple.

   13. காதணி வைக (யாழ்.அக.);; a kind of ear-ornament.

   14.  க்கணங்  (அக.நி.);;see tukkanan-guruvi.

     [ ங்  →  க்கம்.]

  க்கம்2 tūkkam, ெப. (n.)

   1. நி ப் ; weighing.

     " க்கம் ஒன் க்  பண இைட பத்தக க்கம் இ ப " (S.I.I.ii.339);.

   2.  ைலேயற்றம்; rise price.

க்கம் த்தல்

க்கம் த்தல் tūkkambiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   உறக்கங் கா தல்; to feel sleepy (சா.அக.);.

     [ க்கம் +  -.]
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க்கம் -தல்

க்கம் -தல் dūkkamviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1.  க்கம் ெதளிதல்; to wake from sleep.

   2. ஒப்பைனத ்ெதாங்கல் கட் தல் ( ன்.);; to put up hanging or festoons;

 to make ornamental hanging-work in metal, in masonry, in carving etc.

     [ க்கம் +  .]

க்கமயக்கம்

 
  க்கமயக்கம் tūkkamayakkam, ெப. (n.)

    க்கத் ற்  ன்பாக அ க்க  ெகாட்டா  ட் , ேசாம்பல் ெகாள் ம் நிைலைம; yawning frequently 
and feeling drowsy indicative of sleep-ocitation (சா.அக.);.

     [ க்கம் + மயக்கம்.]

க்க ம ந்

 
  க்க ம ந்  tūkkamarundu, ெப. (n.)

    க்கத்ைத உண்டாக் ம் ம ந் ; medicine or drugs causing sleep.

     [ க்கம் + ம ந் .]

க்க ல்லாைம

 
  க்க ல்லாைம tūkkamillāmai, ெப. (n.)

    க்கம் வாரா ேநாய்; insomnia.

     [ க்கம் + இல்லாைம.]

க்க ட்

 
  க்க ட்  tūkkamūṭṭi, ெப. (n.)

    க்கம் வ ம்ப  ெசய் ம் ம ந் ; any medicine or drug inducing sleep-Narcotic.

     [ க்கம் + ஊட் .]

க்கெம ப்

க்கெம ப்  tūkkameḻuppi, ெப. (n.)

   1.  க்கத்ைத உண்டாக் ம் ம ந் ; drug which induces sleep - Narcotic.

   2.  ைளையத் தாக்காமேல க்கத்ைத உண்டாக் வ ; hypnotic.

     [ க்கம் + எ ப் .]

க்கல்

க்கல் tūkkal, ெப. (n.)

   1.  ைல த யவற் ன் ஏற்றம்; rise, increase, as in price.

   2. உயரம்; height.

   3. நி க்ைக; weighing.

   4.  க் ைக; lifting.

   5. ேநராகத் க் ைக; carrying straight.

     [ க்  →  க்கல்.]
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க்கானந்தம்

க்கானந்தம் tūkkāṉandam, ெப. (n.)

தாளமைமத்  இைச ற்பா ம் ேபா

   ெபயைரப் ளந்  தலா ம் ரைல உயரத்் தல் தாழ்த் தல்களா ம் தைலவன் ெபயர ்
லனாகாதவா  அைமக் ங் ற்றம் (யாப்.  . 96, பக்.522);; a defect in singing with accompaniment, in which the 

hero's name is made unintelligible by raising or lowering the voice, etc.

க் க்ெகா -த்தல்

க் க்ெகா -த்தல் tūkkikkoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ேகள்  ேகடக்ாமல், தயக்கம் இல்லாமல் ேகட்டைத உடன யாகத் த தல்; gift away; give on a platter. 

யாெரன் டப் பாரக்்காமல் க் க் ெகா த்  ட்டான்.

     [ க்  + ெகா -.]

க் ட்

 
  க் ட்  tūkkiṭṭu,  .எ. (adv.)

    க் ப் ேபாட் ; commit suicide by hanging.

ெபண்ெணா த்  க் ட் த் தற்ெகாைல ெசய் ெகாண்டாள்.

     [ க்  + இட் .]

க் த் க் ப்ேபா -தல்

க் த் க் ப்ேபா -தல் dūkkiddūkkippōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ேம  பள்ளத் ல் வண்  ஏ  இறங் ம்ேபா  ஊரந்்  ெசல்பவைர இ க்ைக ல் உடக்ார டாமல் 
ஆட் தல்; jolt while travelling on a bad road. 

ேப ந் ன் இ ல் உள்ள இ க்ைக ல் உடக்ாராேத;  க் த் க் ப்ேபா ம்.

   2.  ளிரக்ாய்சச்லால் உடம்  ள்ளி ேமெல தல்; shiver severely due to fever. 

காய்சச்ல் அ கமானதால் உடல் க் த் க் ப் ேபா ற .

     [ க்  +  க்  + ேபா -.]

க் நி த் -தல்

க் நி த் -தல் dūkkiniṟuddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   வணிகம், அர யல்,  ம்பம் த வற் ல் சரி  நிைலையத் த த்  ஒ  நிைலக் க் ெகாண்  
வ தல்; bolster, baleout.  

நடந்  ந்த இைடத ்ேதரத்ல் ெவற் தான் ஆட் ையத் க்  நி த் ய . ' க்  நி த்தடா 
ணக்காடாய் ெவட் ேறன்'. (பழ);.

க் ப்

க் ப் 1 tūkkippiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. எ த்  நி த் தல்; to uphold, set erect, as a person.

   2.  க் ற்றங் கா தல் ( ன்.);; to hunt out trival faults.

     [ க்  +  -.]

  க் ப் 2 tūkkippiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   கஞ்சத்தனமா த்தல் (உ.வ.);; to be niggardly.

     [ க்  +  -.]

  க் ப் 3 tūkkippiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. இ த் ப் த்தல்; stretching as nerves in spasmotic contraction.

   2. எ ப் ப் த் க் ெகாள் தல்; lifting and holding up as a sickman.

     [ க்  +  -.]
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க் ப்ேபா -தல்

க் ப்ேபா -தல் dūkkippōṭudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  க் மா  ெசய்தல்; to startle, upset;

 to alarm.

     "அந்தச ்ெசய் ையக் ேகட்ட ம் அ  என்ைனத ் க் ப் ேபாட்ட ".

   2. ெவளி ல் எ த்  தல்; to take out, extract.

     "நீரில் ந்த அவைனத ் க் ப் ேபாட்டான்".

   3.  க்  (மரண); தண்டைனயாகத் க் ட்  தல்; to execute by hanging.

   4. ேகாடெ்சால் ச ்சண்ைட ட் தல்; to set persons by the ears.

     [ க்  + ேபா -.]

க் ய -த்தல்

க் ய -த்தல் tūkkiyaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. தான் ேமம்பட் ப் றைனப் ன்வாங்கச ்ெசய்தல்; to get the better of, excel. 

அவன் எந்த நிைல ம் இவைரத ் க் ய க் றான்.

   2. மற்ேபாரில் அசடை்டயாக (அலட் யமாக); ேதால் றச ்ெசய்தல்; to over throw with case in wrestling.

     [ க்  + அ -.]

க் ெய -தல்

க் ெய -தல் dūkkiyeṟidal,    3 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  லக் தல்; to refuse to accept. 

மக்கள் ளரந்்ெத ந்  ஆட் ையத் க் ெய ந்தனர.்

   2.  க் ய -, பாரக்்க;see tukki-y-adi-.

   3. அசடை்ட பண் தல்; to disregard, treat with insolvence or impertinence.

     [ க்  + எ .]

க் ம்

 
  க் ம்  tūkkirumbu, ெப. (n.)

   இ ம் த் றட்  ( ன்.);; iron crook.

     [ க்  + இ ம் .]

க் ல்ேபா -தல்

க் ல்ேபா -தல் dūkkilpōṭudal,    19 ெச. . . (v.i.)

    க்  ( க் );க் க ற்ைறக் க த் க்  இறக்கச ்ெசய்தல்; hang to death. 

ற்றவாளி ன் உ ர ் ரி ம் வைர க் ல்ேபாடத் ரப்்பா ற் .

     [ க் ல் + ேபா .]

க்

க்  tūkkili, ெப. (n.)

   ஆராய்ந்  பாரக்்காதவன் (ஆேலாசைன ல்லாதவன்);; thoughtless person.

     " க்  ற் ம் ப " (க த்.63);.

     [ க்  →  க் .]

க் -தல்

க் -தல் dūkkiliḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

க் ல்ேபா -தல் பாரக்்க;see tukkil-podu.

     [ க் ல் + இ .]
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க் -தல்

க் -தல் dūkkiviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேம யரத்் தல்; to lift up;

 to clevate.

   2. உத ரிந்  காத்தல்; to save from danger or ruin, help in emergency.

   3.  ண் தல்; to stir up, instigate.

   4.  க்  பாரக்்க;see tukkil-idu.

     [ க்  →  க்  +  .]

க் வாரிப்ேபா -தல்

க் வாரிப்ேபா -தல் dūkkivārippōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ஒ  நிகழ் ன் அல்ல  ெசய் ன் எ ரப்ாராத க ைமயான தன்ைமயால் அ ரச்்  அைடதல்; be 
startled.

நண்பர ் ெரன்  இறந்த ம் க்  வாரிப் ேபாட்ட .

     [ க்  + வாரிப்ேபா .]
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க்

க் 1 dūkkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உயரத்் தல்; to lift, lift up, raise, take up, hold up;

 to hoist, as a flag.

     " ட்  கவரி க்  யன்ன" (அக.நா.156);. ேமைசையத் க்  ைவ.

   2. நி த் தல்; to weigh, balance.

     "ெசம்ெபான் க் " ( ைள. மாணிக்க. 84);.

   3. ஆராய்ச்  ெசய்தல்; to consider, reflect, investigate.

     " ைணவ ந் க் ச ்ெசயல்" ( றள்.471);.

   4. ஒப்  ேநாக் தல்; to compare.

     "அமரேரா ட ரர ்ேபாைரத ் க் னர ் னிவர"் (கம்பரா. நாகபாச.52);.

   5. மனத் ற் ெகாள் தல்; to have in view to expect.

     " யேதார ்பயைனத ் க் த் யவர ்ெசய் ஞ் ழ்ச் " (கந்த. கய க ற்.64);.

   6. ெதாங்க தல்; to hang suspend.

     "ம  ளக் த்  மாைல க் " (அகநா.141);.

   7.  க்  பாரக்்க;see tukkil-idu.

     "அக் ற்றவாளிையத் க் னாரக்ள்".

   8. ைக ெகா த் த தல்; to lift up, as one from a pit;

 to lend a helping hand.

   9. நங் ரம் வ த்தல் ( ன்.);; to weigh anchor.

   10. அைசத்தல்; to shake, agitate, cause motion.

     "வாைட க்க வணங் ய தாைழ" (க த். 128);.

   11. தாங் ம் வ லதாகச ்ெசய்தல்; to take by storm;

 to overpower, as a strong sweet smell. 

வாசைன ஊைரத் க் ற  (உவ.);.

   12. ஒற்ற த்தல் ( .ெவ. 7: 18);; to set to time-measure.

     [ ங்  +  க் .]

  க் 2 tūkku, ெப. (n.)

   1. ெதாங்கற் ெபா ள்; pendant, anything suspended.

     "சல் ந் க் மாக ட்ட த்த ழ் மாைல" ( வக.1170, உைர);;

   2. உ  ( ங்.);; suspended net-work of rope supporting a pot.

   3.  வ த் க் ; satchel, hanging frame for holding ola books.

   4. மாட்டற் ெகாக் ; hook or rope to suspend anything;

 cord for carrying a parcel.

   5.  க் மரம்;see tūkkumaram.

   6. நிைறேகால் ( ங்);; balance.

   7.  ைலேயாைர; libra in the zodiac.

   8.  க் க்ேகால் பாரக்்க; see tukku-k-köI.

   9. எைட (அக.நி.);; weight.

   10. ஐம்ப  பலம்; a bazaar weight=50 palams.
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க் ங்ேகால்

 
  க் ங்ேகால் tūkkuṅāl, ெப. (n.)

க் க்ேகால் பாரக்்க;see tukku-k-köl.

     [ க்  + ேகால்.]

க் சச்ட்

 
  க் சச்ட்  tūkkuccaṭṭi, ெப. (n.)

    ழம்  த யன ப ரந்்தளிக் ம் ஏன வைக; a kind of vessel with handle and tip for distributing sauce, etc.,

     [ க்  + சட் .]

க் ணி

க் ணி tūkkuṇi, ெப. (n.)

   1.  க் ண்டவன் ( ன்.);; malefactor who is hanged.

   2. மானமற்றவன்; shameless person.

     "பண்  நீ ய யாத க் ணிப் பள்ளன்" (பறாைள. பள் );.

   3.  க் க்  அஞ்சாதவன் ( ன்);; one so vile and daring as not to fear hanging.

   4. சாப்பாட் க் த் ெதாங் றவன் ( ன்);; one who hangs about to get food.

     [ க்  + உண் -  க் ண் →  க் ணி.]

க் த்தண்டைன

 
  க் த்தண்டைன tūkkuttaṇṭaṉai, ெப. (n.)

    க் ட் க் ெகால் மா  ைறமன்றம் வழங் ம் தண்டைன; sentence of death by hanging.

     [ க்  + தண்டைன.]

க் த்தலரி

க் த்தலரி  tūkkuttalarisi, ெப. (n.)

   நன்றாகக் த் த் ய்ைம ெசய்த அரி  (S.I.I. iv, 177);; well-polished rice.

     [  +  த்தல் + அரி .]

க் த் க்

 
  க் த் க்  tūkkuttūkki, ெப. (n.)

    வ த் க்ைகத் க் பவன்; satchel-bearer.

     [ க்  +  க் .]

க் நா

க் நா  tūkkunāci, ெப. (n.)

   1. கடல் ன் வைக; a kind of sea fish.

   2. ப ய நிற ள்ள ம் 22  ரலம் வளரவ் மான கடல் ன் வைக; a kind of sea fish, greenish, attaining 22 in. 
in length.

     [ க்  + நா .]

க் ல்

 
  க் ல் tūkkunūl, ெப. (n.)

    வரின் ஒ ங்க ம் ற்க ; plumb line.

     [ க்  +  ல்.]
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க் ப்பரிைச

 
  க் ப்பரிைச tūkkupparisai, ெப. (n.)

   ஒ  ைகயால் க் ம் அள  (யாழ்.அக.);; weight that can be lifted by a single-hand.

     [ க்  + பரிைச.]

க் ப்பாலம்

 
  க் ப்பாலம் tūkkuppālam, ெப. (n.)

   வ வதற்காகப் ரிந்  உயேர எ ம் ப் ன் இைணயக் ய பாலம்; draw bridge. 

பட க்  வ  வதற்காகத் க் ப்பாலம் க்கப்பட்ட .

     [ க்  + பாலம்.]

  க் ப்பாலம் tūkkuppālam, ெப. (n.)

   ேதாணிகளா யன்ற தைவப் பாலம் ( ன்);; floating bridge, pamtoon bridge.

     [ க்  + பாலம்.]

க் ப்ேபா -தல்

க் ப்ேபா -தல் dūkkuppōṭudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

க் ல்ேபா -தல் பாரக்்க;see tuikki;-poqu-.

   2.  க் க் க ற் ல் ெதாங் தல்; hang. 

அவமானம் தாங்காமல் க் ப்ேபாட் த் தற்ெகாைல ெசய்  ெகாண்டார.்

     [ க்  + ேபா -.]

க் மரம்

 
  க் மரம் tūkkumaram, ெப. (n.)

    க் த் தண்டைன நிைறேவற் வதற்காக அைமந்த மரம்; gallows.

ம.  க் மரம்

     [ க்  + மரம்.]

க் மாைல

 
  க் மாைல tūkkumālai, ெப. (n.)

   ேகா ல் ஊர் களில் ெதாங்க வதற் ரிய மாைல வைக; garlands hung in temple-vehicles, etc.

     [ க்  + மாைல.]

க் க் த்

 
  க் க் த்  tūkkumūkkutti, ெப. (n.)

    க் த்  வைக; a kind of nose-ornament.

     " க் க் த்  ங்காக் ைழ  நின் க் க் வைம ெசான்னால் த்த ேழாரக்் ெகாவ்வாேத" 
( ளப்ப.);.

     [ க்  +  க் த் .]
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க் ேமைட

 
  க் ேமைட tūkkumēṭai, ெப. (n.)

    க் த் தண்டைன நிைறேவற் ம் இடம்; platform with gallows. 

நாட்  தைலக்காகப் பலர ் க் ேமைட ஏ னர.்

     [ க்  + ேமைட.]

க் ண்ைட

 
  க் ண்ைட tūkkuruṇṭai, ெப. (n.)

க் ல் பாரக்்க;see tukku-nul.

     [ க்  + உ ண்ைட.]

க் வண்

 
  க் வண்  tūkkuvaṇṭi, ெப. (n.)

   வண்  வைக ( ைவ.);; a kind of carriage.

     [ க்  + வண் .]

க் வாங் -தல்

க் வாங் -தல் dūkkuvāṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

க் ப்ேபா -தல் பாரக்்க;see tukku-p-podu.

     [ க்  + வாங் -.]

க் வாளி

 
  க் வாளி tūkkuvāḷi, ெப. (n.)

உண  ெபா ள்கைளப் ப ரந்்தளிக்கப் பயன்ப ம் வாளி ேபான்ற அைமப் ைடய ய ஏனம்;see tukku-
vâli.

     [ க்  + வாளி.]

க் ளக்

 
  க் ளக்  tūkkuviḷakku, ெப. (n.)

   ெதாங்  ளக் ; hanging lamp.

ம.  க் ளக்

     [ க்  +  ளக் .]

கம்

 
  கம் tūkam, ெப. (n.)

    ளிநரைள (மைல);; bristly trifoliate vine.

-தல்

-தல் dūkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    வல தல்; to sweep. 

     'ேகாமானின் க்ேகா  ேகன் ெம ேகன்" ( வாச.5, 14);.

     [ ய் →  .]
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ைக

 
  ைக tūkai, ெப. (n.)

   பாைள; flower sheath or spatha or areca;coconut, etc. (சா.அக.);.

ங்கணங் ரஇீ

 
  ங்கணங் ரீஇ tūṅgaṇaṅgurīi, ெப. (n.)

க்கணங்  பாரக்்க;see tukkanan-guruvi.

     "ஓங் ம் ெபண்ைண ைசத் ெதா த்த

ங்கணங் ரீஇக் ட் ள ைனேய" (இைற. உைர.);.

ங்கணம்

ங்கணம் tūṅgaṇam, ெப. (n.)

   1. ெதாங்கல் (சங்.அக.);; pandant, hanging.

   2.  க்கணங்  பாரக்்க;see tukkananguruvi.

     "நந்ெத ம்  ங்கணம் ள்" (ஆசாரக்.97);.

     [ ங்  →  ங்கணம்.]

ங்கணி

 
  ங்கணி tūṅgaṇi, ெப. (n.)

   ெதாங்கலணி வைக ( ன்.);; jewel formed of hanging globules of gold and precious stones.

     [ ங்  + அணி.]

ங்கமளி

ங்கமளி tūṅgamaḷi, ெப. (n.)

   ஊஞ்சற் கட் ல்; swinging cot.

     "ேதாளி னாற் ய ங்கமளி" (கம்பரா.ஊரே்த .176);.

     [ ங்  + அமளி.]

ங்க ட்

 
  ங்க ட்  tūṅgamuṭṭu, ெப. (n.)

   ேகாைரக் ழங்  வைக (மைல);; root of Cyperus juncifolius.

ெத.  நக ட்

     [ ங்  +  ட் .]
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ங்கல்

ங்கல் tūṅgal, ெப. (n.)

   1. ெதாங்கல்; pandant, hanging

   2.  க்கமயக்கம்; drowsiness, light sleep.

     " ங்கேலாங்  நைட" ( ல்ைலப்.53);.

   3. ேசாம் ; dullness.

   4. ேசார் ; depression.

     " ங்க  ைனச ்ெசால் ன்" (கம்பரா. சடா ர.் 27);.

   5. உண க் த் ெதாங் ேவான்; one who hangs about for food.

   6. யாைன; elephant.

   7.  ைல; balance.

   8. தாழ்ைக; lowness.

   9. ெந ங் ைக; closeness.

   10.  த் ; dancing.

     " ங்கேலாைச தைழப்பன சாரெலங் ம்" (இர . நாட் ப்.50);.

   11. வஞ் ேயாைச; the slow measure of vanji metre (காரிைக. ெசய்.1);.

     [ ங்  →  ங்கல்.]

ங்கல்வண்ணம்

ங்கல்வண்ணம் tūṅgalvaṇṇam, ெப. (n.)

   வஞ் ேயாைச ப ன்  வ ஞ்சந்தம்; a rhythm effected by introducing vanji verse

     " ங்கல் வண்ணம் வஞ்  ப ம்" (ெதால்.ெபா ள்.542);.

     [ ங்கல் + வண்ணம்.]

ங்கலன்

 
  ங்கலன் tūṅgalaṉ, ெப. (n.)

   ேசாம்பன் (யாழ்.அக.);; lazi man.

     [ ங்கல் →  ங்கலன்.]

ங்கலாளி

 
  ங்கலாளி tūṅgalāḷi, ெப. (n.)

ங் ஞ்  (யாழ்.அக.);;see tungu-munji.

     [ ங்கல் + ஆளி.]

ங்கேலாைச

ங்கேலாைச tūṅgalōcai, ெப. (n.)

   வஞ் ப் பா ற் ரிய ஓைச; rhythm peculiar to valiji verse

     " ங்கேலாைச வஞ் யா ம்" (ெதால். ெபா ள்.396);.

     [ ங்கல் + ஓைச.]

ங்காைம

ங்காைம tūṅgāmai, ெப. (n.)

   ெசய ல் ேசார் ன்ைம; vigilance.

     " ங்காைம கல்  ணி ைடைம ம் ன் ம்" ( றள்.383);.

     [ ங்  + ஆ –  ங்கா →  ங்காைம.]
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ங்கா ளக்

 
  ங்கா ளக்  tūṅgāviḷakku, ெப. (n.)

    நந்தா ளக்  ( ன்.);; perpetual lamp that is burning near an idol.

     [ ங்கா +  ளக் .]

ங்காைனமாடம்
ங்காைனமாடம் tūṅgāṉaimāṭam, ெப. (n.)

    ப் ரம் மாவட்டம் ெபண்ணாகடத் ல் உள்ள வன் ேகா ல் (ேதவா.937);; a Śiva shrine at Pennäkadam 
in Vilupuram district.

ங் சம்

ங் சம் tūṅgisam, ெப. (n.)

   அ ; ruin.

     "அைடத்த கல்ைலத ் ங் சமாக" (இராமநா.  ட.்17);.

     [ ங்  →  ங் சம்,  ங்  =  க்கத்தால் அல்ல  ேசாம்பலால் ஏற்ப ம் அ .]

ங் ைச

 
  ங் ைச tūṅgisai, ெப. (n.)

   ெசய் ட் ரிய நால்வைகேயாைச ள் ஒன் ; a kind of poetic rhythm, one of four isai.

     [ ங்  + இைச.]

ங் ைசசெ்சப்பல்

ங் ைசசெ்சப்பல் tūṅgisaisseppal, ெப. (n.)

   இயற் ர ்ெவண்டைளயான் மா ன் நிைர ம் ள ன் ேந மாக வ ம் ெவண்பா க் ரிய ஒைச 
(காரிைக. ெசய். 1, உைர);; a rhythm of venpä metre effected when nirai follows mā and nér follows vilam.

     [ ங் ைச + ெசப்பல்.]

ங் ைசத் ள்ளல்

 
  ங் ைசத் ள்ளல் tūṅgisaittuḷḷal, ெப. (n.)

   க ப்பா க் ரிய ஒைச வைக (யாழ்.அக.);; a rhythm of kali-p-pâ metre.

     [ ங் ைச +  ள்ளல்.]

ங் ைசயகவல்

ங் ைசயகவல் tūṅgisaiyagaval, ெப. (n.)

   நிைரெயான்றா ரியத் தைளயான் வ ம் அகவற்பா க் ரிய ஒைச (காரிைக, ெசய். 1, உைர);; a rhythm 
of akaval metre.

     [ ங் ைச +  ள்ளல்.]

ங் வ -தல்

ங் வ -தல் dūṅgivaḻidal,    2 ெச. . . (v.i.)

ங் -தல் பாரக்்க;see tungi-vilu.

     [ ங்  →  ங்  + வ -.]

ங் -தல்

ங் -தல் dūṅgiviḻudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1.  க்க மயக்கத்தாற் சாய்ந் தல்; to be unsteady through drowsiness.

   2.  ப் ன் ச ்ேசாம் த்தல்; to be lazy.

     [ ங்  →  ங்  +  -.]

578

www.valluvarvallalarvattam.com 11660 of 19068.



ங் -தல்

ங் -தல் dūṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெதாங் தல்; to hang.

     "காம  நா  ரக்ாவாத் ங் ம்" ( றள். 1163);.

   2. ஊஞ்சலா தல்; to swing.

     " சல் ங்கப் ெப ன்" (க த்.131);.

   3. அைசதல்; to sway from side to side, as an elephant.

     " ங்  ைகயா ேனங்  நைடய" ( றநா.22);.

   4.  த்தா தல்; to dance.

     "அறற் ழற் பாணி ங் யவெரா " ( பாண்.162);.

   5. இைடயறா  தல்; to pour, rain.

     " ழ்பனி ங்க" ( க்ேகா. 320);.

   6. ஒ த்தல்; to sound.

     "தண் ைம த த் ங்க" (கம்பரா.  ைல. 9);.

   7.  தல்; to sleep slumber.

     "ெசாரிந்த ேசாரிதன் வாய்வரத் ங் வான்" (கம்பரா.  ம்ப. 62);. 

ங் னவன் கடாக் ட் ,  த் ந்தவன் ஊட் க் ட்  (பழ.);.

   8. அைச  ேதான்றா  ற் தல்; to spin, as a top. 

பம்பரம் ங் ன்ற .

   9. சாதல்; to die.

     "நா ங்காற் ங் பவர"் ( ரிக .19);.

   10. வா தல்; to droop, as a plant.

     " க்கத் ட்

ங் மஞ்சம்

 
  ங் மஞ்சம் tūṅgumañjam, ெப. (n.)

   ெதாங் யா ங் கட் ல்; swinging cot.

   க.  ங் மஞ்ச;ம.  க் மஞ்சம்

     [ ங்  + மஞ்சம்.]

ங்  ஞ்

ங்  ஞ் 1 tūṅgumūñji, ெப. (n.)

    யாகத் ங் பவன், மந்தன்; dull, sleepy fellow.

     [ ங்  +  ஞ் .]
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ங் ஞ்

ங் ஞ் 2 tūṅgumūñji, ெப. (n.)

   1.  ைம வாைக; rain tree, as closing its leaves at night.

   2. கரிசலாங்கண்ணி; a plant found in moist places (M.M.91.);.

     [ ங்  +  ஞ் .]

  ங் ஞ் 1 tūṅgumūñji, ெப. (n.)

    யாகத் ங் பவன், மந்தன்; dull, sleepy fellow.

     [ ங்  +  ஞ் ]

  ங் ஞ் 2 tūṅgumūñji, ெப. (n.)

   1.  ைம வாைக; rain tree, as closing its leaves at night.

   2. கரிசலாங்கண்ணி; a plant found in moist places (M.M.91.);.

     [ ங்  +  ஞ் ]

ங் ஞ் மரம்

 
  ங் ஞ் மரம் tūṅgumūñjimaram, ெப. (n.)

   மாைல ேநரத் ல் கண் த் ங் வ  ேபாலக் ழ்ேநாக்  ம ம் இைலகைளக் ெகாண்ட ெபரிய 
மரம்; rain tree.

     [ ங் ஞ்  + மரம்.]

ங்ெக

 
  ங்ெக  tūṅgeli, ெப. (n.)

   எ  வைக ( ன்);; a rat.

     [ ங்  + எ .]

க ப்ப னால் க்கத்ைதெய ப் ம் ஓர ்வைக எ .

  ங்ெக  tūṅgeli, ெப. (n.)

   எ  வைக ( ன்.);; a rat.

     [ ங்  + எ ]

க ப்ப னால் க்கத்ைதெய ப் ம் ஓர ்வைக எ .

சக் ைஞ

சக் ைஞ tūcakkuḍiñai, ெப. (n.)

    டாரம்; tent. 

     ' சக் ைஞ ந் லா மண்டப ம்" (ெப ங். இலாவாண.12:43);.

  சக் ைஞ tūcakkuḍiñai, ெப. (n.)

    டாரம்; tent.

     '' சக் ைஞ ந் லா மண்டப ம்" (ெப ங். இலாவாண. 12 : 43);.

சகத்த
சகத்த  tūcagattaṟi, ெப. (n.)

    ற்காலத்  வழங் ய வரி வைக (S.I.I.i,91);; an ancient tax.
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சங்ெகாளல்

சங்ெகாளல் tūcaṅgoḷal, ெப. (n.)

   ஒ வன் பா ய ெவண்பா ன் ஈ  தல் எ த் கேள ஈ ம் த மாக மற்ெறா  ெவண்பாப் 
பா வ  (யாப். .96, பக். 502);; composing a venpä with the same initial and final letters as those of a stanza 
composed by another.

  சங்ெகாளல் tūcaṅgoḷal, ெப. (n.)

சம்

சம் tūcam, ெப. (n.)

   யாைனக் க த் ங் க ; elephant's neck-band.

     "ேவய் தற் சங்ெகாண்ேட னான்" ( வக. 1602);.

     [  →  சம்.]

  சம் tūcam, ெப. (n.)

   யாைனக் க த் ங் க ; elephant's neck-band.

     "ேவய் தற் சங்ெகாண் ேட னான்" ( வக. 16௦2);.

     [ 1 →  சம்]

சர்

சர1் tūcar, ெப. (n.)

   பைடஞர;் troops.

     "இந் ரன் தேலார ் சர"் ( ற்றா. தல. தக்கன்.ேவள் ச.்125);.

     [  →  சர.்]

  சர2் tūcar, ெப. (n.)

   வண்ணார ்( வா.);; washermen.

     [  →  சர.்]

  சர1் tūcar, ெப. (n.)

   பைடஞர;் troops.

     "இந் ரன் தேலார ் சர"் ( ற்றா. தல. தக்கன் ேவள் ச.் 125);.

     [ 3 →  சர]்

  சர2் tūcar, ெப. (n.)

   வண்ணார ்( வா.);; washermen.

     [ 2 →  சர]்
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சரம்

சரம் tūcaram, ெப. (n.)

   சாம்பல் நிறம் (யாழ்.அக.);; grey colour.

     [  →  சரம்.]

  சரம் tūcaram, ெப. (n.)

   சாம்பல் நிறம் (யாழ். அக.);; grey colour.

     [ 3 →  சரம்]

சரன்

__,

ெப. (n.);

   எண்ெணய் வாணிகன் (யாழ்.அக.);; oil monger.

     [ 2 →  சரன்.]

சரன்

 
  சரன் tūcaraṉ, ெப. (n.)

   எண்ெணய் வாணிகன் (யாழ்.அக.);; oil monger.

     [  →  சரன்.]

ச -த்தல்

ச -த்தல் tūcaṟuttal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ ேயா  அ த்தல் (சங்.அக.);; to exterminate.

     [  →  ச .]

  ச -த்தல் tūcaṟuttal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ ேயா  அ த்தல் (சங்அக.);; to exterminate.

     [ 5 → ச -,]
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1 tūci, ெப. (n.)

   1. ெகா ப்பைட ( வா.);; van of an army.

     " ரி  ரண் ைக ம்" (கம்பரா. அ காயன்.211);.

   2.  ைர; horse.

   3. ேபார;் battle

     " ன் தல் நாள்" ( ன்.);.

   4.  த் த்

   ெதா ன் ேவ பா  ( ன்.);; a kind of gesture in dancing.

     "வட்டைண ந்  மண்டல ம்" ( வக.693, உைர);.

   5. உச் ; that which is top most.

     "மாமரத் ன் க் ெகாம் ல் ஏ  நின்றான்" (இ.வ.);.

     [ 3 →  .]

  2 tūci, ெப. (n.)

   1.  ைம; trifle.

   2.  ; dust.

   3. காற் ல் பறந்  வ ம்  கள்; small particle. 

கண்ணில்  ந் ட்டதா?.

     [  →  .]

  1 tūci, ெப. (n.)

   1. ெகா ப்பைட ( வா.);; van of an army.

     " ரி  ரண் ைக ம்" (கம்பரா. அ காயன் 211);.

   2.  ைர; horse.

   3. ேபார;் battle

     " ன் தல் நாள்" ( ன்.);

   4.  த் த் ெதா ன் ேவ பா  ( ன்.);; a kind of gesture in dancing.

     "வட்டைண ந்  மண்டல ம்" ( வக. 693, உைர);.

   5. உச் ; that which is top most.

     "மாமரத் ன் க் ெகாம் ல் ஏ  நின்றான்" (இ.வ.);.

     [ 3 →  ]

  2 tūci, ெப. (n.)

   1.  ைம; trifle.

   2.  ; dust.

   3. காற் ல் பறந்  வ ம்  கள்; small particle.

கண்ணில்  ந் ட்டதா?.

     [  →  ]
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கம்

 
  கம் tūcigam, ெப. (n.)

    ளியாைர; Indian sorrel.

கா

 
  கா tūcikā, ெப. (n.)

    ட் ; bitter apple (சா.அக..);.

  கா tūcikā, ெப. (n.)

    ட் ; bitter apple (சா.அக.);.

தாங்

தாங்  tūcitāṅgi, ெப. (n.)

   1.  த்த ப் ; to keep of dust cover.

   2. அ க் த் த ப்  ண் ப் டைவ (யாழ்.அக.);; apron

     [  + தாங் .]

  தாங்  tūcitāṅgi, ெப. (n.)

   1.  த்த ப் ; to keep of dust cover.

   2. அ க் த் த ப்  ண் ப் டைவ (யாழ்.அக.);; apron.

     [  + தாங் .]

ம்

 
  ம்  dūcidumbu, ெப. (n.)

    ம்  ேபான்ற ற ம்; dust and the like. 

தண்ணீரில் ம்  டக் ற , வ கட.்

     [  +  ம் .]

  ம்  dūcidumbu, ெப. (n.)

    ம்  ேபான்ற ற ம்; dust and the like.

தண்ணீரில் ம்  டக் ற , வ கட் .

     [  +  ம் ]

ப்பைட

ப்பைட tūcippaḍai, ெப. (n.)

   ெகா ப்பைட ( லப். 26, 80. அ ம்.);; van of an army.

     [  + பைட.]

  ப்பைட tūcippaḍai, ெப. (n.)

   ெகா ப்பைட ( லப். 26, 80, அ ம்.);; van of an army.

     [  + பைட]
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யம்

யம் tūciyam, ெப. (n.)

    டாரம் (யாழ்.அக.);; tent.

     [ 2 →  யம்.]

  யம் tūciyam, ெப. (n.)

    டாரம் (யாழ்.அக.);; tent.

     [ 2 →  யம்]
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1 tūcu, ெப. (n.)

    ய்ைம; cleanness.

     "  சாக் வார ்பாைவ" (த ழ்நா.69);.

     [ ய்(ைம); →  .]

  2 tūcu, ெப. (n.)

   1. ஆைட; cloth.

     " னா லங்ைக நீ " ( வக.1302);.

   2. பஞ் ; cotton.

     " னிற் சா ம்" ( வ். ப்பா.6);.

   3. ெநய் ன் ( த் ைர);  ண் ன் ( டா.);; the 14th naksatra, part of virgo.

  3 tūcu, ெப. (n.)

    ன்னணிப்பைட ( ங்.);; van of anamy.

     "வா ேசய்  ெசல்ல" (கம்பரா.  .4);.

  4 tūcu, ெப. (n.)

   யாைனக் க த்  க  ( ங்.);; elephant neck band.

  5 tūcu, ெப. (n.)

 பாரக்்க;see tusi.

     "அவன் ஒ  ட ட ல்ைல".

     [ ள் →  ளி →   →  .]

  1 tūcu, ெப. (n.)

    ய்ைம; cleanness.

     "  சாக் வார ்பாைவ" (த ழ்நா.69);.

     [ ய்(ைம); →  ]

  2 tūcu, ெப. (n.)

   1. ஆைட; cloth.

     " னா லங்ைக நீ " ( வக. 13௦2);.

   2. பஞ் ; cotton.

     " னிற் சா ம்" ( வ். ப்பா. 6);.

   3. ெநய் ன் ( த் ைர);  ண் ன் ( டா);; the 14th naksatra, part of virgo.

  3 tūcu, ெப. (n.)

    ன்னணிப்பைட ( ங்.);; van of an army.

     "வா ேசய்  ெசல்ல" (கம்பரா. . 4);.

  5 tūcu, ெப. (n.)

2 பாரக்்க;See. {}.

     "அவன் ஒ  ட ட ல்ைல".
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ப்

 
  ப்  tūcuppu, ெப. (n.)

   தண்ணீர் ட்டான் ( .அ.);; climbing asparagus.

  ப்  tūcuppu, ெப. (n.)

   தண்ணீர் ட்டான் ( அ.);; climbing asparagus.

ப்

 
  ப்  tūcuppū, ெப. (n.)

ப்  பாரக்்க;see tusuppu.

  ப்  tūcuppū, ெப. (n.)

ப்  பாரக்்க;See. {}.

ட்கல்

 
  டக்ல் tūṭkal, ெப. (n.)

   ெபா க்கல் (யாழ்ப்.);; small stones or bricks.

     [ ள் + கல்.]

  டக்ல் tūṭkal, ெப. (n.)

   ெபா க்கல் (யாழ்ப்.);; small stones or bricks.

     [ ள் + கல்]

ட் கம்

 
  ட் கம் tūṭṭigam, ெப. (n.)

    ம்ைப (மைல);; white dead nettle.

  ட் கம் tūṭṭigam, ெப. (n.)

    ம்ைப (மைல.);; white dead nettle.

யம்

 
  யம் tūṭiyam, ெப. (n.)

யம் (இலக்.அக.); பாரக்்க;see tusiyam.

  யம் tūṭiyam, ெப. (n.)

யம் (இலக்அக.); பாரக்்க;See. {}.
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ண்

ண் tūṇ, ெப. (n.)

   1. கட்டடம், பாலம் த யவற் ன் ேமல்ப ையத் தாங்  நிற் ம் ெசங் த்தான அைமப் ; pillar .

     " ற்  னற் ண் பற் " ( றநா.86);.  ணில் சாயாேத.

   2. பற் க் ேகா ; mainstay, support.

     " ன்பந் ைடத ் ன் ந் ண்" ( றள்.615);.

ம.  ண்

பல ெபா ள்கள் அல்ல  கள் ஒன்றாகப் ெபா ந் ம்ேபா  அல்ல  ேச ம்ேபா  
ரட் ண்டாவதால், ெபா ந்தற் க த் ல் ரட் க் க த்  ேதான் ற் .

     "ேசேர ரட் " (ெதால்.316);.

     [ ள் →  ள் →  ண் =  ரண்ட கம்பம் (ேவ.க.253, 254);.]

  ண் tūṇ, ெப. (n.)

   1. கட்டடம், பாலம் த யவற் ன் ேமல்ப ையத் தாங்  நிற் ம் ெசங் த்தான அைமப் ; pillar.

     " ற்  னற் ண் பற் " ( றநா. 86);.

ணில் சாயாேத.

   2. பற் க் ேகா ; mainstay, support.

     " ன்பந் ைடத ் ன் ந் ண்" ( றள், 615);.

ம.  ண்

பல ெபா ள்கள் அல்ல  கள் ஒன்றாகப் ெபா ந் ம்ேபா  அல்ல  ேச ம்ேபா  
ரட் ண்டாவதால், ெபா ந்தற் க த் ல் ரட் க் க த்  ேதான் ற் .

     "ேசேர ரட் " (ெதால். 316);.

ண்டா ளக்

ண்டா ளக்  tūṇṭāviḷakku, ெப. (n.)

   1.  ண்ட ேவண்டாதப  எப்ெபா ம் எரி ம் ந்தா ளக் ; ever-burning lamp that needs no trimming.

     " ண்டா ளக் ன் டரைனயாய்" ( வாச.32:4);

   2. பாம் ன் தைல ல் உள்ளதாகக் க தப்ப ம் மணி; lustrous gem on cobra's head, as an ever-burning lam.

     " ண்டா ளக்கைனயாய்" ( க்ேகா.244);.

     [ ண்  + ஆ -  ண்டா +  ளக் .]

  ண்டா ளக்  tūṇṭāviḷakku, ெப. (n.)

   1.  ண்ட ேவண்டாதப  எப்ெபா ம் எரி ம் ந்தா ளக் ; ever-burning lamp that needs no trimming.

     " ண்டா ளக் ன் டரைனயாய்" ( வாச. 32:4);.

   2. பாம் ன் தைல ல் உள்ளதாகக் க தப்ப ம் மணி; lustrous gem on cobra's head, as an ever- burning lam.

     " ண்டா ளக்கைனயாய்" ( க்ேகா. 244);.

     [ ண்  + ஆ -  ண்டா +  ளக் ]
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ண்

ண்  tūṇṭi, ெப. (n.)

   1. தாேன ெசால் ைக (அக..நி.);; untutored speech or talk.

   2.  ண் ல் பாரக்்க;see tundil.

     [ ண்  →  ண் .]

  ண்  tūṇṭi, ெப. (n.)

   1. தாேன ெசால் ைக (அக.நி.);; untutored speech or talk.

   2.  ண் ல் பாரக்்க;See. {}.

     [ ண்  →  ண் ]

ண் க்காட் -தல்

ண் க்காட் -தல் dūṇṭikkāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.i.)

   1.  ளக்கம் த தல்; to explain.

   2.  றன் ெசய்த ற்றத்ைத அவனிடம் த் க் காட் தல்; to bring home one's faults;

 to upbraid.

   3.  ண் க்ெகா  பாரக்்க;see tundi-k-kodu.

     [ ண்  + காட் -.]

  ண் க்காட் -தல் dūṇṭikkāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.i.)

   1.  ளக்கம் த தல்; to explain.

   2.  றன் ெசய்த ற்றத்ைத அவனிடம் த் க் காட் தல்; to bring home one's faults;

 to upbraid.

   3.  ண் க்ெகா  பாரக்்க;See. {}.

     [ ண்  + காட் -.]

ண் க்ெகா -த்தல்

ண் க்ெகா -த்தல் tūṇḍikkoḍuttal,    5 ெச. ன்றா . (v.i.)

   1. நிைன ட் தல்; to remind.

   2.  ப்பாக அ த்தல்; give the cue.

   3. ேகாட ்ெசால் தல் ( ன்);; to slander.

   4.  ற்றத்ைத ெவளி தல் ( ன்);; to expose one's crime.

     [ ண்  + ெகா -.]

  ண் க்ெகா -த்தல் tūṇḍikkoḍuttal,    5 ெச. ன்றா . (v.i.)

   1. நிைன ட் தல்; to remind.

   2.  ப்பாக அ த்தல்; to hint, give the cue.

   3. ேகாட ்ெசால் தல் ( ன்.);; to slander.

   4.  ற்றத்ைத ெவளி தல் ( ன்.);; to expose one's crime.

     [ ண்  + ெகா -,]
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ண் த் ப் -த்தல்

ண் த் ப் -த்தல் tūṇḍitturuppiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

     ஆராய்ச்  ெசய்தல்; to trace and pursue, make a close investigation into.

     [ ண்  +  ப் -.]

  ண் த் ப் -த்தல் tūṇḍitturuppiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

     ஆராய்ச்  ெசய்தல்; to trace and pursue, make a close investigation into.

     [ ண்  +  ப் -,]

ண் ப் த்தல்

ண் ப் த்தல் tūṇḍippiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ற்றத்ைதப் ெபரிதாக் தல் ( ன்);; to hold up or magnify little faults.

     [ ண்  +  .]

ண் ள்

 
  ண் ள் tūṇṭimuḷ, ெப. (n.)

ண் ல் ள் பாரக்்க;see tundi-mul.

  ண் ள் tūṇṭimuḷ, ெப. (n.)

ண் ல் ள் பாரக்்க;See. {}.

ண்

 
  ண்  tūṇṭimūli, ெப. (n.)

   க ழ் ம்ைப; stooping tumbay (சா.அக.);.
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ண் ல்

ண் ல் tūṇṭil, ெப. (n.)

   1.  ன் க்கப் பயன்ப ம், ெகாக்  இைணக்கப்பட்ட ேகால்; fishing tackle.

     " ண் ற் ெபான் ன் ங் யற் " ( றள்.931);.

   2. ெகாக் ; hook.

   3. வரிக் த்  வைக; a kind of masquerade dance.

     " லந்த நட்டந் ண் டன்" ( லப். 3, 73, உைர);.

     [ ண்  →  ண்  →  ண் ல்.]

ண் ல் அகப்பட்ட ன் ள்ளி நத் னால் ரக்ளா?  ண் ைலப் ேபாட்  வராைல இ . 
ண் ல் னிமசச்த் க்  ஆைசப்பட்  ன் உ ைர இழப்ப ேபால,  ண் ல்ேபாட்ட வ க் த் 

தக்ைகேமற் கண்.

ண் ற்கார க்  தப்  ேமேல கண் (பழ.);.

  ண் ல் tūṇṭil, ெப. (n.)

   1.  ன் க்கப் பயன்ப ம், ெகாக்  இைணக்கப்பட்ட ேகால்; fishing tackle.

     " ண் ற் ெபான் ன் ங் யற் " ( றள். 931);.

   2. ெகாக் ; hook.

   3. வரிக் த்  வைக; a kind of masquerade- dance.

     " லந்த நட்டந் ண் டன்" ( லப். 3, 73, உைர);.

     [ ண்  →  ண்  →  ண் ல்]

ண் ல் அகப்பட்ட ன் ள்ளி நத் னால் ரக்ளா?

ண் ைலப் ேபாட்  வராைல இ .

ண் ல் னிமசச்த் க்  ஆைசப்பட்  ன் உ ைர இழப்ப ேபால.

ண் ல்ேபாட்ட வ க் த் தக்ைகேமற் கண்.

ண் ல்ேபா -தல்

ண் ல்ேபா -தல் dūṇṭilpōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1.  ண் தல்; to angle.

   2. உளவ தல்; to sound gently.

   3. தன்வயப்ப த் தல்; to entice, allure.

     [ ண் ல் + ேபா -.]

  ண் ல்ேபா -தல் dūṇṭilpōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1.  ண் தல்; to angle.

   2. உளவ தல்; to sound gently.

   3. தன்வயப்ப த் தல்; to entice, allure.

     [ ண் ல் + ேபா -,]
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ண் ல் ன்

 
  ண் ல் ன் tūṇṭilmīṉ, ெப. (n.)

   கட ன் அ  மட்டத் ள்ள மண ல் ைத ண் , தைல ேமேல இடம்ெபற் க் ம் ப்பாைரைய 
மட் ம் ெவளிப்ப த் ம். இவ்வாைர ன் னி,   அல்ல  இைறச்  ேபான்ற ேதாற்றமளிக் ம் 

றவளரச்் ையத் ண் ல் ேபான்  இயக் வதால்,  ய ன்கைள ஈரத்்  அவற்ைற 
உடெ்காள் ன்றன. இதனால் ண் ல் ன் என்பதா ற் ; a type of fish that hides beneath the sand and 
wave its fins like a worn and attract the smaller fisher and eat them.

     [ ண் ல் +  ன்.]

  ண் ல் ன் tūṇṭilmīṉ, ெப. (n.)

   கட ன் அ  மட்டத் ள்ள மண ல் ைத ண் , தைல ேமேல இடம் ெபற் க் ம் ப்பாைரைய 
மட் ம் ெவளிப்ப த் ம். இவ்வாைர ன் னி,   அல்ல  இைறச்  ேபான்ற ேதாற்றமளிக் ம் 

ண் ல் த்தான்பா

 
  ண் ல் த்தான்பா  tūṇṭilmuṟittāṉpāṟu, ெப. (n.)

   கடல ப் பாைறெயான் ன் ெபயர ்(ெநல்ைல.);; a rack beneath the sea.

     [ ண் ல் +  த்தான் + பா . பாைற → பா .]

  ண் ல் த்தான்பா  tūṇṭilmuṟittāṉpāṟu, ெப. (n.)

   கடல ப் பாைறெயான் ன் ெபயர ்(ெநல்ைல.);; a rack beneath the sea.

     [ ண் ல் +  த்தான் + பா . பாைற → பா ]

ண் ல்ேவட் வன்

ண் ல்ேவட் வன் tūṇṭilvēṭṭuvaṉ, ெப. (n.)

    ன் ப்ேபான்; fisherman, angler as a hunter with the angle.

     " ண் ல் ேவட் வன் வாங்க வாரா " (அகநா.36);.

     [ ண் ல் + ேவட் வன்.]

  ண் ல்ேவட் வன் tūṇṭilvēṭṭuvaṉ, ெப. (n.)

    ன் ப்ேபான்; fisherman, angler as a hunter with the angle.

     " ண் ல் ேவட் வன் வாங்க வாரா " (அகநா. 36);.

     [ ண் ல் + ேவட் வன்]

ண் -தல்

ண் -தல் dūṇḍiviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ளக்ைகத் ண் தல்; to trim a lamp.

   2.  ண் க்ெகா -, பாரக்்க;see tundi-k-kogu.

     [ ண்  +  -.]

  ண் -தல் dūṇḍiviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ளக்ைகத் ண் தல்; to trim a lamp.

   2.  ண் க்ெகா -, பாரக்்க;See. {}.

     [ ண்  +  -,]
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ண் ற்காரன்

 
  ண் ற்காரன் tūṇṭiṟkāraṉ, ெப. (n.)

    ன் ப்ேபான் ( ன்);; angler.

     [ ண் ல் + காரன்.]

  ண் ற்காரன் tūṇṭiṟkāraṉ, ெப. (n.)

    ன் ப்ேபான் ( ன்.);; angler.

     [ ண் ல் + காரன்]
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ண்

ண் 1 dūṇṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ளக் த் ண் தல்; to trim, as burning lamp.

     " ண்  டரைனய ேசா  கண்டாய்" (ேதவா.843);.

   2.  ளப் தல்; to excite, stir up.

   3. ெச த் தல்; to spur, goad.

     "கடகரி ர   மாலா  யந்ேதர"் (கம்பரா. ம்ப.316);.

   4. அ ப் தல்; to send.

     "ேசைன ற்  மவன் ைணயாகத் ண் " ( ரேமாத.்7:58);.

   5. ஏ தல்; to command.

   6. நிைனப் ட் தல்; to remind.

   7.  தல்; to pound, as with a pestle.

   8. தள் தல்; to push, force forward.

     [ ண் →  ண் →  ண் -.]

  ண் 2 tūṇṭu, ெப. (n.)

    ளப் ைக; exciting, rousing.

     [ ண் 1 →  ண் .]

  ண் 1 dūṇṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ளக் க் ண் தல்; to trim, as burning lamp.

     " ண்  டரைனய ேசா  கண்டாய்" (ேதவா. 843);.

   2.  ளப் தல்; to excite, stir up.

   3. ெச த் தல்; to spur, goad.

     "கடகரி ர  ண்  மாலா  யந்ேதர"் (கம்பரா. ம்ப. 316);.

   4. அ ப் தல்; to send.

     "ேசைன ற்  மவன் ைணயாகத் ண் " ( ரேமாத.் 7:58);.

   5. ஏ தல்; to command.

   6. நிைனப் ட் தல்; to remind.

   7.  தல்; to pound, as with a pestle.

   8. தள் தல்; to push, force forward.

     [ ண் →  ண் →  ண் -,]

  ண் 2 tūṇṭu, ெப. (n.)

    ளப் ைக; exciting, rousing.

     [ ண் 1 →  ண் ]
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ண் ச்

 
  ண் ச்  tūṇṭugucci, ெப. (n.)

ண் ேகால் பாரக்்க;see tuntu-kol.

     [ ண்  +  ச் .]

  ண் ச்  tūṇṭugucci, ெப. (n.)

ண் ேகால் பாரக்்க;See. {}.

     [ ண்  +  ச் ]

ண் ேகால்

ண் ேகால் tūṇṭuāl, ெப. (n.)

   1.  ளக் த் ரி ண் ம் ஈரக்் ; stick for trimming a lamp or wick.

     "ம ளக் ைன யயரவ்றத் ண் ேகால்" ( ர ங்.  .16);.

   2. ஏ  ேவான் (யாழ்.அக.);; prime mover in an affair.

     [ ண்  + ேகால்.]

  ண் ேகால் tūṇṭuāl, ெப. (n.)

   1.  ளக் த் ரி ண் ம் ஈரக்் ; stick for trimming a lamp or wick

     "ம ளக் ைன யயரவ்றத் ண் ேகால்" ( ர ங்.  . 16);.

   2. ஏ  ேவான் (யாழ்.அக.);; prime mover in an affair.

     [ ண்  + ேகால்]

ண்மரம்

 
  ண்மரம் tūṇmaram, ெப. (n.)

ணாமரம் பாரக்்க;see tunamaram.

     [ ண் + மரம்.]

  ண்மரம் tūṇmaram, ெப. (n.)

ணாமரம் பாரக்்க;See. {}.

     [ ண் + மரம்]

ண்மாைல

 
  ண்மாைல tūṇmālai, ெப. (n.)

    ண்ேபாலத் ெதா க்கப்ப ம் மாைல; garlands arranged column-like in decorating a temple etc.,

     [ ண் + மாைல.]

  ண்மாைல tūṇmālai, ெப. (n.)

    ண்ேபாலத் ெதா க்கப்ப ம் மாைல; garlands arranged column-like in decorating a temple etc.,

     [ ண் + மாைல]
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ணம்

ணம்1 tūṇam, ெப. (n.)

   ஏனம் (பாத் ரம்);  க்க இ ம்க ற் ச ் க் ; cord with a loop or rings to carry a pot.

     "கரகத் க் த் ணம் ேபாட்டான்" (யாழ்.அக.);.

     [ க்கணம் →  ணம்.]

  ணம்2 tūṇam, ெப. (n.)

   1. ெப ம் ண்; pillar.

     "ப ம்ெபாற் ணத் " (மணிேம.1:47);.

   2. பற் க் ேகா  (அ .நி.);; prop, support.

     [ ண் + அம் =  ணம். 'அம்' ப ைமப்ெபா ள் ன்ெனாட் .]

எ-  ம  → ம யம், நிைல → நிைலயம்

வ. ஸ் ணா

  ணம்3 tūṇam, ெப. (n.)

   பைக (அக.நி.);; antipathy.

  ணம்4 tūṇam, ெப. (n.)

   அம் க்  (யாழ்.அக.);; quiver.

     [ ள் →  ள் →  ளம் →  ணம் (வ.ெமா.வ.);.]

  ணம்1 tūṇam, ெப. (n.)

   ஏனம் (பாத் ரம்);  க்க இ ம்க ற் ச ் க் ; cord with a loop or rings to carry a pot.

     "கரகத் க் த் ணம் ேபாட்டான்" (யாழ்.அக.);.

     [ க்கணம் →  ணம்]

  ணம்2 tūṇam, ெப. (n.)

   1. ெப ம் ண்; pillar.

     "ப ம்ெபாற் ணத் " (மணிேம. 1:48);.

   2. பற் க் ேகா  (அ .நி.);; prop, support.

     [ ண் + அம் –  ணம். 'அம்' ப ைமப்ெபா ள் ன்ெனாட் ]

எ-  ம  → ம யம், நிைல → நிைலயம்

வ. ஸ் ணா

  ணம்4 tūṇam, ெப. (n.)

   அம் க்  (யாழ்அக);; quiver.

     [ ள் →  ள் →  ளம் →  ணம் (வ.ெமா.வ.);]

ணாமரம்

 
  ணாமரம் tūṇāmaram, ெப. (n.)

   நீண்ட மரவைக; Indian mahogany.
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ணி

ணி1 tūṇi, ெப. (n.)

   அம் க் ; quiver.

     " ணி . . . ஒ ங் ய வம் ன்" (ப ற் . 45, 1-2);.

வ.  ண

     [ ணம் →  ணி (ேவ.க.);.]

  ணி2 tūṇi, ெப. (n.)

   நான்  மரக் காலள ; a mesure of capacity = 4 marakkal.

     "க ங் ெகாள் ஞ் ெசங்ெகாள் ந் ணி பதக்ெகன் " (நால .387);.

வ. ஸ் ண

     [ ள் →  ண் →  ண் →  ணி (ேவ.க.);.]

  ணி3 tūṇittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ப த்தல்; to grow stout, big.

     [ ண் →  ணி.]

  ணி1 tūṇi, ெப. (n.)

   அம் க் ; quiver.

     " ணி . . .ஒ ங் ய வம் ன்" (ப ற் . 45, 1-2);.

வ.  ண

     [ ணம் →  ணி (ேவ.க.);]

  ணி2 tūṇi, ெப. (n.)

   நான்  மரக் காலள ; a mesure of capacity = 4 marakkal.

     "க ங் ெகாள் ஞ் ெசங்ெகாள் ந் ணி பதக்ெகன் " (நால , 387);.

வ. ஸ் ண

     [ ள் →  ண் →  ண் →  ணி (ேவ.க.);]

  ணி3 tūṇittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ப த்தல்; to grow stout, big.

     [ ண் →  ணி]

ணிக்கடம்

 
  ணிக்கடம்  tūṇikkaḍambu, ெப. (n.)

   ெவண் கடம் ; write cadamba.

ணிகர்

 
  ணிகர ்tūṇigar, ெப. (n.)

   ெபான் வாணிகர ்(நிகண் );; the caste of merchants.
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ணியங்கம்

 
  ணியங்கம் tūṇiyaṅgam, ெப. (n.)

   அத் ப் ன் ( .அ.);; gum of the cluster fig.

ம.  ணியாங்கம்

  ணியங்கம் tūṇiyaṅgam, ெப. (n.)

   அத் ப் ன் ( அ.);; gum of the cluster fig.

ம.  ணியாங்கம்

ணி த் தல்

ணி த் தல் dūṇiṟuddudal, ெப. (n.)

   நாடக்ால் நாட் ைக; ceremony of setting up on an auspicious day the first post for the construction of a marriage 
pavilion or pandal.

     [ ண் + நி த் தல்.]

  ணி த் தல் dūṇiṟuddudal, ெப. (n.)

   நாடக்ால் நாட் ைக (E.T. vi, 133);; ceremony of setting up on an auspicious day the first post for the construction of a 
marriage pavilion or pandal.

ணீரம்

 
  ணீரம் tūṇīram, ெப. (n.)

   அம் க்  (யாழ்.அக.);; quiver.

     [ ணீ →  ணீரம்.]

  ணீரம் tūṇīram, ெப. (n.)

   அம் க்  (யாழ்.அக.);; quiver.

     [ ணீ →  ணீரம்]

 
   tūṇu, ெப. (n.)

   சந்தன ேவம் ; sandal neem.

த் யம்

 
  த் யம் tūttiyam, ெப. (n.)

    தன் ெசயல் ெமா  (சங்.அக.);; an ambassador's mission.

     [  →  த் யம்.]

  த் யம் tūttiyam, ெப. (n.)

    தன் ெசயல் அல்ல  ெமா  (சங்.அக.);; an ambassador's mission.

     [  →  த் யம்]
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தகம்

 
  தகம் tūtagam, ெப. (n.)

    ரி  (சங்.அக.);; sulphate.

  தகம் tūtagam, ெப. (n.)

    ரி  (சங்அக.);; sulphate.

தம்

தம் tūtam, ெப. (n.)

   1. அைச ; motion.

   2. ப ப் ; abuse.

தர்

தர1் tūtar, ெப. (n.)

   ஓர ்இனத்தார;் a caste.

  தர2் tūtar, ெப. (n.)

   ஒ  நாட் ன் நிகராளி ( ர நி );யாக மற்ெறா  நாட் ற்  அ ப்பப்பட்ட அர  உயர ்
அ காரி; ambassador;emissary.

     [  →  தர.்]

  தர2் tūtar, ெப. (n.)

   ஒ  நாட் ன் நிகராளி ( ர நி );யாக மற்ெறா  நாட் ற்  அ ப்பப்பட்ட அர  உயர ்
அ காரி; ambassador;emissary.

தரகம்

தரகம் tūtaragam, ெப. (n.)

   மற்ெறா  நாட் ன் தைலநகரில் வரின் தைலைம ல் இயங் ம் அ வலகம்; embassy. 

ரஞ்  தரகம்

   2.  தன்ைமயான நகரங்களில் பண்பா  மற் ம் ெபா ளியல் நடவ க்ைககைளக் கவனிக் ம் 
வைக ல் இயங் ம் ைள அ வலகம்; consulate. 

ெசன்ைன ல் உள்ள அெமரிக்கத் தரகத் ல் லகம் உள்ள .

     [ தர ்+ அகம்.]

  தரகம் tūtaragam, ெப. (n.)

   மற்ெறா  நாட் ன் தைலநகரில் வரின் தைலைம ல் இயங் ம் அ வலகம்; embassy.

ரஞ்  தரகம்.

   2.  தன்ைமயான நகரங்களில் பண்பா  மற் ம் ெபா ளியல் நடவ க்ைககைளக் கவனிக் ம் 
வைக ல் இயங் ம் ைள அ வலகம்; consulate.

ெசன்ைன ல் உள்ள அெமரிக்கத் தரகத் ல் லகம் உள்ள .

தைள

 
  தைள tūtaḷai, ெப. (n.)

ைள ( .அ.); பாரக்்க;see tudulai.

  தைள tūtaḷai, ெப. (n.)

ைள ( அ.); பாரக்்க;See. {}.
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தன்

தன் tūtaṉ, ெப. (n.)

   1. ெசய் ய ப்பவன்; messenger.

     "வா தன்மக னவன்தன் தன் வந்தெனன்" (கம்பரா.  ணி ட் . 82);.

   2. அர த் தன்; ambassador.

     "நன் ெகா ெலன்ன ேலா ம் நாயகன் தனக் காண்" (கம்பரா.  ணி ட் . 85);.

   3. ஏவலாளன்; servant.

     "ெவய்ய காலன் மா தர ்மனங்களிக்க" (பாரத.  ட் ண.10);.

   4. ஒற்றன்; spy, secret agent.

   5. அ வன் ( தன்); ( .);; Mercury.

  தன் tūtaṉ, ெப. (n.)

   1. ெசய் ய ப்பவன்; messenger.

     "வா தன்மக னவன்தன் தன் வந்தெனன்" (கம்பரா.  ணி ட் . 82);.

   2. அர த் தன்; ambassador.

     "நன் ெகா ெலன்ன ேலா ம் நாயகன் தனக் காண்" (கம்பரா.  ணி ட் . 85);.

   3. ஏவலாளன்; servant.

     "ெவய்ய காலன் மா தர ்மனங்களிக்க" (பாரத.  ட் ண. 1௦);.

   4. ஒற்றன்; spy, secret agent.

   5. அ வன் ( தன்); ( ங்.);; Mercury.

தனம்

 
  தனம் tūtaṉam, ெப. (n.)

    ங் ல் (மைல);; bamboo.

  தனம் tūtaṉam, ெப. (n.)

    ங் ல் (மைல.);; bamboo.

தா -தல்

தா -தல் dūdāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    தாகப் ேபாதல்; to act as a messenger.

     "நா நின் தா த் ைறச ்ெசல்லாள்" (க த்.72);.

     [  + ஆ .]

  தா -தல் dūdāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    தாகப் ேபாதல்; to act as a messenger.

     "நா நின் தா த் ைறச ்ெசல்லாள்" (க த். 72);.

     [  + ஆ -,]

தா

 
  தா  tūtāyi, ெப. (n.)

    ரிப் ண் வைக (சங்.அக.);; a plant.
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தாள்

தாள் tūtāḷ, ெப. (n.)

தன் பாரக்்க;see tudan.

     "வன்ெறாண்டர ்நடத்தெவா  தாளா " ( வப் ரபந்.  வஞா.  ள். வாராைண.3);.

  தாள் tūtāḷ, ெப. (n.)

தன் பாரக்்க;See. {}.

     "வன்ெறாண்டர ்நடத்தெவா  தாளா " ( வப். ரபந்.  வஞா.  ள். வாராைண. 3);.

 tūti, ெப. (n.)

   1.   ெசல்பவள்; a female messenger.

     "யான் ட வந்தெவன்  ேயாேட" ( வ்.ெப மாள்.6:4);.

   2. பாம் ன் நச் ப் பல் நான்க ள் ஒன்  (சங்.அக.);; one of the four poisonous fangs of a cobra.

   tūti, ெப. (n.)

   1.   ெசல்பவள்; a female messenger.

     "யான் ட வந்தெவன்  ேயாேட" ( வ்.ெப மாள். 6:4);

   2. பாம் ன் நச் ப் பல் நான்க ள் ஒன்  (சங்.அக.);; one of the four poisonous fangs of a cobra.

ைக

ைக tūtigai, ெப. (n.)

-1 (சங்.அக.); பாரக்்க;see tudi.

  ைக tūtigai, ெப. (n.)

-1 (சங்.அக.); பாரக்்க;See. {}.

ைடயாடல்

ைடயாடல் tūtiḍaiyāḍal, ெப. (n.)

   மாைலக் காலத் த் தைல ற்ற ன்ப ேநாக் த் ேதா  தைலவனிடம் தாக நடந்தைதக் ம் 
றத் ைற ( .ெவ.12, இ பாற். 3);; theme describing a confidant's love embassy on behalf of her mistress.

     [  + இைட + ஆடல்.]

  ைடயாடல் tūtiḍaiyāḍal, ெப. (n.)

   மாைலக் காலத் த் தைல ற்ற ன்ப ேநாக் த் ேதா  தைலவனிடம் தாக நடந்தைதக் ம் 
றத் ைற ( .ெவ.12, இ பாற். 3);; theme describing a confidant's love- embassy on behalf of her mistress.

ற் ரி

ற் ரி  tūtiṟpirivu, ெப. (n.)

   அரசனின் வனாகத் தைலவன் தைல ைய ட் ப் ரி ம் ரி ; separation of a hero from his beloved 
when he goes on a mission for his king.

     "ஒதற் ரி ந் ற் ரி ம் அந்தணர ் த ய வரிடத்தன" (ெதால்.ெபா ள். 26, உைர);.

     [  →  ல் +  ரி .]

  ற் ரி  tūtiṟpirivu, ெப. (n.)

   அரசனின் வனாகத் தைலவன் தைல ைய ட் ப் ரி ம் ரி ; separation of a hero from his beloved 
when he goes on a mission for his king.

     "ஒதற் ரி ந் ற் ரி ம் அந்தணர ் த ய வரிடத்தன" (ெதால்.ெபா ள். 26, உைர);.
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1 tūtu, ெப. (n.)

    ழாங்கல்; small pebble.

     " ணம் றெவனத் ைதந்தநின் ென  னலம்" (க த்.56:16);.

     [  →  .]

  2 tūtu, ெப. (n.)

   1. அரச தர ்தன்ைம ( றள். 69. அ );; embassy.

   2.  ெமா ; purport of an embassy.

     " ைரப்பாண் பண் " ( றள்.681);.

   3.   ெசல்ேவான்; ambassador.

     "தக்க த வதாந் " ( றள்.686);.

   4. ெசய் ; message.

     "ெதாட் த் ேதனவைனத் ற ெசால் " ( வக. 1876);.

   5. காமக் ட்டத் க் காதலைர இணக் ஞ்ெசயல்; negotiation in love- intrigues.

     " ெசய் கண்கள் ெகாண் ெடான்  ேப " ( வ். வாய். 9, 9:9);.

   6. பாணன் த ய உயர் ைணப் ெபா ைளேய ம் ள்ைள த ய அஃ ைணப் 
ெபா ைளேய ம் ஊடனீக் ம் வா லாகக் காதலரப்ால் த்தைலக் க ெவண்பாவாற் ம் 
இலக் யம் (இலக். .874);; a kind of poem in Kali-venbā which purports to be a message of . love sent through a 
companion, a bird, etc., to effect a reconciliation.

   7.   அ ப் ம் ைற ல் இயற்றப்பட்ட ஒ  ற் லக் ய வைக; a genre in which one sends message.

வ.  த

     [  →   (வ.ெமா.வ);.]

 என்ப  ஒ வர ்க த்ைத மற்ெறா வ க் த் ெதரி க்க இைடேய ஒ வைர அ ப் வதா ம். 
பைகவரிைட ம், நண்பரிைட ம், தைலவன் தைல யரிைட ம்  ெசல்வ  வழக்கம். 
இவ்வா  த ப் ம் ெசய்  றத் ைண ல்களி ம் அகத் ைண ல்களி ம் காணப்ப ன்ற . 
ெதால்காப் யம் ெபா ள காரம் ெமய்ப்பாட் யல் 23ஆம் ற்பா ல்

     "  னி ன்ைம" என்பதற் ப் ேபரா ரியர்

     " ள் ம் ேமக ம் ேபால்வன கண்  ெசால் ன் அவரக்்ெகன்  பன் ைறயா ம் ெசால் தல்" 
என்  ளக்கம் த ன்றார.்

ற்காலத் ல் ' ந் ' என் ம் இலக்கண ைற ல் 96 வைகச ் ற் லக் யங்க ள் ஒன்றாகத்  
என்ப ம் ஒ   லாக அைமந்த . இலக்கண ளக்கப்பாட் ய ம்,  ரபந்தத ் ரட்  என் ம் 

ம்  என்பதற்  இலக்கணம் றப்பட் ள்ள .

     'க ெவண்பா னால் உயர ் ைணப் ெபா ைள ம் அஃ ைணப் ெபா ைள ம் சந் ன் 
த்தல்' என்  இலக்கண ளக்கம் ( ற். 874);  ற .  ரபந்தத ் ரட்  'அன்னம், ம ல்,  ளி, 
ல்,  ைவ, ேதா ,  ல், ெநஞ்சம், ெதன்றல், வண்  என் ம் பத்ைத ம் தனித்தனிேய ளித் க் 
, மாைல ெகாண் வா என்  அ ப் தல் ' என்  ம் இரத் னச ் க்க ம் இப்பத் ப் 

ெபா ள்கைள ம் தாக அ ப் வ  மர  என் ற .

இங் க் றப்ெபறாத பணம், த ழ், மான், தாமைர (வனசம்);, சவ்வா . ெநல்,  ைக ைல,  ற  
க ம் தனித்தனி ல்களாக வந் ள்ளன.   ப்ப

ஆணாகேவா ெபண்ணாகேவ இ க்கலாம். எனி ம் ைடக் ம் ல்கள் ெப ம்பா ம் 
தைலவனிடத் த் தைல  த்த களாகேவ உள்ளன (கைலக்களஞ் யம்);.

  3 tūtu, ெப. (n.)

வைள பாரக்்க;see tudu-valai.

     " ெதன ளங் ஞ் ெசவ்வாய்த் ேதாைகயர"் (இர . யாகப்.14);.

   tūtu, ெப. (n.)

    ழாங்கல்; small pebble.
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க்

 
  க்  tūtukkuḻu, ெப. (n.)

   அர யல், ெபா ளியல், பண்பா  ஆ யவற் ன் அ ப்பைட ல் அர ன் சார் ல் மற்ெறா  
நாட் ற் ச ்ெசல் ம் ; delegation of politicians, economists, artistes visiting other countries on behalf of the 
government.

     [  +  .]

  க்  tūtukkuḻu, ெப. (n.)

   அர யல், ெபா ளியல், பண்பா  ஆ யவற் ன் அ ப்பைட ல் அர ன் சார் ல் மற்ெறா  
நாட் ற் ச ்ெசல் ம் ; delegation of politicians, economists, artistes visiting other countries on behalf of the 
government.

க ண்ைட

 
  க ண்ைட tūtugaṟiyuruṇṭai, ெப. (n.)

   ெபாரித்த ழம் ல் இ ம் உ த்தமா உ ண்ைட (இ.வ.);; ball of kneaded black-gram flour, used in sauce.

     [  + க  + உ ண்ைட.]

  க ண்ைட tūtugaṟiyuruṇṭai, ெப. (n.)

   ெபாரித்த ழம் ல் இ ம் உ த்தமா உ ண்ைட (இ.வ.);; ball of kneaded black-gram flour, used in sauce.

     [  + க  + உ ண்ைட]

ணம்

ணம் tūtuṇam, ெப. (n.)

   1.  ழாங்கல்ைல உண் ம் றா வைக ( வா.);; a dove that cats pebbles.

   2.  க்கணங்  (அக.நி.);; weaver bird.

     [ ண் →  ணம்.]

  ணம் tūtuṇam, ெப. (n.)

   1.  ழாங்கல்ைல உண் ம் றா வைக ( வா.);; a dove that cats pebbles.

   2.  க்கணங்  (அக.நி.);; weaver bird.

     [ ண் →  ணம்]

ணம் ற

ணம் ற  tūtuṇambuṟavu, ெப. (n.)

ணம் பாரக்்க;see tudunam.

     " ணம் றெவா  ச் ற் ேசக் ம்" (பட் னப். 58);.

     [ ணம் +  ற .]

  ணம் ற  tūtuṇambuṟavu, ெப. (n.)

ணம் பாரக்்க;See. {}.

     " ணம் றெவா  ச் ற் ேசக் ம்" (பட் னப். 58);.

     [ ணம் +  ற ]
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ணி

 
  ணி tūtuṇi, ெப. (n.)

    ணம் (சங்.அக.);;பாரக்்க;see tudunam.

     [ ணம் →  ணி.]

  ணி tūtuṇi, ெப. (n.)

ணம் (சங்.அக.); பாரக்்க;See. {}.

     [ ணம் →  ணி]

ைண

 
  ைண tūtuṇai, ெப. (n.)

வைள பாரக்்க;see tudu-valai.

     [  +  ைண.]

  ைண tūtuṇai, ெப. (n.)

வைள பாரக்்க;See. {}.

     [  +  ைண]

வைள

 
  வைள tūtuvaḷai, ெப. (n.)

    ள் ள்ள இைலகைளக் ெகாண்ட ெகா வைக (மைல);; climbing brinjal.

ம வ.  தளம்

     [  + வைள.]

  வைள tūtuvaḷai, ெப. (n.)

    ள் ள்ள இைலகைளக் ெகாண்ட ெகா வைக (மைல.);; climbing brinjal.

ம வ.  தளம்

     [  + வைள]
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வன்

வன் tūtuvaṉ, ெப. (n.)

   1.  தன்; messenger.

     "தாேம வ ராத  ரித்ேத" (ெதால்.ெபா ள். 119);.

   2. காம வா ேலான்; messenger in love-intrigues.

     " வெனா வன் றன்ைன வ் வ ைர ற் ண் " (கம்பரா. அங்கதன். 2);.

   3. அ வன் ( தன்);; the planet, Mercury.

     [  →  வன்.]

  வன் tūtuvaṉ, ெப. (n.)

   1.  தன்; messenger.

     "தாேம வ ராத  ரித்ேத" (ெதால்.ெபா ள். 119);.

   2. காம வா ேலான்; messenger in love- intrigues.

     " வெனா வன் றன்ைன வ் வ ைர ற் ண் " (கம்பரா. அங்கதன். 2);.

   3. அ வன் ( தன்);; the planet, Mercury.

     [  →  வன்]

ெவன்

ெவன்  tūtuveṉṟi, ெப. (n.)

    வன் தன  ெசயலாண்ைம ெவற் ையக் த் க் ம் றத் ைற (மாறனல. 84, உைர, ப.96.);; a 
theme describing the success of an embassy.

     [  + ெவன் .]

  ெவன்  tūtuveṉṟi, ெப. (n.)

    வன் தன  ெசயலாண்ைம ெவற் ையக் த் க் ம் றத் ைற (மாறனல. 84, உைர, ப.96);; a 
theme describing the success of an embassy.

ளம்

 
  ளம் tūtuḷam, ெப. (n.)

வைள ( ங்); பாரக்்க;see tudu-valai.

     [ வைள →  ளம்.]

  ளம் tūtuḷam, ெப. (n.)

வைள ( ங்.); பாரக்்க;See. {}.

     [ வைள →  ளம்]

ைள

 
  ைள tūtuḷai, ெப. (n.)

வைள பாரக்்க;see tudu-valai.

  ைள tūtuḷai, ெப. (n.)

வைள பாரக்்க;See. {}.
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ெவனல்

 
  ெவனல் tūtūveṉal, ெப. (n.)

   உ ழ்தற் ப் ; onom, expr. of the sound of spitting.

  ெவனல் tūtūveṉal, ெப. (n.)

   உ ழ்தற் ப் ; onom. expr. of the sound of spitting.

ைத லம்

 
  ைத லம் tūtaiālam, ெப. (n.)

   பஞ்க பன் ம் ல்; cotton-pricker.

ந் ப் -த்தல்

 
  ந் ப் -த்தல் dūnduduruppiḍiddal, ெச. ன்றா . (v.t.)

ண் த் ப்  ( ன்.); பாரக்்க;see tundi-t-turu-pidi.

ப்பஞ்ெசய்-தல்

ப்பஞ்ெசய்-தல் tūppañjeytal, ெச. . . (v.i.)

    ய்ைம ெசய்தல்; to clean.

     "கண்டவர ்காட் ையத் ப்பஞ்ெசய் டன்" (ேம மந். 127);.

     [  →  ப்பம் + ெசய்.]

  ப்பஞ்ெசய்-தல் tūppañjeytal,    1 ெச. . . (v.i.)

    ய்ைம ெசய்தல்; to clean.

     "கண்டவர ்காட் ையத் ப்பஞ்ெசய் டன்" (ேம மந். 1271);.

     [  →  ப்பம் + ெசய்-,]

ப்பா

 
  ப்பா tūppā, ெப. (n.)

ப்பாக்  பாரக்்க;see tippā-k-kuli.

  ப்பா tūppā, ெப. (n.)

ப்பாக்  பாரக்்க;See. {}.

ப்பாக்

 
  ப்பாக்  tūppākkuḻi, ெப. (n.)

   சாக்கைட; gutter.

     [ ப்ப +  .]

  ப்பாக்  tūppākkuḻi, ெப. (n.)

   சாக்கைட; gutter.

     [ ப்பா +  ]
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ம்

ம் tūm, ெப. (n.)

   1.  கத்தலளைவ வைக; a dry measure of capacity. 

   2. ஒ நிைற; bazaar weight = about 6 lbs. 4 oz-avoir.

ெத. 

     [ ம்  →  ம் (ேவ.க.282);.]

  ம் tūm, ெப. (n.)

   1.  கத்தலளைவ வைக; a dry measure of capacity.

   2. ஒ நிைற; bazaar weight = about 6 lbs. 4 oz-avoir.

ெத. 

     [ ம்  →  ம் (ேவ.க. 282);]

ம்பல்

ம்பல் tūmbal, ெப. (n.)

   1. ஒ  வைகக் ெகா ; calabash, climber.

   2.  ைர; bottle-gourd.

     [ ம்  →  ம்பல்.]

  ம்பல் tūmbal, ெப. (n.)

   1. ஒ  வைகக் ெகா ; calabash, climber.

   2.  ைர; bottle-gourd.

     [ ம்  →  ம்பல்]

ம்பாமைட

 
  ம்பாமைட tūmbāmaḍai, ெப. (n.)

ம் வாய் (ெநல்ைல.); பாரக்்க;see tumbu-vái.

     [ ம்  →  ம்பா + மைட.]

  ம்பாமைட tūmbāmaḍai, ெப. (n.)

ம் வாய் (ெநல்ைல.); பாரக்்க;See. {}.

     [ ம்  →  ம்பா + மைட]

ம் ரம்

 
  ம் ரம் tūmbiram, ெப. (n.)

   க ஞ் வப்  ( ன்.);; purple, dark red.
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ம்ப

ம்ப1 tūmba, ெப. (n.)

   1. உட் ைள; tubularity.

     " ம் ைடத ்தடக்ைக" ( றநா.19);.

   2. உட் ைளப் ெபா ள் ( ங்);; tube.

   3. மத ; sluice.

   4. மத ன் உட் ைள (அக.நி.);; vent in a sluice.

   5. வாய்க்கால் ( ங்.);; channel for irrigation.

   6.  ம்

வாய் பாரக்்க;see tumbu-vay.

     " ங்ைகத ் ம் ன்மைன" (மணிேம. 28:5);.

   7.  ங் ல் ( வா);; bamboo.

   8.  ங் ற் ழாய்; bamboo tube. 

ம் ன் கண்ணிட ளிர" (மைலப .533);.

   10. மரக்கால் ( ங்.);; a measure of capacity for grain.

   11. நீரப்்பத்தர ்( வா);; leathern bucket for baling water.

   12. மைன வா ல் ( ங்.);; gateway, doorway.

   13. பாைத (யாழ்.அக.);; path, way.

   14. இ க்  வ ; narrow or difficult path, defile, pass.

   15. ஈயம் ( ன்.);; lead.

   16. பாலம் த யவற் ல் அைமக்கப்ப ம் நீர ்ெசல்வதற்கான கைத ( ட் );க் ழாய்; drain pipe. 

க நீர ் ம் வ ேய ெசன் ம்.

   ெத.  ;   க., ம.  ம் ; L. tubus;

 E. tube

     [ ம்  →  ம் .]

ம் க்ைக

 
  ம் க்ைக tūmbukkai, ெப. (n.)

ம் க்ைக பாரக்்க;see tumbi-k-kai.

     [ ம்  + ைக.]

  ம் க்ைக tūmbukkai, ெப. (n.)

ம் க்ைக பாரக்்க;See. tumbi-k-kai.

     [ ம்  + ைக]
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ம் வாய்

 
  ம் வாய் tūmbuvāy, ெப. (n.)

   சாய்கைட ( வா.);; drain, gutter.

     [ ம்  + வாய்.]

  ம் வாய் tūmbuvāy, ெப. (n.)

   சாய்கைட ( வா.);; drain, gutter.

ம்ைப

ம்ைப tūmbai, ெப. (n.)

ம்பா1 பாரக்்க;see tumba.

  ம்ைப tūmbai, ெப. (n.)

ம்பா1 பாரக்்க;See. {}.

மணி

மணி tūmaṇi, ெப. (n.)

    த் ; pearl.

     " மணித் ேதாள் வைள" ( லப்.690);.

     [ ய்(ைம); + மணி.]

  மணி tūmaṇi, ெப. (n.)

    த் ; pearl.

     " மணித் ேதாள் வைள" ( லப். 6:9௦);.

     [ ய்(ைம); + மணி]
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ைம

ைம1 tūmai, ெப. (n.)

   மகளிர ் ப் நீர;் catamenia.

     "பாவர ் ைமயரக்ள் ேகாளர"் ( ப் . 363);.

     [ வாைம →  ைம.]

  ைம2 tūmai, ெப. (n.)

   1. ெவண்ைம; whiteness.

   2.  ய்ைம பாரக்்க;see tuymai.

     [ ய் →  ைம.]

  ைம1 tūmai, ெப. (n.)

   மகளிர ் ப் நீர;் catamenia.

     "பாவர ் ைமயரக்ள் ேகாளர"் ( ப் . 363);.

     [ வாைம →  ைம]

  ைம2 tūmai, ெப. (n.)

   1. ெவண்ைம; whiteness.

   2.  ய்ைம பாரக்்க;See. {}.

     [ ய் →   ைம]

ைமச் ைல

 
  ைமச் ைல tūmaiccīlai, ெப. (n.)

   ஒர ்வைசச ்ெசால்; a term of abuse meaning cloth worn during menses.

     [ ைம +  ைல.]

  ைமச் ைல tūmaiccīlai, ெப. (n.)

   ஒர ்வைசச ்ெசால்; a term of abuse meaning cloth worn during menses.

     [ ைம +  ைல]

ய்தன்ைம

ய்தன்ைம tūytaṉmai, ெப. (n.)

   1.  ய்ைம ன்ைம; impurity as of body.

   2.  ட் ; pollution.

     "ெசான்ன மைற மந் ரத்தாற் ய் தன்ைம க ந்ததற் ன்" ( காளத்.  . கண்ண.138);.

     [ ய்  + அன்ைம.]

  ய்தன்ைம tūytaṉmai, ெப. (n.)

   1.  ய்ைம ன்ைம; impurity as of body.

   2.  ட் ; pollution.

     "ெசான்ன மைற மந் ரத்தாற் ய் தன்ைம க ந்ததற் ன்" ( காளத்.  . கண்ண. 138);.

     [ ய்  + அன்ைம]
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ய்

 
  ய்  tūytu, ெப. (n.)

    ய்ைமயான ; that which is pure, clear.

     [ ய்(ைம); →  ய் .]

  ய்  tūytu, ெப. (n.)

    ய்ைமயான ; that which is pure, clear.

     [ ய்(ைம); →  ய் ]

ய்ெந

ய்ெந  tūyneṟi, ெப. (n.)

   நன்ென ; spiritual path.

     " ய்ெந ேய ேச ம்வண்ணம்" ( வாச.51:4);.

     [ ய் + ெந .]

  ய்ெந  tūyneṟi, ெப. (n.)

   நன்ென ; spiritual path.

     " ய்ெந ேய ேச ம்வண்ணம்" ( வாச. 51:4);.

     [ ய் + ெந ]
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ய்ைம

ய்ைம1 tūymai, ெப. (n.)

   1.  ப் ர , அ க்  இல்லா நிைலைம; purity, cleanness.

     " றந் ய்ைம நீரானைம ம்" ( றள்.298);.

   2. ெமய்ம்ைம (அக.நி.);; truth.

   3. நன்ைம; good.

     "கா ய்ைம ல்லாக் க மா ம்" ( ரிக .46);.

   4.  ேப ; salvation.

     " உய்ைமெயன்ப தவா ன்ைம" ( றள்.364);.

ம.  ம

  ய்ைம2 tūymai, ெப. (n.)

   ெவண்ைம; whiteness.

     " ய்ைம காட் ம்" (ெப ங்.உஞ்ைசக். 32:50);.

     [  →  ய்ைம.]

  ய்ைம1 tūymai, ெப. (n.)

   1.  ப் ர , அ க்  இல்லா நிைலைம; purity, cleanness.

     " றந் ய்ைம நீரானைம ம்" ( றள், 298);.

   2. ெமய்ம்ைம (அகநி.);; truth.

   3. நன்ைம; good.

     "கா ாய்ைம ல்லாக் க மா ம்" ( ரிக . 46);.

   4.  ேப ; salvation.

     " உய்ைமெயன்ப தவா ன்ைம" ( றள், 364);.

ம.  ம

  ய்ைம2 tūymai, ெப. (n.)

   ெவண்ைம; whiteness.

     " ய்ைம காட் ம்" (ெப ங்.உஞ்ைசக். 32:59);.

     [  →  ய்ைம]

ய்ெவள்ைள

 
  ய்ெவள்ைள tūyveḷḷai, ெப. (n.)

    ய்ைமயான ெவள்ைள (யாழ்.அக.);; pure white.

     [ ய் + ெவள்ைள.]

  ய்ெவள்ைள tūyveḷḷai, ெப. (n.)

    ய்ைமயான ெவள்ைள (யாழ்.அக);; pure white.

     [ ய் + ெவள்ைள]
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ய்ைமக்ேக

 
  ய்ைமக்ேக  tūymaikāṭu, ெப. (n.)

   க கள் காற் , நீர ் த யவற் ல் ேசரவ்தால் ச் தற்ேகா பயன்ப த் வதற்ேகா ஏற்றதாக 
இல்லாமல் ேபா ம் நிைல; pollution. 

ெதா ற் சாைல ந்  ெவளிேய ம் க களால் காற் ம், ஆற்  நீ ம் ய்ைமக்ேக  
அைட ன்றன.

     [ ய்ைம + ேக .]

ய

ய tūya, ெப.எ. (adj.)

    ய்ைமயான; clean, pure, holy.

     " யேமனி" ( வாச. 2:112);.

     [ ய் →  ய.]

  ய tūya, ெப.எ. (adj.)

    ய்ைமயான; clean, pure, holy.

     " யேமனி" ( வாச. 2: 112);.

     [ ய் →  ய]

யம்

யம் tūyam, ெப. (n.)

ய்ைம பாரக்்க;see tuymai.

     "தற்கண்ட ய ம்" ( மந்.2451);.

     [ ய் →  யம்.]

  யம் tūyam, ெப. (n.)

ய்ைம பாரக்்க;See. {}.

     "தற்கண்ட ய ம்" ( மந். 2451);.

     [ ய் →  யம்]

யவன்

யவன் tūyavaṉ, ெப. (n.)

   1.  ய்ைமயானவன்; pure and holy man.

     " யவாச ்ேசரத்ல் ெசய்தார ் யவரல்லர"் (கம்பரா. சடா ர.்54);.

   2.  மால் (உரி.நி.);; Visiu.

     [ ய் +  யவன்.]

  யவன் tūyavaṉ, ெப. (n.)

   1.  ய்ைமயானவன்; pure and holy man.

     " யவாச ்ேசரத்ல் ெசய்தார ் யவரல்லர"் (கம்பரா. சடா ர.் 54);.

   2.  மால் (உரி.நி.);;{}.

     [ ய் +  யவன்]
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யன்

யன் tūyaṉ, ெப. (n.)

யவன் பாரக்்க;see tuyavan.

     " யன் யக்கன் மயக்கன்" ( வ்.  வாய்.19:6);.

     [ ய் →  யன்.]

  யன் tūyaṉ, ெப. (n.)

யவன் பாரக்்க;See. {}.

     " யன் யக்கன் மயக்கன்" ( வ்.  வாய். 19:6);.

     [ ய் →  யன்]

யாள்

யாள் tūyāḷ, ெப. (n.)

   1.  ய்ைமயானவள்; spotless, pure woman.

   2. கைலமகள் (யாழ்.அக.);; Saraswadi.

     "வைரபயந்த யாடன் ப்பாகன்" (ெபரிய . த த்தாட.்199);.

     [ ய் →  யாள்.]

  யாள் tūyāḷ, ெப. (n.)

   1.  ய்ைமயானவள்; spotless, pure woman.

   2. கைலமகள் (யாழ்.அக.);; Sarasvadi.

     "வைரபயந்த யாடன் ப்பாகன்" (ெபரிய . த த்தாட.் 199);.

     [ ய் →  யாள்]
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ர1் dūrrudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. நிரம் தல்; to be filled up.

     "இ ர்  லம் ர" (க த்.120);.

   2. அைடப தல்; to be closed.

     " ைளவாய் ரந்்த ரப்பைம யாணி" (ெபா ந.10);.

   3. அ தல்; to be extinguished, to perish.

     " ரந்்ெதா ம் ெபாய் றந்த ேபாழ்ேத" (நான்மணி.76);.

   4. மைறதல்; to disappear.

     "வள்ளி நடந்த வ  ரந்் டா " (ெவங்ைகக்ேகா.345);.

   5. ெந ங் தல்; o come to close quarters

     "இ வ ம் ஒ ங் ந் ரந்் ம் ெபா த ன்" (ெதால்.ெபா ள்.68, உைர, பக்.219);.

     [  →  ர ்(ேவ.க.);.]

  ர2் tūrttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அைடத்தல்; to fill up, close up, as a well.

     "கட ரத்்தன் மைலயகழ்தல்" ( வக. 2165);.

   2. மைறத்தல்; to hide, cover.

     " ண்ணவர ் ம்  ரத்்தான்" (கம்பரா. ைகேக .74);.

   3. உட் ெச த் தல்; to insert.

     "ப க் ம் பழத்ைதத் ரத்் " (ைதலவ.ைதல.134);.

   4.  கப் ெபா தல்; to pour forth in showers as arrows

     " ரக்் ன்ற மலரம்ாரி ெதாடரப்ேபாய்" (கம்பரா.இராவணன் வைத. 199);.

     [  →  ர ்→  ர-். (ேவ.க.288);.]

  ர3் tūrttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெப க் த் ய்ைமெசய்தல்; to sweep.

     " னக ராலயந் ரப்்ப  ெம க் தல்" (உபேதசகா.  வ ண்ணிய.50);.

ம.  ல் க

  ர4் tūr, ெப. (n.)

   1. ேவர ்( ங்.);; root.

   2. அ ப் ப ; bottom.

     " ரிற் ன் றன்ன தைகத்தேரா" (நால . 138);.

   3. அ மரம் (இ.வ.);; stump of a tree.

   4. பைன ன் ேவரப்்பற் ள்ள அ ப்ப ; root like formation about the stump of palmyras.

     "ேவர ் ரம்டல்  ப யா நீளி ம்பைன" (பரிபா. 2:42);.

   5. பைனவட  த யன (இ.வ.);; tree, especially young palmyras and coconuts.

   6.  ணற் ல் ேதங் ய வண்டல் த ய கச கள்; rubbish at the bottom of a well.

     " ணற்ைறத் ரவ்ார ேவண் ம்".

   7. ேச ; dregs, mud.

     " ரிைட றங்  மாைம" (கம்பரா.நாட் .6);.
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ர்கட் -தல்

ரக்ட் -தல் dūrkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. மரஞ்ெச  த யன அ  ப தெ்த தல்; to grow with a big stump, as a young tree.

   2. ெகாத்தாய் ைளதெ்த தல்; to grow in clusters. 

ெநற்ப ர ் ற்கட் ெய ந்த .

     [ ர ்+ கட் .]

  ரக்ட் -தல் dūrkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. மரஞ்ெச  த யன அ  ப தெ்த தல்; to grow with a big stump, as a young tree.

   2. ெகாத்தாய் ைளதெ்த தல்; to grow in clusters.

ெநற்ப ர ் ற்கட் ெய ந்த .

     [ ர ்+ கட் -,]

ர்த்தம்

ரத்்தம் tūrttam, ெப. (n.)

   1. அரவ த் ள் (யாழ்.அக.);; iron filings.

   2. ஊமத்ைத; trumpet flower night shade.

     [ ர2் →  ரத்்தம்.]

  ரத்்தம் tūrttam, ெப. (n.)

   1. அரவ த் ள் (யாழ்.அக);; iron filings.

   2. ஊமத்ைத; trumpet flower night shade.

     [ ர2் →  ரத்்தம்]

ர்வகம்

ரவ்கம் tūrvagam, ெப. (n.)

   1. ெபா ெய ; pack bullock.

   2.  மக்ைக; bearing, carrying.

ர்வம்

 
  ரவ்ம் tūrvam, ெப. (n.)

   ெகாப் ழ் (சங்.அக.);; navel.

  ரவ்ம் tūrvam, ெப. (n.)

   ெகாப் ழ் (சங்அக.);; navel.

ர்வாரி

 
  ரவ்ாரி tūrvāri, ெப. (n.)

    ண களில் ெர ப்பவன்; cleaner of wells.

     [ ர ்+ வாரி.]
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ர்வா -தல்

ரவ்ா -தல் dūrvārudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ணற்  வண்டல்கைள வாரி எ த்தல்; to clean out, as a well.

     [ ர4் + வா -.]

  ரவ்ா -தல் dūrvārudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ணற்  வண்டல்கைள வாரி எ த்தல்; to clean out, as a well.

     [ ர4் + வா -,]

ர்

ர்  tūrvu, ெப. (n.)

    ண  த யன ேசற்றால் அைடப ைக; filling up, closing up, as of a well with rubbish.

     [ ர1் →  ர் .]

  ர்  tūrvu, ெப. (n.)

    ண  த யன ேசற்றால் அைடப ைக; filling up, closing up, as of a well with rubbish.

     [ ர1் →  ர் ]

ர்ைவ

ரை்வ1 tūrvai, ெப. (n.)

   1.  ணற்றைட ர;் accumulation of rubbish in a well.

     "தாேன வந்தா ந் ரை்வ ெய க்கெவாண்ணா " ( வ். இயற்.  த்.12,  யா, 85);.

   2. ெகாத்தப்பட்ட மண் ( ன்);; loosened earth, from digging or ploughing.

   3. ெசத்ைத ( ன்.);; straws, dry leaves, etc.

   4.  ணற்ைறச ்சாரந்்த நிலம் (யாழ்ப்.);; ground adjacent to a well.

     [ ர1் →  ரை்வ.]

  ரை்வ2 tūrvai, ெப. (n.)

   அ கம் ல்; quitch grass.

     " ெவள்ளிரி ந் ரை்வக் கா ம்" ( ைள. உக் ர.23);.

     [ ர ்→  ரை்வ.]

  ரை்வ1 tūrvai, ெப. (n.)

   1.  ணற்றைட ர;் accumulation of rubbish in a well.

     "தாேன வந்தா ந் ரை்வ ெய க்கெவாண்ணா " ( வ். இயற். த். 12,  யா, 85);.

   2. ெகாத்தப்பட்ட மண் ( ன்.);; loosened earth, from digging or ploughing.

   3. ெசத்ைத ( ன்.);; straws, dry leaves, etc.

   4.  ணற்ைறச ்சாரந்்த நிலம் (யாழ்ப்.);; ground adjacent to a well.

     [ ர1் →  ரை்வ]

  ரை்வ2 tūrvai, ெப. (n.)

   அ கம் ல்; quitch grass.

     " ெவள்ளிரி ந் ரை்வக் கா ம்" ( ைள. உக் ர. 23);.

     [ ர ்→  ரை்வ]
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ர்ைவக்காரன்

ரை்வக்காரன் tūrvaikkāraṉ, ெப. (n.)

   1.  ண  சாரந்்த நிலத் க்  உரியவன்; sole proprietor of the soil about a well.

   2.  ரவ்ாரி பாரக்்க;see turvari.

     [ ரை்வ + காரன்.]

  ரை்வக்காரன் tūrvaikkāraṉ, ெப. (n.)

   1.  ண  சாரந்்த நிலத் க்  உரியவன்; sole proprietor of the soil about a well.

   2.  ரவ்ாரி பாரக்்க;See. {}.

     [ ரை்வ + காரன்]

ர்ைவெசய்-தல்

ரை்வெசய்-தல் tūrvaiseytal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   நிலத்ைதக் ெகாத் த் த் தல்; to digup, earth, to plough.

     "ேவரற வகழ்ந்  ேபாக் த் ரை்வ ெசய் " (ப ெனா.  ைட ம்.10);.

     [ ரை்வ + ெசய்-.]

  ரை்வெசய்-தல் tūrvaiseytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நிலத்ைதக் ெகாத் த் த் தல்; to digup, earth, to plough.

     "ேவரற வகழ்ந்  ேபாக் த் ரை்வ ெசய் " (ப ெனா.  ைட ம். 1௦);.

     [ ரை்வ + ெசய்-,]

ர்ைவத்ைதலம்

ரை்வத்ைதலம் tūrvaittailam, ெப. (n.)

   அ கம் ல் எண்ெணய் (ைதலவ. ைதல. 132);; medicinal oil prepared from quitch grass.

     [ ரை்வ + ைதலம்.]

  ரை்வத்ைதலம் tūrvaittailam, ெப. (n.)

   அ கம் ல் எண்ெணய் (ைதவவ. ைதல. 132);; medicinal oil prepared from quitch grass.

     [ ரை்வ + ைதலம்]

ர்ைவப்ப த் -தல்

ரை்வப்ப த் -தல் dūrvaippaḍuddudal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

ரை்வெசய் பாரக்்க;see turvai-sey.

     [ ரை்வ + ப த் -.]

  ரை்வப்ப த் -தல் dūrvaippaḍuddudal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

ரை்வெசய் பாரக்்க;See. {}.

     [ ரை்வ + ப த் -.]
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ர்னா

 
  ரன்ா tūrṉā, ெப. (n.)

   அ  ( .அ.);; quitch grass.

     [ ரை்வ →  ரன்ா.]

  ரன்ா tūrṉā, ெப. (n.)

   அ  ( அ.);; quitch grass.

     [ ரை்வ –→  ரன்ா]

ர

ர tūra,  .எ. (adv.)

    லக; afar, away, off.

     " ற்றாேத ர டல்" (நால .75);. 

ர இ ந்தால் ேசர உற  (பழ.);.

  ர tūra,  .எ. (adv.)

    லக; afar, away, off.

     " ற்றாேத ர டல்" (நால , 75);.  ர இ ந்தால் ேசர உற  (பழ.);.

ரக்காரி

 
  ரக்காரி tūrakkāri, ெப. (n.)

   மாத டாய் ெகாண்  ட் க்  லக்காய் உள்ள ெபண்; woman in her periods, as one that stays outside her 
house.

     [ ரம் + காரி.]

  ரக்காரி tūrakkāri, ெப. (n.)

   மாத டாய் ெகாண்  ட் க்  லக்காய் உள்ள ெபண்; woman in her periods, as one that stays out- side her 
house.

     [ ரம் + காரி]

ரகமனம்

ரகமனம் tūragamaṉam, ெப. (n.)

   ெந ந்ெதாைல  நைடச ்ெசல ; long journey.

     " ரகமன ங்கைலகளின் ஒன்றாத ன்" ( வக.1219, உைர);.

  ரகமனம் tūragamaṉam, ெப. (n.)

   ெந ந்ெதாைல  நைடச ்ெசல ; long journey.

     " ரகமன ங்கைலகளின் ஒன்றாத ன்" ( வக. 1219, உைர);.
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ரகாரி

ரகாரி tūrakāri, ெப. (n.)

   எ ரக்ால ைளவ ந்  ெசய்ேவான்; far sighted man of action.

     " ரகாரி யாதலால் . . . அமரர ்வாழ்த் னர"் (பாரத. ப னான்.32);.

     [ ரம் + காரி.]

  ரகாரி tūrakāri, ெப. (n.)

   எ ரக்ால ைளவ ந்  ெசய்ேவான்; far sighted man of action.

     " ரகாரி யாதலால் . . . அமரர ்வாழ்த் னர"் (பாரத. ப னான். 32);.

     [ ரம் + காரி]

ரச் ைல

 
  ரச் ைல tūraccūlai, ெப. (n.)

ர ைல பாரக்்க;see tura-sulai.

     [ ரம் +  ைல.]

  ரச் ைல tūraccūlai, ெப. (n.)

ர ைல பாரக்்க;See. {}.

     [ ரம் +  ைல]

ர ைல

ர ைல tūracūlai, ெப. (n.)

    ப் ச ்( தகச)்;  ைல ேநாய் ( வரட.்124);; dysmenorrheal.

     [ ரம் +  ைல.]

  ர ைல tūracūlai, ெப. (n.)

    ப் ச ்( தகச)்;  ைல ேநாய் ( வரட.் 124);; dysmenorrhea.

     [ ரம் +  ைல]

ரணம்

 
  ரணம் tūraṇam, ெப. (n.)

    ைர  (யாழ்.அக.);; quickness, haste.

     [ ரம் →  ரணம்.]

  ரணம் tūraṇam, ெப. (n.)

    ைர  (யாழ்அக.);; quickness, haste.

     [ ரம் →  ரணம்]

ரத்தம்

 
  ரத்தம் tūrattam, ெப. (n.)

   ஊமத்ைத; Indian datura.
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ரத்தார்

ரத்தார ்tūrattār, ெப. (n.)

   1.  ரத்  உற ; distant relation.

   2. ெவளிநாட் ல் வாழ்ேவார;் persons living at a distance or in a far-off country.

     [ ரம் →  ரத்தார.்]

  ரத்தார ்tūrattār, ெப. (n.)

   1.  ரத்  உற ; distant relation.

   2. ெவளிநாட் ல் வாழ்ேவார;் persons living at a distance or in a far-off country.

     [ ரம் →  ரத்தார]்

ரதரி

ரதரி  dūradarisi, ெப. (n.)

   1. ப ந் ; vulture.

   2. பண் தன்; pandit.

   3. ெதாைல ேநாக் ப் பாரை்வயன்; far-sighted man.

ரைத

 
  ரைத dūradai, ெப. (n.)

    ரம் (யாழ்.அக.);; distance.

     [ ரம் →  ரைத.]

  ரைத dūradai, ெப. (n.)

    ரம் (யாழ்.அக.);; distance.

     [ ரம் →  ரைத]

ரந்ெதாைல

 
  ரந்ெதாைல tūrandolai, ெப. (n.)

    க்க ரம்; great distance.

     [ ரம் + ெதாைல.]

  ரந்ெதாைல tūrandolai, ெப. (n.)

    க்க ரம்; great distance.

     [ ரம் + ெதாைல]

ரப்பயணம்

 
  ரப்பயணம் tūrappayaṇam, ெப. (n.)

   ெவளிநாட்  ெசல ; long journey to a distant place.

     [ ரம் + பயணம்.]

  ரப்பயணம் tūrappayaṇam, ெப. (n.)

   ெவளிநாட்  ெசல ; long journey;journey to a distant place.

     [ ரம் + பயணம்]
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ரப்பார்ைவ

 
  ரப்பாரை்வ tūrappārvai, ெப. (n.)

   ெதாைலப் பாரை்வ; distant sight, hyperopia.

     [ ரம் + பாரை்வ.]

  ரப்பாரை்வ tūrappārvai, ெப. (n.)

   ெதாைலப் பாரை்வ; distant sight, hyperopia.

     [ ரம் + பாரை்வ]

ரப்பார்ைவமட்

 
  ரப்பாரை்வமட்  tūrappārvaimaṭṭu, ெப. (n.)

    ட்டப் பாரை்வயா ய கண்ணின் ற்றம்; nearsightedness, myopia.

     [ ரம் + பாரை்வமட் .]

  ரப்பாரை்வமட்  tūrappārvaimaṭṭu, ெப. (n.)

    ட்டப் பாரை்வயா ய கண்ணின் ற்றம்; nearsightedness, myopia.

     [ ரம் + பாரை்வமட் ]

ரப்பந்

 
  ரப்பந்  tūrappandu, ெப. (n.)

   ெந க்க ல்லாத உற னன்; a distant relation.

     [ ரம் + பந் .]

  ரப்பந்  tūrappandu, ெப. (n.)

   ெந க்க ல்லாத உற னன்; a distant relation.

     [ ரம் + பந் ]
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ரம்

ரம்1 tūram, ெப. (n.)

   1. ேசய்ைம ( ங்.);; remoteness, distance.

     " ரம்ேபா ன" (கம்பரா. இராவணன் வைத. 240);.

   2.  ரச் ற்றம் ( ன்.);; remote relationship.

   3. ேவ பா  (யாழ்.அக.);; difference.

   4.  றம்  (யாழ்.அக.);; outside.

   5. மகளிர ் ட்  ( தகம்.);; menstruation.

ரத் ப் பசை்ச கண் க்  அழ

ரத் ப்பசை்ச பாரை்வக்  இசை்ச

ரத் த் தண்ணீர ்ஆபத் க்  உதவா

    ரத் ப் பாரை்வக்  மைல மழமழப் ; ட்டப்ேபானால் கல் ம் கர ம். (பழ.);.

  ரம்2 tūram, ெப. (n.)

   1. ஊமத்ைத ( .அ.);; tumpet flower nightshade.

   2.  மரவைக; purple datura.

  ரம்3 tūram, ெப. (n.)

   ஒர ்இைசக்க  (யாழ்.அக.);; a musical instrument.

  ரம்1 tūram, ெப. (n.)

   1. ேசய்ைம ( ங்.);; remoteness, distance.

     " ரம் ேபா ன" (கம்பரா. இராவணன் வைத, 240);.

   2.  ரச் ற்றம் ( ன்.);; remote relationship.

   3. ேவ பா  (யாழ்.அக.);; difference.

   4.  றம்  (யாழ்.அக.);; outside.

   5. மகளிர ் ட்  ( தகம்);; menstruation.

ரத் ப் பசை்ச கண் க்  அழ

ரத் ப்பசை்ச பாரை்வக்  இசை்ச

ரத் த் தண்ணீர ்ஆபத் க்  உதவா

    ரத் ப் பாரை்வக்  மைல மழமழப் ; ட்டப்ேபானால் கல் ம் கர ம். (பழ.);.

ரமம்

 
  ரமம் tūramam, ெப. (n.)

   ேதள் ெகா க் ; scorpion sting plant (சா.அக.);.
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ரமானெவண்ணம்

ரமானெவண்ணம் tūramāṉaveṇṇam, ெப. (n.)

   1. ேமன்ைமயான க த் ; aspiring thoughts.

   2. கவைல; anxious thoughts.

   3. கவன ன்ைம; absence of mind.

   4. உலகப்பற்  நீங் ய க த் ; thoughts abstracted from the world.

     [ ரம் + ஆனெவண்ணம்.]

  ரமானெவண்ணம் tūramāṉaveṇṇam, ெப. (n.)

   1. ேமன்ைமயான க த் ; aspiring thoughts.

   2. கவைல; anxious thoughts.

   3. கவன ன்ைம; absence of mind.

   4. உலகப் பற்  நீங் ய க த் ; thoughts abstracted from the world.

     [ ரம் + ஆனெவண்ணம்]

ர லம்

 
  ர லம் tūramūlam, ெப. (n.)

    ஞ் ப் ல்; girdle grass (சா.அக.);.

  ர லம் tūramūlam, ெப. (n.)

    ஞ் ப் ல்; girdle grass (சா.அக);.

ரல்

ரல் tūral, ெப. (n.)

   1. நிைறைக (யாழ்.அக.);; filling up.

   2.  ன்பம் (ச .);; affliction.

     [ ர ்→  ரல்.]

  ரல் tūral, ெப. (n.)

   1. நிைறைக (யாழ்.அக.);; filling up.

   2.  ன்பம் (ச .);; affliction.

     [ ர ்→  ரல்]

ரவ

 
  ரவ  tūravali, ெப. (n.)

    ட்  ( தக); ேநாய் வைக; pain during menstruation.

     [ ரம் → வ .]

  ரவ  tūravali, ெப. (n.)

    ட்  ( தக); ேநாய் வைக; pain during menstruation.

     [ ரம் → வ ]
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ர ற

 
  ர ற  tūravuṟavu, ெப. (n.)

    ல ய உற  ைற; distant relation.

     [ ரம் + உற .]

  ர ற  tūravuṟavu, ெப. (n.)

    ல ய உற  ைற; distant relation.

     [ ரம் + உற ]

ரைவ

 
  ரைவ tūravai, ெப. (n.)

   அ ; harialli grass (சா.அக.);.

  ரைவ tūravai, ெப. (n.)

   அ ; harialli grass (சாஅக.);.

ரன்

 
  ரன் tūraṉ, ெப. (n.)

    யற் ல்; here grass (சா.அக.);.

ரா
ரா  tūrāki, ெப. (n.)

   எ க்கா  என் ஞ் ெச  (ைதலவ. ைதல. 125);; a plant.

ரா

 
  ரா  tūrāku, ெப. (n.)

   எ செ்ச க் கள்ளி; rat's ear spurge (சா.அக.);.

  ரா  tūrāku, ெப. (n.)

   எ செ்ச க் கள்ளி; rat's ear spurge (சா.அக);.

ரா கத்தைல

 
  ரா கத்தைல tūrāṭigattalai, ெப. (n.)

   கடல் ன் வைக; sea-fish, dark grey.

ரா ரம்

ரா ரம் tūrātitūram, ெப. (n.)

    க்க ரம்; very great distance.

     " ரா  ரஞ் ெசால்லத் ெதாைல யா " (ஒளைவ.  , ஞானம் ரி. 7);.

     [ ரம் + ஆ  +  ரம்.]

  ரா ரம் tūrātitūram, ெப. (n.)

    க்க ரம்; very great distance.

     " ரா  ரஞ் ெசால்லத் ெதாைல யா " (ஒளைவ.  . ஞானம் ரி, 7);.

     [ ரம் + ஆ  +  ரம்]
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ரா ரம்

ரா ரம் tūrātūram, ெப. (n.)

   1. ெவவ்ேவ  ரம்; various distances.

   2. ெந ந்ெதாைல ; very great distance.

ரால்

 
  ரால் tūrāl, ெப. (n.)

    தர ்( ைவ);; bush.

     [ ர ்→  ரால்.]

  ரால் tūrāl, ெப. (n.)

    தர ்( ைவ);; bush.

     [ ர ்→  ரால்]
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ரி

ரி1 tūri, ெப. (n.)

   பலகைற ( ன்.);; small shell, cowry.

   2.  ம் ; small outlet for irrigation.

   3.  ரிவைல பாரக்்க;see turivalai.

     [ ர ்→  ரி.]

  ரி2 tūri, ெப. (n.)

   எ  ( ன்);; ox.

  ரி3 tūri, ெப. (n.)

   ஊசல் ( ங்.);; swing.

  ரி4 tūri, ெப. (n.)

ரிைக (யாழ்.அக); பாரக்்க;see turigai.

  ரி5 tūri, ெப. (n.)

ரியம்3 பாரக்்க;see turiyam3.

     "ேபாரப்்பணவந் ரி" (கம்பரா. ரமாத் ர. 5);.

  ரி1 tūri, ெப. (n.)

   1. பலகைற ( ன்.);; small shell, cowry.

   2.  ம் ; small outlet for irrigation.

   3.  ரிவைல பாரக்்க;See. {}.

     [ ர ்→  ரி]

  ரி2 tūri, ெப. (n..)

   எ  ( ன்.);; ox.

  ரி4 tūri, ெப. (n.)

ரிைக (யாழ்.அக.); பாரக்்க;See. {}.

  ரி5 tūri, ெப. (n.)

ரியம், 3 பாரக்்க;See. {}, 3.

     "ேபாரப்்பணவந் ரி" (கம்பரா. ரமாத் ர.5);.
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ரி

ரி  dūridu, ெப. (n.)

   ேசய்ைமயான ; that which is far off or distant,

     " க்க ரிதன்  பாண் யன  ெசல்வ க்க ஊர"் ( லப். 12:133, உைர);.

     [ ரம் →  ரி .]

  ரி  dūridu, ெப. (n.)

   ேசய்ைமயான ; that which is far off or distant.

     " க்க ரிதன்  பாண் யன  ெசல்வ க்க ஊர"் ( லப். 13:133, உைர);.

     [ ரம் →  ரி ]

ரி ள்

 
  ரி ள்  tūrimuḷḷu, ெப. (n.)

   நரி லந்ைத; jackal bair (சா.அக.);.

ரிய

ரிய tūriya,  .எ. (adv.)

    ரமான; far off, distant.

     "இல் டத் னின் ந் ரிய இடத் ல்" (க த்.110, உைர);.

     [ ரம் →  ரிய.]

  ரிய tūriya,  .எ.(adv.)

    ரமான; far off, distant.

     "இல் டத் னின் ந் ரிய இடத் ல்" (க த்.11௦, உைர);.

     [ ரம் –  ரிய]

ரியகண்டம்

 
  ரியகண்டம் tūriyagaṇṭam, ெப. (n.)

   ஓர ்இைசக்க  (யாழ்.அக.);; a musical instrument.

     [ ரியம் + கண்டம்.]

  ரியகண்டம் tūriyagaṇṭam, ெப. (n.)

   ஓர ்இைசக் க  (யாழ்.அக.);; a musical instrument.

     [ ரியம் + கண்டம்]
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ரியம்

ரியம்1 tūriyam, ெப. (n.)

   1. இைசக்க ; musical instrument.

     "அந்  ழ ற் ரியங் கறங்க" (ம ைரக்.460);.

   2. மங்கலப்பைற ( ங்);; drum beaten on festive of joyful occasions.

   3.  ர  ( ங்.);; a large drum.

  ரியம்2 tūriyam, ெப. (n.)

ரிைக ( டா); பாரக்்க;see turigai.

  ரியம்3 tūriyam, ெப. (n.)

   ஒ  வைகத் ல் ( ங்.);; a kind of fine cloth.

  ரியம்4 tūriyam, ெப. (n.)

   ெபா ெய  ( ங்.);; pack bullock.

  ரியம்5 tūriyam, ெப. (n.)

   1. ைகேவல் ( ன்.);; javelin, dart.

   2. எ பைடப்ெபா  (அக.நி.);; missile.

  ரியம்6 tūriyam, ெப. (n.)

   1. ஈயம்; lead.

   2. நஞ் ; poison.

  ரியம்1 tūriyam, ெப. (n.)

   1. இைசக்க ; musical instrument.

     "அந்  ழ ற் ரியங் கறங்க" (ம ைரக். 460);.

   2. மங்கலப்பைற ( ங்.);; drum beaten on festive of joyful occasions.

   3.  ர  ( ங்.);; a large drum.

  ரியம்2 tūriyam, ெப. (n.)

ரிைக ( டா.); பாரக்்க;See. {}.

ரியன்

ரியன் tūriyaṉ, ெப. (n.)

    ரத் ள்ளவன்; one who is far off or at a distance.

     " ரியனாஞ் வன் ேதான் ம்" ( . .8:28);.

     [ ரம் →  ரியன்.]

  ரியன் tūriyaṉ, ெப. (n.)

    ரத் ள்ளவன்; one who is far off or at a distance.

     " ரியனாஞ் வன் ேதான் ம்" ( . . 8:28);.

     [ ரம் →  ரியன்]
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ரியாங்கம்

ரியாங்கம் tūriyāṅgam, ெப. (n.)

   பலவைக இைசக்க கைள ம் ெகா க் ம் ெதய்வமரவைக (கற்பகத ); (தக்கயாகப். 757, 
ப் );; a Kalpaga tree which yields every kind of musical instrument that is wished for.

     [ ரியம் →  ரியாங்கம்.]

  ரியாங்கம் tūriyāṅgam, ெப. (n.)

   பலவைக இைசக்க கைள ம் ெகா க் ம் ெதய்வமரவைக (கற்பகத ); (தக்கயாகப். 757, 
ப் );; a Kalpaga tree which yields every kind of musical instrument that is wished for.

ரிவைல

ரிவைல tūrivalai, ெப. (n.)

    ப்பா எ ம் ைப ள்ள ன்கள் வந்  ம் வைல; a big fishing net.

     [ ர ்→  ரி + வைல (ேவ.க.288);.]

  ரிவைல tūrivalai, ெப. (n.)

    ப்பா எ ம் ைப ள்ள ன்கள் வந்  ம் வைல; a big fishing net.

     [ ர ்→  ரி + வைல (ேவ.க. 288);]

1 dūrudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. மலங்க த்தல் (நாஞ்);; to go to stool.

ம.  க

  2 tūru, ெப. (n.)

ர ்பாரக்்க;see tur.

     " கனத்ேதாேட . . . பாசனஞ் ெசய்" (ைதலவ.பா .15);.

  1 dūrudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. மலங்க த்தல் (நாஞ்.);; to go to stool.

ம.  க

  2 tūru, ெப. (n.)

ர ்பாரக்்க;See. {}.

     " கனத்ேதாேட. . . பாசனஞ் ெசய்" (ைதலவ.பா .15);.

ேரத்

 
  ேரத்  turētti, ெப. (n.)

   கம்பந் ராய்ச ்ெச  (மைல.);; a kind of wild chickweed.

ேராணம்

 
  ேராணம் tūrōṇam, ெப. (n.)

   க ழ்த் ம்ைபச ்ெச  (மைல);; small purslane.

  ேராணம் tūrōṇam, ெப. (n.)

   க ழ்த் ம்ைபச ்ெச  (மைல.);; small purslane.
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லக்கட்ைட

 
  லக்கடை்ட tūlakkaṭṭai, ெப. (n.)

லாக்கடை்ட பாரக்்க;see tula-k-kattai. 

பத் த் லக்கடை்ட .

     [ லாக்கடை்ட →  லக்கடை்ட.]

  லக்கடை்ட tūlakkaṭṭai, ெப. (n.)

லாக்கடை்ட பாரக்்க;See. {}.

பத் த் லக்கடை்ட .

     [ லாக்கடை்ட →  லக்கடை்ட]

லக்கைட

 
  லக்கைட tūlakkaḍai, ெப. (n.)

லக்கடை்ட பாரக்்க;see tula-k-kattai.

  லக்கைட tūlakkaḍai, ெப. (n.)

லக் கடை்ட பாரக்்க;See. {}.

லகம்

லகம் tūlagam, ெப. (n.)

   ப த்  (மைல);; common cotton.

     [ லம் →  லகம் ( .தா.160);.]

  லகம் tūlagam, ெப. (n.)

   ப த்  (மைல.);; common cotton.

     [ லம் →  லகம் ( .தா. 16௦);]

லசரக்்கைர

லசரக்்கைர1 tūlasarkkarai, ெப. (n.)

   உப்  (சங்.அக.);; salt.

  லசரக்்கைர2 tūlasarkkarai, ெப. (n.)

லச க்கைர (சங்.அக.); பாரக்்க;See. {}.

லாசரக்்கைர
லாசரக்்கைர2 tūlācarkkarai, ெப. (n.)

லச க்கைர (சங்.அக.); பாரக்்க;see tula-sarukkarai.

லச க்கைர

 
  லச க்கைர tūlasarukkarai, ெப. (n.)

   ப த்  ைத ( .அ.);; cotton seed.
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லபலம்

 
  லபலம் tūlabalam, ெப. (n.)

   எ க் ; madar plant (சா.அக.);.

  லபலம் tūlabalam, ெப. (n.)

   எ க் ; madar plant (சாஅக.);.

ல

 
  ல  tūlabisu, ெப. (n.)

   பஞ்  ( .அ.);; cotton.

  ல  tūlabisu, ெப. (n.)

   பஞ்  ( அ.);; cotton.
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லம்

லம் tūlam, ெப. (n.)

   பஞ்  ( டா);; cotton.

   2. ேகாைர ( அ);; a sedge.

   3. ப த் ச ்ெச ; Indian cotton plant.

   4. இல  (மைல); பாரக்்க;see ilavu.

     [ ல் →  லம் ( .தா.160);.]

  லம்2 tūlam, ெப. (n.)

   நீர் ள்ளி (மைல);; white long-flowered nail dye.

  லம்3 tūlam, ெப. (n.)

   நஞ்  (யாழ்.அக.);; poison.

  லம்1 tūlam, ெப. (n.)

   1. பஞ்  ( டா.);; cotton.

   2. ேகாைர ( அ.);; a sedge.

   3. ப த் ச ்ெச ; Indian cotton plant.

   4. இல  (மைல.); பாரக்்க;See. ilavu.

     [ ல் →  லம் ( .தா. 16௦);]

  லம்2 tūlam, ெப. (n.)

   நீர் ள்ளி (மைல.);; white long-flowered nail dye.

  லம் tūlam, ெப. (n.)

   1. ப ைம; grossness, tangibility.

     " லமா க் ச ் க் ம தல்" ( . .2,50);.

   2. கண் க் ப் லனாவ ; gross, tangible materials, palpable essence, opp. to {}.

     " க்கெமா  லத் ச ் ைற மா தத் " ( வாச.3,10);.

   3. ெபா ைம; vague generality, outline.

     " லமாக ைட " ( .ேபா. ற்.);

   4. உத் ரம்; beam of a house.

     " லத் ன் ேபரில் அல்ல  இறப் ல்" ( ேனந்.170,உைர);.

   5. ெநற்ேபார க் ங் ேகால்; threshing instrument, flail.

   6. வானம் (ஆகாயம்.); (யாழ்.அக.);; sky.

     [Skt. {} → த.  லம்]
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   tūli, ெப. (n.)

ைக பாரக்்க;see tuligai.

   tūli, ெப. (n.)

ைக பாரக்்க;See. {}.

ைக

ைக tūligai, ெப. (n.)

   1. எ ேகால் ( டா);; pointing reed or pencil.

   2. அன்னத் னிற  (நிகண் );; swan's feather.

   3. ெமத்ைத (யாழ்.அக.);; cushion.

   4.  ளக் த் ரி (யாழ்.அக.);; wick.

  ைக tūligai, ெப. (n.)

   1. எ ேகால் ( டா.);; pointing reed or pencil.

   2. அன்னத் னிற  (நிகண் .);; swan's feather.

   3. ெமத்ைத (யாழ்.அக.);; cushion.

   4.  ளக் த் ரி (யாழ்.அக.);; wick.

னி

னி tūliṉi, ெப. (n.)

    வப் நிற க்கைளக் ெகாண்ட இல  (மைல);; red-flowered silk cotton.

     [ ல் →  ல் →  னி ( .தா.160);.]

  னி tūliṉi, ெப. (n.)

    வப் நிற க்கைளக் ெகாண்ட இல  (மைல.);; red-flowered silk cotton.

     [ ல் →  ல் →  னி ( .தா. 16௦);]

ைல

 
  ைல tūlai, ெப. (n.)

   ப த்  (சங்.அக.);; cotton.

     [ ல் →  ைல.]

  ைல tūlai, ெப. (n.)

   ப த்  (சங்அக);; cotton.

     [ ல் →  ைல]

வத்

 
  வத்  tūvatti, ெப. (n.)

   வாள் ( ங்);; sword.

  வத்  tūvatti, ெப. (n.)

   வாள் ( ங்.);; sword.
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வரன்

 
  வரன் tūvaraṉ, ெப. (n.)

   அண்ணகன் (யாழ்.அக.);; eunuch.

வல்ரா

வல்ரா  tūvalrāki, ெப. (n.)

வலாரியம் (G.Sm.D. 1, i, 218); பாரக்்க;see tuval-ariyam.

     [ வல் + ரா .]

  வல்ரா  tūvalrāki, ெப. (n.)

வலாரியம் (G.Sm.D. 1, i,218); பாரக்்க;See. {}.

     [ வல் + ரா ]

வலாரியம்

வலாரியம் tūvalāriyam, ெப. (n.)

   இரா  வைக (G.Sm. D. 1, i, 218);; ragi grwon under irrigation.

     [ வல் + ஆரியம்.]

  வலாரியம் tūvalāriyam, ெப. (n.)

   இரா  வைக (G.Sm. D. 1, i, 218);; ragi grwon under irrigation.

     [ வல் +  ஆரியம்]

வ

வ  tūvaḻi, ெப. (n.)

   பண் வைக; a secondary melody type.

     " ம்  வண்ெடா  வ  யாழ்ெசய" ( வக.854);.

     [ ய்(ைம); + வ .]

  வ  tūvaḻi, ெப. (n.)

   பண் வைக; a secondary melody type.

     " ம்  வண்ெடா  வ  யாழ்ெசய" ( வக. 854);.

     [ ய்(ைம); + வ ]

வற் ள

 
  வற் ள  tūvaṟpiḷavu, ெப. (n.)

   எ ற ன் ைன ள  ( ன்.);; slit of a quill-pen.

     [ வல் +  ள .]

  வற் ள  tūvaṟpiḷavu, ெப. (n.)

   எ ற ன் ைனப் ள  ( ன்.);; slit of a quill-pen.

     [ வல் +  ள ]

வனா

 
  வனா  tūvaṉāti, ெப. (n.)

   ஆடாேதாைட; Malabar winter cherry (சா.அக.);.
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வாத

வாத tūvāta, ெப. (n.)

   ேவண்டாதைவ; that which is unpalatable or undesirable.

     " வாத நீக் " ( றள்.685);.

   2.  ய்ைம ல்லாத; polluted.

     [  →  வாத.]

  வாத tūvāta, ெப. (n.)

   ேவண்டாதைவ; that which is unpalatable or undersirable.

     " வாத நீக் " ( றள். 685);.

   2.  ய்ைம ல்லாத; polluted.

     [  →  வாத]

வானம்

வானம் tūvāṉam, ெப. (n.)

   1. காற்  அ த் க் ெகாண் வ ம் மைழத் ளிகள்,  தறல்,  த மைழ; drizzle, rain driven in or scattered 
about in fine drops by storing wind. 

மைழ ட் ந் வானம் ட ல்ைல (பழ.);.

   2. அ  டம் ( ங்.);; place where a cascade falls, as the place of spray.

     [  + வானம்.]

  வானம் tūvāṉam, ெப. (n.)

   1. காற்  அ த் க் ெகாண் வ ம் மைழத் ளிகள்,  தறல்,  த மைழ; drizzle, rain driven in or scattered 
about in fine drops by stroing wind.

மைழ ட் ந் வானம் ட ல்ைல (பழ.);.

   2. அ  டம் ( ங்.););; place where a cascade falls, as the place of spray.
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 tūvi, ெப. (n.)

   1. பறைவ ற ; feather or down of birds.

     "ம ச ் க ங்காக்ைக" (ஜங் .139);.

   2. ம ற்ேறாைக ( ங்);; peacock's tail.

   3. அன்னத் னிற  ( ங்.);; swan's down.

     "ஆய்  யனெமய்" (க த். 56);.

   4. அன்னப் பறைவ; swan.

     " கணிற் ஞ் சா வைளக் ஞ் ேசாைல றக் ம்" ( ப் .588);.

   5. எ ேகால் (அ .நி.);; quill-pen.

   6.  ன் ற ; fin of a fish.

     [ வல் →  .]

   tūvi, ெப. (n.)

   1. பறைவ ற ; feather or down of birds.

     "ம ச ் க ங்காக்ைக" (ஐங் . 139);.

   2. ம ற்ேறாைக ( ங்.);; peacock's tail.

   3. அன்னத் னிற  ( ங்.);; swan's down.

     "ஆய்  யனெமய்" (க த். 56);.

   4. அன்னப் பறைவ; swan.

     " கணிற் ஞ் சா வைளக் ஞ் ேசாைல றக் ம்" ( ப் . 588);.

   5. எ ேகால் (அ .நி.);; quill-pen.

   6.  ன் ற ; fin of a fish.

     [ வல் →  ]

ப்ெபான்

ப்ெபான் tūvippoṉ, ெப. (n.)

   ெபான்னின் ஒ வைக,  ளிச் ைற; a kind of gold.

     " ப்ெபான் மாட ர"் ( வக.1756);.

     [  + ெபான்.]

  ப்ெபான் tūvippoṉ, ெப. (n.)

   ெபான்னின் ஒ வைக,  ளிச் ைற; a kind of gold.

     " ப்ெபான் மாட ர"் ( வக. 1756);.

     [  + ெபான்]
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யள-த்தல்

யள-த்தல் tūviyaḷattal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   இேலசாகப் ெபய்தளத்தல்; to put grain loosely into a measure, as in measuring flour.

     [  + அளத்தல்.]

  யள-த்தல் tūviyaḷattal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   இேலசாகப் ெபய்தளத்தல்; to put grain loosely into a measure, as in measuring flour.

     [  + அளத்தல்]

-தல்

-தல் dūviviḍudal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. க ப்ெபா  தல்; to strew curry-powder.

   2. ெசய்  பரப் தல்; to spread a rumour.

     [  +  .]

  -தல் dūviviḍudal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. க ப்ெபா  தல்; to strew curry-powder.

   2. ெசய்  பரப் தல்; to spread a rumour.

     [  +  -,]

னம்

 
  னம் tūviṉam, ெப. (n.)

    ள  (சா.அக.);; black pepper.

  னம் tūviṉam, ெப. (n.)

    ள  (சாஅக.);; black pepper.
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1 dūvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெதளித்தல்; to sprinkle, strew.

     "நன்னீர ் ய்" ( வ்.  வாய்.1, 6, 1);.

   2. இைறத்தல்; to scatter, spread out, as grain for fowls.

   3.  கச ்ெசாரிதல்; to shower forth, as arrows.

     "ெவங்கைண " ( வக. 453);.

   4. அளக் ம் ேபா  இேலசாகேமற் ெபய்தல்; to put loosely in a measure, as flour while measuring.

யளக் றான்.

   5.  த்  வ ப தல்; to strew or offer flowers in worship.

     " பெமா  பமலர ் " (ேதவா.542, 3);.

   6. ஒ தல்; to rest, ccase.

     "ைக ேவ ெனன் ம் ெப ைம ன்" ( றள்.1021); ( வக.2917, உைர.);.

  2 dūvudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   மைழ ெபய்தல் ( ன்.);; to rain.

  3 tūvu, ெப. (n.)

   ஊண் (அ நி,);; flesh, meat.

     [  →  .]

  1 dūvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெதளித்தல்; to sprinkle, strew.

     "நன்னீர ் ய்" ( வ்.  வாய். 1.6:1);.

   2. இைறத்தல்; to scatter, spread out, as grain for fowls.

   3.  கச ்ெசாரிதல்; to shower forth, as arrows.

     "ெவங்கைண " ( வக. 453);.

   4. அளக் ம் ேபா  இேலசாகேமற் ெபய்தல்; to put loosely in a measure, as flour while measuring.

யளக் றான்.

   5.  த்  வ ப தல்; to strew or offer flowers in worship.

     " பெமா  பமலர ் " (ேதவா. 542,3);.

   6. ஒ தல்; to rest, cease.

     "ைக ேவ ெனன் ம் ெப ைம ன்" ( றள், 1௦21); ( வக. 2917, உைர.);

  3 tūvu, ெப. (n.)

   ஊண் (அ .நி.);; flesh, meat.

     [  →  ]
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ைக

 
  ைக tūvugai, ெப. (n.)

   ெபா  ைக; the act of sprinkling as with a powder (சா.அக.);.

     [  →  ைக.]

  ைக tūvugai, ெப. (n.)

   ெபா  ைக; the act of sprinkling as with a powder (சா.அக.);.

     [  →  ைக]

ைர

ைர tūvurai, ெப. (n.)

   நல் ைர; sage counsel.

     " ைர ேகட் த் ணிந் வ ணி ந்த " (மணிேம-28:1.36);.

     [ ய்(ைம); + உைர.]

  ைர tūvurai, ெப. (n.)

   நல் ைர; sage counsel.

     " ைர ேகட் த் ணிந் வ ணி ந்த " (மணிேம. 28:136);.

     [ ய்(ைம); + உைர]

ெவள்ள ைவ

ெவள்ள ைவ tūveḷḷaṟuvai, ெப. (n.)

   அ க் லா ெவண்ணிற ஆைட; pure, white cloth.

     " ெவள் ள ைவக் கண்மா ேபால" ( றள்.1051, உைர);.

     [ ய்(ைம); + ெவள்ள ைவ.]

  ெவள்ள ைவ tūveḷḷaṟuvai, ெப. (n.)

   அ க் லா ெவண்ணிற ஆைட; pure, white cloth.

     " ெவள் ள ைவக் கண்மா ேபால" ( றள். 1௦51, உைர);.

     [ ய்(ைம); + ெவள்ள ைவ]

ெவளி

ெவளி tūveḷi, ெப. (n.)

   அ ள்ெவளி (ஞானெவளி);; mystic sphere of pure intelligence.

     "ேசா ையமாத்  ெவளிைய" (தா . ெபா ள்.வ.18);.

     [ ய்(ைம); + ெவளி.]

  ெவளி tūveḷi, ெப. (n.)

   அ ள்ெவளி (ஞானெவளி);; mystic sphere of pure intelligence.

     "ேசா ையமாத்  ெவளிைய" (தா . ெபா ள்.வ. 18);.

     [ ய்(ைம); + ெவளி]
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ைவயர்

ைவயர ்tūvaiyar, ெப. (n.)

   இைறச் ண்ேடார;் flesh eaters.

     " ைவயரக்ள் ேசாைக கநீலர"் ( ப் . 363);.

     [  →  ைவயார.்]

  ைவயர ்tūvaiyar, ெப. (n.)

   இைறச்  ண்ேடார;் flesh eaters.

     " ைவயரக்ள் ேசாைக கநீலர"் ( ப் . 363);.

     [  →  ைவயார]்

ள்

ள் tūḷ, ெப. (n.)

   1. எந்தக் க னமான ெபா ைள ம் உலக்ைக அல்ல  ழ  ெகாண்  இ த்ேதா அல்ல  அைரத்ேதா 
எ த்த ெபா  கள் ( ங்);; dust, powder, particle.

   2. ம ந் ப்ெபா ; medicinal powder.

   3. க ப்ெபா  ( ன்.);; curry powder.

   4.  க் ப் ெபா ; snuff.

   5.  ந்தா ; pollen.

     " ெள ந் தாமைர யலர"் (ெசவ்வந் .  . அகத் ய 34);.

   6.  நீ ; the sacred ashes.

     "  ண்  ளள்ளிச ்சாத் ம்" (ேச . கட ள்வா.8);.

   7.  யைவ; anything small collectively, as fish,stones, roots etc.

   8.  த்  ( ன்.);; lowest class of pearls, as very small.

  ள் tūḷ, ெப. (n.)

   1. எந்தக் க னமான ெபா ைள ம் உலக்ைக அல்ல  ழ  ெகாண்  இ த்ேதா அல்ல  அைரத்ேதா 
எ த்த ெபா ,  கள் ( ங்.);; dust, powder, particle.

   2. ம ந் ப்ெபா ; medicinal powder.

   3. க ப்ெபா  ( ன்.);; curry powder.

   4.  க் ப் ெபா ; snuff.

   5.  ந்தா ; pollen.

     " ெள ந் தாமைர யலர"் (ெசவ்வந் .  , அகத் ய. 34);.

   6.  நீ ; the sacred ashes.

     "  ண்  ளள்ளிச ்சாத் ம்" (ேச . கட ள்வா. 8);.

   7.  யைவ; anything small collectively, as fish, stones, roots etc.
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ள் ளப் -தல்

ள் ளப் -தல் dūḷkiḷappudal,    5 ெச. . . (v..i.) 

    றைம த யைவ றப்பாக ெவளிப்ப ற வைக ல் ஒன்ைறச ்ெசய்தல் அல்ல  நிகழ்த் தல்; to 
extremely well. 

மடை்டப் பந்தாட்டத் ல் அவர ் ள் ளப் ட்டார.்

     [ ள் +  ளப் -.]

  ள் ளப் -தல் dūḷkiḷappudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    றைம த யைவ றப்பாக ெவளிப் ப ற வைக ல் ஒன்ைறச ்ெசய்தல் அல்ல  நிகழ்த் தல்; to 
extremely well.

மடை்டப் பந்தாட்டத் ல் அவர ் ள் ளப் ட்டார.்

ள்ப -தல்

ள்ப -தல் dūḷpaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1.  ைனப்பாக ெசயற்ப தல்; to be expedited with great eclat. 

ெசயல் ள்ப ற .

   2. அமளி டன் நிகழ்தல்; to be in a commotion. 

ழந்ைதையக் காணாமல்  ள்பட்ட .

     [ ள் + ப -.]

  ள்ப -தல் dūḷpaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1.  ைனப்பாக ெசயற்ப தல்; to be expedited with great eclat.

ெசயல் ள்ப ற .

   2. அமளி டன் நிகழ்தல்; to be in a commotion.

ழந்ைதையக் காணாமல்  ள்பட்ட .

     [ ள் + ப -,]

642

www.valluvarvallalarvattam.com 11724 of 19068.



ள்ப த்

ள்ப த் 1 dūḷpaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ளாக் தல்; to pulverise, reduce to powder.

   2.  ற் ம் அ த்தல்; to destroy utterly.

     "என  ள்ப த் " ( ப் .1042);.

     [ ள் + ப த் -.]

  ள்ப த் 2 dūḷpaḍuddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ரளி (அட்டகாசம்); பண் தல் (உவ);; to make a show of great strength or ability.

     [ ள் + ப த் -.]

  ள்ப த் 1 dūḷpaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ளாக் தல்; to pulverise, reduce to powder.

   2.  ற் ம் அ த்தல்; to destroy utterly.

     "என  ள்ப த் " ( ப் .1042);.

     [ ள் + ப த் -,]

  ள்ப த் 2 dūḷpaḍuddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ரளி (அட்டகாசம்); பண் தல் (உவ.);; to make a show of great strength or ability.

     [ ள் + ப த் -.]

ள்பற-த்தல்

ள்பற-த்தல் tūḷpaṟattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   பல ம் அ ம்ப  அ காரம் ெவளிப்ப தல் அல்ல  பணம் ெசலவ த்தல்; to be loudly displayed. 

ட் ல் த்த ம மகள் அ காரம் ள் பறக் ற .

     [ ள் + பற-.]

  ள்பற-த்தல் tūḷpaṟattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   பல ம் அ ம்ப  அ காரம் ெவளிப்ப தல் அல்ல  பணம் ெசலவ த்தல்; to be loudly displayed.

ட் ல் த்த ம மகள் அ காரம் ள் பறக் ற .

     [ ள் + பற-,]

ள் ன்

 
  ள் ன் tūḷmīṉ, ெப. (n.)

   ெபா  ன் (யாழ்ப்);; small fish.

     [ ள் +  ன்.]

  ள் ன் tūḷmīṉ, ெப. (n.)

   ெபா  ன் (யாழ்ப்.);; small fish.

     [ ள் +  ன்]
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ள் ற

 
  ள் ற  tūḷviṟagu, ெப. (n.)

   ெபா  ற  (யாழ்ப்.);; fire-wood of small size.

     [ ள் +  ற .]

  ள் ற  tūḷviṟagu, ெப. (n.)

   ெபா  ற  (யாழ்ப்.);; fire-wood of small size.

     [ ள் +  ற ]

ளம்

ளம் tūḷam, ெப. (n.)

ளனம்1 பாரக்்க;see tullanam1.

  ளம் tūḷam, ெப. (n.)

ளனம்,1 பாரக்்க;See. {}.

ளனம்

ளனம் tūḷaṉam, ெப. (n.)

    நீற்ைற நீரிற் ைழயா  ைக; besmearing one's body with the dry sacred ahses.

     "நீ  ளனஞ்ெசய் ன்" ( வரக.  வதன்மா. 23);.

   2.  ள் ( ன்.);; dust.

     [ ள் →  ளனம்.]

  ளனம் tūḷaṉam, ெப. (n.)

    நீற்ைற நீரிற் ைழயா  ைக; besmearing one's body with the dry sacred ahses.

     "நீ  ளனஞ் ெசய் ன்" ( வாக.  வதன்மா. 23);.

   2.  ள் ( ன்.);; dust.

     [ ள் →  ளனம்]

ளா-தல்

ளா-தல் tūḷātal,    6 ெச. . . (v.i.)

   1. தாேன ெபா யாதல்; falling into pieces.

   2. அைரப்ப னால் ெபா யாதல்; becoming reduced to powder by grinding or pounding (சா.அக.);.

     [ ள் + ஆ-.]

  ளா-தல் tūḷātal,    6 ெச. . . (v.i.)

   1. தாேன ெபா யாதல்; falling into pieces.

   2. அைரப் ப னால் ெபா யாதல்; becoming reduced to powder by grinding or pounding (சா.அக.);.

     [ ள் + ஆ-,]

644

www.valluvarvallalarvattam.com 11726 of 19068.



ளாக் -தல்

ளாக் -தல் dūḷākkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெபா  ெசய்தல்; pulverizing, reducing to dust.

     [ ள் + ஆக் -.]

  ளாக் -தல் dūḷākkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெபா  ெசய்தல்; pulverising, reducing to dust.

     [ ள் + ஆக் -,]

ளி-

ளி-1 tūḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ப த்தல் ( ன்.);; to grow stout, bulky.

     [ ள் →  ளி.]
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ளி

ளி2 tūḷittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    நீற்ைற உடல் வ ம் தல் (சங்.அக.);; to besmear one's body with the dry sacred ashes.

     [ ள் →  ளி.]

  ளி3 tūḷi, ெப. (n.)

   1.  ; dust.

     "ஏத் வார ்க ழக் ய பாத ளி ப தலா வ் லகம் பாக் யஞ் ெசய்தேத" ( வ். ெபரியாழ்.4, 4, 6);.

   2.  ந்தா ; pollen.

     [ ள் →  ளி.]

  ளி4 tūḷi, ெப. (n.)

    ைர (அக.நி.);; horse.

     [ ள் →  ளி.]

  ளி5 tūḷi, ெப. (n.)

   ஆரப்் ; noise, tumult.

     [ ள் →  ளி.]

  ளி6 tūḷi, ெப. (n.)

    ழந்ைதையத ் ங்கைவக்க நீண்ட ணி ன் இ  ைனைய ம் கட்  ஒன் ல் 
ெதாங்க ட் க் ம் அைமப் ; ஏைண; cradle made with a long piece of cloth.

  ளி1 tūḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ப த்தல் ( ன்.);; to grow stout, bulky.

     [ ள் →  ளி-.]

  ளி2 tūḷittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    நீற்ைற உடல் வ ம் தல் (சங்அக.);; to besmear one's body with the dry sacred ashes.

     [ ள் →  ளி]

  ளி3 tūḷi, ெப. (n.)

   1.  ; dust.

     "ஏத் வார ்க ழக் ய பாத ளி ப தலா வ் லகம் பாக் யஞ் ெசய்தேத" ( வ். ெபரியாழ். 4.4:6);.

   2.  ந்தா ; pollen.

     [ ள் →  ளி]

  ளி4 tūḷi, ெப. (n.)

    ைர (அக.நி.);; horse.

     [ ள் →   ளி]

  ளி5 tūḷi, ெப. (n.)

   ஆரப்் ; noise, tumult.
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ளி சச்ம்

 
  ளி சச்ம் tūḷiguccam, ெப. (n.)

   கதம்பப் ெபா  (சங்.அக.);; fragrant powder.

     [ ளி +  சச்ம்.]

  ளி சச்ம் tūḷiguccam, ெப. (n.)

   கதம்பப் ெபா  (சங்.அக.);; fragrant powder.

     [ ளி +  சச்ம்]

ளிச்

 
  ளிச்  tūḷicci, ெப. (n.)

    ளாகச ்ெசய் ம் ம ந்  அல்ல  ைக; any medicine or drug capable of reducing any substance into a fine 
powder as by action of acid.

     [ ளி →  ளிச் .]

  ளிச்  tūḷicci, ெப. (n.)

    ளாகச ்ெசய் ம் ம ந்  அல்ல  ைக; any medicine or drug capable of reducing any substance into a fine 
powder as by action of acid.

     [ ளி →  ளிச் ]

ளிசாலம்

ளிசாலம் tūḷicālam, ெப. (n.)

   அ கக் கட ள  ேகா ல் தல்ம ல் (ேம மந் 60, உைர);; the first compound-wall of a temple of Arhat.

  ளிசாலம் tūḷicālam, ெப. (n.)

   அ கக் கட ள  ேகா ல் தல்ம ல் (ேம மந். 60, உைர);; the first compound-wall of a temple of Arhat.

ளித் வசம்

ளித் வசம் tūḷittuvasam, ெப. (n.)

   1. கதம்பப் ெபா ; a fragrant powder used in bath.

   2. மணேமற் யெபா ; any scented powder.

   3. காற் ; air (சா.அக.);.

     [ ளி +  வசம்.]

  ளித் வசம் tūḷittuvasam, ெப. (n.)

   1. கதம்பப் ெபா ; a fragrant powder used in bath.

   2. மனேமற் யெபா ; any scented powder.

   3. காற் ; air (சா.அக.);.

     [ ளி +  வசம்]
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ளித் வசன்

 
  ளித் வசன் tūḷittuvasaṉ, ெப. (n.)

   காற்  (யாழ்.அக.);; wind.

     [ ளி →  வசன்.]

  ளித் வசன் tūḷittuvasaṉ, ெப. (n.)

   காற்  (யாழ்.அக.);; wind.

     [ ளி +  வசன்]

ளிதம்

ளிதம் duḷidam, ெப. (n.)

   1.  நீ  ( ன்);; the sacred ashes.

   2. ெபா யான ; dust, that which is reduced to powder.

     [ ளி →  ளிதம்.]

ளிமட்டம்

 
  ளிமட்டம் tuḷimaṭṭam, ெப. (n.)

   தைரமட்டம் (யாழ்.அக.);; ground-level.

     [ ளி + மட்டம்.]

ற்றல்

 
  ற்றல் tūṟṟal, ெப. (n.)

றல் பாரக்்க;see turral.

ம.  ற்றல்

     [ ற்  →  ற்றல்.]

  ற்றல் tūṟṟal, ெப. (n.)

றல் பாரக்்க;See. {}.

ம.  ரற்றல்

     [ ற்  →  ற்றல்]

ற்ற ந் ம்ம மாய்

 
  ற்ற ந் ம்ம மாய் tuṟṟalundummalumāy,  .எ. (adv.)

ற ந் ம்ம மாய் பாரக்்க;see tiralum-tummalu-mây.
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ற்றாப்ெபா

ற்றாப்ெபா  tūṟṟāppoli, ெப. (n.)

    ற்றாத ெநற் யல்; grain-heap which has not been winnowed.

     " ற்றாப்ெபா  ஆைல ற் பா காய் ன்ற ைகயாற் பரக்கப்பட் " ( லப்.10, 151, உைர);.

     [ ற்  + ஆ + ெபா .]

    ற்றாரி  ஊதாரி ( ன்.);; prodigal, squanderer.

     [ ற்  + ஆளி –  ற்றாளி →  ற்றாரி.]

  ற்றாப்ெபா  tūṟṟāppoli, ெப. (n.)

    ற்றாத ெநற் யல்; grain-heap which has not been winnowed.

     " ற்றாப்ெபா  ஆைல ற் பா காய் ன்ற ைகயாற் பரக்கப்பட் " ( லப். 1௦: 151, உைர);.

     [ ற்  + ஆ + ெபா ]

ற்

ற்  tūṟṟi, ெப. (n.)

   1.  றங் ேவான்; talebearer. 

ற் த் ரிேயல் (பழ.);  ற் ம் ெபண் ர ் ற்ெறனத் த ம் (பழ.);.

   2. ெப க் ேவான்; sweeper.

     [ ற்  →  ற் .]

  ற்  tūṟṟi, ெப. (n.)

   1.  றங் ேவான்; talebearer.

ற் த் ரிேயல் (பழ.);.  ற் ம் ெபண் ர ் ற்ெறனத் த ம் (பழ.);.

   2. ெப க் ேவான்; sweeper.

     [ ற்  →  ற் -,]

ற் க்ெகாள் )-தல்

ற் க்ெகாள் )-தல் dūṟṟikkoḷḷudal,    16 ெச. ன்றா . (v.tr.) 

   ெதரிந்  ெகாள் தல்; to sift and select.

     " ற் க் ெகாளப் பட்டார"் ( வக.2164);.

     [ ற்  →  ற்  + ெகாள்.]
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ற்

ற் 1 dūṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  த தல்; to scatter, disperse, spread or strew.

     "ெதன்ற ற் ங் ந் வைல" (கம்பரா. கடல்காண்.5);.

   2.  ேபாமா  ெநல்ைலத ் தல்; to winnow.

     "கால்வரத ் ற் … உயரந்் ட்ட ெநற் ரளின்" (ேச .  நாட.்74);.

   3.   த ய இைறத்தல்; to throw-up, as dust in the air.

     " ையத் ற்றாேத"

   5. பரப் தல்; to spread.

     "அ ம்ெபா  வாசஞ் காற் ெசல்வன் ம ற் ற்ற" ( லப். 4:18);.

   6. பல ம யப் ப தல்; to publish abroad evil reports;

 to defame, slander.

     " ன்னியார ் ற்ற ந் ற்  யல் னார"் ( றள். 188);.

   7. அ த்தல்; to make known.

     "வார  நா ந் ற் " (கம்பரா.  . 25);.

   8.  ண்ெசல  ெசய்தல்; to squander, lavish, waste.

     [ வற்  →  ற் -,  .தா.57).]

  ற் 2 tūṟṟu, ெப. (n.)

   1. ெபா  ற் ைக; winnowing, clearing chaff from grain.

   2. ஒ வைரப் ேபசச்ாேலா எ த்தாேலா ப க்ைக, ப ப் ; slandering, spreading a slanderous report.

  ற் 1 dūṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  த தல்; to scatter, disperse, spread or strew.

     "ெதன்ற ற் ங் ந் வைல" (கம்பரா. கடல்காண். 5);.

   2.  ேபாமா  ெநல்ைலத ் தல்; to winnow.

     "கால்வரத ் ற்  .  . உயரந்் ட்ட ெநற் ரளின்" (ேச .  நாட.் 74 );.

   3.   த ய இைறத்தல்; to throw-up, as dust in the air.

     " ையத் ற்றாேத"

   5. பரப் தல்; to spread.

     "அ ம்ெபா  வாசஞ் காற் ெசல்வன் ம ற் ற்ற" ( லப். 4:18);.

   6. பல ம யப் ப தல்; to publish abroad evil reports;

 to defame, slander.

     " ன்னியார ் ற்ற ந் ற்  யல் னார"் ( றள், 188);.

   7. அ த்தல்; to make known.

     "வார  நா ந் ற் " (கம்பரா.  . 25);.

   8.  ண்ெசல  ெசய்தல்; to squander, lavish, waste.

     [ வற்  →  ற் -, ( .தா. 57);]
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ற் க்கா

 
  ற் க்கா  tūṟṟukkāṭu, ெப. (n.)

     ( ன்);; low jungle, thicket (ெச.அக.);.

     [ ற்  + கா .]

  ற் க்கா  tūṟṟukkāṭu, ெப. (n.)

     ( ன்.);; low jungle, thicket (ெச.அக.);.

     [ ற்  + கா ]

ற் க் யான்

ற் க் யான்  tūṟṟukkuḍiyāṉcuḻi, ெப. (n.)

   பைழய கா  வைக பண . 133); an ancient coin.

  ற் க் யான்  tūṟṟukkuḍiyāṉcuḻi, ெப. (n.)

   பைழய கா  வைக (பண . 133);; an ancient coin.

ற் க் ைட

ற் க் ைட tūṟṟukāṭai, ெப. (n.)

   1. ெபா  ற் வதற்  உத ந் தட் க் ைட ( ன்);; winnowing basket.

   2. ெபா  ற் தற்  உத ம் றம்; winnowing fan.

     [ ற்  +  ைட.]

  ற் க் ைட tūṟṟukāṭai, ெப. (n.)

   1. ெபா  ற் வதற்  உத ந் தட் க் ைட ( ன்.);; winnowing basket.

   2. ெபா  ற் தற்  உத ம் றம்; winnowing fan.

     [ ற்  +  ைட]

ற் ைட

 
  ற் ைட tūṟṟuāṭai, ெப. (n.)

ற் க் ைட பாரக்்க;see turru-k-kudai.

     [ ற்  +  ைட.]

  ற் ைட tūṟṟuāṭai, ெப. (n.)

ற் க் ைட பாரக்்க;See. {}.

     [ ற்  +  ைட]

ற் றம்

 
  ற் றம் tūṟṟumuṟam, ெப. (n.)

   ெநற்ெபா  ற் தற்  உத ம் றம்; winnowing fan.

     [ ற்  +  றம்.]

  ற் றம் tūṟṟumuṟam, ெப. (n.)

   ெநற்ெபா  ற் தற்  உத ம் றம்; winnowing fan.

     [ ற்  +  றம்]
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ற் ைமக்ெகாற்றான்

 
  ற் ைமக்ெகாற்றான் tūṟṟumaikkoṟṟāṉ, ெப. (n.)

   ெகாற்றான் வைக ( .அ.);; green thread -like leafless creeper.

ற் வாய்

 
  ற் வாய் tūṟṟuvāy, ெப. (n.)

   ெபா  ற் ம் ேபா  அ க் ம் ன்காற் ப் பக்கம் ( ன்);; windward side in winnowing

     [ ற்  + வாய்.]

  ற் வாய் tūṟṟuvāy, ெப. (n.)

   ெபா  ற் ம் ேபா  அ க் ம் ன்காற் ப் பக்கம் ( ன்.);; windward side in winnowing.

     [ ற்  + வாய்]

ற் வாயக்ெகாற்றான்

 
  ற் வாயக்ெகாற்றான் tūṟṟuvāyakkoṟṟāṉ, ெப. (n.)

ற் ைமக்ெகாற்றான் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see turrumai-k-korran.

  ற் வாயக்ெகாற்றான் tūṟṟuvāyakkoṟṟāṉ, ெப. (n.)

ற் ைமக்ெகாற்றான் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;See. {}.

றல்

றல்1 tūṟal, ெப. (n.)

   1.   மைழ ( ங்.);; rain.

   2. மைழத் ளி; drop of rain.

     [  →  றல். ேவகமாகேவா வ வாகேவா இல்லாமல் ெதாடரச்் யாகச ்  ளிகளாக 
ற மைழ.]

  றல்2 tūṟal, ெப. (n.)

   ப செ்சால்; slander, abuse.

     [  →  றல்.]

  றல்2 tūṟal, ெப. (n.)

   ப செ்சால்; slander, abuse.

     [  →  றல்]
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ற ந் ம்ம மாய்

 
  ற ந் ம்ம மாய் tūṟalundummalumāy,  .எ. (adv.)

   சார ஞ் ெபய மாக; in drizzle or gentle rain.

மைழ ற ந் ம்ம மாய் இ க் ற  (இ.வ.);.

     [ றல் + உம் +  ம்மல் + உம் + ஆய்.]

  ற ந் ம்ம மாய் tūṟalundummalumāy,  .எ. (adv.)

   சார ஞ் ெபய மாக; in drizzle or gentle rain.

மைழ ற ந் ம்ம மாய் இ க் ற  (இவ.);.

     [ றல் + உம் +  ம்மல் + உம் + ஆய்.]

றவம்

 
  றவம் tūṟavam, ெப. (n.)

   நாவல் (மைல);; common black plum.

  றவம் tūṟavam, ெப. (n.)

   நாவல் (மைல.);; common black plum.

றன்

றன் tūṟaṉ, ெப. (n.)

   1.  க் ப் ப ப்பா ள்ளவன்; one who is a disgrace to his family.

   2.  ேயான்; libertine, debauchee.

   3. அவ  ெசால்பவன் (சங்.அக.);; slanderer.

     [  →  றன்.]

  றன் tūṟaṉ, ெப. (n.)

   1.  க் ப் ப ப்பா ள்ளவன்; one who is a disgrace to his family.

   2.  ேயான்; libertine, debauchee.

   3. அவ  ெசால்பவன் (சங்.அக.);; slanderer.

     [  →  றன்]

றாக் -தல்

றாக் -தல் dūṟākkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.i.)

   ப த்தல் ( ன்.);; to defame, cast aspersion on one's character.

     [  + ஆக் -]

  றாக் -தல் dūṟākkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ப த்தல் ( ன்.);; to defame, cast aspersion on one's character.

     [  + ஆக் -,]
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றாய்ப்ேபா

றாய்ப்ேபா1 tūṟāyppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   ெசய்  பர தல் ( ன்.);; to be rumoured abroad.

     [  + ஆய் + ேபா-]

  றாய்ப்ேபா2 tūṟāyppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   தைலம ர ்எண்ெணய்ப் பைசயற் ப் ேபாதல் (இ.வ.);; to become free from any trace of oil, as hair.

     [  + ஆய் + ேபா.]

  றாய்ப்ேபா1 tūṟāyppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   ெசய்  பர தல் ( ன்.);; to be rumoured abroad.

     [  + ஆய் + ேபா-,]

  றாய்ப்ேபா2 tūṟāyppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   தைலம ர ்எண்ெணய்ப் பைசயற் ப் ேபாதல் (இ.வ.);; to be come free from any trace of oil, as hair.

     [  + ஆய் + ேபா-,]

யம ர்

 
  யம ர ்tūṟiyamayir, ெப. (n.)

   வாராமற் டக் ம் தைலம ர ்( ன்.);; rough, shaggy, unkempt hair.

     [  + ம ர ்-  ய ம ர.்]

  யம ர ்tūṟiyamayir, ெப. (n.)

   வாராமற் டக் ம் தைலம ர ்( ன்.);; rough, shaggy, unkempt hair.

     [  + ம ர ்-  ய ம ர]்
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1 dūṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. மைழத் ளி தல்; to drizzle.

   2. ெசய்  பரத்தல் ( ன்);; to spread as news.

   3.  ைளத்தல் ( ன்.);; to sprout forth, branch forth, become bushy.

   4. சைட பற் தல் ( ன்.);; to become shaggy and rough.

     [ வ  →  .]

  2 dūṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ப த்தல் (இ.வ.);; to traduce, slander.

     [ வ  →  .]

  3 tūṟu, ெப. (n.)

   1.  தர;் bushes, shrubbery, thick underwood.

     " ற் ல் வாழ் யல்" (ெபரிய .  க் ப். 77);.

   2.  யல்; heap.

     "எரி ன்னர ்ைவத்  ேபாலக் ெக ம்" ( றள். 435);.

   3.  ங்கா ; low jungle. 

ஆ ெகாண்ட  பா ,   ெகாண்ட  பா .

   4.  கா ; burning ground.

     " றன்  யாடரங் ல்ைலேயா" (ேதவா 1241, 2);.

   5.  ராய் (மைல);; Indian chickweed.

   6. மஞ்சள் (மைல);; country turmeric.

   7. ெதன்ைன, பைன த யவற் ன் ேவெராட் ய அ ; bottom root of coconut tree, palmyra tree, etc.

     [ ள் →   →   ( .தா.233);.]

  4 tūṟu, ெப. (n.)

   1. ப செ்சால்; calumny, slander, ill report.

     "மாதர ் வத் யரக்் ன்ேறன்" (அ ட்பா.  ராண.  ர .15);.

   2.  ங் ; evil.

     " யற் த் ட ்பண்ணியன்" (ேச . அக் .69);.

     [ வ  →   ( .தா.57);.]

  1 dūṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. மைழத் ளி தல்; to drizzle.

   2. ெசய்  பரத்தல் ( ன்.);; to spread as news.

   3.  ைளத்தல் ( ன்.);; to sprout forth, branch forth, become bushy.

   4. சைட பற் தல் ( ன்.);; to become shaggy and rough.

     [ வ  →  -,]

  2 dūṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.);   ப த்தல் (இ.வ.); to traduce, slander.

     [ வ  →  -,]
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   tūṟugi, ெப. (n.)

   க ப் க் க க்காய் (சா.அக.);; black gallnut.

   tūṟugi, ெப. (n.)

   க ப் க் க க்காய் (சா. அக.);; black gallnut.

ணம்

 
  ணம் tūṟuguṇam, ெப. (n.)

   கடம்  (மைல);; common Indian oak.

  ணம் tūṟuguṇam, ெப. (n.)

   கடம்  (மைல.);; common Indian oak.

ணா யம்

 
  ணா யம் tūṟuguṇātiyam, ெப. (n.)

   ெவள்ைளக் க க்காய் (சா.அக.);; white myrobalan of cuddapah.

ட்

 
  ட்  tūṟuṭṭi, ெப. (n.)

    ற்ேறலம் (மைல);; true cardamom.

  ட்  tūṟuṭṭi, ெப. (n.)

    ற்ேறலம் (மைல.);; true cardamom.

தம்

 
  தம் dūṟudam, ெப. (n.)

   மஞ்சடக் க்காய்; yellow myrobalan - yellow gallnut (சா.அக.);.

தைல

 
  தைல dūṟudalai, ெப. (n.)

    ம்பலான ம ரத்்தைல ( ன்.);; rough, shaggy head.

     [  + தைல.]

தைலச்

தைலச்  dūṟudalaicci, ெப. (n.)

   1. ம ரக்் செ்ச ந்தவள்; a woman whose hair is on end, especially when excited or otherwise affected nervously.

   2. பறடை்டத ்தைலச் ; a woman having bushy hair. (சா.அக.);.

     [  + தைலச் .]
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தைலயன்

தைலயன் dūṟudalaiyaṉ, ெப. (n.)

   1. பரடை்டத் தைலயன் (சங்.அக.);; person with shaggy hair.

   2.  ராய் (மைல);; paper tree.

     [  + தைலயன்.]

  தைலயன் dūṟudalaiyaṉ, ெப. (n.)

   1. பரடை்டத் தைலயன் (சங்அக);; person with shaggy hair.

   2.  ராய் (மைல);; paper tree.

     [  + தைலயன்.]

தவம்

 
  தவம் dūṟudavam, ெப. (n.)

   மரவள்ளிக் ழங் ; tapioca plant (சா.அக.);.

  தவம் dūṟudavam, ெப. (n.)

   மரவள்ளிக் ழங் ; tapioca plant (சா.அக.);

மா

 
  மா  tūṟumāṟu, ெப. (n.)

    ெந ; bad conduct, vicious life.

     [தா மா  →  மா .]

ன்

ன் tūṟumīṉ, ெப. (n.)

    ன்வைக (ெபரியமாட். 101.);; a kind of fish.

     [  +  ன்.]

  ன் tūṟumīṉ, ெப. (n.)

    ன்வைக (ெபரியமாட். 101);; a kind of fish.

     [  +  ன்.]

வா

 
  வா  tūṟuvāti, ெப. (n.)

    ம்பாைலெயன் ம் மரம் (சங்.அக.);; a tree.

  வா  tūṟuvāti, ெப. (n.)

    ம்பாைல ெயன் ம் மரம் (சங்.அக.);; a tree.

 வாயன்

 
   வாயன் tūṟuvāyaṉ, ெப. (n.)

   ப  ேவான்; slanderer.

     [  + வாயன்.]
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ன்மரம்

 
  ன்மரம் tūṉmaram, ெப. (n.)

   சந்தனேவம்  (சங்.அக.);; sandal neem.

ம வ.  மரம்

  ன்மரம் tūṉmaram, ெப. (n.)

   சந்தனேவம்  (சங்.அக);; sandal neem.

ம வ.  மரம்

ட் -தல்

ட் -தல் diṭṭudal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ப த்தல்:

 to abuse, revile.

   2. ,இகழ்தல் (யாழ்ப்);; to curse, utter imprecations.

க. ம.  ட்

     [ ண்  +  ட் ]

த்ெதள்ேளணம்

 
  தெ்தள்ேளணம் tirutteḷḷēṇam, ெப. (n.)

   ெதள்ேளன ைளயாட் ல் மகளிர ் ற்றாகப் பாடப்பட்ட வாசகப் ப ; a poem in Tiruvâšagam, which 
purports to be sung by girls playing at tellênam (Gojo);.

     [  + ெதன்ேனனம்]

த்ெதன் த் ட்ைட

தெ்தன் த் டை்ட tirutteṉkuḍittiḍḍai, ெப. (n.)

   தஞ்சா க்  வட ழக்ேக ஆ  கல் (ைமல்); ெதாைல ள்ள ஊர;் a willage in Tanjore district.

 Gaul-Lori győé5ub, ெவண்ணாற் க் ம் இைட ல் ட்டான ப ப்பதால் இவ் ர ் டை்ட எனப் 
ெபயர ்ெபற்ற  ( ற.ெப.அக);.

 |  + ெதன்  டை்ட)

த்ேதர்

த்ேதர ்tiruttēr, ெப. (n.)

இைறவன் ேமனி ைன எ ந்த ளச ்ெசய்  ல் வலமாக இ த் வ ம் மரச ் த் ரத் ேதர:் cal. 
ல்ைல ஆடவல்லான் க்ேகா ல் 12ஆம் ற்றாண்  இத்ேதர ் ழா நிகழ்ந்தெதனக் 

கல்ெவட் க் ன்ற .

     "நாயகர ் த்ேதர ்எ ந்த ம்ேபா  ப் றக் ைட ல்" (ெத. கல் .ெதா. 12 கல் 245);

த்ெதாண்டத்ெதாைக

தெ்தாண்டதெ்தாைக tiruttoṇṭattogai, ெப. (n.)

   அ பத்  வர ்நாயன்மார ்ெபயரக்ைள ம் ெதாைகய யாரக்ைள ம் ெதா த் ச ் ந்தர ரத்்  
நாயனார ்பா ய ேதவாரத் ப்ப கம்; a poem of 10 stanzas in Têvãram of Sundaramārtti náyanār dealing with 63 
Saiva saints and dogai-y-adiyār.

     "ெசாற்றெமய்த் தெ்தாண்டத் ெதாைக ெயன (ெபரிய, மைல 38);
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த்ெதாண்டா்

 
  தெ்தாண்டா ்tiruttoṇ, ெப. (n.)

இைறவன யார,்

 devotees of God

     [  + ெதாண்டர]்

தாளி

த்ெதாண்டர் வந்தா

தெ்தாண்டர் வந்தா  tiruttoṇṭartiruvandāti, ெப. (n.)

   நாயன்மார ்அ பத்  வ ம் ெதாைகய யா மா ய ெபரியார ்ேபரில் நம் யாண்டார ்நம் கள் 
பா ய ஒ  ற் லக் யம் (ப ெனா);; a poem on the 63 Saiva saints and dogai-y-adiyār by Nambiyāndār-nambi.

     [ தெ்தாண்டர+் வந்தா ]

த்ெதாண்டர் ராணம்

 
  தெ்தாண்டர ் ராணம் tiruttoṇṭarpurāṇam, ெப. (n.)

   ெபரிய ராணம்; periyapuranam,

     " தெ்தாண்டர ் ராணெமன்பாம்" (ெபரிய .பா );

     [ தெ்தாண்டர ்+ Skt,  ராணம்]

த்ெதாண்

தெ்தாண்  tiruttoṇṭu, ெப. (n.)

கட ள யாரக்் ச ்ெசய் ம் பணி ைட:

 services rendered to God or His devotees.

     " தெ்தாண்  பர வாம்' (ெபரிய   ஞான1);

     [  + ெதாண் ]

த்ேதாேணாக்கம்

த்ேதாேணாக்கம் tiruttōṇōkkam, ெப. (n.)

ேதாேனாக்கம் என்ற ைளயாட் ல் மகளிர ் ற்றாகப் பாடப்பட்ட ம் 14 பாடல்கள் ெகாண்ட மான 
வாசகப் ப :

 apoem of 14 stanzas in Tiruvâșagam which purports to be sung by girls playing at tonókkam (ெசஅக.);

     [  + ேதான் + ேநாக்கம்]

த்ேதாப்

த்ேதாப்  tiruttōppu, ெப. (n.)

ேகா க் eyfugsbGgrre-l-tb (Sl.I.V.89);,

 flower-garden attached to a temple.

     [  + ேதாப் ]

தம்

தம் dirudam, ெப. (n.)

தாளவைக :

 a fastmoving time - measure (ெச.அக);.

  தம் dirudam, ெப.(n.)

   தாளவைக; a fast- moving time measure (Mus.);.

     [Skt. druta → த.  தம்2.]
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தராட் ரன்

 
  தராட் ரன் dirudarāṭṭiraṉ, ெப. (n.)

   பாண் ன் தைமய ம் ெகளரவர ்தந்ைத மா ய அரசன் ( டா);; pandu's brother and father of the 
Kauravas.

தாளி

 
  தாளி tirutāḷi, ெப. (n.)

   த தாைழ; Creeping screw-pine (சா.அக);

த்தைகைம

 
  த்தைகைம tiruttagaimai, ெப. (n.)

   ேமன்ைம (யாழ்);; superiority, excellence.

     [ ந்  + தைகைம]

ந்தலர்

 
  ந்தலர ்tirundalar, ெப. (n.)

ந்தார ்( ங்); பாரக்்க;see tirundār.

     [ ந்  + அல் + அா]்

ந்தனம்

ந்தனம் tirundaṉam, ெப.(n.)

ெப ந் ள :

 large holy basil (&m-93);.

ந்தார்

ந்தார ்tirundār, ெப.(n.)

   பைகவர;் foes, enemies.

     " ந்தார ்ெதம் ைன ( ெவ 3.23 ெகா !);

     [ ந்  + ஆ + ர ்]

ந் ைழ

ந் ைழ tirundiḻai, ெப. (n.)

   அழ ய அணிகலன் அணிந்த ெபண்; woman asadorned with jewels.

     " ந் ைழ கணவ" (ப ற் ப் 24:11);

     [ ந்  + இைழ]

ந் னர்

ந் னர ்tirundiṉar, ெப. (n.)

   ஒ க்க ள்ளவா;் upright persons, persons of good character.

     " ந் னர ் ட்டார ்  ைரகம்" ( மத ்2339);

     [ ந் + த் னர]்
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ந் -தல்

ந் -தல் dirundudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெசல் தாதல் ; to be correct, perfect."  ேவத ம்  வாப் க. 22 ரப்்ப தல்,

 to be amended, improved, reformed, as a person, to be settled, as hand-writing, to be trained, as the tongue of a child. 
Passir இப்ேபா  ந் ட்டான்.

   3.  தாக்கப் uGodo (osit.);; to be repaired, renovated.

   4. பண்ப த்தப்ப தல் (உ.வ);; to be improved, as land, soil, situation.

   5. ப ற்  தல் ; to be disciplined, as the mind;

 to be educated, cultivated, experienced, proficient. 6, Gomoso (pib gužev;

 to be finished artistically.

     " ந்ெத ற் டபால் மணிேம 6227. அழ  Guglødøy to be beautiful elegant.

     "505& ேசவ  பணிந்தனன்" தணிைகப்  ./? :)

   8. Guossronunungsö; to be worthy, honourable.

   66

நாமக் ழவர்

நாமக் ழவர ்tirunāmakkiḻvar, ெப. (n.)

ஊரப்் ெப மகனார ் டேவாைல வ ேய ெபயர ்ெசால்லப்பட்  ஊரச் ்சைபக் த் ேதரந்்ெத க்கப்பட்ட 
தன்ைம ைடயவர:்

 aperson.

     "ஊற் க் காட்  சா  வாமண க்  இவ் ைரச ்ேசரி நாமக் ழவரக்ேளாம் ஒட் க் த்த 
பரிசாவ " (கம்பவரம்பல்லவன்,  .  85, ெத. கல் ெதர கன்  ை◌இவ் ைரச ்ேசரித்  
நாமக் ழவரக்ேளாம் ெத கன் ெதா. 12   1. கல் க 168);

நாமசெ்ச

 
  நாமசெ்ச  tirunāmacceḍi, ெப. (n.)

   ெச  வைக(L.);; Indian worm-wood.

     [  + நாமம் + ெச .]

நாமத் க்காணி

நாமத் க்காணி tirunāmattukkāṇi, ெப.(n.)

   ேகா ல் நிலம் ; land assigned to a deity, as bearing his name; temple land.

நாயனார ் நாமத் க்காணி மா  (sl.l.118);

     [  + தாமம் + காணி]

நாமத் த்

நாமத் த்  tiru-mina-t-tutii ெப. (n.)

   6 Gaol). Gusmão; lobed, leaved Mysore mallow.

     [  + நாமம் +  த் ]

நாமப்பாைல

 
  நாமப்பாைல tirunāmappālai, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப்  (யாழ் ; oval-leaved China root.

     [  + நாமம் + பாைல]

நாநாரணம் ைழ-த்தல்

நாநாரணம் ைழ-த்தல் tirunānāraṇambiḻaittal, ெச.  (v.i)

    மா ன் ேமற் ெசய்த ஆைணைய தல் ; to breakan oathtakenin the name of God Visnu,

     " நாரணம் ைழத்த தண்டம்ப வதாக ஒட் ேனாம் (SI.I.Vi.25,);

     [  + நாரணம் +  ைழ-]
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நாைர ர்

நாைர ர ்tirunāraiyūr, ெப.(n.)

   கட ர ்(ெதன்னாரக்்கா ); மாவட்டத் ல் உள்ள ஊர ்; a village in South Arcot district.

     [  + தாைர ர]்

   1. இங் ள்ள நீரந்ிைலகள், நிலவளம் ந்த ப களில் நாைரகள் ந்  வாழ்ந் க் ன்றன. 
இதன் காரணமாக இப்ெபயர ் நிைலக்கால் ெபற்ற . நா க்கரசர,் சம்பந்தரரால் பாடல் ெபற்ற தலம்.

   2. நாைர வ பட் ப் ேப  ெபற்ற தலமாதலா ம் இப்ெபயர ்ெபற்ற .

   3. நம் யாண்டார ்நம் கள் இவ் ரில் எ ந்த ளி ள்ள ள்ைளயார ்  பா ய ரடை்ட 
மணிமாைல' 11ஆம் ைறயா ம்.

நா க்கர நாயனார்

நா க்கர நாயனார ்tirunāvukkarasunāyaṉār, ெப. (n.)

நாயன்மார ்அ பத்  வ ள் ஒ வ ம் ேதவாரத் ன் ஒ  ப  பா யவ ம் 7ஆம் 
ற்றாண் ன மான வன யார ்,

 a canonized Saiva saint, one of the 63 Nāyanmärs, who wrotea part of Tēvāram in 7th century.

     [  +தா க்கரண + நாயனார]்

நாள்

நாள் tirunāḷ, ெப. (n.)

   1.  ழா,

 day of festival, as a sacred day,

    நாய் பைடநாள் க நாள்' (ெப ங். இலாவான 2.32%  நா க் ப் ேபா றாயா என்றால் ஆம் 
ஆம்:  ம்  வ றாயா என்றால் உம் உம் பழ.  நா ம் ந்த  எ ம் க ந்த  பழ. 2. 

றந்த நாள் (நாஞ்);; birthday, as of a king.

ெத.  நால்ல

நாள்ேதைவ

நாள்ேதைவ tirunāḷtēvai, ெப. (n.)

    ழாச ்ெசல  (S.I.I.iv.22);; expenses of a festival.

     [ நாள் + ேதைவ]

நாைளப்ேபாவார்நாயனார்

நாைளப்ேபாவாரந்ாயனார ்tirunāḷaippōvārnāyaṉār, ெப. (n.)

   நாயன்மார ்அ பத்  வ ள் ஒ வரான நந்தனார ்எனப்ப ஞ் வன யார;் a canonized Šaiva saint, 
commonly known as Nandanār, one of the 63 Nāyanmars.

     [  + தாைளப்ேபாவார ்+ நாயனார]்

நிைலக்கால்

 
  நிைலக்கால் tirunilaikkāl, ெப. (n.)

தைலைமக் ேகா ரத்ைத இராய ேகா ரத்ைதத் தாங்  நிற் ம் தன்ைமயான ண் (இ.வ.);:

 chief pillar supporting the irāya-köpuram.

     [  + நிைல + கால்]

நிைலமகளிர்

நிைலமகளிர ்tirunilaimagaḷir, ெப. (n.)

   மணமான ெபண்கள் ; married women.

ேதன்ேறாய்ேகாைதத் நிைல மகளிர ்(ெப ங் உஞ்ைசக் 54.6);

     [  + நிைல + மகளிர)்

நிறஞ் ெசய்-தல்

நிறஞ் ெசய்-தல் tiruniṟañjeytal,    1 ெச. ன்றா  (v.t.)

ேகா ல் ேமனிக் ப் ெபான் ெம தல் (M.E.R.l6 of 1932-3);:

 to gild the image of the deity.

     [  +  றம் + ெசய்-]
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நீர்மைல

நீரம்ைல tirunīrmalai, ெப.(n.)

   ெசன்ைன மாநகரத் ல் பல்லாவரம் ைகவண்  நிைலயத் ந்  5  . . ெதாைல ள்ள asari; the 
small town in Chennai district.

காண்டபவளம் என்ற ெபய ம் இதற் ண் :  மங்ைக ஆழ்வார ்தலந்ேதா ம் ெசன்  ெப மாைள 
வ பட்  வந்தெபா , இந்த ஊரி ள்ள மைல  எம்ெப மான் எ ந்த ளினார.் 
அப்ெபா மைலையச ் ற்  நீர ்நிைறந் ந்த . ஆகேவ அவர ்அப்ப க்  சற் த் ெதாைல ள்ள 
மந் ரி ரி ல் தங் ப் ெப மாைனத ்ெதா தார.்  ன்னர ்நீர ்வ ந்த .  ன் ேகா க் ள் ெசன்  
ெப மாைன வணங் யதால் இவ் ர ் நீர ்மைல ஆ ற் .  மங்ைகயாழ்வார ்இப்ப ைய

நீலகண்டயாழ்ப்பாணநாயனார்

நீலகண்டயாழ்ப்பாணநாயனார ்tirunīlagaṇṭayāḻppāṇanāyaṉār, ெப. (n.)

   . நாயன்மார ்அ பத்  வ ள் ஞான சம்பந்த ரத்்  நாயனார ்காலத் ல் வாழ்ந்த வன யார ்
(ெபரிய .);; a canonized šaiva saint, contemporary of Tiru-fiána-sampandamürtti-nāyanār, one of the 63.

     [  + நீலகண்டம் + யாழ் பாணர ்+ நாயனார]்

நீலகண்டன்

நீலகண்டன் tirunīlagaṇṭaṉ, ெப. (n.)

   1.  வன்; God Sivan.

   2. ெகா யவன்,

 wicked man.

   3.  ரான் வைக ; a large kind of centipede.

     [  + நீலம் கண்டன்]

நீற் ப்பந்தர்

நீலநக்கநாயனார்

நீலநக்கநாயனார ்tirunīlanakkanāyaṉār, ெப. (n.)

நாயன்மார ்அ பத்  வ ள் ஒ வரான வன யார ்(ெபரிய );,

 acanonized Saiva saint, one of 63.

     [  + நீலதக்கன் + நாயனா]்

நீற் க்காப்

 
  நீற் க்காப்  tirunīṟṟukkāppu, ெப.(n.)

   ெபரிேயாரால் ஒ வரின் ெநற் ல் இடப்ப ம் நீ ; sacred ashes rubbed on one's forehead by a great 
person, as a charm.

     [ நீ  + காப் ]

நீற் க்ேகா ல்

 
  நீற் க்ேகா ல் tirunīṟṟukāyil, ெப.(n.)

    நீற் ப்ைப; bag for sacred ashes.

     [ நீ  + ேகா ல்]

நீற் நானம்

நீற் நானம் tirunīṟṟunāṉam, ெப. (n.)

    நீற்றால் ளிப்பாட்டல்; purificationwith sacredashes.

     " நீற்  நானஞ் ெசாலப்ப மால்" ( க்காளத் ,  2629);

நீற் ப்பசை்ச

 
  நீற் ப்பசை்ச tirunīṟṟuppaccai, ெப.(n.)

   மண ள்ள ம ந் ச ்ெச வைக; swcetbasil.

     [ நீ  + பசை்ச]
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நீற் ப்பத் ரி

நீற் ப்பத் ரி tirunīṟṟuppattiri, ெப. (n.)

   தா க்க ள் ஒன் ; a pendant in the tāli cord.

     "தா சச்ரட் ேல நீற் ப் பத் ரி ேய ம் அலரிப் ேவ ம் அணிந்தவரக்ள்" (எங்க ா ்24);

     [ நீ  + பத் ரி]

  நீற் ப்பத் ரி tirunīṟṟuppattiri, ெப. (n.)

நீற் ப்பசை்ச பாரக்்க; see tiru-mirru-ppaccal.

     [ நீ  + பத் ரி]

நீற் ப்பந்தர்

 
  நீற் ப்பந்தர ்tirunīṟṟuppandar, ெப. (n.)

வா ரில் ஆ ரான் றப்பாட் ன் ேபா  ேமேல க் ம் நைடப்பந்தல் (தஞ்ைச);:

 canopy held over the image of Tyagarāja at Tiruvârür, during a procession.

     [ நீ  + பந்தா]்

நீற் ப்பழம்

 
  நீற் ப்பழம் tirunīṟṟuppaḻm, ெப.(n.)

    நீற்  உ ண்ைட ( ன்);; balls of sacred ashes.

     [ நீ  + பழம்]

நீற் மடல்

 
  நீற் மடல் tirunīṟṟumaḍal, ெப.(n.)

    நீ  ைவக் ங் கலம்; a vessel for keeping sacred ashes,

     [ நீ  + மடல்]

வ ன்னங்க ள் ஒன் .

நீ

 
  நீ  tirunīṟu, ெப.(n.)

ெதய்வத் தன்ைம ெகாண்ட சாம்பல்,

 sacred ashes, used for Saivaitemark.

     "எவேர ந்தாமாக லாடத் ட்ட நீ ம் ேதவ நீற் ேல ஒட்டாத  கழற் க்காய் பழ.

     [  + நீ ]

ந்தா ளக்

 
  ந்தா ளக்  tirunundāviḷakku, ெப. (n.)

நந்தா ளக்  பாரக்்க; see tiru-mandvilakku.

     [  + நந்தா ளக் ]
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ற்றந்தா

 
  ற்றந்தா  tirunūṟṟandāti, ெப.(n.)

அ கக்கட ண்ேமல் அ ேரா  யாழ்வார ்இயற் ய ஒர ்அந்தா  ல்:

 an andidipoem on Arhat by Aviródi-y-ālvår (ெச.அக);

     [  +  ற்றந்தா ]

ெந ந்தாண்டகம்

ெந ந்தாண்டகம் tiruneḍundāṇḍagam, ெப. (n.)

   1. நாலா ரத் ெதய்வப் ப வ ல் மங்ைக மன்னன் இயற் ய ஒ  ப ; a poem in Nālāyira-p-
pirapantam, by Tirumangai-y-ālvār.

   2. எண் ாத்் தாண்டகத் தாலா ய ேதவாரப் பாடல்கள்:

 Teviram decades in tändagam metre of eight cir.

     [  + ெந ம் + தாண்டகம்]

ெநல்ேவ  அம்பலவாணக்

ெநல்ேவ  அம்பலவாணக் க ராயர ்tirunelvēliambalavāṇakkavirāyar, ெப. (n.)

    த் க் மாரக் க ராயர ்என்பவ ைடய தல்வர ்இவர ் வாவ ைற அம்பல வான ேத கர ்  
வண்ணம், இரடை்டமணி மாைல ஆ ய ல்கைளப் பா யவர ்( ற்.கால. ல);; an auhtor of Iraţţaimaņimalai 
written by Ambalavana-k-kavirayar.

ெநல்ேவ ெசன்னா

 
  ெநல்ேவ ெசன்னா tirunelvēliseṉṉā, ெப.(n.)

   நிலா ைர; Tirunelvēli senna - cassia angustifolia (சா.அக);

ெநல்ேவ த்தல ராணம்

ெநல்ேவ த்தல ராணம் tirunelvēlittalaburāṇam, ெப. (n.)

   ெநல்ைலயப்பப் ள்ைள 19ஆம் ற்றாண் ல் எ ய ற் லக் யம்( ற்.அக);; the minor literature 
written by Nellaiyappar in 19th Century.

     [ ெநல்ேவ  + தல ராணம்]

ெநற் த் ரைண

ெநற் த் ரைண tiruneṟṟittiraṇai, ெப. (n.)

   கட ள் ேமனி ன் ெநற் ற் சாத் ம் அணிவைக (S.I.I.iii,474);; an ornament for the forehead of a deity.

     [  + ெநற்  +  ரைண]

ெநற் மாைல

 
  ெநற் மாைல tiruneṟṟimālai, ெப.(n.)

   ேகா ல் ேமனி ன் ெநற் ல் அணி ம் மாைல ( ன்);; garland for the forehead of an idol.

     [  + ெநற்  + மாைல]

ெந த்த ழ்

ெந த்த ழ் tiruneṟittamiḻ, ெப. (n.)

   ேதவாரம் (தஞ்சத.128);; the Têvãram hymns,

     [  + ெந  + த ழ்]

ேநத் ர ந்தாமணி

ேநத் ர ந்தாமணி tirunēttirasindāmaṇi, ெப. (n.)

கண் ேநாய்கள் 96 வைக ம், அைவகளின் ெபயர ் ணம் தலான ளத்தங்கைள ம் பற்  ம் ஒ  
ஆ ர ்Gag, upgåga, ori,

 an Ayurvèdic science dealing about the 96 kinds of diseases of the eyes thier names qualities etc. (சா.அக);.

ெநாந்தா ளக்

 
  ெநாந்தா ளக்  tirunondāviḷakku, ெப. (n.)

நந்தா ளக்  பாரக்்க; see tiயnamdā-vilakku.
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ேநாக்கம்

 
  ேநாக்கம் tirunōkkam, ெப.(n.)

ேநாக்  பாரக்்க;see tiru-nõkku.

     [  + ேநாக்கம்]

ேநாக்

 
  ேநாக்  tirunōkku, ெப.(n.)

   கட ள்,   தலா னார  அ ட்பாரை்வ; graciouslook of a deity; auspicious look of a guru in the 
administration of fitcai (ெச.அக);.

     [  + ேநாக் ]

ப்பட்டம்

ப்பட்டம் tiruppaṭṭam, ெப.(n.)

     (S.I.I.ii.9);; sacred diadem.

     [  + பட்டம்]

  ப்பட்டம் tiruppaṭṭam, ெப.(n.)

ெநற் ல் அணி க் ம் ெபாற்படை்ட. இதைன ரபட்டம் என் ம் வர:்

 thin plate of metal (gold); worn on the forehead, as an ornamental badge of distinction.

     " ராசராச ேதவா ் த்த ெபான்னின் ப்பட்டம் ஒன் " (ெத. கல்.ெதா. 2 கல்.1);

     [  + பட்டம்]

ப்பட் ைக

ப்பட் ைக tiruppaṭṭigai, ெப. (n.)

   ேமகைல ேபான்ற ஒ வைக அணிகலன்; a kind of ornament.

     " ப் ட் ைக நா ம், அர  மாணிக்க ம், ப கண் ங் கள்ளிப் ங் ண் ணி ேப ம், 
நா ம்" (ெத .கல். ெதா. 2 கல் );

     [  + பட் ைக]

ேமகைல வைகயான இவ்வைகக் கசை்சயணிைய, ராசராசர ்தாம் எ ந்த த்த ேத க்  

ப்ப

 
  ப்ப  tiruppaḍi, ெப. (n.)

   ேகா ன் வா ற்ப  (நாஞ்);; step at the entrance of a temple.

ப்ப க்கம்

ப்ப க்கம் tiruppaḍikkam, ெப. (n.)

   1. இைற வ பாட் ற் ப் பயன்ப ம் ஏனங்கள் ; a large vessel to receive the water used in worshipping an idol.

   2.  வ க்கம் பாரக்்க;see tiruvadikkam.

     [  + ப க்கம்]

ப்ப மாற்

ப்ப மாற்  tiruppaḍimāṟṟu, ெப.(n.)

ேகா ல் ேமனிகைள வ ப வதற்காக வழங்கப்ப ம் அரி  த ய பண்டம்:

 articles of offering of a deity.

     "ெசய்  த்த ப்ப மாற்ற தைனையய வ  ெசய்ெயன் " ( க்களிற்  19);

     [  + ப மாற் ]

   11  பணிமாற்
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ப்ப மா -தல்

ப்ப மா -தல் diruppaḍimāṟudal,    5 ெச . (v.i.)

   இைறத் ேமனிக்  வ பாட் ப் ெபா ள் அைமத்தல் ; to provide for the offerings to a deity,

     " ண்ணக ராழ்வாரக்் த்  ப்ப  மாற அள்ளிட் " கன்.

     [  + ப மா :-]

ப்பைடெய ச்

 
  ப்பைடெய ச்  tiruppaḍaiyeḻucci, ெப.(n.)

மாணிக்கவாசகர ்அ ளிச ்ெசய்த வாசகத் ன் ஒ  ப :

 a part of Tiruvâșagam written by Mánikka-vāśagar.

     [  + பைடெய ச் ]

ப்பைட

 
  ப்பைட  tiruppaḍaivīḍu, ெப.(n.)

கட ள் ேகா ல் ெகாண் ள்ள தலம் (TA.S.);:

 place sacred to a deity

     [  + பைட ]

ப்பண்ணிகாரப் றம்
ப்பண்ணிகாரப் றம் tiruppaṇṇikārappuṟam, ெப. (n.)

   இைறவ க்  அ  பைடக்க வ வாயாக ைவத்த நிலம் (ெதகல்.ெதா. 12, ப . . கல். 160);; temple land.

ப்பணி

ப்பணி tiruppaṇi, ெப. (n.)

   1. ேகா ற் பணி (S.I.I.i.126);; service in a temple,

   2. ேகா ல் கட் தல்,  ப் த்தல்களா ய ேவைல; work of a temple-building, repairing, cte.

ப்பணி  ெசய்யக் க த் ந்தால், க ப்ப ன் ேபரிேல ப் க் ம் (பழ.);

   3. ெநற்களத் ல் ப்பணிக்காகப் ெபறப்ப ம் ேகா ல் வ மானம் (G.Tn. D. I. 313);; temple-income 
derived from harvestfield

     [  + பணி]

ப்பணி'-த்தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

ப்பணிமாைல

 
  ப்பணிமாைல tiruppaṇimālai, ெப.(n.)

   ேகா ற் ப்பணி ளக்கங் ம் ல்; poem which describes the tiru-p-pani of a temple.

     [ ப்பணி + மாைல]

ப்பணிமாற்

 
  ப்பணிமாற்  tiruppaṇimāṟṟu, ெப. (n.)

   ேகா ல் மராமத் ; repairs in temple.

     [  + பணிமாற் ]
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ப்பணி ட்

 
  ப்பணி ட்  tiruppaṇimuṭṭu, ெப. (n.)

ப்பணிப் ெபா ள்கள் ( ன்);:

 materialsfor building a temple, temple utensils, implements, vessels.

     [ ப்பணி +  ட் ]

ப்ப

ப்ப  diruppadi, ெப. (n.)

   1. இைறவன் ேகா ல் ெகாண்ட த்தலம்; any Sacred shrine.

ப்ப க் ப் ேபானா ம் ப்  ஒ கா  ப ,  ப்ப ச ்ெசாட்  ப ப்ப யாக எரித்த  (பழ.);

   2.  ேவங்கடம் என் ம் tomough obsolo; Tiruppadi, a Thirumāl shrine.

ப்ப ல் ெமாடை்டத் தாதைனக் கண்டாயா? (பழ.);

     [  + ப ]

ப்ப க்கல்

ப்ப க்கல் diruppadikkal, ெப. (n.)

   1.  ேவங்கடத் ற்க ல் ைடக் ம் க ம்பசை்ச நிற ைடய ஒ வைகசச்ாைணக் &ευ; inferior 
species of hone-stone of a darkgreen colour, novaculite, found near Tiruppadi (ெசஅக);.

   2.  கம ப்ேபார ்பயன்ப த் ம் சாைணக்கல்; stone used by barbars for sharpening razors,

     [ ப்ப  + கன்]

ப்ப கம்

ப்ப கம் diruppadigam, ெப. (n.)

   1. ெப ம் பா ம் பத்  அல்ல  ப ேனா  ெசய் டக்ள் ெகாண்டதாய்த் ேதவாரத் ள்ள  ேபால 
இைறவைனப் கழ்ந் ைரக் ம் பாடற்ெறாைக; poem generally containing 10 or Il stanzas in praise of a deity, as 
in Têvãram.

   2.  த்தரின்  ெப ைமகைளப் பாராட் ம் ஒ  ல் ( .  பர. ெசௗத் 2. ஞானப்);; a poem in praise of Buddha.

ப்ப யக்காணி

ப்ப யக்காணி diruppadiyakkāṇi, ெப.(n.)

வன் ேகா ல்களில் ப்ப கெம ம் ேதவாரப் பாடல்கைள நா ம் பா தற்  அமரத்்தப் ெபற்றவர ்
ெப வதற் ரியதாக டப்ப ம் இைற  நிலம்:

 tax freeland.

     "இக்ேகா ல் ப்ப யக் காணி இவங் ப்பராய்த் ைற ைகக்ெகாண்  இவன் இட்டாேர 
ப்ப யம் பாட ம்" (ெத. கல் ெதா. 17.கல் 453);

ப்ப யம்

ப்ப யம் diruppadiyam, ெப.(n.)

ப்ப கம் பாரக்்க: See tiru-p-padigam.

     " ப்ப யம் பா வா ள்ளிட்ட பலபணி ெசய்வாரக்்  (Sll.i,94);

     [  + ப யம்]

ப்பம்

ப்பம் tiruppam, ெப. (n.)

   1.  ம் ைக; turning, averting.

     "வடபத் ரசா  கந் ப்பங்கெகாண் "(  பரம் 77);

   2.  ம்  ேகா , turning, as in a street, crossway.

   3. பணப்பரிமாற்றம் ; money-dealing.

   4. சைமயலைற (ெநல்ைல);; kitchen.

   5. ெபாய்  (சவரி); இவ);; falschair.

     [ ம்  +  ப்பம்]
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ப்பரங் ன்றம்

 
  ப்பரங் ன்றம் tirupparaṅguṉṟam, ெப. (n.)

    கக்கட ளின் அ பைட  என்பவற் ள் ஒன் ம், ம ைரக் த் ெதன் ேமற் ல் உள்ள மான 
ன்  ( );; a hill south-west of Madura, sacred to Murugan, one of six pasai-Vidu.

இக் ன்  வக்ெகா ந்  ( ங்க வ ல் காட்  த ன்ற . பரன் எ ம் ெசால் வைனக் 
ப்பதால் இக் ன்  பரன் ன்  ஆ  பரங் ன்  ஆ ற் . இதைனச ்சாரந்்த ஊராதலால்  

என் ம் அைட டன்

     " ப்பரங் ன்றம் ஆ ற் . " ரம் ங் க த்த டரிைல ெந ேவல் ன  கன் 
தண்பரங் ன்றத் " என இவ் ைர அகநா  க் ன்ற .

ப்பரம்

 
  ப்பரம் tirupparam, ெப. (n.)

   ேசா ; cooked rice (arr.o.);,

  ப்பரம் tirupparam, ெப.(n.)

   ேசா ; cooked rice (சா.அக.);.

ப்பராய்த் ைற

 
  ப்பராய்த் ைற tirupparāyttuṟai, ெப. (n.)  ச் ராப்பள்ளி மாவட்டத் ல் உள்ள ஊர:்

 a village in Tiruccirãppalli district.

 Qposogou காலத் ல் இப்ப ல் பராய் மரங்கள் நிைறந்  இ ந்ததால் பராய்த் ைற 
எனப்பட் ப் ன்  அைட ெபற்ற . நா க்கரசர ்இவ் ைர ப்பரிசச்ட்டம்.

     " ட்டனார.்ெதன் பராய்த் ைறச ்ெசல்வனார"் எனப் பா  உள்ளார.்

     [  + பராய்த் ைற]

ப்பரிசச்ட்டம்வாட் ம்வண்ணத்தான்

ப்பரிசச்ட்டம்வாட் ம்வண்ணத்தான் tiruppariccaṭṭamvāṭṭumvaṇṇattāṉ, ெப. (n.)

 g)sMpsusár  ேமனிக்  அணி க் ம் ஆைட ைனத் .◌ாய்ைம ெசய்  உலரத்் ம் வண்ணான்;

 a washerman.

இவரக்ள் " ப்பரி சட்டங் க வார"் என க் றப்ெப வர.்  ப்பரிச ்சட்டம் வாட் ம் 
வண்ணத்தா க்  ெநல் ணி" (ெத. கன் ெத7 கன் :  க்கல் 90);

     [  + பரிசச்ட்டம் + வாட் ம் + வண்ணத்தான்]

ரிப்பரிவட்டம்

ரிப்பரிவட்டம் tiripparivaṭṭam, ெப. (n.)

   1. இைறவர ் ேமனிக்  அணி க் ம்;-osol- a small piece of cloth for dressing an idol.

   2. ேகா ல் (மரியாைதக்காகப்); ெபரிேயார ்தைல ற் ற்றப்ப ம் கட ளின் ஆைட; temple cloth tied 
on the head of a person by the priest, as a mark of honour (ெசஅக.);

     [  + பரிவட்டம்]

ப்ப த் க் ன்றம்

ப்ப த் க் ன்றம் tirupparuttikkuṉṟam, ெப. (n.)

காஞ் ரம் மாவட்டத் ள்ள ஊர:்

 a village in Kanjipuram district.

இ  ஒ  சமணத ் ப்ப . . இப்ப ல் ன்றம் ஒன்  ளங் ன்ற . இதைனச ்சாரந்் , ப த்  
வயல்கள் நிைறந்  இ ந்தைமயால் ப த் க் ன்றம் எனப் ெபயர ்ெபற்ற  என்பர.்

   2. பரி  என்ப  க ரவைனக் க் ம் ெசால். பரி க் ன்றம் என்பேத நாளைட ல் ப த் க் 
ன்றம் ஆ ற்  என்பர.்3. ன்  ெசம்ெபான் ன்றம் என்  வழங்கப்பட்  ெபாற் ன்றமா  

நாளைட ல் ப த் க் ன்றமா ற்  என்பா ம் உளர.் கல்ெவட் களில் இனக் காஞ்  (சமண காஞ் ); 
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ப்பல்லாண்

ப்பல்லாண்  tiruppallāṇṭu, ெப. (n.)

   1.  வைனப் கழ்ந்  ேசந்தனார ்பா ய 73  ப்பள்ளிதெ்தாங்கல்.......  ற் லக் யம் ; a poem in the 
ninth tiru-murai by Sendanär in praise of Śiva.

   2. நாலா ரத் ெதய்வப் ப வ ள் ெபரியாழ்வார ்பா ய SpG LSS,

 a poem in Näläyira-t-tivya-ppirapandam.

     [  + பல்லாண் ]

ப்ப ெகாட் தல்

ப்ப ெகாட் தல் diruppaligoṭṭudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   ேகா ல் வ பா  நிக ம்ெபா  ெசகண்  காளம் த ய இைசக் க கைள இைசத்தல்; to 
soundasa musical instrument attemple.

     "Q3G#suffāoš  ப்பணி ன்  ேதச கால ம் ெசகண் ைக உட்பட ஐஞ்சான் ெகாண்  ப்ப  
ெகாட் வதற்  ைவத்த நிலம். இவ் ரில் உவசச்ரக்் ரிய " (ெதகள் ெதா!

ப்ப த் ரமாைல

 
  ப்ப த் ரமாைல tiruppavittiramālai, ெப.( n.)

   ேகா ல் ேமனிக் ச ்சாரத்்  மா யர ்அணி ம் பட்  ச்  மாைல; sacred garland of silk-knots worn 
by Vaisnavar after first being worn by the idol.

     [  + ப த் ரமாைல]

ப்பள்ளித்தாமம்

ப்பள்ளித்தாமம் tiruppaḷḷittāmam, ெப. (n.)

   ேகா ல் ைலக க் ச ் ட் ம் மாைல; garland for an idol.

ப்பள்ளித ் தாமத ் நந்தவனஞ் ெசய்ய ம் (sl.l.i.2//);

     [  + பள்ளி + தாமம்]

ப்பள்ளித்ெதாங்கல்

 
  ப்பள்ளிதெ்தாங்கல் tiruppaḷḷittoṅgal, ெப. (n.)

ப்பள்ளித்தாமம் பாரக்்க: See tiruppalli-t-timam.

     [  + பள்ளி + ெதாங்கல்]

ப்பள்ளித்ெதாங்கல்ம டம்

ப்பள்ளிதெ்தாங்கல்ம டம் tiruppaḷḷittoṅgalmaguḍam, ெப. (n.)

கப் ல் ெபான் கா த் ெதாங்கல்களால் அணிெசய்யப்பட்ட  ேபான்ற வ லைமந்த ம டம். 
தல் இராசராசன் தஞ்ைச ெப ைடயா க்  அளித்த ன்னங்க ள் றந்த ேவைலப்பா  அைமந்த 

ச ் ன்னம் இம்ம டங்கேள யா ம். அ த்  ளக் ன ெமாட் ம், பறைள ம் உள்பட 
ப்பள்ளித ்ெதாங்கல் ப்பள்ளிப த் -தல் ம டங்கள் ெபான் ற்  நாள் பத்  ஒன்ப ன் 

ப்பள்ளிப த் -தல்

ப்பள்ளிப த் -தல் dirubbaḷḷibaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

    ற ைய அடக்கஞ் ெசய்தல்; to buryanascetic.

     "சரம ைகங் ரியங் கைளச ்ெசய் த் த் ப்பள்ளி ப த் "  பரம் ேச,

     [  + பள்ளிப த் -.]

ப்பள்ளியைற

ப்பள்ளியைற tiruppaḷḷiyaṟai, ெப.(n.)

   இைறத் ேமனி இர ற் பள்ளிக்  aropsh;50soto -21sop; bedchamber of a deity.

     [ ப்பள்ளி + அைற]

ப்பள்ளி ணர்த் -தல்

ப்பள்ளி ணரத்் -தல் diruppaḷḷiyuṇarddudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ைவகைற ற் ெல மா  இைறவைனப் பா தல்; to singaubade and requesta deity towake-up early in the 
morning

     [  + பள்ளி + உணரத்் -]
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ப்பள்ளிெய ச்

 
  ப்பள்ளிெய ச்  tiruppaḷḷiyeḻucci, ெப. (n.)

   கட ைளத் ெல ப் ம் பாடல்கள் அைமந்த ற் லக் யம் ( வ்);; poem sung for waking up the deity in a 
temple.

     [  + பள்ளிெய ச் ]

ற் லக் ய வைக ள் ஒன்  மாணிக்க வாசகரா ம், ெதாண்டர ப் ெபா யாழ் வாரா ம், 
இராம ங்க அ கலா ம் எ தப்பட்ட  ( ற்அக);

ப்பளிக்கம்

 
  ப்பளிக்கம் tiruppaḷikkam, ெப. (n.)

ப்ப க்கம் ;see tiru-p-padikkam.

ப்பன்

 
  ப்பன் tiruppaṉ, ெப.(n.)

ப்பம் பாரக்்க (pro);;see tiruppam.

     [ ப்பம் +  ப்பன்]

ப்பைறயைற

ப்பைறயைற  tiruppaṟaiyaṟaivu, ெப. (n.)

    க்ேகா ல்களில் நிக ம் நிகழ்ச் கைள நா ம் பைறயைற த்  ஊரவரக்்  அ யச ்Gouinuith 
Galilsons; to publish the temple rows by boat of drum.74

ப்பா ர ் ரீராஜரா ஸ்வரம் உைடயார ்ஆடை்டப் ெபரிய ழா க் த் க்ெகா ேயற்  
நான்  ப்பைற யைற  ேகட் க் ம் க ைகயார.் (ெதகன் ெதா.2 கல்.1);

ப்பனந்தாள்

 
  ப்பனந்தாள் tiruppaṉandāḷ, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டம் ம்பேகாணம் வட்டத் ள்ள ஊா;் the small town in Tanjavure district.

பண்ைடக் காலத் ல் இப்ப ல் பைன மரங்கள் நிைறந் ந்தைமயா ம், ேகா ல் மரம் பைன 
மரமாதலா ம், ஞான சம்பந்தரால் பாடல் ெபற்ற தலமாதலா ம்  எ ம் அைட ெபற்  இப்ெபயர ்
ெபற்ற .

     " ரித்தவன் ெசஞ்சைடேம னிைற ேபெரா  ெவள்ளத்தன்ைனத் தரித்த வ ர ்
பனந்தாட் த்தாடைக சச்ரேம" எனச ்சம்பந்தர ்பா ள்ளார.்

     [  + பனம் + தாள்]

ப்பைன ர்

 
  ப்பைன ர ்tiruppaṉaiyūr, ெப. (n.)

வா ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஊர:்

 the village in Thiruvarur district.

பண்ைடக் காலத் ல் பைன மரங்கள் ந் ந்தைமயால் பைன ர ்ஆ  ஞானசம்பந்தர,்  ந்தரர ்
பாடல் ெபற்ற தலமாதலா ம்  எ ம் அைடெபற்  இப்ெபயர ்ெபற்  ப்பைன ர ்எனப் 
ெபயரெ்பற்ற .

     " லெரன் ந் த ேபணப் பல ம் பர ம் பைன ேர" எனச ்சம்பந்தர ்இத்தலத்ைதப் 
ேபாற் ள்ளார.்

     [  + பைன + ஊர]்

ப்பா ா்

 
  ப்பா ா ்tiruppā, ெப. (n.)

   ெசங்கல்பட்  மாவட்டம் வள் ர ்வட்டத் ள்ள ஊா;் the village in Chengai district.

பா  என் ம் ெசால் ங் ைலக் க் ம் ங் ல ல் இைறவன் ேதான் யதால் இப்ெபயர ்ெபற்  
சம்பந்தர ்நா க்கரசரால் பாடல் ெபற்றதால்  எ ம் அைடெபற்  ப்பா ர ்எனப் ெபயர ்
ெபற்ற . கல்ெவட் ல் இவ் ர,் 'ெதாண்ைட மண்டலத்  ஈக்கா  ேதாட்டத் க் காக்க ர ்நாட் த் 

ப்பா ர"் எனக் க்கப்பட் ள்ள .

     [   + பா  + ஊா]்
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ப்பாட்

ப்பாட்  tiruppāṭṭu, ெப.(n.)

   1. கட ைளப் பற் ப் ெபரிேயார ்பா ய பாடல் (பா ரம்);; hymns or songs of a saint in praise of a deity,

இவ் ரண்  ப்பாட் த் தைலமகள் ற்றாதேல ெபா த்தம் க்ேக உைர!

   2. ேதவாரம்(ெதால்ெபா ள் 45 நச)்;:

 Tevaram.

     [  + பாட் ]

ப்பாண் க்ெகா

 
  ப்பாண் க்ெகா  tiruppāṇḍikkoḍumuḍi, ெப. (n.)

   ெபரியார ்மாவட்டத் ல் a giram asnri; the village in Periyar district.

பண்ைடக் காலத் ல் இவ் ர ்கைற ர ்என வழங் ய . இங் ள்ள ேகா ல் ப்பாண் க் ெகா  
நாளைட ல் கைற ர ்மைறந்  ெகா  என் ம் ேகா ல் ெபயேர ஊ க் ம் வழங்கலா ற் . 

வரால் பாடல் ெபற்ற ஊர ்ெகாம் ன் ேமற் ல் வ மாம ல் ஆ  பாண் க் ெகா  " எனச ்
ந்தரர ்இத்தலத்ைதப் பா ன்றார.்

     [  + பாண்  + ெகா  +  ]

ப்பாணாழ்வார்

 
  ப்பாணாழ்வார ்tiruppāṇāḻvār, ெப.(n.)

ஆழ்வார ்ப ன்ம ள் ஒ வ ம் நாலா ரத் ெதய்வப வ ள் அமலனா ப் ரான் என்ற ப ையப் 
பா யவ மான மால யார:்

 a canonized Vaisnava saint, author of Amalanādi-pirãn in Nalāyira-t-tivviya-ppirapandam, one of ten älvārs (ெச.அக);

ப்பாவாைட

ப்பாவாைட tiruppāvāṭai, ெப. (n.)

   ஆைட ேமல் ேகா ல் ேமனிக க் ப் பைடக் ம் ேசாற் க் யல் ேகா ற்  .24. உைர); 
(1.m.p.S.A. 59);; heap of boiled rice spread on a cloth, as offering to an idol.

     [  + பாவாைட]

ப்பாவாைடப் றம்

 
  ப்பாவாைடப் றம் tiruppāvāṭaippuṟam, ெப. (n.)

    ல்ைல அம்பல ெப மா க்  றவக்ெகா த் (ைதப் ச);த் நாளில் இட் ப்பைடக் ஞ் றப்பான 
அ  பைடய க் த் ப்பாவாைட என்  ெபயர.் இதற் த் தானமாக அளிக்கப்பட்ட நிலம் 

ப்பாவாைடப் றம்; taxfreeland.

     [  + பாவாைட +  றம்]

ப் -தல்

ப்பாைவ

 
  ப்பாைவ tiruppāvai, ெப.(n.)

நாலா ரத் ெதய்வப் ப வ ள் ஆண்டாள் பா ய ப  ( வ். ப்பா.தனியன்);.

 a poem in Nalāyira-tteiva-p-panuval by Äņdāļ

     [  + பாைவ]

ப்பாற்கடல்

 
  ப்பாற்கடல் tiruppāṟkaḍal, ெப.(n.)

மால் பள்ளி ெகாண்ட ம் பாற்கடல்:

 the ocean of milk, where Thirumāl sleeps.

     [  + பாற்கடல்]
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ப்

ப்  tiruppi, ெப.(n.)

ப் ணி பாரக்்க: see tiru-p-puli.

     [ ப்  +  ப் ]

  ப்  tiruppi, ெப.(n.)

   1. வட்டத் ப்  (பாலவா. 896);; worm-killer.
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ப் -தல்

ப் -தல் diruppudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t)

   1.  ம்பச ்ெசய்தல் ; to cause to return to send back.

அக் ட்டத்ைதத ் ப் னான்.

   2. இ க் ம் அல்ல  ெசல் ம் ைச ந்  unmigoso; to turn, deflect, cause to turn in a different direction.

கயவா ் ணமட் ந் ப்ப வசேமா ( மேர சத 39);.

க் தல்:

 totwist, wring, distort, as a limb. ofascis souá  ப் னான்.

   4. ெமா ெபயரத்்தல்; to translate, render into another language.

க் றைளப் பல ெமா களில் ப்  க் றாரக்ள்,

   5.பாடத்ைத ம ைற ஒ தல் =sūsvgo oscow; to revise, as a lesson.

இரண்டாம் ைறயாகப் பாடத்ைதத் ப் றார.்

   6. க ழ்த்தல்; to turn upside down, invert.

   7. மணிப்ெபா க் த் ; Gastóðgsu,

 to wind up a clock or watch.

க காரத்ைதத் ப் னான் (இவ);

   8.  ட்டல்:

 to redeem, as a mortgage.

   9jouá  ப் னான்.

   9.  ப் க் ெகா த்தல்; to give back, return, restore.

சரக்ைக ப் ட்டான் .

   10,  ரத்்தல் ; to shake, revolve.

     " ரிப்  லத் ேனான்"  க்ேகா

   11. ேநாய் த யன் தணித்தல் ,

 to cure a disease;

 to avert a calamity by magic.

     'ெகா ய  ேநாய்களியா ...ெகா த் த் ப்  டலாம் மேர சத 212 ெசய் ைனையத் ம்பச ்
Gosposo,

 to send back an evil spirit

ப்

 against one who sent it, by counter magic.

   13. ஏட் ன் பக்கத்ைதத் தள் தல்; to turn over, as the leaves of a book,

ஆைட த்   நின்றாள் அவன் ஆ ரம் ஏ  ப் ன்றான். பார தாசன்..!
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ப்

ப்  tiruppu, ெப. (n.)

   1. தடைவ; turn.

   2. ஒ ைற ேபாய் வ ைக; trip.

க. 

     [ ம்  + ப் ]

ப் க ர்

 
  ப் க ர ்tiruppugalūr, ெப.(n. )

    வா ர ்மாவட்டம் நன்னிலம் வட்டத் ள்ள ஊர;் a village in Thiruvârür district, Nannilam taluk.

     [ ம்  +  ப் ]

கல் என் ம் ெசால் ப்பம், இ ப் டம், அைடக்கலம் எனப் பல ெபா ள்ப ம். மக்கள் இப்ப ல் 
ம் வந்  வாழ்ந்ததால் இப்ெபயர ்ெபற்ற . ேம ம், இ  நா க்கர  நாயனார ் த் ெபற்ற 
த்தலம்

     [  +  கல் + ஊர]்

ப் கழ்

ப் கழ் tiruppugaḻ, ெப. (n.)

   1. ெதய்வப் கழ்ச் யான பாடல் ; songs in praise of a deity.

     "ெதாண்டர ்தங்கள் ழாங் த் ப் கழ்கள் பல ம்பா   ெப மான். 1.9)

   2. அ ண ரியார ் கப் ெப மான்  பா ய சந்தப்பாடல்களாலான ல்:

 apocm in various Šandam verses in praise of Lord Murugan by Aruna-kiri-nādar.

     [  +  கழ்]

ப் கழ்ப்ப கம்

ப் கழ்ப்ப கம் diruppugaḻppadigam, ெப. (n.)

   தண்டபாணி அ களால் 19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் ( ற்.அக);.; the minor literature 
written by Dandapáni-Adigal in 19th century.

     [ ப் கழ் + ப கம்]

ப் கழ் பஞ்சரத் னம்

ப் கழ் பஞ்சரத் னம் tiruppugaḻpañjarattiṉam, ெப. (n.)

   அ ண ரிநாதரால் 15ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் ( ற்.அக);; the minor literature 
written by Aruna-kiri-nādar in 15th century,

     [ ப் கழ் + பஞ்சரத் னம்]

ப் ைடம ர்

ப் கழ் லாசம்

ப் கழ் லாசம் tiruppugaḻvilācam, ெப. (n.)

   இராம ங்க அ கள் 19ஆம் ற்றாண் ல் எ ய ற் லக் யம் ( ற்.அக);; the minor literature written by 
Rāmalinga-Adigal in 19th century.

     [ ப் கழ் +  லாசம்]

ப் ைக

ப் ைக tiruppugai, ெப.(n.)

    ைக ேபாடப் பயன்ப ம் ஏனம் ( பக்கால்); (இ.வ.);; vessel forburning incense

     " ப் ைகக் க் ங் யம் கா  அைரக்  ெநல்  இ கலம்" (ெத கன் ெதா. அ. கண் 57,

     [  +  ைக]

ேசாழர ்காலத் ல் க்ேகா ல்களில் இைறவ க்  வ ப்பாட் ன்ேபா  இ ம் சந்தனம், அ ல், 
ங் யத் கள்களி ந்  ளம் ம் ந ம் ைகேய ப் ைக' எனப்பட்ட . அதற் ப் பயன்பட்ட 
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ப் ட்

ப் ட்  tiruppuṭkuḻi, ெப. (n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ல் உள்ள ர;் the village in Kañjeepuram district. £65uomo

எ ந்த ளி ள்ள ப்ப  |  ன் )

   1.  ள்ைளக் ட்  ய  ேபால இைறவன் ேசைவ சா ப்பதால் ட்  என ஆ ற்  என்பர.்

   2.  ள் என்ப  சடா . பாடல் ெபற்ற தலம் ஆதலால் ப் ட்  ஆ ற்  என்பர ் மங்ைக 
ஆழ்வார ்இப்ப ைய லங்ெக  ெபா நீரப்் ட் பா ம் ேபா ேம நீரம்ைலக் ெகன் ம்" என்  

ப் ைடம ார்

 
  ப் ைடம ார ்tiruppuḍaimarur, ெப. (n.)

ெநல்ைல மாவட்டம் அம்பா ச த் ரம் வட்டத் ல் உள்ள ஊர:்

 the village in Nellai district.

     [  +  ைட + ம ]

பண்ைடக்காலத் ல் இப்ப ல் ம த மரங்கள் நிைறந் ந்த தாக ம், அவற் ல் ஒன் ல் ஒ  ைட 
காணப் பட்டதாக ம், அத ள் வ ங்கம் காட்  அளித்ததாக ம், அதனால் இப்ெபயர ்ெபற்ற  
என் ம் வர ்த  ஊர.் ெப.

ப் ைன

 
  ப் ைன tiruppumuṉai, ெப. (n.)

    ப் டத் த ந்த மாற்றத்ைத ஏற்ப த் வ ; turning point.

அகர த  த ழ் வளரச்் க்  ஒ  ப்  ைனயாக அைம ம் என்  எ ர ்பாரக்்கப்ப ற

     [ ப்  +   ைன]

ப் ல்லாணி

ப் ல்லாணி tiruppullāṇi, ெப. (n.)

   இராமநாத ரத் க்க ள்ள ஒ  மா ய gaulo; a Thirumāl shrine near Rāmanādapuram district.

   1.  ல்லாரணிய னிவர ்வ பட் ப் ேபர ்ெபற்ற தலமாதலால் இப்ெபயர ்ெபற்ற  என்பர.்

   2.இராம ரான் இலங்ைகக் ச ்ெசல்ல கடல் கடக்க ஏ நாடக்ள் வ ணைன ேவண் த் தவம் டந்தார.் 
அப்ெபா  த ப்ைபப் ல்ைலேய தைலயைணயாகக் ெகாண்டதால் இப்ப  ல்லைண ஆ ப் ன் 

ல்லாணி ஆ ற்  என்பர.்

     "தணரில் ஆ  தள ம் என அன்  தந்தான் இடம் ணரிேயாதம் பணிலம் மணி ந்  ல்லாணிேய 
எனத் மங்ைகயாழ்வார ்பா வார.்

ல்லாணிெநாண் நாடகம்

ல்லாணிெநாண் நாடகம் tirubullāṇinoṇṭināṭagam, ெப.(n.)

    ரராகவர ்19ஆம் ற்றாண் ல் எ ய ற் லக் யம் ( ற்.அக.);; a minor literature written by Viraragavar.

     [ ல்லாணி + ெதாண்  + சதாடகம்]

ல்லாணி ப்

ல்லாணி ப்  tirubullāṇiyubbu, ெப.(n.)

   இராமநாத ரத்ைதச ்ேசரந்்த ல்லாணி ெயன் ம் ஊரின் ளத் ல் இ ந்  எ க்கப்ப ம் 
பாைற ப் /இதற் க் கல் ப்  என் ம் ெபயர ்(இராமத்ேதவர ்ைவத் ய ந்தாமணி  700);; rocksalt dugout 
from the bed or bottom of the tank at Tiruppullāni, a town in Ramanathapuram district. That salt is known as kalluppu.

     [ ப் ல்வைன+ ப் ன்வாணி+உப் ]

ப் லம்பல்

ப் லம்பல் tiruppulambal, ெப. (n.)

   மாணிக்கவாசகரால் 9ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் ( ற்.அக);; the minor literature written 
by Mánikka-vāśagar in 9th century.

     [  +  லம்பல்]

ப் வாரம்

 
  ப் வாரம் tiruppuvāram, ெப. (n.)

   ேகா ல் த ய அறநிைலயங்க க்  நில வரி ந்  ெகா க்கப்ப ம் ப  (நாஞ்);; portion of 
land revenue assigned to a temple or a charitable institution.

     [ ப்  + வாரம்]
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ப் ள்ளம் தங்

 
  ப் ள்ளம் தங்  tiruppuḷḷambūtaṅguḍi, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டம் ம்பேகாணம் வட்டத் ள்ள ஊர;் the village in Tanjavure district.

இராமன் சடா ைவத் தகனம் ெசய்  அப் ள்ளரசைனப் தங்கள் ளி ம் நா ம் ேபாக் லா உலகம் 
கச ்ெசய்த ப  இ வாதல் பற் ப் ள்ளம் தங்  எனப் ெபயரெ்பற்ற  என்பர.் 

மங்ைகயாழ்வார ்இப்ப ையப் ெபா ெகாள் ைறவன் ைசபா ம் ள்ளம் தங்  தாேன 
உயரவ்ாகப் ேப வார"் எனப்பா ன்றார்

ப் ற் டைல

 
  ப் ற் டைல tiruppuṟkuḍalai, ெப. (n.)

ப் ற் ைட; see tiru-p-pur-kiidai.

ப் ற் ைட

ப் ற் ைட tiruppuṟāṭai, , ெப. (n.)

   மா யர ்(ைவணவரக்ளின்); ம யாைட த யன ைவக் ம் ஒைலப் ெபட் ( பரம் 490);;   5la basket 
used by orthodox Vaisnavas for carrying the cloth, etc., to be worn after bath.

     [  +  ற் ைட]

ப் றக் ைட

ப் றக் ைட tiruppuṟakkuḍai, ெப. (n.)

இைறவ க் ப் ன் றமாகப் க் ம் ைட-,

 parasol held over a deity from behind.

ெபான் ெகா  ெசய்த ப் றக் ைடெயான்  (S././.ii. 34);

     [  +  றக் ைட]

ப் றவார்பனங்காட் ர்

 
  ப் றவாரப்னங்காட் ர ்tiruppuṟavārpaṉaṅgāṭṭur, ெப. (n.)

   ெதன்னாரக்ா  மாவட்டத் ள்ள ஊா;் the village in South Arcot district.

பைன மரங்கள் நிைறந்த காட் ப் ப ல் இந்த ஊர ்ேதான் யதால் பனங்காட் ர ்எனப் ெபயர ்
ெபற்ற .   மன்னன் தன் ஒப்பற்ற யாகத் ன் லம் றா ற்  அைடக்கலம் தந்ததால் இைறவன் 
காட்  ெகா த்தார.் இதனால் ப் றாவார ்பனங்காட் ர ்எனப் ெபயர ்ெபற்ற  என்பர.் இப்ப ையப்

     "பாணில் யாழ் ர ம் றவார ்பனங்காட் ர"் என ஞான சம்பந்தர ்பா ள்ளார.்

ப் ன் ர்த்தல ராணம்

ப் ன் ரத்்தல ராணம் tirubbuṉārttalaburāṇam, ெப. (n.)

கனகசைபக் க ராயரால் 19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப் பட்ட ெதான்மம்( ற்.அக);

 Apuranam written by Kanagašabai in 19th century,

     [ ப் ண்கள் + தவப் ராணம்]

ப் னவா ல்

 
  ப் னவா ல் tiruppuṉavāyil, ெப. (n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டம் வாடாைன வட்டத் ல் உள்ள ஊா;் a villageinRamanada puram district.

நீர ்வளம் காரணமாக னல்வா ல் என்றைமந்  ன் னவா ல் ஆ ற் .

ப் வணம் ந்தரரால் பாடப்ெபற்ற தலம்.  ந்தரர ்இத்தலத்ைத,"பத்தர ்தாம்பலர ்பா நின்றா ம் 
பழம்ப  ெபாத் லாந்ைதகள் பாட்டறாப் னவா ேல எனப் பா ள்ளார.்

     [  +  னல் + வா ல்]

ப் ட் -தல்

ப் ட் -தல் diruppūṭṭudal,    5 ெச ன்றா  (v.i.)

   மணமகள் க த் ல் தா  கட் தல்; to tie the tāli round the neck of a bride.

 Jo  ற்றத்தார ் ன்னம் நீ ப் ட் ய

     [  + ஆட் -]
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ப் வல்

 
  ப் வல்  tiruppūvalli, ெப.(n.)

   மகளிர ் க்ெகாய்தைலப் பற் க் ம் வாசகப் ப ; a poem of TiruvâSagam purporting to be sung by 
girls collecting flowers.

ப் வணத் ர்த்தவ ப்

ப் வணத் ரத்்தவ ப்  tiruppūvaṇattīrttavaguppu, ெப. (n.)

   சா ப் லவர ்அவரக்ளால் 17ஆம் ற்றாண் ல் எ தப் பட்ட ற் லக் யம்; a literature composed by 
Samipulavar in 17th century.

இவர ் ப் வண ரத்்  வ ப்  என் ம் மற்ெறா  ற் லக் யத்ைத ம் எ ள்ளார ்( ற்.அக.);

     [  + ஆவண ரத்்தம் + வ ப் ]

ப் வணம்

 
  ப் வணம் tiruppūvaṇam, ெப.(n.)

    வகங்ைக வட்டத் ல் உள்ள ஊர;் avillage in Sivagangai district.

வர ்ேதவாரம் ெபற்ற ப : இங் ப் க்கள் அக்காலத் ல் நிைறயப் த் க்கேவண் ம். ஆதலால் 
வணம் எனப் ெபயர ்ெபற்  இ க்கலாம். ேதவாரத் ம், கல்ெவட் ம் ப் வணம் என்ேற 

ப் டப் பட் ள்ள .

     "ெபா ேய  ேமனி ெபா ந்  ேதான் ம் ெபா ல் க ம் வணதெ்தம் ப் வணவண்ணம் 
னிதனாரக்்ேக" என நா க்கரசர ்இத்தலத்ைதப் பற் ப் பா ள்ளார.்

     [  +  வணம்)

ப் வணவண்ணம்

ப் வணவண்ணம் tiruppūvaṇavaṇṇam, ெப. (n.)

கந்தசா  லவர ்அவரக்ளால் 17ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் ( ற்.அக); .

 a literature written by Kandaswami pulavar in 17th century.

     [  + ஆவணவண்ணம்]

ெபண்ணாகடம்

 
  ெபண்ணாகடம் tirubeṇṇākaḍam, ெப. (n.)

ெதன்னாரக்ா  மாவட்டத் ல் உள்ள ஊர:்

 a small town in South Arcot district. Ødisgust;

ேதவகன்னிய ம், ேதவ ஆ ம் (காமேத ம்); ெவள்ைள யாைன ம் வ பட்ட ஊர ்என் ம். ெபண் 
(ேதவகன்னியர)்;, ஆ (காமேத );, கடம் (ெவள்ைளயாைன);  ன் ம் ேசரந்்  வ பட்ட தலம் அப்ெபயர ்
ெபற்றெதன் ம் வர.் அப்ெபயர ்கல்ெவட் ல் இவ் ர ்வடகைர இராசா ராச வளநாட்  
ேமற்காநாட் ப் ரமேதயமான  ெகாண்ட ேசாழ ச ரே்வ  மங்கலம் என க்கப்பட் ள்ள .

     [  + ெபண் + ஆ + கடம்]

ெப ந் ைற

 
  ெப ந் ைற tiruberunduṟai, ெப. (n.)

   மாணிக்கவாசகர ்அ ெவாளி ெபற்ற ம் தஞ்ைச மாவட்டத் ல் உள்ள மான ஒ  வத்தலம் ; a Śiva 
shrine in Tanjavure district, the place of spiritual enlightenment of Mānikkavāšagar.

     [  + ெப ந் ைற]

ப்ேபெர ல்

 
  ப்ேபெர ல் tiruppēreyil, ெப.(n.)

   ெநல்ைல மாவட்டத் ள்ள ஊா;் a village in Nellai district.

     [  + ேபர ்+ எ ல் =  ேபெர ல்]

எ ல் என்ப  ேகாடை்டையக் க் ம் ெசால். அக்காலத் ல் இங் க் ேகாடை்ட இ ந் க்க 
ேவண் ம். இைதச ் ற்  எ ந்த ஊர ்ேபெர லா ற் . மா யத் ப்ப யாக ம்,  வத்தலமாக ம் 

ளங்  ன்ற . நா க்கரசரால் பாடல் ெபற்ற . நம்மாழ்வார ்இப்ப ைய, ேபாலச ்ெசந்ெநற்கள் கவரி 
ம் னல் ப்ேபெர ற்ேக" என்  பா ள்ளார.்

ப்ேபா ரஆ் கக்.
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ப்ேபைரத் ப்பணிமாைல

ப்ேபைரத் ப்பணிமாைல tiruppēraittiruppaṇimālai, ெப.(n.)

   இரத் னக்க ராயா ் 17ஆம் ற்றாண் ல் எ ய ற் லக் யம் ( ற்.அக);; a literature written by Rattina-
kkavirāyar.

     [ ப்ேபைர +  ப்பணிமாைல]

ப்ெபாற் 

ப்ெபாற்  tiruppoṟpū, ெப.(n.)

   ெபான்னா ம், மணி (இரத் னங்);களா ம் தாமைரப்  ேபான் ம், ெசவ்வந் ப்  ேபான் ம் 
அழகாகச ்ெசய்யப்ெப ம் ெபாற்  (ெதகல்ெதா. 2:2, கல். 39);; a kind of golden flower.

     [  + ெபான் +   ]

ப்ெபா

ப்ெபா  tiruppoṟi, ெப. (n.)

ேவந்தர ் த ேயா க் ரிய உட ய லக்கணம்:

 auspicious mark as of sovereignity, ossosro,

ற் க் ந் ப் ெபா ண்  ல 2.23%

     [  + ெபா ]

ப்ேபா ர்

 
  ப்ேபா ர ்tiruppōrūr, ெப.(n.)

ெசங்கல்பட்  வட்டத் ள்ள ஊர:்

 asmall town in Chengalpet taluk.

ேபார ்காரணமாக இவ் ர ்ேபா ர ்என வந் க்கலாம்.  கப்ெப மான் ரப மைன ண்ணில் 
ெசன்  ேபார ் ரிந்த  இவ் ர ்என்ப  ெதான்ம வரலா . கல்ெவட் ல் இவ் ர ்ேபாரி ர ்என்  

க்கப்பட்  உள்ள  (த . ஊர.் ெப. அக!);

ேபா ா் ப்ேபா ர்அட்டகம்

 ேபா ா் ப்ேபா ரஅ்ட்டகம் dirudiruppōrūraṭṭagam, ெப. (n.)

   சரக்்கைரயார ்என்பவரால் 19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் ( ற்.அக);; the literature 
written by Šarkkaraiyār in 19th century.

     [ ப்ேபா ர ்+ அட்டகம்]

ப்ேபா ர்ஆ கக்கட ள்

ப்ேபா ரஆ் கக்கட ள்  diruppōrurāṟumugaggaḍavuḷdudi, ெப.(n.)

    .  ப் ரமணிய பார யாரால் 19-20ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் (off-o.);; the minor 
literature written by Subramaniya Parathiyar in 19-20th century.

     [ ப்ேபா ர ்+ ஆ கக்கட ள் +  ]

ப்ேபா ரஆ் கன்.......

ப்ேபா ர்ஆ கன் ங்க ெந ல்

ப்ேபா ரஆ் கன் ங்க ெந ல் த்தம் tiruppōḷurāṟumugaṉguṟuṅgaḻineḍilviruttam, ெப. (n.)

 SRGuhug srsörgyb  லவரால் 19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப் பட்ட ற் லக் யம் ( ற்.அக);;

 the minor literature written by chidambara samigal in 19th century.

ப்ேபா ர் ள்ைள

ப்ேபா ர் ள்ைள  tiruppōrūrkiḷḷaiviḍutūtu, ெப. (n.)

   கந்தசா  த யாரால் 19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் ( ற்.அக);; the literature written 
by Kandasami in 19th century.

     [ ப்ேபா ர ்+  ள்ைள +  ர் ]

ப்ேபா ர் ைகய த்தான்வண்ணம்
ப்ேபா ர் ைகய த்தான்வண்ணம் tiruppōrūrcigaiyaṟuttāṉvaṇṇam, ெப.(n.)

   இராமசா க் க ராயரால் 20ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் ( ற்.அக);; the literature 
written by Ramasami kavirayar in 20th century.

ப்ேபா ர்ேதாத் ரமாைல

ப்ேபா ரே்தாத் ரமாைல tiruppōrūrtōttiramālai, ெப. (n.)

    ேகசன் என் ம் அட் யாரால் 19-20ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் ( ற்.அக);; the 
literature written by Murukčğan in 19-20th century.

     [ ப்ேபா ர ்+ ேதாத் ரமாைவ]

ப்ேபா ர்வ நைடப்பா ரம்
ப்ேபா ரவ் நைடப்பா ரம் tiruppōrūrvaḻinaḍaippācuram, ெப. (n.)

. ெபான் சா  அட் யாரால் 19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் ( ற்.அக);.
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ப்ேபானகம்

ப்ேபானகம் tiruppōṉagam, ெப.(n.)

கட க் ப் பைடத்த அ  (S.I.I.i.82);:

 offerings of boiled rice to a deity.

     [  + ேபானகம்]

பரணி

 
  பரணி tirubaraṇi, ெப. (n.)

   களா : என் ம்  ஞ்சா (சா.அக.);; Indian ipecacuanda.

பைல
பைல tirubalai,    ெப. (n.) ெகா வைக (யாழ்.23, ); a kind of climber.

மகண்ைமந்தன்

டா

 
  டா tirubuṭā, ெப. (n.)

 gravlo; cardamom.

ைர

 
  ைர tiruburai, ெப. (n.)

   சாரைண; onestyled trianthema.

ம்ப

 
  ம்ப tirumba,  . .எ. (adv.)

ம்ப ம் பாரக்்க, see tirumbavum.

     " ம்ப வா" (உவ.);

ம்பத் ம்ப

 
  ம்பத் ம்ப tirumbattirumba, ெப. (n.)

   அ க்க  (சா.அக);; again and again, often, times.

ம்ப ம்

 
  ம்ப ம் tirumbavum, ெப. (n.)

ேம ம்:

 further more, moreover, again.

ம்பாக்க

 
  ம்பாக்க ெப. (n.)    நல்லப் பாம் ; cobra.

ம் கம்

 
  ம் கம் tirumbigam, ெப. (n.)

பா ரி:

 trumpet flower tree.
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ம் -தல்

ம் -தல் dirumbudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  றப்பட்ட இடத் ற்ேகா பைழய நிைலக்ேகா வ தல் அல்ல  தல் totயா,

 turn back, return.

   2. மா தல் ; to be changed as the mind.

   3  ல தல்,

 to be averted, as an evil;

 to abate as a disease.

   4. க ரவன் சாயதல் ; to decline as the Sun.

   5. வைளதல்; to turn, as an angle;

 to bend as a road or river;

 to be refracted, as light

க.   ம.

ம் க

 
  ம் க tirumbuga, ெப. (n.)

 Limbus snake.

ம் கால்

 
  ம் கால் tirumbukāl, ெப. (n.)

    ங் காலம் (இ.வ);; time of return.

     [ ம்  + கான்]

ம் கமா -த்தல்

ம் கமா -த்தல் tirumbumugamāyiruttal,    3 ெச. . (v.i.)

நலப்பட்  வ தல்:

 taking a favourable turn said of diseases and chiefly of smallpox and allied diseases.

     [ ம்  +  கமாய் + இ -]

மகண்ைமந்தன்

 
  மகண்ைமந்தன் tirumagaṇmaindaṉ, ெப. (n.)

    மகளின் மகனான காமேவள் ( ங்.);; kāma as the son of Lakşmi.

     [ மகள் + ைமந்தன்]

மகள்

மகள் tirumagaḷ, ெப.(n.)

ெசல்வத் ற்கான கட ள் (இலக் );:

 Lakshmi

     " ல்லேலற்ற மக ம்"  (கம்பரா உ க்காட்  58);

     [  + மகள்]
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மகள்ெகா நன்

 
  மகள்ெகா நன் tirumagaḷgoḻunaṉ, ெப. (n.)

மகளின் கணவனா ய மால்,

 Thirumāl, as the husband of Thirumagal.

     [ மகள் + ெகா நன்]

மகன்

மகன் tirumagaṉ, ெப. (n.)

   1.  மகண்

 soloshādār Lustfää;see tiru-magam-maindad.

   2.  மகள்ெகா நன் பாரக்்க; scetiru-magal. kolunan.

   3. ெசல்வமகன்; darlingson or prince.

     " மகென ந்  ேபா " ( வக. 2094);

     [  + மகன்]

ம டம்

 
  ம டம் tirumaguḍam, ெப. (n.)

    ேமனிகளின் தைல ல் அணியப்ப ம்  ( ரீடம்);; crown.

     [  + ம டம்]

மங்கலம்

 
  மங்கலம் tirumaṅgalam, ெப. (n.)

ம ைர torraul-Lāśā a-siram esno,

 a small town in Madurai district.

இவ் ர ்மண் வளத்தா ம், மடக்லத் ெதா ல் காரணமாக ம் இப்ெபயர ்ெபற்  இ க்கலாம் என 
அ ஞர ்ேசாமெல வார ்(த  ஊர.் ெப. அக.);

     [  + மண் + கலம் +  மடக்லம்+  மங்கலம்]

மங்க யம்

 
  மங்க யம் tirumaṅgaliyam, ெப. (n.)

மங்க யம்;  see tirumangiliyam.

மங் யம்

மங் யம் tirumaṅgiliyam, ெப. (n.)

தா   wedding badge.

     "Gugèrsch  மங் யத் ம் (இராமநா பாலகா. 20);

     [  + மங் யம்]
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மங்ைகநகா்

 
  மங்ைகநகா ்tirumaṅgaina, ெப. (n.)

ெநல்ேவ  மாவட்டத் ள்ள ஊர:்

 the village in Nellai district.

இன்  பாைளயங்ேகாடை்ட என்  வழங்  ன்ற . நின்ற ர ்ெந மாறனா ய பாண் ய மன்னர ்
ெநல்ேவ க்  வ ைக தந்தேபா  அவ ைடய ேத  மங்ைகயரக்ர யாைரப் மகளிர ்பல ம் 

ரளாக வந்  வரேவற்ற ஊர ் மஞ்சனப் றம்

இவ் டமாதலால் மங்ைக ஊர ்என்  ெபயரெ்பற்ற . பாைளயன் என் ம் ெபய ைடய 
கன்ன யன் மங்ைக நகரில் தன் ெபயரால் ஒ  ேகாடை்டையக் கட் யதால் பாைளயங்ேகாடை்டயாக 
மா த் மங்ைக நகர ்என் ம் ெபயர ்அ ேயா  அ ந்  ட்ட  எனச ் றப் ப் ெபயர ்அகரா  

ற .

மங்ைகமன்னன்

 
  மங்ைகமன்னன் tirumaṅgaimaṉṉaṉ, ெப. (n.)

மங்ைகயாழ்வார ்பாரக்்க: See tirumangas-àIvár.

     [  + மங்ைக + மன்னன்]

மங்ைகயாழ்வார்

 
  மங்ைகயாழ்வார ்tirumaṅgaiyāḻvār, ெப. (n.)

   ஆழ்வார ்பன்னி வ ெளா வ ம் நாலா ரத் ெதய்வப் ப வ ள் ெபரிய ெமா  த யன 
பா யவ மா ய மால யார;் saint author of Periya-tirumoli and other works in näläyira-t-teiva-p-panuval, one of 
ten älvārs.

மஞ்சனக்க
மஞ்சனக்க  tirumañjaṉakkavi, ெப. (n.)

   ேகா ல் ேமனிகளின் க்காட் க் காலங்களிற் பாடப்ப ம் பாட்  (ேகா ெலா 68);; verse 
recited while bathing a deity.

மஞ்சனக்காேவரி

 
  மஞ்சனக்காேவரி tirumañjaṉakkāvēri, ெப. (n.)

    வரங்கத் த் மாைலத் க் ச ்ெசய்வதற்  நீெர க் ம் காேவாரி ன் ைள ஆ  ; a 
branch of the Kāverifrom which water is carried for bathing the deity at Srirangam..

     [  + மஞ்சனம் + காேவரி]

மஞ்சனசாைல

மஞ்சனசாைல tirumañjaṉacālai, ெப. (n.)

   கட ளர,் அரசர ் த ேயார ் க்கா  uéll-lb; bathing place of a deity, king etc.

ேகா ள்ளால் மஞ்சன சாைல ல் எ ந்த ளி ந்  (S.I.I.i.35);.

     [  + மஞ்சனம் + சாைல]

மஞ்சனப்பட்ைட

 
  மஞ்சனப்படை்ட tirumañjaṉappaṭṭai, ெப.(n.)

 Gausirgif|Gourržßgibi lodhra-bark.

மஞ்சனப் றம்

மஞ்சனப் றம் tirumañjaṉappuṟam, ெப.(n.)

ேகா ல் ேமனிக க் த் மஞ்சனம் க் காட்  ெசய் ம் மஞ்சன நீரில் ெசண்பக 
ெமாட் , ஏலம்,  லா சை்ச ேவர ்ஆ யவற்ைற இட் க் ெகாண்  வ பவ க்  வ வாயாகக் 
ேகா ல் நிலத் ெலா  ப ைய இைற யாகக் ெகா க் ம் இடம்: tax-free land. இந்நிலம் 
அைரமா ம்,  மஞ்சனப் றமாக நனாங்கள் ட்டைமயால் இ க் த் மஞ்சனம் எ க் ம் 
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மஞ்சனம்

மஞ்சனம் tirumañjaṉam, ெப. (n.).

   1.   க்  ப் ட்ட இடத் ந்  நீைரக் ெகாண் வந்  மந் ரம் ெசால்  வ  பாட் ற்கான 
ேமனிைய ( க் ரகத்ைத); நீராட் ைக; bath of an idol or a king.

     " மஞ்சனத் க்  ஸ்தபத ர யங்கள் ேவண் வன ம் (Slli, 87.);

   2. ேகா ல் வ  பாட் ன் ேபா  ேமனி ைன நீரா வதற் காக எ த்  வரப்ெப ம் 
யநீர;் holywater for the bath of an idol or a king.

£5ucorongpo ெகாண்ரந்்  (ெபரிய, ேசரம9 );

மஞ்சனமாட் தல்

 
  மஞ்சனமாட் தல் dirumañjaṉamāṭṭudal, ெச. ன்றா (v.t.)

    க்காட் ைக,  ப் ட்ட இடத் ந்  நீைரக்ெகாண்  வந்  மந் ரம் ெசால்  
வ பாட் ற்கான ேமனிைய ( க் ரகத்ைத); நீராட் ைக; to bath of an idol (ெச.அக);.

     [  + மஞ்சனம் +ஆட் -]

மஞ்சனேவ ைக

 
  மஞ்சனேவ ைக tirumañjaṉavētigai, ெப. (n.)

    க்காட் ம் இடத் ற்  இைறத் ேமனிைய எ ந்த ளச ்ெசய் ம் அ மைண; a pedestal on 
which an idol in placed while being bathed

     [  + மஞ்சனம் + ேவ ைக]

மடந்ைத

 
  மடந்ைத tirumaḍandai, ெப. (n.)

    மகள்; Lakshmi.

     ' மடந்ைத மண் மடந்ைத இ பா ம் கழ"   ெபரிய  /%

     [  + மடந்ைத]

மணம்

மடம்

மடம் tirumaḍam, ெப. (n.)

    ன் மாளிைக; abode of a priest.

     "மண் ந்  மடெம  த்தைர ம " (உபேதசகா.  வ ரா.55);

     [  + மடம்]

மடவாளகம்

 
  மடவாளகம் tirumaḍavāḷagam, ெப.  (n.)

ேகா ைலச ் ற் ள்ள இடம்:

 premiscs surrounding a temple (ெச.அக);.

     [  + மடவளாகம்]

மைட ளாகம்

மைட ளாகம் tirumaḍaiviḷākam, ெப.(n.)

மடவளாகம் (S.1.1.1,19); பாரக்்க: see tiru-magar-valāgam.

     [  + மைட ளாகம்]
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மண்

மண் tirumaṇ, ெப.(n.)

   1. மா யர ்ெநற் ல்  ( நாமந்தரித்);தற் ரிய ெவள்ளிய மண்கட்  ; white earth used by 
Vaisnavas in marking their fore-heads.

   2.  மால யார ்ெநற் ல் இட் க் Qamsir solo off; Vaisnava religious mark.

     " மந் ர ல்ைல சங்கா ல்ைல  மணில்ைல" (அஷ்டப் ேவங்கடத்தத் 99);

     [  + மண்]

மண்காப்

மண்காப்  tirumaṇkāppu, ெப. (n.)

மண் 2 பாரக்்க: see tiru-map.2

     [ மண் + காப் ]

மண்டலம்

 
  மண்டலம் tirumaṇṭalam, ெப. (n.)

    வமண்டலம் (யாழ்அக);; polar region.

     [  + மண்டலம்]

மண்ெபட்

 
  மண்ெபட்  tirumaṇpeṭṭi, ெப. (n.)

மண் த யன ைவக் ஞ் ெபட் ,

 small basket for keeping the white earth and saffron used in religious marks (ெச.அக);

     [ மண் + ெபட் ]

மணம்

 
  மணம் tirumaṇam, ெப. (n.)

   ஆ ம் ெபண் ம் கணவன் மைன யா ம் நிகழ்ச்  மணம்பரிமா -தல் அல்ல  சடங்  
ெசய் ம் ழா; marriage.

மண வைழப்  மடல்

     [  + மணம்]

மணம்பரிமா தல்

மணம்பரிமா தல் dirumaṇambarimāṟudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t).

   1. தாளித்தல் (மா யர ்வழக் );; to season curry with fried spices.

   2. ெபாய் கலந்  ேப தல் இவ); to speak with falsehood.

     [ மணம்+பரிமா :]

மணி ற் நா்

மணி ற் நா ்tirumaṇiguyiṟṟu, ெப. (n.)

த் க்ேகாப்ேபார,்

 pearl-stringers, bead-workers.

     " மணி ற் நர ் றந்த ெகாள்ைகெயா " ( லப்.546);

     [ மணி +  ற் தா]

ம த்தானம்

ம த்தானம் tirumaṇuttāṉam, ெப. (n.)

   நீரா ய ன் ெசய் ம் ெகாைட; gift by person made after his bath.

     "unorgolf girl to or  ம த்தான மர ளிக் க ந்த ன்" (ெப ங் இல7வாண 22 |  மண் தானம்);
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ம

 
  ம  tiru-madi, ெப. (n.)

   ம ப் த் த ம் வைக ல் மணமான ெபண்ணின் ெபய க்  ன்னால் இடப்ப ம் அைடெமா ; a 
title for a married woman;Mrs.

     [  + மத ்(Ski); - ம  (tail);]

ம ல்

ம ல் dirumadil, ெப.(n.)

   ேகா ன் ற் ம ல்  (I.M.P.S.A. 362);; compound wall of a temple.

     [  + ம ல்]

ம ரம்

 
  ம ரம் dirumaduram, ெப, (n.)

   பழம், ெநய், ச க்கைர த யவற்ைறச ்ேசரத்் ச ்ெசய்யப்ப ம் பைடயல் ெபா ள் நாஞ்); a kind of 
sweet offering in temples.

     [ +ம ரம்]

மந் ரக்ெகா

மந் ரக்ெகா  tirumandirakkoḍi, ெப. (n.)

   ெகா  ைல (S.I.I.vii,439);; flag on the flag-staff.

     [  + மந் ரம் + ெகா .]

   83  மந் ரேவாைலநாயகம்

மந் ரஞ்ெசால் -தல்

மந் ரஞ்ெசால் -தல் dirumandirañjolludal,    13 ெச. ன்றா  (v.t.)

   அ ைர தல் (n-LG; fo Googdi);;

 to impart religious instruction.

க் த் மந் ரஞ் ெசால்ேலன்.

     [  + மத் ரம் + ெசால் -]

மந் ரேபானகம்

மந் ரேபானகம் tirumandirapōṉagam, ெப. (n.)

கட ட் ப் பைடக் ம் பைடயல்:

 food - offering to a deity.

     " காலச ்சந்  மந் ர ேபானகத் க்  அ  ெசய்த ள" (S.I.M. vii.281);

     [  + மந் ரம் + ேபானகம்]

மந் ரேபாணப் றம்

மந் ரேபாணப் றம் tirumandirapōṇappuṟam, ெப. (n.)

   ேகா ல் பைடயல் ெசல க்  டப்பட்ட (நிேவதனத் க்  டப்பட்ட மானியம்);  (S.I.I.iv, 
194);; endowment of land for providing food, offerings to the deity in a temple.

     [ மந் ரேபானகம் +  றம்]

மந் ரம்

மந் ரம் tirumandiram, ெப. (n.)

   1.  வன்,  மால் இவரக் க் ரிய ஐந்ெத த் , எடெ்ட த்  மந் ரங்கள்:

 mystic formula sacred to Siva and Visnu, viz., pañjāksaram and astāksaram.

     " மந் ர ல்ைல  சங்கா ல்ைல (அஷ்டப் ேவங்கடத்தத் : 99);

    லநாயனார ்ெசய்த ஒ  வனியத் ைற ; a treatise on Saiva-Siddhanda philosophy by Tirumüla-
náyanâr.

   3. ேகா ல் ; temple.

     [  + மந் ரம்]

686

www.valluvarvallalarvattam.com 11768 of 19068.



மந் ரேவாைல

மந் ரேவாைல tirumandiravōlai, ெப. (n.)

   அரசைவ ஆள் ைன (நிரவ்ாக); அ காரி("இராச காரியங்தன்);; king'sministerial officer,

     " மந் ரேவாைல தார டங்க ப்பைரயர ்(Sll.ii,306 

     [  + மத் ரம் + ஓைல]

மந் ரேவாைலநாயகம்

மந் ரேவாைலநாயகம் tirumandiravōlaināyagam, ெப. (n.)

   அரசன் ஆைணையத் மந் ர ஓைல என் ம் அ காரி எ ய ன் அைத அரசன் ஆைணேயா  
ஒப் ட் ப்பாரத்்  இைச  வழங் ம் –அ காரி; chief ministerial oficer of a king.

ம லா

     " மந் ரேவாைல நாயகம் அச் தன் இராசராசனான ெதாண்ைடமா ம் (Sll.i,335);

     [  + மந் ரம் + ஒைல + தாயகம்]

ம லா

 
  ம லா  tirumayilāṭi, ெப. (n.)

   நாைக மாவட்டம் ரக்ா  வட்டத் ல் உள்ள ஊர;் the village in Tanjavure district.

     [  + ம லா .]

அம் ைக ம ல் உ வங்ெகாண்  இத்தலத் ல் வ பட்டதால் இப் ெபயர ்ஏற்பட்ட  (த  ஊர.் ெப.);

மரம்

 
  மரம் tirumaram, ெப. (n.)

   அரச மரம் ( டா);; pipal

     [  + மரம்]

ம தந் ைற

ம தந் ைற dirumarudanduṟai, ெப. (n.)

ம த ன் ைற (பரிபா 11:30); பாரக்்க: See tiru-maruda-munrurai.

     [  + ம தம் +  ைற]

  ம தந் ைற dirumarudanduṟai, ெப. (n.)

   ம ைர ல் ைவையக் கைர ந்த ஒ  éஞ்ேசாைல; an ancient pleasure grove on the banks of the Vaigai at 
Madurai.

     " ம தந் ைறக் காேவ ேபா ங் காக்களி ம் ைளயா " (ெதால்ெபா ள் / உைர..!

     [  + ம தம் +  ைற + கா]

ம த ன் ைற

ம த ன் ைற dirumarudamuṉṟuṟai, ெப.(n.)

ம ைர ல் ைவையயாற் த் ைற:

 a bathing ghat of the Vaigai at Madurai.

     " ைச ைச ேதனாரக்் ந் ம த ன் ைற" (க த் 25,);

     [ ம தம் +  ன் ைற]

மல்

 
  மல் tirumal, ெப. (n.)

க க்காய் ேதான் க்காய், ெநல் க்காய்:

 the three myrobalams-Gall nut, belleric myrobalan and Indian gooseberry.
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மலர்

மலர ்tirumalar, ெப. (n.)

   தாமைரமலர ்( ங்.);; lotus.

     " மலரி ந்த யவன்ேபால" (கல்லா 71);

     [  + மலர]்

மைல

மைல tirumalai, ெப.(n.)

   1. ெதய்வத் தன்ைம ைடய மைல; sacred mountain.

     " ைளயாட நின்ேற ைளயா  மைலக்ேக"

   84

மைலப்ப கம்( க்ேகா 133);

   2. sustanøv; hill at Tirupati, sacred to Visnu.

     " மைலசச் க்கம்" (ெபரிய );

   3.  மா க் ரிய ேவங்கடம்:

 Tirumals hill, tiruvengadam.

     "Anarco dijama, urirágih  மைலேய  இயற். !

     [  + மைல. மைல –  வ ப் ண்]

வடாரக்்கா  மாவட்டம் ேபா ர ்வட்டத் ல் ஓர ்ஊ ம், ெநல்ைலக் கட்டெபாம்மன் மாவட்டத் ல் 
க் ற்றால மைலசச்ார ல் 6  . . ெதாைல ல் ஓர ்ஊ ம் மைல என் ம் ெபயரில் உள்ளன. 

மைல ப் ரமணியர்ேதாத் ரம்

மைல ப் ரமணியரே்தாத் ரம் tirumalaisuppiramaṇiyartōttiram, ெப.(n.)

ெநல்ைலயப்பர ்அவரக்ளால் 19-20ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் (5');. -o);:

 a literature written by Nellaiyappar in 19-20th century.

     [ மைல +  ப் ரமணியச ் ேதாத் ரம்]

மைலதரிசனப்பத்

மைலதரிசனப்பத்  dirumalaidarisaṉappaddu, ெப. (n.)

    னிசா  த யாரால் 20ம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம்: ( ற்.அக);; the literature written 
by Munisami Pillai in 19-20th century.

     [ மைல + தரிசனப்பத் ]
மைலநாயக்கா் மைலநாயக்கா ்tirumalaināyak,    ெப. (n.)  .  . 1623  தல் 1659 வைர ம ைரைய அரசாண்ட நாயக்கா ்அரசா்

மைலெநாண் நாடகம்

மைலெநாண் நாடகம் tirumalainoṇṭināṭagam, ெப. (n.)

மன்னர ்ெப மாள் லவரால் 18ம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட &jslaváðuto

     [ மைல + ெதாண்  + நாடகம்]

மைலப்ப ப்பகம்

மைலப்ப ப்பகம் dirumalaippadippagam, ெப. (n. )

   1.  க் கர ்ஞான த்த வா களால் 18-19ம் ற்றாண் ல் மைலயாழ்வார ்எ தப்பட்ட 
ற் லக் யம் ( ற். அக.);; the minor literature written by Tiru-k-kurugurfiá našitta-Šuvâmigal in 18-19th century.

   2.  . ஐயாசச்ா  த யார ்அவரக்ளால் 19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட stbastavakstuutb 
( ற்.அக.);; the minor literature written by Mu. Iyā-c-cámi mudaliyār in 19th century,

   3 ஏகாங் ச ் வா களால் 20ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் ( ற்.அக);; the minor 
literature written by Egañgu-c-šuvâmigal in 20th century.

மைலயாழ்வார்

மைலயாழ்வார ்tirumalaiyāḻvār, ெப.(n.)

மைல, 3 பாரக்்க: see tirumalai_3(ெசஅக);.

     [ மைல + ஆழ்வார]்
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மழபா

 
  மழபா  tirumaḻpāṭi, ெப. (n.)

 gosos மாவட்டம் ைவயா  வட்டத் ள்ள asari;

 a village in Thanjāvūr district.

     [  +மழவர+்பா ]

ேபாரில் றந்  ளங் ய பைட ரரக்ள் மழவர ்நிைறந்த ப  மழவர ்பா  எனப் ெபற் ப் ன் 
மழபா யா த்  எ ம் அைட ெபற்ற . கல்ெவட் ல் இவ் ர ்ம வா  எனக் க்கப்பட் ள்ள . 

வர ்பாடல் ெபற்ற தலம்.

     "மன்ேனமாமணிேய மழபா ள் மாணிக்கேம"

என்  ந்தரர ்இத்தலத்  இைறவைனப் பா ன்றார ்(த . ஊர.் ெப.);

த ைசயாழ்வார்

 
 த ைசயாழ்வார ்tamiḻisaiyāḻvār, ெப.(n.)

   ஆழ்வாரக் ள் ப ன்ம ள் ஒ வ ம் நாலா ரத் ெதய்வப்ப வ ள் சச்ந்த த்தம், 
நான் கன் வந்தா  என்ற ப கைளப் பா யவ மா ய மால் -oily-ustri; a canonized Vaishnava 
saint author of Tiruccanda-viruttam and Nänmugantiruvandãdi, one of ten älvārs (ெச.அக);

     [ ம ைச + ஆழ்வார]்

ம மார்பன்

ம மாரப்ன் tirumaṟumārpaṉ, ெப. (n.)

   1. மார் ல் அழ ய ம ைவ ைடயவனா ய மால்,

 as having a mole on his.

மாணிக்

 chest.

     " ம மாரப்ன்ேபாற் றல்சான்ற காரியம்" (க த். 4, 2 2. அ கன்: Arhat ( டா.);.

     [  + ம  + மாரப்ன்]

மைறக்கா

 
  மைறக்கா  tirumaṟaikkāṭu, ெப. (n.)

இந்நாளில் ேவதாரணியம் என்றைழக்கப் ப ம் இவ் ர ்நாைக மாவட்டத் ள்ள :

 the village in Nagapattinam district.

     [  + மைற + கா ]

மான்கள் ந் ந்தைம பற்  மைரக்கா  என்றைழக்கப்பட்ட இவ் ைர, மைர என்பதைன மைற 
என றழ ணரந்்  அைத வடெமா ல் ேவதம் என ெமா ெபயரத்்  ேவதாரண்யம் என 
ஆக் ட்டனர.்

மன

 
  மன  tirumaṉasu, ெப. (n.)

   படரக்்ைக ன்னிைலயரா ய ெபரிேயாரக்ட்  வழங்  ெமா  ம ப் ர செ்சால் 'நாஞ்); His, Her or 
your highness, a term of respect.

     [  + மன  + மனம் + மன ]

மாடம்

 
  மாடம்  tirumāṭambu, ெப. (n.)

    தாங் ர ்அரசரதம் தல்வரக்ளின் ரல் க யாணம் (நாஞ்);; Upanayanam ceremony of the princes 
of Travancore.
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மாமகள்

மாமகள் tirumāmagaḷ, ெப. (n.)

மகள்:

 Laksmi.

     " மாமகள் ல்ல நா ம்" ( வக. 30);

     [  + மாமகள்]

மாணிக்

 
  மாணிக்  tirumāṇikkuḻi, ெப.(n.)

   ெதன்னாரக்்கா  மாவட்டம் கட ர ்sul l-#@saysiren astri; a vistage in Cuddalore district.

     [  + மாணிக் ]

மாணி என்ப  ரமசச்ாரிையக் க் ம். வாமனர ்மாவ டம் மண் ெபற்றார.்  மால் 
வாமணராக ேதாற்றர  நிகழ்த் ய (அவதரித்த); ேபா  இத்தலத் ல் வ பட்டதாகக் வர.் எனேவ 
மாணிக்  எனப் ெபயர ்ெபற் ப் பாடல் ெபற்ற தலமாதலால் மாணிக்  ஆ ற் . 
கல்ெவட் க்களில் இவ் ரப்்ெபயர ் தராச பயங்கர வளநாட்  ேமற்காநாட்  உத த் 

மாந் ைற

 
  மாந் ைற tirumānduṟai, ெப. (n.)

ச் ராப்பள்ளி மாவட்டத் ள்ள ஊர:்

 a village in Tiruchirappalli district.

     [  + மா +  ைற]

பண்ைடக்காலத் ல் இப்ப ல் மாந் ேதாப் கள் நிைறந் ந்ததா ம் ேகா ல் மரமாக மாமரம் 
ளங் வதா ம் மாந் ைற எனப்ெபயர ்ெபற் ள்ள . ஞானசம்பந்தரால் பாடல் ெபற்ற தலம் த  ஊர.் 

ெப.

மாமணிமண்டபம்

மாமணிமண்டபம் tiru-mâ manimangabam, ெப. (n.)

 Tirumals presence chamber in His heaven (FG);, 10, 9, 11);.

     [  + மாமணி + மண்டபம்]

மால்

மால் tirumāl, ெப.(n.)

   1. மாலவன்:

 Tirumal;

     " மால் ர ்ேகளாத ெச ெயன்ன ெச ேய" ( ல ஆய்ச்  படரக்்ைக);

   2. ேவந்தன்; king.

     "ேதர ் ழங்  தாைனத ் மா ன் ன்ற ப்பான்" ( வக. 298);

     [  + மால்]

மால்கரந்ைத

 
  மால்கரந்ைத tirumālkarandai, ெப. (n.)

மால்காந்  பாரக்்க; see tirumal-kändi (சாஅக.);.

மால்காந்

 
  மால்காந்  tirumālkāndi, ெப. (n.)

ட்  காந்  என் ம் ெச ,

 Tirumals plant (சா.அக);.
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மால் ன்றம்

மால் ன்றம் tirumālkuṉṟam, ெப.(n.)

   அழகர ்மைல; Alagarhill.

     " மால் ன்றத் ச ்ெசல்  ரா ன் ( லப் 11,91); (ெசஅக);.

     [ மால் +  ன்றம்]

மால் ெகாம் ர்

 
  மால் ெகாம் ர ்tirumālkombūr, ெப. (n.)

மாலவனின் ெகாப் ந்  உண்டான தாகக் க தப்ப ம் தாமைர ( ங்);,

 lotus as arising from the navel of Tirumāl.

     [ மால்+ெகாப் ழ்]

மால் ெகாம்பர்

 
  மால் ெகாம்பர ்tirumālkombar, ெப. (n.)

மால்ெகாப் ழ் பாரக்்க; see tiuni-koppil.

     [ மால் + ெகாம்பர]்

மால்வ வம்

மால்ேகாலம்

 
  மால்ேகாலம் tirumālālam, ெப. (n.)

   காலக் ராமம்; whitesce (சாஅக);.

     [ மான் + ேகாலம்]

மால்ேதாற்றர

மால்ேதாற்றர  tirumāltōṟṟaravu, ெப. (n.)

   1.  ன் (மத்ஸ்யம்);, ஆைம ( ரம்ம்);, பன்  (வராகம்);, நரஅரி (நர ங்கம்);, வாமனன், பர ராமன், 
இராமன், பலராமன்,  ட் ணன், கற்  என் ம் மா ன் ušāoš Gomorpoison; the tenavatars of Visnu, viz., 
Matsyam, Kūrmam, Varāgam, Narasingam, Vamanan, parasuraman, Raman, Balarāman, Krişnan, Karki. 2. =sorssör, 
சனந்தனன், சனாதனன், சனற் மாரன், நரநாராயணன், க லன், இடபன், நாரதன், அயக் ரீவன், 
தத்தாத் ேரயன் ேமா னி, ேவள் ன் ப ,  யாதன், தன்வந்தரி,  த்தன் என் ம் ப ைனந்  

ணத்ேதான்றல்கள் (அமசாவதாரங்கள் ); ;

மால்நிைல

மால்நிைல tirumālnilai, ெப. (n.)

ஐவைகத் மால் வ வங்கள் (பரம்,  கம்,  பவம், அந்தாய்ா த் வம் அாச்ச்ைன);,

 manifestations of Tirumål in five forms viz., param, viyugam, vibavam, antaryāmittuvam. Gyojw za razšara: 3 (ெசஅக.);

மால் தல்வன்

மால் தல்வன் dirumālpudalvaṉ, ெப. (n.)

   1. மாலவனின் மகனான காமன்; kimiasthe son of Tirumál.

   2. நான் கன் ; Brahmá (ெசஅக);.

     [ மால் +  தல்வன்]

மால் ைக

 
  மால் ைக tirumālmūligai, ெப. (n.)

 Gor&;

 holy basil.

     [ மால் +  ைக]
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மால் வ வம்

 
  மால் வ வம் tirumālvaḍivam, ெப.(n.)

£olomouflona umiłłą, see tirumāl-nilai (ெசஅக.);

     [ மால் + வ வம்]

மாலவதாரம்

மாலவதாரம் tirumālavatāram, ெப., (n.)

மால்ேதாற்றர  பாரக்்க: See tirumail. torraravu (G3-2/3);.

     [ மான் + அவதாரம்]

மாலா தம்

 
  மாலா தம் dirumālāyudam, ெப. (n.)

 lorravaussfisor &lousou-agiri Tirumāl's weapons being five.

     [ மான் + ஆ தம்]

ஐம்பைடகளாவன: சங்  சக்கரம், தண் ,  ல், வாள்.

மா கம்

 
  மா கம் tirumāligam, ெப.(n.)

   காட்  ங்ைக; wild Indian horse radish (சா.அக);.

மா ஞ்ேசாைல

 
  மா ஞ்ேசாைல tirumāliruñjōlai, ெப. (n.)

   ம ைர மாவட்டத் ள்ள அழகர ்மைல என் ம் மா ய ர ்(ைவணவத்தலம்);; Tirumāl's shrine 
Alagarmalai in Madurai.

     [ மால் + இ ஞ்ேசாைல]

மா ன் கண்ணன்

 
  மா ன் கண்ணன் tirumāliṉkaṇṇaṉ, ெப.(n.)

   கரிசலாங்கண்ணி; eucalyptus plant (சா.அக.);

மா ன்ேத

 
  மா ன்ேத  tirumāliṉtēvi, ெப. (n.)

அரிதாரம்:

 orpiment (சாஅக);.

மா ந்

மா ந்  tirumal-udi, ெப. (n.)

மால் Glamorug unifá3;see tirumāl-koppiil.

     [ மால் + உத் ]

மாைல

மாைல tirumālai, ெப.(n.)

   1. ெதய்வத் ற் த் ெதா க் ம் éமாைல garland for an idol.

   2. ெதாண்டர ப்ெபா யாழ்வார ்அ ளிச ்ெசய்த ம் நாலா ரதெ்தய்வப்ப வ ட ்ேசரந்்த மான ஒ  
ற் லக் யம்; apoem in  மாளிைகத்ேதவர்

 Nalāyira-t-teyva-p-panuval by Tondaradi-ppodi-ālvar.
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மாைல"

 
  மாைல" tirumālai, ெப. (n.)

   மணிகள் ைவத் ைழக்கப்ெபற்ற ெந ய மணி மாைல; a long chain made up of gems (கல்.ெவ.அக);.

     [  + மாைல]

மாைலகட்

 
  மாைலகட்  tirumālaigaṭṭi, ெப. (n.)

   ேகா ல்மாைல ெதா ப்ேபான்; maker of garland for idols.

     [  + மாைல + கட் ]

மாைலவைட

மாைலவைட tirumālaivaḍai, ெப. (n.)

   1. மாைல ேவைள ல் இைறவ க் ப் பைடக்கப்ப ம் வைடத் ப்பணியாரம்:

 cakes of black gram offered in the evening in temples.

   2.  ேமனிக் ச ்சாரத்்தப்ப ம் ausol_urrensväärsor Guam-i; cakes of blackgram garland for idol.

     [  + மாைல + வைட]

மாளிைக

மாளிைக tirumāḷigai, ெப. (n.)

   1.  மாளிைகப்பத்  பாரக்்க;see tiumilgai -p-patti.

     'ெசம்ெபானம்பலஞ் ழ்  மாளிைக ம் (Sll.i.M312.

ெபரிேயார ்வா ம் gavate,

 house of respectable person.

 |  + மாளிைக)

மாளிைகக்

மாளிைகக்  tirumāḷigaigāṟu, ெப.(n.)

ேகா ல் ற் ப்ப களில் அைமக்கப் ப ம், ெதய்வங்கட் ரிய சகரக்ட் க் ேகா ல் 
ஆள் ைனயாளரக்ள் (நிரவ்ாகத் னர)்;, Lstifi&#zi zisifiseth Luišis,

 a share givento the priests of demigods of a temple.

     "அ ைடயான் ேகா க் ச ்ச தாயத் மாளிைகக் ல்ைலயம் பலப்பல்லவ ராய ம் 
ெத. கன்ெத7 கன் 22

மாளிைகச் ற்

 
  மாளிைகச் ற்  tirumāḷigaiccuṟṟu, ெப. (n.)

ச் ற் மாளிைக பாரக்்க: see tit-c. curru-măligai.

     [  + மாளிைக +  ற் ]

மாளிைகத்ேதவர்

 
  மாளிைகத்ேதவர ்tirumāḷigaittēvar, ெப. (n.)

ைசப்பா ன் ஒ  ப ைய மாளிைகப்பத்

இயற் ய ஆ ரியா்

 
 இயற் ய ஆ ரியா ்iyaṟṟiyaāciri,  the author of a section of Tiruvišaippā (ெச.அக)-

     [  + மாளிைக +ேதவா]
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மாளிைகப்பத்

 
  மாளிைகப்பத்  tirumāḷigaippatti, ெப. (n.)

ேகா ல் ம ைலெயாட்  உட் றத்  அைமந் ள்ள கட்டடவரிைச:

 series of buildings alongside the compoundwall of a temple.

     [  + மாளிைக + பத் ]

மாளிைகப் ள்ைளயார்

 
  மாளிைகப் ள்ைளயார ்tirumāḷigaippiḷḷaiyār, ெப. (n.)

சண் சா ்sandéšā, Šivan's seneschal.

     [  + மாளிைக +  ள்ைளயார]்

மாற்ேப

 
  மாற்ேப  tirumāṟpēṟu, ெப.(n.)

காஞ் ரம் மாவட்டத் ள்ள ஊர:்

 avillage in Käfijipuram district.

     [ மான் + ேப ]

இத்தலத் ல் வெப மான் மா க் ச ்சக்கரப்பைட அ ளினார.் மால்வ பட் ப் ேப  ெபற்ற 
தலமாதலால் மாற்ேப  என்  ெபயர ்ெபற் ள்ள  என்பர.் கல்ெவட் ல்

     "இந்த ஊரப்்ெபயர ்ெசயங் ெகாண்ட ேசாழமண்டத் ள்ள காமக் ேகாட்டத் ன் ப யான 
வல்லநாட் ள்ள மாற்ேப " என்  க்கப்பட் ள்ள  (தம? ஊர.் ெப.

-தல்

 
  -தல் dirumudal,  ம் தல்:

 to turn, return, go back.

     "ஓ த் "

     [  +  ]

'-தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

கக்காணம்

கக்காணம் tirumugaggāṇam, ெப. (n.)

கக்காணம் பாரக்்க; see tiru-muga-kKänam (S.1.1. ii 509);.

     [ கக்காணம்+ க்காணம்]

  கக்காணம் tirumugaggāṇam, ெப. (n.)

 Lusopus surf asso;

 an ancient tax (S.I.I.ii.521);.

     [ கம்+ காணம் காணம் = ெபான், ெபா ள்]

694

www.valluvarvallalarvattam.com 11776 of 19068.



க்கால்

க்கால் tirumukkāl, ெப. (n.)

   இைசப் பாட்  வைக (ேதவா);; a kind of song.

     [  +  க்கான்]

 |8  கம்

கக்கணக்

 
  கக்கணக்  tirumugaggaṇaggu, ெப. (n.)

    தாங் ர ்அரண்மைன ள்ள கணக் ப் பத  (நாஞ்);; an accountant's post in the Travancore palace.

     [ கம்+கணக் ]

கத் ைற

கத் ைற tirumugattuṟai, ெப. (n.)

   கா ரி கட டன் கலக் ம் ைற ( லப் 10, 33, a cost.);; mouth of Cauvery river.

     [ கம் +  ைற]

கத்ேதைவ

கத்ேதைவ tirumugattēvai, ெப. (n.)

   அரண்மைனகளிற் ெசய் ம் ேவைல; personal services in a temple or palace.

     "505&pogonau ெசய் டத் " (S.I.I.wi 27);

     [  +  கம் + ேதைவ]

  கத்ேதைவ tirumugattēvai, ெப.(n.)

   அர  வ  உரிைம ெபற்ற ற் ைரேயா, ஊைரேயா, கண்காணித் க் ற்றவாளி கைளச ்
ைற க் ம் உரிைம; the right of government to imprisonment the accused in village or city.

     " கத்ேதைவக்"  ஆளாய்" வந்த  - ெப ங் கள் ேபரால் கடைமக்  ெவள்ளாழைரச ்
ைற த்தல் இவரக்ள் அகங்களில் ஒ க் தல் ெசய்யக் கடவ தல்லாதாக ம்" (ெத. கள் ெத7 கன் :48-

50);

கப்பாரம்

 
  கப்பாரம் tirumugappāram, ெப. (n.)

க தற்ெசய் ள் பாரக்்க; see tirumugaтиdar-c-сеyyи/.

     [ கம் + பா ரம்]

கம்

கம் tirumugam, ெப. (n.)

அரசன் ஒைல auf) DGub st" –sosororder of thcking through 5ladocuments.

.இராசராசேதவரக்்  யாண்  இ பத்ெதான்றாவ  நாட்ேடா க் த் கம் வர நாட்ேடா ம் 
கம் கண்  எ ெர ந்  ெசன் ெதா  வாங் த் தைலேமல் ைவத் ப் ழ்ந்  டாைக 

எல்ைல ெதரித்  -

கம் அறேவாைல ெசய்த நிலம் (ெபரிய ெலப்டன் ெசப்ேப கள் (கன் ெவ. அக.);

     [  +  கம்]

  கம் tirumugam, ெப.(n.)

   1. ெபரிேயாரின் all-goth; letterform a great person.

 su(35 Glossup நிைறஞ் த் கம் ேபாக் ந் ெசவ் யளா "  லப் 832. அரசன  ஆவணம்;

 royal order.
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கம தல்

 
  கம தல் dirumugamaruḷudal, ெச. .  (v.i.)

அரசன் ஒைல வ க் கட்டைள தல்:

 to order of the king through Ólá documents.

     "அந்நிலத் ற் க் கல்நாட் ச ் வேலைக ெசய்  ெகாள்க" என்  சைப க ம ளிச ்ெசய்த 
கப்ப  ப்பாற் கடன் கல்ெவட் ,

     [ கம் + அ -]

கமண்டலம்

 
  கமண்டலம் tirumugamaṇṭalam, ெப. (n.)

   ேகா ன் ரத்்  அல்ல  ெபரிேயாரின் ஒளிவட்டம் ( க ன்);; hallowed face of idols or greatmen (Golo.);

     [ கம் + மண்டலம்]

க தற்ெசய் ள்

 
  க தற்ெசய் ள் dirumugamudaṟceyyuḷ, ெப. (n.)

ப ேனாராந் ைற ல் ம ைரச ்ெசாக்கநாதக் கட ள் இயற் யதாகக் க தப்ப ம் தற் 
ெசய் ள்:

 the first poemin padinórán-tiru-murai, believed to have been composed by the god at Madura (ெச.அக);

     [ கம் +  தல் + ெசய் ள்]

கத்தானம்

கத்தானம் tirumugattāṉam, ெப.(n.)

   ேவந்தரால் ேநரில் அமரத்்தப்ப ம் ம ப்  Logo (somé5);; a post of honour to which appointment is directly 
made by a king.

     [ கம் + தானம்]

ட்

ட்  tirumuṭṭu, ெப. (n.)

    ைசத்தட்  (pgoousor; plates and vessels used in worship.

     "இலங்  நற் ட் ைவ த ய ந்தார"் (ேவதாரணி ேமன்ைம 2

     [  +  ட் ]

   8:

கரப் கம்

 tirumuḍi, ெப. (n.)

   1. ேகா ல்  ேமனி ன் ( ரத்் ன்); தைலப்ப ,

 head of the chief idol in a temple.

   2.  நாமம் 3 பாரக்்க;see tiru-mimam

   3."நாரணன் க ைமத் யா ரரக்் " (அரிசமய பரக 2.8%

   3. ேவட் வர ்அல்ல  ைகக்ேகாள க் ள் ெகாத் ேவைல ெசய்ேவார;் caste of brick layer's among vessuvar 
orkaikkolar (S.I.I.vii,35);

     [  +  ]

க்கலசம்

க்கலசம் tirumuḍikkalasam, ெப. (n.)

   @gopapž353 #1 hig, aus»z; a kind of anointing ceremony (நாஞ்.);

     [  + கலசம்]
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சச்ாத்

சச்ாத்  tirumuḍiccāttu, ெப. (n.)

   தைலப்பாைக; turban.

     "சடை்ட சாத் த் ச ்சாத் ஞ் சாத்  ( வாலவா 16,19);

     [ + சாத் ]

சே்சவகர்

 
  சே்சவகர ்tirumuḍiccēvagar, ெப. (n.)

ஐயனார:்

 Aiyana (ெசஅக);.

     [  + ேசவகர]்

த் லகம்

த் லகம் tirumuḍittilagam, ெப. (n.)

   505πusi, & 6 losoft,

 jewel for the head.

     " த் லகங்ெகாண்டார"் ( வக 372);

 லகம்

 
   லகம் dirumuḍidilagam, ெப.(n.)

   ெகா வ , சரவ , கால்வ ; pedigrce.

     "ெபரிய யைட "

     [  +  யைட ]

ேயான்

ேயான் tirumuḍiyōṉ, ெப.(n.)

   ேவந்தன்; king.

     " லன்ெகா ேயா ெனன்றான்"

கம்பரா பன்னி 2:

     [  +  ேயான்]

த்

 
  த்  tirumuttu, ெப. (n.)

   ேவந்தன் த ய ெபரிேயாரக்ள  பல்; tooth of a king or a great person, a term of respect (ெச.அக);.

     [  +  த் ]

கா்ப கம்

காப் கம் dirumurubadigam, ெப. (n.)

    பாலப் ள்ைள அவரக்ளால் கன் ண்  19-20ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் 
; the literature written by Pūpālappillai of 19-20th century ( ற்.அக);.

     [ கச ்+ ப கம்]

கன் ண்

 
  கன் ண்  tirumurugaṉpūṇṭi, ெப. (n.)

   ேகாயம் த் ர ்மாவட்டத் ள்ள ஊர;் a village in Coimbatore district.

     [  +  கன் + ண் ]

கப்ெப மான் வெப மாைன ேவண் ப் ேப  ெபற்ற தலமாதலால் கன் ண்  என்  ெபயர ்
ெபற் ள்ள  என்பர.் கந்தரரால் பாடல் ெபற்ற தலமாதலால் கன் ண்  
என்றைழக்கப்ப ன்ற . மாத  மரங்கள் நிைறந் ந்தைமயால் மாத வனம் என்ற ெபய ம் 
உண் .
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கன் ண் த்தல ராணம்

கன் ண் த்தல ராணம் tirumurugaṉbūṇṭittalaburāṇam, ெப.(n.)

வா ேதவ த யார ்என்பவரால் 19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்ெபற்ற ற் லக் யம்:

 the literature composed by Väsudeva-mudaliyār,

     [ கன் ண்  + தல ராணம்]

காற் ப்பைட

 
  காற் ப்பைட tirumurukāṟṟuppaḍai, ெப. (n.)

    கக்கட ைளப் பற்  நக் ரர ்இயற் ய ம் பத் ப்பாட் ள் ஒன் ம் பன்னி  ைறக ள் 
ப ேனாராந் ைற ல்க ள் ஒன் மான ற் லக் யம் ஆ ய கழக ல்; a sangam literature in 
pattu-p-pâttu composed by Nakkirar in honour of Lord Murugan (ெச.அக);.

     [ கன் + ஆற் ப்பைட]

ல்ைலவா ல்.மா லாமணிஈசர்ப கம்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

ல்ைலவா ல்மா லாமணிஈசர்ப கம்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

க்

க்  tirumuḻukku, ெப. (n.)

   1. இைறத் ேமனி அல்ல  அரசரின் ளியல்; bath of an idol or a king.

   2.  ைல (மாரக் ); மாதத் ல் மைலமகள் ேநான் ந்  மகளிர ் ம் நீராட் ; bath taken by woman 
after fasting in honour of Pârvadi in the month of Markali (@a, -9;a);

     [  +  க் ]

ைளப்பா ைக

ைளப்பா ைக tirumuḷaippāligai, ெப.(n.)

   மண ழா த ய றப்  நாள்களில் தவசங்கைள ைள ட்  வளரக்்கப் ெப ம் tosomurrosons; pots 
of sprouting seeds kept on important occasions like marriage.

     " ைளப்பா ைக ப்பத்தா க்  (S11 i 187/(ெசஅக);.

     [  +  ைள + பா ைக]

ற்றத்தார்

ற்றத்தார ்tirumuṟṟattār, ெப. (n.)

   ேகா ற் பணி ெசய்ேவார;் templc-servants

     "அைதக் கவனித்த அ சச்க த் ற்றத ்தா ம்"  பரம் 7,

     [ +  ற்றம்]

ற்றம்

ற்றம் tirumuṟṟam, ெப. (n.)

   1. இைறவன் ன்; in front of the chief idol of a temple.

அணியரங்கன் ற்றத்த யார ்( .  ெப மாள் 1,10);

   2.  ைர ைவயாளி «ð£),

 open square for equestrian excercises race-course, hippodrome ( டா.);

     [  +  ற்றம்]
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ைற

ைற tirumuṟai, ெப. (n.)

   ேதவாரம்,  வாசகம்,  ைசப்பா,  ப்பல்லாண் ,  மந் ரம், ப ேனாராந் மைற, ெபரிய 
ராணம் எ ம் வெந  ல்கள்; Tamil Šaiva scriptures, 12 in number, viz., Têvãram, Tiru-vāśagam, Tiru-v-isaippä, 

Tiru-p-palländu, Tiru-mantiram, patinõrān-tirumurai, Periyapurànam (ெச.அக);

ைறகண்டேசாழன்

 
  ைறகண்டேசாழன் tirumuṟaigaṇṭacōḻṉ, ெப.(n.)

   ேதவாரமா ய ைறகைளக் கண்  ெவளிப்ப த் ய ேசாழன்; a Cholaking, who was the discoverer of 
Tēvāram (ெச.அக.);

     [ ைற + கண்ட + ேசாழன்]

ைறகண்ட ராணம்

 
  ைறகண்ட ராணம் tirumuṟaigaṇṭaburāṇam, ெப. (n.)

ேதவாரம் தன் தற் கண் க்கப்பட்ட வரலாற் ைனக் த்  உமாப  வாசச்ாரியார ்
இயற் ய ெதான்மம்,

 a poem by Umā-padi-civāccāriyar describing the discovery of Tevaram (ெச.அக);

     [  +  ைற + கண்ட +  ராணம்]

ைறத்ேதவாரசெ்சல்வன்

ைறத்ேதவாரசெ்சல்வன் tirumuṟaittēvāraccelvaṉ, ெப. (n.)

மைறகளாக வ க்கப்பட்ட ேதவாரத் ப்ப கங்கைள அ ளிசெ்சய்த ஞானசம்பந்தர ்
iே◌amasambandar,

 as composer of the tevăram which included as tirumurais.

     " க்க மல நாட்  க்க  மலத்  ( ரக்ா  உைடயார ் த்ேதாணி கர ைடய நாயனார ்
க்ேகா ன் வடக் ல் மைட வளாகத்  ைறத் ேதவாரச ்ெசல்வன் மடத்  (ெத. கல் 

ெதா 8 கல் 205);

ைறமண்டபம்

ைறமண்டபம் tirumuṟaimaṇṭabam, ெப. (n.)

    மைறகைள ஒ ங் ேகா ன் loor ulo; temple-hall where the tirumurai is recited.

     "எந்ைத ேகா ம் ைற மண்டபெம த்  உபேதசகா வ ரா 48)

     [ ைற + மண்டபம்]

ன்

ன் tirumuṉ, ெப. (n.)

ன்  பாரக்்க; see tirumunbu.

     " ந்தவர ் ன் ெசன் "  வாலவா 228

     [  +  ன்]

  ன் tirumuṉ,  . .எ. (adv.)

ன்னர ்Lurtfr ks;see tirumunnar.

     [  +  ன்]

ன்காட்

ன்காட்  tirumuṉkāṭci, ெப. (n.)

வரிவைக (S.I.I.iv.22);, a tax.

     [ ன் + காட் ]

   31

லநாயனார்
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ன்

 
  ன்  tirumuṉpu, ெப, (n.)

இைற ன் :

 divine presence, royal presence, presence of a great person (ெச.அக);.

     [  +  ன்]

 ன்னர்

 ன்னர ்tirumuṉṉar,  . .எ. (adv.)

    ன்னிைல ல் ; in the august presence.

     "மன்னன் ன்னர ்ைவத்த ேம" (நள.  யம்வர 26);.

     [  +  ன்னர]்

ைனப்பா நா

ைனப்பா நா  tirumuṉaippāṭināṭu, ெப. (n.)

    க்ேகாவ ைரச ்சாரந்் ள்ள ந  somo; the country surrounding Tirukkövalur

     " ைனப்பா  நாட் ப் பாண்ைட ர ்மங்கலங் ழான்" (S.1.1.ilol); (ெசஅக);.

     [  +  ைனப்பா நா ]

ப்

 
  ப்  tirumūppu, ெப. (n.)

    ப் னால் arting/lb ora Loo; king-ship, as attainedby right of seniority.

     " சாகந் நாள் ப்  ஏற்றார"்நாஞ்

நா(நா ர்த்
நா(நா ரத்்  nānātirumūrtti, ெப. (n.)

   ஆ ரே்வத ைறப்ப  ெசய்த ஒ  வைகச ்ெசந் ாரம்; a red oxide perhaps with three ingredients prepared as 
per process of Ayurveda (#m-23);.

ர்த் பற்பம்

 
  ரத்் பற்பம் tirumūrttibaṟbam, ெப. (n.)

    த்த ைறப்ப  ரம்,  ரம், இளங்கம் ஆ யாகப் ட டெ்ட த்த ேவைதக் த ம் upulo; in Siddhar's 
medicine a white oxide calcined prepared with the aid of corrosive sublimate, sub choloride of mercurry and vermilion as 
chief ingredients which is useful in alchemy.

     [ ரத்்  + பற்பம்]

லட்டானம்

லட்டானம் tirumūlaṭṭāṉam, ெப. (n.)

    வா ா ் வதலம் ; the sacred shrine of Tiruvirir.

     " வா ரிற்  லட்டானத் ெதஞ்ெசல்வன்றாேன (ேதவா 725);

லநாயனார்

லநாயனார ்tirumūlanāyaṉār, ெப.(n.)

அ பத்  ன்  நாயன்மா ள் ஒ வ ம் லநாயனார் ைற மந் ரம் 
இயற் யவ மா ய வத் ற ,

 a canonized Saiva saint, author of Thirumandiram, one of 63 Nāyanmärs (ெபரிய );

     [ லம் + நாயனார]்

லநாயனார்.  ைற

லநாயனார.்  ைற tirumūlanāyaṉārkurumuṟai, ெப.(n.)

   5->o  ற்றாண்ைடச ்ேசரந்்த லர ்இயற் ய ைற எ ம் ற் லக் ய வைகையச ்சாரந்்த длоu 
(аф. 3/4);:

 a minor literature book written by tirumülar in 5th century.

     [ லம் நாயனார ் +  ைற]
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லர்

லர ்tirumūlar, ெபா. (n.)

லநாயனார ் லா ்ெசால் ம் ஒ  வாசகெமன் ணர ்நல்வ  0.

     [  +  வர]்

லரஅ்கவல்

லரஅ்கவல் tirumūlaragaval, ெப. (n.)

   மாணிக்கவாசகர ்என்பவரால் 18ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்ெபற்ற ற் லக் யம் to Qau, -93.); a minor 
literature written by Mänikka-vāśagar in 18th century.

     [ லர ்+ அகவல்]

லவாக்்கம்

 
  லவாக்்கம் tirumūlakkam, ெப. (n.)

   சைட த்ேதால் த ய ன்னங்க டன் மைல ல் வா ம் லர ்மரைபச ்ேசரந்்த 
த்தாக்ள்; Siddhars living on the mountain tops with their symbolic vestures as entangled lock hair, tiger's skin cte., and 

who claim to be members of Tirumular's school of thought (சா. அக.);

     [ லர ்+ வரக்்கம்]

ெமய்காப்

ெமய்காப்  tirumeykāppu, ெப. (n.)

   ேகா ல் காப்ேபான்  (S.I.I.ii, 328);; temple watchman.

     [  + ெமய் + காப் ]

ெமய்ப் ச்

ெமய்ப் ச்  tirumeyppūccu, ெப. (n.)

   ேகா ன் ேமனி ( ரத்் களின் ேமற் கம் £444; anointing of an idol (S.I.I. iii,94);.

     [ ெமம் +  ச் ]

ெமய்ப் ச் சச்ந்தனம்

ெமய்ப் ச் சச்ந்தனம் tirumeyppūccuccandaṉam, ெப. (n.)

ேமனிகட் ச ் றப் த் |2  ேமற் ச்  நாளில் அணி க் ம் சந்தனம்:

 sandal paste anointed to idol on special occasion.

     " ெமய் ச் ச ்சந்தனஞ் ர ்கண்டத்  ஓராண்ைடக் க் காக அைர ம் (ெத. கல்.ெதா 5 க   24);

     [  + ெமய் +    + சத்தனம்]

ெம க்

ெம க்  tirumeḻukku, ெப. (n.)

   1. ேகா டத்ைத ெம ைக; cleansing the temple floor with cow-dung dissoved in water.

     " ெம க் ஞ் சாத்  ( .   8,19);

   2. சாணம்; cow-dung (இ.வ);

     [  + ெம க் ]

ெம க் ப் றம்

ெம க் ப் றம் tirumeḻukkuppuṟam, ெப.(n.)

ேகா ற் ப கைள ம்,  ற்றத் ைன ம் நா ம் தண்ணிர ்ெதளித் ம் சாண ட் ம் 
ெம வாரக்்  அளிக்கப்ெப ம் இைற  நிலம்:

 tax free land given to people who cleanse the temple and smear the temple floors with cowdung dissolved in water.

     " ெம க்  இ வாெளா த் க்  ெநல்  நா  உரி ம் ெத. கன் ெத கல் 78:

     [  + ெம  +  றம்]

ெம -தல்

 
  ெம -தல் dirumeḻugudal, ெச. ன்றா , (v.t.)

   ேகா டத்ைதச ்சாணத்தால் ெம த் ாய்ைம ெசய்தல்; the temple-floor ெச. அக.)

     [  + ெம ]
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ெம '

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

ேமற்கட்

ேமற்கட்  tirumēṟkaṭṭi, ெப. (n.)

   ேகா ல் ேமனி ( ரத்் ); எ ந்த ளி க்  டத் க் கட்டப்ப ம் ேமற்கட் ; canopy over an idol in a 
temple (SII ii 76);.

     [  + ேமல் + கட் ]

ேமற் ச்

ேமற் ச்  tirumēṟpūccu, ெப. (n.)

   1. களபம்,

 sandal perfume (தத் வப் 66. உைர);

   2.  ெமய்ப் ச்  பாரக்்க;see til-ncyppuccu (யாழ்.அக);.

     [ ேமல் +  ச் ]

ேமனி

ேமனி tirumēṉi, ெப.(n.)

   1. இைற ; idol.

     "எ ந்த ளி க் ம் ெசப் த் ேமனிகள்" (Sll.i.13.4);

   2. கட ள்,  னிவர ் த ேயார  உடல் ( வ்ய சா◌ீரம்);; sacred person of a deity.

     "அங்கமலத் ைல ேபா ந் ேமனி ய க க்ேக' ( . .  வாய் 9, 7 %

   3. ெபண்களின் காதணி ( ன்);,

 women's ornament.

   4. stranu(Bucasfi (giš pis);; Indian acalypha.

     [  + ேமனி]

ேமனிக்க க்கன்

 
  ேமனிக்க க்கன் tirumēṉikkaḍukkaṉ, ெப. (n.)

   ைகம்ெபண்கள் அணி ம் காதணி; also, an ear-ornament worn by widows (யாழ்.அக.);

     [ ேமனி + க க்கன்]

ேமனிக்

ேமனிக்  tirumēṉikāṭu, ெப.(n.)

கவசம்:

 coat of mail.

     "நற் ேமனிக்  நைவயற ட் "  வாலவா. 28 2

     [ ேமனி + இ ]

ேமனிகண்டன்

 
  ேமனிகண்டன் tirumēṉigaṇṭaṉ, ெப. (n.)

ேமனி பாரக்்க: see trumenit(சாஅக.);

     [ ேமனி + கண்டன்]
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ேமனிகள்

ேமனிகள் tirumēṉigaḷ, ெப. (n.)

    நீ  அணிந் த் தெ்தாண்  ெசய் ம் வன  யாரக்ள், நந்தவனக் கள்; Salvadevotees.

     "நந்தவனம் ெசய் ம் ேமனிக் " ெத கல் ெத7.8. கன் அ!

     [  + ேமனிகள்]

ேமனிகாவல்

ேமனிகாவல் tirumēṉikāval, ெப.(n.)

   ேகா ற் காவல்; temple guard.

     " ேமனி காவல் காணியாட் " (I.M.PNA.227/

     [ ேமனி+காவல்]

ேமனிசச்ா

 
  ேமனிசச்ா  tirumēṉiccāṟu, ெப. (n.)

    ப்ைபேமனிசச்ா ; juice of rubbish plant (சாஅக.);

     [ ேமனி + சா ]

ேமனிபத் ரி

ேமனிபத் ரி tirumēṉibattiri, ெப. (n.)

    ப்ைபேமனி ைல; leaf of rubbish plant (சாஅக);.

     [ ேமனி + பத் ரி]

   93,

வக்கைர

வக்கைர tiruvakkarai, ெப. (n.)

   ெதன்னாரக்்கா  மாவட்டத் ள்ள வத் gaveb; a Siva shrine in South Arcot district.

     "ேகாராசராசேகசரி வந்மற்  யாண்  16வ  கண்டரா த்த ேதவர ்நம் ராட் யார ்  உத்தமச ்
ேசாழைரத் வ  வாய்த்த 2_ய ராட் யார ்ெசம் யன் மாேத யார ்எ ப் த்த ளின 

வக் ரம்

வக் ரம் tiruvakkiram, ெப. (n.)

   பைடயல்; offerings to the deity in the temple.

     " வ ந் ர ரத்தாழ்வா க் த் நாடக்ளில் எ ந்த ள ம் இக்ேகா ல் நித்தம்பத் க்கலம் 
வக் ரம் உண்ணக் கடவதாக ம்"  தற் ேலாத் ங்கன் -    22 ெத. கல் ெதா, 7 கல்760)

     [  + அக் ரம்]

வ ப்

வ ப்  tiruvaguppu, ெப. (n.)

அ ண ரி நாதரால் 15ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட வ ப்  என் ம் ற் லக் ய வைகையச ்
சாரந்்த ால் :

 aminor literature written by Arunagirinadar in 15th century.

     [  + வ ப் ]

வங்கமாைல
வங்கமாைல tiruvaṅgamālai, ெப.(n.)

   7ஆம் ற்றாண் ல் நா க்கரசரால் எ தப் பட்ட ற் லக் ய வைக லான ேதைவாரப் ப  
( ற்.அக);; a minor literature written by Tirunavukkarasar of 6th century.

வஞ்சகம்

 
  வஞ்சகம் tiruvañjagam, ெப. (n.)

    வனார ்ேவம்  ; Sivan's neem.

வட்ட ன்

 
  வட்ட ன் tiruvaṭṭabisiṉ, ெப. (n.)

    ளாம் ன் ; gum of wood-apple (சா.அக);
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வட்டம்

 
  வட்டம் tiruvaṭṭam, ெப.(n.)

வட்டம் பாரக்்க;  see tiruku-Vatsam (யாழ். அக);.

வட்டமணி

வட்டமணி tiruvaṭṭamaṇi, ெப.(n.)

வட்டமணிவடம் பாரக்்க: See tiu-Wallamapi-vagam (S. I. I. iii,474);.

     [  + வட்டம் + மணி]

வ க்கம்

வட்டமணிவடம்

வட்டமணிவடம் tiruvaḍḍamaṇivaḍam, ெப. (n.)

   க த்தணி வைக ; a kind of necklace (S.I.I.iii.474);.

     [  + வட்டம் + மணிவடம்]

வட்

 
  வட்  tiruvaṭṭi, ெப. (n.)

கள்ளி, பாரக்்க;see tirugu-kalli.
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வ

வ  tiruvaḍi, ெப. (n.)

   1.  ப்பாதம் ( வ );; sacred feet, as of a deity, saint, etc.,

     " வ  ெயன்றைலேமல் ைவத்தார"் (ேதவ : 415 1);.

   2. இைற :

 thedeity.

     " வ தன் னாமம்" | ன் இயற் தான்  68.

   3.  ற ,  னிவர:்

 ascetic, saint, sage.

     "படரா வ " (T.A.S. ii 139);.

   4. மாலவனின் வ யா ள்ள அ மன் :

 Hanumān, regarded as the feet of Vismu.

     "உவைமயா ந் வ  ெயன் ந் தன்ைம யாவரக்் ந் ெதரிய நின்றான்" கம்பாம ே◌ 252

   5. மாலவனின் வ யான க ழன் (க டன்);:

 Garuda, regarded as the feet of Vişņu.

     "Foljaną. ெயா வ மா ந்த " ஈ  -

   6.   தாங் ா ்அரசா ்; title of the kings of Travancore.

     "இராமன் ேகாைத வரம்த் வ " (TA.s. i.290);

     [  + அ ]

  வ  tiruvaḍi, ெப. (n.)

   ேநா ல்லாத ண் (umpli);; indolent sore.

     [  + வ  +வ  + வ ]

  வ  tiruvaḍi, .ெப. (n.)

ேகாமாளிக் த்  (யாழ்ப்);,

 tricks of a buffoon (ெச.அக);.

     [  +   + அ ]

  வ  tiruvaḍi, ெப.(n.)

   ஆறாதக ம் ண், சா(மரண);ப் ண்; a chroni culcerorin curable ulcer which may ultimately cause death.

   2. ஒ  வைக கள்ளி; a spurge in general (sss-2/5);.

வ க்கம்

 
  வ க்கம் tiruvaḍikkam, ெப. (n.)

   மாலவன் ேகா ற் ப க்கத் னின்  எ த்  வழங் ம் நீா;் water used in the worship of an idol and 
distributed of worshippers (ைவணவ);.

     [ ப க்கம் +  வ க்கம்]
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வ க்காைற

வ க்காைற tiruvaḍikkāṟai, ெப. (n.)

   =mausof asso (S.I.I.ii, 144);; anklet of an idol.

 | வ  காைற) காைற என்ப  ைக, கால், க த்  ஆ ய உ ப் களி ம் மணிக் கற்களா ம், 
த் களா ம், ெசய்யப்பட் க் ைகக்காைற, அ க்காைற, படை்டக் காைற என்ற ெபயர ்ெபற்றைத 

தஞ்ைசக் ேகா ல் கல்ெவட்  உணரத்் ன்ற .

வ கள் ேதவதானம்

வ கள் ேதவதானம் tiruvaikaltevadigam, ெப. (n.)

    மால் ேகா க் ரிய @sopustast Favrälssit; taxfreeland of Tirumāl temple.

     "மஹாேதவர ்ேதவதானங்க ம்,  வ கள் ேதவதானங்க ம்" ( தன் இராசராசன்,   0%, 
ெதகள்ெதர 2 கல்/  வனிய, மா யக் ேகா ல் இைற  நிலங்க க்கான ெபா செ்சால்.

     [ வ கள் + ேதவதானம்]

வ சநிலம்

 
  வ சநிலம் tiru-Waisa-nilam, ெப. (n.)

 uásons to Lumlou;

 green snake, whip snake (சா.அக.);

வ  சம்பந்தம்

 
  வ  சம்பந்தம் tiruvaḍisambandam, ெப. (n.)

   ெதாண்டன் ( டனாந்); ெதாடர்  (snaugurau.);; discipleship.

     [ வ  சம்பந்தம்]

வ த்தலம்

வ த்தலம் tiruvaḍittalam, ெப. (n.)

£(Baulo-fianco Limit54;see tiru-V-agi-milai

     "ெசம்ைம ன் வ த் தலத் தந் ெகன ெவம்ைம  நல் வ ரண்  நல் னான் கம்பர7 
ைணகண்  ::  வ  தலம்) 305

வ ட்ைச

 
  வ டை்ச diruvaḍidiḍcai, ெப. (n.)

   மாணாக்கன் ( டன்); தைல ல்  தன் பாதத்ைத ைவத்  அ ள் ரி ந் க்ைக assons; a mode of 
religious initiation in which a guru places his fect on the head of his disciple (ெச.அ.க.,

     [ வ  + டை்ச]

வ ேதசம்

வ ேதசம் tiruvaḍitēcam, ெப. (n.)

   6(59.75missari& 8 sold; a Travancore state.

வ மார்

     " வ ேதசெமா  ெசங்ேகால் ெச த் ம்" (பண  29,);

     [ வ  +  ேதசம்]

வ ெதா -தல்

வ ெதா -தல் diruvaḍidoḻudal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   கட ள் த ேயாைர வணக் தல்; to worshipa deityora holyperson.

     " வ்ய ேதசங்கெளங் ந் வ  ெதா ைர"(  பரம் 168);

     [ வ  + ெதா -]

706

www.valluvarvallalarvattam.com 11788 of 19068.



வ நிைல

வ நிைல tiruvaḍinilai, ெப. (n.)

   கட ளர ் த ேயார ்; sandals of an idol ora great person.

     " வ  நிைல _  ற த் ன்பத்ைதக் ெக க் ம்" ( லப் 11, 137, உைர);

   2. இைற ன் டம் (S.I.l. iii. 142);; pedestal for an idol.

     [ வ  + நிைல]

வ ப்பந்தம்

 
  வ ப்பந்தம் tiruvaḍippandam, ெப.(n.)

   ேகா ல் ேமனி ரத்் ன் றப்பாட் ல் ன்பாகப் த் ச ்ெசல் ம் ப்பந்தம் (ைவணவ);; a 
torch carried before an idol in procession

     [ வ  பத்தம்]

வ ப்பா ைக

 
  வ ப்பா ைக lin-adippidugai. ெப. (n.)

வ நிைல பாரக்்க; see tiru-W-adi-nilai (ெசஅக.);

 | வ  பா ைக)

வ ப் ண்

வ ப் ண் tiruvaḍippuṇ, ெப. (n.)

வ ,4 பாரக்்க see tiru-Wai,4(சாஅக);.

     [ வ  ண்]

வ ப்பான்

வ ப்பான் tiu-Waipidippi, ெப. (n.)

ேகா ல சச்கன் ( லப்.30, 52, அ ம்);:

 temple priest

     " பால ந்தர ண்ணகர,் எம்ெப மாள் ேகா ல் வ  க் ம் காஸ்யப்ன் டண்பட்ட 
நின்ற நம் " (ெத. கன் ெதா.

   8. கன்_ேச0,

     [ வ  ப்பான்]

வ மார்

வ மார ்tiu-Wai-mள் ெப. (n.)

   அரசர,் பாரப்்பன அ காரிகள்,  மடத் த் தைலவரக்ள், ேகா ல் சாரி தலா ேனா க்  
வழங் ய பைழய வ ராச் யம் றப் ப் ெபயா ்; ancient honorific tittle of rulers of countries, brahmin officers, 
heads of mutts and officiating priests in temples (T.A.S. ii 141);.

வ ராச் யம்

 
  வ ராச் யம் tiruvaḍirācciyam, ெப. (n.)

வ ேதசம் பாரக்்க:see tiruvai-tam.

     [ வ  + இராச் யம்]

வைடயாளம்

 
  வைடயாளம் tiruvaḍaiyāḷam, ெப. (n.)

    வசமயத் ற் ரிய நீ  த ய Gumcosirasm; holy ashes and rudrāksa beads as the peculiar emblems of 
Saiva religion (சங் அக.);.

 |  + அைடயாளம்]
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வண் ைற

 
  வண் ைற diruvaṇṭuduṟai, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ல் உள்ள இராச மன்னர ் க் க் ழக்ேக உள்ள ஒ  ேதவாரம் ெபற்ற &autoruš); a 
village in Tanjavore district.

ங்  னிவர ்இைறவைன மட் ம் வணங்க, அவைரப் ரியாத அம்ைமயாைர வணங்க மன ன்  
வண்  ெகாண் , அவரக் க் ைடேய ஊ ச ்ெசன்  வ பட்ட தலம் என்பர ்( ற. ெப. அக);

     [  + வண்  +  ைற]

வண்ணாமைல

 
  வண்ணாமைல tiruvaṇṇāmalai, ெப.(n.)

வண்ணாமைல மாவட்டத ்தைலநகர:்

 capital of Thiruvannāmalai district.

     [  + அண்ணாமைல]

ஐம் தத் த ங்க ள் ெந ப் க் ரிய க்ேகா ல் அரி ம் அய ம் தம் ல் யார ்உயரந்்தவரக்ள் 
எனத் தம் ேபைதைமயால் ேபாரிட் க் ெகாண்ட ெபா  வெப மான் அவர ்ெச க்கடக்  
ேபெராளிப் ழம்பாய்த் ேதான் ய ளிய மைலேய அண்ணாமைல,  வேன உயரந்்தவர.் அவேர 
இப்ப ல் மைலயாகக் காட்  தந்ததால் இப்ெபயர ்ெபற்  இம்மைலையச ்ேசரந்்த ப க்  
இப்ெபயர ்வந்த . இம்மைல ன் றப் ைன ளக் ம் ைற ல் பழெமா கள் பலேதான்  ள்ளன. 
ேசாணாசலத் ல் றந்த தல ல்ைல ேசாமவாரத் ல் றந்த ரத ல்ைல (பழ. 

வ க்கன் வா ல்

வ க்கன் வா ல் tiruvaṇukkaṉṟiruvāyil, ெப. (n.)

க வைறைய அ த் ள்ள eurruilov,

 door of the inner shrine of a temple.

     "அங்கெணய் ய வ க்கன் வா ன்" (ெபரிய, ெவன்னைன. 41);

     [ வ க்கன் +  வா ல்]

வைண

வைண tiruvaṇai, ெப. (n.)

பாலம் (ேச );:

 Adam's bridge between Ramesvaram and Ceylon.

     " வைனக் ம் . . . உதய ரி அதமன ரிக க் ம் மத்யத் ல்" ( பரம் 194);

     [  + அைண]

வைணக்கைர

வைணக்கைர tiruvaṇaikkarai, ெப.(n.)

இராேம வரத் ற் த் ெதன் ழக்காக நீண்ட தைர ைன ள்ள கழ்ெபற்ற ஊர:்

 the promontory in the South-east of Rämesvaram and the bay enclosed thereby, being one of the most sacred places in 
India (அக.நா.70 உைர);.

     [  + அைண + கைர]

வத்தவா்

வத்தவா ்tiruvatta, ெப.(n.)

   அ ளாளரக்ள் (பாக் யவான்கள்);; blessed, fortunate persons.

     "நல்ெலா க்கங் காக் ந் வத்தவா(்நால  157);

வதாங்ேகா

 
  வதாங்ேகா  tiruvatāṅāṭu, ெப. (n.)

றா ன்  shark,

 a sea fish (சா.அக);
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வதாங்ேகாட் ெநய்

 
  வதாங்ேகாட் ெநய் tiruvatāṅāṭṭuney, ெப. (n.)

   மாைலக் கண் ேநாய்க்  ம ந்தாகப் பயன்ப வ ம் றப்பான ம த் வ ணங்கைளக் ெகாண்ட  
எனக்க தப் ப வ மான றா ன் ஈர ந்  வ க் ம் Glour; oil extracted from the liver of shark which cures 
night blindness as considered it has peculiar virtues in medicine.

     [ வதாங்ேகா + ெநய்]

வ ைக

 
  வ ைக diruvadigai, ெப. (n.)

ப் ரம் - ம லா ைற வ ல் பண் ட்  அ ல் ெக ல ஆற்  வடகைர ல் உள்ள ஊர:்

 a of village Māyavaram Taluk in Tañjāvūr district. .

     [  + அ ைக]

மற்ைறய வப்ப கைள டப் ெப ைம ல் அ க ைடய ப யாைகயால் வ ைக என்  ெபயர ்
ெபற்ற .  நா க்கரச ைடய தமக்ைகயார ் தெ்தாண்  ெசய்தப : நா க்கரசர ் ைலேநாய் 

ரத்்த ப .இந்ேநாய் ரத்்தக் ண  ஒன் ம் இங்ேக உள்ள .

     " த்த வட ம் அ ைகச ்ேச யர ் ரட்டஞ் ழ்ந்  தத் ங் ெக லப் ன ம் உைடயா ெரா வர ்
தமரந்ாம் ற ெப. அக!

  வ ைக diruvadigai, ெப.(n.)

அ ைக பாரக்்க;see adigai(ெச.அக.);

     [  + அ ைக]

வந் காப்

வந் காப்  tiruvandikāppu, ெப. (n.)

ழாப் றப்பா களின் ற் கண் ா  ேபாகச ்ெசய் ம் சடங் :

 ceremonial rites for averting the evil eye at the close of daily worship or festival in a temple.

     " மைல ெல ந்த ளி க் ற வ க் த் வந் க்காப்  ஸமரப்் ைகக்காக  இயற். 4, 
43  யா)

     [  + அந்  + காப் ]

வம்பலம்

வம்பலம் tiruvambalam, ெப. (n.)

    ற்றம்பலம் ( தம்பரம்);; Chidambaram.

     " ம் ெப ம் க ந்த ந் வம்பலத ் வம்பலம்" ( வாைவ கட  3);

     [  + அம்பலம்]

வமால்

வமால் tiruvamāl, ெப. (n.)

     " வமாற் ைளயாள்" ( லம் 2 த7கத7 :

     [ மால் +  வமான்]

வ

வ  diruvamudu, ெப. (n.)

   பைடக்கப் பட்ட உண  (நிேவதன உண );; boiled rice offered to an idol or a great person.

     " வ க்  ைவத்த கா  பத் ம்" (Sll.i.98);

     [  + அ ]

   97

வரங்கம்
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வயந் வர ைடயநாயனார்ேகா ல்

 
  வயந் வர ைடயநாயனாரே்கா ல் tiruvayandīcuvaramuḍaiyanāyaṉārāyil, ெப.(n.)

   காஞ்  மாவட்டத் ேல உள்ள வல்லம் என் ஞ் ற் ார ் ன் ன் ேமற் பாைற ல் அைமந் க் ம் 
ேகா ல்; a temple in Kanjeepuram district.

மேகந் ரவரம்ன் ழ்ச ் ற்றரசனாக இ ந்  அரசாண்ட வயந்தப் ரியன் என்பவன் இக்ேகா ைல 
நி யதால் இப்ெபயர ்ெபற்ற  ( ற ெப. அக!

வரங்கத்த தனார்

 
  வரங்கத்த தனார ்diruvaraṅgaddamudaṉār, ெப. (n.)

   இராம சாசாரியாரின் காலத்தவ ம், இராமா ச ற்றந்தந்தா ைய இயற் யவ மான ெபரியார ்
( வ்);; authorof Ramanuca-nurrandãdia contemorary of Ramanuja.

     [ வரங்கத்  + அ தனா]

வரங்கத் ப்ப கம்

வரங்கத் ப்ப கம் diruvaraṅgadduppadigam, ெப. (n.)

    . ஐயாசச்ா  த யார ்அவரக்ளால் 19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப் பட்ட ற் லக் யம் ( ற்அக);; a 
literature composed by Aiyāccāmi Mudaliyār of 19th century.

     [  + அரங்கம் + ப கம்]

வரங்கம்

 
  வரங்கம் tiruvaraṅgam, ெப. (n.)

   கா ரிக்கைர ள்ள மா ய (ைவணவத ்தலம்);; a Thirumal shrine in the banks of Cauvèry.

     [ +  வரங்கம்]

  வரங்கம் tiruvaraṅgam, ெப. (n.)

    ச் ராப்பள்ளிக்க ல் வரங்கன் Garrosi, a siram nonri; the village near Trichirappalliwhere a Thirumal 
shrine situated.

     [  + அரங்கம்]

இவ் ர ்இப்ெபயர ்ெபற்ற . பன்னீராழ் வாரக் ள் ம ரக  ஆழ்வார ்த ர மற்ற ப னாேரர ்
ஆழ்வாரக் ம் இப்ப ையப் பா ள்ளனர.் ஆண்டாள் இப்ப ைய

     "எ ைடய அம்ைமைன ர ்என்னரங்கத் ன்ன தர ் ழலகர ்வாயழகர ்கண்ணழகர.்.." எனப் 
பா வார.்

வரங்கன்

வரங்கன் tiruvaraṅgaṉ, ெப. (n.)

   சம்பா ெநல்வைக ( ாப்் 58);; a kind ofcambá paddy.

     [  + அரங்கன்]

வரங்

வரங்  tiruvaraṅgu, ெப.(n.)

   ேகா ள்ள தன்ைம மண்டபம் (S.1.1. ii,69);; the sacred hall in a temple.

     [  + அரங் ]

வர

வர  tiruvarasili, ெப.(n.)

    சே்சரிக்  வட ழக் ல் பத் க்கல் ெதாைல ள்ள asari; a village, 10 k.m. away from Puduccéri,

     [  + அர  ]

இன்ைறய ெபயர ்ஒ ந் யாப்பட்  அரச மரத்ைத இ ப் டமாகக்ெகாண்  தங் யதால் இப்ெபயர ்
ெபற்ற  ( றெபஅக.);

வ ட் ைற

வ ட் ைற tiruvaruṭṭuṟai, ெப. (n.)

    ெவண்ெணய் நல் ரி ள்ள வன் Garrufsv; The Sivashrine atTiru-veņņay-nallũr.

     ' வ ட் ைறேய க்கார'் (ெபரிய.  த்தாட ்632);

     [ வ ள் +  ைற]
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வ ட்பயன்

வ ட்பயன் tiruvaruṭpayaṉ, ெப.(n.)

   ெமய்கண்ட ல்கள் ப னான்க ள் ஒன் ம் உமாப யரால் இயற்றப்பட்ட  மா ய வனியக் 
ெகாண்  (ைசவ த்தாந்த); ால் ; a textbook of Saiva Siddhanda philosophy by Umapadiyar, one of 14 
meykanda-căttiram (ெச.அக);.

வ ட்பா

வ ட்பா tiruvaruṭpā, ெப.(n.)

    . .19ஆம் ற்றாண் ல் இராம ங்க அ களார ்இயற் ய வ பாட்  ால் ; a collection of devotional 
poems by Irāmalinga Adigalār, 19th c (ெசஅக.);

     [  + அ ள்+  பா]

வ ட் ரகாசவள்ளலார்நாமாவளி

வ ட் ரகாசவள்ளலாரந்ாமாவளி tiruvaruṭpirakācavaḷḷalārnāmāvaḷi, ெப. (n.)

   கந்தசா ப் ள்ைளயால் 19-20ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் வல  ( ற்.அக);; a 
literature composed by Kandasāmi p-pillai of 19-20th century A.D.

     [ வ ட ் ரகாச வள்ளலார ்+ நாமாவளி]

வ ள்

 
  வ ள் tiruvaruḷ, ெப. (n.)

   கட ள் அ ள்; divine grace,

வ ள் ழ்  ( வ் வாய்);

     [  + அ ள்]

வல் க்ேகணி

வல் க்ேகணி tiruvallikāṇi, ெப.(n.)

   ெசன்ைன ள்ள மால் தலம் ( வ். ெபரிய   2, 3, 1);; an ancient Thirumāl shrine in Chennai (ெச.அக);.

     [  + அல்  + ேகணி]

ேகணி என்ப  ளத்ைதக் க் ம். அல்  மலரக்ள் படரந்் ள்ள ளம் இப்ப ல் ளங் வதால் 
அல் க்ேகணி என்  ெபயர ்ெபற்ற . அதைனச ்சாரந்்த ஊ ம் இப்ெபயர ்ெபற்ற . 

மங்ைகயாழ்வார ்இப்ப ைய,

வல் க்ேகணி ேவதவல் த் தாயார்

வல் க்ேகணி ேவதவல் த் தாயார ் ப்ப கம் diruvalligāṇivēdavalliddāyārdiruppadigam, ெப(n.)

   பாவலர ்அவரக்ளால் 20ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் ( ற்அக);; aminor literature 
composed by Ramānuša-p-pävalar of 20th century.

     [ வல் க்ேகணி ேவதவல் த் தாயார ் ப்ப கம்)

வல -தல்

வல -தல் tit-w.alagir,    17 ெச ன்றா  (v.t.)

   ேகா ைலப் ெப க் த் ாய்ைம Gouisgå);; to sweep and cleana temple (G.4-95);

     [  + அல -]

வல

 
  வல  tiruvalagu, ெப. (n.)

ேகா ல் ெப க் ந் ைடப்பம்,

 broomused intemples.

அலைகத் வலெகன் ம் க்ேக / உைர! (ெசஅக.);

     [  + அல ]

வல  ேசர்- த்தல்

வல  ேசர-் த்தல் tiruvalagucērttal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

வல -தல் பாரக்்க: see tiru-V-alagigu.

     [  + அல   ேசர-்]
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வலஞ்

 
  வலஞ்  tiruvalañjuḻi, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டம் ம்பேகாணம் வட்டத் ள்ள asnff; a village in Tanjavur district.

     [  + வலம் +  ]

கா ரியா  இப்ப ைய வலமாகச ் த் ச ்ெசல்வதால் இப்ப ல் ேதான் ய ஊர ்வலஞ்  
என்  ெபயர ்ெபற் ள்ள . நா க்கரசர ்ஞான சம்பந்தரால் பாடல் ெபற்ற தலம் த  ஊர.் ெப.

வலஞ் ம்மணிக்ேகாைவ

வலஞ் ம்மணிக்ேகாைவ tiruvalañjuḻimummaṇikāvai, ெப.(n.)

   8 oth  ற்றாண் ல் வாழ்ந்த நக் ர ேதவநாயனார ்எ ய ற் லக் யம் ( ற்.அக);; a literature 
composed by Nakkira-déva-nāyanār of 8th century.

     [ வலஞ்  +   ம்மணிக்ேகாைவ]

வலம் ரம்

வலம் ரம் tiruvalamburam, ெப. (n.)

   ேசாழவள நாட் ள்ள ேதவாரம் ெபற்ற &au;   5&til 15; a village in Cöla country.

     [  + வலம் +  ரம்]

மால் வ ராைன வ பட்  வலம் ரிச ்சங்ைகப் ெபற்ற ப யால் இப்ெபயர ்ெபற்ற  என்பர.் 
நா க்கரச க் ச ் வ ரான் வ ந் தைழத் க் காட்  ெகா த்த இடம் ( .ெப.அக);

வலர்
வலர ்tiruvalar, ெப. (n.)

   ேசலம் மாவட்டத்  ேவடர ் ரி னர ்(E.T.wi,332);; a class of védar in Salem District (ெச.அக);.

வ ந் ர்

வ ந் ர ்tiruvaḻundur, ெப. (n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் ம்பேகாணத் ற் ம் ம லா ைறக் ம் இைடேய உள்ள ஊர ் றந்த 
வத்தலமாக ம், மா ய (ைவணவத ்தலமாக ம் உள்ள ); ; a village in Tanjavur district.

     [ேதர ்+ அ ந்  + ஊர ்– ேதர ந் ார ்+ வ ந் ார]்

     "தவறான ரப்்  வழங் ய அரசன் உபரி வ  என் ம் அரசனின் ேதர,் வான ல் உ ண்ேடா ம் 
தன்ைம ைடயதால், நிலத் ல் வள் வரே்கா ல் அ ந்தட் ம் என னிவரக்ள் சாபம் ெகா க்க 
இப்ப ல் அ த் ய  ேதர ந் ர ்என்பேத வ ந் ர ்ஆ ற் " என்பர.்

   2. நீரவ்ளம், நிலவளம் ந் , அ த்தமான ெசல்வம் ( ); நிைல ெபற் ப்பதால் வ ந் ார ்
ஆ ற்  என்பர.் கம்பன் றந்த ஊர்

வ ர்

 
  வ ர ்tiru-Walvi. ெப. (n.)

    வன் ேகா ல் ெகாண்ட அட்ட ரட்டங்க ள் தஞ்ைச மாவட்டத் ச ் வத்தலம்; a Siva shrine in Tanjore 
District, one of atta-virattam, q.V. (ெசஅக);.

வ ர்

வ ர ்tiruvaḻuvur, ெப.(n.)

    க் றள் (ெதால், ெபா. 76, உைர);; Tiruk-kural (Gloss);.

     [ வள் வம் + பயன்]

வள் வமாைல

 
  வள் வமாைல tiruvaḷḷuvamālai, ெப. (n.)

க் றைளப் கழ்ந்  கழகப் லவரக்ள் பா யனவாகக் க தப்ப ம் ெசய் டக்ளைமந்த ால்,

 verses in praise of the Tirukkural attributed to Sangam poets (ெச.அக);.

     [ வள் வம் + மாைல]
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வள் வா்

வள் வா ்tiruvaḷḷu, ெப.(n.)

   1.  க் றளா ரியா ்; the author of the kural.

     " த்த  ெதய்வத ் வள் வேரா " (வள் னவம7 );

   2.  க் றள்:

 the kural.

     "ெதால்காப் யந் வள் வர ்ேகாைவயார ் ன் டத" இவக் ெகாத ்/(ெசஅக);.

  வள் வா ்tiruvaḷḷu, ெப. (n.)

   ஞானெவட் யான் என் ம் ைல இயற் ய -offius; the author of Nanavettiyan. (இவா ் வள் வர ்ெபயர ்
தாங் ய ற்காலப் லவர)்;

வள் வா்ேகா ல்

 
  வள் வாே்கா ல் tiruvaḷḷuāyil, ெப. (n.)

    வள் வர ்எ ந்த ளி க் ம் Garrusso; the temple of Tiruvalluvar.

வள் வர் நாள் ெசன்ைன ம லாப் ரில் அைமந் ப்ப ம்,  ண்ணா ைச ல் 
லவராகத் வள் வர ் வம் எ ந்த ளசெ்சய்யப்ெபற் ப்ப ம், அம்மன் ெபயர ்வா  

என் ப்ப ம், இ ப்ைப மரத்ைதக் ேகா ல் மரமாகக் ெகாண்ட ம்,  வள் வைரப் பற்  
வழங்கப்ெபற் வ ம் க ன் அ ப்பைட ல் ற்காலத் ல் எ ப்பப் ெபற் க்கலாம் எனக் 

வள் வா் நாள்

 
  வள் வா் நாள் diruvaḷḷudirunāḷ, ெப. (n.)

    வள் வைரச ் றப் க் ம் ைற ல் ஆண் ேதா ம் கறவ (ைத மாதம் இரண்டாவ  நாள் 
(மாட் ப் ெபாங்கல் நாள்);  வள் வர ் நாளாகத் த ழ் நாட் ல் அ க்கப்பட் க் ெகாண்டாடப் 
ப ற ; the festival of Tiruvalluvar.

     [ வள் வர ்+  நாள்]

வைறயணிநல் ார்

 
  வைறயணிநல் ார ்tiruvaṟaiyaṇinalr, ெப. (n.)

    க்ேகா ாரப்் ைகவண்  நிைலயத் ற்  வடக்ேக உள்ள ஊர;் a willage near Tiru-k-kövilur.

     [ அைற + அணி + நல் ர]்

   அைற -  பாைற.   கற்பாைறகள் ெகாண்ட மைலப்ப யாதலால் அைறயணி நல் ர ்
எனப்பட்ட ;  என் ம் அைடெமா  ெபற்ற வத்தலம்.

வன்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

வாடாைனஆ ரத் ேன வரர்

வாடாைனஆ ரத் ேன வரர ்பதகம் diruvāṭāṉaiādiraddiṉēcuvararpadagam, ெப. (n.)

   இராம. அ ணாசலம் ெசட் யார ்அவரக்ளால் 20ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ற் லக் யம் 
( ற்.அக);; the minor literature written by Arunāšalam Chettiyār in 20th century.

     [ வாடாைன + ஆ ரத் ேன வரர ்+ ப கம்]

வாத ர் ராணம்

வாத ா்

வாத ா ்tiruvāta, ெப. (n.)

   ம ைர மாவட்டத் ள்ள ம் மாணிக்கவாசகர ் ற ட மான; the birth place of Manikka-vāśagar in 
Madurai District.

     " வாத ர ்ம ழ் ெச மைற னிவர"் ( க்ேக / உைர);

   1. அக்காலத் ல் இப்ப ல் அ க்க  வாதங்கள் ரிந்ததால் இப்ெபயர ்ெபற்ற  என்பர.்

   2. வா  வ பட் ப் ேப  ெபற்ற தலம் என்பதால் வாத ரா ற்  என் ம் ெதான்மம் ன்ற  (த  
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வாத ா் ராணம்

 
  வாத ா் ராணம் tiruvātaburāṇam, ெப. (n.)

மாணிக்கவாசகர ்வரலா  பற் க் கட ண்மா னிவர ்இயற் ய Gorrorud Basu,

 a poem on the life and history of Māņikkavāšagar by Kadavuņma munivar. (ெசஅக.);

     [ வாத ரண் +  ராணம்]

வா
வா tiruvā, ெப.(n.)

   &lopmudsor:#35; small seeded casteor oil plant (சா_அக.);.

வா ா்

வா ா ்tiruvā, ெப.(n.)

   மாவட்ட தைலைமயகம் ; district head quarters of the Thiruvarur district.

     [  + ஆர ்+ ஊா]்

ஐம் தத் தலங்க ள் மண் க் ரிய க்ேகா ல்

   1. ஆர ்என்ப  ஆத் மரத்ைதக் க் ம். இப்ப ல் இம்மரங்கள் நிைறத் ந்ததால் ஆ ர ்ஆ , 
பாடல் ெபற்ற தலமாதலால் வா ர ்ஆ ற் .

   2. ஆர ்என்ப  தங் தல் என்ற ெபா ள் பட ( ); ெசல்வம் தங் ம் ஊர ்என்பதால் வா ர ்ஆ ற் .

   3.  மகள் இத்தலத் ல் வ பட் ப் ேப  ெபற்றதால் வா ர ்ஆ ற் . கல்ெவட் ல் 
இவ் ரப்்ெபயர ் வா ர ்என்ேற க்கப்ப ன்ற .  வா ரத்் ேதர ் கழ்ெபற்  ளங் வ .

     " வா ரத்் ேதரழ  ைடம ரர ்ெத வழ " என் ம் பழெமா  இவ் ரத்் ேதரழைகக் 
காட் ம். நால்வரா ம் பாடப் ெபற்ற த்தலம்.

வாவ ைறநமச் வாயத்தம் ரான்

 
  வாவ ைறநமச் வாயத்தம் ரான் diruvāvaḍuduṟainamaccivāyaddambirāṉ, ெப. (n.)

    க்களிற் ப் பா யா க் ம், இ பா பஃ ற் ம் னா ெவண்பா ற் ம், ெகா க்க க் ம் 
உைர ெசய்தவர.் ( ற்கா ல);; commentator of tiruka! irru-p-pá diyär, irubăvirubakdu and viná-venbā.

வா னன்

 
  வா னன்  tiruvāviṉaṉkuḍi, ெப. (n.)

ம ைர மாவட்டத்ைதச ்சாரந்்த ம் கக் கட ள் பைட க ள் ஒன்  எனப்ப வ  மா ய 
பழனிெயன் ம் தலம் ( );;  வா

 Palani a skanda shrine in Madurai district, one of six padaividu (ெச.அக);.

     [  + ஆ   + நன் .]

வான் ா்

 
  வான் ா ்tiruvāṉmi, ெப. (n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ள்ள ஊர;் avillage in Käfijee puram district.

     [  + வால்  + ஊர]்

வான்  னிவர ்ெதன் ைச வந்  வன்னிமரத்த ல் வ ைச ெசய்  தவ யற் யதால் 
இப்ப ள்ள இவ் ர ்வான் ர ்ஆ ற்  என்பர.் ஞான சம்பந்த ம், நா க்கரச ம் பா ய தலம் 
தலம் (த .ஊா.் ெப);

வாைனக் கா

 
  வாைனக் கா tiruvāṉaikkā, ெப. (n.)

    ச் க்  அண்ைம ள்ள கழ்ெபற்ற glassroomusée; a famous Sivan shrine near Trichy.

ஐம் தத்தலங்க ள் நீ க் ரிய ஊர ்(ெசஅக.);
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ைடம ார்பள்

ைடம ாரப்ள்  tiruviḍaimarurpaḷḷu, ெப.(n.)

   ெவளிமங்ைக பாகக் க ராயரால் 19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப் பட்ட ற் லக் யம் ; a literature 
composed by Verimangai-bāga-k-kavirãyar of 19th century.

     [ ைடம ரர ்+ பள் ]

க் றள்

க் றள் tiruvirukkuṟaḷ, ெப. (n.)

ஒர  இ ராக நால யான் வ ஞ் ெசய் ள் வைக (ேதவா 1238);,

 a kind of metre.

     [  + இ க்  +  றன்]

வளக்கமைம

 
  வளக்கமைம tiruvaḷakkamamai, ெப. (n.)

ளக் நாச் யார ்பாரக்்க; see tiu-Wilakku. пácciyar.

ளக் நகரத்தார்

ளக் நகரத்தார ்tiruviḷaggunagarattār, ெப. (n.)

எண்ெணய் ண்டரத்  பட்டப் Guuri aussos (E.T. vii.36);:

 a litle of the Vaniyar Caste.

ளக்  தகரத்தார்

ளக்  தகரத்தார ்diruviḷaggudagaraddār, ெப.(n.)

   1.  ளக் த் ேதவைத ,

 Ggovog lampina house, regarded as a deity.

   2. ைக ல் ளக்ைக ளம் ேயந் ய ைல; metallicimageholdinga lamp in its hand

     [ ளக்  + நாச் யார]்

நாயகா்

நாயகா ்tiruvītināya, ெப.(n.)

    ழா ன்ேபா   வ ேய உலாவ ம் 50%losoft; deity of a temple intended for carrying out in procession 
during festivals.

     "ராஜாக்கள் தம் ரான் நாயகர ் ப்பவனி எ ந்த ம்ேபா " (S.Il vi,212

     [  +   +  நாயகர]்

க்கரிய ேத

 
  க்கரிய ேத  tiruvukkariyatēvi, ெப.(n.)

தாளகம்:

 orpiment (சாஅக);.

ண்ணா

 
  ண்ணா  tiruvuṇṇāḻi, ெப.(n.)

ண்ணா ைக (Inse); பாரக்்க see tit-w. uņņāligai.

தரமாைல

தரமாைல diruvudaramālai, ெப. (n.)

   ேகா ல் ேமனி ன் இைட ல் அணி ம் ofasus; r assina (S.I.I.vii.209);;

 ornament for the waist of a deity.

     [  + உதரம் + மாைல]

த்
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ளத்தைடத்தல்

ளத்தைடத்தல் tiruviḷattaḍaittal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   மனத் ங்ெகாண்ட தல் keepin mind; to intendsaidofa deity ora great person(G);=_2j=);.

     [ ளம்+  தைட]

ெதன்னிைல

ெதன்னிைல teṉṉilai, ெப. (n.)

   ெதன்ேனாைல; coconut leaves.

     "ெதன்னிைல ன் ப ெயன" ( க்காளத். 4, 2, 11);

     [ெதன்(ைன); + இைல]

ெதன்னீர்க்

 
 ெதன்னீரக்்  teṉṉīrkku, ெப. (n.)

   ெதங்  ஓைல ன் ஈரக்்  ( ன்.);; rib of the coconut leaf.

     [ெதன்ைன + ஈரக்் ]

ெதன்

ெதன் 1 deṉṉudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. வைளதல்; to bent.

   2. ெநம் தல்; to lift, as with a lever,

   3.  ளம் தல்; to rise.

ெதன் ைர

ெதன் ைர teṉṉurai, ெப. (n.)

ெதன்ெமா  பாரக்்க;see__,

     "அன்ன நைடயார.் . .  மட ரார ்என்பேதார ்வாசக ந் ெதன் ைர ற் ேகட்ட வ ண் " 
( .வ்.ெபரிய ம. 391); (ெசஅக.);.

     [ெதன் + உைர]

ெதன் ல

ெதன் ல  teṉṉulagu, ெப. (n.)

   ெதன் ைச லகம்; the world of the manes.

     "ெதன் ல ற் ந்தைனேயா" ( ைள. வன்னி ங் ண ம். .21);.

     [ெதன் + உல ]

ெதன்ைன

ெதன்ைன teṉṉai, ெப. (n.)

   ெதங்  ( ங்.);; coconut-palm. ம. ெதன்ன

     [ெதன் → ெதன்ைன]

ெதன்ைன வைக

   1. பசை்சத ்ெதன்ைன, பச் ளநீர;் green coconut tree.

ெதகட்டாத

 
 ெதகட்டாத  tegaṭṭātamūli, ெப. (n.)

    ர ைல; leaf of hissop plant; diabetis plant (சாஅக);.

     [ெதகட்டாத+  கட் →ெத.கட் ]
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ெத ட்

ெத ட்  tegiṭṭu, ெப. (n.)

   1. ெத ட் ைக; surfeit.

   2. கக் ணர்  ( ன்);; vomitting sensation.

ம. ெத ட்

     [ கட் →ெதகட் →ெத ட் ]

ெத

ெத  tegiḍi, ெப.(n.)

   1   ைளயாட்  வைக; a game in gambling.

   2.  ரட் ; fraud, deception.

     [ெந →ெந →ெத .]

ெத ழ்-தல்

ெத ழ்-தல் tegiḻtal,    3 ெச  (v.i.)

    ளங் தல்; to be manifest.

 to shine.

     "ெத ழ்ந்த மாதவத்ேத னான்" ( நாயக . 59;29);.

   2. வாய் தல்; to blossom, open, as the mouth.

     "ேதங்கயத்தனிமலர ்ெத ழ்ந்த நாற்ற ம்" ( வக 1440);.

   3.நிைறதல் ( வா.);; tobefull.

     " ணர ்ெத ழ்ந் க்கநைன ள்" (மாறனலங். 261, உதா. 651);.

     [ கழ் → ெத ழ்]

ெத ள்

ெத ள்1 tegiḷ, ெப. (n.)

    ன க் ெகா ; hog creeper (சாஅக);.

ம வ. ெகா ப் ன்

 ெத ள்2 tegiḷ, ெப. (n.)

   ெமன்ைம; soft.

     [ெந ள் → ெத ள்]

ெத ள்உளி

 
 ெத ள்உளி tegiḷuḷi, ெப. (n.)

   ெமன்ைமயான ைழ  உளி; chisel which is soft.

     [ெத ன்+உளி]

ெத ட்டல்

 
 ெத ட்டல் teguṭṭal, ெப. (n.)

   மரத் ல் ேதான் ம் ைறபா ; defect appears in the tree.

ெத ட்

 
 ெத ட்  teguṭṭi, ெப.(n.)

   ேதடெ்கா க் ; scorpion sting plant (சாஅக);.

     [ேதன்ெகா க்  → ேதெகா க் . ேதெகா க்  → ெத ட்  (ெகா.வ.);]
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ெத ட் ைக

 
 ெத ட் ைக teguṭṭigai, ெப. (n.)

ெத ட்

பாரக்்க;see__,(சாஅக);.

     [ெத ட்  → ெத ட் ைக]

ெத ட் -தல்

ெத ட் -தல் deguṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெத ட் தல்; to cloy, glut.

     "மாளாைமயா ந்ெத ட்டாைமயா ம்" (ஈ .67, ஜ );,

     [ெத ட் → ெத ட் -.]

ெத டா -தல்

ெத டா -தல் deguṭāṭudal,    5 ெச. .  (v.i.)

    ண்டா தல்; to struggle or strive hard.

     "ெத டாடா நிற் ற என்னாேல"( வ், வாய்,7,9,10,இ பத்  நாலா ரப்ப );

     [ெத  → ெத  → ெத . ெத +. ஆ ]

ெத ப் ச்

 
 ெத ப் ச்  teguppūcci, ெப. (n.)

   ெதள் ப் ச் ; small wingless jumping insect feeding on human and other blood, flea (சாஅக.);,

     [ெத  +  ச் ]

ெத ள்-தல் (ெத டல்

ெத ள்-தல் (ெத டல்) teguḷtalteguḍal,    12 ெச  (v.i.)

   1. நிைறதல்

   2. ெப தல் (யாழ்அக);; to increase,overflow.

     [ கழ் → ெத ன்]

ெத ளம்

ெத ளம் teguḷam, ெப (n.)

   1. நிைற ; fullness.

   2. ெப க்கம்; abundance (சாஅக);.

     [ெத ன் → ெத ளம்)

ெத ளவம்

 
 ெத ளவம் teguḷavam, ெப. (n.)

   ம ேமற் ல் ; a parasite grown on murdah tree (சாஅக.);

ேதங்கங்காய்

ேதங்கங்காய் tēṅgaṅgāy, ெப. (n.)

   ேதங்காய்; coconut.

   ெதங்கங்காய் ேபாலத் ரண் ண்ட ைபங் ந்தல்" (யாப். . 95, பக்372);, ம. ெதக்கன்காய், 
ெதங்கன்காய்;பட

ெதங்ெக

     [ெதன் → ெதன்  → ெதங் . ெதங்  + அம் + காய்]
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ெதங்கணம்

 
 ெதங்கணம் teṅgaṇam, ெப. (n.)

   ஒ  நா ; a country.

     [தக்கணம் → தங்கணம் → ெதங்கணம்]

ெதங்கநா

ெதங்கநா  teṅganāṭu, ெப. (n.)

   கடல் ெகாண்ட த ழ்நிலப்ப ள் ஒன் ; an ancient province in the Tamil land, said to have been submerged 
by the sea.

     "ஏழ்ெதங்க நா ம்" ( லப், 8;1, உைர);

     [ெதங்  + நா ]

ெதங்கம்

ெதங்கம் teṅgam, ெப .(n.)

ெதங்  பாரக்்க;see

     "ெதங்கங்க  ெந ம் ெபண்ைண ம் பழம் ழ் மணற் படப்ைப" (ேதவா.846,3);.

     [ெதங்  → ெதங்கம்]

ெதங்கம்பழம்

 
 ெதங்கம்பழம் teṅgambaḻm, ெப.(n.)

   ெதன்ைன ெநற்ற; mature.coconut.

     "நாய்ெபற்ற ெதங்கம்பழம்" (பழ);.

     [ெதங்  + பழம்]

ெதங் ட்டம்

 
 ெதங் ட்டம் teṅgiṭṭam, ெப. (n.)

ெத ட்  பாரக்்க;see__,

     [ேதன்ெகா க்  → ேதங்ெகா க்  → ெத ட் . ெத ட்  →ெதங் ட்  → ெதங் ட்  ெதங் ட்  
→ெதங் ட்டம்]

ெதங் தம்

 
 ெதங் தம் deṅgidam, ெப. (n.)

ெத ட்  பாரக்்க;see(சாஅக);.

ெதங் ன்எண்ெணய்

 
 ெதங் ன்எண்ெணய் teṅgiṉeṇīey, ெப. (n.)

ேதங்காெயண்ெணய் பாரக்்க;see(சாஅக.);

     [ெதங்  + இன் + எண்ெணய். 'இன்' ேவற் ைம ]

ெதங் ன் கற்கண்

 
 ெதங் ன் கற்கண்  teṅgiṉkaṟkaṇṭu, ெப. (n.)

ெதன்னஞ் சாற் னின்  காய்ச்  இறக் ம்; கற்கண்

 sugar candy prepared from the sweet sap or juice of coconut tree.

     [ெதங்  + இன் + கற்கண் ]
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ெதங் ன் த்

 
 ெதங் ன் த்  teṅgiṉkuruttu, ெப. (n.)

   ெதன்ைன ன் த் ; tender leaves or shoot of coconut palm (சாஅக);.

     [ெதங்  + இன் +  த் ]

ெதங் ன்ம

 
 ெதங் ன்ம  deṅgiṉmadu, ெப. (n.)

ெதன்னங்கள் பாரக்்க;see(சாஅக);

     [ெதங்  + இன் + ம ]

ெதங் ன்ெவல்லம்

 
 ெதங் ன்ெவல்லம் teṅgiṉvellam, ெப. (n.)

   ெதன்னஞ் சாற் னின்  காய்ச்  உண்டாக் ம் ெவல்லம்; jaggery prepared from the juice or sap of coconut 
palm (சாஅக);.

     [ெதங்  + இன் + ெவல்வம். ' இன்' ேவற் ைம ]

ெதங்

ெதங் 1 teṅgu, ெப. (n.)

   1. ெதன்ைன; coconut-palm.

     "ெதங்  னிள நீ ரக்் ம் வள  நன்னா "( றநா,29);,

ேதன் வாரத்்  வளரத்்தா ம் காஞ் ரம் ெதங்கா ேமா( பழ);.

   2. ேபாரச் ்ேசவ ன் தன்ைம க் ம் உக் ெளான் ; quality of a fighting cock, a slang term.

     "ெதங் க் த் ெதங்  ெவல் ெமனக் ேகா களின் நிறம ந் தல்" ( .ெவ. 12 , ெவன்றப். 6, 
உைர);.

   ம. ெதங் ;   க.,  . ெதங் ;    ட. ெதங் மர;பட . ெதங்ெக ெமார

     [ ல் → ெதல் → ெதன்.  ெதன் → ெதன்ைன = ெப ம்பா ம் ேகாணி வள ம் மரம். ெதன் → ெதன்  → 
ெதங்  (ேவக 144);]

 ெதங் 2 teṅgu, ெப. (n.)

    த் ப் ; sweetness.

ெதங் ர்

ெதங் ர ்teṅār, ெப. (n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ள்ள ஓர ்ஊர;் a willage in Tanjavur Dt.

     " த்தன் றாழ் ெபா ல் ெறங் ர ்ெவள்ளியம் ன்றமரந்்தாேர" (ேதவர.229-2);. ஞான சம்பந்தரா ம், 
நா க்கரசரா ம் பாடல் ெபற்ற ஊர.் இவ் ைர மர அ ப் பைட லான ஊர ்என்  இரா. . 

ேச ப் ள்ைள ப் ன்றார.்

ெதங்ெகண்ெணய்

 
 ெதங்ெகண்ெணய் teṅgeṇīey, ெப. (n.)

ேதங்காெயண்ெணய் பாரக்்க;see(சாஅக);.

பட ெதங்ெகண்ெண

     [ெதங்  + எண்ெண'ய்]
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ெதச்

 
 ெதச்  tecci, ெப. (n.)

ெதட்  பாரக்்க;seeம. ெதச்

     [ெதட்  →ெதச் ]

ெதசலம்

 
 ெதசலம் tesalam, ெப. (n.)

ெதசவம் பாரக்்க;see

     [ெதசவம் → ெதசவம்]

ெதசவம்

 
 ெதசவம் tesavam, ெப.( n.)

   மாமரம் (மைல);; mango tree.

ெதசனி

ெதசனி tesaṉi, ெப. (n.)

   1. மஞ்சள்; country turmeric.

   2.ெப ங் ம்ைப ; browstring hemp.

ெத -த்தல்

ெத -த்தல் tesittal,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

   ைக தல்; to abandon.

     " ைக ெற த் ச ்ெசபங்கள் பண்ணி"( பா . 71, சத் யாசம், 1);

     [ெதளி →ெத ]

ெதட்

 
 ெதட்  teṭci, ெப.(n.)

   ெவட் ; scarlet ixora.

     [ெதள் +   – ெதன்  → ெதட் ]

ெதட்ட

ெதட்ட teṭṭa, ெப.எ. (adj.)

   1.  ற் ய; ripe mellow.

     "ெதட்டபழஞ் ைதந் " ( வ். ெபரிய . 3,4,8);

   2. ெதளிவான; clear, plain.

     "மால்கரி ெதட்ட மதப்பைச கட் ன"(கம்பரா,சரபங்க8);.

ெதட்டங்காசசெ்ச

 
 ெதட்டங்காசசெ்ச  teḍḍaṅgācacceḍi, ெப. (n.)

   ஒட் ப் ல்; sticking grass (சாஅக);. ம வ

நடந்தாைரத ்ெதாடரந்்தான்

ெதட்டத்ெதளிய

 
 ெதட்டதெ்தளிய teṭṭatteḷiya,  அ. (adv.)

   ெதள்ளதெ்தளிவாக; plainly, obviously (யாழ்ப்);,
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ெதட்டத்ெதளி

 
 ெதட்டதெ்தளி  teṭṭatteḷivu, ெப. (n.)

    கதெ்தளி ; plainly, obviously (சாஅக);.

     [ெதன்னத் ெதளி  → ெதட்டத் ெதளி ]

ெதட்டத்ெத -த்தல்

ெதட்டதெ்த -த்தல் teṭṭatteṟittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   இரண்டாய் தல்; to break asunder snap in twain.

     [ெதட்ட  + ெத -.]

ெதட்டத்ெத ப்பான்

 
 ெதட்டதெ்த ப்பான் teṭṭatteṟippāṉ, ெப. (n.)

   ஒ  வைகச ்ெசால்; a term of abuse.

     [ெதட்டதெ்த  → ெதட்டதெ்த ப்பான்]

ெதட்டரசர்

ெதட்டரசர ்teṭṭarasar, ெப. (n.)

   ெவல்லப்பட்ட  மன்னர;் vanquished kings.

     " ம் யத் த் ெதட்டரச ட்டத ் ைறெகாணர ற் ந்தான்" (பாரத ெவண். 209);.

     [ெதட்  + அரசர]்

ெதட்டல்

ெதட்டல் teṭṭal, ெப. (n.)

   1. ெகாள்ைள டல் (யாழ்அக);; misappropriation.

   2. ஏமாற் ைக; trick, fraud, deception

     [ெதட்  → ெதட்டல்]

ெதட்டவர்

ெதட்டவர ்teṭṭavar, ெப. (n.)

   ெதளிந்தவர;் clear sighted persons, men of unclouded vision.

     "பரமஞானம் ேபாய்த ்ெதட்டவ ரல்லேரல்" (கம்பரா மத் ர 20);.

ெதட்

ெதட் 1 teṭṭi, ெப. (n.)

வஞ் ப்பவள்-ன்

 deceiful person.

     "அனண ற் ல் ெபா ேத ெதட் க ளவேரவற் ெசய் " ( ப் . 777);.

ெதட் ப் ப ப்பாைர எட் ப் ப ப்பான் (பழ);.

   2. யாைன (அகநி.);; elephant.

 ெதட் 2 teṭṭi, ெப. (n.)

   வணிகன் (அகநி);; merchant.

     [ெசட்  → ெதட் ]
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ெதட்

ெதட் 1 deṭṭudal,    18 ெச ன்றா . (v.t.)

   1. வஞ் த்தல்; todeceive, cheat, defraud,

 swindle,

     "ெதட் ப் ெபா ள் ப த்த பாவம்" (பண .340);.

   2. ப த்தல்; smatch.

 ெதட் 2 teṭṭu, ெப. (n.)

   1. வஞ்சைன; deception, cheating.

     "ெதட் ேல வ யமட மாதரவ்ாய் ெவட் ேல" (தா[ மைலவனர ்2);,

   2. ப க்ைக (யாழ்அக);; snatching by force.

 ெதட் 3 deṭṭudal,    5 ெச  (v.i.)

   நிைறதல்; to be sufficient.

     [ெதன் → ெதட் ]

 ெதட் 4 teṭṭu, ெப. (n.)

   யாைனக் கைணயம் ( ன்);; wooden partition between two elephants to prevent their fighting.

ெதட் ண்( )-தல்

ெதட் ண்( )-தல் deṭṭuṇṇudal,    13 ெச ன்றா  (v.t.)

   கவரந்் ண்ணப்ப தல்; to be satched and devourcd.

     "ெதட் ண்டேபான் த் ங்கெளன் ேறக்க ம் ' ' '  ெசம்பாம் " ( மர.  ர.  த் க் ன்ைன. 54);

     [ெதட்  + உண் -]

ெதட்பம்

ெதட்பம் teṭpam, ெப. (n.)

   1. ெதளி  (யாழ்அக);; clearness. 2,  த  ( வா.);;

 ripe wisdom,

   3.  ரச்்  ( ங்.);; maturity, ripeness.

   4. மனத்ேதற்றம்; presence of mind, courage,

     'சயந்த னங்க ணி ந்தனன் ெறட்ப ெமய்  (கத்த , இத் ரன்கரத் 32);.

     [ெதள் → ெதண் →ெதட்  →ெதட்பம்]

ெதடாரி

ெதடாரி teṭāri, ெப. (n.)

    ைனப்பைற; a drum of tabor of the agricultural tract.

     "ெதடாரித் ெதண்கண் ெடளிரப்்ப ெவாற் " ( றதா,368);.

     [தடாரி→ ெதடாரி]

ெதண்

 
 ெதண் teṇ, ெப. (n.)

   ெதளி ; clarity.

     [ெதள் → ெதண்]
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ெதண்டக் ற்றம்

ெதண்டக் ற்றம் teṇṭakkuṟṟam, ெப. (n.)

ெதண்டந் ரை்வ பாரக்்க;see{}

     (ெதக.ெதா. 335);,

     [ெதண்டம் +  ற்றம். தண்டம் → ெதண்டம் (ெகா.வ.);]

ெதண்டைக

ெதண்டைக teṇṭagai, ெப. (n.)

   1. ெந க் ைட; pressure, urgency.

   2. ேதைவ; necessity.

     [ெதன் → ெதண்  → ெதண்டைக]

ெதண்டைகக் த்ேதைவ

 
 ெதண்டைகக் த்ேதைவ teṇṭagaigguttēvai, ெப. (n.)

   ேவண்டாெவ ப்  ( ன்.);; un willingness

     [ெதண்டைகக் + ேதைவ]

 ெதண்டைகக் த்ேதைவ teṇṭagaigguttēvai, ெப. (n.)

ெதண்டைகக் த்ேதைவ ( ன்);  பாரக்்க;see__,

     [ெதண்டைகக் த் ேதைவ → ெதண்ைடக் த் ேதைவ]

ெதண்டந் ர்ைவ

ெதண்டந் ரை்வ teṇṭandīrvai, ெப. (n.)

   ஒ ப்பாக க் ம் வரி; penal tax.

     "ெதண்டந் ரை்வ ெகா த்த ன்" (கட்டெபாம்  ப23);.

     [ெதண்டம் +  ரை்வ. தண்  → தண்டம் → ெதண்டம்]

ெதண்டம்

ெதண்டம் teṇṭam, ெப. (n.)

   தண்டம்; punishment, penalty.

     "ெதண்டங் ெகாள்ளா வறப்பய ன த் வாரின்" (இர  ஆற்   12);;

   ம, ெதண்டம்; Skt. daņda

     [தண் →தண்டம்→ ெதண்டம் (ெகாவ);]

ெதண்டல்ெதரிசல்

 
 ெதண்டல்ெதரிசல் teṇṭalterisal, ெப, (n.)

ெதளி  இல்லாைம not clear.

     "ெதண்டல் ெதரிசலாகக் டக் ற  (ெதன்ைல);.

     [ெதண்டல்+ ெதரிசல்]

ெதண்டன்

ெதண்டன் teṇṭaṉ, ெப. (n.)

   தண்டன்; obeisance.

     "எ ரெ்தண்டனாக ந்ெத ந் " (ேசக் ழார ் .429);.

     [தண்டன்→ ெதண்டன் (ெகா.வ.);]

724

www.valluvarvallalarvattam.com 11806 of 19068.



ெதண்டனி -தல்

ெதண்டனி -தல் deṇḍaṉiḍudal,    18 ெச ன்றா . (v.t.)

   தண்டனி தல்; to do homage by prostration.

     "அ ேயன் ெறண்டனிட்ட ண்ணப்பம்" (தனிப்பா.i,401,19);.

ம. ெதண்டனி க

     [ெதண்டன்+ இ →தண்டன் → ெதண்டன் (ெகா.வ.);]

ெதண்டைன

 
 ெதண்டைன teṇṭaṉai, ெப. (n.)

   தண்டைன; punishment

     [தண்டைன → ெதண்டைன (ெகா,வ);]

ெதண்டா தம்

 
 ெதண்டா தம் deṇṭāyudam, ெப. (n.)

   க வாைழ; fissured plantain (சாஅக);.

     [தண்  → ெதண்  + ஆ தம்]

ெதண்

ெதண் 1 teṇṭittal,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

   1. ஒ த்தல்; to chastise, punish.

     "ெத ங்கப்ப நாரணன் ெறண் க்க" (தனிப்பா. i ;83, 165);.

   2. வற் த் தல்; to insist, press.

ம. ெதண் க் க

     [தண்  → ெதண் ]

 ெதண் 3 teṇṭi, ெப.(n.)

   இரப்பாளி (இ.வ.);; beggar. ம. ெதண்

     [தண் → ெதண் .ெதண் → ெதண் ]

ெதண்ட

ெதண்ட2 tead,    4 ெச  (v.i.)

   வ ந்  ய தல்(யாழ்அக);; to make efforts, take pains.

     [தண்  → ெதண் ]

ெதண் க்கைரசல்

 
 ெதண் க்கைரசல் teṇṭikkaraisal, ெப. (n.)

   ெதற் ந்  வடக்  ேநாக் ச ்ெசல் ம் கைரையெயாட் ய நீேராட்டம் ( னவ.);; current runs from the 
south to north direction and near the bank.

     [ெதண்  + கைரசல்]

ெதண் ெதம்மாஒள்ளி

 
 ெதண் ெதம்மாஒள்ளி deṇṭidemmāoḷḷi, ெப. (n.)

   ெதன்ேமற்காய்ச ்ெசல் ம் நீேராட்டம்( னவ.);; current which runs through south west direction.

     [ெதன் +  -ெதன்  → ெதன் → ெதண் . ெதண்  + ெதம்மா + ஒன்னி. ெதண்  - ெதற்  . ெதற்  + 
ேமற்  - ெதன்ேமற்  → ெதம்மாக்  → ெதம்மா. ெதம்மா - ேமாைன ேதாக்  வந்த எ ரிைட மர ைன 
ெமா .  நல்  → நள்ளி → ஒள்ளி.  நல்  – நீேராைட]
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ெதண் ேம 

 
 ெதண் ேம  teṇṭimēmuṟi, ெப.(n.)

   ெதன் ழக்காய்ச ்ெசல் ம் கடல் நீேராட்டம் ( னவ.);; current runs through south east direction.

     [ெதண்  – ேம ]

ெதண் ல்

ெதண் ல் teṇṭil, ெப. (n.)

   ஒணான் (இவ);; blood sucker.

   ம வ, அணத்தான் ம. ெதண்டல்;   க. ெதாண்ெட;   ெத. ெதாண்ட;ெகாண். ெடாண்ெடா

     [ெதண்  → ெதண் ன் (தைலைய அ க்க  ேமற் ளப் ம் ஓணான்); ( தா,73);]

ெதண் ைர

 
 ெதண் ைர teṇṭirai, ெப.(n.)

கடல் ( ங்;);

 Sea.

     'ெதண் ைர எ னி காட்ட ேதம்  மகரயா ன் கம்பன;

     [ெதன்ெதண் +  ைர.  ைர = அைவ, அைவ பா ம் கடன்]

ெதண் -தல்

ெதண் -தல் lepiu,    5 ெச ன்றா  (v.t.)

   1. osmol/go, to raise up, to move with a lever.

   2. loorGodi (ump-oo; to attack, assail.

 ெதண் -தல் lepiu-    5 ெச. . (v.i)

நரம்

 associ

 to affect the joints, limbs, as cramp.

     [ . ண்  - ெதண்  - ெதண் ]

 ெதண் -தல் rendu,    5 ெச ன்றா  (v.t.)

   இரத்தல் இவ; to beg ம. ெதண் க

     [தண்  - ெதண் ]

ெதண்

ெதண் 7 teṇṭu, ெப. (n.)

   மனத்ைதத் ைளக் ம் ஐயம்; suspicion which agitate one's mind.

     [ெதன் → ெதண் ]

ெதண் க்

 
 ெதண் க்  teṇṭukki, ெப. (n.)

   கல்லாட்டன்; celycine (சாஅக.);.

ெதண் சச்லாைக

ெதண் சச்லாைக teṇṭuccalākai, ெப. (n.)

    த்தரக்ளின் அ ைவ ம த் வத் ற் ப் பயன்ப ம் 26 க களிெலான் ; a blunt probe one of the 26 
surgical instruments or appliances contemplated in Siddhars science (சா_அக.);.

     [ெதண்  + சவாைக]
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ெதண் த

ெதண் த  deṇḍudaḍi, ெப. (n.)

கைம ந்த ெபா ள்கைள ேமேல ளப் ங் கம்  ( ன்);,

 lcver.

     [ெதண் 4 + த ]

ெதண் க்ெகா

 
 ெதண் க்ெகா  teṇḍupūkkoḍi, ெப. (n.)

   ெகாடை்டக் கரந்ைத; Indian globe thistle (சாஅக.);.

     [ெதண்  +   + ெகா ]

ெதண்ைட

 
 ெதண்ைட teṇṭai, ெப. (n.)

ெதண்டைக பாரக்்க;see__,

     [ெதண்டைக → ெதண்ைட]

ெதண்னர்

ெதண்னர ்teṇṉar, ெப. (n.)

   அ கள்; senseless or dense persons, fools.

     "ேதசைனப் கழார் லர ்ெதண்னரக்ள்" (ேதவா.1207,1);

     [ெதள் → ெதண் → ெதண்  → ெதண்ணர]்

ெதண்ணீர்

 
 ெதண்ணீர ்teṇṇīr, ெப. (n.)

   ெதளிந்த நீர;் clear water flowing from sediment water free from noxious substances (சாஅக.);.

ம. ெதண்ணீர்

     [ெதள் + நீர]்

ெதண்ைம

ெதண்ைம teṇmai, ெப. (n.)

   1. ெதளி  ( ந். 96);; clearness, lucidity, transparency.

   2. அ ன்ெறளி ; clearness of intellect.

     "ெதண்ைம ைடயார"் ( .ெவ. 8,12, உைர);.

     [ெதள் + ைம – ெதண்ைம]

ெதத்தபடம்

ெதத்தபடம் tettabaḍam, ெப. (n.)

எரிபட்ட ணி, burnt cloth.

     "ெதத்த படமாேனண்  ம் னீராேனன்" (பட் னத் ப். பக்.244);.

     [ ய்த்த -ெதத்த + படம் (ெகா.வ.);]

ெதத்தம்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 
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ெதத்தம்

ெதத்தம்2 tettam, ெப. (n.)

ஞா  இ க் ம்

    ண் னிற்  ந் ய ண் ன்; the naksatra previous to that where the sun is (ெசஅக,);.

ெதத்தாபகாரம்

 
 ெதத்தாபகாரம் tettāpakāram, ெப. (n.)

   தானங்ெகா த்த்ைதத் கவரை்க; taking back a gift once made, revocation of a gift.

     [ெத  → ெதற்  → ெதற்றா → ெதத்தா + அபகாரம்]

ெதத்தாபகாரி

ெதத்தாபகாரி tettāpakāri, ெப. (n.)

   தானஞ் ெசய்த ெபா ைளக் கவரே்வான்; one who takes back his gift.

     "ெதத்தாபகாரிகளா ய ெகா ய பா கெளா " ( த். மர கண். பக்17);.

     [ெதத்தாபகாரம் → ெதத்தாபகாரி]

ெதத்

ெதத் 1 tettu-,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

ெதற் -தல் பாரக்்க;see__,

     "த ெகா  ெதத் " ( ப் , 602);

     [ெதற்  → ெதத்  ஒ.ேநா.;கற்  → கத் ;பற்  → பத் ]

 ெதத் 2 tettu-,    5 ெச. .  (v.i)

    க் தல்; to stammer (சாஅக.);

     [ெதற்  → ெதத் -.]

 ெதத் 3 tettu-, ெப. (n.)

   1. ேவ ; hedge of bamboo or thorns.

   2.  ைல; corner.

     [ெதற் 2 → ெதத் -.]

 ெதத் 4 tettu-, ெப. (n.)

   தத் ப் ள்ைள; adopted son.

     "இனி  ெதத் ைமந்தன்" (கா க.  வ. அக்.15);

     [தத்  → ெதத் ]

 ெதத் 5 tettu-_, ெப. (n.)

   ஏமாற்  (இ.வ.);; deception.

     [ெதற் 3 → ெதத் ]

 ெதத் 6 tettu, ெப. (n.)

   ப மல்; yard-arm in a vessal or dhoney.
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ெதத் ப்பல்

 
 ெதத் ப்பல் tettuppal, ெப. (n.)

   ஒன் ன் ேமேலான்  வளரந்்  இட ம்ப ச ்ெசய் ம் பல்; teeth arising from other teeth irregularly thus 
affecting the speech (சாஅக.);.

     [ெதற்  + பல், ெதற்  →ெதத் , ெதத் ப்பல்=இட யபல்]

ெதத் மாற் ப்ேபா -தல்

ெதத் மாற் ப்ேபா -தல் deddumāṟṟippōṭudal,    20 ெச . (v.i.)

   ஏ வா  ைவத் ச ்கவர ்கட் தல்; to break joint in building walls.

     [ெதத்  + மாற்  + ேபா -.]

ெதத் மாற்

 
 ெதத் மாற்  tettumāṟṟu, ெப. (n.)

   வஞ்சகம்; tricks;

 lies;

 chicanery.

ெதத் மாற்  ெதைச மாற் ல் ெகட் க்காரன் (பழ.);.

     [ெதத்  + மாற் ]

ெதத் வாய்

 
 ெதத் வாய் tettuvāy, ெப. (n.)

    க் ப் ேப ம் வாய்; stammering mouth (சாஅக.);.

ம வ.  க் வாய்

     [ெதற்  → ெதத் . ெதத்  + வாய்]

ெதத் வாயன் l

 
 ெதத் வாயன் l tettuvāyaṉ, ெப. (n.)

    க்  வாயன்; Stammcrer.

     [ெதத்  + வாயன். ெதற்  → ெதத் ]

ெதத் வாளி

ெதத் வாளி tettuvāḷi, ெப. (n.)

   ஏமாற் க் காரன்; cheat.

     "அவன் சரியான ெதத் வாளி;கடன் வாங் னால் ப் த் தரமாட்டான் (ெநல்ைல);.

     [ெதற் 5 → ெதத்  + ஆளி]

ெதத்ேதெயனல்

ெதத்ேதெயனல் tettēyeṉal, ெப. (n.)

   ஒர ்ஒ க் ப் ; onom. expr. of singing.

     "ெதத்ேதெயன ரன் " (ேதவா.747,1);.

     [ெதத்ேத + எனல்]

 ெதத்ேதெயனல் tettēyeṉal, ெப.(n.)

ெதந்தனா பாரக்்க;see__,
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ெதந்தனம்

ெதந்தனம்1 tendaṉam, ெப. (n.)

   கவைலயற்ற தன்ைம; carelessness.

     "ெதந்தனெவன்ேற ரிந்த ண்ேடேயா" (அ ட்ப. vi,

ன்ைளப் ெப .98).

ம. ெதந்தனம்

     [ெதந்தனெவனல் → ெதத்தனம்]

 ெதந்தனம்2 tendaṉam, ெப. (n.)

   1 ேசாம்பல்; laziness.

   2. தாழ்ச் ; delay

     "க ைண ெபா ய இன்னந் ெதந்தனமா" (கனம் ஷ்ைணயர,்65);.

ெதந்தனம -த்தல்

ெதந்தனம -த்தல் tendaṉamaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.  ேண ரிதல்; to loaf, loiter about.

   2. ேவைலைய உழப் தல்(இவ);; to shirk work.

     [ெதத்தனம் +அ -.]

ெதந்தனெவனல்

 
 ெதந்தனெவனல் tendaṉaveṉal, ெப. (n.)

ெதந்தனம் பாரக்்க;see__,

ெதந்தனா

 
 ெதந்தனா tendaṉā, ெப. (n.)

   தாளச ்ெசாற்கட்  (சங்அக);; set syllables used in marking time in music.

ெதத் க்

 
 ெதத் க்  tettukki, ெப. (n.)

   ெவள்ைளப் ைன; cuspidate-leaved calycine croton (சாஅக.);.

ெதப்பத் நாள்

 
 ெதப்பத் நாள் teppattirunāḷ, ெப. (n.)

ெதப்பத் ழா பாரக்்க;see__,

     [ெதப்பம் +   + நாள்]

ெதப்பத் ழா

 
 ெதப்பத் ழா teppattiruviḻā, ெப. (n.)

   தடாகத் ற்ேகா ற் ேமனிையத் க் ளத் ன்  எ ந்த ளப் பண்ணிக் ெகாண்டா ம் 
ழா; floating festival in which a deity of a temple is taken on rafts in a tank.

     [ெதப்பம் +  ழா]
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ெதப்பம்

ெதப்பம்1 teppam, ெப. (n.)

    தைவ ( வா.);; raft, float.

   ம. ெதப்பம்;   க.,  ., பட, ெதப்ப;   ெத. ேதப, ெதப்ப; Mar.__,Pkt. tappa;Skt. tarpa, talpa.

 ெதப்பம்2 tappam. ெப.(n.)

தணக்  பாரக்்க;see__,(சாஅக.);.

 ெதப்பம் teppam, ெப. (n.)

உப்பளத் ல் நீர ்இைறக்கப்ப ம் தல் பாத் :

 firstsalt-pan.

     [ெதப் -ெதப்பம்]

ெதப்பமரம்

 
 ெதப்பமரம் teppamaram, ெப. (n.)

    ணா என் ங் ெகா ; small ach root (சாஅக.);.

ெதப்பல்

ெதப்பல் teppal, ெப. (n.)

ெதப்பம்1 பாரக்்க;see teppam'

     [ெதப்பம் → ெதப்பல்]

ெதப்பலக

 
 ெதப்பலக  teppala-karu, ெப. (n.)

   ெவள்ைளக் க க்கடை்ட; a white species eagle wood. (சாஅக.);.

ெதப்பலங்ெகட்டவன்

 
 ெதப்பலங்ெகட்டவன் teppalaṅgeṭṭavaṉ, ெப. (n.)

   உடல்ந ந்ேதான்( இ.வ.);; weak-bodied person.

     [ ப்  + பலம் + ெகட்டவன்.  ப்பலங் ெகட்டவன் → ெதப்பலங்ெகட்டவன்]

ெதப்ைப

ெதப்ைப teppai, ெப. (n.)

ெதப்பம் பாரக்்க;see teppam.

     [ெதப்பம்1 → ெதப்ைப]

ெதம்பல்

 
 ெதம்பல் tembal, ெப. (n.)

   மைழயால் வயல் இ ைக; hardening of ploughed land after heavy rain.

ெதம்பாங்

ெதம்பாங்  tembāṅgu, ெப.(n.)

   1. ஒ வைகச ்சந்தனம் (சங்அக.);; a kind of sandal paste.

   2. ெதம்மாங்  பாரக்்க;see__,

     [ெதன்+ பாங்  → ெதன்பாங்  → ெதம்பாங் ]
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ெதம்

ெதம்  tempu, ெப. (n.)

   1. உடல் வ ைம; physical strength.

ெதம்  ெகட்ட பய டம் ம்ைபக் ெகா க்காேத (பழ.);.

   2.  ணி ; daring, bravery.

     "ெதம்ைப நாெனற்  காண்ேபேனா" (இராமநா. உ த் 81);.

ெதம் ந்தால் ேமா ப்பார ்(உ.வ.);.

   3. ெச க்  (அகங்காரம்);; arrogance, pride.

     "ெசாம் த் ெதம் ங் ெயன வளரத்  ெகா யவர"் ( ப் . 609);.

   4.  ப் ; energy, enthusiasm.

     "அந்த ேவைலையச ்ெசய்ய எனக் த் ெதம்பா க் ற ".

     [எம்  → ெதம் ]

ெதம் றம்

 
 ெதம் றம் tempuram, ெப. (n.)

ெதன் றம் பாரக்்க;see ten-puram (சாஅக.);

     [ெதன் +  றம் = ெதன் றம் → ெதம் றம் (ெகா.வ.);]

ெதம்மாண்

 
 ெதம்மாண்  temmāṇṭi, ெப. (n.)

ெதம்மா  பாரக்்க;see__,

     [ெதம்மா → ெதம்மாண் ]

ெதம் ைன

ெதம் ைன tem-munai, ெப.(n.)

   ேபாரக்்களம்; the front line of battle;battle field.

     "ெதாைலயாக் கற்பநின் ெறம் ைன யாேன" (ப ற் ப். 82,17);.

     [ெதவ் +  ைன. ெதவ் = பைக. ெதன்+  ைன – ெதவ் ைன → ெதம் ைன]

ெதம்ேம

 
 ெதம்ேம  temmēlu, ெப. (n.)

   ெதன்ேமற்  ( னவ.);; south west.

     [ெதன் → ெதம் ேமல். ேமல் → ேம ]

ெதய்'

 tey,

ெப.(n.);

   ெகாைல ( ங்.);; killing

     [ேதய் →ெதய்]
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ெதய்

ெதய்2 tey, ெப. (n.)

ெதய்வம் ( ங்.);.

 the deity.

     [ேதம் → ெதய்]

ெதய்ெதய்

 
 ெதய்ெதய் tey-tey, ெப. (n.)

   தாளக் ப் ; Set syllables used for marking time in singing and dancing

     [ைதைத → ெதய்ெதய்]

ெதய்ெதய்ெயனல்

ெதய்ெதய்ெயனல் tcy-tcy-y-enal, ெப.(n.)

   1.  னத்தால் ஆ தற் ப்  (ெகா.வ.);; expr. of dancing in rage.

ெதய்ெதய்ெயன்  க் றான்.

   2. மா கைளச ்ெச த் ம் ஒ க் ப் ; onom. expr. of driving bullocks (ெசஅக.);.

     [ெதய் +  ெதய் + எனல்]

ெதய்ய

ெதய்ய teyya, ெப.(n.)

ெதய்ேயா பாரக்்க;see__,

     "ெசால் னித ்ெதய்ய யாந்ெத  மாேற" (அகநா. 220);.

ெதய்ேயா

ெதய்ேயா teyyō, ெப. (n.)

   ஒர ்அைசநிைல; poetic expletive.

     "வாரா யா ன் வாேழந் ெதய்ேயா" (ஜங் .239);.

     [ெதய் → ெதய்ேயா]

ெதய்வ ஆ

 
 ெதய்வ ஆ  teyvaāvi, ெப.(n.)

    ய ஆ ; holy spirit.

     [ெதய்வம் + ஆ ]

ெதய்வஏனம்

 
 ெதய்வஏனம் teyvaēṉam, ெப. (n.)

   அ ட்டன்ைம ைடய ஏனம்; divine vessel or bowl, believed to become full with food whenever needed.

     [ெதய்வம் + ஏனம்]

ெதய்வக்கட்டா

 
 ெதய்வக்கட்டா  teyvakkaṭṭāṭi, ெப. (n.)

ெதய்வங்ெகாண்டா  பாரக்்க;see__,

     [ெதய்வம் + கட்டா ]
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ெதய்வக்கண்ேணார்

ெதய்வக்கண்ேணார ்teyvakkaṇṇōr, ெப. (n.)

   ெமய்ய ைடயவர;் persons having perfect spiritual knowledge.

     "ஓர த்கண்ேணா ணர் வர"் (மணிேம. 27;146);.

     [ெதய்வம் + கண்ேணார]்

ெதய்வக்கணம்

ெதய்வக்கணம் teyvakkaṇam, ெப. (n.)

   ேதவக் ட்டம்; celestial host.

     "மன்ெப ந் ெதய்வ கணங்களி ள்ேளன்" மணிேம. 21;120).

   2. ேதவக்கணம் பாரக்்க;see__,

     [ெதய்வம் + கணம்]

ெதய்வக்கம் யன்

ெதய்வக்கம் யன் teyva-k-kammiyan ெப. (n.)

   ேதவத்தசச்ன்; celestial architect.

     " வ ம் வல்ல ெதய்வக்கம் யர ்தம்மால்" ( வாலவா. 26,11);.

ம. ெதய்வக்கம் யன்

     [ெதய்வம் + கம் யன்]

ெதய்வக்கரி

 
 ெதய்வக்கரி teyva-k-kari, ெப.(n.)

   இைறையச ்சான்றாய்க் ெகாள் ைக; God as witness.

     [ெதய்வம்+ கரி. கரி பாரக்்க]

ெதய்வக்கல்

ெதய்வக்கல் teyva-k-kal. ெப. (n.)

   ெதய்வ  அைமத்தற் ரிய ைல; stone used for making idols.

     "இைமய மால்வைரத ்ெதய்வக் கல் ம்" (மணிேம.26;89);.

     [ெதய்வம் + கல்]

ெதய்வக்கலா

 
 ெதய்வக்கலா teyvakkalā, ெப. (n.)

   அரிசந்தனம்; red sandal wood (சாஅக.);.

ெதய்வக்கைள

 
 ெதய்வக்கைள teyvakkaḷai, ெப.(n.)

   ெதய் க ஒளி ம் அழ  (ேசாைப);; devine radiance, as of the countenances of saints.

     [ெதய்வம் + கைள]

ெதய்வக்கற்பைன

ெதய்வக்கற்பைன teyvakkaṟpaṉai, ெப. (n.)

   ெதய்வக் கட்டைள; divine order or injunction, especially as uttered by an oracle.

   2.   (உ.வ.);; fate.

     [ெதய்வம் + கற்பைன]
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ெதய்வக்காப்

 
 ெதய்வக்காப்  teyvakkāppu, ெப. (n.)

   பாட் ைடத ்தைலவைனத ்ெதய்வங் காக்க ெவன்  ம் ள்ைளத்த ழ்ப் ப  ( வா.);; a section in 
pillai-t-tamil in which gods are invoked to protect the hero of the poem.

     [ெதய்வம் + காப் ]

ெதய்வக் ள

ெதய்வக் ள  teyvakkiḷavi, ெப. (n.)

   1. ெதய் கப் ேபச் ; divine speech.

     " ப் ய ைரக் ந் ெதய்வக் ள ன் (மணிேம. 7;97);.

   2. வடெமா ; Sanskrit, as the language of the gods.

     "ெதய்வக் ள ற் ெறய்வங் ம்"  (மணிேம. 21;46); (ெசஅக.);.

     [ெதய்வம் +  ள ]

உலக வழக்கற்ற ம் அைரசெ்சயற்ைகக் கலைவ ெமா மான வட ெமா ையத் ெதய்வக் ள  என 
ெச.அ.க.  த் ப்ப  ஆரியக் ம் .

ெதய்வக் ஞ்சரி

 
 ெதய்வக் ஞ்சரி teyvakkuñjari, ெப.(n.)

ெதய்வயாைன பாரக்்க;see__,

     [ெதய்வம் +  ஞ்சரி]

ெதய்வக் ற்றம்

 
 ெதய்வக் ற்றம் teyvakkuṟṟam, ெப. (n.)

ேநரத்் க் கடைன நிைறேவற்றாைமயால் அல்ல  வ பாட்  ெந ைறகைளப் ன்பற்றாைமயால் 
ெதய்வங்கட் ண்டா ஞ் னம் (உ.வ.);

 divine displeasure as due to nonperformance of enjoined rites.

     [ெதய்வம் +  ற்றம்]

ெதய்வக் ைற

 
 ெதய்வக் ைற teyvakkuṟai, ெப. (n.)

ெதய்வக் ற்றம் பாரக்்க;see teyva-k-kurram

     [ெதய்வம்+  ைற]

ெதய்வங்ெகாண்டா

 
 ெதய்வங்ெகாண்டா  teyvaṅgoṇṭāṭi, ெப. (n.)

   ெதய்வம் ேபய் த யவற்றால் உணரே்வற்றப் பாட்  ஆ பவர ்(நாஞ்.);; a person possessed by a deity, evil 
spirit etc.

     [ெதய்வம் + ெகாண்  + ஆ ]

ெதய்வங்ெகாள்ைக

ெதய்வங்ெகாள்ைக teyvaṅgoḷkai, ெப. (n.)

   கட ள் உண்ெடன் ங் ெகாள்ைக; theistic belief.

     " லன  ெடய்வங் ெகாள்ைக" (நன்பா .26);.

     [ெதய்வம் + ெகாள்ைக]
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ெதய்வசச்காயம்

 
 ெதய்வசச்காயம் teyvaccakāyam, ெப.(n.)

ெதய்வத் ைண பாரக்்க;see__,

     [ெதய்வம் + சகாயம்]

ெதய்வசச்ங்கற்பம்

 
 ெதய்வசச்ங்கற்பம் teyvaccaṅgaṟpam, ெப. (n.)

ேநரந்் ெகாள்( );-தல் பாரக்்க;see__,

ெதய்வசச்ாட்

 
 ெதய்வசச்ாட்  teyvaccāṭci, ெப. (n.)

ெதய்வக்கரி பாரக்்க;see teyva-k-kari.

     [ெதய்வம் + சாட் ]

ெதய்வசச்ாட் யாய

 
 ெதய்வசச்ாட் யாய teyvaccāṭciyāya, ெப.எ. (adv.)

   உ  ம்ேபா  வழங் வ ம் கட ள் சாட் யாக என்  ெபா ள்ப வ மா ய ெதாடர;் a term of 
swearing, meaning before God, with God to witness,

     [ெதய்வம் + சாட் யாய்]

ெதய்வசச்ாயல்

 
 ெதய்வசச்ாயல் teyvaccāyal, ெப. (n.)

ெதய்வக்கைள பாரக்்க;see__,

     [ெதய்வம் + சாயல்]

ெதய்வச் த்தம்

 
 ெதய்வச் த்தம் teyva-c-cittam, ெப. (n.)

ேநரந்் ெகாள்( );-தல் பாரக்்க;see__,

     [ெதய்வம்  +  த்தம்]

ெதய்வச் ந்தைன

 
 ெதய்வச் ந்தைன teyva-c-cindanai. ெப. (n.)

   இைற ழ்கம்; divine meditation, contemplation of the deity.

     [ெதய்வம் +  த்தைன]

ெதய்வச் ைலயார்

 
 ெதய்வச் ைலயார ்teyvaccilaiyār, ெப. (n.)

   ெதால்காப் யச ்ெசால்ல காரத் க்  உைர எ யவரக் ள் ஒ வர;் a commentator on__,of

ெதய்வச் ைலயான்

ெதய்வச் ைலயான் teyvaccilaiyāṉ, ெப. (n.)

ப் ல்லாணி ற் ேகா ல் ெகாண் ள்ள மால்

 as worshipped at

     "ெதய்வச ் ைலயாற் ெகன் ந்ைதேநாய் ெசப் ேன" ( வ். ெபரிய  2 ,4, 3);.
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ெதய்வச் ர

 
 ெதய்வச் ர  teyva-c-curabi, ெப. (n.)

காமேத  (சங்.அக);

 celestial cow.

     [ெதய்வம் +  ர ]

ெதய்வசெ்சயல்

ெதய்வசெ்சயல் reyva-c-ceyal, ெப.(n.)

   1. ெதய்வத் ன் ெசய்ைக; providential occurrence, act of God.

     " ரந்தான் ெறய்வச ்ெசயலன்ன கைணைய" (கம்பரா அ காய. 194);.

   2. தற்ெசயல்; chance.

ெதய்வசெ்சயல் இ ந்தால் ெசத்தவ ம் எ ம் வான் (பழ.);.

     [ெதய்வம் + ெசயல்]

ெதய்வசே்சாதைன

 
 ெதய்வசே்சாதைன teyvaccōtaṉai, ெப. (n.)

   கட ளின் ேநாட்டம்; trial of a person by God, subjecting him to suffering or hard treatment (ெசஅக);.

     [ெதய்வம் + ேசாதைன]

     [Skt.__,→ தா. ேசாதைன]

ெதய்வஞ்ெசப் -தல்

ெதய்வஞ்ெசப் -தல் deyvañjeppudal,    7 ெச. . (v.i.)

    ைணேவண் க் கட ைள வ ப தல்; to invoke the aid of the God.

     "பைக ெப ைம ற் ெறய்வஞ் ெசப்ப" (ப ற் ப்.82,1);.

     [ெதய்வம் + ெசப் ]

ெதய்வஞானம்

ெதய்வஞானம் teyvañāṉam, ெப. (n.)

   ெதய்வத்ைதப் பற் ய அ ; spiritual knowledge.

     "ெதய்வ ஞானத ் றப்படக் காட் " (ெப ங். இவரவாண.11,134);

     [ெதய்வம் + ஞானம் → த.ஞானம் ]

ெதய்வத்தசச்ன்

ெதய்வத்தசச்ன் terva-t-taccan. ெப. (n.)

   ெதய்வக்கம் யன்; the celestical architect.

     "ெதய்வத்தசச்ைனப் கழ் ேமா" (கம்பரா. ஊரே்த .18);.

     [ெதய்வம்+ தசச்ன்]

ெதய்வத்த

ெதய்வத்த  teyva-t-taru. ெப. (n.)

   1. வா லக மரம்; celestial tree.

     "ெதய்வத்த  வள ம் ெபா ற் றவம்" (ேதவா. 145, 2);.

   2. ேதவதா  பாரக்்க;see

     [ெதய்வம் + த ]
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ெதய்வத்தலம்

 
 ெதய்வத்தலம் teyva-t-talam, ெப. (n.)

   ேகா ல் (இ.வ.);; temple.

     [ெதய்வம் + தலம்]

ெதய்வத்தன்ைம

 
 ெதய்வத்தன்ைம teyvattaṉmai, ெப. (n.)

   கட ளின் இயல் ; divine nature, godliness.

     [ெதய்வம் + தன்ைம]

ெதய்வத்தானம்

ெதய்வத்தானம் teyvattāṉam, ெப. (n.)

   ேகா ல்; temple.

     "ெதய்வத் தானேமா டவ்வ  ெயா ய" (ெப ங் உஞ்ைசக். 43,177);.

     [ெதய்வம் + தானம்]

ெதய்வத் ர்ைவ

 
 ெதய்வத் ரை்வ teyvattīrvai, ெப. (n.)

   ெதய்வத் ன் ரப்்  (யாழ்.அக.);; divine judgment

     [ெதய்வம் +  ரை்வ]

ெதய்வத் ைண

 
 ெதய்வத் ைண teyvattuṇai, ெப. (n.)

   கட ளின் ைண; God's help

     [ெதய்வம் +  ைண]

ெதய்வத் ந்

ெதய்வத் ந்  teyva-t-tundumi, ெப. (n.)

   ேதவேலாக ர ; cclestial drum.

     "சங் ந் ெதய்வ ந் ந் தழங்க" ( ர ங்.  மைல. 32);.

ெதய்வத் வம்

 
 ெதய்வத் வம் tayva-t-tuvam, ெப. (n.)

   கட ட்டன்ைம (யாழ்அக.);; godhood, godliness.

ெதய்வத் வனி

ெதய்வத் வனி teyva-t-tuvani, ெப. (n.)

 shouts of praise to Arhat by the celestials.

     " டரம்ண்டலஞ் ர ந்   ெதய்வத் வனி" (  நாற் 80);

     [ெதய்வம்+  வனி.  ல் → ெதால் → ெதானி →  வனி = ஒைச,  ஒ  இைச ழக்கம்]

ெதய்வதம்

ெதய்வதம் teyvadam, ெப. (n.)

   1. ெதய்வம்; deity, divinity.

     " ஆங்கத் ெதய்வதம் வாராேதா ெவன" (மணிேம.9;70);

   2. ஆண்  ( ங்);; year.
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ெதய்வதயாைன

ெதய்வதயாைன deyvadayāṉai, ெப. (n.)

ெதய்வயாைன பாரக்்க;see__,

     "ெதய்வதயாைன ேகள்" (கத்த . ெதம்வயா.171);.

     [ெதய்வம்+  யாைன]

ெதய்வைத

ெதய்வைத teyadai, ெப. (n.)

ேதவைத பாரக்்க;see__,

     " வாக் த் ெதய்வைத ம்… ேதற்ற வ பா  ெசய்வேத" ( பஞ் 43);.

ெதய்வந

 
 ெதய்வந  teyva-hadi,. ெப. (n.)

   கங்ைக ( ங்.);; the Ganges, as the sacred river.

     [ெதய்வம் + ந ]

ெதய்வநானம்

 
 ெதய்வநானம் teyvanāṉam, ெப. (n.)

 walking seven steps in an easterly direction in the rain while the sun shines.

     [ெதய்வம் + தானம்]

ெதய்வநிந்ைத

 
 ெதய்வநிந்ைத teyva-nindai, ெப. (n.)

   கட ைளப் ப க்ைக; humilate God's grace.

ம. ைதவநிந்த

     [ெதய்வம் + நித்ைத]

ெதய்வநியமம்

ெதய்வநியமம் teyva-niyamam, ெப. (n.)

   1. கட ளாைண; divine decree, judgment of heaven.

   2. தற்ெசயல்; providential occurrence (ெசஅக.);

     [ெதய்வம் + நியமம்]

ெதய்வப்பைக

ெதய்வப்பைக teyva-p-pagai, ெப. (n.)

    ழந்ைதகைள வ த் ன்ற ய ேகாள்கள்; the evil planet believed to affect babies.

     "ெசல் ம் மன்ேனா வகன் ெறய்வப் பைக ெவன்ேற" ( வக.364);

     [ெதய்வம் + பைக]

ெதய்வப்ப

 
 ெதய்வப்ப  teyvappasu, ெப. (n.)

   காமேத  ( ங்.);; celestial cow.

     [ெதய்வம் + பக]

 Skt. pasu → த. ப
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ெதய்வப்பைட

ெதய்வப்பைட teyvappaḍai, ெப. (n.)

   ெதய்வப் பைடக்கலம் ( வ் ய அஸ் ரம்);; divine weapon.

     "ெதய்வப் பைட ம் ன ந் ற ம்" (கம்பரா. அ காயன்.55);.

     [ெதய்வம் + பைட]

ெதய்வப்பத்

 
 ெதய்வப்பத்  teyva-p-patti, ெப. (n.)

   கட ளிடம் பத் ைம; devotion of god,

அத் க்காய், ேகாைரக்காய், ேதத்தன்காய், ஐ ர க்காய், ெவள்ைளக் கத் ரிக்காய், ேசாற் க்காந்தல் 
கற்றாைழ ஆ யவற்ைறப் ப்பவரக் க் த் ெதய்வபக்  ைடயா  (சாஅக.);.

     [ெதய்வம் + பத் ]

ெதய்வப்பயம்

 
 ெதய்வப்பயம் teyva-p-payam, ெப. (n.)

ெதய்வவசச்ம் பாரக்்க;see teyva-vaccam.

     [ெதய்வம் + பயம்]

 Skt. bhaya  → த. பயம்

ெதய்வப்பலைக

ெதய்வப்பலைக teyva-p-palagai, ெப. (n.)

   த ள்ள லவரக்ட்  மட் ம் இடங் ெகா க்கக் யதாய்ச ் வ ரானாற் கழகத்தாரக்்  
அ ளப்ெபற்ற பலைக; the miraculous seat of sangam poets.

     "வாங்க ந் ெதய்வப் பலைகையச ்சங்க மண்ட பத் ைட ந ட் " ( வாலவா.15,4);. ,

     [ெதய்வம்+ பலைக]

ெதய்வப்பாடல்

ெதய்வப்பாடல் teyvappāṭal, ெப. (n.)

   1. ேதவர ்பா ம் பாடல்; songs of the gods.

   2. ெதய்வத்ைதப் பற் ய பாடல்; Songs in praise of the gods, as at the opening of a dance.

     "நன்ைம ண்டாக ம் ைமநீங்க ம் ேவண் த் ெதய்வப் பாடல்… பாட" ( லப்.3;135, உைர);

   3. அ ட்பாடல்; inspired song or hymn.

     [ெதய்வம் + பாடல்]

ெதய்வப்பாத் ரம்

ெதய்வப்பாத் ரம் teyvappāttiram, ெப. (n.)

ெதய்வஏனம் பாரக்்க;see__,

     "ெதய்வப் பாத் ரஞ் ெசவ் ன் வாங் " (மணிேம.21;151);.

     [ெதய்வம் + பாத் ரம்]

ெதய்வப்பாைவ

ெதய்வப்பாைவ teyvappāvai, ெப. (n.)

   ெகால்  மைல ல் ேதவரால் நி வப்பட்ட ேநாக் ேவாைரத் தன்வயப்ப த் ம் ெதய்வப் ப ைம; a 
woman - shaped statue in the Kolli mount, believed to have been made by demons.

     " ைலத் ெதா ற் தற் ெறய்வப் பாைவேபால்" ( வக.687);.

     [ெதய்வம் + பாைவ]

ெதய்வப் ரமம்

ெதய்வப் ரமம் teyva-p-piramam, ெப. (n.)

   ெதய்வத்தன்ைம ைடய நான் கன் ( ரம);  ைண; the divine lute of__,

     "ெதய்வப் ரமஞ் ெசய் ேவா ம்" (பரிபா. 19, 40);.
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ெதய்வப் றப்

 
 ெதய்வப் றப்  teyva-p-pirappu, ெப. (n.)

ெதய்வப் ற  பாரக்்க;see teyva-p-piav.i

     [ெதய்வம் +  றப் ]

ெதய்வப் ற

 
 ெதய்வப் ற  teyva-p-pirawi, ெப. (n.)

   இைற  ெகாண்ட றப் ; godly being

     [ெதய்வம் +  ற ]

ெதய்வப் ணர்ச்

ெதய்வப் ணரச்்  teyvappuṇarcci, ெப. (n.)

   தைலவ ம் தைல ம் இயல் னாற் ம் தற் ட்டம்; union of lovers brought about by destiny.

     "ெதய்வப் ணரச்்  ெசம்ம ணிந்த " ( க்ேகா. 7, ெகா .);.

ம வ. இயற்ைகப் ணரச்்

     [ெதய்வம் +  ணரச்் ]

ெதய்வப் லைம

 
 ெதய்வப் லைம teyva-p-pulamai, ெப. (n.)

   இைறத்தன்ைம வாய்ந்த லைம; poctic gift, as divinely inspired.

     "ெதய்வப் லைம ய ந் றல் வள் வன்" ( றள்,  றப் ப் பா ரம்);.

     [ெதய்வம் +  லைம]

ெதய்வப் லவன்

ெதய்வப் லவன் teyva-p-pulavan. ெப. (n.)

   1. இைறத்தன்ைம வாய்ந்த க ஞன்; gifted poet, as divinely inspired.

ெதய்வப் லவ க்  நா உண ம்,  த் ர ஓடா க் க் ைக உண ம் (பழ.);.

   2.  வள் வர;் Thiruvalluvar.

ெதய்வப் லவன் வள் வ ைரத்த ெமய் ைவத்த ெசால் ெலான் ம் ேமவாேம. (ெநஞ்  );.

     [ெதய்வப் லைம → ெதய்வப் லவர]்

ெதய்வப் ள்

ெதய்வப் ள் teyvappuḷ, ெப. (n.)

   க டன்; garuda, as the celestial bird.

     " ெதய்வப் ள்ேளா  வ வான் த் ர டத் ள்ளாேன"  ( வ். ெபரிய . 3,3,6);.

     [ெதய்வம் +  ள்]

ெதய்வப்ெபண்

ெதய்வப்ெபண் teyvappeṇ, ெப. (n.)

   ேதவ நங்ைக ( வா.);; celestial nymph.

     "ெதய்வப் ெபண் ேணத் ைசப்ப" ( வாச. 19,6);.

     [ெதய்வம் + ெபண்]
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ெதய்வப்ெபண் ர்

 
 ெதய்வப்ெபண் ர ்teyvappeṇṭir, ெப.(n.)

   ெதய்வ நங்ைக ( வா.);; celestial nymph.

     " காஞ்ெசா  நன்னாரி ெதய்வப் ெபண் டனாக"  (சாஅக.);.

     [ெதய்வம் + ெபண் ர]்

ெதய்வப்ெபயரத்்ெதா

 
 ெதய்வப்ெபயரத்ெ்தா  teyva-p-peyar-t-togudi, ெப. (n.)

   அகரா ல் ஒ  ப ; a part of dictionary.

     [ெதய்வப்ெபயர ் + ெதா ]

ெதய்வப்பக்

 
 ெதய்வப்பக்  teyva-pakti, ெப.  (n.)

ெதய்வப்பத்  பாரக்்க;see teyva-p-patti.

     [ெதய்வம் + பக் ]

த. பத்  → Skt. bhakti

ெதய்வம்

ெதய்வம் teyvam, ெப. (n.)

   1. கட ள் (  டா);; God, deity.

     "ெதய்வ ணாேவ" ( ெதால். ெபா ள். 18);.

   2. ெதய்வத்தன்ைம; divine nature.

     "ெதய்வேம கம  ேமனி" ( வக.1718);.

   3. ெதய்வத் தன்ைம ள்ள ; that which is divine.

     "ெதய்வத்தாற் றாேயா' ( ைணமாைல.90);

   4. ஊழ்; fate, destiny.

     "ெதய்வத்தா லாகா ெதனி ம்" ( றன், 619);.

   5. ெதய்வமணம் பாரக்்க;see__,

   6. ெதய்வாதனம் பாரக்்க;see__,

     " ஞ் த வராகத் ெதய்வம்" (தத் வப்.108);.

   7. ஆண்  (ைதலவ. ைதல; year.

   8. மனம் (பல்ெபா ட ் ளா);; fragrance.

   9.  ைம (பல்ெபா ட ் ளா.);; newness, ம. ெதய்வம், ேதவன், ைதவம், ெதய்யம்;

க. ேதவ[ேதாய் → ேதய்.ேதய்தல் = உர தல். ேதய்த்தல் ( . );ேதய் → ேதய்ைவ= உர ம் சந்தனக் 
கடை்டேதய் → ேத →   = ெந ப் .ேதய் → ேத  (வ.); யான  தற்காலத் ல்  ெதய்வமாக 
வணங்கப்பட்ட னால் ன் ெபயரினின்  ெதய்வத்ைதக் க் ம் ெபயரக்ள் ரிந்தன. கள் → கர ்→ 

ரம் → கரன் = ேதவன் ேதய் → ேத = ெதய்வம், தைலவன்.

ேத → ேத  → ேதவன். ேதய் → (ெதய்); → ெதவ்  → ெதய்வம் ( தா. 205);]
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ெதய்வமணம்

ெதய்வமணம் teyvamaṇam, ெப. (n.)

   1. இைற மணம்; divine fragrance.

   2. ெதய்வப் ணரச்்  பாரக்்க;see__,

   3. ேவள்  ெசய்ேவான் ேவட் க் ன்றா ள் ஒ வற் த் தன் ெபண்ைணத்  ன்னரக்் 
காணிக்ைகயாகக் ெகா ப்ப ; a form of marriage in which the sacrificer gives away his daughter to an officiating 
priest before the sacrificial fire, as the latter's fee.

     "ெதய்வ மணத்தார ் றம்" (ெதால். ெபா ள். 92, உைர);.

ெதய்வமணி

ெதய்வமணி teyvamaṇi, ெப. (n.)

   1. ந்தாமணி ( ங்.);; celestial wishing gem.

   2. ெபான்னாக்  (பரிசேவ );; philosopher's stone.

     " ண்டள ல் ேவ ைக ெசய் ெதய்வமணி ெகால்ேலா" (கம்பரா. உ க்காட்  68.);

   3.  ைரக்க த் ள்ள நற்  (அகவசா. 14);; auspicious curl on a horse's neck.

   4. நற் ள்ள ைரவைக; horse with a lucky curl.

     "க த் ல் வலஞ் த் ந்தால். ெதய்வமணிெயன ைசப்பர"் ( ைன.நரிபரி.111);.

     [ெதய்வம் + மணி]

ெதய்வமந் ரி

 
 ெதய்வமந் ரி teyva-mandiri, ெப.. (n.)

ெதய்வவைமசச்ன் பாரக்்க;see__,

     [ெதய்வம் + மத் ரி]

ெதய்வமயக்கம்

ெதய்வமயக்கம் teyva-mayakkam, ெப. (n.)

   ெதய்வேம ய ம ள் நிைல; inspiration of obsession by a spirit.

     "ெதய்வமயக்கத்தாற் னாள்" ( லப்.12;51, உைர]

     [ெதய்வம் + மயக்கம்]

ெதய்வமயக்

ெதய்வமயக்  teyva-mayakku, ெப. (n.)

   ெதய்வத்தாேலற்பட்ட மன மயக்கம்; trance induced by a deity.

     "ஆங் நிற் ெகாணந்த வ ந்ெதய்வ மயக்கம்" (மணிேம.21;109);.

     [ெதய்வம் + மயக் ]

ெதய்வமரம்

 
 ெதய்வமரம் teyva-maram, ெப. (n.)

    ண் லக மரம்; celestial tree.

     [ெதய்வம் + மரம்]

ெதய்வமாடம்

ெதய்வமாடம் teyvamāṭam, ெப. (n.)

ெதய்வத்தானம் பாரக்்க;see__,

     "ெதய்வ மாட ந் ேதரந்ிைலக் ெகாட் ம்" (ெப ங். இலாவாண.7,143);

     [ெதய்வம் + மாடம்]
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ெதய்வமா -தல்

ெதய்வமா -தல் deyvamāṭudal,    5 ெச. . (v.i.)

   ெதய்வத்தன்ைம தல் (ெகா.வ.);; to be possessed or inspired by a spirit

     [ெதய்வம் + ஆ -.]

ெதய்வமா டம்

ெதய்வமா டம் teyvamāṉuḍam, ெப. (n.)

   ெதய்வத்தன்ைம ெபா ந் ய மாந்த நிைல; semi-divine nature.

     "யான் அவைளத் ெதய்வமா ட ெமன்ற ந் " ( க்ேகா. 251. உைர);.

     [ெதய்வம் + மா டம்]

ெதய்வ -தல்

ெதய்வ -தல் deyvamuṟudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ெதய்வ உணர்  ேம டல்; to become possessed by a spirit.

     "சா னி ெதய்வ ற் " ( லப்.12;8);.

   2. ெதய்வத்தன்ைம தல்  ( வப். 19;26.அ ம்.);; to gain godhood.

     [ெதய்வம் + உ -.]

ெதய்வ னி

 
 ெதய்வ னி teyva-muni, ெப. (n.)

   நாரதர ்ேபான்ற ேதவ னி; celestialsage as__,

     [ெதய்வம் +  னி]

ெதய்வேம -தல்

ெதய்வேம -தல் deyvamēṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெதய்வ உணர்  ேம தல்; to be possessed by a spirit

     [ெதய்வம் ஏ -.]

ெதய்வயாகம்

 
 ெதய்வயாகம் teyvayākam, ெப.(n.)

ெதய்வேவள்  பாரக்்க;see__,

     [ெதய்வம்  + யாகம்]

ெதய்வயாைன

ெதய்வயாைன teyvayāṉai, ெப. (n.)

   1. இந் ரனின் யாைன; ேதவயாைன; Indira's elephant.

   2.  மரக்கட ள் ேத ய ள் ஒ த்  ( ங்.);; a wife of Lord Murugan.

     " மரற் ந் ரன் ற ந் ெதய்வயாைனேய" ( கத்த . ெதய்வயா.52);.

     [ெதய்வம்+ யாைன]

ெதய்வயாைனகாந்தன்

 
 ெதய்வயாைனகாந்தன் teyvayāṉaikāndaṉ, ெப. (n.)

கக்கட ள் ( டா);;__,

 as the Lord of __;

     [ெதய்வம் + யாைன + காந்தன்]

ெதய்வயாைனதண்ணீர்வாங்
ெதய்வயாைனதண்ணீரவ்ாங் -தல் deyvayāṉaidaṇṇīrvāṅgudal,    11 ெச. . . (v.і.)

    ட்டதட்ட 1000 அ ப்பரப் ள்ள நீர ்ெகாந்தளித்  அ ல் க் ம் கலங்க க்  இடர ்உண்டா ம் 
வைக ல் வாைடக் காலத் ல் கட ன்ேமல் ப் ட்ட இடத் ல் க த்த ேமகங்கள் ரண்  
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ெதய்வேலாகம்

ெதய்வேலாகம் teyvalōkam, ெப. (n.)

ெதய்வ லகம் பாரக்்க;see teyva-v-ulagam.

     "ெதய்வேலாகத் ன் ப த்தாய்ச ்ெசல்வத் டேன அவதரித்த " ( . ெவ. 9.17. உைர);.

     [ெதய்வம்+ ேலாகம்]

த. உலகம் → த. ேலாகம்

ெதய்வவவசச்ம்

 
 ெதய்வவவசச்ம் teyva-vaccam, ெப. (n.)

   கட ளாைனக்  அஞ் ைக; fear of God.

     [ெதய்வம் + அசச்ம்]

ெதய்வவணக்கம்

ெதய்வவணக்கம் teyvavaṇakkam, ெப. (n.)

   1. கட ைள வணங் ைக; worship of God.

   2.  ன் த ற் றப்ப ம் கட ள் வாழ்த் ; invocation of a deity at the beginning of a treatise.

     "ெதய்வ வணக்க ஞ் ெசயப்ப  ெபா ம்" (காரிைக. பா . 1. உைர);.

     [ெதய்வம்+ வணக்கம்]

ெதய்வவைமசச்ன்

 
 ெதய்வவைமசச்ன் teyva-vamaiccan, ெப. (n.)

   ேதவரக் க்  அைமசச்னான யாழன்; Jupiter, as counsellor of the gods.

     [ெதய்வம் + அைமசச்ன்]

ெதய்வவாக்

ெதய்வவாக்  teyvavākku, ெப. (n.)

   1. கட ள் ெமா ; word of God, divine utterance.

   2. உ ச ்ெசால் (அசரீரி);; voice or utterance of an invisible speaker.

     [ெதய்வம்+ வாக் ]

ெதய்வவாழ்த்

 
 ெதய்வவாழ்த்  teyvavāḻttu, ெப. (n.)

ெதய்வவணக்கம் பாரக்்க;see__,

     [ெதய்வம் + வாழ்த் ]

ெதய்வ் வாசம்

ெதய்வ் வாசம் teyvvisuvāsam, ெப. (n.)

   1. கட ளிடம் நம் க்ைக; faith in God.

   2. நம் ம் மதம்; theistic belief.

   3. கட ளிடத் க் காட் வ ேபாற் காட் ம் நம் க்ைக; reverence and  faith, as in God.

     [ெதய்வம் +  வாசம்]

ெதய்வ யப்

ெதய்வ யப்  teyva-viyappu, ெப. (n.)

    யப் கள் ன்ற ள் ஒன்  ( லப். 10;167, உைர);; pre-eminence resulting from divinity, one of three adisayam.

     [ெதய்வம் +  யப் ]
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ெதய்வ் ரதன்

 
 ெதய்வ் ரதன் deyvviradaṉ, ெப. (n.)

    றப்  ேநான்  ெகாண்ட மன்; as one who took a divine vow.

     [ெதய்வம் +  ரதன்]

ெதய்வ

ெதய்வ  teyvavīṭu, ெப. (n.)

   வா ர் ; celestial vehicle.

     " க் ற நிைளப் னிற் ெசல் ந் ெதய்வ " (கம்பரா. நகரப். 32);.

     [ெதய்வம் +  ]

ெதய்வ த்

ெதய்வ த்  teyva-vutti. ெப. (n.)

   தைலக் ேகாலம்; woman's head ornament.

     "ெதய்வ த் ேயா  வலம் ரி வ ன்ைவத் " ( 23);.

     [ெதய்வம் + உத் ]

ெதய்வேவள்

 
 ெதய்வேவள்  teyvavēḷvi, ெப. (n.)

   வா லகம்; the celestial world, heaven.

     [ெதய்வம் + உலகம்]

 ெதய்வேவள்  teyvavēḷvi, ெப. (n.)

   ேதவ க்காக ஒமம் வளரத்் ச ்ெசய் ம் ேவள் ; sacrifice to deities.

     [ெதய்வம் + ேவள் ]

ெதய்வாதனம்

 
 ெதய்வாதனம் teyvātaṉam, ெப. (n.)

   ஒ  கால் ம த்  ஒ  கால் ஊன் க் ம் இ க்ைக வைக; a kind of yogic posture in which one leg is bent 
and the other leg is planted crect.

ெதய்வா னம்

ெதய்வா னம் teyvātīṉam, ெப. (n.)

   1. ெதய்வச ்ெசயல்; divine providence.

   2. தற்ெசயல் (உ.வ.);; chance.

ெதய்வா

 
 ெதய்வா  teyvāvi, ெப. (n.)

 holy ghost

     [ெதய்வம் + ஆ ]

ெதய்வாைன

 
 ெதய்வாைன teyvāṉai, ெப. (n.)

ெதய்வயாைன பாரக்்க;see__,

     [ெதய்வம் + யாைன]
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ெதய் கா சயம்

 
 ெதய் கா சயம் teyvikātisayam, ெப. (n.)

ெதய்வ யப்  பாரக்்க;see teyva-viyappu.

ெதய் கம்

ெதய் கம் teyvīkam, ெப. (n.)

ெதய் கம் பாரக்்க;see teyvigam.

     "ெதய் கமாக நீரத்ா த் ைச ல் வந்த " ( வரக.  வ ண் வன.44);

     [ெதய் கம் → ெதய் கம்]

ெதய் கமா-தல்

ெதய் கமா-தல் teyvīkamātal,    7 ெச. . . (v.i.)

   இறத்தல்; to die as attaining the divine state ( ப்பணி. ம ைரத்தல, 5);

     [ெதய் கம் + ஆ-.]

ெதய் க லா

 
 ெதய் க லா teyvīkavulā, ெப. (n.)

   இரடை்டயர ்இயற் ய ஏகாம்பரநாதர ்உலா; a poem by__,in praise of Sivan at Kanjipuram.

     [ெதய் கம் + உலா]

ெதய்ைவ

 
 ெதய்ைவ teyvai, ெப. (n.)

    ழம்  (அக.நி);; mixture of thick consistency.

     [ேதய்ைவ → ெதய்ைவ]

ெத ப்

 
 ெத ப்  teyiluppu, ெப. (n.)

ெதல் ப்  பாரக்்க;see telluppu (சாஅக.);.

ெதரவாங்கைன

 
 ெதரவாங்கைன teravāṅgaṉai, ெப. (n.)

    ன் வைக; a kind of fish.

ெதராட்

ெதராட் 1 terāṭṭu, ெப. (n.)

    ைரவாகச ்ெசல் தல்; going speed.

     'வண்  ெதராட் ேல ேபா ' (ெநல்ைல.);.

 ெதராட் 2 terāṭṭu, ெப. (n.)

   தனியாய் வ , கைளகணின்  வ ; abandon, leaving, helpless.

     'ெதராடல் ட்  ட்டான்' (ெநல்ைல.);.
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ெதரி

ெதரி1 teri-,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ெவளிப்ப த் தல்; to make evident, bring to view.

     "ெதய்வ மாக்க  மாட்  ெதரிக்கேவ" (கம்பரா.  றப். 6);.

   2. ெசால் தல் ( வா.);; to tell, declare, inform.

   3.  ப் ட்  ளக் தல்; to explain specifically.

     "ெதரிந்  ெமா  ள " (ெதால். ெசால்.56);.

   4. எ தல் ( ங்.);; to write, inscribe.

   5. ெகா த்தல் (யாழ்அக.);; to sift.

   6. ெதரிந்ெத த்தல்; to choose, select.

     "ெதரித்த கைணயாற் ரி ர ன் ஞ் ெசந் ன் ழ்கேவ (ேதவா. 10. 7);.

   7.  பங் தல் (யாழ். அக.);; to partition, divide.

   8. காலங்க த்தல்; to pass. as a certain period of time.

 ெதரி2 teri-,    4 ெச. . . (v.i.)

   மா ப தல் (யாழ்அக.);; to be perverse.

 ெதரி3 teri-,    4 ெச. .  (v.i.)

   ஆராய்ந்  வைரயைற ெசய்தல்; எல்ைல ெதரித்தல்; to determine the border.

     "எல்ைல ெதரித்த  ழ்ந்  டாைக நடந்  கல் ம், கள்ளி ம் நாட் " (ெபரிய ெவய்டன் 
ெசப்ேப கள்);.

 ெதரி4 teri-,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   அகலல்; to get rid of as diseases (சாஅக.);.

 ெதரி5 teri-,4 ெச. . . (v.i.)

   1. ேதான் தல்; to be seen, to become evident.

     " அந்த ண் ன் கண் க் நன்  ெதரி ன்ற ". 2  ளக்கமாதல்;

 to be understood, intelligible, clear.

     "தன்னா னிகழ்ந்த தன்ைம தாேன ெதரியச ்ெசான்னாள்"  (கம்பரா. நகரநீ்.37);.

   3. கா ம் ஆற்றைலப் ெபற் த்தல்; to possess the power of sight.

     "அவ க் க் கண் ெதரி ன்ற ".

   4. மனம தல்; to be conscious, as of one's guilt.

     'ெதரிந்  ெசய்த பாவம்'.

ம. ெதரி க;  ளி;ெத.ெத ; .ெதரி னி; ட.  ரி;ேகாத. ெதய்ர;் ட.  ரய்; ரி

 ெதரி6 teri-,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.ஆராய்தல்; to investigate, test, ascertain, enquire.

     " றந் ெதரிந்  ேதறப்ப ம்" ( றள்,501);.

   2. அ தல்; to know, understand.

     "எல்லாந்  ெதரியக் ேகட் நர ்யார?்" (பரிபா.12,38);.

   3. ெதரிந் ெத த்தல்; to select, choose.

     " ைனமாண் மரீஇய வம்  ெதரி ேய" ( க த். 7);.
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ெதரிக்கல்

ெதரிக்கல் teri-k-kal, ெப. (n.)

ளக்

 narration in detail.

     "ைசவத ் றத் ைனத் ெதரிக்க ற்றாம்" ( .பா .2);.

     [ெதரி → ெதரிக்கல்]

ெதரிகைட

ெதரிகைட terigaḍai, ெப.(n.)

   1. க ; refuse. 2.  தள் ப ;

 that which is rejected as waste malter (சாஅக.);,

     [ெதரி + கைட]

ெதரிக

 
 ெதரிக  terikavi, ெப. (n.)

   ெதரிந்ெத க்கப்பட்ட ெசய் ள் ரட் ; a poetic selection, anthology.

     [ெதரி + க ]

ெதரிக செ்சய் ள்

 
 ெதரிக செ்சய் ள் terikavi-c-ceyyul, ெப. (n.)

   பல ல்களினின்  ெபா க்  எ க்கப் பட்ட ெசய் ள்களின் ெதா ; anthology of poems.

     [ெதரி + க  + ெசப் ள்]

ெதரிகாரம்

 
 ெதரிகாரம் terikāram, ெப. (n.)

   ெபாரி காரம்; borax (சாஅக.);.

     [ெதரி + காரம்]

ெதரிெசால்

ெதரிெசால் terisol, ெப. (n.)

   1. ஆைண, உண்ைம (சத் யம்); (அக.நி.);; order, truth, promise.

   2. ெதரிந்த கரணியம் (ச .);; cause, discovered, oralleged.

   3, அ ஞ்ெசால் ளக்கம்; glossary (W);.

     [ெதரி + ெசால்]

ெதரிதரல்

ெதரிதரல் teridaral, ெப. (n.)

   1. அ தல்; under stand.

   2. ேதாற் தல்; to appear.

     [ெதரி → ெதரிதரல்]
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ெதரித ேதற்ற வைம

 
 ெதரித ேதற்ற வைம deridarudēṟṟavuvamai, ெப. (n.)

   ஐ ற்ற ைனத் ெதரிந்  ணிவதா ய அணி வைக; a kind of rhetoric,

     [ெதளித  + ேதற்ற வைம]

நல்லாரக்ட் பட்ட வ ைம  னின்னாேத

கல்லாரக்ட் பட்ட . இக் றளில், கல்லாதா ரிடத் ற் ெபா ந் ய ெசல்வம், கற்றாரிடத் ல் 
ெபா ந் ய வ ைம ம் ன்பஞ் ெசய்வதாம், என் , கல்லார ்மாட் ச ்ெசல்வத் ற் க் கற்றார ்
மாட்  வ ைம உவைம றத்தக்கதன்  என்ப  ெதளிந்  றப்ப த ன் இ  ெதரித ேதற்ற 
உவைமயாம்.

     "தாமைர நாண்மல ந்தண்ம யால் ற ம் காமர ்ம ங் கைர ர ம் - ஆ தனால் ெபான்ைன 
மயக் ம் ைன கணங்  னார் கேம என்ைன மயக்  "

ெதரிந்தவன்

 
 ெதரிந்தவன் terindavan, ெப. (n.)

   அ ைட ேயான்; a man of

 knowledge and learning

     [ெதரி + த் + த் + அ + அன்]

ெதரிந் ெசயல்வைக

ெதரிந் ெசயல்வைக terinduseyalvagai, ெப. (n.)

   மன்னன் தான் ெசய் ம் ைனகைள ஆராய்ந்  ெசய் ந் றம் ( றள், 47, அ காரம்);; the king's duty of 
acting after due deliberation.

     [ெதரிந்  + ெசயல் + வைக]

ெதரிந் ணர்ச்

ெதரிந் ணரச்்  terinduṇarcci, ெப. (n.)

   . அ ந் ண ம், உணர் ; judgment, discretion, wisdom.

     "ெமய் வதாகா ெதன் ந் ெதரிந் ணரச்்  ண்டா ன்" (இைற. 2, 31);.

     [ெதரிந்  + உணரச்் ]

ெதரிந் ணர்

ெதரிந் ணர்  terinduṇarvu, ெப. (n.)

ெதரிந் ணரச்்  பாரக்்க;see

     "ெதரிந் ணரெ்வான் ன்ைமயால்" ( வ். இயற். ெபரிய வந். 82);.

     [ெதரிந்  + உணர் ]

ெதரிந் ெதளிதல்

ெதரிந் ெதளிதல் derindudeḷidal, ெப. (n.)

   அைமசச்ர ் தலா னாைரப் பல்வைக யா ம், ஆராய்ந்  ெதளிைக ( றள், 5ஆம் அ .);; to select, by a 
king of ministers, after careful, consideration of their qualification.

     [ெதரிந்  + ெதளி-தல்]

ெதரிந் ைனயா தல்

ெதரிந் ைனயா தல் derinduviṉaiyāṭudal, ெப. (n.)

   ெதளியப்பட்ட அைமசச்ர ் தலா னாைர, அவர ்ெசய்யவல்ல,  ைனகைள அ ந்  அவற் ன் 
கண்ேண ஆ ந் றம் ( றள், 52ஆம் அ .);; employment of ministers and other agents in suitable duties.

     [ெதரிந்  +  ைனயா தல்]

ெதரிநிைலக்ைக

ெதரிநிைலக்ைக terinilai-k-kai. ெப. (n.)

   ெதரிநிைல,4 ( லப். 3;   18 உைர); பாரக்்க;see terinilai.4.

     [ெதரி + நிைல + ைக]
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ெதரிநிைல ம்ைம

ெதரிநிைல ம்ைம terinilai-y-ummai, ெப. (n.)

   ெதளிவாகத் ெதரிந்ததால் ம் உம்ைம; declaration of a conviction as in

ஆ மன் , ெபண் மன் . ெதரிதற் ெபா டக்ண் வ த ற் ெறரிநிைல ம்ைம (ெதால். ெசால். 255, 
ேசனா);,

     [ெதரிநிைல + உம்ைம]

ெதரிநிைல ைன

ெதரிநிைல ைன terinilai-vinai, ெப., (n.)

   காலத்ைத ெவளிப்பைடயாகத் ேதாற் க் ம் ைன (நன். 320, a உைர);; verbs explicity denoting tense by 
a tense-sign, opp. to__,

     [ெதரிநிைல +  ைன]

ெதரிநிைல ைனப்ெபயெரசச்ம்

 
 ெதரிநிைல ைனப்ெபயெரசச்ம் terinilaivinai. ெப. (n.)

   ெசய ம் கால ம் ளக் ப் ெபயைர அவா  நிற்ப ; verbal noun which acts as an adjective.

     [ெதரி ைல ைன + ெபயெரசச்ம்]

ெதரிநிைல ைன ற்

 
 ெதரிநிைல ைன ற்  terinilai-vinaimurru, ெப. (n.)

   ெசயல், காலம், இடம் எ ம் ன்றைன ம் ளக்  ற் ப்ெபற்  நிற்ப ; a verb which gives complete 
meaning.

     [ெதரிநிைல +  ைன ற் ]

     'வந்தாய்' எ ம் ெசால், வ தலா ய ெசயைல ம் இறந்த காலத்ைத ம் ன்னிைல இடத்ைத ம் 
காட்  ற் ப்ெபற் ள்ள .

ெதரிநிைல ைனெயசச்ம்

 
 ெதரிநிைல ைனெயசச்ம் terinilai-vinai-y. ெப. (n.)

   ெசயல், காலம் இரண்ைட மட் ம் காட் ,  ைன எஞ்  நிற்ப ; a verbal clause which shows only, the tense, 
and the deed

     [ெதரி ைல +  ைனெயசச்ம்]

வந்  என் ம் ெசால் வ தலா ய ெசய ம் இறந்த கால ம் அைமயப்ெபற்  ைனைய அவா  
நிற் ற .

ெதரிப்பான்

ெதரிப்பான் terippāṉ, ெப. (n.)

   1. வ  ங்  நீர ்க யச ்ெசய் ம் ஆட்  ேநாய் வைக; a disease peculiar to sheep in which the abdomen gets 
swollen, and there is watery discharge from the bowls.

     [ெதரி → ெதரிப்பான்]
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ெதரிப்

ெதரிப்  terippu, ெப. (n.)

   1. அ ப் ; informing, acquainting, communicating.

   2. ஆராய்  (யாழ்.அக.);; investigation.

   3. ெசால் ைக ( ன்.);; saying, mentioning.

   4.  ட் ; note of hand.

   5. ெகா ப் ; sifting with a fan.

   6.  ரிப்  (யாழ்அக.);; dividing.

   7. ெகாக்கான் ைளயாட் ல் கற்கைளத் ெதரிப -தல்

   ெதரிந்ெத க்ைக (யாழ்ப்.);; selecting stones in the__,play.

   9. ெகா க்கப்பட்டைவ; things sifted, assorted or chosen.

   10. எ ைக ( டா.);; writing, inscription.

     [ெதரி → ெத ப் ]

ெதரிப -தல்

ெதரிப -தல் deribaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ெதரிந்ெத க்கப்ப தல்; to be selected.

   2. ேதான் தல்; to appear.

     [ெதரி + ப -.]

ெதரிெபா ள்

ெதரிெபா ள்1 teriboruḷ, ெப. (n.)

   அ பவனா ய ஆதன்; soul, as the agent of cognition.

     "ெதரிெபா  ேடரின்" (பரிபா. 2,26);.

     [ெதரி + ெபா ள்]

 ெதரிெபா ள்2 teriboruḷ, ெப. (n.)

   1. ேதரந்்த ெபா ள்; elected meaning.

   2. ேதட்டம்; thrived property.

     [ெதரி + ெபா ள்]

ெதரிமா

ெதரிமா terimā, ெப. (n.)

   1. இைரக்காக அைல ம் லங் ; any animal that roams about in search of prey.

   2. அரிமா; lion (சாஅக);.

     [ெதரி + மா]

ெதரிமானனப் ள்

 
 ெதரிமானனப் ள் terimāṉaṉappuḷ, ெப. (n.)

   ஆந்ைத; owl
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ெதரி த்தம்

 
 ெதரி த்தம் teri-muttam, ெப. (n.)

   இதளியம்; mercury (சாஅக.);.

     [ெதரி +  த்தம்]

ெதரித்தால் த்ைதப்ேபால் எங் ம் பர க் டப்பதால் இப்ெபயர ்வந்த  ேபா ம்.

ெதரிய ங்

 
 ெதரிய ங்  teriyasiṅgi, ெப. (n.)

   ப ந் ; kite, heron (சாஅக.);.

ெதரியத்ெதரி-தல்

ெதரியதெ்தரி-தல் teriya-t-teri-,    2 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெதளிவாய தல்; to understand clearly.

     "ெதரியத் ெதரி ந் ெதரி லாதாைர" (நால , 247);.

     [ெதரிய + ெதரி-.]

ெதரியப்ப த் -தல்

ெதரியப்ப த் -தல் deriyappaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   அ த்தல்; to explain, to submit, to make known, or reveal.

     'அவன் தன் தலாளி டத் ல் ெதரியப்ப த் னான்.

     [ெதரிய + ப த் -.]

ெதரியல்

ெதரியல் teriyal, ெப. (n.)

   1. ெதரிந்  ெகாள் ைக; selection.

     "ேதங்கமழ் ெதரியற் ம் ந்தா ரவன்" ( வக.  2253);.

   2.  மாைல; flower garland.

     " ைன ைனப் ெபா ந்த ெபாலன ந் ெதரியல்" ( றநா.29);.

     [ெதரி → ெதரியல்)]

ெதரியலர்

ெதரியலர ்teriyalar ெப. (n.)

   1. அ ல்லார ்(யாழ்அக.);; the ignorant, the unenlightened, the uninformed.

   2. பைகவர;் enemies.

     "ெதரியலர ்வந்  வணங் த் ைற ஞ் ரம் ைர" ( வாலவா.பக் 320, பயகர 11);.

     [ெதரி + அல் + அர]்

ெதரிய ணர்-தல்

ெதரிய ணர-்தல் teriya-v-unar-,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெதளியவ தல்; to understand clearly.

     "ேத த் ெதரிய ணரநீ்" (பரிபா. 6, 92);.

     [ெதரிய + உணர-்,]

ெதரியாத்தன்ைம

 
 ெதரியாத்தன்ைம teriyāttaṉmai, ெப. (n.)

ெதரியாத்தனம் பாரக்்க;see__,

     [ெதரி + ஆ + தன்ைம. 'ஆ' எ ர ்மைற இைடநிைல]

753

www.valluvarvallalarvattam.com 11835 of 19068.



ெதரியாத்தனம்

 
 ெதரியாத்தனம் teriyāttaṉam, ெப. (n.)

   அ யாைம (ெகா.வ.);; ignorance

     [ெதரி + ஆ + தனம் 'ஆ' எ ர ்மைற இைடநிைல]

ெதரியாநிைல ைன

 
 ெதரியாநிைல ைன teriyānilaiviṉai, ெப. (n.)

ப் ைன (சங்அக.); பாரக்்க;see kurippu-vinai.

     [ெதரி + ஆ + நிைல +  ைன]

ெதரியாப் த்

 
 ெதரியாப் த்  teriyāpputti, ெப. (n.)

ெதரியாத்தனம் பாரக்்க;see__,

     [ெதரி + ஆ +  த் . 'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல]

ெதரி ைழ

ெதரி ைழ teriyilai, ெப. (n.)

   1. ேதரந்்த அணிகலன்; choiced ornament.

   2. ெபண்; woman, as wearing choice ornaments.

ெதரி ைழ வந்தாள்.

     [ெதரி + இைழ]

ெதரி ேமார்

ெதரி ேமார ்teriyumōr, ெப. (n.)

ெதரிேவார.்

 those who know, or understand, learned men.

     "ேநரிற் யற் ர ்நிைலக் ரீத்தன்ேற ெதரி  ேமாரக்்ேக" (ெதால். ெபா ள். 337);,

     [ெதரி ம் + ஓர]்

ெதரி -த்தல்

ெதரி -த்தல் terivi-,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அ த்தல்; to explain, point out, show, teach.

   2. ெவளிப்ப த் தல்; to bring to light, manifest, reveal, display.

     [ெதரி +  . ' '  ற ைன ஈ ]

ெதரி -தல்

ெதரி -தல் deriviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.ெதரிந்ெத த்தல்; to choose, select, cull.

   2.ஆராய்மல்; to examine.

     [ெதரி  + இ -.]

ெதரி ல் கழ்ச்

ெதரி ல் கழ்ச்  terivil-pugalcci, ெப. (n.)

   ஒன்ைறப் ப த்தற்  ேவெறான்ைறப் க ம் அணி ( ரேசா.அலங்.32);; figure of speech in which one is 
praised by way of slighting another.

     [ெதரி  + இல் +  கழ்ச் ]

எ-  றரெ்சல்வங் கண்டாற் ெபரிேயார ்ம ழ் ஞ் ேயார ்ெபாறாத ற  - ம இச ்ெசங்கமல 
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ெதரி ைன

 
 ெதரி ைன teri-vinai, ெப. (n.)

ெதரிநிைல ைன பாரக்்க;see terinilai-vinai.

     [ெதரி +  ைன]

ெதரிெவ -த்தல்

ெதரிெவ -த்தல் teriveḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கட ல் ய வைல ல் தப் க் கட் ய ேமற்பாகத்ைத ம், கல் கட்டப்பட்ட ழ்பாகத்ைத ம் 
ரித்  எ த்தல் ( னவ.);; to separate the upper part of the net which is tied with the buoy and the lower part, which is 

tied with the stone.

ெதரிைவ

ெதரிைவ1 terival, ெப. (n.)

   1, 25  தல் 31 வைரயான அகைவக் ட்பட்ட ெபண் ( வா.);; a woman between the age of 25 and 31 years.

   2.31  தல் 40 வைர லான அகைவக் ட்பட்ட ெபண்; any woman between the age of 31 and 40 years,

   2. ெபண்; woman.

     "ெதரிைவ மாரக்்ெகா  கட்டைளெயனச ்ெசய்த ேவ" (கம்பரா.  த் ர.33);.

   ம. ெதரிவ;   க. தரெள (ெபண்);;ெத. ெதரவ

 ெதரிைவ2 terivai, ெப. (n.)

   கன்னி ஒைர ( ங்.);; virgo in the zodiac.

ெத

 teru,

ெப. (n.);

   1.   ( வா.);; street.

     "வாரல் வா ய ைரயெவந் ெத ேவ" ( ந்.139);.

   2. வ ; highway, public road.

     "ெத ம் மாம க ன் மயக் ற்றன" ( றநா.345);.

   ம. ெத ;   ெத. ெத  க்   சந் ;   சந்  ெத ன் ைள;   ெத   ;   ம  
ேபாக் வரத்  ந்த ெப ந்ெத  அல்ல  ;   ஆவணம் கைடதெ்த ;   அக ள் அகன்ற 
ம ;சாைல

ெப வ

ெத க்கத

 
 ெத க்கத  teru-k-kadavu, ெப. (n.)

   ெத ப் பக்கத் லைமந்த கத ; Street door

     [ெத  + கத ]

ெத க்கந்தம்

 
 ெத க்கந்தம் teru-k-kandam, ெப. (n.)

    ங் யம்; Indian lammder resin (சா.அக.);.

ெத க்காட் ெகா -த்தல்

ெத க்காட் ெகா -த்தல் teruggāḍcigoḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   க க்கமாக ைவத் க்க ேவண் யைத ளம்பரப்ப த்தல்; to publish what should be kept secret (ெசஅக.);,

     [ெத  + காட்  + ெகா -.]
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ெத க்கால்

 
 ெத க்கால் terukkāl, ெப. (n.)

    ட்ட ல் பரவர ்ந ம் த்தக்கால்; post planted near a marriage-house in the first night of a wedding ceremony.

     [ெத  + கால்]

ெத க்காவல்

 
 ெத க்காவல் terukkāval, ெப. (n.)

   ெத ற் ெசய் ம் காவல்; patrol of streets.

     [ெத  + காவல்]

ெத க் த்

 
 ெத க் த்  teru-k-kuttu, ெப. (n.)

   ெத க்  ேநராக அைமந் க் ம் ; considered inauspicious portion of a house, being opposite to a street.

     "அந்த  ெத க் த்தாக உள்ள " (உ.வ.);.

     [ெத  +  த் ]

இத்தைகய கள் ெச ப்பைடயா என்ப நம் க்ைக.

ெத க் த் வா

ெத க் த் வா terukkuttuvā, ெப. (n.)

   1.  த் வா ன்வைக; a herring, golden, glossed with purple.

   2. நீலநிற ள்ள கடல் ன் வைக; a herring bluish.

ெத க் த்

 
 ெத க் த்  terukkuttuvīṭu, ெப. (n.)

ெத க் த்  பாரக்்க;see teru-k-kuttu.

     [ெத க் த்  +  ]

ெத க் த்

ெத க் த்  terukāttu, ெப. (n.)

   1. ெத  ெவளி ல் நடக் ம் நாடகம்; dramatic performance or dance in a street.

   2. எல்ேலாரா ம் நைகக்கத்தக்க ; that which is a public disgrace.

     [ெத  +  த் ]

ெத க்ேகாலம்

 
 ெத க்ேகாலம் terukālam, ெப. (n.)

   ெத ப் பக்கத் ள்ள தைர ல் இ ங்ேகாலம் (நாஞ்.);; decoration on the side of the floor facing a street.

     [ெத  + ேகாலம்]

ெத சச்ண்ைட

 
 ெத சச்ண்ைட teruccaṇṭai, ெப. (n.)

   ஒன் க் ம் உதவாதவற் க்  ரண்பட் த் ெத ல் ெசய் ம் தகரா ; quarrel at street due to 
insignificant matter.

ெத சச்ண்ைட கண் க்  இன்பம் (பழ.);.

     [ெத  + சண்ைட]
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ெத ட்

ெத ட்  teruṭci, ெப. (n.)

   1. அ  ( ங்.);; knowledge, wisdom, understanding.

   2. ெதளி ; clearness.

     "ெத ட்  ேசரைவத் ைச கன் ச த்த நாள்" (ேச .  தம.71);.

   3.  தற் ப் ; attaining puberty.

     [ெத ள் → ெத ட் ]

ெத ட் க்க யாணம்

 
 ெத ட் க்க யாணம் teruṭṭikkaliyāṇam, ெப. (n.)

ெத ட் க்க யாணம் பாரக்்க;see__,

     [ெத ட்  + க யாணம்]

ெத ட்

ெத ட் 1 deruṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அ த் தல்; to inform, make known.

     'தைலமகள் உடன்ேபா யவ த் ெத ட்  வாரக்் ச ்ெச த்தாய் ெசால் ய " (ஐங் . 380. 
உைர);.

   2. மனம் ெதளியச ்ெசய்தல்; to convince, persuade, enlighten the mind.

   3. ஊடல் ரத்்தல்; to pacify, make up a love quarrel.

     "ெத ட்ட ந் ெத ளா ாடெலா  ல்ேவார"் (மணிேம. 7;52);.

   4. வற் த் தல்; to confirm, assure.

   5. இைச பாரக்்க யாழ் நரம்ைப அ ந்தத் ண் த் தல்; to rub and test the tone of a lute string.

     " ந்  நரம்ைப றதெ்தாட் த் ட ெற ட்டல்" ( ரம் . கண். 140);.

     [ெத ன் → ெத ட் -.]

 ெத ட் 2 teruṭṭu, ெப. (n.)

   1. அ ப் ; informing, convincing.

   2. ேதற் ைக; consoling, pacifying.

   3.  ப்ெபய் தல்; attaining puberty, as of a girl.

     [ ரள் → ெத ள் → ெத ட் ]

ெத ட் க்க யாணம்

ெத ட் க்க யாணம் teruṭṭukkaliyāṇam, ெப. (n.)

   1.  ழந்ைதத் மணப் ெபண்ணின் மணநிைற  (இ சாந் );; consummation after a child-wife attains 
puberty.

   2.  மணம் ெசய்தற் ரிய ப வத் ற் ெசய் ம் சடங் ; ceremony at the time of a girl's becoming 
marriageable.

ெத ண்டெபண்

 
 ெத ண்டெபண் teruṇṭabeṇ, ெப. (n.)

   சைமந்த ெபண்; a girl who has attained puberty (சாஅக.);.

     [ ரண்ட + ெபண்.  ரண்டெபண் → ெத ண்ட ெபண்]
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ெத ண்டேமலவர்

 
 ெத ண்டேமலவர ்teruṇṭamēlavar, ெப. (n.)

   அ ற் றந்தவரக்ள்; wise people.

     [ெத ண்ட + ேமலவர]்

ெத ைண

 
 ெத ைண teruṇai, ெப. (n.)

   மரவைக; potato plum of Mysore.

ெத த் ண்ைண

 
 ெத த் ண்ைண teruttiṇṇai, ெப. (n.)

   வா ற் றத் ள்ள ண்ைண; pial facing street.

     [ெத  +  ண்ைண]

ெத ப்பங்காளி

 
 ெத ப்பங்காளி teruppaṅgāḷi, ெப. (n.)

   ஒேர ெத ல் வாழ்ேவான்; one who lives in the same Street.

     [ெத  + பங்காளி]

ெத ப்பள்ளிக் டம்

 
 ெத ப்பள்ளிக் டம் teruppaḷḷikāṭam, ெப. (n.)

   வா ற் ண்ைண ல் அைமந் ள்ள பள்ளிக் டம்; pial-school.

ம வ.  ண்ைணப் பள்ளிக் டம்

     [ெத  + பள்ளி +  டம்]

ெத ப்பாய்சச்ல்

 
 ெத ப்பாய்சச்ல் teruppāyccal, ெப. (n.)

ெத க் த்  பாரக்்க;see teru-k-kuttu.

     [ெத  + பாய்சச்ல்]

ெத ப் ள்ைள

 
 ெத ப் ள்ைள teruppiḷḷai, ெப. (n.)

   ஒ  ெத ற் ெபரியவராய் உள்ளவர ்(இ.வ.);; the most wealthy and influential man of a street.

     [ெத  +  ள்ைள]

ெத மரல்

ெத மரல் teru-maral, ெப. (n.)

   1. மனச் ழற் ; giddiness, confusion, perplexity, distress.

     "அலமர ெற மர லா ரண் ஞ் ழற் " [ெதால். ெசால்.311).

   2. அசச்ம்; fear.

     [ெத ம  → ெத மரல்]
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ெத ம -தல்

ெத ம -தல் teru-maru,    12 ெச. .  (v.i.)

   மனஞ் ழ தல்; to be unnerved, to sink under distress, to be confused in mind.

     "வைள ன் ைக பற்  ந யத் ெத மந் ட் " (க த். 51);.

ெத ம சச்ான்

 
 ெத ம சச்ான் terumaṟiccāṉ, ெப. (n.)

    ழாக் காலங்களில் ண்டாக் லத் னர ்வாராதப  ெத ைவயைடத்  ைவக் ந்தட்  
(நாஞ்.);;     'tattis' placed across a street preventing the untouchables from entering during a festival.

     [ெத  + ம சச்ான்]

ெத வம்

ெத வம் teruvam, ெப. (n.)

ெத  பாரக்்க;see teru.

     "உ வச ்ெசங்ெகா  ெத வத் ப் பரப் " (ெப ங். உஞ்ைசக் 38. 351);.

     [ெத  → ெத வம்]

ெத வாக் -தல்

ெத வாக் -தல் deruvākkudal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ணாக் தல்; to make it useless.

     'எல்லாத்ைத ம் ெத வாக் ட்டான்' (ெநல்ைல.);.

     [ெத  + ஆக் -.]

ணானவற்ைறத ்ெத ற் ப் ேபா ம் தன்ைம னால் ணாக் தல் ெத வாக் தல் எனக் 
ப்பதற்  அ ப்பைடயா ற்

ெத வாசல்

 
 ெத வாசல் teruvācal, ெப. (n.)

   ெவளிவாசல்; door or gate of house, opening into a street, dist. fr.__,

     [ெத  + வாசல்]

ெத

ெத  teruvisu, ெப. (n.)

   1.  றைம ைடய ; that which is strong.

   2. நல்வ ; healthy, formation of body, shapeliness.

     ' ழந்ைதக்  இன் ம் ெத  ஏற்பட ல்ைல'.

     [ ற  → ெத  → ெத ]

ஒ.ேநா. ந  - ந

ெத ல் -தல்

ெத ல் -தல் deruvilviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ஏ யாய் தல்;   கைளகணின்  தல்; abandon, helpless.

     [ெத ல் +  -.]

ெத லழ

 
 ெத லழ  teru-vil-alagi, ெப. (n.)

    ப்ைபேமனி; plant adoring rubbish heap (சாஅக.);.

     [ெத ல் + அழ  (ம த் வக் உக் );]
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ெத

ெத  teruvu, ெப. (n.)

ெத  பாரக்்க;see teru.

     "ேத ன் ைல ெத ேதா றல ைல" ( வாச. 5. 31);.

     [ெத  → ெத ]

ெத ப்பா

 
 ெத ப்பா  teruvuppāṭu, ெப. (n.)

    ட் ன் ன் றம்; front portion of a house facing a street.

     [ெத  + பா ]

ெத ள்

ெத ள்1 deruḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   1. உணர் தல்; to know, to gain true knowledge.

     "ெத ளாதான் ெமய்ப்ெபா ள் கண்டற்றால் ேதரின் அ ளாதான் ெசய் ம் அறம்" ( றள், 249);.

   2. ெதளிதல்; to perceive, ascertain, understand clearly.

     "ெத ண்ட வ னர"் (நால , 301);.

   3.  ப் ெபய் தல்; to arrive at puberty as a girl.

   4.  கழைடதல்; to be renowned.

   5.  ளங் தல்; to be clear lucid.

     "வளமைல நாடைனத ்ெத ள… நீ ெயான்  பா த்ைத" (க த்.43);.

 ெத ள்2 teruḷ, ெப. (n.)

   1.  ரளல்; maturing.

   2. ெதளிவைடதல்; intellectual clearness (சாஅக.);.

     [ ரள் → ெத ள்]

ெத ள்

 
 ெத ள்  teruḷvu, ெப. (n.)

ெத ள் பாரக்்க;see__,

     [ெத ள் → ெத ள் ]

ெத ளல்

ெத ளல் teruḷal, ெப. (n.)

   1.  ரளல்; attaining

 puberty.

   2. ெதளிவைடதல்; having mature knowledge.

   3. ெதளி ; good understanding.

ெத ளாமன க்  இ ேள இல்ைல (பழ.);.

   4.  ரண்  வ தல்; coming together as butter while churning the curd (சாஅக.);.

     [ ரளல் → ெத ளல்]
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ெத ளான்

 
 ெத ளான் teruḷāṉ, ெப. (n.)

   அ  (அக.நி.);; fool.

     [ெத ள் + ஆ + அன். 'ஆ' எ ரம்ைற. இைடநிைல]

ெத ைடைம

 
 ெத ைடைம teruḷuḍaimai, ெப. (n.)

   அ ைடைம; possessing clear knowledge acuteness of discernment (சாஅக.);.

     [ெத ள் + உைடைம]

ெதல்

ெதல்1 tel, ெப. (n.)

ெதல்  பாரக்்க;see tellu (ெசஅக.);.

 ெதல்2 tel, ெப. (n.)

   அஞ்சல்; post.

 ெதல்3 tel, ெப. (n.)

ெதல்லாட்  பாரக்்க;see__,

ெதல்ல

ெதல்ல 1 tellaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெதல் ைளயா தல்; to play at the game of tel.

     [ெதல்' + அ -.]

 ெதல்ல 2 tellaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வஞ்சைன ெசய்தல்; the practice fraud.

     'ெதல்ல த் ப் லவெரனத் ரியலாேம" (த ழ்நா. 230);.

     [ெதல் + அ -.]

ெதல்லாட்டம்

ெதல்லாட்டம் tellāṭṭam, ெப. (n.)

   1. ெதல்  பாரக்்க;see tellu.

   2. வஞ்சைன; fraud, trick, deception.

     [ெத ள் + ஆட்டம் – ெத ளாட்டம் ெதல்லாட்டம்]

761

www.valluvarvallalarvattam.com 11843 of 19068.



ெதல்லாட்

 
 ெதல்லாட்  tellāṭṭu, ெப. (n.)

    ைளயாட்  வைக; a kind of play.

     [ ல் → ெதல் + ஆட் ]

ேகா ம் ெதல் ம் க  வைகயாலன்

ஆட்  வைகயால் ஏறத்தாழ ஒன்ேற.

ேகா க் ப் ப லாய்த ்ெதல் க்காையப்

பயன்ப த் வேத ெதல்லாட் , ஆ ம்,

க  ேவ பாட் ற் த் தக்கப  ெத க் ம்

வைக ம் ேவ பட்டதாம். இடக்ைகச்

ட் ரற் ம் ெப ரற் ம் இைட ல்

இ க் வ  இ க க் ம் ெபா ெவனி ம்,

வலக்ைகச ் ட் ரலால் ெத ப்ப  ேகா க் ம்,

வலக்ைக ந ரலால் ெத ப்ப

ெதல் ற் ம் றப்பாம்.

    லர ்வலக்ைக ேமா ர ரைலத ்ெதல் ற் ப் பயன்ப த் வர.் ேகா ையத் ெத க் ம்ேபா  
வலக்ைக யகங்ைக ன்ேனாக்  நிற் ம்;ெதல்ைலத் ெத க் ம்ேபா  அ  ேமேனாக்  நிற் ம்.

ெதல்

ெதல்  telli, ெப. (n.)

   1.  ன் த்  இ வதற்கான ைட; angler's basket.

   2.  வயல்; a small field.

ெதல்

ெதல்  tellu, ெப. (n.)

   1. ெதல் க்காய்; the disclike seed of a plant, used in a game.

     'ெதல் க்கரகங் ேகாங்க ம்  (உவமான சங் ரகம், 11);.

   2.  ைளயாட்  வைக; a game with a small disc-like seed of a plant.

   3. வ செ்சல் ம் ஒ  நிைல ல், பல்லக் த் க் பவரக்ள் ேதாள் மாற் ம் அஞ்ச டம் 
(யாழ்அக.);; stage in a journey by palanquin; place of changing palanquin-bearers.

   4. ெந ம்பாத் ; oblong plots bounded by small ridge of a field.

   5. ஒ  வைகக்ெகா ; a climber.

   6. ெந ங் டங்  (யாழ்.அக);; long pil.

     [ெதன் → ெதல் ]

ெதல் க்கட் -தல்

ெதல் க்கட் -தல் dellukkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. இ ப ப்படதல்; to be pushed this way and that, to be distracted.

   2. பாத்  கட் தல்; to put up ridges, as in a field.

     [ெதல்  + கட் -.]
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ெதல் க்காரர்

ெதல் க்காரர1் tellukkārar, ெப. (n.)

   மாற் ச ் ைகயாளர ்(யாழ்ப்.);; relay of bearers fora palanquin.

     [ெதல்  + காரர]்

 ெதல் க்காரர2் tellukkārar, ெப. (n.)

   அஞ்சற்காரர;் postman.

     [ெதவ்  + காரர]்

ெதல் க்ெகா

 
 ெதல் க்ெகா  tellukkoḍi, ெப. (n.)

ெதல்  பாரக்்க;see tellu (சாஅக.);.

     [ெதல்  + ெகா ]

ெதல் ப்

 
 ெதல் ப்  telluppu, ெப. (n.)

   வைளய ப் ; white medicinal salt.

ெதல்ேலாட்

 
 ெதல்ேலாட்  tellōṭṭu, ெப. (n.)

   ஓய் ல்லாத அைலக்க ப் ; continual teasing, pressing or harassing.

     [ெதன் + ஓட் ]

ெத ங்கம்

ெத ங்கம் teliṅgam, ெப. (n.)

ெத ங்கம் பாரக்்க;see__,

     "ெத ங்கங் க ங்கம் வங்கம்" (நன். 272, ம ைல);.

     [ெத  → ெத  → ெத ங்  → ெத ங்கம்]

ெத

 
 ெத  telugu, ெப. (n.)

ெத ங்கம் பாரக்்க;see__,

     [ெத  → ெத ]

ெத ங்கம்

ெத ங்கம் teluṅgam, ெப. (n.)

   1. ெத ங்  நா ; Telugu country.

   2. த யக் ம்ப ெமா க ள் ஒன்றான ெத ங்  ெமா ; one of the Dravidian language, the Telugu 
language.

     [ெத ங்  + அம்]

ெத ங்கன்

ெத ங்கன் teluṅgaṉ, ெப. (n.)

   ெத ங்ைகத ்தாய்ெமா யாகக் ெகாண்டவன்; Telugu man.

     " ைகத்  நின்ேறந் ெத ங்கேரம்" (க ங். 456);.

     [ெத ங்  + அன்]
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ெத ங்

ெத ங்  teluṅgu, ெப. (n.)

   ஆந் ரநாட்  ெமா ; language of Andra Pradesh.

கன்னட ம் களி ெத ங் ம் க ன் மைலயாள ம் ம் (மேனான்மணீயம்);. ம வ. வ , 
ஆந் ரம்

     [ெத  → ெத  → ெத ங் ]

   ெதன்னிந் யா ல்,  ழக்ேக கடற்கைர ெயாட் ப் பழேவற்காட் ந்  க்காக் ேகால் வைரக் ம், 

ெத ங் க்கட்

 
 ெத ங் க்கட்  teluṅgukkaṭṭu, ெப. (n.)

   மாம்பழக் கட்  என் ம் ைடைவயணி ம் வைக; a mode of wearing the saree.

     [ெத ங்  + கட் ]

ெத ங் ச் ற்றாைட

 
 ெத ங் ச் ற்றாைட teluṅgucciṟṟāṭai, ெப. (n.)

ெத ங் க்கட்  பாரக்்க;see__,

     [ெத ங்  +  ற்றாைட]

ெத ங் செ்சட்

ெத ங் செ்சட்  teluṅgucceṭṭi, ெப. (n.)

   1. ெத ங்  ெமா  ேப ம் ெசட்  இனம்; telugu caste.

   2. ச ப்பான்; a trading caste speaking Telugu.

     [ெத ங்  + ெசட் ]

ெதவ்

ெதவ்1 tev, ெப. (n.)

   1. பைக; enmity, hostility.

   2. ேபார ்( டா.);; war, battle, fight.

   3. பைகவன்; opposing power, enemy.

     "ெதவ்வ  ைல னாய்" (கம்பரா.பன்னியைட.59);.

 ெதவ்2 tev, ெப. (n.)

   ெகாள் ைக ( ங்.);; seizing, taking.

ெதவ்வம்

ெதவ்வம் tevam, ெப. (n.)

   பைகவர;் enemy.

     " ைற வழங்காத் ெதவ்வம் பணியச ்ெசன்றா ம்" ( க்ேகா.304);.

     [ெதவ் + அம் = ெதவ்வம்]

ெதவ்வர்

ெதவ்வர ்tevvar, ெப. (n.)

   பைகவர;் enemy, foe.

என்ைன ன் நில்லன் ன் ெதவ் ர ்( றள்,771);.

     [ெதவ் + அர ்= ெதவ்வர]்
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ெதவ்வர் ைனப்ப

 
 ெதவ்வர் ைனப்ப  devvarmuṉaippadi, ெப. (n.)

   பாசைற ( டா.);; camp of an invading hostile army.

     [ெதவ்வர ்+  ைனப்ப ]

ெதவ்வைல

ெதவ்வைல tevvalai. ெப. (n.)

   240 அ  ெதாைல  பரவக் ய ம் 20 ேபரால் இ க்கப்ப வ மான வைலவைக (இ.வ.);; drag net that 
spreads to a distance of about 80 yards, requiring for its use 20 men, who gradually form a semi-circle and then capture fish.

     [ெதவ்  + அைல]

ெதவ்வன்

ெதவ்வன் tevvaṉ, ெப. (n.)

   பைகவன்; foe, enemy.

     "ெதளிதல் ெசல்லாத் ெதவ்வன்" (ெப ங். மகத. 14, 28);.

     [ெதவ்1 + அன். 'அன்'- ஆண்பா ]

ெதவ் ைன

ெதவ் ைன tevviṉai, ெப. (n.)

   ேபார ்(யாழ்அக.);; war, battle.

     [ெதவ்1 +  ைன]

ெதவ்

ெதவ் 1 tevvu-,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெகாள் தல் ( ங்.);; to get, take, obtain.

     "நீர ்ெதவ் நிைரத் ெதா வர"் (ம ைரக். 89);.

   2. கவரத்ல்; to seize, grasp, steal.

     "கட ளைரத் ெதவ் னீேரற் ெபா ந்தவவர ்தைமக் ெகா ன்" ( நாயக . 80, 131);.

   நிைறத்தல்; to fill.

     "பாடற்பயத்தாற் ளரெ்ச  ெத " (பரிபா.11, 69);.

   4. மன்றா க்ேகட்டல்; to beg hard, importune.

     "அந்தச ்ெசய க் த் ெதவ் றான்" (தஞ்ைச.);.

     [ெத  → ெதவ் ]

 ெதவ் 2 tevvu, ெப. (n.)

ெதவ்1 பாரக்்க;see tev1.

     "ெதவ் ப் பைகயா ம்" (ெதால். உரி. 48);.

ம. ெதவ்

     [ெதவ் → ெதவ் ]

 ெதவ் 3 tevvu, ெப. (n.)

ெதவ்2

பாரக்்க;seetev.

 ெதவ் 4 tevvu, ெப. (n.)

   நிலா; moon.
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ெதவ் ன்

 
 ெதவ் ன்  tevvūṉṟi, ெப. (n.)

   க ங்ேகாள்; moon ascending node.

     [ெதவ்  + ஊன் ]

ெதவ்ேவந்தர்

ெதவ்ேவந்தர ்tevvēndar, ெப. (n.)

   பைகயரசர;் enemy king.

     "ெசங்ேகால ெனங்ேகான் ெகா ந்ெதா லாற் ெறவ்ேவந்தர"் ( ரேசா.157,உைர.);.

ெதவம்

 
 ெதவம் tevam, ெப. (n.)

   மாமரம் ( அக);; mango tree.

ெத ட்டல்

ெத ட்டல் teviṭṭal, ெப. (n.)

   உ ழப்பட்ட ; that which is spit or vomitted.

     "வால் ெவண் ெட ட்டல்" (அகநா. 224);.

     [ெத ட்  → ெத ட்டல்]

ெத ட்டாதவ ழ்தரசம்

 
 ெத ட்டாதவ ழ்தரசம் teviṭṭātavamiḻtarasam, ெப. (n.)

சத் ப்  பாரக்்க;see sattiuppu.

766

www.valluvarvallalarvattam.com 11848 of 19068.



ெத ட்

ெத ட் 1 deviṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேதக் தல்; to be sated or satiated fully.

ெத ட்டாக்கனி ள்ைள, ெத ட்டாப் ப கம் தண்ணீர ்(பழ.);.

     [ கட்  → ெத ட் ]

 ெத ட் 2 deviṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ேதக் தல்; to be sated, glutted as the stomach, to be cloyed.

     "ெத ட்  ேறேனா" (ஈ .2, 6, 5);.

   2. அைச தல்; to chew the cud.

     "வன்கைல ெத ட் ம் றத7 %2

   3. உ ழ்தல்; to spit.

   4. நிைனத்தல்; to think.

   5. வாயா ெல த்தல் (வந் த்தல்);; to vomit, loathe.

   6.  ர தல்; to gather in a crowd.

     "மாடனகண

மர தற் ெற ட்ட" ( ஞ் ப். 217);.

   7. தங் தல்

 to abide, stay, remain.

   8. ஒ த்தல்; to make noise.

     "வரி ணல் கறங்கத் ேதைர ெத ட்ட" (ஐங் . 468);.

   9. நிைறதல் ( டா);; to become full.

     "ெசஞ் டர ்ெவள்ளந் ைச ெத ட்ட" ( வாச. 3,77);.

க. ேதகட்

ெத

ெத  tevu, ெப. (n.)

   ெகாள் ைக; taking, receiving.

     "ெத க் ெகாளற் ெபா ட்ேட" (ெதால்.ெசால். உரி. 47);.

     [ெதவ்  → ெத ]

ெத ட் -தல்

ெத ட் -தல் devuṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

ெத ட் -தல் பாரக்்க;see__,

     [ெத ட்  → ெத ட் )]

ெத ள்( )-தல்

ெத ள்( )-தல் devuḷḷudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. நிைறதல் (அக.நி.);; to become full, filled.

   2.  ர தல்; to overflow, increase.
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ெதழ்

ெதழ்  teḻku, ெப. (n.)

   இைட லணி ம் அணிகலன் வைக; a kind of waist-ornament.

     "இைட ர க் ேகாத்த ெவ ற் ெறழ்  ேனா ம்" ( வ்.ெபரியாழ். 1, 32);.

ெத. ேதகா

     [ெத 4 → ெதழ் ]

ெத

ெத 1 teḻittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    த் ழக் தல்; to thresh,

     "ெநற்ேபார ்ெத க் ம் பகட் ளங் காைள" (நன். 101. உைர.);.

 ெத 2 teḻittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அதட் தல்; to drive or control by shouting;

 to bluster, utter threats.

     "பக  ெத  ெதள் ளி" (அகநா. 17);.

   2.  ழக் தல்; to sound forth, cause to sound, as a drum.

     "ெசங்கண்மா ெற க்கப்பட்ட வலம் ரி" ( வக, 811);.

   3. அடக் தல்; to subdue, suppress.

     "பஞ்ேசந் யக் ஞ்சர ந் ெத த்ேதன்" (ப ெனா. ெபான்வண். 23);.

   4.  ரித்தல்; to separate.

     "ஒய்ெயனத் ெத த்தாங் " ( லப். 15;48, உைர);.

   5 வ ந் தல்; to trouble, distress.

     "உல  ெத த் ழ  மரக்கர ்ேகாமான்" (ேதவா. 133, 8);.

 ெத 3 teḻittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஒ த்தல்; to sound, resound, roar.

     "ெத க் ம் றங் காட் ைட" (ேதவா. 462, 4);.

 ெத 4 teḻi, ெப. (n.)

   ஒ ; sound, noise.

     "ெவண்ைணய்த் ெத ேகட் ம்" (க த். 108;35);.

ெத த்தல்

 
 ெத த்தல் teḻittal, ெப. (n.)

   ஆரவாரம்; uproar, tumult.

ெத ப்

ெத ப்  teḻippu, ெப. (n.)

   ஆரவாரம்; Sound, noise, bluster, noisy rage.

     "இ த்தவான் ெதா ப் னால்" (கம்பரா.  ம்பகரண், 279);.
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ெதள்

ெதள்1 teḷ, ெப. (n.)

   ெதள் ப் ச் ; a jumping insect, flea.

 ெதள்2 teḷtalteṭṭal,    9 ெச. . . (v.i.)

   ெதளிதல்; to become clear, clear-minded.

ெதள்

ெதள் 1 deḷkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெதளிவாதல் (யாழ்ப்.);; to become clear.

   2. ேதங் தல்; to be overcrowded, overfull.

     " ைரநீரத் ்ெதள் " ( வ்.ெபரிய . 3,4,7);.

     [ெதன்ஞ → ெதள் ]

 ெதள் 2 teḷku, ெப. (n.)

ெதள்1 பாரக்்க;see__,

ய ெதள்  ள்ளிக் க டனாரக்் ப் பறைவ கற் ப்பெதன (அரிச.் . பா . 12);

     [ெதள் → ெதள் ]

ெதள் ளி

ெதள் ளி teḷviḷi, ெப. (n.)

   1. ெதளிந்தேவாைச; clear sound or tone.

     "ேகாவலராம் பலந் ங் ழற் ெறள் ளி ப ற்ற" ( ஞ் ப். 222);.

   2. ெதளிந்த ெசால்; clear, distinct utterance or word.

     "வள் ரத்் ெதள் ளி ைட ைட ப ற் " ( ஞ் . 100);.

   3.   ெவ ட் ம் ஒைச; ringing shout, as in scaring birds.

     " ள்ைளத்  ெதள் ளி ைட ைட ப ற் " (அகதா. 28);.

   4. இைசப் பாட் ; musical song.

     "நரம் ரி ெதள் ளி நான்மைற ெந யவர"் ( வக. 661);.

     [ெதள் +  ளி]

ெதள்ளச்

ெதள்ளச்  teḷḷacci, ெப. (n.)

   1.  நீ  ( ன்.);; a medicinal powder.

   2. உவர ்மண்; fullers earth. (இ.வ.); (ெச. அக.);.

     [ெதள்  → ெதள்ளச் ]

ெதள்ளத்ெதளி-தல்

ெதள்ளதெ்தளி-தல் deḷḷaddeḷidal,    3 ெச. . . (v.i.)

   நன்றாய்த் ெதளிதல்; to be free completely from obscurity.

     [ெதள்ள + ெதளி]

ெதள்ளி

ெதள்ளி1 teḷḷi, ெப. (n.)

   ெவ ல் காய்ந்த ஒ  ைடயள க் க வா  ( னவ.);; basket full of dry-fish.

     [ெதள் → ெதள்ளி]

 ெதள்ளி2 teḷḷi, ெப. (n.)

   யாைன (அக.நி.);; elephant.
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ெதள்ளிச்

 
 ெதள்ளிச்  teḷḷicci, ெப. (n.)

ெதள்ளச்  பாரக்்க;see__,

     [ெதள்ளச்  → ெதள்ளிச் ]

ெதள்ளிப்ேபா -தல்

ெதள்ளிப்ேபா -தல் deḷḷippōṭudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெகா த் ப் ேபா தல்; to separate large from small pieces as with a fam.

   2. ம ந் ப் ெபா ையச ்சன்னத் ளாகேவ ரித் ப் ேபாடல்; to separate the fine powdered portion of 
medicine from the crushcd portion (சா.அக.);.

பட. ெதள்

     [ெதள்ளி + ேபா -.]

ெதள்ளிைம

ெதள்ளிைம teḷḷimai, ெப. (n.)

   1. ெதளி ; clearness, obviousness, perspicuity.

   2. அ  ட்பம்; intelligence, sagacity, penetration, cleveness.

ெசான்னெதன்ன ெதள்ளிைமேயா ( ற .);.

     [ெதனிைம → ெதள்ளிைம]

ெதள்ளிய

 
 ெதள்ளிய teḷḷiya,  .எ. (adv.)

   ெதளிவான; clearly.

     [ெதள் – ெதள்ளிய]

ெதள்ளிய ங்கப்ெப மாள்

 
 ெதள்ளிய ங்கப்ெப மாள் teḷḷiyasiṅgapperumāḷ, ெப. (n.)

   ெசன்ைன,  வல் க்ேகணி பாரத்்தசார  ேகா ல் எ ந்த ளி ள்ள இைறவன்; God in Chennai,__, 
Parthasarathy temple.

     [ெதள்ளிய +  ங்கம் + ெப மாள்]

இத் க்ேகா ைலத் ள ங்கப் ெப மாள் ேகா ல் என்றைழப்ப  ெகாசை்ச வழக் .

ெதள்ளியர்

ெதள்ளியர ்teḷḷiyar, ெப. (n.)

ெதளிந்த

   அ னர;் the learned, the wise, as persons of clear understanding.

     " ேவ  ெதள்ளிய ராத ம் ேவ " ( றள், 374);.

     [ெதள் → ெதள்ளியர]்
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ெதள்

ெதள் 1 deḷḷudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெதளிவாதல்; to be clear, lucid, pure, refined as language;

 to shine clearly;

 to gleam.

     "ெதள் ங் கழ க்ேக" ( வாச. 10, 19);.

   2. அ  ரத்ல்; to be mature in knowledge or experience.

     [ெதள் → ெதள் ]

 ெதள் 2 deḷḷudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஆராய்தல்; to examine, sift.

     "ெதள்ளிய ந்த டத்  ம யாராம்" (நால . 380);.

   2. ெகா த்தல்; to sift, as grain.

எள்ைளத் எதள்ளி உண்.

   3.  ைடத்தல்; to sift gently in a winnowing fan.

இ த்த ேசாளத்ைதத் ெதள்ளிக் ெகா .

   4. அைலெகா த்தல்; to waft, as the sea;to cast upon the shore.

     "கரி ம ப் த் ெதள்ளி நறவந் ைச ைச பா ம்" ( க்ேகா. 128);.

     [ெதள் → ெதள் ]

 ெதள் 3 teḷḷu, ெப. (n.)

ெதள்1 பாரக்்க;see__,(சாஅக.);.

     [ெதல்  → ெதள் ]

ெதள் க்க

 
 ெதள் க்க  teḷḷukkaḍi, ெப. (n.)

   ெதள் ப் ச் க் க ; flea bite (சாஅக.);.

     [ெதள்  + க .]

ெதள் க்காய்

 
 ெதள் க்காய் teḷḷukkāy, ெப. (n.)

   ெப ந் ெதள் க்காய்; scimitar pod (சாஅக.);.

     [ெதள்  + காய்]

ெதள் க்காய்செ்ச

 
 ெதள் க்காய்செ்ச  teḷḷukkāycceḍi, ெப. (n.)

   ெபரிய ெதள் க்காய்ச ்ெச ; negro bean co-witch (சாஅக.);.

   இ  இரண்டாண் ற்ெகா ைற ைளக் ம் ;இைலகள் அகன்ற வ . காம்  நீளம், காய் 
வைள ,  க கப்பா க் ம், ஒேர ைத.  ண் க்காய் வ வம்.  க்கள் ெபரிதா ம் ஊதா 
நிறமா க் ம்.  ைதையத் ன்னலாம்.

     [ெதள்  + காய் + ெச ]
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ெதள் த ழ்

 
 ெதள் த ழ் deḷḷudamiḻ, ெப. (n.)

   ெசந்த ழ்; pure Tamil.

     [ெதள் → ெதள்  + த ழ்]

ெதள் ப்

 
 ெதள் ப்  teḷḷuppu, ெப. (n.)

   வைளய ப் ; white medicinal salt.

     [ெதள் + உப் ]

ெதள் ள்ளி

 
 ெதள் ள்ளி teḷḷuḷḷi, ெப. (n.)

   ெவள் ள்ளி; garlic (சாஅக.);.

     [ெவண்ைம + உள்ளி - ெவள் ள்ளி → ெதள் ள்ளி]

ண்  ெவண்ைமயா த்தலா ம், உள்ளி வைகையச ்சாரந்்ததாதலா ம் இவ்வா  
அைழக்கப்பட் ப் ன் ரிந் க்கலாம்.

ெதள்ேளணம்

ெதள்ேளணம் teḷḷēṇam, ெப. (n.)

   ைக ெகாட் ப் பா யா ம் மகளிர ் ைளயாட்  வைக; a girls' play accompained by singing and clapping of 
hands.

     "நாம் ெதள்ேளணங் ெகாட்டாேமா" ( வாச. 11,1);.

ெதளிசச்ல்

 
 ெதளிசச்ல் teḷiccal, ெப. (n.)

   உட ன் ரிப் ; healthy appearance, plumpness.

     'ேவைலயான ற  அவ க்  உட ல் ெதளிசச்ல் கா ற ' (நாஞ்.);.

     [ெதளி → ெதளிசச்ல்]

ெதளிஞன்

 
 ெதளிஞன் teḷiñaṉ, ெப. (n.)

   அ ஞன் ( ன்.);; learned, wise man, sage (ெசஅக.);.

     [ெதளி → ெத ஞன்]

ெதளித் வார்-த்தல்

ெதளித் வார-்த்தல் teḷittuvārttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெதளிந்தைத ஒன் னின்  மற்ெறான் ல் ஊற் தல்; to pour off gently from one vessel to another, to decant 
(சா.அக.);.

     [ெதளித்  + வார-்.]

ெதளிேதன்

 
 ெதளிேதன் teḷitēṉ, ெப. (n.)

    யேதன்; pure honey,

     "பா ந் ெதளிேத ம் பா ம் ப ப் ைவ நா ங் கலந் னக்  நான் த ேவன்" (ஒளைவயார)்;.

772

www.valluvarvallalarvattam.com 11854 of 19068.



ெதளிந்த ரல்

 
 ெதளிந்த ரல் teḷindagural, ெப. (n.)

   அைடப் ல்லாத ரெலா ; clear voice (சா.அக.);.

     [ெதளி +  ரல்]

ெதளிந்தநீர்

ெதளிந்தநீர ்teḷindanīr, ெப. (n.)

   1.  டை்ட நீர;் albumen.

   2. மைழநீர;் rain water.

   3. ெதளி நீர;் clear water.

   4. பனிக் டத்  நீர;் amniotic fluid (சா. அக.);.

     [ெதளி + நீர]்

ெதளிந்த த்

 
 ெதளிந்த த்  teḷindabutti, ெப. (n.)

ெதளிந்தவ  பாரக்்க;see__,

     [ெதளித்த +  த் ]

 Skt. buddhi → த.  த்

ெதளிந்தவைல

 
 ெதளிந்தவைல teḷindavalai, ெப. (n.)

   ெப ம் வைலக் கண்க ைடய ன்  வைல; a fishing net with large holes,

ெதளிந்தவ

 
 ெதளிந்தவ  teḷindavaṟivu, ெப. (n.)

   ப த்த ,  ண்ண ; mature understanding, clear intellect, discernment, profound wisdom.

     [ெதளித்த + அ ]

ெதளிந் ெகா -த்தல்

ெதளிந் ெகா -த்தல் teḷindugoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ைரத்தலால் ஐயம் நீக் தல்; to remove doubt, as by an oath.

     [ெதளித்  + ெகா -.]

ெதளிந் வ -தல்

ெதளிந் வ -தல் deḷinduvarudal,    3 ெச. .  (vi.)

   1. ேநாய் ணமைடதல்; to progress from illness showing improvinent.

   2. நீர ்ெதளிவா தல்; to become clear as water.

   3. மயக்கந்ெதளிதல்; to recover gradually from giddiness (சாஅக.);.

     [ெதளித்  + வ -.]
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ெதளிநீர்

ெதளிநீர1் teḷinīr, ெப. (n.)

   1. ெதளிவைடந்த நீர;் cleared liquid or water.

   2.  யநீர;் pure water.

   3. பனி நீர;் dew water.

   4. வாைல நீர;் distilled water (சா. அக.);.

     [ெதளி + நீர]்

 ெதளிநீர2் teḷinīr, ெப. (n.)

ஒ  பண்டத்ைதக் கைரத் த் ெதளிய ைவத்  வ த்த நீர்

 clear solution.

     [ெதளி + நீர]்

ெதளிப்

ெதளிப்  teḷippu, ெப. (n.)

   1.  ய்ைம ெசய்ைக; clearing, clarification, refinement, purification.

   2.  ெகா க்ைக; separating grains on a winnowing fan.

   3. வ க்ைக; straining off;decanting.

   4.  ைக; sprinkling, scattering, strewing.

   5.  ைதப் ; sowing of seeds

     [ெதளி → ெதளிப் ]

ெதளிப் த் ரவம்

 
 ெதளிப் த் ரவம் teḷipputtiravam, ெப. (n.)

ெதளிப் நீரம்ம் பாரக்்க;see__,

     [ெதளிப்  +  ரவம்]

 Skt. drava →த.  ரவம்

ெதளிப் நீர்ப்பாசனம்

 
 ெதளிப் நீரப்்பாசனம் teḷippunīrppācaṉam, ெப. (n.)

    ழாய் லம் வ ம் நீைரப் ய்ச்  அ க் ம் க  லம் தறச ்ெசய்  ப ரின் அ ப்ப  
நைன ம்ப ச ்ெசய் ம் பாசன ைற; sprinkling irrigation.

ெதளிப் நீர்மம்

 
 ெதளிப் நீரம்ம் teḷippunīrmam, ெப. (n.)

   எண்ெணய்கள்,  ப் ர  நீரம்ங்கள், வண்ணங்கள் உட்பட ெம ேகற் வதற் ப் பயன்ப ம் 
நீரம்ப்ெபா ள்கள்; spraying liquid.

     [ெதளிப்  + நீரம்ம்]

ெதளிமணி

 
 ெதளிமணி teḷimaṇi, ெப. (n.)

    மணி (யாழ்அக.);; a gem of purest ray.

     [ெதளி + மணி]
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ெதளிய

 
 ெதளிய teḷiya,  .எ. (adv.)

   ெதளிவாக; clearly, distinctly, evidently, obviously.

     [ெதளி + ெதளிய]

ெதளியக்கைட-தல்

ெதளியக்கைட-தல் deḷiyakkaḍaidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

    க்கனமா த்தல்; to thrift.

     [ெதளிய + கைட-.]

ெதளியக்காண்-த(ட)ல்

ெதளியக்காண்-த(ட)ல் teḷiyakkāṇtaḍal,    3 ெச. ன்றா . (v.i.)

   1.  ளக்கமாய்ப் பாரத்்தல்; to see distinctly and clearly.

   2. ஐய ற அ தல்; to know or understand without any doubt.

   3.  ற்ற ணரத்ல்; to have complete knowledge of a thing.

   4. அ  ெதளிவானதால் கா ம் காட் ; to have divine vision through intellectual advancement (சாஅக.);.

     [ெதளிய + காண்]

ெதளியவயம்

 
 ெதளியவயம் teḷiyavayam, ெப. (n.)

   அைனத் க் கைரப்பான் (சரவ்த் ராவகம்);; universal solvent (சாஅக.);.

ெதளிவாஞ்ேச

 
 ெதளிவாஞ்ேச  teḷivāñjēṟu, ெப. (n.)

   கடல ச ்ேசற் ல் ஒ  வைக; kind of mud lie under the sea ( னவ.);.

ெதளி -த்தல்

ெதளி -த்தல் teḷivittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அ த்தல்; to announce.

   2. ெதரியப் பண் தல்; to make one to understand.

   3.  ளக்கதல்; to explain.

     [ெதளி → ெதளி . ' '  ற ைன ]

 ெதளி -த்தல் teḷivittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அைம (சாந்த);ப்ப த் தல்; to calm down.

     "பகவாேனா  எ ரம்  ேகாத்த உ த் ரைன ப்ரஹ்மா ெதளி த்  லக்க" (ரஹஸ்ய. 609);.
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ெதளி

ெதளி  teḷivu, ெப. (n.)

   வைல ன் கண்கள் ங்  டாமல் ரிந்  இ த்தல்; eye of the net in a expand condition.

 ெதளி 1 teḷivu, ெப. (n.)

   1.  லக்கம்; clarity, transparency, limpidness.

   2. ஒளி; bright, brilliance, as of a gem, pearl etc.

   3. ெபா ள் ெவளிப்படப் லப்ப தலா ய ெசய் ட ் ணம்; perspicuity, clearness, as a merit of poetic 
composition.

     "ெதளிெவனப்ப வ  ெபா ள் லப்பாேட" (தண் . 16);.

   4. உடற் ெச ப்  (ெகா.வ.);; plumpness, sleckness.

   5. சா ; juice, essence.

     "க ம் ன் ெறளிேவ" ( வாச. 5,55);.

   6. பதநீர ்(ேகாைவ.);; Sweet toddy.

   7. கஞ் தெ்தளி  பாரக்்க;see__,

   8. அ  ( ங்.);; knowledge, wisdom.

     "வ தாயந் ேதனியன்ற ந மாமலர ்ெகாண்  நின்ேறத்தத் ெதளிவாேம" (ேதவா. 1114, 6);.

   9. நன  ( வா.);; conscious, waking state.

   10. மனதெ்தளி  ( வா.);; clarity of mental vision.

   11. ஆராய்ந்  ெகாண்ட ; conclusion, decision reached after full deliberation.

     "ெதளி லதைனத ்ெதாடங்கார"் ( றள், 464);.

   12. நம் க்ைக; confidence.

     "ெதளி லார ்நட் ற் பைக நன் " (நால , 219);.

   13. மனவைம ; placidity,

 tranquillity, serenity of mind.

   14. நற்காட் ; clear vision of truth.

     "அறத் ளாரக்்ெகல்லா னியராத ெதளிேவ" ( வக. 2816);.

   15. உளக் ப்  ( ங்.);; thought, meaning, intention.

   16. நீக்கம் ( ன்.);; clearing, passing away, as of clouds, darkness, fear, sleep, etc.

   17. ெசல  ேபாக உள்ள ேமல்வ ம்ப  ( ன்.);; net profit, profit or gain after deducting expenses and waste.

   18. ஏ ; evidence, proof.

     "தக்க ெதளி ல்லாததால் வழக்  தள் ப  யா ற் " (நாஞ்.);.

   ம. ெதளி ;   க.  ளி ;   ெத. ெத , ெத ; .  வளிெக.

 ெதளி 2 teḷivu, ெப. (n.)

   1.ேதரந்்த அ ; mature knowledge.

   2.  ணி ; fearlessness, intrepedity.

   3.  ய்ைம; clearness, perspicuity.

   4. ெதளிந்த நீரப்்ப ; clear portion of liquid as distinguished from precipitated portion (சாஅக.);.

     [ெதளி → ெதளி ]

 ெதளி 3 teḷivu, ெப. (n.)
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ெதளியைவ-த்தல்

ெதளியைவ-த்தல் teḷiyavaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெதளி ம்ப  அைசயாம க்கச ்ெசய்தல்; to set or allow to settle without disturbing, to become free from dregs 
by their sinking to the bottom.

   2. ஐயம் ெதளி ம்ப ச ்ெசய்தல்; to change from a disturbed or troubled condition of mind to one of tranquility by 
clearing all doubts (சாஅக.);.

ெதளியாேநாக்கம்

ெதளியாேநாக்கம் teḷiyānōkkam, ெப. (n.)

   ெவ ன பாரை்வ; timid look.

     "மைழக்கண் ெடளியா ேநாக்க ள்ளிைன" (அகநா. 33);.

     [ெதளி + ஆ + ேநாக்கம். 'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல]

ெதளியாப் னி

 
 ெதளியாப் னி teḷiyāppiṉi, ெப. (n.)

    ராத ேநாய்; incurable disease (ெசஅக.);.

     [ெதளி + ஆ +  ணி. 'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல]

ெதளிர்

ெதளிர1் teḷirtal, ெச. . . (v.i.)

   ஒளி ெப தல்; to shine, sparkle.

     "வண்ணந் ெதளிர" (பரிபா. 10, 55);.

 ெதளிர2் teḷirttal,    2 ெச. .  (v.i.)

   1. ஒ த்தல்; to sound, articulate.

     "இலங் வைள ெதளிரப்்பவலவ னாட் " (ஐங் . 197);.

   2. ெச த்தல்; to be fertile.

     "வறந்த ஞாலத் ெதளிரப்்ப " (ஐங் .452);.

   3.  ம ழ்ச் தல்; to be happy.

     "ேச ைழ ெதளிரப்்பக் கைவஇ" (அகநா.51);.

 ெதளிர3் teḷir, ெப. (n.)

   யா ன் உள்ேளாைச ( வா.);; vibrating sound of a lute.

ெதளிரத்ல்

ெதளிரத்ல்4 teḷirtal, ெப. (n.)

   1. ேப வதால் எ ம் ம் ஒ ,

 sound raised by speaking.

   2. ெபா ந் தல்; become fit.

ெதளிரல்

 
 ெதளிரல் teḷiral, ெப. (n.)

   எ த்தேலாைச ( ங்);; loud sound, high pitch.

ெதளிவ டம்

 
 ெதளிவ டம் teḷivaruḍam, ெப. (n.)

   இலவங்கப் பத் ரி; leaf of wild cinnamon or cinnamon leaf (சாஅக.);.

777

www.valluvarvallalarvattam.com 11859 of 19068.



ெதளிவாக் -தல்

ெதளிவாக் -தல் deḷivākkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    யதாக் தல்; to purify from feculant matter, to clarify, to make clear.

     [ெதளி  + ஆக் -.]

ெதளிவாள்

ெதளிவாள் teḷivāḷ, ெப. (n.)

    ரவ்ாள்; sharp sword.

     "இவ் வ ேவகத்ைத ய க்ைகக் த் ெதளிவாளா ப்ப  ஏற்றச ் க்கமறத ்தன்ன ள ண்டான 
ெதளி " (ரஹஸ்ய. 602);.

     [ெத  + வாள்]

ெதளி ல் கழ்ச்

ெதளி ல் கழ்ச்  teḷivilpugaḻcci, ெப. (n.)

   ப ப்ப  ேபால் கழ்வதா ய அணி; a figure of speech, in which there is apparent censure, but veiled praise.

     "ப ெமா  ெமா ந்  பல் கழ்"  ளக் தல் ெதளி ல் கழ்ச்  ெயன்மனார ் லவர"் ( ரேசா. 
அலங். 14, உைர);.

     [ெதளி 1 + இன் +  கழ்ச் ]

ெதளி -த்தல்

ெதளி -த்தல் teḷiviṟuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெதளிந்த நீைர வண்ட னின்  வ த் க் ெகாள் தல்; to filter or separate clear water from the sediment.

   2. ெபா ள் கைரந்த நீைரக் கைரயாத ஏனத் னின் ப் ரித்தல்; to separate the solution from the precipitate.

   3.  ண்ெடரித்த சாம்பைலத் தண்ணீரி ட் க் கைரத் ப் ன் கைரந் க் ம் கார ப்ைப 
வண்ட னின்  வ த்  வாங்கல்; to extract alkaline salts, such as potash, soda, etc. from the ashes, derived by 
burning plants;

 to separate soluble from the insoluble matter and drawing off the solution - lixivriation.

   4. கைரயாத ெபா ைளப் ெபா  ெசய்  தண்ணீரி ட்  ைவத் ந்  அ ல் நின்ற  ேபாக 
எஞ் யைதக் கலங்காமற் இ த் க் ெகாள்ளல்; to purify by wasting or cleansing as ores by diffusing insoluable 

ெதளி ெகா

ெதளி ெகா 1 teḷivugoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ேநா னின்  ணப்ப ம் ையக் காட்டல்; to exhibit improvement in health by showing symptoms of 
recovery as from disease.

   2. சா க்  ன் கத் ல் ஒ வைக ஒளி ( ரகாசம்); காணப்ப தல்; to be seen a kind of brightness in face 
even before the death.

     [ெதளி  + ெகா -.]

 ெதளி ெகா 2 teḷivugoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   உணர்  வரப்பண் தல்; to make one's consciousness.

ெதளி

 
 ெதளி  teḷivucūṭu, ெப. (n.)

ேத  பாரக்்க;see__,

     [ெதளி  +  ]

ெதளி த்தண்ணீர்

 
 ெதளி த்தண்ணீர ்teḷivuttaṇṇīr, ெப. (n.)

   கட ல் நீர ்அைல ன் த்தல்; clear water in sea.

அப்ெபா  த் க் ளிக்கக் கட ல் இறங்கமாட்டாரக்ள். காரணம் க்ைக,  றா, ேபான்றைவ 
மக்கைளக் க த் த் ன்பம் ைள க் ம். ( னவ);

     [ெதளி  + தண்ணீர]்
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ெதளி ப்ப ைவ

 
 ெதளி ப்ப ைவ teḷivupparuvai, ெப. (n.)

   ெதளிந்த நீரப்்பரப் ல் ேம ம் ன் ட்டம் ( னவ);; fishes which swim in the clear water.

     [ெதளி  + ப ைவ]

ெதளி ன்

 
 ெதளி ன் teḷivumīṉ, ெப. (n.)

   ெதளிந்த நீரப்்பரப் ல் ேம ம் ன்; fish which swims in the clear water.

     [ெதளி  +  ன்]

ெதளி வாங் -தல்

ெதளி வாங் -தல் deḷivuvāṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

ெதளி -த்தல் பாரக்்க;see__,(சாஅக.);.

     [ெதளி  + வாங் -.]

ெதளி ைர

ெதளி ைர teḷivurai, ெப. (n.)

   1. ெதளிவான ேபச் ; clear speech.

   2. பாட் க்ெக ம் உைர வைக ெளான் ; a kind of commentary for poem.

     [ெதளி  + உைர]

ெதளி ைற

ெதளி ைற teḷivuṟai, ெப. (n.)

   1. ேநாையக் ணமாக் ம் ம ந் ; medicines tending to cure disease, curative.

   2. அ ைவ வளரக்் ம் ம ந் ; medicine improving the intellect as phosphates, etc. or clearness of understanding 
(சாஅக.);.

     [ெதளி  + உைர]

ெதளிெவண்ெணய்

ெதளிெவண்ெணய்1 teḷiveṇīey, ெப. (n.)

   1. கச  நீக் ய எண்ெணய்; oil free from sediment.

   2.  ய எண்ெணய்; pure clear oil.

   3. ந ேவப்ெபண்ெணய்; a kind of dark margosa oil.

   4. ெநய்; ghee (சாஅக.);.

     [ெதளி  + எண்ெணய்]

 ெதளிெவண்ெணய்2 teḷiveṇīey, ெப. (n.)

    ய ெவண்ெணய்; pure butter.

     [ெதளி  + ெவண்ெணய்]

ெத

 
 ெத  teḷu, ெப. (n.)

   கஞ் தெ்தளி ; water strained from rice after it is well cooked.

     [ெதளி  → ெத  → ெத ]
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ெதற்கத்

 
 ெதற்கத்  terkati, ெப.எ. (adi.)

   ெதற் ள்ள; south, southern.

     "ெதற்கத் ப் ேபச் " (உ.வ.);.

ெதற்கத் க் ைய வடக்கத் க்  ெதற்  அைழத்ததாம் கம்பழம் ன்ன (பழ.);.

ம. ெதக்ேக

     [ெதற்  → ெதற்கத் ]

ெதற்கத் க்கைன

 
 ெதற்கத் க்கைன teṟkattikkaṉai, ெப. (n.)

ழந்ைதேநாய் வைக,

 bronchitis, bronchopneumonia, whooping cough, infantile convulsions.

     [ெதற்  → ெதற்கத்  + கைண]

ெதற்கத் க்காற்

 
 ெதற்கத் க்காற்  teṟkattikkāṟṟu, ெப. (n.)

ெதன்றல் பாரக்்க;see__,(ெசஅக.);.

ம. ெதக்கன்காற்

     [ெதற் காற்  → ெதற்கத் க்காற் ]

ெதற்கத் ேநாய்

 
 ெதற்கத் ேநாய் teṟkattinōy, ெப. (n.)

ெதற்கத் க்கைண பாரக்்க;see

__,

     [ெதற்  → ெதற்கத்  + ேதாய்]

ெதற்கத் ப்ேபச்

ெதற்கத் ப்ேபச்  teṟkattippēccu, ெப. (n.)

   1. ெதன்ேறயத் ள்ளார ்வழங் ம் ெமா ; southern dialect.

   2. ெதன்ேறயத் ள்ளவரக் க் ரிய ேபச் ைற; intonation peculiar to the southerns.

     [ெதற்  → ெதற்கத்  + ேபச் ]

ெதற்கத் யான்

ெதற்கத் யான்1 terkattiyan, ெப. (n.)

   1. ெதன்னாட்டான்; person belonging to South India.

   2. ெதன்ப க்காரன்; southerner.

ம. ெதக்கன் (ெதற் );

     [ெதற்  - ெதற்கத்  + ஆன்]

 ெதற்கத் யான்2 teṟkattiyāṉ, ெப. (n.)

   ெதன் ைச னின்  வரவைழக்கப்பட்ட மா கள்; cows brought from the southern side.

     [ெதற்  - ெதற்கத்  + ஆன்]
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ெதற் த்

 
 ெதற் த்  terkitti,  . (adj.)

ெதற்கத்  பாரக்்க;see terkatti.

     [ெதற்கத்  → ெதற் த் ]

ெதற்

 
 ெதற்  terku, ெப. (n.)

   ெதன் ைச ( வா.);; South ம. ெதக் ;

   க. ெதங்க, ெதங்கல், ெதங் ;    . ெத கா , ெதன்கா , ெதங்கா ; ட. ெதக்

     [ெதன் +   – ெதற் ]

ெதற் த்

 
 ெதற் த்  terkutti, ெப. (n.)

ெதற்கத்  பாரக்்க;see terkatti.

     [ெதற்கத்  → ெதற் த்  (இ.வ.);]

ெதற் ப்பார்த்த

 
 ெதற் ப்பாரத்்த  teṟkuppārttavīṭu, ெப. (n.)

   ெத  வாசல் ெதற் ப் பக்கமாக அைமந்த ; house built with its main gate on the southern side.

     [ெதற்  + பாரத்்த +  ]

ெதற் கமாய்ப்ேபா-தல்

ெதற் கமாய்ப்ேபா-தல் teṟgumugamāyppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   . இறத்தல் ( ன்.);; to die (ெசஅக.);.

ெதற் ப் ப  கடற்ேகா க்  ஆட ்பட்டதால் இ  இறந்தவரக் க்  உரிய ைசயாகக் 
க தப்ப ற .

ெதற் வாசல்

ெதற் வாசல் teṟkuvācal, ெப. (n.)

   1. ெதன் ைச லைமந்த வா ல்; door in south side.

   2. ெதன் ைச ல் வாசலைமந்த ; house facing south side.

     [ெதற்  + வாசல்]

ெதற்ேகாட்டம்

 
 ெதற்ேகாட்டம் teṟāṭṭam, ெப. (n.)

   க க்ெகாண்ட ேமகத் ன் ெதன் ைச ேநாக்கய ஒட்டம்; southern passage of the rain clouds.

     [ெதற்  + ஒட்டம்]

ெதற்ைப

 
 ெதற்ைப terpai. ெப. (n.)

த ப்ைப (யாழ்அக.); பாரக்்க;see taruppai.

     [த ப்ைப → ெதற்ைப]
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ெதற்றல்

ெதற்றல்1 terral, ெப. (n.)

   மா பா  உைடயவன்; perverse person.

     "ெதற்றலா ய ெதன்னிலங்ைகக் ைறவன்" (ேதவா. 680, 8);.

     [ெதள் → ெதற்  → ெதற்றல்]

 ெதற்றல்2 terral, ெப. (n.)

   அ ல் ெதள்ளியவன்; clear sighted person.

     "இைணம  ற் ழ் நைடகற்ற ெதற்றல்" ( வ். ெபரிய . 11, 4, 9);.

ெதற் க்கால்

 
 ெதற் க்கால் teṟṟikkāl, ெப. (n.)

ெதற் க்கால் (இ.வ.); பாரக்்க;see__,

     [ெதற் க்கால் → ெதற் க்கால்]

ெதற் க்காைள

 
 ெதற் க்காைள teṟṟikkāḷai, ெப. (n.)

    ன்னங்கால் ட் ம் காைள; knack kneed bull.

     "ெதற் க்காைள க த்தால் ெநரிக்கச ் ைதந்  ேபான" (பறாைள. பள் );.

     [ெதற்  + காைள]

ெதற் யம்பலம்

 
 ெதற் யம்பலம் terri-y-ambalam, ெப. (n.)

   ேமட் டமாக அைமந்த த் ரக் டம் ( ங்.);; raised hall in a place or temple.

     [ெதற்  + அம்பலம்]

ெதற் லக்ைக

 
 ெதற் லக்ைக terri-y-ilakkai, ெப. (n.)

   ஊரப்் ெபா ெலா  ப ைய ேமட் டமாகச ்ெசய்  பயன்ப த் ேவார ்ெச த் ம் வரி; tax paid by 
the people, who use the common elevated land in the village.

     [ெதற்  + இலக்ைக]

ெதற் ழ்த் -தல்

ெதற் ழ்த் -தல் deṟṟivīḻddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தட்  ழச ்ெசய்தல் ( ன்.);; to trip, cause to stumble.

     [ெதற்  +  ழ்த் -.]
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ெதற்

ெதற் 1 deṟṟudal,    5.ெச. .  (v.i.)

   1. இட தல்; to stumble.

     "ெதற் கா ன ேரா னர"் (உபேதசகா.  வ ரத. 139);.

   2. தைடப்ப தல்; to be obstructed, hindered.

     "இல்வாழ்க்ைக ெயன்  யல் ைட வான்சகடஞ் ெசல்லா  ெதற் ற்  நின்  (அறெந . 158, பக். 39); 
(யாழ். அக.);.

   3. மா ப தல் ( டா.);; to be perverse, obstinate.

   4.  ைழ ெசய்தல்; to mistake, commit a fault, do wrong.

     "ெதற் னார ் ரங்கள் ெசற்றார"் (ெபரிய .  நீலகண்ட. 3);.

   5.  க் க் ெகாள் தல்; to become intertwined.

     "ெதற் ெகா  ல்ைலெயா " (ேதவா.622,6);.

   6. இக தல்; to quarrel.' மவா  ம ட்  ெயங் ந் ெதற் ய வைனேயா ன் ெறரிப்ப ன் ' 
( வாலவா. 30, 23);.

   7. வாய் ெகான் தல், to stammer in speaking, stutter.

   8. ெச தல்; to throng, to be dense, crowded.

     "கற்றவர ்ெதற் வர" ( வ். ெபரியாழ். 1, 5, 8);.

   ம. ெதற் க;   க. ெதத் ;ெத. ெதாற் ப .

     [ெதள் → ெதன் → ெதற் ]

 ெதற் 2 deṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேமா தல்; to beat, strike.

     "ெதற்  ெவண் ைரச ்சைர " (உபேதசகா.  வநாம. 135);.

   2. அைலத்தல்; to disturb, shake.

     "ேதாரக்கன் மால்வைரையத ்ெதற் ெய க்க" (ேதவா. 46, 8);.

   3. த த்தல்; to obstruct, hinder.

     " ணப் ெப ங் ன்றந் ெதற் " (கம்பரா. சம் மா . 19);.

   4. மாற் தல்; to change.

     "இ  சந் ரன் ெதா ைலத் ெதற் னைமயால் ெதற் வகம்" ( ரேசா. அலங். 18, உைர);.

   5. பல்ைலக்க த்தல்; to gnash, grind, as the teeth.

     "ெதற் ன ெர கள்" (கம்பரா. கரன். 104);.

   6.  ன் தல்; to braid, plait entwine, weave.

     " டம்ைப  ெறற் " (கல்லா. கணப );.

   7. ெதா த்தல்; to Bring up, tie together.

     "ஆய் ந் தட்டத் தகத்ேதா  ெதற் ய தாமம்" (ெப ங். வத்தவ. 7,26);.

   8. இ க் தல் (யாழ்அக.);; to tighten

     [ெதள் → ெதன் → ெதற் ]

 ெதற் 3 teṟṟu, ெப. (n.)

   1.  ன் ைக; entwining.

   2. இட ைக; tripping.

   3. ேவ யைடப்  (யாழ்அக);; hedge of thorns protecting a passage.
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ெதற் க்கால்

ெதற் க்கால் teṟṟukkāl, ெப. (n.)

   1.  ட் க் கால்; knocking knee.

   2.  ட் க் கா ள்ளவன்-ள்- ; knock-kneed person or animal.

     [ெதற் க் + கால்]

ெதற் க்காலன்

 
 ெதற் க்காலன் teṟṟukkālaṉ, ெப. (n.)

    ட் க்கா ள்ளவன்- ; knock-kneed person or animal.

     [ெதற் க்கால் → ெதற் க்காலன்]

ெதற் வகம்

ெதற் வகம் teṟṟuruvagam, ெப. (n.)

   அணி லக்கண வைக; a kind of rhetoric.

எஞ் ய பண்  ைய  ெமா ெதா ல் ெசஞ்ெசாலாற் ளப்ப  ெதற்  வகேம ( ரேசா. பக்.234);.

எ- .

     "தாமைரையக் யா  தாட் த மலரத்்தா

ைம ெச ம் என் ரக்் ன் கமாந் ங்கேள"

இசெ்சய் ளில் நில ன் ெதா ைலத் ெதற் னைமயால் ெதற் வகம்.

     [ெதற்  + உ வகம்]

ெதற் ப்பல்

ெதற் ப்பல் teṟṟuppal, ெப. (n.)

   1. ஒன்ேறா ெடான்  ன்னி க் ம் பல்; snagged tooth.

   2.  ைகயான பல்; supernumerary tooth.

     [ெதற்  + பல்]

ெதற் ப்பல்லன்

 
 ெதற் ப்பல்லன் teṟṟuppallaṉ, ெப. (n.)

    ன்னற் பல் ள்ளவன்; a person with snagged teeth.

     [ெதற்  + பல்லன்]

ெதற் ப்பல்

ெதற் ப்பல் 1 teṟṟuppalli, ெப. (n.)

    ன்னற் பல் ள்ளவள்; a woman with snagged teeth.

     [ெதற்  + பல் ]

 ெதற் ப்பல் 2 teṟṟuppalli, ெப. (n.)

    செ்சால் ைடயவள்; a woman of evil tongue (ெசஅக.);.

     [ெதற்  + பல் . ெதற்  = ேகாணல், ேநரை்மக்  மாறான ]

ெதற் மாற்

 
 ெதற் மாற்  teṟṟumāṟṟu, ெப. (n.)

   ஏமாற்  ( ன்.);; tricks, shifts, deception.
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ெதற் ைர

ெதற் ைர teṟṟurai, ெப. (n.)

   மா ப ெமா ; inconsistent speech.

     "ெதற் ைர ெசய்  யக்க ற் " ( ரேபாதசந். 11,19);.

     [ெதற்  + உைர]

ெதற் வைம

ெதற் வைம teṟṟuvamai, ெப. (n.)

   அணி லக்கண வைக; a kind of rhetoric.

ெபா ள்ேபா லைமந்த ெபா  ெவன்  மரெபா  ெதற்  வ வ  ெதற்ேற ( ரேசா. பக்.224);.

   எ- ;நின் கம்ேபால மலரந்்த தர ந்த மன்னேம பாரா ய . இ ல் ெதற்ற உவ த்தலால் ெதற் வைம

ெதற் வாசல்

ெதற் வாசல் teṟṟuvācal, ெப. (n.)

    ட்  வாசல்; wicket.

     "பல ெதற் வாசல்கைள ைடய அரிய ேகா ர வா ைல ஐ றாமற் ர"் (மைலப . 490, உைர);.

     [ெதற்  + வாசல்]

ெதற் வாய்

 
 ெதற் வாய் teṟṟuvāy, ெப. (n.)

    க் வாய்; stammering.

     [ெதற்  + வாய்]

ெதற்ெறன்( )-தல்

ெதற்ெறன்( )-தல் deṟṟeṉṉudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெதளிதல்; to discern, conclude.

     "ெதற்ெறன்க மன்னவன்கண்" ( றன்,581);.

ெதற்ெறன

ெதற்ெறன teṟṟeṉa,  . .எ. (adv.)

   1.  ைரவாக; speedily, hastily.

     "ெதற்ெறனச ்ெசல கைடக் ட் ரா ன்" (ெபா ந. 174);.

   2. உடேன; forthwith, immediately.

     "அகல்யா றகழ்ந்தக்காற், ெறற்ெறனத் தண்ணீர ்ப ம்" (நாவ , 150);.

   3. ெதளிவாக; clearly.

     "யா ந் ெதற்ெறன உணேரன்" (அகநா. 58);.

ம. ெதற்றன. ெதற்ெறன

     [ெதற்  + என]

ெதற்ெறன

ெதற்ெறன  teṟṟeṉavu, ெப. (n.)

   1. ெதளி ; certainty, clearness.

     "ெதற்ெறன ல்லார ்ெதா ல்" ( ரிக . 54);.

   2. ெவடக் ன்ைம; immodesty.

     "ேசாற்ைற ன்னி ந்  ற்றத்தான் ற் ய ெதற்ெறன ம்" ( வ்.இயற். ெபரிய . 141);.

     [ெதற்  + என ]
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ெதறக்ேகாலா

 
 ெதறக்ேகாலா teṟakālā, ெப. (n.)

   உ ட்டாய் உள்ள ஒ  கடல் ன்; fish in a round form ( னவ.);.

உ வ அைமப் ல் சாலா ேபா ங் காணப்ப ம்.

ெதறஞ் ேபா-தல்

ெதறஞ் ேபா-தல் teṟañjupōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

    ைரந்  ( ரிந் ); ேபாதல்; to coagulate, form into clots, as milk.

     'பால் ெதறஞ்  ேபா ச் ' (ெநல்ைல);.

     [ ரித்  →  ைரத்  → ெதைறந்  → ெதறஞ்க. ஒ. ேநா.;கைரத்  → கைரஞ் ]

ெதறல்

ெதறல் teṟal, ெப. (n.)

   1. அ க்ைக; ruining.

     "வ ந் ெதற  மளி  ைடேயாய்" ( றநா. 2);.

   2.  னத்தல்; being angry.

     "ெதறல ங் க ந் ப் ன்" (ம ைரக். 32);.

   3. ெவம்ைம; heat.

     " டெ்டறனீ" (பரிபா. 3. 63);.

   4. வ ந் ைக; affliction.

     "ேதட  நலத்த ன லாைசெதற ற்றார"் (கம்பரா. க மண. 2);.

     [ெத  → ெதறல்]

786

www.valluvarvallalarvattam.com 11868 of 19068.



ெத

ெத 1 teṟittal,    4 ெச. .  (v.i.)

   1. தாக்கப் பட்  ெவளிப்ப தல்; to strike and fly off.

     "மன்னவன் வாய் தற் ெற த்த  மணிேய" ( லப். 20;72);.

   2.  ங் தல்; to start, as eyes.

     "கண் ெத த் ப் ேபா ற "

   3. ெபா  அல்ல  ளியாய்ச ் த தல்; to be sprinkled, as drops or particles of water;

 to splash up, as spray;

 to fly off, as sparks.

     "கண்பனி ெந ழ் ன் கத் ன் ழ் ைலத் ெத ப்ப" (அகநா. 289);.

   4.  தல்; to break.

   5. அ தல்; to burst asunder, snap in twain, as a rope.

   6.  ைலதல்; to be scattered, as an army.

     "மாப்பைட ெத த் ச ் ந்த" (கம்பரா.  லபல. 134);.

   7.  ள் தல்; to spring, leap, hop, as a stag.

     "தா  ெத க் மான்ேமல்" ( றநா. 259);.

   8.  ளத்தல்; to split.

     "ெத த்தன ெச டரக்் கவசம்" (கம்பரா.  ங்கர. 32);.

   9.  ற் தல்; to be complete, full.

     "ெத ப்ப  ைளந்த ங்கந்தாரம்" ( றநா. 258);.

   10. ேவ ப தல்; to be broken off, as friendship, to become disunited.

   11. நீங் தல்; to be removed, cured, as a disease.

     " ணி ெத த் ப் ேபா ற் " ( ன்.);.

   12. தவ தல்; to fail, end unsuccessfully.

     "ெசயல் ெத த் ப் ேபா ற் "

   13.  ம்  பண் தல்; to be mischievous.

     "அவன் க ம் ெத த்தவன்".

   14. ெச க் த் ரா த்தல்; to be proud.

   15. நரம்  த்  ேநா ண்டாதல்; to give the throbbing pain.

     [ெத  → ெத ]

 ெத 2 teṟittal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1.  ரலாற் கண் தல்; to shoot with the finger and thumb.

   2.  ரலால் உந் தல்; to twang, as a bow-string with the finger and thumb;

 to thrum, as the strings of a lute.

     ' ைலைய நாண் ெட த்தான்' (கம்பரா. ேதேர . 29);.

   3. உைடத்தல்; to break, cut.

     ' டை்டத் ெத த்தான்'.

 ெத 3 teṟittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ெத க் தல்; to break suddenly or to snap off.
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ெத க்க -த்தல்

ெத க்க -த்தல் teṟikkaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  தறவ த்தல்; to scatter, disperse.

   2. எ ரி அடங் ம்ப  ேப தல்; to confound, puzzle, as in controversy (ெசஅக.);.

     [ெத  → ெத க்க + அ -.]

ெத க்கப்ேப -தல்

ெத க்கப்ேப -தல் deṟikkappēcudal,    5 ெச. ன்றா. . (v.t.)

   ெபா ைம ன்  க த் ப் ேப தல் (ெகா.வ.);; to speak, rashly and inconsiderately (ெசஅக.);.

     [ெத க்க + ேப -.]

ெத ெக -தல்

ெத ெக -தல் deṟigeḍudal,    11 ெச. .  (v.i.)

   நிைல ைலதல்; to be routed, scattered.

     "ெத ெகட ேவா தல் கண் " (ேச . கத்தமா. 39);.

     [ெத  + ெக -.]

ெத சச் ன்

ெத சச் ன் teṟiccamīṉ, ெப. (n.)

   1.  ைரவாக நீந் ச ்ெசல் ம் ன்; fish that swims fast in the water.

   2. ெபரிய ன்; big fish.

     [ெத  → ெத த்த → ெத சச் +  ன்]

ெத சச்ெவள்ளம்

 
 ெத சச்ெவள்ளம் teṟiccaveḷḷam, ெப. (n.)

   நீேராட்ட ல்லாத கடல்; currentless sea ( னவ.);

     [ெத சச் + ெவள்ளம்]

ெத ங்

ெத ங் 1 teṟisiṅgi, ெப. (n.)

   மாந்தரின்  ெதளித்தால் பட்ட இடம் ண்ணா ம் ஒ  வைகக் ட்  ம ந்  (நாஞ்.);; a mixture whose 
drops cause swelling in the body (ெசஅக.);.

     [ெதளி → ெத  +  ங் ]

 ெத ங் 2 teṟisiṅgi, ெப. (n.)

   அகத் யர ்ெப ற் ெசால் ள்ள ஒ  வைகச ் ங்  த்ைத; a magic performance or an art in jugglery 

ெத ேசா

 
 ெத ேசா  teṟicōṟu, ெப. (n.)

உண்

   கலத் னின்  த ஞ் ேசாற் ப் ப க்ைக; spoon drift.

     [ெத  + ேசா ]

ெத த்தவள்

 
 ெத த்தவள் teṟittavaḷ, ெப. (n.)

    ம்பத் னின்  ெவளிேய  ைலமகளானவள்; an unchaste woman who has deserted her home and 
become a prostitute.

     [ெதளி → ெத . ெத  →ெத த்தவள்]
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ெத த்தவன்

ெத த்தவன் teṟittavaṉ, ெப. (n.)

   1. ெச க் ள்ளவன்; headstrong, proud man.

   2. ெகா யவன் ( ன்,);; cruel man.

     [ெத  → ெத  → ெத த்தவன்]

ெத த்தளத்தல்

ெத த்தளத்தல் teṟittaḷattal, ெப. (n.)

   ஒன்ைறத் தட் தலால் உண்டாம் ஒ ன் தன்ைம ைனக் ரந்்  ெச ல் அளக்ைக (ெதால். 
எ த்  7, உைர.);; measurement by determining the quality of the sound by the ear.

   2.  ரந்்  (நிதானித் ); அளக்ைக (இ.வ.);; careful measuring

     [ெத த்  + அளத்தல்]

ெத த் நைட

ெத த் நைட teṟittunaḍai, ெப. (n.)

    ள்  நைட; hopping gait.

     "ெத த்  நைட மர ற்றன் ம க் நிழ லா " ( ந். 213);.

     [ெத த்  + நைட. ெத  → ெத த் ]

ெத த் ப்ேபா-தல்

ெத த் ப்ேபா-தல் teṟittuppōtal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1.  ம்பத்ைத ட்  ல  ைல மகளாதல் (ெசன்ைன);; to desert one's home and become a prostitude.

   2.  ணி ரத்ல்; to be cured.

     ' ணி ெத த் ப் ேபா ற் '

   3. ஒளியாற் கண்  ம ங் தல் (இ.வ.);; to be dazzled by excess of light.

இயங் ன் கப் ளக்  ெவளிசச்த் னால் கண் ெத த் ப் ேபா ற்  (உவ.);.  ன்னல் 
ெவளிசச்த் னால் கண் ெத த் ப் ேபா ற்  (உ.வ.);.

     [ெத  → ெத த்  + ேபா-.]

ெத தைல

 
 ெத தைல deṟidalai, ெப. (n.)

   த தைல (இ.வ.);;   அடங்காதவன்; swollen-headed person.

     [த தைல → ெத தைல]

ெத நைட

ெத நைட teṟinaḍai, ெப. (n.)

ெத த் நைட பாரக்்க;see__,

     "ெத நைட மைரக் கண ரிய" (அகநா. 224);.

     [ெத  + நைட]

ெத ப்படங்

ெத ப்படங் 1 deṟippaḍaṅgudal,    9 ெச. . . (v.i.)

   ெவ ப் , உப்  த யவற்ைறக் கட் ம் ேபா  படபட ெவன்  ெத க் ம் ணம் அடங் தல்; to be 
over the busting noises of salts, nitre, etc., which were produced while they are heated (சாஅக.);.

 ெத ப்படங் 2 deṟippaḍaṅgudal,    9 ெச. . . (v.i.)

   ெச க்  அடங் தல்; to control presumptous conduct

ேதரத் ல் ேதாற்ற ன் அவர ்ெத ப்படங் ன்  (உவ.);.

     [ெத ப் 1 + அடங் -.]
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ெத ப்பான்

 
 ெத ப்பான் teṟippāṉ, ெப. (n.)

   தைல தறத்தக்கவன் என்  ெபா ள்ப ேமார ்வைச ெமா  (உவ.);; a curse meaning that the person cursed 
deserves to have his head blown to pieces.

     [ெத ப்  → ெத ப்பான்]

ெத ப் நா

ெத ப் நா  teṟippunāṭi, ெப. (n.)

   1.  ள்  நா ; swift abrupt pulse.

   2.  ன் க்  உைதத்ேதா ம் நா ; rebounding pulse (சாஅக.);.

     [ெத ப் 1 + நா ]

ெத ப் மச

 
 ெத ப் மச  teṟippumasagu, ெப. (n.)

   மச ப் ெபா ள்கைள வாரித் ெத த்  மச ம் ைற; splash lubrication.

     [ெத ப்  + மச ]

ெத பட்டவள்

 
 ெத பட்டவள் teṟibaṭṭavaḷ, ெப. (n.)

ெத த்தவள் பாரக்்க;see__,

     [ெத த்தவள் → ெத பட்டவள்]

ெத ப -தல்

ெத ப -தல் deṟibaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1.  த ண் தல்; to be scattered, as cattle.

   2. அைலந் ைலதல்; to be tossed about, as a vessel at sea.

   3. ேதாற்ேறா தல்; to be discomfited, routed, as an army.

   4. கலங் தல்; to be puzzled, confounded.

   5.  க்க தல் ( ன்.);; to be desolate, forsaken.

   6. தவ தல்; to fail, come to naught.

     'ெசயல் ெத பட்ட '.

     [ெத  + ப -.]

ெத பதம்

 
 ெத பதம் teri-padam, ெப. (n.)

   ெநய்மம் காய்ச் ைக ல் எண்ெணய் ெவ ப ம் நிைல; spirtling stage of medicinal oil when boiling.

     [ெத  + பதம்]

ெத ற் -தல்

ெத ற் -தல் deṟimuṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ம் ப த்தல் (இ.வ.);; to become fully ripe.

     [ெத க்க +  ற் -.]

ெத வாதம்

 
 ெத வாதம் teṟivātam, ெப. (n.)

   ேநாய் வைக; a disease.
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ெத ல்

ெத ல் teṟivil, ெப. (n.)

   கண்  ல்; a small bow for shooting pellets.

     " ரிைக ந் ெதரி ல் ஞ் ெசண் ேகா ம்" ( வ். ெபரியாழ்.3, 4, 3);.

ம. ெத ல்

     [ெத 1 +  ல்]
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ெத

ெத 1 deṟudal,    6 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  தல்; to burn, scorch.

     "நீங் ற் ெற உம்" ( றள், 1104);.

   2. தண்டஞ்ெசய்தல்; to punish.

     "ெகா ேயாரத் ்ெத த ம்" ( றநா.29);,

   3. அ த்தல்; to destroy.

     "ெபரிதாய பைக ெவன்  ேபணாைரத ்ெத த ம்" (க த். 11);.

   4. ெகால் தல் ( ங்.);; to kill.

     " ள்ளி ெனய்ெதற க் ய" (மைலப . 301);.

   5. வ த் தல்; to trouble, plague.

     "ெசம் க மாதெ்த  கட்ட ய" ( க்ேகா. 313);.

   6. ெநரித்தல் ( வா.);; to crush, bruise.

   7. காய்ச் தல்; to boil down.

     "க ம் ைனத் ெதற்ற கட் ன்" (கா க இல்ல.3);.

   8.  னத்தல்; to be angry at or with.

     "ெதறல ங் க ந் ப் ன்" (ம ைரக் 32);.

   9. ெகாட் தல்; to sting, as a wasp.

     "க தாகத் ெத தைல ைடய க்க ள னம் (ப த் ப். உைர);.

   10.  த்தல் ( ங்.);; to increase.

 ெத 2 deṟudal,    6 ெச. .  (v.i.)

   1. தங் தல்; to tarry.

   2. நீங் தல்; to leave, forsake.

     "ெபாய்ம்ைம ெத வ " ( ற்.13);.

 ெத 3 teṟuttal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெநரித்தல் ( ங்.);; to crush, bruise.

   2.  த்தல்; to heap.

     " ந் ன் மன்ன ர ங்கலத் ெத ப்ப" (அகநா. 54);.

ம. ெத க் க ( ட் தல்,  ன் தல்);

 ெத 4 teṟu, ெப. (n.)

   1.  ைக; burning, scorching.

     " தெ்த ற் க ன்வா " (பட் னப். 10);.

   2.  னம்; anger.

     "ெத வர பாற் ப க் நின் வாள்வாய்" ( றநா.50);.

   3. அசச்ம்; fear.

     "ெத வர ெவன்னா  வள்ெகால்" (அகநா. 73);.

   4.  ன்பம்; distress.

     "ெத வர ங் னம் வ பேவா" ( ந்.336);.
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ெத க்கால்

ெத க்கால் teṟukkāl, ெப. (n.)

   1. ேதள் ( வா.);; scorpion

   2. நளிஒைர ( டா.);; scorpio in the zodiac.

     [ெத  + கால்]

ெத வர்

ெத வர ்teṟuguvar, ெப. (n.)

   அ ப்பவர;் one who destroys.

     [ெத 1 → ெத வர]்

ெத நர்

ெத நர ்teṟunar, ெப. (n.)

   1. பைகவர ்( ங்.);; foes, enemics

   2. ெகாைலயாளர ்(யாழ்அக.);; murderers.

     [ெத 1 → ெத நர]்

ெத ப்பதம்

ெத ப்பதம் deṟuppadam, ெப. (n.)

ெத க்கால் பாரக்்;;see__,

     "ெத ப்பதங் க இ ெச ந்ெத  நர ைட" (உபேதசகா.  வத் ேரா. 229);.

     [ெத  + பதம்]

ெத ெபா ள்

ெத ெபா ள் teṟuboruḷ, ெப. (n.)

    ைறப் ெபா ள்; indemnity, tribute.

     "உ ெபா ம் உல்  ெபா ம்தன் ஒன்னாரத்் ெத ெபா ம் ேவந்தன் ெபா ள்" ( றள், 756);.

     [ெத 1 + ெபா ள்]

ெத வர்

ெத வர ்teṟuvar, ெப. (n.)

   பைகவர;் foes, enemics.

     "ெத வர ்ேப  ண்  மாேதா" ( றநா.307);.

     [ெத  → ெத வர]்

ெத

ெத  teṟuvi, ெப. (n.)

   அகப்ைப; ladle.

     "ெத யாலன் " (கா க இல்லற. 29);.

     [ெத  → ெத ]

ெத

ெத  teṟuvu, ெப. (n.)

   க ைக; burning.

     [ெத 3 → ெத ]

ெத ழ்

ெத ழ் teṟuḻ, ெப. (n.)

   1. காட் க்ெகா  வைக; a creeper.

     "ெத ழ்  ப்ப" ( றநா.119);.

   2.  ளிமா பாரக்்க ( றநா.119, உைர);;see__,

     [ெத  → ெத ழ்]
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ெதன்

ெதன் ten, ெப. (n.)

   1. ெதன்ைன ( டா.); பாரக்்க;see__,

   2. ெதற்  ( ங்.);; south, southern region.

ெதன் ைச.

   3. அழ  ( ங்.);; beauty.

     "மதனன்றன் ெதன்னி வம ய" (ேதவா.1155,4);.

   4. கற்  ( டா);; chastity.

   5. இைச ( ங்.);; harmony, music.

   6. இைசப்பாட்  ( ங்.);; song.

   7. இனிைம; sweetness.

     "ெதன்னிைச பா ம் பாணன்" ( வாலவா.56,7);.

   8. வலப்பக்கம்; right side.

     "இடக்கால் ெதன்ெறாைடேம ெலான்றச ்ெச " (ைசவச. ெபா . 273);. ம., க., ெதன்

     [ ல் → ெதல் → ெதன். ெதன் தல் = ேகா தல், சாய்தல், ெதன் = ெதன்ைன மரம் இயற்ைகயாக 
வளரந்்த ெதன் ைச,  மரிக் கண்டத் ல் ஏழ்ெதங்க நா ந்தைமைய ம், ெதன் கண்டத் ம் 

ெதன்கடல்

ெதன்கடல் teṉkaḍal, ெப. (n.)

   1. ேகா யக் கைரையெயாட் த் ெதன்பக்கமாய் உள்ள கடல்; sea near the__,

   2.  மரிக் கடல்; Cape Comerin sea;

 Kanniya-k-kumari Sea.

     [ெதன் + கடல்]

ெதன்க லாயம்

 
 ெதன்க லாயம் teṉkayilāyam, ெப. (n.)

   ைகலாயத்ைத ஒத்த ம் ெதன்ேதயத் ல் உள்ள மான ல்ைல ( தம்பரம்);  க்காளத் , 
ைவயா  ேபான்ற வன் ேகா ல்; Sivan shrines of the south, as Tillai, Chidambaram, Tirukkalatti, Tiruvaiyaru, 

etc.

     [ெதன் + க லாயம்]

 Skt. kailas → த. க லாயம்

ெதன்க ைல

ெதன்க ைல teṉkayilai, ெப. (n.)

ெதன் க லாயம் பாரக்்க;see__,

     "ெதன்க ைலக் ப் ேபாவன்" ( கானத்.  . ெதன்ைக. 9);

     [ெதன் + க ைல]

ெதன்கைரநா

 
 ெதன்கைரநா  teṉkaraināṭu, ெப. (n.)

   கா ரிக் த் ெதன்கைரயாகச ்ேசாழ மண்டலத் ள் அைமந்த நா ; country situated in chola mandalam, 
which is south of cauvery.

     "ெதன்கைர நித்த ேநாத வளநா " (கரத்ைதச ்ெசப்ேப கள்);.

     [ெதன் + கைர + நா ]
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ெதன்கைல

ெதன்கைல teṉkalai, ெப. (n.)

   1. த ழ்; the Tamil literature and art, as belonging to the South.

     "வடகைல ெதன்கைல வ  கன்னடம்" (கம்பரா. பா );.

   2. ெதன்கைலயார ்பாரக்்க;see__,

   3. ெதன்கைலத் மண் பாரக்்க;see__,

ெதன்கைலத் மண்

 
 ெதன்கைலத் மண் teṉkalaittirumaṇ, ெப. (n.)

   ெதன்கைல மா யர ்இ ம் மண்; the mark worn on the forehead by the__,

     [ெதன்கைல +   + மண்]

ெதன்கைலநாம்ம்

 
 ெதன்கைலநாம்ம் teṉkalaināmm, ெப. (n.)

ெதன்கைலத் மண் பாரக்்க;see__,

     [ெதன்கைல + நாமம். ராமம் → நாமம்]

ெதன்கைலயார்

 
 ெதன்கைலயார ்teṉkalaiyār, ெப. (n.)

   ெதன்கைலத ் மண் இ ம் மா யப் ரி னர;் the vainava sect wearing__,

     [ெதன் + கைலயார]்

ெதன்கைலராம்ம்

 
 ெதன்கைலராம்ம் teṉkalairāmm, ெப. (n.)

ெதன்கைலத் மண் பாரக்்க;see__,

     [ெதன்கைல + ராமம்]

ெதன்கா

 
 ெதன்கா  teṉkāci, ெப. (n.)

    ற்றாலத் ற்  அ ல் ற்றாற்றங்கைர ல் உள்ள ம்,  ற்காலப் பாண் யர  தைலநகராய் 
இ ந்த் மான நகரம்; a__,on the river__,north-east of__,in Tirunelveli district, capital of the later__,

     [ெதன் + கா ]

ெதன்கா வழக்

 
 ெதன்கா வழக்  teṉkācivaḻkku, ெப. (n.)

   இ  றத்தாரக்் ம் ந  எளி ல் வழக் த் ரக்் ைற (ெநல்ைல.);; rough and ready settlement of a 
dispute by striking a mean

     [ெதன்கா  + வழக் ]
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ெதன்கா யாசாரம்

 
 ெதன்கா யாசாரம் teṉkāciyācāram, ெப. (n.)

ெதன்கா ந்ேதாம்பல் பாரக்்க;see__,

ெதன்கா  ஆசாரம் ெநல்ேவ  உபசாரம் (பழ.);.

     [ெதன்கா  + ஆசாரம்]

 Skt.__,→ த. ஆசாரம்

ெதன்கா ந்ேதாம்பல்

 
 ெதன்கா ந்ேதாம்பல் teṉkācivirundōmbal, ெப. (n.)

   உள்ளன் ல்லாத ந்ேதாம்பல் (ெநல்ைல);; insincere and hollow courteousness.

ெதன்கால்

 
 ெதன்கால் teṉkāl, ெப. (n.)

ெதன்காற்  பாரக்்க;see__,

     [ெதன் + கால்;கால் = காற் ]

ெதன்காற்

 
 ெதன்காற்  teṉkāṟṟu, ெப. (n.)

   ெதன்றல்; balmy breeze, as blowing from the south.

ம. ெதன்னிகாற்

     [ெதன் + காற் ]

ெதன் ழக்

 
 ெதன் ழக்  teṉkiḻkku, ெப. (n.)

   ெதன் ழ்த ் ைச; south east.

ம. ெதக் ழக்

     [ெதன் +  ழக் ]

ெதன் ழ்த் ைச

 
 ெதன் ழ்த் ைச teṉāḻttisai, ெப. (n.)

ெதன் ழக்  பாரக்்க;see__,

     [ெதன் +  ழ் +  ைச]

ெதன் ழ்த் ைசப்பாலன்

 
 ெதன் ழ்த் ைசப்பாலன் teṉāḻttisaippālaṉ, ெப. (n.)

ெதன் ழ்த் ைச ைற பாரக்்க;see__,

     [ெதன் +  ழ் +  ைச + பாலன்]
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ெதன் ழ்த் ைச ைற

 
 ெதன் ழ்த் ைச ைற teṉāḻttisaiyiṟai, ெப. (n.)

   ெதன் ழ்த ் ைச ன் தைலவனா ய த் ெதய்வம் ( டா);; Agni, as regent of the south-east.

     [ெதன் +  ழ் +  ைச + இைற]

ெதன் ழ்த் ைசேயான்

ெதன் ழ்த் ைசேயான் teṉāḻttisaiyōṉ, ெப. (n.)

ெதன் ழ்த் ைச ைற பாரக்்க;see__,

     "ெதன் ழ்த் ைசேயானாக் ய தனி தற் மாம ைர" (கல்லா.31,10);.

     [ெதன் +  ழ் +  ைசேயான்]

ெதன் ரங்கா ைற

 
 ெதன் ரங்கா ைற deṉkuraṅgāṭuduṟai, ெப. (n.)

   கா ரி ன் ெதன்கைர ள்ள பாடல் ெபற்ற வன் ேகா ல்; a__,place;on the south bank of the Cauvery.

     [ெதன் +  ரங்கா ைற]

இ ேவ இன்  க ஸ்தலம் என்றைழக்கப் ப ற .

ெதன்ேகா

ெதன்ேகா  teṉāṭu, ெப. (n.)

    ைறநில ன் ெதன் ைன; Southern cusp of the moon.

     "வடேகா யரந்்ெதன்ன ெதன்ேகா  தாழ்ந் ெதன்ன வான் ைறக்ேக" (பட் னத். ெபா . 1);.

     [ெதன் + ேகா ]

ெதன்சார்

 
 ெதன்சார ்teṉcār, ெப. (n.)

   ெதன்பக்கம்; south side.

     [ெதன் + சார]்

ெதன் தம்பரம்

 
 ெதன் தம்பரம் deṉcidambaram, ெப. (n.)

    வ வ பாட் க் ரிய தன்ைமயான இடங்க ள் ஒன் ; an important__,temple, one among many 
(இ . ற்த );.

     [ெதன் +  தம்பரம்]

ற்றம்பலம் →  தம்பரம்

ெதன்ப -தல்

ெதன்ப -தல் deṉpaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1.  லப்ப தல்; to meet, appear, strike one's eyes.

அ  என் கண்ணிேல ெதன்பட்ட .

   2. ப ற் யைடதல்; to be versed, experienced.

     "அ ேல நன்றாய்த் ெதன்பட்டவன்" (இ.வ.);.

ெதன்பரதம்

 
 ெதன்பரதம் deṉparadam, ெப. (n.)

   ஒன்ப  கண்டங்க ள் ஒன்  (நவகண்டங்க ள் ஒன் );; a continent, one of__,

     [ெதன் + பரதம்]
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ெதன்பல்

ெதன்பல்  teṉpalli, ெப. (n.)

    ல்லகம் என்ற தைலயணி ன் உ ப் ரண்ட ெளான் ; one of the two sections of the ornament pullakam.

     "ெதன்பல்  வடபல்  என் ம் இைவ ம்... ஒன்றான தைலக் ேகாலத்ைத" ( லப்.6;107,உைர);.

     [ெதன் + பல் ]

ெதன்பாண்

ெதன்பாண்  teṉpāṇṭi, ெப. (n.)

ெதன்பாண்  நா  பாரக்்க;see__,

     "ெதன்பாண்  ட்டங் டங்கற்கா" (நன்.273, உைர);.

   2. பாண் ய நா ; the__,country, as being in the south.

     "ெதன்பாண்  நாேட ெதளி" ( வாச.19,.2);.

ம. ெதன்பாண்

     [ெதன் + பாண் ]

ெதன்பாண் நா

ெதன்பாண் நா  teṉpāṇṭināṭu, ெப. (n.)

   நாஞ் ல் நாடாகக் க தப்ப ம் பாண்  நாட் த் ெதன்ப  (நன். 273, உைர);; the 
Southern__,countryidentified with__,

     [ெதன் + பாண்  + நா ]

ெதன்பார்

ெதன்பார ்teṉpār, ெப. (n.)

   1. ெதன்னா ; South India.

     "ெதன்பாரா  ம ற் னி" (த ழ்நா.. 239);..

   2. பாண்  நா ; the__,country, as the southern part of the earth.

     "ெதன்பார ்ைவ ேவார ்தவேமா" ( ைள. உக் ர பாண் யன். 20);.

     [ெதன் + பார]்

ெதன்பாரதம்

 
 ெதன்பாரதம் deṉpāradam, ெப. (n.)

ெதன்பரதம் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see__,

     [ெதன் + பாரதம்]

 Skt.→ த. பாரதம்

ெதன்பாரிசம்

 
 ெதன்பாரிசம் teṉpārisam, ெப. (n.)

   ெதற் ச ் றகம்; south wing.

     [ெதன் + பாரிசம்]

ெதன்பால்

 
 ெதன்பால் teṉpāl, ெப. (n.)

   ெதற் ப் பாகம்; the southern part.

ம. ெதன்பால்

     [ெதன் + பால்]
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ெதன்பா

ெதன்பா  teṉpāli, ெப. (n.)

    மரிக் கண்டப் ப கஎளான் ; an ancient division of the Tamil land.

     "ெதன்பா  கத் க்  வடெவல்ைலயா ய பஃ ளி" ( வப். 8,;1, உைர);.

     [ெதன் + பா ]

ெதன்பாற்பரதம்

 
 ெதன்பாற்பரதம் deṉpāṟparadam, ெப. (n.)

   ஒன்ப  கண்டங்க ள் ஒன் ; a continent, one of__,

     [ெதன் + பால் + பரதம்]

ெதன்

 
 ெதன்  teṉpu, ெப. (n.)

ெதம்  பாரக்்க;see tembu.

ெத. ெதன்

     [ெதம்  → ெதன் ]

ெதன் லக்ேகான்

 
 ெதன் லக்ேகான் teṉpulakāṉ, ெப. (n.)

ெதன் லத்தார்

ெதன் லத்தார ்teṉpulattār, ெப. (n.)

   ெதன் ைச ல் வாழ்ந்  மைறந்த ன்ேனார;் the manes, as living in the south.

     "ெதன் லத் ர ்ெதய்வம் தெ்தாக்கல் தான் என்றாங்  ஐம் லத்தார ்ஓம்பல்தைல' ( றள், 43);.

   2. ெதன் லர ்பாரக்்க;see__,

     "ெதன் லத ்தாரக்் ெகன் க் கைட ைடேயன் யான்" ( வ். இராமா ச. தனியன்);.

     [ெதன் +  லத்தார]்

ெதன் லத்தார்ேவள்

ெதன் லத்தாரே்வள்  teṉpulattārvēḷvi, ெப. (n.)

   1. ஐவைக ேவள்  ெளான்றாய் நாள்ேதா ம் ெதன் ைச ள்ளார ்( ரர)்;;   ெபா ட் ச ்ெசய் ம் 
நீத்தார ்கடன்; one of ai-vagai__,daily offering of libations to the manes.

     [ெதன +  லத்தார ்+  ேவள் ]

ெதன் லம்

ெதன் லம் teṉpulam, ெப. (n.)

   1. ெதன்ேறயம்; the southern country.

     "ெதன் ல ம ங் ற் சாந்ெதா  றப்ப" (ெத நல். 52);.

   2. ெதன் ைச ள்ளவ லகம்; region of the manes.

     "ெதன் ல வாழ்நரக்் " ( றநா. 9);.

   3.  ற் வ ல ; the abode of the God of death, world of__,

     "ெதன் லக் ேகான் ெபா  ெயாற் " ( வ். ெபரியாழ். 5,22);.

   4. த ழகத் ன் ெதற் ந்த பாண்  நா ; country.

     "ெதன் லங் காவ  ெனாரீஇ" ( றநா. 7);.

ம. ெதன் லம், ெதக்கன் ரி

     [ெதன் +  லம்]
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ெதன் லர்

ெதன் லர ்teṉpular, ெப. (n.)

   கால தர;் messengers,

     "ெதன் லரக்் ெகன்ைனச ்ேசரெ்காடான்" ( வ். ெபரிய . 7,3,3,);.

     [ெதன் லம் → ெதன் லர]்

ெதன்மசே்ச

 
 ெதன்மசே்ச  teṉmaccēṟu, ெப. (n.)

   கடல ச ்ேசற்  வைக ள் ஒன் ; kind of mud, which deposit beneath of the sea.

     [ெதன்மம் + ேச ]

ெதன்ம ைர

ெதன்ம ைர deṉmadurai, ெப. (n.)

   1. தைலச ்சங்க ந்  கடல் ெகாள்ளப்பட்ட நகரம் ( லப். 8;1, உைர);; Southern Madurai the reputed city 
where the first Sangam met, supposed to have been submerged by the sea.

   2. ெதன் பா ள்ள ம ைர; Madurai dist. fr. Vada Madurai.

     [ெதன் + ம ைர, ம  → ம ைர → ம ைர = ம க் னத்தவனான பாண் யன் தன் தைலநகர ்

ெதன்மைல

 
 ெதன்மைல teṉmalai, ெப. (n.)

   ெபா ய மைல; Mount Podiyam, believed to be the residence of Agattiyar.opp. to__,

     "ெதன்மைல ந்த ரச்ான் னிவரன்" ( .ெவ.  றப் ப்பா ரம்);.

     [ெதன் + மைல]

ெதன்மா

ெதன்மா  teṉmāṭu, ெப. (n.)

   ெதன் பக்கம்; south side.

     "ேகா ல் அரத் மண்டபத் ல் ெதன்மாட் ல் வாச ல் ேமற்கைடய உத் ரத் ம்" (ெத.க.ெதா. 
5,கல். 588);.

     [ெதன் + மா . மா  = பக்கம்."மா " பாரக்்க]

ெதன் னி

ெதன் னி teṉmuṉi, ெப. (n.)

   அகத் யன்; Agattiyan, as residing in the south.

     "ெதன் ைச ைவெகன்  ெதன் னிக் க் க ைல ன் ன் கன்ற ஞான் " (கடம்ப. .இ லா.18);.

ம வ.  ட னி

ம. ெதன் னி

     [ெதன் +  னி]

ெதன் ைன

 
 ெதன் ைன teṉmuṉai, ெப. (n.)

   ெதன்ேகா  ைன (இ.வ.);; the South pole.

     [ெதன் +  ைன]
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ெதன்ேமற்

 
 ெதன்ேமற்  teṉmēṟku, ெப. (n.)

   ெதற்ைகச ்சாரந்்த ேமற் ைச; South-west.

ம. ெதக்  ப ஞ்ஞா

     [ெதன் + ேமற் . ேமன் – ேமற் ]

ெதன்ேமற் ைசப்பாலன்

 
 ெதன்ேமற் ைசப்பாலன் teṉmēṟṟisaippālaṉ, ெப. (n.)

   ெதன்ேமற் த் ைச ன் தைலவன் (நி ); ( ங்.);; Niruti, regent of the south-west.

     [ெதன் + ேமல் +  ைச + பாலன்]

ெதன்ெமா

ெதன்ெமா  teṉmoḻi, ெப. (n.)

   1. ெதன்னாட் ல் ேபசப்ப ம் ெமா ; South Indian language.

   2. த ழ்; Tamil, as the speech of the South.

     "வடெமா  ெதன்ெமா " (கம்பரா. பா .);.

ம. ெதன்ெமா

     [ெதன் + ெமா . ெதன் மரிக்கண்டத் ன் ேதான் ய த ழ் ெமா ]

   த ழ் என்ப  த ைழ மட் ம் க் ெமன் ம் ' ர டம்' என்ப  த னின்  ரிந்த 
றெமா கைளேய க் ெமன் ம்;     'ெதன்ெமா ' என்ப  அவ் ரண்ைட ம் க் ெமன் ம் 

ேவ  பாட ந்  ெகாள்க. (ெதன்ெமா . ஆகத்  1959);

த ம் ர ட ம் ேசரந்்த  த யம். த ழல்லாத த ன ெமா கேள ர டம். த ழ் 
ஆரியத் ைண ேவண்டாத இயன் ெமா ெயன் ம்,  ர டம் அைத ேவண் ம் ரிெமா ெயன் ம் 

ெதன்வைர

ெதன்வைர teṉvarai, ெப. (n.)

ெதன்மைல பாரக்்க;see

     "ெதன்வைரச ்சாந் ழ் " ( வக. 2081);.

     [ெதன் + வைர]

ெதன்ற ழ்

ெதன்ற ழ் teṉṟamiḻ, ெப. (n.)

   த ழ்ெமா ; Tamil, as the language of the south.

     "என் ள ெதன்ற  யம் ைச ெகாண்டான்" (கம்பரா. அகத் ய.47);.

     [ெதன் + த ழ்]

ெதன்றல்

ெதன்றல் teṉṟal, ெப. (n.)

   1. ெதன்காற் ; South wind, balmy breeze from the south.

     "வண்ெடா  க்க மணவாய்த் ெதன்றல்" ( லப். 2;24);.

   2. ேகாைடத் ெதன்காற்  (இவ.);; South-West monsoon in June - September.

ெதன்றல் ற் ப் ெப ங் காற்றா ம் (பழ.);.

ம. ெதன்றல்

     [ெதன் → ெதன்றல்]
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ெதன்றல்வ மைல

 
 ெதன்றல்வ மைல teṉṟalvarumalai, ெப. (n.)

ெதன்மைல ( ங்.); பாரக்்க;see__,(ெசஅக.);.

     [ெதன்றன் + வ மைல]

ெதன்றைல

 
 ெதன்றைல teṉṟalai, ெப. (n.)

   ெதற் ; south.

ெதன்றைல ல் ேதவேநயனார ்  (இ.வ.);.

     [ெதன் + தைல]

ெதன்ற்ற்ேகான்

ெதன்ற்ற்ேகான் teṉṟṟāṉ, ெப. (n.)

   பாண் யவரசன்; king as the lord of__,

     "ெதன்றற்ேகான் ெச ம த்தார"் ( ைள.ெமய்க்கா.12);.

     [ெதன்றல் + ேகான்]

ெபா ைக மைலக்  அரசனாதலால் அங் ந்  ம் ெதன்ற க் ம் அரசன் என்பதால் இப்ெபயர ்
ெபற்றான்

ெதன்றற்ேறேரான்

 
 ெதன்றற்ேறேரான் teṉṟaṟṟērōṉ, ெப. (n.)

   காமன் ( ங்.);; as having the south wind for his chariot.

     [ெதன்றல் + ேதேரான்]

காம ப்ைப க் ம் ெதன்றைலத் ேதராகக் ெகாண் ப்பதால் காம க்  இப்ெபயரைமந்த .

ெதன்

ெதன்  teṉṟi, ெப. (n.)

   1. ெதற் ; south.

     "ெதன் க் க ைல ேல" (காளத். உலா, 9);.

   2. ெதன்றல் பாரக்்க;see__,

     "ெதன் யா யைசந் " (கந்த .  வவ.11);.

     [ெதன் – ெதன் ]

ெதன் ைசக் ழவன்

 
 ெதன் ைசக் ழவன் teṉṟisaikkiḻvaṉ, ெப. (n.)

ெதன் ைச தல்வன் பாரக்்க;__,

     [ெதன் +  ைச +  ழவன்]

ெதன் ைசக்ேகான்

 
 ெதன் ைசக்ேகான் teṉṟisaikāṉ, ெப. (n.)

ெதன் ைச தல்வன் பாரக்்க;__,

     [ெதன் +  ைச + ேகான்]
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ெதன் ைசப்பாலன்

 
 ெதன் ைசப்பாலன் teṉṟisaippālaṉ, ெப. (n.)

ெதன் ைச தல்வன் பாரக்்க;see__,

     [ெதன் +  ைச + பாலன்]

ெதன் ைச தல்வன்

 
 ெதன் ைச தல்வன் deṉṟisaimudalvaṉ, ெப. (n.)

ெதன் ைச ன் தைலவனான ற் வன் ( வா.);;__,

 as regent of the south

   ம. ெதன்னல்;   க. ெதம்பரல், ெதன்கா , தம்ெபலர;்ெத. ெதம்மா (காற் );

ழ் ப்ேபான மரிக்கண்டம் ெதன் ைச ந்ததா ம் ெதன் லத்தார ்என்ப  நீத்தாைரக் 
ப்பதா ம், ெதன் ைசக்  உரிய தைலவனாக,  ற் வன் க தப் பட்டான்.

     [ெதன் +  ைச +  தல்வன்]

ெதன் ைசயங்

 
 ெதன் ைசயங்  teṉṟisaiyaṅgi, ெப. (n.)

   உ ரக்ைளக்ெகான்  கட க்  உணவளிக் ம் ேவள் த் ; one of the three sacred fires of vedic sacrifice.

     [ெதன் +  ைச + அங் ]

ெதன் -தல்

ெதன் -தல் deṉṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  த தல்; to be scattered, split to pieces.

     "ஆ ரந்ேதா ந் சச்க்கரமதனாற் ெறன் த் ைச ைச ழ" ( வ்.ெபரியாழ்.5,3,9);.

   2. இனம் ரிதல்; to stray

 away, as from a group.

     "ெதன் ளிற் ைகத்த கரி" (ேதவா. 1156, 5);.

ம. ெதன் க

     [ெத  → ெதற்  → ெதன் ]

ெதன்னகர்

ெதன்னகர ்teṉṉagar, ெப. (n.)

ற் வன் நகரம் (ெதற் ள்ள );;__,

 capital, as being in the south.

     "ெதன்னகரக்் ைற ெசன்றனன்" (உபேதசகா.  வ ண். 227);.

ம. ெதன்னகர்

     [ெதன் + நகர]்
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ெதன்னங்கட்ைட

ெதன்னங்கடை்ட1 teṉṉaṅgaṭṭai, ெப. (n.)

   பனங்கடை்ட ேபான்  ெதன்ைன மரத் ந்  அ த்  எ க்கப்பட்ட கடை்ட; log of wood obtained by 
cutting, coconut trec.

     [ெதன்ைன + கடை்ட]

இைவ ைகமரங்களாகப் பயன்ப த்தப் ப ன்றன

 ெதன்னங்கடை்ட2 teṉṉaṅgaṭṭai, ெப. (n.)

   ேதய்ந்த ெதன்னம் ளக் மா ; wornoul broom of coconut leaf fibre.

     [ெதன்ைன + கடை்ட. கடை்ட = ேதய்த்த ,  டை்டயான ]

ெதன்னங்க ப்பநீர்

 
 ெதன்னங்க ப்பநீர ்teṉṉaṅgaruppanīr, ெப. (n.)

   ெதன்ைன ன் பதநீர ்( ன்.);; Sweet coconut-toddy.

     [ெதன்ைன + க ப்ப நீர]்

ெதன்னங்கள்

 
 ெதன்னங்கள் teṉṉaṅgaḷ, ெப. (n.)

   ெதன்னம் பாைள ந்  வ க் ங்கள்; coconut toddy.

ம. ெதங் ன் கள்

     [ெதன்ைன + கள்]

ெதன்னங்கன்

 
 ெதன்னங்கன்  teṉṉaṅgaṉṟu, ெப. (n.)

ெதன்னம் ள்ைள பாரக்்க;see__,

     [ெதன்ைன + கன் ]

ெதன்னங்கா

 
 ெதன்னங்கா  teṉṉaṅgāṭi, ெப. (n.)

   ெதன்னங் கள்ைளப் ளிக்க ைவத்  அதனின்  வ க்கப்ப ம் சா ; coconut vinigar (சாஅக.);.

     [ெதன்ைன + கா .]

ெநல் ையப் பயன்ப த் ைரந்  ளிக்க ைவக்கலாம். இக்கா  ஊ காய்க் த ம். தாகத்ைதத் 
தணிக் ம்.

ெதன்னங்காய்

 
 ெதன்னங்காய் teṉṉaṅgāy, ெப. (n.)

   ேதங்காய்; coconut fruit

ம. ெதங்ஙன்

     [ெதன்ைன + காய்]
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ெதன்னங்

 
 ெதன்னங்  teṉṉaṅgiḍugu, ெப. (n.)

   ெதன்னங் ற்றால் ைடந்த தட் ; screen made of braided coconut leaf.

     [ெதன்ைன +  ]

 ெதன்னங்  teṉṉaṅgiḍugu, ெப. (n.)

ெதன்னங் ற்றால் ஆன தட் ,

 coconutpalm leaf screen.

ெதன்னங் ளி

 
 ெதன்னங் ளி teṉṉaṅgiḷi, ெப. (n.)

   ெப ம்பா ம் ெதன்ைன ல் வா ம் ளி வைக; rose-ringed parakeet as nesting the coconut tree.

     [ெதன்ைன +  ளி]

ெதன்னங் லகம்

 
 ெதன்னங் லகம் teṉṉaṅālagam, ெப. (n.)

   ேமகநாத ; unknown drug (சாஅக.);.

ெதன்னங் ற்

 
 ெதன்னங் ற்  teṉṉaṅāṟṟu, ெப. (n.)

   ெதன்ைன மடை்ட ன் ஒைலைய ைடந்த ற் ; split coconut leaf.

     [ெதன்ைன +  ற் ]

ெதன்னங்

 
 ெதன்னங்  teṉṉaṅgurugu, ெப. (n.)

   ெதன்ைன ன் உள்ளீ ; heart of the coconut tree.

     [ெதன்ைன +  ]

ெதன்னங் த்

 
 ெதன்னங் த்  teṉṉaṅguruttu, ெப. (n.)

   ெதன்ைன மரத் த் தளிர;் tender terminal bud on the top of the coconut tree-coconut cabbage (சாஅக.);.

     [ெதன்ைன +  த் ]

இ  சைமய க்  உத ம். எனி ம் மரத்ைத ய க்காமல் இைதப் ப க்க யலா .

ெதன்னங் ம்

 
 ெதன்னங் ம்  teṉṉaṅgurumbi, ெப. (n.)

   இளநீர் யாத காய்; very immature coconut.

     [ெதன்ைன +  ம் ]
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ெதன்னங் ம்ைப

ெதன்னங் ம்ைப teṉṉaṅgurumbai, ெப. (n.)

   1. ெதன்ைன மரத் ல் தன் தலாக ம் இளங்காய்; the germ or the first setting of the young coconut.

   2. பக் வப்படாத ேதங்காய்; immature coconut.

ெதன்னங் ம்ைப க் ம்ைப பன்னாைடெயல்லாம் ஒ  மரத் க்காய் (பழ.); (சாஅக.);.

     [ெதன்ைன +  ம்ைப]

ெதன்னங் ந்தல்

 
 ெதன்னங் ந்தல் teṉṉaṅāndal, ெப. (n.)

   ேதங்காையச ் ற்  அைமந்த நார;் fibre around the coconut.

     [ெதன்ைன +  ந்தல்]

ெதன்னங்ெக த்

 
 ெதன்னங்ெக த்  teṉṉaṅgeḷutti, ெப. (n.)

    ைவ ள்ள ஒ  வைக ன் ( னவ.);; a kind of tasty fish.

ெதன்னங்ெகாட்

 
 ெதன்னங்ெகாட்  teṉṉaṅgoṭṭu, ெப. (n.)

   ெதன்ைனத ் ; stump of a coconut tree.

     [ெதன்ைன + ெகாட் ]

ெதன்னங்ேகாம்ைப

ெதன்னங்ேகாம்ைப teṉṉaṅāmbai, ெப. (n.)

   1. இ  றாக்  உள்ளீ  எ க்கப்ெபற்ற ேதங்காய் (இ.வ.);; split coconut with its kernel taken out.

   2. ெதன்னங்ேகாைழ பாரக்்க;see__,

     [ெதன்ைன + ேகாம்ைப]

ெதன்னங்ேகாைழ

 
 ெதன்னங்ேகாைழ teṉṉaṅāḻai, ெப. (n.)

   ேதங்காய்க் ைவ; coconut with the milk and kernal taken out.

     [ெதன்ைன + ேகாைழ]

ெதன்னஞ்ச க்கைர

 
 ெதன்னஞ்ச க்கைர teṉṉañjarukkarai, ெப. (n.)

   ெதன்னங் கற்கண் ; coconut jaggery the brown sugar obtained from the pure sweet toddy.

     [ெதன்ைன + ச க்கைர. ச க்  → ச க்கரம் → ச க்கைர]

ெதன்னஞ்சாம்பல்

 
 ெதன்னஞ்சாம்பல் teṉṉañjāmbal, ெப. (n.)

   ெதன்ைனேயாைலைய எரித்த சாம்பல்; the ashes of the burnt leaves of coconut tree (சாஅக.);.

     [ெதன்ைன + சாம்பல்]

இ  க ம் காரமான , ம ந் ற் ப் பயன்ப ம்.
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ெதன்னஞ்சாைல

 
 ெதன்னஞ்சாைல teṉṉañjālai, ெப. (n.)

   இ  பக்கத் ம் ெதன்ைனமரம் உள்ள சாைல; a road having rows of coconut trees on either side.

     [ெதன்ைன + சாைல]

ெதன்னஞ்ேச

 
 ெதன்னஞ்ேச  teṉṉañjēku, ெப. (n.)

   ெதன்ைன ன் மரப்பாகம்; the porcupinc wood of commerce.

     [ெதன்ைன + ேச ]

ெதன்னந் ம்

 
 ெதன்னந் ம்  teṉṉandumbu, ெப. (n.)

   ெதன்ைன நாரில் ரித்த க ; rope made by the coconut husk.

     [ெதன்ைன +  ம் ]

ெதன்னந்ெதளியலாக

 
 ெதன்னந்ெதளியலாக teṉṉandeḷiyalāka, ெப. (n.)

   அங்கங்ேக ஒவ்ெவான்றாக; sporadically.

     [ெதன்னம் + ெதளியலாக]

ெதன்னம்பஞ்

 
 ெதன்னம்பஞ்  teṉṉambañju, ெப. (n.)

   ெதன்ைனமடை்ட ன் அ ப் றத் க் ம் பஞ் ேபான்ற ெமல் ய ெபா ள்; soft, downy substance on 
the outside of the lower part of the coconut leaves.

     [ெதன்ைன + பஞ் ]

ெதன்னம்பழம்

ெதன்னம்பழம் teṉṉambaḻm, ெப. (n.)

   ேதங்காய் ெநற் ; ripe coconut (S.I.I.V. 93);.

     [ெதன்ைன + பழம்]

ெதன்னம்பன்னாைட

 
 ெதன்னம்பன்னாைட teṉṉambaṉṉāṭai, ெப. (n.)

   ெதன்ைன மடை்டக் ம், மரத் ற் ம் இைடேய மடை்ட ரி டத் ல் காணப்ப ம் வைல ேபான்ற 
ெபா ள்; a coarse net-like fibrous matting found at the trunk where the foot stalks branch out

     [ெதன்ைன + பன்னாைட]

ெதன்னம்பால்

 
 ெதன்னம்பால் teṉṉambāl, ெப. (n.)

ெதன்னங்கள் பாரக்்க;see__,

     [ெதன்ைன + பால்]
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ெதன்னம்பாைள

ெதன்னம்பாைள teṉṉambāḷai, ெப. (n.)

   1. ெதன்னம்  உள்ளடங் ய உைற; coconut flower with the integument covering it.

   2. ெதன்னம் ைற; integumentor spathe of the blossom, which covers it until it expands.

     [ெதன்ைன + பாைள]

ெதன்னம் ன்

 
 ெதன்னம் ன் teṉṉambisiṉ, ெப. (n.)

   ெதன்ைன மரத் ப் ன்; coconut gum.

     [ெதன்ைன +  ன்]

இ  தளேவ காணப்ப ம், பயனற்ற .

ெதன்னம் ள்ைள

 
 ெதன்னம் ள்ைள teṉṉambiḷḷai, ெப. (n.)

   ெதன்னங்கன் ; coconut sapling.

     [ெதன்ைன +  ள்ைள]

ெதன்னம்

 
 ெதன்னம்  teṉṉambū, ெப. (n.)

   ெதன்ைன மரத் ன் பாைளப் ; flowers of coconut tree (சாஅக.);.

     [ெதன்ைன +  ]

ெதன்னம் நீர்

 
 ெதன்னம் நீர ்teṉṉambūnīr, ெப. (n.)

   ெதன்னம் ன் சா ; juice extracted from coconut flower (சாஅக.);.

     [ெதன்ைன +   + நீர]்

ெதன்னம்ெபா ப்

ெதன்னம்ெபா ப்  teṉṉamboruppu, ெப. (n.)

   ெபா யமைல; Mount Podiyam as the southern mountain.

     "ெதன்னம் ெபா ப்ப னன்னாட் ள் ம்" ( றநா. 33);.

     [ெதன் + அம் + ெபா ப் ]

ெதன்னம்மா

 
 ெதன்னம்மா  teṉṉammāṟu, ெப. (n.)

ெதன்ைன ளக் மா  பாரக்்க;see__,

ெதன்னம்ெவல்லம்

 
 ெதன்னம்ெவல்லம் teṉṉamvellam, ெப. (n.)

   ெதன்னஞ் ச க்கைரையக் கட் யாகத் ரட் ய ெவல்லம்; coconut jaggery (சாஅக.);.

     [ெதன்ைன + ெவல்லம்]
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ெதன்னம்ேவர்

 
 ெதன்னம்ேவர ்teṉṉamvēr, ெப. (n.)

   நாரத் ்தன்ைம ைடய ெதன்ைன ன் ேவர;் the long fibrous roots of coconut tree.

     [ெதன்ைன + ேவர]்

ம த் வப் பண் ைடய

ெதன்னமட்ைட

 
 ெதன்னமடை்ட teṉṉamaṭṭai, ெப. (n.)

ெதன்ைனமடை்ட பாரக்்க;see__,

     [ெதன்ைனமடை்ட → ெதன்னமடை்ட]

ெதன்னமரம்

 
 ெதன்னமரம் teṉṉamaram, ெப. (n.)

ெதன்ைன பாரக்்க;see__,

ெதன்னமரத் ேல ேதள்ெகாட்டப் பைன மரத் ேல ெந  கட் ன  ேபால (பழ.);.

     [ெதன்ைன + மரம்]

 ெதன்னமரம் teṉṉamaram, ெப. (n.)

ெதன்ைன பாரக்்க;see

ெதன்ைன மரத் ல் ஏண்டா ஏ னாய், கன் க் ட் க் ப் ல் ங்க, ெதன்ைன மரத் ல் ல் ஏதடா? 
அ தான் ேழ இறங் ேறன் என்றானாம் (பழ.);.

ெதன்ைன மரத் ற் த் தண்ணிர ்வாரத்்தால் தைலயாேல த ம் (பழ.);.

ம. ெதன்னமரம்

     [ெதன்ைன + மரம்]
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ெதன்னர்

ெதன்னர1் teṉṉar, ெப. (n.)

   ெதற் ; south.

     "அதற் த் ெதன்னர.் மன்  மம்பல ெமான் ண் " (ேகா ற் , பதஞ். 71);.

     [ெதன் + அர.் 'அர'் ெசால்வாக்க ஈ ]

 ெதன்னர2் teṉṉar, ெப. (n.)

   1. ெதன்னாட்டவர;் people of southern country.

     "ெதன்னர் ரான்

கழ ற் ற வான் (ப ெனா.  தெ்தாண். 44);.

   2. பாண் ய வரசர;் the__,kings.

     "ேதவர ்ேகான் ணாரம் ெதன்னரே்கான் மார் னேவ" ( லப்.17;பக்.29);.

     [ெதன் + அர.் 'அர'் பலரப்ா ]

 ெதன்னர ்teṉṉar, ெப. (n.)

   பைகவர ்(யாழ்.அக.);; foes.

ம. ெதன்னர்

     [ெத நர ்→ ெதன்னர]்

ெதன்னர்நிலம்

ெதன்னரந்ிலம் teṉṉarnilam, ெப. (n.)

   1. பைகவர ்நா ; enemy's country.

   2. ேபாரக்் களம்; battle field.

     [ெதன்னர ்+ நிலம்]

ெதன்னரங்கன்சம்பா

ெதன்னரங்கன்சம்பா teṉṉaraṅgaṉcambā, ெப. (n.)

   சம்பா ெநல்வைக; a kind of camba paddy,

     "ெதன்னரங்கன் சம்பா க் ங்ைக நம் சம்பா" (ெநல் .183);.

     [ெதன் + அரங்கன் + சம்பா]

ெதன்னல்

 
 ெதன்னல் teṉṉal, ெப. (n.)

ெதன்றல் பாரக்்க;see__,

ம. ெதன்னல்

     [ெதன்றல் → ெதன்னல் (ெகா.வ.);]

ெதன்னவன்

ெதன்னவன் teṉṉavaṉ, ெப. (n.)

   1. ெதன் லத்ைதயாண்ட பாண் யன்; as ruling in the south.

     "வாடாச் ரத்் ெதன்னவன் ெறால் ைச நட்ட ெயா " (க த். 104, 6);.

   2. இராவணன்;     "ெதன்னவன் மைலெய க்க" (ேதவா. 1051, 10);.

   3.  ற் வன்;ம. ெதன்னவன்
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ெதன்னவன் ரமராயன்

ெதன்னவன் ரமராயன் teṉṉavaṉpiramarāyaṉ, ெப. (n.)

   மாணிக்கவாசகர ்அைமசச்ரா ந்த ெபா  பாண் யன் ெகா த்த பட்டப்ெபயர;் tittle conferred by 
the__,king on__,while he was minister.

     "ெதன்னவேனாைல ெதன்னவன் ரமராயேன காண்க" ( வாலவா. 27, 61);. (ெசஅக.);.

     [ெதன்னவன் +  ரமராயன்]

ெதன்ன ளக் மா

 
 ெதன்ன ளக் மா  teṉṉaviḷakkumāṟu, ெப. (n.)

ெதன்ைன ளக் மா  பாரக்்க;see__,

     [ெதன்ைன +  ளக் மா ]

ெதன்னெவல்லம்

 
 ெதன்னெவல்லம் teṉṉavellam, ெப. (n.)

ெதன்னம்ெவல்லம் பாரக்்க;see__,

     [ெதன்ைன + ெவல்லம்]

ெதன்னெவனல்

ெதன்னெவனல் teṉṉaveṉal, ெப. (n.)

   இைசக் ப் ; a syllable sung in tunes.

     "ெதன்னெவன்  ைசவளரத்் " ( லப். 8;41, அ ம்);.

     [ெதன்னா + எனல்]

ெதன்னன்

ெதன்னன் teṉṉaṉ, ெப. (n.)

ெதன்னவன் பாரக்்க;see__,

     "ெதன்னன் வாழ்க வாழ்கெவன் " ( லப். 29, கத் கவரி);.

     [ெதன் → ெதன்னன்]

ெதன்னா

 
 ெதன்னா teṉṉā, ெப. (n.)

   இைசெயா க் ப் ச ்ெசால்; onom. expr. in musical note.

ெதன்னா

 
 ெதன்னா  teṉṉāṭu, ெப. (n.)

   இந் யா ன் ெதன்ப ; South India.

ெதன்னா ைடய வேன ேபாற்  (ேதவா.);.

     [ெதன் + நா ]

ெதன்னாெதனாெவனல்

ெதன்னாெதனாெவனல் teṉṉāteṉāveṉal, ெப. (n.)

   தாளச ்ெசாற்ெசட் ; syllables used in humming tunes or singing.

     "ெதன்னா ெதனாெவன்  வண் ர ேவங்கடத் ெதன்னாைன" ( வ்.  வாய். 3, 9, 1);. ( லப். 
3;26);,உைர,பக்.105);.

     [ெதன்னா + ெதனா + எனல்]

ெதன்னிப்பார்-தல்

 
 ெதன்னிப்பார-்தல் teṉṉippārtal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   வைல ன் அப்ேபாைதய நிைலைய எண்ணிப் பாரத்்தல் ( னவ.);; to watch the prevailing condition of a net.
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ெதன்னி

 
 ெதன்னி teṉṉi, ெப. (n.)

   வாைழ ( .அ);; plantain (ெசஅக.);.

     [ெதன் → ெதன்னி]

ெதன்னிலம்

 
 ெதன்னிலம் teṉṉilam, ெப. (n.)

   ேபாரக்்களம்; battle-field.

     [ெதன்னர ்+ நிலம் = ெதன்னரந்ிலம். ெதன்னாநிலம் → ெதன்னிலம்]

ெத

 
 ெத te,      'த்' என்ற ெமய்ெய த் ம் 'எ' என்ற உ ெர த் ம் ய டெ்ட த் ;

 the syllable formed by adding the short vowel 'e' to the consonant 't'.

     [த் எ – ெத]

ெதக்கணம்

ெதக்கணம்1 tekkaṇam, ெப. (n.)

   1. ெதற் ; south.

     "ெதக்கண மைலயகச ்ெச ஞ்ேச றா " ( லப் 14;8);

   2. வலப்பக்கம் ( டா);; rightside.

ம, ெதண்ண

     [தக்  + அணம் - தக்கணம் தக்  = தாழ் . தக்கணம் – ெதக்கணம்]

த. தக்கணம் - Skt. daksina

 ெதக்கணம் tekkaṇam, ெப. (n.)

   இந் யா ல் ந் யத் ன்; southern part of India.

     "ெதக்கண ம் அ ற் றந்த ரா டநல் நா ம் (மேனான். வ ம்);

     [தக்கணம் – ெதன்கணம்]

ெதக்கணாம்பட்

 
 ெதக்கணாம்பட்  tekkaṇāmbaṭṭi, ெப. (n.)

ெதக்கணாமட்  பாரக்்க;see__,

ெதக்கணாமட் ,

ெதக்கணாமட் , tekkaṇāmaṭṭi, ெப. (n.)

   1.  டன்; simpleton, fool.

   2. ேசாம்ேப ; lazy fellow.

     [ெதக்கணம் + மட் . தக்  = தாழ் , தக்கனம் - ெதக்கணம். மட்  = மைடயன் டன்]

ெதக்கணா ட்

 
 ெதக்கணா ட்  tekkaṇāmuṭṭi, ெப.(n.)

ெதக்கணாமட்  பாரக்்க;see__,

     [ெதக்கணமட்  – ெதன்கண ட் ]
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ெதக் த் ேநாய்

 
 ெதக் த் ேநாய் tekkittinōy, ெப.(n.)

ெதற்கத்   ேநாய் பாரக்்க;see__,

     [ெதற்கத் ேதாப் - ெதக் த் ேதாப் (ெகா.வ.);]

ெதக்

ெதக் 1 dekkudal,    5 ெச ன்றா , (v.t.)

   1. ெகாள் தல்; to receive, lake.

ெதக் நீரத் ் ைரகள் ேமா ம்' (ேதவ, 839, 2);

   2. ெகா த்தல்; to winnow,

ெதக் ய மாைவத ் ன்னலாம் (உவ);.

ம. ெதக் க;க. ெதெக, ெத  ெத.  ,   . ெத னி ெகாலா.  ப் நா.  வ்வ

     [தக்  - ெதக்  தக்  - வைளதல், தாழ்தல்]

 ெதக் 2 tekku, ெப. (n.)

ெதற்  ( ங்);.

 south.

     "சலவைரத ்ெதக்கா ெந ேய ேபாக் க் ஞ் ெசல்வன்"[ வ்ெபரியாழ்.4.2,3)

ம. ெதக் ;க. ெதங்க, ெதங்கன், ெதங் ; . ெத கா , ெதன்கா  ட ெதக்

     [ெதற்  → ெதக் ]

ெதன்ைனநீர்

 ெதன்ைனநீர ்teṉṉainīr, ெப. (n.)

   இளநீர;் water of tender coconut.

     [ெதன்ைன + நீர]்

ெதன்ைனமட்ைட

ெதன்ைனமடை்ட teṉṉaimaṭṭai, ெப. (n.)

   1. ெதன்ைனேயாைல ன் ந ள்ள மடை்ட; coconut leaf stalk.

   2. ேதங்கா ன் ந்தல்; coconut husk

     [ெதன்ைன + மடை்ட]

ெதன்ைனேயாைல

 
 ெதன்ைனேயாைல teṉṉaiyōlai, ெப. (n.)

   ெதன்ைனமடை்ட ன் ஒைல; the leaf of the coconut palm.

ம. ெதங்ேஙால

     [ெதன்ைன + ஓைல]

ெதன்ைனவட்

 
 ெதன்ைனவட்  teṉṉaivaṭṭu, ெப. (n.)

   ெதன்ைன ெவல்லத்ைதப் பலவ வாகத் ரட் ய கட் ; calles of cocoanut jaggery (சாஅக.);

     [ெதன்ைன + வட் )]
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ெதன்ைன ளக் மா

 
 ெதன்ைன ளக் மா  teṉṉaiviḷakkumāṟu, ெப. (n.)

ெதன்ைனேயாைல ன் ஈரக்்

   களாலான ைடப்பம்; broom made of palm leaf fibre.

     [ெதன்ைன +  ளக் மா ]

ெதன்ைனெவல்லம்

 
 ெதன்ைனெவல்லம் teṉṉaivellam, ெப. (n.)

ெதன்னம்ெவல்லம் பாரக்்க;see__,

     [ெதன்ைன + ெவல்வம்]

ெதன்ேனாகலம்

 
 ெதன்ேனாகலம் teṉṉōkalam, ெப. (n.)

   க நாவல்; black jamoon (சாஅக.);.

ெதன்ேனாைல

 
 ெதன்ேனாைல teṉṉōlai, ெப. (n.)

ெதன்ைன ேயாைல பாரக்்க;see__,

     [ெதன்ைன + ஓைல]

ெதனா

ெதனா  teṉātu, ெப. (n.)

   1. ெதற் ள்ள ; that which is in the south.

     "ெதனாஅ ெக மரி" ( றநா. 6);.

   2. ெதற் ; South.

     "வடா ந் ெதனா ம் பாராசர ்வ த்த ேந " (பாரத ப ன் ன்றாம் 50);.

     [ெதன் + அ . அ  → ஆ ]
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ேத

ேத1 tē,    த் என்ற ெமய்ெய த் ம் ஏ என்ற உ ெர த் ம் ேசரந்்த டெ்ட த் ; the syllable formed by 
adding the long vowel__,

 to the consonant 't'

     [த் + ஏ]

 ேத2 tē, ெப. (n.)

   ெகாள் ைக ( ங்.);; acquiring.

     [ெதவ்  → ேத]

 ேத3 tē, ெப. (n.)

   1. ெதய்வம் ( ங்.);; the deity.

     "ேத ைச ெசய் ஞ் த் ரசாைல" ( வரக ைந ச. 20);.

   2. தைலவன் (இலக்அக.);; chief, lord. ம. ேத

     [ேதய்தல்=உர தன். ேதய் → ேத = (உர ப் பற் ம்); ெந ப் , (ெந ப்பா ய); ெதய்வம், (ெதய்வம் 
ேபான்ற); தைலவன் (வவ. 16);]

 ேத5 tē, ெப. (n.)

ேதக்கந்

 
 ேதக்கந்  tēkkandīvu, ெப. (n.)

   ஏ க  ெளான் ; an annular continent named after the tree called__,one of__,(ெசஅக.);.

     [ேதக்  → ேதக்கம் +  ]
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ேதக்கம்

ேதக்கம்1 tēkkam, ெப. (n.)

   1. ேதங் ைக; being brimful.

   2. நிைற  ( ன்.);; fullness, satiety.

   3. நீேரட்டத் ன் தைட; obstruction of the flow of water.

     [ேதங்  → ேதக்  → ேதக்கம்]

 ேதக்கம்2 tēkkam, ெப. (n.)

   ஏப்பம்; eructation.

     "அக்னி தன்னிறம் ெபற் த் ேதக்க ட்டப " ( வ். ெந ந் 200,  யா. பக். 155);.

ம. ேதக்கம்; க.ேத , ேத ;ெத. ேத , ேதஞ் , ேத ; .ேத ;ேகாத. ேதக்ள்; ட. ேதாக்; ட. ேத ;பட. 
ேத ;ேகாண். ேதர;் . ேதபக்;ெகாலா. ேடரக்் (கக்கல்);

     [ேதங் தல் = உயரத்ல்,  தல் ேதங்  → ேதக்  → ேதக்கம் ( .தா.73);]

 ேதக்கம்3 tēkkam, ெப. (n.)

   மனக்கலக்கம்; perturbation.

     [தயக்கம் →  யக்கம் → ேதக்கம். தயக்கம் = ெசய்வத யா  நிற் ம் நிைல]

 ேதக்கம்4 tēkkam, ெப. (n.)

   1. தைட; obstruction.

ேதக்கெமான்  லன் ( வ்.ெபரியாழ். 2,9,3);.

   2.அசச்ம்; fear ( வ்.ெபரியாழ்.2,9,3,  யாப.457);.

     [ேதங்  + ேதக்கம்]

ேதக்கர்

ேதக்கர ்tēkkar, ெப. (n.)

    ; abundance.

     "மான்மதத் ேதக்க ம்" (கம்பரா. எ ரெ்காள்.13);.

ேதக்கரண்

ேதக்கரண்  tēkkaraṇṭi, ெப. (n.)

   60  ளி ெகாள்ளள  ெகாண்ட கரண் ; a small spoon holding 60 drops of liquid;tea spoon.

     [ேத  + கரண் ]

ேதக்கல்

 
 ேதக்கல் tēkkal, ெப. (n.)

   ெசம்பாைற; gravel rock, gravel stone (சாஅக.);

ேதக் -தல்

ேதக் -தல் dēkkiḍudal,    4 ெச. .  (v.i.)

   1. உண ன் யால் அ ல் ெவ ப்  நிைலயைடதல்; to be satiated, as a person with rich food.

   2. ஏப்ப தல்; to belch, eructate.

     "ெந ப் த் ன் ேதக் ன்ற " (கம்பரா. இலங்ைகெயரி. 46);.

   3. நீர ் த யன உள் நிரம்  ெவளிவ தல்; to brim over.

     "அ த ம ரக்்கா ேறா ந் ேதக் டச ்ெசய்தனன்" ( வாச. 3,171);.

     [ஏ → ேத → ேதக்  + இ -.]
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ேதக் வ

 
 ேதக் வ  tēkkivaruvi, ெப. (n.)

   ெதா  ேநாய்,  ட்டம்; leprosy (சாஅக);.

ேதக்

 
 ேதக்  tēkkivi, ெப. (n.)

   ெமாக  மரம்; mootchy tree (சாஅக);.
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ேதக்

ேதக் 1 dēkkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.i.)

   1. நீர ் த யவற்ைற ஒரிடத ்ேதங்கக் கட் தல்; to stop the flow, as of water;

 to dam up.

     "ெசவ்வ  நீெரா ங்  ேதக் னான்" (கம்பரா.  ம்பக ண.99);.

   2. நிரம்பப் ப தல்; to drink to the full.

     "நிைறமத்த ம ைவத் ேதக் " (கம்பரா. அ காய.215);.

   3 தைட பண் தல் (சங் அக.);:

 to obstruct.

     [ேதங்  → ேதக் -.]

 ேதக் 2 dēkkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. நிைறதல்:

 to be full, copious, abundant, replete.

     "ேதக் யேத டன்" (கல்லா. 1);.

   2. ஏப்பம் தல்; to belch.

     "ஆல ண் ட ேத கத் ேதக் வர"் (ேதவா. 529, 3);.

   3. ெத ட் தல்; to be sated, glutted, cloyed, satiated.

     "நாய்க  ெகா நாள் ண்  ேதக்  ந்தா டைல" (தா . எந்நாட.் யாக்ைக.3);.

     [ேதங் தல் → உயரத்ல்,  தன். ேதங்  → ேதக் . ேதக் தல்=அ வ ற் ள்ள காற்ைற எ ப் தல், 
ஏப்பம் தல். ஏப்பம் என் ம் ெசால் ம் ஒ க் ப்ெபா  எ ச்  த்த ஏகாரங் கலத்தேத 
( .தா.73);]

 ேதக் 3 tēkku, ெப. (n.)

   1. ெத ட்  (அக.நி.);; fullness;

 repletion, satiety.

   2. ஏப்பம்; belching, cructation. .

     "ேதக் ன் ய்ைம" ( றள்,942 உைர);.

     [ேதங்  → ேதக் ]

 ேதக் 4 tēkku, ெப. (n.)

   ேதக் மரம்; teak wood tree.

   ம. ேதக் ;   க. ேத , ேதக, ேதங் ;   ெத. ேட , ேத ;   ேகாண். ேடகா, ேதகர;   ெகாலா, ேதக், ெடக்;பர.் 
ேடரிக்ெமரி (ேதக்  மரம்);

     [ேதங் தல் = உயரத்ல்,  தல். ேதங்  → ேதக் . உயரந்்த அல்ல  உயரவ்ான மரம் ( .தா. 73);]

ேதக்  வைக

   1. ெப ந்ேதக்  - large variety of teak tree.

   2. ெவண்ேதக்  – white teak.

   3.  ழ்த ்ேதக்  - cashmere tree.

   4. கற்ேறக்  - patana oak.

   5.  ேதக்  - cleodendron serratum.

   6.  ந்ேதக்  - flower teak.

   7. ெசா ேதக்  – cori teak
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ேதக் ச்

 
 ேதக் ச்  tēkkuḍicci, ெப. (n.)

   க வண் ; a black bee.

     [ேதன் +  ச் . ேதங் ச்  → ேதக் ச் ]

ேதக்ெக

ேதக்ெக 1 dēkkeṟidal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. ெத ட் தல்; to be satiated;

 to be surfeited, cloyed.

   2. ஏப்ப தல்; to belch.

     "ேதக்ெக ந்  வ த ற் ம் னல்" (கம்பரா. பாலகா. ஆற் ப்.  10);.

   3. நிைறதல்; to be full, brimfui;

 to swell, as the ocean.

     [ேதக் 2 + எ --]

 ேதக்ெக 2 dēkkeṟidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நிரம்ப ண் தல்; to cat to the full.

     "ெசயற்றைலநின் ழப்பவரக் ேடக்ெக வர"் (தணிைகப் .நாட.்130);.

     [ேதக்  + எ -.]

ேதக்ெகாக்

 
 ேதக்ெகாக்  tēkkokku, ெப.(n.).

   ேதமா; sweet mango.

     [ேத + ெகாக் . ெகாக்  = மாமரம்]

ேத ைக

 
 ேத ைக tēgigai, ெப. (n.)

   ஒ  ; a worm.

ேதங்கண்ணி

 
 ேதங்கண்ணி tēṅgaṇṇi, ெப. (n.)

   காட் க்  அழ ய கண்கைள உைடய கடல் ன்; sea fish which has beautiful eyes.

     [ேதம் + கண்ணி]

ேதங்க கந்தளத்தல்

ேதங்க கந்தளத்தல் tēṅgamugandaḷattal, ெப. (n.)

   ப  த யவற்றால் அளக் ம் அள வைக (ெதால்.எ த் . 2, உைர);; measuring grain, etc., with a standard 
measure.

     [ேதங்  +  கத்  + அளத்தல்]
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ேதங்கல்

ேதங்கல் tēṅgal, ெப. (n.)

   1. நிைறதல்; full.

   2. அசச்க் ப் ; gesture of fear.

   3.  தல்; overwhelm.

   4.  ைலதல்; collapse.

     [ேதங்  + அல். 'அல்' ெதா ற்ெபயரீ .]

ேதங்கனி

ேதங்கனி1 tēṅgaṉi, ெப. (n.)

   ேதங்காய்; coconut.

     "ேதங்கனி ங் ெகாண்  வந்  ராக ைவத்தாராம்" (ேகாவக. 65);.

     [ெதங்  + கனி → ெதங் கனி → ேதங்கனி. ேதங்காம் பாரக்்க]

 ேதங்கனி2 tēṅgaṉi, ெப. (n.)

    ைவ நிைறந்த பழவைக; sweet fruit.

     [ேதம் + கனி. ேதம் = இனிைம]

ேதங்காய்

ேதங்காய்1 tēṅgāy, ெப. (n.)

   ெதன்ைன மரத் ன் காய்; fruit of coconut tree.

ேதங்காய் ன்னவன் இ க்கக் ேகாம்ைப ப் னவன் ெதண்டம் இ க் றதா? (பழ.);.

   ம. ேதங்ங, ெதங்வங்கா ;   க. ெதங் ன கா , ெதங்கா ;   ெத. ெடங்காய, ெதங்காய;    ட. 
ெதங்ெக;   ேகாத. ெதங்காய்;    ட. ெதாக்;பட. ெதங்ெக

     [ெதன்ைன + காய் → ெதன்னங்காய் → ெதங்கங்காய் → ேதங்காய்]

ேமற்பக்கம் ஓடால் டப்பட் க் ம். உட்பக்கம் ெவண்ணிறமான சைத ம், நீ க் ம்.  ற் ன 
ேதங்கா ல் சைதப்பற்  ந்  நீர ் ைறந் ம், இளந்ேதங்கா ல் சைதப்பற்  ைறந்  நீர ்

ந் க் ம். ேதங்காைய உலரத்் க் ெகாப்பைரயாக் , அைதச ்ெசக் ட்  ஆட் த் 
ேதங்காெயண்ெணய் எ ப்பர ்(சாஅக.);

ேதங்காய் வைக

   1.  த் ேதங்காய் - இ ேவ ெநல் .

   2.  ந்ேதங்காய் - ச த் ராப் பழம்

   3. ெகாடை்டத ்ேதங்காய் - matured coconut.

   4. ெகாப்பைரத் ேதங்காய் - dried coconut.

   5.  ேதங்காய் - fully riped though small.

   6. இளநீரத் ்ேதய்காய் - tender coconut.

   7. ேதளித் ேதங்காய் - a kind of red coconut.

 ேதங்காய்2 tēṅgāy, ெப. (n.)

   இனிய காய்; Sweet fruit.
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ேதங்காய்க்கன்

 
 ேதங்காய்க்கன் tēṅgāykkaṉ, ெப. (n.)

   ேதங்கா ன் ேம டத் ள்ள க்கண்; he three eyes of the coconut

ம. ேதங்ஙாக்கண்

     [ேதங்காய் + கண்]

ேதங்காய்க்கண் ற-த்தல்

ேதங்காய்க்கண் ற-த்தல் tēṅgāykkaṇtiṟattal,    4. ெச.  (v.i.)

   ேதங்காய்க் ள் ம ந்ைதப் கட் வதற்காக அதன் கண்ைணத் ைளத்தல்; to make a hole through one of 
three eyelets on the top of the shell in order to insert medicine or other drugs into it after clearing the water contained it.

     [ேதங்காய் + கண் +  ற-.]

ேதங்காய்க்க

 
 ேதங்காய்க்க  tēṅgāykkaṇu, ெப. (n.)

   ேதங்காேயாட் ன் நரம் ; joints of the three sections of a coconut shell.

     [ேதங்காய் + க ]

ேதங்காய்க்கயர்

ேதங்காய்க்கயர ்tēṅgāykkayar, ெப. (n.)

   1. ேதங்காய் உச் ன் ெமல்ேலா  (யாழ்ப்.);; soft or spongy crown of the coconut.

   2. ேதங்காேயாட்ேடா  பற் க் ம் ப ப் ன் ேதால்; lowest part of the coconut kernal sticking to the shell 
(ெசஅக.);.

     [ேதங்காய் + கயர]்

ேதங்காய்க்க ல்

 
 ேதங்காய்க்க ல் tēṅgāykkayil, ெப. (n.)

   பா த் ேதங்காய்; half of a coconut.

ம வ. ேதங்காய் , ேதங்காய் 

     [ேதங்காய் + க ல்]

ேதங்காய்க்கன்ன

 
 ேதங்காய்க்கன்ன  dēṅgāykkaṉṉamudu, ெப. (n.)

ேதங்காய்க்கன்னல  பாரக்்க;see__,

     [ேதங்காய்க்கன்னல  → ேதங்காய்க் கன்ன ]

ேதங்காய்க்கன்னல

 
 ேதங்காய்க்கன்னல  dēṅgāykkaṉṉalamudu, ெப. (n.)

   ேதங்காய்ப்பாைலச ்ேசரத்் ச ்ெசய்த கன்னல ; a sweet preparation with coconut pulp.

     [ேதங்காய் + கன்னல ]

ேதங்காய்க் ைர

 
 ேதங்காய்க் ைர tēṅgāykārai, ெப. (n.)

ேதங்காய்ப் க் ைர பாரக்்க;see__,

     [ேதங்காய் +  ைர]
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ேதங்காய்க் ற்

 
 ேதங்காய்க் ற்  tēṅgāykāṟṟu, ெப. (n.)

   ேதங்காய்ப் பத்ைத; cocoanut kernel sliced into several pieces.

ம வ, ேதங்காய்ப் பத்ைத ேதங்காய்ச ் ல், ேதங்காய்த் ண் , ேதங்காய் வ ர.் ேதங்காய்ப்பல்

     [ேதங்காய் +  ற் ]

ேதங்காய்க் க்ைக

 
 ேதங்காய்க் க்ைக tēṅgāykkuḍukkai, ெப. (n.)

   ேதங்காேயாட் னாற் ெசய்த ப் ; a round empty shell of coconut made to serve as a bottle to preserve anything 
(சாஅக.);.

ம. ேதங்ஙாக் க்க

     [ேதங்காய் +  க்ைக]

ேதங்காய்க்

 
 ேதங்காய்க்  tēṅgāykkuḍumi, ெப. (n.)

   உரித்த ேதங்கா ல் டப்பட்ட உச் நாரக்் கற்ைற; tuft of fibres on the crown of the coconut.

     [ேதங்காய் +  ]

ேதங்காய்க் ப்

 
 ேதங்காய்க் ப்  tēṅgāykkuruppu, ெப. (n.)

ேதங்காய்ப்  பாரக்்க;see__,

     [ேதங்காய் +  ப் ]

ேதங்காய்க் ம்ைப

 
 ேதங்காய்க் ம்ைப tēṅgāykkurumbai, ெப. (n.)

    ராத் ேதங்காய்; immature coconut perhaps not fertilised (சாஅக.);.

     [ேதங்காய் +  ம்ைப]

ேதங்காய்க்

 
 ேதங்காய்க்  tēṅgāykāṭu, ெப. (n.)

   ேதங்காய்கள் இட் ைவத் க் ம்  ெகாட்டைக (நாஞ்);; a shed where coconuts are stored

ம.ேதங்ஙக்

     [ேதங்காய் +  ]

ேதங்காய்க்ெகாப்பைர

 
 ேதங்காய்க்ெகாப்பைர tēṅgāykkopparai, ெப. (n.)

   உலரந்்த ேதங்காய்; dried kernal of coconut (சாஅக.);.

     [ேதங்காய் + ெகாப்பைர]
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ேதங்காய்க்ேகாம்ைப

 
 ேதங்காய்க்ேகாம்ைப tēṅgāykāmbai, ெப. (n.)

ெதன்னங்ேகாம்ைப பாரக்்க;see __,

     [ேதங்காய் + ேகாம்ைப]

ேதங்காய்கட் ய -த்தல்

ேதங்காய்கட் ய -த்தல் tēṅgāykaḍḍiyaḍittal,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

   ெதாந்தர  ெசய்தல்; to give trouble, to vex, worry.

     [ேதங்காய் + கட்  + அ -.]

ேதங்காய்சச்ைத

 
 ேதங்காய்சச்ைத dēṅgāyccadai, ெப. (n.)

   ேதங்கா ட ்சைதப்பற் ; kernal of coconut (சாஅக.);.

     [ேதங்காய் + சைத]

ேதங்காய்ச் ண்

 
 ேதங்காய்ச் ண்  tēṅgāycciṇṭu, ெப. (n.)

ேதங்காய்க்  பாரக்்க;see__,

     [ேதங்காய் +  ண் ]

ேதங்காய்ச் ரட்ைட

 
 ேதங்காய்ச் ரடை்ட tēṅgāycciraṭṭai, ெப. (n.)

   ெகாட்டங்கச் ; half of a coconut shell.

   ம.  ரட்ட;க. கரட:  ட. ெசரெட: பட. கரட்ட

     [ேதங்காய் +  ரடை்ட]

ேதங்காய்ச் ல்

ேதங்காய்ச் ல் tēṅgāyccil, ெப. (n.)

   1. ேதங்காய்ப் ப ப் ன் ; a piece of coconut albumen with or without the shell.

   2. ெகாட்டங்கச் க் ; a piece of coconut shell.

     [ேதங்காய் +  ல்]

ேதங்காய்ச் -தல்

ேதங்காய்ச் -தல் dēṅgāyccuḍudal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேதங்காையக் கண் வ யாகத் ைளத்  ெவல்லம், கடைல, அரி , வ த்த எள் தலானவற்ைற 
உள்ேள நிைறத்தைடத்  நிலத் ல் ைதத்  அவ் டத் ல் ட்  ேவகைவத்தல்; to cook the coconut by 
kiln method, with some edibles.

ேதங்காய்செ்சாட்

 
 ேதங்காய்செ்சாட்  tēṅgāyccoṭṭu, ெப. (n.)

   ேதங்காய்ப் ப ப் ன் ண்  ( ன்);; Slice or thin piece of coconut albumen.

     [ேதங்காய் + ெசாட் ]
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ேதங்காய்த்தட்

 
 ேதங்காய்த்தட்  tēṅgāyttaṭṭu, ெப. (n.)

   கப்ப ன் ன்பக்கத்  ேமற்றட் ; poop deck

     [ேதங்காய் + தட் ]

ேதங்காய்த்தண்ணீர்

ேதங்காய்த்தண்ணீர ்tēṅgāyttaṇṇīr, ெப. (n.)

   1. இளநீர;் the sweet astringent fluid of tender coconut.

   2.  ற் ய ேதங்கா ன் தண்ணிர;் sweet water of the riped coconut (சாஅக);.

     [ேதங்காய் தண்ணீர]்

ேதங்காய்த்தைலயன்

 
 ேதங்காய்த்தைலயன் tēṅgāyttalaiyaṉ, ெப. (n.)

   ேதங்காையப் ேபான்ற தைல ைடேயான்; one having a big head like coconut (சாஅக);.

     [ேதங்காய் + தைலயன்]

ேதங்காய்த் கல்

 
 ேதங்காய்த் கல் tēṅgāyttirugal, ெப. (n.)

ேதங்காய்த் வல் பாரக்்க;see__,(சாஅக.);.

     [ேதங்காய் +  கல்]

ேதங்காய்த்  பாரக்்க:see__,

     [ேதங்காய் +  ]

ேதங்காய்த் ண்

 
 ேதங்காய்த் ண்  tēṅgāyttuṇṭu, ெப. (n.)

ேதங்காய்க் ற்  பாரக்்க;see__,

     [ேதங்காய் +  ண் ]

ேதங்காய்த் ம்

 
 ேதங்காய்த் ம்  tēṅgāyttumbu, ெப. (n.)

   ேதங்காய் நாரக்் க  (யாழ்ப்);; thread made by fibres of the coconut-husk

     [ேதங்காய் +  ம் ]

ேதங்காய்த் வல்

 
 ேதங்காய்த் வல் tēṅgāytturuval, ெப. (n.)

   ேதங்காய்ப் ப ப் ன் ய ; coconut scrapings (சாஅக.);.

     [ேதங்காய் +  வல்]

ேதங்காய்த்

 
 ேதங்காய்த்  tēṅgāytturuvi, ெப. (n.)

   ேதங்காய்ப் ப ப்ைபத ் ங் க ; coconut scraper.

     [ேதங்காய் +  ]
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ேதங்காய்த் மைன

 
 ேதங்காய்த் மைன tēṅgāytturuvumaṉai, ெப. (n.)

ேதங்காய்த்  பாரக்்க;see__,

     [ேதங்காய் +  ம் + மைண]

ேதங்காய்த் ைவயல்

 
 ேதங்காய்த் ைவயல் tēṅgāyttuvaiyal, ெப (n.)

   ேதங்காய்ப் ப ப் ம் மசாைல ம் கலந்தைரக்கப்ப ம் ெதா க  வைக; chutny, as side dish, made of 
coconut kernal and spices.

     [ேதங்காய் +  ைவயல்]

ேதங்காய்ெநய்

 
 ேதங்காய்ெநய் tēṅgāyney, ெப. (n.)

   ேதங்காய்ப் பா னின்  காய்ச் ெய க்கப்ப ம் எண்ெணய்; a kind of fragrant oil prepared from coconut 
juice.

   ேதங்காெயண்ெணய் ேவ ;ேதங்காய்ெநய் ேவ  ம. ேதங்ஙாெநய்

     [ேதங்காய் + ெதம்]

ேதங்காய்ெநற்

 
 ேதங்காய்ெநற்  tēṅgāyneṟṟu, ெப. (n.)

    ரந்்த ேதங்காய்; matured and dried coconut useful for rising seedlings (சாஅக.);.

     [ேதங்காய் + ெதற் ]

ேதங்காய்ப்பத்ைத

 
 ேதங்காய்ப்பத்ைத tēṅgāyppattai, ெப. (n.)

ேதங்காய்க் ற்  பாரக்்க;see__,

     [ேதங்காய் + பத்ைத]

ேதங்காய்ப்ப ப்

 
 ேதங்காய்ப்ப ப்  tēṅgāypparuppu, ெப. (n.)

   ேதங்கா ன் உடச்ைதப்பற் ; coconut kernal (சாஅக);.

     [ேதங்காய் + ப ப் ]

ேதங்காய்ப்பல்

 
 ேதங்காய்ப்பல் tēṅgāyppal, ெப. (n.)

ேதங்காய் ற்  பாரக்்க;see__,

ம. ேதங்ஙாப்பல்

     [ேதங்காய் + பல்]
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ேதங்காய்ப்பாயசம்

 
 ேதங்காய்ப்பாயசம் tēṅgāyppāyasam, ெப. (n.)

ேதங்காய்க்கன்னல  பாரக்்க;see__,

     [ேதங்காய் + பாயசம்]

ேதங்காய்ப்பாைர

ேதங்காய்ப்பாைர1 tēṅgāyppārai, ெப. (n.)

   ேதங்காய் மடை்ட உரிக்க உத ம் க ; an iron-piece fixed in a stone for husking coconut.

 ேதங்காய்ப்பாைர2 tēṅgāyppārai, ெப.. (n.)

   எட் ரல நீளம் வளரக் ய ம் நீலப்பசை்ச நிற ைடய மான கள்ளப் பாைற ன் ( னவ);; horse-
mackerel, bluish green, attaining 8 inch in length.

     [ேதங்காய் + பாைர]

ேதங்காய்ப்பால்

ேதங்காய்ப்பால் tēṅgāyppāl, ெப. (n.)

   1. ேதங்காய்த் வ னின்  ந்த பால்; coconut juice pressed from the scraped kernal.

ஆப்பத்ைதத் ேதங்காய்ப் பா ல் ேசரத்் ண்டால் அ ைமயான ைவ.

   2.. ேதங்காய்த் வ னின்  ந்  ச க்கைர ட் ச ்சைமக்கப்ப ம் ப கம்; a sweet preparation of 
coconut juice.

ம. ேதங்காப்பால்

     [ேதங்காய் + பால்]

ேதங்காப்பால யல்

 
 ேதங்காப்பால யல் tēṅgāppālaviyal, ெப. (n.)

   ேதங்காய்ப்பாேலா  பல க கள் ஒன்  ேசரத்் ச ்சைமத்த க வைக (யாழ்ப்);; a vegetable curry cooked 
with coconut juice.

ம வ. ெசா  (ெநல்ைல);

     [ேதங்காய் + பால் + அ யல்]

ேதங்காய்ப்பாைற

ேதங்காய்ப்பாைற1 tēṅgāyppāṟai, ெப. (n.)

   கடல் பாைற னின் வைக; a kind of sea fish of the caranx genus (சாஅக,);.

     [ேதங்காய் + பாைற]

ேதங்காப்பாைற

ேதங்காப்பாைற2 tēṅgāppāṟai, ெப. (n.)

   ேதங்காய்ப் ைவக் ெகாண்  ெசய்யப்ப ம் ன்பண்டம்; a toffee made by coconut.

     [ேதங்காய் + பாைற]

ேதங்காய்ப் ண்ணாக்

 
 ேதங்காய்ப் ண்ணாக்  tēṅgāyppiṇṇākku, ெப. (n.)

   ேதங்கா னின் ம் எண்ெணய் எ த்த ற  எஞ் ய சக்ைக; the residue or

 refuse or oil cake left after extracting the oil from the kernal by a mill (சாஅக.);.

இ  ேகா ,  றா, பன்  ேபான்றவற் க்  உணவாக ம், ெதன்ைனக்  எ வாக ம் பயன்ப ம்.

ம. ேதங்காப் ண்ணாக்

     [ேதங்காய் +  ண்ணாக் ]
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ேதங்காய்ப் ரிக்க

 
 ேதங்காய்ப் ரிக்க  tēṅgāyppurikkayiṟu, ெப. (n.)

   ெதன்னம் நாரினாலான க ; thread made of coconut fibre.

     [ேதங்காய் + ரி + க ]

ேதங்காய்ப்

ேதங்காய்ப்  tēṅgāyppū, ெப. (n.)

   1. ேதங்காய் ைன; the white solid albumen sprouting inside the coconut.

   2. ேதங்காய்த் வல் பாரக்்க;see__,(சாஅக);.

     [ேதங்காய் +  ]

ேதங்காய்ப் க் ைர

 
 ேதங்காய்ப் க் ைர tēṅgāyppūkārai, ெப. (n.)

   ேதங்காய்த் வல் ேபா ள்ள ைவக் ெகாண்ட ைரவைக; a kind of brown spinach, the flowers of which 
resemble scraped coconut.

     [ேதங்காய் +   +  ைர]

ேதங்காய்ப்

 
 ேதங்காய்ப்  tēṅgāyppūṭu, ெப. (n.)

   அரி ப்  எ ம் ெச ; a plant

     [ேதங்காய் +  ]

ேதங்காய்ப் த் ண்

 
 ேதங்காய்ப் த் ண்  tēṅgāyppūttuṇṭu, ெப. (n.)

   ேதங்காய்த் வல் ேபால் ெமதெ்தன்  ெநய்த ப த் த் ண் ; turkey towel.

ேபசச்ாளரக் க் த் ேதங்காய்ப் த் ண்  ேபாரத்் ேனன் (உவ.);.

ேதங்காய்ப் நா

 
 ேதங்காய்ப் நா  tēṅgāyppūnāṟi, ெப. (n.)

ேதங்காய்ப் க் ைர (யாழ்அக); பாரக்்க;see__,

     [ேதங்காய் +  + நா ]

ேதங்காய்ப் வைற

 
 ேதங்காய்ப் வைற tēṅgāyppūvaṟai, ெப. (n.)

   பால் யப்பட்ட ேதங்காய்த் வலாற் ெசய்யப்ப ம் க வைக; a kind of curry prepared from coconut-
scrappings whose juice has been pressed out.

     [ேதங்காய் +  வைற]

ேதங்காய்மட்ைட

 
 ேதங்காய்மடை்ட tēṅgāymaṭṭai, ெப. (n.)

   ேதங்கா ன் ேம க் ம் நாரப்்பாகம் – கதம்ைப; coconut fibre and husk (சாஅக);.

     [ேதங்காய் + மடை்ட]

   ெதன்ைன மடை்ட ேவ ;ேதங்காய் மடை்ட ேவ
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ேதங்காய்மணி

ேதங்காய்மணி tēṅgāymaṇi, ெப. (n.)

   1. ேதங்காய் ைன (ெவ);;seed of a coconut

   2. ேதங்காய்க் ெகாப்பைர; kernal of coconut.

     [ேதங்காய் + மணி]

ேதங்காய்மந் ரி-த்தல்

 
 ேதங்காய்மந் ரி-த்தல் tēṅgāymandirittal, ெச. . . (v.i.)

ேதங்காேயா -தல் பாரக்்க;see__,

     [ேதங்காய் + மத் ரி]

ேதங்காய்மரம்

 
 ேதங்காய்மரம் tēṅgāymaram, ெப.. (n.)

ெதன்ைனமரம் பாரக்்க;see__,

   ேதங்காய் மரத் ல் ேதள்ெகாட்ட மாங்காய் மரத் ல் ெநரி ஏ யதாம் (பழ);. க. ெதங் ன மர;பட 
ெதங்ெகெமார

     [ேதங்காய் + மரம்]

ேதங்காய் கரி

 
 ேதங்காய் கரி tēṅgāymugari, ெப. (n.)

   ேதங்காய்க் கண்களின் இைடப்பாகம்; the portion in the coconut - shell between its two closed eyes, deemed the 
hardest part.

     [ேதங்காய் +  கரி]

ேதங்காய் ழ்

 
 ேதங்காய் ழ் tēṅgāymugiḻ, ெப. (n.)

   ேதங்கா ன் மடல் ( ன்.);; the integument of coconut

     [ேதங்காய் +  ழ்]

ேதங்காய் ைள

 
 ேதங்காய் ைள tēṅgāymuḷai, ெப. (n.)

   ேதங்காய்ப் ப ப் ன் ைளப்ப ; the almond like substance (சாஅக.);.

     [ேதங்காய் +  ைன]

இ  ற் ம்ேபா  உட்பக்கம் வைத ம் கவரந்் ெகாள் ம்.

ேதங்காய்

 
 ேதங்காய்  tēṅgāymuṟi, ெப. (n.)

ேதங்காய்  பாரக்்க;see__,

ம வ, ேதங்காய் ளி, ேதங்காய் 

     [ேதங்காய் +  ]
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ேதங்காய்

 
 ேதங்காய்  tēṅgāymūṭi, ெப. (n.)

   உைடத்த ேதங்கா ன் பா ; half of a coconut (சாஅக);

     [ேதங்காய் +  .   →   →  ]

   ேதங்கா ன் நரம் ; the three nerves of a coconut.

     [ேதங்காய் +  ரி]

ேதங்காய்ெமாத்

 
 ேதங்காய்ெமாத்  tēṅgāymotti, ெப. (n.)

   மாட் ன் ன்னங்கா ன் இைட ள்ள தைசத் ரட்  (யாழ்.அக.);; lump of flush in the middle of the 
forelegs of cattle or buffaloes (ெசஅக);.

     [ேதங்காய் + ெமாத் ]

ேதங்காய்வ ர்

 
 ேதங்காய்வ ர ்tēṅgāyvagir, ெப. (n.)

ேதங்காய்க் ற்  பாரக்்க;see__,

     [ேதங்காய் + வ ர]்

ேதங்காய்வ க்ைக

 
 ேதங்காய்வ க்ைக tēṅgāyvaḻukkai, ெப. (n.)

   ேதங்கா ன் ற்றாத உள்ளீ ; soft kernal or albumen of an immature coconut.

     [ேதங்காய் + வ க்ைக]

ேதங்காய்ெவட்

 
 ேதங்காய்ெவட்  tēṅgāyveṭṭi, ெப. (n.)

   ேதங்காய் மடை்ட உரிக் ங் க ; instrument for husking coconut.

     [ேதங்காய் + ெவட் ]

ேதங்காய்ெவண்ெணய்

 
 ேதங்காய்ெவண்ெணய் tēṅgāyveṇīey, ெப. (n.)

ேதங்காய்ெநய் பாரக்்க;see__,

     [ேதங்காய் + ெவண்ெணய்]

ேதங்காய

 
 ேதங்காய  tēṅgāyaḍi, ெப. (n.)

   எ ரி ன் ேதங்காையத் தன் ேதங்கா ல் உைடத்தவேன ெவன்றவெனன்  க தப்ப ம் 
ைளயாட்  வைக (யாழ்அக);; a game in which a person breaking the coconut of his antagonist with his own, is 

declared the winner.

     [ேதங்காய் +அ ]
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ேதங்காெயண்ெணய்

 
 ேதங்காெயண்ெணய் tēṅgāyeṇīey, ெப. (n.)

   ேதங்கா ன் எண்ெணய்; coconut oil (சாஅக);.

   ம. ேதங்காணி;பட. ெதங்ெகண்ெண

     [ேதங்காய் + எண்ெணய்]

ேதங்காய்க் ெகாப்பைரையச ்ெசக் ட்  ஆட்டக் ைடப்ப . ெவளிரம்ஞ்சள் நிற ைடயதா ம் 
மண ைடயதா ம் ெநய் ேபான் க் ம்.  ளிரில் உைற ந் தன்ைம ைட . நாட்பட ந்தால் 
ெகட் ப் ேபா ம். ம ந் க் த ம். ம ரப்் செ்சண்ெணயா ம், சைமயெலண்ெண யா ம் 
பயன்ப ம்.

ேதங்காெயண்ெணய்சச்வ்

 
 ேதங்காெயண்ெணய்சச்வ்  tēṅgāyeṇīeyccavvu, ெப. (n.)

   ச க்காரக் கட் ; soap (சாஅக);.

     [ேதங்காய் + எண்ெணய் + சவ் ]

ேதங்காெய -தல்

ேதங்காெய -தல் dēṅgāyeṟidal,    3 ெச. . (v.i.)

   இைறத் ேமனி ன் ன் த  ேதங்கா ைடத்தல் (நாஞ்);; to dash coconuts and break, as offering to an 
idol.

     [ேதங்காய் + எ ]

ேதங்காேயா

 
 ேதங்காேயா  tēṅgāyōṭu, ெப. (n.)

   ெகாட்டாங்கச் ; coconut shell (சாஅக);.

     [ேதங்காய் + ஒ ]

ேதங்காேயா -தல்

ேதங்காேயா -தல் dēṅgāyōdudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேதங்கா ல் ஆற்றல் உண்டா ம்ப  மந் ரித்தல் ( ன்.);; to confer magical virtues on coconut by incantations.

     [ேதங்காய் + ஒ ]

ேதங் ட்

 
 ேதங் ட்  tēṅgiṭṭi, ெப. (n.)

   ேதள் ெகா க் ப் பச் ைல; a kind of medicinal plant (சாஅக);.

ேதங் -தல்

ேதங் -தல் dēṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. நிைறதல்; to fill, become full, rise to the brim.

     "ம வ  ேதங்  ம்பம்" ( ப் .501);.

   2. தங் தல்; to stay, stagmate.

     "ேதங்  கங்ைகத் ச ்ெசங்கணான்" (கம்பரா. காட் . 21);.

   3.  தல் ( ன்);; to be crowded, abundant, copious.

     [ெதண் தல் = ெதம் தல், ேமற் ளப் தல். ெதண்  → ெதங்  → ேதங் . ேதங் தல் = உயரத்ல், 
தல்]
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ேதங்

ேதங் 2 dēṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. மனங்கலங் தல் ( ங்.);; to be puzzled, to be in trepidation.

     "நீர ்ேதங்க ேவண்டா ேற" (ஈ . 9,7,9);.

   2. கால நீட் த்தல்; to delay, tarry.

     "ேதங்கா ேவா ேநரிைறஞ்ச" (ெபரிய,  தா,267);.

   3. ெக தல்; to perish;

 to be ruined.

     "ேதங்காத மள்ளர"் ( வக. 16);.

 ேதங் 3 dēṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அஞ் தல்; to be afraid.

     "நாம் இத்ைதச ்ெசய் ம்ப ெயன் என்  ேதங் தல் அல்ப ைடய வனல்லன்" ( .வ்.ெபரியாழ். 
2,9,3,  யா, பக். 45);.

     [ யங்  → ேதங் ]

 ேதங் 4 tēṅgu, ெப. (n.)

   ெதங் ; coconut.

     [ெதங்  → ேதங் ]

ேதங் தண்ணீர்

 
 ேதங் தண்ணீர ்dēṅgudaṇṇīr, ெப. (n.)

   ேதங்  நிற் ம் தண்ணீர;் stagnant water (சாஅக);.

     [ேதங்  + தண்ணீர]்

ேதங் ழல்

ேதங் ழல் tēṅguḻl, ெப. (n.)

   பணியார வைக; a kind of vermicular confection made of rice paste.

     "ெபாரி ேதங் ழ லப்பம்" (தனிப்பா. 2,75,189);.

ம. ேதங் ழல்

     [ேதன் +  ழல்]

ேதங் ழ ரல்

 
 ேதங் ழ ரல் tēṅguḻlural, ெப. (n.)

ேதங் ழற் ெசப்  பாரக்்க;see__,

     [ேதன் +  ழல் + உரல்]

ேதங் ழ ழக்

 
 ேதங் ழ ழக்  tēṅguḻluḻkku, ெப. (n.)

ேதங் ழற்ெசப்  பாரக்்க;see__,

     [ேதங் ழல் + உழக் ]
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ேதங் ழற்ெசப்

 
 ேதங் ழற்ெசப்  tēṅguḻṟceppu, ெப. (n.)

   ேதங் ழல்  ங் க ; cylindrical utensil for preparing__,

ம வ. ேதங் ழல் அச்

     [ேதன் +  ழல் + ெசப் ]

ேதங்ைகச் ட் ப் ைகத்
ேதங்ைகச் ட் ப் ைகத் -தல் dēṅgaiccuḍḍuppugaidduviḍudal,    20 ெச. .  (v.i.)

   ேதங்காையச ் ட்  ைககாட் தல்; exposing to the fumes of burnt coconut (சாஅக.);.

ேதசக்காவல்

ேதசக்காவல்1 tēcakkāval, ெப. (n.)

   தாய் நாடை்டக் காவல் ரிைக; guarding the mother-land.

     [ேதசம் + காவல்]

 ேதசக்காவல்2 tēcakkāval, ெப. (n.)

   ெகாள்ைளயரால் ன்பம் ேநராதப  இைற  நிலமளித்  நாடை்டக் காவல் ரியச ்ெசய் ம் 
பைழய ைற; the ancient system of guarding a tract of country against marauders and compensating the person or 
persons employed for the purpose by grants of land rent free or by various fees or allowances (R.F.);.

ேதசகாலம்

 
 ேதசகாலம் tēcakālam, ெப. (n.)

    ப் ட்ட ேவைள; ெபா , சந்  எ ம் காலம்; particular time, day, evening and dusk (கல்ெவ.);.

ேதசத்தைலவர்

 
 ேதசத்தைலவர ்tēcattalaivar, ெப. (n.)

   நா  ம் ெசல்வாக் ள்ள தைலவர;் national leader.

     [ேதசம் + தைலவர]்

ேதசத் ேராகம்

 
 ேதசத் ேராகம் tēcatturōkam, ெப. (n.)

ேநசவஞ்சைன பாரக்்க;see__,

     [ேதசம் +  ேராகம்]

 Skt. dhuroha → த.  ேராகம்

ேதசத்ெதாண்டன்

 
 ேதசதெ்தாண்டன் tēcattoṇṭaṉ, ெப. (n.)

ேதசப்பற்றாளன் பாரக்்க;see__,

     [ேதசம் + ெதாண்டன். ெதாண்  – ெதாண்டன்]

ேதசத்ெதாண்

 
 ேதசதெ்தாண்  tēcattoṇṭu, ெப. (n.)

   நாட்  நலைன ன்னி த் ச ்ெசய் ம் ஊ யம்; patriotrict service.

தைலப் ேபாரில் ேதசத் ெதாண்ேட ன்னி த்தப்பட்ட .

     [ேதசம் + ெதாண் ]
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ேதசத மம்

 
 ேதசத மம் dēcadarumam, ெப. (n.)

ேதசப்பழைம பாரக்்க; __,

     [ேதசம் + த மம்]

ேதசப்படம்

 
 ேதசப்படம் tēcappaḍam, ெப. (n.)

   நாட் ன் அர யல், நில அைமப்ைபக் காட் ம் படம்; map (of a country);.

     [ேதசம் + படம்]

 ேதசப்படம் tēcappaḍam, ெப. (n.)

   நாட் ன் அர யல், நில அைமப்ைபக் காட் ம் படம்; map (of a country);.

த.வ. நாட் ப்படம்

ேதசப்பண்

 
 ேதசப்பண் tēcappaṇ, ெப. (n.)

ேத யப்பண் பாரக்்க; __

ம வ. நாட் ப்பண்

     [ேதசம் + பண்]

ேதசப்பழைம

 
 ேதசப்பழைம tēcappaḻmai, ெப. (n.)

   நாட்  வழக்கம் (யாழ்ப்.);; ancient or established customs or usages of a country.

     [ேதசம் + பழைம]

ேதசப்பற்றாளி

 
 ேதசப்பற்றாளி tēcappaṟṟāḷi, ெப. (n.)

   தாய் நாட் ன்  ந்த பற் ைடயவன்; patriotic person.

தைலப் ேபாரி பட்ட ேதசப்பற்றாளிகள் தனிைமச ் ைற லைடக்கப் பட்டனர ்(உ.வ.);

     [ேதசம் + பற்றாளி]

ேதசப்பற்

 
 ேதசப்பற்  tēcappaṟṟu, ெப. (n.)

   ஒ வர ்தம் நாட்  நலனி ம் வளரச்் ம் கடைம ணரே்வா க் ம் ஈ பா ; patriotism; love for 
one's country.

     [ேதசம் + பற் ]
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ேதசபக்தன்

 
 ேதசபக்தன் tēcabaktaṉ, ெப. (n.)

ேதசப்பற்றாளி பாரக்்க;__,

     [ேதசம் + பக்தன். பத்தன் → பக்தன்]

த.பத்தன் → Skt. bakta

 ேதசபக்தன் tēcabaktaṉ, ெப. (n.)

   நாட் ன்  அ கப் பற் ைடயவன்; patriot.

தைலப் ேபாராட்ட காலத் ல் ேதசபக்தரக்ள் (நாட் ப் பற் ைடயவரக்ள்); நா  கடத்தப்பட்டாரக்ள்.

ேதசபக்

 
 ேதசபக்  tēcabakti, ெப. (n.)

ேதசப்பற்  பாரக்்க; __,

     [ேதசம் + பக் . பத்  → பக் ]

த. பத்  → Skt. bakti

 ேதசபக்  tēcabakti, ெப. (n.)

   நாட் ப்பற் ; patriotism, love for one's country.

ேதசபண்டாரி

 
 ேதசபண்டாரி tēcabaṇṭāri, ெப. (n.)

   ெதள்ளா  எ ந்த நந் வரம் ைடய றப் ப் ெபயரக்ளில் ஒன் ; name of __,

     [ேதசம் + பண்டாரி']
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ேதசம்

ேதசம் tēcam, ெப. (n.)

   1. இடம்; place.

காலேதச ம ந்  நடத்த ேவண் ம். ேதசங்கள்ேதா ம் ெமா  (பாைஷ);கள் ேவ  (பழ);.

   2. நா ; country, province, territory, land, district.

ேதசெமல்லாம் கழ்ந்தா ங் கச்  ( வாச. 94);.

ேதசத்  நன்ைம ைம அரசரக்்  இல்ைலயா?(பழ);.

   3. நாவலந் ல் அைமந்த 56 ேதசங்கள்; countries of ancient India, 56 in number.

ம. ேதசம்

     [  →   →  ைக =  , எல்ைல.  ைகதல்= தன்,  ரத்ல்,  ரம்ானமாதல், 'மாதம் ைகந்த 
', 'அதன் ைல இன் ம் ைகய ல்ைல' என்ப  ெதன்னாட்  வழக் .  ைக →  ைச =  , 

எல்ைல, பக்கம்.  ைச → (ேதக → ேதசம்]

ைச, ேதசம் என் ம் ெசாற்கள் பக்கம் என் ம் ெபா ளில் வ தைல 'அந்தத் ைசக்ேக ேபாக 
மாட்ேடன்' என் ம் த ழ் வழக்கா ம், 'ஏகேதசம்' என் ம் வடெமா  வழக்கா ம் அ யலாம். 
ஏகேதசம் = ஒ  பக்கம், ஒ  ப . ேதசம் என் ம் ெசால் தலாவ  எல்ைலையக் த் ,  ன்  ஒர ்
எல்ைல ல் அல்ல  பக்கத் ல் உள்ள நாடை்டக் த்த . ஒேநா:  ைம = எல்ைல, நா  ( தா. 97);

த. ேதசம் → skt.

   56 ேதசங்களாவன அங்கம், அவந் , ஆந் ரம், ஆலயம், இடங்கணம், இலாடம் உகந்தரம், ஒட்டம், 
கடாரம், க சம், க ங்கம், கன்னடம், கா ரம், காந்தாரம், காம்ேபாகம்,  ராதம்,  ரம்,   

ளிந்தம்,  ரச்ச்ரம், ேககயம், ேகரளம், ெகாங்கணம், ேகாசலம், ெகளடம், சவ் ரம், சாதகம், சாலவம், 
ங்களம்,  ந் ,  னம்,  ரேசனம், ேசரி, ேசாழம், ேசானகம்,  ரா டம்,  ரிகரத்்தம்,  வம், நிடதம், 

ேநபாளம், பப்பரம், பாஞ்சாலம், பாண் யம், பார கம்,  ளிந்தம், ேபாடம், மகதம், மசச்ம், மத் ரம், 
மராடம், மைலயாளம், மாளவம், வங்கம், வங்காளம்,  தரப்்பம்,  ராடம்,

ேதசவழைம

 
 ேதசவழைம tēcavaḻmai, ெப. (n.)

ேதசப்பழைம பாரக்்க;see__,

     [ேதசம் + வழைம]

ேதசாட்சரி

 
 ேதசாடச்ரி tēcāṭcari, ெப. (n.)

 kind of node.

ேதசா

 
 ேதசா  tēcāti, ெப, (n.)

   கவைரயர ் லத்தைலவன் ( ன்.);; chief of the Kavaraiyar Caste.

ேதசாேதசம்

 
 ேதசாேதசம் tēcātēcam, ெப. (n.)

   பற்பல நா ; various countries.

     [ேதசம் + ேதசம்]
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ேத

ேத  tēci, ெப. (n.)

   அழ ; beautiful women.

     "ேத ையச ் ைற ல் ைவத்தான்" (கம்பரா. அங்கத. 4);.

     [உல் →  ல் →  ள் → ெதாள் → ேதாள் → ேதாய் → ேதய் → ேத  → ேத ]

ேத கப்பா

ேத கப்பா  tēcigappāṭu, ெப. (n.)

   நாட் ல் நிக ம் வழக்கப்ப , ெவளிநா களில் இ ந்  வ ேவாரக்் த் க்ேகா ல்களில் ஒ  
ேவைள உண  அளிக்கச ்ெசய் ம் ஏற்பா ; custom of supplying one time food for those who come from foreign 
countries.

ேத யக்ெகா

 
 ேத யக்ெகா  tēciyakkoḍi, ெப. (n.)

   ஒ  நாட் க் ரிய அைடயாளக்ெகா ; national flag.

வண்ணக் ெகா யா ய நம  ேத யக் ெகா ையக் காைல ஆ  மணி ந்  மாைல ஆ மணி 
வைர மட் ேம பறக்க டேவண் ம்.

     [ேதசம் → ேத யம் + ெகா .]

ேத ய தம்

 
 ேத ய தம் tēciyaātam, ெப. (n.)

ேத யப் பண் பாரக்்க;see__,

     [ேதசம் → ேத யம் +  தம்]

ேத யச் ன்னம்

 
 ேத யச் ன்னம் tēciyacciṉṉam, ெப. (n.)

   நாடை்ட அைடயாளப்ப த்தற் க் ைகயாளப் ப ம் ெகா , பண் த யன; national flag, national anthem 
etc., to mark as an emblem of a country

     [ேதசம் → ேத யம் +  ன்னம்]

ேத யத்தைலவர்

 
 ேத யத்தைலவர ்tēciyattalaivar, ெப. (n.)

ேதசத்தைலவர ்பாரக்்க;see__,

     [ேதசம் → ேத யம் + தைலவர]்

ேத யப்பண்

 
 ேத யப்பண் tēciyappaṇ, ெப. (n.)

நாட் ப்

   பற்ைற ெவளிப்ப த் வ ம், நாட் ச ் ன்னமாக ளங் வ மா ய பாடல்; national anthem.

ழா ல் ேச யப்பண் இைசக்கப்பட்ட . ம வ, நாட் ப்பண்

     [ேதசம் → ேத யம் + பண்]
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ேத யப்பறைவ

 
 ேத யப்பறைவ tēciyappaṟavai, ெப. (n.)

   ஒ  நாட் க் ரியதாக அ க்கப்ப ம் பறைவ; national bird.

ம ல் நம  நாட் ன் ேத யப் பறைவ.

     [ேதசம் → ேத யம் + பறைவ]

ேத யம்

ேத யம் tēciyam, ெப. (n.)

   1. நாட் ன் ைமைய ம் ஒற் ைமைய ம் ேநாக்கமாக ைடய ேபாக் ; nationalism.

ன்ைனப் ரி ைனக்காரரக்ள் இன்  ேத யம் ேப ன்றனர.்

   2. ஒர ்இனமக்கள் தங்கள் தனித் வத்ைத வ த்  அர ய ல் தனி ரிைமேகா ம் 
ேபாக் ; nationalism advocated by ethnic groups.

   3. நா  வதற் ம் உரிய  அல்ல  நா  வைத ம் சாரந்்த ; that which belongs to the nation.

ேத யக்ெகா , ேத யப்பண்

     [ேதசம் → ேத யம்]

ேத யமலர்

 
 ேத யமலர ்tēciyamalar, ெப. (n.)

   ஒ  நாட் ற் ரியதாக அ க்கப்ப ம் ; national flower.

தாமைரப்  நம  நாட் ன் ேத ய மலர.்

     [ேதசம் → ேத யம் + மலர]்

ேத யமாணவர்ப்பைட

 
 ேத யமாணவரப்்பைட tēciyamāṇavarppaḍai, ெப. (n.)

   பைடப்ப ற்  ெப ம் மாணவ இைளஞர ்பைட; national cadet corps (NCC);.

     [ேத யம் + மாணவர ்+ பைட]

ேத ய யக்கம்

 
 ேத ய யக்கம் tēciyaviyakkam, ெப. (n.)

   நாட் ன் நலன் க  இயங் ம் இயக்கம்; national movement.

ெமா வளரச்் க் த் ேத ய யக்கம் ேதைவ.

     [ேதசம் → ேத யம் + இயக்கம்]

ேத ய லங்

 
 ேத ய லங்  tēciyavilaṅgu, ெப. (n.)

   ஒ  நாட் க் ரியதாக அ க்கப்ப ம் லங் ; national animal.

 நம  நாட் ன் ேத ய லங் .

     [ேதசம் → ேத யம் +  லங் ]
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ேதக

ேதக tēka, ெப. (n.)

   1. ஒளி; bright.

   2. ெபான்; gold.

   3. அழ ; beauty.

     " மா மணிவண்ணன்

ேத " ( .வ். இயற். 3:9);.

   4.  கழ்; fame.

     " ம் ைடத ் ந் ேதகம்" ( வக771);.

   5. அ  (ஞானம்);; knowledge.

     "ேத  ண்பாரக்் ெகன்ேற ேத ' (ைசவச. ெபா . 561);.

   6. ெப ைம; proud.

     "வ ச் ன  மான ந் ேதகம்" ( .ெவ. 24);.

   7.  ரியம் ( ன்);; energy.

   த ேத ;வ. ேதஜஸ்

     [ேதய் → ேத  → ேத ]

ேத ெகாள்

ேத ெகாள் tēcugoḷ, ெப.எ. (adj.)

    கழா ய ஒளிையக் ெகாண் ள்ள; live so gloriously with fame.

     "ெச யைரத ்ேத ெகாள்  ேகாராஜ ேகஸரிவரம்ரான ரர்ாஜராஜ ேதவரக்் " (ெதக.ெதா.31, 4);

     [ேதச + ெகாள்]

ேதட்க

 
 ேதடக்  tēḍkaḍi, ெப. (n.)

ேதடெ்காட்  பாரக்்க;see__,

     [ேதள் + க ]

ேதட்கைட

ேதடக்ைட1 tēḍkaḍai, ெப. (n.)

   1.   ண் ன் ( லம்); ( ங்.);;   19th __,

   2.   வைக ( அ.);; a medicinal plant

     [ேதள் + கைட]

ேதட்கைடப் ண்

 
 ேதடக்ைடப் ண் tēḍkaḍaippūṇ, ெப. (n.)

ேதடெ்கா க்  பாரக்்க;see__, (சாஅக);.

ேதட் மச்

 
 ேதட் மச்  tēṭkumacci, ெப. (n.)

ேதக் ச்  பாரக்்க;see__,

     (த .ெசாஅக.);.

838

www.valluvarvallalarvattam.com 11920 of 19068.



ேதட்ெகண்ைட

ேதடெ்கண்ைட tēṭkeṇṭai, ெப. (n.)

   ஐந்  ரல நீளம் வள ம் கடல் ன் வைக (யாழ்.அக);; sea-fish, olive, attaining 5 inch in length.

     [ேதன் + ெகண்ைட]

ேதட்ெகாட்டான்

 
 ேதடெ்காட்டான் tēṭkoṭṭāṉ, ெப. (n.)

   பைன ைல ள்ள ம் ண் னால் ேதள்நஞ் ேபாற் க ப்ைப உண்டாக் வ மான ச் வைக 
(இவ);; a green insect whose touch produces the same sensation as scorpion - sting found on palmyra leaves.

     [ேதன் + ெகாட்டான்]

ேதட்ெகாட்

 
 ேதடெ்காட்  tēṭkoṭṭu, ெப. (n.)

   ெகா க்  ைனயால் ேதள் த் ைக; stinging of a scorpion thrust of a scorpion's sting.

     [ேதன் + ெகாட் ]

ேதட்ெகா க்

ேதடெ்கா க்  tēḍkoḍukki, ெப. (n.)

   1.   ெச  வைக (பதாரத்்த 263);; turnsole.

   2. ெச  வைக; tiger's claw.

     [ேதள் + ெகா க் ]

ேதட்ெகா க்

 
 ேதடெ்கா க்  tēḍkoḍukku, ெப. (n.)

   ேதளின் வா ள்ள ெகா க் ; scorpion sting.

     [ேதள் + ெகா க் ]

ேதட்டக்காரன்

ேதட்டக்காரன் tēṭṭakkāraṉ, ெப. (n.)

   1. வ வா ள்ளவன்; person who has amassed riches.

   2. டன்; thief, pick pocket

     [ேதட்டம் + காரன்]
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ேதாட்டம்

ேதாட்டம் tōṭṭam, ெப. (n.)

   1. ஈட் ைக; acquiring, earning, accumulation.

   2.  க் ெகாள் ைக;seeking, search, pursuit.

   3.  ரட்டப்பட்ட ெபா ள்; acquisition;that which is earned or hoarded.

     "ேதட்டற்ற ேதட்டேம" (தா ேதேசா 5);.

   4. கவைல; anxiety, solicitude.

     'அவ க் ப் ள்ைளேமல் ெவ  ேதட்டம்'.

   5.  ப்பம்; earnest desire, appetite, longing.

     "ேதட்டந்தான் வாெள ற் ற் ன்னேவா" (கம்பரா.  ரப்். 121);.

ம. ேதட்டம்

     [ேத  → ேதட்  → ேதட்டம்]

 ேதாட்டம் tōṭṭam, ெப. (n.)

   1. வளரப்் ச ்ெச களின் ெதா ; garden, orchard, plantation.

     "வய ந் ேதாட்ட ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 39, 63);.

   2. ேசாைல ( ங்.);; grove.

ேதாட்டம் நிைலத்தல்லேவா ெதன்னம் ள்ைள ைவக்கேவ ம் (பழ.);.

   3.  ட் க் ெகால்ைல (இ.வ.);; back yard, enclosure.

ேதாட்டத் ல்  பழ க்கத் ரப்ேபாவாேனன் (பழ.);.

   ம. ேதாட்டம்;   க. ேதாட, ேதாண்ட;   ெத., பட.,  .,  ட. ேதாட;   ேகாத.ேதாட்டம்;    ட. த்ேவாடம்;     
ட;    . ெதாந்த; ட. ேதாண்ட

     [ ள் → ெதாள் → ேதாள் → ேதாண்  → ேதா  → ேதாட்டம்]

ேதட்டாக்

 
 ேதட்டாக்  tēṭṭākāṟu, ெப. (n.)

ேதடாக்  பாரக்்க;see__,

     [ேத  + ஆ +  ]

ேதட்டாண்ைம

ேதட்டாண்ைம1 tēṭṭāṇmai, ெப.  (n.)

   ஈட்டம்; earning, as of wealth.

     "ேதட்டாண்ைம ெசய்வாய்" (அ ட்பா. 1, ெதஞ்ச  377);.

     [ேத  → ேதட்  + ஆண்ைம. ஆள்+ைம – ஆண்ைம]

ேதட்டாமரம்

 
 ேதட்டாமரம் tēṭṭāmaram, ெப. (n.)

   மர வைகக ள் ஒன் ; a kind of tree.

ைரக்ைக,  ண்கள் இவற் ற் ப் பயன்ப ம் மரம்.
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ேதட்டாளன்

ேதட்டாளன்1 tēṭṭāḷaṉ, ெப. (n.)

   வ வா ள்ளவன்; thriving, wealthy person.

     "ேதட்டாளன் காயற் ைர தக்கா " (தனிப்பா. 238, 8);.

   2..  தல்வன் (இ.வ.); :

 Son.

     [ேதட்  + ஆளன்]

 ேதட்டாளன்2 tēṭṭāḷaṉ, ெப. (n.)

   உைழப்பாளி; labour.

ம. ேதட்டாளன் (ேவடன்);

     [ேதட்  + ஆளன்]

ேதட்டா

 
 ேதட்டா  tēṭṭāṟu, ெப. (n.)

   கால்நைட ேநாய் வைக; a disease of cattle.

ேதட்

ேதட்  tēṭṭu, ெப. (n.)

   1.  ப்பம்; eamest desire.

     "ேதட்ட ஞ் ந்ைத ைகப்ப ம்" ( மந் 2745);.

   2. வ வாய் ஈட் ைக; earning.

     "ேதட்டற்ற ேதட்டேம" (தா . ேதேசா. 5);.

   3.  க் ெகாள் ைக;seeking.

     "ேதட்ட ந் றற் ேறனிைன" ( வ். ெப மாள் 2);.

   4. சாப்பா  த யவற் ன் நிைற  (சம் ரமம்);; richness, as of dinner.

   5. ேப ைக ( ன்);; supporting.

     [ேத  → ேதட் ]

ேதட் ண்

ேதட் ண் tēṭṭuṇ, ெப. (n.)

   வ மானம் (சம்பாத் யம்);; earnings.

     "ேதட்  ெமங்கள் ப் ம்... எல்லாம் ேபாச் " (ெதய்வச.்  ற . 499);.

     [ேத  + ஊண்]
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ேதட்ைட

ேதடை்ட1 tēṭṭai, ெப. (n.)

ேதட்டம் பாரக்்க;see__,

 ேதடை்ட2 tēṭṭai, ெப. (n.)

   ெதளிந்த ேமார;் clear butter milk (சாஅக);.

 ேதடை்ட3 tēṭṭai, ெப (n.)

   1. ெதளி ; clearness. transparancy.

   2. ெதளிந் நீர ்( ன்.);; clear water.

   3. உயரந்்த் ; that which is superior.

அதற்  இ  ேதடை்ட (இ.வ.);

ேதட்பைட

 
 ேதட்பைட tēḍpaḍai, ெப. (n.)

   ெகாம்பரக் ; stic lac (சாஅக);.

ேதடாக்

 
 ேதடாக்  tēṭākāṟu, ெப.(n.)

   ேபணாைம (யாழ்ப்.);; lack of support, neglected condition.

     [ேத  + ஆ +  . 'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல]

ேதடாத்ேதட்டம்

 
 ேதடாத்ேதட்டம் tēṭāttēṭṭam, ெப. (n.)

   ெப யற்  அல்ல  யவ யா ட் ய ெபா ள் ( ன்.);; acquisition by unparalleled labour or by unworthy 
and unjust means.

     [ேத  + ஆ + ேதட்டம். 'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல]

ேத

ேத  tēṭi, ெப. (n.)

   அ டயம்; atis.

     "ேத த் ந்ேதன் ப் " ( வக. 2703);.

ேத த் ன்( )-தல்

ேத த் ன்( )-தல் dēṭiddiṉṉudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அற்ைற நாளட்ீ ய ெபா ளான் வாழ்  நடத்தல் (இ.வ);; to live from hand to mouth.

   2. பரத்தைமயாய் வாழ்தல் ( ன்.);; to live by whoredom.

ம வ. அன்றாடங்காய்ச்

     [ேத  → ேத  +  ன்.]

ேத ப் -த்தல்

ேத ப் -த்தல் tēḍippiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.i.)

   1. கண் த்தல்; to search.

   2. கள்ளக் கணவைளப் ெப தல்; to procure a paramour.

ம. ேத ப் க் க

     [ேத  +  -.]
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ேத யேதட்டம்

 
 ேத யேதட்டம் tēṭiyatēṭṭam, ெப. (n.)

   தாேம ஈட் ய ெசல்வம் (யாழ்ப்.);; self acquired property.

     [ேத  → ேத  + ேதட்டம்]

ேத யா த் ரி-தல்

ேத யா த் ரி-தல் dēṭiyāṭiddiridal,    3 ெச. . . (v.i.)

ேத ேயா த் ரி-தல், பாரக்்க;see__,(ெச.அக);.

     [ேத  + ஆ  +  ரி-.]

ேத ேயா த் ரி-தல்

ேத ேயா த் ரி-தல் dēṭiyōṭiddiridal,    3.ெச.  (v.i.)

   ெப யற்  ெசய்தல்; to make great efforts.

     [ேத  + ஒ  +  ரி.]

ேத ைவ-த்தல்

ேத ைவ-த்தல் tēṭivaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெப ள் ேசரத்்  ைவத்தல்; to earn and lay up.

     [ேத  + ைவ-.]

ேத

ேத 1 dēṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.   நா தல்; to seek, search for, enquire after.

     "ேத ேன னா க்கண்ேடன்" (ேதவா. 1189, 3);.

ேத த் ன்றவர ்ெதய்வத்ேதா ெடாத்தவர ்(பழ.);.

   2. ஈட் தல்; to acquire, earn, procure.

     "பா பட் த் ேத " (நல்வ ,22);.

ேத ய ைக கா ல் தட் னாற்ேபால (பழ.);.

   3. ேபணல்; to take care of, cherish, foster, provide for.

அவைன ஒ வ ந் ேத வாரில்ைல (உ.வ.);, ேத வார ்அற்ற ணம் ெத ேவா  (பழ.);.

   ம. ேத க;    ட. ெதட்; ட. ெதாடக்்

     [ேதாண்  → ேதண்  → ேத .]

   ஒ.ேநா.;ேதாண்  - ேதண்  – ேத . ேத தல் - ேதாண் தல் - ேதாண் ப் பாரத்்தாற் ேபான் ேத தல். 
ேத ப்பாரத்்தல் (ேவ.க. 287);]

 ேத 2 dēṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    யலல்; to seek, try, as to do a thing.

     "ேகா க்  எ ந்த ளத் ேதட" ( பரம். 511);.

ேத ப் ைதத் த் ெத ல் இ க் றதா? (பழ.);.

 ேத 3 tēṭu, ெப. (n.)

    ன்வைக; a fish.

ேதட் த் ண்டம் (நாஞ்);.

ம. ேத
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ேத

 
 ேத  tēṭuāli, ெப. (n.)

   ஆவணம் த யவற்ைறத் க் கண்ெட த்தற் ரிய ; search fee, paid for searching a document in 
a record office (ெச.அ.க.);.

     [ேத  +  ]

ேதண் -தல்

ேதண் -தல் dēṇṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

ேத -1 பாரக்்க;see__,

     "ேதண் ேநர ்கண்ேடன் வா " (கம்பரா. உ க்காட் .77);.

     [ேத  + ேதண் -]

ேதண்மண்ட

 
 ேதண்மண்ட  tēṇmaṇṭali, ெப. (n.)

ேதள் மண்ட  பாரக்்க;see__,

     [ேதன் → ேதண் + மண்ட ]

ேதணிறம்

 
 ேதணிறம் tēṇiṟam, ெப. (n.)

   மாந்தளிரக்் கல் (யாழ்அக);; a kind of green stone.

ம வ. கற்கா

     [ேதள் +  றம்]

ேதத்தைட

ேதத்தைட tēttaḍai, ெப. (n.)

ேதத் றால் பாரக்்க;see__,

     "ேதத்தைடத் ரள் ந் த ம்பறா வைர" (தணிைகப் .நாட் . 14);.

     [ேதம் + அத்  + அைட]

ேதத்தா

 
 ேதத்தா tēttā, ெப. (n.)

   ஒ  வைக மரம் (யாழ்ப்.);; a kind of tree.

ேதத்தால -த்தல்

ேதத்தால -த்தல் tēttālaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   பல டத் ம் ம வாக ற்றல்; to be available everywhere at a nominal price.

கத்தரிக்காய் ெத ெவல்லாந் ேதத்தா ல க் ற . (நாஞ்); ம. ேதத்தல க் க

ேதத்தான்

ேதத்தான் tēttāṉ, ெப. (n.)

   1. ேதத்தான் ெகாடை்ட பாரக்்க;see__,

   2. கழற் க்காய்,

 molucca bean (சாஅக);.

ேதத்தான்ெகாட்ைட

 
 ேதத்தான்ெகாடை்ட tēttāṉkoṭṭai, ெப. (n.)

   ம ந் க் ப் பயன்ப ம் ேதற்றா மரத் ன் ெகாடை்ட; seed of the water clearing tree (சாஅக.);.

     [ேதத்தான் + ெகாடை்ட. ேதற்றான் → ேதத்தான்]
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ேதத்

 
 ேதத்  tētti, ெப. (n.)

ேதத்தான்ெகாடை்ட பாரக்்க;see__,(சாஅக.);.

ேதத் யன்

 
 ேதத் யன் tēttiyaṉ, ெப. (n.)

ேதத்தான் பாரக்்க;see__,(சாஅக.);.

ேதத் றால்

ேதத் றால் tēttiṟāl, ெப. (n.)

   ேதனிறால் (ெதால் எ த்  344, உைர);; honeycomb.

     [ேதன் → ேதம் → ேதத ்+ இறால்]

ேதத் க்கா

 
 ேதத் க்கா  tēttukkāli, ெப. (n.)

   அடங்காதவன்-ன்; vagabond, loafer.

     [ேதம் + கா  → ேதத் க்கா ]

ேதத் ைல

 
 ேதத் ைல tēttulai, ெப. (n.)

   பாைற ன்; kind of fish called__,

ேதத் வாைள

 
 ேதத் வாைள tēttuvāḷai, ெப. (n.)

   வாைள ன் வைக ள் ஒன் ; kind of fish in __, species.

     [ேதம் → ேதத்  + வாைன]

ேதத்ெதேல

 
 ேததெ்தேல tēttelē, ெப. (n.)

   ஒ  ன் வைக ( னவ.);; a kind of fish.

ேததாெவனல்

ேததாெவனல் tētāveṉal, ெப. (n.)

   இைசக் ப் ; onom. expr. of humming the syllables ேத, தா in a tune.

     "ேததாெவன வண்ெடா  ேதன் வரிெசய்ய" ( வக 1066);.

     [ேததா + எனல்]

ேத

ேத  tētu, ெப. (n.)

ேத  பாரக்்க;see__,

     'ேதெதரி பாங்ைக  ேலந் " (ேதவா 892, 4);.

ெத. ேத

ேதேதெயனல்

ேதேதெயனல் tētēyeṉal, ெப. (n.)

   இைச ப் ; onom. expr, of humming the syllables ேத, ேத in a tune.

     "அஞ் ைறவண்  தண்ேடன் ப த் ேதேதெய ந் ல்ைலேயான்" ( க்ேகா. .82);.

     [ேதேத + எனல்]
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ேதந்தம்

ேதந்தம் tēndam, ெப. (n.)

    ைரச்  வைக; a mark in horses.

     " றப் வைக வள ந்ேதந் தம்" (தஞ்சர. iii, 117);.

ேதந்தைல

ேதந்தைல tēndalai, ெப. (n.)

   1. ெசத்ைத பாரக்்க;see__,

   2. ேதங் ழல் (தஞ்ைச); பாரக்்க;see__,

ேதந்ேத ெமனல்

ேதந்ேத ெமனல் tēndēmeṉal, ெப. (n.)

இைசக் ப் , onom. expr. of the sound of a drum,

     "ேதந்ேதெமன்  மணி ழவ ம்" ( வக 292);.

     [ேதம் + ேதம் + எனல்]

ேதநவைர

ேதநவைர tēnavarai, ெப. (n.)

   ஐந் ரல நீளம் வைர வள ம் நவைர ன் வைக; red mullet, chestnut, attaining 5 inch in length.

     [ேதம்' + தவைர]

ேதநீர்

 
 ேதநீர ்tēnīr, ெப. (n.)

   ேதனில் நீைரக் கலந்  க் ெமா  ப கம்; a drink of honey mixed Water.

     [ேதன் + நீர]்

ேதப்பாைன

ேதப்பாைன tēppāṉai, ெப. (n.)

   ேதன் ெபய்த பாைன; pot containing honey (நன்213.ம ைல);.

     [ேதன் + பாைன - ேதன்பாைன → ேதம்பாைன → ேதப்பாைன]

ேதப் ல்

 
 ேதப் ல் tēppul, ெப. (n.)

   ேத ைலப் ல் அல்ல  கன்னாரிப் ல்; tea-grass.

     [ேத +  ல்]

ேதப்ெப மாள்

ேதப்ெப மாள் tēpperumāḷ, ெப. (n.)

காஞ் ரத் ற் ேகா ல் ெகாண் ள்ள மால்; __,

 as worshipped at Kanjipuram.

     [ேத3 + ெப மாள்]

ேதப்ைப

ேதப்ைப tēppai, ெப. (n.)

   ெதப்பம்; raft.

     ' ற நீரக்் கடைல நீந் நற் ேறப்ைபயாம்" (ேம மந். 1201);.

ேத ைச

 
 ேத ைச tēpūcai, ெப. (n.)

   கட ள் ைச; worship, reverent homage paid to god.

ேத ைசேமற் கவனந் ரந்் ட்ேடன் ( ற .);.

     [ேத +  ைச]
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ேதம்

ேதம்1 tēm, ெப. (n.)

   1. இனிைம; sweetness; pleasantness.

     "ேதங்ெகாள் கண்ணம்" ( வக. 12);

   2. மணம் ( ங்.);; fragrance, odour.

     "ேதங்கமழ் ேகாைத" ( .ெவ.127);.

   3. ேதன்; honey;

     "ேதம்ப  நல்வைர நாட" (நால , 239);.

   4. ேதனீ; honey bee.

     "ேதம்பாய் கடாதெ்தா " (ப ற் ப். 53:17);.

   5. கள் ( டா.);; toddy.

   6. மதம்; must of an elephant.

     "ேதம்ப  க ள. யாைன" ( ல்ைலப். 31);.

   7. ெநய்; oil.

     "ேதங்கலந்  மணிநிறங் ெகாண்ட மா ங் ஞ் ன்" ( ஞ் . 111);.

   8. ேதமம் (இ.வ.); பாரக்்க;see__,

ம. ேதம்

     [ேதன் → ேதம். ஒ.ேநா. ேமன்பா  → ேமம்பா ]

 ேதம்2 tēm, ெப. (n.)

   1. இடம் ( வா);; place.

   2. ேதயம் ( டா.);; land, country.

     "ெதவ்வர ்ேதஎத் " ( றநா.6);.

   3.  க் ; direction, quarter;

     "அவன் மைற ேதஎ ேநாக் " (அகநா. 48);.

   4. ஏழாம் ேவற் ைமச ்ெசால்  (நன். 302);; a word used as locative case-suffix.

     [ேதயம் → ேதம்]

 ேதம்3 tēm, ெப. (n.)

   ஈரம் (யாழ்.அக);; wetness.

ேதம்ப

 
 ேதம்ப tēmba,  .எ. (adv.)

    லர; to dawn.
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ேதம்பல்

ேதம்பல்1 tēmbal, ெப. (n.)

   1. வாட்டம் ( ங்);; fading. being faded.

   2.  ைறந்த நிைல; reduced or diminished state.

     "ேதம்ப னம யஞ் ய ெசன்னியான்" (ேதவா. 1017, 3);.

   3. வ த்தம் (உவ);; difficulty.

   4. பழம்  ( ங்.);; faded flower.

   5.  ம் ய ைக; heaving sob.

அவன் ேதம்பைல நி த் .

     [ேதம்  → ேதம்பல்]

 ேதம்பல்2 tēmbal, ெப. (n.)

ேதமல் பாரக்்க;see__,

     [ேதமல் → ேதம்பல்]

ேதம்பா

ேதம்பா tēmbā, ெப.எ. (adj.)

   1.  ைறயாத; not decrease.

   2. அ யாத,

 not ruined.

   3. ேதயாத; not wane.

   4.  ங்காத; not shrink.

ேதம்பாவணி ரமா னிவரால் இயற்றப்பட்ட .

ேதம்பாைர

 
 ேதம்பாைர tēmbārai, ெப. (n.)

   ேசரான் ெகாடை்ட; marking nut (சாஅக.);.

ேதம்பாவணி

ேதம்பாவணி tēmbāvaṇi, ெப. (n.)

    த் ன் தந்ைத ைச ன் வரலாற்ைறப் பற்  ரமா னிவர ்1726ஆம் ஆண் ல் பா யெதா  
த ழ்ப் பா யம்; an epic poem on the life of Joseph, the father of Christ, by Beschi @__,written in 1726 A.D.

     [ேதம் + பா + அணி. ேதம்பா + அணி என மாம்]

ேதம்பாைற

 
 ேதம்பாைற tēmbāṟai, ெப. (n.)

   ேசங்ெகாடை்ட; marking nut.

ேதம் ப்ேபா-தல்

ேதம் ப்ேபா-தல் tēmbippōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   உலரந்்  ேபாதல்; become dry.

     [ேதம்பல் → ேதம்  → ேதம்  + ேபா-.]

ேதம் ய -தல்

ேதம் ய -தல் dēmbiyaḻudal,    1 ெச. . . (v.i.)

    ம் ய தல்; to sob violently (சாஅக.);.

     [ேதம்  + அ -.]
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ேதம் -தல்

ேதம் -தல் dēmbudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. வா தல்; to fade;

 wither, droop;

 to be tired;

 to faint.

     "ெகா ம்ப ய ேதம் ச ்ெச ங்ேகளிர ்நிழல்ேசர" (ம ைரக் 167);.

   2. ெம தல்; to grow thin; to be emaciated.

     "ஆனாச ் ைமய வ ந் ேதம் ம்" ( ஞ் ப். 26);.

   3.  ம் ய தல்; to sob violently.

     " நீர ்மல்கேவ நின்  ேதம்  மன்ேன" (ெவங்ைகக்ேகா. 329);.

   4. வ ந் தல்; to be in trouble;

 to suffer.

     "அவா னாற் ேறம் வார"் (க த். 97);.

   5. அ தல்; to perish.

     "ஊ யார ்நலந்ேதம்ப" (க த் 68);.

   6. ஆண்ட க்க உரியதாதல்; to be fit for enjoyment.

     "ேதம் ண் ைவத் " ( வ் இயற் ெபரிய வ. 14);.

ம. ேதம் க

     [ேதம் +  ]

ேதமணி

ேதமணி tēmaṇi, ெப. (n.)

ெதய்வமணி-3 பாரக்்க;see__,

     [ேத + மணி]

ேதமம்

ேதமம் tēmam, ெப. (n.)

   ஈரம்; dampness (சாஅக.);.

     [ேதம்3 → ேதமம்]

ேதமல்

ேதமல் tēmal, ெப. (n.)

   1. கணக் ; whitening of the skin with epithelial debris; yellow spreading spots about the breasts of women.

   2. ெவள்ைள ேநாய்; ringworm.

   3. ேதாைலப்பற்  வ ம் ேநாய்வைக; fish-skin, a disease.

ம. ேதமல்

     [ேதம்  → ேதமல்]
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வைககள்

வைககள்   1. அ க் த் ேதமல்    2. அழ த் ேதமல்

   3. ெபாங்  ேதமல்

   4. மங்  ேதமல்

   5. எச் ற்ற ம்  (உத்ேகாடேராகம்);

 வைககள்   1.  ட் த் ேதனீ    2.   ேதனீ

   3. மைலத் ேதனீ

   4. ெகா த் ேதனீ

   5.ெகாம் த் ேதனீ

ேதமல்படர-்தல்

ேதமல்படர-்தல் tēmalpaḍartal,    2 ெச. . . (v.i.)

   உடம் ன்ேமல் ேதமல் உண்டாதல்; spreading of the yellow spots on the body (சாஅக.);.

     [ேதமல் + படர.்]

ேதமல் கம்

 
 ேதமல் கம் tēmalmugam, ெப. (n.)

   ேதமல் படரந்்த கம்; freckle face (சாஅக);.

     [ேதமல் +  கம்]

ேதமனம்

ேதமனம்1 tēmaṉam, ெப. (n.)

    ளிப் ; sourness (சாஅக);.

 ேதமனம்2 tēmaṉam, ெப., (n.)

    ன்பம்; distress,

ேதமா'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

ேதமா

ேதமா2 tēmā, ெப. (n.)

   ேநர ்ேநர ்என்ற ைரக் க் ம் வாய்பா  (காரிைக, உ ப். 4);; the technical term for the metrical foot of __,

     [ேத + மா]

ேதமாங்கனி

ேதமாங்கனி tēmāṅgaṉi, ெப. (n.)

   ேநர,் ேநர,் நிைர என்ற ைரக் க் ம் வாய்பா  (காரிைக, உ ப். 4);; a technical term for the metrical foot, 
of __,

     [ேத + மா + கனி]
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ேதமாங்காய்

ேதமாங்காய்1 tēmāṅgāy, ெப. (n.)

   ேநர,் ேநர,் ேநர ்என்ற ைரக் க் ம் வாய்பா  (காரிைக, உ ப். 4);; a technical term for the metrical foot of 
__,

     [ேத + மா + காய்]

 ேதமாங்காய்2 tēmāṅgāy, ெப. (n.)

   ேதமா ன் காய்; sweet mango.

ம. ேதன்மாங்ங

     [ேத + மாங்காய்]

ேதமாந்தண்ணிழல்

ேதமாந்தண்ணிழல் tēmāndaṇṇiḻl, ெப. (n.)

   ேநர ்ேநர ்ேநர ்நிைர என்ற ைரக் க் ம் வாய்பா  (காரிைக, உ ப் . 5);; a technical term for the 
metrical foot of __,

     [ேத + மா + தண் + நிழல்]

ேதமாந்தண்

ேதமாந்தண்  tēmāndaṇpū, ெப. (n.)

   ேநர ்ேநர ்ேநர ்ேநர ்என்ற ைரக் க் ம் வாய்பா  (காரிைக, உ ப். 5);; a technical term for the metrical 
foot __,

     [ேத + மா + தண் +  ]

ேதமாந நிழல்

ேதமாந நிழல் tēmānaṟuniḻl, ெப. (n.)

   ேநர ்ேநர ்நிைர நிைர என்ற ைரக் க் ம் வாய்பா  (காரிைக, உ ப். 5);; a technical term for the 
metrical foot __,

     [ேத + மா + த  + நிழல்]

ேதமாந ம்

ேதமாந ம்  tēmānaṟumbū, ெப. (n.).

   ேநர ்ேநர ்நிைர ேநர ்என்ற ைரக் க் ம் வாய்பா  (காரிைக, உ ப். 5);; a technical term for the metrical 
foot of __,

     [ேத + மா + ந ம் +  ]
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ேதய்

ேதய்1 tēytal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. உைர தல்; to wear away by friction;

 to be rubbed.

   2.  ைறதல்; to lessen, decrease, wane, as the moon;

 to waste away, as the oil in a burning lamp;

 to become exhausted.

     "ெதாடர் ந் ேத ேம நின்வ  னாேன" ( ந். 42);.

ேதய்ந்தா ம் சந்தனக்கடை்ட மணம் ேபாகா  (பழ.);.

   3. ெம தல்; to be emaciated;

 to grow thin, as achild.

     " வேனநின்  ேதய் ன்ேறன்" ( வாச. 32, 8);.

   4. வ ன் தல்; to become weakened.

     "அரம்ெபா த ெபான்ேபாலத ்ேத ேம" ( றள், 888);.

   5. க தல்; to lapse, pass, wear away, as time.

   6. அ தல்; to be effaced, erased, obliterated by rubbing;

 to be destroyed.

     "ேதயா ப் கழ்த் ெதய்வம் பர ம்" (க த். 103);

   7. சாதல்; to die.

     "எம் ேயா ேதய்ந்தான்" (கம்பரா. பாசப்.5);.

   ம. ேத ;   க. ேதய்;   ெத. ேத ;    . ேத னி;   பட. ேத ;

ட., ேகாத. ேதய் ேதய்

ட., ேகாத. ேதய் ேதய்2 kuḍaātatēytēyttal,    4 ெச. ன்றா . (v.i.)

   1. உைரசச ்ெசய்தல்; to rub, rub away, waste by rubbing.

     "மாநாகங் ெகாண்டாற் ெகாப் ளாம் ர ற் ேறய்த்தால்" ( வக 1288);.

   2.  ைறத்தல்; to reduce.

     "அ த கண்ணீரன்ேற ெசல்வத்ைதத் ேதய்க் ம் பைட" ( றள், 555);.

   3. அ த்தல்; to kill, destroy.

     "ெச நரத் ்ேதய்த்த ெசல் றழ் தடக்ைக" (  5);.

   4.  வக் தல்; to scour, scrub, polish by rubbing, as a wall, as a vessel;

 to clean, as teeth.

பாத் ரத்ைதத் ேதய்த்  ைவத்தாள் (உவ.); காைல ல் ப க்ைக னின்  எ ந்த ட ம் இர ல் 
ப க்கச ்ெசல் ம் ன் ம் பல் ேதய்த்தல் நலம்.

   5.  ைடத்தல்; to efface, erase, obliterate by rubbing.

எ த்ைதத் ேதய்த்  ட்டான்.

   6. ெச க் தல்; to pare, shave, cut, as a gem.

     "மணி ற் ேநய்த்த வள்ள ம்" (கம்பரா. வைரக். 40);.

   7. எண்ெணய் த ய அ ந்தப் தல்; to rub in, as oil, ointment or liniment.

காரிக் ழைம ேதா ம் எண்ெணய்த் ேதய்த் க் ளிப்ப  அவர ்வழக்கம் ம. ேதய்க் க
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ேதய்க்கல்

ேதய்க்கல் tēykkal, ெப. (n.)

   1. ேதக்கல் பாரக்்க;see__,

   2. ேதய்க் தல்; rubbing (சாஅக.);.

ேதய்கைட

ேதய்கைட tēykaḍai, ெப. (n.)

   1. ேதய்ந்த ; that which is worn out, as an implement.

   2. வளரச்் யற்ற ; that which is stunted in growth.

     [ேதய்  → ேதய்வைட → ேதய்கைட]

ேதய்கைடப்பணம்

 
 ேதய்கைடப்பணம் tēykaḍaippaṇam, ெப. (n.)

   வழங் த் ேதய்ந்த கா ; coin worn out by use.

     [ேதய்கைட + பணம்]

ேதய்கைடப் ள்ைள

ேதய்கைடப் ள்ைள tēykaḍaippiḷḷai, ெப. (n.)

   1. வளரச்் ல்லாத ழந்ைத; child of stunted growth or dwarfish in size.

   2. ெம வைடந்த ழந்ைத; an emaciated child.

ம வ. சவைலக் ழந்ைத

     [ேதம்கைட +  ன்ைன]

ேதய்கல்

 
 ேதய்கல் tēykal, ெப. (n.)

   உைரகல்; touch-stone (W);.

   ம. ேதப் கல் ;ேத. ேதங்கல்

     [ேதய் + கல்]

ேதய்ச் மாய்ச் ப்ேபா

ேதய்ச் மாய்ச் ப்ேபா -தல் dēyccumāyccuppōṭudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெபா ள் த யவற்ைறச ் கச ் கச ்ெசல ட்  ணாக் தல்; to waste gradually or little by little.

   2. கடன் ெகா த்தவ க் ப் ெபாந் ைக ( ப் ); ல்லாமல்  தாகக் ெகா த் க் 
க த்தல்; to pay; as a debt, in such small sums as not to satisfy the creditor,

   3. அ த்த ன் ச ்ெசய்தல்; to do superficially, as a work.

   4. அ க் தல்; to hush up, as a crime.

     [ேதய்ச்  + மாய்சச் + ேபா -.]

ேதய்த் க் ளி

ேதய்த் க் ளி1 tēyttukkuḷi, ெப. (n.)

   எண்ெணய்க் ளியல் (நாஞ்);; oil bath.

ம. ேதச் ளி

     [ேதய் → ேதய்த்  +  ளி]

 ேதய்த் க் ளி2 tēyttukkuḷittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உடைலத ்ேதய்த் க் ளித்தல்; to rub of body (சாஅக.);.

ம. ேதச் ளிக் க

     [ேதய் → ேதய்த்  +  ளி]
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ேதய்த் க்ெகாள் -தல்

ேதய்த் க்ெகாள் -தல் dēyddukkoḷḷudal,    7 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. எண்ெணய்ைய உடம் ற் ேதய்த் ன் ெகாள்ளல்; rub or smearing of oil on the body.

   2. இ  ெபண் ர ்தம் டன் ஏற்ப த் க் ெகாள் ம் கல ; to have an unnatural or immoral practice between 
women consisting in mutual friction of their genitals (சா.அக.);.

     [ேதய்த்  + ெகான்-.]

ேதய்த் ப் ரட் -தல்

ேதய்த் ப் ரட் -தல் dēydduppuraṭṭudal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெநய்ம ட் க் க தல் (யாழ்ப்.);; to rub an ointment to wash oneself, as in bathing.

     [ேதய்த்  +  ரட் -.]

ேதய்த் -தல்

ேதய்த் -தல் dēydduviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அ க்ைகத் ேதய்த்  நீக் தல்; to rub the dust.

   2. உப்ைபத் தளம் ைவத்  வா ம் ைற ல் த ல் ப ந்த உப்ைப அளத்ேதா  ேதய்த் தல்; to 
rub the salt, which in deposited first in the salt pan when scoop the salt from the floor ( னவ.);.

     [ேதய்த்  +  -.]

ேதய்தவைள

 
 ேதய்தவைள tēytavaḷai, ெப. (n.)

ேதைர பாரக்்க;see__,(சாஅக);.

     [ேதய்(ந்த); + தவைள]

ேதய்ந்தபல்

 
 ேதய்ந்தபல் tēyndabal, ெப. (n.)

    ைறந்த பல்; worn out tooth (சாஅக.);.

     [ேதய்த்த + பல்]

ேதய்ந் மாய்ந் ேபா-தல்

ேதய்ந் மாய்ந் ேபா-தல் tēyndumāyndupōtal,    8 ெச. . (v.i.)

   கவைலயால் உடல் ெம தல்; to become emaciated with care;

 to pine.

     [ேதய்ந்  + மாய்த்  + ேபா-.]

ேதய்ப் க்கட்ைட

 
 ேதய்ப் க்கடை்ட tēyppukkaṭṭai, ெப. (n.)

   சாந்  த் ேதய்ப்பதற் ப் பயன்ப ம், மரப்பலைகயாேலா, தகரத்தாேலா ஆன க ; an instrument 
made of wood or tin to rub, after plaster the mortar.

     [ேதய்ப்  + கடை்ட]

ேதய்ப் க்கரைண

 
 ேதய்ப் க்கரைண tēyppukkaraṇai, ெப. (n.)

    ச்  ேவைலகளில் பயன்ப ம் கரைண; Small trowel used to plaster the mortar (கட்ட்ட);.

ஒ கா. (கரண்  → கரைண);

     [ேதய்ப்  + கரைண]
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ேதய்ப் க்கல்

 
 ேதய்ப் க்கல் tēyppukkal, ெப. (n.)

    ச்  மண்ைணச ் வரில் க் ேதய்க்கப் பயன்ப ம் கல்; stone used for smearing the sand on the walls 
(கட்டட);.

     [ேதய்ப்  + கல்]

ேதய்ப் ணி

ேதய்ப் ணி tēyppuṇi, ெப. (n.)

   ெசட் ள்ளவன் ( ன்.);; thrifty person (ெசஅக.);

     [ேதம்1 → ேதய்ப்  + உணி]

ேதய்ப் த்தாள்

 
 ேதய்ப் த்தாள் tēypputtāḷ, ெப. (n.)

   உப் த்தாள் (நாஞ்);; sand paper.

ம. ேதப் தாள்

     [ேதய்ப்  + தாள்]

ேதய்ப் ப்பலைக

 
 ேதய்ப் ப்பலைக tēyppuppalagai, ெப. (n.)

   சாைண க் ம் பலைக (இவ.);; whetstone.

ம. ேதப் பலக

     [ேதய் → ேதய்ப்  + பலைக]

ேதய்ப் மட்டப்பலைக

 
 ேதய்ப் மட்டப்பலைக tēyppumaṭṭappalagai, ெப. (n.)

   மணியாகப் பலைக; mason's smoothing plane.

     [ேதய் + மட்டம் + பலைக]

ேதய்ப் ணி

 
 ேதய்ப் ணி tēyppūṇi, ெப. (n.)

ேதய்ப் ணி ( ன்); பாரக்்க;see__,

     [ேதம்ப் ணி → ேதம்ப் ணி]

ேதய் ைற

ேதய் ைற tēypiṟai, ெப. (n.)

   1.  ைறம ; waning moon.

     "ேதய் ைற ம் ேபால்" ( வ் வாய். 8,8,10);.

   2. க ம் ( ட் ண);ப் பக்கம்; dark fortnight.

ம. ேதய் ற, ேதவற

     [ேதய்1 +  ைற]

ேதய் ைற ம்

ேதய் ைற ம்  tēypiṟaiyirumbu, ெப. (n.)

   அரிவாள்; sickle, as a crescent-shaped iron instrument.

     "ேதய் ைற ம்  தம்வலக்ைக ேசரத்் னார"் ( வக.55);.

     [ேதய் +  ைற + இ ம் ]
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ேதய்மானக்காரன்

 
 ேதய்மானக்காரன் tēymāṉakkāraṉ, ெப. (n.)

    றர ்ெசல ற் வாழ்க்ைக நடத் ம் இவறன்; parasite, sponge-cake.

     [ேதய்மானம் + காரன்]

ேதய்மானம்

ேதய்மானம் tēymāṉam, ெப. (n.)

   1. ேதய் ; loss by wear and tear.

   2. ெபான்ைன உைரத்தலால் உண்டாம் ைற ; loss sustained in testing gold by rubbing on a touchstone.

அந்த நைக ல் ேதய்மானம்  (உவ.);.

   3.  க்கனம்; frugality, parsimony.

   4. ேசாம்பல்; laziness

   ம. ேதமானம்;க., ெத. ேதமான

     [ேதய் + மானம்]

ேதய்வாங்

 
 ேதய்வாங்  tēyvāṅgu, ெப. (n.)

ேதவாங்  பாரக்்க;see__,(சாஅக.);.

     [ேதவாங்  → ேதய்வங் ]

ேதய்

ேதய்  tēyvu, ெப. (n.)

   1.  ைறபா ; wearing away, lessening, abrasion, diminution, wasting.

   2. க ; disgrace, degradation.

     "ேதாற்ேறார ்ேதய் ம்" (ெதால்ெபா ள்.63);.

   3. ெம ; emaciation.

     " ரி னாற் ேறய்ந்த ேதய் " (கம்பரா.  தற்ேபா. 108);.

   4. அ ; decay, decline, downfall.

     "அரக்கரத்ம் வ க்கந் ேதய் ன்  நிரம் யெதன" (கம்பரா. க மன. 75);.

   5. ேதய்மானம் பாரக்்க;see;__,

   6. பல் ேதய் ; erosion of teeth.

     [ேதய் + ேதய் ]

ேதய் க்கட்ைட

 
 ேதய் க்கடை்ட tēyvukkaṭṭai, ெப. (n.)

   ேதய்ந்த சந்தனக் கடை்ட (இவ.);; a piece of sandalwood worn out by trituration.

     [ேதய்  + கடை்ட]

ேதய்ைவ

ேதய்ைவ tēyvai, ெப. (n.)

   சந்தனக் ழம் ; fragrant unguent from sandalwood, formed by trituration.

     "ந ங் ற ரிஞ் ய ங்ேகழ்த ்ேதய்ைவ" (  33);.

     [ேதய் → ேதய்  → ேதய்ைவ]
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ேதயம்

ேதயம்1 tēyam, ெப. (n.)

ேத  பாரக்்க;see__,

     "அரனம்பலம் ேபாற்ேறயத்ததாய்" ( க்ேகா. 39);.

 ேதயம்2 tēyam, ெப. (n.)

   ெபா ள்; wealth.

     " ரரா மவேர ேதயத் யாகஞ்ெசய் வன் த்தர"் (ஞானவா.  ண். 18);.

 ேதயம்3 tēyam, ெப. (n.)

   1. நா ; country, land, district.

     "வரம் லா வத்தா ெனத்ேதயத்தான்" (கம்பரா. மகரக்கண். 28);.

   2. இடம்; place, location, room

     [ ைகதல் -  தல்,  ைக -  , எல்ைல,  ைச.  ைக →  ைச → ேதசம்]

வடெமா ல் சா என் ம் ெசாற் த் ' ச'் என்பைத லமாகக் காட் வர.்  ச ்- காட்  Gk. deiknumi (to 
show);.

இந் ல் க்கா என் ஞ் ெசால் காட் தைலக் க் ன்ற . ேநாக்  - ேதக்  (த. ); -  க்கா ( . .); 
இதற்  லமான ரேசனிச ்ெசால் ேரக்க நா  ெசன்  ேவதெமா க்  வந் க்கலாம். வட 
ெமா ள்ள க் என் ம் வ ேவ ச ்என் ம் ரிந் க்கலாம். அங்ஙனமா ன், ெதன் ெசால் ம் 
வடெசால் ம் ெவவ்ேவ  வ ல் ேதான் னவா ம் ( ம.745);.

 ேதயம்4 tēyam, ெப. (n.)

   ஒகத் ற் கந்த ; which is worthy of meditation, as god.

     "அ ேவார ்ேதயமாவ  யாரக்் ெமட்டாத " (கந்த . அைவ  126);.

 ேதயம்5 tēyam, ெப. (n.)

   கள  ( டா.);; thert.

ேதய யற்ைக

 
 ேதய யற்ைக tēyaviyaṟkai, ெப. (n.)

   நாட்  வழக்கம்; customs, usages and manners of a country,

     "உணர்  யா ம் ேதய யற்ைக யா ம் அ யப்ப தலா ம்" ( றள், பரிேம. உைரப்பா);.

     [ேதயம் + இயற்ைக]

ேதயன்

ேதயன்1 tēyaṉ, ெப. (n.)

   ஊழ்கம் ெசய்யப் ப ேவான் (சங்அக.);; one who is meditated upon

 ேதயன்2 tēyaṉ, ெப. (n.)

    பவன்; thief.

     "இ ம் ைனச ்ெசம் ைனத் ேதய ம்" ( வத  பாவ.94);.

     [ேதயம் → ேதயன்]
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ேதயனம்

ேதயனம் tēyaṉam, ெப. (n.)

   ஒளி; lustre, brilliance.

     "ேதயனநாடரா த் ேதவரக்ேடவர ்ேபா ம்" (ேதவா. 838, 2);.

ேதயாமண் லம்

ேதயாமண் லம் tēyāmaṇṭilam, ெப. (n.)

   ேதய்ந்  ைறயாத க ரவன் மண் லம்; disc of the sun, as never waning.

ேதயா மண் லங், கா மா  (பரிபா. 17:32);.

     [ேதய் + ஆ + மண் லம். ஆ எ ரம்ைற இைடநிைல]

ேதயாமணி

 
 ேதயாமணி tēyāmaṇi, ெப. (n.)

   வ ரம்; diamond so called from its notabilites hardness (சாஅக.);.

     [ேதம் + ஆ + மணி]

ேதயாம

ேதயாம  dēyāmadi, ெப. (n.)

    நில ; full moon.

     "ேதயாம  ேபால்" (மணிேம 27:137);.

     [ேதய் + ஆ + ம . 'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல]

ேத ைலக்கரண்

 
 ேத ைலக்கரண்  tēyilaikkaraṇṭi, ெப. (n.)

ேதக்கரண்  பாரக்்க;see__,

     [ேத ைல + கரண் ]

ேத

ேத 1 tēyu, ெப. (n.)

   1. ெந ப் ; fire.

   2. ெந ப் னால் உடம் ேலற்ப ம் ெசயல்கள்; the five actions of fire in the human system.

   3. ப ; hunger.

   4. ேசார் ; faintness.

   5. அசச்ம்; fear.

   6.  க்கம்; sleep.

   7. ேகள் ; hearing.

     [ேதய் → ேத ]

 ேத 2 tēyu, ெப. (n.)

   மயக்கம் ( ங்.);; bewilderment.

     [ேதய் → ேத ]

ேதர-்தல்
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ேத ட

 
 ேத ட  tēyuḍali, ெப. (n.)

ேதவாங்  பாரக்்க;see__,

     [ேதய் + உட ]

ேத ங்கம்

ேத ங்கம் tēyuliṅgam, ெப. (n.)

   ஐந்  இ ங்கங்க ள் தழல் வ னதாய்த் வண்ணாமைல ள்ள வ ங்கம்; the lingam at __, 
believed to be constituted of the fire-element, one of five lingam.

     [ேத 2 +  ங்கம். இ ங்கம் →-  ங்கம். ேத  –  ]

ேத ன்கணம்

 
 ேத ன்கணம் tēyuviṉkaṇam, ெப. (n.)

க்கணம் பாரக்்க;see__,

     [ேத  + இன் + கணம். இன் இைடநிைல]

ேத ன்

 
 ேத ன்  tēyuviṉāṟu, ெப. (n.)

    றநிைலக் க  ப ெனான்ற ள் ன் றான உண ,  க்கம், அசச்ம்,  ணரச்் , ேசாம்பல் 
என்பைவ (ைசவ.);; categories which partake of the nature of the fire element, five in number, viz.

     [ேத  + இன் +  . இன் இைடநிைல]

ேத ைற

 
 ேத ைற tēyuṟai, ெப. (n.)

   ேதய்க் ம் ம ந் ; a medicine applied by rubbing.

     [ேதய் + உைற]
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ேதர்

ேதர1் tērtal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஆராய்தல் ( ங்.);; to examine, investigate inquire into.

     "ேதரந்் ெசய்வஃேத ைற" ( றள், 541);.

   2. அ தல்; to understand, know.

     "ேதரந்்தனன் கன் வாய்ைம" (கந்த .  வா ர. 81);.

   3.  ந் த்தல்; to consider, deliberate, ponder well.

   4. ெதரிந்ெத த்தல்; to elect.

   5. ேத தல்; to seek

     " ெவண் காக்ைக நீத்  நீரி ங்க  ைரேதரந்் ண் " (ஐங் . 162);.

   6. உ  ெசய்தல்; to ascertain, form a conclusion.

     "ேபைதபாகேன பரெமனத் ேதரந்் ணர ்ெபரிய" ( ைன.  ராணவா. 8);.

   7. ெகாள் தல் ( ங்.);; to acquire, obtain.

   8. ஐ தல் ( றள், 144, உைர);; to doubt, question.

 ேதர2் tērtal, ெச. . . (v.i.)

   ப ற் யைடதல்; to be well versed, proficient in.

ல்களிற் ேறரந்்த லைம

ம. ேத க

 ேதர3் tērttal, ெச. . . (v.i.)

   கலத்தல்; to mingle, combine.

     " ழம் ம் . . . கண்ண ம் ைர ந் ேதரத்்தேரா ...அள பட்ட " ( ளா.  யம்.130);,

 ேதர3் tēr, ெப. (n.)

   1. உ ளி, ேதர ்(இரதம்);; car, chariot.

     "கடேலாடா கால்வ ென ந்ேதர"் ( றள், 496);. ேதேரா  ேபாச்  நாள் தாேயா  ேபாச்  
றந்தகம் (பழ.);.

   2. ெகால்லாவண்  பாரக்்க;see__,

   3.  ேதர;் boy's small car.

     " தல்வைனத ்ேதரவ்ழங்  ெத ற் ற ேயாற் கண்ேட" (அகநா. 16);.

   4. உ ள் (உேரா ணி);  ண் ன் ( டா);; the 4th naksatra.

   5. கானல்; mirage.

     "யாைன லங் ேதரக்் ேகா  ெந மைல" (க த் 24);.

   6. பாைட; funeral fier.

   ம, ெத. ேத , ேதர;்க.,  ., பட. ேத

 chariot. comp. Mongol

 chariot (C.G.D.F.L. 620);

     [ேதங் தல் = உயரத்ல்,  தன் ேதங்  → ேதக்  = உயரத்்த அல்ல  உயரவ்ான மரம், ேதக்  →  ேத → 
ேதர ்= உயரமான ஊர் ]

 ேதர4் tēr, ெப. (n.)

ேதரர ்பாரக்்க;see__,
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ேதரக்்கடம்

 
 ேதரக்்கடம்  tērkkaḍambu, ெப. (n.)

   ெகா ஞ்  மரம்; common country orange (சாஅக.);.

ேதரக்்க

ேதரக்்க  tērkkavi, ெப. (n.)

   1.  த் ரப் பாவைக; variety of cittira-k-kavi which is fitted into a fanciful diagram representing a temple chariot.

     [ேதர ்+ க ]

ேதரக்்கள்ளி

 
 ேதரக்்கள்ளி tērkkaḷḷi, ெப. (n.)

   தாமைர வ லான ைவ ைடய ைமக்கள்ளி; a kind of foreign spurge known as Madagascar spurges 
(சாஅக.);.

     [ேதர ்+ கள்ள]

ேதரக்்கா

 
 ேதரக்்கா  tērkkācu, ெப. (n.)

   ேதர் ழாவன்  ழந்ைதகட்  அன்ெபா  ெகா க் ம் ல்லைறக் கா ; coin given as present to children 
on the day of car festival.

     [ேதர ்+ கா ]

ேதரக்்கால்

ேதரக்்கால்1 tērkkāl, ெப. (n.)

   ேதரச்ச்க்கரம்; wheel of a chariot.

 ேதரக்்கால்2 tērkkāl, ெப. (n.)

    யவன் சக்கரம்; poter's wheel.

     "ேவட்ேகாச ் றாஅர ்ேதரக்்கால் ைவத்த ப மண்" ( றநா. 32);.

     [ேதர ்+ கால்]

ேதரக்் டம்

ேதரக்் டம் tērkkuḍam, ெப. (n.)

   1. ேதரின் சக்கரக் டம்; hub of a chariot-wheel.

   2. ேதரின் ஒப்பைனத ் ண்; brass knobs in the form of inverted pots, as ornaments to a chariot.

     [ேதர ்+  டம்]

ேதரக்்

ேதரக்்  tērkkuḻisi, ெப. (n.)

ேதரக்் டம் பாரக்்க;see__,

     "ஆரேம யைமந்த ேதரக்்  யா னார"் ( வக 790);.

     [ேதர ்+  ]

ேதரக்் ற

ேதரக்் ற  tērkkuṟaḍu, ெப. (n.)

ேதரக்் டம் பாரக்்க;see__,

     "பல ஆ ந் ைதத்  நிைறந்த ேதரக்் ற " ( வக 790, உைர);.

     [ேதர ்+  ற ]

ேதரக்் ம்

ேதரக்் ம்  tērkāmbu, ெப. (n.)

   1. ேதரக்்ெகா ஞ்  பாரக்்க;see__,

   2. ேதரின் உச் ; finial of a chariot
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ேதரக்்ெகா

 
 ேதரக்்ெகா  tērkkoḍi, ெப. (n.)

   ேதரிற்கட் ய பதாைவ; flag hoisted at the top of a chariot.

     [ேதர ்+ ெகா ]

ேதரக்்ெகா ஞ்

ேதரக்்ெகா ஞ்  tērkkoḍiñji, ெப. (n.)

   1. ெகா ஞ்  பாரக்்க;see__,

     "ெந ந்ேதரக்் ெகா ஞ்  பற்  நின்ேறான்" ( றநா.77);.

   2. ேதரின் கக்காைல இைணக் ம் அ மரம்; the wooden frame to which the yoke of a chariot is fixed.

     " ர ண்ட ெபான் கக் ெகா ஞ் " (ெப ங்உஞ்ைசக் 4815);.

   3. ேதரக்் ம் ,2 பாரக்்க;see__,

     [ேதர ்+ ெகா ஞ் ]

ேதரக்்ெகா ங்ைக

 
 ேதரக்்ெகா ங்ைக tērkkoḍuṅgai, ெப. (n.)

   ேதரின் ெவளிப்பக்கத் ன் ேமல் வைள ; curved cornice or projections of a chariot.

     [ேதர ்+ ெகா ங்ைக]

ேதரக்்ெகாத்தர்

 
 ேதரக்்ெகாத்தர ்tērkkottar, ெப. (n.)

   ேதர ்இ க் றவரக்ள்; one who drag temple car (இ .);.

     [ேதர ்+ ெகாத்தர]்

ேதரக்்ெகாற்றன்

 
 ேதரக்்ெகாற்றன் tērkkoṟṟaṉ, ெப. (n.)

   ேதேராட் ேவான் (இவ.);; charioteer

     [ேதர ்+ ெகாற்றன்]

ேதரக்ைட

 
 ேதரக்ைட tērkaḍai, ெப. (n.)

    ரம்ானம்; decision (இ .);.

     [ேதர ்+ கைட]

ேதரச்ச்க்கரம்

 
 ேதரச்ச்க்கரம் tērccakkaram, ெப. (n.)

   ேதர ்உ ைன; wheel of a chariot.

     [ேதர ்+ சக்கரம்]
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ேதரச்ச்ார்பலைக

 
 ேதரச்ச்ாரப்லைக tērccārpalagai, ெப. (n.)

ேதரத்்தட்  ( ன்.); பாரக்்க;see__,

     [ேதர ்+ சார ்+ பலைக]

ேதரச்்

ேதரச்்  tērcci, ெப. (n.)

   1. ஆராய்ச் ; examination, investigation.

   2. கல் ; learning.

   3. ெதளி ; discernment;

 ascertainment.

   4. கலந்தாய்  ( ங்.);; deliberation, council.

   5. ப ற் ; experience.

   6. ேதர் ல் ேத ைக; success in examination. ம. ேதரச்்

     [ேதர ்+   = ேதரச்் .   - ெசால்வாக்க ஈ ]

ேதரச்் த் ைணவர்

ேதரச்் த் ைணவர ்tērccittuṇaivar, ெப. (n.)

   1. மந் ரத் தைலவர ்( ங்.);; Ministers of State, King's counsellors, Statesmen.

     " நான் மைறேயா டன் ேறரச்் த் ைணவர ்ெதாடர" (ேச . அ ம 14);.

   2. நட்பாளர ்( ங்);; friends.

     [ேதரச்்  +  ைணவர]்

ேதரச்் ல்

 
 ேதரச்் ல் tērccil, ெப. (n.)

ேதரக்்கால் பாரக்்க;see__,

     [ேதர ்+  ல்]

ேதரச்் வரி

ேதரச்் வரி tērccivari, ெப. (n.)

   உற  ைறயாரக்் த் தன் யரங்கைளத் ெதரி க் ம் த்  வைக; a dramatic action in which a person 
expresses in detail all his sufferings to his relatives.

     " ைளகட் த்  தன்  யரந் ேதரந்்  ேதரந்் ைரத்த ேதரச்் வரி" ( லப். 8:103-4);.

     [ேதரச்்  + வரி]

ேதரச்் ைன

ேதரச்் ைன tērcciṉai, ெப. (n.)

ெகா ஞ்  பாரக்்க  (க த். 85:18);;see__,

     [ேதர ்+  ைண]

ேதரச்் ைல

ேதரச்் ைல tērccīlai, ெப. (n.)

   1. ேதைர ஒப்பைன ெசய்தற்ெகனக் கட் ஞ் ைல; bright coloured cloths with which a chariot is ornamented.

   2. பாைடச ் ைல; the cloth decorating the biar (ெச.அக.);.

     [ேதர ்+  ைல]
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ேதரச்ே்சைன

 
 ேதரச்ே்சைன tērccēṉai, ெப. (n.)

   நால்வைகப்பைட ள் ஒன்றான ேதரப்்பைட; one among four army.

     [ேதர ்+ ேசைண]

ேதரத்்தட்

ேதரத்்தட்  tērttaṭṭu, ெப. (n.)

   ேதரின் உட்பரப் ; central seating space of a chariot.

     "அ ந்த ேதரத்்தட் னின் " (கம்பரா.இந் ர த் 39);.

ம. ேதரத்்தட்

     [ேதர ்+ தட் ]

ேதரத்்தடம்

 
 ேதரத்்தடம் tērttaḍam, ெப. (n.)

   ேதரச்் வ ; print of the car in the sand on its way.

     [ேதர ்+ தடம்]

ேதரத்்தாைன

ேதரத்்தாைன tērttāṉai, ெப. (n.)

   ேதரப்்பைட; chariot division of an army.

     " றல் ளக்  ேதரத்்தாைன" ( ெவ. 48);.

     [ேதர ்+ தாைன]

ேதரத்் நாள்

 
 ேதரத்் நாள் tērttirunāḷ, ெப. (n.)

   ேகா ற் ேறரத் ் ழா; car festival.

     [ேதர ்+   + நான்]

ேதரத்் கள்

ேதரத்் கள் tērttugaḷ, ெப. (n.)

   1. ேதரச் ்ெசலவால் எ ந் ளி; dust rising from a chariot in motion.

   2. எட் க் க ெர  கள் ெகாண்டேதார ்அள  ( ன்.);; minute measure of length = 4 atoms of dust in a 
sunbeam = 8

     [ேதர ்+  கள்]

ேதரத்்ெதா ல்

ேதரத்ெ்தா ல் tērttoḻil, ெப. (n.)

   ேதர ்நடாத் ம் கைல; art of charioteering.

     "மற்ெறா ந் ேதரத்் ெதா ம் வாரணத் ன் ெறா ம்" ( வக. 1795);.

     [ேதர ்+ ெதா ல்]

ேதரத்ல்

 
 ேதரத்ல் tērtal, ெப. (n.)

   அைவக க்  உ ப் னரக்ைளத் ேதரந்்ெத க்ைக; election.

சட்டமன்றத் ேதரத்ல் கலவரத் ல் ந்த

     [ேதர ்→ ேதரத்ல்]
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ேதர்ந்தவன்

 
 ேதரந்்தவன் tērndavaṉ, ெப. (n.)

    றைமயானவன்; skilled person in certain matter.

ேதரந்்தவன் என்ப  ரந்்  அ வதனால் (பழ.);.

     [ேதர ்→ ேதரத்்த + அவன்]

ேதர்ந் ெசயல்

ேதரந்் ெசயல் tērnduseyal, ெப. (n.)

   வாய்க் ம் றன் நா ச ்ெசய்ைக; fruitful attempt.

     "ெதரித ந் ேதரந்்  ெசய ம் ஒ தைலயாச ்ெசால்ல ம் வல்லதைமச் " ( றள், 634);.

     [ேதர'் → ேதரத்்  + ெசயல்]

ேதர்நிைல

 
 ேதரந்ிைல tērnilai, ெப. (n.)

ேதர் ட்  பாரக்்க (ெகா.வ.);;see__,

     [ேதர ்+ நிைல]

ேதர்ப்பந்தர்

 
 ேதரப்்பந்தர ்tērppandar, ெப. (n.)

   ேதரே்பா ம் பந்தல்; pandal.

     [ேதர ்+ பந்தர.் பந்தல் → பந்தர.் ல → ர ேபா ]

ேதர்ப்பாகன்

ேதரப்்பாகன் tērppākaṉ, ெப. (n.)

   1. ேதேராட்  ( லப். 5, 55, அ ம்);; charioteer,

   2. அ வன் ( தன்); ( ங்.);; the planet mercury.

ம. ேதரப்்பாகன்

     [ேதர ்+ பாகன்]

ேதர்ப்பார்

 
 ேதரப்்பார ்tērppār, ெப. (n.)

ேதரத்்தட்  ( டா.); பாரக்்க;see__,

     [ேதர ்+ பார]்

ேதர்மண்டபம்

ேதரம்ண்டபம் tērmaṇṭabam, ெப. (n.)

   ேதர ்நி த் டம்; the stand of a temple car.

     "ெதப்பக் ளங் கட்  ேதரம்ண்டபங் கட் " ( ற்றா. ற.91:4);

     [ேதர ்+ மண்டபம்]

ேதர்மரச் ற்

 
 ேதரம்ரச் ற்  tērmaraccuṟṟu, ெப. (n.)

   ேதரத்்தடை்டச ் ற்  அைமக்கப்பட்ட பலைக ( ங்.);; boards round the body of a chariot

     [ேதர ்+ மரம் + கற் ]
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ேதர்மறம்

ேதரம்றம் tērmaṟam, ெப. (n.)

   அரசன  ேபாரத் ்ேதரின் றப் ைனக் ம் றத் ைற ( .ெவ. 7,10);; theme eulogising a king's war-chariot

     [ேத + மறம்]

ேதர் ட்

 
 ேதர் ட்  tērmuṭṭi, ெப. (n.)

   ேகா ல் த்ேதர ்தங்  நிற் டம் (ெகா.வ);; the stand of a temple car.

     "ேதர் ட்  ட்ேட இ க் ன்ற சந்ைத ல் வாங் ேனன்" (ம ைர);.

     [ேதர ்+  ட் ]

ேதர் ல்ைல

ேதர் ல்ைல tērmullai, ெப. (n.)

   பைகவைர ெவன்  ண்ட தன் தைலவன  ேதர ்வரவ ந்  தைல  ம ழ்ந்  ம் றத் ைற 
( ெவ10,  ல்ைலப்.3);; theme of the return of a hero in his chariot after subduing his enemies, sung in joy by his lady-love.

     [ேதர ்+  ல்ைல]

ேதர்

 
 ேதர்  tērmūṭu, ெப. (n.)

   ேதரந்ிைல (நாஞ்);; chariot stand

     [ேதர ்+  ]

ேதரெ்மாட்

ேதரெ்மாட்  tērmoṭṭu, ெப. (n.)

   1. ேதரக்் ம்  பாரக்்க; see

   2.  வரச மரத் ன் ரந்்த ெமாட்  (நாஞ்);; mature bud of portia.

     [ேதர ்+ ெமாட் ]

ேதரவ்ட்ைட

ேதரவ்டை்ட tērvaṭṭai, ெப. (n.)

ேதரக்்கால் ( லப். 14:165); பாரக்்க; see

ம. ேதரவ்ட்

     [ேதர ்+ வடை்ட]

ேதரவ்டம்

ேதரவ்டம் tērvaḍam, ெப. (n.)

   ேதரி த்தற் ரிய ெபரிய க ; cable, thick rope for drawing a car.

     "மணைல  ேம ேதரவ்ட மாக்கலாம்" (அ ட்பா.6, வ த் ய. 4);,

     [ேதர ்+ வடம்]

ேதரவ்ண்மைலயன்

 
 ேதரவ்ண்மைலயன் tērvaṇmalaiyaṉ, ெப. (n.)

   வடவண்ணக்கன் ெப ஞ்சாத்தனாரால் றநா ற் ேல பாடப்ெபற்றவன்; supposed to be a king sung by {} 
(த .ெசாஅக);.

     [ேதரவ்ண் + மைலயன்]

ேதரவ்ண்ைம

ேதரவ்ண்ைம tērvaṇmai, ெப. (n.)

    லவர ் த ேயாரக்்  அரசர ்அளிக் த் ேதரக்் ெகாைட; gift of chariots made by kings to poets.

     "ேதரவ்ண்பாரி" ( றநா.74);.

     [ேதர ்+ வண்ைம]
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ேதரவ்லவன்

ேதரவ்லவன் tērvalavaṉ, ெப. (n.)

   ேதரப்்பாகன்; charioteer.

     " ண்ேடர ்வலவ கடெவனக் கைடஇ" (அகதா.74);.

     [ேதர ்+ வலவன்]

ேதரவ்லான்

ேதரவ்லான் tērvalāṉ, ெப. (n.)

ேதரவ்லவன் பாரக்்க; see

     "ேதரவ்லான் ெசப் வான்" (கம்பரா. ைதவ.20);.

     [ேதர ்+ வலான்]

ேதரவ்ாசம்

 
 ேதரவ்ாசம் tērvācam, ெப. (n.)

   அர ; pipal tree (சாஅக);.

ேதரவ்ாணம்

 
 ேதரவ்ாணம் tērvāṇam, ெப. (n.)

   வானவைக; a kind of rocket.

     [ேதர ்+ வானம்]

ேதரவ்ாைணக்

 
 ேதரவ்ாைணக்  tērvāṇaikkuḻu, ெப. (n.)

   அர ப்பணிக் த் தக்கவரக்ைளத் ேதரந்்ெத க் ம் ெபா ப் ைடய, அரசால் அமரத்்தம் ெபற்ற 
உ ப் னரக்ைளக் ெகாண்ட அைமப் ; public service commission (to select employees for government service);.

     [ேதரவ்ாைணயம் +  ]

ேதரவ்ாைணயம்

 
 ேதரவ்ாைணயம் tērvāṇaiyam, ெப. (n.)

ேதரவ்ாைணக்  பாரக்்க; see

     [ேதர்  + ஆைணயம்]

ேதர் நிைல

ேதர் நிைல tērvunilai, ெப. (n.)

   1. அர ப் பணி ல்,  ப் ட்ட ஆண் கள் பணியாற் யவ க் , அேத பணி டத் ல் த ம் 
உயரந்ிைல; selection grade.

பத்தாண்  பணி ரிந்த த ழக அர  ஊ யரக் க் த் ேதர்  நிைல வழங்கப்ப ம்.

   2 வ மான அ ப்பைட ல், உள்ளாட்  அைமப் க க்  வழங் ம் உயரந்ிைல; selection grade to local 
bodies on the basis of higher revenue raised.

ேசவம் மாவட்டத் ள்ள ஆறக ர ்ஊராட் ையத் ேதர் நிைல ஊராட் யாக இந்த நி யாண் ல் 
அர  அ த்த .

ேதர் ந்

 
 ேதர் ந்  tērvirundu, ெப. (n.)

   ேதரத் ் நாளன்  ஒ வன் தன் மாப் ள்ைளக் ச ்ெசய் ம் ந்  (இ.வ.);; feast given by a person to his 
son-in-law on the day of car festival in the local temple.

     [ேதர ்+  ந் ]
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ேதர் ளக்

 
 ேதர் ளக்  tērviḷakku, ெப. (n.)

   ேதரே்பா ெலாப்பைன ெசய்யப்ெபற்ற அ க்  ளக்  (இ.வ.);; light arranged in the form of a chariot

     [ேதர ்+  ளக் ]

ேதர்

ேதர்  tērvīti, ெப. (n.)

   ேதேரா ந் ெத ; main street through which the car of an idol or a king passes.

     "ேதர்  ெய கள் ேசரந்் " (மணிேம 4:14);

ம. ேதர் ; க.ேதர்

     [ேதர ்+  ]

ேதர்

ேதர்  tērvu, ெப. (n.)

   1. ஆராய்ச் ; examination, search.

   2. ப ற் ; thorough acquaintance, proficiency, practice, experience; the discerning faculty.

   3.  ைவ; beauty, sweetness, as of expression.

     "தக்காரவ்ாய்த் ேதன்கலந்த ேதற்றசெ்சாற் ேறர் " (நால . 259);.

   4. ெதரிந் ெத க்ைக (இ.வ.);; election, as to a council

     [ேதர ்+ ேதர் ]

ேதரெ்வன்

ேதரெ்வன்  tērveṉṟi, ெப. (n.)

   தன்ேறைரச ்ெச த் ப் பைகவர ்ேதரக்ைள அ க் ம் ரன  ெசயைலச ் றப் க் ம் றத் ைற 
( .ெவ.12, ஒ . 14);; theme describing the valorous deeds of a warrior who rides his chariot and destroys his enemies' 
chariots.

ேதரகத்

 
 ேதரகத்  tēragatti, ெப. (n.)

   தரக  மரம்; large brahma's baniyan rough leaf fig (சாஅக.);.

     [ேதர ்+ அகத் ]

ேதரகம்

ேதரகம்1 tēragam, ெப. (n.)

ெசவ்வந் ; red fig (சாஅக.);.

     [ேதர ்→ ேதரகம்]

 ேதரகம்2 tēragam, ெப. (n.)

   ெவண்ணிற ள்ள  கடல் ன் வைக; whitebait, silvery.

ேதரகன்

 
 ேதரகன் tēragaṉ, ெப. (n.)

ேதரப்்பாகன் (ச .); பாரக்்க; see

     [ேதர ்+ அகன்]

868

www.valluvarvallalarvattam.com 11950 of 19068.



ேதர

ேதர  tēraḍi, ெப. (n.)

   1. ேதர் ட்  பாரக்்க; see

   2. ேதரக்்சக்கரம்; wheel, as the support of the car.

   3.  மா ன் சக்கரப்பைட; Discus weapon of {}

     "ேதர க் ர,் ெவம் பைடயாற் காப்ப உம்" (இலக் . 679, உைர);

     [ேதர ்+ அ ]

ேதர சச்ம்பாவைன

 
 ேதர சச்ம்பாவைன tēraḍiccambāvaṉai, ெப. (n.)

ேதர ப்பணம் பாரக்்க; see

ேதர ப்பணம்

ேதர ப்பணம் tēraḍippaṇam, ெப. (n.)

   1. ேதரத் ் ழாவன்  மாப் ள்ைளக் ச ்ெசய் ம் பரிசளிப் ; present given by a person to his son-in-law 
on the day of car-festival.

   2. ேதரத் ் ழாவன்  ேதரத்்தசச்ன் ேதரக்்ெகாற்றன் த ேயாரக்்  வழங் ம் பரி ல்; present given 
on the day of car festival to the architect who finished the chariot and its driver.

ேதரைண

 
 ேதரைண tēraṇai, ெப. (n.)

   இன் றத்தான்; black honey thorn (சாஅக.);.

ேதரர்

ேதரர ்tērar, ெப. (n.)

த்தத் ற  ( ட் );:

 buddha bhiksus.

     "ேதர ரமணைர" (ேதவா. 139, 111);.

ேதரல்

ேதரல் tēral, ெப. (n.)

   1. ேதன்; honey.

   2. ேத ைக; recovery from illness (சாஅக.);.

     [ேதர ்→ ேதரல்]

ேதரலர்

 
 ேதரலர ்tēralar, ெப. (n.)

   பைகவர;் foes, enemies

     [ேதர ்+ அல் + அர]்

ேதர ந் ர்

 
 ேதர ந் ர ்tēraḻundur, ெப. (n.)

   ேசாழ நாட் ல் உள்ள ேதவாரப் பாடல் ெபற்ற வன் ேகா ல்; a place in {} which is in {}

     [ேதர ்+ அ த் ர]்

     " வ ந் ர"் என ம் வழங்கப்ப ம். இ  கம்பர ் றந்த ர ்என்பர.்
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ேதரேறர்

ேதரேறர ்tēraṟēr, ெப. (n.)

   காணல் நீர;் mirage, as of a phantom car.

     "மடமான்…ேதரேறரக்் ேகாடல்" (க த். 13,4);.

     [ேதர ்+ அல் + ேதர.் 'அல்' எ ரம்ைற ைன இைடநிைல]

ேதரன்

 
 ேதரன் tēraṉ, ெப. (n.)

ேதைரயர ்பாரக்்க; see (சாஅக.);.

ேதரனார்

 
 ேதரனார ்tēraṉār, ெப. (n.)

ேதைரயர ்(அ ந்); பாரக்்க; see

ேதராங் ணி

 
 ேதராங் ணி tērāṅgiṇi, ெப. (n.)

ேதராங் ணி பாரக்்க; see

ேதராங் னி
ேதராங் னி tērāṅguṉi, ெப. (n.)

   8  ரல நீளம் வளரவ் ம் ெவண்ைம நிற ைடய மான கடல் ன் வைக; whitebait, silvery, attaining 8 inch in 
length

ேதராணி

 
 ேதராணி tērāṇi, ெப. (n.)

ேதரின் அசச்ாணி:

 linchpin of a chariot

     [ேதர ்+ ஆணி]

ேதராசெ்சய்ைக

 
 ேதராசெ்சய்ைக tērācceykai, ெப. (n.)

   ஆய்ந் பாராத ெசயல்; incognizant activity.

ேதராசெ்சய்ைக ராத் ன்பம் (பழ.);.

     [ேதர ்+ ஆ + ெசய்ைக. 'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல]

ேதராத்தாைழ

 
 ேதராத்தாைழ tērāttāḻai, ெப. (n.)

    த்தன் தம்ைப; a kind of screw pine (சாஅக);.

ேதரா ெதளிதல்,

ேதரா ெதளிதல், dērādudeḷidal, ெப. (n.)

   ஆராயா  ஒன்ைற மற்ெறான்றாக உ  ெசய்ைக; mistaking one object for another without investigation, as a 
post for a man.

     "ேதரா  ெதளிதல் ெசண்  ெவளி ல் ஒரா  த ைய மகெனன ணரத்ல்" (மணிேம 27.67);.

     [ேதர ்+ ஆ +   + ெதளி-. 'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல. ' '  ைனெயசச் ]
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ேதரார்

ேதரார ்tērār, ெப. (n.)

   1. அ ; the ignorant.

   2.  ழ்மக்கள் ( வா.);; the low, the base.

   3. பைகவர;் foes, enemies,

     [ேதர ்+ ஆர]்

ேதராைவக்காத்தான்

 
 ேதராைவக்காத்தான் tērāvaikkāttāṉ, ெப. (n.)

   உடல் அைமப் ல்,  ைட ன்ேபா ம் காணக் ம் ஒ  கடல் ன் ( னவ);; a fish which resembles {}

ேதராள்

ேதராள் tērāḷ, ெப. (n.)

   1. ேதர் ரன்:

 chariot warior.

   2. ேதர ்இ த்தற்  அ ப் ம் ஆடக்ள்:

 persons who are by custom, sent by the mirasdar, to drag temple cars.

ம. ேதரா , ேதராள்

     [ேதர ்+ ஆன்]

ேதரி

ேதரி tēri, ெப. (n.)

   1. மணற் ன் ; sand hill.

   2. மணற்றைர (ெநல்ைல);; sandy tract.

ம. ேதரி; க, ெதவரி (ேமட்  நிலம்);; பட ெதவ  (வரப் );

     [ேதர=்உயரமான ஊர் . ேதர ்→ ேதரி]

ேதரிடக் யம்

 
 ேதரிடக் யம் tēriḍakkiyam, ெப. (n.)

ேதரக்்ெகா  பாரக்்க; see

     [ேதர ்+ இடக் யம்]

ேதரிைலச்

 
 ேதரிைலச்  tērilaicci, ெப. (n.)

   சத்  சாரைண; diffuse hoyweed(சாஅக.);.

ேத மச்

 
 ேத மச்  tērumacci, ெப. (n.)

   ேதர ்ேபான்ற ேமேலாடை்ட ைடய  நத்ைத வைக; a kind of snail, as haiving a turbinate shell

     [ேதர ்+ ஊமச் ]

ேத ர் வ

ேத ர் வ  tērūrcuvaḍu, ெப. (n.)

   ேதர ்ஊரந்்  ெசன்ற அைடயாளம்; the track of a car.

     "ேதனார ்ெபா ற் ந்தா ேதநீ ந்ைதெகாண் ேடேவ ாரிற் ேபானார ்ேத ர் வ  ைதயல் 
வா " ( ரேசா.136, உைர);.

     [ேதர ்+ ஊர ்+  வ ]
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ேத ர்ந்த த் யான்

ேத ரந்்த த் யான் tērūrndasittiyāṉ, ெப. (n.)

   1. சவரக்்காரம்; fuller's earth.

   2. சவரக்்காரக் கட் ; soap prepared from fuller's earth mixed with other ingredients(சாஅக);.

ேத யம்

 
 ேத யம் tērūḻiyam, ெப. (n.)

   ேகா ற்ேறைர இ ப்பதற்  ஊரவ்ாரியாக ஆள்கைளத் ரட்  அ ப் ம் ஊ யம்; service where by each 
village is required to provide a fixed quota of men to drag the great temple cars

     [ேதர ்+ ஊ யம்]

ேதெர த்தாணி

 
 ேதெர த்தாணி tēreḻuttāṇi, ெப. (n.)

   ேத வான ெகாண்ைட ள்ள எ த்தாணி வைக ( ன்.);; style having a turbinate head

     [ேதர ்+ எ த்  + ஆணி]

ேதைர

ேதைர tērai, ெப. (n.)

   1. தவைள ( ங்.);; frog.

     "அவ்வ த் ேதைர னப்படேலாம் " (க த் 147. 32);.

ேதைரகள் பாம்ைபத் ரண்  வைளத்தாற் ேபால (பழ.);.

   2. தவைள வைக; Indian load.

     "ேதைரயார ்ெதங் ளநீ ண்ணார ்ப மப்பர"் (த ழ்நா. 74);.

ேதைர ேமாந்த ேதங்காய் ேபால (பழ.);.

   3.  ண் ண ; fish bait.

     " ண்  ட ்ெபா ந்த ேதைர ம்" ( ரிக  24);.

   4. ேதங்காய் ேநாய் வைக ( வக. 1024, உைர);; coconut blight.

   4. கல் ல் ஒ ங் ேகாட் க் ற்றம்; a defect of stone consisting of a granular line.

     "ேதைர ம் ள் லம் " (தத் வப் 109);. ம. ேதர

ேதைரக்கணம்

 
 ேதைரக்கணம் tēraikkaṇam, ெப. (n.)

    ழந்ைதக க்ேகற்ப ம் ஒ வைகக் கைண ேநாய்; a congenital disease in children(சாஅக.);.

     [ேதைர + கணம்]

ேதைரக்கால்ைக

 
 ேதைரக்கால்ைக tēraikkālkai, ெப. (n.)

   ேதைர ண்ட னால் ச் ையப் ேபால் இைளத் ப் ேபான கால் வைககள்; kind of legs of children, 
emaciated through disease (சாஅக.);.

     [ேதைர + கால் + ைக]

ேதைரக் ண்

ேதைரக் ண்  tēraikkuṇṭi, ெப. (n.)

   1. ேநா னால் இைளத்த ட்டம்; buttocks losing its roundity from disease.

   2. சரத் ெதாட் ; flat buttocks (சாஅக.);.
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ேதைரக் ற்றம்

 
 ேதைரக் ற்றம் tēraikkuṟṟam, ெப. (n.)

   உடம் லரந்் , வற் , ெவ த் , கண் ெபா த் , ைக கால் வற் , ேமல் ச்  வாங் , ெநரி ரல் 
பட் த் ேதைரையப் ேபாலச ் ங் க் ழந்ைதையக் ெகால் ம் ஒ  ேநாய்; a fatal disease in childhood said 
to be due to trammission of infection caused by the Indian toad falling and secreting its urine on them(சாஅக.);.

     [ேதைர +  ற்றம்]

ேதைர -த்தல்

ேதைர -த்தல் tēraiguḍittal, ெப. (n.)

   4 ெச. . (v.i.);

   ேதங்கா ன் உள்ளீ  ெக தல் (யாழ்ப்);; to be blighted and eaten up, as coconuts.

     [ேதைர +  -.]

ேதைரச் ரணம்

 
 ேதைரச் ரணம் tēraiccūraṇam, ெப. (n.)

   ேதைரைய உலரத்்  அைரக் ம் ெபா ; a fine powder prepared from the Indian toad(சாஅக);.

     [ேதைர +  ரணம்]

ம த் வக் ண ைடய .

ேதைரத்ேதங்காய்

 
 ேதைரத்ேதங்காய் tēraittēṅgāy, ெப. (n.)

   ேதைரேநாய் ந்த ேதங்காய்; blighted coconuts.

     [ேதைர + ேதங்காய்]

     "ேதைரயார ்ெதங் ளநீ ண்ணார ்ப  மப்பர"்

ேதைரக் ம் இந்ேநாய்க் ம் எவ் தத் ெதாடர் ம் இல்லா ட்டா ம், ேதைர ன் ெபயேர அந்ேநாய்க் ச ்
ட்டப்பட்ட . ெசய்யாத ்தவற் க்  ஒ வர ்ப  மப்பதற்  இதைன உவைமயாகக் வர.்

ேதைரத்ேதாசம்

 
 ேதைரத்ேதாசம் tēraittōcam, ெப. (n.)

ேதைரக் ற்றம் பாரக்்க; see

     [ேதைர + ேதாசம்]

ேதைரபாய்-தல்

ேதைரபாய்-தல் tēraipāytal,    3 ெச. . (v.i.)

   ேதைர ண்ட னால் உடம் ைளத்தல்; to emaciate of the body especially in children arising from the malgin and 
baleful influence of Indan-toad (சாஅக.);.

     [ேதைர + பாய்-.]

ேதைரபாய்தல்

ேதைரபாய்தல் tēraipāytal, ெப. (n.)

   1.  றக் ம் ழந்ைத இைளக் ம்ப  க ப் ணி  ேதைர ைக; leaping of a toad on a pregnant woman 
belived to cause wasting disease in the child.

   2. உடல் ெம வாைக; becoming emaciated about the buttocks.

     [ேதைர + பாய்-.]

ேதைரேபா-தல்

ேதைரேபா-தல் tēraipōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   ேதங்காைய உள்ளிடற்றதாக் ம் ேநாய் பற் தல்; to be blighted and eaten up, as coconut.

     "ேதைரேபா ற்  என்றாற் ேபால்வெதா  ேநாய் என்க" ( வக. 1024, உைர);.

     [ேதைர + ேபா-.]
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ேதைர கந்தகாய்

 
 ேதைர கந்தகாய் tēraimugandagāy, ெப. (n.)

   ேதைர ேநா ற்ற ேதங்காய்; blighted or withered coconut, coconut with no kernal inside (சாஅக.);.

     [ேதைர +  கந்த + காய்]

ேதைரேமய்-தல்

ேதைரேமய்-தல் tēraimēytal,    3 ெச. . . (v.i.)

ேதைரக் -த்தல் (இவ.); பாரக்்க; see

     [ேதைர + ேமய்-.]

ேதைரேமா-த்தல்

ேதைரேமா-த்தல் tēraimōttal,    3 ெச. . (v.i.)

ேதைர -த்தல் ( ன்.); பாரக்்க; See {}

     [ேதைர + ேமாத்தல்]

ேதைரயர்

 
 ேதைரயர ்tēraiyar, ெப. (n.)

   த ழ் ம த் வ ல்கள் பல இயற் ய த்தர;் a Saint who composed many medical treatises in Tamil verse.

     [ேதைர + அர]்

அகத் யரிடம் த ழ் ம த் வம் கற் க் ெகாண்ட மாணாக்க ள் ஒ வர ்என்பர.்

ேதைரயாதனம்

ேதைரயாதனம் tēraiyātaṉam, ெப. (n.)

   க ழ்ந் ந்  ைககள் இரண்  லா ம் கால்கள் இரண்  ட்டத் ம் ேச ம்ப  டக் க் 
டக் ம் ஒ க்ைக (தத் வப். 109, உைர);; a {} posture of lying down frog - like, with arms touching the sides and 

the feet drawn up touching the hips

ேதைர -தல்

ேதைர -தல் dēraiviḻudal,    3 ெச. . . (v.i.)

ேதைரேபா-தல் பாரக்்க; see

     [ேதைர +  -.]

ேதைர ந்தகல்

 
 ேதைர ந்தகல் tēraiviḻundagal, ெப. (n.)

    ைற ைடய கல்; defective stone.

     [ேதைர +  த்த + கல்]

ேதைர ந்த ள்ைள

 
 ேதைர ந்த ள்ைள tēraiviḻundabiḷḷai, ெப. (n.)

   ேதைர ண்ட னால் இைளத்த ழந்ைத; an emaciated child which is affected by the baleful influence of the 
Indian toad(சாஅக.);.

     [ேதைர +  ந்த +  ள்ைள]

ேதேராட்டம்

 
 ேதேராட்டம் tērōṭṭam, ெப. (n.)

ேதரத்் நாள்:

 car festival.

ம. ேதேராட்டம்

     [ேதர ்+ ஓட்டம்]
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ேதேராட்

 
 ேதேராட்  tērōṭṭi, ெப. (n.)

   அசச்ாணி (யாழ்அக);; axle pin.

     [ேதர ்+ ஓட் ]

ேதேராட்

ேதேராட் 1 tērōṭṭu, ெப. (n.)

ேதேராட்டம் பாரக்்க; See __,

     [ேதர ்+ ஓட் ]

 ேதேராட் 2 dērōṭṭudal,    8 ெச. . . (v.i.)

    த்தனம் பண் தல் (யாழ்ப்.);; to leading domestic life( னவ.);.

     [ேதர ்+ ஓட் -.]

ேதேரா ம்

 
 ேதேரா ம்  tērōṭumvīti, ெப. (n.)

ேதர்  பாரக்்க; see

     [ேதர ்+ ஓட்  +  ]

ேதேரார்

ேதேரார ்tērōr, ெப. (n.)

   1. ேதர் ரர;் chariot warriors.

   2. ேதேர வந்  ஏரக்்களத்ைத ம் ேபாரக்்களத்ைத ம் இைசக்க க டன் பா யா ம் லவர ்
(ெதால்.ெபா ள்.76);; a class of minstrels who go on chariots and with drum accompaniment sing the praises of the 
cultivators at the threshing-floor or of the warriors on the battle field.

ேதேரான்

ேதேரான் tērōṉ, ெப. (n.)

   ஞா ; the sun, as having a chariot.

     "ேதேரான் மைலமைறய" ( ைணமாைல 112);.

     [ேதர ்+ ஓன்]

ேத க்ைக

 
 ேத க்ைக tēlikkai, ெப. (n.)

   எளி ; superficiality, slightness, lightness.

     "வழக்ைகத் ேத க்ைகயாய் ட்  ட்டான்" (யாழ்அக.);.

ேத -தல்

ேத -தல் dēludal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. தப் தல்; to get rid of; to escape danger as a ship.

   2. ேத -தல் பாரக்்க; See {}

ஆள் ேத தலரி . ெத. ேத

     [ேத  + ேத ]
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ேதவக் ரகம்

ேதவக் ரகம்1 tēvaggiragam, ெப. (n.)

   அைம ப் த் நிைலைய ண்டாக் ம் ேபய்; a class of demon causing harmless madness.

 ேதவக் ரகம்2 tēvaggiragam, ெப. (n.)

   ேதவரக்ளின் இ ப் டம்; place where devar abide.

     [ேதவர ்+  ரகம்]

ேதவக் ரிைய

ேதவக் ரிைய tēvakkiriyai, ெப. (n.)

   1. ெதய்வச ்ெசயல் ( ன்.);; act of God, providence.

   2. ஒரிைச (பரத. இராக. 56);; a specific melody type.

     [ேதவ +  ரிைய]

ேதவகங்ைக

 
 ேதவகங்ைக tēvagaṅgai, ெப. (n.)

   வான ெவளி ந்  வ வதாகக் க தப்ப ம் கங்ைக ஆ ; Ganga believed to come from the sky.

     [ேதவ + கங்ைக]

ேதவகண்ணி

 
 ேதவகண்ணி tēvagaṇṇi, ெப. (n.)

   மைல ேவம் ; chittagong wood.

     [ேதவ + கண்ணி]

ேதவகணம்

ேதவகணம் tēvagaṇam, ெப. (n.)

   1. கணம் பாரக்்க; See {}

   2. இரைல, மாழ் , கைழ, ெகா , ைகம் ன்,  ளக் , பைன,  க்ேகால், ெதா பஃ  தலான 
ஒன்ப  ண் ன்கள்; the nine naksatras viz., {}

     [ேதவர ்+ கணம்]

ேதவகணிைக

ேதவகணிைக tēvagaṇigai, ெப. (n.)

ேதவதா  பாரக்்க; See {}

     "ேதவகணிைகயரக்ள் த்தர"் (காஞ் ப் . தல . 25);.

     [ேதவ + கணிைக]

ேதவகணிைகயதர்

 
 ேதவகணிைகயதர ்dēvagaṇigaiyadar, ெப. (n.)

ேதவதா  பாரக்்க; see

     [ேதவ + கணிைகயர]்

ேதவக

ேதவக  dēvagadi, ெப. (n.)

   உ ரக்டக் ம் றப்  நிைலக ெளான்  ( வக. 2800, தைலப் );; the order of divine beings, one of four kati.

     [ேதவர ்+ க ]

ேதவப் றப்  (ேதவக ); மக்கட் றப்  (மக்கடக் );  லங் ப் றப்  ( லங் );, நரகர ் றப்  
(நரகக ); என்பன நால்வைகப் றப் கள்.
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ேதவக ெய த்

ேதவக ெய த்  dēvagadiyeḻuddu, ெப. (n.)

   ெசய் ண் த ல் வ தற் ரியன ம், நன்ைம பயப்பன மா ய அ, இ, உ, எ, க, ச, ட, த, ப என்ற 
எ த் கள் (ெவண்பாப்.  தன் ெமா . 18, உைர);; auspicious letters at the commencement of a poem.

     [ேதவ  + எ த் ]

ேதவகந்தம்

ேதவகந்தம் tēvagandam, ெப. (n.)

   1.  ங் யம் (மைல.);; Indian bdellium.

   2. ெநய்ச ்சட்  (ைதலவ. ைதல. 32);; purple Indian water-lily.

     [ேதவ +  த்தம்]

ேதவகந்தர்

 
 ேதவகந்தர ்tēvagandar, ெப. (n.)

   ெசங்க நீர;் a kind of red water lily(சாஅக.);.

     [ேதவ(ர)்; +  த்தம்]

ேதவகந்

 
 ேதவகந்  tēvaganduvi, ெப. (n.)

ேதவகத்  பாரக்்க; See {}(சாஅக.);.

ேதவகந்

 
 ேதவகந்  tēvagandūṟu, ெப. (n.)

   ெசங்க நீர ்(மைல);; a kind of purple Indian water lily.

     [ேதவ + கத் ]

ேதவகம்

 
 ேதவகம் tēvagam, ெப. (n.)

   ெதய் கமான  (யாழ்அக.);; that which is divine.

     [ெதய் கம் → ேதவகம்]

ேதவக மம்நவக மம்

 
 ேதவக மம்நவக மம் tēvagarumamnavagarumam, ெப. (n.)

   ேகா ல் நிகழ்த்தப்ப ம் வ பாட் ப் பணி ம், ேகா ைலப் ப் த்தல், இ பா கைளச ்
ரெ்சய்தல் ஆ ய ப்பணிக ம்; temple service done for adoration, and to reconstruct the damage part of the 

temple building.

     [ேதவ க மம் + நவக மம்]

இதற்  இைற  நிலம் அளிக்கப் ெப வ  வழக்

ேதவகன்

 
 ேதவகன் tēvagaṉ, ெப. (n.)

   கண்ண ( ட் ண); ைடய பாட்டன், ேதவ ன் தந்ைத; grand father of Kannan, father of {}

     [ேதவன் → ேதவகன்]
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ேதவகன்

ேதவகன்  tēvagaṉmi, ெப. (n.)

   ேகா ல் இைற ( வா ); பணி பாரப்்ேபான்; a temple official, as pricst, a manager etc.,

     "ேதவகன் கள் இைவ தைலகண்ட தற் ெகாண் " (ெதக.ெதா. 592);.

     [ேதவ + கன் ]

ேதவகன்னி

ேதவகன்னி1 tēvagaṉṉi, ெப. (n.)

   1. வாைழ; plantain tree.

   2. மத ரி ேவம் ; Indian mahogany.

     [ெதய்வ → ேதவ + கன்னி]

 ேதவகன்னி2 tēvagaṉṉi, ெப. (n.)

   ேதவேலாகத்  அரம்ைப; Ramba who dances in the {} court-yard.

     [ேதவ + கன்னி]

ேதவகன்னிைகமரம்

 
 ேதவகன்னிைகமரம் tēvagaṉṉigaimaram, ெப. (n.)

   கட்டடத் ற் ப் பயன்ப ம் ேகாங்  வைக மரம்; common caung used in building construction.

     [ேதவர ்+ கன்னிைக + மரம்]

ேதவகா

 
 ேதவகா tēvakā, ெப. (n.)

   ேதவரக்ள  ங்கா; garden of {}

     [ேதவர ்+ கா]

ேதவகாஞ்சனம்

 
 ேதவகாஞ்சனம் tēvakāñjaṉam, ெப. (n.)

   ேதவதா ; decany desdarn Indian cedar tree(சாஅக.);.

ேதவகாட்டம்

 
 ேதவகாட்டம் tēvakāṭṭam, ெப. (n.)

ேதவதா  (சங்அக.); பாரக்்க; see

     [ேதவ + காட்டம்]

ேதவகாதம்

 
 ேதவகாதம் tēvakātam, ெப. (n.)

   மைலக் ைக; rock cave,

ேதவகாந்தாரி

 
 ேதவகாந்தாரி tēvakāndāri, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் பண்; a melody type.
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ேதவகானம்

ேதவகானம் tēvakāṉam, ெப. (n.)

   ேதவரக்ள் பா ம் இைச; celestial music.

     "ேசாழன் வாச ேல ேதவகானம் பா வா ெளா த் ம்" ( பரம். 126);.

     [ேதவ + கானம்]

ேதவ

ேதவ  tēvagi, ெப. (n.)

கண்ணனின் தாய்:

 mother of Kannan.

     "ெதய்வத் ேதவ  லம் ய லம்பல்" ( வ். ெப மாள். 7, 11);.

ேதவ ரி

ேதவ ரி tēvagiri, ெப. (n.)

   1.  கக் கட ட் ரிய இமய மைலப்ப :

 a mountain sacred to {} in the Himalayas.

     "ேதவ ரிப்படலம் (கந்த .);.

   2.  ல் வைக ( லப். 14, 108, உைர);; a kind of cloth.

     [ேதவர ்+  ரி]

 Skt. giri → த.  ரி

ேதவ மம்

 
 ேதவ மம் tēvagusumam, ெப. (n.)

ராம்  (யாழ்அக);:

 cloves.

ேதவ ஞ்சரி

ேதவ ஞ்சரி tēvaguñjari, ெப. (n.)

ெதய்வ யாைன பாரக்்க; see

     "ேதவ ஞ்சரிபாகா நேமாநம" ( ப் . 94);.

     [ேதவர ்+  ஞ்சரி]

ேதவ ைம

ேதவ ைம1 tēvaguḍimai, ெப. (n.)

   பைழய வரி வைக; an ancient tax

     [ேதவர ்+  ைம]

 ேதவ ைம2 tēvaguḍimai, ெப. (n.)

ேகா க் ரிய நிலத் ல்,  ப்பேதா , ேகா ற் பணிகைளப் பாரத்்  வ ம் கள்:

 people who live in the temple land and do temple service.

     [ேதவர ்+  ைம]

ேதவ ண்டம்

 
 ேதவ ண்டம் tēvaguṇṭam, ெப. (n.)

   தானா ண்டான ஊற்  (யாழ்.அக.);; natural spring, as God-made(ெசஅக.);.

     [ேதவர ்+  ண்டம்]
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ேதவ மாரன்

 
 ேதவ மாரன் tēvagumāraṉ, ெப. (n.)

   இேய ; Christ, as the son of God.

     [ேதவர ்+  மாரன்]

ேதவ

ேதவ 1 tēvaguru, ெப. (n.)

    யாழன் ( ங்.);; Brhaspati, as priest of the celestials.

     [ேதவர ்+  ]

 ேதவ 2 tēvaguru, ெப. (n.)

ேதவ வம் பாரக்்க; see

ேதவ வம்

 
 ேதவ வம் tēvaguruvam, ெப. (n.)

    ைள நிலங்கள் ஆற ள் ஒன்  ( ங்);; a region of bliss where the fruits of good karma are enjoyed one of six {}

     [ேதவர ்+  வம்]

ேதவ லம்

ேதவ லம் tēvagulam, ெப. (n.)

   ேகா ல்; temple.

     "ேதவ ல ந் ெதற் ம் பள்ளி ம்" (ഥணிேம. 26:72);.

     [ேதவர ்+  லம்]

ேதவெகந்தம்

 
 ேதவெகந்தம் tēvagendam, ெப. (n.)

ேதவகந்தம் (யாழ்அக.); பாரக்்க; see

     [ேதவகத்தம் → ேதவெகந்தம்]

ேதவேகாட்டம்

ேதவேகாட்டம்1 tēvaāṭṭam, ெப. (n.)

ேதவ லம் பாரக்்க: see

     "ேதவ லம் மன்றாகச ்ெசய்யப்பட்ட ேதவ ேகாட்டத்ைத" ( க்ேகா. 129);.

     [ேதவர ்+ ேகாட்டம்]

 ேதவேகாட்டம்2 tēvaāṭṭam, ெப. (n.)

   ேகா ல் க வைறப் றச் வரில் இைறத்  ேமனிகைள ைவப்பதற்கான மாடங்கள்; niche in the 
outside of the temple sanctum to keep the iodls.

     [ேதவர ்+ ேகாட்டம்]

ேதவேகா

ேதவேகா  tēvaāṭi, ெப. (n.)

   ஒ  ேபெரண்; a very large number.

     "ேதவேகா  காரம்  கடலங் காலாள்" ( வக. 2219);.

     [ேதவ(ர)்; + ேகா ]
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ேதவசச்ந்தம்

 
 ேதவசச்ந்தம் tēvaccandam, ெப. (n.)

     சர ள்ள த்தாரம் (யாழ்.அக);; a garland of hundred strings of pearls(ெசஅக.);.

     [ேதவர ்+ சத்தம்]

ேதவசங்

 
 ேதவசங்  tēvasaṅgu, ெப. (n.)

   சங்கப் பணம்; a treasure of Gubera.

     [ேதவ + சங் ]

ேதவசத் வம்

 
 ேதவசத் வம் tēvasattuvam, ெப. (n.)

   மகளிரக்் ரிய ெமய்ப்பா கள் பத்த ள் ேதவத் ெதாடரப்ான ணம் (ெகாக்ேகா.);; the divine clement in 
the makeup of a woman, one of pattu cattuvam.

     [ேதவர ்+ சத் வம்]

ேதவசைப

 
 ேதவசைப tēvasabai, ெப. (n.)

   இந் ரன் அைவ; audience-hall.

     [ேதவா + சைப]

ேதவச கம்

 
 ேதவச கம் tēvasamugam, ெப. (n.)

ேதவசன்னி  பாரக்்க; see

     [ேதவன் + ச கம்]

ேதவசன்னிதானம்

 
 ேதவசன்னிதானம் tēvasaṉṉitāṉam, ெப. (n.)

ேதவசன்னி  பாரக்்க; see

     [ேதவர ்+ சன்னிதானம்]

ேதவசன்னி

ேதவசன்னி  dēvasaṉṉidi, ெப. (n.)

   1.ெதய்வத் ன் ன் ; divine presence.

   2. ேகா ல்; temple.

     [ேதவர ்+ சன்னி ]

ேதவசாட் யாய்

 
 ேதவசாட் யாய் tēvacāṭciyāy,  .எ.(adv.)

   உண்ைமயாய்; truly, as having God for witness

     [ெதய்வம் → ேதவம் + சாட் யாய்]
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ேதவ சை்ச

ேதவ சை்ச tēvasigissai, ெப. (n.)

    ன்  ம த் வ ைறக ள், இதளிய கந்தக நஞ் களால் ேநாய்கட் ச ்ெசய் ம் நீக்க ைன 
(பரிகாரம்); (பதாரத்்த 1202);; treatment of diseases by the use of mercury. sulphur and arsenic, considered to be of 
divine origin, one of three methods.

ேதவ த்தன்

 
 ேதவ த்தன் tēvasittaṉ, ெப. (n.)

   கமல னி; name of a sage of {}(சாஅக.);.

     [ேதவ +  த்தன்]

ேதவ ந்தைன

 
 ேதவ ந்தைன tēvasindaṉai, ெப. (n.)

   ெதய்வத்ைத நிைனத் ச ்ெசய் ம் ஊழ்கம்; religious meditation.

     [ேதவர ்+  த்தைன]

ேதவ ட்ைட

 
 ேதவ டை்ட tēvasiruṭṭai, ெப. (n.)

   ம ; any sweet drink beverage(சாஅக.);.

ேதவ த்

 
 ேதவ த்  tēvasutti, ெப. (n.)

   ஐந் வைக மா  நீக் த ல், ெதய்வத்ைத இ க்ைக ல் அமரத்் , உைடைய உ த் த் மஞ்சனம் 
ஆட்  ஒப்பைன ெசய் , ந ம் ைக,  ளக் களால் ய்ைம ெசய்தல்; purification of a deity, which consists in 
placing its image on a seat, bathing it, adorning it with garments, ornaments, etc, one of {}

     [ெதய்வம் + கத் ]

ேதவ மம்

 
 ேதவ மம் tēvasumam, ெப. (n.)

    ராம் ; cloves.

ேதவேசகரம்

 
 ேதவேசகரம் tēvacēkaram, ெப. (n.)

   தவனம்; southern wood.

ேதவேசைவ

 
 ேதவேசைவ tēvacēvai, ெப. (n.)

   ெதய்வத் ற் ச ்ெசய் ம் ெதாண் ; Service in a temple (ெசஅக.);.

     [ேதவர ்+ ேசைவ]

ேதவேசனாப

 
 ேதவேசனாப  dēvacēṉāpadi, ெப. (n.)

    கக்கட ள்; Murugan as the commander of the celestial host.

     [ேதவச ்+ ேசனாபத]
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ேதவேசைன

ேதவேசைன tēvacēṉai, ெப. (n.)

   1. இந் ரன் மகள்; daughter of {}

   2. ேதவக் ட்டம்; celestials.

     [ேதவர ்+ ேசைன]

ேதவ

ேதவ 1 tēvaḍi, ெப. (n.)

   அரண்மைன; palace.

 ேதவ  tēvaḍi, ெப. (n.)

ேதவர யார ்பாரக்்க; see

     [ேதவர  → ேதவ ]

ேதவ ச்

 
 ேதவ ச்  tēvaḍicci, ெப. (n.)

ேதவர யார ்பாரக்்க; see

ம. ேதவ ச்

     [ேதவ (யாள்); → ேதவ ச் ]

ேதவ ைம

ேதவ ைம tēvaḍimai, ெப. (n.)

   கணிைகயர;் dancing girl, as a servant of God (Pudu. insc. 930);.

   2. ேவைலக்காரி; servant maid. (I.M.P.N.A. 202);

     [ேதவ + அ ைம]

ேதவ யாள்

 
 ேதவ யாள் tēvaḍiyāḷ, ெப. (n.)

ேதவர யார ்பாரக்்க; see

ேதவ யாள் ஆத்தாள் ெசத்தால் ெகாட்  ழக் ம், ேதவ யாள் ெசத்தால் ஒன் ல்ைல.

     [ேதவர யார ்+ ேதவ யாள்]

ேதவ யான்

ேதவ யான் tēvaḍiyāṉ, ெப. (n.)

    வனியப் பாரப்்பனன்; siva brahmin.

     "காளி ேதவ யான் இரண்டா ரத்  நா ற்  வேரம்" (ெதக.ெதா. 3:1. கல். 10);.

ம. ேதவ யான் ( ட் க் ெகா ப்பவன்);

     [ேதவர ்+ அ யான்]

ேதவைட

 
 ேதவைட tēvaḍai, ெப. (n.)

எ த்த ந்த கா :

 coin with face worn out.

அந்தக் கா  ேதவைட

     [ேதய் → ேதய்வைட → ேதவைட]
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ேதவத் வம்

 
 ேதவத் வம் tēvattuvam, ெப. (n.)

   ேதவ தன்ைம; heavenliness(இ .);.

     [ேதவம் → ேதவத் வம்]

ேதவதசச்ன்

 
 ேதவதசச்ன் dēvadaccaṉ, ெப. (n.)

ேதவகம் யன்; {}

     [ேதவர ்+ தசச்ன்]

ேதவதத்தம்

ேதவதத்தம் dēvadaddam, ெப. (n.)

   1. ேகா க் ச ்ெசய் ம் நன்ெகாைட (ேகா பயம்);; that which is given to a temple.

   2. அ சக்ன க்  இந் ரன் ெகா த்த சங்  (யாழ்.அக);;{}

 conch, as given by {}

     [ேதவ + தத்தம்]

ேதவதத்தன்

ேதவதத்தன் dēvadaddaṉ, ெப. (n.)

   1. எவைன ேய ெமா வைனக் க் ஞ் ெசால்; a word used to denote an imaginary person.

     "ேதவதத்தன் தானாகப் ேபாகலாெனன்றால்" (யாப். . 3, பக்.37);.

   2. ெகாட்டா ைய உண்  பண் ம் வளி ( ங்.);; the vital air of the body which produces yawning

ேதவதத்தாக் ரசன்

 
 ேதவதத்தாக் ரசன் dēvadaddākkirasaṉ, ெப. (n.)

    த்தன்; Lord {}

ேதவதத் வம்

 
 ேதவதத் வம் dēvadadduvam, ெப. (n.)

   ெதய்வ அன் ; god's love(இ .);.

     [ேதவ(ர)்; + தத் வம்]

ேதவத

ேதவத  dēvadaru, ெப. (n.)

   1. ெதய்வ மரம்; one of the celestial trees

."அ ள்ப த் ெதா  ேதவத ேவ" (தா . பரி ரணா, 1);.

   2. ேதவதாரம் (மைல); பாரக்்க; see

   3. ெசம் ளிசை்ச; red hemp bendy.

   4. மந்தாரம்; mountain eboy.

     [ெதய்வம் + த  = ேதய்வத்த  → ேதவத ]

ேதவதாகாரம்

 
 ேதவதாகாரம் tēvatākāram, ெப. (n.)

   ேகா ல் (யாழ்அக.);; temple
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ேதவதாசன்

ேதவதாசன் tēvatācaṉ, ெப. (n.)

   1. ெதய்வத் ெதாண்டன்; devotee, servant of god.

   2. அரிசச்ந் ரன் மகன்:

 the son of Harichandran.

     [ேதவர ்+ தாசன்]

ேதவதா

ேதவதா  tēvatāci, ெப. (n.)

   1. ேகா ற் பணி ைட ரி ங்கணிைக; dancing girl, dedicated to the service of a God.

   2. ேதவேலாகத்  நாட் ய அரம்ைபயர;் celestial dancing-girls

ேதவதாடம்

ேதவதாடம் tēvatāṭam, ெப. (n.)

   1. க ங்ேகாள் (இரா );; the moon's ascending node.

   2.  :

 fire(ெசஅக.);.

ேதவதாமைர

 
 ேதவதாமைர tēvatāmarai, ெப. (n.)

   தாமைரச ்ெசல்வம் (ப மநி );; patuma-nidi, a treasure of Kubera.

     [ேதவர ்+ தாமைர]

ேதவதாயம்

ேதவதாயம் tēvatāyam, ெப. (n.)

   ேகா ற்  நிலம் வழங்கல் த ய நற்ெசயல்கள்; lands other endowments to a temple (R.F.);.

     "ேதவதாயங்கள் ேவ யர ்ெசய்கள்ேமற் ேகா னா ைற ட் " ( ற்றா.தல. க ற்சன. 62);.

     [ேதவ + தாயம்]

ேதவதாயனம்

 
 ேதவதாயனம் tēvatāyaṉam, ெப. (n.)

   ேகா ல்; temple (இ .);.

ேதவாதாேயாக் யம்

 
 ேதவாதாேயாக் யம் tēvātāyōkkiyam, ெப. (n.)

   கட ளரக்் ரிய ; that which is worthy of Gods themselves.

ேதவதாரம்

ேதவதாரம் tēvatāram, ெப. (n.)

   1. ேதவதா  1,2 பாரக்்க; see

ேதவதாரத் ஞ் சந் ம் ட் ன லமா" (கம்பரா. வைரக். 1);.

   2. மதகரி ேவம் ; common bastard cedar

ேதவதாரன்

 
 ேதவதாரன் tēvatāraṉ, ெப. (n.)

ேதவதாரம் பாரக்்க; see (சாஅக);.
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ேதவதாரி

ேதவதாரி1 tēvatāri, ெப. (n.)

ேதவதா  1,2 பாரக்்க; see

 ேதவதாரி2 tēvatāri, ெப. (n.)

   இமயமைலச ்சார ல் வள ம் ம ந்தா ம் இயல் ைடய மரம்; Indian cedar a medicinal tree (சாஅக.);.

ேதவதாளி

ேதவதாளி1 tēvatāḷi, ெப. (n.)

   1. ஊமத்ைத; datura.

   2.  சணி; pumpkin

 ேதவதாளி2 tēvatāḷi, ெப. (n.)

   1. ெப ம்பண் வைக ( ங்.);; a specific melody type.

   2. ஆைன மைல ள்ள மரவைக; langsat of the {} hills in Coimbatoresm (m.tr);.

   3.  ைரப் ரக்்  பாரக்்க; see

ேதவதாளிைதலம்

 
 ேதவதாளிைதலம் dēvadāḷidailam, ெப. (n.)

   ஒ வைக ம ந்ெதண்ெணய்; a kind of medicinal oil (சாஅக.);.

ேதவதான ரமேதயம்

 
 ேதவதான ரமேதயம் tēvatāṉabiramatēyam, ெப. (n.)

ேகா ல் வ பாட் ற்ெகன்  உரிைம ெசய்யப்பட்ட ேதவப்பாரப்்பனரக்ட் ம், ேகா க் ம் அைமந்த 
ெசல னங்கட்  உரியதாக அளிக்கப்ெப ம் இைற  நிலம்:

 land given to temples for the brahmins, and for the temple expenses.

ேதவதானம்

ேதவதானம் tēvatāṉam, ெப. (n.)

   ேகா ற்  டப்பட்ட இைற  நிலம்; endowment of tax-free land to a temple.

     "நன் ெகா ேடவதான நல் " ( வாலவா. 48, 22);.

ம. ேதவதானம்

     [ேதவ + தானம்]

ேதவதானியம்

 
 ேதவதானியம் tēvatāṉiyam, ெப. (n.)

    ங்  அல்ல  த் ப் ச ்ேசாளம்; sweet cholam (சாஅக.);.

     [ேதவ + தானியம்]

வ. தானியம் → த. தவசம்

ேதவ பம்

ேதவ பம் tēvatīpam, ெப. (n.)

   1. கண் (யாழ்அக.);; eye.

   2. ெதய் க ஒளி; divine light

     [ேதவ +  பம்]

ேதவ ர்த்தம்

ேதவ ரத்்தம் tēvatīrttam, ெப. (n.)

   ெதய்வங்கைள மனங் ளிரச ்ெசய்வதற்காக உள்ளங்ைக ேல நீைர ஊற் , அ  ரல்களின் 
வ யாக நிலத்ைத அைடயச ்ெசய் ம் ஐவைகத் ய நீ ள் ( ரத்்தம்); ஒன்  (ைசவச.ெபா .66);; water 
poured from the palm of the hand, through the finger tips on the ground, to propitate devar one of {}
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ேதவ ந்

ேதவ ந்  dēvadundubi, ெப. (n.)

   ஒர ்இைசக் க ; drums of the Gods.

     "ேதவ ந்  ேதவரக்ட் ேகாைக ய்த் ைரப்பான் ( வக 2367); (ெசஅக.);.

     [ேதவ +  த் ]

ேதவ தன்

ேதவ தன் tēvatūtaṉ, ெப. (n.)

   1. ெதய்வச ்ெசய்  ெகாணரே்வான்; divine messenger.

   2.  தனா ய ேதவன் ( த்,);; Holy Angel (ெசஅக.);.

     [ேதவர ்+  தன்]

ேதவ பம்

 
 ேதவ பம் tēvatūpam, ெப. (n.)

ெவள்ைளக் ங் யம் பாரக்்க (ைதலவைதல);; see

     [ேதவர ்+  பம்]

ேதவேதவன்

ேதவேதவன் tēvatēvaṉ, ெப. (n.)

   பரம்ெபா ள்; the supreme being.

     "நீேய தவத ்ேதவேதவ ம்" ( வ். இயற்.நான் .20);.

     [ேதவர ்+ ேதவன்]

ேதவேத

ேதவேத  tēvatēvu, ெப. (n.)

ேதவேதவன் பாரக்்க: see

     "ேதவேத பேத த்த த் ைய" ( ைள. அட்டமா. 29);.

ேதவைத

ேதவைத dēvadai, ெப. (n.)

   1. ெதய்வம்:

 deity, god.

   2. ேபய் (யாழ்அக.);; evil spirit

ம. ேதவத

ேதவைதக் ற்றம்

 
 ேதவைதக் ற்றம் dēvadaikkuṟṟam, ெப. (n.)

   ஊரத்் ேதவைதகளின் னத் னால் ஏற்ப ம் ேகாளா கள்; diseases due to malignant influence of demon and 
monsters (சாஅக);.

     [ேதவைத +  ற்றம்]

ேதவைதக் ைற

 
 ேதவைதக் ைற dēvadaikkuṟai, ெப. (n.)

    ெதய்வக் ைறயால் உண்டா ம் ேநாய் ( ன்.);; disease due to possession by an evil spirit (ெசஅக);.

     [ேதவைத +  ைற]
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ேதவைதத்ெதாடரச்்

 
 ேதவைததெ்தாடரச்்  dēvadaiddoḍarcci, ெப. (n.)

 ேதவைத ன் ப்  ( ன்.);:

 possession or obsession by a demon.

     [ேதவைத + ெதாடரச்் ]

ேதவந்

 
 ேதவந்  tēvandi, ெப. (n.)

    லப்ப காரக் கண்ண ன் ேதா ; friend of {} in Cilappati-karam.

ேதவநகர

ேதவநகர tēvanagara, ெப. (n.)

   1. ேகா ல்; temple.

   2.  றக்கம்; city of the Gods.

     [ேதவர ்+ நகர.் ந தன் =  ளங் தல். ந  → நகர ்=  ளங் ம் மாளிைக, மாணிைக ள்ள ேப ர]்

ேதவநற்க ைண

 
 ேதவநற்க ைண tēvanaṟkaruṇai, ெப. (n.)

    த்தவரின் சடங் ; a ceremony of Christianity.

     [ேதவ + நற்க ைண]

ேதவநாகரம்

ேதவநாகரம் tēvanākaram, ெப. (n.)

ேதவநாகரி பாரக்்க; see

     "நந் நாகரந் ேதவநாகர தலாய எ த் க்கைள" ( வத .  வஞானதான. 32, உைர);.

     [ேதவ + நாகரம்]

ேதவநாகரி

 
 ேதவநாகரி tēvanākari, ெப. (n.)

   வடநாட் ல் உண்டா  வழங் ம் ஆரிய ெமா ன் வ ெவ த் ; North Indian Sanskrit script (ெசஅக.);.

     [ேதவ + நாகரி]

ேதவநாயகன்

 
 ேதவநாயகன் tēvanāyagaṉ, ெப. (n.)

   ேதவரக்ள் தைலவன்; the Lord of celestials.

ம. ேதவநாயகன்

     [ேதவ + நாயகன்]

ேதவநா ேயாெடாக் ம்உழக்

ேதவநா ேயாெடாக் ம்உழக்  tēvanāḻiyōṭokkumuḻkku, ெப. (n.)

    சே்சாற் த் ைற வன்ேகா ல் ெநய் அளப்பதற் ந்த அளைவ; measurement use to measure the 
ghee in Sivan temple in {}

     "நிச  உழக்  ெநய் - ேதநா ேயா ெடாக் ம் உழக் னால் அட் ேவன்" (ெதகெதா. 5, கல். 619);.

     [ேதவ + நா  + ஓ  + ஒக் ம் + உழக் ]
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ேதவநிகாயம்

 
 ேதவநிகாயம் tēvanikāyam, ெப. (n.)

    ேப ; salvation.

     [ேதவ(ர)்; + நிகாயம்]

ேதவநினல்

 
 ேதவநினல் tēvaniṉal, ெப. (n.)

   நாவல்; jamboo tree (சாஅக.);.

ேதவநிந்தகன்

 
 ேதவநிந்தகன் tēvanindagaṉ, ெப. (n.)

   ெதய்வத்ைதத் ற் பவன் (யாழ்.அக.);; blasphemer.

     [(ெதய்வம்); ேதவ + நிந்தகன்]

ேதவநிலம்

 
 ேதவநிலம் tēvanilam, ெப. (n.)

   ேதவைதக க் ெகன்  டப்பட்ட ஆ ெலா  மைனப் ப  ( ன்.);; portion of a house-site allotted to 
several deities, being one-sixth of a square plot (ெசஅக.);.

     [ேதவர)் + நிலம்]

ேதவநிறம்

ேதவநிறம் tēvaniṟam, ெப. (n.)

   1.  ந் ல்; moon creeper.

   2. ெபான்னிறம்; golden colours (சாஅக.);.

     [ேதவ(ர)்; + நிறம்]

ேதவநீ

 
 ேதவநீ  tēvanīti, ெப. (n.)

   ெதய்வத் தண்டைன (யாழ்அக);; divine punishment

     [ேதவ(ர)்; + நீ ]
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ேதவேநயன்

ேதவேநயன்1 tēvanēyaṉ, ெப. (n.)

   இைறவன் ேமல் அன்  ெகாண்ேடான் ( த்.);; Jesus

     [ேதவன் + ேதயன்]

 ேதவேநயன் tēvanēyaṉ, ெப. (n.)

   வடெமா ப் ணிப் னின்  த ைழக் காக்கப் றப்  எ த்ததாகக் யவ ம், ெசந்த ழ்ச ்
ெசாற் றப் யல் அகர த  ெதா ப்ப  தம் வாழ்நாள் பணிெயன்  ெகாண்டவ ம் மாந்தன் 

றந்தகம் மரிக் கண்டேம என்  நி யவ ம் த ழ் ர டத் ற் த் தாய் ஆரியத் ற்  லம், 
ஞால தன் ெமா  என் ம் ப்ெப ம் கைள நி வத் தம் வாழ்நாள் ைம ம் ஆய்  ேமற் 
ெகாண்டவ மான இ பதாம் ற்றாண் ன் தனித்த ழ்ப் ேபர ஞர;் purist Tamil scholar of 20th century, who 
devoted his life time to establish the purity and the antiquity of Tamil, who considered his birth is for the same cause, who 
considered compilation of the etymological dictionary of Tamil language as his life time mission, who asserted Kumari 
continent was the birth place of human race, Tamil is the mother of Dravidian languages, Tamil has roots of Aryan 
languages, and Tamil is the primary classical language of the world

     [ேதவன் + ேநயன்]

ேதவன்;ேதய் - ேதய்தல் = உர தல் ேதய் –  ய் –   = ெந ப் ,  ளக் , நரகம்.   -  ைம =  ன் தன்ைம. 
 -  ய = ெகா ய ய்தல் = எரிந்  ேபாதல், க தல், பற் ப் ேபாதல்.

தல் =  ய்தல். ஏகாரம் ஈகாரமாய்த் ரிதைல, ேதன் - ேதம் -  ம் என் ம் ரி ம் கண்  ெகாள்க.

ேதய் - ேத  (சமற் தம்); = ெந ப்

இத ்'ேதய்' அ னின்ேற ெதய்வப் ெபயர ்ேதான் ற்  ேதய் - ேதய்  - ேத  - ேதவன். ேதய்  - ெதய் - 
ெதய்வம். ேத  - ேத = ெதய்வம், தைலவன் பால் வைர ெதய்வம் ைனேய தம் (ெதால். 341); ெதய்வம் 
உணாேவ மாமரம் ட்பைற (ெதால். 964); ெதய்வம் அஞ்சல் ைரயறத் ெதளிதல் (ெதால். 1218); வ ப  
ெதய்வம் நிற் றங் காப்ப (ெதால். 1367);, யகர ெவாற் ள்ள ெதய்வப்ெபயேர ெப ம் பான்ைமயாக ம், 
ேதவரப்் பராஅய ன்னிைலக்கண்ேண (ெதால்.1395); என வகர ெவாற் ள்ள ன்ைன வ  அ ம், 
இ ேபா ள்ள த ழ் ல்க ள் ந் யதா ய ெதால்காப் யத் ள் வ தல் காண்க

சமற் தம் –

 deva, daiva

இலத் க் –dues= god

ேரக்கம்

     'ேதவ' என் ம் ெசாற் ச ்சமற் தத் ற் காட்டப்ப ம்

 div (to be bright); di, dip (to shine);

என் ம் ேவரச்ெ்சாற்கள் தற் ெபா ளன்  வ ப்ெபா ேள ெகாண் ள்ளைம ன் ெபா ந்தாைம 
காண்க.  ன்வ ம் த் ய (scythian); ஆரியச ்ெசாற்கள், ' ' (ெந ப் ); என் ம் த ழ்ச ்ெசாற்  
இனமானைவ எனக் கால் ெவல் கண்காணியார ்காட் வார.்

த் யம்: சாமா ேத

மஞ்

அங்ேகரியம்

ஒகத் யக்

ங்க

இலகக் யம்

   ஆரியம்;ேக க்கம்

ேவ க

பார கம்

ேநயன்

நள் - நண் – நண்  - நட்  நள் தல் = அைடதல், ெபா ந் தல், நட் க் ெகாள் தல், ெச தல்

நள்ளார ்= பைகவர.்

நள்ளி = உற  ( டா); நள்ளி ள் = ெச ந்த ள் ( க்ேகா 156,  லப். 15:105);

நள் நர ்= நண்பர ்( வா.);. நள் - நளி, நளிதல் = ெச தல்,
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ேதவப்ப

 
 ேதவப்ப  tēvappasu, ெப. (n.)

   காமேத  (யாழ்அக.);; the celestial cow.

     [ேதவ(ர)்; + ப ]

 Skt. {} → த. ப

ேதவப் ரணவம்

ேதவப் ரணவம் tēvappiraṇavam, ெப. (n.)

ேதவபாணி பாரக்்க: see

     "ேதவப் ரணவெம ம் வடெமா ைய' (பன்னி பா. 207);.

     [ேதவ(ர)்; +  ரணவம்]

ேதவப் றங்

 
 ேதவப் றங்  tēvappiṟaṅgi, ெப. (n.)

 snake jasmine (சாஅக.);.

ேதவப் ள்

 
 ேதவப் ள் tēvappuḷ, ெப. (n.)

   எ னம் (அன்னம்);; swan, as a divine bird.

     [ேதவ +  ன்]

ேதவபட்

 
 ேதவபட்  tēvabaṭci, ெப. (n.)

   ஆள்காட் ப் பறைவ; red wattled lapwing sand piper (சாஅக.);.

     [ேதவ(ர)்; + பட் ]

 Skt. {} → த. பட்

ேதவபதம்

ேதவபதம் dēvabadam, ெப. (n.)

   1.  ண்; heaven, firmament.

   2. அரசக் காயம்; royal presence.

     [ேதவ + பதம்]

ேதவப

 
 ேதவப  dēvabadi, ெப. (n.)

ேதவரே்கான் (யாழ்அக.); பாரக்்க; see

ம. ேதவப

     [ேதவ(ர)்; + ப ]

 Skt. pati → த. ப
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ேதவபவனம்

ேதவபவனம் tēvabavaṉam, ெப. (n.)

   1. அரசமரம்; pipal tree.

   2. ேகா ல்; temple.

   3.  ேப ; heaven (சாஅக.);.

ம. ேதவபவனம்

     [ேதவ(ர)்; + பவனம்]

 Skt. bhavana → த. பவனம்

ேதவபாைட

ேதவபாைட tēvapāṭai, ெப. (n.)

   வடெமா ; Sanskrit, as the language of the Gods.

     "ேதவபாைட னிக்கைத ெசய்தவர"் (கம்பரா.  றப் ப். 7);.

     [ேதவ(ர)்; + பாைட]

 Skt. {} → த. பாைட

ெமா  இயற்ைகயாய் உ வான மன் ; கட ளால் பைடக்கப்பட்ட மன் ; மக்களால் 
உ வாக்கப்பட்டேத. அவ்வா க்க ஒ  ெமா ையத் ேதவெமா  என்ப  ஏமாற்  ேவைல ெயன்ற க.

ேதவபாணி

ேதவபாணி tēvapāṇi, ெப. (n.)

   ேதவைரப் கழ்ந்  ம் பாட் வைக; songs in praise of Gods.

     "ெசந் ைற ெவண் ைற ேதவபாணி ரண் ம்" ( லப். 6:35 உைர);.

     [ேதவ(ர)்; + பாணி]

ேதவ ைச

 
 ேதவ ைச tēvapūcai, ெப. (n.)

   இல்லத் ல் நைடெப ம் இைறவ பா ; daily worship in a house.

ம. ேதவ ச

     [ேதவ(ர)்; +  ைச.  தல் = க தல்.  ச →  ைச = ெதய்வப் ப ைமைய நீராட் ச ்ெசய் ம் வ பா ]

ேதவ டம்

 
 ேதவ டம் tēvamūṭam, ெப.(n.)

   ேதவரக்ள் தம்ைமக் காப்பாற் வார ்என்  மயங்கல்; believing Gods will protect, an illusionary idea.

     [ேதவ +  டம்.  ட்  →  ட்டான்.  ட்  →  ட்டன் →  டன்.  டம்]

ேதவேமைரயாய்

 
 ேதவேமைரயாய் tēvamēraiyāy,  .எ. (adv.)

   அழகாக, நன்றாக; divinely,

     [ேதவ + ேமைர + ஆய்]

892

www.valluvarvallalarvattam.com 11974 of 19068.



ேதவயஞ்ஞம்

 
 ேதவயஞ்ஞம் tēvayaññam, ெப. (n.)

க

   ட ள் ேவள்ளி; sacrifice to deity.

     [ேதவ(ர)்; + யஞ்ஞம்]

 Skt. {} → த. யஞ்ஞம்

ேதவயாத் ைர

ேதவயாத் ைர tēvayāttirai, ெப. (n.)

   நற்ேப  ைடக்க ெசய் ம் பயணம்; pilgrimage to sacred places.

     "ேதவயாத் ைர ரத்்தயாத் ைர ெசய் வேநசர"் (தணிைகப் . அகத் ய 502);,

   2. ேகா ல் ெதய்வத் ன் றப்பா ; procession of the chief idol of a temple.

ம. ேதபயாத்ர

     [ேதவ(ர)்; + மாத் ைர]

ேதவயானம்

ேதவயானம்1 tēvayāṉam, ெப. (n.)

   1. கட ளர ்ஊர் ; chariotor vehicle of a God.

   2. அரச்் ல் த ய ேதவைதகைளக் கடந்   ேபறைடயச ்ெசல் ம் வ ; way to the supreme heaven 
which is open only to the brahma-vit, and on which one has to pass by arccis and other deities.

ம. ேதவபானம்

     [ேதவ(ர)்; + யானம்]

 ேதவயானம்2 tēvayāṉam, ெப. (n.)

    க் ன் வ யாய் வல  பக்கத் ல் ஒ ம் ச் ; air passing through the right nostril (சாஅக.);

ேதவயாைன

ேதவயாைன tēvayāṉai, ெப. (n.)

   1. ஐராவதம் பாரக்்க; see

   2. ெதய்வயாைன; a wife of Lord Murugan.

     [ேதவ + யாைன]

ேதவ கம்

ேதவ கம் tēvayugam, ெப. (n.)

   12000 ெதய்வ வாண்  ெகாண்ட காலவள  (சங்அக);; period consisting of 12000 divine years.

ம. ேதவ கம்

     [ேதவ +  கம்]
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ேதவர்

ேதவர ்tēvar, ெப. (n.)

   1. கட ளர;் deities, objects of worship.

     "ேதவரப்் பராஅய ன்னிைலக் கண்ேண" (ெதால்ெபா ள். 490);.

   2. உயரந்்ேதாைரக் க் ஞ் ெசால்; a term of respect for persons, of high station.

   3.  வள் வர;் Tiruvalluvar,

     "ஒன்னா ர த கண்ணீ  மைனத்  என்றார ்ேதவ ம்" ( வக 1891, உைர);.

   4.  வக ந்தாமணி என் ம் பா யத் ன் ஆ ரிய ம், 9ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்தவ மான 
த்தக்கத் ேதவர ்என் ம் சமண னிவர;்{}

 the Jaina author of {}

     "ேதவர ்அதைன அபரகாத் ர ெமன்றார"் ( வக. 806, உைர);.

   5. அரசர,்  ற யர ் த ேயார , ெபயரப்் ன் வழங் ம் றப் ப் ெபயர;் a word appended to the names of 
kings, ascetics, etc.

     "இராசராசேதவர,்  த்தக்கேதவர"்

   6. ேதவரீர ்பாரக்்க; see

     "ேதவர ் வ களிேல' (ஈ , 2,3,4);.

   7. மறவர ்சா னரின் பட்டப்ெபயர;் title of marava caste.

   8. நால்வைகத் ேதவைத வைகயார;் celestial of four classes.

ேதவர்க்காடல்

 
 ேதவரக்்காடல் tēvarkkāṭal, ெப. (n.)

ெதய்வேம  ஆ தல் (ஆேவசம்); ( ன்.);:

 temporary possession by a spirit.

     [ேதவாக்  + ஆடல்]

ேதவர்கடன்

 
 ேதவரக்டன் tēvarkaḍaṉ, ெப. (n.)

ெதய்வ ேகள்  பாரக்்க; see (சாஅக.);.

     [ேதவர ்+ கடன்]

ேதவர்கன்

ேதவரக்ன்  tēvarkaṉmi, ெப. (n.)

ேதவகன்  பாரக்்க; see

     " வானிைல மாேதவர ்ேகா ல் ேதவர ்கன் க் ம்" (ெதகெதா. 543);.

     [ேதவர ்+ கன் ]

ேதவர் லம்

ேதவர் லம் tēvarkulam, ெப. (n.)

ேதவ லம் பாரக்்க; see

     "ேதவர ் லத்ைத வலங்ெகாண் " (இைற 1, பா  பக்3);.

     [ேதவர ்+  லம்]
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ேதவர்ேகா

ேதவரே்கா tēvarā, ெப. (n.)

ேதவரே்கான் பாரக்்க; see

     "ேதவர ்ேகா வ யாத ேதவேதவன்" ( வாச. 5,30);.

     [ேதவர ்+ ேகா]

ேதவர்ேகான்

ேதவரே்கான்1 tēvarāṉ, ெப. (n.)

   ேதவரக் க்  அரசனான இந் ரன்; Indiran, the lord of the cclestials.

     "ேதவரே்கான் னாரந் ெதன்னரே்கான் மார் னேவ" ( லப். 17, பக்447);.,

     [ேதவர ்+ ேகான்]

 ேதவரே்கான்2 tēvarāṉ, ெப. (n.)

    ளிர ்நாவல்; superior jamoon tree (சாஅக.);

ேதவர்ணன்
ேதவரண்ன் tēvarṇaṉ, ெப. (n.)

   ேதன் நிறத் ல் நீர ்க வதா ய ெவள்ைள ேநாய்; honey coloured urine one of the 18 varieties of veneral 
diseases (சாஅக.);.

ேதவர்நா

ேதவரந்ா  tēvarnāṭu, ெப. (n.)

    றக்கம் (மணிேம. 14:42);; heaven

     [ேதவர ்+ நா ]

ேதவர்பைகவர்

 
 ேதவரப்ைகவர ்tēvarpagaivar, ெப. (n.)

   அ ரர ்( ங்.);; asuras, as enemies of the Gods.

     [ேதவர ்+ பைகவர]்

ேதவர்மந்தணம்

 
 ேதவரம்ந்தணம் tēvarmandaṇam, ெப. (n.)

   ேதவரக்ட்  மட் ம் ெதரிந்த டகம்; profound secret, known only to Gods,

     [ேதவர ்+ மத்தனம்]

ேதவர்வசம்,

 
 ேதவரவ்சம், tēvarvasam, ெப. (n.)

ேதவரவ்ாசம் பாரக்்க; see

     [ேதவர ்+ வசம்]

ேதவர்வாசம்

 
 ேதவரவ்ாசம் tēvarvācam, ெப. (n.)

   அரச மரம்; pipal, as the abode of the gods (சாஅக);.

     [ேதவர ்+ வாசம்]

இம்மரத் ல் ேதவரக்ள் வ ப்பதாக நம் க்ைக
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ேதவரக யம்

 
 ேதவரக யம் tēvaragasiyam, ெப. (n.)

ேதவரம்த்தணம் பாரக்்க; see

     [ேதவர ்+ ரக யம்]

 Skt. rahasya → த. ரக யம்

ேதவரகன்டன்

ேதவரகன்டன் tēvaragaṉṭaṉ, ெப. (n.)

வா ரச் ் வெப மான்; {}

 as worshipped at {}

     "ேதவரகன்டப் ெப மாள் யாகப் ெப மாள்" ( வா . 35);.

ேதவரங்கம்

 
 ேதவரங்கம் tēvaraṅgam, ெப. (n.)

   பணிப் வ (யாழ்அக);; cloth worn by women while engaged in household work

ேதவரநீ

ேதவரநீ  tēvaranīti, ெப. (n.)

   கணவன் இறந்த ன்,  ல வளரச்்  க  அளியைர (ைமத் னைர);க்  மகப்ெப ம் பண்ைட 
வடவர ்வழக்கம்; the practice of north Indian's which a childless widow is permitted to have sexual union with the borther 
of her deceased husband for the sake of raising up seed to the deceased.

     "ஈண்  ேதவர நீ ற் ெகா ந்  யெர ன் மகப்ெபற நின்னால் ேவண் மால்" (பார சம்பவ. 4);.

ேதவரம்ைப

ேதவரம்ைப tēvarambai, ெப. (n.)

   1. ேதவ உலகத்  மகளி ெளா த் ; a celestial damsel.

   2. ெதய்வப் ெபண்; damsels in svarga.

     [ேதவ + அரம்ைப, அர ்→ அரம்=அசச்ம்,  ன்பம். அரமகன் =  ன் த் ம் ெதய்வப்ெபண். அர ்→ அரம் 
→ அரம்ைப]

ேதவரன்

ேதவரன் tēvaraṉ, ெப. (n.)

   கணவ டன் றந்தான்; husband's brother.

     "ஈண்  ேதவரநீ ற் ெகா ந் ய ெர ன் மகப்ெபற நின்னால் ேவண் மால்" (பாரத சம்பவ. 4);.

ேதவராசகவா கள்
ேதவராசகவா கள் tēvarācagavāmigaḷ, ெப. (n.)

   19ஆம் ற்றாண்ைடச ்ேசரந்்த இவர ்கந்தர ்சட் க் கவசம், சக் க் கவசம் ேபான்ற ல்கைள 
எ ள்ளனார;் a poet, author of kandar-satsi-k-kavacam, sakthi-k-kavasam, in 19th century.

ேதவராசப் ள்ைள

ேதவராசப் ள்ைள tēvarācappiḷḷai, ெப. (n.)

   19ஆம் ற்றாண்ைடச ்ேசரந்்த லவர;் a poet lived in the 19th century.

இவர ் ேசேலாபாக் யானம்,  த சங் ைத, பஞ்சாக்கர ேத கர ்பஞ்சரத்னம், பஞ்சாக்கர ேத கர ்
ப கம், ேசடமைல மாைல, தணிகாசல மாைல எ ம் ற் லக் யங்கைள எ ள்ளார.்

ேதவராசன்

 
 ேதவராசன் tēvarācaṉ, ெப. (n.)

ேதவரே்கான் பாரக்்க; see. {}

     [ேதவ(ர)்; + ராசன்]

த அரசன் → Skt..ராசன்
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ேதவரா யம்

 
 ேதவரா யம் tēvarāciyam, ெப (n.)

வரம்ந்தணம் பாரக்்க; see. {}

     [ேதவ + ரா யம்]

 Skt. rahasya → ரக யம் → ரக யம்

ேதவராண்

ேதவராண்  tēvarāṇṭu, ெப. (n.)

   ேதவரக்் ரிய ம் 365 மாந்த ஆண் கைளக் ெகாண்ட மான ஆண் ; year of the Gods= 365 years of 
mortals.

     [ேதவர ்+ ஆண் ]

ேதவராயன்சம்பா

 
 ேதவராயன்சம்பா tēvarāyaṉcambā, ெப. (n.)

சம்பா ெநல்வைக (இ.வ);.

 a kind of {} paddy,

     [ேதவராயன் + சம்பா]

ேதவராவயம்

 
 ேதவராவயம் tēvarāvayam, ெப. (n.)

   ேதவரக்ளின் இ ப் டமான மாமைல ேம  ( ங்.);; mount Meru as the abode of the Gods.

     [ேதவர ்+ ஆலயம்]

ேதலரான்

ேதலரான் tēlarāṉ, ெப. (n.)

   காமேத ; celestial cow.

     "இன்ன ேதவரான் ெகா ப்ப" ( ைன. நான் மாட 20);.

     [ேதவர ்+ ஆன்]

ேதவரிைடசச்ான்றார்

ேதவரிைடசச்ான்றார ்tēvariḍaiccāṉṟār, ெப. (n.)

   இைடயர;் cow herd caste.

     "இவ் ர ்ேதவரிைடச ்சான்ேறார ்ேகா ல்கட் ரிய ளக்  நிவந்தமாக ைவக்கப்ெப ம் 
ஆ கைளக் ைகக்ெகாண்  நிவந்தப்ப  நா ம் ேகா ல் ெநய்யளாள் வ ம் இைடயர ் லமக்கள். 
(ெதகெதா. 19, 119);.

ேதவரரீ்

ேதவரீர ்tēvarīr, ெப. (n.)

   ெபரிேயாைர ன்னிைலப்ப த் ஞ் ெசால்; you, yours, a term of respect.

     "ேதவரீர ் வ கைளத் க் ேநாக் த் தண்டம் பண்ணிேனன்" ( ல : 8 உைர ேதவரீர ் த்தம் என் 
பாக் யம் பழ.

     [ேதவர ்→ ேதவரீர]்

ேதவ ண

 
 ேதவ ண  tēvaruṇavu, ெப. (n.)

அ தம்:

 nectar, ambrosia, as the food of Gods.

     [ேதவர ்+ உண ]
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ேதவ ணன்

 
 ேதவ ணன் tēvaruṇaṉ, ெப. (n.)

ரிஞ் ல்:bat (சாஅக);.

ம வ.  ரிஞ்

ேதவ ண்

 
 ேதவ ண் tēvaruṇ, ெப. (n.)

ேதவ ண  பாரக்்க; see

     [ேதவர ்+ ஊண்]

ேதவ ர்
ேதவ ர ்tēvarūr, ெப. (n.)

ெபான்னாங்காணி (ைதலவைதல.109); பாரக்்க; See {}

ேதவெராட்டா

 
 ேதவெராட்டா  tēvaroṭṭāti, ெப. (n.)

   எட்  மரம்; nuxvomica tree (சாஅக);.

ேதவலகன்

 
 ேதவலகன் tēvalagaṉ, ெப. (n.)

   ேகா ற் சகன் (யாழ்அக);; temple priest.

ேதவலன்

ேதவலன் tēvalaṉ, ெப. (n.)

   1. ேதவரன் பாரக்்க; see

   2. ஒ க்க வ ல் நடப்பவன்; virtuous man.

   3. பாரப்்பனன்; brahmin.

ேதவலாம்

 
 ேதவலாம் tēvalām, ெப. (n.)

ேதவைல பாரக்்க: see

     [ேதவைவ – ேதவலாம்]

ேதவைல

ேதவைல1 tēvalai, ெப. (n.)

   1. ஏ வான நிைல; better condition, as in health.

இப்ேபா  அவ க்  உடம்  ேதவைல.

   2.  றப்பான ; that which is preferable.

அைத இ  ேதவைல.

     [தாழ்  + இல்ைல → தா ல்ைல → ேதவைல (ெகா.வ.);]

 ேதவைல tēvalai, ெப. (n.)

   ெபரிய வைல ன் நீள அகலத்ைதச ் ரப் த் ம் வைல (தஞ்ைச. னவ);; a net which corrects the breath of 
the big net.
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ேதவேலாகம்

 
 ேதவேலாகம் tēvalōkam, ெப. (n.)

ேதவரந்ா  பாரக்்க; see

     [ேதவன் + உலகம்]

ேதவவசனம்

 
 ேதவவசனம் tēvavasaṉam, ெப. (n.)

கட ள் ெமா  (chr.);,

 word of God

ேதவவ கரம்

 
 ேதவவ கரம் tēvavacīkaram, ெப. (n.)

   பைடயல் ஊ ம், ம ம் இேய ன் அரத்தமாக மா ெமனக் ெகாண்  ெசய் ம் வ பா  
(R.C.);; transubstantiation at Eucharist.

ேதவவர

 
 ேதவவர  tēvavarasi, ெப. (n.)

இந் ராணி; {} (இ );.

ேதவவர

 
 ேதவவர  tēvavarasu, ெப. (n.)

   ெகா யர ; wild peepul tree (சாஅக);.

ேதவவ டம்

 
 ேதவவ டம் tēvavaruḍam, ெப. (n.)

ேதவராண்  பாரக்்க; see (இ );.

     [ேதவர ்+ வ டம்]

த. ஆண்  → Ski. வ ஷம், த. வ டம்

ேதவவல்லபம்

 
 ேதவவல்லபம் tēvavallabam, ெப. (n.)

   கர ன்ைன; long leaved gamboge.

ேதவ ரதம்

 
 ேதவ ரதம் dēvaviradam, ெப. (n.)

ெதய்வ ரதன் பாரக்்க; See {}

ேதவ ட்சம்

 
 ேதவ டச்ம் tēvaviruṭcam, ெப. (n.)

ேதவத  பாரக்்க see
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ேதவைவத் யம்

 
 ேதவைவத் யம் tēvavaittiyam, ெப. (n.)

   இதளியக் கந்தக ைற ல் ெசய் ம் ம த் வம்; the superior method of treating disease with the aid of 
compounds of mercury sulphur arsenic (சாஅக.);.

ேதவைவத் யர்

 
 ேதவைவத் யர ்tēvavaittiyar, ெப.(n.)

   ெதய்வ உலகத்  ம த் வரான அக னி ேதவர ் தலாேனார;் physician of the celestial aswini kumar, 
danvanthari, bagharam etc. (சாஅக.);.

ேதவைவத் யன்

 
 ேதவைவத் யன் tēvavaittiyaṉ, ெப. (n,)

ேதவ ம த் வன் பாரக்்க; see (சா.அக.);.

     [ேதவர ்+ ைவத் யன்]

ேதவளம்

 
 ேதவளம் tēvaḷam, ெப. (n.)

   ேகா ல்; temple.

     [ேத + வளம்]

ேதவன்

ேதவன் tēvaṉ, ெப. (n.)

   1. கட ள்; god.

     "ேத ங்காற் ேறவ ெனா வேன" ( வ். இயற். நான் . 2);.

   2. அ கன் ( ங்.);; Arhat.

   3. அரசன்; king

     "ேதவா நின்கழல் ேச க்க வந்தனன்" (கம்பரா. கங்ைக. 39);.

   4. ெகா ந்தன் (யாழ்.அக);; husband's brother.

   5. மறவர,் கள்ளர,் அகம் ப யாரக்்  வழங் ம்பட்டப் ெபயர;் a title of {}

   5. ஈட் க் காரன் (யாழ்.அக.);; lancer.

   6. பரிைசக்காரன் (யாழ்.அக.);; shield-bearer.

   7. மைடயன் (யாழ்.அக.);; fool, idiot

ம. ேதவன்

     [ேதம் → ேத  = ெத ப் . ேதய் → ேதய்  → ேத  = ெதய்வம், ெதய்வத் தன்ைம, ேத  → ேதவன் = 
கட ள், அரசன், கணவன், தைலவன் (வ.வ. 17);]

த. ேதவன் → Skt. {}

 ேதவன்2 tēvaṉ, ெப.(n.)

   1.  தம்; mercury.

   2. கல் ப் ; rock salt.

   3. கடலாத் ; a plantsterospermum xylocarpus.
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ேதவன் வரன் ள ைடயான்

ேதவன் வரன் ள ைடயான் tēvaṉtiruvaraṉkuḷamuḍaiyāṉ, ெப. (n.)

   13 ஆம் ற்கல்ெவட்டால் அ யப்ெப ம் லவர;் a poet known in the 13th century inscription.

பாண்  மண்டலத் ல் ெபான்னமராவ  த ய நா களில் வா ம் ெப ரரக்ளா ய 
மறமாணிக்கரக்ள் ேமல் ேதவர ் வரன் ள ைடயான் எ ம் லவர்

     "ேபர ்வஞ் "

எ ம் ெலான்  பா யதாகக் ப்  காணப்ப ன்ற .

ேதவனம்

ேதவனம் tēvaṉam, ெப. (n.)

   1. தாமைர (மைல.);:

 lotus.

   2.  தாட்டம்; gambling

ேதவ லகம்

 
 ேதவ லகம் tēvaṉulagam, ெப. (n.)

    றக்கம்; svarga, Indira's heaven.

     [ேதவன் + உலகம்]

ேதவா

 
 ேதவா tēvā, ெப. (n.)

   ெப ம் ம்ைப; lowstring hemp(சாஅக);.

ேதவாங்கெசட்

 
 ேதவாங்கெசட்  tēvāṅgaseṭṭi, ெப. (n.)

   ெநச ச ்சா ப் ரி ன ள் ஒ வைகயார;் a caste of Weavers.

     [ேதவாங்கம் + ெசட் . எட்  → ெசட் .]

ெதய்வப் ப ைமக்  (ெதய்வ அங்கத் ற் );ச ்சாத்தப்ப ம் ஆைடைய ெநய் ம் வ ப் னர.்

ேதவாங்கம்

 
 ேதவாங்கம் tēvāṅgam, ெப. (n.)

   பட் சே்சைல ( ன்.);; silk-cloth.

ேதவாங்

ேதவாங் 1 tēvāṅgu, ெப. (n.)

   ேவைலப் பாடைமந்த ல் வைக ( ங்); ( லப்.14, 105);, உைர);; embroidered cloth of superior quality.

 ேதவாங் 2 tēvāṅgu, ெப. (n.)

   உட ைளத் த் ேதான் ம் ஒ வைக லங் ; lemur, the Indian sloth, loris gracilis, considered to be very thinly 
built.

ன் றைதத் ன் ம் ேதவாங்

ேபா க் றான் (பழ);.

ம. ேதவாங் ; ெத. ேதவாங்

     [ேதம் → ேதய்  + .அங்கம் = ேதய்வங்கம் → ேதவங்கம் → ேதவாங்கம் → ேதவாங் ]
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ேதவா ரியன்

ேதவா ரியன் tēvāciriyaṉ, ெப. (n.)

    க்ேகா ல்களில் மன்னர,் அைமசச்ர ் த ேயார ்தனியாக வ பா  ெசய்வதற் ெகன அைமந்த 
மண்டபம்; a square or rectangular hall with a flat roof supported by pillars, which is made for the king and his ministers to 
worship separately.

 ேதவா ரியன்2 tēvāciriyaṉ, ெப. (n.)

    வா ரி ள்ள ஆ ரக்கால் மண்டபம்; the hall of thousand pillars in {}

ேதவா ரியன்கால்

ேதவா ரியன்கால் tēvāciriyaṉkāl, ெப. (n.)

   ேதவா ரியன் என்ற ெபயரால் ளங் ய மரக்கால்; a measurement in the name of Deväsiriyan.

     [ேதவா ரியன் + கால்]

இம்மரக்கால் ன்ற ைடய நாயனார ்ேகா ம் இ ந்ததைனக் கல்ெவடெ்டான்  
உணரத்் ன்ற .

     "உைடயார ்  ன்ற ைடய நாயநாற்  - ைவத்த ந்தா ளக்  ஒன் க்  ேதவா ரியன் 

ேதவா ரியன் க்காவணம்

ேதவா ரியன் க்காவணம் tēvāciriyaṉtirukkāvaṇam, ெப. (n.)

வா ர ்ேகா ல் உள்ள க ங்கல் ப்பணியாக அைமந்த ெப மண்டபத் ன் றப் ப் ெபயர:்

 name of the granite hall in the {} temple.

     "ேதவா ரியன் எ ந் க்காவணம்" (ெபரிய .  க் ட ்2);

     [ேதவா ரியன் +   + காவணம். காவணம் = கல்மண்டபம்]

ேதவா ரியன்நா

 
 ேதவா ரியன்நா  tēvāciriyaṉnāḻi, ெப. (n.)

    ன்றம்,  ெவண்ெணய்நல் ர ்ஆ ய ேகா ல்களில் ெநய் அளக்கப் பயன்ப த்தப்பட்ட 
நா க்கைமந்த ெபயர;் name for the measure of capacity to measure the ghee in {} and {} temple.

     [ேதவா ரியன் + நா ]

ேதவா வன்

 
 ேதவா வன் tēvācīvaṉ, ெப. (n.)

   ேகா ற் சகன் (யாழ்அக);; temple priest.

ேதவா ரம்

ேதவா ரம் tēvācuram, ெப. (n.)

   ேதவரக்் ம் ேதவரக்் ம் அகரரக்் ம் நடந்த ேபார;் war between {} and Asural.

     "நீ யன்ேற...ேதவாகரம் ெபா தாய்" ( வ். இயற் 368);.

     [ேதவ(ம்); + அகரம்]

ேதவாண்

 
 ேதவாண்  tēvāṇṭu, ெப. (n.)

ேதவராண்  பாரக்்க; see (ெசாஅக);.

     [ேதவ + ஆண் ]

ேதவாத் ரம்

 
 ேதவாத் ரம் tēvāttiram, ெப. (n.)

   ேதவரக்ளால் ெகா க்கப்பட்ட அம் ; arrow given by the deities (இ .);.

     [ேதவ + அத் ரம்]

 Skt. அஸ் ரம் → த. அத் ரம்
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ேதவாத் மா

 
 ேதவாத் மா tēvāttumā, ெப. (n.)

அரசமரம்:

 pipal tree (சாஅக.);.

ேதவா

 
 ேதவா  tēvāti, ெப. (n.)

ேதவா ேதவன் பாரக்்க; see

ேதவா ேதவன்

ேதவா ேதவன் tēvātitēvaṉ, ெப. (n.)

    தற்கட ள்; the God of Gods.

     "எைனப் பல ந் ேதவா ேதவெனனப்ப வான்" ( ல்.இயற் 2, .28);.

ேதவா னம்

 
 ேதவா னம் tēvātīṉam, ெப. (n.)

   ெதய்வத் ற்  a உரிய ; belonging of God (இ .);.

ேதவா ட்ைட

 
 ேதவா டை்ட tēvāpīṭṭai, ெப. (n.)

   ெவற் ைல; betel as a cherished object of the Gods.

ேதவாமணி

 
 ேதவாமணி tēvāmaṇi, ெப. (n.)

   மணிக் டல்; resentery small intestines.

ேதவா தம்

ேதவா தம் dēvāmirudam, ெப. (n.)

   1. ேதவ ணவா ய அ தம்; ambrosia, the food of the immortals.

   2.  ைனய தம்; the ambrosia like the fluidsecreted by pineal gland and pituitary body in the cerelval region 
(சாஅக);.

     [ேதவ + அ ழ்தம் → அ ரத்ம்]

த. அ ழ்தம் → Skt. amrude

ேதவா தம்

 
 ேதவா தம் dēvāmudam, ெப. (n.)

   ேதவ ண ; ambrosia, food of the immortals.

     [ேதவர ்+ அ ழ்தம் → அ தம்]

ேதவாயதனம்

 
 ேதவாயதனம் dēvāyadaṉam, ெப. (n.)

ேதவாலயம் பாரக்்க; see
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ேதவா தம்

 
 ேதவா தம் dēvāyudam, ெப. (n.)

   வான ல் (யாழ்அக.);; rain-bow.

     [ேதவா + ஆ தம்]

ேதவார்ப்பணம்

 
 ேதவாரப்்பணம் tēvārppaṇam, ெப. (n.)

   ெதய்வத் க் ப் பைடத்த ெபா ள்; offering made to the Gods.

     [ெதய்வம் → ேதவம் + அரப்்பணம்]

ேதவாரஅகத் யர்

ேதவாரஅகத் யர ்tēvāraagattiyar, ெப. (n.)

   ெபா யமைல ள்ள பாபநாசத் ல் தங் ந்த ற்கால னிவர;் a poet. lived in the Podigai mountain.

     [ேதவாரம் + அகத் யர]்

இவர ் வர ்அ ளிய ேதவாரத் ப்ப கங்கள் 796இல் இ ந்  25 ப கங்கைளத் ரட் யைமத்தார.் 
அ

     "அகத் யர ்ேதவாரத் ரட் "

என்  வழங்கப் ெப ன்ற .

ேதவாரத் க் த் ப்ப யம்

 
 ேதவாரத் க் த் ப்ப யம் dēvāraddukkuddiruppadiyam, ெப. (n.)

    வன் ேமனிகளின்  ன் அப்பர,் சம்பந்தர ்கந்தரர ்ஆ ேயாரால் பாடப்பட்ட 
ப்ப கங்கைளப் பா தல்; sing {} written by Appar, Sundarar and Sambandar in front of {} idols.

ேதவாரத் ச் ற் க்கல் ரி

ேதவாரத் ச் ற் க்கல் ரி tēvārattuccuṟṟukkallūri, ெப. (n.)

   ெதய்வச ் ைலகள் மாடங்களில் அைமக்கப்பட்  ளங் ம் ச் ற்றாக அைமந்த கல் 
மண்டபம்; Stone hall where the idols are kept in the niche

."  ெகாண்ட ேசாழன் மாளிைகயால் வடபக்கத் த் ேதவாரத் ச ் ற் க் கல் ரி ல் 

ேதவாரத் வாசல்

ேதவாரத் வாசல் tēvārattuvācal, ெப. (n.)

    க்ேகா ல்களில் ேதவாரத் ப்ப  கங்கைள ைவத்  வ பா  ெசய் டம்; place where the books 
of {} are kept and worshipped in the temple.

     "இக்ேகா ல் ேதவாரத்  வாச ல் எ ந்த ளி ந் " (ெத.க.ெதா. .23, கல்.313);.

     [ேதவாரம் + அத்  வாசல், அத்  = சாரிைய]

ேதவாரத்ேதவர்

ேதவாரத்ேதவர ்tēvārattēvar, ெப. (n.)

ஆதன்ைம (ஆன்மாரத்்த);

   வ பாட் க் ரிய உ வச ் ைலக ம் ற க க ம்; idols and other objects worshipped by an idividual in 
private (ெசஅக.);.

ெபரிய ெப மா க் த் ேதவாரத ்ேதவராக எ ந்த த்த ேதவர ்பாதா  ேகசாந்தம் ஐ ரேல 

ேதவாரப்ெபட்

 
 ேதவாரப்ெபட்  tēvārappeṭṭi, ெப. (n.)

   அரசர ் றப்பாட் ல் ன்பாகக் ெகாண்  ெசல்வ ம் வ பாட் ற் ரிய ைலகள் த யவற்ைற 
ைவத் ப்ப மா ய ெபட்  (நாஞ்);; box containing idols and other objects of worship carried in front of a royal 
procession (ெசஅக);.
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ேதவாரம்

ேதவாரம்1 tēvāram, ெப. (n.)

   1. வ பா ; worship.

     "உயரத்வ வா ரவரக் டாவா மைறெயா  ேதவாரக் ைகப்பற் ய பணி ற்ற" (ேகா ற் . 
ழா. 27);.

   2.  ட் ல் ைவத்  வணங்கப்ப ம் கட ள்; deity worshipped privately in a house,

     "உம் ைடய ேதவாரேமா" (ஈ . 6,8,10);.

ம. ேதவாரம்

 ேதவாரம்2 tēvāram, ெப. (n.)

    வைனப் ேபாற்  அப்பர,் சம்பந்தர,்  ந்தரர ்என்ற நாயன்மார ் வரால் அ ளிச ்ெசய்யப்ெபற்ற 
ப கங்கள் ெகாண்ட ம் த ழ்மைற என்  ெகாண்டாடப்ப வ மான வெந த் ைற; a collection 
of devotional songs in honour of Sivan, composed by Appar, Cambandar and Cundarar, otherwise known as Tamil marai 
(I.M.P..Tj.1012);.

ேதவாராதைன

 
 ேதவாராதைன tēvārātaṉai, ெப. (n.)

   கட ள் வ பா ; worship, divine service (ெசஅக.);.

     [ேதவர ்+ ஆராதைன]

ேதவாலயம்

ேதவாலயம் tēvālayam, ெப. (n.)

   1. கட ளரக்் ரிய ேகா ல்; temple, place of worship, church, sacred shrine, as Gods house.

   2. ேம  மைல (யாழ்அக);; mount Meru

     [ேதவா + ஆலயம்]

இக்காலத்  இசெ்சால் ெப ம்பா ம் த்தவக் ேகா ைலக் த்  நின்ற .

ேதவாவாசம்

ேதவாவாசம் tēvāvācam, ெப. (n.)

   1. ேகா ல்; temple.

   2. அரசமரம்; pipal tree.

ேதவான்னம்

 
 ேதவான்னம் tēvāṉṉam, ெப. (n.)

    ப்பைடயல் அ ; boiled rice offered to a deity.

     [ேதவன் + அன்னம்]
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ேத

ேத 1 tēvi, ெப. (n.)

   1. ெதய்வமகள் ( ங்.);; Goddess.

   2. உைமயம்ைம ( டா);; Goddess Umaiyammai.

   3. காளிேத  ( டா);; Goddess Kāli.

   4.  ேத  (m.m.208);; Goddess of Misfortune.

   5. ெபரியம்ைம (m.m.268);; Goddess of smallpox.

   6. மைன ; wife.

     "மன்னவ னா ர ்மாெப ந் ேத ேய" ( வக 1403);.

   7. தைல ; queen, princess, lady, a term of respect

     " த் ர ேத ப்பட்டத் மக னல் னாேன" ( வக. 256);.

ம. ேத

     [ேதவன் (ஆண்பால்); → ேத  (ெபண்பால்);]

 ேத 2 tēvi, ெப. (n.)

   1. வாைல, சத் ன்  ெபண் உ வம்; one of the form of {} ie a young girl.

   2. கற் ைடப் ெபண்; the first of the four classes of woman divided according to lust.

   3.  ேத யார ்ெசங்க நீர;் a species of red India waterlily.

   4. கற் ர வல் ; thick leaved lavender.

   5. ேதவதா ; பாரக்்க; see

   6.  ண்ட னி; serpent's power in the sacral region of the human body.

   7. ஒ வைகப் ல்; a kind of cyprus grass.

   8. ஒ வைகக் க க்காய்; a kind of gallnut (சாஅக.);.

ேத க் த் ைர

 
 ேத க் த் ைர tēvikkumuttirai, ெப. (n.)

ேத த் ைர பாரக்்க; see (சாஅக.);.

ேத கந்தம்

 
 ேத கந்தம் tēvigandam, ெப. (n.)

கந்தகம்; sulphur (சாஅக.);.

ேத கம்

 
 ேத கம் tēvigam, ெப. (n.)

    ம்பா ரி; yellow flowered fragrant trumpet flower (சாஅக.);.

ேத கல்பம்

 
 ேத கல்பம் tēvigalpam, ெப. (n.)

    வ ெப மான் ெசால்ல, மைலமகள் எ யதாகக் க தப்ப ம் ஒர ்ஆ ரே்வத ல்; a discourse on 
ayurvedic science as delivered by God Sivan to his concert {} which she has gifted (சாஅக.);.
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ேத ைக

ேத ைக1 tēvigai, ெப. (n.)

   ஒரா ; a river (இ .);.

 ேத ைக2 tēvigai, ெப. (n.)

   ஊமத்ைதச ்ெச  வைக; trumpet flower nightshade.

ேத ேகாட்டம்

 
 ேத ேகாட்டம் tēviāṭṭam, ெப. (n.)

   காளி ேகா ல்; temple of {}

     [ேத  + ேகாட்டம்]

ேத சாரைண

 
 ேத சாரைண tēvicāraṇai, ெப. (n.)

   சத்  சாரைண; spreading haywood (சாஅக.);.

ேத நாதம்

ேத நாதம் tēvinātam, ெப. (n.)

   1. காந்தத் னின்  எ க் ம் ஈயம்; lead extract from magnet alchemically.

   2.  ச்  (அரிதாரம்);; orpiment.

   3.க ங்காக்ைகப்ெபான் ( ட் ண அப் ரம்);; black mica (சாஅக.);.

ேத த் ைர

 
 ேத த் ைர tēvimuttirai, ெப. (n.)

   கா ரப் ப கம்; crystal stone of cashmare, a mineral (சாஅக.);.

ேத லம்

 
 ேத லம் tēvimūlam, ெப. (n.)

ைள பாரக்்க; see (சாஅக.);.

ேத ைம

ேத ைம tēvimai, ெப. (n.)

   நாய யாந் தன்ைம; wifehood,

     "இவ் லக ன் க் ந் ேத ைம த வார ்பல ளர"் ( வ் வாய் 6, 2, 6);.

ேத யசச்ம்

 
 ேத யசச்ம் tēviyaccam, ெப. (n.)

ெகளரியசச்ம் பாரக்்க; see (சாஅக.);.

ேத யர்

 
 ேத யர ்tēviyar, ெப. (n.)

ேத  பாரக்்க; see

     [ேத  → ேத யர]்
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ேத யர் ழா ம்பாைவயர்ஈட்ட ம்

 
 ேத யர் ழா ம்பாைவயரஈ்ட்ட ம் tēviyarkuḻāmumbāvaiyarīṭṭamum, ெப. (n.)

   அரசனின் மைன யர ் ட்ட ம், காமக் ழத் யர ் ட்ட ம்; gang of king's wives, and his concubines.

     'ஒப் ல் சத் யல்ைவ சாங்கப்ைபெயன் வர ் தல் ேத யர ் ழா ம், பாைவயர ்
ஈட்ட ைணெயனப் ற  ைனவ ற் ெகாண்  ( சயராேசந் ரன் ெமய்க் ரத்் );

ேத யார்

ேத யார1் tēviyār, ெப. (n.)

ேத  பாரக்்க; see

     [ேத  → ேத யா → ேத யா, 'ஆர'் – பலரப்ால் ஈ ]

 ேத யார2் tēviyār, ெப. (n.)

   அரசனின் உரிைம மைன யர ்அர யர;் legal wives of the king.

     " ரி  கங்கைரயர ்ேத  அரிகண்டன் மகள் நங்ைக மானி" (ெதக.ெதா.8, கல். 12);.

     [ேத  + ஆர]்

ேத

ேத  tēviru, ெப. (n.)

   கந்தகம்; sulphur (சாஅக.);.

 ேத  tēviru, ெப. (n.)

   1. ெகா ந்தன்; husbands younger brother.

   2.  ந் ய கணவன்; former husband (இ .);.

ேத ல்

ேத ல் tēvil, ெப. (n.)

ேதவாலயம் பாரக்்க; see

     "க ைடத ்ேத ல்கள் எல்லாம்" ( வ். வாய். 4, 4, 8);.

     [ேத → ேத  + இல்]

ேத ந்

 
 ேத ந்  tēvivindu, ெப. (n.)

   கந்தகம்; sulphur (சாஅக.);.

ேத

ேத  tēvu, ெப. (n.)

   1. ெதய்வம் ( ங்.);; deity.

     "நரகைரத ்ேத  ெசய்வா ம்" (ேதவா. 696, 2);.

   2. ெதய்வத்தன்ைம; godhead.

     "அயன் மால் ெசல்வ  ெமான்ேறா ெவன்னச ்ெசய் ந்ேதேவ" ( . காப் . ஞானப், உைர);.

     [ேதய் → ேத  = ெத ப் . ேதய் → ேதய்  → ேத  = ெதய்வம், ெதய்வத்தன்ைம (வ,வ. 17);]

ேத ளி

 
 ேத ளி tēvuḷi, ெப. (n.)

   ேதய்ந்த ய உளி; chisel which is reduced much.

     [ேதம் → ேத  → ேத  + உணி = ேத ணி]
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ேத ைற

 
 ேத ைற tēvuṟai, ெப. (n.)

   ேதவரக்ள் ம ந் ; medicine used by tewar (சாஅக.);,

ேதேவக் யம்

 
 ேதேவக் யம் tēvēkkiyam, ெப. (n.)

ஒமம் (யாழ்அக.);.

 bishop's weed.

ேதேவ யம்

 
 ேதேவ யம் tēvēciyam, ெப. (n.)

யாழன் (யாழ்அக.);.

 jupiter.

ேதேவத்தனம்

 
 ேதேவத்தனம் tēvēttaṉam, ெப. (n.)

   ெதய்வச ்ெசயல்; act of God providence.

ேதேவந் ரப்ெபாங்கல்

 
 ேதேவந் ரப்ெபாங்கல் tēvēndirappoṅgal, ெப. (n.)

   ெதல்வைக; a kind of paddy.

ேதேவந் ரமா னி

 
 ேதேவந் ரமா னி tēvēndiramāmuṉi, ெப. (n.)

    வசம்ேபாதைன இயற் ய ைசன வா ரிளர;் a jaina ascetic, author of {} (ெசஅக.);.

ேதேவந் ரன்

ேதேவந் ரன் tēvēndiraṉ, ெப. (n.)

   ேதவரக் க்  அரசன்; Indiran, the God of the celestials.

     " ர ரந் ேதேவந் ர ரர"் (ேதவா. 142,2); (ெசஅக);.

ேதேவந் ரன்தங்கம்

ேதேவந் ரன்தங்கம் tēvēndiraṉtaṅgam, ெப. (n.)

   ேதேவந் ரனின் இ க்ைக ல் அைமயப் ெபற்ற 1008 மாற் ப் ெபான்; refined gold of 1008 matur or 
equivalent 2304 carats of pure gold (சாஅக.);.

     [ேதேவத் ரன் + தங்கம்]
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ேதைவ

ேதைவ1 tēvai, ெப. (n.)

   ெசயல்; affairs, business.

     "ஏ த் ேதைவெகாள் தல்" (ஈ . 8, 3,  ர);.

     "தங்கள் ேதைவக ஞ் ெசய்யாேத" (ேசாழவ . 65);

   2. வற் த்தல்; compelling need or necessity.

     "ஒ  ேதைவ ட் ேற ெசால் ற் " (ஈ . 6,10,10);.

   3.  ப்பம்; desire

     "ேதைவ னக் ன்னெதன்  ெசப்பாய்" (தா  பராபர 247);.

   4.  க்கம் (யாழ்அக);; haste,

   5 அ ைமத் தனம்; slavery, bondage.

     "நீ ன் ேறைவக் ரிையகாண்" ( வ்..ெபரியாழ் 1,4,8);.

   6. மகட ்ெகா த்தவர ் மணத் ன் ன் மணமகைன அைழத் ச ்ெசய் ம் தல் ந்  
(இ.வ.);; first wedding feast held in the parent's house of a bride.

 ேதைவ2 tēvai, ெப. (n.)

இராேம வரம் பாரக்்க; see

."ஒ  ேதைவ வந்  பலேதவர ்தா  லக் மணர ்தண் ன ம்" (ேதைவ 19);((ெசஅக.);.

 ேதைவ3 tēvai, ெப. (n.)

   ெகாள் ைக; getting.

     [ெத  → ேத  → ேதைவ]
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ேதள்

ேதள் tēḷ, ெப. (n.)

   ெகா க்காற் ெகாட்  வ த் ம் ஒ ரி; Scorpion.

     "ேதடக் ப்பன்ன நாட்ப ேதறல்" ( றநா. 192, 16);. ேத க் க் ெகா க் ேல நஞ் , ேதவ யா க்  
உடம் ேல நஞ் , உனக்ேகா உடம்ெபல்லாம் நஞ்  (பழ.);.

ேத க்  மணியம் ெகா த்தால் நா ைகக்  ந்  ைற ெகாட் ம். (பழ.);.

   2. நளி ஒைர ( ங்.); ( லப் 3J23, உைர);; scorpio in the zodiac (சாஅக,);,

ம. ேதள், ேதைர; க. ேசழ், ேதழ்; ெத. ேத ;  . ேச , ேத ;  ட. ேதளி; மா. ேதெல;  ரா. ேதன்க்

     [ ன் → (ெதன்); ேதன் =  த் ம் தசச் ரி

வைக ( தா. 130);]

வைக

   1. க ந்ேதள்

   2. ெசந்ேதள்

   3. பாரப்்பாரத்ேதள்

   4.   ேதள்

   5. அரசத் ேதள்

   6. உச் ங்கத் ேதள்

   7. வாதத் ேதள்

   8.  த்தத் ேதள்

   9.  ேலட் மத்ேதள்

   10. மண்ட த் ேதள்

ேதள்க

 
 ேதள்க  tēḷkaḍi, ெப. (n.)

   ேதள் ெகாட் ; the sting of scorpio(சாஅக.);.

     [ேதள் + க .]

ேதள்கல்

 
 ேதள்கல் tēḷkal, ெப. (n.)

   ஒ  வைக நச் க்கல்; scropion stone on mineral bezoar (சாஅக.);.

ேதள்ெகண்ைட

 
 ேதள்ெகண்ைட tēḷkeṇṭai, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ெகண்ைட ன்; scorpio goby.

     [ேதன் + ெகண்ைட]

ேதள்ெக த்

 
 ேதள்ெக த்  tēḷkeḷutti, ெப. (n.)

   ேதள் ேபா ந் ேதாற்ற ைடய ெக த்  ன்; fish resembles scorpion in structure.

     [ேதள் + ெக த் ]
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ேதள்ெகாட் -தல்

ேதள்ெகாட் -தல் dēḷkoṭṭudal,    15 ெச ன்றா . (v.t.)

ேதன் க த்தல்

 the stinging of a scorpion (சாஅக.);.

     [ேதன் + ெகாட் -.]

ேதள்ெகா க்

ேதள்ெகா க்  tēḷkoḍukki, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ச் ைல; devils claw tigers claw, scorpion sting martynia diandro, a bushy plant of 3-4 ft. high with large 
coarse leaves.

     [ேதன் + ெகா க் ]

ேதள்ெகா க்

 
 ேதள்ெகா க்  tēḷkoḍukku, ெப. (n.)

   ேதள் ன்; sting of a scorpion (சாஅக.);.

     [ேதன் + ெகா க் ]

ேதள்ெகா க் இைணப்

 
 ேதள்ெகா க் இைணப்  tēḷkoḍukkuiṇaippu, ெப. (n.)

   கட்டட ேவைலகளில் ட்டம் ( ரா );, சாத் , அல  இைவ ேசதமைடயாமல் ெபா த் வதற் ப் 
பயன்ப ம் இைணப் ; joint used in the building construction.

     [ேதன் + ெகா க்  + இைணப் ]

ேதள்தண்டட்

 
 ேதள்தண்டட்  tēḷtaṇṭaṭṭi, ெப. (n.)

    றக் கா ல் உ க் மணியணிக்  ேம டத் ல் மகளிரணி ம் காதணி வைக; a kind of car. ring, worn by 
women above the urukkumani (ெசஅக);.

     [ேதன் + தண்டட் ]

ேதள்மண்ட

 
 ேதள்மண்ட  tēḷmaṇṭali, ெப. (n.)

    க நஞ்கன்ன ேதன்.; a scorpion with a very poisonous sting (சாஅக.);.

ேதள் ன்

 
 ேதள் ன் tēḷmīṉ, ெப. (n.)

     ேபால் ரிந்  காணப்ப வேதார ் ன்; fish which has fern like wings.

     [ேதன் +  ன்]

ேதள் ேபான்  நச் தன்ைம ைடய ன் ( னவ.); இ  ெமல்ல நீந் ம்,  வப் ம், ப ப் ம் கலந்த 
இம் ைன உண்ண யலா .

ேதளக்கனம்

 
 ேதளக்கனம் tēḷakkaṉam, ெப. (n.)

ேதைளக் களம் பாரக்்க; see (சாஅக.);.
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ேதளப்பாைற

 
 ேதளப்பாைற tēḷappāṟai, ெப. (n.)

ேதைளப் ேபான்ற ேதாற்ற ைடய பாைற ன்:

 parai fish which resemble scorpion in structure.

     [ேதன் + பாைற]

ேதளிைல

 
 ேதளிைல tēḷilai, ெப. (n.)

   காஞ்ெசா ; scorpion leaf (சாஅக.);.
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ேதன்

ேதன் tēṉ, ெப. (n.)

   எரிவண் ; blistering fly (சாஅக.);.

     [ேதள் + ஈ]

ேதள் ெகாட் யைதப் ேபான்ற எரிசச்ல் உண்டாக் வதால் இப்ெபயர.்

 ேதன் tēṉ, ெப. (n.)

   1. ம :

 honey.

     "பாெலா  ேதன்கலந் தற்ேற பணிெமா  வாெல  ஊ யநீர"் ( றள், 1121);.

ேதன் உள்ள இடத் ல் ஈ ெமாய்க் ம் (பழ.);.

   2. கள் ( டா);; toddy.

   3. இனிைம,

 Sweetness.

     "ேத ைற த ம்" (கல்லா. 9);.

ேதேன ேபா ம் ெசந்த ழ்க் கல்  (பழ.);.

   4. இனிப் ச ்சா

 sweet juice,

     "ஆைலவாய்க் க ம் ன் ேற ம்" (கம்பரா. நாட ்9);.

   5. மணம் ( டா);; fragrance, odour.

     "அ ற் ைகயைளந்  ேதனளாய்ப் பஞ் ைட யமளிேமற் பள்ளி ேயற்பவன்" ( னா.  மர, 17);.

   6. வண்  வைக ( வா.);; a kind of beetle or bee.

   7. ெபண்வண்  ( டா);; a female beetle orbee,

     "ேதேனா னவண்  ந்ெதரியலாய்" (உபேதசகா.  ரா . 4);.

   8. ேதனிறால்; honey. Comb

     " ந்ேத ென ப் " (ஜங் . 272);.

ம.ேகாத ேதன்; க ேத , ேச :

ெத ேதென:  .  ய;  ட. ேதனி;  ட ேதான்; ெகாலா, நா. ேதென; பர.்  ன்ெநய்; கட ன்,  : மா. ெதனி; 
ரா. கேனன்; பட ேச  Pkt. {}

     [ெதல் → ெதன் → ேதன்]

ேதன் என் ம் ெசால் ன் ேவரப்்ெபா ள் ெதளி  (ெதளிந்த ); என்பேத ேதன் என் ம் ெசால் ெதளி  
என் ம் ேவரப்்ெபா ள் ெகாண்ட ெதன்ெசால் ெலன் ம்; அ  ைறேய ேதம் →  ம் →   எனத் 

ரி ெமன் ம்;   என் ம் ப  இரட் க் டத் த் த்  என ம ப் ண ெமன் ம் த ழ்ச ்
ெசாற்கைளத் த ழ ப்பைடயாகேவ ஆய்தல் ேவண்  ெமன் ம் பண்ைடத் தனித்த ழ் ல்க ம் 
பல்லா ரக்கணக்கான ெதன்ெசாற்க ம் மைறந் , இன் ள்ள இலக்கண ல்க ம் 

ளங்காத டத் , ெமா த் றத் ன் ட்ட ப்ப  ெமா ேலெயன் ம் கள், ம  என் ம் ெசாற்கள் 
மயக் வ  என்பைத ேவரப்்ெபா ளாகக் ெகாண்ட ெதன் ெசாற்கெளன் ம் த ேழ ர டமாகத் 

ரிந் ள்ளெதன் ம்; வடெமா ல் வழங் த் ைணயாேன ஒ  ெசால் வடெசால்லா டாெதன் ம் 
ெதற்ெறனத் ெதரிந்  ெகாள்க ( ல், 258.1959);. வைககள்

   1. ெகாம் த் ேதன்

   2. ெகா த்ேதன்

   3. பா த் ேதன்

   4. கதண் த் ேதன்

   5. மைலத் ேதன்.

   6. மரப்ெபாந் த்ேதன்
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ேத க்ெகாட்

 
 ேத க்ெகாட்  tēḷukkoṭṭi, ெப. (n.)

   ேதடெ்கா க் ; scorpion sting (சாஅக.);.

     [ேதன் + ெகாட் ]

ேதேள

ேதேள  tēḷēṟu, ெப. (n.)

   ேதடெ்காட் ; sting of a scorpion

     "ேவேல படத ்ேதேள  மாய்ந்தாற்ேபால (இைற.2. பக்.39);.

ேதைள

 
 ேதைள tēḷai, ெப. (n.)

   ெநஞ்சத் ப்  (நாஞ்);; palpitation of heart.

ம. ேதள (இதயம்);

ேதைளக்கனம்

 
 ேதைளக்கனம் tēḷaikkaṉam, ெப. (n.)

   ெநஞ்கரப்  (நாஞ்);; hardihood

     [ேதைன + கனம்]

ேதற்கா

 
 ேதற்கா  tēṟkāli, ெப. (n.)

ேத வம் பாரக்்க; see (சாஅக.);.
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ேதற்றம்

ேதற்றம்1 tēṟṟam, ெப. (n.)

   1. உ ; certainty; assurance; determination.

     "ேதற்றம் னாேவ" (ெதால்.ெசால். 259);.

   2. ெதளி ; clearness.

     "ேதற்றசெ்சாற் ேறர் " (தாவ , 259);.

   3. மனங்கலங்காைம; presence of mind.

     "ேதற்ற மவா ன்ைம" ( றள் 513);

   4. ஆ தல்; comfort, consolation.

   5.  ற ; oath.

     "நீராத் ேதற்றம்" (ெதால்.ெபா ள். 102);.

   6 ெச ப் :

 thriving, luxuriant growth.

     "ேதற்றமான ப ர"்.

     [ேத  → ேதற்றம்]

 ேதற்றம்2 tēṟṟam, ெப. (n.)

   ேகாட்பா ; theory.

த்தேகார  ேதற்றம்

ேதற்றமானவன்

ேதற்றமானவன் tēṟṟamāṉavaṉ, ெப. (n.)

   1. ணி ைடேயான்; courageous person.

   2. உடம்  ேத னவன்; invalid picking up strength, convalescent.

     [ேதற்றம் + ஆனவன்]

ேதற்றரவாளன்

 
 ேதற்றரவாளன் tēṟṟaravāḷaṉ, ெப. (n.)

ேதற்றரவாளி (யாழ்.அக);. பாரக்்க: see (ெசஅக.);.

     [ேதற்றரவாணி → ேதற்றரவாளன்]

ேதற்றரவாளி

ேதற்றரவாளி tēṟṟaravāḷi, ெப. (n.)

   1.  ட ைடயவன் (யாழ்அக.);; strong person.

   2. ஆ தல் ெசால்ேவான் ( ன்.);; comforter, consoler, encourager.

   3  ய நல்லா ; the Holy Spirit (chr.);

ேதற்றர

 
 ேதற்றர  tēṟṟaravu, ெப. (n.)

ேதற்றம் பாரக்்க; see
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ேதற்றல்

ேதற்றல் tēṟṟal, ெப. (n.)

   1. ெதளிவைடயச ்ெசய்தல்; effecting a cure in ones ailment.

   2. ெம ந்த உடம்ைபத் ெதளி ம்ப ச ்ெசய்தல்; feeding or supplying with nutriment to promote growth especially 
in an emaciated patient, nourishing the patient (சாஅக.);.

     [ேத தல் → ேதற் தல் → ேதற்றல்]

ேதற்றன்

ேதற்றன் tēṟṟaṉ, ெப. (n.)

உண்ைமய

 a fair sm susłr; a person of true knowledge.

     "ேதற்றேன ேதற்றத் ெதளிேவ" ( வாச 1, 82);.

ேதற்றன்ைம

ேதற்றன்ைம tēṟṟaṉmai, ெப. (n.)

ெதளி :

 certainty, clearness.

     "என்ன ல லெளள் றன்னேதார ்ேதற்றன்ைமதாேனா" ( ல். ெபரிய . 10, 9,9);,

     [ேதற்றல் + ைம]

ேதற்றா

ேதற்றா tēṟṟā, ெப. (n.)

   ேதற்றாமரம் அதாவ  ேதத்தான் ெகாடை்ட மரம்; clearing nut tree

     "ேதற்றா ைடய ைதையக் ெகாண்  கலத்ேத ெமல்லத்ேதற்றக் கலங் ய நீரிற் ைத  
ெதளி மா  ேபால" (க த். 142, உைர.);

ேதற்றாங்ெகாட்ைட

 
 ேதற்றாங்ெகாடை்ட tēṟṟāṅgoṭṭai, ெப. (n.)

   கலங்கனிைரத் ெதளியச ்ெசய் ம் ேதற்றா ைத; clearing nut, used for clearing turbid water.

     [ேதற்றான் + ெகாடை்ட]

ேதற்றாங்ெகாட்ைடஇள யம்

 
 ேதற்றாங்ெகாடை்டஇள யம் tēṟṟāṅgoṭṭaiiḷagiyam, ெப. (n.)

   ேதற்றான் ெகாடை்ட ல் ெசய்த ம ந் ; a medicine prepared with clearing nut.

     [ேதற்றான்ெகாடை்ட+ இன யம்]

ேதற்றாம்ெபா

 
 ேதற்றாம்ெபா  tēṟṟāmboḍi, ெப. (n.)

ேதற்றாங் ெகாடை்ட ற் ெசய்த ம ந் ப் ெபா :

 medicinal powders of {}

     [ேதற்றம் + ெபா ]

ேதற்றார்

ேதற்றார ்tēṟṟār, ெப. (n.)

   1. அ :

 the ignorant.

   2. பைகவர;்; foes, enemies,

     [ேதற்  + ஆ + அர.் 'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல]
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ேதற்றாெவா க்கம்

ேதற்றாெவா க்கம் tēṟṟāvoḻukkam, ெப. (n.)

   ஐ றத்தக்க ெயா க்கம்; doubtful, shady conduct.

     "ேதற்றா ெவா க்க ெமா வன்க ண்டா ன்" (நால , 75);.

     [ேதற்  + ஆ + ஒ க்கம்]

ேதற்றான்மரம்

 
 ேதற்றான்மரம் tēṟṟāṉmaram, ெப. (n.)

ேதற்றா (ைதலவைதல); பாரக்்க: see ம. ேதற்றாமரம்

     [ேதற்றா + மரம்]

ேதற்றான் ைத

 
 ேதற்றான் ைத dēṟṟāṉvidai, ெப. (n.)

ேதற்றான்ெகாடை்ட பாரக்்க; see (சாஅக.);.

ம. ேதற்றான்ெகாட்ட

     [ேதற்றான் +  ைத]
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ேதற்

ேதற் 1 dēṟṟudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ெதளி த்தல்; to make clear, convince, assure, relieve from doubt.

     "ைதயால் ேதெறனத் ேதற் " (க த்.144);.

   2. ெதளிந்த தல்; to know, understand

     "இரத்த ம் ஈதேல ேபா ம் கரத்தல் கன ந் ேதற்றாதார ்மாட் " ( றள். 1054);.

   3.  தல்; to swear, take an oath.

     "ேதேரா ந் ேதற் ய பாகன்" (க த் 71);.

   4 ேதற்றா ைதயால் நீரெ்தளியச ்ெசய்தல்; to clear, clarify, as with {}

     "ேதற் நரே்பால்" (அஷ்டப் அழகரக்லம், 85);.

   4.  ய்ைம ெசய்தல்:

 to refine,

   6 ஆற் தல்:

 to comfort, console.

   7. வ ன்டாக் தல்; to communicate strength; to nourish, cherish,

 invigorate.

   8.  ணிேவற் தல் (இ.வ.);; to encourage, hearten.

   9.  ணமாக் தல்; to cure, give relief.

ம. ேதற் க

     [ெதன் → ெதரி → ேதர ்→ ேத  = ெதளி . ேத தல் = ெதளிதல். ேத  → ேதற்  (  தா. 145);]

 ேதற் 2 tēṟṟu, ெப. (n.)

   1. ெதளி க்ைக; making clear.

   2. ெதளி ; becoming clear.

     "ெசஞ்ெசாற் ெபா ளின் ேறற்ற ந் ேதேன' ( வப்.  ரபந். நால்வர.் 28);

   3. ேதற்றா ( ங்.);; cleaning.nut tree.

     "ேதற் ன் த் ற் க ங் நீர ்ெதளிவ ெதன்ன" (ஞானவா.தாம யா. 3);.

     [ெதன் → ெதரி → ேத  → ேதற்  ( தா. 145);].

ேதற் கம்

 
 ேதற் கம் tēṟṟugam, ெப. (n.)

   இல ; silk cotton (சாஅக.);.

ேதற் ம ந்

 
 ேதற் ம ந்  tēṟṟumarundu, ெப. (n.)

   உடம்ைப வ ப்ப த் ம் ம ந் ; any in vigorating specific-tonic (சாஅக.);.

     [ேதற் ம் + ம ந் ]
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ேதற் மா

 
 ேதற் மா  tēṟṟumāṭu, ெப. (n.)

   உண  த யவற்றால் உடைலத் ேதற்  ற் ம் மா  (இ.வ);; bull or cow fattened or soiled for sale.

     [ேதற் ம் + மா ]

ேதற்ேறகாரம்
ேதற்ேறகாரம் tēṟṟēkāram, ெப. (n.)

   உ ப்பாட் ைன ணரத்் ேமகாரம் ( றள், 261, உைர);; the particle 'e' expressing emphasis or certainty. 
[ேதற்றம் + ஏகாரம்]

ேதற

 
 ேதற tēṟa,  எ. (adv.)

   கைடேபாக; thoroughly.

ேதற உசாவேவண் ம்.

     [ேத  + ேதற]

ேதறகம்

 
 ேதறகம் tēṟagam, ெப. (n.)

ேதரகம் பாரக்்க; see

     [ேதரகம் → ேத கம்]

ேதறம்

 
 ேதறம் tēṟam, ெப. (n.)

யா ப்ப

 that which exceeds.

ஒ  கல் ெதாைல க்  ேதறமா க் ம் (ெசஅக);.

     [ேதற்றம் → ேதறம்]

ேதறல்

ேதறல் tēṟal, ெப. (n.)

   1. ெதளி  ( ங்.);; clearness.

   2. ெதளிந்த கன்; pure, clarificd toddy.

     "ேதக்கட ்ேடறல்" ( றநா. 115);.

   3. ேதன்; honey.

     "மலரத்்ேதற ற ன்" (ேதவா. 94, 3);

   4. சா ; clarified juice.

     "ஆெனையக் க ம் னின் ேறறைல" ( வாச. 5:38); (ெசஅக.);. ம. ேதறல்; க. ேதட, ேதெட: ெத. ேதட: 
. ேத  .

     [ேத  → ேதறல்]

ேதறலர்

 
 ேதறலர ்tēṟalar, ெப. (n.)

ேதறார ்பாரக்்க: see

     [ேத  + அல் + அர.் 'அல்' எ ரம்ைற இைடநிைல]
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ேதறலார்

ேதறலார ்tēṟalār, ெப. (n.)

ேதறார ்பாரக்்க; see

     "ேதறலார ்தைமத ்ேதற ம்" (பாரத . 72);.

     [ேத  + அல் + ஆர.் 'அல்' எ ரம்ைற இைடநி ைல]

ேதறாங் னி

 
 ேதறாங் னி tēṟāṅguṉi, ெப. (n.)

   ெபரிய ெதத்  ன்; anchovy fish.

ேதறார்

ேதறார ்tēṟār, ெப. (n.)

   1. பைகவர;் enemies.

   2. அ யாதார;் ignorant person.

     [ேத  + ஆ + ஆர ்→ ேதறார.் 'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல ணரந்்  ெகட்ட ]

ேத னகட்ைட

 
 ேத னகடை்ட tēṟiṉagaṭṭai, ெப. (n.)

ேத னவன் பாரக்்க; see

     [ேத  → ேத ன + கடை்ட]

ேத னகாய்

 
 ேத னகாய் tēṟiṉakāy, ெப. (n.)

    ற் ன காய்; mature green fruit.

     [ேத  → ேத ன + கால்]

ேத னர்

ேத னர ்tēṟiṉar, ெப. (n.)

   ஆராய்ந்  ெகாண்ட நண்பர;் tested or tried friends.

     "ேத னரத் ்ேதறலாைம ம்" (பாரத . 72);.

     [ேத  → ேத னர]்

ேத னவன்.

ேத னவன். tēṟiṉavaṉ, ெப. (n.)

   1. பட்ட  க்கவன்; person of experience.

   2. கைல த யவற் ல் ேதரச்்  ெபற்றவன்; one well versed in an art; an adept.

     [ேத  → ேத னவன்]
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ேத

ேத 1 dēṟudal,    5 ெச. . (v.i.)

   1. ெதளிதல்:

 to be accepted as true.

     "ஒற் ஒற்  உணராைம ஆள்க உடன் வர ்ெசாற்ெறாக்க ேதறப்ப ம்" ( றள், 589);.

   2. நீர ்ெதளிதல்; to be clarified, made clear, as water.

     "ேத நீர ்சைடக்கரத் " (க த். கட ள் வாழ்);.

   3. மயக்கந் ெதளிதல்:

 to be strengthened; to be recover from swooning, from intoxication or from drooping.

   4.  ரத்ல்; to be thorough, accomplished, mature, as the mind, to reach perfection.

     "ேத ன அ " ( ன்.);.

   5. ெச த்தல்; to thrive, improve, flourish, as vegetation.

     "ேத ன ப ர"் ( ன்.);.

   6. ஆ தல்; to becomforted, consoled, solaced, soothed.

   7. ணி  ெகாள் தல்; to cheerup, take courage.

   8. ேதரச்் யைடதல்; to be successful in examination.

ேதர் ல் ேத னான்.

   9. ெசால் நிைறேவ தல் (ப த்தல்);; to prove; to result, amount to, as profit; to turn out..

அந்த வணிகத் ல் இவ்வள  வ ம்ப  ேத ம்.

   10. ேசா  த யன ைறத்தல் ( ன்.);; to become stiff, hard, as boiled rice, fruits.

   11. தங் தல் ( ன்.);; to stay, abide.

ம. ேத க; க. ேதட. ேதெட; ெத. ேத :  . ேத . ேகாத. ேதர்

 ேத 2 dēṟudal,    5 ெச ன்றா . (v.i.)

   1. நம் தல்; to trust, confide in, believe.

     "ேதற்றா  ெசய்வாரக்ைளத் ேத தல் ெசவ்  தன்றால்" (கம்பரா. வா வ. 33);.

   2  ணிதல்; to decide.

     "ேத வ தரி " (கம்பரா. மாயா ைத, 89);.

   3.  தல்; to unite with, arrive at.

     "ேத ம் ேதறா ம் அ ன்கட்ேடறான் பகாஅன் டல்" ( றள், 876);.

ெத. ேத

 ேத 3 tēṟu, ெப. (n.)

   1. ெதளி ,

 clearness.

   2. உ  ( டா);; certainty

   3. ேதற்றா பாரக்்க: see

     "ம ந்த ேத  ெபா ந்தேவல்" (க ங் 65);.

   4 ேதற்றாங்ெகாடை்ட பாரக்்க; see

     "ேத ப  ன்னிர ்ேபால" (மணிேம 23:142);.

     [ெதள் → ெதரி → ேதர ்→ ேத  = ெதளி . ேத தல் = ெதளிதல் ேத  -  ைரத ்ெதளி க் ம் 
ேதற்றறாங்ெகாடை்ட ( தா. 145);]
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ேத கைட

 
 ேத கைட tēṟugaḍai, ெப. (n.)

    ரம்ானம் ( ன்.);; decision, settlement.

அவன் அவ்வா  ேத கைட பண்ணினான் (உவ.);

   ெத. ேத கட;க. ேத கெட

     [ேத  + கைட]

ேத

ேத  tēṟucūṭu, ெப. (n.)

   1. மா  த யன ேத வதற்காகச ் ைக; branding cattle to promote their fattening.

   2. ஆ மா கட்  இ ஞ் :

 brand on cattle.

     [ேத  +  ]

ேத தைல

ேத தைல dēṟudalai, ெப. (n.)

   1.  ணி :

 courage, encouragement.

   2. ஆ தல்; comfort.

     "ேத தைலச ்ெசால்வார ் லரில்ைல" (தனிப்பா.);.

ேத

 
 ேத  dēṟudi, ெப. (n.)

ேதற்றாமரம் பாரக்்க; see (சாஅக.);.

ேத நர்

ேத நர ்tēṟunar, ெப. (n.)

   1. கற்ேறார ்( ன்.);; the learned.

   2. நம்பத்தக்கவர ்( ன்.);; trustworthy persons.

   3. ேசரந்்ேதார ்(யாழ்அக);; relatives.

     [ேத  → ேத நர]்

ேத கம்

ேத கம் tēṟumugam, ெப. (n.)

பற் க்ேகா :

 support, comfort.

     "ேத க ன் த் ரிந்ேதைமயாள" (கத்த , ேதவரக்ள்ேபாற் 4);.

     [ேத  +  கம்]

ேத வம்

 
 ேத வம் tēṟuvam, ெப. (n.)

    ைனக்கா ; cowiter plant (சாஅக);.
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ேத வான்

 
 ேத வான் tēṟuvāṉ, ெப. (n.)

த்தரில் ேத யவர:்

 an expert scholar a chief amongst the Siddhars (சாஅக.);.

     [ேத  → ேத வான்]

ேதைற

 
 ேதைற tēṟai, ெப. (n.)

    ன்வைக (யாழ்.அக.);; a kind of fish.

ேதன்கட்ைட

 
 ேதன்கடை்ட tēṉkaṭṭai, ெப. (n.)

   யாைன ெநரிஞ் ல்; elephant caltrope (சாஅக.);.

ேதன்கடல்

 
 ேதன்கடல் tēṉkaḍal, ெப. (n.)

   கடக்டல்; sea of toddy.

     [ேதன் + கடன்]

ேதன்கத

 
 ேதன்கத  dēṉkadali, ெப. (n.)

   வாைழ வைக ( அ);; a kind of plantain.

ம. ேதன்கதளி

     [ேதன் + கத ]

ேதன்கல்

 
 ேதன்கல் tēṉkal, ெப. (n.)

    மணி (ேகாேமதகம்);; cinnamon stone.

 |ேதன் + கல். ேதன் ேபா ம் ெவளிர ்மஞ்சள் நிற ைடய கல்மணி]

ேதன்களிம்

 
 ேதன்களிம்  tēṉkaḷimbu, ெப. (n.)

ேதன்ெம :

 bces-wax

     [ேதன் + களிம் ]

ேதன்கற்கண்

ேதன்கற்கண்  tēṉkaṟkaṇṭu, ெப. (n.)

   இ ய ேதன்கட்  (பதாரத்்த. 190);; crystalline honeySugar.

     [ேதன் + கல் + கண் ]
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ேதன்கற்பம்

 
 ேதன்கற்பம் tēṉkaṟpam, ெப. (n.)

   ேதைன மண்ணில் ைதத்  ைவத் க் கட் யான டன் எ த்  ைறப்ப க் ெகாள் ம் 
காயம ந் ; honey crystallised by keeping it burried under the earth and then taken but for use in rejuvenating medicine 
(சாஅக.);.

     [ேதன் + கற்பம்]

ேதன்காய்

ேதன்காய் tēṉkāy, ெப. (n.)

   1. ேதன்பசை்ச பாரக்்க: see

   2. ேதன் ச் க்காய் பாரக்்க; see (சாஅக);.

     [ேதன் + காய்]

ேதன் க்ைக

 
 ேதன் க்ைக tēṉkuḍukkai, ெப. (n.)

ேதன் அைடத் ைவத் க் ம் ங் ற் :

 bamboo container for storing honey.

     [ேதன் +  க்ைக]

ேதன் ழல்

ேதன் ழல் tēṉkuḻl, ெப. (n.)

   உ த்தமா, அரி மா னால் க் ப் ேபாலச ்ெசய்யப்ப ம் ற் ண்  வைக; a preparation made out 
of the flours of black gram and rice in the proportion of E4 and ghee.

     "ேதன் ழ க்காரி வைட லட் கம்" ( நாயக . 39, 39);.

ம. ேதன் ழல்

     [ேதன் +  ழல்]

ேதன் ழாய்

ேதன் ழாய்1 tēṉkuḻāy, ெப. (n.)

ேதன் ழல் ( .அ.); பாரக்்க;{}

     [ேதன் +  ழாய்]

 ேதன் ழாய்2 tēṉkuḻāy, ெப. (n.)

   ேதனீ கட் ம் ெம னால் ெசய்த ண் ; bee-hive made of wax (சாஅக);.

     [ேதன் +  ழாய்]

ேதன் ட் க்கட்

ேதன் ட் க்கட்  tēṉāṭṭukkaṭṭu, ெப. (n.)

   ேதன்  ேபான்  இைடெவளி ட்  4 1/2  ரல அகலத் ல் ற் ச ் வராக அைம ம் 
கட் மானம்; place built like a bee hive, learning 41/2 inches in breath in the circular wall; honey-comb wall.

     [ேதன் +   + கட் ]

ேதன்

ேதன்  tēṉāṭu, ெப. (n.)

   1. ேதனிறால்:

 honey comb.

   2. ேதன் ட் ன் உள்ளைற ( ன்);; cells in a bee-hive.

   3. ேதனித ்தங் ம்  ( ன்);; bee-hive.

   ம. ேதன் ;க. ேச

     [ேதன் +  ]

925

www.valluvarvallalarvattam.com 12007 of 19068.



ேதன் ட்

 
 ேதன் ட்  tēṉciṭṭu, ெப. (n.)

   ேதன்நிற ள்ள ட் க்க ; a sparrow of the colour of honey (சாஅக.);.

     [ேதன் +  ட் ]

ேதன் ைவம ந்

 
 ேதன் ைவம ந்  tēṉcuvaimarundu, ெப. (n.)

ேதைனப் ேபாலச ் ைவ ைடய ம ந் :

 any medicine which has the consistence and sweetness as honey (சாஅக.);.

     [ேதன் +  ைவ + ம த் ]

ேதன்ேசரான்

 
 ேதன்ேசரான் tēṉcērāṉ, ெப. (n.)

   ேசங்ெகாடை்ட வைக; glabrous marking nut.

ேதன்தட்

 
 ேதன்தட்  tēṉtaṭṭu, ெப. (n.)

ேதனைட:

 honey comb (ேசரநா.);.

ம. ேதன்தட்

     [ேதன் + தட் ]

ேதன்ெதாைட

 
 ேதன்ெதாைட tēṉtoḍai, ெப. (n.)

ேதன்ேதாடம் பழம் பாரக்்க; see

     [ேதன் + ெதாைட]

ேதன்ேதாடம்பழம்

 
 ேதன்ேதாடம்பழம் tēṉtōṭambaḻm, ெப. (n.)

த் ப் க் ச் :

 Sweet orange (சாஅக.);.

     [ேதன் + ேதாடம் + பழம்]

ேதன்ேதாைட

 
 ேதன்ேதாைட tēṉtōṭai, ெப. (n.)

ேதன்ேறாைட பாரக்்க; see
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ேதன்பசை்ச

 
 ேதன்பசை்ச tēṉpaccai, ெப. (n.)

அக்கமணி (உ த் ராக்க); மரம்:

 honey fruit tree (சாஅக.);.

     [ேதன் + பசை்ச]

ேதன்பதமாய்க்காய்ச் -

ேதன்பதமாய்க்காய்ச் -தல் dēṉpadamāykkāyccudal,    5 ெச ன்றா  (v.t.)

   ேதைனப் ேபால் வந்த பா பதமாய்க் காய்ச் தல்; boiling a liquid till it attains the colour and the consistency of 
honey (சாஅக.);.

     [ேதன் + பதம் + ஆய் + காய்ச் -.]

ேதன்ப ல்ெபா ம்

 
 ேதன்ப ல்ெபா ம்  dēṉpayilpodumbu, ெப. (n.)

   ேதன் கள் நிைறந்த வளமான ேசாைல; grove where bee-hives are found in large amount

." ன் ப ல் பள்ள ம் ேதன் ப ல் ெபா ம் ம்" (ெபரிய ெலப்டன் ெசப்ேப கள்);

     [ேதன் + ப ல் + ெபா ம் ]

ேதன்ப ந்

 
 ேதன்ப ந்  tēṉparundu, ெப. (n.)

   ப ந்  வைக; crested honey buzzard (ெசஅக.);.

     [ேதன் + ப த் ]

ேதன்பலா

 
 ேதன்பலா tēṉpalā, ெப. (n.)

   ேதெனா ம் பலாப்பழம்; honey dripping common jack fruit (சாஅக.);.

     [ேதன் + பலா]

ேதன்பா

 
 ேதன்பா  tēṉpāku, ெப. (n.)

   ேதைனப் ேபான்ற ெவல்லப்பா  அதாவ  ைவப் த் ேதன்; an artificial honey like syrup prepared from sugar or 
jaggery (சாஅக.);.

     [ேதன் + பா ]

ேதன்பா

 
 ேதன்பா  tēṉpāci, ெப. (n.)

   கடற்பா ; sea weed (சாஅக.);.

     [ேதன் + பா ]

ேதன் ராக்

 
 ேதன் ராக்  tēṉpirākku, ெப. (n.)

   ேசரான் ெகாடை்ட; marking nut (சாஅக.);.
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ேதன்

 
 ேதன்  tēṉpū, ெப. (n.)

ன்  பாரக்்க; see (சாஅக.);.

ம. ேதன்

     [ேதன் +  ]

ேதன் ச் க்காய்

 
 ேதன் ச் க்காய் tēṉpūccikkāy, ெப. (n.)

    ண் மரத் ன் காய்; fruit of white cedar tree (சாஅக.);.

ேதன் ச் மரம்

 
 ேதன் ச் மரம் tēṉpūccimaram, ெப. (n.)

ஆயா பாரக்்க: See {}

ேதன்மண்டலம்

 
 ேதன்மண்டலம் tēṉmaṇṭalam, ெப. (n.)

   ெகாண்டலாந்  மரம்; a tree (சாஅக);.

ேதன்மரம்

 
 ேதன்மரம் tēṉmaram, ெப. (n.)

னாமரம் (இங்ைவ); பாரக்்க; see (ெசஅக);.

     [ேதன் + மரம்]

ேதன் கம்

 
 ேதன் கம் dēṉmirudigam, ெப. (n.)

   சாறாயம்; honey coloured liquior or spiritbrandy.

     [ேதன் +  கம்]

ேதன்ெம

 
 ேதன்ெம  tēṉmeḻugu, ெப. (n.)

ேதனைட ள்ள ெம :

 bees-wax

ம. ேதன்ெம

     [ேதன் + ெம ]

ேதன்ெமா

ேதன்ெமா  tēṉmoḻi, ெப. (n.)

   1. ேதன் ேபான்ற இனிைமயான ேபச் ; words as sweet as honey.

ெதன்ெமா ேதன்ெமா

   2. இனிய ெமா ைய உைடயவள்; a woman of sweet words.

ம. ேதன்ெமா

     [ேதன் + ெமா ]
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ேதன்வைத

 
 ேதன்வைத dēṉvadai, ெப. (n.)

   ேதன்  (யாழ்ப்);; honey comb.

     [ேதன்+ வைத. ப  = ப வா க் ம் இடம்,  , ஊர,் நகர ்ப  → வ  → வ  → வாசம் ப  → வ  → 
வைத]

ேதன்வைளயல்

 
 ேதன்வைளயல் tēṉvaḷaiyal, ெப. (n.)

நீ :

 efflorescent salt found in the soil of fuller'searth (சாஅக.);.

ேதன்றா

 
 ேதன்றா  tēṉṟāṭu, ெப. (n.)

ேதனிறால் (நாஞ்); பாரக்்க; see

ேதன்ேறாடம்

 
 ேதன்ேறாடம் tēṉṟōṭam, ெப. (n.)

    த் ப் ெப சை்ச; sweet lime (ெசஅக.);.

     [ேதன் + ேதாடம்]

ேதன்ேறாைட

 
 ேதன்ேறாைட tēṉṟōṭai, ெப. (n.)

ச்  வைக:

 mandarin orange (ெசஅக.);.

ேதனகக் ச்

 
 ேதனகக் ச்  tēṉagagguḍicci, ெப. (n.)

   கதண் க்கல்; stone in the head of wild beetle (சாஅக.);.

ைதயைலக் கண் க் ம் மந் ரத் ல் இைதப் பயன்ப த் வர.்

ேதனகம்

ேதனகம் tēṉagam, ெப. (n.)

   1. மராமரம்:

 common soul.

   2. ஒ வைகக் கடம் ; white Indian oak (சாஅக.);.

ேதனஞ்

ேதனஞ்  tēṉañju, ெப. (n.)

   ஐய தம் (பஞ்சா ரத்ம்);; mixture of five delicious substances.

     "ேதனஞ்சா ய ெதங் ள நீெரா "(ேதவா. 1020,10);.

     [ேதன் + (ஐந் ); → அஞ் ]
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ேதனைட

 
 ேதனைட tēṉaḍai, ெப. (n.)

ேதனிறால் பாரக்்க: see

ம. ேதனட, ேதன்தட் , க. ேசன ட்

     [ேதன் + அைட]

ேதனத்

 
 ேதனத்  tēṉatti, ெப. (n.)

ைமயத் :

 common cultivated fig (ெசஅக.);.

     [ேதன் + அத் ]

இம்மரத் ன் பழத் ந்  ேதன் ேபான்ற நீரம்ம் எ க்கப்ப வதால் இப்ெபயர ்ெபற்ற .

ேதனம்

 
 ேதனம் tēṉam, ெப. (n.)

கடல் (யாழ்.அக);:

 ocean (ெசஅக);.

ேதனம்பாைற

 
 ேதனம்பாைற tēṉambāṟai, ெப. (n.)

   ஒ வைக ன்; a kind of fish.

ப் ட்டெதா  ன் அதன் உ  அல்ல  வளரச்்  நிைலக்ேகற்ப ெவவ்ேவ  ெபயர ்ெப ம் ெகாம் ப் 
பாைற, ேசங்கடாப் பாைற, ெசம்பாைற என ெவவ்ேவ  ெபயர ்ெப ம் இம் ன்.

ேதன

ேதன  tēṉaruvi, ெப. (n.)

    ற்றால மைல ன் ேமல  ( ற்றா.  ற. 52);; the highest of the three sacred water falls at {}

     [ேதன் + அ ]

ேதனைல

 
 ேதனைல tēṉalai, ெப. (n.)

   மரக்கலத்ைதக் கடற்பரப் ைதத் ச ்ெச த் தற்ேக  வான கடலைல ( னவ.);; tides which helps the 
boat to go easily.

     [ேதன் + அைல, ேதன் = இனிைம, ேதன் அைவ = இனிைமயாக அல்ல  எனிைமயாக (மரக்கலத்ைத);ச ்
ெச த்த உத ம் அைவ]

ேதனவைர

 
 ேதனவைர tēṉavarai, ெப. (n.)

ேதநவைர பாரக்்க; see

     [ேதன் + நாவைர, ேதம் → ேதன்]
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ேதன -த்தல்

ேதன -த்தல் tēṉaḻittal,    4 ெச. . (v.i.)

ேதன் டை்டக் கைலத் த் ேதன் ெகாள் தல்:

 to take honey from a bee-hive, driving away the bees.

     'ேதனிைழத்த என்றதனாேன ேதன க்க வ வாரா ம்' (அகநா. 18, உைர);.

     [ேதன் + அ -.]

ேதனன்

ேதனன் tēṉaṉ, ெப. (n.)

    டன் ( டா);; thief, robber.

     [ஏய் → ஏய்ப்ப  = ஏமாற் ைக. ஏய் → ஏயம் = தள்ளத்தக்க . ஏயம் → ேதயம் = கன . ேதய → ேதயன் 
→ ேதனன்]

த. ேதனன் → Skt. {}

ேதயம்4 பாரக்்க

ேதனா

 
 ேதனா  tēṉāyi, ெப. (n.)

ேதனீக்கள் ேபா ஞ் ேச க் ம் பழக்க ைடயவர ்(தஞ்ைச னவ);:

 people who saves money like bees.

ேதனார்ெமா யம்ைம

 
 ேதனாரெ்மா யம்ைம tēṉārmoḻiyammai, ெப. (n.)

க் டந்ைதக்காேராணத் ேல ேகா ல் ெகாண் க் ம் ேத ன் ெபயர:்

 names of Goddess abode in {} temple.

ேதனி-த்தல்

ேதனி-த்தல் tēṉittal,    4 ெச  (v.i.)

   1. இனித்தல்; to be sweet.

   2.. ம ழ்தல்; to be happy.

     'ேகசவன்ேபரிட்  நீங்க ேடனித் ேனா" ( வ்..ெபரியாழ் 4. 6:1);.

     [ ல் → (ெதல்); → ெதன் = (ெதளி , கள்); இனிைம, ெதன் → ேதன் = ெதளி , கள்,

ம , ேதன் → ேதம் →  ம் →   = இனிைம, ேதன் → ேதனி. ேதனித்தல் = இனித்தல் ( தா. 145);]

ேதனி

ேதனி2 tēṉi, ெப. (n.)

ஒ  மாவட்டத ்தைலநகர:்

 district head-quarter.

ைவையயாற் ன் ைணயாறான ேதனியாற் ன் கைர ல் உள்ளதால் இப்ெபயர ்ெபற்ற .

 ேதனி3 tēṉi, ெப. (n.)

   1. க ேரா னி (மைல);:

 black hellebore.

   2. ெகாத் மல் ; corriander (சாஅக.);,

ேதனிகா

 
 ேதனிகா tēṉikā, ெப. (n.)

ேதனி பாரக்்க; see (சாஅக);,
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ேதனிைக

ேதனிைக tēṉigai, ெப. (n.)

ெகாத் மல் :

 corriander.

     [ேதனி1 – ேதனிைக]

ேதனிட்டகலைவ

 
 ேதனிட்டகலைவ tēṉiṭṭagalavai, ெப. (n.)

   பல ம ந் கள் ேசரந்்த கலப்  ம ந்ைதத ்ேதனில் கட் ைவக்க; mixture of different medicines with purified 
honey (சாஅக.);.

     [ேதன் + இட்ட + கலைவ]

ேதனி ம்

 
 ேதனி ம்  tēṉirumbu, ெப. (n.)

   உயரந்்த இ ம் ; superior iron.

     [ேதன் + இ ம் ]

ேதனிைலயான்

 
 ேதனிைலயான் tēṉilaiyāṉ, ெப. (n.)

ேதனி. (யாழ்அக); பாரக்்க :see

     [ேதன் +  ைல + ஆன்]

ேதனி ட்டம ந்

 
 ேதனி ட்டம ந்  tēṉiliṭṭamarundu, ெப. (n.)

ேதனி ட்  ைவத்த இஞ்  த யன:

 medicines or any drug preserved in honey as greenginger (சாஅக.);.

     [ேதனில் + இட்ட + ம த் ]

ேதனி ண்ணல்

ேதனி ண்ணல் tēṉiluṇṇal, ெப. (n.)

   நல்ல ேதனில் ம ந்ைதக் ைழத்  உட ்ெகாள் ைக; taking medicine steped in purified honey in the proportion 
of 18 (சாஅக.);.

     [ேதனில் + உண்ணல் 'அல்' ெதா.ெபா ]

ேதனிவா ைம

 
 ேதனிவா ைம tēṉivātumai, ெப. (n.)

    த் ப்  வா ைம; sweet almond (சாஅக.);.

ேதனிைழ-த்தல்

ேதனிைழ-த்தல் tēṉiḻaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ேதன்  கட் தல்; to construct a bee-hive.

     "ேதனிைழத்த ேகா யர ்ெந வைர" (அகநா. 18);.

     [ேதன் + இைழ-]

ேதனிறக் -தல்

ேதனிறக் -தல் dēṉiṟakkudal,    5 ெச.  (v.i.)

ேதன -த்தல் பாரக்்க: see

     [ேதன் + இறக் -.]
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ேதனிறம்

 
 ேதனிறம் tēṉiṟam, ெப. (n.)

மாந் ளிரக்்கல்:

 red ochre (சாஅக.);.

ம வ, கற்கா

     [ேதன் +  றம்]

ேதனிறாட்

 
 ேதனிறாட்  tēṉiṟāṭṭu, ெப. (n.)

ேதனிறால் பாரக்்க: see

ேதனிறால்

ேதனிறால் tēṉiṟāl, ெப. (n.)

ேதைனச ்ேசரத்்  ைவக்க ெம கால் ேதனிக்கள் ெசய் ம் :

 honey-comb.

     "ந ம்பழம்.ெப ந்ேதனிறாஅல்  நாடன்" (ஐங் .214);,

     [ேதன் + இறால்]

ேதனீ

ேதனீ tēṉī, ெப. (n.)

ேதன் ெதா க் ம் ஈ:

 honey bee.

     "மைலநாட ய்த் ட் ந் ேதனீக்கரி" (நால , 10);.

   2. ேதன் ட் ம் வண் :

 honey bee.

ம. ேதநீசச்; க. ேச  ெநாண; ேகாண். ேதென. பர.்  னி;   ந்: மா. ெதனி [ேதன் + ஈ = ேதனீ]

ேதனக்ீ க் ரனார்

 
 ேதனீக் க் ரனார ்tēṉīkkuḍikāraṉār, ெப. (n.)

   கைடக்கழகப் லவரக் ள் ஒ வர;் a poet, one among last {} (இ );,

     [ேதனீக்  +  ரனார]்

ேதனக்ீ

 
 ேதனீக்  tēṉīkāṭu, ெப. (n.)

   ேதன் வண் க் ; honey bag; bee hives (சாஅக.);.

ம. ேதனீசச்க்

     [ேதன் + ஈ +   = ேதனீக் ]

ேதனீ ைரப்ைப

 
 ேதனீ ைரப்ைப tēṉīyiraippai, ெப. (n.)

ேதனீக்  பாரக்்க; see (சாஅக.);.

     [ேதனி + இைரப்ைப]
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ேத

ேத  tēṉu, ெப. (n.)

   கள  ( டா.);; robbery (ெசஅக);.

 ேத 1 tēṉu, ெப. (n.)

   1. ஆன்; cow.

   2. எ ைம; buffalo.

   3.  ைர; horse.

   4. கறைவ ஆன்; milch cow.

     [p]

 ேத 2 tēṉu, ெப. (n.)

   கள  ( டா.);; theft, robbery.

     [Skt. {} → த. ேத ]

ேத கம்

ேத கம்1 tēṉugam, ெப. (n.)

   ெபண் யாைன (யாழ்அக.);; female elephant

 ேத கம்2 tēṉugam, ெப. (n.)

   1.  ள  நங்ைக; pepper mangay.

   2. ெகாத் மல் ; coriander (சாஅக.);.

ேத கன்

ேத கன் tēṉugaṉ, ெப. (n.)

   கண்ணனால் ெகால்லப்பட்ட ஓர ்அகரன்; an Asura slain by Kannan.

     "ேத கன் லம்பன் காளியெனன் ம்" ( வ் ெபரியாழ். ேத : 3,6,4);.

ேத காரி

 
 ேத காரி tēṉukāri, ெப. (n.)

கண்ணன்:

 Kannan, as the foe of Dhenuka.

ேத ண்ணி

 
 ேத ண்ணி tēṉuṇṇi, ெப. (n.)

ேதைனக் க் ம் பறைவ:

 honey eater (சாஅக);.

     [ேதன் + உண்ணி]

ேத த் ைர

ேத த் ைர tēṉumuttirai, ெப. (n.)

   ைக த் ைர; a hand pose.

     "ேத  த் ைர ங் காட் " (வா ங்சங் வேவாம 7);.
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ேத ஞ்

 
 ேத ஞ்  tēṉuṟiñji, ெப. (n.)

ேதைன

   உ ஞ் ம் ஒ  வைகப் பறைவ; honey sucker (சாஅக);.

     [ேதன் + உ ஞ் ]

ேத -தல்

ேத -தல் dēṉuṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   இனிைமயாதல்; to be honey sweet.

     "என் ள்ளந் ேத ா  ெயப்ெபா த் த் க் ேம" ( வ்ெபரி .7:4:5);.

     [ேதன் + ஊ -.]

ேதெனய்

ேதெனய் tēṉey, ெப. (n.)

ேதன்:

 honey.

     "ேதெனய்ெயா  ழங் மா  ேயார"் (ெபா த.26); (ெசஅக.);.

     [ேதன் + ெநய்]

ேதென ம்

ேதென ம்  tēṉeṟumbu, ெப. (n.)

   1. ெபரிய எ ம்  வைக; a large emmet, as found of Sweet things.

   2. நஞ் ள்ள எ ம்  வைக; a small poisonous ant.

ம. ேத ம்

     [ேதன் + எ ம் ]

ேதேனாைடப்பழம்

 
 ேதேனாைடப்பழம் tēṉōṭaippaḻm, ெப. (n.)

நாகரப்பழம் பாரக்்க; see (சாஅக.);,
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ைத

ைத1 tai, ெப. (n.)

   த் என்ற ெமய் ம் ஐ என்ற உ ம் ேசரந்்த டெ்ட த் ; the syllable formed by adding the dipthong 'ai' to the 
consonant 't'.

 ைத2 taittal,    4 ெச. ன்றா.  (v.t.)

   1. ைதய தல் ( டா.);; to sew, stitch.

   2. ஆனி த யன அ த்தல்:

 to nail, fasten beams with nails, spikes or pegs; to pin.

     "படத் ற்  ஆணி ைதத்தா ற்றா".

   3. இைல த யன த் ைணத்தல்; to plait or stitch, as leaves into plate.

   4. ெபா த் தல்; to join.

     "பலைக ைதத் " (பாரத.  ட் ண. 102,

   5.  ள் த யன ஊ தல்; to pierce penetrate, prick, as a thorn, an arrow.

     "ேமனி ைதத்த ேவள்சரங்கள்" (கம்பரா.உலா யன் 15);

   5. மாைல ெதா த்தல்; to tie, weave, as a wreath.

     "ெதாடைல ைதஇய மடவரன் மகேள" (ஐங் . 361);.

   7. ேகாத்தல்; to string, as beads

."அ ரிைழ த்தந் ைதஇய ன் ழ் லங்க" (ப ற் ப். 39, 15);,

   8. ஒப்பைன ெசய்தல்; to adorn, decorate.

ைதஇய மகளிர ்(க த். 27:19);.

   9. உ வாக் தல்:

 to make, create.

     "வல்லவன் ைதஇய பாைவெகால்" (க த். 56);.

   10. ப த்தல்; to set, enchase,

     " கெழாளி த்தங் க ம்பாகத் ைதஇ" (க த். 80, 4);.

   11. இ தல்; to place, put, as a mark on the forehead.

     " லகந் ைதஇய ேதங்கமழ் தல்" (  24);.

   12. உ த் தல்; to wear put on

     "ஏரத்ைழ ைதஇ" (க த் 125:12);.

   13.  த் ரித்தல்; to paint.

     "அணிவரி ைதஇ ம்" (க த் 76:2);.

   14.  ழ்தல்; to surround, cover, encircle.

     " ர்  த்தந் ைதஇய நார் " (ப ற் ப் 39:36);.

   15. வைல ன் தல் ( ன்);:

 to make a net.

   16. அைடத்தல் (யாழ்அக);; to close, shut.

     [ ன் – (தன்); – (தய்); + ைத, ைதத்தல் =  ணி, பலைக த யவற்ைற இைணத்தல்]

 ைத3 taittal, ெச  (v.i.)

   1. உள் ைழதல்:

 to enter, dart.
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ைதப் த்

ைதப் த்  taippumuttu, ெப. (n.)

    த்  வைக; a kind of pearls (S.I.l. ii, 34);.

     [ைதப்  +  த் ]

ைதப்

 
 ைதப்  taippū, ெப. (n.)

   உவரப்் ; the effloresent salt found on the fuller's soil (சாஅக.);.

ைதப் சம்

 
 ைதப் சம் taippūcam, ெப. (n.)

    றவத ் ங்களின் நிலேவா  ய ெகா ற் த் வழா; the full moon in the month of tai, a day of 
festival. [ைத + ஆசம்]

ைதப்ைப

 
 ைதப்ைப taippai, ெப. (n.)

சடை்ட (அகநி.);:

 coat, jacket, as sewn

     [ைத + ைப]

ைதப்ெபாங்கல்

 
 ைதப்ெபாங்கல் taippoṅgal, ெப. (n.)

    றவ மாதப் றப்பன்  ெபாங்க ட் க் ெகாண்டாடப்ப ம் த ழர ் ழா; Tamizhar festival on the first 
day of tai, celebrated with {}

     [ைத + ெபாங்கல்]

ைதயல்

ைதயல் taiyal, ெப. (n.)

   1. ைதப் ; sewing, stitching.

   2. ைதபயல்ேவைல; needle work, embroidery.

   3. ஒப்பைனத ் ணி (இ.வ);; lace.

   4.  ைனயப்ப வ  ( க்ேகா. 60. ெகா );:

 that which is adorned, decorated.

   5. கட்டழ ; symmeterical beauty or gracefulness.

   6. ெபண்; woman

     "ைதயா றம்பலந் ன் ேயா" (க த் 65, 13);.

ைதய ம் இல்லான் ைமய ம் இல்லான் (பழ);.

   7.  ல்; cloud.

     "தாேன மைழெபா  ைதய மாய் நிற் ம்" ( மத ்10);.

     [ைத → ைதயல்]

937

www.valluvarvallalarvattam.com 12019 of 19068.



ைதயல்பாகன்

ைதயல்பாகன் taiyalpākaṉ, ெப. (n.)

வன்;{}

 as having Parvadi on his left.

     "ைதயல் பாக ஞ் ச கக் கட ங் " (கம்பரா. அக ைக 19);.

     [ைதயல் + பாகன்]

ைதயல்ேபா -தல்

ைதயல்ேபா -தல் daiyalpōṭudal, ெப. (n.)

   20 ெச . (v.i.);

   ைதத்தல்; suturing (சாஅக);.

     [ைதயல் + ேபா ]

ைதய

 
 ைதய  taiyalūci, ெப. (n.)

    ன் ; sewing needle.

     [ைதயல் + ஊ . உள் → உளி → உ.  → ஊ ]

ைதயற்காரக்

 
 ைதயற்காரக்  taiyaṟkārakkuruvi, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் ; a kind of sparrow.

     [ைதயற்காரன் +  ]

ைதயற் காரன்

ைதயற் காரன் taiyaṟkāraṉ, ெப. (n.)

   1. ைதப்ேபான்:

 tailor,

   2.  ன்னல் ேவைல ெசய்ேவான் ( ன்);:

 knitter.

ம. ைதயல்காரன்

     [ைதயல் + காரன்]

ைதயற்ெபட்

 
 ைதயற்ெபட்  taiyaṟpeṭṭi, ெப. (n.)

ைதயற் க  அடங் யெபட்  ( ன்.);:

 work.basket, box containing articles for needle work (ெசஅக);.

     [ைதயல் + ெபட் ]

ைதயறம்

 
 ைதயறம் taiyaṟam, ெப. (n.)

    றவத ் ங்களில் உண்டா ம் வறட்  (யாழ்.அக);; droughtin the month of tai (ெசஅக);.

     [ைத + அறம்]
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ைதயான்

 
 ைதயான் taiyāṉ, ெப. (n.)

ைதயற்காரன்:

 tailor (ெசஅக);.

     [ைத → ைதயலன் → ைதயான்]

ைதெயனல்

ைதெயனல் taiyeṉal, ெப. (n.)

   இைசக் ப் ; onom. expr. musical sound.

     "ைதெயனக் ேகாவலர ்தனிக் ழ ைச ேகட் " (க த் 118:13);.

     [ைத5 + எனல்]

ைதலவ க்கச் க்கம்

 
 ைதலவ க்கச் க்கம் tailavarukkaccurukkam, ெப. (n.)

ெநய்ம வைக ற் கண்ட ஐந் வைக ெநய்மங்கைள ஞ் ெசய் ம் ைறையப் பற் ச ் க்கமாகக் 
ம், ேதைரயார ்ெசய்த த ழ் ம த் வ ல்:

 a scientific treatise compiled in Tamil by the reputed physician {} which the process of preparing the five kinds of medicated 
oils, their uses, dietic, rules and their vertues are given.

     [ைதலவ க்கம் +  க்கம்]

ைதலா

 
 ைதலா tailā, ெப. (n.)

   மரப்ெபட் ; wooden box.

ைதவா-தல் (ைதவ தல்

ைதவா-தல் (ைதவ தல்) daivādaldaivarudal,    6 ெச. . (v.i.)

   1. வ தல்; to shampoo.

     " ற  கல்லா ைளயர ்ெமல்லத் ைதவர ( பாண். 33);.

   2. ெதாட் ச ் ரப்்ப த்தல்; to touch, adjust.

     "ஊழணி ைதவரல் (ெதால்ெபா ள். 2.62);.

   3 தட  வ தல்; to spread, extend, pervade

     " ம்  ைதவ  வளி ம்" ( றதா:2);.

   4. மா  நீக் தல்:

 to wipe off, clean by dusting

     "ைதவ  நவமணிச ்ச லம்" (பாரத வாரணா. 4);.

   5.  ரேலாைச ஏற் தல் ( வக. 65, உைர);; to harmonise with the key-note.

     [ைத + வா]

ைத ைள

ைத ைள taiviḷai, ெப. (n.)

ைதேவைள1 பாரக்்க; see (சாஅக);.

     [ைதேவைள → ைத ைன]
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ைதேவைள

ைதேவைள1 taivēḷai, ெப. (n.)

   1. வளி ப் :

 rheumatism.

   2. ெபான்னாங்கண்ணி; sessible plant.

   3. த ர;் curd.

   4. ெபா த்தம்; fitting (சாஅக.);.

     [ைத + ேவைள]

 ைதேவைள taivēḷai, ெப. (n.)

ேவைளச ்ெச :

 five leaved eleoma (சாஅக.);.

ம. ைதேவள

     [ைத + ேவைள]

   ெதா to, த் என்ற ெமய் ம் ஒ என்ற உ ம் ய டெ்ட த் ; the compound of 't' and "o".

     [த் + ஒ]

ெதாக்க வரி

 
 ெதாக்க வரி tokkasivari, ெப. (n.)

வல  கால்:

 right leg (சாஅக.);.

ெதாக்கட்

 
 ெதாக்கட்  tokkaṭṭi, ெப. (n.)

ெதாக்க  ( ன்.); பாரக்்க; see

     [ெதாக்க  → ெதாக்கட் ]

ெதாக்கடைதலம்

 
 ெதாக்கடைதலம் dokkaḍadailam, ெப. (n.)

   ஐந்ெதண்ெணேயா  ல்ைலப் பால்,  ங்ைகப்படை்ட, காட்  வாைகப்படை்ட, 
மா ங்கம்படை்ட, ெப ங்காயம், இந் ப் , ெவள்ைளப் ண் , வசம்  ஆ ய எட் ச ்சரக் கைள ம் 
ெபா த் ப் ேபாட் க் காய்ச் ம் ெநய்மம்; a name for the medicated oil prepared by boiling the mixture of the five 
oils. viz. Indian beech, castor, gingelly, margosa and poon with the following eight drugs the tiger's milk, powders of the 

ெதாக்கடம்

ெதாக்கடம்1 tokkaḍam, ெப. (n.)

   1.  த் த் ைவக்ைக; pressing, pounding, treading down.

   2. ெதாக்க 1 பாரக்்க; see

 ெதாக்கடம்2 tokkaḍam, ெப. (n.)

   ஊைதேநாய் ெகாண்டவரக் க்  உடம் ல் ெநய்மத்ைதப் க் ைகயால் அ த் ம் ேமேல  
த் ம் இதத்ைத உண்டாக் ேமாரவ்ைக ம த் வ ைற; treatment by massage chiefly consisting in rubbing 

ெதாக்கடம்ேபா -தல்

ெதாக்கடம்ேபா -தல் dokkaḍambōḍudal,    20 ெச.  (v.i.).

   1. உடம்  த்தல்; to massage or press the limbs for relief.

   2. கசக் ச ்சா  தல்; to crush and extract juice, as from leaves; to express

     [ெதாக்கடம் + ேபா ]

940

www.valluvarvallalarvattam.com 12022 of 19068.



ெதாக்க

ெதாக்க 1 tokkaḍi, ெப. (n.)

   1. மரத் ற் பழங்கைளப் ெபா ந்  ைவக் ம் ஒைல மைற ; a kind of {} covering to protect fruits. on the tree.

   2. பழம் ைவக் ம்  ைட; a small {} basket for fruits.

 ெதாக்க 2 tokkaḍi, ெப. (n.)

   காவற் ைச; a small hut for watchers in a field

ெதாக்கைட

 
 ெதாக்கைட tokkaḍai, ெப. (n.)

   வ ைம (யாழ்ப்);; poverty.

ெதாக்கட ெதாக்கணம்

ெதாக்கட ெதாக்கணம்1 dokkaḍadokkaṇam, ெப. (n.)

   ைக னால் த்  உடம்ைபப் ப்ப ; a process consisting in stricking with fist and then pressing the body or its 
part of a person suffering from some oilment massage(சா.அக);.

     [ெதாக்கடம் → ெதாக்கணம்]

ெதாக்கணம்

ெதாக்கணம்2 tokkaṇam, ெப. (n.)

ெதாக்கடம்1 (பதாரத்்த:1484); பாரக்்க; see (ெசஅக);.

     [ெதாக்கடம்1 → ெதாக்கணம்]

ெதாக்கார்

ெதாக்கார ்tokkār, ெப. (n.)

   1.  ட்டத்தார;் assembly, company (w);.

   2. ேதாழர ்(யாழ்அக.);; friends, adherents

     [ெதாக் 5 + ெதாக்கார]்

ெதாக்

 
 ெதாக்  tokki, ெப. (n.)

கடற்பசை்ச (மைல.); பாரக்்க; see

ெதாக் டம்

 
 ெதாக் டம் tokkiḍam, ெப. (n.)

   எண்ெணய் ேதய்ைக (யாழ்அக.);; inunction.

     [ெதாக்கடம் → ெதாக் டம்]

ெதாக் ந் ரியக்காட்

 
 ெதாக் ந் ரியக்காட்  tokkindiriyakkāṭci, ெப. (n.)

   ஒர ்அளைவ; இ  ெதா தலால் அ வ ; a measurement understood by touch, contact as with objects of sense.

     [ெதாக் த் ரியம் + காட் ]

ெதாக் நில்-தல்

ெதாக் நில்-தல் tokkiniltal,    14 ெச. . (v.i.)

     (ேபச் ல்; எ த் ல் அல்ல  கக் ல் ேநர யாக ெவளிப்ப த்தப்படாத ேகள் , ெபா ள், 
உணர்  ேபான்றைவ); மைறந்  நிற்றல்;

 to implicit.

யார ்நீ என்ற னா கதைவத் றந்தவரின் கத் ல் ெதாக்  நின்ற . எங்  ேபா ந்தாய் 
என்றஅவ ைடய னா ல் னம் ெதாக்  நின்ற .
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ெதாக் ைச

 
 ெதாக் ைச tokkusai, ெப. (n.)

   கல்  ப ற்றங் ெகா ; creeper of stone pulse (சாஅக);.

ெதாக் த்ெதாக்ெகனல்

ெதாக் தெ்தாக்ெகனல் tokkuttokkeṉal, ெப. (n.)

   1. ஈர க்ெகா க் ப்  (யாழ்.அக);; onom. expr, of creaking noise, as of shoes.

   2. தன்னாடற் ப் ; expr: of rocking unsteady motion, as of a corpulent person in walking.

ெதாக் தெ்தாக்ெகன்  நடக் றான்.

     [ெதாக்  + ெதாக்  + எனல்]

ெதாக் தகம்

ெதாக் தகம் doggudagam, ெப. (n.)

   நிணநீர;் lymph(சாஅக);.

ெதாக் நில்-தல் (ெதாக் நிற்றல்);

 tokku-nil-,

   14 ெச. . (v.i.);

   ெவளிப்படா  நிற்றல் ( றள், 141, உைர);; to be understood, as a particle(ெசஅக.);.

     [ெதாக்  + நில்-.]

ெதாக்ைக

 
 ெதாக்ைக tokkai, ெப. (n.)

   கம்பளத்தா ள் ஒ  வைகயான்; a subject of {}

 ெதாக்ைக tokkai, ெப. (n.)

   ப மன், த மன் (யாழ்ப்);; fat.

ஆள் ெதாக்ைகயா ப்பான் (உவ.);.

ெதாக்ைகக் ன்

ெதாக்ைகக் ன்  tokkaikkuṉṟi, ெப. (n.)

   அ வைட ல் இழப் ; loss or waste in cultivation (S.I.I.v, 499);.

     [ெதாக்ைக +  ன் ]

 ெதாக்ைகக் ன் 2 tokkaikkuṉṟi, ெப. (n.)

   நிலங்க க்  இ ம் ப ந்தாள் சாணம் ஆ யவற்ைறச ்ேசரக்் ம் ெபா  இடத் க்  ஊரைவயார ்
ெப ம் வரி; tax collected by the village committee, for the place, where the fertilizers are prepared.

ெதாகக்காரன்

 
 ெதாகக்காரன் togaggāraṉ, ெப. (n.)

   ம ப் ேவான் ( ன்.);; one who estimates,

     [ெதாைக + காரன். ெதாைக → ெதாக (ெகா.வ);]

ெதாகம்பார்-த்தல்

ெதாகம்பார-்த்தல் togambārttal,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

   ம ப் தல் ( ன்);; to estimate, value, as the produce of a field.

     [ெதாகம் + பார-்.]
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ெதாகம்

 
 ெதாகம் togam, ெப. (n.)

   ம ப்  ( ன்.);; estimate, total

ெதாகாநிைல

ெதாகாநிைல tokānilai, ெப. (n.)

ெதாகாநிைலத் ெதாடர ்(நன்.152. உைர); பாரக்்க; see

     [ெதா  + ஆ + நிைல, 'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல]

ெதாகாநிைலத்ெதாடர்

ெதாகாநிைலதெ்தாடர ்tokānilaittoḍar, ெப. (n.)

ற் தெ்தாடர,் ெபயெரசச்த் ெதாடர,்  ைனெயசச்தெ்தாடர,் எ வாய்த ்ெதாடர ் ளிதெ்தாடர,் 
ேவற் ைமதெ்தாடர,்

   இைடதெ்தாடர,் உரிதெ்தாடர,் அ க் த் ெதாடர ்என்ற ஒன்ப  வைகத்தாய் இைட ல் 
ேவற் ைம  த யன ெதாக்  நில்லாம ம் ஒ ெமா த்தன்ைமப் படாம ள்ள 
ெதாடரெ்சாற்கள் (நன். 152, உைர);; a phrase, clause or sentence of two words, as a combination of words having no 
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ெதா

ெதா 1 dogudal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.  தல்; to assemble, collect, accumulate.

     "பலர ்ெதா ைரக் ம்" (மணிேம 2:35);.

   2. ஒன்றாதல்; to form, as a whole or lump; to aggregate.

   3. அ க்  வ தல்; to appear repeatedly.

     'உம்ைம ெதாக்கெவனாெவன் ள ம்" (ெதால் ெசால். 291);.

   4. ெமாத்தமாதல்; to be summed up, totalled; to aggregate.

   5. ெந ங் தல் (யாழ்.அக.);; to be compact, crowded.

   6. மைறதல்; to be elided, as a particle in the combination of words.

     "ெமய்  ெதாகாஅ யான" (ெதால் ெசால். 105);.

   7. க ங் தல்; to be contracted.

     "ெதா  ேகா ன" (கம்பரா. வனம் , 4);.

   8. ஒ ங் தல்; to merge.

     "அ த்த தத் வங்க ெடா ம் த ல்" (ேகாஉற் . இரணியவன்ம 2);.

   9.  டை்டயாதல்; to be shortened.

     "ெதா சரனந் தண்பார ்தாங்க" (ேகா ற்  நடராச 29);.

   10  ணாதல்; to be of no avail; to fail of its purpose.

ெதாடர ்நீப் ற் ெறா வ னலம் (க த் 286);.

ம. ெதா க

 ெதா 2 dogudal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒத்தல்; to conform, agree.

     "உடன் வர ்ெசாற்ெறாக்க" ( றள், 589);.

   2. உள்டங் தல்;   3. to be included

     "ேதான்றன் மலரம்ணம் ேபாற்ெறாக்  ( .ேபா. 7,3);.

 ெதா 3 toguttal,    4 ெச  (v.i.)

   1.  ரட் க் ட் தல்; to cause to assemble; to bring together; togather.

     " த்தகேம சாலத் ெதா த் ம்" (நால , 318);.

   2. எண் ட் தல்; to sum up, to total, loadd,

     "இரண்ெடா ந் ெதாைகஇ" (ெதால் ெசால் 112);.

   3. ெசால் ன் த ைட இ ல் எ த் கைள நீக் தல்; to omit, elide, as a letter or letters in the beginning, 
middle or end of a word:

     "ெதா க் ம்வ த் ெதா த்த ம்" (ெதால். ெசால். 403);.

   4. ஈட் தல் (யாழ்.அக);; to carn.

   5. ெசய்தல்; to do, make.

     " ந்  ைனந்  ெதா த்தனள்" (காஞ் ப் .  தகேரற் 26);.

   6.  க் தல்; to abridge, summarise.

     "ெதா த் க் றல்" (ெதால்ெபா ள். 666);.

ம. ெதா க
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ெதா த்தெமா ன்வ த்தனேகாடல்

ெதா த்தெமா ன்வ த்தனேகாடல் toguttamoḻiyiṉvaguttaṉaāṭal, ெப. (n.)

.

ெசால் ன் லப்ெபா ள் த்தல் (மாறனலங். 25); பாரக்்க; see

   2. பலவாக வைக ெசய்  யதைன ஒ  ெசால்லால் ெதா த் க் ம் உத்  (ெதால். ெபா ள். 
666);; the literary device of stating by a general term what is described in detail under various heads.

ெதா த்தல்

ெதா த்தல் togutttal, ெப. (n.)

   1.  ல் யாப்  நான்க ள் ரிந்த ைலச ் க் க் வ  (ெதால். ெபா ள். 652);; synopsis, one of four 
{}.

   2. ெசால் அல்ல  அைச ெக தலா ய ெசய் ள் ேவ பா ; clision of a syllable or syllables in words for the 
sake of metre.

ெதா த் க் றல்

ெதா த் க் றல் toguttugāṟal, ெப. (n.)

    ப்பத் ரண்  உத் க ள் ற் ெசய் ைய ஓரிடத்ேத க் க் வ  (ெதால், ெபா ள். 
666);; summarising, abridgement, one of 32 utti. գ.V.

     [ெதா த்  +  றல்]

ெதா த் ச் ட்டல்

ெதா த் ச் ட்டல் toguttuccuṭṭal, ெப. (n.)

ெதா த் க் றல் (நன். 21);; பாரக்்க: see

     [ெதா த்  + கட்டல்]

ெதா த் ைர

ெதா த் ைர togutturai, ெப. (n.)

   ெபா ப் ைர ெதா த் க் றல் (நன் 21);; free rendering of the text (ெசஅக);.

     [ெதா த்  + உைர]
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ெதா

ெதா 1 dogudi, ெப. (n.)

   1.  ட்டம்; assembly, collection, aggregation.

     " ைன ன் ெறா  ெயா தெ்தைன யாண் ெகாள்" ( வாச. 6,6);.

   2. வரிைச; series, class, as of persons or things.

     "வாம்பரித் ெதா " (கத்த . வச் ,. 56);.

   3. சைவ ( ங்..);; society.

   4. ேசரக்்ைக

 company, association.

     " ைனப்ப  ெதா  ம்ைம ேவண் ம்" (ெதால் ெசால். 33 ெதய்வச.் உைர);.

   5.  லம்; genus

   6. ெபாத்தகப் ப ; volume, as of a journal.

இ  பத்தாவ  ெதா .

   7. மந்ைத; flock, herd, swarm.

   8. ப ; section, as of a book.

     "மக்கடெ்பயரத் ்ெதா  ( டா);.

   9. உ  த யவற் ன் மைற :

 clision.

     "ேதாற்றம் ேவண்டாத ்ெதா க் கண் ம்" (ெதால். எ த்  132, உைர);.

   10. ெமாத்தெவண்; aggregate, total.

     "உம்ைம ெயன்  ெமனெவ ெனன் ந் தம்வ ற் ெறா  கடப்பா லேவ' (ெதால். ெசால். 289);.

     [ெதா  → ெதா ]

 ெதா 2 dogudi, ெப. (n.)

   மக்களின் ப  நிகராளிகளாகச ்சட்ட மன்றம் நாடா  மன்றம் ஆ யவற் ற்  உ ப் னரக்ைளத் 
ேதரந்்ெத க் ம் ப் ட்ட எண்ணிக்ைக உள்ள மக்கள் வா ம் நாட் ப் ப ; an electoral division of 
voters; constitutency.

வ ம் சட்டமன்றத் ேதரத் ல் அைனத் த் ெதா க ம் தம் கட்  ேபாட் ெமனத் தைலவர ்
அ த்தார.்

     [ெதா  → ெதா ]

 ெதா 3 dogudi, ெப. (n.)

    ழ் வா லக்கத் ல் ேகாட் க் க் ேமல் உள்ள எண்; numerator. 3/4

என்ப ல் 3 ெதா .
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ெதா ப்ெபயர்

ெதா ப்ெபயர ்dogudippeyar, ெப. (n.)

   1.  ைவக் க் ம் ெபயர:்

 noun of multitude, collective noun.

   2.  உக் ப் ெபயர ்(யாழ்அக);:

 slang, cant, conventional name.

   3. ெமாத்தெவண்; aggrigate, total.

     "பன்னி ைக  ெமன் ம் ெதா ப்ெபயர ் ைனெயா  ெதாடரா  ைகெயன்பதேனா ெடாட்  
நிற்ற ன்" (ெதால். ெசால். 33, ேசனா.);.

     [ெதா  + ெபயர]்

ெதா ெயண்

 
 ெதா ெயண் dogudiyeṇ, ெப. (n.)

   ேமல் வா லக்கம்; numerator.

     [ெதா  + எண்]

ெதா ெயா ைம

ெதா ெயா ைம dogudiyorumai, ெப. (n.)

    லத் ைன (சா ); உணரத்் தற்  வ ம் ஒ ைம; singular noun denoting a genus, class or group.

     "அதன் ெபா ள் என்ப  ெதா  ெயா ைம யாத ன்" (நன். 297, உைர);.

எ ம் ப் ற் , பாம் ப் பண்ைண.

     [ெதா  + ஒ ைம]

ெதா நிைலத்ெதாடர்ெமா

 
 ெதா நிைலதெ்தாடரெ்மா  togunilaittoḍarmoḻi, ெப. (n.)

   ேவற் ைம  த யன ந ேவ ெதாக்  நிற்கச ்ெசாற்கள் ெதாடரந்்  வ வ ; a phrase, clause or 
sentence of two words having ellipsis between them.

     [ெதா ைல + ெதாடரெ்மா ]

ெதா ப்

ெதா ப்  toguppu, ெப. (n.)

   1. ெதாைக ( ன்.);:

 sum, total.

   2. எல்ைல;,

 boundary.

   3.  ட்டம்; multitude, crowd.

     "ெதா ப்  வர"் (அ ட்பா,  ன்ைனப் ெப  32);.

     [ெதா  → ெதா ப் ]

 ெதா ப்  toguppu, ெப. (n.)

   1. ஒன்றாகத் ெதா க்கப்பட்ட  அல்ல  ெமாத்தமாகச ்ேசரக்்கப்பட்ட ; ெதா ; collection, compilation.

பாவாண ைடய ெதா ப் ல் பல அரிய ல்க ள்ளன

ெதா ப் யப்பணியாளர்

 
 ெதா ப் யப்பணியாளர ்toguppūtiyappaṇiyāḷar,    ஒட் ெமாத்தச ்சம்பளத் ல் பணியாற் ம் 
பணியாளர;் person appointed in consolidated pay.

     [ெதா ப் யம் + பணியானர]்
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ெதா ப் யம்

 
 ெதா ப் யம் toguppūtiyam, ெப. (n.)

   அர ப் பணி ல் ல வைகப் பணியாள க்  அ ப்பைடச ்சம்பளேமா அக ைலப் ப ேயா 
இல்லாமல் ெமாத்தமாக வழங்கப்ப ம் மாதச ்சம்பளம்; consolidated pay without the distinction of basic pay, 
allowance, etc. in govt. services.

     [ெதா ப் , + ஊ யம்]

ெதா

 
 ெதா  togubu,  .எ.(adv.)

    ; combine.

     [ெதா ப்  → ெதா ]

ெதா

 
 ெதா  toguru, ெப. (n.)

வரப்் :

 astringence.

     [ வர ்→  கர ்→  க  → ெதாக  → ெதா  (ெகா.வ);]

வரப்்  பாரக்்க: See {}
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ெதாைக

ெதாைக togai, ெப. (n.)

   1.  ட்டம்; assembly, collection.

     "உன்ன யவர ்ெதாைக ந ேவ" ( வாச. 44. 1);

   2. ேசரக்்ைக; association.

     "உயர் ைணத் ெதாைகவ ன்" (ெதால். ெசால். 90, இளம்.);.

   3,  லங்  த யவற் ன் ரள்:

 flock, herd, swarm, school.

     " ள்ளின் ெறாைகெயாப்ப" ( . ெவ. 6, 20);

   4. ெகாத் :

 bunch.

     "ெதாைகப் சச்ம்" (கம்பரா. எ ரே்காட் 7);

   5. ெமாத்தம்; sum, amount, total.

   6. பணம்; property, stock, money.

   7. எண்; number.

     "ஏ னா ய ெவண்ணி னி ம், யாவ ன் வரி ந் ெதாைக ன் யலா" (ெதால். ெசால். 292);.

   8. கணக் ; calculation, account, measure.

     "ெதாைக  லன் னால்" (கம்பரா.  ைனகண்  102);.

   9.  ட்டல்; Addition.

   10. ெதா த் க் ைக (நன். 50);; summary, epitome, substance of a narrative, abstract of a subject.

   11. ெதாைகச் த் ரம் பாரக்்க; see

   12. உ  த யன மைறைக; omission, as of an inflectional sign in combination of words.

     "ஈற் நின் ய ந் ெதாைகவ ற் ரிந்ேத" (ெதால். ெசால். 78, இனம் .);

   13. ேவற் ைமதெ்தாைக,  ைனத் ெதாைக, பண் தெ்தாைக, உவைமதெ்தாைக, உம்ைமதெ்தாைக, 
அன்ெமா தெ்தாைக என்  அ வைகயாய் ஒ  ெசான்னிரை்மப் பட்ட ெதாடரச்ெ்சால்; compound word of 
six kinds,

     "எல்லாத ்ெதாைக  ெமா ெசான் னைடய" (ெதால். ெசால். 420);

   14. ஆ ரியம் ( வா);; a class of verse.

   15. நற் ைண,  ந்ெதாைக, ஐங்  ப ற் ப்பத் , பரிபாடல், க தெ்தாைக, அகநா , 
றநா  என் ம் ல்கள்; ancient anthologies, numbering eight.

அ  ெதாைககளி ங் ழ்க்கணக் ம் இம் ைற மயங் வரக் ேகாத்தவா  காண்க. (ெதால். 
ெபா ள். 5, உைர);.

   16, ஐம் லன்களின் ட்டத்தாலா ய ஆதன் (மணிேம.30:92);; the individual soul, as a product of aim-pulan.

   17.  லவர ்கழகம்:

 academy.

     "ம ைரத ்ெதாைக யாக் னா ம்" (ேதவா. 1179,11);.

   18. கலந் ப்பைத இனம் இனமாகப் ரிதெ்த க்ைக ( ன்);:

 assortment
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ெதாைகக்காரன்

 
 ெதாைகக்காரன் togaiggāraṉ, ெப. (n.)

   ெசல்வன்l; moneyed man; rich man.

     [ெதாைக + காரன்]

ெதாைகக் நீர்

 
 ெதாைகக் நீர ்togaigguḍinīr, ெப. (n.)

   சரக் களின் ெதாைகையக் ெகாண்  ெபயரிடப்பட்ட க க்  வைக; a name given to decoction according to 
the prescribed number of drugs.

     [ெதாைக +  நீர]்

ெதாைகக் ப் செ்சால்

ெதாைகக் ப் செ்சால் togaigguṟippuccol, ெப. (n.)

    ப் னால் ெதாைக ெகாண்ட ெபா ைள உணரத்் ம் எண் ப்ெபயர ்(நன். 269);; numeral noun 
suggesting the intended object by contest.

     [ெதாைக +  ப்  + ெசால்]

ெதாைககட்

ெதாைககட் 1 dogaigaṭṭudal, ெச  (v.i.)

   1. ெமாத்த தல்; to sum up, to make out the total; to cast up.

   2. கணக்   ெசய்  பணம் ெகா த்தல்; to deliver up; to make over, as money; to pay, as into the treasury; to 
make a final payment (W);.

     [ெதாைக + கட் -.]

ெதாைககட் -தல்

ெதாைககட் -தல் dogaigaṭṭudal,    5 ெச ன்றா  (v.t.)

    த்தல் (w);; to finish, conclude, bring to an end

     [ெதாைக + கட் -.]

ெதாைககாட் -தல்

ெதாைககாட் -தல் dogaigāṭṭudal,    5 ெச.  (v.i.)

   1. கணக்  ஒப் த்தல்; to give a written account.

   2. கணக்ைக யாகக் காட் தல்; to make a sum appear large, to magnify.

     [ெதாைக + காட் -.]

ெதாைகச் த் ரம்

ெதாைகச் த் ரம் togaiccūttiram, ெப. (n.)

    ப் ட்ட ெசய் ன் ப ப்ைப எண்ணிட் க் காட் ம் ற்பா (நன். 20);; sutra enumerating the 
classification of a topic.

     [ெதாைக +  த் ரம்]

 Skt. {} → த.  த் ரம்

ெதாைகைத-த்தல்

ெதாைகைத-த்தல் dogaidaiddal,    4 ெச . (v.i.)

கணக்  த்தல் (இ.வ);:

 to cast up, to close an account.

     [ெதாைக + ைத-.]
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ெதாைகநிைல

ெதாைகநிைல togainilai, ெப. (n.)

   1.  ரளாக நிற்ைக; assembling, forming a class.

   2.  ங்  நிற்ைக ( ன்.);; contraction.

   3. ெதாைகநிைலத் ெதாடர ்(நன். 361); பாரக்்க; see

   4. ெவன்ற ேவந்தன் தன் பைடகட் ச ் றப் ச ்ெசய் மா  அதைன ஒ ங்  ெதா க் ம் உ ைஞத் 
ைற (ெதால், ெபா ள். 68);; theme of a victorious king bringing his armies together to honour them.

   5. ேபாரில் இ றத்தா ம் ஒ ங்ெகா ந்தைதக் ம் றத் ைற ( . ெவ. 7, 28);; theme of the contending 
kings destroying each other on the battle field.

   6. பைகேவந்தெரல்லாம் ஒ ங்  பணிதைலக் ம் றத் ைற ( . ெவ. 6, 32);

 theme of the simultaneous surrender of hostile kings at the feet of a victorious king.

   7. ெதாைகநிைலச ்ெசய் ள் பாரக்்க; see

ெதாைகநிைலசெ்சய் ள்

ெதாைகநிைலசெ்சய் ள் togainilaicceyyuḷ, ெப. (n.)

ஒ வராேல ம் பலராேல ம் பாடப்பட்டனவாய்ப் ெபா ள் இடம் காலம் ெதா ல் என்பன பற் ம் 
பாட்  அள  என்பன பற் ம் ஒ ங்  ரட்டப்பட்ட ெசய் ள் ல்

 first(தண் -4);;

 anthology of poems collected on certain definite principles opp. to {}

     [ெதாைக + நிைல + ெசய் ள்]

   ஒ வரா ைரக்கப்பட்ட -  க் றள் பலரால் ெதா க்கப்பட்ட -அகநா ெறன் ம் ெந ந்ெதாைக 

ெதாைகநிைலத்ெதாடர்

ெதாைகநிைலதெ்தாடர ்togainilaittoḍar, ெப. (n.)

ெதாைக,13 (நன், 362, உைர); பாரக்்க: see

     [ெதாைக + நிைல + ெதாடர]்

ெதாைகநிைல வகம்

 
 ெதாைகநிைல வகம் togainilaiyuruvagam, ெப. (n.)

ெதாைக வகம் (யாழ்அக); பாரக்்க; see

     [ெதாைக + நிைல + உ வகம்]

ெதாைக ல்

 
 ெதாைக ல் togainūl, ெப. (n.)

ெதாைக நிைலசெ்சய் ள் பாரக்்க: see

     [ெதாைக +  ல்]

ெதாைகப்ப த்

ெதாைகப்ப த் 1 dogaippaḍuddudal,    5 ெச ன்றா  (v.t.)

   1. ெமாத்த தல் (உவ.);:

 to sum up.

   2.  ரித் க்காட் தல் ( ன்);; to reduce under various heads.

     [ெதாைக ப த் -.]

 ெதாைகப்ப த் 2 dogaippaḍuddudal,    5 ெச  (v.i)

   ெப ம் ெபா ள் ரட் தல் ( ன்.);; to make a large sum, amass wealth.

     [ெதாைக + ப த் -.]

951

www.valluvarvallalarvattam.com 12033 of 19068.



ெதாைகப் ச

ெதாைகப் ச  togaippisagu, ெப. (n.)

   1. கணக் த் தவ :

 error in reckoning an account.

   2. தவ ; mistake, blunder.

     [ெதாைக +  ச ]

ெதாைகப்ெபா ள்

ெதாைகப்ெபா ள் togaipporuḷ, ெப. (n.)

   1.  ண்டப் ெபா ள்; gist, summary,

     "இச் த் ரத்  அ கரணங்காற் ேபாந்த ெதாைகப் ெபா ளாவ " (  ேபா. பா. 1, 3, பக் 53, கவா நா);.

   2. ெதாைகநிைலத் ெதாடரின் ெபா ள் (நன். 370);; meaning of a compound word

     [ெதாைக + ெபா ள்]

ெதாைக ட் -தல்

ெதாைக ட் -தல் dogaiyūṭṭudal,    1.ெச.  (v.i.)

   1. கணக் ச ்சரிக்கட் தல்; to balance accounts; to strike a balance.

   2. கணக்  ெமாத்தங் கட் தல்; to make out the grand total of an account.

     [ெதாைக +  ட் -.]

ெதாைகெமா

ெதாைகெமா  togaimoḻi, ெப. (n,)

   ெபா ளணி வைக; a figure of speech.

ெநஞ் னிற் ெபா ைள நிரப்ப ேவெறா  ெசஞ்ெசா ற் காட் ந் றேம ெதாைகெமா  ( ரேசா. 151, 
உைர.);. எ- : ேவடெ்டா வ தல்லால் ைளஞர ் ைளவய ட ்ேடாட்ட கைடஞர ் நந்  - ேமாட்டாைம 
வன் றத்  ைடக் ம் வசச்த் ளங்ேகாைவ ன் த்த வல்லாேமாயாம்.

ெதாைகேமாசம்

ெதாைகேமாசம் togaimōcam, ெப. (n.)

   1. ெதாைகப் ச  பாரக்்க; see {}.

   2. ெபா ளிழப் ; loss of money.

     [ெதாைக + ேமாசம்]

 Skt. {} →

ேமாசம் ெதாைகயகரா

ேமாசம் ெதாைகயகரா  mōcamtogaiyagarāti, ெப. (n.)

   1. ச ரகரா ள் ெதாைக ைடப் ெபா ைளக் காட் ம் ப ; a section of {} being a catalogue of the 
categories of different branches of knowledge.

   2. எண் ப் ெபயர ்சாரந்்த ெதாைகச ்ெசாற்களின் ெபா ள் ளக் ம் அகர த ; a dictionary of 
numerical terms.

ெதாைகய யார்

 
 ெதாைகய யார ்togaiyaḍiyār, ெப. (n.)

    வன யாரக் ள் ஒன்ப  ரி னரா ள்ள ட்டவ யார;் the nine group of Saiva saints.

     [ெதாைக + அ யார]்

வன யாரக்ளின் ஒன்ப  ரி களாவன:  ல்ைலவாழ் அந்தணர,் ெபாய்ய ைம ல்லாத லவர,் 
பத்தராய்ப் பணிவார,் பரமைனேய பா வார,்   த்தத்ைதச ் வன் பாேல ைவத்தார,்  வா ரப்் 

றந்தார.்  ப்ெபா த் ேமனி ண் வார.்  நீ  ய னிவர ்அப்பா ம சச்ாரந்்தார.்
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ெதாைகயல்

 
 ெதாைகயல் togaiyal, ெப. (n.)

    ைவயல் (உவ.);; chutney, a kind of strong relish.

     [ ைவயல் → ெதாைவயன் (ெகா.வ.);]

 ெதாைகயல் togaiyal, ெப. (n.)

ெதாவசச்ல் பாரக்்க; see

ெதாைகயாக் -தல்

ெதாைகயாக் -தல் dogaiyāggudal,    8 ெச ன்றா  (v.t.)

ெதாைகப்ப த் -தல் (யாழ்அக.); பாரக்்க; see

     [ெதா  → ெதாைக. ெதாைக + ஆக் -.]

ெதாைக றக் -தல்

ெதாைக றக் -தல் dogaiyiṟaggudal,    6 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ெதாைகப்ப த் -தல் (யாழ்அக); பாரக்்க; see

   2   தாகக் ெகா த் க் கடைனக் ைறத்தல்:

 to lessen one's liability gradually, as by paying in instalments.

     [ெதா  → ெதாைக. ெதாைக + இறக் -.]

ெதாைக வகம்

ெதாைக வகம் togaiyuruvagam, ெப. (n.)

ஆ ய என்ற உ  ெதாக் வ ம் உ வகம்:

 abbreviated metaphor, in which the word of correlation is understood

க்க வைம ரியா ைர ற் ெறாக்  நிற்ப  ெதாைக  வகேம ( ரேசா. 159, உைர.);.

     [ெதாக்  → ெதா  → ெதாைக. ெதாைக + உ வகம்]

ெதாைக வமம்

ெதாைக வமம் togaiyuvamam, ெப. (n.)

   ெபா த்தன்ைம ெவளிப்பட்  வாராமல் ஆராய்ந் ண ம்ப  மைறந்  நிற் ம் உவைம (தண்  30);; a 
simile where the point of comparison is not brought out, but is implied, opp. to viri-y-uvamam

     [ெதாக்  → ெதா  → ெதாைக. ெதாைக + உவமம்]

ெதாைகேயற் -தல்

ெதாைகேயற் -தல் dogaiyēṟṟudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1.  கச ் கக் ெகா த் க் கடேனற் தல்; to increase the debt by frequently lending small sums.

   2. எண் ட் தல்; to add up figures.

   3. கணக் ப் ப தல்; to post up accounts

     [ெதாைக + ஏற் -.]

ெதாைக ரி

ெதாைக ரி togaiviri, ெப. (n.)

    ல்யாப்  நான்க ள் ரித் க் யதைனத் ெதா த் ம் ெதா த் க் யதைன ரித் ம் 
ம் ைற (நன். 50);; the method adopted in writing a treatise by summarising the facts elaborately treated by others 

and elaborating the facts briefly treated by them, one of four {}

ெதாைக ரி வம்

ெதாைக ரி வம் togaiviriyuruvam, ெப. (n.)

   ஆ ய, ஆக என் ம் உ வக உ ச ்ெசாற்கள் ெதாக் ம் ரிந் ம் நிற்ப  (தண்  37);; metaphor in 
which the words of correlation are understood or marked.

எ-  ைவயந் தகளியாக வாரக்டேல ெநய்யாக ெவய்ய க ேரான் ளக்காகச ்- ெசய்ய 
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ெதாங்கட்டம்

ெதாங்கட்டம் toṅgaṭṭam, ெப. (n.)

   1. உடம் ன் ஒர ்உ ப் ல் ெதாங் ம் பாகம், நஞ் க் ெகா  த யன; that which is attached to or hanging 
in an organ as umbilical cord etc.

   2.  டற்ெறாங்கட்டம்:

 measentary.

     [ெதாங்  → ெதாங்கட்டம்]

ெதாங்கட்டான்

ெதாங்கட்டான் toṅgaṭṭāṉ, ெப. (n.)

   1. ெதாங்கலா ள்ள அணிவைக (j);:

 any ornament that hangs; a pendant.

   2. உைடையத் தளரவ்ாகக் கட் ைக; a mode of tying cloth loosely.

   3. க கார எைட; pendulam of a clock.

     [ெதாங்  → ெதாங்கட்டம் → ெதாங்கட்டான்]

ெதாங்கணி

 
 ெதாங்கணி toṅgaṇi, ெப. (n.)

   ெதாங்கலணி ( ன்.);; pendent ornament.

     [ெதாங்  + அணி]

ெதாங்கல்க சச்ல்

 
 ெதாங்கல்க சச்ல் toṅgalkaḻiccal, ெப. (n.)

    ழந்ைதக க் ண்டா ம் ஒ வைகக் க சச்ல் ேநாய்; a kind of diarhea in childhood (சா. அக.);.

     [ெதாங்கல் + க சச்ல்]

ெதாங்கல்ேபா -தல்

ெதாங்கல்ேபா -தல் doṅgalpōṭudal,    20 ெச ன்றா , (v.t.)

   ேமலாக் தல்; to wear a cloth as upper garment

     [ெதாங்கல் + ேபா -.]

ெதாங்கல் ட்டம்

 
 ெதாங்கல் ட்டம் toṅgalviṭṭam, ெப. (n.)

   ஒப்பைனக் ஞ்சம் (இவ);; decorative hangings.

     [ெதாங்கல் +  ட்டம்]

ெதாங்கல்

ெதாங்கல் 1 doṅgalviḍudal,    18 ெச ன்றா . (v.t.)

ெதாங்கல்ேபா -தல் பாரக்்க; see

     [ெதாங்கல் +  -.]

ெதாங்கல் -தல்
ெதாங்கல் -தல் doṅgalviḍudal,    18 ெச ன்றா , (v.t.)

   க ப்ைப,  க் , ெபண் ைல த யன தளரந்்  ழ் ேநாக் தல்; getting loose and hanging downwards 
as womb, scrotum, female breast etc.,(சாஅக);.

ெதாங்கல் -தல்

ெதாங்கல் -தல் doṅgalviḻudal,    3 ெச ன்றா  (v.t)

    ைறவாதல்; to be short.

ப்ப  உ வா ெதாங்கல் ந் க் ற .

     [ெதாங்கல் +  -.]

ெதாங் ம் ெபா க் ம் நிலத் ற் ம் இைட ப்ப  ேபால் வர ற் ம் ெசல ற் ம் 
இைட த்தல் ( தா. 60);.
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ெதாங்க க் ப்பார்-த்தல்
ெதாங்க க் ப்பார-்த்தல் toṅgalukkuppārttal,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

   மந் ரத்தால் வ ற் த் தங்கைல நீக்க ய தல்; to try to remove extraneous matter sticking in the bowels by 
magic.

ெதாங்காரப்பாய்சச்ல்

 
 ெதாங்காரப்பாய்சச்ல் toṅgārappāyccal, ெப. (n.)

    ைர த யவற் ன் ஒட்டம் (w.);; gallop, as of a horse.

     [ெதாங்  → ெதாங்  + பாய்சச்ல் = ெதாங் ப் பாய்சச்ல் → ெதாங்காரப் பாய்சச்ல்]

ெதாங்காரம்

 
 ெதாங்காரம் toṅgāram, ெப. (n.)

   ஏளனம்; contempt.

உனக்  என்ைனப் பாரத்்தால் ெதாங்காரமாக க் றதா? ம. ெதாங்காரம்

ெதாங்கான்

 
 ெதாங்கான் toṅgāṉ, ெப. (n.)

    ல்லைற யணிகலக்கள்; small, miscellaneous ornaments.

     "வங்கா ந் ெதாங்கா ம் மாட் க் த் " (ஆ ரவதாணி.);

     [ெதாங்  → ெதாங்கன் → ெதாங்கரன்]

ெதாங்

 
 ெதாங்  toṅgi, ெப. (n.)

   ெதாங் ங்கல் அதாவ  ஆட் க்கல்; a kind of stone pestle(சா.அக);.

     [ெதாங்  → ெதாங் ]

 ெதாங்  toṅgi, ெப. (n.)

   கள்ளி (யாழ்.அக);; thieving woman.

     [ெதாங்கன் (ஆ.பா.); → ெதாங்  (ெப.பா);]

ெதாங் ப்பாய்-தல்

ெதாங் ப்பாய்-தல் toṅgippāytal,    3 ெச. . (v.i.)

    த்ேதா தல்; to jump, to gallap, to skip.

     [ெதாங்  + பாய்-.]

ெதாங் ப்

 
 ெதாங் ப்  toṅgippū, ெப. (n.)

ெகா  சம்பங்  (இ.வ.); பாரக்்க; see

     [ெதாங்  → ெதாங்  +  ]
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ெதாங் ப்ேபா-தல்

ெதாங் ப்ேபா-தல் toṅgippōtal,    8 ெச.  (v.i.)

   1. ைவத்த க் காணாமற் ேபாதல்; to be lodged and lost, as a thing thrown.

   2. ெபா ளிழத்தல்; to be in another's possession, to be misappropriated, as a deposit.

   3. வ ற்கைளத் த் தங்கல்; to tarry in the road from fatigue.

   4. சாதல்; to die.

   5. ஓ ப்ேபாதல்; to run away.

     [ெதாங்  + ேபா-.]

ெதாங் -தல்

ெதாங் -தல் doṅgiviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

ெதாங் ப்ேபா-தல், பாரக்்க: see

அவன் ெதாங் ட்டான் (ெநல்ைல);.

     [ெதாங்  +  -.]

ெதாங் -தல்

ெதாங் -தல் doṅgudal,    5 ெச. . (v.i.)

   1. நா தல்; to hang, to be suspended, to hang down.

வ ைம தாளா  ெதாங் ட்டான் (உ.வ.);.

   2. நிைலத்  நிற்றல்; to continue remain long in possession, as another's property; to be permanent.

     "ெதாங்கா  ேபாேல ந்த "

 to stay, abide.

     "ஆைசப் பட்டார ்பக்கல்….ெதாங்கானா ற் " (ஈ . 7,7,4);.

   4. அண் க் டத்தல்; to be dependent, servile.

     "ெதாங் நீெயன் ஞ் ேசாற் த் ைறயரக்் … பணிெசய்" (ேதவா. 393,6);.

அவனிடத் ெதாங் க் ெகாண் க் றான். ெதாங் வ  ட் ச ் வர,்

ெதாண்ைடத்

 ெதாண்ைடத்  toṇṭaittuṟu, ெப. (n.)

   ெதாண்ைட ல் ஏற்ப ம் சைத வளரச்் ; a disease of throat giving rise to vegetation or fleshy growth of papillae or 
false membrane.(சாஅக.);.

     [ெதாண்ைட +  ]

ெதாண்ைட றத்தல்

ெதாண்ைட றத்தல் doṇṭaidiṟaddal, ெப. (n.)

   1. இைசக் ரல் இனிைமப்ப ைக; clearing of the throat, becoming clear in tone, as in singing.

   2. உரக்க்க்கத் ைக; bawling out.

     [ெதாண்ைட +  றத்தல்]

ெதாண்ைடநா

ெதாண்ைடநா  toṇṭaināṭu, ெப. (n.)

ெதாண்ைடமண்டலம்

பாரக்்க;see {}

     "ேபண நீ ய ைறய  ெப ந் ெதாண்ைட நா " (ெபரிய .  க் ப் . 4); (ெசஅக.);.

     [ெதாண்ைட + நா ]
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ெதாண்ைடநாளம்

 
 ெதாண்ைடநாளம் toṇṭaināḷam, ெப. (n.)

    ரல்வைள; wind pipe, larynx.

     [ெதாண்ைட + நாளம்]

ெதாண்ைடெநரி-த்தல்

ெதாண்ைடெநரி-த்தல் toṇṭainerittal,    4 ெச. . (v.i.)

   1.  ச்  டாதப  ெதாண்ைடைய அ க் தல்; to compress the throat so as to choke.

   3. ெதாண்ைட ெநரியச ்ெசய்தல்; crush the throat causing fracture(சாஅக.);.

     [ெதாண்ைட + ெதரி-.]

ெதாண்ைடேநாய்

 
 ெதாண்ைடேநாய் toṇṭainōy, ெப. (n.)

   ெதாண்ைட ெதாடரப்ான ரல்வைள, காற் க் ழாய் த ய உ ப் களில் ஏற்ப ம் 
ேநாய்கள்; diseases in general of the throat organs such as larynx, trachkea, gullet etc.(சாஅக.);.

     [ெதாண்ைட + ேநாய்]

ெதாண்ைடேநா

ெதாண்ைடேநா  toṇṭainōvu, ெப. (n.)

   1. ெதாண்ைடக்கட் ; sore throat, pharyngitis.

   2. உள்நாக்  ேநாய்; tansilitis.

     [ெதாண்ைட + ேநா ]

ெதாண்ைடப்

ெதாண்ைடப்  toṇḍaippiḍi, ெப. (n.)

   1. ெதாண்ைடயைடப்

பாரக்்க;see {}

   2. க னமாய் ெந க் ைக; extremepressure, as for paying a debt.

கட க் த் ெதாண்ைடையப் க் றான்.

     [ெதாண்ைட +  ]

ெதாண்ைடப் ைகசச்ல்

 
 ெதாண்ைடப் ைகசச்ல் toṇṭaippugaiccal, ெப. (n.)

   ெதாண்ைட ைகந் ைக; catarh, bronchitis, laryngitis, irritation of the throat(ெசஅக.);.

     [ெதாண்ைட +  ைகசச்ல்]

ெதாண்ைடப் ண்

 
 ெதாண்ைடப் ண் toṇṭaippuṇ, ெப. (n.)

   ெதாண்ைட உள் ப் க க்  ஏற்ப ம் ேவக்கா ,  ண்,  க்காயம் த யன; disease of the throat 
such as inflammation, soreness ulceration etc., of the internal parts as tonsils, larynx, pharynx, oesphagus etc known 
astansilitis, larngitis, pharyngitis etc.

     [ெதாண்ைட +  ண்]

ெதாண்ைடப் ற்

ெதாண்ைடப் ற்  toṇṭaippuṟṟu, ெப. (n.)

   1.ெதாண்டக் ள் ஏற்ப ம் லந் ,  ண்கட் ; cancer of the throat.

   2..  ற்ைறப் ேபால் ெதாண்ைடக் ள் ஏற்ப ம் ழ் ய சைத வளரத்் ; growth of flesh inside the 
throat(சாஅக.);.

     [ெதாண்ைட +  ற் ]
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ெதாண்ைடப் ச்

 
 ெதாண்ைடப் ச்  toṇṭaippūcci, ெப. (n.)

   ெநற் ப ரில் ம ச்  வைக; a paddy pest(ெசஅக.);.

     [ெதாண்ைட +  ச் ]

ெதாண்ைடமண்டலசதகம்

ெதாண்ைடமண்டலசதகம் doṇṭaimaṇṭalasadagam, ெப. (n.)

   ெதாண்ைட மண்டலத் ன் ெப ைமகைளப் பற் ப் ப க்காகப் லவர ்இயற்  றகம் (சதகம்);; poem 
of 100 stanzas an__,(ெசஅக.);.

     [ெதாண்ைட + மண்டல + சதகம்]

ெதாண்ைடமண்டலம்

ெதாண்ைடமண்டலம் toṇṭaimaṇṭalam, ெப. (n.)

   காஞ் ையத் தைலநகராகக் ெகாண்ட ம் ஆரக்்கா , ெசங்கற்பட் , ெநல் ர ்மாவட்டங்கைள 
உள்ளடக் ய மான த ழகப் ப ; an ancient division of the Tamil country, which included the districts.

   கனாக் காண்ப  மச்  மாளிைக (பழ.);  ணிவாதல் (ஈ . 7, 55, 11);; to be effective, strong.

   6. உண்ட  வ ற் ல் தங் தல்; to stay in the bowels, as anything eaten.

     "நாய்க் ட க்  ந ெநய் ெதாங்காதாப் ேபால" (ஈ .);

   7.  ைடத்தல்; to be obtained, to come into possession.

     "கால்பா  ெதாங்காேதா ெவன்  ழல்வா ம்" (பண . 290);.

   8.  த்தல்; to leap, to skip, as a child;

 to gallop.

     " ைர ெதாங் ப் பாய் ற " ( ன்);.

   9. சாதல் (யாழ்ப்.);; to die.

   10.   ெபறா  தாம த் த்தல் (ெகா.வ.);; to be in suspense.

த ழ்வ க் கல்  பற் ய வழக்  உசச் ைறமன் ல் ெதாங்கலா ள்ள .

   11. உத  யற் த்தல்; to be helpless.

     'ஆள் ெதாங் றான்’ (உவ.);

   ம. ெதாங் க;   க., ெத., பட. ெதாங் ;    ட.  ங்க்;   ேகாத. ெதாங்க்; ட. தங்க்

     [ஞா   → நா   → தா   → ெதா   → ெதாங்  (அ  ஒன் ட்படாமல் வானத்  நிற்றல்;ஒன்ைறப் 

ெதாங் க

 
 ெதாங் க  toṅgugayiṟu, ெப. (n.)

   வள்ளத் ற் ம் கட ல் இறக் ய வைலக் ம் இைட ல் ெதாங் ம் க ; hanging twine.

     [ெதாங்  + க ]

ெதாங் கா

 
 ெதாங் கா  toṅgukātu, ெப. (n.)

   வ ந்த கா  (உவ.);; hanging ears, stretched ears.

     [ெதாங்  + கா ]
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ெதாங் ழவன்

 
 ெதாங் ழவன் toṅgugiḻvaṉ, ெப. (n.)

   ெதாண்  ழவன்; decrepit, old man.

ம வ, வங் ழவன்

     [ெதாங்  +  ழவன்]

ெதாங் ங்கல்

 
 ெதாங் ங்கல் toṅguṅgal, ெப. (n.)

   ஆட் க்கல் (யாழ்அக);; grinding mill-stone.

     [ெதாங் ம் + கல்]

ெதாங் சட்டம்

 
 ெதாங் சட்டம் toṅgusaṭṭam, ெப. (n.)

    ைரவாய்ப் படை்ட ல் ைவக் ம் பலைக (இ.வ.);; eave board, barge board.

     [ெதாங்  + சட்டம்]

ெதாங் ெதாப் ழ்

ெதாங் ெதாப் ழ் doṅgudoppūḻ, ெப. (n.)

   மாட் க் ற்ற வைக (மாட் வா. 17);; a defect of cows and oxen.

     [ெதாங்  + ெதாப் ம்]

ெதாங் ந்ேதாட்டம்

 
 ெதாங் ந்ேதாட்டம் toṅgundōṭṭam, ெப. (n.)

   உலக யப் கள் எட்ட ெளான்றான, பா ேலான் நகரத்தைமந் ள்ள ேதாட்டம்; hanging garden of 
Babylon one of the eight wonders of the world.

     [ெதாங் ம் + ேதாட்டம்]

ெதாங் நார்

ெதாங் நார ்toṅgunār, ெப. (n.)

எ ம் ன் பாகத்ைதக் கவரந்் ள்ள சவ்  ம ப் :

 any peritoneal or other fold that serves to hold any small bone.

   2. கண்ணின் பாைவ ேமற் கவரந்் ள்ள ம ப் ; the suspensory ligament of the eye lens.

     [ெதாங் ம் + நார]்

ெதாங் நாைர

ெதாங் நாைர toṅgunārai, ெப. (n.)

   மாட் க் ற்றவைக (மாட் வா. 17);; a defect of cows and oxen.

     [ெதாங் ம் + நாைர]

ெதாங் ப

ெதாங் ப  toṅgubaṟivu, ெப. (n.)

   ஒட்  ெமாட்டாம  க்கைக; hanging just ready

 to fall or slip off.

   2.  லக வ பாரக்்ைக; being ready or waiting for a pretext to leave.

     [ெதாங்  + ப ]
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ெதாங் பாலம்

ெதாங் பாலம் toṅgupālam, ெப. (n.)

   இ  நீண்ட கம் க க் ைடேய ைணக்கப் பட் க் ம், இைட ல் ண்களில்லாத இ ப் ப் பாலம் 
(கட்டட நாமா-11);; suspension bridge.

     [ெதாங்  + பாலம்]

ெதாங்

 
 ெதாங்  doṅgubuḻudi, ெப. (n.)

வய ல் இ கா  இள  நிற் ம்  (இ.வ.); 

 loose mud, as in fields immediately after ploughing.

ம வ ஈைளக்கழனி, ஈைளப் லம்

     [ெதாங்  +  ]

ெதாங் கன்

 
 ெதாங் கன் toṅgubuḷugaṉ, ெப. (n.)

   ெச க் க் த்  நடக் ம் ண் ெப ைமக் காரன் ( ன்);; vain person who walks with a springling gait.

     [ெதாங் ம் +  கன்]

ெதாங் ெபட்

 
 ெதாங் ெபட்  toṅgubeṭṭi, ெப. (n.)

    ல் வண் ன் ன்பக்கம் அைமக்கப்ப ம் ெபட்  (இ.வ.);; a box at the rear of a spring cart,

     [ெதாங்  + ெபட் ]

ெதாங் ெபா

 
 ெதாங் ெபா  toṅguboṟi, ெப. (n.)

ெதாங் ப  பாரக்்க;see {}

     [ெதாங் ப   → ெதாங்  ெபா   → ெதாங் ெபா ]

ெதாங் ெபா

 
 ெதாங் ெபா  toṅguboṟivu, ெப. (n.)

ெதாங் ப  (யாழ்); பாரக்்க;see {}

ெதாங் ம்ேதாட்டம்

 
 ெதாங் ம்ேதாட்டம் toṅgumtōṭṭam, ெப. (n.)

பாரக்்க;see {}

     [ெதாங் ம் + ேதாட்டம்]

ெதாங் மார்

 
 ெதாங் மார ்toṅgumār, ெப. (n.)

   தளரந்்  ழ் ேநாக்  ைல; sagging bust(சாஅக);.

     [ெதாங்  + மார]்
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ெதா க்

ெதா க்  tosukku, ெப. (n.)

   1. தகாப் ணரச்் :

 illicit connection, as concubinage.

   2.  சச்ம்; remainder, what is left unfinished.

நீ எைத ந்; ெதா க் ல்லாமற் ெசய்யமாட்டாய்.

     [ெதா   → ெதா க்   → ெதாசக் . ( தா.86);]

ெதாட்ட

 
 ெதாட்ட toṭṭa, ெப. (n.)

   ெபரிய; big.

க. பட. ெதாட்ட

     [ெதா   → ெதா   → ெதாட்ட]

ெதாட்டக்கால்வா

 
 ெதாட்டக்கால்வா  toṭṭakkālvāṭi, ெப. (n.)

ெதாட்டாற் ங்  பாரக்்க;see {} (சாஅக);.

     [ெதாட்டக்கால் + வா ]

ெதாட்ட ைற

 
 ெதாட்ட ைற toṭṭaguṟai, ெப. (n.)

ற் ற ல் ெதாடங் ட்ட ைனக் ைற:

 karma or action commenced in a previous birth and left unfinished, opp. to__,

     [ெதா   → ெதாட்ட +  ைற]

ெதாட்ட

 
 ெதாட்ட  toḍḍaḍi, ெப. (n.)

ெசய் ளின் தல :

 the opening or first line of a poem, dist. fr. vittadi. 

ட்ட  ெதாட்ட  அவ க் த் ெதரியா  ( ன்);.

     [அ +ெதா ]

ெதாட்ட

 
 ெதாட்ட  doṭṭadu, ெப. (n.)

ெச ப் :

 shoes.

     [ெதா   → ெதாட்ட ]
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ெதாட்டப்பன்

 
 ெதாட்டப்பன் toṭṭappaṉ, ெப. (n.)

   அ த் தந்ைத (யாழ்ப்.);; god father.

க. ெதாட்டப்ப

     [ெதாட்ட + அப்பன்]

ெதாட்ட

 
 ெதாட்ட  toṭṭapūṭu, ெப. (n.)

   ஆைன ெந ஞ் ல்; elephant calt rods(சாஅக);.

     [ெதாட்ட +  ]

ெதாட்டம்

 
 ெதாட்டம் toṭṭam, ெப. (n.)

 நிலம் (யாழ்ப்.);:

 small piece of ground.

     [ெதா   → ெதாட்   → ெதாட்டம்]

ெதாட்டல்

ெதாட்டல்1 toṭṭal, ெப. (n.)

   1. கட் ைக ( வா.);:

 tying, binding.

   2. உண் ைக ( டா.);; eating.

   3. ேதாண் ைக ( வா.);:

 digging.

   4.  ண் ைக; touching

     [ெதா   → ெதாட்   → ெதாட்டல்]

 ெதாட்டல்2 toṭṭal, ெப. (n.)

   ெப ங் ஞ் ; medium white silky backed cone head.

ெதாட்ட ரல்த த்தான்

 
 ெதாட்ட ரல்த த்தான் toṭṭaviraltaṟittāṉ, ெப. (n.)

ெப ங் ஞ்சா பாரக்்க;see {}

     [ெதாட்ட ரல் + த த்தான்]

ெதாட்டாச்

 
 ெதாட்டாச்  toṭṭācci, ெப. (n.)

   அ த்தாய் ( ன்.);; god mother.

     [ெதாட்ட + ஆய்ச் ]
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ெதாட்டாட் மணியம்

 
 ெதாட்டாட் மணியம் toṭṭāṭṭumaṇiyam, ெப. (n.)

    ற்ேறவல் (யாழ்ப்.);; minor domastic duties.

ம வ.  க்  ேவைல.

     [ெதா   → ெதாட்  + ஆட்  + மணியம்]

ெதாட்டாட் ேவைல

 
 ெதாட்டாட் ேவைல toṭṭāṭṭuvēlai, ெப. (n.)

ெதாட்டாட் மணியம்பாரக்்க;see {}

ெதாட்டாப்

ெதாட்டாப் 1 toṭṭāppu, ெப. (n.)

டை்டமரம் (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see {}

 ெதாட்டாப் 2 toṭṭāppu, ெப. (n.)

   வைல ன் ண்டம்; piece of net.

ெதாட்டாய்ச்

 
 ெதாட்டாய்ச்  toṭṭāycci, ெப. (n.)

ெதாட்டாச்  (யாழ்.); பாரக்்க;see {}

     [ெதாட்டாய்ச்   → ெதாட்டாச் ]

ெதாட்டால்வா

ெதாட்டால்வா  toṭṭālvāṭi, ெப. (n.)

   1. ெதாட்டாற்க ங் பாரக்்க: see {}

   2.  ண் வைக(M.M.531);; a species of sensitive plant.

     [ெதாட்டால் + வா ]

ெதாட்டால்ேவ

 
 ெதாட்டால்ேவ  toṭṭālvēci, ெப. (n.)

ட்  பாரக்்க;see {} (சாஅக);.

ெதாட்டாற் ங்

 
 ெதாட்டாற் ங்  toṭṭāṟciṇuṅgi, ெப. (n.)

ெதாட்டாற்க ங்  (இ.வ.); பாரக்்க:see {}

ெதாட்டாற்க ங்

ெதாட்டாற்க ங் 1 toṭṭāṟkaruṅgi, ெப. (n.)

   ெதாட்டால் தன் இைலகைளச ் க் க் ெகாள் ம் தன்ைம ைடய  இைலகைளக் ெகாண்ட 
ம ந் க் த ம் ெச ; sensitive plant(சாஅக);.

     [ெதாட்டால் + க ங் . க க்   → க ங் ]

ெதாட்டாற் ங்

ெதாட்டாற் ங் 2 toṭṭāṟcuruṅgi, ெப. (n.)

   ெதாட்ட டன் சச் ண்டாக் ம் உடம் ன் பாகம் அல்ல  இடம்; body marked by abnormal 
sensibility(சாஅக);.

     [ெதாட்டால் +  ங் ]
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ெதாட்டாற்ெசா யன்

 
 ெதாட்டாற்ெசா யன் toṭṭāṟcoṟiyaṉ, ெப. (n.)

   காஞ்ெசா ; scorpion leaf(சாஅக);.

     [ெதாட்டால் + ெசாறெயன்]

இவ் ைல உட ன்  பட்ட டன் அரிப் ண்டாவதால் இப்ெபயர ்ெபற்ற .

ெதாட்டான்

 
 ெதாட்டான் toṭṭāṉ, ெப. (n.)

   உப்பளத் ல் ெதப்பத் ற் ம் பாத் க் ம் இைட ல் உள்ள நீரந்்ேதக்கம்; stagnant water in between the tank 
division and the salt-pan ( னவ.);
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ெதாட்

ெதாட் 1 toṭṭi, ெப. (n.)

   1. நீரத்ெ்தாட்  (w);; water-trough, tub, cistern, reservoir.

     ' ற் வ ற் ந் ைண தழ் வாய்த் ெதாட் " (பரியா. 20,51);.

   2. அ  ( ன்.);; manger, crib.

   3.  ப்ைபத ்ெதாட் ; refusebin.

   4. ெதாட் க்கட்  பாரக்்க;see {}

   5. அம்பாரி; howdah.

     "ெதாட் டன் ெபா  சமர ் ைன ய ம் கள்" பரத ப னாறாம்.

   6. கள் (அகநி);; toddy.

   7. ைவப்  நஞ்  வைக (சங்அக);; a prepared arsenic.

ம. க. ெத.  . பட ெதாட்

     [ெதா  - ெதாட் ]

ெதாட்  வைககள்

   1. இ ம்  ெதாட்  - irontrough.

   2. Garı'ıLğ Qğrılış-- coppertrough.

   3. *joptio to -stone trough.

   4. toT;#Ggfru' uậ-- wooden trough.

 ெதாட் 2 ali. ெபா.

   1 ெதாட்டாற்ெசா யன்;see to stir-coriyan.

   2. 350/5Gorrl of rose coloured sticky mallow.

   3. Gome-to-1, uml–morib unifáo;see totti-p-pādānam.

 ெதாட் 3 lot. ெப. (n)

   1. ேவ யைடப்  ன்):

 fence,yard, pound.

   2. மரம் ற  ற் டம்:

 enclosure for selling timber, firewood.

ற த் ெதாட்

   3.  த் ச் ப்  ற் டம் (umpi'i.);; enclosure for selling oysters at the pearl fishery.

   4. 55 mtrf; small village.

     "ஊெரல்லாம் பட்  ெதாட் " தனிப்பா/2 2 ம. க. ெதாட்  ெத. ெதாட் : .  ட் :  , ெகாண்.

 ெதாட் 4 Qžmuilą" tosti, ெப. (n.)

 SP pirių;

 fine, punish ment.

ெதாட் ப்பணம் ( ன்);,

 ெதாட் 5 lot. ெப. (n.)

இைறச் க்காக ஆ

 lomólssonan Gisul-Glål to slaughterhouse.
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ெதாட் க்கட்

ெதாட் க்கட்  toṭṭikkaṭṭu, ெப. (n.)

ட்டைமப் ல் ந ல் றந்த ெவளி ைடய ச ரக்கட் ,

 open quandrangular section in the centre of a house.

ஒ  ட் ல் அடக்க க்காய் ன்  ெதாட் க்கட் கள் அைமக்கப்படா  (சரவ்ா.  ற்.47); (ெசஅக);.

ெதாட் க்கட்

 
 ெதாட் க்கட்  toṭṭikkaṭṭuvīṭu, ெப. (n.)

   நாற் ற ம் தாழ்வார ம் இைட ல் ற்ற ம் அைடந்த ; house with an open quandrangular section in 
the centre (கட்டட);.

     [ெதாட்  + கட்  +  ]

ெதாட் க்கலவைட

 
 ெதாட் க்கலவைட toḍḍikkalavaḍai, ெப. (n.)

   நீரத்ெ்தாட் ன் அ மைன ( ன்.);; foot of a laver.

     [ெதாட்  + கலவைட]

ெதாட் க்கால்

ெதாட் க்கால் toṭṭikkāl, ெப. (n.)

   1. உள் வைளந்த கால் அல்ல  படப் க்கால்; bandy legged.

   2.  ட் க் கால் தட் ; knock knee(சாஅக.);.

ம வ. கவடை்டக்கால்.

     [ெதாட்  + கால்]

ெதாட் க்காளவாய்

 
 ெதாட் க்காளவாய் toṭṭikkāḷavāy, ெப. (n.)

தைர ேலேய ச ரமாகேவா, வட்டமாகேவா கவர ்அைமத்  அதன் ஒ  பக்கம் காற்ைறச ்ெச த் ம் 
வ ைடய காளவாய்:

 kin made in the floor with walls in the circular or square form, and make way the blow wind in one side.

     [ெதாட்  + காளவாய்]

ெதாட் ச்

 
 ெதாட் ச்  toṭṭicci, ெப. (n.)

   ெதாட் யக் லப்ெபண்; a woman of __,

     [ெதாட் யன் (ஆ..பா.);  →  ெதாட் ச்  (ெப.பா.);]

ெதாட் செ்சம்

 
 ெதாட் செ்சம்  toṭṭiccembu, ெப. (n.)

   ெதாட்  நஞ் னின்  எ த்த ெசம் ; copper extracted from totty padanam(சா.அக);.

     [ெதாட்  + ெசம் ]

ெதாட் த்ெதாைக

 
 ெதாட் தெ்தாைக toṭṭittogai, ெப. (n.)

   இ ம் த் ெதாட் , ெசம் தெ்தாட்  நஞ் ; the two kinds of prepared arsenics containing iron and copper 
respectively as ingredients(சாஅக);.

     [ெதாட்  + ெதாைக]
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ெதாட் ப்பணம்

 
 ெதாட் ப்பணம் toṭṭippaṇam, ெப. (n.)

   ேவைலக்காரரக்் ம் தண்டத ்ெதாைக ( ன்);; fine for default of workmen.

     [ெதாட்  + பணம்]

ெதாட் ப்பைன

 
 ெதாட் ப்பைன toṭṭippaṉai, ெப. (n.)

   மைலப்பைன; hill palmyra so called probably of its trunk being used as a tub (சாஅக);.

     [ெதாட்  + பைன]

இம்மரத் ன் ப ையக் ைடந்  ெதாட்  ேபால் பயன்ப த் யைமயால் இப்ெபயர ்அைமந்த .

ெதாட் ப்பா தம்

 
 ெதாட் ப்பா தம் doṭṭippākidam, ெப. (n.)

    வப்  ெநல் ; a red variety of Indian goose berry (சாஅக);.

ெதாட் ப்பாடம்

 
 ெதாட் ப்பாடம் toṭṭippāṭam, ெப. (n.)

   ெபரிய ன்களி ள்ள டைல நீக் த் ய்ைம ெசய்  உப் ட் , நான்  அல்ல  ஐந்  நாடக்ள் 
ெதாட் ட் ப் ன்  பாடஞ் ெசய்தல் ( னவ.);; cure the fish by removing its intestine, and then soak it in the 
salt for five days, and then make it suitable for cooking.

     [ெதாட்  + பாடம்  → பக் வம்]

ெதாட் ப்பாடாணகத்

 
 ெதாட் ப்பாடாணகத்  toṭṭippāṭāṇagatti, ெப. (n.)

   ெதாட்  நஞ்ைசத் ண்  ண்டாய் ந க் க் ளிகட்  ெநல் ல் அ த்  எ த் க் ெகாள் தல்; cut 
the __, into small pieces and bundle them in a piece of white cloth and keep it in the middle of paddy contained in an earthern 
pot which is then boiled and taking it out as soon as the husk of the paddy brakes(சாஅக.);.

ெதாட் ப்பாடாணம்

ெதாட் ப்பாடாணம் toṭṭippāṭāṇam, ெப. (n.)

   இதளிய ம், கந்தக ம் ட் ப் பாண்டத் ல் சைமத்த ; a kind of arsenic prepared by mixing mercury and 
sulphur to form a chemical compound by a process mentioned in Tamil medicine.

   2. அயதெ்தாட் ப்பாடாணம் பாரக்்க;see {} .

   3. ெசம் த் ெதாட் ப்பாடாணம் பாரக்்க;see {} (சாஅக.);.

ெதாட் ப்பாலம்

 
 ெதாட் ப்பாலம் toṭṭippālam, ெப. (n.)

ேமட்  நிலத் ள் நீர ்பா மா  கட்டப்ப ம் ஒ வைகப் பாலம் (நாஞ்);,

 a kind of aqueduct, as trough-like.

     [ெதாட்  + பாலம்]

ெதாட் ப் ட்

 
 ெதாட் ப் ட்  toṭṭippūṭṭu, ெப. (n.)

   ைதக் ம் ட் வைக (தஞ்ைச.);; a kind of padlock.

     [ெதாட்  +  ட் ]
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ெதாட் மய

 
 ெதாட் மய  toṭṭimayamūvi, ெப. (n.)

   ேநாம் வா ; unknown plant(சாஅக.);.

     [ெதாட்  + மய ]

ெதாட் ற்றம்

ெதாட் ற்றம் toṭṭimuṟṟam, ெப. (n.)

    ட் ள்ளாகத் ெதாட்  ேபால் அைமந் ள்ள ற்றம் (இவ.);; inner yard of a house.

     [ெதாட்  +  ற்றம்]

   3. ெக தல் யக் கைல ( ன்);; witchcraft and legerdemain

ெதாட் யம்

ெதாட் யம்2 toṭṭiyam, ெப. (n.)

   ெக தல் ெசய் ம் யம், தன் வயப்ப த்தல்,   த ய கைலகைளக் கற் ப் பழ ய 
கம்பளத்தார;் a treatise on mantric science or magic containing the art of witchcraft sorcary necromancy, love philter 
etc.,(சாஅக.);.

ெதாட் யர்

 
 ெதாட் யர ்toṭṭiyar, ெப. (n.)

   ஒ  லத் னர;் people of__,

ெதாட் யைல

 
 ெதாட் யைல toṭṭiyalai, ெப. (n.)

   ஒ  ன்  வைல; kind of fishing net( னவ.);.

     [ெதாட் வைல  → ெதாட் யைல]

ெதாட் ய த்ைத

 
 ெதாட் ய த்ைத toṭṭiyavittai, ெப. (n.)

ெதாட் யச ்சா யார ்ெசய் ம் ெக தல் யம், க ேவைல த ய கைல ைறகள்:

 the various performances in sorcary witchcraft etc., done by the class of people known as tottiyas,

ெதாட் யப் ேபய் கா  மட் ம் . (பழ.);

     [ெதாட் ய(ர)்; +  த்ைத.  சை்ச  →  த்ைத. ஓ.ேதா. அசச்ன்-அத்தன்]

ெதாட் யன்

 
 ெதாட் யன் toṭṭiyaṉ, ெப. (n.)

   ஆந் ர நாட் ல் உழ த் ெதா ல் ெசய் வந்  ம ைர நாட் ல் நாயக்கன் என்ற ெபயர ்ெகாண்  
வா ெமா  லத்தான்(E.T.);; person of a Telugu caste of cultivators, settled in the western part of the Madurai District, 
who assume the tittle__,
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ெதாட் ல்

ெதாட் ல்1 toṭṭil, ெப. (n.)

    ழந்ைதகைளப் ப க்க ைவத்  ஆட்டற் ரிய மஞ்சம் அல்ல  ளி; cradle, swinging cot for an infant.

     " டக் ற் ெறாட் ல் ய உைதத் ம்"( வ். ெபரியாழ் 11, 9);.

ெதாட் ற் பழக்கம் கா  மட் ம் (பழ.);, ெதாட் ம் ஆட் ப் ள்ைளைய ம் ள் வான் (பழ.);

ம வ. ஏைண

   ம. க.,  . ெதாட் ல்;ெத. ெதாட் லா.

 ெதாட் ல்2 toṭṭil, ெப. (n.)

ெதாட் 1 (யாழ்ப்);பாரக்்க;see {}

     [ெதாட்   → ெதாட் ன்]

ெதாட் ல்ஏற்றம்

ெதாட் ல்ஏற்றம் toṭṭilēṟṟam, ெப. (n.)

   உழ த் ெதா ல் கால்வா ந்  ேமட் ப் ப க்  ஏற்றத் ன் உத யால் நீர ்பாய்ச் ம் 
ைற; methods of irrigation in cultivation by spring water from the channel to the ridge with the help of picottah.

     [ெதாட் ல்1 + ஏற்றம்]

ெதாட் ல் ழந்ைதத் ட்டம்

 
 ெதாட் ல் ழந்ைதத் ட்டம் toṭṭilkuḻndaittiṭṭam, ெப. (n.)

ெதாட் ற் ழந்ைதத் ட்டம் பாரக்்க;see {}

     [ெதாட் ல் +  ழந்ைத +  ட்டம்]

ெதாட் ல்பத்ைத

ெதாட் ல்பத்ைத toṭṭilpattai, ெப. (n.)

   வண் ன் ன் ப ல் ஏரக்்காைலத ்ெதா மா  ெபா த்தப்பட் ள்ள ங் ல் 
பத்ைதகன்; bamboo rod, joined in front of the cart, to louch the plough.

ம வ. சப்ைபக்க

     [ெதாட் ல்2 + பத்ைத]

ெதாட் ல் ண்

ெதாட் ல் ண்  toṭṭilmuṇṭu, ெப. (n.)

ெதாட் ற் ைல பாரக்்க;see {}

     [ெதாட் ல்1 +  ண் .  ண்  =  ைல]

ெதாட் ல்ராட்

 
 ெதாட் ல்ராட்  toṭṭilrāṭṭi, ெப. (n.)

   ேமல் ழாகச ் ற் ம் இராட் ன ைளயாட்  வைக; a kind of merry-go-round.

     [ெதாட் ல் + ராட் ]

ெதாட் -தல்

ெதாட் -தல் doḍḍiliḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

    தன் ைறயாகக் ழந்ைதையத ்ெதாட் ல் ஏற் த்தல்; to cradle for the first time, as a child.

     [ெதாட் ல்2 + இ -.]

ெதாட் வ

 
 ெதாட் வ  toṭṭivayiṟu, ெப. (n.)

    லாப் ைடத்த வ ; belly like that of animals paunch belly(சாஅக.);.

     [ெதாட்  + வ ]
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ெதாட் வைல

 
 ெதாட் வைல toṭṭivalai, ெப. (n.)

    ன்  வைல வைக ள் ஒன் ; a kind of fishing net( னவ.);.

     [ெதாட்  + வைல]

ெதாட் க்ெகாள்( )-தல்

ெதாட் க்ெகாள்( )-தல் doṭṭukkoḷḷudal,    7 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. எட் ப் த்தல்; to touch;

 to catch,

     "ெதாட் க் ெகாள் ெதாட் க் ெகாள் என்ன ேவண் ம் ப " (ஈ . 1,1,1);.

   2. உண க் த் ைணயாக ஊ காய் த யவற்ைறச ்  உடெ்காள் தல்; to take small bites, as at 
pickles.

ெதாட் க் ெகாள்ள ஊ காய் ேவண் ம். (உ.வ.);.

     [ெதாட்  + ெகாள்-.]

ெதாட் சச்ாப் ற

 
 ெதாட் சச்ாப் ற  toḍḍuccāppiḍumuṟavu, ெப. (n.)

 close relationship of women making it permissible for them to take food at one another's house.

     [ெதாட்  + சாப் ம் + உற ]

ெதாட் த் ன்( )-தல்

ெதாட் த் ன்( )-தல் doṭṭuddiṉṉudal,    14 ெச. . . (v.i.)

    ழ் வ ப்ைபச ்சாரந்்ேதார ்சைமத்த உணைவ, உடன் இ ந்  உண் தல்; to take food at the house of a 
low caste person.

ெதாட் த் ன் ம் பட் னியா?

     [ெதாட்  +  ன்]

ெதாட் த்ெதளித்-தல்

ெதாட் தெ்தளித்-தல் toṭṭutteḷittal,    4 ெச ன்றா . (v.t.) 

ெதாட் தெ்த -த்தல் பாரக்்க: see {}

     [ெதாட்  + ெதளி-.]

ெதாட் த்ெத -த்தல்

ெதாட் தெ்த -த்தல் toṭṭutteṟittal,    4 ெச ன்றா , (v.t.)

   ஆலாத்  நீைர மணமக்கள் ேமல் ெதளித்தல்; to sprinkle a coloured liquid, as on a newly married couple.

   3.  ைமயாய்க் ெகா த்தல்; to give sparingly.

ெதாட் த்  ெத க்காதவன்.

     [ெதாட்  + ெத -.]

ெதாட் த்ெதாட்

 
 ெதாட் தெ்தாட்  toṭṭuttoṭṭu,  .எ. (adv.)

    கச ் க (இவ);; little by little.

     "ெதாட் த் ெதாட்   உ வா ெசலவா ற் ".

ெதாட் ப்பார்த்தல்

ெதாட் ப்பாரத்்தல் toṭṭuppārttal,    4 ெச ன்றா . (v.t.) 

   ைகயாற் ெதாடல்; feeling by touch as in fever (சா.அக);.

     [ெதாட்  + பார-்.]
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ெதாட் ப்

ெதாட் ப் 1 toḍḍuppiḍittal,    4 ெச ன்றா . (v.t.)

   ேப  காலத் ல் பக்கத் ந்  உத  ெசய்தல் (நாஞ்);; to act as midwife in childbirth.

     [ெதாட்  +  -.]

 ெதாட் ப் 2 toḍḍuppiḍittal,    4 ெச ன்றா , (v.t.) 

    வர ் ைளயாட்  வைக; a kind of childerns game.

     [ெதாட்  +  -.]

ெதாட் ப்ேபா -தல்
ெதாட் ப்ேபா -தல் doṭṭuppōṭudal,    20 ெச ன்றா . (v.t.)

   ம ந்ெதண்ெணையப் ண், காயம் த யவற் க் தல்; besmearing or applying medicated oils or 
ointments to wounds, sores etc.,(சா.அக);.

ெதாட்பம்

 
 ெதாட்பம் toṭpam, ெப. (n.)

    றம் (அகநி);; cleverness skill.

     [ஒட்பம்  → ெதாட்பம்]

ெதாடக்கப்பள்ளி

 
 ெதாடக்கப்பள்ளி toḍakkappaḷḷi, ெப. (n.)

   ஒன்  தல் ஐந்  வ ப்  வைர உள்ள பள்ளிக் டம்; primary school, elementary school.

ஆறக ரி ள்ள ெதாடக்கப் பள்ளி ல் ஆ ரம்ேபர ்ப க் ன்றனர.்

     [ெதாடக்கம் + பள்ளி]

ெதாடக்கம்

ெதாடக்கம் toḍakkam, ெப. (n.)

   1. ேதாற்றம்; origin.

   2. ஆ  ( வா.);; beginning. commence ment.

     "ஊர  உண்ட  என்றற்ெறாடக்கத்தன" (நன். 242. ம ைல.);.

   3.  யற்  ( ன்);; means for an attempt.

   4. ெசல்வம் (யாழ்அக);; wealth.

   5. வ ப் ,  லம் (யாழ்அக);; class.

     [ெதா   → ெதாடங்   → ெதாடக்கம் ( தா. 86);]

ெதாடக்கைற

ெதாடக்கைற toḍakkaṟai, ெப. (n.)

   உடல்; human body.

     " ம்மல பாண்டதெ்தாடக்கைறைய" (தா . பாயப் . 18);.

     [ெதாடக் 1 + அைற-.]

ெதாடக் ப்

 
 ெதாடக் ப்  toḍakkiḻuppu, ெப. (n.)

ெதாடக் வ ப்

பாரக்்க;see {} (சாஅக);.

     [ெதாடக்  + இ ப் ]
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ெதாடக் னி

 
 ெதாடக் னி toḍakkiṉi, ெப. (n.)

   க ; foetus in the womb(சாஅக);.

     [ெதாடக்   → ெதாடக் னி]

ெதாடக் ப்ைபத் யம்

ெதாடக் ப்ைபத் யம் toḍakkuppaittiyam, ெப. (n.)

   மாத லக் க் ேகாளா னால் ெபண்க க்  ஏற்ப ம் ஒ த மன ெவ ேநாய்; a variety of insanity or 
mania as one of the concomitants of a hysteric condition (சாஅக.);.

     [ெதாடக் 3 + ைபத் யம்]

ெதாடக் ப -தல்

ெதாடக் ப -தல் doḍakkubaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1.  ட்  படல்; being unclean through menses.

   2. சா ,  ள்ைளப்ேப  த யவற்றால் ஏற்ப ம் ட் ; ceremonial uncleanliness through death, child birth 
etc.,(சாஅக.);.

     [ெதாடக்  + ப -.]

ெதாடக் வ

 
 ெதாடக் வ  toḍakkuvaḍivu, ெப. (n.)

   அணிகல வைக ( ன்.);; an ornament

     [ெதாடக்  + வ ]

ெதாடங்

ெதாடங்  toḍaṅgi, இைட (part.) 

   ஆ தல்; from, ever since.

     "ெதாடங் ப் றப் ன்னா ெதன் ண ம் ேபர  னாைர" (நாவ , 123);.

ெதாடங் ைவ-த்தல்

ெதாடங் ைவ-த்தல் toḍaṅgivaittal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

    தல் கட்டப் பணிைய நைடெபறச ்ெசய்தல்; to inaugurate.

ட்டப் பணிகைள தலைமசச்ர ்ெதாடங்  ைவத்தார.்

     [ெதாடங்  + ைவ]

ெதாடங்

ெதாடங் 1 doḍaṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேதாற் த்தல்; to begin, commence, originate.

     "அலர ்ெதாடங் ன்றா ேர" (ஐங் . 75);.

   2.  ய தல்; to undertake, enter upon, engage in.

   3. ஒத்தல்; to resemble

     "இ வர ் ற்  ெமா ைற ெதாடங் " (நன்.8);.

   ம. ெதாடங்ங்க டங் க;   க. ெதாடங் ;   ெத. ெதட , ெதாட் ;    . ெதாடங் னி;    . ேதாண்ட;மா. 
ெதடெ்க

 ெதாடங் 2 toḍaṅgu, ெப. (n.)

   1. காலணி; footwear.

   2.  லங் ; animal.
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ெதாடர்

ெதாடர1் toḍartal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. இைடயறா  வ தல்; to follow uninterruptedly;

 to continue in unbroken succession.

     "ெதாடரந்்த வைளத் ெந  யைடச் " (ப ற் ப். 27, 2);.

   2.  ைணந்  நிற்றல்; to be linked.

     "தாெடா ந் ெதாடரந்்த தழங் ெபாற் கழ ன்" (கம்பரா. நிந்தைன 6);.

   3. அைமதல்; to form.

     "வாரண ரிதெ்தா  நீ  ெதாடர" (கம்பரா.  ராதன். 14);.

   4.  தல்; to increase.

     "தம் ட்பைக ெதாடரந்் " (பரிபா. 7, 72);.

   5. ெந ங் தல்; to be close-knit.

     "வைரமைல - ெயல்லா நிைறந்  றழ்ந்  நி ரந்் த் ெதாடரந்் ம்" (பரிபா. 19, 82);.

க. ெதாடர்

     [ெதா   → ெதாடர]்

 ெதாடர2் toḍartal,    2 ெச ன்றா . (v.t.)

   1.  ன் ற் தல்; to follow after, cling to, pursue.

     "அவைர அரக் யர ்ெதாடர் வர"் (கம்பரா. ஊரே்த .22);.

   2. ஊக்கத்ேதா  ேமற் ெகாள் தல் ( ன்);; to insist upon, persist in with energy, perseverein.

   3. ப ற்  ெசய்தல்; to practise, pursue, as study.

     "வடகைல ெதாடரவ்ார"் (ேகா ற் . ழா 32);.

   24, ேத தல்; to seek out, find out, trace.

     "மைற ற ன் ெறாடெராணாத நீ" ( வாச. 5, 95);.

   4. வழக் க் த்தல்; to prosecute, sue,

அந்தக் கட க்  உன்ைனத் ெதாடரப் ேபா ேறன் (யாழ்.அக.);.

   6. கட் தல் ( வா.);; to connect, tie, bind.

     " மணி ெதாடரந்் " (நற். 220);.

   7. பற் தல்:

 to seize.

     "யா ன்ைனத் தாைன ெதாடர ம்" ( ெவ. 12, ெபண்பாற் 18);.

   8. ெப தல்; to get, obtain.

     "சாந் னணி ெதாடரந்் " ( ெவ. 12, ெபண்பாற் 11);.

   9.  ன தல்; question, enquire.

     "ேதாட ழ் தார ்யா ந் ெதாடர" ( . ெவ. 11,  ெபண்பாற்.10.);.

   10. தாக் தல் ( ன்.);; to assail, attack.

   11. ெந ங் தல்; to be near or close to.

   12. ெதாங்க தல்; to hang.

     "மாைல ெதாடரி"(அகநா.86);.

ெத. ெதாட .
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ெதாடர்ஒட்டம்

ெதாடரஒ்ட்டம் toḍaroḍḍam, ெப. (n.)

   1. ஒட்டத் ரத் ன் நான் ல் ஒ  ப ைய ஒ வர ்கடந்த ற  தன் ைக ல் உள்ள கடை்டையத் 
தந்  மற்றவர ்அந்த இடத் ந்  ஒட்டத்ைதத ்ெதாடரந்்  ஓ  நிைறேவற் ம் ஒட்டப் ேபாட் ; relay 
race.

   4x4  ட்டர ்ெபண்க க்கான ெதாடர ்ஒட்டம்.

   2.  ைளயாட் ப் ேபாட் ,  ழா த யன நைடெப ம் இடத் க்  ஒ வைரத ்ெதாடரந்்  ஒ வர ்ஒ  
ஒன்ைறக் ெகாண்  வ தல்; running in relays as in bringing the torch etc.

ெசன்ைன ல் நடந்த பாவாணர ் ற்றாண்  ழா க்  அவர ் றந்த ஊரான ெநல்ைல ந்  

ெதாடர் கண்ணி

 
 ெதாடர ்கண்ணி toḍarkaṇṇi, ெப. (n.)

ெதா கண்ணி பாரக்்க;see {} (சாஅக);.

ெதாடர்கைத

ெதாடரக்ைத doḍarkadai, ெப. (n.)

   வார, மாத இதழ்களில் ப  ப யாகத் ெதாடரந்்  ெவளி டப்ப ம் நீண்ட கைத; serial in periodicals.

     [ெதாடர5் + கைத]

ெதாடர்

 
 ெதாடர்  toḍarkuru, ெப. (n.)

ெகாப் ளங்கள் ெந ங்கத் ேதான் ம் ஒர ்அம்ைம ேநாய்: 

 confluent variola (சாஅக.);.

     [ெதாடர ்+  .   – ெகாப் ளம்]

ெதாடர்ேகாைவ

ெதாடரே்காைவ toḍarāvai, ெப. (n.)

   1. ெதாடரி (சங் );; chain,

   2. கட்டைள:

 commanding word.

   3. ெதாடர;் connection.

   4.  ல்; thread.

   5. பஞ் ; cotton thread.

   6. பைழைம; ancient.

   7.  ன்; paste.

   8.  மாைல; garland.

   9. மணம்; smell.

   10.  லங் ; animal.

     [ெதாடர ்+ ேகாைவ]
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ெதாடர்ச்

ெதாடரச்்  toḍarcci, ெப. (n.)

   1. ெதாடரை்க; pursuit, following, continuance.

   2. ெதாடர் ; association, connection, touch.

     ' ந்ைத ய ன் ெறாடரச்் னால்" (ெபரிய . சண்ேடக. 13);.

   3. உற  ைற; relationship.

   4. ெகா வ த் ெதாடர் ; heriditary succession, lineal descent.

   5. நட் ; friendship, intimacy.

     "ெதால் ன் மாண்டார ்ெதாடரச்் ம்" ( ரிக .1);.

   6. வரிைச:

 series, train, range, row, chain.

     " ந்ேதன் ெறாடரச்் ம்" (கல்லா. 26, 30);.

   7.  ங்ெகாத்  ( ங்.);; cluster or bunch of flowers.

   8. கரணிய க யப் ெபா ட் ; chain of causes and effects.

     "ெதாடரச்்  த்  ைளதா ெளன் ந் நிகழ்ச் லவற்ைற ெநல்ெலன வழங் தல்" (மணிேம. 30:200);.

   9. வழக் த் ெதாடரச்்  (யாழ்.22);; claim in a law-suit.

   10. ேபய் க்ைக ( ன்.);; demoniacal possession.

   11. ெதா க (உவ);; illicit connection, concubinage.

   12.  யற்  (யாழ்அக.);; effort.

     [ெதா   → ெதாடர ் → ெதாடரச்் ]

ெதாடர்ச் க்காரன்

 
 ெதாடரச்் க்காரன் toḍarccikkāraṉ, ெப. (n.)

   எ த் ைரப்ேபான் (வா ); ( ன்.);; claimant, prosecutor, plaintiff.

     [ெதாடரச்்  + காரன். 'காரன்’ ெபயரீ .]

ெதாடர்ச் ப்பண் -தல்

ெதாடரச்் ப்பண் -தல் doḍarccippaṇṇudal, ெப. (n.)

   15 ெச. . .

   வழக் தல் ( ன்);; to prosecute in law, file a suit.

     [ெதாடரச்்  + பண் -.]

ெதாடர்செ்சால்

ெதாடரச்ெ்சால் toḍarccol, ெப. (n.)

   1. ெதாடர ்ெமா  ( ன்.);; compound word.

   2. ெசாற்களின் ெதாடர ்(யாழ்அக.);; phrase;

 clause;

 sentence.

     [ெதாடர ்+ ெசால்]
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ெதாடர் ரங்

 
 ெதாடர் ரங்  toḍarciraṅgu, ெப. (n.)

   ஒன்றன் ன் ஒன்றாய்க் ைளக் ம் ரங் ; itch rising one after the other (சாஅக.);.

     [ெதாடர ்+  ரங் ]

ெதாடர்ெசால்

 
 ெதாடரெ்சால் toḍarcol, ெப. (n.)

ெதாடரச் ்ெசால் பாரக்்க;see {}

     [ெதாடர ்+ ெசால்]

ஒற்  ந் ம் காம ம் வ ம் இயல் ைடய  இசெ்சால். 

ெதாடர்ெசாற் ணர்த்தல்

ெதாடரெ்சாற் ணரத்்தல் toḍarcoṟpuṇarttal, ெப. (n.)

   உத்  ப்பத் ரண்ட ள் ஒன்றற் ெகான்  ெதாடர் ள்ள ெசாற்கைளச ்ேசரத்் க் வ  (நன். 
14);; grouping related words, one of 32 utti.

     [ெதாடர ்+ ெசால் +  ணர]்

ெதாடர்ந்தார்

 
 ெதாடரந்்தார ்toḍarndār, ெப. (n.)

   நண்பர ்( டா.);; friends, companion.

     [ெதா   → ெதாடர ் → ெதாடரந்்தார]்

ெதாடர்ந்

ெதாடரந்்  toḍarndu, ெப. (n.)

   1. இைட டாமல்; continuously, without break..

ன்  நாடக்ளாகத் ெதாடரந்்  காய்சச்ல்,

   2. அ த் , உடேன; following immediately, after.

இ  ன்னைலத் ெதாடரந்்  அைடமைழ ெபய்தத ;  ட்டத்ைதத ்ெதாடரந்்  ந்  உண் .

     [ெதாடர ் → ெதாடரத்் ]

ெதாடர்ந்ேதற்

ெதாடரந்்ேதற்  toḍarndēṟṟi, ெப. (n.)

   1.  டா யற்  ( ன்.);; perseverance, persistence.

   2. ெதாடரச்்  (யாழ்அக.);; continuity.

     [ெதாடரந்்  + ஏற் ]

ெதாடர்ந்ேதற் யாய் அைர
ெதாடரந்்ேதற் யாய் அைர-த்தல் toḍarndēṟṟiyāyaraittal,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

ைக ேயாயாமல்அைர-த்தல் பாரக்்க;see {} (சாஅக.);.

ெதாடர்நிைலசெ்சய் ட் யணி

ெதாடரந்ிைலசெ்சய் ட் யணி toḍarnilaicceyyuḍkuṟiyaṇi, ெப. (n.)

   ெவல்ல ேவண் ம் ெபா ளின் கரணியத்ைத ெவளிப்பைடயாகக் ம் அணிவைக அணி . 60); a 
figure of speech in which the cause that is to be inferred is plainly stated in words.

     [ெதாடர் ைல + ெசய் ள் +   + அணி]

ெதாடர்நிைலசெ்சய் ட்ெபா ட்ேபறனி

ெதாடரந்ிைலசெ்சய் டெ்பா ட்ேபறனி toḍarnilaicceyyuḍporuḍpēṟaṉi, ெப. (п.)

   தண்டத்ைதத் ன்ற எ  அ ேல ள்ள அப்பத்ைத ந் ன் ப்ப  ெபறப்ப வ  ேபால 
ெவளிப்பைடயான ெசய் ைய ணரத்் ம் அணிவைக (அணி .50);; a figure of speech in which a statement 
leads to an inference by the application of __,
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ெதாடர்நிைலசெ்சய் ள்

ெதாடரந்ிைலசெ்சய் ள் toḍarnilaicceyyuḷ, ெப. (п.)

ஒ  கைதேமல் நாற் ெபா ம் வனப் ம் அைமய இயற்றப்ப ம் ெசய் ால் ( வக. 1, உைர);

 narrative poem, cpic poem.

     [ெதாடர் ைல + ெசய் ள்]

இ , ெபா ள் ெதாடரந்ிைலச ்ெசய் ம், ெசாற்ெறாடர ்நிைலச ்ெசய் ம் என இ  வைகத் .

ெதாடர்ப்பா

ெதாடரப்்பா  toḍarppāḍu, ெப. (п.)

   1. ெதாடரச்்  (யாழ்.அக);; continuity.

   2. பற் :

 connection, attachment.

     "மற் ந் ெதாடரப்் பாெடவன்ெகால்" ( றள், 345);.

   3. காம கரச்் :

 sexual enjoyment.

உய்  ேமற்ேறாடரப்் பாட் னிங் யாைவ ம் எய்  னாரக்  ய்பெவன்ேறா னான் ( வக. 1426);.

     [ெதாடர ் → ெதாடரப்ா ]

ெதாடர்ப்

 
 ெதாடரப்்  toḍarppū, ெப. (п.)

ரி  ( ங்.);:

 full-blown blossom

     [ெதாடர ்+  ]

ெதாடர்பற

ெதாடரப்ற toḍarpaṟa, ெப. (п.)

    வ ம்; entirely, without the least trace.

     "இப் னத் த் ைன ள்ள  இன் ெதாடரப்றக் ெகாய்தற்ற " ( க்ேகா. 143. அவ);.

     [ெதாடர்  + அற]

ெதாடர் ன்ைமயணி

ெதாடர் ன்ைமயணி toḍarpiṉmaiyaṇi, ெப. (п.)

   ெதாடர் ன்  ைன நிகழ்ந்ததாகக் ம் அணி (அணி . 37);; a figure of speech in which a fact is stated 
without any refevancy,

     [ெதாடர்  + இன்ைம + அணி]
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ெதாடர்

ெதாடர் 1 toḍarpu, ெப. (n.)

   1. ெதாடரச்் ,

   1, 2, 3, 4, 6, 8, பாரக்்க;see {}

   2. நட் ; attachment, friendship.

     'அஞ்  ேகள்ேபாற் பைகவர ்ெதாடர் " ( றள், 882);.

   3. பாட்  ( ங்.);; verse, poem.

     "ஏேனார ்வளங்ெக  ெதாடர்  ேபா ம் மற்ைறய பழ ம்" ( ர ங். ஆேராக. 36);.

   4. ெந ;  ைறைம; rule, principle.

     "உ ெரலா ரிந் ேபாந் ெதாடர் " (ேச . கத்தமா. 82);.

   5 ஒட் ைக ( ன்.);; stickiness.

     [ெதா   → ெதாடர ் → ெதாடர் ]

 ெதாடர்  toḍarpu, ெப. (n.)

   1. உடற்ெறாடர் ; carnal intercourse.

   2. உற ; chemical affinity (சாஅக);.

     [ெதா   → ெதாடர ் → ெதாடர் ]

ெதாடர் ெகாள்-தல்

ெதாடர் ெகாள்-தல் toḍarpugoḷtal,    7 ெச ன்றா .(v.i.)

   1. ெசய் ப் பரிமாற்றம் ெகாள்ள வ  ஏற்ப த் தல்; getin touch with.

ம த் வைரத ்ெதாைலேப ல் ெதாடர்  ெகாண்  நிைலைமைய ளக் ேனன் (உ.வ.);. 
ேபரா ரியேரா  மடல் வ யாகத் ெதாடர்  ெகாண்ேடன் (உவ.);. இந்த ேவைல ல் ேசர ப்பம் 
உள்ளவரக்ள் ேநர யாகத் ெதாடர்  ெகாள்ள ம் (உவ.);.

ெதாடர் ேநாய்

 
 ெதாடர் ேநாய் toḍarpunōy, ெப. (n.)

    றப் ேலேய வாய்த்த ேநாய்; hcreditary disease(சாஅக.);.

     [ெதாடர்  + ேநாய்]

ெதாடர் யர் ந ற்

 
 ெதாடர் யர் ந ற்  toḍarpuyarvunaviṟci, ெப. (n.)

ெதாடர் ல்லா ப்பத் ெதாடரை்ப ம் ெதாடர் ப்பத் ெதாடர ் ன்ைமைய ம் ம் உயர்  
ந ற் யணி:

 a variety of hyperbole in which an imaginary connection is stated between two objects.

     [ெதாடர்  + உயர்  ந ற் ]

ெதாடர் ந்

 
 ெதாடர் ந்  toḍarmurundu, ெப. (n.)

   ெம ெவ ம் ; loose cartilage(சாஅக.);. 

ம வ.  க்ெக ம்

     [ெதாடர ்+  த் ]
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ெதாடர் வைம

ெதாடர் வைம doḍarmuḻuduvamai, ெப. (n.)

   உவமானச ்ெசாற்ெறாடரி ம், உவேமயச ்ெசாற்ெறாடரி ம், ெபா த் தன்ைமையத் ெதரி க் ஞ் 
ெசால் தனித்தனி வ ம் அணி (அணி . 17);; a figure of speech in which the point of comparison is clearly stated 
both in the sentence containing the __,

ெதாடர்

 
 ெதாடர்  toḍarmuṟi, ெப. (n.)

   ஒ வர ்  இனி வழக் த் ெதாடரவ் ல்ைல என்  உ  ெசய்  எ க் ெகா க் ம் ஆதர ச ் ட்  
(W.G);; a deed or promise in writing not to pursue a person further at law.

     [ெதாடர ்+  ]

ெதாடர்ெமா

ெதாடரெ்மா  toḍarmoḻi, ெப. (n.)

   1. இரண்ெட த் க்  ேமற்பட்ட எ த் கைளக் ெகாண்ட ெசால்; a word of more than two letters.

     "இரண் றந் ைசக் த் ெதாடர ்ெமா  ளப்பட" (ெதால். எ த் . 45);.

   2. ெசாற்களால் ஆ ந்ெதாடர;் clause or sentence made up of words.

     "ெதாடர ்ெமா  பலெபா ளன" (நன். 260);.

     [ெதாடர ்+ ெமா ]

ெதாடர்வட்

 
 ெதாடரவ்ட்  toḍarvaḍḍi, ெப. (n.)

   வட் க்  வட் ; compound interest

     [ெதாடர ்+ வட் ]

ெதாடர்வண்

 
 ெதாடரவ்ண்  toḍarvaṇḍi, ெப. (n.)

   பல ெபட் கைளக் ெகாண்ட வண் த் ெதாடர;் train.

ம வ. ெதாடரி

     [ெதாடர ்+ வட் ]

ெதாடர்

ெதாடர்  toḍarvu, ெப. (n.)

ெதாடரச்்  பாரக்்க;see {}

     " ற் ய ற்றத ்ெதாடரவ் ப்பான்" ( வாச. 8, 20);.

ெதாடர்ைவப்

 
 ெதாடரை்வப்  toḍarvaippu, ெப. (n.)

ெதாடரை்வப் க்கணக்  பாரக்்க;see {}

     [ெதாடர ்+ ைவப் ]

ெதாடர்ைவப் க்கணக்

 
 ெதாடரை்வப் க்கணக்  toḍarvaippukkaṇakku, ெப. (n.)

   வங் , அஞ்சல் நிைலயம் த யவற் ல் ப் ட்ட ஆண் கள் வைரத் ங்கள்ேதா ம் ெதாடரந்்  
ஒ  ெதாைகையச ்ேச த்  வட் ேயா  ம்பப் ெப தல்; recurring deposit in a bank or post office, etc.

     [ெதாடரிைவப்  + கணக் ]
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ெதாடரர்

 
 ெதாடரர ்toḍarar, ெப. (n.)

   ேம னர ்(அக );; dependents.

ெதாடரல்

 
 ெதாடரல் toḍaral, ெப. (n.)

கடல் (அகநி);:

 sea,

     [ெதா   → ெதாடர ்+ அல் = ெதாடரல்]

ெதாடரா

ெதாடரா  toḍarāmuṟi, ெப. (n.)

    தைலயாவணம் (யாழ்.அக.);; deed of renunciation

   2. ெதாடர்  பாரக்்க;see {}

     [ெதாடர ்+ ஆ . 'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல]

ெதாடரி

ெதாடரி toḍari, ெப. (n.)

   1. ெச  வைக; a species of jujube.

   2.  டெ்ச  வைக; a thorny straggling shurb.

     "க ந் தான் ங் ெகா ட ்ெடாடரி ம்" (ெப ங்.உஞ்ைசக், 52,  38);.

   3.  தெ்தாடக் ; tiger stopper.

     [ெதா   → ெதாடர ் → ெதாடரி]

 ெதாடரி2 toḍari, ெப. (n.)

ெதாடரவ்ண்  பாரக்்க;see {}

ம. ெதாடரி,  ரி

 ெதாடரி3 toḍari, ெப. (n.)

   மாைழ வைளயத் ெதாடர;் chain.

     [ெதாடல்  → ெதாடர ் → ெதாடரி (ேவக. 257);]

ெதாடரிைசக்

 
 ெதாடரிைசக்  toḍarisaikkuṟi, ெப. (n.)

   ெசால் ம் ெபா  இரண்  மாத் ைரக் காலம் நி த் ம் ெபா ட்  இ ம் அைரப் ள்ளி 
(யாழ்ப்.);; semi-colon

     [ெதாடர ்+ இைச +  ]

ெதாடரி -தல்

ெதாடரி -தல் doḍariḍudal,    20 ெச. ன்றா  (v.t.)

   இைட டா  ெசய்தல்; to work at continuously.

     "பா நான் ெதாடரிட்டெதா ல்க ெளல்லாம்" (தா . மைலவளர.் 4);.

     [ெதாடர ்+ இ -.]
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ெதாடரியம்

 
 ெதாடரியம் toḍariyam, ெப. (n.)

   ெபா ள் ற் ப்ெப மா  எ வாய், பயனிைல ஆ யவற்ைறக் ெகாண்ட ெசாற் ட் ; set of words 
completed in itself, containing subject and predicate.

     [ெதாடர ்+ இயம்]

வாக் யம் என்ப  வடெசால்

 ெதாடரியம் toḍariyam, ெப. (n.)

ற் ,  னா ேபான்றவற்ைற ெவளிப்ப த்த ைனச ்ெசால்ைல உள்ளடக் ய ற் தெ்தாடர:்

 sentence.

     [ெதாடர+்இயம்]

ெதாடரியல்

 
 ெதாடரியல் toḍariyal, ெப. (n.)

   ெசாற்ெறாடர ்அைமப் ன் ைறகைள ம் ெசாற் ெறாடரக் க் ைட லான உறைவ ம் 
ளக் ம் ெமா யற் ரி ; syntax.

     [ெதாடர ்+ இயல்]

ெதாடெர த்

 
 ெதாடெர த்  toḍareḻuttu, ெப. (n.)

   அவன த் தான், வந்த த்தான் என் டங்களில் னகர ம் தகர ம் ேபால் நிைலெமா  ற்ைற ம் 
வ ெமா  தைல ம் த  நிற் ம் எ த்  (யாழ்அக.);; the letter formed by the combination of the final 
consonant or the final shortened 'u' of a word and the initial vowal of the succeeding word as or in

அவன த்தான் and த in வந்த த்தான்.

     [ெதாடர ்+ எ த் ]

ெதாடெரா க்

 
 ெதாடெரா க்  toḍaroḻukku, ெப. (n.)

   தைட ல்லாத ஒ க் ; uninterrupted or free flow of anything(சாஅக);.

     [ெதாடர ்+ ஒ க் ]

ெதாடல்

 
 ெதாடல் toḍal, ெப. (n.)

ெதாடரி பாரக்்க;see {}

     [ெதா   → ெதாடர ் → ெதாடல்]

ெதாடலவம்

 
 ெதாடலவம் toḍalavam, ெப. (n.)

   ெநட் ; pith(சாஅக.);.

ெதாட

ெதாட  toḍali, ெப. (n.)

ெதாடரி1 (யாழ்அக.); பாரக்்க;see {}

     [ெதா   → ெதாடரி  → ெதாட ]
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ெதாடைல

ெதாடைல toḍalai, ெப. (n.)

   1. ெதாங்க ைக; hanging, suspension.

     "ெதாடைல வாளர"் (ம ைரக். 636);.

   2 மாைல; garland.

     "ெதாடைலக் ந்ெதா " ( றள், 113.5);.

   2. மகளிர ் ைளயாட் வைக ( வா.);; a girls game.

   3. மணிக்ேகாைவகளால் ெதா க்கப்பட்ட ேமகைல; jewelled girdle.

     "ெதாடைல யல் ற் ெறா த்ேதாண் மகளிர"் ( றநா. 339);.

     [ெதா   → ெதாடல்  → ெதாடைல (ேவக 251);]

ெதாடவல்

ெதாடவல் toḍaval, ெப. (n.)

   மாைல (அகநி.);; garland

     [ெதா   → ெதாட   → ெதாடவல் (ேவக. 257);]

ெதாடாக்காஞ்

ெதாடாக்காஞ்  toṭākkāñji, ெப. (n.)

   ேபாரப்் ண் ற்ற தன் கணவைனப் ேபய் ண் தைல நீக் ய மைன  தா ந் ண்டா த்தைலக் 
ம் றத் ைற ( .ெவ. 4.19);; a theme describing the devils being scared away by the ghastly wounds of a warrior 

lying in the battle field.

ெதாடாசச்ா

 
 ெதாடாசச்ா  toṭāccāti, ெப. (n.)

    ண்டாக் லம்; untouchable caste.

ம வ,  ழ்சச்ா

     [ெதா  + ஆ + சா . 'ஆ' எ ரம்ைற இைட ைவ]

ெதாடாப்

ெதாடாப்  toṭāppū, ெப. (n.)

   1.  ரிந்த ; blossomed flower.

   2. ெபண்  மலர;் கன்னிப் ; an organ of the female genital (சாஅக.);.

     [ெதா  + ஆ +  . 'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல]

ெதா

ெதா  toḍi, ெப. (n.)

   1. வைள ; curve, bend.

     "ெதா வைளத் ேதா ம்' ( லப். 10:128);.

   2. ைகவைள ( ங்.);; braccle.

     " ந்ெதா  க த்தைகச ்சாபம்பற் " ( றநா. 77);.

   3. ேதாள் வைள,

 armlet,

     "நீப்ப நீங்கா  வரின்வைர யைமந் ... ேபாக் ல் ெபாலந்ெதா " (நற். 136);.

   4.  ரவைள;

982

www.valluvarvallalarvattam.com 12064 of 19068.



ெதா ெயா

ெதா ெயா  toḍiyoḍu,  armlet.

     "வ ெக  தடக்ைக ெதா ெயா  டரவ்ர" (ம ைரக் 720);. 

 ring, ferrule, ornamental knob of an elephant's tusk.

     "ெதா த்தைல த்தண் ன் " ( றநா. 243);.

   5. பாைறக் ண களில் ப யாக உதவ ெவட்டப்ப ம் ற் வட்டம் (இ.வ.);; circular projections in stone 
wells serving as steps.

   6. பலம் என் ம் பண்ைடய எைடயள ; a standard weight.

     "ெதா ப்  கஃசா ணக் ன்" ( றள். 103);.

ெதா

ெதா  toḍisu, ெப. (n.)

    த் ைவப் ; illegitimate connections, concubinage.

     [ெதா   → ெதா க  → ெதா க ( தா. 86);]

 ெதா 2 toḍisu, ெப. (n.)

   1. உடந்ைத; support.

   2. ெதாடர் ; connection.

     [ெதா க  → ெதா க]

ெதா த்தைல த்தண் னார்

ெதா த்தைல த்தண் னார ்toḍittalaiviḻuttaṇḍiṉār, ெப. (n.)

    றநா ற் ல் 243 ஆம் பாடைல இயற் ய லவர;் an ancient poet, author of 243rd poem in __,

     [ெதா த்தைல த்தண்   → ெதா தைல த்தண் னார]்

ெதா மகள்

ெதா மகள் toḍimagaḷ, ெப. (n.)

ற  பாரக்்க;see {}

     "ெதா மண் ரற் ேபால்" (க த். 36, 4);.

     [ெதா  + மகள்]

ெதா ேயாள்

 
 ெதா ேயாள் toḍiyōḷ, ெப. (n.)

   ெபண்; woman.

     [ெதா   → ெதா ேயாள்]
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ெதா ேயாள் ெபளவம்

ெதா ேயாள் ெபளவம் toḍiyōḷpeḷavam, ெப. (n.)

    மரியா ; the ancient river kumari.

     [ெதா ேயான் + ெபளவம்]

மரியாற்ைறக் கடல்ெகாண்ட ன், அவ் டத் ள்ள கடல் மரிக்கடல் எனப்பட்ட . இப்ேபா  
அப்பக்கத் ள்ள நிலக்ேகா  மரி ைனெயன்னப்ப ற .

ேகாவலன் காலத் ல் மரியா  இ ந்தைம, மாடலன் என் ம் மைறேயான் அ ல் நீரா  ட் த் 
ம் ம்ேபா , ம ைர ல் ேகாவலைனக் கண்டதாகக் ம் லப்ப காரச ்ெசய் யால் 

அ யலா ம். ேகாவலன் இறந்  ல ஆண் கட் ப் ன்,  மரியாற்ைறக் கடல் ெகாண்ட . அதன் ன் 
லப்ப காரம் இயற்றப் பட்ட னால், ெதா ேயாள் ெபளவ ம்" என்  ெதற் ற் கடெலல்ைல 
றப்பட்ட .

     'ெதா ேயாள் ெபளவம்' என்பதற்  அ யாரக்்  நல்லார ் ய ப் ைரயாவ :

     "ெதா ேயாள் - ெபண்பாற் ெபயராற் மரிெயன்பதா ற் . ஆகேவ, ெதன்பாற் கண்ணேதார ்
ஆற் ற் ப் ெபயராம். ஆனால், ெந ேயான் ன்ற ம் ெதா ேயாள் ந ெமன்னா  
ெபளவ ெமன்ற  என்ைனெயனில்,  த ா க்கண், ெதன் ம ைரயகத் த் தைலசச்ங்கத் , 
அகத் யனா ம் மரேவ ம் ரஞ் ர ் நாகராய ம் நி ன் ழவ ம் என் வ ள்ளிட்ட 
நாலா ரத்  நா ற்  நாற்பதெ்தான்ப ன்மர,் எண்ணிறந்த பரிபாட ம் நாைர ம் ம் 
களரியா ைர ள்ளிட்டவற்ைறப் ைனந்

ெதரிந் , நாலா ரத்  நா ற்  நாற்ப ற்  யாண்  இரீஇ னார,் காய் ன வ தற் 
க ங்ேகானிறா ள்ளார ்எண்பத் ெதான்ப ன்மர ்அவ டக் யரங்ேக னார ்எ வர ்பாண் ய ள் 
ஒ வன், சயமா ரத்் யனா ய நிலந்த ற் பாண் யன் ெதால்காப் யம் லப்ப த்  
இரீஇ னான். அக்காலத்  அவரந்ாட் த் ெதன்பா  கத் ற்  வடெவல்ைலயா ய பஃ ளி 
ெயன் ம் ஆற் ற் ம் மரிெயன் மாற் ற்  ைடேய எ ற் க்காவதவா ம், இவற் ன் 
நீரம் வாெனன ம ந்த ஏழ்ெதங்க நா ம், ஏழ்ம ைர நா ம், ஏழ் ன் பாைல நா ம், ஏழ் ன் பாைல 
நா ம், ஏழ் ன்ற நா ம், ஏழ் ணகாைர நா ம், ஏழ் ம்பைனநா ம் என் ம் இந்த நாற்பதெ்தான்ப  
நா ம் மரி ெகால்ல த ய பன்மைலநா ம், கா ம் ந ம் ப ம் தடநீரக்் மரி வடெப ங் 
ேகாட் ன் கா ம், கடல்ெகாண்ெடா  தலாற் மரியா ய ெபளவெமன்றாெரன் ணரக். இஃ  
என்ைன ெப மாெறனின், 'வ ேவெல ந்த ெகா ங்கடல் ெகாள்ள’ என்பதனா ம், கணக்காயனார ்
மகனர ்நக் ரனா ைரத்த இைறயனார ்ெபா ைரயா ம், உைரயா ரியரா ய இளம் ரண வ கள் 

க ைரயா ம் றவாற்றா ம் ெப ம் என்ப .

இ ல், பஃ ளியாற் ற் ம் மரிக் ம் இைட ள்ள ேசய்ைம 700 காவதம் என்  றப்பட் ள்ள . 
இப்ேபா  ஒ  காவதம் பத் ைமல் என் ம் ெசால்லப்ப ற .  ற்காலத் ல் அ  எத் ைணச ்
ேசய்ைமையக் த்தேதா ெதரிய ல்ைல. இக்கால அள ப்ப  ெகாண்டா ம், ெதன் வத் ற் ம் 
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ெதா

ெதா 1 toḍu, ெப. (n.)

   ப ெவ ம் ; collar bone.

     [ேதாள்  → ெதாள்  → ெதா ]

 ெதா 2 doḍudal,    17 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1.  ண் தல்; to touch, come in contact with feel or perceive by the touch.

     "ெதா ற்க  னல்ல " ( றள், 11.59);.

   2.  த்தல்; to handle, take hold of, use.

     "ெதாட்ட ைலச ் லந் ளக் வார"் (கத்த .  ரபத.் 38);.

   3. ெபா ந் தல்:

 to be connected, united with or joined to.

   4. அணிதல்; to put on, as a ring, clothes.

     " றாேவ ெற ய ேமா ரந் ெதாட்டாள்" (க த். 84, 2.3);.

   5. ேதாண் தல்; to dig, scoop out, excavate.

     " ணா.அ  கைரெபா  ெதா கடற் ணக் ம்"

   6.  ைளத்தல்; to pierce through.

     "உழைல மரத்ைதப்ேபாற் ெறாட்டன ேவ " (க த். 106);.

   7. ெதாடங் தல்; to begin.

     "அன்  ெதாட்டனங்கேன யா னான்" (கம்பரா. தாடக. 1);.

   8. ெச த் தல்; to discharge, as an arrow or other missile.

     "க ங்கைணக டம்ைமத் ெதாட்டனன்' (கத்த . ரபன்மன்வ. 191);.

   9. உண் தல் ( டா.);; to eat.10.

   நிைனத்தல்; to think.

     "நின்ெப ைல ழ்க ெவன் ளத் னிற் ெறாடா ன்" (கல்லா. 52, 5);.

   11. இைசக் க  இைசத்தல்; to play, as a musical instrument;

 to beat, as a drum.

     "க த்த யவ ரியதெ்தாட் டன்ன" (ம ைரக். 304);. 

   12 கட் தல்; to fasten, insert.

     " ண் ணி கைளந்தகா ெலாண்கழ ெறாட் " ( றநா. 77);.

   13. அ த்தல்; to strike, beat.

     "த கா கைள நான் ெதாட் த் த ேறன்" (ஈ . 3, 5  ர.);.

   14.  தல்; to strain, squeeze out as juice.

     "நற ந் ெதா ன்" ( றநா. 262);.

   15. ஆைண டதல்; to swear upon.

     "ெதாட்  த்ேத னவைன' ( வக. 1876);.

   16. எ த்தல்; to take up, lift.

     "ப கன் ைல ெதாட்டாேன" ( வக.  1862);,

   17. ெவ த்தல்; to wash, as clothes.

     "இவற்ைறத ்ெதாட்டப " (ஈ . 10,5,6);.

   18. மகளிெரா  தல் (இ.வ.);
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ெதா க்கம்

 
 ெதா க்கம் toḍukkam, ெப. (n.)

   ெபான் ( ங்.);; gold

ெதா க்

ெதா க்  toḍukku, ெப. (n.)

ெதா க்  பாரக்்க;see {}

     [ெதா   → ெதா க்  ( தா. 86);]

ெதா கடல்

ெதா கடல் toḍugaḍal, ெப. (n.)

    ழ்க்கடல்; eastern ocean

     " ணா அ  கைரெபா  ெதா கடற் ணக் ம்" ( றநா. 6);.

     [ெதா  + கடல்]

ெதா க

 
 ெதா க  toḍugaḍi, ெப. (n.)

   ேமற்க ; bite,

ெதா க

 
 ெதா க  toḍugayiṟu, ெப. (n.)

   உழ க் க ; rope used in ploughing

ம. ெதா  கய

     [ெதா  + க ]

ெதா கழல்

 
 ெதா கழல் toḍugaḻl, ெப. (n.)

   ெச ப்  (அகநி.);; slippers

     [ெதா  + கழல்]

ெதா க

 
 ெதா க  toḍugaṟi, ெப. (n.)

   உண டன் ேசரத்் ச ்சாப் வதற்கான காய்க  ேபான்ற உண  ெபா ள்; dish prepared to go with 
courses of a meal.

இரண்  வைகத் ெதா  க டன் ந்  ஏற்பா  ெசய் ள்ேளன்.

     [ெதா  + க ]

ெதா ம்

 
 ெதா ம் toḍugilum,  .அ.(adv.)

   ஒ  ெபா ம் (யாழ்ப்.);; it all, in any wise.
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ெதா

 
 ெதா  toḍuguṟi, ெப. (n.)

    ண  ெவட் ம் ன் அவ் டத் ல் உள்ள நீரின் ஆழம், தன்ைம அ வதற் ப் ன்பற்றப்ப ம் 
வழக் ; a measurement used to know the depth of the well before digging.

     [ெதா  +  ]

உடம் ன் ஒ  ப ைய ெநற் , ைக கால், கண், கா .  க்  எனதெ்தாட்  அதற்  வ க்கப்பட்ட 
ெந களின் லம் நீரியல்  அ தலா ம் (கட்டட);.

ெதா ைக

ெதா ைக toḍugai, ெப. (n.)

   1. ெதா தல்; touching.

   2.  த்தல்; taking hold of(சாஅக.);.

     [ெதா   → ெதா ைக]

ெதா

 
 ெதா  toḍusu, ெப. (n.)

ெதா  பாரக்்க;see {}

ெதா ைவ

 
 ெதா ைவ toḍusuvai, ெப. (n.)

   உண டன் ெகாள் ம் ஊ காய்,  ைவயல் த யன; a relish to food condiment(சாஅக.);.

     [ெதா  +  ைவ]

ெதா த்

 
 ெதா த்  toḍuttu, இைட (part.)

    தல்; from, ever since.

அன்  ெதா த் .

     [ெதா   → ெதா த் ]

ெதா த் -தல்

ெதா த் -தல் doḍudduviḍudal,    18 ெச. . (v.i.)

   1. ேசரத்் க் கட் தல்; to fasten together;

 to take on.

   2. ெந தவ ச ்ேசரத்்தல் ( ன்.);; to unite persons irregularly in marriage.

   3. நீக் தல் ( ன்.);; to put out, as an apprentice.

   4. ஒவ்ெவான்றாய் அல்ல  ஒவ்ெவா வராய்ப் ேபாம்ப  ெசய்தல் (இ.வ.);; to cause to go in single file.

     [ெதா த்  +  -.]

ெதா த் ைவ-த்தல்

ெதா த் ைவ-த்தல் toḍuttuvaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   எளிதாக இைணத்தல்; to attach, fasten or stich lightly.

     [தா த்  + ைவ-.]

ெதா ைண

 
 ெதா ைண doḍuduṇai, ெப. ( .)

   உத ; help.

     [ெதா  +  ைண]
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ெதா ேதால்

ெதா ேதால் toḍutōl, ெப. (n.)

ெச ப்

 sandals, slippers (பட் னப். 265);. 

ம வ. காலணி

     [ெதா  + ேதால்]

ெதா ப்

 
 ெதா ப்  toḍuppi, ெப. (n.)

    றங் ேவான்; slanderer, tale-bearer.

     [ெதா   → ெதா ப் ]

ெதா ப் க்கட் -தல்

ெதா ப் க்கட் -தல் doḍuppukkaḍḍudal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மன ேயா  ன்பற் தல்; to pursue with malice.

     [ெதா ப்  + கட் -.]

ெதா ப் க்கத்

 
 ெதா ப் க்கத்  toḍuppukkatti, ெப. (n.)

   பட்டாக்கத்  ( ன்.);; a sword with an iron gard covering the arm upto the elbow.

     [ெதா ப்  + கத் ]

ெதா ப் க்காரன்

ெதா ப் க்காரன் toḍuppukkāraṉ, ெப. (n.)

   1. கள்ளக் கணவன்; paramour.

   2. ெந ங் ய நண்பன்; intimate friend.

     [ெதா ப்  + காரன்]

ெதா ப் ரசம்

 
 ெதா ப் ரசம் toḍuppurasam, ெப. (n.)

ேவைத ல் மாற் யரச ்ெசய் ம் ெகாங்கணவர ்ெபான்னாக்கப் பா யத் ல் ெசால் ள்ள 
ெபான்னின் தர யரத்் ம் பத்  வைக இதளியச ்சத் க ள் ஒன் :

 one of mercury preparations contemplated in Konganavar's work in Alchemy which is capable to increase the fineness of 
gold in transmutation of metals(சாஅக.);.

ெதா ப்ெப ம்

 
 ெதா ப்ெப ம்  toḍuppelumbu, ெப. (n.)

   ெபா தெ்த ம் ; bones of a joint.

     [ெதா ப்  + எ ம் ]

ெதா பதம்

 
 ெதா பதம் doḍubadam, ெப. (n.)

   ேசா (w);; boiled rice.

     [ெதா  + பதம்]

988

www.valluvarvallalarvattam.com 12070 of 19068.



ெதா யாக

ெதா யாக toḍubiḍiyāka,  .எ. (adv.)

   1. இைட டாமல்; continuously;in quick succession.

   2.  ைரவாக; with all speed, expeditiously.

ேவைல ெதா யாக நடக் ற .

     [ெதா  +   + ஆக]

ெதா வழக்

ெதா வழக் 1 toḍuvaḻkku, ெப. (n.) 

   ெதாடரந்்  வ ம் வழக்  (W.G.);; a long - pursued litigation.

   2.  டா  பற் வ ம் வழக்கம்; persistent habit.

     " ம் ேமா ெதா வழக்காய்" (தா . பரி . 5);.

     [ெதா  + வழக் ]

 ெதா வழக் 2 toḍuvaḻkku, ெப. (n.)

   கள்ள வழக் ; litigation on false hood.

     [ெதா  + வழக் ]

ெதா வாய்

ெதா வாய் toḍuvāy, ெப. (n.)

   1.  டம் (யாழ்ப்.);; confluence or junction, as of two rivers or of a river with the sea.

   2.  றங் ைக  (அகநி.);; slander, aspersion

     [ெதா  + வாய்]

ெதா வான்

ெதா வான் toḍuvāṉ, ெப. (n.)

    ைணய  மா கைளத் ெதா க் ங் க  (யாழ்ப்);; rope attached to a pole with a swivel to which the 
inneryoke of oxen is tied, the others being tied Oxto Ox.

     [ெதா   → ெதா வான்]

 ெதா வான்2 toḍuvāṉ, ெப. (n.)

   அ வானம்; horizon, as the place where the heavens touch the earth.

     [ெதா  + வான். வான் = வானம்]

ெதா வான்க

 
 ெதா வான்க  toḍuvāṉkayiṟu, ெப. (n.)

ெதா வான் ( ன்); பாரக்்க;see {}

     [ெதா வான் + க ]

ெதா வானம்

ெதா வானம் toḍuvāṉam, ெப. (n.)

ெதா வான்2 பாரக்்க;see {}

     [ெதா வான்  → ெதா வனம்]

ெதா ண்

ெதா ண்  toḍuviṇḍu, ெப. (n.)

ெதாடரி1 பாரக்்க;see {} (சா.அக);

     [ெதா  +  ண் ]
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ெதா லங்

 
 ெதா லங்  toḍuvilaṅgu, ெப. (n.)

   இ வைரத ்தைளக் ம் லங்  (யாழ்.அக);; fetters binding two persons to each other.

     [ெதா  +__,]

ெதா

ெதா  toḍuvu, ெப. (n.)

   1. ெகால்ைல (ச .);:

 paddock, in closed ground adjoining a house.

   2. கள ; theft.

     "ெவண்ெணய் ெதா ண்ட"( வ்.  வாய். 3,5,3. );.

     [ெதா   → ெதா .  டை்டத் ெதாடரத்்த ெகால்ைல ( தா. 86);]

ெதா ைவ

ெதா ைவ toḍuvai, ெப. (n.)

   1. ெதா த் ப்ப ; which is joined or appended.

   2.  ய யாைனையப் ப ற் ம் யாைன; tame elephant to which a wild one is enchained for taming.

   3. பாங்கன்

 associate, crony.

   4. ைவப் க் காதலர;் man and woman living in concubinage.

 ெதா ைவ2 toḍuvai, ெப. (n.)

   ஒன் ன் ேசரக்்ைக; anything or part appended something subsidiary hanging or attached (சாஅக.);.

     [ெதா   → ெதா ைவ]

ெதா ைவவள்ளம்

 
 ெதா ைவவள்ளம் toḍuvaivaḷḷam, ெப. (n.)

    ைணச ் பட  ( ன்.);; boat attached to a dhoney.

     [ெதா ைவ + வள்ளம்]
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ெதாைட

ெதாைட1 toḍaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

ைட-த்தல்பாரக்்க: see {}

     " ன்பந் ெதாைடக் த் ைணவன் காண்" (அ ட்பா. 9,  . ெநஞ்ச .190);.

     [ ைட  → ெதாைட (ெகா.வ);]

 ெதாைட toḍai, ெப. (n.)

   1.  ரரின் ஐம்ெப ஞ் ெசய்ைகக ெளான்றா ய அம்ெபய்ைக; discharging, shooting.

     "ெசந்ெதாைட ைழயா வன்க ணாடவர"் ( றநா. 3);. ( வக. 16 76, உைர);

   2.  ன் ைக; braiding, weaving.

     "ெதாைட  வற்கைல யாைட" (கம்பரா.  தற்ேபா. 109);.

   3. இைடயறாைம; unbroken succession or continuity.

     "ெதாைட  றா ன் ேற ம் (கம்பரா. நாட் ப் 9);.

   4. கட் ைக; fastening, lying.

     "ெதாைட மாண்ட கண்ணியன்" (க த். 37);.

   5. எற் ; kicking, stroke.

     "ஒ ெதாைடயான் ெவல்வ  ேகா " (நான்மணி. 54);.

   6. ெதாடரச்் ; series, train, succession.

     "தாபதர ்ெதாைட மைற ழக் ம்" (கல்லா. 39, 10);.

   7. வடம்; string.

     " த் த் ெதாைட" (பரிபா. 6,16);.

   8. சந் ; joints of the body.

     "வணங்  ெதாைடப் ெபா ந்த வ ெக  ேநான்றாள்" ( றநா. 78);.

   9. ெகாத் ; cluster, bunch.

     "ெதாைடமலர ்ெவ க்ைக ேயந் " ( வக. 2708);.

    மாைல ( ங்.);; flower garland.

   11. மலர ் க் ; compactness of an unblown flower.

     "ெதாைடய ழ் தண் வைள ( .ெவ.ெபா . 1);.

   12. யாழ் நரம் ; lute string.

   13.  ல் ன் நாண் ( ங்.);; bowstring.

     "ெதாைடைய நிரம்ப வாங்  டாத ன்ேப" ( வக. 2320);.

   14. அம்  ( டா.);; arrow.

   15. ப க்கட் :

 stairs, Step.

     " ந்ெதாைட ெந ம்ப க்கால்" (பட் னப். 142);.

   16. க த்  ரண்; question, criticism.

     "ெதாைட ைட ழாத் ெதாைட ைட ன்னி" ( .ெவ. 8, 19);

   17. ெதாடரெ்மா  (அக.நி.);பாரக்்க;see {}

   18. தா ; bunch of fruits.

     " மாண்ட ந்ேதன் ெறாைட " ( வக. 31);.

   19. ம ற்கற்  ( வா.);; surrounding wall, bulwark, fortification.
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ெதாைடக்க

 
 ெதாைடக்க  toḍaikkayiṟu, ெப. (n.)

   கலப்ைப கதெ்தா  எ ைத இைணக் ம் க  (இ.வ.);; small rope used in tying the plough-ox to the 
yoke.

     [ெதா   → ெதாைட + க ]

ெதாைடக்க ட்

 
 ெதாைடக்க ட்  toḍaikkavuḍḍi, ெப. (n.)

ெதாைடசச்ந்  பாரக்்க;see {} (சாஅக.);.

     [ெதாைட + க ட் ]

ெதாைட ள் -தல்

ெதாைட ள் -தல் doḍaigiḷḷudal,    6 ெச. ன்றா . (v.t.)

ெதாைடநி ண் -தல் பாரக்்க; __,

     [ெதாைட +  ள் -.]

ெதாைடெகாள்( )-தல்

ெதாைடெகாள்( )-தல் doḍaigoḷḷudal,    13. ெச. ன்றா . (v.t.)

   கண்ட தல்; to learn, understand.

     "வ ேல ெதாைடெகாண்ேட ெனன் றார"் (ஈ . 2,5,5);.

     [ெதாைட + ெகான்-.]

ெதாைடசச்ந்

ெதாைடசச்ந்  toḍaiccandu, ெப. (n.)

   1. கவட் ; that part in the fold between the thigh and the scrotum.

   2.  ைடசச்த் ; the lowest part of the abdominal wall near its junction with the thigh.

   3. ெதாைடந  பாரக்்க;see {} (சாஅக.);.

     [ெதாைட + சத் ]

ெதாைடசச்ந் ேநாய்

 
 ெதாைடசச்ந் ேநாய் toḍaiccandunōy, ெப. (n.)

   கவட்  ேநாய்; disease of the groin (சாஅக.);.

     [ெதாைட + சத்  + ேநாய்]

ெதாைடசச்ந் ெபா த்

 
 ெதாைடசச்ந் ெபா த்  toḍaiccanduboruttu, ெப. (n.)

   இ ப் ப் ெபா த் ; hip joint.

ம வ. பந் ண்ண ட்

     [ெதாைட + சத்  + ெபா த் ]

ெதாைடசச்ந் ேராகம்

 
 ெதாைடசச்ந் ேராகம் toḍaiccandurōkam, ெப. (n.)

ெதாைடசச்ந் ேநாய் பாரக்்க: see {} (சாஅக.);.

     [ெதாைட+  சந்  + ேராகம்]

 Skt.__,
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ெதாைடதட் ேவளாளர்

 
 ெதாைடதட் ேவளாளர ்doḍaidaḍḍivēḷāḷar, ெப. (n.)

   பண் தர;் barbers, as honing their razors on the thigh, used in contempt(ெசஅக.);.

     [ெதாைட + தட்  + ேவளாளர]்

ெதாைடதட் -தல்

ெதாைடதட் -தல் doḍaidaḍḍudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெதாைட ல் அ த் க் ெகாண்  ர ைரத்தல்; to show one's bravery or defiance by striking the thigh.

     " ண்ேடாதரன் கண்  ெகாண்டாற் ெறாைடதட் க் ெகாள் வேன." (தனிப்பா. 1, 403, 23);.

   2. சண்ைடக்கைழத்தல் (உ.ம);; to make a challenge to battle(ெசஅக.);.

     [ெதாைட + தட் -.]

ெதாைடதட் தல்

 
 ெதாைடதட் தல் doḍaidaḍḍudal, ெப. (n.)

ணத் ன ல் நீரக்் டத்ைத உைடத்த ன் ெதாைடையத் தட் க்ெகாண்  ற் வ ஞ் சடங் ; __,

 ceremony of tapping one's thigh and going round a corpse in funeral ceremonies(ெசஅக.);.

     [ெதாைட + தட் -.]

ெதாைடந

 
 ெதாைடந  toḍainaḍu, ெப. (n.)

   இ  ெதாைடக க் ம் இைடப்பட்ட இைட ெவளி; space between the thighs(சாஅக.);.

     [ெதாைட + ந ]

ெதாைடந ங்

 
 ெதாைடந ங்  toḍainaḍuṅgi, ெப. (n.)

    க அஞ் பவன் (உ.வ.);; extremely timid person, coward.

     [ெதாைட + ந ங் ]

ெதாைடந ங் -தல்

 
 ெதாைடந ங் -தல் doḍainaḍuṅgudal, ெச. . . (v.i.)

    க ம் அஞ் தல்; feel timid.

ெசயலாள டன் ேபச ஏன் ெதாைட ந ங் றாய்?

     [ெதாைட + ந ங் ]

ெதாைடநரம்

 
 ெதாைடநரம்  toḍainarambu, ெப. (n.)

   ெதாைட ன் ன் ற ள்ள ஒ  ெபரிய நரம் ; a big nerve that passes down the back of the thigh(சாஅக.);.

     [ெதாைட + நரம் ]
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ெதாைடநரம் வாதம்

 
 ெதாைடநரம் வாதம் toḍainarambuvātam, ெப. (n.)

    ளிரச்் யான உண கைள யாக உண்பதால் உண்டா ம் ஊைத ேநாய்; a painful affection of the 
large nerve passing down the back of the thigh due to consuming cooling substances, sedentary habit etc., (சாஅக.);.

     [ெதாைட + நரம்  + வாதம்]

ெதாைடநாளம்

 
 ெதாைடநாளம் toḍaināḷam, ெப. (n.)

ெதாைட ன் அரத்த நரம்  (இங்.ைவ.);:

 femoral vein.

     [ெதாைட + நாளம்]

ெதாைடநி ண்  –தல்

ெதாைடநி ண்  –தல் doḍainimiṇḍudal, ெப. (n.)

   5 ெச. ன்றா . (v.t.);

   1. ெதாைடையக் ள் தல்; to pinch the thigh, as a punishment.

   2.  ண்  தல் (உ.வ.);; to stimulate.

   3. நிைன ப த்தல்; to call one's attention, remind, as by pinching

     [ெதாைட +  ண் -.]

ெதாைடேநர்ப்ேப

 
 ெதாைடேநரப்்ேப  toḍainērppēci, ெப. (n.)

   நீளப்ேபாக் ள்ள ெதாைடசச்ைத; Straight muscle of the thigh(சாஅக.);.

ெதாைடப்பற்

 
 ெதாைடப்பற்  toḍaippaṟṟu, ெப. (n.)

ெதாைடெயன் ப்  (உ.வ.);:

 thigh.

     [ெதாைட + பற் ]

ெதாைடப்பா

 
 ெதாைடப்பா  toḍaippāḍu, ெப. (n.)

    ைட காலணி; appendage, as sandals, etc.

     [ெதா  + பா ]

ெதாைட ரண்

ெதாைட ரண் toḍaimuraṇ, ெப. (n.)

    ரண்ெடாைட; antithesis, in the first foot of a verse,

     "ெசம்ைம ப ைம ெதாைட ரண்' ( வக. 2, உைர.);.

     [ெதாைட +  ரண்]
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ெதாைடயகரா

 
 ெதாைடயகரா  toḍaiyagarāti, ெப. (n.)

   ச ரகரா ப் ரி ள் எ ைகயாக வ வதற் ரிய ெசாற்கைளக் ம் அகர த ; a section of __,

     [ெதாைட + அகரா ]

ெதாைடயகற் ம்ேப

 
 ெதாைடயகற் ம்ேப  toḍaiyagaṟṟumbēci, ெப. (n.)

ெதாைடையக் கவரந்் ள்ள நாரப்் பாகத்ைத இ கச ்ெசய் ம் சைத:

 the muscle that tightens the fibrous sheath of the thigh(சாஅக.);.

ெதாைடய ைழ

ெதாைடய ைழ toḍaiyaḍiāḻai, ெப. (n.)

   ெதாைட ட் க் க் ழ்வாராமல் ம ரின் க் ம் வாைல ைடைமயா ய மாட் க் ற்றவைக 
மாட் வா. 18); a defect of cattle which consists in having a short hairless tail

     [ெதாைட + அ  +  ைழ]

ெதாைடயானந்தம்

ெதாைடயானந்தம் toḍaiyāṉandam, ெப. (n.)

   அளெபைடத் ெதாைடப்பாட் ள் பாட் ைடத ்தைலவன  ெபயரச்ாரத்்  அளெப ப்பதெ்தா க் ம் 
ற்றம் (யாப். . 522);; use of __,

     [ெதாைட + ஆனந்தம்]

ெதாைடெய ம்

 
 ெதாைடெய ம்  toḍaiyelumbu, ெப. (n.)

   ெதாைட ள்ள எ ம் ; thigh bone, femur.

     [ெதாைட + எ ம் ]

ெதாைடெய ம் க்கைவ

 
 ெதாைடெய ம் க்கைவ toḍaiyelumbukkavai, ெப. (n.)

ெதாைடசச்ந் ெபா த்  பாரக்்க;see {} (சாஅக.);.

     [ெதாைட + எ ம்  +  ைவ]

ெதாைடவாதம்

ெதாைடவாதம் toḍaivātam, ெப. (n.)

   1. ெதாைட ல் ஏற்ப ம் ஊைத ேநாய்:

 painful affection of the muscles of the thigh.

   2. அகைவ ரச்் யால் ெதாைட நரம் ல் ஏற்ப ம் இ ப்  ேநாய்; inflammation of the nerve of the 
thigh(சாஅக);.

     [ெதாைட + வாதம்]

ெதாைடவாைழ

ெதாைடவாைழ toḍaivāḻai, ெப. (n.)

   1. அ த் ெதாைட ற் றப்ப ம் ெவள்ைள ேநாய்; abscess in the thigh or near the groin.

   2.  க்கக்கால்; milkleg, white leg, swelled leg.

   3. ம ந் ச ்ெச வைக (யாழ்ப்.);; a plant, used in curing tumour,

     [ெதாைட + வாைழ]
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ெதாைட ல்ைல

 
 ெதாைட ல்ைல toḍaivillai, ெப. (n.)

    ய வட்டத் தைலயைண; small round cushion(ெசஅக.);.

     [ெதாைட +  ல்ைல]

ெதாண்டைக

 
 ெதாண்டைக toṇṭagai, ெப. (n.)

ஆெதாண்ைட:

 thorny or ceylon on caper(சாஅக.);.

ெதாண்டச்

ெதாண்டச்  toṇṭacci, ெப. (n.)

ெதாண் 4, பாரக்்க;see {}

     [ெதாண்   → ெதாண் த்   → ெதாண் ச்   → ெதாண்டச் ]

ெதாண்டத்

 
 ெதாண்டத்  toṇṭatti, ெப. (n.)

   ெபண்ைம நலப்பா  ேநாக்  வ த்த நால்வைகப் ெபண் ள் ஒ  ரி ; one of the four classes of women 
classified accroding to lust (சாஅக.);.

     [ெதாண்   → ெதாண் த்   → ெதாண்டத் ]

ெதாண்டப்பைறயன்

 
 ெதாண்டப்பைறயன் toṇṭappaṟaiyaṉ, ெப. (n.)

   ேவளாண் த ய ெதா ல் ெசய்பவன்; a sub-division of the paraiya caste which includes domestic servants.

     [ெதாண்  + பைறயன்]

ெதாண்டர்

ெதாண்டர ்toṇṭar, ெப. (n.)

   1. அ ைமகள்; slaves.

   2. அ யார;் devotees, as slaves of God.

     'ெதாண்டர ் ழாந் ெதா ேதத்த வ ள் ெசய்வாைன" (ேதவா. 228, 3);.

   3. உலகப் பற் ல் ஈ பட்டவர;் persons who are slaves to worldly pleasures.

     "எம்மாைன யைட லாத் ெதாைள லாச ்ெச த் ெதாண்டர"் (ேதவா. 42.9, 3);.

     [ ல்  →  ள்  →  ெதாள்  → ெதா   → ெதா ம்   → ெதாண்   → ெதாண்டர]்

 ெதாண்டர2் toṇṭar, ெப. (n.)

   ஒ  கட் ேலா ெபா நல அைமப் ேலா ஊ ய ல்லாமல் பணி ெசய்பவர;் worker in a party, volunteer in 
a service organization.

ேதரத்ல் ேநரத்  ெதாண்டரக்ள் இல்லா ட்டால் கட் க்  ெவற்  வாய்ப்ேப இல்ைல (உ.வ.); 
த யக்கத் ெதாண்டரக்ைளத ்தைளப்ப த் ய  தகா  (உ.வ.);.

ெதாண்டர் ர்பர வார்

ெதாண்டர் ரப்ர வார ்toṇṭarcīrparavuvār, ெப. (n.)

   ெபரிய ராண யற் ய ஆ ரியராம் ேசக் ழாரத்ம் பட்டப் ெபயர;் the title given to __,

     "ெதாண்டர் ர ்பர வா ெரனப்ெபயர ் மத் " (ேசக் ழார் . 95);.

     [ெதாண்டர ்+  ர ்+ பர வார]்
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ெதாண்டர ப்ெபா

ெதாண்டர ப்ெபா  toṇḍaraḍippoḍi, ெப. (n.)

   ஆழ்வார ்ப ன்ம  ெளா வர ்( வ். மாைல. 45);; a Vaisnava saint, as the dust lying on the feet of devotees, 
one of ten__,

     [ெதாண்டர ்+ அ ப்ெபா ]

ெதாண்டலக்

ெதாண்டலக்  toṇṭalakkuḻi, ெப. (n.)

   இைறைவக் ைனநீர ்வால் வ யாக ம் பள்ளம்; water pit where the drawing water from the well is poured.

     [ெதாண்டலம் +   + ேவக. 285]

ெதாண்டலம்

ெதாண்டலம்1 toṇṭalam, ெப. (n.)

   1. யாைனத் க்ைக  ( டா);:

 elephant's trunk.

     " ரம்க ந்  ெதாண்டலம் பற் " (கத்த , அமரச் . 83);.

   2.. கள் ( வா.);

 toddy (ெசஅக.);.

     [ ல்  →  ன்  → ெதான்  → ெதாண்  → ெதாண்   → ெதாண்டலம்]

 ெதாண்டலம்2 toṇṭalam, ெப. (n.)

   கமைல இைறைவ ன் ைனத் ேதால்வால்; trunk of leather container which used for drawing water from well.

     [ெதான்  → ெதாண்   → ெதாண்டவம் (ேவக. 285);]

ெதாண்டா -தல்

ெதாண்டா -தல் doṇṭāṭudal, ெச. . . (v.i.)

   பணி ெசய்தல்; to serve.

ெதாண்டா த் ரிேவைன (ேதவா. 677, 5);.

     [ெதாண்  + ஆ -.]

ெதாண்டான்க

 
 ெதாண்டான்க  toṇṭāṉkayiṟu, ெப. (n.)

   ெதாண்டா டன் இைணக்கப்பட்  கத் த ல் கட்டப்பட்ட க ; coir used to tie with yoke and leather 
trunk in kamalai.

     [ெதாண்டான் + க ]

ெதாண்டான் ச்

 
 ெதாண்டான் ச்  toṇṭāṉkucci, ெப. (n.)

   ெதாண்டாைன ம், ெதாண்டாங் க ற்ைற ம் இைணக் ம் ப ல் உள்ள ச் ; a stick which 
connects trunk of leather container and горе.

     [ெதாண்டான் +  ச் ]

ெதாண் க்கள்

ெதாண் க்கள் toṇṭikkaḷ, ெப. (n.)

   ெநல்லாற் சைமத்த கள்; toddy made from paddy.

     "உண் ந் ெதாண் க் களிதைன" ( வக. 1233);.

     [ெதாண்  + கள்]

ெதாண் ச்

ெதாண் ச்  toṇṭicci, ெப. (n.)

ெதாண் 4 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {} (ெசஅக.);.

     [ெதாண்   → ெதாண்   → ெதாண் த்   → ெதாண் ச் ]
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ெதாண் ப்

ெதாண் ப்  toṇṭippūṭu, ெப. (n.)

   நத்ைதச ் ரிச ்சக்களத் ; a plant skin to bristly button weed (சாஅக.);.

     [ெதாண் 4 +  ]

ெதாண் ேயார்

ெதாண் ேயார ்toṇṭiyōr, ெப. (n.)

   1. ேசாழ லத்ேதார;் the Cholas.

     "வங்க ட்டத் த் ெதாண் ரேயா ரிட்ட வ ம்" ( லப். ஊரக்ாண். 107);.

   2. ேசரர;் the Cheras.

     "ெதாண் ேயார ்ெபா ந" (ப ற் ப். 88);.

     [ெதாண்   → ெதாண் ேயார ்( தா. 156);]

ெதாண் ல்

 
 ெதாண் ல் toṇṭil, ெப. (n.)

   யாைனக் ைக; trunk of elephant

     [ெதாள்  → ெதாண்   → ெதாண் ல்]

ெதாண் வாரம்

 
 ெதாண் வாரம் toṇṭivāram, ெப. (n.)

   ப ரி ங் யானவ க் ரிய ைளசச்ற் ப ; cultivation share in the produce.

     [ெதாண்  + வாரம்]

ெதாண் ச் ரம்

 
 ெதாண் ச் ரம் toṇṭiccuram, ெப. (n.)

   ஈேராட் ள்ள க்ேகா ல்; a temple in __,

ெதாண் ரன்

ெதாண் ரன் toṇṭīraṉ, ெப. (n.)

ெதாண்ைட மான் (M.M. 908); பாரக்்க;see {}

     [ெதாண்ைடமான்  → ெதாண் ரன்]
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ெதாண்

ெதாண் 1 toṇṭu, ெப. (n.)

   1. அ ைமத்தனம் ( ங்.);; Slavery.

   2. கட ள் வ பா  ( டா.);; devotedness to a deity; devoted service.

     '"ெதாண்  ண் " ( வ். மாைல. 5);.

   3. அ ைமயாள்; slave, devoted servant.

     "ெதாண்டா ரவர ்ெதா பேவ"(நாவ , 224);.

   4. ஒ க்கங்ெகட்டவன்-ள்; person of loose character.

   5. ெகாண் தெ்தா ; cattle pound.

   6. ஒ  வைக உள்ளான் ( ன்.);; a kind of snipe.

   7. ேதங்காய் பலா த யவற் ன் ேமற்ெறா  (நாஞ்);; husk, as of coconut.

   8.  வைக(யாழ்அக.);; a plant

   க. ெதாள்ட் ;ெத. ெதாட்

     [ ல்  →  ள்  → ெதாள்  → ெதா   → ெதா ம்   → ெதாண் ]

 ெதாண் 2 toṇṭu, ெப. (n.)

   பைழைம ( வா.);; antiquity, old times, former times.

     "ெதாண்  ேபால ெவவ் லக ந் ேதான் தல் ேவண் ம்"( தாயக . 82,55);.

     [ெதால்  → ெதாள்  → ெதாண்  → ெதாண் ]

 ெதாண் 3 toṇṭu, ெப. (n.)

   ஒன்ப ; nine.

     '"ெதாண் ப  வ ன்"(மைலப . 21);.

     "ெதாண்  தைல ட்ட பத் க் ைற ெய ற் ெறான்பஃ ெதன்ப ணரந்்  ேனாேர" 
(ெதால்.ெபா ள். 413);.

     [ெதாள் +    → ெதாண் ]

ஒன்ப ற்  தலாவ  வழங் ன ெபயர ்ெதாண்  என்ப . ெதாண்  + பத்  = ெதாண்ப  -ெதான்ப  
ஒன்ப . ெதாண்ப  த ல் 90 என் ம் எண்ைணக் த்த . அ ப , எ ப , எண்ப  என் ம் ற 
பத்தாம் இட எண் ப் ெபயரக் டன்,

ெதான்ப  என்பைத ஒப்  ேநாக் க (ஒ.ெமா. 66);. ஒன்ப  என் ம் ெபய க் , ஒன்  ைறந்த பத்  
என்  ெபா ள் வ  ெபா ந்தப் கலல் என் ம் உத் பற் ய . இக் ற் ற்  உ ம் 
இந் ம் உள்ள, உன்னிஸ் (19);, உன் ஸ் (29);, உன்சா ஸ் (39);, உன்சாஸ் (49);, உன்சட ்(59);, உன்த்தர ்
(69);, உன்யா  (79); என் ம் எண் ப் ெபயரக்ள் ஒ கால் சான்றாகலாம். ஆனால், அங் ம், 
அப்ெபயரக்ள் ஒ ங்கற்ற ைற ல ைமந்தைவெயன்பைத நவா  (89);, நின்னா நேப (99); என் ம் 
ெபயரக்ளாள யலாம் (ஒெமா.68);.

 ெதாண் 4 toṇṭu, ெப. (n.)

   1. ஒ க்கவ ; gap, narrow passage.

   2. உ  க்  (அகநி.);; Snare, noose.

   3. ேவ கைளத் தாண்டா க்க மாட் ன் க த் ல் கட் த் ெதாங்க டப் பட் க் ங் கடை்ட; block of 
wood suspended from theneck of an animal to prevent it from passing through hedges.

ம. ெதாண் : க. ெதாண்
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ெதாண் ழவன்

ெதாண் ழவன் toṇṭugiḻvaṉ, ெப. (n.)

    ரந்்த ழவன்; ripe. old man.

     "ெதாண் ழவ னிவனாெரன"( ப் . 59);.

     [ெதாண்  +  ழவன்]

ெதாண் ர

ெதாண் ர  doṇṭuduravu, ெப. (n.)

   1. பணி ைட; service.

   2. உள ; movements, concerns, affairs of a person, as watched, by a theif or Spy.

     [ெதாண்  +  ர ]

ெதாண் நி வனம்

 
 ெதாண் நி வனம் toṇṭuniṟuvaṉam, ெப. (n.)

ஒன் ன் நன்ைமக்காக அல்ல  வளரச்் க்காகப் பணியாற் ம் அைமப் :

 service organization or society, voluntary agency.

நாற்ப  ெதாண்  நி வனங்கள் ட்டாக யன்  இக்கண்காட் ைய ஏற்பா  ெசய் ள்ளன.

     [ெதாண்  + நி வனம்]

ெதாண் ப்பணி

 
 ெதாண் ப்பணி toṇṭuppaṇi, ெப. (n.)

   ஊ யம் (நாஞ்);; menial service,

     [ெதாண்  + பணி]

ெதாண் யம்

 
 ெதாண் யம் toṇṭūḻiyam, ெப. (n.)

ெதாண் ப் பணி (நாஞ்); பாரக்்க;see {}

     [ெதாண்  + ஊ யம்]
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ெதாண்ைட

ெதாண்ைட toṇṭai, ெப. (n.)

    ட  ( ங்.);; throat, gullet.

   2.  ரல்வைள; windpipe, larynx.

ெதாண்ைட ேல  ைளக்க (பழ.);.

   3.  ரல்; voice, singing voice.

அவ க்  நல்ல ெதாண்ைட ண் .

   4. யாைனத் க்ைக ( ங்);:

 elephant's trunk.

     "க நாகத் ெதாண்ைடக் கய னிக் ட்டங்கள்" ( ப்ேபாசத் அலங்கா. 18);.

     [ெதாள்  → ெதாண்  → ெதாண்ைட = ெதாைன ள்ள  (ஒெமா. 119, 120);]

 ெதாண்ைட toṇṭai, ெப. (n.)

   1. ஆெதாண்ைட ( டா.);

பாரக்்க;see {}

   2. ேகாைவ ( ங்.);

பாரக்்க;see {}

   3.   கடல் ன் வைக; sea fish, bluish green.

   4. ெதாண்ைட மண்டலம் பாரக்்க;see {}

     "ஆேறா ெரட் த் ெதாண்ைட"

ெதாண்ைடஅைடப்பான்

 
 ெதாண்ைடஅைடப்பான் toṇḍaiaḍaippāṉ, ெப. (n.)

ெதாண்ைடயைடப்பான் பாரக்்க;see {}

ெதாண்ைடக்கட்

ெதாண்ைடக்கட்  toṇṭaikkaṭṭi, ெப. (n.)

   1. ெதாண்ைட ண்டா ம் ண்கட் :

 swelling in the throat.

   2. உண்ணாக்  ேநாய்; tonsilitis.

     [ெதாண்ைட + கட் ]

ெதாண்ைடக்கட்

ெதாண்ைடக்கட்  toṇṭaikkaṭṭu, ெப. (n.)

   1. கரகரப்பால் ெதாண்ைட அைடத் க் ெகாள் ைக; hoarse throat.

   2. உண்ண ம் ேபச ம் யாதவா  ெதாண்ைட ண்ப ைக (பதாரத்்த. 24);; sore-throat, pharyngitis.

   3. ெதாண்ைட ேநாய்வைக:

 inflammation of the larynx, laryngitis(ெசஅக.);.

     [ெதாண்ைட + கட் ]
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ெதாண்ைடக்க ர்

 
 ெதாண்ைடக்க ர ்doṇṭaikkadir, ெப. (n.)

   க ர ்ெவளிப்ப தற் ரிய ப வம் (இவ);; the stage of growing crop when it is ready to shoot forth ears (ெசஅக.);.

     [ெதாண்ைட + க ர]்

ெதாண்ைடக்கபம்

 
 ெதாண்ைடக்கபம் toṇṭaikkabam, ெப. (n.)

   ேகாைழ, சளி; phlegm(சாஅக.);.

     [ெதாண்ைட + கபம்]

ெதாண்ைடக்கம்மல்

ெதாண்ைடக்கம்மல் toṇṭaikkammal, ெப. (n.)

   1. ெதாண்ைடயழற் ; inflammation of the throat.

   2.  ரலைடப் ; hoarseness.

   3.  ரல் கம்மல்; inflammation of the larynx a condition attended with dryness and soreness of the throat, hoareness 
cough etc.(சாஅக.);.

     [ெதாண்ைட + கம்மன், கம தல்  → கம்மல்]

ெதாண்ைடக்கரகரப்

 
 ெதாண்ைடக்கரகரப்  toṇṭaiggaragarappu, ெப. (n.)

   ெதாண்ைடய ப் ; irritation of throat(சாஅக.);.

     [ெதாண்ைட + கரகரப் ]

ெதாண்ைடக்கழைல

 
 ெதாண்ைடக்கழைல toṇṭaikkaḻlai, ெப. (n.)

   ெதாண்ைடக் ள்ளாக இ க் ம் ேகடயக் ேகாளம் ப த்  அதனால் க த் ன் ன்பாகம் கழைலக் 
கட் ையப் ேபாற் காணப்ப ம் க்கம்; enlargement of thyroid body causing a swelling in the front part of the 
neck(சாஅக.);.

     [ெதாண்ைட + கழைல]

ெதாண்ைடக்களகளப்

 
 ெதாண்ைடக்களகளப்  toṇṭaiggaḷagaḷappu, ெப. (n.)

ெதாண்ைடக் ள்ளிைரசச்ல் பாரக்்க;see{}

     [ெதாண்ைட + கனகனப் ]

ெதாண்ைடக்கணப்

 
 ெதாண்ைடக்கணப்  toṇṭaikkaṇappu, ெப. (n.)

ெதாண்ைடக்கட்  (இவ.); பாரக்்க;see {} (ெசஅக.);.

     [ெதாண்ைட + கனப் ]

ெதாண்ைடக்கைனப்

 
 ெதாண்ைடக்கைனப்  toṇṭaikkaṉaippu, ெப. (n.)

   கைனத்தல்; braying like horse(சாஅக.);.

     [ெதாண்ைட + கைனப் ]
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ெதாண்ைடக்காறல்

 
 ெதாண்ைடக்காறல் toṇṭaikkāṟal, ெப. (n.)

   சளிைய ெவளிப்ப த்த கைனத்தல்; making harsh cry or sound to bring out phlegm, forcible expectration(சாஅக.);.

     [ெதாண்ைட + காதல்]

ெதாண்ைடக் த்தல்

 
 ெதாண்ைடக் த்தல் toṇṭaikkuttal, ெப. (n.)

ெதாண்ைடக் த்  பாரக்்க;see {} (சாஅக.);.

     [ெதாண்ைட +  த்தல்.  த்   →  த்தல்]

ெதாண்ைடக் த்

ெதாண்ைடக் த்  toṇṭaikkuttu, ெப. (n.)

   1. உண்ணாக்  வளரச்் ; elongation of the uvula touching the throat.

   2. ெதாண்ைட வ ; shooting pain of the throat(சாஅக);.

     [ெதாண்ைட +  த் ]

ெதாண்ைடக் த் க் த்

ெதாண்ைடக் த் க் த் -தல் doṇṭaikkuddukkuddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஒயாமல் வாயா தல்; to argue unceasingly.

உன்ேனா  ெதாண்ைடக் த் க் த்த யாரால் ம்? (உவ.); (ெசஅக);.

     [ெதாண்ைட +  த்  +  த் ]

ெதாண்ைடக்

 
 ெதாண்ைடக்  toṇṭaikkuḻi, ெப. (n.)

   ெதாண்ைட ன் அ க் ; a depression at the base of the neck just above the sternum (சாஅக.);.

     [ெதாண்ைட +  ]

ெதாண்ைடக் ள்ளிைரசச்ல்

 
 ெதாண்ைடக் ள்ளிைரசச்ல் toṇṭaikkuḷḷiraiccal, ெப. (n.)

    ரடை்ட வதா ம் இ மலா ம் ெதாண்ைடக் ள் ஏற்ப ம் வ ; throat pain.

     [ெதாண்ைடக்  + உள் + இைரசச்ல்]

ெதாண்ைடக் ப்

 
 ெதாண்ைடக் ப்  toṇṭaigguṟuguṟuppu, ெப. (n.)

ெதாண்ைடக் ள்ளிைரசச்ல் பாரக்்க;see {}

     [ெதாண்ைட +  ப் ]

ெதாண்ைடக்ேகாளம்

ெதாண்ைடக்ேகாளம் toṇṭaikāḷam, ெப. (n.)

   வா ன் அ ப்பாகத் ல் ன் ெதாண்ைட ன் இ  பக்கத் ம் வா ைமக் ெகாடை்டையப் ேபால் 
த த்த சைதப்பற் ; a small almond shape mass of flesh between the pillars of the fauces on either side in the region of 
the pharynx.

   2. ெதாண்ைட அல்ல  க த் க் ம் ேகாளங்கள்; glands in general of the throat or the neck.

   3. க த் ன் நிணநீரக்் ேகாளம்; lymph glands of the neck.

   4. ேகடயக்ேகாளம்; thyroid gland (சாஅக.);.
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ெதாண்ைடகத் -தல்

ெதாண்ைடகத் -தல் doṇṭaigaddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெப ங் ர தல் (யாழ்ப்.);; to bawl (ெசஅக.);.

     [ெதாண்ைட + கத் -.]

ெதாண்ைடசச்ங்

 
 ெதாண்ைடசச்ங்  toṇṭaiccaṅgu, ெப. (n.)

    ரல் வைள ந் ; shield shaped cartilage of the larynx(சா.அக.);.

     [ெதாண்ைட + சங் ]

ெதாண்ைடசச்ளி

 
 ெதாண்ைடசச்ளி toṇṭaiccaḷi, ெப. (n.)

ேகாைழ, சளி,

 phlegm(சாஅக,);.

     [ெதாண்ைட + சளி]

ெதாண்ைடச் தளக்கட்

 
 ெதாண்ைடச் தளக்கட்  toṇṭaiccītaḷakkaṭṭi, ெப. (n.)

ெதாண்ைடத்  பாரக்்க;see {}

     [ெதாண்ைட +  தளம் + கட் ]

ெதாண்ைடசெ்ச

 
 ெதாண்ைடசெ்ச  toṇḍaicceviḍu, ெப. (n.)

   ெதாண்ைடயைடப் னால் ஏற்ப ம் ெச ; deafness due to obstruction in the throat arising from enlargement of 
some glands.

     [ெதாண்ைட + ெச ]

ெதாண்ைடத்தாபம்

ெதாண்ைடத்தாபம் toṇṭaittāpam, ெப. (n.)

   1. ெதாண்ைடயழற் ; inflammation of the throat and in its adjacent parts.

   2. ெதாண்ைடக் ேகாளவழற் ; inflammation of tonsils (சாஅக.);.

     [ெதாண்ைட + தாபம்]

ெதாண்ைடத் றப்

 
 ெதாண்ைடத் றப்  toṇṭaittiṟappu, ெப. (n.)

    டறைடப்  நீக் ைக; relief from the obstruction in the passage of the throat (சாஅக.);.

     [ெதாண்ைட +  றப் ]

 of Arcot, __, and __, with __, as the capital.

     [ெதாண்ைட + மண்டலம்]

ெதாண்ைடமண்டலேவளாளர்

 
 ெதாண்ைடமண்டலேவளாளர ்toṇṭaimaṇṭalavēḷāḷar, ெப. (n.)

   ேவளாளப் ரி னர;் a section of the __,

     [ெதாண்ைட + மண்டலம் + ேவளாளர]்
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ெதாண்ைடமணி

 
 ெதாண்ைடமணி toṇṭaimaṇi, ெப. (n.)

    ரல்வைள; adam’s apple (C.G.);.

     [ெதாண்ைட + மணி.  ள்  → (மள்);  → மண்  → மணி]

ெதாண்ைடமாரி

 
 ெதாண்ைடமாரி toṇṭaimāri, ெப. (n.)

   ெதாண்ைடக்கட் ; swelling in the throat, goitre.

     [ெதாண்ைட + மாரி]

ெதாண்ைடமான்

ெதாண்ைடமான் toṇṭaimāṉ, ெப. (n.)

   1. ெதாண்ைடமண்டல அரசன்; ruler of Tondaimandalam.

     "ெதாண்ைடமா ைழச ்ெசன்ற ஒளைவக் " ( றநா. 95,  ப் .);.

   2.  க்ேகாடை்டயரசர ்பட்டப்ெபயர;் title of the Raja of __,

   3. கள்ளர ்மறவர ் த ய ல லத்தாரின் பட்டப்ெபயர;் title of certain castes, as __,

     [ெதாண்ைடமகன்  → ெதாண்ைடமான்]

ெதாண்ைடமான்இளந் ைரயன்

 
 ெதாண்ைடமான்இளந் ைரயன் toṇṭaimāṉiḷandiraiyaṉ, ெப. (n.)

    ள்ளிவளவ க் ம் வைளக் ம் மகனாகப் றந்  ெதாண்ைடநாடை்ட ஆண்டவன்; a king who was 
the son of the __, who ruled __,

     [ெதாண்ைடமான் + இத் ைரயன்]

ெதாண்ைட ச்

 
 ெதாண்ைட ச்  toṇḍaimuḍiccu, ெப. (n.)

    ரல்வைள ெவளி ற் காணப்ப ம் ந் னாலாக்கப்பட்ட க்கம்; the prominence in front of the neck 
cause by the cartilages which enclose the larynx (சாஅக.);.

     [ெதாண்ைட +  ச் ]

ெதாண்ைடயைடத்தல்

ெதாண்ைடயைடத்தல் toṇḍaiyaḍaittal, ெப. (n.)

   எவ்வைகக் காரணத் னாலாவ  ெதாண்ைட ல் ெபா ப்பட உண்டா ம் அைடப் ; obstruction in 
general in the passage of the throat due to any cause.

   2. ெதாண்ைடச ் க்கத் னால் ச்  ட யாமல் ஏற்ப ம் அைடப் ; a disease or symptom 
characterised by spasmodic suffocative attacks (சாஅக.);.

ெதாண்ைடயைடப்பான்

ெதாண்ைடயைடப்பான் toṇḍaiyaḍaippāṉ, ெப. (n.)

   ெதாண்ைட வ ம் ங்  ங்க யாம ம், உள்காற்  ெதாடரப்ால் வாய்,  ரல்வைள 
த ய இடங்களில் அழற்  கண்  ச்  ட யாம ம் யான காய்சச்ல் காய்ந்  ேகாைழ, 

சளி ேகாளா னால் ஏற்ப ம் ஒ த அைடப்பான் ேநாய்; a disease in which large swelling occurs along the 
whole throat so as to obstruct completely the passage of food solid or liquid. It is marked by suffocation and high fever on a 
result dangerous phlegom in the system.

   2. ஆ  மா க க்  உண்டா ம் அைடப்பான் ேநாய்; inflammation of the throat in cattle.

ெதாண்ைடயைடப்

ெதாண்ைடயைடப்  toṇḍaiyaḍaippu, ெப. (n.)

   ெதாண்ைட ேநாய் வைக; a throat disease.

     "ஆ யான் மடத் ற் றம்பல ழ்ந்ேதா ர ந் ெதாண்ைட யைடப்  ேநாயாளர ்(கடம்ப. . இ லா. 
132);.

     [ெதாண்ைட + அைடப் ]

1005

www.valluvarvallalarvattam.com 12087 of 19068.



ெதாண்ைட -தல்

ெதாண்ைட -தல் doṇḍaiyiḍudal, ெப. (n.)

   20 ெச. . . (v.i.);

    தல் (இ.வ.);; to bawl.

     [ெதாண்ைட + இ -.]

ெதாண்ைட ளநீர்க்கட்

 
 ெதாண்ைட ளநீரக்்கட்  toṇṭaiyiḷanīrkkaṭṭi, ெப. (n.)

   உள்நாக்  ேநா ; tonsilitis(ெசஅக.);.

     [ெதாண்ைட + இளநீர ்+ கட் ]

ெதாண்ைட ைடதல்

 
 ெதாண்ைட ைடதல் doṇḍaiyuḍaidal, ெப. (n.)

   ப வத்தாற் ரல் மா ைக (உவ);; breaking of voice, as at manhood.

     [ெதாண்ைட + உைடதல்]

ெதாண்ைடையத் ட் -தல்

ெதாண்ைடையத் ட் -தல் doṇṭaiyaiddīṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

ெதாண்ைட -தல் (நாஞ்.); பாரக்்க;see {}

     [ெதாண்ைட +  ட் ]

ெதாண்ைடேயார்

ெதாண்ைடேயார ்toṇṭaiyōr, ெப. (n.)

   ெதாண்ைட மண்டலவரசர;் kings of Tondaimandalam.

     "ெகாண் ண் த் ெதாண்ைடேயார ்ம க" (ெப ம்பாண். 454);.

     [ெதாண்ைட  → ெதாண்ைடேயார]்

ெதாண்ைடவ

 
 ெதாண்ைடவ  toṇṭaivali, ெப. (n.)

   ெதாண்ைட ேநா ; pain in the throat (சாஅக.);.

     [ெதாண்ைட + வ ]

ெதாண்ைடவ ப்

 
 ெதாண்ைடவ ப்  toṇṭaivalippu, ெப. (n.)

   ெதாண்ைடக் ள் ஏற்ப ம் நரம் ச ் க்கம்; spasmodic contraction of the musles of the throat especially in a 
disease of the pharnyx (சாஅக.);.

     [ெதாண்ைட + வ ப் ]

ெதாண்ைடவளர்ச்

 
 ெதாண்ைடவளரச்்  toṇṭaivaḷarcci, ெப. (n.)

   ெதாண்ைட டச்வ்  ப த் த் ெதாண்ைடைய அைடத்தல்; growth of the false membranes obstructing the 
throat as in diptheria (சாஅக.);.

     [ெதாண்ைட + வளரச்் ]
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ெதாண்ைட -தல்

ெதாண்ைட -தல் doṇḍaiviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ெதளிவாய்க் ப் தல்; to let out the voice, as in singing;

 to utter clearly and loudly.

   2. ெப ங் ர தல்; to bawl, howl.

     "ெதாண்ைட வன வண்டம் ெவ பட" ( வாலவா. 29, 3);.

     [ெதாண்ைட +  -.]

ெதாண்ைட க்கம்

 
 ெதாண்ைட க்கம் toṇṭaivīkkam, ெப. (n.)

ெதாண்ைடேவகல் பாரக்்க;see {}

     [ெதாண்ைட +  க்கம்]

ெதாண்ைடேவகல்

 
 ெதாண்ைடேவகல் toṇṭaivēkal, ெப. (n.)

   ெதாண்ைட ங் தலா ய ேநாய்வைக; inflammation of the throat, quinsy, tonsilitis (ெசஅக.);.

     [ெதாண்ைட + ேவகல்]

ெதாண்ைடைவ-த்தல்

ெதாண்ைடைவ-த்தல் toṇṭaivaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    தல் ( ன்);; to bawl

     [ெதாண்ைட + ைவ-.]

ெதாண்ெடாண்ெடாெடனல்

ெதாண்ெடாண்ெடாெடனல் toṇḍoṇḍoḍeṉal, ெப. (n.)

   பைற ெனா க் ப் ; onom.expr. of the sound of drumming.

     "ெதாண்ெடாண் ெடாெடன் ம் பைற" (நால , 25);.

     [ெதாண் + ெதாண் + எனல்]

ெதாண்ணா-த்தல்

ெதாண்ணா-த்தல் toṇṇāttal,    6 ெச. . . (v.i.)

   ெகஞ்  நிற்றல் (ெநல்ைல.);; to cinge.

அவனிடம் ேபாய் ெதாண்ணாந்  நிற்காேத.

ெதாண்

ெதாண்  toṇṇūṟu, ெப. (n.)

   ஒ பத் ெதா ய நின்ற ; ninety.

ம. ெதாண் ா

     [ெதாண்  +   = ெதாண் ]

ஒன்ப  + பஃ  = ெதாண்  எனக் காட் ற  ெதால்காப் ய ற்பா (ெதால். எ த் . 445);. 
இம்  எவ்வைக ம் ெபா ந்தாதெதான்றாம். ஒன்ப  என் ம் எண் க் ப் பழம்ெபயர ்
ெதாண்  என்ப .

     "ெதாண்  தைல ட்ட" (ெதால்.1258); என்  ஆ ரிய ம்

     "ெதாண் ப  வ " (மைலப . 21); என்  ெப ங் ன் ரப்் ெப ங் ெகள கனா ம் தல் 
காண்க. ெதாண்  என் ம் ெசால் ெதால்காப் யர ்காலத் ேலேய வழக்கற் ப் ேபாய் ட்ட . அவர ்
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ெதாண்ைண

ெதாண்ைண toṇṇai, ெப. (n.)

   ெப ந்த ; stout stick or club.

     [ ள்  → ெதா ள்  → ெதாண்  → ெதாண்ைண ( தா. 208);]

 ெதாண்ைண toṇṇai, ெப.(n.)

இனிப் ல்லாத க ம் ன் னிப்ப ,ேகாதாைள

 tipportion of the sugarcane.

     [ெதாள்-ெதாண்-ெதாண்ைண]

ெதாண்ைணத்த

 
 ெதாண்ைணத்த  toṇṇaittaḍi, ெப. (n.)

   ெப ந்த ; stout stick or club.

     [ெதாண்ைண + த ]

ெதாண்ைண எனி ம் த  எனி ெமாக் ம். ெதாண்ைணத்த ெயன்ப  ைச

ெதாண்மணி

 
 ெதாண்மணி toṇmaṇi, ெப. (n.)

    த் , மாணிக்கம் ேபான்ற ஒன்ப  வைகயான மணிக்கற்கள்; the nine gems or precious stones.

     [ெதாண்ப   → ெதாண்  → ஒன்ப . ெதாண் + மணி.]

ெதாணெதாண-த்தல்

ெதாணெதாண-த்தல் doṇadoṇaddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெவ ப் ண்டாம்ப  அலப் ப் ேப தல் (இ.வ.);; to vex with ceaseless talk.

ெதாண ெதாணக்காமல் ெகாஞ்சேநரம் ம்மா  (உவ.);.

ெதாணெதாணப்

 
 ெதாணெதாணப்  doṇadoṇappu, ெப. (n.)

   ெவ ப் ண்டாம்ப  அலப் ப் ேப ைக; chattering, babbling.

அம்மா ன் ெதாண ெதாணப்  தாங்காமல்  மா ட்ேடாம்.

ெதாணலக்கவைல

 
 ெதாணலக்கவைல toṇalakkavalai, ெப. (n.)

   கவைல ள் ஒ  வைக; kind of fish in kavalai species.

     [ெதாணைல + கவைல].

ெதாத்தல்

ெதாத்தல் tottal, ெப. (n.)

   1. வ யற்றவன்-வள்- ; emaciated, weak person or animal.

ெதாத்தல் மா .

   2. பயனி , பத ; uscless person or thing.

     "ஆகாத ெதாத்த ன் ரே்பெரன்ன" (ஆ ரவதானி. 27);.
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ெதாத்தன்

 
 ெதாத்தன் tottaṉ, ெப. (n.)

   அ ைமயாள் ( ன்.);; slave.

     [ெதாத்   → ெதாத்தல்  → ெதாத்தன்]

ெதாத்தாள்

ெதாத்தாள் tottāḷ, ெப. (n.)

   1.அ ைம (நிகண் );; slave.

   2. ெதாத்தா பாரக்்க;see {}

     [ெதாத்   → ெதாத்தாள்]

ெதாத்

ெதாத்  totti, ெப. (n.)

   1. ெகா ; crceper.

   2. ஒ மரம்; an unknown tree (சாஅக.);.

     [ெதாற்   → ெதாத் ]

ெதாத் ப் த்தல்

ெதாத் ப் த்தல் tottippiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஒட் க் ெகாள் தல்; to cling to.

   2. சாரப்ாகப் பற் தல்; to cleave to for support.

   3. அைடக்கலம் தல்; to take refuge with one;

 to seek one's friendship obsequiously.

   4.  ட்  தல்; to bring, fetch, as a woman to her paramour.

     [ெதாத்  +  ]

ெதாத் ேய -தல்

ெதாத் ேய -தல் doddiyēṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ைககால்களாற் பற் ேய தல்; to climb by clinging, as a horse.

   2. தன்ேமம்பா  காட் தல் ( ன்.);; to assume authority or dominance, as climbing on others.

     [ெதாத்  + ஏ -.]
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ெதாத்

ெதாத் 1 tottu, ெப. (n.)

   1. ெதாற்  பாரக்்க;see {}

   2.  ங்ெகாத் ; bunch of flowers (சாஅக.);.

     [ ல் ( ற் );  → ெதாற்   → ெதாத்  ( .தா. 156);]

 ெதாத் 2 doddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெதாத் ேய -தல் பாரக்்க;see {}

     "நர னித ்ெதாத் வர"் ( வாலவா. 29, 1);.

   2. ஒட் தல்; to cling, adhere.

     "உ ன் ெதாத்தப் ெபா  கனகக் ரி ெவ ல் ற் ய ெதாத்தான்" (கம்பரா.  ரமாத்.117);.

   3. ெதாங் தல்; to hang.

     "ெசசை்சக் கண்டத் ெதாத் ரன் ேபால" (ஞான. பா ர. 5, 12);.

   4.  தல்; to be obtained.

     "சத் ப ப் ற் சம் ரதாயந் ெதாத் வெதன்ப " (ஞான.62,9);.

   4. படரத்ல்; to climb up, spread, as the vine.

     [ெதாற்   → ெதாத் ]

 ெதாத் 3 doddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. பற் தல்; to hold, grasp, as a stick.

     "ேகாற்ெறாத்  ன ம்"ப ெனா. தெ்தாண்.48).

   2. ெதாடரத்ல்; to follow, pursue.

     " த் ரைனக் ெகால்லத் ெதாத் ய பாவம்" (உத்தரரா. அ வேம. 8);.

   3. ேநாெயாட் தல்; to catch, as a disease;

 to infect.

     [ெதாற்   → ெதாத் ]

 ெதாத்  tottu, ெப. (n.)

     த யவற் ன் ெதாத்  ( வா.);; cluster, bunch, as of flowers.

     "ெதாத் ன் மலரப்்ெபா ற் ல்ைல" ( க்ேகா. 121);.

   2.  ரள்; mass, bundle.

     "ெதாதெ்தாளி த் த்தாமம்" ( வக. 2653);.

   3. ெதாடர் ; connection.

     "ெதாத்தற ட் ட" ( மந் 2245);.

   4. பற் ; Attachment.

     " த்தத் ெதாத்தற" (ஞானவா. சர . 23);.

   5.. சார்  ( ங்.);; dependance.

   6. அ ைம ( ங்.);; slave, dependant, menial.

   7. பைழைமயாய் வ ம் நட்  ( வா.);; long established intimacy.

   8. ைவப்பாட்  (பல்ெபா ட ் ளா);; concubine.

   9. ெதாற்  ேநாய்க் ணம்; contagion, infection.

   10. சாரப்் ப் ெபா ள்; anything attached to another as support.
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ெதாத் க் ட்

 
 ெதாத் க் ட்  tottukkuṭṭi, ெப. (n.)

   உடன் பற் த் ரிபவன் (இ.வ.);; a dependent, satellite (ெசஅக.);.

     [ெதாற்   → ெதாத்  +  ட் ]

ெதாத் காமாைல

 
 ெதாத் காமாைல tottukāmālai, ெப. (n.)

   காமாைல ேநாய் வைக; a kind of jaundice (சாஅக.);.

     [ெதாற்  + காமாைல. ெதாற்   → ெதரத் ]

ஒ.ேநா. பற்   → பத்

ெதாத் செ்ச

ெதாத் செ்ச  tottucceḍi, ெப. (n.)

   1. மண்ணில் படாமல் ெவளி ற் காற் ப்பட் க் ெகாண் க் ம்ப த் ெதாங்  நிற் ம் ேவரக் ள்ள 
ெச ; plants the roots of which do not enter into the ground but hang in the air as air creeper.

   2. தனக்ெகன ஊட்ட ல்லாமேல ஒ  ெச ன் ேவரில் வள ம் மற்ெறா  ெச ; a plant growing on another 
plant but not deriving its nourishment from it.

   3.  ல் ; a plant which grows upon another plant and also feeds its juice.

ெதாத் ேநாய்

 
 ெதாத் ேநாய் tottunōy, ெப. (n.)

   ஒட்  ேநாய்; infection or contagious disease.

     [ெதாற்  + ேநாய்  → ெதாற்  ேநாய்]

ெதாத் ப்பல்

 
 ெதாத் ப்பல் tottuppal, ெப. (n.)

ெதற் ப்பல் பாரக்்க;see {} (சாஅக.);.

     [ெதற்   → ெதத்   → ெதாத்  + பல்]

ெதாத் வான்

 
 ெதாத் வான் tottuvāṉ, ெப. (n.)

ெதாத் ேநாய் பாரக்்க;see {}

     [ெதாற்   → ெதாத்   → ெதாத் வான்]

ெதாத் ேவைல

ெதாத் ேவைல tottuvēlai, ெப. (n.)

   1. ஒட்  ைவத்  இைணக் ம் ேவைலப்பா ; joining work welding.

   2. சரியாக க்காத ேவைல; pieced and unsound work

     [ெதாற்   → ெதாத்  + ேவைல]

ெதாத் ளிப்பாய்

ெதாத் ளிப்பாய் tottuḷippāy, ெப. (n.)

   பாய் வைக; mat made of rushes.

     "ெதாத் ளிப் பாயாேல ேவய்ந்த" (ெப ம்பாண். 50, உைர);.

     [ெதாத் ளி + பாய்]
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ெதாத் ன்

ெதாத் ன் tottuṉ, ெப. (n.)

   ெதாங்  சைத; hanging flash, dewlap.

     "ெசசை்சக் கண்டத் ெதாத் ன் ேபால" (ஞானா. பா . 5,12);.

     [ெதாத்  + ஊன். ெதாற்   → ெதாத் ]

ெதாதல்

 
 ெதாதல் dodal, ெப. (n.)

    த் ப் ப் பண்டவைக; a confection.

ெதாதவம்

 
 ெதாதவம் dodavam, ெப. (n.)

   நீலமைல ல் ேபசப்ப ம் ந்தாத த ய ( ரா டக் ம்ப ெமா க ெளான் ; one of the 
uncultivated languages of Dravidian family spoken at Nilgiris hills.

     [ெதா   → ெதா   → ெதாத  → ெதrதவம்]

ெதாதவர்

 
 ெதாதவர ்dodavar, ெப. (n.)

   நீலமைல ல் வாழ்பவ ம் எ ைம மந்ைத ஒம் தைல தன்ைமயாகக் ெகாண்டவ மான மைலவாழ் 
வ ப் னர;்  todars of Nilgiris hills the people who are having the buffalo rearing as prime occupation.

     [ெதா   → ெதா   → ெதரத  → ெதாதவர]்

ெதா

 
 ெதா  dodi, ெப. (n.)

பப்பரப் ளி பாரக்்க;see {}

     [த   → ெதா   → ெதா ]

ெதாந்தக்காரர்

ெதாந்தக்காரர ்tondakkārar, ெப. (n.)

   1. உற னர;் persons connected by ties of relationship; relations.

   2. பழம்பைகவர;் inveterate foes.

     [ெதாத்தம் + காரர]்

ெதாந்தகாமாைல

ெதாந்தகாமாைல tondakāmālai, ெப. (n.)

   1. க ல் ஏற்பட்ட காமாைல; congenital form of iaundice,

   2. நாட்பட்ட காமாைல; haeniolytic jaundice of a chronic nature.

   3. ெசயற்ைகயாய் உண்டான காமாைல; the acquire form of jaundice (சாஅக.);.

     [ெதாத்தம் + காமாைல]

ெதாந்தசலம்

 
 ெதாந்தசலம் tondasalam, ெப. (n.)

   ஊைத,  த்தம், ேகாைழ, சளி ைறபாட் னால் உடம் ல் உண்டா ம் ெகட்ட நீர;் morbid fluid in the 
system collected through the derangement of the three humours (சாஅக.);.
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ெதாந்த ரம்

 
 ெதாந்த ரம் tondasuram, ெப. (n.)

   நாட்பட்ட காய்சச்ல்; fever continuing from a long time (சாஅக.);.

     [ெதாந்   → ெதாந்தம் + கரம். ெதாந்  = பைழைம]

ெதாந்த ேநாய்

ெதாந்த ேநாய் tondanōy, ெப. (n.)

   1. பைழைமயான ேநாய்; old disease,

   2. நாட்பட்ட ேநாய்; long continued or chronic disease.

   3.  றப் ேலேய வாய்த்த ேநாய்,

 hereditary disease,

   4. ேசரக்்ைகயால் உண்டான ேநாய்; venereal syphilitic or other urinary diseases (சாஅக.);.

     [ெதாந்தம் + ேநாய். ெதாத்   → ெதாந் , ெதாத்தம். ெதாந்தம் = பைழைம]

ெதாந்தேநாயர்

ெதாந்தேநாயர ்tondanōyar, ெப. (n.)

   1. பைழய ேநா னால் தாக் ண்டவன்; one suffering from a chronic disease.

   2.  ம்ப ேநா ல் தாக் ண்டவன்; one tained with the affliction of family or hereditary disease.

     [ெதாந்தம் + ேதாமா]

ெதாந்தப்ப -தல்

ெதாந்தப்ப -தல் dondappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒட் ேநாய் பற் தல்; to cleave, as a chronic or hereditary disease.

   2. உட ல் வளி ெதாடரப்ானைவ ஒன் டெனான்  ைணந் த்தல்; to be disordered, deranged, brought 
into conflict, as the different humours of the body.

   3. ெதாடர் தல் (இ.வ.);; to be connected (சாஅக.);.

     [ெதாந்தம் + ப ]

ெதாந்தப்ப

ெதாந்தப்ப  tondappaḻi, ெப. (n.)

   தைல ைற தைல ைறயாகத் ெதாட ம் பைக; hared, malice, perpetuated from generation to generation, 
vendetta.

   2. தைல ைற தைல ைறயாக நிற் ம் ப ப் ; stigma or stain that will continue for generations.

     [ெதாந்தம் + ப ]

ெதாந்தப்பா

 
 ெதாந்தப்பா  tondappāṭu, ெப. (n.)

ெதாடர்  (நாஞ்.);.

 connection

     [ெதாந்தம் + பா ]

ெதாந்தப்பாைல

 
 ெதாந்தப்பாைல tondappālai, ெப. (n.)

ெதாந்தம்பாைல பாரக்்க;see {}

     [ெதாத்தம்பாைல  → ெதாந்தப்பாைவ]
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ெதாந்தம்

ெதாந்தம்1 tondam, ெப. (n.)

   1. இரடை்ட; pair.

   2. பைழைம; oldness.

   3. ெந க்கம்; intimacy.

   4. ேசரக்்ைக; addition, adherence.

   5. பா யற் ெதாடர் ; sexual union.

   6. கால்வ ; hereditary (சாஅக.);.

     [ெதாந்   → ெதாந்தம்]

 ெதாந்தம்2 tondam, ெப. (n.)

   எ ெர ரான இரண்  இைணகள்; pairs or couples of opposites as heat and cold, desire and aversion, light and 
darkness, weal and woe, wet and dry etc.(சாஅக.);.

 ெதாந்தம்3 tondam, ெப. (n.)

   1. ெதாடர் ; connection.

     "ெதால்ைல வல் ைனத் ெதாந்தந்தாெனன்ெச ம்" (ேதவா 4,4);

   2. பைக; hatred, animosity, malice.

நரரக்் ம் வானரரக்்  ண்ேடா ெதாந்தம் (இராமாதா ஷ். 8.);

   3. பைடக்கல வைக; a kind of weapon.

     "சவள ம் ெதாந்த ம் ட்ேட ம் தக்காகப் 559. உைர).

   4.ெந ங் ய பழக்கம்; familiarity, close intimacy.

   5. ெதா ப் ; improper intimacy.

அவ க் ம் அவ க் த் ெதாந்த ண் .

ெதாந்தம்பாைல

 ெதாந்தம்பாைல tondambālai, ெப. (n.)

   நிலப்பாைல; blue dying rosebay (சா.அக.);.

ெதாந்தம னம்

 
 ெதாந்தம னம் tondamayiṉam, ெப. (n.)

   பசை்சக் கடைல; green bengal gram (சா.அக.);

ெதாந்தமலம்

 
 ெதாந்தமலம் tondamalam, ெப. (n.)

   பைழய மலம்; long retained stool (சா.அக.);.

     [ெதாந்தம் + மலம்]

ெதாந்த -தல்

ெதாந்த -தல் dondamiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ேசரக்்ைக னால் சரக் கைள உறவாக்கல்; to set up chemical combination by addition of drugs or agents 
(சா.அக.);.

     [ெதாத்தம் + இ -,]
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ெதாந்த -தல்

ெதாந்த -தல் dondamuṟudal,    20 ெச  (v.i.)

   ஒன் ப தல்; to unite.

     "ெதாந்த றச ்ேசர் நீர"் (ைதலவ.ைதல.135);.

     [ெதாந்தம் + உ -,]

ெதாந்தேம -தல்

ெதாந்தேம -தல் dondamēṟudal,    5 ெச  (v.i.)

   ேசரக்்ைக னால் சரக் களின் உறவாக்  தைல அ கப்ப த்தல்; to increase of chemical affinity by addition 
of other agents in alchamy (சா.அக.);.

     [ெதாந்தம் + ஏ ]

ெதாந்த த்தம்

ெதாந்த த்தம் tondayuttam, ெப. (n.)

   இ வர ்தமக் ள் ெசய் ம் ேபார;் duel, hand to hand fight.

     "ெதாந்த த்த நின்  ஞற் னார"் (ேச .  ைத ண்ட. 12);.

     [ெதாந்தம் +  த்தம்]

 Skt.yudda → த.  த்தம்

ெதாந்தர

ெதாந்தர  tondaravu, ெப. (n.)

    ன்பம் (உ.வ);; trouble, vexation, difficulty.

ெபா மக்க க்  எந்தத் ெதாந்தர ம் இல்லாமல் ஊரவ்லம் நடத்தத் த யக்கத் ெதாண்டரக்ள்  
ெசய்தனர.்

   ம. ெதாந்தரம் க.ெதாந்தெர;ெத. ெதாந்தர

     [ ள் → ( ய்); →  யர ்→  யரம்.  ள் → ெதான் → ெதாய் → ெதாய்யல் =  ன்பம். ெதாய் → ெதா → 

ெதாந்தரி-த்தல்

ெதாந்தரி-த்தல் tondarittal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   வ த் தல்; to trouble, vex, annoy.

ஏன் ம்மா வந்  ெதாந்தரிக் றாய்? (உ.வ.);.

     [ெதாத்தைர → ெதாந்தரி]

ெதாந்தைர

ெதாந்தைர tondarai, ெப. (n.)

ெதாந்தர  பாரக்்க;See tondaravu.

     "ஆசாபாசத் ெதாந்தைர ட்டவரே்மல் ழ்வாரப்ால்" ( ப் . 623.);.

     [ெதாய் → ெதா → ெதாத்தைர]

ெதாந்தேராகம்

 
 ெதாந்தேராகம் tondarōkam, ெப. (n.)

ெதாந்த ேநாய் பாரக்்க;See tonda-◌ாy (சா.அக.);.

     [ெதாந்தம் + ேராகம்]

 Skt. rõga → த. ேராகம்

ெதாந்தேரா

 
 ெதாந்தேரா  tondarōki, ெப. (n.)

ெதாந்த ேநாயர ்பாரக்்க;See tonda-ndyart (சா.அக.);.

     [ெதாத்தம் + ேரா ]

 Skt. Rögin → ேரா .
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ெதாந்தவ க்ைக

 
 ெதாந்தவ க்ைக tondavaḻukkai, ெப. (n.)

   சரவ சரவ யாக ஏற்பட்ட தைல வ க்ைக; hereditary baldness (சா.அக.);

     [ெதாத்தம் + வ க்ைக]

ெதாந்தவாதம்

 
 ெதாந்தவாதம் tondavātam, ெப. (n.)

   ஒ  ஊைத மற்ெறா  மாத் ைர ஊைதேயா  கலந் த்தல்; väta humour in combination with another 
measure of vätam (சா.அக.);.

     [ெதாத்தம் + வாதம்]

ெதாந்த யா

 
 ெதாந்த யா  tondaviyāti, ெப. (n.)

ெதாந்தேநாய் பாரக்்க;See tonda-ndy (சா.அக.);

     [ெதாந்தம் +  யா . ெதாந்தம் → பைழைம]

 Skt.vyådhi → த.  யா

ெதாந்த ைன

 
 ெதாந்த ைன tondaviṉai, ெப. (n.)

    ற் றப் ற் ெசய்த இ ைனப் பயன் ( ன்.);; fruit of former actions, good or evil.

     [ெதாந்தம் +  ைன]

ெதாந்தைன

ெதாந்தைன tondaṉai, ெப. (n.)

   இைண ைழச் ; sexual union.

     "பரத்ைத மாதர ்ெதாந்தைனத் வட்  நீங்கான்" ( ற்றா.தல. க ற்சன 26.);

ெதாந்தார்த்தம்

ெதாந்தாரத்்தம் tondārttam, ெப. (n.)

   1. இரடை்டப் ெபா ள்; double entendre.

அவன் ெதாந்தாரத்்தத்ேதா  ேப றான்.

   2. ெதாந்த ைன ( ன்.); பாரக்்க;see tonda-vinai

     [ெதாந்தம் + அரத்்தம்]

 Skt. artha → த. அரத்்தம்

ெதாந்தார்த்தைன

ெதாந்தாரத்்தைன tondārttaṉai, ெப. (n.)

ஒ வரக்்ெகா வர ் ம் க ஞ்ெசால்:

 reciprocal abuse.

   2. ஒ வ க்ெகா வேரா ள்ள பைக; mutual hatred (ெச.அக.);.
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ெதாந்

ெதாந் 1 tondittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஊைத,  த்தம், ேகாைழ, சளி ேநாய்கள் ஒன்ேறா ெடான்  ர தல்; to be in conflict, as the different 
humours of the body with one another, to be complicated as a disease.

   2. பற் தல் (யாழ்.அக.);; to adhere, clave, to be united, familiar with.

   3. தா மாறாதல்; to become disorderly, to be spoiled.

 ெதாந் 2 tondittal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. கலத்தல்; to compound, as medicines, mix.

சரி ட்  ெதாந் த்  (பண . பக். 22);

   2. ெதாடரத்ல்; to be perpetuated, to continue, as the fruit of karma.

 ெதாந் 3 tondi, ெப. (n.)

ெப வ :

 large belly, abdomen.

     "ெதாந் ெகா டந் ப ம் ெப ந் ைற" ( வாலவா. 27, 36);.

   2. தைச ம ப்  ( ன்.);; fold or callop of fat.

   3. ேநாய்வைக; obesity, enteroptosis.

   4. பரவ மகளிர ்அணி ங்ைகக்காப் ; bracelet of parava women (ெச.அக.);

ம. ெதாந்

 ெதாந் 4 tondi, ெப. (n.)

   1. வ ; belly.

   2.

    ழ்வ ; abdomen.

   3. ெதாப்ைப; pot belly.

ெதாந் த்தல் சா அக

ெதாந் க்கணப

 
 ெதாந் க்கணப  dondikkaṇabadi, ெப. (n.)

   ெப வ ற் ப் ள்ைளயார;் big-bellied Ganēsā (ெச.அக.);.

     [ெதாந்  + கணப ]

ெதாந் க்ெக த்

 
 ெதாந் க்ெக த்  tondikkeḷutti, ெப. (n.)

   ஏரி ம் ளங்களி ம் ேம ம் ன்; fish that roams in the lake and ponds.

     [ெதாந்  + ெக த் ]

இதன் அ வ  ப த் க் காணப்ப ம்

ெதாந் த்தைர-த்தல்

ெதாந் த்தைர-த்தல் tondittaraittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   இரண்  சரக் க ம் ஒன் படக் கலந்த ற  அைரத்தல்; to grind after the drugs had chemically combined as 
insulphur and mercury (சா.அக.);

     [ெதாந் த்  + அைர-,]
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ெதாந் தள் தல்

ெதாந் தள் தல் dondidaḷḷudal, ெப. (n.)

   1. ெப வ றாைக (உ.வ.);; becoming pot-bellied.

   2. வைளந்  ேபாைக; being curved or folded.

பட்டம் ெதாந்  தள்ளி க் ற  (தஞ்ைச.);

     [ெதாந்  + தள் ]

ெதாந் ப்பாதல்

 
 ெதாந் ப்பாதல் tondippātal, ெப. (n.)

   ஒன்ேறாெடான்  ன்னிக் ெகாள்ளல்; pulse becoming complicated by combined with one another (சா.அக.);

     [ெதாந் ப்  + ஆதல்]

ெதாந் ப்

ெதாந் ப் 1 tondippu, ெப. (n.)

   1, நட் ; union, friendship.

   2.  ராப்பைக; perpetuation of hatred.

   3. ேநாய்க் கலப் ; complication of disease (ெச.அக.);.

 ெதாந் ப் 2 tondippu, ெப. (n.)

   1. ெந க்கம்; intimacy.

   2. பழந்ெதாடர் ; oldy relation.

   3. ஒன்ேறாெடான் ன் ெதாடர் ; relative connection, mutual connection (சா.அக.);.

 ெதாந் ப் 3 tondippu, ெப. (n.)

   1. இரட் ப் ; double.

   2. ேவ பா ; difference.

ெதாந் மணல்

 
 ெதாந் மணல் tondimaṇal, ெப. (n.)

    ைத மணல் (இ.வ.);; quicksand, bed of loose sand, readily swallowing animals (ெச.அக.);.

     [ெதாந்  + மணல்]

ெதாந் வ

 
 ெதாந் வ  tondivayiṟu, ெப. (n.)

   ெதாப்ைப வ ; pot belly (சா.அக.);

     [ெதாந்  + வ ]

ெதாந் -தல்

ெதாந் -தல் dondiviḻudal,    3 ெச.  (v.i.)

   வ  ெப த்தல்; to get pot belly (சா.அக.);.

     [ெதாந்  +  -,]
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ெதாந் ைவத்தல்

ெதாந் ைவத்தல் tondivaittal, ெப. (n.)

   1. ெதாந் தள் தல் பாரக்்க;See loadi-talu-dal.

   2. ெசல்வனாைக; becoming prosperous (ெச.அக.);.

     [ெதாந்  + ைவத்தல்]

ெதாந் வேநாய்

 
 ெதாந் வேநாய் tonduvanōy, ெப. (n.)

   பல ேநாய்களின் கலப் ; to complicated diseases (சா.அக.);.

     [ெதாத் வம் + ேநாய்]

ெதாந் வம்

 
 ெதாந் வம் tonduvam, ெப. (n.)

   கலப் ; mixture, union (சா.அக.);

     [ெதாந்  → ெதாந் வம்]

ெதாந்ைத

 
 ெதாந்ைத tondai, ெப. (n.)

ெதாந்தம்பாைல பாரக்்க;See tondam-pālai.

ெதாந்ேதாெமனல்

ெதாந்ேதாெமனல் tondōmeṉal, ெப. (n.)

   தாளெவா க் ப்  ( டா. 12, 123);; onom. expr. of beating time.

     [ெதாம் + ேதாம் + எனல்]

ெதாப்பக்கடமான்

 
 ெதாப்பக்கடமான் toppakkaḍamāṉ, ெப. (n.)

   வ  ப த் க் காணப்ப ம் டக்ளில்லாத ெதா  கடல் ன்; thornless sea fish which has large stomach.

     [ெதாப்ைப + கடமான்]

ெதாப்பக்ெக த்ைத

 
 ெதாப்பக்ெக த்ைத toppakkeḍuttai, ெப. (n.)

   வ  ெப த்த ெக த்ைத என் ம் நச் த் தன்ைம ள்ள கடல் ன் (தஞ்ைச னவ.);; poisonous sea fish, 
called keduttai.

     [ெதாப்ைப + ெக த்ைத]

ெதாப்பக்ெகண்ைட

 
 ெதாப்பக்ெகண்ைட toppakkeṇṭai, ெப. (n.)

வ  ெப த்த ெகண்ைட ன் (தஞ்ைச.  னவ.);:

 kendai fish which has large belly.

     [ெதாப்ைப  + ெகண்ைட]

ெதாப்பணம்

ெதாப்பணம் toppaṇam, ெப. (n.)

    ள்ைளயார ்வணக்கம் த யவற் ல் வலக்ைகயால் இடக்காைத ம் இடக்ைகயால் வலக் 
காைத ம் த்  உடக்ாரந்்ெத ந் க்ைக; a form of obeisance to Ganesā, in which the hands are crossed over 
each other, the fingers grasp the ear-lobes and the motions of sitting and standing are gone through alternately.
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ெதாப்பணம்ேபா -தல்

ெதாப்பணம்ேபா -தல் doppaṇambōṭudal,    20 ெச. . . (n.)

    ள்ைளயார ்வணக்கம் ேபான்றவற் ல் இடக்ைகயால் வலக் காைத ம் வலக்ைகயால் 
இடக்காைத ம் த்  உடக்ாரந்்ெத ந் த்தல்; to form of obeisance to Ganesā in which the hands are crossed 
over each other the fingers grasp the ear-lobes and motions of sitting and standing are gone through alternately.

ெதாப்பளம்

 
 ெதாப்பளம் toppaḷam, ெப. (n.)

   பா ெவந்த காய்க  ெகாண்ட ழம் வைக (இ.வ.);; half boiled vegetable soup.

ெத. தப்பள

ெதாப்பற

 
 ெதாப்பற toppaṟa,  .எ. (adv.)

   நன்றாய்; soundly, thoroughly.

என்ைனத் ெதாப்பற அ த்தாரக்ள் (இ.வ.);

ெதாப்பைற

 
 ெதாப்பைற toppaṟai, ெப. (n.)

   எளியநிைல; miserable condition.

ெதாப்பைறக் த்தனம் (தஞ்ைச);
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ெதாப்பாரம்

ெதாப்பாரம்1 toppāram, ெப. (n.)

   1.  ணி ற் கட் த் ேதாள்ேமற் ெகாண் ேபாகப்ப ம் ெப டை்ட (யாழ்.அக.);; a large bundle of things 
tied in a cloth, as carried over the shoulders;

 pack.

   2.  ற்கட் ; a large truss of grass.

   3. ெந ஞ்சப்பாத்  (யாழ்.அக);; a kind of spurge.

     [ேதாள் + பாரம் → ேதாள்பாரம் → ேதாப்பாரம் → ெதாப்பாரம்]

 ெதாப்பாரம்2 toppāram, ெப. (n.)

   1.   ெகாப் ளம்; vessicle, pustule.

   2. ெப ங் யல்; big hoap, pile (சா.அக.);.

 ெதாப்பாரம்3 toppāram, ெப. (n.)

    க  வைக; a kind of veil.

ெத. ெதாப்பார

 ெதாப்பாரம்4 toppāram, ெப. (n.)

   மணி  வைக; a kind of crown.

     " ற் ைட வா ங் கட் க் ல  ெதாப்பாரங் கட் " ( வாலவா. 4.12);.

ெத. தபார

 ெதாப்பாரம்5 toppāram, ெப. (n.)

   ெபரிய கட்டடம் ( ன்.);; large building

ெத. சப்பார

ெதாப்

ெதாப் 1 toppi, ெப. (n.)

கள்

 toddy.

     [ேதாப்  → ெதாப் ]

 ெதாப் 2 toppi, ெப. (n.)

    ழ ன் ( தங்கத் ன்); இடப்பக்கம்; left side of a mirudañgam.

 ெதாப் 3 toppi, ெப. (n.)

   ெநல் ; Indian-gooseberry (சா.அக.);.

ெதாப் க்கட்ைட

 
 ெதாப் க்கடை்ட toppikkaṭṭai, ெப. (n.)

   ைவக்ேகாற் ரி ட்  நீரில் நடப்பட்ட மரம் (யாழ்ப்.);; sticks or posts setup in shallow waters to indicate the 
course of the channel, as a hanging straw on the top to make them conspicuous.

     [ெதாப்  + கடை்ட]
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ெதாப் சச்ா

 
 ெதாப் சச்ா  toppiccāṭi, ெப. (n.)

   கள்சா ; toddy jar (சா.அக.);.

     [ேதாப்  → ெதாப்  + சா ]

ெதாப் மடல்

 
 ெதாப் மடல் toppimaḍal, ெப. (n.)

   பாக்  மரத் ன் பாைள (யாழ்ப்.);; integument of the areca flower (சா.அக.);.

     [ெதாப்  + மடல்]

ெதாப் ட்கழைல

 
 ெதாப் டக்ழைல toppuṭkaḻlai, ெப. (n.)

   ெகாப் ேலற்ப ங் கழைல; tumour of the umbilics (சா.அக.);.

     [ெதாப் ள் + கழைல]

ெதாப் ட்

 
 ெதாப் ட்  toppuṭkuḻi, ெப. (n.)

   ெதாப் ளின் பள்ளம்; naval depression (சா.அக.);

     [ெதாப் ள் +  ]

ெதாப் ட்ெகா

 
 ெதாப் டெ்கா  toppuḍkoḍi, ெப. (n.)

   ெகா ழ்க்ெகா  (உ.வ.);; umbilical cord, navel string.

     [ெதாப் ள் + ெகா .]

ெதாப் ட்ெகா ற

 
 ெதாப் டெ்கா ற  toppuḍkoḍiyuṟavu, ெப. (n.)

   ெமா வ யான இன ணர் ; ethinical relationship through mother tongue.

ஈழத்தவ க் ம் த ழ க் ம் ெதாப் ள் ெகா யற  உள்ள .

     [ெதாப் ன்ெகா  + உற ]

க ல் வள ம் ேசய்க் த் தா டன் இைணக்கப்பட் ள்ள ெதாப் ட ்ெகா  வ ேய உண  
கட்டப்ப வ  ேபான்ற உ வகம்.

ெதாப் த் ப்ெபனல்

 
 ெதாப் த் ப்ெபனல் topputtippeṉal, ெப. (n.)

ெதாப்ெபனல் பாரக்்க;See toppenal

     [ெதாப்  +  ப்  + எனல்]

ெதாப் த்ெதாப்ெபனல்

 
 ெதாப் தெ்தாப்ெபனல் topputtoppeṉal, ெப. (n.)

ெதாப்ெபனல் பாரக்்க;See toppenal.
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ெதாப் ள்

 
 ெதாப் ள் toppuḷ, ெப. (n.)

   ெகாப் ழ்; navel (சா.அக.);.

ெதாப் ள்கட்

 
 ெதாப் ள்கட்  toppuḷkaṭṭi, ெப. (n.)

   ேகாைழ, சளி னால் ெகாப் ன் ேழ ம், ேமேல ம் கட் ையப் ேபால் க்கத்ைத ண்டாக் ம் 
ஊைத ேநாய்; a kind of rheumatic abscess like swelling below the navel (சா.அக.);.

     [ெதாப் ள் + கட் ]

ெதாப் ள்க ப்

 
 ெதாப் ள்க ப்  toppuḷkaḍuppu, ெப. (n.)

   ெகாப் ழ் அழற் ; inflammation of the navel.

     [ெதாப் ள் + க ப் ]

ெதாப் ள்கழைல

 
 ெதாப் ள்கழைல toppuḷkaḻlai, ெப. (n.)

   ெகாப் ழண்ைட காணப்ப ம் கழைல அல்ல  நீரக்்கட் ; a Watery tumour or cyst at the navel (சா.அக.);.

ெதாப் ள்ெகா

 
 ெதாப் ள்ெகா  toppuḷkoḍi, ெப. (n.)

   தாய்க் ம், க க் ம் ழந்ைதக் ம் ெதாடர் ைடயதா க் ம் நஞ் க்ெகா ; the navel string or 
umbilical cord (சா.அக.);.

     [ெதாப் ள் + ெகா .]

ெதாப் ள் க்கம்

 
 ெதாப் ள் க்கம் doppuḷpidukkam, ெப. (n.)

   ெதாப் ள் ைடத்  ெவளித்தள்ளல்; protrusion of navel tissue (சா.அக.);.

     [ெதாப் ள் +  க்கம்]

ெதாப் ள்மந் ரம்

 
 ெதாப் ள்மந் ரம் toppuḷmandiram, ெப. (n.)

 a mantra uttered in the ceremony of consummation.

     [ெதாப் ள் + மந் ரம்]

ெதாப் ள் க்கம்

 
 ெதாப் ள் க்கம் toppuḷvīkkam, ெப. (n.)

   ெகாப் ழ் க்கம்; swelling of the umbilicus (சா.அக.);

     [ெதாப் ள் +  க்கம்]

ெதாப் ள -த்தல்

ெதாப் ள -த்தல் toppuḷaṟuttal,    5 ெச.  (v.i.)

    றந்த ழந்ைத ன் நஞ் க் ெகா  அ த்தல்; cutting off the umbilical card of a new born baby (சா.அக.);.

     [ெதாப் ள் + அ ]
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ெதாப் ளான்

 
 ெதாப் ளான் toppuḷāṉ, ெப. (n.)

   ெபரிய ெதாப் ைள ைடயவன்; one having a large navel (சா.அக.);,

     [ெதாப் ள் + உளான்]

ெதாப் ெளா க்

 
 ெதாப் ெளா க்  toppuḷoḻukku, ெப. (n.)

   ெதாப் ளில் உண்டா ம் ெயா க் ; hemorrhage from the navel (சா.அக.);.

     [ெதாப் ன் + ஒ க் ]

ெதாப்ெபன்  -தல்

ெதாப்ெபன்  -தல் doppeṉṟuviḻudal,    3.ெச.  (v.i.)

   நிலம் அல்ல  நீ க் ள் ைம ெகாண்  தல்; falling of a heavy body on the ground or into the water.

     [ெதாப்  + என்  +  -,]

ெதாப்ெபனல்

ெதாப்ெபனல் toppeṉal, ெப. (n.)

   1. ழ் தற் ப் ; falling with a thumbing noise.

   2. அ தற் ப் ; sound of falling blow (ெச.அக.);.

ெதாப்ைப

ெதாப்ைப1 toppai, ெப. (n.)

   1. ெதாந் ; paunch belly.

   2. ெகாப் ளம்; boil.

   3. கடல் ன்; a sea fish.

   4,  ண்ைம ன் ப் ப த்த ; that which has swelled without firmness or soft and weak.

   5. ப த் ச ்சரிந்த வ ; a relaxed condition of the abdominal walls in which they hangdown loose over the pubil by 
thier own weight (சா.அக.);.

ெத. ெதாப்ப

     [ ல் →  ள் →  ண்  →  ம்  → ெதாம்  → ெதாம்ைப - ெதாப்ைப (ேவ.க. 282);]

 ெதாப்ைப toppai, ெப. (n.)

   மத்தளத் ல் அ க் ம் ந டம் (இ.வ.);; the central portion of the head of a drum.

ெதாப்ைபக்கணப

 
 ெதாப்ைபக்கணப  dobbaikkaṇabadi, ெப. (n.)

ெதாந் க்கணப  பாரக்்க;See tond. k-kasapadi.

     [ெதாப்ைப + கணப ]

ெதாப்ைபக்காரன்

 
 ெதாப்ைபக்காரன் toppaikkāraṉ, ெப. (n.)

   பணக்காரன் (இ.வ.);; wealthy person, as having a big paunch.

     [ெதாப்ைப + காரன்]
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ெதாப்ைபக் த்தா

 
 ெதாப்ைபக் த்தா  toppaikāttāṭi, ெப. (n.)

   ேகாமாளி (இ.வ.);; clown, as having a made-up pot-belly.

     [ெதாப்ைப +  த்தா ]

ெதாப்ைபக்ெகண்ைடசச்ாலா

 
 ெதாப்ைபக்ெகண்ைடசச்ாலா toppaikkeṇṭaiccālā, ெப. (n.)

   வ ற் ன் அ ப்ப  ப த் க்கா ம் ஆற்  ன் வைக (தஞ்ைச.  னவ.);; river fish with a big lower part.

ெதாப்ைபக்ெக த்

 
 ெதாப்ைபக்ெக த்  toppaikkeḷutti, ெப. (n.)

   அ வ  ெப த்த ெக த்  ன் (ெசங்ைக.  னவ.);; kejutti fish with a large size stomach.

     [ெதாப்ைப + ெக த் ]

ெதாப்ைபசச்ாலா

 
 ெதாப்ைபசச்ாலா toppaiccālā, ெப. (n.)

   உடல் ப த் க் காணப்ப ம் ஒ  சாலா ன்; Sala fish, which has big size body.

     [ெதாப்ைப + சாவா]

ெதாப்ைபதள் -தல்

ெதாப்ைபதள் -தல் doppaidaḷḷudal,    15 ெச. . (v.i.)

   வ  ப த் ச ்சரிதல்; hanging of the abdominal walls through relaxation (சா.அக.);

     [ெதாப்ைப + தள் -,]

ெதாப்ைப ளகாய்

 
 ெதாப்ைப ளகாய் toppaimiḷakāy, ெப. (n.)

    ட ளகாய்; large plump chillies;

 bell pepper, capsicum (சா.அக.);.

     [ெதாப்ைப +  ளகாய்]

ெதாப்ைப ன்

 
 ெதாப்ைப ன் toppaimīṉ, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் கடல் ன்; a sea fish (சா.அக.);.

     [ெதாப்ைப +  ன்]

ெதாம்பக் த்தா

 
 ெதாம்பக் த்தா  tombakāttāṭi, ெப. (n.)

ெதாம்பன் (இ.வ.); பாரக்்க;See tomban

     [ெதாம்பம் +  த்தா ]
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ெதாம்பதம்

ெதாம்பதம் dombadam, ெப. (n.)

     'தத்வம ' என் ம் மைறத் ெதாடரில் த்வம் எ ஞ் ெசால் ( ப் . 348);;

 the word 'tvam' in the sacred sentence tat-tvam-asi.

     "ெதாம்பத் ப் பண் ைரத் " ( ப்  .348);.

ெதாம்பம்

 
 ெதாம்பம் tombam, ெப. (n.)

   கைழக் த்  (யாழ்.அக.);; pole-dancing.

ெதாம்பரக் த்தனம்

 
 ெதாம்பரக் த்தனம் tombarakkuḍittaṉam, ெப. (n.)

   ெசலவாளிக் ம்பம் (உ.வ.);; domestic life of extravagance and waste, lack of domestic cconomy.

     [ெதாம்பரம் +  த்தனம்]

ெதாம்பரம்

ெதாம்பரம்1 tombaram, ெப. (n.)

   பல க் ச ்சைமத்த ஊண்; a mess prepared formany, an open table, as in a palace (W);.

ெத. ெதாம்மர

 ெதாம்பரம்2 tombaram, ெப. (n.)

   சைமயற் பாைன; cooking pot.

அந்த அரி ையத் ெதாம்பரத் ற் ேபாட் ச ்சைமயல் ெசய் ங்கள்(த ழ .46);.

 ெதாம்பரம்3 tombaram, ெப. (n.)

ெதாப்பாரம்3 பாரக்்க;See toppäram.

ெதாம்பரவன்

 
 ெதாம்பரவன் tombaravaṉ, ெப. (n.)

ெதாம்பன் பாரக்்க;See tomban.

     [ெதாம்பன் → ெதாம்பரவன்]

ெதாம்பைர

ெதாம்பைர tombarai, ெப. (n.)

ஊர் ற்  (இ.வ.);:

 a vagabond

     [ெதாம்பன் → ெதாம்பைர]

 ெதாம்பைர tombarai, ெப. (n.)

   ெதற் ர;் granary.

ெதாம்பைரக ேடா ன்னாட் டாழ் ன்  ைவத்  ெநற் றான்யமைத (பஞ்ச.  க. 193);

     [ெதாம்பைற → ெதாம்பைர]

ெதாம்பல்

 
 ெதாம்பல் tombal, ெப. (n.)

   கலப்ைப  ெலாட் ஞ்ேச  (இ.வ.);; the mud that sticks to the plough-share.
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ெதாம்பைற

ெதாம்பைற tombaṟai, ெப. (n.)

   1. களஞ் யம்; granary, barn.

   2. ெதாம்ைப1, 2 பாரக்்க;See tombai',2

   .3. ெப வ ரன் ; pot-bellied person, as resembling a grain basket.

ெதாம்பன்

ெதாம்பன் tombaṉ, ெப. (n.)

   கைழக் த்தன்; a person belonging to the tribe of tumblers, acrobats and bole-dancers.

     "ெதாம்பர ்ேபாலலா ெகாண் " (இராமநா. உ த். 88);.

க. ெதாம்பம்

ெதாம்பன் த்தா

 
 ெதாம்பன் த்தா  tombaṉāttāṭi, ெப. (n.)

ெதாம்பன் பாரக்்க;See tomban.

     [ெதாம்பன் +  த்தா ]

ெதாம்ைபக்

ெதாம்ைபக்  tombaikāṭu, ெப. (n.)

   ெதாம்ைப1, 1 பாரக்்க; sce tombai.

     "பலெதாம்ைபக் ட் ற் சம்பா ெநற்கட்  ைவக் ேறன்" ( ற  824);

     [ெதாம்ைப +  ]

ெதாம்ைபக் ண்

ெதாம்ைபக் ண்  tombaikāṇṭu, ெப. (n.)

ெதாம்ைப1 பாரக்்க;See tombai.

     [ெதாம்ைப +  ண் ]

ெதாம்ைபநாற்

 
 ெதாம்ைபநாற்  tombaināṟṟu, ெப. (n.)

   அ ப்பாகம் ப த்  மண் இ கலாகப் த் ள்ள ெநல் நாற் ; rice-plant with its root grown stout in hardened 
clay (ெச.அக.);

ம வ, ெதாளிம்ைப

     [ெதாம்ைப + நாற் . ெதாளி → ெதா ம்ைப → ெதாம்ைப. ெதாளி = ேச ]

ெதாம்ைபபாய்-தல்

ெதாம்ைபபாய்-தல் tombaipāytal,    1 ெச. . . (v.i.)

   ெநல் நாற் ன் ேவரப்்பாகம் ப த்  மண் இ கலாகப் த் த்தல் (நாஞ்.);; to grow stout in root stuck in 
hardened clay, as rice plant.

     [ெதாம்ைப + பாய்-,]

ெதாம்ைபமாைல

 
 ெதாம்ைபமாைல tombaimālai, ெப. (n.)

   ேதர ் த யவற் ன் ஆைடத் ெதாங்கல் வைக; a kind of cylindrical cloth-ornament hung about a chariot or 
pandal.

     [ெதாம்ைப + மாைல]

ெதாம்மைன

 
 ெதாம்மைன tommaṉai, ெப. (n.)

ெதாம்ைப ( ன்.); பாரக்்க;See tombai.

     [ெதாம்ைப → ெதாம்மைன]
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ெதாம்ெமனல்

 
 ெதாம்ெமனல் tommeṉal, ெப. (n.)

   ஒ க் ப் ; onom. expr. of drum-beat.

     "ெதாம்ெமன.....  ட ழெவ  ழக்கம்" (ேகா ற்  நடராச.);

     [ெதாம் + எனல்]

ெதாம்ைம

ெதாம்ைம tommai, ெப. (n.)

   1. ெதாம்ைப பாரக்்க;See tombai,

     "வடேமற் ல் தானியத் ெதாம்ைம யைமக்க ம்" (சரவ்ா. ற். 17);.

   2. ப மன்; bulkiness, corpulence.

ெதாமலா

 
 ெதாமலா  tomalāṭi, ெப. (n.)

   எட் ; nuxuomica strychnine (சா.அக.);,
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ெதாய்

ெதாய்1 toytal, ெச. . . (v.i.)

   1. இைளத்தல்; to languish, pine, grow weak.

   2. ேசாரத்ல்; to be weary, fatigued;

 to fail in energy;

 to droop, faint, flag.

     "ெதாய் மான் ேபாலத் வக் ண்ேடன்" ( ற . 407);. 

இத்தைன ேப க் ைட ல் நமக்  எங்ேக ேவைல ைடக்கப் ேபா ற  என்ற நிைனப் ல் மனம் 
ெதாய்ந்தாள்.

   3.  வ தல்; to become slack, to be loose, supple, yielding.

     "ெதாய்  மரவைணக் ள்" ( ப் .1173);

நிைறயத ் ணிகள் ெதாங் வதால் ெகா  ெதாய்யத் ெதாடங்  ட்ட

   4. வைளதல்; to bend through weakness or want of support.

கட்டடம் ெதாய் ற .

   5 வ  த யன வா தல் ( ன்.);; to sink in, as the belly through hunger or disease.

உண ன்  வ  ெதாய் ற .

   6. ெக தல்; to perish;

 to be ruined.

     "ெதாய்யா ெவ க்ைகெகா " (ெப ம்பாண்.434);

   7. பயன் ைறதல் ( ன்.);; to be past the prime, as trees;

 to be reduced in fruitlessness.

   8.  ச் த் ண தல் ( ன்.);; to breathe short and hard, as while suffering from asthma.

   9,  ைன ெசய்தல்; to labour do work.

     "ெதாய்யா லகத்  கரச்் ங் ம்" ( றநா.214.);

     [ ல் →  ள் → ெதான் → ெதாய் ( .தா. 281);]

 ெதாய்2 toytal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   உ தல்; to plough.

     "ெதாய்யா  த் ய ளரப்  டைவ" (மைலப . 122);.

     [ெதாள் → ெதாளி = ேச . ெதாள் → ெதாய்]

 ெதாய்3 toy, ெப. (n.)

    ற்றம்; fault, blemish, deficiency.

ெதாய்தவம்

 
 ெதாய்தவம் toytavam, ெப. (n.)

   பரம்ைப அல்ல  வன்னி மரம்; Indian mesquit (சா.அக.);.
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ெதாய்ப -தல்

ெதாய்ப -தல் doypaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   நைனதல்; to be moistened, wet.

     " ம் யந் ெதாய்படாமல்" (மைலப . 365);.

     [ெதாய் + ப -,]

ெதாய்யப்ேபா -தல்

ெதாய்யப்ேபா -தல் doyyappōṭudal,    20 ெச ன்றா  (v.t.)

   பயேனாக் ச ்  காலந் தாழ்த்தல் (உ.வ.);; to delay purposively.

ேவைலையத் ெதாய்யப் ேபாட்டான் (உ.வ.); (ெச.அக.);

     [ேதாங்கப் ேபா தல் → ெதாங்கப் ேபா தல் → ெதாப்யப் ேபா தல், ேதாங்கப்ேபா தல் = நி த்  
ைவத்தல்]

ெதாய்யல்

ெதாய்யல் toyyal, ெப. (n.)

   1. ேசாரை்க; fainting, languishing, despondency.

     "அ யாத் ெதாய்யற் ந்ைதயாம் யாவைர யாெதன்  ப்ேபம்" (கம்பரா. ஊரே்த 18);

   2.  ன்பம் ( டா.);; affliction.

   3. ேச  ( ங்.);; mud.

   4. உழ ; ploughing.

     [ெதாள்ளல் → ெதாய்யல்]

 ெதாய்யல்2 toyyal, ெப. (n.)

   களிப்  ( வா.);; delight, pleasure, gladness, joy.

ெதாய்யவாங்

ெதாய்யவாங் 1 doyyavāṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெமல்ல ச்  வ தல்; to be very slow in breathing.

     [ெதாய்ய + வாங் ]

ெதாய்ய வாங்

ெதாய்ய வாங் 2 doyyavāṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நிைல தாழ்த் தல்; to reduce a person by draining away his property.

     [ெதாய்ய + வாங் -,]

ெதாய்ய -தல்

ெதாய்ய -தல் doyyaviḍudal,    18 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. க  தலானவற்ைறத் தளர தல்; to slacken, as a rope.

   2.  ைலேய தற் ெபா ட்  ற்பைனப் ெபா ைளக் கட்  ைவத்தல்; to hold back for a time with a view to 
raise the price, as merchandise.

   3. நி த்  ைவத்தல்; to put off, delay.

     [ெதாப்ய +  -,]

ெதாய்ய
ெதாய்ய 2 doyyaviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   இணங் தல்; to be yielding.

ெதாய்யா

 
 ெதாய்யா toyyā, ெப. (n.)

ெதாய்யாக் ைர பாரக்்க;See toyyā-k-kirai
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ெதாய்யாக் ைர

 
 ெதாய்யாக் ைர toyyākārai, ெப. (n.)

    ைர வைக; the smallest Indian amaranth, a weed of gardens and a wholesome potherb.

     [ெதாய்யா +  ைர]

ெதாய்யா லகம்

ெதாய்யா லகம் toyyāvulagam, ெப. (n.)

    றக்கம்; heaven, as the world where nobody need work.

     "ெதாய்யா லகத்  கரச்் " ( றநா. 214, 9);

     [ெதாய் + ஆ + உலகம்]

ெதாய் ல்

ெதாய் ல் toyyil, ெப. (n.)

   மகளிர ் ைல ம் ேதாளி ம் எ ங்ேகாலம்; decorative make-up, by sandal paste and fragrant paste on 
women's breast and shoulder.

     " ணங்கணி ெமன் ைலேமற் ெறாய் ெல ேகா" (க த். 111.14);.

     [ெதாய் → ெதாய் ல்]

ெதாய்

ெதாய் 1 toyvu, ெப. (n.)

   1. இைளப் ; fatigue.

   2. ஈைள; asthma.

   3.  ச்  ட்டல்; hard breathing (சா.அக.);.

     [ெதாய்  = தைட படல்]

 ெதாய் 2 toyvu, ெப. (n.)

   1. கட் ன் தளரச்் ; laxity, looseness, as of a rope.

ணிேபா ம் ெகா க் க  ெதாய்வைடந்  ட்ட .

   2. ேசார் ; faintness.

த ன. த ழ்ெமா ன் தைலக்காகப் பாவலேர  தம் இ  ச் வைரத ்
ெதாய் ன் ப்பா பட்டார ்(உ.வ.);.

ேவைல ல் ெதாய்  ஆ  ட்டான்.

   3.  ச் த் ணறல் (யாழ்.அக.);; difficulty of breathing.

ெதாரட் ள்ளி

 
 ெதாரட் ள்ளி toraṭṭimuḷḷi, ெப. (n.)

   ெவள்ைளத் ரட் ; raghota caper which is a curved thorny variety (சா.அக.);

     [ெதாரட்  +  ள்ளி]

ெதாரம்

 
 ெதாரம் toram, ெப. (n.)

   கட் மரத் ன் இ  ளிம்பாய் அைம ந்த  (மரத்த ); (ெநல்ைல.  னவ.);; wooden rod on both side of the 
raft.
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ெதாரா

 
 ெதாரா torā, ெப. (n.)

    ட் ன் ந் ெதாட் ல் ைவத் ப் ப ராக்கக் ய ைக; it is the most important of pot herb in our 
houses and garden.

இ  ைகக்ெகல்லாம் அரசனாகக் க தப்ப ம் (சா.அக.); ம வ.  ரா, தரா.

ெதால்

ெதால் tol, ெப.அ (adj.)

   1. பைழய; old.

   2. இயற்ைகயான

 natural.

ெதால்ெல ல் (க த் 17,5);

   3. ெதான்ைமயான; ancient.

ெதால்பழங் காலம்.

ெதால்கைத

 
 ெதால்கைத dolkadai, ெப. (n.)

   ெதான்மம்; purana.

     " தேனா ய  வா  ெதால்கைத"

     [ெதால் + கைத]

ெதால்காப் யச் த் ர த்

 
 ெதால்காப் யச் த் ர த்  tolkāppiyaccūttiravirutti, ெப. (n.)

   ெதால்காப் யத் ன் தல் ற்பா க் ச ் வஞான னிவர ்வைரந்த ரி ைர த் ைர); an 
claborate commentary on the pāyiram and the first sutra of Tolkāppiyam by Civa-fiana-munivar.

     [ெதால்காப் யம் +  த் ரம் +  த் ]

ெதால்காப் யத்ேதவர்

ெதால்காப் யத்ேதவர ்tolkāppiyattēvar, ெப. (n.)

   13ஆம் ற்றாண் ந்தவ ம் ப்பா ரிப் ரக்் கலம்பகம் இயற் ய வ மான ஆ ரியர ்
(த ழ்நா.30);; a poet, author of Tiruppātiri-puliyūr-k-kalampagam.

     [ெதால்காப் யம் + ேதவர]்

ெதால்காப் யப் லவர்

ெதால்காப் யப் லவர ்tolkāppiyappulavar, ெப. (n.)

ெதால்காப் யனார ்பாரக்்க;See tolkippiyani:

ெதால்காப் யப் லவர ்ேதான்ற ரித் ைரத்தார ்பல்காய னாரப் த் ப் பண்ணினார ்( ரேசா. 150, 
உைர.);.

ெதால்காப் யம்

ெதால்காப் யம் tolkāppiyam, ெப. (n.)

    கப் பைழய ம் ெதால்காப் யனார ்இயற் ய மான த லக்கண ல்; the most ancient Tamil 
grammar extant, by Tolkāppiyanár.

     [ெதால் + காப் யம்]

ெதால்காப் யம் இன் ள்ள தல் ெதான் ல் மட் மன் , பண்ைடத் த ழ் நாகரிகத்ைத ம் 

ெதால்காப் யர்

 
 ெதால்காப் யர ்tolkāppiyar, ெப. (n.)

ெதால்காப் யனார ்பாரக்்க;See tol-kāppiyanār

     [ெதால் + காப் யர]்
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ெதால்காப் யரக்ாலம்

ெதால்காப் யரக்ாலம் tolkāppiyarkālam, ெப. (n.)

   ெதால்காப் யர ்வாழ்ந்த காலம்; the age of Tolkappiyar.

     [ெதால்காப் யர ்+ காலம்]

காலம் : ெதால்காப் ய அரங்ேகற்றத் ற் த் தைலைம தாங் ய அதங்ேகாட்டாசாைன"நான்மைற 
ற் ய" என் ம், ெதால்காப் யைர"ஐந் ரம் நிைறந்த" என் ம், ெதால்காப் யச ் றப் ப் பா ரம் 

இயற் ய பனம்பாரனார ்அைடெகா த் க் ப்பதனால் ஆரிய மைறைய நாலாக வ த்த 
ேவத யாசர ்காலத் ற் ம், ஐந் ரத் ற் ம் ற்பட்ட அட்டாத்யா 'ைய இயற் ய பாணினி 
காலத் ற் ம், ெதால்காப் யர ்இைடப்பட்டவர ்ஆவர.் பாரதக் காலத் னரா ய ேவத யாசர ்காலம் 
. . 1000 பாணினி காலம் . .5ஆம் ற்றாண் . ெதால்காப் யர ்இைடக்கழகத் ற் ம் கைடக் 

கழகத் ற் ம் இைடப்பட்டவர.்அகத் யரக்்  கப் ற்பட்டவர.் அவைர அகத் யர ்மாணவர ்என்ப  
காலவ வா ம்.அகத் யர ்பாரதத் ற்  ந் யவர,் ெதால்காப் யர ் ந் யவர.் இ வ ம் 
இைடக்கழகத் ற் ப் ற்பட்டவேர.

ெதால்காப் யரக்் க் கழகத் ெதாடர ் ன்ைம னாேலேய அவர ் ல் அதங் ேகாட்டாசான் 
தைலைம ல் அரங்ேகற்றப் ெபற்ற . கைடக்கழகக்காலம் . .5ஆம் ற்றாண்  தல்  4ஆம் 

ற்றாண்  வைர என்ப , பண்ைடத் த ழ்நாட்  வரலாற்றாராய்ச்  யாளர ்ேபரா.இராமசச்ந் ர 
ட் தர ் .

     " ண் கழ் வர ்தண்ெபா ல் வைரப் " (ெதால். 1336);

என்  ெதால்காப் யர ்தம்காலத் த ழகத்ைத வண்ணித் ப்பதால், எள்ளள ம் எ ரப்் ன்  
ேவந்தேர ைடேயாராய் த்த ழ் நாடை்ட ம் தம் ன்ேனார ்ேபால் அறம் ைழயா  ஆட்  

ெசய் வந்த நற்காலம் ெதால்காப் யரெதன்ப  அ யப் ப ம்.

ேவந்த ம் தம் ள் ம் தம் நில மன்னெரா ம் அ க்க  நிகழ்த் ய ேபாரால் அைம ன்ைம 
த ழகத் ல் நில  ந்தைமேய. கைடக்கழக இலக் யம் அளிக் ம் காட் யா ம். ஆதலால்

ெதால்காப் யர ்அத்தைகய காலத் ற்  க

ற்பட்டவர ்என்ப  ெதளி .

     "ஒ வைரக் ம் பன்ைமக் ள ம்

ஒன்றைனக் ம் பன்ைமக் ள ம்

வழக்  னா ய உயரெ்சாற் ள

ெதால்காப் யன்

 
 ெதால்காப் யன் tolkāppiyaṉ, ெப. (n.)

ெதால்காப் யனார ்பாரக்்க;See tolkāppiyanār.

     " ரத்் த் ெதால்காப் யன் தற் பன்னி  லவ ம்" ( .ெவ. றப் ப்பா.);

     [ெதால்காப் யம் → ெதால்காப் யன்]

ெதால்காப் யனார்

ெதால்காப் யனார ்tolkāppiyaṉār, ெப. (n.)

   காப் யக் ற் றந்தவ ம் அகத் யனார ்மாணாக்க ம் ெதால்காப் ய யற் ய வ மா ய 
ஆ ரியர;் author of Tolkāppiam, reputed to be a disciple of Agattyar, as born in kappiya-k-kudi. 

இைடச ்சங்க ந்தார ்அகத் யனா ந் ெதால்காப் யனா ம் (இைற,1. பக். 5. );

     [ெதால்காப் யர ்→ ெதால்காப் யனார]்

ெதால்காப் யர ்ம ப் ர  க த் ெதால்காப் யனார ்என்றைழக்கப்ப வ  ண் .

ெதால்காப் யரின் இயற்ெபயர ் ரண ரமாக் னிெயன்  ெசால்லப்ப வதால், ெதால்காப் யர ்
என் ம் ெபயர ் றப் ப் ெபயேரயா ம். இப்ெபய க் ப் பைழைமயான கா ய 
மரைபசச்ாரந்்தவெரன்  ெபா ள் றப்ப ன்ற . ெதால்காப் யர ்க ெயன்ற னிவரின் 
மர னரா ன், கா யர ்அல்ல  காப் யர ்என்றைழக்கப்ப தல் இயல்ேப. ஆனால், பல்காப் யர ்
என்  இன்ெனா  லவர ்பண்ைடக் காலத் ல் த ழ் நாட் ந்தார.் ெதால்காப் யர ்என் ம் 
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ெதால் ணம்

ெதால் ணம் tolkuṇam, ெப. (n.)

   பழைமயா ய பண் ; characteristic of antiquity,

எங்ேகாமா ெனவ்வைகய ேனந் ய ெதால் ணத்தா ேலேனா  மவ்வைகயரா வற்  னால் 
( ரேசா.157, உைர.);

     [ெதால் +  ணம்]

ெதால்ப

 
 ெதால்ப  dolpadi, ெப. (n.)

   பைழைமயான ஊர;் ancient city.

     [ெதால் + ப ]

ெதால்ெபா ள்

 
 ெதால்ெபா ள் tolporuḷ, ெப. (n.)

   பண்ைடய மக்களின் பண்பாடை்டக் காட் ம் வைக ல் ைடக் ம் கட்டடப் ப கள், க கள், 
கலங்கள் ேபான்றைவ ம் அவற் ன் ைத ம்; archaeological value.

     [ெதால் + ெபா ள். ெதால் – பைழய]

ெதால்ெபா ள் ைற

 
 ெதால்ெபா ள் ைற tolporuḷtuṟai, ெப. (n.)

ெதால் யல் ைற பாரக்்க;See toliyal-turai.

     [ெதால்ெபா ன் ைற - ெதால் யல் ைற]

ெதால்ெபா ளாராய்ச்

 
 ெதால்ெபா ளாராய்ச்  tolporuḷārāycci, ெப. (n.)

   பழம் பண்பாட் ைன ெவளிப் ப த் ம் ஆய் ; archaeology,

     [ெதால்ெபா ள் + ஆராய்ச் ]

ெதால்மரம்

 
 ெதால்மரம் tolmaram, ெப. (n.)

   ஆலமரம்; banyan tree (சா.அக.);,

ெதால்லகம்

 
 ெதால்லகம் tollagam, ெப. (n.)

    ன்ேனார ்வாழ்ந்த இடம்; place of birth of one's ancestors.

ஆரியரக்ளின் ெதால்லகம் த ழ்நாடன்  அவரக்ள் வந்ேத கேள.

ெதால் யல்

 
 ெதால் யல் tolliyal, ெப. (n.)

ெதால் யல் ைற பாரக்்க;See tolliyal-turai.

     [ெதால் யன் ைற → ெதால் யல்]
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ெதால் யல் ைற

 
 ெதால் யல் ைற tolliyaltuṟai, ெப. (n.)

   பண்ைடய மக்களின் பண்பாட் க் கைள ஆய்  ெசய் ம் ைற; archeological department.

     [ெதால் + இயல் +  ைற]

ெதால் கம்

 
 ெதால் கம் tollugam, ெப. (n.)

   பாவடை்ட; pavetta (ெச.அக.);.

ெதால்ெல ல்

ெதால்ெல ல் tolleḻil, ெப. (n.)

   இயற்ைகயழ ; natural beauty.

     "ெதால்ெல  ெறாைல வள்" (க த் 17;

   5).

     [ெதால் + எழல்]

ெதால்ைல

ெதால்ைல1 tollai, ெப. (n.)

   பைழைம; antiquity, ancientness.

     "ெதால்ைலக்கணின்றார ்ெதாடர் " ( றள், 806);.

ெத. ெதால்

     [ெதால் → ெதால்ைல ( .தா. 285);]

ெதால்ைலயார்

ெதால்ைலயார ்tollaiyār, ெப. (n.)

   1. ேதவர;் trouble, perplexity, difficulty.

மனதெ்தால்ைல ெயா வ  என் ?

   2. ெசயல்,  ைன, ேவைல (அக.நி.);; work.

அவ க் ப் பலெதால்ைலகளி க் ன்றன.

ம. ெதால்ல

     [ ல் →  ன் →  ன் ,  ல் → ெதால் → ெதால்ைல ( .தா.285);]

 ெதால்ைலயார ்tollaiyār, ெப. (n.)

   ேதவர;் celestials, as the ancients.

     "ெதால்ைலயா ர ண்ண" (ேதவா. 35);.

     [ெதால்ைல → ெதால்ைலயார]்

ெதால்ைலைவயகம்

ெதால்ைலைவயகம் tollaivaiyagam, ெப. (n.)

    றக்கம்; heaven, as the ancient world.

     "ெதால்ைலைவயகத் ேத ெதாண்டரக்ள்" (ேதவா. 66, 3);

     [ெதாவ்ைவ + ைவயகம்]
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ெதால்வர

ெதால்வர  tolvaravu, ெப. (n.)

   பைழய வர ; birth in an ancient family.

     "ெதால்வர ந் ேதா ங் ெக க் ம்" ( றள், 1043);

     [ெதால் + வர ]

ெதால்வைர

ெதால்வைர  tolvaraivu, ெப. (n.)

   அ ப்பட்ட ெயா க்கம்; ancient custom, rule of conduct.

     "ெசய்யாேர ெதால் வைர ற் ரந்்தெதா ல்" (ஆசாரக். 37);

     [ெதால் + வைர ]

ெதால் ைன

ெதால் ைன tolviṉai, ெப. (n.)

   பழ ைன; karma.

     "ெதால் ைனப் பயன் ய்ப்ப" (க த் 118;3);

     [ெதால் +  ைன]

ெதாலைக

 
 ெதாலைக tolagai, ெப. (n.)

   ெசம்பா யாய்ப் ளந்  எ க்கப்பட்ட ங் ற் க  ( மரி.  னவ.);; bamboo rod, attained by making into two 
halves.

ம வ.  ளாச்

ெதா

ெதா 1 tolittal,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. உரித்தல்; to stip off, as rind, bark;

 to flay.

     "ெதா  எ "

   2. உ  அல்ல  ேதா  ேபாக உரித்தல் (இ.வ.);; to husk, hull, pound.

   3.  ைடத்தல்; to beat severely.

     'அவைனத் ெதா த் ட்டாரக்ள்.'

 ெதா 2 toli, ெப. (n.)

   1. ேதால்; skin, rind.

     "ெவங்காயத் ெதா ".

   2. உ ; husk.

ெநல் த் ெதா

ம. ெதா

 ெதா 3 toli, ெப. (n.)

   ேமற்ேறால்; the natural outer coating of an animal separated from the body. 

ஆட் த் ெதா ைய உரித் க் ெகா  (இ.வ.); (சா.அக.);.
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ெதா யக்கரம்ைப

 
 ெதா யக்கரம்ைப toliyakkarambai, ெப. (n.)

   நத்ைதச ் ரி (மைல.);; bristly buttonweed.

     [ெதா  + ஆ + கரம்ைப]

ெதா யல்

 
 ெதா யல் toliyal, ெப. (n.)

   உ  ேபாக் ய அரி  ( ன்.);; husked rice.

ம வ, ெகா யல் அரி

     [ெதா  + அல். ெதா  = ேதான் ேதான் அல்லாத அரி ]

ெதா யாக்கலப்ைப

 
 ெதா யாக்கலப்ைப toliyākkalappai, ெப. (n.)

ெதா யக்கரம்ைப பாரக்்க: see toliya-kkarambai

     [ெதா  + ஆ + கலப்ைப]

ெதா க் நண்

 
 ெதா க் நண்  tolukkunaṇṭu, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கடல்  நண்  ( மரி.  னவ.);; a small size sea crab.

ெதா ம்

 
 ெதா ம்  tolumbu, ெப. (n.)

   மாட் ன் ம ர ்நிறத் ன் வைகையக் க்க வழங் ம் தரகர ்ேபச் ெமா ; a particular colour of cows (in 
broker's language);.

த

த ta ெப. (n.)

ைகக் ைளயா ய ளரி ைச ென த்  ( வா);:

 symbol representing the sixth note of the gamut.

தக்க takka.

ெப.எ. (adj);.

   1. த ந்த, இையபாக:

 appropriate, suitable.

பாரட்டத்தக்க ெசயல். ெவற்  ெபற்றவரக் க் த் தக்கபரி  வழங்கப்ப ம். (உ..வ.);

காணாமல் ேபானவைரப் பற் த் தகவல் த பவ க் த் தக்க ெகாைட தரப்ப ம் (இ.வ.);

   2. ம ப் :

 worthy of.

ஆராய்ச் ல ல் பாவாணர ்தக்க அ ஞராய்த் கழ்ந்தார.்ம. தக்கம்

     [த  – தக்க]
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தக்ககன்

தக்ககன் takkagan, ெப. (n.)

     "எண்வைக நாகப்பாம் க ெளான் ."

 one of eight snakes.

 தக்ககன்3 taggagaṉ, ெப.(n.)

    வன்கரணமங்ைக - மா ட் யன் இவரக்ளின் மகன்; the son of Karaṇamangai and Mägittiyan.

     " ைரவஐளக் கரணமங்ைக ேநர ்மா ட் யற் ணரந்்  - தர ைட ரத்்த ைமந்தன் றக்ககன்" ( க 
வமா 12."25);

 தக்ககன்4 takkagan, ெப .(n.)

ம்பத்தைலவன்:

 head of a family.

     [தக்கன் - தக்ககன்.  ம்பத் ல் உள்ளவரக் ள் தைலைமானவன். ஆற்றலாளன். அைனத்  

தக்கன்

தக்கன்2 takkaṉ, ெப. (n.)

தக்கசங்காரன் பாரக்்க்". See takka-Sangāran.

 தக்கன் takkaṉ, ெப. n.

றைமயாளன் இலக் :

 clever person.

     [த  → தக்கன்]

தக் கன் (akkan, ெப. m.);

எண் வைகப் பாம் களிெலான்  ( ங்);.

 a divine serpent, one of attā-mâ-nāgam.

 தக்கன் takkaṉ, ெப. (n.)

கள்வன்: thicf.

தண்ட ெமன்ெறா  ெபா ட ் ரிய தக்கைர"

     [கம்பா, 4χά και Αρλ και 7αλ Ζ8''. தன் தள் தல், கைனதல்,  வக் தல் தன் - தன்  - தட்  ஆன் = 
தடக்ான் -]

 தக்கன் takkaṉ, ெப. (n.).

நாவலந்ேதயத் ன் ெதன்ப ைய ஆட் ெசய்த மன்னன்:

 thcking

தனப  Pl, - - who ruled the Southern part of India.

த  - தக்  - தக்கன். தக்  - தாழ் . தாழ்வான ெதன்ப ையக் ,

 தக்கன் takkaṉ, ெப. (n.)

   எட்  (அட்ட);மா நாகத் ெதான்  ( ங்);; a divine serpent, one of {}.
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தக்கசங்காரன்

 
 தக்கசங்காரன் takkasaṅgāraṉ, ெப. (n.)

வன்."

 Lord Sivan.

     [தசச்ன் + சங்கரன் / தக்கசங்காரன்]

தக்க  தற் கட ளான அழல் வண்ணனின் அ த்தற்ெறா ல் க்கப்ெபற்றெதனலாம்.

தக்கடா க்கடாெவனல்

 
 தக்கடா க்கடாெவனல் takkaṭāpikkaṭāveṉal, ெப. (n.)

தா மாறாகப் ேப தற் ப்  (இ.வ.);".

 onom. expr. of ranting, blustering

     [தக்கடா + [ க்கடா + எனல்]

த  + அடா - தக்கடா - எ ெரா ச ்ெசால்

 echoing word

     [ க்கடா -  க்கடா என்  ல மாவட்டத் ல் வர.்]

தக்க

தக்க  takkaḍi, ெப. (n.)

   1. ஏய்ப்  (யாழ்);; guile, deceit.

   2. இரண்டகம் (யாழ்ப்);; treachery, insidiousness, villainy.

   3.  ரட் த்தனம் (யாழ்ப்);; rudencss, fiereness.

   4. .ெபா ந்தா உைரயாடல் (யாழ்ப்);; crossness, unreasonableness, captiousness in argument.

   5. ெபாய் (இ.வ.);:

 falsehood, lie.

ம வ.  ண் ழப்பம், வாய்செ்ச க்  ெத. தக்

     [தாக்  + அ  - தாக்க  - தக்க  ெமனதாக்  அ த்தைலப் ேபான் , மனம் க் ற ம், 
ந க் ற ம் ஏமாற் தல்]

 தக்க  takkaḍi, ெப. (n.)

   1.  ைலக்ேகால் (C.Sm. D.I., i. 284.);; balance on the principle of a steelyard.

   2. பத் சே்சர ்ெகாண்ட நிைறயள :

 a weight of ten scers

ெத. தக்ெகட தக்க த்ைத

     [தக்  + அைட - தக்கைட - தக்க . தக்  = தக்க , ரான ,  ரான , சமமான .]

தக்கைடக்கல்

 
 தக்கைடக்கல் takkaḍaikkal, ெப(n.)

   நிைறகல் (C.G.);; stone-weights used in scales.

     [தக்கைட + கல்]
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தக்கைடக் ண்

 
 தக்கைடக் ண்  takkaḍaikkuṇḍu, ெப. (n.)

தக்கைடக்கல் [C.G.] பாரக்்க; see takkadai – k - kal.

தக்கைடப் ல்ைல

 
 தக்கைடப் ல்ைல takkaḍaippillai, ெப. (n.)

    ைலத்தட்  (C.G.);; scale pan.

     [தக்கைட+  ல்ைல]

தக்கணஅவசரம்

 
 தக்கணஅவசரம் takkaṇaavasaram, ெப. (n.)

   க ப்ைப ல் ைரந்  உல ம் க ; moving in the pregnent emergency womb as foctus (சா. அ.க.);.

தக்கணெகள்ளி

 
 தக்கணெகள்ளி taggaṇageḷḷi, ெப. (n.)

   நற் யாகத் ெதற் ந்ேத ம் வலப் பக்கத் ந்ேத ம், ஒ ெய ப் ம் பல்  
தக்கணநீர(் ன்);; lizard chirping from the south or the right side, considered auspicious.

     [தக்  + அணம் – தக்கணம் + ெகள்ளி. Skt. ெகள்ளி]

தக்கணத் ப் லவன்

 
 தக்கணத் ப் லவன் takkaṇattuppulavaṉ, ெப.(n.)

   அகத் யன்; a sage Agattiyan an crudite scholar of the south.

     [தக்கணம் + அத்  +  லவன்]

தக்கணநட்சத் ரேவாைர

தக்கணநடச்த் ரேவாைர takkaṇanaṭcattiravōrai, ெப. (n.)

   ெதன்மண்டல ஒைரகளின் ண் ன் ெதா ; the southern constellation (M.Navi. 109);.

     [தக்கணம் + நடச்த் ரம் +ஒைர. ெதன்ப லைமதந் ள்ள ஒைரகளின்,  ண் ன் மம்]

தக்கணந வண்

 
 தக்கணந வண்  takkaṇanaḍuvaṇpūmi, ெப. (n.)

   ெதன் ைச சமதட்ப ெவப்பநிைல நிலப்பரப் ; south temperature zone.

     [தக் + அணம் - தக்கணம் + ந வண் +   - தக்கணந வண் ]

தக்கணநா

தக்கணநா  takkaṇanāṭu, ெப. (n.)

   1. இந் யத் வ( );க் ைற ன் ெதன்ப  (இந் யா ன் ெதன்ப );; Southern part of the Indian 
peninsula.

   2. ழக் , ேமற்  மைலதெ்தாட க்  இைட ல் உள்ள நிலப்பரப்  ( ன்.);; deccan, the table land between 
the Eastern and the Western Ghats.

தக்கணநீா்

 
 தக்கணநீா ்takkaṇa, ெப. (n.)

   கா ரி; water of the south (the river cauvery);.

     [தக்கணம் +நீர]்
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தக்கணப்பயணம்

தக்கணப்பயணம் takkaṇappayaṇam, ெப. (n.)

   கடகத் ப்பத் ந்  றவ (மகர );த் ப்பம் வைர, ஆன பரி ன் பயணகாலம்;   கடகம் (ஆ ); 
தல் ஆ  ங்கள்; travel period of the Sun from Tropic of Cancer toTropic of Capricon.

தக்கணம் + பயணம் - Skt.

தடச்ணாயனம். தக்  - தக்கணம் - Skt. தடச்ணம். பரி  நிைலயாக ம்,  க்ேகாளம் 

தக்கணப் ல்

 
 தக்கணப் ல் takkaṇappul, ெப. (n.)

   சானம்; deccany grass (சாஅக.);.

     [தக்கணம் +  ல்]

தக்கணப்ப

 
 தக்கணப்ப  daggaṇappagudi, ெப. (n.)

உலக ண்ைட ன் ெதற் ப்ப  ( ன்);

 the south pole, Antartic zone.

     [ தக்கணம் + ப  – தக்கணப்ப . ஞாலத் ன் ெதன் ற ள்ள பனிப்ப ]

தக்கணப்பந்தம்

 
 தக்கணப்பந்தம் takkaṇappandam, ெப. (n.)

     " வைக கட் க ள் ஒன் ."

 one of the three kinds of bondage (சாஅ.க.);

     [ தக்கணம் + பந்தம்]

தக்கணம்

தக்கணம் takkaṇam, ெப. (n.)

   1. ெதற்  south.

     "தக்கண ம ைர"(மணிேம. 22 : 121}.

   2. தக்கண நா  பாரக்்க: {}

   3. வலப்பக்கம்:

 right side.

     "தக்கண கைணக்கால்" ( த. ஞான.15:3);.

த. தக்கணம் - வ.த ண

     [தக்  [தாழ் ] + அணம் – தக்கணம்].

ழக்  ேநாக் ம்ேபா  ெதன் ைச வல ம், வட ைச இட ப்பதால், தக்கணம் என் ம் ெசாற்  
வல ைசப்ெபா ம் உத்தரம் என் ம் ெசாற்  இட ைசப் ெபா ம் ேதான்றன. (வ.ெம7.வ. 170);.

   4 தக்கணா

 தக்கணம்2 takkaṇam,  .எ. (adv.)

   உடேன, அேத, காலத் ல் (இ.வ.);; at the same moment, immediately, instantaneously.

     [சடக்ெகனல் =  ைரைவ உணரத்் ம் ஒ க் ப் ச ்ெசால், சடக்ெகன - தடக்ெகன - தக்ெகன - 
தக்கணம். ஒ கா கணம் - ெநா ப்ெபா , ேநர அல . அக்கணம் - தக்கணம்]

 தக்கணம்3 takkaṇam, ெப. (n.)
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தக்கணமாரக்்கம்

 
 தக்கணமாரக்்கம் takkaṇamārkkam, ெப. (n.)

    வசமயத் ன் உட் ரி க ள் ஒன்றான காளா கம்; a minor system of Saivism.

     [தக்கணம் + Skt. மாரக்்கம் - தக்கண மாரக்்கம். ைசவ சமயத் ன் உட் ரி . இசச்மயத் ைனச ்
பான்ைம னேர த ள்ளனர.்]

தக்கணவர்த்தகம்

 
 தக்கணவரத்்தகம் taggaṇavarttagam, ெப. (n.)

ைனக்காஞ்ெசா ச ்ெச வைக

 climbing nettle (சா.அ.க.);

தக்கணன்

தக்கணன் takkaṇaṉ, ெப. (n.)

    வன்;Šivan.

     "தக்கணா ேபாற்  த மா ேபாற் " (ேதவா.968.10);.

ம வ: அற ைரத்தபட்டன், ஆலமர ்ெசல்வன், தக்கணநம் , தக்கண கநம் , ெதன் கநம்

     [தக்கணம் - தக்கணன்.  க்ேகா ல் ெதற் ேநாக் யமரந்் , அைனவ க் ம் அற ைரக் ம் 
ஆ ரியனாகத் க ம் வத் வம்]

தக்கணாக் னி

 
 தக்கணாக் னி takkaṇākkiṉi, ெப. (n.)

தக் ணாக் னி ( டா); பாரக்்க see __,

     [தக் ணாக் னி- தக்கணாக் னி]

தக்கணாக் னியம்

 
 தக்கணாக் னியம் takkaṇākkiṉiyam, ெப. (n.)

தக் ணாக் னி பாரக்்க: see __,.

     [தக்கணாக் னி – தக்கணாக் னியம்]

தக்கணா

 
 தக்கணா  takkaṇāti, ெப. (n.)

ஞ் யாழ்த ் றங்க ள் ஒன்  ( ங்);:

 an ancient melody type of the Kuriñji class.

தக்கணா ட்

 
 தக்கணா ட்  takkaṇāmuṭṭi, ெப. (n.)

   ஒன் க் ம் உதவாத ேசாம்ேப  (ம யன்); (தஞ்ைச.);; lazy, good-for-nothing fellow.

எசெ்சய ம் கா ன்  நில்லாதவன்.  றம்பட ைனயாற்ற மன ன் ,  ெண மந்தமாய்த ்
கழ்பவன்.

     [தக்  [தாழ் ] +  ட் .  ட்  =  டன்]

தக்கணா ர்த்தம்

 
 தக்கணா ரத்்தம் takkaṇāmūrttam, ெப. (n.)

தக்கணா ரத்்  பாரக்்க: See __,.

     [தக்கணம் – தக்கணன் +  ரத்்தம் - தக்கண ரத்்தம் – தக்கணா ரத்்தம்]
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தக்கணா ர்த்

 
 தக்கணா ரத்்  takkaṇāmūrtti, ெப. (n.)

தக்கணன் பாரக்்க: See __,.

ம வ, ெதன் கநம் , அற ைரத்த கட ள், ஆலமரெ்சல்வன் (தக்கணம் +Skt.

ாத்  ெதன் கமாக ற் ந்  அைனத்  ஆதன்கட் ம் (ஆன்மாக்கட் ம்); அற ைரக் ங் கட ள்);

தக்கணா ர்த் த்ேதவர்

தக்கணா ரத்் த்ேதவர ்takkaṇāmūrttittēvar, ெப. (n.)

தக்கணன் பாரக்்க: See__,

     "தக்கணா ரத்் த் ேதவர ்தா ந்த ஆலமரத்ேத" (க த். 131, உைர.);

     [தக்கணன் +  ரத்் + ேதவா ்– தக்கணா ரத்் த்ேதவா]்

தக்க ணாயனம்

தக்க ணாயனம் takkaṇāyaṉam, ெப. (n.)

தக்கணப்பயணம் பாரக்்க: see __,

     "அயன த்தராயன ம். . . தக்கணாயன ெமன ரண்டாம்" ( ரம் . ரம்ா. 4);

     [தக்கணம் + அயனம்]

தக்கைண

தக்கைண takkaṇai, ெப. (n.)

   ெபரியவரக்ட்  வழங் ம் ெபா ள்; offering.

     "ேவள் யாய்த் தக்கைணயாய்த் தா மானான்" ( வ் ெபரியாழ்4 :9: 5);

தக்கத்த -த்தல்

தக்கத்த -த்தல் takkattaḍittal,    4 ெச.  (v.i.)

    கப்ப த்தல்; to swell to an enormous size or extent.

     "தக்கத்த த்  பக்கப்ப த்  என் மா ேபாேல கத்தக்க தெ்தன்  ஒ  செ்சால்லாய்" ( வ். 
ெபரியாழ் 1.9: 3: யா);.

     [த  - தக்க + த -].

தக்க .

தக்க . dakkadu, ெப. (4)

   1. த  ( வா); பாரக்்க: see __,.

   2, த யான ,

 that which is fit or proper.

     "தக்கேத நிைனந்தான் றாைத" (கம்பார.் ைகேக . 102);

     [த  - தக்க .]

தக்கப்பண் ' - தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தக்கப்பண் -தல்

தக்கப்பண் -தல் dakkappaṇṇudal,    5 ெச . (V.i).

ஒ வன  த ையக் காட் தல்

 to show one's fitness.

ஒ  ேவைல ல் தைல ட்டால் அதற் த் தன்ைனத ்தக்கப்பண்ண ேவண்டாமா? (இவ.);

     [தக்க + பண் -]
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தக்கப வம்

 
 தக்கப வம் takkabaruvam, ெ◌.(n.)

   இளைமப் ப வம்; adult age (சா.அ.க.);

ம வ.  டைலப்ப வம்

     [தக்க + ப வம்]

தக்க க்கெவனல்

தக்க க்கெவனல் takkabikkaveṉal, ெப.(n.)

   3,7 தா மாறாதற் ப்  onom.

 expr. of being unruly, disorderly, improper or awkward.

தக்க க்கெவன்  உள றான் (உவ);.

     [தக்க +  க்க + எனல்]

தக்கயாகப்பரணி

 
 தக்கயாகப்பரணி takkayākapparaṇi, ெப. (n.)

ரபத் ரன் தக்க ைடய ேவள் ைய அ த்  ெவன்றைதப் பற் ப் லவர ்ஒட்டக் த்தர ்பா ய, 
பரணி ல்:

 a poem on Virabhadra's destruction of Daksa's sacrifice by Otta-k-küttar.

     [தக்கன் + யாகம் + பரணி]

தக்கர்

 
 தக்கர ்takkar, ெப. (n.)

   ைகப் ள்ள ம்,  டன் ய மான ய வைள, சா  ( ன்);; jar.

     [த  - தக்  – தக்கர]்

நீரம்ப்ெபா டக்ைள நி த் த் த த்  ைவத்தலால், தங் தற்க த் னின்  இவ் ேவர  ைளத்த 
ெதனலாம்.

தக்கர க்கரெவனல்

 
 தக்கர க்கரெவனல் takkarabukkaraveṉal, ெப. (n.)

தக்கடா க்கடாெவனல் பாரக்்க: see __,

தக்கரம்

தக்கரம் takkaram, ெப. (n.)

   1. கள ; theft, pilfering.

   2. ஏய்ப் ,  ழ்ச் ; trickery, guile.

     "தக்கர ெமாப்பச ்ெசப் " ( வாலவா 13,11);

 Skt., Pkt. Taskara.

     [தக்க  - தக்கடம் - தக்கரம் - தக்க  = ஏமாற் ைக,  ழ்ச் ெசய்ைக, இரண்டகம்ெசய்ைக.]

தக்கராகம்

 
 தக்கராகம் takkarākam, ெப. (n.)

   பாைலப் பண் வைக, ( வா);; an ancient sccondary, melody - type of the Palai class.

     [தக்கம் - தக்கராகம் Skt. ராகம்]
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தக்கல்

 
 தக்கல் takkal, ெப. (n.)

அைடப்  ( ன்);:

 plug.

     [தக்ைக – தக்கல்]

 தக்கல் takkal, ெப. (n.)

தத்கால் பாரக்்க;see {}.

தக்க வயேதார்

 
 தக்க வயேதார ்takkavayatōr, ெப. (n.)

   இைளஞர;் youth (சா.அக.);

     [தக்க + வயேதார]்

தக்கவர்

தக்கவர ்takkavar, ெப. (n.)

தக்ேகார ்பாரக்்க see __,

     'தக்கா ந் தக்கவரல்லா ம்'' (நாவ , 112);.

ம. தக்கவர்

     [த  - தக்  + அவர ்– தக்கவர]்.

தக்கைவ-த்தல்

தக்கைவ-த்தல் takkavaittal,    4 ெச. .  (v.i.)

   ஒன்ைற இழக்காமல் ெதாடரந்்  ைவத் த்தல்; to retain (a seat, title, etc., in a contest, election, etc.);, to 
subjugate.

ைளயாட் ப் ேபாட் ல் றந்த அணி என்ற றப் ைனத் த ழ்நா  தக்க ைவத் க் ெகாண்ட .

     [தங்க - தக்க + ைவ-]

தக்களி

 
 தக்களி takkaḷi, ெப. (n.)

 kind of spindle (for spinning);.

     [தக்  - தக்களி :  ால் இைழ ைனத் தம் ன் தக்கைவக் ம் ா ைழக் க ]

தக் கன்

தக் கன்  takkaṉṟu, ெப.எ.

 adi.

சரியன் :

 incorrect.

     ' ைற தக்கன்  ெசங்ேகால் ேவற்ெறன"

     [ேமை◌ம ைற  0. - 1] -

தக்கதன்

தக்கதன்  dakkadaṉṟu,  .எ. adv.

தக்காங் , 1 பாரக்்க; see lakkiigu,

ேவைலக் த் தக்கைன  (உவ.);
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தக்காங்

தக்காங்  takkāṅgu,  .எ. (adv.)

   1. தக்கப :

 suitably, regularly, in an orderly manner.

   2. ந நிைலயாக; impartially,

தக்காங்  நா "  றன்.

     [தக்  +ஆங்  → தக்காணம் ]

தக்காணம்

தக்காணம் lakkilam, ெப. (n.)

தக்கணம்',

   1.2 - - o - - - - பாரக்்க: See __,'12.

தக்கானத் த் ெதால் பழங்கைதகள். தக்காரி

தக்காணியம்
தக்காணியம் takkāṇiyam, ெப. (n.)

   வழக் ழந்த த லக்கண ல் (யாப்.  . 96: 537);; a grammatical treatise in Tamil, not extant.

தக்கா க்காெவனல்

 
 தக்கா க்காெவனல் takkāpikkāveṉal, ெப. (n.)

தக்க க்கெவனல் பாரக்்க: see __,

தக்கா க்

தக்கா க்  takkāmukki, ெப. (n.)

   1.  க்கலான நிைல; perplexity.

   2. ேபரிடரான நிைல; state of being at a loss, dangerous state.

தக்கா க் ல் மாட் க்ெகாண்டான் (சா.அக.);

தக்காைம

 
 தக்காைம takkāmai, ெப. (n.)

நிைலக்காைம:

 lost.

ள்ைள தக்காைம.

     [தக்  + ஆ + ைம. ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல, 'ைம' ெசால்லாக்க ஈ . [ஒ.ேநா.] ெசல்லாைம, 
ெகாள்ளாைம, ெசய்யாைம]
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தக்கார்

தக்கார1் takkār, ெப. (n.)

   1. ேமன்மக்கள்; worthy, virtuous persons, the noble.

     "தக்கா ரினத்தனாய்." ( றள்,446);.

   2. ந நிைல ைடயார;் impartial. upright persons.

     "தக்கார ்தக ல ெரன்ப " ( றள், 114);.

   3. உற னர ்( ன்);

 relations.

ெத. த நவா  க. தக்கவா

     [த  - தக்  – தக்கார]்

 தக்கார2் takkār, ெப. (n.)

மர வ ேலா, அறங்காவலராேலா, ஆ ைகப்படாத ெபரிய க்ேகா ல்களில் ைச, வ வாய், 
நைக த யவற்ைறப் ெபா ப்பாகக் கவனித் க் ெகாள்ள, அரசால் பணியமரத்்தம் ெசய்யப்ப ம் 
உள் ரப்் ெப மகனார:்

 one of the local public nominated by the government in the absence of trustee for the management of temples [in India] fit-
person.

     [த  - தக்  + ஆர]்

 தக்கார3் takkār, ெப. (n.)

   ெப ைம ற் றந்ேதார;் great personality.

ம வ. அ ஞர.் உரேவார்

தக்காரி

தக்காரி takkāri, ெப. (n.)

   1. த தாைழ (மைல);:

 controller of gasteric troubles.

   2.  ன்ைன; Indian head-ache tree - Bremna integrifolia.

தக்காரிைக

 
 தக்காரிைக taggārigai, ெப. (n.)

தக்காரி பாரக்்க;see __,

     [தக்காரி – தக்காரிைக]

தக்காலனா

 
 தக்காலனா takkālaṉā, ெப. (n.)

தக்காரி பாரக்்க; see __,(சா.அ.க.);.

தக்கா

 
 தக்கா  takkāvi, ெப. (n.)

   ெசஞ்ேசாளம்; red maize (சா.அ.க.);
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தக்காள்

 
 தக்காள் takkāḷ, ெப. (n.)

    றந்தவள்; the noble woman.

     [த  – தக்காள்]

தக்காளி

தக்காளி takkāḷi, ெப. (n.)

   உ ண்ைட வ வத் ல் வப்  வண்ணத் ல்,  ளிப் , இனிப் ச ் ைவ ைடய சைமய க்கான பழம்; 
அப் பழம் ைள ம் ெச ; tomato, the fruit and plants.

   2. மணித்தக்காளி; Indian winter-cherry.

   ெத. தக் ளி;   ம., க. தக்காளி: Sinh.takkal; Skt. tarkåri

     [தக்  + ஆள் + இ – தக்காளி. தக்க = த ந்த, ஏற்ற, உடம் ற்  ஏற்ற ஊட்டப்ெபா ள் த ம் பழம். தக்க 
ஆ ைமக் ரிய வனப் த்த ம் ப ம் "இ' ெசால்லாக்க ]

தக்காளி வைக:

   1.ெப ந்தக்காளி – edible Indian winter cherry Physallis edulis

   2.  தக்காளி -small takkauly, small winter cherry - physallis minima

   3. எ ைமத்தக்காளி – buffalo winter cherry Lycopersicum esculentum

   4 ேபய்த்தக்காளி அல்ல  நாற்றத் தக்காளி - demon takkauly சங்கம்

   5.  ள த்தக்காளி

   6. மணித்தக்காளி - Indian hounds berry - Solanum nigrum

   7.  ைமத்தக்காளி - Europe brinjal tomato-Lycopersicum solanum

   8.  ள்ைளத்தக்காளி :  ட் த்தக்காளி பாரக்்க; see __,

   9.  ட் தக்காளி – black berried solanum

   10. ப ந்தக்காளி – green tomato

   11.  வப் த்தக்காளி – red physalis- amatula rubra.

   12. நல்லதக்காளி - தக்காளி பாரக்்க: See takkālī.

தக்காளிப்பழம்

 
 தக்காளிப்பழம் takkāḷippaḻm, ெப. (n.)

தக்காளி பாரக்்க; see __,. (சாஅக.);

     [தக்காளி + பழம்]

தக்காளிப் ள்ைள

 
 தக்காளிப் ள்ைள takkāḷippiḷḷai, ெப. (n.)

    ள்ைளப் ச்  ( ன்);; grillus, a kind of insect.

     [தக்காளி +  ள்ைள]

தக்காளி வான்

 
 தக்காளி வான் takkāḷiyuḻuvāṉ, ெப. (n.)

தக்காளிப் ள்ைள பாரக்்க: See takkali-p-pillai,

     [தக்காளி + உ வான்]
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தக்காற்ேபால

தக்காற்ேபால takkāṟpōla,  . .எ. (adv.)

தக்காங்  1 பாரக்்க; see __,

   1. 'எனக் த் தக்காற் ேபாலவன்ேறா நீ ம் இ ப்ப  (ஈ , 1 :4 :7);.

     [த  - தக்  + ஆன் + ேபால.]

தக்கானியம்

 
 தக்கானியம் takkāṉiyam, ெப. (n.)

   ெகாத் மல் ; coriander - Coriandrum sativam (சா.அக.);.

தனியா என்ப  வட்டார வழக் .

தக்

 
 தக்  takkiḍi, ெப. (n.)

தக்க  (இ.வ.); பாரக்்க; see takkadi.

     [தக்க  – தக் .]

தக் ண

 
 தக் ண  takkiṇapūmi, ெப. (n.)

தக்கணப்ப  பாரக்்க: see __,

     [தக்  [ெதற் ] + அணம் - தக்கணம் + Skt.

 தக்கண  - தக் ண )

தக் ணம்

 
 தக் ணம் takkiṇam, ெப. (n.)

தக்கணம் பாரக்்க see __,(ெச. அக.);

     [தக்கணம் → தக் ணம்]

தக்கனமார்க்கம்

 
 தக்கனமாரக்்கம் takkaṉamārkkam, ெப. (n.)

தக்கனமாரக்்கம் பாரக்்க: See __,

     [தக்கனம் → தக் னம் + மாரக்்கம் - வ  ரி . தக் ணமாரக்்கம் → தக்கனமாக்கம்]

தக் னன்

தக் னன் takkiṉaṉ, ெப. (n.)

   1. ெதன் கமாக இ க் ம் வன்:

 Sivan,

     "ஆலமர ்ெசல்வன் ெபயரெ்காண்  வளரந்்ேதான். . .தக் ணன்றன்ைன" ( லப் 23, 91-95);

   2.  றைமயாளன் (இவ:);

 clever person.

     [தக்கனன் → தக் னன்]
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தக் ணாட்சம்

 
 தக் ணாடச்ம் takkiṇāṭcam,  cam,

ெப. (n.);

நிலப்பரப் ன் ெதன்ப

 south latitude.

     [தக்கனம் → தக் னம் + அக்கம் - தக் ணாக்கம்  → தக் ணாடச்ம் த. அக்கம் – → Skt. – அடச்ம்]

தக் ணா ர்த்

 
 தக் ணா ரத்்  takkiṇāmūrtti, ெப. (n.)

ெதன் கமா க் ம்

 siva facing the south (ெச.அக.);

     [தக்கனணம் → தக் ணம் ரத்் ]

தக் ணாயனம்

 
 தக் ணாயனம் takkiṇāyaṉam, ெப. (n.)

தக்கணாயணம் பாரக்்க see__,

     [தக்கணம் → தக் ணம் + அயனம்]

தக் ணி

 
 தக் ணி takkiṇi,  .எ. (adv.)

    தள ; a small quantity, a little.

அவன் எனக் த் தக் ணிதான் ெகா த்தான் (ெசன்ைன);.

. தக்கன

     [ க் ணி → தக் ணி]

தக் ைண

தக் ைண takkiṇai, ெப. (n.)

தக்கைண பாரக்்க see _,

     "தவெமலாங் ெகாள்க தக் ைணயா ெவன்றான்' [கம்பரா அகத் 3)

தக் -தல

தக் ப்ேபா-தல்

தக் ப்ேபா-தல் takkippōtal,    8 ெச.  (v.i.)

தக் - 1 [ ன்] பாரக்்க see takku

     [தக்  → தக்  + ேபா]

தக் ரம்

தக் ரம் takkiram, ெப. (n.)

   1. ேமார ்( வா.);

 butter milk.

   2. த ர;் curd (சா.அ.);
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தக் ரமா

 
 தக் ரமா takkiramā, ெப. (n.)

ேசங்ெகாடை்ட

 marking nut, dhoby's nut (சா.அக.);.

தக் ராடம்

 
 தக் ராடம் takkirāṭam, ெப. (n.)

மத்  யாழ். அக.

 churning stick

     [தக் ரம் → தக் ராடம்]

தக் -த்தல்

தக் -த்தல் tallori-    3 ெச. . . (v.i.)

   தனக் த் தகெவா தல்; to behave in a worthy manner;

எம் ைடய வள்ளல் இன்  தக் ந் லன் ( க்ேக 376 உைர);

     [த  + இ -]

தக் ன்

தக் ன்  takkiṉṟu, ெப. (n.)

தக்கதன் :

 incorrect.

     "வ த்தான் வ ர ்மலரக்்கண்ணிக் த் தக் ன்  ( க்ேக 226);

     [தக்கன்  → தக் ன் ]

தக் னி

தக் னி takkiṉi, ெப. (n.)

   1. மண்பாைன:

 carthern pot.

   2. பாண்டம்; vessel
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தக் -தல்

தக் -தல் dakkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

ஏற்றதாதல்:

 to be fit, suitable, becoming(ெச.அக.); .

க, ெத. த

     [த  → தக் ]

 தக் -தல் dakkudal,    5 ெச. . (v.i.)

   1. நிைல ெப தல்; to come to stay;

 to become לי, ושי. permanent, to be lasting, as a possession or acquisition;

 to be retained.

     "அைனந்தா வளா  தக் ம் (தனிப்பா.1. 353. 78);

   2. பயன்ப தல் ன்.

 to be profitable.

   3.  றந்த ழ  நிைலத்தல்:

 survive of the new born baby.

ம. தக் க: க. தக்  ெத. தக்

     [தங்  → தக் ]

 தக் -தல் dakkudal,    5 ெச. .  (v.i.)

வயப்ப தல் (யாழ். அக.);

 to yield;

 to be submissive.

க, ெத. தக்

     [தங்  → தக் ]

தக்

 
 தக்  takku, ெப. (n.)

இைச ன் தாழ்ந்த ஒைச:

 low voice in singing, low pitch, low key in music.

தக் ேல பா றார ்(உவ.);

     [தங்  → தக்  = தங் தல் = ெமல் தாதல், இைழதல், இனிைமயாதன்]

 தக்  takku, ெப. (n.)

ழ்ச் , வஞ்சம்

 dodge, trick.

அவ க்  நிரம்பத ்தக் த் ெதரி ம் (ெச.அக.);

க., ெத. தக்
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தக்

 
 தக்  dakkusurudi, ெப. (n.)

தக்  பாரக்்க see __,

தக் த்தக்ெகனல்

 
 தக் த்தக்ெகனல் takkuttakkeṉal, ெப. (n.)

ஒர ்அ க்ெகா க் ப் :

 onom, expr, of repeated thumping sound.

தக் த்தக் ெகன்  நடக் றான் (இ.வ.);

     [தக் த்தக்  + எனல்]

தக் த்தடவல்

தக் த்தடவல் takkuttaḍaval, ெப.(n.)

   1. தட நடக்ைக (இவ.);

 groping, as in darkness.

   2. த மா ப க்ைக (யாழ்ப்.);

 stumbling in reading, want of fluency.

     [தக்  + தடவல்]

தக் ப் க்ெகனல்

 
 தக் ப் க்ெகனல் takkuppukkeṉal, ெப. (n.)

தக் த்தக்ெகனல் (ெநல்ைல.); பாரக்்க: See __,

     [தக்  +  க்  + எனல்]

தக் ப்ெபாக்ெகனல்

 
 தக் ப்ெபாக்ெகனல் takkuppokkeṉal, ெப. (n.)

தக் த்தக்ெகனல் ( ன்); பாரக்்க: See __,

     [தக்  + ெபாக்  + எனல்]

தக் மான்

 
 தக் மான் takkumāṉ, ெப. (n.)

   உடம் ல் க்கைள எ ப் ம் ேநாய்; a diseases or case of diseases characterised by skin cruptions (சா.அக.);.

     [தக்  → தக் மான்.]

தக் த்தல்

 
 தக் த்தல் takkuvittal, ெப. (n.)

   நிைலக் ம்ப  ெசய்ைக; causing to escape failure. (சாஅக.);

     [தக்  → தக் த்தல்]

 தக் த்தல் takkuvittal, ெப. (n.)

   ஆட் க் ட்ப ைக; subjugation.

தக்ைக.இராமாயணம்
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தக்ெகனல்

தக்ெகனல் takkeṉal, ெப.(n)

ஓர ்ஒ க் ப்

 onom. expr. of thumping sound (Q494 );.

     [தக்  + எனல்]

தக்ைக இராமாயணம்

தக்ைக இராமாயணம் takkaiirāmāyaṇam, ெப. (n.)

   தக்ைகப் பைறைய ழக் ப் பாடப்ெபற்ற இராமாயணம்; Rāmāyanam sung in the drum of takkai,(a musical 
drum);.

     [தக்ைக + இராமாயணம்]

தக்ைகக்க  இந் ன் ஆ ரியர ் லவர ்எம்ெப மான் என்பவர ் செ்சங்ேகா  அ ள்ள 

தக்ைகக்க

 
 தக்ைகக்க  takkaikkayiṟu, ெப. (n.)

வைல தைவ ைணக்கப்பட்ட க  கைவ ன):

 a rope tied with net-pith.

     [தக்ைக + க  தக்ைக = வைல தைவ]

தக்ைகக்கல்

 
 தக்ைகக்கல் takkaikkal, ெப. (n.)

கைதமா

 lime-stone.

     [தக்ைக + கல்]

தக்ைகப்

 
 தக்ைகப்  takkaippūṭu, ெப. (n.)

ெநட் ,  தம்ைப

 dianchra (சாஅக);.

     [தக்ைக +  ]

தக்ைக க்

 
 தக்ைக க்  takkaimuṟukki, ெப. (n.)

ல்ைல க்  (நாஞ்);.

 spanner.

     [தக்ைக +  க் ]

தக்ைக டம்

 
 தக்ைக டம்  takkaiyuḍambu, ெப. (n.)

க ம் ஒல் யான (இல வான); உடம்  :

 very light body - body light like pith (சா.அக.);

     [தக்ைக + உடம் ]
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தக்ைக வம்

 
 தக்ைக வம் takkaiyuruvam, ெப. (n.)

உ ரற்ற டலம்

 body.

ம வ உடற்கடை்ட கடை்ட டம்

     [தக்ைக + உ வம்]

தக்ேகார்

 
 தக்ேகார ்takār, ெப. (n.)

த வாய்ந்தவர.்

 worthy persons.

     "தக்ேகார் ன்"

     [த  – தக்கார ்– தக்ேகார]்

தக்ேகார்ைம

தக்ேகாரை்ம takārmai, ெப. (n.)

   1.  ைறைம(நியாயம்);: j

 ustice, as the quality of the wise.

     "தக்ேகாரை்ம ெசய்தா ல்ைலேய" (ஈ  6.2.9);

தக்ேகாலம்

   2. நன்ைம

 good, benefit.

க்  என்ன தக்ேகாரை்ம ண்டாய் நீ ெசய்த  (ஈ  5.7.4);

க. தக் ரை்ம

     [தக்ேகா - தக்ேகாைம. தக்கவர ்தன்ைம]

தக்ேகாலப்ெபாட்

 
 தக்ேகாலப்ெபாட்  takālappoṭṭu, ெப. (n.)

தக்ேகாலம் பாரக்்க: See __, (சாஅக.);

     [தக்ேகாலம் + ெபாட் ]
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தக்ேகாலம்

தக்ேகாலம் takālam, ெப. (n.)

   1. ஒ  ந மணச ்சாக் ; a fragrant stuff.

     "தக்ேகாலந் ம் த் தைகசா லவங்கங் கப் ரஞ் சா ேயாைடந்  ( லப் 5.26; உைர);

     "இலவங்கம் . . . . தக்ேகாலம் . . . . ஓமா ைக" ( லப். 5:26, உைர);

   2. தாம் லம்; betel lcaf and areca-nut.

     "தக்ேகாலத் ன் " (நால . 43);

   3.  நாவல் (L.);; ruddy black plum.

   4. நாவல் (L.);; jaman - plum.

   5.  ப்  ( ன்);:

 long pepper.

   6. வால் ள  c

 ubeb.

   7. காட் ெவற் ைல,

 wild-betal.

   8. சா க்காய்; nutmeg.

   9. ெப நாவற் ; the fragant and plesant tasted flowers of a plant-calyptranthes jawbolana.

   10. ெவற் ைல, பாக்  ஏலம், வால் ள த யவற் ன் ந மணக்கலைவ:

 a fragrant mixture of cardamom and cubeb chewed with betal and nut.

   11. சங்கக் ப் ; smooth volkameria - Cleodenon incrmc.

   12.  ன ள :

 China pepper, pimento acris (சா.அக);.

ம வ தக்ேகாலப்ெபாட்

ம. தக்ேகாலம்: க. தக்ேகால

 தக்ேகாலம் takālam, ெப. (n.)

   வடவாரக்்கா  மாவட்டத் ள்ள வரலாற் ச் றப்  க்க ஊர;் Takkólam a famous historical place in North 
Arcot district.

ம வ றல்

தக்ேகா

தக்ேகா  takāli, ெப. (n.)

   அ ல்வைக ( லப் 14: 108, உைர);; a kind of eagle-wood, used as incensc.

     [தக்ேகாவம் - தக்ேகா  (ந மணச ்சரக் .]

த.க. taga,

. .எ. (adv.);

   ெபா ந்த; be appropriate (யாழ்ப்.);

     "கற்க கசடறக் கற்பைவ கற்ற ன்

நிற்க அதற் த் தக" ( றள், 391);

     [த  - தக]
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தக

தக  tagasu, ெப. (n.)

   ஒ  ெமல் யதக  (யாழ்ப்);; a thin plate lamina.

     [தக  – தக ]

 தக  tagasu, ெப. (n.)

   தவழ்கர  ெயன் ம் லங்  (M.M. 363);; badger, Indian ratel, Mellivora indica.

     [தவம் - தவ  - தவ  – தக ]

தகட்டகப்ைப

தகட்டகப்ைப tagaṭṭagappai, ெப. (n.)

பரந்  வட்டமா ள்ள அகப்ைபவைக (ைதலவ. பா , 37);:

 a kind of round shallow ladlc.

     [தக  + அகப்ைப.]

தகட்டரிதாரம்

 
 தகட்டரிதாரம் tagaṭṭaritāram, ெப. (n.)

ற க் கனிமநஞ்  ( .அ.);

 a mineral poison.

     [தக  + அரிதாரம்]

தகட்  உளி

 
 தகட்  உளி tagaṭṭuuḷi, ெப. (n.)

தச் க் க க ள் படை்ட ெச க்கப் பயன்ப ம் ød,ost:

 a small chisel.

க.  ட் ளி

     [தகட்  + உளி]

தகட் ப்ெபான்

தகட் க்கர

 
 தகட் க்கர  tagaṭṭuggaravu, ெப. (n.)

   மரப் பலைகக் ப் பகரமாக இ ம் த்தக ள்ள கத ; door made with steel plate instead of wooden plank.

     [தக  கத ]

தகட் க் ைம

தகட் க் ைம tagaṭṭuggumai, ெப. (n.)

க த்தணி உ ப்  வைக (S.I.I. viii 128);.

 a part of necklace.

     [தக  +  ைழ]

தகட் சச்ட்ைட

 
 தகட் சச்டை்ட tagaṭṭuccaṭṭai, ெப. (n.)

இ ம் த் கள்:

 iron-dress (சா.அக);.

     [தக  + சடை்ட]
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தகட் த்தாளகம்

 
 தகட் த்தாளகம் tagaṭṭuttāḷagam, ெப. (n.)

தகட்டரிதாரம் (யாழ். அக.); பாரக்்க: See __,

     [தக  + தாளகம்]

தகட் த்ேதால்

 
 தகட் த்ேதால் tagaṭṭuttōl, ெப. (n.)

    ன் ெச ள்; covered with bony fish plates.

     [தக  + ேதாளல்]

தகட் ப்பலைக

 
 தகட் ப்பலைக tagaṭṭuppalagai, ெப. (n.)

    ய பலைககைள ஒட் , இயந் ரத் ல் நன்றாக அ த் ச ்ெசய்யப்பட்ட பலைக; plywood.

     [தக  + பவைக]

தகட் ப்ெபான்

தகட் ப்ெபான் tagaṭṭuppoṉ, ெப. (n.)

   தகடாக இைழத்த ெபான்; golden-plate.

     " தகட் ைள ஒன் ல் கட் ன தகட் ப் ெபான் க்கழஞ் ம்" (S.I.I.v. 523.);

ம வ ெபாற்றக

     [தக  + ெபான் - தகட் ப்ெபான்]

தகட் ைள

 
 தகட் ைள tagaṭṭumuḷai, ெப. (n.)

   ெகாக்  வைக (C.E.M.);; plate-hook

     [தக  +  ைன]

தகட் ைவரம்

 
 தகட் ைவரம் tagaṭṭuvairam, ெப. (n.)

படை்ட ேதய்க்கப்ெபறாத ைவரம் (நாஞ்);:

 uncut diamond

     [தக  + ைவரம்]

தகட்ெட ம்

 
 தகடெ்ட ம்  tagaṭṭelumbu, ெப. (n.)

த ப்பற் , அகன் , தக  ேபா க் ம் ஒ  வைக ெய ம் :

 a thin broad flat bone (சா.அக.);.

     [தக  + எ ம் ]
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தகடாக்கல்

 
 தகடாக்கல் tagaṭāggal, ெதா.ெப. (vbl. n.)

   இைலையப் ேபான்ற ெநாய்தலான மாைழகைளத் (உேலாகங்கள்); தட் யக க்ைக; beating into a thin 
plate or lamina foliating (சா_அக.);.

     [தக  + ஆக்கல்]

தக

தக 1 tagaḍu, ெப. (n.)

   1. இைல; leaf blade.

   2.  ன் ற தழ்,

 outer petal.

க ந்தகட் ைளப் ம ன்" (  27);

     [அட  [இைவ] - அக  - தக ]

இச ்ெசால், வட்டமான  என் ம் ெபா ளி ம், தடை்டயான  என் ம் ெபா ளி ம் ைடெபய ம்.

 தக 3 tagaḍu, ெப. (n.)

   1. வட்டமான ; anything round with shape.

   2. வண் ன் உ ைள; whecl of a cart.

. தக

     [தக 1 – தக 1 = ஆரக்கான்கனின்  வட்டமா/த் தடை்டய த் ண்ணிய வ ற் ெசப்பப்பட்ட 
வண் சச்க்கரம் அல்ல  ேதரச்ச்க்கரம் தக  எனப்பட்ட ]

 தக 4 tagaḍu, ெப. (n.)

வாைழ ைல ன் ந ப்ப ைய, ந க் ய ஏ  (தஞ்ைச);

 the middle portion of a plantain leaf, cut longitudinally.

ம. க. தக

ம வ ஏ

     [அக  - தக ]

 தக 5 tagaḍu, ெப. (n.)

   மந் ரெம ய ெசப் த் தக ; a metal plate engraved with mystic diagrams, as amulet. '

 தக 6 tagaḍu, ெப. (n.)

தகட்டரிதாரம் பாரக்்க 
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தக கட் -தல்

தக கட் -தல் dagaḍugaḍḍudal, ெப. (n.)

   1. ெமன்ைம ந் தடை்ட மான வ  ( ங்);; quality of being thin and flat, as plate of metal.

   2. மாைழத்தட் ,

 metal plate.

     "தமனியத் தக ேவய்ந்ெதன" கம்பா தகரநீ் 28

   3. வண்ணத்தக ; foil set below a precious stone to enhance its lustre.

தகட்  ல த் ன மாணிக்கம்ேபாேல [ஈ ] ,

   4. கம்மார ்ெவற் ைல ைதலவ ைதல 85

 black betc. - leaf.

   5. மண்பைட (யாழ்ப்);

 layer of earth.

   6. அடரத்்  (யாழ். அக.);

 closeness, thickness, as of hair.

ம., க., ெத.,  . தக  Mar.

 takat, takațe.

     [அட  - அக  - தக ]

தக கட்  - தல்

தக கட்  - தல் dagaḍugaḍḍudal,    5 ெச. . . (v.i.)

மந் ரத்தக  ெகாண்  காப் க்கட் தல்

 to tie a mctal plate engraved with mystic diagrams, as amulcet.

     [தக  + கட் -]

தக ைத-த்தல்

தக ைத-த்தல்

தக ைத-த்தல் dagaḍudaiddal,    4 ெச.  (v.i.)

   மரப்ெபட்  த யவற் ற் ப் பட்டம த்தல்; to fasten corner-braces, as to a wooden box.

     [தக  + ைத-]

தக ம

 
 தக ம  dagaḍumadi, ெப. (n.)

ெவள்ளித்தக :

 silver-plate (சா.அக.);

     [தக  + ம .]

தக ர்

தக ர ்tagaḍur, ெப. (n.)

   கைடேய  வள்ளல்களில் ஒ வனான அ யமானின் தைலநகரம்;தற்காலத் த ம ரி (ப ற் ப். 80, 
ப );

 capital of Adiyamān, a Tamilian chief tain of ancient times, now identified as Dharmapuri.

. தக

     [தக  + ஊர.் தக  = சக்கரம், ேதரச் ்சக்கரம், வண் ச ்சக்கரம். தக ர ்= ேதரச் ்சக்கரங்கள் 
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தக ர்யாத் ைர

 
 தக ரய்ாத் ைர tagaḍuryāttirai, ெப. (n.)

அ யமான்  ெப ஞ்ேசர ம்ெபாைற என்ற ேசரமான் பைடெய த் ச ்ெசன் ,  ரிந்த 
ேபாரச்ெ்சய்  ந் த ழ் ல்:

 a Tamil poem describing the expedition of the Céra king Peruń-jeral-irum-porai against Tagaɖūr the capital of Adiyamān.

     [தக ர ்+ யாத் ைர]

தகண்

தகண்1 tagaṇ, ெப. (n.)

   1. தைட -

 limitation, limit.

     "தகணிலாக் ேகள்  யான்கண்" ( வக. 1052);.

   த ம் ; scar, impression, dint.

     [தைக – தக - தகண் = தைகத்தல், ேமா தல், தாக் தல்; அவ்வா  தாக் வதால் ைளந்த ண் 
அல்ல  த ம் ]

 தகண்2 tagaṇ, ெப. (n.)

   பழக்கம்; addiction.

     "இரப் ேல தகேண னப " (ஈ  4. 8: 6);.

     [த  – தகல் – தகண். த யான, தக்கதான பழக்கம்]

தகதகெவன்

 தகண்3 tagaṇ, ெப. (n.)

    ழங் ந்த பனங்ெகாடை்ட ன் உள்ளி ; white pulpy matter in the palmyra nut, after rooting.

தண்டசகம்

 
 தண்டசகம் taṇṭasagam, ெப. (n.)

   நரிப்ப ; fox-gram (சா.அக.);.

தகணிதம்

தகணிதம்1 dagaṇidam, ெப. (n.)

    ந்  ர  ( ங்);; a large-drum. ம வ. த ணிதம், த ணிசச்ம்.

     [அகைண → தகைண → தகணி → தகணிதம். வாயகன்ற ெப ர ]

 தகணிதம்2 dagaṇidam, ெப. (n.)

   மாைழமணல் ( .வ.ர.சா.5.);; oxide of metals.

     [தகைண → தகணி → தகணிதம்]
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தகேண -தல்

தகேண -தல் tagan-eru-,    5 ெச. .  (v.i.)

   த ம் ப தல்; to become scarred.

     "இவற் ன் ைக ேல ய ண்  தகேண ன இவள்" ( வ். ெபரிய . 8.2: 7); .

     [தகண் → ஏ -]

 தகேண -தல் dagaṇēṟudal,    5 ெச.  (v.i.)

   1. பழக்கமாதல்; to become addicted.

   2. ப த்தல்,  ற் தல்; to become ripe, mature.

     " ம் ேல தகேண ம்ப யாக வாய்த்  உரப் வ " ( .வ்.  ப்பா. 1:  யா.);.

     [தகண்2 + ஏ -]

தகைண

 
 தகைண tagaṇai, ெப. (n.)

   மாைழக்கட்  ( ங்.);; ore, lump of metal.

     [தகண் → தகைண]

தகத்

தகத்  tagattu, ெப. (n.)

   1. அரியாசனம் ( ன்);:

 throne.

   2.  மணத் ற் ரிய அழ ெசய் ஊர்  (இ.வ.);

 decorated chariot or dais used in weddings.

   3.  றந்த இடம்; excellent place.

அ  ஒ  தகத்தான இடம் ( ன்);

   4. ெப ைம:

 superior status or position.

அவ க்  இப்ேபா  என்ன தகத்  வந் ட்ட  (இ.வ.);

     [தக்க  → தக  → த  → தகத் . த  = தக்க . த  த ஞ் றப்  க்ேகார,் ெப ைம டன் 
ற் ப்ப ]

தகதகெவன்

 
 தகதகெவன்  dagadagaveṉṟu,  . .எ. (adv.)

   ெந ப்ைபக் க்ைக ல்);  யாகக் தகநன் ெகா ந் ட் ;  தகதகெவன்  எரிந்  
ெகாண் ந்த  (உ.வ.);.

     [தகதக + என்  → தகதகெவன் , ஒ க் ப்பால் வ ம் இரடை்டக் ள . தழதழெவன்  எரிதல், 
தகதகெவன்  எரிதல்,  டாத்ல், எனி மாம் - தழதழ → தகதக + என் ]

தகநன்

தகநன் taganaṉ, ெப. (n.)

   1. ெந ப் க்கட ள்; god of fire.

   2. ெகா யன்; wicked person.

     [தக + நன். அழல் - தழல் - தழ - தக + நன்]

தகதகெவனல்

தகதகெவனல் dagadagaveṉal, ெப. (n.)

தகதகெகனல் பாரக்்க.: see __,

     [தழ → தக. தகதகெவனல் → தகதெகனல் (  த . மர 155]
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தகதெகனல்

தகதெகனல் dagadageṉal, ெப. (n.)

   ஒளி தற் ப் ; onom. expr. of dazzling, glowing glittering.

தகதெகன்  ன் ற .

   2 ஒ க் ப் :

 onom.expr. of boiling, as water, bubbling (ெசஅக.);

ம வ. தகதகெவனல்

   ெத., ம.,  ., தகதக;க. தக்கென

     [தழ → தக → தகதக → தகதெகனல்.  ளங் தற் க த் னின்  ேதான் ய ேவர யா ம். 
ளங் ம்ெபா ள் எரி ந் தன்ைமத் , எரி ம்ெபா ள் தகதெகன்  ஒளி ம். ஒ.ேநா. தகதகெவனல் - 

தகதா கம்

 
 தகதா கம் tagatārugam, ெப. (n.)

த தாைழ:

 creeping screw-pine - Clcodendron phlomoides (சா.அக.);.

     [தகதார ்+ உகம் - தகதகக் ம் அல்ல  பளபளக் தந் தன்ைம ைடய தாைழ]

தகப்ப -தல்

தகப்ப -தல் dagappaḍudal,    20 ெச. .  (v.i.)

   ேமன்ைமதங் தல்; to be eminent, distinguished.

     "தகப்ப ஞ் சராசனத் தனஞ்சயன்"(பாரத. வாரணா; 80);.

     [தக - த  - த  + ப -. எசெ்சய்ைக ைன ம், ேமம்படச ்ெசய் ம் றைம ைடைம. த ப்ப - 
தகப்ப ].
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தகப்பன்

தகப்பன் tagappaṉ, ெப. (n.)

   தந்ைத; father.

     "இமவான் மகட் த் தன் ைடக் ேகள்வன் மகன் றகப்பன்" ( வாச.9:13);.

கைனத் தகப்பன்சா  என்பர.் தகப்பன் ெவட் ன ணெறன்  தைல ழாய் ழலாமா? (பழ.);.

ம. தவப்பன்

     [ஒ கா: தம் + அப்பன் → தமப்பன் → [தவப்பன்] - தகப்பன் [த.வ.139]]

தந்ைதெயன்ற ெபா ளில் வழங் ம் தகப்பன் என் ம் ைறப்ெபயர,் கன்ெனஞ்ைச ங் கனிந் கச ்
ெசய் ம்,  வாசகம் அ ளிய மணிவாசகரின் இலக் ய வழக் ல், ''இமவான் மகட் த் தன் ைடக் 
ேகள்வன் மகன் தகப்பன்'' என் ம், அ ணா ரியார ்இயற் ய ப் கெழன் ம் ெதய்வப்ப வ ல், 
"தகப்பன்சா  எனவ  ெப மாேள" என் ம் ப் ட் ள்ள .

பன்ென ங் காலமாக மாந்தரத்ம் ெநஞ்சகத்ேத க க்ெகாண் , வாய்ெமா  லக் யமாக 
உ க்ெகாண்ட,

தகப்பன் ெவட் ன ணெறன்  தைல ழாய் ழலாமா?

தகப்பன் பட்டம் ள்ைளக்  அல்லவா?

தா ம் தகப்ப ம் த ர எல்லாம் வாங்கலாம். தா ம் தகப்ப ம் தள்ளி ட்ட காலத் ல் வாெவன்  
அைழத்த வங்கார வா  ேபான்ற பழெமா களி ம், இச ்ெசால், பரக்கக் காணப்ப ற . 

ரா டெமா கட்  இனசெ்சாற்கைள இயம்பவந்த பேரா எனேனாவரத்ம் ெசாற் றப் யல் 
அகர த ல் (1961); தகப்பன் த்த ளத்தம், தவறாக உள்ள .

     " பேரா எமெனாவ'ரின் ெசாற் ரிப் ைற ெபா ண்ைமயற்ற ; ஒ யல் ற்  மாறான "

ைழ ைடத்  என்பார ்ெமா ஞா . [எ. .] த  + அப்பன் → தகப்பன்.

இச ்ெசால் ன் ற்ப ல் உள்ள அப்பன் ெதள்ளத் ெதளிவாய் அைமந் ள்ள .  ற்ப ள்ள 
'த ' என்ப  பற் , இ  ேவ பட்ட க த் க்கைள ெமா யலார ்ெமா ன்றனர.்

கால் ெவல் கண்காணியர,்  ன்சன் ேபான்ேறார,் தம் + அப்பன் எனப் ரித் ப் ெபா ைரப்பர.் 
இவ்வா  ரிப்பதால், தமப்பன் - தகப்பன் என்  மா யதாகக் தகப்பன்

காட்டேவண் ம். அஃதாவ  ம → க ஆக மா ற்ெறன்  ெகாள்ளேவண் ம். பேரா எமேனாவரின் 
ெசாற் ரிப்  மாறாக உள்ள . ஆனால், த  + அப்பன் என்  ரிப்பைத நிைலநாட்டத் த ம், 

ரா ட ெமா களி ம் அைமந் ள்ள ெபா ண்ைம ைனப் ன்வ மா   ளக் வர.் "த '' 
என்பதற் த் த ந்த, ேபான்ற, த வாய்ந்த, உரித்தான,  றப் க்க, ேமன்ைமசான்ற,  தலான 
ெசாற்கள், மக்களிைடேய வழக் ன் ள்ளதால், இதன ப்பைட ல் வரலா  வைரவேத 
ெபா த்த ைடத் " என்பர.்

தகப்பன்சா

தகப்பன்சா  tagappaṉcāmi, ெப. (n.)

   1. தந்ைதக் க் வான கன்:

 Lord Murugan.

     "தகப்பன்சா  எனவ  ெப மாேள" ( ப்  1094);

   2. அடங்காப்ைபயன் (உ.வ.);; headstrong, presumptuous boy.

     [தகப்பன் + சா ]

தகப்பன்மார்

தகப்பன்மார ்tagappaṉmār, ெப. (n.)

    வர ்என் ம் மைலக் லத்தாரக்் ப் றர ்வழங் ம் பட்டப்ெபயர ்(E.T. v. 86);; title of Muduvar, a hill 
tribes used by outsiders.

     [தகப்பனார ்- உயரெ்வா ைமயாக ம், தகப்பன்மார ்- பன்ைமாக ம், வழங் வத க. தகப்பன் + 

தகம்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 
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தகம்

தகம்2 tagam, ெப. (n.)

   1. ெவப்பம் ( ன்.);; heat.

   2. எரி  (ச );:

 combustion,burning.

   3. நீர ்ேவடை்க; thirst,

   4.  ாக்கம்; sleep

     [தக - Skt. தக், தக - தகம் [வ.ெமா.வ.169]]

தகம் யாரத்்தம்

தகம் யாரத்்தம் tagambuviyārttam, ெப. (n.)

   1. த ; husk.

   2. மஞ்சள்வண்ண மாணிக்கக் கல் வைக; cinnomon stone (சா.அ.க.);.

     [த ம்  +  யாரத்்தம்]

தகைம

 
 தகைம tagamai, ெப. (n.)

தைகைம பாரக்்க: See __,

ம வ வைகைம

ம. தகம

     [தைகைம – தகைம]
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தகர்

தகர1் tagartal,    4 ெச. .  1.

   ெநா ங் தல்; to be broken to pieces, as skull-bone, earthen vessels.

     "தைலபத் ந் தகர ன் " (ேதவ. 777: 10);

   2. உைடதல்; to be shattered, demolished.

ெவ ண்  ச் னால் கள் தகரந்்தன.

தகர-்த்தல்

காயம் மா ம்ேபா  பல ம ப் கள் தகரந்்  ேபா ன்றன. (உ.வ.);

என் ைடய நம் க்ைகெயல்லாம் ேபச்  வாரத்்ைதக க் ப் ன் தகரந்் ட்ட .

   3. ெநரிதல் ( ன்.);; to be crushed, bruised.

   4.  த தல் ( ன்.);; to be scattered, as the ranks of an army.

   5. அ தல் ( ன்.);; to be breached, as a dam, a bank.

   6. சாய்ந் தல்; to be uprooted.

     "சந்தனங்க டகரந்்தன தாள்பட" (கம்பரா. ெபா  26);.

ம. தக க

     [தகல் - தகர-்]

 தகர2் tagarttal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ெநா க் தல்; to break to pieces.

வரலாற் ப் கழ் க்க க ன்கைலக் டத்ைத ெவ ண்  ைவத் த் தகரக்்கச ்ச  (இக் வ);.

     "ஞா ற் ன் பல்லைனத் ந் தகரத்்தார"் (ேதவ, 576: 2);.

   2.  ைடத்தல்; to srtike, dash to the ground.

     " ன்றகரத்ெ்தல்லா ைமேயாைர ம்" ( க்ேகா. 92);.

   3.  ட் தல் ( வா.);; to cuff, strike with the knuckles, as on the head.

   4. ெநரித்தல் (( ன்.);; to bruise, fracture, as a bone.

   5.  தற த்தல்; to break the ranks of an army, defeat, rout.

     "தா கன் பண்  ேதவைரத ்தகரத்்த " (கம்பரா. இராவணன்வைத. 10.5);.

   6. அ த்தல்; to ruin.destroy.

     "நீண்ட வகர ெரல்லாந் தகரத்் " ( வ்.  வாய் 8.10: 6);.

   7. ப த ய கட் கைளத் றத்தல் ( ன்.);; to break open a blister, a boil.

   8.  ய த்தல்; to break thc record.

     [தகல் – தகர-்.]

 தகர3் tagarttal,    4 ெச. .  (v.i.)

   ெமச் ம்ப  ஆற்றல் காட் தல் (இ.வ.);; to show off one's ability.

ம. தகரக்்க

     [தகல் - தகர-்]

 தகர4் tagar, ெப. (n.)

   1. ெபா  ( வா.);  ள்:

 dust, powder.

   2.  ண்  (யாழ்ப்.);:
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தகரச்்

 
 தகரச்்  tagarcci, ெப. (n.)

தகர்  பாரக்்க; see __,

தகர்ப்ெபா

தகரப்்ெபா  tagarppoṟi, ெப. (n.)

   ேகாடை்ட ம ற் காப்பாக ைவக் ம் ஆட் ன் வ வான எந் ரவைக. ( லப் 15: 216: உைர);; a defensive 
machine mounted on fort-wall, probably in the shape of a ram.

     [தகர ்+ ெபா ]

தகர்

தகர்  tagarvu, ெப. (n.)

   1. உைட ; break.

   2.  ைத  பாரக்்க; see __,

தகரக் டம்

 
 தகரக் டம் tagaragguḍam, ெப. (n.)

   தகரத்தாலான ச ரவ வக் டம் (இ.வ);; square tin-pot.

     [தகரம் +  டம்]

தகரக்ெகாட்டைக

 
 தகரக்ெகாட்டைக tagaraggoṭṭagai, ெப. (n.)

   இ ம் த் தகடாலான ைரக் கட்டடம்; steel roofed building.

     [தகரம் + ெகாட்டைக]

தகரங்க த்

 
 தகரங்க த்  tagaraṅgavittu, ெப. (n.)

 ம்மட் க்காய்:

 a small species of bryonia (சா.அக.);.

தகரச்

 
 தகரச்  tagaracci, ெப. (n.)

தகைர பாரக்்க: See __, (சா.அக.);.

தகரஞாழல்

தகரஞாழல் tagarañāḻl, ெப. (n.)

ம ரச் ்சாந்  வைக (நன். 368, ம ைல);:

 an aromatic unguent for the hair.

தகர

தகர  tagaraḍi, ெப. (n.)

   1.  தறவ க்ைக (யாழ்ப்.);; breaking, shattering to pieces, smashing.

   2. ெப தப்ேபச் . (இ.வ);; tall-talk.

     [தகர ்+ அ ]

தகரப்பாைன

 
 தகரப்பாைன tagarappāṉai, ெப. (n.)

   தகரத்தால் ெசய்த பாண்டம்; tin-pan (சா.அக.);

     [தகரம் + பாைன]

1067

www.valluvarvallalarvattam.com 12149 of 19068.



தகரப் ண்

 
 தகரப் ண்  tagarappuṇṭu, ெப. (n.)

   பவளப் ண் ; gloss wort - Arthroenemum indicum . (சா.அக.);.

     [தகரம் +  ண் ]

தகரப்ெபா

 
 தகரப்ெபா  tagarappoḍi, ெப. (n.)

   மணத் ாள்; fragrant powder. (சா.அக.);.

ம வ, ந மணத் ள்

     [தகரம் + ெபா ]
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தகரம்

தகரம்1 tagaram, ெப. (n.)

   1. ந மணமரம்; wax flower dog-bane, Tabernae montana.

     " ந்  தகரச ்ெசந்ெந ப் ல்" ( வக 349);

   2. ம ரச்ச்ாந் ; aromatic unguent for the hair.

     "தண்ண ந் தகரங் கமழ மண்ணி" ( ஞ் ப் 108);.

   3. ந மணம் (அக. நி);; fragrance.

   4. தகைரசெ்ச  ; a plant

     [தகர ்+ அம் - தகரம் = இ த் த் ாளாக்கப்பட்ட ந மணப்ெபா ]

 தகரம்2 tagaram, ெப. (n.)

எளி ல் உ கக் ய, தகடாக அ க்கக் ய, ெவள்ைள தகராஞ் ரம் நிற மாைழ (உேலாகம்);,

   ெவள்ளயீம் அ  எண் 50,  ; a silvery white, casily fusible, malleable metal, symbol atomic no. 50.

   2.தகரத்தாலான ெகாள்கலன்; container made up of tin sheet

   ெச.அக.). க. தகர, தமர, தவர, ெத. தகர , தமர . தவர ;    . தம . தமர, தவர;   . ம. தகரம்;   ேகாத. 
தகரம்; Skt. tamaram

     [தழ → தக + அம். [ஒ.ேநா.]. மழ - மக. தள → தழ = ஒளி தற்ெபா ள் [வடெமா  வரலா ]]

 தகரம்3 tagaram, ெப. (n.)

ெநஞ்சகத் ன் உள்ளிடம்:

 the cavity of the heart.

     "தகரதந்தச ் கரத ்ெதான் " ( ப் . 86.);

     [தங்  → தங்கள் → தகல் - தகர ்+ அம். "அம்'' ெப ைமப்ெபா ட ் ன்ெனாட் ]

 தகரம்4 tagaram, ெப. (n.)

    லங் ன் ட்  (யாழ்.அக);; young of an animal

 தகரம்5 tagaram, ெப. (n.)

   1. நந் யா வட்டம்:

 Indian rosebay.

தைகைம ைத

தகரேரக்

 
 தகரேரக்  tagararēggu, ெப. (n.)

தகரத்ைத இைலையப்ேபால் ெவட் ய தக , tin foil (சா.அக.);.

     [தகரம் + ேரக் ]

தகர த்ைத

தகர த்ைத tagaravittai, ெப. (n.)

   இைறவைன ெநஞ்சகத் ல் ைவத்  ஊழ்கம் ெசய் ம் ைறைய உணரத்் ம் த்ைத; the mystic 
contemplation of the deity in tagaragasam.

     "ஏய்ந்த ரத்்தகர த்ைத ைறப்ப " (காஞ் ப் , நகர. 1129);.

ம வ, தகராலயம்

     [தகரம் +  த்ைத]
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தகராகாசம்

 
 தகராகாசம் tagarāgācam, ெப. (n.)

தகரம் பாரக்்க; see __, ((சா.அக.);.);.

     [தகர ்+ ஆகாசம்]

தகராஞ் ரம்

 
 தகராஞ் ரம் tagarāñjiram, ெப. (n.)

   ெப ந்தகைர; West Indian bead tree.

ம வ,  ழ்மணிமரம்

     [தகைர + அஞ் ரம்]

தகரா

தகரா  tagarāṟu, ெப. (n.)

   1. க த்  ேவ பா  த யவற்றால் உ வா ம் சண்ைட; dispute between two groups or nations; 
skirmish; affray.

வாடைகத் தகரா  ஏ ல்ைல (உ.வ);.

   2. மாறான ேபாக்கால் அல்ல  ஒ ங்  தவ வதால் ஏற்ப ம் ழப்பம்

 wrangle: quarrel.

த் ட் த் தகரா  ெசய்தான் (உ.வ);.

   3. எந் ரம் ஒ ங்காக இயங்காமல் தகரா  ெசய் ற ; when referring to mechanical failures; trouble.

ேப ந்  ளம்பாமல் தகரா  ெசய்த  (இ.வ.);.

த. தகரா  → Arab. tagarar.

     [தகர ்+ ஆ  = மா பா , ேவ பா ,  த யவற்ைறத் தகரக்் ன்ற வ ]

தகரி

 
 தகரி tagari, ெப. (n.)

    த் ைர எ ம் மரம் (L.);; Pinnate - leaved honey sweet tree--;

 Meliosma arnottiana.

தகரிடம்

 
 தகரிடம் tagariḍam, ெப. (n.)

தகைர பாரக்்க: see __, (சா.அக.);

தக

 
 தக  tagaru, ெப. (n.)

    ன க்  (மைல);; palas tree.

தக கம்

 
 தக கம் tagarugigam, ெப. (n.)

   சாயப்பாக் ; dyed areea-nut. (சா.அக.);.
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தகைர

தகைர tagarai, ெப. (n.)

   1. ெப ந்தகைர; west Indian bead tree.

   2. ைகயாந்தகைர; eelipseplant - Eclypta prostata.

   3. £,*aub*-1 தகரம்8-1 பாரக்்க; see __, (சா.அக.);.

தகைர வைக:

   1. ெப ந்தகைர -

 large tagaray-Cassia sophera.

   20 தகலக்கட் -தல்

   2. க ந்தகைர

- black cassia - Cassia pumila.

   3. காட் த்தகைர

- wild-cassia – Cassia occidentabis.

   4. ெவண்டகைர

 cassia glauca

ெவள்ைளத்தகைர

   5.  ந்தகைர   -

   6.  தகைர   -

 same as தகைர which see

   7. கற்றகைர  -

   8. பன் த்தகைர  -

   9. ஊ த்தகைர   -

 needle chakondahphareolus semiereetus

   10. ெசந்தகைர   -

   11.  ளித்தகைர   -

   12. நாற்றத்தகைர  -

 foetid cassia

   13.  னத்தகைர   -

 chinna cassia - Cassia chincnsis

   14. ெபான் அல்ல  -

 cassia glauca

ெபான்தகைர
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தகல்

தகல்1 tagal, ெப. (n.)

த

 fitness.

     " ன்னியார ் ய்ப்பர ்தகல்ேவண்டா" நால , 167).

 தகல்2 tagal, ெப. (n.)

   தைட (இலக். அக.);; obstruction.

 தகல்3 tagal, ெப. (n.)

   1. பவளப் ண் ; a species of glasswort.

   2.  ைரவைக; a profusely branching prostrate herb. Mollugo spugula.

 தகல்4 tagal, ெப. (n.)

   ஒளி; light.

 தகல்5 tagal, ெப. (n.)

   உமரி; glasswort - Arthroenemum indicum (சா.அக.);.

     [த  + அல்]

தகலக்கட் தல்
தகலக்கட் தல் dagalaggaṭṭudal,    5 ெச.  ன்றா  (v.t).

   ஏமாற் தல் (இ.வ.);; to cheat any one, as by selling him a bad article.

தகலாவணிகம்

 
 தகலாவணிகம் tagalāvaṇigam,  vanigam,

ெப.. (n.);

   தண்ணி ம் உப் ம் கலத்தல்; preparing a solution with salt and water (சா.அக);.

மகரக் க்கம்)

தக ப்

 
 தக ப்  tagaluppu, ெப. (n.)

   ஏமாற் ைக ( ன்);; pretending, cheating, seducing.

     [த  + அல் + உப்  – தக ப் . தரமற்ற ஒன்ைறத் த யான  என்  ெகா த்  ஏமாற் ைக.]

தக பா

 
 தக பா  tagalupāci, ெப. (n.)

தகல்பாச்  ( ன்.); பாரக்்க; see __,

தகேலான்

தகேலான் tagalōṉ, ெப. (n.)

   த ைடயவன்; one who is eminently fitted, suitable or worthy.

     "எவ ம் லகத் தகேலான்" ( க்ேகா. 188);

     [த  → தகல் + ஆன் → ஒன் - தகேலான்]
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தகவைமத்தல்

தகவைமத்தல் tagavamaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ழ க்ேகற்ப ஒத் ப்ேபா ம் வண்ணம் மாற் க்ெகாள் தல்; to adopt or adjust.

ழ்நிைலக்ேகற்ப தகவைமத் க் ெகாள் ம் மாந்தேர ெவற்  ெப ன்றனர ்(.உவ.);  ல லங் கள் 
க ங் ளிரி ம், தங்கைளத் தகவைமத் க் ெகாள் ம் ஆற்றல் ெபற் க் ன்றன. (உ.வ.);

     [தக  + அைம- -;]

தகவல்

தகவல் tagaval, ெப. (n.)

   1. ெசய் ; information, intimation.

ஒ  தகவ ம் எனக்  வர ல்ைல (,.t.);

   2. சான்  ( ன்);; citation; illustration, example.

   3. ேநரிய ைட ( ன்.);:

 appropriate answcr.

 தகவல் tagaval, ெப.(n.)

   ஒ  நிகழ்  அல்ல  ஒ  ெபா ள் த்த உண்ைமச ்ெசய்  அல்ல  அ யப்ப ம் ெசய் ; facts or 
knowledge provided or learned, information.

த.வ. தரவல்

     [Ar. dhkhal → த. தகவல்]

தகவல்ெதாடர்

 
 தகவல்ெதாடர்  tagavaltoḍarpu,  todarbu,

ெப. (n.);

   தகவல்கைளப் பரிமா க் ெகாள்ளப் பயன்ப த் ம் அைமப் ; information and communication, 
telecommunication.

ெசயற்ைகக் ேகாளின் கண் ப் னால் உலகளா ய ெதாைலதெ்தாடர்  எளிதா ள்ள .

     [த  → தரவல் → தகவல் + ெதாடர் ]

தகவலாளி

தகவலாளி1 tagavalāḷi, ெப. (n.)

   உள  ெசால்பவர;் informer.

ம வ. ஒற்றன், உளவாளி,

     [தரவல் → தகவல் + ஆளி = தகவல் த ம் ஆள். "இ" உைடைமப்ெபாயரீ ]

   மாற்றார ்நாட் னின்  தகவல் த பவர.் அல்ல  தாய்நாட் னின்  ழ்ச்  
ெசய்பவர;்ேவற் நாட்டவரக்் , மந்தணச ்ெசய் கைள ற் ப் பணஞ்ேசரக்் ம் ேயாைரக் 
காட் க்ெகா ப்பவ ம் தகவலாளிேயயாம்.

தகவலாளி என்பவ ள் ஒ சாரார,்  ற்றம் கண் ைரக் ம் பணி ேமற்ெகாண்டவெரனலாம். 
காவல் ைற ன க்  உள ச ்ெசய் கைள ைரப்ேபா ம், தகவலாளி கேளயாவர.்

 தகவலாளி2 tagavalāḷi, ெப. (n.)

   ஆராய்ச்  ெசய்ேவா க்  உத பவர;் informant;

இ  தகவலாளி ெசான்ன கைத ன் அ ப்பைட ல் எ தப்பட்ட கட் ைரயா ம் (உ.வ.);

தகவன்

தகவன் tagavan, ெப. (n.)

த ைடவன்:

 worthy man.

     ''தகவா தகவல்ல  ெசய்தைனேய" ( வக 1382);
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தக லர்

 
 தக லர ்tagavilar, ெப. (n.)

ந நிைல ல்லாதவர:்

 injustice people.

     [தக  + இல் +அா]்

தக ைல

தக ைல tagavilai, ெப. (n.)

   1. தக ன்ைம ைடைம; unworthiness.

   2. தக ன்ைம பாரக்்க; see __,

     [தக  +  ைல]

தக ன்ைம

தக ன்ைம tagaviṉmai, ெப. (n.)

   1. த ன்ைம; unworthiness, unsuitability.

   2. ந நிைல ன்ைம; injustice, partiality.

   3.  ன்பம் trouble, anxiety.

     "தணிவாய் நின்றக ன்ைம" (தஞ்ைசவா. 50);.

     [தக  + இன்ைம]

தக

தக  tagavu, ெப. (n.)

   1. த ; suitability, fitness, worthiness.

     "தக ைல ெகால்ேலா சம்பாப ெயன" மண்ேம.6:138)

   2. உவைம ( டா.);; similitude, resemblance, comparison.

   3.  ணம் ( ங்);:

 quality, state, condition, manner.

   4. ெப ைம

 eminernee, greatness.

     "தகேவ ைடயான் றைனசச்ார" ( வாச. 45 :2);.

   5. அ ள் ( டா);; mercy, kindness.

   6. ந நிைல; justice, equity, impartiality.

     "தக்கார ்தக லெரன்ப " ( றள் 114);.

   7. வ ைம; strength, ability.

     "வாரிகடக் ந் தக ன்ைம" (கம்பா. மேகந் 4);.

   8. அ  (அ .நி.);:

 knowledge, wisdom.

     "தக்கேத நிைனந்தைன தகேவாய்" (கம்பரா. அேயாத் மத் ரப். 35);

   9. ெதளி  (அ .நி.);; clarity

   10. கற் ; chastity.

     "தக ைட மங்ைகயர"் (பரிபா. 20: 88);.

   11. நல்ெலா க்கம் (யாழ்.அக);; discipline, good behaviour.ெத. தக
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தக ைர

தக ைர tagavurai, ெப. (n.)

   பரிந் ைர; recommendation.

     "தன்மார ் ப்பாள் தக ைரயாேல" (அஷ்டப்.  ாற்ெறட ்78);.

     [தக  + உைர → தக ைர → த ைடயவ க் , ஒ வர ் ைறயாக நல் ம் பரிந் ைர]

தகைவ

தகைவ tagavai, ெப. (n.)

   சாயக்கட் ; a piece of dye.

     "மரகதத் தகைவ ம்" (ெப ங். மகத. 1: 96);.

     [த  → ெமய்ைம ைறைம. த  → தகைவ -  ைறயான வண்ணம்]

தகனக் ரிைய

தக

தக  tagaḻi, ெப. (n.)

   அகல் ( வா.);; bowl of a lamp.

     "அன்ேப தக யா" ( .வ்.);.

   2. உண்கலம் (ச );; plate from which food is eaten, dish.

ம. தக

தக ச்

 
 தக ச்  tagaḻicci, ெப. (n.)

எரியணம் ( .அ.);:

 camphor.

ம வ. க ப் ரம்

தகளி'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 
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தகன்

தகன்1 tagaṉ, ெப. (n.)

   1. ேவர் ட்ட பனங்ெகாடை்ட (யாழ்ப்.);; palmyra nut planted and rooted.

   2.  ழங் ந்த பனங்ெகாடை்ட ன் உள்ளீ  (ெநல்ைல);; white pulpy matter in the palmyra nut.

   3.  ராய் ( ைர வைக); (மைல);; a profusely branching prostrate herb.

 தகன்2 tagaṉ, ெப. (n.)

   1.   fire.

   2.  ரான்; __,

 a centipede (சா.அக.);

(தழல் → தகல் → தகன். எரிதல் தன்ைமயால் . க ப்பதால் எரிசச் ண்டாக் ம் ரான் );

 தகன்3 tagaṉ, ெப. (n.)

ஒ க்கத்தான்:

 characteristic person.

ம வ. ெந யன், தன்ைமயன்.

     [த  → தகம் - → தகன்]

 தகன் tagaṉ, ெப. (n.)

   1.  ; fire.

   2.  ரான்; a centipede.

     [Skt. dahana → த. தகன்.]

தகனக் ரிைய

 
 தகனக் ரிைய tagaṉaggiriyai, ெப. (n.)

    ணத்ைத எரிக் ம் நிகழ்ச் ்; cremation rites.

     [தகனம் + Skt.  ரிைய]

தகனகரம்

தகனகரம் tagaṉagaram, ெப. (n.)

   உ ரவ்ளி ( ராணவா ); ( வ. ரசா. 5);; oxygen.

     [தகனகரம் - ஓக நிைல ல் க் ன் வலத் ைள ல் வ ம் காற்  ெவப்பமாக ம், இடத் ைள ல் 
வ ம்காற்  ளிராக ம் இ க் ம்]

தகனேசதனம்

 
 தகனேசதனம் tagaṉacētaṉam, ெப. (n.)

    ைக; smoke (சா.அக.);

தகனப

 
 தகனப  tagaṉabali, ெப. (n.)

   ெந ப் ட் ச ்ெசய் ம் ப  ( த்.);; burnt-offering.

     [தகனம் + ப ]
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தகனப டம்

 
 தகனப டம் tagaṉabalibīṭam, ெப. (n.)

   ெந ப் ட் ப் ப  ெசய்தற் ரிய அ மைன ( த்);; altar for burnt-offerings.

     [தகனம் + ப  +  டம்]

தகனப் ரிைய

 
 தகனப் ரிைய tagaṉappiriyai, ெப. (n.)

    க்கட ள் மைன ; fire god's consort.

     [தகனம் +  ரிைய.]

தகனப்ைபத் யம்

 
 தகனப்ைபத் யம் tagaṉappaittiyam, ெப. (n.)

   ெந ப்ைபக் கண்ட டன் மனப் றழ்ச்  ஏற்ப ைக; derangement of mind at the sight of fire (சா.அக.);

     [தகனம் + ைபத் யம்]

தகனம்

தகனம் tagaṉam, ெப. (n.)

   1. எரிக்ைக; burning,

 combustion, consumption by fire.

   2.  ணஞ் ைக; cremation, burning of a corpse.

   3. எரித்தலா ய ய்ைமப்ப  க யம் (வா . சங். பஞ்சாக். 46);; purification by burning, one of __,

   4. ெசரித்தல் (நாஞ்);; digestion.

   5. உண

 food,

     [மா க க் ப் ேபா மான தகனங் ைடப்ப ல்ைல ேகாைவ. க → தகன் + அம் → தகனம். எரிக் ம் 
ப ல், ெசரிக் ம் உண ].

தகனன்

 
 தகனன் tagaṉaṉ, ெப. (n.)

   ெந ப் க்கட ள் ( டா.);; Agni, the fire God.

     [அழல் → தழல் → தகல் → தகன் + அன். ஒ கா: தழலன் → தகனன்]

தகனாஞ்

 
 தகனாஞ்  tagaṉāñju, ெப. (n.)

   பற்கைள ஒளிரசெ்சய் ம் கட் யான ேமற் ச் ; glossy hard coating of the teeth-Enamel (சா.அக.);

ேபால் உ யான பல்.)

தகனாரா

 
 தகனாரா  tagaṉārāti, ெப. (n.)

நீர;் water (சா.அக.);.

     [தகன் + அல் + நார ்+ ஆ  →தகனாரா . ெவப்பமற்ற தன்ைமய .]
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தகனா வளி

 
 தகனா வளி tagaṉāṉuvaḷi, ெப.(n.)

உ ரவ்ளி ( ராண வா );,

 oxygen gas (சா.அக.);

தகனி-த்தல்

தகனி-த்தல் tagaṉittal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   எரித்தல் (யாழ்.அக);; to burn, consume by fire.

தழல் → தகன் → தகனி →)

தகைன

 
 தகைன tagaṉai, ெப. (n.)

தகைண (யாழ்.ப்); பாரக்்க; see __,

தகேனாபகரணம்

 
 தகேனாபகரணம் tagaṉōpagaraṇam, ெப. (n.)

    ட் க்ேகால்; an instrument for caterising (சா.அக.);.

     [தழல் → தகன் + உபகரணம்]

தகேனாபலம்

தகேனாபலம் tagaṉōpalam, ெப. (n.)

   1.  ரியகாந் க்கல் (யாழ்.அக.);; Sun-stone.

   2. ெபா  வணங் ப்  ( ரியகாந் );; sun- flower.

தகா

தகா1 takā, ெப. (n.)

   1.ப  நீரே்வடை்க ( ன்.);:

 thirst; hunger, appetite.

   2.  க்கஆைச; intense desire, eagerness, craving.

   3. ேபராைச, ெபண்ணாைச; lust, venereal desire.

   4. ெபா ளாைச; avarice, cupidity (ெச.அக.);

 தகா2 takā, ெப. (n.)

ஏமாற் , ஏய்ப்  (C.G);:

 cheating, fraud.

தகாக்காட் -தல்

தகாக்காட் -தல் dakākkāṭṭudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   ஆைசகாட் தல்; to excite desire.

     [த  → தகா + காட் --;]

தகாத

தகாத takāta, ெப. (n.)

   1. த யற்ற;  ைறயற்ற; ெபா த்தமற்ற; unproper, unfair, unbecoming.

தகாத ைறகைளப் ன்பற் த் ேதரத் ல் ெவற் ெபற யல்வ  இ க்கன்ேறா? (உவ.);

   2. தரக் ைறவான; அ வ க்கத்தக்க; obscure; unvulgar;

தகாத ெசாற்களால் ட்டலாமா? (உ.வ.);.

     [த  + ஆ  → தகா.]
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தகாத

 
 தகாத  dakādadu, ெப. (n.)

ஒ ங்கற்ற ெசயல்:

 indecent act.

     [த  → தகா → தகாத + அ ]

தகாதவன்

 
 தகாதவன் takātavaṉ, ெப. (n.)

   ஒ க்கமற்றவன்; indisciplined man.

     [த  → தகா → தகாத + அவன். தகாத →  ைறயற்ற]

தகாதா

தகாதா takātā, ெப. (n.)

   1.  ற்றம் harm. இனி, நான் இ ந்தா ம், இரா ட்டா ம் தகாதா யா ம் இல்ைல (ெச.வ.);.

   2.  ற்ற யல் வழக்  ( ன்.);; criminal proceeding, law suit.

   3. Gbo,

   3. ெந க் ைக (W.G.);; trouble-some importunity in urging the settlement of a claim or payment of a debt, dunning.

     [த  → தகா  + ஆ. ''ஆ'' எ ரம்ைறப் ன்ெனாட் = ைறயற்ற : ேநரை்மயற்ற ெசய்ைக]

 தகாதா takātā, ெப.(n.)

   1.  ற்றம்; harm. இனி நான் இ ந்தா ம் இரா ட்டா ம் தகாதா யா ம் இல்ைல (ெசன்.வ.);.

   2. வழக்  ( ன்);; criminal proceeding, law suit.

   3. ெந க் ைக; troublesome importunity in urging the settlement of a claim or payment of a debt, dunning.

த.வ. வழக்

     [Skt. {} → த. தகாதா]

தகா

 
 தகா  takāti, ெப. (n.)

தகாதா ( ன்.); பாரக்்க; see __,

தகாேப

 
 தகாேப  takāpēci, ெப. (n.)

   எ ச் ைய உண்டாக் ம் நரம் ; nerve causing lust or erection of penis (சா.அக);.

     [த  → தகா + ேப  → ேப . 'இ' ெசால்லாக்க . த யற்ற ேபச் ைனத் ாண் ம் ய நரம் ]

த

தகாைம

தகாைம2 takāmai, ெப. (n.)

   1. ஒ ங்கற்ற தன்ைம; immorality.

   2. த ன்ைம; ingravity

   3. இயல்பாக நிகழக் டாைம; unlikeliness.

     [த  + ஆ + ைம]
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தகாயத்

 
 தகாயத்  takāyattu, ெப. (n.)

   அ  (இ ); வைர (C.G.);; since, until, upto.

     [த  + ஆப் + அத்  – தகாயத் ].

தகாவளி

 
 தகாவளி takāvaḷi, ெப. (n.)

   உடெ்காள்ளக் டாத காற் ; a gas unfit for respiration (சா.அக.);.

     [த  → தகா +வளி.]

தகா

 
 தகா  takāvi, ெப. (n.)

   மரமஞ்சள்; tree turmeric (சா.அக.);.

தகான்

தகான் takāṉ, ெப. (n.)

   த ல்லாதவன்; unqualified person.

     "தகாஅன் ேபாலத ்தான்  ெமா ம்" ( ந். 29.);.

தகான்பண் -தல்

தகான்பண் -தல் dakāṉpaṇṇudal,    5 ெச. .  (v.i.)

     ன்பத் டன் ஒன்ைற நிைறேவற் தல்; to manage in the face of difficulties.

     [த  + ஆன் + பண் --;]

த

த 1 tagittal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. எரித்தல்; to burn, as fire.

   2.  ணஞ் தல்; to cremate.

 ெவப்பத்தால் உடம்  த க் ற  (உவ.);

     [தழ → தக → த  → த --;]

 த 2 tagittal,    4 ெச. .  (v.i.)

   1. ெவப்பஞ் ெசய்தல்; to burn, to be hot.

ெவ ல் த க் ற  (உ.வ.);.

   2. ெசரித்தல் (யாழ்.அக.);; to be digested.

 த  tagi, ெப. (n.)

   1. ேவப்பம்படை்ட; bark or margosa tree.

   2. ெவ நீர ்(சாராயம்);; arrack. (சா.அக.);

த

 
 த  tagiḍi, ெப. (n.)

த க்ைக ( ன்.); பாரக்்க; see __,

     [தக்க → தக + இ  + இ → தக  → த . நடனக் ப் ]
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த க்ைக

 
 த க்ைக tagiḍiggai, ெப. (n.)

    னம்,  யப்  த யவற் ன் ப் செ்சால் ( .ன்.);; exclamation of defiance, surprise, etc..

த கப் சை்ச

த கப் சை்ச tagiḍigappiccai, ெப. (n.)

   1. இைட டா  இரந்  ேகட்டல்; importunate, begging.

   2. அ காரப் சை்ச (இ.வ.);; imperious behaviour in begging.

த  →  சை்ச)

த தத்தம்

 
 த தத்தம் dagiḍudaddam, ெப. (n.)

   தவறான வ கைளப் ன்பற் ம் ெசயல்;    ைறயற்ற க் வ ; manipulation;

 underhand dealings.

த தத்தம் ெசய்  பணம் ேசரத்் ட்டான் (உ.வ.);.

     [தக  + தங்கம் → த தத்தம். தகைடத ்தங்கெமன்   ஏமாற் ைக [ஒ.ேநா.]  த்தைள + ஆடகம் 
→  த்தலாட்டம்.  த்தைளையத ்தங்கெமன்   ஏய்க்ைக]

த ப்

த ப்  tagippu, ெப. (n.)

   1. எரிப் ,

 combustion.

   2.  ைக; burning.

த ரியம்

 
 த ரியம் tagiriyam, ெப. (n.)

    ணிசச்ல் (ேபச்  வழக் );; courage.

     [தகர ்+ இயம் → தகரியம் → த ரியம்]

த லன்

 
 த லன் tagilaṉ, ெப. (n.)

   ஏமாற் ேவான் (யாழ்.அக.);; cheat, deceiver.

     [த  + இல் + அன் → த லன், தக  இல்லாதவன்]

த லாயக்காரன்

 
 த லாயக்காரன் tagilāyaggāraṉ, ெப. (n.)

   நண்பன் ( ன்);,; friend

     [த  → த  → த ல் + ஆயம் + காரன்]

த -தல்

த லாயம்

த லாயம் tagilāyam, ெப. (n.)

   1. அன் , நட் ரிைம (யாழ்.அக.);; friendship.

   2. நன் :

 gratitude.

     [த ல் + ஆயம்]
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த -த்தல்

த -த்தல் tagilittal,    4 ெச. ன்றா .( v.t.)

   1. வஞ் த்தல் ( ன்);; to cheat.

   2.  க் ெகா த்தல்; to give stolen articles.

   3. பண்ட மாற் க் ெகாள் தல் ( ன்.);

 to give in exchange.

   4. உட் த் தல் (யாழ்ப்);; to cause to enter or penetrate.

   5. உழக் தல் ( ன்.);; to trample down, smash.

   6.  ற்றஞ்சாட் தல் ( ன்);; to throw blame on a person.

     [த  → த  + அல்  →  ைறயற்ற தகல் → த  →]

த ப்

 
 த ப்  tagilippu, ெப. (n.)

   உடெ்ச த் ைக; insertion.

த மா

 
 த மா tagilimā, ெப. (n.)

    ம் ேசங்ெகாடை்ட மரம் ( ன்);; marking nut tree.

     [ த  + மா]
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த

த 1 dagudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   1. ஏற்றதாதல்

 to be fit, appropriate, suitable, proper, worthy, adequate, proportionat.

     "கற்ற  னிற்க வதற் த் தக" ( றள், 391);.

   2. ேமம்ப த் தல்; to be excellent.

     "ெபண்ணிற் ெப ந்தக்க யா ள" ( றள், 54);.

   3. ெதாடங் தல்; to begin, get ready

     " ல்லாள் லத்தக்கனள்" ( றள் 1316);.

   4.  ட் தல்; to be obtained.

     " ன்  னல்ல  கந்தகா " ( வைனக். நாட் . 115);.

   5. த யாதல்; to be deserved.

இந்தப் ெப ைம அவ க் த் தகா . (இச.்வ.);

க., ெத. த : ம. த

 த 2 dagudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ெபா ந் தல்;   ஒத் த்தல்; to resemble.

     " ண்டரிகந் த பத களம்"

ஒத்தல், ெபா ந் தல் ஒத்தற் க த் னின்  ெபா ந் தற் க த்  ழ்த்த . ஒத்த ெபா ள் 
ெபா ந் ம் இயல் ைடத்  ( .தா, 99););

 த 3 tagu, ெப. (n.)

   1. நன்னாரி ேவர;் dasaparilla - Hemidesmus indicus.

   2. ஒ வைகப் பலா; artocarpus lakucha. (சா.அக.);.

 த 4 tagu, ெப.எ.

 worthy of.

யத்த  நிகழ்ச் கள் ேபாற்றத்த  லவர ் உ வ

த ணிசச்ம்

த ணிசச்ம் taguṇiccam, ெப. (n.)

   1. பைறப் ெபா  ( டா);; drum.

   2. அகப் ற ழ  ன்ற ள் ஒன்  ( லப் 327, உைர);; a kind of drum, one of the three agappura-mulavu--;

   3. ஒ வைக வரிக் த்  ( லப். 3: 13: உைர);; a masquerade dance.

த ணிதம் .

த ணிதம் . daguṇidam, ெப. (n.)

   பைறப்ெபா  (த ணிசச்ம்);; drum.

     "த ணிதத் ந்  தாளம் ைண" (ப ெனா. காைரக்கா.  வாலங், 9);.

     [தக்க → தக → த  + அணி + தம் → த ணிதம். 'தம்' → தாளக் ப் . தாளத்ைத ஒ ங்  ைற டன், 
நிரல்பட ெவளிப் ப த் ம் பைற]
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த

த  dagudi, ெப. (n.)

   1. ெபா த்தம்; fitness, suitability, appropriateness, adequacy, propriety.

     "மற்றதன் ற  ேகளினி" ( றநா 18 :17);

   2. த  வழக்  பாரக்்க (இலக்.);; see __,

த ம் வழக் ம் த இ ன ஒ ம் ப க் ள  வைரநிைல இலேவ" ெதால். ெசால்.17).

   3.  ணம் ( ங்);; nature, property.

   4. ேமன்ைம; worthyness, excellence, greatness.

   5. நல்ெலா க்கம் (அக.நி);; good conduct, morality.

   6. ந நிைலைம; equity, justice, impartiality.

     "த  ெயன ெவான்  நன்ேற" ( றள். 111);.

   7. ெபா ைம; forbearance,

 patience.

     "தாந்தந் த யான் ெவன் டல்" ( றள். 158);.

   8. ஆற்றல்; capacity, pecuniary, ability.

   9. நிைலைம; position, status.

த க் த் தக்கப ெசய்தான் (இ.வ.);.

   10. அ  (யாழ்.அக);:

 knowledge, learning, wisdom.

   11.  ட்டம்; 6 த வழக்

 Multitude.

     "அ ரந்்தன வானவர ்த " ( ற்றா.தல.தக்கன்ேவள் ய; 21);.

   12 தடைவ

 occasion time.

பலத  அவைனத ்ேத ேனன் (இ.வ);.

 த  dagudi, ெப.(n.)

   1 ஏற்றத்தாழ் (தராதரம்);; distinction of rank, place class or other particulars.

     "தராதரற்ெதரிந் " ( ைள மண.94);.

   2 நிைலப்பா ; status, position.

     [த -த ]

த நிைல

 
 த நிைல dagudinilai, ெப. (n.)

   தரப்ப த்தப்பட்ட வரிைச; grade, rank.

பள்ளித்ேதர் களில் ம ப்ெபண்க டன் த  நிைல ம் ெகா க்கப்பட் ள்ள .

     [த  → த  + நிைல → த நிைல]
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த நிைலைம

 
 த நிைலைம dagudinilaimai, ெப. (n.)

த நிைல பாரக்்க; see __,

     [த  + நிைலைம.]

த ப்ெபா ள்

 
 த ப்ெபா ள் dagudipporuḷ, ெப. (n.).

தக்க

   ெபா ள்; appropriate things.

     [த  + ெபா ள்]

த யணி

த யணி dagudiyaṇi, ெப. (n.)

   தக்க இரண்  ெபா ள்களின் ேசரக்்ைகைய உணரத்் ம் அணி (அணி . 39);; a figure of speech which 
consists in expressing the incongruity of the association of one object with another.

     [த  + அணி]

த யர்

த யர ்dagudiyar, ெப. (n.)

   1. ந  நிைலைமயாளர;் impartiality person.

   2. த ேயார ்பாரக்்க: See __,

     [த  → த  + அர]்

த ன்ைமயணி

த ன்ைமயணி dagudiyiṉmaiyaṇi, ெப. (n.)

   தகாத இரண்  ெபா ள்களின் ேசரக்்ைகைய உணரத்் ம் அணி (அணி . 38);; a figure of speech which 
consists in expressing the incongruity of the association of one object with another.

     [த  + இன்ைம + அணி]

த ேயார்

 
 த ேயார ்dagudiyōr, ெப. (n.)

   அ ஞர ்( டா.);; wise, learned persons.

     [த  + [ஆர ்→] ஒர]்

த வழக்

த வழக்  dagudivaḻggu, ெப.. (n.)

   ெபா ள்க க்  இயல்பாயைமந்த ெசாற்கைள ெயா த் த் த யான ேவ  ெசாற்களாற் த ந்த 
ம் இடக்கரடக்கல், மங்கலம்,  உக்  என்ற வைக வழக்  (நன், 267);; the usage of a conventional 

substitute for the proper name of an object or action, of three kinds, viz., iɖakkaradakkal, mangalam, kuluu-k-kuri--; dist. fr. 
iyalbu-valakku.

த ந்த

த ந்த tagunda, ெப .(n.)

   1. ெபா த்தமான;   ஏற்ற;   உரிய; appropriate;

 suitable.

ழா க் த் த ந்த ஏற்பா கள் ெசய்யப்பட்  ட்டனவா?.

   2. த ைடய; worthy of.

மக்களிைடேய வரேவற்கத் த ந்த மாற்றம் காணப்ப வ  பாராட்டத்தக்க . பாராட்டத்த ந்த ெசயல். 
(உவ.);.
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த ந்த ெமனல்

த ந்த ெமனல் tagundagumeṉal, ெப. (n.)

   1. ஒ ேயா  எரிதற் ப் ; onom. Expr. of crackling sound of fire.

ம வலந் த ந்த , ெமன்  தயங் ற ( ர ங். ைகலாச.13);

   2 ஒளி வதற் ப் ; dazzling brilliance.

   3.  ழ  த யன ஒ த்தற் ப் ; beating sound as of a drum.

     [த ம் + த ம் + எனல்]

த ந்த ள்ளி

 
 த ந்த ள்ளி tagundabuḷḷi, ெப. (n.)

   ெசல்வம் த யவற்றால் த ள்ளவ- ன் – ள்; competent person, person of substance or worth.

     [த  → த ந்த +  ள்ளி]

த ந்தவர்

த ந்தவர ்tagundavar, ெப. (n.)

   1. ஒ க்க ைடேயார;் good conduct person.

   2. த யானவர;் eligible person.

     [த  → த ந்த + அவர]்

த ந

த ந taguna, ெப. (n.)

   1. த ந்தைவ; competent.

   2. ம ப் ைடய; worthy.(த  → த ந);

த ம்

 
 த ம் tagum,  . . . (adv.)

   ஏற்றதா ம்; ெபா ந் ம்;உங்கைள எவ்வள  பாராட் னா ம் த ம். (உ.வ);.

தைகதல்

த மான ள்ளி

 
 த மான ள்ளி tagumāṉabuḷḷi, ெப. (n.)

த ந்த ள்ளி பாரக்்க: see __,

     [த ம் + ஆன +  ள்ளி.  ள்ளி = ஆள்]

த

 
 த  tagumūli, ெப. (n.)

    ம்பாங்ெகா ; gmelina asiatica.

த மா

 
 த மா tagulimā, ெப. (n.)

த மா பாரக்்க; see __,

த வர்

 
 த வர ்taguvar, ெப. (n.)

த வன் பாரக்்க; see __,
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த வல்

 
 த வல் taguval, ெப. (n.)

தகவல் ( ன்); பாரக்்க; see __,

     [தகவல் → த வல் -  ரி  வழக் ..]

த வன்

த வன் taguvaṉ, ெப. (n.)

   1. த யாளன், தக்கவன்; suitable person.

   2 அரக்கன்;__,

     "த வர ்தங்க க் கஞ்சைல (கந்த . இந் ரன்.  ட.்1);.

     [த  + அன் → த வன், த ந்தவன், த யானவன்].

த

த 2 taguvi, ெப. (n.)

   த ைடய பரத்ைத; suitable prostitue.

     "நின்னலத் த ைய யங் ய மாரே்ப" (அகநா.196 : 13);

த யர்
த யர ்taguviyar, ெப. (n.)

   அரக்க மகளிர;்     "த யர ்ைமேதா ம் வாடக்ண்" (சங். அக.  வராத் ரி . கட ள்: 4);

த ளம்

 
 த ளம் taguḷam, ெப. (n.)

   மகளிர ் ைளயாட்  ( ங்.);; women's sports.
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தைக1 dagaidal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. த த்தல்; to stop, resist, check, deter.

     "த தல் தைகயாதான் மற் "(க த். 92: 9);.

   2. ஆைண ட் த் த த்தல் ( ன்);; to obstruct or forbid by oath.

   3.  த்தல்; to seize takehold of.

     "தைடக்ைகயால் வைளக் கரந் தைகந்தான்" (பாரத. அ ச் னன் ர.்70);.

   4. அடக் தல்; to overpower, subdue.

     "ஆ தைகந்த த தெ்தா லான்" (கம்பரா. அ காய. 62);.

   5. உள்ளடக் தல்; to shut in,

தைக-தல்

 enclose, include.

     "தண்ேகணித் தைக ற்றத் "(பட் னப். 51);

   6.  ைணத்தல் (இ.வ.);; to bind, fasten, yoke.

   7. ஒத்தல் (ெதால். ெபா ள். 287);; to resemble.

க. தெக.

     [அைக--;  → தைக--;]

 தைக2 dagaidal,    4 ெச. .  (v.i.)

   தளரத்ல் (யாழ்.);; to falter, faint, be weary.

ம வ.  ைகதல்

     [அைக--; → தைக--;]

 தைக3 tagaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. த த்தல்; to check, resist, stop, deter.

     "நின்ைனத ்தைகத்தெனன்"(க த். 108: 20);.

   2. கட் தல்

 to bind, fasten.

     " ண் ேகாற்றைகத்த ெதண்கண் மாக் ைண"( றநா. 70: 3);.

   3.  ற் தல்; to wind round, coil.

     "தைகத் தார"்( றநா. 69);.

   4. வாட் தல் (யாழ். அக.);; to tease, tire out.

   5. அரிதல்; to mince.

     'ம ரிற் றைகத்  வ தெ்தரித் ப் ம்" (ஞானா. 31: 10);

     [அைக--;  → தைக--;]

 தைக4 tagaittal,    4 ெச. .  (v.i.)

   அழ  ெபற் த்தல்; to be beautiful, lovely.

     " ட ைக தைகய" (ஐங் . 461);

     [த  → தைக--;]

 தைக5 tagaittal,    4 ெச. . . (v.i.)
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தைகத் வம்

 
 தைகத் வம் tagaittuvam, ெப. (n.)

   ம ; a fragrant plant- Origanum majoranum  (சா.அக.);.

தைகப்

தைகப் 1 tagaippu, ெப. (n.)

   1. தைக7 3. பாரக்்க (யாழ். அக.);; see __,7.

   2. ம ற் ற்  ( வா.);; surrounding wall, fortress.

   3. மாளிைகக் கட்டடம்; palatial building.

     "களி  ைணஇய தார ந் தைகப் ன்"(ப ற் ப் 64: 7);

   4.  ட் ன் க ள்ள கட் , அ க்ககம்; section of a house, apartment.

     "பஃறைகப் ன் ைழவா ல் ேபா ைடக  மைழேதா ம் உயரம்ாடத் " (பட் னப். 145);.

   5. பைடவ ப் ; battle array of an army.

     "உ ரண் டாங் ய தார ந் தைகப் ன்" (ப ற் ப். 66: 10);.

ம. தகய்

 தைகப் 2 tagaippu, ெப. (n.)

இைளப் :

 weariness, fainting (சா.அக.);.

 தைகப் 3 tagaippu, ெப. (n.)

   யா ன் ஒர ்உ ப் ; the part of a lute (சா.அக.);.

சங்கம்

தைகபா -தல்

தைகபா -தல் dagaipāṭudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   தைலவன் தைல ன் நலம் பாராட் தல்; to descant upon the beauty of one's lady love.

     "தைக பாடவலாய்" ( வக. 1379);.

     [தைக1 + பா --;]

தைகமலர்

 
 தைகமலர ்tagaimalar, ெப. (n.)

   அழ மலர;் beautiful flower.

தைக = அ , தைக + மலர)்

தைக ற்றம்

தைக ற்றம் tagaimuṟṟam, ெப. (n.)

    ன் ல் கட் ; courtyard in a house.

     "தண்ேகணித்தைக ற்றத் ப் பகடெ்ட த் ன் பலசாைல" (பட் னப். 53);

     [தைக7 +  ற்றம்]
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தைகைம

தைகைம tagaimai, ெப. (n.)

   1. த ்; fitness.

     "தைகைம ேசரத்  ேதாத் ரம்"( வரக. காயத் ரி. 12);.

தைகைம சான்ற தைலவர ்(இக். வ);.

   2. ெப ைம ( ங்);; greatness, excellence.

   3. பண்  ( ங்);; nature, quality, character.

   4. ம ப் ; esteem, worth.

     "கல்லா ெவா வன் றைகைம"  றள், 405)

   5. அழ  ( ங்);; beauty, loveliness.

     "ஆ வா டைகைம ன்" (பரிபா. 21: 20);.

   6. ஒ க்கம்; conduct, behaviour.

     "தன் ணங் ன்றாத் தைகைம ம்" ( ரிக . 2);.

   7. ஒ ங் ; manner, order, method.

அத்தைகைமேபால (உ.வ.);

   8. நிகழ்ச் ்; fact, event .

     "உற்ற த் தைகைம ன்ேன ண ம்"( வாத. மண்: 14);.

க. தக் ெம

தைகைமப்பா

 
 தைகைமப்பா  tagaimaippāṭu, ெப. (n.)

   ெப ைம; excellence.

     [தைகைம + பா . பா  = ெசால்லாக்க , ஒ.ேநா. வைகைமப்பா . நிைலைமப் பா ]

தைகயணங் த்தல்

தைகயணங் த்தல் tagaiyaṇaṅguṟuttal, ெப. (n.)

   தைல ன் அழ , தைலவ க்  வ த்த த்தைலக் ம் அகத் ைற ( றள், 109, அ );; theme 
describing a lover's distraction caused by the beauty of his lady-love.

     [தைக + அணங் த்தல்]

   9 சங்கம்

தைகயல்

தைகயல் tagaiyal, ெப. (n.)

   தைட; obstacle; restraint.

     "தைகஇய ெசன்றெவன் நிைல ல் ெநஞ்சம்"(அகந.330:80);.

தைக ைழப்

 
 தைக ைழப்  tagaiyiḻaippu, ெப. (n.)

   ஈைள ேநாய்; bronchial asthma.

     [தைக + இைழப் ]
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தைக ைழப் ம்

 
 தைக ைழப் ம் tagaiyumiḻaippum, ெப. (n.)

தைக ைழப்  பாரக்்க;see __,

     [தைக ம் + இைழப் ம் = இைடயர  படாேதற்ப ம் ஈைளேதாய்]

தைக லாங்

 
 தைக லாங்  tagaivilāṅguruvi, ெப. (n.)

   தைர ல் தங்காமல் ெப ம்பா ம் பறந்  ெகாண்ேட க் ம் வைக; Swift, Cypselinac.

ம வ. தைர ல்லாக் ; அைடக்கலாங் .

     [தைர → தைக + இலான் +  ]

தைக

தைக  tagaivu, ெப. (n.)

   1. தைட (யாழ். அக.);; restraint.

   2. கைளப் , இைளப் ; fatigue, emaciation weariness.

   3. அ த்தம்; stress.

தேகாதரம்

 
 தேகாதரம் taātaram, ெப. (n.)

   நீர ்ேசரந்்த வ ; accumulation of fluid in the abdomen (சா.அக.);

     [தக + Skt. உதரம் → தேகாதரம்.]

இ  வடெமா ல் ணசந்  என்  றப்ப ம்.

தேகான்மத்தம்

 
 தேகான்மத்தம் taāṉmattam, ெப. (n.)

   தகனக் க் ; derangement of mind.

ம வ. தகனப்ைபத் யம்

தங்கக்கட்

தங்கக்கட்  taṅgakkaṭṭi, ெப. (n.)

   1. ெசாக்கத் தங்கம், ெசம்  கலவாத தங்கம் (24 மாற் த் தங்கம்);; pure gold, not mixed with copper.

   2.  க நல்லவ-ன்-ள் (உ.வ.);; excellent person.

அவன் ைறேய ெசால்ல யாத தங்கக்கட் . (உ.வ.);.

ம வ. ெசாக்கத்தங்கம்

     [தங்கம் + கட் .]

1091

www.valluvarvallalarvattam.com 12173 of 19068.



தங்கக்கம்

தங்கக்கம் 1 taṅgakkambi, ெப. (n.)

   1. ெபாற் கம் ; gold-wire.

   2. தங்கக்கட்  பாரக்்க; See __,

     [தங்கம் + கம் ]

 தங்கக்கம் 2 taṅgakkambi, ெப. (n.)

   1. வணக்க ெவா க்க ள்ளவன் (உ. வ.);

 docile person.

   2. நல்ல ண ைடயவ-ன்-ள்; person of amiable character.

     "தம் ேமேல சங்ைக  மன் ள்ளவன் தங்கக்கம் " (ெபண்ம மாைல, பக். 6);

தம்  ணத் ேல தங்கக்கம் . (பழ.);.

     [தங்கம் + கம்  = தங்கக்கம் . ெபான் வண்ணத்தால் ஒளிரவ்  ேபான் , நல்ல எண்ணத்தால்,  ரச்ால் 
ணத்தால் ளி ந்தன்ைம ைடயவர ்தங்கக்கம்  எ ம்ெபயர ்ெபற்றவரா னர]்

தங்ககலசம்

 
 தங்ககலசம் taṅgagalasam, ெப. ( n.)

   ேகா ரம், உண்ணா ைக த யவற் ன் உச் லைமக் ம் தங்கப் ச் க் ெகாண்ட ம்பம்; gilded 
pot set ornamentally on the top of a temple tower, etc. (ெச.அக.); ]

     [தங்கம் + கலசம்]

ஐம்ெபான்னால் வ வைமத் , தங்கப் ச்  ெசய்  ைவக் ம் ேகா ரக்கலசத் ள்ள த்தங்கம் 
களவாடப்பட்டைமயால் வந்த வழக்கெமன் ற க.

தங்கக்கா

தங்கக்கா  taṅgakkācu, ெப. (n.)

   8 மாற்  ெபான்நாணயம்;   8ct. gold coin, it is mixed with copper (சா.அக.);

ம வ. ெபாற்கா

     [தங்கம் + கா ]

   30 தங்கசத்

தங்கக்கா

 
 தங்கக்கா  taṅgakkāṟu, ெப. (n.)

   தங்க வாரப்் க்கட் , தங்கக்ெகா  (இ.வ.);; gold in bars, ingot.

ம வ. ெபாற்கட் , தங்கக் கட்

     [தங்கம் + கா ]

தங்கக் ட் ணம்

 
 தங்கக் ட் ணம் taṅgakkiruṭṭiṇam, ெப. (n.)

   யாைனத் ப் ; elephant pepper- Pathos officinalis (சா.அக.);.

தங்கக் ைக

 
 தங்கக் ைக taṅgaggugai, ெப. (n.)

   ெபான் க் ம் ைச; crucible intended for melting gold (சா.அக.);.

     [தங்கம் +  ைக]
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தங்கக் டம்

தங்கக் டம் taṅgakkuḍam, ெப. (n.)

   1.  க நல்லவ-ன்-ள் (உ.வ.);; most excellent person.

   2. அைனவரா ம் ம்பப் ப ைக; a term of endearment.

   3. ெபாற் டம்; gold pot.

ம வ. தங்கக்கட் , தங்கக்கம் .

     [தங்கம் +  டம்; எல்ேலாரா ம் ம்பப்ப ம் தங்கக் டம் ேபால், நிைறவான பண் களால் 
அைனவ ம் ேபாற் ந் தன்ைமயனாதல்; தங்கம் நிறத்தால் தகதகெவன ளிரத்ல்ேபால், உயரந்்த 

தங்கக் ணம்

தங்கக் ணம்1 taṅgakkuṇam, ெப. (n.)

றந்த ணம், ஒப் ைமயற்ற பண்  (உ.வ.);

 excellent character or nature.

ம வ. நற் ணம், உயர் ணம்.

     [தங்கம் +  ணம் - தங்கக் ணம். மன்பைத மாந்தாக்ளால் ம்பப்ப ம் ஒப் ைமயற்ற,  ரச்ால் 
உயரப்ண் ]

 தங்கக் ணம்2 taṅgakkuṇam, ெப. (n.)

   நாகமைல; mountain containg zinc ores (சா.அக.);

தங்கேகசரம்

 
 தங்கேகசரம் taṅgaācaram, ெப. (n.)

    ன்ைன; common poon - Calophyllum inophyllum (சா.அக.);.

தங்கசச்த்

 
 தங்கசச்த்  taṅgaccattumuli, ெப. (n.)

    வனார ்ேவம் ,  ப்ைபேமனி, கற்றாமைர, ெபான் ாமத்ைத, ெபான்னாங்காணி ்;தங்கசச்த்

 Siva's neem, Acalpha indica Nelumbium speciosum.  Dhatura Fastuosa and

 Alternanthera sessile alia's  illeeebrum sessile. ( சா.அக.);.

     [தங்கசச்த்  +  ]
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தங்கசச்த்

தங்கசச்த்  taṅgaccatturu, ெப. (n.)

   ெபான் க் ப் பைகச ்சரக் கள்; அைவயாவன; enemical drugs of gold viz.

   1. நாகம்

 zinc

   2. 

 copper sulphate

   3. இ ங்கம்

 cinnabar

   4. ெவ ப்

 potassium nitrate

   5. ெவள்ைளநஞ்

 white arsenic

   6. இதளியம் ( தம்);

 mercury

   7. ெகந்

 sulphur

     [தங்கம் + சத் ]

தங்கசச்ம்பா

 
 தங்கசச்ம்பா taṅgaccambā, ெப. (n.)

   சம்பாெநல் வைக; a species of __, paddy.

     "ைதப் றந்தா வ றக் ம் தங்கேம தங்கம் தங்கச ்சம்பாெநல் ைள ந் தங்கேம தங்கம்"

ம வ. ெபான்னி

     [தங்கம் + சம்பா. ெபான்னிற ெநல் எ ம் இன்ைறய வழக்காேற, ெபான்னி ஆ ற் ]

தங்கசச்லாைக

 
 தங்கசச்லாைக taṅgaccalākai, ெப. (n.)

   தங்க ஊ ; probe made of gold. (சா.அக.);

     [தங்கம் + சலாைக]

தங்கசச்ாயல்

தங்கசச்ாயல் taṅgaccāyal, ெப. (n.)

   1.  ன ப் ; good lustre.

   2. ெபான்ேமனி; body shining like gold (சா.அக.);.

தங்கச்

தங்கச் 1 taṅgacci, ெப. (n.)

தங்ைக (உ.வ.); பாரக்்க; see __,

     [தங்ைக + அச் . 'அச் ; ெபண்பா ]

 தங்கச் 2 taṅgacci, ெப. (n.)

    வைள மலர;் water-lily - Pontederia (ெச.அக.);
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தங்கச் ந் ாரம்

தங்கச் ந் ாரம் taṅgaccinram, ெப. (n.)

   ெபான்னாற் ெசய்த ம ந்  வைக; a red medicinal powder made of gold (ெச.அக.);.

     [தங்கம் + ெசந் ாரம் →  ந் ாரம்]

   31 தங்கணர்

தங்கசாைல

தங்கசாைல taṅgacālai, ெப. (n.)

   1. கா  அச் ம் இடம்; mint, place where money is coined.

   2. ெசன்ைன ள்ள க நீண்ட ெத க்களில் ஒன் ; one of the longest streets in Chennai.

ம வ. அக்கசாைல

     [தங்கம் + சாைல]

தங்கச் ண்ணம்

 
 தங்கச் ண்ணம் taṅgaccuṇṇam, ெப. (n.)

   த ழ் ம த் வத் ல் ள்ள ெபான்ைனக் ெகாண் ,  ட ட்  அணியமாக் ம் ஒ  
கண்ணம ந் ; a calcium compound of gold prepared with gold as chief ingredient according to the process 
contemplated in Tamil--; Siddha medicine.

     [தங்கம் +  ண்ணம் = தங்கச் ண்ணம். அணிகலன்கைளச ்ெசய்வதற்காகப் ெபான்ைனப் ட டப் 
பயன்ப த் ம் ம ந் க்கலைவ]

தங்கசெ்சந் ாரி

 
 தங்கசெ்சந் ாரி taṅgaccenri, ெப. (n.)

   ெபான்ைனச ்ெசந் ாரமாக் ம் ம ந்  அல்ல  ைக; any drug or medicine capable of turning or reducing 
gold into a red oxide(சா.அக.);.

     [தங்கம் +  ந் ாரி → ெசந் ாரி]

தங்கசெ்சம்

 
 தங்கசெ்சம்  taṅgaccembi, ெப. (n.)

தங்கம் ெசம்பாக்  பாரக்்க; see __,(சா.அக.);.

     [தங்கம் + ெசம் ]

தங்கசெ்சம் .

 
 தங்கசெ்சம் . taṅgaccembu, ெப. (n.)

    ாய்ைமப்ப த் ய ெசம் நிற ள்ள ெபான் (சா.அக);; a refined gold, mixed with copper.

     [தங்கம் + ெசம் ]

தங்கஞ்சலமாக்

 
 தங்கஞ்சலமாக்  taṅgañjalamākki, ெப. (n.)

   தங்கக்க சச்ல் (கவரண்தேப ); (யாழ். அக.);; Aqua regia.

     [தங்கம் + சலம் + [ஆக்  →] ஆக் ]

தங்கணர்

தங்கணர ்taṅgaṇar, ெப. (n.)

   தங்கண நாட்டார;் people of the country of Tanganar--;

     "பல்லவ ந் தங்கண ம்"(பாரதெவண். 773);.
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தங்கத்தக

தங்கத்தக  taṅgattagaḍu, ெப. (n.)

   1. ெபான் தக ; gold plate.

   2. தங்க ெம ட்ட தக ; gold foil (சா.அக.);.

ம வ. ெபாற்றக

     [தங்கம் + தக ]

தங்கத்

 
 தங்கத்  taṅgatti, ெப. (n.)

    ங் ம ைவப்  நஞ்  ( .அ.);; a prepared arsenic.

தங்கத் ேமனி

 
 தங்கத் ேமனி taṅgattirumēṉi, ெப. (n.)

   தங்கேமனி; gold coloured body (சா.அக.);.

     [தங்கம் +  ேமனி]

தங்கத்ைதெவண்ெணயாக்

 
 தங்கத்ைதெவண்ெணயாக்  taṅgattaiveṇīeyākki, ெப. (n.)

   கங் ளா என் ம் ம ந் ; drug kangula--;

 capable of reducing mercury into a colloid (சா.அக.);.

தங்கநி ைள

 
 தங்கநி ைள taṅganimiḷai, ெப. (n.)

   ெபான்னி ைள; yellow bismuth (சா.அக.);.

     [தங்கம் + நி ைள]

தங்க நீர்

தங்க நீர ்taṅganīr, ெப. (n.)

   ெபான்னிறம் ேபான்ற நீர;் high coloured urine.

   2. ெபான்கைரந்த நீர;் a mineral water containing gold in solution (சா.அக.);.

     [தங்கம் + நீர ்→ தங்கநீர;் மஞ்சள் வண்ணத் ள்ள நீர]்

தங்கநீற்

 
 தங்கநீற்  taṅganīṟṟi, ெப. (n.)

   ெபான்ைனத் ாளாக் ம் ெபான்னி ைள; gold bismuth capable of reducing gold into an oxide (சா.அக.);.

     [தங்கம் + நீற் .]

தங்கப்பட்ைட

 
 தங்கப்படை்ட taṅgappaṭṭai, ெப. (n.)

   ேசணங்கட் ச்  (யாழ். அக.);; strap for the saddle.

     [தங்  + படை்ட → தங் படை்ட → தங்கப்படை்ட]
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தங்கப்பாப்பா

 
 தங்கப்பாப்பா taṅgappāppā, ெப. (n.)

    ைல ம ப் ள்ள ன் வைக  ெளான் ; a kind of valuable fish.

     [தங்கம் + பாப்பா]

தங்கப்பாைர

தங்கப்பாைர taṅgappārai, ெப. (n.)

   1. எட்  ரலம் நீள ம், ப ய நீலநிற ள்ள கன்னப்பாைர ன்; horse mackerel, bluish -

தங்கப் ச்

 green, attaining 8 in. in length, Caranx kalla.

   2. 20  ரலம் நீளம் வள ம் கன்னப்பாைர ன்வைக; horse mackerel bluish green, attaining 20 in. in length, 
Caranx armatus (ெசஅக.);

     [தங்கம் + பாைர]

தங்கப்பாளம்

 
 தங்கப்பாளம் taṅgappāḷam, ெப. (n.)

தங்கக் கட் :

 ingot of gold (சா.அக);

ம வ. ெபாற்கட்

     [தங்கம் + பாளம்]

தங்கப்பாைற

 
 தங்கப்பாைற taṅgappāṟai, ெப. (n.)

தங்கப்பாைர பாரக்்க; see __,

     [தங்கம் + பாைற]

தங்கப் ைககாட் -தல்

தங்கப் ைககாட் -தல் daṅgappugaigāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   தங்கப் ச்  (தங்க லாம்);ப் தல் ( ன்);; to gild.

     [தங்கம் +  ைக + காட் -,]

தங்கப் டம்

 
 தங்கப் டம் taṅgappuḍam, ெப. (n.)

   தங்கத்ைதத் ய்ைமப்ப த் ம் கலம்; the gold refining vessel.

தங்கம் டத் ல் ைவத்தா ம், தன்னிறம் ேபாகா  (உவ);.

     [தங்கம் +  டம்]

தங்கப் ைர

 
 தங்கப் ைர taṅgappurai, ெப. (n.)

ெபான் ச்  ( லாம்);:

 gold or gilt clectroplated gold (சா_அக.);.

     [தங்கம் +  ைர]
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தங்கப் ச்

 
 தங்கப் ச்  taṅgappūccu, ெப. (n.)

   ெபான் ச்  (உ.வ.);; gilding, gilt.

     [தங்கம் +  ச் ]

தங்கப் வராகன்

 
 தங்கப் வராகன் taṅgappūvarākaṉ, ெப. (n.)

   ெபாற்கா  வைக (யாழ். அக.);; a kind of gold coin.

     [தங்கம் +  + வராகன்]

தங்க பற்பம்

தங்க பற்பம்1 taṅgabaṟbam, ெப. (n.)

   1. தங்கத்ைத நீற் ய ெபா ; calcinated powder of gold.

   2. தங்கத்ைதச ் த்த ம த் வ ைற ல் ட ட்  எ த்த நீற் மானப் ெபா ள்; calcined gold oxide 
prepared as per process of Siddha medicine (சா.அக.);.

ம வ. தங்கத் ாள், ெபான் கள்

     [தங்கம் + பற்ப ம்]

தங்கபற்பம்
தங்கபற்பம்2 taṅgabaṟbam, ெப. (n.)

   தங்கத்தக 1/2 வராகனிைட ய்ைம ெசய்த ற்றண்டேவா ; purified gold-leaf (சா.அக.);.

தங்கபற்

 
 தங்கபற்  taṅgabaṟbi, ெப. (n.)

   ெபான்ைனத் ாளாக் ம் ைக அல்ல  ம ந் கள்; drugs or medicines capable of converting gold into 
oxide (சா.அக.);.

     [தங்கம் + [பற்பம் →] பற்  ]

தங்கம்

தங்கம் taṅgam, ெப. (n.)

   1. அடரத்்   மஞ்சள் நிற லகம், மாைழ; இதன்  Au. அ ெவண் 70; heavy yellow element, 
metal symbol Au. atomic No.79.

   2. ப ம்ெபான்; pure gold:

     "தங்கத்தாைன.... அரங்கைன" (அஷ்டப்:  வரங்கத்தந் 11);..

   3.  றந்த ; that which is precious of great worth.

அவள் தங்கமான ெபண் (உ.வ.); தங்க  ட் னா ம் தங்கள் ணம் டார ்கயவர ்(பழ.);.

   4. அன் ன் யால் ளிக்கப்ப ம் ெசால்; a word of endearment.

காத ையத் தங்கேம என்றைழத்தார ்(.உ.வ.);ம வ. ெபான் ம. தங்கம்

     [தக → தகம் = எரி ,  . தகம் → தங்கம் =  ளங் ம் ெபான். தங்கம் என் ஞ் ெசால் ற்கான ேவர ்
ளங் தற் க த் னின்  ைளத்த .  ளங் ம் ெபா ள் எரி ந்தன்ைமத் . அதனாற்றான் 

வள் வப் ெப த்தைக ம் " டச் ட ம் ெபான்ேபால்" ( றள், 267); என்றார.்]

தங்கமான

தழ → தக. ஒ.ேநா. மழ → மக. தங்கம் தகதகெவன்  ெசா க் ற  என்ப  உலகவழக்கா ம். (வ.வ. 2);

ளங் தற் க த் னின்  எரிதற்க த் ம், எரிதற்க த் னின்  ெசா த்தற் க த் ம், ெசா த்தற் 
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தங்கம்ெசம்பாக்

 
 தங்கம்ெசம்பாக்  taṅgamcembākki, ெப. (n.)

   ெபான்ைனச ்ெசம் நிறம்ேபால் வப்பாக் ம், ெசங்கத்தரிப் சச்ா ; flowers capable of turning the yellow 
colour of gold into red (சா.அக.);.

     [தங்கம் + ெசம்  + ஆக்  → ஆக் ]

தங்கம்ெவள்ைள

தங்கம்ெவள்ைள taṅgamveḷḷai, ெப. (n.)

   ெசன்ைன ல் அைர உ பாைவக் க்க வழங் ம் உக்  (E.T. ii, 96);; slang for half a rupee, in use 
among shroffs in Chennai.

     [தங்கம் + ெவள்ைள. தங்கான் → தங்கன் → தங்கம். ெவள்ளி → ெவள்ைள]

தங்கமைல

 
 தங்கமைல taṅgamalai, ெப. (n.)

   மாேம மைல; mountain Mämeru--;

     [தங்கம் +மைல.]

தங்கம த் தல்

தங்கம த் தல் daṅgamaḻuddudal,    4 ெச. .  (v.i.)

   ெபான்ைன இைழத்  ளிரச ்ெசய்தல்; to polish gold.

     [தங்கம் + அ த் --;]

தங்கமாவாைர

 
 தங்கமாவாைர taṅgamāvārai, ெப. (n.)

   ெபான்னாவாைர; tanner's bark; plant yielding yellow flowers - Cassia auriculata (சா.அக.);.

தங்கமான

 
 தங்கமான taṅgamāṉa,  .ெப.எ. (adj.)

   எவ் தக் ைற மற்றஇ மா ம வற்ற; having a heart of gold,

ஆ ரிய க் த் தங்கமான மன  (உவ.);

     [தங்கம் + ஆன]

தங்கமானி யம்

 
 தங்கமானி யம் taṅgamāṉisiyam, ெப. (n.)

   க ம் ; Sugar-cane (சா.அக.);.

   தங்க --;

தல்

தல் tal,    20 ெச. .  (v.i.)

   மணிகள் ப மா , தங்கத் ல் ற் தல் (நாஞ்);; to chisel gold for insetting gems.

     [தங்கம் + இ --;]

தங்க த்

 
 தங்க த்  taṅgamitturu, ெப. (n.)

   ெபான் க்  எ ரான சரக் கள் நீங்கலாக உடன்பாடான சரக் கள்; all other drugs except those that are 
enemical to gold are its friendly drugs (சா.அக.);.

     [தங்கம் + Skt.  த் ]
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தங்க யா

தங்க யா  daṅgamirudiyādi, ெப. (n.)

   1. ெபான் ெசந் ாரம்; red oxide of gold.

   2. தங்கபற்பம்; per oxide of gold (சா.அக);.

தங்க ன்

 
 தங்க ன் taṅgamīṉ, ெப. (n.)

   தங்கநிறத் ள்ள ன்; gold-coloured fish.

     [தங்கம் +  ன்]

தங்க லாம்

 
 தங்க லாம் taṅgamulām, ெப. (n.)

தங்கப் ச்  பாரக்்க; see __,

     [தங்கம் +  லாம்]

தங்கம ைக

 
 தங்கம ைக taṅgamamūligai, ெப. (n.)

   தங்கசச்ார ; Siva's neem.

ம வ.  வனார ்ேவம்

     [தங்கம் +  ைக]

தங்கேமனி

 
 தங்கேமனி taṅgamēṉi, ெப. (n.)

   ெபான்மயமான உடம் ; gold-coloured body (சா.அக.);.

     [தங்கம் + ேமனி]

தங்கேமாறா

 
 தங்கேமாறா taṅgamōṟā, ெப. (n.)

    கம யர ்காலத் ல் ழக்கத் ந்த ெபாற்கா ; gold Mohara's prevailed during Mughal period.

     [தங்கம் + ேமாறா.]

தங்கரசக்கலைவ

தங்கரசக்கலைவ taṅgarasakkalavai, ெப. (n.)

   ெபான் ம், இதளிய ம் ேசரந்்த ஒ வைக ேவ யற் கலப் ; a chemical compound of gold and mercury 
(சா.அக);.

     [தங்கரசம் + கலைவ]

   34 தங்கல்

தங்கர தக்களங்

 
 தங்கர தக்களங்  daṅgarasidakkaḷaṅgu, ெப. (n.)

   ெபான், ெவள்ளி இைவகளினின்  ெகாங்கணவர ் ைறப்ப  அணியமாக் ம் ஓர ்அணிய ம ந் ; a 
rare preparation made according to the process laid down in Konganava's work on Alchemy with gold and silver as it chief 
ingredients (சா.அக);.

     [தங்கர தம் + களங் ]
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தங்கர ப்ெபா

 
 தங்கர ப்ெபா  taṅgaravippoḍi, ெப. (n.)

   ெபான்ன த்த ெபா ; gold filings, gold dust (சாஅக.);.

     [தங்கர  + ெபா ]

தங்கரளி

 
 தங்கரளி taṅgaraḷi, ெப. (n.)

   நாகெசண்பகம்; common yellow trumpet flowered tree (ெச.அக.);

ம வ. ெபான்னரளி, மஞ்சளரளி

     [தங்கம் + அரளி = தங்கரளி ்; ெபான் வண்ணப்  க் ம் அரளி ]

தங்கரா கம்
தங்கரா கம் taṅgarācigam, ெப. (n.)

   மஞ்சள் அந்  மல் ைக;   4 'o' clock plant with yellow flowers - Mirabilis jalappa (சா.அக.);.

தங்கரி-த்தல்

தங்கரி-த்தல் taṅgarittal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. காப்பாக ைவத்தல்; to keep in safe custody.

   2. ேச த்தல்; to make a saving (ெச.அக.);.

ம. தங்கரிக்கா

     [தங்கம் + அரி. தங்கம் =  ைலம ப்  க்க அரியமாைழ. அரி = ஒன் ேசர,் ேசரத்் ைவ]

தங்கரியம்

தங்கரியம் taṅgariyam, ெப. (n.)

   1. காப் ; safety, safe custody.

   2. ேசரத்்த ெபா ள்; savings (ெச.அக);.

     [தங்கம் + அரியம். அரியம் = அரிதாகக் ைடத்தவற்ைறத் ரட்  ைவத்தல்]
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தங்கல்

தங்கல்1 taṅgal, ெப. (n.)

   1. பயணத்ைத இைட ல் நி த் தல்; stopping, halting,

ேநற் ர  எங்ேக தங்கல்?

   2. காலக்கடத்தம் தங்கல்

 delay, procrastination.

   3. தங் டம்; halting place, rest-house.

     "தைலேய தவ யன்  வாழ்தல், ஒ வரக்் ைடேய இனியாரக்ட ்தங்கல்" '(நால . 365);

   4. ெக  ; stage in a journey.

   5. நிைல ெப ைக (ெபா ந.173: உைர);; persistence, stability

   6. அ ற் ப ந் ப்ப  (இ.வ.);:

 precipitate; sediment.

   7. சல்லைட ல் ழ்செ்சன்ற  ேபாக எஞ்  நிற்பைவ; residual material in a sicve.

ம. தங்கல்.

     [தங்  → தங்கல். ஒ.ேநா. மங்  → மங்கல், ெபாங்  → ெபாங்கல்.  த்தங்கல்]

 தங்கல்2 taṅgal, ெப. (n.)

    ன்  க ; fishing rod;

 fishing tackle.

ம வ.  ாண் ற்ேகால்

     [தங்  → தங்கல்.  ன்கைளத் தங்கச ்ெசய் ம் அைமப் ைடய ண் ற்ேகால்]

தங்கலர்

தங்கலர ்taṅgalar, ெப. (n.)

   1. பைகவர;் enemies.

     "தங்கலெரன்  மச் ரக்் லம் ட் "

   2. தங்கார;் person not staying.

     "நந்தன் ெவ க்ைக ெயய் ம் மற்றவண் தங்கலர"் (அகநா. 251-6);

     [தங்  + அலர]்

தங்கலரி

தங்கலரி taṅgalari, ெப. (n.)

   1. ஈழத்தலரி; pagoda tree.

   2. ெபான்னலரி; exile oleander. (ெச.அக.);.

ம வ மஞ்சளலரி

     [தங்கம் + அலரி]

தங்கலான்
தங்கலான் taṅgalāṉ, ெப. (n.)

   தங்களான் (E.T. vii. 12); பாரக்்க; see __;     [தங்கல் + ஆன்]
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தங்க க் ப்ேபா-தல்

தங்க க் ப்ேபா-தல் taṅgalukkuppōtal,    8 ெச. . . (v.i).

   கட ல் ன் நாள் தங் ந் , ேகாலா ன் வைலத்தற் ெபா ட் ச ்ெசல் தல்; to proceed to catch 
kölä-fish by staying there [at sea], for three days.

ம வ. தங் கடற் ெசல் தல்

     [தங்கல் +   + ேபா-.]

தங்கள்

தங்கவராகன்

தங்கவராகன் taṅgavarākaṉ, ெப. (n.)

   பேகாடா ெபயரில் வழங் ய, 3 1/2 உ பா ெப மான, வராகன் என் ம் ெபான்னாணயம்; pagöda as 
varăgan 3 1/2 including a gold coin.

     [தங்கம் + [வராகம் →] ,

வராகன். வராகம் = பன் . பன் வம் ெபா த்த காக தங்கவராகனா ம். உ பா ம், வராக ம் 

தங்கவாைழப்

 
 தங்கவாைழப்  taṅgavāḻaippū, ெப. (n.)

    டைவ வைக (இ.வ.);; a kind of saree.

     [தங்கம்+ வாைழ +  . ஒ கா. ேசைல ன் கைர ல் ெபான்னிற இைழகளால் வாைழப்  வ வம் 
அைமக்கப்பட்டைம க  இவ்வா  அைழக்கப்பட் க்கலாம்.]

தங்கள்

தங்கள்1 taṅgaḷ, ப.ெப. (pron.)

   1. உங்க ைடய; yours.

   2. படரக்்ைக ஈ ; third person suffix.

     "தன்னிகரிலாத ெவன் த் தம் ம் தாயர ்தங்கள் ெபான்ன த் தலத் ல் ழ" (கம்பரா.  ட் ப் 334);.

   3. படரக்்ைகப் பன்ைம, ம ப் நிைல ல் ன்னிைலப் பன்ைமயாய் வ ம்ெசால்; third person plural 
used as sccond person honori fic plural.

   4. க தத் ற் ைகெய த் வதற்  ன் எ தப்ெப ம் ஒ வழக் ெமா ; epistolary formula preceding 
signature.

     "தங்கள் ெசங் ட் வன்"

     [தாம் + கள் → தாங்கள் → தங்கள்]

   தாங்கள் என்பதன் உ ேபற்ற வ வம்;   தாம் என்பேத படரக்்ைகப் பன்ைம. இத டன் பன்ைம 
கள் ேசரத்் , தாங்கள் என்  ப்ப  இரடை்டப் பன்ைம;   தாம் என்ப  உ ேபற் ங்கால் 

தம்ைம ெயன்றா ம்;தாங்கள் உ ேபற் ம்ேபா , தங்கள் என்றா ம்.

 தங்கள்2 taṅgaḷ, ெப. (n.)

   மகம யக் க்கள் (இ.வ);; head-priest of a mosque.

 தங்கள்3 taṅgaḷ, ெப. (n.)

   உ ேபற் ம்ேபா  ரி ம் 'தாங்கள்' வ வம்; the form of the தங்களரி

தங்களரி

 
 தங்களரி taṅgaḷari, ெப. (n.)

தங்கலரி பாரக்்க; see __, (சா.அ.);

     [தங்கம் + அளரி.]
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தங்களான்

 
 தங்களான் taṅgaḷāṉ, ெப. (n.)

   மறவ ள், ஒ  ரி னரக்் ரிய பட்டப்ெபயர ்(இ.வ);; title of a marava subseet.

     [தங்கல் → தங்கள் + ஆன்]

தங்கார்

தங்கார ்taṅgār, ெப. (n.)

   இராப்ெபா  எங் ம் இைளப்பாராதவர;் person not staying anywhere outside.

     " ண்வார ் யார ்ைக ைசந்  ெமய் த் தங்கார ்ெபா வர"் (க த் 106:23);.

     [தங்  + ஆர ்→ தங்கார,் 'ஆர'் எ ரம்ைற ஈ ]

தங்காரி

 
 தங்காரி taṅgāri, ெப. (n.)

   ம ந் ச ்ெச ; a medicinal plant - physalis peruviana (சா.அக.);

தங்காலம்

 
 தங்காலம் taṅgālam, ெப. (n.)

    ன்பா  கக் ைறந்த ம்ப,  ன (மா , பங் னி); மாதங்கள்;   கடல்ெதா லாளரின் வ ைமக் 
காலம்; the poverty period of fishing - people.

தங்காள்

தங்காள் taṅgāḷ, ெப. (n.)

   1. தங்ைக; younger sister.

நல்லத் தங்காள் கைத,  றந்த நாட் ப் ற இலக் யம்

   2. அம்மா (யாழ்);; a honorific term, meaning madam.

தங்கான்

தங்கான் taṅgāṉ, ெப. (n.)

   1. அைரெயன் ங் உக் ; slang for half.

     "ெசந்தைல க ந்தைல தங்கான் ரிக் கால்" (தனிப்பா. 1, 87);

   2. ெகாள் தல்; cost price.

தங்கா க் த் தங்கான் டக் ைடக்க ல்ைல (இ.வ.);

தங்

தங் 1 taṅgi, ெப. (n.)

   அ ப்பைடயான  ( ைவ);; support, stay.

     [தாங்  – தங் ]

 தங் 2 taṅgi,  . .எ. (adv.)

   1. இ ந் ; stay.

     "பன்னாட்டங் ச ்ெசன்னா ெளா நாள்" ( லப்.10: 155); 2. /53 Z

   2. ஆய்ந் ணரந்் ; cognizing.

தங் கடல்

     "ஒல்வத வ த ந்ததன் கட்டங் ச ்ெசல்வாரக்் "( றள், 472);.

     [தங்  → தங் ]
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தங் நின்றமைழ

 
 தங் நின்றமைழ taṅginiṉṟamaḻai, ெப. (n.)

   காலந்தப் ய மைழ (யாழ்ப்.);; belated rain.

     [தங்  → தங்  + நின்ற + மைழ]

தங்

தங் 1 daṅgudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   1. ைவ தல்; to stay, sojourn, abide, remain.

     "பண் ைட ேவந்தன் க ைகக் ழ்த ்தங்  ல " ( றள்.389);.

   2. நிைலெப தல்; to be stable, to be firmly established, to be retained in the mind.

     'தாளாண்ைம ெயன் ந் தைகைமக்கட ்டங் ற்ேற" ( றள், 613);.

   3. உளதாதல்; to exist.

     "தானந்தவ ரண் ந் தங்கா ய லகம்" ( றள். 19);.

   4. அடங் தல்; to be under control; to be obedient.

     "பண் ைட யாளன் றைகைமக்கட் டங் ற் ல " ( றள், 874);.

   5. தணிதல்; to be diminished, abated, quenched, as thirst.

     "தங்காேவடை்க தைனயவள் தணித்த உம்" (மணிேம. 18: 96);.

   6. காலந்தாழ்த் தல் (ெபா நா.177: உைர);; to halt; to wait; to delay.

   7. தைடப்ப தல் ( ன்.);; to cease to flow, as the menses; to be obstructed, as water; to be stopped; to be fixed, as 
substance between the teeth; to adhere.

   8. இ ப்பா த்தல் ( ன்.);; to be reserved or kept back; to remain due.

   9. அ ற் ப தல்; to settle at the bottom, as sediment.

   10. சாரந்் த்தல் ( ன்);; to rely, depend; to be dependent.

     "ெசாைல னிந்  ெபாய்ம்மயக்கஞ் ன்கண் தங்கல்" ( ரிக . 39);

   க. தங் ;ம. தங்ஙக

 தங் 2 taṅgu, ெப. (n.)

தங் ைக ( ன்.);

 staying, stopping.

தங் கடல்

 
 தங் கடல் taṅgugaḍal, ெப. (n.)

   இரண்ெடா  இரேவா அல்ல  அதற் ேம மாகேவா கடற்ெறா ல் ேமற்ெசல்வார ்ஆழ்கடற் 
பரப் ேலேய ன் த்தற்காக கட ற் தங் ைக; to go and stay on a fishing trip for a few days.

     [தங்  + கடல்]

தங்  கட க் ப்ேபா-தல்

தங்  கட க் ப்ேபா-தல் taṅgugaḍalugguppōtal,    8 ெச.  (v.i.)

    லநாள் வைர கட ல் தங் ந்  ன் த்தல் (யாழ்ப்.);; to go on a fishing trip for a few days.

     [தங்  + கடல் +   + ேபா-]
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தங் ச் ற்றம்

 
 தங் ச் ற்றம் taṅguḍiccuṟṟam, ெப. (n.)

தங் ச் ற்றம் பாரக்்க; see __,

     [தன்  +  ற்றம்]

தங் த்தமர்

 
 தங் த்தமர ்taṅguḍittamar, ெப. (n.)

   தந்ைதவ  (தாயா );ச ் ற்றத்தார;் agnates.

     [தம் +   + தமர]்

தங் த்தடவல்

 
 தங் த்தடவல் taṅguttaḍaval, ெப. (n.)

தங் த்தைட (இ.வ.); பாரக்்க;see __,

     [தங்  + தடவன்]

தங் த்தைட

தங் த்தைட taṅguttaḍai, ெப. (n.)

   1. தடங்கல்; impediment.

   2. த மாற்றம்; hesitation.

அ ஞர ்அண்ணா ஆங் லத் ம், த ம் தங் தைட ன்  உைரயாற் ந் றன் க்கவர;்(உ.வ.);.

     [தங்  + தைட]

தங் தண்ணீர்

தங் தண்ணீர ்daṅgudaṇṇīr, ெப. (n.)

   1.  ண  த யவற் ல் ேதங் யநீர ்; standing water, as in hollows, wells, etc.

   2. தைட நீங் ய ன் ைரந்  ெசல் ம் நீர ்; water stagnant for a time and flowing with force, on the removal of 
the obstruction.

   3. காலந்தவ  வய க் ப் பாய்ச் ன நீர;் water used in irrigation after lapse of proper time.

   4.  ைரத்தண்ணிர;் rainwater dripping from roof, foliage, etc.

   5. மரஞ் ெச  த யவற் ல் தங் ய மைழத் ளி; rain drops lingering in the leaves.

அக் ணற் ப்ப  தங் தண்ணிராத ன் நீ க் தவா  (உ.வ.);

     [தங்  + தண்ணிர ்→ தங் தண்ணிர ்=  ளம், ஏரி தலானவற் ல் நிைலயாகத் ேதங் ள்ள நீர]்

தங் தரி

தங் தரி daṅgudari, ெப. (n.)

   1. தங் தைட ( ன்.); பாரக்்க; see __,

   2. நிைலயான இ ப் டம் (இ.வ.);; permanent habitation.

     [தங்  + தரி. தங்  வா டம். தரி → தரித்தல் = நிைலத்தல்]

   7 தங் ண்டம்

தங் தரிப்

தங் தரிப்  daṅgudarippu, ெப. (n.)

   1. தங் தைட (இ.வ.); பாரக்்க; see __,

   2. அடக்கம்; control, restraint.

தங் தரிப் ல் லாமற் ேப றான் (இ.வ.);.

     [தங்  + தரிப் ]
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தங் ைற

 
 தங் ைற daṅguduṟai, ெப. (n.)

   கப்பல் தங் ச ்ெசல் ந் ைற (யாழ்.);; port of call.

     [தங்  +  ைற]

தங் ேதர்ப்ப -தல்

தங் ேதரப்்ப -தல் daṅgudērppaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ேதரி ப் ல் நிைலைய யைடயா  ஒரிடத் த் தங் ம் ேதராதல்; lit, to be like a temple-car delayed in 
running.

   2. இைடேய காலந்தாழ்த் தல் (நாஞ்);; to be delayed in the interval.

     [தங்  + ேதர ்+ ப -. ேதேராட்டந்தைடப்ப தல், ெசயற்பா  காலந்தாழ்த் ைகக்  ஒப்பாகக் 

தங் ேதாணிக் ப்ேபா-

தங் ேதாணிக் ப்ேபா-தல் taṅgutōṇikkuppōtal,    8 ெச. .  (v.i.)

தங் கட க் ப்ேபா-தல் (யாழ்ப்.);;see __,

     [தங்  + ேதாணிக்  + ேபா-]

தங் நைட

 
 தங் நைட taṅgunaḍai, ெப (n .)

   தங் த்தங் ச ்ெசல் ம் பயணம்; journey by stages.

தங்  நைடயா அஞ்சல் நைடயா (இ.வ);.

     [தங்  + நைட = தங் நைட; இைளப்பா ச ்ெசல் ம் நைட]

தங் ப

 
 தங் ப  taṅgubaḍi, ெப. (n.)

   எசச் சச்ம்;    க்க ; remnant, as of unsold goods.

சரக் த் தங் ப  ல்லாமற் ெசலவா  ட்ட  (நாஞ்.);

     [தங் ப  =  ற்கப்ெபறாத அைனத் ப் ெபா ம் ற் த் ரத்ல், தங் ப ன் ச ்
ெசலவாதலா ம்.]

தங் ண்டம்

தங் ண்டம் taṅgubiṇṭam, ெப. (n.)

மாத லக்  ெவளிப்ப ங்கால் ேதய்ந்  தங் க் ம் க  ( வரட ்206);; embryo தங் ெபா

 shrunk in size owing to menstrual discharge during the period of gestation.

     [தங்  +  ண்டம்]

தங் ெபா

 
 தங் ெபா  daṅguboḻudu, ெப. (n.)

   மாைலப் ெபா ; evening.

     [தங்  + ெபா  = பறைவ லங்  தலானைவ தம ப் டம் ேநாக் த் தங் வதற்காகச ்
ெசல் ம், அந் மாைலப் ெபா ]

தங் ச்

 
 தங் ச்  taṅgumūccu, ெப. (n.)

   இறப் க் காலத் ல் நின்  நின்  வ ம்,  ச் க்காற்  (இ.வ.);; last gasps of a dying person.

தங் த்தங்  ெவளிப்ப ம் ச்  ைசமா ப் ேபானா ம் ேபாச்  (பழ.);.

     [தங்  +  ச் : இறக் ந் த வா ற்  தாக,  ச் க் ழ ற் தங் த் ண  ெவளிப்ப ம் 
ச் ]

1107

www.valluvarvallalarvattam.com 12189 of 19068.



தங் லம்ெவட்

 
 தங் லம்ெவட்  taṅgulamveṭṭi, ெப. (n.)

தன் லத்ைதேய அ ப்பவ-ன்-ள் (யாழ்ப்.);:

 person who ruins his own family.

     [தன் +  லம் + ெவட் ]

தங் வைல

 
 தங் வைல taṅguvalai, ெப. (n.)

   கட ற் ப் ட்ட ேநரம் மட் ம் ரித்  ைவத் க் ம் வைல வைக (யாழ்ப்);; fishing net cast 
into the sea and left there for some hours.

ம வ. ேகாலாவைல

     [தங்  + வைல]

தங்

 
 தங்  taṅācu, ெப. (n.)

    ண் ற் கட் ங் க  (இ.வ.);; string tied to fishing tackle.

தங்ைக

தங்ைக taṅgai, ெப. (n.)

   1. தன் ன் றந்த ெபண் மகள்; younger sister.

     "தங்ைகைய க் ந், தைமயைனத் தைல ந் த ந்த" ( வ் .ெபரியாழ்.);

தசச்க்காணி (4. 7: 1);.

   2. தங்ைக ைறயாள்; a female standing in the relationship of a younger sister to a person, as daughter of a paternal 
uncle or a maternal aunt.

     "கைலவாணித் தங்ைக யம் கழ்ந்  வாழ்த்த" ( ப்ேபா. சந். ஊசல். 6);.

   3.  ற் றந்த ெபண்; daughter of a clan.

     "வல் ற் கானவர ்தங்ைக" ( ந்-335);

     " ளெர  ண் கட ்கைணஞர ்தங்ைக" ( ந். 392);.

     "ெகாைல ல் எ னர ்தங்ைக" (ஜங் .363);.

   4. இைளயாள்; junior co-wife.

ம வ. தங்ைகச்

   க. தங் ;ம. தங்கா

     [தம் + ைக. ைக =  ய]

 தங்ைக2 taṅgai, ெப. (n.)

   1.  வைள மலர;் Indian water lily - Pontederia

   2. க ங் வைள; blue nelumbo pontederia - Vaginalis (சா.அக.);.
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தங்ைகச்

தங்ைகச் 1 taṅgaicci, ெப. (n.)

தங்ைக பாரக்்க; see __,

தங்ைகச்  ள்ைள, தன் ள்ைள ஆனால், தவத் க் ப் ேபாவான் ஏன் (பழ.);

     [தங்ைக + அச் ]

 தங்ைகச் 2 taṅgaicci, ெப. (n.)

தங்ைக2 பாரக்்க: see __,

தங்ைகையக்ெகால்

 
 தங்ைகையக்ெகால்  taṅgaiyaikkolli, ெப. (n.)

    யாணங்ைக (மைல);; small species of milkwort.

த்தம த் வக் கைலசெ்சால்.  யா நங்ைக ைகக்  மைறெபா ளாகச ் ய நங்ைக எனப் 
ெபா ள் ெகாள்ள, 'தங்ைக' என் ம் ெசால்ைலப் பயன்ப த் னர ்என்ற க.

தசச்க்காணி

தசச்க்காணி taccakkāṇi, ெப. (n.)

   தசச்ரக்ட் ரிய காணியாட் நிலம்; Carpenter's hereditary property.

     "இவ் ரத்் தசச்க்காணி ெசம்பா ைடய தசச்ன் வ கனாதன் வாய்க் லமான் ெதாண்ைட 
நாட்டாசாரியேநன்". (S. I. I. iii. 1, 35);.

     [தசச்ன் + காணி = தசச்க்காணி, க ரவ ம், நிலவ ம் உள்ள மட் ம், ஆண்டாண்  காலமாகத் 

தசச்க்ேகால்

தசச்க்ேகால் taccakāl, ெப. (n.)

   பண்ைடத் த ழ்நாட் ன் ெசந்தரப்ப த்தப்பட்ட 33  ரலங்ெகாண்ட நீட்டலள ; Standardized linear 
measurement of ancient TamilNadu, equivalent to 33 inches of FPS units.

ம வ. தசச் ழம்.

     [தசச்ன் + ேகால்.]

கட் மானப் பணிகளில், த ழ்நாட் த் தசச்ரக்ள் பயன்ப த் ய அள ,  ரல், சாண்,  ழம் என்ற 

தசச்ச்

தசச்ச்  taccacci, ெப. (n.)

   தசச்ர் ப்ெபண் (நன். 140. ம ைல);; woman of taccar caste.

ம வ. தச் ச்

     [தசச்ன் + அச்  "அச் " – ெபண்பால் ஈ .  ரேசா யம், ெசால். 4 ]

தசச்த்த

 
 தசச்த்த  taccattaru, ெப. (n.)

ஆமணக் :

 castor-plant (சா.அக.);.

தசச்த்

தசச்த்  taccatti, ெப. (n.)

தசச்ச்  (நன். 420, சங்கரந.); பாரக்்க: see __,

     [தசச்ன் + அத் . அத்  = ெபண்பால் ஈ . ஒ. ேநா. ஆட்டன் அத்  = ஆட்டனத் .  ரேசா யம், ெசால்.]

தசச் லாம்
தசச் லாம் daccadulām, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக (S.I. I. iv. 79);; an ancient tax.

தசச்நாசன்

 
 தசச்நாசன் taccanācaṉ, ெப. (n.)

   ெபான்னம்பர;் yellow coloured amber (சா.அக.);.
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தசச் ல்

 
 தசச் ல் taccanūl, ெப. (n.)

   கட் மானத் ெதா ல் பற் ய பட்டாங்  ல்; treatise on construction.

     [தச்  +  ல். மயமத ெம ம் ன் வா லாகப் பண்ைடயத் த ழகத் ள்ள கட்டடம்,  ற்பம் 
தலான தசச்வாசாரியன் கட் மானசெ்சய் கள் ளக்கம் ெப ன்றன;  ன்ைனத்த ழ் 

வடெமா ல் ெமா ெபயரக்்கப்பட் ள்ள . இதைனத ்தசச் ல் என்பர.்]

தசச்ம்

 
 தசச்ம் taccam, ெப. (n.)

   அ ம ரம்; licorice plant (சா.அக.);.

தசச் ழம்

தசச் ழம் taccamuḻm, ெப. (n.)

   பண்ைடத் த ழகத் ல் கட் மானதெ்தா ல் பயன்ப த் ய நீட்டலள ேகால்; linear measurement 
scale used in the construction, industry of ancient TamilNadu.

   தசச்ன் +  ழம்.  ரலம், சாண்,  ழம் ேபான்ற உட ப் ச ்ெசாற்கள் ெதாடக்கத் ல் நீட்டலள க் ப் 

தசச்ர்

 
 தசச்ர ்taccar, ெப. (n.)

தசச்ன் பாரக்்க;see __,

     [ைத → ைதத்தல் → ெதா ற்ெபயர.் ைதத்  → ைதச்  → தச்  → தசச்ர]்

தசச்வாசாரியன்

தசச்வாசாரியன் taccavācāriyaṉ, ெப. (n.)

   கல் ல் ணக்கமாய்த் ெதா ல் ெசய் ம் ஆசாரி; blacksmith.

     "ஸ்தானத்தார ்அ ளிச ்ெசய்ய இவ்ெவட்  ெவட் ேநந் இக்ேகா ல் தசச்வா சாரியந் ம வா  
ரநாத ெகாடை்ட ர ்ஆசாரிய" (S.I.I. v. 632);.

     [தசச்ன் + ஆசாரியன். ஆ ரியன் → ஆசாரியன்]

தசச்வா

தசச்வா  taccavāṭi, ெப. (n.)

   1. தசச்ரே்வைல ெசய் ம் இடம்; carpenter's yard.

   2. தசச்ர ் க் ம் இடம்; colony of taccar.

     [தசச்ர ்+ [பா  →] வா ]

தசச்ேவைல

 
 தசச்ேவைல taccavēlai, ெப. (n.)

   தசச் க் ரிய மரேவைலத் ெதா ல்; carpentry.

ம வ. தச் ேவைல

     [தசச் + ேவைல]

தசச்ன்

தசச்ன் taccaṉ, ெப. (n.)

   1. மரத் ல் ேவைல ெசய்பவன்.

 carpenter.

     "மாங்ெகாஃ றசச் ம்" (மணிேம. 28: 37);. தசச்ன் அ த்த தைலவாசல் எல்லாம் உச் க்க உல த் 
ரிந்ேதன்' (பழ.);.

   2. தச் ேவைல ெசய் ம் மகன்; person of carpenter clan.

   3.  வகரம்ா க் ரிய ெநய்ம் ன் ( ண் ன்); ( த் ைர. நாள்); ( ங்.);; the 14th naksatra chittirai as 
pertaining to Višvakarma
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தசச்ன் 

தசச்ன்  taccaṉkuruvi, ெப. (n.)

   மரங்ெகாத்  (யாழ். அக.);; wood-pecker.

ம வ. மரங் த் ப் ள்

     [தசச்ன் +  ].

ைளத்தற் க த் : தசச்ன்ேபால், மரத்ைதத் ைளக் ங் காரணத்தால், தசச்ன்  எனப்ெபயர ்
ெபற்ற .

   40 தச் ச்

தசச்ன்

 
 தசச்ன்  taccaṉmūli, ெப. (n.)

    ைக வைக ெளான் ; a kind of medicinal plant.

     [தசச்ன் +   → தசச்ன் . இம் ைகையப் ெபா யாக் ச ் ரணம் ெசய் ,  ரிக டன் 
ேசரத்்  உண்டால், வாணாள் ெப ம்.  ழப்ப வத் னர ்இம் ைகப் ெபா ைனத், ேத டன் 
ேசரத்்  உண்  வந்தால், எ  இளைமத்ேதாற்றம் ெப வர ்என்  சா.அக.  ம்]

தசச்ைன

 
 தசச்ைன  taccaṉaimūli, ெப. (n.)

தசச்ன்  பாரக்்க;see __,

     [தசச்ன்  → தசச்ைன .]

தசச்ாசாரி

 
 தசச்ாசாரி taccācāri, ெப. (n.)

தசச்ன் பாரக்்க; see __,

     [தசச்ன் + ஆசாரி. ஆ  = ஒட் , பற்  எ ம் ெபா ளில் வழக் ன் ய இசெ்சால், நாளைட ல், 
மரத் ண் கைள ஒன் டெனான்  இைணத் க் கட் மானக் க கள் ெசய்பவ க் ம், ஆ வந்த 
ெதனலாம். 'இ' ம ப்  ன்ெனாட்  [ஒ.ேநா.]  சாரி]

தசச்ாசாரியம்

தசச்ாசாரியம் taccācāriyam, ெப. (n.)

   1. தசச்த்தைலைம (S.I.I. ii.278. 17);:

 status or position of a master-carpenter

     [தசச்ர ்+ ஆசாரியம். ஆசாரியன் → ஆசாரியம் = தைலைமப்பணி.]

தச்

தச் 1 tacci, ெப. (n.)

   த ர ்( ழந்ைத);; curds.

     [ேதாய்ச்  → ைதச்  → தச் . காய்ச் ய பா ல் ைரக் த்தப்பட் , நன்  ேதாய்ந் ைறத்த த ர]்

 தச் 2 tacci, ெப. (n.)

   தாயக்கட்ட ஆட்டத் ல் எல்லாக் காய்க ம் நி ரந்்  ம் த்தம்; a throw in the game of __, when all 
the cowries or pieces are turned up (ெச.அக);

ெத., க. தச்

     [தச்  → தச் ]

தச் ச்

தச் ச்  taccicci, ெப. (n.)

   தசச்ர் ப்ெபண் (நன். 140. ம ைல);; women of taccan clan.

     [ைதசச்ர ்→ தசச்ர ்+ அத் ;அத்  → அச் . தசச்ர ்→ தச்  + அச்  → தச் ச் ]
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தச் ப்பார்

 
 தச் ப்பார ்taccippār, ெப. (n.)

   தாயக்கட்ட ைளயாட்  வைக; a game played with cowries or pieces on a diagram like a chess - board.

ஒ.ேநா. வண் ப்பார்

     [தச்  + பார ்= தச் ப்பார.்]

தச் னியம்

 
 தச் னியம் tacciṉiyam, ெப. (n.)

   உ வம்; figure (சா.அக.);

தச் க்கடன்

 
 தச் க்கடன் taccukkaḍaṉ, ெப. (n.)

   ப ரக்் கடன்; loan for agricultural expenses given by farmers.

     [தச்  + கடன்]

தச் க்க த்தல்

 
 தச் க்க த்தல் taccukkaḻittal, ெப. (n.)

    மைன ன் , கட்டடத்ைதத் ய்ைமப் ப த் தற் த் தசச்ரக்ள் ெசய் ஞ் சடங்  (நாஞ்.);; a 
ceremony performed by carpenters prior to house-warming, with a view to spiritually cleaning the building (ெச.அக.);.

     [தச்  + க த்தல்]

தச் க் 

 
 தச் க்  taccukāli, ெப. (n.)

   ப ரத்் ெதா ல் தசச்ர ்ெப ங் ; wage for carpenter's in cultivation.

     [தச்  +  ]

தச் க்ேகால்

தச் க்ேகால் taccukāl, ெப. (n.)

தசச்க்ேகால் (G.Tn. D.I. 239); பாரக்்க;see __,

     [தச்  + ேகால்]

தச் ெசய்-தல்

தச் ெசய்-தல் tassuseytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மைன ேகா ம்ேபா ,   அைம ம் இடத் ல் நல்லநாளில், இைறவைன ேவண் ச ்ெசய் ம் 
மைனவ பா ; inaugurating the construction work of a building with a puja, invoking the blessings of god for successful 
completion.

     [தச்  + ெசய்-]

தச் த்ேதைவ

தச் த்ேதைவ taccuttēvai, ெப. (n.)

ஊர ்வளரச்் ப் பணிக்காக காணியாட்  ெபற் க் ம் தசச்ர ்ெச த் ய வரி:

 tax paid by carpenter who has heriditary right, work done for common development of village.

     "காத் ைகப் பசை்சப் ள்ைளயார ்ெநான் , (ந); ந் (த); வன(ப்பசை்ச); எ த் க் காட் ம் பசை்சஆடத்் 
ெதைவ ம டெ்தைவ தச் தெ்தைவ.ஆைனசச்ாைல ைரப்பந் " (S. I.I.iv. 369);.

ம வ. தடெ்டா

     [தச்  + ேதைவ]
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தச் ப்பட்டைற

 
 தச் ப்பட்டைற taccuppaṭṭaṟai, ெப. (n.)

   தசச்ர ்பணிமைன; carpentry work-shop.

ம வ. ெகால் ப்பட்டைற

     [தச்  + பட்டைற]

தச் ழம்

 
 தச் ழம் taccumuḻm, ெப. (n.)

தசச் ழம் பாரக்்க;see __, (ெச.அக.);.

     [தச்  +  ழம்]

தச் வா

தச் வா  taccuvāṭi, ெப. (n.)

   1. தசச்வா  பாரக்்க; See __,

   2. வாடைக வண் கள் நிற் ம் இடம் (இ.வ.);; stand for hackney carriages.

   3.  ற க்கைட (இ.வ.);; fuel-depot.

     [ைதச்   → தச்  + வா ;பா   → வா ]

தச் ைனமாக்கள்

தச் ைனமாக்கள் taccuviṉaimākkaḷ, ெப. (n.)

   தசச்ர ்(ெதால். ெபா ள். 393, உைர);; carpenters.

     [தசச் ைன + மாக்கள்]

தச் ேவைல

 
 தச் ேவைல taccuvēlai, ெப. (n.)

தசச்ேவைல பாரக்்க;see __, (ெச.அக.);

     [தச்  + ேவைல. ஒ கா. தசச்ேவைல → தச் ேவைல]

தச் ைவ

 
 தச் ைவ taccuvai, ெப. (n.)

   ேசைல; a piece of cloth (சா.அக.);.

தச் ளி

 
 தச் ளி taccuḷi, ெப. (n.)

   உளி வைககளிெளான்  (உ.வ.);; a kind of chisel.

     [தச்  + உளி]
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தசம்

தசம் tasam, ெப. (n.)

   பல்லக்  (ச );; palanquin.

     [ைத → தச → தசம்.  ற ேயா அரசேனா இவரந்்  ெசல்வதற்  ஏற்றவண்ணம் அைமக்கப்பட்ட ம், 
ேதாளில் ாக் வதற்  வாய்ப்பாக க்  வாட்டத் ல் வைளதண்  த்தப்பட்ட மான  
(பல்லக் );.]

 தசம் tasam, ெப.(n.)

   பத் ; ten.

     "தசநான் ெகய் ய பைண ம  ேணான்றாள்" (ெந நல். 115);.

தைசைமக்கண்ணி

 
 தைசைமக்கண்ணி tasaimaikkaṇṇi, ெப. (n.)

   ெபாண்ணாங்கண்ணி; sessile plant - Illecibrum sessile (சா.அக.);.

ம வ. தங்கேமனிக் ைர, ெபான்னாங்காணி.

தசரம் tasaram

 
 தசரம் tasaram tasaram, ெப. (n.)

   அரத்தம், ஊனீர ்ேபான்றைவ ஓ ம் ழாய்; vessels carrying blood lymph etc in the system of animals (சா.அக.);

தசனவாசம்

 
 தசனவாசம் tasaṉavāsam, ெப. (n.)

   உத ; lip (சா.அக.);

     [தசனம் + வாசம்  → தசனவாசம். வா ல் → வாசல் → வாசம் [ஒ.ேநா.] வா ற்கத  → வாசற்கத . 
ம ர வா ல் → ம ரவாசல்.]

 தசனவாசம் tasaṉavāsam, ெப.(n.)

   உத ; lip.

தசனாத் யம்

 
 தசனாத் யம் tasaṉāttiyam, ெப. (n.)

    ளியாைர; sore sorrel - Oxalis corniculata சா.அக).

தசா

 
 தசா tacā, ெப. (n.)

    ன்  கலத் ன் ன்ப  ( கைவ.);; the back portion of the fishing-boat.

     [ைத → தச → தசா.]

 தசா tacā, ெப.(n.)

   ேகாைள ( ரகத்ைத);ப் ெபா த்த ஊழ் ைன ( );ப் பயன்; the fate of man as depending on the position of 
planets. (சா.அக.);.

த.வ. ேகா ைனப்பயன்
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தசாக்கரி

தசாக்கரி tacākkari, ெப. (n.)

   பண்வைக ( லப். 13, 112, உைர);; a melody.

     [ைத → தச → தசாக்கரி. = மாந்தனின் இனிய ர க் ச ்சான்றாக அைமந்த பண்]

 தசாக்கரி tacākkari, ெப.(n.)

   பண்வைக ( லப். 13, 112, உைர);; a melody.

     [Skt. {} → த. தசாக்கரி]

தசா சாெவனல்

தசா சாெவனல் tacāpicāveṉal, ெப. (n.)

   ஒ வ க் த் ெதரியாத ெமா ல் அவைன 12 த ேவர ்ம ட் ங் ப்  ( ன்);; onom. expr. of violent 
threatening in a foreign language.

     [தசா சா + எனல்]

தசார்த்தம்

 
 தசாரத்்தம் tacārttam, ெப. (n.)

   இறந்த ன் உடல் ஐவைக தங்களாகப் ரிந் ேபாைக; the dissolution of the body into five elements. The 
resolution of the body into its constituent elements after death (சா.அக.);.

     [ைத → தச → தசாரத்்தம் _ ஐம் தங்களின் வ  உடல் ைதத்  ஒன் ைக.]

த ரகம்

 
 த ரகம் tasiragam, ெப. (n.)

   அரத்தநாளங்கள்; tubes or vessels of circulatary system.

     [த ர ்+ அகம் → த ரகம்.   நாளங்கள், ெநஞ்சாங் ைல ம், உள் ப் க்களி ம் ைதத் க் 
டக் த் தன்ைமபற் வா ய ெசால்ெலன்ற க.]

த ரத் வம்

 
 த ரத் வம் tasirattuvam, ெப. (n.)

   நாளங்கள் வ ேய ஏற்ப ம் ேயாட்டம்; circulation of blood through the tubes and vessels of animals or 
plants-Vascularity (சா.அக.);

     [த ரம் + அத்  + அம்.]

த ரம்

த ரம்1 tasiram, ெப. (n.)

   1. அரத்தக் ழாய்; the tubes or vessels carrying blood

   2. உட் ைள; hollowness.

     [த  → த ர ்+ அம்.]

 த ரம்2 tasiram, ெப. (n.)

   1. இ ம் த் ாள் (யாழ். அக.);; iron-dust.

   2. மைழத் ாறல்; drizzling.

     [த ர ்+ அம்.]

த வம்

 
 த வம் tasivam, ெப. (n.)

வரிதண் ம் பணியாளர ்ெச த்தற் ரிய வரிநி ைவ (R.T.);

 arears of revenue, due from the tax - collectors.

     [தய → தயங் . தய → தச → த  + அம் → த வம் [ஒ.ேநா,] வா ல் → வாசல்]
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த ேவர்

த ேவர ்tasivēr, ெப. (n.)

   1. தவ ங்ைக; a medicinal plant with roundish small leaves - Justicia tranqubariensis.

   2.  ண்ணாக் ; a prostate plant (சா.அக.);.

     [தைச → த  + ேவர]்

த க்

 
 த க்  tasukāli, ெப. (n.)

   ேவளாண்ைம ெசய்வதற் க் ெகா க் ம் கடன் (C.G.);; loan for agricultural expenses given by land-owners to 
tenants.

     [தவசக்  - தசக்  – த க் ].

த கரம்

 
 த கரம் tasugaram, ெப. (n.)

   கள ; theft.

     [ைத → த  → த . த  + க  + அம். ைதக்ைக, ெபா ந் ைக, ெபா ந்  எ க்ைக.]

த ம்பர்

த ம்பர_், ெப. (n.)

த ம்  பாரக்்க;see __,

அ தம் ெபய்த வாடகத் த ம்பர"் (ேச . ேச மா. 71.);

     [த  → த ம்   → த ம்பர.்]

த ம்

த ம்  tasumbu, ெப. (n.).

   1.  டம் pot,

 waterpot.

     ' ைண ண ராயெமா  த ம் டன் ெறாைலச் " ( றநா. 224: 2);.

   2.  டா; big pot.

     " ளங்  த ம்  வாக் ய ப ம்ெபா த் ேதறல்" (மைலப க. 463.);

   ேகா ர ச் க் கல(ச);ம்; ornamental metallic pot set at the top of a tower.

     " ழ் டரச் ் ரத்  நன்மணித் த ம்  ேதான்றலால்" (கம்பரா. நகர. 26);.

   4. ெபான் (அக. நி);; g0ld

     [தக → த ம் .]

தம் ெமனல்

 
 தம் ெமனல் tambusumeṉal, ெப. (n.)

ஆைட, சடை்ட த யன ெந ழ்ந்  ெதாங் தற் ப்  (இ.வ.);

 onom expr. signifying the loose hanging of garments on a person.

     [த ம் +  ம் + எனல்)

த மண்

த மண் tasumaṇ, ெப. ( n.)

   1. கள்வன்; thief.

   2. ேவள்  ெசய் ப்ேபான்; priest who conducts a sacrifice.

     [த  → த மண்]
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த மம்

த மம் tasumam, ெப. (n.)

   1. ெபான்; gold.

   2.  டம்; pot.

   3.  டா; a big water-pot.

   4. ெகாப்பைர; brass-boiler.

   5.  ்; fire (சா.அக);

     [த  → த மம்]

தைச

தைச1 dasaidal,    4 ெச. .  (v.i).

   தைசப் பற்றாதல்; to be fleshy.

     "ந மலரத் ்தாள்க ெளாத் த் தைசந் " (கா க.  வ. அக். 22.);

   2. நா த் ப்ெபற் தல்; to grow stout.

     [ ள் → தள் → தைய → தைச-]

தைசக்கனி

 தைச3 tasai, ெப. (n.)

   இைறச்  (மா சம்); (நன், 268இ உைர); ( டா);; flesh, muscle.

   2. ெவப்பத்தால்  மா தலைடந்  காற் னால் இ  உண்டா ம் தைச; flesh formed from blood by 
the action of heat and wind.

   3.  ைடநாறற்றம் ( வா.);; bad odour.

   4. பழசச்ைத (இ.வ.);

 pulp or fleshy part of a fruit.

ம. தச

     [தைய → தைச.]

 தைச4 tasai, ெப. (n.)

   1. நிைலைம; state, condition.

என் தைசையக் கண்டால் இவற் க்  வாய் ைதக்க ேவண்டாேவா (ஈ  10. 3 :1.);.

   2. ேகாள்களின் ஆட் க்காலம் (கணியம்);; regnal period of a planet.

     " ைனேமமம்ப உ ேமற்றைச நா ள்" (ெப ங். வத்தவ. 11: 61);.

   3. ஆ ழ்காலம்; period of good fortune.

   4.  ரி; wick.

     [ ைச → தைச - ேகாள்கள் ழ ந் ைசேதாக் க் கணித் க் ம் கணிப் ]
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தச

தச2 tasattal,    4 ெச. . . (v.i.)

   சைத த்தல் (யாழ்);; to grow fleshy.

     [தள் → தைய → தைச-]

 தச1 tasa, ெப.(n.)

   பத் ; ten.

     "எண்ணித் தசெவன் ெகன்றான்" (நள. க நீ.9);.

     [Skt. {} → த. தச]

 தச2 tasa,  .(v.)

     'க ' என் ம் ெபா ள் ெகாண்ட ஒ  வடெசால்;

 a Sanskrit Word meaning

     'bite'.

     [Skt. {} → த. தச]

தைசஒட்டல்

 
 தைசஒட்டல் tasaioṭṭal, ெப. (n.)

   தைசைய ஒட்ட ைவத்தல்; auto transplantation.

     [தைச + ஒட்டல்]

தைசக்கட்

 
 தைசக்கட்  tasaikkaṭṭu, ெப. (n.)

   தைச ; muscular strength. (சா.அக.);

     [தைச + கட் ]

தைசக்க ப்பம்

 
 தைசக்க ப்பம் tasaikkaruppam, ெப. (n.)

   எல்லா வ வங்க ம், கன ைடயனவா , எல்லாம் க த்த அரத்தமாகக் காணப்ப ம் ஒ வைக 
தைசக் ; protruberance of felshy masses of various shapes and density gorged with dark blood-Moles (சா.அக.);

     [தைச + க ப்பம்]

தைசக்கற்ைற

 
 தைசக்கற்ைற tasaikkaṟṟai, ெப. (n.)

   ஒேர தன்ைம ள்ள தைசதெ்தா ; myotomes.

     [தைச + கற்ைற]

தைசக்கனி

 
 தைசக்கனி tasaikkaṉi, ெப. (n.)

   சைதப் பற் ள்ள பழம்; berry, as being pulpy (ெச.அக.);

     [தைச + கனி.]
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தைசக்ெகாள் தல்

 
 தைசக்ெகாள் தல் dasaikkoḷḷudal, ெப. (n.)

தைச ரித்தல் பாரக்்க; see __,

     [தைச + ெகாள் தல்.]

தைசத்தல்

தைசத்தல் tasaittal, ெப. (n.)

   1. தைச த்தல்; growing flesh.

   2. ெகா த்தல்; becoming fatty.

     [தைய → தைச → தைசத்தல்]

தைசத் ட்

 
 தைசத் ட்  tasaittiṭṭu, ெப. (n.)

   ஒேர ரான உடற் ; a metamere.

     [தைச +  ட் ]

தைசநரம்

தைசநரம் 1 tasainarambu, ெப. (n.)

    ரிதெ்த க் ந் தன்ைம லைமந்த நரம் ; separating abduct.

ம வ. சைதநார்

     [தைச +நரம் ]

 தைசநரம் 2 tasainarambu, ெப. (n.)

   அைச  ெகா க் ம் நரம் ; muscle, tendon.

     [தைச + நரம் ]

தைசநாண்

 
 தைசநாண் tasaināṇ, ெப. (n.)

   எ ம் , தைசகைள இைணக் ம் நாண் ேபான்ற தெ்தா ப் ; tendon.

     [தைச + நாண்]

தைசநார்

 
 தைசநார ்tasainār,    சைத ள்ள நாரப்்ெபா ள்; fibrous nature of muscle.

     [தைச + நார]்

தைசநாரக்்க

 
 தைசநாரக்்க  tasainārkkayiṟu, ெப. (n.)

   எ ம்ைப ம் தைசைய ம் இைணக் ம் நார ்ேபான்ற க ; a flexible cord by which a muscle is attached to a 
born-Tendon (சா.அக.);.

     [தைச + நார ்+ க ]
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தைசநீர்

தைசநீர ்tasainīr, ெப. (n.)

   1. ெகா ப் ச ்சைத னின்  வ ம் நீர;் scrum.

   2. ஊணீர;் fluid oozing from th flesh, the liquid matter that drips from flesh in cooking - Gravy.

ம வ. சைதநீர்

     [தைச + நீர]்

தைசநீள ைன

தைசநீள ைன tasainīḷamuṉai, ெப. (n.)

   ெநஞ்சாங் ைல ல் நீட் க் ெகாண் க் ம் இைறச் ைன; name for some of the 44.

   தைசப் ள்ள; columnae carneae of the heart ventricles - Musculi-papillaris.

     [தைச + நீளம் +  ைன]

தைசப்பகந்தரம்

 
 தைசப்பகந்தரம் tasaippagandaram, ெப. (n.)

    ைரேயா ய ண்; fistula in the muscle.

     [தைச + பகந்தரம். ப  → பகம் → பகந்தரம் → தைசையப் ப த் க் ெகாண்  ைரேயா ய ண்.]

தைசப்பற் டம்

 
 தைசப்பற் டம் tasaippaṟṟiḍam, ெப. (n.)

   தைசப்பற்றான டம்; the fleshy muscular part of the body-Brawn (சா.அக.);.

     [தைசப்பற்  + இடம்]

தைசப்பற்

தைசப்பற்  tasaippaṟṟu, ெப. (n.)

   1. தைச க்ைக; fleshiness.

   2. தைச; flesh pulp

   3. தைச ள்ள ப ; the fleshy portion (சா.அக);

     [தைச + பற் ]

தைசப்

தைசப்  tasaippiḍi, ெப. (n.)

   1. தைசப்பற் ; pulpiness.

   2. ெகா க்ைக; corpulent.

     [தைச +  .]

தைசப் த்த

 
 தைசப் த்த tasaippiḍitta,  .ெப.எ. (adj.)

   ெகா த்த; corpulent (சா.அக.);.

தைசப் த் த்தல்

 
 தைசப் த் த்தல் tasaippiḍittiruttal, ெப. (n.)

   ெகா த் த்தல், ப த் த்தல்; being corpulent (சா.அக);.
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தைசப் ப் ல்லாத

 
 தைசப் ப் ல்லாத tasaippiḍippillāta, ெப.எ.(adj.)

   தைசயற்ற; raw boned (சா.அக.);

     [தைச +  ப்  + இல்லாத]

தைசப் ப்

தைசப் ப் 1 tasaippiḍippu, ெப. (n.)

   தைசப்பற் ைக; growing fleshy (சா.அக.);.

ம வ. தைசப்பற்

     [தைச +  ப் ]

 தைசப் ப் 2 tasaippiḍippu, ெப. (n.)

   தைச இ வதால் ஏற்ப ம் வ ; cramp.

தைசப் ள்ள

 
 தைசப் ள்ள tasaippiḍiyuḷḷa, ெப.எ.(adj.)

   உ யான, வ வான; brawny (சா.அக.);.

     [தைச +   + உள்ள]

தைசப்

தைசப்  tasaippu, ெப.(.n)

   1. தைச :

 pulpiness.

   2. G.J. TupLilj; saucincss, fat

     [தைச → தைசப் ]

தைசப் ைடப்

தைசப் ைடப்  tasaippuḍaippu, ெப.(.n)

   தைச of 34.1%; fleshy excrescence - Sarcoma [+r-23, ].

     [தைச →  ைடப் ]

தைச

தைச  tasaibiḍi, ெப.(.n)

   சைத க்ைக (um þ. 2/3);; fleshiness, pulpiness.

     [தைச ]

தைச 

தைச  tasaibiḍi, ெப.(.n)

   3 s»øt'i Lipnogo; to grow in flesh [+r-old.]

     [தைச ரித்தன்]

த ை◌ச ற் தல்

 
 த ை◌ச ற் தல் dasamuṟṟudal, ெப.(.n)

 Garagroupsid; being are becoming fatent (சாஅக.);

     [தைச ற் தல்]
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தைசயைடப்

தைசயைடப்  tasaiyaḍaippu, ெப. (n.)

   1. தைச susirri #8F; growing muscle.

   2. Gehrrapril juli 1714-3.soon [Qau]; stout, growing fat.

     [தைச அைடப் .]

தைசயைடப் ேநாய்

 
 தைசயைடப் ேநாய் tasaiyaḍaippunōy, ெப. (n.)

    நீரக்் ழாய் அைடப தலா ய ேநாய் (M.L.);; stricture in urethra. /øs»→zz/sopz-zżz/ + ©»zzż/

தைசயண்டம்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தைசயத்

தைசயத்  tasaiyatti, ெப. (n.)

ைமயத் . (ேசய்ைமயத் );: இ ,  ைமச ் ரை்ம யாக் ம், உடைல வளப்ப த் ம் foreign figFicus 
Glomerata (3r-215.);.

     [தைச + அத்  தைசயத்  =  ன் மாசகற்  உட க்  உர ட் ம் அத் ப் ]

தைச ைறப்

தைச தம்

 
 தைச தம் dasaiyidam, ெப. (n.)

   தைசகளினின்  ேவகைவதெ்த த்த மஞ்சள் நிறப்பைச; elastine (சா.அக.);

தைச ல் லா

 
 தைச ல் லா tasaiyilvilā, ெப. (n.)

தைச ல்லாத லாப்ப :

 spare rib (சா.அக.);.

     [தைச + இல் +  லா]

தைச -தல்

தைச -தல் dasaiyūṟudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   உடம் ல் னெவ த்தல்; itching.

     [தைச + ஊ -]

தைசெய ப்

 
 தைசெய ப்  tasaiyeḍuppu, ெப. (n.)

   ேகாளின் ஆட் க்காலத் ெதாடக்கம் (நாஞ்);; beginning of regnal period of a planct.

     [ ைச → தைச + எ ப் .]

தைசெயாட் ைல

 
 தைசெயாட் ைல tasaiyoṭṭiyilai, ெப. (n.)

சைதெயாட்  பாரக்்க;see __, (சாஅக);.

     [தைச + ஒட்  + இைல]

1122

www.valluvarvallalarvattam.com 12204 of 19068.



தைசவ

 
 தைசவ  tasaivali, ெப. (n.)

   சைத ல் உண்டா ம் ேந ; muscular rheumatism, Myalgia.

ம வ. சைதேநா

     [தைச + வ ]

தைசவளரச்்

தைசவளரச்்  tasaivaḷarssi, ெப. (n.)

   1. சைதப்பற் ண்டாைக; forming of flesh, carnification.

   2.  ண்ைண சச்ைத ைக; growing of proud flesh.

   3.  நீரத் ் ைளைய அைடத் க்ெகாண்  தைசவளரை்க; fungus or fleshy formation at the tip of the penis 
obstructing discharges.

   4. காய்ப் ண்டா ைக; formation of a hard horny excresc ence on a toe or foot (ெச.அக.);.

ம வ. சைதப் ப்

     [தைச + வளரச்் ]

தைசவளரத்்

 
 தைசவளரத்்  tasaivaḷartti, ெப. (n.)

தைசவளரச்்  பாரக்்க;see __,

     [தைச + [வளரச்்  →] வளரத்்  [இ.வ..]]

தைச ைறப்

 
 தைச ைறப்  tasaiviṟaippu, ெப. (n.)

   நரம்  ேநாய்; tetanus.

     [தைச +  ைறப்  ]

தைச ைறப் இ ேநாய்

 
 தைச ைறப் இ ேநாய் tasaiviṟaippuisivunōy, ெப. (n.)

   காயத் ன் லம் ஏற்ப ம் ெதாற் ேநாய்; lockjaw.

     [தைச ைறப்  + இ ேநாய்]

தைச க்கம்

 
 தைச க்கம் tasaivīkkam, ெப. (n.)

   ஊன் க்கம்; swelling of the flesh or muscle (சா.அக.);.

     [தைச +  க்கம்]

தைசேவர்

தைசேவர ்tasaivēr, ெப. (n.)

   1. தைசப்பற் ள்ள ேவர;் minute elementary part of the muscle.

   2.  ழங்  ேவர;் bulbous root.

   3. ஈராண் ப் ப ரக்ளின் ேவர;் the fleshy root of plants of two years growth.

     [தைச + ேவர]்
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தைசைவத்தல்

 
 தைசைவத்தல் tasaivaittal, ெப. (n.)

   தைச ெகாள் தல்; to pick up flesh (சா.அக.);.

தைசைவப்

 
 தைசைவப்  tasaivaippu, ெப. (n.)

   ேகாளின் ஆட் ; close of regnal period of a planet.

     [ ைசைவப்  → தைசைவப்  : பன்னி  ஒைரகளில், ஒவ்ெவா  ேகா ம் ெசயற்ப ம், காலப்ப ]

தஞ்சக்ேக

தஞ்சக்ேக  tañjakāṭu, ெப. (n.)

   1. வ க் ைற; debility, weakness.

   2. வ ைம; poverty, helplessness.

     [தஞ்சம் + ேக ]

தஞ்சம்

தஞ்சம் tañjam, ெப. (n.)

   1. அைடக்கலப் ெபா ள்; refuge; deposit.

   2. எளி ; simple, matter.

     "தஞ்சக் ள  ெயண்ைமப் ெபா ட்ேட" (ெதால். ெசால். 268);.

   3. தாழ்  ( ங்);; degradation, discomfiture.

     "தஞ்சநம்பால் வாத்தக்கேதா" ( நாயக . 65. 39);. :

   4.  ற்றள ன ; smallness, littleness.

     "தஞ்ச ண்ணி னஞ்சாந் தடெமான் " (ெபரிய .  க்.  ப். 80);.

   5. பற் க்ேகா ; support, help, prop, refuge.

     "ஒ வைரத ்தஞ்ச ெமன்ெறண்ணா " (ேதவ. 1197, 4);.

தஞ்சம் என்  வந்தவைன வஞ் த்தல் ஆகா  (பழ.);.

   6. உ  (நிசச்யம்);; certainty.

     "தஞ்ச வற்ெகன் வைள நில்லா''( வ். ெபரிய . 2: 8: 9);.

   7. ெப ைம (யாழ். அக.);; greatness 46

தஞ்சா யம்

     [தங்  → தஞ்  → தஞ்சம். தங்  - ந ந்தவன் வ ந்தவனிடம் அைடக்கல மாகத் தங் ைக. ஒ வரிடம் 
பணிந்  வணங் ைக. 'அைடக்கலம் தல்', 'தஞ்சம் தல்', 'தஞ்சமைடதல்' என் ம் வழக் கள் 

தஞ்சன்ெபாளி

 
 தஞ்சன்ெபாளி tañjaṉpoḷi, ெப. (n.)

    ரி  (யாழ். அக.);; blue vitriol, copper hydrows sulphate. (chambers.);.

     [தஞ்சன் + ெபாளி]

தஞ்சனம்

 
 தஞ்சனம் tañjaṉam, ெப. (n.)

   தன்ைனய தல்; to known oneself.

     [தன் + சன் + அம். சன் → சன்னம் =  ரை்ம,  ண்ைம. தன்ைனப் பற் , உண்ைமயாக  
அ ைக. 'அம்' - ெசால்லாக்க ஈ ]
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தஞ்சாக் ர்

தஞ்சாக் ர ்tañjākār, ெப. (n.)

   ெபாய்யா ெமா ப் லவர ்இயற் ய தஞ்ைசவாணன் ேகாைவ ன் பாட் ைடத ்தைலவனான 
சந் ரவாணன  ஊர;் native place of Chandiravānan the hero of __, authored by __,.

ம வ. தஞ்ைச

பாண் நாட் ல் ெகாற்ைக, வல்லம், தஞ்சாக் ர,் மல்ைல எ ம் நான்  ஊ க் ம் இைடப்பட்ட 

தஞ்சா யம்

 
 தஞ்சா யம் tañjāpiyam, ெப. (n.)

   ந ம் ன்; a fragrant resin.

     [தங்  → தஞ்  + [அப்  →] அ  + இயம் → தஞ்சா யம் - மரப்படை்ட ல் தங் க் ம் ன். 'இயம்' 
- ெசால்லாக்க ஈ . [ஒ.ேநா.] இலக் யம்.]

தஞ்சா ர்

தஞ்சா ர ்tañjāvūr, ெப. (n.)

ேசாழர ்தைலநகரங்க ள் ஒன்  (S.I.I.iii, 14);

 a chola capital.

தஞ்சா ர ்எத்த ம் வா ர ்எத்த ம் னாற் ேபால (பழ.);

ம வ. தஞ்ைச

     [ஒ கா. தஞ்சம் + ஆ ர ்– தஞ்சா ர.் ேசாழப்ேபரர ன் ெநற்களஞ் மா ன தஞ்சா ர,் 
பல்லவரக்ளிட ந்  சயாலயச ்ேசாழனால் டக்ப்பட்ட ;

அந்நாள் ெதாட்  தல் இராசராசன் காலம் வைர ேசாழரத்ம் தைலநகராகத் கழ்த்த . ேசாழர ்

தஞ்சா ர் உைடயார்பண்டாரம்

தஞ்சா ர ்உைடயாரப்ண்டாரம் tañjāvūruḍaiyārpaṇḍāram, ெப. (n.)

    தல் இராசன் ெபயரால் அைமந்த பண்டாரம் (க லம்);; the chief treasury of Rajaraja

 I. "தஞ்ச ர ்உைடயார ்ெப ம் பண்டாரத்ேத ஆடை்டவட்டம் கா  ஒன் க்  க் ணி" (S.I.l vol. Ii;2, 35);.

     [தஞ்சா ர ்+ உைடயார ்+ பண்டாரம் உைடயார ்= அரசரக்் ரிய ம ப் ர ச ்ெசால்]

தஞ்சா ர்க் ட்டம்

 
 தஞ்சா ரக்் ட்டம் tañjāvūrkkiṭṭam, ெப. (n.)

   தஞ்சா ரில் கா ம் இ ம் ச் ட்டம்; scum of iron found in Tañjore (சா.அக.);.

     [தஞ்சா ர ்+  ட்டம்]

தஞ்சா ர்த்தட்

தஞ்சா ரத்்தட்  tañjāvūrttaṭṭu, ெப. (n.)

   தஞ்சா ரில் ெசய்யப்ப ம் மாைழ னாலா ய கைல க்கம் நிைறந்த தட் ; ornamental metal plate.

   2. தஞ்சா ரில் அணியம் ெசய்யப்ப ம் ேவைலப் பா களைமந்த வட்டவ வமான அளிப் 
ெபா ள்; ornamental metal plate embossed with designs, originally of Thanjāvūr.

தஞ்ெசல

     [தஞ்சா ர ்+ தட்  - கைலவல் நரக்் ம் பல் ைற அ ப் லத் ல்,  ரை்ம டன் தன்னிகரற் த் 

தஞ்சா ர் க்

 
 தஞ்சா ர் க்  tañjāvūrmuṟukku, ெப. (n.)

    ப் ப்பண்ணியம் (ெசன்ைன);; a kind of pastry.

     [தஞ்சா ர ்+  க் ]
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தஞ்சா ர்வாைழப்

தஞ்சா ரவ்ாைழப்  tañjāvūrvāḻaippū, ெப. (n.)

   ெந ங்ேகாட் ப் டைவவைக; a kind of striped saree.

   2. வ ைம; poverty, helplessness (ெச.அக.);.

ம வ.  ந்தர வாைழப்

     [தஞ்சா ர ்+ வாைழப்  - தஞ்சா ர ்வாைழப் .  டைவக் கைர ல், வாைழப் , வ வங்கள் 
ெதாடரந்்  வ வைமக்கப்பட்  இ ந்ததால், இப் ெபயர ்ெபற் க்கலாம்.]

தஞ்

தஞ் 1 tañji, ெப. (n.)

   உடல் வ ைமக் ம் வ ற் ப் ச் கைளக் ெகால்ல ம், பயன்ப த் ம் ம ந் ப் ; a composite herb 
with yellow flowers formerly used as a tonic and anthelmentic - Tansy.

 தஞ் 2 tañji, ெப. (n.)

   ைப; a bag.

     "ெவற் ைலத் தஞ் " (நாஞ்.);.

தஞ்

தஞ்  tañju, ெப. (n.)

   பற் க்ேகா ; support.

   2. அைடக்கலம்; refuge.

     "அ  தஞ்ெசன ணரந்் ைல" (கம்பரா.  த் மந் ர, 16);.

தஞ்ெசல

 
 தஞ்ெசல  tañjelavu, ெப. (n.)

   தற்ெசயலாக நிக ஞ் ெசல கள் (நாஞ்.);; contingent expense.

     [தன்ெசல  → தஞ்ெசல . இயல்பாக ஏற்ப ஞ் ெசல .]

தஞ்ைச

தஞ்ைச1 tañjai, ெப. (n.)

தஞ்சா ர ்பாரக்்க; see __,

     "தஞ்ைச மாமணிக்ேகா ேல வணங் "( வ்.ெபரிய.  . 1: 1: 6);.

     "தஞ்ைசத் தளிக் லத்தார ்தக்க ரார"் (ேதவ.  ம்மணிக்ேகாைவ);.

     [தன் + ெசய் → தன்ெசய் → தஞ்ைச →  ளிரந்்த தண்ண ம் வயல் ழ்ந்த ஊர.்]

 தஞ்ைச2 tañjai, ெப. (n.)

தஞ்சாக் ர ்பாரக்்க; see __,

     "வாணன் ற ழ்த ்தஞ்ைச" (தஞ்ைசவா. 17);.

தஞ்ைசமாமணிக்ேகா ல்

 
 தஞ்ைசமாமணிக்ேகா ல் tañjaimāmaṇikāvil, ெப. (n.)

   கா ரிக் த் ெதன்கைர ல் உள்ள,  மால் ேகா ல்;    தத்தாழ்வார,்  மங்ைகயாழ்வாரால் 
பாடப்ெபற்ற தலம்; one of the Thirumāl pilgrimage centre, situated on the south bank of Cauvery, adorned by Budattālvār 
and Tirumangaiyālvãr.

     [தஞ்ைச + மாமணிக்ேகா ல்]

தஞ்ைச ழம்

தஞ்ைச ழம் tañjaimuḻm, ெப. (n.)

   தஞ்ைசப் ெபரியேகா ைல அைமக்கப் பயன்பட்ட 24  ரலள  ெகாண்ட ழம்; a measure consists of 24 
inch used to built and measure the big temple of Tanjore.

     [தஞ்ைச +  ழம்]
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தஞ்ைசவாணன்

தஞ்ைசவாணன் tañjaivāṇaṉ, ெப. (n.)

    . . ப ன் ன்றாம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த ெபாய்யாெமா ப் லவர ்இயற் ய தஞ்ைசவாணன் 
ேகாைவ ன் பாட் ைடத ்தைலவன்; the hero of Tañjaivānan-kövai authored by Poyyā-moli-p-pulavar by 13th C. A.D.

     [தஞ்ைச + வாணன்.]

தஞ்ைசவாணன்ேகாைவ

 
 தஞ்ைசவாணன்ேகாைவ tañjaivāṇaṉāvai, ெப. (n.)

   தஞ்ைசவாணன்  ெபாய்யாெமா ப் லவரியற் ய ேகாைவச் ற் லக் யம்; a poem on __, by Poyya-
moli-p-pulavar (ெச.அக.);

     [தஞ்ைசவாணன் + ேகாைவ.  க்ேகாைவயார,் ெதால்காப் யத் ற்  எ த் க்காட்டாதல் ேபால், 
நம் யகப் ெபா க் , இ  நற்சான்றா ம்.]

தட்டச்

தஞ்ஞன்

 
 தஞ்ஞன் taññaṉ, ெப. (n.)

   அ ஞன்; intellectual.

     [தங்  → தங்கன் → தஞ்ஞன் -  ைள ல் ப ப்ப ம், பட்ட ம் தங் க் டக் ந்தன்ைமயன்]

 தஞ்ஞன் taññaṉ, ெப. (n.)

   அ ஞன்; wise man.

தஞ்ஞணம்

 
 தஞ்ஞணம் taññaṇam, ெப. (n.)

   தன்ைனய ந்தவன்; to know oneself. 'know thyself'.

     [தஞ்ஞன் + அம் – தஞ்ஞனம்]

தட்

தட் 1 daṭkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   தங் தல்; to remain; to abide.

     "அஞ் வரத் தட்  மணங் ைடத் ப் ன்"(ம ைரக். 140);.

     [தங்  → தக்  → தட் - தட் தல் = எஞ் தல். அ ல் தங் தல்,  ந் ேபாதல்.]

 தட் 2 daṭkudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   கட் தல்; to bind, enchain.

     "ஒக்கல் வாழ்க்ைக தட் மா காேல" ( றநா. 193: 4,);.

     [தள் +   → தட் -, தள் → தைள - தட் . ஒ.ேநா. உள் +   = உட் ..]

தட்டக்கல்

 
 தட்டக்கல் taṭṭakkal, ெப. (n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ள்ள ஒ ர;் a place in Dharumapuri district.

     [தட்டக்கல் = இவ் ர,் வட்டவ வமான மைலேபான்ற ேதாற்றத்ைத ைடயதால், தட்டக்கல் 
என்றைழக்கப்பட் க்கலாம்.]

தட்டக்

 
 தட்டக்  taṭṭakkirumi, ெப. (n.)

    ண் ரி வைக; tape worms (சா.அக.);.

     [தட்டம் +  ]
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தட்டகப்ைப

தட்டகப்ைப taṭṭagappai, ெப. (n.)

   1. ேதாைசத ் ப்  ( ன்.);; spatula - like ladle for taking a baked dösai from the frying pan.

   2. சப்ைப யகப்ைப; flat ladle.

     [தட்  + அகப்ைப.]

தட்டசச்ர்

 
 தட்டசச்ர ்taṭṭaccar, ெப. (n.)

   தட்டச் ப் பணியாளர;் typist.

     [தட்  + அச்  - தட்டச்  → தட்டசச்ர.்]

தட்டச்

 
 தட்டச்  taṭṭaccu, ெப. (n.)

   தட்டச் ப்ெபா  ெதாடரப்ான ; typewriting.

தட்டச் த் ேதர்  (உ.வ.); தட்டச் ப் ப லகம். தட்டச் ப்பணி (இ.வ.);

     [தட்  + அச் ]

தட்டச் ெசய்-தல்

தட்டச் ெசய்-தல் taṭṭassuseytal,    1 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   எ த் க்கைளப் ப  ெசய்தல்; to type on a type-writer.

ண்ணப்பம் த ல் தட்டச்  ெசய்யப்பட் ந்த ([இ.வ.);

     [தட்டச்  + ெசய்-,]

தட்டச் ப்ெபா

 
 தட்டச் ப்ெபா  taṭṭaccuppoṟi, ெப. (n.)

   தட்டச்  ெசய் ம்ெபா ; type-writer.

     [தட்டச்  + ெபா .]

தட்டஞ் ற் -தல்

தட்டஞ் ற் -தல் daṭṭañjuṟṟudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   மாைல ல் ளக் த்தட் டன் கட ைள வலம் வ தல் (இ.வ.);; to go round the deity in a temple with a lighted 
salver in hand, during the evening service.

     [தட்டம் +  ற் -.]

தட்டட்

தட்டட் 1 taṭṭaṭṭi, ெப. (n.)

   ெசங்கல் த்  அைமந்த மச் ; Chennai terrace.

ம வ. தா , இலாகடம், தட் மச் .

     [தட்  +(அட்  ); → ஒட்  = தடெ்டாட்  → தட்டட் . த ழ்நாட் ன் ைர வைகக ள் தைலயாய ; 
வரின்  அ க காகத் லாக்கடை்ட அைமத் , அதன் , ெசங்கல்ைலக் த் வசமாக ஒட்  

அைமக்கப்ப ம். க க்காய் நீர,் க ப்பட் சச்ா  கலந்த,  ண்ணாம் க் காைர பயன்ப த்தப்ப ம். 
லாக்கடை்ட பயன்பா  க , இலாகடம் ஒட் தல் என்  ேபச்  வழக் ள்ள . Terrace என்ற 

ஆங் லசெ்சால் 'தா  ஒட் தல்' எனக் ெகாத்தனாரக்ளிைடேய வழங் ற ]

 தட்டட் 2 taṭṭaṭṭi, ெப. (n.)
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தட்டட் ேபாட்ட

 
 தட்டட் ேபாட்ட  taṭṭaṭṭipōṭṭavīṭu, ெப. (n.)

   மா த்தளம் உள்ள  ( கைவ.);; terraced roof house.

ம வ. மா , மச்

     [தட்டட்  + ேபாட்ட + ]

தட்ட -த்தல்

தட்ட -த்தல் taḍḍaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   கத க க்காக, மரசச்ட்டங்கைளப் ெபா த் தற் , மரத் ல் பள்ளம்ெசய்தல்; to cut out or make a notch 
or mortise in the edge of wooden board.

     [தட்  + அ -.]

தட்ட தாளம்

 
 தட்ட தாளம் taḍḍaḍitāḷam, ெப. (n.)

   ஆடல் வைக ெளான் ; a kind of dance.

தட்ட தாளம்: இன்னியத் ற்  இையந்தா ம் ஆட்டமா ம். தாளத் ற்ேகற்ற வண்ணம் அ ெய த்  
ைவத் , தாள ம் ஆட்ட ம் ஒேர நிர ல் அைம ம் பாங் னதா ம்.

     [தட்  + அ  + தாளம்.]

தட்ட

தட்ட  taḍḍaḍuvu, ெப. (n.)

   வரிவைக (TAS iii. 216);; a tax.

     [தட்  + அட .]

தட்டப்பட

 
 தட்டப்பட  taḍḍappaḍagu, ெப. (n.)

   தடை்டப்பட ; pontoon.

     [தடை்ட + பட ]

தட்டத்தனி

 
 தட்டத்தனி taṭṭattaṉi, ெப. (n.)

   தன்னந்தனி ( ன்.);; loneliness.

     [தள் → தட்  → தட்டம் + தனி – தட்டத்தனி]

தட்டத் த்

 
 தட்டத் த்  taṭṭattutti, ெப. (n.)

   தடை்டயான த் ; a species of mallow.

     [தட்டம் +  த் ]

தட்டப்ைபவைல

 
 தட்டப்ைபவைல taṭṭappaivalai, ெப. (n.)

   தடை்டயான ைப ேபான்ற ன் வைல; flat trawl.

     [தடை்ட + ைப + வைல - தடை்டப் ைப வைல. ேதாளில் மாட் க்ெகாண்  ன் க் ம் வாயகன்ற 
வைல.]
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தட்டம்

தட்டம்1 taṭṭam, ெப. (n.)

   1. உண்கலம் ( டா);; porringer eating plate.

   2. தாம்பாளம்; salver (S.I.I. II 419);.

ெவற் ைலத் தட்டம் (இ.வ.); சாப் ட்ட ன் தட்டத்ைதக் க  ைவ. (உ.வ.);

   3. பரந்த இதைழ ைடய ேகாங்  ேபான்ற ; flower, broad-petalled, as of __,.

     "ேகாங் ன் றட்ட ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக்: 57: 98);.

   4.  ம்இடம் ( ங்.);:

 sleeping room.

   5. ப க்ைக (ச );; bed, bedding.

   6. கச் ; broad tape.

     " ப்ெபா க் ெகாண்ட ங்ேகழ்த ்தட்டத் " (ெந நல். 126);.

   7. ைகெகாட் ைக; clapping of the hands.

     "வணங் த் தட்ட  டெ்ட ர ்ந த் " ( நாயக , 29: 7);.

   8. தா  (சா.அக.);; beard.

   9. அல் ல்; female genital organ.

   10. ெவள்ைள; whiteness.

   க. தட்ேட;   ம. தட்டம்;ெத. தட்ட

     [தட்  → தட்டம்; தட்டம் = தடை்டயான ண்ணம். 'அம்' ெசால்லாக்க ஈ . ஒ.ேநா. வட்  → வட்டம்; 
கட்  → கட்டம்; மட்  → மட்டம் ( .தா. 121);.]

 தட்டம்2 taṭṭam, ெப. (n.)

    ளம், நீரந்ிைல; tank, pond.

     "தட்டத்  நீரிேல தாமைர" ( மந். 2094);.

     [தட்டம் : வட்டமாக அைமந்த நீரந்ிைல, வட்  = தட்  + அம் - தட்டம் "அம்" ெசால்லாக்க ஈ , ஒ.ேநா. 
கட்டம்]

 தட்டம் taṭṭam, ெப. (n.)

   1. பல் ( வா.);; tooth.

   2. பாம் ன் ேமல்வாய் நச் ப்பல்:

 fangs of a snake in the upper row.

     " ந்  ண் ந் தட்டம்" ( வக. 1286, உைர.);

     [தட்  = பல்வரிைசத ்தட் .தட்  → தட்டம்]

 தட்டம்4 taṭṭam, ெப. (n.)

   1. நிலத் ல் ந்  வணங் ைக; frostration in worship.

     " ம் ட் த் தட்ட ட் க் த்தா த் ரிேய" ( . . 12: 2: மைறஞா.);.

   2. யாைன ெசல் ம் வ  (சங். அக.);:

 elephants path.

தட்டல்

     [தண்டம் → தட்டம். தட்டம் _ த ேபாற் ேழ ந்  வணங் தல், தட் த் த மா  தல் (உ.வ.);]

 தட்டம்5 taṭṭam, ெப. (n.)
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தட்டம்மன்

 
 தட்டம்மன் taṭṭammaṉ, ெப. (n.)

தட்டம்ைம பாரக்்க; see __,

     [அம்ைம, மாரியம்மனின் ற்றத்தால் ேதான் றெதன்ற எண்ணத்தால், தட்டம்ைம → தட்டம்மன் 
என வழங்கலா ற் . ஒ கா. வட்டமாகத் ட் த் ட்டாகப் ெபரியள ற்,  ைடப்பாக உடம் ற் 
காணப்ப வதால், இப் ெபயர ்ெபற் க்கலாம்]

தட்டம்ைம

தட்டம்ைம taṭṭammai, ெப. (n.)

   ெவப் ேநாய் வைக; chicken pox, measles.

ழந்ைதக க் ம் ஊட்டக் ைற  உைடயவரக் க் ம் தட்டம்ைம யாக வ ற . (உ.வ.);

ம வ. தட்டம்மன்.  ச் ப்பான், மணல்வாரி

ெத. தட்டம்ம

     [தட்  + அம்ைம = தட்டம்ைம, தள் → தட்  =  ைடத்தல் [ . தா. 121].]

தட்டல்

தட்டல்1 taṭṭal, ெப. (n.)

   1. ைக த யவற்றால் தட் ைக; knocking, striking, clapping, tapping.

   2. தாள ைக ( வா.);; beating time.

   3 த க்ைக ( வா);; checking, obstructing, rejecting.

   4.  ட் ப்பா ; lack, scarcity.

ேசாற் க் த் தட்டலா க் ற  (உ.வ);.

   5. ஒன் ள்ளைத ெவளி ற்ெகாட் ைக; emptying, discharging.

   6. தாலம் ( ன்);; Salver, tray.

   7. ஐந்  என்பதன் உக்  (யாழ்ப்);; five, a slang term.

   8. வ  தட்டல்; tapping the abdomen as in ascites.

     [தட்  – தட்டல் = ைகயா ம் க யா ம் தட்டல். தட்டல் க த் ,  ட்டல் க த் னின்  ழ்த்த . 
இரண்  ைககள் ஒன்ேறாெடான்  ட் வதா ம், தட்டல் ஏற்ப ற . தப்படை்ட தலான இைசக் 

தட்டல்தடவல்

தட்டல்தடவல் taḍḍaltaḍaval, ெப. (n.)

   1.  ட் ப்பா ; scantiness, lack.

என் ைப ேல பணம் தட்டல் தடவலா க் ற  ( ன்.);.

   2. நைடத மா ைக; stumbling in gait, groping (ெச.அக.);.

ம வ. பணப்பற்றாக் ைற, பண ைட, பணெந க்க

     [தட்டல் + தடவல் - தட்டல்தடவல் = பணத்தட் ப்பா . தட் த்தட ச ்ெசல  ெசய்ைக.]

தட்டைவ

தட்டைவ2 taṭṭavaittal,    4 ெச. .  (v.i.)

   ெபா க்க தல்; to pick up here and there, glen.

     [தட்ட + ைவ-]

1131

www.valluvarvallalarvattam.com 12213 of 19068.



தட்ட

தட்ட 1 daṭṭaḻidal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ரெ்க தல்; to deteriorate.

     'சாப்பா  ெமல்லத் தட்ட ந் ' (பஞ்ச.  க. 274);

     [தட்  + அ -. நிைல ைலதல், கட்டைமப் த் தளரத்ல், பதன தல், உ  ெக தல்]

 தட்ட 2 daṭṭaḻidal,    4 ெச. .  (v.i.)

   1. நிைல ைலதல்; to loose stability, put out of order, to be ruined.

     "தட்ட ந்தன பாரகம்" (கந்த . வச் ரவா . 63);.

   2.  ைகத்தல்; to be perplexed, disconcerted.

     "தட்ட ந் ள வார"் (தா . பரி ரண. 3);.

   3. ேதால் தல் ( ன்.);; to be defeated, worsted as in a lawsuit, argument, etc.

   4. அல்லல்ப தல், த மா தல்; to struggle with.

 ேவைலக்ெகல்லாம் தட்ட ய ேவண் க் ற  (உ.வ.);

ம. தட்ட க

     [தட்  + அ -]

 தட்ட 3 taṭṭaḻi,    4 ெச. .  (.v.i.)

   நிைறேகா ள்ள தட் , ேமல் ழாதல்; to move up and down as the plates of a scale.

     [தட்  + அ -. தட் =நிைல அ தல் = மா தல்.]

தட்டாக்

 தட்ட 4 taṭṭaḻi, ெப. (n.)

   ஒ வைக இைசக்க ; a kind of drum.

     "தட்ட  ெகாட் கள் (S.I.I.ii, 527);.

ம வ, தம்பட்டம்

ம. தட்ட

     [தட்  + அ  = தட் ழக் ம் ஒ கத் ேதாற்பைற.]

 தட்ட 5 taṭṭaḻi, ெப. (n.)

   வரிவைக ெளான் ; a kind of tax.

தட்ட ெகாட் கள்

தட்ட ெகாட் கள் taṭṭaḻigoṭṭigaḷ, ெப. (n.)

   தட்ட ெய ந் ேதாற்க ைன இைசப்பவர;் drummer.

     " ேவாணம் ெப ழாவாக ஏ  நா ம் நிச   ளக் ம், ப னாநாள் தட்ட  
ெகாட் கைள ம் ெகாண்  ெசய் த் " (கம்பவரம்ன் கல்ெவட் .); (S.I.I. vii. 421);

ம வ. ெகாட் ழக் கள்; உவசச்ர;் தப்படை்டெகாட் கள்

     [தட்ட  + ெகாட் கள். ெகாட்  → ெகாட்  = ேதாற்க  ெகாட் பவர]்
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தட்ட

தட்ட  taṭṭaḻivu, ெப. (n.)

   1. கலக்கம்; confusion.

   2. மனக் ழப்பம்; derangement, perplexity.

   3. ேதால் ; defeat; ruin (ெச.அக.);.

ம வ. இரண்டக நிைல, நிைல ைல , த மாற்றம்

   ம. தட்ட ;   க. தத்தற;ெத. தத்தற

     [தட்  + அ ]

தட்டைள

 
 தட்டைள taṭṭaḷai, ெப. (n.)

   வய ல் நீர ்வ ய ெவட்டப்ப ம் வ கால்; outlet, drain.

     [தண் + தைள → தட்டைள]

தட்டைற

தட்டைற taṭṭaṟai, ெப. (n.)

   அைடப்ைப த யவற் ள்ள ய உடை்ப; small inner pouch in a bag.

     "ைகவாளத் தட்டைற ற் ேசா த்ேதன்" ( ற  832);.

     [தட்  + அைற. தட்  = த ப் , அ க் .]

தட்டாக்

 
 தட்டாக்  taḍḍākkuḍi, ெப. (n.)

   ெபாற்ெகால்லரக்ளின் இ ப் டம் (இ.வ.);; goldsmith's quarters.

     [தட்டான் +  .]

தட்டாங்காரல்

 
 தட்டாங்காரல் taṭṭāṅgāral, ெப. (n.)

   ெவண்ணிற ள்ள ய கடல் ன் வைக; small sea-fish, silvery olive, Equla bindus.

     [தட்  + ஆங்  + ஆரல். ஆரல் ன் வைக]

தட்டாைட

 
 தட்டாைட taṭṭāṭai, ெப. (n.)

   இைட ல் அணி ம் ேவட் ; cloth worn undivided about the loins.

ம வ. அைடயவைளந்தா ைட

     [தட்  + ஆைட. தட்  = அ க் , ந டம், ந , இைட. இைட ல் அணி ம் ஆைட. ஆ  → ஆைட.]

தட்டாத்

 
 தட்டாத்  taṭṭātti, ெப. (n.)

   ெபாற்ெகால்லர ் மகள்; woman of goldsmith caste (ெச.அக.);

     [தட்டார ்+ அத்  → தட்டாரத்  → தட்டாத் . அத்  = ெபண்பால்  ஒ.ேநா. மறத் ,  யத் , 
ஆட்டனத் .]
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தட்டாமல்ைவத்தல்

 
 தட்டாமல்ைவத்தல் taṭṭāmalvaittal, ெப. (n.)

   ஒன்ேறாெடான்  ெதாடர் ன்  ைவத்தல்; keeping away from being united (சா.அக);.

     [தட்டாமல் + ைவத்தல்]

தட்டாமாைல

 
 தட்டாமாைல taṭṭāmālai, ெப. (n.)

     'தட்டாமாைல தாமைரப் ' என்  ெசால் க்ெகாண் ,  ற் தலா ய ள்ைள ைளயாட் வைக 
(இ.வ.);;

 children's play of whirling round, uttering __,

தட்டாமாைல:  ழ்ப்ப  இைணக்கப்படாத மாைல. இம் மாைல ேபான் , இைணயாமல், ஒன்  
ேசராமல்,  வர ்ஆ ம் ைளயாட் .

தட்டார்பாட்டம்

தட்டாரப்ாட்டம் taṭṭārpāṭṭam, ெப. (n.)

   தட்டார ்இ க் ம் அர ைறவைக; profession tax on

   52 தட்டாரப்பாட்டம்

 goldsmiths.

     "இனவரி த ைற தட்டாரப்ாட்டம் எப்ேபற்பட்ட வரிக ம்" (ெத. கல். ெதா. Ill 109);.

     [தட்டார ்+ பாட்டம். ெபாற்ெகால்லர ்அர ற்  இ த் ய இைற; ப  ப யாகச ்ெச த் ம் 
இைறேய, பாட்டமா ம்.  ட் ட் க் கால இைடெவளிக் ைடேய ெச த் ம் பாட்டம். ஒ.ேநா. பாட்டம் 

தட்டார்ெவள்ைள

 
 தட்டாரெ்வள்ைள taṭṭārveḷḷai, ெப. (n.)

   ெநல் வைன (நாஞ்);; a kind of paddy.

ம. தட்டாரெவள்ள

     [தட்டார ்+ ெவள்ைள - ெவண்ைம நிற ள்ள ெநல்வைக]

தட்டாரக்காணி

தட்டாரக்காணி taṭṭārakkāṇi, ெப. (n.)

   ேகா க் ரிய அணிகலன்கைளச ்ெசய் ம் தட்டா க் ரிய, இைற  நிலம்; the tax free land donated 
to the temple's goldsmith.

     "உேலா மாேத சச்ரத்  தட்டாரப்பணி ெசய் காணி தட்டான் சக்க  ச ைதயனான ெசம் யன் 
மாேத ப் ெப ந்தட்டான்" (S.I.I. V.515);.

தட்டாரச் த்

 
 தட்டாரச் த்  taṭṭāraccittu, ெப. (n.)

   ெபாற்ெகால் ப் பட்டைற ல் உள்ள ெபான் கள்; gold-dust found at goldsmith's place.

தட்டாரச ் த்  தைர ேல (பழ);.

ம வ. பட்டைறப்ெபா

     [தட்டார ்+  த் ]

தட்டாரநாயகன்

தட்டாரநாயகன் taṭṭāranāyagaṉ, ெப. (n.)

   பைழய நாணய வைக (சரவண. பண , 58);; an ancient coin.

     [தட்டார ்+ நாயகன்]
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தட்டாரப்பாட்டம்

தட்டாரப்பாட்டம் taṭṭārappāṭṭam, ெப. (n.)

தட்டாரப்ாட்டம் (S.I.I. iii, 115); பாரக்்க; See __, (ெச.அக);

ம. தட்டாரப்பாட்டம்

     [தட்டாரப்ாட்டம் → தட்டாரப்பாட்டம். ெபாற்ெகால்லர,் ேவந்தரக்் ச ்  தாகச ்ெச த் ய 
இைறேய, பாட்டமா ம்]

தட்டாரப் ச்

தட்டாரப் ச்  taṭṭārappūcci, ெப. (n.)

   1. பளபளப்பான கண்க ம், உ ண்ைடயான தைல ம், நான்  அகண்ட இற க ம், நீண்டவா ம் 
ெகாண்ட, பறக் ம் ச் ; dragon-fly, Libellula rimaculata.

   2.  ண்ணி ரி வைக; miller moth.

ம வ. தட்டான், வண்ணத் ப் ச் ,  ம்

தட்டாரப்ெபாட்

தட்டாரப்ெபாட்  taṭṭārappoṭṭu, ெப. (n.)

   1.  றப்பைன  (யாழ்.அக);; ostentation, show.

   2. ெவளித்ேதாற்றம்; outward.

     [தட்டார ்+ ெபாட் ]
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தட்டான்

தட்டான்1 taṭṭāṉ, ெப. (n.)

   ெபாற்ெகால்லன் ( வா.);; gold or silversmith.

     "தட்டான் தாய்ப்ெபான்னி ம் மாப்ெபான் வான்" (பழ);.

   ம. தட்டார;்   இ. தட்டான்;   ெத. தட்ரவா ;    ட. தடெ்ட;   பட. தட்ட; ட ெதாட்ங்கன், ெதாட்ங் ன்:  ரா. 
டாடார்

     [ ட்  → தட்  → தட்டான் = ெபான்ைன உ க் த்தட்  அணிகலன் ெசய்பவன்.]

 தட்டான்2 taṭṭāṉ, ெப. (n.)

    டைல; common snake-gourd.

ம வ. தட்டான் ெகாட்ேடாைச

     [தட்டான் - தடை்டயான நீண்டகாய்]

 தட்டான்3 taṭṭāṉ, ெப. (n.)

   1. தட்டாரப் ச்  பாரக்்க: see __,

     "தட்டான் தாழப்பறந்தால் தப்பாமல் மைழவ ம்" (பழ.);.

   2. ெவண்ேகாட்டம் (மைல);; Arabian costume.

   3. பாம்

 snake (ெச.அக);.

     [தட்டார ்→ தட்டான். உ க் த் தட் ய ெபான்ேபால் ன் ம், வண்ணத் ப் ச் ]

 தட்டான்4 taṭṭāṉ, ெப. (n.)

    ழக் ரங் ; age worn monkey.

     "இந்த நைரத்தட்டாைன வந் " ( ற . 890);.

 தட்டான்5 taṭṭāṉ, ெப. (n.)

   தடை்டப்ப  என் ம், ஒ வைகக் லம்; a variety of green gram.

ம. தட்டபய

     [தடை்ட → தட்டான்.]

தட்டான்காய்

 
 தட்டான்காய் taṭṭāṉkāy, ெப. (n.)

   பசை்சத ்தடை்டப்பயற்றங்பாய்; a variety of green gram (சா.அக.);

     [தட்டான் + காய்,  ற்றாத நிைல ற் ெபா க்க  சைமக்கப் பயன்ப ங்காய். ஒ கா. தட்டாங்காய் 
→ தட்டான்காய்]

தட்டான் ப்பம்

 
 தட்டான் ப்பம் taṭṭāṉkuppam, ெப. (n.)

   ெசங்ைக மாவட்டத் ள்ள ஒ ர;் a village in Chengalpattu district.

     [தட்டான் +  ப்பம். தட்டார ்  வா டம்.  ப்ைப ெயன் ம் வழக்ேக ப்பெமன் ,  ரிந்த . 
ஒ கா:  ம்பல் →  ப்பல் –  ப்பம்]
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தட்டான்ெகாட்ேடாைச

 
 தட்டான்ெகாட்ேடாைச taṭṭāṉkoṭṭōcai, ெப. (n.)

   பாம் ப் ேடால் (மைல);; common snake - gourd.

ம வ. தட்டான்

தட்டான்பட்

 
 தட்டான்பட்  taṭṭāṉpaṭṭu, ெப. (n.)

   ெசங்கற்பட்  மாவட்டத் ள்ள ஒ ர;் a village in Chengalpattu district.

     [தட்டான்பட்  = ெசங்கற்பட்  மாவட்டத் ல் ேவளாண் ெதா ல் ஓங் த்தலா ம், தட்டா ம் 
ெப ம் பான்ைமயாக வ ந் த்தலா ம், இப் ெபயர ்ெபற்றெதன்ற க.]

தட்டான் ச்

 
 தட்டான் ச்  taṭṭāṉpūcci, ெப. (n.)

தட்டாரப் ச்  பாரக்்க; see __,

ம வ. தட்டாரப் ச் , வண்ணத் ப் ச் ,  ம்

ம. தட்டான்பக்

     [தட்டான் ச்  = உ க் ய ெபான்ேபான் ன் ம் வண்ணத் ப் ச் )

தட்டா ப்

 
 தட்டா ப்  taṭṭāṉuppi, ெப. (n.)

   படர ்ெகா வைக ( ன்.);; a kind of creeper.

     [தட்டா ப்  = நீண்  ெசல் ம் படர ்ெகா  வைக]
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தட்

தட் 1 taṭṭi, ெப. (n.)

   1. காவல் ( டா.);; defence, safe-guard.

   2.  ைற; jail, prison.

     "தட் ந்தவன் னாற்ேபாேல" (ஈ , 5, 7,1);.

   3. கத  (இலக். அக.);; door.

   4.  ரம்  த யவற்றாற் ன்னிய மைறப் த்த க் :

 screen, as of cuscuss grass, rattan, etc.

     'அங்ேக தட்  கட்டேவண் ம்'.

   5. ேகடகம் ( ங்);; Shield.

   6. ேபாரக்்க  வைக; a weapon.

     "எ ேவ தட் " (கந்த ,  ரப. இரண்டாநாள். 6);

   7. இைசக் க  வைக; a kind of drum.

     " யன்  மைல தட் " (ெபரிய . எ பத். 31);.

   8. அைரச ்சல்லடம் (இலக். அக.);; drawers.

   9. தாம்பாளம் (இ.வா);; salver, tray.

   ம., பட. தட் ;   க. தட் , தட , த ெக;   ெத. தடக, த ;    . தட் , தெட; H. tatti;

 Pkt. tatti

     [ ள் → தள் → தட் . தட் தல் = த த்தல், நீ ள் ழ் னவ க் த் தைர தட் த ம், 
ற்ெசல்பவ க் ச ் வர ்தட் த ம், தைடயா ம். தட்  → தட்  = அைறைய அல்ல  வ ையத் 

த க் ம்,  ங் ற்பாய் அல்ல  ெதன்னங்  ( .தா. 93.); தட்  → தட்  ( . தா. 101);.  ற் 
ெசல்வைதத் த க் ம் கட் ;  ற்ெசல்பவைனத ்த த்  வரக்ட்  அைமக் ம் ப , அைற; அைறைய 
அல்ல  வ ையத் த க் ம் ங் ற்பாய் அல்ல  ெதன்னங் கால் ஆ ய , தட்  எனப்பட்ட . 
பைகவரத்ம் தாக் தைலத் த த் த் தாங் ம் தட் , ேகடகம் எனப்பட்ட ]

 தட் 2 taṭṭi, ெப. (n.)

   1. ெவண்ேகாட்டம் (ஒ  ெச வைக);; Arabian costum.

   2. ெவற் ைலக்கட்  (யாழ்ப்.);; bundle of betel.

     [தன் → தட் ]

 தட் 3 taṭṭi, ெப. (n..)

   ெவட் ேவரத்் தட் ; cuscuss screen made of fragrant roots of cuscuss grass (சா.அக.);.

     [தட்  → தட் ]

தட் க் ளம் -தல்

 தட் 2 taṭṭi, ெப. (n.)

ளம்பரம் ெசய்ய ைவக்கப்ப ம் ங் ல் ேபான்றவற்றால் ெசய்யப்ப ம் அைமப்  
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தட் க்கத

 
 தட் க்கத  daṭṭikkadavu, ெப. (n.)

    ங் ல், பைன, ெதன்ைன ஒைலகளால் ெசய்யப்ெபற்ற கத  ேபான்ற தட் ; screen, as of cuscuss, 
palmyra and coconut leaves, grass, rattan, etc., tatty.

ங் ல் பாைய அைடத் ,  ங் ல் படை்டயால், ெசய்யப்பட்ட கத  (ெபா. வ);.

     [தட்  → தட்  + கத .]

தட் க்க

தட் க்க  taṭṭikkavi, ெப. (n.)

   க ப் ர ஆலத் ப்பாட்  (ேகா ெலா. 66);; poem recited while offering camphor incense to an idol (ெச.அக.);.

ம வ.  ைசப்பாட்

     [தட்  → தட்  + க ]

தட் க்க

தட் க்க 1 taṭṭikkaḻittal,    4 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1.  லக் தல்; to repel, get rid of.

ஒட் க்ெகாண்  ேபானா ந் தட் க்க க் றான்.

   2. ஒ வ க்  வரேவண் ய ெதாைக ந்  அவனாற் ெசல்லேவண் ய (ெகா க்க ேவண் ய); 
ெதாைகையக் க த் க் கணக்  த்தல் (இ.வ.);:

 to give credit for a sum claimed.

     [தட்  + க -.]

 தட் க்க 2 taṭṭikkaḻittal,    4 ெச. .  (v.i)

சாக் ப்ேபாக் ச ்ெசால் தல் (இ.வ.);

 to give lame excuses.

     [தட்  → தட்  + க -.]

தட் க் ளம் -தல்

தட் க் ளம் -தல் daṭṭikkiḷambudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. வளரத்ல்; to rise, grow high, become tall.

   2. ேமம்ப தல்; to rise to position or influence.

   3.  ண்ெட தல்; to be animated with joy, with zeal for an enterprise, to be roused to anger (ெச.அக.);.

     [தட்  +  ளம் -.]

தட் க்ேகள்-தல் (தட் க்ேகட்டல்

தட் க்ேகள்-தல் (தட் க்ேகட்டல்) taṭṭikāḷtaltaṭṭikāṭṭal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அடக் யா தல்; to check, control.

தட் க்ேகடக் ஆளில்லாமற் ேபானால் தம்  சண்டப் ரசண்டம் பண் வான் (பழ.);.

   2. தட் செ்சால்-, 1 பாரக்்க; see __,

   3. கண் த்தல் ( ன்);; to remonstrate.

தட் க்ேகடக் ஆள் இல்லாததால் அவன் ெகட்  அைல றான் (உ.வ.);.

அர ன் தவறான ேபாக்ைகத் தட் க் ேகட் ம் உரிைம மக்க க்  உண்  (இ.வ.);.

     [தட்  → தட்  + ேகள்-.]
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தட் க் ெகா - த்தல்

தட் க் ெகா - த்தல் taḍḍikkoḍuttal,    4 ெச.  ன்றா  (v.t.)

   1. அைம  பண் தல் (இ.வ.);; to quiet, lull by gently tapping.

   2. ஊக்கப்ப த் தல் (இ.வ.);; to cheer, encourage, urge on, as by patting.

தலாளி ெதா லாளரக்ைளத் தட் க்ெகா த்  ேவைல வாங்கேவண் ம். (உ.வ.);.

   3.  ாண் தல்; to incite.

   4. ஒ வர்  தட் க் ப் க்காட் தல் ( ன்);; to indicate or betray a person by tapping him.

ம. தட் க்ெகா க்க

     [தட்  + ெகா -.]

தட் க்ெகாள்( )

தட் க்ெகாள்( )1 daṭṭikkoḷḷudal,    6 ெச. .  (v.i.)

   1. ப த்தல்; to grasp anything within reach.

என் ெபா ைள வலக்காரமாகத் தட் க் ெகாண்டான்.

   2.  தல் (இ.வ);; to steal.

     [தட்  + ெகாள்-.]

தட் க்ெகாள்

தட் க்ெகாள் 2 daṭṭikkoḷḷudal,    6 ெச. .  (v.i.)

   1. தளரத்ல் ( ன்);; to be exhausted; to be in want.

   2. ேமா க்ெகாள் தல்; to strike against; to be resisted by an obstacle; to run aground, as a ship.

   3. தைடப்ப தல்; to be obstructed, hindered, as in reading, speaking, etc.

   4. பற்றாமற்ேபாதல் (இ.வ.);; to fail, prove inadequate.

     [தட்  + ெகாள்-.]

தட் கம்

 
 தட் கம் taṭṭigam, ெப. (n.)

   நிலப்பைன; ground palm black musale.

தட் கமா

தட் கமா  taṭṭigamālu, ெப. (n.)

தட் கம் பாரக்்க; see __,5

தட் செ்சால்( );-தல்

தட் கா

 
 தட் கா taṭṭikā, ெப. (n.)

   கா த் ம்ைப; Baneras lencas-Bolsom [சா.அ.க].

தட் சச்ல்லடம்

 
 தட் சச்ல்லடம் taḍḍiccallaḍam, ெப. (n.)

   ஒட் சச்ல்லடம் ( ன்);; short drawers worn by wrestlers.

   ம. தட் சச்ல்லடம்;   க. தட் ;   ெத. தட் ;   சல்லட ; . தட்

     [தட்  + சல்லடம்]
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தட் ச் ந்

 
 தட் ச் ந்  taṭṭiccindu, ெப. (n.)

தட் க்க  (யாழ்ப்.); பாரக்்க; see __, (ெச.அக.);.

     [தட்  +  ந் ]

தட் ச் ற்

தட் ச் ற் 1 daṭṭiccuṟṟudal,    8 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ெகாள்ைளய த்தல் (இ.வ.);; to plunder.

     [தட்  → தட்  +  ற் -.]

தட் ற்

தட் ற் 2 daṭṭisuṟṟudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   ஆலத் ற் தல் (யாழ்ப்.);; to wave plate with water mixed with turmeric powder and lime in welcoming.

     [தட்  +  ற் தல் - தட் ச் ற் தல் → தட் ச் ற் தல், வட்டக்க த் னின்  ற் தற்க த் 
ேதான் ற் . தட் ச் ற்  ெய க் ம் ஆலத் ைய ம் காலப்ேபாக் ற் ப்பதா ற் ]

தட் செ்சல்

தட் செ்சல் 1 daṭṭiccelludal,    13 ெச. . . (v.i.)

    றப்பட்டால் ெவல் தல்; to succeed.

மகளிர ்கால்பந்  ைளயாட் ல், த ழ்நா  த டத்ைதத் தட் ச ்ெசன்ற . உலகத்தடகளப் 
ேபாட் களில் ல நா கேள தங்கப் பதக்கங்கைளத் தட் ச ்ெசல் ன்றன (இ.வ.);

     [தட்  → தட்  + ெசல்-]

 தட் செ்சல் 2 daṭṭiccelludal,    7 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   ெவல் தல்; ஒன்ைறப் ெப தல்; walk away with price.

மடை்டப் பந் ப் ேபாட் ல் ஆத் ேர யா ேகாப்ைபையத் தட் ச ்ெசன்ற .

     [தட்  → தட்  + ெசல்-.]

தட் செ்சால்( )

தட் செ்சால்( )1 daṭṭiccolludal, ெச. . . (v.i.)

    க் ப் ேப தல்; to stammer (சா.அக.);.

     [தட்  → தட்  + ெசால் -.]

தட் செ்சால்( );-தல்

தட் செ்சால்( )-தல்

தட் செ்சால்( )-தல் daṭṭiccolludal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ம த் ைரத்தல்; to contradict, oppose, remonstrate, object to, protest against.

எதற்ெக த்தா ம் தட் ச ்ெசால் தேல அவன் வழக்கமா ட்ட  (உ.வ.);.

   2. தட் க்ேகள்-1 பாரக்்க; see __,

   3.  ய  தல் யாழ்ப்); to speak or repeat a lesson haltingly.

     [தட்  + ெசால்-.]

தட் ைணப்

 
 தட் ைணப்  taṭṭiṇaippu, ெப. (n.)

   இரண்  மரச ்சட்டங்கள் க் ெந க் ல் அைமக் ம் ேபா , இைட ல் இரண்ைட ம் ெபா த் ம் 
இைணப்  ண் ; piece or slice of wood to join or fasten.

     [தட்  + இைணப் ]
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தட் த்தட -தல்

தட் த்தட -தல் daḍḍiddaḍavudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   த மா தல்; to stumble and grope about, fumble.

தட் த்தட  வா க் றான் (உ.வ.);.

     [தட்  + தட  - தட் த்தட  → தட் த் தட -.]

தட் த்த மா தல்

தட் த்த மா தல் daḍḍiddaḍumāṟudal,    5 ெச. .  (v.i.)

தட் த்தட -தல் பாரக்்க; See __,

     [தட்  → தட்  + த மா -.]

தட் த் ரி-தல்

தட் த் ரி-தல் daṭṭiddiridal,    2 ெச. .  (v.i.)

    ன்ப ற்றைலதல்; to knock about, go about in distress.

     "பகெலல்லாம் தட் த் ரிந் " ( வ்.  மாைல: 5:  யா.);,

     [தட்  → தட்  +  ரி-.]

தட் ப்ப -த்தல்

தட் ப்ப -த்தல் taṭṭippaṟittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அ த் ப் ங் தல்; to robby force.

அவன் ைகப்ெபா ைளத் தட் ப் ப த் க் ெகாண்  ரத் ட்டாரக்ள்.

   2. வலக்காரமாய்ப் ப த்தல்; to get by stratagem.

   3. கவரந்்  ெசல் தல்; to snatch away.

     ' ழந்ைத ன் ைக ல் இ ந்த க்ைகக் காக்ைக தட் ப் ப த் ப் பறந்த  (உ.வ.);

     [தட்  → தட்  + ப -]

தட் ப்பார்-த்தல்

தட் ப்பார-்த்தல் taṭṭippārttal,    4 ெச. ன்றா . !v.t.)

   1. ேதங்காய்,  ட்டபாைன, கா  (நாணயம்);  த யவற்ைறச ் ண் ப்பாரத்்  வ ம் ஒ ந் , 
அவற் ன் இயல்ைப தட் ப்ேபா -தல் அ தல்; to test the soundness, as of coconut or genuineness, as of coin, by 
tapping or flipping with the fingers.

பாைனையத் தட் ப்பார,் காைச (நாணயத்ைத);ச ் ண் ப்பார.்

   2. க க்கம் (மந்தணம்); அ ய ய தல் ( ன்.);; to try to find out secrets.

தட் ப் ைட-த்தல்

தட் ப் ைட-த்தல் taḍḍippuḍaittal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

    றத்தாற் ெகா த்  ெநல், பதர ் த யவற்ைறப் ரிதெ்த த்தல்; to separate grain from chaff by 
winnowing.

ம வ. தட் ப் ைட

     [தட்  + தட்  +  ைட-]

தட் ப்ேப -தல்

தட் ப்ேப -தல் daṭṭippēcudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

தட் செ்சால்( );-தல் 1, ( ன்.);பாரக்்க; see __,

 l. தட் ப் ேபச ஆள் இல்லா ட்டால் தம்  சண்டப் ரசண்டன் (பழ.);

     [தட்  → தட்  + ேப -.]

தட் ப்ேபா-தல்

தட் ப்ேபா-தல் taṭṭippōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   நிைறேவறாமல் தள்ளிப்ேபாதல்; to fall through; miscarry.

 ைடக் ம் என் ந்த கட்டத் ல், ஏேதா கரணியத்தால் தட் ப்ேபாய் ட்ட  (இ.வ.);

ஒவ்ெவா  ைற ம் ேவைல ைடப்ப  ேபா ந் , தட் ப்ேபா ற . (உ.வ.);

     [தட்  → தட்  + ேபா-.]
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தட் ப்ேபா -தல்

தட் ப்ேபா -தல் daṭṭippōṭudal,    19 ெச.  ன்றா  (v.t.)

   1. க ழச ்ெசய்தல்; to strike and spill, overturn.

தட் ப்ேபாட்ட வறட் ையப் ரட் ப் ேபாடக் காரணவ ரில்ைல (பழ.);.

   2. ெவல் தல் ( ன்.);:

 to overcome, as in a game.

   3. ம த்தல்; to disregard, reject.

நான் ெசான்னைதத் தட் ப்ேபாட்டான் (இ.வ.);.

     [தட்  → [தட் ] + ேபா -.]

தட் ப்ேபா

தட் ப்ேபா 2 daṭṭippōṭudal,    19 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. தப் தல்; to clude, escape.

இந்தப் ெபா ள் ேதான்றாமல் தட் ட்ட .

   2. உ தசா ல் ம்ப உ தல் (யாழ்ப்.);:

 to turn back the plough on the furrow and deepen it.

     [தட்  → [தட் ] + ேபா -]

தட் ப்ேபா தல்

 
 தட் ப்ேபா தல் daṭṭippōṭudal, ெப. (n.)

   இ த்  அல்ல  ந க் ப்ேபா தல்; Striking or pounding flat and putting as drugs to prepare decoction.

     [தட்  → தட்  + ேபா -.]

தட் மா -தல்

தட் மா -தல் daṭṭimāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  ற்றம் த யவற் ற்  லகப் பாரத்்தல்; to evade, shift a fault upon another; to give one the slip.

   2. வ வாய த்தல்; to strike a heavy blow (ெச.அக);.

     [தட்  → தட்  + மா -.]

தட் யம் tattiyam

 
 தட் யம் tattiyam taṭṭiyam, ெப. (n.)

   ம ப்  அரசச ் ன்னங்க ள் ஒன்றான, ெந ம்பரிைச ( வா.);; large shield.

ம வ. மரக்ேகடயம்

     [தட்  + இயம்; தட்  = த ப் , த க்ைக. 'இயம்' - ெசால்லாக்க ஈ , ஒ.ேநா. ெப வங் யம், த யம், 
ஐம்ெப ங்காப் யம், ஐஞ் காப் யம்]

தட் யைழ-த்தல்

தட் யைழ-த்தல் taṭṭiyaḻaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ைகெகாட் க் ப் தல்; to call by clapping the hands.

   2. ேபா க்கைழத்தல் ( வக. 1109, உைர);:

 to challenge to combat.

     [தட்  → தட்  + அைழ-.]

தட் யள-த்தல்

தட் யள-த்தல் taṭṭiyaḷattal,    3 ெச. ன்றா  (v.t.)

   தைலைய வ த் க் லம் த யவற்ைற அளத்தல்; to measure grain, etc., striking off the heaped-up part at 
the top of a measure.

     [தட்  → தட்  + அள- [தட்  = சமமாகப் ப ையத் தட ]]
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தட் ைழ-த்தல்

தட் ைழ-த்தல் taṭṭiyiḻaittal,    4 ெச. ன்றா  (v.t)

   சமச் ராக இைழத்தல்; to plane, scrape.

     [தட்  + இைழ-.]

தட் ைழப் ளி

 
 தட் ைழப் ளி taṭṭiyiḻaippuḷi, ெப. (n.)

   தச் க்க  வைக (C.E.M.);; rabbet plane.

ம வ. தட் ைழப் ளி

     [தட்  + இன் → இைழ → இைழப்  + உளி. அைனத் ப் பரப் ைன ஞ் சமமாக இைழக் ந் 
தச் க்க ,]

தட் -தல்

தட் ெய ப் -தல்

தட் ெய ப் -தல் daṭṭiyeḻuppudal,    5 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1.  ாங் றவைனத ்தட்  ெய ப் தல்; to make a sleeping man rise by tapping him,

   2.  ாண் ெய ச்  ெபறச ்ெசய்தல்; to arouse, to awake; to shake.

பாேவந்தரின் பாக்கள் மக்கைளத் தட்  ெய ப் ன. தைலவரின் றன் க்க அ  சான்ற ேபச்  
ெதாண்டரக்ைளத் தட் ெய ப் வதாக இ ந்த .

     [தட்  + எ ப் -.]

தட் ேயாட் -தல்

தட் ேயாட் -தல் daṭṭiyōṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மாடை்டய த்  வண் ைய ைரவாகச ்ெச த் தல்; to drive bullocks by beating.

     [தட்  → தட்  + ஒட் -.  ைர க் ப் .  ைரவாகச ்ெச த் தல்]

தட் லம்

தட் லம் taṭṭilam, ெப. (n.)

   1. சத ப்ைப; dillseed.

   2. ஒமம்; sisonammi alias carum coticum.
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தட்

தட் 1 daḍḍiviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ம ழ்ச் ட் தல்; to cheer up by patting; to encourage.

   2. தட் ேயாட் -தல் பாரக்்க; see __,

   3.  ைரந்  ெசய்தல்; to hurry up.

இனி உன் ேவைலையத் தட்  (உ.வ.);,

   4. க ழசெ்சய்தல்; to strike and spill.

   5.  ைலயசெ்சய்தல்; to frustrate.

ெசயல் நடவாதப  தட்  ட்டான்.

   6. ம த்தல் ( ன்.);; to disregard.

   7. உழ ன் ஏரக்ைள ன் ன்னாக மாற் தல் (யாழ்ப்.);; to change the position of different yokes of oxen, in 
ploughing.

   8. ெவட் தல்; to chop off.

ெசல்வதற் த் தைடயா ப்பதால் மரக் ைளகைளத் தட் தல் நலம்,

   9.  ன்வாங்கச ்தட் -தல் ெசய்தல்; to dissuade.

உத ெசய்வதாகச ்ெசான்னவைனத ்தட் ட்டான் (உ.வ.);.

     [தட்  < தட்  +  -,]

 தட் 2 daḍḍiviḍudal,    20 ெச. .  (v.t.)

   1. தப் தல்; to elude, to escape.

இந்தப் ெபா ள் ேதான்றாமல் தட் ட்ட  (உ.வ.);.

   2. உ தசா ல் ம்ப உ தல் (யாழ்ப்.);; to turn back the plough on the furrow and deepen it.

     [தட்  → தட்  +  -]

தட் ைவ-த்தல்

தட் ைவ-த்தல் taṭṭivaittal,    4 ெச.  ன்றா  (v.t.)

    ப்பாகச ்ெசால் தல் (யாழ்ப்);; to suggest, broach a subject. (ெச.அக.);

     [தட்  → தட்  + ைவ-.]

தட் ைழப் ளி

தட் ைழப் ளி taṭṭiḻaippuḷi, ெப. (n.)

தட் ைழப் ளி பாரக்்க; See __, (ெச.அக.);

     [ ட்  → தட்  → தட்  + இைழப்  + உளி [ தா. 120].]

தட் க்க தா

 
 தட் க்க தா  taḍḍukkaḍutāci, ெப. (n.)

   தனித்தாள் ( ைவ);; single sheet of paper.

     [தட்  + க தா ]

தட் க்கல்

தட் க்கல் taṭṭukkal, ெப. (n.)

   1.  யவர ்பாண்டந்தட் ைக ல், உட்பக்கம் ைணயாகக் ெகாள் ம் (ஆதாரமாகக் ெகாள் ம்); 
ெச க் ய,   க ங்கல் (இ.வ.);; a stone used by potter while beating clay into shape.

   2. ெவற் ைல பாக் த் தட் தற் ரிய,  ழ ம் கல் ம் (இ.வ.);; a small mortar and pestle for pounding 
together areca-nut, betel, etc.

     [தட்  + கல்]
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தட் க்காயம்

தட் க்காயம் taṭṭukkāyam, ெப. (n.)

    ற்காலத்  வழங் ய வரிவைக; an ancient tax.

     "கண்ணாலக் காண ம் ஊெரட் ம் சக்காண ம் தட் க்காயம்" (S.I.I.II. 521);.

     [தட்  +   + ஆயம்]

தட் க்காரன்

தட் க்காரன் taṭṭukkāraṉ, ெப. (n.)

   1. ஏமாற் க்காரன்; cheat.

   2. வலக்காரன்,  ழ்ச் க்காரன்; cunning fellow.

   3.  ரடன்; rouge.

ம வ. தட் மாரி

     [தட்  + காரன்; ஒ.ேநா.  ட் க்காரன் மாட் க்காரன் "காரன்" உைடைமப் ெபயரீ . தட்  
மா ந்தன்ைமத் . தட் மா வ  ேபால் ஏமாற் ச ் ழ்ச்  ெசய்பவன் என்ற க]

தட் க்காவனம்

 
 தட் க்காவனம் taṭṭukkāvaṉam, ெப. (n.)

   சமதளக் ைர ைடய பந்தல்; equally erected pandals.

தட் க் ைட

தட் க் ளி

தட் க் ளி taṭṭukkiḷi, ெப. (n.)

   1. நிலத் ற் ச ரக்ேகா   ஆ ம், "உப் க்ெகா " என் ம் ைளயாட் ; the boy's game.

   2.  ளித்தட் ல் ஒ பக்கத் த் தைலவன்; leader of a party in the game of kill-t-tattu (ெச.அக.);

     [தட்  +  ளி]

தட் க் ளிபாய்தல்

தட் க் ளிபாய்தல் taṭṭukkiḷipāytal, ெப. (n.)

தட் க் ளி, 1 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see __,

     [தட் க் ளி + பாய்தல்]

தட் க் ச்

தட் க் ச்  taṭṭukkuccu, ெப. (n.)

   1. கா லணி ம் காணிெயன் ம் அணிகலன் (ெநல்ைல.);; a small ear-ornament.

   2. காதணித் ைள ரந்் ேபாகாமல் இ க்க அத் ைள ல் ெச கப்ப ம் ச்  அல்ல  
ஓைலச் ள்; a short piece of splinter or palm leave roll to keep the hole in the ear for ornaments, alive.

ம வ. தட் க ச்

     [தட்  +  ச்  →  ச் ]

தட் க் ைர

 
 தட் க் ைர daṭṭukkudirai, ெப. (n.)

    ைர வைக ( இ.வ);; pony.

     [தட்  +  ைர]

தட் க் ழம் -தல்

தட் க் ழம் -தல் daṭṭukkuḻmbudal,    5 ெச. .  (v.i.)

தட் க்ெக -தல் (நாஞ்); பாரக்்க; see __,

     [தட்  +  ழம் -]

1146

www.valluvarvallalarvattam.com 12228 of 19068.



தட் க் ைட

தட் க் ைட1 taṭṭukāṭai, ெப. (n.)

   அகன்ற ைட வைக; broad, shallow basket (ெச.அக);.

     [தட்  +  ைட. வாயகன்ற, தடை்டயான ைட]

 தட் க் ைட2 taṭṭukāṭai, ெப. (n.)

   1. தட் வாணி, 3 (இவ.); பாரக்்க: Sce tattu-vani-3

   2.  னவர் ைட (தஞ்ைச ன);; fisherman's baskıct.

     [தட்  +  ைட]

 தட் க் ைட taṭṭukāṭai, ெப.(n.)

   கஞ்  வ க்க உத ம் ங் ல் தட் ; strainermade of bamboo.

ம வ.  ப்பல்

     [தட் + ைட]

றந்தமனம்

 
  றந்தமனம் tiṟandamaṉam, ெப. (n.)

   ெவளிப்பைடயான மனம்; open heart (ெச.அக.);.

     [ ற →  றந்த + மனம்]

றந்தெவளிப்ப ந் வால்இைணப்

 
  றந்தெவளிப்ப ந் வால்இைணப்  tiṟandaveḷipparunduvāliṇaippu, ெப. (n.)

   ேமைசகளில் ந க்கால்களின் இைணப் ; a joint in table. (தச.்ெபா .);.

     [ றந்தெவளி + ப த் வால் + இைணப் ]

க் ெவ ங் ைக

 
  க் ெவ ங் ைக tīgguveṟuṅgugai, ெப. (n.)

   சவரக்்காரம் (யாழ்.அக.);; detergent soap.

ங்

ங்  tīṅgu, ெப. (n.)

   1.  ைம ( ங்.);; evil, injury, harm; crime.

     " ங்  ெசய்தன்னேம" (அகநா. 112);.

   2.  ன்பம்; misfortune, calamity, distress.

     " ங்கைணந்ேதா ரல் ந் ேதறாய்" ( க்ேகா. 179);.

   3.  ற்றம் ( ங்.);; fault, defect, blemish.

     [  →  ைம →  ன் தன்ைம.   →  ங் ]

ட் ப்பார்-த்தல்

 
  ட் ப்பார-்த்தல் tīṭṭippārttal, ெச. ன்றா . (v.tr.)

   கல்  த யவற்ைறச ்ஆய்  ெசய்தல்; to test, as one's learning by question (ெச.அக.);.
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ந் ேபாதல்

 
  ந் ேபாதல் tīndupōtal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   கரிந்  ேபாதல்; seething over the fire (சா.அக.);.

     [ ரந்்  + ேபாதல் –  ரந்் ேபாதல் →  ந் ேபா-,]

ர்ைவ ட்டம்

 
  ரை்வ ட்டம் dīrvaidiṭṭam, ெப. (n.)

    ட்டமான வரிேயற்பா ; rate of assessment.

     [ ரை்வ +  ட்டம்]

ர்ைவ ர்-தல்

ரை்வ ர-்தல் tīrvaitīrtal, ெச. . . (v.i.)

   1. பண்டங்கட்  வரி த்தல்; to levy duty on goods. ( ன்.);

   2. பண்டங்கட் ச ் ங்கவரி த்தல்; to pay duty on goods.

     [ ரை்வ +  ர-்தல்]

வட் க் ெகாள்ைள

வட் க் ெகாள்ைள tīvaṭṭiggigoḷḷai, ெப. (n.)

   1.  வட் ையப் த் க்ெகாண்  ெசய் ம் ெகாள்ைள; a torch-light dacoity.

   2. அநீ யான இலாபம்; unjust, exorbitant gain.

     [ வட்  + ெகாள்ைள]

க் ணிம த்

 
  க் ணிம த்  tukkuṇimaruttu, ெப. (n.)

    க்க வளவாகக் ெகா க்கப்ப ம் பற்பம், ெசந் ரம்,  ண்ணம் த யன; medicinal preparations as 
a metallic oxides red oxides and carbonates given in exceedingly small doses.

     [ க் ணி + ம ந் ]

ைகபலன்

ைகபலன் tugaibalaṉ, ெப. (n.)

   அ வைட; harvest.

     " ைகபலனில் வா ெமன்  ெசால்ல" (சரவண. பண . 256);.

-த்தல்

-த்தல் duḍiduḍiddal, ெச. . . (v.i.)

   1. மனம் பைதபைதத்தல்; to be in a great flurry.

   2. க க த்தல்; to fret and fume.

     "எ றத ் த் ெதரி த் ைண வத் " ( ரேபாத. 26, 21);.

ேப

 
  ேப  tuḍipēti, ெப. (n.)

   க ைமயான வ ற் ப் ேபாக் ; drastic purgative.

     [  + ேப ]

ண் ேச

 
  ண் ேச  tuṇṭucēṟu, ெப. (n.)

    ண் ண்டாய்க் கடல ப் பரப் ள்ள ேச  (ெசங்.  ன்);; pieces of bog land under the sea.

     [ ண்  + ேச ]
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ண் ட் க்காைள

 
  ண் ட் க்காைள tuṇṭuruṭṭikkāḷai, ெப. (n.)

   ெகா த்த காைள ( ன்.);; fat bull.

     [ ன் ட்  + காைள →  ண் ட் க் காைள]

ணிகரி-த்தல்
ணிகரி-த்தல் tuṇigarittal,    11 ெச. . . (v.i.)

    ணி  ெகாள்ளல் ( ன்.);; to be bold, daring, intrepid, to dare.

யல்( )-தல்

யல்( )-தல் tuyal-, ெச. . . (v.i.)

   1. அைசதல்; to sway, wave.

     "மணிம ல் . . .  யல்கைழ ெந ங்ேகாட் " ( பாண்.263);.

   2. ெதாங் தல்; to hang.

     " யன் ைலப் ேபழ்வாய்ப் ேபய்" ( .ெவ. 4,18, ெகா );.

   3. பறத்தல்; to fly.

     "ெமன் பறைவ கண்டத் ெதாக்  ழனாக் ெகண்ைட ெகாண் ண் யலா தன்ேற" 
(உபேதசகா. பஞ்சாக். 57);.

ேலல்-தல் ( ேலற்றல்

ேலல்-தல் ( ேலற்றல்) tuyilēltaltuyilēṟṟal, ெச. . . (v.i.)

ெல -, பாரக்்க;See. {}.

     "யா  ேமத ்ெதா  ைறவன் ேகட் த் ேலற்றான்" ( வக. 2355);.

     [ ல் + ஏல்-,]

ர -தல்

 
  ர -தல் duravumuḻugudal, ெச. . . (v.i.)

    றாவளிச ்சட்டகத்ைதக் றக் க் ணறைமத்தல் ( ன்.);; to sink a well by gradually lowering a curb 
(ெச.அக.);.

     [ ர  +  -,]

க்கத்தைல

 
  க்கத்தைல turu-k-kattalai, ெப. (n.)

   க நிற ள்ள கடல் ன்வைக; sea fish, dark grey (ெசஅக);.

     [  + கற்றைல]

ம்பாய்ப்ேபா-தல்

 
  ம்பாய்ப்ேபா-தல் turumbāyppōtal, ெப. (n.)

   இைளத் ப்ேபாதல்; emociated as in disease (சாஅக.);.

வர

வர1 tuvara, ெப.அ. (adv.)

    ம்; entirely.

     " வரக் ெகட்  வல்ெல த்  ேம" (ெதால். எ த். 31௦);.

   2.  க; exceedingly.

     " ய்க்க வரப் ப த் " ( றள். 944);.
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ங் ஞ் ம்ரம்

 
  ங் ஞ் ம்ரம் tūṅgumūñjimram, ெப. (n.)

   மாைல ேநரத் ல் கண் த் ங் வ  ேபாலக் ழ்ேநாக்  ம ம் இைலகைளக் ெகாண்ட ெபரிய 
மரம்; rain tree.

     [ ங் ஞ்  + மரம்]

ண் ப் -த்தல்

ண் ப் -த்தல் tūṇḍippiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ற்றத்ைதப் ெபரிதாக் தல் ( ன்.);; to hold up or magnify little faults.

     [ ண்  +  -,]

ந் ப் த்தல்
ந் ப் த்தல் dūnduduruppiḍiddal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

ண் த் ப்  ( ன்.); பாரக்்க;See. {}.

ய்ைமேக

 
  ய்ைமேக  tūymaiāṭu, ெப. (n.)

   க கள் காற் , நீர ் த யவற் ல் ேசரவ்தால் ச் தற்ேகா பயன் ப த் வதற்ேகா ஏற்றதாக 
இல்லாமல் ேபா ம் நிைல; pollution.

ெதா ற் சாைல ந்  ெவளிேய ம் க களால் காற் ம், ஆற்  நீ ம் ய்ைமக்ேக  
அைட ன்றன.

     [ ய்ைம + ேக ]

ேரத்

 
  ேரத்  tūrētti, ெப. (n.)

   கம்பந் ராய்ச ்ெச  (மைல.);; a kind of wild chickweed.

லசரக்்கைர
லசரக்்கைர1 tulasarkkarai, ெப. (n.)

   உப்  (சங்.அக.);; salt.

ளிதம்

ளிதம் dūḷidam, ெப. (n.)

   1.  நீ  ( ன்.);; the sacred ashes.

   2. ெபா யான ; dust, that which is reduced to powder.

     [ ளி →   ளிதம்]

ளிமட்டம்

 
  ளிமட்டம் tūḷimaṭṭam, ெப. (n.)

   தைரமட்டம் (யாழ்.அக.);; ground-level.

     [ ளி + மட்டம்]

ற்ற ந் ம்ம மாய்

 
  ற்ற ந் ம்ம மாய் tūṟṟalundummalumāy,  .எ. (adv.)

ற ந் ம்ம மாய் பாரக்்க;See. {}.

ற்றாரி

 
  ற்றாரி tūṟṟāri, ெப. (n.)

   ஊதாரி ( ன்.);; prodigal, squanderer.

     [ ற்  + ஆளி –  ற்றாளி →  ற்றாரி]
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ற் க்ெகாள்( )-தல்

ற் க்ெகாள்( )-தல் dūṟṟikkoḷḷudal,    16 ெச. ன்றா . (v.t)

   ெதரிந்  ெகாள் தல்; to sift and select.

     " ற் க் ெகாளப் பட்டார"் ( வக. 2164);.

     [ ற்  →  ற்  + ெகாள்-,]

வாயன்

 
  வாயன் tūṟuvāyaṉ, ெப. (n.)

   ப  ேவான்; slanderer.

     [  + வாயன்.]

ெதாைலக்காட்

 
 ெதாைலக்காட்  tolaikkāṭci, ெப. (n.)

   ஒ  நிகழ்ச் ையேயா காட் ையேயா ஒளிப்ப  ெசய்  ன்காந்த அைலகளாக மாற்  ஒளிபரப்  
அைதப்படமாகக் கா ம் ைற; television.

     [ெதாைல + காட் ]

ெதாைலக்காட் நிைலயம்

 
 ெதாைலக்காட் நிைலயம் tolaikkāṭcinilaiyam, ெப. (n.)

   ஒ  நிகழ்ச் ையேயா காட் ையேயா ஒளிப்ப  ெசய்  ன்காந்த அைலகளாக மாற்  
ஒளிபரப் ம் நிைலயம்; television station.

     [ெதாைலக்காட்  + நிைலயம்]

ெதாைலக்காட் ப்ெபட்

 
 ெதாைலக்காட் ப்ெபட்  tolaikkāṭcippeṭṭi, ெப. (n.)

   ெதாைலக்காட்  நிைலயத் ந்  ஒளிபரப்பப்ப வைத உள்வாங் க் காட் களாக 
மாற் க்காட் ம் ைர த யைவ உள்ள ெபட்  ேபான்ற க ; television set.

     [ெதாைலக்காட்  + ெபட் ]

ெதாைலகடல்

 
 ெதாைலகடல் tolaigaḍal, ெப. (n.)

   சாக்கடல்; dead sea.

     [ெதாைல + கடல்]

ெதாைலச் -தல்

ெதாைலச் -தல் dolaiccudal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெகால் தல்; to kill, destroy.

     " ள மாத் ெதாைலச் ய ைபந்நிணப் ளைவ" (மைலப . 176);.

   2.  த்தல்; to exhaust.

     "ெவங்கட ்ெடாைலச்  மைமயார"் ( றநா. 29);.

   3. ெச த் தல்; to pay, discharge as a debt.

     "நாளாதந்  நற  ெநாைட ெதாைலச் " (ெப ம்பாண். 141);.

     [ெதாைல → ெதாைலச் ]
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ெதாைலத்ெதாடர்

 
 ெதாைலதெ்தாடர்  tolaittoḍarpu, ெப. (n.)

   ெதாைலேப  ெதாைலவரி த யன லம் ஓரிடத் ந்  ெசய் கைள அ ப் த ம் 
ெப த மான ெசயற்பா ; tele- communication.

     [ெதாைல + ெதாடர் ]

ெதாைலதாரி

 
 ெதாைலதாரி tolaitāri, ெப. (n.)

   பல் ப் ; lizard plant (சா.அக.);

ெதாைல ரக்கல்

 
 ெதாைல ரக்கல்  tolaitūrakkalvi, ெப. (n.)

   கல்  நி வனங்களில் ேசரந்்  ப லாமேலேய கல் ப்பட்டம் ெப ம் பல்கைலக்கழக 
அைமப் ; distance education; correspondence education.

ெதாைல ரக்கல் ைமயம்

 
 ெதாைல ரக்கல் ைமயம் tolaitūrakkalvimaiyam, ெப. (n.)

   அஞ்சல் வ ல் கல்  கற் க் ம் ைமயம்; distance education directorate.

ம வ. ெதாைல ரக்கல்  இயக்ககம், ெதாைல ரக்கல்  நி வனம்

     [ெதாைல ரக்கல்  + ைமயம்]

ெதாைல ரத்ெதாடர்பகம்

 
 ெதாைல ரதெ்தாடரப்கம் tolaitūrattoḍarpagam, ெப. (n.)

   ெதாைலேப  லம் ெதாைல ள்ள இடங்கைள இைணக் ம் நிைலயம்; trunk exchange.

     [ெதாைல ரம் + ெதாடரப்கம்]

ெதாைல ரம்

 
 ெதாைல ரம் tolaitūram, ெப. (n.)

    க்க ெதாைல  (உவ.);; great distance.

     "ெதாைல ரப் பயணேமா?" (ெச.அக.);

     [ெதாைல +  ரம்]

 Skt. {} → த.  ரம்

ெதாைலந் ேபா - தல்

ெதாைலந் ேபா - தல் tolaindupōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   1. இறத்தல்; to die.

   2. காணாமற் ேபாதல்; to loss.

பள்ளிக் ச ்ெசன்றவன்  ம்பாமல் எங்ேகா ெதாைலந்  ேபாய் ட்டான்.

     [ெதாைலந்  + ேபா-,]

ெதாைலநகல்

 
 ெதாைலநகல் tolai-nagal, ெப.(n.)

ெதாைலப்ப  பாரக்்க;see tolai-p-pativu.

     [ெதாைல + நகல்]
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ெதாைலேநாக்

 
 ெதாைலேநாக்  tolainōkki, ெப. (n.)

   ெதாைல ல் உள்ள ெபா ள்கைளத் ெதளிவாகப் பாரப்்பதற்ேகற்ற வைக ல் ஆ கள் ெபா ந் ய 
ழல் வ வக் க ; binoculars, telescope.

     [ெதாைல + ேநாக் ]

ெதாைலேநாக்

 
 ெதாைலேநாக்  tolainōkku, ெப. (n.)

   எ ரக்ாலத் ல் ஏற்படேவண் ய நலைனக் க த் ல் ெகாண்ட கணிப் ; forsightedness.

ெபா ளாதாரத் ட்டங்கைளத் ெதாைல ேநாக் டன் ட் வேத அ ைடைம.

     [ெதாைல + ேநாக் ]

ெதாைலப்ப

 
 ெதாைலப்ப  tolai-p-padivu, ெப. (n.)

   ெதாைல எ  லம் அ ப்பப்ப ம் தந்  ைறச ்ெசய் ; telex.

     [ெதாைல + ப ]

ெதாைல

ெதாைல  tolaipu, ெப. (n.)

   அ ைக; perishing, destruction.

     "பைடெதாைலப யா ைமந் ம  ெப ம் கழ்" (ெப ம்பாண். 398);.

     [ெதாைல → ெதாைல ]

ெதாைலேப

 
 ெதாைலேப  tolaipēci, ெப. (n.)

   ேபசெ்சா ைய ன்னைலயாக ம் ன்னைலகைளப் ேபசெ்சா யாக ம் மாற்  கம் லம் 
அ ப் த் ெதாைல ல் உள்ளவரக்ள் ெதாடர் ெகாண்  ேப க் ெகாள்வதற் த ம் க ; telephone.

     [ெதாைல + ேப ]

ெதாைலேப இைணப்பகம்

 
 ெதாைலேப இைணப்பகம் tolaipēciiṇaippagam, ெப. (n.)

ெதாைலேப த் ெதாடரப்கம் பாரக்்க;see {}.

     [ெதாைலேப  + இைணப்பகம்]

ெதாைலேப இைணப்

 
 ெதாைலேப இைணப்  tolaipēciiṇaippu, ெப. (n.)

   ெதாைலேப க்க க் ம் ெதாைலேப த் ெதாடரப்கத் ற் ம் உண்டாக் க் ெகாள் ம் 
இைணப் ; telephone connection.

     [ெதாைலேப  + இைணப் ]

ெதாைலேப க்கட்டணம்

 
 ெதாைலேப க்கட்டணம் tolaipēcikkaṭṭaṇam, ெப. (n.)

   ெதாைலேப ையப் பயன்ப த் ேவாரிட ந்  அர  தண் ம் கட்டணம்; charges for telephone usages.

     [ெதாைலேப  + கட்டணம்]
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ெதாைலேப க்ைகேய

 
 ெதாைலேப க்ைகேய  tolaipēcikkaiyēṭu, ெப. (n.)

   ெதாைலேப  பயன் ப த்தாளரக்ளின் ெபயர ் கவரிைய அகரநிர ல் ப ந் க் ம் 
ைகேய ; telephone directory.

     [ெதாைலேப  + ைகேய ]

ெதாைலேப த் ைற

 
 ெதாைலேப த் ைற tolaipēcittuṟai, ெப. (n.)

   ெதாைலேப ையப் ேப ம் ைற; telephone department.

     [ெதாைலேப  +  ைற]

ெதாைலேப த்ெதாடர்பகம்

 
 ெதாைலேப தெ்தாடரப்கம் tolaipēcittoḍarpagam, ெப. (n.)

   ெதாைலேப க க் ைடேய ேதைவப்ப ற இைணப்ைப ஏற்ப த் த் த ற நிைலயம்; telephone 
exchange.

     [ெதாைலேப  + ெதாடரப்கம்]

ெதாைலேப த்ெதாடர்

ெதாைலேப தெ்தாடர்  tolaipēcittoḍarpu, ெப. (n.)

   1. ெதாைலேப இைணப்  பாரக்்க;see {}.

   2. ெதாைலேப  வ ேயத் ெதாடர்  ெகாள்ைக; communication through telephone.

     [ெதாைலேப  + ெதாடர் ]

ெதாைலேப ப்பட் யல்

 
 ெதாைலேப ப்பட் யல் tolaipēcippaṭṭiyal, ெப. (n.)

   ெதாைலேப ையப் பயன் ப த் யதற்கான கட்டணத்ைத கரே்வா க்  அளிக் ம் 
பட் யல்; telephone bill.

     [ெதாைலேப  + பட் யல்]

ெதாைலயாேநாய்

ெதாைலயாேநாய் tolaiyānōy, ெப. (n.)

   1.  ராத ேநாய்; an incurrable disease.

   2. நாட்பட்ட ேநாய்; long continued disease.

   3. எளிதல் ம த் வத் க்  வயப்படாத ேநாய்; chronic disease not amenable to treatment (சா.அக.);.

     [ெதாைல + ஆ + ேநாய். 'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல]

ெதாைலெய

 
 ெதாைலெய  dolaiyeḻudi, ெப. (n.)

   ஒ  ைன ல் தட்டச்  ெசய்  அ ப்பப்ப ம் ெசய் ைய ம ைன ல் தானாகத் தட்டச் ப் ப  
ெசய் ம் ன் க ; teleprinter.

     [ெதாைல + எ ]

ெதாைல ணர்தல்

 
 ெதாைல ணரத்ல் tolaiviluṇartal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   ஐம் லத ்ெதாடர் ன் த் ெதாைல ப்பவர ்உள்ளத்ைத மன ஆற்றலால் இயக் ந் றம்; telepathy.

     [ெதாைல ல் + உணரத்ல்]
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ெதாைல

ெதாைல  tolaivu, ெப. (n.)

   1.  ; completion.

     "ெதாைல ல்லாச ்சத்த ஞ் ேசா ட ம்" (நால , 52);.

   2. அ ; end, extinction, destruction.

     "ெதாைல லார ் ர ன் ம்" (ேதவா. 44, 8);.

   3. ேதால் ; defeat, failure.

     "ெதாைல ல் ெவள்ேவல் டைலெயா " (அகநா.7);.

   4. ேசார் ; fatigue, weariness.

     "நாதெ்தாைல ல்லா யா ம்" (மணிேம.24:99);.

   5.  ைறைக; dwindling, decrease.

     "ெதாைல டத் த் ெதால்பைடக் கல்லா லரி " ( றள், 262);.

   6. ேசய்ைம நிைல ( ரம்);; distance.

     [ெதாைல – ெதாைல ]

ெதாைலெவட்

ெதாைலெவட் 1 tolaiveṭṭu, ெப. (n.)

   ெதாைல  (இ.வ.);; great distance.

     [ெதாைல  + எட் ]

 ெதாைலெவட் 2 tolaiveṭṭu, ெப. (n.)

   ஆழமான கடல் ( கைவ.  னவ);; deep sea.

     [ெதாைல + ெவட் ]

ெதாழவகா

 
 ெதாழவகா toḻvakā, ெப. (n.)

   பவளமல் ைக; coral jasmine.

ெதா

ெதா 1 toḻi, ெப. (n.)

   பைழய ேபாக் ல் அணியம் ெசய்யப்ப ம் உப்பள ைற ல் இ க் ம் ெதாட்டானின் 
ம ெபயர;் another name for {} in old method of salt preparation ( னவ);.

 ெதா 2 toḻittal, ெச. . . (v.i.)

   1.  னத்தல்; to be angry, enraged.

     " ங்கம்ேபாற் ெறா த் தாரத்் " ( வக. 2306);.

   2. ஒ த்தல்; to sound, tinkle.

     "ெதா த்த - கல ஞ் ந் " ( வக. 2969);.

 ெதா 3 doḻidal,    3 ெச. . . (v.i.)

    த தல்; to be split, scattered.

     "ெதா ந் மடெ்டா க" ( வக.2673);.
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ெதா மரம்

 
 ெதா மரம் toḻimaram, ெப. (n.)

   ேசற் க் காலாக உ தநிலத்ைதச ்சமஞ் ெசய்யப் பயன்ப த் ம் பரம் ப் பலைக (நாஞ்.);; board used to 
smoothened the ploughed surface of a wet land for {} cultivation.

     [ெதாளி = ேச ; ெதாளி → ெதா  + மரம்]

ெதா ல்

ெதா ல் toḻil, ெப.(n.)

   1. ெசயல; act, action, deed, work.

     "  ெதா  ல யா வாக ன்" ( றநா. 14);.

   2. பணி; office, calling, profession.

   3. ஏவல்; order, command.

     "ெதான் ெமா ந்  ெதா ல்ேகட்ப" (ம ைரக். 72);.

   4.  றைம; workmanship.

அவனிடம் ெதா ண்

   5. உழ , ெதா ல், வைர , வணிகம்,  சை்ச,  ற்பம் என்ற அ வைகப் பட்ட ெசயல் 
( வா.);; occupations pertaining to karumapumi, six in numbers viz., {}, varaivu, vanigam, viccai, {}.

   6. அ ளிப்பாட் ச ்ெசயல்; three fold functions of god.

     "ேதாற் த்தளித் ப் ன் ந் ைடத்த  ெடா ல்கள் ன் ம்" ( . .1,33);.

   7.  ைனச ்ெசால்; verb.

     "ெபய ந் ெதா ம் ரிந்ெதா ங் ைசப்ப" (ெதால். எ த் . 132);.

   8. ேவைல; occupation, work.

   9. தந் ரம்; treachery, intrigue, cunning.

ணீ என்னிடத் ல் ெதா ல் பண்ணாேத.

   10. பயன்ப த் ம் ைற; method of using.

     "அவற்ற  ெதா ந் ேதான்றேவ" ( வக. 1217);.

   11. கள  (அக.நி.);; theft.

   12. ெப ைம (அக.நி.);; greatness (ெசஅக);.

ம. ெதா ல்

     [ ல் →  ள் → ெதாள் → ெதாளில் → ெதா ல்]

உல ல் தன் தல் ேதான் ய ைளப்  அல்ல  உண்டாக்கத் ெதா ல், நிலத்ைதத் ேதாண்  அல்ல  
ெகாத்  அல்ல  உ  த் ய ப ரத்் ெதா லாத ன், ேதாண் தைலக் க் ம் ெதாள் என் ம்

லத் னின்  ரிந்த ெதா ல் என் ம் ெபயரச்ெ்சால்,  தற்கண் உழ த் ெதா ைல ம் ன்னரப்் 
ற ெதா ற் ெபா ைவ ம் த்த .

ெதா ல்காரர்

 
 ெதா ல்காரர ்toḻilkārar, ெப. (n.)

    ைனத் ற ைடயார ்(தஞ்ைச. னவ.);; one who is skilled in fishing.

     [ெதா ல் + காரர]்
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ெதா ல்ெசய்ேவார்

 
 ெதா ல்ெசய்ேவார ்toḻilceyvōr, ெப. (n.)

   கம் யர ்( ங்.);; artisans.

     [ெதா ல் + ெசப்ேவார]்

ெதா ல் ைற

ெதா ல் ைற toḻiltuṟai, ெப. (n.)

   1. ெதா ல் ெதாடங் தல், ேமம்ப த் தல் த யவற்ைறப் ேப ம் அர த் ைற; department of industry 
of Government.

ெதா ல் ைற ன் ஒத் ைச க் ப் றேக ெதா ல் ெதாடங்க ய ம்.

   2. ெதா ல் ெதாடர் ைடய ; industiral sector.

ெதா ல் ஐந்தாண் களாக த ழ்நா  ெதா ல் ைற ல் த டத் ள்ள .

     [ெதா ல் +  ைற]

ெதா ல்நி வனம்

 
 ெதா ல்நி வனம் toḻilniṟuvaṉam, ெப.(n.)

   ேபரள ல் த  ெசய்  ெதா ல்நடத் ம் நி வனம்; industrial concern.

பன்னாட் த் ெதா ல் நி வனங்களின் ைகேயாங் யதால் உள்நாட் த் ெதா ல்கள் ந ந்தன.

     [ெதா ல் + நி வனம்]

ெதா ல் ட்பக்கல் ரி

 
 ெதா ல் ட்பக்கல் ரி toḻilnuṭpakkallūri, ெப. (n.)

   ெபா கள் ெதாடர் ைடய ெதா ல் ைறக் கல் ையப் பாடமாகக் ெகாண்  ெதா ற்ப ற்  
அளிக் ம் கல் ரி; educational institution providing training in traders connected with machines and tools; polytechnic.

     [ெதா ல் ட்பம் + கல் ரி]

ெதா ல் ட்பக்கல்

 
 ெதா ல் ட்பக்கல்  toḻilnuṭpakkalvi, ெப. (n.)

   ஆக்கத் ல் ேநர யாகப் பயன்ப த்தக் ய ெதா ல்பற் ய அ ைவ ம் வ ைறகைள ம் 
கற் க் ம் கல்  ைற; technical education.

     [ெதா ல் ட்பம் + கல் ]

ெதா ல் ட்பக்கைலசெ்சால்

 
 ெதா ல் ட்பக்கைலசெ்சால் toḻilnuṭpakkalaiccol, ெப. (n.)

   அ யல் ைற ேபான்றவற் ல் வழங் ம் அயன் ெமா ச ்ெசாற்கைளத் தாய்ெமா ல் 
வ வைமத்தல்; technical terms.

     [ெதா ல் ட்பம் + கைலசெ்சால்]

ெதா ல் ட்பம்

 
 ெதா ல் ட்பம் toḻilnuṭpam, ெப. (n.)

   ஆக்கத் ல் பயன்ப த்தக் ய ெதா ல் பற் ய அ ம் வ ைறக ம்; technology.

லவளங்கள் இ ந் ம் ல நா கள் ெதா ல் ட்பத்ைத அயல்நா களி ந்  ெபற ேவண் ய 
நிைல ல் உள்ளன.

     [ெதா ல் +  ட்பம்]
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ெதா ல் ட்பவணி

 
 ெதா ல் ட்பவணி toḻilnuṭpavaṇi, ெப. (n.)

   ெதரிந்  ெகாண்  ேவ படெமா யா  அரிதாக ேநாக் ண ந் தன்ைம ைடய 
அணிகளிரண்ட ெளான் ; a kind of rhetoric.

     [ெதா ல் ட்பம் + அணி]

மற்ற  ப்  ட்பவணி, இதைனத ்ெதா ல் க்கெமன்பார ் ரேசா ய யற் னார.்

எ- .

பாடல் ப ம் பணிெமா  தன்பைணத்ேதாள்

ட லவாவாற் ப் ணரத்் ம் - ஆடவற்

ெமன் த் ெதாைடயா ன் ெமல்ல ர ைதவந்தாள்

இன் ங் ஞ்  ைச.

ஞ் க் க் காலம் இைடயாம மாகலால், இைடயாமத் ற் ட்டம் ேநரந்்தெதன ய  
ெதா ல் ட்பவணி.

ெதா ல் க்கம்

 
 ெதா ல் க்கம் toḻilnuṇukkam, ெப. (n.)

ெதா ல் ட்பம் பாரக்்க;see {}.

     [ெதா ல் +  க்கம்]

ெதா ல்மயமாக் - தல்

ெதா ல்மயமாக் - தல், doḻilmayamākkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெதா ல் வளரச்்  ெபறச ்ெசய்தல்; industrialize.

     [ெதா ல்மயம் + ஆக் -,]

ெதா ல்மா தல்

ெதா ல்மா தல் doḻilmāṟudal, ெப. (n.)

   1. ேவைல மா ைக; changing one's profession or work.

   2. ேவைல னின்  நீக்கப்ப ைக; dismissal.

     [ெதா ல் + மா தல்]

ெதா ல்மானிபம்

 
 ெதா ல்மானிபம் toḻilmāṉibam, ெப.(n.)

ெதா ல்மானியம் பாரக்்க;see {} (ெச. அக.);

     [ெதா ல் + மானிபம்]

ெதா ல்மானியம்

 
 ெதா ல்மானியம் toḻilmāṉiyam, ெப.(n.)

   ஊ யக்கார க்  டப்பட்ட வரி ல்லா நிலம்; service inam, rent-free land assigned to village servants in lieu of 
their services.

     [ெதா ல் + மானியம்]

ெதா ல் டக்கம்

 
 ெதா ல் டக்கம் toḻilmuḍakkam, ெப. (n.)

   ெதா ல் ெசய்ய ம த் க்ைக; strike (ெசஅக.);.

     [ெதா ல் +  டக்கம்]
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ெதா ல் ைனேவார்

 
 ெதா ல் ைனேவார ்toḻilmuṉaivōr, ெப. (n.)

   ைக தல் ேபாட்  ஒ  ெதா ைலத் ெதாடங்கத் ட்ட பவர;் entrepreneurship.

     [ெதா ல் +  ைனேவார]்

ெதா ல்வரி

 
 ெதா ல்வரி toḻilvari, ெப. (n.)

   நகராட்  ேபான்ற உள்ளாட்  அைமப் கள் தங்கள் எல்ைலக் ள் ெதா ல் ெசய்ேவாரிடம் தண் ம் 
வரி; profession tax.

     [ெதா ல் + வரி]

ெதா லா ெபயர்

ெதா லா ெபயர ்toḻilākubeyar, ெப. (n.)

   வற்றெலன்ப  ேபாலத் ெதா ன் ெபயர ்அதைன ைடய ெபா ட்  ஆவ  (நன். 290);; metonymy in 
which action is put for the agent (ெச.அக.);

     [ெதா ல் + ஆ  + ெபயர]்

ெதா லாளன்

ெதா லாளன் toḻilāḷaṉ, ெப. (n.)

ெதா லாளி 1, 2 பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

     [ெதா ல் + ஆளன்]

ெதா லாளி

ெதா லாளி1 toḻilāḷi, ெப. (n.)

   1. ேவைலக்காரன்; labourer.

   2.  ைனத் ற ள்ளவன்; a capable

 worker.

   3.  மகன் அல்ல  ஊரப்் ள்ைள; barber.

     [ெதா ல் + ஆளி]

 ெதா லாளி2 toḻilāḷi, ெப. (n.)

   1. ெபான்னாக்கம் ெசய்பவன்; an alchemist.

   2. க வாளி; a magician (சா.அக.);.

     [ெதா ல் + ஆளி]

ெதா

 
 ெதா  toḻili, ெப. (n.)

   ெதா ைல உைடயவள்; career women.

     [ெதா ல் → ெதா ]

ெதா வமம்

ெதா வமம் toḻiluvamam, ெப. (n.)

   ெதா ைலப் ெபா த்தன்ைமயாகக் ெகாண்ட உவைமயணிவைக (தண் . 29);; simile where the point of 
comparison is action (ெச.அக.);.

எ- .

     "அரிமா வன்ன வணங் ைடத ் ப் ற் மா வளவன்"

     "களிற் ைர ெதரீஇப் பாரவ் ெலா க் ன் ஒளித் யங்  மர ன் வயப்  ேபால"

     [ெதா ல் + உவமம்]
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ெதா வைம

 
 ெதா வைம toḻiluvamai, ெப. (n.)

ெதா வமம் பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

     [ெதா ல் + உவைம]

ெதா ெல

ெதா ெல 1 toḻileḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. பணிேயற்றல்; to obtain office, enter upon an occupation.

   2.  ம்  காட்டத ்ெதாடங் தல் (இ.வ.);; to begin doing mischeif.

பணி ற் ேசரந்்  ஆ  ங்கள் ஆவதற் ள் அவன் ெதா ெல த்  ட்டான்.

     [ெதா ல் + எ -,]

 ெதா ெல 2 toḻileḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பணி னின்  லக் தல் (j.);; to dismiss one from office.

     [ெதா ல் + எ -,]

ெதா ேலார்

 
 ெதா ேலார ்toḻilōr, ெப. (n.)

   ெதா லாளர;் artisans, labourers.

     [ெதா ல் → ெதா ேலார]்

ெதா ற்கல்

 
 ெதா ற்கல்  toḻiṟkalvi, ெப. (n.)

   ெதா ைலப் ப ற் க் ம் கல் ; professional education.

     [ெதா ல் + கல் ]

ெதா ற்காய்சச்ல்

 
 ெதா ற்காய்சச்ல் toḻiṟkāyccal, ெப. (n.)

   ெதா ல் ஏற்பட் ள்ள ஒ வரின் வளரச்் ையக் கண்  அேத ெதா ல் ெசய் ம் மற்ெறா வ க்  
ஏற்ப ம் ெபாறாைம; professional jealousy.

     "இவ க்  எந்த  ம த் வ ம் பயனளிக்கா . ஏெனன்றால் இந்தத ்ெதா ற்காய்சச் க்  ம ந்ேத 
இல்ைல".

     [ெதா ல் + காய்சச்ல்]

ெதா ற் ப்

ெதா ற் ப்  toḻiṟkuṟippu, ெப. (n.)

ைனக் ப்  பாரக்்க;see {}.

     "ெபயேர ேயைனத் ெதா ற் ப் ரண் ள் ம்" (ேச .  நாட் ப். 109);.

     [ெதா ல் +  ப் ]

ெதா ற் ைற ேசடம்

ெதா ற் ைற ேசடம் toḻiṟkuṟaivicēṭam, ெப. (n.)

ெதா ற் ைற ேசடவணி பாரக்்க;see {}.

     "அ  ணக் ைற ேசட ம், ெதா ற் ைற ேசட ம் சா க் ைற ேசட ம் ெபா ட் ைற 
ேசட ம் உ ப் க் ைற ேசட ம் என கற் க்கப்ப ம்" ( ரேசா. 171, உைர);.

     [ெதா ல் +  ப் ]
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ெதா ற் ைற ேசடவணி

 
 ெதா ற் ைற ேசடவணி toḻiṟkuṟaivicēṭavaṇi, ெப. (n.)

   அணி லக்கண வைக; a kind of rhetoric.

ஏங்கா ல்ெபா யா நா ம் னேறங் ம்

ங்கா ரிநாடன் ேபாரம்தமா-நீங்கா

வைளபட்டதாளணிகண் மாெற ரந்்த ெதவ்வர்

தைளப்பட்ட தாட்டா மைர

இசெ்சய் ளில் ேசாழ ைடய யாைனகள், ேபாரணி ண்ட மாத் ரத்தாேல, பைகவர ்ேதால் ற்  
லங் டப்பட்டனெரன்ப  க த் .

ேபாரணி ண்  ேபாய்ப் பைகவ டன் எ ரத்் ப் ேபார ்ெசய்தாலா ய ெதா ல்களில் ேபாரணி 
அணிதல் மாத் ரேம க் ைற பா  ளக்  ெசய ல் உயர்  ேதான்றச ்ெசான்னைமயால் இ  
ெதா ற் ைற ேசடவணியா ற் .

     'ஏங்கா ல் ெபா யா நா ம் னல் ேதங் ம் என்ற ம் இவ்வணியைமந் த்தல் காண்க. 

ெதா ற்சாைல

 
 ெதா ற்சாைல toḻiṟcālai, ெப. (n.)

    ைனக் களம்; workshop, place of business, office (ெச.அக.);.

     [ெதா ல் + சாைல]

ெதா ற்பைக

 
 ெதா ற்பைக toḻiṟpagai, ெப. (n.)

   ெதா ற் ேபாட் யால் உண்டான பைக; professional revenge.

     [ெதா ல் + பைக]

ெதா ற்பட் ைக

 
 ெதா ற்பட் ைக toḻiṟpaṭṭigai, ெப. (n.)

   மகளிர ்அைர லணி ம் ஒப்பைனேயா  ய பட் ைக என் ம் அணி; ornament which woman wear in 
their waist.

     [ெதா ல் + பட் ைக. ெதா ல் = ேவைலப்பா , ஒப்பைன]

ெதா ற்ப -தல்

ெதா ற்ப -தல் doḻiṟpaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ெசயற்ப தல்; to be formed, constructed, produced;

 to be operated upon.

   2. ேவைல ற் தல்; to engage in an office, enter upon a work.

     [ெதா ல் + ப -,]

ெதா ற்ப த் ஞ்ெசால்

 
 ெதா ற்ப த் ஞ்ெசால் toḻiṟpaḍuttuñjol, ெப. (n.)

   ஏவல் ைன; verb denoting, command.

     "ெசாற்ெபா  ெளல்லாந் ெதா ற் ப த் ஞ் ெசால்லாேன உணரத்ற்பாலன" ( .ேபா.பா. அைவயடக் 
மாஞ்.  வா நா.); (ெச.அக.);.

     [ெதா ல் + ப த் ம் + ெசால்]
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ெதா ற்பண்

ெதா ற்பண்  toḻiṟpaṇpu, ெப. (n.)

   ெசய்ைக க் ம் பண் ச ்ெசால்; action, considered as a quality nadattal dist. fr. {}.

     "பண் கள் ணப்பண் ந் ெதா ற் பண் ம் ஆ ய இரண்ட ள் அடங் மா ம்" (நன். 442,  த்.);

     [ெதா ல் + பண் ]

ெதா ற்ப ல்

 
 ெதா ற்ப ல்  toḻiṟpayilvu, ெப. (n.)

    ைன ேமன்ேம ம் நிகழ்ைக ( வா.);; repeated action (ெச.அக.);.

     [ெதா ல் + ப ல் ]

ெதா ற்பா

 
 ெதா ற்பா  toḻiṟpāṭu, ெப. (n.)

   ேவைல (யாழ்.அக.);; labour.

     [ெதா ல் → ெதா ற்பா ]

ெதா ற் ரட்

 
 ெதா ற் ரட்  toḻiṟpuraṭci, ெப. (n.)

    ய க களின் கண் ப்பால் ெதா ல் ைற ல் ஏற்பட்ட ெப ம் மாற்றம்; industrial revolution.

     [ெதா ல் +  ரட் ]

ெதா ற் ைலயர்

ெதா ற் ைலயர ்toḻiṟpulaiyar, ெப. (n.)

    ழ்சச்ா யர ்(கன்மசண்டாளர)்;; one who is considered an outcaste because of his base actions.

     "ெகாைலத் ெதா ைன ைடயவரா ய மாக்கள் ெதா ற் ைலயரா வர"் ( றள், 329, மணக்.);.

     [ெதா ல் +  ைலயர]்

ெதா ற்ெபயர்

ெதா ற்ெபயர ்toḻiṟpeyar, ெப. (n.)

   1.  ைனப் ெபயர;் verbal noun.

     "ஞகாைர ெதா ற்ெபயர ் ன்னர ்அல்ல  ளப் ம் ேவற் ைமக் கண் ம்" (ெதால். எ த் . 296);.

   2.  ைனயா லைண ம் ெபயர;் personal noun derived from a verbal root.

     "ெதா ற்ெபயரா  ேனகாரம் வ த ம்" (ெதால். ெசால். 141);.

     [ெதா ல் + ெபயர]்

ெதா ற்ேபட்ைட

 
 ெதா ற்ேபடை்ட toḻiṟpēṭṭai, ெப. (n.)

    ப் ப் ப ந்  ல ப் ேபரள ல் ெதா ற்சாைலகள் அைமப்பதற்காக அர  
ஏற்ப த் த் தந் க் ம் இடம்; cluster of industries in a place set aside by the government; industrial estate.

     [ெதா ல் + ேபடை்ட]
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ெதா ற்றன்ைம

 
 ெதா ற்றன்ைம toḻiṟṟaṉmai, ெப. (n.)

   ெதா ள்ள பல தமான தன்ைமகைள உள்ளவாேற அலங்கரித் க் வதா ய அணி வைக; a 
kind of rhetoric.

     [ெதா ல் + தன்ைம]

ழ்ந்  ரன்றண  வாசந் ைதந்தா த்

தாழ்ந்  ம கரந்்  தாத ந் ம் -  ழ்ந்தெப ம்

பாசத்தார ்நீங்காப் பரஞ் டரின் ைபங்ெகான்ைற

வாசத்தார ்நீங்காத வண் .

   இஃ  இலக் யத் ற் பான்ைம;இலக்கணத் ள்ேள ப ன்  வ வெதனக் ெகாள்க.

ெதா ற்

 
 ெதா ற்  toḻiṟṟu, ெப. (n.)

   ெதா ைல உைடய ; that which has job.

     [ெதா ல் +   → ெதா ல்  → ெதா ற்  ( ப்  ைன ற் );]

ெதா ற் ைற

ெதா ற் ைற toḻiṟṟuṟai, ெப. (n.)

   1. வணிகம் (யாழ்.அக.);; trade, business.

   2. ெதா ற்சாைல பாரக்்க;see {}.

     [ெதா ல் +  ைற]

ெதா ன் தல்

ெதா ன் தல் doḻiṉmudal, ெப. (n.)

   ஏ தற் ரிேயான்; directing agent.

     "ஏவற் க த்தாைவத் ெதா ன் த ெலன் ம்" (நன். 29, சங்கர.);.

     [ெதா ல் +  தல்]

ெதா ன்ெமா

 
 ெதா ன்ெமா  toḻiṉmoḻi, ெப. (n.)

    ைனசெ்சால் ( ன்.);; verb.

     [ெதா ல் + ெமா ]

ெதா இ

ெதா இ toḻīi, ெப. (n.)

   1. ெதா ல் ெசய்பவள் (க த். 103,40);; working woman.

   2. பணிப்ெபண்; maid servant, female slave.

     "ெதா இ ட ண்ணார"் ( பஞ். 38);.

     [ெதா ல் + இ]
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ெதா

ெதா 1 doḻudal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வணங் தல்; to worship, adore, pay homage to.

     "ெதா தைக ள் ம் பைடெயா ங் ம்" ( றள், 828);.

   க.  ளில்;ம.  க

     [ ல் →  ள் → ெதாள் → ெதா ]

 ெதா 2 toḻu, ெப. (n.)

   1. மாட் க்ெகாட் ல்; cattle stall, manger.

     "ஏ ெதா உப் த்தனர"் (க த். 1௦1);.

   2. பட் மா கைள அைடக் டம்; pound.

   3.   ற்றவாளிக க் த் தண்டைனயாகக் கால்கைள மாட்  ைவக் ம் டை்டெயன் ம் 
மரசச்ட்டம்; stocks.

   4.  ைறக் டம்; prison.

     "வ ற் ற் ெறா ைவப் ரித் " ( வ். ெபரியாழ். 5,2,3);.

   5. இல்வாழ்க்ைக; married life.

     "ெதா ற் ேறான் ய ேதாம  ேகவலக் ழவன்" ( வக. 856);.

   6.  ட்ட ேநாய் வைக; a kind of leprosy.

     " க்கத் ெதா ேநா ெய பேவ" (நால , 123);.

   7. ெதா  பஃ

   8. கட ் ைவ க் ம் ஏணி; stand for toddy jars.

     "ெதா ற் டக்கணீ ெகாண் வா" ( .ெவ. 1,4);.

   9. உழைலமரம் ( டா);; tumpike.

   10. காட்  லங் கைள அைடக் ங் ; cage for wild animals.

     "ெதா னிற் யனான்" (கம்பரா.  லபல. 181);.

   11. நீரந்ிைல (இலக்அக);; tank, pond.

     [ ல் →  ள் → ெதாள் → ெதா  (ேவ.க. 258);]

ெதா க்கட்ைட

ெதா க்கடை்ட toḻukkaṭṭai, ெப. (n.)

ெதா 2, 3 பாரக்்க;see {}.

     [ெதா  + கடை்ட]

ற்றவாளிக க் த் தண்டைனயாகக் கால்கைள மாட்  ைவக் ம் டை்ட என் ம் மரசச்ட்டம் 
(ேவ.க. 284);.

ெதா க்கண்ணி

ெதா க்கண்ணி1 toḻukkaṇṇi, ெப. (n.)

   ம ந் ப் ; a quintessence salt useful in medicine (சா.அக.);.

 ெதா க்கண்ணி2 toḻukkaṇṇi, ெப. (n.)

   ெதன்னிந் ய மைலகளின் ேமல் ைளக் ம் ம ந் ப் ; a medical drug found on hills in South India 
(சா.அக.);.
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ெதா க்கண்ணிப்பால்

 
 ெதா க்கண்ணிப்பால் toḻukkaṇṇippāl, ெப. (n.)

   ஒேர தா ன் ைலப்பால்; breast milk of a particular woman or of one and the same woman (சா.அக.);.

     [ெதா கண்ணி + பால்]

ெதா க்கல் ர்

 
 ெதா க்கல் ர ்toḻukkallīr, ெப. (n.)

   ெதா மாட்டாதவர;் person who do not worship.

ெதா க்கன்

ெதா க்கன் toḻukkaṉ, ெப. (n.)

   அ ைம; slave.

     "ெதா க்க ெனன்ைன ஆள் ர"் (அ ட்பா. ii,   ெகா ண்.7);.

     [ெதா  → ெதா க்கன்]

ெதா க்ெகாட்டான்

 
 ெதா க்ெகாட்டான் toḻukkoṭṭāṉ, ெப. (n.)

   நான் ைலக் வந் ; four leaved soapnut (சாஅக.);.

ெதா கள்ளன்

ெதா கள்ளன் toḻugaḷḷaṉ, ெப. (n.)

   பாசாங்  ெசய்பவன்; fawning hypocrite.

     [ெதா  + கள்ளன்]

   2. கற் ல்லாதவன் ( டா.);; immoral woman.

   3. பணிப்ெபண்; maidservant.

     "ெதா த்ைதயாற் றப்ப ம்" (நால , 326);.

     [ெதா  → ெதா த்ைத]

ெதா த்ைத
ெதா த்ைத2 toḻuttai, ெப. (n.)

   ெசா க ள் கப் ெபரிய ; kind of skin disease which has itching sensation ( னவ.);.

ெதா த -தல்

ெதா த -தல் doḻudagudal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. நன்  ம த்தல்; to esteem, admire.

     "ெதாண்ைட ங் கனி த் ந் ெதா தக வணிந் " ( வக. 2076);.

   2.  ம் தல்; to love, desire.

     "களிற்ெறாடா த் ெதா தகக் க ப்பர"் ( வக. 2807);.

     [ெதா  + த -,]

ெதா த ெதய்வம்

ெதா த ெதய்வம் doḻudagudeyvam, ெப. (n.)

   அ ந்த ; Arundhati as worthy of worship.

     "ெதா த  ெதய்வ மன்னாள்" ( வக. 1912);.

     [ெதா த  + ெதய்வம்]
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ெதா தைக

ெதா தைக1 doḻudagai, ெப. (n.)

   இ ைக த் க் ம் ைக; worshipping, by folded hands.

     "ெதா தைக ள் ம் பைடெயா ங் ம் ஒன்னார ்அ தகண் ணீ ம் அைனத் " ( றள், 828);

     [ெதா  → ெதா த + ைக]

 ெதா தைக2 doḻudagai, ெப. (n.)

   ெதாழத்தக்க நிைல ல் என்  ெபா ள்ப ம் ெசால்; to esteem, admire.

     "கன்ென ல் வள  ெளல்லா யாண் த் ெதா தைக ளங் ம் யாண்ேட" (ெத. க. ெதா. பக். 7);

     [ெதா  + தைக]

இசெ்சால் தல் இராசராசன் ெமய்க் ரத்் ல் இடம்ெபற் ள்ள .

ெதா தைக ர்

 
 ெதா தைக ர ்doḻudagaiyīr, ெப.எ. (adv.)

   வணக்கத் ற் ரி ர;் his worshipped, a respective term.

     [ெதா தைக → ெதா தைக ர]்

ெதா தைண

 
 ெதா தைண doḻudaṇai, ெப. (n.)

த தைண பாரக்்க;see {}. (சா.அக.);.

ெதா

ெதா  doḻudi, ெப. (n.)

   1.  ட்டம்; multitude, crowd, herd.

     "இ ம் த் ெதா ெயா "

ெதா ம்பாள்

ெதா ம்பாள் toḻumbāḷ, ெப. (n.)

ெதா ம்பன் பாரக்்க;see {}.

     "ெதா ம்பாளாக ேவாைல ெகா க் ேம" (ெவங்ைகக்ேகா. 332);.

     [ெதா  → ெதா ம்பாள்]

ெதா ம்பாளன்

ெதா ம்பாளன் toḻumbāḷaṉ, ெப. (n.)

ெதா ம்பன் பாரக்்க;see {}.

     "ெதா ம்பாள ெரய்ப் னில் ைவப்பேன" ( வாச. 5, 98);.

     [ெதா ம்  + ஆளன்]

ெதா ம்

ெதா ம்  toḻumbi, ெப. (n.)

   அ ைமப்ெபண் (நன். 304. ம ைல);; slave-woman.

     [ெதா  → ெதா ம் ]
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ெதா ம்

ெதா ம்  tolumbu, ெப. (n.)

   1. அ ைம ( வா.);; slavery, servitude.

   2. அ ைமத் ெதா ல்; servile work, drudgery.

   3. அ ைமயாள்; slave.

     "பலவாேற ெதா ம்பா  மங் " ( .ேபா. 1,3);.

   4. கட ளின் அ ளிப்பா ; devotion to the service of God.

     "ெதா ம்பாயாரக்் களித்தால்" ( வ்.  வாய். 3,1,9);.

     [ெதா  → ெதா ம் ]

ெதா மகளிர்

ெதா மகளிர ்toḻumagaḷir, ெப. (n.)

    ற்ேறவல் மகளிர;் maidservants.

     "  ெதா மகளி ரஞ்சனம் ெபய் ம்" (ஐங் . 16);.

     [ெதா  + மகளிர]்

ெதா மரம்

 
 ெதா மரம் toḻumaram, ெப. (n.)

   ெதா க் கடை்ட (உ.வ.);; stocks.

     [ெதா  + மரம்]

ெதா மைற

ெதா மைற toḻumaṟai, ெப. (n.)

   உடெலங் ஞ் வட்டங்கள் வதா ய மாட் க் ற்றவைக (மாட் வா. 19);; a defect of cattle in which 
there are small round patches all over the body.

     [ெதா  + மைற]

ெதா மா

ெதா மா 1 toḻumāṭu, ெப. (n.)

   1. சல் க்கட்  மா ; bull trained for the baiting sport.

   2. சல் க்கட்  (E.T.iii,89);; sport of bull-baiting (ெச.அக.);.

     [ெதா  + மா ]

 ெதா மா 2 toḻumāṭu, ெப. (n.)

   பட்  மா ; straying cattle.

     [ெதா  + மா ]

ெதா வம்

ெதா வம் toḻuvam, ெப. (n.)

   மாட் க் ெகாட் ல்; cattle stall, manger.

     "பல்லான் ெதா வத் மணிக் ரேல" ( ந். 190);. ெதா வம் ந்த மா  சாணி டாமற் ேபாமா 
(பழ.);.

ம வ. பட் , கட் த்த

   ம. ெதா ட் ;   ெத.ெதார்  பட் ;பட. ேதா

     [ ள் → ெதாள் → ெதா  → ெதா  → ெதா வம்]
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ெதா வர்

ெதா வர ்toḻuvar, ெப. (n.)

   1. ெதா ல் ெசய்வார;் servants.

     "நீரத்ெ்த  நிைரத் ெதா வர"் (ம ைரக். 89);.

   2. உழவர;் agriculturists, plough men.

     "ெநல்லரி ெதா வர"் ( றநா.2௦9);.

     [ெதா வன் → ெதா வர ்(ேவ.க. 285);]

ெதா வைற

ெதா வைற toḻuvaṟai, ெப. (n.)

   மாட் க் ெகாட் ல்; cattle-shed.

     "ெதா வைற வவ் க் கன் ைடப் ெப நிைர மன் நிைற த உம்" (அகநா.253);.

     [ெதா  + அைற]

ெதா வன்

ெதா வன் toḻuvaṉ, ெப. (n.)

   1. ப ரி ேவான்; cultivator, husbandman.

   2. ெதா லாளி; a workman, artisan.

ெதா வாெனல்லாம் உ வான் தைலக்கைட ல் (பழ.);.

ம வ. உழவன்,  யானவன்

     [ெதா  → ெதா வன்]

ெதா வா

ெதா வா  toḻuvāṭu, ெப. (n.)

   1. வழக்கம்; habit.

இேத உனக் த் ெதா வாடாப் ேபாச் .

   2. இயற்ைக; nature.

     [ெதா  + வா ]

ெதா ல்மாட் -தல்

ெதா ல்மாட் -தல் doḻuvilmāṭṭudal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

ெதா ல -த்தல் பாரக்்க;see {}.

     [ெதா  + இல் + மாட் -,]

ெதா ல -த்தல்

ெதா ல -த்தல் toḻuvilaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கடை்ட ல த்தல் (உவ.);; to confine in the stocks, as a criminal.

     [ெதா ல் + அ -,]

ெதா க்கடை்ட பாரக்்க

ெதா ளிப் சல்

ெதா ளிப் சல் toḻuviḷippūcal, ெப. (n.)

   வ பாட்  ழக்கம்; loud shouts of praise.

     " றேவாரிறந்த ெதா ளிப் ச ம்" (மணிேம. 6:75);.

     [ெதா  +  ளி +  சல்]
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ெதா

ெதா 1 toḻuvu, ெப. (n.)

   வணங் ைக; worshipping, adoration.

     'கால்வாய்த் ெதா " (ஆசாரக். 63);.

     [ெதா  → ெதா ]

 ெதா 2 toḻuvu, ெப. (n.)

   மாட் க்ெகாட் ல்; cattle stall.

     [ெதா  → ெதா ]

ெதா ரம்

 
 ெதா ரம் toḻuvuram, ெப. (n.)

   ஆ மா  த யவற் ன் சாணம்; manure.

     [ெதா  + உரம்]

ெதா ைவ

 
 ெதா ைவ toḻuvai, ெப. (n.)

   ம ; deep place in a river or a channel.

     [ெதா  → ெதா ைவ]

ெதா ைன

ெதா ைன1 toḻuṉai, ெப. (n.)

    ட்டேநாய் வைக; a kind of leprosy.

     "ஊ  ெதா  ைன ன்" (ஞானா. 19, 6);.

 ெதா ைன2 toḻuṉai, ெப. (n.)

   ய ைன; the river Jumuna.

     "வார் னற் ெறா ைன வாரம்ண லகன் ைற" (அகநா. 59);.

ெதாள்( )

ெதாள்( )1 doḷḷudal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ைளத்தல்; to perforate, bore with an instrument.

     "ெசந் த் ெதாட்ட க ந் ைளக் ழ ன்" (ெப ம்பாண். 129);.

     [ ல் →  ள் → ெதாள்]

 ெதாள்( )2 doḷḷudal,    8 ெச. . . (v.i.)

   ெந ழ்தல் ( ன்.);; to become weak, infirm.

     [ ல் →  ள் → ெதாள்]

ெதாள்கல்

 
 ெதாள்கல் toḷkal, ெப. (n.)

    ைளக்ைக ( ங்.);; perforating.

     [ ல் →  ள் → ெதாள்  → ெதாள்கல்]
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ெதாள்

ெதாள்  toḷku, ெப. (n.)

    ைள ள்ள வைல; net for trapping.

     "ெதாள் ன்றைல ெயய் ய மாெனன" (கம்பரா. சடா . 13௦);.

   2. ேதாண்டப் பட்ட ேச ; slush, mire.

     "யாைன ெதாள் ெகா ங் டந்த ெதன்ன" (கம்பரா. வா வ. 73); (இலக்.அக.);.

   3. பள்ளம் ( ன்.);; excavation, pit.

     [ ள் → ெதாள் → ெதாள்  (ேவ.க. 283);]

ெதாள்ளம்

ெதாள்ளம் toḷḷam, ெப. (n.)

   1. ெதப்பம் ( வா.);; float, raft.

     "ேதரக் ர ்ெதாள்ள மா களா" ( நாயக . 37, 33);.

   2. ேச ; mud, mire.

     "ெதாள்ளத் ன் வைளபாய்ந் தா ங் கடெலன" (இர . இலவணன். 15);.

     [ ள் → ெதாள் → ெதாள்ளம்]

ெதாள்ளல்

 
 ெதாள்ளல் toḷḷal, ெப. (n.)

    ைள (உவ.);; hole (ெச.அக.);.

     [ ள் → ெதாள் → ெதாள்ளல்]

ெதாள்ளற்கா

 
 ெதாள்ளற்கா  toḷḷaṟkātu, ெப. (n.)

ெதாள்ைளக்கா  பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

     [ெதாள்ைளக்கா  → ெதாள்ளற்கா ]

ெதாள்ளற்சரரீம்

ெதாள்ளற்சரீரம் toḷḷaṟcarīram, ெப. (n.)

   1. ப த்த உடம் ; flabby body.

   2. ெம ந்த உடம் ; weak body (சா.அக.);.

     [ெதாள்ளல் + சரீரம்]

 Skt. {} –> த. சரீரம்.

ெதாள்ளா

ெதாள்ளா  toḷḷāṭi, ெப. (n.)

   1. ந ந்ேதான்; weak, infirm person or thing.

   2. ெந ழ்ந்த உடல்வா  ெகாண்டவன்-ள்- ; flaccid person or beast.

   3. ந ைக; growing lax, as the muscles.

     [ெதாள் → ெதாள்ளா ]

ெதாள்ளா -தல்

ெதாள்ளா -தல் doḷḷāṭudal,    6 ெச. . . (v.i.)

   1. வ  தளரத்ல் ( ன்.);; to become weak.

   2. தள்ளா தல்; to move with falterring steps, as an aged person.

     [ ள் → ெதாள் → ெதாள்ளா ]
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ெதாள்ளா ரம்

ெதாள்ளா ரம் toḷḷāyiram, ெப. (n.)

   ஒன்ப  ; nine hundred.

     "ெதாள்ளா ரங் க ம்ேபாரக்்கைண ரந்தான்" (கம்பரா.  ம்பைல. 124);.

ம. ெதாள்ளா ரம்

     [ெதாள் + ஆ ரம்]

ெதாண்  பாரக்்க

ெதாள்ளி

ெதாள்ளி toḷḷi, ெப. (n.)

   ேச ; mud, soft mire.

     "ைம ைழத்தன்ன ெதாள்ளியஞ் ெச ல்" (கல்லா. 36, 1);.

     [ெதாள் → ெதாள்ளி)

ெதாள்ளிய -த்தல்

ெதாள்ளிய -த்தல் toḷḷiyaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெதாளிய -த்தல் பாரக்்க;see {}.

   2. ெக த்தல்; to damage, as one's reputation (ெச.அக);.

     [ெதாள்ளி + அ ]

ெதாள்ைள

ெதாள்ைள toḷḷai, ெப. (n.)

   1.  ைள; hole.

     "ெதாள்ைளப் லாற்ைப" ( ப் . 289);.

   2.  ; pit.

     "ெதாள்ைள மன்றத் தாங்கண்" ( றநா. 333);.

   3.  ைள ைடப்ெபா ள் (யாழ். அக.);; anything tubular.

   4. மரக்கலம் ( வா);; sailing vessel.

   5.  ற்றம்; fault, defect.

     "ெதாள்ைள ணர் ன் னவரக்ள் ெசால் ன்" ( வக. 496);.

   6. மரக்கால் (ைதலவ. ைதல. 135, 17);; standard measure of capacity.

   7. அ யாைம; ignorance.

     "ெதாள்ைள த்தலரந்்த ெநஞ் ற் றக்கன்" ( ரம் . தக்கன்ேவ. 6);.

   ம. ெதாள்ள;க., பட. ெதாள்ெள

     [ ல் → ெதாள் → ெதாள்ைள]

ெதாள்ைளக்காதர்

 
 ெதாள்ைளக்காதர ்toḷḷaikkātar, ெப. (n.)

   ஊரே்தா ம் ரிந்  த்தைள ஏனம் ற் ெமா  லத்தார ்(இ.வ.);; a caste of itinerant vendors of brasware 
from Tirunelvely and Palghat, as having pierced ear-lobes (ெசஅக.);

     [ெதாள்ைளக்கா  → ெதாள்ைளக்காதர]்

ெதாள்ைளக்கா

ெதாள்ைளக்கா  toḷḷaikkātu, ெப. (n.)

   1. ெப ந் ைள ள்ள கா ; ear with a big perforation in its lobe, opp. to {}.

   2. அணி நீங் ய ெதாைளக்கா ; perforated ear left unadorned and empty.

     [ெதாள்ைள + கா ]
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ெதாள்ைளக்கா செ்சட்

 
 ெதாள்ைளக்கா செ்சட்  toḷḷaikkātucceṭṭi, ெப. (n.)

   கற்சட்  வணிகர;் trader in stone - vessels.

     [ெதாள்ைள + கா  + ெசட் ]

ெதாளத்

 
 ெதாளத்  toḷatti, ெப. (n.)

   தளத் ; loose-fitting.

     [ெதாள் → ெதாள → ெதாளத் ]

ெதாளெதாள-த்தல்

ெதாளெதாள-த்தல் doḷadoḷaddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.  ைள ல் இ க்கமா ல்லாைம, தளரத்ல்; to be loose-fitting, lax.

   2. இள ப் ேபாதல்; to be soft, as from over-ripeness, from moisture;

 to be thin, as pap.

   3. உள தல்; to babble, rattle away.

     "அவன் ெதாளெதாளக் றான்".

   4. மன உ யற்  இ த்தல்; to waver, to be undecided.

     [ெதாள் → ெதாளெதாள]

ெதாள ெதாளத்தலாவ  ைள ன்கண் ஒன்  இன்ெனான் ள் இ கப் ெபா ந்தாதவா  இ த்தல்.

ெதாளெதாளப்

 
 ெதாளெதாளப்  doḷadoḷappu, ெப. (n.)

   ெந ழ் ; slakness, looseness.

     [ெதாளெதாள → ெதாளெதாளப் ]

ெதாளெதாெளனல்

ெதாளெதாெளனல் doḷadoḷeṉal, ெப. (n.)

   1. ெந ழ் க் ப் ; expr. of being slack, loose.

   2. உள தற் ப் ; rattling talk.

     "ெதாளெதாள ெவன்  ேப றான்".

     [ெதாளெதாள + எனல்]

ெதாளாபாரம்

 
 ெதாளாபாரம் toḷāpāram, ெப. (n.)

   பைழய ெசயல் (இ.வ.);; ancient thing or affair.

ெதாளாமணி

 
 ெதாளாமணி toḷāmaṇi, ெப. (n.)

    ைளக்காத  மணி; a pearl which is not pored.

     [ ள் → ெதாள் + ஆ + மணி. 'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல]
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ெதாளி

ெதாளி1 toḷi, ெப. (n.)

ெதாள்ளி பாரக்்க;see {}.

உழா ண்ெடாளி ( லப். 1௦, 12௦);.

     [ெதாள் → ெதாள்ளி → ெதாளி]

 ெதாளி1 toḷi, ெப. (n.)

   உழ  ெசய்வதற்காக நீரக்ட்டப்ெபற்றவயல்(ேசைடநிலம்);; field filed with water to prepare it for sowing.

ம வ, நீரக்ட்டல்

     [ ( த்தல்);- ளி-ெதாளி]

 ெதாளி2 toḷi, ெப. (n.)

கச தங் ம் தல் பாத் ,

 first section of the field where the sediment stagnates.

     [ ளி-ெதாளி]

ெதாளிகலக் -தல்

ெதாளிகலக் -தல் doḷigalaggudal,    8 ெச. . . (v.i.)

ெதாளிய -த்தல் பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

     [ெதாளி + கலக் -,]

ெதாளிப்ப வம்

 
 ெதாளிப்ப வம் toḷipparuvam, ெப. (n.)

ெதாளி ைரப்  பாரக்்க;see {}. (ெச.அக.);.

     [ெதாளி + ப வம்]

ெதாளிய -த்தல்

ெதாளிய -த்தல் toḷiyaḍittal,    4 ெச. . . & ெச. ன்றா  (v.i. & v.t.)

   வய ற் ேச  கலக் தல்; to plough a flooded field.

ம வ. ேசைடேயாட் தல்

     [ேச  → ேச ]

ெதாளி ச் ன்னம்

 
 ெதாளி ச் ன்னம் toḷivicciṉṉam, ெப. (n.)

ரற்கம்மல் பாரக்்க;see {} (சாஅக.);.

ெதாளி ைரப்

ெதாளி ைரப்  toḷiviraippu, ெப. (n.)

   வயைலச ்ேசறாக்  ைதக்ைக; sowing in the slush of a field, opp. to puluti-viraippu (ெசஅக.);.

     [ெதாளி1 + ( ைதப்  → );  ைரப் ]

ெதா க்

ெதா க் 1 doḷukkudal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெதா த்தல்; to tie loosely.

   2. தளரக் கட் தல்; to wear or attach loosely, as clothes.

 ெதா க் 2 toḷukku, ெப. (n.)

   ஊழற் சைத த்தவன் (இ.வ);; flabby person.
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ெதா க் க்ெகாண்ைட

 
 ெதா க் க்ெகாண்ைட toḷukkukkoṇṭai, ெப. (n.)

   அ ழ்ந்த ம ர்  ( ன்.);; loosened coil of a woman's hair.

     [ெதா க்  + ெகாண்ைட]

ெதா த்ைத

 
 ெதா த்ைத toḷuttai,     ன் வைக; a kind of fish.

ெதாைள-த்தல்

ெதாைள-த்தல் toḷaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ைள தல்; to perforate, bore.

     "மணித் ேதாைள ந் ெதாைளத்தான்" (கம்பரா. நி ம்பைல. 123);.

   2. ெதாந்தர  ெசய்தல் (இவ.);; to tease.

   3. ெசய்  ெதரிதற் ெபா ட்  ஆழம் பாரத்்தல் (இவ.);; to probe.

     [ ைள → ெதாைள]

ெதாைள

ெதாைள2 toḷai, ெப. (n.)

   1.  ங் ல்; bamboo.

   2. ஒடை்ட; opening, hole.

     "ெதாைள ெகாடாழ் தடக்ைக" (கம்பரா.  த் ர. 29);.

   3. கண்; eye.

   4. உட் ைள; a cavity in a sore or an ulcers.

   5. ெபண்; woman.

     [ ைள → ெதாைள (ேவ.க. 284);]

ெதாைளக்கா

 
 ெதாைளக்கா  toḷaikkātu, ெப. (n.)

ெதாள்ைளக்கா  பாரக்்க;see {} (சாஅக.);

     [ ைள → ெதாைள + கா ]

ெதாற்பதம்

ெதாற்பதம் doṟpadam, ெப. (n.)

ெதாம்பதம் பாரக்்க;see tompadam.

     "ெதாற்பத ேம த் ரிசற் " ( மந். 1421);.

ெதாற்றம்

ெதாற்றம்  toṟṟambu, ெப. (n.)

   ஊ ச ்ெசல்லாமல் உடம் ன் ேமல்ப ம் அம் ; arrow which causes only a surface wound.

     'அ  தன்னி ம் ெதாற்றம்பன் க்ேக ம பா வத் ைதப்ப மா ந்த ' ( வ். இயற்.  த். 75, 
யா. பக். 385);.

     [ெதாற்  + அம் ]
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ெதாற்

ெதாற்  toṟṟi, ெப. (n.)

   1. ஏ ைக; to climb.

   2. ஒட் ; combine.

   3. ெதாற்றேனவல்; commanding word.

   4. பற் ; grip.

   5. ெபா த் ; joint.

   6.  ைலக்ைகேயாடைணத்த மரம்; a piece of wood attached to the hip of roof.

ெதாற்

ெதாற் 1 doṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெதா த்தல்; to attach, tack.

     "அதன் க த் ேல காக்ைகப் ெபான்ைனத் ெதாற் " (ஈ . 3, 1, 1௦);.

   2. ஒட் தெ்தாடரத்ல்; to affect, as a contagious disease,

ெதாற் ேநாய்.

 ெதாற் 2 doṟṟudal,    7 ெச. . . (v.i.)

   1. படரத்ல்

     [ to spread, as a vine.

     " ைர ர ்தவந்ெதாற்  ெகாள்ெகாம் ெப ந் ெதய்வ னி" (உபேதசகா.  வ ண்ணிய. 93);.

   2. ைககால்களால் பற் ேய தல்; to climb.

 ெதாற் 3 doṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பற் த்தல்; to be connected with.

     "இங் க் க க் ற அகங்காரம் ஸ ஷ்மசரீரம் மள ம் இவைனத ்ெதாற் க் டக் ம்" (ரஹஸ்ய. 
959);.

 ெதாற் 4 toṟṟu, ெப. (n.)

   1. ெதாடர் ; connection.

     "கரப்்பத் ேல ெதாற் ல்லாைம" ( வ். ப்பா.5,  யா. 82);.

   2. ேநா ன் ஒட் த் ெதாடர் ; contagion.

   3.  ைலக்ைகேயா  அைணத்த மரம் (யாழ்.அக.);; a piece of wood attached to the hip of a roof.

ெதாற் க்காய்சச்ல்

ெதாற் க்காய்சச்ல் toṟṟukkāyccal, ெப. (n.)

   ஒட் க் காய்சச்ல்; contagious fever, epidemic fever.

   2. மாரிக் காய்சச்ல்; plague pertilence (சாஅக);.

     [ெதாத்  → ெதாற்  + காய்சச்ல்]

ெதாற் த்ெதா

 
 ெதாற் தெ்தா  toṟṟuttoḍisu, ெப. (n.)

    ைழ (யாழ்.அக);; triffling error.

     [ெதாற்  + ெதா ]
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ெதாற் ேநாய்

ெதாற் ேநாய் toṟṟunōy, ெப. (n.)

   1. ஒ வைரத ்ெதா வ னா ம் ைட நாற்றத்ைத கரவ்தா ம் ஒ வரிட ந்  மற்ெறா  வ க்  
ஒட் ம் ேநாய்; disease communicated by mediate or immediate contact or by eflluvia from one person to another person-
contagious disease.

   2. பைழய ேநாய்; an old disease.

   3.  ட்டம்; leprosy.

ெதாற் ேநாயாளி

 
 ெதாற் ேநாயாளி toṟṟunōyāḷi, ெப. (n.)

   ஒட் ேநா ற்றவன்; one attacked of contagious disease (சா.அக);.

     [ெதாத்  → ெதாற்  + ேநாயாளி]

ெதாற் ப்பல்

ெதாற் ப்பல் toṟṟuppal, ெப. (n.)

    யாகத் ேதான் ம் பல் ( வ். ெபரியாழ். 11,  யா. பக். 13);; irregular, extra tooth.

     [ெதாற்  + பல்]

ெதாற் ேரா

 
 ெதாற் ேரா  toṟṟurōki, ெப. (n.)

ெதாற்  ேநாயாளி பாரக்்க;see {} (ெச.அக.);.

     [ெதாற்  + ேரா ]

 Skt. {} –→ த. ேரா

ெதாற் யா

 
 ெதாற் யா  toṟṟuviyāti, ெப. (n.)

ெதாற் ேநாய் பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

     [ெதாற்  +  யா ]

 Skt. {} –> த.  யா

ெதாறட்

 
 ெதாறட்  toṟaṭṭu, ெப. (n.)

றட்  பாரக்்க;see {}.
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ெதா

ெதா 1 toṟu, ெப. (n.)

   1. ஆ ன் ட்டம்; herd of cows.

     "ெதாைகம  ெதா ைவயா ந் ேதான்றல்" ( வக. 474);.

   2. ெதா  ( ங்.);; cattle-stall.

   3. இைடசச்ா ; shepherd caste.

     "நலத்த  ெதா ள்ேளன்" ( வக. 477);.

   4.  ட்டம் ( ங்.);; crowd, multitude.

     "பைடப்ெப ந் ெதா ெவா ம் படரந்் " (கந்த .  த்த.  தனாட் 15);.

   5.   (யாழ்.அக.);; plenty, abundance.

     [ெதா  → ெதா ]

 ெதா 2 toṟu, ெப. (n.)

   1. அ ைமயாள் ( ங்.);; slave.

   2. அ ைமத்தனம் (W.G.);; slavery (ெசஅக);.

     [ெதா  → ெதா ]

 ெதா 3 toṟu, இைட. (part.)

   தான் ணரந்்த ெமா ன் ெபா ண்ைம ைனப் பலவாக்  அ த்த த்  ஆங்காங்ேக என்பனபட 
நிற் ம் ஒரிைடசெ்சால்; a distributive suffix of place, time.

     "ந ெறா ம் னயம் ேபா ம்" ( றள், 783); (நன். 420, ம ைல);.

ெதா த்

ெதா த்  toṟutti, ெப. (n.)

   இைடச் ; shepherdess.

     "ெதா த் யர ் ைகத்  நின்றார"் ( வக. 488);.

     [ெதா  → ெதா  → ெதா த் ]

ெதா ெதா ெவனல்

ெதா ெதா ெவனல் doṟudoṟuveṉal, ெப. (n.)

   1. ஒயா  ேப தல்; gossipping indulging in lengthy, discourse.

   2. பயன்படா  ேப தல்; talking much and with little purpose.

     'ெதா ெதா ெவன்  ேபசாேத' (சா.அக.);.

ம வ. ெதாணெதாண

     [ெதா  + ெதா  + எனல்]

ெதா நிைல

ெதா நிைல toṟunilai, ெப. (n.)

   1. ஆக்கள் (ப க்கள்); கட் ம் ெகாட்டம்; shed.

     "எம் ர ்எல்லாசே்சர ெதா  நிைல ம்" (S.I.I.vi.167);.

     [ெதா  + நிைல]
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ெதா ப்பட்

 
 ெதா ப்பட்  toṟuppaṭṭi, ெப. (n.)

   ஆ ரம் மா கள் அைடக்கப்ெப ம் அள ள்ள நிலம், ஒ  ெதா ப்பட்ட நிலம்; a measure of land, as 
sufficient for thousand cattle to fold.

     "ெபாத்தனம் ழரக் ம் ெதா ப்பட்  நிலம் த்தாரக்ள்" (ெசங்கம் ந கற்கள் – கல்ெவட் );.

     [ெதா  + பட் ]

ெதா ப் -தல்

ெதா ப் -தல் doṟuppudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அலப் தல்; to harass.

     [ெதாணப்  – ெதா ப் ]

ெதா ப்ேபா-தல்

ெதா ப்ேபா-தல் toṟuppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   ஆநிைர கவரப்ப தல்; to be captured in herds, as cattle.

மா  ெதா ப் ேபாகா நிற்க (ெச.அக.);.

     [ெதா  + ேபா]

ெதா வத்

 
 ெதா வத்  toṟuvattu, ெப. (n.)

நஞ் ண்டான் பாரக்்க;see {} (ெச.அக.);.

ெதா வன்

 
 ெதா வன் toṟuvaṉ, ெப. (n.)

   இைடயன் ( வா.);; shepherd (ெச.அக.);.

     [ெதா வன் → ெதா வன்]

ெதா

 
 ெதா  toṟuvi, ெப. (n.)

ெதா த்  ( டா.); பாரக்்க;see {} (ெச.அக.);

ெதா டம்

 
 ெதா டம் toṟuviḍam, ெப. (n.)

   மாட் த் ெதா  ( ங்.);; cattle shed (ெச.அக.);

     [ெதா  → ெதா  + இடம்]

ெதா த் ப்பட்டான்

ெதா த் ப்பட்டான் toṟuviḍuvittuppaḍḍāṉ, ெப. (n.)

   பைகவரிட ந்  ஆநிைரகைளப் ேபாரிட்  ட் க் ெகாண்  வந்  தங்க ரில் இ த்த ன்னர ்
இறப்பவர ்(ெசங்கம் ந கற்கள் –  . 7ஆம் ற்றாண் );; die after recovering the herd of cows seized by the 
enemy.

இசெ்சயல் கரந்ைதத் ைணக் ரியதா ம்.

ெதா த் ப்பட்டான்கல்

ெதா த் ப்பட்டான்கல் toṟuviḍuvittuppaḍḍāṉkal, ெப. (n.)

   தம் ர ்ஆநிைரகைளப் பைகவரிட ந்  ட் ப் ேபாரில் இறந்தவன் நிைனவாக நாட்டப்பட்டக் 
கல்; memorial stone of a deceased warrior, who died when he rescued the cattle seized by the enemy. (ெசங்கம் 
ந கற்கள்,  . . 7ஆம் ற்றாண் , கரந்ைதத் ைண);
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ெதா

ெதா  toṟuvu, ெப. (n.)

   1. ெதா 1 பாரக்்க;see {}.

   2. ெசய்ெதா ல்; work, trade, craft, occupation (ெச.அக.);.

     [ெதா  → ெதா ]

ெதான்மரம்

ெதான்மரம் toṉmaram, ெப. (n.)

   ஆலமரம் ( ங்.);; common banyan, as the ancient tree.

     " ங் ைற வாவ ைற ெதான்மரங்க ெளன்ன" ( வக. 498);.

     [ெதால் + மரம்]

ெதான்ைம

ெதான்ைம1 toṉmai, ெப. (n.)

   1. பைழைம ( வா.);; oldness, antiquity.

     "ெதான்ைம ைடயார ்ெதாடர் " (நால , 216);.

   2. உைர ர ப் பைழைமயா ய கைத ெபா ளாகச ்ெசய்யப்ப வ  (ெதால். ெபா ள். 549);; narrative 
poem interspersed with prose, having for its subject an ancient story.

     [ெதால் → ெதான்ைம (ேவ.க. 274);]

 ெதான்ைம2 toṉmai, ெப. (n.)

   தன்ைம (சங்கற்ப நிராகரணம்);; nature.

ெதான்ைம நா  நன்ைம டாேத (பழ.);.

     [ெதால் → ெதான்ைம]

ெதான்ைமக்காட் அ மானம்

 
 ெதான்ைமக்காட் அ மானம் toṉmaikkāṭciaṉumāṉam, ெப. (n.)

   ஒர ்அளைவ; a logic.

     [ெதான்ைம + காட்  + அ மானம்]

அஃ  ஒ  ைவக்காணாமேல மணத்தால் இன்ன  என்  அ வ .

ெதான்ைமேயார்

 
 ெதான்ைமேயார ்toṉmaiyōr, ெப. (n.)

   ெதான் ரிைமயர ்( ன்.);; ancients (ெசஅக);.

     [ெதான்ைம → ெதான்ைமேயார]்

ெதான்ெமா

ெதான்ெமா  toṉmoḻi, ெப. (n.)

   1. பழெமா ; proverb, maxim.

     "ெபாற் ரிேசர ்க ங்ெகா ம் ெபான்னிறமாெமனச ்ெசான்ன ெதான்ெமா ம்" (ப ெனாராம். 
பட் ன.  க்க . 40);.

   2. பைழைமயான ெமா ; ancient language.

     "ேதாெலன ெமா ப ெதான்ெமா ப் லவர"் (ெதால். ெபா ள். 551);.

இன்  வழங் ம் ெதான்ெமா க ள் த ேழ த்த  (உவ.);.

     [ெதால் + ெமா ]
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ெதான்

 
 ெதான்  toṉṟi, ெப. (n.)

ெதாண்  பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

ெதான்

ெதான்  toṉṟu, ெப. (n.)

   1. பைழைம; oldness, antiquity.

     "ெதான் ெமா ந்  ெதா ல் ேகட்ப" (ம ைரக்.  72);.

   2. பைழய ; that which is old, ancient.

     "ெதான்றா ப் தா " ( நாயக . கட . 8);.

   3. ஊழ்; fate.

     "ெதான்  ண்ணத் ற் ேறான் ய ேவ பா " ( வக. 903);.

     [ெதால் → ெதான் ]

ெதான் ெதாட்

ெதான் ெதாட்  doṉṟudoṭṭu,  . .எ. (adv.)

   பழங்காலம் தல்; from of old, from time immemorial.

     "ெதான் ெதாட்டனா  த்  னிடத் னில்" ( . .210);.

     [ெதான்  + ெதாட் ]

ெதான் யம்

 
 ெதான் யம் toṉṟūyam, ெப. (n.)

பாலாட்டங் ெகா  பாரக்்க;see {}. (சா.அக.);.

ெதான்னிலம்

 
 ெதான்னிலம் toṉṉilam, ெப. (n.)

   பண்ைட நா ; ancient country.

ெதான்னிலம் ம் ேதான் ய கல்  (பழ.);.

ெதான்னீர்

 
 ெதான்னீர ்toṉṉīr, ெப. (n.)

   கடல் ( ங்.);; sea as ancient (ெச.அக.);.

     [ெதால் + நீர]்

ெதான் ல்

ெதான் ல் toṉṉūl, ெப. (n.)

   1. ெதான்மம் ( டா.);; puranas.

   2. ெதான் ல் ளக்கம் ( ன்.); பாரக்்க;see {} (ெச.அக.);

     [ெதான்ைம +  ல்]

ெதான் ல் ளக்கம்

 
 ெதான் ல் ளக்கம் toṉṉūlviḷakkam, ெப. (n.)

    ரமா னிவர ்ெசய்த த ழ் இலக்கண ல்; a Tamil grammar by Beschi @ {} (ெச.அக.);

     [ெதான் ல் +  ளக்கம்]
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ெதான்ைன

ெதான்ைன toṉṉai, ெப. (n.)

   1. இைலக்கலம்; a cup made of plantain or other leaf pinned up at the comers.

     "ெச க்கனகத் ெதான்ைனயா ண் " ( வரக. சதானந்த. 2);.

     "ைகக்ேக ைலெகாண்  ெதான்ைன ங் ெகாண் " (தனிப்பா.);.

   2. எச் ற் கல்ைல ேபான்ற இ ந்ேதான் ( ன்.);; mean wretch.

ெத., க. ெதான்ென

     [ ல் →  ள் →  ன் → ெதான் → ெதான்ைன (ேவ.க. 274);]

 E. tun = 1 large cask for wine, beer, etc, esp. formerly as measure of capacity (252 wine gallons);

     [brewer's fermenting - vat; OE. tunne, OHG = ON = tunna, F. Gaulish tunna]

ெதான்ைனக்கா

 
 ெதான்ைனக்கா  toṉṉaikkātu, ெப. (n.)

   ெதான்ைன ேபால் மடங் ய கா  (உவ.);; prominent ear slightly bent, as cup shaped (ெசஅக.);.

     [ெதான்ைன + கா ]

ெதானப் -தல்
ெதானப் -தல் doṉappudal,    5 ெச. . . (v.i.)

ெதா ப் -தல் (இ.வ.); பாரக்்க;see {}, (ெசஅக);.

ெதானி

ெதானி1 toṉi, ெப. (n.)

   1.  ைள ந்  உண்டா ம் ஒ  ( வா.);; sound, noise, intonation, twang, peal.

     " ைகப் ற வ ந்ெதானி ெய ந்த ெபா ேத" (க ங். 382);.

   2. ெதானியரத்்தம் பாரக்்க;see {}.

 ெதானி2 toṉittal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ த்தல்; to sound, to twang, to emit vocal or instrumental sound.

     "ேகா யர ்மழைல ெதானித்த ழ ைசத் ேதாய்" (அழகரக்ல. 1);.

   2.  ப் ப் ெபா ள் ேதான் தல்; to suggest itself, as a meaning.

   த. ெதானி;வ. த்வனி

     [ெதாள் → ெதால் → ெதான் → ெதானி ( . . 35);]

 ெதானி3 toṉittal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெசால் தல்; to say, tell.

     "அதன் றன்ைம ெதானித் ணரத்் ன்" (உபேதசகா.  வ ரத. 185);.

ெதானிசங்

 
 ெதானிசங்  toṉisaṅgu, ெப. (n.)

   ஊ சங் ; conch use to blow.

     [ெதானி + சங் ]
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ெதானிப்ெபா ள்

 
 ெதானிப்ெபா ள் toṉipporuḷ, ெப. (n.)

   ஆற்றலால் அன் க் ப்பால யப்ப ம் ெபா ள்; suggested or implied meaning.

     [ெதாணி + சங் ]

ெதானியர்த்தம்

 
 ெதானியரத்்தம் toṉiyarttam, ெப. (n.)

ெதானிப்ெபா ள் பாரக்்க;see {}.

ெதா ெதா -த்தல்

ெதா ெதா -த்தல் doṉudoṉuddal,    4 ெச. . . (v.i.)

ண ண-த்தல் (உவ.); பாரக்்க;see {}.

     [ ண ண-த்தல் → ெதா ெதா -த்தல்]

ெதா ெதா ப்

ெதா ெதா ப்  doṉudoṉuppu, ெப. (n.)

   1. அலப் ைக ( ன்);; babbling, idle gossip.

   2.  ன் த் ைக; worrying (ெசஅக);.

     [ ண ணப்  → ெதா ெதா ப் ]

ெதா ப்பன்

 
 ெதா ப்பன் toṉuppaṉ, ெப. (n.)

   அலப் ேவான் ( ன்.);; babbler, vain talker (ெச.அக);.

     [ெதா ப்  → ெதா ப்பன்]

ெதா ப் -தல்

ெதா ப் -தல் doṉuppudal,    4 ெச. . . (v.i.)

   அலப் தல் (உவ.);; to chatter, babble, blab (ெசஅக.);.

ேதா

ேதா

ேதா1 tō,    த் என்ற ெமய் ம் ஒ என்ற உ ம் ேசரந்்த டெ்ட த் ; the compound of 't' and

{}.

     [த் + ஒ]

 ேதா2 tō, இைட (part.)

   நாையக் ப் ெமா ; vocable used in calling a dog or other animals.

ேதாக்

ேதாக் 1 tōkku, ெப. (n.)

   பறைவ ம் க் ல் ெகட் த்த  மாைழக் ண்  (ெநல்ைல);; thick bullets used to shoot birds.

 ேதாக் 2 tōkku, ெப. (n.)

   ைகத் க் ; hand- gun.

     [ க்  →  க்  → ேதாக் ]

ேதாக் மம்

ேதாக் மம் tōkkumam, ெப. (n.)

   1. கா க் ம் ; ear wax.

   2.  ல்; cloud.
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ேதாக் ளம்

 
 ேதாக் ளம் tōkkuḷam, ெப. (n.)

   ப த் ச ்ெச  வைக (மைல.);; common cotton.

ேதாக்ைக

ேதாக்ைக tōkkai, ெப. (n.)

   1.  ன்றாைன; front end of a cloth.

     "அடெல த்த ேவற்கணார ்ேதாக்ைகபற் " ( வ். ெபரிய . 4.4:3);.

   2. ெகாய்சகம்; plaited folds of a woman's cloth.

     "ேதாக்ைகயந் னாடன்" ( வக.2477);.

   3.  ைல (அகநி.);; cloth, garment.

   4. ேமற்ேபாரை்வ (ச .);; upper covering, scarf, cloak.

     [ெதா  → ேதா  → ேதாைக → ேதாக்ைக]

ேதாகடம்

 
 ேதாகடம் tōkaḍam, ெப. (n.)

    ழந்ைதப் ப வம்; child hood (சா.அக.);.

ேதாகதம்

ேதாகதம் dōkadam, ெப. (n.)

   1. க ற்ற ெபண்கள் ல உண ப் ெபா ள்களின் ேமல் ெகாள் ம் ஆைச; morbid desire of a pregnant 
woman for particular objects.

   2. ெநஞ்  ேநாய்; disease of the heart.

   3. ெவ ப் ணர் ; neusea.

ேதாைகக் ழல்

 
 ேதாைகக் ழல் tōkaikkuḻl, ெப. (n.)

    ேயார ் ந்தல்; Virginian silk (சாஅக);.

     [ேதாைக +  ழல்]

ேதாைகேநாய்

 
 ேதாைகேநாய் tōkainōy, ெப. (n.)

   மாட்  ேநாய் வைக; a disease of cattle.

     [ேதாைக + ேநாய்]

ஒ கா. ேசாைக → ேதாைக

ேதாைகப்பைக

 
 ேதாைகப்பைக tōgaippagai, ெப. (n.)

   ஒந்  (உரி.நி.);; chameleon, as the enemy of pea-cock.

     [ேதாைக + பைக. ேதாைக = ம ல்]
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ேதாைகப்பாகன்

 
 ேதாைகப்பாகன் tōkaippākaṉ, ெப. (n.)

    வ ெப மான்; Lord Sivan.

     [ேதாைக + பாகன். ேதாைக = ெபண்]

ேதாைகமஞ்ைஞ

 
 ேதாைகமஞ்ைஞ tōkaimaññai, ெப. (n.)

ேதாைகம ல் பாரக்்க;see {}  ைண ல் ேதாைக மஞ்ைச.

     [ேதாைக → மஞ்ைஞ]

ம ல் → மஞ்ைஞ

ேதாைகம ல்

ேதாைகம ல் tōkaimayil, ெப. (n.)

   ஆண் ம ல்; male peacock.

     'ேப ந் ேதாைகம ம் ேசர ந்தன' ( வக. 65, உைர);.

     [ேதாைக + ம ல்]

ேதாைக கப் டணம்

 
 ேதாைக கப் டணம் tōgaimugappūṭaṇam, ெப. (n.)

   மஞ்சள் (ைதலவ.ைதல.);; turmeric, as used to beautify a woman's face.

     [ேதாைக +  கம் +  டணம். ேதாைக = ெபண்]

ேதாசக்காய்

ேதாசக்காய் tōcakkāy, ெப. (n.)

   1. ெவள்ளரிக் காய்; common cucumber.

   2. கக்கரிக்காய்; field cucumber (சா.அக.);.

ேதா க்ெகாக்

ேதா க்ெகாக்  tōcikkokku, ெப. (n.)

   ெகாக் வைக; green heron.

   2. ேதா  பாரக்்க;see {}.

     [ேதா  + ெகாக் ]

ேதாைச

 
 ேதாைச tōcai, ெப. (n.)

   அரி மா ல் ெசய் ம் ஒ வைகச ் ற் ண் ; rice-cake tiffin.

     "வைட யன் ேறாைச வைககள்" ( ற .);.

     [ேதாய்த்  ெசய்வ  ேதாைச. (ேதாய் → ேதாைய → ேதாைச);]

ேதாைசக்கல்

 
 ேதாைசக்கல் tōcaikkal, ெப. (n.)

   அ ப் ல் ைவத் த் ேதாைச க ங் கலம்; griddle, pan for baking {}, usually of iron.

     [ேதாைச + கல்]

1184

www.valluvarvallalarvattam.com 12266 of 19068.



ேதாைசக்காய்

 
 ேதாைசக்காய் tōcaikkāy, ெப. (n.)

   ெவள்ளரி வைக (இ.வ.);; melon.

ேதாைச த் -தல்

ேதாைச த் -தல் dōcaiguddudal,    4 ெச. . . (v.i.)

ேதாைசவார-்த்தல் பாரக்்க;see {}.

     [ஊற்  → ஊத்  (ெகா.வ.); ேதாைச +  த்  (இ.வ.);]

ேதாைசசச்ட் வம்

 
 ேதாைசசச்ட் வம் tōcaiccaṭṭuvam, ெப. (n.)

ேதாைசத் ப்  பாரக்்க;see {}.

ேதாைசச் -தல்

ேதாைசச் -தல் dōcaiccuḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

ேதாைசவார-்த்தல் பாரக்்க;see {}.

     [ேதாைச +  -,]

ேதாைசத் ப்

 
 ேதாைசத் ப்  tōcaittiruppi, ெப. (n.)

   கல் ல் வாரக்் த் ேதாைசையத ் ப் ட  ெம க்க ம் உத ங் க ; a kind of spit used to turn {} from 
one side to another and remove it from the griddle.

ம வ. ேதாைசச ்சட் வம்

     [ேதாைச +  ப் ]

ேதாைசவார்-த்தல்

ேதாைசவார-்த்தல் tōcaivārttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ேதாைச தல்; to bake rice-cakes.

     [ேதாைச + வார-்,]

ேதாஞ்சல்

 
 ேதாஞ்சல் tōñjal, ெப. (n.)

    ட ல் ெதாங் ம் ஒ  சவ் ; a membraneous expansion which floats upon the intestines.

     [ெதாங்கல் → ெதாஞ்சல் → ேதாஞ்சல்]

ேதாஞ்ைச

 
 ேதாஞ்ைச tōñjai, ெப. (n.)

ேதாஞ்சல் பாரக்்க;sec {} (சா.அக.);.

     [ேதாஞ்சல் → ேதாஞ்ைச]

ேதாஞ்ைசப்ெப ங் டல்

 
 ேதாஞ்ைசப்ெப ங் டல் tōñjaipperuṅguḍal, ெப. (n.)

   ெப ங் டல் ந க் ம் நரம் க் ட்டம்; net work of nerves in the middle of the colon.

     [ேதாஞ்ைஞ + ெப ங் டல்]
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ேதாட்கட்

ேதாடக்ட்  tōṭkaṭṭu, ெப. (n.)

   1. ேதாடச்ந் ; shoulder-joint.

     'ேதாடக்ட் ம்  ட ழாைவ ெயாக் ம் ேதாள்க ம் ஐராவதத் ன் ைகைய ெயாக் ம்' ( வக. 1461, 
உைர);.

   2. ேதாள்; shoulder.

     [ேதாள் + கட் ]

ேதாட்காப்

 
 ேதாடக்ாப்  tōṭkāppu, ெப.(n.)

   ேதாள் வைள; armlet.

     [ேதாள் + காப் ]

ேதாட்ேகாப்

ேதாட்ேகாப்  tōṭāppu, ெப. (n.)

   கட் ச ்ேசா ; boiled rice tied up for a journey, as slung over the shoulder in walking.

     "ேதாட்ேகாப் க் காலத்தாற் ெகாண்  ய்ம் ன்" (நால .2௦);.

     [ேதாள் + ேகாப் ]

ேதாட் ைம

ேதாட் ைம tōṭcumai, ெப. (n.)

   1. ேதாளிற் றாங்கப்ப ம் ைம; burden carried on shoulder.

   2. காவ  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

   3.  டை்ட (இ.வ.);; pack, bundle.

     [ேதாள் +  ைம]

ேதாட்ேசைல

 
 ேதாட்ேசைல tōṭcēlai, ெப. (n.)

ேதாள்ேசைல பாரக்்க;see {}.

ேதாட்ேசைலப்ேபாராட்டம்

 
 ேதாட்ேசைலப்ேபாராட்டம் tōṭcēlaippōrāṭṭam, ெப. (n.)

ேதாள்ேசைலப்ேபாராட்டம் பாரக்்க;see {}.

ேதாட்டக்கள்ளன்

 
 ேதாட்டக்கள்ளன் tōṭṭakkaḷḷaṉ, ெப. (n.)

   ேதாட்டப்ப ைர அ க் ம் பறைவ வைக; a bird destructive to garden-plants.

     [ேதாட்டம் + கள்ளன்]

ேதாட்டக்காரன்

ேதாட்டக்காரன் tōṭṭakkāraṉ, ெப. (n.)

   1. ேதாட்ட ேவைல ெசய்பவன்; gardener, husbandman.

ேதாட்டக்காரன் வாழ்  காற்ற த்தால் ேபாச்  (பழ.);.

   2. ேதாட்டத் ன் ெசாந்தக்காரன்; proprietor of a garden.

   3. ேதாட்டத் ன் காவற்காரன்; watchman of a garden.

     [ேதாட்டம் + காரன். 'காரன்' – ெபயரீ ]
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ேதாட்டக்கால்

 
 ேதாட்டக்கால் tōṭṭakkāl, ெப. (n.)

    ணற் ப் பாய்சச் ள்ள ெகால்ைல நிலம் ( ன்.);; garden lands watered by means of a well and rendered fit for 
the growth of vegetables, tobacco, fruit- tree, crops of grain.

     [ேதாட்டம் + கால்]

ேதாட்டக் ைர

 
 ேதாட்டக் ைர tōṭṭakārai, ெப. (n.)

   அைரக் ைர,  ைர, தண் க் ைர த ய ேதாட்டத் ற் ப ரா ம் ைர வைககள்; garden greens 
or spinach cultivated in garden and fields especially those belonging to amaranthus family (சா.அக.);.

     [ேதாட்டம் +  ைர]

ேதாட்டக்

 
 ேதாட்டக்  tōṭṭakkuḻi, ெப. (n.)

   ெகால்ைலக் ெகாட்டாரத் ல் அவைர,  டைல ேபா ம் ; pit at the backyard to sow, beans and snake guard.

     [ேதாட்டம் +  ]

ேதாட்டக் ைச

 
 ேதாட்டக் ைச tōḍḍakkuḍisai, ெப. (n.)

   ெகா , ேவனிற் ெகாட்டைக; summer- house.

     [ேதாட்டம் +  ைச]

ேதாட்டக்

ேதாட்டக்  tōṭṭakāṟu, ெப. (n.)

   1. மரங்கள் வளரப்்பதற் த் த யான நிலப்ப ; land fit for growing trees.

   2. மா, பலா, வாைழ த ய பயன்த  மரங்கள் வளரக்்கப்பட்ட ேதாட்டத் ன் ஒ  ப ; a part of a 
garden where, mango, jack and banana trees are grown (கல்.அக.);.

     [ேதாட்டம் +  ]

ேதாட்டசச்ம்பா

 
 ேதாட்டசச்ம்பா tōṭṭaccambā, ெப. (n.)

   சம்பா ெநல்வைக (இவ.);; a kind of reddish paddy (ெசஅக.);.

     [ேதாட்டம் + சம்பா]

ேதாட்டத் ட்பாைற

ேதாட்டத் ட்பாைற tōṭṭattumuṭpāṟai, ெப. (n.)

   கடல ப் பாைற ஒன் ன் ெபயர;் name of a rock beneath the sea.

     "ெநட் க் ப்பத் ன் ேநர ் ழக்ேக 60 பாகத் ெதாைலவாய் காணத்த ம் கடல ப் பாைற ( னவ.);

ேதாட்டந் ர

 
 ேதாட்டந் ர  tōṭṭanduravu, ெப. (n.)

   ேதாட்ட ம் பாசனத் க் த ம் ெப ங் ண ம்; land property and large well for irrigation purpose.

அவர ்ேதாட்டந் ர  உைடயவர.்

     [ேதாட்டம் +  ர ]
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ேதாட்டந் ரம்

 
 ேதாட்டந் ரம் tōṭṭandūram, ெப. (n.)

   ெச  (இ.வ.);; deafness.

     [ேதாட்டம் +  ரம். ேதா  → ேதாட்டம்]

 Skt. {} → த.  ரம்

ேதாட்டப்ப ர்

 
 ேதாட்டப்ப ர ்tōṭṭappayir, ெப. (n.)

   காய்க ப் ப ரக்ள் (இ.வ.);; garden vegetables.

ம. ேதாட்டப்பய

     [ேதாட்டம் + ப ர]்

ேதாட்டப்பாழானநிலம்

ேதாட்டப்பாழானநிலம் tōṭṭappāḻāṉanilam, ெப. (n.)

   பயன்த ம் மரங்கேளா  இ ந் ,  ன்னரப்் பாழா , வ தாகக் டக் ம் நிலம்; barren land where once 
trees grew flourisly.

     "இவ் ர ் ம் ச ்ேசாழப் ெப ந் ெத ல் யாபாரி ஆசெ்ச மான், வ ரேமகன் ேதாட்டப் 
பாழான நிலத் ன் வடவ ேகய்" ( தல் இராசராசன் கல்ெவட் , ெத.க.ெதா.3:1, கல்.15);.

ேதாட்டப்ைபரி

 
 ேதாட்டப்ைபரி tōṭṭappairi, ெப. (n.)

   ைபரிப் ள் வைக; a peregrine falcon.

     [ேதாட்டம் + ைபரி]

ேதாட்டல்

ேதாட்டல் tōṭṭal, ெப. (n.)

   1.  ைளத்தல்; to drill.

     "ேகள் யாற் ேறாடக்ப் படாத ெச " ( றள், 418);.

   2. ேதாண் தல்; to dig.

     "ெதவ்ேவந்த டேறாட்ட ெந ேவலாய்" (கம்பரா.  ல ைற. 8);.

     [ெதாள் → ேதாள் → ேதாட்டல்]

ேதாட்டவாரியம்

ேதாட்டவாரியம் tōṭṭavāriyam, ெப. (n.)

   ேதாட்டக் கண்காணிப் ; supervision of gardern (T.A.S.ii, 78);.

     [ேதாட்டம் + வாரியம்]

ேதாட்ட த்தமானமா

 
 ேதாட்ட த்தமானமா  tōṭṭaḻuttamāṉamāṭu, ெப. (n.)

   ெமல் ய ேதாைல ம்  ப்பான ம ைர ம் ெகாண்ட அழகான மா  (ெநல்ைல);; cow which has 
silky skin and hair.

     [ேதால் + அ த்தமான மா . அ த்தம் = நயம். ஒ.ேநா. அ த்தமான ேசைவ = நயமான ேசைல]
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ேதாட்டா

 
 ேதாட்டா tōṭṭā, ெப. (n.)

   ேகாலா ன் (ெநல்ைல.  னவ.);; garfish, garpike.

 ேதாட்டா tōṭṭā, ெப. (n.)

   ெவ ம ந் ச ் ள்; cartridge, wadding.

     [U. {} → த. ேதாட்டா]
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ேதாட்

ேதாட் 1 tōṭṭi, ெப. (n.)

   1. ஆைண; authority.

     "எ ைம ந் ேதாட் " (பரிபா. 8:36);.

   2. காவல்; watch, guard.

     "உடன்ேறார ்மன்ென ேறாட்  ைவயா" (ப ற் ப். 25: 5);.

   3. கத ; door.

     "நா ைட நல்ெல லணங் ைடத ்ேதாட் " (ம ைரக். 693);.

   4. மைனவா ல் ( ங்.);; gateway, gate.

   5.  ழக க்ைக (ச .);; town surrounded with a moat.

   6. கட்டழ  ( வா);; exquisite beauty.

     "இம்பரினில்லாத் ேதாட் ர ைய" ( நாயக . 44:19);.

   7. ெசங்காந்தள் (மைல.);; Malabar glory lily.

   8. ெநல்  (மைல.);; emblic myrobalan.

 ேதாட் 2 tōṭṭi, ெப.(n.)

   1.  றட் ; elephant hook or goad.

     "யாைனேம ந்ேதான் ேறாட் க் கயெலான் யா " (மணிேம. 27:4);.

   2. ெகாக்  ( ன்.);; hook, clasp.

   3. பைகவைர வ த்த நிலத் ப் ப க்கப்ப ம் ரிய பைடக்கலன்; sharp weapon planted in the ground to 
keep off enemies.

     'ேதாட்  ண் த யன ப த்த காவற்கா ' (ெதால். ெபா ள்.65, உைர);.

   ம. ேதாட் ;   க. ேதா , ேலா ;   ெத. ேதா ;    . ேதாண் ;   பர.் ேடாடன்;    . ேடாேடா;   த. ேதாட் ;வ. 
த்ேராட் , த்ேராத்ர, ேதாத்ர

     [ ற  →  றட்  → ேதாட் ]

 ேதாட் 3 tōṭṭi, ெப. (n.)

   1. ெவட் யான்; a menial servant of a village.

   2.  ப்ைப , த யன வா ேவான்; scavenger.

ேதாட்  ேபால் உைழத் த் ைரேபால் சாப் ட ேவண் ம்.

     [ெதாள் → ேதாள் → ேதாண்  → ேதாண்  → ேதாட் .]

 ேதாட் 4 tōṭṭi, ெப. (n.)

   ஏரி நீைர நிலங்க க் ப் பங் ட் த் த பவர;் a village servant who, looks after the distribution of water for 
irrigation.

ேதாட் ச்

 
 ேதாட் ச்  tōṭṭicci, ெப. (n.)

   ேதாட் ப் ெபண்; a woman of {} caste.

     [ேதாட்  (ஆ.ப.); - ேதாட் ச்  (ெப.பா.);]
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ேதாட் ச் க் த்

 
 ேதாட் ச் க் த்  tōṭṭiccimūkkutti, ெப. (n.)

மைலகளா பாரக்்க;see {}.

     [ேதாட் ச்  +  க் த் ]

ேதாட் ப்பைறயன்

 
 ேதாட் ப்பைறயன் tōṭṭippaṟaiyaṉ, ெப. (n.)

   ெவட் யான்; a division of the {} caste who act on village scavengers or messengers.

     [ேதாட்  + பைறயன்]

ேதாட் ைம

ேதாட் ைம1 tōṭṭimai, ெப. (n.)

   ெவட் யான் ேவைல; occupation of a village messenger or scavenger.

     [ேதாட்  → ேதாட் ைம]

 ேதாட் ைம2 tōṭṭimai, ெப. (n.)

   ஒற் ைம ( டா);; symmetry, harmony.

     [ேதாள் →  ேதாளி →- ேதாளிைம → ேதாட் ைம]

ேதாட் க்கணவா

 
 ேதாட் க்கணவா tōṭṭukkaṇavā, ெப. (n.)

    ன் வைக; a kind of fish in kanavay species.

     [ேதாட்  + கணவா]

ேதாட் க்கா

ேதாட் க்கா  tōṭṭukkātu, ெப. (n.)

   ஓைலச ் ள் த யன இட்ட கா ; car – wearing {}.

   2. கா ன த்தண் ; ear-lobe (ெச.அக.);.

     [ேதா  + கா ]

ேதாட் சச்க்கரம்

 
 ேதாட் சச்க்கரம் tōṭṭuccakkaram, ெப. (n.)

   சக்கரவாணம்; wheel rocket.

     [ேதா  + சக்கரம்]

ேதாட் ச் ரங்

 
 ேதாட் ச் ரங்  tōṭṭucciraṅgu, ெப. (n.)

   ெகாப் ளச ் ரங்  (யாழ்ப்.);; itch with large scabby ulcers (ெச.அக.);.

     [ேதா  +  ரங்  - ேதாட் ரங்  → ேதாட் ச் ரங் ]

1191

www.valluvarvallalarvattam.com 12273 of 19068.



ேதாட் ப்பாய்

 
 ேதாட் ப்பாய் tōṭṭuppāy, ெப. (n.)

   ெநல் காயப்ேபா ம் ெபரிய பாய்; mat use to dry the paddy in the sun (ெநல்ைல.);.

ேதாட் ப்பாய் ைட றவ க் த் ங்கப் பா ல்ைல (பழ.);.

     [ேதா  + பாய். ேதா  = ஒைல, இைல, ேகாைர. இைதத் ேதாட்டப்பாப் என்ப  தஞ்ைச வழக் ]

ேதாட் ப் க்ெகா யல்

 
 ேதாட் ப் க்ெகா யல் tōḍḍuppuḻukkoḍiyal, ெப. (n.)

   பனங் ழங் ப் க்கல் (யாழ்ப்.);; palmyra roots, boild, cut in thin slices and dried in the sun.

     [ேதா  +  க்  + ஒ யல்]

ேதாட்பட்

 
 ேதாட்பட்  tōṭpaṭṭi, ெப. (n.)

   உைட ன் ேதாட்பாகம்; yoke of a garment, shoulder piece of a cloak (ெச.அக.);.

     [ேதாள் + பட் ]

ேதாட்பட்ைட

 
 ேதாட்படை்ட tōṭpaṭṭai, ெப. (n.)

   ேதாட் றத ்ெத ம் ; shoulder blade, scapula (ெச.அக.);.

     [ேதாள் + படை்ட]

ேதாட்பலைக

 
 ேதாட்பலைக tōṭpalagai, ெப. (n.)

ேதாட்படை்ட (இவ.); பாரக்்க;see {}.

     [ேதாள் + பலைக]

ேதாட் ைடெகாள்( )-தல்

ேதாட் ைடெகாள்( )-தல் dōḍḍiḍaigoḷḷudal,    12 ெச. . . (v.i.)

   எ ரத்்  நிற்றற் யாகத் ேதாள் தட் தல்; to strike the shoulder, as a combatant in challenging.

     "அல்லாக்காற் ேறாப் ைடக் ெகாள்ளா ெவ ம் (நால , 312);.

     [ேதாள் +  ைட + ெகாள் -,]

ேதாட் ர

 
 ேதாட் ர  tōṭpuravu, ெப. (n.)

   ேதாட்டமாக அைமந்த நிலத் ற் ரியதாக அர  ெப ம் வரி; tax collected by the government for the land fit to 
grow trees.

ேதாடகச் ரங்

 
 ேதாடகச் ரங்  tōṭagacciraṅgu, ெப. (n.)

ேதாட் ச் ரங்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ேதாடகம் +  ரங் ]
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ேதாடகம்

ேதாடகம் tōṭagam, ெப. (n.)

   1. தாமைர (மைல);; lotus.

   2. ெகாப் ளம் (யாழ்.அக.);; pustule, blister.

ேதாடங்காய்

 
 ேதாடங்காய் tōṭaṅgāy, ெப. (n.)

   ேதாைட மரத் ன் காய்; citrus fruit (ெச.அக.);.

     [ேதாைட + காய்]

ேதாடஞ் ரங்

 
 ேதாடஞ் ரங்  tōṭañjiraṅgu, ெப. (n.)

ேதாட் ச் ரங்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {} (ெச.அக.);.

ேதாடயம்

ேதாடயம் tōṭayam, ெப. (n.)

   நாடகத் ன் ன்ெமா ப்பாட் ; song at the beginning of a drama invoking the aid of the gods.

     "ேதாடயஞ் ெசால்ேவேன" (இராமநா. பாலகா. 1);.

ேதாடர்

 
 ேதாடர ்tōṭar, ெப. (n.)

ெதாதவர ்பாரக்்க;see {}.

     [ெதா  → ெதா வர ்→ ெதா வர ்→ ேதாடர]்

ேதாடர்மால்

 
 ேதாடரம்ால் tōṭarmāl, ெப. (n.)

ெதாதவர ்பாரக்்க;see todavar.

ேதாடா

ேதாடா tōṭā, ெப. (n.)

   1. ைகயணி வைக; an armlet.

   2. கல் த் றைமக் ப் பரி லாகப் ெப ம் ெபாற்கங்கணம்; gold bracelet, as a reward of merit.

ேதாடாப்ேபா -தல்

ேதாடாப்ேபா -தல் dōṭāppōṭudal,    20 ெச. ன்றா . (v.t.)

    லவர ் த யவரக்்  அவர ் றைமய ந்  ெபாற்கங்கணம் ட் தல்; to present {}, as to scholars in 
recognition of their merit (ெச.அக.);.

     [ேதாடா + ேபா . ேதாடா = ெபாற்கங்கணம்]

ேதாடாழ் ளம்

ேதாடாழ் ளம் tōṭāḻkuḷam, ெப. (n.)

   ைகையக் ப்  ழ்  நீரந்ிைல காட் ங்காலத் க் ைகய ழக் ய ஆழ ள்ள ளம்; a tank deep 
enough to immerse a person standing with outstretched hands.

     "ேதாடாழ் ளத்த ேகா காத ் க் ம்" (ெப ம்பாண். 273);.

     [ேதா  + ஆழ் +  ளம்]

ேதா
ேதா  tōṭi, ெப. (n.)

   ஒ  பண் ( லப். 8: 35, உைர);; a specific melody type.
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ேதா

ேதா 1 tōṭu, ெப. (n.)

   1. ஓைல; palm leaf.

     'வண்ேடாட் த் ெதங் ன்' (ெப ம்பாண். 353);.

   2. காேதாைலச ் ள் ( ன்.);;{}

 roll worn in the perforation of the ear.

   3. காதணி; ear jewel.

     "ெவள்ளி ெவண்ேடாட் " (மணிேம. 3:118);.

   4.  தழ்; flower petal.

     "ேதாேட  மலரக்் க க்ைக" (ேதவா. 885, 4);

   5.  ; flower.

     "ேதாட்டார்

க ப் னா ேடாள்" ( றள், 11௦5);.

   6. க ரத்்தாள் (அகநா.13,18,உைர);; sheath of grain.

   7. பழத் ேனா  ( ன்);; shell of a fruit, as of a wood-apple.

   8. ெதா  ( வா.);; collection, assemblage, crowd, cluster, bunch.

     "ேதா  ெகாண் ர ங் ந்தன கண்ேண" ( றநா.238);.

   9. க க்காக அரியப்பட்ட கா ன் வட்டப் ப  (யாழ்ப்.);; round slice of fruits used for curry.

   10. வட்டத் ரைண (யாழ்ப்.);; round moulding.

     [ெதாள் → ேதாள் → ேதா ]

 ேதா 2 tōṭu, ெப. (n.)

   தாைழ; fragrant screw pine.

     [ெதாள் → ேதாள் → ேதா ]

 ேதா 3 tōṭu, ெப. (n.)

   1. ேதால்; skin.

ேதாடை்ட நீ ணிேயா (நீலேக , 273);.

   2. இைல ( றநா. 120);; leaf.

     [ெதாள் → ேதாள் → ேதா ]

ேதா ெமாக்

 
 ேதா ெமாக்  tōṭumokku, ெப. (n.)

   மராட் ய ெமாக் ; Marattiya buds (சா.அக.);.

     [ேதா  + ெமாக் ]

ேதா வாய்ப் ைல

 
 ேதா வாய்ப் ைல tōṭuvāyppilai, ெப.(n.)

   வள்ைளக் ெகா மாைல; leaf of creeping bindiweed (சா.அக.);.
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ேதாைட

ேதாைட1 tōṭai, ெப. (n.)

    த் க் ளிய ல் ஒ  க் ற் ைடக் ம் ப் கள் ( ன்.);; produce of a single dive at a pearl-fishery.

 ேதாைட2 tōṭai, ெப. (n.)

   ஒ  ம ந் ச ்ெச , ஆடாேதாைட ( அ.);; Malabar nut tree.

 ேதாைட3 tōṭai, ெப.(n.)

   1.  ச்  வைக; different kinds of citrus, as lemons, citrons, oranges.

 ேதாைட4 tōṭai, ெப. (n.)

   சங்  ளிப்பவர ்க க் த் ைணயா ப்பவர ்(ெநல்ைல.  னவ);; one who helps the pearl-fishers.

ேதாைடயம்

 
 ேதாைடயம் tōṭaiyam, ெப. (n.)

ேதாடயம் பாரக்்க;see {}.

ேதாைடயன்
ேதாைடயன் tōṭaiyaṉ, ெப. (n.)

ேதாைட2 பாரக்்க;see {}.

ேதாண்டல்

ேதாண்டல் tōṇṭal, ெப. (n.)

   ஊற்  ( வ். ெபரியாழ். 4-3-6);; spring.

     [ ல் →  ள் → ெதாள் → ேதாள் → ேதாண் → ேதாண் ]

ேதாண்டவம்

 
 ேதாண்டவம் tōṇṭavam, ெப. (n.)

    ச் ப் ; large flowered jasmine. spanish jasmine (சா.அக.);.

ேதாண்டா

 
 ேதாண்டா tōṇṭā, ெப. (n.)

   கைரவைல ற் கட்டப் ெப ம் தப் க் கடை்ட ( னவ);; float of a fishing line, net, etc.

ேதாண்டான்

 
 ேதாண்டான் tōṇṭāṉ, ெப. (n.)

ஒநாய் (ச .);:

 wolf.

ெத. ேதாேட

ேதாண் க் ைட

 
 ேதாண் க் ைட tōṇṭikāṭai, ெப. (n.)

   வைலப்  ைன அள் தற் ரிய ைட (தஞ்ைச. னவ.);; basket helps to scoop the fishes from the net.

     [ேதாண்  +  ைட]
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ேதாண் ம்க ம்

 
 ேதாண் ம்க ம் tōṇṭiyumkayiṟum, ெப. (n.)

   ஒ வ க்ெகா வர ்உ ைணயாக இ ப்பவர;் good support to each others like pot and the rope.

அவரக்ளி வ ம் ேதாண் ம் க ம் ஆனவர.்

     [ேதாண் ம் + க ம்]

நீர் கக்கத் ேதாண் ம் அ ற் கட் ங் க ம் இைணந் த்தல் ேபால, ஒ  ைன நிகழ 
ஒ வ க்ெகா வர ்உ ைணயா ப்ேபார.்

ேதாண் -தல்

ேதாண் -தல் dōṇṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அகழ்தல்; to dig, hollow, excavate.

   2.  ைடதல்; to scoop out, bore.

   3.  கத்தல்; to draw or fetch water from a well.

     "ெந ங் ணற்  வல் ற் வரி ேதாண் " (ெப ம்பாண்.98);.

   4. ெசய் ைய உசா ய தல்; to drawout details of.

ஏன் அசெ்சய் ையத் ேதாண் றாய்?

   5. பண்ட றக் தல்; to unload, as a ship.

     " ைசப்பரந் ேதாண்டா  காஅரப்் ந்த ெப ங்கலம்" ( றநா.3௦);.

   ம. ேதாண் க;   க., ெத. ேதா ;    . ேதா ணி;    ட., ேகாத. ேதாட்; ட. த் ட்

     [ ல் →  ள் → ேதான் → ேதாண் ]

ேதாண் சச்ால்

 
 ேதாண் சச்ால் tōṇṭuccāl, ெப. (n.)

   நாற்றங்கா ல் ேதங் ன நீைர வ க்கத் ேதாண் ம் கால் (இவ.);; a small channel to drain the excess 
water in a seed-bed.

     [ேதாண்  + சால்]

ேதாண்ணா

 
 ேதாண்ணா  tōṇṇāru, ெப. (n.)

   வழக்கா ; to dispute (ெநல்ைல);.

ேதாண்மாற்

ேதாண்மாற் 1 dōṇmāṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ைமைய ஒ  ேதாளினின்  மற்ெறா  ேதா க்  மாற் க் ெகாள் தல்; to change from one shoulder to 
another shoulder, as a load.

     [ேதான் + மாற் ]

 ேதாண்மாற் 2 dōṇmāṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   மணப்ெபண் ம் மாப் ள்ைள ம், தத்தம் தாய் மாமன் ேதாேள க் ெகாண்  மாைல மாற் க் 
ெகாள் ம் மண ைன; to exchange garlands, as bridegroom and bride.

ேதாண் தல்

ேதாண் தல் dōṇmudal, ெப. (n.)

ேதாண்ைம பாரக்்க;see {}.

     "மாண்  மன்னன் ேறாண் தல் ன " (ெப ங்.இலாவாண.9, 30);.

     [ேதாள் +  தல்]
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ேதாண்ேமல்

 
 ேதாண்ேமல் tōṇmēl, ெப. (n.)

    டரி ( வா.);; nape of the neck.

     [ேதாள் + ேமல்]

ேதாண்ைம

ேதாண்ைம tōṇmai, ெப. (n.)

   ேதாள்வ ைம; strength of one's arm.

     "ேதாண்ைமயா லமர ்ெதாைலத் " (பாரத. பைட 1௦);.

     [ேதாள் + வ ைம → ேதாண்ைம]

ேதாணா கம்
ேதாணா கம் tōṇāmugam, ெப. (n.)

   அக  ழ்ந்த ம் 400  ற் ரக் க் த் தைலைமயான மான நகரம் ( ங்.);; a town surrounded with a 
moat, being the chief of 400 villages.

ேதாணிக்கடைம

 
 ேதாணிக்கடைம tōṇikkaḍamai, ெப. (n.)

   ேதாணிக்  வாங் ம் வரி; a tax on boats (ெசஅக.);.

     [ேதாணி + கடைம]

ேதாணிக்காரன்

 
 ேதாணிக்காரன் tōṇikkāraṉ, ெப. (n.)

   பட ேகாட் ; boatman (ெசஅக);.

ம. ேதாணிக்காரன்

     [ேதாணி + காரன்]

ேதாணிக் த்தைக

 
 ேதாணிக் த்தைக tōṇigguttagai, ெப. (n.)

   ேதாணிையப் பயன்ப த்தற்  ெமாத்தமாகப் ேப ம் ஒப்பந்தம் (இ.வ.);; contract for a whole {} without 
reference to the number of trips or weight of cargo (ெச.அக..);.

     [ேதாணி +  த்தைக]

ேதாணிகா -தல்

ேதாணிகா -தல் dōṇikāvudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ன்  ெதா க் ப் றப்ப ம் ெபா  ண்  த களில் க ற்ைறக் கட்  அத ேட ேதாணி 
மரங்கைளத் க் ச ்ெசன்  கைரேயாரம் ைவத்தல்; to keep the small boat on the shore by tying it with the help 
of the rod tied with the rope while going for fishing.

ேதாணிதள் -தல்

ேதாணிதள் -தல் dōṇidaḷḷudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   ஓடத்ைத நீரில் தல் ( ன்.);; to launch a boat (ெசஅக);.

     [ேதாணி + தள் -,]

ேதாணிதாங் -தல்

ேதாணிதாங் -தல் dōṇidāṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   படைகக் கைழயாற்றள் தல்; to punt a boat (ெச.அக.);.

     [ேதாணி + தாங் -,]
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ேதாணிப்பாலம்

 
 ேதாணிப்பாலம் tōṇippālam, ெப. (n.)

   ேதாணி ேபால் அைமக்கப்ப ம் கற்பாலம் (இ.வ.);; Irish bridge, as scooped like a boat.

     [ேதாணி + பாலம்]

ேதாணி ரம்

 
 ேதாணி ரம் tōṇiburam, ெப. (n.)

    கா  (ேதவா.);; Shiyali.

இவ் ர ்ேகா ல் எ ந்த ளி க் ம் இைறவனின் ெபயர ்ேதாணியப்பர.்  ஞான சம்பந்தர ்
வ ள் ெபற்ற இடம். ஊ ப் ெப ெவள்ளத் ல் உலகப்பந்  நீரில் ழ் ய ஞான்  இவ் ர ்

ேதாணியாக நின்றதாக ம் வ ம் ைவ ம் ஆண் ந்  அ ள் ரிந்ததாக ம் ெதான்மம் ம்.

ேதாணி ன்

 
 ேதாணி ன் tōṇimīṉ, ெப. (n.)

   ேதாணி வைலப் ற் ைடத்த ன் ( கைவ.  னவ.);; fish gained in boat fishing ( னவ.);.

     [ேதாணி +  ன்]

ேதாணியப்பர்

 
 ேதாணியப்பர ்tōṇiyappar, ெப. (n.)

    கா  வத்தலத் ல் எ ந்த ளி க் ம் இைறவர;்{} worshipped at {}.

     [ேதாணி + அப்பர]்

ேதாணி ரம் பாரக்்க

ேதாணியம்

 
 ேதாணியம் tōṇiyam, ெப. (n.)

   அம் ; arrow.

ேதாணி ந்

 
 ேதாணி ந்  tōṇiyuḻundu, ெப. (n.)

   கப்பல் வ யாய் இறக் ம யா ம் உ ந்  (இவ.);; imported black gram, as brought by boat.

     [ேதாணி + உ ந் . ேதாணி = கப்பல்]

ேதாணிேயா

 
 ேதாணிேயா  tōṇiyōṭu, ெப. (n.)

    டல் வாேயா   (இவ.);; gutter tiles.

     [ேதாணி + ஒ ]

ேதாணிவ

 
 ேதாணிவ  tōṇivayiṟu, ெப. (n.)

   ேதாணிையப் ேபான்ற வ ; boat shaped abdomen (சா.அக.);.

     [ேதாணி + வ ]
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ேதாணிவரி

 
 ேதாணிவரி tōṇivari, ெப. (n.)

   ேதாணி ன் தலத் ந்  ேமல்வ ம் மரப்பலைக (ெநல்ைல.  னவ.);; wooden rod comes up from the 
bottom of a boat.

     [ேதாணி + வரி]

ேதாணிவைலப்

 
 ேதாணிவைலப்  tōṇivalaippu, ெப. (n.)

   ெபரியவைல வைலப்  ( கைவ.  னவ.);; fishing with a big size net.

     [ேதாணி + வைலப் ]

ேதா -தல்

ேதா -தல் dōṇudal,    5 ெச. . . (v.i.)

ேதான் -தல் பாரக்்க;see {}.

     "ேவைத ேதாணாமல்" (இராமநா.பாலகா.1);.

     [ேதான்  → ேதா  (ெகா.வ.);]

ேதாைண

 
 ேதாைண tōṇai, ெப. (n.)

   ெவள்ைளத் ெதா  ேநாய்; white leprosy, leucoderma.

     [ேதால்ேநாய் → ெதா ேநாய் → ேதாேனாய் → ேதாைண]

ேதாேணாக்கம்

ேதாேணாக்கம் tōṇōkkam, ெப. (n.)

   மகளிர ் ைளயாட்  வைக; a game played by girls.

     " ழ னீர ்ேதாேணாக்க மாடாேமா" ( வாச. 15, 2);.

   2. கா ன த்தண் ; ear-lobe.

     [ேதாள் + ேநாக்கம். ேதாள் → ேதாண்]

ேதாத்

 
 ேதாத்  tōtti, ெப. (n.)

    ைளயாட் ல் ேதாற்றவர ்(ெநல்ைல.);; one who is defeated in a game.

ம வ. ேதாற்றாங்ெகாள்ளி

     [ேதால்  → ேதால் → ேதாத் ]

ேதாத்ைத

 
 ேதாத்ைத tōttai, ெப. (n.)

    றங்ைகயள ; small quantity - as can be held in the hollow of the hand.

ம வ. உள்ளங் ைகயள

   க. ேதாேத;ெத. ேதாெத
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ேதாதகத்

ேதாதகத் 1 tōtagatti, ெப. (n.)

   1.  க்கமரம் அல்ல  ஈட்  மரம்; Indian rosewood.

   2.  ங் ; Indian beech (சா.அக.);.

 ேதாதகத் 2 tōtagatti, ெப. (n.)

   1. வஞ்ச ; deceitful woman.

   2. கற்ெபா க்கமற்றவன் (யாழ்.அக.);; immodest woman (ெச.அக.);.

ேதாதகம்

ேதாதகம் tōtagam, ெப. (n.)

   1. வ த்தம்; vexation, pain.

     "ேதாதகமாக ெவங் ம்" ( வக. 463);.

   2. வஞ்சகம்; guilt, fraud, deceit.

     "ேதாதகத் ட ெனன்ைனேயா ச னிதன் க் ெக ெரன்றான்" (பாரத.  . 6);.

   3. சால த்ைத; sleight of hand, jugglery.

     "ேதாதகம் பலகாட் " ( வாலவா. 17);.

   4. கற்ெபா க்க ன்ைம; immodesty, lewdness (ெச.அக.);.

ேதாதகமா -தல்

ேதாதகமா -தல் dōdagamāṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. இைட  பண் தல்; to tease, annoy, bother.

   2. ஒ க்கமற் த்தல்; to be immodest, as a woman (சா.அக.);.

     [ேதாதகம் + ஆ -,]

ேதாதகன்

ேதாதகன் tōtagaṉ, ெப. (n.)

   1. ஒ க்க மற்றவன்; quarrelsome, immodest person.

   2. வஞ்சகன்; deceiver.

   3. க க ப் ள்ளவன்; unhappy, vexed person (ெச.அக.);.

ேதாத

 
 ேதாத  tōtagi, ெப. (n.)

   ச ட்  மண்; fuller's earth (சா.அக.);.

ேதாதம்

 
 ேதாதம் tōtam, ெப. (n.)

   ஆ ன் கன் ; cow calf (சாஅக);.

ேதாதவத்

ேதாதவத்  tōtavatti, ெப. (n.)

    ய ஆைட; clean clothes.

     "ேதாதவத் த் மைறேயார"் ( வ். ெபரியாழ். 4, 8, 1);.

ேதாத -த்தல்

ேதாத -த்தல் tōtalittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ர தல்; to be perverse.

     "ெமத்த ெமத்தத் ேதாத த் ப் ேப ஞ் ைணெகட்ட ளி" (பஞ்ச.  க. 1509);.
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ேதாதனா

 
 ேதாதனா tōtaṉā, ெப. (n.)

    ைர; field spinach (சா.அக.);.

ேதாதானேநரம்

 
 ேதாதானேநரம் tōtāṉanēram, ெப. (n.)

   ஏந்தான ேநரம்; suitable time.

     [ஏ  → ேதா ]

ேதா கம்

 
 ேதா கம் tōtigam, ெப. (n.)

   ேபரா ட் ; fragrant sticky (சா.அக.);.

ேதா ேபலா

 
 ேதா ேபலா tōtipēlā, ெப. (n.)

   ெச  வைக (மைல);; pimk-tinged white sticky mallow (ெச.அக.);.

ேதா வா

 
 ேதா வா  tōtuvātu, ெப. (n.)

   ேநரங்காலம்; time and opportunity.

அவரிடம் ேதா வா  பாரத்் ப் ேப  (ெநல்ைல);

     [ேதா  + வா ]

ேதாப்பணம்
ேதாப்பணம் tōppaṇam, ெப. (n.)

ெதாப்பணம் பாரக்்க;see {}. ( ப் கழ். ெதா . 1, பக். 4,  ழ்க் ப் );.

ேதாப்பா

 
 ேதாப்பா  tōppāṭi, ெப. (n.)

   ெகா யவன் ( ன்.);; wicked, base person (ெச.அக.);.

ெத. த்ேராபரி

ேதாப்பாண்

 
 ேதாப்பாண்  tōppāṇṭi, ெப. (n.)

    வன் ேகா ல், மலரச்ே்சாைல ற் பணி ெசய் ம் இரவலன் (நாஞ்.);; saiva devotee who waters the flower- 
garden of a temple (சா.அக.);.

ம வ. பண்டாரம்

     [ேதாப்  + ஆண் ]

ேதாப்பாதாயம்

 
 ேதாப்பாதாயம் tōppātāyam, ெப. (n.)

   ேதாட்ட வ வாய்; income from a grove of trees (ெசஅக);.

     [ேதாப்  + ஆதாயம்]
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ேதாப்

ேதாப் 1 tōppi, ெப. (n.)

   1. ெநல்லாற் சைமத்த கள்; beer.

     "பாப் க்க ப்பன்ன ேதாப்  ப " (அகநா. 348);

   2. கள் ( வா.);; toddy.

 ேதாப் 2 tōppi, ெப. (n.)

   ெநல் ; Indian gooseberry (சா.அக);.

ேதாப் க்கரணம்

 
 ேதாப் க்கரணம் tōppikkaraṇam, ெப. (n.)

ெதாப்பணம் பாரக்்க;see {}.

ேதாப் க்கள்

ேதாப் க்கள் tōppikkaḷ, ெப. (n.)

ேதாப் 1 பாரக்்க;see {}.

     "ேதாப் க்கள்ெளா  உப்ப  ெகா க் ம் ேபாக்க ங் கவைலய" (அகநா. 35);.

     [ேதாப்  + கள்]

ேதாப்

 
 ேதாப்  tōppu, ெப. (n.)

   ேசாைல ( ங்.);; tope.

தனிமரம் ேதாப்பா மா (பழ.);

   ம. ேதாப் ;க., ெத.,  . ேதா

     [ெதா ப்  → ேதாப் ]

ேதாப் க்கண்டம்

 
 ேதாப் க்கண்டம் tōppukkaṇṭam, ெப. (n.)

ெதாப்பணம் பாரக்்க;see {} (ெசஅக.);.

     [ேதாப் க்கரணம் → ேதாப் க்கரணம் → ேதாப் கண்டம் (ெகா.வ.);]

ேதாப் க்கரணம்

 
 ேதாப் க்கரணம் tōppukkaraṇam, ெப. (n.)

ெதாப்பணம் பாரக்்க;see {}.

ேதாப் க்கரணம்ேபா

ேதாப் க்கரணம்ேபா 1 dōppukkaraṇambōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

    றர ்ெசான்னப  ெயல்லாம் நடத்தல்; to be submissive (ெச.அக);.

ெபாண்டாட்  ேதாப் க்கரணம் ேபா  என்றால் எண்ணிக் ெகாள் என்பான் (உ.வ.(

 ேதாப் க்கரணம்ேபா 2 dōppukkaraṇambōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

ெதாப்பணம்ேபா -தல் பாரக்்க;see {}.

ம வ. உக்  ேபா தல்
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ேதாப் ெநல்

ேதாப் ெநல்  tōppunelli, ெப. (n.)

ேதாப் 2 பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

     [ேதாப்  + ெநல் ]

ேதாப் மரம்

 
 ேதாப் மரம் tōppumaram, ெப. (n.)

   ேதாப் களில் ட்டமாக ம், பல இன, தன் இன மரங்க டன் வள ம் மரம்; tree which grows in the tope in 
single or in group with other kinds of trees.

     [ேதாப்  + மரம்]

ேதாப் றா

 
 ேதாப் றா tōppuṟā, ெப. (n.)

   நிலவரி; land tax.

ேதாப் றா பணத் ற்  அண்ேண நம்ைம ெதாந்தைர ெசய் ெதாற்ைறக் கா ல் நிற்க ைவப்பா 
னண்ேண. (நாட்பா.);

ேதாப் க் கள்

ேதாப் க் கள் tōppugguḍigaḷ, ெப. (n.)

   வ பா ,  ப்பைடயல் ஆ யவற் ற் ரிய காய்கள், பழங்கள் ஆ யவற்ைறக் ேகா லார ் ட்ட 
நிலத் ேலேய ப ர ்ெசய் , அங்ேகேய க் ம் ேகா ற் பணியாளர;் people who live in the temple 
land, and render service by cultivating fruit trees to yield fruits for worship.

க் ரம ங்க ரத்  ேமற் றத் ல் ெசய் த்த ஆளியார ் த்ேதாப் ல், பலாக்காய், வாைழக்காய், 
பழங்கள் உள்ளிட்டைவ மைடப் பள்ளி பண்டாரத் க்  தலாக எ க்க ம், ேதாப் க் களாக 

ேதாப்ைப

 
 ேதாப்ைப tōppai, ெப. (n.)

   ெதாங் தைச; anything which is flabby, as a leather bag (ெச.அக.);.

     " ரல் ேதாப்ைபயாய்க் கழன்  ேபா ற் "

     [ேதாற்ைப → ேதாப்ைப]

ேதாப்ைப ைல

 
 ேதாப்ைப ைல tōppaimulai, ெப. (n.)

   சரிந்த ைல; loose breast (சா.அக.);.

     [ேதாப்ைப +  ைல. ேதாப்ைப = ெதாங் ம் தைச]

ேதாபனி

ேதாபனி tōpaṉi, ெப. (n.)

   1.  பனி; excess dew.

   2. உைறந்த பனி; snow, ice.

ம வ.  பனி

     [ேதால் + பனி]

ேதாம்

ேதாம் tōm, ெப. (n.)

   1.  ற்றம்; fault, defect, blemish.

     "ேதாம  க ைஞ ம்" ( லப். 10;98);.

   2.  ைம; moral evil, vice.

   3.  ன்பம்; trouble.

     " செ்சால் த்தனர ்ேதா ம்" (கல்லா. 74: 24); (ெசஅக.);.
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ேதாம்

ேதாம் 1 tōmbu, ெப. (n.)

    வப் ; redness, red dye.

 ேதாம் 2 tōmbu, ெப. (n.)

   ஊ ம், பா ம் ஒேர நிற ைடய வண்ண ேவட்  ( ங் );; tartan with the same colour warp and the woof 
(உழ.ெந.க.ெசா);.

 ேதாம் 3 tōmbu, ெப. (n.)

   நில வரக் கணக்  ( ன்.);; public register of lands.

ேதாம் ச் ைல

 
 ேதாம் ச் ைல tōmbuccīlai, ெப. (n.)

    வப் ச ் ைல; red cloth.

     [ேதாம்  +  ைல]

ேதாமக்காரன்

 
 ேதாமக்காரன் tōmakkāraṉ, ெப. (n.)

   மாப் ள்ைளத் ேதாழன் (த .ெசா.);; bridegroom's companion.

     [ேதாமம் + காரன்]

ேதாமம்

 
 ேதாமம் tōmam, ெப. (n.)

   த த்த நா ; selerosis.

ேதாமரம்

ேதாமரம் tōmaram, ெப. (n.)

   1. தண்டாய்தம்; large club.

     "ேதாமரவலத்தர"் (ப ற் ப். 54, 14);.

   2. ைகேவல் ( ங்.);; lance, javelin, dart.

   3. வாச் யம் (அக.நி.);; drum.

   4. இ ப்  உலக்ைக; iron pestle.
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ேதாய்

ேதாய்1 tōy, ெப. (n.)

   உவமச ்ெசால்; similie word.

 ேதாய்1 tōytal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1.  தல்; to bathe, commonly in cold water.

     "மங்ைகயர ்ேதாய்தலால் (கம்பா.நீர் ைள. 19);.

   2. நைனதல்; to become wet, soaked.

     "ேதா ங் கதழ் " ( .ெவ. 4:16);.

   3. நிலத் ப் ப தல் ( ன்.);; to trial, as a long garment.

   4. உைறதல்; to be curdled, as milk;

 to be thickened, clotted, coagulated, as blood.

     "ேதா ம் ெவண்ட ர"் (கம்பரா. நாட் ப். 28);.

   5. ெச தல்; to be dense, crowded.

     "ேதாய்ந்த ம் ெபன் ந் ெதான்னாட்டகம்" ( வக. 29௦);.

   6. அகப்பட் க் ெகாள் தல்; to commit oneself in speaking, used in the negative.

அவன் ேதாயாமல் ேப றான்.

   ம. ேதா க;   க. ேதாய்,  ய், ெதாய் , ெதாய், ேதா;   ெத. ேதா . ேதா ;    . ெதாய் னி, ெதா னி, 
ேதா னி;   ேகாத. ேதாய்; ட. த் ய்

     [ெதாய் → ேதாய்]

 ேதாய்2 tōytal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெபா ந் தல்; to come in contact with, reach, touch.

     "தாேடாய் தடக்ைக" ( றநா. 14);.

   2. அைணதல்; to unite, embrace, copulate.

     "நிைறெநஞ்ச ல்லவர ்ேதாய்வர"் ( றள், 917);.

   3.  கத்தல்; take in, as water.

     "க ங்கலந் ேதாய் லாக் காமர ் ந் ைற" ( வக. 97);.

   4. கலத்தல்; to mix, blend, mingle, associate with, keep company.

     "ேதாய்ந் ம் ெபா ளைனத் ந் ேதாயா " (கம்பரா. சரபங்.27);.

   5. நட்டல்; to be in friendship with.

     "ேதாய்ந்தா ட்ேடாய்ந்தா ெரனப்ப தல்" ( ரிக . 81);.

   6.  ட் தல்; to approach.

     " ண்ேடா  ைள கடந் " ( ெவ. 6 : 16);.

   7. ஒத்தல்; to resemble.

ம் ேதா ள்ளெமா  (மைலப . 558);.

   8.  ைவசச் தல்; to temper by dipping in water, as heated metal (சா.அக.);.

க. ேதா

 ேதாய்3 tōyttal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நைனத்தல்; to dip, soak.

   2.  ைவசச் தல்; to temper, as iron.
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ேதாய்சச்ல்

ேதாய்சச்ல் tōyccal, ெப. (n.)

   1. உைறைக; curdling as milk.

   2. இ ம்ைபத் ைவசச் ைக; tempering heated metal.

     [ேதாப் → ேதாய்சச்ல்]

ேதாய்தைல

 
 ேதாய்தைல tōytalai, ெப. (n.)

   ெபா தைல; creeping vervain (சா.அக.);.

ேதாய்ந்தார்

ேதாய்ந்தார ்tōyndār, ெப. (n.)

   நட் னர;் friends.

     "ேதாய்ந்தா ட ்ேடாய்ந்தா ெரனப் ப தல்" ( ரிக . 81);.

     [ேதாய் → ேதாய்த்தார]்

ேதாய்ந் ேபா-தல்

ேதாய்ந் ேபா-தல் tōyndupōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   உைறந்  ேபா தல்; to coagulate (சா.அக.);.

     [ேதாய்த்  + ேபா-,]

ேதாய்ந் ட் -தல்

ேதாய்ந் ட் -தல் dōyndūṭṭudal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தண்ணீர ்அல்ல  எண்ெண ல் வ ம்ப  அ க்க  நைனத்தல்; to dip frequently in water juice or oil 
(சா.அக.);.

     [ேதாய்ந்  + ஊட் -,]

ேதாய்ப்பன்

 
 ேதாய்ப்பன் tōyppaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  வைக இனிப் ப் பணியாரம்; a kind of sweet pastry ball (ெச.அக.);.

ேதாய்ப்பா

ேதாய்ப்பா  tōyppāṭi, ெப. (n.)

ேதாப்பா  பாரக்்க;see {}.

     "ேதாய்ப்பா  னி ம்" (இராமநா.அேயாத்.4);.

ெத. த்ேராபரி

     [ேதாப்பா  → ேதாய்பா ]

ேதாய்ப்பான்

 
 ேதாய்ப்பான் tōyppāṉ, ெப. (n.)

   பணியாரமா; mixed flour for making cakes (ெச.அக.);.

ேதாய்ப்

 
 ேதாய்ப்  tōyppu, ெப. (n.)

ேதாய்சச்ல் பாரக்்க;see {} (ெச.அக.);

     [ேதாய் → ேதாய்ப் ]
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ேதாய்பனி

 
 ேதாய்பனி tōypaṉi, ெப. (n.)

    பனி; heavy dew (ெச.அக.);.

     [ேதாய் + பனி. ேதாய் = ெச ந்த]

ேதாய்

 
 ேதாய்  tōypiḻi, ெப. (n.)

   ெச ந்த ம ; rich wine.

     [ேதாய் +  .   = சா , நற , கள்]

ேதாய்

ேதாய் 1 tōyvu, ெப. (n.)

   1. ஏற்றப  கலத்தல்; mixing or combining in due proportions.

   2. கலப் ; mixture, the act of mixing.

   3. எண்ெணய் ேதய்த் க் ெகாள்ளா  ளித்தல்; ordinary bath without anoiting oil (சாஅக);.

     [ேதாய் → ேதாய் ]

 ேதாய் 2 tōyvu, ெப. (n.)

   ேதாயல்; unite (கழ.த .அக);.

ேதாய் -த்தல்

ேதாய் -த்தல் tōyvuṟuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ைமயான, ஒேர ரான ஊ பரவல் ஏற்ப ம் வைர எஃைக ஒ  ப் ட்ட ெவப்பநிைல ல் 
ைவத் த்தல்; to soake iron in a particular heat.

     [ேதாய் → ேதாய் ]

ேதாயக்கல-த்தல்

ேதாயக்கல-த்தல் tōyakkalattal,    3 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நைன ம்ப  ஊற் க் கலத்தல்; to mix after fully wetting (சா.அக.);.

     [ேதாய்  + கல-,]

ேதாயடம்

 
 ேதாயடம் tōyaḍam, ெப. (n.)

   சடாமாஞ் ; Indian spilenand (சா.அக.);.

ேதாய

 
 ேதாய  dōyadi, ெப. (n.)

   கடல்; sea (ெச.அக.);.

ேதாயப்பைக

 
 ேதாயப்பைக tōyappagai, ெப. (n.)

   நீர ்உடம் க்  ஒவ்வாைம; disagreeableness of water of a plce to one's health due to climate difference from the 
native one (சா.அக.);.

ேதாயப்பண் -தல்

ேதாயப்பண் -தல் dōyappaṇṇudal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நீரில் ழ் ம்ப  ெசய்தல்; to immerse.

     [ேதாய் + பண் -,]
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ேதாயப்பம்

 
 ேதாயப்பம் tōyappam, ெப. (n.)

   ேதாைச ( ன்.);; rice cake (ெச.அக.);.

     [ேதாய் → ேதாைய + அப்பம்.]

ேதாயபாணம்

 
 ேதாயபாணம் tōyapāṇam, ெப. (n.)

ெபா தைல (ைதலவ. ைதல); பாரக்்க;see {} (ெசஅக);.

ேதாயம்

ேதாயம் tōyam, ெப. (n.)

   1. நீர ்( ங்.);; water.

     "ேதாய ெம ரவ்ழங்  ெகாண் " ( .ெவ. 8:28);.

   2. கடல் ( ங்.);; sea.

     "ேதாய ஞ் வறப் ெபா ம் ேவலா" ( ப் . 1௦1);.

ம. ேதாய

     [ெதாள் → ேதாள் → ேதாய் → ேதாயம். ஒ.ேநா.  ள் → ெபாள் → ெபாய் → ெபாய்ைக ( .தா. 268);] த. 
ேதாயம் → Skt. {}

ேதாயல்

ேதாயல் tōyal, ெப. (n.)

   1. இ ம்ைபக் காயச் த் ேதாய்த்தல்; dipping of a heated red hot iron or instrument into water.

   2.  ளித்தல்; bathing commonly in cold water (சா.அக.);.

     [ேதாய் → ேதாயல்]

ேதாயல்வாய்த்தல்

 
 ேதாயல்வாய்த்தல் tōyalvāyttal, ெப. (n.)

   ேநரம் வாய்க்ைக (யாழ்ப்.);; occuring of a good opportunity.

     [ேதாயல் + வாய்த்தல்]

ேதாயாஞ் பத் ரம்

 
 ேதாயாஞ் பத் ரம் tōyāñjubattiram, ெப. (n.)

   காட்டாத் ; holy mountain (சா.அக);.

ேதாயாப்

 
 ேதாயாப்  tōyāppū, ெப. (n.)

   அகைவ யைடந் ம் ப்பைடயாத ெபண்; woman not attained puberty though aged enough.

     [ேதாயா +  . 'ேதாயா; - ஈ  ெகட்ட எ ரம்ைறப் ெபயெரசச்ம்]

ேதாயாப் ப்

 
 ேதாயாப் ப்  tōyāppūppu, ெப. (n.)

    ப்பைடயாைம; not matured (சா.அக);.

     [ேதாயா +  ப் . 'ேதாயா' ஈ ெகட்ட எ ரம்ைறப் ெபயெரசச்ம்]
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ேதார-்த்தல்

ேதார-்த்தல் tōrttal,    4 ெச. . . (v.i.)

ேதால் பாரக்்க;see {}.

     "ேதாராத தனி ரன் ெதா த ேகா ல்" (ேத கப் ரபந்தம்);.

   ம. ேதால்க;க. ேசால்

     [ேதால் (ேதால் ); → ேதார]்

ேதாரத்்தண்டன்

 
 ேதாரத்்தண்டன் tōrttaṇṭaṉ, ெப. (n.)

    ண்ேடாளன் (ெகாண்டல் );; person strong in his arm (ெச.அக);.

     [ேதார ்+ தண்டன் ேதாள் → ேதார]்

ேதார்ப்பா

 
 ேதாரப்்பா  tōrppāṭi, ெப. (n.)

   தன்மான மற்றவன் (இ.வ.);; a shameless loafer.

     [ேதாப்பா  → ேதாரப்்பா ]

ேதார் லம்

 
 ேதார் லம் tōrmūlam, ெப. (n.)

   அக் ள்; arm pit (சா.அக.);.

     [ேதாள் +  லம்]

ேதார்

 
 ேதார்  tōrvi, ெப. (n.)

    ன்னிடல்; flinch.

     [ேதால்  → ேதார்  (ெகா.வ);

ேதாரை்வ

 
 ேதாரை்வ tōrvai, ெப. (n.)

   ேதால்  ( ன்.);; defeat.

     [ேதால்  → ேதாரை்வ (ெகா.வ.);]

ேதாரக்கால்

 
 ேதாரக்கால் tōrakkāl, ெப. (n.)

   வைளைவத் தாங் ம் ண்; pillar bears the roof.

ேதாரணக்கந்

ேதாரணக்கந்  tōraṇakkandu, ெப. (n.)

ேதாரணகம்பம் பாரக்்க;see {}.

     "ேதாரணக் கந் ன் றாண் தற் ெபா ந் " (ெப ங்.உஞ்ைசக். 47:6);.

     [ேதாரணம் + கந் ]
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ேதாரணக்கல்

 
 ேதாரணக்கல் tōraṇakkal, ெப. (n.)

   நீராழம ங் கல் ( ன்.);; stone pillar erected in a large tank to show the depth of water (ெச.அக.);.

     [ேதாரணம் + கல்]

ேதாரணக்கால்

ேதாரணக்கால் tōraṇakkāl, ெப. (n.)

   1. ேதாரணகம்பம் பாரக்்க;see {}.

   2. ஒப்பைனத ்ெதாங்கல் கட் ங்கால்; pole supporting ornamental arches of twigs or leaves.

   3.  வா க்கால்; pillar of the aureola over the idol.

     "ேதவைர ம்... க த்த ேதாரணக் கா ரண் ம்" (S.I.I.ii.179);.

     [ேதாரணம் + கால்]

ேதாரணகம்பம்

ேதாரணகம்பம் tōraṇagambam, ெப. (n.)

   ேகா ல் த யவற் ன் ன்வா ல் ஒப்பைன வைளைவத் தாங்  நிற் ம் கம்பம்; posts at the 
entrance, as of a temple surmounted by an arch.

     "ேதாரண கம்பதெ்தஞ் ஞான் ம் ற் க் ம் ெப மாைன" (தணிைகப் . காப் . 2);.

   2. ேதாரணக்கால், 2 பாரக்்க;see {}.

     [ேதாரணம் + கம்பம்]

ேதாரணகாணிக்ைக

 
 ேதாரணகாணிக்ைக tōraṇakāṇikkai, ெப. (n.)

    களில் ேதாரண ட் , ஒப்பைன ெசய்தற் , ஊரைவயார ்ெப ம் வரி; tax collected by the village 
committee for festoons of leaves, and flowers suspended across streets and entrances.

     [ேதாரணம் + காணிக்ைக]

ேதாரண பம்

 
 ேதாரண பம் tōraṇatīpam, ெப. (n.)

ேதாரண ளக்  பாரக்்க;see {}.

ேதாரணப்பலைக

 
 ேதாரணப்பலைக tōraṇappalagai, ெப. (n.)

    த் க் கல் ல் அல்ல  த் க் கா ல் ெபா த்தப்பட் க் ம் மரப்பலைக; a wooden rod attached to 
the, up right stand of a frame.

     [ேதாரணம் + பலைக]
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ேதாரணம்

ேதாரணம்1 tōraṇam, ெப. (n.)

   1. ெத ற் க்காகக் கட் ம் ஒப்பைனத் ெதாங்கல்; festoons of leaves and flowers suspended across 
streets and entrances an auspicious occasions.

     " ரெமங் ந் ேதாரணநாட்டக் கனாக்கண்ேடன்" ( வ். நாய்ச.் 6:1);.

   2. ஒப்பைன வைள ள்ள வா ல்; ornamented gateway surmounted with an arch.

     "ேதாரணத்  ம்பரி ந்த ேதார ்நீ யாைன" (கம்பரா. அடச். 21);.

   3. நீராட் டத் ற் கட் ம் வரம் ; mound raised near a bathing place for a mark.

   4.  ைல தாங் ; beam of a balance (ெச.அக.);.

ம.ேதாரணம்

     [  →  ர ்→ ேதார ்→ ேதாரணம்.  ரத்ல் =  தல்,  தல்,  க்காகச ்ெசல் தல்]

 ேதாரணம்2 tōraṇam, ெப. (n.)

   1.  ரங்  ( ங்.);; monkey.

   2. ேபாக் வரத் ற் ரிய வண்  (யாழ்.அக.);; conveyance (ெச.அக.);.

 ேதாரணம்3 tōraṇam, ெப. (n.)

    ன்காைல ைவத்த கவட் டத்ேத ன்காைல ைவத்  நடக் ம் யாைன நைடத்ேதாரைண; gait of an 
elephant in which it places its hind foot in the track of its forefoot.

ேதாரணேரைக

 
 ேதாரணேரைக tōraṇarēkai, ெப. (n.)

ேதாரணவரிைக பாரக்்க;see {}.

ேதாரணவரிைக

 
 ேதாரணவரிைக tōraṇavarigai, ெப. (n.)

   ைக ற் காணப்ப வெதா  வைரவைக; a kind of mark in the palm (ெச.அக.);

     [ேதாரணம் + ேரைக]

ேதாரணவாசல்

ேதாரணவாசல் tōraṇavācal, ெப. (n.)

ேதாரணம்1, 2 பாரக்்க;see {} -2.

     [ேதாரணம் + வாசல்]

ேதாரணவா ல்

ேதாரணவா ல் tōraṇavāyil, ெப. (n.)

ேதாரணம்1, 2 பாரக்்க;see {}, 2.

     "ெகா த் ேதான் ந் ேதாரணவா ல் காப்பாேன" ( வ்.  ப்பா. 16);.

     [ேதாரணம் + வா ல்]

ேதாரண ளக்

 
 ேதாரண ளக்  tōraṇaviḷakku, ெப. (n.)

   ேதாரணமாகப் பந்தங்கைளக் கட்  ழாக் காலங்களில் க் ச ்ெசல் ம் ப்பந்தம்; rod carried 
overhead, supporting a row of lights to grace procession (ெச.அக.);.

     [ேதாரணம் +  ளக் ]
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ேதாரண 

ேதாரண  tōraṇavīti, ெப. (n.)

   ேதாரணங்களால் ஒப்பைன ெசய்யப்பட்ட ெத ; streets decorated with festoons.

     "ேதாரண ந் ேதாம  ேகாட் ம்" (மணிேம. 1:43);.

     [ேதாரணம் +  ]

ேதாரணன்
ேதாரணன் tōraṇaṉ, ெப. (n.)

   யாைனப் பாகன் (நாம ப. 167);; elephant's driver (ெச.அக.);.

ேதாரணி

ேதாரணி1 tōraṇi, ெப. (n.)

ேதாரைண (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

 ேதாரணி2 tōraṇi, ெப. (n.)

   ஒர ்எ த் க்காட்  வாரப்் ; pattern.

     [ ர ்→ ேதார ்→ ேதாரணி.  ரத்ல் –  தல்]

ன் மா ரியாகக் ெகாண்  ஒேர மா ரியான ெபா டக்ைள வாரப்்படம் லம் ெசய்வதற்கான ப வம்

ேதாரணிக்கம்

 
 ேதாரணிக்கம் tōraṇikkam, ெப.  (n.)

ேதாரைண பாரக்்க;see {}.

ேதாரணிப்பட்டைற

 
 ேதாரணிப்பட்டைற tōraṇippaṭṭaṟai, ெப. (n.)

   வாரப்்படங்கள் உண்டாக்கப் பயன் ப த் வதற்கான மரத்ேதாரணிகைள உ வாக் ம் 
பட்டைற; pattern shop.

     [ேதாரணி + பட்டைற]

ேதாரணிவார்ப்படம்

 
 ேதாரணிவாரப்்படம் tōraṇivārppaḍam, ெப. (n.)

   வாரப்்படத் ெதா ல் பல்ேவ  மா ரிகைள அல்ல  உ வைரகைள உண்டாக்கப் பயன்ப ம் 
வாரப்்படம்; pattern making.

     [ேதாரணி + வாரப்்படம்]

ேதாரைண

ேதாரைண1 tōraṇai, ெப. (n.)

   1.  த்தல்; palpitate.

   2. நைட; style (கழ.அக.);.

 ேதாரைண2 tōraṇai, ெப. (n.)

    ைற; order, arrangements, method, plan as of discourse.

அவன் ேப ன்ற ேதாரைணேய சரி ல்ைல (உ.வ.);.

     [ேதார ்→ ேதாரைண = ேகாைவ, ேகாைவயாகச ்ெசால் ம் ைற]

ேதாரமல்
ேதாரமல்  tōramalli, ெப. (n.)

   ஒ வைக மணி; tourmaline ( வாலவா. 25, 22. அ ம்);.
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ேதாராமல்

 
 ேதாராமல்  tōrāmalli, ெப. (n.)

ேதாரமல்  பாரக்்க;see {}.

     [ேதாரமல்  → ேதாராமல் ]

ேதாராயம்

 
 ேதாராயம் tōrāyam, ெப. (n.)

   ஏறத்தாழ; approximate, estimate, guess.

ேதாரயமாக இந்த நைக எவ்வள  இ க் ம் (உவ.);.

ேதாராவல்

ேதாராவல்  tōrāvalli, ெப. (n.)

ேதாரமல்  பாரக்்க;see {}.

கனகேதாராவல்  ( வாலவா. 25, 22);.

     [ேதாரமல்  → ேதாராமல்  → ேதாராவல் ]

ேதாராவழக்

ேதாராவழக்  tōrāvaḻkku, ெப. (n.)

   ஒயாத வழக் ; endless wrangle.

     "ேதாரா வழக் ட்டால் வைக வாராவழக் ேவன்" (தனிப்பா.1, 271:11);.

     [(ேதால் ); ேதால் → ேதார ்+ ஆ + வழக் . 'ஆ' எ ரம்ைற இைட ைல]

ேதாரியம்

ேதாரியம் tōriyam, ெப.. (n.)

   1.  த் ; dancing.

   2. இைசக்க ; musical instrument (ெச.அக.);.

ேதாரியமகள்

ேதாரியமகள் tōriyamagaḷ, ெப. (n.)

   1. ஆ  ரந்்த ெபண்; expert dancing girl.

     "ெதான்ென  யற்ைகத்... ேதாரிய மகளி ம்" ( லப். 3:134);.

   2.  ன்பாட் ப் பா ேவார;் playback singers.

வாரம் பா ம் ேதாரிய மகளி ம் ( லப். 14:15);.

     [ேதாரியம் + மகள்]
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ேதாைர

ேதாைர tōrai, ெப. (n.)

   1. ஒ வைக மைலெநல்; a kind of paddy raised in hilly tracts.

     "ேகாட் ன் த் ய ங்க ரத்் ேதாைர" (ம ைரக். 287);.

   2.  ங் லரி  ( வா.);; bamboo seed, as resembling rice.

   3. ைகவைர ( டா);; lines on the palm and the fingers of the hand.

   4. ம ற்  ; bunch of peacock's feathers, used as a fan.

     "கவரி னிைர ேதாைர" (ேகா ற் . ழா. 29);.

   5. அணிவடம்; strings of jewels.

     "ெபாற்ேறாைர ன்ன" ( வக. 2132);.

   6. நான்  ரற் ைட அள ள்ள நீட்டலளைவ வைக; a standard linear measure, of four fingers, breath.

இரண்  ேதாைர உசரத் ... பத்மம் (S.l.l.ii,135);.

   7. மங்கல நிறம்; pale reddish colour.

   8. ெசங்காய் ெகாண்ட பைன வைக (யாழ்ப்.);; a palmyra tree producing reddish fruit.

   9.   ( ன்.);; blood (ெச.அக.);.

ெத. ேதார

     [ வர ்→ ேதாைர]

ேதாைரயம்

 
 ேதாைரயம் tōraiyam, ெப. (n.)

    ல்லாமணக் ; creeping castor plant.

1214

www.valluvarvallalarvattam.com 12296 of 19068.



ேதால்

ேதால்1 tōltaltōṟṟal,    13 ெச. . . (v.i.)

   1. ேதால் தல்; to be defeated, discomfited, vanquished, as in battle, game, dispute etc.,

     "ேதாற்பத யார"் (நால , 313);.

   2. ஒப் ற்றாழ்தல்; to fail in comparison.

     "பரவல ங் ெகாைடக் .. ெந ம்பண்  ேதாற்ற... கற்பக ம்" (கம்பரா. சடா காண். 21);.

   3. இணங் தல்; to yield, flinch, give way voluntarily.

 ேதால்2 tōltaltōṟṟal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

   இழத்தல்; to lose.

     "ேதாற்ேறாமடெநஞ்ச ெமம்ெப மான் நாரணற் " ( வ்.  வாய். 2. 1: 7);.

   ம. ேதால்க் க;   க. ேசால், ேசா ;    . ேதால் னி, ேசா னி, ேதா னி;    ட., ேகாத. ேசால்;    ட. 
த் ல்;பட. ேசா

 ேதால்3 tōl, ெப. (n.)

   1. ேதால்  ( ங்.);; defeat, discomfiture.

   2. அல் ழ் ( ன்.);; misfortune, ill-luck (ெச.அக);.

 ேதால்4 tōl, ெப. (n.)

   1. ேதால்; skin, leather, hide.

     "ேதாற்ைப  ணின் " (நால , 26);.

   2.  றணி; bark, rind, peel, scales or coats of onion and other bulbous roots.

ேதா க்கச ் ைள ங்  (பழ.);.

   3.  ைத ன் ேமற்ேறால்; pod, husk of seeds.

   4. உடம்  ( றள், 1043, உைர);; body.

   5. ேதா னா யன்ற ேகடகம்; leathern buckler, shield.

     "ேதா ன் ெப க்க ம்" (ெதால்.ெபா ள். 67);.

   6.  த் ; bellows.

     "ெமன்ேறான் ைலக் ெகால்லன்" (ெப ம்பாண். 206);.

   7. ேசணம், பக்கைர; saddle.

     "ேதா  ைவந் ைனப் பக  ழ்க ன்" ( ல்ைலப். 72);.

   8.  ங் ல் (மைல);; bamboo.

   ம. ேதால், ேதா ;   க. ேதால், ெதரவன்;   ெத., பட. ேதா ;    . ேதா ெக;   நா., ெகாலா., பர.் ேதால்;    ட. 
ெதா ;   ேகாண். ேதால்; . ேதா , ேதா

 ேதால்4 tōl, ெப. (n.)

   1. பைழயெதா  ெபா ண்ேமல் ெமல்ெலன்ற ெசால்லான் அறம் ெபா ளின்பம்  என்ற ய 
ெபா ள் பயப்பச ்ெசய்யப்ப ம் ல்; poem narrating an ancient story and inculcating the purusarthas in a felicitous 
diction.

     "இ ெமன் ெமா யான் ய  வ ம் பரந்த ெமா யான் அ நி ரந்்  ஒ ம் ேதாெலன 
ெமா ப ெதான்ெமா ப் லவர"் (ெதால். ெபா ள்.551);.

   2. அழ  ( ங்.);; beauty.

   3. யாைன; elephant.

     " ைரத்ேதால் வைரப் ன்" (மைலப . 88);.

   4.  கழ்; fame.
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ேதால்கசை்ச

ேதால்கசை்ச tōlkaccai, ெப. (n.)

   வாரப்்படத் ெதா ல் வாரப்்படங்களின் வ ைமைய அ கரிக்க ம், வாரப்்பட மண ல் ர ்
ைனகைள நீக்க ம் பயன்ப ம் ேதா னாலான படை்ட; leather filler.

     [ேதால்4 + கசை்ச]

ேதால்காய்ப்

 
 ேதால்காய்ப்  tōlkāyppu, ெப. (n.)

   சைத காய்த் க் ெகட் ப்ப தல்; any thickened or hardened part on the surface of the human body or animal 
(சா.அக.);.

     [ேதால் + காய்ப் ]

ேதால் ழ்ப் ச்

 
 ேதால் ழ்ப் ச்  tōlāḻppīcci, ெப. (n.)

   உடம் த் ேதா ன் ழாகப் ச் வதற் ப் பயன்ப ம் க ; a syringe for injecting substances beneath the 
skin (சா.அக.);.

     [ேதால் +  ழ் +  ச் ]

ேதால் ர்-த்தல்

ேதால் ர-்த்தல் tōlcilirttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நீண்ட ேநரம் தண்ணீரிற் டப்பதால் உடம் ன் சைத ங்  ெவ த்தல்; to erect of the papillae of the skin 
as from remaining in water for a long time (சாஅக.);.

     [ேதால் +  ர-்,]

ேதால் வல்

 
 ேதால் வல் tōlcīval, ெப. (n.)

   ேமற்ேறால் த்தல்; scarpping of or removing the skin by rubbing (சா.அக.);.

     [ேதால் +  வல்]

ேதால் த்

 
 ேதால் த்  tōlcutti, ெப. (n.)

   பதனிடப்படாத ேதால் ெகாண்ைடைய ைடய ைகச் த் ; raw hide hammer.

     [ேதால் +  த் ]

மாைழ உ ப் களில் இச் த் ையப் பயன்ப த் ம் ேபா  றல்கள் ஏற்படாமல் இ க் ம் 
(அ .கைல.களஞ்);.

ேதால்தனம்

ேதால்தனம் tōltaṉam, ெப. (n.)

   அ க் ைற  (யாழ்ப்.);; imprudence (ெசஅக.);.

     [ேதால்3 + தனம். ேதால் தற் க் காரணமாதலால் அ க் ைற  ேதால்தனம் எனப்பட்ட ]

ேதால் ய்ச்

 
 ேதால் ய்ச்  tōltīycci, ெப. (n.)

   ேதாைலச ் தல்; burning the skin with caustic (சா.அக.);.

     [ேதால் +  ய்ச் ]

ேதால்நாய்

 
 ேதால்நாய் tōlnāy, ெப. (n.)

   ேவடை்ட நாய் வைக (யாழ்.அக.);; hunting dog, greyhound (ெசஅக);.

     [ேதால் + நாய்]
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ேதால்ேநாய்

ேதால்ேநாய் tōlnōy, ெப. (n.)

   1. ேதால் ெதாடரப்ான ேநாய்; skin disease in general.

   2. ெசா ,  ரங் ,  ண், ேதமல், பைட, ெகாப் ளம்,  ற்  த ய ேநாய்கள்; pruritus itch, sore macula, 
ringworm boil, ulcer, cancer etc.,

   3.  ைறயற்ற உட ற  ெகாள்வதால் ஏற்ப ம் ேநாய்; skin affection arising from veneral and syphlitic causes 
(சா.அக.);.

ேதால்ேநாய்க்காரம்

 
 ேதால்ேநாய்க்காரம் tōlnōykkāram, ெப. (n.)

   உணரச்்  உண்டா ம்ப  ேதால் ேநா ல் ேமற் சச்ாக தட ம் ம ந் ; any stimulant application in skin 
diseases (ெசஅக.);.

     [ேதால் + ேதாய் + காரம்]

ேதால்பட் னச் ட்டான்

 
 ேதால்பட் னச் ட்டான் tōlpaṭṭiṉaccuṭṭāṉ, ெப. (n.)

   ேதால் ேபா ம் ெமல் யதாகக் காணப்ப ம் ன் (தஞ்ைச. னவ.);; a fish which has a soft skin.

     [ேதால் + பட் னச் ட்டான்]

இம் ைனப் பட் னவர ் ட் த் ன்பர.்

ேதால்பல் ைண

 
 ேதால்பல் ைண tōlpalliṇai, ெப. (n.)

   இ க்கமாக அ த்தப்பட் ப் பதனிடப் படாத ேதால் வட் க்களினாலான ஒைச எ ப்பாத 
பல் ைண; rawhide gears. (அ .கைல.களஞ்);

     [ேதால் + பல் + இைண]

ேதால்பாைற

 
 ேதால்பாைற tōlpāṟai, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் பாைற ன்; kind of {} fish.

உடம்  சப்ைபயாக ம் ேதால் கனமாக ம் இ க் ம்.

     [ேதால் + பாைற]

ேதால் ைர-தல்

ேதால் ைர-தல் dōlpuraidal,    3 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேதாலால் ைதத்தல்; to sew or fasten with thongs (ெச.அக.);.

     [ேதால் +  ைர-,]

ேதால் ளி

 
 ேதால் ளி tōlpuḷi, ெப. (n.)

   சைதக் ைறந்த ளி; tamarind with very little pulp (சா.அக);.

     [ேதால் +  ளி]

ேதால்ேபாக் -தல்

ேதால்ேபாக் -தல் dōlpōkkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

ேதா ரி-த்தல் பாரக்்க;see {}. (சாஅக);.

     [ேதால் + ேபாக் -,]
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ேதால்ேபாலா -தல்

ேதால்ேபாலா -தல் dōlpōlākudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   இைளத்தல்; to emaciate (சா.அக.);.

     [ேதால் + ேபால் + ஆ -,]

ேதால்மட்டம்

 
 ேதால்மட்டம் tōlmaṭṭam, ெப. (n.)

   ேதால் ஆழம்; skin deep (சாஅக.);.

     [ேதால் + மட்டம்]

ேதால்மா

ேதால்மா 1 tōlmāṭu, ெப. (n.)

   சல் க்கட்  மா ; baiting bull (ெச.அக.);.

     [ேதால் + மா ]

 ேதால்மா 2 tōlmāṭu, ெப. (n.)

   எ ம் ம் ேதா மாய் இ க் ம் மா ; emaciated cattles.

ம வ. ெதாத்தல் மா

     [ேதால் + மா ]

ேதால் ட்ைட

ேதால் டை்ட tōlmuṭṭai, ெப. (n.)

   1. க ல்லாத டை்ட; empty shell of egg.

   2. ேதா  க னமாதற்  ன்  இடப்பட்ட டை்ட ( ன்.);; egg laid before the shell is hard (ெசஅக);.

   ம. ேதால் ட்ட;பட. ேதா ெமாடெ்ட

     [ேதால் +  டை்ட]

ேதால் -தல்

ேதால் -தல் dōlmūṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   பக்  கட் தல்; to form a coat of skin over a sore or healing as scab (சாஅக.);.

     [ேதால் +  -,]

ேதால்ெம

 
 ேதால்ெம  tōlmerugu, ெப. (n.)

   ேதால் பதனி ம் ைறக ெளான் ; ooze leather (அ .கைல.களஞ்.);.

     [ேதால் + ெம ]

ேதா க்  ெவல்ெவட்  ேபான்ற ெமன்ைமயான தன்ைம அளிப்பதற்  இம் ைற பயன்ப ம்.

ேதால்ேமேல தல்

 
 ேதால்ேமேல தல் dōlmēlēṟudal, ெப. (n.)

    ழந்ைத யாண் ன் னித்ேதால் ேமேலேய க் றங்காமற் ேபா ம் நிைல; paraphimosis, 
condition of the private part in male children in which the foreskin is permanantly retracted (ெச.அக.);.

     [ேதால் + ேமல் + ஏ தல்]

ேதால்வழ ைக

 
 ேதால்வழ ைக tōlvaḻlugai, ெப. (n.)

   ேதால் ேநாய் வைக; abrasian, susperficial excriation with loss of substance in the form of small shreds (ெச.அக.);.
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ேதால்வறட்

ேதால்வறட்  tōlvaṟaṭci, ெப. (n.)

   1. உடம் ன் ேதால் பைசயற்  உல தல்; abnormal dryness of the skin.

   2. ெசா யால் ேமற்ேறால் ெசாரெசாரத்  வறண்  கா ம் ஒ  ேநாய்; a disease marked by roughness and 
dryness of the skin especially in icththyosis (ெச.அக);.

     [ேதால் + வறட் ]

ேதால்

ேதால்  tōlvi, ெப. (n.)

   ெவற் ன்ைம; discomfiture, loss, defeat.

     "சால் ற் க் கட்டைளயாெதனில் ேதால்  ைலயல்லார ்கண் ங் ெகாளல்" ( றள், 986);.

ம. ேதான்ம, ேதால்ம, ேதால்

     [ ல் → ெதால் → ெதாைல. ெதாைலதல் = தளரத்ல், ேதாற்றல். ெதாைல → ெதாைல  = ேதால் . ெதால் 
→ ேதால் → ேதால்  ( .தா.286);]

ேதால் த்தானம்

ேதால் த்தானம் tōlvittāṉam, ெப. (n.)

   ேதால் தற் ேக வா ய நிைல (த க்கசங். 36, நீலகண். 215);; weak point in an argument or fault in a 
syllogism (ெச.அக);.

     [ேதால்  + தானம்]

ேதால் யா

 
 ேதால் யா  tōlviyāti, ெப. (n.)

ேதால்ேநாய் பாரக்்க;see {} (சாஅக.);.

     [ேதால் +  யா ]

 Skt. {} –> த.  யா

ேதால் லாங்

 
 ேதால் லாங்  tōlvilāṅgu, ெப. (n.)

    லாங்  ன் வைக ள் ஒன் ; kind of eel fish ( னவ);.

     [ேதால் +  வாங் ]

ேதால் ைனஞர்

 
 ேதால் ைனஞர ்tōlviṉaiñar, ெப. (n.)

ேதால் ைனமாக்கள் ( ங்.); பாரக்்க;see {} (ெச.அக.);.

     [ேதால் +  ைனஞர]்

ேதால் ைனமாக்கள்

 
 ேதால் ைனமாக்கள் tōlviṉaimākkaḷ, ெப. (n.)

   ெசம்மார;் workers in leather(ெச.அக.);

     [ேதால் +  ைன + மாக்கள்]

ேதால் க்கம்

 
 ேதால் க்கம் tōlvīkkam, ெப. (n.)

   ஆண் ன் னித்ேதால் மடங்  வதா ண்டா ம் க்கம்; swelling of the penis due to paraphimsos 
(ெச.அக);.

     [ேதால் +  க்கம்]
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ேதால்

ேதால்  tōlvu, ெப. (n.)

ேதால்  ( ங்.); பாரக்்க;see {}.

     "சாலங்காயைனத் ேதால் ைனேயற் " (ெப ங்.நரவாண.7,1௦3);.

     [ேதால்  → ேதால் ]

ேதால்ேவைலப்பா

 
 ேதால்ேவைலப்பா  tōlvēlaippāṭu, ெப. (n.)

   க கைளக் ெகாண்  ேதா ல் ெசய்யப் ப ம் ஒப்பைன ேவைலப்பா ; leather craft.

     [ேதால் + ேவைலப்பா ]

ேதால்ைவ-த்தல்

ேதால்ைவ-த்தல் tōlvaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஆ ன ண்ணில் த்ேதால் உண்டாதல் (யாழ்ப்.);; to form a new skin as a healing sore.

ம. ேதா வய்க் க

     [ேதால் + ைவ-,]

ேதால ப்பறைவ

 
 ேதால ப்பறைவ tōlaḍippaṟavai, ெப. (n.)

   ேதாலா ைணக்கப்பட்ட கா ள்ள பறைவ (இக்.வ.);; web footed bird (ெசஅக.);

     [ேதால் + அ  + பறைவ]

ேதாலம்

ேதாலம் tōlam, ெப. (n.)

   1. அைச ; movement.

   2. ஒ  நிைற; a scale.

ேதாலறச் வல்

 
 ேதாலறச் வல் tōlaṟaccīval, ெப. (n.)

   ேமற்ேறால் வ ம் நீங் ம்ப  கத் யால் தல்; removing the outer skin as in the purification of dry ginger 
or of a fruit with a knife (சா.அக.);.

     [ேதால் + அற +  வல்]

ேதாலன்ெசம் ன்

 
 ேதாலன்ெசம் ன் tōlaṉcemmīṉ, ெப. (n.)

   ேதால் ேபா ம் ெமன்ைமயாக இ க் ம் ஒ  வந்த கடல் ன் (தஞ்ைச.  னவ.);; red fish which has soft 
skin.

     [ேதாலன் + ெசம் ன்]

ேதாலனம்

 
 ேதாலனம் tōlaṉam, ெப. (n.)

நி க்ைக (யாழ்.அக.);:

 weighing (ெச.அக.);.

     [ ைல → ேதால் → ேதாலம் → ேதாலனம்]
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ேதாலா

ேதாலா tōlā, ெப. (n.)

   1. ெகாக் ன்; stork pipe- long nosed fish.

   2. ேகானாய்; Indian wolf.

   3. ெவட் க் ளி; locust.

   4. ஐந்  ேதாலா ெகாண்ட ற்றாழாக் ; small half ollock.

   5. 150  ன் மணி எைட; weight 180 grams.

   6. ஓர ்உ பா எைட; one tola weight.

   7. 3 1/3 வராகெனைட; weight consisting of 3 1/3 pagoda weight (சா.அக.);.

ேதாலாைச

 
 ேதாலாைச tōlācai, ெப. (n.)

   ெபண் ேம சை்ச; desire or craving for woman (சா.அக.);.

     [ேதால் + ஆைச. ேதால் = ேமற்ேறால், அழ , ெபண்ணழ ]

ேதாலாட்டம்

ேதாலாட்டம் tōlāṭṭam, ெப. (n.)

   ெபா ட் ன்ைம (யாழ்.அக.);; meanness (ெசஅக);.

     [ேதால்3 + ஆட்டம்]

ேதால் = ேமற்ேறால், ெம , எளி .

ஆட்டம் = உவம

எ- . மைலயாட்டம் ந் க் ற .

அண் - அட்  = ெந ங் த்தல், ஒத் த்தல், ஒத் க் ம் தன்ைம.

அட்  – ஆட்  - ஆட்டம்= ேபான் த்தல்

ேதாலாண்

 
 ேதாலாண்  tōlāṇṭi, ெப. (n.)

ேதாலன் ( ன்.); பாரக்்க;see {} (ெசஅக.);.

     [ேதால் + ஆண் ]

ேதாலாந் ரக் ரிைய

 
 ேதாலாந் ரக் ரிைய tōlāndirakkiriyai, ெப. (n.)

ேதாலாந் ரங்கட்டல் பாரக்்க;see {} (சா.அக);.

ேதாலாந் ரங்கட்டல்

 
 ேதாலாந் ரங்கட்டல் tōlāndiraṅgaṭṭal, ெப. (n.)

    க்கட்  எரித்தல்; applying heat to the bundle, of medicine consisting of small flowers, flours, minute seeds, and 
other substances floating in water for the purpose of extracting the essence (சா.அக.);.

ேதாலாந் த்

 
 ேதாலாந் த்  tōlāndurutti, ெப. (n.)

   ஒன் க் ம் உதவாமல் காற்றைடத்த ேதால் ைபயாக ச் ட் க் ெகாண் ப்பவன்; useless people, 
who respire like a air balloon.

     [ேதாலா(லான); +  த் ]
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ேதாலாநா னர்

 
 ேதாலாநா னர ்tōlānāviṉar, ெப. (n.)

   நாவன்ைம டயார;் orator, eloquent speaker, as tongue-doughty (ெச.அக.);.

     [ேதால் + ஆ + நா னர.் ேதால் + ஆ + ேதால் றாத நா னர ்= ெசால்வளம் உைடயவர.் 'ஆ' 
எ ரம்ைற இைடநிைல]

ேதாலாைம

 
 ேதாலாைம tōlāmai, ெப. (n.)

   ஈட யாைம; keep the fitness.

     [ேதால் → ேதாலாைம]

ேதாலாெமா த்ேதவர்

 
 ேதாலாெமா த்ேதவர ்tōlāmoḻittēvar, ெப. (n.)

 the jaina author of {} (ெச.அக.);.

ேதாலாயந் ரம்

 
 ேதாலாயந் ரம் tōlāyandiram, ெப. (n.)

   ம ந் களின் சத்  இறங் ம்ப  அவற்ைற ஒ  ணி ல் ந்  எரிக் ம் ஏனத் ற் ள் ெதாங்க 
ம்ப  அைமக்கப்பட்ட எந் ரம்; an apparatus employed for purposes of obtained the soluble consitutents of a 

drug by the descent or suspension of a solvent through it (சாஅக);.

ேதாலாயா

 
 ேதாலாயா tōlāyā, ெப. (n.)

   இல  (மைல);; red flowered silk cotton (ெச.அக.);.

ேதாலாவழக்

 
 ேதாலாவழக்  tōlāvaḻkku, ெப. (n.)

    றாப் ேபச் ; never-ending dispute (ெசஅக);.

ம வ. ேதாரா வழக் ,  ரா வழக்

     [ேதால் + ஆ + வழக் ]

ேதாலாள்

 
 ேதாலாள் tōlāḷ, ெப. (n.)

   பயன்பா லாள் ( ன்.);; good-for nothing woman (ெச.அக.);

     [ேதால் - ேதாலாள். ேதால் =  ந்ேதால், உ  ேபான்  பயனற்ற . அ ேபால் பயனற்றவள். ேதாற்ைப 
ேபால உள்ளடீற்றவன் எனி மாம்]

ேதாலான்

 
 ேதாலான் tōlāṉ, ெப. (n.)

ேதாலன் ( .); பாரக்்க;see {} (ெச.அக.);.

     [ேதாலன் → ேதாலான்]

ேதாலான் த்

 
 ேதாலான் த்  tōlāṉturutti, ெப. (n.)

ேதாலாந் த்  பாரக்்க;see {}.
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ேதா

ேதா 1 tōli, ெப. (n.)

   1. பழத்ேதால்; rind, peel.

   2.  ன்வைக; a fresh water fish.

   3. ேதாலான் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ேதால் → ேதா ]

 ேதா 2 tōli, ெப. (n.)

   1. அரக்  ( ன்.);; gum lac.

   2. அ ரி; indigo plant (ெச.அக.);.

     [ேதால் → ேதா . ேதால் =  ந்ேதால்,  வ ]

ேதா க்க வா

 
 ேதா க்க வா  tōlikkaruvāṭu, ெப. (n.)

   உலரந்்த ன்; dried silurus (சாஅக.);.

ேதா ைக

ேதா ைக1 tōligai, ெப. (n.)

   1. கா ; ear.

   2. ஒட் ய ரல்கள்; finger united by webs or folds of skin.

 ேதா ைக2 tōligai, ெப. (n.)

   1. ஊஞ்சல்; swing, cradle.

   2. கா ; ear (ெசஅக.);.

ேதா யாய்ப்ேபா-தல்

ேதா யாய்ப்ேபா-தல் tōliyāyppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   1. ேதால் ேபாலாதல்; to be reduced to skin and bone.

   2. இைளத்தல்; to be emaciated (சாஅக.);.

     [ேதால் → ேதா  + ஆய் + ேபா-,]

ேதா ேல ட் -தல்

ேதா ேல ட் -தல் dōlilēyūṭṭudal,    12.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேதா ற் த்  ைவத்தல்; to wrap in a skin as a process in absorption.

   2. ேதா க் ள் ஊ யால் த் ப் ம்ப  ெசய்தல்; to inject in surgery introduction of medicine into the 
substance of skin, injection intra dermic injection as opposed subcutaneous injection (சா.அக);.

     [ேதால் + இல் + ஊட் -,]

ேதா ன் ன்னர்

ேதா ன் ன்னர ்tōliṉṟuṉṉar, ெப. (n.)

   ேதால்ேவைல ெசய்ேவார;் leather workers.

     " ன்னகார ந் ேதா ன் ன்ன ம்" ( லப். 5:32);.

     [ேதால் + இன் +  ன்னர.் 'இன்' சாரிைய ல் →  ன் →  ன்னர]்

ேதா ண்ணி

 
 ேதா ண்ணி tōluṇṇi, ெப.(n.)

   ஒ வைக ண்ணி; stiutich (சாஅக);.

     [ேதால் + உண்ணி]
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ேதா ணி

 
 ேதா ணி tōluṇi, ெப. (n.)

ேதாலன் (யாழ்.அக); பாரக்்க;see {} (ெசஅக);.

ேதா ந் த் மாதல்

 
 ேதா ந் த் மாதல் tōlunduruttiyumātal, ெப. (n.)

   சைத ம் எ ம் மாதல்; being reduced to skin and bone said of an emaciated person (சாஅக.);.

     [ேதா ம் +  த் ம் + ஆதல்]

ேதா ரி

ேதா ரி1 dōluridal,    3 ெச. . . (v.i.)

   ேமற்ேறா ரிதல்; to exfolicate of the epidermis to peel off skin (சா.அக.);

ம. ேதா ரி க

     [ேதால் + உரி]

 ேதா ரி2 tōlurittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேமற்ேறாைலப் ேபாக்கல்; to peel off, as skin of fruits.

   2. உடம் ன் ேதாைல ரித்தல்; to flay as skin of body, escoriating.

   3. ேதால் ேபாக்கல்; to husk, as grains or pulse, to decoritcate.

   4. சடை்ட கழற்றல்; to cast away the outer skin as snakes do (சா.அக.);.

     [ேதால் + உரி-,]

ேதா ரித்ேதான்

ேதா ரித்ேதான் tōlurittōṉ, ெப. (n.)

   1.  ப்ைப ேமனி; rubbish plant.

   2. கற்ப ைறயால் சடை்ட கழட் யவன்; one who causes the wrinkled outer skin to shed or thrown off as in 
rejuvenation so as to look young (சா.அக);.

     [ேதால் + உரித்ேதான்]

ேதா ைஞ

ேதா ைஞ tōluḻiñai, ெப. (n.)

     பைடையச ் றப் த் க் ம் றத் ைற ( .ெவ. 6,12);; theme in praise of a shield (ெச.அக);.

     [ேதால்3 + உ ைஞ]

ேதா ள்

ேதா ள் tōluḷ, ெப. (n.)

   1. உள் ேதால்; inner skin.

   2. ேதா க் ள்; inside of the skin (சா.அக);.

     [ேதால் + உள்]

ேதாெலாட்

 
 ேதாெலாட்  tōloṭṭu, ெப. (n.)

   வரி வைக; a tax (ெசஅக);.

ேதாேலாேதால்

ேதாேலாேதால்1 tōlōtōl, இைட. (part.)

   உடம் படாைமக் ப்  (பஞ்சதந்);; expr.signifying disagreement (ெச.அக.);.

 ேதாேலாேதால்2 tōlōtōl,  . .எ. (adv.)

   எவ்வைக ம் ( ன்.);; afterall, howbeit.

1224

www.valluvarvallalarvattam.com 12306 of 19068.



ேதாவத்

ேதாவத் 1 tōvatti, ெப. (n.)

   ஆண்மக்களின் அைரயாைட; a cloth worn arround the waist by men (ெசஅக);.

ெத. ேதாவ

 ேதாவத் 2 tōvatti, ெப. (n.)

    டைவ; saree.

ேதாவம்

ேதாவம் tōvam, ெப. (n.)

   ஒ  காலவள ; a measure of time.

     "கணம்வளி ரப்் த் ேதாவம்" (ேம மந். 94);.

ேதாவனம்

 
 ேதாவனம் tōvaṉam, ெப. (n.)

ேதாவாளம் பாரக்்க;see {}.

     [ேதாவாளம் → ேதாவளம் → ேதாவனம்]

ேதாைவ

 
 ேதாைவ tōvai, ெப. (n.)

   ெநத் ையப் ேபால் ஒ  கடல் ன் (தஞ்ைச. னவ.);; kind of sea fish like anchovy fish.

ேதாழ்

ேதாழ் tōḻ, ெப. (n.)

   மாட் க் ெகாட் ல்; cattle stall.

     'ஊ ெதா றா ந் ேதா ம் ேபான் " ( வக. 487);.

ம வ. ெதா வம்

     [ ல் →  ள் → ெதாள்  → ெதா  → ேதாழ்]

ேதாழ்ப்பா

ேதாழ்ப்பா  tōḻppāṭi, ெப. (n.)

    யவன்; ேபாக்  (ேபாக் ரி);; wiked person.

     " ரத்்தத் தனம் ேப ந் ேதாழ்ப்பா  த்ைத ல்" (ெதய்வச.்  ற . 476);.

     [ேதால் → ேதாழ் + பா ]

ேதாழப்பர்

ேதாழப்பர1் tōḻppar, ெப. (n.)

     (ஸ் ); நிபந்தைன என் ம் ன் ஆ ரியரக் ள் ஒ வர;் a writer on the smrtis.

 ேதாழப்பர2் tōḻppar, ெப. (n.)

   நாய்; dog, an man's friend.

     [ேதாழைம → ேதாழப்பர]்
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ேதாழம்

ேதாழம்1 tōḻm, ெப. (n.)

   மாட் த் ெதா வம்; cattle-stall.

     ''ேதாழத் ைடப் ந்தாள்" ( ரேமாத.் 3, 14);.

ம. ேதாழம்

     [ ள் → ெதாள் → ெதா  → ெதா வம் → ேதாழம்]

 ேதாழம்2 tōḻm, ெப. (n.)

   1. கடல்; sea.

     " ர் ைர ய க் ம் பரி யந் ேதாழம்" (கல்லா. 88,23);.

   2. ேபெரண்; a large number.

     "ஒ  ேதாழந் ேதவர ் ண்ணிற் ெபா ய" (ேதவா. 102, 7);.

ெத. ேதாய

     [ேதாயம் → ேதாழம்]

 ேதாழம்3 tōḻm, ெப. (n.)

ேதாழைம பாரக்்க;see {}.

     [ ள் → ெதாள் → ெதா  → ெதா வம் → ேதாழம்]

த. ேதாழம் → Skt. {}

ேதாழைம

ேதாழைம tōḻmai, ெப. (n.)

   நட் ; friendship, companionship.

     "ேதாழைம ெயன்றவர ்ெசால் ய ெசால்ெலா  ெசால்லன்ேறா" (கம்பரா.  கப். 15);.

ேதாழைமேயா ம் ஏைழைம ேபேசல் (பழ.);.

ம. ேதாழம

     [ ள் → ெதாள் → ெதா  → ெதா வம் → ேதாழம் → ேதாழைம]

ேதாழர்

ேதாழர ்tōḻr, ெப. (n.)

   1. ேதாழன் பாரக்்க;see {}.

   2. அர யல் இயக்கங்கள் லவற் ல் ஒர ்உ ப் னர ்மற்ெறா  உ ப் னைரேயா, சாரப்ாளைரேயா 
அைழக் ம் ளிசெ்சால்; comrade, a calling word in certain political movements.

நம் ேதாழரக்ள் அைனவ ம் ெவன்  ட்டனர.்

     [ேதாழன் → ேதாழர.் 'அர'் உயர் ப் பன்ைம ]

ேதாழன்

ேதாழன் tōḻṉ, ெப. (n.)

    ைனவலபாங்கன், பாங்கன்; friend, companion, intimate acquaintance, camrade.

     "யாேன தந்ைத ேதாழன்" ( றநா. 2௦1);.

ேதாழனாவ  லங் ய கல்  (பழ.);.

   ம. ேதாழன்;   க. ெத. ேதா ;    . ேதாழ;   ெகாலா. ேதாெரன் (தம் );;   நா. ேதாெரன்;   பர.் ெதாெளய 
(உடன் றந்தவன்);;   கட. ேதாெரன் (தம் );;   ேகாண். ெதார ்(உத );;    . ேதாஞ் ; . ேதாென

     [ ள் → ெதாள் → ெதா  → ேதாழம் → ேதாழன்]
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ேதாழா

ேதாழா tōḻā, ெப. (n.)

    ளிசெ்சால்; calling word.

     [ேதாழன் → ேதாழா ( ளி); ( . .35);]

ேதா

ேதா 1 tōḻi, ெப. (n.)

   1. பாங் ; a lady's maid.

     "நல்லெவன் ேறா " ( வ். நாய்ச.் 10, 10);.

   2. ெச த் தா ன் மகள்; heroine confidante, being the daughter of her fostermother.

     "ேதா தாேன ெச மகேள" (ெதால். ெபா ள். 125);.

   3. மைன ; wife.

     "ெபாற்ெறா ப் பைணத்ேதாட் ேடா யர"் (ெப ங்.வத்தவ. 12, 19);.

   4. பணிப்ெபண் (இலக். . 207, உைர);; maidservant.

     [ேதாழன் (ஆ.பா.); → ேதா  (ெப.பா.);]

 ேதா 2 tōḻi, ெப. (n.)

   அரக்  (அக.நி.);; gum lac.

     [ேதா 2 → ேதா ]

 ேதா 3 tōḻi, ெப. (n.)

   கற் ரவல் ; country borage (சாஅக);.

ேதா ச்

ேதா ச்  tōḻicci, ெப. (n.)

ேதா  1,2,3 பாரக்்க;see {}. 1,2,3.

     "ேதாழெரல்லாந் ேதா ச் யாக" (ெப ங்.மகத. 22, 39);.

     [ேதா  → ேதா ச் ]

ேதா ப்ெபாங்கல்

 
 ேதா ப்ெபாங்கல் tōḻippoṅgal, ெப. (n.)

 bride procession on the fourth day of marriage, conducted by her maternal uncle (ெச.அக.);.

     [ேதா  + ெபாங்கல்]

ேதாள்( )

ேதாள்( )1 dōḷḷudal,    10 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ைளத்தல்; to perforate bore through.

     "ேகட் ம் ேகளாத் தைகயேவ ேகள் யாற் ேறாடக்ப்படாத ெச " ( றள், 418);.

   2. ேதாண் தல்; to dig out, scoop.

     "ேதாணீரக்் கட ள்" ( வக.2097);.

     "ெதவ்ேவந்த டேறாட்ட ெந  ேவலாய் ... கடேறாட்டா ெரனின்" (கம்பரா.  ல ைற. 8);.

   3. நீக் தல்; to remove.

     "க ேதாட்ட களவகத்ேத" ( க்ேகா. 8);.

க. ேதா

     [ ல் →  ள் → ெதாள் → ேதாள்]
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ேதாள்காய்த்தல்

 
 ேதாள்காய்த்தல் tōḷkāyttal, ெப. (n.)

   ேதாள் காய்ப் ; shoulder becoming callous (சா.அக.);.

     [ேதாள் + காய்த்தல்]

ேதாள்ெகாட் -தல்

ேதாள்ெகாட் -தல் dōḷkoṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ரத் ன் அைடயாளமாய்த் ேதாைளத் தட் தல்; to clap one's shoulders, as in difiance.

     "த த்தாைனத் தான் னிந்  தன்ேறாள் ெகாட் " (ேதவா. 689, 10);.

     [ேதாள் + ெகாட் -,]

ேதாள்ெகா -த்தல்

ேதாள்ெகா -த்தல் tōḷkoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.  ைமையத ்தாங் தல்; to take on one's shoulders, the as the pole of a palanquin.

தாங்க ய ல்ைல, ெகாஞ்சம் ேதாள் ெகா  (உவ.);.

   2. உத  ெசய்தல்; to offer help in an emergency (ெசஅக.);.

     [ேதாள் + ெகா -,]

ேதாள்சந்

 
 ேதாள்சந்  tōḷcandu, ெப. (n.)

   அக் ள்; arm pit (சாஅக.);.

     [ேதாள் + சந் ]

ேதாள்ேசர்-தல்

ேதாள்ேசர-்தல் tōḷcērtal,    3 ெச. ன்றா . (v.t.)

   த தல்; to embracc (ெசஅக);.

     [ேதாள் + ேசர-்,]

ேதாள்ேசைல

 
 ேதாள்ேசைல tōḷcēlai, ெப. (n.)

   மாரை்ப மைறக் ம் ப ைய ைடய ேசைல; a sarce which has the portion that is drawn over the breast.

     [ேதாள் + ேசைல.  ைர →  ைல → ேசைல]

ேதாள்ேசைலப்ேபாராட்டம்

 
 ேதாள்ேசைலப்ேபாராட்டம் tōḷcēlaippōrāṭṭam, ெப. (n.)

   ெபண்கள் மாராப்  ேசைல உ த் ம் உரிைமக்ேகாரி ெசய்த ேபாராட்டம்; the struggle to have the right to 
wear the saree that is drawn over the breast.

     [ேதாள்ேசைல + ேபாராட்டம்]

ேதாள்தட்

ேதாள்தட் 1 dōḷdaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

ேதாள்ெகாட் -தல், பாரக்்க;see {}, (ெசஅக.);.

     [ேதாள் + தட் -,]

 ேதாள்தட் 2 dōḷdaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஒ வைர ஊக்கப்ப த் வதற்காகத் ேதாளில் தட் க் ெகா த்தல்; to pat one, on shoulder to encourage.

     [ேதாள் + தட் ]
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ேதாள் ண்

ேதாள் ண்  tōḷtīṇṭi, ெப. (n.)

   ெந ங்  வ த் வ ; that which comes close and destroys, as touching one's shoulders.

     "மரணமன்ேறா ேதாள் ண் யாக வந்  நிற் ற ." ( வ்.  மாைல, 6,  யா. பக். 34);.

     [ேதாள் +  ண் ]

ேதாள் க் தல்

 
 ேதாள் க் தல் dōḷdūkkudal, ெப. (n.)

ேதாெள த்தல் பாரக்்க;see {} (ெசஅக.);.

     [ேதாள் +  க் தல்]

ேதாள்நா

 
 ேதாள்நா  tōḷnāṭi, ெப. (n.)

   ேதாட் பக்கத் ள்ள ய அரத்தக் ழாய்; subclavian artery (ெசஅக.);

     [ேதாள் + நா ]

ேதாள்நாப்ைப

 
 ேதாள்நாப்ைப tōḷnāppai, ெப. (n.)

ேதாள்ைப பாரக்்க;see {}.

     [ேதாள் + நா  + ைப]

ேதாளில் நா ம் (ெதாங் ம்); ைப. இ  வட ல ெமா களில் ேஜால்னாப்ைப என வழங் ற .

ேதாள்நாளம்

 
 ேதாள்நாளம் tōḷnāḷam, ெப. (n.)

   ேதாட் பக்கத் ள்ள ய்ைம லா அரத்தக் ழாய்; subclavian vein (ெச.அக.);.

     [ேதாள் + நாளம்]

ேதாள்பட்ைட

 
 ேதாள்படை்ட tōḷpaṭṭai, ெப. (n.)

   ேதாள் பலைக; shoulder blade (சா.அக.);.

     [ேதாள் + படை்ட]

ேதாள்ப ெகாள்( )-தல்

ேதாள்ப ெகாள்( )-தல் dōḷpaḍigoḷḷudal,    7 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒன்ைறப் பற்றாகக் ெகாள் தல்; to go a step further, proceed further.

     " ழ்நின்ற நிைலைமயைமத்  ேமேல ேதாள்ப  ெகாள் றார.்" (ஈ . 1,1,1, பக்.2);.

ேதாள்ைப

 
 ேதாள்ைப tōḷpai, ெப. (n.)

   ேதாளில் ெதாங்க ம்ப  படை்ட ைவத் த் ைதத்த ைப; shoulder bag.

     [ேதாள் + ைப]
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ேதாள்ெபா த்

 
 ேதாள்ெபா த்  tōḷporuttu, ெப. (n.)

   ேதாள் ட் ; shoulder joint (சா.அக.);.

     [ேதாள் + ெபா த் ]

ேதாள்ெபா த் வாதம்

 
 ேதாள்ெபா த் வாதம் tōḷporuttuvātam, ெப. (n.)

   ேதாள் வ  ேநாய்; inflammation of the shoulder joint (சா.அக.);.

     [ேதால் + ெபா த்  + வாதம்]

ேதாள்மாற் -தல்

ேதாள்மாற் -தல் dōḷmāṟṟudal,    5 ெச. . . (v.t.)

   1.  ைமைய ஒ  ேதாளின்  மற்ெறா  ேதா க்  மாற் தல்; to change one shoulder to another, as a load.

   2.  றன் ைமையத ்தான் க்  உத ரிதல்; to relieve another in bearing a load (ெச.அக.);.

     [ேதாள் + மாற் -,]

ேதாள்மா -தல்

ேதாள்மா -தல் dōḷmāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   மனம் ேவ ப தல்; to change one's mind, as changing shoulders.

     " ட் னவாேற நீேர அ ேல ேதாள்மா ர"் ( வ்.  மாைல, 2,  யா. 8);.

     [ேதாள் + மா -,]

ேதாள் ட்

 
 ேதாள் ட்  tōḷmūṭṭu, ெப. (n.)

   ேதாட் ெபா த் ; shoulder joint (ெச.அக);.

     [ேதாள் +  ட் ]

ேதாள்வந்

ேதாள்வந்  tōḷvandi, ெப. (n.)

ேதாள்வைள பாரக்்க;see {}.

     "அத்ேதாள்கேடா ம் ேதாள்வந் ைய உைடயரா ராநின்றார"் ( வ். ெபரிய . 9, 2,4,  யா.);.

     [ேதாள் + வந் . வங்  → வந் . வங்  = வைளந்த ]

ேதாள்வ

ேதாள்வ  tōḷvali, ெப. (n.)

   ேதாள் வ ைம; strength or power of the arm.

     "இராமன் ேறாள்வ  ேவாரக்்ேக" (கம்பரா. தனியன்);.

   2. ேதாள் ேநா ; pain in the shoulder (ெச.அக.);.

     [ேதாள் + வ ]

ேதாள்வைள

ேதாள்வைள tōḷvaḷai, ெப. (n.)

   ேதாளில் அணி ம் வைளவைக; ring worn on the upper arm.

     "ெந ந்ேதாள் வைள ங் க ங்க ரக்் கடக ம்" (ெப ங். இலாவாண. 5, 114);.

     [ேதான் + வைள]
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ேதாள்வாதம்

ேதாள்வாதம் tōḷvātam, ெப. (n.)

   1. ேதாள் ங் க் கண்டம்,  டரி வ ப் ற்  க த்  ேநா ம் ஒ வைக நரம்  ேநாய்; a kind of neuralgic 
pain of the shoulder's marked by swelling and pain in the neck and nape.

   2. வளிக் ற்றத் னால் (ேதாஷத் னால்); ேதாள் ட்  பைசயற வற்றல்; the vayu about the shoulder joint 
becomes excited dries up the kapa which substains the shoulder joint.

   3. வளிக் ேகாளா னால் ேதாள் ட் ல் ைறப் ண்டா  அைசக்க யாமற் ெசய் ம் ஒ  
ஊைத; stiffness of the shoulder joint in which the excited vayu causes the contraction of the muscles of the shoulder.

ேதாளணி

ேதாளணி tōḷaṇi, ெப. (n.)

   ேதாட்பக்கத் ல் அணியப்ப ம் அணிகலவைக; ornaments worn on the upper arm.

     "ேதாளணி ேதா  டரிைழ நித் லம்" (பரிபா. 1௦, 115);.

     [ேதாள் + அணி]

 ேதாளணி tōḷaṇi, ெப. (n.)

    ல்ைலேயா  ய ெதாண்டனின் ேதாடக்சை்ச (ெகா.வ.); (டவா );; peon's belt on which a badge is worn.

     [ேதாள்+அணி]

     [P]

ேதாளாசெ்ச யர்

ேதாளாசெ்ச யர ்tōḷācceviyar, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் லத் னர;் a section of people (S.I.l.iii, 268);.

     [ேதாள் + ஆ + ெச யர.் 'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல]

ேதாளாமணி

ேதாளாமணி tōḷāmaṇi, ெப. (n.)

    ைள டப் படாத மணி; uncut gem.

     "ேதாளா மணிேய ைணேய பலெசால்  ெயன்ைன" ( க்ேகா. 47);

     [ ல் →  ள் → ெதாள்.  ல் -  ைளத்தற் க த் ேவர.் ேதாள் + ஆ + மணி]

ேதாளி

ேதாளி tōḷi, ெப. (n.)

   1. நன்னீர ் ன்வைக; fresh- water fish.

   2. நீ செ்ச ; common indigo.

   3. அரக்  (சங்அக.);; lac (ெசஅக);.

     [ேதா  → ேதாளி]

ேதாளிற்ெகாள்( )-தல்

ேதாளிற்ெகாள்( )-தல் dōḷiṟkoḷḷudal,    7 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மணந்  ெகாள் தல்; to marry.

     "நின்ேகாைதைய யாரெ்காேலா ேதாளிற் ெகாள்பவர"் ( ர ங். மாைய ற். 69);.

     [ேதாளில் + ெகாள்-,]

ேதா க் னியான்

 
 ேதா க் னியான் tōḷukkiṉiyāṉ, ெப. (n.)

   ேகா ற் கட ள் ேமனிைய எளி ல் க் ச ்ெசல்லக் ய ஊர்  வைக; a light frame for carrying in 
procession the idol of a temple, as easy for the shoulder (ெசஅக.);.

     [ேதா க்  + இனியான்]

ேதா -தல்

ேதா -தல் dōḷudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ைளத்தல்; to perforate.

     [ ல் →  ள் → ெதாள் → ேதாள் → ேதா ]
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ேதாெள த்தல்

 
 ேதாெள த்தல் tōḷeḍuttal, ெப. (n.)

   மாைல மாற் ம் ெபா ட்  மணமக்கைள அவ்வவர ்மாமன்மார ்ேதாளிற் க் ைக; the ceremony in 
which bride and the bride-groom are carried upon the shoulder of their respective maternal uncles to enabled them to 
exchange garlands (ெசஅக);.

     [ேதாள் + எ த்தல்]

ேதாேளாசச்ல்

 
 ேதாேளாசச்ல் tōḷōccal, ெப. (n.)

   ேதாைள எ த்தல்; raise the shoulders.

     [ேதாள் + ஓசச்ல்]

ேதாற்கட்டடம்

 
 ேதாற்கட்டடம் tōṟkaḍḍaḍam, ெப. (n.)

   ெபாத்தகத் ற் த் ேதாலாற் ெசய்த ேமற்கட் ; leather binding for books (ெச.அக.);.

     [ேதால் + கட்டடம். கட்  → கட்டடம்]

ேதாற்கட்

ேதாற்கட் 1 tōṟkaṭṭu, ெப. (n.)

    ன்ைகத் ேதாற்கவசம்; armour for the fore arm; usually of leather (ெச.அக.);.

     [ேதாள் + கட் ]

 ேதாற்கட் 2 tōṟkaṭṭu, ெப. (n.)

   வல்லைம; strength of the shoulder (சா.அக.);.

     [ேதால் + கட் . கட்  = இளைம, வ ைம, வல்லைம]

ேதாற்கட

ேதாற்கட  tōṟgaḍagu, ெப. (n.)

   ேதாற்ேகடகம்; leather shield.

     "தான் அம் ப ல் தளரா  றரக்்  அரணமா ம் ேதாற்கட  ேபான்ற பண் " (ப ற் ப். 45,16, உைர);.

     [ேதாள் + கட .   → க  → கட ]

ேதாற்க -த்தல்

ேதாற்க -த்தல் tōṟkaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேதால் றச ்ெசய்தல்; to defeat (ெசஅக);.

     [ேதால் → ேதால் . ேதாற்க + அ -,]

ேதாற்க

ேதாற்க  tōṟkaruvi, ெப. (n.)

ஐவைக இைசக் க க ள், ேதாலாற் ெசய்யப்பட்ட இைசக் க வைக ( லப். 3:27, உைர);,

 musical instrument made of leather, as drum, tabor, one of five isai-k-karuvi (ெச.அக.);.

     [ேதால் + க ]

ஐவைக இைசக் க கள்

   1. ேதாற்க .

   2  ைளக் க .

   3. நரம் க் க .

   4. கஞ்சக் க .

   5.  டற் க் க .
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ேதாற்க யாளர்

ேதாற்க யாளர1் tōṟkaruviyāḷar, ெப. (n.)

   வாச் யக்காரர ்( ங்.);; drummers (ெச.அக.);.

     [ேதால் + க  + ஆளர.் ஆள்பவர ்→ ஆளர]்

 ேதாற்க யாளர2் tōṟkaruviyāḷar, ெப. (n.)

   ேதால் ெபா டக்ைளச ்ெசய் ம் ெதா லாளர;் one who mends and do leather works (கழ.த .அக.);.

     [ேதால் + க யாளர]்

ேதாற்கவசம்

 
 ேதாற்கவசம் tōṟkavasam, ெப. (n.)

   ேதாலாலான சடை்ட ( ன்.);; leather jacket (ெச.அக.);.

     [ேதால் + கவசம்]

ேதாற்கா

 
 ேதாற்கா  tōṟkātu, ெப. (n.)

ேதாற்ெச  பாரக்்க;see {} (ெச.அக.);.

     [ேதால் + கா ]

ேதாற்காற்பறைவ

 
 ேதாற்காற்பறைவ tōṟkāṟpaṟavai, ெப. (n.)

ேதால ப்பறைவ;see {} (ெசஅக);.

     [ேதால் + கால் + பறைவ]

ேதாற் டங்

 
 ேதாற் டங்  tōṟkiḍaṅgu, ெப. (n.)

   ேதால் பதனி டம்; tannery (ெசஅக);.

     [ேதால் +  டங் .  ழ் →  ழ →  ட →  டங் ]

ேதாற் ைடசச்ல்

 
 ேதாற் ைடசச்ல் tōṟkuḍaiccal, ெப. (n.)

ேதாள் வாதம் பாரக்்க;see {} (சாஅக.);.

     [ேதால் +  ைடசச்ல்]

ேதாற் ல்லாய்

 
 ேதாற் ல்லாய் tōṟkullāy, ெப. (n.)

   ேதாலாற் ெசய்த க ப்  வைக; a leather cap (ெசஅக);.

     [ேதால் +  ல்லாய்]

ேதாற்ைகத்தளம்

ேதாற்ைகத்தளம் tōṟkaittaḷam, ெப. (n.)

    ன்ைக  லணி ந் ேதாற்கவசம் ( லப். 14, 170, அ ம்);; armour for the fore-arm, made of leather (ெச.அக);.

     [ேதால் + ைக + தளம்]
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ேதாற்ெகா ப்

 
 ேதாற்ெகா ப்  dōṟkodippu, ெப. (n.)

   ேதா க் க ள்ள தைசக்ெகா ப்பால் வ ம் ேநாய் வைக; inflammation of the cellular tissue immediately 
beneath the skin (ெச.அக);.

     [ேதால் + ெகா ப் ]

ேதாற்ெகாம்

ேதாற்ெகாம்  tōṟkombu, ெப. (n.)

   1.  லங் ன் கட் க்ெகாம் ; movable horn fixed in the skin.

   2. ெகாம்  ஆ தலா ய மாட் க் ற்றவைக (மாட் வா. 16);; a defect in cattle in which the horns are not firm 
(ெச.அக.);.

ம. ேதால்ெகாம்

     [ேதால் + ெகாம் ]

ேதாற்சட்ைட ரித்ேதான்

 
 ேதாற்சடை்ட ரித்ேதான் tōṟcaṭṭaiyurittōṉ, ெப. (n.)

   காயகற்பம் சாப் ட்  அதனால் ைர நீங் , அதாவ  உடம் ள்ள ங் ய ேதால் கழன்  காய 
த் யைடந்த த்தரக்ளில் ஒ வன்; one of those Siddhars who rejuvenated their system and restored to youth by 

casting off the wrinkled skin on consuming the rejuvenation drug (சா.அக.);.

     [ேதால் + சடை்ட + உரித்ேதான்]

ேதாற் த்ைத

 
 ேதாற் த்ைத tōṟcittai, ெப. (n.)

   எண்ெணய் ைவக்க உத ந் ேதாற்ைப வைக (யாழ்.அக.);; leathern bottle or vessel for oil.

     [ேதால் +  த்ைத]

ேதாற்ெச ப்

ேதாற்ெச ப்  tōṟceruppu, ெப. (n.)

   ெச ப்  வைக; a kind of shoe.

     "ேதாற் ெச ப் பாரத்்த ேபர யன்" (கம்பரா. கங்ைக. 29);.

     [ேதால் + ெச ப் ]

ேதாற்ெச

ேதாற்ெச  tōṟcevi, ெப. (n.)

   1.  றசெ்ச ; auricle of the ear.

     "அந்ேதாற் ெச ண் மந் ரமாக" (ெப ங். உஞ்ைசக். 45,47);, ( வக. 2718, உைர, அ க் ப் );.

   2.  றசெ்ச ள்ள லங் கள் ( ன்.);; creatures having external ears (ெசஅக.);.

     [ேதால் + ெச ]

ேதாற்பரம்

ேதாற்பரம் tōṟparam, ெப. (n.)

   ேதாற்ேகடகம்; buckler, leathern shield.

     "ேபார ்ம ரக்் ேகடகம் ளகத் ேதாற்பரம்' ( வக. 2218);.

   2. ெந ஞ் ெச ப்  ( ன்.);; boots.

     [ேதால் + பரம்]

ேதாற்பலைக

 
 ேதாற்பலைக tōṟpalagai, ெப. (n.)

ேதாற்பரம் ( ங்.); பாரக்்க;see {} (ெச.அக.);.

     [ேதால் + பலைக]
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ேதாற்பைற

ேதாற்பைற1 tōṟpaṟai, ெப. (n.)

   ேதாற்க  வைக; durm, a musical instrument.

     [ேதால் + பைற]

 ேதாற்பைற2 tōṟpaṟai, ெப. (n.)

   1.  ைரக் க் ெகாள் ைவக் ம் ைப; leather bag used in feeding horses.

   2. நீரிைறக் ம் க  வைக; leather bucklet for drawing water.

ம. ேதால்பற

     [ேதால் + பைற]

ேதாற்பனாட்

 
 ேதாற்பனாட்  tōṟpaṉāṭṭu, ெப. (n.)

   பனம் பழத் ன் ெமல் ய உள்ளீ ; thin layer of the juicy substance of palmyra fruit (ெச.அக.);.

ேதாற்பா

ேதாற்பா  tōṟpāṭi, ெப. (n.)

   1.  ைல மா  ( ன்.);; strumpet.

   2. இ ந்ேதான்; mean, worthless, shameless person (ெச.அக.);.

     [ேதால் + பா ]

ேதாற்பாய்

 
 ேதாற்பாய் tōṟpāy, ெப. (n.)

   ேதாலால் அைமந்த இ க்ைக (த ); ( டா);; undressed skin used as a seat (ெசஅக.);.

     [ேதால் + பாய்]

ேதாற்பாைர

ேதாற்பாைர tōṟpārai, ெப. (n.)

   1.  ன்ற  நீளம் வள ம் கடல் ன்வைக; sea-fish, attaining 3 feet in length, as having a thick-skin.

   2. நீலங் கலந்த பசை்சநிறங் ெகாண்ட ம் 18  ரலம் வளரவ் மான கடல் ன் வைக; sea-fish, greenish, 
shot with blue, attaining 18 inch in length (ெச.அக.);.

     [ேதால் + பாைர]

ேதாற்பாைவ

ேதாற்பாைவ tōṟpāvai, ெப. (n.)

   1. ேதாலாற் ெசய்  ஆட் ம் பாைவ; leathern puppet marionette.

     "ேதாற்பாைவக் த் ம்" ( . . 4, 24,நிரம்ப);.

   2. ேதாற்பாைவக் த்  ( லப். 3, 12, உைர); பாரக்்க;see {}

     [ேதால் + பாைவ]

ேதாற்பாைவக் த்

ேதாற்பாைவக் த்  tōṟpāvaikāttu, ெப. (n.)

   ேதாற்பாைவையக் ெகாண்  ஆட் ங் த் ; show with leathern puppets.

     "ேதாற்பாைவக் த் ந் ெதால்ைலமரப் பாைவ யக்க ம்" ( . . 4,24);.

     [ேதால் + பாைவ +  த் ]
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ேதாற் ரண்டல்

 
 ேதாற் ரண்டல் tōṟpiraṇṭal, ெப. (n.)

ேதால்ேமேல தல் பாரக்்க;see {}.

     [ேதால் +  ரள்தல்.  ரள் →  ரள்]

ேதாற்

ேதாற்  tōṟpu, ெப. (n.)

   ேதால் ; defeat, discomfiture, loss.

     "ேதாற்  ெவல்வ  ெசால்பவர ்யார"் (உபேதசகா.  வ ரத. 342);.

ேதாற் ைட

ேதாற் ைட1 tōṟpuḍaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேமற்ேறால் ேபா ம்ப  றத் ல் ேதய்த் ப் ைடத்தல்; to winnow by fan (சாஅக.);.

     [ேதால் +  ைட-,]

 ேதாற் ைட2 tōṟpuḍaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

ேதாள்ெகாட் -தல் பாரக்்க;see {}-

     [ேதால் +  ைட]

ேதாற் ரட்டல்

 
 ேதாற் ரட்டல் tōṟpuraṭṭal, ெப. (n.)

ேதால்ேமேல தல் பாரக்்க;see {}.

ேதாற் ைர

ேதாற் ைர tōṟpurai, ெப. (n.)

   1. ேதா ன் ைள; pores of the skin.

   2. ேமற்ேறால்; cuticle.

     "ேதாற் ைர ேபாமதன் க்ேக ராணனிேல ைதப்ப மா ந்த " (ஈ .அவ. .);.

   3. சவ் ள்ள உட டம் (யாழ்.அக.);; membrance (ெச.அக.);.

     [ேதால் +  ைர]

ேதாற் ல

 
 ேதாற் ல  tōṟpulavu, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் லா மரம்; lance wood (சா.அக);.

     [ேதால் +  ல .  லா →  லா →  லா  →  ல ]

ேதாற்

 
 ேதாற்  tōṟpuḻu, ெப. (n.)

   சைத ன் அ ண்டா ம் க ற்ைறப் ேபான்ற , நரம் ச ் லந் ; guinea worm (சாஅக.);.

     [ேதால் +  ]

ேதாற்ெபட்

ேதாற்ெபட்  tōṟpeṭṭi, ெப. (n.)

   1. ேதாலாற் ெசய்த ேபைழ ( ன்.);; leather bag.

   2. சா க் காய் மரப்ெபட் ; dealwood case covered with thick brown paper (ெச.அக.);.

     [ேதால் + ெபட் ]

1236

www.valluvarvallalarvattam.com 12318 of 19068.



ேதாற்ைப

ேதாற்ைப tōṟpai, ெப. (n.)

   1. ேதாலாற் ெசய்த ைப; leathern bag.

   2.  ைள ள்ள ேதாற் க ப்  ( ல்லா); (ைதலவ.ைதல.);; perforated leathern cap.

   3. உடம் ; body.

     "ேதாற்ைப ணின்  ெதா லறச ்ெசய் ட் ங் த்தன்" (நால , 26);.

     [ேதால் + ைப]

ேதாற்றக்க

 
 ேதாற்றக்க  tōṟṟakkavi, ெப. (n.)

   நாடகத் ற் கட் யங்காரன் பா ம் பாட்  ( ன்.);; verse sung announcing the appearance of a person on the 
stage (ெச.அக.);.

     [ேதாற்றம் + க ]

ேதாற்றத்த

 
 ேதாற்றத்த  tōṟṟattaru, ெப. (n.)

   நாடக ந கர ்ேதான் ம் ெபா  ஆ ப்பா ம் பாட் ; a kind of song sung by an actor while appearing on the 
stage (ெச.அக.);.

     [ேதாற்றம் + த ]

ேதாற்றப்பட்டவன்

 
 ேதாற்றப்பட்டவன் tōṟṟappaṭṭavaṉ, ெப. (n.)

ேதாற்றமானவன் ( ன்.); பாரக்்க;see {} (ெச.அக.);.

     [ேதாற்றம் + பட்டவன்]
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ேதாற்றம்

ேதாற்றம் tōṟṟam, ெப. (n.)

   1. காட் ; appearance.

     "இலக் வன் ேறான் ய ேதாற்றம்" (கம்பரா.  ம்பக ண. 231);.

     "ேதாற்றஞ்சான் ஞா " (நால , 7);.

   2. பாரை்வ; vision, sight, perceptibility.

என் ைடய ேதாற்றத் ல் அ  மரமாக உள்ள .

   3. உயரச்் ; conspicuosness, prominence, distinctness in appearance.

     "நிைல ற் ரியா தடங் யான் ேறாற்றம் மைல ம் மானப்ெபரி " ( றள், 124);.

   4.  ளக்கம்; splendour, brightness.

   5. ெதாடக்கம்; origin, rise, beginning, source.

     "ேதாற்ற  நிைல ங் ேக ம்" (மணிேம. 27:181);.

   6.  றப்  ( ங்.);; birth, avatar.

     "நாயகன் ேறாற்றத் ன் (கம்பரா.  றப். 11);.

   7. வ ப் ; class.

     "ேவ பட வந்த வமத் ேதாற்றம்" (ெதால்.ெபா ள். 307);.

   8. பைடப் ; creation.

     "எவ்வைகப் ெபா ந்ேதாற்ற நிைல " ( க்ேகா. 1, உைரயகவல்);.

   9. சாைய; reflection, semblance.

அவ க் த் தந்ைத ன் ேதாற்ற க் ற .

   10.  கழ்; fame, reputation.

     "ஈவாரக் ெணன் ண்டாந் ேதாற்றம் இரந்  ேகாள் ேமவார ்இலாஅக்கைட" ( றள், 1௦59);.

   11. வ ைம ( ங்.);; vigour, strength, power, force.

   12.  ைன  (ேவடம்);; costume, guise.

     "வா யர ்ேதாற்றம் எவன்ெசய் ம் தன்ெனஞ்சம் தான  ற்றப் ப ன்" ( றள், 272);.

   13. உ வம்; form.

     "நாற்றத் ேதாற்றச ் ைவெயாளி றலா  நின்ற" ( வ்.  வாய். 3,6);.

   14. ெசான்மாைல ( ங்.);; panegyric.

   15. உ ப் ; member, limb, part.

     "எம்ெமன வ உங் ழைமத் ேதாற்றம்" (ெதால். ெபா ள். 221);.

   16. தன்ைம; nature.

     "அறத்  வ ப்ப உந் ேதாற்றம் ேபால" ( றநா. 31);.

   17. எண்ணம்; idea.

     "ேதாற்றனேன னி ெயன் ந் ேதாற்றத்தால்" (கம்பரா. இராவணன் வைத, 78);.

   18. உய்த் ணர் , ஊகம்; guess, estimate.

     "ப ைனந்தாம் பக்கல் என்ெறா  ேதாற்றம்".

   19. நாடக ன்னிகழ் ; entrance on the stage; debut.

   20. எ ந்த ைக (உதயம்);; rising, as of a heavenely body.

   21. மாைய ( ன்.);; phantom, apparition;illusion.

   22. அைச ம் ெசாத்  அைசயாச ்ெசாத்  என்ற இ வைகத ் ைண ( ங்.);; phenomenon, of two classes, 
viz., movable and immovable properties.
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ேதாற்றமா-தல்

ேதாற்றமா-தல் tōṟṟamātal,    6 ெச. . . (v.i.)

   1. காணப்ப தல்; to come into existence.

   2. அரங் ல் நாடகமாந்தர ்ேதான்றல்; to appear on the stage (ெச.அக.);

     [ேதாற்றம் + ஆ-,]

ேதாற்றமானவன்

 
 ேதாற்றமானவன் tōṟṟamāṉavaṉ, ெப. (n.)

   பல்ேலார ்அ ந்தவன் ( ன்.);; conspicuous, celebrated man (ெச.அக.);.

     [ேதாற்றம் + ஆனவன்]

ேதாற்றர

ேதாற்றர  tōṟṟaravu, ெப. (n.)

   1. காட் ; appearance.

   2. உ வாதல் (உற்பத் );; coming into existence.

     " ன்பக் க ற் ேறாற் றர ன் " (மணிேம. 26:56);.

   3. அ ைக ( ன்.);; conspicuousness, emineance, dignity.

   4. ேதாற்றம் (அவதாரம்);; incarnation.

     "ஒ  ேதாற்றர  ேதாற் ேய யா ம் உதவேவ ம்" (ஈ . 3, 2,5);.

   5. ெபாய்த் ேதாற்றம்; phantom, apparition spectre (ெச.அக.);.

     [ேதாற்றம் + அர . 'அர ' ெதா ற் ெபயரீ ]

ேதாற்றல்

ேதாற்றல்1 tōṟṟal, ெப. (n.)

   1. ேதான் ைக; appearance.

   2.  கழ்; praise.

   3. வ ைம; vigour, strength.

 ேதாற்றல்2 tōṟṟal, ெப. (n.)

   1. ேதால்  ( ங்.);; defeat.

   2.  ண் எண்ணம் (யாழ்.அக.);; vain idea (ெச.அக.);.

     [ேதால் → ேதாற்றல்]

 ேதாற்றல்3 tōṟṟal, ெப. (n.)

   1.  லப்படல்; being perceived by the senses.

   2. பாரை்வ ெதளிதல்; recovering eye sight.

   3. ேதான்றல் பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

     [ேதான்றல் → ேதாற்றல்]

ேதாற்றெவா க்கம்

 
 ேதாற்றெவா க்கம் tōṟṟavoḍukkam, ெப. (n.)

    ைளசச்ல் அ கள் (உற்பத்  நாசங்கள்);; periodical appearance, and dispapearance, creation and 
dissolution.

     [ேதாற்றம் + ஒ க்கம்]
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ேதாற்றன்

 
 ேதாற்றன் tōṟṟaṉ, ெப. (n.)

    ; sub acetate of copper blue vitriol (சா.அக.);.

ேதாற்றனம்

 
 ேதாற்றனம் tōṟṟaṉam, ெப. (n.)

   கைணக்ேக  (யாழ்.அக.);; blunted sensibility (ெச.அக.);.

     [ேதால் + தனம்]

ேதாற்றாங்

 
 ேதாற்றாங்  tōṟṟāṅgirumi, ெப. (n.)

     நரம் களில் உலா ம் அ வைகப் ச் களில் ஒன் ; one of the six rudimentary or embryo form of an 
organism in the blood vessles (சா.அக.);.

     [ேதாற்றம் → ேதாற்றாம் +  ]

ேதாற்றாங்ெகாள்ளி

 
 ேதாற்றாங்ெகாள்ளி tōṟṟāṅgoḷḷi, ெப. (n.)

   அ க்க  ேதாற்ேறா பவன் (உ.வ.);; one who constantly suffers defeat, as in a game (ெச.அக.);.

     [ேதால் → ேதாற்றான் + ெகாள்ளி. 'ெகாள்ளி' ெசால்லாக்க ஈ . ஒ.ேநா. பயந்தாங்ெகாள்ளி]

ேதாற்றாணி

 
 ேதாற்றாணி tōṟṟāṇi, ெப. (n.)

ேதாற்றாங் ெகாள்ளி பாரக்்க;see {} (ெச.அக.);.

ேதாற்றாைம

 
 ேதாற்றாைம tōṟṟāmai, ெப. (n.)

   ெவளிப் படாைம; not exist.

     [ேதான்  → ேதான்றாைம → ேதாற்றாைம]

ேதாற்றானம்

ேதாற்றானம் tōṟṟāṉam, ெப. (n.)

   1. ேதாற்கலம் (யாழ்அக);; leather vessel.

   2. ெவ  ம ந் ப்ைப ( ன்.);; cartridge bag (ெசஅக.);.

     [ேதாய் + தானம்]
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ேதாற்

ேதாற் 1 dōṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

ேதான் -தல் பாரக்்க;see {}.

     "நீற்ேறா  ேதாற்றவல்ேலான் ேபாற் " ( வாச. 3, 1௦8);.

   ம. ேதாற் ;க. ேதா

     [ேதான்  → ேதாற் -,]

 ேதாற் 2 dōṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ேதான்றச ்ெசய்தல்; to cause to appear;

 to show;

 to produce.

   2.  றப் த்தல் ( ங்.);; to create (ெசஅக.);.

     [ேதான்  → ேதாற் -,]

 ேதாற் 3 tōṟṟu, ெப. (n.)

   ேதான் ைக; appearacne.

     "ேதாற்றவன் ேகடவன்" (ேதவா. 448,2);.

     [ேதான்  → ேதாற் ]

ேதாற் த்

ேதாற் த்  tōṟṟurutti, ெப. (n.)

   1. உைலத் த் ; leather bellows.

     "நிைறந்த ேதாற் த்  தன்ைன" ( வக. 1585);.

   2. உடம் ; body (ெசஅக.);.

     [ேதால் +  த் ]

ேதாற் வாய்

ேதாற் வாய் tōṟṟuvāy, ெப. (n.)

    ன்வ வைத ன்னரக்் ம் ப் ; introduction to a topic, indication.

     "அறதெ்தா  நிற்பாளாக ன்ேறாற் வாய் ெசய் " ( க்ேகா. 29௦);.

ேதாற் -த்தல்

ேதாற் -த்தல் tōṟṟuvittal,  . . (caus.v.)

   1. கண்ெணாளி உண்டாக்கல்; to make the vision clear.

   2. உண்டாக்கல்; to bring to existence.

   3.  ைழக்க ைவத்தல்; to restore to life.

   4. ேதான் ம்ப ச ்ெசய்தல்; to cause to арреаг (சா.அக.);.

     [ேதாற்  → ேதாற் ]

ேதாற் ன்னர்

ேதாற் ன்னர ்tōṟṟuṉṉar, ெப (n.)

   ெசம்மார ்( டா.);; shoe makers, leather workers (ெச.அக.);.

ம வ. சக் யர்

     [ேதால்1 +  ன்னர]்
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ேதாற்ேறங்காய்

 
 ேதாற்ேறங்காய் tōṟṟēṅgāy, ெப. (n.)

   உரிக்காத ேதங்காய்; unhusked coconut (ெச.அக.);.

     [ேதால் + ேதங்காய்]

ேதா

 
 ேதா  tōṟu, இைட. (part.)

ேதா ம் பாரக்்க;see {}.

ன் ேதாறா  மரன்.

ேதா ம்

ேதா ம் tōṟum, இைட. (part.)

   ஒவ்ெவான் ம், ஒவ்ெவா  ெபா ம் என்ற ெபா ளில் வ ம் இைடசெ்சால்; each, every, whenever, a 
distributive suffix.

     "காண்ேடா ம் ேப ந் ேதா ம்" ( வாச. 1௦, 3);.

ேதான்றக்ெகா -த்தல்
ேதான்றக்ெகா -த்தல் tōṉṟakkoḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேபா மானப  ெகா த்தல் ( ன்.);; to give sufficiently.

ேதான்றல்

ேதான்றல்1 tōṉṟal, ெப. (n.)

   1. ேதாற்றம்; appearance.

     "வைரம  யரே்தான்றல் ைனந ன்ற ேபர ்யாைன" (ம ைரக். 46);.

   2. ேதான்றல் ேவ பா  (நன். 154); பாரக்்க;see {}.

   3. தைலைம; superiority, greatness.

     " ட ் றந்த ேதான்றல் ண்ணியன்" ( வக. 316);.

   4. உயரச்் ; height, loftiness.

     "வைரகண்டன்ன ேதான்றல்" (ெந நல். 108);.

   5.  ளக்கம்; splendour.

     "இ ஞ் ற யரத்்த ேதான்ற ேலத்த ங்  றான்ெகால்" ( வக. 1261);.

   6. தைலவன்; chief, great person.

     " லவைர

றந்த கழ்சா ேறான்றல்" ( றநா. 21);.

   7.  ல்ைல நிலத் தைலவன் ( ங்.);; chief of a jungle tract.

   8. ேவந்தன் (அரசன்); (யாழ்அக);; king.

   9. மகன் ( ங்.);; son.

   10. தைமயன் ( ங்.);; elder brother.

ம. ேதான்னல்

     [ேதான்  → ேதான்றல்]
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ேதான்றல் காரம்

 
 ேதான்றல் காரம் tōṉṟalvikāram, ெப. (n.)

ேதான்றல்ேவ பா  பாரக்்க;see {} (ெச.அக.);.

     [ேதான்றல் +  காரம்]

ேதான்றல்ேவ பா

ேதான்றல்ேவ பா  tōṉṟalvēṟupāṭu, ெப. (n.)

    ணரச்் ேவ பா  ன் ள் தாக எ த் , சாரிைய த யன ேதான் ைக (நன். 154, 
உைர);; insertion of a letter, particle etc., in sandi one of three {}.

     [ேதான்றல் + ேவ பா ]

ேதான்றாத் ைண

ேதான்றாத் ைண tōṉṟāttuṇai, ெப. (n.)

    றர யாமல் உத ேவான்; unseen helper, as God.

     "ேதான்றாத் ைணயா ந்தனன் றன்ன  ேயாங் க க்ேக" (ேதவா. 1௦11, 1);.

     [ேதான்  + ஆ +  ைண 'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல]

ேதான்றாமற்ேப -தல்
ேதான்றாமற்ேப -தல் dōṉṟāmaṟpēcudal,    6 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ப் ற் தல்; to speak darkly, indicate in a subtle manner (ெச.அக.);.

ேதான்றாெவ வாய்

ேதான்றாெவ வாய் tōṉṟāveḻuvāy, ெப. (n.)

   ெவளிப்படச ்ெசால்லப்படாத எ வாய் ( வக. 1, உைர);; subject not expressed but understood.

     [ேதான்  + ஆ + எ வாய். 'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல]

ேதான்

ேதான் 1 tōṉṟi, ெப. (n.)

   1. ம ேதான் ; fragrant nail dye.

   2. ஆைனத் ேதான் ,  ைடத ்ேதான் ; heart leaved or dure tree.

 ேதான் 2 tōṉṟi, ெப. (n.)

   1. ெசங்காந்தள்; Malabar glory lily.

     "ெகாய்ம்மலர ேதான் ேபாற் ட் ைடய ேசவ ம்" ( வக. 73);.

   2. ெவண் காந்தள் ( ங்.);; the white species of gloriosa superba.

   3.  ; blood.

   4. ஒ  மைல; ancient

 name of a hill.

     "வான்ேறா யர் ைமத் ேதான் க் ேகாேவ" ( றநா. 399);.

ேதான் கர்

 
 ேதான் கர ்tōṉṟigar, ெப. (n.)

   வணிகர ்(அக.நி.);; chetti merchants.

ேதான் ய

 
 ேதான் ய  tōṉṟiyaḍi, ெப. (n.)

   காந்தள் ழங் ; plough shaped bulbous root of November flower (சா.அக.);.

     [ேதான்  + அ . அ  = ேவர,்  ழங் ]
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ேதான்

ேதான் 1 dōṉṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. கட் லனாதல்; to be visible.

     " ைற றம்பாமற் காக்கத் ேதான் னான் வந்  ேதான்ற" (கம்பரா. வா வைத. 74);.

   2. அ யப்ப தல்; to come to mind.

   3. உண்டாதல்; to appear, seem, spiring up, come into existence.

     "ெப ஞ் ெசல்வந் ேதான் யக் கால்" (நால , 2);.

   4.  றத்தல்; to be born.

     "ேதான் ற் கெழா  ேதான் க" ( றள், 236);.

   5. நிைலெகாள் தல்; to exist.

     " ணரிய னிைல ைட ணரத் ேதான்றா" (ெதால்.எ த் . 482);.

   6. வ தல்; to come, turn up.

     "நி தர ்ேதான் ள ெரன்றால்" (கம்பரா. அகத் ய. 52);.

   7. சாரிைய த யன ெசாற்களிைடேய வ தல்; to be inserted, as cariyai.

     "வற்ெறன் சாரிைய ற்றத ்ெதான் ம்" (ெதால். எ த் . 189); (நன்.);.

   ம. ேதான் க;   க., ேகாத. ேதார;்   ெத. ேதா ;    . ேதா னி, ேசா னி;   பட. ேதா ;    ட. த் ன், 
த் ற்;   பர.் ேதாந்த்;   கட. ேதான்ட்;மா.  ண்ட,் ெதாண்ட்

     [ ல் →  ன்  → ேதான் . ேதான் தல் = கண்ெணா  ெபா ந் தல், ெதரிதல், உ க்ெகாளல், 
உ த்தல்,  றத்தல் ( .தா. 188);]

 ேதான் 2 dōṉṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ளங் தல்; to be clear, explicit.

ேதானாய்

 
 ேதானாய் tōṉāy, ெப. (n.)

   ஒ  வைக நாய்; a kind of dog.

     [ேதால் + நாய்]

ேதானிறம்

 
 ேதானிறம் tōṉiṟam, ெப. (n.)

   உடம் ன் ேதால் நிறம்; colour of skin or body (ெச.அக.);.

     [ேதால் + நிறம்]

ெதள

ெதள

 
 ெதள teḷa,      'த்' என்ற ெமய் ம் 'ஒள' என்ற உ ம் ய உ ரெ்மய்க் டெ்ட த் ;

 the compound of t and au.
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ெதளவல்

ெதளவல்1 teḷaval, ெப. (n.)

ேக  (அக.நி.);. ruin, destruction (ெச.அக.);.

     [தவ்  → ெதௗவல்]

 ெதளவல்2 teḷaval, ெப. (n.)

   1. இளம் ப வம்; young age.

   2. ெக தல்; destroy.

     [தா  → தவ்  → ெதௗவல்]

 ெதளவல்3 teḷaval, ெப. (n.)

    ந்  நடத்தல்; stumble while walking.

     [தா  → ெதௗவல்]

நஞ் யர

நஞ் யர  nañjuviḻiyaravu, ெப.(n.)

   பாரை்வயாேலேய நஞ்  ெச த் க் ெகால்வதாகக் க தப்ப ம் பாம்  வைக;  ட் டம்; a kind of 
poisonous serpent.

     "நஞ்  யர  னல் ர ்வாங்க" (மணிேம. 23, 84);.

     [நஞ்  +   அர .]

நஞ் ெவளிப்ப -த்தல்

நஞ் ெவளிப்ப -த்தல் nañjuveḷippaḍuttal,    5.ெச.  ன்றா . (v.t),

   க ப்ைப ந்  நஞ்ைச ெவளிவாங்கல்; to expel the placenta (afterbirth); with the aid of medicine or 
manipulation

     [நஞ்  + ெவளிப்ப -]

நஞ் -தல்

நஞ் -தல் nañjuṟudal,    20 ெச.  .  . (v.i.)

   மன தல்; to melt as heart through love

     "நஞ் ற்ற காம நன்நாகரிகந் ய்த்தவா ம்" ( வக. 11);.

ம வ, ெநஞ் கல்.

     [ைநந்  → ைநஞ்  → நஞ்  + உ -.]

மனம், அன்  யால் ைநந் , உ ந் தன்ைமய்க் க் ம்.

நஞ் ைற

நஞ் ைற nañjuṟai, ெப. (n.)

   1. நஞ்  கலந்த ம ந் ; a medicine prepared with poison, as one of the ingredients.

   2. நஞ்ைசேய ம ந்தாகப் பயன்ப த்தல்; using a poison as a remedy.

   3. நச் க்கனிமம்; mineral poison

     [நஞ்  + உைற.]

நீரம்நஞ்  உைறந்த நிைலையக் க் ம்.

நஞ் ட் -தல்

நஞ் ட் -தல் nañjūṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. பைடக்க  த யவற் க்  நச் த்தன்ைம ஏற்றதல்; to imbue with poison, as a weapon,

   2. நஞ்  கலந் . ெகா த்தல்; to administer poison.

     "தஞ் ட்  ெமன ைரப்ப" (ெபரிய .  நா க். 103);.

     [நஞ்  + ஊட் -.]

1245

www.valluvarvallalarvattam.com 12327 of 19068.



நஞ்ெச -த்தல்

நஞ்ெச -த்தல் nañjeḍuttal,    5.ெச.  .  . (v.i.)

   நஞ் த்தல்; to neutralize the effects of poison

     [நஞ்  + எ -.]

ண்மம் ஆக இ ந்த நஞ்ைச எ த்  நலப்ப த்தல் அல்ல  பக் வமாக் தல்.

நஞ்ைச

 
 நஞ்ைச nañjai, ெப. (n.)

நன்ெசய் பாரக்்க;See nanšey

     [நன்ெசய் → நஞ்ைச]

ஒ.ேநா.  ன்ெசய் →  ஞ்ைச

நஞ்ைசயன்ெவட்
நஞ்ைசயன்ெவட்  nañjaiyaṉveṭṭu, ெப. (n.)

   நாணயவைக (பண  (.144);; an ancient coin.

நஞ்ெசாட்

நஞ்ெசாட்  nañjoṭṭi, ெப. (n.)

    ைகச ்ெச வைக ெளான் ( ரப்்.45);; a kind of shrub.

     [நஞ்  + ஒட் .]

நஞ்ெசா -த்தல்

நஞ்ெசா -த்தல் nañjoḻittal,    4.ெச.  .  . (v,i),

   நஞ்ைச நீக் தல்; removing poison from the body.

     [நஞ்  + ஒ -.]

நஞ்ெசாளி-த்தல்

நஞ்ெசாளி-த்தல் nañjoḷittal,    4.ெச.  ன்றா . (v.t),

நஞ் க்ெகா  ெவளிப்படா த்தல்:

 the non appearance of the after birth subsequent to child birth concealment of after birth in the womb

     [நஞ்  + ஒளி-.]

நடை்ச

 
 நடை்ச naṭcai, ெப. (n.)

   தணக்  மரம்; Catamaran tree.

நட்டக் த்தாக

 
 நட்டக் த்தாக naṭṭakkuttāka,  .எ. (adv.)

   ெசங் த்தாக(ெநல்ைல);; perpen diculary Steply.

ம வ, ெநட் க் த்தாக.

நட்டகண்

 
 நட்டகண் naṭṭagaṇ, ெப. (n.)

   கண் இைமக்கா ம், க  அைசயா ம் இ க்கம் நிைல; eye that remains still without winking that has no 
reflex action.

நட்டசச்ாரி 

 
 நட்டசச்ாரி  naṭṭaccārimūli, ெப. (n.)

   நாய்ேவைள; dog-cleome.
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நட்டசச்ா தம்

 
 நட்டசச்ா தம் naṭṭaccārudam, ெப.. (n.)

   கட் க்காைட; indian-roller.

நட்டணம்

 
 நட்டணம் naṭṭaṇam, ெப. (n.)

நட்டைன பாரக்்க;See nafsanal.

     [ந  + அணம்.]

     'அணம்'=ெசால்லாக்கஈ .

ஒ.ேநா. பட்டணம்.

நட்டைண

நட்டைண naṭṭaṇai, ெப. (n.)

   1.  த்  ( வா.);.

 dancing

   2. ேகாமாளிக் த் ,

 mimic gestures in a dance buffoonery

   3, கணவன், மைன  இ வ ள் ஒற் ைம ன்ைம ( ன்);; difference of opinion between husband and wife.

   4. ந ப் :

 imitative action

     'நட்டைணயதாக் கற்றகல் ம் (தா . க ணாகர.4);.

   5. ெகா ைம (யாழ். அக.);; cruelty.

க. நடணா.

     [ந  → நடம் → நட்டம் → நட்டைண.]

ஒ.ேநா. தண்டம் → தண்டைன.

 நட்டைண2 naṭṭaṇai, ெப. (n.)

   1.  ந்தைன ன்ைம; recklessness, rashness.

   2. ெபா க் ந் தன்ைம ன்ைம; fastidiousness. squeamishness.

     [நட்  + அைன.]

அ யாைமைய நட் ைவத் ப் றைர அைணேபால் த த்  எண் தல்.

நட்டைணக்காரன்

 
 நட்டைணக்காரன் naṭṭaṇaikkāraṉ, ெப. (n.)

   ஆணவ க்கவன்; insolent, Overbearing man.

     [நட்  + அைண + காரன்.]

தன்ைன ன் நட்  ( ன்னி த் );.  றைர  அைணேபால் த த் நி த்  ைனப்ேபா   
இயங் பவன்.  றர ்வளரச்் க்   தைடயா ப்பவன்.
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நட்டைணக்கால்

 
 நட்டைணக்கால் naṭṭaṇaikkāl, ெப. (n.)

   ஒற்ைறக்காைல நிலத் ல் ஊன் . மற்ைறக்காைலக் க்காக, அக்கா ன்ேமல் ஊன் ைக; keeping 
one leg crossed on the other-cross legged.

ம வ. அட்டைனக்கால்.

     [நட்டைண + கால்.]

நட்டந

நட்டந  naḍḍanaḍu, ெப. (n.)

   சரியான ந வம்; the very centre, middle.

     "நட்ட ந ேவ ந்த நாெமன்பர"் (தா . பரி ரண 6);.

ெத. நட்டந .

ம வ. ந வான ந .

     [நட்  →  நட்ட +ந .]

இ  ைசசெ்சால்.

நட்டந நாள்

 
 நட்டந நாள் naḍḍanaḍunāḷ, ெப. (n.)

   உரியகாலம்; the due appointed time.

     "அவ க் த் ரத் க்  நட்ட ந நாள்" (இ. வ);.

ம வ. ஏற்றெபா .

     [நட்ட + ந  + நாள்.]

நட்டந ப்ெபற

நட்டந ப்ெபற naḍḍanaḍuppeṟa,  . எ. (adv.)

   1. சரியான ந ல்; in the exact middle.

   2. ஒ ங்கற்ற ம ப் ன் :

 Improperty

   3. ெபா மக்களின் எண்ணத்ைதக் க தா ; in open disregard of public opinion

     [நட்ட + ந  + ெபற.]

இதைன இலக்கண வழக் ல் ஒ ெபா ட்பன்ெமா  என்பர.்

நட்ட சம்

 
 நட்ட சம் naṭṭapīcam, ெப.. (n.)

   ஒளிநீர ்( ந் ); ஊறாத நிைல; destitute of seminal Secretion-Impotent.

நட்டமா

 
 நட்டமா  naṭṭamāṭi, ெப. (n.)

நடவரசன் பாரக்்க;See nagavarasan.

ம வ. ஆடவல்லான்.

     [நட்டம் +ஆ .]
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நட்டமாய்நில்-தல்

நட்டமாய்நில்-தல் naṭṭamāyniltal,    14. ெச. . . (v.i.)

   1. ெசங் த்தாக நிற்றல்; stand perpendicularly.

   2. அடங்கா த்தல் (இ.வ.);; to be haughty, headstrong.

     [நட்டம் + ஆய் + நிற்றல்.]

நட்ட ன்

 
 நட்ட ன் naṭṭamiṉ, ெப. (n.)

   கள்ளி; indian Spurge.

நட்ட ட் ந்தைன

நட்ட ட் ந்தைன naṭṭamuṭṭisindaṉai, ெப. (n.)

ஒளித்  ைவத்த ெபா ைள ம் நிைனத்த ெபா ைள ம் பற் க் கணியர ்கணித் க் ைக:

 divination by a soothsayer about things lost, hidden or thought of

     "பாரினில் நட்ட ட் ந்தைன பகரேவண் ல் ( டா. உள். 302);.

நட்டராகம்

 
 நட்டராகம் naṭṭarākam, ெப. (n.)

    ஞ் ப்பண்; melody-type of the kuriñs Class.

     [நட்டம் +skt ராகம்.]

நட்டரி யன்னம்

 
 நட்டரி யன்னம் naṭṭarisiyaṉṉam, ெப. (n.)

   பா ெவந்த ேசா ; haff-cooked rice

ம வ, ந க்கரி க் ேசா .

நட்டவக்காணி.

நட்டவக்காணி. naṭṭavakkāṇi, ெப. (n.)

   நாட் யம் ப ற் க் ம் நட் வனாரக்்  அர  அளிக் ம் இைற  நிலம்: (S.lI v.232);; grand of tax free 
land sanctioned by king to dance faculty.

     [நட் வம் → நட்டவம் + காணி.]

நட்டவம்

நட்டவம் naṭṭavam, ெப. (n.)

நட் வம் பாரக்்க;See nalluvam.

     "நட்டவஞ் ெசய்ய நட்டவம் ஒன் க் ......... பங் " (S.I.I. ii.274);.

ம வ. நடனம்.

     [நட்  + அம்=நட் வம் → நட்டவம்.]

     "அம் → ெப ைமப்ெபா ட் ன்ெனாட் .

நட்டவர்

நட்டவர ்naṭṭavar, ெப. (n.)

   நண்பர;் friendship.

     "நட்டவரி க ன் த் தம் ன் மல்  ெவஞ்சமரிைழப்ப ம் ( ைள.எல்லாம்11);.

     [நள் → நள்+  → நட்  → நட்டவர.்]

1249

www.valluvarvallalarvattam.com 12331 of 19068.



நட்ட

 
 நட்ட  naṭṭaḻivu, ெப. (n.)

   நாற்  நட்ட ற , ப ரி ண்டா ம் ைத ; damage to the crop after transplantation.

     [ந  → நட்  + அ .]

நட்ட ன் அ ற்ற நாற் ப் ப ைரக் த்ததால் ெதா த்தல் ரிபா ம்.

நட்டாத் த் ரம்

 
 நட்டாத் த் ரம் naṭṭātticūttiram, ெப. (n.)

ெகாள்ைளப் ெபா ள்: (யாழ்., அக.);

 booty

     [நட்  + ஆற்  +  த் ரம்.]

நிைலயாக நட் ைவத் க் ம் ெபா ைளப் ேபா ற ேபாக் ல், ெகாள்ைளய த் க் கட் ச ்ெசல் தல்.

நட்டாமட்

 
 நட்டாமட்  naṭṭāmaṭṭi, ெப. (n.)

நட்டா ட்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;See nati-mutti.

     [நட்டா ட்  → நட்டாமட் .]

நட்டா ட்

நட்டா ட் 1 naṭṭāmuṭṭi, ெப. (n.)

   1. ந த்தரமான  (யாழ். அக.);:

 anything ordinary middling

   2.  ழ்ைம ( ன்.);:

 vulgarity

ம. நட்டா ட் .

     [நட்  + ஆம் +  ட் .]

நட்ட ந ல் ட் நிற் ம் தன்ைமையக் த்த ெசால்லாக இ க்கலாம்.

 நட்டா ட்  naṭṭāmuṭṭi, ெப. (n.)

   1. ஏய்ப் ; இரண்டகம்; fraud.

ெபா ள்கைள நட்டா ட் யாய்க் ெகாண் ேபாய் ட்டான். (உ. வ);.

   2. ஒ  ல் (யாழ். அக.);; a treatise

     [நட்டாம் + ட் .]

நட்டா ட் கள்

 
 நட்டா ட் கள் naṭṭāmuṭṭigaḷ, ெப. (n.)

அ யாப் ெபா மக்கள்:

 common vulgar people.

     [நட்டாம் + ட் + கள்.]

     'கள்' = பலர ்பா . ந நிைல ன்  ஒ ெகாள்ைக ல் ட் ப் பற்ேறா  ட்  ேமா க் 
ெகாள் ம். ெபா நிைல மாந்தர.்
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நட்டா ட் ம ந்

 
 நட்டா ட் ம ந்  naṭṭāmuṭṭimarundu, ெப. (n.)

   ம த் வர ் ைண ன்  பட்ட ன் ைளவாகச ்ெசய்யப்ப ம், ைகம ந்  (இ.வ.);; medicine prepared 
not by physicians but by experienced old people.

     [நட்டா ட்  + ம ந் .]

ந தல் இன் ,  ட் ப்ப மா  இயங் ம் நிைலத்தன்ைம இன்ைமையக் க்க ன்ெனாட்டாக 
வ செ்சால், ஈண்  ம ந் க்  ஆ  வந்தைம அ க.

நட்டா ட் யாக

 
 நட்டா ட் யாக naṭṭāmuṭṭiyāka,  . எ. (adv.)

   அந்த ேநரத் ற் ரிய; for the time ceng,

இஃ  இப்ெபாழ  நட்டா ட் யாக இ க்கட் ம். (இ. வ.);.

     [நட்டா ட்  + ஆக.]

நட்டா ட் ேவைல

 
 நட்டா ட் ேவைல naṭṭāmuṭṭivēlai, ெப. (n.)

    ல்லைர ேவைல (நாஞ்);; minor-work.

     [நட்டா ட்  + ேவைல.]

நட்டார்

நட்டார ்naṭṭār, ெப. (n.)

   1. உற்றார ்; relations.

   2. நண்பர;் friends

     "நட்டா ைடயான்" (இனி. நாற். 39);.

     [நள் → ந  → நட்டார.்]

நட்டாற் ல் -தல்

நட்டாற் ல் -தல் naḍḍāṟṟilviḍudal,    18.ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1. இடரவ் ம்ேபா  ைக ட் ப் ேபாதல்; to desert a person at a critical moment.

   2. ஆற் ன் ந ல் ட்  தல்; to leave in the middle of a river.

     [ந  → ஆற் ல் +  -]
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நட்

நட் 1 naṭṭu, ெப. (n.)

   உப் க் ெகாட்  ைவக் ம் ேமைட ;ெத. நட் .

     [நள் → நட்  = ெசங் த் .]

 நட் 2 naṭṭu, ெப. (n.)

   1. நாட் யம் (யாழ். அக.);; dance.

   2. நாட் யக்காரன் ( ன்.);; dancer.

   3. நட் வன் பாரக்்க;See nattuvan.

   4.  ழ்ைம (யாழ்ப்.);; owness baseness inferiority.

     [நள் → ந  →  நாட்  → நட் .]

 நட் 3 naṭṭu, ெப. (n.)

   சரியான ந வம்; exact middle.

ம வ நட்டந .

     [ந  → நட் .]

நட் க்கைத

நட் க்கைத naṭṭukkadai, ெப. (n.)

   1. கட் க்கைத (யாழ். அக.);; table.

   2. நிந்ைத ெமா  ( ன்.);; scoffing, sarcasm Scornful, remark.

     [நாட்  → நட்  + கைத.]

நட் க் ந ேவ

 
 நட் க் ந ேவ naḍḍukkunaḍuvē,  .எ. (adv.),

    க ந ல்(யாழ். அக.);; exactly in the middle.

     [ந  → நட் .]

நட் க்ெகாள்ளல்

 
 நட் க்ெகாள்ளல் naṭṭukkoḷḷal, ெப. (n.)

   க ற் ல் க த்ைத கட் த் ெதாங் த் தற்ெகாைல ெசய்  ெகாள் தல்; to commit Suicide by hanging.

ம வ. நான்  ெகாள்ளல்.

     [நட்  + ெகாள்ளல்.]

நாணிட் க்ெகாள் தல், ஞான்  ெகாள் தல் என் , மக்களிைடேய தற்ெகாைல த்  
வழக் ன் ய ெசால்.

நட் ச்

 
 நட் ச்  naṭṭucci, ெப. (n.)

   உச் ப்ெபா  (இ. வ.);; the time of the day when the sun is exactly at the zenith.

ம வ. நண்பகல்.

     [ந  + உச் .]

1252

www.valluvarvallalarvattam.com 12334 of 19068.



நட் ச் ைன

 
 நட் ச் ைன naṭṭucciṉai, ெப. (n.)

   நண்  டை்ட  (யாழ். அக.);; Crab's egg.

     [நண்  → நட் .]

நட் ச் ைனக்கல்

 
 நட் ச் ைனக்கல் naṭṭucciṉaikkal, ெப. (n.)

   நீ ற் ன் ையக் ப்ப ம், நண்  டை்ட ன் நிற ைடய மான ணற் க் கல்வைக 
(யாழ். அக.);; a kind of stone, at the bottom of Wells, of the colour of crab's spawn, supposed to indicate a good Supply of 
water.

     [நண் ச் ைன+கல் → நட் ச் ைனக்கல்]

நண்  → நட்  = வ த்தல் ரி .

நட் ந்நிைனமண்

 
 நட் ந்நிைனமண் naṭṭunniṉaimaṇ, ெப. (n.)

   நண் டை்ட நிற ள்ள மண் ( ன்.);; a kind of earth of the colour of Crab's Spawn.

     [நண்  +  ைன + மண்.]

நட் த் ர

 
 நட் த் ர  naṭṭutturavu, ெப. (n.)

   நடனம் ப ல டம்; the practicing place of dance.

ம வ நட்டத் ர .

     [நட்  + ர .]

ர =பரந்த இடம்.

ஒ.ேநா. ேதாட்டத் ர .

நாட் யம் ப ம் ெபா ட் , அப்ப ற்  நிக வதற்காக அைமக்கப்பட்ட தனி டம்.

நட் ந

 
 நட் ந  naḍḍunaḍu, ெப. (n.)

நட் க்  ந ேவ (இ.வ); பாரக்்க;See mallukku naguvē.

     [நட்டந  → நட் ந .]

நட் ப்பாழ்

நட் ப்பாழ் naṭṭuppāḻ, ெப. (n.)

   நாற்  நட்  ைளயாமற் ேபான ப ர ்(Sll vii, 279);; crop which become withered after transplantation

     [ந  → நட்  + யாழ்.]

நாற்  நட்ட ன் , நீர ்இன் ேயா, மைழெபாய்த்ேதா, அல்ல  ப வந்தவ ப் ெபய்ேதா, 
ேநாய்வாய்ப்பட்ேடா, பாழான, நட ப்ப ர.்
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நட் ட்

நட் ட்  naṭṭumuṭṭu, ெப. (n.)

   1. ஆடல் பாடல் ( ன்.);; music and dancing.

   2. மத்தளக்கார ம், தாளக்கார ம் (இ. வ);; hand-drummer and cymbalist

   3. நடனத் க் ரிய தளவாடப் ெபா ள்கள் (யாழ். அக.);; accessories necessary to the art of dancing.

     [ந  +  ட் .]

நட்  = நாட் யம் பற் ய ெசால்.

ட்ட= தாளம், தாளக்க  பற் ய .

நட் ட் க்காரர்

 
 நட் ட் க்காரர ்naṭṭumuṭṭukkārar, ெப. (n.)

   நட் வ ேமளக்காரர;் dancing masters and drummers.

     [நட்  +  ட்  + காரர.்]

ட் =இங்  ேமளம் என்ற ெபா ளில் வந்த  காண்க. ைகயால் ட்  ஒ  எ ப் தல் பற் ய .

     "காரர"் உைடைமப் ெபயரீ .

நட் வக்கைலக் டம்

 
 நட் வக்கைலக் டம் naṭṭuvakkalaikāṭam, ெப. (n.)

   நடனம்ப ம் மாணவரக்் ரிய ப ற் க் டம்; practising hall of learners of dance.

     [நட் வம் + கைலக் டம்.]

நட் வக்கா

 
 நட் வக்கா  naṭṭuvakkāli, ெப. (n.)

நட் வாய்க்கா  பாரக்்க;See natu-way-kkāli

     [நட் வம் + கால் + .இ.]

     "இ"=ெசால்லாக்க ஈ . ஒ.ேநா. நாற்கா .

நாட் யம் ஆ வ  ேபாலக் கால்கைள நட்  நடக் ம், இயல் ைடய உ ரி.

நட் வத் ர

நட் வத் ர 1 naṭṭuvatturavu, ெப. (n.)

நட் வக் கைலக் டம் பாரக்்க;See nalluvak-kasai-k-kudam.

     [நட் வம் + ர .]

ர  =ப டம்.

ஒ.ேநா. ேதாட்டந் ர .

 நட் வத் ர 2 naṭṭuvatturavu, ெப. (n.)

நட் வதெ்தா ல் (MER 390 of 1916);,

 the profession of training girls in dancing.

     [நட் வன்+ ர ]

ர  என் , நாட் யம் ப டத்ைதக் த்த இசெ்சால், நாட் யத் ெதா க் ம் ஆ வந்த .
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நட் வம்

 
 நட் வம் naṭṭuvam, ெப. (n.)

   நாட் யம் கற் க் ம் ெதா ல்; the profession of training dancing girls and directing their dancing.

ம வ. நட்டவம், நடனம்.

த. நட் வம் → skt. nata-tva

ெத. நட் வ.

     [ந  → நட்  + அம்.]

     'அம்' = ெசால்லாக்க ஈ .

நாட் யம் ப ம் மாணவரக்ட் . அக் கைல ைனப் ப ற் க் ம் கைலதெ்தா ல்.

நட் வ யாள்

 
 நட் வ யாள் naṭṭuvaḻiyāḷ, ெப. (n.)

   நன்னாரி; Indian-sarasaparilla.

நட் வன்

நட் வன் naṭṭuvaṉ, ெப. (n.)

   நாட் ய ஆ ரியன்; one who instructs dancing.

     "உ ைரெயல்லா, மாட் ெமா  நட் வெனம் மண்ணல்"  வாத,  .  த்தைர 75).

க., நட் வ, ெத. நட் , ம.நட் வன்.

     [நாள் → ந  → நாட்  → நட்  + அன்.]

நட் வாக்கா

 
 நட் வாக்கா  naṭṭuvākkāli, ெப. (n.)

நாட் வாய்க்கா  பாரக்்க;See natuway-kkālai

நட் வாக் ளி

 
 நட் வாக் ளி naṭṭuvākkiḷi, ெப. (n.)

நட் வாய்க்கா  பாரக்்க;See natuwa-k-kal

நட் வாங்கம்

 
 நட் வாங்கம் naṭṭuvāṅgam, ெப. (n.)

நட் வம் பாரக்்க;See nattuvam

நட் வாய்க்கா

 
 நட் வாய்க்கா  naṭṭuvāykkāli, ெப. (n.)

   கவ் க் ெகாட் ந் தன்ைம ள்ள நச் ரி; Scorpion of a larger kind.

ம. நடய்கா .

நண்  ேபான்ற வாைய ம், காைல ம் ெகாண்ட .

நட் வாற்கா

 
 நட் வாற்கா  naṭṭuvāṟkāli, ெப. (n.)

நட் வாய்க்கா  பாரக்்க;See nalluvay-k-kal
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நட் ழல்

நட் ழல் naṭṭuviḻl, ெப. (n.)

   1. ெமய்க் ற்றைமந்த ள் தைலச ்சாய்ைக ( ங்);,

 slanting position of the head, one of five mey-k-kurram.

   2. தைல ேழ ன்  ைக  (யாழ். அக.);; standing on the head and tumbling, performing somersault.

     [நட்  + ழல்.]

ெப த ம், ெசம்மாப் ம் ஒ ேசர இைணந்  ேநரை்ம ன் ன்னமாய் நட் த் கழ்ந்த தைல, 
மானக்ேகட் ன் யால், சாய்ந்  ைக,

நட் -தல்

நட் -தல் naṭṭuviḻudal,    2.ெச.  .  . (v.i.)

   ெச க் தல்; to be haughty.

 ersör  ணாக நட்  றாய் (உ. வ);.

     [நட்  +  -]

நட் ைவ-த்தல்

நட் ைவ-த்தல் naṭṭuvaittal,    4.ெச. .  ன்றா , (v.t.)

   1. மரக்கன்  த யவற்ைற ந தல்; to plant, as saplings.

   2.  ம்பம் த யவற்ைற நிைலநி த் தல்( ன்.);; to establish, as a family.

     [நட்  +ைவ-.]

நட்ேடா

நட்ேடா  naṭṭōṭu, ெப. (n.)

   1. மரக்கன்  த யவற்ைற நட்  506,1555uff; one who planted as Saphings

   2. &m'Lifessor:

 protector, guardian

     [நட்  + ைவத்தவன்.]

 நட்ேடா  naṭṭōṭu, ெப. (n.)

நண் ன் ேமேலா  ( ன்.);,

 lobster shell.

     [நண் +ஒ ]

நட் ைவெத ம்

 
 நட் ைவெத ம்  naṭṭuvaidelumbu, ெப. (n.)

   ெதாைடப்பக்கத்  எ ம் ; thigh bone, femur.

     [நட்  + ைவத்த எ ம் .]

ந -நடெ்ட ம்

 
 ந -நடெ்ட ம்  naḍunaḍḍelumbu, ெப. (n.)

    ெக ம்  (ெநல்ைல);; back-bone

க. நடெ்ட ம் .

     [ந -நட்  + எ ம் .]

நட்ேடாட் க் ட்டம்

நட்ேடாட் க் ட்டம் naṭṭōṭṭukkiṭṭam, ெப. (n.)

   ேசற் ன்ேமல் உலரந்் க் ம் InstitGlump; #65 (olsâr);; crust or coat of dry mud formed over a brackish of moist soil.

     [நட்ேடா  +  ட்டம்.]
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நட்ேடாட் ப்பார்

 
 நட்ேடாட் ப்பார ்naṭṭōṭṭuppār, ெப. (n.)

எளி ல் ெபயரந்் வ ம் பாைறத் தக ,

 thin coat or lamina of rock that easily splits off.

     [நட்ேடா  + பார]்

நட்ேடார்

நட்ேடார ்naṭṭōr, ெப. (n.)

   1. நண்பர;் friends

     "நட்ேடாரக்்கல்ல  கண்ணஞ்சைலேய" ப ற் ப். 633).

     " ந்ைத இ ந்  நட்ேடார ்ெகா ப் ன் நஞ்  ண்பர ்நனிநாகரிகர"் (நற் ைண);.

   2. உற னர;்( வா.);

 relation,

     [நள்- → நட்  + ஒர.்]

நட்பத் ரிைக

 
 நட்பத் ரிைக naṭpattirigai, ெப. (n.)

   ேசம் ; Indian-kales.

நட்பாட்டம்

 
 நட்பாட்டம் naṭpāṭṭam, ெப. (n.)

   அன்  வளரக்் ம்  பான்ைம லா ம் ஆட்டம்; friendly match.

     [நண்  → நட்  + ஆட்டம்.]

நட்பாடல்

நட்பாடல் naṭpāṭal, ெப. (n.)

   நட்  பாராட் தல்; befriending:

     "நட்பாட ேறற்றாதவர"்  ( றள், 187);.

     [நட்   + ஆளல் → ஆடல்.]

நட்பாராய்தல்

நட்பாராய்தல் naṭpārāytal, ெப. (n.)

நட் க் ரியைரத் ெதரி ெசய் ம் றம்:

 scrutiny in the choice of friends. ( றள், அ .80);.

     [நட்  + ஆராய்தல்.]

நட்பாராய்தல் என்ப  யாெதனின், நட் ற் த் த ந்தவைர ஆராய்ந்த  தலா ம்.

     "மண ற  ேபான் , நட் ற ம் வாழ்நாள் ம் நீ ப்பதாைகயா ம், ெமய்ந்நட்பால் ஆக்க ம்,   
நட்பால் அ ம், ேநரவ்தா ம், மலரந்்த கத்ைத ம், இனிய ெசால்ைல ேம சான்றாகக் ெகாண் , 

நட்பாளர்

நட்பாளர ்naṭpāḷar, ெப. (n.)

   1. உற்ற நண் னர;் trustful friends.

   2. அரசரக்் ச ் ற்றைமந்த ள் நம் க்ைகக் ரிய நட் னராய் உள்ளவர ்( வா.);; confidant of a king, 
one of five arašarkkuruti-c-curram,

     [நண்  → நட்  +ஆள்+அர.்]
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நட் ட்டல்

 
 நட் ட்டல் naṭpilūṭṭal, ெதா.ெப. (vblin),

   ேநாய் ரக்் ம் ம ந்ைத உட க்  ஏற்றவா  தக்க பக் வத் ல் த தல்; taking a medicine with its 
appropriate way.

     [நட் ல் + ஊட்டல்.]

நட் க்காட் -தல்

நட் க்காட் -தல் naṭpukkāṭṭudal,    5.ெச.  .  . (v.i.)

   1. ேதாழைம காட் தல்; to show friendliness.

   2.  ழந்ைதகட் த் ன்பண்டம் 2 உத தல்:

 to give bon-bons to children.

   3. ைக ட் க் ெகா த்தல்; to be bribe.

     [நட்  + காட் -]

நட் க்ெகாள் )-தல்

நட் க்ெகாள் )-தல் naṭpukkoḷḷudal,    10 ெச. ன்றா . (v.i.)

   ேதாழைம ெகாள் தல்; to have a friendship.

     [நட்  + ெகாள்-]

நட் க்ேகாள்

 
 நட் க்ேகாள் naṭpukāḷ, ெப. (n.)

இையபான ேகாள் (யாழ். அக.);,

 friendly-planet.

     'உல ற்  ம நட் க்ேகாள் நாம் அ ந்த ஒன்ேறயாம்' (உ.வ.);

     [நட்  + ேகாள்.]

நட் சச்ரக்

 
 நட் சச்ரக்  naṭpuccarakku, ெப. (n.)

   நலம் நல் ம் றந்த ம ந் ; friendly drugs.

     [நட்  + சரக் .]

நட் த்தானம்

 
 நட் த்தானம் naṭputtāṉam, ெப. (n.)

   ேகாள்நிைலச ் கரத் ல், (இரா ன்); ஒைர ன் நடை்பக் க் ம்  (யாழ். அக,.);; the friendly 
house of a planet or Irāši. in a horoscopic diagram.

     [நட்  + தானம்.]

நட் த் ட்

நட் த் ட்  naṭputtiṭpu, ெப. (n.)

நிலத் ன் ணிந்தத் தன்ைம (இ.வ.);,

 nature of soll, as good or bad.

     [நள் +   → நட் :  ள் =  ண்ைம.  ள் +   →  ட் . நட்  +  ட்  → நட் த் ட் ]

நிலத் ன் ண்ைமத்தன்ைம. மண் ெச ந்த அல்ல  அடரந்்த ண்ைமயான நிலம்.

     "மண் ணிந்த நிலன்" என் .  றநா  2-ஆம் பாடல் கல்வ  காண்க.
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நட் பாராட்டல்

 
 நட் பாராட்டல் naṭpupārāṭṭal, ெப. (n.)

நட் க்ெகாள் );-தல் பாரக்்க;See napu-kkol(u);

     [நட்  + பாராட்டல்.]

நட் ம ந்

 
 நட் ம ந்  naṭpumarundu, ெப.. (n.)

   ேநா ைன ைமயாகப் ேபாக் ம் ம ந் ; principle medicine.

     [நட்  + பாராட்டல்.]

நட் ைவ-த்தல்

நட் ைவ-த்தல் naṭpuvaittal,    4ெச. . . (v.i.)

   ேதாழைம ெகாள் தல்; to cultivate friendship.

     [நட்  +ைவ-]

நட்

 
 நட்  naṭpuru, ெப. (n.)

   ேதாழைம உணர்  க்கவன்; senstitive of friendship person.

     [நட்  + உ .]

நட் ற

நட் ற  naṭpuṟavu, ெப. (n.)

   இ வர ்அல்ல  இ  நா க க்  இைட ல் மல ம் நல் ற ; amity or friendship between persons or 
countries.

நாம் நாட்ேடா  நட் ற டனி ந்தால், எல்ைலப்ப ல் மக்கள் ெதால்ைல ன்  வாழ்வர.் (இக்.வ.);.

ம வ, நல் ற .

     [நட்  + உற .]

நட் ற  என்ப , வாழ் யல் உற  உண்ைமயானதாக ம், வ ைம ள்ளதாக ம், மாந்தரத்ைம 
மாற் ம் உற . மன்பைத ள்ள எல்லா இத்தைகய நட் ற  பற்  ெமா ஞா  ந வ :

     "நாகரிக நிைல ேல ம், அநாகரிக நிைல ேல ம், ஒ வன் றர ்உத ன்  வாழ்தல் அரி . 
அவ் ற  இயற்ைக. ெசயற்ைக என இ றப்ப ம். இயற்ைக ற  அரத்தக் கலப்பாலான இன ற  
ெசயற்ைக ற  மண ற , ெதா ற , தத் ற  (மகட ்ெகாைடயால் வந்த உற );;

உத ப்ேபற் ற , பழக்க ற , நட் ற  எனப்பலவைகப்ப ம்" இந் நட் ற  பற்  வள் வர ்
வாய்ெமா  வ மா :

     "ெசயற்கரிய யா ள நட் ன ேபால் ைனக்கரிய யா ள காப் " ( றள்,781);.

இந் நட் ற , உண்ைமயாக உலக மாந்தரக்்  வாய்த் ட்டால், அ ேவ. உயரந்்த உறவா ம். இ ேவ 
வ ைமசான்ற உற . இந் நட் ற  உ க்க உறவாக வாய்க்கப்ெபற்றவேர. உல ல் ெகா த்  
ைவத்தவர.் இன ற  உ யற்  ழ்ந்தா ம், உண்ைமயான நட் ற  ண்ைமயாக 
அைமந் ட்டாள், ஒ வர ்ெசய்யேவண் ய  யா ல்ைல என்  வள் வர ்ெமா ன்றார.் இவ் 

ண்ைமயான நட் ற , இன ற ம் கச் றந்த . இத்தைகய மாெப ம் உறைவத் ேத க்கண்  

நட் வாக் -தல்

நட் வாக் -தல் naṭpuruvākkudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேதாழைமைய உ வாக்கல்; to create friendship.

     [நட்  +உ வாக் -]

ஆழங்கால்பட்ட நட் ணரை்வ வளரத்்தல்.
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நட் ற க்ெகாள்ைள

 
 நட் ற க்ெகாள்ைள naṭpuṟavukkoḷḷai, ெப. (n.)

   இ நா க க்  இைட லான நல் ணக்க ஒப்பந்தக் ெகாள்ைக; foreign amily policy.

     "அண்ைட நா க க் ைடேய அைமந்த, நிைலயான நட் ற க் ெகாள்ைகேய, மக்களின் 
வளரச்் க்  வ வ க் ம்" (இக்.வ.);.

     [நட் ற + ெகாள்ைக.]

நட் ைக

 
 நட் ைக naṭpuṟugai, ெப. (n.)

நட் க்ெகாள் -தல் பாரக்்க: see napu-kКоllu

     [நட் +உ ைக]
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நட-த்தல்

நட-த்தல் naḍattal,    3. ெச.  .  . (v.i.)

   1. நிற் ம் இடத்ைத ட்  நீ தல் ேபாற் கால ைவத் ச ்ெசல் தல்; to walk. go, pass, proceed.

     "காைளயன்னாைள நடக்க ம் வல்ைலேயா" (நால . 398);.

தவழ்ந்  ைளயா ய ழந்ைத இப்ேபா தான் நடக்கத் ெதாடங்க க் ற  (உ.வ.);

   2. ஒ தல்; to behave.

ைபயன் ஆ ரியரிடம் எப்ப  நடக் றான்' (உ. வ);.

     'ேவைலக்காரன் ட் த்தைலவனிடம் பணிவாய் நடந்  ெகாள்ள ேவண் ம்.

   3. பர தல்; to spread

     ' ைரயழனடப்ப' ( . ெவ. 1:8);.

   4. காலத் ல் நிகழ்தல்: ஏற்ப தல்,

 to happen, occur, ensue, take place as performance, occurrence or event

நடந்  நடந் ட்ட  வ ந் ப் பயன்இல்ைல (உ.வ.);

   5. நிகழ்ந்  வ தல்; to rage, as war, to be rife, as disease, to prevail as influence. to be in progress, as a performance

     "தாளிைக எ த்தாளர ்அ காரம்தான் இன்  யாக நடக் ற . (உ.வ.);.

   6. fisopougou; to be fulfilled, to be effective

     'உன் ைர (சபதம்); நடக்க ல்ைல (உ.வ);.

ேபான காரியம் நடந்ததா? (உ.வ.);

   7. நிகராதல்;(உ. வ.);

 to be reckoned as equal, to go along with

     "மைன வாழ்க்ைக ேபாற் ைடத்ேத னல்லறத்தாேரா  நடக்கலாம் ( பஞ். 100);.

   8.  ம்பம், ஆட் , அ வலகம் த யைவ இயங் தல்; to function run,

த்தமகனின் சம்பளத் ல் தான் ம்பம் நடக் ற  (உ.வ);.

வணிகம் நன்றாக நடக் ற . (உ.வ.);

   9. நாடகம் நிகழ்த்தப் ப தல் ைரப்படம் காட்டப்ப தல்,

 to run of film.

இந்தத் ைரஅரங் ல் என்னபடம் நடக் ற  (உ.வ.);.

   10.  ப் ட்ட வய  உைடயதாக இ த்தல்; to run of age

என் ேபர க்  ஒன்  ந்  இரண்  நடக் ற  (உ.வ.);. -

க. நாட. ெத. ந ச் . ம. நடக்

. நட் ணி

     [ெந  → ெநட→ நட, ந  → நட....

நடத்தல்= நிற் ம் இடத்ைத ட்  நீ தல் ேபாற் கால  ைவத் ச ்ெசல் தல்.

நடக் தம்

 
 நடக் தம் naḍakātam, ெப. (n.)

   ெகளரி ைவப்  நஞ்   ( .அ);; prepared arsenic.

     [நடம் +   தம்.]
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நடக் டல்

நடக் டல் naḍakkumiḍal, ெப. (n.)

ெசல்வாக் ள்ள இடம் ( வக. 1637, உைர);.

 the sphere of one's influence.

     [நடக் ம் +இடம்.]

நடக்ைக

நடக்ைக naḍakkai, ெப. (n.)

   1. ெசல்ைக; walking proceeding.

   2. வழக் ; custom usage.

     "ஞாலத்  வ உ நடக்ைகய  ப் ன" (ெதால், ெபா ள். 91);.

   3. ஒ க்கம்; conduct behaviour character.

     "அவன் நல்ல நடத்ைத ள்ளவன்" (உ. வ.);.

     'நன்னடத்ைதச ்சான் தழ் வாங் க் ெகாண்  வா' (உ. வ.);.

   4. அள யல் களில் ஒன் ; traverse survey.

ம. நட.

     [நட  → நடக்ைக. (ேவ.க. 3.49.);]

 நடக்ைக2 naḍakkai, ெப. (n.)

   நிகழ்ைக; occurrence, incident, event

ம. நட.

     [நட+ ைக.]

 நடக்ைக3 naḍakkai, ெப. (n.)

   நிைன  ெசால், ெசயல், ஆ ய க்கரணெவா க்கம்; to behave oneself.

அவன் நடக்ைக ல்  உயரந்்தவன். (உ.வ);.

ம வ நடத்ைத.

 L. con, together, duct to lead

     [நட → நடக்ைக.]

வாழ்க்ைக ல் ஒ வன் நிைன , ெசால், ெசயல், ஆ ய க்கரணத் ெதா லால் நடக் றான். இதனால் 
க்கரண ெவா க்கத் ற்  நடத்ைத அல்ல  நடக்ைக என்  ெபயர.் ஒ க்கம் என்ற ெசால் ம் இக் 

நடக்ைகய வாள்

 
 நடக்ைகய வாள் naḍakkaiyaṟivāḷ, ெப. (n.)

   ெகா  ேவ ; lead-wort plumbago zeylanlCa

நடகாயஇள யம்

 
 நடகாயஇள யம் naḍagāyaiḷagiyam, ெப. (n.)

   மக ன்ற ெபண்க க் த் த ம் ம ந் ; electuary given to woman after delivery.

ம வ. நைடகாயம், நாடக்ண் .

     [நடகாயம் + இள யம்.]

மக ன்ற ெபண்கள், இவ் ள யத்ைத உண்பதால், ேப காலத்ேத இழந்த வ ைம ைன,  ண் ம் 
ெப வர.் உடம் ள்ள கச கள் நீங் வதற் ம். இவ் ள யம் ைககண்ட ம ந் . தாய்மாரத்ம் 
அயற்  அகன் , நல்ல ைற ல் உடல் உரம்ெப வதற்  இவ் ள யம் உ ைண ரி ம்.
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நடகாயம்

நடகாயம் naḍakāyam, ெப. (n.)

   1. மகப்ேப  ம ந் ; an electuary given to woman after delivery.

   2. நடகாய இள யம் பாரக்்க;See пара-kaya-ilagoуm.

     [நட+  காயம். காயம் = இளக் ய ம ந் .]

நடச்

 
 நடச்  naḍacci, ெப. (n.)

   ைவப்பரிதாரம்; a prepared yellow orpiment.

நடத்தல்

நடத்தல் naḍattal, ெதா.ெப. (vbl n).

   1.  ப் ட்ட ெசயல் ைம ெப தல்:

 completing a task.

ெசய்த பணி இனிேத நடந்த .  (உ.வ);.

   2.  றர ்ெசால் ம் ைற ல் ெசயல்ப தல்; act according to direction.

நான் ெசால்வைதக் ேகட்  நடப்பதாக இ ந்தால் இங்  இ  (உ.வ.);.

     [நட → நடத்தல்.]

நடத் -தல்

நடத் -தல் naḍaddudal,    5.ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1. நடக்கச ்ெசய்தல்; to cause to go or walk as a child.

இைறவன் நம்ைம , ம ழ்ச் யான பாைத ல் நடத் வார ்(உ.வ);.

   2. அைழத் ப் ேபாதல்; to take a person in one's company to lead

   3. கடைம யாற் தல்; to carry on, transact manage perform execute, administer, treat.

   4. ெச த் தல்; to drive, as an animal a vehicle.

   5. கற் த்தல்; to teach as a lesson.

     "ஆ ரியர ்பாடம் நடத் றார ்(உ. வ.

   6. அைரத்தல்; to grind 'அம் ல் நடத் ப் ெபா யாக் ' (உ.வ.);.

   7. தாக் தல் to make a baton charge. Bissousuf 51, ully

நடத் க் ட்டத்ைதக் கைலத்தனர.் (உ.வ.);

   8.  ழாநடத் தல்; to organise a function

இலக் யமன்ற ழா ைனக்கல் ரி ல் மாணவர ் ன்னின்  நடத் த்தனர ்(இக்.வ.);

   9. ஒ வைர உரிய ைற ல் நடத் தல் (கவனித்தல்.);; to treat well-

நீ அவைர நடத் ய ைற சரி ல்ைல (உ.வ.);

க. நடக. ம. நடத் க.

     [நட → நடத் -. (ேவ.க. 3, 49);.]
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நடத் நர்

 
 நடத் நர ்naḍattunar, ெப. (n.)

ேப ந் ல் பயணச் ட்  வழங்  வண் ைய உரிய டத் ல் நி த் , பயணிக க்  உ ைண 
ரி ம் பணி ைனச ்ெசய் ம் ஊ யர:்

 conductor.

நடத் நர ்நன்றாகப் ேப ந் ல் பணிெசய்தால்தான், ெபா மக்கள் காலந்தவறா  கடைம ெசய்ய 
ம். (இ.வ.);.

ம வ. ஊர் வ த் ைணவர.்

     [நடத்  → நடத் நர]்

ஒ.ேநா. ஒட்  → ஒட் நர ்இயக்  → இயக் நர.்

நடத்ைத

நடத்ைத1 naḍattai, ெப. (n.)

   1. நடக்ைக ( ன்); பாரக்்க;See radakkai.

   2. ெசல்வாக்

 prosperity, influence.

   3. ஒ கலா :

 deportmènt

க. நடத்ைத ம. நடத்த ெத. நடத்த.

     [நட + அத்  + ஐ.]

 நடத்ைத naḍattai, ெப. (n.)

   1. இயல் ; nature.

அவன் நடத்ைத சரி ல்ைல. (உ.வ.);.

   2. நற் ணம்; goodness.

   3. ஒ க்கம்; behaviour.

     [நட → நடத்ைத.]

நடத்க்காரன்

 
 நடத்க்காரன் naḍatkkāraṉ, ெப. (n.)

   ெசல்வாக் ள்ளவன் ( ன்.);; a man of influence;one in prosperous circumstances.

     [நடத்ைத + காரன்.]

நடத்ைதக்காரி

 
 நடத்ைதக்காரி naḍattaikkāri, ெப. (n.)

நடத்ைதக்ெகட்டவள் பாரக்்க;See radatalk-ketsava.

     [நடத்ைத + காரி.]

நடத்ைத = ஒ க்கம், பண் .
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நடத்ைதக்ெகட்டவள்

 
 நடத்ைதக்ெகட்டவள் naḍattaikkeḍḍavaḷ, ெப. (n.)

    ைலமகள்; immoral woman நடத்ைத ெகட்டவளிடம் நன் ைய எ ரப்ாரக்்கலாமா? (உ.வ.);.

     [நடத்ைத + ெகட்டவள்.]

நடத்ைத = ஒ க்கம்.

நடத்ைதக்ெகாள்ைக

 
 நடத்ைதக்ெகாள்ைக naḍattaikkoḷkai, ெப. (n.)

   மாந்தனின் உள யற் கைள ம், அவற் ன ப்பைட ல் அைமந்த ெசயற்பா கைள ம் ஆரா ம் 
ெகாள்ைக; behaviourism.

ம வ, ஒ க்கக்ெகாள்ைக.

     [நடத்ைத + ெகாள்ைக.]

அகப்பண் க க் ப் றவாழ் க் கேள கரணியெமன் ம் ேகாட்பா .  றக் பா கைளக் 
ெகாண் ம் ஒ க்கத்ைத (நடத்ைதைய); அ ப்பைடயாகக் ெகாண் ம். ஒ வைரப் பற்  ஆரா ம் 

ைற.

நடத்ைதக்ேகாட்பா

 
 நடத்ைதக்ேகாட்பா  naḍattaikāḍpāḍu, ெப. (n.)

   மாந்தரத்ம் உளப்பாங் ைன அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  அைமக்கப்ப ம் ேகாட்பா ; behaviour theory.

     [நடத்ைத + ேகாட்பா .]

நடத்ைதத் தப் தம்

 
 நடத்ைதத் தப் தம் naḍaddaiddappidam, ெப. (n.)

நடத்ைதப் ைழ பாரக்்க: see nadattai-p-pilal.

     [நடத்ைத + தப்  + இதம்.]

நடத்ைதப் ச

 
 நடத்ைதப் ச  naḍattaippisagu, ெப. (n.)

நடத்ைதப் ைழ பாரக்்க;See nadattai-p-pilal.

     [நடத்ைத +  ச .]

நடத்ைதப் ைழ

 
 நடத்ைதப் ைழ naḍattaippiḻai, ெப. (n.)

   ஒ க்கத்தவ   (யாழ்.அக.);; immoral conduct.

     [நடத்ைத +  ைழ.]

நன்னடத்ைத ன் எ ரம்ைற.

நடத்ைதமாற்றம்

 
 நடத்ைதமாற்றம் naḍattaimāṟṟam, ெப. (n.)

   ெசயல் மா ப ைக; behaviour change.

     'உன  நடத்ைதமாற்றம் எனக்  க்க ல்ைல' (இக்.வ.);.

     [நடத்ைத + மாற்றம்.]
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நடத்ைத ைற

 
 நடத்ைத ைற naḍattaimuṟai, ெப. ஒ க்க :

 by aw.

     [நடத்ைத + ைற.]

நடத்ைத

 
 நடத்ைத  naḍaddaividi, ெப. (n.)

நடத்ைத ைற பாரக்்க;See nagattai-murai.

     [நடத்ைத + skt  ]

நடந்தெசய்

 
 நடந்தெசய்  naḍandaseyti, ெப. (n.)

   நிகழ்ந்த ெசய்  ; event that was happened.

ம வ. உண்ைமசெ்சய் .

     [நடந்த + ெசய் .]

நடந்தாைரத் டர்ந்தான்

 
 நடந்தாைரத் டரந்்தான் naḍandāraittuḍarndāṉ, ெப. (n.)

   ெதட்டங்காகச ்ெச ; an unknown kind of plant.

நடநாடகசாைல

ம வ. ஒட் ப் ல். நடந்தாைர ெதாடரந்்தான்.); ெதா- = ரி . (ஒ.ேநா. ெதாைட -  ைட.ஒட் ப் ல்லாக 
இ க்கலாம் என்  சா.அ.க.  ம்.);

நடந் ெகாள் -தல்

நடந் ெகாள் -தல் naḍandugoḷḷudal,    16. ெச.  .  . (v.i.)

   ேமேலாரிடத்  ஒ தல்; to behave, as towards a Superior.

     [நடந்  + ெகாள்-]

நடந் வ -தல்

நடந் வ -தல் naḍanduvarudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1.f3 g5, to be in vogue

   2. GrouTă @Lú Quusso; to move by walk

     [நடந்  + வ -.]

நடந் -தல்

நடந் -தல் naḍanduviḍudal,    20 ெச.  .  . (v.i.)

   1. ெசயல் ந் ேபாதல்; to be accomplished or completed.

   2. outgo; to run a way,

     'அன்னநைட ன் ம யாமல் ன்ேன நடந் ட்டான்' (ெதய்வக்,  ற .102);.

     [நட-நடந்  +  -.]

நடந்ேத -தல்

நடந்ேத -தல் naḍandēṟudal,    5.ெச.  .  . (v.i.)

 fisopougou;

 to be completed. perfected. Successful

     [நடந்  + ஏ -]
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நட-நாடகசாைல

 
 நட-நாடகசாைல naḍanāḍagacālai, ெப. (n.)

 somolous Gusii (olsås);:

 dancing woman

     [நடம் + நாடகசாைல.]

நாடகம், கைதேயா  சாராமல், நாட் யக்கைலயாக மட் ம் இ ந்த காலத் ல், ெபண்கள் ஆ தல் 
பாரை்வ யாளரான ஆண்கள் பல க் ம் ஆரவ்த்ைதக் ட்  இ த்தலால், சாைல என்ப , 
அன்ெமா தெ்தாைகயாய்ப் ெபண்ைணக் த்ததாக இ க்கலாம்.

நடநாயகன்

நடநாயகன்1 naḍanāyagaṉ, ெப. (n.)

   க டப்பசை்சக்கல் ( . அ.);; a kind of emerald.

     [நட + நாயகன்.]

 நடநாயகன்2 naḍanāyagaṉ, ெப. (n.)

    வெப மான்;Śivan, as the lord of dancers.

     [நடம் + நாயகன்.]

நடநாராயணம்

 
 நடநாராயணம் naḍanārāyaṇam, ெப. (n.)

   பண்வைக; a specific melody-type.

     [நடம் +நரன் → நாரன் + அணயம்.]

நடப்பன

நடப்பன naḍappaṉa, ெப. (n.)

   காலால் நடந்  ெசல் ம் உ ரிகள்; creatures that walk.

     "ெதளிவாக ஊரவ்ன நடப்பன பறப்பன" (தா . பரி ரண.2);.

     [நட → நடப்பன.]

நடப் த்தல்

 
 நடப் த்தல் naḍappittal,  . . (caus.v.)

   ஒ  ெசயைல அல்ல  நிகழ்ைவப் றைரக் ெகாண்  ெசய் த்தல்; giving instructions for the work to be 
done.

தல்வர ்அ காரிக க்  ஆைண ட்  நலப்பணித் ட்டங்கைள நடப் த்தார ்(இ.வ.);.

     [நட → நடப்  → நடப் த்தல் ( . );.]

நடப் ப்

நடப் ப்  naḍappippu, ெப. (n.)

   1.  க்கனம்; economy.

   2. ேமற்பாரை்வ; Superintendence. direction, management.

நடப் ' நடப் க்  ஏற்பப் ெபா ம் ெசய ம் அளவாகச ்ெசய் த்தற் பண்ைபக் க் ம் 
ெசால்லா ம். இச ்ெசால், இக் கால வாழ் ய க் ம் ெபா ந் ம் வண்ணம் அைமந் ள்ள .

நடப் னம்

 
 நடப் னம் naḍappiṉam, ெப. (n.)

 EL#Sith sŵsuräi©;

 moving animal-kingdom

     [நடப்  + இனம்.]

ஒ.ேநா. கால்நைட- லங் கள்.
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நடப்

நடப் 1 naḍappu, ெப. (n.).

   1. ேபாக் வர :

 going and coming.

   2. (BLåsong; behaviour. conduct, demeanour.

   3. stuus,mun# @HITLių: criminal intimacy as between a man and woman.

   4. §5msuin; present time, current time,

     "நடப் க்காலம் உங்க க்  நல்லதாக இ க் ற  (உ. வ);.

   5. ெசல்வாக்  (யாழ்ப்);,

 influence, prosperity

ம. நடப் .  . நட .

     [நட → நடப் .]

ேபாதல் வ தல் பற் ய நைட ஈண் க் க்கப்ப ற .

 நடப் 2 naḍappu, ெப. (n.)

   1.  க்ேகாள், unswt Glsum Gsmu0 (#lsum.);; single-minded devotion, concentration,

   2. a luffshā, Qājā(5 ( ன்);, ideal.

   3. எண்ணத் ன் ெசயல்வ வம்: action

நிைனப் ற் ம் நடப் ற் ம் ெதாடரே்ப இல்ைல (இ.வ.);.

     [நட → நடப் .]

நடந்  ெசன்  அைட ம் இலக் ைணக் த்தல் உணரக்.

 நடப் 3 naḍappu, ெப. (n.)

   1. அவ்வப்ேபா  flagsugi: ELùLJá,56öðrở,

   5. current account

   2. அ த்த ஆண் ; next year.

     'நடப் ற் பாரத்் க் ெகாள்ளலாம்'. (உ. வ);.

   3. அ த்  வ ம் றவ (ைத); மாதம்; next (tai);. Surauam month

நடப் ற் க் க யாணம், க த்ேத கம்மா  (உ.வ.);

நடப் ல் உள்ள நிகழ் கள் இங்  ப யப்பட் ள்ளன. (இ.வ.);

   4.  ப் ம் இடத் ல் நிகழ்வ ; நிகழ்வ  பற் ய ளக்கம்; state of affairs.

நாட்  நடப்ைபப் பற் ய அக்கைற இல்லாமல் இ க் றாேய (இ.வ.);.

ம,  . நடப் .

     [நட → நடப் .]

 நடப் 4 naḍappu, ெப. (n.)

   1. ஈமக்கட க்  தல் நாளில் நடத் ம் சடங் ; funeral rite of planting a stone an the day previous to ima-k-k-
kadan.

   2. தா  வாங் ைக (யாழ்ப்);; removing the marriage-badge from a widowed woman,

   3 ெசல் தற் ரிய டம்; objective, destination,

     'ஊ யமா ய நடப் ன் ேமல' ( வக. 770. உைர);.

ம,  . நடப் .
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நடப் .

 
 நடப் . naḍappu, ெப.எ. (adj.)

   நிகழ்ந்  ெகாண் க் ற; current (year,etc.);.

நடப்  ஆண் ல் பண க்கம் ைறந் ள்ள . (இக்.வ.); நடப்  ஆண் ற்கான வர  ெசல த் ட்டம் 
(இக்.வ);.

     [நட → நடப் .]

நடப் : ஆண்

நடப் : ஆண்  naḍappuāṇḍu, ெப. (n.)

   1. நிகழ் ஆண் ; current - year

   2. நிகழ்காலம்,

 present - time.

நடப் :ஆண் ற்கான வர  ெசல த் ட்டத் ல் நலத் ட்டங்கள் யாக உள்ளன. (இக்.வ.);.

நடப் நி யாண்

     [நடப்  + ஆண் .]

நடப் க்கணக்

 
 நடப் க்கணக்  naḍappukkaṇakku, ெப. (n.)

   நடப் ச ்ெசல க க்காக ைவப்பகத் ல் ைவத் ள்ள இ ப் க்கணக் ; current aCCOUnt.

     [நடப்  + கணக் .]

நடப் க்காரன்

நடப் க்காரன் naḍappukkāraṉ, ெப. (n.)

   1. Q&isustó(55irst sust:

 a man of influence

   2. வா க்ைகக்காரன்

 customer

   3. கள்ளத் ெதாடரப்ாளர ்(ேசார நாயகன்);,

 paramour (இ. வ);.

ம. நடப் காரன்.

     [நடப்  + காரன்.]

நடப் செ்சய்

 
 நடப் செ்சய்  naḍappucceyti, ெப. (n.)

@sirsmpu festgå fi:

 current permanence

நடப் ச ்ெசய்  என்ன? (உ. வ);.

     [நடப்  + ெசய் .]

நடப் செ்சல

 
 நடப் செ்சல  naḍappuccelavu, ெப. (n.)

   நைட ைறசெ்சல  (அன்றாடச ்ெசல );; Current expense.

     [நடப்  + ெசல .]
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நடப் நாணயம்

 
 நடப் நாணயம் naḍappunāṇayam, ெப. (n.)

   நைட ைற ல்,  ழக்கத் ல் உள்ள நாணயம்; current currency.

     [நடப்  + நாணயம்.]

தற்ெபா  மக்களிைடேய,  ழக்கத் க் ம் பணம்.

நடப் நி யாண்

 
 நடப் நி யாண்  naḍappunidiyāṇḍu, ெப. (n.)

   நடந்  ெகாண் க் ற வர  ெசல க் கணக்  ஆண் ; current financial year.

     [நடப்  +ski நி  ஆண் .]

நடப் நிலவரம்

 
 நடப் நிலவரம் naḍappunilavaram, ெப. (n.)

   நிகழ்ந்  ெகாண் க் ற நிைல; current condition.

     [நடப்  + நிலவரம்.]

நடப் ம ப்

 
 நடப் ம ப்  naḍappumadippu, ெப. (n.)

   ஒ  ெபா க்  நைட ைற ல் உள்ள இப்ேபாைதய ம ப் ; relative value, present value:

     'தங்கத் ன் நடப்  ம ப்  நாள்ேதா ம் உயரந்்  ெகாண் க் ற . (இக்.வ.);.

     [நடப்  + ம ப் .]

நடப் வட்

 
 நடப் வட்  naḍappuvaḍḍi, ெப. (n.)

   இற்ைற வட் ; current or prevailing rate of interest.

     [நடப்  + வட் .]

நடப் வ டம்

 
 நடப் வ டம் naḍappuvaruḍam, ெப. (n.)

நடப்  ஆண்  பாரக்்க;See magappu-dmpu.

ம வ, நிகழ்காலம்.

     [நடப்  + Skt வ ஷம் → வ டம்.]

நடப்  ைல

 
 நடப்  ைல naḍappuvilai, ெப. (n.)

ஓரிடத் ல் அல்ல  ஓரினமக்கைள, ஒ  ேநரத் ல் ெபா வாகத்தாக் ம் ேநாய் (இ. வ.);.

 epidemic disease.

     [நடப்  +Skt  யா ]
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நடப் ைல

 
 நடப் ைல naḍappuvilai, ெப. (n.)

   இற்ைற ைல; current price.

ம வ. இன்ைறய ைல.

ம. நடப் ல.

     [நடப்  +  ைல.]

நடப

நடப  naḍabaḍi, ெப. (n.)

   1. நடவ க்ைக; action.

   2. நிகழ்ச் ; occurrence.

   3. வழக்கம்; Custom, practice.

ம. நடப .

     [நட → நடப .]

நடபத் ரகம்

 
 நடபத் ரகம் naḍabattiragam, ெப. (n.)

   கத்தரிச ்ெச ; bringal plant.

நடபத் ரிைக

 
 நடபத் ரிைக naḍabattirigai, ெப. (n.)

   ேசம்  (மைல);; Indian kales.

நடபாவாைட

 
 நடபாவாைட naḍapāvāḍai, ெப. (n.)

நைடபாவாைட பாரக்்க: see radai-pavidal.

ம. நைடபாவாைட.

     [நட + பாவாைட.]

நைட-நட- ஐகாரக் க்கம்.

நடபா

 
 நடபா  naḍapāvi, ெப. (n.)

நைடபா  பாரக்்க;See nagalpävl.

ெத. க. நடபா ,

     [நட+ பா  → பா ]

நடேப

 
 நடேப  naḍapēti, ெப. (n.)

அள ற்  அ கமாக ஏற்ப ம் க சச்ல்:

 discharge of the foeces from the anus.
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நடனபர

நடனபர  naḍaṉabaravi, ெப. (n.)

லப்பண்க ள் ஒன் க ெளான்  (சங்.சந்.,47);,

 a primary pansrāgām.

     [நடம் + ைபர .]

நடம்ப ல் -தல்

நடம்ப ல் -தல் naḍambayilludal,    3.ெச.  . .(v.i.)

   1. த்தா தல்; to dance.

   2. நடனம் கற் க்ெகாள் தல்; to learn dancing.

     [நடம் + ப ல்-]

நடமண்டனம்

 
 நடமண்டனம் naḍamaṇḍaṉam, ெப. (n.)

   அரிதாரம் (யாழ்.அக.);; yellow orpiment.

நடமாட்டம்

நடமாட்டம்1 naḍamāḍḍam, ெப. (n.)

   1. வலைம ( ன்.);; activity, energy, as in old age.

   2. ெசல்வாக்  ( ன்.);; influence.

   3. பழக்கம் ( ன்);; acquaintance in any affair.

   4.  டம் ( ன்.);; resort, haunting.

ெத. நடயாட

     [நடம் + ஆட்டம்.]

 நடமாட்டம்2 naḍamāḍḍam, ெப. (n.)

   1. நடந்  ெசல்ைக; walk, act of walking.

     'அவன் பா ம் ப க்ைக மா க் றான். ஆதலால் ஒ மாதமாய் நடமாட்ட ல்ைல. (உ. வ.);.

   2. STUgo Bl-āgā; ability to move around.

     "அவ க் க் கண் மங்  நடமாட்டம் ைறந் ட்ட  (உவ);.

ெத. நைடயாட்ட.

     [நைட → நடம்   + ஆட்டம்.]

 நடமாட்டம்3 naḍamāḍḍam, ெப. (n.)

   மக்கள்,  லங் , ஊர்  ேபான்றைவ, ஒரிடத் னின்  மற்ேறார ்இடத் ற் ச ்ெசல் தல், வ தல் 
ேபான்ற ெசயல்பா  அல்ல  இயக்கம்; movement of people animals, vechile etc.

     'மக்கள் நடமாட்டம் அ கம் இல்லாத ப ல்  கட் னால் கள்வரக் க் க் ெகாண்டாட்டந்தான்' 
(உ.வ.);. 'மைலய  வாரத் ல் யாைனகள் நடமாட்டம் அ கரித் ள்ள  (இ.வ.);

     [நடம் + ஆட்டம்.]

 நடமாட்டம்4 naḍamāḍḍam, ெப. (n.)

   நடனம்; dannceing.

     "நடமாட்டங் காணப் பா ேயன் நாேனார ் த ேலன்" ( வ். நாய்ச ்10:7);.

     [நடம் + ஆட்டம்.]
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நடமாடல்

நடமாடல் naḍamāḍal, ெப. (n.)

   1. ேமல் ஓங் தல்; prevailing.

   2. உலா தல்; about after sickness. (சா. அக.);.

நடமா -தல்

நடமா -தல் naḍamāḍudal,    5.ெச.  .  . (v,i.)

   1. ேநாய் நீங்  உலா தல்; to go about move about as after, sickness;

     'பக்கவாத, (ஊைத); ேநாய் வந்ததால் அவரால் நடமாட ய ல்ைல'. (உ.வ.);

     'ெகா ய லங் கள் நடமா ம் மைலப் பாைத ல் மனிதர ்நடமாட யா .

   2.  ளாத் யர,் வ த்தம்,  த யவற் ள் அைடப்பட் ந்  ெவளிவ தல்; to rise, come out, as from 
depressed circumstances.

   3,  ய லங் கள், ஊரவ்ன ேநாய்,  ய ஆ  தலாைவ உல தல்; to haunt or frequent, as evil Spirits;

 to infest as beasts or reptiles:

     "ஆ கள் இர ல் நடமா ன்றன (உ. வ);.

   4.  யவர ் ரிதல்; to walk about thieves to walk about evil person.

     ' டர ்இர ல் ரி ன்றனர்

   5.  ழங் தல்; to circulate, as coin as a report,

     'இன்  கள்ளப்பணம் நடமா ற .

   6. ேநாய் த யன பர த்தல்; to prevail, as epidemics.

ெத. நடயா .

     [நடம் + ஆ -]

நடமா

நடமா 2 naḍamāḍudal,    5.ெச.  .  . (v.i.)

    த்தா தல்; to dance:

     "வலம்வந்த மடவாரக்ள் நடமாட ழவ ர" (ேதவா. 2781);.

நடமா ம்ஆைடேதய்ப்பகம்

     "எல்ேலா ம் இன் ற் க்க நடமா ன் ரீ ( வ ட்பா);

நடமாடேநாய்

 
 நடமாடேநாய் naḍamāḍanōy, ெப. (n.)

 Glossos).

 GEmir infectious disease;

ம வ, ெகாள்ைளேநாய்.

     [நடமா  + ேநாய்.]

எளி ல் பற் க்ெகாள் ம் ண்மங்கைள உைடயேநாய். இந் ேநாய் மைழக் காலத் ம்,  யற்காலத் ம் 
மக்கைள ெப வாரியாகத் ெதாற் ந் தன்ைமத் .

நடமா ம்

 
 நடமா ம் naḍamāḍum, ெச. ன்றா . (adj.)

 usu இடங்க க் ம் ெசல்லக் ய வைக ல் ஊர் ல் அைமந்த இயங் ம் அைமப் :

 mobile.

நடமா ம் உணவகம் நடமா ம் லகம் இக்வ).

     [நடம் + ஆ ம்.]
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நடமா ம் அரத்த வங்

 
 நடமா ம் அரத்த வங்  naḍamāḍumarattavaṅgi, ெப. (n.)

நடமா ம் அரத்த ைவப்பகம் பாரக்்க;See nagamādum-aratta-vasopagam.

நடமா ம் அரத்தம் + E வங் .]

நடமா ம்அரத்தைவப்பகம்

நடமா ம்அரத்தைவப்பகம் naḍamāḍumarattavaippagam, ெப. (n.)

 f)6m suum &, ஒரிடத் ல் தங்காமல், ெபா மக்களிடம் வந்  ையத் ெதாைக ெகா த் ப் ெபற் க் 
ெகாண் , காப்பாக எ த் ச ்ெசல் ம் sustomy;

 mobile blood - bank.

நடமா ம் + அரத்தம் ைவப்  + அகம்.)

நடமா ம்ஆைடேதய்ப்பகம்

 
 நடமா ம்ஆைடேதய்ப்பகம் naḍamāḍumāḍaitēyppagam, ெப. (n.)

   ஓரிடத் ல் தங்காமல், ெபா  மக்கைள நா ச ்ெசன்  அவரக்ளின் ஆைடகைளம த் ச ்
சமன்ப த் த் ேதய்த் க் ெகா க் ம்; Susity mobile iron - cart.

     [நடமா ம் + ஆைட + ேதய்ப்  + அகம்.]

நடமா ம் உணவகம்

 
 நடமா ம் உணவகம் naḍamāḍumuṇavagam, ெப. (n.)

ஒரிடத் ல் நிைலயாகத் தங்கா . பல இடங்க க் ம் ெசன்  ற் ண் கைள ற்பைன ெசய்யம் 
வைக ல், வண் ல் அைமந்த உணவகம்:

 mobile - hotel

     [நடமா ம் + உணவகம்.]

நடமா ம்நீ மன்றம்

 
 நடமா ம்நீ மன்றம் naḍamāḍumnītimaṉṟam, ெப. (n.)

நடமா ம் ைறமன்றம் பாரக்்க;See madamādum - murai-manram.

     [நடமா ம் + skt நீ  + மன்றம்.]

நடமா ம் லகம்

 
 நடமா ம் லகம் naḍamāḍumnūlagam, ெப. (n.)

நிைலயாக ஓரிடத் ல் தங்காமல்,  லகம் இல்லாத ற் ரக் க் க் ப் ட்ட நாள்களில் ெசன் , 
மக்க க்  ல்கைளத் தந்  உத ம், நக ம் வண் ல் அைமந்த லகம்:

 mobile - library

     'எங்கள் ஊரில் ப்ப  ேபர ்நடமா ம் லகத் ல் உ ப் னரா ள்ளனர'்.

     [நடமா ம் +  லகம்.]

நடமா ம்ப ப்பகம்

 
 நடமா ம்ப ப்பகம் naḍamāḍumbaḍippagam, ெப. (n.)

நடமா ம் லகம் பாரக்்க;See nagam-ādum - nūjagam.

     "ேநற்  நடமா ம் ப ப்பகம் வந்ததா?

     [நடமா ம் + ப ப்பகம்]
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நடமா ம்ம த் வமைன

 
 நடமா ம்ம த் வமைன naḍamāḍummaruttuvamaṉai, ெப. (n.)

ஒரிடத் ல் நிைலயாகத் தங்காமல், ம த் வமைன எந்  இல்லாதச ் ற் ரக் க் ம், உடன  உத  
ேதைவப்ப ம் ேநரங்களி ம், இயற்ைகச ் ற்றங்களால் ஏற்ப ம் எதங்க க் ப் ( பத் கள்);. 
பண் வம் ( சை்ச); ேமற்ெகாள் ம் ம த் வமைன

 mobile - hospital

     " சராத் ல் நிலந க்கம் ஏற்பட்டேபா  நடமா ம் ம த் வமைன ன் பங்  ெபரிதாக இ ந்த ."

     [நடமா ம் +ம த் வமைன.]

நடமா ம் ைறமன்றம்

 
 நடமா ம் ைறமன்றம் naḍamāḍummuṟaimaṉṟam, ெப. (n.)

நிைலயாக ஒரிடத் ல் தங்காமல் ற்றம் நிக  டத் ற்ேக, ெசன்  வழக் ன் தன்ைமைய 
ஆய் ெசய்  ரப்்  வழங் ம் மன்றம்: mobile - cou◌ா நண்பரின் ஊர்  உரிமத்ைதப் ப் க்காததால், 
காவல் ைற னரின் ஆய் ல் க்  நடமா ம் ைறமன்றத் ல் தண்டதெ்தாைக கட் னார.்

     [நடமா ம் +  ைறமன்றம்.]

நடமா ம்வங்

 
 நடமா ம்வங்  naḍamāḍumvaṅgi, ெப. (n.)

நடமா ம் ைவப்பகம் பாரக்்க: see паратаqum - varppagaт.

     [நடமா ம் + E வங் .]

நடமா ம்

 
 நடமா ம்  naḍamāḍumvīḍu, ெப. (n.)

தைலவரக்ள் ேதரத்ல் ேவைல ன் ேபா ம். ந கர ்ந ைகயர ்ெவளிப் றப்படப் ப் களின் ேபா ம் 
பயன்ப த் ம் ட் ள்ள இன் யைமயாத எந் கள் உள்ள அைறையப் ேபான்ற அைமப்ைபக் 
ெகாண்ட வண் : mobile house அைமசச்ர ்ேதரத்ல் ற்  ேமற்ெகாண்டேபா  நடமா ம் டை்டேய 
அ கமாகப் பயன்ப த் னார.்

     [நடமா ம் +  .]

நடமா ம்ைவப்பகம்

 
 நடமா ம்ைவப்பகம் naḍamāḍumvaippagam, ெப. (n.)

ஒரிடத் ல் நிைலயாக இ க்காமல் இடம்மா ச ்ெசல் ம் பணம் (ெபா ள்); ைவப் டம்,

 mobile - bank.

     [நடமா ம் + ைவப்பகம்.]

நடமா ைர

 
 நடமா ைர naḍamātirai, ெப. (n.)

   ெகாத் மல் ; Coriander sativum.

நடமாளிைக

நடமாளிைக naḍamāḷigai, ெப. (n.)

நைட மாளிைக (ெபரிய  நா  387); பாரக்்க;See tirunagal-malgal.

     [நைட  + மாளிைக → நடமாளிைக, (ஒ.ேநா); மைடப்பள்ளி → மடப்பள்ளி]

நடமாளிைகமண்டபம்

நடமாளிைகமண்டபம், naḍamāḷigaimaṇḍabam, ெப. (n.)

நைட மாளிைக (IMPRd81); பாரக்்க;See tirunada-măliga.

     [நடமாளிைக + மண்டபம்.]
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நட சன்

 
 நட சன் naḍamiḍumīcaṉ, ெப. (n.)

   சரக்ெகான்ைற; purging cassia.

நட

நட  naḍamuruḍu, ெப. (n.)

   நடனத் க் ரிய ெடன் ம் இைசக் க  ( வக். ரபந்.பக்.237);; a musical instrument. played on an 
accompaniment to dance.

     [நடம் +  .]

நடராசதங்கள்

 
 நடராசதங்கள் naḍarācadaṅgaḷ, ெப. (n.)

   மாற் யரந்்த தங்கம்; gold most superior is purity.

     [நடராசன் + தங்கம்.]

நடராசன் ெதய்வங்களில் உயரெ்வன்  வனியர ்க தல் ேபால், ெபான்னில் உயரந்்த பத்தைர மாற் த் 
தங்கம் பற் ய ெபயர ்என்க.

நடராசன்

 
 நடராசன் naḍarācaṉ, ெப. (n.)

நடவரசன் பாரக்்க ;See nagavarasan.

ம வ. ஆட(ல்);வல்லான்.

நடல்

 
 நடல் naḍal, ெப. (n.)

ஊன் ைக :

 planting.

     [ந  + அல் → நடல்.]

அல் ற் தெ்தா ற்ெபயர.்

நடலம்

நடலம் naḍalam, ெப. (n.)

   1. ஊகம்:

 assumption.

   2. ஆணவம்,ெச க் ; vanity, insolence.

   3.  ண் ெசல ைக ( ன்.);:

 abuse of property, recklessness spuandering.

   4. இகழ்ச்  ( ன்.);:

 irreverence, derision, scoffing.

   5. ந ப்  (பாசாங் );; pretence hypocrisy.

   6.  த,  ஞ் ய நாகரிகங் காட் ைக; overnicety.

   7.  ரந்னிச ் ைவ; fastidious ness.

     [ஒ கா: நடனம் → நடலம்.]
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நடலம் பண் -தல்

நடலம் பண் -தல் naḍalambaṇṇudal,    5.ெச. .  . (v.i.)

   அள க்  அ கமாக நாகரிகம் காட் தல்; to be fastidious.

ம வ, நனிநயம் பண் தல்.

     [நடலம் + பண் -.]

நடலம -த்தல்

நடலம -த்தல் naḍalamaḍittal,    4.ெச.  .  . (v.i.)

   பாசாங்  ெசய்தல்(இ. வ.);; to pretend.

ம வ:  த்த த்தல்.

     [நடலம் + அ  -.]

பண்பற்றவர ்தம  பகட்டாரவாரத் ேதாற்றத் ன் வா லாகப் பண் ற்றவர ்ேபால், 
ெபாய்த்ேதாற்றங்காட் ப் றைர நம்பச ்ெசய்தல்.

நடைல

நடைல naḍalai, ெப. (n.)

   1.  ழ்ச் ;இரண்டகம்:

 guile.

     "நடைலப்பட ்ெடல்லா நின் ழ்" (க த். 95,33);.

   2. ெபாய்ம்ைம; deception, illusion.

     "நடைல வாழ்  ெகாண்ெடன் ெசய் ரி" (ேதவா. 1203:4);.

   3. ந ப் , பாசாங்  (உ.வ.);; pretence, affectation.

   4.  ன்பம் ( ங்.);; distress, suffering, affliction.

     "நடைல  ள கள் ைவக" ( வக.1914);.

   5. அைச  ( டா);; trembling Shaking.

   6. ந க்கம் (சா.அக.);; trembling, shivering.

     [நடலம் → நடைல.]

நடவ

 
 நடவ  naḍavaḍi, ெப. (n.)

நடவ க்ைக பாரக்்க;See nadavadikkai.

ம.ெத. நடவ .

     [நைடப  → நடவ .]
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நடவ க்ைக

நடவ க்ைக naḍavaḍikkai, ெப. (n.)

   1. நடத்ைத ெசயல்பா , நடந் ெகாள் ம் ைற,

 behaviour, conduct.

ெபா வாழ் யல், ஈ ப ேவாரின் நடவ க்ைக ேபாற்றத் த ந்ததாக இ க்கேவண் ம் (இக்.வ.);.  ல 
நாடக்ளாகேவ அவ ைடய நடவ க்ைக ல் ஒ  மா தல் ெதரி ற  (இக்.வ.);.

   2.  ப் ட்ட ேநாக்கத் ற்காக ேமற் ெகாள் ம் பணி அல்ல  ஏற்பா ; measures, proceedings.

வறட் ையப்ேபாக் ம் நடவ க்ைககள் ைமயாக இல்ைல (இக்.வ.);.

   3. அ வலகம் த யவற் ல் ேமற்ெகாள் ம் பணி அல்ல  அ வல்

 work activities.

கலவரத் ன் காரணமாகப் பல ெதா ற்சாைலகளின் அன்றாட நடவ க் ைககள் தைடபட்டன.

   4. ஒ வரின் நடத்ைத ன்  ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ெசயற்பா ; action.

அவர ்  ஏன் ஒ ங்  நடவ க்ைக எ க்கக் டா ? (உ.வ);.

ம வ ஒ க்கம், ஒ கலா  ெசயல்.

க, நடப ெக.  . நடபாட.

     [நைடப  → நடவ  → நடவ க்ைக.]

நடவரசன்

 
 நடவரசன் naḍavarasaṉ, ெப. (n.)

வெப மானின் பல வ வங்க ள் ஒன்றான, நடனமா ம் வ வம்,

Śivan in dancing posture.

     [நடம் + அரசன்.]

நடவல்

நடவல் naḍaval, ெப. (n.)

   நட்டப ர;் transplanted crop.

     'நடவ ைறத்த க் ம் வரிைச ல் ன் ெலான் ' ( க்கல்.423);.

     [ந  → நட  → நடவல்.]

நடவா டம்

 
 நடவா டம் naḍavāmuḍam, ெப. (n.)

நடக்க யாத ஊன ற்ேறார,்

 maimed or cripple person who can not walk.

     [நட + ஆ +  டம் ஆ. எ ரம்ைறஇைடநிைல.]
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நட

நட 1 naḍavudal,    5.ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1. ெச த் தல்; to cause to go, drive lead on conduct discharge.

     "கைண ைன நட   ( நாயக . 80. 704);.

   2. க மம், நடத் தல் ( ன்.);; to manage, administer, direct transact, perform.

ெத. க. ந .  . நடபா ணி.

     [நட → நட -]

 நட 2 naḍavu, ெப. (n.)

   1. நாற்ைறப் ங்  வய ல் ந ைக; transplantation of seedlings.

     "ேபரத்்  நட  ெசய் ந ம்" ( ைள நாட் ப். 20);. உங்கள் வய ல் என்ைறக்  நட ?(உ.வ.);.

   2. நட்டப ர;் growing crop.

     "தண்ணீரில்லாமல் நட  காய் ற " (உ. வ);.

யல்மைழ ல் நட வ ம் காட்டாற்  ெவள்ளத் ல் அ த் க் ெகாண்  ேபாய் ட்ட  (இக்.வ);.

   3. நட கணக்  (R.T.);,

 an account containing particulars of transplanting.

. நட்

     [நள் → ந  → நட .]

 நட 3 naḍavu, ெப. (n.)

   தணக் ; catamaran wood tree (சா.அக.);.

நட கம்

 
 நட கம்  naḍavugambu, ெப. (n.)

   தளிரத்்  வளரத்ற் ெபா ட்  ந ம் கம் (நாஞ்);; scion, shoot of plant, cut for planting.

நட கம்பாக, ஒ த்  ங்ைகக்கம்ைப நட்டால் மரம் உ வா ம். (இ.வ.);.

     [நட  + கம் ]

நட காரிகள்

 
 நட காரிகள் naḍavugārigaḷ, ெப. (n.)

   நாற்  நட  ேவைலெசய் ம் ெபண்கள்; women labourers who transplant seedlings.

     [நட  + காரிகள்.]

நட

 
 நட  naḍavuāli, ெப. (n.)

ந  பாரக்்க;See nadu-kuh.

     [நட  +  .]
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நட

 
 நட  naḍavuāṟu, ெப. (n.)

   நிலத் ற் ரியவன் அதனில் மரங்கள் த யன ைவத்  வளரத்்தவ க்  ெகா க் ம் பங் க்  
(நாஞ்);; a share of the produce given by an owner of a garden land to a person for his labour and money spent in rearing 
new plants of taxable species,

     [நட  +  .]

நட ெகாத்

நட ெகாத்  naḍavugottu, ெப. (n.)

   1. வயல் ந ைகக்காக ெகா க்கப்ப ம் ,

 wage for transplantation of seedlings.

   2. வயல் ந ைகக்காக ஒ க்கப்ப ம் நட  ஆடக்ள்; labourers allocated for transplantation in a field.

     "நட  ெகாத் க்  ைய ெகா த்  அ ப் ங்கள்" (உ.வ);.

     [ந  → நட  + ெகாத் .]

ெகாற்  → ெகாத்  =  .

நட ெசய்

நட ெசய்1 naḍavuseytal,    1ெச. ன்றா . (v.t.)

   அரசா தல் (நான்மணி. 95. உைர.);; to rule, govern.

     [நட= நடத் .

நட → நட .]

மக்கள்த ம் வரிப்பணம்ெபற்ற மன்னன், அவரக்்  நன்ைம நடக் மா  ெசய் , ஆட்  ரிதல்.

 நட ெசய்2 naḍavuseytal,    1.ெச. . . (v.i.)

   நாற்  ந தல்; to transplant seedlings.

நட  ெசய்த ல் இைடெவளி இ ந்தால்தான், நட ப்ப ர ்ெச க் ம் (இ.வ.);.

ம வ நட ேபா .

     [நட  + ெசய்-]

தற்கண் ைதக்கப்பட்ட நாற்றங்கா ல் இ ந்  நாற் கைளப் ங்  ந தல்.

நட ெதாளி

 
 நட ெதாளி naḍavudoḷi, ெப. (n.)

   நாற்  ந வதற் ன் வயைலச ்ேசறாகக் கலக் ைக; to making fit by slash the field for transplantion.

     [நட  + ெதாளி = நன்  ேசறாக் ப் பதப்ப த் ய வயல்.]

நட ெதாளிய த்-தல்

நட ெதாளிய த்-தல் naḍavudoḷiyaḍiddal,    4.ெச.  ன்றா . (v.t.)

   நாற்  ந வதற் ன் வயைலச ்ேசறாகக் கலக் தல்; to plough a flooded field before transplantion

     [நட ெதாளி+அ -]

நட ப்ப ர்

நட ப்ப ர ்naḍavuppayir, ெப. (n.)

   1. ந வதற்  அணியமாக ைவக்கப்பட்ட நாற் ; crop which is kept ready for transplantation

நட ப்ப ரின் ேவைர அ படாமல் ங்  (உ.வ.);.

   2.  த ல் நட்ட ப ர;் crop that has been transplanted once only.

இயற்ைக உரம் ேபாட்டால்தான் நட ப்ப ர ்ெச க் ம் (உ.வ.);.

     [நட  + ப ர]்
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நட ேபா -தல்

நட ேபா -தல் naḍavupōḍudal,    20.ெச.  . . (v.i.)

   நாற்  ந தல்; to transplant seedlings,

     "அ ரம் ேபாட்  நட ேபா தேல, நல்ல நடன் ைளசச் க்  அ  (ம வழ);. நட  + ேபாக); -);

ேபா  + அ தல் = ேபாக தல். இைடக் ைறயாக இச ்ெசால் த ல் வழங் வ ற . ஒ.ேநா. 
ஆ னால் - ஆனால்.

நடைவ

நடைவ1 naḍavai, ெப. (n.)

   1. suj; path, road way.

     "கான்யாற்  நடைவ" (மைலப . 214.);.

   2. கடைவமரம் ( ங்.);; turnstile

   3. sugo (5.5Lú, extent of country, as where a language prevails,

     "govoldorf gusly,

நடைவ ெயல்ைல" (ேச .  நாட.்1.);.

   4. வ வைக; plan, scheme.

     "நல்வரங்ெகாள்  நடைவெயான் யம் வன்" (ேச . மங்கல. 69);.

க. நடெவ ெத. நடவ.

     [நள் → ந  → நடைவ.]

 நடைவ2 naḍavai, ெப. (n.)

   1. நட  பாரக்்க; see nadavu

   2. Bloom (noms);; small dyeing mulberry,

நடன்

நடன் naḍaṉ, ெதா. ெப. (vdn.)

த்தா பவர்

 dancer,

     "வளிநடன் ெமல் னப் ங்ெகா  ேமவர டங்க" (பரிபா. 22, 42);.

   5. ELsär -→ skt naa.

     [நள் → நளி → ந . ந த்தல் = ஒத் செ்சய்தல். ந  + அம் → நடம் → நடன்.]

நடம் என் ம் ெதா ற் ெபயரினின் , நடன் என் ம் ஆண்பாற்ெபயர ்ேதான் ம். (ெச.ப.அ. .ேக.பக்.34);.

நடனக்க

 
 நடனக்க  naḍaṉakkarumūli, ெப. (n.)

   தைலச் ளி; indian birth wort.

நடனச் ழலான்

 
 நடனச் ழலான் naḍaṉaccuḻlāṉ, ெப. (n.)

ழல்வண் ,

 a kind of whirling beetle.

நடனமா வ ேபால் ழன்  பறக் ம் வண்டாக இ க்கலாம்.
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நடனசாைல

 
 நடனசாைல naḍaṉacālai, ெப. (n.)

    த் ப் ப டம்; dancing hall

     [நடனம் + சாைல, ]

நடன காமணி

 
 நடன காமணி naḍaṉasikāmaṇi, ெப. (n.)

   நடனத் ல் றந்தவரக்்  அளிக்கப்ெப ம் பட்டம்; title confered for dancing ability.

     [நடனம் + skt. ைக கா + மணி.]

நடனத்ேதாற்றம்

நடனத்ேதாற்றம் naḍaṉattōṟṟam, ெப. (n.)

   1. நடனமா பவரின் பல்ேவ  நிைலகள்; dance postures.

   2. நடன த் ைர பாரக்்க;See nagana-muttiral.

     [நடனம் + ேதாற்றம்.]

நடனநைட

 
 நடனநைட naḍaṉanaḍai, ெப. (n.)

   அைசந்தா  நடக் ம் நைட (பாண் );; a kind Of ambling gait.

     [நடனம் + நைட= நடனமா வ ேபால், அைசந் அைசந்  நடக் ம் நைட.]

நடனப் யல்

 
 நடனப் யல் naḍaṉappuyal, ெப. (n,),

    ைரவாக நடனம் ஆ பவர;் dancer who dance very fast.

     [நடனம் +  யல்.]

யல்ேபால் ழன்  ேவகமாக ஆ பவர.்

நடன லன்

 
 நடன லன் naḍaṉabulaṉ, ெப. (n.)

   அரிதாரம்; yellow orpiment.
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நடனம்

நடனம் naḍaṉam, ெப. (n.)

   1.  த் ; dancing, acting.

   2.  ைரக்க ; gaits of a horse;

     "ப ெனட்  நடனதெ்தா ல் ப ற் " (ெகாண்டல் . 176.);.

   3. பாசாங் ; pretence, hypocritical act.

   4. மாய த்ைத:

 jugglery, magic.

     "நன்  நன்  நீ நம் னரக்்காட் ய நடனம்" (கந்த . அைவ . 87);.

த. நடனம் → skt natana. நட்டன.

     [ந +அனம் → நடனம்.]

ஒ.ேநா. ப  + அனம் →படனம். நள் → நளி.

ந த்தல் = ஒத் செ்சய்தல். நாடகக் கைல ன் த் றப்பா க ள், நடனம் என்ப ம் ஒன்றா ம். 'ந ' 
என் ம் தனிைல வடெமா ல் இல்ைல. நி த்த என் ம் ெசால் ன் 'ந் த்" என் ம் அ ையேய 

தனிைலயாக, வடவர ்ஆள்வர.் இ பற்  ெமா ஞா  ங்கால், 'த ழ்நடனேம இன்  
பரதநாட் யம் என்  வழங் ன்ற . வடெமா ல், பரதசாத் ரம் . .4-ஆம் ற்றாண் ல் 
இயற்றப்பட்ட . ஆனால், அதற் ம் ந் ய  த ழ்ப்பரதேமயா ம்" (த .நாகரி,பண்பா ,பக்.117);.

நடனம் என்ப  அழ ற ஆ வ . அ  ற்ெறட்  உடற்கரணங்கேளா ம், ைக, கால், கண், வாய் 
த ய உ ப் களின் ெதா ல்கேளா ம் ய . ைக ைனகள், எ ற்ைக, ெதா ற்ைக, ெபா டை்க 

என த் றப்பட் ,  ண்  அல்ல  இைணயா ைனக்ைகெயனப்ப ம்.

ஒற்ைறக்ைகவண்ணம் ப்பத்  ன் ம்,  ைணயல் அல்ல  இைணக்ைக ெயனப்ப ம் 
ெபா ள்ெபா ந்த இரடை்டக் ைகவண்ணம் ப ைனந் ம், ெகாண்டனவா ம்.

நடன த் ைர

 நடன த் ைர naḍaṉamuttirai, ெப. (n.)

நடன ெமய்ப்பா  பாரக்்க;see radama-meyp-padu.

     [நடனம் + த் ைர.]
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நடனெமய்ப்பா

நடனெமய்ப்பா  naḍaṉameyppāḍu, ெப. (n.)

   அக ணர் கைள அைனவ ம்அ ம் வண்ணம்.  கத் ன் ல ம், ைககால் தலான, 
உட ப் கள் வ யாக ம் நின் ம், இ ந் ம்,  டந் ம்.  றல்பட ெவளிப்ப த் ம் றன் அல்ல  
untig; the various kinds of dance postures

ம வ. நடனக்ைக.

நளிநயம்.

நடன த் ைர.

     [நடனம் + ெமய்ப்பா .]

நடனெமய்ப்பா கைள, நம்நாட் ச் ற் யர,் க ன்கைலகளின் அ ங்காட் யகங்களாகத் க ம், 
க்ேகா ல்களில்,  றம்படச ்ெச க் ள்ளனர.்

நடனக்கைல ன் இலக்கணத்ைதத் ெதள்ளி ற் ெறரி க் ம் க லங்களாகச ்நடனச் ற்பங்கள் 
ளிர் ன்றன.

ல்ைலத் க்ேகா ற் ேகா ரத் ல் ெச க்கப்பட் ள்ள ற்பங்கள். நடனெமய்ப் பாட்  
மர லக்கணத் னின் ,  ம் வ வா வண்ணம் வ க்கப்பட் ள்ளன. இச ் ற்பங்கள், 
நடன த் ைர நளினங்கைள நன்  ெவளிப்ப த் ன்றன. இந் நடன த் ைரகள் அைனத் ம், 
ஆடற்கைல இலக்கணத்ைத நன் ணரந்்  நடன ெமய்ப்பாட் ைன ம். அழ ணரச்் ைய ம், 
ேவண் ய அள ற்  இைழத் ம்,  ைழத் ம் எ தப்பட்ட இலக் யமாக, இலங் ன்றன எனின் 

ைகயன் .

இந் நடனெமய்ப்பாட் ச ் ற்பங்கள், எப்ெபா ளில் எவ் டத் ல், எதற்காக 
அைமக்கப்பட் ள்ளனேவா, அவ்வவற் ற்  ஏற்றவா , ஒ த் ம், வைளத் ம், ெநளித் ம், 
ைககைள ம், கால்கைள ம் பலஅைம களில், காட் ள்ள பாங் , கண் ேவாரத்ம் 
உள்ளத் ணர் கைள, உைரக் ம் பான்ைம ற் ெச க்கப்பட் ள்ளன.

இக் க  நடன த் ைர ற்பங்கைளச ் ற்  கல் ல் வ க் ங்கால் கண்  களிப்ேபா க்  
அவரத்ம் கைலயழைக மட் மன் ச ் ற்பத் ன் உட் ைடைய வாழ் ய டன் இைணத் க் கா ம் 
ெப ம்ேபற் ைன நல் ன்றான் எனின் ைகயன்  இத்தைகய கைலேவள் ல் தன்ைன 
மறந் ற்  ஈ ப ங்கால், நடன ெமய்ப்பாட்  ற்பங்கைள, இயல் க்  ச ்சற்  ைகயா 
அைமக்கேவண் ய ழ க் த் தள்ள ப்ப ன்றான். இதனால் நடனக் ைக காட் ம் 
நளின த் ைரகள்,  ளக்க ன்றன இ க்ைககள் (ஆசனங்கள்);, இயல் டன் ளிர் ன்றன. 
உடல்வைள கள், ஈ  இைண ல்லா அழ ைன வாரி ைறக் ன்றன ெமாத்தத் ல் ஏற்ற ம் 
இத்தைகய நடன இலக் யச் ற்பங்கேள,  ற்பக்கைல இலக்கண ல்கட்  நாற்றங்காலாய்: 

கழ் ன்றன.

நடன த் ைரச ் ற்பங்களில் காணப்ப ம் நடனெமய்ப்பா  த் ைரகள், 3 வைககளாகப் 
ரிக்கப்பட் ள்ளன. இத்தைக.  த் ைரகைள நம்நாட் ச் ற் கள் 'ைகஅைம  என் ம், 'எ ற்ைக' 

என் ம் ' ற்பக்ைக' என் ம் ' த் ைர என் ம், ெதா ற்ைக என்  வைகப்ப த் ள்ளனர.்

   32 வைக நடனெமய்ப்பாட் ைன ந ம் ஆடல் த் ைரகள் வ மா :

   1. காக் ம் (அபயக்);ைக.

   2. வழங் ம்ைக (வரத); த் ைர.

   3.அரிமாக்கா  ( ம்கரண்); த் ைர.

   4. ഖ ി (அஞ்ச க்);ைக.

   5.  ளக் ம் அல்ல  கற் க்  ( யாக்யானக்); ைக

   6. நிலத்ைதத் ெதா ம் ைக (  ஸ்பரி த் ைர);.

   7. மலரந்்த ....................... தாமைரக் ைக.

   8.  ம் க் (ெகஜக்);ைக.

   9. ெதாங் ம் ைக (ேடால அஸ்தம்);.

   10.  க் (டம கக்);ைக.

   11. அைணக் ம் (ஆ ங்கனக்);ைக.

   12. ெதாைடக் (ஊ );ைக.

   13.  ழற்ைக ( வரத்் த அஸ்தம்);.

   14. நண் ப்  (கடக); த் ைர.

   15. அச் த் ம் (தரஜ்னி);ைக.
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நடனன்.

நடனன். naḍaṉaṉ, ெப. (n.)

   1. நடனமா பவன்; dancer.

   2, ந கன் பாரக்்க; See nagigan.

     'நடனன் பாங் ற ந ப்ப ' (இர .  சனேயாத் .98);.

     [நடனம் → நடனன்.]

நடனியர்

நடனியர ்naḍaṉiyar, ெப. (n.)

    த் யர;் dancing girls.

     "ந தெ்த ர ்நடந்த தன்ேற, நடனியர ்தம் ன் மன்ேனா" (இர . ஆற் . 20.);.

நடாத் -தல்

நடாத் -தல் naṭāddudal,    5.ெச. ன்றா .(v.t.)

   நடத் தல்; to cause to walk.

     [நட →நடத்  → நடாத் -.]

ஒ.ேநா. கட தல்  <கடா தல்.

நடா ரம்மான்

 
 நடா ரம்மான் naṭātūrammāṉ, ெப. (n.)

   இராமா சாசச்ாரியரின் ட ள் ஒ வரா ய, ஒ  மா ய ஆ ரியர;் a maliya accāryar the disciple of 
Rāmānujar.

     [நடா ர+்அம்மான்.]

நடாந் ைக

 
 நடாந் ைக naṭāndigai, ெப. (n.)

   நாணம் (இலசை்ச);; sense of shame.

ந '

நடா -தல்

நடா -தல் naṭāvudal,    5 ெச.  ன்றா . (v.t.)

நட  பாரக்்க: see nadavu.

     'இ ளால் ைனெகடச ்ெசங்ேகால் நடா  வ். இயற். த். 33).

     [நட → நடா -]
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ந

ந 1 naḍittal,    4.ெச.  .  . (v.i)

   1.  த்தா தல்; to dance, to act on the stage,

ந க் ம  ெலன்னவ  நவ் யா ம் (கம்பரா. வைரக்காட் . 15);.

   2. ேகாலங் ெகாள் தல்; to assume manifestations or forms, as a deity,

     "ந தெ்த ர ்நடந்ததன்ேற" (இர . ஆற் . 20.);.

   3. பாசாங்  ெசய்தல்; to make pretence, affect importance.

     "ந த்  மண்ணிைடப் ெபாய் ைனப் பலெசய்  வாச. 413).

   5. ந , → skt nata.

     [நள்→ ந -]

 ந 2 naḍi, ெப. (n.)

   நடனப் ெபண்; dancing girl.

த.ந → Skt. ந  (nati);

     [நள்→ நளி → ந .]

 ந 3 naḍi,  தனிைலத்

ெதா.ெப.(vbl.n);,

ஆட்டம் dancing.

     "ந ெகாள் நன்ம ல்ேசர ் நாைர ர ்(ேதவா.216:5);.

த. ந  → Skt ந  (நட் ); pkt ந் த்.

     [நள்→ நளி→ ந . ஒேர களி →க  ந்தாளி →  ந்தா ]

     'நள்' எ ம் ெபா ந் தற்க த் னின்  ைளத்த தனிைலயா ம்.

அ , க ,   என் ஞ்ெசாற்கைளப் ேபான்ேற, ந  என்ப ம், த ல் ஆட்டம் என் ம் ெபா ளில் 
தனிைலத் ெதா ற்ெபயராய் வழங் ம்.

     "ந ெகாள் நன்ம ல் ேசர ் நாைர ர"் (ேதவா.216:5);.

ெபா வாக,  தனிைல னின்ேற ெதா ற்ெபயர ் ரிக்கப்ப ம். ஆ ன், ெச.ப. கழகத் த ழகர த , 
ெதா ற்ெபயரினின்  தனிைலையத் ரிக் ன்ற .

நள் தல் = ெபா ந் தல்.

நள் → நளிதல் = ஒத்தல். நள் → ந .

ந த்தல் = ஒத் செ்சய்தல்.

வடவர ்'நட்ட' என் ம் ரா த வ னின் . நாட் யம் என் ம் ெசால் ேதான் யெதன்பர.் இதற்  
'ந் த்' என் ம் ேவரிைன லமாகக் காட் வர.்

     "ந் த்" என் ம் தனிைலக்  ேவரப்்ெபா ேள இல்ைல. மா. . அகர த ம், 'ந் த்' என் ம் 
தனிைலக்  சரியான ேவரப்்ெபா ளில்ைல. ந ' என் ம் ப னின்  ேதான் ள்ள 

எல்லாசெ்சாற்க க் ம் லமாக, 'ந் த்' என்பைதேய ேவர யாகக் காட் ற .

ந் த் → ந் த்த(வ); → நட்டணம்(த);.

நட்டணம் → நட்டம் → நடம் → ந .

நடம் என் ம் ெதா ற்ெபயரினின் , நடன் என் ம் ஆண்பாற் ெபய ம், ந ( ங்); என் ம் 
ெபண்பாற்ெபய ம் ேதான் ம்.

ந கன், ந ைக என் ம் இ பாற்ெபய ம்,  ைறேய, națika, națikā என் ம் வடெசால் ன் ரிபாகச ்
ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழக அகர த ற் க்கப்பட் ள்ள .

ஒ வன் தன்னிடம் இல்லாதைத, இ ப்பதாகக் காட் ப் பாசாங்  ெசய் ங்கால், " த்தா ன்றான்" 
என்  றாமல், "ந க் ன்றான்" என்ேற, நாட் ப் றமக்கள்

இன் ம் ந ல் ன்றனர.் கல்லாதார ்நா ம் இன்ைறய மக்கள் தம் வாழ் ய ம் வழக் ன் ள்ள 
ெதாடரக்ள் வ மா :
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ந கன்

 
 ந கன் naḍigaṉ, ெப. (n.)

   நாடகேமைட ம் ைரப்படத் ம் ந ப்பவன்; actor,

     [நட→ந கன்.]

ந ைக

 
 ந ைக naḍigai, ெப. (n.)

   நாடகேமைட ம் ைரப்படத் ம் ந ப்பவள்; actress.

     [ந  + ைக → ந ைக.]
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ந

ந 1 naḍudal,    18 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1. ஊன் தல்; to set up, as a pillar.

     "நடவந்த ழவரி  நடெ்வாணாவைக பரலாய்த் ெதன் " (ேதவா. 133.8);.

   2. ைவத்தல்; to place.

     " வ  ெயன்றைலேம னட்டைமயால்" ( வாச. 40.8);.

   3. நிைலநி த் தல்; to establish as fame.

     "மண்ணின்ேமல்வான் கழ் நட்டா ம்" ( ரிக .16);.

க, ந . ெத. நா . ம. ந க.  . ந னி,

     [ெந  → ந .]

ேமேனாக் ய நீளவாட் ல் ஊன் தல்

 ந 2 naḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ந ங் தல்; to tremble.

     "ந த் க் ம்" (சங்கர. அந்தா .20);.

 ந 3 naḍu, ெப. (n.)

   1. இைட; middle

     "ந ணச் மரம் ப த்தற் " ( றள் 1008);.

   2. ந வம் (அ . நி.);.

 centre,

   3. இைடப்பட்ட .

 that which is intermediate, as in place or time, that which intervenes.

   4. வானத் ன் உச் ; zenith, topmost part of the heavens.

     "காைலக் க ேரான ற்றெதார ்ெவம்ைம காட் " (கம்பரா. நகரநீ்ங் . 123.1.

   5. உள்ள ைற கட ள்; indwelling God.

     "ெக ல் ேகள்  ண வா த ம்" (பரிபா.2.25);.

   6. இ ப் :

 waist.

     "ந ங்க டங்  ந வைடய டங்கா ல ற்கண்ணி ( க்ேகா. 31);.

   7. ந நிைல; impartality uprightness,

     "ந வாக நன் க்கட ்டங் யான் றாழ் " ( றள் 117);.

   8. அறம் ('' ன்);:

 equity justice.

   9.  தம்,

 medium, moderation

   10. வழக் ( ன்);.

 lawsut.

   11. நிலம்; earth, as the middle world.

   12. ப வந ; space between the eye brows.

க.  . ந . ெத. ந . ம. ந .

1288

www.valluvarvallalarvattam.com 12370 of 19068.



ந  அண்டம்

 
 ந  அண்டம் naḍuaṇḍam, ெப. (n.)

ந வண்டம் பாரக்்க: see nadu-y-andam.

     [ந  + அண்டம்.]

ந க்கட்

ந க்கட் 1 naḍukkaḍḍudal,    5. ெச.  ன்றா . (v.t.)

   உைடைமையப் ெபா க்  கட் தல் (யாழ்ப்.);; to sequestrate property.

     [ந  + கட் -.]

 ந க்கட் 2 naḍukkaḍḍu, ெப. (n.)

   1. மகப்ேபற் க் ப் ன் ெபண்க க் க்கட் ம் இ ப் க்கட் ; a bandage tide round the waist of a woman in 
labour.

   2. இ ப் ற்  வ ம் ஆண்ைம ண்டாக் ம் அைரக் கசை்ச; waist belt which not only gives strength to the 
hip, but also promotes manly power.

     [ந  = இ ப் . ந  + கட் .]

 ந க்கட் 3 naḍukkaḍḍu, ெப. (n.)

   1. அைரக்கசை்ச

 girdle,

   2. ெபரிய ட் ன் ந ள்ள ப ; middle portion of a large house.

     [ந  + கட் .]

க. ந க்கட் . ம. ந க்ெகட் .

ந க்கண்

 
 ந க்கண் naḍukkaṇ, ெப. (n.)

   கண்ணின் ந ப்ப ; middle of the eye.

     [ந  + கண்.]

ந க்கண்டம்

ந க்கண்டம்1 naḍukkaṇḍam, ெப. (n.)

   1. ந த் ண் ; middle piece.

   2. இைட மண்டலம்; central portion of a continent.

     [ந  + கண்டம்.]

 ந க்கண்டம்2 naḍukkaṇḍam, ெப. (n.)

தைலக் ம் இ ப் ற் ம் இைட ள்ள ப :

 that part of the body between the head and buttocks.

     [ந  + கண்டம். ந  =இைட.]
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ந க்கம்

ந க்கம் naḍukkam, ெப. (n.)

   1. ந ங் ைக; trembling, sharing, quaking, shivering.

     " ன்ைன ற்ற ந க்கத்  ேமனியாள் (கம்பரா. நகரநீ்ங் . 220);.

   2.  க்க அசச்ம்; agitation trepidation, great fear.

     "நள்ளிர ைட ம் ந க்க நீங்கலாரீ" (கம்பரா. மாரீச. 120);.

   3.  ன்பம்; distress._

     "நாட்பட்டைலந்த ந க்க ெமலாந் ர" (தா . பராபர. 260.);.

   4.  ப்  (யாழ். அக.);; dizziness.

   5. மயக்கம் (யாழ்.அக.);; giddiness.

க. ந க. ம. ந க்கம்.

     [ந க்  → ந க்கம்.]

ந க்கல்

ந க்கல் naḍukkal, ெப. (n.)

   1. ந க்கம் பாரக்்க;see radukkam,

   2. ந க் வாதம்'  பாரக்்க;see nadukku-vādam2

     [ந க்  +ந க்கல். ]

ந க்கல் டக் ேநாய்

 
 ந க்கல் டக் ேநாய், naḍukkalmuḍakkunōy, ெப. (n.)

உடல் ெவ ம் ,  டரி ம், தைல ம் ந க்கத்ைத ஏற்ப த் க் ைக கால்களில் உதறைல 
உ வாக் , ெசால் த மா ,  க ம் ம் க த் , கண் க த் , நிைலெகாட் த் ன் த் ம் 
ேநாய்,

 a persistant tremor resenbling that of paralysis.

ந க்கல்வாந்

ந க்கல்வாந்  naḍukkalvāndi, ெப. (n.)

ந க்கல் டக்  ேநாய் பாரக்்க;see madukkal-mudakku-ndy.

ம வ, உத வாதம்.

     [ந க்கல் + sktவதம்.]

 ந க்கல்வாந்  naḍukkalvāndi, ெப. (n.)

   ேநாய்வைக (பாலவா.167);; a disease

     [ந க்கல் + வாந் ]

ந க்கற்காய்சச்ல்

 
 ந க்கற்காய்சச்ல் naḍukkaṟkāyccal, ெப. (n.)

    ளிர ்கரம்; fever marked by a child followed by high fever and sweating.

     [ந க்கல் + காய்சச்ல்.]

ந க்கற் ரம்

 
 ந க்கற் ரம் naḍukkaṟcuram, ெப. (n.)

ந க்கற் காய்சச்ல் பாரக்்க;see radukkar-kауссаl.

     [ந க்கல் + கரம்.]

     [கரம் பாைல ன் பண்பாக அகப்ெபா ள் தல் காண்க.  ர ்→  ரீர ்→ கரம். இக்காலத்ேத இதைன 
ஜ ரம் என்  த ழர ்மாற்  வழங் ன்றனர.் ஒ.ேநா. சவளி → ஜ ளி,]
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ந க்கா

 
 ந க்கா  naḍukkātu, ெப. (n.)

   கா ன் ந ; middle ear.

     [ந  + கா .]

ந க்காரன்

 
 ந க்காரன் naḍukkāraṉ, ெப. (n.)

   ந வன்(யாழ்ப்.);; umpire, arbitrator.

ம வ, ெநா மலாளன், காரணிகர.்

     [ந  + காரன்.]

ைளயாட் ல் அல்ல  ைற மன்றத் ல், இ  அணிகளின் ஆட்டத்ைதக் ரந்்  ேநாக் த் ரப்் த் 
த பவன்.

ந க்கால்

 
 ந க்கால் naḍukkāl, ெப. (n.)

சமக்காற் :

 one of the ten vital airs of the body.

     [ந  + கால்.]

கால் = காற் .

உட ள் பத் வைகக் காற்  உள்ளதாகப் பைழய ப ப் ண் . அவற் ள் ஒன்றா ம்.

ந க் ளி

ந க் ளி naḍukkiḷi, ெப. (n.)

   1.  ளித்தட் ல் ேகாட் ல் நின்  ளிையத ்த ப்பவன்; player standing on the border lines of the square to 
defend it in the game of kili-t-tattu.

   2.  ளியாட்டத ்தைலவன்( ன்);.

 the captain in kill-t-tattu.

     [ந  +  ளி.]

1291

www.valluvarvallalarvattam.com 12373 of 19068.



ந க்

ந க் 1 naḍukkudal, ெப. (v.i.)

   1. ந ங் தல்; to shiver, tremble.

     'வய  ரச்் னால் தாத்தா ன் உடல் ந ங் ற ' (உ. வ);.

     [ந  → ந க் -.]

 ந க் 2 naḍukkudal, ெப.5.ெச.  .(v.t.)

   1. ந ங்கச ்ெசய்தல்; to shake, cause to quiver.

ளிர ்உடைல ந க் ன்ற  (உ.வ);.

   2. மயக்கங் ெகா த்தல் ( ன்.);; to cause dizziness or sickness, as betel, tobacco.

     [ந ங்  (த. ); → ந க்  ( . );.]

 ந க் 3 naḍukku, ெப. (n.)

   1. ந க்கம் பாரக்்க;see nadukkam,

     " ேசண் ளங்  ந க் ன்  நி யேரா" ( றநா. 2);.

   2 மனச ்ேசார் ; mental agitation.

     "ந க்கற்ற காட் யார"் (ஆசாரக். 100);.

க. ந .

     [ந க்கம் → ந க் .]

ந க் க்காய்சச்ல்

 
 ந க் க்காய்சச்ல் naḍukkukkāyccal, ெப. (n.)

ந க்கற்காய்சச்ல் பாரக்்க: see nadukkar-kayccal.

     [ந ங்  → ந க்  + காய்சச்ல்.]

ந க் சன்னி

 
 ந க் சன்னி naḍukkusaṉṉi, ெப. (n.)

   அ க்க  க் ப் ேபா ம் இ ேநாய் வைக; a disease of the Spinal Cord. Locomotor ataxia.

ம வ, ந க்  இ .

     [ந ங்  → ந க்  +sktசன்னி]

ந க்

ந க்  naḍukkuḍi, ெப. (n.)

   1. ந  நிைலைம ள்ள ம்பம்:

 a family of middling circumstances or rank.

   2. ஒ  வ ப் ன் தைலைமக் . (யாழ்ப்);,

 the leading family of a tribe or class.

   3. ந ரக்் , (யாழ். அக.);; house is the centre of a village.

     [ந  +  .]
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ந க் ண்ணல்

 
 ந க் ண்ணல் naḍukkuṇṇal, ெப. (n.)

   ந க்க ண்டாதல்; being attended with shivering.

     [ந க்  + உண்ணல்.]

உண்ணல் ஈண் , உள்ளதன் அல்ல  இ ப் ம் ெபா ளில் வ ற .

ஒ.ேநா. ெந க் ண்ேடன்;அ ண்ேடன்;ேசா ண்ேடன்.

ந க் த் க்கால்

 
 ந க் த் க்கால் naḍukkuttukkāl, ெப. (n.)

ேமாட் வைளையத் தாங்க உத்தரத் ன் ேமல்ப க்கப்பட்ட ந க்கால் (இ.வ.);,

 king-post vertical post set on a horizontal beam, connecting the two walls to support ridge pieces.

     [ந  +  த்  + கால்.]

ந க் ப்பக்கவாதம்

 
 ந க் ப்பக்கவாதம் naḍukkuppakkavātam, ெப. (n.)

ந க் சன்னி பாரக்்க;see madukku-šanni.

     [ந க்  + பக்க +Skt வாதம்.]

 skt வாதம் = த டக்  ேநாய். வ ப்  ேநாய்.

ந க் ப் த்தம்

 
 ந க் ப் த்தம் naḍukkuppittam, ெப. (n.)

    த்தக்ேகாளா னால், உடம் ல் பல ப் க்க க் க் கா ம் ந க்கம்; a disease causing tremor in 
several organs of the body, due to derangement of bile.

     [ந க்  +  த்தம்.]

ந க் வாதம்

ந க் வாதம்1 naḍukkuvātam, ெப. (n.)

   உத  வ ப்  (வாதம்); (யாழ். அக.);; shaking palsy.

 ந க் வாதம்2 naḍukkuvātam, ெப. (n.)

ந க்கல் டக்  ேநாய் பாரக்்க;see madukkal-mudakku-ndy.

     [ந க்  +Skt வாதம்.]

ந க்  –த்தல்

ந க்  –த்தல் naḍukkuṟuttal,    4.ெச.  ன்றா , (v..t)

   ந ங்கச ்ெசய்தல்; to cause to tremble.

     "ெநஞ்  ந க் உ ெநய்த ேலாைச ம்". (மணிேம. 6:71);.

க. ந ,

     [ந ங்  → ந க்  + உ -]

ந க்ெக -த்தல்

ந க்ெக -த்தல் naḍukkeḍuttal,    4.ெச. ன்றா .(v.t.)

   ந க்கம் காணல்; to be attacked with shivering or trembling as from Cold.

     [ந க்  + எ -]
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ந க்ேக

ந க்ேக  naḍukāḍu, ெப. (n.)

   ஒ ைடசச்ார் ; particlity.

     "நச் வாய்ப் பல்லர ்ந க்ேக  ெசய்தவரக்ள்" ( த்.நாய.5);.

     [ந  + ேக .]

ந க்ேகள்-தல்

ந க்ேகள்-தல் naḍukāḷtal,    11. ெச.  ன்றா , (v.t.)

   1. வழக்  உசா தல்; to hear arguments of litigants in a suit.

   2. ேநரை்மயான  ெசால்ல ேவண் தல்; to refer a Case: for decision.

     [ந  + ேகள்-]

ந க்ெகாண்ட

 
 ந க்ெகாண்ட  naḍukkoṇḍavīḍu, ெப. (n.)

ந வத் ள்ள :

 middle - house.
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ந கல்

ந கல் naḍugal, ெப. (n.)

   ேபாரில் இறந்த ரரின், உ வ ம் ெபய ம்,  ம் எ ப் ெப ம்பா ம், அவ் ரைரப் ைதத்த 
டத் ல், ந ஞ் ைல அல்ல  கல்; memorial tablet set up over the grave of a deceased warrior and inscribed with 

his figure and achievements.

     "காட் , கால்ேகாணீப்பைட ந கல்" (ெதால், ெபா ள். 60);.

ம வ,  ரக்கல்.

     [ந  + கல்.]

ேபாரில் ப் ண் எய் ,  ரசச்ா  அைடந்த ர க் , இறந்த டத் ல் நடப்ப ம் கல். ந கல் பற்  
ம ைல னி ேவங்கடசா  அவரக்ள் வ :

பழங்காலத் த் த ழர ் ரத்ைதப் ேபாற் னாரக்ள். ேபாரக்்களத் ல் றங்காட்  ஓடாமல்,  றேலா  
ேபார ்ெசய்த ரரக்ைளத் த ழர ் கழ்ந்  ேபாற் ப் பாராட் னாரக்ள்.  றேலா  ேபாரெ்சய் , 
களத் ல் ந்  உ ர் ட்ட ரரக் க்  ந கல் நட் , நிைன ச் ன்னம் அைமத்தாரக்ள்.  றல் 

ரரக்ளின் நிைன க்காக நடப்பட்ட ந கற்கைளப் பற் க் கழக ல்களில் காணலாம்.

ெவட் ப் ேபார,் கரந்ைதப் ேபார,் வஞ் ப் ேபார,் உ ைஞப் ேபார,் ெநாச் ப் ேபார,்  ம்ைபப் ேபார,் 
வாைகப் ேபார ்என்  ேபாைரத ்த ழர ்ஏ  வைகயாகப் ரித் ந்தாரக்ள். சங்க காலத் ல், அரசரக்ள் 
ேபார ்ெசய்வைதத் தங்கள் கடைமகளில் காைமயானதாகக் க னாரக்ள். ஏ  வைகயான 
ேபாரக்ளிேல, எந்தப் ேபாரிலானா ம், ஒ  ரன் றலாகப் ேபார ்ெசய்  உ ர ் ட்டால், அந்த 

ர க்  ந கல் நட் , அவன் ரத்ைதப் பாராட் னாரக்ள்.  ரரக்ளின் நிைன க்காகக் கல் 
ந வைதத் க் ற ம் ற .

     "என் ஜ ன் நில்லன் ன் ெதவ் ர,் பலரஎ்ன்ஐ ன்நின்  கல்நின்றவர"் ( றள்,771);.

ரத்ைதப் பாராட்  நடப்ப வதனால், ந கல் க்  ரக்கல் என் ம் ெபயர ்உண் .  ரக்கல் 
ந வதற்  ஐந் ைறகைளக் றார ்ெதால்காப் யர.் அைவ, காட் , கால்ேகாள். நீரப்்பைட, 
ந கல், வாழ்த்  என்

ஐந்  ைறகளாம். காட்  என்ப  நடேவண் ய கல்ைல மைல ல் கண்  ேதரந்்ெத ப்ப . கால்ேகாள் 
என்ப , ெகாண்  வ வ . நீரப்்பைட என்ப  ெகாண் வந்த கல் ல் இறந்த ர ைடய ெபயைர ம், 
அவ ைடய றப்ைப ம் ெபா த்  நீராட் வ . ந கல் என்ப , அந்த ரக்கல்ைல நடேவண் ய 
இடத் ல் நட் , அதற்  ம ற் கைள ம். மாைலகைள ம் ட் ச ் றப் ச ்ெசய்வ . வாழ்த்  
என்ப , யா க்காகக் கல் நடப்பட்டேதா அந்த ர ைடய றைன ம் கைழ ம் வாழ்த் ப் பா வ . 
கல்நாட்  ழா க்  ஊரார ்மட் ம் அல்லாமல் றப்பாக ரரக் ம் வந்  றப் ச ்ெசய்வாரக்ள்.

ேபாரில் இறந்த ரரக் க் , ந கல் ந றவழக்கம், பழந்த ழகத் ல் மட் மல்லாமல், ேவ  
நா களில் பழங்காலத் ல் இ ந்  வந்த . ஐேராப்பாக் கண்டத் ம்,  ல நா களில் ந கல் ந ற 
வழக்கம் பழங்காலத் ல் இ ந்த . அந்த ந கற்க க்  அவரக்ள் ெமன் ர ்என்  ெபயர ் னாரக்ள். 
ெமன் ர ்என்றால் ெந ங்கல் அல்ல  உயரமான கல் என்ப  ெபா ள். ெமன் ர ்(Menhir); என்ப  

ெரடன் (Breton); ெமா செ்சால். ('Men'-Stone: 'Hiro-High இந்ேதாேன யத் கள் எனப்ப ம், சாவா. 
மத் ரா ேபான்ற ழக் ந் யத் களி ம். ந கல் ந ற வழக்கம், பழங்காலத் ல் இ ந்த . 

இதனால், பழந்த ழைரப் ேபாலேவ, ேவ  நாட்டா ம், ந கல் ந ற வழக்கத்ைதக் 
ெகாண் ந்தாரக்ள் என்ப  ெதரி ன்ற .

ரரக் க்  ந கல் நட்டைதக் கழகச ்ெசய் ளில் காண் ேறாம். கரந்ைதப் ேபாரில் இறந் ேபான ஒ  
ர க் , ந கல் நட்டைத ஆ ர ் லங் ழார ்தம் ைடய ெசய் ளில் றார ்( றம். 261 13-15);. 

இன்ெனா  கரந்ைதப் ேபாரில் ரசச்ா  அைடந்த ஒ  ர க்  ரக்கல் நட்டேபா , அவன்  
ைகய நிைல பா னார ் லவர ்உைற ர ்இளம்ெபான்வாணிகனார.் அந்த ந கல் ன் ேமல் 
அவ ைடய ெபயைரப் ெபா த் . மாைலகளா ம், ம ற் களா ம் அழ  ப த் ந்தைத, அச ்
ெசய் ளில் அவர ் றார ்( றம். 264);.

ேசலம் மாவட்டத் ந்த, தக ர ்காடை்ட ன் தைலவன் அ கமான் ெந மான் அஞ் . ெப ஞ்ேசரல் 
இ ம்ெபாைற என் ம் ேச அரசன் தக ரின் ேமல் பைடெய த்  வந்  அக் ேகாடை்டைய 

ற் ைக ட்டான். அதன் காரணமாகப் பல நாடக்ள் ேபார ்நிகழ்ந்த . அப்ேபாரில் அ கமான் 
ெந மான் அஞ் .  ண்பட்  இறந்  ேபானான். அவ க்  க்கல் நட் , அவன் ரத்ைதப் 
ேபாற் னாரக்ள். அப்ேபா  அவ ைடயராக இ ந்த ஒளைவயார ்ைகய  நிைல பா னார ்( றம். 232);.

ந கல்ெதய்வம்

 
 ந கல்ெதய்வம் nadu-kal-deyam ெப. (n.)

    ரசெ்சயல் ரிந்  ஊைரக்காக் ம் காவல்; the minor deity guarding the village.

     [ந கல் + ெதய்வம்.]

1295

www.valluvarvallalarvattam.com 12377 of 19068.



ந கல்வ பா

 
 ந கல்வ பா  naḍugalvaḻipāḍu, ெப. (n.)

   ந கல்ைல வணங் ைக; worshipping herosome.

ந கல் வ பா தான் காலப்ேபாக் ல் ஊரக்்காவல் எல்ைலத் ெதய்வவ பாடாக மா ய  (உ.வ.);.

     [ந கல் + வ பா .]

பண்ைடக்காலத்ேத, ெகா ய லங் களிட ந் ம், பைகவரிட ந் ம், ஊைரேயா அல்ல  
நாடை்டேயா, பா காத்தவரத்ம் ைவக் கல் ல் ைடப் ச ் ற்பமாக வ த் ப் ம், ெபய ம் 
ெபா த்  ந கல்லாக நட்டனர.் காலப்ேபாக் ல், ஊரகத்ேத ம், நாட்டகத்ேத ம், இவ்வா  
நாட்டப்ெபற்ற ந கற்கேள. காலப்ேபாக் ல் காவல் ெதய்வமாக வ படப்பட்டன.

ந க ழைல

 
 ந க ழைல naḍugaluḻlai, ெப. (n.)

   நட்டகற்களின் ைளகளில் ங் ற் க கைள ட்  ஆ னத்ைத அைடத்  ைவக் ம் இடம்; a pound 
provided with a Stile.

     [ந  + கல் உழைல.]

ந

 
 ந  naḍuāli, ெப. (n.)

   நாற் , ந வதற் த் த ம் ; wages for transplanting.

     [ந  +  .]

லம் →  .

இஃ  உைடைமப்ெபா ள் த்த ஈ . பழங்காலத் ல் பழனப் பணி ெசய்தவரக் க் க் லேம, 
ஊ யமாகத் தரப்பட்டதால்,   என்ற ெபயர ்வந்த . வயற்பணியாளரக்் ச ்சம்பாெநல் ம், 
கடற்பணியாளரக்் உப்பளப்ெபா ம் ஊ யமாகத் தரப்பட்டதால். சம்பளம் அைமந்த .

ந ைக

 
 ந ைக naḍugai, ெப. (n.)

   நாற்  நட ; ransplanting of seedlings.

     [ந  → ந ைக]

ைக ெசால்லாக்க ஈ .

ந ங்க

ந ங்க naḍuṅga, இைட. (part.)

ஒர ்உவம  (ெதால். ெபா ள். 286);.

 a barticle of comparision.

     [ந  → ந ங்க.]

ந ங்கநாட்டம்

ந ங்கநாட்டம் naḍuṅganāḍḍam, ெப. (n.)

தைலவ க்  எத ளேதா என்  தைல  ஐ ற்  ந ங் மாற்றால், ேதா  அவளிடஞ் ெசய் ெயான்  
க் களெவா க்கத்ைத அவள் வா லாகேவ அ ய யல்வைதக் ந் ைற ( க்ேகா. 70 உைர);.

 theme in which the maid, narrating a fictitious accident to make the heroine tremble for her lover's safety, seeks an open 
avowal of her clandestine marriage

ந ங்கல்

 
 ந ங்கல் naḍuṅgal, ெப. (n.)

   அசச்ம்; dread fear.

     "அவைனக் கண்டால் இவ க்  ந ங்கல்தான்" (உ.வ.);.
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ந ங்கலன்

 
 ந ங்கலன் naḍuṅgalaṉ, ெப. (n.)

   ந க்கல் வ ப் க்காரன் (யாழ்ப்.);; one suffering from shaking palsy,

     [ந ங்கல் + அன்.]

ந ங் -தல்

ந ங் -தல் naḍuṅgudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   1. அைசதல்; to shake, shiver, quiver.

     "வா ற் கைடமணி ந நா ந ங்க" ( லப். 20:53);.

   2. அஞ் தல்; to tremble through fear, to be agitated.

     "ஒன்னாத் ெதவ்வர ்ந ங்க ேவாச் " (ெப ம்பாண். 118.);.

   3. நரத்த மா தல்; to stutter, falter Waver.

     "ந ங்கா நா  ைற  தாளன்" (மணிேம. 12:3);.

   4. மனங் ைலதல்; to lose heart.

     "நைகயமராயம் ந ங்க ந ங்கான்' ( . ெவ. 4, 15.);.

   5. அ ரத்ல்; to quake, as the earth.

   6. பத தல்: to be anxious, apprehensive.

   7. ெகாண்டா தற் யாகத் தைலயைசத்தல்; to nod one's head as a sign of appreciation.

     " யாழ் நயம் ரிந் ைற நர ்ந ங்கப் பண்ணி" ( றநா. 145);.

   8. ஒப்பாதல்; to be similar.

     "படங்ெக  நாக ந ங் மல் ல்" (ெதால். ெபா ள். 286. உைர);.

க., ந , ெத. ந .

ம. ந ங் க.  . ந ணி,

     [ந  → ந ங் -]

ந சச்ாம ரம்

 
 ந சச்ாம ரம் naḍussāmasuram, ெப. (n.)

   நள்ளிர ற் கா ம் ரம்; fever that comes at midnight.

     [ந  + சாமம் +  ரம்.]

ந சச்ாமம்

ந சச்ாமம் naḍuccāmam, ெப. (n.)

   1.  ன்றாம் சாமம்; middle or third watch from midnight to 3.am.

   2. நள்ளிர ; midnight.

     [ந  + சாமம்.]

யாமம் → சாமம்.
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ந சச்ாைல

 
 ந சச்ாைல naḍuccālai, ெப. (n.)

   ஒ வைக மாம்பழம்; a kind of mango fruit.

     [ந  + சாைல.]

இடவா ெபயர.்

ந ச் வர்

 
 ந ச் வர ்naḍuccuvar, ெப.(n.)

   இைடச் வர;் middle-wall.

ம. ந ச் வர்

     [ந  +  வர.்]]

ந செ்சய்-தல்

ந செ்சய்-தல் naḍucceytal,    1.ெச. . . (vi.),

   1. நயன்ைம வழங் தல்; to render justice, to decide justify,

     " ரமதா ந செ்சய் ஞ்; ெசங்ேகா னான்" ( ற்றா.தல..மந்தமா.96.);.

   2. அைம ப்ப த்தல்; to compromise.

     [ந  ெசய் - ]

ந செ்ச

 
 ந செ்ச  naḍuccevi, ெப. (n.)

ெச இைட.

 middle of the ear.

ம வ. ந க்கா .

     [ந  + ெச ]

ந செ்ச ேநாய்

 
 ந செ்ச ேநாய் naḍuccevinōy, ெப. (n.)

ந க்கா ந்  ழ் வ தல்,

 pus oozing from the mid ear.

     [ந  + ெச  + ேநாய்.]

ந செ்சால் )-தல்

ந செ்சால் )-தல் naḍuccolludal,    8. ெச.  ன்றா . (v.t..)

   1.   ெசய்தல் (இ. வ);:

 to decide a case.

   2. சந்  ெசய்தல் (இ. வ.);:

 to mediate,

   3. நயன்ைம வழங் தல் (யாழ். .அக.);; to render justice.

   4. சான்  தல் (பழ.148, உைர);; to bear witness.

     [ந  + ெசால்- -]
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ந செ்சால்வார்

ந செ்சால்வார ்naḍuccolvār, ெப. (n.)

சான்  ேவார ்(பழ. 48. உைர); ( ங்);.

 those who bear witness or testify.

ம வ. சான்றாளர.்

     [ந  + ெசால்வார.்]

ந த்தண்ெட ம்

 
 ந த்தண்ெட ம்  naḍuttaṇḍelumbu, ெப. (n.)

   மார் ன் ந ெவ ம் ; sternum in recentre of the chest middle breast bone.

     [ந  + தண்  + எ ம் .]

ந த்தரம்

ந த்தரம் naḍuttaram, ெப. (n.)

   1. இைடப்பட்ட நிைல; intermediate stage middle grade.

     'அவன் ந த்தர வய ைடயவன்' (உ. வ.);.

   2. ந வண் நிைல; middle - stage.

ம, ந த்தரம் . ந த்தர.

     [ந  + தரம்.]

 ந த்தரம் naḍuttaram, ெப. (n.)

   மட்டம் ( மார)்;; moderate.

     [ந +தரம்]

ந த்தரயவம்
ந த்தரயவம் naḍuttarayavam, ெப. (n.)

   ெவண்க  ஆ ெகாண்டெதா  நிைறயளைவ (சங். அக.);; a measure of weight equivalent to the weight of 6 
seeds of white mustard.

ந த்தர டம்

 
 ந த்தர டம்  naḍuttaravuḍambu, ெப. (n.)

   வாகான டம் ; medium structure.

     [ந த்தரம் + உடம் ]

கப் ப ம ன் ,  கெம ன்  ந வாட்டமாக அைமந்த உடல்.

ந த்தைல

ந த்தைல naḍuttalai, ெப. (n.)

   1. உசச்ந்தைல; crown of the head.

   2. ந டல் (இ.வ.);; central place.

க. ந தெல. ம. ந த்தல.

     [ந  +தைல.]

ந த் ட்டம்

ந த் ட்டம் naḍuttiḍḍam, ெப. (n.)

   1. ந நிைலவ வாத்தன்ைம; jusiness impartiality.

     "உண்ைம ந த் ட்டேம ைரக்  நாவான்" (பண . 13);.

     [ந  +  ட்டம்.]
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ந த் ர்ப்

ந த் ரப்்  naḍuttīrppu, ெப. (n.)

   1. ந நிைல மாறா  ; just decision.

   2. ெதய்வத் ரப்்  ( ன்.);; devine judgement as pestilence etc.,

   3. இைறவனின் இ த்.  ரப்் நாள். கைட த் ரப்் ; final judgement as at the judgement day.

     [ந  +  ரப்் .]

ந த் ர்ப் நாள்

 
 ந த் ரப்் நாள் naḍuttīrppunāḷ, ெப. (n.)

   இைறவ ைடய கைட த் ரப்்  நாள்; judge-ment day.

     [ந  +  ரப்்  +நாள்.]

ந த் ரப்்  நாளில் இைறவனாக வ ம் ஏக ம், இைறத் தராக வ ம் ந ம்,  ைறேய த் வமத 
உ ப் னரக்் ம், இ லாம் மதஉ ப் னரக்் ம்,  றக்கம், நல் வர ்என்ப  இ மதக் க த் க்கள் 
ஆ ம்.

ந த் ர்ைவ

 
 ந த் ரை்வ naḍuttīrvai, ெப. (n.)

ந த் ரப்்  பாரக்்க;see nadu-t-tippu.

     [ந  +  ரை்வ.]

ந த் ஞ்சல்

ந த் ஞ்சல் nadu-t-tயரi்al. ெப. (n.)

காலமல்லாத காலத் ல் ஏற்ப ம் இறப் :

 untimely death.

கனறங்  ந த் ஞ் ந் ெதா றஞ்ெசன' (ேகா ற் .  யாக். 25);.

     [ம வ. எ ரப்ாராத இறப் . ந  + ஞ்சல்.]

ந த்ெத ல் -தல்
ந தெ்த ல் -தல் naḍudderuvilviḍudal,    18.ெச.  ன்றா . (wt),

   ஆதர ன் க் snê, solo Glü Gurăşū; to forsake, leave helpless, desert.

ந த

ந த  naḍudaṟi, ெப. (n.)

   1. நட்டகம்பம்; post planted in the ground, as for lethering a calf.

   2. கன்றாப் ரில் எ ந்த ளி க் ம் ão Guðumsār;Śivan worshipped in Kamrappur_

அ யார ்ெநஞ் ள்ேள கன்றாப் ர ்ந த ையக் காணலாேம (ேதவா. 811: 1.);.

ந  த .)

ந ந ங் -தல்

ந ந ங் -தல் naḍunaḍuṅgudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   1. பயத்தால் உடல் கப்பத தல்; to tremble greatly through fear.

     "நட ய ம் ெபா தஞ்  ந ந ங்  நானயர" (ேகா ற் . பாஞ் 38.);.

   2.  ரல் இைசக்ேகடாக அ ரத்ல்:

 to quiver as the voice in vocal music.

     " ட  ந ந ங் " ( வக. 735);.

     [ந  → ந ங் -]
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ந ந -த்தல்

ந ந -த்தல் naḍunaḍuttal,    4. ெச. . . (v.i.)

   ந ங் தல்; to tremble.

     "நாமவற் கண்ணாண்  ந ப்ப வாராேளா' ( ைணமாைல. 25);.

     [ந  +ந - ]

ந நாட்டம்

 
 ந நாட்டம் naḍunāḍḍam, ெப. (n.)

   க ைனப்பாரை்வ; gazing look between the eye - brows.

     [ந  + நாட்டம்.]

ந நா

ந நா 1 naḍunāḍi, ெப. (n.)

   1.  ைன; a principal tubular vessel of the human body_

     "பக்கவளி தைனயடக்  ந நா  றப்ப ற் " (காஞ் ப் . த வக் 57);.

   2. உடம் ள்ேள ஊ செ்சல் ம் வங்களின் ந லைமந் ள்ள க ைன நா   
(சா.அக.);; the nerve that passes through the six psychic regions in the centre of the body and finally terminates between 
the eye brows. (சா. அக.);.

 ந நா 2 naḍunāḍi, ெப. (n.)

   இடகைல,  ங்கைல,  ைன தலான நா  நரம் கள்; the three chief nerve-currents of the human body 
that is known as idagalai, pingalai Šullmunai.

   2.  ைன பாரக்்க;see sulu mսnai.

ம வ மய்யப் வ நா .

     [|ந  + நா ]

ந நாயகம்

ந நாயகம் naḍunāyagam, ெப. (n.)

   1. அணிகலன்களின் இைட ல் ப க் ம் மணி; central gem of an ornament.

   2.  றந்தவன்; exalted, eminent person.

     "அந்த அைவ ல் ந நாயகம் அவன்'.

   3. இைறவன்:

 God.

     [ந  +நாயகம்.]

அணிகலன்களின் இைட ல் ப க் ம் மணி, அணிக் ச் றப் சே்சரத்் , தைலைமப்பண் டன் 
ளிரவ்  ேபால், கற் த் ைறேபா ய சான்ேறார ்அைவ ல்,  ண்மாண் ைழ லத் டன் றந்த 

ந நாள்

ந நாள் naḍunāḷ, ெப. (n.)

   1. நண்பகல்; mid-day.

   2. இைடயாமம்; mid-night.

     "பழ றன் ர ்பாயல்ெகா ன நாள்" (மணிேம. 7.63);.

   3.  த் ைர ண் ன்;   14th nakšatra.

ம வ, பானாள்.

     [ந + நாள்.]
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ந நி

 
 ந நி  naḍunisi, ெப. (n.)

நள்ளிர :

 mid-night.

ம வ. சாமப்ெபா .

     [ந  +sktநி .]

ந நியாயம்

ந நியாயம் naḍuniyāyam, ெப. (n.)

   1. ஒ பாற் ேகாடாைம; fairness, uprightness. impartiality.

   2. நயன்ைம; equity, evenhanded justice.

   3. வழக் ; lawsuit

     [ந + sktநியாயம்.]

ந நில்-தல் (ந நிற்றல்

ந நில்-தல் (ந நிற்றல்) naḍuniltalnaḍuniṟṟal,    14.ெச. . . (v.i.)

 to act as umpire.

     [ந  + நில்-]

ந நிைல

ந நிைல1 naḍunilai, ெப. (n.)

   1. இைட நிைலைம; intermediate state or degree middling position.

   2. நயன்ைம; strict justice. equity.

   3.  ணக் த் ரத்்ல்); mediation arbitration_4.

வனியத் ற் ரிய ஒக ைச நிைலக ெளான்  ( ன்.);,

 one of the posttion in the mystic worship of the Salvam system.

   5. ந ைரத்தல்; arbitration.

     [ந  + நிைல.]

 ந நிைல2 naḍunilai, ெப. .(n.)

   1.  ப்  ெவ ப்  இல்லாத சமநிைலப் பண் ; impartiality.

   2. ந த்தரப்ேபாக் ; neutrality.

உண்ைமயான றனாய்  என்ப  ந நிைல தவறா  ம ப்  ெசய்தலா ம் (உ.வ.);.

ந நிைல ல் நின்  அந்த வழக்ைக ஆரா ம்ேபா ,  ய உண்ைமகள் லப்ப ம் (இ.வ.);. இ  ஒ  
ந நிைல நாேள  (இக்.வ.);.

     [ந  +நிைல.]

ந நிைலக்ெகாள்ைக

 
 ந நிைலக்ெகாள்ைக naḍunilaikkoḷkai, ெப. (n.)

    ப்  ெவ ப்பற்ற சமனிைலக் ெகாள்ைக; the principles of neutrality.

நாவலந்ேதயம் (இந் யா); ந நிைலக் ெகாள்ைகையக் கைடப் க் ந் றன் கண் , உலகத்தார ்
பாராட் ன்றனர ்(இ.வ.);.

     [ந நிைல + ெகாள்ைக.]

உலகத்ைதப் ேபாரே்மகங்கள் ழ்ந் ள்ள இக் காலத் ல், ந நிைலக்ெகாள்ைக உ ரெ்பற்  
ளங் வதற்  எ த் க் காட்டாக, பன்னாட்  உற கள் கழ் ன்றன.
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ந நிைலஞாயம்

 
 ந நிைலஞாயம் naḍunilaiñāyam, ெப. (n.)

ந நிைல பாரக்்க;see nadu-nilal.

     [ந நிைல + ஞாயம்.]

ந நிைலநா

 
 ந நிைலநா  naḍunilaināḍu, ெப. (n.)

ப்  ெவ ப்பற்ற சமனிைலக் ெகாள்ைகைய ேமற்ெகாண் , ஒ ம் நா ,

 neutral states.

     [ந நிைல + நா .]

ஒ நாட் ற் ம் மற்ெறா  நாட் ற் ம் ேபார ்நிக ம்ெபா , அந்தப்ேபாரில் ஈ படாமல், ேபாரில் எத் 
தரப் ன ட ம் ேசராமல், ேபாரத்்தரப் னரக்் ைடேய பா பா  காட்டாமல், ேபாரில் தன்னாட்  
மக்கள் ஈ ப வைதத் த ரத்் ம், ேபாரக்்காலத் ல் அைம ையக் ைகயாண் ம், ேபாரத்்தரப்ைபச ்
சாரந்்தவரக்ள். தன்னாட் ந்  ேபார ்நடவ க்ைககளில் ஈ படாமல் பாரத்் க் ெகாள் ம் நாேட 

ந நிைலப்பள்ளி

ந நிைலப்பள்ளி naḍunilaippaḷḷi, ெப. (n.)

ஒன்  தல் 8-ஆம் வ ப்  வைர ள்ள மாணவரக்ள் ேசரந்்  கல்  ப ம் பள்ளி:

 middle School.

     [ந நிைல + பள்ளி]

   11 வய  தல் 13 வய ைடய மாணவரக்ள் கற் ம் பள்ளி. இந் ய அர யல் அைமப் ன் 45-ஆவ  
ரி , 1500 மக்கள்ெதாைகக்  ஒ  ந நிைலப்பள்ளி ேதைவ என்  வ  அ க.

ந நிைலப்பற் -தல்
ந நிைலப்பற் -தல் naḍunilaippaṟṟudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   உல ய க் ம் ஆன்ம ய க் ம் இைடப்பட்ட நிைல; to holding a middle position between material and 
spritual.

ந நிைலமந் ரம்

 
 ந நிைலமந் ரம் naḍunilaimandiram, ெப. (n.)

ஒ  வனிய மந் ரம் ( ன்.);:

 mandiram recited in nadu-nilai worship Šaivam.

     [ந நிைல + மந் ரம்.]

ந நிைலைம

ந நிைலைம naḍunilaimai, ெப. (n.)

ந நிைல பாரக்்க;see nadu-mila 12.

     [ந  + நிைலைம.]

ந நிைலைமேயான்

 
 ந நிைலைமேயான் naḍunilaimaiyōṉ, ெப. (n.)

   ந நிைலைம வாய்ந்ேதான்; mediator.

     [ந  +நிைலைமேயான்.]
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ந நிற்றல்

ந நிற்றல்1 naḍuniṟṟal, ெப. (n.)

    ைணப ைக ( ன்.);; standing ball.

     [ந  + நிற்றல்.]

 ந நிற்றல்2 nadu-mirral. ெப. (n.)

   ெசம்ைம ல் நிற்றல்; middle path,

     "ந நின்ற ந ேவ அ ட்பா ந  நிற்றல்."

உ ைர ம் உடைல ம் இைணக் ம் ேபரன் ப் ழம்பான இைற டன் ஒன்  நிற்றல்.

ந நீ

 
 ந நீ  nadu-ma. ெப. (n.)

ந நிைல பாரக்்க; See nadu-nila.

ந  sktநீ )

ந ெநஞ்

ந ெநஞ்  naḍuneñju, ெப. (n.)

   1. ெநஞ்சாங் ைல ன் ந ப்ப ,

 centre of the heart.

   2. &flursor ouplush; exact centre.

     'மந்தரத்ைதப் ங் க் கட ன் ந ெநஞ் ேல நட் '(ஈ . 1, 3, 1.);.

 pit of the stomach.

     [ந  ெநஞ் .]

ந ெநஞ்ெச ம்

 
 ந ெநஞ்ெச ம்  naḍuneñjelumbu, ெப. (n.)

ந த்தண்ெட ம்  பாரக்்க: see ոadu-t-taրdelumbս.

     [ந  ெநஞ்  எ ம் ]

ந ப்பகல்

 
 ந ப்பகல் naḍuppagal, ெப. (n.)

காைல மல்லா  மாைல மல்லா  ரியன் உச் ைய அைடந்த பகல் ேவைள,

 mid-day, ՈOOՈ

ம வ. நண்பகல், உச் ப்ெபா .

     [ந  + கல்.]

ந ப்பசை்ச

 
 ந ப்பசை்ச naḍuppaccai, ெப. (n.)

   பசை்சக்கல் (மரகதம்);; a precious green gem.

ம வ. அடரப்சை்ச.

     [ந  + பசை்ச.]
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ந ப்ப த் -தல்

ந ப்ப த் -தல் naḍuppaḍuddudal,    5.ெச. ன்றா .(v.t.)

ந க்கட்  (யாழ்ப்); பாரக்்க;see nadu-k-kastu

     [ந  + ப த் -.]

ந ப்பாட்டம்

 
 ந ப்பாட்டம் naḍuppāḍḍam, ெப. (n.)

   அ மாண் ேபான இனத் ற் ரிய நிலத் ற் , அர  தற்கா கமாகக் ெகா க் ம் த்தைக 
(நாஞ்);; temporary lease of properties in escheat enquiries.

     [ந  + பாட்டம்.]

ந ப்பாைத

 
 ந ப்பாைத naḍuppātai, ெப. (n.)

நைடவ ன் ந ள்ள ப :

 centre of a path way.

வ. ந வ .

     [ந  + பாைத.]

ந ப்பார்

ந ப்பார1் naḍuppārttal,    4.ெச. . . (v.i.)

   அறமன்ற ஆைணப்ப  ஒ  வழக் ன் ந வராகச ்ெசயல்ப தல்; to act as a Commissioner or arbitrator by 
order of a court.

     [ந  + பார-்]

ந ப்பார்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

ந ப்பார்ைவ

ந ப்பாரை்வ naḍuppārvai, ெப. (n.)

   1. க ைனப் பாரை்வ; looking or gazing between the eye brow.

   2. ைமயப்பாரை்வ; look with just.

     [ந  + பாரை்வ.]

ந ப் ேல

 
 ந ப் ேல naḍuppilē,  .எ. (adv).

ந ப்ெபற (இ.வ.); பாரக்்க;see nagu-p-pera.

     [ந ல் → ந ேல → ந ப் ேல.]

ந ப் ைர

 
 ந ப் ைர naḍuppurai, ெப. (n.)

   க ப்ைப; womb.

     [ந  +  ைர.]
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ந ப் ைர ரணம்

 
 ந ப் ைர ரணம் naḍuppuraiviraṇam, ெப. (n.)

   க ப்ைப ந ேலற்ப ம் அழற் ; inflamanation of the middle layer of the worno.

ந ப் ற

 
 ந ப் ற naḍuppuṟa,  . எ. (adv)

ந ப்ெபற பாரக்்க;see nadu-p-pera.

ந ப்ெபற

 
 ந ப்ெபற naḍuppeṟa,  . எ. (adv)

   ந ல்; in the middle, in the Centre.

     [ந ப் ற → ந ப்ெபற.]

ந ப்ேப -தல்

ந ப்ேப -தல் naḍuppēcudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   ஒ வ ைடய வழக்ைக எ த் ப் ேப தல்; to plead for, to advocate a cause.

     [ந  + ேப  -]

ந ப்ேபாக் -தல்

ந ப்ேபாக் -தல் naḍuppōkkudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   நயன்ைமவழங் தல் (யாழ். அக.);; to make a just decision.

     [ந  + ேபாக்  - ]

ந வாகத் ரப்் ச ்ெசால் , இ வைர ம் அ ப் ைவத்தல் என் ம் ெபா ளில் வ தல் காண்க.

ந ப்ேபார்

 
 ந ப்ேபார ்naḍuppōr, ெப. (n.)

   பணி ைட ெசய னிைட (யாழ்ப்.);; middle of a work of an operation, of an affair.

     [ந  + ேபார ்→ ந ப்ேபார.்]

ேபார ்என்ப  ெச ைவக் க் ம் ேபா  ெபா ( );தல் ெபா ளில் வ தல் ேபால் ஈண்  ைவக்ேகால் 
யல் ெபா ளில் வ ங்கால், ேசரத்் க் கட் யமா களால் அ த்த  என் ம் ெபா ளா ம். ஈண்  

இ  ெபா ளி ம் வழங்கலா ற் .

ந மத்

 
 ந மத்  naḍumatti, ெப. (n.)

இைடேய:

 centre,

     ' ைச அைற ல் ளக்ைக ந மத் ல் ைவ' (ேப.வ);.

     [ந +skt:மத் ,  ைசச ்ெசால்.]

ந ம யம்

 
 ந ம யம் naḍumadiyam, ெப. (n.)

   நண்பகல்; middle of the day.

     [ந  + ski ம யம். ]
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ந மா ைர

 
 ந மா ைர naḍumātirai, ெப. (n.)

    ெக ம்  வரிைச; spindle tree.

ந

 
 ந  naḍumudugu, ெப. (n.)

    ெக ம்  வரிைச; spinal column.

     [ந  +  .]

ந க்  

ந க்  1 nadu-mப்kku. ெப. (n.)

    வ ந ; space between the eyebrows,

     "shmi'l ரண் ம் ந க் ல் ைவத் ல் வாட்ட ல்ைல மைனக்  ம ல்ைல"  மந்:584).

ந  க் .

ந லம்

 
 ந லம் nadu-mப்iam, ெப. (n.)

    நீர;் urine.

     [ந  +  லம்.]

ந ைள

 
 ந ைள nadu-mப்ia. ெப. (n.)

ைள ன் @sml ,

 the middle cerebral, vesicle of the embryonic brain, midbrain.

     [ந - ைள.]

ந ைமயம்

ந ைமயம் nadu-maiyam, ெப. (n.)

   1. @smLGu; centre, middle.

   2. 2 #f; zenith, meridian,

   3. L(Bollnium, middle of two eye brows.

ம வ. ந மத்  ைசசெ்சால்.

     [ந  + sktைமயம்.]

ந யாமம்

 
 ந யாமம் nadu-yamam, ெப. (n.)

   நள்ளிர ; mid-night.

நள்- ந - யாமம் யாம் + அம்- யாமம். யாமம் = இ ள் ளங் த்ேதான் ம் நள்ளிர  ேநரம்.

     "நள்" என் ம் ேவர  இ டெ்ச ைனக் த்த .
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ந ரா

 
 ந ரா  nadu-ris. ெப. (n.)

ந த்தரம் ( ன்);

 middling sort, that which is middling or moderate as in quality or size.

     [ந  +sktரா .]

ந வ ெர த்தல்

ந வ ெர த்தல் naḍuvagireḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெநற் ன் ந ப்ப ந்  ம ைர ஒ ங் படப் ரித்  வா தல்; to middle part of the hair from the 
crown to the forehead.

     [ந வ ர+் எ -]

ந வண்

ந வண் naḍuvaṇ,  .எ. (adv),

இைட ல்,

 in the centre.

     "ந வ ைணந் ைன ந வண ெதா ய" (ெதால், ெபா ள். 2);.

க. ந வன.

     [ந வம் → ந வண்.]

ந வண்ஐந் ைண

ந வண்ஐந் ைண naḍuvaṇaindiṇai, ெப. (n.)

பாைலத் ைண:

 arid, desert land.

     "ந வண் ஜந் ைண ந வண ெதா ய" (ெதால். ெபா ள். 948);.

க. ந வன.

     [ந வண் + ஐந் ைண.]

ந வண் ஐந் ைண என்ப , த ழ் இலக் யப்பரப் ல் பாைலத் ைணையக் க் ம். 
பாைலநிலெமன்ப , த ழகத் ல், எப்ேபா ம் வறட் ேய, நிைலத் க் ம். தனிநிலமன் . 

ந வண்டம்

 
 ந வண்டம் naḍuvaṇḍam, ெப. (n.)

   வழைல ன் ெபயர;் name of quint essence Salt.

     [ந +வண்டம்.]

ந வண்பல்கைலக்கழகம்

 
 ந வண்பல்கைலக்கழகம் naḍuvaṇpalkalaikkaḻkam, ெப. (n.)

ந வணர ன் ேநர யா ைகக் ட்பட்ட பல்கைலக்கழகம்,

 university under the control of central government.

ம வ. மய்யப்பல்கைலக்கழகம்.

     [ந வண் + பல்கைலக்கழகம்.]
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ந வய

 
 ந வய  naḍuvayadu, ெப. (n.)

   இளைமக் ம் ப் ற் ம் இைட ள்ள ப வம்; middle - age.

ம வ, ந அகைவ.

     [ந  + வய  [அகைவ.]

ந வ

 
 ந வ  naḍuvayiṟu, ெப. (n.)

   வ ற் ன் ந ப்பாகம்; mid-gut.

     [ந  + வ .]

ந வர்

ந வர ்naḍuvar, ெப. (n.)

   1. ேபச் ப்ேபாட்  ேபான்றவற் ல், ெவற்  ெபற்றவைரத ்ெதரி  Q&tilus.ji,

 judge in a competition.

ேபச் ப்ேபாட்  ந வராக வ பவர,் நல்ல கல் யாளராக இ க்க ேவண் ம் (உ.வ.);.

   2.  ைளயாட் ப்ேபாட் களில், இ  அணிக் ம் ெபா வாக இ ந்  ேபாட் ைய நடத் பவர;் umpire, 
referee.

ந வர ்தன் நாட்  அணிக் ச ்சாரப்ாக நடந் ெகாண்டார ்என்  ற்றம் சாட்டப்பட்ட . (இ.வ.);. 
ந வராக வ பவர ்பணத் ற்  ஆைசப்படாதவராக இ க்க ேவண் ம் (உ.வ.);.

ந வர் ர்ப்  உடன்பா

 
 ந வர் ரப்்  உடன்பா  naḍuvartīrppuuḍaṉpāḍu, ெப. (n.)

நிகழ்காலம் அல்ல  எ ரக்ாலத் ல் ஏற்ப ம் க்கல்கள் பற் த் தரப்ப ம், எ த் வைக லான 
உடன்பா :

 arbitration agreement.

     [ந வர+் ரப்்  + உடன்பா .]

ந வர் ர்ப்

ந வர் ரப்்  naḍuvartīrppu, ெப. (n.)

ந வர்  வழங் ம் ரப்் :

 arbitration tribunal judgement.

 GIrsúìfl #ifủurảl#t tạih(6ifhu ந வர் ரப்் ைன க நாடகம் ஏற் செ்சயல் படேவண் ம் (இக்.வ.);. 
ந வர் ரப்்ைப ம க் ம் மனெவா ைமப்பா , அைனவரக்் ம் ேவண் ம் (உ.வ);. மடை்டப்பந்  
( ரிக்ெகட)்;  ைளயாட் ல் ந வர் ரப்்ேப, இ யான . (இக்.வ);.

ந வர் ர்ப் ைற

ந வர் ரப்் ைற maguvar-tippu-mural. ெப. (n.)

   இ வரக்் ைடேய ஏற்ப ம் பணம் ெசாத் , ஒப்பந்த  தலான வாழ் யல் க்கல்கைள, ஒன்  
அல்ல  அதற்  ேமற்பட்ட ந வர் ன் ரப்் ப்ப ,  ைறமன்றம் (court); ெசல்லாமேலேய ரத்் க் 
Qārśirst5th Umtāgī; arbitrations.

ந வர் மன்றம்

 
 ந வர ்மன்றம் naguvar-manram. ெப. (n.)

   இ தரப் ன ம் ேப   காண இயலாத க்கல்க க் த் ர் காண, இ தரப் ன ம் 
ஏற் க்ெகாள் ம் வண்ணம் ஏற்ப த்தப்ப ம் ; tribunal.

ந வரம்ன்ற உ ப் னர ்மனசச்ான் டன் ெசயல்பட்டால்தான்,  ைறயான ரப்் க் ைடக் ம் 
(இக்.வ);.
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ந வலம்

 
 ந வலம் magபvalai. ெப. (n.)

   நரி க் ; a kind of coral tree.

     [ந  + வலம்.]

ந வ

ந வ  nadu-Wal. ெப. (n.)

   1. பயணத் ன் @sm ; middle of a journey,

   2, suffuslim BG; middle of the path-way,

     [ந  + வ .]

ந வ ல்

 
 ந வ ல் naḍuvaḻiyil,  .எ. (adj.)

இ இடங்க க்  இைடப்பட்ட ப ல்:

 midway.

ந வ ல் வண்  ப தா  ட்டதால்,  க ம் ெதால்ைல ஏற்பட்ட . (உ.வ.);.

ந வ ல் மைழ த் க் ெகாண்டதால், நைனந்  ெகாண்ேட ெசன்ேறன். (இ.வ.);.

     [ந  + வ ல்.]

ந வ -த்தல்

ந வ -த்தல் naḍuvaṟuttal,    4.ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. வழக் த் ரத்்தல் ( ன்.);; to judge as an umpire, to decide.

   2. வழக் ன் இ சாராரக்ைள ம் ேகட் த் ேதரத்ல்; to hear the contentions of both parties to a suit.

ந வைளயம்

 
 ந வைளயம் naḍuvaḷaiyam, ெப. (n.)

எ  (ஆசன);வா ள்ள வைளயத் ன் ன்  பாகங்களில் ந ேவ ள்ள வைளயம்,

 the central ring of the three splincter muscles round the anus.

     [ந  + வைளயம்.]

ந வ த்தான்

 
 ந வ த்தான் naḍuvaṟuttāṉ, ெப. (n.)

    க் ரடை்ட (யாழ். அக.);; spreading hogweed.

ம வ,  க்க த்தான்ெகா .

     [ந  + அ த்தான்.]
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ந வன்

ந வன் naḍuvaṉ, ெப. (n.)

   1.  ற் வன் (இயமன்);,

 yaman, as the just awarder of rewards and punishments.

     "ந வன் ேமல்வர"் (ெப ங். உஞ்ைசக் 53, 70);.

     "நா நகர ் மா  நற்ெபா  ெளல்லாம் ந வன் வ ம்ெபா  நா  வ ேமா"

   2:  ைற மன்றத் ல் ரப்்ெப ம் அற தல்வன் ந வனாள்  ரப்்ெப வதற்  பல ஆண் கள் 
வழக்காளிகள் காத் க் டக் ன்றனர ்(இக்வ);.

   3. ந வர ்பாரக்்க; see radபwar.

     [ந  -ந  + அன்-ந வன்.]

ெசங்ேகாற் கட ளா ய யமன் ந நிைலைமைய உைடயவன். உற்றார ்அற்றார ்எ ம் 

ந வனாள்

ந வனாள் naduwara. ெப. (n.)

உ  (பரணி,

 the second star.

   3 னைகயம் ன் வளரப்க்கம் (ேவதாரணி.  வா. ேமனைக 68);.

     [ந வன்+நாள்.]

ந வாந்தரம்

 
 ந வாந்தரம் naguvāndaram, ெப. (n.)

 stáium stoulo;

 by chance, unexpectedly

ந வாந்தரம்

ந வாந்தரம் naguvāndaram, ெப. (n.)

   1. ைமயேதசம்; mid-region,

   2. உத யற்ற fsmsosmın; helpless condition,

     "srairememr ந வாந்தரத் ல் ட் ட்டான் (உ. வ);.

     [ந +sktஅந்தரம்.]

ந வார்த்ைத

 
 ந வாரத்்ைத nagu-vārttai, ெப. (n.)

 GEfismunursar Qairsi;

 honesty-word.

ம வ, உண்ைமசெ்சால்.

     [ந  +skt:வாரத்்ைத.]

நன்ைம,  ைம இரண் ற் ம் ந நின் . நண்பர-்பைகவர ்அல்ல  உற்றார,் அற்றார ்இரண் ற் ம் 
அப்பாற்பட் , ஒ பாற்ேகாடா  உைரக் ம் சான்றாண்ைமச ்ெசால்ேல, ந செ்சால்.

ந வான்

 
 ந வான் naḍuvāṉ, ெப. (n.)

ந லான் (இ. வ.); பாரக்்க;see raduvian.

     [ந  + ஆன்.]
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ந ரல்

 
 ந ரல் naḍuviral, ெப. (n.)

   ஐ ரல்க ள் இைட ள்ள ரல்; middle - finger,

ம வ. பாம் ரல்.

ைக ரைலந்த ள் ந நின்ற ம், சற்ேற நீளமான மான ரல்.

ந ல்

 
 ந ல் naḍuvil, இைட (int.)

   இைட ல், காலத் ல், இடத் ல்; in the middle, in between,

ேபச் ன் ந ல் ைக ந்த ப்ைபப் பாரத்் க்ெகாண்டார ்(உ.வ.);

     [ந +இல்.]

ந லவன்

 
 ந லவன் naḍuvilavaṉ, ெப. (n.)

ந லான் பாரக்்க;see naguvilān.

ம. ந லவன்.

     [ந ல் + அவன்.]

ந லான்

 
 ந லான் naḍuvilāṉ, ெப. (n.)

   மகன்க ள் ந ப் றந்தான், ந ள்ளவன்; middle son,

     [ந ல் → ந லன் → ந லான்.]

இடப்ெபா ள் பற் ய .

ந ட் த்தா

 
 ந ட் த்தா  naḍuvīḍḍuttāli, ெப. (n.)

அ தா ம மணத் க்  வன்னியர ்வழங் ம் ெபயர.் ம மணத் ற்  வழங் ம் ஒ  ெபயர்

 the name given to the remarriage of a widow among wanniyar, as taking place inside a house without much publicity,

     [ந  +  ட்  +தா .]

தல் மணம் ற்றத் ல் ெசய்  கணவன் இறந்தால், ம மணத்ைத இ ம்பத்தார ்மட் ம் காண, 
ஒ  ட் ல் ெசய் ம் கரணம், என் ம் க தலாம்.

ந

ந  naḍuviḍu, ெப. (n.)

   1. இைறவ  பாட் ற் ரிய உள்  ( ன்.);; middle or interior of a house, where an idol is kept for worship.

   2. சாப்பாட்டைற (இ.வ.);; dining room,

   3. ஒ ரில் ம ப் ைடயார ்வா டத் ள்ள  (இ.வ.);; a house in a respectable quarter in the heart of a village.

     [ந  +  .]

ந

ந  naḍuvīti, ெப. (n.)

   1. ெத ன் ந ப்ப ; middle of the street.

   2. வாய், ெச ,  க் , மத் , மய்யம் (சா.அக);.

 a mid Way communicating with esophagus below and above larynx, mouth, nasal, passages and eustachian tubes.
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ந ல் -தல்

ந ல் -தல் naḍuvīdiyilviḍudal,    18 ெச.  ன்றா , (v.t.)

   ந தெ்த ல் தல் (இ.வ.);; to leave some one in the middle of the Street.

     [ந ல் +  -]

ந

ந 1 naḍuvu,    1, இைட; middle, that which is intermediate.

   2. ந  நிைலைம; impartiality, uprightness.

     "நன்பல்  ந நின்ெறா க" (ப ற் ப். 89.8);.

   3. நயன்,  ைற (நீ ); ( ன்.);; justice.

க. ந . ெத. ந .

     [ந  → ந .]

 ந 2 naḍuvu, ெப. (n.)

   1. ெபண்கள் இ ப் ;(சா. அக.);; hip of a woman.

     "ந  ய்யன" (கம்பரா.நகரப்.31);.

   2. ந நிைல பாரக்்க: see maduvu-nila.

     [ந  → ந வ.]

 ந 3 naḍuvu,  .(v.)

   நாற்  ந தல்; transplanting.

     'இன்  ந க்  யா ம் வர ல்ைலயா?' (ேப.வ);.

     [நட  → ந .]

ந க்

 
 ந க்  naḍuvukāli, ெப. (n.)

   நாற்  ந த க் க் ெகா க்கப்ப ம் /சம்பளம்; pay of transplanting.

     [ந  +  .]

ந ச் ப்ெபா

 
 ந ச் ப்ெபா  naḍuvuccippoḻudu, ெப. (n.)

நண்பகல் பாரக்்க;see nampagal.

     [ந ச்  + ெபா .]

ந ச் வாதம்

 
 ந ச் வாதம் naḍuvuccivātam, ெப. (n.)

   உடல் ெநாந் , உச் த்தைல வ த் , கண் வந் ,  ளிைர உண்டாக் ம் வ ப்  ேநாய் வைக; a kind of 
nervous disease, affecting chiefly the crown of the head and marked by pain in the affected part, inflamed eyes and chillness.

     [ந  + உச்  ski.வாதம்.]
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ந நிைல

ந நிைல naḍuvunilai, ெப. (n.)

   1. ஒ  தைலச ்சாராைம ( றள். அ .12);; equity, justice, strict neutrality, impartiality.

   2. அைம ையக் காட் ம் ைவ (சாந்தம்);; the sentiment of tranquillity.

     "இன் ற ன நிைல" (ெதால். ெபா ள்.260);.

ம வ. ஒ பாற்ேகாடாைம.

     [ந  +நிைல.]

ஒ  நா  அல்ல  அர , ேவ  இ  அர க க் ைடேய நிக ம் ேபாரில், கலந்  ெகாள்ளாத நிைல, 
ந நிைல ஆ ம்.

ந நிைலத் ைண

ந நிைலத் ைண naḍuvunilaittiṇai, ெப. (n.)

பாைலத் ைண பாரக்்க: see palaitina.

     "ந  நிைலத் ைனேய நண்பகல் ேவனிெலா " (ெதால்ெபா ள்.9);.

     [ந  +நிைல + ைண.]

ந நிைலைம

ந நிைலைம naḍuvunilaimai, ெப. (n.)

   1. ந நிைல பாரக்்க;see nadu-nilai.

     "நல்லம்யா ெமன்  ந நிைலைமயால்" (நால .131.);.

   2. உள்ளசச்மநிைல ( ன்.);: steadfastness, equanimity,

   3. ெசம்ைம (யாழ்ப்.);; fairness, uprightness.

     [ந  +நிைலைம.]

ந நிைலைம நா

 
 ந நிைலைம நா  naḍuvunilaimaināḍu, ெப. (n.)

   இ நா க க் ைடேய ேபார ்நிக ங்கால், எந்தெவா  நாட் ட ம் ேபாரில் கலந்  ெகாள்ளா , 
தனித் க் ம் நா ; neutrality nation.

     [ந நிைலைம +நா .]

ந ப்

ந ப்  naḍuvuppu, ெப. (n.)

   1. கல் ப் ; stone salt.

   2. பாைற ப் ; rock-salt.

     [ந +உப் .]

ந பா

ந பா  naḍuvupāḍu, ெப. (n.)

   இைடப்ப ; middle region, central place.

     "ெபான்னி ந பாட் த் வரங்கத் தரவைண ற் பள்ளிெகாள் ம்" ( வ். ெப மாள்.1:11);.

     [ந  + பா .]

ந ைர

 
 ந ைர naḍuvurai, ெப. (n.)

   நன்ைம ைம, நட் -பைகைம எ ம் இரண் ற் ம் ெபா வான, நல் ைர; neutral advice.

     "நா ல் ந ைரயாய் நின்றாய் நீேய" (ேதவாரம்);.

     [நள் → ந  → உைர.]
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ந ள்ளவன்

 
 ந ள்ளவன் naḍuvuḷḷavaṉ, ெப. (n.)

ந லான் பாரக்்க;see naguvilān.

     [ந  + உள்ளவன்.]

ந ர்

ந ர ்naḍuvūr, ெப. (n.)

   ஊரின் ந டம்; heart of a town, centre of a town.

     "ந ணச் மரம் ப த்தற் " ( றள், 1008);.

ந ெவ ம்

 
 ந ெவ ம்  naḍuvelumbu, ெப. (n.)

    ெக ம்  (யாழ்.அக);; back-bone.

ம வ.  கந்தண் ,  ைணத்தண் .

     [ந  + எ ம் .]

ந ெவ த்தலங்காரம்

 
 ந ெவ த்தலங்காரம் naḍuveḻuttalaṅgāram, ெப. (n.)

    த் ரப்பாடல்; a variety of når-p-pādal.

     [ந  + எ த்  +sktஅலங்காரம்.]

ந ெவ த்

ந ெவ த்  naḍuveḻuttu, ெப. (n.)

   1. ஆவணெம பவன்; document-writer.

   2. ஆவணங்கைளப் ப  ெசய் ம் அ காரி; an official whose duty was to attest documents of Sales and 
mortgages.

     [ந  + எ த் .]

ந ெவ -தல்

ந ெவ -தல் naḍuveḻududal,    5 ெச. . . (v,i)

   ஆவணெம தல்; to engross a document.

     [ந  + எ -.]

தல் ற் த் ெதா ற்ெபயர்

ந ெவளி

ந ெவளி naḍuveḷi, ெப. (n.)

   1. இைடெவளி (யாழ்.அக.);; centre of an open plain. interspace.

   2. பரெவளி ( ன்.);; the immense space, as filled by the Supreme Being.

     [ந  + ெவளி.]

ந ேவ

ந ேவ naḍuvē, இைட (part).

இைட ல்:

 in the middle of, in the midst of

     "உன்ன யவர ்ெதாைக ந ேவ" ( வாச44:1);.

     "நல்லவன் ஒ வன் ந ேவ நின்றால் அறாத வழக் ம் அ ம்" (பழ.);.

ெபரிேயார ்ேபச் ன் ந ேவ இைளேயார ் க் டக் டா  (உ.வ.);.

கட ன் ந ேவ கப்பல் ேபாவ  ெதரி ற . (இ.வ.);.

     [ந  → ந  + ஏ.]
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ந ைவத்தல்

 
 ந ைவத்தல் naḍuvaittal, ெப. (n.)

   நாற்  ந தல்(சா.அக);; transplanting.

     [ந  + ைவத்தல்.]

ந ேவா

 
 ந ேவா  naḍuvōḍi, ெப. (n.)

    ைணத்தண் ன் ந ேவேயா ம் ைன நா ; the subtle passage supposed to run in the middle of the 
spinal coloumn through which Sushumuna runs.

ம வ ைன, ந நா .

     [ந  + ஒ  → ந ேவா  → ந ேவா ]

நேடசன்

 
 நேடசன் naṭēcaṉ, ெப. (n.)

ஆட(ல்);வல்லான் பாரக்்க;see ādatllvallān.
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நைட

நைட naḍai, ெப. (n.)

   1. காலால் நடக்ைக; walk, act of walking.

     "ேகா ன் ச ்ேசாரந்்த, நைட னராய்" (நால .13);.

   2. ேகாள்களினி யக்கம்; motion, course, as of a planet.

   3. ெசல  (பயணம்); ( ன்.);; journey.

   4. அ ைவக் ம் நிைல; gait, mode of walking or going, pace.

     " ைடெபா  நைட னான்" (கம்பரா. எ ச் .10);.

   5. வ  ( ங்.);; route road.

   6. வாசல்; gate.

     'இனி நீ என் நைட ல் வந்  க்காேத' (உ.வ);.

   7. இைடக ; corridor, vestibule.

     "அரக்கர ் ைடக  நைடக ம்" (இராமநா. ந்:3);.

   8. கப்பேல ம் வ ; gangway,

   9. ஒ க்கம்; conduct, behaviour, career,

     "நன்னைட நல்கல் ேவந்தற் க் கடேன" ( றநா.312);.

   10. வழக்கம்; custom, usage, fashion.

   11. ெமா ன் ேபாக் ; style in language.

     'ஒன்றல்லைவ பல த ழ் நைட' (காரிைக.ெசய்.4.உைர);.

   12. வா ப் ேனாட்டம் ( ன்.);; fluency reading.

   13. இயல் ; nature.

     "என் ங் கங் லா நைடயேதாரிடம்" (ேச . கந்தமா.69);.

   14. அ ; foot.

     "ப ட்டா ன்ற ெகா நைடக் ழ " (ெப ம்பாண்.243);.

   15.  த்  ( டா.);; dance, dancing.

   16. ெதா ல்:

 occupation.

     "மாேயானிகளாய் நைடகற்ற வாேனார ்பல ம் னிவ ம்" ( வ். வாய்.1,53);.

   17. ெசல்வம் ( டா);; wealth.

   18. ஒ க்க ல்; religious or moral treatise.

     "நன்றாக நைடபல  ந ன்றார ்ேபா ம்" (ேதவா. 722.11.);.

   19. நாள் வ பா  (நித்  ைச);; daily worship in a temple.

     "நைட ம் ழெவா  நாெடா  மல் ங் க மலத் ள்" (ேதவா152.8);. 20.ேகா ல் (T.A.S.iv,8.);;

 temple,

   21. தடைவ; turn, time.

ஒ  நைட ேபாய் வா (உ.வ.);.

   22. நீண்டநாள்; long-time.

     'நைடப் ணியா க் ன்றான்'

   23. ெசயல்:

 deed.
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நைடஉத் கள்

 
 நைடஉத் கள் naḍaiuttigaḷ, ெப. (n.)

   ஒ நிைல, இலக்கணநிைல, ெசால்நிைல எனப்பல்ேவ  நிைலகளில் உ வா ம் மாற்றங்கேள, 
நைடஉத் கள் ஆ ம்; the techniques style in change of style in which phonetics, grammatical and word etc.,

     [நைட + உத் கள்.]

நைடக்காவணம்

நைடக்காவணம் naḍaikkāvaṇam, ெப. (n.)

நைடப்பந்தல் பாரக்்க: see radai-p-bandal.

     "அவ்வள  நைடக்காவணம் பாவாைட டன்" (ெபரிய .ஏயரே்கான்.57);.

     [நைட + காவணம்.]

நைடக்காற்

 
 நைடக்காற்  naḍaikkāṟṟu, ெப. (n.)

   பர ய க் ங் காற் ; free current of air.

     [நைட + காற் .]

நைடக் நைட

 
 நைடக் நைட naḍaikkunaḍai,  .எ. (adv.)

ஒவ்ெவா தடைவ ம்,

 everytime, at each turn.

     [நைடக்  + நைட.]

நைடக் டம்

நைடக் டம் naḍaikāḍam, ெப. (n.)

   1. வா டம் (இ.வ.);,

 entrance to a building.

   2. மாளிைக ன் கப் க் டம்; vestibule of a palace.

   3. உடம் ; the body, as a moving mansion.

 நைடக் டம். ( வாச. 25:4);.

     [நைட +  டம்.]

நைடகாயம்

 
 நைடகாயம் naḍaikāyam, ெப. (n.)

   மகப் ேப  அைடந்த ெபண் உடெ்காள் ம் ம ந் வைக; a medicinal compound taken in by women after child - 
birth.

     " த்  ள்ைள ெபற்றால்,  றவன் நைடகாயம் ன்பான்" (பழ);.

     [நைட + காயம்.]

நைட ண

 
 நைட ண  naḍaigiṇaṟu, ெப. (n.)

இறங்க ஏற உத ம் ப கள் ெகாண்ட ண  ( ன்);:

 well with steps down to the water at its base.

     [நைட +  ண .]
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நைட

 
 நைட  naḍaiāli, ெப. (n.)

   ெசய் பரப் தற் , நடந்  ெசன்  ெசல்வதற் ரிய ; wage for going on foot, as in Carring message.

     [நைட +  .]

நைடசச்லங்

 
 நைடசச்லங்  naḍaiccalaṅgu, ெப. (n.)

    பட  (யாழ். அக.);; small boat.

     [நைட + சலங் .]

நைடசச்ாவ

 
 நைடசச்ாவ  naḍaiccāvaḍi, ெப. (n.)

நைடக் டம் பாரக்்க;see radai-k-kilam.

     [நைட + மா, சாவ .]

நைடச் க்

 
 நைடச் க்  naḍaiccīkku, ெப. (n.)

நைடேநாய் பாரக்்க;see radai-ndy.

     [நைட +Eng  க் .]

நைடசாரி

நைடசாரி naḍaicāri, ெப. (n.)

   1.  ைர ன் மந்தக  ( ன்.);; the gentle pace of a horse.

   2. உலா ைக (யாழ். அக.);; walk. Constitutional.

   3. இைடயறாத நைட ( ன்);; ceaseless walking.

     [நைட + சாரி.]

நைடசாரிேமளம்

நைடசாரிேமளம் naḍaicārimēḷam, ெப. (n.)

   1. ஊரவ்லமாகச ்ெசல் ம் ேமளம்; piper's music accompanying a procession.

   2. சாப்பைற (யாழ். அக.);; funeral drum.

     [நைட+ சாரி + ேமளம்.]

நைடத் ண்ைண

 
 நைடத் ண்ைண naḍaittiṇṇai, ெப. (n.)

இைடக த் ண்ைண,

 pial.

     [நைட + ண்ைண [நைட =இைடக .]

நைடத்ேதர்

நைடத்ேதர ்naḍaittēr, ெப. (n.)

    ேதர;் child's toy-car.

     " தல்வர ்நைடத்ேத ெரா கறங்  நா " ( .ெவ.3.8);.

     [நைட+ ேதர.்]
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நைடநீர்

 
 நைடநீர ்naḍainīr, ெப. (n.)

   ஒட்ட ள்ள நீர;் running or current water, as in a channal.

     [நைட + நீர ்=நிைலயாகத் ேதக்க ன்  ஒ ம் ஒைடநீர]்

நைடேநாய்

நைடேநாய் naḍainōy, ெப. (n.)

   1.  ைடயா ல்லாத ேநாய்; disease not so severe as to cause one to take to bad.

   2.  யல் நைட; somnambulism.

ம வ ல் இயக்கம்.

     [நைட +ேநாய்.]

இர ல் தன்ைனய யா  நடக் ம் ேநாய், இந் ேநாய் கண்டவரத்ம் தன்னிைன  இன் , ெசயற்பா கள் 
அைனத் ம் உறங் ய நிைல ேலேய நிக ம்.

நைடப்படம்

நைடப்படம் naḍaippaḍam, ெப. (n.)

நைடப்படாம் பாரக்்க;see nagai-p-padām.

     "நைடப்பட நாட் " (ெப ங். இலாவாண, 3,68);.

     [நைட + படம்.]

நைடப்படாம்

நைடப்படாம் naḍaippaḍām, ெப. (n.)

நைடப்பாவாைட பாரக்்க;see nada-p-pavaipal.

     "ைபயர வரி  னன்ன நைடப்படாம் பரப்  ( ைள.  மண. 147);.

     [நைட+ படாம்.]

ஒ.ேநா.  கபடாம்

நைடப்பந்தல்

நைடப்பந்தல் naḍaippandal, ெப. (n.)

   1.  ழாக் காலத் ல் நடந்  ெசல்வதற்  அைமக் ம் பந்தல்; pandal erected throughout the entire route of 
a procession.

   2.  ழாக்காலத் ல் றப்பாட் ல், இைறத் டன் ெசல் மா  அைம ம்,  ப்பந்தல் (இ.வ,);,

 a kind of movable pandal carried to shade an idol during procession.

     [நைட + பந்தல்]

நைடப்பயணம்

 
 நைடப்பயணம் naḍaippayaṇam, ெப. (n.)

   ெந ந் ரம் நடந் ெசல் ம் பயணம்; travel on foot.

நைடபயணம் ேமற்ெகாண் , பாடல்ெபற்ற க்ேகா ல்கைளக்காணப் ேபா ேறாம்.

     [நைட +skt  ரயாண → பயணம்.]

நைடப்ப ல் -தல்

நைடப்ப ல் -தல் naḍaippayiltal,    7.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெம வாக அல்ல  நள்னமாக நடத்தல்; to walk gracefully or daintily,

ேபால் அவள் நைடப ன்றாள் (உ.வ);.

நடனமகளிர ்அழ  ம ல் ேபால அைசந்தா  நைடப ல்வர ்இவ).

     [நைட + ப ல்- ]
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நைடப்ப ற்

 
 நைடப்ப ற்  naḍaippayiṟci, ெப. (n.)

   உடல் நலத் ன் ெபா ட் , ேவ ேநாக்க ன்  ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நைட; walking.

     [நைட + ப ற் .]

ம த் வர ்அ ைர ன் ப  ேமற்ெகாள் ம் ப ற் . அரத்தக் ெகா ப் , நீரி  ேபான்ற 
ேநாய்க க்  நைடப்ப ற்  சாலச் றந்த .

நைடப்பரிகாரம்

நைடப்பரிகாரம் naḍaipparikāram, ெப. (n.)

நைடப்பரிகாரம் பாரக்்க;see madai-pparigãram.

     [நைட + பரிகரம்.]

 நைடப்பரிகாரம்1 naḍaipparikāram, ெப. (n.)

   வாழ் ற் ரிய ெபா ள்கள்; means of lvelihood,

     "நட்ேடா வப்ப நைடப் பரிகார ட்டா  ெகா த்த. நள்ளி ம் ( பாண். 104);.

   2. பயணத் ற்  ேவண் ய ெபா ள் (யாழ். அக.);; things or provisions necessary for a journey.

     [நைட + பரிகாரம்.]

 நைடப்பரிகாரம்2 naḍaipparikāram, ெப. (n.)

    லக் ண  இல்லாத ம ந்  (யாழ். அக);; medicine for which no special diet is required.

     [நைட + பரிகாரம்.]

நைடப்பாவாைட

நைடப்பாவாைட naḍaippāvāḍai, ெப. (n.)

நைடபாவாைட;see nadai-pāvādai.

     " ரிப்  நைடப்பாவாைட ேமனைக ரிப்ப"( ற்றா.தல.  மண. 131);.

     "தகப்ப க் க் கட்டக் ேகாவணத் க்  வ  இல்ைல. மகன் தஞ்சா ர ்மட் ம் நைடப்பாவைட 
ேபாடச ்ெசான்னானாம்" (பழ);.

     [நைட + பாவாைட.]

நைடப் ணம்

நைடப் ணம் naḍaippiṇam, ெப. (n.)

   1. மக்கட்பத ; worthless person or a useless fellow.

     " ணத் ைனெயாத்  வாழ்ேவார.்  ன்னைடப் னங்கள் ேபால னக் ேய ழல் ர"் ( . . 2,96);.

   2. நடக் ம் உ ரப்் ணம்; a walking corpse.

     [நைட +  ணம்.]

நைடப்ெப வா ல்

நைடப்ெப வா ல் naḍaipperuvāyil, ெப. (n.)

   ேகா ன் றப்  வாசல்; main entrance to a palace or a temple.

     "நைடப்ெப வா ம்" (ெப ங். மகத. 14:20);.

     [நைட + ெப வா ல்.]

     [நைட = வா ல்.]
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நைடப்ெபான்

நைடப்ெபான் naḍaippoṉ, ெப. (n.)

நடப் ச ்ெசல க் த் ேதைவயான பணம்:

 an amount of money required for current expenses.

     "ஆக நைடப்ெபான் ப ெனட்  லடச் ம்" (ேகா ெலா. 16);.

     [நைட + ெபான்.]

நைடப்ேபா -தல்

நைடப்ேபா -தல் naḍaippōḍudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெவற் டன் றப்பாக ன்ேன தல்; to take good strides to progress tirumphantly.

நா  நல்வாழ்ைவ ேநாக்  நைடப் ேபா ற . (உ.வ.);.

     [நைட + ேபா -.]

நைடபடம்

நைடபடம் naḍaibaḍam, ெப. (n.)

நைடபாவாைட பாரக்்க;see mapai-pavadai.

     "மாதர ்நைடபடம் ரிப்ப." ( ற்றா. தல.  மண. 82);.

     [நைட + படம்.]

நைடப

நைடப  naḍaibaḍi, ெப. (n.)

   1. நடத்ைத ( ன்.);; action, behaviour, life, history.

   2. வழக்கம்; manner, custom, practice,

   3. அறமன்ற நடவ க்ைக; procedure, as in a court.

     [நைட + ப .]

நைடபயம்

 
 நைடபயம் naḍaibayam, ெப. (n.)

   நைடப்பற்  அஞ் ைக; morbid fear of walking.

     [நைட +skt:பயம்.]

உ மேநரத் ல் காட் ைட ம், இர ல் தனிைம ம் ஏற்ப ம் நைடயசச்ம்.

நைடபரி-தல்

நைடபரி-தல் naḍaibaridal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ேவகமாக நடத்தல் (யாழ். அக.);; to walk fast.

     [நைட + பரி-.]

நைடபழ -தல்

நைடபழ -தல் naḍaibaḻkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. நடக்கக்கற்றல்; to learn to walk as a child.

ழந்ைதகள் நைடபழ தற் , நைடவண்  ஏற் ைடதெ்தன்ப , எல்லா ம் அ ந்த . (உ.வ.);

   2.  கெம வாக நடத்தல்:

 to walk too slowly, as just learning to walk used ironically.

     [நைட + பழ -.]
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நைடபாைத

 
 நைடபாைத naḍaipātai, ெப. (n.)

நடக் ம் பாைத (ெநல்ைல);,

 path, footway, frequented path.

ம வ. நைடவ .

     [நைட + பாைத.]

நைடபாவாைட

 
 நைடபாவாைட naḍaipāvāḍai, ெப. (n.)

   நடத்தற் ெபா ட்  வ ல் ரிக் ம் ஆைட; cloth spread on the floor for walking upon as in a procession

     [நைட + பா  + ஆைட.]

ய  அணியாத காலத் ல், தக்காைர வரேவற்க, கல் ம் ள் ம் த்தாமல் இ ப்பதற் த் ணி 
ரிக்கப்பட்ட .

நைடபா

நைடபா  naḍaipāvi, ெப. (n.)

நைடபா  (இ.வ.); பாரக்்க; see nadai- vavi.

   2. ப க்கட்  (யாழ்.அக.);.

 steps, flight of steps.

நைடேப

 
 நைடேப  naḍaipēci, ெப. (n.)

நடக் ம்ேபாேத ேபகம் ெதாைலேப :

 walky talky.

     [நைட + ேப .]

நைடமசச்ம்

 
 நைடமசச்ம் naḍaimaccam, ெப. (n.)

    ன்வைக ெளான் ; a kind of fish.

நைடம ந்

நைடம ந்  naḍaimarundu, ெப. (n.)

நைடப் பரிகாரம்2 பாரக்்க;see madai-pparigãram2

     [நைட + ம ந் .]

நைடமைல

நைடமைல naḍaimalai, ெப. (n.)

   யாைன; elephant.

     "நைடமைலெய ற் னிைட தைலைவத் ம்" (கல்லா. 12);.

     [நைட + மைல.]

நைடமைன

நைடமைன naḍaimaṉai, ெப. (n.)

   உடம் ; body, as a walking house.

     "சாேலகெமான்ப  லா  நைடமைனைய" (தா .சச் தா.2);.

     [நைட + மைன.]
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நைடமா

 
 நைடமா  naḍaimāḍu, ெப. (n.)

கால்நைட (ஆ மா கள்); (நாஞ்);.

 cattle live. stock.

     [நைட + மா  = கால்நைடசெ்சல்வம்.]

நைடமாளிைக

 
 நைடமாளிைக naḍaimāḷigai, ெப. (n.)

   க வைறையச ் ழ்ந்ததாகத் ச் ற் ல் அைமக்கப்ப ம், ெதாடரந்ிைல மண்டபம் (கல்.அக.);; outer 
halls adjoining the sanctum of a temple.

     [நைட  +மாளிைக [நைட = ேகா ல்].]

நைடமாற்

 
 நைடமாற்  naḍaimāṟṟu, ெப. (n.)

நைடபாவாைட (ெநல்ைல); பாரக்்க;see nadaipavadai.

     [நைட + மாற் .]

நைட தல்

 
 நைட தல் naḍaimudal, ெப. (n.)

   நடப் ள்ள ஆண்  (இ.வ.);; current year.

     [நைட + தல்.]

நைட ைற

நைட ைற naḍaimuṟai, ெப. (n.)

   1. ஒ  ட்டம் ெகாள்ைக த யவற்ைறச ்ெசயல்ப த் ம் ைற; practice.

நாட் ல் நைட ைறக்  ஒத் வ ம் ட்டங்கைள வ க்கேவண் ம் (உ.வ.);.

   2. பழக்கம்; that which is in practice.

ஏற்கனேவ நைட ைற ல் உள்ள  (உ.வ.);.

   3. வ ைற:

 method.

நாடகந கரக் க் , ேமைட நைட ைற பற் ய ப ற்  தரப்ப ற . (இ.வ.);.

நைட ைறப்ப த் -தல்

நைட ைறப்ப த் -தல் naḍaimuṟaippaḍuddudal,    5 ெச. . . (v.t.)

   ஆட் .  ட்டம். சட்டம் ேபான்றவற்ைற நைட ைறக் க் ெகாண்  வ தல் அல்ல  
ெசயல்ப த் தல்; to put into practice, to bring into force, to implement.

பல வளரச்் த் ட்டங்கள் நைட ைறப்ப த்தப்படாமல் இ க் ன்றன. (உ.வ);.

     [நைட ைற + ப த் -.]
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நைட ைற லதனம்

நைட ைற லதனம் naḍaimuṟaimūladaṉam, ெப. (n.)

   ஒவ்ெவா  ெதா ல் நி வன ம், அன்றாடச ்ெசல னங்க க்காக ஒ க்கப்பட்ட  தல்; working capital.

     [நைட ைற +  ல. + Skt. தனம்.]

நைட ைற லதனத் ன் வைககள்:-

   1. வழக்கமாக அல்ல  நிைலயாக ஒ க்கப்ப ம் நைட ைற லதனம்.

   2. ப வகால நைட ைற லதனம்.

   3.  றப்  நைட ைற லதனம்

நைடேமைட

 
 நைடேமைட naḍaimēḍai, ெப. (n.)

   நடந் ெசல் ம் ெபா ட் , சாைலேயாரங்களில் அைமக்கப்பட்ட ப ; platform,

     [நைட + ேமைட.]

ேபாக் வரத்  ெநரிசைலத் த ரக்் ம் ெபா ட்  மக்கள் நடந்  ெசல் வதற்ெகன்  அைமக்கப்பட்ட 
ேமைடேபான்ற ப .

நைடெமா

 
 நைடெமா  naḍaimoḻi, ெப. (n.)

    ைளெமா ; dialect language.

     'இலக் ய நைடெமா  லவரக்்  உகந்த '. (இக்.வ.);.

     [நைட + ெமா ]

 நைடெமா  naḍaimoḻi, ெப. (n.)

ஒ  நாட் ன் ஒ  ப ல் ேபசப்ப ம் ைள ெமா ன்

 suysum, dialect.

ம வ.  ைளெமா

     [நைட+ெமா ]

நைடய -தல்

நைடய -தல் naḍaiyaṟidal,    2ெச. . . (v.i.)

   ஊரவ்ழக்கங்கைளய தல் ( ன்.);; to understand the customs, as of a locality.

     [நைட[உல யல்] + அ -]

நைடயாட்டம்

நைடயாட்டம் naḍaiyāḍḍam, ெப. (n.)

   வழக் ற் ப ன்  வ ைக; usage.

     " காவ  அத் ைண நைடயாட்டம் இல." (ெதால்,ெபா ள்.377,உைர);.

ெத. நடயா .

     [நைட + ஆட்டம்.]
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நைடயா -தல்

நைடயா -தல் naḍaiyāḍudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  ரிதல்; to roam, to travel to traverse.

     "நைடயாடாத ேதசமாைகயாேல" ( வ்.  மாைல. 19.வ்யா);.

   2. பர தல்; to spread, as fame.

     'ராம ணங்கள் நைடயா  டத் ேல' (ஈ .752);.

ம வ. நடமா .

     [நைட + ஆ -.]

நைடயா ேநாய்

நைடயா ேநாய் naḍaiyāḍunōy, ெப. (n.)

   1.  ச் த் ண ம் ஈைள ேநாய்; a disease in which the respiration is obstructed as asthma.

   2. நடமாட்டத்ைதத் த க்காத டக்  ேநாய்கள்; certain classes of rheumatism, which allow persons to move 
about freely without any difficulty

ம வ, ஈைளேநாய்.

     [நைடயா  + ேநாய்.]

நைட யல்

 
 நைட யல் naḍaiyiyal, ெப. (n.)

   ேபச் , ெமா , எ த் , ெமா  ஆ யவற் ன் நைடையப்பற்  ஆரா ம், ஒ  ெமா யல் ரி ; style 
in language.

     [நைட +இயல்.]

நைட ல் -தல்

நைட ல் -தல் naḍaiyilviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மா  த யவற்ைறப் ெப நைட ற் ெச த் தல்; to lead or drive at a brisk pace, as a bull-cart.

மாடை்டத் ரத்தாேத நைட ல்  (இ.வ.);.

     [நைட ல் +  -.]

நைட =நடக் ம் அகன்ற வா ல்

நைட ைடபாவைன

 
 நைட ைடபாவைன naḍaiyuḍaipāvaṉai, ெப. (n.)

   மக்களின் உ ப்  வழக்கெவா க்க த யன; manners and customs, as of a nation.

     [நைட, +உைட+Skt. பாவைன.]

மாந்தரத்ம் றநாகரிகத்ைதப் லப்ப த் வேத, நைட ம், உைட ம்.

நைட ைடேயான்

நைட ைடேயான் naḍaiyuḍaiyōṉ, ெப. (n.)

   காற் ; air, wind, as hair motion.

     "காலங்க  நைட ைட ேயா ம்" ( ப் .994);.

     [நைட + உைடேயான்.]

ைரந்  ம் நைட ைடைம பற் க் காற் க் ரித்தான் ெபயெரனலாம்.

நைடையக்கட் -தல்

நைடையக்கட் -தல் naḍaiyaikkaḍḍudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   இ க் ம் இடத்ைத ட்  நீங் தல், அல்ல  றப்ப தல்; to buzz off, clear off.

     'வந்த ேவைல ந் ட்டால்,

நைடையக் கட்  (பழ);.

     [நைட + ஐ +கட் -.]
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நைடெயாத்

 
 நைடெயாத்  naḍaiyottu, ெப. (n.)

   ஒ வைகத்தாளம் ( வ். வாய். ப கத் தைலப் ; a mode of marking time.

     [நைட +  ஒத் . ]

நைடவைககள்

நைடவைககள் naḍaivagaigaḷ, ெப. (n.)

   ஓர ்ஆ ரியேர ேதைவக் ம்,  ழ க் ம், ஏற்றவா , பல்ேவ  பாங் னில் எ ம் ைற; Various kinds 
of Writing.

     [நைட + வைககள்.]

பல்ேவ  நைடவைககள்.

   1. கட் ைர நைட.

   2. வண்ணைன நைட.

   3. பாட்  நைட.

   4.  ளக்க நைட.

நைடவண்

 
 நைடவண்  naḍaivaṇḍi, ெப. (n.)

    ள்ைளகள் நைடபழ தற் த ம் வண் ; a go-Cart.

     [நைட + வண் .]

நைடவரம்

 
 நைடவரம்  naḍaivarambu, ெப. (n.)

நடந்  ெசல் தற் த் தக்கப  அைமந்த வயல்வரப் :

 ridge of fields, used as a path-way.

     [நைட + வரப்  → நைடவரம் .]

நைடவழக்

 
 நைடவழக்  naḍaivaḻkku, ெப. (n.)

நைடெமா  பாரக்்க;see madai-moli.

     [நைட + வழக் .]

நைடவ

நைடவ  naḍaivaḻi, ெப. (n.)

   1.  ன்  ழ அகல ள்ள பாைத ( க் ரநீ ,37);; road, three Cubits wide.

   2. நடக் ம் வ ; way, path.

ம வ, நைடபாைத.

     [நைட + வ .]

நைடவ

நைடவ  naḍaivaḻu, ெப. (n.)

ெசய் ட ் ற்றங்க ள் ஒன்  (யாப். .525);,

 deviation from rule in style.
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நைடவாதம்

 
 நைடவாதம் naḍaivātam, ெப. (n.)

   வளிக்ேகாளா னால் ெநாண்  நடத்தல்; limping due of spasmodic attacks.

     [நைட +Skt வாதம்]

நைடவா

 
 நைடவா  naḍaivāvi, ெப. (n.)

   ப களைமந்த ண , ( ன்,);; well with steps down to the water as its base.

ம வ. நைடக் ண .

     [நைட + வா .]

ெப ங் ணற் ல் ஏ  இறங்க ஏ வாகச ் வரில் ப கள் அைமக்கப்ப தல் வழக்கம்.

நைடவானம்

 
 நைடவானம் naḍaivāṉam, ெப. (n.)

நைடப்பந்தல் பாரக்்க;see nadai-p-pandal.

     [நைட + வானம்.]

நைட யா

 
 நைட யா  naḍaiviyāti, ெப. (n.)

   ெந நாட்பட்டேநாய்; longersistis sickness, chronic illness.

     [நைட +Skt.  யா .]

நைட ளக்ெகரி-த்தல்

நைட ளக்ெகரி-த்தல் naḍaiviḷakkerittal,    4 ெச. ன்றா. . (v.t.)

    ற்றஞ்ெசய்ேதாைரத் தண் ப்பதற்  அவர ்தைல ல் ளக்ைக ைவத் , ஊைர வலம்வரச ்
ெசய்தல்; to punish a condemned culprit by compelling him to go around a town, with a burning lamp on his head.

     'இத ்தன்ைமதெ்தான்  ன், நம்ைம நைட ளக்ெகரிக் ம்' ( வக.1162உைர);.

     [நைட +  ளக்ெகரி-.]

நைடெவள்ளம்

 
 நைடெவள்ளம் naḍaiveḷḷam, ெப. (n.)

   இைறக்கேவண்டாதப , ேதாட்டம் த யவற் ற் த் தானாகேவ பா ம்நீர;் water flowing into a field or 
garden, from natural Sources, dist friraippu-Vellam.

     [நைட + ெவள்ளம்.]

நண்ட ண்டல்

நண்ட ண்டல் naṇṭabiṇṭal, ெப. (n.)

   1.  ங் கட் மாய் உண் தற்காகாதப  ஆக்கப்பட்ட ேசா ; rice over-boiled and made happy.

நண்டல் ண்டலாய் ஆக் ய ேசாைற நாய் டத் ன்னா  (உ.வ.);:

   2. ெநா ங்கல்; that which is crushed.

ேசாற்ைற நண்டல் ண்டலாக்  ட்டாள் (உ.வ.);.

ம வ ழ்பதம்.

ெநாண்  → நண்  + அல் → நண்டல் = ெந நாள் ேநாய்வாய்ப்பட்ேடார,்  கரத்ற் ெபா ட் க் ண் க் 
ைழத்த உண . ெபாங்கல் ஆக் ங்கால் ண் ம் நன்  ைழத் ம் சைமப்ப  மரபா ம்.

நண்டல் +  ண்டல் = உண்ணற்காகாவா  ங் கட் மாகச ்சைமத்தேசா . [ேவ.க.3.17].
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நண்டல்

நண்டல் naṇṭal, ெப. (n.)

ைழ பட்ட :

 macerated mass, rice boiled to a pap.

நண்டல் ண் ப்பைடக் ற  ( ன்);.

     [ெநாள் → ெநாண்  → நண்  → நண்டல்.]

மாந்தர ் கரத்ற்ெபா ட் க் ண் க் ைழத்த உண் . நண்டல் ண் ப் பைடத்தல் என்ப  
உலகவழக் . (ேவ.க.3.17);.

நண்டற்ேசா

நண்டற்ேசா  naṇṭaṟcōṟu, ெப.(n.)

ைதப் ெபாங்க ல் சைமத்த ேசா  (இ.வ.);

 food cooked on the pongal day

     [நண்டல் + ேசா  = நன்  ண் ச ்சைமத்த ெபாங்கற் ேசா .[ேவ.க.3.17].]

ெநாண்  + நண் . நண் தல் =  ண் தல்,  ள தல். நண்டல் =  ண் க் ைழத்த உண் .

நண் ைறச்

 
 நண் ைறச்  naṇṭiṟaicci, ெப. (n.)

   சைமத்த நண் ன் தைச; cooked or boiled crab flesh.

     [நண் +இைறச் .]

இறால் இைறச்  ேபால, நண் ன் இைறச்  ைவ ைடய .
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நண்

நண்  naṇṭu, ெப. (n.)

   1. நீேராரத் ல் வா ம் உ ரவ்ைக; crab, obster.

   2. நண்  வ வான ஒைச ( டா);; cancer in the zodiac.

   3. ளிரை்ம; cold.

   4. கள்ளி; milk, spurge.

ெத. (எண் ரி); ம. நண் .

     [ெநாண்  - நண் .]

நண் தல் =  ண் தல்,  ள தல். நண்  = வண்ட ம், மண ம் ண் னாற். ேபால், 
செ்சல் ம் நீ ரி); (ேவ.க.3.17);.

இ க் ன். ன்ப  ேபான்ற இ  ன்னங்கால்கைள ம், ஒ  ய உடைல ம் ெகாண்ட . 
நீரி ம் நிலத் ம் வா ம் உ ரினம். ம ந் க் ண ள்ள இவ் ரி ஏரி,  ளம், நன்ெசய் வரப் , 
ஆற்  நீரப்்ப ைக ேபான்ற இடங்களில் காணப்ப ம். கட ல் இவ் னம் யாகக் காணப்ப ம்.

கட ல் காணப்ப ம் இந் நண்  ஏைழமக்க க் ம்.  னவரக்ட் ம். ஊட்டச ்சத் ைன ம் ேநாய் 
எ ரப்்  ஆற்றைல ம் வளரக்் ம்.

நண் ச ்சா , எல்லா ேநாய்கட் ம் ைககண்ட ம ந் .  ைமையப் ேபாக் ம். இ ேநாய்,   
ைம, உடம் வ  தலான ேநாய்கைளத் ரக்் ம்

இதன் வைககளாகச ்சாம்ப வ ம த் வ அகர த  வ  வ மா :

   1.  ளநண் -

 small tank crab.

   2. ஆற்  நண்  -

 river crab.

   3. கடல் நண்  -

 Sea crab.

   4. க க்காய் நண் -

 Small crab of the size of gall nut.

   5. நீலக்கா  நண் ; blue legged crab.

   6. ஒ கால் நண்  ; crab with one claw only .

   7. ெசம்பாைற நண் ; large and red crab.

   8.  ல்ைல நண் ; black crab.

   9. வயல் நண் ; field crab.

   10. ெவள்ைள நண் ; white crab.

   11. க ப்  நண் ; black crab.

   12. வானம்பா  நண் ; another variety.

   13. பார ்நண் ; milk crab.

நண் க்கண் க் னி

 
 நண் க்கண் க் னி naṇṭukkaṇṇukkiṉi, ெப. (n.)

எ சச்ம்பழம்:

 lime fruit.
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நண் க்கண் ப்

 
 நண் க்கண் ப்  naṇṭukkaṇṉuppūṭu, ெப. (n.)

   கட ராய்ஞ்  மரம்; climbing partridge.

     [நண்  + கண்  +  .]

நண் க்கரம்

நண் க்கரம் naṇṭukkaram, ெப. (n.)

கற்கடகம் பாரக்்க;see kar-kadagam.

     "சமநிைல ேல நின்  நண் க்கரத்ைதக் ேகாத் " ( லப்.17;பக்.455);.

     [நண்  + கரம்.]

நடன த் ைரவைக ெளான் .

நண் க்கல்

நண் க்கல்1 naṇṭukkal, ெப. (n.)

இைண ைழச்  ேநா ைனத் ரக்் ம் கல்:

 a kind of stone useful in Venereal diseases. abdominal dropsy, etc. (சா.அக.);.

     [நண்  + கல்.]

 நண் க்கல்2 naṇṭukkal, ெப. (n.)

நச் த்தன்ைமைய நீக் வ ம், நண்  இ  மா யதாகக் க தப்ப வ மான கல்வைக ( ன்.);,

 a kind of petrified lobster, used as a charm.

     [நண்  + கல்.]

நண் க்கைழ

 
 நண் க்கைழ naṇṭukkaḻai, ெப. (n.)

   ஒ  வாைழ னம்; a variety of plantain tree.

     [நண்  + கைழ.]

-

நண் க்க

 
 நண் க்க  naṇṭukkaṟi, ெப. (n.)

   சைமத்த நண் க்க ; dish, prepared out of crabsh.

     [நண்  + க .]

நண் ன் கால்கள், வ  ேபான்ற ப கள், ஓடாக அைமந் க் ம். அைத உைடத்  உள்ேள 
கடை்ட ரலால் ேதாண்  எ க் ம் க ப்ப . இக்க ைன உரிய பதத் ல் சைமத்  உண்பதால், 
இ ேநாய், நாட்பட்ட ேகாைழ, ேபான்றைவ ணமா ம்.

நண் க்காற் ைர

 
 நண் க்காற் ைர naṇṭukkāṟārai, ெப. (n.)

    ைரவைக ( .அக);; a kind of eatable greens.

     [நண்  + கால் ைர.]

நண் க்கால் ேபான்ற வ வைமப் க் ெகாண்ட ைரக்ெகாத் .
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நண் க்காற் ல்

 
 நண் க்காற் ல் naṇṭukkāṟpul, ெப. (n.)

    ல்வைக, (யாழ்.அக.);; a kind of grass. ischaemum aristatum. (சா.அக);.

     [நண்  + கால் +  ல்,]

நண் க்கால் ேபால், வண்ண ைடய ல்வைக ஈைள ேநாய்கண்டவரக்்  இக் ைரசச்ா  ைககண்ட 
ம ந் .

நண் க் ண்ணி

 
 நண் க் ண்ணி naṇṭukkiṇṇi, ெப. (n.)

   நண் ன் கால்; small leg of a crab.

     [நண்  +  ண்ணி ; ண்ணம் →  ண்ணி.]

ஒ.ேநா.  ண்ணிக்ேகா .

நண் க்

 
 நண் க்  naṇṭukkuḻi, ெப. (n.)

   நண் ன் வைள; the hole where the crab is living crab's hole.

     [நண்  +  .]

நண் க் நீர்

 
 நண் க் நீர ்naṇṭukkuḻinīr, ெப. (n.)

   நண் வைளத் தண்ணீர;் the water lying stagnant is the crab's hole near the ridges of the field.

     [நண்  +  +நீர]்

ேநாயாளி ன் நாவறட் ைனப் ேபாக் ம் ைககண்ட ம ந் . ேம ம் நீங்கா க்கல், உடம்ெபரிசச்ல் 
ேபான்ற ேநாய்க க் ம் நண் க்  நீர ்உகந்த  (சா.அக);.

நண் க் மண்

 
 நண் க் மண் naṇṭukkuḻimaṇ, ெப. (n.)

   நண் க் ள்ள மண்; the earth of crab's hole.

     [நண்  +  +மண்.]

மந் ரச ்ெசயல்க க்  நண் க் ந்  எ க்கப்பட்ட மண் சாலச் றந்த . (சா.அக);.

ைம இ க் ம் எ க க் ம்,  கத்த  ஏரக்்கா ல் ைணத்  உ சால் ஒட் ம் காைளகட் ம். 
க த் ல் காய்ப்  ஏற்ப ம். இக் க த் க் காய்ப் , நாளா வட்டத் ல் ண்ணாக மா ம். இப் 

ண்க க்  நண் க்  மண், நனி றந்த .

நண் க்ெகா க்

 
 நண் க்ெகா க்  naṇḍukkoḍukku, ெப. (n.)

நண் ன் ன் றத் ள்ள உ ப் :

 forceps of a lobster.

     [நண்  + ெகா க் .]
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நண் க்ெகா ப்

 
 நண் க்ெகா ப்  naṇṭukkoḻuppu, ெப. (n.)

நண் ன் ெகா ப் :

 crabs.fal.

     [நண்  + ெகா ப் .]

ேதால்ேநாய், இ ேநாய், ஈைளேநாய் தலான ேநாய்கட் ம், உடம் ேலற்ப ம் எரிசச்ல் 
தன்ைமையப் ேபாக் வதற் ம் நண் க்ெகா ப்  க ம் பயன்ப ம். (சா.அக);.

நண் க்ேகா

 
 நண் க்ேகா  naṇṭukātu, ெப. (n.)

   நண் ன் ஒ  த யன ( ன்);; remains of lobsters as the shell.

     [நண்  + ேகா .]

நண் கண் க் னி

 
 நண் கண் க் னி naṇṭugaṇṇuggiṉi, ெப. (n.)

எ சை்ச (சங்.அக); பாரக்்க;see elumiccai. Sour lime.

நண் சச்ா

 
 நண் சச்ா  naṇṭuccāṟu, ெப. (n.)

   நண் சச்ைத ல் சைமத்த ழம்  நீர;் crab's Soup.

     [நண்  + சா .]

நண் ச் கால்

 
 நண் ச் கால் naṇṭucciṟukāl, ெப. (n.)

   நண் ன் ன்னங்கால்கள்; the two back legs of the crab.

     [நண்  +  கால்.]

நண் ச் ைன

 
 நண் ச் ைன naṇṭucciṉai, ெப. (n.)

   நண் ன் டை்ட; crab's egg.

     [நண்  +  ைன.]

நண் செ்சல

 
 நண் செ்சல  naṇṭuccelavu, ெப. (n.)

நண்  இ க் ம் வைள:

 crab's hole.

ம வ. நண் ப் ெபாந்  நண் வைல.

     [நண்  + ெசல .]

நண்  ெசன்  அைட ம் வைள.
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நண் ண் கள்

 
 நண் ண் கள் naṇṭusiṇṭugaḷ, ெப. (n.)

நண் ஞ் ண் ம் பாரக்்க;see nanduhsundum.

ட் க்  ெவளிேய ஐந்  ஆ  நண்  ண் கள் ைளயா க் ெகாண் ந்தனர.் (உ.வ.);

ம வ :  ன்னஞ் கள்.

நண் ஞ் ண் ம்

 
 நண் ஞ் ண் ம் naṇṭuñjiṇṭum, ெப. (n.)

நண் ஞ் ண் ம் (இ.வ.); பாரக்்க;see nanduń-šundum.

     [நண் ம் +  ண் ம்.]

நண் ஞ் ண் ம்

 
 நண் ஞ் ண் ம் naṇṭuñjuṇṭum, ெப. (n.)

    ய ம் ெபரிய மான இளங் ழந்ைதகள்; small children of different ages,

நண் ஞ் ண் மாக ட் ட் ப் ேபாய் ட்டார.் (இ.வ.);.

     [நண் ம் +  ண் ம்.]

ைககால் வைளந் ம், வ  ெப த் ம் கா ம் ழந்ைதகைளக் ம் வழக் . தஞ்ைசமாவட்டத் ல் 
சம்ப ையச ்கண்  என்ப  வழக்கம்.

நண் த்ெத க்கால்

 
 நண் தெ்த க்கால் naṇṭutteṟukkāl, ெப. (n.)

நண் வாய்க்கா  பாரக்்க;see nanduvây-k-kāl.

நண் ன்னிக் ரங்

 
 நண் ன்னிக் ரங்  naṇṭudiṉṉikkuraṅgu, ெப. (n.)

   நண்ைடத் ன்  வா ம் ரங் ; crab eating monkey.

     [நண் ம் + ன்னி +  ரங் .]

நண் ன்னிநாகம்

 
 நண் ன்னிநாகம் naṇṭudiṉṉinākam, ெப. (n.)

   நண் கைளத் ன் வா ம் நாகப் பாம்  வைக; a kind of cobra, living on crab's hole.

     [நண்  + ன்னி +நாகம்.]

நண்  வைல ல் ந் , நண்ைடத் ன்  வா ம் நாகம் (சா.அக.);.

நண் ெத க்கால்

 
 நண் ெத க்கால் naṇṭuderukkāl, ெப. (n.)

நண் வாய்க்கா  பாரக்்க: see nandu-vây-k-kāli.
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நண் ந க்

 
 நண் ந க்  naṇṭunasukku, ெப. (n.)

     ழந்ைதகள்; little children.

     [நண்  +ந க் .]

கால்ைக வைளந் ம், வ  ஒ ங் ம் காணப்ப ம் ழந்ைதகள்.

நண் ப்

 
 நண் ப்  naṇḍuppiḍi, ெப. (n.)

   மற்ேபாரில் அ த் ப் க் ம் ; to hold, tightly as of a crab unsi, Gustif on floor.

ெவற் க்  நண் ப்  இன் யைமயாத  (உ.வ);.

ம வ க் ப் .

     [நண்  + .]

மற்ேபார ் ைளயாட் ல், நண் ேபால் தளராவண்ணம் இ க் ப் க் ம் க் ப் ேய, 
நண் ப் யா ம்.

நண் ெப ங்கால்

 
 நண் ெப ங்கால் naṇṭuberuṅgāl, ெப. (n.)

   நண்ன் ன்னங்கால்; the two forelegs of the crab.

     [நண் + ெப ங்கால்.]

நண் வைளத்தண்ணீர்

 
 நண் வைளத்தண்ணீர ்naṇṭuvaḷaittaṇṇīr, ெப. (n.)

   நண் ன் வைளக் ள் நிற் ம் நீர;் stagnant water in the crabs hole.

     [நண்  + வைள+தண்ணி.]

நண் வாய்க்கா

 
 நண் வாய்க்கா  naṇṭuvāykkāli, ெப. (n.)

நட் வாய்க்கா  (யாழ்.அக); பாரக்்க: see nattuvay-k-kālī.

     [நண்  + வாய் + கா .]

நண் கால்

 
 நண் கால் naṇṭūrukāl, ெப. (n.)

   நண் ன் ற்ற  ( ன்.);; small legs of a crab.

     [நண்  + ஊ  + கால்.]

நண்ெட த்தல்

 
 நண்ெட த்தல் naṇḍeḍuttal, ெப. (n.)

   நீரின் ழ் ழ் க் ம் இளம்ப ர ்நண்  ெவட் தலால், அ ந்த நிற் ம் நிைல (நாஞ்);; Spolit 
condition of tender crops under water, due to the Scratches of Crabs.

     [நண்  + எ த்தல்.]
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நண்ேடா

 
 நண்ேடா  naṇṭōṭu, ெப. (n.)

நண் ன் ஒ :

 crabs shell.

     [நண்  + ஒ .]

நண்ணம்

நண்ணம் naṇṇam, ெப. (n.)

    ; small thing.

     "நா  ெபற்ற நன்ைம நண்ண"  ல்ைலேய ம்" ( வ். சச்ந்:46);.

நண்ணலர்

 
 நண்ணலர ்naṇṇalar, ெப. (n.)

நண்ணார ்( ங்.); பாரக்்க;see naņņār.

     [நண் + அல்+அர.்அல்-எ ரம்ைற இைடநிைல.]

நண்ணார்

நண்ணார ்naṇṇār, ெப. (n.)

   பைகவர;் toes.

     "ஞாட்  னண்ணா  ட் ெமன் " ( றள், 1088);.

ம. நண்ணார.்

     [நள் → நண் + நண்ணார]்

ஒ கா. நண் நர ்x நண்ணார ்(ேவ.க. 3:53);

நண்ணி

 
 நண்ணி naṇṇi, ெப. (n.)

   நன் ; goodness.

     [ஒ காநன்  → நன்னி → நண்ணி.]

நண்ணிடல்

 
 நண்ணிடல் naṇṇiḍal, ெப. (n.)

   ேசரத்ல். இைணதல்; copulate.

     [நள் → நண்+நண்ணி  → நண்ணிடல்.]

1336

www.valluvarvallalarvattam.com 12418 of 19068.



நண்ணிலக்ேகா

 
 நண்ணிலக்ேகா  naṇṇilakāṭu, ெப. (n.)

நிலந க்ேகா ,

 equator.

     [நண்ணிலம் + ேகா .]

 நண்ணிலக்ேகா  naṇṇilakāṭu, ெப. (n.)

   வட, ெதன் ைனகளி ந்  சமெதாைல  களில் அைம மா  உலக ண்ைடையச ் ற்  
வைரயப்ப ம் உ வ ப்  (கற்பைன);க்ேகா ; equator.

ம வ. நிலந க்ேகா

     [நண்ணிலம்+ேகா ]

நண்ணிலம்

 
 நண்ணிலம் naṇṇilam, ெப. (n.)

ந நிலம்:

 equator region.

     [நள் → நண்+நிலம் → நண்ணிலம்=நிலந ப்ப .]

நண் -தல்

நண் -தல் naṇṇudal,    5 ெச ன்றா . (v.t.)

   1.  ட் தல்; to draw near, approach, reach.

     "நம்பைன ந் ேதவெனன்  நண் ம " ( வாச. 12:17);.

   2. ெபா ந் தல்; to be attached to, united with, to adhere.

   3. ெசய்தல்; to do, make,

     "நண் ன்க ணல்லறேம" ( லப். 16, ஈற்  ெவண்பா);.

     [நள் → நண் → நண் -.]

     'நள்' எ ம் ெபா ந் தற் க த் னின்  ைளத்த ெசால். அன் ன் ெச வால் ேச தல்,  ட் தல் 
ேபான்ற ைளக் க த் கள், இச ்ெசால் னின்  ேதான் ள்ளன.

நண்

நண் 2 naṇṇudal,    5 ெச. . . (v.t.)

   இ த்தல் (யாழ்.அக.);; to reside, live.

     [நள் → நண் → நண் -.]

நண் நர்

 
 நண் நர ்naṇṇunar, ெப. (n.)

   நட் னர ்( ங்);; friends, adherents.

     [நள் → நண் → நண்  → நண் நர]்

நண் வ

நண் வ  naṇṇuvaḻi, ெப. (n.)

   அ ள்ள இடம்; place near by.

     "கண்ணிற்கான நண் வ  ரீஇ" (ெபா ந.76);.

     [நண் → நண்  + வ .]
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நண்ைணப்பாைர

நண்ைணப்பாைர naṇṇaippārai, ெப. (n.)

   ஒர  வள ம் ெவண்ெணய்ப்பாைர ன்; horse makerel, grey, attaining 1 ft in length, caranxire.

     [நண்ைண + பாைர.]

ம வ நண்ணிப்பாைர.

நண்பகல்

நண்பகல் naṇpagal, ெப. (n.)

   1. ந ப்பகல்; midday.

     "நண்பகல் ேவனிெலா " (ெதால். ெபா ள்.9.);.

   2. ஆ ெபா களிெலான் ; one of the six division of the day. (சா.அக.);.

   3. பத்  நா ைக தல் இ ப  நா ைக வைர; a period of four hours from 10 am to 2 p.m.

     [நள்+பகல் → நண்பகல்.]

நண்பல்

நண்பல் naṇpal, ெப. (n.)

   இரண்  பற்களினிைட; space between teeth,

     " ன்ற நண்ப உன்ேறாண்ட ம்" ( றநா. 384);.

     [நள் → நண்+ பல் → நண்பல்.]

நண்பன்

நண்பன்1 naṇpaṉ, ெப. (n.)

   1. ேதாழன் ( ங்);; friend, campanion, associate.

   2. காதலன்; lover.

     "நின்றாடணி நண்பைன நிைனயா" ( வக. 1324);.

   3.  ஞ் நிலத் தைலவன் ( வா.);; chief of a hilly tract.

     [நள் → நண் → நண்  + நண்பன்.]

 நண்பன்2 naṇpaṉ, ெப. (n.)

   1. சணல்; indian hemp crotalaria.

   2. சணற்ப ர;் hemp crops.

நண்பாலம்

 
 நண்பாலம் naṇpālam, ெப. (n.)

நண்பாைல பாரக்்க;see manpälai.

நண்பாைல

 
 நண்பாைல naṇpālai, ெப. (n.)

   ெவட்பாைல; blue dying rosebay.
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நண்

நண்  naṇpu, ெப. (n.)

   1. அன் ; love, attachment, affection:

     "எம்மாேன நண்ேபய ளாய்" ( வாச. 44:3);.

   2. நட்  நல் ற ; amity, friendship. Forumsipm stro sounslow.

ெசய்வாரக்் ம்" ( றள், 998);.

   3. உற  ( ங்.);; relationship.

க, ம., நண்  ெத. ந .

     [நள் → நண் → நண் .]

நண்ைம

நண்ைம naṇmai, ெப. (n.)

அண்ைம:

 proximity.

     "நடெ்ய ரந்் ேதாரக்்ேக யங்ேக நண்ைமயன்" ( றநா. 380,11);.

     [நள் → நண் →  நண்ைம.]

நணந்தம்

நணந்தம் naṇandam, ெப. (n.)

   1. சணல் (மைல);; sunn hemp.

   2. காட் ப் பச் ைல பாரக்்க;see kāţţu-p-pacciļai.

   3.  ன் , (மைல);. பாரக்்க: see pungu.

     [நண் + அந்தம்.]

நணா

நணா naṇā, ெப. (n.)

   ஈேரா  மாவட்டத் ல் உள்ள ஊர.் இன்  பவானி என்ற ெபய டன் உள்ள ; a village in Eroduct.

     " ன்ேறாங்  வன் ைரக் கண் ேமாத ம லா ம் சாரற் ெசவ்  ெசன்ேறாங்  வானவரக்ேளந்  
அ பணி ம்  நணாேவ" (ஞானசம்பந்தர.் 208-1);.

பவானி என்ப  வானி என்றதன் ரி  (ேசரர.்வர);.

நணி

நணி naṇi, ெப. (n.)

அணிைமயான இடம்:

 nearness, proximity,

     " ைரெபா  ந்நீரக்்  கைரநணரிச ்ெச ம்". ( றநா. 154);.

     [நண் → நணி.]

நணியான்

நணியான் naṇiyāṉ, ெப. (n.)

   அண்ைம ப்பவன்; one who is near.

     "ேசயாய் நணியாேன" ( வாச. 1:44);.

     [நண் → நணி + ஆன்.]

ந கலர்

 
 ந கலர ்naṇugalar, ெப. (n.)

நண்ணார ்பாரக்்க;see naņņār.

     [நண் → ந  → ந  + அல் + அர.்]

அல் = எ ரம்ைற இைடநிைல
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ந கார்

 
 ந கார ்naṇukār, ெப. (n.)

நண்ணார ்பாரக்்க;see nannár.

     [ந  + ஆ+ஆர]்

     "ஆ" எ ரம்ைற இைடநிைல.

ந -தல்

ந -தல் naṇugudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அண் த்தல்; to approach, draw nigh arriweat.

நான  மம்ெபான் லாத் ல்ைல" ( வாக 40:6);.

   2. ஒன் க்கலத்தல்:

 to become attached to or united with.

     "நம் ெமன் ந்ைத ந ம் வண்ணம்" ( வாச. 40, 6);.

     [நள் → நண் → ந -]

நள் எ ம் ெபா ந் தற்க த்  ேவரினின்  ைளத்த ெசால்.  ட் தல் ெபா ந் க்கலத்தல் என் ம் 
ெபா ண்ைம ல், இலக் யங்களில் வழக் ன் ள்ள .

ந ங் -தல்

ந ங் -தல் naṇuṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t)

ந  பாரக்்க;see nanugu-

     " ம் னங்கள்.நரம்ெபன ெவங்  ந ங்க" (ஏகாம். உலா.276);.

     [ந   → ந ங்  → ஒ.ேநா.ஊசல் → ஊஞ்சல்.  தல் → ங் தல்.]

நத்தகம்

 
 நத்தகம் nattagam, ெப. (n.)

கந்ைத (யாழ்.அக);

 tatters.

     [ெநாள் → ெநாய் → நய் → ைந.→ ைநந்  → ெநாய்ந்  → ெநாந் .ெநாந்  → நந்  → நந்தகம்.நந்தகம் 
→ நத்தகம்.]

நந் தல் = அ தல், நத்தகம் =ைநந்  அ ந் ேபான கந்ைதத் ணி,

நத்தகா

 
 நத்தகா nattakā, ெப. (n.)

    ன் ; indian beech.

     [நந்  → நத்தகா= வளரத்ல்.]

ஆக்கப்ெபா ளிள் ஈங்  நன்மணம் பர ம் ெபா ைளக் த்த .

நத்தகாலம்

நத்தகாலம் nattakālam, ெப. (n.)

   1. இர  ேநரம்; night-time.

   2. ஒ வன் நிழல் ழக்ேக 16 அ  நீண் க் ம் மாைலப்ெபா  (ைசவச. ெபா . 21. உைர);; the 
evening time when one's shadow extends eastward to 16 ft.

நீட் ப்ெபா ளில் ஈங்  வந் ள்ள .

1340

www.valluvarvallalarvattam.com 12422 of 19068.



நத்தங்ேகா ல்

நத்தங்ேகா ல் nattaṅāyil, ெப. (n.)

    ற் ரி ள்ள ேகா ல்; village temple.

     "பரமபதம் கல க்ைக நத்தங்ேகா ல்" ( வ்.  மாைல, 15 வ்யா. 61);.

   4 நத்தத்தனார'்

     [நத்தம் + ேகா ல், நத்தம்=ஊர.்]

நத்தச் ரி

 
 நத்தச் ரி nattaccūri, ெப. (n.)

நத்ைதக் ரி

 LTso;see nattai-c-curi.

நத்தத்தனார்

நத்தத்தனார1் nattattaṉār, ெப. (n.)

    வள் வமாைல ல் ஒ  பாடைலப்Limousuff; a song was sung by Nattattanår,in Thiruvalluvamála

ந+தத்தன் ஆர.்

க் றளின் கழ்பா ம் நத்தத்தனார ்பா ய,  வள் வமாைலப் பாடல் வ மா :"ஆ ரத்  
ந் ற்  ப்ப  அ ங் ற ம் பா ரத் ேனா  பகரந்்த தன் ன் - ேபாய் ஒ த்தர ்வாய்க்ேகடக் ல் 

உளேவா? மன்  த ழ்ப் லவராய்க்ேகடக் ற் க் கலாம்'. இவர ் பாணாற் ப்பைட 
பா யவரினின்  ேவறானவர.்

 நத்தத்தனார3் nattattaṉār, ெப. (n.)

    றநா ற் ல் 218-ஆம் பாடைலப் பா யவர;் a Śangam poet only a song was sung by Nattattanār in 
Purananuru.(ந தத்தன் ஆர.்);

நத்தத்தனார்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 
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நத்தத்தனார்"

நத்தத்தனார"்4 nattattaṉār, ெப. (n.)

    பாணாற் ப்பைட என்ற சங்க ைல எ ய லவர;் a Sangam poet, author of ciru-pânărru-p-padai, one 
of pattu-p-pâttu.

     [ந + தத்தன் + ஆர.்]

இவர ்இைடக்க  நாட் ள்ள நல் ைரச ்ேசரந்்தவர.் இவர ்உவைமைய உவேமயமாக ம் 
உவேமயத்ைத உவைமயாக ம் காட் ள்ளார.்

     "... இ ம் த் தடக்ைக ற் ேசரந்் டன் ெச ந்த றங் ற் றங்ெகன மால்வைர ஒ ய வாைழ 
வாைழப் ெவனப் ெபா ந்த ஒ ...." பா னி ன் ெகாங்ைகையப் ேபான் ந்த தாமைர ெமாக் கள், 
அவளின் கத்ைதப் ேபான்  மலரந்்  கழ்ந்த தன்ைமைய

     "வ ைலயன்ன வண் ைக ய ழ்ந்  கம் அ ழ்ந்த ெதய்வத்தாமைர" என்  நத்தத்தனார ்
ந ம்பான்ைம நய க்க .

     " ல்ைல சான்ற கற் ன் ெமல் யல் மடமா ேநாக் ன் வா தல் ற யர"்

     "மணிம ற் கலாப மஞ் ைடப் பரப் த் ணி மைழ தவ ந் யல்கைழ ெந ங்ேகாடெ்ட ந் ர 
றந்த ேவற்ற ஞ் ெசன்னிக் ஞ் க் ேகாமான் ெகாய்தளிரக்் கண்ணிச ்ெசல் ைச நிைலஇய 

பண் ன் நல் யக் ேகாடைன நயந்தனிர ்ெச ேன!"

தத்தன் என்ற ெபயர ்வழக் .  . . 12- ஆம் ற்றாண்  வைர வழக் ந்தைதப் ற்கால 
இலக் யங்கள் வா லாக அ யலாம்.

     "ந'  றப் ைன உணரத்் ம் இைடசெ்சால்.

   5 நத்தத்தனார'்

     [ஒ.ேநா. ந.+பசைலயார-்நப்பசைலயார.் ந+  தனார-்நப் தனார.்

     "ஆர"்=ம ப் ற  .

நத்தத்தனார ்என்ற ெபயரில், த லக் யப் பரப் ல் நால்வர ்காணப்ப ன்றனர.்

இந் நால்வ ள் பாணாற் ப்பைட எ யவேர,  ண்மாண் ைழ ல க்க லவராவார.் இவர ்
இைடக்க நாட்  நல் ர ்நத்தத்தனார ்என்  றப் க்கப்ப வார.்

இவர ் ண் வனத்ைத அ த் ள்ள நல் ைரச ்சாரந்்தவர.் இவ் க்  8 கல்ெதாைல ல் ெதற்ேக 
நல் யக்ேகாடன் ஆண்ட ஒய்மாநா  உள்ள .

இப் ப  இப்ெபா ,

     "இைடக்க நா " என்  அைழக்கப்ப ற .  வள் வ மாைலையப் பா ய நத்தத்தனாரினின் . 
இவர,் தம் பாணாற் ப்பைடப் பாடல் அைமப்பால்,  ற் ம் ேவ பட்டவர ்ஆ றார.்

நத்தப்பலா

 
 நத்தப்பலா nattappalā, ெப. (n.)

எ க்  பாரக்்க ( . அ);;see erukku.

நத்தப்பாைல

 
 நத்தப்பாைல nattappālai, ெப. (n.)

   எ க் ; indian madar.

நத்தப்பாம்

நத்தப்பாம் nattappām, ெப. (n.)

   1. அ ந் ேபான ஊர;் deserted village. (RT);.

   2. பைகவரால் அ ந்த ஊர;் devasted village die to invation,

ம வ, பா ர,் நத்தத் ேம .

     [நத்தம் + பாழ். - நத்தம் = ஊரின் மைன அல்லாத ப்  நிலம்.]

பைகவரால் அ க்கப்பட் ப் பாழைடந்த ஊர ்இ ந்த இடம். நத்தப்பாழ் என்  அைழக்கப்ப ன்ற .

1342

www.valluvarvallalarvattam.com 12424 of 19068.



நத்தப் லா

 
 நத்தப் லா nattappilā, ெப. (n.)

எ க்  பாரக்்க ( ,அ.);;see erukku.

 reflexed-petalled giant Swallow-wort.

     [நத்தம் + பலா=நத்தப்பலா → நத்தப் லா.]

நந்தப் ரிதல்

 
 நந்தப் ரிதல் nandappūridal, ெப. (n.)

    ற்றரத்ைத; smaller galangal.

     [நத்தம் +  ரிதம்.]

நத்தபத் ரி

 
 நத்தபத் ரி nattabattiri, ெப. (n.)

   நந் யாவடை்ட (மைல);; common wax-flowered dog-bane.

     [நத் பத் ரி → நத்தபத் ரி.]

நத்த ர

 
 நத்த ர  nattabiragi, ெப. (n.)

நத்தப்பாைல பாரக்்க;see natta-p-pālai.

     [நத்தம் +  ர .]

நத்த லா

 
 நத்த லா nattabilā, ெப. (n.)

நத்தப்பாைல பாரக்்க;see natta-p-pālai.

நத்தேபாசனம்

 
 நத்தேபாசனம் nattapōcaṉam, ெப. (n.)

   இர  உண ; night meals.

     [நந்த → நத்த + skt ேபாசனம்.]
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நத்தம்

நத்தம்1 nattam, ெப. (n.)

   1. ஆக்கம்; growth.

     "நத்தம்ேபாற் ேக ம்" ( றள், 235);.

   2. ஊர ்( ங்,);; town, village.

     "வட லத்தார ்நத்தம்வளர" ( மர.  ர.  னாட் ள்ைளத்.45);.

   3. ஊரின் ஆரிய ரல்லாதாரத்ம் வாழ் டம்; residential portion of a village.

   4. ஊரில் ஆரிய ரல்லாதாரத்ம் வாழ் டம் (CG);,

 portion of a village inhabited by the non-Brahmins, (opp to akkirakāram);

   5. ஊரின் மைனய . (கல்ெவ.);; land reserved as house-sites.

   6. இடம் ( ங்.);; place, site.

   7. வாைழ ( ங்.); (மைல.);; plantain,

   8. எ க்  (மைல.); பாரக்்க: see erukkப.

   9. க கார ள் ( ன்.);; gnomon of a dial.

     [நந் +நத்  + அம்.]

நந் தல் = வளரத்ல், ெப தல், தைழத்தல். இங்  நந்  என் ம் ேவர  தைழத்தல் என் ம் ெபா ளில் 
வந் ள்ள .

நத்தம் = வளரச்் .  தனிைல வ த்  ஈ  ெபற்ற ெதா ற்ெபயர.் அம்:  தனிைலப் ெபா ளி  
க்த .மர. பக். 151).

 நத்தம்2 nattam, ெப. (n.)

   1. அ ந் ேபான ஊர;் devasted village.

   2. பாைலநிலத்தார;் village of arid tract.

     [ெநாள் → ெநா  → ெநாந்  → நந் நந்தம் → நத்தம்.]:

ெந ழ்ச் ப் ெபா ைள லமாகக் ெகாண்ட அ தல் க த் ச ்ெசால். பைகவரால் அ க்கப்பட் ப் 
பாழைடந்த ஊரி ந்த இடங்கள் இன் ம், நத்தப்பாழ் என் ம், நத்தத் ேம  என் ம் ெசால்லப்ப ம் 
(ேவ.க.3-34);.

 நத்தம் nattam, ெப. (n.)

   1. சங்  ( டா.); ( வக.547, உைர);

 conch,

   2. நத்ைத (அக.நி);:

 snail.

     [நத்ைத + அம்.]

 நத்தம் nattam, ெப. (n.)

   1. இர  ( ங்);,

 night.

     "அமளிேம  நத்தந ெவ ந் " ( வாலவா. 38, 3);.

   2. இ ள் ( வா.);

 darkness.

க. நத்தம் → Skt nakta

     [நந்  → நத்  + அம்.]
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நத்தம்பா

நத்தம்பா  nattambāṭi, ெப. (n.)

உைடயார ்சா வைக (ET Vii, 212);,

 a sub-sect of the Udaiyār caste.

     [நத்தம் + பா  = நத்தம்பா  → நத்தம்பா ]

தற்கண் வளரந்ிைல உைடயாரக்ளின் ஊர ் த்  ஆ ெபயராய்ப் ேபர் த்  வந்த ெபயர.்

நத்தம் றம்ேபாக்

 
 நத்தம் றம்ேபாக்  nattambuṟambōkku, ஊரச்ாரந்்த ஆவணப்ப லாத் தரிகநிலம்:

 unregistred land.

ம வ.  றம்ேபாக் நிலம், ஊரப்் ெபா நிலம்.

     [நத்தம் +  றம்  + ேபாக் .]

அர ற்  இைறெச த் ம் வைகைம அற்ற ம், ஊராரக்் ப் பயன்ப வ மான ேமட் நிலம்.

நத்தமக்கள்

 
 நத்தமக்கள் nattamakkaḷ, ெப. (n.)

ஒ சார ்ேவளாளர ்(யாழ்ப்.);:

 a sub-division of the vēlālar caste.

     [நத்தம் + மக்கள்.]

நத்தம் = பாரப்்பனரல்லாதார.்

நத்தமா

நத்தமா  nattamāṭi, ெப. (n.)

   1. நத்தமக்கள் வ ப் ைனச ்சாரந்்தவன் (யாழ்.அக);; person belonging to nattamakkal caste

   2. உைடயார ் ரி  (ET Vii, 212);; a sub-division of udaiyār caste.

     [நத்தபா  → நத்தமா = ரி .]

நத்தமா தம்

 
 நத்தமா தம் naddamādidam, ெப. (n.)

    ய வப்பம்மன் பசச்ரி ; red false raw rice plant.

ம வ.  ன்னம்மான் பசச்ரி .

நத்தமார்

 
 நத்தமார ்nattamār, ெப. (n.)

நத்தமக்கள் (R.T.); பாரக்்க;see natta – makkal.

நத்தமாலகம்

 
 நத்தமாலகம் nattamālagam, ெப. (n.)

நத்தகா பாரக்்க;see nattagā.
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நத்தமாலம்

 
 நத்தமாலம் nattamālam, ெப. (n.)

ன் மரம்,

 indian beech tree-Pongamia glabra.

நத்தமான்
நத்தமான் nattamāṉ, ெப. (n.)

நத்தம்பா  (ETVii, 212); பாரக்்க;see nattam-pādi.

நத்த ைக

 
 நத்த ைக nattamugai, ெப, (n.)

   இர ; night.

நத்த

 
 நத்த  nattayili, ெப. (r,,)

   எரிப் ; pungency, acidity, store acid smell.

நத்தரா

நத்தரா  nattarāki, ெப. (n.)

வாடங் ேகழ்வரெகன்  ெசால்லப்ெப ம் ஒ வைகத ்தவசம் (G.Sm.D.L. 218);,

 a kind of rāgicalled pūvāợam kēlvaragu.

நத்தைல

 
 நத்தைல nattalai, ெப. (n.)

   பாவடை்ட; pavatta indica.

நத்தைலச் ரி

 
 நத்தைலச் ரி nattalaiccūri, ெப. (n.)

நத்ைதச் ரி பாரக்்க;see mattai-c-curl.

நத்தவரி

நத்தவரி nattavari, ெப.(n.)

   பைழய வரி வைக (SII voliv.122);; an ancient tax.

     [நத்தம் + வரி]

நத்த ரம்

 
 நத்த ரம் nattavīram, ெப. (n.)

   அரத்த ரரி , (சா.அக.);; a kind of medicinal rice.

நத்தாங்

 
 நத்தாங்  nattāṅāṭu, ெப. (n.)

   நத்ைதக் ; Snail shell.

     [நத்ைத +  .]
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நத்தாைச

நத்தாைச nattācai, ெப. (n.)

   1.  ப்பம். (யாழ்ப்);; wish, desire.

   2. பற்  (இ.வ.);; attachment.

   3. ேபராைச (யாழ்.அக.);; avarice.

     [நத் +ஆைச.]

நத்தாந்தேநாய்

 
 நத்தாந்தேநாய் nattāndanōy, ெப. (n.)

   இராக் ; மாைலக்கண்; night blindness, failure or imperfect vision at night.

நத்தாமணி

 
 நத்தாமணி nattāmaṇi, ெப. (n.)

ேவ ப்ப த்  (மைல.); பாரக்்க;see Vési-p-parutti.

     [உத்தாமணி → நத்தாமணி.]

நத்தாரை்வ-த்தல்

நத்தாரை்வ-த்தல் nattārvaittal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

   கப்பைலக் க கட் த்தல் (யாழ்ப்.);; to warp a vessel.

     [நத்தார ்.+ ைவ-]

நத்

நத் 1 natti, ெப. (n.)

    னின் தைவப்ைப (இ,வ.);; swimming bladder of a fish.

 நத் 2 natti, ெப. (n.)

   இன்ைம; negation.

     "நத்  ைடத்தன் றா ல்" (ேம மந்,706);.

நத் ன்னன்

 
 நத் ன்னன் nattisiṉṉaṉ, ெப. (n.)

   பரங் ைவப்  நஞ்  அல்ல  ரம்; corrosive Sublimate.

நத் தம்

 
 நத் தம் naddidam, ெப. (n.)

   நாணய டப் ெபற்ற  (யாழ்.அக.);; that on which a person stakes his credit.

நத் நிைன

 
 நத் நிைன nattiniṉai, ெப. (n.)

    ன்கங்ெகாடை்ட; nut of Indian beech tree.

நத் பத் ரி

 
 நத் பத் ரி nattibattiri, ெப. (n.)

   நந் யாவட்டம்; common wax flowered dog-bane.
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நத் ரி

 
 நத் ரி nattiri, ெப. (n.)

   ேகா டை்ட; fow's egg.

நத் ேவரச்த்ெத ம்

 
 நத் ேவரச்தெ்த ம்  nattivērcattelumbu, ெப. (n.)

    ழங்காெல ம் ; knee Cap-Patella.

நத் வண்ண நாதம்
நத் வண்ண நாதம் natturuvaṇṇanātam, ெப. (n.)

   ஈயமணல் (யாழ்.20);; sand contalning lead.

நத் ளி

 
 நத் ளி nattuḷi, ெப. (n.)

   அத் ப்பால்; milk from fig tree.

நத்ைத

நத்ைத1 nattai, ெப. (n.)

க நந்  ( வா.);.

 snail, Buccinum;

   2. வழைல ப் ; a kind of salt.

   3.  ன்; hunch back.

ெத., ம., நத்த , நரெ்த.

     [நந்  = ெமல் ய சைத ள்ள நீ ரி நந்  → நத்  → நத்ைத. (ேவ.க. 28);.

 நத்ைத nattai, ெப. (n.)

   1. ெகாற்றான் 'ட'

 parasitic leafless plant.

   2. க  (மைல.);:

 mustard.

   3. நாரத்ைத; bitter organge.

   4.  ச் க் ; whelk buceinum.

நத்ைதக்கட்ைட

 
 நத்ைதக்கடை்ட nattaikkaṭṭai, ெப. (n.)

   சாரைண; one slyed-Trianthema monogyna.

     [நத்ைத + கடை்ட]

நத்ைதக்க

 
 நத்ைதக்க  nattaikkaṟi, ெப. (n.)

   நத்ைத ன் ஒட் ந்  எ க்கப்ப ம் சைதப்ப ; the dish of snail flesh.

     [நத்ைத + க .]
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நத்ைதக் ளிஞ்சல்

 
 நத்ைதக் ளிஞ்சல் nattaikkiḷiñjal, ெப. (n.)

   நத்தாங் ; snail shell, cockle shell.

     [நத்ைத+  ளிஞ்சல்.]

நத்ைத த்

 
 நத்ைத த்  nattaigutti, ெப. (n.)

   ெப நாைர (யாழ். அக.);; adjutant or gigantic crane.

     [நத்ைத +  த் ]

ன் த்  ேபால, நத்ைதையக் த்  உண் ம் நாைரயாக இ க்கலாம்.

நத்ைத த் நாைர

நத்ைத த் நாைர nattaiguttinārai, ெப. (n.)

   1. நாைர வைக ( ன்.);,

 anastomus ascitans, as living on molluscs;

   2. நாைரவைக; hair-crested stork, Leptoptilos javanica.

     [நத்ைத த்  + நாைர.]

நத்ைதக்

 
 நத்ைதக்  nattaikāṭu, ெப. (n.)

நத்ைதேயா  பாரக்்க;see mattai-y-oodu.

     [நத்ைத + .]

நத்ைதெகாத்

 
 நத்ைதெகாத்  nattaigotti, ெப. (n.)

நத்ைத த்  (யாழ்.அக,); பாரக்்க;see malaikutti.

     [நத்ைத + ெகாத் .]

நத்ைதசச்ைத

 
 நத்ைதசச்ைத naddaiccadai, ெப. (n.)

   நத்ைதன்க ; snail flesh.

     [நத்ைத + சைத.]

நீண்ட வாணா க் ப் பயன்ப ம்.

நத்ைதசச்ா

 
 நத்ைதசச்ா  nattaiccāti, ெப. (n.)

   நத்ைதவைக ; lanthina.
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நத்ைதச் ண்

 
 நத்ைதச் ண்  nattaiccuṇṭi, ெப. (n.)

நத்ைதக் ரி பாரக்்க;see nata.c-curi.

     [நத்ைத +கண் .]

நிைலநீர்ப்பாட்டம்

 நிைலநீரப்்பாட்டம் nilainīrppāṭṭam, ெப. (n.)

   ஏரிப்பாய்சச்ல் வரி (கல்.);; tax on tankwater used for irrigation, opp. to {olukku-nirp-pâttam,}

     [நிைல + நீரப்்பாட்டம்.]

நிைலப்பட்டம்

 
 நிைலப்பட்டம் nilaippaṭṭam, ெப. (n.)

   நிைலயான அல்ல  மாறா உரிைம; absolute title, as to a property; permanent interest.

     [நிைல + பட்டம்.]

நிைலப்படம்

 
 நிைலப்படம் nilaippaḍam, ெப. (n.)

   இயக்கமற்ற ெபா ள்கைளக் காட் ம் ஒ யம்; still life.

     [நிைல + படம்.]

நிைலப்ப

 
 நிைலப்ப  nilaippaḍi, ெப. (n.)

   கத  நிைல ன் அ ப்ப ; sill, threshold

     "வன் கன் சந் ைரத் நின்ற நிைலப்ப யா ந்ேதனில்ைல ைனேய" (தனிப்பா.);.

     [நிைல + ப .]

நிைலப்ப -தல்

நிைலப்ப -தல் nilaippaḍudal,    20 ெச. . .

   1. நிைலயாதல்; to become permanent;stationary.

   2. உ யாதல்; to be fixed, steady;

 to remain firm.

   3. உ ப்ப தல்;( ன்.);

 to become definite or certain.

     [நிைல + ப -,]

நிைலப்ப த் -தல்

நிைலப்ப த் -தல் nilaippaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நிைல நி த் -பாரக்்க;see {nilai-niruttu-,}

   2. உ யாக் தல் ( ன்.);; to make firm or steady.

   3. உ ப்ப தல் ( ன்.);; to make certain.

     [நிைல + ப த் -,]
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நிைலப்பைட

 
 நிைலப்பைட nilaippaḍai, ெப. (n.)

   காவற் த் தைலநகரிேலேய நி த் ைவக்கப்பட்ட பைடப் ரி  (கல்.);; standing army stationed in the capital 
of a country.

     [நிைல + பைட.]

நிைலப்பதம்

நிைலப்பதம் nilaippadam, ெப. (n.)

நிைலெமா  (நன். 242. ம ைல.); பாரக்்க;see{ոilai-moի}

     [நிைல + பதம்.]

நிைலப்பந்தம்

நிைலப்பந்தம் nilaippandam, ெப. (n.)

    வட் வைக ( க்.கல்.307.);; a kind of torch.

     [நிைல + பந்தம்.]

நிைலப்பரப்

 
 நிைலப்பரப்  nilaipparappu, ெப. (n.)

   ஒ வைக நிலவளைவ (யாழ்ப்.);; a measure of land.

     [நிைல + பரப் .]

நிைலப்பல்

நிைலப்பல்  nilaippalli, ெப. (n.)

   ஓரிடத் ேல பலகா ஞ் ெசால் க் ெகாண் க் ம் பல்  (ஈ .4.9.3.);; lizard that chirps frequently from the 
same place.

     [நிைல + பல் .]

நிைலப்பா

நிைலப்பா  nilaippāṭu, ெப. (n.)

   1. நிைலைம; condition, state.

     "தம் ைறக் யன்ற நிைலப்பாெடல்லாம் ெநஞ் ணக் ேகட் " (ெப ங்.வத்தவ.4,32.);.

   2. உ ப்பா  ( ன்.);; firmness, permanence, durability.

     [நிைல + பா .]

நிைலப்

நிைலப்  nilaippu, ெப. (n.)

   1. உ ப்பா ; permanance, continuance, durability

   2.  டா யற்  ( ன்.);; perserevance.   persistence.

     [நிைல → நிைலப் . ஒ.ேநா;

உைழ → உைழப் . அைழ → அைழப் .]

நிைலப் ட்

 
 நிைலப் ட்  nilaippūṭṭu, ெப. (n.)

   கத ல் ைதக்கப்பட்ட ட் வைக (இ.வ.);; a kind of lock fitted on a door.

     [நிைல +  ட் .]

நிைலப்ெப -தல்

நிைலப்ெப -தல் nilaippeṟudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ச யா த்தல்; to be at rest.

     "நிைலப்ெபற்ெறன் ெனஞ்சம்"  வ். வாய். 3.2.10.).

க. நிெலெவ .

     [நிைல + ெப -,]
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நிைலப்ெபா ட்

 
 நிைலப்ெபா ட்  nilaippoliyūṭṭu, ெப. (n.)

நிைலெபா ட்  பாரக்்க;see {nilai-poli-y-uttu.}

     [நிைல + ெபா ட் .]

நிைலபரம்

நிைலபரம்1 nilaibaram, ெப. (n.)

   1. உ ; certainly

   2. நிைலைம; state.

 நிைலபரம்2 nilaibaram, ெப. (n.)

   அ ப்பைட (ஆதாரம்);; foundation.

     [நிைலவரம் → நிைலபரம்.]

நிைல

நிைல 1 nilaibiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.ெதா ல் த யனெபற்  நிைலயா த்தல்; to settledown, as by seeing an office or residence for oneself.

   2.  க்ேகா ெளய் தல்; to reach the goal.

     [நிைல +  -,]

 நிைல 2 nilaibiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வளம் த்தல்; to get productiveness, luxuriance.

     [நிைல +  ..]

நிைலெப

நிைலெப 1 nilaibeṟudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. நிைலயாய்த ்தங் தல்; to stay firmly.

     "ேவற் ைம  நிைலெப  வ ம்"(ெதால்.எ த் .132.);.

   2.  ன்பமற்ற நிைலைய யைடதல்; to gain a resting place;

 to secure peace.

     'நிைலெப மா ெறண் ேய ெனஞ்ேச நீவா" (ேதவா.727.3);.

   3. நீ த்தல் ( ன்.);; to endure.

   4. ஒன்  நிற்கக் யவள  ஆழ ைடத்தாதல்; to be fathomable

     "கைழநிைலெபறாஅக் ட்டத ்தா ம்" (ப ற் ப்.86.9.);.

     [நிைல + ெப -,]

 நிைலெப 2 nilaibeṟuttal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நிைலநி த்  பாரக்்க;see {nilal-niruttu-.}

   2. காத்தல் ( டா.);; to maintain, protect,

     "உலகம் யாைவ ம் தா ளவாக்க ம் நிைலெப த்த ம்" (கம்பரா.  றப்.1.);.
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நிைலேப

நிைலேப 1 nilaipēṟu, ெப. (n.)

   1. உ ; permanence, stability.

   2. நிைலப் டம்; firm footing or situation.

   3.  ண் ( ன்.);; pillar or post

   4.  றக்கம் (அக.நி.);; final bliss.

   5. மானம் (அக.நி.);; honour, reputation.

     [நிைல + ேப .]

 நிைலேப 2 nilaipēṟu, ெப. (n.)

   நிைலத் ப்ப ; everlasting.

ெசல்வம் நிைல ேப ைடய  அல்ல என்றனர ்அ ஞரக்ள். (உ..வ.);.

     [நிைல + ேப -,]

நிைலெபா ட்

நிைலெபா ட்  nilaiboliyūṭṭu, ெப. (n.)

   நிைலவட்  (I.M.P.Cg.1048.);; interest secured ceranently. as on a deposit.

     [நில் → நிைல - நிைலயான,உ யான.  ல் → ெபால் → ெபா . ெபா தல் = ெப தல்,  தல், 
ெச த்தல், ெபா  - ெபா ைச - ஊ யம், வட் . ெபா ைச ட்  → ெபா ட் . (ெத.க.ெதா.2;82.); 

நிைலேபா

நிைலேபா 1 nilaipōṭudal,    20 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   ெதாடங் தல் (யாழ்.அக.);; to begin.

     [நிைல + ேபா -,]

நிைல ேபா

நிைல ேபா 2 nilaipōṭudal,    20 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   மா  சாணி ேபா தல்; to evacuate the dung, as cow or an ox.

இரண்  நாடக்ளாக வ ற் க்ேகாளா ந்த மா  இன் தான் நிைலேபாட்ட .

     [நில் → நிைல - மா  ஒ  தடைவ க க் ஞ் சாணம். நிைல + ேபா -]

நிைலமக்கள்

நிைலமக்கள் nilaimakkaḷ, ெப. (n.)

   ேபாரின்கண் ன்வாங்கா  நிைலத்  நிற் ம் மறவர;் untottered warrriors.

     "நிைலமக்கள் சால ைடதெ்தனி ம் தாைன தைலமக்க ளில்வ  ல்" ( றள்.770.);.

     [நிைல + மக்கள். நில் → நிைல = தாக் த க்  அஞ்சா  நிைலயாக இ க் ம் தன்ைம. மக → மக்கள்.]

நிைலமடக்

 
 நிைலமடக்  nilaimaḍakku, ெப. (n.)

   அணிவைக ( வா.);; a figure of speech.

     [நிைல + மடக் .]

நிைலமண்

 
 நிைலமண் nilaimaṇ, ெப. (n.)

   இட்  நிரப்பப்ப ம் ெகாட்  மண் க்  எ ரான, இயற்ைகயான மண் (யாழ்ப்.);; natural soil. opp to 
{kottu-man}

     [நிைல + மண்.]
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நிைலமண் லம்

நிைலமண் லம் nilaimaṇṭilam, ெப. (n.)

நிைலமண் லவா ரியப்பா பாரக்்க (இலக். .734.);;see {nilaimandfla-våširìyappå}

     [நிைல + மண் லம்.]

நிைலமண் லவா ரியப்பா

நிைலமண் லவா ரியப்பா nilaimaṇṭilavāciriyappā, ெப. (n.)

    ரக்ள் தம் ல் அளெவாத்த அ கைள ைடய ஆ ரியம், (இலக்.  . 734, உைர.);; a kind of {âširiyappå.} in 
which all the lines have the same number of feet.

     [நிைலமண் லம் + ஆ ரியப்பா.]

நில் → நிைல. ல் →  ள் →  ண் → மண் → மண்  → மண்டலம். மண்டலம் → மண் லம் – வட்டம், 
ெசய் ள் வைக. இ ய ன் அல்ல  இ ப் பாட் ன் இ  எ த்  அைச ர ்என்பனவற் ள் 
ஒன்  தல ன் அல்ல  தற்பாட் ன் எ த்  அைச ர ்என்பவற் ள் ஒன்றாய் வ மா  
ெசய் ளிைசத்தல். மண் ல யாப் த் ெதால்காப் யத் ேலேய (ெதால்.ெசய். 114 of 116.); ெசால்லப் 
பட் த்தைல ம்

நிைலமண் -தல்

நிைலமண் -தல் nilaimaṇṭudal,    9 ெச. .  (v.i.)

   1. அய ரில் நீ த் த் தங் தல்; to make a long stay as in a foreign place.

   2. ஒரிடத்ைதப் பற் க்ெகாள் தல்; to stic to a place, as a person or animal.

     [நிைல + மண் தல்

ல் →  ள் →  ண்  → மண் . மண் தல் - வைளதல், வட்டம்.]

நிைலமாைல

நிைலமாைல nilaimālai, ெப. (n.)

   1. கட ளரக்் ச ்சாத் ம் ெபரிய மாைலவைக; a big garland put on a deity.

   2. க த் ந்  கால்வைரத ்ெதாங் ம் நீண்ட மாைல; a graland from neck to bottom.

     [நிைல + மாைல.]

நிைலமா -தல்

நிைலமா -தல் nilaimāṟudal,    9 ெச. . . (v.i.)

   1. இடம்;  த யவற் னின் ம் மா தல்; to change in place, principles or circumstances.

   2. ெசால் ல் எ த் கள் இடம் றழ்தல் ( ன்.);; to be transposed as letters in words. as சைத for தைச.

     [நிைல + மா -,]
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நிைலைம

நிைலைம nilaimai, ெப. (n.)

   1. ப த் றம்; condition; state, as of affairs, of one's feelings.

பண்  ேமம்ப  நிைலைமயார ்(ெபரிய .  நீலநக். 23);

   2. இயல்  ( வா.);; quality; property; character.

வ  னிைலைமயான் வல் வம் ெபற்றம் ன்ேதால் ேபாரத்் ேமய்ந் தற்  ( றள்,273.);.

   3. வாழ் ள்ள நிைல; station. rank, degree.

   4. நிற் நிைல; standing posture.

     "நிைலைம ண ைடயவரக் ம்" (ேதவா. 815, 10.);.

   5.  ண்ைம; strength.

     "ேநரார ்பைட  னிைலைம" ( .ெவ. 722.);.

   6.உ ; firmness.

     "நிைலைம ெனஞ்சத்தான்" (நால , 87.);.

   7. ெமய் ( வா.);; truth veracity, probity.

   8.  கழ்; fame.

     "நில்லா லகத்  நிைலைம க் ச ்ெசல்ெகன க் வ னல்லன்" (ெபா ந. 176.);.

   9.  றக்கம்; final bliss.

     "நிைலைம நீ தல் தைலைமேயா வன்ேற" (ஞானா. பா . 3.);.

   10. நில ைடைம ( ன்.);; landed property.

     [நில் → நிைல → நிைலைம.]

நிைலைமக்காரன்

நிைலைமக்காரன் nilaimaikkāraṉ, ெப. (n.)

   1. நிலசெ்சாத் ள்ளவன்; man of landed property.

   2. ேநரை்ம ள்ளவன்; man of principle.

     [நிைலைம + காரன்.]

நில் → நிைல → நிைலைம. காரன் =உைடைம த்த ஆண்பா .

நிைலைமப்பத் ரம்

 
 நிைலைமப்பத் ரம் nilaimaippattiram, ெப. (n.)

    லவர ் த ேயாரக்்  உரிைம ேயற்ப த்  அவ் ரிைம நிைலக்க எ தப்ப ம் ஆவணம் 
(சங்.அக.);; a deed of gift made to learned men in recognition of their merits.

     [நிைலைம + பத் ரம்]

நில் → நிைல-நிைலைம.]

த. ஆவணம். வ. பத் ரம்.

நிைலெமா

நிைலெமா  nilaimoḻi, ெப. (n.)

   ெசாற் ணரச்் க்கண் தனிற்  ெமா ; antecedent word, the first of two words in a euphonic combination.

     "நிைலெமா  ன்னர ்ேவற் ைம ற் " (ெதால். எ த் . 173.);.

     [நிைல + ெமா

நில் → நிைல.]
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நிைலயக்கைலஞர்

 
 நிைலயக்கைலஞர ்nilaiyakkalaiñar, ெப. (n.)

வாெனா  நிைலயத் ல் அமரத்்தம் ெபற் ப் பணிெசய் ம் கைலஞர,்

 permanent paid staff artists in radio station.

     [நிைலயம் + கைலஞர.்]

நிைலயகம்

நிைலயகம் nilaiyagam, ெப. (n.)

மைன;(அக.15);

 house, abode.

     [நிைல + அகம். நில்→நிைல. அகழ்தல் =ேதாண் தல். அைகதல் = ஒ தல். அைகத்தல் = அ த்தல்.]

ஒ கா. அ  → அகம் = உட் ைள, உள்,  .  .

   ஒ.ேநா; ைர =  ைள,  . E. hold = small mean dingy abode.

நிைலயங்

நிைலயங்  nilaiyaṅgi, ெப. (n.)

   1.  கம யர ்அணி ம் நீண்ட சடை்ட (உ.வ.);; gown reaching at the ankles. chiefly worn by muhamadans.

   2.  வச ் ைலக்  அணி ம் ெமய் ைற; a metallic cover put on idols.

   3.  வச ் ைலக்  ெசய்  ெமாப்பைன; full decoration of an idol.

   4.  உடைல ம் றசடை்ட; long jacket.

     [நிைல+ அங் .]

 Skt. அங் .

நிைலயஞ்

நிைலயஞ்  nilaiyañji, ெப. (n.)

    றப் நின்ற நிைலைய அஞ் ; instability.

     "நிைலயஞ்  நீத்தா  ெளல்லாங் ெகாைலயஞ் க் ெகால்லாைம ழ்வான் தைல". ( றள்,325.);.

     [நிைல + அஞ் .]

றப்  நின்ற நிைலயாவ , இயங் வ, நிற்ப என் ம் இ வைகப் றப் ம் இன்பெமன்ப 
ெதான்றன்  உள்ளன எல்லாந் ன்பேமயாய நிைலைம.

நிைலய

நிைலய 1 nilaiyaḍi, ெப. (n.)

   களெநல் ன் தைலய  (ெநல்ைல);; first threshing of harvested sheaves of paddy.

     [நிைல + அ .]

 நிைலய 2 nilaiyaḍi, ெப. (n.)

   ேதர ்நி த்  ைவக்கப்ப ம் இடம், ேதர ; station for a temple ear.

ெபா சா ன் ஊரவ்லம் ந்  ேதர ்நிைலய க்  வந் ட ேவண் ம். (உ.வ.);.

ம வ. ேதர ,ேதர் ட் ..

     [நிைல + அ .]

நிைலயப் லவர்

 
 நிைலயப் லவர ்nilaiyappulavar, ெப. (n.)

   நி வனத் ல் நிைலயாயப் பணி ெசய் ம் லவர;் permanent paid scholar.

     [நிைலயம் +  லவர.்]
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நிைலயம்

நிைலயம்1 nilaiyam, ெப. (n.)

   1. தங் டம்; house, habitation, abode, seat, place, room.

     "நியாயமத் தைனக் ேமார ்நிலய மா னான்" (கம்பரா. ைள.55.);.

   2. ேகா ல்; temple.

     "நல்  ரகத்ேத ண்ணிலயங்ெகாண்  நின்றான்" (ேதவா. 414.5.);,

   3. ம தநிலத் ர ்( டா.);; agricultural town or village.

   4. இலக் ; object, aim direction.

     'அவன் நிைலயம் பாரத்்  நிற் றான்' ( ன்.);

   5. ப  ( ன்.);; degree, stage.

   6.  த்  ( வா.);; acting; dancing, dramatic exhibition.

     " ன்ைகவந்த நிைலயம் (ேகா ற் . பதஞ்.34.);.

   7. ெதாடரவ்ண்  நிைலயம்; railway station.

இனி எல்லா வண் க ம் இந்த நிைலயத் ல் நின்  ெசல் ம். (உ.வ.);.

   8. ேப ந்  நிைலயம்; bus stand.

ஆறக ர ்ேப ந்  நிைலயம் அண்ைம ல் ப் க்கப் பட்ட . (உ.வ.);.

   9. வாடைக வண் க ள்ள கைட; a shop providing vehicle for hire, as bicycles.

கண்ணன் வண்  நிைலயத் ல் ஒ  வண் ைய வாடைகக்  எ த் வா. (உ.வ.);.

   10. நிைலயம்; plant.

அ ன் நிைலயம். (உ.வ.);

     [நில்-நிைல-நிைலயம்.]

வடெமா யாளர ் ட் த் தனமாக ம் ஏமாற் த்தனமாக ம் நிைலயம் என் ம் ெதன்ெசால்ைல 
நி+லயம் என்  ப த் , ஓரிடத்ேதா  ஒன் ப் ேபாதல் என்  ெபா ள் , வடெசால்லாகக் காட் வர.் 
அம் ைறையேய ன்பற் ச ்ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழகப் ேபரகர த ம் நிலயம் என் ம் தவற்  
வ ைவேய ேமற் ெகாண் ள்ள . (ேவ.க.3;45.);.

 நிைலயம்2 nilaiyam, ெப. (n.)

   1. மக்க க் க் ப் ட்ட ெதாண் ைன அளிக்க அைமந் க் ம் கட்டடம்; house or building (for any 
public service);.

ெதாைலக்காட்  நிைல ம் , வாெனா  நிைலயம்.

   2. (ேபாக் வரத்  த்  வ ைக ல்); பயணிகைள அல்ல  சரக் கைள ஏற் ச ்ெசல்வதற்  உரிய 
ைற ல் அைமக்கப்பட் க் ம் இடம்;ேப ந்  நிைலயம், ெதாடரவ்ண்  நிைலயம், வா ர்  

நிைலயம்.

நிைலயம்காட்

 
 நிைலயம்காட்  nilaiyamkāṭṭi, ெப. (n.)

    டச ் ட் ள், வைரபடங்களில் இடஞ் ட்ட உத ம் க்கவர ்ேகாணவ வக் க ; station pointer.

     [நிைலயம் + காட் .]
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நிைலயம் -த்தல்

நிைலயம் -த்தல் nilaiyambiḍittal, ெப. (n.)

   4 ெச. . . (v.i.);

   1. இடங்கா தல்; to find quarters.

   2. நிைலப்ப தல்; to settle oneself.

   3.ம த் வ த யவற் ன் அளைவ ம ப் தல்; to ascertain or hit, by guess or practice, the right proportion, 
as the giving medicine.

     [நிைலயம் +  -,]

நிைலயல்

நிைலயல்1 nilaiyal, ெப. (n.)

   நிைலெபற்  நிற்றல்; state of permanence

     "நிகழ்ந்த   நிைலய ந் ைனேய"(ெதால்.ெபா ள்.44.);.

     [நில் → நிைல → நிைலயல். அல்ெதா ற் ெபயரி .]

 நிைலயல்2 nilaiyal, ெப. (n.)

   நிற்ைக; abiding, staying

     " தவ ணிைலய ம்" (ெதால். ெசால்.253.);.

     [நில் → நிைல → நிைலயல்.'அல்' ெதா ற்ெபயரீ .]

நிைலயைல

 
 நிைலயைல nilaiyalai, ெப. (n.)

   அள மாறா அைல; standing wave.

     [நிைல + அைல.]

நிைலய த் வான்

நிைலய த் வான் nilaiyavittuvāṉ, ெப. (n.)

   1. நிைலயக்கைலஞர ்பாரக்்க;see{nilaiya-k-kalaiñjar.}

   2. நிைலயப் லவர ்பாரக்்க;see {nilaiya-p-pulavar.}

     [நிைலயம் +  த் வான்.]

 ski.  த் வான்.

நிைலய

நிைலய 1 nilaiyaḻidal,    2 ெச. . . (v.i.)

நிைல ைல-, பாரக்்க;see nilal-kulas

     "நிைலய ந்த ந்ைதயராய்" (ெபரிய .அப் .13.);.

     [நிைல + அ -,]

 ல் -    ைல = அ ழ் த ல் , கைல த ல் ,

நிைலெக தல், அ தல்.  ைலதல் அ தெலன ம் வழங்கப்ப ம்.

 நிைலய 2 nilaiyaḻidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ேதாற்றல்; to defeat.

     [நிைல + அ . தன்னிைல ல் தாழ்தல், இ தல், ேதாற் ப்ேபாதல்.]
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நிைலய

நிைலய  nilaiyaḻivu, ெப. (n.)

   1. ேதால் ; defeat.

   2. நிைலேக ; loss of position.

     [நிைல + அ .]

நிைலயற்றவன்

நிைலயற்றவன் nilaiyaṟṟavaṉ, ெப. (n.)

   1. உ ல்லாதவன் (உ.வ.);; fickle minded person; unstable unreliable man

   2. சாய்காலகற்றவன்; a man of no status.

     [நிைல + அற்றவன். நில் → நிைல = உ , சாய்கால், ெசல்வாக் .]

நிைலய -தல்

நிைலய -தல் nilaiyaṟidal,    2 ெச. . . (v,i.)

   1. எண்ணம தல்; to know the idea.

   2. நிைலவரம தல்; to know the condition.

     [நிைல + அ . நில்→நிைல = எண்ணம்,நிைலவரம்.]

நிைலயனம்

 
 நிைலயனம் nilaiyaṉam, ெப. (n.)

நிைலயம் பாரக்்க;see nisajyam.

     [நில் + நிைல → நிைல + அன் + அம். அன்-சாரிைய;அம்- ெசால்லாக்க ஈ .]

நிைலயா

நிைலயா 1 nilaiyāṭi, ெப. (n.)

   1. ெநய்வார ்க ெளான்  (யாழ்.அக.);; weaver's swoft.

 நிைலயா 2 nilaiyāṭi, ெப. (n.)

நிைலக்கண்ணா  பாரக்்க;see {miai-kkannadi}

     [நிைல + ஆ . ஆ -கண்ணா .]

நிைலயாணி

நிைலயாணி1 nilaiyāṇi, ெப. (n.)

   நைககளில் ப த் க் ம் ஆணிவைக (ெத.க.ெதா.2;15);; fixed pin, in jewels dist. from {ôdâni.}

     [நிைல + ஆணி. நில் → நிைல.நிைல யாய்ப் ப ந் ப்ப ;ஒடாணிக்  எ ராய .]

 நிைலயாணி2 nilaiyāṇi, ெப. (n.)

ெபரிய தைல ள்ள ஆணி.

 stud.

     [நிைல +ஆணி.]

நிைலயாைண

 
 நிைலயாைண nilaiyāṇai, ெப. (n.)

   ஒேரவைகயான ழல்க க்  எப்ேபா ம் ெசயற்ப த் ம் வண்ணம் றப் க்கப்பட்ட 
ஆைண; standing order.

     [நிைல + ஆைண.]
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நிைலயாப்ெபா ட் ணி

நிைலயாப்ெபா ட் ணி nilaiyāpporuṭpiṇi, ெப. (n.)

   நிைல த ல்லாத ெபா ட்பற் ; impermanence,

     "ஆ ெசல் வம்பலர ்பைடதைல ெபயரக்்கம் மைல ைடக் கான நீந்  நிைலயாப் ெபா ட் ணிப் 
ரிந் ேனாேர" ( ந்.350.);.

     [நிைலயா + ெபா ட் ணி]

நிைலயாைம

நிைலயாைம nilaiyāmai, ெப. (n.)

உ யா ராைம; நிைலயா ல்லாைம ( றள்,அ .34.);.

 instabilily, as of riches; transitoriness.

   2. உ ன்ைம (யாழ்.அக.);; fickleness, wavering.

     [நிைல + ஆ + ைம.]

ஆ - எ ரம்ைற இைடநிைல.

நிைலயாைமயாவ , நில லகத் ல் ேதான் ம் அ வைக ரக் ம் ேதா ராற் 
ெகால்லப்படா டத் ம், எப்ப வத் ம் ணியா ம்,  ணி ல்லா  வாழ்நாள் நீ ம் தத்தம் 
இனத் ற் ரிய கால ெவல்ைல ல் ப்பா ம், ஒ வைக யா ம் த க்கப்ெபறா  தம் டம் னின்  
நீங்

நிைலயாமற்ேபாதல். மயக்கத் னால், தாெனன்  நிைனத் க் ன்ற யாக்ைக ம் தனெதன்  
நிைனத் க் ன்ற ெபா ம் நிைல நில்லாைம ( றள். மணக் டவர.் அ கார,  ன் ைர.);.

நிைலயாைம ன்  வைகப்ப ம், ெசல்வநிைலயாைம, இளைம நிைலயாைம,

யாக்ைக நிைலயாைம என ( றள்,332. மணக் டவர ்உைர.);.

நிைலயாவாைர

 
 நிைலயாவாைர nilaiyāvārai, ெப. (n.)

நிைலவாைர பாரக்்க;see {mild-warai} (சா.அக.);

     [நிலாவைர → நிைலயாவைர.]

நிைலயாள்

நிைலயாள் nilaiyāḷ, ெப. (n.)

   நிைலத்த ேவைலயாள்; ப வான பணியாள்; permanent servant.

     "நிைலயாள் என் காட் "(ெத.க.ெதா.11;140.);.

     [நிைல + ஆள். நில் → நிைல.]

நிைலயாற்றல்

 
 நிைலயாற்றல் nilaiyāṟṟal, ெப. (n.)

   ெசயல் றன் க்க ஆற்றல்; potential energy.

     [நிைல + ஆற்றல்.]

நிைலயா -தல்

நிைலயா -தல் nilaiyāṟudal,    4 ெச. . . (v.i.)

   அைம தல்; to be {pacifiéd.}

     "வானவ நின்  நிைலயா னாரக்ள்' (கம்பரா. லபல.155.);.

     [நிைல + ஆ -,]
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நிைல -தல்

நிைல -தல் nilaiyiḍudal,    17 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நிைலநி த் -, பாரக்்க;see mial niruttu-

     "மால்சமயத்ைத மண்ேமல் நிைல ட்ட" (இ சமய.கட ள்வாழ்த் .2.);.

   2. அளந்த தல்; to determine, measure.

     "நிலங்க டாங்  நிைல ைன நிைல ட நிைனந்தான்" (கம்பரா.அேயாத் மந் ரப்.60);.

     [நிைல + இ  -,]

நிைல யற்ெபா ள்

நிைல யற்ெபா ள் nilaiyiyaṟporuḷ, ெப. (n.)

நிைலத் ைண (நன்.259. உைர.); பாரக்்க;see {nilas-f-final}

     [நிைல + இயற்ெபா ள்.]

நிைல ல்லாைம

 
 நிைல ல்லாைம nilaiyillāmai, ெப. (n.)

   உ ன்ைம,  ண்ண லாநிைல, ஐயப்பாட்  நிைல; uncertainty.

     [நிைல + இல்லாைம.]

நிைல லாசச்ம்

 
 நிைல லாசச்ம் nilaiyilāccam, ெப. (n.)

   வர  நாற்றங்கால் (யாழ்.அக.);; seed-bed where ragi in sown.

     [நிைல + இலாசச்ம்.]

நிைல ன்ைம

 
 நிைல ன்ைம nilaiyiṉmai, ெப. (n.)

நிைல ல்லாைம பாரக்்க;see {miai-y-lama}

     [நிைல + இன்ைம.]

நிைல

 
 நிைல  nilaiyīṭu, ெப. (n.)

   ஒன் ன் நிைலபற் ய ம ப் ; estimation valuation.

     [நிைல  → நிைல -]

நிைல ைடக்கட்ைட

 
 நிைல ைடக்கடை்ட nilaiyuḍaikkaḍḍai, ெப. (n.)

    ைளயாணி ( ன்.);; pivot.

     [நிைல + உைட+ கடை்ட.]
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நிைல ைடைம

நிைல ைடைம1 nilaiyuḍaimai, ெப. (n.)

   1. த ப்பா ,

 quality.

   2. உ ப்பா ைடைம; certainty, stability.

     [நில் → நிைல + உைடைம.]

 நிைல ைடைம2 nilaiyuḍaimai, ெப. (n.)

   எண் ( ளா.நி8;40.);; number.

     [நில் → நிைல + உைடைம.]

நிைல தல்

நிைல தல் nilaiyudal, ெப. (n.)

   நிைல ெப ைக; being stable or permanent.

     'ேதாற்ற ைடயனயா ம் நிைல த லவாந் தன்ைம' ( றள், அ . 34, அவதா.);.

     [நில் → நிைல → நிைல தல்.]

நிைல மல்

 
 நிைல மல் nilaiyumal, ெப. (n.)

   ெதாம்ைப (யாழ்ப்.);; a large basket for grain, kept stationary.

     [நில் → நிைல + உமல். உம் → உல் = ஒைலப்ைப, ஒைலக் ைட அ  ேபான்றைமந் ள்ள ெதாம்ைப.]

நிைல யரக்ட ள்

நிைல யரக்ட ள் nilaiyuyarkaḍavuḷ, ெப. (n.)

   உயரந்்தகட ள்; a high God.

     "மைலமகள் மகைன நின் ம தன் மடவரல் லமைல ைறத  றவரத்ம் மகளார ்நிைல யர ்
கட ணின் னிைணய  ெதா ேதம் பலர  மணமவர ்ப வ ெரனேவ" ( லப்.24;17.);.

     [நிைல யர ்+ கட ள்.]

நிைல ரல்

நிைல ரல்1 nilaiyural, ெப. (n.)

   ெப ரல்; thumb.

     [நில் → நிைல உல் → உர ்→ உரல்.உல் =  த் தல், ப த்தல். ஆள யைட யாளமாகப் ெப ரல் 
வரிைகையப் ப வதால் இப்ெபயர ்ெப ர க்  மா ற் .  த் தல்-ப த்தல். ைகவரிைக 
ஆளா க்  மா வ  மட் ன்  வாணாளி  வைர மாறாத்தன்ைமய  என்ப ம் க த் ற் 
ெகாள்ளத்தக்க .]

 நிைல ரல்2 nilaiyural, ெப. (n.)

நிலத் ற் ைதத்  ைவக் ம் ெபரிய ரல் (யாழ்.அக.);

 a large mortar. often junk in the ground.

ெத. நில ேரா .

     [நிைல + உரல்.]

நிைல க்காண் ( )

நிைல க்காண் ( )-தல் nilaiyurukkāṇṭuṇudal,    11 ெச. . . (v.i.)

   ப க் ப் ல் உள்ளப  பண்டங்கைள எண்ணிக் கணக் தல்; to check and verify the stock account.

பண்டாரஞ் ேசா ச்  பண்டாரப் ெபாத்தகப் ப  நிைல க்கண்  (ெத.க.ெதா.7;447.);.

     [நில் → நிைல =ப . உல் = ேதான் தல் உல் → உர ்→ உ , நிைல + உ  + காண்.]

1362

www.valluvarvallalarvattam.com 12444 of 19068.



நிைல

 
 நிைல  nilaiyuṟudi, ெப. (n.)

   இடஉ ப்பா ; ஓரிடத் ற் ெபா த்தப்பட்ட ெபா ள்; இைணத் க்கட்டப்பட்ட ெபா ள் 
பந்தயத் ட்டம் ெசய்யப்பட் ள்ள காலம்; fixture.

எந்தக் கட் ட ம் ட்டணி ல்ைல என்ற நிைல ையத் தைலவர ்இப்ேபா  தளரத்்  ட்டார.் 
(உ.வ.);.

     [நிைல + உ .]

நிைல ன் -தல்

நிைல ன் -தல் nilaiyūṉṟudal,    14 ெச. . . (v.i.)

   1. உ ப்ப தல்; to obtain a firm footing, become firmly settled in a place.

   2. மர த ய ேவ ன் தல்; to become firmly rooted, as a tree.

     [நிைல + ஊன் . நில்→நிைல.உவல் → உவன்  → ஊன் -]

நிைலெய -த்தல்

நிைலெய -த்தல் nilaiyeḍuttal,    4 ெச. .  (v.i.)

   ெப ைம ெபற்  ளங் தல்; to be in the zenith of one's fame.

     "நிைலெய த்  ெந நிலத்  நீ க்க" (கம்பரா.  ரப்்பநைக.101.);

     [நிைல + எ -,நில் → நிைல. உல் → எல் → எள்எ = ேமெல ,  க் , ெவளிப்ப த் , நீங் ,  ளங்  
ஒளி ,]

நிைலவரம்

நிைலவரம் nilaivaram, ெப. (n.)

   1. நிைலேப ; permanence, firmness.

   2. உ ; certainty, assurance. sureness.

     "வானகம் வ  நிைலவரம்" (இராமநா. அேயாத்.16.);.

   3. நிைலைம; state, condition, circumstances.

ெத. நிலவர .

     [நில் → நிைல → நிைல+வரம்.]

நிைலவரிசெ்சய் ள்

 
 நிைலவரிசெ்சய் ள் nilaivaricceyyuḷ, ெப. (n.)

நிைலவரி பாரக்்க;see {nilai-wari}

     [நிைலவரி+ெசய் ள்]

நிைலவாைக

 
 நிைலவாைக nilaivākai, ெப. (n.)

   ெச வைக; tinnevelly senna.

     [நிைல + வாைக]

நிைல -தல்

நிைல -தல் nilaiviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   மைனக்  வா ல்நிைல அைமத்தல் (இ.வ.);; to set up the door-frame of the main entrance of a house in 
Construction.

     [நிைல +  -.]

நில் → நிைல - கத நிைல.

1363

www.valluvarvallalarvattam.com 12445 of 19068.



நிைல ளக்

நிைல ளக் 1 nilaiviḷakku, ெப. (n.)

    த் ளக் ; lamp fixed to a stand, as in front of a temple.

     "நிைல ளக் .....  டந் லங் ம்" ( ைச.க ரத்்.75.);.

     [நிைல +  ளக் .]

நில் → நிைல = நிற்ைக ள் – (ஒண்ைமக் க த் ேவர)்;  ள் – ள –  ளங் - ளக்  (ேவ.க.3;135.);.

 நிைல ளக் 2 nilaiviḷakku, ெப. (n.)

   சட்ட ளக் ; lamp fixed to a stand. as in front of a lemple.

     [நி ல் → நி  ைல = க த  நி  ைல. நிைல +  ளக் .]

நிவ

நிவ1 nivattal,    12 ெச. . . (v.i.)

   1. உயரத்ல்; to rise;

 to be elevated;

 to become high.

     "மாக்கட னிவந் ெத த ஞ் ெசஞ்ஞா ற் க் க ைன" ( றநா.4.);.

   2. வளரத்ல்; to grow,

     "ஊரக்்கால் நிவந்த ெபா ம்ப ள்" (க த்.56.);.

   3. படரத்ல்; to spread.

     "ைபங்க  நிவந்த பல  னிழல்" ( பாண்.43.);.

   4. ேமலாதல்; to be exalted, distinguished.

     "நிலமகள் கணவன் ேவந்தர ் ழாத் ைட நிவந் ந்தான்" ( வக.2566.);.

   5. ேமல்வ தல்; to swell, overflow inundate.

     "நிவந்த  நீத்தம்" (பரிபா.12;34.);.

   6. ேதான் தல்; to appear, occur, arise.

     "உண்ணிவந்த க த்  ணரந்்தனன்". (கம்பரா. நகரநீ்ங் .229.);.

க. ெநக .

 நிவ2 nivattal,    12 ெச. . . (v.i.)

   ஓ தல்; to run

     " ள் ற  ெவா ந்த மயங் கள்ளற் க ச் ரம் நிவக் ம் இ ஞ் ைற இ ளி (நற்.63.);.

 நிவ3 nivattal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நீரின்ேமல் வ தல்; to come upon water.

     "இ ஞ்ேசற் ரைள அலவள் நிவப்ப வழங் நர ்இன்ைம ற் பாடான்றன்ேற"(அகநா.350.);

நிவக் ம்

நிவக் ம் nivakkum,  .எ. (adv.)

உயரந்்த, to be high.

     "பாசைட நிவந்த கைணக்கால் ெநய்தல்" ( ந்;9);.

     "கான யாைன ைக  ப ங்கைழ ென  ண் ன் நிவக் ம்" ( ந்;54.);.

     [நிவ → நிவக் ம்.]
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நிவகம்

 
 நிவகம் nivagam, ெப. (n.)

    ட்டம் (உரி. நி.);; company, multitude, assembly, flock.

 நிவகம் nivagam, ெப.(n.)

    ட்டம் (உரி.நி.);; company, multitude, assembly, flock.

     [Skt. ni-vaha → த. நிவகம்.]

நிவந்

நிவந்  nivandu,  .எ. (adv.)

   உயரந்் ; high.

     "என்றவ னிைசெமா  ேயத்தக் ேகட்டதற் ெகான் ய மாதவ யர் ைச ேயாங்  நிவந்தாங் 
ெகா ழ நீணிைல நீங் ப் பவந்த  பாசங் க ந்  ெக ெகன்" ( லப்.10;208.);.

     [நிவ → நிவந் ]

நிவந்ேதாங் யர்

நிவந்ேதாங் யர ்nivandōṅguyar,  .எ (adv.)

    க ஓங்  யரந்்த; to be high. to be very highly.

     "பயந்ேதாளி க்கண் கைளந்த ள்ளின் நிவந்ேதாங் யரெ்கா ச ்ேசவேலாய்" (பரிபா 3;17.);.

     "நிவந்ேதாங் யமத்  நீலப்ைபஞ் ைனப் பயந்ேதா ெரன்ப ப மத் ப் பாயல்" (பரிபா.5;48.);.

     [நிவந்  + ஒங்  + உயர.்]

ஒ ெபா ட்பன்ெமா

நிவப்

நிவப்  nivappu, ெப. (n.)

    கழ்; repute.

     " கழ்,  றப்  லவர ்ெசந்நாப் ெபா ந் ய நிவப் ன் ெபா ற் ெறன்றல் ேபா லா ங்  ம ைரத ்
ெதன்றல் வந்த  காணீர"் ( லப்..13;130.);.

     "உயரச்்  மைலகண்டன்ன நிைல னர ்நிவப் ன்" (நற்.60.);.

நிவப் த் க்

நிவப் த் க்  nivapputtukku, ெப. (n.)

   ஐஞ் ள்ள இைசப்பாட்  ( லப். 3;16, உைர.);; a stanza of five feet.

     [நிவ → நிவப்  + க் .]

     "ஒ ர ்ெசந் க் ர ்மதைல,  ச் ர ் ணி  நாற் ர ்ேகா ல், ஐஞ் ர ்நிவப்பா ம ர ்கழாஅேல 
எ ர ்ெந ந் க் ெகன்மனார ் லவர"் ( லம் 3;16. உைர.);

   எ வைகத் க் ;   1. ெசந் க் .

   2. மதைலத் க் .

   3.  ணி த் க் .

   4. ேகா ற் க் .

   5. நிவப் த் க் .

   6. தழற் க் .

   7. ெந ந் க் .

நிவம்

நிவம் nivam, ெப. (n.)

   ேதாண்ேமல்;(நாம. ப.583.);; top of the shoulder

     [நிவ → நிவம்]
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நிவர்-தல்

நிவர-்தல் nivartal,    2 ெச. . , (v.i.)

ஒங் தல்;( வ். இரண்டாந். வந்;78.);.

 to highly.

     [இவர ்→ நிவர-்,]

நிவர்த்ததாளம்
நிவரத்்ததாளம் nivarttatāḷam, ெப. (n.)

   ஒன்ப  தாளதெ்தான்  (பரத.தாள.6.);; a variety of time-measure, one of nava-talam, (q.v.);.

நிவைர

 
 நிவைர nivarai, ெப. (n.)

   கன்னி (யாழ்.அக.);; a maiden

     [நவைர → நிவைர;நவைர = இளைம;  → நா  = இளைம;  →   → ந  → நா  → நாற் . நாற்  
= இளம்ப ர.் ந  → நவ → நவைர → நிவைர.]

 நிவைர nivarai, ெப.(n.)

   கன்னி (யாழ்.அக.);; a maiden.

     [Skt. ni- {} → த.நிவைர.]

நிவ -தல்

நிவ -தல் nivaṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெபா யாதல் (அக.நி.);; to be powdered.

   2. ெமாய்த்தல் (ச .);; to swarm, gather thick.

     [நீ  → நிவ  நீ  = ெபா  நீ தல் = ெபா யாதல்.]

நிவா

நிவா nivā, ெப. (n.)

   ந நாட் ற் ெசல் ேமா ரா ; a river in {nadunadu.}

     "ெப நீர ்நிவா ந் "( வ்.ெபரிய .329.);.

     [நிவ + ஆ.]

நி

 
 நி  nivi, ெப. (n.)

   மாமரம் (சங்.அக.);; mango tree.
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நிழத்

நிழத் 1 niḻddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  ன் ள்ள நிைல னின் ம் தல் (ெதால்.ெசால்.330.);; to ware, decrease;

 to be Reduced.

     "நிலவைரயல்ல னிழத்த" (பரிபா.10.3.);.

     [நில் → நில → நிழல் → நிழற்  → நிழற்  + நிழத் -,]

 நிழத் 2 niḻddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ன்ற த்தல்; to reduce. as by eating.

     "வாய்ம த் ம் ன நிழத்த ன்" ( ஞ் ப்.157.);.

   2. இல்ைலயாக் தல்; to cause to disappear;

 to lose;

 to be deprived of.

     "அ  மாமைழ நிழத்த ம்" (ெபா ந.235.);.

     [நில் → நில → நிழல் → நிழற்  → நிழத் .]
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நிழல்

நிழல்1 niḻltalniḻṟṟal,    3 .ெச. . . (v.i.)

   1. சாைய ழ்த்தல்; to cost shadow;

 to shadow.

     'வண் ந் ேதன்க  நிழன் பாட' ( வக.1270.);.

   2. காப்பாயைமதல்; to give shelter.

     'ஏேராரக்்  நிழன்ற ேகா ைன' ( பாண்.233.);.

   3. ஒளி ெசய்தல்; to shine.

     'ெநய்த்தைல க ங் ழ னிழன் ' ( வக.1101.);.

   4. ப வ தல்; ( ர ப த்தல்); ( ன்.);; to be reflected, as an image.

     [ ல் → ெநல் → நில் → நில → நிழல்] (ேவ.க.3;22.);.

 நிழல்2 niḻl, ெப. (n.)

   ஒளி; light.

     "நிழன் மணி" ( வக.321.);.

     'நிழல் காென ங்கனின்ற மன்ற ம்' ( லப் 5;127.);.

     [நில் → நிழ → நிழல்.]

 நிழல்3 niḻl, ெப. (n.)

   1. சாைய; shade, shadow.

     "நாணிழற் ேபால" (நால ,166.);.

   2. ப வ வம் ( ர  ம்பம்);; image, reflection, as in a mirror.

     "நிழேனாக் த் தாங்கல் ம ழ் ங் " ( வக.2790.);.

   3. அச்  ( ன்.);; type. representation, counterpart.

   4. ஒளி; lustre.

     "நிழல்கா ென ங்கல்" ( லப்.5;127.);.

   5.  ளிரச்்  ( டா.);; coolness.

   6. அ ள்; grace, favour, benignity.

     "''தண்ணிழல் வாழ்க்ைக" (பட் னப்.204.);.

   7. நயன்ைம;( ங்.);; justice.

   8.  க டம்; protection, asylum, refபge.

   9. இடம்; place.

     "நீ  நிழ ம்" (நல்வ .21.);.

   10. இடம் ( டா.);; wealth, prosperity, affluence.

   11. மரக்ெகாம்  (அக.நி.);; branch of a tree.

   12. ேநாய் (அக.நி.);; disease, ailment.

   13. ேபய்; devil.

   ம. நிழல், நிழ க்க (எ ரஒ்ளி வ தல்);;   க. ெநழல், ெநரள், ெநள் ;   ெத. நிட;    . ெநெர , 
ெர ;   ேகாத. ெநால்;    . ெநச;்    ட. ெநள;   ெகாலா. நீண்ட;   நா. நீண்ட;   பர.் நீ ;   கட. 

நிகர;்   ேகாண். நிரா;பட. நா .

     [ ல் → நில் → நில→நிழல் (ேவ.க.3;22.);.]

 நிழல்4 niḻl, ெப. (n.)
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நிழல்கான்மண் லம்

நிழல்கான்மண் லம் niḻlkāṉmaṇṭilam, ெப. (n.)

   கண்ணா ; mirror, as having a reflecting surface.

     "நிழல்கான் மண் லந்த தம்ெம ர ்நி த் " ( லப்.28;30.);.

     [நிழல் + கால் + மண் லம்.]

நிழல்நாவல்

 
 நிழல்நாவல் niḻlnāval, ெப. (n.)

நிழனாவல் பாரக்்க;see {ոllaրaval}

     [நிழல் + நாவல்.]

நிழல் -தல்

நிழல் -தல் niḻlviḻudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   நிழல் தல்; to cast a shadow, to shade.

     [நிழல் +  -,]

நிழலடங் ம்ெபா

நிழலடங் ம்ெபா 1 niḻlaḍaṅgumboḻudu, ெப. (n.)

   1. உச் ப்ெபா ; noon.

   2. க ரவன் ேதாற்றத் ற்  ற்ெபா ; ைவகைற.

     [நிழல் + அடங் ம் + ெபா .]

தன் நிழல் தன் கால ேலேய அடங் ம் ேநரம்.

 நிழலடங் ம்ெபா 2 niḻlaḍaṅgumboḻudu, ெப. (n.)

   மைலயந் ; dusk.

     [நிழல் + அடங் ம் + ெபா ]

நிழல் = ஒளி, ெவளிசச்ம். ெவளிசச்ம் அடங் ம் மாைலேநரம்.

நிழலாட்டப்பாைவ

நிழலாட்டப்பாைவ niḻlāṭṭappāvai, ெப. (n.)

   ேதாற்பாைவக் த்  (நாடகத்த ழ். பக்.9.);; puppet show.

     [நிழல் + ஆட்டம் + பாைவ.]
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நிழலாட்டம்

நிழலாட்டம்1 niḻlāṭṭam, ெப. (n.)

   1. ஆள் நடமா வதால் ஏற்ப ம் நிழ ன் அைச ; movement of a person's shadow.

     ' க்ெகாண்  வந்தாரே்பானார ்நிழலாட்டம் பாரத்் க்ெகாண்  டக்ைக ேல' 
( வ்.ெபரியாழ்.2.5.3.வ்யா. பக்.340.);.

   2.  ைகப் படங்களின் அைச களாலைமந்த காட் ; cinema.

   3. ேதாற்பாைவயாட்டம்; a kind of puppet show.

     [நிழல் + ஆட்டம்.]

     [ ல் → நில் → நில →நிழல். ஆ  - ஆட்டம். ஆ தல் -அைசதல். ஆ  + அம் - ஆட்டம். அம்- ெசால்லாக்க 
ஈ .]

 நிழலாட்டம்2 niḻlāṭṭam, ெப. (n.)

   1. மங் னபக்கம் ( ன்.);; Shade in painting.

   2. மா ரி ( ன்.);; typical representation.

   3.ெமய்ம்ைமயற்ற  ( ன்.);; a mere phantom.

     [நிழல் + ஆட்டம்.]

நிழலா

நிழலா 1 niḻlāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெதளி ன் த் ேதான் தல்; to appear vaguely;

 to be overshadowed by something.

வற்கடத்தால் மக்கள் படப்ேபா ம் ன்பம் என்கண் ன் நிழலா ய . (உ.வ.);. ேசாகம் நிழலா ம் 
கம் கண்ேடன். (உ.வ.);.

     [நில் → நிழல் + ஆ -,]

 நிழலா 2 niḻlāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. எ ெராளித்தல் ( ர ம்பம்); ேதான் மா த்தல்; to be reflected.

   2. ப வ வம் ( ர ம்பம்); ேதான் மா த்தல்; to be reflective, as a Surface.

வர ்நிழலா ற . (உ.வ.);.

   3. நிழல்மட் ம் ெதரி ம்ப  பாரை்வ ன் தல்; to be dim in sight, as eyes.

கண் நிழலா ற . (உ.வ.);.

     [நிழல் + ஆ -.]

நிழ

நிழ  niḻli, ெப. (n.)

   1. ஒளி ( வா.);; luster; light.

   2. நயன்ைம ( ங்.);; virture, morality.

   3. காற்  ( ங்.);; wind.

   4. ேநாய் ( டா.);; disease.

     [நிழல் → நிழ .]

நிழ டா ளக்

 
 நிழ டா ளக்  niḻliṭāviḷakku, ெப. (n.)

   நிழ டாத ழ் ளக் ; astral lamp.

     [நிழல் + இடா +  ளக் .]
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நிழ -தல்

நிழ -தல் niḻliḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. நிழைலக் ெகா த்தல்; to casta shadow;

 to shade.

   2. எ ெராளித்தல் ( ர ப த்தல்); ( ன்.);; to be reflected.

   3. ஒளி தல்; to throw light or lustre.

     "நிழ  ண்டலம்" (கம்பரா. ைலக்.43);.

     [நிழல் + இ -,]

நிழ -தல்

நிழ -தல் niḻludal,    3 ெச. . . (v.i.)

நிழல்2 - பாரக்்க;see {nilal-,}

     [நிழல் -, → நிழ -,]

நிழ லரத்்தல்

 
 நிழ லரத்்தல் niḻlularttal, ெப. (n.)

   நிழ ல் ம ந்  த யைவகைள உலர ைவக்ைக; drying in the shade. as medicines..

ெவள்ைளத் ணிைய ெவ த்  நிழ லரத்்தலாக உலரத்் னால் மங்காமல் இ க் ம். (உ.வ.);.

     [நிழல் + உலரத்்தல்.]

நிழெலா க்

 
 நிழெலா க்  niḻlodukku, ெப. (n.)

   இைளப்பா தற் ரிய நிழ டம் (யாழ்.அக.);; Shade cover or retreat.

     [நிழல் + ஒ க் .]

     [நில் → நில → நிழல். ஒ க்கம் → ஒ க் . ஒ க்கம் = இடம்.]

நிழேலா தல்

நிழேலா தல் niḻlōṭudal, ெப. (n.)

   1. நிழல் நீ ைக; lengthening of a shadow.

   2. க ரவன் மைற  ெந ங் ைக; approach of Sunset.

     [நிழல் + ஒ தல்]

க ரவன் மைற ங்காலத் , தைர ல் ெபா ளின் நிழல் உசச்மாய் நீண் க் ம். அதைனேய 
நிழேலா தல் என்றனர.் (ஒ தல்-நீ தல்.);

நிழற் ைட

 
 நிழற் ைட niḻṟkuḍai, ெப. (n.)

   ேபாக் வரத்ைத ஒ ங் ப த் ம் காவல க்  அல்ல  நி த்தத் ல் காத் க் ம் பயணிக க் ) 
நிழல் த வதற்காக வட்டமான அல்ல  நீள் ெசவ்வகக் ைர ைடய அைமப் ; shelter for the traffic police or 
for the passengers at a bus stop.

நிழற் த்

 
 நிழற் த்  niḻṟāttu, ெப. (n.)

   பாைவ ன் நிழைலத ் ைர ல் ழச ்ெசய்  நடத் ம் ஆட்ட வைக; shadow play.

     [நிழல் +  த் .]
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நிழற்சரி

நிழற்சரி  niḻṟcarivu, ெப. (n.)

   1. நிழ ன் சாய் ; declining of a shadow.

   2. சா ங்காலம்; evening.

     [நிழல் + சரி .]

நிழற்சாய்ப்

 
 நிழற்சாய்ப்  niḻṟcāyppu, ெப. (n.)

நிழெலா க்  ( ன்.); பாரக்்க;see {nlalOdukku.}

     [நிழல் சாய்ப் .]

நிழற்சாய்

 
 நிழற்சாய்  niḻṟcāyvu, ெப. (n.)

நிழெலா க்

     [நிழல் + சாய் .]

நிழற் ங்

நிழற் ங்  niḻṟcuruṅgi, ெப. (n.)

    வைக;(அ . ந்.1480.);; a kind of plant.

     [நிழல் +  ங் .]

நிழற்ெசய்-தல்

நிழற்ெசய்-தல் niḻṟceytal,    1.ெச. . . (v.i.)

   1. சாய்ைக தல்; நிழற்ப த்தல்; being in the shade, as in jurious to plants.

   2. மந்தாரம் ேபா தல்; to be clouded to rain.

     [நிழல் + ெசய்-,]

நிழற்படக்க

 
 நிழற்படக்க  niḻṟpaḍakkaruvi, ெப. (n.)

   நிழற்படெம க் ம் க ; camera.

     [நிழற்படம் + க .]

நிழற்படச் ள்

 
 நிழற்படச் ள் niḻṟpaḍaccuruḷ, ெப. (n.)

   நிழற்படெம க்க உத ம் படச் ள்; film roll.

     [நிழற்படம் +  ள்]

நிழற்படத்தாள்

 
 நிழற்படத்தாள் niḻṟpaḍattāḷ, ெப. (n.)

   நிழற்படச ் ளில் ப  ெசய்த காட் ையப் படமாகஆக்கப் பயன்ப ம் ஒ வைகத ்தாள்; paper used 
for printing the image from the negative.

     [நிழற்படம் + தாள்.]
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நிழற்படம்

 
 நிழற்படம் niḻṟpaḍam, ெப. (n.)

   ஒ காட் ந்  அல்ல  உ வத் ந்  வ ம் ஒளிைய ஆ கள் ெபா த்தப்பட்ட ஒ  
க ன் லம் ைகப்படச ் ளில் ப  ெசய்  ேவ யல் மாற்றங்க க்  உள்ளாக் ப் 
ப ெய க்கப்ப ம் படம்; photograph.

     [நிழல் + படம்.]

ைகப்படம் என்  ன்னர ்ெமா  ெபயரக்்கப்பட்ட நிழற்படம் இக்கால் ஒளிப்படம் என்  
ெபயரத்் ைரக்கப் ப வ  ெசம்ைமவ வமா ம்.

நிழற்ப ர்

 
 நிழற்ப ர ்niḻṟpayir, ெப. (n.)

   நிழற் ழ் ைள ம் ப ர ்(இ.வ.);; crops growing in the shade of trees.

     [நிழல் + ப ர.்]

நிழற்பா

 
 நிழற்பா  niḻṟpāṭu, ெப. (n.)

   நிழல் ப ைக (யாழ்ப்.);; being in the shade as injurious to plant.

     [நிழல் + பா  நில்→நில→நிழல். ப →பா ]

நிழ ல் ப ர ்வளரந்்  பயன் த வ ல்ைல. அத்தைகய நிழல் ம் ப ைய ைள நிலத் ன் 
நிழற்பா  என்றைழப்பர.்

நிழற்பாைவ

 
 நிழற்பாைவ niḻṟpāvai, ெப. (n.)

    ைரச ் ைல ல் சாயல் ம்ப  ைவத்  ஆட் ம் பாைவ ( ன்.);;  ைரச ் ைலக் ள் ட்டாட் ம் 
பாைவ; puppet whose image is projected on a screen.

     [நிழல் + பாைவ.]

நிழற் -த்தல்

நிழற் -த்தல் niḻṟpiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

நிழற்ப -தல் பாரக்்க;see {miarpadப,}

     [நிழல் +  -,]

நிழற்ேபா -தல்

நிழற்ேபா -தல் niḻṟpōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

நிழ - பாரக்்க;see {nialdu}

     [நிழல் + ேபா -,]

ேபாக் →ேபா .

நிழற்றல்

நிழற்றல்1 niḻṟṟal, ெப. (n.)

   நிரம்பா ெமன்ெசால் ( வா.);; lisping, as of children.

     [ ழற்  → நிழற்  → நிழற்றல்.]

அல் ற் தெ்தா ற்ெபயர.்

 நிழற்றல்2 niḻṟṟal, ெப. (n.)

   நிழல் ழசெ்சய்தல்; to shade.I

     [நிழ → நிழற்றல்.]

இ  ற ைன வ வம்.
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நிழற்றாங்கல்

 
 நிழற்றாங்கல் niḻṟṟāṅgal, ெப. (n.)

   பந்தல் (நாஞ்.);; a temporary shed a pandal.

     [நிழல் + தாங்கல்.]

நிழற்

நிழற் 1 niḻṟṟudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ஒளி தல்; to shed radiance.

     "ப ம்ெபான ரிைழ ைபய நிழற்ற" (ஐங் . 74.);.

     [நிழல் → நிழற்  -,]

 நிழற் 2 niḻṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நிழற்ெசய்தல்; to shade,

     "ெகால்களிற்  ைசக் ெகா  ம்  நிழற் ம்" ( றநா. 9.);.

   2. காத்தளித்தல் ( ன்.);; to protect, defend.

   3. மணி த யன அ த்தல்; to ring as bells.

     "ெந நா ெவாண் மணி நிழற் ய ந நாள்" ( ல்ைலப். 50.);.

     [நிழல் → நிழற்  -, ]

 நிழற் 3 niḻṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அடங் தல் ( ல்ைல. 50. உைர.);; to be still. Calm.

     [நிழல் → நிழற் -, ]

நிழ -தல்

நிழ -தல் niḻṟudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒளி தல்; to shine.

     " ண்சக்கர நிழ  ெதால்பைடயாய்" ( வ்.  வாய். 6. 2. 5.);.

     [நிழல் → நிழ -, → நிழ -,]

நிழன்ற

 
 நிழன்ற niḻṉṟa,  .எ. (adv.)

   நிழல் ெசய்த; to make a shade.

     [நிழல் → நிழன்ற]

நிழனாவல்

 
 நிழனாவல் niḻṉāval, ெப. (n.)

    வைக (யாழ்.அக.);; a kind of Shurb.

     [நிழல் + நாவல்.]

1374

www.valluvarvallalarvattam.com 12456 of 19068.



நிற்க

நிற்க niṟka,  யங். . (opt.v.)

   1. இயங் க் ெகாண் க் ற அல்ல  நடந்  ெகாண் க் ன்ற ஒ வைர நிற்க ைவக்கக் ம் 
ஏவற் ெசால்; a word used to stop the person, who walking or doing.

   2. அமரந்் க் ற ஒ வைரேயா பலைரேயா ேநாக்  எழச ்ெசால் ம் ஏவற்ெசால்; a word used to stand 
up the person, who in sitting down.

   3. ேபாக் வரத்ைதக் கட் ப்ப த் ம் காவல் ைற னர ்ைக ல் காட் நி த் ம் வட்டப்பலைக ல் 
எ க் ம் ெசால்; a Word on the sound board used to show and control by the traffic police man.

   4. (மட ல்);

   ஒ  ெசய்  வைடந்  அ த்த  ெதாடங் ற  என்பைதத் ெதரி க்கப் பயன்ப ம் ெசால்; a 
Connective used mostly in letters to indicate the ending of a subject and the beginning of another. நீ ேசலம் ெசன்  
ேசரந்் ப்பாய். நிற்க. இங்  ேநற்  ெபய்த ெப மைழ ல் ஆற் ல் ெவள்ளம் கைர ரண்  ஓ யதால் 
நம  ஊர ்ஏரி நிைறந் ட்ட .

நிற்காங்

 
 நிற்காங்  niṟkāṅgu, ெப. (n.)

நி வா  பாரக்்க;see {miruval. }(சா.அக.);.

நிற் ண்
நிற் ண்  niṟkuṇṭi, ெப. (n.)

   ெநாச்  மரம் (ைதலவ. ைதல. 16);; stalked leaflet chaste tree.

நிற்ைக

 
 நிற்ைக niṟkai, ெப. (n.)

   நிற்றல் (பழமைல யந்தா );; standing.

     [நில் → நில்ைக= நிற்ைக ]

நிற்ப

 
 நிற்ப niṟpa, ெப. (n.)

 immovable as the vegetable kingdom.

     [நில் - நிற்பன - நிற்ப, கைடக் ைற. ]

நிைலத் ைண, இயங் ைண எ  ரண்ட ள் இயங்கா  ஒரிடத்  நின்  வளரந்்  ம ம் 
நிைலத் ைணையக் க் ம் ெசால்.

நிற்ப

நிற்ப  niṟpadu, ெப. (n.)

   நிைலத் ைண; the immovables, as the vegetable kingdom.

     "நிற்ப ஞ் ெசல்வ  மாேனான் காண்க" ( வாச. 3. 53.);.

     [நீள் → நிள் → நில். (ேவ.க. 343.); நில் - இடம் ெபயரா . நிற்ப  - இடம் ெபயரா ப்ப . ஒரிடத் ல் 
நிைலயாக நிற்ப .]

நிற்பன

நிற்பன1 niṟpaṉa, ெப. (n.)

   இயங்காதன;(நிைலத் ைண);; immovable.

அ  மர த யன.

     "உல னிைட நிற்பன  நடப்பன  ெந னிந்த" (இராமா. மாரிசன்வைத. 2.);

     [நில் → நில்பன → நிற்பன. ]

 நிற்பன2 niṟpaṉa, ெப. (n.)

நிற்ப பாரக்்க see {ոirpa.}

     [நில் → நிற்பன]
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நிற்பாட்டம்

நிற்பாட்டம் niṟpāṭṭam, ெப. (n.)

   1. நி த் ைக (இ.வ.);

 delay, stop.

   2. ேநராக நட்  ைவக்ைக; setting up, erecting.

   3. சாரமரத் ல் நாட் ம் ெகாம்  (ெசன்ைன);; post setup in scaffolding.

     [நீள் → நிள் → நில். நில் → நிற்  → நிற்பாட்  → நிற்பாட்டம்.]

நிற்பாட்

நிற்பாட் 1 niṟpāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நி த் தல்; to leave, as an employment;

 to stop, as a carriage.

இறங்க ேவண் ய நி த்தம் வந் ட்ட  வண் ைய நிற்பாட்  (உ.வ.);.

   2. காலந் தாழ்த் தல்; to delay, procrastinate.

   3. ேநராக ந தல் (ெசன்ைன);; to setup, erect, as posts in sacffolding.

     [நிற் +ஆட் .]

நீள்→நிள்→நில். நில்→நிற் →நிற்பாட்  (ேவ.க. 3;46.);.

 நிற்பாட் 2 niṟpāṭṭu, ெப. (n.)

   நி த் ைக; Stopping.

     [நில்→ நிற் →நிற்பாட் .]

நிற்பா

 
 நிற்பா  niṟpāṭu, ெப. (n.)

   நி த் ைக; stopping.

     [நில்→ நிற் →நிற்பாட் →நிற்பா .]

நிற் ன்

 
 நிற் ன் niṟpiṉ,  .எ. (adv.)

   நின்றால்; same position or condition.

     [நிற்  → நிற் ன்.]

நிற்

நிற்  niṟpu, ெப. (n.)

   நி த் ைவப் ; ceasing, stopping.

     [நில் → நிற்  (ேவ.க. 3;46.);.]

நிற்றம்

நிற்றம் niṟṟam, ெப. (n.)

   நிைலப் ; standing. staying.

     [நில் → நிற்றம்.]

ஒ.ேநா. ெவல் → ெவற்றம். ெகால் →ெகாற்றம் (ேவ.க.3.46.);.

1376

www.valluvarvallalarvattam.com 12458 of 19068.



நிற்றல்

நிற்றல்1 niṟṟal, ெப. (n.)

   நிற்ைக; staying.

     "அவற்ெறா  வணி நிற்ற  ரித்ேத" (ெதால். எ த் . 177.);.

     [நில் → நிற்  = நிற்றல்.]

   ஒ.ேநா;நில் → நிற்றம்.

ெகால் → ெகாற்றம்.

ெவல் → ெவற்றம்.

நிற்றம் → நிற்றல்.

நில் + தல் - நிற்றல் எனி மாம்.

 நிற்றல்2 niṟṟal, ெப. (n.)

   ஒ தல்; cease.

     [நில்+ தல்.]

 நிற்றல்3 niṟṟal, ெப. (n.)

   1. நின்  ெகாண் க் ம் நிைல; standing position

   இ க்ைக (ஆசன); வைக; sitting posture.

நிற்ற த்தல் டத்த னடத்த ெலன் ெறாத்த நான்  ெனால்காநிைலைமெயா ன்பம் பயக் ஞ் சமய 
த ய அந்த ல் றப் னாசன மா ம். ( லப். 14;11. உைர.);.

நிற்ற ம்

நிற்ற ம் niṟṟalum,  .எ. (adv.)

நித்த ம் பாரக்்க; see nitalum.

     " ணபத் ரன்றாள் நிற்ற ம் வணங் " ( டா. 7. 76.);

     [நித்தல் → நிற்றல்→நிற்ற ம்.]

நிற் கா

 
 நிற் கா niṟṟikā, ெப. (n.)

    ற்ேறலம்; small cardamom. (சா.அக.);.

நிற-த்தல்

நிற-த்தல் niṟattal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1. நிறம் த்தல்; to take on colour as fruits or leaves to be tinged as flowers.

     'நிறத்தகாய்'.

   2. நிறம் ற் தல்; to deeper in Colour.

   3.  ப்ெபா ேபா  இ த்தல்; to be distinguished, brilliants to be bright and fresh in appearance.

     'சத் வ ணப் றப் னர ் ேம னிறத்  வாழ்வ ' (ஞானவா. .1.);.

   4. பயனளித்தல்; to have effect.

நான் ெசய்தெதான் ம் நிறக்க ல்ைல. (உ.வ.);.

     [நில் → நிற-,]
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நிறக்க ர்

 
 நிறக்க ர ்niṟakkadir, ெப. (n.)

   வண்ண ைடய க ர;் colour ray.

     'வான ல் ஏ  நிறக்க ரக்ைளக் ெகாண்ட '. (உ.வ.);.

     [நிறம் + க ர.்]

நிறக் மஞ்சள்

 
 நிறக் மஞ்சள் niṟakkumañjaḷ, ெப. (n.)

   கப்  மஞ்சள்,   மஞ்சள்; turmeric (சா.அக.);.

     [நிறக் ம் + மஞ்சள்.]

நிறக்

 
 நிறக்  niṟakkuruḍu, ெப. (n.)

    ப் ட்ட ல வண்ணங்கைள உணர யலைம; unable to distinguish certain colour; colour-blind.

     [நிறம் +  .]

நிறக்

 
 நிறக்  niṟakkuṟiyīṭu, ெப. (n.)

   வண்ணத்தால் க்கப்ப ம் ஒ  உக் ; colour code.

     [நிறம் +  .]

நிறக்ேக

நிறக்ேக  niṟakāṭu, ெப. (n.)

    கழ்க் ைற ; loss of repute.

     'இவேனா  சம்பந் க்ைக நிறக்ேகடாம்' (ஈ , 4. 9. 3.);.

     [நிறம் + ேக . நிறம் -  கழ். ெக →ேக →அ ,  ைற .]

நிறங் ணம்

 
 நிறங் ணம் niṟaṅguṇam, ெப. (n.)

   இயல்  ( ன்.);; characteristics, traits of character. Properties.

     'நிறங் ணம ந்  உறவா ' (பழெமா );.

நிறங்ெகா

நிறங்ெகா 1 niṟaṅgoḍuttal,    4 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1. நிற ட் தல்; to tinge. give colour.

   2. நிற ைடத்தாதல்; to be coloured, have a colour.

   3. ேமனியாதல்; to be sleek, smooth, plump, as a person in health.

     [நிறம் + ெகா  -,]

 நிறங்ெகா 2 niṟaṅgoḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒளிரச ்ெசய்தல்; to give lustre, brilliance, as to an occasion.

     [நிறம் + ெகா  -,]
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நிறஞ்சனா

 
 நிறஞ்சனா  niṟañjaṉātimūli, ெப. (n.)

    வ ள ; shivas basil-ocimum hirsutum. (சா.அக.);.

நிறஞ்ேசா

 
 நிறஞ்ேசா  niṟañjōti, ெப. (n.)

   மரமஞ்சள்; tree turmeric-coscinium fenestratum. (சா.அக.);.

     [நிறம் + ேசா .]

நிறத்தகண்காரி

 
 நிறத்தகண்காரி niṟattagaṇgāri, ெப. (n.)

    ண் மணி,  ன் மணி; wild licorice-abrus precatorius. (சா.அக.);.

நிறத்தைக

நிறத்தைக niṟattagai, ெப. (n.)

   நிறவழ ; handsome body.

     "  கயந்தைல ந்நான்  ழ த்ேதர ்ஞா ற்ேறர ்நிறத்தைக நளினத் ப் ற ைய". (பரிபா. 
5;12.);.

     [நிறம் + தைக.]

நிறநீக்

 
 நிறநீக்  niṟanīkki, ெப. (n.)

   வண்ணம் ேபாக் ; bleaching powder.

     [நிறம் + நீக் .]

நிறப் றழ்ச்

 
 நிறப் றழ்ச்  niṟappiṟaḻcci, ெப. (n.)

   வண்ணத் னால் உண்டா ற நிைல னின்  ல தல்; chromatic aberration.

     [நிறம் +  றழ்ச் .]

நிறப்ெபயரச்்

 
 நிறப்ெபயரச்்  niṟappeyarcci, ெப. (n.)

   நிறம் மா ைக; change of colour.

     [நிறம் + ெபயரச்் .]

நிறப்ேப ப்

 
 நிறப்ேப ப்  niṟappētippu, ெப. (n.)

நிறப் ெபயரச்்  பாரக்்க;see {mira-p-peyarcci}

     [நிறம் + ேப ப் .]
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நிறம்

நிறம்1 niṟam, ெப. (n.)

   1. வண்ணம்; complexion, colour.

     "நிறங்ெகாள் கண்டத்  நின்மலன்" (ேதவா. 370;4.);.

   2. சாயம்; dye, tincture.

   3. இயல் ; quality, property, temper, nature.

     " ன்னிறவா தல்" ( க்ேகா.58.);.

   4. ஒளி ( டா.);; light, luster.

     "நிறப் ெப ம் பைடக்கலம்" (கம்பரா. ைதல. 30.);.

   5.  கழ்; fame. reputation.

     'இவேனா  சம்பந் க்ைக தரமன் ;நிறக்ேகடாம்' (ஈ . 4. 9. 3.);.

   6. இைச (ஈ , 2. 6. 11.);; harmony in music.

   7. மார் ; bosom. Breast.

     "ெசற்றார ்நிறம்பாய்ந்த கைண" (க த். 57.);

   8. ந டம்; middle place.

     "கட ற் நிறஞ்ேசர ்மத் ன்" ( மந். 2313.);.

   9. உ ரந்ிைல (அக.நி.);; vital spot.

   10. உடல்; body.

     "ெமல் யைல மல்லற் றன்னிற ெமான்  த்  நின்ேறான்" ( க்ேகா. 58.);.

   11. ேதால்; skin.

     " நிறக் கவசம்" ( றநா. 13;2.);.

   க. ெநற;   ெத. ெநற  (மந்தனம்);; . ெநர

ேகாண். (ஆண் லங் ன் றப் ப் );

     [நில் → நிைர → நிைற = நிைறதல் = நிைறந் த்தல். நிைற → நிறம் = வண்ணம் நிைறந் க் ம் 
நிைல.]

 நிறம்2 niṟam, ெப. (n.)

   1. இயற்ைகயாக அைமந்  அல்ல  ெசயற்ைகயாக ஊட்டப் பட்  ஒளி ன் உத யால் கண் க் த் 
ெதரி ம் க ப் ,  வப் , மஞ்சள் ேபான்ற வற் ன் ெபா ப் ெபயர;் colour.

லங்  க க்  மாந்தரக்ைளப் ேபால் நிற ேவ பாடை்ட அ ம் ஆற்றல் இல்ைல. (உ.வ.);.

   2. (உடல் நிறத்ைதக் க்ைக ல்); க ப்  அல்லாத ெவளிர ்நிறம்; fair comoplexion.

ெபண் நல்ல நிறமாக இ க் றாள்.(உ.வ.);.

நிறம்நீக் பவர்

 
 நிறம்நீக் பவர ்niṟamnīkkubavar, ெப. (n.)

   சாயம் ேபாக் பவர;்   ெவளிரச ்ெசய் ம் வண்ண நீக் பவர;் beacher.

     [நிறம் + நீக் பவர.்]
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நிறம்ப

நிறம்ப  niṟambaḍugurudi, ெப. (n.)

மார் ற் வ ம் அரத்தம்

 blood drawn from the chest.

     "ெநய்த்ேதார ்ெதாட்ட ெசங்ைக மறவர ்நிறம்ப   நிலம்படரந்்ேதா " (நற். 49;10.);.

     "நிறம்ப   றம்ப  னல்ல " (நற். 79;16.);.

     [நிறம்+ப + .]

நிறம் -தல்

நிறம் -தல் niṟambūcudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   வண்ணம் தல்; to apply colour.

ேகா ற் ேகா ரத் ற்  நிறம் ம்பணி ெதாடங் ய ற  ட க்  நடத்த நாள் த்தல் நலம். 
(உ.வ.);

     [நிறம் +  -,]

நிறம்ெபயர்-தல்,

நிறம்ெபயர-்தல், niṟambeyartal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நன்னிறமாதல் ( ன்.);; to improve in colour, become Vivid of hue.

     [நிறம் + ெபயர ்-,]

நிறம்ேபாக்

 
 நிறம்ேபாக்  niṟambōkki, ெப. (n.)

நிறநீக்  பாரக்்க;see {niranikki}

     [நிறம் + ேபாக் .]

நிறம்ேபா -தல்

நிறம்ேபா -தல் niṟambōṭudal,    19. ெச ன்றா . (v.t.)

   நிறங் ெகா த்தல்; to tinge. give colour.

     [நிறம் + ேபா .]

நிறமாைல

 
 நிறமாைல niṟamālai, ெப. (n.)

   ெவண்ணிற ஒளி ப்பட்டகக் கண்ணா ைய ஊ ச ்ெசல் ம் ேபா  ஏற்ப ம் ஏ  
நிறதெ்தா ப் ; spectrum.

     [நிறம் + மாைல.]

நிறமானபழத்

 
 நிறமானபழத்  niṟamāṉabaḻtti, ெப. (n.)

   மணித்தக்காளி; black berried solanumsolanum nigrum. (சா.அக.);.

நிற

 
 நிற  niṟami, ெப. (n.)

     (ேதால்,  , இைல த யவற் ற் ); நிறம் த ம் இயற்ைகயான ண்ெபா ள் அல்ல  
(ெபா க் ); நிறம் ெகா க் ம் ண்ணிய ேவ ப் ெபா ள்;

 pigment (which gives something a particular Colour);.

     [நிறம் → நிற .]

நிறேமற் -தல்

நிறேமற் -தல் niṟamēṟṟudal,    5 ெச. ன்றா .

   வண்ணேமற் தல்; to make colouring.

     [நிறம் + ஏற் .]
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நிறவாளத்

நிறவாளத்  niṟavāḷatti, ெப. (n.)

   இைச ன் ஆலாபனவைக ( லப். 3. 26. உைர.);; an elaboration of musical modes.

     [நிறம் + ஆளத் .]

     [ஆள் + அல் - ஆளல் 'அல்' ெதா ற் ெபயரீ . ஆளல் - பா ப் பா ப் பழ ப் பண்ப த் க்ெகாள் தல். 
ஆளல் → ஆளத்  - ஒ  பண்ைண ஆ ண்  பா வ . ஆளத்  - பா ப்பழ  இனிைம க்கப்பட்ட 
ஒைசயழ .]

நிறெவ

 
 நிறெவ  niṟaveṟi, ெப. (n.)

   மாந்த னத் ல் ல இனத் னர ்உடல் நிற அ ப்பைட ல் தங்கைள உயரவ்ானவரக்ளாகக் க ப் 
ற நிறத்தவைரத் தாழ்வாக நடத் ம் ைனப்பான ேபாக் ; racism.

     [நிறம் + ெவ .]

நிறேவற் ைம

நிறேவற் ைம1 niṟavēṟṟumai, ெப. (n.)

நிற ேவ பா 1 பாரக்்க;see {nira-vērupādu}

     [நிறம் + ேவற் ைம.]

 நிறேவற் ைம2 niṟavēṟṟumai, ெப. (n.)

   மாந்த னத் ன் நிறத்ைதக் ெகாண்  உயர்  தாழ்  என்  ேவற் ைம கற் க் ம் 
ேபாக் ; discrimination on the grounds of colour (ot skin);.

ெதன்னாப் ரிக்கா ன் இன ஒ க்கல் ெகாள்ைக நிற ேவற் ைம ன் அ ப்பைட ல் ஏற்பட்ட . 
(உ.வ.);.

நிறேவ பா

நிறேவ பா 1 niṟavēṟupāṭu, ெப. (n.)

   வண்ணங்களின் ேவ பா ; difference of colour.

லங் க க்  நிறேவ பா . ெதரியா . (உ.வ.);.

     [நிறம் + ேவ  + பா .]

 நிறேவ பா 2 niṟavēṟupāṭu, ெப. (n.)

   மாந்த க் ள் றப்ைப (நிறத்ைத); அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  கா ம் ேவற் ைம; racial discrimination; 
apartheid.

     [நிறம் + ேவ பா .]

நிறன்

நிறன் niṟaṉ,    நிறம்; colour.

   வண்ணம்; colour.

ஒன்னார ்உடங் ண் ங் ற்றம் உடேல ெபான்ேனர ்ப ரழல் டக்கதன் நிறேன (பரிபா. 2;51.);.

     [நிறம் - நிறன்.]

ம்-ன்-கைடப்ேபா .

ஒ.ேநா. கடம்→கடன்.

நிறா

 
 நிறா niṟā, ெப. (n.)

   நறா (யாழ்.அக.);; hardness in fruit.

     [நற  → நறா → நிறா.] ,
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நி இ

நி இ niṟīi,  .எ. (adv.)

   நி த்  (பத் ப்பா);; stopness.

   2. நி ; to prove.

     [நில் → நி  → நி இ.]

நி -த்தல்

நி -த்தல் niṟuttal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  க் தல்; to weigh. poise, balance.

   2.  ரம்ானித்தல்; to decide, determine.

     "நாள்வைர நி த் " (க த். 31;23.);.

   3. பைடத்தல், அைமத்தல்; to create, construct.

     "காமரச்ாைல தனி நி ன் ( வக.306);

   4. ைவத்தல்; to put, set, place.

நி த்த ைறயாேன" (நன். 109. ம ைல.);.

   5.  ைல க்  எைட பாரத்்தல்; to weigh by using a balance.

     [நில் → நி . நில் → நி  → நி ைவ = தங் ைக, கட்டைள; எசச்ம். நி  →நி  -,]

நி த்தகாமவா ல்

நி த்தகாமவா ல் niṟuttakāmavāyil, ெப. (n.)

   ஒத்த அன் ; ஒத்த காதல் நிைல; similar affection.

     " றப்ேப ைம ஆண்ைம ஆண்ெடா  உ  நி த்த காமவா ல்" (ெதால்.ெபா ள்.ெமய்.25.);.

     [நி த்த = ேதான்  நின்ற. காமம் = அன் . நி த்தம் + காமம் + வா ல்.]

நி த்தெசால்

நி த்தெசால் niṟuttasol, ெப. (n.)

நிைல ெமா  பாரக்்க. see {miai-mol}

     "நி த்த ெசால்ேல த் வ  ள ெயன் " (ெதால். எ த் . 10.);.

     [நில் → நி  → நி  → நி த்  → நி த்தம். நி த்தம் + ெசால்.]

நி த்தம்

நி த்தம்1 niṟuttam, ெப. (n.)

   1. நி த் ைக ( ன்.);; stop, pause, as in reading.

   2. நிற் டம்; stopping place.

அ த்த நி த்தத் ல் இறங்க ேவண் ம். (உ.வ.);.

   3. த ப் க் க ,  ட் க்கடை்ட; instrument for retarding motion of Wheel on Vehicle, brake.

     [நி த்  → நி த்தம்.]

 நி த்தம்2 niṟuttam, ெப. (n.)

     (ேப ந் ); ஊர் ல் மக்கைள ஏற் க்ெகாள்ள ம் இறக் ட ம் ப் டப்பட்ட இடம்;

கைலஞர ்க ணாநி  நகரில் பாவாணர ்இல்லம் என்ப ம் ேப ந்  நி த்தங்க ள் ஒன் . (உ.வ.);. 
அண்ணா நகர ்ஐயப்பன் ேகா ல் நி த்தத் ற்க ல் அகர த  இயக்கக அ வலகம் 
அைமந் ள்ள . (உ.வ.);.

நி த்தைம

நி த்தைம niṟuttamai, ெப. (n.)

   நிைல நாட் தல் ( ர டை்ட ெசய்தல்);; erection.

     "இராகவனீ ங்கம் யாைம நி த்தைம ேப வ ெனன்  ேப ம்" (ேச . இராமன ச ்5.);.

     [நி த்  → நி த்தைம]
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நி த்தல்

நி த்தல் niṟuttal, ெப. (n.)

   த த்தல்; stop.

ஒ ப்ப ஒவைல நி ப்ப நில்லைல ணரந்்ேதார ்ேபாலப் ேபாற் ம  நினக் யான் ைளஞன் 
அல்லேனா ெநஞ்ேச (அகநா. 342.);.

     [நி த்  → அல்.]

நி த்தலளைவ

நி த்தலளைவ1 niṟuttalaḷavai, ெப. (n.)

   1. நிைறயள

 weighing.

   2. நி த்தல் வாய்பா ; table of weighing.

 நி த்தலளைவ2 niṟuttalaḷavai, ெப. (n.)

   ெபா ள்களின் எைடையக் கணக்  வதற்கான ைற; measure of weight.

     [நி த்தல் + அளைவ.]

நி த்தளத்தல்

நி த்தளத்தல் niṟuttaḷattal, ெப. (n.)

நி த்தலளைவ பாரக்்க (ெதால். எ த் . 7. உைர.);;see {niruttal-alaval}

     [நி த்  + அளத்தல்.]

நி த்

நி த்  niṟutti,  .எ. (adv.)

   1. தைட ெசய்தல்; to stop.

உன் ைகப் பழக்கத்ைத உடேன நி த்   (உ.வ.);.

   2. த ந்த இைட ெவளி ட் , ெம வாக; giving pause slowly

பாடத்ைதச ்சற்  நி த் ப்ப  (உ.வ.);.

ெநல்ைல நி த்  அளந் ேபா . (உ.வ.);.

     [நில் → நி த்  + இ.]

நி த் க்ெகாள்( )-தல்

நி த் க்ெகாள்( )-தல் niṟuddikkoḷḷudal,    10 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நி த் – பாரக்்க, see niruttu-.

   2. நிைறேவற் தல் ( ன்.);; be bring about; to accomplish an object.

   3. ம ப் தல் (உத்ேத த்தல்); ( ன்.);; to make an estimate, form a plan in the mind.

     [நி த்  + ெகாள்-,]

நி த் செ்சால்( )-தல்

நி த் செ்சால்( )-தல் niṟuddiccolludal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேவக ன் த் ெதளிவாய்ச ்ெசால் தல்; to pronounce slowly and distinctly with proper pauses.

     [நி த்  + ெசால்-,]
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நி த் ப்

நி த் ப் 1 niṟuttippiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. கண் ப்பாதல் ( ன்.);; to be rigid, strict, sharp.

   2. நிைலநிற்றல் (யாழ்.அக.);; to  stand firm, persist.

     [நில் → நி  → நி த்  → நி த் . நி த்  +   -,]

 நி த் ப் 2 niṟuttippiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.   ற்றங்கைளக் கவனித்தல்; to go minutely, as into ones little faults.

   2.  க் ப் த்தல் (யாழ்.அக.);; to hold aloft.

     [நில் → நி  →நி த்  - நி த்  +  -,]

நி த் ெய -தல்

நி த் ெய -தல் niṟuddiyeḻududal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெசவ்ைவயா க் ம் ப  ெம வாய் எ தல்; to write legibly and slowly.

   2. இடம் டெ்ட தல் ( ன்.);; to leave proper speces in writing.

   3. எ த் கள் சாய் ன்  நி ரந்்  நிற் ம்ப  எ தல் ( ன்.);; to write an upright hand.

     [நி த்  + எ -,]

நி த் -தல்

நி த் -தல் niṟuddiviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நிகழ்ந்  ெகாண் க் ம் ஒன்ைற நிைலயாக நி த்  தல்; to stop constantly.

     [நி த்  +  .]

நி த் ைவ-த்தல்

நி த் ைவ-த்தல் niṟuttivaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெதாடரந்்  நிகழ்ந்  ெகாண் க் ம் ஒ  ெசயைல இைடக்காலமாக நி த் தல்; to stop temprorily the 
continuious process.

     [நி த்  + ைவ.]
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நி த்

நி த் 1 niṟuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நி ர நிற்கச ்ெசய்தல்; to setup, raise erect, plant.

     "ெவ ல் ெவரி நி த்த ப தழ்ப் ப ங் ைட" (அகநா. 37.);.

   2. நிைல நாட் தல்; to fix on a firm basis;

 to set up, establish in life.

நீதானா என் ம்பத்ைத நி த் யவன்? (உ.வ.);.

   3.  ெசய்தல்; to determine, resolve.

   4. மனத்ைத ஒ நிைல ல் இ த் தல்; to concentrate, as the mind.

   5. பணியமரத்்தல்; to appoint, place in office.

   6. ேப தல் ( ன்.);; to maintain, support.

   7.  ர் த் தல் ( ன்.);; to restore to better circumstances;

 to re-establish;

 to reform.

   8. த க் ெகாள் தல் (இைற.கள .12.);; to keep one on friendly terms.

   9. ஒப் த்தல் ( ன்.);; to place under ones charge.

   10. ேமற் ெசல்லா க்கச ்ெசய்தல்; to stop as a person;

 to arrest progress.

   11. தள்ளி ைவத்தல் ( ன்.);; to put off;

 defer, postpone.

   12. ப க் ம் ேபா ம் பா ம் ேபா ம் உரிய டங்களில் நி த் தல் ( ன்.);; to make proper pauses. as in 
reading or singing.

   13.  லக் தல்; to dismiss, suspend.

அவைரப் பணி ந்  நி த் ட்டார.் (உ.வ.);

   14. ெசய்யாெதா தல்; to put an end to.

ம ப்பைத எப்ேபாேதா நி த்  ட்டான். (உ.வ.);.

   15. அ த்தல்; to put out. extinguish. as a lamp.

     " ளக்கெமய் ற் காற் னா னி த் " (உபேதசகா.  வத் ேரா. 492.);.

க. நிரி . ம.நி த் க.

     [நில் → நி  → நி த் -,]

 நி த் 2 niṟuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

 to weigh.

பைழய நைகைய நி த் ப் பாரத்்தேபா  ேதய்மானத்தால் எைட ைறந் ப்ப  ெதரிய வந்த . 
(உ.வ.);.

     [நில் → நி  → நி த் -,]

 நி த் 3 niṟuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. (ஒ  ேநாக்கத் ற்காக); நிற்கச ்ெசய்தல்; to stop (a Vehicle, etc.);

ேபாக் வரத் க் காவலர ்ைகையக் காட் ய ம் வண் ைய நி த்  ட்டார.் (உ.வ.);.

மா  க்ேக வ ற , வண் ைய நி த் . (உ.வ.);.

   2. (ேபசை்ச);  ேமற்ெகாண்  நிகழாதப  ெசய்தல்; to stop (in activity.);
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நி த் க்கட் -தல்

நி த் க்கட் -தல் niṟuddukkaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அள தல் (யாழ்.அக.);; to make an estimate;

 to determine;

 to fathom.

     [நி  -  க் ,  க்  அள , அள . நி  → நி த்  + கட் -.]

நி த் கட்ைட

 
 நி த் கடை்ட niṟuttugaṭṭai, ெப. (n.)

   ஒட்டத்ைதத்த த்  நி த் ம் கடை்ட; Stop log.

     [நி த்  + கடை்ட.]

நி த் ப்பார்

நி த் ப்பார1் niṟuttuppārttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   எைடயளைவ ஆய்ந்  பாரத்்தல்; to weigh, examine the weight of.

அந்தக் கைட ல் வாங் ய நைகைய நி த் ப் பாரத்்த ற தான் எைட ைறவா ப்ப  
ெதரியவந்த . (உ.வ.);.

     [நி  → நி த்  + பார-்,]

 நி த் ப்பார2் niṟuttuppārttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. க ப் பாரத்்தல்; to consider.

இ தரப்ைப ம் நி த் ப் பாரத்் த் ரப்் ச ்ெசால். (உ.வ.);.

   2. ஆழ்ந்  ஆராய்தல்; to deliberate.

நன்றாக நி த் ப் பாரத்் த் ர்  ெசய். (உ.வ.);.

   3.  ர எண்ணிப்பாரத்்தல்; to ponder.

எைத ம் நி த் ப் பாரத்்த ன்ேப க்  வரேவண் ம். (உ.வ.);.

   4. ஒப் தல்; to compare,

அவைர இவேரா  நி த் ப் பாரத்்தல் நன்றன் . (உ.வ.);.

     [நி த்  + பார.்]

நி த் ள்

 
 நி த் ள் niṟuttumuḷ, ெப. (n.)

    ைல ன் ந ள் ( ைவ.);; middle of a scale.

     [நி த்  +  ள். நில் → நி .]

நி த் ள்

 
 நி த் ள்  niṟuttumuḷḷu, ெப. (n.)

நி த் ள் பாரக்்க;see {mutua-mபl}

     [நி த்  +  ள் .  ள் →  ள் .]

நி ட்டம்

நி ட்டம் niṟudiṭṭam, ெப. (n.)

   1. ேநரந்ிற்ைக; erectness, perpendicularity, uprightness.

   2.  ைறப் ; stiffness in posture or carriage.

     [நில் → நி  → நி  +  ட்டம்.]
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நி ப்பான்

நி ப்பான் niṟuppāṉ, ெப. (n.)

   1.  ைல ( ங்.);; balance.

   2.  ைலேயாைர ( வா.);; libra in the zodiac.

     [நில் → நி  → நி ப்பான்.]

நி ப்

நி ப் 1 niṟuppu, ெப. (n.)

   1. நி தல்; establish.

   2. நி த் ைக; erection, stop.

     [நில் → நி  → நி ப் .]

 நி ப் 2 niṟuppu, ெப. (n.)

    ணக்கம் (தாம ப் );; late.

     [நில் → நி  → நி ப் .]

நி சல்

நி சல் niṟupūcal, ெப. (n.)

   1. நிைற சல் ( ன்.); பாரக்்க;see {nirajpūšal}

   2.  ம் ரம் (யாழ்.அக.);; condition of being in full swing.

     [நி  +  சல்.]

நி வனம்

நி வனம் niṟuvaṉam, ெப. (n.)

   1. ஊ யர,் ெதா லாளர ் த ேயாைரக் ெகாண்  வணிகம், ெதாண்  த யவற்ைற 
ேமற்ெகாள்வதற்கான ஆ ைக அைமப் ; firm. Concern.

ஆைட ஏற் ம  நி வனம் ஒன் ல் அவர ்ேவைல ெசய் றார.் (உ.வ.);.

இந்த நி வனம் தன் ெதா லாளரக் க்  அ க ஊக்கத் ெதாைக அளிக்க ன்வந் ள்ள . (உ.வ.);.

   2. கல் , ஆய் ப்பணி அைமப் ;அஞ்சல் வ க் கல்  நி வனம். உலகத் த ழாராய்ச்  நி வனம். 
தனியார ்கல்  நி வனங்கள்.
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நி

நி 1 niṟuvudal,    5 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1. (மா ைக, தாளிைக, அைமப்  ேபான்றவற்ைற தன் தலாக); ெதாடங் தல், ஏற்ப த் தல்; to 
found, to start, to constitute.

ெதன்ெமா  மா ைகைய நி யவர ்பாவலேர  ெப ஞ் த் ரனார.் (உ.வ.);.

பாவாணர ்ெபயரில் உலகத்த ழாராய்ச்  நி வனத் ல் ஓர ்அறக் கட்டைளைய நி வப்பல ம் 
ெகாைடயளித்தனர.் (உ.வ.);.

இந்த உசாவற்  எதற்காக நி வப்பல ம்  ெகாைடயளித்தனர.் (உ.வ);.

   2. (கட்டடம், வரேவற்  வைள  த யவற்ைற ஓரிடத் ல்); உ வாக் தல், எ ப் தல்; to be erect. to set 
up.

பாவாணர ் றந்த ஊரில் பாவாணர ்ேகாட்டத்ைத நி ட த ழக அர  நி  ஒ க் ட ள்ள . (உ.வ.);. 
தல்வரின் வ ைகைய ஒட் ச ்சாைல ல் பல ஒப்பைன வைள கள் நி வப்பட் ள்ளன. (உ.வ.);.

   3.(எந் ரம், ெபா ,  ைல த யவற்ைறக் ெகாண் வந்  ஓரிடத் ல்); ெபா த் தல், அைமத்தல்; to 
install (a statue. machinery etc.);.

ெமா ப் ேபாராளிகளின் ைல நி வப்ப ம். (உ.வ.);. ெதா ற்சாைல ஆட் க்  நச்  நீக் ம் 
க ைய நி வ ஒப் க் ெகாண் ள்ள . (உ.வ.);.

   4. (ஒ  க த்ைதத் தக்க சான் க டன்); நிைல நாட் தல். வ த்தல்; establish (a fact one's argument 
etc.);.

பல்லவர ்காலத் ல் த ழகத் ல் கைலகள் றந் ந்தன என்பைத நி க. (உ.வ.);.

அவர ்தன் க த்ைதப் றர ்ம க்க யாதப  நி வ ல் வல்லவர.் (உ.வ.);.

     [நில் → நி  → நி .]

நி ைக

 
 நி ைக niṟuvugai, ெப. (n.)

   ேகாட்பாடை்ட ம ப் க் ட ன்  தக்க சான் க டன் நிைலநாட் ைக; prove the theory with proper 
evidence.

     [நில் → நி  → நி  → நி ைக-,]

நி தல்

 
 நி தல் niṟuvudal, ெப. (n.)

நி ைக பாரக்்க;see {niruvugal}

     [நி  → நி  → நி தல்-,]

நி ைவ

நி ைவ niṟuvai, ெப. (n.)

   1. எைட ம் ைற; method of weighing.

   2. எைடக்கல்; weighing unit.

   3. எைட ம் க ; weighing machine.

     [நில் → நி  → நி ைவ-,]

நிைறக் ளப் த

நிைறக் ளப் த  niṟaikkuḷappudavu, ெப. (n.)

   நீர ்நிைறந் த்தைல ைடய ளத் ன் வாய்த்தைல; head-sluice of a water tank.

     "நிைறக் ளப் த ன் ம ழ்ந்தெனனா " ( றநா. 376.);.

     [நிைறக் ளம் +  த ]
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நிைறக்ேகாற் லாம்

நிைறக்ேகாற் லாம் niṟaikāṟṟulām, ெப. (n.)

   நி க் ம் லாக்ேகால்; balance. Scale.

     "நிைறக்ேகாற் லாத்தர ்பைறக்கட ்பராைரயர"்( லப்.14;208.);.

     [நிைறக்ேகால் +  லாம்.]

நிைறகட்

நிைறகட் 1 niṟaigaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. எைடகட் தல்; to make up a weight equal to given thing.

   2. ம ப் க் த் தக்கவா  பண்டமாற்றம் ெசய்தல் ( ன்.);; to barter, give commodities of equal value in return 
for other commodities.

     [நிைற + கட் -,]

 நிைறகட் 2 niṟaigaṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   பாெலா  நீைரக்கலத்தல்; to mix the water with milk.

     [நிைற + கட் -,]

நிைறகட் யபால்

 
 நிைறகட் யபால் niṟaigaṭṭiyapāl, ெப. (n.)

   நீர ்கலந்த பால்; water mixed milk.

     [நிைற + கட் ய + பால்.]

கறந்த பா க்  ம தைலயான .

நிைறகர்ப்பம்

 
 நிைறகரப்்பம் niṟaigarppam, ெப. (n.)

நிைறக ப்பம் பாரக்்க;see {nirai-karuppam}

     [நிைற + கரப்்பம்.]

நிைறகர்ப் ணி

 
 நிைறகரப்் ணி niṟaigarppiṇi, ெப. (n.)

நிைறக ப் ணி பாரக்்க;see {miral-karuppm}

     [நிைற + கரப்் ணி.  ல் ெகாண்டவைளச ்  என்றைழப்பேத த ழ்வழக் .]

நிைறகரகம்

 
 நிைறகரகம் niṟaigaragam, ெப. (n.)

   மாரியம்மன் த ய ெபண் ெதய்வங்களின் ெபா ட் த் தைலேமல் ைவத்  ஆ க் ெகாண்  
எ த் ச ்ெசல்லப்ப வ ம் நீர ்நிரம்பப் ெபற்ற ம் க்களால் ஒப்பைன ெசய்யப்பட்ட மான டம் 
( ன்.);; vessel filled with water decorated with flowers and carried on one's head for propitiating {mariamman} and other 
deities.

     [நிைற + கரகம்.]

நிைறக ப்பம்

 
 நிைறக ப்பம் niṟaigaruppam, ெப. (n.)

    வளரச்் யைடந்த க ப்பம்; advanced pregnancy.

     [நிைற + க ப்பம்.]
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நிைறக ப் ணி

 
 நிைறக ப் ணி niṟaigaruppiṇi, ெப. (n.)

    ைமயான க ப்ப ைடயவள்; woman in advanced pregnancy.

     [நிைற + க ப் ணி.]

நிைறகல்

 
 நிைறகல் niṟaigal, ெப. (n.)

   எைடக்கல், ப க்கல்; standard weight.

     [நிைற + கல்.]

நிைறகல்நைக

 
 நிைறகல்நைக niṟaigalnagai, ெப. (n.)

   ம ப்   மணிக்கற்கைள யாக ைவத் ைழத்த நைக; omamentset profusely with precious stones as 
dist fr. {Currukkal-nagai}

     [நிைற + கல் + நைக.]

நிைறகலைவ

 
 நிைறகலைவ niṟaigalavai, ெப. (n.)

   ெச ைமயாகக் கலக்கப்பட்ட கலைவ; rich mixiture.

     [நிைற + கலைவ.]

நிைறகைல

நிைறகைல niṟaigalai, ெப. (n.)

   1.  ைற லா ைம; fullness. completion of the parts.

   2. ெதய்வப் ப ைம ன் கத் ற் காணப் ெப ம் ஒளிவட்டம்; splendour in the face of an idol from a 
supposed divine immanence.

   3.   நில ;ெவள் வா; full moon.

   4. ெதய்வ ெவளி; possession of a person by a deity or demon.

   5.   ெவ  ( ன்.);; being intoxicated;top-heaviness.

   6.  த் ேதாற்றர ;( ரணாவதாரம்);; the manifestation of a deity in its full glory.

     [நிைற + கைல.]

நில் → நிைற. ல் → கல்→கைல. ல்=ேதாற்றம், ெபா , அழ ,  ைம ஆ யவற்ைறக் க் ம் 

நிைறகன் த்தாய்ச்

 
 நிைறகன் த்தாய்ச்  niṟaigaṉṟuttāycci, ெப. (n.)

   கன்ெறா  ய ஆன் (யாழ்ப்.);; cow With calf.

     [நிைற + கன்  + தாய்ச் .]

நிைறகாவல்

நிைறகாவல் niṟaikāval, ெப. (n.)

காப்பன

   காத் க் க வன க ந்  ஒ தல் (இைற. 27.);;    ைமயான காப் ; complete security. (உ.ெசா.களஞ்.);.

     [நிைற + காவல்.]
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நிைற டம்

நிைற டம் niṟaiguḍam, ெப. (n.)

   நீர ்(நிைறந்தள ள்ள);  டம்; a pot full of water.

     "நிைற டத் ட்ட ைக ல் ம் ேபா ம் ெந ழாமற் ணரந்்தனரா ம் நிைர னரக்ள்" 
( லப்.1;58. உைர.);.

     [நிைற +  டம். நில்→நிைற ல்→ ள் →  டம்.]

நிைற ைற

நிைற ைற niṟaiguṟai, ெப. (n.)

   ஆளத் த் ெதா ல்கள்; mode of musics. improvised introduction to a melody,

     "பா னி ர ம் பாைலயங் ர ன் நீ ளர ் ழைம நிைற ைற ேதான்ற ஒ  றம்" (பரிபா. 
17;18.);.

     [நிைற +  ைற]

நிைறேகால்

நிைறேகால் niṟaiāl, ெப. (n.)

    ைலக்ேகால்; balance.

     "நிைறேகால் மலரந்ிகர ்மாட் ம்" (நன்.26.);.

     [நிைற + ேகால்.]

நில் → நிைற = எைட.  ல் →  ல .  ல தல் = வைளதல்.  ல  →  லா .  த்தல் = வைளந்த 
கா ள்ள ெகாள்.  க்ைக = உ ண்  ரண்ட ர.்

ல் → (ெகால்); → ேகால் = உ ட் ,  ரட் , உ ண்  ரண்ட நீண்டேகால். நீண்ட ேகா ன் இ ற ம் 

நின்றசச்ள

நின்றசச்ள  niṉṟaccaḷavu, ெப. (n.)

   சரியான அள  (ெத.க.ெதா. ii;107.);; full and correct measure.

     [நிைற → நிைறத்த→நிைறசச்+அள .]

நிைறசைப

 
 நிைறசைப niṟaisabai, ெப. (n.)

   ெபரியசைப; large assembly.

     [நில்→நிைற =  ைம, ெப ைம.

அைவ → சைவ → சைப.]

நிைறசன்னி

 
 நிைறசன்னி niṟaisaṉṉi, ெப. (n.)

   இ  ேநாய் ( ன்.);; severe fit of apoplexy.

     [நிைற + சன்னி.]

நிைறெசல்வம்

 
 நிைறெசல்வம் niṟaiselvam, ெப. (n.)

   நிரம் ய ெசாத் ; abundant wealth.

     [நிைற + ெசல்வம்.]

நிைறெசல்வன்

நிைறெசல்வன் niṟaiselvaṉ, ெப. (n.)

   1. நிைறந்த ெசாத் ைடயவன்; ( ேபரன்); (உரி.நி.);; Kubera, as a person of immense wealth

   2. மணமகன்; bridegroom.

     [நிைற + ெசல்வன்.]
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நிைறெச த் -தல்

நிைறெச த் -தல் niṟaiseluddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெகாண்  ெச த் தல் (ெநல்ைல);; to bring to fruition, contending against difficulties.

     [நிைற + ெச த் -,]

நிைற ல்

நிைற ல் niṟaicūl, ெப. (n.)

   1.   வளரச்்  யைடந்த க ப்பம்; advanced pregnancy.

   2. ேமகம் ெபா தற் க் க க் ெகாண் ள்ள நிைல; heaviness of a cloud ready to drop rain.

   3.  யாகப் க் ம் நிைல ( ன்.);; teeming with buds ready to blossom or bear.

     [நிைற +  ல் நில் → நிைற =  ைம, நிைற .]

நிைற

 
 நிைற  niṟaicūli, ெப. (n.)

    ைமயான க ப்ப ைடயவள்; woman in advanced pregnancy.

     [நிைற +  , நில் → நிைற.  ல் →  .]

நிைறெச

 
 நிைறெச  niṟaiseṟivu, ெப. (n.)

   ெத ட்  நிைல; Saturation. state of being Saturated.

     [நிைற + ெச .]

நிைறதப்

 
 நிைறதப்  niṟaidappu, ெப. (n.)

வ வான நன்ைம (யாழ்.அக.);

 miscarriage of justice.

     [நிைற – தப்ப.]

நிைறத

 
 நிைறத  niṟaidaruduṟu, ெப. (n.)

    ந் ல்; moon creeper-menispermum cordifolium alias tindsphora cardifolium. (சா.அக.);.

நிைறந்த ணம்

நிைறந்த ணம் niṟaindaguṇam, ெப. (n.)

   1. ெபாந் ைக ள்ள மனத்தன்ைம; satisfied, contended state of mind.

   2. ம ழ்ச் ள்ள ( த்தம்); மனநிைல; cheerful disposition.

     [நிைறந்த +  ணம்.]

     [நிைற +  ணம். நில் → நிைற = நிைற , ெபாந் ைக. உல் →  ல் →  ணம் = வைள , அடங் ய 
தன்ைம, பணி , ஒத் வ யல் , நலம், ேமன்ைம ேமம்பட்  ளங் ம் றம், அ .]

நிைறந்தன்

நிைறந்தன்  niṟaindaṉṟu, ெப. (n.)

   நிைறந்த ; fulfil.

     " ல் ேசர ்மலர ்ேபால் மணிநீர ்நிைறந்தன் ' (பரிபா. 12;93.);.

     [நிைற → நிைறந்  → நிைறந்தன் .]
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நிைறந் -தல்

நிைறந் -தல் niṟaindiḍudal,    18 ெச.  ன்றா . (v.t.)

நிைற-, பாரக்்க;see {niraf-,}

     [நிைறந்  + இ .]

நிைறந்த

நிைறந்த  niṟaindavīṭu, ெப. (n.)

   1.மங்கல மைன; house in prosperity.

   2.  மண  ( ன்.);; marriage house.

     [நிைறந்த + .]

நிைறந்தமனம்

 
 நிைறந்தமனம் niṟaindamaṉam, ெப. (n.)

நிைறந்த ணம் பாரக்்க;see {mirainda ցսրam}

     [நிைறந்த + மனம்.]

நிைறந்தமனிதன்

 
 நிைறந்தமனிதன் niṟaindamaṉidaṉ, ெப. (n.)

நிைறந்த மாந்தன் பாரக்்க;see {niranda- māndan}

     [நிைறந்த + மனிதன்.]

நிைறந்தமாந்தன்

 
 நிைறந்தமாந்தன் niṟaindamāndaṉ, ெப. (n.)

   உயர் ண ைடயான் ( ன்.);; perfect man; noble minded person.

     [நிைறந்த + மாந்தன். நில் → நிைற = நிைற , ெபாந் ைக, உயர் , உயர ் ணம்.]

நிைறநரம்

 
 நிைறநரம்  niṟainarambu, ெப. (n.)

   ஏ  ர ள்ள பண் ( வா.);; primary melody, heptatonic. opp. to {kurai narambu.}

     [நிைற + நரம் .]

நிைறநா

 
 நிைறநா  niṟaināḻi, ெப. (n.)

   மங்கலக் யாக ெநல் ைவத்  நிரப் ய நா ; a measure filled with paddy, used on auspicious Occasions.

     [நிைற + நா .]

நிைறநா ைவ

நிைறநா ைவ1 niṟaināḻivaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    மண த யவற் ல் மங்கலக் யாகப் ப ல் லத்ைத நிரம்பப்ெசய்தல்; to place a measure 
filled with paddy, as at a marriage, deemed auspicious,

     "ெபாற்ேகால ட்  நிைறநா  ைவயாய்" ( மர.  ர.  னாட்.  றம். 6.);.

     [நிைற + நா  + ைவ-,]

 நிைறநா ைவ2 niṟaināḻivaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   சாச ்சடங்  ெனான் ; a kind of ceremony on death.

     [நிைற + நா  + ைவ-,]

1394

www.valluvarvallalarvattam.com 12476 of 19068.



நிைறநில

 
 நிைறநில  niṟainilavu, ெப. (n.)

    நில ;ெவள் வா; full moon.

     [நிைற + நில .]

நிைறநீர்ேவ

நிைறநீரே்வ  niṟainīrvēli, ெப. (n.)

   1. கானல்நீர,் ேபய்த்ேதர;் mirage.

     "நிைறநீர ்ேவ  ைறபடக் டந்த" ( லப். 11;69.);.

   2. உைட ளம்; breached tank.

     "அைற ம் ெபாைற  மாரிைட மயக்க ம் நிைறநீர ்ேவ  ைறபடக் டந்ேத" ( லப்.11;69.);.

     [நிைற + நீர ்+ ேவ .]

நிைறநீரா

 
 நிைறநீரா  niṟainīrāvi, ெப. (n.)

   ஈரத் தன்ைம ந்த நீரா ; saturated steam.

     [நிைற + நீர ்+ ஆ .]

நிைறப்

 
 நிைறப்  niṟaippu, ெப. (n.)

   உடம் ற்  ஊட்ட ட் ம் ம ந் ; a medicine that gives tone to the system-tonic.(சா.அக.);.

நிைறப

 
 நிைறப  niṟaibaḍi, ெப. (n.)

   தைலதட்டாத ப , தைல ெவட்டாமல் அளக் ம்ப யள ;நிைறப யாய் அளந்  ேபா .(உ.வ..);

     [நிைற + ப .]

லங்கைள யளக்க ப , மரக்கால், வள்ளம் ேபான்றைவப் பயன் பாட் ந்தன. அதைனக் 
ெகாண்டளக் ம் ேபா  லங்கள் நிைறயளவாய் இ க் ம் வைக ல் அளக்கப்பட்ட . ப ன்ம 
அளைவயா ய ெமட்ரிக் அளைவ வழக் ற்  வந்த ம், தைலையத் தட் யளக் ம் வழக்கம் 
நைட ைறக்  வந் ட்ட .  லத்ைத அளக் ம் ேபா  வ ய வ ய அளந்தால் ேமன்ேம ம் 

நிைறபணி

 
 நிைறபணி niṟaibaṇi, ெப. (n.)

   இந் ரைன வ ப வதற்காகத் வா ரக்் ேகா ல் யாேகச க்  நிைறபணி ட் ப் ரட்டா  
உவா நாளன்  ெகாண்டா ம் ழா (இ.வ.);; a festival celebrated in the temple at {Tiruvarur} on the full moon 
day in the month of {purattasi} when Indran is believed to worship {Tiyakésar.}

     [நிைற + பணி.]

நிைறபாரம்

நிைறபாரம் niṟaipāram, ெப. (n.)

   1. ெப ஞ் ைம; heavy load.

   2. அணி, அம்ைம த யன உடல் ம் நிைறந் க்ைக; being loaded as a person with jewels, a tree with 
fruit, the bady with pustules in smallpox.

நிைறபாரமாக அணிந் க் றாள்.. (உ.வ.);.

   3. நிரம்ப உண் ைக; eating to the full.

     [நிைற + பாரம்.]
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நிைற ள்ைளத்தாய்ச்

 
 நிைற ள்ைளத்தாய்ச்  niṟaibiḷḷaittāycci, ெப. (n.)

நிைற  பாரக்்க;see {nirai-šūli}

     [நிைற +  ள்ைள + தாய்ச் .]

நிைற சல்

 
 நிைற சல் niṟaipūcal, ெப. (n.)

ேபெரா  ( ன்.);,

 great noise, bustle.

     [நிைற +  சல்.]

நிைற த்

 
 நிைற த்  niṟaipūtti, ெப. (n.)

   எ ஞ்ெச ; a very small plant . called {kõợaga sālai.} (சா.அக.);.

நிைற ரணம்

 
 நிைற ரணம் niṟaipūraṇam, ெப. (n.)

    ப் ெபாந் ைக; full satisfaction.

     [நிைற +  ரணம்.]

நிைறெபாங்கல்

நிைறெபாங்கல்1 niṟaiboṅgal, ெப. (n.)

   மங்கலக் யாகப் ெபாங்கலன்  ெபாங்கல் யாகப் ெபாங் ைக; abundant overflow of pongal at the 
pongal festival.

     [நிைற + ெபாங்கல், நில் → நிைற =  , நிைற .]

 நிைறெபாங்கல்2 niṟaiboṅgal, ெப. (n.)

   பல பாைனகளி ம் ெபாங்கல்; rice boiling in a series of pots, as at a temple.

     [நிைற + ெபாங்கல், ெச ப் ன் அ யாகப் பல பாைனகளில் ெபாங்க வ ெதன்ப  

நிைறமணி

நிைறமணி niṟaimaṇi, ெப. (n.)

   1.  ள்ைள யா க் ச ்ெசய் ம் க்காட் டன் ய வ பா ; a profuse bath and offering, especially given 
to {Ganésa}

   2. கண் க்ைக; taking a person to task.

அவ க்  நிைற மணி யா ற்  (இ.வ.);.

     [நிைற + மணி.]
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நிைறம

நிைறம  niṟaimadi, ெப. (n.)

    நில ,  த் ங்கள்; full moon.

     "நிைறம  ேபால" (ெப ங். மகத. 3. 14.);.

     " ைறவளர ்நிைறம  ண்  அணிமணிப் ைபம் ண் அமரரக்்  தல்வனீ" (பரிபா. 3.52.);

ம வ, ெவள் வா.

     [நிைற + ம .]

 நிைறம  niṟaimadi, ெப. (n.)

   ெவள் வா; ful.

     [நிைற+ம ]

நிைறம யம்

நிைறம யம்1 niṟaimadiyam, ெப. (n.)

   நண்பகல்;உச் ப்ெபா  (யாழ்ப்.);,

 noon.

   நில் → நிைற =  , உசச்ம்;நிைற + ம யம்.]

 நிைறம யம்2 niṟaimadiyam, ெப. (n.)

     நில  நாள், ெவள் வா நாள்; full moon day.

     [நிைற + ம யம். ம  → ம யம் = நில .]

நிைறமாசக்க ப் ணி

 
 நிைறமாசக்க ப் ணி niṟaimācakkaruppiṇi, ெப. (n.)

நிைற  பாரக்்க;see {niraišūli}

     [நிைறமாசம் + க ப் னி, நில் → நிைற மாதம் → மாசம் (ெகா.வ.);.]

நிைறமாசக்காரி

 
 நிைறமாசக்காரி niṟaimācakkāri, ெப. (n.)

நிைற  பாரக்்க;see {niras-su}

     [நிைற + மாசம் + காரி.]

நிைறமாசச்

 
 நிைறமாசச்  niṟaimācaccūli, ெப. (n.)

நிைற  பாரக்்க;see {niral-šūh}

     [நிைற + மாசம் +  .]

நிைறமாசம்

 
 நிைறமாசம் niṟaimācam, ெப. (n.)

நிைற  பாரக்்க;see {niraj-šū/}

     [நிைற + மாசம், மாதம் → மாசம்.]
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நிைறமாதக்க ப் ணி

 
 நிைறமாதக்க ப் ணி niṟaimātakkaruppiṇi, ெப. (n.)

நிைற  பாரக்்க;see {niras-Susi}

     [நிைறமாதம் + க ப் ணி. க  → க ப் ணி. நிைறமாதம் -நிைறந்த மாதம்,  ல் →  .]

நிைறமாதச்

 
 நிைறமாதச்  niṟaimātaccūli, ெப. (n.)

நிைற  பாரக்்க;see {nirai-Šuli}

     [நிைறமாதம் +   ல்→ = ைன ைடயவள்.]

நிைறமாதம்

 
 நிைறமாதம் niṟaimātam, ெப. (n.)

     வளரச்்  யைடந்த ழந்ைதைய ஈன் ெற க் ம் பத்தாவ  மாதம்; the last month of pregnancy.

அவள் நிைறமாதமாக இ க் றாள். (உ.வ.);.

     [நிைற + மாதம், நில் → நிைற = நிைற ,  ைம.   வளரச்் யைடந்த ைனத்தாங் க் ம் 
ெபண்ைணக் ப்ப .]

நிைறெமா

நிைறெமா  niṟaimoḻi, ெப. (n.)

   பயன்கள் தவறாத வாக் ; prophetic words of holy persons which are sure to take effect.

     "நிைறெமா  மாந்தர ்ெப ைம" ( றள், 28.);.

   2. ேவதம் ( வ். ெபரிய, 11;6;3.);; vedic.

     [நிைற + ெமா .]

நிைறெமா மாந்தர்

நிைறெமா மாந்தர ்niṟaimoḻimāndar, ெப. (n.)

   ெசால்லா ம் ெசயலா ம் றன்ேக  ழா மாந்தர;் noble man.

     "நிைறெமா  மாந்தர ்ஆைண ன் ளந்த மைறெமா  தாேன மந் ரம் என்ப" (ெதால். ெபா ள். 
488.);.

     [நிைற + ெமா  + மாந்தர.் நில் → நிைற = ெப ைம,  ைம. ெமா  = ெசால்.]

ெசால்லா ம், ெசயலா ம் றன்ேக  ழாதவர ்ெமா வேத ெசாற்கட்டா அைம ம் மந் ரம்.

ெசால் யன ெசால் யாங்  நிைறேவ  மா  ைறவறப் ெபா ள் பயக் ம் ெசாற்கைளப் 
ேப ேவாரா ய சான்ேறா நிைறெமா  மாந்தராவார.்

நிைறெமா யாளர்

நிைறெமா யாளர ்niṟaimoḻiyāḷar, ெப. (n.)

   1.  னிவர ்( ன்.);; holy persons, sages.

   2.  லவர ்(அக.நி.);; Scholars.

     [நிைற + ெமா  + ஆளர.்]

நிைறய

நிைறய niṟaiya,  .எ. (adv.)

   நிரம்ப; abundantly, plentifully.

     "தைலநிைறய ச் " (நால . 43.);.

     [நிைற → நிைறய.]
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நிைறய ந்தாைன

நிைறய ந்தாைன niṟaiyarundāṉai, ெப. (n.)

   நி த்தற்கரிய பைட; viberated army

     "நிைற ய ந் தாைன ேவந்தைரத ் ைர ெகாண்  ெபயரக்் ஞ் ெசம்ம  ைடத்ேத ( றநா. 156.);.

     "நிைறய ந் தாைன ெவல்ேபா மாந்தரன், ெபாைறயன்" (அகநா. 142;4-5.

     "நிைறய ந் தாைன ேவந்த  ேநரந்் " ( லப். 28;178.);.

     [(நில் → நிைற + அ ந்தாைன.]

நிைறயைவ

நிைறயைவ niṟaiyavai, ெப. (n.)

   எல்லா ெபா ைள ம் அ ந்  எ ரவ் ம் ெமா கைள எ த் ைரக்க வல்லவர ் ய அைவ 
(யாப். .பக். 515.);; assembly of the great.

     [நிைற + அைவ.]

நிைறய -தல்

நிைறய -தல் niṟaiyaḻidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. கற்ப தல்; to lose chastity.

   2. ஒ க்கங் ெக தல்; to degenerate in character.

   3. யாைன மதம் த்தல்; to rut, as an elephant.

     "நிைறய  ெகால்யாைன"(க த். 56.);.

     [நிைற + அ -,]

நிைறயள

 
 நிைறயள  niṟaiyaḷavu, ெப. (n.)

   நி த்த மள ; measure of weight.

     [நில் → நி  → நிைற + அள .]

நிைறய க

நிைறய க  niṟaiyaṟigaruvi, ெப. (n.)

   1. கட்டைளக்கல் ( வா.);; touch-stone.

   2.  ைல ( ன்.);; balance.

     [நிைற + அ  + க .]

நில் → நி  → நிைற + அ க . நிைற ய ங்க  என்க.

நிைறயாைம

 
 நிைறயாைம niṟaiyāmai, ெப. (n.)

    ைற ; incompleteness.

     [நில் → நிைற. நிைற + ஆ + ைம. 'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல.]

நிைற

 
 நிைற  niṟaiyili, ெப. (n.)

    ற் ர ்வரி வைக;     [நிைற + இ .]

நிைற ைடைம

நிைற ைடைம niṟaiyuḍaimai, ெப. (n.)

   சால் ைடைம; noblety.

நிைற ைடைம நீங்காைம ேவண் ன் ெபாைற ைடைம ேபாற்  ெயா கப் ப ம் ( றள்,154.);.

     [நிைற + உைடைம.]
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நிைற ைர

 
 நிைற ைர niṟaiyurai, ெப. (n.)

   எைட ம் மாற் ம்; weight and quality of precious metals.

     "நிைற ைர பாரத்் ப் ெபான் த யைவ வாங்கேவண் ம்" (உ.வ.);.

     [நிைற + உைர.]

நி த் ப்பாரக்் ங்கால் எைட ம் உைரத் ப் பாரக்் ங்கால் தர ம் அளந்  அள ட ய ம்.

நிைற வா

நிைற வா niṟaiyuvā, ெப. (n.)

    ம ; full moon.

     "எண்ம  நிைற வா இ ண்ம ேபால நாள் ைறப தல் கா நர ்யாேர" (பரிபா.11;37.);

     [நிைற + உவா.]

நிைற ள்ளவன்

 
 நிைற ள்ளவன் niṟaiyuḷḷavaṉ, ெப. (n.)

   ெபா ைமசா ; man of patience.

     [நிைற + உள்ளவன்.]

அ ம் பண் ம்,  ண ம் நிைறந் ேதா க் ச ் னம் ேமேலாங்கா .  னம் ேமேலாங் காெதனின் 
ெபா ைமேய ேமேலாங் ம். அத்தைகேயாைன அ ம் பண் ம் ண ம் நிைறந்தவெனன்ப  
நல் லேகார ்பண் . நிைறெயனின் இசச்ால்  நிைறதைலேய க் ம்.

நிைறெய -த்தல்

நிைறெய -த்தல் niṟaiyeḍuttal,    4 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   நி த்தல்; to weigh.

தட் ண ேம டங்கன் என் ங்கல்லால் நிைற ெய த் ம். (ெத.க.ெதா.ii;178.);.

     [நிைற + எ -,]

நிைறவாகரம்

நிைறவாகரம் niṟaivākaram, ெப. (n.)

நிைற , 1, 2 ( ன்.); பாரக்்க;see {nifasvu}

     [நிைற  + ஆகரம்.]

நிைற ளக்

 
 நிைற ளக்  niṟaiviḷakku, ெப. (n.)

   ஏற்றாத ளக்  (இ.வ.);; unlit lamp.

     [நிைற +  ளக் .]

ளக்ேகற்  ைன ெதாடங் த ெலன்ப  த ழப்பண் .  ைன ெதாடங்  நடக் ங்கால் ஏற் ய 
ளக்  ெகட்ட ெதனின் க் யா ெயண்ணி மாழ் வர.் அத்தைகய க் ைனத் த ரத்்தற் 

ெபா ட்  ேதய்த் க் க ப் ெபாட் ம் ட்ட ளக் ல் ெநய் ந் ரி ட்  ைனத் ெதாடங் வ 
ெதன்ப  வழக் . அைதேய நிைற ளக்  என்றனர.் இங்  நிைற ெயன்ப  அைனத் ம் நிைறந்த 
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நிைற

நிைற 1 niṟaivu, ெப. (n.)

   1.  ைம

 fullness, completeness, perfection.

     " ைற லா நிைறேவ" ( வாச. 22.5.);.

   2.  l; abunance, copiousness, profusion.

   3. நிரப் ைக; filling, diffusing.

   4. ெபாந் ைக; satisfaction, contentment.

     "ெசல்வெமன்ப  ந்ைத னிைறேவ" ( மர.  ர.  தம். ம். 25.);.

   5. ம ழ்ச் ; joy, gladness.

     " னிவரக் ணிைற  ரந்் " ( வாலவா. 1. 36.);.

   6. மாட் ைம ( வா.);; excellence, glory,

   7.  றக்கம் (ேமாடச்ம்);; final bliss.

     " ைனேபா ம் வண்ண ைறஞ் ந் நிைறவாேம" (ேதவா. 241;2.);.

ெத. ெநர .

     [நில் → நிைற → நிைற .]

 நிைற 2 niṟaivu, ெப. (n.)

   1. அைம ; peace. (ெதால். ெபா ள். 206 இளம்.);,

   2. அ ேவா

    ய ஒ க்கம் (ேபரா.  . 18;1.);, (உ.ெசா களஞ்.);; good behaviour with wisdom.

     [நிைற → நிைற .]

நிைற ைறவா யெவண்ெபா ட்டாரைண

 
 நிைற ைறவா யெவண்ெபா ட்டாரைண niṟaivuguṟaivāgiyaveṇporuṭṭāraṇai, ெப. (n.)

   ஒகவைக (தாரைண); ஒன்ப  ெளான்  ( வா.);; one of {navatāranai,} nine modes in the art of meditation.

     [நிைற ைற + ஆ ய + ெவண்ெபா ள்+ தாரைண.]

நிைற ைர

 
 நிைற ைர niṟaivurai, ெப. (n.)

    ழா ேலா, க த்தரங் ேலா றப் ைரயாய் நிகழ்த்தப்ெப ம் ெசாற்ெபா ; special address in a 
function Or Seminar.

     [நிைற  + உைர]

நிைற ழா

 
 நிைற ழா niṟaivuviḻā, ெப. (n.)

   ஒன்  ெப ம் நாளில் நிகழ்த்தப்ப ம் ழா; concluding function (of a series);

ைளயாட் ப் ேபாட் ன் நிைற  ழா ல் தலைமசச்ர ்பரி கைள வழங் னார.் (உ.வ);.

     [நிைற  ழா.]
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நிைறேவற்றம்

நிைறேவற்றம் niṟaivēṟṟam, ெப. (n.)

   1.  ற் ைக; fulfilment.

   2. நடத் ைக; performance, execution.

     [நிைற ேவ  → நிைறேவற்  → நிைறேவற்றம்.]

நிைறேவற்

நிைறேவற் 1 niṟaivēṟṟudal,    5 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1.  ற்றசெ்சய்தல்; to fulfil, complete.

   2. நடத் தல்; to perform, execute, effect

கட்டைளைய நிைறேவற் னான். (உ.வ.);.

     [நிைற  + ஏற்  → நிைறேவற் .]

 நிைறேவற் 2 niṟaivēṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.   ெப ம்ப  அல்ல  பயன் ைடக் ம்ப  நடவ க்ைக ேமற்ெகாள் தல்; to carry out, to fulfil, to 
implement.

இந்தத் ட்டத்ைத நிைறேவற்ற ஏராளமாகச ்ெசலவா ம். (உ.வ.);.

வாக் கைள நிைறேவற்ற ேவண் ெமன்ப ல் ஆ ங்கட்  ஆரவ்மாக உள்ள . (உ.வ.);.

தங்கள  ேகாரிக்ைககைள ஆட் க்  நிைறேவற் ம்வைரப் ேபாரா வெதனத ்ெதா ற்சங்கம் 
ெவ த்த . (உ.வ.);.

   2. கடைமைய, ேவைலையச)்; ெசய்தல், நிகழ்த் தல்; to perform (ones duty);

அர  அ வலர ்தம் பணிைய நிைறேவற்ற டாமல் த ப்ப  சட்டப்ப க் ற்றமா ம். (உ.வ.);.

நிைறேவ

நிைறேவ 1 niṟaivēṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  ற் தல்; to be fulfilled, accomplished, completed.

   2. நன்னிைல அல்ல  நற்ேபறைடதல்; to attain heavenly bliss.

அவன் நற்ெசயலால் ன்ேனார ்நிைறேவ ப் ேபானாரக்ள். (உ.வ.);.

ெத. ெநறேவ .

     [நிைற → நிைற  + ஏ -.]

 நிைறேவ 2 niṟaivēṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. (ேமற்ெகாண்ட நடவ க்ைகயால்);   அல்ல  பயன் ைடத்தல்; to be completed, to get fulfilled.

இந்த ட்டங்கள் நிைறேவற ன்றாண் க் காலம் ஆ ம். (உ.வ..);.

உன் ைடய ஆைசகள் நிைறேவ ம் காலம் வந் ட்ட . (உ.வ.);.

   2. (கடைம); ெசய்யப்பட்  தல்;என் கடைம நிைறேவ ய ; இனி என் ெபா ப் ம் ட்ட . (உ.வ..);.

   3. ( ரம்ானம், சட்ட ன்வ  த யைவ); ெப ம்பான்ைம உ ப் னரக்ளின் ஒப் தல் 
ெப தல்;     [நில் → நிைற→நிைறேவ -,]

நிேறாவ

 
 நிேறாவ  niṟōvaḍi, ெப. (n.)

   ெபான்னாங் காணி; sessila plant - illecebrum sessile. (சா.அக.);.
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நின்

 
 நின் niṉ, ெப. (n.)

உன

 yours.

     [நீன் → நின்.]

நீன் என் ம் ெபயேர நீ என்  ைறந்  வழங் ன்ற . நீன் என் ம் வ ைவ இன் ம் ெதன்னாட் லக 
வழக் ற் காணலாம். தான் என்ப  தன் என்  னாற் ேபால், நீன் என்ப  நின் என்  ேவற் ைம 
உ ேபற்கக் ம். நீன் என்ப  இலக்கண வ யாைம காரணமாகக் ெகாசை்சயாகக் க தப் 
ப ற . நா ம் நீ ம் ெசல்ேவாமா? (உ.வ.);

நின்பம்

 
 நின்பம் niṉpam, ெப. (n.)

   ேவம் ; neem treemargora tree. (சா.அக.);.

நின்ற ர்ெந மாறன்

நின்ற ரெ்ந மாறன் niṉṟacīrneḍumāṟaṉ, ெப. (n.)

    ஞானசம்பந்தர ்காலத்தவ ம் பாண் யவரச ம் நாயன்மார ்அ பத்  வ ள் ஒ வ மான 
அ யார;் a cononized {Šaiva} saint, Pandiya king and contemporary of {Tiruñānašambandamoorti nāyaņār} of 63.

     "ெநல்ேவ  ெவன்ற நின்ற ர ்ெந மாறன்" (ேதவா. 737, 8.);.

நின்றெசால்

 
 நின்றெசால் niṉṟasol, ெப. (n.)

   மாறாவாக் ; promise.

     [நில் → நின்ற + ெசால்.]

நின்றெசால்லர்

நின்றெசால்லர ்niṉṟasollar, ெப. (n.)

   ெசான்ன ெசால் மாறா மாண் னர;் the man who keeps his promise, honest man.

     "நின்ற ெசால்லர ்நீ ேதான் னியர"் (நற்.1.);.

     [நின்றெசால் → நின்றெசால்லர.்'அர'் உைடைமப் ெபா ள்பற் ய ம ப் ெபா ைம ஈ .]

நின்ற க்ேகாலம்

 
 நின்ற க்ேகாலம் niṉṟadirukālam, ெப. (n.)

    மால் க்ேகாலம் ன்ற ள் நின்ற ம் நிைல; standing posture of {Visnu,} one of three {tiru-k-kölam.}

     [நில் → நின்ற +  க்ேகாலம்.]

நின்ற

நின்ற  niṉṟadu, ெப. (n.)

   1. நிைலத்த ெபா ள்; that which is permanent.

     "நின்றன நின்றன நில்லா ெவன ணரந்் " (நால , 47.);.

   2. நிைலத் ைண; category of immovables.

     "நின்றன ந் ரிந்தன" (கம்பரா. ைகயைட. 13.);.

   3. எஞ் ய ; remainder, as standing over.

     "நின்ற ற் ப ைனயாண்  ேபைத பாலகன தா ம்" ( வ்.  மாைல. 3.);.

     [நில் → நின்ற .]
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நின்றநிைல

நின்றநிைல niṉṟanilai, ெப. (n.)

   1. நிற் ம் நிைல; standing posture.

   2. ஒேர நிைல; same position or condition.

   3.  ரண்  ( வாதம்);.

 obstinacy.

     [நின் → நின்ற + நிைல.]

நின்றவ

நின்றவ  niṉṟavaḍi, ெப. (n.)

   1. நின்ற இடம்; standing place.

   2. கால ; foot-print.

     [நில் → நின்ற + அ .]

நின்ற டந் ய்ஞ்சான்

 
 நின்ற டந் ய்ஞ்சான் niṉṟaviḍandīyñjāṉ, ெப. (n.)

    சை்ச என் ஞ் ெச ; boxleaved, ivory wood.

     [நில் → நின்ற + இடந் ய்ஞ்சான்.  ய்ந்தான் →  ய்ஞ்சான்.]

நின்றாடல்

நின்றாடல் niṉṟāṭal, ெப. (n.)

   அல் யம், ெகாட் ,  ைட,  டம், பாண்டரங்கம், மல் என்ற அ வைகப்பட்ட நின்றா ந் ெதய்வக் 
த்  ( லப். 3;14, உைர.);; divine dance in Standing posture, of six kinds, viz., alliyam, {kotti, kuda, kudam, 

pändarangam, } mal.

நின்றால்ேமனி

 
 நின்றால்ேமனி niṉṟālmēṉi, ெப. (n.)

   மாந்தர ்நிழல் ந்தால் ெபான்னிறமா ெமா  . இ ல் இரசங்கட் ம்.வங்கம் ண்ணமா ம்; a 
plant that turns to golden colour when mens shadow fall on it, it is capable of binding mercury and calcifying tin. (சா.அக.);.

நின்றாற் ங்

நின்றாற் ங்  niṉṟāṟciṇuṅgi, ெப. (n.)

    யா நங்ைக (பதாரத்்த. 247.); எ ஞ்ெச ; a species of small milkwort, a herb that is continuously emitting water.

     [நின் → நின்  → நின்றால் +  ங் .]

இ  பாம் ன் நஞ் ைன ப்பேதா  ெபண்ைணத ்தன்வயப்ப த்த த ம் என்ப  ப் .

நின்றாற்ேபால்

 
 நின்றாற்ேபால் niṉṟāṟpōl,  .எ. (adv.)

    ெரன் ; suddenly.

நின்றாற்ேபால் ந்  ட்டான். (உ.வ.);.

நின் டம் ஞ்சான்

நின் டம் ஞ்சான் niṉṟiḍamtīñjāṉ, ெப. (n.)

   1. நின்ற டம் ய்ஞ்சான் பாரக்்க;{ninja-v-idam tyrjan}

   2. பல் ப் ; lizard plant-buchnere asiatica or strigalutea (lour.); (சா.அக);.

     [நின்ற டந் ஞ்சான் → நின் டம் ஞ்சான்.  ய்ந்தான் →  ஞ்சான் (ெகா.வ);.]

நின் தம்

 
 நின் தம் niṉṟidam, ெப. (n.)

   தைரப்பச ; malabar night shade. (சா.அக.);.
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நின்

நின் 1 niṉṟu,  .எ. (adv.)

   எப்ெபா ம்; always, permanently.

     "நிைறமய ெனா ங் ட னின் ெபற நிக ங் ன்றைவ லேவ" (பரிபா. 15, 7.);.

     [நில் →நின் .]

 நின் 2 niṉṟu, இைட. (part.)

   ஐந்தாம் ேவற் ைமப் ெபா ள்பட வ ம் ஒரிைடசெ்சால் ( க்ேகா. 34, உைர.);; a particle used in the 
ablative sense.

மரத் னின்  பழம் ந்த .

     [நில் → நின் .]

 நின் 3 niṉṟu, ெப. (n.)

   1. நிற்றல்.

 Standing.

   2. நி த்தல்; stop.

நின் ங்

 
 நின் ங்  niṉṟusiṇuṅgi, ெப. (n.)

நின்றாற் ங்  பாரக்்க;see {mirrcinungi}

     [நில் → நின்  +  ங் .]

நின் பயனின்ைம

நின் பயனின்ைம niṉṟubayaṉiṉmai, ெப. (n.)

    ற் ற்றம் பத்த ள் ெசால் அல்ல  ெதாடர ்ெபா ட்ேப ன்  இ த்தலா ய ற்றம் (நன். 12.);; the 
state of being purposeless, as of a word or phrase, one of ten {nür-kurram.}

     [நில் → நின்  + பயன்+இன்ைம.]

நின் -த்தல்

நின் -த்தல் niṉṟubiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   தாக் ப் த்தல் (யாழ்ப்.);; to withstand.

கட்டடம் எந்தப் ய க் ம் நின் க் ம்.(உ.வ.);.

இந்தத் ணி இரண்  ெவள்ைளக்  நின்  க்கா , ெவ த் ம். (உ.வ.);.

     [நின்  +  -,]

நின் ேபா

நின் ேபா1 niṉṟupōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   ேவைல த யன நடவா ேபாதல்; to stop. cease as work.

ேவைல நின் ேபாய் ட்ட . (உ.வ.);

     [நில் → நின்  + ேபா.]

 நின் ேபா2 niṉṟupō,  .எ. (adv.)

   ஓரிடத்ைதக் கடக் ன் ப்பாய்க் கட; stop and go.

     [நின்  + ேபா.]
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நின் ம்

 
 நின் ம் niṉṟum,  .எ. (adv.)

   ஐந்தாம் ேவற் ைம னீக்க களிெனான் ; a particle used in the ablative sense.

ஊர் னின் ம் இ ந்தான். (உ.வ.);.

     [நின்  → நின் ம்.]

நின் வற் -தல்

நின் வற் -தல் niṉṟuvaṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெசால் அல்ல  ெதாடர ்இ ந் ம் பயனிலதாதல் ( றள், 825, உைர.);; to be wanting in significance, as a word 
or phrase in a sentence.

     [நில் → நின்  + வற் -,]

நின் வா-தல் (நின் வ தல்

நின் வா-தல் (நின் வ தல்) niṉṟuvādalniṉṟuvarudal,    18 ெச. . . (v.i.)

   1. காலந்தாழ்ந்  வ தல் (உ.வ.);; to delay in coming.

   2.  ட்  ட்  வ தல்; to come intermittently.

காய்சச்ல் நின் வ ற . (உ.வ);.

     [நின்  + வா-,]

நின் -தல்

நின் -தல் niṉṟuviḍudal,    18 ெச. ன்றா.

. (v.t.);

நின்  ேபா-, பாரக்்க;see {mirrயpõ}

     [நில் → நின் +  .]

நின் ெவட்

 
 நின் ெவட்  niṉṟuveṭṭi, ெப. (n.)

   மண்ெவட்  வைக; a long-handled hoe.

     [நில் → நின்  + ெவட் .]

மண்ெவட் ன் காம்  நின்  மண்ெவட் வதற் ப் ெபரிதாக ம்,  னிந்  ெவட் வதற் ச ்
தாக ம் இ க் ம்.

நின்ேறத் வார்

நின்ேறத் வார ்niṉṟēttuvār, ெப. (n.)

   நின்  ெகாண்  அரசரின் கழ்பா ேவார ்( லப். 3; 48, உைர.);; panegyrists who stand and praise their king.

     [நில் → நின்  + ஏத் வார.்]

நின்ைற

நின்ைற1 niṉṟai, இைட. (part.)

   அைசநிைல (ெதால். ெசால். 426.);; an-expletive.

 நின்ைற1 niṉṟai, ெப. (n.)

   ெசன்ைனக் க ள்ள ன்ன ர ்என்  வழங் ம் நின்ற ர;்{Tinnanur,} a village near Chennai.

     "காளத்  நின்ைறக்ேக ெசன்றக்கால்" (ெதாண்ைட. சத. 32.);.

   நின்ற ர ்→ நின்ைற. ஒ.ேநா;தஞ்சா ர ்→ தஞ்ைச.

நின்ேறா

 
 நின்ேறா  niṉṟōci, ெப. (n.)

   நாகப்படக் கற்றாைழ; thorn less aloe. (சா.அக.);.
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நினவ

நினவ niṉava,  .எ. (adv.)

   உன் ைடய; yours.

     'நினவ வல் எனவ ேகண்ம '( றநா. 35.);.

     [நீ → நின் → நினவ; 'அ' பல ன் பால் .]

நிைன

நிைன1 niṉaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. க தல்; to think.

     " ளி ெமன் இன் ர ்ேவெறல்லாம் என்பார ்அளி ன்ைம ஆற்ற நிைனந் " ( றள்,1209.);.

   2. (ஆேலா த்தல்); கலத்தல்; to consider, reflect, ponder.

     " ைன ேவ  படாஅப் பலெபா  ெளா ெசான் னிைன ங் காைலக் ளந்தாங் ய ம்" (ெதால். 
ெசால். 55.);.

   3. நிைன ற் ெகாணரத்ல்; to remember.

   4. ஒன் த் த்தல் ( யானத்தல்);; to medidate.

     "நி த் ய வம்மன நிைல ரி யாமற்,  த்த ெபா ெளா  ெகா த் வ  நிைனேவ" ( லப். 14;11, 
உைர.);;

   5. அ தல்; to know. Understand.

     "நீ கள் ெசால்  நிைனய ற் லார"் (ேதவா. 52. 10.);.

   6. ேநாக்கமாகக் ெகாள் தல்; to intend, design, have in view.

   7. ேபாலச ்ெசய்தல் (பா த்தல்);; to imagine, fancy.

க. ெநேன.

 நிைன2 niṉaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நிைன1- பாரக்்க;see {minal-}

     "என்ெகாேலா நிைனப்பேத" ( வாச.5,75.);.

   2.  ரம்ானித்தல்;  ைகத்தல் ( ன்..);; to resolve determine.

நிைனஇ

 
 நிைனஇ niṉaii,  .எ. (adv.)

   நிைனந் ; to think.

     [நிைன+இ; இ – அளெபைட.]

நிைனத்தகாரியம்

 
 நிைனத்தகாரியம் niṉaittakāriyam, ெப. (n.)

   எண்ணிய ெபா ள்; thinking matter

     [நிைனத்த + காரியம். க  → கார ்→ காரியம்.]

நிைனதல்

நிைனதல் niṉaidal, ெப. (n.)

   மனனம்; refection.

     "ெதரித னிைனத ெலண்ண லாகாத ் மா க் " ( வ்.  வாய். 6,9,11.);.

     [நிைன → நிைனதல்.]
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நிைனப்பணி

நிைனப்பணி niṉaippaṇi, ெப. (n.)

   ஒ  ெபா ள் ஒப் ைமயாற் ெதான் ைன நிைன  ப த் வதாகக் ம் அணிவைக 
(அணிவைக. 8.);; figure of speech where in an object suggests another similar to it.

     [நிைனப்  + அணி.]

நிைனப்பா -த்தல்

நிைனப்பா -த்தல் niṉaippāyiruttal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. க த்தா த்தல்; to be mindful, cautious, attentive, thoughtful.

   2. மனத் ைன ஒ  கப்ப த் தல்; to concentrate ones thoughts.

     [நிைனப்  → நிைனப்பாய் + இ .]

நிைனப்பாளி

 
 நிைனப்பாளி niṉaippāḷi, ெப. (n.)

   நிைனவாற்ற ைடேயான் ( ன்.);; person of retentive memory.

     [நிைனப்  + ஆள் + இ.]

ஒ.ேநா. தலாளி.

நிைனப் -தல்

நிைனப் -தல் niṉaippiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1.ஆைண தல்; to give command, issue an order.

இராஜா இன்ன மண்டபத்ேத ந்  நிைனப் ட்டான் என்றால் ( வ்.  மாைல.1.  யா.13.);.

     [நிைனப்  + இ .]

நிைனப்

நிைனப்  niṉaippīṭu, ெப. (n.)

நிைனப்  பாரக்்க;see {mirappu}

சரே்வசவ்ரன் இவர ்க ைடய ரவ்ாபராதத்தாேல ட்ட நிைனப்  மா ைகக்  ப்ரதான காரணம் 
ன் ண்  (ரஹஸ்ய. 709.);.

     [நிைனப்  → நிைனப் .]
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நிைனப்

நிைனப் 1 niṉaippu, ெப. (n.)

   1. நிைன  பாரக்்க;see {miaivப}

     "நிைனப்ெப  ெந ங் ணந்ைற நின் நின் றயராேத" (ேதவா. 1145. 8.);.

   2. (ஏரணம்); கரணியம் நிகழா  உனக் வர ்தா ந் தந்ைத ம் என்றாற் ேபாலப் றர ்ெசாலத் தான் 
க தலா ய ரமாணபாசம் (மணிேம. 27;75.);; fallacious reasoning based only on hearsay, one of eight 
{piramāna pāsam}

     [நிைன → நிைனப் .]

 நிைனப்  niṉaippu, ெப. (n.)

ள். Will.

     "நாட் க் ட்ட நிைனப்  அந்தப் ரத் க்  அரிதாக ேவ ேமா" (ஈ , 1, 4, 5, பக். 191.);.

     [நிைன → நிைனப் .]

 நிைனப் 2 niṉaippu, ெப. (n.)

   1. (ஒ வைர அல்ல  ஒன்ைறக் த்த); எண்ணம்; thought idea.

அவர ்ம க்க மாட்டார;்என் ம் நிைனப் ல் அைதச ்ெசான்ேனன். (உ.வ.);.

     'நிைனப்  ைழப்ைபக் ெக க் ம்' (பழ.);.

   2. நிைன  பாரக்்க;see {minaivய}

     [நிைன → நிைனப் .]

 நிைனப் 4 niṉaippu, ெப. (n.)

   1. நிைனக் ைக; thought.

நிைனப் ட்

நிைனப் ட் 1 niṉaippūṭṭudal,    5 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1. நிைன ப த் தல்; to put in mind.

மாைல ல் தல்வைரச ்சந் க்க ேவண்  ெமன்பைதச ்ெசயல க்  நிைனப் ட் னார.் (உ.வ.);.

   2. அ த் தல்; to suggest, indicate.

த்த காலத் ல் அகர த  ெவளிவ தல் கட்டாயெமன்பைத இயக் நர ்நிைனப் ட் னார.் (உ.வ.);.

     [நிைனப்  + ஊட் .]

 நிைனப் ட் 2 niṉaippūṭṭu, ெப. (n.)

நிைன ட்  பாரக்்க;see {minalytiப}

     [நிைன ட்  → நிைனப் ட் .]

நிைன அஞ்ச

 
 நிைன அஞ்ச  niṉaivuañjali, ெப. (n.)

நிைனவஞ்ச  பாரக்்க;see {ninai-walal}

     [நிைன  + அஞ்ச .]
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நிைனவஞ்ச

 
 நிைனவஞ்ச  niṉaivañjali, ெப. (n.)

   ஒ வர ்இறந்தநாளில் அவைர நிைனத் ச ்ெச த் ம் இரங்கல்; homage (done on Someones death 
anniversary.);.

     [நிைன  + அஞ்ச .]

நிைனவற் ப்ேபா-தல்

நிைனவற் ப்ேபா-தல் niṉaivaṟṟuppōtal,    8ெச. . . (v.i.)

   மறந் ேபாதல்; to forget.

     [நிைன  + அற் + ேபாதல்.]

நிைனவாலயம்

 
 நிைனவாலயம் niṉaivālayam, ெப. (n.)

நிைனவாைலயம் பாரக்்க;see {ninaj-v-âlayam}

     [நிைனவாைலயம் - நிைனவாலயம்.]

நிைனவாைலயம்

 
 நிைனவாைலயம் niṉaivālaiyam, ெப. (n.)

 memorial, mausoleum.

     [நிைன  + ஆைலயம். ஆல் → ஆைல =  ற் வ தல்,  ற் ம ல். ம லகத் க் ேகா ல். ஆைல → 
ஆைலயம். ஆைல =ேகா ன் ற் ம ல்.]

நிைன ல்ெகாள்( )-தல்

நிைன ல்ெகாள்( )-தல் niṉaivilkoḷḷudal,    10 ெச. ன்றா . (v.t.)

நிைன ற் ெகாள்( );–, பாரக்்க;see {niai-vir-kol(/u);-,}

     [நிைன ல் ெகாள்( ); → நிைன ற் ெகாள்( );-,]

நிைன ல்ைவ-த்தல்
நிைன ல்ைவ-த்தல் niṉaivilvaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

நிைன ைவ- பாரக்்க, see {ninasvu-Val}

நிைன ற்ெகாள் -தல்

நிைன ற்ெகாள் -தல் niṉaiviṟkoḷḷudal, ெச. ன்றா . (v.t..)

   1.  ட்ட டல்,

 to plan

   2. எண்ணத் ல் இ த் தல்; to keep in the mind.
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நிைன

நிைன  niṉaivu, ெப. (n.)

   1. எண்ணம்

 thought, idea

     "நிைனவந் ணி மா ம் (ெதால். ெசால். 337.);.

   2. உசா , கலப்

 reflection, consideration.

     "நிைன லார ்ேபால ெநஞ்ச ெந ழ்த் ேயா" (கம்பரா. நாகபா. 213.);.

   3. நிைனவாற்றல்; recollection, remembrance.

   4. பாவைன; imagination.

   5. ேநாக்கம்; object, design, purpose.

   6.  ப்  (கவனம்.);; care, attention, thoughtfulness.

   7. ஒன் ப்  ( யானம்);; meditation, contemplation.

     'மனநிைல ரியாமற் த்த ெபா ெளா  ெகா த்த நிைனேவ' (ெதால். ெபா ள். 75, உைர.);

   8. வ த்தம்; anxiety, distress.

     "ெந ைம ற் ற நிைன னகன்றான்" ( வக. 333.);.

   9. அரசரக்ட்டைன (கல்.);; order, command as of a king.

   10. நிைன ப் ெபா ள் ( ன்.);; memorandum, memento.

   11. ஊகம்; supposition.

   12. க த் ; notion.

   13. க த் வம்; conception.

   14. கற்பைன; fancy.

ம. நினம்.

     [நிைன → நிைன .]

நிைன க் ப்

 
 நிைன க் ப்  niṉaivukkuṟippu, ெப. (n.)

   ஒ வர ்தன  ெசாந்த வாழ் ல் நிகழ்ந்த நிகழ் கைள ம் சந் த்த ெப மக்கைள ம் நிைன  
ரந்்  எ ய ெசய் களின் ெதா ப் ; memories.

     [நிைன  +  ப் .]

நிைன ர்-தல்

நிைன ர-்தல் niṉaivuārtal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நிைன க் க் ெகாண்  வ தல்; to remember, recollect, to bring ones mind.

தைலவர ்தன் இளைமக் காலத்ைத நிைன  ரந்்தார.் (உ.வ.);. இ  உங்கள் வாழ்க்ைக ல் என் ம் 
நிைன  ரத்தக்க ெசய் . (உ.வ.);.

     [நிைன  +  ர-்,]

நிைன ேக

 
 நிைன ேக  niṉaivuāṭu, ெப. (n.)

நிைன த்தப்  பாரக்்க;see {miraivப-t-tappப.}

     [நிைன  + ேக .]
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நிைன ச் ன்னம்

 
 நிைன ச் ன்னம் niṉaivucciṉṉam, ெப. (n.)

   நிைன ல் நி த் வதற்காக ம் நன் ையத் ெதரி ப்பதற்காக ம் அைடயாளமாக 
நி வப்ப வ ; memorial, monument.

ெமா ப்ேபாரில் உ ர ்நீத்த மா ரரக் க்  நிைன ச ் ன்னம் எ ப் ட த ழக அர  
ஆைண ட் ள்ள .(உ.வ.);.

இைவ தைலப் ேபாராட்ட ரரக்ளின் நிைன ச் ன்னம். (உ.வ.);.

     [நிைன  +  ன்னம்.]

நிைன த்த மாற்றம்

நிைன த்த மாற்றம் niṉaivuttaḍumāṟṟam, ெப. (n.)

   1. நிைன த் தப்  பாரக்்க;see  {nipalvu-t-tappu }

   2. மயக்கம்; delirium, delirium tremens.

   3. மனநலக்ேக  (ைபத் யம்);;  த் ,

 dementia.

     [நிைன  + த மாற்றம்.]

நிைன த்தப்

நிைன த்தப் 1 niṉaivuddappudal,    7ெச. . . (v.i.)

   மற யாதல்; to forget.

     [நிைன  + தப் -.]

 நிைன த்தப் 2 niṉaivuttappu, ெப. (n.)

   1. நிைன க் ைற ; loss of memory.

   2. அ  அ ைக; loss of consciousness.

     [நிைன  + தப் .]

நிைன த் ண்

 
 நிைன த் ண் niṉaivuttūṇ, ெப. (n.)

   ஒ வரின் நிைனவாக நி வப் ெப ம் ண்; memorial pillar.

சங்கப் லவரக்ள் வாழ்ந்ததாக கண்ட யப்பட்ட ஊரில் நிைன த் ண் நி ம் பணிையத ்த ழ் 
வளரச்் த் ைற ேமற்ெகாள் ம் என்  தலைமசச்ர ்அ த்தார.் (உ.வ.);.

     [நிைன  +  ண்.]

நிைன ம் -தல் 
நிைன ம் -தல் 7 niṉaivudirumbudal, ெச. . . (v.i.)

     [நிைன  +  ம் -.]

நிைன நாள்

நிைன நாள் niṉaivunāḷ, ெப. (n.)

 death anniversary.

ஆண் ேதா ம் சனவரி 30ஆம் பக்கல் வ ம் அண்ணல் காந் ய களின் நிைன  நாள் ண்டாைம 
ஒ ப்  நாளாகக் கைட க்கப்ப ற . (உ.வ.);.

     [நிைன  + நாள்.]
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நிைன ப த் -தல்

நிைன ப த் -தல் niṉaivubaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நிைன க் க் ெகாண் வ தல்; to recollect.

ஏதம் நடந்தேபா  என்ன நிகழ்ந்த  என்பைத என்னால் நிைன  ப த்த ய ல்ைல. (உ.வ.);.

   2. (ஒன்ைற மறந்  டாமல்); நிைனக்கச ்ெசய்தல்; to remind.

நாைள மணத் ற் ச ்ெசல்ல ேவண் ெமன அைமசச் க்  அவர ்உத யாளர ்
நிைன ப த் னார.் (உ.வ.);.

     [நிைன  + ப த் -.]

நிைன மற

 
 நிைன மற  niṉaivumaṟadi, ெப. (n.)

   நிைன ன்ைம (இ.வ.);; loss of memory.

     [நிைன  + மற .]

நிைன ேமாசம்
நிைன ேமாசம் niṉaivumōcam, ெப. (n.)

நிைன த் தப் 2 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {ոiրaivu-t-tappս}

நிைன ைவ-த்தல்

நிைன ைவ-த்தல் niṉaivuvaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. மனம்ைவத்தல்; to fix the mind on. concentrate the thoughs on.

   2. நிைனதல் ( ன்.);; to think

   3. நன் ன் ெபா ட்ேட ம் அன் னாேல ம் நிைன  ைவத்தல்; to remember with gratitude or affection.

   4. இச் த்தல்; to hanker after, desire.

     [நிைன  + ைவ-,]

நிைன ட் க்ெகாள்( )

நிைன ட் க்ெகாள்( )-தல் niṉaivūṭṭikkoḷḷudal,    10 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மறந்தவற்ைற நிைன ப த் தல்; to remember.

     [நிைன  + ஊட் க்ெகாள்-,]

நிைன ட்

நிைன ட் 1 niṉaivūṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

நிைன ப த் -, பாரக்்க;see {minalvயpaduftu-,}

     [நிைன  + ஊட் -,]

 நிைன ட் 2 niṉaivūṭṭu, ெப. (n.)

    டப் ல் உள்ள ெசய் ைய க் மா  எ ம் மடல்; reminder.

அகர த  ற்பைனயான ெசய் ையத் ெதரி க் மா  கட ர ்மாவட்ட தன்ைமக் கல்  
அ வல க் ப் பல நிைன ட்  எ ம் ம ெமா  இல்ைல.(உ.வ.);.

     [நிைன  + ஊட் .]

நிைனேவந்தல்

நிைனேவந்தல் niṉaivēndal, ெப. (n.)

   1. சான்ேறாைரேயா ம ப் க்க ம்பப் ெபரிேயாைரேயா அவரின் மைறைவெயாட்  அவரின் 
ெப ைமகைள நிைன  ரவ்தான நிகழ்ச் , இரங்கற் ட்டம்; condolence meeting after the death of respected 
leader or family head.

   2. மைறந்தவரின் நிைன நாள்; anniversary commemorative of a person's death.
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நிைனேவாட்டம்

 
 நிைனேவாட்டம் niṉaivōṭṭam, ெப. (n.)

   மறந்தைத நிைனக்ைக; remembrance.

     [நிைன  + ஒட்டம்.]

நிைனேவா -தல்

நிைனேவா -தல் niṉaivōṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   மறந்தைவ நிைன க்  வ தல்; to remember.

     [நிைன  + ஒ .]
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நீ

நீ1 nī,      'ந'கர ெமய் ம் 'ஈ' கார உ ங் ய டெ்ட த் ;

 the compound of'n' and 'i'

     [ந் + ஈ.]

 நீ2 nīttal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ரிதல்; to separate from

     "நல்லெசால்  மணந் னி நீேய ெனன்ற ெதவன்ெகால் லன்னாய்" (ஐங் .22.);.

   2.  றத்தல்; to renounce. as the world.

     "ஒ க்கத்  நீத்தார ்ெப ைம ப்பத்  ேவண் ம் ப வல் ணி " ( றள்.21.);.

   3. தள் தல் ( ன்.);; to put away. reject

   4. இ த்தல்; to put to disgrace,

     " ள்ைளேயயா  நீத் ைரயார"் (ஆசாரக்.69.);.

   5. ெவ த்தல்; to despise, loathe.

     "ஊேர  வல்லேத ெதன்றா னீத் " ( வால.13.13.);.

   6.  தல்; to abandon. leave.

     "ம ர ்நீப் ன் வாழாக் கவரிமா அன்னார ்உ ரநீ்ப்பர ்மானம் வரின்" ( றள்.969.);.

 நீ3 nīttal,    4. ெச. . . (v.i.)

   நீங் தல்; to be removed.

     "ம ரநீ்ப் ன் வாழாக் கவரிமா" ( றள்,969.);.

 நீ4 nī, ம.ெப. (pron.)

    ன்னிைலெயா ைமப் ெபயர;் second person singular.

     "நீெயன வ உங் ள " (ெதால்.ெசால்.190);

   ம. நிங்ங்ள்;   க.,  ., ேகாத. நிம்;   ெத. ஈ ,  ;    . இ .  ;   ெகாலா. நிர;்   நா. நிர;்   பர.் இம்;   கட. 
இம்;   ேகாண்.இம்மக், நிம்மத் நிெமக்;    .ஈ ;    .  ம் ;    . நீம்;   மால. நம்;    ரா.  ம்;நீன் → நீ 
(கைடக் ைற);

நீன் என் ம் ெபயேர நீ என்  ைறந்  வழங் ன்ற . நீன் என் ம் வ ைவ இன் ம் ெதன்னாட் லக 
வழக் ற் காணலாம். தான் என்ப  தன் என்  னாற் ேபால நீன் என்ப  நின் என்  ம். நீன் 
என்ப  இலக்கணவ யாைம காரணமாகக் ெகாசை்சயாகக் க தப் ப ன்ற . நீ க் ப் பன்ைம நீம் 
என்ப  (இலக்.கட.்4.);.

 நீ5 nī, ெப. (n.)

   நீங் ; remove.

நீக்கப்ெப க்கம்

 
 நீக்கப்ெப க்கம் nīkkapperukkam, ெப. (n.)

நீக் ப் ேபாக்  (நாஞ்.); பாரக்்க;see {nikku-p-pôkku.}

     [நீக்கம் + ெப க்கம்.]
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நீக்கப்ெபா ள்

நீக்கப்ெபா ள் nīkkapporuḷ, ெப. (n.)

   ஐந்தாம்ேவற் ைமப் ெபா ள்க ெளான் றா ய நீக் தற் ரிய ெபா ள்; case ending of the ablative 
denoting separation.

அ , மைல னின்  நீங் னான் என்ப ற்ேபால வ ம். (நன்.219,உைர.);.

     [நீக்கம் + ெபா ள்]

நீக்கம்

நீக்கம்1 nīkkam, ெப. (n.)

   1. நீங் ைக; separation, removal, disengagement. Liberation.

     'நீக்கப்ெபா ண்ைம ரத்ல் பற்  த ெலன்பனவற்றாற் ெபறப்ப ம்' (ெதால். ெசால்.77. ேசனா.);.

   2.  ளப்  ( ன்.);; interstice, gap, chink, crack.

   3. நீளம் ( வா.);; length.

   4.  ; end, close

     'இயற்ைகப் ணரச்் ய  நீக்கத் க்கண்' ( க்ேகா.110. உைர.);.

   5. த வாய்; occasion, opportunity.

     "நீக்கங் ைடத்தால் டமாட்டான்" ( ன்.);.

     [நீங்  → நீக்  → நீக்கம்.]

 நீக்கம்2 nīkkam, ெப. (n.)

   இைடப்பட்ட இடம்; interspace.

     "எள்ளி க்க நீக்க ன் " (க ைரமைலப் ேபரின்பக்காதல்,பக்.12..);.

     [நீங்  → நீக்கம்.]

 நீக்கம்3 nīkkam, ெப. (n.)

    க் க் ேகா ைக, அ க்ைக; cancellation.

     [நீங்  → நீக்  → நீக்கம்.]

 நீக்கம்4 nīkkam, ெப. (n.)

   1. நீக்கல்; removal.

   2.  ரிப்  ( வஞானேபாத.  த்.1.);; separation.

     [நீக்  → நீக்கம்.]

 நீக்கம்5 nīkkam, ெப. (n.)

   காப் , நீக்கம், நிைறப்  என் ம் ன் வைக ம ந் களில் ஒன் . ேநாய்கைளத் ரக்் ம் ம ந் ; one 
of the three kinds of treatment by medicine ie. curing disease.(சா.அக.);.

நீக்கமற

 
 நீக்கமற nīkkamaṟa,  .எ. (adv.)

   ஓர ்இடம் ட டாமல்;எங் ம்; everywhere, omnipresent.

காற்  நீக்கமற நிைறந் ள்ள . (உ.வ.);

     [நீக்கம் + அற → நீக்கமற.]
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நீக்கல்

நீக்கல்1 nīkkal, ெப. (n.)

   அகக் த் ன் ஒ ரிவா ய வ ற் ரிய கால்கள் ப னான்க ள் ஒன் ; one of the dance posture.

   வ ற் ய கால்களின் வைககள்;   1.  ற் தல்.

   2. அ தல்.

   3. உைடத்தல்.

   4. ஒட் தல்.

   5. கட் தல்.

   6. ெவட் தல்.

   7. ேபாக்கல்.

   8. நீக்கல்.

   9.  க்கல்.

   10. அ க்கல்.

   11.  சல்.

   12.  ப் க்கால்.

   13. கத்தரிைகக்கால்.

   14.  ட் தல். ( லப்.3; 15 உைர.);.

 நீக்கல்2 nīkkal, ெப. (n.)

   1. அ க்ைக; destroying

     "உலகம் யாைவ ந் தா ளவாக்க  நிைலெப த் த  நீக்க ம்" (கம்பரா. றப்.1.);.

   2. மா பா ( ன்.);; opposition. disagreement.

   3.  ைள; opening hole.

நீக்கல்வ யாய்ப் பார ்(யாழ்ப்.);.

   4. பட ன் ைதய ைணப்  (யாழ்ப்.);; seam of a ship.

     [நீக்  → நீக்கல்.]

நீக்கல்ேபா -தல்

நீக்கல்ேபா -தல் nīkkalpōṭudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெதாண்ைடப் ப ைரக் காற்ேறாட்டம் ஏற்பட நீக்  தல்; to make a gap in the crop field for free circulation 
of air.

     [நீக்கல் + ேபா -.]

நீக்க

 
 நீக்க  nīkkavurubu, ெப. (n.)

   நீக்கப்ெபா ைளத்த ; oblative case ending.

     [நீக்கல் + உ .]
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நீக்

 
 நீக்  nīkki, ெப. (n.)

   ஒ க் ; leakage.

அைற ன் வடேமற் சச்ாரில் ஒ  நீக் க் ற . (உ.வ.);.

     [நீக்  + இ.]

நீக் லக்கம்

 
 நீக் லக்கம் nīkkilakkam, ெப. (n.)

   கணக் வைக (கணக்க .);; a kind of calculation.

     [நீக்  + இலக்கம்.]
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நீக்

நீக் 1 nīkkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஒ த்தல்; to remove, exclude. put aside. dismiss.

     "இைளப் ைன யக்கம் நீக் " ( வ்.  க் ந்.18.);.

   2. (ஒ வைரப்பத ந் ); ெவளி ேயற் தல், (ஒ வரின் ெபயைரப் பட் யல் 
ேபான்றவற் ந் ); எ த்தல்; remove, dismies (a person from his post);/Strike oft (one's name);.

அவைரப் பத ந்  நீக்க ஆைண வந் ள்ள . (உ.வ.); வாக்காளர ்பட் ய ந்  என் ெபயைர 
நீக்  இ க் றாரக்ள். (உ.வ.);.

   3.  த்தல்; to extricate, liberate, exempt.

     "இப் க்  நீக்ெகைன" ( வாச. 5.100.);.

   4. க த்தல்; to deduct.

வட் ைய நீக் க் ெகா த்தான் (உ.வ.);.

   5. ஒ க் தல்; to turn. draw aside. as a curtain.

ைரைய நீக் ப் பாரத்்தான் (உ.வ.);.

   6. அ த்தல் (அக.நி.);; to kill, despatch, destroy.

   7. அகலைவத்தல்; to spread out, as the legs, fingers.

ரைல நீக்  (உ.வ.);.

   8.  றத்தல்; to open, force apart.

கதைவ நீக் க் ெகாண்  ேபா (உ.வ.);.

   9.  ரித்தல்; to separate.

அவர ்நடை்ப நீக் ட்டான் (உ.வ.);.

   10. ைக தல்; to give up, abandon.

     "மான வ ங்கல நீக் " (நால ,40.);.

   11. மாற் தல்; to change.

அவெனண்ைணத்ைத நீக்  ட்டான். (உ.வ.);.

   12.  த் க் ம் தைடைய மாற் க் ெகாள் தல்; ேவண்டாம் என தல்.

 lift (sanctions, prohibition etc.,);.

ெபா ளியல் தைடகைள நீக் னால் ேபா மா. (உ.வ.);

ெத., க., நீ . ம.நீக் க.

     [நீங்  → நீக் .]

 நீக் 2 nīkku, ெப. (n.)

    லக் ; separation, removal.

     "நீக் லாத் ப் " ( டா.8,46.);.

   2.  ளப்  ( ன்.);; opening, cleft, crack.

   3. க ; deduction.

   4.  சச்ம்; remainder,Balance.

நீக்  உ வாய் ப ைனந்  ( ன்.);.

     [நீங்  → நீக் .]

 நீக் 3 nīkku, ெப. (n.)

நீக்கம் பாரக்்க;see {nikkam,}
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நீக் ப்பல்லன்

நீக் ப்பல்லன் nīkkuppallaṉ, ெப. (n.)

   1.  ட் ப்பல்லன்; one having snaggy teeth.

   2.  ங்கப்பல்லன்; one having high teeth i.e. with one cuspid or point. (சா.அக.);.

     [நீக்  + பல்லன்.]

நீக் ப்ேபாக்

நீக் ப்ேபாக்  nīkkuppōkku, ெப. (n.)

   1. இணக்கமா க்ைக; adaptabiltiy, giveand-take.

அவன் நீக் ப்ேபாக் ள்ளவன் (உ.வ.);.

   2. ம ப் ர ; etiquette, courtesy.

நீக் ப்ேபாக்க யாதவன். (உ.வ.);.

   3. வ  ைற (உபாயம்);; means, expedient, contrivance.

அதற்  ஒ  நீக் ப் ேபாக் க் காட்டேவண் ம். (உ.வ.);.

   4. உத ; help.

அவ க்  நீக் ப்ேபாக் க் ைடயா  (உ.வ.);.

   5. சாக் ப் ேபாக்  (இ.வ.);; excuse.

   6. இைடெவளி ( ன்.);; opening, interstice, gap.

   7. இைளப்பா ைக (இ.வ.);; leisure, rest.

   8. வாலாயம்,  ைறப்பணி, ெசயல் வரிைச (காரியக் ரமம்); ( ன்.);; routine of business.

     [நீக்  + ேபாக் . ]

நீகதம்

நீகதம் nīkadam, ெப. (n.)

   ெகா வைக (பதாரத்்த.29.);; climbing asparagus.

     [நீர ்+ கதம் = நீகதம். ]

நீகம்

நீகம் nīkam, ெப. (n.)

   1. தவைள ( வா.);; frog.

   2. ேமகம் (ச .);; cloud.

     [நீரகம் → நீகம். நீர ்+ அகம் – நீ ள்வாழ்வ , நீைர ைடய .]

நீகாசம்

நீகாசம்1 nīkācam, ெப. (n.)

   1. ஒப் ; resemblance.

   2. உண்ைம; truth.

 நீகாசம்2 nīkācam, ெப. (n.)

உ  (நாநாரத்்த.);

 certainty.

 நீகாசம் nīkācam, ெப.(n.)

   உ  (நாநாரத்்த.);; certainty.

     [Skt. {} → த. நீகாசம்.]
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நீகாமன்

 
 நீகாமன் nīkāmaṉ, ெப. (n.)

நீகான் ( ன்.); பாரக்்க;see {nigān.}

     [நீர ்+ கலமகன் → நீகாமன். ]

நீகாரம்

நீகாரம்1 nīkāram, ெப. (n.)

   நீ என் ம் எ த் க் ; the letter {ni.}

     [நீ + காரம்]

     'காரம்' ெந ற் சாரிைய

 நீகாரம்2 nīkāram, ெப. (n.)

   பனி ( வ.);; frost, hoarfrost, dew. heavy dew.

     "நீகார மைழ ெபா ய" (பாரத.காண்டவ.19.);.

     [நீர ்+ காரம்]

 நீகாரம்3 nīkāram, ெப. (n.)

    ம்மலங்க  ெளான்றான ஆணவமலம் ( . .2.80. மைறஞா);;
 நீகாரம்4 nīkāram, ெப. (n.)

   ெபா ட்டாகக் க ைக ன்ைம (யாழ்.அக.);; contempt, disdain.

     [நீங்  + ஆரம்.]

நீகான்

நீகான் nīkāṉ, ெப. (n.)

   ஒ நன், மா ; captain, pilot, steersman. ( வா.);;

     " ைசய  நீகா ம் ேபான்ம்" (பரிபா.10;55.);.

     "ேகா யர ் ணிமணலகன் ைற நீகான் மாட ெவாள்ெளரி ம ங்க ந் ெதாய்ய" (அகநா. 255.);.

     [நீர ்+ கலமகன். கலமகன் → காமான் → கான் ஒ.ேநா; ெப மகன் → ெப மான் ெபம்மான் லமகன் → 
ேகாமகன் → ேகாமான்.]

நீங்கல்

நீங்கல்1 nīṅgal, ெப. (n.)

   1.  ல ைக,

 removing, separating.

   2.  ளப்  (யாழ்ப்.);; gap,chink.

   3.  றம்  (யாழ்.அக.);; outside.

     [நீங்  → நீங்கல்.]

 நீங்கல்2 nīṅgal, ெப. (n.)

   காட் ப் வர ; false fern tree.

 நீங்கல்3 nīṅgal, ெப. (n.)

   மா தல்;
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நீங்கலாக

 
 நீங்கலாக nīṅgalāka, ெப. (n.)(part.)

 except;other than.

ப்பட்டவரக்ளில் ஒ வர ்நீங்கலாக மற்றவரக்ைளக் காவலர ்உடேன த்  ட்டனர.் (உ.வ.);.

ஆ ங்கட்  நீங்கலாக மற்ற கட் கள் அைனத் ம் ேபாராட்டத் ல் கலந்  ெகாள் ன்றன. (உ.வ.);.

     [நீங்  → நீங்கல் → நீங்கலாக.]

நீங்கள்

நீங்கள் nīṅgaḷ, ெப. (n.)

    ன்னிைலப்பன்ைமப் ெபயர;் you

     " லைவயார ்ேபானீங்க ேணாக் ேன" ( வக.1045.);.

     [நீன் → நீம் → நீங்கள்.]

நீன் என் ம் ெபயேர நீ என்  ைறந்  வழங் ன்ற . நீன் வ ைவ இன் ம் ெதன்னாட் லக 
வழக் ற் காணலாம். தான் என்ப  தன் என்  னாற்ேபால, நீன் என்ப  நின் என்  ம். நீன் 

நீங்காசலமலம்

 
 நீங்காசலமலம் nīṅgācalamalam, ெப. (n.)

   கடற்பா ; sea weeds-graciaris lichenoides alias G onfervides (சாஅக.);.

நீங்காதேவாைசேயான்

 
 நீங்காதேவாைசேயான் nīṅgātavōcaiyōṉ, ெப. (n.)

   சங்  (யாழ்.அக.);; conch.

     [நீங்காத + ஒைசேயான்.]

நீங்காைம

 
 நீங்காைம nīṅgāmai, ெப. (n.)

    ரியாைம; impatience of separation.

     [நீங்  + ஆ + ைம.]

ைம - பண்  . 'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல.

நீங்கா க்கல்

 
 நீங்கா க்கல் nīṅgāvikkal, ெப. (n.)

   ெதாடர் க்கல்; non-stopping or continous hiccupS (சா.அக.);.

     [நீங்கா +  க்கல்]

நீங்கா ட்டம்

நீங்கா ட்டம் nīṅgāviṭṭam, ெப. (n.)

   1.  ைரக் ைககைள ைணக் ம் மரம் (இ.வ.);; cross-piece connecting the rafters.

   2.  ட் ன் ைரையத் தாங் ம் உத் ரம் ( ன்.);; a beam strengthen the roof of a house.

     [நீங்  + ஆ +  ட்டம்.]

     'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல
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நீங்

நீங் 1 nīṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ரிதல்; to leave. go, depart, separate from,

     "நீங் ற் ெற உம்" ( றள்,1104.);.

   2. ஒ த்தல்; to give up, abandon.

     "பரி  க்க ம் பாங் ற நீங் ன்" ( லப். 30;186.);.

   3. கடத்தல்; to pass over.

     "நீங்  னானந்த ெந ந " (கம்பரா.வனம் .36.);.

ெத., க. நீ . ம. நீன் க.

     [நீள் → நீங் -,]

 நீங் 2 nīṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. (ப , ேநாய் த யைவ); இல்லாமற் ேபாதல்,  ரத்ல்;     (of hunger, illness etc.,); to cease end,

வ  ட்ட நீர ் த்த றேக ப  நீங் ய  ேபான் ந்த . (உ.வ.);.

   2. (ஒ வைர ட் ); அக தல், ஒன் ந்  ல தல்; to leave, depart (from);.

மக்கள் ேவைல ேத ச ்ெசாந்த ஊர ்நீங்  நகரத் ற் யத் ெதாடங்  ட்டனர ்(உ.வ.);.

ெநஞ் ந்  நீங்கா நிைன கள் (உ.வ.);.

     [நீள் → நீங் -,]

 நீங் 3 nīṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. மா தல் ( ன்.);; to turn away;

 to be warded off.

   2.  தைலயாதல் ( ன்.);; to be liberated, released.

   3. தள் ண் தல்; to be dismissed, discharged.

   4. ஒ தல் ( ன்.);; to be excepted excluded.

   5. நடத்தல் ( டா.);; to go, proceed.

   6. நீந் தல் (யாழ்ப்.);; to swim.

   7.  ள ப தல் (யாழ்ப்.);; to form, as a gap, crevice, chasm.

   8.  ரிந்தக தல் ( ன்.);; to be spread out. as fingers, legs.

   9.  த தல் ( ன்.);; to be dispelled, Scattered.

     [நீள் → நீங் -,]

நீசச்க் ட்ைட

நீசச்க் டை்ட nīccakkuṭṭai, ெப. (n.)

நீசச்ல்2 (இ.வ.); பாரக்்க;see {niccal=.}

     [நீசச்ல்2 +  டை்ட.]

நீசச்சலம்

 
 நீசச்சலம் nīssasalam, ெப. (n.)

    நீர;் urine. (சா.அக.);.

     [நீசச்ம் + சலம். சலசலத்  ஒ வதால் சலம்.]
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நீசச்

நீசச் 1 nīccaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நீந் தல்; to swim.

     [நீஞ்  → நீச்  + அ . ]

 நீசச் 2 nīccaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கால்நைடகைளக் ளிப்பாட் தல்; to wash as cattle.

     [நீச்  + அ -,]

 நீசச் 3 nīccaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ன், நாற்றம்ேபான்  நாற்றம த்தல் (இ.வ.);; to Smell as fish.

     [நீச்  + அ .]

நீசச்த்தண்ணி

 
 நீசச்த்தண்ணி nīccattaṇṇi, ெப. (n.)

நீரச்ே்சாற் த்தண்ணீர ்பாரக்்க;(இ.வ.); see {mic-corru-t-tannir}

நீர ்+ ேசாற்  + தண்ணீர ்→ நீரச்ே்சாற் த் தண்ணீர ்→ நீசே்சாற் த் தண்ணீர ்- நீ ச ் ேசா த்  த் த ண் ணீ 
ர ்– நீச் த்தண்ணீர ்→ நீசச்த்தண்ணி (ெகா.வ.);.

நீசச்த்தாணி

 
 நீசச்த்தாணி nīccattāṇi, ெப. (n.)

   இதளியம், (ைவத் யபரிபா.);; mercury.

நீசச்ம்

நீசச்ம்1 nīccam, ெப. (n.)

   நீந் ைக; swimming

     [நீஞ்  → நீச் .]

 நீசச்ம்2 nīccam, ெப. (n.)

    ைடநாற்றம்; stink offersive smell.

நீசச்ல்

நீசச்ல்1 nīccal, ெப. (n.)

   நீந் ைக; swimming.

     [நீஞ்  → நீஞ்சல் → நீசச்ல்.]

 நீசச்ல்2 nīccal, ெப. (n.)

   நீரச்் ைல.  ளித் ணி (இ.வ.);; man's loin cloth.

     [நீரச்் ைல → நீசச்ல்.]

நீசச்ல் ளம்

 
 நீசச்ல் ளம் nīccalkuḷam, ெப. (n.)

   ம ழ்ச் க்காக ம், ப ற் க்காக ம் நீந் வதற் ச ்ெசயற்ைகயாய் அைமக்கப்பட்ட ளம்; swimming 
pool.

     [நீசச்ல் +  ளம்.]
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நீசச்ல்ேபாட்

 
 நீசச்ல்ேபாட்  nīccalpōṭṭi, ெப. (n.)

   நீந் வ ல் ேபாட் ம் ைளயாட் ; swimming race as a sports.

மாநிலங்க க் ைட லான நீசச்ல் ேபாட் ல் த ழ்நா  த டம் ெபற்ற  (உ.வ.);

     [நீசச்ல் + ேபாட் .]

நீசச்ன்

 
 நீசச்ன் nīccaṉ, ெப. (n.)

நீசச்ாள் (இ.வ.); பாரக்்க;see {niccāļ.}

     [நீசச்ாள் → நீசச்ான் → நீசச்ன்.]

நீசச்ாள்

 
 நீசச்ாள் nīccāḷ, ெப. (n.)

   நீந் ேவான்; swimmer.

     [நீச்  +ஆள்.]

நீச்

நீச் 1 nīccu, ெப. (n.)

   1. நீந் ைக; swimming

   2. ெவள்ளம்; flood.

     "நீசச்ாற் ெப த்  கா ரியாற்ைற" (தனிப்பா. 1,82,163.);.

   3. நீந்தக் ய ஆழம்; swimming depth, as of water.

     "நீச் நிைல காணாமனிற்  நாள்" (தா . எந்நாட.் ஆனந்த.1);.

     [நீந்  → நீச் .]

 நீச் 2 nīccu, ெப. (n.)

    ைடநாற்றம்,  ன்நாற்றம்; bad smell of fish.

இவ க்  ைச ேமேல நீசச் க்க ேவண் ம். (பழ.);

ெத.நீச் .

நீச் க்காரன்

 
 நீச் க்காரன் nīccukkāraṉ, ெப. (n.)

   நீசச்ல ப்ேபான் ( ன்.);; swimmer.

     [நீசச்ல் → நீச் . நீச்  + காரன்.]
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நீச் த்தண்ணிர்

நீச் த்தண்ணிர1் nīccuttaṇṇir, ெப. (n.)

நீரச் ்ேசாற் த்தண்ணி பாரக்்க;see {mir-corru-ttaրրlr}

     [நீரச்ே்சாற்  + தண்ணீர ்- நீரச்ே்சாற் த் தண்ணீர ்→ நீசே்சாற் த் தண்ணீர ்- நீச் த்தண்ணீர ்
(ெகா.வ);.]

 நீச் த்தண்ணிர2் nīccuttaṇṇir, ெப. (n.)

நீந்தக் ய ஆழ ள்ள நீர ்( ன்.);

 water of swimming depth.

     [நீச்  + தண்ணீர.்]

நீச் நிைலய -தல்

நீச் நிைலய -தல் nīccunilaiyaṟidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ஆழத்ைதஅ தல்; lit, to Sound the deep and shallow places.

   2. உள்ள நிைலைமைய ஆய்ந்  அ தல் ( ன்.);; to investigate a business, examine a position.

     [நீச் நிைல + அ -,]

நீசே்சாற் த்தண்ணீர்

 
 நீசே்சாற் த்தண்ணீர ்nīccōṟṟuttaṇṇīr, ெப. (n.)

நீரச்ே்சாற் த் தண்ணி பாரக்்க;see {ոir-c-cԾrru-t-taրոir}

     [நீரச்ே்சாற் த்தண்ணீர ்→ நீசே்சாற் த் தண்ணீர.் ]

நீசகம்

 
 நீசகம் nīcagam, ெப. (n.)

   தண்ணீர;் water. (சா.அக.);.

     [நீ  + அகம்.]

நீச வா

 
 நீச வா nīcaḍuvā, ெப. (n.)

   பால்; milk. (சா.அக.);.

நீசைத

நீசைத nīcadai, ெப. (n.)

நீசம் பாரக்்க;see {nišam}

 நீசைத nīcadai, ெப.(n.)

நீசம்1, 1 பாரக்்க;see {}.

     "என்னீசைதக் " ( வ்.இராமா ச. 48);.

     [Skt. {} → த. நீசைத.]
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நீசம்

நீசம் nīcam, ெப. (n.)

   மஞ்சள்; turmeric. (சா.அக.);.

 நீசம்1 nīcam, ெப. (n.)

   1. இ ; meanness, vileness.

     "நீச யரவ்ா ேநாக்கங்கள்" (ஞானவா.ேதவ .52);.

   2. பள்ளம்; depression.

   3. தாழ்ச் ; lowness.

     "வடாஅ ைச ேமனாள் நீச ற" (கம்பரா.அகத்.40);.

   4.  ரக நிைல ஐந்த ள் அ  வ ழந்  நிற் ம் நிைல;   5. ெகா ைம ( ன்.);; cruelty, barbarity, 
savageness.

   6. ெபா த்த ல்லாத ஆண் ெபண்களின் ணரச்் ; sexual union between ill-matched person.

     "அைடவற நீசெமன் ரண் மா ேம" (ெகாக்ேகா.3, 6);.

     [Skt. {} → த. நீசம்1.]

 நீசம்2 nīcam, ெப.(n.)

   மஞ்சள் (சங்.அக.);; turmeric.

     [Skt. {} → த. நீசம்2.]

நீசரக்

 
 நீசரக்  nīcarakku, ெப. (n.)

நீசம் பாரக்்க;see {nišam} (சா. அக.);.

நீசல்

 
 நீசல் nīcal, ெப. (n.)

   நீரச்் ைல, (இ.வ.);; loin cloth.

     [நீரச்் ைல → நீசச்ல் → நீசல்.]

நீஞ் -தல்

நீஞ் -தல் nīñjudal,    5 ெச. . . (v.t.)

   1. நீந் ( ன்.); பாரக்்க;see {mindu-}

   2. அ ஞ் ெசயல்கைள க்கப் ெப யற்  ெய த்தல்; to be activity engaged, as in a stupendous work.

ேவைல ல் நீஞ் ச ்ெகாண் க் றான். (உ.வ.);.

   3.  யாகக் த்தல் ( ன்.);; to drink to excess, especially toddy.

கள் டா ல் நீஞ்சக் யவன். (உ.வ.);.

நீஞ்

நீஞ் 1 nīñjumūci, ெப. (n.)

நீந்  பாரக்்க;see {nindum-JS.}

     [நீந் ம் + ஊ  → நீந் ம் ஊ  → நீஞ் ம் ஊ  = நீஞ் .]

நீட்சம்

 
 நீடச்ம் nīṭcam, ெப. (n.)

    ; a kind of sparrow, (சா.அக.);.
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நீட்

 
 நீட்  nīṭci, ெப. (n.)

நீட்டம் (உ.வ.); பாரக்்க;v see {vnittam}

     [நீள் → நீட்  → நீட்டம் → நீட் .]

நீட் ைம

 
 நீட் ைம nīṭcimai, ெப. (n.)

நீட்டம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {niftam}

     [நீள் → நீட்டம் → நீட்  → நீட் ைம.]

நீட்டக்கத்தரி

 
 நீட்டக்கத்தரி nīṭṭakkattari, ெப. (n.)

   கத்தரிக்காய் வைக; long {brinjäl.}

     [நீட்டம் + கத்தரி.]

நீள் → நீட்டம் + கத் ரி. கத்தரிக்காையக் கத் ரிக்காய் என்றைழப்ப  வ .

நீட்டக்கா தம்

 
 நீட்டக்கா தம் nīṭṭakkāvidam, ெப. (n.)

    ைரக்காய்; bottle gourd-cucurbita lagenaria. (சா.அக.);.

     [நீட்டம் + கா தம்.]

கா தம் என் ஞ் ெசால் ற் க் க ங் வைள எனப்ெபா ள் ம் சாம்ப வம் ள்ைள ம த் வ 
அகர த , நீட்டக்கா தம் என்ற ெசால் க் ச ் ைரக்காய் என்ற ெபா ைளப் ப  ெசய் ள்ள .

நீட்டசே்சா

 
 நீட்டசே்சா  nīṭṭaccōti, ெப. (n.)

   ஒளி ம் மரம்; a tree luminous in the dark-phosphorous tree. (சா.அக.);.

     [நீட்டம் + ேசா .]

நீட்டல்

நீட்டல்1 nīṭṭal, ெப. (n.)

   தைலம ைரச ்சைடயாக் ைக; twisting into matted, locks.

ம த்த ம் நீட்ட ம் ேவண்டா உலகம் ப த்த ெதா த்  ன் ( றள், 280.);.

     [நீட்  → நீட்டல்.]

 நீட்டல்2 nīṭṭal, ெப. (n.)

   1. நீளசெ்சய்ைக; lengthening, extending, stretching

   2. (இலக்.);  ற் ைர ெநட் ராக இைசக் ம் ெசய் ள் ரி  ( கார); வைக (ெதால். ெசால். 
403.);;(gram.);; poetic licence which consists in the lengthening of a short vowel into a long one.

   3. அளைவ நான்க ள் நீட்  யளக் ம் ழம் காதம் ேபான்ற அள ; linear measure, one of four {alavai.}

     " கத்த னீட்டல்" ( றள், 280.);.

   5. ெப ங்ெகாைட ( ங்.);; liberality.

     [நீள் → நீட்  → நீட்டல்.]
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நீட்டல்மானம்

 
 நீட்டல்மானம் nīṭṭalmāṉam, ெப. (n.)

   நீட்டல், (யாழ்.அக.); அள ; linear measure.

     [நீள் → நீட்  → நீட்டல் + மானம், மானம் = அள .]

நீட்டலள

 
 நீட்டலள  nīṭṭalaḷavu, ெப. (n.)

   நீளத்ைத அளக் ம் அல ; linear unit measure.

     [நீள் → நீட்  → நீட்டல் + அள .]

நீட்டலளைவ

 
 நீட்டலளைவ nīṭṭalaḷavai, ெப. (n.)

   நீளத்ைத அளக் ம் அளைவ ைற; linear measure.

     [நீட்டல் + அளைவ.]

நீட்டாணம்

நீட்டாணம் nīṭṭāṇam, ெப. (n.)

   1. உப் நீர,் சா ; soup.

   2,  ழம் ;( ன்.);; pottage,

     [நீட்  + ஆணம்.]

நீள் → நீட் , நீள் → ஒ ங் , அைமப் . அள் → அளம் → ஆளம் → ஆணம். அள் → அளம் → ேச , சா , 
ழம் .

இைறச் ையேயா மரக்க கைளேயா ேவகைவத்  உப்  ள  த யன இட் க் ெகா க்க ைவத்  

நீட்டாய்நட-த்தல்

நீட்டாய்நட-த்தல் nīḍḍāynaḍattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   ேநராய் நடத்தல்; to walk straight.

     [நீள் → நீ  → நீட்  + ஆய் + நட.]

நீட்டாய்ப்ேபா-தல்

நீட்டாய்ப்ேபா-தல் nīṭṭāyppōtal,    8 ெச. . .(v.i.)

   ேநராய்ப் ேபாதல் (ெசன்ைன.);; to go Straight.

     [நீள் → நீ  → நீட்  + ஆய் + ேபா-,]

நீட்டாள்

நீட்டாள்1 nīṭṭāḷ, ெப. (n.)

   ேவைலயாள்; attendant or waiting servant.

நாட்டா க்  ஒ  நீட்டாேளா? (பழ.);.

     [நீட்  + ஆள்.]

நீள் → நீட் . ஆல் → ஆள் -  ைனயாற் பவன், ெசயல் றேவான்.

 நீட்டாள்2 nīṭṭāḷ, ெப. (n.)

ெநடை்டயாள் (உ.வ.);.

 tall person.

     [நீள் → நீ  → நீ  → நீட்  + ஆள்.]
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நீட்

நீட் 1 nīṭṭittal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நீளச ்ெசய்தல்; to lengthen.

மடங்  க் ம் இ ப் க் கம் ைய நீட் க்க ேவண் ம். (உ.வ.);.

   2. நீட் ப்ேப -, பாரக்்க;see {nitti-p-péâu,}

ேபசை்ச நீட் க் றான். (உ.வ.);.

   3. காலந்தாழ்த் தல்; to dellay.

     " ம்பால் ெப  மளெவல்லா நீட் த்த காரணெமன்" (க த். 83.);.

   4.  த்தல் (அக.நி.);; to finish, complete.

   5.ெந ம் ெபா  ெசல்லல் (1, 2, வழக்.);; to elongate.

     [நீள் → நீ  → நீ  → நீட்  → நீட் -.]

நீட் த் -த்தல்

நீட் த் -த்தல் nīṭṭittiruttal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெந ங்காலம் நிைலத்தல்; to be prolonged;

 to endure long.

     "இவ் டம்  நீட் த்  நிற்  ெமனின்" (நால , 40.);.

     [ நீ  → நீட்  → நீட் -.]

 நீட் த் -த்தல் nīṭṭittiruttal,    3 ெச. . . (v.i.)

   நீ தல்; to lengthen.

     "ேகட்டைன யா னித ்ேதாட்டார ் ழ ெயா  நீட் த் ரா  நீேபா ெகன்ேற" ( லப். 15;199.);.

     [நீட் த்  + இ -,]

நீட் நட

நீட் நட1 nīḍḍinaḍattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   ெமல்ல நடத்தல்; to walk slowly.

     [நீள் → நீட்  → நீட்  + நட-,]

கால நீட் ப் , கணக்கம்.

 நீட் நட2 nīḍḍinaḍattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   எட்  நடத்தல்; to take long strides.

     [நீள் → நீட்  → நீட்  + நட-,]

காைலநீட்  ைவத்  நடத்தல்.

நீட் ப்ப -த்தல்

நீட் ப்ப -த்தல் nīḍḍippaḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. உடம்ைபப் ப க்ைக ல் டத் தல்; to lie the body on the bed.

பணிச் ைம ேலற்பட்ட கைளப் ைனப் ேபாக்க ேநற்  நீட் ப்ப த்  ட்ேடன். (உ.வ.);.

   2. ெசயல் ெசய்யா  டங் ப் ேபாதல்; to strike retuse to work until a grievance is remedied

என் ேகாரிக்ைக நிைறேவ ம் வைர நீட் ப்ப த்  டப் ேபா ேறன். (உ.வ.);.

     [நீட்  + ப -,]
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நீட் ப் ேப -தல்

நீட் ப் ேப -தல் nīṭṭippēcudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ளக் ச ்ெசால் தல்; to speak at great length. in great detail.

     'நீட் ப் ேப தைல நிைனக்க ம் பயந்தன ெனந்தாய் (அ ட்பா,  ள்ைளப் ெப .63.);.

   2. ெசாற்கைள நீட் ப் ப க் ப் ேப தல்; to draw Out.

     [நீள் → நீட்  → நீட்  + ேப .]

நீட் ப்ேபா -தல்

நீட் ப்ேபா -தல் nīṭṭippōṭudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நடக் ம் ேபா  காைல எட்  ைவத்தல்

 to take a big Stride in walking.

   இந்த ேவகத் ல் நடந்தால் ஊரைட  ன் ெபா  அைடந் ம்;நைடையச ்சற்  நீட் ப்ேபா . 
(உ..வ.);.

   2. கால(ம்); நீட் த்தல்; to put off.

   இந்த வழக் ற் த் ரப்்  ெசால்வைதக் ெகாஞ்சம் நீட் ப் ேபா ;அதற் ள் அவரக்ள் இணக்கமாகப் 
ேபாகக் ம். (உ.வ);.

   3. உடக்ாரந்்த நிைல ல் காைல நீட்  மடக்காமல் நீளமாய் ைவத் க் ெகாள் தல்; to sit by.

காைல நீட் ப் ேபாட் க் ெகாண்  பாட் ையப் ேபால் அமரந்் ள்ளாேய. (உ.வ.);.

   4. ப ரத்் ெதா ல் ேவைலயா க் ரிய ப ரை்வ அகலமாய்ப் ேபா தல்; to extended in agriculture 
cooly's shares

எனக்  மட் ம் மைனைய நீட் ப் ேபா வ  ைறயா. (உ.வ.);.

நீட் ப்

 
 நீட் ப்  nīṭṭippu, ெப. (n.)

   உரிய காலம் ந்த ன் ம் ெதாடரவ்தற்கான காலநீ ப் ; extension ( time.);

பணி ட நீட் ப்  இன் ம் வழங்க ல்ைல. (உ.வ.);

     [நீள்  → நீட்  → நீட் ப் -,]

நீட் ழக் -தல்

நீட் ழக் -தல் nīṭṭimuḻkkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

 dwell upon, speak at great length (on something);, hold forth.

நீட்  ழக்காமல் க்கமாய்ச ்ெசால். (உ.வ.);.

     [நீட்  +  ழக் -.]

நீட் யள

நீட் யள1 nīṭṭiyaḷattal,    3 ெச. ன்றா . (v.t.)

   எஞ்சா  அளத்தல்,  ைறவற அளத்தல்; to measure accurately.

ேகட் ம் உண்ேடார ்உ  ைளஞைர நீட் யளப்பேதார ்ேகால் ( றள்,796.);

நீட் யள-த்தல்

நீட் யள-த்தல் nīṭṭiyaḷattal,    3 ெச. . . (v.i.)

    ணி, இடம் ேபான்றவற்ைற அளக் ம் ேபா  ஏமாற்றாய் அளத்தல்; as measuring the cloth place to cheating. 
Emoró,

ழத் ணிைய ஐந்  ழத் ணியாய் நீட் யளத்  ட்டான். (உ.வ.);

நிலத்ைத அளக் ம் ேபா  ேகாைல நீட் யளந்  என் ைடய இடத்ைத ம் ேசரத்் க் ெகாண்டான் 
(உ.வ.);

நீட் யளத்தல்

நீட் யளத்தல் nīṭṭiyaḷattal, ெப. (n.)

   ஒரிடத்ைதேய ம் ெபா ைளேய ம் ேகால் த ய க ெகாண்  அளக்ைக (ெதால். stg55. 7. 
2_sm7);; measuring by rod, etc.

     [நீள்- நீட்  அநீட்  அளத்தல்.]
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நீட் -தல்

நீட் -தல் nīṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. foráGlgigi); to lengthen reach forth, extent to stretch out

   2. UpLéâmná, GEs நி த் தல்; to straighten,

ைகைய நீட் னான்.

   3.  ப்பைடயல் த யன பைடத்தல்; to offer, as oblations,

     "ossilso floorGlost லாம்" த்.33. பக்.204).

   4. ெகா த்தல்,

 to give

பா ய லவரக்் ப் பரி னிட் ன் " ( . ெவ.3.16. ெகா );.

   5. ெச தல்; to insert drive into göğkıtsir. ustörgyf'ış" ( வக. 2293);,

   6.நீளப்ேப தல்; to speak al length or too much.

   7. Gong Upgous soli, 5TA foly 55%; to prolong, as a note

   8. GIIsu #Ủlạ#gả, to delay, procrastinate, retard, defer.

நீட் க்க ேயான்

 
 நீட் க்க ேயான் nīṭṭukkadiyōṉ, ெப. (n.)

   ெவள்ளா ; goat. (சா.அக.);.

நீட் க்கால்

 
 நீட் க்கால் nīṭṭukkāl, ெப. (n.)

    டவாட் க் கால்; goats foot-ipomea bilobs. (சா.அக.);.

நீட் ெச ச்

 
 நீட் ெச ச்  nīḍḍuseḍissi, ெப. (n.)

   ேபய்த் ம்ைப; devil toombay-leucas sinifolia alias phlomis zeylanica (சா.அக.);.

நீட் ப்பா

 
 நீட் ப்பா  nīṭṭuppāvu, ெப. (n.)

   ேசைலக் ம் ேவட் க் ம் உரிய ேதாய்சச்ல் பா ; spun thread. esp. for knitting and weaving;yarn.

     [நீட்  + பா .]

நீட் ப்ைப

நீட் ப்ைப1 nīṭṭuppai, ெப. (n.)

   1.  க்  ரிக்கக் ய ைதயற் ைப; a long bag or purse opened or closed by means of a string.

     [நீட்  + ைப.]

 நீட் ப்ைப2 nīṭṭuppai, ெப. (n.)

   ெப வ ; capacious stomach.

நீட் ப்ைப க் ப்ைப ைவத் க் றான். (தஞ்ைச.);.

     [நீட்  + ைப. ெபாள் → ெபாய் → ைப. ைப ேபான்ற வ .]
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நீட் ப்ேபாக்

நீட் ப்ேபாக்  nīṭṭuppōkku, ெப. (n.)

   1. நீளவாட் ; lengthwise direction.

   2. உயரம்; tallness.

   3.  றைம, ஆற்றல், வல்லைம; ability, pecuniary or otherwise.

அவன் நீட் ப் ேபாக்கான ஆள். (உ.வ.);.

     [நீட்  + ேபாக் .]

நீட் ளகாய்

 
 நீட் ளகாய் nīṭṭumiḷakāy, ெப. (n.)

   மைல ளகாய்; chilly.

     [நீட்  +  ளகாய்.]

நீட் டக் ல்லாதவன்

நீட் டக் ல்லாதவன் nīḍḍumuḍakkillātavaṉ, ெப. (n.)

   1. ஏைழ; person in straitened circumstances.

   2. இைறவன், ெநஞ் ர லாதான் (உேலா );; miser, unaccommodating person.

   3.  ம்பக் கவைலயற்றவன்; person free from domestic worries.

மகன் தைல ெய த்த ற  அவன் நீட்  டக் ல்லாதவனா  ட்டான். (உ..வ.);.

     [நீட்  +  டக்  + இல்லாதான்.]

நீட் டக்

நீட் டக்  nīḍḍumuḍakku, ெப. (n.)

   1. ெகா க்கல் வாங்கல்; giving and receiving; lending and borrowing.

   2. உத ங் ணம்; accommodating disposition.

   3. நீட் ப் ேபாக்  3 பாரக்்க. see {miu-p-pokku}

     [நீட்  +  டக் .]

நீட்ேடாைல

 
 நீட்ேடாைல nīṭṭōlai, ெப. (n.)

    கேவாைல; rescripts writs as of a king.

     "நீட்ேடாைல வா யா நின்றான்" ( ைர.);.

     [நீட்  + ஒைல.]

நீட்பம்

 
 நீட்பம் nīṭpam, ெப. (n.)

   நீளம் (யாழ்ப்.);; length.

     [நீள் → நீட்பம்.]

நீடேசந் ரன்

 
 நீடேசந் ரன் nīṭacēndiraṉ, ெப. (n.)

   க டன்; brahmini kite. (சா.அக.);.
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நீடம்

நீடம்1 nīṭam, ெப. (n.)

   பறைவக்  (இலக்.அக.);; birds nest.

     [நீள் → நீ  + அம் ெதாடரந்்  தங் டம்.]

 நீடம் nīṭam, ெப. (n.)

   இடம் (நாநாரத்்த);; place.

நீடல்

நீடல்1 nīṭal, ெப. (n.)

   1. காலம் நீட் த்தல்; to extends the time.

   2. நீ ைக (வழக்);; prolongation.

     [நீள் → நீளல் → நீடல்.]

 நீடல் nīṭal, ெப. (n.)

   நீ ைக (வழக்);; prolongation.

     [நீள் → நீளல் → நீடல்.]

நீடலர்

நீடலர ்nīṭalar, ெப. (n.)

   காலம் நீட் யார;் time not extender.

     " சே்சரைண ற் ெப ங்க ன் ெறாைலந்த நின் நா யர ்ேகட் ன் நீடலர ்மாேதா" ( ந். 253.);.

     [நீள் → நீ  + அல் + அர]்

     'அல் எ ரம்ைற இைடநிைல.

     'அர'் பன்ைம .

நீடாணம்

 
 நீடாணம் nīṭāṇam, ெப. (n.)

நீட்டாணம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {milaram.}

     [நீட்டானம் → நீடானம்-இைடக் ைற.]

நிடாைலக்ேகா

 
 நிடாைலக்ேகா  niṭālaikāṭu, ெப. (n.)

    டாைலக்கல் (யாழ்.அக.);; a kind of stone.

     [நீ  + ஆைல + ேகா .]
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நீ

நீ 1 nīṭittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. நீ தல்,

 to lengthen time, distance.

வாணாள் நீ க்க வ ண் . (உ.வ.);.

   2. நிைலநிற்றல் ( ன்.);; to endure, last to be permanent.

அவர ்ஐந்தாண்  காலம் பத ல் நீ த்தேத அ ஞ்ெசயல் தான். (உ.வ.);.

     [நீ  → நீ -.]

 நீ 2 nīṭittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    க்  வ வ  தள்ளிப் ேபாதல்;     (of time); to last, extend.

ேபச்  ேம ம் அைர மணி ேநரம் நீ த்த  (உ.வ.);. இ  நா களின் நீ த்த நட் ன் அைடயாளம் இந்த 
ஒப்பந்தம் (உ.வ.);.

சட்டத்ைத ேம ம் ஒராண் ற்  நீ த்  ஆைண ட்டார.் (உ.வ.);.

     [நீள் → நீ  → நீ  → நீ -.]

 நீ 3 nīṭi, ெப. (n.)

   நீக்கமற நிைறந் க்ைக; omnipresence.

     "ேதய நீ  ல்லாைம ேபால்" (ஞானவா.  ைல. 32.);.

     [நீ  → நீ .]

நீ த் -த்தல்

நீ த் -த்தல் nīṭittiruttal,    3 ெச. . . (v.i.)

   ெந ங்காலத் ற் த்தல்; to be for a long time.

     [நீ த்  + இ -,]

நீ ப்

நீ ப் 1 nīṭippu, ெப. (n.)

   ெதாடரந்் க்ைக; persistence.

     [நீள் → நீ  → நீ  → நி  → நீ ப் .]

 நீ ப் 2 nīṭippu, ெப. (n.)

   பத , ேவைல ேபான்றவற் ல் ஒ வர ்உரியகாலம் ந்த ன் ம் ெதாடரந்்  இ ப்பதற்  ஏற்ற 
வைக ல் அளிக்கப்ப ம் கால அ கரிப் ; extension (of Service, permit, visa etc.,);

அவ க்  ேம ம் ஒராண் ற் ப் பத  நீ ப் க் ைடத் ள்ள . (உ.வ.);.

     [நீள் → நீ  → நீ  → நீ  → நீ ப் .]

நீ ம்ெபண்ைண

நீ ம்ெபண்ைண nīṭirumbeṇṇai, ெப. (n.)

   நீண்ட கரிய பைன; a long palmora tree.

     "நீ ம் ெபண்ைணத ்ெதா த்த ட் ம் மயங் ய ைமய ேர" ( ந்.374.);.

     [நீ  + இ ம் + ெபண்ைண.]

நீ ன்

நீ ன்  nīṭiṉṟi, ெப. (n.)

   நீ த ன் ; without extended the time.

     "க ஞ்ெசால்லன் கண்ணிலன் ஆ ன் ெந ஞ்ெசல்வம் நீ ன்  ஆங்ேக ெக ம்" ( றள், 566.);.

     [நீ  + இன் ]
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நீ

நீ 1 nīṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. நீ தல்; to grow long;

 to be lengthened;

 to be extended through space or time.

     "அள் றந்  ரத்்த ம் ஒற் ைச நீட ம் உளெவன ெமா ப" (ெதால். எ த் . 33.);.

   2. பரத்தல்; to spread;

 to extend.

     "நீடா  லகத் " (பாரத.  றப் ப். 1.);.

   3. ெப தல்; to abound;

 to be copious;

நீ ய ெசல்வம் ( ன்.);.

   4. ெச த்தல் (யாழ்.அக.);; to thrive, grow well.

   5. ேமம்ப தல்; to rise high.

     "நிைலைம நீ த றைலைமேயா வன்ேற"(ஞானா. பா . 3.);.

   6. நிைலத்தல்; to last long;

 to endure;

 to be

 Permanent.

     "அளி நீடளகம்" ( க்ேகா. 122.);.

   7. இ த்தல் ( ன்.);; to exist, subsist

   8. காலம் நீட் த்தல்; to delay.

     "நீடன் ன்; வா  ெமன்பவர ்ெசாற்ேபான்றனேவ" (பரிபா. 14;9.);.

   9. ெக தல்; to become decayed.

     "நீடாப் பைன ைள  நாெமண்ண"  ைணமாைல. 5.).

ெத. ெநக  க. நீ  ம. நீ க

     [நீள் → நீ . ( .தா.287);.]

 நீ 2 nīṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. தாண் தல் ( வா.);; to pass over to leap over.

   2. ெபா  கடத் தல்; to dellay.

     "நீடைல ெதன்றான்" (யேசாதர.2;35.);.

     [நீள் → நீ -,]

 நீ 3 nīṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேத தல் (அக.நி.);; to Seek, Search.

     [ேந  → நீ . ேந  = ேத .]

 நீ 4 nīṭu, ெப. (n.)

   1. ெந ம் ெபா ; a long time

     "நீ நீர ்ெந ஞ் ைன ஆயெமா டாடாய்" (அகநா. 358.);

   2. ெந ங்காலம்; a long time.
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நீ நிைனந் ரங்கல்

 
 நீ நிைனந் ரங்கல் nīṭuniṉaindiraṅgal, ெப. (n.)

 theme in which the hero bewails his long separation form the heroine.

     [நீ  + நிைனந்  + இரங்கல்.]

நீ நிைனந் கல்

 
 நீ நிைனந் கல் nīṭuniṉaindurugal, ெப. (n.)

நிைனந் ரங்கல் பாரக்்க;see {nidu-ninaindirangal.}

     [நீ  + நிைனந்  + உ கல்.]

நீ நீர்

நீ நீர ்nīṭunīr, ெப. (n.)

    ய்ய நீர;் sacred water.

     "நீ  நீரம்ணி நீ  மல்ல ம்" ( வக. 24.18.);.

     [நீ  + நீர.்]

நீ நீரை்வைய

நீ நீரை்வைய nīṭunīrvaiyai, ெப. (n.)

   ஒ க்கறா நீ ைடய ைவையயா ; perennial vaigai river.

     "நீ நீர ்ைவைய ெந  மால ேயத்தத ் த் ைற யப் ேபா னாண்ேம " ( லப். 18;4.);.

     [நீள் → நீ  → நீ . நீ  + நீர ்+ ைவைய.]

நீ வாணி

 
 நீ வாணி nīṭuruvāṇi, ெப. (n.)

    த்தரத்ைத; lesser galangal-alpinia galanga (minor);. (சா.அக.);.

நீ வைர

நீ வைர nīṭuvarai, ெப. (n.)

   ெந ய மைல; a long hills.

     "நீ வைர ய க்கத்  நா ைகக் ெகாண் " (நற். 55;18.);.

     [நீ  + வைர.]

நீ ர்

நீ ர ்nīṭūr, ெப. (n.)

தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஊர.்

 a village in Tanjavur, dt.

     "நீரில் வாைள வரால்  ெகாள் ம் நிைரநற் கழனிச ்ெசல்வ நீ ர"் ( ந்தரர.் 56-1.);.

நீ ரம்

 
 நீ ரம் nīṭūram, ெப. (n.)

   நஞ்  (பாடாணம்); (சங்.அக.);; arsenic.

நீ

 
 நீ  nīṭūḻi, ெப. (n.)

நீ க் காலம் பாரக்்க;see {nidus-k-kālam}

     [நீ  + ஊ .]
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நீ க்காலம்

 
 நீ க்காலம் nīṭūḻikkālam, ெப. (n.)

   ெந நாள்; long aeons;

 long ages.

     [நீ  + காலம்.]

நீ காலம்

 
 நீ காலம் nīṭūḻikālam, ெப. (n.)

நீ க் காலம் பாரக்்க;see{ nigūļi-k-kālam}

     [நீ  + ஊ .]

நீேபாடநட-த்தல்

நீேபாடநட-த்தல் nīpōḍanaḍattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   ெந ங்காலம் நிகழ்தல் ( ன்.);; to last, a long time.

     [நீ  + ஒட + நட.]

நீண்ட

 
 நீண்ட nīṇṭa, ெப.அ. (adv.)

     (in length and time); long.

நீண்ட க தம் (உ.வ.);

நீண்ட ந்தல் (உ.வ.); நீண்ட காலக் கடன்(உ.வ.); நீண்ட ேநரம் ேப க் ெகாண் ந்ேதாம். (உ.வ);.

     [நீள் → நீண்ட.]

நீண்டைகயன்

நீண்டைகயன்1 nīṇṭagaiyaṉ, ெப. (n.)

   யாைன; elephant.

     [நீண்ட + ைகயன்.]

 நீண்டைகயன்2 nīṇṭagaiyaṉ, ெப. (n.)

கள ப்பழக்க ள்ளவன்,

 thief.

     [நீள் → நீண்ட + ைகயன்.]

இவன் ைக நீள ள்ளவன் என் ம் வழக் க் களவாணிையக் க் ம். ேம ம் ைழெசய்தவன், தன் 
தவ  ெதரியா க்க, ேப  ெகாண் க் ம் ேபாேத அ த் ம் இயல் ைட யாைன ம் க் ம்.

நீண்டைகயான்

 
 நீண்டைகயான் nīṇṭagaiyāṉ, ெப. (n.)

   ஒற்ைறக்ெகாம்பன் (காண்டா கம்);; rhinoceros. (சா.அக.);.

நீண்டைகயாைன

 
 நீண்டைகயாைன nīṇṭagaiyāṉai, ெப. (n.)

   ஒற்ைறக் ெகாம்பனின் ெகாம்  (யாழ். அக.);; the horn of the rhinoceros.
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நீண்ட ம்ைப

 
 நீண்ட ம்ைப nīṇṭadumbai, ெப. (n.)

   ேபய்த் ம்ைப; devil toombay-Leucas liniflia alias phlomis zeylanica.

     [நீண்ட +  ம்ைப.]

நீண்டவன்

நீண்டவன் nīṇṭavaṉ, ெப. (n.)

    மால்;{višnu;} as one who grew to great height in his dwarf incarnation.

     "நீண்டவன் ன்ற ழ ெவனின்" (கம்பரா.  கப். 41.);.

     [நீள் - நீண்டவன்.]

ேதாற்றர ல் ைம  ெவ த்  ன்ற  மண்ேகட்ட ன் ேப க் ெகாண்  உலகளந்  
மாவ ன் ெச க்கடக் யதான ெதான்மக்கைத.

நீண்ட ைல

 
 நீண்ட ைல nīṇṭavilai, ெப. (n.)

   ஆடாேதாைட; malabar nut-adthoda vasica. (சா.அக.);.

     [நீள் → நீண்ட + இைல.]

நீண்டாயம்

 
 நீண்டாயம் nīṇṭāyam, ெப. (n.)

   நீளம் (யாழ்.அக.);; length.

     [நீள்→நீண்ட.நீண்ட+ஆயம் நீண்டாயம்.]

நீண்ெடா ேமகம்

 
 நீண்ெடா ேமகம் nīṇṭoḻugumēgam, ெப. (n.)

தந் ேமகம் பாரக்்க;see {tandப mēgam} (சா.அக.);.

நீண்ேடான்

 
 நீண்ேடான் nīṇṭōṉ, ெப. (n.)

நீண்டவன் பாரக்்க;see {nindavan}

     [நீள்→நீண்ட→நீண்டவன்→நீண்ேடான்.]

நீண்

நீண்  nīṇmuḍi, ெப. (n.)

   அரசன்; king, as wearing a high crown.

     "நின்றமா மள்ளரக்் ெகல்லா நீண்  லக்க மானான்" ( வக. 286.);.

     [நீள் +  .]

நீண்ைம

நீண்ைம nīṇmai, ெப. (n.)

   பைழைம; antiquity, olden times.

     "நீண்ைமக்க ணின்  வந்த நீ ெயலாந் த வல்" ( வக. 1119.);.

     [நீள்→நீண்ைம.]
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நீண்ெமா

நீண்ெமா  nīṇmoḻi, ெப. (n.)

   1.  ைர; vow.

     "நீண்ெமா க் ன்றா நல் ைசச ்ெசன்ேறா ம்பல்" (மைலப . 539.);.

   2.  ர ெனா வன் ெசய்த வஞ் னங் ம் றத் ைற ( றநா. 287, தைலப் .);; a theme describing the vow 
taken by a warrior.

     "நீண்ெமா  ெயல்லா நீலன் ற" ( லப்.28;109.);.

     [நீள் + ெமா .]

நீணகர்

நீணகர ்nīṇagar, ெப. (n.)

   நீண்ட ெப மைன; a large house.

     "ெந மணிஞ்  நீணகர ்வைரப் ன்" (ப ற். 68;16.);.

     [நீள்+நகர.்]

நீணாளம்

 
 நீணாளம் nīṇāḷam, ெப. (n.)

   நீள் ைகக் ழாய் (ைதலவ. ைதல.);; long blow-pipe.

     [நீள் + நாளம் நாளம் – உட் ைள, தண் .]

நீணி

நீணி  nīṇidi, ெப. (n.)

   ெப ஞ்ெசல்வம்; great riches.

     "நீணி  வணிகர"் ( வக. 615.);.

     [நீள் + நி .]

 Skt. Nidi

நீணிைர

நீணிைர nīṇirai, ெப. (n.)

   ெந ம் ணக் ைவ; collection of carcass.

     "நில  நிவப்  னீணிைர பல மந் ேவ  ளிய ண்  ம ழ்ந்தாட" (ப ற் ப். 36;11.);.

     [நீள் + நிைர.]

நீணிலங்கடந்தெந யண்ணல்

நீணிலங்கடந்தெந யண்ணல் nīṇilaṅgaḍandaneḍumuḍiyaṇṇal, ெப. (n.)

    மால்;{Tirumal,}

     "நீணிலங் கடந்த ெந  யண்ணல் தாெடா  தைகேயன் ேபா வல் யாெனன" ( லப். 11;148.);.

     [நீள் + நிலம் + கடந்த + ெந  + அண்ணல்.]

நீணிலம்

நீணிலம் nīṇilam, ெப. (n.)

   ெப நிலப்பரப் ; a large area,

     "நிரப் ன் ெறய் ய நீணிலம்" (மணிேம.14;51.);.

நீணிலமளந்ேதான்

நீணிலமளந்ேதான் nīṇilamaḷandōṉ, ெப. (n.)

 Tirumal.

     "வாணன் ேப ர ்ம ைட நடந்  நீணில மளந்ேதா னா ய ட ம்" ( லப். 6;54.);.

     [நீள் + நீளம் + அளந்ேதான்.]
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நீணிலமளந்ேதான்மகன்

நீணிலமளந்ேதான்மகன் nīṇilamaḷandōṉmagaṉ, ெப. (n.)

மா ன் மகனா ய காமன், {Kaman}

     "வாணன் ேப ர ்ம ைட நடந்  நீணில மளந்ேதான் மகன் ன் னா ய ேப க் ேகாலத் ப் ேப  
காண் ந ம்" (மணிேம. 3;116.);.

     [நீணிலம் + அளந்ேதான் + மகன்.]

நீணிைல

நீணிைல nīṇilai, ெப. (n.)

   ஆழம்; depth.

     "நீணிைலக் வல்" (கல்லா. 12.);.

     [நீள் + நிைல.]

நீ -தல்

நீ -தல் nīṇudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெந ந் ெதாைல  ெசல் தல்; to go a long distance.

     "மாெலா  தண்டாமைரயா  நீ தல் ெசய்ெதா ய நி ரந்்தான்" (ேதவா. 62. 9.);.

     [நீள் → நீ  → நி -,]

நீெண

நீெண  nīīeṟi, ெப. (n.)

   1. நீண்டவ  (யாழ்.அக.);; long way.

     "ேவ ல் இ ள் ெளான்ைறப் ரித்  அதைன நீங் க் காைலக் கடன் க த்தற்  நீெண க் 
கண்ணேதார ்நீரந்ிைலக்கண் தைலப் ப ன்றவெனன்க." ( லப். 13;43, உைர.);.

   2. இைட டா இன்பத் ற் ரிய ெந  ( ன்.);; the path of lasting happiness.

     [நீள் + ெந .]

நீேணாக்கம்

நீேணாக்கம் nīṇōkkam, ெப. (n.)

    டாமற் பாரத்்தல்; seeing without stop.

     "நீேணாக்கங் கண்  நிைறம  வாண் கத்ைதத் தாேனார ் ரக்  மாெகன்  ேபான" ( லப். 
21;20.);.

     [நீள் + ேநாக் +அம்]

நீத்தண்ணீர்

 
 நீத்தண்ணீர ்nīttaṇṇīr, ெப. (n.)

   நீரச் ்ேசாற் த் தண்ணீர ்(இ.வ.);; water allowed to stand over cooked rice over-night.

     [நீரச்ே்சாற் த் தண்ணீர ்→ நீரத்்தண்ணர ்→ நீத்தண்ணீர.்]

நீத்தம்
நீத்தம்2 nīttam, ெப. (n.)

   தண்ணீர ் ட்டான் ழங் ; water root, aspargus racemes.

நீத்தவன்

நீத்தவன் nīttavaṉ, ெப. (n.)

   1.  ற ; ascetic.

   2. அ கன் ( டா.);; Arhat.

     [நீ → நீக்  → நீத்தல். நீத்தல் =  ப தல்,  ல தல்,  றத்தல். நீத்  → நீத்தவன்.]
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நீத்தார்

நீத்தார ்nīttār, ெப. (n.)

   இறந்தவர ்(இக்.வழ.); மைறந்தவர;் the dead.

     'நீத்தா க்  ஆற்ற ேவண் ய கடன்' (உ.வ.);.

நீத்தார ்- உ ைர நீத்தவர,் இறந்தவர.்]

நீத்தார ்என்ப  ற்றத் றந்த  னிவைரேய க் ெமனி ம், உ ைரத ் றந்த ன் றப்பதற் 
ேக ன்ைம க  மைறந்தவைரக் க்க ம் இசெ்சால் வழங் வ  இக்கால வழக் .

 நீத்தார2் nīttār, ெப. (n.)

ற் ந் றந்த னிவர,்

 renounced person.

     "ஒ க்கத்  நீத்தார ்ெப ைம" ( றள், 21.);.

     [நீ → நீக்  → நீத்தார.்]

ற்றத ் றந்த னிவர.் தமக் ரிய ஒ க்கத் ன் கண் உைறந்  நின்  உலகப் பற்ைறத ் றந்த 

நீத்தார்இ சச்டங்

 
 நீத்தாரஇ் சச்டங்  nīddāriṟudiccaḍaṅgu, ெப. (n.)

   இறந்தவரின் ெபா ட்  அவர ் றங்கைடகள் ெசய் ம் இறப் க் ப் ந்ைதய காரணம்; performence 
funeral rites to the death by their heir.

     [நீத்தார ்+ இ சச்டங் .]

நீத்தார்கடன்

நீத்தாரக்டன் nīttārkaḍaṉ, ெப. (n.)

நீத்தார ்இ ச ்சடங்  பாரக்்க;see {nittār-irudi-ccagangu.}

     [நீத்தார2் + கடன். கடம் → கடன் = ெசய்யத் தக்க . ெச த்தத் தக்க .]

நீத்தார்சடங்

 
 நீத்தாரச்டங்  nīttārcaḍaṅgu, ெப. (n.)

நீத்தார ்இ சச்டங்  பாரக்்க;see {nitarirud-c-cadargu}

     [நீத்தார ்+ சடங் .]

நீத்தார்ெப ைம

நீத்தாரெ்ப ைம nīttārperumai, ெப. (n.)

    க் றள் அ காரங்க ள் ஒன் ; one of the chapters of {Tirukkural}

     [நீத்தார ்+ ெப ைம.]

இைறவன் வ ைளப் ெபற்றவ ம், மைழ ெபயற்  ஓரள  கரணியமாகக் க தப்ெப பவ ம், 
ேபரரசரக்் ம் ெப ந் ைணயா ம் அ வாற்றல் க்கவ ம், மைழக்  அ த்தப யாக நாட்  

நீத் -தல்

நீத் -தல் nīddiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ெப க் தல்;( வக. 1382, உைர.);; to overflow, flood.

   2.  த் தல்; to become excessive.

     "இகவா ட ெரன்வ  னீத் ட" ( வக. 1382.);.

     [நீத்  + இ -,]

நீத் ணி

 
 நீத் ணி nīttiruṇi, ெப. (n.)

   காமப்பால்; semen virile (சா.அக.);
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நீத்

நீத் 1 nīttu, ெப. (n.)

ெப க்கம் (ஐங் .);

 multiplicity.

 நீத் 2 nīttu, ெப. (n.)

   1. நீந் ைக; swimming.

     "நீத் நீ ரி ங்க " (ஐங் .162.);.

   2. நீந்தக் ய ஆழ ைடய நீர;் water of swimming depth.

     "யாைனக்  நீத்  யற்  நிைலெயன்ப" (ெதால்.ெசால்.406,ேசனா.);.

   3. ெவள்ளம்; flood.

     [நீந்  → நீத் .]

நீத் நீர்

நீத் நீர ்nīttunīr, ெப. (n.)

   நீந் தற் ரிய ஆழ்ந்த நீர;் depth of water to be used for swimming.

     "ெப ங்கடற் கைரய   ெவண்காக்ைக நீத்  நீர ்இ ங்க  இைரேதரந்் ண்  க்கமழ் 
ெபா ம் ற் ேசக் ந் ைறவெனா " ( ந்.313.);.

     [நீந்  → நீத்  + நீர.்]

நீந் ப்பாகம்

 
 நீந் ப்பாகம் nīnduppākam, ெப. (n.)

நீரச் ்ேசாற் த்தண்ணீர ்பாரக்்க;see {mir-soru-ttaրրir}

     [நீர ்+ பாகம் → நீரப்்பாகம் → நீற் ப்பாகம் → நீத் ப்பாகம்.]

நீத்ேதார்

நீத்ேதார ்nīttōr, ெப. (n.)

    ரிந்ேதார;் as divider.

     "அஞ்  ேலா  யாய்வைள ெந ழ ெநாந் ம் நம் அ ளார ்நீத்ேதாரக்்  அஞ்சல் எஞ் னம் வா  
ேதா " ( ந்.21.);.

     [நீத்  → நீத்ேதார.்]

நீதகம்

நீதகம் nītagam, ெப. (n.)

   1. ெவற் ைலக் ெகா  எ ம் ெகா வைக; betel-pepper.

   2. நீரவ்ல்  பாரக்்க;see {mil-wal}

     [நீர ்→ நீத்தம் → நீதம் → நீதகம்.]

நீதச் ைலச் தம்

 
 நீதச் ைலச் தம் nītaccilaiccūtam, ெப. (n.)

    ரி ; blue vitriol, verdigris.

நீதசெ்சம்மண்

 
 நீதசெ்சம்மண் nītaccemmaṇ, ெப. (n.)

   நிலத் ன் ேமல் மண்; the red soil of a tab land. (சா.அக.);.

     [நீதம் + ெசம்மண்.]
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நீதபரிமளம்

 
 நீதபரிமளம் nītabarimaḷam, ெப. (n.)

    தாங்கச ்ெசய்நஞ்  (யாழ். அக.);; a minera poison.

     [நீதம் + பரிமளம்.]

 நீதபரிமளம் nītabarimaḷam, ெப.(n.)

    தாங்க பாடாணம் என் ம் ஒ வைகச ்ெசய்ந்நஞ்  (யாழ்.அக.);; a mineral poison.

நீந்தக்ெகா -த்தல்

நீந்தக்ெகா -த்தல் nīndakkoḍuttal, ெச. ன்றா . (v.t.)

நீந்தப் ெபய்-தல் பாரக்்க;see {ninda-p-pe}

     [நீந் 2 + ெகா -,]

நீந்தப்ெபய்-தல்

நீந்தப்ெபய்-தல் nīndappeytal, ெச ன்றா . (v.t.)

    யாய்க் ெகா த்தல்; to give or pour in abundance,

     "கன்ன  ெநய்  நீந்தப் ெபய் " ( வக. 2401.);.

     [நீந் 2 ெபய். நீஞ்  → நீந்  = கடத்தல், அள  கடத்தல்,  .  ள் →  ய் → ெபய் = ெபா தல், 
ெகா த்தல், வழங் தல்.]

நீந்தல்

நீந்தல் nīndal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   நீந் தல் ( .நிக.5;25.  லம்.);; to swim.

     [நீர ்+ நீந்  + அல்.]

அல்- ெதா ற்ெபயரீ .

நீந்

நீந் 1 nīndudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ைககால்களால த்  நீரில் தந்  ெசல் தல்; to swim in water.

     "நீந் னல்" ( வா. 5.68.);.

   2. ெப தல்; to overflow.

     "ெந ம்ெப ங்க ணீந் ன நீர"் ( .ெவ.12. ெபண்பாற்.8.);.

     [நீஞ்  →நீந் .]

 நீந் 2 nīndudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கடத்தல்; to swim across, cross over. escape from.

     " ற ப் ெப ங்கடனீந் வர"் ( றள்,10.);.

   2. ெவல் தல்; to get over.  Overcome.

     "கலங்க ய வைரநீந் " (ம ைர 57.);.

   3. க த்தல்; to relinquish, give up.

     "மணப்ப ங் காமந் தணப்ப நீந் " (அகநா. 50.);.

 நீந் 2 nīndu, ெப. (n.)

   ெப ங்கடல்; ocean.

     "நீந்  நித் ல தான நிழலான்" ( வக.2421.);.
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நீந் னல்

 
 நீந் னல் nīndubuṉal, ெப. (n.)

   ஆழ ள்ள நீர ்( வா.);; deep water.

     [நீந்  +  னல்.]

நீந்

 
 நீந்  nīndumūci, ெப. (n.)

   காந்தம்; load Stone.

     [நீந் ம் + ஊ .]

நீப்

நீப்  nīppu, ெப. (n.)

   1.  ற ; relinquishment, renunciation.

   2.  ரி ; separation, parting.

     [நீ → நீப் ]

நீப் ர

நீப் ர  nīppuravu, ெப. (n.)

   நீங் ைக; leaving, abudoning.

     "யாப்  பால்வைக நீப் ர ன் " (ெப ங். மகத. 6;63.);.

     [நீ → நீப்  → நீப் ர .]
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நீபம்

நீபம்1 nīpam, ெப. (n.)

   1. நீரக்்கடம்  ( ங்.); பாரக்்க;see {mir-k-kadambu}

   2. ெபண் கடம் ; Common Indian oak.

   3. ெசங்கடம் ; small Indian oak.

   4. மரவைக; niepabark.

   5. உத் ரட்டா  ( ங்.); பாரக்்க;see {uttirattädi}

 நீபம்2 nīpam, ெப. (n.)

   கரணியம் ( ங்.);; cause, reason.

 நீபம்1 nīpam, ெப.(n.)

   1. நீரக்்கடம்  ( ங்.); பாரக்்க;see {}

   2. ெவண்கடம்  (மைல.);; common Indian oak.

   3. ெசங் கடம் ; small Indian Oak.

   4. மரவைக.

   5.  ற்

   ெகா ங்கால் என் ம் ண் ன் (உத் ரட ்டா ); ( ங்.);; the 26th naksatra.

     [Skt. {} → த. நீபம்1.]

 நீபம்2 nīpam, ெப.(n.)

   காரணம் ( ங்.);; cause, reason.

     [Skt. nibha → த. நீபம்2.]

நீம்

நீம் nīm,  . ெப. (pron.)

    ன்னிைலப் பன்ைமப்ெபயர;் you.

     "நீேம ெவன் க் களிற்றா ைழச ்ெசல்வ  ேவண்  ெமன்றான்" ( வக. 1932.);.

     [நீன் → நீ → நீம்.]

நீன் என் ம் ெபயேர நீ என்  ைறந்  வழங் ன்ற . நீன் என் ம் வ ைவ இன் ம் ெதன்னாட் லக 
வழக் ற் காணலாம். தான் என்ப  தன் என்  னாற் ேபால் நீன் என்ப  நின் என்  ம். நீன் 

நீம்பயம்

 
 நீம்பயம் nīmbayam, ெப. (n.)

   பனிதாங் ; southern wood-artimisa abrotanum (சா.அக.);.

நீம்பல்

நீம்பல் nīmbal, ெப. (n.)

   1. இரண்  பலைக ேட ேதான் வ  ேபான்ற ளப்  (இ.வ.);; interstice, gap, cleft, chink, as between two 
boards.

   2. ெவ ப்  (சா.அக.);; saltpetre.

     [ ல் → ெநல் → ெநள் → ெந  → ெந ழ் (ெந ள்); நீள்→நீம்→நீம் →நிம்பல்.]

நீமம்

நீமம் nīmam, ெப. (n.)

   1. ஒளி; light

   2. பளபளப் ; lustre. (சா.அக.);.
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நீயான்

நீயான் nīyāṉ, ெப. (n.)

   கப்ப ன் தைலவன்; captain of a ship.

     "ெபௗவத்த ங்கல யக்  நீயான் ேபால" (ெப ங். உஞ்ைசக்.49;10.);

     [நீரக்லமகன் → நீகாமன் → நீகான் → நியான்]

நீ ர்

நீ ர1் nīyir,  .ெப. (pron.)

    ன்னிைலப் பன்ைமப்ெபயர;் you.

நீ ர ்என் ம் ன்னிைலப் பன்ைமப் ெபயர ்ேவற் ைமப்ப ம்ேபா  ம் என்  ரி  ேமயன் ,  ம் 
ெமன் ம் ேவற் ைமத் ரி ப் ெபயர ்நீ ெரன்  ரியா .

    ன்னிைலப் ேவற் ைமத் ரி  ெபயர ்நீ, நீ நின்,  ன், உன் நீம் ம், உம் நீம் + கள் = நீங்கள் ங்கள், 
உங்கள் நீம் + இர ்= நீ ர ் ம், உம். நீ ர,் நீ ர;்நீன் என் ம் ெபயேர நீ என்  ைறந்  வழங் ன்ற . 
நீன் என் ம் வ ைவ இன் ம் ெதன்னாட் லக வழக் ற் காணலாம். தான் என்ப  தன் என்  

னாற்ேபால், நீன் என்ப  நின் என்  ம். நீன் என்ப  இலக்கண வ யாைம காரணமாகக் 
ெகாசை்சயாகக் க தப்ப ற . நீ க் ப் பன்ைம நீம் என்ப  மகரம் பன்ைமப் ெபா ணரத்்தைல 
ஆங் ல இலக்கண ல்களி ம் காணலாம். நீங்கள் என்ப  ேமல்  ெபற்ற 
இரடை்டப்பன்ைம. (இலக்.கட.் 4.);.

நீன், நீம்,  ன்,  ம் என்பன பழந்த ழ் ன்னிைலப் ெபயரக்ள். இவற் ன் னகர  ஒ ைமைய ம் 
மகர  பன்ைமைய ங் க் ம். இவற் ள் நீன் என் ஞ் ெசால் இன் ம் ெதன்னாட்  
வழக் ள்ள .  ன் ம் என்பன இ வைக வழக் ம் அ ம், அவற் ன் ேவற் ைமத் ரிபான ன், 

ம் என் ம் அ கள் இன் ஞ் ெசய் ள் வழக் ள்ளன. நீன் என் ஞ் ெசால் ன் கைடக் ைறயான நீ 
என்ப  இ வைக வழக் ள்ள .

நீ என்ப  னெமா ல்

     'நி' எனக்  வழங் ன்ற .

     'நிெமன்' என்ப  இதன் பன்ைம.

ெபார்  என் ம் ஆப் ரிக்க ெமா ல்

     'நி' என்பேத ன்னிைல ெயா ைமப் ெபயர.்

ல பழஞ் ந் ய ெமா களில் நீ என் ம் ெபயர ்த ற் ேபான்ேற ம் ரியாமல் வழங் வந்த .

ஆத் ேர ய ெமா களின் ன்னிைல ெயா ைம

     'நின்ன'

     ' ன்னி'

     ' ந்ெத' என்பன;

இ ைம

     'நிவ'

     ' ர' என்பன;

நீேய ெறன்றல்

 
 நீேய ெறன்றல் nīyēāṟeṉṟal, ெப. (n.)

    க்ேகாைவயார ் ம் அகப் ெபா ள் ைறகளிெலான் ; one of the theme of the love-poetry.

தன் ரிைவத ்தைல டங் மா  தைலவன் ேதா டம் ேவண்ட, அதற்கவள் உடம்படாளாய்த் 
தைலவ, அவ க்  நீேய க' எ ந் ைற.

     [நீேய +   + என்றல்.]
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நீர்

நீர1் nīrttal,    11 ெச. . . (v.i.)

   அடரத்் ையக் ைறத்தல்; (ேமார ்ேபான்வற் ல்); நீர ்கலந்  நீரத்்தன்ைம உைடயதாக் தல்; to dilute (a 
liquid); make thin (by adding water);.

நீரத்்த ேமாராக இ ந்தா ம் ப்பதற் ச ் ைவயாய் இ க் ற . (உ.வ.);.

ேம ம் ேம ம் த்தங்கள் ெசய்ததால் க த்  நீரத்் ப் ேபாய் ட்ட . (உ.வ.);.

   2. ( ண்ணாம் ல்); நீர ்ேசரத்் க் ைழத்தல்; slake (lime);.

     [நீள் → நீர.்]

 நீர2் nīrttal,    4 ெச . . (v.i.)

   1. நீராதல்; to become thin or watery, as liquid food in cooking.

   2. ஈரமாதல்; to be wet, moist.

     "நீரக்் ன்ற ெசஞ்சைட" ( மந்.2121.);.

 நீர3் nīr, ெப. (n.)

   1. ஐம் தங்களிெலான்றான நீர;் water, one of the five elements.

     " ரணிய நீ ம்" ( றநா. 2.);.

   2. கடல்; sea ocean.

     "நீெரா த்தன்ன" (ம ைரக்.369.);.

   3. சா  (இரசம்);; juice, liquor.

     "க ம் ைன…..  த் நீர ்ெகாள்ளி ம்" (நால . 156.);.

   4. பனிநீர;் rose water.

     "நீரால் ெவண்ணிறப் ெபா ைய மாற் " ( வக.117.);.

   5. உட ள்ள அரத்தம்,  த்தநீர ் த ய நீரம்ப்ெபா ள் ( ன்.);; humours of the body, as serum, lymph.

   6.  நீர;் urine.

     "இவ்ெவல்ைல  னீரெ்பய்  யான் வ கா ம்" ( ரேமாத.்2.50.);.

   7.  ராடம் ( ங்.); பாரக்்க;see {pladam}

   8.  ராட்டா  (அக.நி.); பாரக்்க;see {pūrattādī}

   9. ஈரம் ( ன்.);; dampness, moisture, humidity.

   10. ஒன்பான் மணிெயான் ன் (இரத் னத் ன்); ஒளி; water in a gem.

     "ெந நீர ்வார் ைழ" (ெந நல்.139.);.

   11.  ணம்; nature, disposition.

     "அன்ன நீராரக்்ேக ள" ( றள்,527.);.

   12. நிைல ( ன்.);; state, condition.

   13.  ைறைம; order, manner.

     "ேபரய்ாற்றைட கைர நீரிற் ேகட்டாங் காரவ் ெநஞ்சேமா டவலங் ெகாள்ளார"் ( லப்.10;140.);.

   ம., க., ேகாத.,  ., கட.,  ., நீர;்   ெத., நீர.், நீள் ;    ., பர.், நீர;்   ெகாலா., இர;் ரா.,  ர.், Skt. {niru} = 
water, juice, liquor.

     [ ல் (நீட் க்க த் ேவர ் ல் → ெநல் → ெநள் → ெந  → ெந  (ெந ள்); → நீள் → நீர ்(ேவ.க.342.);.]

 நீர4் nīr, ெப. (n.)

   தன்ைம; nature.

     "ெசந்நீரப்் ப ம்ெபான் வ ரியரக்் த்த ந்நீர ் ழ  ென ேயான் நன்னீரப்் பஃ ளி மண ம் 
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நீரஅ்ைட

 
 நீரஅ்ைட  nīraḍaivu, ெப. (n.)

   நீரப்்ெப க் ; water gain or bleeding.

     [நீர ்+ அைட .]

நீர ்அள

 
 நீர ்அள  nīraḷavu, ெப. (n.)

   நீரின் ெகாள்ளள ; water content.

     [நீர ்+ அள .]

நீரஅ்ளைவ

 
 நீரஅ்ளைவ nīraḷavai, ெப. (n.)

   நீைரக்கணக் ைக; water measurement.

     [நீர+்அளைவ.]

நீரஇ்யக்க யல்

 
 நீரஇ்யக்க யல் nīriyakkaviyal, ெப. (n.)

   நீரின் இயக்கம் பற் ய அ யற் ரிவ; hydro dynamics.

     [நீர ்+ இயக்கம் + இயல்.]

நீரஊ் வாைம

 
 நீரஊ் வாைம nīrūṭuruvāmai, ெப. (n.)

   நீரப்் கா இ க்கம்; water tightness.

     [நீர ்+ ஊ வாைம.]

நீரஒ்வ்வாைம

 
 நீரஒ்வ்வாைம nīrovvāmai, ெப. (n.)

உடம் க்

   நீர ்ஒத் க்ெகாள்ளாைமயா ய மா பா ; injuriousness of some kinds of water.

     [நீர ்+ ஒவ்வாைம, உல் → ஒல் → ஒவ் → ஒவ்  + ஆ + ைம.]

ஆ-எ ரம்ைற இைடநிைல.

நீரஒ்ட்டம்

 
 நீரஒ்ட்டம் nīroṭṭam, ெப. (n.)

நீரப்்ெப க்

 current (water);.

     [நீர ்+ ஒட்டம்.]
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நீரக்்க

நீரக்்க 1 nīrkkasivu, ெப. (n.)

   ஊற்  பாய்தல்; welling up.

     [நீர+்க .]

 நீரக்்க 2 nīrkkasivu, ெப. (n.)

   க ; dampneSS.

     [நீர ்+ க . கள் → க  → க  → க .]

நீரக்்கட்

நீரக்்கட் 1 nīrkkaṭṭi, ெப. (n.)

   கம் க்கட் ; water boil.

     [நீர ்+ கட் .]

 நீரக்்கட் 2 nīrkkaṭṭi, ெப. (n.)

   1. நீரக்்கண்  பாரக்்க;see {nĩr-k-kanợi.}

   2. ஆலங்கட்  (இ.வ.);; hail-stone.

   3. ெக நீர ்(சலம்); ைவத்த ண் கட்  (இ.வ.);; a cyst.

     [நீர ்+ கட் .]

ள் → கள் → கட்  → கட்  ( .தா. 244.); கள்- ரளல், ெப தல், உ ண்ைடயாதல், உ ண்  
கட் யாதல்,  ரண்  ெப தலால் ேதாற்றப் ெபா  ெப தல்.

நீரக்்கட்

நீரக்்கட் 1 nīrkkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ண் ழ் த்தல் ( ன்.);; to form pus.

     [நீர ்+ கட் -.]

ள்→கள்→கட் . கள்- ரளல், ெப தல், உ ண்ைடயாதல்,  ரண்  ெப தலால் ேதாற்றப் ெபா  
ெப தல்.

 நீரக்்கட் 2 nīrkkaṭṭudal, ெப. (n.)

   1.  நீரத்ைடப்பட் க் ம் ேநாய் ( ன்.);; retention or stoppage of urine, stricture of urethra.

   2. நீரா ண்டாம் உடல் க்கம் ( ன்);; dropsy

   3. நீரக்்ேகாைவ (இ.வ.);; tonsilitis

   4. நீரே்நாய் வைக (இ.வ.);; inflammation of a synovial membrance, synoVitis.

     [நீர ்+ கட் -.]

 நீரக்்கட் 2 nīrkkaṭṭu, ெப. (n.)

   ஏரி த யவற் ல் நீர ்ேதங் ம் அள ; the maximum height up to which water collects, as in a lake, tank, etc.

இந்த ஏரிக்  நீரக்்கட்  எவ்வள ? (உ.வ.);.

     [நீர ்+ கட் .]

நீரக்்கட் க்ெகா

 
 நீரக்்கட் க்ெகா  nīrkkaḍḍukkoḍi, ெப. (n.)

   ெப ங்கட் க்ெகா ; a bigger variety of coagulating creeper-cocaulus villofus. (சா.அக.);.

     [நீர ்+ கட்  + ெகா .]
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நீரக்்கட் வாதம்

 
 நீரக்்கட் வாதம் nīrkkaṭṭuvātam, ெப. (n.)

நீரக்்கட் ைத பாரக்்க;see {mir-kkattu-Jaaf}

     [நீரக்்கட்  + வாதம்.]

 Skt. {vådam »} த. ஊைத.

நீரக்்கட் ைத

 
 நீரக்்கட் ைத nīrkkaṭṭuvūtai, ெப. (n.)

   ஊைதேநாய் வைக; rheumatism.

     [நீரக்்கட்  + ஊைத.]

நீரக்்கடம்

 
 நீரக்்கடம்  nīrkkaḍambu, ெப. (n.)

கடப்ப மரவைக (L.);,

 water cadamba tree.

     [நீர ்+ கடம் . நீள் → நீர ்க  → கடம் .]

நீரக்்கடைல

 
 நீரக்்கடைல nīrkkaḍalai, ெப. (n.)

   ேபய்க்கடைல; bitter bengal gram, devil's gram - cicergenus. (சா.அக.);.

     [நீர ்+ கடைல.]

நீரக்்கட ள்

நீரக்்கட ள் nīrkkaḍavuḷ, ெப. (n.)

   மைழக்கட ள், வ ணன்;{varunan,} as god of the waters.

     "வ ணன் ேமய ெப மண லக ம்" (ெதால்.ெபா ள்.5.);,

     "க ெமனக் கண்ட ங்கனீரக்்கட ைள நிைனந்தான்" (உபேதசகா. உ த் ராக். 227.);.

     [நீர ்+ கட ள்.]

நீள் → நீர.்

கட  → கட ள் = இயக் பவன், ெச த் பவன்.

கட ள் என் ம் ெபயர,் மனெமா  ெமய்கைள ம் எல்லாவற்ைற ங் கடந்த தற் கட ைளேய 
க்க எ ந்த ெசால்ெலன்ப  அதன் ப யாேலேய ளங் ம் (ெசா.ஆ.க.87.);.

நீரக்்கடன்

நீரக்்கடன் nīrkkaḍaṉ, ெப. (n.)

   நீத்தார ்ெபா ட் ச ்ெசய் ம் நீரக்்கரணம் (சடங் );; libations of water with sesame seeds and quitch grass or 
kaus, offered to one's manes.

     "நீரக்்கடன் மர தாங் " ( வக.1737.);.

   2. சந் யாவந்தனம் (இ.வ.); பாரக்்க;see santhiyavanthanam.

     [நீர ்+ கடன். நீள் → நீர.் கட = இயங் , ெசல். கடம் → கடன் = ெசய்யத்தக்க , ெச த்தத் தக்க . 
கடம்→கடன்-கைடப்ேபா . ஒ.ேநா;
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நீரக்்க ைக

நீரக்்க ைக1 nīrggaḍigai, ெப. (n.)

   ேநரத்ைதத் ெதரிந்  ெகாள்வதற்காகப் பழந்த ழர ்பயன்ப த் ய க ; clepsydra, ancient clock worked 
by flow of water; hour-glass.

     [நீர ்+ க ைக.]

க ைக- ய மட்பாைன, நீரக்்கலம், நா ைக வட் ல்.

ள்→ ண்  =  , ஆழம்.  ண் → ண்டான் -  ந்த அல்ல

ண்டானகலம்.  ண்டான் -  ண்டா.  ண்  →  ண் ைக →  ைக →  க்ைக,  ைவ.  ைக-
நீரக்்கலம் (கமண்டலம்);.  ைக → க ைக-நீரக்்கலம், நா ைக வட் ல்.

 நீரக்்க ைக2 nīrggaḍigai, ெப. (n.)

    ற யர ்ைக ேலந் ம் வைளந்த ைகப் ைடய க் ச ்ெசம் ; a vessel for holding water used by 
ascetics.

நீரக்்க யாரம்

நீரக்்க யாரம் nīrkkaḍiyāram, ெப. (n.)

நீரக்்க ைக பாரக்்க;see {nir-k-kadigai,}

     [நீர ்+ க யாரம்.]

   க ைக + ஆரம்-க ைகயாரம் → க காரம். க ைக → க ைக. ஒ.ேநா.;வட்  + ஆரம்-வட்டாரம், 
ெகாட் +ஆரம்-ெகாட்டாரம் ஆரம்-ெசால்லாக்க ஈ  (ேவ.க.158.);.

பழங்காலத் ல் காலம் அ வதற் ப் பயன்ப த் ய க  நீரக்்க ைக எனப்பட்ட . க ைக= ய 

நீரக்்க ப்

 
 நீரக்்க ப்  nīrkkaḍuppu, ெப. (n.)

    நீரில் ப் ; எரிசச்ேலா  ளி ளியாய்ச ் நீர ்இறங் ம் ேநாய்வைக; dysury, strangury, 
urethritis, stricture of urethra.

     [நீர+்க ப் .]

ம வ. நீரக்் ரிசச்ரம், நீரக்் த் , நீரக்்ெகா , நீரக்்ெகா ப் .

நீரக்்க ம் த்ேதால்

 
 நீரக்்க ம் த்ேதால் nīrkkaḍumbuttōl, ெப. (n.)

   ஒ வைக ம ந் ப் பச் ைல (மாட் வா.);; a medicinal herb.

நீரக்்கண்ட

நீரக்்கண்ட  nīrggaṇṭagi, ெப. (n.)

   நீர் ள்ளிச ்ெச  (ைதலவ.ைதல;135.);; a herb growing in moist places.

     [நீர ்+ கண்ட .]

கள்→கண் →கண்ட . கள்- ள். கண்ட - டெ்ச .

நீரக்்கண்டம்

நீரக்்கண்டம்1 nīrkkaṇṭam, ெப. (n.)

   நீரில் ழ் ப் ேபாதல் த ய ஏதம்; peril by water, as drowing.

     [நீர ்+ கண்டம்.]

 நீரக்்கண்டம்2 nīrkkaṇṭam, ெப. (n.)

பனிக்கட் ,

 ice, snow, (சா.அக.);.

     [நீர ்+ கண்டம்.]
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நீரக்்கண்

 
 நீரக்்கண்  nīrkkaṇṭi, ெப. (n.)

   நீர ்பாய்ச் ம் ேவைலையக் கவனிக் ம் ஊர ்ஊ யக்காரன் (இ.வ.);; a village servant who looks to the 
distribution of water for irrigation.

க. நீரக்்கண் .

ம வ, நீரப்்பாய்ச் , நீராணிக்காரன்.

நீரக்்கணம்

நீரக்்கணம்1 nīrkkaṇam, ெப. (n.)

   ெசய் ளின் த ல் மங்கலமாக அைமக்கத் தக்க ம் ேநரந்ிைரநிைரெயன வ வ மா ய 
ெசய் டக்ணம் ( வா.);; metrical foot of one {nër} and two nirai, as {kū-vilafi-gani,} considered auspicious at the 
commencement of a poem.

     [நீர ்+ கணம்.]

 நீரக்்கணம்2 nīrkkaṇam, ெப. (n.)

    ழந்ைதகட் வ ம் கண ேநாய்வைக (பாலவா. 41.);; a wasting disease, in children.

     [நீர ்+ கணம்.]

நீரிக்கத

 
 நீரிக்கத  nīrikkadavu, ெப. (n.)

ஏரி

    த யவற் ந்  நீர ் தற் ரிய கத ; flood gate. (C.E.M.);.

     [நீர ்+ கத .]

நீரக்்கம்பம்

 
 நீரக்்கம்பம் nīrkkambam, ெப. (n.)

   காற் ல் த ண்  ேமெல ம் நீரத்் வைல; rising of water from the Sea or lake in Spray or gets to a certain 
level giving the appearance of a pillar due to a violent wind - water spout. (சா.அக.);.

     [நீர ்+ கம்பம்.]

நீரக்்கம்பல்

நீரக்்கம்பல் nīrkkambal, ெப. (n.)

   ேநாய்வைக (ைதலவ. ைதல.34.);; a disease.

     [நீர ்+ கம்மல் ெச தல் → ெசம் தல் → ெகம் தல் → ெகம்மல் → கம்மல்.]

நீரக்்கமல்

 
 நீரக்்கமல்  nīrkkamalli, ெப. (n.)

   அல்  (மைல.);; water lily.

     [நீர ்+ கம் + அல் .]

நீர ்எனி ம் கம் எனி ம் ஒக் ம். அம் → கம். அம் = நீர.் அல்-இரா. அல் → அல்  = இரா. ஒ.ேநா. அல் → 
எல் → எல்  = → இரா. அல் → அல் -இர ல் மல ம் வைக.

நீரக்்கரப்பன்

 
 நீரக்்கரப்பன் nīrkkarappaṉ, ெப. (n.)

   ெசா ப் ண் ( ரங் );வைக (m.l.);; eczema.

     [நீர ்+ கரப்பன் கரப் →கரப்பான். கரப் -ெசா ,  ர ரப் .]
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நீரக்்க ேநாய்

 
 நீரக்்க ேநாய் nīrkkarunōy, ெப. (n.)

    நீரகத் ண்டா ம் ேநாய் வைக; brights disease.

     [நீர ்+ க ேநாய் நீர-் நீர.்]

நீரக்்க யா

 
 நீரக்்க யா  nīrkkaruviyāti, ெப. (n.)

 see {mirk-karaய-ncy }

     [நீரக்்க  +  யா .]

த. ேநாய் → skt.  யா .

நீரக்்கைர

நீரக்்கைர nīrkkarai, ெப. (n.)

   1. ஆ  ளம் இவற் ன் கைர; embankment of a river or tank.

     "நீரக்்கைர நின்ற கடம்ைபேய " ( வ். நாய்ச.்12;5.);.

   2. நீ ள்ள ப ; water side.

     [நீர ்+ கைர.]

க  → கைர. க  = ேம , உயரம்.

நீரக்்கல்லைடப்

 
 நீரக்்கல்லைடப்  nīrkkallaḍaippu, ெப. (n.)

    நீரப்்ைப ல் கல் ண்டாக்  நீரத்் ைள ைன அைடத்  நீர ்இறங்காைமயா ய ேநாய்; retention 
of urine due to the obstruction of calculus or Stone in the passage of urethra, this stone is the formation in the bladder.

     [நீர ்+ கல்லைடப் .]

நீரக்்கலம்

நீரக்்கலம் nīrkkalam, ெப. (n.)

   1. நீர ்இ க் ம் ஏனம்; water vessels.

   2. நீர ந் ம் ஏனம்; vessel for drinking water.

   3. கமண்டலம்; a vessel for holding water used by ascetics.

     [நீர ்+ கலம்.]

நீரக்்க ைத

 
 நீரக்்க ைத nīrkkavidai, ெப. (n.)

   நீரக்்ேகாைவ; dropsy (சா.அக.);.

நீரக்்கழைல

 
 நீரக்்கழைல nīrkkaḻlai, ெப. (n.)

   ஒ வைக இைமக்கட் ; excrescence on the eyelid.

     [நீர ்+ கழைல]

கழல்→கழைல. கழல்-கழற் க்காய், கழற் க்காய் ேபான்ற கட் .]
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நீரக்்க

 
 நீரக்்க  nīrkkaḻivu, ெப. (n.)

நீரி  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {mir-lvu.}

     [நீரி  → நீக்க .]

நீரக்்கன

 
 நீரக்்கன  nīrkkaṉadi, ெப. (n.)

நீரக்்கனம் (இ.வ.); பாரக்்க;see {mir-k-kanam}

     [நீர ்+ கன .]

கல் → கனம் → கன .

நீரக்்கனம்

 
 நீரக்்கனம் nīrkkaṉam, ெப. (n.)

   சளி; cold.

     [நீர ்+ கனம்.]

கனம்-ெச ,  ரட் , உ ,  . கல்→கன். கல் = உ ப்பா .

கன்- கன. கனத்தல் = ப வாதல்,  யாதல். கன→ கனம் = த மன், ப மன், ெப ைம, ெச , 
ரட் , உ ,  ,  ட்டம். சளிப் த் த்தைலத ்த மன் த் ள்ள  என்  வ  ண் .

நீரக்்காக்ைக

நீரக்்காக்ைக nīrkkākkai, ெப. (n.)

   நீர ்நிைலகளின் கைர ல் காணப்ப ம்) வாத்  ேபான்ற ேதாற்ற ம்,  ரிய அல ைடய ைன 
உணவாகக் ெகாண்  வா ம் காக்ைக னத்ைதச ்சாரந்்த ஒ வைகக் க நீலப் பறைவ; COrrn Orant.

     "ெசங்காலன்ன ம் ைபங்காற் ெகாக் ம் கானக் ேகா ம் நீரந்ிறக் காக்ைக ம் உள்  ர ம் 
ள் ம் தா ம் ெவல்ேபார ்ேவந்தர ் ைன டம் ேபால" ( லப். 10;115.);.

ம வ. நீரந்ிறக்காக்ைக.

நீரக்்காகம்

 
 நீரக்்காகம் nīrkkākam, ெப. (n.)

நீரக்்காக்ைக பாரக்்க;see {nir-k-käkkal}

நீர ்+ காகம்.

காக்ைக → காகம்.

நீரக்்காங்

 
 நீரக்்காங்  nīrkkāṅgu, ெப. (n.)

   காட் ப் வர  மரம்; false fern free.

நீர+்காங் .

ேகாங் - காங் .

நீரக்்காசம்

 
 நீரக்்காசம் nīrkkācam, ெப. (n.)

   ஈைள (காச); ேநாய்வைக; a kind of asthma, consumption.
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நீரக்்காணம்

 
 நீரக்்காணம் nīrkkāṇam, ெப. (n.)

   நீரவ்ரி (கல்ெவட் );; water cess.

     [நீர ்+ காணம் . கண் → காணி = காணப்ப வ , கண்காணிக்கப்ப வ , ேப ைக ல் உள்ள நிலம். 
ெவ ந் தைரயா ந்  யா ம் ைழந் ட இடங்ெகாடாமல், ஒ வரின் காப் ப்ப  காணி. 
அக்காணிக்  இ க்கப்ப ம் இைற, காணம்.]

நீரக்்காப்

 
 நீரக்்காப்  nīrkkāppu, ெப. (n.)

   நீர் க வ யளிக்காத காப் ; water proof.

     [நீர ்+ காப் . நீள்→நீரக்ா → காப் .]

நீரக்்காய்

 
 நீரக்்காய் nīrkkāy, ெப. (n.)

   நீரத்்தன்ைம ந் ள்ள காய்; vegetables with more water content.

     [நீர ்+ காய்.]

ைர, ெவள்ளரி,  சணி தலான காய்களில் நீரத்்தன்ைம ந் த்த ன் இைவ நீரக்்காய்கள் 
எனப்ப ன்றன.

நீரக்்காய்ச் ப்

நீரக்்காய்ச் ப்  nīrkkāyccuppu, ெப. (n.)

   1. இந் ப் ; rock salt.

     [நீர ்+ காய்ச்  + உப் .]

நீரக்்காயம்

 
 நீரக்்காயம் nīrkkāyam, ெப. (n.)

   நத்ைத; Snail. (சா.அக.);

நீரக்்காரன்

 
 நீரக்்காரன் nīrkkāraṉ, ெப. (n.)

நீரக்் ெகாணரப்வன் பாரக்்க;see {mir-k-konarbavan.}

     [நீர ்+ காரன்.]

     "காரன் உைடைமப்ெபா ள் ன்ெனாட்

நீரக்்காரி

 
 நீரக்்காரி nīrkkāri, ெப. (n.)

நீரக்்ெகாணரப்வள் பாரக்்க;see {mir-kkonarbaval}

     [நீர ்+ காரி. காரன், காளி என்பன உைடைமப் ெபா ள் ன்ெனாட் .]

நீரக்்காரிச்

 
 நீரக்்காரிச்  nīrkkāricci, ெப. (n.)

நீரக்்ெகாணரப்வள் பாரக்்க;see {mir-kkonarbaval.}

     [நீரக்் ெகாணரப்வள் → நீரக்்காரி → நீரக்்காரிச் .]

காரிச்  -  ேமல் .
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நீரக்்கால்

நீரக்்கால் nīrkkāl, ெப. (n.)

   1. நீேரா ம் வ ; Water Course. (C.E.M.);.

   2. வாய்க்கால்; Canal,

     "நீரக்்கால் ெகா நிழல் ஞாழல்" (க த்.56.);.

     [நீர ்+ கால் நீள்→ நீர ் ல் = ேதான் தல் க த் ேவர.்  ல் → கல் → கால் = ேதான் தல், வ தல், 
பாய்தல், ஒ தல், பர தல், வ , தடம், பாைத.]

நீரக்்கால்சலாைக

நீரக்்கால்சலாைக nīrkkālcalākai, ெப. (n.)

   சந் ர காந்தக்கல் ( .நி.4;41);; moon stone.

     [நீர ்+ கால் சலாைக.]

நீரக்்கா

 
 நீரக்்கா  nīrkkāli, ெப. (n.)

   நீரே்பாற் ஊட்ட ல்லாத பாைலக் ெகா க் ம் ஆன் (உ.வ.);; cow which gives watery milk.

     [நீர ்+ கா .]

கா  - கால்நைட, கறைவ, ஆன்.

நீரக்்கா

நீரக்்கா  nīrkkāvi, ெப. (n.)

   அ க்க  ைவத்  ஈரந் தங்க ைவத்தலால் ஆைட ற் பற் ஞ் ெசந்நிறம்; a kind of reddish tinge in cloth, 
produced by frequently washing it in water without allowing it to dry.

   2. க ங் வைள. ( ன்);,

 blue nelumbo.

     [நீர ்+ கா .]

நீரக்் ண்ணம்

 
 நீரக்் ண்ணம் nīrkkiṇṇam, ெப. (n.)

நீரக்்க ைக ( ச.்); பாரக்்க;see {ni-k-kdgai}

     [நீர ்+  ண்ணம்.]

நீரக்் ரந்

நீரக்் ரந்  nīrkkirandi, ெப. (n.)

   ேநாய் வைக (இ. ைவ. 166.);; a disease.

     [நீர ்+  ரந் .]

நீரக்் ராம்

 
 நீரக்் ராம்  nīrkkirāmbu, ெப. (n.)

   ெச வைக; prime rose-willow.

நீரக்் ரிசச்ரம்

 
 நீரக்் ரிசச்ரம் nīrkkiriccaram, ெப. (n.)

நீரக்்க ப்  (m.l.); பாரக்்க;see {mirk-kaduppu}

நீரக்் ரிச் னம்

 
 நீரக்் ரிச் னம் nīrkkiricciṉam, ெப. (n.)

    நீர ்தைடப்ப ததல்; stricture of urine. (சா.அக.);.
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நீரக்் ழங்

நீரக்் ழங்  nīrkkiḻṅgu, ெப. (n.)

   1.   ழங் ; small water root.

   2. தண்ணீர ் ட்டான் ழங்  பாரக்்க;see {tannir-wittàn kilangu} (சா.அக.);.

     [நீர+் ழங் .]

நீரக்் ழவன்

நீரக்் ழவன் nīrkkiḻvaṉ, ெப. (n.)

நீரக்்கட ள் ( ைள. ப க.4.); பாரக்்க;see {nir-k-kadavu/}

     [நீர ்+  ழவன்.]

ழவன் – உரிைம ைடயவன்

நீரக்் ரி

 
 நீரக்் ரி nīrkāri, ெப. (n.)

நீர ்நாய் பாரக்்க;see {nir-nāy.}

     [நீர ்+  ரி.]

நீரக்் ைர

நீரக்் ைர1 nīrkārai, ெப. (n.)

   நீரி ண்டா ம் ைர வைக;( ன்'.);; an edible water-plant.

     [நீர ்+  ைர.]

 நீரக்் ைர2 nīrkārai, ெப. (n.)

   ஆைரக் ைர;{ărai-k-kirai} (சா.அக.);.

     [நீர ்+  ைர.]

நீரக்் ழ்

 
 நீரக்் ழ் nīrkāḻ, ெப. (n.)

நீரத்்தானம் ( ன்.); பாரக்்க;see {nir-t-tānam}

     [நீர ்+  ழ்.]

நீரக்் ட்டம்

 
 நீரக்் ட்டம் nīrkkuṭṭam, ெப. (n.)

   ஒ வைக ேநாய்; a kind of disease.

     [நீர ்+  ட்டம்.]

நீரக்் டத்

 
 நீரக்் டத்  nīrkkuḍatti, ெப. (n.)

   தண்ணீர ் ட்டான் ழங் ; water-root, asparagus гасето.sus (சா.அக.);.

     [நீர ்+  டத் .]

நீரக்் டம்
நீரக்் டம் nīrkkuḍam, ெப. (n.)

   1. Éif (up&&Gú GLún; water-pot.
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நீரக்் ண்

நீரக்் ண் 1 nīrkkuṇṭi, ெப. (n.)

   1.  நீர ்; in continence of urinenocturnol enuresis.

   2.  நீரம்ைடையத் ப்  நிரவலாகப் பாயைவக் ம் பணியாளன்,மைடயான்; one who distributes water for 
irrigation.

     [நீர+் ண் . ]

 நீரக்் ண் 2 ni-k-kund ெப. (n.)

   ெநாச்  மரம்; a Species of Chaste tree.

     [நீர+் ண் .]

நீர் ண் க்காய்

நீர் ண் க்காய் nīrkuṇṭikkāy, ெப. (n.)

நீர ்உ வா ம் (உற்பத் யா ம்);

 an organ that secretes urinekidney. (Gr. 915);.

     [நீர+் ண் க்காய், ]

நீரக்் ணம்பாடம்

நீரக்் ணம்பாடம் nīrkkuṇambāṭam, ெப. (n.)

   பதாரத்்த ண ந்தாமணி ல் ெசால் யப  ஆ , ஏரி, அ , கட ற் ெபா ந் ய ம த் வ 
ணத்ைதப் பற் யெதா  ல்; the science which deals about the medicinal properties of the principle rivers and 

different water like tank, lake, shallow Well,deep well, stream and sea. (51.95);.

நீரக்் த்தல்

 
 நீரக்் த்தல் nīrkkuttal, ெப. (n)

நீரக்் த்  ;see mir-k-kuttu.

     [நீர ்+  த்தல்.]

நீரக்் த் ரம்

 
 நீரக்் த் ரம் nīrkkuttiram, ெப. (n.)

நீரச்் ண்  பாரக்்க;see {mir-c-cபnd } (சா.அக.);.

     [நீர ்+  த் ரம்.]

நீரக்் த்

நீரக்் த் 1 nīrkkuttu, ெப. (n.)

   1.  நீர ்தைடப்ப வதால் நீரவ் ேலற்ப ம் த்தல் வ ; an acute pain caused in the urethra from 
suppression or retention of urine.

   2. கல்லைடப் னால் நீரத்்தாைர ல் உண்டா ம் த்தல் வ ; pin prick pain felt in the urethra due to 
obstruction of Calculus in the urethra, a urinary disease.

   3. ெகாப் ழ் (ெதாப் ள்);; naval. (சா.அக.);.

     [நீர ்+  த் .

 நீரக்் த் 2 nīrkkuttu, ெப. (n.)

நீரக்்க ப்  பாரக்்க;see {nir-k-kaduppu.}

     [நீர ்+  த் . ]

 நீரக்் த் 3 nīrkkuttu, ெப. (n.)

   நீரந்ிைலக்  எ ராக ட் வா ல் அைமந் க் ம் நிைல (இ.வ.);; position of the entrance of a house being 
opposite to a tank, well, etc., considered inauspicious.
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நீரக்் ைர

 
 நீரக்் ைர nīrkkudirai, ெப. (n.)

    ைர கம் ேபான்ற தைலைய நீட் யவாேற நீந் ச ்ெசல் ம் ன்வைக; sea horse fish - hippo CampuS.

     [நீர ்+  ைர.]

நீரக்் ப்

 
 நீரக்் ப்  nīrkkuppi, ெப. (n.)

நீர் ள்ளி (மைல.);;see {nir-mulli.}

     [நீர ்+  ப் .]

நீரக்் ம்

 
 நீரக்் ம்  nīrkkumbi, ெப. (n.)

நீர் ள்ளி பாரக்்க;see {nir-musi}

     [நீர ்+  ம் .]

நீரக்் ழம்

நீரக்் ழம் nīrkkumiḻm, ெப. (n.)

   ெவள் ல் சங்கம் பழம் ேபால் ெகாப் ளத்ைத ண்டாக் ம் ஒ  வைக கண் ேநாய் ( வரட.் 
206.);; an eye disease.

     [நீர ்+  ழம்.]

நீரக்்

நீரக்்  nīrkkumiḻi, ெப. (n.)

   நீரிற்ேறான் ம் ெமாக் ள் ( வா.);; water bubble.

     "நீரக்்  ேபாெலன்னிைன  ெவளி வாய்க் கைரய" (தா . பராப. 204.);.

     [நீர ்+   ம் →   →  ழ் →  .]

நீரக்்

நீரக்்  nīrkkuru, ெப. (n.)

   1.  யரக்் ; prickly heat-millaria.

   2. நீரக்்ெகாள் ; pimple, pastule.

   3.  ப்ெபா ; any papule

   4. ேதைரயர ்கரிச ல் ம த் வப் ரி க ள் ஒன் ; one of the medicinal classification referred to in the karisal 
work of Theraiyar an authority in Tamil medicine. (சா.அக.);.

     [நீர ்+  .]

நீரக்் ைவ

நீரக்் ைவ1 nīrkkuvai, ெப. (n.)

   கைடக் கண்ணில் ளிர ்( ேலட் ம); ெமாத்ைதேபால் சைத வளரப்் க் ெமா  கண்ேணாய்; a disease 
of the inner corner or angle of the eyes marked by a mucous growth. (சா.அக.);.

     [நீர ்+  ைவ.]

 நீரக்் ைவ2 nīrkkuvai, ெப. (n.)

கைடக்

கண்ணில் வள ம் ேதைவயற்ற தைச ( வரட.்);,

 proud flesh in the corner of the eye.

1460

www.valluvarvallalarvattam.com 12542 of 19068.



நீரக்் ழாய்

 
 நீரக்் ழாய் nīrkkuḻāy, ெப. (n.)

   நீரிைனக் ெகாண்  ெசல் ம் ழாய்; water-pipe.

     [நீர ்+  ழாய்.]

நீரக்் ளரி

நீரக்் ளரி nīrkkuḷari, ெப. (n.)

   கல்லாரச ்ெச  (ெபரிய . த த்தா. 173, உைர.);; creeper.

     [நீர ்+  ளிரி.]

நீரக்் ளிரி

நீரக்் ளிரி nīrkkuḷiri, ெப. (n.)

   1. ெச வைக ( வா.);; arrow-head-sagittarai obtusifolia.

   2. பற் க்ேகா ன்ைம; want of support.

   3. இழப் ; loss.

     [நீர ்+  ளிரி.]

நீரக்் ைம ட்

 
 நீரக்் ைம ட்  nīrkkuḷumaiyūṭṭi, ெப. (n.)

   நீேராட்டத்தால் அைற ன் ெவம்ைமையத் தணிக் ம் க ; water cooler.

     [நீர ்+  ைம + ஊட் .]

நீரக்் வான்

 
 நீரக்் வான் nīrkkuḷuvāṉ, ெப. (n.)

நீரக்் ெகா வான் (இ.வ.); பாரக்்க;see {mirk-kosuvân.}

     [நீர ்+  வான் ெகா வான் →  வான்.]

நீரக்் றட்ைட

 
 நீரக்் றடை்ட nīrkkuṟaṭṭai, ெப. (n.)

   வயற் பாம் வைக; checkered snake, as holding tne flesh like pincers while biting.

     [நீர ்+  ற - நீரக்் றடை்ட. ]

நீரக்்

நீரக்் 1 nīrkkuṟi, ெப. (n.)

   1. ேதைரயர ்ெசய்தெதா  த ழ்ம த் வ ல். இ  நீைர ஆராய்ந்  ேநாையப் பற் க் ம்; a 
Tamil medical work compiled by Theraiyar, it treats of diagnostic examination of urine in detail before ascertaining or 
determining the disease

   2.  நீர ்ஆய் ; the medical examination of urine-urinos copy, uroscopy

   3. தண்ணீர ்ஏ வைத ம் இறங் வைத ம் காண் க் ம் அைடயாளம்; a mark indicating the raise and fall of 
water-water mark. (சா.அக.);.

     [நீர ்+  .]

 நீரக்் 2 nīrkkuṟi, ெப. (n.)

   நீரக்் ய ம் நி த்தம்; art of divining the existence of water under ground.
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நீரக்் ஞ்சா

 
 நீரக்் ஞ்சா nīrkkuṟiñjā, ெப. (n.)

   க ைதப் பாைல என் ம் நஞ்ச ப்பான் ெகா  ( ன்.);; Indian ipecacuanna

     [நீர ்+  ஞ்சா.]

நீரக்் ன்

 
 நீரக்் ன்  nīrkkuṉṟu, ெப. (n.)

   நத்ைத (யாழ்.அக.);; snail.

     [நீர ்+  ன் .]

நீரக்் ட்ைட

 
 நீரக்் டை்ட nīrkāṭṭai, ெப. (n.)

    ளவடை்ட, நீரடை்ட; small kind of leech.

     [நீர ்+  டை்ட.]

நீரக்்

 
 நீரக்்  nīrkāli, ெப. (n.)

   நீ க்கான ரை்வ (r.t.);; water rate.

     [நீர ்+  .]

நீரக்்ைகக்கத

 
 நீரக்்ைகக்கத  nīrkkaikkadavu, ெப. (n.)

   மத  ( ன்.);; sluice.

     [நீர ்+ ைக + கத .]

நீரக்்ெகாணர்பவர்

 
 நீரக்்ெகாணரப்வர ்nīrkkoṇarpavar, ெப. (n.)

   நீர் மந்  ெகா ப்பவன்; water-carrier.

     [நீர ்+ ெகாணரப்வர.்]

நீரக்்ெகாணர்பவள்

 
 நீரக்்ெகாணரப்வள் nīrkkoṇarpavaḷ, ெப. (n.)

   நீர ் மந்  ெகா ப்பவள்; water supplying women, water women fem, of waterman.

     [நீர ்+ ெகாணரப்வள்.]

நீரக்்ெகாத்ைத

 
 நீரக்்ெகாத்ைத nīrkkottai, ெப. (n.)

   ஒ வைக தண்ணீரப்் பாம் ; a kind of water snake.(சா.அக.);.
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நீரக்்ெகா

 
 நீரக்்ெகா  nīrkkodi, ெப. (n.)

நீரக்்க ப்  ( ன்.); பாரக்்க;see {nir-k-kaguppu.}

     [நீர ்+ ெகா .]

நீரக்்ெகா ப்

 
 நீரக்்ெகா ப்  nīrkkodippu, ெப. (n.)

நீரக்் க ப்  (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see {mir-k-kadபppu}

     [நீர ்+ ெகா ப் .]

நீரக்்ெகாப் ளம்

 
 நீரக்்ெகாப் ளம் nīrkkoppuḷam, ெப. (n.)

   உட ல் ஏற்ப ம் ெகாப் ளவைக; waterblister.

     [நீர ்+ ெகாப் ளம்.]

நீரக்்ெகாம்பன்

 
 நீரக்்ெகாம்பன் nīrkkombaṉ, ெப. (n.)

நீரக்் ெகாம்  (இ.வ.); பாரக்்க;see {mir-k-kombu.}

     [நீர ்+ ெகாம்பன். ]

நீரக்்ெகாம்

 
 நீரக்்ெகாம்  nīrkkombu, ெப. (n.)

   கக்கல் க சச்ல்; cholera,

இந்தப்பா  நீரக்்ெகாம் ேல ேபாக (உ.வ.);.

     [நீர ்+ ெகாம் .]

நீரக்்ெகா க்கட்ைட

 
 நீரக்்ெகா க்கடை்ட nīrkkoḻukkaṭṭai, ெப. (n.)

   நீரா ல் ெவந்த ம் இனிப்  ேசராத மான ெகா க்கடை்ட வைக (இ.வ.);; a kind of ball-cake made of 
pure flourpaste and steamed.

     [நீர ்+ ெகா க்கடை்ட.]

நீரக்்ெகா ந்

 
 நீரக்்ெகா ந்  nīrkkoḻundu, ெப. (n.)

   நீேராட்டம் ( டா,);; head or flow of a current or stream;head of a tide.

     [நீர ்+ ெகா ந் .]

நீரக்்ெகாள்( )-தல்

நீரக்்ெகாள்( )-தல் nīrkkoḷḷudal,    12 ெச. . . (v.i.)

   1. சளி த்தல்; to feel heavy with cold, as the head.

   2.  ழ் த்தல் (இ.வ.);; to suppurate, form pus, as a tumour.

     [நீர ்+ ெகாள்-,]
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நீரக்்ெகாள்ைக

நீரக்்ெகாள்ைக1 nīrkkoḷkai, ெப. (n.)

நீரக்்கனம் பாரக்்க;see {nir-k-kanam}

     [நீர ்+ ெகாள்ைக.]

     [ெகாள் → ெகாள்  → ெகாள் ைக →ெகாள்ைக.]

 நீரக்்ெகாள்ைக2 nīrkkoḷkai, ெப. (n.)

   மாநிலங்க க் ைடேய ஒ ம் ஆற்  நீைரப் பங் ட் க் ெகாள் ம் ெகாள்ைக; water policy.

     [நீர ்+ ெகாள்ைக.]

நீரக்்ெகாள்வான்

 
 நீரக்்ெகாள்வான் nīrkkoḷvāṉ, ெப. (n.)

நீரக்்ெகா வான் (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see {ni-kkosuvân}

     [நீர ்+ ெகாள்வான்.]

நீரக்்ெகா வான்

 
 நீரக்்ெகா வான் nīrkkoḷuvāṉ, ெப. (n.)

    ன்னம்ைம வைக; measles.

     [நீர ்+ ெகா வான்]

நீரக்்ேகாங்

 
 நீரக்்ேகாங்  nīrkāṅgu, ெப. (n.)

   ேகாங்  வைக; iron wood of malabar.

     [நீர ்+ ேகாங் .]

நீரக்்ேகாசம்

 
 நீரக்்ேகாசம் nīrkācam, ெப. (n.)

    நீரப்்ைப; urinary bladder. (சாஅக.);.

     [நீர ்+ ேகாசம்.]

நீரக்்ேகாத்ைத

 
 நீரக்்ேகாத்ைத nīrkāttai, ெப. (n.)

   நீரப்் பாம்  வைக (யாழ்ப்.);; a Water snake.

     [நீர ்+ ேகாத்ைத.]

நீரக்்ேகாப்

 
 நீரக்்ேகாப்  nīrkāppu, ெப. (n.)

   சளி; cold.

     [நீர ்+ ேகாப் .]
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நீரக்்ேகாைவ

நீரக்்ேகாைவ1 nīrkāvai, ெப. (n.)

   நீரத்ங்  நிற்கக் ய நிலப்ப  (ெத.க.ெதா.3.479.);; water-spread.

     [நீர ்+ ேகாைவ.]

 நீரக்்ேகாைவ2 nīrkāvai, ெப. (n.)

   1. சளி; cold.

   2.  ேலட் ம (கப); ேநாய்; bronchial catarrh.

   3. நீரா ண்டா ம் உடம்  க்கம்; dropsy.

     "நீரப்்பந்த ர த்தவர ்நீரக்்ேகாைவ ேநாயர"் (கடம்ப.  . இ லா. 148.);.

     [நீர ்+ ேகாைவ.]

நீரக்்ேகாைர

 
 நீரக்்ேகாைர nīrkārai, ெப. (n.)

   ேகாைர வைக (a.);; a smooth sedge, leafy at base.

     [நீர ்+ ேகாைர.]

நீரக்்ேகாலம்

நீரக்்ேகாலம்1 nīrkālam, ெப. (n.)

    னலாட் ன் ேபா  மகளிர ்ெகாள் ம் ஆைடவைக; dress and adornment of girls for sporting in water.

     [நீர ்+ ேகாலம்.]

 நீரக்்ேகாலம்2 nīrkālam, ெப. (n.)

   தண்ணீரால் இடப்ப ம் யான ேகாலம் (இ.வ.);; diagrams on the ground made with water, believed to be 
inauspicious.

   2. நீரிெல ம் வைர (இ.வ.);; lines drawn on water, as unstable.

     "நீரக்்ேகால வாழ்ைவ நச் " (கம்பரா.  ம்ப. 154.);.

     [நீர ்+ ேகாலம்.]

நீரக்்ேகா

 
 நீரக்்ேகா  nīrkāli, ெப. (n.)

   தண்ணீரப்் பாம்  (இ.வ.);; water snake.

     [நீர ்+ ேகா .]

நீரக்்ேகா

நீரக்்ேகா  nīrkāḻi, ெப. (n.)

   நீரவ்ாழ் பறைவ வைக; water fowl.

     "நீரக்்ேகா க் ய்ப் ெபயரக்் ந் " ( றநா. 395.);.

     [நீர ்+ ேகா .]

ல் (நீட் க்க த்  ேவர)்;  ல் → ெநல் → ெந ள் → ெந  → ெந ழ் (ெந ள்); → நீள் → நீர.் உள் → உ  
ைளக் ம் . உ த்தல் =   மரத்ைதத் ைளத்தல். உ  → உ  → உ தல் = நிலத்ைதக் தல். 

நீரக்்ேகான்

நீரக்்ேகான் nīrkāṉ, ெப. (n.)

   மைழக்கட ள், வ ணன்; rain god.

     "நீரக்்ேகா ெனால்ைல தாழ்ந் " ( ைள. நான்மட. 21.);.

     [நீர ்+ ேகான். நீள் → நீர.் ேகா → ேகாவன் → ேகான்.]
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நீரக்ட்டல்

 
 நீரக்ட்டல் nīrkaṭṭal, ெப. (n.)

    நீர ்( த் ரம்); அைடபட் க் ம் ேநாய் (m.l.);; retention of urine.

     [நீர ்+ கட்டல்.]

அல்- ெதா ற்ெபயரீ .

நீரக்ட்

நீரக்ட் 1 nīrkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   வயல் த யவற் ல் நீர ்பாய்ச் தல்; to irrigate a field, garden bed etc.,

ேமல் வய க்  நீர ்கட் னாயா? (உ.வ.);.

     [நீர ்+ கட் -,]

 நீரக்ட் 2 nīrkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   நீரக்் ெகாப் ளங்ெகாள் தல்; to form pus;

 to blister.

     [நீர ்+ கட் .]

நீரக்டம்

 
 நீரக்டம்  nīrkaḍambu, ெப. (n.)

   ஒ வைக மரம்; a kind of tree.(நீர ்கடம் .);

நீரக்ரந்தெசஞ்சைடக்கட ள்

நீரக்ரந்தெசஞ்சைடக்கட ள் nīrkarandaseñsaḍaikkaḍavuḷ, ெப. (n.)

    வன்; sivan.

     "ஆடக மாடத் த  லமரந்்ேதான் ேசடங் ெகாண்  லர ்நின் ேறத்தத் ெதண்ணீர ்கரந்த 
ெசஞ்சைடக் கட ள் வண்ணச ்ேசவ  ைவத்த ன்" ( லப். 26;63.);.

     [நீர ்+ கரந்த + ெசஞ்சைட + கட ள்.]

நீரக் -த்தல்

நீரக் -த்தல் nīrkaḻittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    நீர ்க த்தல்; to urimate.

     [நீர ்+ க . நீள் → நீர ்= நிலம் ேபால் ஓரிடத்  நில்லா  நீண்  ெசல் ம் னல்,  நீர.்]

நீரக்ள்
நீரக்ள் nīrkaḷ, ெப. (n.)

   நீங்கள்; you ( வ்.  வாய். 7, 3, 9.);.

நீரக்ாட்

நீரக்ாட் 1 nīrkāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கால்நைடகைள நீர் க்க ைவத்தல்; to water as beasts.

     [நீர ்+ காட் .]

கால்நைடகைளத் னி ம் நீ ங் கலந்த ெதாட் ல் நீரப் மா  அதெ்தாட் ன் அணித்ேத இட் ச ்
ெசன்  காட்  த்தல் நீர ்காட் தல் எனப்ப ம்.

 நீரக்ாட் 2 nīrkāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  க்கெவாட்டா  நீைரக் காட் வைத மட் ம் ெசய்  ஏமாற் தல் ( ன்.);; to deceive over reach, as 
showing water without allowing one to drink.

   2. அைலக்க த்தல்; to tantalize, harass.
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நீர்

 
 நீர்  nīrkiḻi, ெப. (n.)

   தண்ணீைரக் த் ச ்ெசல் ம் கப்ப ன் ன் ற கப் ; பாலத் ன் அைலதாங்  ன் ளம் ; cut 
Water.

     [நீர ்+  .]

நீர் ள்ளி

 
 நீர் ள்ளி nīrkiḷḷi, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் ண் ; a kind of herb.

     [நீர ்+  ள்ளி.]

நீர் த்தல்

நீர் த்தல் nīrkuḍittal, ெப. (n.)

   1.  டாய்க்  நீைரப் ப ைக; drinking water for thirst.

   2.  தற் க யாக நீைர உடெ்காள் ைக; drinking of water. considered a form vow taking.

     'நீர ் த்த ம் ஒ  ற ெவன்  ெகாள்க' ( ஞ் ப். 211. உைர.);.

     [நீர ்+  த்தல்.]

நீரெ்காள் தல்

 
 நீரெ்காள் தல் nīrkoḷḷudal, ெப. (n.)

   த மன்; cold.

ம வ. நீரக்்ேகாைவ.

     [நீர ்ெகாள் தல்.]

நீர்ேகா -தல்

நீரே்கா -தல் nīrāludal,    7 ெச. . . (v.i.)

    ணற் ந்  நீரிைறத்தல்; to take up or bale Water.

     [நீர ்+ ேகா -,]

நீரச்ச்ங்

 
 நீரச்ச்ங்  nīrccaṅgu, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ்ெச  (மைல.);; mistle-toe berry thorn.

     [நீர ்+ சங் .]

நீரச்ச்ண்

 
 நீரச்ச்ண்  nīrccaṇṭi, ெப. (n.)

   நீரப்்  வைக; water mimosa. desmanthus vergatus.

     [நீர ்+ சண் .]

நீரச்ச்ண்ைட

நீரச்ச்ண்ைட nīrccaṇṭai, ெப. (n.)

    னற் சல், நீர ் ைளயாட்டா ண்டா ம் சண்ைட; quarrel in water play. ( றநா. 42, உைர.);.

     [நீர ்+ சண்ைட.]
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நீரச்ச்ப்

 
 நீரச்ச்ப்  nīrccappi, ெப. (n.)

   நீரக்் கக் , ெகட்ட நீைர இ க் ம் ண் ; a kind of chinese laurel plant daphriphy//um/ g/ancescens, it is so called 
from its probebitity of absorbing morbid fluid from the body. (சா.அக.);.

     [நீர ்+ சப் .]

நீரச்ச்லைவ

 
 நீரச்ச்லைவ nīrccalavai, ெப. (n.)

    ணிகைள ெவள்ளா  ைவயா  ெவ க்ைக; washing cloth without boiling it lye.

     [நீர ்+ சலைவ.]

நீரச்ச்ம்மட்

 
 நீரச்ச்ம்மட்  nīrccammaṭṭi, ெப. (n.)

    ழாய் உள் நீர த்த ைச;   உள் நீர த்த ேமாெதா ;    ழா ள் நீரா  அ த்த ைச; water hammer.

     [நீர ்+ சம்மட் .]

நீரச்ச்ா

நீரச்ச்ா  nīrccāṭi, ெப. (n.)

   1. நீண்  ய க த் ைடய நீரக்்கலம்; water monkey.

   2. வாயகன்ற நீரக்்கலம்; நீரக்்ெகாள் கலன்; water trough, tub, cistern.

     [நீர ்+ சா .]

நீரச்ச்ாைண

 
 நீரச்ச்ாைண nīrccāṇai, ெப. (n.)

   சாைணக் கல் வைக ( ன்.);; a kind of stone.

     [நீர ்+ சாைண.]

நீரச்ச்ாய்

நீரச்ச்ாய்  nīrccāyvu, ெப. (n.)

   நீரக்் க ள்ள நிலம்; wet soil.

     "ஒ க் ப் ேபாம்ேபா  நீரச்ச்ாய்ைவ ம் நிலசச்ாய்ைவ ம் பற் ப் ேபாவாைரப் ேபாேல" ( வ். 
ெந ந். 6,  யா.);.

     [நீர ்+ சாய் .]

நீரச்ச்ாைர

 
 நீரச்ச்ாைர nīrccārai, ெப. (n.)

   நீரப்்பாம்  வைக; a kind of rat-Snake.

     [நீர ்+ சாைர.]
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நீரச்ச்ால்

நீரச்ச்ால்1 nīrccāl, ெப. (n.)

   தண்ணீர ் ரிக் ஞ் சால் ( .நிக.7;64.);; water trough.

 நீரச்ச்ால்2 nīrccāl, ெப. (n.)

   1. நீர ் டா; large water-pot

     "நீசச்ாைல ெயாத்த நிைறந்த ைனகைள ைடய" (மைலப . 104, உைர.);.

   2. நீரிைறக் ஞ் சால் ( ன்.);; bucket.

     [நீர ்+ சால்.]

நீரச்ச்ா

நீரச்ச்ா 1 nīrccāvi, ெப. (n.)

   ெவள்ளக் ெக யா ண்டாம் ெநற்பதர ்(யாழ்.அக.);; blighted crop, due to flood.

     [நீர ்+ சா .]

 நீரச்ச்ா 2 nīrccāvi, ெப. (n.)

   நீரின்ைமயால் உண்டாம் ப ரச்ச்ா ; blighted crop, due to lack of water.

     'ஒ  நீரச்ச்ா  டக்கக் கட ேல (ஈ . 6, 8,8.);.

     [நீர ்+ சா ]

நீரச்்

 
 நீரச்்  nīrcci, ெப. (n.)

   நீரக்்ேகாைவ; containing both serum and purulent mattersero purulent as in boils.(சா.);

நீரச்் க்

 
 நீரச்் க்  nīrccikku, ெப. (n.)

நீரக்் க ப்  ( ன்.); பாரக்்க,;see {nir-k-kaguppu}

     [நீர ்+  க் .]

நீரச்் கரம்

 
 நீரச்் கரம் nīrccigaram, ெப. (n.)

   நீர ்வழங் ட்  ைசக் ரிய உயர் கட்  நீரத்் ெதாட் ; water-tower.

     [நீர ்+  கரம்.]

நீரச்் ங்

 
 நீரச்் ங்  nīrcciṅgi, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ் ழ்ப் ண் ேநாய்; an ulcer.

     [நீர ்+  ங் .]

நீரச்் த் ரம்

நீரச்் த் ரம் nīrccittiram, ெப. (n.)

நீர  த்  (ைதலவ. ைதல;116.); பாரக்்க;see {mirad muttu.}

     [நீர ்+  த் ரம்.]
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நீரச்் ரங்

 
 நீரச்் ரங்  nīrcciraṅgu, ெப. (n.)

   ேசற் ப் ண் (யாழ்ப்.);; itching sore between the toes. caused by contact with slush or mire.

     [நீர ்+  ரங் .]

நீரச்் லந்

 
 நீரச்் லந்  nīrccilandi, ெப. (n.)

    லந்  வைக (அ . ந்.);; a kind of spider.

     [நீர ்+  லந் .]

ேதங் ய ளத் நீர ்ஓரத் ல் கட் ம் இயல் ைடய .

நீரச்் ப்

 
 நீரச்் ப்  nīrcciṟuppu, ெப. (n.)

நீரக்் கட்டல் ( ன்.); பாரக்்க;see {mir-k-katal}

     [நீர ்+  ப்  ெச  → ெச  → ெச ப்  →  ப் .]

நீரச்் ைற

நீரச்் ைற nīrcciṟai, ெப. (n.)

   1. அைண ட் த் த க்ைக,  க்கைண; check dam.

   2. இைடத்தைட ம் ட்ட ட்ட ண் மாரி (பட..);; barrage.

     [நீர ்+  ைற.]

நீரச்் ன்னி

 
 நீரச்் ன்னி nīrcciṉṉi, ெப. (n.)

   ெச வைக ( .அ,);; a plant.

     [நீர ்+  ன்னி.]

நீரச்் ைல

 
 நீரச்் ைல nīrccīlai, ெப. (n.)

    ளித் ணி (இ.வ.);; loin cloth.

     [நீர ்+  ைல.]

ம வ. ேகாவணம்.

நீரச்் ண்டல்

 
 நீரச்் ண்டல் nīrccuṇṭal, ெப. (n.)

   க க்  (கஷாயம்); வ நீர;் decoction.

     [நீர ்+  ண்டல் கள் → கள் +   →  ண்  →  ண்டல் = வற் தல்,  ைறதல்.
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நீரச்் ண்

நீரச்் ண் 1 nīrccuṇṭi, ெப. (n.)

   1. கண்ைடக் ைர; floating desmanthus, floating sensitive plant-neptumia genus.

   2. நீலப்  வைக; water mimosa-mimosa virgata alias desmanthus virgata as opposed to

வறட் ண் . (சா.அக.);.

     [நீர ்+  ண் .]

 நீரச்் ண் 2 nīrccuṇṭi, ெப. (n.)

   ெகா  ெநட் ச ்ெச  (ைவத் யபரிபா.);; mimosan.

நீரச்் ரப்

நீரச்் ரப் 1 nīrccurappu, ெப. (n.)

   1. நீரால் உண்டாம் உடல் க்கம் (உ.வ.);; dropsy.

   2. நீரி  (இ.வ.); பாரக்்க;see {milvu.}

     [நீர ்+  ரப் .]

 நீரச்் ரப் 2 nīrccurappu, ெப. (n.)

   நீரக்் ேகாைவ, நீரச்் ரப் னால் கா ம் உடல் க்கம்; swelling from accumulation of bad fuild oedema. 
(சா.அக.);.

ம வ. நீரக்்ேகாைவ.

     [நீர ்+  ரப் .]

டங்  நா ைலயால் இந்ேநாய் ம்.

நீரச்் ரம்

நீரச்் ரம்1 nīrccuram, ெப. (n.)

   கப்பல் ெசல் ம் பாைத; கடல் வ , கடல் ெந ; seaway, sea faring.

     "தாங்க  நீரச்் ரத் ெத ந்  வாங் ைசக் ெகா ந் ற் பரதவர ்ேகாட்  ென ய" ( ந். 304.);.

     [நீர ்+  ரம்.]

 நீரச்் ரம்2 nīrccuram, ெப. (n.)

நீரக்்

   ேகாைவயால் உண்டா ம் காய்சச்ல்; cold with fever.

     [நீர ்+  ரம்.]

நீரச்் ரைவ

 
 நீரச்் ரைவ nīrccuravai, ெப. (n.)

நீரச்் ரப்  (m.l.); பாரக்்க;see {nir-c-curappu}

     [நீர ்+  ரைவ.]

நீரச்் க்

நீரச்் க்  nīrccurukku, ெப. (n.)

   1. நீரக்் க ப்  பாரக்்க;see {nir-k-kaguppu.}

   2.  த் ரப்ைப ேநாய்வைக; inflammation or irritablity of the urine baldoer.

     [நீர ்+  க் .]
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நீரச்் ழல்

 
 நீரச்் ழல் nīrccuḻl, ெப. (n.)

நீச்  பாரக்்க;see {nir-c-cuff}

     [நீர ்+  ழல்.]

நீரச்்

நீரச்் 1 nīrccuḻi, ெப. (n.)

   தண்ணீரி ண்டாம் ; eddy, whiripool.

     'க ய நீரச் ் ேல அகப்பட்டான்' (க த். 140, உைர.);.

     [நீர ்+  . நீள்→நீர ்  =  த் ச ்ெசல்வ .]

 நீரச்் 2 nīrccuḻi, ெப. (n.)

   மாட் ச ் வைக (மாட் வா. 21.);; circular or curved marks on the head or body of cattle, indicating their good or ill 
luck.

     [நீர ்+  .]

நீரில் ேதான் ம் ையப் ேபான்  மாட் ன் ேமற்ேறா ற் காணப்ப வைத, நீரச்்  ெயன்ேற 

நீரச்் க்

 
 நீரச்் க்  nīrccuṟukku, ெப. (n.)

நீரக்்க ப்  பாரக்்க;see {nir-k-kaguppu} (க .அக.);.

நீரச்் சம்

 
 நீரச்் சம் nīrccūcam, ெப. (n.)

நீர த்  பாரக்்க;see {mi-ad-multய} (சா.அக.);.

     [நீர ்+  சம்.]

நீரச்் ைல

நீரச்் ைல nīrccūlai, ெப. (n.)

   1. அண்ட க்கம்; hydrocele.

   2. அண்டவா ; scrotal hernia.

     [நீர ்+  ைல.]

நீரச்ெ்ச

 
 நீரச்ெ்ச  nīrcceḍi, ெப. (n.)

   நீரவ்ாழ் நிைலத ் ைண; aquatic plant.

     [நீர ்+ ெச .]

நீரச்ெ்சண்டாட்டம்

 
 நீரச்ெ்சண்டாட்டம் nīrcceṇṭāṭṭam, ெப. (n.)

   நீச் க்காரரக்ள் இலக்  ைவத்தா ம் ைகப் பந்தாட்டம்; water-polo.

     [நீர ்+ ெசண்  + ஆட்டம்.]
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நீரச்ெ்சண்

 
 நீரச்ெ்சண்  nīrcceṇṭu, ெப. (n.)

   நீச் க் காரரக்ள் இலக்  ைவத்தா தற் ப் பயன் ப ம் பந் ; a kind of bouquet used as ball in water polo.

     [நீர ்+ ெசண் .]

நீரச்ெ்சம்ைப

நீரச்ெ்சம்ைப1 nīrccembai, ெப. (n.)

   நீரவ்ளர ்ெசம்ைப; sensitive pea-sesbenia aculeate alias coro nillia aculeata. (சா.அக.);.

     [நீர ்+ ெசம்ைப.]

 நீரச்ெ்சம்ைப2 nīrccembai, ெப. (n.)

   ெசங் ைட என் ம் ஒ வைக டெ்ச  ( .அ.);; prickly Sesban

     [நீர ்+ ெசம்ைப.]

நீரச்ெ்சல

நீரச்ெ்சல  nīrccelavu, ெப. (n.)

   1. நீர ் ைளயாட் ற் ச ்ெசல் ம் ெசல ; journey for sporting in water.

   2. நீரவ் ச ்ெசல ; journey by ship, Seafaring.

ம வ, நீரப்்பயணம், நீராத் ைர.

     [நீர ்+ ெசல .]

நீரச்ெ்ச ப்

நீரச்ெ்ச ப்  nīrcceṟuppu, ெப. (n.)

நீர ்கட்டல் பாரக்்க;see {ni-kaltal,}

     "அரத்த ல நீரச்ெ்ச ப்  ெவங்கயத்தர"் (கடம்ப. .இ லா. 128.);.

     [நீர ்+ ெச ப் .]

நீரச்ே்சம்

நீரச்ே்சம்  nīrccēmbu, ெப. (n.)

   1. நீரில் வா ம் ெச வைக (m.m.);; arrow-head, aquatic plant.

   2. ப ெவட்டான் ண் வைக; Cocco, a coarse herb.

     [நீர ்+ ேசாம் .]

நீரச்ே்சாைக

 
 நீரச்ே்சாைக nīrccōkai, ெப. (n.)

   உடல் க்கம்; dropsy.

     [நீர ்+ ேசாைக.]
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நீரச்ே்சாதைன

 
 நீரச்ே்சாதைன nīrccōtaṉai, ெப. (n.)

   நீைரக் கலந்  ெசய்த   பாரக்்கப்ப ம் ஆய் ; analysis by mixing water.

     [நீர ்+ skt. ேசாதைன.]

 நீரச்ே்சாதைன nīrccōtaṉai, ெப. (n.)

நீராய்  பாரக்்க;see {nir-ājvu.}

த. ஆய் .

     [நீர ்+ skt.ேசாதைன.]

நீரச்ே்சாைப

 
 நீரச்ே்சாைப nīrccōpai, ெப. (n.)

   உடல் க்கம்; dropsy.

     [நீர ்+ ேசாைப.]

நீரச்ே்சா

நீரச்ே்சா  nīrccōṟu, ெப. (n.)

   நீர ்கலந்த பைழய ேசா ; cooked rice mixed with water and kept overnight.

     'ைகயாற் ந்  ெகாள்ளப் பட்ட நீரச்ே்சாற் த் ர டேன' ( றநா. 246, உைர.);.

     [நீர ்+ ேசா .]

நீரெ்சய்காந்தமணி

நீரெ்சய்காந்தமணி nīrceykāndamaṇi, ெப. (n.)

   சந் ரகாந்தக்கல் ( வக. 1671.);; moonstone.

     [நீர ்+ ெசய் + காந்த + மணி.]

நீர்ேசா ப்

 
 நீரே்சா ப்  nīrcōtippu, ெப. (n.)

நீராய்  பாரக்்க;see {nir-āvu.}

     [நீர ்+ skt.ேசா ப் .]

நீர்ேசாற் த்தண்ணீர்

 
 நீரே்சாற் த்தண்ணீர ்nīrcōṟṟuttaṇṇīr, ெப. (n.)

   அரி ச ்ேசா  ஊ ய நீர;் water extracted from cooked rice. mixed with water and kept overnight. water allowed to 
stand over cooked rice overnight.

     [நீர ்+ ேசா  + தண்ணீர.்]

நீரத்்த ண்ணாம்

 
 நீரத்்த ண்ணாம்  nīrttasuṇṇāmbu, ெப. (n.)

   நீர ்கலந்த கண்ணம்; diluted lime.

     [நீரத்்த +  ண்ணாம் .]
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நீரத்்தட்

 
 நீரத்்தட்  nīrttaṭṭu, ெப. (n.)

   நீரப்்பற்றாக் ைற; scarcity of water.

ெசன்ற ேகாைடைய ட ட இந்தக் ேகாைட ல் நீரத்்தட்  . (உ.வ.);.

     [நீர ்+ தட் ;

தட்  - தட் ப்பா .]

நீரத்்தட் ப்பா

 
 நீரத்்தட் ப்பா  nīrttaṭṭuppāṭu, ெப. (n.)

நீரத்்தட்  பாரக்்க;see {mir-t-tatu.}

     [நீரத்்தட்  + பா . ப  - பா ;

பா -

ெசால்லாக்க ஈ .]

நீரத்்த ப்

நீரத்்த ப் 1 nīrttaḍuppu, ெப. (n.)

   நீர ்இறங்காைம; water proofing.

     [நீர ்+ த ப் .]

 நீரத்்த ப் 2 nīrttaḍuppu, ெப. (n.)

   ெபா ல் தண்ணீர ்வ ள்ள தைடயைம ; water Seal.

     [நீர ்+ த ப் .]

நீரத்்தைட

 
 நீரத்்தைட nīrttaḍai, ெப. (n.)

   நீரால் ைள ம் ேகடை்டத ்த ப்ப ; water-proof.

     [நீர ்+ தைட.]

நீரத்்ததண்ணீர்

 
 நீரத்்ததண்ணீர ்nīrddadaṇṇīr, ெப. (n.)

நீரத்்த நீர ்பாரக்்க;see {nirtta-nir}

     [நீரத்்தநீர ்→ நீரத்்ததண்ணீர.்]

நீரத்்தநீர்

 
 நீரத்்தநீர ்nīrttanīr, ெப. (n.)

   கைரசல் தன் பதத் ல் ரிந்த நீர;் turning to water as of lost proper congistency of a mixture.

     [நீரத்்த+நீர.்]

நீரத்்த சல்

நீரத்்த சல் nīrttarupūcal, ெப. (n.)

   நீர ் ைளயாட்  ெல ம் ஆரவாரம்; pollo water Noice.

     "நீரத்்த  ச னம் ப க் ந ம்" (ப ற் ப். 22;29.);.

     [நீரத்  +  சல்.]
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நீரத்்தல்

நீரத்்தல் nīrttal, ெப. (n.)

 hydration.

     "எடெ்டான்றாய் நீரக்் ட் " (ைதல. ைதலவ. 32.);.

     [நீர ்→ நீரத்்தல்.]

நீரத்்தைல

 
 நீரத்்தைல nīrttalai, ெப. (n.)

    ைள ல் அரத்தம் ைறவா ம் ேநாய் (m.m.);; hydrocephalus.

     [நீர ்+ தைல.]

நீரத்்தளம்

 
 நீரத்்தளம் nīrttaḷam, ெப. (n.)

   நீரந்ிைல ன் அ த்தைர; bottom of a water tank.

     [நீர ்+ தளம்.]

நீரத்்தாக்

 
 நீரத்்தாக்  nīrttākku, ெப. (n.)

   நீர ்அ க மாகத் ேதங்  நிற் டம்; water-logged place.

     [நீர ்+ தாக் .]

நீரத்்தாைர

நீரத்்தாைர1 nīrttārai, ெப. (n.)

   1. சாக்கைட; gutter.

   2. மைழத்தாைர; rain water.

     [நீர ்+ தாைர.]

 நீரத்்தாைர2 nīrttārai, ெப. (n.)

   1. ஆண் ; membrum virile.

   2.  த் ரப்ைப ந்  நீர ்ெகாண் வ ங் ழாய் (C.E.M.);; urethra.

     [நீர ்+ தாைர.]

 நீரத்்தாைர3 nīrttārai, ெப. (n.)

   உடம் ன் பல டங்களில் உள்ள நீைரக் ெகாண்  ெசல் ம் ழல்; ducts or canals conveying liquids or fluids 
to the various parts of the body.

     [நீர ்+ தாைர.]

நீரத்்தாைரக்கல்

 
 நீரத்்தாைரக்கல் nīrttāraikkal, ெப. (n.)

    நீரக்் ழா ண்டா ம் கல்; calculus obstructing the passage of urine.

நீரத்்தாைர கல்.
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நீரத்்தாைரப் ண்

 
 நீரத்்தாைரப் ண் nīrttāraippuṇ, ெப. (n.)

நீரப்் பாைத ண்டா ம் ண்,

 ulcer in the urethral passage.

     [நீரத்்தாைர +  ண்.]

நீரத்்தாைரயைடப்

நீரத்்தாைரயைடப் 1 nīrttāraiyaḍaippu, ெப. (n.)

   நீரக்்க ப்  (M.L.);; stricture of urethra.

     [நீரத்்தாைர + அைடப் ]

 நீரத்்தாைரயைடப் 2 nīrttāraiyaḍaippu, ெப. (n.)

   சாக்கைட யைடப் ; drainage blocking.

     [நீரத்்தாைர1 + அைடப் .]

நீரத்்தாைரெயரிசச்ல்

நீரத்்தாைரெயரிசச்ல் nīrttāraiyericcal, ெப. (n.)

    நீரப்்பாைத ண்டா ம் எரிசச்ல்; inflammation of urethera-urithritis.

     [நீரத்ாைர2 + எரிசச்ல்.]

நீரத்்தாழ்

நீரத்்தாழ்  nīrttāḻvu, ெப. (n.)

நீரந்ிைல ( டா. 11. 91.); பாரக்்க;see {mir-nilai}

     [நீர ்+ தாழ் .]

நீரந்ிற் ம் நிலக்

நீரத்்தாளி

 
 நீரத்்தாளி nīrttāḷi, ெப. (n.)

நீரில்

    ைளக் ஞ்  ெச ; a running plant of the Convolvulus genus. (சா.அக.);.

நீரத்்தானம்

நீரத்்தானம்1 nīrttāṉam, ெப. (n.)

   நீர ்வழங் ைக; giving water.

     [நீர ்+ தானம்.]

 நீரத்்தானம்2 nīrttāṉam, ெப. (n.)

     [நீர ்+ தானம்.]

நீரத்் சம்

 
 நீரத்் சம் nīrttisam, ெப. (n.)

   மஞ்சள்; Indian saffron, turmeric-curcuma lanfa (சா.அக.);.

நீரத்் த் ப்

 
 நீரத்் த் ப்  nīrttittippu, ெப. (n.)

நீரி  (M.L.); பாரக்்க;see {nirilivu}

     [நீர ்+  த் ப் .]
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நீரத்் ப்ப

நீரத்் ப்ப  nīrttippali, ெப. (n.)

    ப்ப  வைக (மைல.); (M.M. 997.);; water longpepper, climber.

     [நீர ்+  ப்ப .]

நீரத்் ரம்

 
 நீரத்் ரம் nīrttimiram, ெப. (n.)

   கண்ணில் ேநாைய ண்டாக் க் க ப் பக்கங்களில் த்தைல ம் ந ல் ைகசச்ைல ம் 
உண்டாக் ம் ஒ  கண்ேணாய்; a disease of the black of the eye marked by lesion of the eye, acute pain and dimness 
of vision.(சா.அக.);.

     [நீர ்+  ரம்.]

நீரத்் ைர

நீரத்் ைர nīrttirai, ெப. (n.)

   கடலைல; sea wave.

     "நீரத்் ைரயரங்கத்  நிகரத்்  ன்னின்ற" ( லப். 6;50.);.

     [நீர ்+  ைர.]

நீரத்் ைரயரங்கம்

நீரத்் ைரயரங்கம் nīrttiraiyaraṅgam, ெப. (n.)

   நீரைலயரங்கம்; sea-wave.

நீரத் ் ைர யரங்கத்  நிகரத்்  ன்நின்ற ( லப். 6;50.);.

     [நீரத்் ைர + அரங்கம்.]

கரிய கட ன  நின்ற ரன  ேவற் வா ய வஞ்சத்ைதய ந்  அவன் ேபாைரக் கடந்த கன் 
அக்கடன வண் ைரேய அரங்கமாக நின்   த்தா யதாகத் ெதான்மக் கைத.

நீரத்் வைல

 
 நீரத்் வைல nīrttivalai, ெப. (n.)

நீரத்் ளி பாரக்்க;see {nir-t-tuff}

     [நீர ்+  வைல.]

நீரத்்

நீரத்்  nīrttu, ெப. (n.)

   நீரை்ம ைடத்  தன்ைமய ; nature.

     "உள் வ ெதல்லாம் உயர் ள்ளல் மற்ற  தள்ளி ந் தள்ளாைம நீரத்்  ( றள், 596.);.

     [நீர ்→ நீரத்் .]

நீரத்் ப்ேபா-தல்

நீரத்் ப்ேபா-தல் nīrttuppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   நீரின்தன்ைமயைடதல் (உ.வ.);; to become watery, thin, as honey from fermentation.

     [நீரத்்  + ேபா-,]

நீரத்் ம்பல்

 
 நீரத்் ம்பல் nīrttumbal, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் கண்ேணாய்; an eye disease. (சா.அக.);.

     [நீர ்+  ம்பல்.]

நீரத்் ம்ைப

 
 நீரத்் ம்ைப nīrttumbai, ெப. (n.)

   ஒ  வைகத் ம்; a kind of tombay of the leucas genus.

     [நீர ்+  ம்ைப.]
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நீரத்் ம்

 
 நீரத்் ம்  nīrtturumbu, ெப. (n.)

   ப ம் நீரி ள்ள ம்  ேபான்ற இைட ; obstruction, as a straw in drinking water.

     [நீர ்+  ம் .]

நீரத்் லக்

 
 நீரத்் லக்  nīrttulakki, ெப. (n.)

   மகப்ேப  காலத் ல் க ப்ைப ள்ள நீைர எ ப்பதற்காக பயன்ப த் ம் க ; a delicate probe used 
for causing escape of fluid the womb during labour. (சா.அக.);.

நீரத்் வாரம்

 
 நீரத்் வாரம் nīrttuvāram, ெப. (n.)

நீரத்் ைள பாரக்்க;see {mir-t-tulal.}

     [நீர ்+  வாரம்.]

த. ைள. skt.  வாரம்.

நீரத்் வார ள்ளரிப்

 
 நீரத்் வார ள்ளரிப்  nīrttuvāravuḷḷarippu, ெப. (n.)

நீரத்் ைள ள்ளரிப்  பாரக்்க;see {mir-t-tulal-y-ussarippu}

     [நீரத்் வாரம் + உள்ளரிப் .]

நீரத்் ைவயல்

 
 நீரத்் ைவயல் nīrttuvaiyal, ெப. (n.)

   தளர இ க் ம் ைவயல்; a kind of strong relish prepared by adding paste of chilli to coconut, ginger, curry leaf or to 
similar things in semi solid condition.

     [நீர ்+  ைவயல்.]

நீரத்் ளக்

நீரத்் ளக்  nīrttuḷakki, ெப. (n.)

   1. நீரக்் ழ ன் ளக் ; stilette of probe, a delicate probe.

   2. நீரக்் ழ ன் கம் ; a wire used to stiffen or clear a catheter (சா.அக.);.

     [நீர ்+  ளக் .]

நீரத்் ளி

நீரத்் ளி nīrttuḷi, ெப. (n.)

   ெசாட் ; drop as tears.

     "கல்ெலன அ ர் ர ேலெறா  ளிெசளிந் தாங் " ( றநா. 160.);.

     [நீர ்+  ளி.]

நீரத்் ைள

நீரத்் ைள nīrttuḷai, ெப. (n.)

   1.  நீரப்் பாைத ன் ைள; urethral opening.

   2.  நீர ்வ ம் வ ; opening of the urinary paSSage.

     [நீர ்+  ைள.]

நீரத்் ைள ள்ளிப்

நீரத்் ைள ள்ளிப்  nīrttuḷaiyuḷḷippu, ெப. (n.)

   1.  நீரப்் பாைத ண்டா ம் ன ; itching of the urethra.

     [நீர் ைள + உள்ளரிப் .]
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நீரத்் ைற

நீரத்் ைற nīrttuṟai, ெப. (n.)

   நீரந்ிைல ல் இறங் டம்; ghat, a path of descent to a tank or river, ford, ferry;

 watering-place for cattle;

 place for bathing or washing clothes.

     "ஊரக்்  மாக்கள் ெவண்ேகா  கழாஅ ன் நீரத்் ைற ப ம் ெப ங்களி  ேபால" ( றநா. 94.);.

     [நீர ்+  ைற.]

நீரத்் ைறேய -தல்

நீரத்் ைறேய -தல் nīrdduṟaiyēṟudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   ெபண்கள் ட்  லக்காய்த் ட்டாதல்; to be in ones periods.

     [நீரத்் ைற + ஏ -.]

நீரத்் ம்

நீரத்் ம் 1 nīrttumbu, ெப. (n.)

   மத ; sluice.

     "ெசங் ளக் ேகாட் க் ழ் நீரத்் ம் " (களவ . 2.);.

     [நீர ்+  ரம் .]

 நீரத்் ம் 2 nīrttumbu, ெப. (n.)

    ைர நீர ்வ ந்ேதாட அைமக்கப்பட் க் ம் ழாய்; water-shoot.

நீரத்்ெதளி

நீரத்ெ்தளி nīrtteḷi, ெப. (n.)

    க்ேகா ற் ெசய் ம் ட க் ; ceremony of consecration or purificatum in a temple.

     [நீர ்+ ெதளி.]

எங் ம் நிைறந்  ளங் ம் பரம்ெபா ள் வ படற்ெகளிதாய் ஒம ண்டத் த் ன்கண் ைனந்  
ளங் வதாகக் ெகாண் ம் கண் ம் ேபாற் , அ ல் ய மட் டங்களில் நிரப்  ைவக்கப் 

பட் க் ம் நீரின்கண் எ ந்த மா  வ த்  ேவண்  அதைன வ பட் , அந்நன்னீைரக் 
ேகா ன் உச் ல் உள்ள கலசத் ன் ம் ேகா ல் உள்ள ேமனிகளின் ம் ஊற்  

க்காட் தேல ேகா ல் இைறவன் எ ந்த வதாகக் ெகாள்ளப்ப தலால் அ

     ' ம்பா ேடகம்' எனப்ப ன்ற .  ம்பா ேடகத் ல் இடம் ெபற் ள்ள ம்பம் என் ஞ் ெசால் 
வடெமா ல் வழக் ன்  இ ப் ம் அ  ய த ழ்ச ்ெசால்ேலயாம்.

ம் தல் ( ம்); என் ஞ் ெசால் தல் என் ம் ெபா ள .  ம்→ → ழ்→  என்பவற்ைற 
ேநாக் க!  ம் என்ப  ம்  என வளரந்் ம்,  ம்  என நீண் ம் தற் ெபா ைள உணரத்் ன்ற . 

ம் தல் →  ம் தல் -  தல்.

ம்  →  ம்  →  ம் தல் = ைக த்தல்.

ம்  என்ற  ம்பம் என்றா க் டம்,

ேதர் , யாைனத்தைலக் ல , கட்டடக் க  ஆ யவற்ைறக் க் ன்ற . ஆகேவ ம்பம் 
த ழ்ச ்ெசால்ேலயாதல் ெதளியப்ப ம்.

ந்த ைரக்காய் ம்பச் ைர என ம்,  ழ்ேநாக் க் ந்த உண்கலம் ம்பா என ம் வழங்கப் 
ெப தல் காண்க!

இனி,  ம்ப என் ஞ் ெசால் இ க்  ேவதத் ேலேய இடம்ெபற் ப் ம் வடவர ்அதற் க் காட் ம்

     ' ம்ப்' என் ம் லம் ம்  என் ந் த ழ்ச ்ெசால் ன் ைதேவ. இதற்  வடவர ் ம் ெபா ள் 
க தல் என்ப ம் ெதன்னவர ் ம் ெபா ள் தல் என்ப ம் ஆ ம்.

க தல் ழ்ேநாக் ய  என் ம் தல் ேமல்ேநாக் ய  என் ம் ேவ பா  காட்  ளக் றார ்
ெமா ஞா  ேதவேநயப் பாவாணர.்

ம்பம் என்ப  ய த ழ்செ்சால்ேல யா ம் அ  வடெமா ல் வழக் ன் ள்ளைமயால் 
வடெசால்லாகேவ க தப்ப தலா ம் ம்பா ேடகம் ட க்  எனத் த ழ்ப்ப த்தப்பட் ள்ள . 
ஆ ம் பழந்த ழ் ல்களில் மட் மன்  இைடக்கால ல்களி ங் டக் ட க் , 

ம்பா ேடகம் என் ஞ் ெசாற்கேளா அவற்ைறப் பற் ய ேவ  ப் கேளா காணப்பட ல்ைல.
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நீரத்்ெதளியான்

நீரத்ெ்தளியான் nīrtteḷiyāṉ, ெப. (n.)

   தைரக்  நீர ்ெதளித் த் ய்ைம ெசய் ம் ேவைலக்காரன்; servant who cleans the floor of a building by 
sprinkling water.

     "நீரத்ெ்தளியான் நால்வரக்் ப் ேபராற் பங்  அைரயாக" (ெத. க. ெதா. 2;227.);.

ம வ. நீரத்ெ்தளியன்.

     [நீர ்+ ெதளியான்.]

நீரத்்ெதளி

நீரத்ெ்தளி  nīrtteḷivi, ெப. (n.)

   1. நீைரத்

   ெதளியச ்ெசய் ம் க ; water-filter.

   2. ேதற்றான் (ேதத்தான்); ெகாடை்ட; water cleaning nut-stry chnos potatorum. (சா.அக.);.

நீரத்்ேதக்கம்

 
 நீரத்்ேதக்கம் nīrttēkkam, ெப. (n.)

   ஆற் ன் க்ேக அைண கட்  நீைரத்ேதக்  ைவத் க் ம் இடம்; ஆற் நீர ்அல்ல  மைழநீரே்தக்  
ைவக்கப்பட் க் ம் ஏரி, (ஏரி ளம் த யைவ; dam, reservoir, tank

அண்ைம ல் ெபய்த ெப மைழ ல் ஆறக ர ்நீரத்்ேதக்கம் நிரம் ய . (உ.வ.);.

     [நீர ்+ ேதக்கம்.]

நீரத்்ேதள்

 
 நீரத்்ேதள் nīrttēḷ, ெப. (n.)

   நீரில் வா ம் ஒ வைகத ்ேதள்; water scorpion.

     [நீர ்+ ேதள்.]

நீரத்்ெதாட்

 
 நீரத்ெ்தாட்  nīrttoṭṭi, ெப. (n.)

   நீர ்ைவத் க் ம் ெதாட் ; water butt.

     [நீர ்+ ெதாட் . ெதா  → ெதாட்  → ெதாட் .]

நீரத்்ெதாப்ைப

 
 நீரத்ெ்தாப்ைப nīrttoppai, ெப. (n.)

   ஆ  அல்ல  ஏரி ன் நீரான  வாய்க்கால் வ ேய வந்  ஓரிடத் ல் ேம ம் பல ைளகளாகப் ரிந்  
ெசல் டம்; water Canal.

ம வ. நீரத்ெ்தாந் ,

     [நீர ்+ ெதாப்ைப.]

நீரத்்ேதாசம்

 
 நீரத்்ேதாசம் nīrttōcam, ெப. (n.)

   நீரக்்ேகாப்  (யாழ்.அக.);; cold.

ம வ. நீரக்்ேகாைவ.

     [நீர ்+ skt.ேதாசம்.]
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நீரத்ைலப்ப -தல்

நீரத்ைலப்ப -தல் nīrdalaippaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   சந் ல் வ பா  ெசய்தல்; to perform daily ablutions.

     "ெந  ெந  ம ங்  னிரத்ைலப் ப ேவான்" ( லப். 13;45.);.

   2. நீரத்் ைறைய அைடதல்; to get into the water tank, canal for banking and etc.,

     [நீர ்+ தைலப்ப -.]

நீரத்ைலப்ப ைக

நீரத்ைலப்ப ைக nīrtalaippaḍugai, ெப. (n.)

   நீரந்ிைலைய அைடைக; getting into water sorces for bathing and etc.,

     "இ ள் ேவ  நீங்  யாங்ேகார ்ெந ெந  ம ங்  னிரத்ைலப் ப ேவான்" ( லப். 13;42.);.

     [நீர ்+ தைலப்ப ைக.]

நீர் ந் த்

 
 நீர் ந் த்  nīrtūvundurutti, ெப. (n.)

   நீர்  ; water sprinkle.

     [நீர் ம் +  த் .]

நீரெ்தளி-த்தல்

நீரெ்தளி-த்தல் nīrteḷittal,    4 ெச. ன்றா .

    ய்ைம ெசய்தற்காக நீர ்ெதளித்தல்; to Sprinkle water for purificatum.

     [நீர ்+ ெதளி-,]

நீரெ்தளித் -தல்

நீரெ்தளித் -தல் nīrdeḷidduviḍudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒ வைனத ்தன்ேபாக் ற் தன்ேபாக் ற் ெசல் ம்ப  தல்; to leave one to oneself.

     [நீர ்+ ெதளித் .]

நீரெ்தா -தல்

நீரெ்தா -தல் nīrdoḍudal,    20 ெச.  . . (v.i.)

   1.  நீர ்ெபய்த ன் றப் ப்ைப நீராற் க தல்; to clean the parts with water after urination.

   2.  நீர ்ெபய்தல்; to pass urine.

     "நீர ்ெதா ற்பான் ேபாமவன் ன்னர"் ( ரேமாத.் 2, 49.);.

     [நீர ்+ ெதா .]

வாய்  வந்தான் என்ப  ேபான்ற வழக்கா .

நீர்நக்கல்

நீரந்க்கல் nīrnakkal, ெப. (n.)

   ஏரி ன் உள் வாய்நீர ்ேதங் ம் எல்ைல டம்; limit of water-spread of a tank.

     " ெழல்ைக சங்கரேனரிக் ளத்  நீநக்க க்  ேமற் " (T.A.S. I;IV 103.);.

     [நீர ்+ நக்கல்.]

நீர்நைசேவட்ைக

நீரந்ைசேவடை்க nīrnasaivēṭkai, ெப. (n.)

   நீைர ம் ம் ப்பம்; desire in water.

     "வ நரப்் பாரக்் ம் வன்கண் ணாடவர ்நீரந்ைச ேவடை்க ன் நாெமன்  தணி ம்" ( ந். 274.);.

     [நீர ்+ நைச + ேவடை்க.]

நீர்நரம்

நீரந்ரம்  nīrnarambu, ெப. (n.)

   நிலத் ட ்பா ம் நீேராட்டம்; underground spring or flow of water.

     'க ன ஸ்தலத ேல நீரந்ரம்  அ மவனா ைகயாேல (ஈ , 10, 6, 4, பக். 195.);.

     [நீர ்+ நரம் .]
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நீர்நாகம்

 
 நீரந்ாகம் nīrnākam, ெப. (n.)

   நீர ்ஓரங்களில் காணப்ப ம் நாகப்பாம் ; cobra found on the Sea CoastS-Water Cobra.

     [நீர ்+ நாகம்.]

நீர்நாங்கல்

 
 நீரந்ாங்கல் nīrnāṅgal, ெப. (n.)

   நீண்ட மரவைக (nels.);; long-leaved large-flowered iron WOOd.

     [நீர ்+ நாங்கல். நாங்  - மரவைக. நாங்  → நாங்கல்.]

நீர்நாங்கள்

 
 நீரந்ாங்கள் nīrnāṅgaḷ, ெப. (n.)

நீரந்ாங்  பாரக்்க;see {mir-maigய} (சா.அக.);.

நீர்நாங்

 
 நீரந்ாங்  nīrnāṅgu, ெப. (n.)

   நாங் ன் ஒ வைக; a kind of ceylon iron woodmesna ferrea (speciosa);. (சா.அக.);.

     [நீர ்+ நாங் .]

நீர்நாணெநய்வழங்

நீரந்ாணெநய்வழங்  nīrnāṇaneyvaḻṅgu, ெப. (n.)

    யாய் ெநய் ைக; put more ghee.

     "நீரந்ாண ெநய் வழங் ம் எண்ணாணப் பலேவட் ம் மண்ணாணப் கழ்ப்பரப் ம்" ( றநா. 166.);.

     "மண்ணாணப் கழ் ேவட்  நீர ்நாண ெநய் வழங் ப்" ( றநா. 384.);.

     [நீரந்ாண + ெநய்வழங் ]

ைலயற்ற நீர ்ெவட் மா  ைல க்க ெநய் வழங் தைலக் க் ம்.

நீர்நா

நீரந்ா  nīrnāṭu, ெப. (n.)

   நீரவ்ள ள்ள ேசாழநா ;{Côla} country, as well-watered.

     "நாவலர ் க  நீரந்ா " ( வாைனக்.  நாட.் 1.);.

     [நீர ்+ நா .]

நீர்நாய்

நீரந்ாய் nīrnāy, ெப. (n.)

   நீரில் வா ம் ஒ  வைக நாய்வைக; a kind of water dog, otter.

     "அரிற்பவரப்் ரம் ன் ரிப் ற நீரந்ாய் வாைள நாளிைர ெப உம் ஊரன்" ( ந். 364.);.

     "ஒண்ெசங் ர த் தண்கயகங் கலங்  வாைள நீரந்ாய் நா ைர ெப உப்" ( றநா.283.);.

     "வாைள ேமய்ந்த வள்ெள ற் நீரந்ாய்"(அகநா.6;18.);.

     [நீர ்+ நாய்]

நீர்நாய்சச்வ்வா

நீரந்ாய்சச்வ்வா  nīrnāyccavvātu, ெப. (n.)

   ஒ வைக நீரந்ா ன் ந மணச ்சட்டம்; secretion from the beaver.

   2.  ; civet.

     [நீரந்ாய் + சவ்வா .]
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நீர்நாவல்

நீரந்ாவல் nīrnāval, ெப. (n.)

   1.   மரவைக; munro's apple.

   2. நாவல் மரவைக; gardener's black plum.

     [நீர ்+ நாவல்.]

நீர்நாள்

நீரந்ாள் nīrnāḷ, ெப. (n.)

   20 ஆவ  ண் ன் ராடம் ( ங்.);;{puradam.}

     [நீர ்+ நாள்.]

நீர்நாற்

நீரந்ாற்  nīrnāṟṟu, ெப. (n.)

   நீரப்ாய்ச் ய நிலத் ல் உண்டா ம் நாற்  (G.T.D. 1. 97);; seedlings grown in watered lands.

     [நீர+்நாற் .]

நீர்நி

நீரந்ி 1 nīrnidi, ெப. (n.)

   கடல்; sea.

     [நீர ்+ நி . நீரின் , நீரின் ைவ, நீரா ய ெசல்வம்.]

     [நீர ்+ (skt.); நி ]

 நீரந்ி 2 nīrnidi, ெப. (n.)

   ெசந்தாமைர; red lotus flower-nelumbrum speciosum. (சா.அக.);.

     [நீர ்+ நி . நீரில் உண்டா ம் ைவ, ெசல்வம்.]

நீர்நிலஇயக்கம்

 
 நீரந்ிலஇயக்கம் nīrnilaiyakkam, ெப. (n.)

   நிலத் ம் நீரி ம் வாழ்ைக; amphibious.

     [நீர ்+ நிலம் + இயக்கம்.]

நீர்நிலக்கா

நீரந்ிலக்கா 1 nīrnilakkācu, ெப. (n.)

   பைழய (வரி); காசாய வைக (ெத. க.ெதா. 1;89.);; an ancient tax in cash.

     [நீர ்+ நிலம் + கா .]

 நீரந்ிலக்கா 2 nīrnilakkācu, ெப. (n.)

   நீர ்நிலங்க க்கான வரி; water land tax.

     [நீர ்+ நிலம் + கா .]

நீர ்நிைலகளின் நிலங்க க்  வரி ட்  அதைனத் தண்  அைதக் ெகாண்  நீர ்நிைலகைளப் ேபணி 
வந்தனர.் இ  ன்றாம் இராசராசன் காலத் ல் நைட ைற ந்த . (அ . ந்.);.

நீர்நிலம்

 
 நீரந்ிலம் nīrnilam, ெப. (n.)

   நன்ெசய் (கல்);; Wet land.

     [நீர ்+ நிலம்.]
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நீர்நிைல

நீரந்ிைல nīrnilai, ெப. (n.)

   ஏரி ளம் த யன; tank, lake, pond etc.

     "நிலம் ந்த டத்ேத நீரந்ிைல ம்" ( றநா. 18, உைர.);.

     [நீர ்+ நிைல.]

 நீரந்ிைல2 nīrnilai, ெப. (n.)

    த் ன் ற்றம்; a flaw in the pearl.

     "அ யா  மகன் ைன ைடந் ம் என்பதனால் நீர ்நிைல ம்" ( லப். ப . உைர);.

     "காற்ேற  மணேல  கல்ேல  நீரந்ிைல ெயன்பன க்க ற்றங்கள்" ( லப். 14;193 உைர.);.

 நீரந்ிைல3 nīrnilai, ெப. (n.)

   1. ச ப்  நிலம் (c.g.);,

 place where water stagnates, marshy ground.

   2. ஆழம்; depth of water.

     'ைகைய ேமேல ப்   நீரந்ிைல காட் ங் காலத் ' (ெப ம்பாண். 273. உைர.);.

     [நீர ்+ நிைல.]

நீர்நிைலஇயல்

 
 நீரந்ிைலஇயல் nīrnilaiiyal, ெப. (n.)

   அைமந்த நிைல ல் உள்ள நீரம்த் ன் அ த்த ஆற்றலைம ; hydrostatics.

     [நீர ்+ நிைல + இயல்.]

நீர்நிைலக்காவலர்

நீரந்ிைலக்காவலர ்nīrnilaikkāvalar, ெப. (n.)

   1. நீர ்நிைலகைளக் காப்பவர;் security for water tanks.

   2. காப்  நீரந்ிைலகளில் ன் ப்பைதத் த ப்பவர;் water-bailiff.

     [நீரந்ிைல + காவலர.்]

நீர்நிைலசெ்ச

நீரந்ிைலசெ்ச  nīrnilaicceṟu, ெப. (n.)

   நீரவ்ள க்க வயல்; fertile field.

     "அங்ங்னம் ஒ த்தல் ெசல்லாக் கழனி ற் ெசந்ெநல் ம் க ம் ஞ் ழ்ந்த இடத்ைத ைடய 
நீரந்ிைலச ்ெச  ண்டா ய தாமைரக் காட்  ெலன்க". ( லப். 10;122, உைர.);.

நீர்நிறக்காக்ைக

நீரந்ிறக்காக்ைக nīrniṟakkākkai, ெப. (n.)

நீரக்்காக்ைக பாரக்்க;see {nir-k-käkkai}

     "கானக்ேகா  நீரந்ிறக் காக்ைக ம்" ( லப். 10;116.);.

     [நீர ்+ நிறக்காக்ைக.]

நீர்நிறம்

நீரந்ிறம்1 nīrniṟam, ெப. (n.)

   நீரின் நிறம்; colour of water.

     [நீர ்+ நிறம்.]

 நீரந்ிறம்2 nīrniṟam, ெப. (n.)

   நீரில் ைழத்  எ ம் வண்ணம்; water colour.

     [நீர ்+ நிறம்.]
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நீர்நீக்கம்

 
 நீரநீ்க்கம் nīrnīkkam, ெப. (n.)

   நீரக்் ற ற்றம்; dehydration.

     [நீர ்+ நீக்கம்.]

நீர்நீக்

 
 நீரநீ்க்  nīrnīkki, ெப. (n.)

   நீரக்் றகற் ; dehydrator.

     [நீர ்+ நீக் .]

நீர் ங்

நீர் ங்  nīrnuṅgu, ெப. (n.)

   நீைர ைடய பன ங் ; pulpy kernel of a tender palmyra fruit with full of water.

     "நீர் ங் ன் கண்வ ப்பக்கானேவம் ன் காய் ரங்கக் கயங்களி ங் ேகாைடயா ம் ஏலா 
ெவண்ெபான் ேபா   காைல" ( றநா. 389.);.

     [நீர ்+  ங் .]

நீரெ்நட்

 
 நீரெ்நட்  nīrneṭṭi, ெப. (n.)

    ைடப் வைக (யாழ்.அக.);; a species of pith.

     [நீர ்+ ெநட் .]

நீரெ்ந ப்

நீரெ்ந ப் 1 nīrneruppu, ெப. (n.)

   கல்  (சங்.அக.); என் ம் நிைலத் ைண; blistering plant.

     [நீர ்+ ெந ப் .]

 நீரெ்ந ப் 2 nīrneruppu, ெப. (n.)

   1.நீரே்மல் ெந ப் ; fire on water.

   2. கல் ; gravel plant-ammrnnia vesi-catoria alies a baccifera.

   3. ஆகாயத் தாமைர; sky lotuspislia stratotes.

   4. ெகாடை்டப்பா ; green moss found on the surface of water.  (சா.அக.);.

நீரெ்நல் க்காய்

 
 நீரெ்நல் க்காய் nīrnellikkāy, ெப. (n.)

   நீரல் ஊறைவத்த ெநல் க்காய்; fruits of myrobalan pickled in water.

     [நீர ்+ ெநல் க்காய்.]

நீரெ்நாச்

நீரெ்நாச்  nīrnocci, ெப. (n.)

   1. ெநாச்  மரவைக (I.);,

 three-leaved chaste tree.

   2. மரவைக; Water peacock's-foot tree.

   3.  நா சச்ங் ; smooth volkameria.

   4. காட் ச் ரகம்; purple fleabane.

     [நீர ்+ ெநாச் .]
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நீர்ப்பகண்ைட

 
 நீரப்்பகண்ைட nīrppagaṇṭai, ெப. (n.)

நீரப்் பகன்ைற ( ன்.);பாரக்்க;see {mirp-pagarai}

     [நீரப்கன்ைற → நீரப்்பகண்ைட.]

நீர்ப்பகன்ைற

 
 நீரப்்பகன்ைற nīrppagaṉṟai, ெப. (n.)

   பகன்ைற வைக (யாழ்.அக.);; a kind of Indian jalap.

     [நீர ்+ பகன்ைற.]

நீர்ப்பைக

 
 நீரப்்பைக nīrppagai, ெப. (n.)

   உடம் க்  நீர ்ஒத் க் ெகாள்ளாைமயா ய மா பா ; நீர ்ஒவ்வாைம; injuriousness of some kinds of water; 
water allergy.

     [நீர ்+ பைக.]

நீர்ப்பசை்ச

நீரப்்பசை்ச nīrppaccai, ெப. (n.)

   1. ஆைம; tortoise.

   2. கடலாைம; Sea turtle.

   3. கடலாைர பாரக்்க;see {kaga/-ārai} (சா. அக.);.

     [நீர ்+ பசை்ச.]

நீர்ப்ப

 
 நீரப்்ப  nīrppasu, ெப. (n.)

காளிந்  பாரக்்க;see {kāindi} (சா.அக.);.

நீர்ப்பஞ்

நீரப்்பஞ் 1 nīrppañju, ெப. (n.)

   1. காந்னதச ்ெசய்-நஞ்  (பாஷாணம்);; one of the 32 kind of native arsenic.

   2. தண்ணீரி க் ம் பஞ் ; absorbment cotton. (சா.அக.);.

     [நீர ்+ பஞ் .]

 நீரப்்பஞ் 2 nīrppañju, ெப. (n.)

   கடற்காளான் (யாழ்.அக.);; sponge.

     [நீர ்+ பஞ் .]

நீர்ப்பட்ைட

 
 நீரப்்படை்ட nīrppaṭṭai, ெப. (n.)

    ன் படை்ட; a gum bark. (சா.அக.);.

     [நீர ்+ படை்ட.]
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நீர்ப்படலம்

 
 நீரப்்படலம் nīrppaḍalam, ெப. (n.)

கண்ேணாய் வைக (C.E.M);,

 opacity of the cornea, nebula.

     [நீர ்+ படலம்.]

நீர்ப்ப க்ைக

 
 நீரப்்ப க்ைக nīrppaḍukkai, ெப. (n.)

    ண்பட்ட ேநாய க் ரிய நீரைடத்த ப க்ைக; water-bed for patients who is affected by bed Soar.

     [நீர ்+ ப க்ைக.]

நீர்ப்ப ைக

 
 நீரப்்ப ைக nīrppaḍugai, ெப. (n.)

   ஆற்ேறாரத்  நிலம்; and on the banks of a river fit for cultivation.

     [நீர ்+ ப ைக.]

நீர்ப்ப -த்தல்

நீரப்்ப -த்தல் nīrppaḍuttal,    20 ெச. . . (v.i)

    க்காட் தல்; to bathe.

     "ெதன் ற ழ் நாடா ம் ேவந்தர…்.. நங்ைக தன்ைன நீரப்்ப த்  ெவஞ் னந்த  ெவம்ைம நீங் " 
( லம் . 26;9-15. உைர.);.

நீர்ப்ப ப ந்

நீரப்்ப ப ந்  nīrbbaḍubarundu, ெப. (n.)

   மைல; mountain.

     "நீரப்்ப  ப ந் னிஞ் றகன்ன" (ப ற். 12;19.);.

நீர்ப்ப வன்

நீரப்்ப வன்1 nīrppaḍuvaṉ, ெப. (n.)

நீரப்் பா

   1. 2 ( ன்.); பாரக்்க;see {mirp-padu}

     [நீர ்+ ப வன்.]

 நீரப்்ப வன்2 nīrppaḍuvaṉ, ெப. (n.)

   கா ன் ழ் எப்ெபா ம் நீர ்க ந்  ெகாண் க் ம் லந் ேநாய்; an ulcer below the knee marked by 
constant watery discharge. (சா.அக.);.

நீர்ப்பைட

நீரப்்பைட nīrppaḍai, ெப. (n.)

 theme of bathing a nadukal before consecration.

     "காட்  கால்ேகா ணீரப்்பைட ந கல்" (ெதால். ெபா ள். 60.);.

     "தங் ய நீரப்்பைட தகேவா ைடதெ்தனப் ெபா ற் ன்றத் க் கற்கால் ெகாண் " ( லப். 25.121.);.

     [நீர ்+ பைட.]

நீர்ப்பைடக்காைத

நீரப்்பைடக்காைத nīrppaḍaikkātai, ெப. (n.)

    லப்ப காரத் ன் இ பத்ேதழாம் காைத;   27th chapter of {Šilappadikaram}

     [நீரப்்பைட + காைத.]
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நீர்ப்பைடெசய்-தல்

நீரப்்பைடெசய்-தல் nīrppaḍaiseytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

    க்காட் தல்; holi bath to an idol.

     "கங்ைகப் ேபரம்ாற் க் கைரயகம் ந்  பாற்ப  மர ற் பத் னிக் கட ைள ற் றன் மாக்களி 
னீரப்்பைட ெசய் " ( லப். 27;14.);.

     [நீரப்்பைட + ெசய்-,]

நீர்ப்பண்டம்

நீரப்்பண்டம் nīrppaṇṭam, ெப. (n.)

   நீரம்ப் ெபா ள்; liquid.

     "மனம் நீரம்ப் ெபா ளா " ( வ். ெபரியாழ். 3, 6, 3,  யா. பக். 675.);.

     [நீர ்+ பண்டம்.]

நீர்ப்பண்டமா-தல்

நீரப்்பண்டமா-தல் nīrppaṇṭamātal,    6 ெச. . . (v.i.)

   உ தல்; to become liquid;

 to melt. as the heart.

     [நீர ்+ பண்டம் + ஆ.]

நீர்ப்பைணப்

நீரப்்பைணப் 1 nīrppaṇaippu, ெப. (n.)

நீரக்் ேகாப்  (M.L.);,

 cold in the head.

     [நீர ்+ பைணப் .]

 நீரப்்பைணப் 2 nīrppaṇaippu, ெப. (n.)

   நீரக்்ேகாைவ னால் உடம்  ப த் க் காணப்ப ைக; Corpulency due to accumulation of morbid fluid in the 
system.

     [நீர ்+ பைணப் .]

நீர்ப்பத்தர்

நீரப்்பத்தர1் nīrppattar, ெப. (n.)

   நீர ் ட்  ெவளிப்ப ங் ழாய் ( வா.);,  ம் ; waterspOut.

     [நீர ்+ பத்தர.்]

 நீரப்்பத்தர2் nīrppattar, ெப. (n.)

   அம்மணம் ( .நி.க. 8;58.);; nude, naked, bare.

நீர்ப்பத்தாயம்

 
 நீரப்்பத்தாயம் nīrppattāyam, ெப. (n.)

   நீரத் ்ெதாட் ; cistern reservior of water.

     [நீர ்+ பத்தாயம்.]

     [பற்  + ஆயம்.] அ க்க க்காக ெநல் ெகாட் ைவக்க மரத்தால் அைமக்கப் ப வைதப்பற்றாயம் 
என்ப ம், மண்ணால் அைமக்கப்ப வைதக் ர ்என்ப ம் தஞ்ைசமாவட்ட வழக் .

நீர்ப்ப மம்

 
 நீரப்்ப மம் nīrppadumam, ெப. (n.)

   இைம ல் வ ம் ேநாய்வைக ( வரட.்);; a disease of the eyelids.

     [நீர ்+ ப மம்.]
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நீர்ப்பந்தர்

 
 நீரப்்பந்தர ்nīrppandar, ெப. (n.)

நீரப்்பந்தல் பாரக்்க;see {mir-p-pandal}

     [நீர ்+ பந்தர;்பந்தல் → பந்தர-் கைடப் ேபா .]

நீர்ப்பந்தல்

 
 நீரப்்பந்தல் nīrppandal, ெப. (n.)

   ேவனிற் காலத் ல் வ ச ்ெசல்ேவாரக்் க் நீர ் த யன தந் த ம் அறசச்ாைல; place where drinking-
water, butter-milk etc. are iven to passers-by during the hot season.

     [நீர ்+ பந்தல்.]

நீர்ப்பயணம்

 
 நீரப்்பயணம் nīrppayaṇam, ெப. (n.)

நீரச் ்ெசல  பாரக்்க;see {mirc-celavu.}

     [நீர ்+ பயணம்.]

நீர்ப்பய

 
 நீரப்்பய  nīrppayaṟu, ெப. (n.)

    ன்னிப்பய ; a species of jungle green gram. (சா.அக.);.

     [நீர ்+ பய .]

ைப → ைபயல் → ப .

நீர்ப்ப ர்

 
 நீரப்்ப ர ்nīrppayir, ெப. (n.)

   நன்ெசய்ப் ப ர ்(இ.வ.);; wet cultivation.

     [நீர ்+ ப ர.்]

நீர்ப்பரிசகம்

 
 நீரப்்பரிசகம் nīrpparisagam, ெப. (n.)

   ஆைம; tortoise. (சா.அக.);.

நீர்ப்பரிைச

 
 நீரப்்பரிைச nīrpparisai, ெப. (n.)

   ஆைம ( .அ.);; tortoise.

நீர்ப்ப த்

நீரப்்ப த் 1 nīrpparutti, ெப. (n.)

   மரவைக (L.);; sea-coast rose mallow.

     [நீர ்+ ப த் .]

 நீரப்்ப த் 2 nīrpparutti, ெப. (n.)

   கடற் கைரப் ப த் ; sea coast rose mellowhisbiscus tiliaceOUS. (சா.அக.);.

     [நீர ்+ ப த் .]
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நீர்ப்பற்றாக் ைற

 
 நீரப்்பற்றாக் ைற nīrppaṟṟākkuṟai, ெப. (n.)

   அைணக்கட் களில் ேபா மான நீர ்ேதங்காமற் ேபாதல்; shortage of water in the reservoir.

நீரப்்பற்றாக் ைறக் காலங்களில் த ழ்நா ம் க நாடக ம் கா ரி நீைர எவ்வா  பங் ட் க் ெகாள்ள 
ேவண்  ெமன இந் யத் தைலைமயைமசச்ர ்தைலைம லான கா ரி ந வர ்  வைரயைற 
ெசய் ற . (உ.வ.);.

     [நீர ்+ பற்றாக் ைற.]

நீர்ப்பறைவ

நீரப்்பறைவ1 nīrppaṟavai, ெப. (n.)

   நீரந்ிறக்காக்ைக; little cormorant.

     "நீரக்் காக்ைக" ( லம் . 10;114-9, உைர.);.

     [நீர ்+ பறைவ.]

 நீரப்்பறைவ2 nīrppaṟavai, ெப. (n.)

   நீரில் வா ம் பறைவ ( ங்.);; water-bird.

     [நீர ்+ பறைவ.]

நீர்ப்பன்

 
 நீரப்்பன்  nīrppaṉṟi, ெப. (n.)

   ெப ன் வைக; perpoise.

     [நீர ்+ பன் .]

நீர்ப்பைன

நீரப்்பைன1 nīrppaṉai, ெப. (n.)

    வைக (மைல.);; creeping aumanac.

     [நீர ்+ பைன.]

 நீரப்்பைன2 nīrppaṉai, ெப. (n.)

    ல்லாமணக்  (ைவத் ய பரி.);; caster plant.

     [நீர ்+ பைன.]

நீர்ப்பா

 
 நீரப்்பா nīrppā, ெப. (n.)

   நீரி  ேநாய்; diabetes.

நீர்ப்பாக்

 
 நீரப்்பாக்  nīrppākku, ெப. (n.)

   ஊறற் பாக்  ( ன்.);; arecanut cured in water.

     [நீர ்+ பாக் .]
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நீர்ப்பாசனம்

 
 நீரப்்பாசனம் nīrppācaṉam, ெப. (n.)

   ேவளாண்ைமக்  நீைரப் பயன்ப த் ைக; water irrigation.

கா ரி ல் ேபா ய நீரவ்ரத்  இன்ைமயால் கா ரி நீரப்்பாசனப் ப  இவ்வாண்  வறண்ட . (உ.வ.);.

     [நீர ்+ பாசனம்.]

ஆற் நீர,் ஏரிநீர,்  ணற் நீர ்ஆ ய ன்ைற ம் ேவளாண்ைமக் ப் பயன் ப த் வர.் பாசனெமனேல 
சா ம்;எ னி ம் , நீர ்ப் பாசன ெம  ன்ற  ளங்கத்ேதான்ற.

நீர்ப்பா

நீரப்்பா 1 nīrppāci, ெப. (n.)

   தண்ணீரில் தக் ம் பா வைக; moss or morass-weed.

     [நீர ்+ பா .]

நீர்ப்பா

 
 நீரப்்பா  nīrppāṭi, ெப. (n.)

நீராைர பாரக்்க;see {mir-āraī (oft.go);.}

     [நீர ்+ பா .]

நீர்ப்பா

நீரப்்பா 1 nīrppāṭu, ெப. (n.)

   1. க ம் வ ற் ப் ேபாக் ; violent diarrhoea, sudden and often fatal.

     "நீரப்்பா  வந்ததாம்" (பண . 300.);.

   2. நீரி  ( ன்.);; diabetes.

   3. நீரக்் ைற ; shortage of water.

நீரப்் பாடான ப ர ்( ன்.);.

     [நீர ்+ பா .]

 நீரப்்பா  nīrppāṭu, ெப. (n.)

    ழந்ைத ேநாய்வைக (பாலவா. 451.);; a disease of children.

     [நீர ்+ பா .]

நீர்ப்பாண்

 
 நீரப்்பாண்  nīrppāṇṭu, ெப. (n.)

   பாண்  ேநாய்வைக (ைபஷஜ.);; dropsy.

     [நீர ்+ பாண் .]

நீர்ப்பாம்

நீரப்்பாம்  nīrppāmbu, ெப. (n.)

   தண்ணீரில் வா ம் பாம் வைக; common water-snake.

     "அஞ்சாப் றங் டக்  நீரப்்பாம் " (வாக் ண். 25.);.

     [நீர ்+ பாம் .]
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நீர்ப்பாய்சச்ல்

நீரப்்பாய்சச்ல் nīrppāyccal, ெப. (n.)

   1. ஆ  கால்வாய் த யவற் ன் லம் ஏற்ப ம் பாசனம் (உ.வ.);; irrigation from a river, stream etc.

   2.  ழ் வ ைக ( ன்.);; discharge of serum from a Sore, of water from the eyes, of mucus from the nose.

   3. நீரக்் த் , (இ.வ.); பாரக்்க;see {mir-k-kuttu.}

     [நீர ்+ பாய்சச்ல்.]

நீர்ப்பாய்ச்

 
 நீரப்்பாய்ச்  nīrppāycci, ெப. (n.)

நீரக்்கண்  பாரக்்க;see {nir-k-kand;}

     [நீர ்+ பாய்ச்  → நீரப்ாய்ச்  → நீரப்்பாய்ச் .]

நீர்ப்பாய்ச் மானியம்

 
 நீரப்்பாய்ச் மானியம் nīrppāyccimāṉiyam, ெப. (n.)

   நீராணிக் காரற் ரிய இலவய நிலம் (இ.வ.);; service {avayinäm} held by a water distributor

     [நீரப்்பாய்ச்  + மானியம்.]

நீர்ப்பாய்ச் மானியம்

 
 நீரப்்பாய்ச் மானியம் nīrppāyccumāṉiyam, ெப. (n.)

வரி ன்  நீரப்் பாய்ச் க் ெகாள் ம் நிலம் ( ன்.);,

 land irrigable free of waterrate.

     [நீரப்்பாய்ச் (ம்); + மானியம்.]

நீர்ப்பாைன

 
 நீரப்்பாைன nīrppāṉai, ெப. (n.)

   நீரச்ச்ால்; a pot for holding water water-pot. (சா.அக.);.

     [நீர ்+ பாைன.]

நீர்ப் சச்ான்

 
 நீரப்் சச்ான் nīrppiccāṉ, ெப. (n.)

   ேநரப்் ன்; false zedoary-koemferia rotunda alias klonga. (சா.அக.);.

நீர்ப்

நீரப்் 1 nīrppiḍi, ெப. (n.)

நீரப்் ப்  பாரக்்க;see {nir-p-pidippu}

     [நீர ்+  .]

 நீரப்் 2 nīrppiḍi, ெப. (n.)

   அகந்ைத (இ.வ.);; arrogance.

     [நீர ்+  .]

 நீரப்் 3 nīrppiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

நீரக்் ெகாள் -தல் பாரக்்க;see {ni-k-kolய}

     [நீரக்்ெகாள் -, → நீரப்் -,]
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நீர்ப் ப்பரப்

 
 நீரப்் ப்பரப்  nīrppiḍipparappu, ெப. (n.)

   அைணக்  ஆற்  நீரவ்ரத் ப் பரப் ; catchment area.

     [நீரப்்  + பரப் ]

நீர்ப் ப்

நீரப்் ப் 1 nīrppiḍippu, ெப. (n.)

   1. ஏரி ல் நீரப்ற் டம்; water-spread of a tank.

ஆறக ர ்ஏரி ன் நீரப்் ப் ப் ப ல் இந்த ஆண்  நல்ல மைழ ெபய்த  (உ.வ.);

   2. நிலத் ல் நீர ்வ யா  நிற் ம் நிைல; water-logged condition, as of land.

நீரப்் ப்  நிலம். இந்த வய ல் நீரப்் ப்  ந் ந்தைமயால் ப ர ்அ ட்ட . (உ.வ.);.

   3. நீரள  ( ன்.);; quantity of water.

இந்த ஆண்  ஏரி ன் நீரப்் ப்  தாழ் ல்ைல. (உ.வ.);.

   4. காய்கனிகளி ள்ள சா  ( ன்.);,

 juiciness of fruits or vegetables.

இந்தப் பழம் நீரப்் ப்பான . (உ.வ.);.

     [நீர ்+  ப் .]

  - ைக ப் பற்  த ல் , நி த்  க் ெகாள் தல், வயப்ப த்தல்,

 →  ப் .

 நீரப்் ப் 2 nīrppiḍippu, ெப. (n.)

   நீரத்்தட் ப் பா  (இ.வ.);; scarcity of water.

     [நீர ்+  ப் .]

 - உ , இ க்கம்.  ைற , தட் ப்பா .

நீர்ப் ப் நிலம்

 
 நீரப்் ப் நிலம் nīrppiḍippunilam, ெப. (n.)

   தண்ணீரில் நிற் ம் வயல் (c.g.);; land which is liable to frequent submersion.

இந்த நீரப்் ப்  நிலத் ல் என்ன ேவளாண்ைம ெசய்ய இய ம். (உ.வ.);.

     [நீர் ப்  + நிலம்.]

நீர்ப் ப் ப்ப

 
 நீரப்் ப் ப்ப  nīrppiḍippuppagudi, ெப. (n.)

நீரப்்  பரப்  பாரக்்க;see {mir-pidip-parappu.}

நீர்ப் பரப்

 
 நீரப்் பரப்  nīrbbiḍibarabbu, ெப. (n.)

   நீரத்்ேதக்கங்களில் நிைறவதற்கான மைழநீர ்வ கால் ப ; area from which rainfall flows into a river etc.
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நீர்ப் ணக்

 
 நீரப்் ணக்  nīrppiṇakku, ெப. (n.)

நீரப்் ணிப்  (இ.வ.); பாரக்்க;see {nir-p-pinippu.}

     [நீர ்+  ணக் .]

நீர்ப் ணிப்

 
 நீரப்் ணிப்  nīrppiṇippu, ெப. (n.)

   நீரக்்ேகாைவயா ண்டா ம் காய்சச்ல் (இ.வ.);; fever due to cold.

     [நீர ்+  ணிப் .]

நீர்ப் ர
நீரப்் ர  nīrppirami, ெப. (n.)

   நீரக்் ெகா  வைக (M.M. 1045.);; water hyssop, climber herpestis monniera.

நீர்ப் ர யம்

 
 நீரப்் ர யம் nīrppiramiyam, ெப. (n.)

     [நீர ்+  ர யம்.]

நீர்ப் ளைவ

 
 நீரப்் ளைவ nīrppiḷavai, ெப. (n.)

    ளைவ வைக ( ன்.);; a  kind of carbuncle.

     [நீர ்+  ளைவ.]

நீர்ப் னசம்

 
 நீரப்் னசம் nīrppīṉasam, ெப. (n.)

   சளி ேநாய்வைக ( ன்.);; catarrh with offensive discharges of mucus through the nostrils.

     [நீர ்+  னசம்.]

நீர்ப்

 
 நீரப்்  nīrppu, ெப. (n.)

   நீரத்் ப்ேபான ; diuted.

     [நீர ்→ நீரப்் .]

நீர்ப் ட்ைட

 
 நீரப்் டை்ட nīrppuṭṭai, ெப. (n.)

   அண்ட க்கவைக; hydrocele.

     [நீர ்+  டை்ட ைடத்தல் = ெப த்தல்,  ங் தல்.  ைட டை்ட]
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நீர்ப் ைடயன்

நீரப்் ைடயன்1 nīrppuḍaiyaṉ, ெப. (n.)

   நீரில் வா ம் நச் ப் பாம் வைக (யாழ்.அக.);; a poisonous water-snake.

     [நீர ்+  ைடயன்.]

 நீரப்் ைடயன்2 nīrppuḍaiyaṉ, ெப. (n.)

   1. ஆற் ப் ைடயன்; river water snake-hydrus granulatus.

   2.  ைடயன்; water Snake.

     [நீர ்+  ைடயன்.]

இப்பாம்  அைல வாய்க்கைரெயாட் ய நான்  கல் ெதாைல  வைர ங் காணக் ம். (சா.அக.);.

நீர்ப் ைணப்

 
 நீரப்் ைணப்  nīrppuṇaippu, ெப. (n.)

நீரப்் ணிப்  (C.L.); பாரக்்க;see {mirp-pippu}

     [நீர ்+  ைணப் (ெகா.வ.);.]

ணிப்  →  ைணப்  →  ைணப்  (ெகா.வ.);.

நீர்ப் ள்

நீரப்் ள் nīrppuḷ, ெப. (n.)

நீரப்்பறைவ (நாம ப.244.);

பாரக்்க;see {mirp-paraval}

     [நீர ்+  ள்.]

நீர்ப் ள்ேதாசம்

 
 நீரப்் ள்ேதாசம் nīrppuḷtōcam, ெப. (n.)

நீரப்் ள்  பாரக்்க;see {miro-oப-ப்ய}

த. ஊ . skt. ேதாசம்.

     [நீரப்் ள் + ேதாசம்.]

நீர்ப் ள்

 
 நீரப்் ள்  nīrppuḷḷūṟu, ெப. (n.)

   நீரவ்ாழ்ப் பறைவகளினா ண்டா ம் ஊ பா ; a disease of children, believed to be caused by aquatic birds.

     [நீர ்+  ள் + ஊ .]

நீர்ப் ற்

நீரப்் ற்  nīrppuṟṟu, ெப. (n.)

   ெவள் ற் சைதவள ம் ேநாய்வைக ( வரட.்266.);; growth of flesh on the cornea of the eye.

     [நீர ்+  ற் .]

இந்ேநாய்கண்ேடாரின் கண்கள் நீைர யாய் ஒ த்த ன் இ  நீரப்் ற்  எனலா ற் .

நீர்ப் ன்

 
 நீரப்் ன்  nīrppuṉku, ெப. (n.)

    ன்  மரவைக (l.);; poonga oil tree.

     [நீர ்+  ன் .]
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நீர்ப்

நீரப்்  nīrppū, ெப. (n.)

    வைக நான்க ள் நீரில் உண்டாவ ; aquatic flower, one of four.

     "நீரப்்  நிலப்  மரத் ெலாண் " ( த்.55.);.

     "  ெந யா ய ேமத  வைள ைடய அ ம் கள் ம்  இ ர இதழ் அ ழ்ந்த க நீர ் த ய 
நீரப்் க்களின் வாசத்ைதக் கலந் ண் " ( லப்.2;14உைர.);.

     [நீர ்+  .]

   நால்வைகப் க்களாவன;   1. நீரப்்

   2. நிலப் .

   3. ேகாட் ப் .

   4. ெகா ப் . ெகா ப் ைவ ம் இவரெ்கா , படரெ்கா  என இ வைகயாய்ச ்ெசால்லலாம்.

நீர்ப் ண்

 
 நீரப்் ண்  nīrppūṇṭu, ெப. (n.)

நீர் ள்ளி (சங்.அக.); பாரக்்க;see {mir-mul}

     [நீர ்+  ண் .]

நீர்ப் தம்

 
 நீரப்் தம் nīrppūtam, ெப. (n.)

   ஐவைகப் தங்க ள் நீரா ய தம்; water.

     [நீர ்+  தம்.]

நீர்ப் லாஞ்

 
 நீரப்் லாஞ்  nīrppūlāñji, ெப. (n.)

   நீரில் வா ம் லாசெ்ச வைக; black-berried featherfoil.

     [நீர ்+  லாஞ் .]

நீர்ப்ெப க்

நீரப்்ெப க் 1 nīrpperukku, ெப. (n.)

   1. ெவள்ளம்; flood.

   2. கடல்நீேரற்றம் ( ன்.);; flow of the tide.

     [நீர ்+ ெப க் .]

 நீரப்்ெப க் 2 nīrpperukku, ெப. (n.)

   ேநாய்வைக (இராசைவத்.166.);; a disease.

     [நீர ்+ ெப க் .]

நீர்ப்ைப

 
 நீரப்்ைப nīrppai, ெப. (n.)

    நீரப்்ைப; urine {blapder.}

     [நீர ்+ ைப நீர ்=  நீர ்ெபால் → ெபாள் → ெபாய் → ைப.]
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நீர்ப்ைபத்தாபனம்

நீரப்்ைபத்தாபனம் nīrppaittāpaṉam, ெப. (n.)

நீரச்் க் , 2 (m.l.); பாரக்்க;see {mir-c-curukku}

     [நீரப்்ைப + தாபனம்.]

நீர்ப்ேபார்

நீரப்்ேபார ்nīrppōr, ெப. (n.)

   நீரின் கண்ேண ேபா ப் ேபார ் ரி ம் ைளயாட் ; the sport of mock-fight played in a tank or river

     " ைண றந் த த் நீரப்் ேபாரத்ெ்தா  ெறாடங் னாேர" ( வக.2655.);.

     [நீர ்+ ேபார.்]

நீர்ப்ெபௗந் ரம்

 
 நீரப்்ெபௗந் ரம் nīrppaundiram, ெப. (n.)

நீரத் ் ைள ல் உண்டா ம் ண்கட்  (M.L.);,

 urethral fistula.

     [நீர ்+ skt. ெபளந் ரம்.]

நீர்பாய்ச் -தல்

நீரப்ாய்ச் -தல் nīrpāyccudal,    5 ெச ன்றா . (v.t.)

   வய க்  நீைரப்பாய்ச் தல்; to irrigate to the fields.

நீரப்்பற்றாக் ைற னால் ழ்மைட ள்ள ெநற்ப க் ப் ேபா மான நீர ்பாய்சச் இயல ல்ைல. 
(உ.வ.);.

     [நீர ்+ பாய்ச் -,]

நீர் ரி-தல்

நீர் ரி-தல் nīrpiridal,    2ெச. ன்றா . (v.t.)

    நீர ்க தல்; discharge of urine.

அப்பா க் க் கடந்த நான்  நாடக்ளாக நீர ் ரிய ல்ைல. (உ.வ.);.

     [நீர ்+  ரி-,]

நீர் சா

நீர் சா nīrpūcā, ெப. (n.)

    வைக (மாட் வா.109.);; a plant.

     [நீர ்+  சா.]

நீரெ்பய்-தல்

நீரெ்பய்-தல் nīrpeytal,    1. ெச. ன்றா . (v.t.)

    நீர் தல்; to pass urine, to urinate.

     "நீரெ்பய்த த் ேம" (தக்கயாகப்.506.);.

     [நீர ்+ ெபய்.]

நீரெ்பய்கலன்

 
 நீரெ்பய்கலன் nīrpeykalaṉ, ெப. (n.)

   நீைரப் பரிமா ம் ஏனம் ( ன்.);; water-jug.

     [நீர ்+ ெபய்கலன்.]

நீரெ்பயரவ்ல

நீரெ்பயரவ்ல  nīrpeyarvalagu, ெப. (n.)

    கக் ைறந்த அ த்தத் ல் ஒ  ரல ட்ட ள்ள ழாய் லம் 24 மணிேநரத் ல் 
ெவளிேயற்றப்ப ம் நீரின் அள ; water-inch.

     [நீர ்+ ெபயர்  + அல .]
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நீர்ேபா

 
 நீரே்பா  nīrpōki, ெப. (n.)

   மத  ( ங்.);; sluice.

     [நீர ்+ ேபா . ேபாக் →ேபா .]

நீர்மக்

 
 நீரம்க்  nīrmakkuṟi, ெப. (n.)

   நீரம்த் னால் ெசய்யப்ப ம் ; water mark.

     [நீரம்ம் +  .]

நீர்மஞ்சள்

நீரம்ஞ்சள் nīrmañjaḷ, ெப. (n.)

   மஞ்சள்வைக ( வக.3076.உைர.);; a kind of turmeric.

     [நீர ்+ மஞ்சள்.]

நீர்மட்டம்

நீரம்ட்டம்1 nīrmaṭṭam, ெப. (n.)

 level of water (in a reservoir. lake, etc.,);.

     [நீர ்+ மட்டம்.]

 நீரம்ட்டம்2 nīrmaṭṭam, ெப. (n.)

   1. ெகாத்தன் நிலவாட்டம் பாரக்் ங் க ; bricklayers level.

   2. சா மட்டப்பலைக; spirit-level.

ெத. நீ மட்ட . க. நீரம்ட்ட.

     [நீர ்+ மட்டம்.]

 நீரம்ட்டம்3 nīrmaṭṭam, ெப. (n.)

   கடல் மட்டம்; Sea – level.

     [நீர ்+ மட்டம்.]

நீர்மட்

 
 நீரம்ட்  nīrmaṭṭu, ெப. (n.)

   நீர ்நிைல ல் நீர ்நிற் ம் உச் ; head of water in water tank.

     [நீர ்+ மட் .]

நீர்மநிைல

 
 நீரம்நிைல nīrmanilai, ெப. (n.)

   உலகப் ெபா ள்நிைல ன்ற ள் நீரம்நிைல; one of three state of object, liquid state.

     [நீரம்ம் + நிைல.]

ன் நிைலயாவன - நீரம்நிைல, ப மநிைல, வளிமநிைல.
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நீர்மம்

 
 நீரம்ம் nīrmam, ெப. (n.)

   நீரம் நிைல; liquid state.

     [நீர ்→ நீரம்ம்.]

நீர்ம த் வம்

 
 நீரம் த் வம் nīrmaruttuvam, ெப. (n.)

   நீரின் உத யால் ேநாய் நீக் ம் ம த் வம்; Water Cure.

     [நீர ்+ ம த் வம்.]

நீர்ம த் வ ைற

 
 நீரம் த் வ ைற nīrmaruttuvamuṟai, ெப. (n.)

    லேநாய்க க்  நீரின் உத யால் ெசய்யப்ப ம் ம த் வ ைற; watertreatment method.

     [நீர ்+ ம த் வம் +  ைற.]

நீர்ம

 
 நீரம்  nīrmarudu, ெப. (n.)

   ம தமரவைக; a kind of tree.

     [நீர ்+ ம .]

நீர்மலர்

நீரம்லர ்nīrmalar, ெப. (n.)

    வைளப் ; purple Indian water-lily.

     " ஞ் ைன நீரம்லர ் ைலந்  மதஞ் ெச க் " (நற்.70.8.);.

     [நீர ்+ மலர.்]

நீர்ம கண்

நீரம் கண் nīrmaligaṇ, ெப. (n.)

    ன் பத்தாேல நீர ்ெப ம் கண்; tearful eyes, grief-stricken.

     " ரம்ைல நாடன் ேகண்ைம நீரம்  கண்ெணா  நிைனப்பா ன்ேற" ( ந்.105.);.

     [நீர ்+ ம  + கண்.]

நீர்ம வான்

நீரம் வான் nīrmalivāṉ, ெப. (n.)

   மைழேமகம் ழ்ந்தவான்; clouded sky.

     "அக்காலத்  அவரந்ாட் த் ெதன்பா  கத் ற்  வடெவல்ைலயா ய பஃ ளி ெயன்  மாற் ற் ம் 
மரி ெயன்  மாற் ற் ம் இைடேய எ ற் க் காவதவா ம் இவற் ன் நீரம் வாெனன ம ந்த" 

( லப்.8;1-2, உைர.);.

நீர்மைல

நீரம்ைல nīrmalai, ெப. (n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ல் அைமந் ள்ள ஒ  ற் ர;் a village in Kanjipuram dt.

     "ேசடார ்ெபா ல் ழ் நீர ்மாைலயான்" (நாலா. 1521.);.

     [நீர ்+ மைல.]

நீர ் ழ்ந்த மைல என்ற காரணத் னால் நீர ்மைல என்பர.்   என் ம் அைடெமா டன் நீரம்ைல 
என வழங்கப்ப ற .
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நீரவ்ரம்

 
 நீரவ்ரம்  nīrvarambu, ெப. (n.)

   நீரம்ப் ெபா ளின் வரம் ; limit liquid.

     [நீரம்ம் + வரம் .]

நீர்ம -த்தல்

நீரம் -த்தல் nīrmaṟittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   நீைரத ்த த்தல்; to stop the water of a channel.

     [நீர ்+ ம -,]

நீர்ம ப்

நீரம் ப்  nīrmaṟippu, ெப. (n.)

   1. நீைரத ்த த் த் ப் ைக; diverting the water of a channel by a bund.

   2. நீரைடப்  பாரக்்க, see {nir-agaippu}

     [நீர ்+ ம ப் .]

நீர்மனிதன்

நீரம்னிதன்1 nīrmaṉidaṉ, ெப. (n.)

   மாந்தன் கம்ேபால் க ைடய ஒ வைகக் கட ரி; dugong, a cetaceous mammal.

     [நீர ்+ மனிதன்.]

 skt. மனிதன். தமாந்தன்.

 நீரம்னிதன்2 nīrmaṉidaṉ, ெப. (n.)

நீரம்ாந்தன் பாரக்்க;see {mir-mândan}

     [நீர ்+ மனிதன்.]

நீர்மமாக்கல்

 
 நீரம்மாக்கல் nīrmamākkal, ெப. (n.)

    ண்மத்ைத நீரம்நிைலக்  மாற் ைக; liquefaction.

     [நீரம்ம் + ஆக்கல்.]

நீர்மாங்காய்

 
 நீரம்ாங்காய் nīrmāṅgāy, ெப. (n.)

   நீரில் ஊறைவத்த வ மாங்காய் (இ.வ.);; mangoes pickled in water.

     [நீர ்+ மாங்காய்.]

நீர்மாடம்

நீரம்ாடம் nīrmāṭam, ெப. (n.)

   பள்ளிேயாடம்; a kind of boat.

     "ஒங் நீர ்மாடெமா  நாவா யக் " ( லப்.14;74.);.

     [நீர ்+ மாடம்.]

நீர்மாதளம்

 
 நீரம்ாதளம் nīrmātaḷam, ெப. (n.)

    ல்வம்; lingam tree-cretaeva religiosa. (சா.அக.);.
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நீர்மாந்தம்

 
 நீரம்ாந்தம் nīrmāndam, ெப. (n.)

   ெசரியாைம யா ண்டா ம் ழந்ைத, ேநாய்வைக ( வரட.்);; a disease of children caused by indigestion.

     [நீர ்+ மாந்தம்.]

நீர்மாந்தன்

 
 நீரம்ாந்தன் nīrmāndaṉ, ெப. (n.)

   உல ய ல ல்லாதவன் (இவ.);; person who knows nothing of the affairs of the world as if he lived in the Sea.

     [நீர ்+ மாந்தன்.]

அகைவக் த் த ந்த அ ல்லாதவைனக் ணற் த்தவைள என்பர.் தான் வா ம் நீரந்ிைலேய 
உலெகன்  இ மாந் க் ம் இயல்ைபச ் ட்  அ ேபால தனக் த் ெதரிந்தேத உலகெமன்பாைர ம் 
அவ்வாேற வர.்

நீர்மாைலக்கடன்

 
 நீரம்ாைலக்கடன் nīrmālaikkaḍaṉ, ெப. (n.)

நீரம்ைல பாரக்்க;see {mi-mala}

     [நீரம்ாைல + கடன்.]

நீர்மா -தல்

நீரம்ா -தல் nīrmāṟudal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஓரிடத் ந்  மற்ேறாரிடத் ற்  நீைர மாற் ப் பாய்ச் த்ல்; to lead water, as from one field to 
another;from one channel to another.

     [நீர ்+ மா -,]

நீர் ன்சாரம்

 
 நீர் ன்சாரம் nīrmiṉcāram, ெப. (n.)

   நீரின் ைசயா ண்டாக்கப்ப ம் ன்னாற்றல்; hydro-electricity.

     [நீர ்+  ன்சாரம்.]

நீர் ன்நிைலயம்

 
 நீர் ன்நிைலயம் nīrmiṉnilaiyam, ெப. (n.)

   நீேராட்ட ைசையப் பயன்ப த்  ன்சாரம் எ க்கப்ப ம் இடம்; hydro electric power plant.

     [நீர ்+  ன் + நிைலயம்.]

நீர் ன்வாரியம்

 
 நீர் ன்வாரியம் nīrmiṉvāriyam, ெப. (n.)

    ன்னாற்றைலப் ேப ம் வாரியம்; electricityboard.

     [நீர ்+  ன் + வாரியம்.]

நீர் ட்டான்

 
 நீர் ட்டான் nīrmīṭṭāṉ, ெப. (n.)

   தண்ணீர ் ட்டான் என் ம் ெகா ; climbing aSparaguS.

     [நீர ்+  ட்டான்.]
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நீர் கம்

நீர் கம் nīrmugam, ெப. (n.)

   1. நீரத்் ைற ( ன்.);; bathing ghat.

   2.ஆற் வாய்த ்(சங்கம);  ைற (யாழ்.அக.);; mouth of a river.

   3. இறங் ைற; landing place.

     "நீர் கந் கழ் நீரி ம்" (ேச .ேகா .5.);.

     [நீர ்+  கம்.]

நீர் ட்டான்

 
 நீர் ட்டான் nīrmuṭṭāṉ, ெப. (n.)

நீர் ட்டான் பாரக்்க;see {nor-witto}

     [நீர ்+  ட்டான்.  ட்டான்→ ட்டான்.]

ஒ. ேநா ;  → 

நீர் ட்

நீர் ட் 1 nīrmuṭṭudal, ெப. (n.)

   5 ெச. . . (v.i.);

   1. நீரந்ிரம் தல்; to be {fuātothe brim.} as eyes with tears.

   2.  நீர ்ெபய்தல் ( ன்.);; to make water, to urinate.

     [நீர ்+  ட் -,]

 நீர் ட் 2 nīrmuṭṭu, ெப. (n.)

    ச் க் க னாேல ம், கண்ேணா னாேல ம் கண்ணினின்  நீரவ் ைக (M.L);; incessai watering in 
the eyes, as in cases of bites, or corneal inflammation.

     [நீர ்+  ட் .]

 நீர் ட் 3 nīrmuṭṭu, ெப. (n.)

   நீரப்்பற்றாக் ைற; water scarcity.

     [நீர ்+  ட் .  ட் ப்பா  →  ட் .]

நீர் ட் ப்பா

 
 நீர் ட் ப்பா  nīrmuṭṭuppāṭu, ெப. (n.)

நீர் ட்  பாரக்்க;see {mi-mபtu.}

     [நீர ்+  ட்  + பா .]

நீர்

நீர்  nīrmuḻugi, ெப. (n.)

   1.நீரில் ேவான்; diver.

   2. மத க் கண்களில் அைடபட்ட ெசத்ைத த யவற்ைற  எ ப்ேபான் (W.G.);; one who dives down 
when a tank is full and removes silt and other obstructions in the Sluice.

     [நீர ்+   = நீர ் →நீர் .]

நீர் னாம்

 
 நீர் னாம் nīrmuḻugiyiṉām, ெப. (n.)

   நீர் க் க் ெகா க்கப்ப ம் இைற  நிலம் (W.G.);; tax-free land enjoyed by a {nir-mulugi.}

     [நீர் +(உ ); இனாம்.]
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நீர் ள்ைதயல்

 
 நீர் ள்ைதயல் nīrmuḷtaiyal, ெப. (n.)

    க் த் ைதயல்வைக (இ.வ.);; herringbone stich, a cross-stich in needle work, chietly used on flannel.

     [நீர் ள் + ைதயல்.]

நீர் ள்ளி

நீர் ள்ளி1 nīrmuḷḷi, ெப. (n.)

நீரக்் ம்  பாரக்்க;see {mir-k-kumbi}

     [நீர ்+  ள்ளி.]

 நீர் ள்ளி2 nīrmuḷḷi, ெப. (n.)

    வைக; water thorn.

     [நீர ்+  ள்ளி.]

நீர் ள்ளிக்கா

 
 நீர் ள்ளிக்கா  nīrmuḷḷikkāṭi, ெப. (n.)

   நீர் ள்ளி இைலைய ஊறைவத் ப் ந் ெத த்த சா ; expressed juice of the leaves of water thistle plant 
soaked in vinegar; distilled vinegar combined with juice of the leaves of water thistle plant. (சா.அக.);.

     [நீர் ள்ளி + கா  க  → க  → கா  க  = உைறப்  அல்ல  ளிப்  .]

நீர் தழ்

 
 நீர் தழ் nīrmūṭidaḻ, ெப. (n.)

   நீர ்அ ப் ; water closet.

     [நீர ் தழ்.]

நீர் ழ்

நீர் ழ் 1 nīrmūḻki, ெப. (n.)

   நீரில் நடந் லா ம் பறைவ; the dipper that can Walk about under water-water OzSel.

     [நீர ்+  ழ் .]

 நீர் ழ் 2 nīrmūḻki, ெப. (n.)

நீர் ழ் க் கப்பல் பாரக்்க;see {nir-mulgi-k-kappal}

     [நீர் ழ் க்கப்பல் → நீர் ழ் .]

நீர் ழ் க்கப்பல்

 
 நீர் ழ் க்கப்பல் nīrmūḻkikkappal, ெப. (n.)

   நீரி ள் அ ழ்ந்  ெசல்லக் ய கப்பல்; submarine.

     [நீர் ழ்  + கப்பல்.]

நீர் ழ் ந்தம்

 
 நீர் ழ் ந்தம் nīrmūḻkivundam, ெப. (n.)

   நீரி ள் அ ழ்ந் ந்  நீேராற் ம் உந்தம்; submercible motor.

     [நீர் ழ்  + உந்தம்.]
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நீர் ளி

 
 நீர் ளி nīrmūḷi, ெப. (n.)

   ெப மரவைக (I.);; downy many-leaved tree of beauty.

     [நீர ்+  ளி.]

நீர்ேமகம்

 
 நீரே்மகம் nīrmēkam, ெப. (n.)

   நீரத்் ைள னின்  ழ்ேபான்  நீரவ் ம் ேநாய்வைக (M.L.);; gleet.

     [நீர ்+ ேமகம்.]

நீர்ேமல்எ த்

 
 நீரே்மல்எ த்  nīrmēleḻuttu, ெப. (n.)

நீரே்மெல த்  பாரக்்க;see {mime-அபtய}

     [நீரே்மல் + எ த்  → நீரே்மெல த் .]

நீர்ேமல்ெசவ்வந்

 
 நீரே்மல்ெசவ்வந்  nīrmēlcevvandi, ெப. (n.)

   ெசந்தாமைர; red lotus.

     [நீரே்மல் + ெசவ்வந் .]

நீர்ேமல்ெந ப்

 
 நீரே்மல்ெந ப்  nīrmēlneruppu, ெப. (n.)

   கல்  என் ம் ைகச ்ெச ; a medical herb called {kal-l-uruvi}

     [நீரெ்ந ப்  → நீரே்மல்ெந ப் .]

நீர்ேமல்வாழ்க்ைக

 
 நீரே்மல்வாழ்க்ைக nīrmēlvāḻkkai, ெப. (n.)

   பரதவர ்வாழ்க்ைக; life of sea-man.

     [நீரே்மல் + வாழ்க்ைக.]

நீர்ேமல்ெவள்ளி

 
 நீரே்மல்ெவள்ளி nīrmēlveḷḷi, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ; a kind of water-worm. (சா.அக.);.

     [நீர ்+ ேமல் + ெவள்ளி.]

நீர்ேமலாண்ைம

 
 நீரே்மலாண்ைம nīrmēlāṇmai, ெப. (n.)

   நீைரப் ப ரந்்தளிக் ம் ஆ ைம; water-management.
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நீர்ேம ரல்

நீரே்ம ரல் nīrmēlural, ெப. (n.)

    ைவ எ ம் உ ரி ( லப்.10;114, உைர.);; a kind of insect.

     [நீரே்மல் + ஊரல்]

ஊரந்்  ெசல்வ  ஊரல் ஒ.ேநா. நீரி ள் வாழ்வ  நீரி.

நீர்ேமெல த்

நீரே்மெல த்  nīrmēleḻuttu, ெப. (n.)

   நிைலயற்றைதக் ப்பதற் ப் பயன்ப ம் மர த் ெதாடர;் நீரே்மெல ம் எ த் ; letters Written On 
Water, as unStable.

     "நீரே்மெல த் க்  ேநர"் ( ைர,2.);.

     [நீரே்மல் + எ த்  → நீரே்மெல த் .]

நீர்ேமேலற் -தல்

நீரே்மேலற் -தல் nīrmēlēṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கடல் கடந்  நா  கடத் தல்; to sentence one to transportation, as sending across the water.

     [நீர ்+ ேமல் + ஏற் -,]

நீர்ேமற்ெச ப்

 
 நீரே்மற்ெச ப்  nīrmēṟceṟippu, ெப. (n.)

   ெகாடை்டப்பா  (மைல.);; a kind of moss.

     [நீரே்மல் + ெச ப் .]

நீர்ேமற் ரி

 
 நீரே்மற் ரி  nīrmēṟpirivu, ெப. (n.)

   கடல்கடந்  ெசல் ைக; departing by sea.

     [நீரே்மல் +  ரி .]

நீர்ேமென ப்

 
 நீரே்மென ப்  nīrmēṉeruppu, ெப. (n.)

   ெகாடை்டப்பா  (மைலயக.);; a kind of moss.

     [நீரே்மல் + ெந ப் .]

நீர்ேமார்

நீரே்மார ்nīrmōr, ெப. (n.)

   ேமா டன் நீர ்ெப க ட்  ேவ  லவற்ைறச ்ேசரத்் ண்டான ப கம்; butter milk diluted and mixed with 
certain ingredients, used as a drink.

     "நீரே்மா ரிள நீர"் ( நாயக .39.40.);.

     [நீர ்+ ேமார.்]

நீர்யாைன

 
 நீரய்ாைன nīryāṉai, ெப. (n.)

 hippopotamus.

க. நீரைன.

     [நீர ்→ யாைன.]
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நீர்ேராகம்

 
 நீரே்ராகம் nīrrōkam, ெப. (n.)

   நீரி  (உ.வ.);; diabetes.

     [நீர ்+ (skt); ேராகம்.]

நீரவ்ஞ்

நீரவ்ஞ் 1 nīrvañji, ெப. (n.)

   1. ஆற் ப்பாைல; four seeded willow.

   2. ஆற் ல் வள ம் ெகா வைக; calamus rotang.

     [நீர ்+ வஞ் .]

 நீரவ்ஞ் 2 nīrvañji, ெப. (n.)

   தண்ணீரில் ைளக் ம் ரம் ; water rattan-caiamus rotang (சா.அக.);.

     [நீர ்+ வஞ் .]

நீரவ்

நீரவ் 1 nīrvaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஊ ய அரி  ேபான்றவற் ந்  நீைர வ த்தல்; to drain the water from soaked rice etc.

   2. வய ல் பாய்ந்த யான நீைர ெவளிேயற் தல்; to drain the excess water from the field.

     [நீர ்+ வ .]

 நீரவ் 2 nīrvaḍidal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கண்ணீர ் த யன வ தல்; to drain the water from eyes.

   2.  ண் த யவற் ந்  ழ் ெவளிேய தல்; to drain the water from wound.

   3. கஞ்  ேபான்ற நீரம்ம் வ தல்; to drain the soaked rice water.

     [நீர ்+ வ ..]

நீரவ்ண்

நீரவ்ண் 1 nīrvaṇṭi, ெப. (n.)

   நீர ்வழங் ம் வண் ; water wagon.

     [நீர ்+ வண் .]

 நீரவ்ண் 2 nīrvaṇṭi, ெப. (n.)

   ெத ல் நீர ்ெதளிக் ம் வண் ; watering cart.

     [நீர ்+ வண் .]

நீரவ்ண்

 
 நீரவ்ண்  nīrvaṇṭu, ெப. (n.)

   நீரில் வா ம் வண்  வைக ( ன்.);; a water-fly; wate beetle. Any of a large number of beetle; living on or in water, 
having fringed legs by means of which they swim easily.

     [நீர ்+ வண் .]

நீரவ்ண் க்க

 
 நீரவ்ண் க்க  nīrvaṇḍukkaḍi, ெப. (n.)

   நீரவ்ண்  க ப்பதனால் க வா ல் ஏற்ப ம் த ம் ; a kind of ring-worm due to the bit of water beetle. 
(சா.அக.);.

     [நீர ்+ வண்  + க .]
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நீரவ்ண்ணஓ யக்கைல

 
 நீரவ்ண்ணஓ யக்கைல nīrvaṇṇaōviyakkalai, ெப. (n.)

   நிறங்கைள நீரில் கைரத் த் ரிைகயால் ட் ம் த் ரக் கைல; water Colour painting.

     [நீரவ்ண்ணஓ யம் + கைல.]

நீரவ்ண்ணஓ யம்

 
 நீரவ்ண்ணஓ யம் nīrvaṇṇaōviyam, ெப. (n.)

 see { nor-vanna-dviya-k-kasai}

     [நீரவ்ண்ணம் + ஒ யம்.]

நீரவ்ரத்

நீரவ்ரத்  nīrvarattu, ெப. (n.)

   1. ெவள்ளப்ெப க்  (யாழ்.அக.);

 food.

   2. நீரின் வ ைக; water flow in river etc.,

நீரப்் ப் ப் ப ல் ன்  நாளாக நல்ல மைழ ெபய்ததன் ைளவாய்க், கா ரி ல் நீரவ்ரத்  
ந்  காணப்பட்ட . (உ.வ.);

     [நீர ்+ வரத் .]

நீரவ்ரி

 
 நீரவ்ரி nīrvari, ெப. (n.)

   நீரின் ெபா ட்  க்கம் வரிவைக; water-rate, water-tax.

     [நீர ்+ வரி.]

நீரவ்ரிக்

 
 நீரவ்ரிக்  nīrvarikkuṟi, ெப. (n.)

நீரம்க்  பாரக்்க;see {nirma-k-kur}

நீரவ் ம்பரப்

 
 நீரவ் ம்பரப்  nīrvarumbarappu, ெப. (n.)

   நீரத்்ேதக்கங்க க்கான மைழ நீைரப் ெப ம் பரப் ; catchment area.

     [நீர ்+ வ ம் + பரப் .]

நீரவ்ைரப்

நீரவ்ைரப் 1 nīrvaraippu, ெப. (n.)

நீரவ்லயம் ( ங்.); பாரக்்க;see {nir-valayam.}

 நீரவ்ைரப் 2 nīrvaraippu, ெப. (n.)

   அைல வாய்க்கைர, கடற்கைர; sea-shore.

     "கலந்த  ற் லம்ெபயர ்மாக்கள் கலந் ந் ைற  லங் நீர ்வைரப் ம் வண்ண ஞ் 
ண்ண ந் தண்ண ஞ் சாந்த ம் ம் ைக ேம ய ைர ம்" ( லப்.5;11.);.

     "தத் நீர ்வைரப் டற் ெகாற்ைகக் ேகாமான்" ( பாண். 62.);.

     [நீர ்+ வைரப் .]
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நீரவ்ல்

நீரவ்ல்  nīrvalli, ெப. (n.)

   1. ெவற் ைல; bettel pepper.

   2. தண்ணீர் ட்டான் என் ம் ெகா  (மைல.);; climbing asparagus.

     [நீர ்+ வல் .]

நீரவ்ல் க்காலா

 
 நீரவ்ல் க்காலா nīrvallikkālā, ெப. (n.)

    ல் ரி; a kind of parasitic plant. (சா.அக.);.

     [நீர ்+ வல்  + காலா.]

நீரவ்லயம்

நீரவ்லயம் nīrvalayam, ெப. (n.)

   கடலாற் ழப்பட்ட நிலம்; the earth, as surrounded by the sea.

     "ம நீரவ்லய த ய உலக மைனத்ைத ம்" ( ரம் . அந்தகா.20.);.

     [நீர ்+ வலயம்.]

நீரவ்

 
 நீரவ்  nīrvali, ெப. (n.)

   ேப  காலத் ல் நீர ்ெபய்ய யாமல் ஏற்ப ம் வ ; pain due to the difficulty of urination during childbirth.

     [நீர ்+ வ .]

நீரவ்ழங் ட் நி வனம்

 
 நீரவ்ழங் ட் நி வனம் nīrvaḻṅāṭṭuniṟuvaṉam, ெப. (n.)

   நீரவ்ழங் ட் ப்பணியாளர ் ழாம்; water board.

     [நீர ்+ வழங் ட்  + நி வனம்.]

நீர ்தட் ப்பாட்  ேநரங்களில் ெபா  மக்க க்காக அரேச ைறயாகக் நீர ்அளிக் ம் 
நி வனம்.

நீரவ்ழங்

 
 நீரவ்ழங்  nīrvaḻṅāṭu, ெப. (n.)

    ைறயாக நீர ்வழங் ைக; water-supply.

     [நீர ்+ வழங் .]

நீரவ்ழங் ம்வாய்த்தைல

நீரவ்ழங் ம்வாய்த்தைல nīrvaḻṅgumvāyttalai, ெப. (n.)

   நீர ் ந்த இடம்; abundance of water in a region

     "எவ் ய  நீரவ்ழங் ம் வாய்த்தைலகைள ைடய ழைலக் ற்றத ் டேன வயலகத் க் கயைல 
ேம ம் நாைர" ( றநா.242. உைர.);

     [நீர ்+ வழங் ம் + வாய் + தைல.]

நீரவ்

 
 நீரவ்  nīrvaḻi, ெப. (n.)

   கட ல் கப்பல் ெசல் ம் பாைத; water way;

     [நீர ்+ வ .]
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நீரவ் ப்ப ம் ைண

நீரவ் ப்ப ம் ைண nīrvaḻippaḍumbuṇai, ெப. (n.)

   நீரின் வ செ்சல் ம் ஓடம்; a boat passes on the water.

     "நீரவ் ப்ப உம் ைணேபா லா ர"்( றநா.192.);.

     "நீரவ் ப்பட்ட ைண"- (நீ ெந . 44.);.

     [நீர ்+ வ ப்ப ம் +  ைண.]

நீரவ் ப்ேபாக் வரத்

 
 நீரவ் ப்ேபாக் வரத்  nīrvaḻippōkkuvarattu, ெப. (n.)

   நீரின் வ யாக ேபாதல்; transport by the water.

     [நீர ்+ வ  + ேபாக்  + வரத் .]

கடல், ஆ  ேபான்ற நீர ் ழ்ந்த ப ைனக் கடப்பதற் ப் பயன்ப த் ம் ேபாக் வரத் .

நீரவ் ப்ேபாக் வர

 
 நீரவ் ப்ேபாக் வர  nīrvaḻippōkkuvaravu, ெப. (n.)

   நீரவ் ல் ேபா ைக; waterCarriage.

     [நீரவ்  + ேபாக்  + வர .]

நீரவ் க்ைக

 
 நீரவ் க்ைக nīrvaḻukkai, ெப. (n.)

   நீரப்் வைக (யாழ்.அக.);; an aqutic plant.

     [நீர ்+ வ க்ைக.]

நீரவ்ள்ளி

நீரவ்ள்ளி nīrvaḷḷi, ெப. (n.)

நீரவ்ல்  (ைதலவ. ைதல. 94.); பாரக்்க;see {nir-vals}

     [நீர ்+ வள்ளி.]

நீரவ்ள்ளிக் ழங்

 
 நீரவ்ள்ளிக் ழங்  nīrvaḷḷikkiḻṅgu, ெப. (n.)

தண்ணீர ் ட்டான் ழங்  பாரக்்க;see {tangir-Vittan –kilangu} (சா.அக.);.

     [நீர ்+ வள்ளிக் ழங் .]

நீரவ்ளம்

நீரவ்ளம்1 nīrvaḷam, ெப. (n.)

   நீரந்ிைற  (யாழ்.அக.);; abundance of water in a region.

     [நீர ்+ வளம்.]

 நீரவ்ளம்2 nīrvaḷam, ெப. (n.)

   ேநரவ்ாளம் என் ம் நிைலத் ைண; true croton oil plant. (சா.அக.);.

நீரவ்ற்றம்

 
 நீரவ்ற்றம் nīrvaṟṟam, ெப. (n.)

   நீரிறக்கம் (யாழ்.அக.);; ebb of the tide.

     [நீர ்+ வற்றம்.]
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நீரவ்ற்றல்

 
 நீரவ்ற்றல் nīrvaṟṟal, ெப. (n.)

வற்றல் ( ன்.);

 anything dried.

     [நீர ்+ வற்றல்.]

நீரவ்ற்றற்ேறங்காய்

 
 நீரவ்ற்றற்ேறங்காய் nīrvaṟṟaṟṟēṅgāy, ெப. (n.)

   ெகாப்பைரத் ேதங்காய் (யாழ்.அக.);; Copra.

க. நீ பட் டெதங் நகாய்.

     [நீரவ்ற்றல் + ேதங்காய்.]

நீரவ்ாைக

நீரவ்ாைக nīrvākai, ெப. (n.)

நீரவ்ாைழ (M.M. 922.);. பாரக்்க;see {mir-vāsai}

     [நீர ்+ வாைக.]

நீரவ்ாங்

 
 நீரவ்ாங்  nīrvāṅgu, ெப. (n.)

   மடல்வாத்  (இ.வ.);; a kind of water-fowl.

     [நீர ்+ வாங் .]

நீரவ்ாங் தளம்

 
 நீரவ்ாங் தளம் nīrvāṅgudaḷam, ெப. (n.)

   நீரித்ேதக்கங்க க்  நீரே்ச ம்பரப் ; catchment basin.

     [நீர ்+ வாங் தளம்.]

நீரவ்ா

நீரவ்ா  nīrvāci, ெப. (n.)

   1. நீரப்்பா  பாரக்்க;see {mir-p-past}

   2. நீரால் ேநாய் நீக் தல்; water cure. (சா.அக.);.

     [நீர ்+ வா .]

நீரவ்ா யாக் -தல்

நீரவ்ா யாக் -தல் nīrvāciyākkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நிலத்  உப் கள் கலந் ள்ள நீைரக்ெகா த்  ேநாையக் ணப்ப த் தல்; a mode of treating diseases 
by frequent use of mineral waters both internally and externally-water cure.

   2. நீைர மந் ரித் க் ெகா த்  ேநாையக் ணப்ப த் தல்;     [நீர ்+ வா  + ஆக் -,]

நீரவ்ாட்டம்

 
 நீரவ்ாட்டம் nīrvāṭṭam, ெப. (n.)

 water-fall, amount of slope required for unobstructed flow of water,Gradient.

இந்தத் தைர ல் நீரவ்ாட்டம் சரியாய் அைமயாததால் நீர ்ேதங் ற . (உ.வ.);

     [நீர ்+ வாட்டம்]
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நீரவ்ாத்

 
 நீரவ்ாத்  nīrvāttu, ெப. (n.)

   வாத் வைக ( ன்.);; fenduck.

க. நீ பா .

     [நீர ்+ வாத் .]

நீரவ்ாதம்

நீரவ்ாதம் nīrvātam, ெப. (n.)

   1. நீரப்் டை்ட

பாரக்்க;see {mir-p-puttai}

   2. வளி (வாத); ேநாய்வைக; synovitis.

     [நீர ்+ வாதம்.]

நீரவ்ாய்ப்பத்தல்

நீரவ்ாய்ப்பத்தல் nīrvāyppattal, ெப. (n.)

   நீ ள்ள ண ; well water.

     " ல ய நீரவ்ாய்ப்பத்தற் க   கைவ ன ெமாய்க் ம்" (ப ற். 22;13.);.

     [நீரவ்ாய் + பத்தல்.]

நீரவ்ார்

நீரவ்ார1் nīrvārttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   தாைரவாரத்் க் ெகா த்தல்; to make a gift by pouring water on the right hand of the Done.

     "  ெந மாேலான் ... ெப நீர ்வாரப்்ப ம் ைல ெயா த் ைய மணந் " (கல்லா. 30. 13.);.

     [நீர ்+ வார-்;]

 நீரவ்ார2் nīrvārttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வ ச ்ெசல்ேவார ் தலா ேனாரக்்  டாய்த் ரக்்க நீர் தல்; to give water for drinking as to travellers.

   2. ேநாய் நீங் ேனா தலா ேனாைர நீராட்  தல்; to give bath, as to a ConvaleSCent.

 நீரவ்ார3் nīrvārtal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெதாடரப்ற நீக் தல்; to wash ones hands of, give up, as a person.

     [நீர ்+ வார-்,]

நீரவ்ார்கண்

நீரவ்ாரக்ண் nīrvārkaṇ, ெப. (n.)

   நீர ்ெசாரி ம் கண்; crying eye.

     "நீரவ்ார ்கண்ைண எம் ன் வந்ேதாய் யாைர ேயாநீ மடக்ெகா  ேயா ெயன" ( லப்.20;48.);.

     [நீரவ்ார ்+ கண்]

நீரவ்ார் ந்தல்

 
 நீரவ்ார் ந்தல் nīrvārāndal, ெப. (n.)

   ஈரத்தைல ; wet hair.

     "அ ம்  னாய்மல் ைரஇ ெநய்தல் ெந ந்ெதாைட ேவய்ந்த நீரவ்ார ் ந்தல்" ( ந்.);.

     [நீரவ்ார ்+  ந்தல்]
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நீரவ்ாரம்

நீரவ்ாரம்1 nīrvāram, ெப. (n.)

நீரவ்ஞ்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {mi-wal}

     [நீர ்+ வாரம்.]

 நீரவ்ாரம்2 nīrvāram, ெப. (n.)

   1.  ளெநல்; a kind of paddy.

   2.  ைன; Italian millet (சா.அக.);.

நீரவ்ாரி

நீரவ்ாரி nīrvāri, ெப. (n.)

   யாைனக் கா ற் கட் ந்ெதாடரி (சங் ); (ம ைரக். 382, உைர.);; foot chain of an elephant.

     [நீர ்+ வாரி.]

நீரவ்ாழ்சா

நீரவ்ாழ்சா  nīrvāḻcāti, ெப. (n.)

நீரவ்ா ஞ்சா  பாரக்்க;see {mir-Mபரs்ad}

     "நீரவ்ாழ் சா  ணந்  நாேக" (ெதால். ெபா ள். 618.);.

     [நீர ்+ வாழ் + சா .]

நீரவ்ாழ்வன

 
 நீரவ்ாழ்வன nīrvāḻvaṉa, ெப. (n.)

   நீரவ்ா ரி ( ங்.);; aquatic Creatures.

     [நீர ்+ வாழ்வன.]

நீரவ்ா ஞ்சா

நீரவ்ா ஞ்சா  nīrvāḻuñjāti, ெப. (n.)

   1.நீரி; aquatic creatures;{niri.}

   2. ெநய்தனில மாக்கள்; people of the maritime tract.

     [நீர ்+ வா ஞ்சா .]

நீரவ்ாைழ

 
 நீரவ்ாைழ nīrvāḻai, ெப. (n.)

   தண்ணீ த ம் வாைழ; travellers palm or madagascar palm

     [நீர ்+ வாைழ.]

வாைழையப் ேபால் நீ ள்ளதால் இதற்  ெபயராகலாம். (சா.அக.);.

நீரவ்ாைழக்காய்

 
 நீரவ்ாைழக்காய் nīrvāḻaikkāy, ெப. (n.)

 fish.

     [நீர ்+ வாைழக்காய்.]

நீரவ்ாைழயங்கம்

 
 நீரவ்ாைழயங்கம் nīrvāḻaiyaṅgam, ெப. (n.)

    ென ம் ; fish bone. (சா.அக.);.

ம வ.  ன் ள் .

     [நீரவ்ாைழ + அங்கம்.]
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நீரவ்ாளம்

 
 நீரவ்ாளம் nīrvāḷam, ெப. (n.)

ேநரவ்ாளம் பாரக்்க;see {nēr – vālam} (சா.அக.);.

     [நீர ்+ வாளம்.]

நீரவ்ாளி

நீரவ்ாளி nīrvāḷi, ெப. (n.)

   1. காட் ப் வர  மரம்; false fern tree.

   2. தண்ணீர் ட்டான் என் ம் ெகா  (நாம ப. 340.);; climbing asparagus.

     [நீர ்+ வாளி.]

நீர் ைச

 
 நீர் ைச nīrvisai, ெப. (n.)

   ெபா கைள இயக் தற் ப் பயன்ப த்தப்ப ம் நீராற்றல்; Water-power.

     [நீர ்+  ைச.]

நீர் ைசஉ ைள

 
 நீர் ைசஉ ைள nīrvisaiuruḷai, ெப. (n.)

நீர ் ைச ைள பாரக்்க;see {nir-višai-urulai

     [நீர் ைச + உ ைள.]

நீர் ைசயாைல

 
 நீர் ைசயாைல nīrvisaiyālai, ெப. (n.)

   நீரின் ைசயா யங் ம் ஆைல; a mil driven by water; water-mill.

     [நீர் ைச + ஆைல.]

நீர் ைச யல்

 
 நீர் ைச யல் nīrvisaiyiyal, ெப. (n.)

   நீர் ைசையப் பற் ய ப ; hydraulics.

     [நீர ்+  ைச + இயல்.]

நீரி ைச ைள

நீரி ைச ைள nīrivisaiyuruḷai, ெப. (n.)

   1. நீரின் ைசயாற் ழ ம் சக்கரம்; the wheel moved by water.

   2.உந்தத் ல் நீைர ேமேல ஏற் ஞ்சக்கர உ ைள; a roller for raising water in water motor pump.

நீர் ட்டான்

நீர் ட்டான் nīrviṭṭāṉ, ெப. (n.)

   தண்ணீர ் ட்டான் என் ம் ெகா  (நாம ப. 340.);; climbing asparagus.

     [நீர ்+  ட்டான்.]

நீர் ட் ப்ேபா-தல்

நீர் ட் ப்ேபா-தல் nīrviṭṭuppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   1. நீரத்் ப்ேபா-, ( ன்.); பாரக்்க;see {nirttu-p-pô-,}

   2. பதன ந்  ைவ ெக தல் (யாழ்.அக.);; to become tasteless or spoiled, as boiled rice.

   3.  யாக யரத்்தல் (இ.வ.);; to perspire profusely, as in fever.

     [நீர ்+  ட் ப்ேபா-,]

1514

www.valluvarvallalarvattam.com 12596 of 19068.



நீர்

 
 நீர்  nīrviḍusiviṟi, ெப. (n.)

நீர ் ந் த்  பாரக்்க;see {mir-tivபாturutti}

     [நீர ்+   +  ]

நீர் ைத

 
 நீர் ைத nīrvidai, ெப. (n.)

   நன்ெசய்ச ்சா ப  (இ.வ.);; wet cultivation opp to podividai.

     [நீர ்+  ைத.]

நீர் யா

நீர் யா  nīrviyāti, ெப. (n.)

   1. நீரச்் ரப்  பாரக்்க;see {mir-c-cபrappu}

   2. நீரி  பாரக்்க;see {mir-isivu.}

     [நீர ்+ skt  யா .]

நீர் ைல

 
 நீர் ைல nīrvilai, ெப. (n.)

   நீ க்கான வரி; water cess.

     [நீர ்+  ைல.]

நீர் ழ

நீர் ழ  nīrviḻvu, ெப. (n.)

நீர் ைளயாட்  ( வக. 856, உைர.);;பாரக்்க;see {nir-wayättu}

     [நீர ் ழ .]

நீர் -தல்

நீர் -தல் nīrviḻudal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மணி ல் உள்ெளாளி தங் தல் ( ன்.);; to be of good water, as gem, diamond.

     [நீர ்+  -,]

நீர் ளா

நீர் ளா nīrviḷā, ெப. (n.)

   1.  ட் ளா; small wood apple tree-feronia elephantum.

   2. மா லங்ைக; water wood apple capparis nurvala. (சா.அக.);.

     [நீர ்+  ளா.]

நீர் ள

நீர் ள 1 nīrviḷavudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   சரியான ட் ற்காக ெவந்நீேரா  தண்ணீர ்கலத்தல்; adding or mixing cold water with hot water. (சா.அக.);.

     [நீர ்+  ளா -. அள → அள  → அளா  →  ளா . அள தல் = கலத்தல்.]

 நீர் ள 2 nīrviḷavudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   உண  ெகாள் ன் உள்ளங்ைக ல் நீைர ற்  உண்கலத்ைதச ் ற் ச ் தற தல்; to spread water 
around the plate dish or leaf with food before eat.

     [நீர ்+  ளா , வள் → வைள →  ைள →  ளா = வட்டம்,  ற் , கழனி ல் ஒ  ற்  உழ . 
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நீர் ைளயாட்

நீர் ைளயாட்  nīrviḷaiyāṭṭu, ெப. (n.)

   நீசச்ல் ேபாட் ; sporting in water.

     " ழ  நீர ் ைளயாட்  ப் னால்" ( வக. 856.);.

     [நீர ்+  ைளயாட் .]

நீர் ைளவைம

 
 நீர் ைளவைம nīrviḷaivamai, ெப. (n.)

   உப்  ( ந்தா.);; salt. (க .அக);. (சா.அக.);.

     [நீர ்+  ைளவைம.  ைள →  ைள  →  ைளவைம.]

நீர் க

 
 நீர் க  nīrvīcugaruvi, ெப. (n.)

   நீர ் ைளயாட் ல் நீைர தற்  உத ங் க  ( வா.);; a squirt, used while sporting in Water.

     [நீர ்+   + க .]

நீர் ழ்ச்

 
 நீர் ழ்ச்  nīrvīḻcci, ெப. (n.)

   மைலய  (இக்.வ.);; water-fall.

     [நீர ்+  ழ்ச் .]

நீரெ்வக்ைக

 
 நீரெ்வக்ைக nīrvekkai, ெப. (n.)

   கால்நைடக க்  வ ம் ேநாய்; cattle disease.

     [நீர ்+ ெவக்ைக.]

நீரெ்வட்

 
 நீரெ்வட்  nīrveṭṭi, ெப. (n.)

நீெரட் த்  பாரக்்க;see {mir-eff-muttu}

     [நீர ்+ ெவட் .]

நீரெ்வட் க்ெகாட்ைட

 
 நீரெ்வட் க்ெகாடை்ட nīrveṭṭikkoṭṭai, ெப. (n.)

நீரெ்வட் த்  பாரக்்க;see {mi-wellոսttu}  (சா.அக.);

     [நீரெ்வட்  + ெகாடை்ட.]

நீரெ்வட் த்

 
 நீரெ்வட் த்  nīrveṭṭimuttu, ெப. (n.)

   ேபயாமணக் ; red physic nut, m.sh. baliospermum axillare.

     [நீரெ்வட்  +  த் .]
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நீரெ்வண்ெணய்

 
 நீரெ்வண்ெணய் nīrveṇīey, ெப. (n.)

    ண்ணாம்  நீரத்்ைதலம் (C.E.M.);; liniment of lime.

     [நீர ்+ ெவண்ெணய்.]

நீரெ்வள்ளி

 
 நீரெ்வள்ளி nīrveḷḷi, ெப. (n.)

   ெவள்ளரிக் காய்; water cucumber, Common cucumber. cucumis sativus. (சா.அக.);.

     [நீர ்+ ெவள்ளரி.]

நீரெ்வள்ைள

 
 நீரெ்வள்ைள nīrveḷḷai, ெப. (n.)

   எட்  ங்களில் ைள ம் ெநல்வைக (cg.);; a kind of paddy that matures in eight months.

     [நீர ்+ ெவள்ைள.]

நீர்ேவட்ைக

நீரே்வடை்க nīrvēṭkai, ெப. (n.)

   நீர் டாய் ( வா.);; thirst.

     "அங்ஙனம் அவள் ேபான ன்  தாமைரப்ெபா ள் தான் அந்த டத் ற் ளிரந்்த நீைரக்ெகாண்  
ெசன்  நீரே்வடை்க யான் வ த்த ற்ற ம ந்ைதய  வ த்தத்ைதத் ரத்ெ்தன்க" ( லப். 11;201, உைர.);.

     [நீர ்+ ேவடை்க.]

நீர்ேவட்டல்

 
 நீரே்வட்டல் nīrvēṭṭal, ெதா.ெப. (vbln.)

நீர ்ேவடை்க பாரக்்க;see {mir-Werkai.} (சா.அக.);.

     [நீர ்+ ேவட்டல்.]

நீர்ேவணிப்பா

 
 நீரே்வணிப்பா  nīrvēṇippāci, ெப. (n.)

   கடற்பா ; sea moss. (சா. அக.);.

     [நீரிேவணி + பா .]

நீர்ேவம்

 
 நீரே்வம்  nīrvēmbu, ெப. (n.)

   காளான்வைக (I.);; polypody fern family.

     [நீர ்+ ேவம் .]
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நீர்ேவ

நீரே்வ 1 nīrvēli, ெப. (n.)

   1.  டங் ; trench.

     "தாழ்நீர ்ேவ த் தைலச ்ெசங்கானத்  நான் மைற ற் ய நலம் ரி ெகாள்ைக மாமைற தல்வன் 
மாடல ெனன்ேபான்" ( லப்.15;11.);.

   2. ஏரிக்கைர; bond of a lake.

     "அைற ம் ெபாைற  மாரிைட மயக்க ம் நிைற நீர ்ேவ  ைறபடக் டந்த" ( லப். 11;68.);.

     [நீர ்+ ேவ .]

 நீரே்வ 2 nīrvēli, ெப. (n.)

   யாழ்ப்பாணத் ள்ள ஓ ர;் a village in Jaffna, Ceylon.

     [நீர ்+ ேவ .]

நீர்ேவ ர்

 
 நீரே்வ ர ்nīrvēlimūtūr, ெப. (n.)

    லப்ப காரத் ல் இடம்ெபற் ள்ள வள க்க பைழைமயான ஊர;் olden willage with fertility.

     [நீரே்வ  +  (ைம); + ஊர.்]

நீர்ேவ த்தரம்

நீரே்வ த்தரம் nīrvēliyuttaram, ெப. (n.)

    லப்ப காரத் ல் இடம் ெபற் ள்ள ஒ  மாநிலம்; Northern state refered In {Siappatkâram,}

     "ஆங்கவ ெர ரெ்காள வந்நா  க ந்தாங் ேகாங் நீர ்ேவ  த்தர ம இப் பைகப் லம் க் ப் 
பாசைற ந்த தைகப் ப ந்தாைன மறேவான்" ( லப். 26;178.);.

     [நீரே்வ  + உத்தரம்.]

நீர்ேவ ல

நீரே்வ ல  nīrvēliyulagu, ெப. (n.)

   கமடற ல ; the world sourrended with sea.

     "மாமைழ ேபாற்  மாமைழ ேபாற் ம் நாமநீர ்ேவ  ல ற் கவனளிேபால் ேமனின்  
தான் ரத்த லான்" ( லப். 1;7.);.

     "ஒதங் கைர தவழ் நீர ்ேவ  ல ள் ேவதங் கைர கண்டான் ற் க் ம்- ஏதம் டர ்
தானா ச ்ெசால்லேவ ழ்ந்த தடர ்ேவள்  யகத் " ( .ெவ.163.);.

     " ங்  நீர ்ேவ  லகாண்  ண்ணவரே்கான் ஓங்காரணங் காத்த ரேவான் யாரம்மாைன." 
( லப். 29;16.);.

நீரகம்

நீரகம்1 nīragam, ெப. (n.)

   1. கடல் ழ்ந்த நிலம்; the earth, as sea-girt.

     "நீரகம் பனிக் … க ந் றல்" (மைலப . 81.);.

   2. கச் ள்ள மால் ேகா ல்க ள் ஒன்  ( வ்.  ெந ந். 8.);; a Tirumal shrine in {Kāñjipuram.}

     [நீர ்+ அகம்.]

 நீரகம்2 nīragam, ெப. (n.)

   நீரந்ிைல; water sources.

     "அ ழ் ேவண் நரக்் ைடய ளி ைட ழ்த் ச ் ப்ப நீரந்ிைல ெப த்தவாரம்ண 
லைடகைர" ( றநா.366;18.);.

நீரங்கா

நீரங்கா  nīraṅgāṭi, ெப. (n.)

   நீராட் க் ரிய ெபா ள் ற் ம் கைட; bathing market.

     "ஊரங்கா  ய்த் ைவத் த ேபால் நீரங்கா  ெந பட நாட் " (ெப ங். உஞ்ைஞக். 38;56.);.

     [நீர ்+ அங்கா .]
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நீரங்ெகாண்

 
 நீரங்ெகாண்  nīraṅgoṇṭi, ெப. (n.)

   ெநாச் ; five leaved notch-vitex negundo. (சா.அக.);.

நீரசம்

நீரசம்1 nīrasam, ெப. (n.)

   1.  ைவயற்ற ; anything insipid. tasteless.

     "நீரசமான ெசய் ள்"

   2. மா ைள (யாழ்.அக.);; pome granate.

 நீரசம்2 nīrasam, ெப. (n.)

   நீரி ண்டா ம் தாமைர (யாழ்.அக.);; lotus, as produced in Water.

 நீரசம்3 nīrasam, ெப. (n.)

   நீரக வளி (பாண் .);; hydrogen.

நீரசா சாத் ரம்

 
 நீரசா சாத் ரம் nīracāticāttiram, ெப. (n.)

   மாைழ சாத் ரம் (md.);; mineralogy.

     [நீரசா  + (skt); சாத் ரம்.]

நீரட் -தல்

நீரட் -தல் nīraṭṭudal,    5 ெச. . (v.i.)

   தாைர வாரத்்தல்; to pour water in making a gift.

     'இவைனக் கண் ைவத் க் க க நீரட் க் ெகாடாேத' ( வ். இயற்.  த். 21, 140.);.

     [நீர ்+ அட் -,]

நீர

நீர 1 nīraḍi, ெப. (n.)

நீரெ்வட் த்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {nir-vettimuttu.}

     [நீர ்+ அ .]

ம ந் வைகச ்ெச ; நீர த்  நீெரட் , நீரெ்வட்  த்  என் ம் வர ்(hydrocarpus-egdhiarae.);, 
கழைல, ெப ேநாய், வாதம்,  ரங் , நைமசச்ல் ஆ யனவற்ைற நீக் ம்.

 நீர 2 nīraḍi, ெப. (n.)

நீர த்  பாரக்்க;see {niradi- muttu.} (சா.அக.);.

நீர த்தம்

 
 நீர த்தம் nīraḍimuttam, ெப. (n.)

நீர  த்  பாரக்்க;see {niradi - muttu,} (சா.அக.);

     [நீர  +  த்தம்.  த்  →  த்தம்.]

நீர த்

 
 நீர த்  nīraḍimuttu, ெப. (n.)

   ேபயாமணக் ; fish poison tree -hydnocapus incbrians.
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நீர த்ெதண்ெணய்

 
 நீர தெ்தண்ெணய் nīraḍimutteṇīey, ெப. (n.)

   நீர த் க் ெகாடை்ட னின்  வ த் ெத க் ம் எண்ெணய்; oil prepard from the kernel of hydnocarpus 
wightiana nut is almost equal to chaulmoogra oil. (சா.அக.);.

     [நீர த்  + எண்ெணய்.]

நீரைட

நீரைட1 nīraḍai, ெப. (n.)

   நீரா ல் ேவக ைவக் ம் அைடவைக (இ.வ.);; rice-cake boiled in stream.

     [நீர ்+ அைட.]

 நீரைட2 nīraḍai, ெப. (n.)

   பன் ப் டல்; hogsnake gourd or small snake gourdtrichosanthes. (சா.அக.);.

நீரைடப்பான்

 
 நீரைடப்பான் nīraḍaippāṉ, ெப. (n.)

   ஆட்  ேநாய்வைக (இ.வ.);; a disease affecting sheep.

     [நீர ்+ அைடப்பான்.]

நீரைடப்

நீரைடப்  nīraḍaippu, ெப. (n.)

    நீரத் ்தைடேநாய்; retention of urine.

     "வ நீரைடப் டன் ெவ ேகா  ைல ேநாயைடத்த டல்" ( ப் . 627.);.

     [நீர ்+ அைடப் .]

நீரண்டம்

 
 நீரண்டம் nīraṇṭam, ெப. (n.)

நீரப்் டை்ட பாரக்்க;see {mir-p-puffal.}

     [நீர ்+ அண்டம்.]

நீரணங்

 
 நீரணங்  nīraṇaṅgu, ெப. (n.)

நீரரமகள் பாரக்்க;see {mir-aramagal}

     [நீர ்+ அணங் .]

நீரணி

நீரணி nīraṇi, ெப. (n.)

நீரக்்ேகாலம் பாரக்்க;see {mir-k-kösam.}

     "நீரெ்கா ணீரணி நின்  கனற்ற ன்" ( வக.2668.);.

     "நீரணி ெவ ெச  மல  கமம்தண்" (பரிபா.11;62.);.

     [நீர ்+ அணி.]

நீரணிமாடம்

நீரணிமாடம் nīraṇimāṭam, ெப. (n.)

நீரம்ாடம் பாரக்்க;see {mir-mâdam }

     "கா ரிப் ேபரியாற்  நீரணிமாடத்  ெந ந் ைற ேபா " ( லப்.10;214-15.);.

     [நீர ்– அணிமாடம்.]
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நீரணி ழ

நீரணி ழ  nīraṇiviḻvu, ெப. (n.)

    ப் னலாட் ; sporting in water.

     "நீரணி ழ  ெந ந்ேதர ் ழ ம் சாரணர ்வ உந் த  ண்டாெமன" ( லப். 10;22,);

     [நீரணி +  ழ .]

நீரைண

நீரைண nīraṇai, ெப. (n.)

   நீைர எ ரந்ின்  த க் ம் கல்; water hinder stone.

     "ெகால் னல் ைற ன் கைரையக் ெகால் ம் ன ன்கண் நீரைண ேபால" ( றநா. 263. உைர.);.

     [நீர ்+ அைண.]

நீரத்தம்

நீரத்தம் nīrattam, ெப. (n.)

   நீைர ைடய வ ; water path.

     "வயச் றா வழங் நீ ரத்தந் தவச் ன் னாளினன் வரவ  யாேன"  ந். 230.).

     [நீர ்+ அத்தம்.]

நீரத்

 
 நீரத்  nīratti, ெப. (n.)

ேபயத்  ( ன்.;);

 wild fig.

     [நீர ்+ அத் .]

நீரதம்

நீரதம்1 nīradam, ெப. (n.)

   நீைரக் ெகா ப்பதா ய ல்; cloud, as giving water.

 நீரதம்2 nīradam, ெப. (n.)

   நீரற்ற ; that which is waterless.

     "நீரத ெந ல் வா  நிைறந்த நீெரன நின்றான்" (பாரத.  ெரளப . 5.);.

நீர

நீர  nīradi, ெப. (n.)

   1. கடல்; sea.

   2. சா ; juice.

நீர சாரம்

 
 நீர சாரம் nīradicāram, ெப. (n.)

நீரி (m.I.); பாரக்்க;see {mir-ilīvu.}

     [நீர ்+ அ சாரம்.]

நீரம்

நீரம் nīram, ெப. (n.)

   நீர ்( ங்.);; water.

     "ஆ நா ளிர ்நீர ைற ேனாம்" (ேச . பாேலாைட.);.

     [நீர ்+ அம். அம் சாரிைய.]

     [நீர ்→ நீரம். நீரம் என் ம் த ழ்ச ்ெசால் வடெமா ல் நீர ்என்  கைட ைறந்  ஒ க் ம் (ேவ.க. 
3;119.);.]
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நீர க் எந் ரம்

 
 நீர க் எந் ரம் nīramukkuendiram, ெப. (n.)

நீரியல் அ த்  பாரக்்க;see {niriyal-alutti}

     [நீர ்+ அ க்  + எந் ரம்.]

நீர க் ப்ெபா

 
 நீர க் ப்ெபா  nīramukkuppoṟi, ெப. (n.)

நீரியல் அ த்  பாரக்்க;see {miriyalalutti}

     [நீர க்  + ெபா .]

நீரரண்

நீரரண் nīraraṇ, ெப. (n.)

   அரண் நான்க ள் நீர ்நிைறந் ள்ள அக  ( றள். 742, உைர.);; moat, considered as a defence. One of four 
{aran.}

     [நீர ்+ அரண்.]

நீரரமகள்

நீரரமகள் nīraramagaḷ, ெப. (n.)

   நீரில் வா ம் ெதய்வப் ெபண்; water-nymph.

     "நீரர மகளிவள்" (ெப ங். வத்தவ. 14;40.);.

     " ல  ேநாக்கத் ப் ந்ெதா  லம்  நீரரமகளிெரா  நிரந் டனின்ற" (ெப ங். உஞ்ைசக். 40;327.);.

     [நீர ்+ அரமகள்.]

நீரர

நீரர  nīraravu, ெப. (n.)

   தண்ணீரப்் பாம்  (நாம ப. 257.);; water-snake.

     [நீர ்+ அரா.+நீர ்+ அர  அர → அர  - பாம்  அர தல் - வ த் தல். அர  → அரா.ஒ.ேநா;கன  → கனா 
நில  → நிலா.]

நீரரா

 
 நீரரா nīrarā, ெப. (n.)

நிரர  பாரக்்க;see {nir-aravu.}

     [நீரர -நீரரா.]

நீர கல்

நீர கல் nīrarugal, ெப. (n.)

   1.  நீர ்அ  இறங் ைக ( ன்.);; passing urine with difficulty, Strangury.

     [நீர ்+ அ கல் அ  → அ கல் அ கல்= ைறதல்.]

நீரல்லாநீர்

நீரல்லாநீர ்nīrallānīr, ெப. (n.)

    நீர ்( த் ரம்);; urine.

     "நீரல்லாத ஈரத் ப் ண  ப யால் வ ந்த ேவடை்ட ேமற்ெசன்ற" (நற். 103;உைர.);.

நீரலரி

 
 நீரலரி nīralari, ெப. (n.)

   ஆற்றலரி; aligators rose.

     [நீர ்+ அலரி அலர ்→ அலரி – மலரந்்த ,  ன் அழ .]
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நீரல

 
 நீரல  nīralaṟi, ெப. (n.)

   ஒ வைக நீரப்் ண் ; a kind of water shrub.

     [நீர ்+ அல .]

நீரைல

நீரைல nīralai, ெப. (n.)

   1. நீரின் அைல; water-wave.

   2. ஈரம்்பதக் ந்தல் அைல.

 dripped hair.

     [நீர ்+ அைல.]

நீரவர்

நீரவர ்nīravar, ெப. (n.)

   அ ைடயவர;் man of knowledge. savant wiseman.

     "நிைறநீர நீரவர ்ேகண்ைம ைறம ப் ன்னீர ேபைதயார ்நட் " ( றள், 782.);.

     [நீர ்+ அவர.்]

நீரை்ம ைடயவர ்நீரவர.் நீரை்ம =  றந்த தன்ைம. நீரை்ம ைடயவர ்ெசா ன் ( றள்,195.);.

என்ப ற்ேபால நடை்பக் ேகண்ைம ெயன்ற னால், அ  இன ற ேபாற் றந்தெதன்ப  ெபறப்ப ம் 
( றள்,782, மர ைர.]

நீர பாக்கம்

நீர பாக்கம் nīraḻipākkam, ெப. (n.)

   தம் நீரை்மய ந்த ேப ர;் destructed town.

     "நீ வந் த்த நீர பாக்கம்" (ப ற். 13;12.);.

     [நீர ்+ அ  + பாக்கம்.]

நீர

 
 நீர  nīraḻivu, ெப. (n.)

நீரி  (ெநல்ைல.); பாரக்்க;see {nir-livu}

ம. நீர .

     [நீரி  → நீர .]

நீரள

 
 நீரள  nīraḷavi, ெப. (n.)

   நீைரயளக் ம் க ; water-meter.

     [நீர ்+ அள . அளப்ப  அள .]

நீரள

 
 நீரள  nīraḷavu, ெப. (n.)

   காற் ள்ள ஈரத்தன்ைம ன் அள ; moisture content.

     [நீர ்+ அள .]
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நீரா-தல்

நீரா-தல் nīrātal,    6  ெச. . . (v.i.)

   நீர ்மயமாய்ப் ேபாதல்; to become watery, diluted.

   2. ெநட் வாதல்; to be committed to memory.

     [நீர ்+ ஆ.]

நீராக் -தல்

நீராக் -தல் nīrākkudal,    9ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ வைன இரக்கங்ெகாள் ம்ப  ெசய்தல்; to make one pity.

   2. மாைழ த யவற்ைற நீரம்மாக் தல்; to melt the metal into liquid state.

   3. பால் த யவற் ற்  நீர ்கலத்தல்; to dilute, as milk.

   4. ெநட் ப் பண் தல்; to get by heart.

     [நீர ்+ ஆக் .]

நீராகா தம்

 
 நீராகா தம் nīrākācidam, ெப. (n.)

   நான் கப் ல்; wild sugarcane four faced stalk grass-saccharum genus. (சா.அக.);.

     [நீர+்(skt.);அகா தம்.]

நீராகாரம்

 
 நீராகாரம் nīrākāram, ெப. (n.)

   பழஞ்ேசாற் ற் கலந்த நீர;் rice water. usually kept overnight.

     [நீர ்+ ஆகாரம்.]

இந்நீர ்ப வதால் வளி தலா எண்ணிய ன் ம் ேபாவேதா  ஒளிநீர் ரப்  ெப க்க ண்டா ம். 
(சா.அக.);.

நீராகாரி

 
 நீராகாரி nīrākāri, ெப. (n.)

பாலாட்டங்ெகா  பாரக்்க;see {påsåttangodi} (சா.அக.);.

நீராசனம்

நீராசனம் nīrācaṉam, ெப. (n.)

நீராரத்  பாரக்்க;see {miraat}

     "அன்ெற ர ்ெகாண்  நன்னீராசன ெம த்  வாழ்த்த" (பாரத. நிைர. 131.);.

நீராசைன

நீராசைன nīrācaṉai, ெப. (n.)

நீராரத்  ( வ்.  வாய், 1, 8, 9,  .); பாரக்்க;see {mirarati}

     [நீர ்+ ஆசைன.]

நீராஞ்சனம்

நீராஞ்சனம் nīrāñjaṉam, ெப. (n.)

நீராரத்  பாரக்்க;see {mirratt,}

     " ப பத் தட்ேடந்  ெப  னிராஞ்சன த " ( ரேமாத.் 18. 31.);.

     [நீர ்+ அ + அஞ்சனம்.]

நீராஞ்சைன

 
 நீராஞ்சைன nīrāñjaṉai, ெப. (n.)

நீராரத்  (இ.வ.); பாரக்்க;see {mi-araft}
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நீராட்டணி

நீராட்டணி nīrāṭṭaṇi, ெப. (n.)

நீரக்்ேகாலம், 3, பாரக்்க;see {mir-k-kolam,}

     "வான் ளரந்்தன்ன வளநீராட்டணி" (ெப ங். உஞ்ைசக். 37;273.);.

     [நீர ்+ ஆட்  + அணி.]

நீராட்டம்

நீராட்டம்1 nīrāṭṭam, ெப. (n.)

நீராட்  பாரக்்க;see {miaiப}

மாரக்  நீராட்டம் (உ.வ.);.

     [நீராட்  → நீராட்டம்.]

 நீராட்டம்2 nīrāṭṭam, ெப. (n.)

   காதலர ்ஆ ம் னலாட்டம்; young lover's play in the water.

     [நீர ்+ ஆட்டம்.]

நீராட்டரவம்

 
 நீராட்டரவம் nīrāṭṭaravam, ெப. (n.)

    ளித்தல் ஒ ; bathing sound.

     [நீராட்  + அரவம்.]

ெப ங்கைத உஞ்ைசக் காண்டத்  நாற்பத ்ெதான்றாம் காைத. உஞ்ைச நகர மாந்த ம் உதயண ம் 
ற ம் நீரப்் ெபாய்ைக ல் நீரா தலால் உண்டான ழக்க வைககைளக் ம் ப .

நீராட்

நீராட் 1 nīrāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    க்காட் தல்; to bathe, as an idol.

     "நீராட்  யாட் ெபாற் ண்ணந் ரந்்தள்ளி" ( மர.  னாட்.  ள்ைளத். ெசங் ைர.1.);.

     [நீர ்+ ஆட் -.]

 நீராட் 2 nīrāṭṭu, ெப. (n.)

    ளியல்; bathing.

     "ெநய்யாட்டரவ நீரட்டரவ ம்" (ெப ங். நரவாண. 6.71.);.

     [நீர ்+ ஆட் ]

நீராடல்

நீராடல் nīrāṭal, ெப. (n.)

   1. நீராட்  பாரக்்க;see {mir-āţu}

   2. நீர் ைளயாட் ; sporting in water.

     " ந்தரச ் ண்ண ந் நீராட ம்" (மணிேம. 2;23.);.

     [நீர ்+ ஆடல்.]

நீராடற்காய்

 
 நீராடற்காய் nīrāṭaṟkāy, ெப. (n.)

    ற் ன ேதங்காய் (இ.வ.);; ripe cocoanut in which the water Sounds when shaken.

     [நீர ்+ ஆடற்காய்.]

அளவாக ற் ன ேதங்காைய உ க் ப் பாரத்்தால் உள்ளி க் ம் நீர ்ஆ ம். அஃதாவ  உள்ளி க் ம் 
நீரின் அளைவப் ெபா த் த் ேதங்கா ன் தன்ைமய வர.் ேதங்காய் ற்ற ற்ற உள்ளி க் ம் 
நீரினள  ைற ம். இளநீரப்் பதத்ைத அ த்த நிைல ள்ள ேதங்கா ல் அள ம், அ  ற் ய 
நிைல ல் அள ைறந் ம் காணப்ப ம்.  ம் நீரற்ற ேதங்காையச ்சைமய க் ப் பயன் 
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நீராடற்பதம்

 
 நீராடற்பதம் nīrāṭaṟpadam, ெப. (n.)

   நீர ் ங் ம்ப  ேதங்காய் ற் ய ப வம் ( ன்.);; the stage in the ripening of a cocoanut when the milk 
Sounds if shaken.

     [நீராடல் + பதம்.]

நீராடற்ப வம்

 
 நீராடற்ப வம் nīrāṭaṟparuvam, ெப. (n.)

   ெபண்பாற் ள்ைளத் த ழ்ப் ப வம் பத்த ள் பாட் ைடத ்தைல  நீரா தைலக் ம் 
ப ; section of {penpär-pillai-t-tamil,}

 which describes the stage of childhood in which the child delights in bath, one of ten.

     [நீராடல் + ப வம்.]

நீரா

நீரா 1 nīrāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   எண்ெணய்க் ளியல்; oil bath.

     "சனிநீரா

     [நீர ்+ ஆ -,]

 நீரா 2 nīrāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ளித்தல்; to bathe (in a river, sea, etc.);

கட ல் நீரா வ  றாரக் க்  ந்த இன்பம்த ம். (உ.வ.);.

     [நீர ்+ ஆ -.]

 நீரா 3 nīrāṭu, ெப. (n.)

    ளியல்; bathing.

     "ெநய்யாட்டரவ நீராட்ட டரவ ம்" (ெப ங். நரவாண. 6, 71.);.

     [நீர ்+ ஆ .]

நீரா ங்காய்

 
 நீரா ங்காய் nīrāṭuṅgāy, ெப. (n.)

நீராடற் காய் பாரக்்க;see {nirådar-käy}

     [நீர ்+ ஆ ங்காய்.]

நீராணி

நீராணி nīrāṇi, ெப. (n.)

   1. நீராணிக்கண் பாரக்்க;see {nirāni-k-kan.}

   2.  ந்ைதக் காலத்  நீரவ்ரி; an ancient irrigation tax.

     [நீர ்+ ஆணி.]

1526

www.valluvarvallalarvattam.com 12608 of 19068.



நீராணிக்கம்

நீராணிக்கம் nīrāṇikkam, ெப. (n.)

   1. நீரப்் பாய்ச் ேவா க் க் கள் ெகா க் ம் ெதாைக; fee paid by ryots to the village servent who 
distributes water for irrigation.

   2. நீர ்வளம்; abundance of water in a region.

நீராணிக்கமான ேதயம் (உ.வ.);.

   3. ஈரம் (நாஞ்.);; moisture.

     [நீர ்+ ஆணிக்கம்.]

நீராணிக்கன்

நீராணிக்கன் nīrāṇikkaṉ, ெப. (n.)

   1. நீரக்்கண் ,  ற் ரில் நீரப்்பாய்ச் ம் பணியாள்; village servent who distributes water for irrigation.

   2. நீர ்வளம்; abundance of water in a region.

   2. ெகாங் நாட்  ஏரிமத ன் காவற்காரன் ( ன்.);; one who is incharge of the sluice of a public tank in the 
kongu country.

     [நீர ்+ ஆணிக்கன்.]

நீராணிக்காரன்

 
 நீராணிக்காரன் nīrāṇikkāraṉ, ெப. (n.)

நீராணிக்கன் பாரக்்க;see {nirānikkan}

     [நீராணி + காரன்.]

நீராத் ைர

நீராத் ைர nīrāttirai, ெப. (n.)

நீரச்ெ்சல

பாரக்்க;see {mir-c-celavu.}

     " ைரந்தனர ்ெகாண்ட ரிநீ ராத் ைர" (ெப ங். உஞ்ைசக். 38, 1.);.

     [நீர ்+ யாத் ைர.]

நீராத்ேதாற்பலம்

 
 நீராத்ேதாற்பலம் nīrāttōṟpalam, ெப. (n.)

   ெசங்க நீர;் red Indian water lily.

நீராம்பல்

நீராம்பல்1 nīrāmbal, ெப. (n.)

   ஆம்பல்; water-lily.

     "நீரளேவ யா மா நீராம்பல்" (வாக் ண். 7.);.

     [நீர ்+ ஆம்பல்.]

 நீராம்பல்2 nīrāmbal, ெப. (n.)

நீராம்பற்கட்  ( ன்.); பாரக்்க;see {nirāmbar-kați}

     [நீர ்+ ஆம்பல்.]

 நீராம்பல்3 nīrāmbal, ெப. (n.)

    ளஆம்பல் ெச ; water-platter.

     [நீர ்+ ஆம்பல்.]

1527

www.valluvarvallalarvattam.com 12609 of 19068.



நீராம்பற்கட்

 
 நீராம்பற்கட்  nīrāmbaṟkaṭṭi, ெப. (n.)

   அகட்  நீரக்்ேகாைவ (மேகாதரம்);; ascites.

     [நீர ்+ ஆம்பற்கட் .]

நீராமம்

நீராமம்1 nīrāmam, ெப. (n.)

நீராம்பற்கட்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {nir-āmbar-katti.}

     [நீர ்+ ஆமம்.]

 நீராமம்2 nīrāmam, ெப. (n.)

   ஒ  ேநாய் (வழக்);; a kind of disease.

     [நீர ்+ ஆமம்.]

நீராமயம்

 
 நீராமயம் nīrāmayam, ெப. (n.)

நீராம்பற்கட்  பாரக்்க;see {nor-āmbar-kaff}

     [நீர ்+ ஆமயம்.]

நீராைம

நீராைம1 nīrāmai, ெப. (n.)

   கடலாைம ( ன்.);; sea-turtle.

     [நீர ்+ ஆைம.]

 நீராைம2 nīrāmai, ெப. (n.)

   அகட்  நீரக்் ேகாைவ (மேகாதரம்);; a kind of dropsy marked by swelling of the abdomen which almost resembles 
the shell of a tortoise. (சா.அக.);.

ம வ. அைமக்கட் , ெகண்ைடக்கட் ..

 நீராைம3 nīrāmai, ெப. (n.)

   ெபண்க க்  க ப்ைப ற் கா ம் கட் ; overian tumour occuring in women. (சா.அக.);.

நீராைமக்கட்

நீராைமக்கட்  nīrāmaikkaṭṭi, ெப. (n.)

நீராமற்பற்கட்  பாரக்்க;see {mir-āmbar-kaff}

   2.  லந் க் கட்  (யாழ்.அக.);; tumour.

     [நீராைம + கட் .]

நீராய்

 
 நீராய்  nīrāyvu, ெப. (n.)

   நீைரப் ப ப்பாய்  ெசய் ம் ஆய் ; water analysis.

     [நீர ்+ ஆய் .]

நீராரத்

 
 நீராரத்  nīrāratti, ெப. (n.)

நீராலத்  பாரக்்க;see {nir-ālatti}

     [நீர ்+ ஆரத் . ஆலத்  →ஆரத் .]
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நீராரம்

 
 நீராரம் nīrāram, ெப. (n.)

நீராகாரம் பாரக்்க;see {nir-āgāram.}

     [நீராகாரம் → நீராரம்.]

நீராரம்பம்

 
 நீராரம்பம் nīrārambam, ெப. (n.)

நீரப்் பாய்சச்ல் வாய்ப்  உள்ள நிலம்; காடாராம் பத் க்  எ ரான .

 tract having irrigation facilities opp. to {kādārāmbam.}

     [நீர ்+ ஆரம்பம்.]

நீராரம்பலம்

 
 நீராரம்பலம் nīrārambalam, ெப. (n.)

நீராரம்பம் (தஞ்ைச.); பாரக்்க;see {mirārambam}

நீராைர
நீராைர nīrārai, ெப. (n.)

    ைரவைக (பதாரத்்த. 594.);; cryptogamous plant.

நீராைரக் ைர

 
 நீராைரக் ைர nīrāraikārai, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ைர; a kind of greens. (சா.அக.);

அரத்தப்ேபாக் ,  த் , நீரி  ஆ ய ேநாய்கைளக் ணமாக் ம்.

     [நீர ்+ ஆைர +  ைர.]

நீரால்

 
 நீரால் nīrāl, ெப. (n.)

   ஆ ன் ஒ வைக; narrow leaved fig-ficus nervosa. (சா.அக.);.

     [நீர ்+ ஆல்.]

நீராலத்

 
 நீராலத்  nīrālatti, ெப. (n.)

   கண்ேண  க ப்பதற்காக ன்னால் நின்  இட ைற யாகச ் ற்றப்ப ம் மஞ்சள் நீர ்மங்கலத்தட்  
அல்ல  மஞ்சள் நீரிைட ளக் ட்ட மங்கலத் தட் ; ritual of waving turmeric water-plate to avert the blight of the 
eyes of unlucky persons on marriage or other special occasions, also in front of the idol, after the procession, before if is 
taken into the temple.

     [நீர ்+ ஆலத்  ஆல் + ஆற்  - ஆலாற்  → ஆலாத்  → ஆலாத்  → ஆலத் . ஆலாற் தல் → 
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நீரா

நீரா 1 nīrāvi, ெப. (n.)

   ெவப்பத் னால் மா ய நீரின் ஆ ; steam.

     [நீர ்+ ஆ , ஆ - ன்ெசல், ேமேல . ஆ →ஆ = ைக, நீரா .]

 நீரா 2 nīrāvi, ெப. (n.)

   தடாகம் ( லப். 25;4 அ ம்);; tank or well.

ம வ. இலவந் ைக, இலவந் .

     [நீர ்+ ஆ .]

ஆ  → ஆ. . ஆ  =  ைள,  ைள ந்த பள்ளத் ல் ேதங் ய நீரந்ிைல.

நீரா ஆற்றல்

 
 நீரா ஆற்றல் nīrāviāṟṟal, ெப. (n.)

நீரா யாற்றல் பாரக்்க;see {nirāvī-y-ārral}

     [நீரா  + ஆற்றல்.]

நீரா க்கப்பல்

 
 நீரா க்கப்பல் nīrāvikkappal, ெப. (n.)

   நீரா யாற் ெசல் ங்கப்பல்; steamer.

     [நீரா  + கப்பல்.]

கள் → கய் → கவ், கப்  → கப்பம் = பள்ளம்,  . கப்பல் = உட் ந்த மரக்கலம்.

நீரா க்ெகா கலம்

நீரா க்ெகா கலம் nīrāviggodigalam, ெப. (n.)

   ெகா கலம்; boiler.

     [நீரா 1 + ெகா கலம்.]

நீரா சச்ட்ைட

நீரா சச்டை்ட nīrāviccaṭṭai, ெப. (n.)

   நீரா யான  இைடவ  ஊ ெசன்  ெவப் ட் ம்ப  அைமக்கப்பட்ட எந் ர இயக் ைள ன் 
றத்ேதா ; steamerjacket.

     [நீரா 1 +சடை்ட.]

நீரா ச் த்

நீரா ச் த்  nīrāviccutti, ெப. (n.)

   நீரா யா யங் ம் த் ; rig by hammer.

     [நீரா 1 +  த் .]

நீரா ச் ழ்ச் யப்ெபா

நீரா ச் ழ்ச் யப்ெபா  nīrāviccūḻcciyappoṟi, ெப. (n.)

   நீரா  ஆற்றலால் இயங் ம் ெபா ; steam engine.

நீரா 1 +  ழ்ச் ப்ெபா .]

நீரா சே்சாைல

நீரா சே்சாைல nīrāviccōlai, ெப. (n.)

   ேசாைலகள்; park

     " டாரப் பண் ம் கடகத் தண் ம் பல்லக் ெமன் ம் இவ்வரிைசகள் ெபற்றேதயன்  நீரா ச ்
ேசாைலக் கண்ேண தமக்  உற்ற ைணவனா ய அரசேனா  ேம  ெமய்ெதாட்  ைளயா ம் 
ம ழ்ச் ம்" ( லப். 14;126, உைர.);.

நீரா ப்பட

நீரா ப்பட  nīrāvippaḍagu, ெப. (n.)

   நீரா ன் ைச னா யங் ம் பட ; Steam-launch, Steam boat, steamer.

     [நீரா 1 + பட .]
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நீரா ப்பண்

நீரா ப்பண் nīrāvippaṇ, ெப. (n.)

   ெவந்நீர ் த யன பட்  உண்டாம் ண்;(M.L.);; Scald.

     [நீரா 1 +  ண்.]

நீரா மண்டபம்

நீரா மண்டபம் nīrāvimaṇṭabam, ெப. (n.)

   ஆ , தடாகங்களின் ந ேவ அைமந்த மண்டபம்; hall in the centre of a tank or river.

     "தாமைர ழ்ந்த நீரா  மண்டபம்" ( வக. 2869, உைர.);.

     [நீரா 2 + மண்டபம்.]

நீரா யந் ரம்

நீரா யந் ரம் nīrāviyandiram, ெப. (n.)

   1. நீரா னாற் ெச த்தப்ப ம் ெபா ; steam engine.

   2. நீரா  ைசயாக்கப் ெபா ; engine which uses steam to generate power.

     [நீரா ' + இயந் ரம்.]

நீரா யம்

 
 நீரா யம் nīrāviyam, ெப. (n.)

   பாற்க க்காய்; white myrobalan of cudappa-terminalia pallide. (சா.அக.);.

நீரா யாற்றல்

 
 நீரா யாற்றல் nīrāviyāṟṟal, ெப. (n.)

   நீரா ன் ஆற்றல்; steam-power.

     [நீரா ' + ஆற்றல்.]

நீரா

நீரா  nīrāḻi, ெப. (n)

கடல் ( ங்);,

 sea.

     [நீர+்ஆ , ஆழ்-ஆ ]

நீெரன்ப  ஆ ெபயராய் நீராலான கடைலக் க் ேம ம், இங்  ஆ க்  அைடயாய் வந்த . ஆல்-
ற் ,  ழ். ஆல்→ஆ →ஆ . உலைகச ் ற் ப்ப ; நிலத்ைதச ் ழ்ந் ப்ப  எனி மாம்.

 நீரா 2 nīrāḻi, ெப. (n.)

     (மாட் ைவ.);;

 a disease of cattle.

ளம் ல் வ ம் 'ேகாமாரி' ேநாய் ஆகலாம்.

 நீரா 3 nīrāḻi, ெப. (n.)

நீரா  மண்டபம் பாரக்்க;see {nirass-mandabam}

நீரா மண்டபம்

 
 நீரா மண்டபம் nīrāḻimaṇṭabam, ெப. (n.)

   ஆ , தடாகம் இவற் ன் ந ேவ அைமந்த மண்டபம்; hall in the Centre of a tank or river.

     [நீரா  + மண்டபம்.]
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நீராளக்கஞ்

 
 நீராளக்கஞ்  nīrāḷakkañji, ெப. (n.)

   த மனில்லாக்கஞ் ; water-gruel.

     [நீர ்→ நீராளம் + கஞ் .]

நீராளங்கட் றக் -தல்

நீராளங்கட் றக் -தல் nīrāḷaṅgaṭṭiyiṟakkudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   மாைலப் பதநீர ்இறக் தல் (இ.வ.);; to draw the Sweet toddy of the evening from the palmyra tree.

     [நீராளம் + கட்  + இறக் -,]

நீராளம்

நீராளம் nīrāḷam, ெப. (n.)

   1. நீரத்்தன்ைம; fluidity.

     "நீராளமா க ள்ளன்  தந்த  நின்னத ள்" (தா .பரி ரண.8.);.

   2. நீர் ; abundance of water,

     "நீராள வா ெச  நாடைனத் ம்" (அரிச.் .மயா.25.);.

   3. நீ டன் கலந்த உண ; liquid food.

   4. மயக்க

   மளிக்காத த் ப் க்கள் ( ன்.);; sweettoddy.

     [நீர ்→ நீராளம்.]

நீராளமாய் -தல்

நீராளமாய் -தல் nīrāḷamāyviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   உண ல் ழம்  த ய வற்ைற யாய்ப் பரிமா தல்; to serve in large quantity, as curry, curds, broth.

     [நீர ்→ நீராளம் → நீராளமாய் +  .]

நீரி

நீரி nīri, ெப. (n.)

   நீரில் வாழ்வ ; that which lives in water, aquatic life.

     "நீரியா ரவ்னவாய் நின்றநாள் ேபாதாேதா" (பட் னத் ப்பக்.200.);.

     [நீர ்→ நீரி.]

நீரிடம்

 
 நீரிடம் nīriḍam, ெப. (n.)

   நாவல்; common jaumoon-eugenia jambolina. (சா. அக.);.

நீரிைட

 
 நீரிைட nīriḍai, ெப. (n.)

   ெசயநீர;் a pungent saline liquid. (சா.அக.);.

நீரிண்டம்

 
 நீரிண்டம் nīriṇṭam, ெப. (n.)

   ெதாட்டாற் ங் ைய உள்ளடக் ய வைர ( ைர ண் ); இனக் த் செ்ச வைக; a variety of 
mimosa. (சா.அக.);.

நீரிண்

 
 நீரிண்  nīriṇṭu, ெப. (n.)

 see {niriņợam.} (சா.அக.);.
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நீரிைண

 
 நீரிைண nīriṇai, ெப. (n.)

   இ கடல்கள் இைண டத்தைமந்த ய நீர ்வ ; narrow passage of water connecting two Seas or large 
bodies of Water.

ம வ. சலசந் .

     [நீர ்+ இைண.]

நீரிய

 
 நீரிய nīriya, ெப.அ. (adj.)

   நீரச்ாரந்்த, நீரக்லந்த, நீரத்்த; aqueous.

     [நீர ்→ நீரிய.]

நீரியக்க யல்

 
 நீரியக்க யல் nīriyakkaviyal, ெப. (n.)

   நீர ்இயக்க ைச சாரந்்த இயற் யல் ைற; hydrodynamics.

     [நீரியக்கம் + இயல்.]

நீரியல்

 
 நீரியல் nīriyal, ெப. (n.)

   நிலத் ன் அ ம் ேமற்பரப் ம் இ க் ம் நீைரப்பற் ம் அந்த நீ ள்ள இடத் ன் அைமப்ைபப் 
பற் ம் ளக் ம் அ யற் ரி ; hydrology.

     [நீர ்+ இயல்.]

நீரியல் அ த்

 
 நீரியல் அ த்  nīriyalaḻutti, ெப. (n.)

   நீராற்றலால் இயக்கப்ப ன்ற அ க் ம் ெபா ; hydraulic press.

ம வ. நீர க் ப் ெபா , நீர க்  எந் ரம்.

     [நீரியல் + அ த் .]

நீரியல்உயர்த்

 
 நீரியல்உயரத்்  nīriyaluyartti, ெப. (n.)

   இயங்  நீரின் தைடயாற்றலால் அதன் ப ைய உயரத்் ம் அைம ; hydraulic ram.

     [நீரியல் + உயரத்் .]

நீரியல்சரி

 
 நீரியல்சரி  nīriyalcarivu, ெப. (n.)

   நீராற்றல் இயக்கப்ப ம் றன்; hydraulic slope.

     [நீரியல் + சரி .]
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நீரியல் றன்

 
 நீரியல் றன் nīriyaltiṟaṉ, ெப. (n.)

   நீராற்றலால் இயக்கப்ப ம் றன்; hydraulic efficiency.

     [நீர ்+ இயல் +  றன்.]

நீரில்வ ங்கயம்

நீரில்வ ங்கயம் nīrilvaṟuṅgayam, ெப. (n.)

   நீரில்லாத வ ய ளம்; dry lake.

     "வ வரெ்கால்வா  ேதா  நீரில் வ கயந் ைழஇய லங்  ம ப் யாைன" ( ந்.215.);.

     [நீர ்+ இல் + வ ய + கயம்.]

நீரில்ைவப்

நீரில்ைவப்  nīrilvaippu, ெப. (n.)

நீரற்ற

   பாைல நிலம்; dry barren sandy tract;

 desert.

     "நீரில் ைவப் ற் ரனிறந்ேதாேர" ( ந்.211.);.

     [நீர ்+ இல் + ைவப் .]

நீரிலாநிலம்

 
 நீரிலாநிலம் nīrilānilam, ெப. (n.)

   ெபாட்டற்கா , பாைலநிலம் (யாழ்.அ,க.);; desert tract, as waterless.

     [நீர ்+ இலா + நிலம்.]

நீரிலா

நீரிலா  nīrilāṟu, ெப. (n.)

   நீரற்ற வ ; route, as wateress.

     "ப ைட ப ந் பாரத்் க் ம் ெந  ைடய நீரில் லாேற" ( ந்.283.);.

     [நீர ்+ இல் + ஆ . ஆ =வ தடம்.]

நீரிைல

நீரிைல nīrilai, ெப. (n.)

   1.  ல்தாளி; larger chinese lauvel-antidesma menasu.

   2. ெபான்னாங்காணி சக்களத் ; water leaf, river blatty-hydrolea zeylanica.

நீரிேலா

 
 நீரிேலா  nīrilōṭi, ெப. (n.)

   ஒ வைக ெநட் ; a kind of pitch plant. (சா.அக.);.

     [நீரில் + ஒ .]

நீரி சச்ல்

நீரி சச்ல் nīriḻiccal, ெப. (n.)

   நீரி ; diabetes.

     "நீரி சச்ல் ெப வ " ( ப் .627.);.

     [நீர ்+ இ சச்ல்.]

நீரி ரேமகம்

நீரி ரேமகம் nīriḻibiramēkam, ெப. (n.)

   க ைமயான ெவடை்டேநாய்வைக; (கடம்ப. . இ லா.113.);; a severe form of gonorrhoea.

     [நீரி  +  ரேமகம்.]
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நீரி

நீரி  nīriḻivu, ெப. (n.)

    த் ரம் சரக்்கைரத் தன்ைம கலந்  த ஞ்  இறங் ம் ேநாய்; diabetes.

     "நீரி வாளர"் (கடம்ப. . இ லா.109.);.

     " க்கைடப் டக்ாந்  நீரி ,  ன்மம்" (ைதல.ைதலவ.140.);.

     [நீர ்+ இ .]

நீரிறக்கம்

நீரிறக்கம் nīriṟakkam, ெப. (n.)

   1. கட ல் நீேரற்றம் உள்வாங் ம் நிைல (யாழ்.அக.);; ebb of the tide.

   2. நீரி  (இ.வ.); பாரக்்க;see {nirilivu}

நீரிறங் தல்

நீரிறங் தல் nīriṟaṅgudal, ெப. (n.)

   1.  நீர ்இறங் ைக; urination.

   2. உடம் ல் ெகட்டநீர ்தங் ைக; formation of impure watery humours in the body.

     [நீர ்+ இறங் தல்.]

நீரிைற-த்தல்

நீரிைற-த்தல் nīriṟaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேவளாண் ப க்  நீர ்பாய்ச் தல்; to irrigate for crops.

     [நீர ்+ இைற-.]

நீரிைறவன்

நீரிைறவன் nīriṟaivaṉ, ெப. (n.)

நீரக்் கட ள் (நாம ப.82.); பாரக்்க;see {mir-kkadavul}

     [நீர ்+ இைறவன்.]

நீரின்ைமநிைல

 
 நீரின்ைமநிைல nīriṉmainilai, ெப. (n.)

   நீரத் ்தட் ப்பாடான தன்ைம ( லப்.ப ,உைர.);; scarcity of water cure.

     [நீர ்+ இன்ைம + நிைல.]

நீரின் ேவனில்ெத நிலம்

 
 நீரின் ேவனில்ெத நிலம் nīriṉṟivēṉilteṟunilam, ெப. (n.)

   பாைல ( லப்.ப .உைர.);; desert.

     [நீர ்+ இன்  + ேவனில் + ெத நிலம்.]

நீ ம்

 
 நீ ம்  nīruḍumbu, ெப. (n.)

   உ ம் வைக; a kind of iguana, water gaunaneut.

க. நீ .

     [நீர ்+ உ ம் .]
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நீ ைட

நீ ைட1 nīruḍai, ெப. (n.)

   நைனந்த ஆைட; wet cloth.

     "ேபாகா தா நர ் ன்க ெமய்  ேமகைல ரீஇய  யல் ல் நீ ைட கைளதல் ெசல்லார"் 
(ெப ங்.உஞ்ைசக்.44;5.);.

     [நீர ்+ உைட.]

உைட = ஆைட.

 நீ ைட2 nīruḍai, ெப. (n.)

   நீ ைடய மரம்; rubber thorn-acacia latronum.

     [நீர ்+ உைட. உைட = உைடைம.]

 நீ ைட3 nīruḍai, ெப. (n.)

   ேவலமர வைக; buffalo thorn cutch.

நீ ண

 
 நீ ண  nīruṇavu, ெப. (n.)

   உப் நீர,் கஞ்  த யன; liquid diet as soup, conjee., etc. (சா.அக.);.

     [நீர ்+ உண .]

நீ தடன்

 
 நீ தடன் nīrudaḍaṉ, ெப. (n.)

   அடை்ட; leech so called from its sucking blood. (சா.அக.);.

     [நீர ்+ உதடன்.]

நீ த்தநாள்

 
 நீ த்தநாள் nīrudiddanāḷ, ெப. (n.)

நீர ்நாள் ( டா.); பாரக்்க;see {mi-mal}

     [நீர ்+ உ த்த + நாள்.]

நீ பாசம்

 
 நீ பாசம் nīrudipācam, ெப. (n.)

கடற்பா ,

 sea moss-gracilaria lichenoides. (சா.அக.);.

நீ ந்தம்

 
 நீ ந்தம் nīrundam, ெப. (n.)

   நிலத்த க் ம் நீைரக் ழாய் வ  உ ஞ் ேமேலற் ம் ெபா ; water-motor.

     [நீர ்+ உந்தம். உந்  → உந்தம்.]

நீ மரி

நீ மரி nīrumari, ெப. (n.)

   1.  மரவைக; cyprus tamarisu.

   2. சாயத் க்  உத ம் வைக; seaside Indian salt wort.

     [நீர ்+ உமரி.]
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நீ ழ்ேநாய்

 
 நீ ழ்ேநாய் nīrumiḻnōy, ெப. (n.)

   உ ழ்நீர ்ெப வ ம் ேநாய்; excessive orabnormal Salivation.

     [நீர ்+ உ ழ் + ேநாய்.]

நீ ழ் யா

 
 நீ ழ் யா  nīrumiḻviyāti, ெப. (n.)

நீ ழ் ேநாய் பாரக்்க;see {nir-umil-nõy}

     [நீ ழ் + (skt.);  யா .]

நீ ள்

நீ ள் nīruruḷ, ெப. (n.)

   சகடமாகப் பண்ணித் தண்ணீேரற் ட் ங் க ; a kind of cart-like water barrel.

     "நீ ள் ளந் " ( வக.1831.);.

     [நீர ்+ உ ள்.]

நீ ேராகம்

 
 நீ ேராகம் nīrurōkam, ெப. (n.)

நீரி  (m.l.); பாரக்்க;see {nir-ilivu}

     [நீர ்+ உேராகம்.]

நீ வஞ்

 
 நீ வஞ்  nīruvañji, ெப. (n.)

   வஞ் மரம்; common willow of India; South Indian willow - sabix tetrasperma. (சா.அக.);.

     [நீர ்+ உ + வஞ் .]

நீ ள்ளாைர

 
 நீ ள்ளாைர nīruḷḷārai, ெப. (n.)

நீராைர பாரக்்க;see {mir-arai.}

     [நீர ்+ உள் + ஆைர.]

நீ ள்ளி

 
 நீ ள்ளி nīruḷḷi, ெப. (n.)

   ெவங்காயம்; onionallium Sepa (சா.அக.);.

ம வ. ஈரங்காயம்.

க.ெத. நீ ள்ளி.

     [நீர ்+ உள்ளி.]

நீ ளாைர

 
 நீ ளாைர nīruḷārai, ெப. (n.)

நீராைர பாரக்்க see {nir-āraī} (சா.அக.);.

     [நீ ள் + ஆைர.]
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நீ ைற

நீ ைற1 nīruṟai, ெப. (n.)

   1. நீரம்நிைல ம ந்  ; liquid medicine, lotion.

   2. ம ந் நீர;் mixture of solution. (சா.அக.);.

     [நீர ்+ உைற.]

 நீ ைற2 nīruṟai, ெப. (n.)

    ளிரச்் யாக ைவத் க்க ேவண் ய ெபா ன் பாகத்ைதச ் ற் ள்ள நீர ்நிரப்பப்பட்ட 
உைற; waterjacket.

     [நீர ்+ உைற.]

நீ ைறெதய்வம்

 
 நீ ைறெதய்வம் nīruṟaideyvam, ெப. (n.)

   நீரில் வா ம் ெதய்வம்; watersprite.

     [நீர ்+ உைற + ெதய்வம். உைற = வாழ்தல்.]

நீ ைறமகன் ல்

நீ ைறமகன் ல் nīruṟaimagaṉṟil, ெப. (n.)

   நீரில் வா ம் மகன் ற் பறைவ; a species of love bird which lives in water.

     " ைடப் ப ம் யாண்  க ந்தன்ன நீ ைற மகன் ற் ணரச்்  ேபால" ( ந்.57.);.

     [நீ ைற + மகன் ல்.]

இப்பறைவகள் ஆ ம் ெபண் ம்  இைண ரியா  வா ம் இயல் ைடயன. தம் ட ் யெதா  
ரி  நிக ம் ஆற்றா  உ ர் ம் ஆராக் காத ைடயன என்பர.்

நீ ர்பாைத
நீ ரப்ாைத nīrūrpātai, ெப. (n.)

   நிைற னல் (நாம ப.534.);; full flood.

நீ ற்

நீ ற்  nīrūṟṟu, ெப. (n.)

   1. ஊற் ; spring. Fountain.

   2. க ; oozing, dampness.

     [நீர ்+ ஊற் .]

நீ

நீ  nīrūṟi, ெப. (n.)

    ழ்க்காய் ெநல் செ்ச ; a small plant (M.M.587.);.

ம. நீ ரி.

     [நீர ்+ ஊ .]

நீெரக்

நீெரக்  nīrekki, ெப. (n.)

   1.  ; a kind of syringe.

     "ெநய்த்ேதார ்நிறவரக்  னிெரக் " (பரிபா 10;12.);.

   2.  த் ; belloWS.

     [நீர ்+ எக் ;எக் தல் →  ற் த்தல்; ச் தல்.]

நீெரட்

 
 நீெரட்  nīreṭṭi, ெப. (n.)

நீெரட் த்  பாரக்்க;see {mir-eff-muttu}
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நீெரட் த்

நீெரட் த்  nīreṭṭimuttu, ெப. (n.)

   1. ேபயாமணக்  (ைபஷஜ.96.);; wild croton

   2. மரவடை்ட மரம் (l.);; marotti.

     [நீெரட்  +  த் .]

நீெர ப்

நீெர ப்  nīreḍuppu, ெப. (n.)

நீேரற்றம், 1 ( ன்.); பாரக்்க;see {nřr-ērram.}

     [நீர ்+ எ ப் .]

நீெரரிப்

 
 நீெரரிப்  nīrerippu, ெப. (n.)

நீரக்்க ப்  பாரக்்க;see {mir-k-kaduppu.}

     [நீர ்+ எரிப் .]

நீெரரி

 
 நீெரரி  nīrerivu, ெப. (n.)

   நீரக்்க ப்  ( ைவ);; dysury.

     [நீர ்+ எளி .]

நீெர

 
 நீெர  nīreli, ெப. (n.)

எ வைக ( ன்.);

 water rat.

     [நீர ்+ எ .]

நீெர ச்

 
 நீெர ச்  nīreḻucci, ெப. (n.)

   ெவள் ல் கா ம் கண்ேணாய்; a film flesh growth or the scientific of the eye as transparent as drop as 
water.(சா.அக.);.

     [நீர ்+ எ ச் .]

நீேரற்ற ண்ெபா

 
 நீேரற்ற ண்ெபா  nīrēṟṟanuṇpoṟi, ெப. (n.)

   நீரின் தைடயாற்றலால் அதன் ப ைய யரத்் ம் அைம ; water-ram.

     [நீர ்+ ஏற்றம் +  ண்ெபா .]
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நீேரற்றம்

நீேரற்றம்1 nīrēṟṟam, ெப. (n.)

   1. நீரப்்ெப க்  ( ன்.);; flood, tide, flow.

   2. சளி; catarrh

   3.  ய நீரால் உடம்  ங் ம் ேநாய் (பதாரத்்த.24.);; dropsy.

   4.  ர ்(தஞ்ைச.);; impudance.

     [நீர ்+ ஏற்றம்.]

 நீேரற்றம்2 nīrēṟṟam, ெப. (n.)

   ெவள் ல் ஏற்ப ம் நீரெ்ப க் ; accumulation of morbid fluid in the white of the eye. (சா.அக.);.

     [நீர ்+ ஏற்றம்.]

நீேரற் நிைலயம்

 
 நீேரற் நிைலயம் nīrēṟṟunilaiyam, ெப. (n.)

    ழாய் வ யாக நீர ்எல்லா இடங்க க் ம் ராகச ்ெசல்வதற்கான அ த்தத்ைதத் த ம் எந் ரம் 
உள்ள நிைலயம்; pumping station.

     [நீேரற்  + நிைலயம்.]

நீேரற் ம

 
 நீேரற் ம  nīrēṟṟumaḍu, ெப. (n.)

   நீர ்பாய்சச் யாத ேமட் நிலம். (R.T.);; high and that cannot be irrigated.

     [நீேரற்  + ம .]

நீெராட்

 
 நீெராட்  nīroṭṭi, ெப. (n.)

நீராைர (மைல.); பாரக்்க;see {nir-āraī.}

     [நீர ்+ ஒட் .]

நீெரா

 
 நீெரா  nīroḍi, ெப. (n.)

நீெராட்  பாரக்்க;see {mir-off } (சா.அக.);.

     [நீெராட்  → நீெரா .]

நீெரா ெசாரிந்த ச் ல்

நீெரா ெசாரிந்த ச் ல் nīroḍusorindamissil, ெப. (n.)

   நீெரா  தானம் ெசய்ெதஞ் ய  ெபா ள்; leavings, what is left after making gifts by pouring water on the right hand 
of the done.

     "நீெரா  ெசாரிந்த ச் ல் யாவரக்் ம் வைரேகா ள யாச ்ெசான்  நிைரேகற் ந்ெதா  தந்ைத 
ேர" ( ந்-233.);.

நீெராைட

நீெராைட nīroḍai, ெப. (n.)

நீ ைட2 பாரக்்க;see {mir-udal} (சா.அக.);.

     [நீ ைட → நீெராைட.]
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நீெரா

 
 நீெரா  nīroli, ெப. (n.)

   நீரைல ன் ஒைச; water noise.

ெப தம் என்ப  கைரகடவா நீெரா  ேபான்ற . தற்ெப ைம என்ப  உள்ள நீைர ம் வற்றச ்ெசய்  
கைரையப் ைரப்ப த் ம் க ரச்்  ேபான்ற . (உ.வ.);

     [நீர ்+ ஒ .]

நீெராவ்வாைம

 
 நீெராவ்வாைம nīrovvāmai, ெப. (n.)

நீரப்்பைக பாரக்்க;see {mir-p-pagal}

     [நீர ்+ ஒவ்வாைம. உல் → ஒல் → ஒவ் → ஒவ்  + ஆ ைம.]

நீெரா க்

நீெரா க் 1 nīroḻukku, ெப. (n.)

   1.  ைள னின்  நீெரா ம் ஒ க் ; leakage through a hole.

   2. வானின்  ெபய் ம் மைழ; rain.

     [நீர ்+ ஒ க் .]

நீெரா க் ச ் த் ப் ன் ெபய்தெலன் ம் ரண் ப் ன் ெபா தெலன் ம் ெசால்லப்ப ம்.

 நீெரா க் 2 nīroḻukku, ெப. (n.)

நீரி  பாரக்்க;see {nir-livu.}

     [நீர ்+ ஒ க் .]

நீெராற்

 
 நீெராற்  nīroṟṟi, ெப. (n.)

   நீைர ஒற்  லரத்் ம் ெபா ; desiccator.

     [நீர ்+ ஒற் .]

நீேராைச

நீேராைச nīrōcai, ெப. (n.)

   1. ெகாண்டாட்டம்; festivity, joviality.

   2. ம ழ்ச் ; delight, joy, enjoyment, gratification.

     [நீர ்+ ஒைச.]

நீேராட்டஆற்றல்

 
 நீேராட்டஆற்றல் nīrōṭṭaāṟṟal, ெப. (n.)

   இயங்  நீரின் ஆற்றல்; flow energy.

     [நீர ்+ ஒட்டம் + ஆற்றல்.]
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நீேராட்டம்

நீேராட்டம்1 nīrōṭṭam, ெப. (n.)

   1. ஓ ம் நீர ்(நாம ப.80.);; running water, current.

   2. மணி ன் உள்ெளாளி; lustre or water of a gem.

   ெசல் ங்கால்;   3. நீர ்ெசல் ங்கால்; rivulet, channel.

     [நீர ்+ ஒட்டம்.]

 நீேராட்டம்2 nīrōṭṭam, ெப. (n.)

   1. கடல், ஆ  ேபான்றவற் ல்); ெவளிேய ெதரியாத,  ைசேயா  ெசல் ம் நீரின் இயக்கம்; current (in a 
river or sea);.

ஆற் ன் ந ேவ நீேராட்டம் யா க் ம் ப்பாய் நீந்த ேவண் ம்.(உ.வ.);

     [நீர ்+ ஒட்டம்]

 நீேராட்டம்3 nīrōṭṭam, ெப. (n.)

   2. (உ வாத் தாள், தாள் த யவற் ல்); ெவளிசச்த் ற்  எ ராய்ப் பாரத்்தால் மட் ேம 
லப்படக் ய வைக ல் அசச் க்கப் பட் க் ம் உ வம் அல்ல  எ த் ; watermark (in a currency note, 

paper etc.);.

     [நீர ்+ ஒட்டம்.]

நீர ்ஓ ய தாைரையப் ேபான் ப்ப .

 நீேராட்டம்4 nīrōṭṭam, ெப. (n.)

   நாட் ன் ெபா த்தன்ைம; common persptive.

இந் யா ன் எந்த மாநில ம் ேத ய நீேராட்டத் ந்  ல ச ்ெசல்வைத ஏற்க யலா  எனக் 
யர த் தைலவர ்தன  யர நாள் ழா உைர ல் வ த் க் ப் ட்டார.் (உ.வ.);. 

இைளஞரக்ள் ேத ய நீேராட்டத் ல் பங்  ெபற ேவண் ெமன இந் யத் தைலைம யைமசச்ர ்தன  

நீேராட்டவைல

 
 நீேராட்டவைல nīrōṭṭavalai, ெப. (n.)

நீரின் ேமற்பரப்  அைசயா நிற்க ழ்பரப் ன்நீரின் ஓட்டம்

 current in the lower part of the sea or river.

     [நீர ்+ ஒட்டம் + அைல.]

நீேராட்

 
 நீேராட்  nīrōṭṭu, ெப. (n.)

நீேராட்டம் பாரக்்க;see {mir-dttam}

     [நீேராட்டம் → நீேராட் .]

நீேராடட் க்ெகா-த்தல்

நீேராடட் க்ெகா-த்தல் nīrōṭaṭṭikkottal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தனக் ரியாைதப் ற க் த் தாைரவாரத்் க் ெகா த்தல்; to make gifts by pouring water on the right hand of 
the donee.

இ  பைற ெசய்  ெநல் ஆண்  வைர ெகா ப்பதாகப் ெபா வாள் ைக ல் நீேராடட் க் 
ெகா த்தான்" (மாம்பள்ளிக் கல்ெவட் - .ெதா.4;1);.

     [நீேரா  + அட்  + ெகா .]
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நீேரா

நீேரா 1 nīrōṭi, ெப. (n.)

   1.மத ; sluice, conduit.

   2. நீேரா ம் உள்வாய்; bed of a stream.

     [நீர ்+ ஒ .]

 நீேரா 2 nīrōṭi, ெப. (n.)

    ைரக் டல்வாய் ( ன்.);; gutter of a roof.

     [நீர ்+ ஒ ..]

நீேரா கால்

நீேரா கால் nīrōṭukāl, ெப. (n.)

   1. கால்வாய்; water course, canal.

   2. ஊரில் நீர ்வ ந்  ெசல் ந் தாழ்ந்த நிலம் (R.T.);; low lands into which the rain water of a village discharges 
itself.

     [நீர ்+ ஒ  + கால்.]

நீேராைட

நீேராைட1 nīrōṭai, ெப. (n.)

   1. நீேரா கால், ( ன்.); பாரக்்க;see {nir-õgu-kās}

   2. நீரந்ிைல (தஞ்ைச);; pond.

     [நீர ்+ ஓைட.]

 நீேராைட2 nīrōṭai, ெப. (n.)

 stream or rivulet

     [நீர ்+ ஒைட.]

நீேரா -தல்

நீேரா -தல் nīrōdudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேபற் க்கால ேவதைன க் ம் ெபண் ர ் த ேயா க் க் ெகா க்க நீைர மந் ரித்தல்; to 
consecrate water by mantras, for being given to a woman in labour.

     [நீர ்+ ஒ -,]

நீேராம்பல்

நீேராம்பல்1 nīrōmbal, ெப. (n.)

   1.  ம ; flowering murdah.

   2. நீரக்்கடம் ; water cadamba.

     [நீர ்+ ஒம்பல்.]

 நீேராம்பல்2 nīrōmbal, ெப. (n.)

   ேபய்க்க க்காய் (க .அக.);; crape myrtle.

     [நீர ்+ ஒம்பல்.]

நீேரா கம்

 
 நீேரா கம் nīrōrugam, ெப. (n.)

   தாமைர; lotus. (சா.அக.);.
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நீல்

நீல்1 nīl, ெப. (n.)

   1. நீலம்; blue.

     "நீனிற மஞ்ைஞ ம்" ( லப்.12;34.);.

     "நீெனஉய் தாழ் ேகாைதயவர ் லக்க நில்லா " (பரிபா.11;124.);.

   2. க ப்  ( டா.);; black.

   3. அவரி; common indigo.

   4. க ங் வைன; blue helumbo.

     "நீ த ண் கண்ணாய்" (க த்.33;28.);.

 pkt. Nil.

 நீல்2 nīl, ெப. (n.)

   1. காற் ; wind.

   2. (வாதக்); வளிக் ள்ள ேநாய் (ைதலவ. பா .42);; diseases in which the wadam element is predominant.

நீலஒளி

 
 நீலஒளி nīlaoḷi, ெப. (n.)

   நீல நிறம்; blue glow.

     [நீலம் + ஒளி.]

நீலஒளிர்

 
 நீலஒளிர்  nīlaoḷirvu, ெப. (n.)

நீலஒளி பாரக்்க;see {nisa-off}

     [நீலம் + ஒளிர் .]

நீலக்கச்

நீலக்கச்  nīlakkaccu, ெப. (n.)

   நீலநிறத் ணி; blue Cloth.

     "நிறங்கவர்  ைனந்த நீலக்கச் னர ்ெமன்  ேலணிப் பன்மாண் ற் னர ்நிலனக ளியர ்
கலனைசஇக் ெகாட் ம் கண்மாறாடவ ெரா க்க ெமாற் " (ம ைரக்.639-42.);.

     [நீலம் + கச் .]

நீலக்கசை்ச

நீலக்கசை்ச nīlakkaccai, ெப. (n.)

   நீலநிறத் ணி; blue Cloth.

     "நீலக்கசை்சப் வாராைடப் ப க்கண்ணிப் ெப ந்தைக மறவன்" ( றநா.274.);.

     [நீலம் + கசை்ச.]

நிலம்க்கட்

 
 நிலம்க்கட்  nilamkkaṭṭi, ெப. (n.)

   அ ரிசச்ாயக் கட்  ( ன்.);; lumps of indigo due.

     [நீலம் + கட் .]
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நீலக்கடம்ைப

நீலக்கடம்ைப1 nīlakkaḍambai, ெப. (n.)

   நீலெநல் ; lowly nelly madras phyllanthus. (சா.அக.);.

     [நீலம் + கடம்ைப.]

 நீலக்கடம்ைப2 nīlakkaḍambai, ெப. (n.)

    லா என் ஞ் ெச  வைக; a common weed. black-berried feather foil.

     [நீலம் + கடம்ைப.]

நீலக்க ப் ைண

நீலக்க ப் ைண nīlakkaḍippiṇai, ெப. (n.)

    தம்ைப ேபால்வேதார ்அணி ( வக நாமக. 266,உைர.); (க .அக.);; an ornament like gudambai.

     [நீலம் + க ப்  + இைண.]

நீலக்கத் ரி

நீலக்கத் ரி1 nīlakkattiri, ெப. (n.)

   வ ைண வைக; New York purple brinjal. (சா.அக.);.

     [நீலம் + கத்தரி.]

 நீலக்கத் ரி2 nīlakkattiri, ெப. (n.)

நீலக்கத்தரி பாரக்்க;see {nila-k-kattari}

நீலக்கத்தரி → நீலக்கத் ரி. (ெகா.வ.);.

நீலக்க த்தம்

 
 நீலக்க த்தம் nīlakkabittam, ெப. (n.)

   மாங்காய்; mango mangifera indica. (சா.அக.);.

நீலக்கல்

 
 நீலக்கல் nīlakkal, ெப. (n.)

   நீலமணி; Sapphire.

     [நீலம் + கல்.]

நீலக்களிள்

 
 நீலக்களிள் nīlakkaḷiḷ, ெப. (n.)

   அ ேகாணக்கள்ளி; six angled torch lightcercus hexagonus. (சா.அக.);.

     [நீலம் + கள்ளி.]

நீலக்களக்கட்டான்

 
 நீலக்களக்கட்டான் nīlakkaḷakkaṭṭāṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைக ண் ; a kind of plant.

     [நீலம் + களம் + கட்டான்.]

நீலக்காக்கட்டான்

 
 நீலக்காக்கட்டான் nīlakkākkaṭṭāṉ, ெப. (n.)

நீலக்காக்கணம் பாரக்்க;see {ni'a-k-käkkanam}

     [நீலம் + கா + கட்டான்.]
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நீலக்காக்கணம்

 
 நீலக்காக்கணம் nīlakkākkaṇam, ெப. (n.)

   காக்கணங்ெகா  வைக; mussell-shell creeper.

     [நீலம் + காக்கனம்.]

நீலகாம்ேபா

நீலகாம்ேபா  nīlakāmbōti, ெப. (n.)

   பண்வைக  (பாரத நாக.பக்.103.);; a specific melody-type.

     [நீலம் + காம்ேபா .]

நீலக்காரம்

 
 நீலக்காரம் nīlakkāram, ெப. (n.)

    ரி  (யாழ்.அக.);; blue vitriol, verdigris.

     [நீலம் + காரம்.]

நீலக்கா

நீலக்கா 1 nīlakkāli, ெப. (n.)

   அ ரி ( ன்.);; common indigo.

     [நீலம் + கா .]

 நீலக்கா 2 nīlakkāli, ெப. (n.)

   நண் வைக (யாழ்.அக.);; a kind of crab.

     [நீல + கா .]

நீலக்கா நண்

நீலக்கா நண்  nīlakkālinaṇṭu, ெப. (n.)

நீலக்கா  2 ( ன்.); பாரக்்க;see {mia-k-kal}

     [நீலம் + கா  + நண் .]

நீ க் ரந்ைத

 
 நீ க் ரந்ைத nīlikkirandai, ெப. (n.)

    ரந்ைத வைக; vishnu's basil - sphaeranthus indicus. (சா. அக.);.

     [நீலம் +  ரந்ைத.]

நீலக்

நீலக்  nīlakkuḍi, ெப. (n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஒ  ற் ர;் a willage in Tanjavur dt.

     "கல் ேனாெடைனப் ட் யமண்ைகயர ்ஒல்ைல நீர் க க்  ெவன் வாக் னால் ெநல்  நீள் 
வயனீலக் யரன் நல்ல நாம ந ற்  ய்ந்ேதனன்ேற" (அப்பர.்18-7.);.

     [நீலம் +  .]

     'நீலகண்டன் ' ெயனச ் ட்டப்பட் ப் ன்னர ்நீலன்  ஆ .  ன்னர ்நீலக் ெயனத ் ரிந்த . 

நீலக் தம்ைப

நீலக் தம்ைப nīlakkudambai, ெப. (n.)

காதணி வைக.

 a kind of ear's ornament

     " கப் ற்கட் ன. இந் ரநீலத் ைட ைடேய ப லக்கட் ன வ ரங்களால் அழ ெபற்ற 
நீலக் தம்ைபைய வ ந்த கா னிடத்ேத அழ  ம்ப  அணிந்ெதன்க" ( லப்.6;103,உைர.);.

     [நீலம் +  தம்ைப.]
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நீலக் ழ்

 
 நீலக் ழ் nīlakkumiḻ, ெப. (n.)

    ழ்க் ெகா ; small cashmere tree - gmelina asiatica alias gordonia obtrosa. (சா.அக.);.

     [நீலம் +  ழ்.]

நீலக் த்

 
 நீலக் த்  nīlakkuruttu, ெப. (n.)

    ைலக் த் ; three leaved wild limeTrichilia spinosa. (சா.அக.);.

     [நீலம் +  த் .]

நீலக்ெகா

 
 நீலக்ெகா  nīlakkoḍi, ெப. (n.)

   க ங் வைள; blue Indian water lily, blue nelumbo - monochoria vaginalis. (சா.அக.);.

     [நீலம் + ெகா .]

நீலக்ெகா ேவ

 
 நீலக்ெகா ேவ  nīlakkoḍivēli, ெப. (n.)

   நீல த் ர லம்; blue flowered lead wortplum bago-capensis.

     [நீலம் + ெகா ேவ .]

நீலக்ெகா ேவ

 
 நீலக்ெகா ேவ  nīlakkoḍuvēli, ெப. (n.)

   ெகா ேவ வைக; blue-flowered leadwort.

     [நீலம் + ெகா ேவ .]

நீலக்ெகாண்

 
 நீலக்ெகாண்  nīlakkoṇṭi, ெப. (n.)

    ல்லா மணக் ; creeper ammanac small castor plant - secastiana chamaciea. (சா.அக.);.

     [நீலம் + ெகாண் .]

நீலக்ெகா ந்

 
 நீலக்ெகா ந்  nīlakkoḻundu, ெப. (n.)

   மாைழைய க் ம் ெபா  ெந ப் ல் காணப்ப ம் நீல ெவளிசச்ம்; a blue glow found when melting 
metals (சா.அக.);.

     [நீலம் + ெகா ந் .]

நீலக்ேகாலன்

நீலக்ேகாலன் nīlakālaṉ, ெப. (n.)

   காமன் (நாம ப. 59.);; cupid.

     [நீலம் + ேகாலன்.]

நீலகண்ட வாசச்ாரியார்

 
 நீலகண்ட வாசச்ாரியார ்nīlagaṇṭasivāssāriyār, ெப. (n.)

    ரம த் ரம் என் ம் க் ச ் வபரமாக உைரெய யவர;் author of a {Šaiva} commentary of on 
{BrahmasUtra.}
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நீலகண்டபா யம்

 
 நீலகண்டபா யம் nīlagaṇṭapāṭiyam, ெப. (n.)

    ரம த் ரத் க்  நீலகண்ட வாச ்சாரியார ்இயற் ய ேப ைர; the {saiva} commentary on {Brahmasutra} 
by {Nilakandacivacariyur.}

நீலகண்டம்

நீலகண்டம்1 nīlagaṇṭam, ெப. (n.)

    வ ெப மா ைடய நஞ்  தங் ய கண்டம்; neck of {Śivan,} as blue from poison.

     " வெனந்ைத கண்டந்தன்ைனத ் நீல கண்டெமன்பார"் (ெபரிய .  நீல.4.);.

     "நீலமணி டற் ெறா வன் ேபால மன் க ெப ம நீேய" ( றநா.91.);.

   2. ம ல்; peacock as blue-throated.

     "நீல கண்டந் தம்ேபால் நிமலன் பைடத் ந்த ேகாலம்" ( வண. உலா. 131.);.

     [நீலம் + கண்டம்.]

 நீலகண்டம்2 nīlagaṇṭam, ெப. (n.)

   1. ெப  ள்ளங் ; country raddish of a bigger variety-raphanus sativus.

   2. காட் க்காைட; Indian Jay-coracias indica. (சா.அக.);.

நீலகண்டமந் ரம்

 
 நீலகண்டமந் ரம் nīlagaṇṭamandiram, ெப. (n.)

    வனிய மந் ரம்; a holy mandiram relating to {Śiva} (சா.அக.);.

     [நீலகண்டன் + மந் ரம்.]

நீலகண்டவாைல

 
 நீலகண்டவாைல nīlagaṇṭavālai, ெப. (n.)

   ம ந் வைக (இ.வ.);; a kind of medicine.

     [நீலகண்ட + வாைல.]

நீலகண்டன்

நீலகண்டன் nīlagaṇṭaṉ, ெப. (n.)

   1.  வன் ( வா.);;{Śiva,} as having azure-coloured neck.

     "நீற்ற ேரற்ர ்நீலகண்டர"் (ேதவா.187.2.);.

   2. நீலக்காரம் ( .அ.); பாரக்்க;see {mia-kkāram}

   3.  ங்ைக; horse radish tree.

   4. நஞ் ; a prepared arsenic.

     [நீலம் + கண்டன்.]

நீலகண்டனிைல

 
 நீலகண்டனிைல nīlagaṇṭaṉilai, ெப. (n.)

   ெவற் ைல; betel leaf piper betle. (சா.அக.);.

     [நீலம் + கண்டன் + இைல.]
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நீலகண்

நீலகண்  nīlagaṇṭi, ெப. (n.)

   1. ெகாற்றைவ;{korravai;} Durga.

   2. ெபால்லாதவள் ( ன்.);; cruel woman.

   3. பாம் ன் நச் ப் பற்க  ெளான்  ( ன்.);; a poison fang of a snake.

     [நீலம் + கண் .]

நீலகம்

நீலகம் nīlagam, ெப. (n.)

   1. கா ப் ; salt produced from sasamum seed.

   2.  ரி (1,2 ைவத் ய பரிபா.);; fault. (க .அக.);.

     [நீலம் + அகம்.]

நீலகமலம்

 
 நீலகமலம் nīlagamalam, ெப. (n.)

க ங் வைள (மைல.);,

 blue nelumbo.

     [நீலம் + கமலம்.]

நீலகாந்

நீலகாந்  nīlakāndi, ெப. (n.)

   1. ஒ வைக நீலப் ; a kind of azure blue flower.

   2. நீலம்; sapphire.

   3. நீலெவாளி; blue brilliancy.

   4. ஒ வைகக் கண்ேணாய்; a kind of eye disease affecting the pupil. (சா.அக.);.

நீலகாசம்

நீலகாசம் nīlakācam, ெப. (n.)

   கண்ணின் க ைய பற் ய கண்ேணாய்; a disease relating to the black of the eye associated with the 
affection of the lens. (சா.அக.);.

   2. க ேநாய் வைக ( ன்.);; a disease of the eye.

நீல ரி

நீல ரி nīlagiri, ெப. (n.)

நீலமைல பாரக்்க;see {mia-malai}

     "நீல ரி  ென ம் றத் த்தாங் " ( லப்.26;85.);.

     [நீலம் +  ரி. Skt.  ரி த. மைல நீலேகரி → நீல ரி என் மாம். ேசரி = ேசரந்்  வா டம். ேசரி → 
ேகரி.]

நீல ரிசச்ண்பகம்

 
 நீல ரிசச்ண்பகம் nīlagiriccaṇpagam, ெப. (n.)

நீலமைலசச்ண்பகம் பாரக்்க;see {nlamalal-c-Canbagam}

     [நீல ரி + சண்பகம். நீலமைல → நீல ரி.]
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நீலேக

 
 நீலேக  nīlaāci, ெப. (n.)

   ஐஞ்  காப் யங்க ெளான் ; one of five small epic, {airijiru-kappiam.}

     [நீலம் → நீலேக .]

இக்காப் யத்ைத நீலம் என்  வழங் ன ெரன்ப ,

     "த க்கமாவன-ஏகாந்த வாத ம் அேநகாந்த வாத ெமன்பன. அைவ, நீலம்,  ங்கலம், அஞ்சனம், 
தத் வ தரிசனம், காலேக  த ய ெசய் டக் ள் ம் சாங் யம் த ய ஆ  தரிசனங்க ள் ம் 
காண்க"

என வ ம் யாப்ப ங்கல த் ன் ப்பால யலாம். இன் ம் யாப்ப ங்கல த் ேலேய

     " ந்தாமணி,  ளாமணி,  ண்டலேக , நீலேக , அ தப  என்பவற் ன் தற்பாட்  
வண்ணத்தான் வ வன"

என வ ம் ப் னால் நீலம், நீலேக  என் ம் இ வைகப் ெபயரக்ளால் அந் லா ரியர ்
காலத் ேலேய வழங்கப் பட்டன என்ப ம், சமய வாகரர ்வ த்த இந்த நீலேக ன் பைழய உைர 

ன்கண் ச க்கம்ேதா ம் இ ல் நீலேக த் ரட்  என்  இந் ல் ப் டப்ப ன்றைமயால் 
நீலேக த் ரட்  என் ம் வழங்கப்பட்டெதன்  ணரலாம். இனி, இந் ற்றைல யா ய நீலேக ைய 
ேநாக்  அவள் ஆ ரியரா ய னிசச்ந் ரபட்டாரகர்

     "நங்காய்! இனி நீ கடல் நாட் ற் னவரன் ெந ேய ெத ட் " என்  பணிப்ப, நீலேக ம் அப்பணி 
தைலேமற் ெகாண்  பல நாட் ம் ெசன்  அச் னவரன் ெந ேய ெத ட் ன்றாள் ஆத ன் 
இந் ல், ெதாடக்கத் ல்

     'நீலேக த் ெத ட்  என வழங்கப்பட்  நாளைட ல் ெத ட்  என் ம் ெசால்ேல ரட்  என்  
ரிந் வழங் வதா ற்ெறன்  நிைனத் ற் ம் இட ண் .

ெபளத்த சமயத்ைதச ்சாரந்்த ண்டலேக  ஆ ரியர ்தம் ெப ங்காப் யத் ள் தம  சமயச ் றப்ைப 
உல னரக்் ணரத்்தற் ெபா ட்ேட மன்  அக்காலத்ேத ஆ கதர ்தம் ெபளத்த சமயத்ேதா  இக த் 

நீலேக த் ரட்

 
 நீலேக த் ரட்  nīlaācittiraṭṭu, ெப. (n.)

நீலேக  பாரக்்க;see {milakesi}

     [நீலேக  +  ரட் .]

நீலேக த்ெத ட்

 
 நீலேக தெ்த ட்  nīlaācitteruṭṭu, ெப. (n.)

நீலேக  பாரக்்க;see {milakesi}

     [நீலேக  + ெத ட்  ரட்  → ெத ட் .]

நீலங்கட் -தல்

நீலங்கட் -தல் nīlaṅgaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. நீலசச்ாயந் ேதாய்த்தல் ( ன்.);; to dye a cloth with indigo.

   2. ெபாய் கற் த்தல் (யாழ்ப்);; to invent a lie.

     [நீலம் + கட் -,]

நீலங்கம்
நீலங்கம் nīlaṅgam, ெப. (n.)

   வாைழவைக (G.sm, D.l.i,215.);; a kind of plantain.

நீலசச்ம்பா

 
 நீலசச்ம்பா nīlaccambā, ெப. (n.)

நீலெநல்(இ.வ.); பாரக்்க;see {nilane}

     [நீலம் + சம்பா.]
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நீலசச்ால்

 
 நீலசச்ால் nīlaccāl, ெப. (n.)

   நீலசச்ாயம் ஊறைவக் ம் சால்; the pot or jar in which  indigo dye is kept.

     [நீலம் + சால்.]

நீலச் ைக

 
 நீலச் ைக nīlaccigai, ெப. (n.)

   நீலச ் ைகப் ; blue crest plant-plumpego zeylanica. (சா.அக.);.

     [நீலம் +  ைக.]

நீலச் த் ர லம்

 
 நீலச் த் ர லம் nīlaccittiramūlam, ெப. (n.)

நீலக்ெகா ேவ  பாரக்்க;see {miak-kog/vēli} (சா.அக.);.

     [நீலம் +  த் ர லம்.]

நீலச் றா

நீலச் றா nīlaccuṟā, ெப. (n.)

    றா ன்வைக; a kind of sea-fish.

     "நீச் றா றழ்வ ேபான்ற" (களவ .9.);.

நீலச்

 
 நீலச்  nīlaccūli, ெப. (n.)

நீலக் த்  பாரக்்க;see {nila-k-kuruttu} (சா.அக.);.

     [நீலம் +  .]

நீலசெ்ச

 
 நீலசெ்ச  nīlacceḍi, ெப. (n.)

   ேசங்ெகாடை்ட மரம்; marking nut tree.

     [நீலம் + ெச ..]

நீலசெ்சம் ள்ளி

நீலசெ்சம் ள்ளி nīlaccemmuḷḷi, ெப. (n.)

   1. ெவள்ைள நீலாம்பரம் (A.);; crested purple nail dye.

   2. ெச வைக; Shining sepalled blue nail dye.

     [நீலம் + ெசம் ள்ளி.]

நீலஞ்சம்பா

 
 நீலஞ்சம்பா nīlañjambā, ெப. (n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ல் ைள ஞ் சம்பா ெநல்வைக; a kind of {campa} paddy, raised in the Kanjeepuram 
district.

     [நீலம் + சம்பா.]

நீலஞ் த் ரன்

 
 நீலஞ் த் ரன் nīlañjūttiraṉ, ெப. (n.)

   ஒன்பான் மணி ெளான் ; a kind of white stone - lupis lazuli. (சா.அக.);.
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நீலஞ்ேசா

நீலஞ்ேசா  nīlañjōti, ெப. (n.)

   1.   கள்ளிேவர;் the root of the twisting spuoge tree.

   2. இ ளில் ஒளி ம் மரம்; a tree luminous in the dark.

   3. கற்பவைக ெலான் ; one of the classified rejuvenating drugs.

   4.  ல் ரி; a parasitic plant. Loranthus genus.

நீலத்தாமைர

 
 நீலத்தாமைர nīlattāmarai, ெப. (n.)

   க ங் வைள; blue nelumboo.

     [நீலம் + தாமைர.]

நீலத் வாத்

 
 நீலத் வாத்  nīlattiruvātti, ெப. (n.)

   மந்தாைர (இ.வ.);; purple mountain ebony.

     [நீலம் +  வாத் .]

நீலத்ெதாட்

 
 நீலத்ெதாட்  nīlattoṭṭi, ெப. (n.)

பாரக்்க;see {nila-c-cā}

     [நீலம் + ெதாட் .]

நீலத

 
 நீலத  nīladaru, ெப. (n.)

   ெதன்ைன ( .அ.);; Common cocoanut.

     [நீலம் + த .]

நீலந்தன்

 
 நீலந்தன் nīlandaṉ, ெப. (n.)

   பாணன் (அக.நி.);; bard.

நீலந் ர்-தல்

நீலந் ர-்தல் nīlandīrtal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நீலச ்சாயந் ேதாய்தல் (யாழ்.அக.);; to be dyed or tinged with indigo.

     [நீலம் +  ர-்,]

நீலநாகம்

நீலநாகம் nīlanākam, ெப. (n.)

   க நாகம்; cobra.

     "நீலநாகம் ைப ரித்தன்ன" (ெப ங். இலாவாண.15;142.);.

     [நீலம் + நாகம்.]

நீலநாைர

நீலநாைர nīlanārai, ெப. (n.)

   நாைரவைக (M.M. 907.);; Indian bastard.

     [நீலம் + நாைர.]
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நீலநிர்க் ண்

 
 நீலநிரக்் ண்  nīlanirkkuṇṭi, ெப. (n.)

   நீல ெநாச் ; blue notchy-justica gendarussa. (சா.அக.);.

     [நீலம் + நிரக்் ண் .]

நீலெநல்

நீலெநல் nīlanel, ெப. (n.)

காரெ்நல்,

 a kind of paddy.

     'நீலெநல்லரி ெகாண் ண் நாள்' (ெபரிய . அரிவாட். 10.);.

     [நீலம் + ெநல்.]

நீலெநாச்

 
 நீலெநாச்  nīlanocci, ெப. (n.)

நீல நிரக்் ண்  பாரக்்க;see {mia-mirkkumai,} (சா.அக.);.

     [நீலம் + ெநாச் .]

நீலப்படாம்

நீலப்படாம் nīlappaṭām, ெப. (n.)

   இ ள் ( லப்.5;4, உைர.);; darkness.

     [நீலம் + படாம்.]

நீலப்பணி

 
 நீலப்பணி nīlappaṇi, ெப. (n.)

   நீலசச்ாய ந் ெதா ல்; work of dyeing with indigo.

     [நீலம் + பணி.]

நீலப்பறைவ

நீலப்பறைவ nīlappaṟavai, ெப. (n.)

   ம ல்; peacock, as blue coloured.

     "நீலப் பறைவேம ேனரிைழ தன்ெனா ம்" ( லப். 24.15.);.

     [நீலம் + பறைவ.]

நீலப் ன்

 
 நீலப் ன் nīlappisiṉ, ெப. (n.)

   கற் ரமரம்; Camphor tree, blue gum-eucalyptus genus. (சா.அக.);.

     [நீலம் +  ன்.]

நீலப் கார்

 
 நீலப் கார ்nīlappukār, ெப. (n.)

   அ த்தமாகப் ப யாத நீலச ்சாயம் ( ன்.);; faint blue-dye.

     [நீலம் +  கார.்]
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நீலப் டைவ

 
 நீலப் டைவ nīlappuḍavai, ெப. (n.)

நீலப் ைடைவ பாரக்்க;see {mia-p-pudalvi}

     [நீலம் +  டைவ.]

நீலப் ைடைவ

 
 நீலப் ைடைவ nīlappuḍaivai, ெப. (n.)

   காங் ச் ைல ( ன்.);; blue saree.

     [நீலம் +  ைடைவ.]

நீலப் றா

 
 நீலப் றா nīlappuṟā, ெப. (n.)

   ேகா ற் றா; blue rock pigeon-colomba intermedia. (சா.அக.);.

     [நீலம் +  றா.]

நீலப்ைபங் டம்

நீலப்ைபங் டம் nīlappaiṅguḍam, ெப. (n.)

   பசை்சக் ப் ; blue green jar.

     "நீலப் ைபங் டந் ெதாைலச் " (ெப ம்பாண். 382.);.

     [நீலம் + ைப +  டம்.]

நீலப்ைபஞ் ைன

நீலப்ைபஞ் ைன nīlappaiñjuṉai, ெப. (n.)

   நீலப் ைன ைடய ப ய ைன; blue flowered spring.

     "நிவந்த ேபால் இமயத்  நீலப் ைபஞ் ைன". (பரிபா. 5;47.);.

     [நீலம் + ைப +  ைன.]

நீலப்ைபம்ேபா

நீலப்ைபம்ேபா  nīlappaimbōtu, ெப. (n.)

   நீலமா ய ப ய மலர;் blue-green flower.

     'வாராரா ம் வரி ம் அவரந்மக்  யாரா யேரா ேதா  நீர நீலம்ைபப்ேபா ளிப் தல" 
( ந்.110.);.

     [நீலம் + ைபம்ேபா  நீலம் = க ங் வைள.]

நீலப்ேபா

நீலப்ேபா  nīlappōtu, ெப. (n.)

    வைள மலர;் nelumbo flower.

     "மாதரார ்கண்  ம நிழனீ ரிைணெகாண்  மலரந்்த நீலப் ேபா  ம யா  வண் ச லா ம் கேர 
ெயம் ர"் ( லப்.6;6.);.

     [நீலம் + ேபா ]

1554

www.valluvarvallalarvattam.com 12636 of 19068.



நீலம்

நீலம்1 nīlam, ெப. (n.)

   நீலமல்ர;் nelumboflower.

     "ஊைத ய ழ்த்த ைட தழ் ஒண்ணீலம்" (பரிபா.11;22.);.

 நீலம்2 nīlam, ெப. (n.)

   த ப்ைபப் ல், நாணல்; kaus the sacred grass.

     "நீவந்ேதாங் மயத்  நீலப்ைபஞ் ைன" (பரிபா.5;47.);.

 நீலம்3 nīlam, ெப. (n.)

   1. நீலநிறம் ( வா.);; blue azure or purple colour.

   2. நீலசச்ாயம்; blue die, indigo.

   3. ெதான்மணி  ெளான்  ( ங்.);; Sapphire.

   4. மாணிக்க வைக; a kind of gem.

     "ப ம  நீல ம்" ( லப்.14;186.);.

   5. ஒன்ப  ெசல்வத் ெளான் ; one of the nine treatise of {Kuběra.} (நாம ப.387.);;

   6. க ப்  ( வா.);,

 black colour.

   7. இ ள் ( வா.);.

 darkness.

   8. க ங் வ ள ( வா.);; blue melumbo,

     "நீலெமா  ெநய்த னிகரக்் ந் தண் ைற ரன்" (ஐங் .2.);.

   9. நீல ஆைட; blue Cloth.

     " க்கைர நீலந் த இ" (க த்.15.);.

   10. நஞ் ; poison.

     "நீேர  ேமனியார ்நீல ண்டார"் (ேதவா.226.9.);.

   11. ம ந்தாகப் பயன்ப ம் தா ரக் கா ப் ப க அைட ( .அ.);; verdigris.

   12. கண்ணி ம் ைம; collyrium.

     "நீல ட்டகண் மட யர ்மயக்கால்" (அ ட்பா.ii.க ைணெபறா ரங்.7.);.

   13. நீலமைல1 ( ங்.); பாரக்்க;see {mia-malai}

   14. பைனமரம் (அக.நி.);; palmyra tree.

   15. பைழய கா  வைக (ேந நா. ெசால்.10.உைர.);; an old coin.

     [நிழல்=சாயல், இ ட் , நிழல் → நிழ் → நீல் → நீலம். நீர ்→ நீல் → நீலம் = கட ன் நிறம்.]

   {'nila',} of a dark colour; dark blue or black;

 darkness. Gt. (p.522); gives {nila} the meaning of

     'shade' and compares {D nelal (nilal);} (KKEDXXVIII);.

 நீலம்4 nīlam, ெப. (n.)

   நீலேக  என் ம் பா யம் (காப் யம்);; the epic {Nilakéši.}

     "த க்கமாவன ஏகாந்தவாத ம் அேநகாந்த வாத ம் என்பன. அைவ நீலம்,  ங்கலம், அஞ்சனம் 
தத் வதரிசனம், காலேக  த ய ெசய் டக் ள் ம் சாங் ய த ய ஆ  தரிசனங்க ள் ம் 
காண்க" (யாப். த். உைர.);.
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நீலம்பற்றைவ-த்தல்

நீலம்பற்றைவ-த்தல்1 nīlambaṟṟavaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   கைதகட் தல்; to fabricate a story.

     [நீலம் + பற்றைவ-,]

ணிக் ச ்சாயேமற் வைதப் ேபால கைத கட்  தல்.

நீலம்பற்றைவ

நீலம்பற்றைவ2 nīlambaṟṟavaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஆைடக்  நீலேமற் தல்; to dye a cloth with blue.

     [நீலம் + பற்றைவ-,]

நீலம்பாரி-த்தல்

நீலம்பாரி-த்தல் nīlambārittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நச் ரி ண்டலால் உடம்  நீலநிறமாதல் (இ.வ.);; to become blue, as the face or eyes by poisonous bites.

   2. இ ளைடதல் ( ன்.);; to be darkened as the earth in an eclipse.

     [நீலம் + பாரி.]

நீலம்பாைல

 
 நீலம்பாைல nīlambālai, ெப. (n.)

   ெவட்பாைல மரம் (L.);; ivory tree.

நீலம்பா -த்தல்

நீலம்பா -த்தல் nīlambāvittal,    4 ெச. . . (v.i.)

நீலம்பாரி-(ெநல்ைல.); பாரக்்க;see {miampāri}

     [நீலம் + பா  பா  = பர  பா  → பா .]

நீலம் ப -தல்

நீலம் ப -தல் nīlambiḍibaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ைக டாமற் ேபாதல்; to be impossible of accomplishment.

     [நீலம் +   + ப -,]

நீலம் ரி-த்தல்

நீலம் ரி-த்தல் nīlambūrittal,    4 ெச. . . (v.i.)

நீலம் பாரி-த்தல் பாரக்்க;see {miam-par}

     [நீலம் +  ரி.]

நீலமண்டலம்

நீலமண்டலம்1 nīlamaṇṭalam, ெப. (n.)

    ற் ந்  (சங்.அக.);; dwarf wild date-palm.

     [நீலம் + மண்டலம்.]

 நீலமண்டலம்2 nīlamaṇṭalam, ெப. (n.)

    ற் சை்ச; small date fruit-phoenix farinifera. (சா.அக.);.

     [நீலம் + மண்டலம்.]

மண் லம் → மண்டலம்.

நீலமணல்

 
 நீலமணல் nīlamaṇal, ெப. (n.)

   க மணல்; black sand. (சா.அக.);.

     [நீலம் + மணல்.]

1556

www.valluvarvallalarvattam.com 12638 of 19068.



நீலமணி

நீலமணி1 nīlamaṇi, ெப. (n.)

   பைனமரம் (ைவத் யபரிபா.);; palmyra tree.

     [நீலம் + மணி.]

 நீலமணி2 nīlamaṇi, ெப. (n.)

   1. நீலம் பாரக்்க;see {miam}

     "நீலமணி டற்ெறா வன்" ( றநா.91.);.

   2. க  ( ன்.);; pupil of the eye.

   3. ெதன்ைன (சங்.அக.);; cocoanut tree.

     [நீலம் + மணி.]

நீலமணிகாசம்

 
 நீலமணிகாசம் nīlamaṇikācam, ெப. (n.)

நீலகாசம் பாரக்்க;see {mia-kasam} (சா.அக.);.

     [நீலம் + மணிகாசம்.]

நீலமணிவண்ணன்
நீலமணிவண்ணன் nīlamaṇivaṇṇaṉ,     மால் ( லப்.6;54 உைர.); God {Tirumal}

     [நீலம் + மணி + வண்ணன்.]

நீலமணிேவான்

நீலமணிேவான் nīlamaṇivōṉ, ெப. (n.)

    கக்கட ள் (நாம ப.32.; Lord {Murugan.}

{நீலம் + அணிேவான்.}

நீலமந்

 
 நீலமந்  nīlamandi, ெப. (n.)

   க ங் ரங் ; black monkey -macacus {silenus.} (சா.அக.);.

     [நீலம் + மந் .]

நீலம ந்

 
 நீலம ந்  nīlamarundu, ெப. (n.)

   அ ரி (மைல.);; indigo.

     [நீலம் + ம ந் .]

நீலமல் ைக

நீலமல் ைக nīlamalligai, ெப. (n.)

   1. நீலம க்கம் பாரக்்க;see {nilamalikkam}

   2. நீலநிற மல் ைக; blue jasmine-agle marmelos. (சா.அக.);.

     [நீலம் + மல் ைக.]

நீலம க்கம்

 
 நீலம க்கம் nīlamalikkam, ெப. (n.)

    ல்வம்; bael fruittree - crataeva religiosa (சா.அக.);.
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நீலமைல

 
 நீலமைல nīlamalai, ெப. (n.)

   ேகாயம் த் க்  அ ல் உள்ள நீண்ட மைலதெ்தாடர;் a hill station near Coimbatore.

     [நீலம் + மைல.]

நீலமைலசச்ண்பகம்

 
 நீலமைலசச்ண்பகம் nīlamalaiccaṇpagam, ெப. (n.)

   நீல மைல ண்டா ம் ெபரிய மரம்; white stalked fruited tulip tree of The Nilgris.

     [நீலமைல + சண்பகம்.]

நீலமைலத்ெதாடர்

 
 நீலமைலத்ெதாடர ்nīlamalaittoḍar, ெப. (n.)

நீலமைல பாரக்்க;see {mia-malai}

     [நீலமைல + ெதாடர.்]

நீலமாதகம்

 
 நீலமாதகம் nīlamātagam, ெப. (n.)

   ைகயாந்த கைர; eclipse plant. eclypta-prostrata. (சா.அக.);.

நீலமார்க்கம்

 
 நீலமாரக்்கம் nīlamārkkam, ெப. (n.)

   ைகயாந்தகைர; eclipse plant-eclypta prostrata. (சா.அக.);.

     [நீல + மாரக்்கம்.]

நீல ைக

 
 நீல ைக nīlamīligai, ெப. (n.)

    ன் னிப் ச்  (யாழ்.அக.);; fire fly.

     [நீலம் +  ைக.]

நீல ள்ளி

 
 நீல ள்ளி nīlamuḷḷi, ெப. (n.)

   ெச வைக (c.);; fragrant sky bule.

     [நீலம் +  ள்ளி.]

நீலெம -த்தல்

நீலெம -த்தல் nīlameḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   அ ரி ந்  நீலசச்ாயம் உண்டாக் தல்; to extract blue dye from the indigo.

     [நீலம் + எ -,]

நீலெமன் ைற

நீலெமன் ைற nīlameṉciṟai, ெப. (n.)

   நீலநிற ைடய ெமல் ய ற ; blue-coloured feather.

     "நீலெமன் ைற வள் ரப்் பறைவ ெநல் யம் ளிமாந் யயல  ள்ளி லம்பைண ங் ற் 
ங் ம்" ( ந். 201.);.

     [நீலம் + ெமன் ைற]
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நீலேமகேநாய்

 
 நீலேமகேநாய் nīlamēkanōy, ெப. (n.)

     ேயாட்டக் ைற னா ம்  ய்ைமப் படாைமயா ம் உடைல நீலநிறமாகச ்ெசய் ம் 
ேநாய்; a disease in which the body is rendered blue or has a blue tint arising either from imperfect circulation of the blood or 
due in sufficient oxygenation of the blood-cyanosis, blue disease.(சா.அக.);.

நீலேமகம்

நீலேமகம்1 nīlamēkam, ெப. (n.)

   கார் ல்; dark clouds.

     "நீலேமக ெந ம்ெபாற் ன்றத் ப் பால் ரிந் தகலா  ப ந்த  ேபால" ( லப். 11;35.);.

     [நீலம் + ேமகம்.]

 நீலேமகம்2 nīlamēkam, ெப. (n.)

நீலேமக ேநாய் பாரக்்க;see {nỉla-mẽga – nõi} (சா.அக.);.

     [நீலம் + ேமகம். ேமகம் = ேமகேநாய்.]

நீலேமகேராகம்
நீலேமகேராகம் nīlamēkarōkam, ெப. (n.)

நீலேமகம்2 பாரக்்க;see {nilamēgam}

நீலேமகன்

நீலேமகன் nīlamēkaṉ, ெப. (n.)

நீலேமனியன்,

   1.பாரக்்க;see {ni'améniyan}

     [நீலம் + ேமகன்.]

நீலேமனிெந ேயான்

நீலேமனிெந ேயான் nīlamēṉineḍiyōṉ, ெப. (n.)

 Tirumal.

     "வால்வைள ேமனி வா ேயான் ேகா ம் நீலேமனி ெந ேயான் ேகா ம்" ( லப். 5.171.);.

     [நீலம் + ேமனி + ெந ேயான்.]

நீலேமனியன்

நீலேமனியன் nīlamēṉiyaṉ, ெப. (n.)

   1.  மால்;{Tirumal,}

   2. நீலக்காரம் பாரக்்க;see {nila-k-kāram}

     [நீலம் + ேமனியன்.]

நீலயாைன

நீலயாைன nīlayāṉai, ெப. (n.)

   இர ; night

     "மாைல ெநற்  வான் ைறக் ேகாட் நீல யாைன ேமேலார ்இன் " (மணிேம. 19;19.);.

நீலர்

நீலர ்nīlar, ெப. (n.)

அரக்கர ்(நாம ப. 73.);  {rāksasas.}

     [நீலம்→நீலர.்]

நீலேராகம்

 
 நீலேராகம் nīlarōkam, ெப. (n.)

நீலேமகம் பாரக்்க;see {nila-mégam.}

     [நீல + ேராகம்.]
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நீலல்

 
 நீலல்  nīlalli, ெப. (n.)

நீலவல்  (இ.வ. பாரக்்க;see {nila-v-a/}

     [நீலம் + அல் .]

நீலேலா தம்

நீலேலா தம் nīlalōkidam, ெப. (n.)

   ஏகாதச த் ர ள் ஒ வர ்( வா.);; a rudra one of {ékātaca-rutti-rar.}

     "க ைம ம் ெசம்ைம ம் கலந்த வ வம் ேசா ணீலேலா த நில  ேம ைவப் ேபா  க்கேதார ்
டனிற்பேத" (ேச .  வ ர.் 74.); (க .அக.);.

     [நீலம் + ேலா தம்.]

நீலவண்ணம்

நீலவண்ணம் nīlavaṇṇam, ெப. (n.)

   1. நீல நிறம்; blue colour.

   2. நீலசச்ாயம் ( ன்.);; blue dye

   3.  ப்ெபா ம் ல் ( ங்.);; a cloud which rains fire.

     [நீலம் + வண்ணம்.]

நீலவண்ணன்

நீலவண்ணன் nīlavaṇṇaṉ, ெப. (n.)

   1.  மால்;{Tirumål.}

   2. காரி; Saturn.

     [நீலம் + வண்ணன்.]

நீலவண்ணான்

 
 நீலவண்ணான் nīlavaṇṇāṉ, ெப. (n.)

   சாயக்காரன் ( ன்.);; dyer.

     [நீலம் + வண்ணம் + ஆன்.]

நீலவல்

 
 நீலவல்  nīlavalli, ெப. (n.)

   க ெநய்தல்; blue Indian water-lilly.

     [நீலம் + அல் .]

நீலவல் க் ழங்

 
 நீலவல் க் ழங்  nīlavallikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   நீல அல் க் ழங் ; bulb of nymphae stellata. (சா.அக.);.

     [நீல + அல்  +  ழங் .]

நீலவ தைல

 
 நீலவ தைல nīlavaḻudalai, ெப. (n.)

நீலக் கத்தரி பாரக்்க;see {nila-k-kattari}

     [நீலம் + வ தைல.]
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நீலவ ைண

 
 நீலவ ைண nīlavaḻuduṇai, ெப. (n.)

நீலக்கத்தரி ( ன்.); பாரக்்க;see {mia-katari}

     [நீலம் + வ ைண.]

நீல தானம்

நீல தானம் nīlavitāṉam, ெப. (n.)

   நீலப்பட்  ேமற்கட் ன்  நி த் ய பந்தல்; canopy.

     "நீல தானத்  நித் லப் ம்பந்தரக்் ழ்" ( லப். 1;49.);.

     [நீலம் +  தானம்.]

நீல மத்ைத

 
 நீல மத்ைத nīlavūmattai, ெப. (n.)

   ஊமத்ைத வைக; bule thorn-apple.

     [நீலம் + ஊமத்ைத.]

நீலேவ

 
 நீலேவ  nīlavēli, ெப. (n.)

நீலக்ெகா  ேவ  பாரக்்க;see {nila-k-kod-vés} (சா.அக.);.

     [நீலம் + ேவ .]

நீலன்

நீலன்1 nīlaṉ, ெப. (n.)

   1. காரி ( வா.);; Saturn

   2. ெகா யவன்; wicked person.

     "நிவரத்் யைவ ேவண்  ந்த நீல க்ேக"  (தா . பன்மாைல. 6.);.

   3.  ரங்  ரன் (கம்பரா. தாைன. 8.);; a monkey chief in Rama's army.

   4.  ைரவைக (அ வசா.);; a horse with particular marks.

   5. மாங்கனி வைக (இ.வ.);; a variety of mango.

 நீலன்2 nīlaṉ, ெப. (n.)

   1. க ங் ரங் ; blue black monkey.

   2.  ; blue vitriol.

   3. க  ெநல் ; blue black gooseberry. (சா. அக.);.

நீலம்→நீலன்.

நீலன்சம்பா

 
 நீலன்சம்பா nīlaṉcambā, ெப. (n.)

நீலஞ் சம்பா பாரக்்க;see {nilañ-jambā.}

     [நீலன் + சம்பா.]
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நீலா

 
 நீலா nīlā, ெப. (n.)

   அ ரி (சங்.அக.);; indigo plant.

நீலாங்கம்

நீலாங்கம் nīlāṅgam, ெப. (n.)

   1.   ; worm.

   2. மைலத் ேதள்; scorpion of the hills.

     [நீலம் + அங்கம்.]

நீலாங்

நீலாங்  nīlāṅgu, ெப. (n.)

நீலாங்கஙம், 1. (சங்.அக.); பாரக்்க;see {nīlārigam}

     [நீலாங்கம் → நீலாங் .]

நீலாஞ்சனக்கல்

 
 நீலாஞ்சனக்கல் nīlāñjaṉakkal, ெப. (n.)

   க ப் க்கல் ( ன்.);; sulphide of antimony.

     [நீலம்+அஞ்சனம்+கல்.]

நீலாஞ்சனம்

நீலாஞ்சனம் nīlāñjaṉam, ெப. (n.)

   1. நீலக் காரம் ( ன்.); பாரக்்க;see {nilakkaram.}

   2. நீலாஞ்சனக்கல் (யாழ்.அக.);;பாரக்்க;see{nlalapa-k-kal}

   3. கல் யம் (யாழ்.அக.);; a kind of lead.

     [நீலம்+அஞ்சனம்.]

நீலாஞ்சைன

 
 நீலாஞ்சைன nīlāñjaṉai, ெப. (n.)

    ன்னல் (யாழ்.அக.);; lightning.

     [நீலம்+அஞ்சைன.]

நீலாப் ரகம்

 
 நீலாப் ரகம் nīlāppiragam, ெப. (n.)

   க  மணல் (யாழ்.அக.);; fine black sand.

நீலாம்பரம்

 
 நீலாம்பரம் nīlāmbaram, ெப. (n.)

   ெச  வைக; dense-spiked blue nail dye.

     [நீலம் + அம்பரம்.]

நீலாம்பரன்

நீலாம்பரன் nīlāmbaraṉ, ெப. (n.)

   பலபத் ரன்; Balabhatra.

     "நீலாம்பர ம் ய ர நி பர ்யா ம்" (பாரத. அ சச்னன் ர.் 81.);.

     [நீலம்+அம்பரன்.]
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நீலாம்பரி

நீலாம்பரி nīlāmbari, ெப. (n.)

   1. ெச வைக; blue fox-tail nail dye.

   2. நீலாம் ரி (இ.வ.); பாரக்்க;see {niãmbur.}

     [நீலம் + அம்பரி.]

நீலாம்பல்

 
 நீலாம்பல் nīlāmbal, ெப. (n.)

நீேலாற்பலம் (இ.வ.); பாரக்்க;see {niðrbalam}

     [நீலம் + ஆம்பல்.]

நீலாம் சம்

 
 நீலாம் சம் nīlāmbusam, ெப. (n.)

நீேலாற் பலம் (சங்.அக.); பாரக்்க;see {micrbalam.}

     [நீலம் + அம் சம்.]

நீலாம் ரி

நீலாம் ரி1 nīlāmburi, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் பண் (யாழ்.அக.);; a kind of melody type.

     [நீலம் + அம் ரி.]

 நீலாம் ரி2 nīlāmburi, ெப. (n.)

   1. காசாங்கம்-காசா ன் ச லம்; the entire iron wood tree-memy, cylon edule.

   2. நில ; moon.

   3.நீலாம்பரி பாரக்்க;see {nilambari} (சா.அக.);.

நீலாம் ரியாள்

 
 நீலாம் ரியாள் nīlāmburiyāḷ, ெப. (n.)

   அலரி; oleander-nerium odorum.

     [நீலம் + அம் ரி + ஆள்.]

நீலார்கண்டம்

 
 நீலாரக்ண்டம் nīlārkaṇṭam, ெப. (n.)

   க ைம; black.

     [நீலம் + ஆர ்+ கண்டம்.]

நீலாரம்

 
 நீலாரம் nīlāram, ெப. (n.)

நீவாரம் பாரக்்க;see {nivāram} (சா. அக.);.
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நீ

நீ 1 nīli, ெப. (n.)

   நீலநிறத்ைத ைடேயாள், ெகாற்றைவ ன் ம ெபயர;் durga.

     "  நீ  மாலவற் ளங் ைள" ( லப். 12;68.);.

     "சங்கரி யந்தரி நீ  சடா " ( லப். 12;25.);.

     "நிைலக்களங் காணா நீ  ெயன்ேபாள்" ( லப். 23;159.);.

     [நீலம் → நீ ]

 நீ 2 nīli, ெப. (n.)

   1. க நிறம் ( ங்.);; black hue.

   2. ெகாற்றைவ ( ங்.);; Durgai.

   3. மைல மகள் ( ங்.);;{Parvati}

     "நீ ேயா ைன நாெடா  ம ச் த் " ( வப்.  ரபந். ேசாண. 55.);.

   4. ஒ  ெபண் ேபய்; afemale devil.

     "மா ெகா  பைழய ர ்நீ ெசய்த வஞ்சைனயால்" (ேசக் ழார.்  . 15.);.

   5. ெகா யவள் (இ.வ.);; wicked woman.

   6. அ ரி (நாம ப. 295.);; indigo plant.

   7. ேமகவண்ணப் ள்ள ம ேதான்  (l.);; western ghats blue nail dye.

   8. நீலாம்பரம் பாரக்்க;see {milambaram}

   9. க ெநாச்  (மைல.);; three-leaved chaste tree.

   10. பாம் ன் நச் ப் பற்க ெளான்  ( ன்.);; a poison fang of a snake.

   11.  ரி  (நாம ப.397.);; bule vitriol.

 நீ 3 nīli, ெப. (n.)

    ங்  நிைனக் ம் பசப் க் காரி; Wicked woman who feigns innocence.

அந்த நீ  ெசால்வைதக் ேகட் க் ெகாண்  என்ைனத ் ட் வதா? (பழ.);.

     [நீலம் → நீ ]

நீ க்கண்ணீர்

 
 நீ க்கண்ணீர ்nīlikkaṇṇīr, ெப. (n.)

   உண்ைமயான வ த்த ன் ப் ெபாய்யாக வ க் ம் கண்ணீர,் ேபா  வ த்தம்; insincere tears. crocodile 
tears.

தலாளி ன் நீ க்கண்ணீைரக் கண்  ெதா லாளிகள் ஏமாந்  டக் டா  எனக் ெதா ற்சங்கத் 
தைலவர ் ழங் னார.் (உ.வ.);.

     [நீ  + கண்ணீர.்]

நீ கற்பம்

 
 நீ கற்பம் nīligaṟpam, ெப. (n.)

   என் ம் மாறாஇளைமெசய் கற்ப ைக; a reluvenating drug taken for longevity. (சா.அக.);.

     [நீ  + கற்பம்.]
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நீ ைக

 
 நீ ைக nīligai, ெப. (n.)

   அ ரி (யாழ்.அக.);; Indigo plant.

நீ சம்

 
 நீ சம் nīlisam, ெப. (n.)

   பசைல; spinachportulaca qudrifida. (சா.அக.);.

நீ ஞ் ைக

 
 நீ ஞ் ைக nīliñjigai, ெப. (n.)

   ப ; cow. (சா.அக.);.

நீ த்தனம்

நீ த்தனம் nīlittaṉam, ெப. (n.)

   1. ெகா ைம (இ.வ.);; cruelty, wickedness, hard-heartedness.

   2. பாசாங் ; pretence.

   3. ெச க்  ( ன்.);; impudence.

     [நீ  + தனம்]

நீ தம்

நீ தம் nīlidam, ெப. (n.)

   நீலநிறமான ; that which is blue.

     "பரிமள நீ த ைட யாைட த்தாள் பாரத" (அ ச் னன்றவ. 158.);.

     [நீலம் + இதம்.]

நீ ம ந்

 
 நீ ம ந்  nīlimarundu, ெப. (n.)

   அ ரிச ்சாயம்; indigo dye-indigo fera. (சா.அக.);.

நீ யம்

 
 நீ யம் nīliyam, ெப. (n.)

   ம ேதான் ; fra grant nail dye-mindic-lawsonia alba. (சா.அக.);.

நீ யாவைர

 
 நீ யாவைர nīliyāvarai, ெப. (n.)

    ரத்  நீலாவைர; surat senna. (சா.அக.);.

நீ னி

 
 நீ னி nīliṉi, ெப. (n.)

   அ ரி (யாழ்.அக.);; indigo plant.

நீவரகம்

 
 நீவரகம் nīvaragam, ெப. (n.)

 dearth, tamine.
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நீவர கம்

 
 நீவர கம் nīvarasigam, ெப. (n.)

    ச் ப் ; spanish jasmin-jasminum grandflorum.

நீவார்

 
 நீவார ்nīvār, ெப. (n.)

நீவாரம் பாரக்்க. see {nivāram.} (சா.அக.);.

     [நீவாரம் → நீவார]்

நீவாரம்

நீவாரம் nīvāram, ெப. (n.)

    ளெநல் ( வா.);; wild rice.

     "நீவாரத்தாளினில்" (இர  அய . 15.);.

   2. ெசந் ைன ( .அ.);;İtalian millet.

நீவாரி

 
 நீவாரி nīvāri, ெப. (n.)

நீவாரம் பாரக்்க;see {nivāram}

     [நீவாரம் → நீவாளி.]

நீவான்

 
 நீவான் nīvāṉ, ெப. (n.)

    காமன் (அக.நி.);; SteerS man.

     [நா  → நீ  → நிவான்.]

நீ

நீ 1 nīvi, ெப. (n.)

   1. ெகாய்சகம் ( வா.);; ornamental plaiting in a saree hanging from the waist

   2. மகளிர ்ஆைட த் ம் ேபா  இைட ல் க் ம் ச் ; knot of a saree tied at the waist when dressing.

     "நீ  நிதம்ப ழத் யர"் (ெபரிய  ஆனாய. 2.);.

   3. ஆைட ( வா.);; cloth.

   4.  ; money or other valuables tied up in a cloth.

     "ஓங் ய நீ க் ைகக் ெகாட " ( வாலவா. 16. 11.);.

 நீ 2 nīvi, ெப. (n.)

   1.  ைடக்ைக; wiping.

   2. இற ; feather.

 நீ 3 nīvi, ெப. (n.)

   1. ெதரிநிைல ைனெயசச்ம்; an inf ending.

     "மாச  டர ் த னீ " ( .பா. 182.);.

   2.  ைல; saree

     "நீ ன் ந் ெநற் ங்கண் தல்" (கந்த . த த்.56.); (க .அக.);
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நீ யம்

நீ யம் nīviyam, ெப. (n.)

நீ  1, 3 ( டா.); பாரக்்க;see {nivi}

     [நீ  → நீ யம்]

நீ ர்

நீ ர ்nīvir, ெப. (n.)

    ன்னிைலப் ெபயர;் second person.

     "நீ ரிவண் வந்  க ம்" ( வரக. தா க. 28.); (க .அக.);.

 நீ ர ்nīvir, ெப. (n.)

நீங்கள் (நன். 287.);

 you.

க. நீ .

நீ (ஒ ைம); → நீ ர ்(பன்ைம);
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நீ

நீ 1 nīvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைகயாேல தட தல் தல்; to stroke, daub.

     "சாரல் ஆரம் வண் பட நீ " (நற். 259.);.

 நீ 2 nīvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ைக தல்; to cease, discontinue.

     "ஒ நீ  னநாைர க்ேகால்ெகாளந்தணர ் ெமா  நிைனவாரே்பால் எக்கரே்மல் 
இைறெகாள்ள" (க த். 126.);.

   2. கடத்தல்; to pass beyond, transgress.

     "எந்ைத ய ங்க  நீ " ( ஞ் ப்.20.);.

   3. அ த்தல் (அக.நி.);; to destroy.

   4. அ த்தல்; to break asunder, as a chain.

     " ன்னிய ெதாடர ்நீ " (க த்.15.);.

க. நீ .

 நீ 3 nīvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. தட க்ெகா த்தல்; to stroke, rub gently, handle softly.

     "தன்ைனப் றம்ப த்  நீவ" (க த். 51.);.

   2. ேகா தல்; to smooth by passing the fingers over.

     "ெபாம்ம ேலா  நீ  ேயாேன" ( ந். 379.);.

   3.  ைடத்தல்; to wipe off.

     "ஒண் த னீ வர ்காதலர"் (க த்.4);.

   4. பரப் தல்; to spread.

     "நீ நித் லம் பரத் ய ணக் வ" (ெபரிய .  க் ப். 6.);.

   5.  தல்; to daub, smear.

     "ந ஞ்சாந்  நீ ய ேகழ் ள ரகலத் " (ம ைரக். 493.);.

 நீ 4 nīvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ண் தல்; to propel;

 to raise, as the wick of a lamp.

 நீ 5 nīvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

 smooth out (the surface of a page);. to press (the pleats of a saree);.

த்தகத் ன் பக்கத்ைத நீ  ட் க்ெகாண்ேட ப ப்ப  லரின் பழக்கம். (உ.வ.);.
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நீழல்

நீழல்1 nīḻl, ெப. (n.)

நிழல் பாரக்்க;see {mial}

     "பல ைட நீழ ந் தன் ைடக் ழ்க் காண்பர"் ( றள், 1034.);.

     [நிழல் → நீழல்]

 நீழல்2 nīḻl, ெப. (n.)

   1. காற்  ( வா.);; wind.

   2.  ளிரத்டம், ஒளி ஒ க்கம், சாயல்; shade.

     "ஈசன் எந்ைத இைணய  நீழேல" ( ஞான. ேதவாரம்);.

     [நிழல் → நீழல்]

நீழலவர்

நீழலவர1் nīḻlavar, ெப. (n.)

   இரப்ேபாரக்் ெகல்லாம் ஈதலா ய தண்ணளி ைடேயார;் a kind hearted person.

     "பல ைட நீழ ம் தங் ைடக் ழ்க் காண்பர ்அல ைட நீழ லவர"் ( றள், 1034.);.

     [நிழல் → நீழல் → நீழலவர.்]

     [நிழல் → நிழல். நிழல் = ெவம்ைமக்  மாறான  ைம, தண்ணளி.]

 நீழலவர2் nīḻlavar, ெப. (n.)

 agriculturists as kind hearted.

     "நீழலவர ்என்ற  இரப்ேபாரக்் ெகல்லாம் ஈ ம் தண்ணளி பற் " ( றள், 1034, மர ைர.);.

     [நீழல் + அவர;் நிழல் =  ைம நிழல் → நிழல்.]

நீ

 
 நீ  nīḻi, ெப. (n.)

   மரமஞ்சள்; tree turmericcoscinium fenestratum. (சா.அக.);.

நீைழ

நீைழ1 nīḻai, ெப. (n.)

   ஒளி; light, lusture.

     "நீைழ யாண்மலர"் (அரிசமய.  லேச. 5.);.

 நீைழ2 nīḻai, ெப. (n.)

நீைள1 (கயாகரம்); பாரக்்க;see {nilai}
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நீள்

நீள்1 nīḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   1. நீ  பாரக்்க;see {nidu.}

   2. ெப ைமயாதல்; to be great.

     "நீள்கழற் கன்  ெசய்வாம்" (கந்த . கட ள்வா. 2.);.

   3. ஒ தல் ( வா.);; to run.

ம. நீ க, நீள, நீெள, நீளேவ.

ல் (நீட் க்க த் ேவர)்; → ெநல்

ெநள் → ெந ழ் → ெந ள் → நிகள் → நீள்.

 நீள்2 nīḷ, ெப. (n.)

   1. நீளம் ( ன்.);; length. extension, elongation.

   2. ெந ங்காலம்; long time, duration.

நீ ங்காய் (க த். 131.);.

   3. உயரம் ( ன்.);; height, tallness, loftness.

   4. ஆழம்; depth.

     "நீணிைலக் வல்" (கல்லா. 12.);.

   5. ஒளி ( ன்.);; light, ustre.

   6. ஒ ங்  (ச .);; order, series, row.

   ெத. நீ  (உட ப் க்கைள நீட் தல்);;   ேகாத, நீர,் நீன்;   நீட் (நீ தல்);; ட நீர ்(நீட் தல்,  ரித்தல்);.

     [ெந ள் → நிகள் → நீள்.]

நீள்ேகாளம்

 
 நீள்ேகாளம் nīḷāḷam, ெப. (n.)

    டை்ட வ வமான ேகாளம் ( ன்.);; spheroid.

     [நீள் + ேகாளம்]

நீள்சைடயான்

 
 நீள்சைடயான் nīḷcaḍaiyāṉ, ெப. (n.)

   ெகான்ைற; Indian laburhnum.

     [நீள் + சைடயாள்.]

நீள்சைடேயான்

நீள்சைடேயான்1 nīḷcaḍaiyōṉ, ெப. (n.)

நீளசச்ம் பாரக்்க;see {miaccam} (சா.அக.);.

     [நீள் + சைடேயான்.]

 நீள்சைடேயான்2 nīḷcaḍaiyōṉ, ெப. (n.)

   1.  வெப மான்;{Sivan,} as having long matted locks.

   2. சரக்ெகான்ைற (மைல.);; Indian laburnum.

     [நீள் + சைடேயான்.]
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நீள்ச ரம்

 
 நீள்ச ரம் nīḷcaduram, ெப. (n.)

   ெசவ்வகம்; rectangle.

     [நீள் + ச ரம்.]

நீள் கழ்

நீள் கழ் nīḷpugaḻ, ெப. (n.)

   ெபான்றா  நிற் ம் கழ்; a great virture.

     "நிலவைர நீள் கழ் ஆற் ன் லவைரப் ேபாற்றா  த்ேத ல " ( றள், 234.);.

நீள்ைமஅள

 
 நீள்ைமஅள  nīḷmaiaḷavi, ெப. (n.)

   நீளத்ைத அள ம் க ; extenso meter.

     [நீள்ைம + அள .]

நீள்வட்டம்

 
 நீள்வட்டம் nīḷvaṭṭam, ெப. (n.)

    டை்ட வ வம்; ellipse.

     'நில லகம் க ரவைன நீள்வட்டப் பாைத ல் ற்  வ ற ' (உ.வ.);

நீள

நீள nīḷa, ெப. அ. (adj.)

   1. ெந ந்ெதாைலவாக; to a great length or distance.

   2. ெந ங்காலமாக; all along.

     "நீளநிைனந்த ேய ைம நித்த ங் ைகெதா ேதன்" (ேதவா. 825, 1.);.

   3.   ெதாைல ல் (இ.வ.);; at a great distance.

     [நீள் → நீள.]

நீளக்க

 
 நீளக்க nīḷakka, ெப. அ (adj.)

நீள பாரக்்க;see {nila}

     [நீள் → நீள → நீளக்க.]

நீளங்கைட

 
 நீளங்கைட nīḷaṅgaḍai, ெப. (n.)

   நாடெ்சல் ைக (யாழ். அக.);; delay, procrastination.

     [நீளம் + கைட.]

நீளசச்ம்

 
 நீளசச்ம் nīḷaccam, ெப. (n.)

   ெகான்ைற; cassia-cassia fistula. (சா.அக.);.
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நீளத் ல் -தல்

நீளத் ல் -தல் nīḷaddilviḍudal,    17 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. காலநீட் த்தல்; to protract delay.

   2. ெவ ம் ேபச் ப் ேப க்காலத்ைதக் கடத் தல்; to put off with empty words.

   3. ேவண் ெமன்ேற றக் கணிப்  ெசய்தல்; to neglect intentionally.

     [நீள் → நீளம் → நீளத் ல் +  -,]

நீளத் ேல ேபா-தல்

நீளத் ேல ேபா-தல் nīḷattilēpōtal,    8. ெச. . . (v.i.)

   1. நீளவாட்டமாய்ச ்ெசல் தல்; to go lengthwise.

   2. தாழ்ச் யாதல் ( ன்.);; to be protracted;

 to be put off.

     [நீள் → நீளம் → நீளத் ேல + ேபா-,]

நீளப் ச்

 
 நீளப் ச்  nīḷappūcci, ெப. (n.)

   வ ற் ப் ச் வைக ( ன்.);; tapeworm, as being long.

     [நீளம் +  ச் .]

நீளம்

நீளம்1 nīḷam, ெப. (n.)

   1. ெந ைம; extension, length.

     "நீளம் ெப ங் கண்கேள" ( க்ேகா. 109.);.

   2. ெதாைல  ( ங்.);; distance remoteness.

     'ைகயானீளமாப் ைடப்ப' ( வக. 2248.);.

   3. தாழ்ச்  ( ன்.);; delay, procrastination.

க. நீள. ம. நீளம்.

     [நீள் → நீளம்.]

     [ ல் → நீட் க்க த் ேவர.்  ல் → ெநல் → ெநள் → ெந ழ் → ெந ள்→ நிகள் → நீள் → நீளம் = நீண்  
ெசல்வ .]

 நீளம்2 nīḷam, ெப. (n.)

   பறைவக் ; bird's nest.

     "நீள நீங் ய பறைவ ன் ண் ற நி ரந்் தான்" (கம்பரா. கவந். 40.);.

நீளம்தாண் தல்

 
 நீளம்தாண் தல் nīḷamdāṇṭudal, ெப. (n.)

 long jump.

     [நீளம் + தாண் தல்.]

நீளமல் ைக

 
 நீளமல் ைக nīḷamalligai, ெப. (n.)

   மல் ைக (இ.வ.);; Arabian jasmine.

     [நீளம் + மல் ைக.]
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நீளமாக

 
 நீளமாக nīḷamāka, ெப.அ. (adj.)

   இயல்பான நீளத்ைத ட அ கமாக; long.

நீளமான பாைத (உ.வ.);. க  நீளமாக இ க் ற . (உ..வ.);.

     [நீளம் → நீளமாக.]

நீளைல

 
 நீளைல nīḷalai, ெப. (n.)

   ெந ந்ெதாைல  வைர ெதரி ம் ஒளியைல; long distance wave.

வப்  நிறம் நீளைலையக் ெகாண்டதால் ேபாக் வரத்  ளக் களில் நி த் ங் யாக அந்நிறம் 
ெகாண்ட ளக் கள் பயன்ப த்தப்ப ன்றன. (உ.வ.);.

     [நீள் + அைல.]

நீளவா

 
 நீளவா  nīḷavāṭu, ெப. (n.)

   ெந ம்ேபாக்  (இ.வ.);; lengthwise direction.

     [நீளம் + வா .

   மா  → வா .] ஒ.ேநா;தைலமா

நீளாேத

 
 நீளாேத  nīḷātēvi, ெப. (n.)

    மால் ேத ய ெளா த்  (அ . ந்.);; a wite of {Tirumā.}
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நீளி

நீளி1 nīḷittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1. நீ தல் ( ன்.);; to be lengthened, extended.

   2.ெந ங்கால த்தல்; to be long as time or life;

 to be prolonged;

 to last long endure.

   3. கணங் தல்; to be protracted delayed

க. நீள்.

     [நீள் → நீளி-,]

 நீளி2 nīḷi, ெப. (n.)

   1. ெந யவன் ( ன்.);; tall person.

   2. ெந ய ; that which is long, lofty.

     "நிணம்பைசெகாண்ட நீளி ெந ம்பல்" (ெப ங். இலாவாண. 8, 108.);.

     [நீள் → நீளி.]

 நீளி3 nīḷi, ெப. (n.)

   1. நீளத்ைத ைடய ; that which is long.

     'ெந ந்த  நீளிகள்' (கந்த . அக் னி கா.104.);.

   2. ெதரிநிைல ைனப்ப  (க .அக.);; verbal part.

     [நீள் → நீளி.]

நீளிைட

நீளிைட nīḷiḍai, ெப. (n.)

   1. ெந ந்ெதாைல ; long distance.

     "இன்ப நீளிைடப் பயக் ம்" (கல்லா. 2.);.

   2. ெந யவ ; long way.

     "நீளிைடச ்ெசல்" (க த். 10.);.

   3. கா ; jungle tract.

     "நீளிைட ம ங் ன்" ( லப். 13;

   12, அ ம்.).

     [நீள் → நீளிைட.]

நீளிைடயத்தம்

நீளிைடயத்தம் nīḷiḍaiyattam, ெப. (n.)

   நீண்டெந ; a long distance.

     "ேதா ம் அ ம் நா ம் ெசன்ெறன நீளிைட அத்தம் ேநாக்  வாள் அற் க் கண் ங் காட் த் 
ெதளி ன ெவள்னீத் " (நற். 397.);.

     [நீள் + இைட + அத்தம்.]

நீளிப்

 
 நீளிப்  nīḷippu, ெப. (n.)

   நீ ைக ( ன்.);; prolongation.

     [நீள் → நீளிப் .]
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நீளியசாைர

 
 நீளியசாைர nīḷiyacārai, ெப. (n.)

   கானகக்கல் (யாழ்.அக.);; a kind of metallic ore.

     [நீளிய + காைர.]

நீளிய

நீளிய  nīḷiyadu, ெப. (n.)

   1. நீண்ட  ( ன்.);; that which is long.

   2. நீக்கமற நிைறந் ப்ப ; that which is omnipresent.

     "கால ஞ்  நீளியதல்ல" (ஞானவா.  ைல. 32.);.

     [நீள் → நீளிய .]

நீளியன்

 
 நீளியன் nīḷiyaṉ, ெப. (n.)

   ெந யவன் (யாழ்.அக.);; tall man.

     [நீள் → நீளியன்.]

நீ ைம

 
 நீ ைம nīḷumai, ெப. (n.)

   உைடயாமல் கம் களாக இ க்கப்ப ம் ஆற்றல்; ductility.

     [நீள் → நீ ைம.]

நீெளட்

 
 நீெளட்  nīḷeṭṭu, ெப. (n.)

   ேத யப்பைட மாணவர ்ப ற்  ஏவல்க ள் ஒன் ; one of the command in N.C.C., step out.

     [நீள் + எட் .]

நீள் → நீளம் → நீளமாக எ  → எட்  = கா ன் எ ப் , அ ைவப் .

எட்  என்ப  கா ன் எ ப்ைப ம் அ ைவப்ைப ம் க் ம்.  ைரவாய் நடத்தற்ேக தைல எட்  
நடெவன் ம், நாெலட் ல் ெசன் வாெவன் ம், ஒெரட் ல் ஒ வா என் ம் வழங் வைதக் காணலாம்.

நீெளரி

நீெளரி nīḷeri, ெப. (n.)

   1. ெப ெந ப் ; great fire. conflagration.

     "நீணகர ்நீெளரி ைவத்த ளாெயன் " ( வ். இயற்.  த். 92.);.

   2.  ெவப்பம்; extreme heat.

     "க ரெ்தற நீெளரி பரந்த ெந ந்தா ளியாத் " (அகநா.51.);.

     [நீள் + எரி.]
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நீைள

நீைள1 nīḷai, ெப. (n.)

   காற்  ( ங்.);; wind.

     [நீள் + ஐ.]

     [ ல் - நீட் க்க த் ேவர.்  ல் → ெநல் → ெநள் → ெந ழ் → ெந ள் → நிகள் → நீள். நீள் → நீைள 
(நீண்  இயங் வ );.]

 நீைள2 nīḷai, ெப. (n.)

நீளேத  பாரக்்க;see {◌ாladevi}

     "நீைளக்  மணவாள ரா சல்" (அஷ்டப்.  ரங்கநாயக. 9.);.

     [நீள் → நீைள.]

நீற்கண்டன்

 
 நீற்கண்டன் nīṟkaṇṭaṉ, ெப. (n.)

நீலகண்டன் பாரக்்க;see {nila-kandan}

     [நீலகண்டன் → நீற்கண்டன்]

நீலம் என்ற ெசால் அம் ஈ  ெகட்  நீல் என நின்

     'ல்' ,

     'ற்' ஆ ற்

நீற் ப் ைழ

 
 நீற் ப் ைழ nīṟpuppiḻai, ெப. (n.)

   எரி ெபா ள் எசச்ம், ஆ யாக்கத் ல் சச்ம்; residual error. கன்ெனய் (ெபட்ேரா யம்);

ரிதெ்த ப் ன்ேபா  நீற் ப் ைழயாக தார ் ைடக் ற . (உ.வ.);.

     [நீற்  +  ைழ.]

நீற்ற

 
 நீற்ற  nīṟṟamudu, ெப. (n.)

 lime used With betel.

     [நீ  + அ .]

ண்ணாம் க் கல்ைலச ்கட்  நீறாக் ச ் ண்ணாம்பாக் வர ்உண்ணத் த வன அைனத்ைத ம் அ  
ெதன அைழப்ப  மா யர ்வழக் . அவ் வைக ல் ண்ணாம்  நீ ம் அ ெதனப் பட்ட .

நீற்றைற

நீற்றைற nīṟṟaṟai, ெப. (n.)

    ண்ணாம் க் காளவாய்; lime kiln.

     "நீற்றைற… மலரப்் ெபாய்ைகயாக" (  ர ங்.  . 9.);.

     [நீ  → நீற்  + அைற.]
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நீற்

நீற் 1 nīṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நீறச ்ெசய்தல்; to slake, as lime.

   2. ெபா யாக் தல் ( ன்.);; to reduce to ashes or powder.

   3. கனிமங்கைளப் பற்பமாக் தல்; to calcine, as metals;

 to Calcinate.

ம. நீற் க.

     [நீ  → நீற்  + தல்.]

நீற் தல்

நீற் தல்2 nīṟṟudal, ெப. (n.)

   உலரத்் தல், சாம்பலாக் தல், ெபா யாக் தல்; calcinations.

ண்ணாம் க் கல் ந் ம் கடல் ப் களி ந் ம் நீற் தல் ைற ேலேய ண்ணாம் ப்ெபா  
ெபறப்ப ற . (உ.வ.);.

     [நீ  → நீற் ]

நீற் க் ட்டான்

 
 நீற் க் ட்டான் nīṟṟukkuṭṭāṉ, ெப. (n.)

கள்ளிறக் ேவான் பயன்ப த் ம் ய

    ண்ணாம்  (யாழ்ப்.);; the small lime basket of a toddy drawer

     [நீ  → நீற்  +  ட்டான்.]

நீற் க்ேகா ல்

நீற் க்ேகா ல் nīṟṟukāyil, ெப. (n.)

    நீற் ப்ைப; bag for sacred ashes.

     "நீற் க்ேகா  ணீற்ைற ெமன்கரத்தள்ளி" ( வாலவா. 37, 57.);.

     [நி  → நீற்  + ேகா ல்.]

நீற் ண்ட ைம

 
 நீற் ண்ட ைம nīṟṟuṇṭavūmai, ெப. (n.)

    டை்ட; egg. (சா.அக.);.

நீற் ண்ைட

நீற் ண்ைட1 nīṟṟuṇṭai, ெப. (n.)

நீற் ண்ைட பாரக்்க;see {mirய-பபndal}

     [நீ  → நீற்  + உ ண்ைட.]

உ ண்ைட → உண்ைட (ெகாசை்ச.);

 நீற் ண்ைட2 nīṟṟuṇṭai, ெப. (n.)

நீற் ண்ட ைம பாரக்்க;see {mirunda-imal} (சா.அக.);.

நீற் ப்பாகம்

 
 நீற் ப்பாகம் nīṟṟuppākam, ெப. (n.)

நீர ்ேசாற் த் தண்ணீர ்பாரக்்க;see {mirru-ttaրոir}

     [நீரப்்பாகம் → நீற் ப்பாகம்.]
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நீற் ப் சணி

 
 நீற் ப் சணி nīṟṟuppūcaṇi, ெப. (n.)

   க யாணப் சணி; ash pumpkin or ash gourd-benincasa cerifera. (சா.அக.);.

     [நி  → நிற்  +  சணி. நி  → சாம்பல்.]

நீற் ப் சணிக் ழம்

 
 நீற் ப் சணிக் ழம்  nīṟṟuppūcaṇikkuḻmbu, ெப. (n.)

   கல்யாணப் சணி ெநய்; a medicinal ghee, prepared with ash pumpkin as chief ingrediant. (சா. அக.);.

     [நீற்  +  சணி +  ழம் .]

நீற் ப்ெபட்

நீற் ப்ெபட் 1 nīṟṟuppeṭṭi, ெப. (n.)

   1.  ட் ம் ெபட் ; basket in which the {pittu} pastry is cooked.

   2. எண்ெண ற் ங் ைட; a kind of basket in which the powdered mahwa or Other Seeds are kept while extracting 
oil.

     [நீ  + ெபட் .]

 நீற் ப்ெபட் 2 nīṟṟuppeṭṭi, ெப. (n.)

    நீ  ைவக் ம் ெபட் ; casket of sacred ashes.

     [நீ  + ெபட் .]

நீற் மானம்

நீற் மானம் nīṟṟumāṉam, ெப. (n.)

    ட ைக; calcination.

     "  த்  நீற் மானம் ரிய ேநர ேவன்" (பஞ்ச. க. 848.);.

     [நீ  → நீற்  + மானம்.]

நீற் ண்

நீற் ண்  nīṟṟumuṇṭi, ெப. (n.)

    நீ  அணிந்தவன்-ள் ( வாலவா. 13, 14, உைர.);; one who wears marks of Sacred ashes.

     [நீ  → நீற்  +  ண் .]

நீற் ண்ைட

 
 நீற் ண்ைட nīṟṟuruṇṭai, ெப. (n.)

    நீற் க்காக உ ட்  ைவக் ம் சாணி ண்ைட; cow dung ball for preparing sacred ashes.

நீ  → நீற்  + உ  ண்  ைட → நீற் ண்ைட.]

நீற -த்தல்

நீற -த்தல் nīṟaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ண்ணாம்  நீற் ல் ேதாய்த்த க ற் னால் ேகா  ேபா தல் (யாழ்.அக.);; to draw ornament figures on 
floor with a rope soaked in lime-water.

     [நீ  + அ -,]

நீறணிகட ள்

 
 நீறணிகட ள் nīṟaṇigaḍavuḷ, ெப. (n.)

நீறா  ( ங்.); பாரக்்க;see {nifāgi}

     [நீ  + அணி + கட ள்.]
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நீறணிந்ேதான்

 
 நீறணிந்ேதான் nīṟaṇindōṉ, ெப. (n.)

நீறா  ( டா.); பாரக்்க;see {nirādī}

     [நீ  + அணிந்ேதான்.]

நீறா -தல்

நீறா -தல் nīṟākudal,    7 ெச. . . (v.i.)

   சாம்பலாய்ப் ேபாதல்; to be burnt to ashes.

     "அ ரரக்ைள நீறா ம் ப யாக நி த் ப் ( வ்.  வாய். 4, 8, 1.);.

     [நீ  + ஆ -,]

நீறா

நீறா  nīṟāṭi, ெப. (n.)

    வன்; sivan, as wearing sacred ashes.

     "நீறா  தான்காண மாட்டாத" ( வ். இயற். நான் க. 27.);.

ம வ. நீறணிகட ள், நீறணிந்ேதான், நீ .

     [நி  + ஆ .]

நீறா

நீறா 1 nīṟāṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெபா யாக் தல் ( ன்.);; to reduce to ashes, bring to ruin.

     [நி  + ஆ -,]

 நீறா 2 nīṟāṭudal,    7 ெச. . . (v.i.)

   1. 

   நீறணிதல்; to be smear one self with sacred ashes.

   2.   ப தல்; to be covered with dust.

     [நி  + ஆ -,]
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நீ

நீ 1 nīṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  ண்ணமாதல்; to become slaked, as lime.

   2.  ரணமாதல்; to be turned to ashes or calcined, as metals or stones.

     "நீ யநீ " (தணிைகப் . நாரத. 41.);.

   3. அ தல்; to perish, to be ruined.

     " ணி ெச ம் ைனக ணீற" ( நாயக . ைந . 3.);.

ம. நீ க

     [ ல் → நீள் → நீல் → நீர ்→ நி .]

 நீ 2 nīṟu, ெப. (n.)

   1. சாம்பல்; ashes, dross of any substance after it has been burnt.

     "ெபாற்பாவாய் நீறாய் நிலத்  ளியேரா" (நால , 266.);.

   2.  நீ ; sacred ashes.

     "மந் ரமாவ  நீ " (ேதவா. 857.);.

   3.  ; dust.

     "அ  கள ப்ப நீறடங்  ெத ன்" ( பாண். 201.);.

   4. நீற் ன ண்ணாம் ; slaked line.

   ம., க., ெக. நீ ;   பர.் நித்;ேகாண். நீர்

     [ ல் → நீள் → நீல் → நிர ்→ நீ ]

நீ ண்

நீ ண்  nīṟuṇṭi, ெப. (n.)

   1. தண்ணீர்

    ட்டான்; Water root-asparagus recemosus.

   2. நன்னாரி ேவர;் root of sarsaparilla

     [நீ  + உண் .]

நீ தரிக் ம் தன் ழைம

 
 நீ தரிக் ம் தன் ழைம nīṟudarikkumbudaṉkiḻmai, ெப. (n.)

   சாம்பல ப் ெப நாள் (யாழ்ப்.);; ash wednesday.

     [நீ  தரிக் ம் +  தன் ழைம.]

தன் என்பதற்  அ வன் என்ப  த ழ்.

நீ தரித்தெநற்

 
 நீ தரித்தெநற்  nīṟudariddaneṟṟi, ெப. (n.)

    நீறணிந்த ெநற் ; forehead with mark of sacred ash.

     [நீ  + தரித்த + ெநற் .]
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நீ -த்தல்

நீ -த்தல் nīṟupūttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. நன்றாய் நீ தல்; to be slaked, as lime.

ண்ணாம்  நீ  த் க் ற  (உ.வ.);.

   2. சாம்பனிறம் த்தல்; to be covered with dirt, ashy coating.

   3. உட ல் அ க் ப் ப தல் ( ன்.);; to be covered with dirt, as the body.

     [நீ  +  -,]

நீ

நீ  nīṟupūci, ெப. (n.)

   1. நீறா  பாரக்்க see {mirad}

   2. அ கசமயத்தவரா ந்  வனியரான ேவளாளவைக னர;் a sect of {vélalas} belived to be converts 
from Jainisim.

   3.  வதெ்தாண்டர;் canonized {Šaiva Saint.}

     [நீ  +  .]

நீ த்தெந ப்

நீ த்தெந ப் 1 nīṟupūttaneruppu, ெப. (n.)

   சாம்பல் ப ந்த கடை்டத் தணல்; live embers covered with ashes.

 நீ த்தெந ப் 1 nīṟupūttaneruppu, ெப. (n.)

    னங் காட்டாதான் (ேப.வ.);; person who conceals his anger.

     [நீ த்த + ெந ப் .]

னத்ைதக் கன ம் ெந ப் க்  உவைமயாக ம், அச் னத்ைதயடக் யா ந் தன்ைமக்  
நீ த்தைல உவைமயாக ம் ெகாள்க.

நீன்ைம

நீன்ைம nīṉmai, ெப. (n.)

   நீலநிறம்; blue colour.

     "நீன்ைம ேமனியன்" (ேச .  ம.1.);.

நீனிறம்

நீனிறம் nīṉiṟam, ெப. (n.)

   நீலநிறம்; blue;

 blue-black;

 purple,

     "நீனிற ேவாரி பாய்ந்ெதன" (மைலப . 524.);.

     "வயச் றா எ ந்த ண்தணிந் ெதந்ைத ம் நீனிறப் ெப ங்கடல் க்கனன்" ( ந். 209.);.

     [நீல் + நிறம்.]

நீனிறமஞ்ைஞ

நீனிறமஞ்ைஞ nīṉiṟamaññai, ெப. (n.)

   நீலநிறம ல்; peacock.

     "கானக்ேகா  நீனிற மஞ்ைஞ ம்" ( லப். 12;34.);.

     [நீல + நிறம் + மஞ்ைஞ.]

நீனிறவண்ணன்

நீனிறவண்ணன் nīṉiṟavaṇṇaṉ, ெப. (n.)

    மால்;{Tirumal,}

     "அவ ைடய நகர ற் ெசன்ற நிலங்கடந்த நீனிற வண்ணன் டங் ெகாண்டா ய டக் த் ம்" 
( லப். 6;55, உைர.);.

     [நீல + நிறம் + வண்ணன்.]
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நீனிற யலகம்

நீனிற யலகம் nīṉiṟaviyalagam, ெப. (n.)

   நீலப்பரப்பா ய கடல் (ஐங் . 401.);; sea. ocean, as the blue expanse.

     [நீனிறம் +  யலகம்.]

நீனிறட ைன

நீனிறட ைன nīṉiṟaḍaviṉai, ெப. (n.)

   கரி  (பாவசெ்சயல்);; sinful deeds.

     "நீனிற ைன  னீங் " ( வக. 947.);.

     [நீல் + நிறம் +  ைன.]

நத்ைதச் ண்ணாம்

 நத்ைதச் ண்ணாம்  nattaiccuṇṇāmbu, ெப. (n.)

   நத்ைதேயாடை்ட நீற் ச ்ெசய்த ண்ணாம் ; shell-lime.

ம வ:  ளிஞ் ல் கண்ணாம் .

     [நத்ைத +  ண்ணாம் .]

நத்ைதச் ரி

நத்ைதச் ரி nattaiccūri, ெப. (n.)

ெச வைக (மைல);: 

 bristly button weed, Spermacoce hispida,

ம வ, நத்ைதச் ண் ,  ட்டான்.

இதன் ேவைர நத்ைதக் ட் ல் காண் க்க, ஒ  ரியைனப் ேபால் இரண்டாக வாய் ளந் காட் ம். 
'நத்ைதச ் ரி நா  எைதச ்ெசான்னா ம் ேகட் ம்' (பழ);.

மாெப ம் ஆற்றல் ெபா ந் ய இசெ்ச  பற்  சா.அ.க.  வ  வ மா :

ய ேதாற்ற ள்ள இசெ்ச ன்,  ங்ெகாத் கள் ஒவ்ெவான் ம் 5 அல்ல  6  க்கள் மல ம். இம் 
மலரக்ள் ெவண்ைம அல்ல  நீல நிறத்தன. இச ்ெச ன் காய்கள் க கப்பானைவ. ச ரமான 
ேதாற்றத்ைத ைடய நத்ைதச் ரி ன் ைதகள் ஆண்ைமப்ெப க்கத் ற்  உகந்தைவ. 
அரத்தப்ேபாக்ைக அகற் , அரத்த லத்ைதக் ணமாக் ம் அரிய . இைளத்த உடம்ைப 
வளரப்்ப ல், நத்ைத ரி ைதகள் ஈ  இைண ல்லாதைவ. இவ் ைதகள் நன்னாரிையப் ேபால், 
அரத்தத்ைதத் ய்ைமப்ப த் ம் றன் க்கைவ.

உடம் ள்ள அைனத்  ேநாய்க க் ம் நத்ைதச் ரி ன் க க் நீர ்( யாழம்); ைககண்ட ம ந் . 
அக் க க் நீர ்உடம் ற்  உகந்த .  ராத பைழய ேநா ன் தாக்கத்ைதப் ப ப்ப யாகக் ைறக் ம். 

நத்ைதத் ராளி

 
 நத்ைதத் ராளி nattaittirāḷi, ெப. (n.)

கம்பங் ெகால்ைல ல் வள ம், ஒ  வைகக் ைர:

 a kind of garden, or vegetable greens found grown in millet fields.

நத்ைதப்ப வன்

 
 நத்ைதப்ப வன் nattaippaḍuvaṉ, ெப. (n.)

   கண்ணி ண்டாம் கட்  (யாழ்ப்);; boil in the eye. a kind of sty.

     [நத்ைத + ப வன்.]

கண்ணிைம ல் ேதான் ய கட் . அைச ல் நத்ைதேபால் கண்ணில் ப வதால், வந்த ெபயெரன்  
ெகாள்ளலாம்.

இந்ேநாய் பற்  சா.அ.க.  வ  நத்ைதக்  ேபால் கண் ல் உண்டா ம் ண்கட் . 
இக்கட் ன் வ  யால், தைலக் த்  வ ,  வத் ல் ைள எ ம்பல். கண் பாரை்வ ைறகல் 

தலான ேநாய்கள் ஏற்ப ம்.

1582

www.valluvarvallalarvattam.com 12664 of 19068.



நத்ைதப்பால்

 
 நத்ைதப்பால் nattaippāl, ெப. (n.)

   நத்ைத ன் உட ள்ள நீர;் water contents in snail's body.

     [நத்ைத + பால்.]

நத்ைத ப்

 
 நத்ைத ப்  nattaiyuppu, ெப. (n.)

   உப் வைகப்  ெளான் ; a kind of salt.

நத்ைதேயாட் க்கம்

 
 நத்ைதேயாட் க்கம்  nattaiyōṭṭukkambu, ெப. (n.)

உடக்ா ள்ளி க் ம் நத்ைத ேயாடை்டப் ேபான்றேதார ்எ ம்

 a bone of the internal ear having a conic cavity and resembling the snail shell.

     [நத்ைத + ஒ  + கம் ]

நத்ைதேயாட்ெட ம்

 
 நத்ைதேயாடெ்ட ம்  nattaiyōṭṭelumbu, ெப. (n.)

நத்ைதேயாட் க்கம்  பாரக்்க;see nattai-y-Öttu-k-kambu.

     [நத்ைதேயா  + எ ம் .]

நத்ைதேயா

 
 நத்ைதேயா  nattaiyōṭu, ெப. (n.)

நத்ைத தன் ல் மந்  ெசன்  வா ம் ஒ ,

 Snail - house.

     [நத்ைத +ஒ .]

நத்ைதவரி

 
 நத்ைதவரி nattaivari, ெப. (n.)

   நத்ைத தன  எச் லால் ஏற்ப த் ம் ேகா ; mark drawn by snail with its saliva.

     [நத்ைத + வரி]

நத்ைதேவகம்

 
 நத்ைதேவகம் nattaivēkam, ெப. (n.)

மந்தம், dead slow,

     'கந்தன் நத்ைதேவகத் ல் ப த்ததால் ேதர் ல் ேதால் யைடந்தான்' (உ.வ.);.

     [நத்ைத + ேவகம்.]

க ம் ெம வாகப் பணியாற் ைக.
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ந -த்தல்

ந -த்தல்1 naduddal,    4 ெச. ன்றா. . (v.t.)

   1. அ த்தல் ( வா.);; to extinguish, quench.

நாற்கட  ேம  ந ப்ப ய க்காற் கன ேனாைத" (கந்த . சத கன்வ.4);.

   2. மைறத்தல் ( ன்.);; to eclipse, as rays.

   3. ெக த்தல் (யாழ்.அக);; to destroy.

     [ெநாள் → ெநா  → ந -]

 ந -த்தல்2 naduddal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ைகத்தல் (யாழ். அக.);; to be in a perplexed state.

     [  → ந -]

நந்த

 
 நந்த nanda,  a particle of Comparision.

நந்தகம்

நந்தகம் nandagam, ெப. (n.)

   1. வாள் (யாழ்.அக.);; sword.

   2.  மா ன் வாள்; sword of Tirumal.

நந்தகன்

 
 நந்தகன் nandagaṉ, ெப. (n.)

நந்தேகாபன். (யாழ். அக.); பாரக்்க;see nanda-gõbaŋ

     [நந்தேகாபன் → நந்தேகான்→ நந்தகன்.]

நந்தகாரி

 
 நந்தகாரி nandakāri, ெப. (n.)

ேதக்  ( . அ.); பாரக்்க;see Širu-tékku.

நந்த

 
 நந்த  nandagi, ெப. (n.)

ப்  (யாழ்.அக.);

 long pepper,

     [நந் → நந்த .]

உடல் ேநாய் ரந்்   நலம் நல் ம் தன்ைம ள்ள ப் .

நந்தபாலம்
நந்தபாலம் nandapālam, ெப. (n.)

   பண் இராக);வைக (பரத ராக. பக் 103);; a specific melody-type.
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நந்தம்

நந்தம்1 nandam, ெப. (n.)

   1. சங் ; conch.

   2. மான்மணத்  ( .அ.);: 

 musk.

   3. காக்ைக ( ன்);; crow.

   4. ெப யற்  (இலக்.அக);; strenuous effort.

   5. ெதாண் (ஒன்ப ); மணிகளிெலான் ; one of the nine precious stoneՏ.

     [நந் → நந்தம்]

நந்  = ெமல் ய சைத ள்ள நீ ரி. அ  இ க் ம் சங் .

 நந்தம்2 nandam, ெப. (n.)

   1.  ேபரன  க லத் ள் ஒன் .

 a treasure of kuberan, one of nava-nidi.

   2.  ன் ; indian beech tree.

   3. எ க் ; madar plant.

     [நந்  → நந்தம்.]

 நந்தம்3 nandam, ெப. (n.)

   1. நாரத்ைத ( ன்.);

 bitter orange.

   2. கடார நாரத்ைத; bigarade orange.

   3. வாைழ; plantain tree.

     [நந்  → நந்தம்.]

நந்தமாம

 
 நந்தமாம  nandamāmadi, ெப. (n.)

    ர ன் நகம்; nail of the finger or toe.

வள ம் ெப நில  ேபான்ற வ வைமப்  உவைமப்ெபா ளில் வந் ள்ள . வளரந்்  வ ம் நகப்ப , 
நிலைவெயாத்  வளரந்்  கழ்ந்த தன்ைமையக் த்  வழங் யெதனலாம்.

நந்தமாலம்

 
 நந்தமாலம் nandamālam, ெப. (n.)

நத்தமாலம் (சங்.அக.); பாரக்்க;see natta-mălam.
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நந்தல்

நந்தல்1 nandal, ெப. (n.)

   1. அ , ேக  ( டா);; decay decline. 

நாடற்கரிய நலத்ைத.

     "நந்தாத்ேதைன" ( வாச.9:15);.

   2. இகழ்ச் , ஏளனம் (யாழ்.அக.);; scorn, disdain

     [ெநாய் → ெநாய்ந்தல் → ெநாந்தல் → நந்தல்.]

ெநாய்ந்தல் = ெக தல், அ தல்.

ெநாந்தல் = ெக தல், பதன தல்.

 நந்தல்2 nandal, ெப.(n.)

   ஆக்கம்; increase prosperty.

     ' ன்னயம் பத் வம் ெபற்றவன் மனம்ேபால நந் யாள்" (க த். 136);.

உந்  →  ந் → ந் - ெநாந்  → நந் .

ெநாந் தல் =  ண் தல், ஊக் தல், வளரத்ல்.

ந்  →  ந்  → ெதாந் .

ெதாந் = ப த்  வளரந்்த வ .  ண் தற் க த் னின்  ெப தல், வளரத்ல்,  ளங் த் 
ேதான் தல் தலான, ெபா ண்ைம ெபா ந்த க த் கள் ழ்த்தன. (த ழ் வரலா  1-பக் 66);.

நந்தவனம்

நந்தவனம் nandavaṉam, ெப. (n.)

    ந்ேதாட்டம்; flower garden, especialy attached to a temple.

     "நந்த நந்த வனங்களினாண்மலர"் (கம்பரா.  ைளகண் .14);.

     [நந்தல் +skt.வனம்.]

நந் தல் = ெப தல், தைழத்தல், வளரத்ல்,  ளங் த்ேதான் தல் என் ம் ெபா ண்ைம களிற் 
ப ம்.  ந்ேதாட்டத் ல், பலவண்ண மலரக்ள் த் , அழ டன் வளரந்் ,  ளங் த்ேதான் தலால், 

நந்தளம்

நந்தளம் nandaḷam, ெப. (n.)

   1. நத்ைத; snail.

   2. நாரத்ைத; bitter orange.

   3. நச் ப்  வைக; a kind of poisonous plant.
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நந்தன்

நந்தன்1 nandaṉ, ெப. (n.)

   1. நந்தேகாபாலன் பாரக்்க;see nandagðpalan.

     "கைடக் கண்ணி ங் காட்ட நந்தன் ெபற்றனன்" ( வ். ெப மாள்.7:3);.

   2. இைடயன்; cowherd.

     'ஈட் னன் ைபந்ெதாைட நந்தரே்கான் பண்ணிகாரேம" (பாகவத. 10, ேகாவரத்)்;.

நந்தன்' 1:

   3.  மால்; Tirumal.

     'நந்த ம். ஏத் ம் ெவங்ைக மலர"் (ெவங்ைகக்ேகா. 324);.

   4. பாட ரத்ைதத் தைலநகராகக் ெகாண்  ஆண்ட ஒர ்அரச லத்தன்; a kind of the nandaņ dynasty, ruler 
of pāɖalipuram.

     "நந்தன் ெவ க்ைக ெயய் ம் (அகநா. 25);

   5. ேதாற்காக வழங் யவனாகக் க தப்ப ம்

   90 gorgot; a king believed to have issued leather coin.

   6. நந்தனார,் நாயன்மாரக் ன் 9Gsui; Nandaņār, šaiva šaint;

   7. unghsin இலக். அக.); son. 

     [நந் +அன்.]

அைனவரா ம் ம்பப்ப பவன், எஞ்ஞான் ம் மக்கள் மன ல் ளங் த் ேதான் பவன்.

 நந்தன்1 nandaṉ, ெப. (n.)

   ைவப் நஞ் ; susnöussossmsirm;

 a kind of arsenic.

நந்தனம்

நந்தனம்2 nandaṉam, ெப. (n.)

   1.நத்ைத (சங்.அக);; snai.

   2. தவைள (யாழ்.அக);; frog 3.sossésong,

 bitter orange.

 நந்தனம்3 nandaṉam, ெப. (n.)

   1. நந்தவனம்; umftå,5;see nandavanam.

     "entrøsungslusör  ய்மலர ்நந்தனம் ( ர ங். கணப  காப் );.

   2. ulf; flower-garden.

கல்யாணமா நந்தனந் தன்னில்" ( ர ங். வசவ. 3);.

   3. நந்தன் ( ன்); பாரக்்க;see mandan,

   5. [55S5^tún —→ skt.nandana

நந்தனவனம்

நந்தனவனம் nandaṉavaṉam, ெப. (n.)

ந்ேதாட்டம்:

 flower -garden;

     "நந்தனவனத் ச னல் ைம நாயகன்" ( ட்பபலன், 1);.

     [நந்தனம் + skt.வனம்.]
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நந்தனார்

நந்தனார ்nandaṉār, ெப. (n.)

   63 நாயன் மாரக் ள் ஒ வர;் oneofašava saintamong 63 Nāyaņmārgaļ

த. நந்தனார ்→ sktinanda

இவைரத ் நாைளப் ேபாவார ்என் , ேசக் ழார ் க் றார.்

     [நந்தன்+ஆர]்

ஆர=்ம ப்ெபா ைம .

நந்தனாரச்ரித் ர ர்த்தைன

நந்தனாரச்ரித் ர ரத்்தைன nandaṉārcarittiraārttaṉai, ெப. (n.)

   அ பத்  ன்  நாயன்மாரக் ள் ஒ வரான நந்தனாரின் வரலாற்ைற, ( ரத்்தைன); இைசப்பாடல் 
வ ல் ம் ல்; rythematic a trestise which narates the history of Nandan, one of 63 Nayanmargal.

இந் ைலக் ேகாபால ட் ண பார யார ்இயற் னார.் ேசக் ழார ்இயற் ய தெ்தாண்டர ்

நந்தைன

 
 நந்தைன nandaṉai, ெப. (n.)

மகள் (யாழ்.அக.);

 daughter.

     [நந்  → நந்தைன.]

வளரந்்  ளங் த் க ம் அழ ைடயாள் என் ம், வளரச்் ப் ெபா ளில் வாய்த்த ெசால்லா ம்.

நந்தாமணி

நந்தாமணி nandāmaṇi, ெப. (n.)

   1. ேவ ப் ப த்   (மைல);; stinking swallow wort.

   2. உத்தாமணி; hedge cotton.

ம வ, நத்தாவணி.

நந்தாவனம்

நந்தாவனம் nandāvaṉam, ெப. (n.)

நந்தவனம் பாரக்்க;see nandavanam.

     "ந மலரப்் ெபாய்ைக நந்தாவன ம்" (ெப ங். நரவான, 1186);.

     [நந்தவனம் → நந்தாவனம்.]

நந்தா ளக்

நந்தா ளக்  nandāviḷakku, ெப. (n.)

   ேகா ற் க வைற த யவற் ள்ள அைணயா ளக் ; perpetual or everburning lamp kept in the inner 
sanctum of a temple or in a palace.

     "நந்தா ளக் ச ் டர ்நன்மணி நாட்டப்ெபற்ேற ( வக. 3144);.

     [ ந்தா ளக்  → நந்தா ளக் .]

உந்  → நந்  =  ண் தல்.

ந்தா=ஈ ெகட்ட எ ரம்ைறப் ெபயெரசச்ம். ெப ம்பா ம், ேகா ல் க வைற அல்ல  
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நந் 1 nandi, ெப. (n.)

   1. எ  ( ங்);,

 bull.

   2.  வகணத்தைலவரா ய நந் ேதவர ்( டா);; Nandi, chief attendant of Śivan, having a bull's face,

     "நங்கணாதனா நந்  தவஞ்ெசய் " (ெபரிய . மைல. 35);.

   3.  ைடேயாைர (யாழ்.அக);.

 taurus in the zodiac.

   4.  வன் ( ங்);; Sivan,

     "நந்  மகன்றைன ஞானக் ெகா ந் ைன ( மந். 1);.

   5. பல்லவ அரசர ் லரத்ம் ெபயர:்

 some pallava kings.

   6. ைம ரச் ் ைம ல் பாலாற் ன் றப் டமா ய நந் ரக்்கம் என் ம் மைல; mandidroog a mountain 
in mysore in which the pālār takes its rise.

     "நைன  நந் க் ன்ற நளிபடப்ெபா ந் ெதண்ணீர"் (காஞ் ப் . நாட.்13);.

   7. சமணர ்பட்டப் ெபயர:்

 jaina title:

     "கனகநந் ம் ட்பநந் ம் பவண நந் ம்" (ேதவா. 859:6);.

   8. நந்  நாகரம் பாரக்்க;see nandi-nagaram.

     "ப த  நாகரநந்  த ையப் ப ன் வலான்" ( வத .  வஞானதா.32);.

   9. ப ெனண் ெதான்மத்  ெளான் .

 a secondary purāna, one of 18 upa purănam. (q.v.);.

   10. நந்  ராமம் பாரக்்க;see nandikiramam.

     "நந் யம் ப ைட நாதன்" (கம்பா.  ைளகண் .110);.

   11. நந் யாவட்டம் பாரக்்க: see nandiyā-wattam.

     "நந்  நறவ ந ம் ன்னாகம்"  ஞ் ப்.91).

     [உந்  → ந் →  ந்  → நந்  →

நந்  →  ந்  →  ந்  →ெதாந்  = ெப த்த வ  நந்  = ெப த்த காைள லங் . (த ழ் வரலா -1 
பக்.66,]

நந் தல் = வளரத்ல்.

   நந் தல் = ேதான் தல்,  ளங் த் ேதான் தல்,  ளங் தல்;ெப தல் வளரத்ல், தைழத்தல், 
தைழத்  ஒங் தல் ஆக்கம் த தல். தைழத் செ்ச த்தல்,  ண் தல் என் ம் ெபா ண்ைமகைள 
உள்ளடக் ய,

     "நந் " என் ம் ைனய னின்  ைளத்த ெசால்ேல நந் .

நந்  1.

நந்  - நந்  =  ளங் த்ேதான் ம் அ னன்.

அ , வளைம, அழ , ெச ைம, ெவற் , நற்ேப  தலானவற்ைற அைனவரக்் ம் நல் ம் இைறவன் 
நந் . இவன் றங்ெகாளி நல் ம் ேபராளன் ஆவான். வாழ் யல் வளங்கைள வாரிவழங் பவன். 

க ன் இ ப் டம். ஆக்கத் ன் உைற டமாகத் லரால், நந் ேதவர ் றப் க்கப்ப றார.் 
அ க் ெகா ந்தாக, அசச்த்ைத அகற் பவனாக நந் யம்ெப மான் கழ் றார.் வளங்கைள வாரி 
வழங் ம் வள்ளல் நந் யம்ெப மான். இ  பற் த் லர,்

     "அப்பைன நந் ைய ஆரா அ ைன ஒப்  வள்ளைல ஊ தல்வைன எப்பரிசா ம் 
ஏத் ன் ஏத் னால் அப்பரி சன் அ ள்ெபற வாேம என்  யந்  ேபாற் றார.்

நந் ேய அைனத்ைத ம் அ ளினான். அவன் அ ள் வாய்த் ன் நானிலத் ல், அைனத் ம் 
நல்லவண்ணம் நிக ம். அவேன, ஆகமங்கைள அ த்தான்..."நந்  உரனா  ஆகமம் ஓங்க 
நின்றாேன" அைனத்ைத ம் அ ம் அ  தந்தவன் நந் ேய,
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நந் க்கலம்பகம்

நந் க்கலம்பகம் nandiggalambagam, ெப. (n.)

   9-ஆம் ற்றாண் ன ம், பல்லவ அரச மா ய ன்றாம் நந் ையப் பற் ப் பாடப்பட்ட கலம்பக 
ல்; a poem on the pallava king nandi Ill, 9-th century.

ெதள்ளா  எ ந்த ன்றாம் நந் வன்மைனப் பாராட் ப் ேபாற் வேத, நந் க்கலம்பகமா ம். 
ப ெனண் கலம்பக உ ப் களால் பாடப்ெபற்ற, இந் ன் ஆ ரியர ்யாெரனத ்ெதரிய ல்ைல.

காலம் . .9ஆம் ற்றாண் . அ ல் 144 பாடல்கள் உள்ளன.

றந்தபாடல்:

வா  ம ைய அைடந்த ன் வதனம்

ம கடல் ந்த ன் ரத்்

கா  ைய அைடந்த ன் ரம்

கற்பகம் அைடந்த ன் கரங்கள்

ேத  மலராய் அரி டம் ந்தாள்

ெசந்தழல் அைடந்த ன் ேதகம்

நா ம் என் க ம் எவ் டம்

ேவாம் நந் ேய நந் யா பரேன!

     [நந்  + கலம்பகம்.]

நந்  =  ன்றாம் நந் வன்மன்.

நந் க்ேகால்

நந் க்ேகால் nandikāl, ெப. (n.)

மர வ ப் பணியாற் ம் ஊர ்நி வாக அ வலர:்

 hereditary village official (E.T.VII. 310.);

     [நந்  + ேகால்.]

ெதான் ெதாட் ,  தாைதயர ்வ ல்,  ற் ர ்நி வாகத்ைத ேமற்ெகாள் ம் அ காரி.

நந் கம்

நந் கம் nandigam, ெப. (n.)

   1. உப் க் ைர:

 salt-greens.

   2. நந்  பாரக்்க;see nandi.

நந் ேகச் ரம்

நந் ேகச் ரம் nandiāccuram, ெப. (n.)

நந் 1, ( ங்); பாரக்்க: see nand.

     [நந் ைக + ஈச் ரம்.]

நந் ேகச் ரன்

நந் ேகச் ரன் nandiāccuraṉ, ெப. (n.)

நந் 1 2, 4: பாரக்்க;see nandi, 2.4.

     [நந் ைக + ஈச் ரன்.]

நந் ேகசரன்

 
 நந் ேகசரன் nandiācaraṉ, ெப. (n.)

நந் யாவட்டம் பாரக்்க;see nandiyā-vattam.

     [நந் ைக + ஈசரன்.]
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நந் ேகசன்

 
 நந் ேகசன் nandiācaṉ, ெப. (n.)

நந் ேகச ரன் பாரக்்க;see nandi-gēccuran.

     [நந் ைக + ஈசன்.]

நந் ைக

 
 நந் ைக nandigai, ெப. (n.)

   மட்பாண்டம்;  earthern pot.

     [நந்  + இைக]

நந் ேதவன்

நந் ேதவன் nanditēvaṉ, ெப. (n.)

நந் ,

   2. பாரக்்க;see nando. 2.

     [நந்  +ேதவன்.]

நந் நாகரம்

நந் நாகரம் nandinākaram, ெப .(n.)

   ஒ வைக நாகரெவ த்  ( வம .  வஞானதா, 32. உைர);; a kind of någari script.

     [நந் +]நாகரம்.]

நந் ப் சணி

 
 நந் ப் சணி nandippūcaṇi, ெப. (n.)

   நீற் ப் சணி (மைல);; common pumkin.

     [நந்  +  சணி.]

நந் பண்ைண

 
 நந் பண்ைண nandibaṇṇai, ெப. (n.)

   ெவ ப் ; potassium nitrate.

     [நந்  + பண்ைண.]

நந்ரிபண்ைண

 
 நந்ரிபண்ைண nanribaṇṇai, ெப. (n.)

நந் யாவட்டம் ( .அ.); பாரக்்க;see nandiyavattam.

     [நந்  + பத் ரி]

நந் பராக

 
 நந் பராக  nandibarākamūli, ெப. (n.)

   ஈ ர ; indian birth-wort.
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நந் சம்

 
 நந் சம் nandipīcam, ெப. (n.)

ேசாரங்ெகாடை்ட

 marking nut.

     [நந்  +  ஜம் →  சம்.]

நந் ர ண்ணகரம்

நந் ர ண்ணகரம் nandiburaviṇṇagaram, ெப. (n.)

மங்ைகயாழ்வார ்பாட ல் இடம் ெப ம் ைவணவக் ேகா ல் அைமந் ள்ள ஊர,்

 a canonised place Tirumangai-alvār hymns.

     "நாதன் உைற ன்ற நகரந்ந் ர ண்ணகரம் நண் மனேம" ( மங்ைகயாழ்வார.் 143);

நகர ்நந் ரம் என்  பாட ல் ப் ட் ச ்ெசால் வதால், 'நந் ரம்' ஊரப்்ெபயர ்என்ப  
ெதளிவா ற .

     [நந் + ரம் + ண் + நகரம்.]

நந் னி

 
 நந் னி nandipūciṉi, ெப. (n.)

   சாம்பற் சனி; ash pumpkin.

     [நந்  + +இனி.]

நந்

 
 நந்  nandimugi, ெப. (n.)

   நீண் ம். ெமன்ைமயாக க் ம் ஒ வைகக் ேகா ைம; an elongated soft wheat.

     [நந் + க இ.]

     "இ"= ெசால்லாக்க ஈ .

நந் யம்பாக்கம்

 
 நந் யம்பாக்கம் nandiyambākkam, ெப. (n.)

    வள் ர ்மாவட்ட ஊர;் a village in Thiruvallur dt.

     [நந் +அம் +பாக்கம்.]

ப  → பக்கம் → பாக்கம்.

நந் யாவட்டம்

நந் யாவட்டம் nandiyāvaṭṭam, ெப. (n.)

   ெச வைக; east indian rosebay the flower or the plant, the flower used in prayers.

     "அலரந்்த காைல நந் யாவட்ட நா  நைக  யரசனா ன்" ( வக.1287,);

ம வ, நந் ேகசரப்

     [நந் + ஆவட்டம்.]

   6  தல் 8 அ வைர வள ம் காம் களில் 3  தல் 6 வைர எண்ணிக்ைக ல் ெவண்ைமயான 
க்கைளத்த ம். ஆண்  வ ம் க் ம். இப் க்கள், நள்ளிர ல் மலரந்்  நன்மணந் 

த ந்தன்ைமயன.  வ ைசக்  உகந்த இப் க்கள், ேதாட்டங்களி ம், ேகா ல்களி ம், கா களி ம், 
றப்பாக ைள ம். இதன் இைலசச்ா , கண்ேணாய்கட் க் ைககண்ட ம ந் .
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நந் யாவட்ைட

 
 நந் யாவடை்ட nandiyāvaṭṭai, ெப. (n.)

நந் யாவட்டம் (இ.வ.); பாரக்்க;see nandiyawattam.

     [நந் +ஆவடை்ட]

நந் யாவரத்்தம்

நந் யாவரத்்தம் nandiyāvarttam, ெப. (n.)

   1. நந் யாவட்டம் பாரக்்க;see nandiyāvattam.

   2. அரசமரம்; holy fig tree.

   3. ஒ வைகச ் ப் ; a kind of shell or molluse.

   4. கட்டடவைக; a kind of building.

நந் ப்

 
 நந் ப்  nandiyuppu, ெப. (n.)

   நஞ் க்ெகா ; navel card.

     [நந்  + உப் .]

சத் ப் ,  வ ப் , கம் ப் ,  ரம் இைவகைளச ்சமெனைடயாகச ்ேசரத்் க் க வத் ல் 
அைரத் க் க ர வெனாளி ல், நண்பக ல் நன்  உலரத்் ப் ன்  அைனத்ைத ம் ஒன்றாகச ்ேசரத்்  
உ வாக் ய உப் .

நந் ரகம்

 
 நந் ரகம் nandiragam, ெப. (n.)

    வனார ்ேவம் ; Siwa's neem.

நந் ர ன்னி

நந் ர ன்னி nandirasiṉṉi, ெப. (n.)

   1. நந் . 4 பாரக்்க;see handiq.

   2. நந் யாவட்டம் பாரக்்க;see nandiyāvattam.

   3. ஒ மரம்; wodisha tree.

   4. ம த் வக் ண க்க ன்னிமரம், ; a medicinal tree - Acalypha fruiticosa.

நந் வட்டம்

நந் வட்டம் nandivaṭṭam, ெப. (n.)

நந் யாவட்டம் பாரக்்க;see nandiyāvattam.

     "நந் வட்டதெ்தா  ெகான்ைற வளா ய நம்பைனேய" (ேதவா.1200:5);.

     [நந்  + வட்டம்.]

நந் வ த்தனன்

நந் வ த்தனன் nandivaruttaṉaṉ, ெப. (n.) 

   1. நண்பன் (யாழ்.அக);; friend.

   2. மகன்.

 son.

   3.  வன்;Šivan.

     [நந் -skt வ த்தனன்.]
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நந் வாகனம்

 
 நந் வாகனம் nandivākaṉam, ெப. (n.)

ப டல்:

 gross body orfieshy body as opposed to, subtle body.

     [நந்  ski.+ வாகனம்.]

நத் ட்சம்

நத் டச்ம் nattiviruṭcam, ெப. (n.)

   1.  ணிமரம்; bastard cedar cedrelatoora.

   2.  ன்னி மரம்; indian shrubby copper leaf.

     [நந்  + skt  டச்ம்.]

நந் னி

நந் னி nandiṉi, ெப. (n.)

   1. காமேத ன் கன் ; the calf of the celestial cow.

     'நந் னிப்ேபர ்ேமன்ைம ெதாக்கவச ்ெசய்ய ேசா ச ் ந்தரத் ேதாற்றத் ேத ' இர . ைற.64).

   2. மகள்; daughter.

     "நந்  நந் னி" (தணிைகப் :நகர.133);.

     [நந்  → நந் னி]
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நந்

நந் 1 nandudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   1. ெக தல் ( டா.);; to become spoiled, to perish, decay, waste.

     "நாடற்கரிய நலத்ைத நந்தாத் ேதைன" ( வாச.9:15);.

   2. சாதல்; to die.

     " ைமந்த னந்த ந்த  மா ைளப் ெபற்ற ம்" ( ரேமாத ்21,61);.

   3. அ தல்; to be extinguished, put out, as a lamp.

     "நந்தா ளக் ச் டரந்ன்மணி" ( வக.3144);

   4. மைறதல்; to set, disappear.

     "இைட  ெவன ந் நந் னான்" (கம்பைரஉண்டாட்67);.

   5. வைசபா தல், ப ற் தல் (யாழ்ப்);; to be insulted, abused.

க. நந் .

     [ெநாய் → ெநாய்ந் ெநாந்  → நந் -.]

   ெநாய்ந்  ேபாதல் = ந ந்  ேபாதல்;அ ந்  ேபாதல். ைநந் ேபாதலால் ஏற்ப ம் ேபர ம், நந் தல் 
எனப்ப ம்.

நந் தல் என் ம் ைனசெ்சால், ெநாந்  அல்ல  ைநந்  ேபாதல் என்ற ெந ழ்ச் ப் 
ெபா ண்ைம ைன, அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட .

     "ெநாந்  லாய்ப்ேபானான்

     "ைநந்  நாசமாய்ப்

ேபாய் ட்டான்" என் ம் மக்கள் வழக் கள், ஈங்  நிைன  ரத்தக்கன. அ தல் ெபா ளி ம், இச ்
ெசால் ப ம். பதன ந்த ேசாற்ைறச்

     "ேசா  ைநந்  ட்ட " என்  நாட் ப் றத்தார,் இன் ம் வ  ேநாக் க. ெநாய் → ெநாய்ந்  → 
ைநந்  → நந்  என்  ஏரண ைற ல் வளரந்்  மக்களிைடேய, இச ்ெசால் வழக் ன் ள்ள .

 நந் 2 nandudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   1. வளரத்ல்; to increase, grow wax.

     "ெபரியவர ்ேகண்ைம ைறேபால..நந் ம்" (நால .125);.

   2. தைழத்தல்; to be luxuriant, tertile.

     "கான நந் ய ெசந்நிலப் ெப வ " ( ல்ைல.97);.

   3.  ளங் தல்; to prosper. fourish.

     "நால்ேவ  நனந்தைல ேயாராங்  நந்த" (ப ற் ப்.69,16);.

   4. ெச க் தல்; to be proud, glow with pride or splendour.

     "யான் ெச னந் ச ்ெச ற்சாம் வள்" (க த்.78);.

     [ ம் → நம் → நந் -.]

உந்  →  ந்  →  ந்  → ெநாந்  → நந் .

ெநாந் ல் =  ண் தல்,ஊக் தல், வளரத்ல்.

ந்  →  ந்  → ெதாந் .

ெதாந் = ப த்  வளரந்்த வ .  ண் தற் க த் னின்  ெப தல், வளரத்ல் தலான 
ெபா ண்ைம த ம் க த் கள் ேதான் ன.

நந் தல் என் ம் ைனசெ்சால். ேதான்  வளரத்ல், தைழத்  ஓங் தல் ளங் த்ேதான் தல் என் ம் 
ெபா ண்ைம ல், கழகக்கால இலக் யங்களில் ப ன் ள்ளைத ேநாக் க.

 நந் 3 nandudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

ண் தல் (இ.வ.);
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நக் ணி

நக் ணி nakturuṇi, ெப. (n.)

   1. umrāi an-gi($sum sir (súlshr.);; talebearer, backbiter.

   2. offloilo (Sólsâr.);; fool,silly person.

   3. &gunssör (G);.su);; insignificant person,

றைரக் ைறத் ப் ேப ம் தாழ் ப்ெபா ளில் வந்த .

நந் ணி ேபச்

நந் ணி ேபச்  nanduruṇipēccu, ெப. (n.)

   1. ப ப் ைர

 slander.

   2.  றைள ( ன்);

 backbiting

   3. நம் க்ைகயற்ற ேபச்  (இ.வ.);

 unreliable talk. -

மற்றவர ் ைறகைள, நீட் ப் ேப ம் உைர. உயரத்்தல் ெபா ளில் அைமந்த .

நந்ைத

நந்ைத1 nandai, ெப. (n.)

   1. ெகாற்றான் (மைல); பாரக்்க;see korran,

   2. ேதற்றாங்ெகாடை்ட ( ன்.);; clearing nut.

   3. கலப்ைப கந்ெதா க் ங் க  ( ன்.);,

 rope for fastening a yoke to the beam of a plough.

     [நந்  → நந்தா → நந்ைத.]

 நந்ைத2 nandai, ெப. (n.)

   1.  ல றப்  நாள் ( ங்.);; some important days.

     'நவ வா நந்ைத ெயா " (கா க. இல்ெலா 26);.

   2. க ைலப் ப ; brown cow

     'கா ல நந்ைத கரிய பத் ைர" (தணிைகப் .அகத் ய,486);.

   3. அ கக் கட ள  சமவசரணத் ன் ழ்த் ைச ள்ள தடாகம். (ேம மந்.1086);: (jaina.);

 a tank to the east of Arhat's heaven.

நந்நான்

 
 நந்நான்  nannāṉku,  .எ. (adv.)

   நான்  நான்காக ; by fours, at the rate of four to each.

ம வ. நானான்
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நப்பண்ணனார்

நப்பண்ணனார ்nappaṇṇaṉār, ெப. (n.)

 Biggs usuali;

 a poet of Šangam period.

இவர ்பரிபாட ல் உள்ள பதெ்தான்பதாம் பாடைல இயற் யவராவார.்

நல் + பண்ணனார.்] ஒ.ேநா. ந.  ன்ைன-நப் ன்ைன. ந தனார=்நப் தனார.்

     "நிலவைர ய வத்தான் வா ைற கல்தந்  லவைர ய யாத கழ் த்த கடம்பமரந்்  அ னி 
மர  னான்றவர ் கரச்் மன் இ நிலத் ேதா  ையெகன ஈத்தநின் தண்பரங் ன்றத் யலணி 
நின்ம ங்  சா ெகாள் றக்கத் தவெளா  மா ெகாள் வ ேபா ம் ம ற்ெகா  வ ைவ லத் ம் 
ேபாரி ம் ேபாரே்தாலாக் டற் கலப்ேபா ையந்த ர த்  ெரல்ைல அறம்ெபரி தாற்  யதன்பயன் 
ெகாண்மார ் றந்ேதா லகம் பட நர ்ேபால உரிமாண் ைனகல ெமாண் ல் தாங் ப் ரிமாண் 

ர யர ்ேபாக்கைம ேதரர"்

     "ெதரிமலரத்் தாரர ்ெத ள் ப்பநின் ன்ெறா  ட ைடெயல்லா ெமான்  ேநர்  
நிைறெபய் நிலம் ட் ய தாரே்பா  மாைலத ்தைலநிைறயால் தண்மணல் ஆரே்வைல யாத் ைர 
ெசல் யா ."

     ' டெரா  ழ்வ  தாரைக ேம ப் ைடவ  ழல் லமாண் வ  மடம  ேலா  மைனயவ 
ேரா ம் கடன  காரியக் கண்ணவ ேரா ம்நின் ைற ன் ற் றடவைர ேய ேமற் பா  வலந் ரி 
பண் ஹ் பழம ச்

 யைச ஞ் வல் ைசத் தாைன ற் பா ய நா ற் பரந்த வைக ன் நா  நக  மைடய 
அைடந்தைனத்ேத ப மணி யாைன ெந யாய்நீ ேமய க நகர ் ழ் வ ங்கால்."

     " ம்  ெதாடரக் ப்ப ம்  ெதாடராட்  வம்பணி ங்க ற்  வாங்  மரணைசப்பார ்வண்டாரப்் 
ர  வ  நீங்க வாங் வார ் ண்ேடர ்வ ற் ெசலநி ப்பார ்கண்டக் க ம்  கவழ ம ப்பார ்நிரந்  

நப்பாைச

 
 நப்பாைச nappācai, ெப. (n.)

   ஒன்  எப்ப யாவ  நிகழாதா என்ற எ ரப்ாரப்் ; fond hope. 

இந்த ேவைலயாவ  எனக் க் ைடக்காதா என் ற நப்பாைச அ மனத் ல் ளிர் ட்ட  (இ.வ.);.

ண் ம் ேவைலக்  எ க்கப்படலாம் என்ற நப்பாைசக்  கட் வ  ேபா ந்த  அந்த 
அ க்ைக (இக்.வ.);.

     [நயப்  → நப்  +ஆைச]

நயப் - ப்பம்.

எண்ணிய நிைறேவறா  அல்ல  அரி  என்  ெதரிந்த ம், எப்ப ம் நடக் ம் என் ம் 
ப்ப டன் ய எ ரப்ாரப்் .

நப் ரி-தல்

நப் ரி-தல் nappiridal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நம்ைமப் ரிதல்; to leaveus, in separate from us.

     "நப் ரிந் ைறந்ேதா (ஐங் .227);.

     [நம்+ ரிதல்.]

இரண்டாம் ேவற் ைமதெ்தாைகச ்ெசால்.

நப் ன்ைன

நப் ன்ைன nappiṉṉai, ெப. (n.)

   கண்ண க்  உவந்த ேத ய ள் ஒ த் ; Krishna's favourite wife.

     "ெகாத்தலர ் ங் ழல் நப் ன்ைன வ். ப்பா.19).

     [நல் +  ன்ைன.]

ஒ.ேநா. நல் +  ரன்=நக் ரன்.

நப்

 
 நப்  nappu, ெப.(n.)

    கல்வைக (இ.வ);; a kind of stone.
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நப் சச்ப்

நப் சச்ப்  nappuccappu, ெப.(n.)

   1.  ைவ; (உ );; taste,

க ல் நப் சச்ப்  இல்ைல.

   2. ெசாத் ; property,

     [நப் +சப் .]

ஒ.ேநா. உப் சச்ப்  இல்லாத உண .

நப் ணர்-தல்

நப் ணர-்தல் nappuṇartal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நம்ைமச ்ேசரத்ல்; to join us, unite with us.

     "ேதற்றஞ்ெசய்  நப்  -- -- ஐங் . 23).

     [நம்+ ணர-்]

இரண்டாம் ேவற் ைமதெ்தாைகயைமப் ல் இச ்ெசால் வந் ள்ள .

நம்

நம்1 nam, இைட (part).

   தன்ைமப் பன்ைம (உளப்பாட்  பகரப்ெபயர,் நாம் என்பதன் உ ப்ேபற் ம் வ வம்; oblique form of first 
person plural pronoun (inclusive);'näm'.

     [நாம்→நம்]

எ- : நாம்+உைடய=நம் ைடய.

நாம்+ஐ- நம்ைம.

ஒ.ேநா. தாம் - தம்.

பகரப்ெபயர ்என்ப  மாற்  வ வத்ைதப்

பகரமாகப் பயன்ப த் ம் ெபயர.் பகரப்ெபயர ்உ ேபற் ம்ேபா ,  தனிைல தல் 
ெப ம்பான்ைமயா ம். இ ப் ம், த ழ்க் ம்ப ெமா கள் லவற் ள், பகரப்ெபயர்

உ ேபற் ம்ேபா , மா தலைடயாமல் இ ப்ப ம் உண் .

சான்  வ மா :

க, நா (தன்ைம ஒ ைம); - நாக (எனக் );

ெத. நா (தன்ைம ஒ ைம); - நா

 நம்2 nam, இைட. (part)

   எல்லாம் என் ம் ெசால் உயர் ைணயா ன், அஃ  உ ேபற் ம்ேபா  ெகாள் ம் சாரிைய ; an infix 
added to the word ellām before case suffixes, when it is uyar-timai.

     "உயர் ைணயா  னம் ைட வ ேம" (ெதால்.எ த்.190);.

     [நாம் → நம்]

எ. . எல்ேலம் + நம்ைம ம் = எல்ேல நம்ைம ம் என் , இலக் யத் ல் மட் ம் வழக் ண்ைமயால், 
மக்களிைடேய வழக் ன்ற ல்ைல என்ப  ெதளி .

 நம் nam, ெப.(n.)
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நம்பகம்

 
 நம்பகம் nambagam, ெப. (n.)

   நம் க்ைகக்  a உரியதா ைக; trust, worthiness.

ெத. நம்பக .

     [நம்  + அகம்.]

நன்பகமாக

 
 நன்பகமாக naṉpagamāga,  . ..எ.(adv.)

   ஐயமற, நம்பத்த ந்த; trust, worthy.

அவ க் ப் ய ெபா ப் த்தரப்படலாம் என்  நம்பகமாகத் ெதரி ற .

     [நம்பகம்+ஆக.]

நம்பகமான

 
 நம்பகமான nambagamāṉa,  .ெப.எ. (adj.)

   கட்டாயமான, உ யான; certainly.

அவர ்ஒ  நம்பகமான ஆள் (உ.வ.);.

     [நம்பகம்+ஆன.]

நம்பல்

நம்பல் nambal, ெப. (n.)

   1.  ப்பம் ( டா);; desire.

   2. நம் ைக; trusting, believing.

     'நம்பெலன்ப ேவ யன் னிைலைம" (மேனான்);.

     [நம்  → நம்பல்.]

அல் ற் த் ெதா ற்ெபயர்

     "நம் ம் ேம ம் நைசயா ம்ேம" என்ற ெதால்காப் ய ற்பா ன்ப , நம்  ப்பக்க த் ல் 
வந்த . (ெதால். ெசால். 812);.

 நம்பல் nambal, ெப. (n.)

   1.ஆைசப்ெப க்கம்; intense desire.

   2. bெபா ட்ேபரவா; Cupidity.

   3. மாளாக்காதல், அள க்க கமான அன்

 amorousness

     [நம்  → நம்பல்.]

அல் ற் த் ெதா ற்ெபயர.்

நம்பலங்கள்

 
 நம்பலங்கள் nambalaṅgaḷ,     ப்பத்  இரண்  வைகச ்சாலாங்கைவப்  நஞ் களிெலான் ; one of the thirty 
two kinds of native arsenics.
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நம்பளவன்

 
 நம்பளவன் nambaḷavaṉ, ெப. (n.)

   நம் ைடயவன்;  our person.

     [நம்மளவன் → நம்பளவன்]

ஒ.ேநா.இம்+மட் =இம்மட்  → இம் ட் .

நம்பன்

நம்பன் nambaṉ, ெப. (n.)

   1. அைனவரா ம் ம்பப் ப பவன்; a favouriate person.

     "நம்பன் ெசல்  நாளி ம்" ( வக.363);.

   2. கட ள்; god.

     "நம்பேன ெயங்கள் ேகாேவ" (ேதவா.9541);.

   3.  வன் ( டா);; sivan.

     "நம்பன்மா லன் ெவம்ைமைய நண்ணினான்" (கம்பரா.ஆற் ப்.3);.

     [நம் → நம்பன்.]

அைனவரா ம் நம்பப்ப பவன். அைனவரா ம் நம் ப் ேபாற்றப் ப பவன். ேபர ைள அைனத்  
மாந்த க் ம் (ஆத க் ம்); வாரி வழங் ம் வள்ளன்ைம ைடயவனான கட ள்.

நம்பா

 
 நம்பா  nambācu, ெப. (n.)

   நம் க்ைக ன்ைம (யாழ்.அக.);; distrust.

நம்பா வான்

 
 நம்பா வான் nambāṭuvāṉ, ெப. (n.)

இைசப்பாணர ் லத் த்த மாலன்பன் ( பரம்);,

 Vaisnava devotee born in (išaip-pânar); Tamil bards.

இவர,்  க் ங் க்க ள்ள ( னிக் ராமம்);,  னிச் ற் ரில் றந்தவர.் 
க் ங் ப்ெப மாள்  ஆராக்காத ைடயவர.்  ைண இைசத்  பாடல் பா வ ல் வல்லவர.்
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நம்பாமதம்

நம்பாமதம் nambāmadam, ெப. (n.)

   இைற ன்ைமைய ம த் க் ம் மதம்: இைறவன் இல்ைலெயன்  ம்மதம்; atheism.

ம வ இல்மதம்.

     [நம்  + ஆ → அநம்பா+ம  → மதம்]

ஆ" ஈ ெகட்ட எ ரம்ைறப்ெபயெரசச்ம். கட ம், ம ைம ம், இல்ைலெய ம் ெகாள்ைகையக் 
ம் மதம்.

கட ள் இல்ைல ெயன்பதற் க் காட்டப்ப ம் சான் கள்:

   1. உடல்நலம், மனநலம், ம நலம் த ய நலங்கள் உள்ளா ம் இல்லா ம் பைடக்கப்பட் த்தல்.

   2. பஞ்சம், ெகாள்ைள ேநாய், ெப ெவள்ளம்,

நிலந க்கம் த ய இயற்ைக அ நிகழ்ச் கள் ேநரத்ல்.

   3. கட ள் றக்கண்ணிற் ம் லனாவ ல்ைல.

   4. ஒன்ேறாெடான்  ரண்பட்ட பல்ேவ  மதங்கள் உல ல் வழங்  வ ன்றன.

   5. நல்ேலார ்பலர,் வ ைம, ேநாய்,  றரால் ன்பம் த யவற்றால் வ ந் க் வாழ்க்ைகயராய்ச ்
சாக,  ேயார ்பலர ்எல்லாவைக ம் இன் ற் , நீ  வாழ் ன்றனர.்

   6. பல அஃ ைண உ ரினங்கள்,  றவற்ைறக் ெகான்  ண்பனவாகேவ பைடக்கப் பட் ள்ளன.

   7.  லர ்எத் ைண உ க்கமாய் இைறவைன ேவண் ம், தாம் ம் யைதப் ெப வ ல்ைல.

நம்பா மதத் னர ்கட ளில்ைலெயன்  ெசால்லச ்ெசால்ல, அ  ஆரியேமம்பாட் ற் ம். ஏமாற் ற் ம் 
அரண் ெசய்தேதயா ன்ற .

நம்  மதத்தவரின் இைற யல் ெகாள்ைக, த ழரத்ம் வாழ் யற் ெகாள்ைகயா ம். நம்பாமதத் னர ்
இைறம ப் க்ெகாள்ைகயான . ஆரியப் பாரப்்பனரின் வளரச்் க்  அ ேகா ந் தன்ைமத் . கட ள் 
ம ப் க் ெகாள்ைகயான  த ழ க் த் தாழ்ைவ ம், ஆரிய க்  உயரை்வ ம் உ வாக் ம் 
ெகாள்ைகயாக வளரந்்  வ ற .

மக்களாட் ம்.  யர ம் நைடெப ம் இக் காலத் ல், ஒவ்ெவா வரக்் ம் தத்தம் மதத்ைதப் பரப்ப 
உரிைம ண் . ஆதலால், தஞ்ைச ல் ெபரியார ்ப ைமய த் தளத் ல், நம்பா மதத் னர.்

நம்பான்

நம்பான் nambāṉ, ெப. (n.)

நம்பன் பாரக்்க;see namban.

     "நம்பான் ேமய நன்னகர ்ேபா ந் நமரங்காள்" (ேதவா.908:1);.

     [நம்  + ஆன்.]
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நம்

நம்  nambi, ெப. (n.)

   1. அைனவரா ம் ம்பப் ப பவன், ஆணிற் றந்ேதான் ( ங்);

 the elite among men, used as a term of respect.

     " ணமாைல நல ண்ட நம் " ( வக.1796);.

   2. நிைறஞன் அல்ல  நிைறவன் ( ரணம்);; a perfect soul.

     "நைற ர ்நின்ற நம் " ( வ்.ெபரிய  7:1:1);.

   3. கட ள்; the Supreme Being.

   4. நம் யான் பாரக்்க;see nambiyān.

   5. ஒ  ெசல்வப்ெபயர;் a term of endearment.

     "நம்  றந்தான் ெபா க நங் ைள" (மணிேம.13:21);.

   6. நம் யாண்டார ்நம்  பாரக்்க;see nambi-y-āņdār nambi.

     "எம்மான் நம்  ெபா ெவனத் த த் " (ெபரிய .  ைற கண்ட4);.7.

     "அகப்ெபா ள் ளக்கம்" என் ம் ைல இயற் ய நாற்க ராச நம் ;

 the author a treatise on agapporul vilakkam.

   8. தம் ரச் ைக  (சா.அக.);; a medical plant used in alchemy.

ம. நம் .

     [நம்  → நம் ]

நம்  =  ப்பம்.

     "நம் ம்ேம ம் நைசயா ம்ேம." (ெதால். ெசால். 812);.

அைனவரா ம் ேபாற்றப்ப ம் நற் ணத்தன். நம்பகத்தன்ைமயன்.

நம் க்ைக

நம் க்ைக nambikkai, ெப. (n.)

   1. உ யான தன்னாரவ்ம் ைனப் ; hope, trusty confidence, faith, assurance.

     "இ ேவ நம் க்ைக ேத க்ெகாள்" (இராமநா.உ த்28);

   2. ஆைண ( ன்);  டை்க; oath, vow.

   3. நம் ெயாப்  க்கப்பட்ட  ( ன்.);; that which is confidential that which is entrusted.

   4. உண்ைம(யாழ்.அக);;  truth.

க. நம் ெக. ம. நம் க்க

     [நம் ைக → நம் க்ைக + நம் க்ைக]

நம் க்ைகஒட்

நம் க்ைகஒட்  nambikkaioṭṭu, ெப. (n.)

   நம் க்ைக ல்லாத் ரம்ானம் ெகாண்  வரப்ப ம்ேபா  நடத்தப்ப ம் வாக்ெக ப் ; vote of confidence.

     "1999இல் ேத ய மக்களாட் க் ட்டணி நம் க்ைக ஒடெ்ட ப் ல் ேதால் ற்ற " (உ.வ.);. 

நம் க்ைக வாக்ெக ப்  பாரக்்க;see namabikkai vakkeduppu.

     [நம் க்ைக + ஓட் .]

நம் ைக → நம் க்ைக → நம் க்ைக

ஓ. ேநா.  ம் க்ைக →  ம் க்ைக

பாவாணர ்'ஒட் ' என்பைத 'ேநரி' என் .  ப் ட் ள்ளார.்
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நம் க்ைகேக

 
 நம் க்ைகேக  nambikkaiāṭu, ெப. (n.)

   நம் க்ைக ன்ைம (பாண் );; untrust worthiness.

     [நம் க்ைக + ேக ]

நம் க்ைகெச த் -தல்

நம் க்ைகெச த் -தல் nambikkaiseluddudal,    5.ெச. . . (v.i.)

நம் க்ைகக் க் ைற  வாரா  நடந் ெகாள் தல் ( ன்.);:

 to acquit oneself as a trustworthy person.

     [நம் க்ைக + ெச த் -.]

நம் க்ைகத் ேராகம்

நம் க்ைகத் ேராகம் nambikkaitturōkam, ெப. (n.)

   1. நம் ம்ப  ந த் ந் , சைமயம் வ ம் ேபா ,  ப த்  ழ்த் ைக, நன் ெகால் ைக; breach of 
trust, violation of confidence.

   2. இரண்டகம் (யாழ்.அக.);;   ஏமாற் ைக; deceit, perfidy.

   3.  ழ ப் :

 treachery.

     [நம் க்ைக +skt ேராகம்.]

நம் க்ைகநட்சத் ரம்

 
 நம் க்ைகநடச்த் ரம் nambikkainaṭcattiram, ெப. (n.)

    ப் ட்ட ஒ  ைற ல், அ ஞ்ெசயல் நிகழ்த் ம் தத் ல்,  றப்பாகச ்ெசயல்ப வார ்என்  
நம்பப்ப ம் ஆள்; person showing great promise, ris.

   நம் க்ைகப்பட்டயம்; ing star.

சச் ன் ெதண் ல்கர ்இந் ய க்ேகால் ( ரிக்ெகட)்; அணி ன் நம் க்ைக நடச்த் ரமாக உள்ளார.்

நம் க்ைக பட்டயம்

நம் க்ைக பட்டயம் nambikkaibaṭṭayam, ெப. (n.)

உ ப்பத் ரம் (MER310/1916- B);

 deed assuring the performance of an act.

நம் க்ைகப்பண் வம்

 
 நம் க்ைகப்பண் வம் nambikkaippaṇṭuvam, ெப. (n.)

    ப்ெபாந் ைக டன் மனெமான் த் வ ள் ைண டன் ெசய் ம் ம த் வம்; faith cure.

நம் க்ைக பண் வம்.)

நம் க்ைக பத் ரம்

 
 நம் க்ைக பத் ரம் nambikkaibattiram, ெப. (n.)

உண்ைமயான வெனன. ஒ வைன உ ப்ப த் ம் ட்  இ.வ.):

 credentials, as of an ambassador.

     [நம் க்ைக +skt பத் ரம்.]

நம் க்ைக ச

 
 நம் க்ைக ச  nambiggaibisagu, ெப. (n.)

நம் க்ைகக்ேக  பாரக்்க: see nambikkai-k-kédu.

1603

www.valluvarvallalarvattam.com 12685 of 19068.



நம் க்ைகபண் -தல்

நம் க்ைகபண் -தல் nambikkaibaṇṇudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. உ ெசய்தல் ( ன்);,

 to assure, give confidential assurance.

   2. ஆைண தல் ( ன்.);; to swear.

   3. நம் க்ைக ெச த் -தல் பாரக்்க;see nambikkai Šeluttu-,

நம் க்ைக பண் -)

நம் க்ைகேமாசம்

 
 நம் க்ைகேமாசம் nambikkaimōcam,    இரண்டகம் ெசய்ைக; breach of trust.

     'நம் க்ைக ேமாசம் ெசய்பவர ்நன்றாக வாழ்வ ல்ைல' (இக்.வ.);.

     [நம் க்ைக +sk ேமாசம்]

நம் க்ைக ல்லாத் ர்மானம்

 
 நம் க்ைக ல்லாத் ரம்ானம் nambikkaiyillāttīrmāṉam, ெப. (n.)

   மக்கள் மன்றத் ன் ெசயற்பா கைளச் ரைமத் , ெசம்ைமப்ப த் ச ்ெசயலாற் தற் ெபா ட் ம், 
ெசயலாட் க் ைனக் கட் ப்ப த் வதற்காக ம், அைமசச்ரைவ ன் ேமல் நம் க்ைக இல்ைல 
என்  , அைவ ல் எ ரக்்கட் னரால் ெகாண் வரப்ப ம் ரம்ானம்; by no-contidence motion, the 
parliament controls the executives, moved by the opposition.

     [நம் க்ைக + இல்லா +  ரம்ானம்.]

   நாடா மன்றம் அல்ல  சட்டப் ேபரைவ ன் றப்  ெசயற்பா க ள் இஃ ம் ஒன் : அஃ  

நம் க்ைக ள்ளவன்

நம் க்ைக ள்ளவன் nambikkaiyuḷḷavaṉ, ெப, (n.)

   1. நம்பத்தக்கவன்; trustworthyman.

   2.  றரே்மல் நன்னம் க்ைக ள்ளவன். ( ன்.);

 a trusting, confiding person.

   3. ெதய்வ, நம் க்ைக ள்ளவன் (இ.வ.);; deist.

நம் க்ைகேயாைல

 
 நம் க்ைகேயாைல nambikkaiyōlai, ெப. (n.)

அ ம ச் ட்  ( ன்);,

 passport.

ம வ. இைச ச் ட் , கட ச் ட் .

     [நம் க்ைக + ஒைல.]

நம் க்ைகவாக்

 
 நம் க்ைகவாக்  nambikkaivākku, ெப. (n.)

   அைமசச்ரைவ ன் ேமல் நம் க்ைக ண்ைமைய உ ப்ப த்த, தைலைமயைமசச்ர ்அல்ல  
தலைமசச்ர ்ெகாண் வந்த ரம்ானத் ன்  அைவ உ ப் னர ்அளிக் ம் வாக் ;  the costing of vote 

in a vote of confidence.

     [நம் க்ைக + வாக் .]

நம் க்ைகவாக்ெக ப்

 
 நம் க்ைகவாக்ெக ப்  nambikkaivākkeḍuppu, ெப. (n.)

நம் க்ைக ல்லாத் ரம்ானம் ெகாண்  வரப்ப ம்ேபா , நடத்தப்ப ம் வாக்ெக ப் :

 vote of confidence.

     [நம் க்ைக + வாக்ெக ப் .]
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நம் காளியார்

நம் காளியார ்nambikāḷiyār, ெப. (n.)

    ேலாத் ங்கேசாழன் காலத்தவரான, ஒ  த ழ்ப் லவர ்(தக்கயாகப்.457,பக்.320);; a poet contemporary of 
Kulöttunga-colan.

     [நம் +காளியார.்]

நம் ட் வனார்

நம் ட் வனார ்nambiguṭṭuvaṉār, ெப. (n.)

   ேசரர் ையச ்ேசரந்்த லவர;் a poet of Cērar kudi,

இவர  பாடல்கள் நற் ைண ல் ன் ம்,  ந்ெதாைக ல் இரண் ம் உள்ளன.

     " டக்ா ற ன் டங் றப் ெப ங் ைள

ணரி ைர த உந் ைறவன்

ணரிய இ ந்த ஞான் ம்

இன்ன  மன்ேனா நன் தற் க ேன" ( ந்-109);.

தைலவன், தைல ைய ைரந்  மணம் ரிதற்ெபா ட் , தைலவன் கா ல் மா  ேதா  பா ம் 
பாங்  ப த்  இன் றத்தக்க .

நம் த்த ரான்

நம் த்த ரான் nambimūttabirāṉ, ெப. (n.)

 as the elder brother of krShna.

     'நம்  த்த ரான் ற்படவந்  ட் ன டத் " (ஈ .4:3:1);.

     [நம்  +  த்த ரான்.]

நம் யகப்ெபா ள்

 
 நம் யகப்ெபா ள் nambiyagapporuḷ, ெப. (n.)

நாற்க ராச நம்  இயற் ய அகப்ெபா ளிலக்கணம்:

 a grammar of Agapporul by Nārkavirāša nambi.

     [நம் +அகம் + ெபா ள்.]

ளியங்  நாற்க ராசநம்  எ ம் லவரால் எ தப்பட்ட அகப்ெபா ள் இலக்கண ல்.

நம் யகப்ெபா ள் ளக்கம்

 
 நம் யகப்ெபா ள் ளக்கம் nambiyagapporuḷviḷaggam, ெப. (n.)

நம் யகப் ெபா ள் பாரக்்க;see nambi-y-aga-p-porul.

     [நம்  + அகப்ெபா ள் +  ளக்கம்.]

நம்  அகப்ெபா க்  எ ய உைரக் ப் .
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நம் யாண்டார்நம்

 
 நம் யாண்டாரந்ம்  nambiyāṇṭārnambi, ெப.  (n.)

    வனியப் லவர;் a Śaivam poet.

காஞ் ரத் ல் உள்ள நாைர ரில் றந்த இவர,்  வனியப் (ைசவ); பைடப்பாளரக்ளின் 
ெசய் டக்ைள வரிைசப்ப த் ,  தற்கண் ஏ  ைறகளாக வ த்தார.்

ேசாழமன்னன் இராசராசேனா ,  ல்ைலத் க்ேகா க் ச ்ெசன் , ஆங்  ஒர ்அைற ல் இ ந்த 
வர,் ேதவாரச ் வ கைளக் ேகட்டேபா , ேகா க்  உரிைம உள்ள சகர,்

     "அம் வேர வரின் த ேவாம் அன் , ேவ  யாவர ்வரி ம் தாேராம்" என ம த்தனராம். நம்  
அ பத்  ன்  நாயன்மார ் ைலக ள்,  வர ் ைலகைளக் ெகாண்  ேபாய்க்காட்ட, 
ஆடவல்லாேன ைல வ ல் இ த்தலான், ம க்கெவாண்ணா  தந்தனர ்என்ப , வரலா .

நம் யாண்டார ்நம் களால் ஆக்கப்ெபற்ற தெ்தாண்டர ் வந்தா , அ பத்  வரின் 
வரலாற் ண்ைமகைள,  ளக் வ . நம் யா ரரின் வாழ் யல் நிகழ் ைனக் க் ம் பாடல் 
வ மா :

     "நந் க்  நம்ெப மாற்  நல்

லா ரில் நாயகற் ப்

பந் ப்பரியன ெசந்த ழ்

பா ப் படர் ன ன்

ந் ப்பரியன ேசவ

ெபற்றவன் ேசவ ேய

வந் ப்பவன் ெபயர ்வன்ெதாண்டன்
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நம் யா ரர்

நம் யா ரர ்nambiyārūrar, ெப. (n.)

ேதாழைமெந ல் நின்  ஒ , கட ள், ஆதன்(ஆன்ம); உற ைறைய உல ற் த் தம  வாழ் ன் 
வா லாக, வாழ்ந்  காட் யவர.் 

 a Šaivamšaint Nambiyārūrar.  called Šundarar, established the friendly re-lationship with God and soul to the world.

     'ேதெனா  மலரினற்றா ெரம் ரான் நம் யா ரேன' (ப ெனா த் வந்:8);.

ம வ. ஆ ரர,் இைசஞானி காதலன், சைடயன், கந்தரர,் தம் ரான் ேதாழர,் த ழ்நாதன், 
நாவலரே்கான், நாவ ரர.் நாவ ராளி.

     [நம்  + ஆ ரர ்→ நம் யா ரர]்

நம்  = ஆடவ ள் றந்தவன்.

ஆர ்+ ஊர ்→ ஆ ர ்→ ஆ ரர.்]

ஆரத்ல் = அைமதல், பற்றப்ெப ம் ெபா ள்கைளெயல்லாம், தன் ள் அடக் க் கடந்  நிற்றல்.

ஊரத்ல் = ஒ  ெபா ைள ஒற் , அப் ெபா ள் உயரஉயரத் தா ம் உயரந்் , நிற் ம்நிைல. பற்  
அமரத்ல், ஒற்  ஊரத்ல் என்ற இ நிைலகைளக் ெகாண்ட காரணத்தால், ஆ ர ் வா ர ்எனப்ெபயர ்
ெபற்ற .

இைறவ டன் ண்ட ேதாழைம ெந ைய, தம  வாழ் ம் இைணத்  ஒ ய கரணியத்தால், 
வன்ெதாண்டர,் நம் யா ரர ்என் . நானிலத்தவரக்ளால் ேபாற்றப்ெப றார.்

நம் யா ரரத்ம் வாழ் யல் வரலாற் ற்  அகசச்ான் களாகத் கழ்பைவ வ மா :

   1. ஏழாந் ைறப் ப கம் ம்:பாடல்கள்-1026.

   2. நம் யாண்டர ்நம் கள் அ ளிய

நம் யா ரர ்17

தெ்தாண்டர ் வந்தா ல் ந்தரைரப்பற் ய 11-பாடல்க ம், கந்தரரின் ெபற்ேறாரான, 
சைடயனார,் இைசஞானியார ்பற் ய இரண்  பாடல்க ம்.

   3.  தெ்தாண்டதெ்தாைகப்ப கம்,  தெ்தாண்டர ் வந்தா  எ ம் இரண்  ெதாைக ம், 
வைக மாக அைமய, அைவகளின் ரியாக அைமந்த தெ்தாண்டர ்( ராணம்); மாக்கைத. 
(ேசக் ழார-்அ ளிய );.

   4.  . . 17ஆம் ற்றாண் ல் இயற்றப்பட்ட நால்வர ்நான்மணிமாைல;இந் ள்,  வப் ரகாசர ்
நம் யா ரைரப் பற் ப் 10 பாடல்கைளப் பா ள்ளார.்

   5. வள்ளலார ்அ ளிய  ஆ ைட நம் கள் அ ள்மாைல. இந் ள் 10 பாடல்கைள, இராம ங்க 
அ கள் பா ள்ளார.் நம் யா ரர,் இைறவைனத் ேதாழனாக எண்ணினார;்   ம த்தார;்ெசயற் 
ப த் னார,் என்பதற் ரிய எ த் க் காட் கள் வ மா :

   1."ஏ ைசயாய் இைசப்பயனாய் இன்ன தாய் என் ைடய ேதாழ மாய் யான்ெசய் ம் 
ரி க க்  உடனா " (ேதவா.7:5:10);.

நம் யா ரனார்

நம் யா ரனார ்nambiyārūraṉār, ெப. (n.)

நம் யா ரர ்பாரக்்க (SIIVolll169);;see nambiy-ārūrar.

     [நம் +ஆ ரன் + ஆர]்

ஆர-் ெப ைமப்ெபா ட் ன்ெனாட்

நம் யான்

நம் யான் nambiyāṉ, ெப. (n.)

   ேகா ற் சகரின் பட்டப்ெபயர;் the title of officiating temple priests.

     "ைவகானச நம் யாைர" (ேகா ெலா.43);.

ம. நம் யான்.

     [நம்  + நம் யான்]
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நம் ைடயர்

 
 நம் ைடயர ்nambiyiḍaiyar, ெப. (n.)

   இைடய ள் ஒ  ரி னர ்(நாஞ்);; a sub Caste among Cowherds.

     [நம் +இைடயர]்

நம் ராட்

 
 நம் ராட்  nambirāṭṭi, ெப. (n.)

நம் ராட் யார ்பாக்க;see nambirattiyār,

     [நம் + skt  ராட் .]

ெப மாட்  →  ராட்

ஒ.ேநா. ெப மான் →  ரான்.

நம் ராட்யார்

நம் ராடய்ார ்nambirāṭyār, ெப. (n.)

   1. அரி "; queen, consort.

     "உைடயார ்ராசராசேதவர ்நம் ராட் யார"் (slvo.191);.

   2. கட ள் ேத ,

 Goddess.

     "நம் ராட் யார ்உமாபரேம வரியார"் (s.i.i.vol.16.);.

     [நம் +  ராட் யர]்

நம் ரான்

நம் ரான் nambirāṉ, ெப. (n.)

   1. தைலவன்; lord. 2. &LF15it;

 God.

   3. 5L6.15m if;    ைவத் தாங் ச ்ெசல் ம் ைர suffāl; horse, as vehicle of deities.

ெப மான்-அ ரான்.

நம் ரான் ைளயாட்

 
 நம் ரான் ைளயாட்  nambirāṉviḷaiyāṭṭu, ெப. (n.)

   பங் னி த்தரத்தன் , சாத்ைத யைரக் ைர ர் ல் எ ந்த த் , ைவயாளி 
ந் ழா நாஞ்); a festival in which the Śāstā is made to promenade on his horse-vehicle, during panguni-yuttiram.

நம் ள்ைள

 
 நம் ள்ைள nambiḷḷai, ெப. (n.)

ஈ  என்  வழங் ம் வாய்ெமா ன் உைரகாரர.்

 a celebrated Vaishnava acărya whose exposition of Tiruvay-moli was the basis of the commentary known as idu.
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நம்

நம் 1 nambudal,    5.ெச. ன்றா , (v.t)

   1. solothugā; to long for, desire intensely.

     "நின்னிைச நம் " ( றநா 136);.

   2. நம் க்ைக; to trust, confide in, relay on, believe, have faith in

வாரத்்ைதைய நம் வந்ேதன்" ( வாலவா 28:17);.

   3. sT£]iumi$$â; to hope, expect.

அவர ்ேவைல ைடக் ெமன்  நம் க் றான் (உ.வ.);

   4. ஒப் தலளித்தல்; to accept.

     " ைனக ண யாைம நம்  நம் " ( வ். ெபரிய , 6:3:9);.

க.  . நம் , ெத. நம்  ம. நம் க.

நயத்தல் =  ம் தல்.]

நயம் =  ப்பம்.

     [ ல் → நல் → நள்.]

     [நள் → நய் → நய → நயம்

நயம்  →நம் ]

 நம் 2 nambu, ெப, (n.)

   1.  ப்பம். ஆரவ்ேவடை்க;  desire.

     "நம்  ேம  நைசயா ம்ேம" (ெதால், ெசால். 329);

   2. நம் க்ைக; hope.

ம வ. நைச,

     [நயம்  → நம் ]

 நம் 3 nambu, ெப. (n.)

   ேகா ற் சகரின் அ வலகம்; office of temple priest.

     "இவ் ரப்் ள்ைளயார ்ேகா ம் நம் ம்"

     "நம்  ெசந்தாமைரக் கண்ணாற் " (T.A.S. 263);.

ப் க் ரிய,  ைசப் பணிையச ்ெசய்வார ்அ வலகம்.

 நம் 4 nambu, ெப. (n.)

   நாவல் (மைல);; jamoon plum.

ம்பத்தக்க நாவற்பழமரம்.

 நம் 5 nambu, ெப (n.)

   ேகா ற் ைச ெசய் ம் உரிைம; right of conducting pusai in a temple.

     "அசற்பங் ல் நம் ம்" (S.I.1.327);.
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நம் ெசய்வார்

 
 நம் ெசய்வார ்nambuseyvār, ெப. (n.)

   ேகா ல் சாரி (கல்);; temple priest.

     [நம்  + ெசய்வார]்

நம் ண்டல்

நம் ண்டல் nambuṇṭal, ெப. (n.)

   நம் ம்ப ச ்ெசய்ைக; making one to believe.

     "அன்னான்ெசானம் ண்டல்" (க த். 47:10);

     [நம் +உண்டல்.]
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நம் மதம்

நம் மதம் nambumadam, ெப. (n.)

கட ள்  உண்ெடன்  நம் க்ைக ெகாண்டமதம்:

 theism.

     [நம்   + மதம்.]

ம வ, உள்மதம்.

மாந்தன் மனத்ைத இ கப் ணிக்கக் ய பற் க ள்,  ந்த வ ைம ைடய  நம் மதப்பற் . 
த ழ ள் ெப ம்பாலர ்இைறப்பற் க்கவர.் நம் மதக் ெகாள்ைக, த ழரத்ம் அகநாகரிகத் ன் 
ெவளிப்பா . பண்பாட்ட ய ன் ற ேகால்.

நம் மதத்ைதச ்சாரந்்த ெமய்ப்ெபா ட் ைற, இன்றள ம் ேமைலநாட் ல் கா ன் ள்ள . 
ெப ம்பாலான ேமைல நாட் மாந்தரத்ம் வாழ் ய ல், இைணந் ள்ள .

நம்  மதத் ள்ள வக்ெகாண் னர,் அன் வ வான ெமய்ப்ெபா ைள, ேமைலய ம், 
ைழநாட்டவ ம், மனங்ெகாளத்தக்க வைக ல் உைரத்தவர ்ஆவர.் அைனத்  மதத் ன ம் 

மனங்ெகாளத்தக்கவா ,

     "அன் லா ெரல்லாம் தமக் ரியர ்அன் ைடயார ்என் ம் உரியர ் றரக்் " ( றள்,4);.

என் , உலகப்ெபா மைற ேப ம். இக் க த் ைனேய, நம் மதத்ைதச ்சாரந்்த ல ம்,

     "அன் ஞ் வ ம் இரண்ெடன்பர ்அ லார்

அன்ேப வமாவ தா ம் அ லார்

அன்ேப வமாவ தா ம் அ ந்த ன்

அன்ேப வமாய் அமரந்் ந் தாேர'

என் ,  மந் ரமைற ல்,  வாய்மலரந்் த ன்றார.்

ேத க அறத்ைத வ த் வேத, நம் மதத்தாரின் அ ப்பைடக் ெகாள்ைக. கட ம் ம ைம ம் 
உண்ெடன்பேத இவரத்ம் ேகாட்பா . நம்  மதத் னர.் கட ள் உண்ெடன்பதற்  உைரக் ம் 
சான் கைளப் பாவாணர ் ன்வ மா  வரிைசப்ப த் ன்றார:்

   1. க ரவக் ம்பத்ைதச ்ேசரந்்த ேகாள்கள் எல்லாம், இைடயறா  ஓர ்ஒ ங்காக இயங்  
வ ன்றன.

ஒர ்ஊரில் ஊரக்்காவேலா, அர யல் ஆட் ேயா,  ேநரம் இல்லா ம், கலக ம் ெகாள்ைள ம், 
ெகாைல ம் ேநர் ன்றன. உ ரற்ற நா ம் ேகா ம் பாைவயாட் ப் ேபால் ஒ ங்காக ஆ வரின், 
அவற்ைற ஆட் ம் ஒர ்ஆற்றல் இ த்தல் ேவண் ம். அவ் வாற்றல் ைமயான , நிைறவான , எஞ் 
ஞான் ம், எப்ேபா ம், எவ் டத் ம், நிைறந்  க ம் ேபராற்றல். இப் ேபராற்றல் அ வற்றதா க்க 

யா . அவ் வாற்றல ேவ இைறவன்.

   2. இவ் லகம் ைமக் ம், க ரவன் பகல் ளக்காக ம்,  ங்கள் இரா ளக்காக ம், எண்ணிற் ம் 
எட்டாத காலத் ந்  ளங்  வ ன்றன.

ஒ  ட் ல் ளக்ேகற்  ைவப்ப , அ ற் க் ம் மக்கட்ேக. மக்களில்லா ட் ல் ளக் த் 
தானாகத் ேதான்  எரியா . பல லகங்கட் ம், இ  டைர ம் ளக்காக ஏற்ப த் யவன், ஒ வன் 
இ த்தல் ேவண் ம். ேவைல ெசய்யாத க்க ேவைளயா ய இராக்காலத் ற் , ெவப்பமான 
ெந ப்ெபாளி ளக்காகா .  ளிரந்்த நிழெலாளி ளக்காக ப்ப ம், கவனிக்கத் தக்க .

   3.  ற ேகாள்கைளப்ேபாற் கற்றா  ஒேர டத் க் ம் க ரவன், பத் த் ைச ம் ஒளி சமமாகப் 
பர மா  உ ண்ைடயா ப்ப ம், அள டப்படாத நீள்ெப ங்காலம் எரிந்  வரி ம், அதன் 
எரியா ,  ன்  யைனயா ப்ப ம், இயற்ைகக்  மாறான இ ம் ச ்ெசய்

யாதலால், அைத யக்  யா ம் ஒ  பரம்ெபா ள் இ த்தல் ேவண் ம்.

   4. ேகாள்கள் ஒன்ேறாெடான்  ட்டா . தன் பாைத வட்டத் ல் இயங் மா ம், இைவ ழ ங்கால், 
அவற் ன் ேம ள்ள ெபா ள்கள் நீங்காவா ம், ஒவ்ெவான்ைற ஞ் ழ ஒ  கவரச்்  மண்டலம் 
அைமந் ப்ப ம் இயற்ைகக்  ஏற்றேதயா ம்.

   5. கால ம், இட ம், ெதாடக்க ம், ஈ ம் இல்லாதைவயாதலால், இற்ைற மக்க லகந் ேதான் ன், 
எண்ணிக்ைகயற்ற உ லகங்கள் ேதான் ய ந் த்தல் ேவண் ம். இைதத்தான்,

     "பைடத்  ைளயா ம் பண்  ேனா ம் ைடத் த் யர் ர ்ேதாற்றத் ேதா ம் தன்னில் ேவ  
தாெனன் ேலா ம் அன்ேனான் இைறவனா ம்என் ைரத்தனன்"

மணிேமகைலக்  அ த் ய வனியத் த க்  (ைசவவா );.

   6. மாந்தன் ேதான்  ஐம்ப னா ரம் ஆண்டா ற்ெறன ைவத் க்ெகாள்ளி ம்,  ற் க்கணக்கான 
தைல ைறகள் க த் த்தல் ேவண் ம். பத் க் கணக்காகத் ெதாடங் ய மக்கடெ்டாைக, இன் , 

 ேகா க்கணக்காகப் ெப ள்ள . ஒவ்ெவா  தைல ைற ம், எத்தைனயரா ம், 
அத்தைனய ம், அைடயாளங் கா மா  ெவவ்ேவ  கவ ள்ளனர.் ைகவைர ம் 
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நம் ரி

நம் ரி namburi, ெப. (n.)

நம் ரி பாரக்்க ;see nambudiri.

     'கண்ண ம்....நம் ரிமார ் ேல நலமா ெய ந் ந்தாள்" (ேகாவ.க.112);.

     [நம்  → நம் ரி]

நம் ரி

நம் ரி nambūtiri, ெப. (n.)

   மைலயாளப் ராமணர ்வைக னன் (E.T.V,152);; a class of brahmins in malabar.

ம. நம் ரி.

நம் ரி

 
 நம் ரி nambūri, ெப. (n.)

நம் ரி (இ.வ.); காண்க: see nambudiri.

க. நம் ரி.

இைடக் ைறப் பட்ட ெசால்.

நம்ெப மாள்

நம்ெப மாள் namberumāḷ, ெப. (n.)

    வரங்கத் த் மால்; Tirumal, worshipped at Tiruvarangam.

     "நம்ெப மாள் நம்மாழ்வார"். உபேதசரத்.50

     [நம் +  ெப மாள்.]

நம்மளவன்

 
 நம்மளவன் nammaḷavaṉ, ெப. (n.)

   நம்ைமெயாத்தவன்; those like ourselves.

     [நம் + அள  + அன்.]

நம்மேனார்

நம்மேனார ்nammaṉōr, ெப. ( n. )

   1. நம்ைமெயாத்தவர;் those like ourselves our parly.

     "ஆங்கனமற்ேற நம்மேனாரக்்ேக (மைல ப . 402);.

   2. எம்மேனார.் பாரக்்க: see emmandr.

     [நம்+அன்ன+ ஒர.்]

நம்மாழ்வார்

நம்மாழ்வார ்nammāḻvār, ெப. (n.)

   ஆழ்வாரக்ள் ப ன்ம ள் தைலைமயானவ ம்,  வாய் ெமா  த ய ெதய்வப்ப வ ன் 
ஆ ரிய  மான மால யார ்உபேதசரத.் 50); a Tirumāl Śaint author of Tiruvaymol and other works, foremost of 
Alvár.

     [நம்+ ஆழ்வார.்]

நம் ள்ளவன்

 
 நம் ள்ளவன் nammuḷḷavaṉ, ெப. (n.)

   நம் ைடயவன்; one of our men (இ,வ.);.

     [நம் + உள்ளவன் → நம் ள்ளவன்.]
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நம-த்தல்

நம-த்தல் namattal,    4ெச . (v.i.)

ந 2-த்தல் பாரக்்க;see namu2.

     "அப்பளம் நமத் ப் ேபா ற் .

ெத. ெநம் .

நமக்காரி

 
 நமக்காரி namakkāri, ெப. (n.)

   ெதாட்டாற் ங் ; worm killer, sensitive plant.

நமசச்ாரம்

 
 நமசச்ாரம் namaccāram, ெப. (n.)

நவசச்ாரம் பாரக்்க: see navaccāram.

நமசம்

 
 நமசம் namasam, ெப. (n.)

   இணக்கம் (யாழ். அக.); ; pliability.

நமட் -தல்

நமட் -தல் namaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. மைறத்தல்; to whisper.

   2. ஏமாற் தல் ; to cheat.

     [நி ண்  → நி ட்  → ந ட்  → நமட் -.]

   7 நமட் ஷமம்

நமட் க்க -த்தல்
நமட் க்க -த்தல் namaḍḍukkaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

நம க  - இ.வ. பாரக்்க: see namadu-kado.

ந ட்

 
 ந ட்  namiṭṭu, ெப. (n.)

நமட் செ்சா  பாரக்்க; see namalu-c-cor.

நமட்  ரிப்

 
 நமட்  ரிப்  namaṭṭusirippu, ெப. (n.)

 Löly, sjössists. Lisārāslū;

 suppressed smiles in redicule.

     [நமட்  +  ரிப் ]

நமட் செ்சா

நமட் செ்சா  namaṭṭuccoṟi, ெப. (n.)

   1. stiftig; itch, scabies.

   2. Qantúl sist:

 papular eruption of the skin, of which violent and chronic itching is the chief symptom, prurigo.

   3. fstägiousmã,

 cutaneous disease with glistening imbricated scales affecting only the superficial layers of the skin, psoriasis.

     [நமட்  + ெசா .]
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நமட்  ஷமம்

 
 நமட்  ஷமம் namaṭṭuvišamam, ெப. (n.)

 frisë.

   ெகால்ைல. நமட்  மண்; wet garden.

     [நமட்  + மண்.]

மைறவாகச ்ெசய் ம் ம்  (இ.வ);

 secret mischief.

     [நமட்  +Skt  ஷமம்.]

நம

 
 நம  namaḍu, ெப. (n.)

ேபன் (அ . ந்);

 louse.

     [ந  →  நம .]

நம க -த்தல்

நம க -த்தல் namaḍugaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ழந்ைதகள் உதடை்டக்க த்தல்; to bite the lips, as children.

     [நம  + க -.]

நமத்தம்

 
 நமத்தம் namattam, ெப. (n.)

   சடாமாஞ் ;(சங்.அக.); ; Spikenard herb.

நமத் ப்ேபா-தல்

நமத் ப்ேபா-தல் namattuppōtal,    6 ெச. ன்றா. . (v.t.)

   ஈரேம தல்; to become damp, mois.

அப்பளம் நமத் ப் ேபா ற் . (உ.வ.);.

     [நமத்  + ேபா-.]

நமதன்

 
 நமதன் namadaṉ, ெப. (n.)

   ஆண்டவன்; lord. God.

     [நம  + அன்.]

நம ரம்

நம ரம் namaburam, ெப. (n.)

எமன  நகரம்

 yama's city

     "எ ரெ்பா ேசைன நம ரம் ந க"  வ்..ெபரியாழ்.4.7:4). -

     [நமன் + ரம்.]
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நமர்'-த்தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

நமர்

நமர2் namar, ெப. (n.)

   1. நம் ைடய ற்றத்தார;் our relations.

     "நமர ் ட்ட ேவ "( .ெவ.ஒ . 5);.

   2. நம் சாரப்ானவர;் persons of our party.

     [நம் + அர.்]

ஏட் ச் வ  ெதா த்  வந்த ெமய்ப்ெபா ள் நாயனார ்வரலாற் ல்,  வ ல் வாள் ைவத் க் 
ெகான்ற த்தநாதைன ேநாக்  ெமய்க்காப்பாளன் பாய்ந்தேபா , தத்தா நமெரனத்த த்  ழ்ந்த  

நமரி

 
 நமரி namari, ெப. (n.)

நீண்ட எக்காளவைக (தஞ்ைச);,

 a kind of long trumpet.

நமைரவாைழ

 
 நமைரவாைழ namaraivāḻai, ெப. (n.)

   வாைழவைக; green banana.

நம -தல்

நம -தல் namaludal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வணங் தல்; to reverence, worship, bow, prostrate;

     "வானவர ்வானவர ்ேகாெனா  நமன்ெற ந் ேவங்கடம்" ( வ். வாய். 3:3:7);.

     [நமல் → நம -.]

நமன்

நமன் namaṉ, ெப. (n.)

எமன் பாரக்்க;see eman,

     "நாமாரக்் ங் யல்ேலாம் நமைன யஞ்ேசாம்" (ேதவா. 1236:1);.

ம வ. யமன், யாமன்,  ற் வன். காலன்.

     [யமன் →  மன் → நமன்.]

யாமத் ல் வந்  மாந்தரத்ம் உ ைர வ வ்  வ தா. க க் க  த ப் ப  ம் கற்பைன வன்.

நமனமண்டபம்
நமனமண்டபம் namaṉamaṇṭabam, ெப. (n.)

நபன மண்டபம் (S.I.V. 236); பாரக்்க: See nabana-mandabam.

நமனிைக

 
 நமனிைக namaṉigai, ெப. (n.)

    மஞ்சனம்; inner Santuary.

ந ட் -தல்

ந ட் -தல் namiṭṭudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

    ள் தல்; to pinch.

     [நமட்  → ந ட் -.]

1615

www.valluvarvallalarvattam.com 12697 of 19068.



ந

ந  namiḍu, ெப. (n.)

   1. நாைரவைக.

 a kind of crane.

     "ந  கரப்பான் வாதம் நாட ்ேசாைப மாற் ம்" (பதாரத்்த. 898);.

   2. ந  (யாழ். அக.); பாரக்்க;see namudu2

     [நம  +ந .]

ந நந் ய கனாயனார்

ந நந் ய கனாயனார ்naminandiyaḍigaṉāyaṉār, ெப. (n.)

   நாயன்மார ்அ பத் வ ள் ஒ வர ்(ெபரிய );; a canonized Šaiva Šaint one of 63.

     [ந . +நந் +அ கள்+ நாயனார.்]

ந நந் ய கள்,  வா ர ் வள்ெந ல் ஒன் யவர.் ெபரிய ராணத் ள், நான்காம் 
ச க்கமா ய நின்ற ச க்கத் ள், இவரத்ம் வரலா , காணப்ப ற .  வ ங்கத்தால், 

த் ெபற்ற 30-அ யாரக் ள் ஒ வராவார.் இவைர, நம் யா ரர,்

ந

ந 1 namuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெதால்ைல த தல்; to trouble, tease, vex.

     "என்ைன ந க் றான். (இ.வ.);.

     [நச்  → ந  → நச → நம → ந -]

நசச்ர  அல்ல  ெதால்ைலத ்த பவைன நச் ப்ேபரவ்  என்பர.் ெதாந்தர  அல்ல  ெதால்ைலத்த ம் 
ைகக் ழந்ைதகைள, ைநைந என்  நசச்ரிக் ற  என் ம்,

     "ந ண்  எ க் ற  என் ம்" ந ண்டல் ெபா க்க ய ல்ைல என் ம், நாட் ப் றத்ேத 
வழங் வ  அ க.

 ந 2 namuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஈரேம தல்; to become damp, moist.

ெத. ெநம் .

நசத்தல் = ஈர தல்.

     [நச → நம → ந -]

ந -தல்

ந -தல் namugudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

    ைழதல்; to yield under pressure.

     "இைண ைல ந க ண்ணிைட டங்கத் னி ங்கல  ெசய் " ( வ்.  வாய். 9:9:3);.

     [ைந → நய்- → ந  → ந  → ந -]

ைநந் ேபாதல்,  ைழந் ேபாதல் என் ம் ெபா ண்ைம னின்  ேதான் ம், ந  என் ம் 
ைனய னின்  ழ்த்த ெசால்.

ஒ கா. [நம → நமத்  → ந த்  → ந த்  → ந -]  ைழந் ேபான ேசாற்ைற ம், தண்ணீல் 
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ந ட் -தல்

ந ட் -தல் namuṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ன ண்டாதல்; to itch.

     [நமட்  → ந ட் -]

 ந ட் -தல் namuṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெந தல்;   நி ண் தல்; to pinch,

ம வ.  ள் தல்.

     [நமட்  + ந ட் -]

ந ட் ச் ரங்

 
 ந ட் ச் ரங்  namuṭṭucciraṅgu, ெப. (n.)

நமட் செ்சா  பாரக்்க;see namatuc-corl.

     [ந ட்  +  ரங் .]

ந ட் ச் ரிப்

 
 ந ட் ச் ரிப்  namuṭṭuccirippu, ெப. (n.)

   தனக் த் ெதரிந்த  ற க் த் ெதரியா  என்ற ைற ல், ெவளிப்ப த் ம் அமரத்்தலான 
ரிப் ; shy smile (generally accompanying teasing);.

நண்பரின் ைப ந்  ேழ ந்த வைலத் (ேபனாைவ); தன் ைக ல் மைறத் க் ெகாண்  
ந ட் ச ் ரிப் டன், ைகெய த் ப் ேபாட உன் வைலக் ெகா ' என்றார.்(இக்.வ,);.

     [நமட்  →ந ட்  +  ரிப் .]

ந ட் செ்சா

 
 ந ட் செ்சா  namuṭṭuccoṟi, ெப. (n.)

நமட் செ்சா  பாரக்்க: see namattu-c-cori.

     [ந ட்  + ெசா .]

ந

ந 1 namuḍu, ெப. (n.)

   1.  த ;  lower lip.

   2. ஈர;் nits, larvae of insects.

   3. ெகாக் ; Crane.

     [நம் + உ  → ந .]

 ந 2 namuḍu, ெப. (n.)

   1. தைர ேலேய கட்  வா ம் பறைவ; bird builds nest or ground.

   2. பட்  ல் ம் ச் ; knot is silk-fibre.

     [ஒ கா நமட்  → நம  → ந .]

நேம

நேம  namēru, ெப.  (n.)

   1.  ன்ைன; common poon,

   2.  ர ன்ைன பாரக்்க: see surapարրai.
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நைம

நைம1 namaidal,    4. ெச. . . (v.t.)

    னெவ த்தல்; to itch.

கம்பளிப் ச்  ேமேல பட்டதால் உடம்  நைமக் ற  (இக்.வ.);.

     "நைமந்ெதமரிடத்  நண்ணார"் (உத்தரரா. அ வேம.23);.

ெத. நவ.

     [நம → ந.  → நைம-. ]

 நைம2 namaittal,    4. ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1. வ த் தல்; to vex trouble.

     "நைமப்  ற ேநாய்" ( ளா.  த்.1,32);.

   2.  ட் தல்,

 to put on wear.

     " ஞ்  நைமத்த ந்தாமம்" ( வக. 2839);.

   3.  னெவ த்தல்; to itch.

     [ந  → நைம-]

 நைம3 namaittal,    4. ெச.  ன்றா , (v.t.)

   கட்டைள தல்; to command.

     "ெபா லன் கைளந் ம் நைமயால்" ( வ்..இயற்.1:32);

 நைம4 namai, ெப. (n.)

   ெவக்கா ; button tree.

     "ெஞைம  நைம ம்" (ெதால்.-எ த். 282);.

க. நெவ.

நைமக்காய்

 
 நைமக்காய் namaikkāy, ெப. (n.)

   கத்தரிக்காய்; brinjal.

     [நைம + காய்.]

அரிப் த் த தல் பற் க் கத்தரிக்காய்க்  இப் ெபயர ்வந்த .

நைமசச்ல்

 
 நைமசச்ல் namaiccal, ெப. (n.)

   உட ல் ஏற்ப ம் ெசா யத் ண் ம் உணர் ; itch.

ேவரக்்  வந்த இடங்களில் சாந்  தட னால், நைமசச்ல் இ க்கா  (உ.வ);. நைமசச்ல், அரத்தக்க  
த யன ல ேநா ன் அ கள் (ம த்.வழ.);.

ம வ அரிப்  ன .

     [நைம → நைமசச்ல்.]
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நைமச் ரங்

 
 நைமச் ரங்  namaicciraṅgu, ெப, (n.)

நமட் செ்சா  பாரக்்க;see namaltu-c-cor.

     [நைம +  ரங் .]

நைமப்

நைமப்  namaippu, ெப. (n.)

   1. அரிப் : 

 itching.

   2.  ரங் ; skin diseases.

   3. வ த்தம் யர ்; trouble, vexation,

     " ம்மானைமப் ண்ேணன் கைமத் நீர ்நட ன்கேள" (ேதவா. 717:3);.

     [நமப்  → நைமப் .]

நய்யத்தட்டல்

 
 நய்யத்தட்டல் nayyattaṭṭal, ெதா. ெப, (vbln)

ைநயத்தட்டல் பாரக்்க;see naiya-t-tattal.

     [ைநய்ய → நய்ய + தட்டல்]

நய

நய1 nayattal,    4 ெச.  ன்றா , (v.t.)

   1.  ம் தல்; to desire greatly, long for.

     " றன் வைரயாள் ெபண்ைம நயவாைம நன் ". ( றள், 150);.

   2. இன் கழ்ச்  தல், பாராட் தல்; to compliment, appreciate.

     "நல்ல ைடேயார ்நயப்ப  ேவண் ம்" (பத் ப்பாட் . நச.் உைரச் றப்.);.

   3. ம த்தல் உயரவ்ாகக் க தல்; to respect, esteem.

   4. ம ழ்ச் ட் தல்;  ள்ளங் ெகாள் தல்; to please,

   5. தட் க் ெகா த்தல்; to coax.

   6. ெகஞ் தல்; to beseech implore.

     ".அவன் எவ்வளேவா நயந்  ேகட்டான் ேகட்டான்"(உ.வ.);.

   7. அன்  ெசய்தல் ( டா.);; to love, show affection for;

   8.  ன் ெசல் தல்  (யாழ். அக.);; to act upon, to follow.

நள் = ேசரத்ல்.

ைநப்  =  ப்பம்.

ைநப் - நயப் =  ம்பப்ப ைக.

     [நள் → நய் → நய-. ]

 நய3 nayattal,    4.ெச.  .  . (v.i.)

ந 2-பாரக்்க;see namu2-.

     ' க்  நயத் ட்ட ' (ெநல்ைல);.

     [ந  → ந  →  நய-]
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நய'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

நயக்கன்

 
 நயக்கன் nayakkaṉ, ெப. (n.)

   நாய் ( ன்.);;  dog.

     [நயப்பன் → நயக்கன்.]

உண  ெகா ப்பாரிடம் உறேவா  பழ ம் பண் ள்ள நாய், தன் நயப்ைபக் கால் க் ம், வால் 
ஆட் ம் காட்டலால் ஏற்பட்ட ெபயர.்

 நயக்கன் nayakkaṉ, ெப.(n.)

   நாய்; dog. (சா.அக.);

நயக் ள

 
 நயக் ள  nayakkiḷavi, ெப. (n.)

   அச யாடல் ( ங்.);; banter, humorous ridi-cule, or jest.

     [நயம் +  ள .]

     "ந ல்ெதா ம் ல்நயம் ேபா ம் ப ல்ெதா ம் பண் ைடயாளர ்ெதாடர் " என்ற க் றளில், 
நயம் என் ம் வ வம் இனிைம பற்  வ வ  ேபான்ற .

நய ணம்

 
 நய ணம் nayaguṇam, ெப. (n.)

   நற் ணம்  ( ன்.);; a amiable disposition.

     [நயம் +  ணம்.]

அைனவரா ம் ம்பப்ப ம் நற் ணம். எஞ்ஞான் ம் ைமெயா த் , நன்ைமேய ெசய் ம் 
உயர் ணேம, நற் ணம்.

நயங்காட் -தல்

நயங்காட் -தல் nayaṅgāṭṭudal,    12, ெச. ன்றா . (v.t.)

   இனிய ெசாற்கள் த யவற்றால் வயப்ப த் தல், ( ன்.);, கவரச்்  ட் ம்ப ப் ேப தல்; to coax 
allure.

     [நயம் + காட் -.]

நயசெ்சால்

நயசெ்சால் nayaccol, ெப. (n.)

   1. இனியெசால் ; sweet, pleasing words.

   2. நயக் ள  பாரக்்க;see naya-k-kilavi.

   3.  கமன் ; courteous, civil words, winning speech.

   4. கவரச்் ப் ேபச் ; wheedling talk.

     [நயம் + ெசால். ]

றர ் ம் க்ேகட் மா  ந ம் இன்ெசால். அகனமரந்்  ேப ம் அன் செ்சால்.
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நயஞ்சரக்

 
 நயஞ்சரக்  nayañjarakku, ெப. (n.)

   உயரத்ரப்பண்டம் (இ.வ.);; superior articles.

ம வ தல்தரப்ெபா ள்.

     [நயம் + சரக் ]]

நயத்தக்கநாகரிகம்

 
 நயத்தக்கநாகரிகம் nayattagganāgarigam, ெப. (n.)

   பண்பாட் க் கண்ேணாட்டத் டன் ய நாகரிகம்; cultural heritage.

     [நயம் + த  + நாகரிகம்.]

நயம் தக்க நாகரிகம் = உள்ளசெ்சம்ைமேய அகநாகரிகம் பண்ைடக் காலத் ல், "நாகரிகம்" என் ம் 
ெசால்ைலேய, "பண்பா " என் ம் ெபா ளி ம், ஆண்டனர.்

இக் ட் செ்சால், உள்ள்த் ன் பண்பட்ட நிைல ைனேய காட் ம். மனம  ெசம்ைமயானால் மந் ரம் 
ெசால்ல ேவண்டாம் என் ம் உலகவழக் ம், மாசற்ற மனத்ைதேய

க் ெமன்ற க. அதனால்தான் வள் வ ம், 

     "ெபயக்கண் ம் நஞ் ண் டைமவர ்நயத்தக்க நாகரிகம் ேவண் பவர"்

என்றார.்  ந் யநிைல என் ம் ெபா க்க த் ல், நாகரிக ம், பண்பா ம் ஒன்றாதல், காண்க.

நயத்த -தல்

நயத்த -தல் nayaddagudal,    2.ெச.  .  . (v.i.)

   1.  ம்பத்த தல்; to be pleasing lowable.

     "நயத்தக்க நாகரிகம் ேவண் பவர ்( றள், 580);.

   2. நன்ைமயாதல்; to be good in quality.

     "நயத்தக மண்ணி ( . ெவ. 10:10);.

     [நயம் +த -]

நயத்தெபான்

 
 நயத்தெபான் nayattaboṉ, ெப. (n.)

   பக் வப்ப த்தப்பட்ட ெபான்; malleable gold. 

ெவடை்டயாய்ப் ேபாகா  ேவைலக் த ம் ெபான் (இ.வ.);:

நயத்தல்

நயத்தல் nayattal, ெப. (n.)

   தைலவைனக் கண்ட தைல  தன  ஆைசப்பா  ம் றத் ைற ( . ெவ. 11, ெபண்பாற். 2);; theme in 
which the heroine expresses her deep love at the sight of the hero.

நயப் =  ப்

     [ைந → நநயத்தல்.]

நயத்த ைல

 
 நயத்த ைல nayattavilai, ெப, (n.)

   ம ந்த ைல; cheap price.

ம வ.  ைறந்த ைல.

     [நயத்த +  ைல.]
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நய

நய  nayadi, ெப, (n.)

    ைறைம; justice.

சரிைத னய ன் (இர . தசரத. சா.3);.

     [ஒ கா.  நிய  → நய .]

நயந்தட் -தல்

நயந்தட் -தல் nayandaṭṭudal,    5.ெச.  .  . (v.i.)

   இனிைமதரத் ெதாடங் தல்; to begin to interest.

த்தகம் இப்ேபா  தான் நயந்தட் ற . (இ. வ);.

     [நயம் + தட் -]

நயந் ெசால்( )-தல்

நயந் ெசால்( )-தல் nayandusolludal,    8, ெச.  ன்றா.  . (v.t.)

   1. பயன்படச ்ெசால் தல்; to speak effectively.

   2. பாராட் தல்; to praise.

   3. ேவண் க்ெகாள் தல்; to persuade politely.

நயந்  ெசான்னால் நாெடல்லாம் ேகட் ம். (உ.வ);.

     [நயந்  + ெசால்[ ]-]

நயந்ேதார்

நயந்ேதார ்nayandōr, ெப. (n.)

   1. நண்பர ்( ங்..);; friends, companions.

   2. கணவர;் husband, as one who loves.

     [நயம் → நயந்ேதார.்]

நயநட்டம்

நயநட்டம்1 nayanaṭṭam, ெப, (n.)

   1. வ வாய்; profit.

   2. இழப் ; loss.

     [நயம் + ski நட்டம்.]

 நயநட்டம்2 nayanaṭṭam, ெப. (n.)

   பயன் மற் ம் இழப் ; advantage and disadvantage, profit and loss.

 நயநட்டம் nayanaṭṭam, ெப.(n.)

   வ வாய் இழப் ; profit and loss.

     [நயம் + நட்டம்]

நயநய-த்தல்

நயநய-த்தல் nayanayattal,    4 ெச. . . (v.i.)

நசநச- (இ. வ.); பாரக்்க;see nasa-nasa.

     [ந  → அநச → நய-]

நயநயப்

 
 நயநயப்  nayanayappu, ெப. (n.)

   ெமன்ைமத ்தன்ைம ; softness and smoothness.

     [நயம் + நயப் .]
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நயநயவாரத்்ைத

 
 நயநயவாரத்்ைத nayanayavārttai, ெப. (n.)

உ ல்லா வாரத்்ைத (யாழ். அக.);,

 Unsteady, unreliable word.

     [நயநய + வாரத்்ைத ]

நயநிைலப்படலம்

 
 நயநிைலப்படலம் nayanilaippaḍalam, ெப. (n.)

   நாடகம் (யாழ்.அக);; drama.

     [நயநய + வாரத்்ைத ]

நளெநளடதம்

 
 நளெநளடதம் naḷaneḷaḍadam, ெப. (n.)

   கண்ம ந் ; collyrium for the eyes, lotion for the eyes.

நயன் + SkI ெநளடதம்.

நயப்பா

நயப்பா  nayappāṭu, ெப. (n.)

   1. பயன் ( ன்.); ஊ யம்; advantage, profit.

   2. நலன், ஆதர

 benefit.

   3.  றப்  சால் ;நயேநரத்் :

 excellence.

   4. ேமம்பா ; Superiority.

     [நயம் + பா  ]

நயப் -த்தல்

நயப் -த்தல் nayappittal,    4.ெச.  ன்றா , (v.t.)

   1. ம் ம்ப  ெசய்தல் ; to induce to love or desire.

     "தைலமகைன நயப் த் க் ெகாள்ைக ல் (ஐங் . 88. உைர);.

   2. அ த்  இணங்கைவத்தல்( ன்);; to perSuade, win another's consent, Secure Compliance or approval.

   3.ஏற்கச ்ெசய்தல் ; to approve.

   4. ம வாக் தல் ( ன்,);; to render cheap, cheapen.

   5. பயன்ப த் தல் ( ன்,);; toimprove, benefit.

     [நயப்  → நயப் -.]
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நயப்

நயப்  nayappu, ெப. (n.)

   1. அன் ; love.

     "நல்லாேளா நயப் ற ெவய் ம்"  ( வாச. 2:12);.

   2. பற்றாைச, ேநசம்; affection.

   3. ஆரவ்ேவடை்க, ஆைச ( டா);; desire

   4. இன்பம்; delight, pleasure.

     "நயப்  த்தைர ந ந்  வவ் ன" (கம்பரா. கரன்வைத. 47);.

   4. தைல ெய ைலப் கழ்ைக ( வக. 1332 உைர);; praising the beauty of a heroine (akap);.

   6. ம ; cheapness.

   7.  ன்ேனற்றம்; improvement. 8.நன்ைம;

 goodness.

   9. ேமம்பா ; superi ority.

     [ைநப்  → நயப் .]

நயப்  உணர்

நயப்  உணர்  nayappuuṇarvu, ெப. (n.)

   1. கண்ேணாட்டம் ( டா);; kindness, tenderness.

   2. இன்கனி , இரக்கம்

நயப்ெபத்தன்

 
 நயப்ெபத்தன் nayappettaṉ, ெப. (n.)

 Gunstaðahlssor;

 cheating person.

நயப்  எற்றன் எத்தன்.)

நம்பைவத்  ஏமாற் பவன்.

நயபயம்

 
 நயபயம் nayabayam, ெப. (n.)

கனி ம்,

 Bonysium, kindness blended with reproof.

அவன் நயபயெமல்லாம் காட் னான். (உ. வ);.

     [நயம் +skt பயம்.]

1624

www.valluvarvallalarvattam.com 12706 of 19068.



நயம்

நயம் nayam, ெப. (n.)

   1. நல்ெலண்ணம்;  good intention.

   2. g655ir; grace.

     "sororuth ெபற் " (ெதால். ெபா. 114);

   3.  ப்பம்

 desire.

   4. unfighảél; happiness joy, gladness.

   5. நன்ைம ( வா);,

 goodness

     "நய ணராக் ைகய யாமாக்கள்' (நால , 163);.

   6. FußT5flaith, usiarų Euth; civility attention. courtesy.

     "சான்ேறாைர நயத் ற் ணித்  டல்" (நான்மணி. 12);.

   7. அன்

 love, affection, tenderness.

     "[Busogov long/sumf umges" (Gsölä. 80);.

   8. Léoß piety devotion,

     "பஃறளி  நயங்ெகாண்  பணிந்ேதத் ' (தணிைகப் .  ரமன். 54);.

   9. நற்பயன்:

 benefit, profit, advantage, interest, gain,

     "நல் ைன ந் நயந்தந் ன்  க்ேகா. 28).

   10, Gombust();; superiority, excellence. Gog, 42 g/ 5ui (o . su);;

   11.unsólo cheapness.

    ைல நயமா க் ற . இ. வ);;   12.  : (olsâr);; abundance.

   13. Lusit (filot);;  result, effect

     'நன்ேறா ப ளேதா ந வைரநீ நயெமன்ன" (கம்பரா. பா . 6.

   14.  ண்ைம; fineness.

     'தங்கக்கம்  நயமா க் ற " (உ. வ.);

   15. இனிைம;  sweetness.

     "நாரத னிவரக்் ேகற்ப நயம்பட ைரத்தநா ம்" (கம்பரா.  ம்பக . 1);:

க,  , நய, ம. நயம்.

ெத. நய .

     [நய → நயம்.]

 நயம் nayam, ெப. (n.)

   1. அ ப்பைட ெமய்ம்ைம; principle.

   2. அறம்,  றைம (நீ );:

 policy.

     "நன்  ஈெதன்  ெகாண்ட நயத் ைன நயந் " (கம்பரா.  ம்பக ண. 35);.

   3. மைற ல் (யாழ்.அக.);;(ேவதசாத் ரம்);; vedam,

   4. ஒற் ைம நயம் ேவற் ைம நயம்,  ரி ன்ைமநயம், இயல் நயம் என காரணகாரியத ்ெதாடர் ற் 
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நயம்பண் -தல்

நயம்பண் -தல் nayambaṇṇudal,    5.ெச.  .   .(v.i.)

   உத ெசய்தல் (அ லம் ெசய்தல்); ( ன்.);; to do a favour.

     [நயம் + பண் -.]

நயம்பா -தல்

நயம்பா -தல்1 nayambāṭudal,    5.ெச.  .  . (v.i.)

   1. இனிைமயாய்ப் பா தல் ( ன்);; to sing sweety.

   2.  கமன் தல் (இ. வ);; to flatter.

     [நயம் + பா -]

   5 நயவசனிப்

நயம்பா

நயம்பா 2 nayambāṭu, ெப. (n.)

   1. Busium G unifá,5;see nayap-p-ādu

   2. ppGu(osmē; being beautiful

     "usinski,வாய்ெமா  நயம்பா ல்ைல" (மணிேம. 2:36);.

     [நயம் + ப -அ பா .]

நயம்ேப -தல்

நயம்ேப -தல் nayambēcudal,    5.ெச.  .  . (vi.)

   1. uoálgÚGL1&5si (sólsör);; to speak pleasantly, courteously.

   2. Qsoflsnuumi 956553);; to sound sweetly, as a lute string(நயம் ேப .);

நயமா

நயமா  nayamāli, ெப. (n.)

    வப்பரிதாரம் (0($6[méì6tn6w); (66]6ãT.);; red orpiment

 நயமா  nayamāli, ெப.(n.)

   மேனா ைல, இ  ைள  பாடாணம்; arsenicum bisulphuretum. (சா.அக.);

நயெமா

நயெமா  nayamoḻi, ெப. (n.)

   1. Qārquamos); sweet, pleasant words.

     "நயெமா னாற் சய ண்  (பழ);

   2. நலம் Luâ(5th Quong; words of good counsel.

     "நா ைன ரந்  நயெமா  ெயான் ங் ேகளாய் கம்பரா. நி ம்பைல. 68).

     [நயம் + ெமா .]

நயர்

நயர ்nayar, ெப. (n.)

   அ ைடயவர;் wise persons.

     "ேமனயளிவெரன ( வத . கவரக்்க நரக, 24);.

     [நயம் - நயர.்]

நயவசனம்

 
 நயவசனம் nayavasaṉam, ெப. (n.)

 Busugs flûų uTiës;see naya-vašaņippu.

     [நய + Skt வசனம்.]
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நயவசனிப்

 
 நயவசனிப்  nayavasaṉippu, ெப. (n.)

   @ssful Qāmā; captivating or enticing words.

     [நய + Skt வசனிப் .]

நயவஞ்சகம்

 
 நயவஞ்சகம் nayavañjagam, ெப. (n.)

   இனிைமகாட்  ஏமாற் ைக; smiling willainy, hypocrisy.

     [நயம் + வஞ்சம் + அகம்]

நயவர்

நயவர1் nayavar, ெப. (n.)

ைறைம ைடேயார்

 just persons.

     "நல்லார ்நயவ-ரி ப்ப" (நால , 265);.

     [நயம்+அர.்]

 நயவர2் nayavar, ெப. (n.)

   1. காதலர ்( ங்);;  lovers.

   2. நண்பர ்(யாழ். அக.);; friends.

     [நய+அர.்]

நயவ

நயவ 1 nayavarudal,    5.ெச.  ன்றா . (v.t.)

    ம் தல்; to like, appreciate, desire, ardenty.

     "தன்மைலபாட நய ந்  ேகட்ட ளி (க த். 40:31);.

     [நயம் + வ -.]

 நயவ 2 nayavarudal,    18.ெச.  .  . (v.i.)

   நன்ைம ண்டாதல்; to be beneficial.

     "நயம்வ ம் பள்ளிேம னல் " ( . ெவ. 11. ெபண்பாற். 9);.

     [நயம் + வ - ]

நயவன்

 
 நயவன் nayavaṉ, ெப. (n.)

   கைல, இலக் யம், ேபான்றவற்ைறப் ேபணி வளரப்்பவன்; a man of cultivated taste in art and literature.

     [நயம் + அன்.]

நயவார்

நயவார ்nayavār, ெப. (n.)

   பைகவர;்  enemies. 

நயவார ்தைலபனிப்ப ( .ெவ.72);.

     [நய+ ஆ + அர.்]
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நயவான்

நயவான் nayavāṉ, ெப. (n.)

   1. நயக்காரன்;  one who seeks or is entitled to profit.

   2.  ம்பத்தக்கவன்; lovable person.

   3.  ரவலர,் ெகாைடயாளர:்

 benefactor.

     [நயவன் → நயவான்.]

நயன்

நயன் nayaṉ, ெப. (n.)

நயம் பாரக்்க;see nayam.

     "நயனில ெசால் ஞ் ெசால் க" ( றள், 193);.

   2. பைச;  substance.

     "ந ந்தா ண்  நயனில், காைல வ ம் த் றக் ம் வண் " (மணிேம.18.19);.

   3. உற  (க த். 125, 6, உைர);,

 relation ship.

     [நயம் → நயன்.]

 நயன்2 nayaṉ, ெப. (n.)

   1. நயவான் பாரக்்க;see nayavan.

     "நயனடன் கழேலத் " (ேதவா.115:11);.

   2. ெகாைடயாளி, (யாழ். அக.);  லவலர;் benefactor.

     [நயம் →நயன்.]

 நயன்3 nayaṉ, ெப. (n.)

   1. நயம்' பாரக்்க;see nayam.

   2. வ ; device. 

   3. ட்ட ட் ச ்ெசயற்ப த் ைக; contrivance.

     "மன்னைர நயனா , நட்பாக் ம் ைனவர ்ேபால்" (க த். 46);.

     [நயம் →  நயன்.]

நயன்ைம

 
 நயன்ைம nayaṉmai, ெப. (n.)

    ைறைம; justice.

ம வ, அறம்.

     [நயன் → நயன்ைம.]

நயனவல்

 
 நயனவல்  nayaṉavalli, ெப. (n.)

   வல்லாைர; indian pennywort.
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நயேனாற்சவம்

 
 நயேனாற்சவம் nayaṉōṟcavam, ெப. (n.)

    ளக்  (யாழ்.அக);; light.

நயாசலன்

நயாசலன் nayācalaṉ, ெப. (n.)

ைறைம suggomosis: 

 person of unwavering integrity.

     'நளிரந்்த ல னயாசலன்"  வ். ெபரியாழ். 4: 4: 8).

     [நயம் + அசலன்.]

நயம் = ெந ,  ைற, அறம். Skt அசல் + அன்.

நயச் யம் ெசய்

 
 நயச் யம் ெசய் nayacciyamcey, ெச.  ன்றா. . (w.t)

தன்வயப்ப த் தல் (@su);,

 to win over to one's side.

ந ச் யம்

ந ச் யம் nayicciyam, ெப. (n.)

   1. தன்வசப் LGäglomã; winning over to one's side.

   2. gigsmin, humility.

   3. fossmin, Iowness, meanness, boSeneSS,

     [நயச் யம்- ந ச் யம்.)

ந ச் யம்பண் -தல்

ந ச் யம்பண் -தல் nayicciyambaṇṇudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

ந ச் யம் ெசய்-தல் பாரக்்க;see nayiocyam-Sey.

     [நயச் +அம்+ பண் -]

ந ந்ைத

ந ந்ைத nayindai, ெப. (n.)

   1. ேமம்பட்ட த யாளர;்   ேமல் நிைலயர;்  superior.

   2. தைலவர ்(யாழ்.அக);; liege, lord.

   3. அ ைம ைவத்  ஆ ம் இனத் தைலவன் (இ.வ.); ( ன்,);

 the master of a slave among same castes,

   4.  ல இனத்தவரக்்  வழங் ம் ஒ  பட்டப்ெபயர ்( ன்,);,

 a term of respect among some castes.

     [நயந்ைத → ந ந்ைத]

நயத்தக்க ேமம்பா ைடயவர.்
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ந னார்

ந னார ்nayiṉār, ெப. (n.)

   1. தைலவன். இைறவன் ( வா .);; lord.

     "ந னார ் ேவங்கட நாதன்" (TA.S.I.93);.

   2. ேமேலான், தைலவன் ( ன்);.

 master lord.

   3. ைசனரக்் ச ் றப்பாக வழங் ம் பட்டப்ெபயர;் title, especially of Jauns.

   4. ஐயனார ்(இ.வ.); பாரக்்க;see yamar

   5.  த் ர த்தன் பாரக்்க;see Šittirakuttan. 

ந னார ்ேநான் .

     [நாயகனார ்→ நாயனார ் → ந னார.்]

நேயந் ரப்பாைல

 
 நேயந் ரப்பாைல nayēndirappālai, ெப (n.)

   ெநல் வைக; a kind of paddy.

நரகக்

 
 நரகக்  naragagguḻi,    நகரம் ( ன்); hell

     [நரகல் → நரகம், நரகம் +  , ]

மாந்தக் க  ேபான்ற ன்பப் ப .

நரகக

நரகக  naragagadi, ெப. (n.)

   1. நாற்க ள்  நரகத் ள் தள்ளப்ப ேவார.்

 it the state of hell.

   நரகர ்; being, one of fiar-kadi,

     "Essaoğ  ன்பம்". ( வக. 2762 தைலப் );.

   2. நரகம் Qugsm5 (uTjị.9ị5);; fate of being consigned to hell.

     [நரகம் + க ]

நரகர்

நரகர ்naragar, ெப. (n.)

நரகன் பாரக்்க see naragan.

     "நரகர ் யரெ்கட" (மணிேம.11.69);.

நரகல்வாய்

நரகல்வாய் naragalvāy, ெப. (n.)

   எ வாய் (55ú);; anus.

     [நரகல் + வாய்.]

நரக -த்தல்

நரக -த்தல் naragalittal,    4 ெச. . . (v.i)

   அ க் ைடத்தாதல் (யாழ்.அக);; to lie defiled with excrement, as a puking child or sick person 9(5′1555);, to loathe, 
abhor.

     [நரகல் +நரக -]

நரகேவதைன

நரகேவதைன naragavētaṉai, ெப. (n.)

   நரகத்  ல ப க் ந் ன்பம். ( லப். 26, 37, 2_smu);; hellish torment.

     [நரகம் + Skt ேவதைன]
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நரகன்

நரகன் naragaṉ, ெப. (n.)

   1. நரக லகத்  şy16irsitsusär (56ät, 261);; an inhabitant of the infernal region.

   2. ummum sól; great sinner, as deserving of hell.

     'நரகன் ெவல்வேத' (கம்பரா. சடா .133);.

   3. நரகா ரன் பாரக்்க ( வ். ெபரியாழ் 4.3.3);;see naragāšuran.

த. நரகன் → skt naraga-väsin

     [நரகம் →  நரகன்.]

   நரகல் எ ம் மாந்தக்க  ேபான் , ெவ க்கத் தக்க இயல் னன் ழ்ைமக் ணத்தன்.  ய 
பண் களின் இ ப் டேம ெகட்ட மனம்;ெவ க்கத் தக்க பண் களின் ைள நிலமாகச ்

நரகனா

 
 நரகனா  naragaṉāti, ெப. (n.)

   ேதடெ்கா க்  (சங்.அக.); (( .அ.);; indian turnsole.

     [நரகன்+ஆ ]

நரகா ரன்

 
 நரகா ரன் narakācuraṉ, ெப. (n.)

கண்ணனாற் ெகால்லப்பட்ட ஒர ்அ ரன்.

 a demon slain by kannan.

     [நரக + அகரன்.]

நரகாந்தகம்

 
 நரகாந்தகம் naragāndagam, ெப. (n.)

நரகா ரைனக் ெகான்ற மால்,

 Tirumal, as destroyer of naragan.

     [நரக[ன்] + அந்தகன்,  யபண் கைளக் ெகான் , நற்பண் களின் இ ப் டமாகத் க ம் மால்.]

நரகாமயம்

 
 நரகாமயம் narakāmayam, ெப. (n.)

   ஆதன்; SOU.

     [நரக →  நரகா + மயம்.]

நரகாரி

 
 நரகாரி narakāri, ெப. (n.)

நரகாந்தகன் பாரக்்க;see nāragāndagan.

த, நரகாரி → skt naragåri.

நர தல்=ஒ த்தல், கத் தல் ேப தல். நரல் → நான் = மனிதன்.

நா னால் ப க் ம், நன் ைற ல் ந ற் ம் ேப ம் மாந்தன்.

     [நரகன் + அரி → நரகரி → நரகாரி.]
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நரகா

 
 நரகா  narakāli, ெப. (n.)

கால்நைடக க்  வ ம் ேநாய்வைக  ( ன்.);,

 a disease in cattle, a kind of tumour in the intestines.

     [நரகல் → நரகா .]

கன் கா கள் இடம், ெபா  பாரா . நரகல் க வதால் வந்த ெபயர.்

நரகா கம்

நரகா கம்1 naragāligam, ெப. (n.)

நரகா  பாரக்்க;see naragās.

     [நரகால் + இகம்.]

இகம்=ெசால்லாக்க ஈ .

 நரகா கம் naragāligam, ெப. (n.)

   1. சம்ைபப் ல்; a kind of sedge grass.

   2. ேகாைரப் ற் ப ைக; Sedge, bed.

     [நரகால் → நரகா கம்.]

சம்பங்ேகாைர தலான ெமல் ய ேகாைரப் ல் வைககள், கால்நைடகளின் வனத் ன் ெபா ட்  
வளரக்் ம் இடம்.

நர

நர  naragi, ெப. (n.)

நிைரய லகத் ல் உள்ளவள் (ெதால். ெசால்.4, இளம் );,

 woman of the Infernal region.

த நர  → sktnaragäri.

     ['நரன் +நர .]

நரன் = மனிதன். நர  = நிைரய ல ல் ன்ப ம் ெபண்.

நர லகன்

 
 நர லகன் naraālagaṉ, ெப. (n.)

    ைவக் ெகால்ேவான்; one who murdered his guru.

     [நர  → நர லகன்.]

நர

நர  naragu, ெப. (n.)

   நரகம்; hel

     "நர ஞ் வரக்்க மாய் ( வ்.  வாய் 63,1);,

த. நர  → skt naraka

     [நிைர → நர +  ]

 = ெசால்லாக்க ஈ .

ஒ.ேநா.வர தா .
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நரேகசரி

நரேகசரி naraācari, ெப. (n.)

   1. நர ங்க ரத்்  பாரக்்க;see Narašiñga mūrtti.

   2. மக்க ட ் றந்தவன்; a distinguished man as lion among men. 

     "ப ம் ெபாற்ேறர ்மாநர  ேகசரி" தக்கயாகப். 807 பாடாந்).

     [நர+ Skt ேகசரி.]

நரேகான்மத்தம்

 
 நரேகான்மத்தம் naraāṉmattam, ெப. (n.)

   ெகாைலப்ைபத் யம்; homicidal monomania.

     [நரேகரன் + மத்தம்.]

நரங்க -த்தல்

நரங்க -த்தல் naraṅgaḍittal,    4. ெச ன்றா . (v.t.)

   அ த்தல் (யாழ். அக.);; to destroy.

     [ந ங்  →நரங்  + அ -]

நரங்

நரங் 1 naraṅgudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. ெம தல்; to emaciate.

   2. வளரச்் க் ைறதல்; to diminishi.

     [ந ங்  → நரங் -.]

 நரங் 2 naraṅgudal,    5. ெச. . . (v.i.)

ந ங்  பாரக்்க;see marungu.

     [நர → நரங் -.]

நரசண்டன்

நரசண்டன் narasaṇṭaṉ, ெப. (n.)

   ஆண ; male hermaphrodite.

ம வ ேப .

     [நரசண் → நரசண்டன்.]

ெபண்தன்ைம ந்த ஆண், ஆண  என்  அைழக்கப்பட்டான். ஆண்ைம ரிந் , ெபண்தன்ைம 
ந்தவன் நரசண்டன் என்றைழக்கப்பட்டான். இத்தைகய, தன்ைம ெபற்ற ெபயைர

     "ஆண்ைம ரிந்த ெபயரந்ிைலக் ள  (ெதால்.ெசால்.495.); என்பார ்ெதால்காப் யர.் 

நரசம்ேபட்ைட

 
 நரசம்ேபடை்ட narasambēṭṭai, ெப. (n.)

   காஞ் ர மாவட்ட ஊர;் a village in káñjipuram dt.

     [நரசம் + ேபடை்ட.]

நரசா

 
 நரசா  naracāṭi, ெப. (n.)

    ட் ல் இறந்தவரக்ைளத் ெதய்வமாகத் ெதா ைக; ( ர.மகள்);; ancestral worship.

     [நரசன்+நரசா .]
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நர ங்கப மன்

 
 நர ங்கப மன் narasiṅgabarumaṉ, ெப. (n.)

   நர ங்கவ மன்; a king of pallava dynasty.

     "ேகா ைசய நர ங்க ப மற்  இரண்டாவ  வாணேகாஒ அைரசர ்ேசவகர"் (தா. ேவ ர-்ந கல்);.

     [நர+skt ங்க + ப மன்.]

     [வரம்ன் → வ மன் → ப மன்.]

நர ங்க ரம்

 
 நர ங்க ரம் narasiṅgaburam, ெப. (n.)

    வள் ர ்மாவட்ட ஊர ்நர ங்க ரம். காஞ் ரமாவட்டத் ம்,  வண்ணாமைல 
மாவட்டத் ம் உள்ள ; a village in Tiruvallur & kafijipuram Tiruvannamala

     [நர+  ங்க + ரம்.]

நர ங்கம்

நர ங்கம் narasiṅgam, ெப. (n.)

நர ங்க ரத்்  பாரக்்க;see narasinga-mūrtti.

     "நா  நா  நர ங்காெவன் " ( வ்.  வாய்.2:4:1);.

     [நர+ Skt.  ங்கம்.]

 நர ங்கம் narasiṅgam, ெப. (n.)

   மாந்த அரி; incarnation of vishnu in the form of lion and man.

நர ங்க ைனயைரயநாயனார்

 
 நர ங்க ைனயைரயநாயனார ்narasiṅgamuṉaiyaraiyanāyaṉār, ெப. (n.)

    வன யார;் a canonized šaiva šaint.

இவர,்  ைனப்  பா  நாட் ன் அரசர.் சந்தர ரத்்  நாயனாைர வளாததவர.்

     [நர+ Skt ங்க + ைன+ அைரயர]்

     [அரசர ்→ அைரயர.்]

நர ங்க ர்த்

 
 நர ங்க ரத்்  narasiṅgamūrtti, ெப. (n.)

   நா ம் ( ங்க ); அரி ம் ய உ டன், ேதாற்றர  ெசய்த மால்; Tirumal in his man lion incarnation.

     [நர+ Sk:  ங்க +  ரத்் .]

நர ங்கராச் யம்

 
 நர ங்கராச் யம் narasiṅgarāssiyam, ெப. (n.)

   நர ம்மராயர ்ெபயர ்ெகாண்  வழங் ய சயநகரவர '; the kingdom of Vijayanagar Named after nara-
Śimma-rayar

     [நர+ Sk  ங்க+ ராச் யம்.]

நர ங்கவங்கம்

 
 நர ங்கவங்கம் naraviṅgavaṅgam, ெப. (n.)

   ெவள்வங்கம்; white lead tin.
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நர ங்கவாசனம்

 
 நர ங்கவாசனம் narasiṅgavāsaṉam, ெப. (n.)

ஒக க்ைக ெளான்  (yoga);

 a kind of yogic posture.

     [நர ங்க +ஆசனம்.]

 Skt. ஆசனம்=த.அமர்  இ க்ைக

நர ம்மக்கனி

 
 நர ம்மக்கனி narasimmakkaṉi, ெப. (n.)

   க ந் ள ; black basil.

நர ம்மசயந்

நர ம்மசயந்  narasimmasayandi, ெப. (n.)

   க ப் டைல; snake gourd.

     [நரம்+ Skt.  ம்ம +கனி.]

 நர ம்மசயந்  narasimmasayandi, ெப. (n.)

   நர ம்ம ரத்்  ேதான் ய ைவகா  மாதத் ன் ப னான்காம் நாள் (ச ரத்்த );; the14th day of the 
waxing moon in vaikāśl, considered as the anniversary of Narasimma's incarnation.

     [நரன் + Skt  ம்மம் + Skt சயந் .]

நர ம்மன்

 
 நர ம்மன் narasimmaṉ, ெப. (n.)

நர ங்க ரத்்  பாரக்்க;see Warasigamurtti.

     [நர +  ம்மன்.]

நர வதயாபரர்

 
 நர வதயாபரர ்naracīvadayāparar, ெப. (n.)

 God, as showing grace to humanity.

     [நர +  வ+தயா + பார]்

வதயாபரர ்= மனிதன்  அளப்ெப ம்

அ ைள வாரிவழங் ம் இைறவன்.

பரர ்= ேமலான அன்பாம் அ ைள,

அைனவ க் ம் த பவர.்

நர வன்

 
 நர வன் naracīvaṉ, ெப. (n.)

   மனிதன் (யபழ். அக.);; human being.

     [நரன் +  வன்.]
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நரெசந் ரகம்

 
 நரெசந் ரகம் narasendiragam, ெப. (n.)

லங் டம், இைண ைழச்  ெசய்ைக:

 Sexual Connection with an animal.

நரண்ைட

 
 நரண்ைட naraṇṭai, ெப. (n.)

    ைக வைக ெளான் ; a kind of herbal medicine.

நரத் வம்

நரத் வம் narattuvam, ெப. (n.)

   மக்கட் தன்ைம; human nature.

     "ஒ ப்பத க் ைறவர ் நரத் வம்" (ேவதா. . 178);.

     [நரன் +தத் வம்.]

ம வ மனிதத் வம்

நரன் = மனிதன். நரவத் வம் = மனித க்  இயல்பாக ள்ள தன்ைம.

நரத்ைத

 
 நரத்ைத narattai, ெப. (n.)

உ ப்ைபமரம்:

 Smooth lance leaved-Indian Inden.

     [நர → நரத்ைத.]

நர ங்கன்

நர ங்கன் naraduṅgaṉ, ெப. (n.)

   மக்களிற் றந்ேதான்; the illustrious among men.

     'ெகாைட நர ங்கெனா டைண றா ' (க ங். 24);.

     [நான்+ ங்கன்.]

நரேதவன்

நரேதவன் naratēvaṉ, ெப. (n.)

 king, sovereign, as lord of men.

     " ந்  நரேதவ ன ளிெனய் " ( வக. 1867);.

     [நரன் + ேதவன்.]
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நரந்தம்

நரந்தம்1 narandam, ெப. (n.)

   1. கத் ரிமான் ( ங்);; musk deer.

   2. மான்மணத்  (கத் ரி);: musk நரந்த மைரப்ப ந ஞ்சாந்  ம க" (ம ைரக். 553);.

   3. ந மணம் (அ.க.நி.);:

 fragrance, pleasant odour.

   4. ந மணப் ல வைக; a fragrant grass.

     "நைற  நரந்த  ம  மார ம்" (ெபா ந. 238);.

   5. காகம்(அக,நி.);; crow.

 நரந்தம்2 narandam, ெப. (n.)

நாரத்ைத பாரக்்க;see narrattai.

     "நரந்த  நாக ம் பரந்தலர ் ன்ைன ம்" (மணிேம. 162);.

     [நார ்→ நர → நரந்தம்.]

நரந்ைதையக் ேரக்க வணிகரக்ள் Norange என்  வர.் Orange என்  வழங்  வதாகப் பாவாணர ்
றார.்

நரந்ைத

நரந்ைத narandai, ெப. (n.)

   1. ெகாற்றான் ( வா.);; parasitic leafless plant.

   2.  ச் ; Orange.

ம. நரந்த,

நரநர

 
 நரநர naranara, ெப. (n.)

   ஒ க் ப் ச ்ெசால்; onom, expr. of words.

     [நர+நர.]

நரநாரணர்

நரநாரணர ்naranāraṇar, ெப. (n.)

நா15m/rmusvorf umii&,;see nara-näräyanar.

     'நரநாரணரா லகத் தற ல் ங்காைம ரித்தவன் வ்.  ரிய . 10:6:1).

     [நான்+நாரணர.்]

நரநாயனார்

 
 நரநாயனாரெ்ப. (n.)     மால் றப் யமான இ னிவர;்  the two sages maran and Nārāyanan, considered 
as incarnations of Visnu

     [நரன் +நாராயணர/் [நான் அயன ன்- நாராயணன். நாராயணன்- நாராயணர]்

நரம்பாக்கம்

 
 நரம்பாக்கம் narambākkam, ெப. (n.)

    வள் ர ்மாவட்ட ஊர;் a willage in Tiruvallur d!.

     [நரம் + பாக்கம்.]
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நரம் ர ட்ைட

 
 நரம் ர டை்ட narambiradiṭṭai, ெப. (n.)

   மக்களால் நி வப்பட்ட ; that which is established by human agency.

     [நரம் + sk  ர டை்ட]

நரப்

 
 நரப்  narappu, ெப. (n.)

நரம்  பாரக்்க; see narambu (நரம் -நரப் .);.

நரப் ச் லந்

 
 நரப் ச் லந்  narappuccilandi, ெப. (n.)

நரம் ச ் லந்  பாரக்்க;see marambu-ccilandi.

     [நரம்  +  லந் .]

நரப

நரப  narabadi, ெப. (n.)

   மக்கட் த் தைலவன்) அரசன்; king, as lord of men.

     "ஒளி ேவ னரப  நகரம்" ( வக.1617);

   2. ேசாழவரசர,்  சய நகர ேவந்தரின் பட்டப்ெபயர ்(தக்கயாகப். 9  ேசடக் பக்.);; title of cūla and 
Vijayanagara king.

     [நரர+்ப .]

நரன் = மனிதன். ப : தைலவன்.

நரப

நரப  narabali, ெப. (n.)

   மக்கட்ப ; human sacritice.

     "இசை்ச  னரப ட்ட தைலைய" (அரிச,் 4.  வாக.121);.

     [நரன் + ப .]

நரபாலன்

நரபாலன் narapālaṉ, ெப. (n.)

நரப  பாரக்்க;see narabadi.

     "கடல் ைட ழ்ப  நரபாலைர" (கம்பரா. பர  21.);.

     [நர+ பாலன்.]

நர டம்
நர டம் narabuḍam, ெப. (n.)

   ஐம்ப  வரட் களால் இடப்ப ம் ஒ வைக எரிப் த் ட்டம் ( ங்.அக);; unit of heat produced by burning 50 
cowdung cakes, used in calcining medicines.

நரம்

நரம் naram, ெப.  (n.)

   மனிதப் ற ; human being. 

     'நரத் ம் றத்  நாத" ( வ்.  சச்ந். 29.);.

த. நரம்+ Skt.nara

   93 நரம்பன்

 Iநரன் மாந்தன் நான் - நரம் நரம்= மாந்தப் ற  (த.வ. 99);.); ஆறாம் அ ல் றந்த மாந்தப் றப்  
நரம  மண லத தைலைமயான ைள, நரம் யலால் உயரவ்தால் தரப்பட்ட த ெபயர.்
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நரம்ப த்த

 
 நரம்ப த்த narambaḍutta, ெப. (n.)

   நரம் க் ரிய; nervous neural.

     [நரம்  + அ த்த]

நரம் டம்

 
 நரம் டம்  narambadappu.  ெப. (n.)

 Esthuāāsūl, obstruction of nervous,

நரம்  அைடப் .

நரம் யல்

நரம் யல் narambamaippiyal  ெப. (n.)

நரம்  மண் லம் பற் ய அ யல் neurophysiology,

 Iநரம்  + அைமப் யல்.]

 நரம் யல் narambuiyal, ெப. (n.)

 Biribué,

    கைளப் பற் யைவ; neurology.

     ['நரம்  + இயல்.]

நரம் களின் அைமப்ைப ம், ெசயல் பா கைள ம் ேநாய்கைள ம் பற் ய ம த் வத் ைற. 
சாம்ப வம் ம த் வ அகர த ற் யவா  உடம் ள்ள 72,000 நரம் களின் 

நரம் லார்

 
 நரம் லார ்narambalarc  ெப. (n.)

 Effihúsin  ைறப்பால் உடம் ள் ஏற்ப ம் உள்ளழற் ;

 inflammation of body due to nerves irritablity

     [நரம்  + அழற் .] 

நரம்பரா

 
 நரம்பரா narambarra,  ®.Qu.st. [adj.]

 Susolemunuñp;

 having no strength sinewless

நரம் +அற்ற]

நரம்பன் 

நரம்பன்  marambaற.  ெப. (n.)

   1.  ைக ைல வைக  QsmIIsng;  a kind of tobacco

   2. Qưsôl#g IBTử Quggūlolu o Layfistolsås;  a thin or meagre and emaciated person.

   3. நரம் வ ைம ைடயவன்; a man of nervous strength

     [நரம்  + அன்.]
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நரம்பாண்ைம

 
 நரம்பாண்ைம narambāṇmai, ெப. (n.)

   நரம்பாற்றல்; nerve power. (சா.அக.);

     [நரம்  + ஆண்ைம.]

வ ைம சான்ற நரம் னன்.

நரம்பாணி

 
 நரம்பாணி narambāṇi, ெப. (n.)

   தைல ள்ள ேதாேலா  இைணந்த இைறச் ; skin on the top of the head (சா. அக.);

     [நரம்  +ஆணி]

நரம்பாய் ல்

 
 நரம்பாய் ல் narambāyvunūl, ெப. (n.)

நரம் மண்டல அைமப்பாய்  ல்: 

 neurology.

     [நரம்  + ஆய்  +  ல்.]

நரம்பாற்றல்

 
 நரம்பாற்றல் narambāṟṟal, ெப. (n.)

   நரம் ன  வ ைம; nerve power.

     '[நரம் +ஆற்றல்.]

நரம்

நரம்  narambi, ெப. (n.)

   1. ஒல் யான உட ள்ளவள்; a slender woman, having raised veins.

   2. நரம்  வ ைம ைடயவள்; a woman with nerve energy.

     [நரம்  +இ]

     "இ" - ெபண்பால் த்த ெசால்லாக்க ஈ .

நரம் ப்

 
 நரம் ப்  narambisippu, ெப. (n.)

நரம் ப்  பாரக்்க;see narambiluppu.

நரம் யல்நி ணர்

     [நரம்  இ ப் - இ ப் .]

இகப் -இ ப் .

நரம்

 
 நரம்  narambisivu, ெப. (n.)

   நரம் ன் அள  ன் தலால், உடம் ண்டா ம் இ  அல்ல  வ ப் ;  fits, apoplexy

     [நரம் +இ .]

ற ைன தைசநார ் ண்  இ க்ைக. இ ப்  என்பதற் , இ  தன் ைனயாதல் காண்க.
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நரம் யல்  ைற

 
 நரம் யல்  ைற narambiyaltuṟai, ெப. (n.)

நரம் தெ்தாடரப்ானேநாய், அைதப் ேபாக் ம் ம ந் கள் பற் ய ஆய் த் ைற:

 the department of neurology.

     [நரம் யல் +  ைற.]

நரம் யல் நி ணர்

 
 நரம் யல் நி ணர ்narambiyalnibuṇar, ெப. (n.)

நரம் யல் வல் நர ்பாரக்்க: see narambiyal-vallunar.

ம வ, நரம் யல் ேவான்.

     [நரம் யல் +Skt நி ணர]்

நரம் யல்பண் வம்

 
 நரம் யல்பண் வம் narambiyalpaṇṭuvam, ெப. (n.)

   நரம் தெ்தாடரப்ான ேநாய்க க்  ெசய்யப்ப ம் ம த் வம்; neurological treatment.

     [நரம் யல் + பண் வம்.]

நரம் யல் ம த் வர்

 
 நரம் யல் ம த் வர ்narambiyalmaruttuvar, ெப. (n.)

   நரம் யல் பண் வம் ெசய் ம்ம த் வர;் neruological doctor.

     [நரம் யல் + ம த் வர.்]

நரம் யல்வல் நர்

 
 நரம் யல்வல் நர ்narambiyalvallunar, ெப. (n.)

   நரம் தெ்தாடரப்ான ேநாய்கைள ம், அைதத் ரக்் ம் ம ந் கைள ம், அ ம் 
வல்லைம ள்ளவன்; neurological expert.

     [நரம் யல் + வல் நர]்

நரம்

 
 நரம்  narambili, ெப. (n.)

   க ந் ம் ; south india pine.

     [நரம்  + இ .]

நரம் -த்தல்

நரம் -த்தல் narambiḻuttal,    4.ெச. .  (v.i.)

    ைணக்  நரம் ட் ச ் ட் தல்; to tie string to viņai.

     [நரம்  + இ -.]

நரம் ப்

நரம் ப்  narambiḻuppu, ெப. (n.)

   1. உடம் ன் நரம் , ேமேல இ த் க் ெகாள் ைக; sterching of the nerves of the body cantraction of the nerves 
of the body.

   2. வ ப் ; convulsion.

   3. தைசநார ் ட் க் ெகாள் ைக; contraction of muscular fibres. (சா.அக);.

     [நரம்  + இ ப் .]
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நரம் ைழமம்

 
 நரம் ைழமம் narambiḻaimam, ெப. (n.)

   நரம்  வ ழந் ,  ண்  ெகாள்ளல்; contraction of the nerves-neurine.

     [நரம்  +இைழமம்.]

நரம் ைள-த்தல்

நரம் ைள-த்தல் narambiḷaittal,    4.ெச. . . (v.i.)

 eநரம்  ஆற்றல் இழத்தல்;

 to prostrate the nerves.

     '[நரம்  +இைள-.]

நரம்  ற் ம், தன் வ ழந்  கைளப் தல்.

நரம் ைளப்

 
 நரம் ைளப்  narambiḷaippu, ெப. (n.)

   நரம்  வ ைம ன் ைக; nerves debility.

     [நரம்  + இைளப் .]

ஊட்டசச்த்  ைற னா ம், எ ரப்ாராத ேநாய்களின் தாக்கத்தா ம், உடல் நரம் களிேலற்ப ம் 
ேசார் .

நரம் ன்நார்

 
 நரம் ன்நார ்narambiṉnār, ெப. (n.)

   நரம் ள்ள நார ்ேபான்ற ெபா ள்; nerve fibre.

நரம் ன்மைற

நரம் ன்மைற narambiṉmaṟai, ெப. (n.)

   யாழ் ழ்; treatise on stringed Instruments.

     "இைசெயா  வணிய நரம் ன் மைறய" (ெதால்.எ த்33);.

     [நரம் ன் +மைற.]

நரம் உணர் க்கலம்

 
 நரம் உணர் க்கலம் narambuuṇarvukkalam, ெப. (n.)

   ெதா ணர ்நரம் ; neuro sensory cell.

     [நரம்  + உணர்  + கலம்.]

நரம் க்கட்

 
 நரம் க்கட்  narambukkaṭṭi, ெப. (n.)

   நரம் ல் எற்ப ம் தைசவளரச்் ; neuroma.

     [நரம்  + கட் .]

நரம் க்கட்

 
 நரம் க்கட்  narambukkaṭṭu, ெப. (n.)

    வ . ( வா.);; bands of catgut in a yāl.

     [நரம்  +கட் .]
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நரம் க்கட்ைட

 
 நரம் க்கடை்ட narambukkaṭṭai, ெப. (n.)

நரம் க்கைட பாரக்்க ;see narambu-k-kadai.

     [நரம்  + கடை்ட.]

நரம் க்க ப்

 
 நரம் க்க ப்  narambukkaḍuppu, ெப. (n.)

   நரம்  ேநாய்வைக; a kind of neuralgia. (ML);

     [நரம்  + க ப் .]

நரம் க்கைட

 
 நரம் க்கைட narambukkaḍai, ெப. (n.)

   நரம் ன் இ  அல்ல  ; terminus of nerve.

நரம்ேபாட்டத் ன் கைடக்ேகா . நரம்  ச் ன் இ ெயல்ைல. (சா.அக.);

     [நரம்  + கைட.]

நரம் க்க

நரம் க்க  narambukkayiṟu, ெப. (n.)

   1. கப்பற்பாய் ைதக் ங் க ; cords sewed into the seams of a sail-cloth.

   2.  ைண த யவற் ன் இைழ,

 catgut, lute-string.

     [நரம்  + க .]

 நரம் க்க  narambukkayiṟu, ெப. (n.)

   இைசக்க ையந் ள் நரம்பால் யாக்கப்பட்ட ; stringed instrument, one of five karuvi.

     [நரம்  + க .]

நரம் ைன அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  அைமக்கப்பட்ட இைசக்க ; ஐவைக இைசக்க  
வைக ெளான் .

நரம் க்கழைல

 
 நரம் க்கழைல narambukkaḻlai, ெப. (n.)

தைசநீர ்நரம் ன் க்கம்:

 inflammation of the lymphatic vessels.

     [நரம்  + கழைல.]
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நரம் க்காய்

நரம் க்காய் narambukkāy, ெப. (n.)

   1. நீண்  ெம ந்த காய் ( ன்);.

 a long thin fruit.

   2.  ங்ைகக்காய் (சங்.அக.);; the legume or pod of horse-radish.

     [நரம்  + காய்.]

 நரம் க்காய் narambukkāy, ெப. (n.)

   நரம் ல் ஏற்ப ம் ண்;  neurotrauma.

     [நரம்  + காயம்.]

நரம்  ரந்

 
 நரம்  ரந்  narambugirandi, ெப. (n.)

 somâţáčkyň Lisióð;see narambu-c-chand.

     [நரம்  +skt +  ரந் .]

நரம்  ைடசச்ல்

நரம்  ைடசச்ல் narambuguḍaiccal, ெப. (n.)

 systhu Gomi,516m5;

 a form of neuralgia (m. 1.);.

     [நரம்  ைடசச்ல்.]

நரம் த்

நரம் த்  narambuguttu,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

நரம் ண்டா ம் வ ,

 to nerves pain.

     [நரம்  +  த் -.]

Блац sukobu, a network of nerves (ант, 2/5);

நரம்   ட்டம்

நரம்   ட்டம் narambuāṭṭam, ெப. (n.)

 sombolsys.orl_m(5th 555, );

 nervous pain.

 a network of nerves (ант, 2/5);

     [நரம்  +  ட்டம்.]

நரம்   

 
 நரம்    narambuāṭu, ெப. (n.)

உடல் வ ம் பர ள்ள நரம் தெ்தா ,

 set or series of nerves parring through the whole body.

     [நரம்  +  .]]
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நரம்  

 
 நரம்   narambuāṟu, ெப. (n.)

 Esthiolsås Lissour(S.

 nervous system.

     [நரம்  +  .]

நரம்  ேக

நரம்  ேக  narambuāṭu,  narambu-k-kédu

ெப. (n.);

   1. ETửtl#gsmiiở đì; nervous break down. prostration.

   2. நரம்  அழற் கண்  ெம தல்; degeneration or deterioration of the proper nerve substance.

   3. நரம் ற் ண்டா ம் அ ; destruction or dissolution of nerve tissue. (சா.அக.);.

     [நரம்  + ேக .]

நரம் க்ேகாளம்

 
 நரம் க்ேகாளம் narambukāḷam, ெப. (n.)

நரம் ல் உ வா ம் க்கம்: 

 neurula.

     [நாம்  + ேகாளம்.]

நரம் க்ேகாளா

 
 நரம் க்ேகாளா  narambukāḷāṟu, ெப. (n.)

நரம் க்ேகற்ப ம் பல்வைகக் ேநாய்கள்:

 nerves affections or disorder or derangement (சா.அக.);.

     [நரம்  + ேகாளா .]

நரம் சச்க்

 
 நரம் சச்க்  narambuccakti, ெப. (n.)

நரம்பாற்றல் பாரக்்க: see marambaral (சா.அக);.

     [நரம்  +skt.சக் .]

நரம் சச்லனம்

 
 நரம் சச்லனம் narambuccalaṉam, நரம்பழற்  பாரக்்க;see narambalarci.

     [நரம்  + skt.சலனம்.]

நரம் சச்ன்னி

நரம் சச்ன்னி narambuccaṉṉi, ெப. (n.)

   1. நரம்  பாரக்்க;see narambišivu.

   2. நரம் ப் ; nerve apoplexy.

ஒ கா. நரம்  + ski, 

ஜன்னி.  ைள ல் ஏற்ப ம் ப் ெப க் னால் உண்டா ம், உணரச்் , ெசயல் ஆ யவற் ன் 
இழப் னால் வ ம் இ  ேநாய்.
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நரம் சச்ாலம்

 
 நரம் சச்ாலம் narambuccālam, ெப. (n.)

   நரம் ன் கண்ணைற; nerve cell.

     [நரம்  + skt.சாலம்.]

நரம் ன் கண்ணைற ல் உண்டா ம் மாற்றம், அல்ல  ெசயல் இழப் .

நரம் ச் லந்

நரம் ச் லந்  narambuccilandi, ெப. (n.)

   1. ேதா ன் அ ல் நரம்  ேபான்ற ைவ உண்டாக் ம் ஒ வைகக் கட் ; guinea-worm.

   2. நரம் ன் ேமேலற்ப ம் ண்கட்  ( ன்.);,

 boil on a tendon.

ம வ, நாவ  நாரப் ண்.

     [நரம்  +  லந் .]

இந் ேநா ன் தன்ைம பற் ச ்சா.அக.  வ :

உடம் ல் தற்கண் அரிப்  ஏற்ப ம். நைமசச்ல் ஏற்பட்ட இடத் ல் ெகாப் ளம் எ ம் , உைடந் , 
அத ள்ளி ந் ,  க்கள் ைழ ேபால் நீண் ம். ெவ த் ம், ெநளிந் ம் ெவளிவ ம் தன்ைம ள்ள, 
ஒ  வைகச ் லந் ப் ண். இ ல், உ வான க்கள் அ படா  வ  நலம். அ பட்  ந்தால், 

லந் ல்  க்கம் ஏற்ப ம். வ  யா ம்.

நரம் ச் லந் ப்

 
 நரம் ச் லந் ப்  narambuccilandippuḻu, ெப. (n.)

நரம் க்கட் க் ள் உ வா ம் :

 guinea-worm.

     [நரம் ச் லந் + .]

நரம் ச் க்கம்

 
 நரம் ச் க்கம் narambuccurukkam, ெப. (n.)

   நரம் கள் ச் களாகச ் ங் ம் தன்ைம; a morbid enlargement knotty in shape.

     [நரம்  +  க்கம்.]

நரம் ச் ட்டல்

 
 நரம் ச் ட்டல் narambuccuruṭṭal, ெப. (n.)

நரம் ச் ட்  பாரக்்க: see marambu-ccruttu.

     [நரம்  +  ட்டல்.]

நரம் ச் ட்

நரம் ச் ட் 1 narambuccuruṭṭu, ெப. (n.)

   அரத்தத் ேதக்கத் னால் கா ம் நரம்  ச் ; a varicose condition of the veins due to obstruction is the free 
passage of blood. (சா. அக.);.

     [நரம்  +  ட் .]

 நரம் ச் ட் 2 narambuccuruṭṭu, ெப. (n.)

   1. நரம் ச் ற்  (இங்.ைவ.);; varicose veins, varix.

   2. நரித்தைல வாதம்; stiff joint, Synovitis.

     [நரம் + ட் .]
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நரம் க் ட்ைட

 
 நரம் க் டை்ட narambukcuruṭṭai, ெப. (n.)

நரம் ச் ட்  (இ.வ.); பாரக்்க;see marambuc-curuttu.

     [நரம்  +  டை்ட.]

நரம் ச் க்

 
 நரம் ச் க்  narambuccuḷukku, ெப. (n.)

   நரம் ப் றழ்ச்  ( ன்.);; sprain.

     [நரம்  +  க் .]

ள்ெளன்  வ ப்ப , நரம் ல் ந்த அ யால் வ வேத. இடமாற்றம் இரா  என்ப  ைற 
ம த் வப் பாரை்வ.

நரம் ச் ற்

 
 நரம் ச் ற்  narambuccuṟṟu, ெப. (n.)

   நரம் ன் க்கம்; varicose veins, varix (ML);

     [நரம்  + கற் .]

நரம் ச் ைல

 
 நரம் ச் ைல narambuccūlai, ெப. (n.)

   நரம் க் த் ; nerves pain.

     [நரம்  +  ைல.]

நரம் சே்சார்

நரம் சே்சார்  narambuccōrvu, ெப. (n.)

   1. நரம் த்தளரச்் ; nerves prostration.

   2. நரம் ைளப்  பாரக்்க;see narmbilaippu (சா.அக);.

     [நரம்  + ேசார் ]

நரம் சன்னி

நரம் சன்னி narambusaṉṉi, ெப. (n.)

   1. இ ப்  ேநாய்; tetanus convulsions

   2. நரம் ப்  பாரக்்க;see narambiluppu.

ம வ. இ ேநாய், நரம் ப் .

நரம் சார்உள யல்

 
 நரம் சாரஉ்ள யல் narambucāruḷaviyal, ெப. (n.)

   நரம்  சாரந்்  வ ம் உள்ளத்  இயல் ; neuro psychology.

நரம் த்த ப்

 நரம் த்த ப்  narambuttaḍippu, ெப. (n.)

நரம் க் கழைல பாரக்்க: see marambu-k-kalalai.

     [நரம்  + த ப் .]
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நரம் த்தைலவ

 
 நரம் த்தைலவ  narambuttalaivali, ெப. (n.)

   நரம் க்ேகாளா னால் ஏற்ப ம் ஒற்ைறத் தைலவ ; a nervous affection marked by a periodic head-ache 
(சா.அக.);.

     [நரம்  + தைலவ .]

நரம் த்தளர்ச்

 
 நரம் த்தளரச்்  narambuttaḷarcci, ெப. (n.)

   நரம் ண்டா ம் உ க் ைல ; nervous debility.

     [நரம்  + தளரச்் .]

இந் ேநா ைன எளி ல் கண் க்க இயலா . உட ல் உண்டா ம் கைளப் ம், ஆற்றல் 
ைற ம், இதன் அ யா ம். நரம் த் தளரச்் ன் ைளவால், கட் ப்பா ன்  உட ப் களில், 

ந க்கம் ஏற்ப ம்.  க்க ன்ைம ம் இந்ேநா ன் அ ெயன் . சா.அக ம்.

நரம் த்தா ரம்

 
 நரம் த்தா ரம் narambuttāpiram, ெப. (n.)

   நரம் ற் ண்டா ம் அழற் ; inflammation of a nerve. (சா.அக.);.

     [நரம்  +sktதா தம்.]

நரம் த் டம்

 
 நரம் த் டம் narambuttiḍam, ெப. (n.)

   நரம் ன் உ ; strength the specific energy peculiar to the nervous system.

     [நரம்  +  டம்]

நரம் நைர

நரம் ரட்

நரம் ரட்  narambudiraṭci, ெப. (n.)

நரம்  ச் ைனப்ேபான்  ண்ட 2-(5sorsol,

 a knot like mass of grey nervous matter forming a centre from which fibres radiate (нп. ов.);.

     [நரம்  ரட் .]

நரம் த்

நரம் த்  narambuttirugu, ெப. (n.)

 sEmil Upg)Khāh;

 twisting of the veins. (GT.9%);.

     [நரம்  + .]

நரம் த் ப்

 
 நரம் த் ப்  narambuttuḍippu, ெப. (n.)

 ETıbųGEmir neuralgia (ML);

     [நரம்  + ப் .]
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நரம் ேதரச்்

 
 நரம் ேதரச்்  narambutērcci, ெப. (n.)

 Esthu sustfää; 

 development of nerve tissue (சா.அக);.

     [நரம்  + ேதரச்் .]

நரம் ேதாற்றம்

நரம் ேதாற்றம் narambutōṟṟam, ெப. (n.)

   1. Emāśār sigáà;  dilatated condition of the vein. 

   2.60.1%it golgot;  a symtom of death (சா.அக.);.

     [நரம்  + ேதாற்றம்.]

நரம் ந க்கம்

 
 நரம் ந க்கம் narambunaḍukkam, ெப. (n.)

   நரம் ைன ந ங்கச ்ெசய் ம் ஒ  ேநாய்; morbid nervousness with physical unrest. (சா.அக);.

     [நரம்  +ந க்கம்.]

நரம் நைர

நரம் நைர narambunarai, ெப. (n.)

நரம் ள்ள சாம்பல் நிறமான ெபா ள்:

 the grey matter of the nerves (57.9%);.

     [நரம்  +நைர.]

நரம் நார்

 
 நரம் நார ்narambunār, ெப. (n.)

   நரம் ள்ள நாரே்பான்ற ெபா ள்; nerve-fibre. (சா.அக.);.

     [நரம்  + நார]்

நரம் நீக்கல்

 
 நரம் நீக்கல் narambunīkkal, ெப. (n.)

   உடம் ந்  நரம்ைப அகற் தல்; excision of a part of a nerve, (சா.அக.);.

     [நரம்  + நீக்கல்]

நரம் ல்

 
 நரம் ல் narambunūl, ெப. (n.)

    ன்வைல ன்ன உத ம் ெந  ல்; nylon thread used for fishing net.

     "வைல ன்ன நரம் ல் வாங் வா" (உ.வ.);.

     [நரம்  + ல்.]

நரம் ேநாய்

 
 நரம் ேநாய் narambunōy, ெப. (n.)

   நரம்ைபப்பற்  வ ம் ேநாய் வைக; disease of the nervous system (M.L.);.

     [நரம்  + ேநாய்.]
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நரம் ேநாய்ச் சை்ச

 
 நரம் ேநாய்ச் சை்ச narambunōyccigiccai, ெப. (n.)

   நரம்  ேநாய்க க் ச ்ெசய் ம் ம த் வப் பண் வம்; treatment of nervous diseases-neuriatry.

     [நரம்  + ேநாய் + skt  சை்ச.]

 skt  சை்ச → த.பண் வம்.

நரம் ேநா

 
 நரம் ேநா  narambunōvu, ெப. (n.)

நரம் ேநாய் பாரக்்க;see marambu-ndy.

     [நரம்  + ேநா .]

நரம் ப்பல்

 
 நரம் ப்பல் narambuppal, ெப. (n.)

   நரம் ன் க்கம்; varicose veins (M.L.);.

     [நரம்  + பல்.]

நரம் ப் ச

 
 நரம் ப் ச  narambuppisagu, ெப. (n.)

   நரம் ச் க் ; nerves sprain.

     [நரம்  +  ச .]

நரம் ப் ப்

நரம் ப் ப்  narambuppiḍippu,    1. உட ள்ள ெபா த் கள் நீட்  டக்க யாம க்ைக; stiffness 
of joins.

   2. இ ப்  ; spasm.

     [நரம்  + ப் .]

நம் ப் ைணப்

 
 நம் ப் ைணப்  nambuppiṇaippu, ெப. (n.)

   நரம் கள் ஒன்ேறாெடான்  ன்னிக் ெகாண் க்ைக; nerves or vessels intervoven as twined together net 
work of nerves or vessels, (சா.அக.);.

     [நரம்  +  ைணப் .]

நரம் ப் றழ்ச்

 
 நரம் ப் றழ்ச்  narambuppiṟaḻcci, ெப. (n.)

நரம் ப் ச  பாரக்்க;see narambu -p-pišagu.

     [நரம்  +  றழ்ச் .]

நரம் ப் ன்னல்

 
 நரம் ப் ன்னல் narambuppiṉṉal, ெப. (n.)

நரம் ப் ைணப்  பாரக்்க;see marambu-p-penaippu.

     [நரம்  +  ன்னல்.]

அரத்தக் ழல்கள் அல்ல  நரம் கள், வைலேபால் ன்னிக் ெகாண் க்ைக.
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நரம் ப் ைடப்

 
 நரம் ப் ைடப்  narambuppuḍaippu, ெப. (n.)

   நரம்  க்கம் ( ன்.);; swelling of the veins, dilatation of the veins, as from straining.

     [நரம்  +  ைடப் . ]

நரம் மண்லச் ைல

நரம் மண்லச் ைல narambumaṇlaccūlai, ெப. (n.)

   1. நரம்  மண்டலத் ன் ெசயற்பா ); nerves whose stimulation lowers.

   2. ஊக்கத்ைதக் ைறக் ம் நரம் கள்:

 in hibits the activity of the nerve centre inhibitory nerves of the nervous system (சா.அக);.

     [நாம்  + மண்டலம் +  ைல.]

நரம் மண்டலம்

 
 நரம் மண்டலம் narambumaṇṭalam, ெப. (n.)

   உடம் ள்ள நரம் களின் பா  (இங்.ைவ.);; the nervous system.

     [நரம்  +மண்டலம்.]

நரம் களின் ேசரக்்ைக அல்ல  நரம் ன் ேகாட்பா , எனி ம் ஒக் ம்.

உடம் ன் ெதா ைலச ் ர ்ப த்தற்ெபா ட் , பல நரம் கள் டம். நரம் மண்டலம் எனப்ப ம். 
ந் த்தல், உணர் கைளப் ரிந் ெகாள் தல், உ ப் க்கைள அைசத்தல், ேபான்றைவ, 

நரம் மண்டலத் ன் தைலயாய பணியா ம். நரம் , நரம் ச் ,  ைள, தண் வடம், தைசநார ்
ஆ யவற்ைற உள்ளடக் ய அைமப்ேப. நரம் மண்டலம் என் . சா.அ.க.  ம்.

நரம் மணி

 
 நரம் மணி narambumaṇi, ெப. (n.)

   நரம் ப்ேபாக் ற்  அ ப்பைடயான ெபா ள்; any mass of nervous substances as a centre of nervous influence.

     [நரம்  + மணி.]

நரம் மத் மம்

 
 நரம் மத் மம் narambumattimam, ெப. (n.)

   நரம் ன் ந டம்; nerve centre.

     [நரம்  +sk மத் மம். ]

நரம் ம ந் யல்

 
 நரம் ம ந் யல் narambumarundiyal, ெப. (n.)

   நரம் த் ெதாடரப்ான ேநாய்க க்  பயன்ப த் ம். ம ந் கைளப் பற் ய அ யல்; neuro-
pharmacology.

     [நரம்  + ம ந்  + இயல்.]

நரம் டக்கம்

 
 நரம் டக்கம் narambumuḍakkam, ெப. (n.)

   நரம்  டங் க் ெகாள் ைக ( ன்.);; stiffness of tendons making it impossible to stretch one's limbs.

ம வ நரம் ப் ப் .

     [நரம்  +  டக்கம்.]

ேநாய் நீங் வதற்காக அள ற்  அ கமாக ம். ேதைவயற்ற நிைல ம், உண க்கட் ப்பாட் ைன 
ேமற்ெகாள்வதால், இந் ேநாய் ஏற்ப ெமன் . சா.அ.க.  ம்.

இந் ேநா ன் ைளவால், நரம் கள் ஒன்ைறெயான்  இ த் க்ெகாள் ம் சரிவர நடக்க யலா .
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நரம் ச்

 
 நரம் ச்  narambumuḍiccu, ெப. (n.)

   நரம் ன் ச் ல் ஏற்ப ம் ேநாய் வைக; a kind of disease which forms nodes as the nerves.

ம வ. நாம் ண்ைட.

     [நரம்  +  ச் .]

நரம் க்கம்

 
 நரம் க்கம் narambumuṟukkam, ெப. (n.)

   நரம்  க் ெகாள்ளல்; twisting of nerves.

     [நரம்  +  க்கம்.]

நரம் க்ேக -தல்

நரம் க்ேக -தல் narambumuṟukāṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நரம் க்  தல் வ  அல்ல  உ  ஏற்ப தல்; to development of the nervous energy (சா.அக.);.

     [நரம்  + க்ேக -. ]

நரம் லம்

 
 நரம் லம் narambumūlam, ெப. (n.)

   நரம் ன் றப் டம்; nervous origin.

     [நரம்  +  லம்; நரம்  ேதான் டம்]

லம் = ேதாற்றம்.

நரம் வ

 
 நரம் வ  narambuvali, ெப. (n.)

   நரம்  ேநாய்வைக; a kind of neuralgia, neuritis (m.l.);.

ம வ நரம் ைத வ .

     [நரம்  +வ .]

 வளிதெ்தால்ைலயா ண்டா ம் வ .

இதைன, நரம் வாத வ  என் . சா.அக.  ம். இவ் வ னால், நரம் ம், நரம்ேபா ம் 
வ ெயங் ம்,  த்தல் ஏற்ப ம்.  ண் ண்ெணன்  ெத த் , நரம் ல் த்தைல ண்டாக் ம். இவ் 
வ  கக் க ைமயான .

இவ் வ  உடம் ன் பலப களில், பற்பல காரணங்களால் ஏற்ப ம். நீரி ,  ைலேநாய், 
உண ண்டா ம் நச் த்தன்ைம ேபான்ற காரணங்களால், இவ் வ  ஏற்ப ம்.  கம், மார் , 

நரம் வ ப்

 
 நரம் வ ப்  narambuvalippu, ெப. (n.)

வ ப்  ேநாய்வைக:

 a kind of hysteria disease.

     [நரம்  + வ ப் .]

நரம்  மண்டலம் ெசய ழப்பதால், உண்டா ம் வ ப் . இந் நிைல ல் நரம் ன் ச் களில், 
அள ற்  அ கமான த்தேலற்ப ம் என் . சா.அ.க. ம்.
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நரம் வ ைம

 
 நரம் வ ைம narambuvalimai, ெப, (n.)

   நரம் ன் உ ; nerve energy, nerve potential.

     [நரம்  + வ ைம.]

நரம் ன் ஆற்றல்.

நரம் வாங்கள்

 
 நரம் வாங்கள் narambuvāṅgaḷ, ெப. (n.)

நரம்  வாங் ைக பாரக்்க: see marambuvānguga.

     [நரம்  + வாங்கள்.]

நரம் வாங் ைக

நரம் வாங் ைக narambuvāṅgugai, ெப. (n.)

   1. நரம்  இ த் க் ெகாள் ைக,

 stretching of the nerves.

   2. நரம்  ங் ைக; contraction of nerves.

   3. உடம் ந்  நரம் ப்ப ைய நீக் ைக; excision of removal of a nerve or its part.

     [நரம்  + வாங் ைக.]

உ க்  ஊ  ஏற்படாதாவா , உட ல் இ த் க் ெகாண் ,  ங் த் ெதாங் ம் நரம் ைனக் 
கைளதல், நரம்  வாங் ைக எனப்ப ம்.

நரம் வாங் -தல்

நரம் வாங் -தல் narambuvāṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. இைல த ய வற் ன் நரம்ைப நீக் தல்; to strip the fibres as from leaves, from fruits.

   2,  ன் த் தல்; to put one in great straits.

   3.  கா ன் நரம்ைப ெவட் தல்; to cut the tendons of the heels.

     [நரம்  + வாங் -.]

நரம் வாங் தல்

 
 நரம் வாங் தல் narambuvāṅgudal, ெதா.ெப. (v.bl.n.)

நரம்  டக்கம் பாரக்்க;see narambu-mudakkam.

     [நரம்  + வாங் தல்.]

மாந்தரக் க்  காலப்ேபாக் ல், அகைவ வதால் நரம்  க ங் ம். அவ்வா  ங் ய நரம்  
ைககால்களில்,  ண்  இ த் க் ெகாள் ம். இந் ேநாய், நரம்  வாங் தல் என் . சா.அக.  ம்.

நரம் வாதம்

 
 நரம் வாதம் narambuvātam, ெப. (n.)

நரம் வ  பாரக்்க;see narambu-val.

     [நரம்  + வாதம்.]

நரம் வா

நரம் வா  narambuvāyu, ெப. (n.)

   1.நரம் த்த ப்  பாரக்்க: see marambu-t tadippu.

   2. நரம் வாதம் பாரக்்க: see narambu-Vâdam.

     [நரம்  + ski. வா .]
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நரம் ைச

நரம் ைச narambuvisai, ெப. (n.)

   1. நரம் ன் ேவகம்; agility.

   2. நரம் வ ; Strength of a nerve.

     [நரம்  +  ைச]

நரம் ைறப்

 
 நரம் ைறப்  narambuviṟaippu, ெப. (n.)

   நட் க்ெகாள் ம்ப  ெசய் ம் நரம் ; nerve that causes erection.

     [நரம்  +  ைறப் .]

நரம் க்கம்

நரம் க்கம் narambuvīkkam, ெப. (n.)

   1.  ைத க்கம்; epididymitis.

   2. நரம் வ  பாரக்்க;see narambu-vall.

     [நரம்  +  க்கம்.]

நரம் ச்

 
 நரம் ச்  narambuvīccu, ெப. (n.)

நரம் வ  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see narambu-vali.

     [நரம்  +  ச் .]

நரம் ழ்ச்

 
 நரம் ழ்ச்  narambuvīḻcci, ெப. (n.)

   உடம் ன் நரம் கள் ெசயலற்  ேசாரவ்ைடந்  அதனால் ஏற்ப ம் கைளப் ; extremic exhaustion or 
powerlessness, a nervous disorder marked by nervous prostration.

ம வ நரம் ைளசச்ல்.

     [நரம்  +  ழ்ச் .]

நரம் ெவட்

 
 நரம் ெவட்  narambuveṭṭu, ெப. (n.)

நரம்ப ைவ நரம் த் ணிப் : 

 neurotmy.

     [நரம்  + ெவட் .]

நரம் ெவ

 
 நரம் ெவ  narambuveṟi, ெப. (n.)

நாம்  ேநா னால் ஏற்ப ம் மனப் த் :

 nervous disease complicated with mental disorder.

     [நரம்  + ெவ .]
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நரம் ேவதைன

 
 நரம் ேவதைன narambuvētaṉai, ெப. (n.)

   நரம்  வ ; pain in a nerve.

     [நரம்  + ேவதைன.]

நரம் ேவர்

 
 நரம் ேவர ்narambuvēr, ெப. (n.)

   நரம் த் ரள்; a mass of nerve matter.

ம வ நரம் த் ெதா .

     [நரம்  + ேவர.்]

நரம் ைளசச்ல்

 
 நரம் ைளசச்ல் narambuḷaiccal, ெப. (n.)

நரம்  வ  பாரக்்க;see narambu-vali.

     [நரம்  + உைளசச்ல்.]

நரம்

 
 நரம்  narambuṟudi, ெப. (n.)

நரம்  வ ைம பாரக்்க;see narambu-Vasimal.

     [நரம்  + உ .]

நரம் ைறப்

 
 நரம் ைறப்  narambuṟaippu, ெப. (n.)

   நரம் ன் உ ; nervous strength, specific energy peculiar to the nervous system.

     [நரம்  +உைறப் .]

நரம் க்க ம ந்

 
 நரம் க்க ம ந்  narambūkkamarundu, ெப. (n.)

   நரம் க் ேகாளாைறத் தணி க் ம் ம ந் ; nervice.

     [நரம்  + ஊக்கம் +ம ந் .]

நரம் ைதேநாய்

 
 நரம் ைதேநாய் narambūtainōy, ெப. (n.)

நரம் வ  பாரக்்க;see narambu-vali.

     [நரம் ைத+ ேநாய்.]

நரம் ைத(வாதம்);ேநாய், ஒேர டத் ல் நிைலத் நின் . உடம் ன் அைனத் ப் ப  நரம் கைள ம், 
ெசயல் இழக்கச ்ெசய் ம் ேநாய் என் . சா.அக ம்.
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நரம்ெப

நரம்ெப 1 narambeḍu,    4 ெச. ன்றா . (v.t.).

   1. க ைமயாக ேவைல ரியசெ்சய்தல்; to exact work. grind.

   2. ஆற்றைலக் ெக த்தல்; to reduce one's strength or pride.

அவன் உன்ைன நரம்ெப த்  வான் (உ.வ);.

     [நரம்  + எ -]

 நரம்ெப 2 narambeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   உடம்  க ெம ச்  ேபாதல்; to become emaciated or thin.

உடம்  நரம்ெப த்த  (உ.வ.);.

     [நரம்  எ -.]

நரம்ெபரிசச்ல்

 
 நரம்ெபரிசச்ல் narambericcal, ெப. (n.)

   நரம்  ேநாய்வைக; a kind of neuritis.

     [நரம்  + எரிசச்ல்.]

நரம்ெப ச்

 
 நரம்ெப ச்  narambeḻucci, ெப. (n.)

   நரம்  எ ம் க் காணல்; dilated or enlarged condition of a nerve Or Vein above the surface of the Skin.

     [நரம்  + எ ச் .]

நரம்ேபாட்டம்

 
 நரம்ேபாட்டம் narambōṭṭam, ெப. (n.)

   நரம்  உடம் ன் பல டங்களில் ஒ ப் ரிந்  நிற் ம் தன்ைம; spreading of nerves in different parts of the 
body.

     [நரம் - + ஒட்டம்.]

நரம்ேபாய்சச்ல்

 
 நரம்ேபாய்சச்ல் narambōyccal, ெப. (n.)

நரம் த்தளரச்் யால் ஏற்ப ம் ேசார் :

 exhaution of nervous energy.

     [நரம்  + ஒய்சச்ல்.]

நரமடங்கல்

நரமடங்கல் naramaḍaṅgal, ெப. (n.)

   நர ங்க ரத்் ; Tirumāl, as man-lion.

     "தம்பத் ன் அனகமா நரமடங்கலா யவதரித் "  ('பாகவைத1. மாயவன, 31);.

ம வ. நாவரி,

த. நரம் → skt nara

நரமா சபடச்ணி 20

     [நரன் மடங்கல்.)

நரம் களால் ன்னப்பட்ட தைச நாரக்ளின் கட் க்ேகாப்பா ய மாந்த ம், தைல மடங்க யாத 
யாைன ேபால் அன் . மடங்கல் இயல் ைடய அரிமா ம். கலந்த .
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நரமா சபட்சணி

நரமா சபடச்ணி naramāmisabaṭsaṇi, ெப. ( n.)

   1.  மனித ஆன் ன் ேபான் :

 anthropophagist, cannibal

   2. unës,sifism měst #sörgyi sileurig; man eater,

 a man-eating animal as tiger, shark

     [நான் :Ski மா சபடச்ணி)

நான் = மனிதன்

நரமா சம்

 
 நரமா சம் naramāmisam, ெப. (n.)

 unsoflot: human flesh.

மனித இைறச்  ன் ம் க கள் (உ.வ.);.

நான்- நரம் +Sk மா சம்.]

நரேமதம்

நரேமதம் naramētam, ெப. (n.)

ெசய் ம் ேவள்  (யாகம்);,

 human sacrifice.

     "அந்த நரேமதமக யற் தற் " (பாரத இராச . 14);.

     [நர Skt ேமதம்.]

நரல்- தல்

நரல்- தல் naralludal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ த்தல்; to sound, make noise, creak, roar.

     "ஆ கைழ நர ம் ேசட் ைம" ( றநா.120);.

   2. Bégou: to low, as cows, to caw, as crows, to hum as many voices, to cry

     "ெவண்  நரல ம் ண் பஃ வைலய" (els Est.14);.

   3. Guggi; to speak, to tel

க. நால்.

ஒ கா. ஞரல் → நால் → நால்( );-.

நரல்( );-தல் ேப தல். ஒ த்தல், கத் தல் ேபான்ற நிைலகளில் ப ம்.  லங் கள், ஒ  எ ப் ந் 
தன்ைம ன. நர தல் என்ப . அஃ ைண எ ப் ம் ஒ ையக் க் ம். ேப தல்- ளி,  ைவ 
(நாகணவாய்ப் ள்); பழக்கப்ப த் ச ் ல ெசால் ேப தல்.

நரல்

நரல்2 naral,    ெப. காய்ந்த ப்ைப (ெசத்ைத); dry rubbish, as dead leaves.

 நரல்3 naral, ெப, (n.)

   மக்கள் ட்டம்; crowd of people.

     [நரல் → நரல்]

ேபசெ்சா ம்,  ரிப்ெபா ம் எ ப் ம் மாந்தைரக் த்த ெசால்.
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நரல்வ

 
 நரல்வ  naralvadi, ெப. (n.)

மஞ்சள்:

 tu-meric.

     [நரல் + வ .]

நர தல் = ஒ எழ அைரத்தல். அைரத் ப் கம்இயல் , வ ந்  டத்த ன். மஞ்சைளக் த்த .

நரல்

நரல்  naralvu, ெப. (n.)

   1. ஒ க்ைக; sounding, roaring

   2. எ த்தேலாைச ( ங்.);:

 high pitch.

   3. யா ன் உள்ேளாைச ( ங்.);

 vibrating sound of a lute.

   4. உள்ேளாைச; murmur.

     [ஞரல் → நரல் → ஒ . நரல் → நால்  = ஒ க்ைக.]

நர ைக

நர ைக naralugai, ெப. (n.)

   1. ேப ைக; speaking.

   2. ஒ க்ைக; sounding.

நரல் = ஒ .

     [நரல் → நா  → நர ைக]

நாட்  மக்களின், நாகரிகப் பண்பாட்  அள  ேகால், ெமா ேய. கத் ப் ேப வதா ம்,  ரிப்பதா ம், 
மாந்தன் 'நரன்' என்  ெபயரெ்பற்றான்.  லங் கள் கத் ந் தன்ைமயன. மாந்தேன, வாய் அங்காந்  

நரைல

நரைல naralai, ெப. (n.)

   1. கடல் ( வா.);,

 sea, as roaring.

     'நரைல ட ்டனி க் காடார ்மடந்ைதய ெரன்ப" ( வாலவா9.3);.

   2. ம ப் க்க ெளான் : ( ங்.);; a particular section of a fortification.

   3. ஒ :

 roaring.

     "நரைலப்ெப  ேவைலெயல்லாம்" (கம்பரா. வைரக்காட் ,71);.

     [நரல் → நரைல.நரைல=ஒ ெய ப் ம் கடல்.]

நரேலாகம்

நரேலாகம் naralōkam, ெப. (n.)

   நில லகம் ( க்கலம்..6. உைர.);; earth, as the world of men.

   2. நர ல  பாரக்்க;see nara-v-ulagu.

     [நான் + த. உலகம் → Skt ேலாகம்.]

மாந்தர ்வா ம் உலகம்.

1658

www.valluvarvallalarvattam.com 12740 of 19068.



நரவ

 
 நரவ  naravadi, ெப. (n.)

   மஞ்சள்; turmeric.

நரவம்

 
 நரவம் naravam, ெப. (n.)

   அனிசச் மரம்; a kind of flowering plant whose flowers so very sensitive that they droop when smelt.

நரவாகனேரைக

நரவம்

 
 நரவம்  naravambū, ெப. (n.)

அனிசச்ம் Lisičićh: See aniccam.

     [நரவம் .]

நரவரி

 
 நரவரி naravari, ெப. (n.)

    மா ன்; Gossipomsø shīālūnū; Tirumāl, as man lion.

     [நரம் + அரி.]

நாவ '-த்தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

நரவ '-த்தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

நரவாகனம்

நரவாகனம் naravākaṉam, ெப. (n.)

   1. மக்களால் மக்கப்ப ம் பல்லக் ; palanquin, as carried on men's shoulders.

     "déooms,  மக்கப் ப ம் வாகனம்' 'ெபரிய நரவாகன ம் ெபற்ேறாம்" (தனிப்பா. 216, 2);.

   2. offé),

 vehicle of any kind.

   3, 5Gussorg] assifi,

 kubéra's vehicle

     [நான் +Skt வாகனம்.]
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நரவகனேரைக

 
 நரவகனேரைக naravagaṉarēgai, ெப. (n.)

ஒ வ க் ப் பல்லக்ேக ம் ஆ ைழக் ப்பதாகக் க தப்ப ம் ைக லைமந் ள்ள வைர  
வா .  ற. Mss).

 a kind of distinctive mark on the palm, belived to indicate a person's future prosperity, when he would be able to ride a 
palanquin.

     [நரம் + Sk வாகனம்+ேரைக.]

நரவாகனன்

 
 நரவாகனன் naravākaṉaṉ, ெப. (n.)

    ேபரன் ( ங்.);; kubéran, as having a yaksan named naran for his vehicle.

     [நரம் + Sk வாகனம் → வாகனன்.]

இயக்கன  ேதாளிைனப் பல்லக்காகக் ெகாண்ட,  ேபரன்.

நரவானமண்டலம்

 
 நரவானமண்டலம் naravāṉamaṇṭalam, ெப. (n.)

   ம க்காைர; common emelic nut.

     [நரவான் + அ + மண்டலம்.]

நரவானரம்

நரவானரம் naravāṉaram, ெப. (n.)

   1. வா ல்லாக் ரங் ; tailess monkey more ike a man.

   2. ெபரிய மனிதக் ரங் ; one of the largest ape, resembled like man.

     [நர + வால் + நரம்.]

நர லங் ளக்

நர லங் ளக்  naravilaṅguviḷakku, ெப. (n.)

   உடற்ப  லங் ேபால்வம். தைலப்ப  மனிதரே்பால ம். அைமக்கப் பட் க் ேகா ல் ெதய்வத ்
ேமனி ன் காட்டப்ெப ம்,  ளக்  வைக (பரத. ஒ . 41);; a kind of lamp for waring before the deity in a 

temple.
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நர ல

நர ல  naravulagu, ெப. (n.)

   மக்கள் வா ம் நில ல ; earth, as the world of men.

     [நர+உல .]

நரர=்மாந்தர.்

மாந்தர ்வா ம் நிலேம நா ல . உல  என் ம் ெசால் "ேலாக்" என் ம் வடெசால் ன் ரிெயன் , 
ெச.ப.க. த ழகர த  ற . இஃ  ற் ம் தவ . இலக் ய வழக் , உலகவழக்  

தலானவற்ைற அ ப்பைடயாக ைவத்  ேநாக் ங்கால், 'உல ' என்ப ,

த ழ்ச ்ெசால்ெலன் . நன்  அ யலாம். உலகம் என் ஞ்ெசால் ன் கைடக் ைறேய, உல  என் ம் 
வ . வள் வர ்பல இடங்களில், உல  என் ஞ் ெசால்ைலக் ைகயாண் ள்ளார.்

   1. பகவன் தற்ேற உல " ( றள்,1);.

   2."நீரின்  அைமயா ல " ( றள்:20);.

   3. "வைகெதரிவான் கட்ேட ல " ( றள்.27);.

   4."ெப ைம றங் ற்- ல " ( றள்.23);.

   5."உலகவாம் ேபர வாளன் " ( றள்.215);. 

   6."என்னாற் ங் ெகால்ேலா ல "( றள்.211);.

உலகவழக் ம், உல  என் ஞ் ெசால் மக்களிைடேய ெப வழக்காகப் ெப க் காணப்ப ற . 
(எ. ); உலகள  உல யல். உலகாளி உலக .

     "ேலாக்" என் ம் ஆரியசெ்சால், "ேநாக் " என் ம் ெதன்ெசால் ன் ரிபா ம். உல  + அம் → 
உலகம். உல . உலகம் என் ஞ் ெசால் ற்  உ ண்ைடயான  அல்ல , கற் வ வ  என்பேத 
ெபா ந் ம். உல . உலகம் என் ஞ்ெசாற்கள் மக்கள் வழக் ல், ெபா மக்கைளேய ெப வாரியாகக் 

த்  வழங்  வ ற .

த ழ். உல  → Skt ேலாக. OE locian OS locon Hindi- ேலாக். OHG luogen. W.G. lok.

ேலாக் என் ம் ஆரியசெ்சால் ற் ப் "பார"் என்ப  ெபா ள். த ல் உள்ள உல  அல்ல  உலகம் 

நரளி

நரளி naraḷi, ெப. (n.)

   1. கடைல (மைல);; bengal gram.

   2. ேவரக்்கடைல; ground nut.

     [நாள் → நரளி]

நரைள

நரைள naraḷai, ெப. (n.)

   1. ரண்ைட வைக ( . அ.);; woolly heart vine vitis lanata.

   2. காட் ப் ரண்ைட பாரக்்க: see kattu-ppirandai:

 pedately seven-leaved wine.

     [நரளி → நாைள.]

நரைள ைல

 
 நரைள ைல naraḷaiyilai, ெப. (n.)

    ளிநறைள ைல; a leaf of Vitislanata.

     [நாைள +இைல.]

நரற் -தல்

நரற் -தல் naraṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஒ த்தல் (யாழ். அக.);; to produce sound.

     [ஞரல் → நால் → நரற் -]

நர தல் = ஒ த்தல் → ஒ ப் த்தல் = நரற் தல். நர தல் என்ப  தன் ைனப்ெபா ள் த ம். இங் ப் 
ற ைனவ வம் தன் ைனயா  வ வ ேபால் அைமத் ள்ள. யாழ்ப்பாண அகர த க் ப்  
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நரற் த்தல்

 
 நரற் த்தல் naraṟṟuvittal,  . . (causev)

   ஒ க்கச ்ெசய்தல்; to cause to sound.

     [நால் → நரற்  → நரற் த்தல்.]

இ  ற ைன. ஒ  எ ம் வதற்  லகரணியமா த்தல்.

நரன்

நரன் naraṉ, ெப. (n.)

   1. மாந்தன்; man human being.

     "வ ேத நிைலயாத ம் மண் ல ன் னரனாக வ த்தைன" (ேதவா. 934, 2);.

   2. அ ச் னன்:

 Aruccuman.

     "நரென  நாம ம் பைடத்ேதான்" (பாரத. அ ச் னன்றவ.75);.

   3. நரென ம் ற . a sage "நர  நாரண  மாேனாம்" (பாரத.  தற்ேபா. 6);.

   4. ப ெனண் கணத்  ெளா வர ்(கம்பரா. தாடைக.26);,

 iyakkar padinen-Kanam.

த. நரன் → skt nara

     [நரல் → நான் = ெமா னா ம் ரிப்ெபா னா ம், மாந்தன் நரன் என் ம் ெபயர ்ெபற் த்தல் 
ேவண் ம்.] 

   நான் என் ம் ெசால் க் . வட ெமா ல் ேவரில்ைல;ஒ த் ப் ேப ம் இயல் ைன ைடயவன் 
மாந்தன். ெமா னாேலேய மாந்தன் நான் என் , ெபயர ்ெபற் த்தல் ேவண் ம்.

ஒ த்தல் → கத் தல் → ேப தல் இம் ன்  நிைலக ம், மாந்தன் வாழ் ல் ெமா ையத் 
ேதாற் க் ம் களா ம்.

   1. ஒ த்தல் நிைல. நரல் → நர தல்"ஆ கைழ நா ம் ேசட் ைம" ( றம்.120);. ஒ த்தல் நிைல ன் 
வளரச்் ேய, கத் தல்.

   2. கத் தல் நிைல. "ெவண்  நரல ம் ண்பஃ வைலய" (அகம்.14);

   3. ேப தல் நிைல. நான் → நரம் = மாந்தப் ற  "நரத் ம் றத்  நாத" ( வ். சச்ந்29);. 
கத் த ன் நிைல. ெபா ண்ைம ேதான்றப் ேப ம் நிைலயா ம்.

நரன்னா  -

     'மாந்தன் வ ேத நிைலயாத ம்மண் ல ன் நரனாக வ த்தைன" (934:2);.

ெசான்ைமநிைல ம், ெபா ண்ைம நிைல ம், வடெமா ம், நான் என் ம் ெசால் க்  

நரன்னா

 
 நரன்னா  naraṉṉāti, ெப. (n.)

   க ேரா னி; black hellibore-Helliborus niger.

     [நரன்+ஆ ]

நரா

நரா narā, ெப. (n.)

   55ötysm5; hardness in fruit through blight or injury. 'ugu,

நராப் த் ப் ேபா ற் .

     [நர + ஆ.]

நார ்அற்ற நிைலக்  உரித்தாதல்

1662

www.valluvarvallalarvattam.com 12744 of 19068.



நராங்கம்

நராங்கம் narāṅgam, ெப. (n.)

   1. நாரத்ைத; bitter orange.

   2. ஆண் ; penis 3. கத் ல் எ ம் ம் ப ;

 eruptions on the face pimples.

     [நர + sktஅங்கம்.]

நரங் -தல்

நரங் -தல் naraṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வளரச்்  ன் ப்ேபாதல் (யாழ்ப்);; to be stunted in growth

     [ந ங்  → நாங்   நராங் -.]

நராதாைர

 
 நராதாைர narātārai, ெப. (n.)

   மண்ணகமடந்ைத; mother earth (சம.ெசா.அக.);.

ம வ, நிலமடந்ைத.

நரா பன்

நரா பன் narātibaṉ, ெப. (n.)

   அரசன்; king, as lord of men.

     "ெதன்னரா  நரா  பரானவர"் (க ங். 313);.

     [நர+Sktஅ பன்.]

நராந்தகம்

 
 நராந்தகம் narāndagam, ெப. (n.)

இறப் : death

     [நர+Skt. அந்தகம்.]

நரனின் வாணாளி  நிகழ் .

நராந்தகன்

நராந்தகன் narāndagaṉ, ெப. (n.)

   1. எமன் மக்கைளய ப்பவன்); yaman, as destroyer of human beings.

   2. ெகா ேயான்; cruel person, murderer.

     [நர+Sk அந்தகன்.]

அந்தகம் = இ .

வாணாளின் இ க்காலத்ேத உடம் ந்  உ ைரக் ப த் ம் ற் வன்.

நராந்தம்

நராந்தம் narāndam, ெப. (n.)

   1. காக்ைக (ச .);; Crow.

   2, அழ ய (கத் ரி);மான்; musk deer.

     [நர + அந்தம்.]

அம்=அழ  அம் → அந்  → அந்தம்.

அந்தம் என்பதற் ,   என்  ேபரா ரியர ்ெபா ைரத் ப்ப ,

அத் ைணப் ெபா த்தமன்  என் . ேதவேநயர ் தன்மடலம்,  தல்ப ல் த் ள்ளார.்
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நராப்பற் -தல்

நராப்பற் -தல் narāppaṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   பழம் த யன கன் தைலயைடதல் ( ன்.);; to become hard, as fruits.

     [நரா+பற் -]

நராப் -த்தல்

நராப் -த்தல் narāppiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

நராப்பற்  பாரக்்க;see narā-p-partu.

     [நரா+ -]

நராேபாகம்

நராேபாகம் narāpōkam, ெப. (n.)

   1. எ ரப்ாராத ெப வாழ்  (யாழ்.அக.);; unexpected felicity befalling a person: windfall.

   2. ஒ வன் ேபாகம ப க் ம் வாழ்நாளின் எல்ைல;     [நரா+skt ேபாகம்.]

க ம்ப  க்கா ம், காமம் கா மாக உள்ள வாழ் ன்பத்ைத, உடல்நலம், ெபா ள் வளம் எல்ைல ள் 
நின்  ய்த்தல் றப் ெபன்க.

நராயணன்

நராயணன் narāyaṇaṉ, ெப. (n.)

    மால்; Tirumā (vishnu);.

     'நாராயணைன நராயணெனன் ேறகம்பேனாராமற் ெசான்ன வ யால்" (தனிப்பா.1:53, 104);.

த. நான்+ski அயணன்.

     [நர + அயணன் → நராயணன்.]

நராயணன் = மாந்தனாக இ ந் , ெதய்வநிைலக்  உயரந்்தவன்.

நராைல

 
 நராைல narālai, ெப. (n.)

   நிைரயம் (ச );; hel.

     [நர + ஆைல.]

ஒ.ேநா. கச்  + ஆைல= கசச்ாைல.
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நரி

நரி1 naridal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ ந் தல்; to torture, torment.

     "அரி ந்தைச ற்  நரியந்ெதா ம்" (காஞ் ப் . இ பத்ெதண்.365);.

     [ந  →நரி,]

இ  தன் ைன.

 நரி2 narittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நரித்தன்ைமயைடதல்; to be foxy.

     "நரிகா ணரியா  நீர.்  ங் ரல்காட் ம்"  வாலவா 28, 12).

நரி என் ம் லங்ைக,  ழந்ைதக் கைதகளான, இந் யா ன் பஞ்சதந் ரக் கைதகள், அர  நாட் ன் 
ஈசாப் கைதகள் ேபான்ற ல்களில்,  ழ்ச்  க்க லங்காகக் காட்  இ க் றாரக்ள். ஆ ன், 
உ ரியல் வல் நரக்ள் இைத ம க் றாரக்ள்.  ழ்ச் ைய மாந்த க்  உவைமயாக அைமத் க் 
ெகாள்ளலாம்.

 நரி3 narittal,    4.ெச ன்றா . (v.t.)

   1. எள்ளி நைகயா தல்; to deride.

   2. இ வாகக் க தல், இகழ்ந்  தல்,

 to despise.

இ  ற ைன.

 நரி4 narittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. வ த் தல்; to lorment.

ச் ராப்பள்ளி ெயன்ற ந் ைன நரிச் ரா " (ேதவா. 369 3);.

   2. ெநா க் தல் (யாழ்.அக);; to crush.

     [ெநரி → நரி-.]

ேமேல ெசால்வ . ெசால்லால் வ த் தல். இ  ெசயலால் வ த் தல் ஆ ம்.

 நரி6 narittal,    4. ெச. . . (v.i.)

    யத்தல்; to be perplexed.

 நரி1 nari, ெப. (n.)

    லங்  வைக; jackal.

     "காலாழ் களரி னரிய ம்" ( றள், 500);.

   2.   ( ன்); ; tiger.

   3. நாற் ப்பா ன ம நாள், நீர ்வ ம்ப  கட் க் ம். நரிவா வமான ைவக்ேகாற் ரிக்க  
(நாஞ்.);; a contrivance made of straw with a fox-like tall, for draining off water in a field after transplantation.

ெத. நரிய  க.  . நரி,

ம. நரி,

     [நைர → நரி]

சாம்ப வ ம த் வ அகர த  வைகப்ப த் ம், நரிவைககள் வ மா :

   1.  ட் நரி; young jackal.

   2.  ள்ளநரி; cunning jackal.

இந்த நரி 1 1|2  உயர ள்ள .

   3. ெப நரி
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நர

நர5 narattal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெக தல்; to perish.

     "க த் ைம நரிச்  நீங்க" (காஞ் ப் . வாணீ. 111);.  [ெநரி → நரி- ]

ெநரித்தல் → நரித்தல் ல டத் த் தன் ைன ேபால் ற ைன வந் யங் ம். அஃெதாக் ம் இஃ . 
ரத் ம் ரத்்த ம்,  டற்ெபா ட்  ஆ ம். (ெதால்-உரி);

நரிக்க

 
 நரிக்க  narikkaḍi, ெப. (n.) 

நரி னால் உண்டான நச் க்க : shāāśāy:

 poisonous bite of a fox.

     [நரி + க .]

நரிக்கண்டல்

 
 நரிக்கண்டல் narikkaṇṭal, ெப. (n.)

   நிைலத் ைண வைக ெலான் ; goat horn. mangrove.

ம ந் க் ம். ேதால்பதனி வதற் ம் பயன்ப ம் படை்ட ைன ைடய, ெவப்பமண்டலச ்
ச ப் நிலப்படர ்நிைலத் ைண வைக.

நரிக்களா

 
 நரிக்களா narikkaḷā, ெப. (n.)

    களா; downy Bengaf currant.

     [ந  → நரி → களா]

நரிக்காய்ச்

 
 நரிக்காய்ச்  narikkāycci, ெப. (n.)

   நரி னிறங்ெகாண்ட பழந்த ம் ஒ வைகப் பைன ( ன்.);; palmyra tree bearing fruit of a dun colour like that 
of a fox.

     [நரி + காய்ச் .]

ய பனங்காய்கைளத் த வதால், நரிக்காய்ச்  என்ற ெபயர ்ெபற்ற .

நரிக்காரம்

நரிக்காரம் narikkāram, ெப. (n.)

   1. ெபாரிகாரம், அல்ல  ெவங்காரம்; borax.

   2. ேகாணாய் (ஓநாய்);

 jackal,

   3.  ;  tiger.

     [நரி + காரம்.]

நரிக் ண்

 
 நரிக் ண்  narikkiṇṭi, ெப. (n.)

   ெச  வைக ள் ஒன் ; a kind of medicinal plant.

நரிக் ண் ன் ேவர.்

     [நரி +  ண் .]

கண் ைகசச்ைலப் ேபாக் ம் என்ப , ம த் வசெ்சய் .
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நரிக்

 
 நரிக்  narikkuḍi, ெப. (n.)

நரிதெ்தாம்பன் பாரக்்க;see nari-t-tomban.

     [நரி +  .]

நரிக்

நரிக்  narikkuḻi, ெப. (n.)

   1. நரிவைள ( ன்.);; a fox hole.

   2. நரிதங் ம் :

 dwelling place of fox.

     [நரி +  . ]

நரிக் ளிப்பாட்

 
 நரிக் ளிப்பாட்  narikkuḷippāṭṭi, ெப. (n.)

   நயவாரத்்ைதகளால் ஏமாற் பவன் (தஞ்ைச.);; one who deceives by soothing words.

     [நரி +  ளிப்  + ஆட் .]

நரிக் ளிப்பாட் __தல்

நரிக் ளிப்பாட் __தல் narikkuḷippāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   நயவாரத்்ைதகளால் ஏமாற் தல்; to deceive by soothing words as a jackal.

     'உரிைம ேபாலவந்  நரி ளிப்பாட் ர"் (ம ரக . 47);.

நரிக +  ளிப்  + ஆட் -]

நரிக் றத்

 
 நரிக் றத்  narikkuṟatti, ெப. (n.)

   நரிக் றவன் என்பதன் ெபண்பால்; a feminine of nari-k-kusavan.

     [நரி +  றத் .]

நரிக் றவன்

நரிக் றவன் narikkuṟavaṉ, ெப. (n.)

   1.நரி த் ண் ங் றவர ்வைக னன்; a person of the kuravar sub-caste, who hunts jackals for food.

   2.  க்க தந் ர ைடேயான் (இ.வ.);,

 a very cunning fellow.

     [நரி +  றவன்.]

ய காட்  லங் கைள ம், பறைவகைள ம் ேவடை்டயா  ற் ப் ைழப்பவன் ஊ , பா , 
மணிமாைல ேபான்றவற்ைற ற்  வா ம் நாேடா  இனத்தவன்.

நரிக்ெகளி

 
 நரிக்ெகளி  narikkeḷiṟu, ெப. (n.)

    ன்வைக (உ.வ.);; a kind of fish.

     [நரி + ெகளி .]
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நரிக்ெகாம்

நரிக்ெகாம்  narikkombu, ெப. (n.)

   1. மந் ரக் கைல அல்ல  ெசய் ைன ற் பயன்_ப த் வ ம்,   ெமாட் ப் ேபான் ப்ப  
மா ய நரி ன் ெகாம் .

 small bud-like horns on a jackal, of rare occurrence, considered very efficacious in magic.

   2. நரித்தைல மண்ைடேயாட் ன் ேமல் காணப்ப ம் இரண்  ழ்; the two modes or knotty protuberances 
on the top of the skill of a fox.

நரிக்ெகான்ைற

நரிக்ெகான்ைற narikkoṉṟai, ெப. (n.)

   ெகான்ைற மரவைக ள் ஒன் ; a kind of tree.

ம வ, ைமக்ெகான்ைற.

     [நரி+ ெகான்ைற.]

நரிக்ெகான்ைற மரத் ல் இ வைக ண் .

   1. க ங்ெகான்ைற அல்ல  ைமக்ெகான்ைற.

   2. ெசங்ெகான்ைற.

இம்மரத் ன் இைல, படை்ட தலானைவ அைனத் ம் ம த் வக் ண க்க . உடம் ள்ள 
அைனத் த் ேதால் ேநாய்க க் ம், இம் மரப்படை்ட ன் க க் நீர,் ைககண்ட ம ந்தா ம். 

நரிசச்ல்

 
 நரிசச்ல் nariccal, ெப. (n.)

ெவளவால் வைக (நாஞ்.);:

 kind of bat.

     [ந  → நரிச்  +அல்.]

நரிச் ன்னி

 
 நரிச் ன்னி naricciṉṉi, ெப. (n.)

    ன்னி ெச  வைக; a species of copper leaf.

     [நரி +  ன்னி.]

நரிச் ரகம்

 
 நரிச் ரகம் nariccīragam, ெப. (n.)

    ரகம்; common cumin Seed.

     [நரி +  ரகம்.]

நரிஞ்

 
 நரிஞ்  nariñji, ெப. (n.)

   ஒ காட்  அ ரி; hill forest Indigo.

     [நரி → நரிஞ் .]

நரித்தந் ரம்

 
 நரித்தந் ரம் narittandiram, ெப. (n.)

   நரிேபால் ழ்ச் ெசய் ,  றைர ஏமாற் ைக; jackal-collusion cunning. consipre.

     [நரி+தந் ரம்.]

நல்லவர ்ேபால் ந த்  ல் த் ம் பண் ம். நரித்தந் ரேம.
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நரித்தந் ரம் ெசய்—தல்

நரித்தந் ரம் ெசய்—தல் narittandiramceytal,    1ெச. ன்றா . (v.t.)

    ழ்ச் ெசய்  றைர ஏமாற் தல்; talk in a prevaricate way.

     [நரி + தந் ரம் + ெசய்-]

உள்ெளான்  ைவத் ப் றெமான்  ேப ச ் ழ்ச்  ெசய் ம் பண் .

நரித்தல்

 
 நரித்தல் narittal, ெப. (n.)

ெநா க் தல்,

 crushing.

     [ெநரித்தல் → நரித்தல்.]

நரித்தைல

 
 நரித்தைல narittalai, ெப. (n.)

    ழங்கால்; knee joint.

     [ெநரி → நரி + தைல.]

நரித்தைலப் ப்

நரித்தைலப் ப்  narittalaippiḍippu, ெப. (n.)

   1.நரம் ப் ப் ; stilt joint

   2. சந்  க்கம்; inflammation of a joint arthritis.

     [நரி+தைல + ப் .]

மாந்தரத்ம் ழங்கால்,  ட் களில் ஏற்ப ம்.  க்கம், நீரக்்ேகாைவ,  ழங்கால் சவ் ல் ஏற்ப ம் 
உைளசச்ல்,  ப் (வாதம்);ப் ெதாடரப்ான ேநாய்கள் அைனத் ம், நரித்தைலப் ப்  

நரித்தைலவாதம்

 
 நரித்தைலவாதம் narittalaivātam, ெப. (n.)

நரித்தைல ப்  பாரக்்க;see mart-tala-p-pidippս.

     [நரித்தைல+ Skt வாதம்.]

நரித்தைலவா

 
 நரித்தைலவா  narittalaivāyu, ெப. (n.)

நரித்தைல வாதம் பாரக்்க;see mar-t-talaivādam.

     [நரித்தைல +Skt வா .]

நரித்ெதாம்பன்

 
 நரிதெ்தாம்பன் narittombaṉ, ெப. (n.)

   நரிக் றவன் (இ.வ.);; a person belonging to the narl-k-kuravan.

     [நரி +ெதாம்பன்.]

நரித்ேதால்

 
 நரித்ேதால் narittōl, ெப. (n.)

   நாவற்படை்ட; the bark of jaumoon tree.

     [ந  → நரி + ேதால்.]
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நரிநவ்வல்

 
 நரிநவ்வல் narinavval, ெப. (n.)

    நாவல்; Small Jaumoon.

     [ந  → நரி+நா ல் → நவ்வல்,

ஒ.ேநா. வாவல் → வவ்வால்.

நரிநறைள

 
 நரிநறைள narinaṟaḷai, ெப. (n.)

    நறைள; large wooly-lobed wine.

     [நரி +நறைள.]

மைழக்காலத் ல் நன் படரந்் , தளிரத்் ப் க் ம் ெகா . இதன் காய்கள் ளிப் ச் ைவ ைடயன. 
காட் ப் ரண்ைட என் ம் அைழக்கப் ெப ம்.

நரிநாட்டாண்ைம

 
 நரிநாட்டாண்ைம narināṭṭāṇmai, ெப. (n.)

    ண் அ காரம் ெசய்பவன்; vain authority person.

ம வ. ெமாடை்டய காரம்.

     [நரி+நா  + ஆண்ைம.]

நரிநாட்டாண்ைமெசய்-தல்

நரிநாட்டாண்ைமெசய்-தல் narināṭṭāṇmaiseytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேதைவ ல்லாமல ண் அ காரம் ெசய்தல்; to exercise vain authority.

     [நரி+நாட்டாண்ைம + ெசய்-]

ேதைவயற்ற இடத் ல், ேதைவயற்ற வரிடம், அ காரம் ெசல் ப யாகாத வரிடம், அல்ல  
தம்ைம டத் தாழ்ந்தவரிடம், ெமாடை்டய காரம் ெச த் தல்.

நரிநாமம்

 
 நரிநாமம் narināmam, ெப. (n.)

   ஐகாரம்; the mystic mantric letter. "a"

     [நரி + நாமம்.]

நரி ன் ெநற் ச்  'ஐ' ேபால் ேதான் ம்.

நரிநாவல்

நரிநாவல் narināval, ெப. (n.)

   1. மரவைக (நாஞ்);; a kind of tree.

   2. நரி நவ்வல் பாரக்்க: See nar-navvas.

நரிநிறம்

நரிநிறம் narināvalnariniṟam, ெப. (n.)

   1. பல நிறக்கலப் ; multi-colour.

   2. பலெவண்ணம்; crowded thoughts.

   3. ெவ ப் ; disgust.

     [நரி +நிறம்.]

நரி ன் நிறம் ப ப்ேப ய ெவ ப் .  . வயவர.்  . . இராமன் எ வண்ணக்கலப்ேப ெவண்ைம 
என்  ெமய்ப் த் . ேநாபல் பரி  ெபற்றார.்
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நரிப்பயம்

 
 நரிப்பயம் narippayam, ெப. (n.)

    ப்பயம் ( ன்.);; dread of a tiger.

     'அந்தக் காட் ல் நரிப்பய ல்ைல. மா  ெகாண் ேபாய் ேமய்க்கலாம்'. (இ.வ.);.

     [நரி + பயம்.]

 உலா ம் காட் ல் நரி வாரா . அதனால்,  யர ்ெசய் ம் நரி ம். ெப ந் ன்பம் நல் ம் 
ம். அசச்ந்த ம் தன்ைமைய உணரத்் தற் ெபா ட் , நரிப்பயம் என் ம் இச ்ெசால், 

மக்களிைடேய வழக் ன் ள்ள . (ஒ.ேநா.); தவைள உள்ள ளத் ல் பாம் ன்ைம அ க.

நரிப்பயற்றங் ைர

 
 நரிப்பயற்றங் ைர narippayaṟṟaṅārai, ெப. (n.)

   நரிப்பயற் செ்ச ன் ைர; the green leaves of fox gram.

     [நரிப்பய  +அம் +  ைர.]

உணேவா  ேசரத்்  உண்பதற்  உகந்த  என் . சா.அ.க.  ம்.

நரிப்பயற்றங்ெகா

 
 நரிப்பயற்றங்ெகா  narippayaṟṟaṅgoḍi, ெப. (n.)

    பய ; green gram.

நரி + பய  + அம் + ெகா ]

இப் பய , ெவடை்டேநாய்,  த்தம்,  ண்ணீர ்ேபான்ற ேநாய்க க்  ம ந்தாகப் பயன்ப ம் என் . 
சா.அக.  ம்.

நரிப்பய

நரிப்பய  narippayaṟu, ெப. (n.)

   வயற்பய  (பதாரத்.் 347,);;   2. நரிபசை்சப்பய ; jackal green-gram.

ம  வ .   பய  பனிப் பய  ,  ன்னிப்பய .

     [ந  →நரி +பய .]

நரிப்பல்

நரிப்பல் narippal, ெப. (n.)

   நரி ன் பல்; fox tooth.

   2. ஒ வைகக் க த்தணி ; bead of a kind of necklace, as resembling a jackal's tooth.

     [நரி+பல்.]

நரிப்பல்சங்

 
 நரிப்பல்சங்  narippalcaṅgili, ெப, (n.)

   ஒ வைகக் க த்தணி; bead of a kind of necklace, as resembling a jackal's tooth.

     [நரி + பல்+sktசங் ,]

நரிப்பல்ைலப் ெபாற்சாட் ல் ேகாத்  அல்ல  ெபான்னில் ப த் ச ்ெசய்யப்ப ம் க த்தணி, skt. 
சங்  → த.ெதாடரி.

நரிப்பள்ளம்

நரிப்பள்ளம் narippaḷḷam, ெப. (n.)

   1. ஆற் ல் பள்ளமான இடம் ( ன்.);:

 unknown depths or pits in a river.

   2. நீரே்தங் ங் டங்  ( ன்);; pits in the dry bed of a river.

   3. வ ள்ள ; pits in a road.

     [நரி +பள்ளம்.]
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நரிப்பாகல்

நரிப்பாகல்1 narippākal, ெப. (n.)

   பாகல் வைக (மைல.);; Carolah balsam pear.

ம வ, காட் ப்பாகல்.

     [நரி + பாகல்.]

 நரிப்பாகல்2 narippākal, ெப. (n.)

    பாகல்; small spiked bitter cucumber.

ம.  ரிகத.

     [நரி + பாகல்.]

ற் ரக்ளில் உண ற்காக ேவளாண்ைம ெசய் ம் பாகல்.

நரிப்பாைல

 
 நரிப்பாைல narippālai, ெப. (n.)

    பாைல; obtuse leaved ape flower.

     [ந  → நரி + பாைல.]

நரிப் த்தம்

 
 நரிப் த்தம் narippittam, ெப. (n.)

   நரி ன் ஈரல் த்தம் ; the bile or gall of the fox.

     [நரி+ த்தம்.]

நரிப்

நரிப் 1 narippu, ெப. (n.)

   1. நரித்தன்ைம; fox-like nature.

   2. இகழ் ; derision contempt.

     "நரிப்பாய் நாேய னி ப்ேபேனா" ( வாச.21:91);.

   3.  யப்  (யாழ்.அக.);:

 wonder.

     [நரி → நரிப் . ]

நரி +  =பண் .

ஒ.ேநா. மாண் +  =மாண் .

 நரிப் 2 narippu, ெப. (n.)

   ெநா ங் ைக (யாழ்.அக,);; being crushed.

     [ெநரி →  நரி → நரிப் .]
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நரிப் டல்

 
 நரிப் டல் narippuḍal, ெப. (n.)

படல்: 

 short snake gourd.

ம வ, ெகாம் ப் டல்.

     [ந  → நரி +  டல். ]

நரிப் த்

 
 நரிப் த்  naripputti, ெப. (n.)

   தந் ர த்  (இ.வ.);; craftiness.

     [நரி+   த் .]

ழந்ைதக்கைதகளில்,  ழ்ச்  லங்காகக் காட்டப்ப வ ல் உள்ள அ யற் ைழைய, நரித்தல் 
தைலப் ல் காண்க.

நரிப் த்

 
 நரிப் த்  naripputtu, ெப. (n.)

    டக்ண்ைட; prickly Shoonday.

     [நரி +  த் .]

நரிப் ள்ள

 
 நரிப் ள்ள  narippuḷḷaḍi, ெப. (n.)

ள்ள :

 Small birds foot.

     [ந  → நரி + ள் + அ ]

நரிப் றம்

நரிப் றம் narippuṟam, ெப. (n.)

   ஐந்தாம் ண் னான மாழ் ; the 5th star.

ெதாைலேநாக்கா  இல்லாத பழங்காலத் ல், ெவ ம் கண்ணால் பாரத்்த மக்க க் , மரிம ேபால் 
ேதாற்றமளித்த .

நரிப்

 
 நரிப்  narippūṭu, ெப. (n.)

   ேகாைவ; indian caper.

     [நரி +  ண்  → நரிப் ]

நரிப் லா

 
 நரிப் லா naripyūlā, ெப. (n.)

    லாப் ; a kind of medicinal shrub.

     [ந  → நரி +  லா.]
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நரிப்ெபா தைல

 
 நரிப்ெபா தைல narippoḍudalai, ெப. (n.)

    ெபா தைல; a small variety of creeping Vervain.

     [நரி + ெபா தைல.]

நரிமகம்

 
 நரிமகம் narimagam, ெப. (n.)

    ேகாைவ; small leaved indian cape, coccinea, indica.

     [நரி + மகம்.]

நரிமகா ம்ைப

 
 நரிமகா ம்ைப narimakākurumbai, ெப. (n.)

    ம்ைப; young immature cocoanut.

     [நரி +  ம்ைப.]

நரிம ட்

 
 நரிம ட்  narimaruṭṭi, ெப. (n.)

    ப்ைப (மைல.);; rattle-wort.

     [நரி + ம ட் .]

நரிமா சம்

 
 நரிமா சம் narimāmisam, ெப. (n.)

    ம்ைப; small leucas.

     [நரி +Skt மா சம்.]

நரி ரட்டல்

 
 நரி ரட்டல் narimiraṭṭal, ெப. (n.)

    க்கத் ல் ழந்ைதக்  உண்டா ம் ரிப் ம், அ ைக ம்; infants smiling or weeping in their sleep.

     [நரி + ம ட்டல் →  ரட்டல்.]

நரி ரட்

நரி ரட்  narimiraṭṭi, ெப. (n.)

   1. ேபய்ம ட் : 

 devil frightener. 

   2, க ந் ம்ைப; black tumbay.

     [நரி +ம ட்   →  ரட் .]

நரி கத் ல் -த்ததல்

நரி கத் ல் -த்ததல் narimugaddilviḻiddadal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நற்ேபறைடதல் (ம .க.i.127);; to be lucky.

     [நரி+ கத் ல் +  -]

இ  டநம் க்ைக.
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நரி க்

 
 நரி க்  narimuḍukki, ெப. (n.)

    ைகவைக; a kind of herbal medicine.

நரி க்

நரி க்  narimurukku, ெப. (n.)

   1.  க்  வைக ( ன்.);; an inferior species of coral tree.

   2. ெநல்வைக

 a kind of paddy (A);.

     [நரி +  க் .]

நரி ங்ைக

 
 நரி ங்ைக narimuruṅgai, ெப. (n.)

   தவக ங்ைக ; tranquebar gendarussa.

ம வ, ந ங்ைக.

     [நரி +  ங்ைக.]

நரியக்காளான்

 
 நரியக்காளான் nariyakkāḷāṉ, ெப. (n.)

காளான்:

 small fungus growth.

நரியண்டம்

 
 நரியண்டம் nariyaṇṭam, ெப. (n.)

   நரி மண்ைடேயா ; the skull of a fox.

நரியரி

 
 நரியரி  nariyarisi, ெப. (n.)

    ய அரி ; Small rice.

ம வ, நரிசச்ம்பா, நரிக் ணி

     [நரி +அரி ]

நரியன்

நரியன் nariyaṉ, ெப. (n.)

   1. ெப ெநல்வைக; a kind of coarse paddy.

   2.  ள்ளன் (யாழ். அக.);

 dwarf short person.

   3. கவடன் ழ்ச் க்காரன்; crafty person.

     [நரி → நரியன்.]

1675

www.valluvarvallalarvattam.com 12757 of 19068.



நரியன்கடம்

 
 நரியன்கடம்  nariyaṉkaḍambu, ெப. (n.)

    கடம் ; a kind of cadamba.

     [நரி + அன் + கடம் ]

நரியாணங்ைக

 
 நரியாணங்ைக nariyāṇaṅgai, ெப. (n.)

    யாணங்ைக; a species of small milk-wort.

     [நரியாள்+நங்ைக]

ஒ.ேநா.  யாள்+நங்  + ஐ.

நரி லந்ைத

 
 நரி லந்ைத nariyilandai, ெப. (n.)

   இலந்ைத வைக; a kind of jujube.

ம வ. ற் லந்ைத

     [நரி+இலந்ைத.]

நரி ல

 
 நரி ல  nariyilavu, ெப. (n.)

   இலவமரம்; silk cotton tree.

     [நரி + இல .]

நரி ஞ்

 
 நரி ஞ்  nariyīñju, ெப. (n.)

    ற் ஞ் ; dwart date.

     [நரி+ ஈஞ் .]

நரி ரா

 
 நரி ரா  nariyīrāki, ெப. (n.)

    ைனக்கா ; whitish passion flower.

     [நரி+ஈர+்ஆ .]

நரி ைட

 
 நரி ைட nariyuḍai, ெப. (n.)

    கக்ைக; bryony.

     [நரி+உைட]

நரி ண்ணி

 
 நரி ண்ணி nariyuṇṇi, ெப. (n.)

   நரியால் ம்  உண்ணப்ப ம் நண் ; crab as eaten by fox.
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நரி ணி

 
 நரி ணி nariyuṇi, ெப. (n.)

நரி ண்ணி பாரக்்க;see nari-y-unny

     [நரி + உண்ணி → உணி.]

நரி ப்

 
 நரி ப்  nariyuppu, ெப. (n.)

   க ப்  (சங்.அக..);; common salt.

     [நரி +உப் .]

நரி மரி

 
 நரி மரி nariyumari, ெப, (n.)

 a உப் க் ைர;

 common indian saltwort (L);.

     [நரி + உமர+்இ.]

நரி மரிக் ைர

 
 நரி மரிக் ைர nariyumarikārai, ெப. (n.)

   உப் க் ைர; common Indian salt wort.

     [நரி + உமரி +  ைர.]

நரி ைள

 
 நரி ைள nariyūḷai, ெப. (n.)

   நரி இ ம் க் ரல்; long doleful cry of fox.

     [நரி +ஊைள.

நாய் ைரத்தல் ேபால், நரிஊைள இ தல் மர ச ்ெசால்லாட் .

நரிவரி

நரிவரி narivari, ெப. (n.)

   1. நரி ரியன் பாரக்்க;see nari-viriyaŋ.

   2. நாய் ந :

 scabrid leaved Sebesten (L);.

     [நரி + வரி]

நரிவ க்ைக

 
 நரிவ க்ைக narivaḻukkai, ெப. (n.)

    ர ப் ; brany diabetes plant.

     [நரி +வ க்ைக.]
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நரிவாதம்

 
 நரிவாதம் narivātam, ெப .(n.)

நரித்தைலவாதம் பாரக்்க;see nari-t-talaivādam.

     [நரி + Sktவாதம்.]

நரிவாலலரி

 
 நரிவாலலரி narivālalari, ெப. (n.)

   ஆற்றலரி; common tamarisk.

     [நரிவால் + அலரி]

நரிவாைழ

 
 நரிவாைழ narivāḻai, ெப. (n.)

   நீண்ட ெகா வைக; tubeflower.

     [நரி +வாைழ,]

நரிவாற் ல்

 
 நரிவாற் ல் narivāṟpul, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ல் (யாழ்.அக);; a kind of grass, Dactylis Spicata.

     [நரி + வால் +  ல்.]

நரி ட்ைட ைல

 
 நரி டை்ட ைல nariviṭṭaiyilai, ெப. (n.)

   நரி டை்டப் ண் ன் இைல; an unknown plant said to possess the virtue of consolidating mercury.

இதளியத்ைதக் கட் யாக் ம் 

நரி ரி

நரி ரி nariviri, ெப. (n.)

   1. நரி ரியன் பாரக்்க;see mariviriyan.

   2. நாய் ந :

 a kind of Sebesten.

     [நரி +  ரி]

நரி ரியன்

 
 நரி ரியன் nariviriyaṉ, ெப, (n.)

   ந  வைக; oblong feather nerved sebesten (L);.

     [நரி +  ரியன்.]

நரி

 
 நரி  narivirusu, ெப. (n.)

   மரவைக (இ.வ.);; a kind of tree.

     [நரி +   க.]
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நரி த்தம்

 
 நரி த்தம் nariviruttam, ெப. (n.)

    த்தக்க ேதவரால், நரி ன் கைதெயான்ைறப் பற் , இயற்றப்பட்ட ஒ  ல்; a poem founded on the 
story of a fox, by Tiruttakkatēvar.

     [நரி +  த்தம்,]

கம்பன் ெபயரில் நான்  ல் இ ப்பவற் ள், கம்பராமாயண நைடேபால் அழ ல்லாததால், 
ற்காலத் ல் யாேரா எ வழங் ய ெபயர ்என்ப ேபால், இந் ம் வக ந்தாமணி ெமா  

நைட ம், கைல ணர் ம் இன்ைமய க.

     [நரி +  த்தம்.]

நரி ளா

நரி ளா nariviḷā, ெப. (n.)

நில ளா (மைல);.

 a species of wood - apple.

     [நரி+  ளா]

நரி ளி 2.

நரி ளி

 
 நரி ளி nariviḷi, ெப. (n.)

    செ்ச ; a kind of medicinal plant.

நரி ளிகா

 
 நரி ளிகா nariviḷikā, ெப. (n.)

   &logismu; smal eucas flower.

ம்ைபச ்ெச ன் க்களி ந்  எ க்கப்ப ம் ேதன். உடல் நலத் ற்  உகந்த .   
ேகாைழையக் கைரக் ம்.  ைமைய அகற் ம்.

     [நரி ளிகா.]

நரி ளிநாயகம்

 
 நரி ளிநாயகம் nariviḷināyagam, ெப. (n.)

нsуšeg Eпшвih umiša;see šulukkunayagam.

     [நரி ளிநாயகம்.]

நரி ைளயாட்

 
 நரி ைளயாட்  nariviḷaiyāṭṭu, ெப, (n.)

 Ffhálfl:Lsů umfiéis;see nari-mirațal.

     [நரி +  ைளயாட் .]

நரி

 
 நரி  nariviḻi, ெப. (n.)

   உத்தாலமரவைக; a kind of uttålam tree.

     [நரி-நரி .]
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நரி ெவண்காயம்

நரி ெவண்காயம் nariveṇkāyam, ெப, (n.)

   1. நரி ெவண்காயம் பாரக்்க: see mar vengayam, 

   2.ஈ ள்ளிவைக (பதாரத்்த 446);:

 indian squill.

   3. [Báð, esprälälsö; poison lily, Crinum asiaticum (mm);

     [நரி ெவண் + காயம்-ெவங்காயம்.]

நரிெவண்காயம்

 
 நரிெவண்காயம் nariveṇkāyam, ெப. (n.)

   ெவளிரந்ிறக்காட் ள்ளி; fox onion.

ம வ, ெவள்ெவங்காயம்

     [நரி + ெவண்காயம்]

நரிெவந்தயம்

 
 நரிெவந்தயம் narivendayam, ெப. (n.)

     ெவந்தயம்; ferugreek.

     [நரி + ெவந்தயம்.]

காட் லங் களில் நரி தாத ன்,  ைம பற் ய ன்ெனாட்  உவைமயாக வந் ள்ள .

நரிெவ ட்

 
 நரிெவ ட்  nariveruṭṭi, ெப. (n.)

    ப்ைப (மைல);; rattle - wort.

ம வ நரிம ட் .

     [நரி +  ெவ ட் .]

உறங் ம் ஒராண் க் ழந்ைத ரிப்ப  ேபால் கத்ேதாற்றம் ெதரி ம்ேபா , நரி அதன் கன ல் 
ெசன்  ெவ ட் வதால்,  கத் ேதாற்றம் மா வதாக, ஒ  நிைன  வழக்  மக்களிடம் உண் . 
அைதெயாட் க் ப்ைபக் , இப் ெபயர ்வந்த  என்க.
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நரிெவ உத்தைலயார்

நரிெவ உத்தைலயார ்nariverūuttalaiyār, ெப. (n.)

சங்க காலப் லவர:்

 an ancient Tamil poet.

இவர ்பா ள்ள ந்ெதாைக 5, 236,  றம்-5, 195 எண் ள்ள பாடல்கள் எவற் ம், இசெ்சாற்ெறாடர ்
வந் ல . நரி ம் கண்  அஞ் ம் ப யான தைல ம்,  ரிபான உ வ ம் உைடயவர ்இப் லவர ்என் . 
ஒ  கைத ற .

     [நரி + ெவ உம்+ தைலயார]்

றநா ற் ைரயா ரியர ்தம் காலத் ற்  ன்  வழங் ய கைதையக் ன்றார.் இப் லவர ்
ேசரமான் க ர ்ஏ ய ஒள்வாள் ேகாப்ெப ஞ் ேசரல் இ ம்ெபாைறையக் கண்ட ேபா , அரண்மைன 
ம த் வர ் றத்தால் ரி  நீங்  நல் டம்  ெபற்றார.் எனப் ேபரா ரியர ்ச.த. சற் ணர ் வர.் 
இவர ்பா ய ந்ெதாைக 236 ஆம் பாடல் வ மா :

வைர ைட ைவத் ப் ரிவான் "இவள் ேவ படாைம ஆற் " என்றாற் த் ேதா  நைகயா  
உைரத்த .

அஃதாவ  வைர ைட ைவத் த் தைல ையப் ரிந் ெசல்லக் க ய தைலவன், ேதா ைய ேநாக் , 
"யான் வ ந் ைண ம், இவைள ேமனி நலன யாமல் ஆற் வாயாக" எனத் ேதா  நைகத் , 
அஃ யலா ெதன்ப படக் ய .

     " டெ்டன க்  நாள் வ க அ  நீ ேநரந்்தைனயா ன் தந்தைன ெசன்ேமா ன்றத்தன்ன 
வ மணல் அைடகைர நின்ற ன்ைன நிலந்ேதாய் ப ைன வம்ப நாைர ேசக் ம் தண்கடற் ேசரப்்ப 

நீ உண்டெவன்னலேன"

இப் பாட ன் கண்ேண ேதா , "தைலவ. என் தைல ன் நலன் அைனத் ம் உண் , ெபா ள் ேமல் 
மாளாக்காதல் ெகாண் ,  ரிந்  ெசல் ன்றாய். அவ்வா  ரிந்தால், தைல  உ ரே்பாதல் ண்ணம். 
நீ இவள் பா ண்ட ெபண்ைம நலைன எல்லாம் தந் ேபாதல் ேவண் ம். இன்ேறல், தைல ைய 
ஆற் த்தல் அரி " என்  நயம்பட உைரக் ம் பாங்  ப த் ன் றத்தக்க் .

   நரி ெவ த் தைலயார ்ஆழ்ந்த லைம ள்ளம் பைடத்த சான்ேறார.் இன்பம்,  ன்பம் எ ம், 
இ ெப ம் வாழ் யல் ெந கைள ம், இயல்பாய் உைரத் ள்ள பாங் ைனப் றநா ற் ல் 195-ஆம் 
பாடல் வா லாகப் பகர் ன்றார.் "மாண்  ேபா ம் மாந்தப் ற ல் யாவ க் ம் நல்லைதேய 
ெசய் ங்கள். நல்ல  ெசய்ய இயலா ன்,  ற க் த் ெதால்ைலத ம் மனப்பாங் ைன 

டெ்டா ங்கள்.  செ்சயல் ெசய்வைத ஒ த்  அைனவ க் ம் நன்ைமேய ரி ம் நல்வ ல் 

நரிெவள்ளிரி

நரிெவள்ளிரி nariveḷḷiri, ெப. (n.)

   1. கக்கரி:

 fox-Cucumber.

     [நரி + ெவள்ளரி.]

நரிேவங்ைக

 
 நரிேவங்ைக narivēṅgai, ெப. (n.)

ேவங்ைக மரவைக :

 oojein black wood (L);.

     [நரி + ேவங்ைக]

ந க்கட் ெயனல்

 
 ந க்கட் ெயனல் narukkaṭṭiyeṉal, ெப. (n.)

ந க்ெகனல் (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see пагukkenal.

     [ந க்  + அட்  +எனல்.]
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ந க்கரி சச்ாதம்

 
 ந க்கரி சச்ாதம் narukkarisissātam, ெப. (n.)

   பா ெவந்தசாதம்; half cooked rice

     [ந க்  +அரி  +சாதம்.]

     [ந க்  → ந க்  = ரி .]

ந க்கரி யன்னம்

 
 ந க்கரி யன்னம் narukkarisiyaṉṉam, ெப. (n.)

   அரி க்கஞ் ; rice conjee.

     [ந க்கரி +Sktஅன்னம்.]

ந க்கல்

ந க்கல்1 narukkal, ெப. (n.)

   1. ந க் ண்ட  ( ன்.);; any thing crushed mashed, or - broken in to pieces.

   2. வ ற்  வ வைக (யாழ்ப்.);; a severe stomach - ache.

   3.  த் வ  (இ.வ);; Sharp, darting pain,

   4. ேவகாத ேசா ; insufficiently cooked rice.

நண்டெலா  பக்கம், ந க்கெலா  பக்கம், நாய் டெ்ட யக் கல்ெலா  பக்கம் (பழ);.

     [ந க்  + ந க்கல்.]

 ந க்கல் narukkal, ெப. (n.)

ந ங்கல் பாரக்்க;see narungal.

     [ந ங்கல் →ந க்கல்.]

ந க்கற் த்

ந க்கற் த்  narukkaṟkuttu, ெப. (n.)

   1. ந க்கல் 2,3 (யாழ்ப்); பாரக்்க;see marukkal.

   2. காரியம் வாய்க்காமற் பண் ைக; frustation.

     [ந க்கல் +  த் .]

ந க்காணி

 
 ந க்காணி narukkāṇi, ெப. (n.)

   கறைள ( ன்,);; being small and stunted, as a child.

     [ந ங்  → சந க் +ஆணி=ந க்காணி]
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ந க்

ந க் 1 narukkudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெநா க் தல்; to mash, crush or grind to pieces.

     "நகத் னா யர ்நகங்கைள ந க் மா ேபால" (பாரத. நிைர, 17);.

   2. ெகால் தல்; to kil.

     "நட்பகத் லா வரக்கைர ந க் " (கம்பரா.  ட் . 184);.

   3.  ண்டாக் தல்; to cut in pieces, mince, as vegetables.

     "ஈயத்ைத ந க்  ெவள்ளியதாக க் ேவாம்" (அட்டப்.  வரங்கக். 42);.

ெத. ந , ம, ந க் க .

     [ந ங்  → ந க்  +தல், தல் ற் த் ெதா ற்ெபயர.்]

 ந க் 2 narukkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ட் தல்; to thump, hit with the knuckle.

அவன் தைல ல் ந க் னான் (உ.வ.);.

     [ந ங்   → ந க் -]

 ந க் 3 narukku, ெப. (,n.) 

    ட் ைக; hitting with the knuckle.

     "அவள் தைல ல் ஒ   ந க்  ைவ' (உ.வ.);

     [ந  → ந க் .]

ந க் ண்டல்

 
 ந க் ண்டல் narukkuṇṭal, ெப. (n.)

    ண்  ண்டாகக் ெசய்தல்; to cut in to pieces.

     [ந  → ந க்  → ந க்  + உண்டல்.]

ந க் ப் க்கல்

ந க் ப் க்கல் narukkuppirukkal, ெப. (n.)

   1. ம ந்த ம் ம யாத மான அைரப்  ( ன்.);; that which is partially, mashed.

   2. ெவந்த ம் ேவகாத மான ேசா ; rice partly cooked. 

   3 ெசரிமான ன்  ெவளிேய ம் மலம் (இ.வ.);; excrement containing partly, undigested food.

     [ந க்  +  க்கல்.]

ந க் ப் க்ெகன் -த்தல்

ந க் ப் க்ெகன் -த்தல் narukkuppirukkeṉṟiruttal, ெப. (n.)

   5. ெச. . . (v.i.);

ந க் ப் க்கல் ( ன்.); பாரக்்க: See narukku-p-pirukkal.

     [ந க்  +  க் .]

 ந க் ப் க்ெகன் -த்தல் narukkuppirukkeṉṟiruttal,    5 ெச. . .   (v.i.)

   ேநாய் நிரம் த்தல் ( ன்.);; to be rife with disease, as a town.

     [ந க்  +  க் + என் + இ த்தல்-]
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ந க் ப் டம்

 
 ந க் ப் டம் narukkuppuḍam, ெப. (n.)

    ைறந்த டம்; calcination with small fire.

     [ந க்  +  டம்.]

ந க்ெகனல்

ந க்ெகனல் narukkeṉal, ெப. (n.)

   1.  ைர க் ப் ; abruptness or promptness.

     "காரியத்ைத ந க்ெகன்  த்தான்" (உ.வ.);.

   2.  த்தல்-வ க் ப் :

 sharp, darting pain.

ெநஞ்  ந க்ெகன்  த் ற . (இ.வ.);.

     [ந க்  + எனல்]

ந ங்கல்

 
 ந ங்கல் naruṅgal, ெப. (n.)

   வளரச்் க் ைற ; stunted growth.

அவன் ந ங்கலா க் ன்றான். (உ.வ.);.

     [ெந ங்  → ந ங்  → ந ங்கல்.]

அல் ற் தெ்தா ற்ெபயர.் 

ந ங்கல்=தன் ைன.

ந க்கல்= ற ைன.

ந ங் -தல்

ந ங் -தல் naruṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.).

   1. ெநா ங் தல்; to be mashed, crushed to pieces.

   2. ேதய்கைடயாதல் (யாழ்.அக);; to be deficient in growth, to decay, to grow lean as a Child, to fail, as a business, a 
harvest.

     [ெநா ங்  → ந ங் -.]

ந ஞ்ேசாந்

 
 ந ஞ்ேசாந்  naruñjōndi, ெப. (n.)

   ஒ  வைக மரம்; an unknown plant.

ந ந -த்தல்

ந ந -த்தல் narunaruttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ெந ெந த்தல் ( ன்.);; to feel grit, is the mouth along with food.

   2.  கக் ைறவாதல்; to be slight or mild as fever.

ந ந த்த காய்சச்ல் (யாழ்ப்);.

     [ெந ெந  →ந ந -.]
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ந நெரனல்

ந நெரனல்1 narunareṉal, ெப. (n.)

   ெநறெநறனல்  ( ன்..);; expr offeeling grift in the mouth along with food.

னத் ல் பல்ைல ெந  ெந ெவனக் க த்தான் (ேப.வ.);

     [ந  ந  +ந நெரனல்.]

 ந நெரனல்2 narunareṉal,    4 ெச. . . (v.i.)

   பல்ைல ெந  ெந த்தல்; gnashing teeth.

னத் ல் பல்ைல ெந  ெந ெவனக் க த்தான் (ேப.வ.);

     [ந + ந + எனல்.]

ந நாட் யம்ேப -தல்

ந நாட் யம்ேப -தல் narunāṭṭiyambēcudal, ெப. (n.)

   1. அள க்  அ கமாகத் ய்ைமயாக இ க்ைக:

 over-scrupulousness.

   2.  க உன்னிப் பா க்ைக; meticulosity.

ம வ, ெநா நாட் யம்

     '[ெநா  → ந  + நாட் யம்]

ந நாட் யம் ேப -தல்

ந நாட் யம் ேப -தல் narunāṭṭiyambēcudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ற்றத்ைதக் கண் ப்பேத ேப தல் (இ.வ.);; to indulge in fault finding.

     [ந  +நாட் யம் +ேப -]

ந -த்தல்

ந -த்தல் narubiruttal,    4 ெச. . . (v.i.)

ந  ெரன் -. (யாழ்ப்.); பாரக்்க: see narupjrenriru.

     [ந +  -]

ந ெரன் -த்தல்

ந ெரன் -த்தல் narubireṉṟiruttal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. இ ந்த நிைல த்தல்; to be dirty, filthy, abominable.

   2.  க ெவ ப் டனி த்தல்; to be disgusted. 

ந த்த சாப்பா

   3. ந வல்ெநா  வலா த்தல்:

 to be crushed partially.

     [ந  + என்  + இ -.]

ந ம் -தல்

ந ம் -தல் narumbudal,    5 ெச.  ன்றா .  (v.t.)

   1. ந  – பாரக்்க;see narumu.

   2.  ண்டாக் தல்; to cut into pieces.

     [ந +ந ம் -.]

ந -தல்

ந -தல் narumudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   பல்ைல நறநறெவன்  க த்தல்; gnashing the teeth togehter with force.

     [நற → நா → ந  →ந -]
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ந வல்ெநா வல்

ந வல்ெநா வல் naruvalnoruval, ெப. (n.)

   1. இ வல் ெநா வலான ; that which is coarsely broken, as grain;

 that which is granulated

   2. மலம் கட்  ட் யா க்ைக: 

 being clotted here and there, as stools.

     [ந வல் +ெநா வல்.]

ந வல் + ெநா வல்= ரி .

ந வாணி

 
 ந வாணி naruvāṇi, ெப. (n.)

ந க்காணி (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see narukkäni.

     [ந  + ஆணி.]

ந

ந  naruvisu, ெப. (n.)

   1. நாகரிகம்;  refinement in manners.

   2.  ப் ர ; neatness, cleanliness.

அவன் ந சாகச ்சாப் றான் (உ.வ.);

   3.  க்கனம்:

 thrift.

அந்தக் ம்பம் ந சாய் நடக் ற  (உ.வ.);:

   4. ேநரை்மயான ; straight dealing.

அவன் ெசயல்கெளல்லாம் ந சானைவ (இ.வ.);.

     [ந  +ந க.]

ந ஞ்

 
 ந ஞ்  naruviñji, ெப. (n.)

   ஆடவர ்ேவட் ; mens cloth.

     [ந  +  ஞ் .]

ந ப்

 
 ந ப்  naruvippu, ெப. (n.)

   நா ப் ; salt obtained from the ashes got by burning the plant indian burr.

     [ந  +உப் .]

     [ந =நா .]

ந ப்

ந ப்  naruviyuppu, ெப. (n.)

   1. உப்  வைக  ெளான் ; a kind of salt.

   2. ந ப்  பாரக்்க;see naruvippu.

     [ந + உப் .]
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ந ள்

ந ள்1 naruḷ, ெப. (n.)

ண்வைக ெளான் .

 a kind of ulcer.

 ந ள்2 naruḷ, ெப. (n.)

நரல்3 (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see naral3.

     [நரல் → ந ள்.]

ந ளிைக

ந ளிைக1 naruḷigai, ெப. (n.)

   காந்தாரி ப்  (சங்.அக.);; an acrid salt.

     [ந ளி → ந ளிைக]

 ந ளிைக2 naruḷigai, ெப. (n.)

    த் சச்ாரம்; a kind of Salt prepared as per process laid down in Siddhar's Science.

ந ளிசச்ாரம்

ந ளிசச்ாரம் naruḷiccāram, ெப. (n.)

ந ளிைக2 பாரக்்க;see marulgar.

     [ந ளி+ சாரம்.]

நேரசன்

நேரசன் narēcaṉ, ெப. (n.)

நேரந் ரன் (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see narendran.

     "நின் லத்  நேரசர"் (பாரத. அ ச.்  ர.் 37);.

     [நரன் Skt ஈசன்.]

நேர ரன்

 
 நேர ரன் narēcuraṉ, ெப. (n.)

நேரந் ரன் (யாழ்ப்.); பாரக்்க: see narēndiran.

     [நரன் + Skt.ஈ ரன்.]

நேரந் ரேபாக் யம்

 
 நேரந் ரேபாக் யம் narēndirapōkkiyam, ெப. (n.)

   சந்தன மரம்; sandal wood tree.

     [நரன் + இந் ர + ேபாக் யம்.]

மாந்தரக்ள் ேவந்தரே்பால், மார் ல் க்ெகாள் ம் தன்ைம ைடய .

நேரந் ரன்

 
 நேரந் ரன் narēndiraṉ, ெப. (n.)

   அரசன்;  king.

     [நான் + இந் ரன்.]
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நைர

நைர1 naraittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ம ர ்ெவ த்தல்; to become grey haired to grow grey as hair.

     "ம ர ்நைரப்ப ந்ைதப் பழ ைனயாய்த் ன்  ைர ன் ம்" ( ரிக . 67);.

   2. ப ர ்ெவளி தல்; to tade as standing crops from draught.

   3. நிறம் ெவ த்தல் ( ன்.);; to be pale in colour.

க. நெர ெத. நைர . ம. நெரக்க.

     [நல் → நர ்→ நர → நைர-]

 நைர2 narai, ெப. (n.)

   1. ெவ த்த ம ர;் grey hairs.

     "யாண்  பலவாக நைர ல வா தல்" ( றநா. 101.);.

   2. ெவண்ைம; whiteness.

     "மைரயா ன் க நைர நல்ேல " ( ந். 317);.

   3. எ  ( ங்.);; bull. chiefly a white one.

     "க  நைரேமற் ேடேபால்" (நால , 186);.

   4. காைளேயாைர (யாழ்.அக);.

 taurus is the zodiac.

   5. சாமரம்;( ங்.);;  chowrg or fly whisk.

     "இன்னைர ன் பந்  யைசந்தாட" (காளத் உலா. 550);,

   6. கவரிமான் ( ங்.); ; yak.

   7.  ப் :

 old-age.

     "நைரவ  ெமன்ெறண்ணி நல்ல வாளர ் ழ டத்ேத றந்தார"் (நால . 11);.

   8. ெப ைம; greatness.

     "நைர  ேனறைனைய" (ம ைரக் 63);.

   9. ெவள்ைளக் ைர டா),

 white horse.

   10. க ைம கலந்த ெவண்ைம; mixture of white and black.

   11. பறைவ வைக ( ங்.);; a bird.

   12. நாைர (யாழ்.அக);; a crane.

   13. மரத் ன  அ ன் உட்பாகத் ல் கா ம் ெசாத்ைத அல்ல  ேக ; injured condition of the heart of a 
tree.

நல்ல மாத் ல் நைர ந்த  ேபாலாச் . (நாஞ்.);.

ெத. ம. நா. க.  . நெர. நேர.

நல் நர் நர நைர
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நைரக்ெகாம்

நைரக்ெகாம்  naraikkombu, ெப. (n.)

   1. எ ம்  (சங்,அக);; bone.

   2.ெவள்ைளக் க ; white stick.

     [நைர + ெகாம் , நைர = ெவண்ைம.]

நைரக்ெகாள்ளல்

நைரக்ெகாள்ளல் naraikkoḷḷal,    4.ெச. ன்றா. . (v.t.)

ம ர ்ெவ த்தல்:

 getting grey.

     [நைர +ெகாள்ளல்.]

நைரக்ெகாள்

நைரக்ெகாள் 1 naraikkoḷḷu, ெப. (n.)

ெகாள்  வைக (மைல.);:

 a kind of gram.

     [நைர +ெகாள் .]

 நைரக்ெகாள் 2 naraikkoḷḷu, ெப. (n.)

    ரே்கா ப் ; grey-gram.

     [நைர +ெகாள் .]

நைரங் ப்ேபா-தல்

 
 நைரங் ப்ேபா-தல் naraiṅgippōtal, ெச.  ன்றா . (v.t.)

நைரத்-தல் பாரக்்க;see narai.

     [ந ங்  → நரங்  → நைரங்  + ேபா-]

நைரசச்ல்

 
 நைரசச்ல் naraiccal, ெப. (n.)

ப ர ் த யவற் ன் ெவளி ன தன்ைம ( ன்.);

 faded condition of growing crops.

     [நைர →  நைரசச்ல், ]

நைரஞர்

நைரஞர ்naraiñar, ெப. (n.)

   அகைவ (வய );  ரந்்தவர;் aged persons, as grey haired.

     "நைரநைர ைள ஞராக் " ( ற்றா. தல.  மால். 73);.

     [நைர → நைரஞர.்]

ஆண் ப் ல், நைர  ெகாண்டாைர இவ்வா  அைழத்தல் வழக்கம். வ க்ைகத் தைலயைர ம், 
கத்ேதால் ங் ேயாைர ம். ேவ  ெபயரக்ளில் ப்பர.்

நைரத்தல்

 
 நைரத்தல் naraittal, ெப. (n.)

   ம ர ்சாம்பல் நிறத் லாதல்; l. hair turning in to grey.

     [நல் → நர → நைர=த்தல்.]
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நைரத்தைல

 
 நைரத்தைல naraittalai, ெப. (n.)

   ெவ த்த ம ள்ள தைல; hoary head.

     [நைர+ தைல]

நைரத் ப்ப -த்தல்

நைரத் ப்ப -த்தல் naraittuppaḻuttal,    4.ெச. . . (v.i.)

    த ல் ம ர ்ெவ த் ப் ற  மஞ்சள் நிறமாக மாறல்; to become the hair yellow after getting grey.

     [நைரத் + ப -.]

நைரத்ைத

 
 நைரத்ைத naraittai,    ெப. அங்ேகாலம்; thin sage-leaved Indian linden.

     [நாைர +நரத்ைத.]

நைர ைர

நைர ைர naraidirai, ெப. (n.)

   1. அகைவ ரச்் யால் ம ரக்ள் நைரத் . உடம் ன் ேதால் தளரந்்  க க்கக் ெகாள்ளல்:

 hairs turning grey body become relaxed and the skin forming into wrinkles due to old or advanced age.

   2.  ழத்தன்ைம; old age.

     [நைர + ைர.]

நைர ைரேபாக்

 
 நைர ைரேபாக்  naraidiraipōkki, ெப. (n.)

    வனார ்ேவம்  ெநய்மம்; a medicated oil prepared from neem plant.

     [நைர +  ைர +ேபாக் ]

நைர ைர மாறப்பண்ணி

 
 நைர ைர மாறப்பண்ணி naraidiraimāṟappaṇṇi, ெப. (n.)

கானல்மா: 

 a wild tree.

நைர ைர ப்

 
 நைர ைர ப்  naraidiraimūppu, ெப. (n.)

    ழப்ப வ அைடயாளங்கள்; symptoms of or attributes to old-age.

     [நைர+ ைர + ப் .]

நைரநா னி

 
 நைரநா னி naraināciṉi, ெப. (n.)

    ; a medicinal plant.

     [நைர +skt. நா னி]

நைரப்

நைரப்  naraippu, ெப. (n.)

   ம ர ்ெவண்ைம யாைக; getting grey-haried.

     "நைரப்  ப்ெபா  நடைல ன்  நாதன் ேசவ  நண் வர"் (ேதவா. 462;10);.
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நைரப் தம்

 
 நைரப் தம் naraippūtam, ெப. (n.)

   நாணற்றடை்ட; reed sterm.

     [நைர+skt,  தம்.]

நைரம ர்

 
 நைரம ர ்naraimayir, ெப. (n.)

   ெவ த்த ம ர;் grey hair.

     [நைர +ம ர]்

நைரமா

 
 நைரமா  naraimāṭu, ெப. (n.)

   மங் ன ெவண்ைம நிற ள்ள மா ; greyish or ash-coloured cattle.

     [நைர +மா .]

நைரமா ச்

 
 நைரமா ச்  naraimāṟicci, ெப. (n.)

   க ெநல் ; black goose berry.

நைர

 
 நைர  naraimīṟi, ெப. (n.)

   ெகா க்காய்ப் ளி; sweet tamarind.

     [நைர+ .]
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நைர ெநட்ைடயார்

நைர ெநடை்டயார ்naraimuḍineḍḍaiyār, ெப. (n.)

   சங்ககாலப் லவர;் a poet of Šangam period.

     [நைர +  +ெநடை்டயார.்]

இவர ்இயற் ய பாடல் அகநா ற் ல் 339 ஆவதாக உள்ள . நிைர ெநடை்டயார ்என்ற 
ேவ பா ள . "

ங் ைசப் ணித்த ைரயரி ெந ந்ேதர்

ேநான்க ர ் மந்த ஆ யாழ் ம ங் ற்

பாம்ெபன நீர ்ஒடக் ம் ப்

பற்  ர ற் பய காய் ஊழ்ப்ப

அற் ரம் நின்றன்றாற் ெபா ேத ற்பட

ஆள் ைனக் ெக ந்த அைச ல் உள்ளத்

ஆண்ைம வாங்கக் காமந் தட்பக்

கைவப  ெநஞ்சங் கடக்ண் அைகய

இ தைலக் ெகாள்ளி ைடநின்  வ ந்

ஒ தைலப் படாஅ உற  ேபான்றனம்

ேநாங்ெகால் அளியள் தாேன யாக்ைகக்

உ ரிையந் தன்ன நாட் ன் அவ் ர்

வாழ்தல் அன்ன காதல்

சாதல் அன்ன ரிவரி ேயாேள"

நைரைம

நைரைம naraimai, ெப. (n.)

    ப் ; grey haired old age.

     "நைரம ற் ைரேதாற்றைக ன் றாய " (மணிேம. 20:44);.

     [நைர → நைரைம.]

நைரயல்

 
 நைரயல்  naraiyalli, ெப. (n.)

   ெவள்ளம்பல்; white indian lilly.

     [நைர+ அல் ]

நைர=ெவண்ைம.

நைரயன்

நைரயன் naraiyaṉ, ெப. (n.)

   1.நைரத்தவன் ( ன்.);; a grey-haired person.

   2. ப வ ன்  நைரத்தவன்; a person prematurely grown grey.

   3. சாம்பல் நிற ள்ள லங் ;  greyish beast.

   4. வல் வைக; a kind of hawk.

     [நைர → நைரயன்.]
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நைரயான்

நைரயான் naraiyāṉ, ெப. (n.)

   1. நாைர (இ.வ.);;  pelican.

   2.  ன்-ெகாத் ப் பறைவ

 kingfisher.

     "எ னைரயான் வரத்ேத கண்ேடாம்" (தனிப்பா. 289:5);.

   3. காகம் (யாழ்.அக);; Crow.

   4. ெநல்வைக; a kind of paddy.

     [நைரயன் →நைரயான்.]

 நைரயான் naraiyāṉ, ெப. (n.)

   1. காகம்; crow.

   2.  ன் த்  நாைர; a heron preying on fish.

   3. ெசங்கானாைர; a species of crane with red legs.

   4. ேதய்ந்த ழந்ைத; emaciated child.

   5. நாைர; stork.

   6. நாகப்பாம் ; cobra.

     [ந  + ஐ +ஆன்.]

நைரயான்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

நைர கம்

 
 நைர கம் naraiyugam, ெப. (n.)

    க( ள்ள);ந்தண்ெட ம் கைள ஒன்ேறா ெடான்றாய் இைணக் ம் ட் ; bone ion with spinal cord.

     [நைர +உகம்.]

நைர ந் ைர ல்லான்

நைர ந் ைர ல்லான் naraiyundiraiyumillāṉ, ெப. (n.)

   1. காகம் (சங்.அக);; crow believed not to grow old.

   2. belived not to grow old

     [நைர ம் + ைர ம் +இல்லான்.]

நைரேய

நைரேய  naraiyēṭu, ெப. (n.)

   அரத்த நீரின்; GuojLyth ulysi,5 sIG);

 the pale buff coloured stratum on the Surface of a blood clot which remains when coaglation is completed.

     [நைர + ஏ .]
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நல்

நல் nal, ெச. ன்றா . (adj.)

 Bouso;

 good.

     'கசை்சயங்களி நல்யாைன' ( ளா. அர யற்.27);.

க, நல்.

     [ ல் → நல்.]

நல்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

நல்க

 
 நல்க  nalkadi, ெப. (n.)

   காட்டா மணக் ; caster seeds.

     [நல் +skt க .]

நல்கல்

நல்கல் nalkal, ெப. (n.)

   1. Glær@ösmo; besto -wing.

நன்னைட நல்கல் ேவந்தற் க் கடேன ( றநா. 312);.

   2. ெப ங்ெகாைட ( ங்);; liberal gift.

   3. அன் :

 love. 

     "க ெப  நல்கல் ஒன் ைடதெ்தன (க த்4);.

   4. அ ள்; favour, kindness.

     "க நைவ யணங் ங் க ப்  நல்க ம்" (பரிபா. 4, 49);.

     [நல்  அல்.]

அல் ற் தெ்தா ற்ெபயர.்

   ெபா ள்பைடத்ேதார,் மன்பைத ல் நல்லவண்ணம் வாழேவண் ெமனில், அைனத்ைத ம் தாேம 
ய்ப்ேபாம் என்  எண்ணா ,  றரக்் க் ெகா த் வா ம் ெகாள்ைகைய 
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நல்

நல் 1 nalkudal,    5 ெச.  ன்றா  (v.t.)

   1. ெகா த்தல்; to bestow, grant. give.

     "இல்ேலார ் ன்கண் ர நல் ம்" (ப ற் ப். 86. 6);.

   2.  ம் தல்; to desire, like.

     "ந மலரக்் ேகாதாய் நல் ைன ேகளாய்" (மணிேம.12:56);.

   3. தைலயளி ெசய்தல்; to show deep love.

     'பரிந்தவர ்நல்கார"் ( றள், 1248.);.

   4. பைடத்தல்; to create.

     "நல் த் தான் காத்தளிக் ம் ெபா ேல ம் ( வ்.  வாய். 1:4:5);.

   5. வளரத்்தல்; to train, bring up, as a child.

     "நங்ைக ர ்நீ ேமார ்ெபண்ெபற்  நல் னி" ( வ்.  வாய். 4:2:9);.

     [நல் → நல்  -.]

தல் ற் தெ்தா ற்ெபயர.்

 நல் 2 nalkudal,    5 ெச.  . . (v.i.)

   காலந்தாழ்த் தல்; to dellay.

     "நாணத்தாற்  ேபாழ்  நல் ன னி ந்த" (கம்பரா. லபல. 50);.

   2. பயன்ப தல்; to be useful.

     "அயற்ேறவர ்நல்கார ் ம் ற்.89).

   3. உவத்தல்; to rejoice.

     'நல் ம் நல்கானா ம்.  த்தன் காண்க" ( றநா. 80);. 4 அ ள் ெசய்தல்;

 to show favour to bestow grace,

     'பாரத்்த க்கன்  நல் ப் பா பதத்ைத ந்தாய்" (ேதவா. 10298);.

     "நம்பா இனித்தான் நல்காேய" (ேதவாரம்);.

ம, நல் க.

     [நல் → நல் -.]

நல் ந்தம்

 
 நல் ந்தம் nalkundam, ெப. (n.)

   சரகண்ட ைவப்  நஞ் ; a kind of arsenic.

     [நல் ந்  + அம்.]
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நல் ர

நல் ர  nalkuravu, ெப. (n.)

   1. வ ைம; poverty, indigence.

     "நல் ரெவன்  நைச" ( றள். 1043.);.

   2.  ைண ன்ைமயால் ைக டப்ப ைக; destitution.

ம வ. வ ைம.

     [நல் +  ர்  → ர .]

நல் = நன்ைம.  ரத்ல் =  தல்,

நன்ைம ன்ைம தல்.

ஒ கா. நல்  + ஊர்  → நல் ர்  → நல் ர .

நல் +  ைற  →  ர → நலந் ய்க் ம் நிைல னின் . ெபா ள்வளங் ன் . க ெப  
வ ைமயைடதேல, நல் ர .

கரவ்தற்  என்  ஏ ம் இல்லாநிைலைமைய நல் ர  என்பர.் நன்ைம ன்ைமைய, நன்ைம  
என் , மங்கலவழக்கால் த்தனர ் லவர.்

ெவ ைமயா ய வ ைம நிரப்  என்ற  ேபால், நன்ைம ன்ைமயாக நன்ைம தேல நல் ர . நல்  
+ ஊரத்ல் என்  ப த் ,  றர ்ெகா ப்பதன்ேமல் ஊரந்்  ெசல் தல் என் , ெமா ஞா  

ன்றார.்

நல் ர ண்டா ம் வ கள் பற்  ெமா ஞா  வ :

   1.  ன்ேனாரே்தட் ன்ைம.

   2. ெபற்ேறாரின்ைம.

   3. உைழப் ன்ைம, 

   4. ம ட்ப ன்ைம. 

   5. ெபா ளாைச ன்ைம 

   6. தாயத்தா ங் கள் வ ம்,ெகாள்ைளய ம் ெபா ைளக் கவரந்்  ெகாள் தல்.

   7. இயற்ைகப்ேபர .

   8.  ஞ் ம்,  ைலமகளி ற மா ய யெவா க்கம்,
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நல் ர்

நல் ர1் nalārtal,    2 ெச. . . (v.i.).

   1, வ ைமப்ப தல்; to be poor indigent.

     "நல் ரந்்த மக்கட் " (நால , 242);.

   2. ைக டப்ப தல்;  ைண ன்ைமயால் ைக டப்ப ைக; to destitute.

   3. கைளப் பைடதல்; to be wearied.

     "நடைவ வ த்த ெமா  நல் ர ்ேமனியள் (மணிேம. 13:72);.

   4.  ன் தல்; to suffer.

     "மாைலநீ யா ன் மணந்தா ரவரா ன் ஞாலேமா நல் ரந்்த  வா மாைல" ( லப். 7:50);.

     [நல் +  ர]்

ஒ கா:- [நல்  + ஊர ்→ நல் ர-்]

 நல் ர2் nalār, ெப. (n.)

   1. ஏைழைம; poverty.

     "நல் ரக்் கட்ட  ன ந் ைக ய ப்ப" (ெப ங். வத்தவ.2:21);.

   2. எளிைம; simplicity.

     [நல் +  ர ்→ நல் ர]்

நல் ர்ந்ேதான்

 
 நல் ரந்்ேதான் nalārndōṉ, ெப. (n.)

   வ யவன் ( வா.);; poor, indigent man.

நல் ர ்→ நல் ரந்்ேதான்.]

நல்ைக

நல்ைக1 nalkai, ெப. (n.)

   1. ெகா க்ைக ெகாைட ; bestowing, granting.

   2. நல்கல் பாரக்்க;see nalgal.

     [நல்  → நல்ைக.]

 நல்ைக2 nalkai, ெப. (n.)

   கல்  நி வனங்க க் த் த ம் நி  உத ; grant (to educational institutions);, sponsorship.

     'பல்கைலக்கழக மானியக் ன் நல்ைக டன் க த்தரங்  நடத்தப்ப ம்'.

     [நல் +ைக.]

நல் த்தன்

 
 நல் த்தன் nalcittaṉ, ெப. (n.)

   அரச வ ரக்கல்; one of the two inferior varieties of diamonds with yellow specks.

நல் த்தன் = தரம்தாழ்ந்த ம், மஞ்சள் வண்ணப் ள்ளிகைள ைடய மான வ ரம்.

நல் ள

 
 நல் ள  naltuḷasi, ெப. (n.)

   நல்ல ள ; ocimum sanctum.
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நல்ேத

 
 நல்ேத  naltēci, ெப. (n.)

நற்ேற  பாரக்்க;see narrēši.

நல்நா

 
 நல்நா  nalnāṟi, ெப. (n.)

நலநா  பாரக்்க;see nala-nārī.

ம வ.  வகரந்ைத

     [நல் +நாரி.]

நல்ெந ஞ்

நல்ெந ஞ்  nalneruñji, ெப. (n.)

   நல்ல ெந ஞ் ; a small prostrate herb, cow's thorn.

     "ெந ஞ் க் கா  க ெந யாக" (ப ற் ப்.26);.

நல்ப

நல்ப  nalpasu, ெப. (n.)

நல்லா2 பாரக்்க;see nalla2.

     [நல் + பக.]

நல்ம ேயான்

 
 நல்ம ேயான் nalmadiyōṉ, ெப. (n.)

    ரங் ; monkey.

     [நல் + ம ேயான்.]

நல்ம

 
 நல்ம  nalmarudu, ெப. (n.)

   ம த மரவைக ெளான் ; a kind of murdam tree.

     [நல் + ம .]

நல்மைலயா

 
 நல்மைலயா  nalmalaiyāti, ெப. (n.)

   தாமைரக் ழங் ; lotus root.

     [நல்மைல +ஆ ]

நல் ள

 
 நல் ள  nalmiḷagu, ெப. (n.)

   க ள ; black pepper-Pipernigrum.

     [நல் +  ள .]

நல் சம்

 
 நல் சம் nalmugisam, ெப. (n.)

க் நா  மரம் பாரக்்க;see sukku-nari.
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நல் ங்ைக

 
 நல் ங்ைக nalmuruṅgai, ெப. (n.)

    ங்ைக; drum - stick tree.

     [நல் +  ங்ைக]

உண் வதற் ப் பயன்ப ம் ங்ைக; உட க்  ஊ  ைள க்கா  நலத்ைதேய நல் ம் 
ங்ைக.

நல்ல

நல்ல nalla, ெப.  (adj)

   1. நன்ைமயான; good, fine, excellent.

   2.  க்க; abundant. copious.

     "இந்தத் தடைவ ளகாய் நல்ல காய்ப் " உவ).

   3. க ைமயான; intense severe.

     "நல்ல ெவ ல் (இக்.வ.);. நல்ல அைடமைழ ெபய்தால்தான் ெசன்ைன ள்ள ஏரிகள் நிைறந்  
தண்ணீரப்் பற்றாக் ைற ம். (இக்.வ.);:

க, ம, நல்ல.

     [நல் → நல்ல.]

நல்லக்

நல்லக் 1 nallakkuḍi, ெப. (n.)

வளமாக வாழ்ந்  வ ம் ம்பம்:

 a wealthy family.

 நல்லக் 2 nallakkuḍi, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ல் உள்ள ற் ர;் a village in Tañjāvūr, dt.

     [நல்ல +  .]

லா ந் ைற எனப் ெபயர ்ெப ம் இவ் டம், ம லா ைறக்  ஒ  கல் ெதாைல ல் உள்ள  
என்பதால். பைழய ரிக்கப்படாத தஞ்ைச மாவட்டத் ல் உள்ள  என்ப  ெதரி ற .

நல்லகணிசம்

 
 நல்லகணிசம் nallagaṇisam, ெப. (n.)

    ன் வைலப்ப தற் ரிய த ந்த ேநரம் (கட. பர);; time suit to catch fish.

     [நல்ல + கணிசம்.]

நல்லகாைர

நல்லகாைர nallakārai, ெப. (n.)

   ெசங்காைர; common honey-thorn. (ச.அக.);,

     [நல்ல + காைர.]

 நல்லகாைர2 nallakārai, ெப. (n.)

   காைர; spinous honey-thorn (l.);.

     [நல்ல + காைர.]
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நல்லகாலம்

 
 நல்லகாலம் nallakālam, ெப. (n.)

   நற்காலம்; auspicious time, lucky time.

நல்ல காலத்தால் தப் னான் (இக்.வ.);. நல்லகாலமாக இ ந்ததால் தைலக்  வந்த  
தைலப்பாைகேயா  ேபா ற்  (உ.வ.);.

ம வ. ஆ ழ்காலம்.

     [நல்ல + காலம்.]

ைம பயக்கா , நன்ைமேய ைள ம் காலம். நற்ேப  ெகா க் ம் காலம். உள்ளத் ல் உ ம், 
ேநாயற்ற ெசல்வ ம் ெகா க் ம் காலம்.

நல்லெகந்தன்

 
 நல்லெகந்தன் nallagendaṉ, ெப. (n.)

   ேமகேநாய் ப ெனண் வைககளிெலான் ; one of the eighteen mega diseases.

     [நல்ல + [ெக]ந்  + அன்.]

நல்லேகாைவ

 
 நல்லேகாைவ nallaāvai, ெப. (n.)

ேகாைவ பாரக்்க;see, kõvai.

     [நல்ல + ேகாைவ.]

நல்லெகளளி

 
 நல்லெகளளி nallageḷaḷi, ெப. (n.)

   நன்னி த்தமாக ெவா க் ம் பல்  (நாஞ்);; lizard predicting good.

     [நல்ல + skt. ெகளளி.]

நல்லங்

 
 நல்லங்  nallaṅgu, ெப. (n.)

    லங் வைக; a kind of animal as of armadillo.

     [நல் + அ ங்  → அங்  ]

     (ஒ.ேநா.); ம ங்  → மங் .

நல்லங்ேகாலம்

 
 நல்லங்ேகாலம் nallaṅālam, ெப. (n.)

   அ ஞ் ல் மரம்; sage leaved alangium.

     [நல்லம் + ேகாலம்.]

நல்லசங்

 
 நல்லசங்  nallasaṅgu, ெப. (n.)

   சங்கஞ்ெச ; a creeper with white flowers.

     [நல்ல + சங் .]
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நல்லசந்தனம்

 
 நல்லசந்தனம் nallasandaṉam, ெப. (n.)

   ெசஞ்சந்தனம்; red sandal.

     [நல்ல+ சந்தனம்.]

உடம் ல் தற்ேகற்ற, ெக  ைள க்காத சந்தனசச்ாந் . இைறத் வங்கைள,  க் 
காட் தற் ரிய ெசஞ்சந்தனம்.

நல்லசமயம்

 
 நல்லசமயம் nallasamayam, ெப. (n.)

   ஆ ழ் ேவைள; favourable good opportunity.

     [நல்ல + சைமயம்]

சமயம்-நன்ைம ெப ம் ேநரம்: நல்வாய்ப் க ம், நற்ெசல்வ ம் ேத வ ம் காலம்.  ைமேநராத 
காலம். உள்ள உ டன் ெசயல்ப ம் காலம். அைனத்  நிைலகளி ம் வளங் ெகா க் ம் காலம்

நல்லசனனம்

நல்லசனனம் nallasaṉaṉam, ெப. (n.)

   1. நற் றப் : 

 good birth.

   2. நற் ணம் வாய்ந்தவன்-ள்; a good and pious person.

     [நல்ல + Skt: சனனம்.]

நற்ெசயல்களாற் தற்  வாய்த்த மா டப் றப் . அதனால்தான் மா டப் றப்ைப நா க்கரசர ்தம  
ேதவாரத் ள், "வாய்த்த  இப் ற  ம த் ன்" என்  மன்பைத மாந்தரக்்  அ த் ன்றனர.் 

நல்லசா

 
 நல்லசா nallacā, ெப. (n. )

நல்லசா  ( ன்.); பாரக்்க: see nalla-šāvu.

     [நல் + சா.]

நல்லசாமம்

 
 நல்லசாமம் nallacāmam, ெப. (n.)

   ந சச்ாமம் ( ன்.);; mid-night dead of night.

     [நல்ல + சாமம். யாமம் → சாமம்]

நல்லசா ப் ள்ைள

 
 நல்லசா ப் ள்ைள nallacāmippiḷḷai, ெப. (n.)

   த ழ ஞர;் a Tamil scholar.

இவர ் வஞானேபாதம்,  வஞான த் யார.் உண்ைம ெந ளக்கம்.  ந் யார,்  னாெவண்பா, 
ெகா க்க ,  வ ட்பயன். இ பா இ பஃ .  வபக்த லாசம் ஆ ய ல்கைள ஆங் லத் ல் 
ெமா  ெபயரத்் ள்ளார.்

நல்லசாரம்

 
 நல்லசாரம் nallacāram,    ெப. n அத் ப் ன் (சங்.அக.); fig-resin.

     [நல்ல+ சாரம்]
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நல்லசா

நல்லசா  nallacāvu, ெப. (n.)

அகைவ (வய );  ரந்்த நிைல ல் தா ம் ன்பப்படா .  ற க் ம் ெதால்ைல இல்லாமல் ஏற்ப ம் 
இயற்ைகச ்ஏற்ப ம் சா . 

 mature and painless death euthanasia.

   5 . நல்லேசா

     [நல்ல சா .]

நல்ல யக்காய்

 
 நல்ல யக்காய் nallacīyakkāy, ெப. (n.)

   àLööhmir; true Soap-pad.

     [நல்ல +  ரகம்]

நல்ல கம்

நல்ல கம் nallasigam, ெப. (n.)

   5fslå fjenih:

 cummin seed.

     [நல்ல +  கம்]

நல்லெசய்ைக

நல்லெசய்ைக nallaseykai, ெப. (n.)

நல்ல Glouš,

 good, virtuous action 2.5 poistutsm Glauá ();.su.);;

 skillful performance,

     [நல்ல + ெசய்ைக.]

நல்லேசவகன்

நல்லேசவகன் nallacēvagaṉ, ெப. (n.)

   1.  றந்த ரன்.

 good-soldier.

   2. ஊரகக் காவல் ெதய்வமான ஐயனார:்

 Ayanar the village deity.

     [நல்ல + ski; ேசவகன்]

நல்ல ேசா

 
 நல்ல ேசா  nallacōṟu, ெப. (n.)

   ெநல்லரி ல் ஆக்கப்பட்ட ேசா ; cooked rice.

நல்லேசா  சாப் ட்  நாளாச்  (உவ);.

     [நல்ல + ேசா .]

ெநல்லரி ல் சைமக்கப்பட்ட ேசாேற நல்லேசா  ற் ரப்் றத்ேத அன்றாடம் ேவைல ெசய்  
வாழ்ேவார.்  ழாக்காலத் ம் பண் ைக நாடக்ளி ம் தான் நல்லேசா (ெநல்லரி சே்சா ); சைமத்  
உண்பர.் ஏைனய நாடக்ளில் ைறந்த ைல ல் ைடக் ம். கம்  ேசாளம், வர , சாைம தலான 

ன்ெசய்த் தவசங்களில் சைமத்த ேசா ைனேய உண்பர.் ஊரகத்ேத

ன்ெசய்த் தவசஉண ம் ேசா  என்ேற இன் ம் அைழக்கப்ப ற . (எ. .); கம்பஞ்ேசா , 

நல்ல க்காலம்

 
 நல்ல க்காலம் nallaḍikkālam, ெப. (n.)

   நன்ைமக்  லமான காலம் (ஈ. .);; auspicious occasion.
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நல்லணி

நல்லணி nallaṇi, ெப. (n.)

   மங்கல நாண்; a marriage badge as ornament par excellence.

     'நல்லணி யணிந்ெதன்னன் மைனயா  வாழ் ைவயால்" ( ரேமாத.் 4:26);.

ம வ. தா

     [நல் + அணி.]

நல்லத்

 
 நல்லத்  nallatti, ெப. (n.)

அத்  பாரக்்க;see atti.

     [நல் + அத் .]

நல்லத்ைத

நல்லத்ைத nallattai, ெப. (n.)

   1. தந்ைத டன் றந்தாள் ( ன்.);; paternal aunt.

   2. தந்ைத டன் றந்த அத்ைதய ள் ந ப் றந்தாள் (தஞ்ைச);; the middle one among paternal aunts.

     [நல் + அத்ைத.]

ந ப் றந்தாள் என் ம் ேபா , நள்ளத்ைத என்  க்கப்பட ேவண் ம்.

ஒ.ேநா. நள்ளிர

நல்லதக்காளி

 
 நல்லதக்காளி nalladakkāḷi, ெப. (n.)

   ெபரியதக்காளி; indian winter cherry.

     [நல்ல + தக்காளி. ]

நல்லதண்ணித்

நல்லதண்ணித்  nalladaṇṇiddīvu, ெப. (n.)

   இராமநாத ரத் ந்  40 கல் ெதாைல ல், ஏறக் ைறய 2 1/2 ஏக்கர ்பரப்பள  ெகாண்ட ஒ  
; an island situated 40 km from Ramnad, where fishermen, take rest in the midst of their hard work. Here they get pure 

drinking water.

நல்லதண்ணித்  னவரக்ளின் நாவறட ் ையப் ேபாக் ற . (இ.வ.);.

     [நல்ல + தண்ணீர ்+  .]

நல்லதண்ணீர்

நல்லதண்ணீர ்nalladaṇṇīr, ெப.(n.)

   1  தண்ணீர;் fresh drinkable water.

   2.  ைவ ள்ள நீர;் good water.

ஆழ் ைளக் ணற் ல் நல்லதண்ணீர ் ைடப்ப  க ம் அரி . (இ.வ.);.

ம வ. நன்னீர.்

     [நல்ல + தண்ணீர.்]

ப வதற்  ஏற்றவண்ணம் அைமந்த ம், உவரப்் ச ் ைவயற்ற மான யநீர.்

நல்லதண் ைவ

நல்லதண் ைவ nalladaṇṇuḻuvai, ெப. (n.)

   11/2  ரலம் (அங் லம்);வைர வளரக் ய ஆற்  ன்வைக; river goolus, a brown fresh-water fish, fawn 
Colour, attaining 11/2 inch, in length.

ம வ. ஆற் ைவ.

     [நல்ல +தண் + உ ைவ.]
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நல்லதம் ரான்

நல்லதம் ரான் nalladambirāṉ, ெப. (n.)

   1.அங்காளம்மன் (தஞ்ைச.);; the goddess Angalammar.

   2. ெதய்வமாகக் க தப்ப ம் நல்லபாம்  (தஞ்ைச.);

 cobra, regarded as a deity.

     [நல்ல + தம்ெப மான் → தம் ரான்.]

நல்லதரட்ைட

 
 நல்லதரடை்ட nalladaraṭṭai, ெப. (n.)

நல்ல றடை்ட பாரக்்க;see nalla-turattai.

     [நல்ல +தாடை்ட.]

நல்லதரம்

நல்லதரம் nalladaram, ெப. (n.)

   1.  தற்றரம் ( ன்.);; the first quality.

   2. சரியான இைண (இ.வ.);

 proper match, good.

   3. த யான மணமக்கள்:

 good appropriate match.

     [நல்ல +தரம்.]

நல்லதனம்

நல்லதனம் nalladaṉam, ெப. (n.)

   1. நட்  (யாழ்.அக.);; friendlieness.

   2. ஒத் ப் ேபா ம் இயல்  (இ.வ.);; amicable dealing amiability.

ம வ. ேகண்ைமப்பாங் .

     [நல்ல தனம்.]

தன்[ைம] + அம் = தனம்.

நட் ணக்கத் டன் ஒ வைரெயா வர ்நன்  ரிந்  ெகாண்  ெசயலாற் ம் பாங்  நல்லதனம் 
எனப்ப ம். உண்ைம அன்  ெக யவர.்பால் மட் ேம. நல்லதனம் என் ம் இந் நற்பண் . 

நல்லதனம்பண் -தல்

நல்லதனம்பண் -தல் nalladaṉambaṇṇudal,    5 ெச ன்றா . (v.t.)

   அைம ப் ப த் தல் ( ன்.);; to pacify.

     [நல்லதனம் + பண் -.]

நல்லதனமாக

நல்லதனமாக nalladaṉamāka, ெப. (adv)

   1. Buurs: suavely, politely

   2.  கப் கழ்ச் யாக தணிவாக(தஞ்ைச);.

 soothingly.

     [நல்ல + தனம் ஆக.]

நல்லதாமைர

நல்லதாமைர nallatāmarai, ெப. (n,)

   1. ெபாற்றாமைர; red lotus.

   2. தாமைர பாரக்்க: see tāmara.

     [நல்ல + தாமைர.]
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நல்லதாளி

 
 நல்லதாளி nallatāḷi, ெப. (n.)

ந ந்தாளி பாரக்்க: see narundāli.

நல்ல

நல்ல  nalladu, ெப. (n.)

   1. நன்ைமயான  ( ன்.);:

 that which is good.

   2. நல்லபாம்  பாரக்்க (இ.வ.); ;see nala-pâmbu.

ம. நல்ல .

     [நல்ல → நல்ல .]

நல்ல ெசால்( )

நல்ல ெசால்( )1 nalladusolludal, ெப. 13 ெச. . . (v.i.)

   1. அ  தல்; to give kindly advice. 

   2 அன் டன் ேப தல் ( ன்.);:

 to speak kindly.

     [நல்ல  + ெசால்  -.]

நல்ல ெசால் ம்

நல்ல ெசால் ம்2 nalladusollumdal,    8 ெச ன்றா . (v.t.)

   வ ய ப் தல் ( ன்);; to bid farewell.

     [நல் + அ  + ெசால் -.]

நல்ல த்

 
 நல்ல த்  nalladuddi, ெப. (n.)

   ெப ந் த் ; country mallow  (i);

     [நல்ல + த் .]

நல்ல = ெபரிய.

நல்ல பண் -தல்

நல்ல பண் -தல் nalladubaṇṇudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

இணக் தல் ( ன்.);: 

 to reconcile.

     [நல்ல  பண் -.]

நல்ல ெபால்லா

நல்ல ெபால்லா  nalladubollādu, ெப. (n.)

   1. Botswun £5min, 

 good and evil.

   2. Borous

    ைம மான நிகழ் கள் (இ.வ.);; auspicious and inauspicious Occasions.

     [நல்ல  + ெபால்ல -ெபால்லா .]
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நல்ல ம்ைப

 
 நல்ல ம்ைப nalladumbai, ெப. (n.)

ெவண் glūānu, 

 lucas flower.

     [நல்ல + ம்ைப.]

நல்ல வரம்

 
 நல்ல வரம் nalladuvaram, ெப. (n.)

   க ; mustard.

     [நல்ல + வரம்.]

நல்ல ள

 
 நல்ல ள  nalladuḷasi, ெப. (n.)

    ள ; holy basil.

     [நல்ல + ள .]

நல்ல றட்ைட

நல்ல றடை்ட nalladuṟaṭṭai, ெப. (n.)

   ஆ ரலம் நீளம் வளரவ் ம், சாம்பல் நிற ள்ள மான, கடல் ன்வைக; see tish greyish green attaining 6 
inch in length.

     [நல்ல + றடை்ட.]

நல்லேதாட்டம்

நல்லேதாட்டம் nallatōṭṭam, ெப. (n.)

   1. ேநரை்மயான வ வாய்; acquisition of property by fair means.

   2.  க்க வ வாய்:

 ample income. 

   3. (ஆன்மா ன்); ஆதனின் ெபாந் ைக ( ப் );; seeking the good of the Soul.

     [நல்ல + ேதட்டம்.]

1706

www.valluvarvallalarvattam.com 12788 of 19068.



நல்லந் வனார்

நல்லந் வனார ்nallanduvaṉār, ெப. (n.)

   கழகக் காலப் லவர;் a poet of Sangam period.

இவர ்க தெ்தாைக ல் கட ள் வாழ்த் ப் பாடைல ம், ெநய்தற்க ப் பாடல்கைள ம் 
இயற் ள்ளார.் இந் ைனத் ெதா த் தவ ம் இவேர.

பரிபாட ல் 8.9.11.20 ஆ ய நான்  பாடல்கைள இயற் ள்ளார.்  வள் வமாைல ல் "சாற் ய 
பல்கைல ம்" எனத் ெதாடங் ம் ெவண்பா ைன

இயற் யவர.்

நல்லந் வனார ்7

இவர ்ெபய க்  நவ்வந் வனார ்என்ற பாட ேவ பா ம் உண் .

     [நல் + அந் வனார.்]

     'யான்ெசய் ெதால் ைனக்  எவன்ேப  உற்றைன வ ந்தல் வா  ேதா  யாஞ்ெசன்  உைரத்தனம் 
வ கம் எ ம  ணர் ைரக் கடல் ைள அ தம் ெபயரே்கற் காஅங்  உ  உ தல் அஞ் வல் 
உ க்காண் தம்ேமான் ெகா ைம நம்வ ன் ஏற்  நயம்ெபரி  உைடைம ன் தாங்கல் ெசல்லா  
கண்ணி அ  யாக அ ேம ேதா  அவர ்பழ ர ் ன்ேற நற்.88).

     "உர த்தைக ம ங் த்தன் இ ம்ைபயா ெலா வைன இரப்பவன் ெநஞ்சம்ேபாற் ல்ெலன்  
றமா க் கரப்பவன் ெநஞ்சம்ேபால் மரெமல்லாம் இைல ம்பத் ேதாற்றஞ்சால் ெசக்க ள் ைற  

ெய றயாக நாற் ைச ம் ந க் உ மடங்கற் காைலக் ற் நக் க ேபா ம் உட் வ  க மாைல" 
(க த்.120);.

நல்லந் வனார ்பா ய ெநய்தற்க ள் என் ம் நின்  நில ம் ெநஞ் க் ம் பாடல்வரி:

     "ேபாற் தல் என்ப  ணரந்்தாைரப் ரியாைம

   மணந்தவைளக் காப்ப  மணவாளன் கடைம; ணரந்்தவைளப் ரியா ப்ப , அஃதாவ , 
இ மனம் இைணந் , ஒ மனமா த் மணஞ் ெசய்தவைளக்காத்  ஒம் வ , ஆடவனின் 
வாழ் யல் ெந . "உன்னில் நான் என்னில் நீ" என்   வாழ்ந்தவைளப் ரிதல் ைறயன் . என்  
ந ம் பாங் , உளங் றத்தக்க .

இவ ைடய ெபயர ்அந் வன் என் ம், நல்லந் வன் என் ம், ம ைரயா ரியர ்நல்லந் வன் என் ம் 
ஏ களில் எ தப் பட் ள்ளன. இப்ெபயரக்ள் ஒ வைரேய க் ன்றன. 'ந' என்ப  கழகக் காலத் ல் 
த ழ்ப் லவ க்  இட்  வழங்கப்பட்ட

றப் ச ்ெசால். அந் வன் என்ப  இவ ைடய ெபயர.்

நல்லந் வனார ்இயற் ய இரண்  ெசய் ள்கள் அகநா ற் ல் 43-ஆம் ெசய் ளாக ம். நற் ைண ல் 
88ஆம் ெசய் ளாக ம் ெதா க்கப்பட் ள்ளன. க ப்பாக்களினால் ஆ ய க தெ்தாைக என் ம் 

ைல இவர ்ெதா த்தார.் அந்தக் க தெ்தாைக ல், ெநய்தற்க ையப் பற்  இவர ்பா ய 33 
ெசய் ள்கைள ம் ெதா த் க் றார.் இவர ்ெதா த்த க தெ்தாைகக் க் கட ள் வாழ்த்ைத ம் 
இவேர பா ள்ளார.் க தெ்தாைக ல் ெப ங்க ங்ேகான் பா ய பாைலக்க ச ்ெசய் டக்ைள ம், 
க லர ்இயற் ய ஞ் க்க ச ்ெசய் டக்ைள ம், ம தன் இளநாகனார ்இயற் ய ம தக்க ச ்
ெசய் டக்ைள ம், ேசாழன் நல் த் ரனார ்இயற் ய ல்ைலக்க ச ்ெசய் டக்ைள ம் இவர ்
ெதா த் ள்ளார.் இதைன,

     "ெப ங்க ங்ேகா பாைல, க லன் ஞ் , ம தனிள நாகன் ம தம் - அ ஞ்ேசாழன் நல் த் 
ரன் ல்ைல, நல்லந் வெனய்தல் கல் வல்லார ்கண்ட க '

என் ம் ெசய் ளினால் அ யலாம்.

க தெ்தாைக ன் இ ல் "ெதா த்தார ்– நல்லந் வனார"் என்  எ தப்பட் ப்ப . இதைனத ்
ெதா த்தவர ்இவேர. என்பைத உ ப்ப த் ன்ற .

ம ைர ல் இ ந்த இவர,் ம ைரக் ம் அ ல் உள்ள ப்பரங் ன்றத் ல் எ ந்த ளி ந்த 
கப் ெப மான்  (8ஆம் பரிபாடைலப்); பா னார.் அ ல் ப்பரங் ன்றத்ைத கப் 

பாராட் ள்ளார.் "பரங் ன்  இமயக் ன்றம் தகரக்் ம் என்  ள்ளார.்  க க் த் 
ப்பரங் ன்றம் என்ெறன் ம் நிைல ெப வதாக, என்  வாழ்த் றார.்

மணி டற் றண்ணற்  மா ேலாள் தந்த ெந நீர ்அ யகம்  ெசல்வ! மண்பரிய வானம் 
வறப் ம் மன் கமா தண் பரங் ன்றம்! நினக்  (பரிபாடல் 8:127-30);. என்  வாழ்த் றார.்
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நல்லநடைத

 
 நல்லநடைத nallanaḍadai, ெப. (n.)

   நல்ெலா க்கம்; good virtuous conduct.

     [நல்ல +நடத்ைத.]

நல்ெலா க்க ம், நற் ண ம் ண் , ஒ ம் நடத்ைத.

நல்லநாள்

நல்லநாள் nallanāḷ, ெப. (n.)

   1.  ப்பமான நாள்; favourite day.

   2.  ழா நாள் ( ன்.);. நல்லநாளில் ழந்ைதக க் ப் த் ணிகள் வாங்கேவண் ம். (உ.வ);.

 day of festivity.

   3. ம ழ்ச் யான; happy day. 

நல்லநாளில் ணாகப் பைகைய வளரத்் க் ெகாள்ளாேத (இக்.வ.);.

   4. நன்ைமபயக் ம் நாள்; auspicious day.

     [நல்ல +நாள்.]

நல்லநிைனப்

நல்லநிைனப்  nallaniṉaippu, ெப. (n.)

   1.  றந்த நிைன  ( ன்.);; good memory. 

   2.நல்ெலண்ணம் ; good thought. 

     "நல்ல நிைனப் ெபா ய" (ேதவா.7444);.

     [நல்ல + நிைனப் .]

நல்லநீர்

நல்லநீர ்nallanīr, ெப. (n.)

   1. நன்னீர;் fresh uncontaminated water.

   2. மைழநீர;் rain water.

   3. வாைல ல் வ த்தநீர;் distilled water. 

   4.   நீர;் Diff, urine.

     [நல்ல + நீர]்

நல்லெந ஞ் ல்

 
 நல்லெந ஞ் ல் nallaneruñjil, ெப. (n.)

     ெந ஞ் ல்; small caltrope. 

     [நல்ல +ெந ஞ் ல்.]

நல்லப்பன்

 
 நல்லப்பன் nallappaṉ, ெப. (n.)

   தந்ைத டன் றந்தவன் (யாழ்ப்,);; paternal uncle.
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நல்லப

 
 நல்லப  nallabasi, ெப. (n.)

   உண  ேவண் ெமன் ற  உணரச்் ; good appetite.

ம வ. க ம்ப ,

     [நல்ல+ப .]

நல்லபல

 
 நல்லபல  nallabalasu, ெப. (n.)

   நீரல் ; black horey thorn.

     [நல்ல+பல ]

நல்லபழக்கம்

நல்லபழக்கம் nallabaḻkkam, ெப. (n.) 

   1.நற்ப ற்  ( ன்);;  good habit.

   2. ெந ங் ய நட்  (இ.வ.);; intimate acquaintance, close friendship.

   3. நல்ேலாரிணக்கம்; friendship with the good.

     [நல்ல+பழக்கம்]

நல்லபாம்

நல்லபாம்  nallapāmbu, ெப. (n.)

நாகப்பாம்

     [நல்ல + பாம் ]

     [பம் → பாம் .]

பம் தல் =  ரிதல்.

படம் ரித் த் அச் த் ம் ெகா ய நச் ரி,

பாம்  என்ப , நாகப்பாம் ற்ேக உரிய றப் ப்ெபயர.் பர தல் =  ரிதல் எனப்ெபா ள் ப ம். 
பம் (பம் தல்); என் ம் ெசால் பாம்  எனத் தைலநீண் , படம் ரிக் ம், நல்லபாம் ன் ெபயரா ற் . 
ஆ ம் பாம்  என் ம் ெபயர ்இனத்ைதக் க் கத்தான்,  ரியன் பாம் . சாைரப்பாம்  
வழைலப்பாம் , மண் ளிப் பாம்  என்  எல்லாவற் க் ம் ெபா ப்ெபயரா ற் .

படம் ரித்தா ம் றப் ப் பண் ைன ளக் கத்தான், நல்லபாம்  என்  மக்களிைடேய 
வழக் ன் ய  எனலாம். நல்லபாம்  வைககள் பற் ச ்சாஅக வ  வ மா :

   1. க நாகம்.

   2. க ம்படநாகம்.

   3. பாப்பாரநாகம்.

   4. ெசட் நாகம்.

   5.  நாகம்.

   6. தாைழநாகம்.

   7. மைலநாகம்.

நல்லபாம் சச்ட்ைட

 
 நல்லபாம் சச்டை்ட nallapāmbuccaṭṭai, ெப. (n.)

   நாகப்பாம் ன் ேமல்ேதால்; the outer skin of the cobra.
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நல்லபாைல

 
 நல்லபாைல nallapālai, ெப. (n.)

   ெகா ப் பாைல; green wax flower.

     [நல்ல + பாைல.]

நல்ல ரண்ைட

 
 நல்ல ரண்ைட nallabiraṇṭai, ெப. (n.)

   ச ரப் ரண்ைட; Square Stalked Wild grape.

     [நல்ல + ரண்ைட.]

நல்ல த்

நல்ல த்  nallabutti, ெப. (n.)

   1. ெதளிவான அ ; good state of mind, good sense, good understanding.

   2. ப த் ணர் :

 discretion, discrimination faculty.

   3. நல் ைர வழங் தல்; good counsel, sound advice.

     [நல்ல + த் .]

நல்ல சணி

 
 நல்ல சணி nallapūcaṇi, ெப. (n.)

ச க்கைரப் சணி (இ.வ.);

 common gourd red pumpkin.

     [நல்ல +  சணி.]

நல்ல லாத்

 
 நல்ல லாத்  nallapūlātti, ெப. (n.)

   ெச வைக; long-sepalled feather-foil (L);.

நல்லெபண்

 
 நல்லெபண் nallabeṇ, ெப. (n.)

   நல்ெலா க்கம் நிைறந்தவள்; virtuous lady.

     "நல்லெபண் என்றால் உள் ரில் வாழ்வாள்' (இ.வ.);.

     [நல்ல + ெபண்.]

அக் காலத்ேத ெபண்களின் எண்ணிக்ைக ைறவாக இ ந்த  மணத் ற்  நல்லெபண் ைடப்ப  
அரி . இக் காலத்ேததான் ெபண்கள் அைனத் த் ைறகளி ம் ன்ேனா யாக நல்ல நிைல ல் 
உள்ளனர.் நல்லெபண் என்றால், ஒ க்கத் ம், உைழப் ம் நன்னிைல ப்பவள் என்பைதேய 

க் ம். வள் வர ்வாய்ெமா ல் மைனத்தக்க மாண் ைடயாேள நல்லெபண்.
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நல்லம்

நல்லம்1 nallam, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ல் உள்ள ஒ ற் ர;் a village in Tañjāvūr.

     "நல்லான் நைமயாள்வான் நல்ல நகராேன" (ஞான சம்பந்தர.் 851); இன்  ேகாேனரி ராச ரம் என்  
அைழக்கப்ப ற .

 நல்லம்2 nallam, ெப. (n.)

   1. க ப்  ( டா);; blackness, darkness.

   2. கரி ( ங்.);; charcoal.

ெத. நல்ல.

 நல்லம் nallam, ெப. (n.)

   இஞ்  ( ங்);; ginger.

ெத. அல்ல .

     [நல் →  நல்லம்.]

நல்லம்மாள்

 
 நல்லம்மாள் nallammāḷ, ெப. (n.)

   தா டன் றந்தாள் (யாழ்ப்.);; maternal aunt.

     [நல் + அம்மாள்.]

நல்லம்மான்

 
 நல்லம்மான் nallammāṉ, ெப. (n.)

   தா டன் றந்தான்; maternal uncle.

     [நல் + அம்மான்.]

நல்லம்மான்பசச்ரி

 
 நல்லம்மான்பசச்ரி  nallammāṉpassarisi, ெப. (n.)

   அம்மான் பசச்ரி  பாரக்்க;see ammān-paccaris;

நல்லமஞ்சள்

 
 நல்லமஞ்சள் nallamañjaḷ, ெப. (n.)

   கத் ரி மஞ்சள்; musk turmeric.

     [நல்ல+ மஞ்சள்.]

நல்லமணி

 
 நல்லமணி nallamaṇi, ெப. (n.)

பட்டாணி: 

 peaS.

     [நல்ல +மணி.]

நல்லமந்தனம்

 
 நல்லமந்தனம் nallamandaṉam, ெப. (n.)

   மரவைக; medium leathery polished, ellipticobtuse leaved honey-thorn.
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நல்லமரணம்

 
 நல்லமரணம் nallamaraṇam, ெப. (n.)

நல்லசா  பாரக்்க;see mala-savu.

     [நல்ல +skt மரணம்.]

வய ஆன நிைல ம்,  ற க் த் ெதால்ைல தராத இயற்ைகயான சா .

நல்லமைழ

 
 நல்லமைழ nallamaḻai, ெப. (n.)

   அ கமைழ; heavy rain.

     'ெசன்ைன ல் நல்லமைழ ெபய்  ஐந்  ஆண் கள் ஆ ட்டன' (இ.வ.);.

     [நல்ல +மைழ,]

அள ற்  அ கமான மைழ. ேக  ைள க்காத மைழ ம் ேதைவயான ேநரத் ல்,  யாகப் 
ெபய் ம் மைழ ம், நல்ல மைழ என்  அைழக்கப்ெப ம். இங்  நல்ல என் ம் அைட,  ப்ெபா ள், 

த்த .

நல்லமனம்

நல்லமனம் nallamaṉam, ெப. (n.)

   1. உத  ள்ளம்; benevolent mind.

   2.  ய ந்ைத; pure heart.

     [நல்ல+ மனம்.]

ற க் த் நிைனக்காத மனம்.

நல்லமா ரி

நல்லமா ரி nallamātiri, ெப. (n.)

   1. நல்ெலா க்கம்; good examplary conduct. good character.

   2. நல்ல வைக; good sort.

     [நல்ல + skt மா ரி]

நல்லமா ைள

 
 நல்லமா ைள nallamātuḷai, ெப. (n.)

   இனிப் மா ைள; sweet pomegranate(சா.அக);.

     [நல்ல + மா ைள.]

ட ள்ள நச் ரிகைளக்ெகான் . உட க்  நலம் பயக் ம் மா ைள.

நல்லமாரி

 
 நல்லமாரி nallamāri, ெப. (n.)

   மாரிக்காலம் ();; rainy season.

     [நல்ல +மாரி.]

அைடமைழ ெபய் ம் காரக்ாலம் .

நல்ல ள

 
 நல்ல ள  nallamiḷagu, ெப. (n.)

   க ப்பான ெகட்  ள ; black solid pepper;piper nigram.

     [நல்ல + ள .]
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நல்ல த்

 
 நல்ல த்  nallamuttu, ெப. (n.)

    ப் ந்  எ க் ம் நல்ல த் ; oyster pearls.

ம வ, நன் த் .

     [நல்ல +  த் .]

த்  என்  றப் த் ைரக்கப்ப வ  ெதாண்மணிக ள் ஒன்றான த் மணிேய.

ப் னின்  எ க்கப்ப ம் த்ேத யன் ம்,  ங் ந்  றக் ம் ேவய் த் ம், 
யாைனம ப் ற் றக் ம் ேவழ த் ம், ெநல்மணி ல் ேதான் ம் சா த் ம்,  ற மாக த்  பல 
வைகப்ப ம்.  ளிஞ்ச ல் ேதான் ம் த்ேத இயற்ைகயான நல்ல த்  ஆ ம்.

நல்ல ங்ைக

 
 நல்ல ங்ைக nallamuruṅgai, ெப. (n.)

    ங்ைக; sweet drum stick tree.

     [நல்ல + ங்ைக.]

நல்லெம

 
 நல்லெம  nallameḻugu, ெப. (n.)

   ேதன் ெம ; pure yellow wax.

     [நல்ல + ெம .]

நல்லரி

நல்லரி  nallarisi, ெப. (n.)

   1. பசச்ரி ; raw rice.

   2. க ப் ப் ட்டரி ; black singapore rice.

     [நல் + அரி .]

நல்லரிவஞ்சம்

 
 நல்லரிவஞ்சம் nallarivañjam, ெப. (n.)

    ைளநிலம் ஆ ள் ஒன்  ( வா.);; a blissful region, where the fruits of good karma are enjoyed, one of six.

     [நல்லரி +வஞ்சம்.]

நல்லவர்

நல்லவர ்nallavar, ெப. (n.)

   1. நல்ேலார ்; the good the holy.

   2. நண்பர;் friends.

   3. அ ஞர ்( வா.);; the learned.

   4. ெபண்கள்: 

 women. 

     'நல்லவர ் டக்கம் ேபானயம் அந்த ெகாம்ெபா ம்" (க த்.32);.

   5. நாகப்பாம்  (இ.வ.);; Cobra.

நல்லவர்ணக்காரி

 
 நல்லவரண்க்காரி nallavarṇakkāri, ெப. (n.)

   ச ரிக்காய்; palmated gourd (சா.அக.);

     [நல்ல +ski.வரண்காரி.]
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நல்லவளம்

நல்லவளம் nallavaḷam, ெப. (n.)

   1. தக்க சமயம், உரியெபா  ( ன்.);; good opportunity, favourable time.

   2.  ந்த ெச ப் ; extreme fertility.

     [நல்ல + வளம்.]

நல்லவாைக

 
 நல்லவாைக nallavākai, ெப. (n.)

ெவள்வாைக

 white siris (L.);

நல்லவாந்தம்

 
 நல்லவாந்தம் nallavāndam, ெப. (n.)

   ெவண் காரவள்ளி; pungent white onion.

     [நல்ல + வாந்தம்.]

நல்லவாய்

 
 நல்லவாய் nallavāy, ெப. (n.)

   இனிய ெமா கள்; sweet or pleasant words. 

த ல் அவன் நல்ல வாையக் காட் னான் (இ.வ.);.

     [நல்ல வாய் = நல்லைதேய ேப ம்வாய்.]

நல்லவார்த்ைத

நல்லவாரத்்ைத nallavārttai, ெப. (n.)

   1. இன்ெசால், ( ன்.);; sweet, kind words.

   2. உவப் செ்சால் ( ன்.);,

 word of approbation or recommendation.

   3. வாழ்த்  ெமா ; blessing, benediction.

மணமக்கைள நல்லவாரத்்ைத ெசால்  வாழ்த் தல் மரபா ம் (உ.வ.);.

   4. ெகாஞ்  ெமா ; word of entreaty.

     'அவைன நல்லவாரத்்ைத ெசால் க் ேகட் க் ெகாண்ேடன் (இ.வ.);.

   5. அைம ப்ேபச் ,

 words of pacification.

     "நல்லவாரத்்ைதக் ணங்காமற் னம் ெகாண்  ேபாய் ட்டான்." (இக்.வ.);.

     [நல்ல +skt வாரத்்ைத.]

நல்ல ளக்

நல்ல ளக்  nallaviḷakku, ெப. (n.)

   கடைல எண்ெணய் அல்ல  நல்ெலண்ெணய் ஊற் த் ரிேபாட்  சா க்  ன் ஏற்  ைவக் ம் 
ளக் ; a lamp with a wick burnt with certain kind of oil, placed in front of a deity (at home); umi &g uom 55#lá

யற்காைல ல் நல்ல ளக்ைக ஏற்  ைவப்பாரக்ள். (இ.வ.);

ம வ,  ளக் . மங்கல ளக் .

     [நல்ல+  ளக் .]

இங்  நல்ல ளக்  என் ம் இச ்ெசால்,  களில் ஏற்  இைறவைன வ ப ம் ெநய் ளக்கான 
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நல்ல ப்

 
 நல்ல ப்  nallavuppu, ெப. (n.)

   ச ட் ப் ; impure carbonate of soda.

     [நல்ல + உப் .]

உவரப்் ச் ைவ யாக உள்ள உப்  இங்  நல்ல என் ம் ெசால் " " என் ம் ெபா ளில், 
வழங் ற . உப் ன் இயற்ைகச ் ைவயான உவரப்் த்தன்ைமைய உணரத்் தற் ெபா ட் , 
"நல்ல ப் '" என வழங்கலா ற் .

நல்லெவ ல்

 
 நல்லெவ ல் nallaveyil, ெப. (n.)

   ெகா ய ெவ ல்; the scorching sun.

     [நல்ல + ெவ ல்.]

நன் டெ்டரிக் ம் ெவ ல் நல்லெவ ல் என்  ங்கால் ெகா ங்க ரக் டன் மக்கைள வாட் ம் 
க ைமயான ெவ ல் என்  ெபா ள். இங்  நல்ல என்ப  க ைமப்ெபா ள் தந்த .

ஒ.ேநா. நல்லபாம் .

நல்லெவல்லம்

நல்லெவல்லம் nallavellam, ெப. (n.)

   1. க ம்  ெவல்லம் (பதாரத்்த 184);.

 cane sugar as a superior sort.

நல்லெவல்லத் ல். ெபாங் ய ச க்கைரப்ெபாங்கல் ைவயாக இ க் ம் (உ.வ.);.

   2. க ப் க்கட்  ( ன்);:

 jaggery,

நல்லெவல்லத் ல் ெசய்த க ம் க்கட்  ெகடாமல் இ க் ம். (சா.அக.);.

     [நல்ல+ ெவல்லம்.]

க ம் ெவல்லம் என் ஞ்ெசால் ஈங் , க ம் ன் இயல் த்தன்ைம அல்ல  உண்ைமநிைலைய 
உணரத்் தற் ெபா ட் , 'நல்லெவல்லம் என் . மக்களிைடேய" வழக் ன் யெதனலாம்க ம் ன் 

நல்லெவ த்

நல்லெவ த்  nallaveḻuttu, ெப. (n.)

   1. அழ ய ைகெய த் ; fair, good handwriting.

   2. அவரவரின் ஊழ்பற் ய ப்ைப. அவரவர ்தைல ல் எ  ைவத் ப்பதாக நம்மப்ப ம் 
எ த் ; good destiny or fate.

இைறவன் நம் தைல ல் எ ய நல்லெவ த்ைத அ ப்பவர ்யார?் (இ.வ.);.

     [நல்ல + எ த் .]

கல்  ப ஞ் றார ்ைகெய த்  நல்ெல த்தாக அைமதற்ெபா ட் , இ ேகாட் க் ப்ேபட் ல் 
ஆங் லத ்ைத ம்,நாற்ேகாட் க் ப்ேபட் ல்த த்ைத ம் எ தசெ்சய் ம் பழக்கம், இன் ம் 
ெதாடக்கப்பள்ளிகளில் காணப்ப ற .

நல்லேவைதக்கனி

 
 நல்லேவைதக்கனி nallavētaikkaṉi, ெப. (n.)

நாய்ேவைள: 

 dog mustard.

     [நல்ல + ேவைதக்கணி.]
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நல்லேவல்

நல்லேவல் nallavēl, ெப. (n.)

   1.  ைமேவல்:

 jerusalem thorn.

   2. பசை்சேவல். (சா.அக);; green babool.

     [நல்ல + ேவல்.]

நல்லேவைள

நல்லேவைள1 nallavēḷai, ெப. (n.)

   1. நல் க் காலம்; fortunate hour, lucky time.

   2. ெந க்க யான ேநரம்; critical moment.

     [நல்ல + ேவைள.]

நல்லைவ நடக் ம் காலம்.  யைவ ஒ ம் காலம். மனம், வாக்  ெசயல் அைனத்  நிைலகளி ம், 
நன்ைம ெப ம் ேவைள நல்லேவைள எனலாம்.

 நல்லேவைள2 nallavēḷai, ெப. (n.)

ைதேவைள,

 five leaved celome.

இம்  மாந்தம், கணமாந்தம், ேகாைழ,  ரம், வளிதெ்தால்ைல (வா ); ேபான்றவற் ற்  

நல்லைவ

நல்லைவ1 nallavai, ெப. (n.)

   நற்ெசயல்கள்; good things or deeds.

     "நல்லைவ ெசய் னியல் பா ம்" (நால ,144);.

     "அல்லைவ ேதய அறம் ெப ம் நல்லைவ நா  இனிய ெசா ன்"  றள்,96).

     [நல்→நல்லைவ.]

 நல்லைவ2 nallavai, ெப. (n.)

   1. அ  ஒ க்கம் த யவற்றா யரந்்ேதார ்அைவ:

 learned assembly, society of the good and the virtuous.

     " ெமா  ெயல்லா நல்லைவ ட்படக் ெகட்டாங் " (க த்.144);.

     " ல்லைவ ள் ெபாசச்ாந் ஞ் ெசால்லற்க நல்லைவ ள் நன்  ெசலச ்ெசால் வார"்  றள்,719).

   2. ேநரை்மயாகப் ேப ேவார ்அைவ, (யாப். .பக்.514);.

 an assembly or panel of impartial judges.

     [நல் + அைவ.]
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நல்ல யார ்nallaḻisiyār, ெப. (n.)

   சங்ககாலப் ususuf;  a poet of Šangam period.

     [நல்+அ +ஆர=்நல்ல யார.்]

இவர ்பரிபாட ல் உள்ள 16 மற் ம் 17ஆம் பாடைல இயற் யவராவார.்

பரிபாடல்-16 ைவைய

     "கைரேய, ைகவண் ேதான்றல் ஈைக ேபான்ெமன

ைமப  லம் ற் க ெயா ஞ் சாந்ெதா ம்

ெநய் ைட த ரின் ைரேயா ம்

றெவா ம் எவ்வ னா  

த ம்."

     " ைறேய,  த் ேநர்  ணரக்ாழ்

மத்தக

நித் லம்

   5 ெபாலம் ைன ய ரிைழ கலங்கலம்

னல்மணி

வலஞ்  ந் ய ைண ரி தல்வர ்கயந்தைல ச் ய ஞ்செமா  த இத ்தத்தந் ைணேயா 
ெடா ங் டன் ஆ ந் தத்தரிக் கண்ணார ்தைலத்தைலவ ேம"

     "ெச ேவ,  மலர ் மந்  நீர்

நிைறத ற்

ப கண் இ ழ்ெகாைள ப ன்றன

ரா ங்

களிநா ளரங் ன் அணிநலம் ைர ம்."

     "காேவ,  ம் ர ்தாெதா

தைலத்தைல உம்

நரந்த ந மலர ்நன்களிக் ம்ேம

கைரெபா  ம் னற் ெக ர் ந்

தயரவ்ேபால்:

கானலங் கா ங் கய ந் த் ந்ேதன்

ேத ண்  பாடத் ைச ைசப் நலம்

த்தன்  ைவைய வர ."

     " ங்ைக ன் ஆயத்தார ்கற்

ெம ந்

ம்ைப ைலப்பட்ட நீர ் ைடயாள்

ெப ந்தைக ளி வ வாைனக்

கண்ேட

இ ந் ற் றாைன  ெனாற் ப்

ெபா ந்தைல

த்தனள் நீங்ெகனப் ெபாய்யாற்றால்

ேதா யர்

ேதாற்றேமா ெராத்த மலரக்மழ்
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நல்லறம்

நல்லறம் nallaṟam, ெப. (n.)

   1. ேமன்ைமயான ெகாைட; beneficence, charity.

     "பாங் ய நல்லறம் பல ஞ் ெசய்த ன்" (மணிேம. 21:173);.

   2. சமயக்ெகாைட; religion charty.

     "ெதான்மாண் பைமந்த ைன நல்லறம் ன்னி நின்ற." ( வக.3);.

   3. நல்ெலா க்கம்; virtuous life, morality.

ம வ. அறக்ெகாைட.

     [நல் + அறம்.]

சைமயம் சாரந்்த நல்ெலண்ணக்ெகாைட:

நற்ெசயல்கள் தைழப்பதற்காக வழங்கப்ெப ம் அறக்ெகாைட.

நல்ல

நல்ல  nallaṟivu, ெப. (n.)

   1. ம ப் ட் த் ற டன் ய ெபா அ , நல்ல த் ; good sense.

     "நல்ல  நா ந் தைலப்ப வர"் (நால ,139);.

   2. நல்ல அ ைர ( ன்);; good instruction or counsel.

   3. ஒ  அற ல் (யாழ்.அக.);; an ethical treatise.

     [நல் + அ .]

   அ ைவக்காக் ம் ண்ைமயான ெசயல ;பைகவரால் அ க்க யலாத அரண்ேபான்ற 
வ ைம க்க அ . எஞ்ஞான் ம் ைமபயக்காத அ . இத்தைகய அ ன் றப்ைபப் பற்  
வள் வர ்"ெசன்ற இடத் ல் ெசல டா ெதாரீஇ நன் ன்பால் உய்ப்ப த " ( றள்,422.); என்

நல்லன்கா ர்

 
 நல்லன்கா ர ்nallaṉkāvūr,     வள் ர ்மாவட்ட ஊர;் a village in Thiruvallur dt.

     [நல்லன்+கா ர]்

நல்லா

நல்லா1 nallā, ெப. (n.)

நல்லாக பாரக்்க;see mallaga.

நல்லாப்ேப னான். (உ.வ);.

     [நல் → நல்லா.]

 நல்லா nallā, ெப. (n.)

   1.  ற்காலத் ற் ஆநிைரகளின் ேமல் க்கப்பட் ந்த வரிவைக; an ancient tax on cows.

     "நல்லா ம் நல்ெல தம்" (S.I.I.i. 521);.

   2. காராம் (ப .);; of a sacred cow with black and nipples.

 |

     [நல் + ஆ]

ஆ= ஆநிைர.

நல்லாக

நல்லாக nallāka,  . .எ. (adv.)

   நன்றாக; well, excellently.

     "நல்கப் பற்றைடப் ல் (ெகாண்டல்.  . 85);.

     [நல் + ஆக.]
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நல்லாங்

 
 நல்லாங்  nallāṅgu, ெப. (n.)

   நன்ைம ( ன்.);; goodness.

     [நல் + ஆங் .]

நல்லாசனம்

 
 நல்லாசனம் nallācaṉam, ெப. (n.)

வ ற் ல் டைலப் ரட் ச ் ழற் ம் ஒக நிைல ள் ஒன்  (இ,வ.);,

 a yogic feat in which the intestines are rolled togather and made to asSume a required position.

     [நல் + Skt ஆசனம்.]

நலலாட் க்கட்

 
 நலலாட் க்கட்  nalalāṭṭikkaṭṭi, ெப. (n.)

   க ப் க்கா க்கட் ; black catachu (சா,அக);.

நல்லா

 
 நல்லா  nallāṭu, ெப. (n.)

    ற்காலத் ல் ஆ களின்  க்கப்பட்ட வரி; an ancient tax on sheep.

     [நல்+ஆ .]

நன்  வளரக்்கப்பட்ட ெபா கடா. ஆ களின் இனப்ெப க்கத் ற்காக வளக்கப்ப ம். ெபா கடா 
ஆட் ன்  த்த வரி.

நல்லாத் ர்

 
 நல்லாத் ர ்nallāttur, ெப. (n.)

   காஞ் ர மாவட்டச ் ற் ர;் a village in Kãnjipuram dt.

     [நல் + ஆற் ர ்→ ஆத் ர]்

நல்லாதனார்

 
 நல்லாதனார ்nallātaṉār, ெப. (n.)

   கழகக்காலத்ைதச ்சாரந்்த அற (நீ ); ற் லவர;் an ancient Sangam poet.

இவர ் ரிக கம் என்ற ைல இயற் யவர.் இ  ப ெனண் ழ்க்கணக்  ல்க ள் ஒன்றா ம். 
இவர  காலம் ஐந்தாம் ற்றாண் ல் இ  என்பர.்

     "நல் ந்  ஒம்ப ன் நட்டாளாம் ைவக ம் இல் றஞ் ெசய்த ன் ஈன்றதாய் ெதால் ன் மக்கள் 
ெபற ன் மைனக் ழத்  இம் ன் ம் கற் ைடயாள் ண்ட கடன்"

நல்லா மண்

 
 நல்லா மண் nallātimaṇ, ெப. (n.)

   சவட் மண்; fuller's earth.

     [நல் + ஆ  மண்.]
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நல்லாப் ள்ைள

நல்லாப் ள்ைள nallāppiḷḷai, ெப. (n.)

   மாபாரதக் கைதையத ்த ல் ெசய் ளாக இயற் ய லவர;் a poet who composed Tamil lyrics of magā-
bāradam.

இவர  ல் நல்லாப் ள்ைள பாரதம் என்  வழங்கப்பட்ட .

காலம் 18 ஆம் ற்றாண் . இந் ல் ப னான்கா ரம் பாடல்களால் ஆனெதன்பர.்

இவர ்ெப ம்பற்றப் ரில் றந்தவர ்என்பர.்

நல்லாப்

 
 நல்லாப்  nallāppu, ெப. (n.)

   நன்ைம (யாழ்ப்,); ; good, opp, of pollāppu.

     [நல் → நல்லாப் . ]

இசெ்சால், நன்ைமத ஞ் ெசயைலக் த்  யாழ்ப்பாணத் ல் இன்  வழங் ற . ெபால்லாப்  
என்ற ெசால் ற்  எ ரம்ைறயான .

நல்லா ர்

 
 நல்லா ர ்nallāmūr, ெப. (n.)

   காஞ் ர மாவட்டச ் ற் ர;் a village in Kafijipuram dt.

     [நல் + ஆ ர,்]

நல்லாய்ச்

 
 நல்லாய்ச்  nallāycci, ெப. (n.)

    யதாய் ைறயாள் (யாழ்ப்.);; maternal aunt or wife of a paternal uncle -

     [நல் + ஆய்ச் .]

நல்லார்

நல்லார ்nallār, ெப. (n.)

   1, நற் ண ைடேயார;் the good.

     "ெபால்லா ரிைண மலர ்நல்லார ் ைனவேர" ( .ேபா.காப் );.

   2. ெபரியார;் the great person.

     'நல்லார ்ெதாடரை்க டல்" ( றள்.450);.

   3. கற்றவர;் the learned person.

     'நல்லாரக்ட் பட்ட வ ைம ன்" ( றள்.408);.

   4. மகளிர;் women.

     "ைமப்ப  மைழக்க ணல்லார ்வாய்க்ெகாண்ட வ தம்" ( வக. 2881);.

     [நல் + ஆர]்

இயல்பாக ேமன்ைமயான ணங்கள் ைகவரப்ெபற்ற ெபரியார.் யாவ க் ம் ைம ெசய்யாத உயர ்
ணம் வாய்க்கப் ெபற்றவர.் கற் த் ைற ேபாயவர.் நற் ணத் ம், நல்ல ம் சால் டன் 

நல்லாைர

 
 நல்லாைர nallārai, ெப.  (n.) 

   ஆைரக் ைர; edible auray greens (சா. அக.);.

     [நல் + ஆைர.]
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நல்லா ர்க் ழார்

நல்லா ரக்் ழார ்nallāvūrkkiḻār, ெப. (n.)

   கழகக்காலப் லவர;் a poet of Šangam pe-riod.

     [நல் + ஆ ர+்  ழார]்

அகநா ற் ல்86ம், நற் ைண ல் 154ம், இவரியற் யைவ.

     "உ ந் தைலப் ெபய்த ெகா ங்களி தைவ

ெப ஞ்ேசாற் றமைல நிற்ப நிைரகால்

தண்ெப ம் பந்தரத்் த மணல் ெஞ ரி

மைன ளக் த்  மாைல ெதாடரிக்

கைன  ளகன்ற க ன்ெப  காைலக்

ேகாள்கால் நீங் ய ெகா ெவண் ங்கட்

ேக ல் ப் கழ் நாள்தைல வந்ெதன

உச் க் டத்தர ் த்தகல் மண்ைடயர்

ெபா ெசய் கம்பைல ெசம் ெபண் ர்

ன்ன ம் ன்ன  ைற ைற தரத்தரப்

தல்வற் பயந்த தைலயவ் வ ற்

வா ைழ மகளிர ்நால்வர ் க்

கற் ன் வழாஅ நற்பல த ப்

ெபற்ேறாற் ெபட் ம் ைணைய யாெகன

நீெரா  ெசாரிந்த ஈரித ழலரி

பல் ங் க ப் ன் ெநல்ெலா  தயங்க

வ ைவ நன்மணங் க ந்த ன்ைறக்

கல்ெலன் கம்ைமயர ்ெஞேரெரனப் தந்

ேபரிற் ழத்  யாெகனத ்தமரத்ர

ஒரிற் ய உடன் ணர ்கங் ற்

ெகா ம் றம் வைளஇக் ேகா க் க ங்கத்

ஒ ங் னள் டந்த ஒர் றந் த இ

யங்கல் ப்ெபா  கம் ைத றப்ப

அஞ் ன ரத்்த காைல யாழநின்

ெநஞ்சம் படரந்்த ெதஞ்சா ைரெயன

இன்னைக க்ைகப் ன்யான்

னவ ற்

ெசஞ் ட ்ெடாண் ைழ வண்கா

யல்வா

அகம  வைகய ளா  கன் இ த்

ஒய்ெயன இைறஞ்  ேயாேள மா ன்

மடங்ெகாள் மைதஇய ேநாக் ன்

     "ஒ ங்  ேரா  மாஅ ேயாேள." (அகநா.86);.

     "கான ங் கம்ெமன் றன்ேற வான ம்

வைர ப் பன்ன ைம ள் பரப் ப்
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நல்லாள்

நல்லாள்1 nallāḷ, ெப. (n.)

   1.  ணத் ற் றந்த ெபண்; woman of noble character.

     "நாெணன்  நல்லாள் றங் ெகா க் ம்" ( றள்.924);.

   2. கற் ள்ள ெபண்; chaste woman.

     [நல் → ஆள்.]

 நல்லாள்2 nallāḷ, ெப. (n.)

   தக்கவன்-ள்; good person.

     "நல்லாளிலாத " ( ள்,1030);.

     [நல் → நல்லாள்.]

நல்லாற் ர்

நல்லாற் ர ்nallāṟṟūr, ெப. (n.)

    நா க்கரசரின் அைட த் த்தாண்டகம் [ப . 295-4]-இல்,  ட்டப்ப ம் ஊரப்் ெபயரா ம்; a 
canonized place by Tirunaukkarasar.

     'நைர த்  நல் ம் நல்லாற் ம்'

     [நல்+ஆ + ஊர]்

ஆற் ர ்என்பதற்  அைடயாக நல்ல என்ப  அைமந் , நல்லாற் ர ்என ஆ ற் .

நல்லாறன்ெமா வரி
நல்லாறன்ெமா வரி nallāṟaṉmoḻivari, ெப. (n.)

   இறந் பட்ட ஒ  த லக்கண ல் (யாப்.  . பக். 537);; a grammatical treatise is Tamil not extant.

நல்லாறனார்

 
 நல்லாறனார ்nallāṟaṉār, ெப. (n.)

   யாப்ப ங் கலக்காரிைக உைர ல் றப்பட்ட ெதால்லா ரியரக் ள் ஒ வர;் one of the ancent author 
mentioned in yāpparuñgalak kārigai.

     [நல்லாறன் +.ஆர.்]

     "ஆர"்=ெப ைமப் ெபயரீ .

நல்லா ைடயான்

 
 நல்லா ைடயான் nallāṟuḍaiyāṉ, ெப. (n.)

   நல்வ ச ்ெசல்ேவான்;     [நல் + ஆ  + உைடயான்.]

நல்லான்

நல்லான் nallāṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ைர இனம் (அ வசா.152);; a breed of horse.

     [நல் → நல்லான்.]
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நல்

நல் 1 nalli, ெப. (n.)

   ெபண்; woman as fair.

     [நல் +இ.]

     'இ'கரம் ெபண்பால் ஈ .

 நல்  nalli, ெப. (n.)

   1.  லங் க் கா ன் எ ம்  ; thigh-bone of a quadruped, femur.

   2.  ெக ம்  ; the back bone.

     "என்னிடம் நீ வாலாட் னால் உன் நல் ெய ம்ைப உைடத்  ேவன்" (ேப.வ);.

த. நல்  →   nalli.

     [ ல் → நல் → நல் .]

நல்  உள் ைள ள்ள ம், நல்ல த்த ள்ள மான ைளெய ம் .

த. நல்  → இந் . நல் .

 நல்  nalli, ெப. (n.)

   1.உடல்நல ள்ளவன் (க. );; healthy person.

   2. ெசல்வன்; prosperous wealthy person.

   3. க நிற ள்ளவன்; black person.

     [நல்-நல் ]

நல் சம்

நல் சம் nallisam, ெப. (n.)

   1. ெகாள் க்காய் ேவைள;   ெகா ஞ் ; zanzibar indigo. (or go.);

     [நல் +இசம்.]

நல் ைசவஞ்

நல் ைசவஞ்  nallisaivañsi, ெப. (n.)

   பைகவர  ேவற் ப் லத்ைத அ த்த ரன  ெவற் ைய த் க் ம் றத் ைற ( .ெவ. 
3,24);; theme celebrating the victory of a warrior who has devastated his enemy's dominios.

   2. பைகப் லம் அ  ெவய் யதற்  இரங்கைலக் ம் றத் ைற ( . ெவ. 3, 25);; theme of commiseration 
over the ruin of an enemy's country.

நல் டதம்

 
 நல் டதம் nalliḍadam, ெப. (n.)

   மாைழக்கா  (உேலாகத் ராவகம்);; mineral acid.

     [நல் +இடதம்.]

நல் டாமா

 
 நல் டாமா  nalliṭāmāci, ெப. (n.)

   பத் னி இனப்ெபண்; one of the four classes of women devided according to lust.

     [நல் + இடமா .]
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நல் ைடயாள்

 
 நல் ைடயாள் nalliḍaiyāḷ, ெப. (n.)

   உ ம் ; guana, (சா.அக.);.

     [நல் +இைடயான்.]

நல் ணக்கம்

நல் ணக்கம் nalliṇakkam, ெப. (n.)

   1. இையந்  ேபா ந் தன்ைம; concordance.

     'அண்ைட நாட்ேடா  நாம் ேமற்ெகாள் ம் நல் ணக்கேம. நாட் வளரச்் க்  உகந்த '. (உ.வ.);.

   2. ெபா த் க் ெகாள் ைக; tolerance.

     'மதநல் ணக்கேம இன்ைறய இந் யா ற்  இன் யைமயாத '. (இக்.வ.);.

     [நல் +இணக்கம்.]

நல் யக்ேகாடன்

 
 நல் யக்ேகாடன் nalliyakāṭaṉ, ெப. (n.)

   பழங்கல மன்னர;் an ancient king of Šangam period.

இவன் எ ற்பட் னம், ேவ ர,் ஆ ர ்ஆ ய ப கைளச ்சாரந்்த ஒய்மா நாடை்ட ஆண்டவன். 
இவைனப் பாட் ைடத ்தைலவனாக ைவத்  நல் ர ்நத்தத்தனார ் பாணாற் ப்பைட 
இயற் ள்ளார.்

நல் ரத்தக் ைற

 
 நல் ரத்தக் ைற  nallirattakkuṟaivu, ெப. (n.)

    யவரத்தம் உட ல் ைறந்  காணப்ப ைக; deficiency of arterial blood in the body.

     [நல் யரத்தம் +  ைற .]

நல் ர நாய

 
 நல் ர நாய  nalliravunāyagi, ெப. (n.)

    ய மரம்; a small tree.

இ ந்  மணெநய்மம் எ க்கப்ப ற . ( . களஞ்);.

நல் க்ைக

 
 நல் க்ைக nallirukkai, ெப. (n.)

நல் ப்  பாரக்்க;see nasiruppu.

நல் ப்

நல் ப் 1 nalliruppu, ெப. (n.)

   ேவைலக ெளான் ஞ் ெசய்யாமற் ம்மா க்  ப் (நாஞ்);; condition of being free from any household 
work.

   2. நலவாழ்  (இ.வ.);. 

 a life of case and comfort.

     [நல் + இ ப் .]

 நல் ப் 2 nalliruppu, ெப. (n.)

   சமமா த்தல், நலமா த்தல்; healthy state.

     [நல் +இ ப் .]
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நல் ளம்ப யர்

நல் ளம்ப யர ்nalliḷambaḍiyar, ெப. (n.)

   அழ ய இளமாதர;் beautiful young women.

     "நாகர ்நல் ளம்ப யர ்ேபால' ( வக. 1098);.

     [நல் +இளம்ப யர]்

ேபரழ  ளி ம்ப  கட் டல் வாய்க்கப் ெபற்ற இளமாதர.்

நல் ைறயனார்

நல் ைறயனார ்nalliṟaiyaṉār, ெப. (n.)

   சங்ககாலப் லவர;் a poet of Šangam period.

     "ஆர"் ம ப் ப் ெபயரி .

றநா ற் ன் 393ஆம் பாடல் இவ ைடய .

     "ப தற் பழகாப் பழங்கண் வாழ்க்ைகக் ெந ந் ைணெயா  ைம த ற் ைற பா  
ெயாய்ெயன வ ந்  அடல்நைச மறந்தெவங்  மலரக்் ங் கடன  யாளர ் றநாட் ன்ைம ன்

வள்ளன் ைம ெனம் வைரேவார ்யாெரன

உள்ளிய உள்ளெமா ைல நைச

ைணயா...

கவக ெமல்லா ெமா பாற் படெ்டன

மலரத்ா ரண்ணல்நின் நல் ைச ள்ளி

ஈரங்்ைக மறந்தெவ னி ம்ேப ெராக்கல்

ரந்்த எவ்வம் டக் ெகா நிணங் ழப்பக்

ேகாைடப் ப த்  நிைற ெபய்த

ைடப் பண்ட ைடநிைறந் தன்ன

ெவண்ணிண ரி ய ள நா ற

ஈன்ற வர  னா க் க க் ெமன்

ெதான் ப  தாஅர ் வர நீக் ப்

ேபா ரி பகன்ைறப் மல ரன்ன

அகன் ம  க ங்க இச ்ெசல்வ ங்

ேக ன்  நல் ம  ெப ம மா ல்

ம ைர மாக் ைண ெதளிரப்்ப ெவாற்

ஆ மக ளல்  ெலாப்ப வா க்

ேகாைட யா ங் ேகா ...

கா ரி ரக் ம் நன்னாட் ப் ெபா ந

வாய்வாள் வளவன் வாழ்ெகனப்

ெக ய் ேநான்றாள் பா கம் பலேவ."
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நல் னம்

நல் னம் nalliṉam, ெப. (n.)

   1. நல்ேலார ் ட்டம்; good persons or Society.

     "நல் னஞ் ேசரத்ல்" (நால );.

   2. ஆநிைர,

 herd of cows. opp. to puļļiņam.

     " டஞ் ட்  நல் னத்தாய ெரமர"் (க த்.113);.

     [நல் +இனம் → நல் னம்.]

நல் ரல்

நல் ரல்1 nallīral, ெப. (n.)

   ஆட்  ஈரல்; the liver of sheep.

     [நல் + ஈரல்.]

 நல் ரல் nallīral, ெப. (n.)

   1. கல் ரல் ( ன்.);; the liver.

   2. LD5&T60s/6); Spleen.

     [நல் + ஈரல்.]

நல் ப்

நல் ப்  nalluppu, ெப. (n.)

   1.கல் ப் : 

 stone salt;Sea-Salt.

   2. நல் சரம் பாரக்்க;see na||USaram.

     [நல் + உப் .]

நல் ர்

நல் ர ்nalluyir, ெப. (n.)

   கணவன்; husband as wife's soul.

     "நல் ர ்நீங்க ம்" ( வக. 332);.

     [நல் + உ ர]்

மைன க்  உ ர ்ேபான்ற தன்ைமயன்.

நல் த் ரன்

நல் த் ரன் nalluruttiraṉ, ெப.(n.)

   நங்ககாலப் லவர;் a poet of Šangam period.

     [நல் + உ த் ரன்.]

இவர ்ேசாழ மன்னன் ஆவார.்

இவர ்க தெ்தாைக ல் உள்ள ல்ைலத் ைணப் பாடல்கைளப் பா ள்ளார.்

     '"இகல்ேவந்தன் ேசைன த்தவாய் ேபால அகலல் ல் ேதாள்கண் என  வ ப்ெப  தல  
ப்ெபன வ ச ் க் கவைல ற் காம ம் பைட  வனப் ேனா டகலாங்கண் அைளமா  

அலமந்  ெபய ங்கால் நைகவல்ேலன் யாெனன்ெறன் உ ேரா

பைடெதாட்ட இகலாட்  நின்ைன எவன்

நல் வைக

நல் வைக nalluvagai, ெப. (n.)

நல்ல மந்தணம் பாரக்்க;see nasa-mandanam.

   2.  டை்டச ்ெச  வைக; elliptic obtuse leaved honey thorn.
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நல் ைவ

 
 நல் ைவ nalluvai, ெப. (n.)

நல் வைக பாரக்்க;see nasuvagal.

     [நல் + உவைக → உைவ.]

நல் ற

 
 நல் ற  nalluṟavu, ெப. (n.)

   ெந ங் ய உற ; near relation beyond the first degree.

     [நல் + உற ]

நல் சரம்

 
 நல் சரம் nallūcaram, ெப. (n.)

   வழைல ன் ெபயர;் efflorescence salt on the Soil of fuller's earth.

நல் ண்

நல் ண் nallūṇ, ெப. (n.)

   1. நலம் பயக் ம் உண ; good and healthy food.

   2. உட க்  எஞ்ஞான் ம் ைம ெசய்யாத உண ; harm. less tood.

   3. ெதய்வ நலம் ெக ய ம், இைறத்தன்ைம வாய்ந்த மான அ ண :

 devine and merciful food.

     "வழங்  நல் ண் உண் ம்ேபா ம்" 

     [பாம்பனார ்- சண் கக்கவசம்].

     [நல் + உ ண் → ஊண் → நல் ண். நல்=ெபயரைட.]

உட க்  ஒ ேபா ம் ைம ெசய்யா . எஞ்ஞான் ம் அைனவ க் ம் நலம் நல் ம் ஊேண, நல் ண் 
ஆ ம்

     "இழந்  ேபாகாத வாழ்ைவ ஈ ம் த்ைதயனார ்ைகேவல் வழங்  நல் ண் உண் ம்ேபா ம், 
மால் ைளயாட் ன் ேபா ம்" [பாம்பனார.் சண் கக் கவசம்.]

த்ைதயனார.் அைனவ க் ம் அ ளிைன வாரி வழங் ம் ெதய்வம் ரியாத கந்தசா த் ெதய்வம். 
நல்லாரக்் ம், ெபால்லாரக்் ம் நலமளிக் ந் ெதய்வம், வல்லாரக்் ம் மாட்டாரக்் ம் வரமளிக் ந் 
ெதய்வம். எல்ேலா க் ம் இழந்  ேபாகாத வாழ் ைன வழங் ந் ெதய்வம்.

உலகத்தார ்உய்  ெப தற்ெபா ட் . நாம் அன்றாடம் உண் ம் ஊைண, நல் ணாக மாற் ந் 
தன்ைமய  த்ைதயனார ்ைகேவல். எந் நிைல ம், எப்ேபா ம் நன்ைமேய நல் ம் ஊேண 
நல் ண். இம்ைம ல் அைனவ க் ம் நலமளிக் ம் நல் ைண வாரி வழங் ம் வள்ளன்ைம 
வாய்ந்த .  தற் கட ளான த்ைதயனார ்ைகேவல் ஆ ம்.

அ யல் ஆற்றைல ைமயாகப் பயன்ப த் ம், இன்ைறய ம த் வர.்  ைமசச்த்  நிைறந்த 
நல் ண் பற் ப் ன்வ மா  ப ப்பர.்
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நல் ர்

நல் ர1் nallūr, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள ஓர ் ற் ர;் a village in Tanjavur dt,

     "நா ம் மலரப்் ெபாய்ைக நல் ர"் ஞானசம்பந்தர.் 86:2).

     [நல் + ஊர.்]

றந்த ஊர ்என்ற நிைல ல் நல் ர ்எனப் ெபயர ்ெபற்ற .

ெபான்னியாற் ன் ெதன்கைர ல் வளம் ெகா க் ம் ெச ப்பான நன்ெசய் நிலப்ப ல் இவ் ர ்
அைமந் ள்ளதால், நல் ர ்எனப்ெபயர ்ெபற்ற . ஈங்

     "நல்" என் ம் ெபயரைட வளத் ன் ையச ் ட்  நின்ற .

 நல் ர2் nallūr, ெப. (n.)

   காஞ் ர மாவட்டத் ள்ள ஓர ் ற் ர;் a village in káñchipuram dt.

நல் ர ்என் ற ஊர,் பல இடங்களில் உள்ள .  வள் ர,் ெசங்கல்பட்  ேபான்ற இடங்களில் 

நல் ர்ச் ேமதா யார்

நல் ரச்் ேமதா யார ்nallūrcciṟumētāviyār, ெப. (n.)

   சங்கப் லவர;் an eminent Šangam poet.

இவர,் நன்ப ர ் ேமதா யார ்என் ம் க்கப்ப றார.்

அகநா ற் ல் 94-ம் நற் ைண ல் 282-ம் வள் வமாைல ல் 20-ம் இவரியற் யன.

     "ேதாடைம ெச ப் ன் இலங் வைள ெஞ ழக்

ேகாேடந் தல்  லவ்வரி வாட

நன் தற் பாய படரம்  ய ேநாய்

காதலன் தந்தைம ய யா ணரத்்த

அணங்  கழங் ன் வாய் ேவலன்

ள யற் றணி ன் நன் மன் சாரல்

அ ல்  கானவன் உவல்  கமழ் ைக

ஆ மைழ மங் ன் மைறக் ம் நா கழ

ெவற்பெனா டைமந்தநந் ெதாடரே்ப"(நற்.282);.

இப்பாடல் இவரத்ம் இலக் யப் லைமக்  எ த் க்காட்டாகத் கழ் ற .

நல் ர்ப்ெப மணம்

நல் ரப்்ெப மணம் nallūrpperumaṇam, ெப. (n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ் ற் ர;் a village in Tañjavur dt.

     "நல் யலார ்ெதா  நல் ரப்் ெப மணம்". (சம்பந்தர.்383.4);.

     [நல் + ஊர ்ெப  மணம்.]

தற்ேபா  ஆசச்ாள் ரம் எனச ் ட்டப்ப ற . நல் ர ்எனச ் ட்டப்ப வதற்காகப் ெப மணம் என்ற 
ேகா ைல இைணத்  நல் ரப்் ெப மணம் எனச ் ட் னர.்

இத ் த்தலத் ல்,  ஞான சம்பந்தர்

     "தம  மண நிகழ் ற்  வந்த அைனத்  மக்க க் ம்,  த் ப்ேப  நல் னார"்

என்  வனியக் ெகாண் வாளர ்க ன்றனர.்
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நல் ழ்

நல் ழ் nallūḻ, ெப. (n.)

    ண்ணியம்; good karumam.

     "அம்ைமப் றப்  ற்  நல்  ன த் " (தணிைகப் . கள .185);.

ம வ, நல் ைன.

     [நல் + ஊழ்.]

நல்ெலண்ணம்

 
 நல்ெலண்ணம் nalleṇṇam, ெப. (n.)

நல்ல ந்ைத (ெகா. வ.);,

 good intention, good faith, bona fides.

     [நல் + எண்ணம்.]

அைனவ க் ம் நலம் பயக் ம் ேநரை்மயான எண்ணம்.  தற்ற உயரந்்த எண்ணம். பைகவ க் ம் 
நல்லேத ெசய் ம் எண்ணம்.

நல்ெலண்ெணய்

 
 நல்ெலண்ெணய் nalleṇīey, ெப. (n.)

   எள்ளி ந்  எ க் ம் எண்ெணய்; sesame oil.

     [நல் + எள் + ெநய் → எண்ெணய்]

     "நல்" பழைம,  றப்  என்பைதக் த்த .

எள்ளி ந்  எ க் ப்ப வ ம், உடல் நலத் ற்  நன்ைம பயக் ந்தன்ைம ைடய மான 
எண்ெணய், நல்ெலண்ெணய். அதன் ேபா கைள ம் க் ம் றப் ப் ெபயராக ம  

ட்டைமயால், அந் ெநய் ன் இடத்ைத நிைறக்க வந்த எண்ெணய் என் ஞ் றப் ப்ெபயர,் 
ெபா ப்ெபயராக ம ய . இவ்வா  ம யதால், கடைலெநய் கடைலஎண்ெணயாக ம், 
ேதங்காய்ெநய், ேதங்காய் எண்ெணயாக ம், மக்களிைடேய வழக் ன் ட்ட . இவ்வாேற, 

ளக்ெகரிக் ம் ெநய்,  ளக்ெகண்ெணயாக ம், ம ந் ற் ப் பயன்ப ம் ேவப்பெநய், 

நல்ெல

நல்ெல  nallerudu, ெப. (n.)

   பைழய காலத் ல் எ களின் ேமல் க்கப்பட் ந்த வரிவைக; an ancient tax on bull.

     "நல்லா ம் நல்ெல ம்" (si.i..ii 521);.

ம வ, நல்ேல .

     [நல் + எ .]

றந்த இனப்ெப க்கத் ற் ப் பயன்ப ம் காைள, நல்ெல  என்  அைழக்கப்பட்ட . இத்தைகய 
எ கைள வளரப்்ேபார்

     "நல்ெல " என்ற ெபயரில்,

அர ற்  வரிெச த்  வந்தனர.் இவ் வரிவைககள்,  றந்த காைள, ஆ எ ைம ேபான்றவற்ைறச ் றந்த 

நல்ெல காட் க்கா

 
 நல்ெல காட் க்கா  nallerudukāṭcikkācu, ெப. (n.)

காட் ெய தாகப் பயன்பட்ட (இன்ைறய ம் ம்மா  ேபால்); காைளகளின்  க்கப்பட்ட பைழய 
வரிவைக:

 an ancient tax on bull.

     [நல்ெல  + காட் க்காக.]
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நல்ெல ைம

நல்ெல ைம1 nallerumai,    ெப. ெதாட்  நஞ் ; red arsenic.

 நல்ெல ைம2 nallerumai, ெப. (n.)

   இனப்ெப க்கத் ற் ப் பயன்பட்ட எ ைமகளின்  க்கப்பட்ட பைழய வரிவைக; an ancient tax on 
buffalo.

     [நல் + எ ைம.]

இனப்ெப க்கத் ற்  வளரக்்கப்பட்ட ெபா ெய க் டா ம், அதன்  த்த வரிப்ெபய ம், 

நல்ெல னியார்

நல்ெல னியார ்nalleḻiṉiyār, ெப. (n.)

   சங்கப் லவர;் a poet of Šangam period.

இவர ்பரிபாட ல் உள்ள ப ன் ன்றாம் பாடைல இயற் ள்ளார.்

இவர ்ெமய்ம (தத் வ);  ல் வல்லவர.் மணிலா ரந்்த மங் ல் ஞா ற்  அணிவனப் பைமந்  
ந் ல் ைன  இ வைர த ம் ெபான்மணி ய ன் நிறெனா  மா ந்தாரப்் ள் ப் 

ெபா  ைனெகா  (பரிபா.13);.

பரிபாட ல் 60 அ கைளக் ெகாண்டைமந்த பாட ல் இந்நான்க க ம் இவரின் பாடல் றத் ற் ச ்
சான்றா ம்.

மா ன் ேதாற்றம் பற்  நல்ெல னியார ்ந வ , சங் ம் சக்கர ம் ஏந் ய ைகயைன 
நம்கண் ன் நி த் ம் பான்ைம ல் அைமந் ள்ள , வ மா :"

ண்ணளி ெகாண்ட யன்ம யணிெகாளத்

தண்ணளி ெகாண்ட அணங் ைட ேந மால்

ப வம் வாய்த்த  னி ம் ம் பணிந்த

இ ேவ  மண் லத் லக்கம் ேபால

ேந ம் வைள ம் ஏந் ய ைகயாற்

க  ன்ன  ரிலங் ம் ெபான் ண்

நல்ேலகம்

 
 நல்ேலகம் nallēkam, ெப. (n.)

   சரக்ெகான்ைற; Cassia fistula.

நல்ேலர்கட் -தல்

நல்ேலரக்ட் -தல் nallērkaṭṭudal,    5 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   நல்ல நாளில் ப வத் ற் ரிய உழைவ ெதாடங் தல்; to commencement of seasonal ploughing at an 
anspicious hour.

     [நல் + ஏர ்+ கட் -.]

ற் ரக்ளில் நல்ேலர ்கட் தற்காக, நல்ல நாைளத ்ெதரி  ெசய் ம் பழக்கம் இன் ம் காணப்ப ற .

நல்ேலலம்

 
 நல்ேலலம் nallēlam, ெப. (n.)

    ற்ேறலம்; small cardomom, Ellcteria cardamomum.
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நல்ேல

நல்ேல  nallēṟu, ெப, (n.)

   1. காைள; bull.

     "இனத் ற் ரந்்த ளங் னல்ேல " (மைலப . 30);.

   2. ஆண்எ ைம; buffalo bull.

     "நல்ேல  ெபா உங் கல்ெலன் கம்பைல" (மைலப . 335);.

     [நல் + ஏ .]

இனப்ெப க்கத் ற்  உத ம் காைள, நல்ேல  என் ம், காட் ெய  என் ம், அைழக்கப்பட்டதாகக் 
கல்ெவட் கள் ன்றன. (எ. .);

     'நல்லா ம் நல்ெல ம்" (S.l.l.ii,521);.

நல்ெலா க்கம்

நல்ெலா க்கம் nalloḻukkam, ெப. (n.)

   1. நன்னடக்ைக; moral conduct.

     "நன் க் ,  த்தா  நல்ெலா க்கம்" ( றள், 138);.

   2.  ம்மணிக்ெகாள்ைகக ள் ன்றாவதாகத் க ம் நல்ல ைவ ம், நற்காட் ைய ம், ஒ  
ேசரக்ெகாண்  ஒ ம் ஒ க்கம் (ேம மந்.107);; right conduct one of irattinat-tirayam.

     [நல் + ஒ க்கம்.]

நல்ேலார்

நல்ேலார ்nallōr, ெப. (n.)

   1. நல்லவர;் the good.

   2. மகளிர;் women.

     "நல்ேலார ்நல்ேலார ்நா  வ ைவயயர"் (ஐங் . 61);.

     [நல் +நல்ேலார]்

நல்வங்கம்

 
 நல்வங்கம் nalvaṅgam, .ெப. (n.)

    ய்ைமப்ப த்தாத ஈயம் ( தார ங் );; litharge impure oxide of lead.

நல்வசம்

 
 நல்வசம்  nalvasambu, ெப. (n.)

    றணி நீக் ய வ ம் ; sweetflag purifield. 

     [நல் + வசம் .]

நல்வசைள

 
 நல்வசைள nalvasaḷai, ெப. (n.)

நற்பசைள பாரக்்க;see narpasasas. 

நல்வ

 
 நல்வ  nalvasi, ெப.  லம்;( ங்.) 

 trident.

     [நல் + வ .]
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நல்வ

நல்வ  nalvaḻi, ெப. (n.)

   நல்ெலா க்கம; right path.

     "ஏ  நல்வ  யல்வ  ெயன்மன மா ேமா" (கம்பரா.  ைலக். 147);.

ம வ ேநரவ் .

     [நல் + வ .]

ைமயற்ற வ . நல்ெலா க்க ைடயார ்ெசல் ம் உயரந்்த வ .  ற க்  நன்ைம ரிதற்ெபா ட் , 
அைமந்த ேநரவ் . அைனவ க் ம் நன்ைம நல் ம், அன் வ ேய நல்வ . ஞாலம் உய்வைடந் , 
அைனவ ம் அைனத் ம் ெபற் வா ம், உயரவ் ேய நல்வ .

 நல்வ  nalvaḻi, ெப. (n.)

    ற்கால ஒளைவயார ்எ ய நீ ல்; a moral book which was written by later Auwaiyār.

     [நல் + வ .]

     "ெவடெ்டனைவ ெவதெ்தனைவ ெவல்லாவாம் ேவழத் ல் பட் ம் ேகால்பஞ் ல் பாயா  - 
ெநட் ப் ப் பாைறக்  ெநக்  டாப் பாைற ப மரத் ன் ேவ க்  ெநக்  ம்"

     "ஆற்றங் கைர ன் மர ம் அரச ய

ற் ந்த வாழ் ம் மன்ேற - ஏற்றம்

உ ண்  வாழ்வாரக்் ஒப் ல்ைல கண் ர்

நல்வ யார்

நல்வ யார ்nalvaḻudiyār, ெப. (n.)

   சங்கப் லவர;் a poet of Šangam period.

இவர ்பரிபாட ல் உள்ள பன்னிரண்டாம் பாடைல இயற் ள்ளார.்

இவர ்பாண் யர ் லத்ைதச ்ேசரந்்தவர ்என்பர.்

     [நல் + வ யார]்

     "வளிெபா  ன்ெனா  வானி ள் பரப்  ளி ன்  ைளெயா  ேமன்மைல ற் த்தளிெபா  
சாரற் றதரம்லர ்தாஅய் ஒளி க த்  ெக  நாகம்.(பரிபாடல்.12.);".

இவரின் பாடற் றப் ற்  பரிபாட ல் 100வரிகள் ெகாண்டைமந்த ல் இந் நான்க ப் பாடல் 

நல்வாக்

நல்வாக்  nalvākku, ெப. (n.)

   1. நன்னி –  த்தமான ெசால்; good, auspicious word.

   2. ேவண் ேகாட ்ெசால் (இ.வ.);

 word of entreaty.

   3. வாழ்த் ; blessing.

     [நல் + வாக் .]

நல்வாசைன

 
 நல்வாசைன nalvācaṉai, ெப. (n.)

நற்பசைள பாரக்்க;see naspašalai.

     [நல் + வாசைன.] -
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நல்வா

 
 நல்வா  nalvāci, ெப. (n.)

   வால் ள ; a fragrant drug chewed with betel;

 tail pepper.

     [நல் + வா .]

நல்வார்த்ைத

நல்வாரத்்ைத nalvārttai, ெப. (n.)

   1. நல்வாக்  பாரக்்க;see nalvakku.

   2.  றந்த ெசய் :

 good news.

     "ேசைனைய நாசஞ் ெசய் ட்  நடந்த நல்வாரத்்ைத ய ந் ேம" ( வ். த வாய். 7.5.7);.

     [நல் +skt:வாரத்்ைத.]

நல்வாழ்

நல்வாழ்  nalvāḻvu, ெப.(n.)

   1. ேமன்ைம ம்,  ஞ் றப் மாய் வாழ்ைக:

 happy. prosperious life.

   2. ம ழ்வான இல்வாழ்க்ைக

 happy married life.

     [நல் + வாழ் .]

நல்

 
 நல்  nalvidi, ெப. (n.)

ண்ணியப்பயன்: ( ன்.);,

 good disting or fate.

     [நல் +skt  .]

நல் ளக்கனார்

நல் ளக்கனார ்nalviḷakkaṉār, ெப. (n.)

   சங்க காலப் லவர;் a poet of Šangam period.

     [நல் +  ளக்கனார.்]

நற் ைண ல் 85-ஆம் பாடல் இவ  ைடய .

நல் ளாஞ்

 
 நல் ளாஞ்  nalviḷāñju, ெப. (n.)

   காட் ப் பச் ைல; bastard rose wood.

     [நல் +  ளாஞ் .]
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நல் ைன

நல் ைன nalviṉai, ெப. (n.)

அறசெ்சயல்:

 good action, virtuous deed.

     "நல் ைன ேமற்ெசன்  ெசய்யப்ப ம்" ( றள். 335);.

   2.  ற் றப் ற் ெசய்த ண்ணிய ெசயல்:

 good karmam opp to tiviņai.

     "நல் ைன ர் டத்  நிற் மாந் " (நால .51);.

     [நல் +  ைன.]

நல்ெவள்ளஞ்

 
 நல்ெவள்ளஞ்  nalveḷḷañju, ெப. (n.)

   காட் ப் பச் ைல; bastard rose wood.

நல்ெவள்ளியார்

நல்ெவள்ளியார ்nalveḷḷiyār, ெப. (n.)

   சங்க காலப் லவர;் a poet of Šangam period.

     [நல் + ெவள்ளி+ஆர]்

     'ஆர ்ம ப் ப் ெபயரீ .

ம ைர நல்ெவள்ளியாெரன் ம், நல்ெலாளி யாெரன் ம் வர.்

நற் ைண ல் 7-ஆம் மற் ம் 47-ஆம் ந்ெதாைக ல் 365ஆம் அகநா ற் ல் 32-ஆம் இவரியற் யன.

     "ேகா  ரிலங் வைள ெந ழ நா ம்

பா ல க ழ்ந்  பனியா னாேவ

ன்ன  ெந வைரத ்த ம்  ய

தண்ெணன் ழ ன் இ ைச காட் ம்

ம ங் ற் ெகாண்ட பல ற்

ெப ங்கல் நாடநீ நயந்ேதாள் கண்ேண"
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நல்ேவட்டனார்

நல்ேவட்டனார ்nalvēṭṭaṉār, ெப. (n.)

   சங்க காலப் லவர;் a poet of Šangam period.

     [நல்ேவட்டன் +ஆர.்]

     'ஆர'் ம ப் ப் ெபயரீ .

நற் ைண ல் 53, 210, 292, 349 ஆ யைவ ம்,  ந்ெதாைக ல் 341-ஆம் பாட ம் இவரியற் யன.

     "பல்  படரிய பகநைனக் ரவம்

ெபாரிப் ம் ன்ெகா  ெபா லணிக்

ெகாளாஅச்

ைன னி தா ய காைல ம் காதலர்

ேபணா ரா ம் ெபரிேயார்

ெநஞ்சத் க்

கண்ணிய வாண்ைம கடவ தன்ெறன

வ யா ெநஞ்சம் வ ப்ப

வாழ்ேவன் ேதா ெயன் வன்தனாேன."( ந் 341);.

நல்ேவைள

நல்ேவைள nalvēḷai, ெப. (n.)

   1. ைதேவைள

     "ப  ெகா க்  நல்ேவைள"(பதாரத்்த 284);

 block vailay. 

   2. நல்லேவைள பாரக்்க ;see nallavésar.

     [நல் + ேவைள.]

நல-த்தல்

நல-த்தல் nalattal,    4.ெச. . . (n.)

   1. நலமாதல்; to result in good, to take a tarourable turn.

     "நலக்க வ ேயாைம யாண் ெகாண் " ( வாச.9.6.);:

   3.ெச. ன்றா , (v.t.);.

   2.  ம் தல்; to wish desire.

     " லங் சாக நலந்தத வங்ெகாண்ட ெதன்ெகாேலா" ( வாலவா.59.2);.

     [நய →நல-]

நலக் -தல்

நலக் -தல் nalakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கசங்கச ்ெசய்தல்; to crumple as cloth or paper.

   2. அ க்காக் தல்; to soil slighty, sully, tarnish.

க. ந க.

     [ந ங்  → நலங்  → நலக் -.]

நலங்கம்

 
 நலங்கம் nalaṅgam, ெப. (n.)

   சாலங்கைவப்  நஞ் ; a kind of native arsenic.

1735

www.valluvarvallalarvattam.com 12817 of 19068.



நலங்கனி-தல்

நலங்கனி-தல் nalaṅgaṉidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அன் ற் தல்; to overflow with love.

     "நலங்கனிந்  நின்றாள்" ( வக. 2060);.

   2. அழ  ற் தல்; to mellow with ripe beauty.

     [நலம் + கனி-.]

நலங் டல்

 
 நலங் டல் nalaṅgiḍal, ெத.ெப. (vbl.n)

   உடம் ல் அைரத்த ழம்  ம ந்ைதப் தல்; anointing the body with liquid medicine.

     [நலங்  +இடல்.]

நலங் -தல்

நலங் -தல் nalaṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெநாந்  ேபாதல்; to Grow faint wilt.

     "உ ர ்வ ந்த நலங்  வந்த ம்" (அரிச ் .ெவட்டஞ். 40);.

   2. வ ந் தல்; to suffer, pain.

     " ஞ்  நலங் ய ம்" ( வாய் 4);.

   3. கசங் தல் (இ.வ.);,

 to lose stiffness, become crumpled.

   4.  டங் தல்; to bend, as a bow.

     "மைலமா  னலங்க ைளத்தவர ்(ம ரந்.100);.

ெத. க. நல .

     [ந  → ந ங்  → ந ங்  → நலங் -.]

ந  → ந  +ந  =  ன்பம்.

நலங்

நலங் 2 nalaṅgu, ெப. (n.)

   1.  மணத் ல் மணமக்கைள அைவ த் , ஒ வரக்் ெகா வர ்சந்தனம் த யன ெகாண்  
 ைளயாடச ்ெசய் ன்ற ெகாண்டாட்டம்:

 festive ceremony in a marriage in which the bride and bridegroom daub each other with sandal, saffron and other things.

   2. ந ங் ட்  ( ன்.);

 macerated mass of fragnant stuffs.

   3. ைவ ரிப் ண்க் ம் ம ந்   ( ன்.);,

 a medicine applied to pustules of Small - pox.

ெத. ந .

     [நலம் → நலங் .]

உட ற் ம், உள்ளத் ற் ம் நலம் நல் ம். ந மணசச்ாந்  உடம் ற் ய டன்.  க்  ந மணத்ைத 

நலங் சச்ாந்

 
 நலங் சச்ாந்  nalaṅguccāndu, ெப. (n.)

    ழம்பாக அைரத்த ேமற் ச்  ம ந் ; a sem solid preparation of triturated medicine intended for external 
application. (சா.அக.);

     [நலங்  + சாந் .]
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ந ங் -தல்

ந ங் -தல் naluṅgupūcudal,    5 ெச. ன்றா .  (v.t.)

   1. நலங் -  பாரக்்க;see nalangidu.

   2. ைவ ரிக்   [அம்ைம ேநாய்க் ] ேவப் ைலைய ம், மஞ்சைள ம் அைரத் ப் தல்; to apply a 
mixture of ground marpgosa leaves and green turmeric to cure Small-pox.

     [நலங்  +   -.]

நலங் மா

 
 நலங் மா nalaṅgumā, ெப. (n.)

    ளிக் ம் ேபா  பயன்ப த் ம் ந மணப்ெபா ; fragrant powder used while taking bath.

     [நலங்  +மா.]

நலங் ைல

நலங் ைல1 nalaṅgulaittal,    4 ெச.  ன்றா  (v.t.)

   1. ெக த்தல்; to defile or pollute.

   2. கற்ப த்தல்; to bring to a surrender of chastity Sedyce.

     [நலம் +  ைல-.]

 நலங் ைல2 nalaṅgulaidal,    2 ெச. .  . (n.) 

   கற்ப தல்; to carnal knowledge of a woman forcibly and against her will to seduction, to rape.

     [நலம் +  ைல-.]

நலங் ைல

 
 நலங் ைல  nalaṅgulaivu, ெப. (n.)

   கற்ப ; rape, seduction. (சா.அக.);

     [நலம் +  ைல .]

நலசச்ம்

 
 நலசச்ம் nalaccam, ெப. (n.)

    லா சை்சேவர;் khuskhus root (சா.அக.);.

நலச்

 
 நலச்  nalacci, ெப. (n.)

   ெவடச்ாரம்; salt ntrate of potash (சா.அக.);.

நலச்

நலச் 1 nalaccūṭu, ெப. (n.)

    ட் ன் க ப்  ; inflamation or irritation.

     [நல்ல +  ]

     [ஒ கா. நலம் →  ள் →   →  .]

 நலச்  nalaccūṭu, ெப. (n.)

எ க க்  இ ங் க ப் ச்  ( ன்);:

 brand on a bull's testicles.

     [நலம்+  .]
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நலசெ்சம்

 
 நலசெ்சம்  nalaccembi, ெப. (n.)

ெசந் ராய்:

 red indian chick weed (சா.அக.);

     [நலம் + ெசம் .]

நலஞ்சாற் -தல்

நலஞ்சாற் -தல் nalañjāṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அரசனாைணைய ெவளி தல்; to proclaim, as a royal command.

     "ெப ம்பயண ெம க ெவன்  நலஞ்சாற்ற" (ெபரிய . ேசரமான் ெப.46);.

     [நலம்  + சாற் -.]

நலஞ் -தல்

நலஞ் -தல் nalañjuḍudal,    20 ெச. . . (v.t.)

   காைள எ  ஆ யவற் ற்  க ப் ச ் தல் ( ன்.);; to geld a bull and cauterize the wound.

     [நலம் + க -.]

நலம் = எ ன் ைதக்காய்

நலத்தம்

 
 நலத்தம் nalattam, ெப. (n.)

   சடாமாஞ் ல் ைக (சங்.இஅக.);; spikenard herb.

நலதம்

 
 நலதம் naladam, ெப. (n.)

   ெவள் ெவட் ேவர;் white cuscus rootor grass.

நலதம்

 
 நலதம்  naladambu, ெப. (n.)

   ேவம் ; neem. margosa. (சா.அக.);

நலைத

 
 நலைத naladai, ெப. (n.)

நலத்தம் (சா.அக.); பாரக்்க;see nalattam.

     [நலதம் → நலைத.]

நலந்தட் -தல்

நலந்தட் -தல் nalandaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ைதய த்தல் ( ன்.);; to castrate by crushing the testicles, geld, emasculate.

ம வ, காய த்தல்,  ைதவாங் தல்.

     [நலம் + தட் -]
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நலந் கழ்

 
 நலந் கழ் nalandigaḻ, ெப. (n.)

   சா ப ன் ஏற்றத்தாழ் ; the yielding capacity of soil.

     [நலம் + கழ்.]

நலம் = நல்வாழ் ற்  நலம் நல் ம்,

ைளசச்ல்.

நலந்ந க் -தல்

நலந்ந க் -தல் nalannasukkudal,    5 ெச.  ன்றா , (v.t.)

நலந்தட் - பாரக்்க: see nasan-dattu.

     [நலம் + ந க் -.]

நலநா

 
 நலநா  nalanāṟi, ெப. (n.)

    வகரந்ைத (சங்.அக.);; cylon toolsy, (சா.அக.);

     [நலம்  + நா ]

நலநிலம்

 
 நலநிலம் nalanilam, ெப. (n.)

    ; blue vitriol, Subacetate of Copper.

     [நலம் +நிலம்.]

நலப்பா

நலப்பா  nalappāṭu, ெப. (n.)

   1. நன்ைம;(யாழ்ப்.);;  goodness.

   2.  றப்  ேமம்பா ; ex.cellence.

   3. ஆதாயம்; advantage.

   4. ஊ யம் ேமன்ைம, பயன். நலேமம்பா ; profit.

   5. ஆ ழ் (அ ஷ்டம்);

 good fortune.

     [நலம் + பா ]

ப  → பா . நன்ைம ைளைக.

நலப்பாணி

 
 நலப்பாணி nalappāṇi, ெப. (n.)

நல நிலம் பாரக்்க;see nala-nilam [சா. அக.].

     [நலம் + பாணி.]
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நலப்

நலப்  nalappu, ெப. (n.)

   1. நன்ைம (சங்.அக.);.

 goodness, benefit.

   2. ெவற் , நற்பயன்; success.

   3. ெசயல் றன் (யாழ்.அக,);

 efficacy.

     [நலம் → நலப் .]

நலப் ண்

 
 நலப் ண் nalappuṇ, ெப. (n.)

எ த் ன் ைதய த்த ண் ( ன்.);:

 sore cauterizing the wound of a gelded bull.

     [நலம் +  ண்.]

காய க்கப்பட்ட காைள, உ ெதா ல் வ வாகப் பணி ெசய் ம் பாங்  பற்  மக்கட்  நலப் ண் 
எனக் க்கப் ப ற . காய த்த காைளதான் நன்ற பணிெசய் ம்.

நல ர

 
 நல ர  nalabiradi, ெப. (n.)

ெபாட் ப்  (சங்.அக.);,

 nitrate of potash.
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நலம்

நலம் nalam, ெப. (n.)

   1. நன்ைம, ஒ க்கம்; goodness, virtue.

     "நலந்தா ேயற்  நல்  ( வாச. 1:58);.

   2. அழ ; beauty. fairness, handsomeness.

     "ெதான்னலத் ெதாைல ங்  யாந் ய ழப்ப" (க த்.16);.

   3. அன் ; love, affection.

     "நன்னலம், மவற்ேகைவத்த நங்ைகேய" ( வக. 1336);.

   4. ஆைச; hope, faith.

     "ெபா  நலத்தார"் ( றள், 915);.

   5. இன்பம்; delight, pleasure, gratification.

     " றந்த நின்னலத்ைதச ்ேசேர னாய் ல்" ( வக. 2067);,

   6. இரக்கம், அ ட் ணம்; kindness.

   7. பயன் (சங்,அக.); ஆதர ; benefit favour.

   8.  ணம், இயல் , தன்ைம; nature, characteristic.

     " றர் ைம ெசால்லா நலத்த  சால் " ( றள், 984);.

   9. பயன், ேமன்ைம (சங்.அக.);. ஊ யம்; advantage, utility, profit. 

   10.  கழ்; reputation, fame.

     "தந்நலம் பாரிப்பார"் ( றள், 916);.

   11. உயர்  (சங்.அக);; excellence. 

நாநனி வ ந்த ெவன்னலம் பாராட்ட ன்" (மணிேம. 21, 140);.

   12. கண்ேணாட்டம் ( ன்.);; connivance, partiality; indulgence.

   13. வளவாழ் ; நலவாழ் ; prosperity, welfare, health,

நலந் ங்  ன்ைன மறந்த ேயான்" (ேதவா. 946:6);.

   14. நிறம் ( ன்);; colour.

     'ெசயைலயந் தளிேரய்க்  ெம னலம் (க த், 15);. 

   15.ெசம்ைம நிறம்; red colour. 

நலம் ெப  க ங்கத்த"  . 109).

   16. நளி ச் கம்); ( ங்);; scorpio in the zodiac.

   17. எ த் ைத (யாழ்ப்.);; testicle of a bull. 

   18,  க்  ( ன்.);; dried ginger.

     [நல் → நலம்.]

நலம்பலம்

 
 நலம்பலம் nalambalam, ெப. (n.)

   இலந்ைத; common-jujube.

     [நலம் + பழம் → பலம்.]
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நலம்பா

நலம்பா  nalambāṭu, ெப. (n.)

   வளைம, ெவற் ெபா ,த ; propriety, fitness. 

   நலம்பா ல்ைல நா ைடத் " (மணிேம. 236,);;      [நலம் + ப  → நலம்பா .]

ஒ கா. நலப்பா  → நலம்பா .

வாழ்வாங்  வாழ்தற் ரிய, அைனத்  நல ம், வள ைடய ெவற் ப்ெபா ேவ நலம்பா  எனப்ப ம்.

நலம்பாராட்டம்

நலம்பாராட்டம் nalambārāṭṭam, ெப. (n.)

   தைல ன் அழைக யந் ைரக் ம் அகத் ைற; praising the beauty of one lady | love.

     "கலந்  ம ழ்த  நலம் பாராட்ட ம்" (நம் யகப். 125);.

     [நலம் + பார+்ஆட்டல்]

இஃ  அல் ற் தெ்தா ற்ெபயர.்

நலம்பாராட்

நலம்பாராட் 1 nalambārāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அழ ப த் தல்; to dress, adorn.

     "ந மலரக்் ேகாைதநின் னலம்பாராட் நர"் ( லப். 262);.

     [நலம் + பாராட் -.]

இ  தல் ற் தெ்தா ற்ெபயர.்

 நலம்பாராட் 2 nalambārāṭṭu, ெப. (n.)

நலம்பாராட்டல் பாரக்்க;see malam -parial.

     "நலம்பாராட்டா ய ெபா ள்ெபா ந்த உைரைய" ( லப். 2.81 உைர);.

     [நலம் + பாராட் .]

நலம் -த்தல்

நலம் -த்தல் nalambiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

நலந்தட் -. [நாஞ்.] பாரக்்க;see nasan-tastu.

     [நலம் + -.]

நலம் ரிதம்

 
 நலம் ரிதம் nalamburidam, ெப. (n.)

   ஆண் ; one year.

ஓராண் ன் பன்னிரண்  ங்கைள ஆ ெப ம்ெபா தாகத் த ன் ெபா ளிலக்கணம் ரிக் ம். 
அதன்ப  வ ம் ழற் , உ ரவ்ளரச்் க்  நலம் ரிவதால், இப் ெபயர ்ெபற்ற .

நலம் ைனந் ைர-த்தல்

நலம் ைனந் ைர-த்தல் nalambuṉainduraittal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   தைல ன் அழைகப் ைனந் ைரத்தல் (அகப்);; to praise the beauty of one's lady love.

     [நலம் +  ைனந்  + உைர-]

தைலமகன், தைலமகள் அழைகப் பாராட் க் தேல நலம் ைனந் ைரத்தல். தைலமகன், 
தைலமகளிடம் ணரச்்  இன்பம் ய்த்த ன் , அள ல்லா ம ழ்ச் ெயா ம், அடக்க ெவாண்ணா 
உணரச்் ேயா ம் உைரத்தல். (எ. );

     'நன்னீைர வா அனிசச்ேம நின்னி  ெமன்னிரள் யாம் ழ்பவள்" ( றள்,1111);. தைலவன் அனிசச் 
மலைர ேநாக் க் ம்பான்ைம ல், இப் பாடல் அைமந் ள்ள .

     'அனிசச்ப் ேவ! நீ ேமாப்பக் ைழ ம் தன்ைம ைடைய! ஆனால், என  தைல ேயா உன்ைன ட 
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நலம்ெப த்தன்

 
 நலம்ெப த்தன் nalambeṟusittaṉ, ெப. (n.)

   காந்தம்; magnet.

     [நலம் +ெப  + த்தன்.]

நலம்ெபாலம்

 
 நலம்ெபாலம் nalambolam, ெப. (n.)

   நன்  ( ன்.);; good and evil.

     [நலம் + ெபாலம் =நன்ைம ம் ைம ம்

கலந்த வாழ் யல் நிைல.)

நலமாைல

 
 நலமாைல nalamālai, ெப. (n.)

   அத் ப் ன் (சங்.அக.);; fig resin.

     [நலம் + மாைல.]

அத் மரத் ந்  வ ம் ன் மாைலேபால் ெதாங் வதால், இப் ெபயர ்உண்டா க் ற .

நல ளப்பம்

 
 நல ளப்பம் nalamiḷappam, ெப. (n.)

நலம் ெபாலம்[ ன்..] பாரக்்க;see nasam-posam.

     [நலம் +இளப்பம்.]

நலெம -த்தல்

நலெம -த்தல் nalameḍuttal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

நலந்தட் - [ ன்] பாரக்்க;see malarfaftu.

     [நலம் +எ -.]

நலவர்

நலவர ்nalavar, ெப. (n.)

   நல்ேலார;் good virtuous persons.

     "நலவ  ணன்ைம வரம்பாய் டல்" (நால , 188);.

     [நல் →  நல → நலவர.்]

நலவல்

 
 நலவல் nalaval, ெப. (n.)

நாவல் (சங்.அக); பாரக்்க: see nāva.

ம வ, நவ்வல்.

     [நலல் → நலவல்.]
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நல

நல  nalavu, ெப. (n.)

   1. நன்ைம (சங்.அக);; goodness.

   2. மன்னிப் க்ேகட் ம் ெமா :

 pardon apology.

   2. உன் ற்றத் ற்  என்னிடம் நல ேகடக் ேவண் ம் (ெநல்ைல);.

     'வாய்க்  வந்தைதப்ேப ட்  நல  ேகட்ப ல் ஞாயம் இல்ைல. இவ).

க, நல .

     [நல் → நல .]

ந கம்

 
 ந கம் naligam, ெப. (n.)

    ள்படை்ட; a red bark used in colousing or scenting medicinal oils.

     [ந  → ந கம்.]

ந தம்

ந தம் nalidam, ெப. (n.)

   1. தாமைர; lotus.

   2. ெவண்ணாைர; white stork.

   3, நீர;் water.

     [ந கம் → ந தம்.]

ந -தல்

ந -தல் nalidal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெம தல்; to waste, pine away.

ெதாடரந்்  ேநாய் வாய்ப்பட்டதால் உடம்  ந யத் ெதாடங் ய . (இ.வ.);.

   2. அ தல்; to perish.

     "நண்ணா வ ரர ்ந யேவ" ( வ்.  வாய். 10:7:4);.

   3. சரிதல் ( ன்.);; to slide, to roll: to fall down.

   4. உசச்ாரணத் ல் ஓைச ந நிைலயாதல்; to be pronounced in a middle tone. 

ந த ைழப் ன்" (நன். 88);.

   5. வ ந் தல்,

 to suffer to be in distress.

     "ேத  ந ந்ேத, கண்ணாற் காணாத காரணைன" ( வரக, நந் கண. 1);.

   6. ேதாற்றல் ( ன்);; to yield before a foe, to fail.

   7. நல்லநிைலைம ழ்ச்  அைடந்  தாழ்வைடதல்; to decline in progress, prosperity, etc.

தந்ைத இறந்த ற  அந்தக் ம்பம் ந ந்தநிைல ந்  இப்ெபா தான் தைலெய த் த் 
தைழக் ற . (உ.வ);.

     [ந  → ந -.]
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ந

ந 2 nalidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெந க்  வ த் தல்; to afflict, distress.

     "ந ங்கஞர ்ந ய" ( . ெவ. 12. ெபண்பாற். 15. ெகா );.

ெத. ந .

     [ந  → ந -]

இ  தன் ைன வ வம்.

 ந 3 nalittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ன் த் தல்  (யாழ்.அக.);; to afflict, cause distress.

இ  ற ைன வ வம்.

நசல் =  ன்பம்.

ந த்தல் =  ன் த் தல்.

     [ந  → ந .]

 ந 4 nali, ெப. (n.)

   1. ேநாய் ( ன்);

 disease illness.

   2. ேநா  ( ன்);; pain,

   3. ெம  ( ன்.);; thinness, leanness.

     [ந  → ந .]

ந தல்

ந தல் nalidal, ெப. (n.)

   1. ெம ைக ( ன்);; becoming thine.

   2. சரிைக  ( ன்.);; sliding.

   3. ந தேலாைச ( . , 40);; circumflex accent.

     "எ த்தல் ப த்தல் ன த ேலாயா ரப்பல்" ( ரேசா. சந். 4);.

     [ந தல் → ந தல்]

ந ந்ேதார்

 
 ந ந்ேதார ்nalindōr, ெப. (n.)

   ேநாயால் க்கப் பட்ேடார;் one who suffering from a disease, patient.

ந  =  ன்பம்.

ந ந்ேதார ்= ேநாயால் ன் ேவார.்

ந  = ேநாயால் ப ந் யர.்

     [ந ந்ேதார ்→ ந ந்ேதார.்]
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ந நீ கம்

 
 ந நீ கம் nalinīrugam, ெப. (n.)

   தாமைரத ்தண் ; lotus stalk.

     [ந நீர ்+ உகம்.]

ந ப்பளம்

 
 ந ப்பளம் nalippaḷam, ெப. (n.)

   ெகா க்கைள அ க் ம் ெநய்மம்; mosquitues oil.

ந

ந  nalibu, ெப. (n.)

ஆய்தெவ த் ற் ச ்ெசய் ளில் வழங்  ெமா  ெபயர ்(ெதால். ெபா ள். 535, உைர);,

 a poetic name for the letter aydam.

     [ந  → ந .]

ைநந்  ஒ ப்பதால் ஏற்பட்ட ெபயர.்

ந வண்ணம்

ந வண்ணம் nalibuvaṇṇam, ெப. (n.)

   ஆய்தம் அ க்க  ப ன் வ ம் சந்தம் (ெதால். ெபா ள். 535);; a rhythm effected by the frequent use of aydam.

     [ந  +வண்ணம்.]

இைசைய நிைறக்கப் ப ன் வ ம் வண்ணம்.

ந -த்தல்

ந -த்தல் nalivittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெம யசெ்சய்தல்; to make thin reduce the obesity.

     [ந  → ந -.]
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ந

ந 1 nalivu, ெப. (n.)

   1.  ன்பம்; trouble distress, affliction.

     "ைவயகத்  ந கண் " ( . ெவ. 8, 34. ெகா );.

   2. ேக ; run destruction.

     "ேநாற்  ந லா லகெமய்தல்" ( வக. 2727);.

   3. அ ; the state of being eunacuated suffering.

     [ந  → ந  → ந .]

 ந 2 nalivu, ெப. (n.)

   1. நல்லநிைல ந்  ெகட்டநிைலக் ச ்ெசல் ம் ழ்ச் ; decline. 

ஆ ள்ேவத ம த் வம் நல்லநிைல ல் இ ந்  ந ற்ற .  லெதா ற்சாைலகள் ந  அைடந்த 
நிைல ல் உள்ளன. (இக்.வ.);

   2. ேநாய் த யவற்றால் உட ல் ஏற்ப ம் நலக் ைற .

 debility of the body.

நீங்கள் உடல் ந ற்ற ேநரத் ல், அ கம் ேபச ேவண்டாம் (இக்.வ);.

     [ந  → ந  → ந .]

 ந  nalivu, ெப. (n.)

   நலக் ைற( );; want oi comfort, unhealthiness.

     [ந -ந ]

ந னம்

ந னம் naliṉam, ெப. (n.)

   1. தாமைரநீர;் lous water.

   2. ெவண்ணாைர; white stork.
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ந ங்

ந ங்  naluṅgu, ெப. (n.)

நலங்  (ெநல்ைல); பாரக்்க;see nalangu.

     [நல் → நலங்  → ந ங் .]

 ந ங் 1 naluṅgudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   உடல் வ த் தல்; to strain oneself.

உடல் ந ங்கா  ேவைல ெசய்ய மா? உைட ந ங்காமல் ேவைல ெசய்பவ க் த்தான் ஊ யம் 
 (உ.வ.);.

     [ந  + ந ங் + ந ங் -.]

எ ரம்ைறவ வங்களில் இச ்ெசால்லாட்  வழக் ன் ள்ள .

 ந ங் 2 naluṅgudal,    5.ெச. . . (v.i)

   1. ெந ழ்தல்; to slip off.

     'கைலகள் அ ழ்ந்த ழந்  ந ங்க" (கனம் ட் ைணயர.்107);

   2. ெம தல்; to become lean.

     "உடல் ந ங்க உள்ள ம் ந ங் ம்" (இ.வ..);.

   3. ந றதல்; to be distressed.

     'வ ற் ந்த காலம் ந ங்காமல் ேநாக் னவள்" ( வ்.ெபரியாழ். 3:28, வ்யா, பக்.552);.

     [நலங்  → ந ங் -]

நவ்வங்கம்

 
 நவ்வங்கம் navvaṅgam, ெப. (n.)

ெவள்வங்கம்:

 white lead.

     [நவ்  .+ அங்கம்.]

நவ்வல்

 
 நவ்வல் navval, ெப. (n.)

   இனிப் நாவல்; sweet jaumoon.

     '[நாவல் → நவ்வல்.]

நவ்வல் ன்

 
 நவ்வல் ன் navvalpisiṉ, ெப. (n.)

   நாவல் மரத் ப் ன்; gum of jaumoon tree.

     [நாவல் +  ன்.]

நவ்வார்

 
 நவ்வார ்navvār, ெப. (n.)

   பைகவர ்(கயாகரம்);; enemies. foes.

     [நவ் +ஆர.்]
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நவ்

நவ் 1 navvi, ெப. (n.)

   1. ெபண்மான் (ெதால். ெபா ள். 612);; female deer, hind.

   2. மான் ட் ; young of a deer.

     " தைல நவ் ப் ெப ங்கண் மாப் ைண" ( றநா:2);.

   3. இளைம ( டா.);; youth, tender age.

   4. அழ  ( டா);; beauty, handsomeness.

     "நவ் த் ேதாைகயா" (கம்பரா. மாரீச.14);.

   5. அத்தநாள் ( டா.);; the 13" nakşatra, part of corvus.

     [ ங்  → நவ்  → நவ் . ] (ேவ.க.3.5);

 நவ் 2 navvi, ெப. (n.)

   மரக்கலம்;  navy boat vessel, ship.

     " நவ் தத் பாெயா  ேவைல ற் ரி ம் பண் ன" (கம்பரா. பைடத்த 47);.

     [நவ்  → நவ் .]

நவ்

நவ் 1 navvudal,    5.ெச. ன்றா  (v.t.)

   1.  ம் நம் தல் ; to trust unreservedly. 

அவைன ஏன் நவ் க் ெகாண் க் றாய்?

   2. ஆைசேயா  எ ரப்ாரத்் த்தல்; to expect eagerly.

     "உனக்  வர ேவண் ய பணத்ைத இப்ெபா  நவ் த்தலாற் பயனில்ைல".

     [நம்  → நவ் -.]

 நவ் 2 navvu, ெப. (n.)

நவ்  பாரக்்க;see navvi2.

     'அவனி பவ்வ  நவ்ெவனத ்தைல ந ங்கேவ' (பாரத இரா. 60);.

   2. ஆ :

 sheep.

     [நவ்  → நவ் ]

நவ் சவ்

 
 நவ் சவ்  navvusavvu, ெப. (n.)

   நலம்ெபாலம் ( ன்,);; good and evil, profit and loss.

     [நவ்  → சவ் ]

நவ் தம்

 
 நவ் தம் navvūkidam, ெப. (n.)

   வரிக் கற்றாைழ; striped aloe.

நவட் -தல்

நவட் -தல் navaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

நகட் -தல் பாரக்்க;see nagattu.

     [நகட்  → நவட் -.]
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நவமா கம்

 
 நவமா கம் navamāligam, ெப. (n.)

   இரடை்டமல் ைக; jasminum sambag.

 நவமா கம் navamāligam, ெப.(n.)

   இரடை்ட மல் ைக; jasminum sambac (double flowered);. (சா.அக.);

நவைம

நவைம navamai, ெப. (n.)

    ற்றம்; defect fault.

     "நவைமநீங் ய நற்றவன்" (கம்பரா.அகத்.31);

     [நைவ → நவைம.]

 நவைம navamai, ெப.(n.)

    ற்றம்; defect, fault.

     "நவைம நீங் ய நற்றவன்" (கம்பரா. அகத். 31);.

நவரப் ஞ்ைச

 
 நவரப் ஞ்ைச navarappuñjai, ெப. (n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy (a.);

நவரம்பழம்

நவரம்பழம் navarambaḻm, ெப. (n.)

   ஒ வைக வாைழப்பழம்; a kind of plantain (G.Sm.D.i.i, 213);.

நவைர' 20

-
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நவைர

நவைர navarai, ெப. (n.)

   90 நாளில் ப ரா ம் GIF su:

 paddy maturing in 90 days.

   2.5Gsä(5(56061; black paddy possessing medical virtues.

     [நவல்- நவர-் நவைர.]

 நவைர navarai, ெப. (n.)

   ஐந்  ரல நீலத் ற் ைறயா  வளரவ் ம், ெசந்நிற ைடய மான கடல் ன்வைக; red mullet, reddish 
chestnut in colour, attaining at least 5 inch in length. Uponcoides sulphurens.

நவைர வைககளாகச ்சம்ப வம் ம த் வ அகர த  வ :

   1. கல்நவைர.

   2. ேபய்நவைர,

   3. ப நவைர.

   4. ெசந்நவைர.

 நவைர navarai, ெப. (n.)

    காய் வாைழ Susmão (L5Tiā5.729);; a kind of plantain.

     'நவைர வாைழப் பழத்தான் ம " (பதாரத்்த765);.

     [நவல் - நவல் - நவர-் நவைர.][ேவ.க.3-5]

நவைரவாைழ

 
 நவைரவாைழ navaraivāḻai, ெப. (n.)

   மகரவாழ; species of plantain.

நவற் ப்

 
 நவற் ப்  navaṟkuppu, ெப. (n.)

   ெவ ப் ; nitre.

     [நவல் +  ப் ]

நவனாகம்

 
 நவனாகம் navaṉākam, ெப. (n.)

   ஒமம்; bishop's weed.

     [நவன்+நாகம்.]

 நவனாகம் navaṉākam, ெப.(n.)

   ஒமம்; bishop's weed-carum ajwaun;

 sison - sison ammi. (சா.அக.);
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நவாசச்சாரம்

 
 நவாசச்சாரம் navāccacāram, ெப. (n.)

ம ந் க் ப் பயன்ப ம் உப் :

 ammoni-chloridum.

நவாட் ச ்ச க்கைர

 
 நவாட் ச ்ச க்கைர navāṭṭuccarukkarai, ெப. (n.)

ராசச் க்கைர (இ.வ.);.

 fine, white Cane Sugar.

     [நகட்  → நவட்  → நவாட்  + சரக்கைர.]

நவாடா

 
 நவாடா navāṭā, ெப. (n.)

ேதாணி ( ன்.);:

 boat, dhoney.

ெத. வாடா,

     [நா  → நவா → நவாடா.]

 நவாடா navāṭā, ெப.(n.)

   ேதாணி ( ன்.);; boat, dhoney.

     [Skt. nava]

நவாத்

 
 நவாத்  navāttu, ெப. (n.)

   மணற்ச க்கைர; aska Sugar.

     [நவாட்  → நவாத் .]

 நவாத்  navāttu, ெப.(n.)

   மணற் சரக்்கைர; aska sugar. (சா.அக.);

நவா

 
 நவா  navātu, ெப. (n.)

   ெவண்ைமயான ச க்கைரவைக (இ.வ.);; a kind of white Sugar.

 நவா  navātu, ெப.(n.)

   ெவண்ைமயான ச க்கைரவைக (ெவண் ச க்கைர); (இ.வ.);; a kind of white sugar.

     [T. {} → த.நவா ]

நவான்னம்

 
 நவான்னம் navāṉṉam, ெப. (n.)

    ேசா ; hot cooked rice.

1752

www.valluvarvallalarvattam.com 12834 of 19068.



ந

ந 1 navittal,    4.ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ந ழ் ( டா.); பாரக்்க: see navil.

   2. அ த்தல்; baking.

     [ந  → ந  → ந -.]

ந  = அ . ந த்தல் → ந த்தல்.

 ந 2 navittal,    4.ெச. ன்றா  (v.t.)

   அ த்தல்; to extinguish.

     [ந  → ந -.]

 ந  navi, ெப. (n.)

ந யம் பாரக்்க;see naviyam.

     'எரிபத்தர ் க்  ந யம்' ( வா . 405);.

ந யம்

ந யம் naviyam, ெப. (n.)

ேகாடரி: 

 axe.

     "வ ந ல் ந யம் பாய்த ன்" ( றநா. 25);.

     [ந  → ந  → ந யம்.]

ெவட்  அ க் ம் ேகாடரி.

ந ரம்

ந ரம் naviram, ெப. (n.)

   1. ஆண்ம ர ்( வா);,

 man stuft of hair.

   2. உச்  ( வா,);; crown of the head.

   3. 55050 (56m);, 

 head.

   4. ம ல் ( ங்.);:

 peacock.

   5. மைல ( வா.);.

 mountain.

   6. மைலப கடாங் ெகாண்ட

 shots"Too Liu unsmou, 

 a mountain belonging to Nannan the hero of malaipadukadam.

     "கைழவளர ்ந ரத் " (மைலப . 574);.

   7.ந ர ்(அகநி); பாரக்்க: see navir,

   8. வாள் (olsâr);; sword.

   9. Loissoud (?lrål);; inferiority. O3SeneSS. - -
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ந ரல்

ந ரல் naviral, ெப. n.

மரவைக.

 a kind of tree.

நாரின் ங்ைக ந ரல்" (அகநா. 1);.

ந ெர சங்

 
 ந ெர சங்  navireḻusaṅgu, ெப. n.

 Uploafilg;

 four spined monetia.

     [ந ர ்+ எ  சங் .]

ந ல்' -தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

ந '-தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

ந ழ்-த்தல்

ந ழ்-த்தல் naviḻttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ த்தல் (ச .);; to extinguish.

     " கட்ேபய்,  ேநாக் ச ் டைல ந ழ்த் " (ப ெனா. காைர.  த்த 2);.

     [ந  → ந ழ்-.]

ந ற் -தல்

ந ற் -தல் naviṟṟudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெசால் தல் (யாழ்.அக.);; to say, Speak utter.

   2. ஆராய்தல்; to investigate.

     "எண்ணி ற் ஞ் றப் ைன" (பரிபா.3:80);.

   3. அ காரத்ேதா ைரத்தல் (ச .);; to declare with authority.

     [ந ல → ந ற் -.]

இ  ற ைன வ வம்.

ந ன்ேறார்க் னிைம

ந ன்ேறாரக்் னிைம naviṉṟōrkkiṉimai, ெப. (n.)

   ப ல்ேவாரக்்  இன்பந் த வதா ய ஒ வைக லழ  (நன். 13);; Sweet diction one of ten nul-alagu.

     [ந ன்ேறாரக்் + இனிைம.]

ந -தல்

ந -தல் navudal,    4 ெச. . . (n.)

   1. ெந ழ்தல் (யாழ்ப்.);; to be come soft to be saddened by boiling;

 to be weary as the limbs by labour.

   2. unë, filů Guirgidu; to rot, decay, as clothes, books, wood.

     [ந  → ந  → ந -.]
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ந

 
 ந  navu, ெப. (n.)

   ெகாத் மல் ; corander.

     [நவ் +ந .]

ந க்கர்

 
 ந க்கர ்navukkar, ெப. (n.)

ேவைலயாள்:

 Servant.

ந கா

 
 ந கா navukā, ெப. (n.)

ந  பாரக்்க;see navugu.

     [ந  → ந கா.]

ந

 
 ந  navugu, ெப. (n.)

க :

 edpre plant.

ம வ, ைகயாந்த

     [ந  → ந .]

ந ட் -தல்

ந ட் -தல் navuṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

நவட் -தல் [இ.வ.] பாரக்்க;see navattu.

     [நகட்  → நவட்  → ந ட் -.]

ந ரி

ந ரி navuri, ெப. (n.)

நமரி பாரக்்க: see namari.

     " ண் ம ந ரிகாளம்"  ற்றா. தல. 14, 15)

 a kind of trumpet.

க. ந ரி.

     [ந  +ந ரி.]

ந ரியம்

 
 ந ரியம் navūriyam, ெப. (n.)

    வப் ச ் ற்றகத் ; red variety of Sesban.

     [ந  → ந ரியம்.]
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நைவ'-த்தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

நைவ

நைவ2 navai, ெப. (n.)

   1.  ற்றம்; fault.

   2.  ைம; evi.

     "அ நைவயாற் தல்" (நால ,295);.

   3. இ ; disgrace.

   4. தண்டைன; punishment.

     "ெப ம்ெபயர ்மன்னனிற் ெப நைவப்பட் ர"் ( லப்.16:17);.

     [ந  → நைவ.]

ந க்கம்

ந க்கம் naḻukkam, ெப. (n.)

   1. உழ  பைடசச்ால் த யவற் ல், ஆழ ன்ைம (யாழ்ப்.);; shallowness, as of a dent, an impression, a 
furrow.

   2. ம ங்கல்; bluntness, as of a point.

     [ந ங்  → ந க் - → ந க்கம்.]

ந க்

ந க் 1 naḻukkudal,    5 ெச. ன்றா. . (v.t.)

   1. வ த் தல்; to torture, distress.

     " ந க்  ேகார நர  ல த் னார"் ( ற்றா. தல. க ற்சன. 66);.

   2. அரி ைய ஒன் ரண்டாகக் த் தல்  (யாழ்ப்.);; to pound coarsely, as paddy.

   3. ம ங்கசெ்சய்தல் (யாழ்ப்.);; to blunt level.

   4.  தல் (யாழ்ப்);; to make a shallow furrow, dent or impression.

   5. தந் ரமாய் ட் ல தல்; to evade, to slip away.

     [ந ங்  → ந க் -.]

 ந க் 2 naḻukkudal,    5 ெச. . . (n.)

     தாக மலம் ேபாதல்; to pass in stools, little by little.

என் ழந்ைதக்  மலம்  ந க் ப் ேபா  (இ.வ.);

     [ந ங்  → ந க் -]

ந ங் -தல்

ந ங் -தல் naḻuṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.ம ங் தல் (யாழ்ப்.);; to become blunted, as a point to be dull. 

   2.  றப்ெப தல்; to be ploughed with shallow furrows to be written or engraven with a faint impression.

   3. வ தல்; to slip.

     [ந  → ந ங் -.]
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ந ந -த்தல்

ந ந -த்தல் naḻunaḻuttal,    4 ெச. . . (n.)

    ெகாடா  ேப தல்; to speak evasively to shuttle.

ேப வைததெ்தளிவாய்ப் ேப , ந ந த்தலாகப் ேபசாேத. (உ.வ.);.

     [ந  → ந  → ந ந -.]

ந ப் -தல்

ந ப் -தல் naḻuppudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. மயங்கச ்ெசய்தல்; to fascinate.

     "நன்ெகா  மனம  ம ட ந ப்  நஞ்ெசன கள்" ( ப் . 5.);.

   2. ேவைல ெசய்ய ம தல்; to shrink from, Shirk, as one's dսty.

     [ந  → ந ப் -.]

ந வ

 
 ந வ  naḻuvamudu, ெப. (n.)

ழ் (யாழ்.அக.);,

 rice-gruel.

     [ந வல்+அ .]

ந வல்

ந வல் naḻuval, ெப. (n.)

   1.  ெகாட  ேப ைக; evading.

   2. மைறந்  ெசல் ைக; skulking. 

ட்டத் ந்  ந வப் பாரக்் றாள்.(உ.வ.);.

   3.  ய பண் ( வாலவா. 57, 14, அ ம்);; a defective note (mus);.

     [ந  + ந வல்.]

 ந வல் naḻuval, ெப. (n.)

கண்ணில் படாமல், ஏமாற்  ந ம் ெசயல்

 giving the slip, playing truant.

     [ந +அல்]

ந வன்

 
 ந வன் naḻuvaṉ, ெப. (n.)

நளவன்  (யாழ்.அக); பாரக்்க;see nasavan.

     [ந வல் → ந வன்.]

ந

 
 ந  naḻuvi, ெப. (n.)

    ெகாடாதவன் (umjū);; one who shuffles or gives indirect answers, slippery person.

     [ந  → ந .]
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ந -தல்

ந -தல் naḻuvudal,    5 ெச.. (n.)

   1. வ தல்:

 to slip, as a garment.

   2.தந் ரமாய்; to steal or skulk away, escape.

     "என்னல ேமெகாண்  ந னரக்ாண்" (அ ட்பா. iii இன். 5);.

   3.   ெதாடா  ேப தல்; to evade, shift, shuffle, give an indirect answer.

     [ந  + ந -.]

தல் ற் தெ்தா ற்ெபயர.்

ந சாதம்

 
 ந சாதம் naḻuvucātam, ெப. (n.)

ந வ  [யாழ்.அக] பாரக்்க;see maப-y-amudu.
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நள்

நள்1 naḷḷudalnaṭṭal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேசரத்ல், அைடதல்; to approach, join, associate with.

     "உயரந்்ேதார ்தைம நள்ளி" ( வாைனக் ேகாசெ்சங். 25);.

   2. நட் க்ெகாள்ளதல்; to contract friendship befriend.

உ னட்ட ெனா உ ெமாப் லார ்ேகண்ைம"( றள்,812);.

   3.  ம் தல்; to like accept.

     "நள்ளா ந்த நானிலம்"(கம்பரா. ைகேக . 26.);.

   4. ெச தல்; to dense.

     "நள்ளி ள் யாமத் " ( லப்.15:105);

     [நல் → நள் → நள் -.]

நள் தல் =  ம் தல். நட் க் ெகாள் தல் [ேவ.க.3-52]

 நள்2 naḷ, ெப. (n.)

   1. ந ; middle centre.

     "நள்ளிரா ம் நண்பக ம்" ( வ்.  வாய். 4:7:2);.

   2. உச் ப்ெபா  (யாழ்.அக.);.

 a mildday.

   3. இர  ( ங்.);

 night.

நள்ளிற் சா லன் பக ைடச ்சா லன்" (கம்பரா. இரணிய. 17);.

   4.  ேவாணம் ( வா.); பாரக்்க: see tiruvÖnam.

க. நள்.

     [ ள் →நள்.]

நள்=உள். ந . ஒ.ேநா. அக -உள்.

ந .

 நள்3 naḷ, ெப, (adj.)

   ெச ந்த; dense.

     "மைழ  நாட்டம் ைதத்தன்ன நள்ளி ள்" ( க்ேகா. 156);.

     [ ல் → நல் → நள்.]

நள்+நள்  = ெச . [ேவ.க.3-52]

நள்ளலர்

நள்ளலர ்naḷḷalar, ெப. (n.)

நள்ளர ்பாரக்்க;see nallar.

     "நள்ளலரக்் கடந்த ப்  னம் ைய" (கந்த .  ன்றாநா. பா ேகாப.  த். 165);.

     [நள்+அல்+அர ்→ நள்ளலர]்

ந ல்லாதவர,் ந நீங் யவர ்ஒ பாற்ேகா , மற்ெறா வரக்்  ைமெசய்பவர ்ந நிைலைம 
நீங் யவர.்
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நள்ளதார்

நள்ளதார ்naḷḷatār, ெப. (n.)

நள்ளார ்பாரக்்க;see nallar.

     "தந்நள்ளாதாரி ல்லத் " (நால , 207);.

     [நள் + ஆ → நள்ள → நள்ளார ்→ நள்ளாதார.்]

நள்ளார ்= பைகவர.்

     'ஆ'= எ ரம்ைற இைடநிைல. நட் த்தன்ைம இல்லாதவர.்

நள்ளார்

நள்ளார ்naḷḷār, ெப. (n.)

   பைகவர ்( டா);; enemies toes.

     "நள்ளார ்ெப ம்பைட" (கம்பரா. அ காயன், 219);.

     [நள் → நள்ளார.் ேவ.க.3-52).]

மனத்தால் ெபா ந்தாதவர.் ஒ.ேநா.நண்ணார.்

நள்ளிைட

நள்ளிைட naḷḷiḍai, ெப. (n.)

   ந டம்; middle place, central position.

     "நள்ளிைடச ் வ ர ந  மன்னைத" ( காளத் :  லந் . 13);.

     [ ள் → நள் இைட → நள்ளிைட.]

நள்ளி=ந டம் (ேவ.க. 3.13);

நள்ளிர

 
 நள்ளிர  naḷḷiravu, ெப. (n.)

   ந  இர ; midnight.

     [நள்+இர  → நள்ளிர .]

நள் → ந ப்ெபா ளில் வந்த .

இ ள் ெச ந்த ந இர  ேநரம். இராக்காலத் ல் - அதனின் ந ப்ப  ேநரமா ய, நள்ளிர . நள் 
என் ம் ஓைச இைட ன்  ஒ க் ம் இர , நள்ளிர .

நள்ளி ணா

நள்ளி ணா  naḷḷiruṇāṟi, ெப. (n.)

   இ வாட் ; tuscan jasmine.

     "நரந்த நாக நள்ளி ணா "( ஞ் ப். 94);.

     [நள்+இ ள்+நா ]

ந இர ல் மணம் ம். மல் ைக மலர.்

நள்ளி ள்

நள்ளி ள் naḷḷiruḷ, ெப. (n.)

   ெச ந்த ள்; intense darkness.

     "நள்ளி ள் யாமத் " ( லப். 15:105);.

     [நள்+இ ள்.]

நள் = ெபா ந்தற்ெபா ளில் வந்த .

இ ள் ெபா ந் ய நள்ளிர  ேநரம். நன்  அடரந்்  ெச ந்த இ ள், நள்ளி ள் ஆ ம்.

1760

www.valluvarvallalarvattam.com 12842 of 19068.



நள்

நள்  naḷḷu, ெப. (n.)

   1. நள்,  பாரக்்க( ன்);: see na.

   2. ம ங்   (யாழ்.அக.);; side.

     [நள் → நள் .]

நள் நர்

நள் நர ்naḷḷunar, ெப. (n.)

நண்பர ்( வா.);:

 friends, associates, adherents.

     [நள் → நள்  → நள் நர]்

நள் தல்=நட் செ்சய்தல் [ேவ.க.3-52].

நள்ெளனல்

நள்ெளனல் naḷḷeṉal, ெப. (n.)

   ஓர ்இைசக் ப் ; onom expr. signifying a kind of subdued noise.

     "நள்ெளன் மாைல பண்ணி" ( றநா. 149);.

     [நள்+ எனல்.]

     'நள்'= ஒ க் ப் செ்சால்.

பறைவக ம்,  லங் க ம், மாந்த ம்,  ற ற ம் ெவளிப்ப த் ம் ெதாடேராைச அடங் ய ன் , 
ெவளிப்ப ம் இைசக் ப் . (எ. .);

     'ஒ ய ந்  அடங்  யாமம் நள்ெளன (நற்.303:1);.

     "நள்ெளன் யாமத் " ( ந்.160:4);.

நள்ெளன் ம் ஒ க் ப்  கழக லக் யத் ல், ெந நல்;186, நற்.22:11, 333:12; ந்ெதாைக 

நள

நள naḷa, ெப. (n.)

   த ழ்ஆண்  என்பதாக வழங் ம். அ பத ள் ஐம்பதாமாண் ; the 50th year of the jupiter cycle.

     [நள் → நள.]

நளகம்

நளகம் naḷagam, ெப. (n.)

   கா ன் உட் றத் ள்ள எ ம்  ; the large bone of the lower leg.

   2.  ன் காெல ம் ; the skin bone.

   3.  ழாையப் ேபான்ற உ ப் ; a tubular organ of the body.

   4. நீண்ட எ ம் :

 long bone of the body.

     [நள →  நளகம்.]

நள

 
 நள  naḷagi, ெப. (n.)

   தாமைர; lotus flower.

     [நள → நள .]

நள கா

 
 நள கா naḷagugā, ெப. (n.)

    னிக்ெகாத்த வைர; a kind of Custer beans.

     [நள  → நள கா.]
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நள கமஞ்சரி

 
 நள கமஞ்சரி naḷasigamañsari, ெப. (n.)

    ள ; holy basil.

     [நள + மஞ்சரி.]

நளத்தம்

 
 நளத்தம் naḷattam, ெப. (n.)

சடாமாஞ்  [மைல] பாரக்்க;see šada - māñji.

     [நள +நளத்தம்.]

நளத்

 
 நளத்  naḷatti, ெப. (n.)

   நளவரினப் ெபண் (யாழ்.அக.);; a woman of the nalavar caste.

     [நளத்  → நளத் .]

நளப்பன்

 
 நளப்பன் naḷappaṉ, ெப. (n.)

   ெவட்பாைல; dyer's oleander, (blue dying rose bay);.

     [நளப்  → நளப்பன்.]

நளபன்

 
 நளபன் naḷabaṉ, ெப. (n.)

   சணல் (சா.அக.); ; hemp.

நளபாகம்

நளபாகம் naḷapākam, ெப. (n.)

   1. நளன் சைமத்த  ேபான்ற ேமன்ைமயான உண :

 excellent cooking as that of Nalan.

   2. நன்றாய்ச ்சைமத்த உண ; food cooked excellently.

     [நளம் + பாகம்.]

நன்  பக் வப்ப த் , உண்பதற்  ஏற்றவண்ணம் சைமத்த உண .
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நளம்

நளம்1 naḷam, ெப. (n.)

. நளவ இனம் (யாழ்ப்.);

 a caste in Jaffna.

     [நள+நளம்.]

 நளம் naḷam, ெப. (n.)

   அகலம் (ச .);; width, breadth, extent.

     [நள் → நளி+நளம்.]

நள் = ந ப்பரப் ன் அகலம்.

நளம் எ ஞ்ெசால் ெபா ந் தற் க த் னின்ற ைளத்தெசால். [ேவக3-52]

 நளம் naḷam, ெப. (n.)

தாமைர (மைல); பாரக்்க;see tāmarai.

     [நளினம் → நளம்.]

 நளம்4 naḷam, ெப. (n.)

    ப்ப  இரண்  ற்ப ல்களிெலான் ; name of treatise on architecture, one of the 32 sirpanul.

     [நள → நளம்.]

 நளம்5 naḷam, ெப. (n.)

   1. தாமைர; lotus.

   2. ஒர ் ; a kind of herbal.

     [நளி → நளம்.]

நளம்பள்

 
 நளம்பள்  naḷambaḷḷu, ெப. (n.)

   நளவ ம் பள்ள மா ய இனம்; the nalavar and the pallar Castes.

     [நளம் + பள் .]

நள ன்

 
 நள ன் naḷamīṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைக ன்; a kind of fish.

     [நள+ ன்.]

நளவன்

 
 நளவன் naḷavaṉ, ெப. (n.)

   கள்ளிறக் ம் இனத்தவர ்(யாழ்ப்.);; a person of the caste of toddy-drawers.
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நளெவண்பா

 
 நளெவண்பா naḷaveṇpā, ெப. (n.)

   ஒ  ெசய் ள் ல்; a poetic verse, in venbā metre.

இந் ல், நளன் என்ற மன்னன் தாட்டத ் னால் அைடந்த நிைலைய, ெவண்பாச ்ெசய் டக்ளில், 
ளக்  ற .

மகாபாரதத் ள்ள,'நேளாபாக் யானம்' என்ற ப ையத் த , எ தப்பட்ட . இதைன 
இயற் யவர,்  கேழந் ப் லவர ்ஆவார.்

நளல்

 
 நளல் naḷal, ெப. (n.)

   நண் ; crab.

     [நள்ளல் → நளல்.]

வைளக் ள் ெபா ந் க் டத்தலால் வந்தெபயர.்

நளன்

நளன்1 naḷaṉ, ெப. (n.)

   1. நிடதநாட்டரச ம் ைநடதத் ன் பாட் ைடத ்தைலவ மான மாமன்னன்; a famous emperor of NiSadha, 
hero of the Nidatam.

   2. இராம ைடய ரங் ப்பைடத ்தைலவன்- ரன்; a monkey belonging to Rāmās hosts, said to have built the 
Adam's Bridge for Rama and his army to cross over to ceylon.

     "நளன் வ ெகன்றனன் க க்  நாயகன்" (கம்பரா. ேச ப். 1.);.

   3.  தல்வள்ளல் க ெளா வன்; name of a liberal chief one of seven mudal-vallalgal.

     [நளம் → நளன்.]

 நளன்2 naḷaṉ, ெப. (n.)
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நளி

நளி1 naḷidal,    2 ெச. . . (v.i)

   1. ெச தல்; to be close together, crowded.

வழங்காச ்ெசப்பந் ணி ன்" (மைலப . 197);.

   2. பரத்தல்; to be vast in extent soflig.

கட ட ் ைர ேபால்" (களவ . 18);.

   3. ஒத்தல் (ெதால். ெபா ள். 29);; to resemble.

     [ ல்6 → நல் → நள்  → நளி →

     ' ல்6' ெபா ந் தற் க த் னின்  ைளத்த ெசால். ஒத்தெபா ள் ெபா ந் ம். ெபா ந் ய ெபா ள் 
பரந்  றக் த் தன்ைமத் . [ேவ.க.3-52].

 நளி2 naḷi, ெப. (n.)

   க ங் ளிர ்அல்ல  ந ங்  ளிர;் chillness.

     [நள்+நளி.]

இர ன் ந ப்ப  ளிர் க்க . க ங் ளிரால், ந ங்கசெ்சய் ம் ந இர .

 நளி3 naḷi, ெப. (n.)

   1. ெச ; closeness density.

     "நளிெயன் ள  ெச  மா ம்" (ெதால், ெசால். 323);.

   2. ெப ைம; greatness, vastness.

     "நளி ம் ெப ைம" (ெதால். ெசால். 320);.

   3. அகலம்  (ச );; width, breadth, extent.

     "நளிகடற் றண்ேசரப்்ப" (நால , 166);.

   4.  ட்டம்  ( ங்.);; crowd, multitude.

   5. ெச க் ; conceit vanity.

     " ந்த ரி நளி நீக்ெகன்றான்" (ேச . அகத். 3);.

   6. தண்ைம; உைற ளிரச்் : 

 coldness frigidity,

     "மரம் றங் ய நளிச் லம் ல்" ( றநா. 136);.

   7. ெவள்ைளச ்சாரைண (ைதலவ. ைதல,); பாரக்்க ;see vellaiccāranaj white trian thema.

   8. நளினம் 2, 3, 4 பாரக்்க;see nalenam 2, 3, 4,

     'அவன் எப்ேபா ம் நளிேப க் ெகாண் ப்பான் (நாஞ்);.

     [நல் → நள்  → நளி (ேவ.க.3:52);]

 நளி4 naḷi, ெப.(n)

   ேதள் ( ங்.);; scorpion.

     [நள் → நளி.]

ெச ந்த நஞ் ைனக் ெகா க் ல் ெகாண்ட
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நளிைக

நளிைக naḷigai, ெப. (n.)

   1. ஒ வைகக் ழல்; a kind of syringe. 

   2. ங் ற் ழாய்; bamboo pipe.

     [ ல் → நள் → நளி → நளிைக.]

     [நள் →   ள் → நாளம் = உட் ைள, உட் ைளப்ெபா ள். அரி  அல்ல  ெநல்லளக் ம் ப  
தன் தல் ங் ற் ழாயாேலேய அைமந்த .

     "உட் ைளப் ெபா ைளத் ேதாற் க் ஞ் ெசாற் கைனத் ம் ல்" என் ம் ைளத்தற் க த் ல் 

நளிநீ கம்

 
 நளிநீ கம் naḷinīrugam, ெப. (n.)

   தாமைரத ்தண் ; lotus stalk.

     [நளி+ நீ கம்.]

நளிப்

நளிப்  naḷippu, ெப. (n.)

   ெச ; closeness overcrowdedness.

     "பழந் ங்  நளிப் ல்" (அகநா. 18:15);.

     [ ல்6 → நல் → நள் → நளி → நளிப் . (ேவ.க 3: 52 );

நளிய

நளிய naḷiya, இைட (part)

   ஒர ்உவம உ  (ெதால். ெபா ள். 1237);; a particle of comparison.

     [நளி → நளிய. ]

உவம உ கள் நான் வைகப்ப ம். அவற் ள். 'நளிய' எ ம் உவம உ  உ வகம் வைகையச ்
சாரந்்த

     "ேபால ம ப்ப ஒப்பக் காய்த்த ேநர யரப்்ப நளிய நந்த என்  ஒத் வ  ள  உ ன் உவமம்" 
(ெதால். ெபா ள். 1237);.

1766

www.valluvarvallalarvattam.com 12848 of 19068.



நளிர்

நளிர1் naḷirtal,    4 ெச.  (n.)

   1.  ளிரத்ல்:

 to be cool.

     "நளிரந்்த ல னயாசலன்" ( வ். ெபரியாழ். 4:4:8);.

   2. ந ங் தல்; to shake tremble.

     [நள் → நளி → நளிர-் ]

 நளிர2் naḷir, ெப. (n.)

   1,  ளிர;் cold.

   2. நண்  ( டா.);; lobster.

     [நள் → நளி → நளிர.்]

ளிரந்்த இடத் ல் வா ம் நண் ,  ளிரை்மப் ெபா ைளக் த்த .

 நளிர3் naḷir, ெப. (n.)

   1.  ளிரச்்  ( ங்);; cold frigidity, coldness.

     "நளரிளந் ங்கள் ங் ேகாலமார ்சைட னாேன" (ேதவா. 231: 4);.

   2. காய்சச்ல்,  ளிரக்ாலம்; ague, shivering fits, malaria.

   3. பைக (யாழ்.அக.);; enmity.

ம. நளிர.்

     [நள் → நளி → நளிர ்]

     "நள் எ ம் ெச தற் க த் ேவர,் ெச ந்த ளிரை்மையக் த் ச ்ெசய் டக்ளில் க ங் ளிர,் 
க ங்காய்சச்ல், க ம்பைக தலான ெச தல் ெபா ண்ைம ல் நளிர ்இடம் ெபற் ள்ள , அ க.

நளிர்காய்சச்ல்

நளிரக்ாய்சச்ல் naḷirkāyccal, ெப. (n.)

    ளிர ்காய்சச்ல்; Shivering fever, ague.

     [நளி2 → நளிர+்காய்சச்ல்.]

நன்  ெச ந்த காய்சச்ல் என் ம் ெபா ளில் வந் ள்ள .

நளிர் ளிர்

நளிர் ளிர ்naḷirkuḷir, ெப. (n.)

   ந ங் ம் ளிர ்; shivering cold.

     [நளி2 → நளிர ்+  ளிர]்

நளிர் ரம்

 
 நளிர் ரம் naḷircuram,     ளிரக்ாய்சச்ல்; shivering fever.

     [நள் → நளி → நளிர+் ரம்,]

நளிர்மண்

 
 நளிரம்ண் naḷirmaṇ, ெப. (n.)

   ெசம்மண்; red ochre.

     [நள் → நளி=நளி: ெச , நளி' → நளிர'் + மண்.]
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நளிர் -த்தல்

நளிர் -த்தல் naḷirvittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ந ங்கச ்ெசய்தல்; to cause to tremble.

     "நைவைய நளிர் ப்பான் றன்ைன" ( வ். இயற். ெபரிய வந்: 43);.

     [நளி → நளிர ்→  ளிர ்நளிர ்→ நளிர் நளிர் த்தல் =  ளிர் த்தல்.]

நளி டம்

 
 நளி டம் naḷiviḍam, ெப. (n.)

   ேதளின் நஞ் ; poison from scorpion sting.

     [நளி+ ஷம் +skt: டம்.]

நளி

நளி  naḷivu, ெப. (n.)

   ெச ; attachment. holding fast.

     "வளியா வ யா ர ்காவல் ெகாண்  நளிவாய்" (க த். 103);.

     [நள்' → நளி → நளி .] [ேவ.க.3-52]

நளினக்கைத

நளினக்கைத naḷiṉakkadai, ெப. (n.)

   1. நைகயாட் ம் ( கடப்); ேபச்  (யாழ்.அக);; jest, joke, fun,

   2. இசச்கப் ேபச்  (யாழ்.அக.);

 coaxing, flattering talk.

ம வ,  ரிப் க்கைத.

     [நள் → நளினம் + கைத.]

நளினக்காரன்

நளினக்காரன் naḷiṉakkāraṉ, ெப. (n.)

   1. நைகயாட் ப் (சா ரிய); ேபச் ள்ளவன் ( ன்.);; wag, witty, humorous man.

   2. ேகாமாளி; buffoon. 

   3. ஏளனஞ் ெசய்ேவான்; mocker, scoffer.

ம வ, ைநயாண் க்காரன்.

     [நளி → நளினம் + காரன்.]

றைம டன் ேப  அைனவைர ம் ம ழ் ப்பவன்.

நளினகங்ைக

 
 நளினகங்ைக naḷiṉagaṅgai, ெப. (n.)

    த் னி இனப்ெபண்; one of the four classes of Women divided accurding to lust.

     [நள் → நளி → நளிம் + கங்ைக]

நளினநா

 
 நளினநா  naḷiṉanāpi, ெப. (n.)

   தாமைர ேபான்ற ெகாப் ழ்; lotus shaped navel.

     [நளி → நளினம் +skt.நா ]
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நளினம்

நளினம் naḷiṉam, ெப. (n.)

   1. தாமைர ( டா.); பாரக்்க;see tamarai.

     "நாளங்ெகா ணளினப்பள்ளி" (கம்பரா.  ரப்்ப. 4);.

   2. தண்ணீர ்(யாழ்.அக); ; water.

   3. ந மணப் பண்டம்; a fragrant substance.

   4. பா ; moss.

த. நளினம்  → Skt. nalina.

     [நளி → நளினம் ]

 நளினம்2 naḷiṉam, ெப. (n.)

   1. நயசெ்சால்; pleasing attractive speech,

     "ப  மானவர ்ேபச னளினேம" (ேச .  நா. 115);.

   2. நைகயாட்  ஏளனம் ( ன்,);; pleasantry, jesting.

   3.  ரண்நைகச ் ைவ நிந்ைத ( ன்,);; irony, Satirical language.

   4. ஏளனம் ( ன்.);; buffoonery, mocking, scoffing, ridicule.

     [நளி → நளினம்.]

றரத்ம் உள்ளத்ைதக் ளிர் க் ம் ெபா ட் , ெச ந்த நைக ணர் டன் ெசால்ல ஈ தல் நனம் ஆ ம்.

 நளினம் naḷiṉam, ெப. (n.)

   ெகாப் ன் ழ், வல றம், ெதாங் ம் நிைல ல் அைமந் ள்ள, ஐந்  ரல நீள ள்ள ைப; a worm 
like diverticulum.

     [நளி → நளினம்.]

நளினமாதா

 
 நளினமாதா naḷiṉamātā, ெப. (n.)

   சடா மாஞ் ல்; a medicinal grass known as indian Spikenard.

     [நளி → நளினம் + skt மாதா.]

நளின ட்சம்

 
 நளின டச்ம் naḷiṉaviruṭcam, ெப. (n.)

    ண் னி மரம்;     [நளினம் + skt  டச்ம்.]

நளினேவ

 
 நளினேவ  naḷiṉavēti, ெப. (n.)

ெசம்மரம்: 

 red tree.

     [நளினம் + ேவ .]
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நளினாட்சமாைல

நளினாடச்மாைல naḷiṉāṭcamālai, ெப. (n.)

தாமைர மணிமாைல (நித் யா. 6.);:

 necklace of lotus seeds.

     [நளி → நளினா + Skt அடச்மாைல.]

நளினி

நளினி1 naḷiṉi, ெப. (n.)

   1. பாற்ேசாற் ; indian gutta percha - Dichopsis elliptica.

   2. ஒ  ந மணப் ெபா ள்; a fragrant substance.

   3. ேதங்காய்ப் பா னின்  தயாரிக் ம் ஒர ்வைகப் ேபாைதப் ெபா ள்; a fermented and intoxicating 
substance prepared from the milk extracted from the cocoanut.

   4. தாமைர; lotus.

   5. பத் னி இனத் ப்ெபண்; first of the four classes of women divided according to lust. -

     [நளி → நளினி.]

 நளினி2 naḷiṉi, ெப. (n.)

   1.  மகள் (உரி.நி.);; Thirumagal (lakŞhmi);.

   2. தாமைரத்தடாகம்( ங்.);; lotus tank.

   3. பண்வைக (அக.நி.);; a musical mode (mus.);

     [நளி → நளினி.]

நளினசீம்

 
 நளினீசம் naḷiṉīcam, ெப. (n.)

தாமைரமணி.

 lotus-bead.

நளினீ கம்

 
 நளினீ கம் naḷiṉīrugam, ெப. (n.)

தாமைரத ்தண்  (சங்.அக.);,

 lotus stalk.

நளிைன

 
 நளிைன naḷiṉai, ெப. (n.)

மகள் ( ன்.);:

 Tirumagal (lakshmi);.

ந

 
 ந  naḷu, ெப. (n.)

   அடை்ட; centripede.
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ந க்கல்

 
 ந க்கல் naḷukkal, ெப. (n.)

   ெநல் ன் இரண்டாங் த் ; second perinding of paddy.

அ க்கல் த் னாள், ந க்கல் த் வாள் (உ,வ.);.

ந க்

ந க் 1 naḷukkudal,    5. ெச. . .  (v.i)

ந க் தல்

 to shake, tremble.

     'காைல தல் உடம்  ந க் க் ெகாண்ேட க் ற . (நாஞ்);.

     [ந க்  → ந க் -.]

 ந க் 2 naḷukkudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

ந க் ,

   2. பாரக்்க;see nasukku- 2.

     [ந ங்  → ந க் -]

ந ங்

ந ங் 1 naḷuṅgu, ெப. (n.)

   1. அ ங்  பாரக்்க;see aurgu.

   2.  ளிஞ்சல்; bivalve, mussel.

     [ந  → ந ங் .]

 ந ங் 2 naḷuṅgu, ெப. (n.)

   ஒ  ெபரிய பல் ; a large lizard (த . ஆங், அக.);

     [ந  → ந ங் .]

ந த்ைத

 
 ந த்ைத naḷuttai, ெப. (n.)

பண்வைக ( ன்);,

 a kind of melody.

ந ெநா -த்தல்

ந ெநா -த்தல் naḷunoḷuttal,    4 ெச. . . (n.) 

   ெநாளெநாளத்தல்; to be soft and mashy.

     [ந  → ந  → நளி → ந . ெநா  →  ெநா  →  ெநாளி → ெநா -.]

ந ெநா  = கட் யான டப்ெபா ள் ைநந்  அல்ல  ம ந்  ழா தல்.

நற்கைடப்

 
 நற்கைடப்  naṟkaḍaippiḍi, ெப. (n.)

   ப தற்ற ந்தைன; pure thought. (சம. ெசா. அக);.

யாவ க் ம் நலேம நல் ம்.  தற்ற ந்தைன.
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நற்கணம்

நற்கணம்1 naṟkaṇam, ெப. (n.)

   ெசய் ளின் ெதாடக்கத் ல் வ மா  அைமத்தற் ரிய, நிலம், நீர,் ம , இயமானன் என்ற 
நான் கணம் ( ங்);; the four kinds of metrical feet with which a poem may auspiciously begin.

     [நல்கணம் → நற்கணம்.]

 நற்கணம்2 naṟkaṇam, ெப. (n.)

நற் ட்டம் வா ல ல் இ ப்பதாகக் றப்ப ம் ேதவரக்ள் (தக்கயாகப்.183, 2, உைர.);:

 hindu Gods numbering thirty three crores, good gang.

     [நல்1 + கணம்.]

நற்க

நற்க  naṟkadi, ெப. (n.)

    றக்க த ய நற்பத ; bliss, salvation.

     "இ  னற்க  ெசல் ம் ெப வ " (மணிேம. 12:59);.

     [நல் +skt க ]

நற்கந்தம்

 
 நற்கந்தம் naṟkandam, ெப. (n.)

   நல்லமணம்; fragrant smel.

     [நல் +sktகந்தம்.]

ைம பயக்காத ந மணம். எந்நிைல ம் எப்ேபாதம் நலேம நல் ம் ந மணம்.

நற்கரணா ெய ம்

 
 நற்கரணா ெய ம்  naṟkaraṇātiyelumbu, ெப. (n.)

   மாெர ம் ; breast bone, chest bone, Sternum.

     [நற்கரனா  + எ ம் .]

நற்க ைண

நற்க ைண naṟkaruṇai, ெப. (n.)

   இரா ண  ( த்.);; sacrament of the eucharist.

     [நல் +ski.க ைண.]

த் வேதவக் ேகா ல்களில் (ஆலயங்களில்);, இராப்ெபா  சமயெமய் ( ைன); வ பா  ந்த 
ன்  த ம் அ ண .

 நற்க ைண2 naṟkaruṇai, ெப. (n.)

   காறாக் க ைண;(சா.அக.);; elephant foot yam having no acrid taste.

ெதாண்ைட ல் கா தல் இல்லாத, க ைணக் ழங் .

நற்க ைணெகா -த்தல்

நற்க ைணெகா -த்தல் naṟgaruṇaigoḍuttal,    4 ெச. . . (n.)

    த் வ தைலைமப் ேபராயர,் அைவயா க்  நற்க ைண பண்ணி ைவத்தல்; to administer the 
sacrament.

     [நல் + skt க ைண + ெகா -]

 ஆண் க க் ன், ெமா  ெபயரக்்கப்பட்ட ைப ளில் க ைண தலான வடெசாற்கள் 
யாகப்ப வா  உள்ளன.
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நற்க ைணபரிமா -தல்

நற்க ைணபரிமா -தல் naṟkaruṇaibarimāṟudal,    4 ெச. . . (v.i.)

நற்க ைண ெகா - பாரக்்க;see nar-karunai-kodu.

     [நல் +skt க ைண + பரி+மா தல்.]

ைழெசய்தவர,் அத் தவற்ைறக் ங்கால், அ ணரே்வா  அ  மன்னிக்கப் பட்டதாகத் 
ெதரி த்தல்.

நற்கல்

 
 நற்கல் naṟkal, ெப.(n.)

   ஆட் க்கல்; grante stone mortar and pestle for grinding wet materials.

     [நல் + கல்.]

ைகைய ட உ க்க நற்கல் ல்  ெசய்யப்பட் க் ம், ஆட் க்கல்.

நற்கள்ளி

நற்கள்ளி naṟkaḷḷi, ெப. (n.)

   அ கண்ணி: (oft.g|5);; indian weeping plant.

     [நல் + கள்ளி]

அ கண்ணிசெ்ச ள் ன்  வைககள் உண்

   1. ெப ம் அ கண்ணி

   2.   அ கண்ணி

   3. நாட்  அ கண்ணி (சா.அக.);.

நற்கனிசச்ா

 
 நற்கனிசச்ா  naṟkaṉiccāṟu, ெப. (n.)

   இனிப் ப் பழத்ைதப் ந்த சா ; juice of sweet fruit.

     [நல் + கனி + சா .]

நற்காக

நற்காக naṟkāka, ெப. (n.)

    ற்றமற்ற ெபாற்கா ; pure gold coin, without any adulteration.

ற்றமற்ற அன்றா  நற்காக (S.I.Lvii.613.);.

     [நல் + கா .]

உைர ம் ைள ம் எைட ம் ைறயாத, ம ப் க்க ெபாற்காக. மக்களிைடேய ழக்கத் ள்ள 
மாற் க் ைறயாத ெபான்னில் ெசய்தகா .

நற்காட்

நற்காட்  naṟkāṭci, ெப. (n.)

   சமண சமயத் ன் ம்மணிக் ேகாட்பா க ள் ஒன் ; right understanding one of.

     "ம மாண்ட நற்காட்  வ நின்  தவந்தாங் ல்" ( ளா.  ற. 228);.

     [நல் + காட் .]

யமனம்,  யெமா ,  யெசயல் என்  சமணம் ய நற்காட் க் க த் கைள எட்டாக்  
ெபளத்தம் ப த்த . த ம் யற் ேய.

நற்காந்தபற்பமாக்

 
 நற்காந்தபற்பமாக்  naṟkāndabaṟbamākki, ெப. (n.)

   இ ெகாள்; four leaved Cassia (சா.அக.);.

ம வ, இ க்ெகாள், காட் க்ெகாள்

     [நல் + காந்தம் +skt பற்பம் + ஆக் ]
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நற்காமம்

நற்காமம் naṟkāmam, ெப. (n.)

   ஒத்தகாமம்; reciprocated mutual love.

     "ைகக் ைளக் ம் ெப ந் ைணக் ம் ெமய்ப்பாடாவதன்  நற்காமத் க் காகாெவன்ப  க த் " 
(ெதால். ெபா ள். 265 உைர);.

     [நல் + காமம்,]

ஒத்தகாமம் ஐந் ைண என்ப  ெதால்காப் ய வழக் .

நற்காரம்

 
 நற்காரம் naṟkāram, ெப. (n.)

   வழைல; efflorescent salt found on the soil of fullers earth.

     [நல்+ காரம்.]

நற்காலம்

நற்காலம் naṟkālam, ெப. (n.)

   1. நல்லகாலம் பாரக்்க;see nalla-kālam.

   2. வாணாள், நல் ழ் கரச்்  ேபான்றைவ ெப ங்காலம்,

 period of upward course in the evolution of the world.

     [நல் + காலம்.]

 நற்காலம்2 naṟkālam, ெப. (n.)

   ப வமைழ ெபாய்க்கா  ெபய்  ப ர் ைள ங் காலம்; if the monsoon rain falls timely, the crops grow rich in 
right time.

     "இரண்  நந்தா ளக்  எரிப்பதாக ம். நற்கால வற்கால ெமல்லாம்" (S.l.lviii.10);.

     [நல் + காலம்.]

நற் ர்த்

 
 நற் ரத்்  naṟārtti, ெப. (n.)

   ெப ம் கழ் ( ன்.);; fame, good report, good name.

     [நல் + Skt  ரத்் .]

ஒ.ேநா. ெமய்க் ரத்்  (கல்ெவட் );.

நற் ரர்

 
 நற் ரர ்naṟārar, ெப. (n.)

நக் ரர ்(சங்.அக);.பாரக்்க;see nakkirar.

     [நல் +  ரர.்]
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நற்

நற் 1 naṟku, ெப. (n.)

   நன்ைம; good.

     "பண் நற் க யாப் லம்ெபயர ் ர"் (மைலப , 392);.

     [நன் +   → நற் .]

வ த்தல் ரி .

வழக் ல் நன்(ைம); + ெகாைட= நற்ெகாைட என வழங்கா .  ைழயா , நன்ெகாைட என்  
மக்களிைடேய வழங் ற .

 நற் 2 naṟku,  .எ. (adv.)

   நன்றாக; well.

     "அ  நற்க ந்தைன யா ன்" ( றநா. 35);.

     [நன்  → நற்  ]

நற்

நற்  naṟkuḍi, ெப. (n.)

நற் லம்:

 good tamily. 

நற்  நாற்பத ்ெதண்ணா ரத்  வந்த டல் ழான்" (ேசக் ழார ்4:12);.

     [நல் +   → நற் .]

நற் ணம்

நற் ணம்1 naṟkuṇam, ெப. (n.)

   நல்ல பண் ; good habit.

     [நல் +  ணம்.]

ெமய் ைர, நற்ெசால், இனியைவ றல் பய ைடயன ெசாலல், இைவ வாய்ெமா  நலம்.

க்ேகா ல் வலம் வரல்,  ங்காெசல்லல்,  ைளயாட் , இைவ உட ன் நலம்.

அ ள் நிைன , அவா அ த்தல், தவப்பற்  இைவ ன் ம் மனத் ன் நற் ணம்.

நற் ணம்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

நற் ணி

நற் ணி naṟkuṇi, ெப. (n.)

   1. நல்ல ண ைடய ெபா ள்; drug with good porperties.

   2. காக்ைக; Crow.

     [நல் +  ணம் →  ணி]

உயர் ைனையக் ப்ப ேபால் ேதான் ம், உண ட்டால் காக்ைக பத் க்காக்ைகையக் கைரந்  
அைழத் ண்ப ம், ஒ  காக்ைக இறந்  ன்,  காக்ைககள் வ ம்,

இதற்  எ த் க்காட் .

நற் லம்

நற் லம் naṟkulam, ெப. (n.)

   உயரந்்த ;  good or respectable family.

     "நீ த் ர நற் லஞ் ெசய் தவத் னால்" (ெபரிய . இைளயான். 1);.

     [நல் +  லம் → நற் லம்.]
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நற் லேம

 
 நற் லேம  naṟkulamēru, ெப. (n.)

   ெசம்  மைல;(சா.அக.);;  mountain of copper ore.

நற்

 
 நற்  naṟkuṟi,    ெப. ம. நன்னி த்தம் ( ன்.); good omen, favourable sign.

     [நல் +   → நற் ]

நற் ன்றம்

நற் ன்றம் naṟkuṉṟam, ெப. (n.)

    ஞானசம்பந்தரால் பாடப்ெபற்ற இடம்; a canonized place by Tiruñāna-sambandar.

     " ம்பலா நீ  நற் ன்றம்" [சம்பந்த. ேதவா.175-9]

     [நல் +  ன்றம் → நற் ன்றம்.]

பலாமரங்கள் நிைறந்த ன் ப் ப யான இடம் என்பதால், நற் ன்றம் எனச ்கட்டப்ப ற .

நற்ேக

 
 நற்ேக  naṟāci, ெப. (n.)

நற்ேகா  பாரக்்க;see narköll.

நற்ைகயான்

 
 நற்ைகயான் naṟkaiyāṉ, ெப. (n.)

   கரிசலாங் கண்ணி; eclipse plant.

ம வ. கரிசாைல.

நற்ெகாம்மட்

 
 நற்ெகாம்மட்  naṟkommaṭṭi, ெப. (n.)

ெகாம்மட்  மா ைள பாரக்்க;see kommatimāguļai.

     [நல் + ெகாம்மட் .]

நற்ேகா

 
 நற்ேகா  naṟāli, ெப. (n.)

தக்ேகாலம் பாரக்்க;see: takkösam.

நற்ேகாைவ

நற்ேகாைவ naṟāvai, ெப. (n.)

   1.  த் ப் க் ேகாைவ;(சா.அக.);; sweet caper.

   2. நல்லேகாைவ பாரக்்க;see nasa-kóval.

     [நல் + ேகாைவ → நற்ேகாைவ.]
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நற்ேகாள்

நற்ேகாள் naṟāḷ, ெப. (n.)

    யாழன் ( );, ெவள்ளி ( க் ரன்);, நில  த ய நற்ேகாள் கள்; benign planets, as Venus, jupiter the full 
moon, etc.

     " யந்த நற்ேகா யரந்்  ேநாக் " (ெப ங். நரவாண. 1, 124);.

     [நல் + ேகாள்.]

 நற்ேகாள் naṟāḷ, ெப. (n.)

   வளர் ைறத் ங்கள்,   அ வன், ெவள்ளி ஆ ய நற்ேகாள்; auspicious planets, as waxing Moon, Mercury, 
Jupitar, Venus.

நற்சக்

 
 நற்சக்  naṟcakti, ெப. (n.)

நவாசச்ாரம் பாரக்்க;seе паиӑссагат.

     [நல் +skt சக் ]

உட ல் உண்டா ம் எல்லாேநாய்கைள ம் ேபாக் ம் உப்  என்  சாஅக ம்.

நற்ச னம்

 
 நற்ச னம் naṟcaguṉam, ெப. (n.)

நற்  [ ன்] பாரக்்க;see nar-kuri.

     [நல் + Skt ச னம்.]

நற்செகந்

 
 நற்செகந்  naṟcagendi, ெப. (n.)

நற்பாசெகந்  பாரக்்க;see nar-pâSa-kend.

நற்சங்க தம்

நற்சங்க தம் naṟcaṅgalidam, ெப .(n)

   ஒன்  தலாக ைறேய. எண்கைள நி ம் கணக் வைக ( ன்.);; arithmetical series of natural numbers 
one of 14 canka-lidam.

     [நல் +skt:சங்க தம்.]

நற்சங்

 
 நற்சங்  naṟcaṅgu, ெப. (n.)

   சங்கஞ்ெச ; four Spined monetia.

     [நல்சங்  → நற்சங் .]

நற்சந்தனம்

 
 நற்சந்தனம் naṟcandaṉam, ெப. (n.)

   உயர ்சந்தனமரம்; good sandal wood.

     [நல் + சந்தனம்.]
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நற்சரக்

நற்சரக்  naṟcarakku, ெப. (n.)

   1. உயரந்்த, அல்ல  ேமலான சரக்  (சா.அக);; superior material.

   2. கலப் ல்லாச ்சரக் :

 unadultered durg.

   3. நல்ல நிைல ல் உள்ள ேநரத்் யான சரக் ; commodities in good condition.

     [நல் + சரக் .]

நற்சலாபம்

 
 நற்சலாபம் naṟcalāpam, ெப. (n.)

   பய ள்ள த் க் ளிப்  ( ன்.);; lucrative pear - fishery.

     [நல் + Skt சலாபம்.]

நற்சா

நற்சா naṟcā, ெப. (n.)

   1. ம ழ்வான சா :

 happy death.

   2.  ணிப்படாசச்ா :

 death without sufferings from disease.

     [நல் + சா → நற்சா.]

     'சாவ' என் ஈற் ரெ்மய் சாத ம் . (நன் ல்);

நற்சாங்கம்

நற்சாங்கம்1 naṟcāṅgam, ெப. (n.)

   தாலம்ப ைவப்  நஞ்  (சங்.அக);; a kind of prepared arsenic.

     [நல் + சாங்கம் → நற்சாங்கம்.]

நற்சாங்கம்:

 
 நற்சாங்கம்: naṟcāṅgam, ெப. (n.)

   நல்ல அைடயாளம் (யாழ். அக);; good sign or mark.

     [நல் + சாங்கம் → நற்சாங்கம்.]

நற்சாட்

நற்சாட்  naṟcāṭci, ெப. (n.)

   1. பரிந் ைர;  recommendation.

   2. பய ள்ள சாட் :

 favour able testimony.

     [நற் +skt சாட் .]

நற்சாட் ப்பத் ரம்

 
 நற்சாட் ப்பத் ரம் naṟcāṭcippattiram, ெப. (n.)

   நல்லவெரனக் க் ஞ் ட்  (தற்கா);; certificate of character and ability, letter of recommendation.

     [நல் + சாட்  + பத் ரம்.]
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நற்சாந்தம்

 
 நற்சாந்தம் naṟcāndam, ெப. (n.)

    வந்த நச் ப் ல்; red poisonous grass.

     [நல் + சாங்தம் → நற்சாங்தம்.]

நற்சாந்

நற்சாந்  naṟcāndu, ெப. (n.)

   1. கண்ணச ்சாந் ; lime mortar, used in building, opp to karuñjandu.

   2. சன்னசச்ாந் ; fine plaster, Stucco.

     [நல் + சாந்  → நற்சாந் .]

நற்சார்

 
 நற்சார்  naṟcārpu, ெப. (n.)

நற்சார்  [ ன்] பாரக்்க ;see nar-cārvu.

     [நல் + சார்  →நற்சார் .]

நற்சா  நற்சார்

நற்சா  நற்சார்  naṟcāṟinaṟcārvu, ெப. (n.)

   1. நல்ேலார ் ட்டம்; good company. 

நற்சார்  சாரந்்தார ்ேமல் (நால , 178);.

   2. நல்லைடக்கலம்:

 sate refuge.

   3. ெதய்வநலங்ெக ய வல் நர ்&n L. Lin:

 virtuous scholar. 

   4. & unu ேநான் கள்; religiousman.

   5. த ம ந்ைத; virtuous.

     [நல் + சார்  → நற்சார் .]

நற்சாரி

நற்சாரி naṟcāri, ெப. (n.)

   1. நவசச்ாரம் (ry.g.);,

 sal ammoniac.

   2. Biermpil uitlië,4: see nar-car;     [நல் + சாரி → நற்சாரி]

நற்சாைள

 
 நற்சாைள naṟcāḷai, ெப. (n.)

   உயரந்்த சாைள lfisät olismé; a superior kind of oil -sardine or cala.

     [நல் + சாைள-சநற்சாைள.)

நற்சா

நற்சா  naṟcāṟi, ெப. (n.)

   பளபளப்பான ம் எவ் த மனமற்ற ம், ெவண்ைமயான ம் ெசங்கக் ைல ன் ேவகாத 
ப களி ந்  ேசகரிக்கப்ப வ மான கட் த்ேதாற்ற ைடய un(GigiúQUITGsit; a colourless in odorous 
and translucent fibrous mass known as salammoniaC. (BT.95);

ம வ, நவாசச்ாரம்.

     [நல் + சா ]
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நற்சான் தழ்

 
 நற்சான் தழ் naṟcāṉṟidaḻ, ெப. (n.)

   ஒ வரின் நடத்ைத த்  அளிக் ம் சான் தழ்; conduct certificate.

     [நல் + சான் தழ்.]

நற் த்தன்

 
 நற் த்தன் naṟcittaṉ, ெப. (n.)

   உயரந்்த ண்கல்; a kind of precious stone, (சா.அக.);.

நல் +  த்தன் → நற் த்தன்.]

நற் த்

நற் த்  naṟcitti, ெப. (n.)

   1. க ெநாச் ; an unknown black variety of chaste tree.

   2.   ைக; a kind of herbal medicine.

     [நல் +  த் .]

 நற் த்  naṟcitti, ெப. (n.)

   தா ன்தங்ைக அல்ல  த்தப்பா ன் மைன ; mother's younger sister or wife of father's younger brother.

   2. தந்ைத ன் இைளயமைன ; father's second wife.

     [நல் +  த் .]

நல்ல ற்றன்ைன, தா டன் றந்  ேவ  ட் ல் வா ம் ற்றன்ைன, அன்ேபா ம், இரண்டாம் 
தாரமாகத் தந்ைதக்  வந்த ற்றன்ைன, வன்ேபா ம் இ த்தல் இயல் .

நற் ைல

 
 நற் ைல naṟcilai, ெப. (n.)

   க ங்கல் (யாழ்.அக.);; black stone.

     [நல் +  ைல → நற் ைல.]

நற்

 
 நற்  naṟciṟidu, ெப. (n.)

   நிலேவம் ; french chiretta.

நற் ந் ல்

 
 நற் ந் ல் naṟāndil, ெப. (n.)

   .  ந் ல் வைக ( ன்.);; gulancha of a superior kind, moon Creeper.

     [நல் +  ந்தல்.]

நற் ர்

நற் ர1் naṟcīr, ெப. (n.)

நற் ரகம் பாரக்்க;see narciragam.

     [நல் +  ர ்→ நற் ர.்]
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நற் ரகம்

நற் ரகம் naṟcīragam, ெப. (n.)

   1. சன்னச ் ரகம் ( .அ.);; cumin, an annual.

   2. க ஞ் ரகம் (மைல); பாரக்்க;see karயர.் jiragam, black cumin.

ம வ,  ரகம். கரிச் ரகம்.

     [நல் +  ரகம் →நற் ரகம்.]

நற் னப்பால்

 
 நற் னப்பால் naṟcīṉappāl, ெப. (n.)

   பரங் ப்படை்ட; China root.

நற்ெசங்கல்
நற்ெசங்கல் naṟceṅgal, ெப. (n.)

   கா க்கல் (யாழ்.அக);;( வக. 353, உைர);;  ochre.

நற்ெசய்

நற்ெசய் 1 naṟceyti, ெப. (n.)

   நல்லெசய்  ( ன்,);; good tidings, happy event.

     [நல் + ெசய்  → நற்ெசய் .]

 நற்ெசய் 2 naṟceyti, ெப. (n.)

எ பன் வாழ் . அற ைர த் ,  யஏற்பாட் ல் நால்வர ்எ ய ப் கள்

 gospel.

     [நல்ெசய்  → நற்ெசய் .]

நற்ெசய் யாளர்

 
 நற்ெசய் யாளர ்naṟceytiyāḷar, ெப. (n.)

    யஏற்பாட் ல் நற்ெசய் ைய எ யவர;் evangelist.

நற்ேசவகன்

நற்ேசவகன் naṟcēvagaṉ, ெப. (n.)

   ேகாடங் ழங் ; root of malabar glory.

ம வ, காரத்் ைகக் ழங் .

     [நல் + ேசவகன், ]

   88 நற்பலம்

நற்ெசால்

நற்ெசால் naṟcol, ெப. (n.)

நற்  ெமா :

 word of good omen.

     "gagsör- unremov|  டத்  நற்ெசய்  ேகட்ட " ( . ெவ. 14. ெகா . உைர);.

     [நல் + ெசால் - நற்ெசால். ]

ரிச்  என்  இைடக்காலத் க் க்கப்பட்ட ெமா  இன்ைறய அ ய க் ப் ெபா ந்தாைம 
அ க.

நற்பகல்நாய

 
 நற்பகல்நாய  naṟpagalnāyagi, ெப. (n.)

    தர ்Gustairsp Glòly susness; kind of a thicket.

இதன் இைலகள் க்களில் இ ந்  மணெநய் எ க்கப்ப ன்ற  ( . களஞ்);.
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நற்பசல்

 
 நற்பசல் naṟpasal, ெப. (n.)

 blue Vitriol.

நற்பசைள

 
 நற்பசைள naṟpasaḷai, ெப. (n.)

   பசைல பாரக்்க; See pasasa;     [நல்பசைள- நற்பசைள.]

நற்ப ரம்

 
 நற்ப ரம் naṟpaḍiram, ெப. (n.)

   சந்தனம்; Sandal wood paste.

     [நற்ப ரம் - நற்ப ரம்.]

நற்பரங் ன்

 
 நற்பரங் ன்  naṟparaṅguṉṟi, ெப. (n.)

கட ப்  (சங்.அக.);:

 sea-salt.

ம வ.  ந் ப் .

     [நல் + பரம் +  ன் - நற்பரங் ன் .]

நற்பலம்

 
 நற்பலம் naṟpalam, ெப. (n.)

   ெவட்பாைல; woolly dyeing roSebay.

     [நல் + பலம் - நற்பலம்.]

நற்பலா

 
 நற்பலா naṟpalā, ெப. (n.)

   ேவரப்்பலா; trunk jack fruit.

     [நல் + பலா → நற்பலா.]

ேவரப்்ப ல் காய்த் ப் ப க் ம் ைவ ைடய பலா நற்பலா. உடல் நலத் ற்  உகந்த .

நற்பவளம்

 
 நற்பவளம் naṟpavaḷam, ெப. (n.)

   நல்லபவழம்; good Coral.

     [நல் + பவளம் → நற்பவளம்.]

நற்பன்னகம்

 
 நற்பன்னகம் naṟpaṉṉagam, ெப. (n.)

   பாம் ன் நஞ் ; Snake poison.

     [நல்+பன்னகம் → நற்பன்னகம்.]
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நற்பைன

 
 நற்பைன naṟpaṉai, ெப. (n.)

ெபண்பைன:

 female palmyra tree.

     [நல்+பைன → நற்பைன.]

நற்பாசெகந்

 
 நற்பாசெகந்  naṟpācagendi, ெப.(n.)

   தனிக்கந்தகம்; pure sulphate.

நற்பாம்

 
 நற்பாம்  naṟpāmbu, ெப. (n.)

   நல்லபாம் ; Cobra (சா.அக.);

     [நல் + பாம்  → நற்பாம் .]

நற்பாைல

நற்பாைல1 naṟpālai, ெப. (n.)

   பாைல மரவைக (மாட் வா, 47);; a tree.

     [நல்பாைல → நற்பாைல.]

 நற்பாைல2 naṟpālai, ெப. (n.)

   பாற்ேசாற் ப் பாைல; milk - tree.

     [நல்யாைல → நற்பாைல.]

நற் ரியம்

நற் ரியம் naṟpiriyam, ெப.( n)

   1.  க்க அன்  (யாழ்.அக.);; intimacy.

   2. பற்படாம் (மைல.);:

 a chick weed.

     [நல் +skt: ரியம்.]

நற் றப் யல்

 
 நற் றப் யல் naṟpiṟappiyal, ெப. (n.)

   மக்கள் இனத் ன் பண் கைள உயரத்் வதற்கான, வ கைள ஆரா ம் இயல்; eugenics. 

மர நிைல,  ழ்நிைல ஆ ய இரண் னா ேம, மக்கட் பண் கள் உ வாக்கப் ப ன்றன. ஆனால், 
இவ் யல் மர ைன மட் ேம,  தன்ைமயானதாக எ த் க்ெகாண்  ெசயல்ப ற .

நற் டகம்

 
 நற் டகம் naṟpiḍagam, ெப. (n.)

   வா ைமக் ெகாடை்ட; almond

     [நல் + டகம் → நற் டகம்.]
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நற் ர்க்

 
 நற் ரக்்  naṟpīrkku, ெப. (n.)

   க ப் ரக்் ; Common luffa.

     [நல் ரக்்  → நற் ரக்் .]

ேபய்ப் ரக்்  காட் ப் ரக்் , க ப் ரக்்  எ ம் வைக ள் க ப் ரக்்  மட் ேம உண்பதற் ப் 
பயன்ப வதால், நற் ரக்்  என வழங்கலா ற் .

நற்

நற்  naṟpu, ெப. (n.)

   நன்ைம; goodness. 

     "நற் ைடய நாட ர் " ( பஞ். 4);.

     [நல்' → நல்  → நற் .]

ஒ கா. நன்  → நற் .வ த்தல் ரி .

நற் த்

நற் த்  naṟputti, ெப. (n.)

   1. அ ைர; advice, good counsel.

     'அவ க்  நற்பத்  ெசான்ேனன்' (உ.வ.);.

   2. நல்ல ; rightmindedness.

உனக்  நற் த்  இல்ைலேய(இக்.வ.);

     [நல் +  த்  → நற் த் .]

நற் ற்

 
 நற் ற்  naṟpudiṟpu, ெப. (n.)

   நன்ைம ைம (ெநல்ைல);; the good and the bad of a thing, merits and defects.

ம வ நன்ைம ன்ைம

நற் றம்

 
 நற் றம் naṟpuṟam, ெப. (n.)

ணிகளி ம், க தங்களி ம் அச் ட்ட வ வம், ெசம்ைமயாகத் ேதான் ம் பக்கம் (இ.வ.);

 right side, as of a fabric.

     [நல்→   றம் → நற் றம்.]

நற்ேபாசனம்

நற்ேபாசனம் naṟpōcaṉam, ெப. (n.)

   1. நல்ல சாப்பா  ; rich meals dainty dish.

   2. காய்க ண ; vegetable food.

     [நல் + Skt ேபாசனம்  → நற்ேபாசனம்.]

     [நல் + ேபாசனம்.]

வடெமா யாளரக்ள் லால் உணைவ ெவ த்தைமயால், நற்ேபாசனம் என்ற தைலப் செ்சால் ற்  
காய்க ண  என்  வ ந்  ெபா ள் வர.் நல்ல உண  என்ப ,  லால் உணவாக ம், 

நற்ேபார்

நற்ேபார ்naṟpōr, ெப. (n.)

   அறெந  தவறாத ேபார;் war in conformity with the traditional code of honour.

     "நற்ேபாேராடா வல் ற்ற ணி நாற் "  ல்ைல. 38).

     [நல் + ேபார=்நற்ேபார.்]
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நற்றங்ெகாற்றனார்

நற்றங்ெகாற்றனார ்naṟṟaṅgoṟṟaṉār, ெப.(n.)

   சங்க காலப் லவர;் a poet of Sangam period.

நற் ைண ல் 136ஆம். பாடல் இவரியற் யதா ம்.

     " ந் ேகா ெலல்வைள ேவண் யா னழ ம் அ ம் ணி நரக்்  ேவட்ட  ெகாடாஅ  
ம ந்தாய்ந்  ெகா த்த அறேவான் ேபால என்ைன வா ய பலேவ பன்னிய மைலெக  நாடெனா  

நற்றத்தம்

 
 நற்றத்தம் naṟṟattam, ெப. (n.)

நற்றத்தனார ்இயற் ய ஒ  யாப்  ல் (யாப். .);.

 a treatise on prosody narrattaņār.

நற்றத்தனார்

நற்றத்தனார ்naṟṟattaṉār, ெப. (n.)

அகத் யரின் மாணாக்கர,் பன்னி வ ள் நற்றத்தெமன்  வழங் ம் யாப் லக்கண யற் யவர ்
(யாப். . 1, பக், 16);

 the author of narrattam, said to be one of the 12 disciples of Agattiyar.

     [நல்தத்தனார ்→ நற்றத்தனர.்]

நற்றம்

நற்றம் naṟṟam, ெப. (n.)

   நல்ல தன்ைம நல்ல பண் ; goodness.

     "நா ேன ெசய்த ற்ற நற்றமாகேவ ெகாள் ஞாலநாதேன' ( வ்.  சச்ந். 111);.

     [நற்  → நற்றம்.]

நற்றமனார்

நற்றமனார ்naṟṟamaṉār, ெப. (n.)

    கழ்ெபற்ற சங்கப் லவர;் a famous Sangam poet.

     "ேதாேள ெதா ெகாட ்பானா கண்ேண வாளிர ்வ ன் வ ழந் தனேவ த ம்

பசைல பா ன்  தைலச ் ல்ெபா  யணிந்த பல்கா ழல் ல் மணிேய ைரம்பால் மாேயாட ்ெகன்  
ெவவ்வாய்ப் ெபண் ர ்ெகளைவ ற்ற நா  யரஞ் ெசய்யல. ெரன் ங் கா  ேதா  காதலங் 

ள  இ ம் ெசய் ெகால்லன் ெவவ் ைலத் ெதளித்த

நற்றரி-த்தல்

நற்றரி-த்தல் naṟṟarittal,    4 ெச. . . (n.)

   நன்றாக நிைலத்தல்; to be well established, to settle firmy.

     "ெபரிய வ  க த் ேல நற்றரிக்க த்தல்" ( வ்.  மாைல, 10, வ்யா. பக். 47);.

     [நள்+தரி →நற்றரி- ]

நற்றைலேத

 
 நற்றைலேத  naṟṟalaitēvi, ெப. (n.)

கரிசைல'பாரக்்க;see karisalai.

     [நல் +தைல+ ேத ]

நற்றவம்

நற்றவம் naṟṟavam, ெப. (n.)

     ெப தற் ச ்ெசய் ம் தவம்; penance with a view to salvation.

     "நற்றவஞ் ெசய்வாரக்் டம்" ( வக. 77);.

     [நல் +தவம் → நற்றவம்.]
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நற்றவ ர்த்

 
 நற்றவ ரத்்  naṟṟavamūrtti, ெப. (n.)

    த்தன் ( வா.);; Buddhan.

     [நல் +தவம் → நற்றவம் + ரத்் .]

நற்றாய்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

நற்றாய்

 
 நற்றாய் naṟṟāy, ெப. (n.)

   ெச த்தாய்; foster mother.

     [நல் + தாய் → நற்றாய்.]

ேதா ன் நற்றாயா ய ெச ைய அன்   பற் க் றப்ப வ .

நற்றாளி

நற்றாளி naṟṟāḷi, ெப. (n.)

   1. தாளிக்ெகா ; hedge bind weed.

   2.  தாளி; common creamy white bindweed.

     [நல் +தாளி → நற்றாளி.]

நற்றானம்

 
 நற்றானம் naṟṟāṉam, ெப. (n.)

தைலவனியற் ெபயரின்,  தன் ன்ெற த் க ம்,  ற் லக் யத் ல்,  தற்கண் வ மா  பா ம், 
நன்ைம ைள க் ஞ் ெசய் ட்டானம் ( ங்);

 a metrical device by which the first three letters of the name of the hero of a poem are made its opening letters, considered 
auspicious,

     [நல்தானம் → நற்றானம்.]

நற் ைண

நற் ைண naṟṟiṇai, ெப. (n.)

   பன்னா  தந்த பாண் யன் மாறன்வ  ெதா ப் த்த ம். எட் தெ்தாைக ள் ஒன்றான ம், அகப் 
ெபா ைளப் பற் ய மான ெதாைக ல்; a classical anthology in Tamil, treating of aga-p-porul compiled by 
pannādu-tandapāndiyan-mâran-valudi, one of ettu-t-togai

     [நல் + ைண → நற் ைன.]

நல்=நன்ைம பயப்ப .

ைண = ஒ க்கம்.

எந்நிைல ம் எக்காலத் ம் வா ம் மாந்தரத்ம் வாழ் யல் ெந கைளக் ம்பாடல்.

றப்பாடல் நா ற்ைறத் ெதா த்தேபா , ஆ ரத்  இ  இ க்கேவ, அவற் ள் எட்ட க்  உட்பட்ட 
நா  பாடல்கைளக் ந்ெதாைக என் ம்,  ப்பத்  ன்ற க்  உட்பட்ட நா  பாடல்கைள, 
அகநா  என் ம், வைரய த்த ன், இைடப்பட்ட ஒன்ப  அ தல் ப ைனந்  அ  வைர இ ந்த 
பாடல்கைள, நற் ைன நா  என் ம் வ த்தைம உணரலாம்.

ஒ கா. நள் +  ைண =நட் ைண: ஈன்  ந ப்பட்ட அ கள் ெகாண்ட ல் என் வழங் , நற் ைண 
எனத் (நல் +  ைண);  ரிந் க்கலாம்.

நற் ைணப் பாடல்கள் பழைம ல் ைமையக் வன வாய் அைமந் ள்ளன. ெதா க்கப்பட்ட 
காலத் ேலேய நல் எ ம் அைடசெ்சால்ைலப் ெபற் ள்ளன.

     " ந்ைத இ ந்  நட்ேடார ்ெகா ப் ன் நஞ் ம் உண்பர ்நனிநாகரிகா (நற்.355);
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நற் றம்

நற் றம் naṟṟiṟam, ெப. (n.)

   1. அறநீ ெந ; righteous course.

நற் றம் படராக் ெகாற்ைக ேவந்ேத" ( லப். வழக். 66);.

   2. ேநான் ; vow.

நற்றாய் தனக்  நற் றஞ் சாற் " (மணிேம. 22:99);.

     [நல் +  றம் → நற் றம்.]

நற்

நற்  naṟṟu, ெப. (n.)

   நன்ைம;  that which is good.

     "நற்றாங்க  யைடேவாெமனில்" ( வாச. 34:5);.

     [நல் + =நற் .]

நற்

நற்  naṟṟuḍi, ெப. (n.)

   1. நாவல்மரம்; iambu.

   2. ேவர;் tree root.

நற் ம்ைப

நற் ம்ைப naṟṟumbai, ெப. (n.)

   1.  ைக வைக ெளான் ; a kind of medicine.

   2. கா த் ம்ைப; flower toombay.

     [நல் + ம்ைப → நற் ம்ைப]

நற் ள

 
 நற் ள  naṟṟuḷasi, ெப. (n.)

   நல்ல ள ; holy basil.

     [நல் + ள =நற் ள .]

நாய்த் ள  ேபான்  பயன்பாடாத் தன்ைம னின் , கட ள் வ பாட் ற் ம் ண்ணி ர ்
ஒ ப் ற் ம், ம த் வத் ற் ம் பயன்ப ம் தன்ைம னால், இஃ  நற் ள  என்றா ற் .

நற் ளி

நற் ளி naṟṟuḷi, ெப. (n.)

   1. அத் ப் ன்; gum of fig tree.

   2. அத் மரம்;(சா.அக);; fig tree

     [நல் ளி → நற் ளி]

ன் ளித் ளியாய்க் க ந்  ப வதா ம், அத் ப்பழத் ன் உள் ைத ளித் ளியாய் 
இ த்தலா ம், இப்ெபயர ்ெபற்ற .

நற் க்கம்

 
 நற் க்கம் naṟṟukkam, ெப. (n.)

   அயரந்்த க்கம்; deep sleep

     [நல் + க்கம்.]

ம வ. ஆழ்ந்த உறக்கம், ஆழ் ல், நீ ல்.

நற் பம்

நற் பம் naṟṟubam, ெப. (n.)

   1. சாம் ராணி; frankincense, benzoin.

   2. ந மணத் பம்; fragrant fume.

     [நல் +skt பம் → நற் பம்.]
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நற்ேற

 
 நற்ேற  naṟṟēci, ெப. (n.)

   க ைத; ass

     [நல்ேத  → நற்ேற .]

நற்ேறா

நற்ேறா  naṟṟōḻi, ெப. (n.)

அ ைமத் ேதா : 

 good, faithful maid.

     "பா கம் வா வா ேதா  நற்ேறா  பா ற் " (க த். 41);

     [நல் + ேதா  → நற்ேறா ]

நற

நற naṟa, ெப. (n.)

நற , 1.2 பாரக்்க: see narvu, 12

     "ெகா  நீர ்நறப்ப ம் ெப  நீரை்ம யளி லேம" ( க்ேகா. 123);.

     [நறா → நற.]

நற யா

நற யா naṟadiyā, ெப. (n.)

   1. வட்டத் த்  (சா.அக..);; rox burghs lotus croton.

   2.  சனிவைக; a kind of pumking.

நறநறப்

 
 நறநறப்  naṟanaṟappu, ெப. (n.)

   மன ேவற் ைம (இ.வ..);; strained relationship. estrangement.

     [நற + நறப் .]

இஃ , இரடை்டக் ள ,

நறநறெவனல்

 
 நறநறெவனல் naṟanaṟaveṉal, ெப. (n.)

நறநெறனல் பாரக்்க;see naranarenal.

நறநெறனல்

நறநெறனல் naṟanaṟeṉal, ெப .(n)

   பல்ைலக் க த்தற் ப் ; grinding the teeth. 

   2.  ர ரப் க் ப் ; roughness, hardness.

     [நறநற + எனல்]

நறம்ப ப்

 
 நறம்ப ப்  naṟambaruppu, ெப. (n.)

   ந ம ப்   (சங்.அக.);; green ginger.

ம வ. இஞ் .

     [ந ைம + ப ப் =ந ம்ப ப் .]

ஒ.ேநா. ெசந்தாமைர.
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நறவம்

நறவம் naṟavam, ெப. (n.)

   1. ேதன்; honey.

     " ைரயார ்நறவந் த ம்  மந்தாரத் ல்" ( வாச. 6:36);.

   2. கள்; loddy.

     "அன்ெப  நறவ மாந் " (கம்பரா. நாட் ப். 1);.

   3. பால்; milk.

     "ேகாெசாரி நறவ ெமன்ன" (கம்பரா. ேச ப. 25.);.

   4. நன்மணம் (யாழ்.அக.);:

 fragrance.

   5. சாப் ரா (மைல.);; ornotto.

   6. ம ற் ெகான்ைற:

 peacocks crest.

     "நற ம  பாக்கத் " ( ந் 394);.

   7. மணந்த ங் ெகா  வைக; a kind of creeper.

     "நந்  நறவம் ந ம் ன் னாகம்" ( ஞ் ப். 91);.

   8.  ங் மம் (மைல.);; saffron.

   9. ஞாழல் (மைல);; fotetid Cassia.

     [நற  + அம்  → நறவம்.]

நறைள

நறைள naṟaḷai, ெப. (n.)

   1. மரவைக (சங்.அக.);; woolly heart-vine.

   2. காட் ப் ரண்ைட ; pedately seven-leaved vine.

ம வ, நறைளப் .

நறைள:= நறைள வைக ள், இ ம் ஒன் . ெகா ம் மர மாகக் கலந்  காணப்ப ற  என்  
சாம்ப வ ம த் வ அகர த  ம்.

   1.  ளநறைள; sore creeper.

இஃ  படர ்ெகா  வைகையசச்ாரந்்த . காட் ப் ரண்ைட என்  அைழக்கப்ப வ . 
த்தம த் வத் ல் ேதால் ேநாய்க் ம், ெசரியாைமக் ம் றந்த ம ந்தாவ .

   2. ெப நறைள; heart-leaved wine tree.

மரவைகையச ்சாரந்்த . இதன் காய்கள் ேமற்பக்கம் தடை்டயாக ம், அ ப்ப  நான்  ரி னதா  
க் ம். இத ள் நான்  ைதகள் அைமந் ள்ளன. மைழக்காலத் ற் க் ம். இம் மரத் ன் க்கள் 
யன. பசை்ச நிறத்தன.

   3. ெப ம் ளி நறைள; large acid naralay.
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நறா

நறா naṟā, ெப. (n.)

   1. ேதன் ( ன்.);

 honey.

   2. கள்; toddy.

     "அ நறாக் காமம் ேபாற் கண்டார"் ( றள், 1090);.

   3. ந மணம் ( ன்);:

 odour, fragrance.

     [ந  →  ஆ =நறா.]

ந

 
 ந  naṟu, ெப, (n.)

   அகல்; Coromandel allanto.

ந க்கரி

 
 ந க்கரி  naṟukkarisi, ெப. (n.)

   பா ெவந்த ேசா  (ெநல்ைல);; rice half-boiled.

ம வ, ெநா க்கரி ,

     [ந க்  + அரி .]

     [ஒ கா. ந க்கரி  → ந க்கரி .]

ந க்

ந க் 1 naṟukkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெவட் தல்; to cut of.

     "ைகக்கத் ரிைக ட்  ந க் ன தைலயாட்டத் ைன ைடய பரிகள்"( . ெவ.3:10, உைர);.

   2.  ண் த்தல்; to mince, chop.

கன்ன  மாைல ன க்  (கா க.  வகன்மா. இயமன் 42);.

   3. ெநா க் தல்; to smash.

   க. நாக்  ெத. ந க் ;ம, ந க் க

     [ந ங்  → ந க் -]

     [ந க் தல் = ெவட் தல்,  ண் த்தல் ெநா க் தல். உன்ைனக் கண்டங் கண்டமாய் ந க் ேறன் 
பார ்என் ம் உலகவழக் ைன ேநாக் க.]

 ந க்  naṟukku, ெப. (n.)

   1.  ண் ; piece cut off.

   2, ஒைலச் ட் ; an Ölai bond, note of hand.

   3. ெப வங் யம் (நாக ரத் ன்); நாக்  ( ன்.);; mouth piece of a pipe or Clarionet.

ம வ. தாழ் ரல்,  ைளக்க , இைசக் ழல்.

     [ந  → ந க்  (ேவ.க.3.9);.]

ந க் க்ெகா ச்

 
 ந க் க்ெகா ச்  naṟukkukkoḍicci, ெப, (n.)

   ெதா கண்ணி; telegraph plant.
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ந க் ச் ட்

ந க் ச் ட்  naṟukkuccīṭṭu, ெப. (n.)

ந க்  2 ( ன்); பாரக்்க;see marukku, 2.

     [ந க்  + ட் .]

ந க் த் ப்ப

 
 ந க் த் ப்ப  naṟukkuttippali, ெப. (n.)

   ந க் ய ப்  ேவரத்்தண் ; pepper-stalk cut in small pieces.

ம வ. ேதசாவரம்,  ப் லம், கண்டத் ப் .

     [ந க்  +  ப்ப .]

ந க் த்ெத த்தாற்ேபால்

 
 ந க் தெ்த த்தாற்ேபால் naṟukkutteṟittāṟpōl,  . .எ. (adv.)

   ெதளிவாக ம் க்கமாக ம்; succinctly.

எைதப்பற் ம் ந க் தெ்த த்தாற்ேபால் ேப வ ல், அவர ்ைகேதரந்்தவர ்(இ.வ.);.

ம வ, ெச வாக.

ந க் ெநட்

ந க் ெநட்  naṟukkuneṭṭi, ெப. (n.)

   1.ெநட் ; sola-pith.

   2. ந க் ய ெநட் ேவர;் root of the pith cut to make pith-toys.

ந க் ப் க் ெகனல்

 
 ந க் ப் க் ெகனல் naṟukkuppuṟukkeṉal, ெப. (n.)

   அரி  த யன ெவந்த ம், ேவகாத மா த்தற் ப்  (நாஞ்.);; expr: signifying half-boiled condition, as 
of rice.

     [ந க்  +  க்  +  எனல்.]

ந க் க்ெகனல்

 
 ந க் க்ெகனல் naṟukkumuṟukkeṉal, ெப. (n.)

   க னமானவற்ைறக் க த் த் ன் ம் ஒைசக் ப் ; onom signifying biting sound of hard food-items.

ந க் க்ெகன்  அரி க்ைகக் க த்தான் (உ.வ.);

     [ந க்  +  க்  + எனல்.]

ந க் ெகனல்

ந க் ெகனல் naṟuggumuṟugeṉal, ெப. (n.)

ெபாறாைமக் ப் :

 expr signifying jealously or envy.

     " பாலா கள் ந  ெகன்றால்" (ஈ . 6:9:5);.

     [ந  +  + எனல்.]
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ந க் லம்

ந க் லம் naṟukkumūlam, ெப. (n.)

   1. கண்டத் ப்ப  (ைதலவ. ைதல);; root of long-pepper.

   2. ெவட் ேவர ்( ல.அ,);; black cuscuss root.

   3. நன்னாரிேவர ்(சா.அக.);

 SaraSaparilla.

     [ந க்  +  லம்.]

ந க் ெவட்

 
 ந க் ெவட்  naṟukkuveṭṭi, ெப. (n.)

   ெவட் ெநட் ; the stalathe.

ந க்ெகன்

ந க்ெகன்  naṟukkeṉṟu,  . .எ (adv.)

   1. கள்ெளன்  வ க் ம்ப யாக; sharply.

பாடத்ைதக் கவனிக்கா . ேப ய மாணவன் தைல ல் ஆ ரியர ்ந க்ெகன்  ட் னார.் இ.வ.)

   2.  க்ெகன்  மன ல் ப ம்ப யாக

 briefly.

ேமைட ல் ஏ  ந க்ெகன்  நா வாரத்்ைத ேப ட ேவண் ம் ேபா ந்த . (இ.வ.);

     [ந க்  + என் .]

ந ங்கரந்ைத

 
 ந ங்கரந்ைத naṟuṅgarandai, ெப. (n.)

   கரந்ைத வைக (யாழ்.அக);; sweet basil.

ம வ.  வகரந்ைத நா  கரந்ைத

     [ந ம் + கரந்ைத.]

பண்  ன்ெனாட் ப்ெபயர.்

ந ங்கல்

 
 ந ங்கல் naṟuṅgal, ெப. (n.)

ந ங்கல் (இ.வ.); பாரக்்க;see narungal.

     [ந ங்கல் → ந ங்கல்.]

ந ங்கற்றாைழ

 
 ந ங்கற்றாைழ naṟuṅgaṟṟāḻai, ெப. (n.)

   கற்றாைழ வைக; alce.

ந ங் -தல்

ந ங் -தல் naṟuṅgudal,    5. ெச. .  (v.i.)

   வளரச்்  ைறதல்; to be stunted.

அவன் ந ங் ப் ேபாய் ட்டான்.

க. ந  (9);

     [  →  ங்  → ந ங் -]

ல் எ ம் ேவர னின் ,  ைளத்த இச ்ெசால் ெநா ங் தல், ெபா யாக் தல் எ ம் 
ெபா ண்ைம ைன அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட . அ த்த நிைல ல் ேதய்ைகயாதல் வளரச்்  
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ந ங் ஞ்

 
 ந ங் ஞ்  naṟuṅguṟiñji, ெப. (n.)

   நல்ல ஞ் ; cone head.

ந ெவா சாக

ந ெவா சாக naṟusuvoṟusāka,  .எ. (adv.)

   1. ெசட்டாக; thritily.

அவள் ந  ெவா சாகப் பரிமா வாள் (உ.வ.);.

   2. ேநரத்் யாக; neatly.

ம வ,  க்கனமாக

     [ந  → ந .]

     ' ' = இைடக் ைற, ந கெவா  + ஆக கட் செ்சட்டாக வாழ்தைல ம்,  க்கன மா த்தைல ங், 
த்தெதன்க.

ந ஞ்ேசா

 
 ந ஞ்ேசா  naṟuñjōti, ெப. (n.)

ந மணப் :

 a fragrant flower.

     [ந ம் + Skt ேசா ]

ந த

 
 ந த  naṟudaḍi, ெப. (n.)

அைடகல் (யாழ்ப்);

 goldsmiths anvil attached to a block.

     [ந க் + த  → ந த .]

ந க் ற்

 
 ந க் ற்  naṟuḍikkuṟṟi, ெப. (n.)

   அைடகற் கடை்ட ( ன்.);; anvil-block of goldsmiths.

     [ந க் த்த  → ந + சத  + ற் ]

ந ந்தக்காளி

 
 ந ந்தக்காளி naṟundakkāḷi, ெப. (n.)

   தக்காளி வைக; Winter cherry.

ந ந்தா

ந ந்தா  naṟundātu, ெப. (n.)

   32 ஓமா ைக க ெளான்றான ந மணசச்ரக்  ( லப். 6:7, உைர);.

     [ந ம் +sktதா ]
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ந ந்தாளி

 
 ந ந்தாளி naṟundāḷi, ெப. (n.)

   ஒ வைக ந மணசெ்ச  வைக; a kind of fragrant plant.

ம வ, ந நைக

     [ந ம் +தாளி.]

இதன் இைலையக் ைரயாக உபேயா க்க உள் ப் ன் எல்லா த அழைல,  ண் த யன 
ணமா ம்.

ந ந்ேதன்

 
 ந ந்ேதன் naṟundēṉ, ெப. (n.)

   ெகாம் த்ேதன்; medicinal honey.

ந ந்ைத

 
 ந ந்ைத naṟundai, ெப. (n.)

ந ந்தாளி (சா.அக.); பாரக்்க;see narundāl.

     [ந  → ந ந்ைத.]

ந ந்ைதலம்

 
 ந ந்ைதலம் naṟundailam, ெப. (n.)

   ந மண ெநய்மம்; balsam.

ந ந்ெதாைக

 
 ந ந்ெதாைக naṟundogai, ெப. (n.)

   அ ரராம பாண் யனியற் ய ஒ  (நீ ); ல்; a minor didactic work by a pāndiyan king, kulaségaran, who ruled 
at korkai.

     [ந ம் +ெதாைக.]

ம வ ெவற் ேவற்ைக.

     "கற்ைகநன்ேற" கற்ைகநன்ேற சை்சப் ம்  என்ப ேபான்ற பல்வைக நற்க த் ப் பாக்கைளக் 
ெகாண்ட ழந்ைத இலக் யம்.

ந ந்ெதாைட

 
 ந ந்ெதாைட naṟundoḍai, ெப. (n.)

மண ள்ள மாைல ( ன்.);:

 fragrant garland.

ம வ. ெதாங்கல்.

     [ந ம் + ெதாைட]

ந நெறனல்

 
 ந நெறனல் naṟunaṟeṉal, ெப. (n.)

நறநெறனல் பாரக்்க;see nara-narenal.

     [ந  → ந  + எனல்.]
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ந நன்

ந நன்  naṟunaṉṟi, ெப. (n.)

   நன்னாரி (பதாரத்்த. 492);; Indian sarsasparilla.

     [ந  + நன்  + இ.]

ந நன்  = ந மண க்க ெகா .

ந நா

 
 ந நா  naṟunāḻi, ெப. (n.)

நிைற நா  (இ.வ.);:

 a measure filled with paddy.

     [ந  + நா .]

மணம் த ய நன்னிகழ் களில் மங்கலக் யாகப் ப ல் ெநல் ைவத்  நிரப் ய, நா .

ந நாற்றம்

 
 ந நாற்றம் naṟunāṟṟam, ெப. (n.)

   ந மணம் ( ன்,);; fragrance.

     [ந  + நாற்றம்.]

மனங்கவ ம் இனிைமயான மணம்.

ந நிண்

 
 ந நிண்  naṟuniṇṭi, ெப. (n.)

   நன்னாரி; sarasa parilla (சா.அக.);

ந தல்

 
 ந தல் naṟunudal, ெப. (n.)

   அழ ய ெநற் ைய ைடய ெபண்; damsel, lady, as having a beautiful forehead.

ம வ. நன் தல்

     [நல் + தல்]

ந ெநய்

 
 ந ெநய் naṟuney, ெப. (n.)

   ஆ ன் ெநய் (சா.அக.);; cows ghee of the best quality.

     [ந ம் + ெநய்.]

ந ம் ன்

ந ம் ன் naṟumbisiṉ, ெப. (n.)

   1. கரிய ேபாளம்; socorine aloe.

   2. இனிய மண ள்ள ன்வைக;(யாழ்.அக);; a kind of fragrant gum.

     "ந ம்  னாகண நற்ேகாட்டம்" ( லப். 7. 76, அ ம். ேமற்ேகாள்);.

     [ந ம் +  ன்.]
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ந ம் ளி

 
 ந ம் ளி naṟumbiḷi, ெப. (n.)

   மரவைக; South Indian pine.

     [ந ம்+ ளி →  ளி.]

ந ம் -தல்

ந ம் -தல் naṟumbudal,    5 ெச ன்றா  & ெச. . .

   1. பல்ைலக் க த்தல் (யாழ்ப்);; to grind the teeth, gnash.

   2. பல்லால் க த்தல்; to bruise. Crush between the teeth.

ெத. ந .

     [ந  → ந ம் - ]

ந ம் ைக

 
 ந ம் ைக naṟumbugai, ெப. (n.)

   நன்மணங்கம ம் ச் டர ்; incenser perfume.

ைக பத் ற்  ஆ வ த ன் பண் த் ெதாைகப் றத் ப் றந்த அன்ெமா த் ெதாைக.

     [ந ம் +  ைக.]

ந ம் ல்

 
 ந ம் ல் naṟumbul, ெப. (n.)

   ந மப் ல்; fragrant grass.

ந ம் ன்ைன

ந ம் ன்ைன naṟumbuṉṉai, ெப. (n.)

   32 ஒமா ைக  ெளான்றான ந மணசச்ரக் .

 a fragrant substance, one of 32 omáligai.

     "நண்  ந ம் ன்ைன ந ந்தா " ( லப். 6. 77. உைர);.

     [ந ம் +  ன்ைன.]

ந மகா ரம்

 
 ந மகா ரம் naṟumakācīram, ெப. (n.)

   நற் ரகம் ; cumin seed.

ந மண்

ந மண் naṟumaṇ, ெப. (n.)

   மகளிர ் ந்த ற் ேறய்த் க் ெகாள் ம், இனியமணங் கம ம் மண்; a fragrant earth, used in dressing 
womens hair.

     " ந்த ன் மண் சாந்ெதா  ெகாண் " (ெப ங், உஞ்ைசக். 40, 28);.

     [ந ம் +மண்.]

ந மணத்தக்காளி

 
 ந மணத்தக்காளி naṟumaṇattakkāḷi, ெப. (n.)

    வப்  மணித்தக்காளி; red indian hounds berry.
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ந மரம்

 
 ந மரம் naṟumaram, ெப. (n.)

   ெப மரம்; tooth-leaved tree of heaven, [L].

     [ந ம் + மரம்.]

ந ம ப்

 
 ந ம ப்  naṟumaruppu, ெப. (n.)

   இஞ்  ( டா.);; green ginger.

     [ந ம் + ம ப் .]

ம வ, ந ம்ப ப்

ந மா

ந மா naṟumā, ெப. (n.)

   1. அற்பம் ( ன்);:

 insignificance.

   2. அற்பன் ( ன்.);; mean, vile person.

   3. ெவ ைமn (யாழ். அக.);; bareness, emptineSS.

     [ந ம+ மா. ]

ந மா ளம்

ந மா ளம் naṟumātuḷam, ெப. (n.)

    த் ப்  மா ைள (ைதலவ. ைதல. 135.);; sweet pomegranate.

     [ந ம் + மா ளம் → மா லம்.]

ந

ந 1 naṟumu,    5 ெச. . . (v.t.)

   பல்கைலக்க த்தல் (யாழ்ப்.);; to grinds the teeth, gnash.

     [நற → ந  → ந -]

 ந 2 naṟumu,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பல்லாற் க த்தல்; to bruise, crush between the teeth.

     [ந  → ந -]

ந ங்ைக

 
 ந ங்ைக naṟumuruṅgai,    ெப.(n)  ங்ைக வைக; drum-stick.

ந -த்தல்

ந -த்தல் naṟumuṟuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.  த்தல்; to grumble, mutter, murmur.

   2. உ தல் ( ன்.);; to growl, as Cats, dogs.

   3. ெபாறாைம, ெகாள் தல்

 to envy.

     "ந  ேதவர ்கணங்கெளல்லாம்" ( வாச. 9:5);.

     [ந  → ந +  -.]
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ந ெறனல்

ந ெறனல் naṟumuṟeṉal, ெப. (n.)

    த்தற் ப் ; grumbling.

     "நாகா ப  மய  மா  ந  ெறன்னேவ"(அ ட்பா, vi. ெமய்ய ள் . 14);.

     [ந  +   + எனல்.]

ந ன்ைன

 
 ந ன்ைன naṟumuṉṉai, ெப. (n.)

    ன்னமரம்; Indian head-ache tree.

ந ைம

ந ைம naṟumai, ெப. (n.)

   மணங்கவ ம் ந மணம்; odour, scent, perfume.

   2. நன்ைம ( றநா. 29);; goodness.

க. ந .

     [ந  → ந ைம.]

ந ெமா -த்தல்

ந ெமா -த்தல் naṟumoṟuttal,    4 ெச. . . (v.i.) 

ந - பாரக்்க: see naru-muru.

     "இந் ர  ந ெமா ப்ப நாவலரக்ள் கழ்ந்ேதத்த" ( நாயக . 65, 7);.

     [ந +  → ந  + ெமா -.]

ந வட்டாணி

ந வட்டாணி naṟuvaṭṭāṇi, ெப. (n.)

   1.   றைம; extraordinary skill.

   2. ெசயல் றம், அ ைடைம; cleverness.

   3. க த் ப் ெபா ேள ன் த் றைமயாகப் ேப மாற்றல்; skill in meaningless Speech.

     [ந +வட்டம் + ஆணி.]

ந வல்

ந வல்  naṟuvalli, ெப. (n.)

   1. ெச வைக; common sebesten.

   2.  ண்ணாக் ச ்ெச ; jute.

   3. ெச  வைக; a species of jute.

     [ந ைம + வல் .]

ந

 
 ந  naṟuvisu, ெப. (n.)

    ய்ைம (இ.வ);; CleanlineSS.

     [நி  → ந ]
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ந

ந  naṟuvili, ெப. (n.)

   1.  ந :

 Sebesten plum.

   2. ெப ந ; large sebesten.

   3. நாய் ந ; smaller sebesten.

   4. அச் ந ; rough leaved sebesten.

   5.  மர வைக; oblong feather-nerwed.

     "ந  ைனந் " (ெபரிய . ஆனாய. 15);.

   6.  மரவைக (பதாரத்்த 384);; orangelongflowered Sebesten.

ம வ,  சமரம்.

ம, ந வரி.

ந  ந  மரத் ன் ம த் வக் ணத்ைத ம், ேதாற்றத்ைத ம் அ ப்பைடயாகக் ெகாண் , 
நான்  வைகயாகச ்சாம்ப வ ம த் வ அகர த  ரித் ள்ள .

   1. ெபரியந : ந மண க்க, இன் ைவக் கனிகைளத் த வ . பல வண்ணப் க்கள் நிைறந்த . 
அகண்ட வ ள்ள காய்களின் உட்பக்கம், நான்  ரி கைள ைடய . ஒவ்ெவா  ரி ம், 
ஒவ்ெவா  ைத க் ம். ெவட்டெவளி ம், ேதாட்டங்களி ம் ைவத்  வளரக்்கப்ப ம்.

ெகாடை்டக்களிையப் ேபான்ற சைதப்பற்  நிைறந்த இப் பழங்கள் உணவாகப் பயன்ப வன. 
இப்பழங்களி ந்  க ம் ன் தயாரிக்கலாம். பழக்ெகாடை்டகளின், நாளினின்  க  

ரிக்கலாம்.

ரக்் ம் ேநாய்:- மரவண் க க்  இம் மரம் க ம் ஏற்ற . இம் மரத் ன் ேவரிைனக் க க்  நீரிட் க் 
த்தால்,  ராத எ ம் க்  ேநாய் ணமா ம். இம் மரத் ன் படை்டகள் வரப்் ச ் ைவ க்கைவ. 

இப் படை்டகைளக் க க் ப் பல் ேதய்த்தால், வாய்நாற்றம் ம்.

   2. ெபான்ன : ந  வைக  ெளான் . இந் ந மரம் படரந்்  ைளக் ந் தன்ைமய . 
இைலகள் அடரந்்  வளரவ்ன. சாம்பல் நிற ள்ள இம் மரப்படை்டகைளக் க க் த் ேதா ல் தட னால், 
ேதால் க் ம்.

காய்கள் ைல ைலயா க் ம். பழச ்கைள பளபளப்பான . ெமன்ைமயான .

ந ைலசச்வ்

 ந ைலசச்வ்  naṟuviliyilaiccavvu, ெப. (n.)

   அல் ல் ைளக் ள்ளி க் ம் நான்  ம ப் க ள்ள க ங் ய தைச; four rings or folds of the membrane in 
the vagina (சா.அக.);.

     [ந ைல + சவ் .]

ந ைலத்தைசம ப்

 
 ந ைலத்தைசம ப்  naṟuviliyilaittasaimaḍippu, ெப. (n.)

   ந  ைல ள்ள சைதம ப் ; mysticle shaped nfleshy bodies.

     [ந ைல + தைசம ப் .]

சைதத் ரட்  க்க மாந்தரத்ம்,

தைசேபால் ேதான் ம் தைசம ப்  என் . சாஅக ம்.

     [ந ைல + தைச ம ப் . ]

ந ளம் ஞ்

ந ளம் ஞ்  naṟuviḷambiñju, ெப. (n.)

   1. ந மண க்க , இளங்காய்; fragrant tender fruit.

   2. ந ச ்ெச ன் இளங்காய்; the young fruits of Sebesten.

     [ந ளம் +  ஞ்  ]
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ந

 
 ந  naṟuviḻi, ெப. (n.)

ந  பாரக்்க;see naruwil.

     [ந  → ந ளி → ந ]

ந ளி

 
 ந ளி naṟuvuḷi, ெப. (n.)

ந  (யாழ்.அக); பாரக்்க;see naruwill.

     [ந ளி → ந ளி.]

ந ள்

 
 ந ள் naṟuḷ, ெப. (n.)

   மரவைக; small lanceleaved olivelinden (a);

ந ளி

ந ளி naṟuḷi, ெப. (n.)

   1.  ந :

 common Sebesten.

   2. ந ள் மரவைக ; small lance-leaved Olievelinden tree.

     [ந ள் → ந ளி]
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நைற

நைற naṟai, ெப. (n.)

   1. ேதன்; honey.

     " க்க ழ் நைறக் கமலம்' தணிைகப் .  ரமண ள். 2).

   2. கள் ( ங்);

 toddy.

     "ெவண்ணிற நைற" (கம்பரா. உண்டாட் . 1.);.

   3. ந நாற்றம்:

 fragrance.

நைறக்கண் ம ெகான்ைற ேயான்" ( க்ேகா. 258);.

   4. ந ம் ைக ( ங்);.

 incense.

     "நைறெயா  கெளழ" (க த்.101);.

   5. ந மணப் பண்டம்:

 spices.

     "அ ங் கலத் ப் பட்ட நைறயாற் றாளித் " (ெபரிய .  தெ்தாண்ட 66);.

   6. ந மணக்ெகா  வைக; a fragrant creeper.

     "நைற நாரத்ெ்தா த்த  ேவங்ைகயங் கண்ணி" ( றநா. 168);.

   7.  ற்றம் (ச .);,

 fault defect.

க, ம, ந .

     [நல் →  ந  → நைற.]

நைறக்காய்

நைறக்காய் naṟaikkāy, ெப. (n.)

   சா க்காய்; nutmeg.

     "ைபங்ெகா  நைறக்கா ைட " ( . 190);.

     [நைற + காய்.]

நைறன்ெகா

 
 நைறன்ெகா  naṟaiṉkoḍi, ெப. (n.)

   ந மணக்ெகா  ; a fragrant creeper.

     [ந  → நைற + ெகா .]

நைறச

 
 நைறச  naṟaisagi, ெப. (n.)

நைறக்காய் பாரக்்க;see narai-k-kāy.

     [நைற + Skt ச .]
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நைறப ைக

 
 நைறப ைக naṟaibaḍubugai, ெப. (n.)

   ெகா ம் ைக; incense.

     [நைறப +  ைக]

அ ல் தலான ந மணப் ெபா டக்ளினின்  வ ம், மனங் ெக ய ந ம் ைக.

இப் ைக ைன, நீரா த்த அரச அல்ல  ெசல்வ மகளிர,் தம  ெந ங் ந்தைல 
உலரத்் தற்ெபா ட் ப் பயன் ெகாள் வர ்தம  ந்த க் ச ்ெசயற்ைக மனம் ஊட் தற் ப் 
பயன்ப த் யதாகக் ந்ெதாைக ல் இைறயனார ்பா ய பாடல் பகர் ன்ற .

     [நைறப  + பைக]

நைறயால்

 
 நைறயால் naṟaiyāl, ெப. (n.)

   பகன்ைறக் ெகா  ( வா.);;а creeper.

நன்கலந்த நன்

நன்கலந்த நன் naṉkalandarunaṉ, ெப. (n.)

 jeweller.

     "ெபான்ெசய், ெகால்ல  நன்கலந்த ந ம்" ( லப்.5:31);.

     [நல் → நன்  + கலம்+த நன்.]

நன்கனம்

நன்கனம் naṉkaṉam,  .எ. (adv.)

   நன்றாக; well.

     "நா ைட நன்  னன்கன ந ற் " (மணிேம.13:24);.

     [நல் → நன் + கனம்.]

நன்கா

நன்கா  naṉkāṭu, ெப. (n.)

    கா ; cremation ground, used euphemistically.

     "  காடை்ட நன்கா  என்ற ம்' (ெதால்,ெசால். 17, இளம் );.

     [நல் → நன் + கா .]

நல் +மரம்=நன்மரம் என, ெம ேம ன் னண ம் என்  நன் ல் மா  வரேவண் ம். நல் + கா  = 
நற்கா  எனவ வ ,   லக்காக, "நன்கா " என வழங்  வ வ  உணரக்.  காடை்ட ஈங்  
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நன்

நன் 1 naṉku, ெப. (n.)

   1. நல்ல :

 that which is good.

     "நல்லைவ  ணன்  ெசலசெ்சால்  வார"் ( றள்,719.);.

   2.   (அக.நி.);

 abundance. 3. .996 (5–m.);;

 beauty

     "ெபா ளின் ைள  நன்க தற் ' ( .ெவ.1,4,ெகா .);.

     "கற் ைடயாடன் மணாளைர ட் ங் ைற ன்ற  நன் ேமா" ( வாக ேத ைமயம் );.

   4. உடல்சநலம்; health.

   5. இன்னலம்; welfare.

     'இைமயவர ்காதல் ெபற்  நன்காவரக் காண் யால்" (கம்பராநகரநீ்24);.

   6. நன்னி த்தம் (நற்ச ணம்);; good omen.

     "நன்  ம ைரப் ப ைய நன்ெகா  கடந்தார'் ( வாத,  .மந் ரி.38.);.

   7. ம ழ்ச் ; happiness.

     "ஆ  நன் றா ப்ப" ( வாலவா.16:6);.

     [நல் → நன் → நன் .]

 நன்  naṉku,  .எ. (adv.)

க ம்:

 thoroughly well.

     "இைடெதரிந்  நன் ணரந்்  ெசால் க ெசால் ன் நைடெதரிந்த நன்ைம யவர"் ( றள்,712);.

     [நல் → நல்  →நன் .]

நன் ம -த்தல்

நன் ம -த்தல் naṉkumadiddal,    4 ெச.  ன்றா . (v.t.)

க ம் உயரவ்ாகக் க தல் ( றள்,195.உைர);,

 to respect, hold in high esteem.

     [நன்  + ம -]
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நன்ெகாைட

நன்ெகாைட naṉkoḍai, ெப. (n.)

   1. ெவ ம :

 donation.

லபள்ளிகளில் மாணவரக்ைளச ்ேசரப்்பதற்  நன்ெகாைட வாங்  றாரக்ள் (இ.வ.);. வாழ்நாளில் 
தான்ேசரத்்த ெபாத்தகங்கைள எல்லாம் ெபா லகத் ற்  நன்ெகாைடயாகக் ெகா த் ட்டார.் 
(உவ);.

   2. பணிக்ெகாைட

 gratuity.

   3. அறச ்ெசய க்கான உத  அல்ல  மானியம்:

 benefaction, present.

   4.   உரிைம டன் ெகா க்கப்பட்ட தானம் (சட்டம்);; gift with full power of disposal conferred on the donee.

     [நல்' → நன் → ெகாைட → நன்ெகாைட]

நன்ெசய்

நன்ெசய்1 naṉcey, ெப. (n.)

   ஏரி நீர ்பா ம் நிலம்; wet land, opp to pun-šey.

     [நல் → நன் → ெசய்.]

 நன்ெசய் naṉcey, ெப. (n.)

   ெநல், க ம்  வாைழ ேபான்றைவ ைள ம் கழனி; special products Such as paddy, Sugarcane, banana 
Cultivated in wet land.

     [நல் → நன் → ெசய்.]

நன்ெசய்த்தரம் ன்ெசய்

நன்ெசய்த்தரம் ன்ெசய் naṉceyttarambuṉcey, ெப. (n.)

   1.  ன்ெசய்ப் ப ர ் ைள ம் நன்ெசய் நிலம்; wetland so poorly irrigated that it does not produce wet crops and is 
assessed at lower rates.

   2. கலப் னம்; mixed descent, mixed breed.

     [நன்ெசய் +தரம் +  ன்ெசய்.]

நன்ெசய் நிலத் ல், இரண்  ஈ  ெநல் ைள த் ட் , நிலக்கடைல, எள். உ ந் , பய  

நன்ெசய்ப்ப ர்

 
 நன்ெசய்ப்ப ர ்naṉceyppayir, ெப. (n.)

   நீர ்அ கம் ேதைவப்ப ம் ப ர;் large quantity of water for irrigation.

மைழ ல்லாமல், நன்ெசய்ப்ப ர ்காய் ற . (உ.வ);.

     [நன்ெசய் + ப ர]்

நன்ெசய்ேமற் ன்ெசய்

 
 நன்ெசய்ேமற் ன்ெசய் naṉceymēṟpuṉcey, ெப. (n.)

நன்ெசய்த்தரம் ன்ெசய் பாரக்்க;see man-sey-t-laram-pun-Sey.

     [நன்ெசய் + ேமல் +  ன்ெசய்.]

1804

www.valluvarvallalarvattam.com 12886 of 19068.



நன்ெசய்வான்ப ர்

 
 நன்ெசய்வான்ப ர ்naṉceyvāṉpayir, ெப. (n.)

நன்ெச ல் ைள ம் ெவற் ைல க ம்  த யன:

 special products, such as betel, sugarcane, cultivated in wet land.

     [நன்ெசய் + வான் + ப ர]்

நன்ெசால்

நன்ெசால் naṉcol, ெப. (n.)

   1. இன்ெசால் ( ன்.);; compliment, civil words.

   2. நன்னலம் நல் ம் நல் ைர

 good advice.

   3. ஆ தல் அல்ல  ேத த ைர; profitable discourse words of comfort.

     [நன்ைம + ெசால்.]

நன்ஞானம்

நன்ஞானம் naṉñāṉam, ெப.(n.)

   சமண சமயத் ல் வழங் ம் (இரத் னத் ரயம்);  ம்மணிக் ெகாள்ைகக ெளான் ( வக.2813, 
உைர.);; right knowledge one of (irattina-t-tirayam); mummani-kkolgai (jaiņa);

     [நன்ைம +ஞானம்.]

ஆதைனச ்சைமத் , நன்னிைலக்  உயரத்் ம் நல்ல . சமணம் ம்மணிக் ெகாள்ைகயாகக் 

நன்பகல்

நன்பகல்1 naṉpagal, ெப. (n.)

நன்பகலந்  பாரக்்க: see nampagal-and.

     "நன்பக லவணீத்  (க த்.74.10);.

     [நன்+ பகல்.]

 நன்பகல்2 naṉpagal, ெப. (n.)

   1. அ ெயாத்த காலம்:

 high noon.

     "வைளவாய்க் ைக நன்பகற்  ற ம்" பட் ன.268.).

   2. உச் க்காலம்:

 high noon, midday.

     "நன்பகல் வணித்  (க த்.74.10);.

   3. எப்ெபா ம் கரத்ற்  நன்றா  பகல்; ever utility of good noon.

என்ெப ந் யங் யாக்ைகயர ்நன்பகல் ( .1:30);.

நன்பகலந்

நன்பகலந்  naṉpagalandi, ெப. (n.)

உச் க்காலம்:

 high noon.

     "நன்பகலந்  நைட ைட லங்க ன்" (ெபா ந.46);.

ம வ, ந ப்பகல், உச் ப்ெபா , நண்பகல்.

     [நன் + பகல்+ அந் ]
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நன்ப ர்ச் ேமதா யார்

நன்ப ரச்் ேமதா யார ்naṉpalūrcciṟumētāviyār, ெப. (n.)

   கழகக்காலப் லவர;் an ancient Sangam poet.

     "ேதம்ப  மயப் பாங்கரப்் பம் ய ைவ ைல ண்ைட ெவண் க் ைழய

வாெனனப் த்த பானாட் கங் ல் ம த் உத் ெதா த்த ப ப் ற இைடயன்

தண்கமழ் ல்ைல ேதான் ெயா  ைர இவண் படத ்ெதா த்த நீரவ்ார ்கண்ணியன்

ஐ ப  ெகாள்ளி அங்ைக காயக் நரி உளம் ங் ரி ள் ெந ளி

கட ்பன் ப் ெப நிைர க ய ைதப் ணங் காவலர ்நிைனத் ந் ங்

க ங்ேகாட ்ேடாைசெயா ெடா ங் வந் ைசக் ம் வன் லக் காட் நாட ்ட ேவ அன் கலந்

ஆரவ்ஞ் றந்த சாயல் இ ம்பல் ந்தற் ந் ைழ ேர." (அகநா.94);.

நன்பன்

 
 நன்பன் naṉpaṉ, ெப. (n.)

சணல் (மைலயக);.

 sunn-hemp.

நன்பால்

நன்பால் naṉpāl, ெப. (n.)

நல்ெலா க்கம்

 moral conduct.

     "நன்பால் ப ேவ றந்தார ்ெபண் ர ்பாலர ்பாரப்்பார"் ( வக.443);.

     [நன்ைம + பால்.]

நன்

நன் 1 naṉpu, ெப. (n.)

   1. நன்ைம; goodness.

   2.  றப் , ேமன்ைம, ேமம்பா ; excellence.

     "நன் ேளார ் யந்தாரில்ைல" ( வாலவா. 16.12.);.

ெத. நன் .

ம வ, நயம், ெசம்ைம.

 நன் 2 naṉpu,  .எ. (adv.)

   ெசவ்ைவயாய், ெசம்ைமயாய், நன்றாய்; well.

     "நன்  ஞானச ் டர் ளக் ேகற் ேனன்'( வ்.இயற்.2:1);.

     [நல் → நன் → நன் ]

நன்ெபா ள்

நன்ெபா ள் naṉporuḷ, ெப. (n.)

   1. அ ப்பைடசச்மயக்ேகாட்பா , ெமய் யல் ெகாண் ; fundamental doctrines of a religion.

     "ெமய்த் றம் வழக்  நன்ெபா ள் ெட ம் (மணிேம.1:11);.

   2. மகன்; son.

     "நங்ைக நீ நடக்கேவண்  நன்ெபா ட ் ரங்கல் ேவண்டா" ( வக.267);.

     [நன்ைம + ெபா ள்.]
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நன்மக்கட்ேப

நன்மக்கட்ேப  naṉmakkaṭpēṟu, ெப. (n.)

நன்மக்கள் பாரக்்க; see man-makkal.

     [நன்மக்கள் + ேப .]

தல்பத்தாண் கள் ெபற்ேறாரால் வளரக்்கப்ப ம் ள்ைளகள், ெபற்ேறாரின் ேசார் ற்ற இ ப் 
பத்தாண் களில், நன்கலமாய்த ் கழ்ந் ,  ம்பத் ற்  ஆதாரமாய அைமவா. மைனக  மாட் ைம 
பயக் ம் நன்கலேம நன்மக்கள். ஒ வர ்ெபறற்கரிய ெப ம்ேப க ள், உயரந்்தேப  நன்கலமாகத் 

க ம் நன்மக்கட் ேபேறயா ம். இதைன வள் வர,்

நன்மக்கள்

நன்மக்கள் naṉmakkaḷ, ெப. (n.)

    றப்  மக்கட் ெசல்வம் ( றள்,அ .7.);; good children.

   2. சான்ேறார ்( ன்.);; the good, the virtuous, the eminent.

ம வ, நற்சான்ேறார,் ேமன்மக்கள்

     [நல் + மக்கள்.]

அ வ ந்த நன்மக்கடெ்சல்வேம, ெபறற்கரிய ெப ஞ்ெசல்வம். அ வ ந்த நன்மக்கட ்ெசல்வேம, 
ஞாலம் ேபாற் ம் நற்ெசல்வம். இந் நன்மக்கட் ெசல்வம் நல்ல ைற ல் ஒ வ க்  வாய்த்  ட்டால், 

நன்மசச்ான்

 
 நன்மசச்ான் naṉmaccāṉ, ெப. (n.)

   அம்மான் மகன் (யாழ்ப்.);; son of a maternal uncle.

     [நல் → நன்+மசச்ான்.]

ைம னன் → ைம த ்  ன ன் →மச் னன் → மசச்ான்

நன்மச் னி

 
 நன்மச் னி naṉmacciṉi, ெப. (n.)

   தாய்மாமன் மகள்( ன்); ; daughter of a maternal uncle.

     [நன்ைம +மச் னி]

ஆண்பால் மசச்ான் என்பதற் ப் ெபண்பால் மச் னி என்ற க.

நன்மைத

நன்மைத naṉmadai, ெப. (n.)

   ந மைத; the river Narumadai.

     "நன்மைதக்கைர நற்றவம் ேபாற் வான்" (ேச .த க்38);.

     [ந மைத → நரம்ைத → நன்மைத.]

ஒ.ேநா. த மம் → தரம்ம் → தன்மம்.

நன்மரம்

நன்மரம்1 naṉmaram, ெப. (n.)

   கட்டட ேவைலக் ப் பயன்ப ம் உ க்க மரம்; strong, durable wood, used in building.

     [நல் + மரம்.]

 நன்மரம் naṉmaram, ெப. (n.)

   1. காய்க் ம் மரம்; fruitful tree.

   2. பழம் த யன த ம் மரம்; trees yielding good fruit (சா. அக,);.

     [நல் + மரம்.]
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நன்ம கன்

நன்ம கன் naṉmarugaṉ, ெப. (n.)

   ெசாந்த ம மகன் (யாழ்ப்,);; son of a man's sister or a woman's brother.

     [நன் + ம [ம]கன்.]

தாய்வ ேலா அல்ல  தந்ைதவ ேல வாய்த்த ம மகன்.

 நன்ம கன் naṉmarugaṉ, ெப (n.)

   1, மனத் த்   (யாழ்.அக.);; perfect goodwill, heartiness.

   2. நல்லைதேய நிைனக் ம் மனம்; mind with good thinking.

   3.  ற க் த் ங்  ரியாத, இைற ணர் , இயல்பாய் வாய்த்த மனம்; a mind with pious thoughts.

     [நன்+மனம்.]

நன்ம

 
 நன்ம  naṉmarugi, ெப. (n.)

   ஒ வ க்  உடன் றந்தாள் மகள் அல்ல  ஒ த் க் த் தைமயன் மகள் ( ன்.);; daughter of a man's 
Sister or a woman's brother.

ம வ ம மகள்.

     [நல் → நன்+ம .]

நன்ம மகள்

 
 நன்ம மகள் naṉmarumagaḷ, ெப. (n.)

நன்ம  ( ன்); பாரக்்க;see man-marugi.

     [நன்+ம மகள்.].

நன்ம மகன்

 
 நன்ம மகன் naṉmarumagaṉ, ெப. (n.)

நன்ம கன் ( ன்.); பாரக்்க;see manmarugagn.

     [நன் → ம மகன்.]

நன்மாமன்

 
 நன்மாமன் naṉmāmaṉ, ெப. (n.)

தா டன் றந்தவனா ய அம்மான் (யாழ்ப்);,

 maternal uncle.

ம வ, தாய்மாமன்,  ைறமாமன்.

நன் ங்ைக

     [நன்+மாமன்.]
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நன்மா

 
 நன்மா  naṉmāmi, ெப. (n.)

தந்ைத டன்

 Lolo ong (umps);;

 paternal aunt.

     [நன்+மா .]

நன்மாரக்்கம்

நன்மாரக்்கம் naṉmārkkam, ெப. (n.)

   1. shot Qents (solsås.);; path of virtue.

   2. அற ல், நீ ைறைம; morality.

     [நன்+skt: மாரக்்கம்.]

நன் கம்

நன் கம் man-mபgam, ெப. (n.)

   1. அழ ய (pāth; beautiful face

     "soussoorsår (path ைவக் ம் வ். வாய்:5:58);.

   2. இன் கம் (olsås.);; cheerful countenance, pleasant

 looks. 3

   5tsmsmüh (ump.o.);; liberality.

     [நன்+ கம்.]

நன் த்

 
 நன் த்  naṉmuttu, ெப. (n.)

   நல்ல த் ; genuine pearls.

     [நன்+ த் .]

நலம் பயக் ம் த் . உடல் நலத் ற் ம். வளமான வாழ் ற் ம். உ ைணயா ம் த் .

 நன் த்  naṉmuttu, ெப. (n.)

   ெகட் த் ; Solid natural pearl.

     [நல்-நன் த் .)

நன் ங்ைக

 
 நன் ங்ைக naṉmuruṅgai, ெப. (n.)

 Upoisms, susmo (Emāş);,

 a kind of murungal tree.

ம வ,

     [ந ங்ைக நல்-நன் ங்ைக)
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நன்ைம

நன்ைம1 naṉmai,    1. நலம்; goodness.

     " ைம நன்ைம நீ" ( வாச.33:5);.

     "நன்ைம ந் ைம ம் நா  நலம் ரிந்த தன்ைமயால்" ( றள்.511.);.

   2.  றப் :

 excellence.

   3. உத , உ ைண ; help, aid.

   4. நற்ெசயல்; benefit, benefaction.

     'அவ க்  எவ்வளேவா நன்ைம ெசய் க் ேறன். ( ன்);.

   5. பயன், பய ைடைம, பயேனாக்கம்:

 utility, usefulness.

     "நன்ைம கட ற் ெபரி " ( றள்,103);.

   6. அற ல், அற ைறைம, நன்ென   (மங்களம்);; virtue, morality.

     "நன்ைம கைடப் " (ஆத் .);.

   7. ஆக்கம்; auspiciousness, prosperity, welfare.

   8. நன்னிகழ்  (மங்களம்);; happy occasion.

     "நன்ைம ன்ைமக க்  இரடை்டச ்சங் ம்" (SII iii. 47);.

   9. நற் ணம், நல் யல் ; good nature, good temper.

     "நயன் சாரா நன்ைம னீக்கம்" ( றள், 194);.

   10.  ப்ெபய் ைக (இ.வ.);; puberty.

   11. நல் ைன ( ன்.);; good karumam.

   12. வாழ்த்  ெமா ; word of blessing, benediction.

     "இவணி ந்ேதாரக்் ெகல்லாம் ஞாலநாயகன்றன் ேற  ெசால் ன ணன்ைம" (கம்பரா. வ .7);.

   13.   ( றள்;.2738.);; abundance.

   14, ேமம்பா  ( றள்,300.);; superiority.

   15.  ைவ ( லப்'.16.20);; that which is new.

   16 அழ   ( .ெவ.10,  ல்ைலப்.10. ெகா );; beauty.

   17. வ பாட் னி ல் வழங் ம் நற்ெபா ள் அல்ல  நல்ல ள் (நற்க ைண.  த்.);:

 eucharist.

க. நல்ெம.

     [நல்'→ நன் → நன்ைம.]

 நன்ைம2 naṉmai, ெப. (n.)

நற்ெசயல் நிகழ் :

 benefit.
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நன்ைமக் த் தல்

 
 நன்ைமக் த் தல் naṉmaikkiruddudal, ெப. (n.)

   இறப்   நிகழ் கட் ப் ன் , நன்னிகழ் கைள ( பகாரியங்கைள); ேமற்ெகாள்வதற்க யாகச ்
ெசய் ம் நைட ைற ைன (நாஞ்);; a ceremony of resuming auspicious practices at the close of funeral ceremonies.

     [நன்ைமக்  + இ த் தல்.]

நன்ைமத் னன்

 
 நன்ைமத் னன் naṉmaittuṉaṉ, ெப. (n.)

நல்லம்மான் அல்ல  நல்லத்ைத மகன் ( ன்);:

 Son of a maternal uncle or a paternal aunt.

     [நல் + ைமத் னன்.]

நன்ைமத் ணி

 
 நன்ைமத் ணி naṉmaittuṇi, ெப. (n.)

நல்லம்மான் அல்ல  நல்லத்ைதமகள் ( ன்);:

 daughter of a maternal uncle or a paternal aunt.

     [நல் + ைமத் ணி.]

நன்ைம ன்ைம

நன்ைம ன்ைம naṉmaidiṉmai, ெப. (n,)

   1. நல ம் ேக ம்; the good and the evil.

   2. நன்னிகழ் ம்,  ைமக ம் நிக ங் காலம் (யாழ்.அக.);; auspicious and Inauspicious occasions.

நன்ைம ன்ைமக க்  இரடை்டச ்சங் ம்" (SlI.iii47);.

     [நன்ைம +  ைம→  ன்ைம.]

நன்ைம ைமெசால்( )-

நன்ைம ைமெசால்( )-தல் naṉmaidīmaisolludal,    13 ெச. . . (v.i).

இறக் ந்த வா ல் இ யாகப் ேப தல், ( ன்.);

 to utter the lost words before dying.

     [நன்ைம +  ைம + ெசால் -]

காவல் ைற னர ்இறக்க ள்ள மாந்தர ் ம் வாய்ெமா ப் ப ைவ, (மரணவாக் லம்);  தன்ைம 
ெகா த் க் க வ , மனசச்ான் ன் ப செ்சால்வர ்என் ம், உள யல் பற் யேத.

நன்ைம ைமேபா

நன்ைம ைமேபா  naṉmaidimaipōṭu,    20 ெச. . . (v.i.)

நன்ைம ைம ெசால் -தல் ( ன்); பாரக்்க see namaltimas-solluthal.

     [நன்ைம ைம + ேபா -]

நன்ைமப்ப

 
 நன்ைமப்ப  naṉmaippagudi, ெப. (n.)

 shāsūlso sortiulusio (olst.);;

 fruit of good karumam.

     [நன்ைம ப ]
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நன்ைமப்ேப

 
 நன்ைமப்ேப  naṉmaippēṟu, ெப. (n.)

நன்ைமப் ப  ( ன்); பாரக்்க: see namalp-paցսdi.

     [நன்ைம + ேப .]

நன்ைம ஆதல்

நன்ைம ஆதல் naṉmaiātal,    6 ெச. . . (v.i.)

    ப்ெபய் தல் (ெபண் ப வமைடதல்);; to attain puberty, become marriageable, as a girl.

ம வ. சைமதல்.

     [நன்ைம + ஆதல்]

மணம் என் ம் நன்னிகழ் ற்  ஏற்ற வண்ணம் ப வமைடதல்.  . .க. ெபண்ணின் ெப ைம 
என் ம் ல், ெபண்ைம,  ய்ைம, இைறைம என் ம் ப்ப  நிைலகளாகக் றார.் 

நன்ெமா

நன்ெமா  naṉmoḻi, ெப. (n.)

   1. இன்ெமா :

 kind, good word.

   2, உ ெமா ; spiritual or religious teachings.

     "நன்ெமா ையச ் ற் ன மல்லாரக்ட் ெசால்ல ம் ( ரிக .32);.

   3.ேதவபாணி :

 sacred songs.

     " ைட நன்ெமா  ெரா  த " (ெபா ந24);.

     [நன்ைம + ெமா .]

நன்ெமா ணர்த்தல்

நன்ெமா ணரத்்தல் naṉmoḻibuṇarttal, ெப. (n.)

லழ  பத்த ள், இனிய ெமா கைளச ்ேசரத்்  வழங் ைக (நன்.13);

 use of appropriate and elegant words, one of ten nul-alagu.

     " ங்கச ்ெசால்லல்,  ளங்க ைவத்தல். ந ன்ேறாரக்் ளிைம. நன்ெமா  ணரத்்தல், ஒைச 
ைடைம. யாழ ைடத ்தாதல்,  ைற ன் ைவப்ேப லகமைல யாைம ய  பயத்தல் 
ளங் தா ரணத்த தா த ற் கழெக ம் பத்ேத" (நன்.13);

நன்றாக

நன்றாக naṉṟāka,  .எ. (adv.)

   ெசம்ைமயாக ைமயாக; well, satisfactorily.

     "நன்றாக, நால்வரக்் ... அறம் உைரத்தான்' ( வாச.12.);. தன்ைன நன்றாகத் த ழ்ச ்ெசய் மாேற" 
( மந்);.

     [நன்  +ஆக.]

 நன்றாக1 naṉṟāka,  .எ. (adv.)

   ஒ  வாழ்த் த் ெதாடரi்; a term of benediction (insc);.

     "நன்றாக வாழ்க ேவ ைண

     [நன்  + ஆக.]

நன்றாய்

நன்றாய் naṉṟāy,  .எ. (adv.)

   1. நன்றாக பாரக்்க;see namraga.

   2. தாராளமாய் ( ன்.);; liberally.

     [நன்  + ஆய்.]
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நன்றா -த்தல்

நன்றா -த்தல் naṉṟāyiruttal,    20 ெச . (v.i.)

   1. நல்ல நிைலைம த்தல்; to be good, beautiful.

   2. ெச ைமயாக நலவாழ் டனி த்தல்; to prosper, flourish, farewell to be in health.

     [நன்  + ஆய்+இ -]

நன்

நன்  naṉṟi, ெப. (n.)

   1. நன்ைம ( டா);; goodness.

   2. அ ட்பண் ; help.

   3. அ ட்பண் , அன் ச ்ெசயல்; kindness.

   4. நலன், பயன்:

 benefit, favour.

     "எந்நன்  ெகான்றாரக்் ம் உய் ண்டாம்" ( றள்.110);.

     "ஒ  நன்  ெசய்தவரக்் " (நால ,357);.

   5. ெசய்ந்நன் :

 gratitude.

     "நன்  மறப்ப  நன்றன் ' ( றள்.108);. அவன் ெசய்த உத க்காக நன்  னான் (உ.வ.);.

   6. அறம்,

 virtue merit.

     "நயெனா  நன்  ரிந்த பய ைடயார"் ( றள்.994);.

     [நல்- → நன் → நன் .]

நன் க்கடன்

 
 நன் க்கடன் naṉṟikkaḍaṉ, ெப. (n.)

   ெசய்த உத க்  நன்  ெச த்த ம் ம் கடைம உணர் ; debt of gratitude.

     'என் நன் க்;கடைன எப்ப த் ரப்்ேபன்' (உ.வ.);.

     [நன்  + கடன்.]

நன் க்ேக

 
 நன் க்ேக  naṉṟikāṭu, ெப, (n.)

   ெசய்ந்நன்  மறக்ைக; ingratitude.

     [நன்  + ேக .]

நன் -தல்

நன் -தல் naṉṟiāṟudal,    5

ெச. . . (v.i.);

நன்  ெசால்( );- பாரக்்க: see nano-sols|u}.

     [நன்  +  ]]

     "எந்நன்  ெகான்றாரக்் ம் உய் ண்டாம் உய் ல்ைல ெசய்ந்நன் ெகான்ற மகற் ."

     "என்ற றளில் நன்  என்ப  நல்லெசயல் என் ம், ெசய்ந்நன்  என்ப , உத க்  மாற்  என் ம் 
ெபா ள்ப தல் காண்க.
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நன் ெகட்டவன்

 
 நன் ெகட்டவன் naṉṟigeṭṭavaṉ, ெப. (n.)

   ெசய்ந்நன்  நிைன ல்லாதவன்; ungrateful person.

     [நன்  + ெகட்டவன்.]

நன் ெக -தல்

நன் ெக -தல் naṉṟigeḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

ெசய்ந்நன்  மறத்தல் ( ன்.);

 to be ungrateful.

     [நன்  + ெக -]

நன் ெகால்( )-தல்

நன் ெகால்( )-தல் naṉṟigolludal,    13 ெச. . . (v.i.)

நன்  ெக - பாரக்்க: see mar-kedu-

     "ெசய்ந்நன்  ெகான்ற மகற் " ( றள்,110.);. நன் ெகால் தல் பண்  இக்காலத்ேத அ கமாகக் 
காணப்ப ற  (உ.வ.);.

     [நன்  + ெகால் [ -]

ஒ வர ்ெசய்த உத ைய மறந்ேதா அல்ல  மைறத்ேதா, அவரக்் க் ேக  ழ்தல்.

நன் ேகாறல்

 
 நன் ேகாறல் naṉṟiāṟal, ெப. ( n )

நன் க்ேக  ( ன்.); பாரக்்க;see nari-kkēdu.

     [நன்  + ெகால்தல் → ேகால்தல் → ேகாறல்.]

ேகாறல் தனிைல நீண்டெதா ற்ெபயர.்

ஒ.ேநா. ெசல்தல் → ேசறல்

நன் ெசால்( )-தல்

நன் ெசால்( )-தல் naṉṟisolludal,    13 ெச. . . (v.i.)

   ெசய்ந்நன்  ய த்தல் ( ன்,);; to acknowledge benefits, thank.

     [நன்  + ெசால் -.]

நன் யற்றவன்

 
 நன் யற்றவன் naṉṟiyaṟṟavaṉ, ெப. (n.)

ெசய்ந்நன்  மறந்தவன் ( ன்.);

 ungraetu person.

     [நன்  + அற்றவன்.]

நன் ய -தல்

நன் ய -தல் naṉṟiyaṟidal,    2 ெச. . (v.i.)

   ெசய்ந்நன்  நிைனத்தல் ( ன்.);; to be grateful, thankful.

     [நன்  + அ -]

நன் ய

 
 நன் ய  naṉṟiyaṟivu, ெப. (n.)

   ெசய்ந்நன்  நிைனத்தல்; gratitude.

     [நன்  + அ .]
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நன் ல்ெசல்வம்

நன் ல்ெசல்வம் naṉṟiyilcelvam, ெப. (n.)

பயனற்ற ெசல்வம் ( றள் 101-ஆம் அ );:

 riches not used in doing good, useless wealth.

     [நன் +இல் + ெசல்வம்.]

நன் னம்

 
 நன் னம் naṉṟiyīṉam, ெப. (n.)

நன் க்ேக  ( ன்.); பாரக்்க;see mark-edu.

     [நன்  + ஈனம்.]
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நன்

நன் 1 naṉṟu, ெப. (n.)

   1. நல்ல :

 that which is good, goodness.

     "அங்  நன்  நன்ெற  மாைய யடங்  மாகாேத'

   2.  றப்  ( டா,);

 excellence.

   3. ெபரி  (ெதால். ெசால்.343);; greatness,largeness,

     "ெசய்ய சந்த நந் ம்பழமா யா ைநயவாளி நடந்த  நன்றேரா" ( ந்தா.நாமக.8);.

     "நன்  ெபரிதா ம் (ெதால்.உரி.45);.

   4. அறம்

 merit, virtue.

     'நட்டார ் ைற யார ்நன்றற்றார"் ( றள்,908);,

     "சான்ேறார ்ெசய்த நன் ண்டா ன்" ( றநா.34);.

   5. இன்பம்:

 happiness, felicity.

     "நன்றா  மாக்கம் ெபரிெதனி ம்" ( றள்,328);,

   6. நல் ைன:

 good deed.

   7. ஆதர , பயன்; benefit.

     "தக்காரக்்  நன்றற்றார"் (நால .327.);.

   8. வாழ் னாக்கம்:

 prosperty.

     "நன்றாங்கா னல்லவாக் காண்பவர"் ( றள், 379.);.

   9.  ேப ,  றக்கம்; heaven.

     "வாள்வாய் நன்றா  மஃெத  யா  டாேத காண்" (க த்.149);.

   10. ஒப் ைகக் ப்  (அங் காரக் ப் );, ஏற் க் ெகாள் தற் ப் :

 expr signifying approval.

     "நன்றப் ெபா ேள வ த்ேதன்' ( வக. 1932);.

     [நல்' → நன் → நன் .]

 நன் 2 naṉṟu, ெப. (n.)

   வாழ் ; welfare (சா.அக.);.
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நன்னடத்ைத

 
 நன்னடத்ைத naṉṉaḍattai, ெப. (n.)

நன்னைட (இக்.வ.); பாரக்்க;see namadai.

     [நல் +நடத்ைத.]

ஒ வ க்  அைமந்த நல்ெலா க்கம்.

நன்னடத்ைதசச்ான் தழ்

 
 நன்னடத்ைதசச்ான் தழ் naṉṉaḍaddaiccāṉṟidaḻ, ெப. (n.)

   ஒ வரின் ெசயற்பா  த்  அளிக் ம் சான் தழ்; conduct certificate.

     [நன்னடத்ைத + சான் தழ்]

ஒ வ க்  அ ப்பைடயாக இ க் ம் நல்ெலா க்கம், நற்ெசயல் ேபான்றைவ த்  அளிக்கப்ப ம் 
சான் தழ்.

நன்னடத்ைதப் ைண

 
 நன்னடத்ைதப் ைண naṉṉaḍattaippiṇai, ெப. (n.)

   நல்ெலா க்கமாய் நடந்  ெகாள் வதற் க் ெகா க் ம் ைண அல்ல  உடன்பா ; security for good 
behaviour (legal);.

     [நன்னடத்ைத + ைண.]

நன்னடத்ைதஜா ன்

 
 நன்னடத்ைதஜா ன் naṉṉaḍattaijāmīṉ, ெப. (n.)

நன்னடத்ைதப் ைண பாரக்்க;see nannadattai-p-pinas.

     [நன்னடத்ைத+ U. ஜா ன்.]

நன்னைட

 
 நன்னைட naṉṉaḍai, ெப. (n.)

   நல்ெலா க்கம் (யாழ்.அக);; good conduct.

     "நன்னைட நல்கல் ேவந்தற் க் கடேன' ( றநா );.

     [நல்'→ நைட → நன்னைட]
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நன்னயம்

நன்னயம் naṉṉayam, ெப. (n.)

   1. இன்ெசாற் ெசயல்கள்; gratifying words or deeds, acts of kindness.

     "இன்னாெசய் தாைர ெயா த்த லவரந்ாண நன்னயஞ் ெசய் டல்" ( றள், 314);.

   2. பண்பட்ட பழக்கவழக்கம்; politeness, civility.

   3. ம ழ்ஆட் ைக, இன் க ைடைம ( ன்.);:

 complaisance.

   4. நன்ைம ( ன்,);; goodness, excellance.

   5. ைசனர ் ம் எ வைகச ்ெசாற்ேபார ் ைற ( .ேபா.பா,பக்.40);,

 the seven-sold doctrine of qualified predication (Jainam);.

   6. நிைன , ( ன்.);; thought.

     [நல் +நயம்.]

   1 நன்ன க்கல் எ வைகச ்ெசாற்ேபார் ைறயாவன:

     (i); உண்டாம்,

     (ii); உண் ம். இல்ைல மாம்.

நன்னர்

நன்னர ்naṉṉar, ெப. (n.)

   நன்ைம; goodness that which is good

     "usual sororoomf (oft  ன்னைக வாய்ப்ப"  .64);.

நன்னர ்ெநஞ்ச ெந ழ்த்த ன்ைற" ( ந்.176);: ( நிக.8:36);.

     [நல்- நன்- நன்னர]்

நன்னரத்்ெதாைக

நன்னரத்ெ்தாைக naṉṉarttogai, ெப. (n.)

   ெதா லாளரக் க்  சம்பளத்ேதா  ெகா க் ம் ஊ யப் பங் ; bonus.

ெசன்ற ஆண்  ேபாக் வரத் , ஊ யரக்் க் ைறந்த அள  நன்னரத்் ெதாைக வழங்கப்பட்ட . 
(இக்வ);.

     [நன்னர ்+ ெதாைக.]

ேமைலநா களில் ழைம (வாரம்);ச ்சம்பளம் வழங்கப்ப ற . நம்நாட் ல் மாதச ்சம்பளேம 

நன்ந க்கல்

நன்ந க்கல் naṉnarukkal, ெப. (n.)

   1. uél.

மந்தம் த யவற்றால் வ ற் ல் ட் ட்

 Susùulsior s(5605;);

 slight, internal pains, as in the first stages of pregnancy, pain from hunger, indigestion or fever.

   2.  றக் ம்ெபா  ஏற்ப ம் இ ப்  வ ; first labour pains.

     [நல்- நன்+ந க்கல்.]

நன்ன க்கல்

நன்ன க்கல்2 naṉṉarukkal, ெப. (n.)

    ேநாய்; slight diseases, indisposition.

     [நல் → நன்+ந க்கல்.]

உட ல் ஏற்ப ம்  ேநாய்கள்.
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நன்னல்

 
 நன்னல் naṉṉal, ெப. (n.)

   மதகரிேவம் ; red Cedar.

நன்னலம்

 
 நன்னலம் naṉṉalam, ெப. (n.)

   அழ ; beauty.

நன்னன்ேவண்மான்

நன்னன்ேவண்மான் naṉṉaṉvēṇmāṉ, ெப. (n.)

   1. சங்ககால ற்றரசன்; a petty king of Šangam period.

     "நற  க்ைக நன்னன் ேவண்மான்" (அகநா.97.);.

   2. நன்னன் பாரக்்க;see Maram.

     [நன்னன் + ேவள்மான் → ேவண்மான்.]

நன்னனார்

நன்னனார ்naṉṉaṉār, ெப. (n.)

   ஒ  லவர;் a poet.

இவர ்பரிபாட ன் 12ஆம் பாட க்  இைச வ த்தவர.்

நன்னாைகயார்

நன்னாைகயார ்naṉṉākaiyār, ெப.(n.)

   சங்க காலப் ெபண் க ஞர;் a women poet of Sangam period.

இவர ்ஊர ்நாகபட் னமாக இ க்கலாம்.

     " ள் ம் மா ம் லம்ெபா  வ ய

நள்ெளன வந்த நாளின் மாைலப்

பலர்  வா ல் அைடப்பக் கட நர்

வ ர ்உளிேரா - என ம்

வாரார ்ேதா நம் காத ேலாேர

நன்னாளி ேச ஞ் ேச  ெமன்ற ன் பண்ைடத்தன் மாயச ்ெசலவாச ்ெசத்  ம ங்கற்  பன்னிக் 
க ெகன் ேறேன அன்ேனா ஆசா ெகந்ைத யாண் ளள் ெகால்ேலா க ங்கால் ெவண்  ேப ம் 
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நன்னாரி

நன்னாரி naṉṉāri, ெப. (n.)

   1. ெகா வைக (uğmit55.492.);:

 Indian sarasaparilla.

   2. Egunsonfilöö, Goff:

 fragrant root.

ம வ. பாற்ெகா , ந மணவல் .

நல்- நன்+நா .]

உடம் ன் ெவப்பத்ைதப் ேபாக் தற் ம். ேகாைடக்காலத் ல் ப ம். இன் ைவப் ப கங்க க்  
ந மண ட் தற் ம். பயன்ப ம் ேவர் . இ  க் க் ெகாண் க் ம் ேதாற்றத்ைத ைடய . 
இக் ெகா ன் அ ப்பாகம் வழவழப் டன் இ க் ம். இைலகள் இ ற ம் ரானைவ. இதன் க்கள் 
உட் றம் க ஞ் வப் ட ம், ெவளிப்பக்கம் ெவண்ைம கலந்த பசை்ச வண்ணத் ட ம் காட்  த ம். 
மைழக் காலத் ல் க் ம். இக் ெகா  வட இந் யா, வங்காளம், த ழகம், இலங்ைக ேபான்ற எல்லா 
இடங்களி ம் ப ரா ம். ந மண க்க இதன் ேவரக்ள் இனிப் ச் ைவ ெபா ந் யன. உட ன் 
ெவம்ைமைய அகற் ,  ைமையத ்த வன. ஒளிநீைர ( ந் ப் ெப க் ம் தன்ைமய . நன்னாரி 
கலந்த இன்ப கத் னால் மலச் க்கல் ம்.  நீைரைடப்  ேநாய் ணமா ம். காய்ந்த

நன்னாரி ன் ேவரிைனக் க க்  நீராகக் காய்ச்  ( யாழம்); (கசாயம்); ஆ ன் பா டன் ேசரத்் க் 
த்தால், கல்லைடப் , நீரச்் க்  நீங் ம்.

ெசரியாைம, ெதா ேநாய், ேதால்ேநாய், க ஞ் ரம், ஆறாப் ண், ஊைதேநாய், இைண ைழச்  
ேநா னாேலற்பட்ட ண், கட் , ெவள்ைளப தல் தலான அைனத்  ேநாய்க க் ம், இக் க க்  
நீரிைனச ் த்தம த் வர,் பயன்ப த் வர.்

ேம ம் இந் நன்னாரிக் க க் நீர,் அரத்தத்ைதத் ய்ைமயாக் ம் மாம ந் . 
த்தத் னாேலற்பட்ட வாய்க்கசப்ைப அகற் ம்.

த ழ் ம த் வத் ற்  வாய்ந்த நன் யான இந் நன்னாரிேவர,் அைனத்  ம த்  வத் ற் ம் 
பயன்ப ம் அ யா ம்.

ழந்ைத ம த் வத் ற்  நன்னாரிைய. க க்  நீ டன்,  ரகம், பால் ச க்கைர ேசரத்் க் 
ெகா த்தால், ெகாக் மல் ம்.  ழந்ைதகளின் ெசரியாைமேநாய் ணமா ம். வ ற் ப்ேபாக்  

ம்.

நன்னாள்

நன்னாள் naṉṉāḷ, ெப. (n.)

   1.  ழ  நாள்; festive occasion, festival day,

     " வகசச்ாந்  ெசய்த  நன்னாள் (மணிேம.1:35.);.

   2. நன்னிகழ் கட் ரிய மங்கல நாள்; auspicious day.

     [நல் +நாள்.]

நன்னா

 
 நன்னா  naṉṉāṟi, ெப. (n.)

   பன்னீர;் rose Water.

     [நல் +நா  +இ.]

இ = ெசால்லாக்கஈ .
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நன்னிக்கல்

நன்னிக்கல்1 naṉṉikkal, ெப. (n.)

ம ந்  அைரக் ம் அம்  (ைதலவ.பா .12. உைர);.

 a grinding stone for preparing medicine.

     [நல் → நன்.[ந ன் னி + க ல் → ந ன் னி க் க ல் ம ந்தைரக் ம் ற்றம்  [ேவ.க.3.4].]

 நன்னிக்கல்2 naṉṉikkal, ெப. (n.)

க வக்கல் ெசய்ய த ம் க னமான கல்:

 hard stone used for making mortar which used for grinding medicine.

நன்னி ல்

நன்னி ல் naṉṉinūl, ெப. (n.)

    ணி ன் ற் ைற  ( ன்.);; short ends of threads in cloth badly woven.

     [நன்னி+ ல் → நன்னி ல் = ணி ன் ஒரத் ள்ள  ல் க்  (ேவ.க.3.4);.]

நன்னிப்பயல்

 
 நன்னிப்பயல் naṉṉippayal, ெப. (n.)

நன்னிப் ைபயல் பாரக்்க;see nami-paiyal.

     [நன்னி +ைபயல் → பயல்.]

நன்னிப்பய

 
 நன்னிப்பய  naṉṉippayaṟu, ெப. (n.)

    க்கப் பய  ( ன்.);; aconite-leaved kidney bean.

     [நன்னி + பய .]

     [நன்னி =  ைம த்த வழக் ச ்ெசால். நன்னி ங் ன்னி ம்.]

நன்னிப் ள்ைள

 
 நன்னிப் ள்ைள naṉṉippiḷḷai, ெப. (n.)

    ள்ைள; small child.

ம வ. நன்னி ன்னி.

     [நன்னி+ ள்ைள.]

நன்னிப்ைபயல்

 
 நன்னிப்ைபயல் naṉṉippaiyal, ெப. (n.)

ைபயன் ( ன்);,

 small boy.

     [நன்னி + ைபயல் → பயல்.]

ைபயல் → ைபயன்
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நன்னி ன்னி

 
 நன்னி ன்னி naṉṉibiṉṉi, ெப. (n.)

    ல்வாழ் நாள்கைள ைடய ற் ரினம் ( ராணி);; minute insect animalcule.

ம வ. நன்னி ன்னி.

     [நன்னி ன்னி =  லங்  க்க உ ரி அல்ல  கண் க் ப் லப்படாத உ ரினம். 
ள்ைளகைள ம் ற் ரிகைள ம். நன்னி ம் ன்னி ம். நன்னி ன்னி என்ப  உலகவழக் .]

நன்னியம்மா

 
 நன்னியம்மா naṉṉiyammā, ெப. (n.)

பாட் ( க்);

 grandmother.

நன்னியல்

 
 நன்னியல்  naṉṉiyalpu, ெப. (n.)

   நல் யல் ; pleasing manner.

     [நல் +நன்+ இயல் .]

பண்  ரந்்த ெசால்லாட் க ள் ஒன் . இயல்பாகேவ நல் யல்  வாய்க்கப் ெபற்றவர ்
ண்ெடா ம் ஒ க்கம்.

நன்னிலம்

நன்னிலம்1 naṉṉilam, ெப. (n.)

   நாைக மாவட்டத் ல் உள்ள ; a village in Nāgai dist.

     [நன்ைம +நிலம்.]

     "பலங் ளர ்ைபம்ெபா றண் பனிெவண் ம  ையத்தடவ நலங் ளர ்நன்னிலத் ப் ெப ங் ேகா ல் 
நயந்தவேன" (கந்தரர-்982);

றப் ைடய அல்ல  ெச ப் ைடய நிலம் என்ற இயல்  கரணியமாக, இப் ெபயர ்ெபற்ற  எனலாம்.

 நன்னிலம்2 naṉṉilam, ெப. (n.)

   நன்ெசய் ( ன்.);; wet-land.

     [நல் +நிலம்]

நன்ெசய்ப் ப ரக்ளான ெநல், க ம் , வாைழ த யன ைள ம் நிலம்.

நன்னில த்தல்

நன்னில த்தல் naṉṉilamididdal, ெப. (n.)

   மணமகனான அரசன், தன் மைன ைய ட் ,  தன் தல் அத்தாணிமண்டபத் ற்  அ ைவக் ம் 
சடங் ; the ceremony in which a royal bridgegroom first steps out of his place and goes to his audience chamber, after 
marriage.

     " மால், நன்னில த்தற் ப் ேபாந்தான்" ( வக.2369, உைர);.

நன்னிைல

நன்னிைல naṉṉilai, ெப. (n.)

   1.நல்ல நிைலைம; good position or condition.

     "நன்னிைலக்கட ்டன்ைன நி ப்பா ம்" (நால .248.);.

   2. நல்ெலா க்கம் (அக.நி);; moral conduct.

   3. தவம் (அக.நி.);; religious austerities.

   4. உலகம் (ச .);; the world.

     [நல்' → நன்+நிைல.]
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நன்னிறம்

 
 நன்னிறம் naṉṉiṟam, ெப. (n.)

   ெவண்ணிறம் (யாழ்.அக.);; a white colour.

     [நல் +நிறம்.]

பன்னிறமா ய ஏழ்நிறம் கலந்த  ெவண்ைம என்ப  . . இராமனின் கண் ப்  எனி ம், 
ெவ த்த ேதா னரக்் ச ்சார் வண்ணமாக ம், க த்தேதா னரக்்  எ ர்  வண்ணமாக ம், 
ேதாற்றம் த த ன், நன்னிறமா ற் .

நன்னீர்

நன்னீர1் naṉṉīr, ெப. (n.)

   1.  நீர;் pure or wholesame water fit to be drunk.

   2. பனிநீர;் rose water.

     "நன்னீர ் ர ய ெசந்நிறச ் ண்ணம்" (ெப ங்,நரவாண.759);.

   3. ெமன்னீர ்(சா.அக,);; soft-water.

     [நல் + நீர]்

ேநாய்பரப் ம் ண்மங்கள் அ க்கப்பட்ட நீர ்இயற்ைகயாய் இைறவன் தந்த மைழநீ ம், பனிநீ ம் 
உவரப்் ச ் ைவயற்ற ய நன்னீர ்எனலாம். -

 நன்னீர2் naற ெப. (n.)

   நல் யற்ைக; good nature or disposition.

     "sorofoss ongo அனிசச்ேம றள்.1111).

     [நல் + நீர]்

நன்னீரக்்கடல்

 
 நன்னீரக்்கடல் naṉṉīrkkaḍal, ெப. (n.)

எ  கட ள், உவரப்் லா நீைர ைடய கடல்:

 ringshaped ocean of fresh water, one elu-kada.

நன்னீர ்+ கடல்.]

நன்

 
 நன்  naṉṉu, ெப. (n.)

   ெபண்; girl.

நன்  ைமப்ெபா ளில் வந்தால் ேமைத என் ம், நண் -நன்  ரி ப் ெபா ளில் வ ங்கால் 
மங்ைக என் ம், ெபா ள்ப ம்.

நன்னடவ க்ைகஜா ன்

 
 நன்னடவ க்ைகஜா ன் naṉṉaḍavaḍikkaijāmīṉ, ெப. (n.)

நன்னடத்ைத ஜா ன் பாரக்்க: see nannadattai-jāmin.

     [நல் +நடவ க்ைக+ U. ஜா ன்.]
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நன் -தல்

நன் -தல் naṉṉudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

 Ususumo 51955 (Limps);;

 to nibble, as rats or squirrels, to bite or nibble off anything as nails.

     [நன்+ தல்-]

நன் தல்

நன் தல் naṉṉudal, ெப. (n.)

அழ ய

 Glossilsnu

   2-stol u Quot; damsel, lady, as having a beautiful forehead.

     "sorogo கணவ" (ப ற் ப்.42.7);.

     [நல் + தல்.]

இ  பண் தெ்தாைக நிைலக்களத் ப் றந்த அன்ெமா தெ்தாைக.

நன் ல்

நன் ல் naṉṉūl, ெப. (n.)

   13 ஆம் ற்றாண் ன் ெதாடக்கத் ந்த பவணந்  னிவர ்இயற் ய இலக்கண ல்; a Tamil 
grammar by Pavanandi-munivar, early in the 13th-C.

     [நல் + ல்.]

ெதால்காப் யத் ற் ப் ற ,  ல இலக்கண மா பா க டன் ெவளிவந்த இலக்கண ல் 
பவணந் யாரின் நன் ல்.

     "ெமா ப் ெபா டக்ாரணம் ப்பத் ேதான்றா' என்  ெதால்காப் யர ் யைதப் பவணந் , ப  
+ சந்  + இைடநிைல + சாரிைய +   என்  ரித் ப் ெபா ள் னார.்

நன் ல் த்  ெமா ஞா  ெகாண் ந்த உடன்பா  ரண்பா  பற்  1957-இல், ெதன்றல் என்ற 
இத ல் அவர ்எ ள்ள ம ப் க்கட் ைரைய இங்  காணலாம்:

     'நன் ல் நன் ேல' என் ம் கட் ைரயா ரியர ்ெசன்ைனச ்ெசளக்காரே்படை்ட ெச ன் 
உயரந்ிைலப் பள்ளித் தைலைமத் த ழா ரியர ் த் வான் எ.க. .ெகம் ர ைநனார ்என் ம் 
ெசய் ெயான்ேற, அவர ்பவணந்  என் ம் சமண னிவர ்இயற் ய நன் ற் ைறைய மைறத்தற 
காரணத்ைத அ ஞரக்் ணரத்்தப் ேபா மானதாம்.

இனி, ம ப்பா ரியர ்ம ப் கைளெயல்லாம் ஒவ்ெவான்றாய், எ த்த ப்பாம்.

ம ப் : நன் ல் நன் லா? என்  ேகட் ப்ப , மரத்ைதக் கண்ட ஒ வன், இந்த மரம் மரமா? என்  
ேகட்ப  ேபால் னா ல் தவ பட்  னா வ வாய் அைமந் ள்ள .

அ ப் : மரத்ைத மரெமன்  கண்ட ஒ வ க் . இ  நன்மரமா என்  ஐயம் எ ேமயன் , மரமா 
என்  ஐயம் எழா . அ ேபால் ஒ  ைலக் கண்டவ க்  இ  நன் லா என்  ஐயம் எ ேமயன் , 

லா என்  ஐயம் எழா . பவணந்  னிவர ்தம் 7 நன் ல் க்  நன் ல் என்  ெபயரிட்ட 
அள ேலேய, அ  நன் லா டா . ெபா க் ம் ெபய க் ம் ெபா த்தம் இ ப் ம் 
இ க்கலாம். இல்லாம ம் இ க்கலாம். இ  கண் ல்லா க் த் தாமைரக்கண்ணன் என் ம். 
இ கா  மற்றவ க் த் தாண்டவராயன் என் ம், ெபயரிட் க்கலாம் ற்றம் நிைறந்த ேவ ல 

ல்கள் ட நன் ல் என்  ெபயரெ்பறலாம்.

நன்ென க்கல்
நன்ென க்கல் naṉṉerukkal, ெப. (n.)

நன்ன க்கல்,2 (யாழ்ப்.); பாரக்்க: see nannarukkal.

நன்ெனல்

 
 நன்ெனல் naṉṉel, ெப. (n.)

ெசஞ்சா  ங்):

 a superior paddy of yellowish hue.

     [நல் + ெநல்.]
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நன்ென

நன்ென  naṉṉeṟi, ெப. (n.)

   1. சன்மாரக்்கம்; righteous conduct, path of virtue, moral lite;

ஏமஞ்சார ்நன்ென ம் ேசரக்லார ்(நால .327);.

   2. 17ஆம் ற்றாண் ந்த வப் ரகாச னிவரியற் ய ஒ  நீ ல்:

 a didactic poem of 40 stanzas composed by Śiva-p-piragaša-munivar, 17th-c.

     [நன்+ெந ]

நன்ைன

 
 நன்ைன naṉṉai, ெப. (n.)

ஏளனம் (ேப.வ.);

 mimicking, mooking, ridiculing.

ம வ, நக்கல்,

     [நன் + ைந]

நனந்தம்

நனந்தம் naṉandam, ெப. (n.)

   1.  ன்  (மைல);; indian beach.

   2. சணல்; sunn hemp (L);

நனந்தைல

நனந்தைல naṉandalai, ெப. (n.)

   1. அகன்ற டம்; expanse.

     "நனேவ கள ம் அகலன், ெசய் ம்" (ெதால். ெசால்.859);.

     "நனந்தைலப் ேப  ெரரி நக்க" ( றநா.57);.

     "கைழப னனந் தைலக்க  வளர க்கம்" ( றநா.168.);.

   2. மண்டலம்; region, dominion.

     "பல்ேவ  வைகய நனந்தைல ஈண் ய" (ப ற் ப்59,14);.

   3. ந : ( ங்.);; middle.

     'நாற்றடந்த ர ்கடனனந்தைல நிலங் ண்  ைள. அந்நந் :3).

   4. உசச்ந்தைல; Crown of the head.

   5. உச்  (அக.நி.);; the highest point. zen the.

   6.  ைச; cardinal point, direction.

     "நால்ேவ  நனந்தைல ேயாராங்  நந்த" (ப ற் ப்.69,16);.

     [நல் → நன் + அம்+தைல.]

நனம்

நனம் naṉam, ெப. (n.)

   1, அகற் ); wide extent. expansiveness.

     "க ன்ெகாண்ட் நனஞ்சாரல்' (க த்.44);.

     "கல் யர ்நனஞ்சாரற்கலங் ய  நாடேகள்" (க த்.52);.

ம வ. அகலம்.

     [நல் → நன்+அம்.]
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நன '

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

நன

 
 நன  naṉavu, ெப. (n.)

உணர் நிைல ல் *

 Botomusumā, ();(Usug;

 realization as opposed to dream, a fáóôït & sat su&iii

நனவாக வாழ்த் ேறன். (ேப.வ.);

நல்- நன்- நன

நல்- நன்- நன  nalnaṉnaṉavu, ெப. (n.)

ெப. m.

   1. களன்; stage.

     "நன ப்  ற ற் ேறான்  நாடன்" (ெதால்,ெசால்.377, உைர);.

   2. ேபாரக்்களம் (@TITunbr.);; battlefield.

   3. 915 suih (G);GTsö.Qsmö.377);; width, breadth expanse.

நனேவாைட

 
 நனேவாைட naṉavōṭai, ெப. (n.)

 stream of consciouness las a presentation technique in prose writing); (#floof, oth.);.

நனேவாைடக் கைத இக்.வ.)

     [நன  + ஓைட]

நனா

நனா naṉā, ெப. (n.)

கன  பாரக்்க; see karavu.

     "நனாவத்ைத  லானவைகைய'( மந்2310);.
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நனி

நனி naṉi,  .எ. (adv)

அள ற்  அ கமாய்,

 Islgäumlis;

 well abundantly.

வ ந் ைன வா ெயன் ெநஞ்ேச (அகநா.19);. ம வ.  ைக.

     [நல்- நன்- நனி.)

 நனி2 naṉi,  .எ. (adv.)

   ெப ைம ( ங்கல.2225);; greatness.

நனிபள்ளி

நனிபள்ளி naṉibaḷḷi, ெப. (n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ் ற் ர;் a willage in Tañjävur dist,

இன்  ஞ்ைச எனக்  கட்டப்ப ற .

     "ெச ந் தரளப் ெபான்னி ழ் நனி பள்ளி" (ெபரிய, 34-112:1);.

     [நனி + பள்ளி]

நைன

நைன1 naṉaidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஈரமாதல்; to become wet, to be moistened, soaked.

     "நைணக ள் யாைனயால் யாைன யாத்தற்  ( றள்,678);.

ம் நைனந் தவ க்  க்கா  ேதைவயா? (பழ.);.

ட் க்  வ ம்ேபா  மைழ ல் நைனந்  ட்ேடன் (இக்வ);.

     [நல் → நன் → நைன-]

 நைன2 naṉaidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. அ ம் தல்; to bud.

     " டவ மலரத் தள  நைனய (ஐங் . 499);.

   3. ேதான் தல்; to appear.

     "ம ழ்நைன ம ன் ம ைர ம்" ( பாண்.67);.

நளிர ்=  ளிரச்் .

நளிர ்→ நளிரை்ம → ந ைம); → நைம. நைம → நைன → நமத்தல்=ஈரமாதல். (ஒ.ேநா.  ளிர ்→ 
ளிரை்ம  →  ைம.

     ( ல் → நல் → நன்- → நைன.]

நைனதல், ேதான் தல், அ ம் தல். ' ல்" என் ம் ேவர , ேதான் தல் என் ம் "தைலைமப் 
ெபா ண்ைமைய அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட . இத ்ேதான் தற் க த் னின்ேற நைன-தல் என் ஞ் 
ெசால் ைளத்த .

நைனைக

 
 நைனைக naṉaigai, ெப. (n.)

   ஈரமா ைக; becoming wet.

     [நன் → நைன → நைனைக.]

ைக ற் தெ்தா ற்ெபயர.்
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நைனந்த

 
 நைனந்த naṉainda,  .எ. (adv.)

   ஈரமான; wetted.

இ  ெபயரசச் வ வம்.

நைனந்தவம்

 
 நைனந்தவம் naṉaindavam, ெப. (n.)

    கட் க் ெகா ; a kind of shrub.

     [நைன → தவம்.]

நைனந் மத்தல்

நைனந் மத்தல் naṉaindusumattal, ெப. (n.)

   1. ( டை்ட அல்ல  பாரத்ைத நைனத் த் க் ைக);  ன்னிைலைம ம் கக் க ைமயான 
ெசய ல், தன்ைன உள்ளாக் க் ெகாள் ைக (இ.வ.);; bearing a burden in a wet or drenched condition. rendering 
more difficult or irksome, what is already difficult or irksome.

   2. உரிய காலத் ல் ெசயைலச ்ெசய்யா ந் , இைட  வந்த ன் ,  ந்த ன்பத் டன் அைதச ்
ெசய்ைக; letting pass the proper time and doing a thing under more stringent circumstances, as not selling jewels instead 
pledging them and paying interest afterwards

     [நன் → நைன → நைனந்  +  மத்தல்.]

நைன சனம்

 
 நைன சனம் naṉaipūcaṉam, ெப. (n.)

ஈரம்:

 wet.

     [நைன →  சனம்.]

நைனெபா ள்

 
 நைனெபா ள் naṉaiboruḷ, ெப. (n.)

   நீரில் கைர ம் ெபா ள்; wetting agent.

     [நைன + ெபா ள்.]

நைன ற்கடா

 
 நைன ற்கடா naṉaiviṟkaṭā, ெப. (n.)

   ஈர ல்லா நிலம்; dry place.

நைன

 
 நைன  naṉaivu, ெப. (n.)

   ஈரம்; wet. mositure, humidity.

     "நைன ற் கைட" (ைதலவ.ைதல);.

     [நன் → நைன →  நைன .]
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நா

நா1 nā, நகரெமய் ம், ஆகார உ ம்,  ணரந்்  றக் ம் உ ரெ்மய்.

 the syllable formed by adding the long vowel, 'a' to the consonant.

     "அஇணபல்ல  நா றத ்தந வ ம்" (நன், 80);.

   நா;நகரத் ன் ெந லா ய இவ் ெவ த் , நகரத் ற் ரிய யற் ேயா , வாைய அங்காத்  
நீட் வதால், இதன் ஒ ைய எ ப் ற .

     "நகர ஆகாரம்" -

     "நா" - வரிவ வம்

. . 3-ஆம் ற்றாண்  தல், நகர ஆகாரத் ன் (நா); வரிவ வம், த ழகக் ைகக் 
கல்ெவட் க்களில், பரவலாகக் காணப்ப ற . ப க்ைகக் ேகாட் ன். ேமல், ெசங் த் க் ேகாட் ன். 
வ வேம, இவ் வரிவ வத் ன் அ ப்பைடக் யா ம். ெகாற்ைகப் பாைனேயாட் ல் காணப்ப வ ம், 
இக் ேய ஆ ம். இக் ேய. த ழகத் ல் த  என் ம், இந் யெமா களில் த ழ் ரா  என் ம், 
அேசாகன் ரா  என் ம், ெபயரெ்பற்ற . அேசாகன் ரா க்  ந் ய  த ழ் ரா . இதன் காலம் 
. .6-ஆம் ற்றாண் .  . .3-ஆம் ற்றாண்  தல் த ழகத் ம்,   மாற்றத் டன் ெமளரியர,் 
சானர,்  ப்தர ்கல்ெவட் களி ம்,  யாகக் காணப்ப ற .  ேரா தெமா  எ த் க் 

கல்ெவட்  என்பைத,  ேரா  என்  யா .  ேர  என்  ப்ப  ஆரியச ் ழ்ச் ேய.

நகாத் ற்  வ ல ப  ற ம தைலக் கட் ந்  இ க்கப்ப ம் ேகா  ஆகாரத்ைதக் க் ம். ஏைனய 
எ த் க்களின் வரி வ. வத்ப் ேபாலேவ. இ ம். அ த்த வளரச்் க் கட்டத் ல், ஆகாரக்  T ந   

  ந்  இ  க் க ப் பட ்ட  . வழக்கம்ேபால வலப் றம் ேகா  இ த்தால்,

     "ங்" கரத் ன் உ வத்ைதக் காட் மா ைகயால் ,  ழப்பத்ைதத் த ரக்்க. இைட ல் ேகா  
இடப்பட்ட .

ெசங் க ம் ந கற்களின் பைழய கல்ெவட் க்களி ம், ( . . 4.5  .); ஆண் ப்பட் , ேவந்தன் 
நாணயத் ம், இவ்வ வம் காணப்ப ம். அேத சமயத் ல் பைழய

     "ஊ"- ன் வ வமாக இ ந்த இதேனா , இந்தக்காலத்  ஊகாரம் என்ற தைல, வைளந்த வ வத்தால் 

நாஇ

நாஇ nāi, ெப. (n.)

நாய் (ெதால்.எ த் , 58 2. உைர);;பாரக்்க;see dog.

க.  . நா .

     [நா+இ → நா.இ.]

நா ைன நாய் எஞ்ஞான் ம் நீட் ய வண்ணம் இ த்தலால், வந்த ெபயராகலாம்.

நாக்கசப்

 
 நாக்கசப்  nākkasappu, ெப. (n.)

 த்தத் னால் ஏற்ப ம் வாய்க்கசப் :

 bitterness of taste experienced when the bile is excited.

     [நா+ கசப் .]

    த்தநீர ்அள ற்க கமாகச ் ரத்த ன் அ யாக, நா ேலற்ப ம் கசப் ச் ைவ. இந் நாக்கசப் , 
உடம் ல்  ரம் இ க் ங்கால் ஏற்ப ம். இந் நாக்கசப்  வந்தால், உண்டஉண  ைவக்கா ;இந் 
நாக்கசப்  உள்காய்சச் ன் அ யா ம்.

நாக்கட்

நாக்கட்  nākkaṭṭi, ெப. (n.)

   1. நாக் ெல ம் ஞ்  ெகாப் ளங்கள்; ulceration of the tongue.

   2. நாக்ெகாப்பளம் பாரக்்க;see na-k-kopрајат.

     [நாக்  + கட் .]

வ ற் ண்டா ம்,  ண்களின் ைளவாக, நா ேலற் ப ங்கட் . ஒவ்வாைம ன் ைளவாக ம் 
உ வா ம்.
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நாக்கட் ப்பா

 
 நாக்கட் ப்பா  nākkaṭṭuppāṭu,    ெப. உண க்கட் ப்பா ; food restriction.

நாக்கட் ப்பா  உைடயவரக்ேள நல டன் நீண்ட நாள் வாழ்வர ்(உவ);.

ம வ. உண க்கட் ப்பா .

     [நா+ கட்  + ப  → பா .]

ஈைள ேநாயாளிகள் ளிரக்ாலத்ேத நாைவக் கட் ப்ப த் வதன் வா லாக, இ (இ ப் ); வாராமல் 
வாழலாம். இந் ேநாயாளிகள் பனிக் ழ் (ஐஸ் ரீம்);  தலான,

ளிரை்ம ண கைளத் த ரத்் , நா ைனக் கட் ப்ப த் , உண க்கட் ப்பாட் டன், ம த் வரத்ம் 
அ ைரப்ப  ெவப்பந்த ம் உண கைளேய உண்ணேவண் ம்.

நாக்க

 
 நாக்க  nākkaḍu, ெப. (n.)

   நாக் ன் ன் றத் ன் ேமல்காணப்ப ம்,  ள் ேபான்ற  ைள; small elevations found on the back 
(upper); surface of the tongue.

     [நா+ க .]

நாக்க

 
 நாக்க  nāggaḍugu, ெப. (n.)

நாய்க்க  பாரக்்க;see may-k-kaduge.

     [நா+ க .]

நாக்கைடப்பான்

 
 நாக்கைடப்பான் nākkaḍaippāṉ, ெப. (n.)

   மாட் ேநாய் வைக (மாட் ைவ);; a disease of cattle.

     [நாக்  + அைடப்பான்.]

ரிய ள் வாய்ந்த, கற்றாைழ, க க் ேவல் தலான இைலதைழகைள உண்பதால், உண்டா ம் 
ேநாய்.

நாக்கைடப் ரட்

 
 நாக்கைடப் ரட்  nākkaḍaippuraḍḍi, ெப. (n.)

நாகைவப்  நஞ்  பாரக்்க;see magavalpри-пӑӧји.

     [நாக்கைட + ரட் .]

நான்னத்தான் ச்

 
 நான்னத்தான் ச்  nāṉṉattāṉpūcci, ெப. (n.)

நாக் ப் ச்  (இ.வ.); பாரக்்க;see nakku-p-pப்cci.

நாக்கத்தான் ச்  ழந்ைதகளின் உணைவ உண் , அவரக்ைள ேநாஞ்சான் ஆக மாற் ம் (உ.வ.);

     [நாக்  + அத் +ஆன்+ ச் .]
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நாக்கப்பாம்

 
 நாக்கப்பாம்  nākkappāmbu, ெப. (n.)

நாக் ப் ச்  பாரக்்க: see nakku-p-picci.

ம. நாக் ப்பாம் .

     [நாக்  + அம்+  பாம் .]

     [நாக்கம்பாம்  → நாக்கப்பாம் ]

நாக் ப் ச்

 
 நாக் ப் ச்  nākkuppūcci, ெப. (n.)

நாக் ப் ச்  பாரக்்க;see nakku-p-pico

     [நாக்  + அம் ச் .]

     [நாக்கம் ச்  → நாக்கப் ச் .]

நாக்கரைண

நாக்கரைண nākkaraṇai, ெப. (n.)

   நாக்  ேநாய் வைக (பரராச. 1226);; a disease of the tongue.

     [நாக்  + அரைண,]

   அரைண = ெசந்நிறக் ேகா க டன் ய . இந் நச் ரிையப் ேபான்ற நிறத் டன், நாக் ல் கட்  
ஏற்ப ம்;ஏ ம் உண்ண யலாதப  நாக் ல், எரிசச் டன், வ ண்டா ம். இந் ேநாய் ஏற்பட்ட நாக் , 
ெசந்நிறக் ேகா க டன், அரைண ேபான் ப்பதால், இப் ெபயர ்ஏற்பட்ட .

நாக்கரைள

 
 நாக்கரைள nākkaraḷai, ெப. (n).

   நாக்  ேநாய் வைக, (யாழ்.அக,);; disease of the tongue. Perhaps pappilloma.

     [நாக்  + அரைண → அரைள.]

நா ல் அரிப்ெப க் ஞ்,   கட் கைள உ வாக் ம் ேநாய்.

நாக்கரிக் ரந்

 
 நாக்கரிக் ரந்  nākkarikkirandi, ெப. (n.)

   அரிக் ம் உணர் டன் நாக் ெல ம்  ெகாப் ளம்; ulceration of the tongue due to syphilitic causes.

ம வ. நாக்கரைள.

     [நா → நாக்  + அரிக் ரந் .]

நாக்கரிப்

நாக்கரிப்  nākkarippu, ெப. (n.)

   1. நாக்கரிக் ரந்  பாரக்்க;see ma-kkarikirandi.

   2. வளி யால் நாக் ேலற்ப ம் உப் ச் ைவ; salintaste in the mouth, when the wind is excited in the system.

     [நாக்  + அரிப் .]

நா + கரிப்  என்  ரித் , வழங் ம் வழக் ம் உண் .

நாக் ழற்

 
 நாக் ழற்  nākkuḻṟci, ெப. (n.)

நாக் ப் ண் (இ.வ.); பாரக்்க;see mi-k-kupun.

     [நாக்  + அழற் .]
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நாக்களாம் ச்

 
 நாக்களாம் ச்  nākkaḷāmbūcci, ெப. (n.)

   மண் ; earth.worm.

நாக்களாம் ச்  உழவரக்ளின் நண்பன் (இ.வ.);.

ம வ, நாங் ழ்.

     [நாங் ழ் + ஆம் +  ச் .]

     [நாக்களம் → நாக்களம் + ச் .]

ஒ.ேநா. ெகாப் ழ் → ெதாப் ள்

நாக் ளின்கற்பம்

 
 நாக் ளின்கற்பம் nākkuḷiṉkaṟpam, ெப. (n.)

   காக்ைக, கரிசச்ான், ெசந்தைலக் க  தலான பறைவகளின், நாக் ைனக் ெகாண்  
ெசய்யப்ப ம் வாணாள் ம ந் ; a rejuvenating powder prepared by dying and then pounding the tongues of crow, 
black bird, red brahmini kite and vulture.

நாக்க -த்தல்

நாக்க -த்தல் nākkaṟuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கத் யால் நாக் ைனத் ண் த்தல்; to excise of the tongue - Glossotomy.

     [நாக்  + அ -]

நாக்க த்தான்

 
 நாக்க த்தான் nākkaṟuttāṉ, ெப. (n.)

நாக்க த்தான் ல் பாரக்்க: see n -kkaruttån-pus.

     [நாக்  + அ த்தான்.]

நாக்க த்தான் ல்

 
 நாக்க த்தான் ல் nākkaṟuttāṉpul, ெப. (n.)

த ப்ைபப் ல் (MM);

 sacrificial grass or kusa grass-Erogrostis cynosriñoides the blades of this grass are generally sharp. It alludes to a leged that 
serpents which greedily lick the honey fallen on the grass get their tongue forked.

     [நாக்  + அ த்தான்+ ல்.]

ரை்மயான இைல ைன ைடய த ப்ைப. இக் ரை்மயான ல் ன் ேம க் ம் ேதைனப் 
பாம் கள் ஆரவ்த் டன் நக்க வ ங்கால், அவற் ன் நாக் கள் அ ப ம் என்  சா.அக ம்.

நாக்க ப்

நாக்க ப்  nākkaṟuppu, ெப. (n.)

   1. நாக்ைக அ க்ைக; incision of the tongue.

   2. நாக் ேலற்ப ம் க ப்  நிறம்; the dark colour of the tongue.

     [நா+ க ப் .]

நாக் ல் கண் க்  எட்டாத ண் ரி களால் ஏற்ப ம் க ப் . (சா.அக);.

நாக்கனி ங் ர்
ைம

நாக்கனி ங் ரை்ம1 nākkaṉiḍuṅārmai, ெப. (n.)

   கந்தக ப்  (சங்.அக);; impure chloride of sodium. black salt.

 நாக்கனி ங் ரை்ம2 nākkaṉiḍuṅārmai, ெப. (n.)

   கந்தக உப் டன் ஏைனய கைடசச்ரக் கைளக் ெகாண்  உ வாக்கப்ப ம் உப்  (சா.அக);; a prepared 
salt from sulphur mixed with other ingredients.
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நாக்காம் ச்

 
 நாக்காம் ச்  nākkāmbūcci, ெப. (п).

   நாக் ப் ச்  (இ.வ.);, வ ற் ல் ேநா ைன ஏற்ப ம் ; round worm, thread worm Ascaris lumbricoides 
(L);.

     [நாக் ப் ச்  → நாக்காம் ச் ]

ஒேநா மண்கட்  → மண்ணாங்கட் .

நாக்காளப் ச்

 
 நாக்காளப் ச்  nākkāḷappūcci, ெப. (n.)

நாகப் ச்  பாரக்்க: see naga-p-pical.

ம வ. நாக் ளிப் ச் .

     [நாக்காளம் ச்  → நாக்காளப் ச் ]

நாக்

 
 நாக்  nākki, ெப. (n.)

   மனித உடம் ல் உள்ள பத்  நா க ள் ஒன் ; one of the ten tuberous vessels of the human body.

ம வ, அலம் சா (அலம் ைட);.

எ வா ன் இ ப் ப வைர, உணர்  நரம் கைளத் தட் ெய ப் ந் தன்ைம க்கெதன் , சா.அ.க. 
ம்.

நாக் யாக் ரம்

நாக் யாக் ரம் nākkiyākkiram, ெப. (n.)

   1. க ஞ் ண்   (யாழ்ப்,);; a species of sensitive tree.

   2.  டெ்ச வைக (யாழ்.அக);; a thorny shrub.

நாக் ரந்

நாக் ரந்  nākkirandi, ெப. (n.)

நாக் ப் ண் (யாழ்.அக); பாரக்்க;see nakkup-pu.

   28 நாக் -த்தல் நா+ SKt  ரந் ]

இைண ைழச்  ேநாய் ெகாண்ட ெபண்கைளப் ண வதால், ஆடவரத்ம் நாக் ேலற்ப ம்  
ெகாப் ளவைக என்  சா. அக.  ம்.

நாக் ல்ைவ-த்தல்

நாக் ல்ைவ-த்தல் nakkil-wai- 4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஒ வரத்ம் வளரச்் ம், ஆக்க ங்கண் , ப த் க் தல்; to slander.

     "அவைன நாக் ல் ைவத் க் கரித் க் ெகாட் றான் இக்வ)

   2. நாக் ல் ைவத் ச ்சப் சச்ாப் ம் இ மல் மாத் ைர; chewable cough tablets etc.

 Bởál(hungyjáb(5 ETähálsi ைவத் ச ்சப் சச்ாப் ம் (மாத் ைர);  ளிைக நல்ல . இக்வ);.

   3.  வர ்நாக் ல்ைவத் ச;் sweets consuming by the children, by tasting with tongue.

ஒ வரத்ம், ஆக்க ம் ஆள் ைன ைடைம ம், அ த் ற ங் கண் , உள்ளங் ைமந் , 
ெபாறாைமயால் ெவ ம் ந் தன்ைமயைரக் க் ம், மரபாரந்்த நாட் ப் ற வழக்  இஃெதன்  
உணரக். ேம ம். ெப ந் தன்ைமயாளரத்ம்,  ைழகைளப் ெபரி ப த் , நாக் ல் ைவத்  
நச் ைர ந ம்,  ம யாளரத்ம் ெசயெலன்ற க. இப் பண்பாளர ்நாட் ப் றத் ம் நகரப்் றத் ம் 
ம ந் ள்ளைம கண் .

நாக் லாம் ச்

 
 நாக் லாம் ச்  nākkilāmbūcci, ெப. (n.)

நாக்களப் ச்  பாரக்்க; see nakkalapplico.

     [நாக்களாம் ச் -நாக் லாம் ச் .]
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நாக் -த்தல்

நாக் -த்தல் nākkiliruttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    றரின் வ ற்ெறரிசச்ைலக் ெகாட் , க ஞ்ெசாற்க க்  ஆட்ப தல் அல்ல ; to be cursed by causing 
irritation to others.

ந,லலமனிதர ்நாக் ந்  நாசமாய்ப் ேபாகாேத (உ.வ.);

     [நாக் ல் + இ -]

நாக் ப்

 
 நாக் ப்  nākkiḻuppu, ெப. (n.)

   நாக் த் த ப் னாேலற்ப ம் ேநாய்; a disease of the tongue, marked by the thickness of the tongue.

     [நாக்  + இ ப் .]

நாக் த் த ப் னா ண்டா ம், இந் ேநாய் ணமாவதற்  க க் ெகா நீைர, நன்றாகச ்கண்டக் 
காய்ச் த் ேதன் அல்ல  ளிப் க்கா  ேசரத்் , வாய் ெகாப் ளிக்க ேவண் ம்.

நாக்

நாக் 1 nākku, ெப. (n.)

   1. உணைவச ் ைவத்  உண்ண ம் ேபச ம் பயன்ப ம் வாய்க் ள் அைமந் க் ம் ெதாங்  
தைசப்ப ; tongue is a muscular organ of speech and taste.

க. நாலெக. ெத. நா க. மா. நாக் .  .

     [நால் → நால்  → நா  → நாக் .]

வாய்க் ள் ெதாங் ம் உ ப் . (ேவ.க.3:29);

 நாக் 2 nākku,    4 ெப. (n.)

மரக்கடை்ட ன் ளிம் ல் தனிேய ைடத்  நிற் ம் நாக் ப் ேபான்ற அைமப் :

 tenon.

     [நால்  → நா  → நாக் .]

அைசத்  ஆட்  வ க் ம் ப் . (ேவ.க.3:29);

நாக் க்க -த்தல்

நாக் க்க -த்தல் nākkukkaṟuttal,    4 ெச.  ன்றா . (v.t.)

நாக்க -த்தல் பாரக்்க: see nākkaru.

     [நாக்  + க -]

நாக் க் ளிஞ்சல்

 
 நாக் க் ளிஞ்சல் nākkukkiḷiñjal, ெப. (n.)

   நீரவ்ாழ் உ ரி; a kind of shell.

     [நாக்  +  ளிஞ்சல்.]

நாக் க் ளறல்

நாக் க் ளறல் nākkukkuḷaṟal, ெப. (n.)

   1. ேபச் த் த மா ைக; faltering.

   2. நா ெசயல் இழத்தல்; having tongue unable to move freely or tongue tied.

     [நாக்  + உளறல்.]

நாக் சச்ப் -தல்

நாக் சச்ப் -தல் nākkuccappudal,    5 ெச.  ன்றா . (v.t.)

    ழந்ைதகள் பாைலச ் ைவத் க் த்தல்; to make a shrap noise with the tongue as is done by a child when 
Sucking.

     [நாக் + சப் -]

நாக் ம், ேம த ம் ேசரந்்  இயங் தல், சப் தல் என் ம், ேம த ம் த ம் ேசரந்்  இயங் தல், 
உ ஞ் தல் என் ம், மக்கள் வழக் ல் க்கப்ப ம்.
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நாக் சச்ாதல்

 
 நாக் சச்ாதல் nākkuccātal, ெப. (vbi.n)

   நா.  ைவ உணரச்் ைய இழத்தல்; losing the sense of taste, as tongue.

     [நாக்  + சாதல்.]

தல்' ற் த் ெதா ற்ெபயர.்

ைம ம், ெந நாள் ேநாய்வாய்ப்பட்ட ஞான் ம், நாக்  மரத் ப்ேபாதைல நாக் ச ்சாதல் என்  
த்தல் உலகவழக் .

நாக் ச் ைல

 
 நாக் ச் ைல nākkuccūlai, ெப. (n.)

   நாக் ல் உண்டா ம், ஒ  த்தல் ேநாய்; pricking or gouty pain of the tongue - Glossagra.

     [நாக்  +  ைல → நாக் ல்]

ெவப்ப யால் ஏற்ப ம் த்தல்ேநாய்.

நாக் செ்சத் ப்
ேபா-தல்

நாக் செ்சத் ப்ேபா-தல் nākkuccettuppōtal,    8 ெச. . . (v.i.).

   1. நாக் ச ்சாதல் பாரக்்க;see nākku-c-cădal.

   2. உண ன் ைவைய இழந்த  ேபால் உணரத்ல்; to loose sensation to get fed up.

ேநா ற்ற காலத் ல் நாக் ச ்ெசத் ப் ேபானதால் உடம்  ேதற ல்ைல (இக்.வ);. உப் ல்லாக் கஞ் ைய 
மட் ேம த் க் த்  நாக் ச ்ெசத் ப் ேபாய் ட்ட  (உ.வ.);.

     [நாக்  + ெசத்  +ேபா-]

ேநா ற்ற காலத் ம், அகைவ ரந்்  நாட்பட்ட காய்சச்லால் உடல் ந ற்ற காலத் ம், நாக் ச ்
ைவய ம் தன்ைம ைன இழத்தல் இயல்ேபயா ம். நீண்ட நாள் ேநாய் வாய்ப்பட்ேடார,் 

ம த் வரின் அ ைர ன் ப , கார ணைவக் ைறத் க் கஞ் ைய மட் ேம, அல்ல  லக்  
(பத் ய); உணைவ உண்பதால்,   காலத் ற் ச ் ைவய ந் தன்ைமைய நா இழக் ம்.

நாக் செ்சாறெசா
றப்

 
 நாக் செ்சாறெசாறப்  nākkussoṟasoṟappu, ெப. (n.)

   நாக் ன் ேமற்ப ல் ள்பாய்ைக ; roughness of the surface of the tongue.

     [நாக்  +ெசாறெசாறப் .]

காய்சச்லால் ஏற்ப ம் இச ்ெசாறெசாறப்பால், எந்த உண ம் ைவக்கா  என் , சா. அக.  ம்.

நாக் ட் நகசம்ேவ
ர்

 
 நாக் ட் நகசம்ேவர ்nāgguṭṭinagasamvēr, ெப. (n.)

நாய்க் ட் ச ்ெச  பாரக்்க;see nāykkuff-c-ced.

     [நாக் ட்  + நகசம்ேவர]்
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நாக் ண்ணி

 
 நாக் ண்ணி nākkuṇṇi, ெப. (n.)

நாக்ைகத் ன்  ெகாண்ேட ேபா ம் ஒ வைகக் கட்

 cancer of the tongue.

ம வ, நாப் ற் . நாவறைள.

     [நாக்  + உண்ணி.]

உண்ணிப்  மற்ெறா  உ ரி ன் அரத்தத்ைத உ ஞ் ச ்ெசய ழக்கச ்ெசய்வ  ேபான் . நாைவச ்
ைதக் ம் ற் ேநாய். என்ற சா.அக.  ம்.

நாக் த்தட் -தல்

நாக் த்தட் -தல் nākkuddaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா. . (v.t.)

   நாக் னால் ஒ  உண்டாக் ைக; to make a sharp sound with the tongue when tasting.

     [நாக்  +தட் -.]

உணைவச ் ைவத் ச ் ைவத் ச ்சப் க் ெகாட் ச ்சாப் ம் ெபா , ஏற்ப ம் நாக்ெகா .

நாக் த்தட் ைக

நாக் த்தட் ைக nāgguttaṭṭugai, ெப. (n.)

   1.  க் ப் ேப ைக ( ன்);; stammering.

   2.  ட் ன் நாக் க் ெக ைக; derangement of the bolt of a lock.

     [நாக்  +தட் ைக]

நாக் த்த த்தல்

 
 நாக் த்த த்தல் nākkuttaḍittal, ெப. (n.)

   நா மரத் ப்ேபாைக; stiffness or rigidity of the tongue due to chewing of betel.

     [நாக்  + த த்தல்.]

நாக் த்த ப்

நாக் த்த ப்  nākkuttaḍippu, ெப. (n.)

   1.நான் ப் ப மன்; tongue getting thick.

   2. நாக் த் த த்தல் பாரக்்க;see nakkui-ttaqittal.

     [நாக்  + த ப் .]

நாக் ப் ப மனால் ஏற்ப ம் ேநாயா ம். இந் ேநாய்க் க் கைடச ்சரக் க டன், ம தம் 
படை்ட ைனச ்ேசரத்் ச ் ண்டக் காய்ச் க் க க் நீர ்ைவத் க் ப்பதால் ம். (சா.அக);.

நாக் த்தப்பல்

நாக் த்தப்பல் nākkuttappal, ெதா. ெப. (vbl n.)

   1. நாக் த் தப் -தல் பாரக்்க: see nakku-t-tapри-.

   2. உணைவச ் ைவத் ச ் ைவத் ச ்சப் க்ெகாட் ச ்சாப் தல்; a sharp sound with the tongue when 
tasting.

   3. நாக் சச்ப்  பாரக்்க;see пakku-c-cарри.

     [நாக்  +தப்பல்.]

அல் ஈற் த் ெதா ற்ெபயர.்
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நாக் த்தப் -தல்

நாக் த்தப் -தல் nākkuddappudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   1. ேபச்  தவ தல்; to tal in a promise.

அவன் நாக் த் தப் னான்.

     "நாக் த்தப் தல் அவ க் க் ைகவந்தகைல" (உ.வ.);.

   2. ெபாய் ெசால் தல்; to speak falsely.

நாக் த் தப் தைல அர யல் தைலவரக்ள் ைழப்பாகக் ெகாண் ள்ளனர ்(உ.வ.);.

ம வ. தவ ப்ேப தல், மாற் ப்ேப தல்.

     [நாக்  +தப் -]

தல் ஈற் தெ்தா ற்ெபயர.்

நாக் த்தம்பனம்

நாக் த்தம்பனம் nākkuttambaṉam, ெப. (n.)

   1. நாக் செ்சய ழக் ம்ப  ெசய்ைக:

 arresting of the movements of the tongue.

   2.நா ைனப் ேபசெவாட்டா  இ  ஏற்ப த் ைக; pull of the tongue and there by rendering one unable to 
speak.

     [நாக்  +தம்பனம்.]

நாக் த்தவ -தல்

நாக் த்தவ -தல் nākkuddavaṟudal,    5.ெச. . .(v.i.)

நாக் த் தப் - பாரக்்க: see пakku-t-tapри.

     [நாக்  → தவ -]

நாக் த்தள்ளல்

 
 நாக் த்தள்ளல் nākkuttaḷḷal, ெப. (n.)

நாக் த் தள் -தல் பாரக்்க;see nakku-ttasu-dal.

     [நாக்  + தள்ளல்]

ேநாய் அல்ல  ேவ  ெசயல்களால், நாக்  ெவளிேய தள்ளல்.

நாக் த்தள் -தல்

 
 நாக் த்தள் -தல் nākkuddaḷḷudal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   வா னின் ம் நா ெவளிவ தல்; the protrudiny of the tongue outside the mouth.

     [நாக்  +தள் தல்.]

நாக்  தா தம்

 
 நாக்  தா தம் nākkudāpidam, ெப. (n.)

நாக் ப் ண் (இ.வ.); பாரக்்க; see nakku-ppԱր.

     [நாக்  +Skt தா தம்.]

நாக் த்தாளம்ேபா
தல்

நாக் த்தாளம்ேபா தல் nākkuddāḷambōṭudal, ெப. (n.)

   1. உண  ெகாள்ள solo husmã; being greedy for food.

   2. வைரயைற ன்  பக  ெசய்தல் (இ.வ);; indutising in unrestrained ridicule.

     [நாக்  +தாளம் + ேபா தல்.]
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நாக்ெகாத்தான் 
ச்

 
 நாக்ெகாத்தான் ச்  nākkottāṉpūcci, ெப. (n.)

நாக் ப் ச்  பாரக்்க; see nakkuр-рJссі.

நாக் த்தான் ச் .) நாக்ெகாத்தான் ச்  - நாக்கத்தான் ச்  - நாக் த்தான் ச்  என்பன ேபச்  
வழக் த் ரி .

நாக் ர்

நாக் ர ்nākkudimir, ெப. (n.)

 Bröðlsås a smitéâluspá,

 loss of sensation of the tongue - Glossoplegia.

     [நாக்  + ர.்]

   ெசல்வச ்ெச ப் ம், பத  ஆைச ம் ஆட்பட் , அ  ைய ெவளிக்காட் ப் றைர 
எ தெ்த ந் , தன் ைனப் டன் Gush6m5; egotistic talk.

     [நாக்  + ர]்

நாக் த் ந் தல்

 
 நாக் த் ந் தல் nākkuddirundudal, ெப. (n.)

   எ த் ன் ப க்கம் த்த மா க்ைக; clearness and precision in pronunciation.

     [நாக்  +  ந் தல்.]

நாக் த் ட்

நாக் த் ட் 1 nākkuddīṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   உணைவ யாக ம் தல்; to hanker after food.

     [நாக் +  ட் -]

 நாக் த் ட் 2 nākkuddīṭṭudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

    கழ்தல் (யாழ்ப்);; to praise one-self.

     [நாக்  +  ட் -]

நாக் த் ப்

நாக் த் ப்  nākkuttuḍippu, ெப. (n.)

   1. நாக் த்தாளம் ேபா -பாரக்்க;see nakkயt-talam-pédu-

   2. நாக் நீளம், பாரக்்க;see nākku-nam.

     [நாக்  +  ப் .]

நாக் த் க்கல்

 
 நாக் த் க்கல் nākkuttūkkal, ெதா.ெப. (.vbl.n.)

   உண ல்  ைவையேய எப்ேபா  ம் தல்; fondness towards spicy edibles.

     "நாக் த் க்கலாக உண் வைதேய லர ் க்ேகாளாகத் ெகாண் ள்ளனர.்

     [நாக்  + க்  + அல்.]

     'அல் ெதா ற்ெபயர ் .

உைறப் ம்,  ளிப் ங் கலந்த காரசார ள்ள உண ண் தேல நாக் த் க்கல் ஆ ம். 
ந மணங்கம ம் நாற் ைவ க்க நல் ண  கைளப் பற் க் கழககாலச ்ெசய் டக்ளில் ப் கள் 
காணப்ப ன்றன. நளபாகம் என்ப  த ழ க்ேக உரிய நல் ண் பற் ய ெசய் யா ம். உண ல் 

ைவ ேசரக்் ம் உப் , காரம்,  ளிப்  ேபான்றவற்ைறக்

ைறப்பேத உட க்  நலந்த ம் என்  ம த் வர ்கணித் ள்ளனர.் ந த்தரவய ற் ப் ன் , நாக் த் 
க்கல் உணைவ ட உடல் நலத்ைதப் ேப ம் உணேவ, சாலச ் றந்த .

ஏலம்,  ராம் ,  ள , இஞ்  பசை்சக்க ப் ரம் ேபான்ற நாக் த் க்கற் ைவ நல் ம் ெபா டக்ைள 
பல்ேவ  உண களில் ப் ட்ட அள களில் இன் ம் பயன்ப த் ன்றனர.்
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நாக் த்ெத க்கப்
ேப -தல்

நாக் தெ்த க்கப்ேப -தல் nākkuddeṟikkappēcudal,    5 ெச.  ன்றா . (v.t..)

   ெபரிேயாைரப் ப த்தல்( ன்);; to insult a su-perior, to speak in an unbecoming manner.

     [நாக் தெ்த க்க + ேப -]

நாக் த்ேதய்-த்தல்

நாக் த்ேதய்-த்தல் nākkuttēyttal,    4ெச. ன்றா . (v.t. )

   நாக் வ த்தல்; to clean of the tongue.

     [நாக் + ேதய்-]

நாக் த்ெதாங்கல்

நாக் தெ்தாங்கல்1 nākkuttoṅgal, ெப. (n.)

    டக் வளி ேநாயால் நாக்  ெவளிக் கா ம்ப ,  ழ்தள்ளல்; paralytic protrusion of the tongue.

     [நாக்  + ெதாங்கல்.]

 நாக் தெ்தாங்கல்2 nākkuttoṅgal, ெப. (n.)

   நா ன் ைவக்  தன்ைம த ைக; giving importance to eating tastyfood. -

     [நாக்  + ெதாங்கல்.]

நாக் நரம்பற்றவ
ன்

நாக் நரம்பற்றவன் nākkunarambaṟṟavaṉ, ெப. (n.)

   1. அள கடந்  ேப பவன்; a man who wags his tongue.

   2. ெசான்னெசால்ைல நாக் ேநாய் ingyūususēr; one who denies previous Speech -

     [நாக்  நரம்  +அற்றவன்.]

நாக் நீட் -தல்

நாக் நீட் -தல் nākkunīṭṭudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   1. Estslal ig Gugg60,

 to wag ones tongue.

   2. ஆள் இ வரத்ம் உைரயாட ல், ெதாடர் ல்லாத ன்றாமவர ்க த் க் ; third person's unwarranted 
opinions.

   3. ெபரிேயார ்அல்ல  ஆ ரியர ்உைர ல் (50%&@#5);; to intervene in scholars or teachers speech.

     [நாக்  நீட் -)

நாக் நீள்( )-தல்

நாக் நீள்( )-தல் nākkunīḷḷudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   1.  ப்ப தல்; to be greedy, to have unbounded desires.

     "நாக்  நீள்வன் ஞான ல்ைல' ( வ்.  வாய், 4.6:7);.

   2. க ைமயாய்ப் ேப தல்,

 to be reckless in speech, to have a long tongue.

   3. Jomo fig, GU556); to talk endlessly

   4. sushu fig]]{55); to speak in an impertinent.

     [நாக்  நீள் )-.]

நாக்  நீளம்

நாக்  நீளம் nākkunīḷam, ெப. (n.)

   1. o Soto solouso,

 hankering for food, as that of a glutton.

   2. 56th GLää, reckeless of opeech.

அவ க்  நாக்  ெகாஞ்சம் நீளம் (ேபவ);.

     [நாக்  நீளம்.]
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நாக்  ேநாய்

 
 நாக்  ேநாய் näkku-noy, ெப. (n.)

நாக் ேலற்ப ம் ஆ வைக ேநாய்கள்:

 disease of the tongue, it is of six varieties.

     [நாக்  ேநாய்.]

நாக் ப்பாம் ேநா
ய்

 
 நாக் ப்பாம் ேநாய் nākkuppāmbunōy, ெப. (n.)

நாக் ப் ச்  ேநாய் (இ.வ.); பாரக்்க: see nākku-p-pucci-nóy.

     [நாக் ப்பாம்  + ேநாய்.]

நாக் ப் ப்
ைணப்

 
 நாக் ப் ப் ைணப்  nākkuppiḍippiṇaippu, ெப. (n.)

   ஒ  கல் ன் ஒ  பக்கத் ல் நாக் வ வ ைன அைமத் , மற்ெறா  வ வ ைன ெபா ந் மா  
ைள ட் , அத் ைள ல் ைனையப் த்  இைணக்ைக; a tongue shaped stone-coupling.

நாக் ப் ப்

 
 நாக் ப் ப்  nākkuppiḍippu, ெப. (n.)

   நாக் ன்அ ப்ப ண்டா ம் சைதப் ப் ; a defect at the inferior surface of the tongue-tongue tied.

ம வ: நாக்  ச்

     [நாக்  +  ப் .]

நாக் ப் ளைவ

 
 நாக் ப் ளைவ nākkuppiḷavai, ெப. (n.)

   நாக் ல் ேதான் ம் கட் ; carbancle of the tongue.

     [நாக்  →  ள  →  ளைவ.]

     (ஒேநா);  ளந்த நாக் ைனப் ேபான்ற வ ன  ண்ணாக் .

நாக் ப் ண்

 
 நாக் ப் ண் nākkuppuṇ, ெப. (n.)

   நா ல் ேதான் ம் ேநாய்வைக ( ன்);; inflammation of the tongue, Glossitis.

     [நாக்  +  ண்.]

நாக் ப் ரட்

 
 நாக் ப் ரட்  nākkuppuraṭṭu, ெப. (n.)

   ெபாய் (யாழ். அக.);; lie.

     [நாக்  +  ரட் .]

ெமய் ைன அ ழ்த் , ெபாய் ைன உயரத்் ப் க ம் ெபாய்ெமா கேள நாக் ப் ரட் . 
ெபாய் ரட் ,  ைனக ட்  எ ம் வழக் ம் நாக் ப் ரட் ைனேய த்த .
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நாக் ப் ரள்( )-
தல்

நாக் ப் ரள்( )-தல் nākkuppuraḷḷudal,    16 ெச.க. . (v.i.)

   ெசால்தவ தல்; to fail in one's word:

     "அவன் நாக் ப் ர றான் (உ.வ.);.

     [நாக்  +  ரள்[ ] + உ-]

     "உ" சாரிைய. "தல்" ெதா.ெப.ஈ .

நாக் ப் ரளாைம

நாக் ப் ரளாைம1 nākkuppuraḷāmai, ெப.. (n).

   நாக்ைக அைசக்க இயலாைம; limitation of the movement of tongue-tongue tle.

 நாக் ப் ரளாைம2 nākkuppuraḷāmai, ெப (n.)

   ெசால் தவறாைம; keeping up one's word.

நாக் ப் ராளாைமேய ஒ வைன உயரந்்த மனிதானாக் ம் (இக்.வ,);.

ம வ: மாற் ப் ேபசாைம

     [நாக்  +  ரளாைம.]

நாக் ப் ற்

 
 நாக் ப் ற்  nākkuppuṟṟu, ெப. (n.)

நா ண்டா ம் ண்வைக (யாழ்.அக.);:

 cancer of the tongue.

     [நாக்  +  ற் ]

நாக் ல் உ வா ம் ெகாப் ளங்களால் ஏற்ப ம் ற் . (சா.அக);.

நாக் ப் ச்

நாக் ப் ச் 1 nākkuppūcci, ெப. (n.)

   1. நாக் ண்டா ம் ச் கள்; tongue-worm.

   2. unsus smuá figuèg; round worm, thread worm, Ascaris lumbricoides.

   3. suuslösóleysirsm

   நீண்ட வைக; tape-worm.

   4. நாங் ழ்,

 earth worm.

   5. Emologáà umiéð;see пада-р-рüссі.

ம வ,  டற் .

     [] நாக்  ச் .]

ெப ம்பா ம் மாந்தரத்ம் ட ற் காணப்ப ம் ச் கைள, நாக் ப் ச்  என்  சா.அ.க. ம். இப் 
ச் கள் உடம் ன் ஆற்றலால், உ ர ்வாழ் ன்றன. இவற் ன் ைளவாக வ ற் வ , இ ேநாய், 

அரத்தேசாைக தலான ேநாய்கள் ஏற்ப ன்றன என்  சா.அக.  ம.

நாக்  ச்

 
 நாக்  ச்  nākkupūcci, ெப. (n.)

    லங் களின் உ ப் களில் காணப்ப ம் ušā; a genus of worm found in the organs of animals - Porocephalus.

     [நாக்  ச் .]
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நாக் ப் ச்  
ேநாய்

 
 நாக் ப் ச்  ேநாய் nākkuppūccinōy, ெப. (n.)

வ ற் ற் ச் ண்டாக் ம் ேநாய்,

 intestinal worms (ml);

ம வ: நாக் ப்பாம்  ேநாய்.

     [நாக் ப் ச்  ேநாய்.]

நாக் ப் ச் யா
ணி

 
 நாக் ப் ச் யாணி nākkuppūcciyāṇi, ெப. (n.)

    ெகாண்ைட ள்ள ற்றாணி susné (Go);; a nail with the small head.

ம வ, நா த்ைத.

     [நாக் ப் ச்  ஆணி]

நாக் ப் ர்த்தல்

 
 நாக் ப் ரத்்தல் nākkuppūrttal, ெப. (n.)

நாக் மா பாரக்்க;see nakku-ma.

     [நாக்  +  ரத்்தல்.]

ேபாரத்்தல் →  ரத்்தல்.

நாக் மம்

 
 நாக் மம் nākkumam, ெப, (n)

    க் ; dry glnger.

     [நாக்   → நாக் மம்.]

நாக் ம த்தல்

 
 நாக் ம த்தல் nākkumaṟuttal, ெப. (n.)

   நாக்  மரத் , உணரச்் யற் ப் ேபாைக; loss of sensation of the tongue-Glossoplegia.

     [நாக்  + மரத்தல் → மறத்தல் → ம த்தல்.]

நாக் மா

 
 நாக் மா nākkumā, ெப. (n.)

   நாக் ல் பட ம் ஊத்ைத; white layer on the surface of the tongue.

     [நாக்  + மா.]

மா= உண ண்  உறங் ெய ந்த நிைல ல், நா ற் படரந்்  காணப்ப ம் ஊத்ைத.

ஊற்ைற → ஊத்ைத.

நாக் மாப தல்

 
 நாக் மாப தல் nākkumāpaḍidal, ெப. (n.)

நாக் ன் ேமல் மாைவப்ேபால் ெவண்ைமயாகப் பட ம் ஊத்ைத:

 tongue covered with a whitish layer - Coated tongue.

     [நாக்  + மா + ப தல்.]
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நாக் மா

நாக் மா  nākkumāṟi, ெப. (n.)

ன் க் ப் ன் ரணாகப் ேப பவன்-ள்:

 man who talks inconsistently.

     'நாக்   மா கேள நாட் ல் ெபரிய மனிதரக்ளாக உலாவ ன்றனர ்(இ.வ.);.

நாக் ன் 336

ம வ ேபச் மா .

     [நாக்  மா ]

நாக்  ன்

நாக்  ன் nākkumīṉ, ெப. (n.)

   1. GLi;     [நாக்  ன்.]

உ வா ம் நிறந்தா ம், நாக் ப் ேபாற் காணப்ப ம், கடல் ன் நாக் ன்வைக எ ைமநாக்  ன். 
கடல்நாக்  ன்.  டை்டநாக்  ன். . த நாக்  ன். ெவள்ைளநாக்  ன். வரிநாக்  ன். கத் நாக்  

ன். படை்டநாக்  ன்.

நாக் ச்

 
 நாக் ச்  nākkumuḍiccu, ெப. (n.)

 ETšGů úlạůų;

 tongue tie.

     [நாக்  ச் ]

நாக் ள்

 
 நாக் ள் nākkumuḷ, ெப. (n.)

   ேநா னால் நாக் ல் காணப்ப ம் ள்ைளப் ேபான்ற siggáà; roughness of the tongue due some diseases-
Furred tongue.

ம வ, களகண்

     [நாக்  ள்.]

நாக் க்

 
 நாக் க்  nākkumūkku, ெப. (n.)

    க் ரடை்ட (சங். அக.);; spreading hog-weed.

     [நாக் +  க் .]

நாக் க் சச்ாத
ல்

 
 நாக் க் சச்ாதல் nākkumūkkuccātal, ெப. (n.)

   நாக் ப் ப ம்,  க் ப்ப ம் உணரச்் ய ைக; lose of sensation of taste and smell of the tongue and 
nose due to Sickness.

     [நாக்  +  க்  + சாதல்.]

நாக் க் ச்
ைக

 
 நாக் க் ச் ைக nāggumūgguccuḍugai, ெப. (n.)

   உடம் ைனத் ய்ைமப் ப த் தற் ச ் ட் க்ேகா னால், நாக்ைக ம்,  க்ைக ம் தல்; branding 
the tongue and the nose which is considered by the ancients as a purification of the contaminated body of an out cast.

     [நாக்  +   க்  +  ைக]
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நாக் க் ந வ
த்தான்

 
 நாக் க் ந வ த்தான் nākkumūkkunaḍuvaṟuttāṉ, ெப. (n.)

    க் ரடை்ட (சங். அக.);; spreading hog-weed.

     [நாக் க்  + ந வ த்தான்.]

நாக் ேமற்றாளி

 
 நாக் ேமற்றாளி nākkumēṟṟāḷi, ெப. (n.)

   நாக்  ேநாய் வைக ெளான் ; a disease of the tongue.

     [நாக்  + ேமல்தாளி → ேமற்றாளி]

நாக் ேராதம்

 
 நாக் ேராதம் nākkurōtam, ெப. (n.)

   காட்டாமணக் ; bronze leaved physic nutJatropha gossypifolia.

     [நாக்  + skt ேராதம்.]

நாக் லர-்தல்

நாக் லர-்தல் nākkulartal,    2 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   நாக்  பைசத்தன்ைமயற் ப் ேபாதல்; to parch of the tongue.

     [நாக்  + உலர-்]

நாக் வரி

 
 நாக் வரி nākkuvari, ெப. (n.)

   நாக்  ெவ ப் ; cracked tongue, fissure of the tongue.

     [நாக்  + வரி]

நாக் வ

 
 நாக் வ  nākkuvali, ெப. (n.)

   நாக் ல் ஏற்ப ம் வ ; pain in the tongue Glossalgia.

     [நாக்  + வ ]

21

www.valluvarvallalarvattam.com 12926 of 19068.



நாக் வ

நாக் வ 1 nākkuvaḻittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நா ன் மா ைன வ த்  நீக் தல்; to scrape and clean one's tongue.

     'நாக் வ த்  நீராட்  ந்நம் க் " ( வ்.ெபரியாழ்.1:2:15);.

     [நாக்  + வ -]

வ -த்தல் = நா ற் படரந்்  நின்ற ஊத்ைதைய வ தெ்த த் த் ய்ைமப் ப த் தல்.

 நாக் வ 2 nākkuvaḻittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. பயன்ெபறாமல் ேபாதல்; to be useless.

     'பண ல்லாமல் ெவ ம் கைழ மட் ம் ைவத்  நாக்  வ க்கவா ம்' (இக்.வ.);.

   2. ேபா யஅள ன் க் ைறதல்; to insufficient caused as contempl.

     'நீ ெகா த்த பத்  உ பாைவ ைவத்  நாக்  வ க்கவா ம் (இக்.வ.);.

     [நாக்  + வ -]

இவ்வழக் த் ெதாடர ்ெப ம்பா ம் நாட் ல் அைனத் ப் ப  மக்களிைடேய ம் வழக் ன் ள்ள .

ம ப்பற் ப்ேபான ஒன்ைற எ ரம்ைறப் ெபா ளில் வழங் தற் ம். இ . பயன்பா ன்ைம,  ைம 
தலான ெபா ண்ைம ம் வழங் வத க.

     [நாக்  + வ -]

நாக் வ

நாக் வ  nākkuvaḻu,    4 ெப. (n.)

   நாக் ன் ேமற்பா ம் வழவழப் ; white or yellow slimy matter deposited on the surface of the tongue.

     [நாக்  + வ .]

நாக் வைள-த்தல்

நாக் வைள-த்தல் nākkuvaḷaittal,    4ெச.  ன்றா  (v.t.)

   ப த்தல்; to blame, despise.

     'நாக்  வைளக் ம்ப யான ெசயைலச ்ெசய்யலாகா . (இ.வ.);.

     [நாக்  + வைள-]

நாக் வாங்கல்

 
 நாக் வாங்கல் nākkuvāṅgal, ெப. (n.)

    டக் வளி னால், நாக்  ேபசெவாட்டா  இ த்தல்;   நாக் ச ்ெசய ழத்தல்; paralysis of the tongue.

     [நாக்  + வாங்கல்.]

நாக் வாங் ப்
ேபாதல்

நாக் வாங் ப்ேபாதல் nākkuvāṅgippōtal, ெப. (n.)

   1. ேபச யாதப  நா உள்ளி த் க் ெகாள்ைள; being tongue-tied in utter amazement, as when asked an 
exorbitant price.

   2. நா-வற ைக; getting dry and parched in the tongue through thirst.

     [நாக் வாங்  + ேபாதல்.]

நாக் வாங் -தல்

நாக் வாங் -தல் nākkuvāṅgudal,    5 ெச. . . (v.t.)

   1. நாக்ைக உள்ளி த்தல் ; to draw in the tongue.

   2, கைளத் ப் ேபாதல்.

 to be completely exhausted, sorely tried.

ேவைல என்ைன நாக்  வாங் ற . (உ.வ.);

     [நாக்  + வாங் -]
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நாக் வாதல்

 
 நாக் வாதல் nākkuvātal,    ெப, (n) வளி யால் நாக்ெகழா  ேபச யாைம; when the excited vali (vayu) 
affects the nerves supplying the voice box and tongue. paralysis of the tongue may occur rendering the patient unable to eat, 
drink or speak.

     [நாக் + Skt வாதம்.]

நாக் ரணம்

நாக் ரணம்1 nākkuviraṇam, ெப. (n.)

   நாக் ப் ண்; ulcer of the tongue.

     [நாக் +skiஇரணம்.]

 நாக் ரணம்2 nākkuviraṇam, ெப. (n.)

   நாக் ல்வ ம் வப் த் த ம் கள்; red patches on the tongue.

     [நாக் +skt இரணம்.]

நாக் ழல்

 
 நாக் ழல் nākkuviḻl, ெப. (n.)

நாக் தல் பாரக்்க;see nåkku-visudal.

     [நாக்  +  ழல்.]

நாக் தல்

 
 நாக் தல் nākkuviḻudal, ெப. (n.)

   ேபச நா ெவழாமற் ேபாதல்;(இ.வ.);; inability to Speak.

     [நாக் +  தல்]

நாக் க்கம்

 
 நாக் க்கம் nākkuvīkkam, ெப. (n.)

   நாக் ண்டா ம் க்கம்; swelling of the tongue. Glossoncus.

     [நாக்  +  க்கம்]

நாக் ெவ ப்

நாக் ெவ ப் 1 nākkuveḍippu, ெப. (n.)

   நா ல் ள ண்டா ம் ேநாய்வைக; cracked tongue.

ம வ. நாக் வரி,

     [நாக்  + ெவ ப் ]

 நாக் ெவ ப் 2 nākkuveḍippu, ெப. (n.)

   நாக் ன் சளி சவ் க்  அழற்  கண்  ெவ த்தல்; fissure in the mucous membrane marked by white thickened 
patchesLeukoplakia.

     [நாக் + ெவ ப் .]

நாக் ழ -தல்

நாக் ழ -தல் nākkuḻṟudal,    5ெச. . . (v.i.)

   நாத்த த்தல் ; to falter or stammer, as in the ecstatic joy or other emotion.

     "ேவந்தர.் நாக் ழ ப் பா னர ் கழ்ந் ' (பாரத.இராச150);.

     [நா+  ழ -]
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நாக் ஞ்சான்

 
 நாக் ஞ்சான் nākkuḻiñjāṉ, ெப. (n.)

   மரவைக ( ன்.);; silky backed round-leaved tree Caper.

நாக் ள ைக

 
 நாக் ள ைக nāgguḷaṟugai, ெப. (n.)

   ேபச் த்த மா ைக; stammering.

ம வ. நாத் க் ைக.

     [நா+  ள ைக]

நாக் ளிப்பாம்

நாக் ளிப்பாம்  nākkuḷippāmbu, ெப. (n.)

நாக் ப் ச்  (யாழ்.அக); பாரக்்க;see nakku. p-pucci.

   2.  டற் ; long intestinal worm.

   3. நாக் ள்ளி க் ம் கண் க் த் ெதரியாத ண் ச் ; micro organism of the tongue.

     [நாக் ளி + பாம் .]

நாக் ளிப் ச்

நாக் ளிப் ச்  nākkuḷippūcci, ெப. (n.)

   1. நாக் ப் ச்  (யாழ்.அக,); பாரக்்க: see nakku-p-pucci.

   2. நாக் ளிப்பாம்  பாரக்்க; see nākkuli-p-pâmbu.

     [நாக் ளி +  ச் .]

நாக்

 
 நாக்  nākkuṟudi, ெப. (n.)

   ெசால் தவறாைம (இ.வ.);; being true to one's word.

ெசான்ெசாற்ப  நடத்தேல நாக்  ஆ ம் (இ.வ.);.

ம வ. நாக்ேகாடாைம.

     [நாக்  + உ ]

ெசான்ன ெசால்ைலக் காப்பாற் ைக. ெகா த்த வாக் ப்ப , ெசயலாற் ைக. நாக்  
நல்லவரக்்  அழ  என்ப  மக்கள் வழக் .

நாக் -தல்

நாக் -தல் nākācudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  ப்பத் ற்  ஒவ்வாத ைவயால் நாக் ல் ெவ ப் ணரச்்  ஏற்ப தல்; to feel irritant sensation due to 
unsuitable taste.

மாங்கா ன் அள ற்  அ கமான ளிப் ச் ைவயால், நாக் ற  (இக்.வ.);.

   2.  ம்பாதவற்ைறச ்ெசால்லத் த ரத்்தல்.

 to feel bad taste as of telling unwanted or abusive language.

     ".அல்லைவ ேதய அறம் ெப ம் நல்லைவ நா  இனிய ெசா ன்" ( றள்,96);.

கற்ேறார ்அைவ ல் நாக் கம்ப  இ ந்தெசாற்கைள, அவர ்ேப னார ்(உ.வ.);.

     [நா.  க-]

ப்பத் ற்  ஒவ்வாத ைவயால் நாக் ேலற்ப ம் எரிசச்ல், நாக் தலா ம். உண் ம் 
உண னால் நாக் கம். எண் ம் எண்ணம் இனியதா ந்தால், எந்த இடத் ம். நாக் கம் 
ெசாற்கைள நாம் ந ல மாட்ேடாம். நாக்கடகம் ெசாற்கைள நாம் றா  இ த்தற்ெபா ட்ேட 
இனியைவ றல் எ ம் அ காரத்ைத வள் வர ்வ த் ள்ளார.் நாக் சாத நல்ல ெசாற்கைள நாம் 
ேப வந்தால், அல்லைவ அ ம். நல்லறம் ெச க் ம்.
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நாக் றல்

 
 நாக் றல் nākāṟal, ெப. (n.)

நா ல் தண்ணிர ்க தல்:

 salvation.

     [நாக்  ஊறல்.]

அள ற்  அ கமாக நாக் ல் உ ழ்நீர ்ஊ தல், நாக் றல் எனப்ப ம்.

 நாக் றல் nākāṟal, ெப. (n.)

   ேந க்  ேநர ்soil; talking directly abusive language.

     [நா+  றல்.]

ேந க் ேநராக இ ந்  இ ந்த ெசாற்கைளக் , எ தல். நாக் கம்ப  யா ம் ற யாத ய 
ெசாற்கைளக் தல்.

நாக்ெக '-த்தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

நாக்ெகரிசச்ல்

 
 நாக்ெகரிசச்ல் nākkericcal, ெப. (n.)

   ெப ேநா ன் ைளவாக நாக் ண்டா ம் எரிசச்ல்; burning sensation of the tongue as in cases of 
dyspepsia- Glossopyrosis (சா.அக.);

     [நாக்  + எரிசச்ல்.]

எரி → எரிதல் → எரித்தல் → எரிசச்ல்

ெப ேநா ன் ைளவால், நாக் ல் எரிசச்ல் ஏற்ப ம்.  ல ேநரத் ல் வ ற் ல் ெசரிமானக்ேகாளா  
ஏற்ப வ னா ம், நாக்ெகரிசச்ல் ஏற்ப ம்.

நாக்ெகரிதல்

 
 நாக்ெகரிதல் nākkeridal, ெப. (n.)

நாக்ெகரிசச்ல் பாரக்்க: see nakkericcal.

     [நாக்  + எரிதல்.]
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நாக்ெகரி

 
 நாக்ெகரி  nākkerivu, ெப. (n.)

நாக்ெகரிசச்ல் பாரக்்க;see nākkericcal.

     [நாக்  + எரி .]

நாக்ேகணி

நாக்ேகணி1 nākāṇi, ெப. (n.)

   ெப ம ந் ப் ; Indian birthwort-aristolochia indica.

     [நா+ ேகணி.]

நா ல் ைவத்  நன்  உ ழ் நீர ்ஊ ய ன் ங் ம் ம ந் .

 நாக்ேகணி2 nākāṇi, ெப. (n.)

   பரிந் ைர; recommendation.

     [நாக்  + ஏணி.]

நாக்ைக ஏணியாகக் ெகாண் , பரிந் ைரயால் வாழ் ல் ன்ேன ைக.

நாக்ேகணி ெசய்-
தல்

நாக்ேகணி ெசய்-தல் nākāṇiseytal, ெச. . . (v.i.)

   1. பரிந் ைர ெசய்தல்;   10 recommend.

   2. தக ைர தல்; to elabrate one's qualities.

     [நாக்ேகணி + ெசய்-]

காலம ந்  இடம ந்  த யானவைர. த யான பத க்  அ கம் ெசய்தல்.

நாக்ைக

 
 நாக்ைக nākkai, ெப. (n.)

நாக் ப் ச்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see nakku-p-ptic.

நாக்ைகப் ங்
க்ெகாள்

நாக்ைகப் ங் க்ெகாள்1 nākkaippiḍuṅgikkoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   1. நாக் ைனப் ங் க் ெகாண் . தற்ெகாைல ெசய்  ெகாள் தல்(இ.வ.);; to commit suicide, as by 
pulling out the tongue.

   2. தவ  நடந்ததற்  க்க வ த்தங் தல் (இ,வ,);,

 to be extremely sorry for a mistake.

   3. தன்னாலான யற்  ெய த் க் ெகாண் ம் ெசயல் நடவா  ேபாதல்; to strike one's utmost.

     'நீ நாக்ைகப் ங்  ெகாண்டா ம் இைதச ்ெசய்ய யா  (உவ);.

   4.  றர ்மனம் ண்ப ம்ப  யாய்ப் ேப தல் (இ.வ.);; to talk much.

றர ்நாக்ைகப் ங் க் ெகாள் ம்ப  இ ந்த ெசாற்களால் ண்ப த் வ . பல க்  இன்  
வா க்ைகயாக உள்ள  (இ.வ.);.

     [நாக்ைக+  ங்  + ெகாள் -]

 நாக்ைகப் ங் க்ெகாள்2 nākkaippiḍuṅgikkoḷḷudal,    7 ெச, ன்றா .. (v.t.)

    றர ்உள்ளத் ல் ைதக் ம்ப க் க ஞ்ெசாற்களால் ஏ தல்; to abusive.

அவன் , நாக்ைகப் ங் க் ெகாள் ம் ப ப் ப மத் னான்.

     [நாக்ைக + ங்  + ெகாள் -]

26

www.valluvarvallalarvattam.com 12931 of 19068.



நாக்ைகப் ங் -
தல்

நாக்ைகப் ங் -தல் nākkaippiḍuṅgudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   இறத்தல்; to die.

     [நாக்  +ஐ → நாக்ைக + ங் -]

     ' ' -  ற்காலத் ல் ப ன்  வழங் ய சாரிைய.

     "ஐ"-இரண்டாம் ேவற் ைம உ .

நாக்ைகப் ரட்டல்

 
 நாக்ைகப் ரட்டல் nākkaippuraṭṭal, ெப. (n.)

நாக்ைகப் ரட் -தல் பாரக்்க;see nakkaip-purattu.

     [நாக்ைக +  ரட்டல்.]

நாக்ைகப் ரட் -
தல்

நாக்ைகப் ரட் -தல் nākkaippuraṭṭudal,    5ெச ன்றா , (v.t.)

   ஒகநிைல ல் அ நாக்ைக இைடயண்ணத் ற் ப ம்ப ச ்ெசய்தல்; to turn the tongue upwards to reach the 
palate in a yoga Stage.

     [நாக்ைக +  ரட் -.]

அ நாக்ைக இைடயண்ணத் ல் ெபா த்தல், ஒகநிைல ல் ஒன்றா ம்.

நாக்ைகப் ச்

 
 நாக்ைகப் ச்  nākkaippūcci, ெப. (n.)

நாக் ப் ச்  பாரக்்க;see nakkuppucci.

     [நாக்  + ஐ + ச் .]

ஐ =சாரிைய. நா=ந வலாக வந் ள்ள .

நாக் ப் ச்  என்ப ,

     "ஐ" சாரிைய ெபற் , நாக்ைகப் ச்  என்  மக்களிடம் நாந வலால் ஏற்பட்ட, தவற்  வழக்கா ம்.

நாக்ெகாட்

 
 நாக்ெகாட்  nākkoṭṭi, ெப. (n.)

   நாக்  ஏழாமல் அ ப்பக்கம் ஒட் க் ெகாள் ைக; adhesion on the tongue at the bottom.

நாக்ெகாட்

நாக்ெகாட்1 nākkoṭṭudal, ெப. (n.)

   1. நாவற ைக; the state of tongue being dry and cleaving to the palate, as from thirst.

     "தாய் ைலைய அக ல் நாக்ெகாட் மாேபால' (ஈ .1:3:9);.

   2.  லைவெயா  எ ப் தல்; to utter shrill sounds chorusly made by.

     [நாக்  + ஒட் தல்.]
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நாக்ெகாட்

நாக்ெகாட் 2 nākkoṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நா னால் பல்வைக ெயா கைள இைசத ம்ப ஒ த் க் காட் தல்; to mimicry.

     [நா+ ெகாட் -.]

நாடகப் ன் லத் ல் காட் க்  ஏற்ற வண்ணம்,  ைர ன் ளம்ப ேயாைச ேபான் ம், களிற் ன் 
ளிற்ெறா  ேபான் ம், பறைவ ன் செ்சா  ேபான் ம், நா னால் ஒ த் க் காட் தல்.

ற்காலத்ேத நாக்ெகாட் ப் பல்வைக ஒ கைள ஒ க் ம் பாங் , ெத க் த் களி ம், 
நாடகங்களி ம் இ ந்த . இக் காலத்ேத, நாக்ெகாட்  பல்வைக ஒ ெய ப் ம் பாங்  

ைரப்படங்களில் காணப்ப ற .

 நாக்ெகாட் 3 nākkoṭṭudal,    5 ெச/ ன்றா , (v.t.)

   உண ன் ைவ யால், நா ைனத் தட் தல்; to sound with the tongue from excessive taste.

ம வ. சப் க்ெகாட் தல்.

     [நா+ ெகாட் -]

நாக்ெகாப் ளம்

 
 நாக்ெகாப் ளம் nākkoppuḷam, ெப. (n.)

   நாக் ண்டா ம்  ெகாப் ளங்கள்; ulcertation of the tongue.

     [நா+ ெகாப் ளம்.]

நாக் ல் எ ம் ம்  கட் கள் இைதத ்ெதாடக்கத் ேலேய கண் , ம த் வஞ் ெசய்யா ல், 
ற் க்கட் களாக மா ம். இதற்  ம தம்படை்ட, ெவள்ைளக்காகக்கட்  இரண்ைட ம் ேசரத்் , 
ள்ெசய்  நா ல் ெதளிப்பதால் ம் என்  சாஅக ம்.

     [நா+ ெகாப் ளம்.]

நாக்ேகாடாைம

 
 நாக்ேகாடாைம nākāṭāmai, ெப, (n.)

   ந நிைல றம்பாைம; not avert in promise.

     [நா+ ேகா  + ஆ + ைம]

     'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல.

     'ைம' பண் ப் ெபயர ் .

ஒ கா:- நா+ ேகாடாைம.

இ  சான்ேறாரக்்  அைமய ேவண் ய அ ங் ணத் ள் ஒன் .

நாக்ேகா -தல்

நாக்ேகா -தல் nākāṭudal,    12ெச. . . (v.i.)

   ஒ பாற் சாரந்்  ேப தல்; to speak impartiality.

     "நாக்ேகாடாைம சான்ேறாரக்்  அழ ". (உ.வ.);.

     "ேகாடா  ேகா  ெகா ப் ம் தன் ைடநாக் ேகாடாைம ேகா ெப ம்" (ஒளைவ-பாடல்);.

     [நா+ ேகா -]

நாக்ேகா தல் என்ப  ஆ ெபயராய், நா ன் ெசயற்பாடா ய ேப தைலக் த்தெதன்க.
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நாக்ேகாணல்

 
 நாக்ேகாணல் nākāṇal, ெப. (n.)

   ெசால்மாறல்; insubstantiality.

     [நா+ ேகாணல்.]

     'அல்'= ெதா ற்ெபயர ்ஈ .

நா  ேகாணல் என்ப . ெசான்ன ெசால்ைல. மாற் ப் ேப தல். ேகாணல் என்ப , ம த்  அல்ல  
மைறத் ப் ேப தைலக் த்  நின்ற .

நாக் மா , ெசாற் ரட்டன், ேபச் மா  என்பனெவல்லாம், நாக்ேகாணல் பற் ய க த்தைம ச ்
ெசாற்கேள.

நாகக்கச

 
 நாகக்கச  nākakkasaḍu, ெப. (n.)

த்தநாக ைழைய உ க் ம் ேபா  தங் ம் கச :

 a soft bluish metal obtained in the smelting of zinc ores-zinc deposit-Cadmium.

     [நாகம் + கச .]

நாகக்கட்

 
 நாகக்கட்  nākakkaṭṭu, ெப, (n.)

   ெபான்னாக்க (வாத); ைற ல் கட் ய த்தநாகம்; consolidated zinc by process of Alchemy.

     [நாகம் + கட் .]

நாகக்கண்ணி

 
 நாகக்கண்ணி nākakkaṇṇi, ெப. (n.)

   கள்ளிசெ்ச  வைக; orange-flowered prickly pear.

ம வ, நாகதாளிக்கள்ளி.

     [நாகம் + கண்ணி]

கள்ளி → கண்ணி.

ள → ன →  ரி .

நாகக்கல்

 
 நாகக்கல் nākakkal, ெப. (n.)

   நாக  வைமந்த கற் ற்பம் (இ.வ.);; stone with serpent figures.

     [நாகம் + கல்.]

நாகக்கள்ளி

 
 நாகக்கள்ளி nākakkaḷḷi, ெப. (n.)

நாகதாளி(L.); பாரக்்க;see nigatal.

     [நாகம் + கள்ளி]
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நாகக்க ப்

 
 நாகக்க ப்  nākakkaṟuppu, ெப. (n.)

    ைக வைக ெளான் ; a kind of medicinal herb. (சா.அக.);.

     [நாகம் + க ப் .]

நாகக் ண்ணி

 
 நாகக் ண்ணி nākakkiṇṇi, ெப. (n.)

   நாகத் னாற் ெசய்த வாயகன்ற ஏனம்; basin or broad vessel made of zinc.

     [நாகம் +  ண்ணி]

நாகக் ந்தளமாக்

 
 நாகக் ந்தளமாக்  nākakkundaḷamākki, ெப. (n.)

த்தநாகைவப்  நஞ் :

 zinc poison used in Tamil medicine and alchemy.

     [நாகம் +  ந்தளம் + ஆக் ]

நாகக் மரி

 
 நாகக் மரி nākakkumari, ெப. (n.)

   ெபான்ைனக் கைரக் ம் ஆற்ற ைட நீரம்ம்; a mineral dissolving gold.

ம வ தங்கேப ,

     [நாகம் +   →  மரி]

ேமலான ேமன்ைமக் ணத் ட ம், வண்ணத் ட ம் ஒளி ம் நாகம் ேபான் , ஒளி ம் ெபான்ைனக் 
கைரக் ம் நீரம் ம், நாகக் மரி என்  ெபயர ்ெபற்ற  எனலாம்.

நாகக் வ

 
 நாகக் வ  nākakkuvaḍu, ெப. (n.)

ெசம் மைல (யாழ்.அக.);

 copper mountain.

     [நாகம்+ வ .]

நாகக்ெகால்

 
 நாகக்ெகால்  nākakkolli, ெப. (n.)

   ச க்கைர ேவம் ; a sweet variety of margosa tree - Azadirachta indica.

     [நாகம் + ெகால் ]

நாககரன்ம்

 
 நாககரன்ம் nāgagarṉam, ெப. (n.)

   ெசல்வாமணக்  ( .அ.);; red caster plant.

     [நாகம்+க ணம்.]

நாககள்ளி

 
 நாககள்ளி nāgagaḷḷi, ெப. (n.)

   நாகதாளிக்கள்ளி; snake hood fig.
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நாககற்பம்

 
 நாககற்பம் nāgagaṟpam, ெப. (n.)

   ெசவ் யம் ( .அ.);; red lead.

ம வ கப்  ஈயம்.

     [நாகம்+கற்பம்.]

நாககன்னி

 
 நாககன்னி nāgagaṉṉi, ெப. (n.)

நாக கன்னிைக பாரக்்க;see naga-kanngai.

     [நாகம் + கன்னி]

நாககன்னிைக

 
 நாககன்னிைக nāgagaṉṉigai, ெப. (n.)

   நாக லகத் ப் ெபண்; Virgin of the Serpentworld.

ம வ, ப ந்

     [நாகம் + கன்னிைக]

நாககாலன்

 
 நாககாலன் nākakālaṉ, ெப. (n.)

   க லன்; brahmini kite.

     [நாகம் + காலன்.]

நாக மாரகா ய
ம்

 
 நாக மாரகா யம் nāgagumāragāviyam, ெப. (n.)

   நாக மாரைனப் பற் ய ஒ  காப் யம்; a jaina poem treating of the story of naga-kumâran in Tamil.

     [நாக +  மாரன் + skt. காவ்ய → கா யம்.]

ஐஞ் காப் யங்க ள் ஒன்

நாகெகந்

நாகெகந்  nāgagendi, ெப. (n.)

   1.ேநரவ்ாளம் (மைல,); ; purging croton.

   2. வஞ் க்ெகா  ; common rattan of south India.

     [நாகம்+ ெகந் ]

நாகேகசம்

 
 நாகேகசம் nākaācam, ெப. (n.)

   ெவண்சம்பங் ; White champak.

ம வ.  நாகப்  நாகசம்பங் .

     [நாகம் +skt kesa → த. ேகசம் =இதன் ந மணத்தால் கட் ண்ட நாகப் பாம் கள், இப் ேலேய 
வ க்கத் தைலப்பட்டன என் . சா.அக ம்.]
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நாகேகசரம்

 
 நாகேகசரம் nākaācaram, ெப. (n.)

    நாகப் ; iron-wood of Ceylon.

     [நாகம் + ேகசரம்.]

நாகேகளி

 
 நாகேகளி nākaāḷi, ெப. (n.)

நாகேகனி பாரக்்க;seе пӑgа-Кёп.

ம வ. ஈ ர .

     [நாகம் + ேகளி]

நாகேகணி

 
 நாகேகணி nākaāṇi, ெப. (n.)

   ெப ம ந்  (சங். அக.);; indian birth-wort.

     [நாகேகளி → நாகேகனி]

நாகங்கட்

நாகங்கட்  nākaṅgaṭṭi, ெப. (n.)

   1. க ங்காளான்; black mushroom.

   2. ேவரச்ச்ா ; juice of the root of common satin ebony.

     [நாகம் + கட் .]

நாகசச்ாரம்

 
 நாகசச்ாரம் nākaccāram, ெப. (n.)

   ெபான் கள், ெபான்மணல்; sand mixed with gold dust- gold-ore (சா.அக.);.

ம வ. எமமணல்.

     [நாகம் + சாரம்.]

நாகச் ண்ணம்

 
 நாகச் ண்ணம் nākaccuṇṇam, ெப. (n.)

    ப் ; a mystic salt prepared from zinc as one of the ingrediants.

     [நாகம் +  ண்ணம்.]

நாகச்

 
 நாகச்  nākaccuḻi, ெப. (n.)

ன்னந் தைல ல் அைம ம் ம ரச்் :

 curl formed in front part of the head.

     [நாகம் +  ]

ன்னந் தைலச்  நாகத் ன் படப்ப  ேபால காணப்ப வதால், அைமந்த ெபயர.்
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நாகசகம்

 
 நாகசகம் nāgasagam, ெப. (n.)

   பாம் ைனப் ேபால் இைணந் ,  ைணந்  ைளயா ம்,,இைண ைழச்  ஆட்டம்; a kind of coituslike 
that of Snakes.

     [நாகம் + Skt சகம்.]

நாகசண்பகம்

நாகசண்பகம் nāgasaṇpagam, ெப. (n.)

   1. ெபான்னிறப் க்கைள ைடய பா ரி மரம்,

 yellow trumpet flower tree.

   2. நாகெசண்பகம் பாரக்்க;see nāga-Šenbagam.

     [நாகம் + சண்பகம்.]

நாகசத்

 
 நாகசத்  nākasattumūli, ெப. (n.)

     வைக; a prostrate herb-Herpestis mouniera.

     [நாகம் + சத்  +  .]

நாகசந் ரன்
நாகசந் ரன் nākasandiraṉ, ெப. (n.)

    ரத்்தங்கர  ெளா வர ்(தநி.ேபா.249,உைர);; jaina  Arhat.

நாகசப்

 
 நாகசப்  nākasappū, ெப. (n.)

நாகப்  பாரக்்க;see nāga-p-pu.

     [நாகசம் +  ]

நாகசம்

நாகசம் nākasam, ெப. (n.)

   1.  ந் ரம்; vermilin.

   2. ெசவ் யம்; red lead.

     [நாக +அம்.]

     'அம்' ெசால்லாக்க ஈ .

நாகசம்பங்

 
 நாகசம்பங்  nākasambaṅgi, ெப. (n.)

நாகப்  பாரக்்க;see siru-maga-p-pu narrow-leaved ceylon iron-wood.

க. நாகசம்பெக.

     [நாகம் + சம்பங் , Skt சம்பங் ]

நாகசம்பவம்

 
 நாகசம்பவம் nākasambavam, ெப. (n.)

நாகசம் (யாழ்.அக,); பாரக்்க;see nigasam.

ம வ, நாககற்பம். ெசவ் யம்.

     [நாகம் + சம்பவம். Skt சம்பவம்.]

33

www.valluvarvallalarvattam.com 12938 of 19068.



நாகசர்ப்பம்

 
 நாகசரப்்பம் nākasarppam, ெப. (n.)

   நாகப்பாம் ; cobra Snake.

     [த. நாகம். → Skt சரப்்பம்.]

நாகசரம்

 
 நாகசரம் nākasaram, ெப. (n.)

நாக ரம் (யாழ்.அக); பாரக்்க;see nāga-suram.

     [நாகம்+சரம்.]

நாகசாகம்

 
 நாகசாகம் nākacākam, ெப. (n.)

   ேபரிலாழம்; a kind of medicinal herb.

     [நாகம்+சாகம்.]

நாகசா

 
 நாகசா  nākacāpū, ெப. (n.)

நாக சம்பங்  பாரக்்க ;see nāga-Šambangi.

நாகசாவம்

 
 நாகசாவம் nākacāvam, ெப. (n.)

   நாகசாவம், ெத ெமா , வைசெமா  சாபம் (சரப்்ப);; curse of childlessness.

    ற் றப் ல் நல்லபாம்ைபக் ெகான்றதனால்,  றங்கைடயற் ப் ேபாம்ப  ேந ஞ்சாவம்; curse of 
childless resulting from cobra killing in former births.

     [நாகம்+சாவம்.]

நாக

 
 நாக  nāgasigu, ெப. (n.)

நாக ைக பாரக்்க;see nāga-Śiguvigai.

     [நாகம் +  .]

நாக ைக

 
 நாக ைக nāgasiguvigai, ெப. (n.)

    வப்பரிதார ைவப்  நஞ் (யாழ்.அக.);; red arsenIc.

     [நாகம் +  ைக.]

நாக ங்

 
 நாக ங்  nākasiṅgi, ெப. (n.)

    ம்மைல உண்டாக் ம் அரிய ைக; a rare medicinal plant, generally found grown in tanks and pools.

     [நாகம் +  ங் .]

நிைலயான நீரந்ிைலகளிற் காணப்ப ம், அரிய ைக. இைதப் ெபா க்  ன் ங் னால், 
ம்மைல ஏற்ப த் ம் என் . சா.அ.க.  ம்.
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நாக ங்

நாக ங்  nākasiṅgu, ெப. (n.)

   1. வன்னிம ந்  வைக ள் ஒன்றான கலப் வன்னி; a rare medicinal plant probably of vanni (mesquit); variety.

   2. ெபா தைல; creeping vervain.

     [நாகம் +  ங்  ]

ஒ கா.

     [நாகம் +  ங் .]

ஒன்ப  வைக மாைழகைள ம், ைவப்  நஞ் ைன ம் கைரக் ம் வன்னிம ந் .

நாக ந் ரம்

 
 நாக ந் ரம் nākasindūram, ெப. (n.)

நாகெநந் ரம் பாரக்்க;see nāga-Senduram.

     [நாகம் +  ந் ரம்]

நாக ைல

 
 நாக ைல nākasilai, ெப. (n.)

நாக ைலக்கல் பாரக்்க;see nāga-Silas-k-kal.

     [நாகம் +  ைல]

நாக ைலக்கல்

நாக ைலக்கல் nākasilaikkal, ெப. (n.)

   ெசந்நாகக்கலைவ; red zinc ore-zno.

     [நாக +  ைல + கல்.-]

வப்  வண்ண ைடய இந் நாகக்கல் 120 வைக த ழ் ம ந் க ள் ஒன்றா ம்.

நாக ன்னம்

 
 நாக ன்னம் nākasiṉṉam, ெப. (n.)

நாக ரம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see nảgasuram.

     [நாகம் +  ன்னம்.]

நாக வனம்

 
 நாக வனம் nākacīvaṉam, ெப. (n.)

த்தநாகம் (சங்.அக);:

 zinc.

     [நாக +  வனம்.]
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நாக ரம்

 
 நாக ரம் nākasuram, ெப. (n.)

    ைளக்க  வைக; nāgašuram, one of the chief musical instruments .

     "தாைர ந ரி தவண்ைட  நாக ரம்" ( ளப்ப); ம வ. ெந வங் யம்.

     [நாகம் + கரம்.]

த ழ் இைசக்க களில் தைல றந்த .  ைளக்க க ள் ஒன் . இக் க , இன் ம் 
மங்கலச் ன்னமாக, மக்களால் ம க்கப்ப ற . இதன் ஒைச அைனத்  மங்கல நிகழ் களி ம் 
இடம்ெப ம்.

த ழகத் ற் த் தனிச் றப் த்த ம் இைசக்க களில்,  றப் டத்ைதப் ெபற் ள்ள இக் க ன் 
இன்னிைச, ெந ந்ெதாைல  ேகட் ம் தன்ைமத் .

ெமா ஞா  நாத ரம் என் ற நாயனத்ைத நாக ரம் என்ேற த் ள்ளார.்

 aேகா ல் வ பா  -  ழாக்களி ம், இல்லங்களில் நிக ம் இைசநிகழ்ச் களி ம், நாக ரம், 
றப் டம் ெபற் ள்ள .

நாக வந்ைத

 
 நாக வந்ைத nākasuvandai, ெப. (n.)

ண்  யாழ்.அக, பாரக்்க; see kippingப.

     [நாகம் +  வந்ைத]

நாகெசன்பகம்

நாகெசன்பகம் nāgaseṉpagam, ெப. (n.)

   1. founsousness; common yellow trumpet flowered tree.s.tr., Tecoma Stans.

   2.  நாகப்  பாரக்்க see stu-maga-p-pu.

   3. ெபான்னிறப் க்கைள ைடய பா ரிமரம்,

 trumpet flower tree.

     [நாகம் + சண்பகம்.]

நாகெசந் ரம்

 
 நாகெசந் ரம் nākasendūram, ெப. (n.)

நாகத்ைதப் ட ட் ச ் ண்ணமாக் ச ்ெசந் ரிக் ம் ைக,

 drug-capable of turning zinc into red oxide by process of calcination.

ம வ, மாகாளி ர ன்ைன.

     [நாகம் + ெசந் ரம்.]]

நாகமெசந் ரிச்

 
 நாகமெசந் ரிச்  nākamasendūrissi, ெப. (n.)

நீண்டநாள் வாழசெ்சய் ம் வாணாள் ,

 rejuvenating zinc.

ம வ. மாஞ்சேராகணி.

     [நாகம் + ெசந் ரம் → ெசந் ரிச் .]

கண்களின் பாரை்வையக் ரை்மயாக் , நீண்ட நாள் வாழசெ்சய் ம், வாணாள் ைக.
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நாகேசதகம்

 
 நாகேசதகம் nāgacētagam, ெப, (n.)

மைலகளின் றைக அரிந்த இந் ரன் (யாழ் .அக.);,

 indiran, as one who clipped the Wings of mountains.

     [நாகம் + ேசதகன்.]

நாகஞ்சம்

 
 நாகஞ்சம் nākañjam, ெப. (n.)

மால்காந் ச ்( ட் க் ராந்  ெச , அரியம ந் செ்ச ,

 a rare medicinal plant.

     [நாகம்+நாகஞ்சம்.]

நாகஞ்ெசம்பாக்

 
 நாகஞ்ெசம்பாக்  nākañjembākki, ெப. (n.)

   ெசம்மரம்; red word capable of turning zinc into Copper.

     [நாகம் + ெசம்பாக் -]

     [ த்த நாகத்ைத தா ர மாைழயாக்கப் பயன்ப ம் ைக. என் , சா.அக.  ம்.]

நாகஞ்ேசரை்வ

 
 நாகஞ்ேசரை்வ nākañjērvai, ெப. (n.)

   மட்டமான மாைழ ம்,  த்தநாக ம் இைணந்த கலைவ; an alloy of zinc or any Compound of zinc.

     [நாகம்+ேசரை்வ.ேசரை்வ= மாைழக்கலைவ.]

நாகஞ்ேசரை்வசெ்ச
ந் ரம்

 
 நாகஞ்ேசரை்வசெ்சந் ரம் nākañjērvaiccendūram, ெப. (n.)

   மற்ற கைடச ்சரக் க டன், நாகத்ைதசே்சரத்் ப் ட ட்ட ெசந் ரம்; a red oxide of zinc prepared with 
other drugs by process of calcination.

     [நாகஞ்ேசரை்வ + ெசந் ரம்.]

நாகடமண்

 
 நாகடமண் nākaḍamaṇ, ெப. (n.)

உவரம்ண்:

 Saline-Soil.

ம வ. நாவடமண்,உைழ மண்,சவட்  மண்,களர ்மண்.

நாகணத்

 
 நாகணத்  nākaṇatti, ெப. (n.)

   காக்கட்டான் ெகா ; crow creeper-Clitoria ternatea.

நாகனப்ேபரி

 
 நாகனப்ேபரி nākaṉappēri, ெப. (n.)

   கடைலயாவைர; tanners Cassia found grown in burial ground.

     [நாகனம்+ேபரி.]
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நாகணம்

நாகணம்1 nākaṇam, ெப. (n.)

   ந ம்பண்ட வைக ைதலவ.ைதல.43.உைர); an aromatic Substance.

ம வ. நகம்.

     [நாகம் → நாகணம்.]

     [இந் ந மணசச்ரக்  மலட் த் தன்ைமையப் ேபாக் ம்,  ரை்மயான பார ்ைவக் ம். 
கண்களிேலற்ப ம் ணிக க் ம், ைககண்ட ம ந் . ெப வ ற்ைறக் ைறக் ம் தன்ைமத்  என் . 
சா.அக ம்.]

நாகனம்:

நாகனம்: nākaṉam, ெப. (n.)

   1. ேநரவ்ாளம்:

 croton oil plant.

   2. நாகணவாய்ப் ள்; the minabird

   3.சங் ; conch.

நாகணவாய்

 
 நாகணவாய் nākaṇavāy, ெப. (n.)

நாகண வாய்ப் ள் (யாழ்.அக); பாரக்்க: see magamavay-p-pul.

     [நாகனம் + வாய்.]

நாகணவாய்ச் .

நாகணவாய்ச் . nākaṇavāycci, ெப. (n.)

நாகணவாய்ப் ள் பாரக்்க: see nagara-vayp-pu.

     "ேககயப் ள் ம் நாகணவாய்ச் ம்" ( ற்றா ற.87.3);.

நாகணவாய்ப் ள்

 
 நாகணவாய்ப் ள் nākaṇavāyppuḷ, ெப. (n.)

    ைவப்பறைவ ( வா.);; bush myna Fuscus acridotheres- Mainate.

ம வ, ைமனாக்

     [நாகண + வாய் +  ள்.]

நாகணி

 
 நாகணி nākaṇi, ெப. (n.)

    ன் ; malabar DOOn.

நாகைண

நாகைண nākaṇai, ெப. (n.)

மா ன் பாம்பைனப் பள்ளிக் ெகாள்ைக,

 the serpentbed of Tirumāl.

     " நாகைண ைச நம்பார"் ( வ்,.நாய்ச.்10:10);.

     [நாகம் + அைண.]

நாகைணயான்

 
 நாகைணயான் nākaṇaiyāṉ, ெப. (n.)

 Tirumāl (Vishnu);, as couched on a serpent.

     [நாகைன → நாகைணயான்.]
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நாகத்தம்

நாகத்தம் nākattam, ெப. (n.)

நாகத்தாதனம் பாரக்்க: see magalladaram.

     "நாகத்த டாதனம்" (தத் வப்107);.

இரண் கால்கைள ம் க த் ல் ஏ ட்  ைவத் த் தைலகால்க க் ட்ப மா  உடைல வைளத்  
நிற் ம் இ க்ைக.

நாகத்தம் ரான்

 
 நாகத்தம் ரான் nākattambirāṉ, ெப. (n.)

ெதய்வமாக ைவத்  வணங்கப்ப ம் தைலைமப்பாம்  (யாழ்ப்.);,

 cobra, regarded as a god.

     [ஒ கா நகர ்→ நா  → நாகம் + தம் ரான் = இளைம டன் ளங் த் ேதான் ம். ஒளி க்க 
தைலைமத் தன்ைமப் ண்ட நாகம்.]

நாகத்தல்

நாகத்தல்  nākattalli, ெப. (n.)

   ந மணப்ெபா ள் (ெப ங்.மகத.17132);; a kind of fragrant substance.

     [நாகம் +தல் .]

நாகத்தாதனம்

நாகத்தாதனம் nākattātaṉam, ெப. (n.)

இரண் கா ங் க த் ேல ட் , தைல, கா க் ட்பட, உடைல வைளத்  நிற் ம் ஒகவைக 
(தத் வப்.107.உைர);,

 a posture in which the legs are twined round the neck in a yoga Stage.

     [நாகம் + அத் +ஆதனம்]

நாகத்

 
 நாகத்  nākatti, ெப. (n.)

   ைம ைல; small elliptia, leaved wild tea - Goldonia obtusa.

     [நாகம் → நாகத் ]

நாகத் ைச

 
 நாகத் ைச nākattisai, ெப. (n.)

   வடேமற் ; north-West.

     [நாகம்+ ைச]

நாகத் ன்சத்

 
 நாகத் ன்சத்  nākattiṉcatturu, ெப. (n.)

     ைனக்கா ; passion flower.

     [நாகத் ன் + சத் .]

நாகத் ன்பாம்

 
 நாகத் ன்பாம்  nākattiṉpāmbu, ெப. (n.)

    நாகம்; small snake found in flowers.

ம வ.  பாம் .

     [நாகத் ன்+ பாம் .]
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நாகத் ர்ெபந்
தத்

 
 நாகத் ரெ்பந்தத்  nākattiṉuyirpendatti, ெப. (n.)

   ெவள்ைளக் ப்ைப; WhitefoWered ratte Wort.

நாகத் க் வா
ணி

 
 நாகத் க் வாணி nākattukkuruvāṇi, ெப. (n.)

நாகதமனியம் பாரக்்க: see nāgatamaņiyam.

     [நாகத் க் + உ வாணி.]

நாகத் கள்

 
 நாகத் கள் nāgattugaḷ, ெப. (n.)

நாகப்ெபா  பாரக்்க;see naga-p-pod.

     [நாகம்+ கள்.]

நாகத்

 
 நாகத்  nākatturu, ெப. (n.)

   நாகமரத் ன் ேவர;் root of jammoon tree.

     [நாகம் → நாகத் .]

நாகம் =நாகமரம்.

நாகத்ேதமணி

 
 நாகத்ேதமணி nākattēmaṇi, ெப. (n.)

நாகதாளி பாரக்்க;see падаfali.

ம வ, மணித்தக்காளி

நாகத்ைதச் ரண
மாக்

நாகத்ைதச் ரணமாக்  nākattaiccūraṇamākki, ெப. (n.)

   ெவற் ைல; betal leaf capable of reducing zinc into powder (57.95.);

     [நாகத்ைத +  ரணம் + ஆக் ]

நாகத்ைதசெ்சந்
ரம்பண்ணி

 
 நாகத்ைதசெ்சந் ரம்பண்ணி nākattaiccendūrambaṇṇi, ெப. (n.)

   அ கண்ணி; indian weeping plant (சா,அக.);

ம வ, நலகண்ணி, நற்கள்ளி.

     [நாகத்ைத+ெசந் ரம்்+பண்ணி]

நாகத்ைதசெ்சந்
ரியாக்

நாகத்ைதசெ்சந் ரியாக்  nākattaiccendūriyākki, ெப. (n.)

   1. க மத்ைத; black dhatura.

   2. கசப் ப்பசைள; bitter portulaca or spinach. (சா.அக);

     [நாகத்ைத + ெசந் ரி+ஆக் ]
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நாகத்ைதசெ்சார்
ணமாக்

 
 நாகத்ைதசெ்சாரண்மாக்  nākattaiccorṇamākki, ெப. (n.)

   ெபான்னாக் ; நாகத்ைதக் கைரக் ம் நீரம்ம்; a solvent capable of Converting zinc into gold (சா.அக.);

ம வ, கைரமம்.

     [நாகத்ைத +  ெசாரண்ம் +ஆக் ]

நாகத்ைதநாசமாக்

 
 நாகத்ைதநாசமாக்  nākattainācamākki, ெப. (n.)

    ங்ைக,; moringa (சா.அக.);

     [நாகம் + அத்  + ஐ + நாசம் +ஆக் ]

நாகத்ைதப்பற்பம
◌ாக்

 
 நாகத்ைதப்பற்பமாக்  nākattaippaṟpamākki, ெப. (n.)

மான் ெச க்கள்ளி:

 spiral leafy milk hedge.

     [நாகம் + அத்  + ஐ பற்பம் +ஆக் ]

நாகத்ைதப்ேபதமா
க்

 
 நாகத்ைதப்ேபதமாக்  nākattaippētamākki, ெப. (n.)

   ெபான்னாக்க ைறக் ப் பயன்ப ம் ெசப் சச் ரக்கள்ளி ; a red variety of milk spurge capable of transmuting 
zinc Into gold (சா. அக..);

ம வ, ெபான்னாக்க .

     [நாகத்ைத + ேபதமாக் ]

நாகத்ெதாட்

 
 நாகதெ்தாட்  nākattoṭṭi, ெப. (n.)

நாகம் ேசரத்் ச ்ெசய்த ெதாட்  ைவப்  நஞ் :

 a kind of prepared arsenic compound.

     [நாகம் + ெதாட் .]

நாகதகனி

 
 நாகதகனி nāgadagaṉi, ெப. (n.)

   மரவைக.; a tree. (சா. அக.);.

     [நாகம் +தகனி]

நாகதண் ைக

 
 நாகதண் ைக nāgadaṇṭigai, ெப. (n.)

நாகதந்தம் பாரக்்க;see niga-tandam.

     [நாகம்+தண் ைக.]
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நாகதாளி

நாகதாளி1 nākatāḷi, ெப. (n.)

   1. சப்பாத் க் fகள்ளி(ட); பாரக்்க;see Sappáttukkaf-common Prickly-Pear.

   2. நாகதாளிக்கள்ளி;see nāgatāh-k-kalli.

     [நாகம் +தாளி.]

 நாகதாளி2 nākatāḷi, ெப. (n.)

   ேபய்ப் ரக்் ; bitter luffa or wild luffa. Luffa acutangula.

     [நாகம்+தாளி.]

 நாகதாளி3 nākatāḷi, ெப. (n.)

    ங் மப் ன் மணத்ைத ம், ெவற் ைல ன் வ ைவ ம் உைடய தாளிசெ்ச ; a kind of tal Ipomea 
plant, its leaves smell like european Saffron and the resemble betel leaves.

ம வ: நாகத்தமனி, நாகத்ேதமனி.

     [நகம் → நாகம்+தாளி.]

இதன் ரணத்ைதப் ெபா த் , ேதனில் கலந்  உடெ்காள்ள, அைனத்

ேநாய்க ம் அக ம். இச ் ரணத்ைத ஒ  மண்டலம் உண்  வந்தால், ெவ கம் ைன ன் 
நச் த்தன்ைம ப ப்ப யாகக் ைற ம். பாம் ன் நச் த்தன்ைம நீங் ம். நைர ைர மா ம் ேதா ன் 

க்கம்மா  உடம் ல் ப்  ஏற்ப ம். நாகதாளிச ்ெச ன் ேதாற்றத்ைத ம், அதன் 
ம த் வக் ணங்கைள ம் அ ப்பைடயாகக் ெகாண் , சாம்ப வ ம த் வ அகர த , 

ன்வ மா  ரித் ள்ள .

நாகதமாலம்

 
 நாகதமாலம் nākadamālam, ெப. (n.)

    ன்கமரம்; indian beech, Pongamia glabra. (சா.அக.);

     [நகம் → நாகம்+தமாலம்.]

நாகதவனம்

 
 நாகதவனம் nākadavaṉam, ெப. (n.)

   நச் ங் ல்; poison bamboo. Crinum asiaticum.

நாகதமனியம்

நாகதமனியம் nākadamaṉiyam, ெப. (n,)

   1. ப பாகல்; prickly carolah.

   2. காய்ப்பாகல்:

 buffalo carolah.

   3. தைலச் வள்ளி; indian birth-wort (சா.அக.);

     [நகம் .+ நாகம்+தமனியம்.]

நாகதமனி

 
 நாகதமனி nākadamaṉi, ெப. (n.) 

   மா பத் ரி ( . அ.);; worm-wood. (சா. அக.);

     [நாகம் +தமனி.]
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நாகதந்தம்

நாகதந்தம் nākadandam, ெப. (n.)

   1. யாைனத் தந்தம்; elephant's tusk.

   2. பாம் ன் பல்; serpent's fangs.

   3.  ைளயாணி,

 peg.

     [நாகம்+தந்தம்.]

நாகதந்

நாகதந் 1 nākadandi, ெப. (n.)

   மரவைக; heliotropeum indicum.

   2. ேபய்த் ம்மட் ; bitter apple.

     [நாகம்+தந் ]

 நாகதந் 2 nākadandi, ெப. (n.)

   1.  ள்ளங் ; garden radish.

   2. ேநரவ்ாளம்; croton.

ம வ: நாகனம்.

     [நாகம் +தந் ]

 நாகதந் 3 nākadandi, ெப. (n.)

நாகணம் பாரக்்க;see nāgaņams.

நாகதமனம்

 
 நாகதமனம் nākadamaṉam, ெப. (n.)

   தண்ணீர ் ட்டான்; common asparagus. (சா.அக.);

     [நகர ்→ நாகம் + தமனம்]

நாகதாளி'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;
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நாகதாளிக்கள்ளி

நாகதாளிக்கள்ளி1 nākatāḷikkaḷḷi, ெப. (n.)

   1. கள்ளிசெ்ச வைக( ன்);:

 Orange flowered.

   நாகதாளிக்கள்ளி; Prickly Pearsh. Opuntia spinessisima.

   2. silusãg|Upsis:

 slipper milk hedge.

ம வ. சப்பாத் ச ்ெச -சப்பாத் க்கள்ளி, சப்ைபக்கள்ளி, நாகக்கள்ளி, பலைகக்கள்ளி, மஞ்சள்கள்ளி.

இக் கள்ளி, இந் யா ன் அைனத் ப்

ப களி ம் ைடக் ம் அெமரிக்கா ந்  ெகாண்  வந்  ப ராக்கப்பட்ட .

இசெ்ச  மஞ்சள் நிற ைடய . இதன் அ த்தண்  சப்ைபயான . சைதப்பற்  க்க . இதன்  
ெபரிய . மஞ்சள் அல்ல  வப்  வண்ண ைடய . இப் பழங்கைளப் பறைவகள் ம்  உண் ம். 
இச ்ெச  அடரந்்  டக் டன் வள ந்தன்ைமத் . இைதத் ட் க் ெகா த் ச ்சாம்பலாக 
மாற் வர.் இச ்சாம்ப னின்  உப்  உண்டாக் வர.் இதன் பழம் கக் வான். இைளப் , நாட்பட்ட 
இ மல்,  தலான ேநாய்க க் க் ைக கண்ட ம ந் . இந் நாகதாளிப் பழத் ன் ெமன்ைமயான 
சைதப்ப , உட க்  வ ைமைய ம்,  ளிரச்் ைய ம் நல் ம்.  டை்டப்ேபாக் ம்.

நாகதாளிகள்ளி

 
 நாகதாளிகள்ளி nāgatāḷigaḷḷi, ெப. (n.)

   அசாம், ேகரளம், ேநபாள மைலகளிற் காணப்ப ம் நாகதாளிக்கள்ளி; many spined prickly pear. This is 
another variety found grown in hills in Assam, Malabar, Nepal and other places.

நாகதாளிகள்ளி./

இதன் இைலசச்ா  எல்லா நச் உ ரக்ளின் நச் க்க க் ச ் றந்த ம ந்தா ம். இைண ைழச்  
ேநா ைனப் ேபாக் ம். இச ்ெச ன் ெகா ந்  ந்த காரத்தன்ைம க்க . 
வ ற் ப்ேபாக் ைனப் ேபாக் ம். இவ் வைக நாகதாளி இைலகள், நாட்பட்  உைடயாத 
கட் ப் ண்கைள உைடக் ம்.

இதன் பழசச்ாற் ல் ச க்கைர ேசரத்் க்காய்ச்  இன்ப கம் உ வாக்கலாம். இப் ப கம், 
உடம் ள்ள அைனத்  நச் நீரிைன ம் அகற் ம் இயல் ைடய . இ மல்,  ேகாைழ (காசம்);, 
ஈைள தலான ேநாய்கைள ம் அகற் ம் என் , சா.அக.  ம்.

நாகதாளிேவர்

 
 நாகதாளிேவர ்nākatāḷivēr, ெப. (n.)

   படெம த்தா ம் நாகத் ன் ஆட்டத்ைதக் கட் ப்ப த் ம் ேவர;் the nāgatáli root is used to control snakes 
and draw their heads and retire.

ம வ, நல்லபாம்  ேவர,் பாம் க்க  ேவர.்

     [நாகதாளி + ேவர]்

நல்லபாம் ன்நச் த் தன்ைமைய ம்,  ப்பா ம் ன க்க நாகத் ன் ஆட்டத்ைத ம், மட் ப் 
ப த் க் கட் ப்ப த் ம் ேவர.் பாம்பாட் க க் ப் பா காப் த் த ம் ேவர.்

பாம்பாட் கள். இவ் ேவரிைனப் படெம த் தா ம் பாம் ன் ன்  காட் னால், பாம் கள் தைலையப் 
ன் க்  இ த் ப் படத் ைனச ் க் க் ெகாள் ம்.

நாக ைச

 
 நாக ைச nākadisai, ெப. (n.)

   ேமற் ; west.

     [நாகம்+ ைச.]
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நாக பம்

 
 நாக பம் nākatīpam, ெப. (n.)

   ஐந்தைல நாகத் ன் வ வம் ேபான்ற ளக்  ( ன்.);; lamp on a stand shaped like a five headed Cobra.

     [நாகம் +skt பம்.]

நாக மம்

 
 நாக மம் nākatūmam, ெப. (n.)

   ஐந் தைல நாகம் ேபான்  ரிந்த ைமயாதைள; com. mon quince-cydonia vulgaris (சா.அக.);;

 on a stand shape like a five headed Cobra.

     [நாகம் + மம்.]

நாகெதந்

 
 நாகெதந்  nākadendi, ெப. (n.)

   ேநரவ்ாளம் (மைல,);; purging croton plant.

     [நாகம்+ ெதந் .]

நாகெதய்வம்

 
 நாகெதய்வம் nākadeyvam, ெப. (n.)

இந் ப்  :

 sodium chloride.

     [நாகம்+ெதய்வம்.]

நாகேதமணி

 
 நாகேதமணி nākatēmaṇi, ெப. (n.)

   மணித்தக்காளி; black berried solanum.

     [நாகம் + ேதமணி]

நாகேதவதாளி

 
 நாகேதவதாளி nākatēvatāḷi, ெப. (n.)

   நாகதாளி + ேதவதாளி ஆக இரண்  ைககள் ; snake hoodfig + snake luffa.

     [நாகம்+ேதவதாளி]

இவ் ரண்  ைகக ம், இதளியத்ைதக் (பாதரசம்); கட் ந் தன்ைம க்க . ெபான்னாக்க 
ைறப்ப ச ்ெசம் மாைழ ைன ெவண்ைமயாக் ந் தன்ைமய  என் . சா.அ.க.  ம்.

நாகேதவன்

 
 நாகேதவன் nākatēvaṉ, ெப. (n.)

 மா க்ைக (ஆ ேசடன்); (யாழ்.அக.);:

 Adišedan.

     [நாகம் + ேதவன்.]
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நாகேத

 
 நாகேத  nākatēvi, ெப. (n.)

நாகேதவைத (யாழ்.அக,);,

 cobra,considered a Goddess.

     [நாகம் + ேத .]

நாகேதனி

 
 நாகேதனி nākatēṉi, ெப. (n.)

ெப ம ந்  (மைல);,

 Indian birth-wort.

ம வ. ஈகர , தைலச் ளி, தைலச ் வல்  ல்ைல,  நா சச்ங் , தரா க்ெகா .

நாகெதானி

 
 நாகெதானி nākadoṉi, ெப. (n.)

   ம தப் பண்களிெளான்   ( ங்);; a melody-type of marudam Class.

     [நாகம் +skt:ெதானி.]

நாகேதாரணி

 
 நாகேதாரணி nākatōraṇi, ெப. (n.)

    வப்  எ செ்ச க் ைர; a red variety of rat's ear plant-lpomea rheniformis.

     [நாகம் + ேதாரணி.]

நாகந்தகன்

 
 நாகந்தகன் nāgandagaṉ, ெப. (n.)

க லன் (க டன்);, 

 brahmini kite.

     [நாகந்தம் → நாகந்தகன்.]

நாகந்

நாகந் 1 nākandi, ெப. (n.)

நாகெதந்  பாரக்்க;see nāgalend.

 நாகந் 2 nākandi, ெப. (n.)

   1. ேநரவ்ாளம்; croton oil plant.

   2, நாகணம் பாரக்்க;see паgапаm.

நாகநகர்

நாகநகர ்nāganagar, ெப. (n.)

    லகம் ( லப்.1.21.அ ம்);; the nether world.

     [நகர ்→ நகம் → நாகம் + நகர]்

நாகநஞ்

 
 நாகநஞ்  nākanañju, ெப. (n.)

    த்த நாகத் னால் ஏற்பட்ட நஞ் ; zinc-poisoning.

     [நாகம்+நஞ் .]
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நாகநந்

 
 நாகநந்  nākanandi, ெப. (n.)

   மரவைக ெளான் ; a kind of tree.

     [நாகம் + நந் .]

நாகநா க் ழங்

 
 நாகநா க் ழங்  nākanākikkiḻṅgu, ெப. (n.)

    ழங்  வைக ெளான் ; a kind of tuberous root.

     [நாகநா  +  ழங் .]

நாகநா  = பாம்  ேபால் ேதாற்ற ம், உடம் ற் ம் இளைம ைன ம். வனப் ைன ம் வழங் ம் 
ழங் .

நாகநா

நாகநா  nākanāṭu, ெப. (n.)

    றக்க லகம் ( லப்.1.1:21.அ ம்);; heavenly region.

     [மாகம் → நாகம்+ நா .]

மாகநா = உயரந்்த அல்ல  ேமலான, ேமன்ைம க்க நா ,  றக்க லகம்.

     [ஒ கா மாகநா  → நாகநா .]

நாகநா '

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

நாகநாதம்

 
 நாகநாதம் nākanātam, ெப. (n.)

   பண்வைக ெலான் ; a specific melody type.

     [நாகம் + Sktநாதம்.]

படெம த்தா ம் பாம் ைன, ெமன்ேம ம் ஆட் க்க ம், ெபட் ப்பாம்பாய் அடக்  ைவப்பதற் ம் 
பயன்ப ம் பண்.
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நாகநாதன்

நாகநாதன்1 nākanātaṉ, ெப. (n.)

    றக்க லகத் ற் ைறவன் இந் ரன் ( டா);; Indran, as the lord of the Celestial World.

     [மாகநாதன் → நாகநாதன்.]

மாகம் றக்க லகம். மாகநாதன் றக்க லகத் தைலவனான இந் ரன். நாகநாட் த்தைலவன் 
இந் ரன்நாகநா  என்ப , இந் ரனின் நா : நாகநாெடன்ப , ேமைலநாடை்ட ம்,  ைழ நாடை்ட ம் 

க் ம் ெபா ப்ெபயரா ம்.

ேதவ ல ள்ள இந் ரன் என் ம் பட்டம், சா நாட் ம் வழங் ய .

றக்க லகத்தைலவன் இந் ர க்  வழங் ய நாகநாதன் என் ம் தைலைம த்த ெபயர,் ேமைல 
நாட் ம்,  ைழ நாட் ம், ெபா ப் ெபயராக வழங் வேதாடன்  இன் ம் அைனத்  ஊரக்ளி ம் 
வழக் ன் ள்ள .

 நாகநாதன்2 nākanātaṉ, ெப. (n.)

   1. ஆ ேசடன்; Adišedan, as lord of serpents.

   2. (பாம்பரணனா ய தைலவன்);  வன்;Śivan,as wearing serpants.

     [நாக +sktநாதன்.]

நாகநீள்நகர்

நாகநீள்நகர ்nāganīḷnagar, ெப, (n.)

   1. ேதவ லகம்; indra's heaven, the world ol Gods.

     "நாகநீள் நகெரா  நாகநாடதென  ( லப்.1:21);.

ம வ, உம்பரந்கர.்

     [நாகம் + நீள்நகர]்

     "மாகந்ெதாட நனி நிவந்த ெகா " (ஞானா:3415); மாகநா  → நாகநா : மாகம் என்ப , 
நாகெமனத் ரி ம். நாகநாெடன்ப , ேமைல லகத் ற் ம்,  ைழ நா கட் ம் ெபா ப்ெபயராம்.);

நாகெநய்

நாகெநய் nākaney, ெப.(n.)

   ம ந்ெதண்ெணய் வைக (இராசைவத். 132);; a medicinal oil.

     [நாகம் +ெநய்.]

நாகப்பைக

நாகப்பைக nāgappagai, ெப. (n.)

 Garudar, as the enemy of snakes.

     "நாகப்பைகக் ெகா யா க் " ( வ். ப்பல்8);.

     [நாகம்+பைக]

நாகப்பசை்ச

நாகப்பசை்ச nākappaccai, ெப. (n.)

   தரங் ைறந்த பசை்சக்கல்; ஆற் ப் பசை்சக்கல்; an inferior green stone.

     [நாகம் + பசை்ச.]

த்தம த் வத் ற் ப் பயன்ப ம் ஆற் ப்பசை்சக்கல், 120-வைகக்கற்க ள் ஒன் . இ  
ம ப் க் ைறந்த ெதன் , சாஅக ம்.

 நாகப்பசை்ச2 nākappaccai, ெப. (n.)

   பசை்சக்கல் வைக; a variety of green stone.

     [நாகம் + பசை்ச]
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நாகப்பஞ்ச

 
 நாகப்பஞ்ச  nākappañjami, ெப. (n.)

   பால், பய  த யவற்ைற, நாகத் க்  இட் , அதைன வணங் ம் மடங்கல் (ஆவணி);  நில  
ஐந்தாம் நாள்; the fifth lunar day of the bright fortnight in the month of Śrāvana in the which the nāgar or serpent gods are 
worshipped with offerings of milk grain etc.

     [நாகம் +skt பஞ்ச .]

நாகப்பட் னம்

நாகப்பட் னம் nākappaṭṭiṉam, ெப. (n.)

   ேசாழநாட் ள்ள ஒ  ைற கப்பட் னம்; a sea port town in the Côlanadu.

நாகப்பட் னத் ச ்ேசாழன் (ெப ம்பாண்.31. உைர);.

     [ந  → நகர ்→ நாகர ்→ நாகம் + பட் னம்.]

வங்கக்கடல் ேதான் ன் அங் ந்த நிலப்பரப் ல், நாகரிகப்பண்பாட் டன் ளங் த்ேதான் ய 
மக்கள், வ ந்த இடம் நாகப்பட் னம்.

நாகப்படக்கள்ளி

 
 நாகப்படக்கள்ளி nākappaḍakkaḷḷi, ெப. (n.)

   கள்ளிவைக; a kind of spurge.

நாகப்படக்கற்றா
ைழ

 
 நாகப்படக்கற்றாைழ nākappaḍakkaṟṟāḻai, ெப. (n.)

நாகப்படம் பாரக்்க;see naga-ppagam.

ம வ, வாணாள் .

     [நாகப்படம் + கற்றாைழ.]

 நாகப்படக்கற்றாைழ nākappaḍakkaṟṟāḻai, ெப. (n.)

நாகப்படம் பாரக்்க;see naga-ppaçam.

ம வ, வாணாள் .

     [நாகப்படம் + கற்றாைழ,]

நாகப்படத்தா

 
 நாகப்படத்தா  nākappaḍattāli, ெப.(n.)

   க த்தணி வைக  ெளான்  ; a kind of necklet.

     [நாகபடம் + தா .]

 நாகப்படத்தா  nākappaḍattāli, ெப. (n.)

   நாகப்பட கப் டன் ய ம் மணத் தன்  கணவனால் அணி க்கப் ெப வ மான 
மங்கலநாண்; a kind of necklet.

     [நாகம் +படம் + தா .]

பழங்காலத்ேத பரியம் ேபா ங்கால், கணவன் ெபயைரப் பைன ேயாைல ல் ெபா த்தல் மர . 
ன்னர.்  மணத்தன் . மணமகள் க த் ல் ெதாங் மா  மணமகனால் அணி க்கப்ப ம்
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நாகப்படம்

நாகப்படம்1 nākappaḍam, ெப. (n.)

   1.நல்லபாம் ன் படம் ; hood of the cobra.

   2. படெம த்த நாகத் ன் உ வங் ெகாண்ட ேதாளணிவைக; armlet shaped like a coiled up cobra without-
spread hood.

     "வலய நாகபடங்ெகா  பாரித் ட்டான்" இர . க மண.64).

   3. பாம் ப்படத் ன் உ வங் ெகாண்ட மகளிர ்காதணிவைக( ன்);,

 ear-ornament resembling a cobra's hood,worn by Women.

     [நாகம் + படம்.]

 நாகப்படம்2 nākappaḍam, ெப. (n.)

    ள்ளில்லாக் கற்றாைழ; thornless aloe.

ம வ. சப்பாத் செ்ச .

     [நாகம் + படம்.]

நீண்டநாள் வாழ்வதற்  உ ைண ரி ம் கற்றாைழ. இக் கற்றாைழ, ச ர ( ரி); மைல ல் 
யாகக் காணப்ப ற . பாம் ன் படத் ைனப் ேபான்ற ேதாற்ற ைடய . 

கற்றாைழசச்ாற் டன் பால் கலந்  ப னால்,  ராத மயக்கேநாய் அக ம். இளைமப்ெபா ட ம் 
உடல்வனப் ட ம் க ம் என் . சா.அக ம்.

நாகப்படலம்

 
 நாகப்படலம் nākappaḍalam, ெப. (n.)

   கண்ேணாய் வைக (யாழ்.அக,);; an eye disease.

     [நாகம் + படலம்.]

தற்கண் ேநா ன் அ யாக இ  கண்க ம் வக் ம். அ த்த நிைல ல், வளரந்்  வ ம் 
த ப் ள்ள அ த்தமான தைச வளரச்் ேயற்ப ம். தைசவளரச்்  ெவள்  ம் படரந்் , 
க ைய ங் கடந் , நாளாவட்டத் ல் கண்ணின் ந ள்ள பாைவைய ம் மைறக் ம். இவற் ன் 

ைளவாகக் கண்களில் ராத அளிப் ண்டா ம் ெமன் , சாஅக ம்.

நாகப்ப க்கற்றா
ைழ

 
 நாகப்ப க்கற்றாைழ nākappaḍikkaṟṟāḻai, ெப. (n.)

நாகப்படக்கற்றாைழ பாரக்்க;see nāga-p-pada-k-karrásai.

     [நாகப்ப + கற்றாைழ.]

நாகப்பணம்

நாகப்பணம் nākappaṇam, ெப. (n.)

   அணிவைக (S.I.Lvi,180);; an ornament.

நாகப்பணம் = நாக கப் ைண ைடய பளபளப் ம், வழவழப் ம் ெபா ந் ய அணி. நாகத் ன் 
உ ைனப் பல்வைக யணிகளில் ெபா ப்ப  இன் ம் காணப்ப ற .

     [நாகம்+பணம்.]

நாகப்பத் ரி

 
 நாகப்பத் ரி nākappattiri, ெப. (n.)

   ெப வைக; Parrot tree-Albizzia lebbek.

     [நாகம் + பத் ரி.]
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நாகப்பழக்கா

 
 நாகப்பழக்கா  nākappaḻkkāṭi, ெப. (n.)

   நாகப்பழசச்ாற் ைன மட் ம் ந்ெத த் , ஏ ம் கலக்காமல்,  ளிக்க ைவத்தக் கா ; a fermented 
essence obtained by pressing and Squeezing out the juice of jaumoon fruit, without adding water to it.

ம வ, நாவல்பழக்கா .

     [நாவ → நாக பழம் + கா .]

     [நாகப்பழம் + கா ]

நாவல் பழசச்ாற் ல், தண்ணிேரா அல்ல  கைடசச்ரக் க் கலைவேயா ஏ ன் த் தனியாகப் 
ளிக்கைவத்த கா . இதன் கா  டற் காய்சச்ைலப்ேபாக் ம். ெசரிமான ஆற்றைலப் ெப க் ம். 

ச க்கைரேநாய்க் க் ைககண்ட ம ந்தா ம்.

நாகப்பழம்

 
 நாகப்பழம் nākappaḻm, ெப. (n.)

   நாவல் பழம்; jaumnoon fruit.

     [நாவற்பழம் → நாகற்பழம் → நாகப்பழம்.]

நாகப்பழமரம்

 
 நாகப்பழமரம் nākappaḻmaram, ெப. (n.)

நாவல்மரம் பாரக்்க;see nāvas-maram. 

     [நாக +பழம்+மரம்.]

நாகப்பன்ெவட்

நாகப்பன்ெவட்  nākappaṉveṭṭu, ெப. (n.)

   பைழயகாககளில் ஒன்  (பண .143);; a kind of ancient coin.

     [நாகப்பன்+ெவட் .]

நாயக்கரக்ாலக் கா . ெவட்  = ெவட் யைமக்கப்ப ம் ெவண்கலக்கா , அல்ல  ெசப் க்கா .

நாகப்பாம்

நாகப்பாம்  nākappāmbu, ெப. (n.)

   1. நல்லபாம் ; cobra.

   2. வ ற் ப் ச்  (இ.வா.);

 round worms.

     [நாகம்+பாம் .]

நாகம்பாம் ன் வைககள்பற் , சா.அ.க.  வ  வ மா  க நாகம்

   2. பரநாகம்

   3. கல்ெநஞ்ச நாகம்

   4. ஊைம நாகம்

   5. கண்ெணரியனாகம்.

நாகப்பாம் நஞ்

நாகப்பாம் நஞ்  nākappāmbunañju, ெப. (n.)

   1. நல்லபாம் ன் நஞ் ; poison from Snake bite-cobra Venom.

     [நாகப்பாம் + நஞ் .]
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நாகப்பாைல

 
 நாகப்பாைல nākappālai, ெப. (n.)

   ெகா ப்பாைல ; cotton milk plant-Dregea volubils.

     [நாகம் + பாைல.]

நாகப் ைணயல்

நாகப் ைணயல் nākappiṇaiyal, ெப. (n.)

   இைணந்த இ  பாம் கள் ேபால வைரந்த ஒ யத் ன் ( த் ரத் ன்); அைறகளில், எ த் கைள 
அைடக் ம்ப  அைமந்த, ஒ ய( த் ரப் பாட்  வைக; a variety of Öviyakavi (cittira-k-kavi,);, whose letters can 
be arranged to fit in a diagram in the form of two intertwining Snakes.

     [நகர்  → நகம் →  நாகம் +  ைணயல்]

நாகப் ைணயல் வைக:-

   1. இரடை்ட நாகப் ைணயல்.

   2. எண்நாகப் ைணயல்.

இரடை்ட நாகப் ைணயல், இ  நாகங்கள் ைணந் ப்ப  ேபான்ற த் ரத் ல், ஒன்ேறாெடான்  
இடம்ெப ம் பாட் .

அ ளின் ேவ யம்பலத்தா ம்பர ்ெத ளின்ம  வா ரச் ் ேர. ெபா லா ெவான்ேற 
ைமயா டேன த  ன்ேற ெத ளவ ள்.

இப் பாட ன் வா லாக, இரண்  நாகங்களின் தைல னின்  ெதாடங் , வால் ைனகளி யாக 
இைட ைடேய தத்தம் உட ம்,  ட ம் மாறா ச ்சந் களினின்ற எ த்ேத, மற்ைற 

டங்களி  ப்பாய் நிற்க, ஒவ்ெவா  பாம் ற் ம். ேமற் ற் ச ்சந்  நான் ம், நான்ெக த் ம், 
ழ்ச் ற் ச ்சந்  நான் ம், நான்ெக த் ம், இரண்  பாம் ற் ம் ந சச்ந்  நான் ம், இரண்  

பாட் ற் ம் ெபா ந்த நான்ெக த் மாக, ஒ யத்  ( த் ரத் );லைடபட்  ம் பாங் ைன 
அ யலாம்.

நாகப் ரண்ைட

 
 நாகப் ரண்ைட nākappiraṇṭai, ெப. (n.)

   படப் ரண்ைட; a kind of adament creeperVitex species.

     [நாகம்+ ரண்ைட.]

உண ற் க் க ய தாகப் பயன்ப ம்.  ரண்ைட வைக.

நாகப் ரம்

 
 நாகப் ரம்  nākappirambu, ெப. (n.)

   பாம் ேபான்ற ஒ வைகப் ரம் ; a kind of snake-like rattan.

     [நாகம் +  ரம் .]

நாகப் ரா கம்

 
 நாகப் ரா கம் nāgappirācigam, ெப. (n.)

ைமப் ச் : 

 chinese jasmine.

     [நாகம்+ skt  ரா கம்.]
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நாகப் ல்

 
 நாகப் ல்  nākappulluruvi, ெப. (n.)

   ெச வைக(நாஞ்);; a plant.

     [நாகம் +  ல் .]

நாகமரத் ல் வள ம் ல்  என் . சா.அக.  ம்.

நாகப் ல்வரி

 
 நாகப் ல்வரி nākappulvari, ெப. (n.)

   நாகப் ல்  (நாஞ்);; a plant.

நாகப்

நாகப் 1 nākappū, ெப. (n.)

   1.  நாகப் ; iron wood of ceylon.

   2. ெப நாகப் ; a species of iron wood.

     [நாகம்+ .]

 நாகப் 2 nākappū, ெப. (n.)

   1. ம ந் வைக; a kind of prepared medicine.

   2.  ப்ேபான்ற த்தநாகம்; flower of zinc.

ம வ, தக்ேகாலம்.

     [நாகம்+ .]

நாகப் ச்

நாகப் ச்  nākappūcci, ெப. (n.)

   1. நாக் ப் ச்  பாரக்்க;see nakku-p-pucci.

   2.  நாகம்; an earth worm.

     [நாகம் +  ச் .]

நாகப்ெபா

நாகப்ெபா  nākappoḍi, ெப. (n.)

   நன்  ட ட்  ய்ைமப் ப த்தப்பட்ட நாகத் ள்; calcined white powder of zinc.

ம வ. நாகபற்பம்.

     [நாகம் + ெபா .]

தற்கண், நாகத்ைத இ ப்ைப ெநய் ல் 20  ைற உ க் த் ய்ைமப் ப த்த ேவண் ம். உ க் ய 
நாகத் ல், இைலக்கள்ளிையச ்ேசரத்் , இ ம் க் கரண் யால் ய்த் ,  ைக வ ம்வைர ழா க் 
ெகாண்ேட க்க ேவண் ம். இவ்வா  இ ப்ைப ெநய், இைலக்கள்ளி,  த்தநாகம் ன் ம் எரிந்  
சாம்பலா ம் வைர, வ த் க் ெகாண்ேட

இ க்கேவண் ம். இவ்வா  வ வலான கலைவைய, ெமல் ய ணி ல் நன் வ கட்டேவண் ம். 
இவ்வா  வ கட் ய க் ட்  ம ந் ன், ெபா ைய, (பற்பம்);  த்தம த் வத் ல், பல்ேவ  
ேநாய்கட்  பல்ேவ  வ களில் பக் வப்ப த் ப் பயன் ப த் வர.் ேம ம் த்தம த் வர,் இப் 
ெபா ைன, அரத்தப் ர யம், ெவள்ைள ப தல் தலான ேநாய் க க் ப் 
பயன்ப த் வர.்உடம் ன் டை்டத் தணிப்பதற் ம் நாகப்ெபா  பயன்ப ம் ெமன் , சா.அ.க.  ம்.
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நாகபந்தம்

நாகபந்தம்1 nākabandam, ெப. (n.)

நாகப் ைணயல் பாரக்்க;see någa-p-pinaiyal.

     [நாகம் + பந்தம்.]

 நாகபந்தம்2 nākabandam, ெப.  (n.)

   இைணந்த இரண்  பாம் கள் ேபால வைரந்த த் ரத் ன் அைறகளில், எ த் க்கைள 
அைடக் ம்ப  யைமந்த த் ரவைக (தண் .95);; a variety of cittira-k-kavi, whose letters can be arranged to fit in 
a diagram in the form of two interwining snakes.

     [நாகம் + Skt;பந்தம்]

 நாகபந்தம்3 nākabandam, ெப, (n.)

   1. ஆ  ன்னாப்பாைள; worm killer-Aristolochia bracteata.

   2. ெபான்னாவைர; fetid cassia sophera.

   3. பா ள்; a white species of iron wood -Mesua.

     [நாகம் + ski, பந்தம்.]

நாகத்ைதக் கட் ம் ைககள்:

நாகத் ன் படெம க் ம் பாங் ைன ம்,  ப்பா ம் னத்ைத ம், உ ைரக் ெகால் ம் நச் த் 
தன்ைமைய ம் ேபாக் ம் ைககள்.

நாகபந்தனி

நாகபந்தனி nākabandaṉi, ெப. (n.)

   1. நாகத் ன் நச் த்தன்ைமையப் ேபாக் ம் ைககள்; a medical herb to prevent cobravenom.

   2. நாகபந்தம் பாரக்்க;see nāgabandam.

ம வ. பா ள், ெபான்னாவைர.

     [நாகம் + ski, பந்தம் → பந்தனி.]

நாகபந்

 
 நாகபந்  nākabandu, ெப. (n.)

   அரசமரம் (யாழ்.அக.);; pipal tree - Ficus religiosa.

     [நாகம் + ski.பந் .]

நாகபலம்

 
 நாகபலம் nākabalam, ெப. (n.)

    வைக; a kind of medicinal herbal sida spinosa alias Salba.

     [நாகம்+பலம்.]

உட க்  ஆற்றல் த ம் ைக என் . சா. அக.  ம்.

நாகபலன்

 
 நாகபலன் nākabalaṉ, ெப.(n.)

    மன் (யாழ்.அக.); (யாைன வ ைடயவன்);; Viman, as having the strength of an elephant.

     [நா  +அ → வலன் → பலன்.]

நா  = வ ைம. ஆற்றல், யாைன ேபான்  வ ைம, ஆற்றல் வாய்க்கப் ெபற்ற மன்.
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நாகபலா

நாகபலா nākabalā, ெப.(n.)

   1. நாகமல் : 

 yellow jasmine, tree jasmine.

   2. வ ைவக் ெகா க் ம் ைக; elephant-toniccanthium parutiflora.

ம வ. காைர

     [நாகம் + பலா.]

நாகம்: வ ைம,  றன், ஆற்றல். பலா = யாைன ன் வ ைமைய ம், ஆற்றைல ம், உட க்  
ஊட்டக் ய ைக.

நாகப

 
 நாகப  nākabali, ெப. (n.)

    க் ; dried ginger.

     [நாகம் + பலம் → ப .]

உட க்  வ ,  றன். இளைம, ெபா  அைனத்ைத ம் ஒேர ேநரத் ல் அளிக் ம் ஆற்றல் 
க் ற் உண் .

நண்பக ேலா அல்ல  மாைலப் ெபா ேலா, நன்  கண்டக் காய்ச் ய ஆ ன் பா ல் க் ம். பைன 
ெவல்ல ம் ேசரத்் ப் ப வதால், உட க்  உ ம், ேதாற்றப்ெபா ம் ஏற்ப ம்.

காைல இஞ் , க ம் பகல் கக் , மாைல க க்காய்,  ன்  ேவைள ம் ப னால், ேகா ன்  
நடக் ம் ழவ ம்,  மரனாக வான் என்ப , அைனவ ம் அ ந்த ெமா .

நாகப ைக

 
 நாகப ைக nāgabaligai, ெப. (n.)

    ரண்டெபண்; a woman who has recently matured.

     [நாகம் ரட்  றன். நாகம் ப ைக. ப ைக. = வ ைம. உடலா ம், உள்ளத்தா ம் 
மணவாழ்க்ைகக் ரியவள். உடல் வ ைம இல்லறத் ற்  ஏற்ற உள்ளவ ைம, இரண் ைடயவள்.)

நாகபைல

 
 நாகபைல nākabalai, ெப. (n.)

நாகமல்  (ைதலவ.ைதல); பாரக்்க;see naga-malli.

நாகபற்பம்

 
 நாகபற்பம் nākabaṟbam, ெப. (n.)

நாகப்ெபா  பாரக்்க;seе пӑда-р-роdi.

ம வ, நாக ரணம்.

     [நாகம்+பற்பம்.]

வாந் , வ ற் ப் ேபாக் , காக்ைகவ ப்  தலான ேநாய்க க் ரிய ரணெமன்  சா.அ.க. ம்.

நாகபாசக்கம்

 
 நாகபாசக்கம்  nākapācakkambi, ெப. (n.)

   நாகபாசத் ள்ள கம் கள்; zinc threads.

     [நாகபாசம் + கம் ]
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நாகபாசத்தார்

நாகபாசத்தார ்nākapācattār, ெப. (n.)

   ஐந் வைக இைசக்க கைள இைசப்பவர;் one who is capable of five kinds of musical instruments.

     'நா க நாகபாசத்தார ்ெசப்ேப '.

     [கல்ெவட் தழ் - 2034 - ஆணி காலாண் தழ்.]

நாகபாசத்தார ்ேதாற்க ,  ைளக்க ,  டற் க்க , நரம் க்க , கஞ்சக்க  தலான 
ஐவைக இைசக்க கைள இைசத்தனர.் இவரக்ள் காலம் - 1732-33.

நாகபாசம்

நாகபாசம்1 nākapācam, ெப.(n.)

   மாட் ல் காணப்ப ம் ய ; cattle hair-curl considered as evil symptom.

     [நாகம் + பாசம்.]

மா களின் இ  ெதாைடக க்  மய்யப்ப ல், ைகயகலம் கரியநிறமாகப் படை்டயா க் ம் 
ய .

 நாகபாசம்2 nākapācam, ெப.(n.)

ேபாரிற் பைகவைரப் ணிக்கசெ்ச த் ம் பாம் வமான மந் ரக்க (கம்பரா.நாகபாச.);

 kind of serpentine magical noose used in battles.

     [நாகம் + பாசம்.]

 நாகபாசம்3 nākapācam, ெப. (n.)

   1. நாகெவாத்  (இ.வ.);,

 a kind of armlet worn by women.

   2. இ ம் க்ெகாக்  வைக; W-shaped hook.

     [நாகம் + பாசம்.]

நாகப்பாம்  ண்  படெம த்தா ம் அைமப் ள்ள ம், நடனமங்ைகயர ்அணி வ மான பசை்சக்கல் 
ப த்த ேதாளணி.

நாகபாச ச்

நாகபாச ச்  nākapācamuḍiccu, ெப. (n.)

    ச் வைக (ைசவ .சந்.218);; a kind of knot.

     [நாகபாசம் +  ச் .]

நாகப்படம் ேபான்  வைனந்  ண்ட

ச்  வைக
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நாகபடாணம்

நாகபடாணம் nākabaṭāṇam, ெப. (n,)

   1. ைவப் நஞ்  வைக ெளான் ; a kind of prepared arsenic.

   2. நாகம் ேசரந்்த நஞ் ; zinc poison.

     [நாகம் +skt பாடாணம்.]

யா+  → யா - → ஞா  →  நா . நா  + அம் →  நாகம்

யா = க ைமக் க த் ேவர.் ைவப் நஞ் ம், நாகங்கலந்த நஞ் ம் க நீல நிறத்த . பலவைக 
ம ந் சச்ாக்  கைளத் ேசரத்் ப் ட ட் , உ க் க் கட் யாகச ்ெசய்யப்ப ம் ைவப் நஞ் , உ க் க் 
கட் யாக்கச ்ேசரக்்கப்ப ம் ம ந் சச்ாக் கள் வ மா

   1.  தம்,

   2. இ ங்கம்,

   3. க வங்கம்,

   4. பசை்ச,

   5. ெபான்னரிதாரம்,

   6. காரம் தலானவற்ைறப் ெபா த் க் ைக ல் ைவத்  ேமல் ,  ைலமண் ெசய் , அனல் 
ட் ப் ட வர.் அனல், கனன்  ஆ ய ன்,  டத் ைன உைடத் ப் பாரத்்தால், ம ந்  உ ப் 

ன் இ க் கட் வ ல் இ க் ம். இ ேவ நாக ைவப் நஞ்  எனப்ப ம். இந் நஞ்  மாைழ ல் 
(உேலாகத் ல்); ப க் ந் தன்ைமத் . -

நாகபாணி

 
 நாகபாணி nākapāṇi, ெப.(n.)

    ல்ைலமரம்; tigers milk spurge-Excoecaria crenulata.

     [நாகம் + பாணி.]

நாக ரம்

நாக ரம் nākaburam, ெப. (n.)

   சாவக நாட் த் தைலநகர;் the ancient capital of savagam.

     "நாக ர  நன்னக ராள்ேவான்" (மணிேம. ;24:169);.

     [நாகம்+ ரம்]

நாக சணன்

 
 நாக சணன் nākapūcaṇaṉ, ெப. (n.) 

   பாம்பணி ண்ட வன்;Śivan as wearing Serpent ornaments.

 நாக சணன் nākapūcaṇaṉ, ெப.(n.)

    வன், பாம்பணி ண்டவன்;{}, as wearing serpent-ornaments.

     [Skt. {} → த. நாக சணன்]

நாகம்"

 
 நாகம்" nākam, ெப. (n.)

   நாகமல்  நாகதாளி, நாக ள்  நாகவல்  தலான ம ந் ச ்ெச கள்; the medicinal plants.

     [நா  + அம் → நாகம்.]

நா  = இளைமப்ெபா ள் பயப்ப .

அம் = ெசால்லாக்க ஈ .
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நாகம

நாகம10 nākama, ெப. (n.)

மட்டற்ற ம ழ் டன் ய ரிப் :

 joy, happiness.

ந  → நா  → நாகம்.]

நாகம் = இளைமக்க த்  ேவரினின்  ைளத்த . இளைம ளங் த் ேதான் வதற்கான, மட்டற்ற 
ம ழ்ச் .

நாகம் சல்

 
 நாகம் சல் nākambūcal, ெதா.ெப (vbl,n)

    ன்ேனற்றம் ெசய்தல்; galvanising.

     [நாகம் +  சல்.]

நாகம்ேபாத்தனார்

நாகம்ேபாத்தனார ்nākambōttaṉār, ெப. (n.)

   கழகக்காலப் லவர;் a Sangam poet.

இயற்ைகெய ற் காட் ைன வாழ் ய டன் இைணத் ப் பாரக்் ம் பாடல்:

     "ெசவ் ெகாள் வா ன் ெசஞ்கவற் க த்த

கவ்ைவ நாற் ன் காரி  ேளாரிைல

நவ்  நாண்ம  கவ் க் கடன்க க் ம்

காெர ர ்தண் னங் காணிற் ைகவைள

நீர் கழ் லம் ன் ஒராங்  ரிந்த

ெவண்  தாளத் தந் ம்  மலர்

ஆரக்ழல் வ ேபாலச்

ேசார் வ வல்ல என்பரெ்கால் நமேர"( ந்:282);.

நாகம்ேபால்படம
க்

நாகம்ேபால்படம க்  nākambōlpaḍamamukki, ெப. (n.)

   1. அ கண்ணி; indian.

   15 நாகம

 weeping plant.

   2. Estosirof Lisič5;see mar-kal.

     [நாகம்ேபால் படம் + அ க் , !

நாகம்மா

 
 நாகம்மா nākammā, ெப. (n.)

நாகேத ; see naga-tevi.

நாகம ப்பட்

நாகம ப்பட்  nākamaḍippaḍḍu, ெப. (n.)

 Lt. LitomL5,505 (Q.5.1.);:

 a kind of silk cloth

     [நாகம் ம  பட் .]
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நாகமண்

 
 நாகமண் nākamaṇ, ெப. (n.)

   ெசம்மண்; red earth, red ochre.

     [நாகம் + மண்.]

ெசந்நாகம் ேபான்  ெவளி ய வப்  வண்ணத் ள்ள மண்.

நாகமணல்

நாகமணல் nākamaṇal, ெப. (n.)

ஈயங்கலந்த

 unspossusolst;

 sand containing lead.

     [நாகம் +மணல். ]

 நாகமணல் nākamaṇal, ெப. (n.)

    த்தநாகங் 56ujiği Demsi); zincore.

     [நாகம் மணல்.]

   120 வைக இயற்ைகக் கனிமங்களில் ஒன் .

நாகமணி

 
 நாகமணி nākamaṇi, ெப. (n.)

   நாகபாம்  ைவத் ப்பதாகக் க தப்ப ம் மணி; a gem belived to be possessed by the cobra.

     [நாகம் +மணி.]

நாகம

 
 நாகம  nākamadi, ெப. (n.)

ள ,

 holy basil-Ocimum sanctum.

 |நாகம் + ம .]

நாகம ெசம்பாக்

 
 நாகம ெசம்பாக்  nākamadusembākki, ெப. (n.)

   ெசவ்வலரி; oleander rosebay- Nerium Odorum.

     [நாகம் + அ  + ெசம்பாக் .]

நாகம நித்தார்ந
யனம்

 
 நாகம நித்தாரந்யனம் nākamaduniddārnayaṉam, ெப. (n.)

   அக்கமணி; rudraksa bead.

ம வ,  வமணி.

     [நாகம  +skt நித்தாரந்யனம்.]

நாகமம்

 
 நாகமம் nākamam, ெப. (n.)

நாகரம்' (சங்.அக.); பாரக்்க;see nagaram.
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நாகமரம்

நாகமரம் nākamaram, ெப. (n.)

   1. ெவள்ைள நாகமரம்; chirimaun-Anogassus latifolia

   2. நாவல் மரம் பாரக்்க;see naval-maram.

ம வ, ெவக்கா .

     [நாகம் + மரம்.]

நாகமல்

நாகமல் 1 nākamalli, ெப. (n.)

   ெகா வைக; white flowered justicia-Justicia nasuta.

ம வ, ெவண்மல் , ஊரகமல் ,

     [நாகம் + மல் .]

 நாகமல் 2 nākamalli, ெப. (n.)

   பாம்  தலான நச் ரிகளின் எல்லாப் ச்  நஞ் ைன ம்,ேதால் ேநா ைன ம் ேபாக் ம் ம ந்  
ேவர;் a medicinal root which act as a remedy for snake bites and all kinds of poisonous insect bites and also for all diseases.

ம வ. நாக ட் . அனிசை்சசெ்ச ,

நச் மல்

     [நாகம் + மல் .]

அைனத்  நச் ரிகளின் நஞ் ைன க் ம் றப் க்க இந் நாகமல் ச ்ெச  4  தல் 5 அ  வைர 
உயர ைடய .  டை்டயான காம் ைன ம்,  ய க்கைள ைடய . மாவ ரம்,  வாங் ர ்
ேபான்ற டங்களில் யாகப் ப ரா ன்ற .

இதன் பசை்சநிற ேவைர ம், இைலைய ம் கலந் , இ த்  எ சை்சச ்சாற் டன் கலந் , உடம் ல் 
தட னால், எல்லாத ்ேதால் ேநாய்க ம் அக ம், ேதால் பளபளப் டன் க ம். வண் க , பைட, 
ெசா ,  ரங்  தலான ேநாய்கைளப் ேபாக் ம்.

ேமற் த்த ம ந் ைனப் பா ல் கலந்  ப வந்தால், காமம் ெப ம். இந் நாக ட் ச ்ெச ன் 
இைலக ம், ேவ ம், உடம் ற்   ெவப்ப ட் , எல்லா ேநாய்கைள ம் ேபாக் ம் ம த் வக் 

ண க்கைவ.

நாகமல் ைக

 
 நாகமல் ைக nāgamalligai, ெப. (n.)

நாகமல்  பாரக்்க;see naga_malli.

     [நாகம் + மல் ைக.]

நாகமைல

நாகமைல1 nākamalai, ெப. (n.)

    த்ததாக ெம க் ம் மைல; mountain containing zinc  ore.

     [நாகம் + மல் .]

த்தநாகக் கனிமம் யாகக் ைடக் ம் மைல.

 நாகமைல nākamalai, ெப. (n.)

   ம ைர மாவட்டத் ள்ள ஊர;் a village in Madurai Cit.

சமண னிவரக்ள் வாழ்ந்ததாகக் றப்ெப ம் சமணப்பா கள் இங்  காணப்ப ன்றன. 
ெதால் யல் ைற னர,் பா காத்  வ ன்றனர.்
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நாகமாணிக்கம்

நாகமாணிக்கம் nākamāṇikkam, ெப. (n.)

   1. நாகத் ன் தைல ள்ள உயரந்்த இனத்ைதச ்சாரந்்த மணி; gem (ruby); supposed to be on the head of a 
species of cobra carbuncle.

   2. நாகமணி;see nāgamani.

     [நாகம் + மாணிக்கம்.]

நாகமாதா

 
 நாகமாதா nākamātā, ெப. (n.)

    ள  (சங்.அங்l.);; holly basilocitnum-sanctum.

த. மாதர ்→ skt, மாதா.

     [நாகம் + skt மாதா. ]

நாகமா கம்

 
 நாகமா கம் nāgamātigam, ெப. (n.)

நாக மாதா பாரக்்க;see nāga-mādā.

     [நாகமா  → நாகமா கம்.]

நாகமா ரம்

நாகமா ரம் nākamāpuram, ெப. (n.) 

   ம ைர; Madurai.

     "நாகமா ரத்  வாழ்ேவான்' ( வாலவா.35:16);.

நாகமாரணி

 
 நாகமாரணி nākamāraṇi, ெப. (n.)

   இ ரக்் ழங் ; wild elephant yarmDracontium polyphyllum.

     [நாகம்+ஆரணி.]

நாக கன்

நாக கன் nāgamugaṉ, ெப. (n.)

   யாைன கத்ேதான் கணப ; Ganapadi, as elephant faced.

     "நாக க னம் க்  ந ல ற்றான்" (ெபரிய .  ைறகண்.11);.

     [நாகம் +  கன்.]

61

www.valluvarvallalarvattam.com 12966 of 19068.



நாக ட்

நாக ட் 1 nākamuṭṭi, ெப.(n.)

   ெகா வைக; Snakewood.

ம வ, நச் ட் க்ெகா .

     [நாகம் +  ட் .]

 நாக ட் 2 nākamuṭṭi, ெப. (n.)

   நச் ட் க் ெகா ; creepermushty, frog creeper.

     [நாகம் +  ட் .]

ேவ களில் க் ய நிைல ல் காணப்ப ம் ெகா : இைலகள் அகன் ம்,  ரை்மயான 
ைன ட க் ம். இைலக்காம்  இைல ன் பா யள ற்  நீளமான . மண ள்ள, 

ெவண்ைமயான ய க்க டன் ேவ களிற் படரந்்  காணப்ப ம்.

இப் க்கைள அைரத் த் தண்ணீரில் கலந்  த்தால், எல்லாவைகப் பாம் ன் நஞ் ம் நீங் ம். 
யாைனக்கால் ேநாய்க் ம் இப் க்கள் றந்த ம ந்தா ம். இதன் இைலகைளக் க க் நீராக் க் 

த்தால், உடம் ள் நாட்பட்ட ண்கள் ைர ல் ணமா ம்.

 நாக ட் 3 nākamuṭṭi, ெப. (n.)

   1. எட் மரம்; nuxvomica tree.

   2. நாகமல்  வைக; downy Jasmine.

     [நாகம் +  ட் .]

நாக ச்

 
 நாக ச்  nākamuḍiccu, ெப. (n.)

   ெபண் களணி ம் அனந்த ச்  என் ம் காதணிவைக; a kind of woman's ear ornament.

     [நாகம் +  ச் ]

நாக த்தக்கா

 
 நாக த்தக்கா  nākamuttakkācu, ெப, (n.)

   நீண்ட ேகாைர ; straight sedgecyperus pertinuis.

ம வ த ப்ைபப் ல்,

     [நாக த்தம் + கா .]

நாக ல்ைல

 
 நாக ல்ைல nākamullai, ெப. (n.)

நாகமல்   பாரக்்க;seе пада-та.

ம வ. ஊரகமல் , அனிசை்சமல் ,

     [நாகம் +  ல்ைல.]

நாக ழணிேவர்

 
 நாக ழணிேவர ்nākamuḻṇivēr, ெப. (n.)

   நல்லபாம் ன் நஞ் ைன மாற் வதற் க் ெகா க் ம் நாகதாளி ேவர;் root of naga. tāli, it is an antidote to 
snake poison.

     [நாக ழணி + ேவர,்]
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நாக ள்

 
 நாக ள்  nākamuḷḷu, ெப. (n.)

   சப்பாத் ச ்ெச ; prickly pear cactus indus alias-Opuntia nigricans.

ம வ. சப்பாத் க்கள்ளி.

     [நாகம் + ள் .]

நாக க்கத்

 
 நாக க்கத்  nākamūkkatti, ெப. (n.)

நாக க்ெகாற்  பாரக்்க;see naga-mukkor.

     [நாகம் +  க்கத் ,]

நாக க்ெகாற்

நாக க்ெகாற்  nākamūkkoṟṟi, ெப. (n.)

   1. தாளிவைக; Indian moon flower.

   2. தாளிக் ெகா வைக; American moon flower.

ம வ. நச் க்ெகாற் ,  ைமநாக க்ெகாற் .

     [நாகம் +  க்ெகாற் .]

நல்லபாம்  தலாக அைனத் , நச் ரிகளின் நஞ் ைன, அகற் ம் அரிய . இதன் இைல,  ைத 
அைனத் ம் உண க் ப் பயன்ப ம்.  ஞ்க ைதக டன் ய கா ைன, க சைமத்  உண்பர.் 
இதன் ற் ய ைதகள் உ ரச்ச்த்  நிைறந்த .  ைமநாக க்ெகாற் ன் ேவர ்ெநய்சச்த்  
நிைறந்த . உப் ச் ைவ த வ . அதன் ேவரப்்படை்ட மல ளக் ந் தன்ைமய .

நாக ைக

நாக ைக nāgamūcigai, ெப. (n.)

   1.  ங் மமரம்; saffrontree monkey turmeric.

   2. க லப்ெபா ; kamela dye.

     [நாகம் +  ைக]

நாகேமா ேசைல

 
 நாகேமா ேசைல nākamōṭicēlai, ெப. (n.)

நாகக்ேகா ட்ட ேசைலவைக ( ன்);,

 a kind of saree with serpent -like stripes.

     [நாகேமா  + ேசைல.]
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நாகேமா ேவட்

நாகேமா ேவட்  nākamōṭivēṭṭi, ெப. (n.)

   நாகக் ேகா ட்ட ேவட் வைக( ன்);; a kind of cloth with serpent-like stripes.

     [நாகம் + ேமா  ேவட் .]

நாகர'்

 nagar

ெப. (n.);

   பா  மக்கள் வ ம், ! பா  நாகவ மாயைமந்தார;் the race of serpents, half human in form.

     "நாகரிற் ய்த்தவா ம் ( வக.11);.

   2. ஒ  Longu Goršossi; a powerful scythian race having the serpent as their having totem.

     "நக்கசாரணர ்நாகர ்வாழ்மைல' (மணிேம.16:15.);.

   3. ஐந்தைல அல்ல  எ தைல நாகத் தைலயணிவைக; a gold ornament having the design of a God under the 
hood Of the five or Sewan headed Cobra, worn by woman on the crown of the head.

     [ந  → நகர ்→ நாகர.்]

ழ்த் ைச நாட்டாேர நாகர.் நாக வணக்கத் ட ம், நாக த் ைர ட ம் ழ்த் ைச நாட் ல் 
வ ந்தவேர நாகர.் இவரக்ள் வாழ்ந்தநா  நாகநா . மணிேமகைல ல், நாகரக்ைளப் பற் ய ப்  
காணப்ப ற . இங்  ப் டப்ப ம் நாகர,் நாகநாட் ல் வாழ்ந்தவர.் நாகரிகத் டன் ளங் த் 
ேதான் பவர.் ' ழ்நில ம ங் ன் நாகநாடா ம்" (மணிேம.9:55.);. 'நாகநா  ந க் ன் றாள்பவன்' 
(மணிேம.24:54.);. வங்கக்கடல் ேதான் ன் அங் ந்த நிலப்பரப் ல் நாகரக்ள் வாழ்ந்தனர.்  ழக்கைர 
ெந க ம் ேய யதனால் நாகர ்ேசரந்்த ரக்ள். நாகரே்கா ல், நா ர,் நாகப்பட் னம். நாக ரி 
எனப்ெபயர ்ெபற்றன. இந் நாகைரக் க் ம் கம்பராமாயணப் பாடல கள் வ மா :-

நாகரகம்

 
 நாகரகம் nāgaragam, ெப. (n.)

நாகரங்கம் (மைல); பாரக்்க;see nāgarangam.

     [நாகர+்அகம்.]

நாகரகன்

நாகரகன் nāgaragaṉ, ெப. (n.)

   1. வண்ணந் ட் ேவான்; painter.

   2. கள்வன்; thief.

     [நாகர ்→ நாகரகன்,]

நாகரங்கள்

 
 நாகரங்கள் nākaraṅgaḷ, ெப. (n.)

   ேதன்ேறாைட (மைல);; a sweet Orange Citrus.

நாகரசகந்தகம்

 
 நாகரசகந்தகம் nāgarasagandagam, ெப. (n.)

நாகரசச ்ெசந் ரம் பாரக்்க; see nãgarasa-c- cendúram.

     [நாகரசம் + கந்தகம்.]
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நாகரசசெ்சந் ரம்

 
 நாகரசசெ்சந் ரம் nākarasassendūram, ெப. (n.)

நாகம். இதளியம் (பாதரசம்); இவ் ரண்ைட ம் தன்ைமயாகக் ெகாண் . கந்தகம் த ய கைடச ்
சரக் கைள ம் ேசரத்் ச ்ெசய்யப்ப ம் ட ட்ட ெசந் ரம்:

 an alchemical preparation consisting of zinc, mercury as chief ingredients mixed with sulphur and other drugs by process of 
calcination.

     [நாகரசம் + ெசந் ரம்]

இப் ட ட்ட ெசந் ரம் கச் றந்த வாணாள் ைகயாக ம், உடம் ள்ள வளி ைன அகற் ம் 
ெபா ளாக ம். உ ைண ரி ெமன்  சா.அக.

ம்.

நாகரச ந்

 
 நாகரச ந்  nākarasavindu, ெப, (n.)

   அரிய ைகவைக; a kind of rare medicinal herb.

     [நாகரசம் +  ந் .]

நாகரச ஞ்சல்

 
 நாகரச ஞ்சல் nākarasavūñsal, ெப. (n.)

நாகரசம், இதளியம், ேகா டை்ட ேபான்ற வற்றால் உ வாக்கப்ப ம் ம ந் : 

 an alchemical preparation consisting of zinc mercury and fowl's egg.

     [நாகரசம் + ஊஞ்சல்.]

நாகாசம் இதளியம், ேகா டை்ட தலான வற்ைற த்த ம த் வர ்உரிய ைற ல் கலந் , 
வாயகன்ற ஏனத் ல் ஊற் .  க்ெகா ந்  ப ம்ப யாகப் எனத்ைத உ ல் ைவத் . நன்  எளித் ச ்
ெசய்யப்ப ம் ம ந்ெதன் . சா.அ.க.  ம்.

நாகர

 
 நாகர  nākarasu, ெப. (n.)

   இல்வாழ்க்ைகக்  ஏற்றவண்ணம் சைமந் , பக் வப்பட்ட ெபண்; a girl recently meanstruafed or attained 
maturity.

நாகர -த்தல்

நாகர -த்தல் nākaraḍittal,    4.ெச. . , (v.i.)

   நி தற் ெபா ட் க் கல் ல் நாக வம் வ த்தல்); to make a cobra image in Stone for the nāga-nirumânam.

     [நாகர ்+ அ -,]

நாகரத்தம்

 
 நாகரத்தம் nākarattam, ெப. (n.)

   க லப்ெபா ; karmela dye- Mallotus philippinensis.

     [நாகர ்+ அத்தம்,]

நாகரத் னம்

 
 நாகரத் னம் nākarattiṉam, ெப. (n.)

நாகமணி பாரக்்க: see naga-ma ni.

     [நாகர ்+Skt. இரத் னம்.]
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நாகரமத்தகம்

 
 நாகரமத்தகம் nāgaramattagam, ெப. (n.)

நாகரம்' பாரக்்க;see nagaram.

     [நாகரம் + மத்தகம்.]

நாகரவண்

நாகரவண்  nākaravaṇṭu, ெப. (n.)

   1. ெபான்வண்  ( வா.);; green beetle, Chrysochroa chinensis.

   2. நத்ைதவைக; snail.

   3.  ழந்ைத; urchin, a term of contempt.

நண் ண்  நாகர வண் கெளல்லாம் அங்ேக வந்தன. (இ.வ.);.

     [நாகரம் + வண் .]

நாகரவண் த் ள்

 
 நாகரவண் த் ள் nākaravaṇṭuttūḷ, ெப. (n.)

   பாம் ப் ற் களில் ைதந்  டக் ம் வண் களின் உடம் ள்ள ேதால் ண் கள்; the wings of 
insects usually found on the ant hills.

     [நாகரவண்  + ள்,]

நாகர ந்ததா
ள யம்

 
 நாகர ந்ததா ள யம் nāgaravindatātiyiḷagiyam, ெப. (n.)

   உண்டஉண  ைறயாகச ்ெசரித் , உட ன் அைனத் ப் ப க ம். ஆற்றல் ெப வதற்காக 
உண்ணப்ப ம் இள யம்; an electuary which causes good appetite and digestion, and gives energy and strength to the 
body and binds the חeתחSe

     [நாகர ந்தா + இள யம்.]

இவ் ள யத்ைத (இேல யம்);  ைறயாக உண்பதால்,  ன்  ேவைள ம் ப ணர்  உண்டா ம். 
உண்ட உண ம் ெசம்ைமயாகச ்ெசரிமானமா ம். அவ்வா  ெசரித்த உண ன் ஆற்றல், உடம் ன் 
அைனத் ப் ப க ம் ெப ம் வண்ணம், அரத்தேவாட்டம் ராக நடக் ம். ேம ம் இவ் ள யத்தால், 
உடம் ல் அரத்தேவாட்டம் ராக நடப்பதால்,  யம் ( ந் );  யாக ஊ க் ெகட் ப்ப ெமன் . 
சா.அ.க.  ம்.

நாகரன்

நாகரன் nākaraṉ, ெப. (n.)

   1. நகரத்தான்; townsman.

   2.  றந்ேதான்; an illustrious person.

   3. கணவ டன் றந்தான்; husband's brother.

     [நகர ்→ நாகர ்+ அன்.]

நாகராகம்

நாகராகம் nākarākam, ெப. (n.)

ெப ம்பண்க ெளான்  ( லப்.8:35.உைர);.

 a main musical mode.

     [நாகர+்ராகம்.]

நாகராசன்

 
 நாகராசன் nākarācaṉ, ெப. (n.)

   காண்க; ஆ ேசடன்; Adišéan, as chief of the nāgās.

     [நாகம் + அரசன் → அைரசன் → ராசன்.]
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நாகராசா

நாகராசா nākarācā, ெப. (n.)

நாகராசன் பாரக்்க: See паgа-rasšan.

     "நாகராசா ைடய ேத மா ம்.' (தக்கயாகப்.39.உைர);.

     [நாகர ்+skt ராசா.]

அரசன் → அைரசன் → அைரசர ்→ ராசர ்→ ராசா.

நாகரா

 
 நாகரா  nākarāti, ெப. (n.)

நாகரா த் த லம் பாரக்்க;see nāgarādī-t-tayilam.

நாகரா த் லம்

நாகரா த் லம் nākarātittiyilam, ெப. (n.)

க்  த யவற் னின்  வ த்த ெநய்மம்: (ைதலவ.ைதல.2);.

 oil extracted from ginger and other substances.

     "கடத்  நாகரா த்ைதலம்"

     [நாகரா +sktத லம்.]

கக் டன் ஏைனய கைடசச்ரக் க ம் ேசரத்் க் காய்ச் , வ த்த ெநய்மம் என்  சா.அக.  ம்.

நாகரா ள யம்

 
 நாகரா ள யம் nāgarātiyiḷagiyam, ெப, (n.)

    க்  இள யம்; an electuary of dried ginger and other drugs.

     [நாகரா +இள யம்.]

நாகராயர்

நாகராயர ்nākarāyar, ெப. (n.)

   பாம் கட ்கரசன்; serpent-king.

     "வலமாக நாகராயர ் ழ் வாலவா ள்" ( வாலவா.கட ள்.13);.

     [நாகம்+அைரயர ்→ராயர]்

நாகரி

நாகரி nākari, ெப. (n.)

   1. ேதவநாகரி; the sanskrit Script.

   2.  க்கத்   ( ங்.);,

 a plant, common delight of the wood.

   3.  ங்ைக பாரக்்க;see tavaši-murungai

     [நாகர ்→ நகரி → நாகரி.]

தற்கண், பண்பட்ட மக்கள் நகரத் ல் வாழ்ந்தனர.் நகரத் ல் வாழ்ந்தவர,்  தன் தல் பயன்ப த் ய 
எ த் , நகரி அல்ல  நாகரி எனப்பட்ட .  தற்கண், நகரங்களில் வழங் யதனால்

வடெமா ைய எ வதற் ப் பயன்பட்ட வடெமா  எ த் , நாகரிெயனப்பட்ட .  ன் . 
வடெமா யாளரின் ஏமாற் னால், 'ேதவநாகரி'ெயனப் ெபயர ்ெபற்ற . வடெமா யாளர,் நகரத் ல் 
வழங் ய வடெமா ெய த் ற் த் ெதய்வத்தன்ைம ட் , ேதவநாகரியாக் னர.்
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நாகரிகம்

நாகரிகம் nāgarigam, ெப. (n.)

   1. நகர ெவா க்கம்; manners, speech and dress pertaining to a city.

   2. நகர நம்பந்தமான ெசப்பம் ; civilization.

     'நளிநாகரிகத்தம்ெமன் சாயலரிைவ மகளிர"் (ெப ங்உஞ்ைச41,83);.

   3. ெமன்னயநைட :

 politeness refinement of manners.

   4. பண்பட்ட பழக்க வழக்கம்; ulbanity.

     "நாகரிகமாைமந்தைர" ( வரகதா க .9);.

   5.கண்ேணாட்டம்; friendly regard.

     'நயத்தக்க நாகரிகம் ேவண் பவர'்

   6.  ண்பகட்  க்   ( ன்.);; affectation, foppishness(w);

     [நகர+்அகம் → நகரகம் → நகரிகம் → நாகரிகம்]

த. நாகரிகம் skt. நாகரிக .(nagariga);

எல்லா நாட் ம். மாந்தர ் தன் தல் நகரநிைல ேலேய நாகரிக மைடந் ள்ளனர.் அதனால் 
நகரப்ெபயரினின்  நாகரிகப்ெபயர ்ேதான் ள்ள . நாகரிகம் என்ப  நகரமக்களின் ந் ய 
வாழ்க்ைக. ெமா  ஞா  எ ய நாகரிகம் என் ம் ெசால் ளக்கம் வ மா  நகர மக்களின் 

ந் ய பழக்கவழக்கேம நாகரிகமா ற் .

     'நாகரிகம்' என் ம் ெசால் க் த் ' ந் ய வாழ்க்ைக' என்ப  ெபா ள். அ ம் அதன் வ பட்ட 
ஒ க்க ம் ேசரந்் ,  ந் ய

நாகரிகர்

நாகரிகர ்nāgarigar, ெப.(n.)

   1. நகரப்ப ேயார ் ( வா,);; citizens. townsmen city folk.

     'காஞ்  நாகரிகரா வர'் (    ைள,ெமய் க் கா . 3 3 ); .

   கண்ேணாட்ட ள்ளவர;் persons possessing a kindly feeling for their friends.

     "நஞ் ண்பர ்நனிநாகரிகர"் (நற்.355);.

   3. பல்கைலவல்ேலார;் scholars, learned persons.

     " ெகா ணாகரிக ெனன்பான்" ( வக..1110);.

   4, ச ரர ்( ங்);; skilful persons.

   5.கா கர;்( ங்.);; licentious persons.

   6. ேநயர(்இர கர)்;; persons of cultivated taste in art, literature etc.,

     "நம்பர ்நம் ல்லம் ந்  நின்றார ்நாகரிகர ்ெபரி  ைளயர"் ( வ்.ெபரிய . 9:2:4);.

     [நாகரிகம் → நாகரிகா]

நாகரி

நாகரி  nāgarigi, ெப. (n.)

   ெசப்பமான நைட ைடயவள்; woman of refined manners.

     "நங்ைகேதா  நனிநாகரி ம்." (ெப ங். உஞ்ைச.42.171);.

     [நாகரிகர ்→ நாகரி .]

நாகரிசம்

 
 நாகரிசம் nākarisam, ெப. (n.)

   தவ  ங்ைக; tranquebar gendarussu.

     [நாகரி → நாகரிசம்]
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நாகரி

 
 நாகரி  nākaribu, ெப. (n.)

   ப ந் ; brahmini kite.

நாகரகீக்காரன்

நாகரீகக்காரன் nākarīkakkāraṉ, ெப. (n.)

   பண்பட்ட பழக்கவழக்க ைடயவன்( ன்);; gentle, accomplished person.

ம வ. நகரப்் றத்தான்.

   7 நாகரீகம்பண் -தல்

த. நாகரிகம் - skt. நாகரி க - நாகரீக + காரன். 'காரன்" - உைடைமப்ெபயரீ . நாகரிகம்-அநாகரிகம் 
காரன். 'காரன்' உைடைமப் ெபயரி . பண்பட்ட பழக்க வழக்கங்கள்.  தன் தல் நகர ்அல்ல  
நகரத் ேலேய ந் ன.  ந் ய பண்பட்ட பழக்க வழக்கத் ைன ைடயவன், நாகரிகக் காரன் 
எனப்ெபயர ்ெபற்றான். வாழ்க்ைகத் த்தம் அல்ல  பண்பட்ட பழக்க வழக்கத் ற்  
உைடைமயாளன் என்ற க.]

நாகரகீம். -
த்தல்

நாகரீகம். -த்தல் nākarīkamviḍuttal,    4.ெச. . .(v.i)

   பண்பட்டநிைல ல் ேப தல் (யாழ். அக.);; to speak politely.

     [நகரிகம் → நாகரிகம் → நாகரீகம் +  -.]

நாகரகீர்

 
 நாகரீகர ்nākarīkar, ெப. (n.)

நாகரிகர(் டா); பாரக்்க;see nāgarīgar.

     [நாகரிகர ்→ நாகரீகா]

நாக

 
 நாக  nākaru, ெப. (n.)

க்கத்  ( .அ.);.

 common delight of the woods.

நாக கம்

 
 நாக கம் nāgarugam, ெப. (n.)

   ேதன்ேறாைட (யாழ். அக.);; a Sweet orange.

ம வ. இலா சை்ச,  சச் , நாகரம்.

நாக சம்

 
 நாக சம் nākarusam, ெப. (n.)

நாக கம் (சங். அக.); பாரக்்க;see nãgarugam.

நாக டப்

 
 நாக டப்  nākaruḍappūḍu, ெப. (n.)

    ரிப் ண் ; mungoose plant- Ophiorrhiza mungoOS.

நாகேர

 
 நாகேர  nākarēṇu, ெப.  (n.)

    ள  (மைல); ; black pepper.
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நாகேர வம்

 
 நாகேர வம் nākarēṇuvam, ெப.(n.)

   ெசவ் யம்; root of pepper plant.

     [நாகேர  → நாகேர வம்.]

நாகைர

நாகைர1 nākarai, ெப. (n.)

வைக (யாழ். அக,);:

 a kind of mungoose.

 நாகைர2 nākarai, ெப. (n.)

   1. க ப் ேடால்

 Snake gourd.

   2. நாகரவண்  பாரக்்க;see ոaցara-vaրdu.

நாகைரயன்

நாகைரயன் nākaraiyaṉ, ெப. (n.)

நாகராசன் பாரக்்க: see nagarassn.

     "கழனாகைரயன் காவலாக"(ேதவா.138.10);

நாகெராட் ெய ம்

 
 நாகெராட் ெய ம்  nākaroṭṭiyelumbu, ெப .(n.)

   மாரெ்ப ம் ; chest bone-Starnum.

நாகல்

 
 நாகல் nākal, ெப. (n.)

நாவல்(சங்.அக.); பாரக்்க;see nåval.

நாகலைத

 
 நாகலைத nākaladai, ெப. (n.)

   ஆண்  (யாழ்.அக,);; virile membrum.

ம வ. தண் .

நாக ங்கசாத் ரி

 
 நாக ங்கசாத் ரி nākaliṅgacāttiri, ெப. (n.)

   த ழ்ப் லவர;் a Tamil poet.

இவர ்'ேவளாளர ்இயல் ' என்ற ைல இயற் ள்ளார.் இந் ல் ேவளாளைர,  த் ரர ்என்ப  தவ  
என் ம். வணிக மர னெரன் ம் காட் ற . ேவளாளர ்இயல்  பற் . ேதவாரம் த ய 

ல்களி ந்  ஆதாரங்கள் காட்டப் பட் ள்ளன.
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நாக ங்கம்

நாக ங்கம் nākaliṅgam, ெப. (n.)

   நாகத்தால் க க்கப்ெபற்ற இ ங்கம் ( );ேபான்ற உ வத்ைதத் தன் டெ்காண்ட ள்ள மரவைக, 
(MM1277);; cannon ball tree having a flower in which the staminal portion curves over the ovary like a cobra's hood, mitr., 
Couroupita guianensis,

ம வ. ஆ ைடயாரம்ரம்.

     [நாகம்+இலங்கம் → இ ங்கம்.]

இயற்ைக ன் பைடப் ள்ள க யரந்்த றப் க்  எ த் க்காட்டாகத் க ம் மரம். வப்  
மண ள்ள ன் ந ல் இலங்கத்ைதப்ேபான்  அைமப்  உள்ள . நாகப்படத்ைதப் ேபான்ற 
இம் மரத் ன் இதழ்கள், ஆ ைடயாைர ெயாத்த ன. க ரவன் சா ங் காலத்  இ ங்கத்ைதச ்

ற் ள்ள ப , நாகப்படத்ைத ெயாத்த ேம தேழா  ரிந்  ந் ம் தன்ைமத் . (சா.அக.);

நாக ங்க னிவர்

 
 நாக ங்க னிவர ்nākaliṅgamuṉivar, ெப.(n.)

   த ழ்ப் லவர;் a Tamil poet.

இவர  ஊர,் காஞ் க்க ல் உள்ள ஏகனாம் ேபடை்டயா ம். வண்ணம் பா வ ல் லைமப்ெபற் , 
வண்ணக்களஞ் யம்' என்ற பட்டம் ெபற்றார.் இவர,் பல த ழ் ல்கைளப் ப ப் த்  
ெவளி ட் ள்ளார.்  வனிய ல்கைளக் கற் க்க ெமய்கண்டான் கல் ரி ைய நி , நடத் னார.் 
ெசங் ந்த த் ரன் என்ற ங்களிதைழ நடத் னார.்  த்தணிைக வண்ண மஞ்சரி, 
ெதன்கடம்பன் ைற ப ற் ப்பத்தந்தா , வடபழநி ம ேல ம் ெப மாள் மாைல,  வாமாத் ர ்
வண்ணங்கள்,  ெவ ம் ர ் ராணம்,  த ய ல்கைள இயற் ள்ளார.்

நாகேலாகம்

நாகேலாகம்1 nākalōkam, ெப. (n.)

நாக லகம் பாரக்்க: see naga-y-ulagam.

     [நாகம்+த.உலகம்  → skt ேலாகம்.]

 நாகேலாகம்2 nākalōkam, ெப. (n.)

நாக லகம் பாரக்்க;see maga-v-ulagam2.

     [நாகம் +த.உலகம் → skt ேலாகம்.]

நாகவங்கம்

நாகவங்கம் nākavaṅgam, ெப. (n.)

   1. நாகவங்கமணல்; an ore consisting of lead and zinc.

   2. வங்கமணல்; sand mixed with lead graphite.

     [நாகம் + வங்கம்.]

நாகவடம்

 
 நாகவடம் nākavaḍam, ெப. (n.)

நாகபடம் ( ன்.); பாரக்்க;see nāga-pagam.

நாகவம்

நாகவம்1 nākavam, ெப. (n.)

   1.கரணம் ப ெனான்ற ள் ஒன்றா ய கா வா, (அமாவாைச); உவாநாளின் ற்ப  ( தான. 
பஞ்சாங் 29 உைர);; a divison of time. the latter half of the new moon day, one of eleven karaṇam.

   2. பாம் கரணம் (சா. அக.);; onion of two Snakes.

 நாகவம்2 nākavam, ெப. (n.)

கள்ளி: 

 tursted spurge.
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நாகவராளி

 
 நாகவராளி nākavarāḷi, ெப. (n.)

   பண்வைக, (யாழ். அக.);; a musical mode.

நாகவல்லரி

நாகவல்லரி nākavallari, ெப. (n.)

   1. ெவற் ைல; betel leaf.

   2. நாகவல்  பாரக்்க;seе пӑgа-vаlli.

நாகப்பாம் ன் படத் ைனப் ேபான்ற ேதாற்ற ைடயதாேல வந்த ெபயர.்

நாகவல்

நாகவல் 1 nākavalli, ெப. (n.)

   1.ெவற் ைல ( ங்.);; betel leaf.

   2.  மணத் ன் இ ல் ஐந்தாம் நாள் நடக் ம் நிகழ்  (சடங் );; concluding ceremony of a marriage on 
the fifth day.

     [நாகம் + வல் .]

 நாகவல் 2 nākavalli, ெப.  (n.)

   1. நாகவல் க் ெகா ; betel vine.

   2. ஓரிதழ்த ்தாமைர; one pete lotus.

   3. பாம் க்ெகா ; snake creeper.

   4.  ரி ரண்டான்,

 mungoose plant.

நாகவல் த்தைழ

நாகவல் த்தைழ nākavallittaḻai, ெப. (n.)

   1. நாகவல் ச ்ெச ன் இைலகள்

 leaves of nāgavalli.

   2. நாகவல் 1 பாரக்்க;see паgаvalli.

     [நாகம் +  ல்  →  நாக வல்  நாகவல் +தைழ,]

நாகம் ேபான்  ண்ட தன்ைம டன், வ த் க் ெகாள் ம் ெகா ைனக் காம் . இக்காம்  வளர 
வளர வ த் க்ெகாண் , இ த் ச ்ெசல் ம் இயல் பற்  வந்தெதன்க.

நாகவள்ளி

நாகவள்ளி nākavaḷḷi, ெப. (n.)

   1. நாகவல்  (யாழ். அக.); பாரக்்க;see nãga-valli.

 a kind of valli creeper. 

   2.வள்ளிக் ழங் ; Sweet potato.

     [நாகம் + வள்ளி.]

வள் → வள்ளி=வள டன் உ ண்  ரண்ட ழங்

நாகவள்ளித்தளம்

நாகவள்ளித்தளம் nākavaḷḷittaḷam, ெப, (n.)

   1. ெவற் ைல; betel leaf.

   2. நாகவல் 2 பாரக்்க: see magaval'2.

     [நாகவல்   → நாகவள்ளி+தளம்.]
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நாகவாசம்

நாகவாசம் nākavācam, ெப. (n.)

   1. நாதாங் ; staple of a bolt, as shaped like a snake's head.

   2.  ழந்ைதகைள உடக்ாரப்ப ற் ம் நாகம் ேபான்ற ன்னைன ள்ள ஊஞ்சல் வைக (இ,வ,);,

 a kind of swing with a snakeshaped hold in the front used for teaching infants to sit up.

   3. பாம்  இ க்  டத் னின்  ப்பாக அைடகாக் ம்ேபா  வ ம் மணம்; snake's incubating smell.

ெத. நாகவாச .

ம வ: ெகாண் .

     [நாகம் +skt வாசம்.]

     [வயம் → வசம்  → வாசம்.]

நாகவாைட

நாகவாைட nākavāṭai, ெப. (n.)

   1.  த்தநாகப் ப்  ( ன்,);,

 alloy of zinc and silver, used in soldering.

   2. ெசம் றல்; verdigris.

     [நாக[ம்] + அ ைட  → நாக வைட → நாகவாைட.]

நாகவா

நாகவா  nākavāti, ெப, (n,)

   1.  த்தநாகத்ைதப் ெபான்னாக் ம் கைலய ந்தவன்:

 an alchemist handling consolidated zinc.

   2. பாம் ப் டாரன்:

 Snake Charmer.

     [நாகம் + வா . நகர்  → நாகம்.]

நாகவாய்

நாகவாய் nākavāy, ெப. (n.)

   1. கைடசற்க  வைக ( ன்.);:

 tool used in turning.

   2. நாகத் ன் வாய்; the mouth of snake.

     [நாகம்+ வாய்.]

நாகவா

 
 நாகவா  nākavāyu, ெப. (n.)

பத் வைக வளிக ள் ஒன்றான நாகன்(சங்,அக.);,

 one of the ten vital air in the human body supposed to assist in extending and contracting the body and in speaking.

     [நாகம் + skt வா .]
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நாகவாளிகம்

நாகவாளிகம் nāgavāḷigam, ெப.(n.)

   1. அரசர ்அமரவ்தற் ரிய யாைன:

 royal elephant.

   2. க டன்:

 garudan.

   3. ம ல்; peacock.

நா  = இளைம ளங் ம் அழ .

     [நா  + அம் + வார+்இகம்.]

நாகம் + வாரிகம்.

இளைம ளங் ம் அழ ைடய ம ல், க லன், யாைன த யவற்ைறக் த்  வந்த .

நாகவாரிகன்

 
 நாகவாரிகன் nāgavārigaṉ, ெப. (n.)

   யாைனப் பாகன் (யாழ். அக,);; elephant's driver.

     [நாகம் + வாரிகன்.]

யாைனைய இயக் பவன்.

நாகவாெல ம்

நாகவாெல ம் 1 nākavālelumbu, ெப. (n.)

   ெநஞ்ெச ம் ; breast bone.

ம வ, மாரெ்ப ம் .

     [நாகவால் + எ ம் .]

நாகத் ன் வாெல ம்  ேபான்ற, ெநஞ் ெச ம் .

 நாகவாெல ம் 2 nākavālelumbu, ெப. (n.)

   நாகப்பாம் ன் வால் றத் க் ம் எ ம் ; the bone of någa snake's tail.

     [நாகவால் + எ ம் .]

நாக

 
 நாக  nākavi, ெப. (n.)

ெவட் ேவர:்

 khuskhus root-Andropogn muricatus.

     [நாகம் → நாக .]

நாக டபாகம்

நாக டபாகம் nākaviḍapākam, ெப. (n.)

   1. த்தநாகக்களிம்  ; verdigris of zinc.

   2. நாகப்பாம் ன்; Cobra-poisoning.

   3.  த்தநாகம் ேசரந்்த ம ந் னாேலற்பட்ட நஞ் ேநாய்; chronic zinc poisoning due to medicines, consisting of 
zinc compounds as ingredients- Zinc alism.

     [நாகம் + skt  டம்+ பாகம்.]
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நாக

நாக  nākavīti, ெப. (n.)

   1. நாகப்பாம்  மண ல் ஊரவ்தாேலற்பட்ட வைள ப் பாைத:

 a zic-zac line which created by Snake.

   2. பால்  மண்டலம் (யாழ்.அக.);:

 milky way.

     [நாகம் +  .]

நாக யர்

 
 நாக யர ்nākavītiyar, ெப. (n.)

    றக்க லகத் ற் ச ்ெசல் ம் வ ல் வா ம் ேதவ லத்தார;் a glass of gods residing on the way to 
Švargam.

     "ம ந்  னிய நாக யெரன் ைரப்பர"் ( ரம் . சங்.அக);.

     [நாகம் +  யர.்]

ஏ ல ல் ஒன்றான றக்க லகத் ற் ச ்ெசல் ங்கால், இ க் ம் ஏைனய ஆ லகங்களில் 
ஒன்றா ய, நாக ல ைட வா ம், ஒளி டம் னர.்

நாக ப்

நாக ப்  nākavuppu, ெப. (n.)

த்தநாக

   2. உப்  (C.E.M.);

 white vitriol, sulphate of zinc.

     [நாகம் + உப் .]

த்தம த் வத் ல், பல கைடச ்சரக் க டன் ேசரத்் ச ்ெசய்யப்ப ம் உப் . இ  நச் த்தன்ைம 
க்க . இவ் ப் ைனக் ப் ட்ட அள  ேநா ன் தன்ைமக்  ஏற்றவா . கைடச ்சரக் க டன் 

ேசாத் , ம ந்  ெசய்யேவண் ெமன் , சா.அ.க.  ம்.

நாக லகம்

நாக லகம்1 nāgavulagam, ெப. (n.)

   1. ேதவ லகம் (சங்.அக.);; Indiran heaven, Švargam.

   2. எ வைக ல ெளான்  ( க்கலம்.6, உைர);; one of the seven worlds.

     [நாகம் + உலகம்.]

 நாக லகம்2 nāgavulagam, ெப. (n.)

    லகம்; the nether region as the abode of the nagas.

     "நீ நாகேலாகந் த வ ேய சாரக்" (ேகா ற் . பதஞ்ச .75);.

     [நாகம் + உலகம்.]

நாகர ்வாழ்வதாகக் க தப்ப ம் (பாதாளம்);  லகம்.

நாகெவள்ளி

 
 நாகெவள்ளி nākaveḷḷi, ெப. (n.)

   ெபான்னாக் கத் க் ம்,  வ ைசக் ம் பயன்ப த் ம் ெவள்ளி; an alloy of zinc and copper used in alchemy 
and the worship of Śivan.

     [ந  → நா  + அ + ெவள்ளி.]

ந  =  க்  ெகாளி டன் ளங் த் ேதான் ைக. ந  → நா  அ''சாரிைய. பளபளப் டன் அழ டன் 
ளங் த் ேதான் ம் ெவள்ளி.
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நாகெவள்ைள

 
 நாகெவள்ைள nākaveḷḷai, ெப. (n.)

   நாகபற்பம்; an Indian preparation of zinc oxide scribed for gonorrhoea.

ம வ. நாகப்ெபா ,

     [நாகம் + ெவள்ைள.]

நகர ்→ நகம் → நாகம் + பற்பம். நகர=் ெவண்ைமயான ைத சப்பட்  ளங் த் ேதான் வ . நகர ்→ 
நகம் → நாகம் பளபளப் டன் க ம் ெவண் த்தம். ெவண்ைம யான ம், பளபளப்ப மான 
நாகெவள்ைளப் ெபா ,

ெவள் → ெவண் [ெவண்ைம] + ஐ = ெவள்ைள. ஐ= .

நாகேவதம்

 
 நாகேவதம் nākavētam, ெப. (n.)

   ம ; winged myrobalan.

     [நகம் → நாகம் + ேவதம்.]

நல் ைத ல் வனப் டன் வளரந்் , வழவழப்பாக ம், பளபளப் ட ம் க ம் ம தமரம்.

நாகெவாத்

நாகெவாத்  nākavottu, ெப. (n.)

   1. மகளிர ்ேதாளணிவைக ; a kind of armlet with a golden bead suspended worn by women.

   2. நாக ரத் ற்  இைணயாக, ஒத் ைசக் ம் க ; a parallal instruments when nagaśwaram played, with it.

நாகன்

நாகன்1 nākaṉ, ெப. (n.)

   பத் வைக வளி ள்,  க்கல் த யவற்ைற உண்டாக் வ  ( ங்);; the vital air of the body which produces 
hiccup. one of tasavali.

     [நகர ்→ நகம் → நாகம் → நாகன்.]

நாகன் என்ப  உடம் ல் எ ச் டன் ேமெல ம் வளி (வா );.

 நாகன்2 nākaṉ, ெப. (n.)

   நாகவளி(வா ); பத் வைக வளிக ள் ஒன்றான ம், ெகாட்டா ,  க்கல்,  மட்டல்,  த ய 
ணங்கைள ம், ஆண் க்  எ ச் ைய ம் ஏற்ப த் ம், தன்ைம ள்ள வளி (வா );; one of the ten vital 

airs in the human system which is Said to be responsible to cause yawning, hiccups, vomitting and erection of penis,

     [நகம் → நாகம் →  நாகன்.]

நாகன்சண்பகம்

நாகன்சண்பகம் nāgaṉcaṇpagam, ெப. (n.)

   1.  த்தம த் வ ைறப்ப  ெசய்யப்ப ம் நாகப்ெபா ; a calcined powder prepared as per process of siddha, 
medicine.

   2. நாேக ரம் பாரக்்க;see nāgēšuram.

     [நாகம் → நாகன் + சண்பகம்.]

நாகனவல்

 
 நாகனவல்  nākaṉavalli, ெப. (n.)

   ெவற் ைலக் ெகா ; betel leaf.

     [நா  + அன் + அம் நாகனம் + வல் . மணம்,  ணம், காரம் தலான பண் கைளத் தன்னகத்ேத 
ெகாண்ட .]
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நாகனைழத்தான்
ேவர்

 
 நாகனைழத்தான்ேவர ்nākaṉaḻaittāṉvēr, ெப. (n.)

   நஞ் சச்ான் ேவர;் country ipecacuanha.

     [நாகன்+அ த்தான் → அைழத்தான்+ேவர]்

நாகன் அ த்தான் என்ப , நஞ் த்தைலக் த்தலால்,

     "அைழத்தான்" என்ப  ம உ வழக்காகலாம்,

நாகனா

 
 நாகனா  nākaṉāti, ெப. (n.)

   ேதடெ்கா க் ; scorpion sting plant.

     [நாகம் → நாகன்+ஆ ]

ஆ  தன்ைமயான  லங் ல் வால் தன்ைமெயன்  க தப்ப தலால், இம் ைக, நாகனா  
எனப் ெபயரெ்பற்ற .

நாகனாய்

 
 நாகனாய் nākaṉāy, ெப. (n.)

   இைலக்கள்ளி; leaf Spurge- leafy milk hedge.

     [நாகன்+நாய்.]

நாகப்பாம் ன் படத்ைதெயாத்த சைதப்பற்றான இைலகைள ம், நா ன் பற்கைளெயாத்த 
ரை்மயான டக்ைள  ைடய, கள்ளிவைக.

நாகா

நாகா1 nākāttal,    4 ெச. . . (V.I.)

ேபச் ல் ப்பா த்தல்:

 to speak vigilantly.

     "யாகாவா ரா ம் நாகாக்க" ( றள் 127);.

ேமைடப்ேபசச்ாள க்  நாகாத்தல் இன் யைமயாத  (உ.வ.);.

     [நா+ கா-.]

நாகா'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;
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நாகா யம்

 
 நாகா யம் nākākuyam, ெப. (n.)

    நாகப்  மரம்; ceylon iron-wood.

     [நாகம் +  ல் →  ய் →  யம்.]

நாகம் = மாந்தரக்்  இளைம ம் வ ைம ம் நல் ம் வட்டமான ப் க் ம் மரம்.

நாகாங்கம்

 
 நாகாங்கம் nākāṅgam, ெப. (n.)

ஆடா ேதாைட :

 malabar winter cherry-Adadhota Vesica.

     [நாகம் +skt. அங்கம்.]

நாகாசம்

 
 நாகாசம் nākācam, ெப. (n.)

   அேசாகமரம்; asoka tree-Uvaria longifolia.

ம வ: ெநட் ங்கம்.

நாகசம் → நாகாசம்.

நாகாசனம்

நாகாசனம் nākācaṉam, ெப. (n.)

பாம்ைப உணவாக ைடய க டன் (நாம ப.236);:

 garudan, as feeding on Snakes.

     [நாகம்+skt ஆசனம்]

நாகாசனன்

நாகாசனன்1 nākācaṉaṉ, ெப. (n.)

நாகாசனம் பாரக்்க;see nāgāšanam.

     [நாகம் + skt. ஆசனம் → ஆசனன்.

நாகத்ைத ெகாத் ண்ட ன் , அதன் ேதாைல இ க்ைகயாகக் ெகாண்ட க ழன.

 நாகாசனன்2 nākācaṉaṉ, ெப. (n.)

   க டன் ழங் ; sky root - Bryonia epigaea.

நாகா

 
 நாகா  nākāci, ெப. (n.) 

   காய்ப்பாகல்; spiked bitter Cucumber - MomordiCa Charantia.

பசை்சப்பேசல் என் க் ம் பாகற்காய்.

நாகாஞ்சனம்

 
 நாகாஞ்சனம் nākāñjaṉam, ெப.(n.)

   ெவண் த்தம்; white vitriol.

நாகம்+skt anna → த. அஞ்சனம்.
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நாகாத்தம்மன்

நாகாத்தம்மன் nākāttammaṉ, ெப. (n.)

   1. மாந்தர,்  தரவ்ாழ் பாம் ைனக் கண்  அஞ் ய ழ ற் ட் ய ெபயர;் people out of fear for the snake 
from the thick bush named Nãgãttamman.

   2. நாவடக்கம்  ேவண்  வ ப ம் அம்மன்;  people prayed for decent talk to this deity.

   1. நாகம்+ ஆத்தா + அம்மன்.

   2. நா + காத்த + அம்மன்.

மாந்தர,் அசச்த் ன் ெபா ட் ம், நாவடக் கத் டன் ய அைம யான வாழ்  அைமதற்ெபா ட் ம், 
நாகாத்தம்மைன வ பட்டனர ்எனலாம். தாய்ைம வ பா  த ழகத் ல் தைல றந்  கழ் ன்ற . 
என்பதற்  நாகாத்தம்மன் வ பா  எ த் க்காட்டா ம்.

நாகாத் ரம்

 
 நாகாத் ரம் nākāttiram, ெப. (n.)

   நாகபாணம் (யாழ்.அக.);; serpant missile.

     [நாகம் + skt.astra → த. அத் ரம்.]

நாகா பன்

நாகா பன்1 nākātibaṉ, ெப. (n.)

   1. இந் ரன்; Indira as lord of the Švargam.

     " நாகா பன் மகன்" (பாரத.அ க்கனன் .10);.

   2. (யாைன அரசன்); ஐராவதம்; Indra's elephant, as lord of elephants.

     "நாகா பன் ம்மத நா ந் ைச க்கான்"  (பாரத அ க்கனன் .10);.

   3. நாகவரசன்:

 Adišēdan, as lord of serpants.

     'நாகா பன் மகண்ைமந்தனங்கண் " (பாரத.அ ச் னன் .10);.

     [நாகம்+ skt/ அ பன்.]

நாக ல ன் ேவந்தன்.

யாைனகளிற் றந்த  இந் ரன  ஊர் யான ஐராவதம் ஆ ம். ேதவரக்ளின் தைலவனான இந் ரன் 
கவரந்்  ெசல்வதால், இ ேவ யாைனகளின் தைலவனாக ம க்கப் ெப ற . பாம் களின் 
தைலவனான ஆ ேசடன் மா க்  ஊர் யாக கழ்வதால், பாம் களின்தைலவனாகத் கழ் ற  
என்ப  ெதான்மச(்இ காசச)்; ெசய் யா ம்.

 நாகா பன்2 nākātibaṉ, ெப. (n.)

 the Himalayas, as Lord of the mountains.

     "நாகா பன் வண்சார ன்" (பாரத.அ க் னன் .10);.

நாகா தம்

 
 நாகா தம் nākāyudam, ெப. (n.)

நாகாத் ரம் பாரக்்க;see nāgāttiram.

நாகாரா

 
 நாகாரா  nākārāti, ெப. (n.)

நாகாந்தகன் பாரக்்க;see någåndagas. (சா.அக.);

நாகாரி

 
 நாகாரி nākāri, ெப. (n.)

   நாகாந்தகம் பாரக்்க; brahmini kite.
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நாகாலயம்

நாகாலயம்1 nākālayam, ெப. (n.)

 nether region, the abode of the the nāgās.

     "நாகாலயங்கெளா  நாக ல ம்" (கம்பரா.ஊரே்த .9);.

 நாகாலயம்2 nākālayam, ெப, (n.)

   ேதவரக்ளி ப் டம் (யாழ்.அக);; the abode of the gods.

நாகானந்

நாகானந்  nākāṉandi, ெப. (n.)

   72-வைக ேமளக த்தாக்க ள் ஒன்  (சங்.சந்:47);; a primary music pan. (rāgam.);.

     [நாகம் + sktஆணந் .]

நா தசரம்

 
 நா தசரம் nākidasaram, ெப. (n.)

நா தம் பாரக்்க;see nāgidam.

நா தம்

 
 நா தம் nākidam, ெப. (n.)

நா யந்தம் பாரக்்க;see nāgiyandam.

நா யந்தம்

 
 நா யந்தம் nākiyandam, ெப. (n.)

   பால்; milk.

     [நா +skt. அந்தம்.]

ளங் த் ேதான் ம் ெவண்ைம வண்ண ள்ள பால்.

நா னி

நா னி nākiṉi, ெப. (n.)

   1.ெவற் ைல(மைல.);

 betel.

   2. suš5:flå; QGmy (nemso);;

 common rattan of the South india.
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நா னிப்பாைல

நா னிப்பாைல nākiṉippālai, ெப.(n.)

 Gl6uLLITSõnsu;

 Oleandenr rosebay.

நா

 nāgu,

ெப.(n.); );

   1. @smsmuo; youthfulness, tenderness, juvenility.

ெசாரிந்த வந் ம்பால்' ( வக.2102);.

   2. ெபண்ைம ( வக.74,உைர);; femininity.

   3. இளம்ெபண், ெபண் (ெதால்.மர .3);; youngwoman, woman.

   4. STOBoup; unsms,

   ெபற்றம் என்பவற் ன் ெபண்; female of erumai, marai and perram.

   5. female snail, sea-snail" sofany oftussomig,

நாேக (ெதால்ெபா ள்.618);,

   6.சங்  டா); conch.

   7. un Tšahsörgl (gļ5.fl.);; sapling.

   8. ஆ ன் ெபண்கன்  (யாழ்.அக);;  female calf, heifer.

நா கன்
நா கன்  nāgugaṉṟu, ெப. (n.)

    டாரிகன்  (S.l.l ii 489.491);; heifer.

நா ணம்

நா ணம் nākuṇam, ெப. (n.)

   நாகணம் என்ற ந மணப்பண்டம் (ெப ங்.மகத.17,135.);; the aromatic substance, nāganam

     [நாகணம் → நா ணம்]

நா தா

 
 நா தா nākutā, ெப. (n.)

    காமன்( ன்.);; Captain of a ship.

     [நா  → நா  → நா தா.]

நா தாளிைல

 
 நா தாளிைல nākutāḷilai, ெப. (n.)

நாகதாளி பாரக்்க: see nagatal.

ம வ, நாகமணி இைல.

     [நாகதாளி → நா தாளி+இைல.]

ய ெவற் ைல ேபான்றம் ய, நாகத் ன் படம் ேபான் ம் அைமந் ள்ள ைக. இதற்  ஈ வர 
 என் ம் ெபயர.்

உடைலத் ய்ைம ெசய்வதற்  நா தாளிச் ரணம் க ம் பயன்ப ம்.

நா ரா கம்

 
 நா ரா கம் nāgurācigam, ெப. (n.)

    யக்காய்; Soар-pod-Acacia concianпа.
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நா ேவர்

 
 நா ேவர ்nākuruvēr, ெப. (n.)

வசரக்்காரம்: 

 dhobies earth-soil.

     [நா  → நா  + ேவர.்]

நா

நா 1 nākuli, ெப. (n.)

   1. அரத்ைத; galangal.

   2. ேபராத்ைத ; greater galangal.

   3.  ரிப் ண்  (மைல);; Indian snake-root.

     [நா  →நா ]

 நா 2 nākuli, ெப. (n.)

    ள க்ெகா ; pepper Creeper.

     [நா  → நா .]

நா கம்

 
 நா கம் nāguligam, ெப. (n,)

க் :

 dried ginger-Zingiber officinali.

நா ர்

நா ர ்nāār, ெப. (n.)

   நாகப்பட் னத் ற்  வடக் ள்ள ம்,  கம ய க்  றப் டமாகத் கழ்வ மான, 
கடற் ைற ல் அைமந் ள்ள ஓர ்ஊர;் a sea-port north of Nāgapattinam, containing a mosque with a minaret 90 feet 
high, a place of pilgrimage for muslims.

நா ர்க்கா

 
 நா ரக்்கா  nāārkkācu, ெப. (n.)

நா ரச்ச்ல்  பாரக்்க;see nagப்r-c-calli.

     [நா ர+்கா .]

நா ர்சச்ல்

நா ரச்ச்ல் 1 nāārccalli, ெப. (n.)

   1. உலாந்தா நாட்டார ்நா ரில் அ த்  வழங் ய, தா ர நாணயவைக; a small copper coin of the Dutch, 
minted at Năgur.

   2.   ஏைழ (இ.வ.);; very poor person.

     [நா ர+்சல் .]

 நா ரச்ச்ல் 2 nāārccalli, ெப. (n.)

   ம ந்  ெசய்யப் பயன்ப ம், பைழய ெசப்  நாணயம்; an old copper coin made of pure copper, so fit for 
making medicine.

     [நா ரச்ச்ல்  = ெசம் ப்ெபா  ெசய்வதற் ப் பயன்ப ம் தா ரக்காக பைழய ெசப் க்கா ல், 
தா ரக்கலைவ யாக இ ப்பதால், ம ந் ப்ெபா  ெசய்வதற் ப் பயன்ப ெமன் , சா.அக. 

ம்.]
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நா ராண்டவன்

 
 நா ராண்டவன் nāārāṇṭavaṉ, ெப. (n.)

   நா ரில் அடக்கம் ெசய்யப்பட்ட கம யப் ெபரியர ்(இ.வ.);; a Muhammadan Šaint interred at Nagore.

     [நா ர+்ஆண்டவன்.]

நா ல

 
 நா ல  nāālagi, ெப. (n.)

    காஞ்ெசா ; climbing nettle-Tragia involucrata.

நாேகசர்

நாேகசர ்nāācar, ெப. (n.)

   1.  னானி ம த் வத் ல், நீரைடப் , மலச் க்கல் இைவகைளப் ேபாக்கப் பயன்ப ம் 
ம ந் ப் ;நாேக ரப்

   2. Frosio Limit55;see nāgéSura-p-pu

   3. Tusjtsmsr. soorapoon.

     [நாக-ஈசர-் நாேகசர]்

நாகஈ வரப்

நாகஈ வரப்  nākaīcuvarappū, ெப. (n.)

#DETölgi Serpent champak.

ம வ: நாகா ப்  நாகப் . நாகம் + ஈ வரப் .]

   க நாடகம், மைலயாளக் கடற்கைர ல் ப ரா ம் இம் மரம் 40 அ  உயரம் வள ம். இதன் க்கள் 
ெபரியன: ெவண்ணிற ைடயன. மண க்கைவ;பழ ம் ந மண க்க . இப் ன் 
ந மணத் ற்காக ம், பழத் ன் ைவக்காக ம்,  களில் ப ரி வர.் ெவ ன் ெவம்ைமையத் 
தணிப் பதற்காக ம், சந்தனத் டன் அைரத்  உடம் ல் தட க் ெகாள்வர.் நாேக ர ேவரிைன 
இஞ் ல் ேசரத்் , அைரத் ச ்சா  ந்  அ ந் னால்,  ரக்காய்சச்ல் ைற ம்.  யரை்வ 
ஏற்ப ம். மந்தமான வ ற் ல் ப ணர்  ஏற்ப ம்.

   நாேக ர ேவர,் படை்ட, இஞ் ,   ேபான்றவற்ைறக் கைடசச்ரக் க டன் ேசரத்் க் க க் நீரிட் க் 
( யாழம்);  த்தால், ெசரியாைம அக ம்;    லேநாய் நீங் ம். ஆண்க க்   எ ச் யான 

யம் (ஒளிநீர)்;  ரக் ம்;இவ் ேவரிைன ம், படை்டைய ம் ேசரத்் ச ்சா  ந் , 
க ப் ணிக க்  உண்டா ம் நீரக்்கட் க்  ம ந்தாகக் ெகா ப்பர.் இச ்சா  அைனத்  
ேநாய்க க் ம் ைககண்ட ம ந் .

நாேக ரப்படை்ட, ேவர ்இரண்ைட ஞ் ேசரத்் த் தனிச ் ரணம் ெசய் , ேதனில் கலந்  ெகா த்தால், 
வ ற் வ , உடம் வ , நீரைடப்  ேபா ம். இச ் ரணத்தால் ெபண்க க்  ஏற்ப ம் அரத்தப்ேபாக்  
தைடப்ப ம்.

சதாப் ைல டன், இச ் ரணத்ைதச ்ேசரத்் , அைரத் க் த்தால்,  ைறச் ரம் ேபா ம். இத ்
தனிப்ெபா ையப் பா ல் கலந் , ெவண்ெண ல் ேசரத்் க் த்தால், ெபண்க க்  ஏற்ப ம் 
எல்லாேநாய்க ம் அக ம், ெவள்ைள ப தல் நீங் ம்.  தளம், அரத்த லம், ெப ம்பா  ேபான்றைவ 
அக ம்.

நாேக ர இைலையப் பா ல் ேசரத்் க் ெகா க்கைவத் த் தைல ல் கட் னால், தைலப்பாரம் 
ைற ம். ேகாைழ, இ மல் நீங் ம். நாேக ரக்காய்ப் ஞ் ந்  எண்ெணய் எ த் , உடம் ல் 

தட னால் ைககால் ைடசச்ல் அக ம்.  ட் க்களி ண்டா ம் வ , அறேவ ஒ ம். ஊைதேநாய் 
ேபா ம்.

நாேக ரம்

நாேக ரம்2 nāācuram, ெப. (n.)

நாேக ரப்  பாரக்்க;see nāgéSura-p-pu.

 நாேக ரம் nāācuram, ெப. (n.)

   நாகப்ெபா  அல்ல நாகத் ள் (பற்பம்);; a cained powder.

     [நாகம் + ஈ வரம்.]

நாகப்ெபா  (பற்பம்); இளங்கம், மேனா ைல, கந்தகம் தலானவற் டன், கைடச ்சரக் ைன ம், 
நாேக ரப் பழசச்ாற்ைற ம் ேசரத்் , ஆ ரே்வத ைறப்ப  ட ட்  எ க்கப்ப ம் பற்பம், 
இப்பற்பத்  ெபா டன் ேதன்கலந் , ஒ மண்டலம் உண்  வந்தால், ஆண்க ம், ெபண்க ம் ஆற்றல் 
அ கரித் , மகப்ேப  காண் வர்
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நாேக வரசச்ா

 
 நாேக வரசச்ா  nāācuvaraccāṟu, ெப. (n.)

   நாேக வரத் கள், இதளியம், ேசரத்் த் ய்ைமயாக் ய ஆ ரே்வத ம ந் ; an Ayurvedic preparation 
given for curing.

நாைக'

 Consumption, anaemia, piles, diarrhoea fewer etc. It is prepared according to the text by grinding and calcining the calcned 
powders of mercury zine, copper, and conch with the juice of the leaves madar.

     [நாகம் + ஈ வரம் + சா .]

ய்ைமப்ப த் ய நாேக ரத் கள் (பற்பம்); இதளியம் ஆ யவற்ைறச ்ேசரத்் ப் ட ட் , ெபா  
ெசய்த ஆ ள் ேவத வாணாள் மைற ம ந் . இப் ட ட்ட ம ந் ைனச ்ெசய்வதற்  நாேக ரப்ெபா , 
இதளியம், சங் ப்ெபா , எ க்கஞ்சா  ேபான்றவற்ைற, ஆ ரே்வத ைற ல் கலந் ,  ட ட் ப் 
ெபா  ெசய்வர.் நாள்பட்ட ெகாக் மல், அரத்தேசாைக,  லம், க ங் காய்சச்ல், நச் க்காய்சச்ல், 

டற் ண்காய்சச்ல், ெதா ேநாய் ேபான்ற ேநாய்க க்  நாேக வரசச்ாற் ல் ெசய்த இம்

ம ந் , ைககண்ட பயன்த ம் என் , சா.அக.  ம்.

நாைக

நாைக nākai, ெப. (n.)

   நாவல் (இ.வ.);; jamun plum.

     (நாவல்- நாகல் நாைக.);

 நாைக nākai, ெப. (n.)

நாகப்பட் னம் பாரக்்க;see Magap-alliam.

     " ேலாத் ங்க னாைக"  ேலாத். ேகா173).

     [நாகப்பட் னம் →  நாைக.]

ஒ.ேநா. தஞ்சா ர ்→ தஞ்ைச

 நாைக3 nākai, ெப. (n.)

   பாம் ; snake.

     "நாைகேத ெடண்ணமாங் ல்ைலேயா'((சரேபந் ர பால றவஞ் ,71,5);.

     [நாகம் → நாைக.]

 நாைக4 nākai, ெப. (n.)

   1. ெவற் ைலச ்ெச  (சா.அக);; betel vine.

   2. ெவள்ைள நாைக; Annogeissus latifolia.
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நாைகக்காேராண
ம்

 
 நாைகக்காேராணம் nākaikkārōṇam, ெப. (n.)

   நாகப்பட் னத் ள்ள வன்ேகா ல்;Śivan shrine in Näga-p-attinam.

     [நாைக + காேராணம்.]

 நாைகக்காேராணம் nākaikkārōṇam, ெப. (n.)

    ைறயற்ற உற ன் லமாகேவா, அல்ல  ஆண், ெபண், இ ரி ன க் ம் ஏற்ப ம் 
வளிதெ்தால்ைல ன் ைளவாகேவா, உண்டா ம் க ப்பம்; false or ampullar pregnancy.

     [நாக skt. உதரம் + க ப்பம்.]

ெபண்க க்  ஏற்ப ம் வளித ்ெதால்ைலயால், இக் க  வளரச்்  தைடப்ப ம். இக் ைறபாட் னால், 
க ற்ற ெபண் க் ,  யான அரத்தப்ேபாக்  ஏற்பட் , க ச் ைத  உண்டா ம்.

நாேகாதரம்

 
 நாேகாதரம் nāātaram, ெப. (n.)

   க ப்ைப ல் உண்டா ம் க ன் ேக ; a diseases affecting the foetus in the womb.

     [நாகம் + உதரம்.]

நாங்கைணசச்ான்

 
 நாங்கைணசச்ான் nāṅgaṇaiccāṉ, ெப. (n.)

   நாகணவாய்ப் ள் (கன்னியா. ந் );; bush myna.

நாங்கர்

 
 நாங்கர ்nāṅgar, ெப. (n.)

   ேவளாண்ைம;

நாங்கல்

நாங்கல் nāṅgal, ெப. (n.)

   நாகரகசம்பங்  மரவைக; mesua genus.

நாங்கல் மரம், நாகசம்பங்  என்  அைழக்கப்ப ற . இம் மரத் ள் இ வைக ண் :-

   1. மண்ைண நாங்கல்.

   2. நீர ்நாங்கல்.

நாங்கள்

 
 நாங்கள் nāṅgaḷ, ெப. (n.)

   தன்ைமப்  பன்ைமப் பகரப்ெபயர;் first person plural pronoun.

     [நாம்+கள்  → நாங்கள்.]

இசெ்சால், ேப பவர ் ன்னி ப்பவைர, உட்ப த் தாத தன்ைமப்பன்ைமச ்ெசால்லாக வழக் ள்ள . 
யாழ்ப்பாணத் ல்,  ன்னி ப்பவைர ம், உள்ளடக் ய தன்ைமப்பன்ைமச ்ெசால்லாக வழங்  
வ வத க.

நாங் ல்மரம்

நாங் ல்மரம் nāṅgilmaram, ெப. (n.)

   1. மரவைக  ெளான் ; a kind of tree.

   2. நாங்  பாரக்்க;see naigu.

நாங் ல் மரவைக,

   1.  நாங் ல்,

   2. ெப நாங் ல்.
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நாங் மரவைக

நாங் மரவைக nāṅgumaravagai, ெப. (n.)

   1. க நாங் ; long pointed broad leaved ceylon iron wood.

   2. தா  நாங் ; mesua ferrea.

   3. மைல நாங் ; large flowered ceylon iron-wood.

   4. நீரந்ாங் ; same as no 3.

   5. மண்ைண நாங் ; narrow leaved ceylon iron-wood.

நாங்
நாங்  nāṅguḻu, ெப. (n.) நாங் ழ் பாரக்்க;see nigப்

     "நாங் ைவ வள் ரா ெலற்றாமல்" (பண 205);.

நாங் ழ்

நாங் ழ்1 nāṅāḻ, ெப. (n.)

   ெப ங் ட ல் ெதாங் ம் நாகப்  ேபான்ற சவ்  வளரச்் ; vermiform appendix.

 நாங் ழ் nāṅāḻ, ெப. (n.)

   நாக் ப் ச் ; earth worm.

     "எ ம் ைட நாங் ெழெனப் லனா லரிப் ண் " ( வாச.6:25);.

     [நாங் ள் → நாங் ழ்.]

நாச் மார்

நாச் மார ்nāccimār, ெப. (n.)

   1.  மா ன் ேத மார;் two consorts of Vishnu.

   2. ெதய்வ ஆற்ற ள்ள ஏ  அன்ைனமார ்(சப்தமாதர)்; ( ன்.);; the sevan divine mothers.

     [நாயகச்  → நாய்ச் +மார்

ஒ கா நாய்ச்  → நாய்ச் மார]்

ஒ.ேநா.  ள்ைள →  ள்ைளமார.்

நாச் யார்

நாச் யார ்nācciyār, ெப. (n.)

   1. அர  அல்ல  தைல ; lady, queen, mistress.

அர  அ ள் 'இராணி மங்கேள வரி நாச் யார"்.

   2. ெபண்ெதய்வம்

 Goddess.

நாச் யாைரக் ம் ட்ட ன் தான் நல்லேபச் ேபசேவண் ம் (இ.வ.);.

     "நாச் யாரக்்  ைவத்த சந்  ளக்ெகான் ம்" (Slli.123);.

   3.ஆண்டாள்

 the Vaisnava female Šaint of Śrivilliputtur.

     "நாச் யார ் ெமா " ( வ்);. நாச் யார ்ஆண்டாள், ெதய்வத்த ழ்ெமா யால் நம்ைமெயல்லாம் 
ஆண்டாள் (உ.வ.);.

ெத. நாஞ்சா .

     [நாய்ச் மார ்→ நாச் யார]்

நாச்

 
 நாச்  nāccu, ெப. (n.)

   நாட் யம்; dance.
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நாசெ்ச

நாசெ்ச  nācceṟu, ெப. (n.)

வைச abuse, 

 blame.

     "நாசெ்ச  பரா  ெகாள்ளார"். ( வக.2825);.

     [நா+ ெச .]

நாசகரம்

 
 நாசகரம் nācagaram, ெப. (n.)

   ேபர ; great destruction.

நாசகார அ ண் கள் உலைக அ க் ந் தன்ைமயான (இக்.வ.);.

நாசகாரி

நாசகாரி1 nācakāri, ெப. (n.)

   ேக ைள ப்பவ-ன்-ள் (யாழ்.அக.);; a person who causes ruin.

     [நாசம் + காரி.]

     [ைந → ந  → நாசம்.]

நாசம் =அ  ேக .

 நாசகாரி2 nācakāri, ெப. (n.)

   1. ேநாய்கைள அ க் ம் ம ந்  (சா.அக);; an infalliable remedy.

   2. வளித், (வாய.,); தனிமம்; nitrogen.

     [நாசம் + காரி.]

 நாசகாரி nācakāri, ெப.(n.)

   ேநாய்கைளக் கண் க் ம் ம ந் ; an infalliable remedy. (சா.அக.);

நாசகாலம்

நாசகாலம் nācakālam, ெப. (n.)

   அ காலம்; bad times.

     "நாசகாலம் வ ம்ெபா  தாண்ைம  ஞான ங் ெக ேமா" (பாரத. சக.14);.

     [நாசம் + காலம்.]

நாசகாலன்

நாசகாலன்1 nācakālaṉ, ெப. (n.)

   ெகா ேயான்( ன்.);; atrociously wicked perSon, as yamaŋ.

     [நாசம் + காலன்.]

 நாசகாலன்2 nācakālaṉ, ெப. (n.)

   ெபா ைள ய ப்பவன் (இ.வ.);; extravagant fellow, spendthrift, prodigal.

     [நாசம் + காலன்]

நாசம் = அ

நாசநடச்த் ரம்

நாசநடச்த் ரம் nācanaṭcattiram, ெப. (n.)

     "ெவள்ளிநின்ற நா க் ப் பத்தாம் நாள்' ( தான. ணா ண.41,உைர.);;

 the 10" naksatram counted from the asterism occupied by Venus.

     [நாசம் +skt.நடச்த் ரம்.]
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நாசநன்

நாசநன் nācanaṉ, ெப. (n.)

   1. அ  ெசய் றவன்; destroyer.

   2. நாசகாரி பாரக்்க;see nasa-kari'

     " ரநாசநன் ெசய்ய ேமனியன்." (பாரத .141);.

     [நாசம் +நன்.]

ஒ.ேநா. இயக் நர,் ஒட் நர,் நடத் நர.்

நாசப்பழக்கம்

 
 நாசப்பழக்கம் nācappaḻkkam, ெப. (n.)

   ெகட்டப்பழக்கம்; pernicious habits.

 நாசப்பழக்கம் nācappaḻkkam, ெப.(n.)

   ெகட்ட பழக்கம்; pernicious habits. (சா.அக.);

நாசம்

நாசம் nācam, ெப. (n.)

   1. அ ; destruction, ruin, dissolution, annihilation, loss, damage, waste.

     "நாசமான பாசம் ட் " ( வ்.ெபரி ய .1,3:8);

     "நம் ண்ணிய  யாைவ  நாசமாம்" ( வரக.நந் ேக ரநம7);.

   2. இறப் :

 death.

     " மா ேக  ேத கன் நாச ற்  ழ." ( வ். சச்ந்.107);.

   3. நாகநடச்த் ரம் ( தான ணா ண,41); பாரக்்க;see nāša-nascattiram.

த, நாசம் → skt. nåsa.

     [ைந → ந .]

     [ந  → நாசம்.]

ந = அ , ேக .

ஒ கா ந  → நசம் → நாசம்

நாசம் என் ம் ெசால்,

     "ந " எ ம்

ெந ழ்ச் க்க த்  ேவரி ந்  ேதான் ய ெசால். வடெமா ல் உள்ள, 'நச'் என் ம் ேவர க்  
சரியான ெபா ள் றப்பட ல்ைல.

நாசம்வ வான்

 
 நாசம்வ வான் nācamvaruvāṉ, ெப. (n.)

நாசமற் ப் ேபாவான் ( ன்.); பாரக்்க;see nāśam-astu-p-pôvān.

     [நாசம் +உ வான் → வ வான்.]
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நாசமற் ப்ேபாவா
ன்

 
 நாசமற் ப்ேபாவான் nācamaṟṟuppōvāṉ, ெப. (n.)

ஒ  வைசசெ்சால் (இ.வ.);,

 accursed person, used in imprecation.

     [நாசம் + உற்  → அற்  + ேபாவான்.]

     'உற் ' என்ப  மக்கள் வழக் த் ரிபாக 'அற் ' என ஒ த்த .  ம்பம் ம ந்  
றங்கைடயற் ப் ேபாவான் என்ப  இவ் வைசவழக் ன் ெபா ளா ம்.

நாசம வான்

 
 நாசம வான் nācamaṟuvāṉ, ெப, (n.)

நாசமற் ப்ேபாவான் ( ன்.); பாரக்்க;see nāśam-astu-p-póván.

     [நாசம் + உ வான் → அ வான்.]

நாசமாய்ப்ேபா-தல்

நாசமாய்ப்ேபா-தல் nācamāyppōtal,    8 ெச. . . (V.I.)

   வாழ்க்ைக ல் உ ப்படாமல் அ ந் ேபாதல்; to go to rack and ruin.

த் க் த்  நாசமாய்ப்ேபாய் ட்டான் (இ.வ.);.

நல்லவரக்ள் நாசமாய்ப்ேபா என்  றைர ஏசமாட்டாரக்ள் (உ.வ,);. நீ நாசமாய்ேபா!

     [ைந → ந  → நசம் → நாசம் +

நாசமாய் + ேபா-]

 நாசமாய்ப்ேபா-தல் nācamāyppōtal,    8 ெச. . .(v.i.)

   உ ப்படாமல் ேபாதல்; go to rack and ruin.

     " த் க் த்  நாசமாய்ப் ேபாய் ட்டான்".

     "நீ நாசமாய்ப் ேபா".

நாசேமாசம்

 
 நாசேமாசம் nācamōcam, ெப. (n.)

   ேக  அ  ( ன்.);; peril, jeopardy, danger of life.

     [நாசம் + ேமாசம்.]

நாசேயாகம்

 
 நாசேயாகம் nācayōkam, ெப. (n.)

   ேக  ைளக் ம் வார ண் ன்களின் ேசரக்்ைக (QuñusuG);; inauspicious conjunction of nakšatram and vāram.

     [நாசம் +skt. ேயாகம்.]

நாசவகண்ணி

 
 நாசவகண்ணி nācavagaṇṇi, ெப. (n.)

 kanjilals mottled ebony.
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நாசவா

 
 நாசவா  nācavāyu, ெப. (n.)

வளித்தனிமம்,

 nitrogen.

     [நாசம் +Skt. வா .]

நாசேவைல

 
 நாசேவைல nasa-weal. ெப. (n.)

   யா ம் அ யா , மந்தனமாகச ்ெசய் ம்,  ய ேநாக்க ைடய ெசயல்; sabotage.

     "ெதாடரவ்ண் ன் ேபர ற் க் காரணம், நாசேவைலதான் என்  றப்ப ற . இவ);

அைம  (சமாதான); ஒப்பந்தத்ைதக் ெக ப்பதற்ெகன்ேற இந்த நாசேவைலகள் நைடெபற் ள்ளன.

ம வ. அ ப்பணி.

     [நாசம் + ேவைல.]

 நாசேவைல nācavēlai, ெப.(n.)

   க க்கமாய்ச ்ெசய் ம் ெகட்ட ேநாக்க ைடய ெசயல்; sabotage.

     "ர ல் பத் க்  நாச ேவைல தான் காரணம் என்  றப்ப ற . சமாதான ஒப்பந்தத்ைதக் 
ெக ப்பதற்ெகன்ேற இந்த நாச ேவைலகள் நைடெபற் ள்ளன". (இ.வ.);.

நாசன்

நாசன் masar, ெப. (n.)

   1. அ ப்பவன்; destroyer.

     "என் ற  நாசேன"  வாச.5:51);

   2. STInsor (7th);, yaman,

 as God of death.

ம வ.  ற் வன்.

     [நாசம்-நாசன்.)

நாசனம்

 
 நாசனம் nācaṉam, ெப. (n.)

நாசம் பாரக்்க; see nāśam.

     [நாசம்-நாசன்+அம்.]

நாசனன்

நாசனன் nācaṉaṉ, ெப. (n.)

   அ  ெசய்பவன்; ேக  ைள ப்பவன்; destroyer.

     " ரநாசனன் (பாரத. .141);.

     [நாசன் → நாசனன்.]
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நாசனி

 
 நாசனி nācaṉi, ெப. (n.)

   அ  ெசய்பவன்; destroyer.

     "கன்மநாசனி (நாம ப.);.

     [ந  → நசம் → நாசம் → நாசம் → நாசன் + இ.]

     'ந ' என் ம் அ க்க த்  ேவரினின்  ைளத்த ெசால்

 நாசனி nācaṉi, ெப.(n.)

   அ க்கக் ய ; anything capable of destructing. (சா.அக.);

நா -த்தல்

நா -த்தல் nācittal,    4ெச  (V.I.)

   1. அ தல்; to perish, to be destroyed.

   2. ஓ ங் தல்; to be reduced to primitive elements.

     [ந  → நசம் → நாசம் ஒ கா ந த்தல் → நா த்தல்.]

நா த்தைல

 
 நா த்தைல nācittalai, ெப. (n.)

   ேகா ல் ம ல் ேகா ரங்களில் அைமந்த யாளி ன் தைல (யாழ்.அக.);; figured head of the yāli on the 
walls of a temple.

     [நா +தைல.]

நா கம்

 
 நா கம் nācugam, ெப. (n.)

    ரக்் ; gourd plant.

நா வன்காறல்

 
 நா வன்காறல் nācuvaṉkāṟal, ெப. (n.)

   ெவண்ைமகலந்த நீலநிற ள்ள கடல் ன்; a Sea-fish, bluish-silvery.

நாேசாற்பத்

 
 நாேசாற்பத்  nācōṟpatti, ெப. (n.)

   உலகம் மா மா  அ ந்  ேதான் ைக( ன்);; periodical dissolution and appearance of the worlds.

     [நாசம் + உற்பத் .]
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நாஞ் ல்

நாஞ் ல்1 nāñjil, ெப. (n.)

   1. கலப்ைப; plough.

     "நாஞ்  ெலாப்" ( றநா:19);.

   2. ம ப் ; a component part of a fortification.

     "த ம் ைடக் கனகநாஞ் ல்" (கம்பரா. கடறா ,90);.

   3. வள் வன் என்ற தைலவற்  உரியதா ந்த ஒ மைல; a mountain belonging to the chief, Valluvan.

     "நாஞ் ற்  ெபா ந" ( றநா.137);.

   4. கலப்ைப வ  ேபான்ற க் ; a nose like a plough.

     [நாங்  → நாஞ் ல்.]

 நாஞ் ல்2 nāñjil, ெப.(n.)

   ஒ  ஊர;் a village.

நாஞ் ல்வள் வ
ன்

நாஞ் ல்வள் வன் nāñjilvaḷḷuvaṉ, ெப. (n.)

   நாஞ் ல் மைலக் ரியனான தைலவன் ( றநா.137);; an ancient chief of Náñjil.

     [நாஞ் ல் + வள் வன்.]

நாஞ் லான்

நாஞ் லான் nāñjilāṉ, ெப. (n.)

   கலப்ைபப்பைட ைடேயான்; man, as having a plough for his weapon.

     "நாஞ் லான் றாரே்பால்" (க த்.36);.

     [நாஞ் ல் → நாஞ் லான்.]

நாஞ் ேல -தல்

நாஞ் ேல -தல் nāñjilēṟudal,    5ெச. ன்றா. . (v.t.)

க் ல் ைரேய தல்:

 to be suffocated by food passing into the wind-pipe.

உண , உண் ம்ேபா  நாஞ் ேலறாமல் ெம வாகத் தண்ணீர ் க்கேவண் ம். உண  
நாஞ் ேல னால், உ க்  ஆபத்  ஏற்ப ம் (இ.வ.);. (தஞ்ைச);.

ம வ,  ைரேய தல்.

     [நாஞ் ல் + ஏ -]

நாஞ் ற்பைடேயா
ன்

 
 நாஞ் ற்பைடேயான் nāñjiṟpaḍaiyōṉ, ெப. (n.)

நாஞ் லான் பாரக்்க;see nanjilaan.

     [நாஞ் ல் +பைடேயான்.]

நாஞ் னா

நாஞ் னா  nāñjiṉāṭu, ெப. (n.)

   ெதன் வாங் ரப்்ப யான ஒ  நா ; a portion of south Tiruva figur.

     "நாஞ் னா ைடயான்" (S.I.I.i:161);.

     [நாஞ் ல் +நா .]

நாட்கடத் -தல்

நாடக்டத் -தல் nāḍkaḍaddudal,    5.ெச. . . (V.i.)

   1. நாள்க த்தல் (யாழ்.அக);; to pass away time.

   2. நாள் ஒற்  ைவத்தல் (இ.வ.);

 to put off from day to day.

     [நாள் + கடத் -.]
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நாட்கடன்

நாடக்டன் nāḍkaḍaṉ, ெப. (n.)

   காைலக்கடைம; daily observances, morning duties.

     "நாடக்டன் க ந்த ன்'( வக.1944);.

     [நாள் + கடன்.]

நாட்கணக்கன்

 
 நாடக்ணக்கன் nāṭkaṇakkaṉ, ெப. (n.)

   வாழ் நா க் க் கணக்  ைவத் ப்ேபான்); எமன் (இ.வ,);; yaman, as keeping account of one's dayS.

     [நாள் + கணக்கன்.]

நாட்கணக்

நாடக்ணக்  nāṭkaṇakku, ெப. (n.)

   1. அன்றாட ேவைல (இ.வ.);; daily work.

   2. அன்றாடக் கணக் ( ன்);; daily account.

   3. வாழ் நாளின் எல்ைல ( ன்.);; the term of life, one's appointed days.

     [நாள் + கணக் .]

ஒவ்ெவா  நா ம், ஆற்ற ேவண் ய பணி ைனப் ப த் , வ த் க் கணக் ட் ச ்ெசய்ைக அன்றா  
ஆ ம் ெசல ைனக் கணக் ைக இசெ்சால் நீட் க்க த் ன் அ ப்பைட ல் வாணாெளல்ைலையக் 

த்த .

நாட்க ர்

நாடக் ர1் nāṭkadir, ெப. (n.)

   அ வைடக்  ன், நன்னாளிற் ெகாள் ம், ெநற்க ர ்(ெநல்ைல.);; the first sheaves of an harvest gathered 
on an auspicious day.

நாடக் ர த்த ெநல்ைல நல்லநா க் ப் பயன்ப த்த ேவண் ம் (இ.வ.);.

ம வ தைலக்க ர,்  தற்க ர.்

     [நாள் + க ர]்

இைறவ க் ப் பைடக்  கத்தான்,  தல் ைளசச் ல், ெதரி  ெசய்  எ த்த தைலெநற்க ர.்

 நாடக் ர2் nāṭkadir, ெப. (n.)

   காைல ல் ேதான் ம் க ரவனின் ஒளி ைழ; the first rays of the rising sun.

     [நாள் + க ர]்

லரக்ாைலப் ெபா ல் ேதான் ம் த் ெதாளிக்க ர்

நாட்க

நாடக் 1 nāṭkavi, ெப. (n.)

   அன்றன்  அரசைனப் கழ்ந்  ம் பாடல்; daily salutaion to the king by the court poet, in verse.

     "நாடக்  பா  நாட்ேபால்", (ஈட் ெய ப 2.);.

     [நாள் + Skt. க .]

 நாடக் 2 nāṭkavi, ெப. (n.)

    லரெ்பா ல், மன்னன் பள்ளிெய தற்ெபா ட்  பா ம் பாணன்; the musical singer who awakens king.

     [நாள் + க . Skt]

நாள்ேதா ம் பா ம் அரசனின் பள்ளிெய ச் ப் ப்பாட் ற் ம், அப்

   6 நாடக்ால்'பாட் ைனப் பண்ேணா  இைசக் ம் பாண க் ம், ெபா ைமயாய் வந்தைம காண்க.
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நாட்க

நாடக்  nāṭkaḻivu, ெப. (n.)

   1. காலக்க

 passing of time.

   2. Bunusmth Gum(\omahuilă,

   நாைளக் ைறத் ைக ( ன்);; deduction of days while counting for payment of wages.

   3.  ேண பயனின் ப் ெபா  Gumä(5505; passing the time uselessly.

     [நாள்- கள்- க + -"  ெதா.ெப.ஈ .]

     [நாள் + க .]

ப் ட்ட நாளில் ெப ம் க்க . யாெதா  பய ன் க் ைடத்தற்கரிய வாணாைளப் 
பணி ன் க் க க்ைக.

நாட்காட்

நாடக்ாட்  nāṭkāṭṭi, ெப. (n.)

நாள்காட்  Limit55;see nås-kāft.

     [நாள் + காட் .]

நாட்கால்

நாடக்ால் nāṭkāl, ெப. (n.)

நாடக்ாலம் பாரக்்க; see nat-kalam.

     "நாடக்ாேல நீரா " ( வ்.  ப்பா:2);.

     [நாள் + கால்.]

நாட்கால்?

நாடக்ால்? nat-kal   Glш. (n.)

   1. நன் த்தக்கால் ( ரத்்தக்கால்); (QBisma);; a post set up with ceremony on an auspicious day to erect a 
Wedding pavilion.

   2. Emlæstsvih umiä,5;see nāt-kālam.

     [நாள் + கால்.]

நாட்காலம்

நாடக்ாலம் nāṭkālam, ெப. (n.)

   1.  யற் காலம்; early morning.

     'நாடக்ாலத் ச ்ெசய் ங் கடன்கைள' ( வக.1944,உைர);.

   2. ஏற்றப வம்; appropriate time, fitting season.

     'நாடக்ால மன்றா ம் ( வக. 132,உைர);.

ம வ.  லரக்ாைலப்ெபா .

     [நாள் + காலம்.]

நாட்காைல

 
 நாடக்ாைல nāṭkālai, ெப. (n.)

நாடக்ாலம் பாரக்்க;see nāţ-kālam.

     [நாள் + காைல.]

     "ஐ" ெசால்லாக்க ஈ .

நாட் ணம்

 
 நாட் ணம் nāṭkuṇam, ெப. (n.)

   ந ங் ஞ் ; conchead.
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நாட் -த்தல்

நாட் -த்தல் nāṭkuṟittal,    4ெச. . , (V.I.)

   1. ஏற்றநாைள ேயற்ப த் தல் ( ன்);; to appoint a suitable day.

   2. நற்ெசயல்க க்  உரிய நாைளத் ேதரந்்ெத த்தல்; to select on auspicious day for good events.

     [நாள் +  . ]

நாட்

நாட்  nāṭāli, ெப. (n.)

   1. அற்ைறக் ; daily wage,

   2.  தாக வைரய த்த ; latest fixed Wages,

     [நாள் +  .]

நாட்

நாட்  nāṭāṟu, ெப. (n.)

   1.  ற்பகல்; fore noon, (சா.அக.);

     "ெதாண்டர ்நாட்  வ  ெசய்யக்கண்  (ெபரி ஞான. 567);.

   2.  ற்பகல்; after-noon.

     [நாள் +  .]

நாட்ெகா

நாடெ்கா 1 nāḍkoḍi, ெப. (n.)

   1.  ழா மற் ம் றப்  நாைள ய த்தற் க் கட் ங் ெகா ; flag hoisted on an auspicious day.

     "இஞ்  நாடெ்கா  டங் ம்" ( றநா:3415);.

   2.அரசன் நாேடா ஞ் ெசய்த ெவற் க்  அ யாகக் கட் ய ெகா ,

 flag hoisted to celebrate the victory of a king.

     "நாடெ்கா  டங் ம் வா ல்" ( லப்.15:21);.

     [நாள் + ெகா .]

நாள் =  ைம,  றப்

 நாடெ்கா  nāḍkoḍi, ெப. (n.)

தாகத் ேதான் ங் நிைலத் ைண யற் ெகா ,

 the new creeper.

     [நாள் + ெகா  நாள் →  ைம.]

நாட்ெகால்

நாடெ்கால் 1 nāṭkolli, ெப. (n.)

 yaman, as ending one's days.

     "நாடெ்கால்  ெயன்றா ன ங்  ன்றாய்' (அ ட்பா.ெநஞ்ச .412);.

     [நாள் + ெகால் ]
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நாட்ெகால் '

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

நாட்ெகாள்( )-தல்

நாடெ்காள்( )-தல் nāṭkoḷḷudal,    13.ெச. . , (V.I.)

   1. நன்னாளில் ெதா ல் ெதாடங் தல்; to enter on a work or business on an auspicious day.

     " ன்  ெசய் ம் ெமாய்யம க்  தேல நாடெ்காண் '. ( வக.418.உைர);.

   2. அரச ன்னங்கைளப் பரத்தானம் அல்ல  ற  தல்; to send forward the royal equipage on an 
auspicious day preparatory to a king's journey.

     " மன்னவன் ைடநாட ்ெகாண்டன் ' ( .ெவ.3:3);.

     [நாள் + ெகாள் -.]

நாட்ேகாள்

நாட்ேகாள் nāṭāḷ, ெப. (n.)

   அரச ன்னங் கைளப் ற  ைக; sending the royal equipage forward on an auspicious day preparatory to a 
king's journey.

     ' றத்ேதான் ைடநாட ்ேகாள்' (ெதால்,ெபா ள்.68உைர);.

     [நாள் + ேகாள்.]

நாட்சரக்

நாடச்ரக்  nāṭcarakku, ெப. (n.)

   1. மகளிரின் ேப காலத்ைதக் கணக் ட்  ன் ட் ேய நல்ல நாளில் வாங் ம் ம ந் கள்; drugs 
bought on an auspicious day before childbirth for use as medicine for a woman in confinement.

   2. நாள்ேதா ம் ட் ற் த் ேதைவப்ப ம் பலசரக் ; grocerles for daily use.

     [நாள் + சரக் .]

நாட்ெசய்

நாடெ்சய்1 nāṭceytal, ெச. ன்றா , (v.t.)

   நல்ல ேவைள ல் பணி ைனத் ெதாடங் தல்; to enter on a work or business on an auSpicious day

     " ெமாய்யமா நாடெ்சய் " ( வக.448);.

     [நாள் + ெசய்-]

 நாடெ்சய்2 nāṭceytal,    1 ெச. ன்றா. , (v.t.)

    ைளயாட்  நிகழ் ல் ஒளி க்க ளக் கைள ட்  இ ளகற் தல்; to use flood lights during matches 
held in the night (day-night matches);

நாட்ெசல் )-தல்

நாடெ்சல் )-தல் nāṭcelludal,    13.ெச. . . (V.I.)

   1. ெந ங்காலம் நிற்றல் ; to be long standing, as a chronic disease.

   2. அகைவ ரத்ல்; to become old, advanced in years.

     [நாள் + ெசல் -.]
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நாட்ெசல

நாடெ்சல  nāṭcelavu, ெப. (n.)

   1. நாள் க ைவ; passage of time.

   2. அன்றாடஞ் ெசலவா ம் பணசெ்சல ; daily expenses.

   3. நாடெ்சல ற்காக நாள்ேதா ம் மக க்ேகா மக க்ேகா ெகா க் ம் ெசல ற்கான கா ; pocket 
money.

ம வ, ைகசெ்சல .

     [நாள் + ெசல .]

வாழ்நாளில் ஒவ்ெவா  நா ம், க த ம் நாடெ்சலேவ யா ம்.   ெசல ற் ம், இன் யைமயாத 
ேதைவகட் ம் தல்வரக்் த்த ம் ைகப்பண ம் காலப் ேபாக் ல் நாடெ்சல  என்  ெபயர ்ெபற்ற .

நாட்ெசன்ற யா
'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

நாட்ெசன்ற யா

நாடெ்சன்ற யா 2 nāṭceṉṟaviyāti, ெப. (n.)

   கால்வ  (பரம்பைர); ேநாய்; heredtary disease.

     [நாள் + ெசன்ற +skt  யா ]

நாட்ேசா

 
 நாட்ேசா  nāṭcōṟu, ெப. (n.)

   காைலஉண ; morning meal.

நாட்டக்ேறாட்

 
 நாட்டக்ேறாட்  nāṭṭakṟōṭṭu, ெப. (n.)

நாட்  அக்ேராட்  பாரக்்க;see nãt!u-akröttu.

     [நா  + அக்ேறாட் .]

இந்தக் ெகாடை்ட ந் , ஆற்றைலத் த ம் எண்ெணய் எ ப்பர.் இந்த எண்ெணய் மல ளக் யாகப் 
பயன்ப ம். இதன் ண்ணாக்  வய க்  உரமாகப்பயன்ப ம்.

நாட்டகத்

 
 நாட்டகத்  nāṭṭagatti, ெப. (n.)

   அகத் வைக; west Indian Sesbane.

நாட்டங்கால்
நாட்டங்கால் nāṭṭaṅgāl, ெப. (n.)

நாடக்ால் நாடக்ால்1 பாரக்்க;see nāt-kāl'.
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நாட்டம்கார்

 
 நாட்டம்கார ்nāṭṭamkār, ெப. (n.)

   ஒ  நிலத்ைத ேவளாண்ைம ெசய்தற் ரிய நிைலயான உரிைம ைடேயான்;ம வ, 
நில டைமக்காரன்.

     [நாட்டம் + காரர ்→ கார]்

நாட்டம்பலம்

நாட்டம்பலம் nāṭṭambalam, ெப. (n.)

   1. ஊரைவ: 

 village council.

   2. நாட் த்தைலவன்; headman of a village.

     [நாட்  → நா +அம்பலம்.]

ஊரைவையக் ட் ந்தைலவ க் ம், !

ஊரார ் ம் மன்றத் ற் ம். அம்பலம் ெபா வா  நின்ற .  ற் ைர ஆ ந்த  ெபற்றவன்.)

நாட்டம்பாட்டம்

நாட்டம்பாட்டம்1 nāṭṭambāṭṭam, ெப. (n.)

   ெசங்கல்ைலக் க் ம் ெந க் மாக ைவத் க் கட் ைக (இ.வ.);; english bond in which bricks are placed in 
alternate courses of headers and stretchers.

     [நாட்டம் + பாட்டம்.]

ெந  → ந  → நாட்டம் = ெந க்காக.

ப  =  ைட க்காக

 நாட்டம்பாட்டம்2 nāṭṭambāṭṭam, ெப. (n.)

    ப்பத் ற்ேகற்ற பாடைலப் பா ைக; the music played according to listner's Joice.

     [நா  → நாட்டம் +பா  → பாட்டம்.]

நாட்டத் ற் த் த ந்த பாடல்.

நாட்ட

 
 நாட்ட  nāṭṭamili, ெப. (n.)

டன்;(சா. அக,);

 blind man.

நாட்டம் = பாரை்வ

     [நாட்டம் +இ .]

நாட்டைம

நாட்டைம  nāṭṭamaidi, ெப. (n.)

   1. நா  ழப்ப ன் க் ம் நிைல ( ன்);; settled state of a country.

   2. ெசல்வம் ,  ைள ள் பல்வளம், ெசங்ேகால்,  ம் ன்ைம,  ணி ன்ைமெயன நாடை்ட வளம் 
ப த் ம். அ வைகப் ெபா ள்கள் ( ங்);.

 things that promote the tranquillity of a state, six in numbers viz.: selvam vilaiyul. palvalam señkõl, kurumbiņmai, pini-y-iņmai

   3. ஊரில் ேநா ன்ைம (சா. அக,);; state free from epidemiCS.

     [நா  + அைம .]
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நாட்டவத்தனம்

 
 நாட்டவத்தனம் nāṭṭavattaṉam, ெப. (n.)

நாட் சச்ந்தம் (யாழ்ப்,); பாரக்்க ;see natu-C. Carndam.

     [நாட்டவன்+தனம்.]

நாட்டவைர

 
 நாட்டவைர nāṭṭavarai, ெப (n.)

   அவைரவைக.;(சா.அக,);; country beans.

     [நா  + அவைர.]

ைமஅவைரக்  மா பட்ட  (சா.அக);.

நாட்டவன்

நாட்டவன் nāṭṭavaṉ, ெப. (n.)

   1.  ைணப் றப் ரிைமயாளர;் native.

   2. நாட் ப் றத்தான் ( ன்.);; rustic.

     [நா  → நாட்  + அவன் → நாட்டவன்.]

நாட்டா

 நாட்டா nāṭṭā, ெப. (n.)

    ற் ரில் உள்ள ஆ னத்ைதச ்சாரந்்த ; country cow.

ம வ. ஊரா.

     [நா +ஆ.]

காட்டா ற்  மா பட்ட . மாந்த டன் எளி ல் பழ ம் தன்ைமத் .

நாட்டாசாரம்

 
 நாட்டாசாரம் nāṭṭācāram, ெப. (n.)

   நாட் நடப்  அல்ல  வழக்கம்; customs and manners of a Country.

ம வ, உலகநடப் .

     [நா +skt. ஆசாரம்.]

நாட்டாண்ைம

நாட்டாண்ைம nāṭṭāṇmai, ெப. (n.)

   1. ஊர  காரம்; office of village headman, sovereignty, over- lordship of a country.

     "நாட்டாரக்ள் யாவ மந் நாட்டாண்ைம ேவண் " அ டய்ா, VI, அ பவ.80).

   2. ஆ ைம (நி வாக); ஆற்றல்; business capacity.

ம, நாட்டாண்ம.

     [நா +ஆண்ைம → நாட்டாண்ைம.]

இச ்ெசால்,  ரி ப் ணரச்் ல் எ த்  ேதான் ந் தன்ைமக்  எ த் க்காட் ,

நாட்டாண்ைமக்கா
ரன்

நாட்டாண்ைமக்காரன் nāṭṭāṇmaikkāraṉ, ெப. (n.)

   1. நா , இனம் த யவற் ன் தைலைமக்காரன்; headman of village, of a tribe, etc., as the leading man in a 
nãdu.

   2.  ல இனத்தவ க் ரிய பரம்பைரத் தைலவன் (இ.வ.);; hereditary overlord of a tribe.

     [நாட்டாண்ைம + காரன்.]

     'காரன்' உைடைம த்  வந்த ெபயர் .
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நாட்டாண்ைமக்கா
ரி

நாட்டாண்ைமக்காரி nāṭṭāṇmaikkāri, ெப. (n.)

   1. நாட்டாண்ைமக்காரன் மைன  ( ன்.);; wife of a village headman.

   2.  ணிகர ள்ளவள்; bold, forward woman.

   3. பணி ைனத் றம்பட நி வ க் ம் ெபண்; a woman having a good business Capacity.

     [நாட்டாண்ைம + காரி]

உைடைம த்த ெபண்பால .

நாட்டாமணக்

 
 நாட்டாமணக்  nāṭṭāmaṇakku, ெப. (n.)

ஆமணக் வைக ெளான்  (சா.அக.);

 castor oil plant.

     [நா +ஆமணக் ]

கட்டாமணக் ற்  ேவ பட்டெதன்

சா.அக.  ம்.

நாட்டாைம

நாட்டாைம1 nāṭṭāmai, ெப. (n.)

நாட்டாண்ைம ( ன்.); பாரக்்க;see nāffānmal.

     [நாட் +ஆண்ைம.]

நாட்டாண்ைம என் ம் ெசால், இக் காலத்ேத நாட்டாைம என்  வழக் ள்ள .

 நாட்டாைம2 nāṭṭāmai, ெப. (n.)

    ளத் ல் வா ம் ஆைம; trutle living in a pond.

     [நா  + ஆைம.]

இவ்வைக ஆைம கடலாைம னின்  ேவ பட்ட .  ளத்  ன்ேபாலக் ழம் ற் ச ் ைவ க்க .

நாட்டார்

நாட்டார ்nāṭṭār, ெப. (n.)

   1. ேதசத்தார;் people of a country peoples.

     "நாட்டார ்நைகெசய்ய நாம் ேமைல ெடய்த" ( வாச.8.6);.

   2. நாட்  மக்கள் (sl.li,514);; assembly of country people.

   3. நாட்டாண்ைமக்காரர;் chief men.

   4. கள்ளர,் ெசம்படவர ் த ய இனத்தவரின் பட்டப்ெபயர;் title of certain castes as kallar, Šembaçavar.

   5. ெதன்னாரக்்கா  மாவட்டத் ந்த ஒ  ேவளாண்வ ப்பார ்(G.S.A.D.I.323);; an ancient divison Of 
Cultivators in South Arcott district.

ம. நாட்டார.்

     [நா  → நாட்டான் → நாட்டார.்]

நாட்டார்வழக்காற்
யல்

 
 நாட்டாரவ்ழக்காற் யல் nāṭṭārvaḻkkāṟṟiyal, ெப. (n.)

    ற் ரப்் றத்  மக்களின் வழக்கா கைள ஆரா ம் ைற; study of folklore.

     [நா  → நாட்டார ்+ வழக்கா +இயல்.]

கல்லாதவர ்நா ல் வழங் ம் நல்ல த ழ்செ்சாற்கைள ஆரா ம் ைற.
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நாட்டார்வழக்கா

 
 நாட்டாரவ்ழக்கா  nāṭṭārvaḻkkāṟu, ெப. (n.)

   ஊரகத்தாரத்ம் உள்ளத்ேத எ தப்படா  நிைலநிற் ம் நிகழ் க ம், பழக்க வழக்கங்க ம்; folklore.

     [நாட்டார ்+ வழக்கா .]

ற் ரவ்ாழ் மாந்தரத்ம் மனத்தகத்ேத க க்ெகாண்ட தாலாட் ப்பாடல்,  கைத, ஒப்பாரி, 
பழெமா கள் தலானவற் ல் ெவளிப்ப ம் வாழ் யற்  அல்ல  வழக்கா .

நாட்டாரஞ்

 
 நாட்டாரஞ்  nāṭṭārañji, ெப. (n.)

   நாட் க் ச்  (சா.அக.);; country orange.

     [நா  +ஆரஞ் .]

காட் க் ச் க்  மா பட்டெதன்  சா.அ.க.  ம்.

நாட்டாவாைர

நாட்டாவாைர nāṭṭāvārai, ெப. (n.)

   1. ஆவாைர வைக; tanner's senna.

   2. ேபயாவாைர; wild Cassia.

நாட்டாள்

 
 நாட்டாள் nāṭṭāḷ, ெப. (n.)

    ேவைல ெசய்ேவான்; labourer.

     'நாட்டா க்  ஒ  நீட்டாேளா' (பழ.);.

நா  =  ற் ாரப்் றம்,

ற் ரப்் றத்ேத நாள்ேதா ம்  ேவைல ெசய்  ைழப்பவன்.

நாட்டான்

நாட்டான் nāṭṭāṉ, ெப. (n.)

   1. ேதசத்தான்; inhabitant of a country.

     "ெதன்பாண்   நாட்டாேன" ( வாச.190);.

   2. நாட் ப் றத ்தான்; countryman, rustic.

   3. ேவளாண்ைமைய ேமற்பாரக்் ம் அ வலர;் a revenue officer under native administration whose duty it was to 
superintend cultivation.

   4. நாட்டாண்ைமக்காரன் பாரக்்க: See năţānmas-k-kāran.

     [நா  + அன் → நாடன் → நாட்டான்.]

நாட் கம்

 
 நாட் கம் nāṭṭigam, ெப. (n.)

   ெவண் த் ச ்ேசாளம்; white guinea wheat - zesmays [சா.அக.]

நாட் ஞ்

 
 நாட் ஞ்  nāṭṭiñji, ெப. (n.)

   த த்த ரட் ஞ் ; wildginger.

     [நா  + இஞ் .]

காட் இஞ் க்  மா பட்ட ணத் ைன உைடயெதன்  சாஅக ம்.
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நாட் டர்

நாட் டர ்nāḍḍiḍar, ெப. (n.)

நாட் க் ற்றம் [ .ெவ.9.17] பாரக்்க;see nåttu-k-kurram.

     [நா  + இடர.்]

நாட் யக்காரன்

நாட் யக்காரன் nāṭṭiyakkāraṉ, ெப. (n.)

   1.  த்தன்; dancer.

   2. ஆரவாரம்,  ண் ெப ைம; foppish, ostentatious man.

     [நள் → ந   →ந  → நாட்  +இயம் + காரன்.]

உள்ளத் ல் எ ம் உணர் கைள ம், க த் க்கைள ம், உட ப் கள் வா லாக 108 
உடற்கரணங்கைள,  றர ்அ ம் வண்ணம் றம்பட நாட் ஆ பவன், நாட் யக்காரன்.

நாட் யக்காரி

நாட் யக்காரி nāṭṭiyakkāri, ெப. (n.)

   1. நாட் யம் ஆ பவள்; dancing girl.

நாட் யக்காரி ன் ஆட்டம் இன் ம் ெநஞ் ல் நிற் ற . (உ.வ.);

   2.  ண் ெப ைம ேப பவள்; foppish, ostentatious woman.

     [ந  → நட்  → நாட் +இயம்+காரி.]

ற்காலத்ேத அக ணர் கைளத் றல்பட நாட் , 108 உடற்கரணங்கைள, ைக கால், கண்வாய் 
த ய உ ப் களின் ெதா ல்கேளா  ெவளிப்ப த்  ஆ பவள் நாட் யக்காரி.

ண் ணர் கைள ம் நன் ைற ல்,  றரஅ் ம் பாங் ல் றரஉ்ள்ளத்ேத நிைல நி த் ப் 
ப மா  நாட் , நாட் யம் ஆ பவள் நாட் யக்காரி.

நாட் யத்தான்

 
 நாட் யத்தான் nāṭṭiyattāṉ, ெப. (n.)

   ஆடவல்லான்; lord šivan.

     [நாட் யம் + ஆன்.]

எல்ேலாைர ம் ெசயற்ப த் ம் வன் நிைனப்பவர ்மனம் ேகா லாகக் ெகாண்  அைனவைர ம் 
ஆட் க் ம் (ெசயற்ப த் ம்); ெசம்ேமனிக்கட ள்.

நாட் யத்தான்

 
 நாட் யத்தான்  nāḍḍiyattāṉkuḍi, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள பாடல்ெபற்ற ஊர;் a canonized place in Tañjore Dt.

     [நாட் யத்தான் +  .]

நா க்கரசர ்நம் யா ரர ்இ வரா ம் பாடல்ெபற்ற ஊர.்
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நாட் யநன் ல்

நாட் யநன் ல் nāṭṭiyanaṉṉūl, ெப. (n.)

   த ழ்த் ர ட யல் இைசக்களஞ் யம்; a treatise on dance.

     "ேவத் யல் ெபா யல் என் றத் ல் நாட் ய நன் ல் நன் கைடப் த் " ( லப்.39:48);.

     [நள் → ந  → ந  → நட்  நாட்  + இயம் → நாட் யம் +.நன் ல்.]

இலக் யம் இயற் ங்கால், ெசய் ள் வழக் ம், மக்கள் ேபச் வழக் ம் த ச ்ெசய்வ  ேபான் , 
ேவந்த க்  அரண்மைனக் கண் ம், ெபா மக்க க் க் ேகா ல் ழாக்கண் ம், 
நடத் தற் ரிய நாட் ய

உத் கைள நன்  உைரப்ப , நாட் ய நன் ல் என்ற க.

   பண் , நம் ன்ேனார ்நிகழ்த் ய நாட் யம் த்தெசால்;ெதால்காப் யர ்காலத்ேத, ' த் ' என்  
க்கப்பட்ட . ேதவேநயர ் ங்கால்,

     "நட்டம் என்ப னின் ம் ரா த வ வமான நட்ட றக் ம்" இப் ரா தத் னின்ேற 'நாடய்" 
என் ம் ெசாற் றக் ம்" என் றார.் ெமா யலார,் த ழகத் ல், உள்ள வட லத்தார ்ேப ய 
ெமா ேய,  ரா தம் என்பர.் உள்ளத் ணர் கைளத் றம்பட நிைலநாட் தேல நட்டம் ஆ ம். இந் 
நட்டத் னின்  ேதான் யேத நாட் யம்: இந் நாட் யம் த் ச ் லப்ப காரத் ல் க்கப்ப ம் 

ேல, நாட் யநன் ல் ஆ ம். நாட் யம் த்த பல்வைக ல்கள் பாங் டன் பண்ைடக்காலத்ேத 
ளிரந்்தைத அ யாரக்்  நல்லாரின் உைரப்பா ர ைரயால் அ ந்  ெகாள் ேறாம். காலப்ேபாக் ல் 

அைனத் த் த ழ் நாட் ய ல்க ம் அ க்கப்பட்டன என் . ஆய்வாளர ்க ன்றனர.்

நாட் யநாடகம்

 
 நாட் யநாடகம் nāṭṭiyanāṭagam, ெப. (n.)

   இயல், இைச, ந ப்  நடனம் ஆ ய நான் ம், உரிய ைற ல், உரியஇடத் ற் ேசரத்்  
நிகழ்த்தப்ெப ம் கைல; dance-drama.

     [நாட் யம்+நாடகம்.]

லப்ப காரம், ெபரிய ராணம், கம்பராமாயணம் ேபான்ற காப் யங்களில் உள்ள நிகழ் கைள, 
நாட் யம் பாரப்்பவரத்ம் ெநஞ் ல் நிைலநாட் ம் நாடகேம. நாட் ய நாடகம். இன் ம், இ ேபான்ற 
நாட் ய நிகழ் கள் ெசன்ைன இராணி ெமய்யம்ைம கைலயரங் ம், இராசா அண்ணாமைல 
கைலயரங் ம், நிகழ்வ  கண் . பாேவந்தரின் ரத்தாய், பார யாரின் பாஞ்சா சபதம் ேபான்ற 
நாட் ய நாடகங்க ம், காண்ேபாரத்ம் ெநஞ் ல் ப ம் வண்ணம் ந க்கப்ெப ன்றன.

நாட் ய ரியன்

நாட் ய ரியன் nāṭṭiyabiriyaṉ, ெப. (n.)

   1. shLsorshifluor; one fond of acting on the stage or dancing.

   2. Aflouslsitor [offsör.] பாரக்்க: see siva-pira]

   3. நாட் யக்காரன் umfish;see nāțiya-k-kāraṇ

   4. =Gģig (5Lm);; intention, idea.

     [ந -நட் -நாட் +இயம்+sk  ரியன்.]

இைறவன், அைனத்  ஆதனிடத் ம் ஆராக்காதல் ெகாண் ,  நடம் ரிபவன். மாந்தர ்உய்  
ெப தற் ெபா ட்  ஆதன்  நடன ட் , நல்வ ப்ப த் தைலேய ப்பமாகக் ெகாண் ள்ளவன் 

வ ரான் என்ப  ைசவக்ெகாண் பா ம்.
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நாட் யம்

நாட் யம் nāṭṭiyam, ெப. (n.)

   1. g, ĝ,g; dancing acting.

     "நாட் ய நன் ல் ( லப்.3:158);.

   2. ைக த யவற்றாற் காட் ங் ப் :

 hnt, signal.

நள்-நளி-ந -ந -நட் -நாட்  நாட்  +இயம்.

     [ஒ.ேநா.] வள்- வ  - வட் . 'இயம்" = ெசால்லாக்க ஈ .

பண்ணியம்: இன்னியம் த யம் பாட் யம் பா யம்: ஒ யம் வாழ் யம்.

நாட் யம் என்ப  யெதன்ெசால்.

   நள் - நளி - நளிதல் = ெபா ந் தல், ஒத்தல்;ஒத் செ்சய்தல் என் ம் ெபா ண்ைம ல், 
இலக் யங்களில் வழக் ன் ள்ள . 'நள்" எ ம் ெபா ந் தற்க த்  ேவரினின்  ைளத்த 
ெசால்ேல நாட் யம். நளி- ந  என்  ரி ம். (ஒ.ேநா. களி  - க . ள - ட ரி

     "ந " என் ம் ெசால்ேல நட் , நட் வம், நட்டம் தலான நாட் யப் ெபா ண்ைமைய ளக் ம் 
ெசாற்க க்  லசெ்சால்லா ம்.

உள்ளத் ம் உணர் கைள உட ப் களின் வா லாகக் காண்பவரத்ம் ெநஞ் ல் க ட்பம் 
ெச ந்த அ நயங்க டன் நிைலநாட்  ஆ வ  நாட் யமா ம்.

எ ல் ட்பஅைச கைளத் தன்னகத்ேத ெகாண்ட நாட் யம் பற் , நாட் யக்கைல வல் நர.் 
ன்வ மா  ேப வர,்

     "ெநஞ் ேல ெறடெ்ட ம் ெப ைம க்கஉணர் கைள ம், அடக்க யலாத அவலங்கைள ம், 
ஈ ல்லா எண்ணக் யல்கைள ம்,  கவைம  ைகயைம  லம், காண்பவரத்ம், க த் ம் 

நாட் வ

நாட் வ  nāṭṭiruvamudu, ெப. (n.)

   இைறவ க் ப் பைடக் ம் வ ; daily midday meals offered to god and goddess in temples.

     "நாட் வ க் ம் உசச்ம் ேபாைதக் ம்" (Sili229);.

     [நாள்+ வ .]

நாள்ேதா ம் இைறவ க் ப் பைடக் ம் பகல்ேநரத்  உண .

நாட் லந்ைத

 
 நாட் லந்ைத nāṭṭilandai, ெப. (n.)

    ட் த் தன்ைம ள்ள இலந்ைத; indian plum.

     [நா  + இலந்ைத.]

நாட் ல ர்

நாட் ல ர்  nāṭṭilamirtu, ெப. (n.)

நா ப  ர யம் [ வக.210.உைர] பாரக்்க;see nadupadu-tiraviyam.

     [நா  +இல் + அ ர் .]

நாட் ல

 
 நாட் ல  nāṭṭilavu, ெப. (n.)

   இலவமர வைக ெளான்  (சா. அக.);; a kind of silk-cotton.

     [நா  + இல .]
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நாட் ப்ைப

 
 நாட் ப்ைப nāṭṭiluppai, ெப. (n.)

இ ப்ைப மரவைக (சா.அக.);,

 mahwa of South India.

     [நா  + இ ப்ைப.]

காட் ப்ைபக்  மா பட்ட ண ள்ள .

நாட் ள்ளி

 
 நாட் ள்ளி nāṭṭīruḷḷi, ெப. (n.)

நாட் ெவங்காயம் (சா.அக.);

 country onlon.

     [நா  + ஈ ள்ளி.]

நாட் -தல்

நாட் -தல் nāṭṭudal,    5.ெச. ன்றா. , (v.t.)

   1. ந தல்; to set up, fix, plant, place in the ground, as a pole, to erect to insert.

     "கற்பக, நாட் " ( வாச.9:3);.

   2. நிைலநி த் தல்

 to establish, as laws, customs, rules, fame, reputation, to lay down as a theory, an opinion.

     "  லப்ப கார ெமன் ம் ெபயரா னாட் ம் யாேமார ்பாட் ைடசெ்சய் ள்" ( லப்.ப .60);. த ேழ 
ஞால தன்ெமா  என்  நாட் தல் பணி ல் தம வானாைளச ்ெசல ட்டவர ்ெமா  ஞா  (இ.வ.);.

   3. வாழைவத்தல்; to establish one in life.

     'அவைன நன்னிைல ல் நாட் னான் (இ.வ.);.

   4. பைடத்தல்; to create.

     "மண்ணாட் நர ்காக் நர ் ட் நா வந்த ேபா ம்" (கம்பராநகரநீ்.122);.

   5. எ தல்;(ஈ .4:52,);

 to write, inscribe, as placing a style upon a palm leaf.

க.ெத. நா  ம, நாட் க.

     [ந  → நட்  → நாட் -.]

நாட்

நாட் 2 nāṭṭu, ெப. (n.)

   1. நிைல; position, posture.

     "ஒ நாட ்டர ணங்க" ( வக.2582);.

   2. ஊ க் ரிய  .(சா.அக,);; relating or referring to country.

க.ெத. நா  ம, நாட் க.

     [நட்  → நாட் .]

 நாட் 3 nāṭṭu, ெப. (n.)

    வெர ப் ம்ேபா  க்ேக ைவக் ங் கல் (இ.வ.);; the Cross brick, in a layer of bricks.

     [நட்  → நாட் .]
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நாட் அக்ேராட்

 
 நாட் அக்ேராட்  nāṭṭuakrōṭṭu, ெப. (n.)

   ஆமணக்  எண்ெணைய டச் றந்த ம த் வக் ண ள்ள எண்ெணையத்த ம் மரம்; country akróttu 
nut is extracted a large proportion of fixed medicinal oil, which is pronounced to be superior to castoroll.

     [நா  + அக்ேராட் .]

    றப்பான ம ந் க் ண ள்ள அக்ேராட்  எண்ெணய்,  மட்டல், வ ற் வ  தலானவற்ைறப் 
ேபாக் ம்;உடம் ன்  ெவம்ைமைய அகற் க் ளிரை்ம ட் ந்தன்ைமத்  என் , சா.அ.க.  ம.

நாட்  அ ம ரம்

 
 நாட்  அ ம ரம் nāṭṭuadimaduram, ெப. (n.)

அ ம ரவைக  ெளான்

 country liquorice.

ம வ,  ன் ேவர.்

     [நா  + அ ம ரம்.]

ந மணங்கம ம் ன் ேவர ்இவ்வைகையச ்சாரந்்த  என்  சா.அக.  ம்.

நாட்  அ டயம்

 
 நாட்  அ டயம் nāḍḍuadiviḍayam, ெப. (n.)

ைகவைக ெளான் (சா.அக);.

 a kind of herbal medicine.

நாட் அ க் ராக்
ழங்

 
 நாட் அ க் ராக் ழங்  nāṭṭuamukkirākkiḻṅgu, ெப. (n.)

   கட் கைளக் கைரக் ந் தன்ைம ள்ள அ க் ராக் ழங் ; the root of Indian winter cherry used as an 
absorbency of abscess.

     [நா  + அ க் ரா +  ழங் ]

நாட் இரேவல் ன்
னி

 
 நாட் இரேவல் ன்னி nāṭṭuiravēlciṉṉi, ெப. (n.)

நாட் மஞ்சட் னக் ழங்  பாரக்்க: see nåttu-marijat-cina-k-kiangu.

நாட் ஈசை்ச

 
 நாட் ஈசை்ச nāṭṭuīccai, ெப. (n.)

   ஈசச்மரவைக ; Common date.

     [நா  + ஈசை்ச.]

நாட் ஊமத்ைத

 
 நாட் ஊமத்ைத nāṭṭuūmattai, ெப. (n.)

   ஊமத்ைத (சா.அக.);; Indian datura.

     [நா  + ஊமத்ைத]
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நாட் எரிவண்

 
 நாட் எரிவண்  nāṭṭuerivaṇṭu, ெப. (n.)

   எரிவண்  வைக; telimifly.

   நாட் க்கஞ்சா கஞ்சா வைக ெளான் (சா.அக);; indian hemp.

 |நா  கஞ்சா )

ற் ரப்் றத்ேத மைற டத் ல் ப ரா ம் கஞ்சா.

நாட் க்கட்ைட

நாட் க்கடை்ட1 nāṭṭukkaṭṭai, ெப. (n.)

நாட்டான்;2, பாரக்்க;see naffän 2.

 நாட் க்கடை்ட1 nāṭṭukkaṭṭai, ெப. (n.)

   உைழத்  உரேம ய கட் டல் வாய்க்கப்ெபற்ற ற் ைரச ்சாரந்்த ஆண் அல்ல  ெபண்; sturdy man of 
the countryside, buxom country girl.

     [நா  + கடை்ட]

ற் ரம்ாந்தர,் இயல்பாகேவ வனப்ெபய்  இ ப் ம், அன்றாடப்பணிகைள, வஞ்சைனயற்ற 
உள்ளத் டன் ெசய்வ னால், வாய்த்த, உடல் அழ ைனக் த்த ெசால்லா ம். 
க னப்பணி ைன ம்,  டமனத் டன் ெசய்வதால் ஏற்ப ம் கட் டல் வனப்ைபக் த்த 
ெசால்லா ம்.

நாட் க்கடைல

 
 நாட் க்கடைல nāḍḍukkaḍalai, ெப. (n.)

   ப மனான கடைல; big size bengal gram.

ம வ, ெகாண்ைடக்கடைல.

     [நா  + கடைல.]

நாட் க்க க்கன்

 
 நாட் க்க க்கன் nāḍḍukkaḍukkaṉ, ெப. (n.)

இலங்ைக ல் வடபா ள்ள ஊரக்ளில் வாழ் ேவாரணி ங் க க்கன்வ ைக (யாழ்ப்);,

 ear-rings worn in the rural districts north of Ceylon.

     [நா  + க க்கன்.]

ெபா வாக ஆடவர ்அணி ங் காதணி.

நாட் க்க க்காய்

 
 நாட் க்க க்காய் nāḍḍukkaḍukkāy, ெப. (n.)

   க க்காய் வைக;(சா.அக.);; indian gall nut.

     [நா  + க க்காய்.]

நாட் க்க

 
 நாட் க்க  nāḍḍuggaḍugu, ெப. (n.)

    ட் க்க ; black mustard.

     [நா  + க  ]

 ப மனான க ,
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நாட் க்க ேராக
னி

 
 நாட் க்க ேராகனி nāḍḍuggaḍugurōgaṉi, ெப. (n.)

க ப் க்க  ேராகனி:

 black hellebore.

     [நா  + க ேராகணி.]

நாட் க்கணக்கன்

 
 நாட் க்கணக்கன் nāṭṭukkaṇakkaṉ,    ஊரக்்கணக்கன்  ; village accountant.

     [நா  + கணக்கன்.]

நாட் க்கத்தரி

 
 நாட் க்கத்தரி nāṭṭukkattari, ெப. (n.)

   கத்தரிவைக; a kind of bringal.

     [நா  + கத்தரி.]

நாட் க்கத

நாட் க்கத  nāṭṭukkadali, ெப. (n.)

   வாைழ வைக (பதாரத்்த.391);; a kind of plantain.

ம வ. நாட் ெமாந்தன், நாட் வாைழ.

     [நா  + கத .]

நாட் க்கந்தம்

 
 நாட் க்கந்தம் nāṭṭukkandam, ெப. (n.)

   ேபரா ட்   (சா.அக.);; fragrant pavonia.

     [நா  + கந்தம்.]

கந்தம்=ந மணம்,

நாட் க்க

 
 நாட் க்க  nāṭṭuggamugu, ெப. (n.)

   க  வைக ெளான் ; a kind of areca nut palm.

     [நா  + க .]

நாட் க்கர்ச்

நாட் க்கரச்்  nāṭṭukkarccu, ெப. (n.)

   ஊரப்் ெபா செ்சல ; charges for the administration of the village.

   2. தஞ்ைசப்ப  நவா  ைரத்தனத் ல் க்கப்பட்ட தனிவரி;(பதாரத்்த.391);; extra cess imposed in 
Tañjavure under the Nawab government.

நாட் க்கர்ணம்

நாட் க்கரண்ம் nāṭṭukkarṇam, ெப. (n.)

   1. நாட் க்கணக்கன் பாரக்்க;see nalய-kkamakkan.

   2. ஊரக்் கணக் ப் ெபாத்தகம்; the register kept by the village accountant.

நாட் க்க

நாட் க்க  nāṭṭukkaru, ெப. (n.)

   1. ஐங்காயெம  (சா.அக.);; a medicine prepared from the foetus.

   2, வழைல ன் ெபயர;் salt found on the Soil of fullers earth.

     [நா  + க .]
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நாட் க்க ைண

 
 நாட் க்க ைண nāṭṭukkaruṇai, ெப. (n.)

   க ைணக் ழங்  வைக ெளான் ; a kind of elephant foot yam.

ம வ. காராக்க ைண.

     [நா  + க ைண.]

காட் க்க ைணக் ணத் ற்  மா பட்ட .

நாட் க்க வா

 
 நாட் க்க வா nāṭṭukkaruvā, ெப. (n.)

   க வாப்படை்ட; country cinnamum.

     [நா  + க வா.]

நாட் க்க வாைழ

 
 நாட் க்க வாைழ nāṭṭukkaruvāḻai, ெப. (n.)

   வாைழ வைக ெளான் ; a kind of plantain.

     [நா  + க வாைழ.]

நாட் க்க ேவல்

 
 நாட் க்க ேவல் nāṭṭukkaruvēl, ெப. (n.)

   க ேவல்மர வைக (சா.அக.);; a kind of black babool.

ம வ, படரக் ேவல்.

     [நா  + க ேவல்.]

ற் ரப்் றத்ேத கண்மாய்களி ம், கா களி ம் படரந்்  காணப்ப ம். இம் மரத் ன் காய்க ம், 
இைலக் ெகா ந் ம், ெவள்ளா களின் ப்பமான உணவா ம்.

நாட் க்கல்

நாட் க்கல் nāṭṭukkal, ெப. (n.)

ெகாங்  ேவளாளரின் மண நாளில் அரசற் ப் ப யாக ைவத்  மணமகன் வணங்கற்  நாட் ஞ் 
ைல;(ETiii.420);

 stone set up on a marriage occassion among konguvělălar to represent the king, which the boy bridegroom worships.

     [நாட்  + கல்.]

நாட் க்கல்நார்

 
 நாட் க்கல்நார ்nāṭṭukkalnār, ெப. (n.)

   கல்நார ்வைக (சா.அக.);; a fibrous mineral substance.

     [நா  + கல்நார]்

நாட் க்கலக்கல்

 
 நாட் க்கலக்கல் nāṭṭukkalakkal, ெப. (n.)

நாட் சச்ரக்  பாரக்்க;see natu-c-carakku.
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நாட் க்கலப்ைப

 
 நாட் க்கலப்ைப nāṭṭukkalappai, ெப. (n.)

   மரக்கலப்ைப; wooden plough.

ம வ. கா கலப்ைப.

     [நா  + கலப்ைப.]

தரி  உழ ற் ம், ெதாளி ழ ற் ம் தன் ைற உ வதற் ப் பயன்ப ம் கலப்ைப. இக் கலப்ைப 
தன் தல் நிலத்ைத உ ம்ெபா , அஃதாவ  ேமட் ப்ப ையச ்சமப்ப த் ம்ேபா , 
ற் ரப்் றத்ேத இன் ம், பயன்ப த்தப்ப ற .

நாட் க்க ண்டன்

நாட் க்க ண்டன் nāṭṭukkavuṇṭaṉ, ெப. (n.)

   ெகாங்  ேவளாள ள் ெபரியதனக் காரன் (E.T. iii.418);; head of nadu, among kongu vēlāļar.

     [நா  + க ண்டன்.]

நாட் க்கற் ரஇ
ைல

 
 நாட் க்கற் ரஇைல nāṭṭukkaṟpūrailai, ெப. (n.)

   க ப் ரஇைல; Comphor leaf.

     [நா  + க ப் ரம் → கற் ரம் + இைல.]

நாட் க்கற் ரவல்

 
 நாட் க்கற் ரவல்  nāṭṭukkaṟpūravalli, ெப. (n.)

   நாட் ப் றத்ேத ப ரா ம் க ப் ரவல்  ம ந் ப் ; a kind of medicinal country lavender.

     [நா  + க ப் ரவல்  →  கற் ரவல் .]

நாட் க்கற்றாைழ

 
 நாட் க்கற்றாைழ nāṭṭukkaṟṟāḻai, ெப. (n.)

   கற்றாைழ வைக ெளான் ; a kind of indian aloe.

ம வ.  மரி, ேசாற் க்கற்றாைழ.

     [நா  + கற்றாைழ,]

நாட் க்க ேவப்
ைல

 
 நாட் க்க ேவப் ைல nāṭṭukkaṟivēppilai, ெப. (n.)

   சைமய க்  ந மணஞ்ேசரக்் ம் க ேவப் ைல; curry leaf tree.

     [நா  + க ேவப் ைல.]

நாட் க்காணிக்
ைக

நாட் க்காணிக்ைக nāṭṭukkāṇikkai, ெப. (n.)

பைழய வரிவைக;(S.I.Ivi.2);

 an ancient tax.

     [நா  + காணிக்ைக.]

நாட் க்கா ண்ட
ன்

நாட் க்கா ண்டன் nāṭṭukkāmiṇṭaṉ, ெப. (n.)

    ற் ரத்் தைலவரக்ளின் பட்டப்ெபயரக்  ெளான்  (M.E.R.229 of 1927–8);; a title of village chieftains.

     [நா  + கா ண்டன்.]
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நாட் க்காவல்

நாட் க்காவல் nāṭṭukkāval, ெப. (n.)

   1. நா காக் ம் ெதா ல் ; office of watchman of a nãdu.

   2. வரிவைக  ெளான் ; a kind of tax.

     [நா  + காவல்.]

நாடை்டக் காவல் ரி ம் காவலரக்்காக ஊரைவயார ்ெபற்  வந்த வரிவைக.

நாட் க் சச்

 
 நாட் க் சச்  nāḍḍukkiccaḍi, ெப. (n.)

   உள் ரக்் ச் ; indian country paddy.

     [நா  + சச் ]

ெவளி ரக்் சச் ெநல் னின்  ேவ பட்ட .

நாட் க் ச்

 
 நாட் க் ச்  nāṭṭukkiccili, ெப. (n.)

   நாட் ப் றத்ேத ைள ம் உள் ரக்் ச் ; indian country orange.

     [நா + ச் .]

நாட் க் ச் க்
ழங்

 
 நாட் க் ச் க் ழங்  nāṭṭukkiccilikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   க ப் ரக் ச் க் ழங் ; orange root.

     [நா  +  ச்  +  ழங் .]

னக் ச் க் ழங் னின்  ேதாற்றத் ம் ைவ ம் மா பட்ட ெதன் , சா.அக ம்.

நாட் க் ைவ

 
 நாட் க் ைவ nāṭṭukkiḷuvai, ெப. (n.)

    ைவ மரவைக; indian balsam tree.

     [நா  +  ைவ.]

நாட் க் ழாெநல்

 
 நாட் க் ழாெநல்  nāṭṭukāḻānelli, ெப. (n.)

    ழக்காய்ெநல்  ம ந் ப்  (சா.அக.);; feather foil.

     [நா  ழக்காய்ெநல்  →   ழாெநல் .]

நாட் ப் றத்ேத பரவலாகக் காணப்ப ம் இக் ழக்காய்ெநல்  ம ந் ப் ,  யான 
உடல்ெவப்பத்ைதத ்தணிக் ம். ஆ ன்பா ல், இைத அைரத் ப் லரக்ாைலப்ெபா ல் 
உண் வந்தால், நாட்பட்ட மஞ்சள்காமாைல ணப்ப ம் என் ,  ைக அகர த  ம்.

நாட் க்

 
 நாட் க்  nāḍḍukkuḍi, ெப. (n.)

நாட் க்  மக்கள் பாரக்்க;see natu-k-udimakkal.

     'நாட் க் க க்  நன்ைமெசய்வேத நல்லாட் ன் க்ேகாள்: (இக்.வ.);.

     [நா  +  .]
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நாட் க் மக்கள்

 
 நாட் க் மக்கள் nāḍḍukkuḍimakkaḷ, ெப. (n.)

    ற் ரில் வாழ்பவர;் willage peoples.

கக்க ைமயான தண்ணீரப்் பற்றாக் ைறயால், நாட் க் மக்கள் அைனவ ம், 
வ ற் ப் ைழப் ற்  வ ேத  நகரப்் றம் ெசல் ன்றனர ்(இக்.வ.);.

ம வ. நாட் ப் றத்தார.்

     [நா  +  மக்கள்.]

நாட் க் ற்றம்

நாட் க் ற்றம்1 nāṭṭukkuṟṟam, ெப. (n.)

ட் ல்,  ளி. நால்வாய், ேவற்றர , தன்னாக, நட்டம். ெப ம்ெபயல், காற்  என்ற எண்வைக நாட் த் 
ன்பங்கள்:

 the evils of a country eight in number witt, kill, nālvay vērrrašu, taŋŋarašu, nattam, perumpeyal karru, etc.

     [நா   +  ற்றம்.]

 நாட் க் ற்றம்2 nāṭṭukkuṟṟam, ெப. (n.)

   நாட் க்  நா  ெசய் ம் மைற க வன் ைற; underground activities that triggar enemity between nations.

     [நா  +  ற்றம்.]

நாட் க் ட்டம்

நாட் க் ட்டம் nāṭṭukāṭṭam, ெப. (n.)

மக்கள் ட்டம்:

 assembly of Countrymen.

ம. நாட் க் ட்டம்.

     [நா  +  ட்டம்.]

 நாட் க் ட்டம்2 nāṭṭukāṭṭam, ெப. (n.)

   அைனத்  நா கள் அைவ; united nations organization.

     [நா  +  ட்டம்.]

நாட் க்ெகந்

 
 நாட் க்ெகந்  nāṭṭukkendi, ெப. (n.)

ெகளரி ைவப் நஞ்  வைக ெளான் : (சா. அக.);,

 a kind of prepared yellow oxide ar-senic.

நாட் க்ெகாட்ைட

 
 நாட் க்ெகாடை்ட nāṭṭukkoṭṭai, ெப. (n.)

    ைவ ள்ள ெகாடை்டப்ப ப்  வைக ெளான் ; a kind of sweet country almound.

     [நா  + ெகாடை்ட.]

நாட் க்ெகாட்ைடக்
களா

 
 நாட் க்ெகாடை்டக்களா nāṭṭukkoṭṭaikkaḷā, ெப. (n.)

ெகாடை்டக்களா எ ம் டெ்ச வைக (சா.அக);.

 sweet thorn.
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நாட் க்ெகா ந்
ரிைக

 
 நாட் க்ெகா ந் ரிைக nāḍḍuggoḍimundirigai, ெப. (n.)

   ெகா ந் ரி வைக ெளான் ; common grape vine.

     [நா  + ெகா  +  ந் ரிைக.]

மைலசச்ார ல் அைமந்த ற் ரப்் றத்ேத ைள ம் ராடை்ச, இக் ெகா ந் ரி பழசச்ாெற த் . 
நீண்ட நாள் ைவத் ப் பயன்ப த் தற்  உகந்த .  ழாக்காலங்களில்,  ற் ர ்வாழ்நர.் இந் நாட் க் 
ெகா  ந் ரிப்பழத் டன். பல்வைகப்பழச ்சாற் ைனச ்ேசரத்் க் கலக் , நாட் த்ேதறல் அல்ல  
நாட் க்கலக்கல் ம ைவ உ வாக் வர.்)

நாட் க்ெகாய்யா

 
 நாட் க்ெகாய்யா nāṭṭukkoyyā, ெப. (n.)

ெகாய்யாப்பழ வைக:

 common country guava.

     [நா  +  ெகாய்யா.]

நாட் க்ெகா ஞ்

 
 நாட் க்ெகா ஞ்  nāṭṭukkoḻuñji, ெப. (n.)

 small orange.

     [நா  ெகா ஞ் .]

நாட் க்ெகான்ைற

 
 நாட் க்ெகான்ைற nāṭṭukkoṉṟai, ெப. (n.)

 gjë,QGreifswm;

 common cassia.

     [நா  + ெகான்ைற.]

காட் க்ெகான்ைற னின்  மா பட்ட ெதன்  சா.அ.க.  ம்.

நாட் க்ேகாட்ைட 
ெசட்

 
 நாட் க்ேகாடை்ட ெசட்  nāṭṭukāṭṭaiseṭṭi, ெப. (n.)

    கைவ மாவட்டத் ல் ெசல்வம்பைடத்  வா ம் ஒ சார ்வ ப் னர;் a prominent and wealthy cetti caste in 
Râmnādu district.

     [நாட் க்ேகாடை்ட ெசட் .]

 Emil GläGörismLumif

நாட் சச்டாமாஞ்

 
 நாட் சச்டாமாஞ்  nāṭṭuccaṭāmāñji, ெப. (n.)

   ெப ங்ேகாைர(இங்.ைவ);; splkenard herb.

     [நா  + சடாமாஞ் .]

நாட் ப் றத்ேத, அஃதாவ  ற் ரப்் றத்  வயல் வரப் களிற் காணப்ப ம். ெப ங்ேகாைர வைக.
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நாட் சச்டாமாஞ்
ெயண்ெணய்

 
 நாட் சச்டாமாஞ் ெயண்ெணய் nāṭṭuccaṭāmāñjiyeṇīey, ெப. (n.)

   சடா மாஞ் ேலா , ஏைனய கைடசச்ரக் கைளச ்ேசரத்் க் காய்ச் த் தைல ல் தடவப் 
பயன்ப த் ம் எண்ெணய்(சா.அக.);; a medicated oil prepared from valerian root as a chief ingredient along with 
other drugs for luxuriant growth of hair.

     [நா  + சடாமாஞ்  + எண்ெணய்.]

தைல  நன்  வளர ம், ெவ த்த நைர ையக் க ப்பாக்க ம். பயன்ப த் ம் எண்ெணய். சடா 
மாஞ் ெயா , ஏைனய கைடச ்சரக் கைளச ்ேசரத்் க் காய்ச் ப் பதப்ப த் ம் எண்ெணய்.

நாட் சச்ண்பகம்

 
 நாட் சச்ண்பகம் nāṭṭuccaṇpagam, ெப. (n.)

ெபான்னிற ள்ள சண்பகமலர:்

 golden champak.

     [நா  + சண்பகம்.]

நாட் சச்ணச்

 
 நாட் சச்ணச்  nāṭṭuccaṇacci, ெப. (n.)

   ேபய்த் ம்ைப ; leucus linifolia.

     [நா + சணச் .]

நாட் சச்த ப்ைப

நாட் சச்த ப்ைப nāṭṭuccadaguppai, ெப. (n.)

   சத ப்ைப வைக ெளான் ; dil plant.

     [நா  + சத ப்ைப..]

மக ன்ற தாய்க்  இச ்சத ப்ைப ம ந் ைனக் காயம், க ப்பட்  ேபான்றவற் டன் 
ேசரத்் சச்ா ைவத் க் ெகா ப்பர.் இச ்சாறான  உடம் ள்ள நச்  நீரிைன ங், கச கைள ம் 
ெவளிேயற் ம் தன்ைமத் . சதக் ப்ைப வைககளாகச ்சா.அ.க.  வ  வ மா :

   1. காட் சச்த ப்ைப.

   2.  ைமசச்த ப்ைப.

நாட் சச்ந்தம்

நாட் சச்ந்தம்1 nāṭṭuccandam, ெப. (n.)

   பட் க்காட் த்தனம்( ன்.);; rustic dress and manners.

     [நா  + சந்தம்.]

 நாட் சச்ந்தம்2 nāṭṭuccandam, ெப. (n.)

நாட் ப் றப்பாட் ற் ரிய இைசக் ப் :

 the music of folk-song.

     [நாட்  + சந்தம்.]

நாட் சச்ந்தனம்

 
 நாட் சச்ந்தனம் nāṭṭuccandaṉam, ெப. (n.)

    வப் ச ்சந்தனம்; red sandal wood.

     [நா  + சந்தனம்.]

க ம் ெவய் ல் ேதான் ம் ேவரக்் , ேவனற்கட்  ேபான்றவற் ன் , கைடசச்ரக்ேகா  கலந்  
வதற் ம், உட ன் ெவம்ைமையப் ேபாக் தற் ம் பயன்ப ம் சந்தனம்.
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நாட் சச் க்கைர

நாட் சச் க்கைர nāṭṭuccarukkarai, ெப. (n.)

நாட் சச் க்கைர பாரக்்க;see mattu-c. carukkarai.

     [நா  + சரக்்கைர.]

உள் ரக்் க ம் னின்  காய்ச்  எ க் ம் வப் ச ்ச க்கைர. இச ்ச க்கைர நாட் ம ந்  
ெசய்வதற் ப் பயன்ப ம்.

 நாட் சச் க்கைர nāṭṭuccarukkarai, ெப. (n.)

   1. க ம் சச்ாற் ல் காய்ச்  எ த்த ப ப் சச் க்கைர வைக; a kind of sugar cane brown sugar.

   2.  ய்ைம யாக்கப்பட்ட ெவள்ைளச ்ச க்கைர; white sugar purified from brown sugar.

ம வ.  வப் சச் க்கைர,

     [நா  + ச க்கைர.]

த ழகத் ல் இன் ம், நாட் ப் றத் ல் உள்ள க ம்பாைல ல் நாட் ச ்ச க்கைர,  ைசத் 
ெதா லாக உ வாக்கப்ப ற .

நாட் சச்ரக்்கைரவ
ள்ளி

 
 நாட் சச்ரக்்கைரவள்ளி nāṭṭuccarkkaraivaḷḷi, ெப. (n.)

நாட் சச் க்கைரவள்ளிக் ழங்  பாரக்்க;see nāțu-c-carukkarai-vallik-kiangu.

     [நா  + சரக்்கைரவள்ளி.]

நாட் சச்ரக்

நாட் சச்ரக் 1 nāṭṭuccarakku, ெப. (n.)

   உள்ேதசத் ண்டாம் பண்டம்; indigenous product, goods or commodities.

     [நா  + சரக் ]

 நாட் சச்ரக் 2 nāṭṭuccarakku, ெப. (n.)

   1. சாராயம்; arrack.

   2. அயல்நாட்  ம ேபால்,  ற் ரப்் றத்ேத உ வாக் ம் பழக்கலைவக் கா ; a local fruit beverage 
imitating the foreign wine.

ம வ. நாட் றல்.

     [நா  + சரக் .]

ற் ரப்் றத்ேத, பல்வைகப் பழசச்ாற் ைன, மட்பாண்டத் ல் ைவத் ப் பலநாள் க த் ப் ப ம் 
ளிப் றல்.

நாட் சச் க்கைர
வள்ளிக் ழங்

 
 நாட் சச் க்கைரவள்ளிக் ழங்  nāṭṭuccarukkaraivaḷḷikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   ச க்கைர வள்ளிக் ழங் ; sweet potato.

     [நா  + ச க்கைர வள்ளிக் ழங் .]

நாட் சச்லம்

 
 நாட் சச்லம் nāṭṭuccalam, ெப. (n.)

   நிலத்த நீர;் water of low level earth.

     [நா  + சலம்.]
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நாட் சச் க்காரம்

நாட் சச் க்காரம் nāṭṭuccavukkāram, ெப. (n.)

   1. உழமண்; fuller's earth.

   2.  ண்ணாம் ச ்(ச க்காரம்);;   சவரக்்காரம்; country Soap.

     [நா  + ச க்காரம்.]

நாட் சச் ண்டல்

 
 நாட் சச் ண்டல் nāṭṭuccavuṇṭal, ெப. (n.)

   ெப ந்தகைர; west indian bead tree.

     [நா  + ச ண்டல்.]

நாட் சச்ா க்காய்

 
 நாட் சச்ா க்காய் nāṭṭuccātikkāy, ெப. (n.)

    ற் ரில் ப ரா ம் சா க்காய்; common nutmeg cultivated in countries.

     [நா  + சா க்காய்.]

நாட் சச்ாம்பல்

 
 நாட் சச்ாம்பல் nāṭṭuccāmbal, ெப. (n.)

   நாவல்; common Jaumoon.

     [நா  + சாம்பல்.]

நாட் சச்ாம் ரா
ணி

 
 நாட் சச்ாம் ராணி nāṭṭuccāmbirāṇi, ெப. (n.)

    ங் யம் (சா.அக.);; frankincence.

     [நா  + சாம் ராணி.]

நாட் சச்ார்

நாட் சச்ார் 1 nāṭṭuccārpu, ெப. (n.)

   ம தநிலம்  ( ன்.);; agricultural tract.

     [நா  + சார் .]

தற்கண் மனித நாகரிகந் ேதான் ய  ஆற் ப் ப ைக ேலேய எனலாம். இப் ப ைகையச ்சாரந்்ேத 
நாட் வளம் கணிக்கப்பட்ட .

 நாட் சச்ார் 2 nāṭṭuccārpu, ெப. (n.)

   ஒ நாட் ன் ெகாள்ைகக ம் ெசயற் பா க ம் இைணந்  ெசல் ம் தன்ைம; integrated activities where 
preaching and practice go together.

     [நா  +சார் .]

நாட் சச்ாரி

 
 நாட் சச்ாரி nāṭṭuccāri, ெப. (n.)

   கடைலயாவாைர; a kind of Senna.

நாட் சச்ாவல்

 
 நாட் சச்ாவல் nāṭṭuccāval, ெப. (n.)

   உயர ்இனமல்லாத ஆண்ேகா ( ன்.);; an inferior cock opp. to šādi-c-cāval,

     [நா  + ேசவல் → சாவல்.]
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நாட் ச் க்

 
 நாட் ச் க்  nāṭṭuccimikki, ெப. (n.)

   மலரவ்ைக ெளான் ; passion flower.

நாட் ச் றப்

 
 நாட் ச் றப்  nāṭṭucciṟappu, ெப. (n.)

   ேதயவளம்; excellencess, natural or artificial, of a country.

     [நா  +  றப் .]

நாட் ச் யக்காய்

 
 நாட் ச் யக்காய் nāṭṭuccīyakkāy, ெப. (n.)

   நல்ல யக்காய் மரம்; soap pod-tree.

நாட் ச் ரகம்

 
 நாட் ச் ரகம் nāṭṭuccīragam, ெப. (n.)

    ரகவைக ெளான் ; common cumin.

     [நா  +  ரகம்.]

நாட் ச் ரகவல்

 
 நாட் ச் ரகவல்  nāṭṭuccīragavalli, ெப. (n.)

   வள்ளிக் ழங் க் ெகா ; common yam.

     [நா  +  ரகவல் ]

நாட் ச் னி

 
 நாட் ச் னி nāṭṭuccīṉi, ெப. (n.)

   ெவண்ைம நிறக் க ம் ச ்சாற் ந்  உ வாக்கப்பட்டச ்ச க்கைர ; fine white-cane sugar.

     [நா  +  னி.]

நாட் ச் னி,  னத் ந்  த ழகத் ற்  வந்த க ம் ந்  எ க்கப்பட்ட னி. ஒளைவ 
அ யமாைனப் பா ய றப்பாட ல்

     "க ம் வண் தந் ம்" என்ற அ னால் அ யலாம்.

நாட் ச் ண்ெட

 
 நாட் ச் ண்ெட  nāṭṭuccuṇṭeli, ெப. (n.)

    ட் ச் ண்ெட ; common mouse.

     [நா  + கண்ெட .]

நாட் க் ைர

 
 நாட் க் ைர nāṭṭukcurai, ெப. (n.)

   ெப ஞ் ைர ; large bottle gourd.

     [நா  +  ைர.]
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நாட் செ்சங்ெகாட்
ைட

 
 நாட் செ்சங்ெகாடை்ட nāṭṭucceṅgoṭṭai, ெப. (n.)

   ெபரியேசரான் ெகாடை்ட; glabrous marking-nut.

     [நா  + ேசங்ேகாடை்ட]

நாட் சே்சர்ைவ

நாட் சே்சரை்வ nāṭṭuccērvai, ெப. (n.)

வல்லம்பர ்இனத்தைலவன் (E.T.vii.300);

 headman of the Wallambar Caste.

     [நா  + ேசரை்வ.]

நாட் சே்சவகன்

 
 நாட் சே்சவகன் nāṭṭuccēvagaṉ, ெப. (n.)

    தற்காலத் ல் நாட்டாண்ைமக்கார க்  உத  ரிந்த பணியாள் ; a peon who helped náttānmal-k-kāran 
collecting revenue.

     [நா  + ேசவகன்.]

நாட் சே்சாளம்

 
 நாட் சே்சாளம் nāṭṭuccōḷam, ெப. (n.)

   ேசாளவைக ; great millet.

     [நா  + ேசாளம்.]

நாட் ைடைமசச்ா
ைல

 
 நாட் ைடைமசச்ாைல nāḍḍuḍaimaiccālai, ெப. (n.)

   ேத யெந ஞ்சாைல; national highways.

     [நா ைடைம + சாைல.]

நாட் ைடைமயாக்கப்பட்ட ெந ஞ்சாைல.

நாட் ைடைமயாக்
-தல்

நாட் ைடைமயாக் -தல் nāḍḍuḍaimaiyākkudal,    5.ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. அர ைடைம ஆக் தல்; to nationalize.

   2. நாட் ள்ள மக்க க்  உைடைமயா ம் வண்ணம் பல்வைக அ ஞர ் ல்க க்  நல்ைக 
(மானியம்); த தல்; to nationalize literary Sources to extend fiscal help to scholars.

பாவாணர ் ல்கள் அைனவ க் ம் பயன்ப ம் வண்ணம் அர  நாட் ைடைமயாக் ள்ள . (உ.வ.);

     [நாட் +உைடைம+ஆக் -]

நாட் ைடைமவங்

 
 நாட் ைடைமவங்  nāḍḍuḍaimaivaṅgi, ெப. (n.)

நாட் ைடைம ைவப்பகம் பாரக்்க;see náttudaimai-vasopagam.

     [நாட் ைடைம+ வங் .]

 Eng பாங்க் → வங் ,
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நாட் ைடைமைவ
ப்பகம்

 
 நாட் ைடைமைவப்பகம் nāḍḍuḍaimaivaippagam, ெப. (n.)

   பணம், நைக தலானவற்ைறப் பா காப்பாக ைவப்பதற்கான நாட் ைடைம நி வனம்; nationalised 
bank, safty locker.

நாட் ைடைம ைவப்பகம்.)

நாட் த்தக்காளி

நாட் த்தக்காளி nāṭṭuttakkāḷi, ெப. (n.)

   1.  ள்ைளத் தக்காளி ; small Indian wintercherry.

   2. ெச வைக; bifarious green-leaved date- Phoenix rupticola.

     [நா  +தக்காளி.]

நாட் த்தமரத்ைத

 
 நாட் த்தமரத்ைத nāṭṭuttamarattai, ெப. (n.)

   தமரத்ைத வைக; coramandal goose berry.

நாட் த்தைலயாரி

 
 நாட் த்தைலயாரி nāṭṭuttalaiyāri, ெப. (n.)

   நா காவற்றைலவன்; district watch man under the native police system.

     [நா  +தைலயாரி]

நாட் த்தாமைர

 
 நாட் த்தாமைர nāṭṭuttāmarai, ெப. (n.)

   நீரத்்தாமைர; lotus.

     [நா  + தாமைர.]

நாட் த் வைர

 
 நாட் த் வைர nāṭṭuttuvarai, ெப. (n.)

    வைர; common dholl.

     [நா  +  வைர.]

நாட் த் ள

 
 நாட் த் ள  nāṭṭuttuḷasi, ெப. (n.)

    ள வைக; a kind of holy basil.

     [நா  +  ள ]

நாட் த்ேதவர்

நாட் த்ேதவர ்nāṭṭuttēvar, ெப. (n.)

   1. நாட் ல் வணங்கப்ப ந்ேதவர;் the Gods whose worship is prevalent in a country.

     "நாட் த் ேதவ ம் நாட ம் ெபா ேள' ( வாச23:25);.

   2. அந்தணர;் andamar.

     [நா  + ேதவர.்]

நாட் த்ேதன்

 
 நாட் த்ேதன் nāṭṭuttēṉ, ெப. (n.)

    ற் ப் ற மரங்களில் ைடக் ம் ேதன்; country honey.

     [நா +ேதன்.]
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நாட் நடப்

நாட் நடப் 1 nāḍḍunaḍappu, ெப. (n.)

   1. அன்றாடச ்ெசய் ; current news.

   2. ெசய் த்தாள்; current news paper.

இன்ைறயச ்ெசய் த்தாள்கள், நாட்  நடப் ைன நல்ல ைற ல் ெதரி க் ன்றன (இக்.வ.);.

நாட் நடப்  மாணவர ்பயன்ப மா , ேதர் க் ரிய னா ைடகைள ெவளி ற  (இ.வ.);.

     [நாட் +நடப் .]

அன்றாடச ்ெசய் கைள மக்க க் த் ெதரி க் ம் ெசய் த்தாள்.

 நாட் நடப் 2 nāḍḍunaḍappu, ெப. (n.)

நாட் ப்ேபாக்  பாரக்்க;see nåttu-p-pôkku.

நாட் நன்னாரி

 
 நாட் நன்னாரி nāṭṭunaṉṉāri, ெப. (n.)

   நன்னாரி வைக; country sarasaparilla.

     [நா  + நன்னாளி.]

நாட் நாயகம்

நாட் நாயகம் nāṭṭunāyagam, ெப. (n.)

   நாட் ன் தைலைம (S.I.Lvii.49);; headship of a nádu, a territorial division.

     [நா  +நாயகம்.]

நாட் நாரத்ைத

 
 நாட் நாரத்ைத nāṭṭunārattai, ெப. (n.)

   நாரத்ைத வைக; bitter-orange.

நாட் நாவல்

 
 நாட் நாவல் nāṭṭunāval, ெப. (n.)

    ற் ரில் ைள ம் நாவல் ; country jaumoon.

நாட் நிலாவைர

 
 நாட் நிலாவைர nāṭṭunilāvarai, ெப. (n.)

நாட்டாவாைர பாரக்்க;see nāstāvārai.

நாட் நிலா ைர

 
 நாட் நிலா ைர nāṭṭunilāvirai, ெப. (n.)

   நிலவாைக; Tinnevelly senna.

நாட் நீங்கல்

நாட் நீங்கல் nāṭṭunīṅgal, ெப. (n.)

   நாட் ன் அர ரிைம நீங் ய ற் ர;் land excluded from the ownership of the government.

     "நாட்  நீங்கலாய் உட் ரவாய் ேதவர ்தான மாக" (S.1.1. ii 509.);

     [நா  +நீங்கல்.]

நாட் க்

 
 நாட் க்  nāṭṭunūkku, ெப. (n.)

    க் மரவைக; black wood.
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நாட் ப்பச் ைல

 
 நாட் ப்பச் ைல nāṭṭuppaccilai, ெப. (n.)

நாட் ைக பாரக்்க;see natiu-muligai.

     [நா  + ப ைம +இைல]

நாட் ப்பஞ்

 
 நாட் ப்பஞ்  nāṭṭuppañju, ெப. (n.)

நாட் ப் ப த்  பாரக்்க;see nåttu-p-parutti.

     [நா  + பஞ் .]

நாட் ப்பட

 
 நாட் ப்பட  nāḍḍuppaḍagu, ெப. (n.)

   மர வ ப்பட்ட பழைமயான கடற்கலம்; country-small boat.

ம வ மரக்கலம், ஒடம்

     [நா  + பட ]

நாட் ப்பைட

நாட் ப்பைட nāḍḍuppaḍai, ெப. (n.)

நால்வைகப்பைட ள் நாட் ப் றத் ள்ள மக்களா யன்ற பைட ( றள்,762உைர);,

 army enlisted from the rural population of a country corresponding šrēņi-bala, one of nāivagai-p-padai.

     [நா  +பைட]

நாட் ப்பண்டாரம்

நாட் ப்பண்டாரம் nāṭṭuppaṇṭāram, ெப. (n.)

   ேவற் டங்களில் அைமக்கப்பட்ட க லம்; treasuries in the mofussil.

     "தஞ்சா ரத்் ேதவரக்்  அைடத்த நாட் ப்பண்டாரங்க ம் அளந் " Slli311).

     [நா  + பண்டாரம்.]

நாட் ப்பண் வம்

 
 நாட் ப்பண் வம் nāṭṭuppaṇṭuvam, ெப. (n.)

   ஊரகம த் வம்; country medical practice.

     ' ராத ேநாய்கைள நாட் ப்பண் வம் ரக்் ம் (உ.வ.);.

     [நா  +பண் வம்.]

இயற்ைகயாகக் ைடக் ம் ைக கைளக் ெகாண் ,  ற் ரப்் றத்ேத ெசய்யப்ப ம் ம த் வம்.

நாட் ப்பண் வர்

 
 நாட் ப்பண் வர ்nāṭṭuppaṇṭuvar, ெப. (n.)

    ற் ரப்் றத்ேத ள்ள த்தம த் வர;் country medical practioner.

     [நா  + பண் வர.்]

நாட் ப்பய

 
 நாட் ப்பய  nāṭṭuppayaṟu, ெப. (n.)

    ற் ல் ைள ம் பய ; cultivated green pulse.

     [நா  + பய .]
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நாட் ப்ப த்

 
 நாட் ப்ப த்  nāṭṭupparutti, ெப. (n.)

    ற் ரில் ைள ம் ப த் ; country cotton.

     [நா  + ப த் .]

நாட் ப்பலா

 
 நாட் ப்பலா nāṭṭuppalā, ெப. (n.)

   ஊரப்்பலா; common jack.

     [நா + பலா.]

நாட் ப்பழம்

நாட் ப்பழம் nāṭṭuppaḻm, ெப. (n.)

   1. Emo Gloumsongs upin; plantains of the plains.

   2. ஒட் க்கனி யல்லாத பழம் (இ.வ.);; fruits other than graft-mangoes.

     [நா  + பழம்.]

நாட் ப்பற்

 
 நாட் ப்பற்  nāṭṭuppaṟṟu, ெப. (n.)

ஒ வர ்தன்நாட்  நலனி ம் வளரச்் ம் கடைம ணரே்வா  இ க் ம் ஈ பா :

 patriotism, love for one's country.

     [நா  + பற் .]

நாட் ப்பறங் ப்ப
ட்ைட

 
 நாட் ப்பறங் ப்படை்ட nāṭṭuppaṟaṅgippaṭṭai, ெப. (n.)

   ெச வைக; groundsel, weedSenecio arnothianus.

     [நா  + பறங் ப்படை்ட.]

நாட் ப்பன்

 
 நாட் ப்பன்  nāṭṭuppaṉṟi, ெப. (n.)

    ற் ரில் வளரக்் ம் பன் ; country pig.

     [நா  +பன் .]

நாட் ப்பாங்

 
 நாட் ப்பாங்  nāṭṭuppāṅgu, ெப. (n.)

நாட் சச்ந்தம்[ ன்.] பாரக்்க;see natu-ccandam.

     [நா  + பாங் .]

நாட் ப்பாடல்

 
 நாட் ப்பாடல் nāṭṭuppāṭal, ெப. (n.)

நாட் ப் றப்பாடல் பாரக்்க; see natu-p-purap-pādal.

     [நா  + பாடல்.]

நாட் ப்பாதாம்

 
 நாட் ப்பாதாம் nāṭṭuppātām, ெப. (n.)

நாட்  வா ைம பாரக்்க;see natu-vadumal.
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நாட் ப் ைக
ைல

 
 நாட் ப் ைக ைல nāṭṭuppugaiyilai, ெப. (n.)

    ற் ரப்் ைக ைல வைக; a kind of country tobacco.

 |நா  +  ைக ைல.]

நாட் ப் ளி

 
 நாட் ப் ளி nāṭṭuppuḷi, ெப. (n.)

    ற் ரப்் றத்ேத ைள ம் சைதப்பற் க்க ளி; a kind of country tamarind.

     [நா  +  ளி.]

நாட் ப் ற 
அ யல்

 
 நாட் ப் ற அ யல் nāṭṭuppuṟaaṟiviyal, ெப. (n.)

   ஊரகமக்களின் பழக்கவழக்கம், மர வ  பற் ய ஆய் ; the science of folklore.

     [நா  றம் அ யல்.]

நா றத்தான்

நா றத்தான் nāṭubuṟattāṉ, ெப. (n.)

   1. u lạở,5m. Lirsir; rustic, unpolished person.

   2. நகரவாழ்க்ைகைய ம், அ யல் பயன்பாடை்ட ம் அ யாதவன்,

 one who from the country.

நாட் ப் றத்தான் ெப ம்பா ம் உ ண்  வாழ்வைதேய உ ரந்ா யாகக் ெகாண்டவன். இக்வ).

     [நா  +  றத்தான்.]

நாட் ப் றப்பாடல்

 
 நாட் ப் றப்பாடல் nāṭṭuppuṟappāṭal, ெப. (n.)

நாட்டார ்வழக்காற் ல் உள்ள பாடல்:

 folk-song.

     [நா  +  றம்+பாடல்.]

கைதையப் ெபா ளாகக் ெகாள்ளாத பாடல். நாட் ப் ற மாந்தரத்ம் உள்ளத் ணர் கைள உணரத்் ம் 
தாலாட் , ஒப்பாரி, ஏற்றப்பாட்  ேபான்றைவ நாட் ப் றப்பாட ள் அடங் வனவா ம். நாட் ப் றத ்
தாலாட் ப் பாடல்

     "அத்ைத அ சச்ாேளா

அரளிப் ச ்ெசண்டாேல

மாமன் அ சச்ாேனா

ம ல்  ைகப்  ச ்ெசண் டா ேல

அ த்தாைரச ்ெசால் ய  ஆக் ைனகள்

ெசய் ேவாம் ஆ ம்அ க்க ல்ைல

ஐ ர ம் ண்ட ல்ைல எேனா

அ ன்றான் ஏலம்  வாய்ேநாக

தானாய் அ ன்றான் தம் ைண

ேவ  .ெம ன் "
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நாட் ப் றம்

நாட் ப் றம் nāṭṭuppuṟam, ெப. (n.)

   1. பட் க்கா ; country side, mofussil.

     'நாட் ப் றவளரச்் ேய நாட் ன் ைமயான வளரச்்  (இக்.வ.);.

     "நாட் ப் றமாக்க ம் ேவட் வத் தைலவ ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக்43:54);.

   2. நாட் ப் றத்தான் பாரக்்க: see nåttu-p-purattān.

ம வ,  ற் ரப்் றம்.

ெத. நா ப் ற . ம. நாட் ப் றம்.

     [நா  +  றம்.]

நாட் ப் றா

 
 நாட் ப் றா nāṭṭuppuṟā, ெப. (n.)

   நாட் ச ்ச க்கைர; home pigeon.

     [நா  +  றா.]

நாட் ப் ரா

 
 நாட் ப் ரா nāṭṭuppūrā, ெப. (n.)

   நாட் ச ்ச க்கைர; a kind of brown sugar.

     [நா  +  ரா.]

நாட் ப் வர

 
 நாட் ப் வர  nāṭṭuppūvarasu, ெப.  (n.)

   ஊரப்் வர ; portia tree.

     [நா  + ைன.]

நாட் ப் ைன

 
 நாட் ப் ைன nāṭṭuppūṉai, ெப. (n.)

 sî'Gû gems";

 country cat.

நாட் ப்ெபண்

 
 நாட் ப்ெபண் nāṭṭuppeṇ, ெப. (n.)

மகன் Insomsols).su),

 daughter-in-law.

ம வ, ம மகள்.

நா  + ெபண்.)

நாட் ப்ேபய்ப் டல்

 
 நாட் ப்ேபய்ப் டல் nāḍḍuppēyppuḍal, ெப. (n.)

 fligiriųLsu;

 snake gourd.

ம வ. நாட் மாதைர.

     [நா  + ேபய்ப் டல்.]

124

www.valluvarvallalarvattam.com 13029 of 19068.



நா ைபத் யம்

 
 நா ைபத் யம் nāṭubaittiyam, ெப. (n.)

எப்ெபா ம் ஊரிேலேய இ ந்  வாழ்வதற்  மனங்ெகாள் ைக,

 a mania for living in the country.

     [நா  + Skt ைபத் யம்.]

நாட் ப்ெபாட்

 
 நாட் ப்ெபாட்  nāṭṭuppoṭṭu, ெப. (n.)

   மகளிரணி ம் ெபாட் த்தா  ; marriage badge tied on a kaikölar girl by the headman of the caste, making her a tâşi.

நா ேபாக்

நா ேபாக்  nāṭupōkku, ெப. (n.)

   1. Eml@supäälh (ump. 95);; country style. fashion or manners.

   2. Qung sumé, sugèloth Upsom (Q.s.l.);,

 prevaling fashion or style.

     [நா  ேபாக் .]

நாட் ப்ேபாங்

நாட் ப்ேபாங்  nāṭṭuppōṅgu, ெப. (n.)

   1. நாட் ப்ேபாக்  பாரக்்க;see nãítu-p-põkku.

   2. பட் க்காட் த்தனம் ( ன்.);

 rusticity Coas Seness.

     [நா  + ேபாக்  → ேபாங் .]

நாட் பா

நாட் பா  nāṭṭupāti, ெப. (n.)

   ஒ  பைழய வரி (S.I.I.ii 115.);; an ancient tax.

     [நா  + பா .]

 நாட் பா 1 nāṭṭupāti, ெப. (n.)

   ம ழம்  வைக; a kind of ilanji.

     [நா  +ம ழம்.]

நாட் மஞ்சட் னக்
ழங்

 
 நாட் மஞ்சட் னக் ழங்  nāṭṭumañjaṭcīṉakkiḻṅgu, ெப. (n.)

    ழங்  வைக; indian rhubarb.

     [நாட் மஞ்சள் + னக் ழங் .]

உ யா,  னம்,  க்  ேபான்ற நா களில் ப ரா ம். இக் ழங்  ந மண க்க .  ளிசச்த் , 
ண்ணாம் ச ்சத்  ெச ந்த . மலக்கட் , அரத்த ேசாைக,  ைலப் ப்  ேபான்றவற் ற் ச ் றந்த 

ம ந் .

நாட் மட்டம்

 
 நாட் மட்டம் nāṭṭumaṭṭam, ெப. (n.)

    ைர வைக; country pony, opp-to paikö-mattam.

     [நா  +மட்டம்.]
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நாட் மண்

 
 நாட் மண் nāṭṭumaṇ, ெப. (n.)

   ெசம்மண்; red ochre.

நாட் மந்தாைர

 
 நாட் மந்தாைர nāṭṭumandārai, ெப. (n.)

   மந்தாைர வைக; a kind of mountain ebony.

நாட் மரம்

நாட் மரம்42 nāṭṭumaramnāṭṭumaram, ெப. (n.)

கட் மரம் ustiã5;see kattu-maram.(நா  +மரம்.);

நாட் ப்பழங்  மக்கள் பயன்ப த் ய மரக்கலம்.

நா மரவட்ைட

நா மரவடை்ட nāṭumaravaṭṭai, ெப. (n.)

   மரவடை்ட வைக ( வரட.்358);; a kind of mara-V-attal.

     [நா  மரவடை்ட.]

நா ம க்காைர

 
 நா ம க்காைர nāṭumarukkārai, ெப. (n.)

   கக்கல் ம ந் ; emetic nut.

     [நா  ம க்காைர.]

நாட் ம த் வம்

 
 நாட் ம த் வம் nāṭṭumaruttuvam, ெப. (n.)

   த ழ்ச் ற் ர் றத்ேத இயற்ைகயாகக் காணப்ப ம் ைககைளக் ெகாண்  ெசய்யப்ப ம் 
ம த் வம்; naturopathy.

     [நா  +ம த் வம்.]

றப்பாக ேவப் ைல,  ல்வம்,  ள  ேபான்ற இயற்ைகப் பச் ைல ைக கைளக் ெகாண் , 
ேநாய் ரக்் ம் ம த் வம். நம் நாட் ேலேய ேதான்  வளரந்்த ம த் வம். நாட்பட்ட ஈைள 
இ ேநாய்கைளப் ேபாக் ம் ம த் வம்.

நாட் ம த் வர்

 
 நாட் ம த் வர ்nāṭṭumaruttuvar, ெப. (n.)

நாட் ப்பண் வர ்பாரக்்க: see natu-ppaրduvar.

     [நாட்  + ம த் வர]்

உள்நாட் ேலேய ைடக் ம் ைக ேவர ்ேபான்றவற்ைறப் பயன்ப த்  ம த் வம் ெசய் ம். 
ஊரகம த் வர.்

நாட் ம ந்

 
 நாட் ம ந்  nāṭṭumarundu, ெப. (n.)

    ற் ரக்ளில் இயற்ைகயாகக் காணப்ப ம் பச் ைல ; native herbal medicine.

     [நாட்  + ம ந் .]

நாட் ம ந் க்க
ைர

 
 நாட் ம ந் க்கைர nāṭṭumarundukkarai, ெப. (n.)

    ைக ம ந் க்கைட; country medical shop.

     [நா  + ம ந்  + கைட.]
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நாட் மல் ைக

 
 நாட் மல் ைக nāṭṭumalligai, ெப. (n.)

   மல் ைக வைக; a kind of jasmine.

நாட் மா டம்

நாட் மா டம் nāḍḍumākiḍam, ெப. (n.)

   1. ச தாயத் ல் கைடநிைல வ ப் னர ் ; proletariate.

   2. சாமானியர;் the common people of a country.

     "நாட்  மானிடத்ேதா ெடனக்கரி " ( வ்.ெபரியாழ். 515);.

     [நா  +மானிடம்]

நாட் மானியம்

 
 நாட் மானியம் nāṭṭumāṉiyam, ெப. (n.)

   ஊரத்்தைலவன் பயன்ெகாள் ம் ெகாைட நிலம்; land held rent-free, as by the headman of a village.

     [நா  +மானியம்.]

வரி லக் ப்ெபற்ற ெகாைடநிலம்.

நாட் ளகாய்

 
 நாட் ளகாய் nāṭṭumiḷakāy, ெப.  (n.)

   நீளமான ளகாய்; country chilli.

     [நா  +  ளகாய்.]

ண்  ளகாையக் காட் ம் நீண் வ ன .

நாட் ள

 
 நாட் ள  nāṭṭumiḷagu, ெப. (n.)

    ள ; common black - pepper.

     [நா +  ள .]

நாட் ன்

 
 நாட் ன் nāṭṭumīṉ, ெப. (n.)

    ளம் அல்ல  ஆற் ன்; fresh water fish.

     [நா  +  ன்.]

நாட் யல்

 
 நாட் யல் nāṭṭumuyal, ெப. (n.)

    ற் ரப்் றேத களில் ைவத்   வளரக்்கப்ப ம் யல்; Country hare.

     [நா  + யல்.]

நாட் ங்ைக

 
 நாட் ங்ைக nāṭṭumuruṅgai, ெப. (n.)

   ஊரகத்ேத ட் க் ெகால்ைல ல் ைள ம் ங்ைக; country murungai.

     [நா  +  ங்ைக.]

கா களில் ைள ம் ங்ைக  ைவ ைன ைடய .
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நாட் ள்ளங்

 
 நாட் ள்ளங்  nāṭṭumuḷḷaṅgi, ெப. (n.)

    ள்ளங்  வைக ெளான்  ; a kind of country radish.

     [நா  +  ள்ளங் .]

ஊரகத்ேத ட் ன் ெகால்ைலப் றத்ேத,  ைள ம் ள்ளங் .

நாட் ங் ல்

 
 நாட் ங் ல் nāṭṭumūṅgil, ெப. (n.)

    ழாய் ங் ல்; hallow country bamboo.

     [நா  + ங் ல்.]

நாட் ப்பன்

 
 நாட் ப்பன் nāṭṭumūppaṉ, ெப. (n.)

   பள்ளரத்ைலவன்; the headman of the pallar caste.

     [நா  +  ப்பன்.]

நாட் ைக

 
 நாட் ைக nāṭṭumūligai, ெப. (n.)

    ற் ாரப்் றத்ேத காணப்ப ம் ேவப் ைல,  ல்வம் ள  ேபான்ற ைக; country medicine.

ம வ. நாட் ம ந்  இயற்ைக .

     [நா  +  ைக.]

நாட் ரம்

 
 நாட் ரம் nāṭṭuram, ெப. (n.)

நாடெ்ட  பாரக்்க ;see nätteru.

     [நா  + உரம்.]

நாட் ேராசா

 
 நாட் ேராசா nāṭṭurōcā, ெப. (n.)

னம் அல்ல  வங்கநாட் ந்  வந்த மலர:்

 Bengal or China rose.

நாட் வக் ல்

 
 நாட் வக் ல் nāṭṭuvakāl, ெப. (n.)

   ேமம்ேபாக்காகச ்சட்டம் அ ந்த ற் ரான்; the man who knows little law.

     [நா  + Arabi. வக் ல்.]

நாட் வசம்

 
 நாட் வசம்  nāṭṭuvasambu, ெப. (n.)

   நாட் ( த்த);ம த் வத் ல் ழந்ைத ம த் வத் ற் ப் பயன்ப ம் ம ந் ; sweet flag.

     [நா  + வசம் .]

ற் ரப்் றத்ேத ழந்ைதகள் ெசரியாைமக் ேகாளா னால், வ ற்  ேநாவால் அ ம்ேபா , 
வசம் ைன இைழத் த் ேத டன் ேசரத்் த் த வர.் இ  பாட்  ம த் வம் என்றைழக் கப்ப ம்.
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நாட் வழக்கம்

 
 நாட் வழக்கம் nāṭṭuvaḻkkam, ெப. (n.)

நாட் ன் அ ப்பைட வழக்கா  (ஆசாரம்);;(யாழ்.அக.);

 customs of a country.

     [நா  + வழக்கம்.]

நாட் வள்ளி

 
 நாட் வள்ளி nāṭṭuvaḷḷi, ெப. (n.)

ச க்கைரவள்ளி:

 sweet potato.

     [நாட் +வள்ளி.]

அரி த்தட் ப்பா  ஏற்பட்டேபா , நாட் வள்ளிக் ழங்  ப ையப் ேபாக் தற் ம். ஊட்டசத்தாக ம் 
ளங் ய .

நாட் வளப்பம்

நாட் வளப்பம் nāṭṭuvaḷappam, ெப. (n.)

   1. நாட் வளம்;see nāttuvalam.

   2. நாட் வழக்கம் பாரக்்க: see natuvalakkam.

     " ணற் த் தவைளக்  நாட்  வளப்பேமன்" (உ.வ,);.

     [நா  + வளப்பம்.]

நாட் வளம்

நாட் வளம் nāṭṭuvaḷam, ெப. (n.)

   1. ேதச ெச ப் :

 fertility.

   2. ேதசவைம  ( ன்.);

 good Condition of a country, as regards its inhabiants. animals, etc

     [நா  + வளம்]

நாட் வ யாள்

 
 நாட் வ யாள் nāṭṭuvaṟiyāḷ, ெப. (n.)

   ெப ங் ஞ்சா; vomitting swallow root (சா.அக.);.

நாட் வன்

நாட் வன்1 nāṭṭuvaṉ, ெப. (n.)

    க்ெகாள்ைகைய நிைலநி த் பவன்; the person who establish a new theory.

     "மைறமைலய கள், ெமா ஞா  ேதவேநயர ்ேபான்ேறார,் தனித்த ழ்க் ெகாள்ைகைய 
நாட் வன் ஆ னர"் (உ.வ.);.

     [நாட்  + அன்.]

     'அன்'=படரக்்ைக ஆண்பால் 

 நாட் வன்2 nāṭṭuvaṉ, ெப. (n.)

   ெபரிய த்தனக்காரன்; leading ryot or cultivator.
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நாட் வாைக

 
 நாட் வாைக nāṭṭuvākai, ெப. (n.)

   வாைகமர வைக ெளான் ; a kind of common sirissia tree.

     [நா  + வாைக.]

நாட் வாைழ

 
 நாட் வாைழ nāṭṭuvāḻai, ெப. (n.)

    ற் ரப்் றத்ேத ைள ம் வாைழ; a kind of country plantain.

ம வ நாட் ெமாந்தன், கத வாைழ

     [நா  + வாைழ]

மலச் க்கைலப் ேபாக் ந் தன்ைம ள்ள இப் பழத்ைதத் ெதாடரந்்  உண்  வந்தால், அரத்தக்ெகா ப்  
அக ம். ேநா னால் ந ந்த உடல் ேத ம்.

நாட் யவன்

நாட் யவன் nāṭṭuviyavaṉ, ெப. (n.)

நாட்ட காரி  (S.I.I.ii. 352);,

 headman of a nādu, a territorial division.

     [நா  + வயவன் →  யவன்.]

வ ைமசான்ற நாட்ட காரி.

நாட் ெவண்ைட

 
 நாட் ெவண்ைட nāṭṭuveṇṭai, ெப. (n.)

    ற் ாரப்் றத்ேத ைள ம் ெவண்ைடக்காய்; country, vendaikkäy.

     [நா  + ெவண்ைட.]

நாட் ேவங்ைக

 
 நாட் ேவங்ைக nāṭṭuvēṅgai, ெப. (n.)

   ேவங்ைக மரவைக ெளான் ; common kinotree.

     [நா  + ேவங்ைக.]

நாட் ேவம்

 
 நாட் ேவம்  nāṭṭuvēmbu, ெப. (n.)

 Goslunsousto,

 Country margosa.

     [நா  + ேவம் .]

நாட் ெவள்ளரி

நாட் ெவள்ளரி nāṭṭuveḷḷari, ெப. (n.)

 Q5ustomsflousmão (olsâr);;

 a kind of Cucumber.

     [நா  + ெவள்ளரி.]
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நாட்ப -தல்

நாட்ப -தல் nāḍpaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ெந ங்காலந்தங் தல்; to be longstanding as a chronic disease.

     'நாட்பட்ட ேநாய்' (உ.வ.); 'நாட்பட்ட ேவைல'. (உ.வ.);.

   2. பழைமயாதல்:

 to become old, stale .

நாட்பட்ட மரம் (இ.வ.);,

நாட்பட்ட  (உ.வ.);.

   3. தற்காலப் பயன்பாட் ற் த் த யற்றதாதல்; to become out of date.

இச ்ெசயல் நாட்பட்ட  (இ.வ.);.

     [நாள்+ப -.]

நாட்ப ேதறல்

 
 நாட்ப ேதறல் nāḍpaḍutēṟal, ெப. (n.)

   ெவளி ட் ம் ளிப்ேப ய கள்; toddy.

     "ேதடக் ப்பன்ன நாட்ப  ேதறல்" ( றம்);.

     [நாள்ப  + ேதறல்.]

ஒரி  நாளில் இறக்கப்பட்ட ம், காலங் கடந்ததால் ேதள்ெகாட் ய  ேபான்ற ளிப் ச் ைவ 
க்க மான ேதறல்.

நாட்பணி

நாட்பணி nāṭpaṇi, ெப. (n.)

   1.  தாக ஏற் ம் பணி; a new job.

   2. நாட்பணி ைட பாரக்்க;see nāţ-pano-vigai.

     [நாள் + பணி.]

நாட்பழக்கம்

 
 நாட்பழக்கம் nāṭpaḻkkam, ெப. (n.)

   அன்றாடம் ேமற்ெகாள் ம் வழக்கமான ெசயல்; daily practice.

நாட்பைற

நாட்பைற1 nāṭpaṟai, ெப. (n.)

   நா ைகப்பைற ( லப்.3;27.  உைர);; hour drum.

     [நாள்+பைற.]

 நாட்பைற nāṭpaṟai, ெப. (n.)

    தாக அைமக்கப்பட்ட பைற; a new drum.

     [நாள் + பைற.]

ர வ யாக மன்னன் ெதரி த்த ெசய் ைய, ஊரகங்களில் பரப் ம் ப ற் யாளரக்்  ேயார ்
ஆக் த்த ம் யபைற.
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நாட்பார்

நாட்பார1் nāṭpārttal, ெப. (n.)

    மண த ய மங்கல நிகழ் கட் ; to fix an auspicious day. as for a marriage.

     [நாள் + பார-்]

 நாட்பார2் nāṭpārttal, ெச ன்றா . (v.t.)

   நாடக்ாட் ல் நல்ல நிகழ் ற் த் தக்க ; looking for an auspicious day in a calander.

     [நாள்+பார-்]

ைற நாைளேயா, வாழ் ய க்  இன் யைமயாத ற ய ெசய்  கைளேயா, நாடக்ாட் ல் 
பாத்  அ ந்  ெகாள் தல்.

நாட்  றப

நாட்  றப nāṭbusiṟaba, ெப. (n.)

   1. ஆற்றல் வண்ைம (olsâr);,

 power, strength, force.

   2. 5T u பாரக்்க; see faipu.

     " ேயார ் வன் ய வகன்க ணாட் ன்" (ப ற் ப்.455);.

     [ஞாட் -நாட் .]

நாட்ெபா த்தம்

நாடெ்பா த்தம் nāṭporuttam, ெப. (n.)

மணமக்கள் றக் ம் ேபா  காணப்ப ம் நாண் ன் ெபா த்தம்.

 correspondence between the vinmin (natcattiram); of the prospective bride and bridegroom (astrol.);,

     "நாட் ன்ற ேசா டத்  னாண் ெபா த்த நாடெ்பா த்தம்" (ஏெர .9);

   2. ெசய் ண் தன்ெமா ப் ெபா த்தத் ள், பாட் ைடத ்தைலவன் ெபயரின்,  தெல த் ன் 
நாண்  க் ம்,  ன் தன் ெமா ன்,  தெல த் ன் நாண் க் ம் உள்ள ெபா த்தம் 
(ெவண்பாப்.  தன்.11);; rule of propriety which enjoins that the nånmin of the initial letter of a poem and that of the initial 
letter of its hero's name should agree, judged by established rules, one of ten. seyyun-mudan-moli-p-poruttam [poet.].

   3. ஒ வ க் ரிய நாண் ெனா  ெபா ந் ய நாளினன்ைம ( ன்.);; the auspicious lunar mansions 
connected with one nān-min.

     [நாள் + ெபா த்தம்.]

நாட்ேபா

நாட்ேபா 1 nāṭpōtu, ெப. (n.)

   அன்றலரந்்த ; new blown, fresh flower,

     "தாமைர ழ் ரி நாட்ேபா " ( பாண்.183);.

     [நாள் + ேபா .]

ேபா  = மலரந்் ம் மலரா நிைல ல் உள்ள, அ ழ்ெமாட் .

 நாட்ேபா 2 nāṭpōtu, ெப. (n.)

    த்தெபா  த்த நிகழ் ைனக் த்தநாளில்,  த்தேநரத் ல் ெசய்  த்தற் ரிய 
ெபா ; apt time,

     [நாள் → ெபா  → ேபா .]

132

www.valluvarvallalarvattam.com 13037 of 19068.



நாடகக்கணிைக

நாடகக்கணிைக nāṭagaggaṇigai, ெப. (n.)

   நாட் யப்ெபண்; actress, dancing girl.

     "நாடகக்கணிைகயர ்த ெயன்னார ்தன்ைம யன்ைம ன்" (மணிேம. 24:23);.

ம வ, நாடகமகள்.

     [ந +அகம் → நாடகம் → கணிைக.]

கண் → கண → ைக-கணிைக.

கணிைக = பண் ம், தாள ம் இையய, ெசம்ைமயாகக் கணித் ச ் ர் க்  ஆ ம் த் . ஆடல், 
பாடல், அழ  என் ம் ன் ம் ைற ன் த் கழ்ந்த லப்ப கார மாத ,  றந்த 
நாடகக்கணிைக. இவள் தைலக்ேகால் பட்டம் ெபற்றவள்.  லம் ம். மணிேமகைல ம்.  ம் கார ்
நகரத் ல் வாழ்ந்த நாடகக்கணிைகயர ்பற் ய ெசய் கைளேய ெதரி க் ம் காப் யங்கள். 
தஞ்ைசப்ெப ைடயார ்ேகா ல் கல்ெவட் களில்,  ற் க் கணக்கான நாடகக் கணிைகயரின் 
ெபயர,் அவரக்ள் வ ந்த , ெத  தலான ெசய் கள் இடம் ெபற் ள்ளன.

நாடகக்கைதமாந்த
ர்

நாடகக்கைதமாந்தர ்nāṭagaggadaimāndar, ெப. (n.)

   1. நாடகத் ல் றப் ப்பாத் ரம் ஏற்  ந ப்ேபார:்

 dramatic characters.

   2. நாடகப்பாத் ரம்;see nādaga-p-pâttiram.

     [நாடகம் + கைதமாந்தர]்

நாடகக்கைல

நாடகக்கைல nāṭagaggalai, ெப. (n.)

    த்த ல் ஒன்றா ய நாடகமா ய க ன்கைல; drama.

     [ந +அகம் →நாடகம் → கைல.]

காலந்ேதா ம் நாடகக்கைல த ழ் ெமா ல் வளரந்்  வந்த பாங்  வ மா :

ஒ  நாட் ன் பண்ைப, நாகரிகத்ைதக் கண்ணா யாகக் காட்டக் யன, அந் நாட் ன் கைலகேள 
ஆ ம். ஒ  நாட் ன் கைலையக் ெகாண்ேட, அந் நாட் ன் பண்பாடை்ட ெவளிநாட்டார ்கணிக்க 

ம். கைல அ னால், பண்பா  அ ம் பண்பா  அ னால் நாேட அ ம். அதனால்தான் 
பண்ைடத் த ழ்நாட் ல், இக் கைலகைள ெயல்லாம், அரசேன, ேபாற் ப் பா காத் ப் ேபணி 
வளரத்் க் ன்றான்.

நாடகங்களில் இ ெப ம் ரி கள் இ ந்தன. அைவ,

     "ேவத் யல்" என் ம்,

     "ெபா யல்" என் ம் வர.் நாகரீகம் க்கவர,் கைலப்பணி ல் உயரந்்தவர ்ஆவர.் மன்னர ்
பயன்ெகாள் ன்ற நாடகங்கைள,

     "ேவத் யல்" நாடகங்கள் என் ம், ெபா மக்கள் பயன்ெகாள் ன்ற நாடகங்கைள

     "ெபா யல்" நாடகங்கள் என் ம் ரித்தாரக்ள். ேவத் யல் நாடகங்கள் ேவந்தரக்ள் ம ேல 
தவழ்ந்தன. அவரக்ள் ேபாற் ம்வைர, அைவ வாழ்ந்  வளரந்்தன. ஆனால் ேவந்தரக்ள்,  ற்றரசரக்ளா  
அவரக்ள் ைக ல் க் ண் , அைவ ெவ ம் காமக் த் க்கள் ஆன ன், அ  ஒ ந்தன. அதன் 

ன்னரத்ான்,

     "ெபா யல் நாடகங்கள், தன் மரைப , ேவற் யேலா  ெபா யலா , பல நாடகங்கள் 
ேதான்றலா ன.

நாடகேம உலகம் என்  ேசக் யர ்ெசால் ன்றார.் த ழ் மக்கள் இைறவைனேய,  த்தனாக் க் 
த்த ரானாக வ பட்டவரக்ள். எனேவ. அவரக்ள் மனிதரக்ளின் உணரச்் கைள ம், உள்ளங்களில் 

133

www.valluvarvallalarvattam.com 13038 of 19068.



நாடகக்க

நாடகக்க 1 nāṭagaggavi, ெப. (n.)

நாடகக் காப் யம் பாரக்்க;see пadaga-К-Карруат.

     'நாடகக் க ெசய்யவல்ல நல்ல ைல வல்ல லவ ம் ( லப்.3:44,உைர);.

     [ந +அகம் → நாடகம் + Skt க .]

 நாடகக்க 2 nāṭagaggavi, ெப. (n.)

   1. நாடகத்ைத எ ய க ஞன்; the poet who create the drama.

   2. நாடகத் னிைட ல் உணரச்் க்ேகற்ப வ ம் பண்ேணா  இையந்த பாட் ; the musical songs in drama.

     [நாடகம் + skt. க .]

ஒ  நாடகம் மக்கள் மனத் ல் நிைலக்க ேவண் மா ன், பண்ேணா  இையந்த இைசப்பாட்  
ர வரேவண் ம். நாடகக்க  ெய ச ்ெசால் பண்ணாரந்்த பாட் ைன ம், அப் பாப்பா ம் 

பாவலைன ங் த்  வந்த  எனலாம்.

நாடகக்காப் யம்

நாடகக்காப் யம் nāṭagaggāppiyam, ெப. (n.)

   நாடகத்த ழ் ல்; dramatic work, drama.

     "நாடகக் காப் ய நன்  ணிப் ேபார"் (மணிேம, 9.80);

     [ந +அகம் → நாடகம் + காப் யம்.]

த்த ம் ர வ ம் லப்ப காரம் நாடகக்காப் யத் ள் தைலயாய . அ த்தநிைல ல் ேபரா. 
கந்தரம் ள்ைள யவரக்ளால் எ தப்ெபற்ற, மேனாண் மணியம், நாடகக் காப் யக் கள்

நிரம்பப்ெபற்ற .

நாடக்காரன்

நாடக்காரன் nāṭakkāraṉ, ெப. (n.)

   1. நாடகம் ஆ ேவான்; actor in a drama.

   2. ஒ க்கக் ேகடன், கா கன்,

 profigate.

   3. ஏ ம யாத  ேபால் பாசாங்  ெசய்பவன் ழ்ச் யாளன் (இ,வ,);; hypocrite.

   4. ேபா யாகப் பகட் பவன் பகட் ப் ேபரவ் :

 pretender.

     [ந +அகம் → நாடகம் + காரன்.]

நாடகசச்ந்

நாடகசச்ந்  nāṭagaccandi, ெப. (n.)

    கம், ப ைம கம் ( ர கம்);, க ப்பம், வைள ,  ய்த்தல் என்  ஐவைகப்பட்ட நாடகக்கைதப் 
ெபா ந்  ( ல.3:13. உைர);; juncture or division of a drama, reckoned to be five in number, viz, mugam, padimai 
mugam, (piradimugam);, karuppam, valaivu, tuyttal.

     [ந +அகம் → நாடகம் + சந் .]

ெதாடக்கம் [ கம்], வளரச்்  [ப ைம கம்],  க்கல் [க ப்பம்], வைள  [ ப்பம்-climax],  ர்  
[ ய்த்தல்] எ ம் ஐங் க ம் நாடகத் ற்  இன் யைமயா  ேவண்டப்ப வன. இவ்ைவந்  

க ம்,  ைனகைத கட் ம், ெபா ந் ம்.
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நாடகசாைல

நாடகசாைல nāṭagacālai, ெப. (n.)

   1.  த்  நிகழ்த் ம் அரங்கம் ( லப்.25:14,அ ம்);; stage, play-house, theatre.

   2. நாடக்கணிைக. ( ன்.);; dancing girl.

   3. ேகா க்   நன்ெகாைடயாளர ்இைறவைனக் காணவ ம் ேபா , அவரக்்  ன் க்ேகா ல் 
நடனமகளிர,் நாட் யஞ்ெசய்  அைழத்  வ ம் ேகா ல் ம ப்  (மரியாைத);; honour done to a donor to a 
temple, by which he is received with nautch as he approaches the temple.

     [ந + அகம்  → நாடகம் + சாைல.]

நாடகசாைலயர்

நாடகசாைலயர1் nāṭagacālaiyar, ெப. (n.)

    த்தர ்(ெதால்,ெபா ள்.168. உைர. பக்.741);; dancers.

     [நாடகம் + சாைலயர]்

நாடகநாைலயர்

நாடகநாைலயர2் nāṭaganālaiyar, ெப. (n.)

   நாடகம் ெசவ்வேன இயங்க உ ைண ரிேவார;் dramatists and technicians who help for the successful 
performance of the drama.

     [நாடகம் + சாைலயர]்

நாடகத்த ழ்

நாடகத்த ழ் nāṭagattamiḻ, ெப. (n.)

    த்த ள் த் ப்பற்  வழங் ம் த லக் யப் ப ; the class of tamil literature which pertains to dances 
orto dramatic representation of puranic stories, one of mu-t-tamil.

     'இனிநாடகக் த ல் ேதவபாணி வ ங்கால் [ லப்.6.35.உைர].

     [நாடகம் +த ழ்.]

த்த ழ்ப் ரி ல் ன்றாவதாய் அைமவ  நாடகத்த ழ் ஒ கா:- நா  + அகம் → நாடகம்.

அகத்ைத நா தல் நாடகமா ம்.

த. நாடகம் → skt. nādaga (t);

ந + அகம் → நாடகம், அகம் என்ப  , நா , உல  காதல் ஆ யவற்ைறக் ப்பதா , அவற் ள் 
நடப்பைத - உண்ைம நிகழ்ைவ - காட் வ  நாடகம் என் ம் வார.்

கைத த ய ஆடேல நாடகம் என் ம் வர.்

     "நாடகம் என்ப  கைலக்காக" என்பர.்

இய ம் இைச ம் இைணந்  கைத த வ ம் த்ேத நாடகம் என்பதால்,  த்த ம் ஒ ங்ேக 
அைடந் ப்ப  நாடகத்த ழா ம்.

இதைன,

     "நாடகத் ன் கண்ணா , பாமர மக்களின் பல்கைலக்கழகம்" என் ம் வர.்

இ  த் க்கைலயாகத் ெதாடங் , நாட் யமா , நாட் ய நாடகமா  ன்  நாடகமாக ெச த்  
வளரந்்த .

நாடகம் நிக டத்ைத அ ப்பைடயாக ைவத்  ேமைட நாடகம்,  நாடகம் வாெனா நாடகம். 

நாடகத்தரம்ைபயர்

 
 நாடகத்தரம்ைபயர ்nāṭagattarambaiyar, ெப. (n.)

ேமனைக, அரம்ைப, உ ப்ப ,  ேலாத்தைம என்ற ேதவகணிைகயர ்( ங்);

 celestial dancing-girls, four in number, viz., mēņagai, arambai, uruppaši, tilõttamai

     [நாடகம் + அத்  + அரம்ைபயர]்

     "அத் "= சாரிைய.
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நாடகத்த

 
 நாடகத்த  nāṭagattaru, ெப. (n.)

   நாடகப்பாடல் வைக ; a kind of song in drama.

     [நாடகம் + த .]

நாடகத்

நாடகத்  nāṭagatti, ெப. (n.)

   1.  த்  நிகழ்த் ம் ெபண் (யாழ்.அக.);; actress.

   2.  ைலமகள் ( ன்.);; immodest woman.

     [நாடகம் + அத்  +இ.]

     'அத் ' -சாரிைய.

     "இ" ெபண்பால் ஒ ைம .

நாடகத் ைற

 
 நாடகத் ைற nāṭagattuṟai, ெப. (n.)

   நடன த்ைத, ( ன்.);; dramatic art, art of dancing.

     [நாடகம் +  ைற.]

கைத த ய த் த் ைற.  ைரப்படத் ைற ன் யவ னால், நாடகத் ைற, ெபா ழந்  
ந ந்  வ வ  கண் . பண்ைடக்காலத்ேத இத் ைற இைச த யதாக இ ந்ததற் ச ்

லப்ப காரம் நற்சான்றா ம்.

நாடகந -த்தல்

நாடகந -த்தல் nāḍaganaḍittal,    4 ெச. . . (v.i)

நாடகம  [ ன்.]-. பாரக்்க;see nādagam-ad.

     [நாடகம் +ந -.]

நாடக ல்

நாடக ல் nāṭaganūl, ெப. (n.)

   நாடக லக்கணத்ைதக் ம் ல்; work on dramaturgy.

     'நாட ல்களி னைமந்த ைறைம யாகலான்' ( லப்.3:146,உைர);.

     [நாடகம் + ல்.]

நாடக யல் ல் என்  அைழக்கப்ெப ம். நாடகக்கைல, ேகாட்பா கள் தலான நாடக யைல 
உள்ளடக் ய .

நாடக லார்

நாடக லார ்nāṭaganūlār, ெப. (n.)

   நாடக ல் இயற் ய ஆ ரியர;் writers on dramaturgy.

     'நாடக லார ்இவ் ப்ைப ஐம்பெதன ரிவைரயைரயாற் " ( லப்.8:25.உைர);.

     [நாடகம் + லார]்

லார ்=  லா ரியர.்

நாடகப்பண்

 
 நாடகப்பண் nāṭagappaṇ, ெப. (n.)

   நாடகத் ல் வழங் ம் பண்வைக ( ன்);; a tune sung on the stage.

     [நாடகம் பண்.]

நாடகப்பரத்ைத

 
 நாடகப்பரத்ைத nāṭagapparattai, ெப. (n.)

நாடகக்கணிைக பாரக்்க: see nadaga-k-kanigai.

     [நாடகம் + பரத்ைத.]
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நாடகப்பாங்

 
 நாடகப்பாங்  nāṭagappāṅgu, ெப. (n.)

   நாடகக்கைத மாந்தர ்நாடகக்கைதக்  ஏற்றவா , தம்ைம ைமயாக ஈ ப த் க்ெகாள் ம் 
ெசயல்; involvement role-play.

     [நாடகம்+பாங் .]

நாடகப்பாடகர்

 
 நாடகப்பாடகர ்nāṭagappāṭagar, ெப. (n.)

   நாடகத் ல் உரத்த ர ற் பா வ ம், ந ப்ப ம் வல்லார ்(இ.வ.);; actor as well as singer in a drama.

     [நாடகம் + பாடகர]்

நாடகப்பாத் ரம்

 
 நாடகப்பாத் ரம் nāṭagappāttiram, ெப. (n.)

   நாடகேமைட ல் ந ப்ேபான் (இ.வ.);; actor in a drama, dramatic person.

     [நாடகம் + பாத் ரம்.]

நாடகப் ரியா

நாடகப் ரியா nāṭagappiriyā, ெப. (n.)

   ேமளக த்தாக்க ெளான்  (சங்.சந்.47);; a primary pan.

     [நாடகம் + skt ரியா.]

நாடகப் ன்பாட்

 
 நாடகப் ன்பாட்  nāṭagappiṉpāṭṭu, ெப. (n.)

   நாடகக் கைதமாந்தரத்ம் ன் லத் ந்  பா பவர;் play-back singer of a drama.

     [நாடகம் +  ன்பாட் .]

நாடகம் ெதாய் ன் த் ெதாட தற் ெபா ட் ம், நாடகம் பாரப்்ேபா க்  உவைக 
ஊட் தற்ெபா ட் ம், நாடகக் கைதமாந்தர ்பாடைலப் பா ந் தன்ைமயர ்இவரத்ைம நாடகப் 

ன்பாட்  என்  அைழப்பர.்

நாடகப்ெபண்

 
 நாடகப்ெபண் nāṭagappeṇ, ெப. (n.)

நாடகக்கணிைக [யாழ்.அக] பாரக்்க;see nādaga-k-kanigai.

     [நாடகம் + ெபண்.]
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நாடகம்

நாடகம் nāṭagam, ெப. (n.)

   1. தாள ெவாத் க்  இையய ந க் ம் நடம் ( ங்);; measursed dance.

   2. கைத த  வ ம் த் ; dramatic performance play, drama.

   3. இன் யல் ன் யல் எ ம் இ வைகக் த் ; Comedy and tragedy of play or drama.

     "கைத மாந்தரத்ம் உ வம் ண்  ஒ  கைதைய இயல்பாக நடந்த  ேபால் ந த் க்காட் வ " 
[ லப்.312உைர]

   4. நாடகத்த ழ் பாரக்்க;see nādaga-t-famil.

இய ைச நாடகம்.

த. நாடகம் → Skt nåtaga.

ந +அகம் → நாடகம்=நடம் ( ங்,); கைத த  வ ங் த்

     "நாடக வழக் ம் உல யல் வழக் ம் பாடல் சான்ற லென  வழக்கம்." (ெதால்,அகத்.53); 
(ேவ.க.3:54);]

பன்ென ங்காலமாக இைசத  யைமந்த த்  வைகேய, காலப்ேபாக் ல் கைத த ய நாடகமாக 
மா ற் .

நாடகம் பற்  ெமா ஞா  வ :

நாடகம் என்ப  ெதன் ெசால்ேல. நள் தல்=ெபா ந் தல், ஒத்தல். நள் → நளி என்ப  ஒர ்உவமஉ . 
நளிதல் = ஒத்தல். நளி → ந . ஒ.ேநா. களி  → க .

ந த்தல் என்ப , இன்ெனா வைனப் ேபால் அல்ல  இல்லாதைத, உள்ள ேபாலச ்ெசய்  காட் தல்.

த. ந  → நடம் → நட்டம் → ந் த்த (வ.);

நாடகம்:

 
 நாடகம்: nāṭagam, ெப. (n.)

   ேதைரயர ்இயற் ய ம த் வ பாரதம் என் ம் த ழ் ம த் வ ல்; a medical science by Thēraiyar.

நாடகம் ைளயா
-தல்

நாடகம் ைளயா -தல் nāṭagamviḷaiyāṭudal,    5 ெச. . , (v.i.)

நாடகமா - [ ன்] பாரக்்க;see nādagam-ādu.

     [நாடகம் +  ைளயா -]

நாடகமகள்

நாடகமகள் nāṭagamagaḷ, ெப. (n.)

   1. நாடகமா ங் கணிைக; dancing-girl.

     "நாடக மகளிரக்்  நன்கனம் வ த்த

ேவா யச ்ெசந் ல்" (மணிேம.2:30.);.

   2. நாடகக்கணிைக பாரக்்க;see mapaga-k-kanigal.

     [நாடகம் + மகள்.]

நாடகமா ங்கணிைக, ஆட ம் பாட ம், அழ ம் எ ம் த் ற ம்,  ைற ன்  நிைறவாகப் 
ெபற் க்கேவண் ம்.
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நாடகம -த்தல்

நாடகம -த்தல் nāḍagamaḍittal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. பாசாங்  ெசய்தல் (யாழ்.அக);

 to play the hypocrite.

   2. றத்ேத மாற் க்காட் தல்,

 to make an outward show.

   3.  ேண, பகட்டாரவாரங் காட் தல்; to be showy, ostentatious.

   4.  னம் த யவற்றால்,  ற க்  எரிசச் ட் ம்ப , ெவ ப் டன் நடத்தல் ( ன்.);; to be arrogant or 
affected, as a woman in displeasure.

     [நாடகம் + அ -.]

நாடகமர

 
 நாடகமர  nāṭagamaravu, ெப. (n.)

   நாடக அைழப் ல் ெதான் ெதாட்  கைடப் க் ம் உத் ; traditional techniques of drama.

     [நாடகம் + மர -.]

நாடகத் ல் ெதான் ெதாட்  கைடப் க்கப்ப ம், அ ப்பைடக் கைல க்கம்.

நாடகமா -தல்

நாடகமா -தல் nāṭagamāṭudal,    5 ெச. , (v.i.)

   1.  த்  ந த்தல்; to act or play on the stage, to dance.

     " க ெதா  சாட் ைட lநாடக மா " ( வாச.5.7);.

   2. நாடகம த்தல் பாரக்்க;see madagam-ads.

     [நாடகம்+ஆ -.]

நாடக கப்

நாடக கப்  nāṭagamugappu, ெப. (n.)

   நாடகேமைட; stage.

     "நாடக கப் ற் ற ங்  பல் யம்" (உபேதசகா. வ ண்.102);.

     [நாடகம் + கப் .]

நாடகேமைட

நாடகேமைட nāṭagamēṭai, ெப. (n.)

   நாடகமா ம் அரங்  (இ.வ.);; stage.

     [நாடகம் + ேமைட.]

நாடகேமைட ன் அைமப் ப் பற்  இளங்ேகாவ கள்,

     " ென  மர ன் அரங்கம் அளக் ம் காலள  இ பத்  ல் ரலாக, எ ேகால் அகலத்  
எண்ேகால் நீளத் , ஒ ேகால் உயரத்  உ ப் னதா  என்  அரங்ேகற் காைத [99-103] ல் 

ள்ளார.்

நாடகவரங்கம்

 
 நாடகவரங்கம் nāṭagavaraṅgam, ெப. (n.)

   நாடகம் நிக டம்; drama theatre.

த. நாடகம் → skt. நாட்டக்க.

ந +அம் → நாடகம். + அரங்கம்.]

அரங்  = அைற.

த. அரங்கம் → skt ரங்க.

நாடகவரங்கம்= நாடகம் நிக ம் டம் அல்ல  அரங்கம்.
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நாடகவழக்

நாடகவழக்  nāṭagavaḻggu, ெப. (n.)

   நாடகத் ற் ரிய ெந ; dramatic usage.

   2.  ைனந் ைர வழக் ; idealism in poetry, opp, to ulagiyal valakku.

     "நாடக வழக் ம் உல யல் வழக் ம்" (ெதால்ெபா ள்.53);.

     [நாடகம்+வழக் .]

நாடக ரத்

நாடக ரத்  nāṭagaviratti, ெப. (n.)

   சாத் வ . ஆரப , ைக , பார  என்ற நால்வைக நாடகநைட ( லப்.313.உைர);; the style of dramatic 
art, of four kinds, viz., šāttuvadi, ārapadi, kaišigi, pāradi.

     [நாடகம் + Skt. த் .]

நாடக த்

 
 நாடக த்  nāṭagavutti, ெப. (n.)

நாடகமர  பாரக்்க;see nādaga-marabu.

     [நாடகம்+உத் .]

நாடகன்

நாடகன் nāṭagaṉ, ெப. (n.)

   1. நடனமா  ேவான் ( ங்);,

 dancer.

பதஞ்ச க்க ளிய பரம நாடக" ( வாசவ138);.

   2. ந கன்; actor.

   3. ந ப்ைப ம், நடனத்ைத ம், வாழ்க்ைகத் ெதா லாக ைடயர;் player.

     [ந +அகம் → நாடகம் → நாடகன்.]

நாடகாங்கம்

நாடகாங்கம் nāṭakāṅgam, ெப. (n.)

   1. அகத் ணரை்வத் ெதரி க் ம் ெமய்ப் பாட்டைச  ( ன்.);,

 gesture.

   2. நிற் ம் நிைல, மனப்பாங் ைன ெவளிப்ப த் ம் கைலப் பாங் ; pose.

     [நாடகம் + அங்கம் →நாடகவங்கம் → நாடகாங்கம்.]

நாட

 
 நாட  nāṭagi, ெப. (n.)

   நாடகமா பவள் (இ.வ.);; actress.

     [நாடகம் → நட .]

நாட யர்

நாட யர ்nāṭagiyar, ெப. (n.)

   1.  த்தர ்( வா.);; dancers.

   2. ந கர;் actor.

   3. நாடகன்3 பாரக்்க;see nãoagano.

     [நாடகம் + நாடகர ்→ நாட +அர.்]

நாட யர்

 
 நாட யர ்nāṭaāyar, ெப. (n.)

நாட யர ்( ன்.); பாரக்்க;see nādagyar.

     [நாட யர ்→ நாட யர]்
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நாடங்காய்

 
 நாடங்காய் nāṭaṅgāy, ெப. (n.)

   கைரக்காய் (யபழ்ப்.);; bottle gourd.

நாட ப்ப -த்தல்

 
 நாட ப்ப -த்தல் nāḍaḍippaḍuttal, ெச. . , (v.i.)

   நாடை்டெவன்  ழ்ப்ப த்தல் (யாழ்.அக);; to subjugate a country.

     [நா  + அ ப்ப -.]

நாடவர்

நாடவர ்nāṭavar, ெப. (n.)

   ேதசத்தார;் coun. trymen, people of the country.

     "நாடவர ்ப த் ைர ண  வாக" ( வாச.4:69);.

     "நாடவர ்நந்தைம ஆரப்்ப ஆரப்்ப நா ம் அவரத்ம்ைம ஆரப்்ப ஆரப்்ப". ( வாசக9:28);.

     [நா  → நாடவர.்]

நாட வான்

நாட வான் nāṭaṟivāṉ, ெப. (n.)

   நா கைள அ ம் நிலவன் (சந் ரன்.);; moon, as witnessing all countries.

     "நாட வான் ெபான் ந் " ( ேனக்.தா .2.);

     [நா  + அ வான்.]

நாடன்ப த்

 
 நாடன்ப த்  nāṭaṉparutti, ெப. (n.)

   ப த்  வைக ( .அ.);; coconada cotton-Gossypium nadam.

     [நாடன் + ப த் .]

நாடன்

 
 நாடன்  nāṭaṉpū, ெப. (n.)

   ம த் வ ண ள்ள மலர;் a kind of medicinal flower.

     [நாடன்  +  .]

நாடன்மஞ்சள்

நாடன்மஞ்சள் nāṭaṉmañjaḷ, ெப. (n.)

   மஞ்சள் வைக; a kind of turmeric.

     " ச் ண்ணத் க்  நாடன்மஞ்சள் நாற்ப ன் பல ம்" (S.I.Liii.187);.

     [நாடன் + மஞ்சள்.]

நாடாஎக் ைக

 
 நாடாஎக் ைக nāṭāeggugai, ெப. (n.)

   நாடா ன் இைடேய பா ல் தாண் செ்சல்வைக; shuttle's thread flying between two ends of the warp.

     [நாடன் + எக் ைக.]

நாடாக்கம்பம்

 
 நாடாக்கம்பம் nāṭākkambam, ெப. (n.)

   நாடா ல் தார ்ெச வதற் ரிய இ ம் க்கம் ; steel bobbin.

     [நாடா + கம்பம்.]
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நாடாக் ழ்

 
 நாடாக் ழ் nāṭākkumiḻ, ெப. (n.)

    ல்த  நாடா ன் இ ைன ம் இ ம்பால் ெசய்யப்பட்டக் ம் ; iron knob fixed at both ends of shuttle.

     [நாடா +  ழ்.]

நாடாட்

நாடாட்  nāṭāṭci, ெப. (n.)

   ேதசத்ைத ஆ ைக (S.I.Lii.512);; administeration of a Country.

     [நா  +ஆட்  → நாட்டாச் ]

ஒ.ேநா. ஊராட்  நகராட் .

நாடாத்தந்தம்

 
 நாடாத்தந்தம் nāṭāttandam, ெப. (n.)

   தந்தத்தாலான பட் த்த  நாடா ன்  ழ்; ivory shuttle's knob of the silk-loom.

     [நா +sktதந்தம்]

நாடாத்

 
 நாடாத்  nāṭātti, ெப. (n.)

சான்றார ்(சானார ்ெபண் க் ரிய சா ப்ெபயர:்

 title of santar WOՈՈaՈ.

     [நாடான் → நாடாத் .]

மறவன் → மறத் .

யவன் →  யத் .

     'அத் ' ெப.பா. ஈ .

நாடாநகரைமப்

 
 நாடாநகரைமப்  nāṭānagaramaippu, ெப. (n.)

ரான, ஒேர மா ரியான கட்டட அைமப் கைளக் ெகாண்ட நகர வளரச்் :

 rib. bon development.

     [நாடா+நகர+்அைமப் .]

நாடாப்

நாடாப்  nāṭāppuḻu, ெப. (n.)

   1. நீண்ட தடை்டயான ச் :

 tape-worm.

   2. ெபரிய நாடாப் ; tape-worm of man.

     [நாடா+ .]

நாடாப் ச்

 
 நாடாப் ச்  nāṭāppūcci, ெப. (n.)

   வ ற் ப் வைக; tape-worm.

     [நாடா ச் .]
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நாடார்

 
 நாடார ்nāṭār, ெப. (n.)

நாடான் பாரக்்க;see nadan.

நாடா ல்

 
 நாடா ல் nāṭāvil, ெப. (n.)

    ல்த  நாடா ல் உள்ள ல்ேபான்ற தக ; a steel plate fixed in the shuttle of the loom.

     [நாடா +  ல்.]

நாடாள்வார்

நாடாள்வார ்nāṭāḷvār, ெப. (n.)

   1. பழனிமைலப் ப ள்ள ஒ  சா யார;் a caste in the Palani region.

   2. ஆ ங்கட் யர;் ruling party.

     [நா  +ஆள்வார.்]

நாடான்

 
 நாடான் nāṭāṉ, ெப. (n.)

   சான்றார ்சா ப் ெபயர;் title of the sanrār.

     [நா  → நாடான்.]

நா

நா 1 nāṭi, ெப. (n.)

   1. நாட் ள்ளவள்:

 woman of a country.

     " ைல நா க் ம்" (கம்பரா. த் ர.48.);.

   2. நாடை்ட ைடயாள்; queen of a country.

     "ைமய  றப் ன் வானநா " ( லப்.11:215);;

     [நாடன் → நா .]

 நா  nāṭi, ெப. (n.)

   1. (வாதம்); வளி அல்ல  ஊைத,  த்தம், சளி தலானவற்ைறக் க் ம் தா நரம்  
நா ைகக்கணக் ல் ேயா ம் ழாய்.

 pulse, of three kinds, viz., valinãợi[vãdam], pitta-nãợi, silẽttuma-nãdi.

     ' ைளெய ம் கள் நா  நரம் கள்' [ ப் -918].

   2. உடல் க் ; vitality.

நா  தளரந்்த ற தான் ல க் த் தாம் ெசய்த தவ கள் நிைன க்  வ ன்றன (இ.வ.);.

   3. உட் ைள ள்ள இைட,  ங்கைல, க ைன என்ற ச் க் ழாய்கள்; tubular, organs of breath, of which 
there are three viz., idai, piñgalai, sulimuņai.

   4. அரத்தக் ழாய் த யன; artery, wein tendon, sinew, muscle, ligament.
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நா அ ந்தல்

நா அ ந்தல் nāṭiaḻundal, ெப. (n.)

   நா  நைடக் ற ; sinking of pulse.

     [நா +அ ந்தல்.]

நா  அ ந்தல் 16 வைகப்ப ம் இ பற் ச ்சா.அ.க.  வ :

   1. அற்  நிற்றல்.

   2.  த  ஒடல்.

   3. கழன்  காணல்.

   4. அ ந்  நிற்றல்.

   5. உத  நிற்றல்.

   6.  ைரந்  (க ப்ெபா );  த்  நிற்றல்.

   7. தணித் த் தளரல்.

   8. ேவகமாய் ஒடல்.

   9. மா  ஒடல்.

   10.ந ங்  ஒடல்.

   11. இரண் ற ஒடல்.

   12. அ த்த த்ேதாடல்.

   13.  ரிந்  ஒடல்.

நா க்கட்

 
 நா க்கட்  nāṭikkaṭṭi, ெப. (n.)

நா  த் ர  (இங்.ைவ); பாரக்்க: see nadivittiradi.

     [நா  → நா + கட் .]

நா க்க ப்

நா க்க ப்  nāṭikkadippu, ெப. (n.)

   1. நா க் ழ ன் வாய் த் ப்ேபா ம் தன்ைம; the undue augumentation.

   2. நா நைட ன் ைர  (சா.அக.);

 rapid pulse.

     [நா + க ப் .]

நா க் ழல்கள் த த் ப்ேபாவ னால் நா க் ழாய் வா ல் உண்டா ம் மாற்றம் ங் தல் தன்ைம.

நா க்கபாடம்

 
 நா க்கபாடம் nāṭikkapāṭam, ெப. (n.)

   அரத்தம் ன்னிட்  ஓடாதப த் த க் ம் நா ப் ட்  (சா.அக.);; semilunar valves of the vessels.

நா க்கமலம்

 
 நா க்கமலம் nāṭikkamalam, ெப. (n.)

    க் னின்  வ ம் நீர;் the watery discharge from the nose.
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நா க்கவசம்

 
 நா க்கவசம் nāṭikkavasam, ெப. (n.)

   நா ச் வரின் உள். ந , ெவளி ஆ ய ன்  ப கள்; the three coats of the walls of an artery.

     [நா +Skt.கவசம்.]

நா க்காயம்

 
 நா க்காயம் nāṭikkāyam, ெப. (n.)

   நா க் ழ ல் ஏற்ப ம் ைத ; injury or wound to blood vessels.

     [நா +காயம்.]

அரத்தக் ழ ல் ஏற்ப ம் அ பா .

நா க் ழல்

 
 நா க் ழல் nāṭikkuḻl, ெப. (n.)

   ெசங் ையக் ெகாண் ம் ெசல் ம் ழல் (சா. அக);; arterial tube conveying the bright red blood.

     [நா +  ழல்.]

நா க்

 
 நா க்  nāṭikkuṟi, ெப. (n.)

வளி(வாத);.  த்த ேகாைழ நா களின் ப் :

 indication of the pulse.

     [நா  → நா +  .]

நா க் ப்

 
 நா க் ப்  nāṭikkuṟippu, ெப. (n.)

அரத்தேவாட்ட நிைலைம:

 the state of blood in the arteries.

     [நா  →  ப் .]

நா கம்

நா கம் nāṭigam, ெப. (n.)

   1. ெபாட் க் ைர; bristle leaved jew's mallow.

   2. ெதாண்ைட; wind-pipe throat.

     [நா  → நா கம்.]

நா கரணம்

 
 நா கரணம் nāṭigaraṇam, ெப. (n.)

   தண்ைடப்ேபான்ற கால்க ைடய பறைவ; stalk legged bird.

நா க ப்பம்

 
 நா க ப்பம் nāṭigaruppam, ெப.(n.)

   மரமஞ்சள் (சங்.அக.);; tree turmeric.

நா லம்

 
 நா லம் nāḍiguḍilam, ெப. (n.)

   வைளந்  அல்ல  க்காக ஒ ம் நா  நைட; a bent or crooked movement of the pulse.
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நா ணம்

 
 நா ணம் nāṭiguṇam, ெப. (n.)

    ன் வைக நா ன் தன்ைமகள்; the three characteristic symptoms of the pulse.

     [நா  +  ணம்.]

நா டம்

 
 நா டம் nāṭiāṭam, ெப. (n.)

    மணம் உ ெசய் ங்கால், பாரக்் ம் ேகாள்ேசரக்்ைக; planetary conjuction consulted before a 
matrimonial alliance is fixed (astrol.);

     [நா +  டம்.]

நா ெகர்ப்பம்

 
 நா ெகரப்்பம் nāṭigerppam, ெப. (n.)

நா க ப்பம் பாரக்்க;see nadikaruppam (ச.அக.);.

 |நா + skt ெகரப்்பம்.)

 நா ெகரப்்பம் nāṭigerppam, ெப. (n.)

   நா க ப்பம் பாரக்்க; tree turmeric.

நா ெகற்பம்

 
 நா ெகற்பம் nāṭigeṟpam, ெப. (n.)

மரமஞ்சல்:

 cocoanut tree.

நா ேகளம்

 
 நா ேகளம் nāṭiāḷam, ெப. (n.)

   ெதன்ைன(யாழ்.அக.); ; coconut tree.

     [நாளிேகரம் → நா ேகளம்.]

நாளி → நா . ேகரம் → ேகளம். நா =  ங் ெலாத்த றக்காழ்தெ்தன்ைன.  ங் ல் ேபான்ேற, 
ெதன்ைன ம்,  மரி நாட் த் ெதான்ைமைய உணரத்் ம் ெசால்லா ம்.

நா ைக

 
 நா ைக nāṭigai, ெப. (n.)

    க் ழாய்; artery or vein.

     [நா  → நா ைக.]

நா ஞானம்

 
 நா ஞானம் nāṭiñāṉam, ெப. (n.)

நா ன் தன்ைமைய அ ம் அ :

 knowledge of pulse.

     [நா  → ஞானம்.]
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நா த் ப்

நா த் ப் 1 nāḍittuḍippu, ெப. (n.)

   1.  ேயாட்டத் னால் உடம் ற் பல டங்களிற் கா ம் படபடப் :

 the beating of the pulse felt at several parts of the body owing to the circulation of blood.

   2. நா  ேவகமாய் அ த்தல்; rapit pulsation.

     [நா + ப் .]

க்கால், உந் , மார் , ைகம் லம் சந் , க த் , காத , மணிக்கட் , க ன் ண்டம் ஆ யன 
நா நைடைய உடம் ற் கண்ட யத்தக்க டங்கெளன சா.அ.க.  ப்ப ம்.

 நா த் ப் 2 nāḍittuḍippu, ெப. (n.)

   அரத்தம் (இதயம்); ெநஞ்சாங் ைல ந்  ட் ட் ப் பாய்வதால் அரத்தக் ழாய் (தமனி); 
ரிந்  ங்  எற்ப த் ம் ப் ; pulse.

மணிக்கடை்டப் த் ப் ெநற் ப்பாரத்்தால், நா த் ப்ைப உணரலாம்.

     [நா + ப் .]

நா த் க்கம்

 
 நா த் க்கம் nāṭittūkkam, ெப. (n.)

   நா ெயா க்கம்; sinking of the pulse.

     [நா + க்கம்.]

நா த்ெதா

 
 நா தெ்தா  nāṭiddogudi, ெப. (n.)

   பலநா கள் ேசரந்்த ட்டம் (சா.அக.);; group of arteries.

     [நா +ெதா ]

நா த்ெதாந்தம்

 
 நா தெ்தாந்தம் nāṭittondam, ெப. (n.)

    ன் வைக நா களின் ைணப் ; the pulse interchanging of three humours.

நா த்ேதாற்றம்

நா த்ேதாற்றம் nāṭittōṟṟam, ெப. (n.)

   96(அங் லம்);  ரலஅள ள்ள உடம் ல் காணப்ப ம் 72000 நரம் கள்:

 there are 72,000 nerves in the 96 inches body.

நா தயம்

 
 நா தயம் nāṭidayam, ெப (n.)

ழ ன் வ யாக இ த்தல் அல்ல  த்தல்:

 sucking or drawing through a tube.

நா தா

 
 நா தா  nāṭitātu, ெப. (n.)

   உடம் ன் ஆக்க லப்ெபா ைளக் ெகாண்  ெசல் ம் தைசக்கட்  நிரம் ய வ ைம வாய்ந்த 
நரம் ைழ; nervous tissue.

     [நா +தா .]
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நா தாரைண

நா தாரைண nāṭitāraṇai, ெப. (n.)

   1. நா ேயாட்டம் பாரக்்க;see nāợi-y-õttam.

   2. நா களின் நைட ைற ( ன்);; the system of nerves and arteries With their ramifications.

ம வ, நா நைட.

ஒ  நிைமயத் ற்  30 அ ரம் பாய்ந்  ஒ ம் ெசவ்வரத்தக் ழல்களின் ப்ேப,

நா தாரைண ெயனப்ப ம். ம த் வ ைறப்ப  நா தாரைணைய க ண்ைமயாக 
அ யேவண் ன், க க்ைகக்க ல் உள்ள மணிக் கட் ைன அ த் ப் பாரத்்  அ யலாம்.

நா நைட

நா நைட nāḍinaḍai, ெப. (n.)

   1. நா ேயாட்டம் பாரக்்க;see nādī-y-offam.

   2. நா தாரைண பாரக்்க;see nād-täranas.

     [நா + நைட.]

ெநஞ்சாங் ைல ங்  ரிவதன் லம், உண்டா ம், ெசவ்வரத்தக் ழல்களின் ப்ேப, நா நைட. 
க ங்கக் ன் ெசவ்வரத்தக் ழல்களின் அரத்தேவாட்ட நிைலைம, நா நைட எனப்ப ம்.

நா நரம்

நா நரம்  nāṭinarambu, ெப. (n.)

   அரத்தக் ழ ம், நரம் ம் (சா.அக.);; blood vessels and nerves.

     " ைளெய ம் கள் நா நரம் கள்" ( ப் :918);.

     [நா + நரம் .]

நா நாளம்

 
 நா நாளம் nāṭināḷam, ெப. (n.)

   ெசவ்வரத்த ம், காரரத்த ம் ஒ ம் ழல்; artery and vein.

     [நா + நாளம்.]

நா நிைல

 
 நா நிைல nāṭinilai, ெப. (n.)

   நா ன் நிைலைம; state of the pulse.

     [நா  + நிைல.]

நா ல்

 
 நா ல் nāṭinūl, ெப. (n.)

உடம் ல் நா கள் இயங் ம் தன்ைமையக் ம் ல்:

 a treatise on pulsation.

நா ப்பத் ரம்

 
 நா ப்பத் ரம் nāṭippattiram,    ேசம் ; cocoa root (சா.அக.)

நா ப்ப ற்

 
 நா ப்ப ற்  nāṭippayiṟci, ெப. (n.)

   நா ையத் ெதரி  ெசய்ைக; examination of the pulse, feeling the pulse.

     [நா  + ப ற் .]
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நா ப்பரட்ீைச

 
 நா ப்பரீடை்ச nāṭipparīṭcai, ெப.(n.)

நா ப்ப ற்  பாரக்்க;see nadi-p-payircl.

     [நா + skt. பரீடை்ச]

நா பார்-த்தல்

நா பார-்த்தல் nāṭipārttal,    4 ெச. . , (v.i.)

   தா  பாரத்்தல் (யாழ்.அக.);; to feel the pulse.

     [நாளி → நா + பார]்

மணிக்கட் ல் ரலால் அ த்  நா ைய உணரத்ல். இந் நா  பாரத்்தலாேலேய, உயர ்
அரத்தவ த்தத் ைன ம்,  ைறந்த அரத்தவ த்தத் ைன ம், ம த வரால அ ய ம், அன  

தல இன்  வைர நாட் ம த் வத் ம் ஆங் ல ம த் வத் ம், நா பாரத்் , உடல் நலத்ைத 
ம த் வர ்கணிப்பர.்

நா மண்டலம்

நா மண்டலம் nāṭimaṇṭalam, ெப. (n.)

   1.  ரிய  ( ன்);, நிலந க்ேகா ; celestial equator, equinoctial.

   2. Esthumor-outh; nervous region.

   3. நா நைடையக் ப் டக் ய இடங்கள்; the places in which the human body, where in the pulsation is 
perceivable.

     [நா +மண்டலம்.]

ேகாளங்களின் இ வங்க க்  இைட ள்ள ந வட்டக்ேகா , அஃதாவ , நில லக ஊடச் க் ச ்
ெசங் த்தான தள ைடய வான்ேகாள் வட்டம்.

நா ம த் வம்

நா ம த் வம் nāṭimaruttuvam, ெப. (n.)

   ஊைத,  த்தம், ேகாைழ என் ம் ந்நா ைய ம் நா  நா த் ப்  அல்ல  நா நைடய ந்  
ெசய் ம் ம த் வம்; South Indian system of medical treatment.

ம வ,  த்தம த் வம்.

     [நள் → நாளம் → நாளி → நா  → நா +ம த் வம்.]

அ வரால் வளரக்்கப்ெபற்ற ம த் வேம நா  ம த் வம்.  தற்கண் ஊைத த்தம், ேகாைழ என் ம் 
த் ற நா ைய ம் ஆய்ந் , நா ப்ைப ம் உணரந்் , ேநா ன் தன்ைமக்  ஏற்றவா , 

ெசந் ரச் ண்ணம். ேவரக்ளால் உ வாக் ய ம ந் களினால் ெசய்யப்ப ம் ம த் வம். த ழ் 
ம த் வக்கைல,  த்தரால் வளரக்்கப்ெபற்ற . நா த் ேநா ன் தன்ைமைய அ ந்  
ெசய்யப்ப வேத நா ம த் வம். நா ம த் வர ்த ழகத் ன் அைனத் ச் ற் ாரக்ளி ம் வ ந் . 
நா ம த் வக் கைல ைன நன்  வளரத்் ள்ளனர.்

மாந்தரத்ைம ற் க்கணக்கான ஆண் கள் வாழ் ப்ப ம், ேநா ைன ேவெரா  கைளவ ம், நா  
ம த் வத் ன் தைலயாயச் றப்ெபனின் ைகயன் . வள் வப் ெபா ந்தைக நா  ம த் வம் 
பற் க் ங்கால், '' ம் ைற ம் ேநாய்ெசய் ம் ேலார ்வளி தலா எண்ணிய ன் " 
( றள்941);. எனக் த் ள்ள  அ க.

ஊைத த்தம், ேகாைழ என் ம் த் ற நா ைய ம் நா . அதனால் இற்ைறக் க கைளக் ெகாண்  
தைல றந்த ேதரச்் ெபற்ற ேமைல ம த் வ ம் கண் க்க யாத ேநா ன்தன்ைமைய

     "ேநாய்நர  ய் தல்நா ய  தணிக் ம் வாய்நா  வாய்ப்பசெ்சயல்" ( றள்,648); என் . வள் வர ்
வ த்த வண்ணம், நா த் ப் பண் வஞ் ெசய் ம் த்தம த் வனின் ெசயல், ெதய்வத் றமாம்.

நா  பாரக்் ம் ற ல்லாதவன் ம ந்தேன யன் , ம த் வனாகான் இந் ய ம த் வம் எனப்ப வ  
யாெதனின் நா பாரத்் ச ்ெசய்யப்ப ம் நாட் ம த் வேம ஆ ம்.

     "ேவரப்ார ்தைழபார ்ெமல்ல, ெமல்லச ்ெசந் ரச ் ண்ணம் பார ்என்ப  நா பாரத்் ச ்ெசய்யப்ப ம் 
நாட் ம த் வப் பழெமா ,

நா ங் ல்

 
 நா ங் ல் nāṭimūṅgil, ெப. (n.)

    ழாய் ங் ல்; hollow bamboo.
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நா யழற்

 
 நா யழற்  nāṭiyaḻṟci, ெப. (n.)

ெசவ்வரத்தக் ழாய்களில் ஏற்ப ம் க்கம்:

 inflammation of an artery.

நா ய ந் -தல்

நா ய ந் -தல் nāṭiyaḻundudal,    5.ெச. ன்றா , (v.t.)

   நா யன  நைட ைறல்; to come down the function or rate of pulse.

     "நா ய ந் யதால் அவர ்அ கநாள் தாங்கமாட்டார ்(இ.வ.);.

     [நா + ப் .]

வாணாளில் இ க்காலத்ேத,   தாக நா த் ப் க் ைறதல்.

நா யள

நா யள  nāṭiyaḷavu, நா நைட ன் ேவகத் னள  - வளி[வாதம்]

   1.  த்தம்1;   2. ேகாைழ[கபம்] 1/4 இவ்வளேவ ப் ன் உடம் ல் ேநா ல்ைலெயனக் 
ெகாள்ளப்ெப ம் [சா.,அக.]; vali, pittam and kabam in normal sate must be in the proportion of 1:1/21/4 any difference 
in the proportion indicates disease.

     [நா +அள .]

நா ப்

 
 நா ப்  nāṭiyuppu, ெப. (n.)

   வைளய ப்  (சங். அக.);; glass-gall.

     [நா +உப் .]

நா ெய -தல்

நா ெய -தல் nāṭiyeḻudal,    2 ெச. . . (v.i.)

நா ெய ம் -தல் பாரக்்க;see nadielumbu.

     [நா + எ -.]

நா ெய ம் -தல்

நா ெய ம் -தல் nāṭiyeḻumbudal,    5 ெச. . , (v.i.)

    ப்  ளம் தல்; to rise of the pulse.

ம வ, தா .ஓ தல்

     [நா + எ ம் -.]

நா ையத்தாங் -
தல்

 
 நா ையத்தாங் -தல் nāṭiyaiddāṅgudal, ெச. ன்றா. , (v.t.)

   இரத்தல் (இ.வ.);; to entreat, beg.

     [நா +தாங் ]

நா ெயா ங் தல்

 
 நா ெயா ங் தல் nāḍiyoḍuṅgudal, ெப. (n.)

நா தல் பாரக்்க;see nād-Visuda.

     [நா +ஒ ங் தல்.]

நா ெயா ங் தல் சாக்  நிைலயா ம்.

நா ேயாட்டம்

நா ேயாட்டம் nāṭiyōṭṭam, ெப. (n.)

   1. தா  நடக் ம் இயல் ; pulsation.

   2. நா  நிைல பாரக்்க;see nād-nilal.

     [நா +ஒட்டம்.]
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நா த் ர

 
 நா த் ர  nāṭividdiradi, ெப. (n.)

   நா க் ழாய்கள் ரிந்  கா ம் ஒ வைகக் கட்  (இங்.ைவ.);; morbid dilatation of the coats of an artery.

     [நா + skt. த்ர →  த் ர .]

நா ைச

 
 நா ைச nāṭivisai, ெப. (n.)

   நா நைட ன் ேவகம்; a rapidity of the pulse (சா.அக.);

     [நா +  .]

நா

 
 நா  nāṭividi, ெப. (n.)

   நா த் ட்டம் அ க் ம் ஒ  ல்; a treatise on pulse.

     [நா +  .]

நா ரணம்

 
 நா ரணம் nāṭiviraṇam, ெப. (n.)

   நரம் ல் ஏற்ப ம் கட் ; abscess of the artery.

நா தல்

நா தல் nāṭiviḻudal, ெப. (n.)

   1. தா ன் ஒ க்கம்; sinking of the pulse.

   2.  ணி ழக்ைக;   மனஉ  ைறைக; losing courage and hope, becoming downhearted.

     [நா  +  தல்.]

நா ேவகம்

 
 நா ேவகம் nāṭivēkam, ெப. (n.)

நா ைச பாரக்்க;see nāqī-viša [சா. அக.]
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நா

நா 1 nāṭudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. ேத தல்; to seek enquire after.

     "தனக் த் தாய் நா ேய ெசன்றாள்" (நால .15.);.

   2.  ம் த்ேத தல்; to seek.

கட் க்காரர ்ேதரத்ல்காலத் ல் மட் ம் மக்கைள நா ன்றனர ்(இக்.வ.);. ப த்தமரத்ைத நா ப் 
பறைவகள் வ தல் இயல்ேப (இக்.வ.);. உங்களிடம் ஒ உத  நா  வந் க் ேறன் (இக்.வ.);.

   3. ெதாடரத்ல்

 to pursue.

   4. ஆராய்தல்; to examine.

     "நாடா  நட்ட ற் ேக ல்ைல" ( றள்,791);

   5.  த்ேத தல்; to investigate.

   6.  ம் தல்; to desire earnestly.

     "நாடல் சான்ற நய ைட ெநஞ் ன் (ப ற் ப்.36.7);. அைம ையநா  ஊரஊ்ராகத் ரிந்தார ்(இ.வ.);.

பணத்ைத நாடாதவரக்ள் யார ்(இ.வ.);.

   7. ெதரிதல், to know, understand.

     "  ன்னவ, னிதைன நா " (கந்த . த :32,

   8. ஒத்தல்; to resemble.

நா கடத் -தல்

நா கடத் -தல் nāḍugaḍaddudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   நாட் ற்  இரண்டகம் ெசய்தல், க க்கச ்ெசய் கைள ெவளி ட் க் காட் க் ெகா த்தல் ேபான்ற 
சட்டத் ற் ப் றம்பான ெசயல்க க்காக, ஒ வைர நாடை்ட ட்  ெவளிேயற் தல்; to exle to banish.

     [நா  + கடத் -.]

நா கண்காட்

நா கண்காட்  nāṭugaṇgāṭci, ெப. (n.)

   நாட் ல் நடக் ம் நி வாகத்ைத ம் ெசயற்பா கைள ம் கண்காணிக் ம் அ காரி; overseer of a nadu 
(LMP cq211);.

     [நா + கண்காட் .]

நா காவல்

நா காவல் nāṭukāval, ெப. (n.)

   வரிவைக (S.I.I.iii. 437);; an ancient tax.

     [நா  + காவல்.]

152

www.valluvarvallalarvattam.com 13057 of 19068.



நா ழேவான்

நா ழேவான் nāṭugiḻvōṉ, ெப. (n.)

   நாட் ற் ரிேயான்; king of owner of that region.

     "பழ ரே்சாைல நா ழேவாேன" ( காற் ப்பைட);.

     [நா  +  ழேவான்.]

நா ழேவான் என்ப , ஊரத்்தைல வைனக் காட் ம், ஆ ைமப் பண் ற் ரிய வ ம், உயரந்்த 
நிைல ப்பவ மான,  நிலமன்னைனக் க் ம். நா  என்ப , ஒன் ற்  ேமற்பட்ட 
பல ரக்ைள உள்ளடக் ய .  ழார ்என்பவன் ழவர ்என்பதன் ம உ.

ெப மான் +  ரான்.

ழவர ்என்ப ,  ழவன் என்பதன் உயர் ப்பன்ைம த்த உரிைமப்ெபயர.்  ழவன் என்பவன் 
நிலத் ற் ரியவன் உழவன்

என் ம் ெபா ண்ைம ெபா ந்த ெசால். இக் க த் ைன உலகப்ெபா மைற ன் வ மா  ேப ம்,

     "ெசல்லான் ழவன் இ ப் ன் நிலம் லர ்இல்லானின் ஊ  ம்" ( றள், 1039);.

ஈங் , நா ழேவான் என்ற டத்

     "நாட் ற்  உரிைமயாளன்' என் ம் ெபா ண்ைமேய ெபா ந் ம்.

நா

நா  nāṭuāṟu, ெப. (n.)

   நிலத் ரை்வ ப்ேபான்;(cólás is, 254);; revenue officer.

     [நா +  .]

நா ைக

 
 நா ைக nāṭugai, ெப. (n.)

   மனஉ  ைறைக; losing courage and hope.

     [நா  → நா ைக]

நா சார்நிலம்

 
 நா சாரந்ிலம் nāṭucārnilam, ெப. (n.)

   நாட் ன் பக்கத் ள்ள கழனி த யைவ ( ன்);; lands adjacent to a populated area.

     [நா சார ்+ நிலம்.]

நா தலவாரிக்ைக

நா தலவாரிக்ைக nāṭudalavārikkai, ெப. (n.)

   வரிவைக; a kind of tax (L.M.P.sm.91.);.

     [நா  +தலவாரிக்ைக.]

நா நீங் -தல்

நா நீங் -தல் nāṭunīṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

அரசன் இறத்தல் (நாஞ்.);,

 to die said of a king.

     [நா  + நீங் -.]

நா ப தல்

 
 நா ப தல் nāḍubaḍidal, ெப. (n.)

ேதசம் ஆைணக் ழ் அடங் ைக ( ன்,);

 submission of a country, as to its rulers.

     [நா  + ப தல்.]
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நா ப ர யம்

 
 நா ப ர யம் nāḍubaḍudiraviyam, ெப. (n.)

   நாட் ல் ைள ம் ெசந்ெநல்,  பய , ஆெனய், க ம் , வாைழ ஆ ய ெபா ள்கள் ( ங்.);; products 
of country parts, viz., Šennel, siru-payaru, āney, karumbu, vālai.

     [நா  + skt.  ர யம் = அர ற் ப் ெப  வ வா ைன ஈட் த்த ம்பணப்ப ரக்ள்.]

நா பா -தல்

நா பா -தல் nāṭupāvudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   பைகவரந்ாட் ல் பைட டன் ைழதல்; to invade.

     ' த்தைரசர ்நா பாவஇய தஞ் ற்றப்ப கள் ெபான்மாந்தனார"் [ெசங்கம் ந கற்கள்- . .

   7. பல்லவரக்ாலம்].

     [நா  + பா -.]

நா -த்தல்

நா -த்தல் nāḍubiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ேதசத்ைத ெவன்  ைகக்ெகாள் தல்; to seize, capture a country.

   2.  த்தைக, ெய த்தல்; to take a lease.

     "நா  த் தாரக்்  ஒ ைகக் காட் " ( வ்.  மாைல3 வ்யா.22);.

     [நா  + -.]

நா ரி

நா ரி nāṭuri, ெப. (n.)

   1 நா ெகாண்ட கத்தலளைவ (ெதால் எ த்240);; a standard measure-1"nāli.

     [நா +உரி → நா ரி.]

நா வாழ்க்ைக

நா வாழ்க்ைக nāṭuvāḻkkai, ெப. (n.)

   அரசாட்  ரி ங்காலம் (T.A.S.iii. 174);; duration of a reign, one's region.

ம வ ஆட் க்காலம்.

     [நாட் வாழ்க்ைக →  நா வாழ்க்ைக]

நா வா மவர்

நா வா மவர ்nāṭuvāḻumavar, ெப. (n.)

   நாடை்ட வ நடத் செ்சல் ம் அரச காரிகள் (TAS iii.167);; officers governing a country.

     [நா  → வா மவர.்]

உலகம் என்ப  நாடை்ட வ  நடத் ம் உயரந்்ேதார.் இதைனத ்ெதால்காப் யர்

     "உலகம் என்ப  உயரந்்ேதார ்மாட்ேட" என்  ெபா ளிய ல் ேப வார.்

நா  ப ம் ணி ம் நீங் , வ ம் வள ம் ெபற் , வாழ்வாங்  வாழத ் றைமயாக அர ைன 
வ நடாத் ச ்ெசல் ம், அரச காரிகள்.

நாேடயன்

 
 நாேடயன் nāṭēyaṉ, ெப. (n.)

   நாடகக் கணிைக ன் மகன் (யாழ்.அக);; the son of an actress or a dancing-girl.

     [நாடக + ஏய் + அன் → நாேடயன்.]
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நாேடா

நாேடா  nāṭōṭi, ெப. (n.)

   1. நாட் கட் ரிய  ( ன்.);; that which is common to a country.

   2. இயல் வழக் ற் ரிய ; customary.

   3. நைட ைற ெயா ங் ற் ட்பட்ட ; habitual routine.

   4. ெபா வான  (சாதாரணமான ); ( ன்.);; that which is average merit.

   5. ஊரக்ற் த் ரிபவன் (இ.வ.); ஒன் ற் ம் உதவாதவன்; vagrant.

   6. ேபாக்கற்றவன்;   நா யற்றவன்; vagabond, stroller.

மக்கள்ெதாைகக் கணக்ெக ப் ல் நாேடா கைளச ்ேசரத்் க் ெகாள்வ ல்ைல (இக்.வ.);.

ம வ. ஊர் ற்

க. நாடா .

     [நா  ஒ .]

எந்த ஒ  இடத் ம், நிைலயாகத் தங் , வாழ்ந் டாமல் பல இடங்க க் செ்சன் ,  ைழப்  
நடத் வாழ்பவைரக் த்த இச ்ெசால். காலப்ேபாக் ல் பயனின்  ஊர் ற் த் ரி ம் 
உதவாக்கைரப் ேபர ்வ ைய ம் உணரத்்தலா ற் .

நாேடாஇலக் யம்

நாேடாஇலக் யம் nāṭōilakkiyam, ெப. (n.)

   நாட் ப் ற இலக் யம்; folklore.

     [நாேடா  + இலக் யம்.]

இைவ ெப ம்பா ம் கல் ய  நிரம்பாத மக்களால் உண்டாக்கப்பட்டதா ம்.

பண்ைடக்கால மக்கள் தாங்கள் காண்பைவகைள எல்லாம்.  ளக்க யன்றாரக்ள், அதன் பயனாகேவ 
நாேடா  இலக் யம் எ ந்த .

இைவ எ தப்பட்ட இலக் யமல்ல. ஒ  தைல ைற னர.் அ த்த தைல ைற ன க் ச ்ெசால்ல, 
ெதாடரச்் யாக ச தாய மக்களால் கரப்பட்  வந்தனவா ம்.

நாேடா  இலக் யத்ைதப் ெப ம்பா ம் இ  ப களாகப் ரிப்பர.்

   1. பழங்  மக்களிடம் வழங் பைவ.

   2. நாகரிகம் வாய்ந்த மக்களிடம் வழங் பைவ.

கைதகள், பாடல்கள், பழெமா கள்,  கைதகள் ஆ யன நாேடா  இலக் யமா ம்.

தள  வரலாற் ச ்ெசய் கைள உள்ளடக் ப் ெபரிய அள லான கற்பைனகள் ேசரந்்  
உ வானதாக நாேடா க்கைதகள் அைமந் க் ம்.

அைமப் ம் க த் க்களி ம் பலவைகப்பட்டனவாக ம்,  ல க ைத களாக ம்,  ல 
ெப ங்கா யங்கைளப் ேபால் பலநாள்கள் ெசால்லத்தக்கைவயாக ம், ெதான் ெதாட்  வ ம் 
பழக்கவழக்கங்கைளக் ெகாண்டதாக ம், ச கத்தாக்கங்கைளக் ெகாண்டதாக ம், சமய 
நம் க்ைககைளக்

ெகாண்டதாக ம், மனித வாழ் ன் ளக்கமாக ம், நாேடா ப் பாடல்கள் இ க் ம்.

பல்ேவ  காலங்களில் ேநரந்்த கரச்் னால் ஏற்பட்ட அ ல் ைளந்த ெசாற்கேள, 

நாேடா இனம்

 
 நாேடா இனம் nāṭōṭiiṉam, ெப. (n.)

   நிைலத்  வாழா  ஊரக்ற் த் ரிந்  ெதா ல் ரி ம் இனம்; nomads.

     [நாேடா  + இனம்.]

     "மா ேமய்க் ம் நாேடா  இனமாக நாவலந்ேதயத் ற் ள் ந்த ஆரியர,் ேகா ற் சகரா த் 
த ழைர ஏமாற் ப் ைழக் ன்றன" என்பார,் ெமா  ஞா  பாவணர.்
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நாேடா ஒ யம்

 
 நாேடா ஒ யம் nāṭōṭioviyam, ெப. (n.)

   நாட் ப் ற வைரகைல; folk painting.

மட்டாண்ட ஒ யேம, நாேடா  ஒ யக் கைல ன் ெதாடக்கமா ம். பாண்டங்களில் ஒ யம் ட் வேத. 
கத் ெதான்ைமயான தா ம்.  ன்னர ்அ  மற்ற ைசத் ெதா ல்களான ஆைடெநய்தல், பைன 

ஒைலைய ைடந்  ெபா டக்ள்ெசய்தல், ேபான்றவற்றால் ெபரி ம் வளரந்்த .

ைளயாட் ப் ெபா டக்ள் ெசய்தல், ெபாம்ைமகள் ெசய்தல், ேபான்ற கைலக ம் நாேடா  
ஒ ய ைறைய வளரந்்தன.

கண்ணா ல் ஒ யம் வைர ம் ைற, தஞ்சா ரில் ேதான்  வளரந்்த .

ணிகளி ம் ஒ யங்கள் வைரயப் பட்டன.

சங் கைளத்ேதய்த் , அதன் ம் ஒ யத்ைத ஏற்ப த் ள்ளனர.்

பாய்.  ைட ெபட்  ஆ யைவ ைட ம் ேபா  அதன் ம் ஒ யங்கைள வைரந் ள்ளனர.்

நாேடா  ஒ யங்களில் இன் வைர ெதாடரந்்  நிைலத் ப்ப . ேகால தேல ஆ ம்.

உடல்  பசை்சக் த் தைல ம், நேடா  ஒ யவைக ள் அடக் வர.்

இக் கைலக்  அர ன் ஆதர  ைடக்காததால், இதன் வரலா  காலமண ல் ைத ண்  டக் ற .

நாேடா க்கைத

நாேடா க்கைத nāṭōṭikkadai, ெப. (n.)

   1. நாேடா களின் வாழ் யல் கைத; nomad stories.

   2. நாேடா  இலக் யம் பாரக்்க: see nadódi-slakkiyam.

     [நாேடா  + கைத.]

நாேடா க் ட்டம்

 
 நாேடா க் ட்டம் nāṭōṭikāṭṭam, ெப. (n.)

    ட்டங் ட்டமாக வா ம் நாேடா க் மம்; nomad's group.

     [நாேடா +  ட்டம்.]

நாேடா செ்சால்

 
 நாேடா செ்சால் nāṭōṭiccol, ெப. (n.)

   வழக் செ்சால்; words common in a country, colloquial word.

     [நாேடா  + ெசால்.]

நாேடா ப்பாட்

 
 நாேடா ப்பாட்  nāṭōṭippāṭṭu, ெப. (n.)

   நாேடா  மக்கள் பா ம் பாட்  ; nomads song.

     [நேடா  + பாட் .]

ைடேயா ேவார ்ஆ மா  ேமய்ப்ேபார ்பா ம் பாட் . வ நைடக் கைளப் ைனப்ேபாக் தற் 
ெபா ட் ப் பா ம் பாட் ம். இவ்வைகையச ்சாரந்்த .

நாேடா ப்பாைஷ

 
 நாேடா ப்பாைஷ nāṭōṭippāšai, ெப. (n.)

நாேடா ப்ேபச்  பாரக்்க;see maded p-peccu.

     [நாேடா  + Skt. பாைஷ.]

156

www.valluvarvallalarvattam.com 13061 of 19068.



நாேடா ப்ேபச்

நாேடா ப்ேபச்  nāṭōṭippēccu, ெப. (n.)

   1. நாட் ல் வழங் ம்ெபா மக்கள் ேபச்  ெமா ( ன்.); தாய்நில ெமா :

 vernacular language.

   2. நாட் மக்களின் ெபா ப் இயல் ப் ேபச் ல் வழங் ம் ெமா ; colloquial word.

     [நாேடா  + ேபச் .]

நாேடா மர னர்

 
 நாேடா மர னர ்nāṭōṭimarabiṉar, ெப. (n.)

   ேமய்சச்ல் நா , இடத் க் இடம் அைலந்  ரி ம் வாழ் ைன. வ வ யாக ேமற்ெகாள் ம் 
இனத்தவர;் nomad.

ம வ.  நிலவரம்பற்றவர.்

     [நாேடா  + மர னர.்]

நிைலயான இ ப் டமற்றவர.் அைலந்  ரி ம் வாழ்க்ைக மர னர.் ஆ மா  ேமய்த் க் 
ைடேயா ேவார.் வாத்  ேமய்ப்ேபார ்ேபான்ேறாைரக் ப் டலாம்.

நாேடா ம்

நாேடா ம் nāṭōṟum,  .எ. (adv.)

   ஒவ்ெவா  நா ம் ( ன ம்);; daily.

     "நாகர ்நாேடா ம் ( வ். வாய்.10:5:5);.

     [நாள் + ேதா ம்.]

நாேடான்

நாேடான்1 nāṭōṉ, ெப. (n.)

நாேடயன் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see nadêyan.

 நாேடான்2 nāṭōṉ, ெப. (n.)

   நாடை்டச ்சாரந்்தவன்; one who belongs to the nation.

நாண்

நாண்2 nāṇ, ெப. (n.)

   1. க  ( டா,);

 string.

   2.  ல் ன் நாண்

 bowstring.

     "வஞ் ைல வல் ற் ரிநாண் ைட ன்" (க த்.15, 21);.

     " ழ்க  ம ங் ன் நாண் இைர ெகாள்" (ஐந்.111, 2);.

   3. மங்கலவணி ல் ேகாத்த சர :

 woman's necklet containing the marriage badge.

     "உன் க த் ன் நா ன் மகற் க் காப் ன் நாணாம் என்றான்" (கம்பரா. நகரநீ்ங்.49.);.

   4. அைரஞாண்; waist- string;

     "நா ம் அைரதெ்தாட ம்" ( வ்.ெபரி. யாழ்,1:24);.

க. ேநண்.

ஒ கா. ஞான் → நாண்.

 நாண்3 nāṇ, ெப. (n.)

   1. ேதள்; scorpion.
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நாண்ெகாைட

நாண்ெகாைட nāṇkoḍai, ெப. (n.)

   ெதான்  ெதாட்  வ ம் மர ப்ப ,  றப்  நாடக்ளில், உற னர ் த ேயாரக் க் க் 
காணிக்ைகயாகக் ெகா க்கப்ப ம் நன்ெகாைட ( க் ரநீ .145.);; customary offering made to relations, 
friends, etc. on auspicious occa-Sions..

     [நாண் →நாள் + ெகாைட.]

 நாண்ெகாைட2 nāṇkoḍai, ெப. (n.)

   நில ைடைமயாளரக்ளால், பண்ைணப் பணியாளரக் க் த் மண நாடக்ளில் தரப்ப ம் 
தா க்ெகாைட; a golden tall given by land-lords serb for their wedding.

     [நாண் → நாள் + ெகாைட.]

நாண்ஞா

நாண்ஞா  nāṇñāyiṟu, ெப. (n.)

   காைல; sunrise.

     "நாண்ஞா  ற்ற ெச ற் " (களவ .1);.

     [நாள் + ஞா .]

நாள் ா  =  தாகப் லரெ்பா ல் ேதான் ம் ஞா .

நாண் ெகாள் -
தல்

நாண் ெகாள் -தல் nāṇṭugoḷḷudal,    13 ெச. . . (v.i.)

நாணிக்ெகாள்[ ]-தல்[தஞ்] பாரக்்க;see nān-k-koslu-]

     [நால் → நா தல்=ெதாங் தல்.

நான்  → நாண்  ெகாள்[ ]-.]

நான்  → நாண்  =  ரி .

ஒப் ேநாக்  கன் க் ட்  → கண் க் ட் .

நாண் ைட

நாண் ைட nāṇpuḍai, ெப. (n.)

    ல் ன் நாெணா ; twang of a bow string.

     "வஞ் ைல வல் ற் ரிநாண் ைட ன்" (க த்.152);.

     [நாண் +  ைட.]

ைடத்தல் =  ல் ன் நாண் ஒ க்ைக.

நாண் ட் -தல்

நாண் ட் -தல் nāṇpūṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

நாேணற் -தல் பாரக்்க;see man-erru.

     [நாண் +  ண் +  →  ட் -.]

     "தல்" ெதா ற்ெபயர ்ப .

நாண்ம ழ்

நாண்ம ழ் nāṇmagiḻ, ெப. (n.)

நாண் ம க்ைக பாரக்்க;see nān-magisrukkai.

     "நாண்ம ழ் ம ன்" ( றநா.123);.

     [நாண்+ ம ழ்.]

நாண்ம க்ைக

நாண்ம க்ைக nāṇmagiḻiruggai, ெப.(n.)

   நாேளாலக்கம்; durbar, as of a king.

     " யா  ரக் மவனாண் ம க்ைக ம்" (மைலப ,76);.

     [நாண்ம ழ் → நாள்ம ழ் → இ க்ைக.]

மன்னன் நாடெ்பா ல் ம ழ்ேவா , தன் அரியைண ல் ற் க்ைக.
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நாண்மங்கலம்

நாண்மங்கலம் nāṇmaṅgalam, ெப. (n.)

   1. த மத் ைன ண்டாக் ம் ெசங் ேகா ைன ம், அ ளிைன ம் ம் ேயான் றந்த நாளின் 
றப்ைபச ்ெசால் ம் றத் ைற ( ,ெவ.9:24);; theme celebrating the birthday of a just and benign ruler.

   2. அரசற்  யாண்  இத் ைண ெசன்ற  என்  கல்ெவட் ல் எ ம் மங்கலம் (ெதால். 
ெபா ள்.91.பக்.336.);; the ceremony of writing down the regnal year of a king.

ம வ, ெவள்ளணி மங்கலம்.

     [நாள்மங்கலம் → நாண்மங்கலம்.]

மன்னன் தம  றந்தநாளின் ேபா , ெவள்ளாைட த் க் ெகாைட ெகா க் ம் மர , 
ெதான் ெதாட் ப் ப ன்  வ வ . இ  த்த தெ்தாள்ளா ரப் பாடல கள் வ மா :

     "அந்தணர ்ஆெவா  ெபான்ெபற்றார,் நாவலர ்மந்தரம்ேபால் மாண்ட களி ரந்்தார"்

இலங் ைலேவல் ெதன்னன்இேரவ  நாட(் ); என்ேனா லம் தன் ழந்தவா  ( தெ்தாள்.82);.

தெ்தாள்ளா ரம் த் த ல் இ க் ம் ர் ைவ ல். மக்கள் மன்னனின் றந்தநாைள ஒட்டைட 
அ த் க் ெகாண்டா யதால்,  லந் கள் ழந்தன என் .  த் ள்ள இலக் ய நயம் க்கத்தக்க 
ெவான்றா ம்

நாண்ம

நாண்ம  nāṇmadi, ெப.(n.)

 full moon.

     "நாண்ம ேய நீ ந்நாள்" ( வ்.  வாய்.21:6);.

     [நாள் + ம .]

நாண்ம யம்

நாண்ம யம் nāṇmadiyam, ெப. (n.)

நாண்ம  பாரக்்க;see nān-madi.

     "நன்னாண்ம யக் ைடயான் ேலாத் ங் கன்"  ேலாத்,ேகா173).

     [நாள்ம யம் → நாண்ம யம்.]

நாண்மலர்

நாண்மலர ்nāṇmalar, ெப. (n.)

   அன்றலரந்்த ; go fresh, new-blown flower.

     "நளிச் ைன ேவங்ைக நாண்மலர ்நச்  ( பாண்.23);.

     [நாள்+ மலர ்→ நாண்மலர.்]

நாண் ன்

நாண் ன் nāṇmīṉ, ெப. (n.)

   இரைல(அ வ );  த ய ண் ன்; the lunar asterism.

     "நாண் ன் வாய் ழ்ந்த ம ேபால்" (க த்.104:27);.

     [நாள் +  ன் → நாண் ன்.]

நாண் தல்

நாண் தல் nāṇmudal, ெப. (n.)

லரக்ாைலப் ெபா  (அ காைல);,

 early morning.

     "நாண் தற் கைமந்த யா நயந் தன னியற்  (கம்பரா.கங்ைக.52);.

     [நாள் தல் =நாண் தல்.]

நாண் ல்ைல

நாண் ல்ைல nāṇmullai, ெப. (n.)

   ேபாரின் ெபா ட் க் கணவன் ரிந்த இல் ன் கண்ேண, தைல  தற்காத் த் தங் ய நிைலைம 
ம் றத் ைற ( .ெவ.10,  ல்ைலப்.4);; theme describing how the heroine protected her honour, living in the very 

house where her lord left her for joining a battle.

     [நாண்+ ல்ைல.]

தைல ன் கற் நிைலக்  எ த் க்காட்டாகத் க ம்,  ல்ைலத் ைண ஒ க்கத் ைன உைரப்ப .
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நாண் ழ

நாண் ழ  nāṇmuḻvu, ெப. (n.)

   1. காைல ர ; morning drum.

   2. நா ைகப்பைற ( லப்.3:27.5 உைர.);

 hour-drum to indicate the nāligai.

     [நாள் ழ  → நாண் ழ .]

அரசன் உைற ம் அரண்மைன ல் னந் ேதா ம், அரசனின் அன்ைறய அ வல் நிைல ைன 
அரச க்  அ த்தற் ெபா ட்  ஒ க் ம் ரேச, நாண் ழ

எனப்ப ம்.

நாண்ேமயல்

நாண்ேமயல் nāṇmēyal, ெப. (n.)

   பகல் ேமய்சச்ல்; early pasturing of flocks and herds.

     "எ ைம க பரிந் தைசஇ ெந ங் க ர ்ெநல் ன் நாண்ேமய லா ம்" (ஐங் .95);.

     [நாள் + ேமயல் → நாண்ேமயல்.]

ேமய்சச்ல் → ேமயல்

நாள் = பகலவன் ளங் த்ேதான் ம் பகற்ெபா , பகற்ெபா ல் ேம ம் கால்நைட ேமயல் 
எனப்பட்ட .

நாண்ைம

நாண்ைம nāṇmai, ெப. (n.)

நாண்1 பாரக்்க;see man.

     "நாண்ைமேய ைடயார ் ைழத்தார'் (கம்பரா.தாடைக.56);.

     [நாண் → நாண்ைம.]

நாணக்ேக

 
 நாணக்ேக  nāṇakāṭu, ெப. (n.)

   ெவடக்க்ேக ; immodesty, shamelessness.

     [நாணம் + ேக .]

நாணகயரிட்ைச

 
 நாணகயரிடை்ச nāṇagayariṭcai, ெப. (n.)

   நாணய ேநாட்டம்; assay.

     [நாள் +நயம் → நாணயம் → நாணகம் Skt. பரிடை்ச]

ெவள்ளயீம், தா ரம், ெசம்  தலான மாைழகளாற்ெசய்யப்பட்டதால், பளபளப் த் தன்ைம டன் 
ய கா  என் ம் ெபா ண்ைம ஏற்பட்ட ெதன்ற க. பளபளப் க்க பணத்தாளில் அச் ட்ட  

பணம் என்  ெபயரெ்பற்ற  ேபால், பளபளப் க்க மாைழ ற் ெசய்யப்பட்ட  நாணயம்.

நாணகம்

 
 நாணகம் nāṇagam, ெப. (n.)

நாணயம்:

 stamped Coin.

நாணங்கப் ல்

 
 நாணங்கப் ல் nāṇaṅgappul, ெப. (n.)

   மான்மணத் , நா ப் ல்; musk grass.
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நாணத்ேதளி

 
 நாணத்ேதளி nāṇattēḷi, ெப. (n.)

    ன்வைக ெளான் ; a kind of fish.

நாணநாட்டம்

நாணநாட்டம் nāṇanāṭṭam, ெப. (n.)

   தைல  நா ம் வைகயால், அவட் த் தைலவ டன் ட்ட ண்ைமைய ஆய்ந்த ைக 
( க்ேகா.67);; theme in which the maid makes indelicate enquiries and suggestions, and seeing her mistress blush, 
infers the truth of her clandestine marriage.

     [நாணம் +.நாட்டம்.]

பகற் ல் ைனப் னத்ேத பாங்கேனா  வந்த தைலவன், பாங் யற் ட்டத் ைட கைண எய்த 
மான் ேத வந்தைத உணரந்்த ேதா  தைல டம்,  ம் ஆளா? என்  நாணநாட்ட ம், 'என்னவேன' 
என்

ந ங்க நாட்ட ம், நடாத்தல் த்த அகத் ைண மரபா ம்.

நாணம்

நாணம்1 nāṇam, ெப. (n.)

   1. மக உக் ணம் நான்க ள் ஒன்றான ெவடக்ம் ( ங்);; shyness, coyness, as a feminine quality, one of four 
magadu-k-kunam.

   2. ெவடக்ம்,  சச்ம்; bashfulness in certain relationships as the mother-in-law, towards her Son-inlaw, as a man in a 
gathering of women embarrassment.

     "நனிநாண ரா" ( வக.736);.

   3.உண்ைமக் த் தைலவணங் ம் தன்ைம, ேபாற்றர , ெப ம ப் :

 delicate regard, esteem, respect.

அவ ைடய ெசால் க்  இவன் நாணப்ப வான் ( ன்);.

   4. ப செ்சால் த யவற்றால் உண்டா ம் மானக்ேகா ; Shame, sensitive, dread of evil: keen moral sense.

     "நாேணாணாதேதார ்நாணெமய்  ( வாச.30:4);.

   5. தணிைக ( ன்.);,

 yielding, as a disease to its antidote.

   6. ெச  ெகா  த யவற் க்  உண்டா ம் சச்ம்;ெத. நாண. ம. நாணம்.

     [நள் → நண் → நாண் + அம்]

     [நள் ைக = ெந ங் ைக. நள் ைக → நண் ைக. ஆ டன் ெபண் ெந ங் ங்கால்,  கம் 
தைரைய ேநாக் வதால் ஏற்ப ம் ெவடக்ம் அல்ல  சச்ம்.]

     'நள்' எ ம் ெந ங் தற் க த்  ேவரினின்  ைளத்த ெசால். ஆடவர ்ெந ங் ங்கா ண்டா ம் 
சச்ம் அல்ல  ெவடக்த்தால் கம் தைலைய ேநாக் வேத நாணம் ஆ ற் .

நாணமாைல

 
 நாணமாைல nāṇamālai, ெப. (n.)

   ேதைரயற் இயற் ய ம த் வ ல்; a medical treatise by Tēraiyar.

     [நாணம்+மாைல.]

நாணயக்க

 
 நாணயக்க  nāṇayakkayiṟu, ெப. (n.)

    க்கணாங்க ; nose- string.

     [நாணயம் + க .]
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நாணயக்காரன்

நாணயக்காரன் nāṇayakkāraṉ, ெப. (n.)

   1. கா க்கைடக்காரன்; gold- dealer.

   2. ெசால் தவறாமல் ேநரை்மயாகச ்ெசயலாற் பவன்; upright dealer, a man of his word, a man of credit.

     [நாணயம்+காரன்.]

     "காரன்" உைடைமப் ெபயரீ . ெசால் ம் ெசய ம் ஒன்றாக ம ப்பவன்.

நாணயங் த் -
தல்

நாணயங் த் -தல் nāṇayaṅguddudal,    5 ெச. . , (v.i.)

   மாட் ற்  க் த் ைளத்தல் (யாழ்ப்.);; to perforate the septum of a bullock's nose.

     [நாண் +அயம் +  த் -.]

இளங்காைள கலப்ைபேயா, வண் ேயா இ க் ம்ேபா ,  ரடாக இ ந்தால், ஒட் நர ்நாணி கம் 
க ழ்த்தல் ேபால்,  ண்  இ க்க ஏ வாக,  க் ல் த் த் ைளவ , க  மாட் தல் வழக்கம். 
இப்பழக்கம் இன் ம் நாட் ப் றத்ேத காணப்ப ற . அடங்காத இைளஞ க் க் கால்கட் ம் 
அடங்காத காைளக்  க்கணாங் க ம் ட் . (பழ.);.

நாணயசச்ரக்

 
 நாணயசச்ரக்  nāṇayaccarakku, ெப. (n.)

   நாள்பட்டால்,  ைல தாழக் ய உயரந்்த சரக்  (யாழ்.அக.);; commodity of value, liable to depreciate from 
being kept for a long-time.

     [நாணயம் + சரக் .]

நாணயத்தப்

நாணயத்தப்  nāṇayattappu, ெப. (n.)

   1. நாணயத்தப்  பாரக்்க;see naraya-l-lappu.

   2. ம ப் க் ைற , ெவடக்க்ேக ; disgrace.

     [நாணயம் +  ல்லம்.]

 நாணயத்தப்  nāṇayattappu, ெப. (n.)

   ேநரை்ம தவ ைக; dishonour, loss of one's credit.

     [நாணயம்+தப் .]

ேநரை்ம தவ வதா ண்டா ம் ம ப் க் ைற .

நாயஞ்ெச த் -
தல்

நாயஞ்ெச த் -தல் nāyañjeluddudal,    5.ெச. . , (v.i.)

   ெசய் ம் ெசய ல், (ஆற் ம் ைன ல்); த  காட் தல்; to acquit oneSelf honourably, in business.

     [நாணயம் + ெச த் -.]

   ஆற் ம் பணி ைனச ் ரை்ம டன், ேநரை்மயாகச ்ெசய்தல்;ேமற்ெகாண்ட ைன ல், தம  
த் றைம ம் ளங் ம் வண்ணம், த  காட் ச ்ெசம்ைம டன் த்தல். வாழ் ல் க்கால் 

பங்  ெபா ப்ேபற் ம் நாணயம், ெகா க்கல் வாங்க ல், ஒ  மாந்தன் த்த நாளில்,  த்தப  
இயங் ம் இயக்கத் ைனக் க் ம் வழக்கம், இன்ைறய வழக் ல் உள்ள  க தத்தக்க .

நாணயத்தங்கம்

 
 நாணயத்தங்கம் nāṇayattaṅgam, ெப. (n.)

   கா ெசய்வதற்  ஏற்ற ெபான்; gold suitable to mint Coins.

     [நாணயம்+தங்கம்.]

நாணயப்பணம்

 
 நாணயப்பணம் nāṇayappaṇam, ெப. (n.)

   நற்காக ( ன்.);; good coin, oppto, tēykaợaip-panam.

     [நாணயம் +பணம்.]
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நாணயப் ைடைவ

 
 நாணயப் ைடைவ nāṇayappuḍaivai, ெப. (n.)

   உயரந்்த ைல ( ன்.);; fine cloth.

நல்ல ைல ெகா த்தால்தான் நாணயப் ைடைவ ைடக் ம் (உ.வ);.

     [நாணயம் +  ைடைவ.]

தல் நாணயம் ெகா த்  வாங் ய ம ப் க்க ைல யரந்்த ைடைவ.

நாணயம்

நாணயம்1 nāṇayam, ெப. (n.)

   1.  த் ைர ட்ட காக; stamped coin.

     "அங்கங்ேக நாணயங்களாக ைவத்தாய்" (பண .128);.

   2. ேநரை்ம; uprightness, honesty, probity, honour, as in money-dealings, punctuality.

     "இ  ெமத்த நாணயேம" தனிப்பா.11.176431).

   3. இயற்ைக நிகழ்ச்  ( ன்.);; extraordinary facts or supposed facts in nature, as of the cobra shrinking from the sight 
of the nāgatal root.

   4. ெசயல் த யன த்த பயன் தவறாைம ( ன்.);; supposed virtue of an action or plant, as the presenting of 
a herb to the eyes, as a cure for opthalmia.

   5. கட் ப்பா  (யாழ்.அக.);; restriction, rule.

   6. ேநரத்் யான , ஒ ங்கான

 that which is of good quality, as a commodity.

     'நாணயமான ைடைவ' (இ.வ.);.

த. நாணயம் →Skt nånga

க. நாணய, ெத. நாணய ,

ம. நாணியம்,

     [நாள்+நயம்.]

நாள் என்ப  பகலவன் ளங் த் ேதான் ம் ேநரம். பகற்ேபா  நாடக் ர ்ஒளி ம் பளபளப்பான 

நாணயம ப்

 
 நாணயம ப்  nāṇayamadippīṭu, ெப. (n.)

   உலகஅள ல் ஒ  நாட் ன் நாணயத் க்  உள்ள ம ப் ப்ப ,  றநாட்  நாணயத்ைத ம ப்  
ெசய் ம் ைற; money exchange rate.

     [நாணயம் + ம ப் .]

நாணயம ப்

 
 நாணயம ப்  nāṇayamadippu, ெப. (n.)

   பணத்ைத ம ப் ம் ைற; currency.

அெமரிக்க நாணயம ப்  அண்ைம ல் க ம் உயரந்் ள்ள  (இக்.வ.);.

     [நாணயம் + ம ப் .]

நாணயமாற்
ைற

 
 நாணயமாற் ைற nāṇayamāṟṟumuṟai, ெப. (n.)

நாணயம ப்  பாரக்்க;see narayamadippioս.

     [நாணயமாற்  +  ைற.]
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நாணயவட்டம்

 
 நாணயவட்டம் nāṇayavaṭṭam, ெப. (n.)

   நாணயமாற் ற் ெகா க் ம் தள் ப ; discount on coins (PTL.);

     [நாணயம் + வட்டம்.]

நாணயவரிேயா
ைல

 
 நாணயவரிேயாைல nāṇayavariyōlai, ெப. (n.)

   இ ப் த் ட்டம், மாதவ வாய்,  த யவற்ைறக் காட் ம், நாணயக்கணக் (நாஞ்.);; a monthly account 
of coins showing balance in hand, at the begining of a month, collections in the month, etc.

     [நாணயம் + வரிேயாைல.]

நாணயவான்

 
 நாணயவான் nāṇayavāṉ, ெப. (n.)

ேநரை்ம தவறாதவன்  (யாழ்.அக.);,

 a man of credit or honour.

     [நாணய +வ் + ஆன்.]

நாணயேவைல

 
 நாணயேவைல nāṇayavēlai, ெப. (n.)

 Ggsiš flumsðr Gsusmar fine, superior work, opp to maţți-vēlai.

     [நாணயம் ேவைல.]

நாணயம் ேபான்ற ேவைல. மனசச்ான் டன் ெசய் ம்,  றைமயான ேவைல. ஒ ங்காக ம், 
ேநரத்் யாக ம் ெசய்யப்பட்ட நாணயம் ேபால், ஆற் ம் பணிைய, அ ைவ அைனவ க் ம், 
ெசப்ப றத ்ெதரி க் ம் ேவைல.

நாணயன்

 
 நாணயன் nāṇayaṉ, ெப. (n.)

நாணயக்காரன் பாரக்்க;see nānaya-k-kāran.

     [நாணயம் → நாணயன்.]

நாணல்

நாணல்1 nāṇal, ெப. (n.)

   நா ைக; feeling bashful, "modest"

     " றர ்தன்ைனப் ேப ங்கா னாண ம்" ( ரிக .6);.

     [நாண் → நாணல் → ெவடக்த்தால் வைளைக;ெமய் ைக]

 நாணல்2 nāṇal, ெப. (n.)

   1.  ல்வைக; kaus, a large and coarse grass.

   2. எ வதற் ப் பயன்ப ம் ல்வைக; penreed-grass.

   3. ேகாைர பாரக்்க;see Koral.

   4. த ப்ைப வைக; lalong-grass, Imperata arundinacea. [ட]

   5. ெப நாணல் (சா.அக);; large reed.

த→ நாணல் + skt. நாட

     [நாளம்→ நாணம்-→நானல் = உட் ைள ள்ள ல் வைக]
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நாணல்ெகண்ைட

 
 நாணல்ெகண்ைட nāṇalkeṇṭai, ெப.(n.)

    ன் வைக ெளான் ; a kind of fish.

     [நாணல்+ெகண்ைட.]

நாணல்தட்ைட

 
 நாணல்தடை்ட nāṇaltaṭṭai, ெப. (n.)

   நாணல் ல் ன் அ த்தண் ; the stalk of reedgrass.

ம வ ேபய்க்க ம் .

     [நாணல்+ெகண்ைட.]

நாணவந்தான்

 
 நாணவந்தான் nāṇavandāṉ, ெப. (n.)

   நாகணவாய்ப் ள் ( ன்);; common myna.

     [நா( );ண+வந்தான்.]

நாணற்க ம்

நாணற்க ம்  nāṇaṟkarumbu, ெப. (n.)

க ம் வைக (பதாரத்்த.179.);,

 a kind of sugarcane.

     [நாணல் + க ம் .]

தடை்டயாக இ க் ம். இக் க ம் ன் சா , வ ற்  ேநாய்கள் அைனத்ைத ம் ேபாக் ம். 
அரத்தேசாைகைய அகற் ம்.

நாணற் ழாய்

நாணற் ழாய் nāṇaṟkuḻāy, ெப. (n.)

   1. மணிவைக (இ.வ.);; a kind of bead.

   2. நாணல் ேபான்ற ழாய் மணிவைக (இ.வ.);

 bugle beads, as reed- shaped.

   3. நாணற் ழாய் ேபான் , ெபான்னாலா ய ம் கனப்ெபாள்ளல் வ ல் ெசய்யப் ப வ ம், 
தா ேயா  ேகாக்கப் ப வ வான ழல்; a hollow tube like ornament of gold, tied along with tal.

     [நாணல் +  ழாய்.]

நாணற் ளம்

 
 நாணற் ளம் nāṇaṟkuḷam, ெப. (n.)

   நாணற்கற்கண் ; sugar candy prepared from reeds.

நாணற்ேகாைரக்க
ட்ைட

 
 நாணற்ேகாைரக்கடை்ட nāṇaṟāraikkaṭṭai, ெப. (n.)

   ம ந் க் ண ள்ள ேவர;் a kind of medicinal root. Clansena-indica.

     [நாணல் + ேகாைரக்கடை்ட.]

நாணற் தர்

 
 நாணற் தர ்nāṇaṟpudar, ெப. (n.)

   நாணல் ல் ; reed grass bush.

     [நாணல்+ தர]்
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நாணற் ல்

 
 நாணற் ல் nāṇaṟpul, ெப. (n.)

நாணல் பாரக்்க;see nānal.

     [நாணல் +  ல்.]

நாணற்

 
 நாணற்  nāṇaṟpū, ெப. (n.)

   ப த்த ெவண்ணிற ள்ள நாணற் ; the yellowish white flower of reedgrass.

     [நாணல்+ .]

நாணற்றா

 
 நாணற்றா  nāṇaṟṟātu, ெப. (n.)

   நாணற் ன் க றச ்ெசய் ம் ஆண்பாற் ; pollen grains of reedgrass.

     [நாணல் +தா .]

நாணாங்கள்ளி

நாணாங்கள்ளி nāṇāṅgaḷḷi, ெப. (n.)

   1. இைலக்கள்ளி வைக (இ.வ.);; spiral five-tubercled spurge, str. Euphorbia nivulia[L.].

   2. நா கக்கள்ளி பாரக்்க;see namபga-kkalli.

     [நாண்+ஆம் + கள்ளி.]

நாணா ம்

நாணா ம் nāṇāḷum,     . .எ. (adv) நாள்ேதா ம், ஒவ்ெவா  நா ம்; daily, every day, day by day.

     "நாணா  மசச்த்தா ணா த னாணன்றாம்' (நால ,299);. நாணா ம் நாம் நன்ைமேய 
ெசய்யேவண் ம். (இக்.வ.);.

     [நாள்+நா ம்.]

நாணி

நாணி1 nāṇittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நாணங்ெகாள் தல் (யாழ்ப்.); ெவடக்ப்ப தல்; to be shy, bashful.

     [நா  → நாணி-.]

 நாணி2 nāṇi, ெப. (n.)

   நாண ைடயாள்(ன்);; bashful person.

     [நாண் → நாணி.]

 நாணி3 nāṇi, ெப. (n.)

   1.  ல் ன் நாண் ( டா);; bowstring.

     "நாணி ற் ேகாெலான்  னால்" (ேதவா.616:4.);.

   2. ெதாைடநரம்  (சா.அக.);; nerve of thigh.

     [நாண் → நாண் →  நாணி.]

நாண் = க . க  ேபான்  இ த் க் கட் ய நாண்.

நாணிக்ெகாள் -
தல்

நாணிக்ெகாள் -தல் nāṇikkoḷḷudal,    16 ெச. .  (v.i.)

   நான்  (க த் ல் க் ட் க்); ெகாள் தல்; to hang oneself.

     "நாணிக்ெகாள்ளப் பஞ்சேமா க " (இராம நா.உயத.்72);.

     [நால் → நாண்  → நாணி + ெகாள் -.]
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நாணி

நாணி  nāṇili, ெப. (n.)

   நாணமற்றவன்-[ள்]; a shameless person.

     "வ ைவயான் நாணி  நீ" (க த்.116:17);.

     [நாண்+இ .]

நாணிழல்

நாணிழல் nāṇiḻl, ெப. (n.)

கைல நிழல் :

 fore noon shadow.

     "நாணிழற்ேபால ளி ஞ் யவர ்ேகண்ைம (நால .116);

     [நாள்+நிழல்.]

நாள் =  ய  நாள்.

நிழல் = காைலெவ ல் ேதான் ம் நிழல். காைல ஞா , க ரக்டா க் ங்கால் ேதான் ம் நிழல்.

நா

நா 1 nāṇudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெவடக்ப்ப தல்; to be shy, to feel bashful to be embarrassed, as a woman.

     "அஞ்ஞான்  கண்ேடம் ேபா னா மால்"(நால ,385.);.

   2. மனங் ன் தல்; to be abashed, to Shrink back, as from a forbidding sight;to feel repugnance or dislike.

     "தக ைடயார ்தாேம  நாணித் தைலசெ்சல்லார"் (நால ,241);.

   3. அசச் ன் த் ணி  காட் தல் ( ன்);; to acquiesce or yield through regard.

   4. ஒன்றற்  அடங் தல் ( ன்.);; to shrink from the touch, as some plants, to yield, as disease to medicine, to be 
subdued, as Snakes in proximity to certain roots.

   5. அஞ் தல்; to fear.

     "தன்கட ்ப நா வாைள" ( றள்,794);.

   6.  தல்; to close, as flowers.

     "பங்கயம் ேபால்னாணி" (தஞ்ைசவா.210.);.

   7.  ணங்தல் (யாழ்ப்.);; to be affected unfavourably, as Some trees or plants by nearness to the tamarind, to be 
uncongenial to each other, as the red and white lotus.

க. நாண்க.

     [நாண் → நாண் → நா  -]

 நா 2 nāṇu, ெப. (n.)

நா கம்

நா கம் nāṇugam, ெப. (n.)

   1.  ைர ( ன்.);; horse.

   2. ந மணப்

 a fragrant flower.

     [நா  →நா கம்.]

நா வத்தான்

 
 நா வத்தான் nāṇuvattāṉ, ெப. (n.)

நா வம் பாரக்்க;see manuvam.
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நா வம்

 
 நா வம் nāṇuvam, ெப. (n.)

   நாகண வாய்ப் ள்  ( ன்);; common myna.

நா வைர ற-
த்தல்

நா வைர ற-த்தல் nāṇuvaraiyiṟattal,    4 ெச. . . (v.i.)

பத் த் ன்பத் ள் நாணம் நீங் தலா ய ெதால்ைல;(ெதால்.ெபா ள். 100);.

 transgreesing the bounds of propriety and modesty, as a heroine in love, one of ten awattai.

     [நா  + வைர றத்தல்-]

நா வான்

 
 நா வான் nāṉuvāṉ, ெப. (n.)

நாகணவாய்ப் ள் [யாழ்.அக] பாரக்்க;see naganaway-p-pul.

     [நா வம் → நா வான்.]

நாெண -தல்

நாெண -தல் nāīeṟidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நாைணத ்ெத த்  ஒ ெய ப் தல்; to twang the bowstring.

     "நாெண ந்  ைற ைற ெதாடரந்்  (கம்பரா.நாகபாச61);.

     [நாண் + எ -]

நாேணற் -தல்

நாேணற் -தல் nāṇēṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ல்ைல வைளத்  நாைணச ்ெச தல்; to bend a bow and fasten its string.

     [நாண் + ஏற் -.]

நாேண -தல்
நாேண -தல் nāṇēṟiḍudal,    5 ெச. . , (v.i.)பாரக்்க ;see nān-ârru.

     [நாண் + ஏ + இ -.]

நாைணயம்

 
 நாைணயம் nāṇaiyam, ெப. (n.)

நாணயம் (இ.வ,); பாரக்்க;see nānayam.

     [நாணயம்  → நாைணயம்.]

நாெணாளிப் ளி

 
 நாெணாளிப் ளி nāṇoḷippuḷi, ெப. (n.)

    ளமரவைக ெளான் ; a kind of tamarind tree.

நாத்த க்

நாத்த க் 1 nāttaḍukku, ெப. (n.)

    க்கல் (pond.);; stammering.

     [நா + த க் .]

நாத்த க் -

நாத்த க் -2 nāddaḍukkudal,    5.ெச.  ன்றா . (v.t.)

நாத்தாங் ப் ேப -தல் பாரக்்க;see nā-t-tāngi-p-pēšu.

     [நா+த க் -.]

நாத்தம்

நாத்தம் nāttam, ெப. (n.)

   1. கந்தகம்; Sulphur.

   2. வசம் :

 Sweet flag.

168

www.valluvarvallalarvattam.com 13073 of 19068.



நாத்தைலம ளி

நாத்தைலம ளி nāttalaimaḍiviḷi, ெப. (n.)

    ழ்க்ைக; whistle.

     "நாத்தைல ம ளிக் தெ்தா  றர" ( வக.120);.

     [நா + தைலம  +  ளி.]

நாத்த ம் -
த்தல்

நாத்த ம் -த்தல் nāttaḻumbiruttal, ெச. . . (v.i.)

நாத்த ம்ேப தல்- பாரக்்க;see natialumberu.

     "நாத்த ம் ப்பப் பாடாதா ம் ( றநா.200);.

     [நா + த ம்  + இ -.]

நாத்த ம் -தல்

நாத்த ம் -தல் nāddaḻumbudal,    5 ெச. . . (v.i.)

நாத்த ம்ேப -. பாரக்்க;see natal umberu.

     "நாத்த ம்ப ேவத்தாதார"் ( வக. 1469.);.

     [நா+ த ம் -.]

நாத்த ம்ெப -
தல்

நாத்த ம்ெப -தல் nāddaḻumbeḻudal, ெச. . . (v.i.)

நாத்த ம்ேப - பாரக்்க: see nāttamumbéru-

     "நாத்த ம்ெபழ நாரணாெவன் றைழத்  ( வ்.ெப மாள்.2:3.);.

     [நா+த ப்  + எ -.]

நரத்த ம்ேப -தல்

நரத்த ம்ேப -தல் naraddaḻumbēṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   பல ைற ெசால் தலால் நா க் ப் பழக்க ண்டாதல்; to acquire ease in utterance, as tongue by constant 
recitation.

     "நாத் கம் ேப  நாத்த ம் ேப னர"் ( வாச.4:4);.

     [நா+த ம்  + ஏ -.]

நாத்தன்தகைர

 
 நாத்தன்தகைர nāttaṉtagarai, ெப. (n.)

   ெகட்ட மண ள்ள தகைர; fetid cassia.

நாத்தனார்

 
 நாத்தனார ்nāttaṉār, ெப. (n.)

   கணவ டன் றந்தாள்; husband's sister.

க. நா னி.

நாற் ண் → நாத் ண் → நாத்தன்+ஆர]்

ஒ  ற் றந்தெபண்,  ப்ெபய் த் தக்கப வம் வந்தக்கால்,  க்ககம் ெசல்வ  ெபா மரபா ம். 
இஃேத ேபான் , ஒ ல் நாற்றா ந் . ம க் , ந ப ராகச ்ெசல் ந்தன்ைம 

ைடயாளாத ன்.

     "நாற்  அன்னார.்" என் ம் ெபா ண்ைம ற் தல் ெபா ந் ெமன்க.

ஒ கா. நாத் ைணயார ்→ நாத்தனார.்

நா+  ைணயார ்=  றந்தகத் ந் ,  ந்தகத் ற்  வந்த ெபண்  ைறந் , ஆ த ம் 
ேத த ம் த ம், கணவனின் தமக்ைக அல்ல  தங்ைக,

லப்ப காரத் ல், இளங்ேகா அ கள், நாத் ண் நங்ைக என்  ப்பதால்,

ந்த ட்டார,்  றந்த டை்டத் தாழ்த் ப் ேப னால்,  ப்ெபண் தன் ட் ப் ெப ைமையத ் ணாக 
நின்  காப்பவள் என் , ெபா ள்ப தல் காண்க.
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நாத்தாங்

நாத்தாங்  nāttāṅgi, ெப. (n.)

   1. நாதாங்  ( ன்.); பாரக்்க;see nating.

   2. இைலக்கள்ளி வைக; five- tubercled spurge.

   3. வ , ெகா க்  வ .[சா.அக]; cramp.

     [நா+தாங்  → நாத்தாங் ]

தாழ்க்ேகா ன், 'நா' ேபான்ற தண் ைனத் தாங் ம் தாழ்ப்பாள்.

நாத்தாங் ப்ேப -
தல்

நாத்தாங் ப்ேப -தல் nāddāṅgippēcudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  க் ப்ேப தல்; to talter in speech, stammer.

   2. எண்ணிப்ேப தல்; to speak thoughtfully.

     [நா+தாங் ப்ேப -. ]

நாத்தாங் வாய்

நாத்தாங் வாய் nāttāṅgivāy, ெப. (n.)

   1. நாதாங் (இ.வ.);; hasp.

   2.  லப்ெபா ள், ஆக்கப்ெபா க்  லமான அ ப்பைடச ்சரக் ; staple.

ம வ..ெகாக் , ெகா , ெகாண் .

     [நா+தாங்  + வாய்.]

நாத்

நாத் 1 nātti, ெப. (n.)

நாத்தனார ்(இ.வ.); பாரக்்க;see nāttapār.

     [நாற் ண் → நாத் ண் → நாத்தன் + ஆர ்→ நாத்தன் → நாத் .]

 நாத் 2 nātti, ெப. (n.)

   1. இன்ைம; nonexistance.

யாரியற்  நாத் ெசய் ெதங்க ம் ( நாயக .73,30);.

   2. ஒன் க்  உள்ளதான ஒ ெபா ள், மற்ெறான் க்  இல்லாதாைக; absence, as of a characteristic.

     "மைன  யானகாலத் ப் த் ரியாகாைம ேபால

     "நாத் ெயான்  த் றப்பங்கேம ம்" (ேம  மந்:708);.

   3. நாசம்(யாழ்.அக.);.

 destruction.

 நாத் 3 nātti, ெப. (n.)

தாழ்வாரம் (யாழ்.அக.);: sloping roof.

 நாத்  nātti, ெப. (n.)

   அ ; destruction, annihilation. (சா.அக.);

நாத் க்கா

 
 நாத் க்கா  nāttikkācu, ெப. (n.)

   நாத் ப்பட்டத் ற் ப் பகரமாகக் கட்டப்ப ம் ெபாற்கா ; instead of gold pendant, a gold Coin is tied.

     [நாத் +கா ]

ெபா ளாதாரச ் ழ க்  ஏற்ற வண்ணம்,  லர ்ெபாற்பட்டமாக ம், வச வாய்ப்பற்ேறார ்
யகா வ ம், மணமகளின் ெநற் ல் கட் வர.்
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நாத் ப்பட்டம்

 
 நாத் ப்பட்டம் nāttippaṭṭam, ெப. (n.)

    மணத் ல் மணமகனின் தங்ைக அல்ல  தமக்ைகயான நாத் ைண நங்ைக, மணமகளின் 
ெநற் ல் கட் ம் ெபாற்பட்டம்; it is an golden pendant tied on the forehead of bride by bridegrooms sister.

     [நாத் +பட்டம்.]

நாத்  என் ஞ்ெசால், நாத் ைணயாள் என்பதன் ம உ.

நாத் ப்பணம்

 
 நாத் ப்பணம் nāttippaṇam, ெப. (n.)

   மணமகன் அல்ல  மணமகள் ட்டார,் நாத் ளக்ேகந் ய ெபண் க் த் த ம் பணம்; money given 
to bridegroom's sister who held the holy lamp by bride or bride-grooms parents.

     [நாத்  + பணம்]

நாத் ரம்

 
 நாத் ரம் nāttiram, ெப, (n.)

    கழ்; fame.

     [நா+ றம் →  ரம்.]

ற → ர =  ரி .

மந் ரம், தந் ரம் என்ப ம், இவ்வா  ரிந்தன என்ப , பாவாணர ்க த் . நா ன் வா லாக 
ஒ வரத்ம் றைன அல்ல  கைழ, வானளாவ உயரத்் ப் ேப ைக.

நாத் ளக்

 
 நாத் ளக்  nāttiviḷakku, ெப. (n.)

    மணத் ல் மணமகனின் தமக்ைக ஏந் செ்சல் ம் ளக் ; on the occasion of wedding the holy lamp 
held by bridegrooms sister.

     [நாத்  +  ளக் .]

மணத் ல், தா கட் ம் நிகழ்  நைடெப ங்கால், மணமகனின் தங்ைக அல்ல  தமக்ைகயான 
நாத்தனார ்எனப்ப ம் நாத் ைணயாள், தாம்பலத் ல் ைவத் ப் த்  மணமக்கள் மன ேமைடையச ்

ற் வ ம் ெபா ,  ன்ெகாண்  ெசல்வ மான ைக ளக் .

நாத் ேவடம்

 
 நாத் ேவடம் nāttivēṭam, ெப. (n.)

   அேசா ; asoka tree.

நாத்

 
 நாத்  nāttu, ெப. (n.)

நாத்தனார ்பாரக்்க;see nāttapār.

நாத் க்

 
 நாத் க்  nāttuḍukku, ெப. (n.)

   க ஞ்ெசாற்களால் ஏ ைக; abuse.

நாத் க்காகப் ேப பவரக்ேள, நல்ல ைற ல் இ க் றாரக்ள் (இ.வ.);.

     [நா+ ள் →   →   க் .]

பணசெ்ச க் ம், பத ெவ ம் றைர ம க்கா , நாத் க்காக எ தெ்த ந்  ேப ைக.
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நாத் ண்

நாத் ண் nāttūṇ, ெப. (n.)

   1. நாத்தனார ்பாரக்்க;see natamar.

   2. நாத் ண்நங்ைக பாரக்்க;see nāftān-nangal.

ம. நாத் ண்.

நாத் ண்நங்ைக

நாத் ண்நங்ைக nāttūṇnaṅgai, ெப. (n.)

   கணவ டன் றந்த மங்ைக; husband's sister.

     "நாத்  ணங்ைகெயா .....அ  லாக் தற் " ( லப். 16:19);.

     [நாற் ண் → நாத் ண் +நங்ைக.]

றந்த ட் ப்ெப ைமக் ,  றழ்  ேநராவண்ணம், தன் றந்தகத் ப் ெப ைமைய, நா ன் 
ெசாற்களால், தாங்  நிைலநி த் ம் நங்ைக,

நாத்ெதாங்கல்

 
 நாதெ்தாங்கல் nāttoṅgal, ெப. (n.)

   நாக்  ெவளிகண்  ெதாங்கல் ; port rusion of the tongue. (சா.அக);.

நாதசலசயம்

 
 நாதசலசயம் nātasalasayam, ெப. (n.)

   இலா சை்ச ேவர;் cuscus root.

நாதசாரம்
நாதசாரம்1 nātacāram, ெப. (n.)

   ம ந் வைக; a medicine. (சங்.அக.);

சாரசாரம்
சாரசாரம்2 cāracāram, ெப. (n.)

   சால ப் ; a kind of prepared salt.

நாத ரம்

 
 நாத ரம் nātasuram, ெப. (n.)

நாக ரம் பாரக்்க;see nāga-šuram.

நாதத்  டம்

 
 நாதத்  டம் nātattupīṭam, ெப. (n.)

    த்தநாகம்; Zinc.

நாதநாதம்

 
 நாதநாதம் nātanātam, ெப. (n.)

   ேபரரத்ைத; greater galangal.

நாதநாமக் ரிைய

 
 நாதநாமக் ரிைய nātanāmakkiriyai, ெப. (n.)

   பண்வைக ெளான் ; a musical mode.

நாதநீர்

 
 நாதநீர ்nātanīr, ெப. (n.)

   பனிக் டத்  நீர;் amniotic-fluid.

நாதபரவாசல்

 
 நாதபரவாசல் nātabaravācal, ெப. (n.)

   ெபண்  ; the vagina in the female genital.
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நாத ப ணி

 
 நாத ப ணி nātabaruṇi, ெப. (n.)

   மலம்; fecal matter.

நாத ட்ைட

 
 நாத டை்ட nātamuṭṭai, ெப.(n.)

    ைன; ovu.

நாத னி

நாத னி nātamuṉi, ெப. (n.)

    வாய் ெமா  தலான ல்கைள தன் தற் கண் , ெவளிக்ெகாணரந்்த மா யத் தைலவர ்
(அஷ்டப்.  வரங்கந்காப் :3);; the first Vaisnava Acarya who brought to light Tiruvay-moli and other prabandhas.

நாதயந்தனஞ்சரி

 
 நாதயந்தனஞ்சரி nātayandaṉañjari, ெப. (n.)

    ஞ்சா; small indian opicacuanha.

நாதயம்

 
 நாதயம் nātayam, ெப. (n.)

இந் ப் :

 rock Salt.

நாதர

நாதர  nātaravi, ெப. (n.)

   1. உடற்ெகா ப்  ( .அ.);; fat in the body.

   2. ெவண்கண்டங்கத்தரி; white flowred prickly night shade.

நாத வ ப்

 
 நாத வ ப்  nātavaḍiyuppu, ெப. (n.)

   க ப் ; common salt.

நாதவ

 
 நாதவ  nātavaṇu, ெப. (n.)

   ெபண்ணின் க டை்ட ; female ovum.

நாதவத்தம்

நாதவத்தம் nātavattam, ெப. (n.)

   1. யாைன ெந ஞ்  [மைல] பாரக்்க;see yānai-neruñji.

 a small plant.

   2. ெப ெந ஞ் ல்; large caltrope.

__,

ெப. (n.);

   க ப்ைபக் ழல்; uteras-tube.

நாத ப்

 
 நாத ப்  nātavuppu, ெப. (n.)

   நிலத்  ண்டா ம் ப் ; salt from mines under the earth.
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நாதெவாளி

 
 நாதெவாளி nātavoḷi, ெப. (n.)

   ெபான்; gold.

நாதாக்கள்சட்ைட

 
 நாதாக்கள்சடை்ட nātākkaḷcaṭṭai, ெப. (n.)

   மரப்படை்ட; bark.

நாதாங்

 
 நாதாங்  nātāṅgi, ெப. (n.)

    ட் , தாழ்ப்பாள்; சங்  இைவ மாட்ட த ம் கத நிைல ப் ; hasp of a lock, staple: clincher of a chain.

     [நா+தாங் .]

 நாதாங்  nātāṅgi, ெப. (n.)

   கதைவச ்சாரத்்தப்பயன்ப த் ம் அைமப் க்க ; bolt.

     [நா+தாங் ]

நாதாங் ெமாந்த
ன்

 
 நாதாங் ெமாந்தன் nātāṅgimondaṉ, ெப. (n.)

   ஈேராட் ப் பக்கத் ல் வள ம் ெமாந்தன் வாைழ வைக; a species of the mondan plantain, cultivated near 
Erode.

     [நாதாங்  + ெமாந்தன்.]

நாதாசயம்

 
 நாதாசயம் nātācayam, ெப. (n.)

   உ ர க்கள் உ வா ம் ைனப்ைப; egg. glands.

நாதாந் க்கா

 
 நாதாந் க்கா  nātāndikkāvi, ெப. (n.)

   கற்கா ; red-ochre.

நா

 
 நா  nātiruḍi, ெப. (n.)

   எ க் ைல; giant swallow wortk.

நாேதயம்

நாேதயம் nātēyam, ெப. (n.)

   1. வஞ் க்ெகா ; rattan cane palm ( .அ.);;

   2.  ந் ல் (மைல);; gulancha.

   3.  ரிக (ைதலவ.ைதல);,

 Sulphate of copper.

   4. இந் ப்  ( ன்.);; rock salt.

     [நா + ேதயம்.]
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நாேதனி

 
 நாேதனி nātēṉi, ெப. (n.)

மணித்தக்காளி (மைல.);,

 Indian hounds-berry.

     [நா+ ேதனி.]

நாந்தகம்

நாந்தகம் nāndagam, ெப. (n.)

   1.  மா ன் வாள்; sword of Tirumal.

     "நாந்தகஞ்சங்  தண்  ( வ்.ெபரியாழ்.4,1:2);.

   2. வாள் ( ங்);; sword:

     "நாந்தக ன் ம் " (கம்பரா. அ காய209.);.

     [நாந்  + அகம்.]

நாந்தல்

நாந்தல் nāndal, ெப. (n.)

   1. மைழ ட்டம்( ன்.);,

 cloudiness.

   2. ஈரம் ( ன்,);

 dampness.

   3. நாந்தற் காவம் பாரக்்க;see nāndar-kālam.

ெத. நாந் . க.நாந் .

நாந்தற்காலம்

 
 நாந்தற்காலம் nāndaṟkālam, ெப. (n.)

   வானமா க் ங் காலம்; damp, cloudy weather.

ம வ. காரக்ாலம்.

     [நாந்தல் + காலம்.]

வானம் ேமகம் ழ்ந் , மப் ம் மந்தார மாக இ க் ம் காலம்.

நாந்

நாந்  nāndi, ெப. (n.)

   1. நாடக ன் ைர; an invocatory verse, as in a drama.

   2. பா ரம்:

 prologue.

     "இ  .............. நாந்  ன்ற  ( . .3.உைர);.

   3.  மணம் த ய நற்ெசயல் ெசய்வதற்  ன். ெசய் ேமார ்சடங் ைற; a virtual cer emony, 
periormed to propitiate a class of manes before celebrating any auspicious event.

 நாந் 2 nāndi, ெப. (n.)

     (இ.வ.);; back.
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நாந் கந்த

நாந் கந்த  nāndigandaru, ெப. (n.)

   மர மஞ்சள் (சங்.அக);; turmeric.

 நாந் கந்த  nāndigandaru, ெப. (n.)

நாந்  3. பாரக்்க: see mind.

     [நாந்  +skt.  ராத்தம்.]

நாந் கம்

நாந் கம் nāndimugam, ெப. (n.)

நாந்  பாரக்்க: see mand.

     "நாந் க ெம ஞ் ராத்த ேமாம் " (தணிைகப் :வள்ளி.161);.

நாந் -தல்

நாந் -தல் nāndudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   நைனதல்(யாழ்.அக.);; to become wet.

க. நாந் .

     [நந்  → நாந் .]

நாந்ெதனி

 
 நாந்ெதனி nāndeṉi, ெப. (n.)

நாந்ெதானி (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see nandoni.

நாந்ேதனி

 
 நாந்ேதனி nāndēṉi, ெப. (n.)

   நச் ப் ; poisonous herb (சா.அக.);.

நாந்ெதானி

 
 நாந்ெதானி nāndoṉi, ெப. (n.)

    வைக (சா.அக.);; a plant.

நாநல் ர்-தல்

நாநல் ர-்தல் nānalārtal,    17 ெச. . (v.i.)

   ேபசா த்தல்; to be poor or sparing in words, to be silent.

     "மலர  வணங்கா  நாநல் ரந்்தைன" (மணிேம.10:34);.

     [நா+நல் ர-்]
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நாநலம்

நாநலம் nānalam, ெப. (n.)

   ெசால்வன்ைம;   ெசால்லாற்றல்;   ேபச் நயம்; eloquence.

     "நாநலெமன்  நல ைடைம யந்நலம் யாநலத் ள்ள உ மன்  ( றள்,641);. ேபர ஞர ்அண்ணா, 
தம  கச ் றந்த நாநலத்தால், த ழரத்ம் ெநஞ் ல் நிைலயான இடத்ைதப் ெபற்றார(்இக்.வ.);.

ம வ ேபசச்ாற்றல், ேபச் த் றன்.

     [நா+நலம்]

அைமசச் க்  அைமய ேவண் ய தைலயாய நலம். அஃதாவ  ஈ  இைணயற்ற 
தனிப்ெப ஞ்ெசல்வமான நாநலத்தால் அைமசச்ன், தன் ழ்ச் ைய அரச க்  எ த் ச ்ெசால்வ ல் 
வல்லவனாதல்,

அைமச் லக்கணங்க ள் இன் யைமயா . ேவண்டப்ப ம் தனிப்ெப ங் ணம். இதைன வள் வர ்
வைரய க் ங்கால்

நாநலம் என்ப , அ ைடேயாரால் ம க்கப்ெப ம் உயரெ்ப ஞ்ெசல்வம். அைமசச் க் ரிய 
தனிப்ெப ஞ்ெசல்வ ம், தைலயாய ெசல்வ ம், இஃேத. இச ்ெசல்வம் யாவரா ம் ரித் ைரக்க 
இயலாத மாப்ேபறா ம். நற்ேப கட்  அப்பாற்பட்ட நனிெப ம் ேபறா ம். இத ்தன்ைமத்  என்  
எவரா ம் எ த் யம்ப இயலாத தனிப்ெப ஞ் ெசல்வமா ம்.  கழ்ெப ம் அைமசச் க் ரிய 
வாழ் யற் ேபறா ம்.

இம் மாப்ேப  பற்  ெமா ட்பர ் வ :

நா ன் நலம் நாநலம். அ  நா ன் நன்ைம ம், வன்ைம ம் கலந்த . நன்ைம,  ற க்  நன்ைம 
ெசய்வ ம், வன்ைம,  றைர வயப்ப த் வ மா ம். இப் ேப  தனிப் பட்டதாத ன்,

     "யாநலத் ள்ள உ மன் ." என்றார.்

நாநலம் பற் ப் பரிேமலழகர ்பக ங்கால்,

நாநா

 
 நாநா  nānāḻi, ெப. (n.)

   ெபரியப  ெகாண்ட அள ; one chennai measure.

நாநீட் -தல்

நாநீட் -தல் nānīṭṭudal,    5 ெச. . (v.i.)

   ேப தல்; to speak, tell, as wagging one's tongue.

     "அைவய ந்  நாநீட் தல் ஆன்ேறாரக்்  அழகா ம்" (இக்.வ.);.

     "ஒ  ெனா ங் . நாநீட் ம்" (மணிேம.5:108);. கண்ட இடத் ல் கண்டப  நாநீட் னால்,  ஞ் வ  
பைகேய ஆ ம். (இக். வ.);. நாநீட் தல் எ ம் பண் ைனத் தக்க இடம் அ ந்  ேமற்ெகாள்ளேவண் ம்.

   2. ஏ தல்; to rebuke.

     [நா+நீட் -.]
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நாப்பண்

நாப்பண்1 nāppaṇ, ெப. (n.)

   1. ந ; middle, centre.

     "பன் ன் நாப்பண் ங்கள் ேபால ம்" ( றநா.13);.

   2. ேதர ்ந ; central flat of a chariot.

   3. யா ப்  ( டா.);,

 bridge of a lute.

     [ந  + பண் →நாப்பண்.]

     [ந  → நா+ பண்.]

 நாப்பண்2 nāppaṇ, ெப. (n.)

வாய்ப்பாட் :

 notes.

     [நா + பண்.]

நாப்பாடம்

நாப்பாடம் nāppāṭam, ெப. (n.)

   ெநட் ப் பண்ணிய வாய்ப்பாடம், எ த் வைகச ் வ ல்லாமல் வாய்வ யாகேவ ப ற் ய 
பாடம்; lip-learned lessons.

     "நாப்பாடஞ் ெசால்  நய ணரவ்ார ்ேபாற் ெச க் ந் ப் லவற் ேசரார"் (நால .312);.

     [நா + ப  → பாடம்.]

உள்ளத் ல் கா ன் ப் ப ந் , நா ல் எஞ்ஞான் ம் நிைலத் க் ம் பாடம்.

நாப் -தல்

நாப் -தல் nāppiviḍudal,    18 ெச. . . (v.t.)

நாப் க் காட் - [ ன்] பாரக்்க;see náppu-k-kāttu.

     [நாப்  +  -.]

நாப்

நாப் 1 nāppudal,    5 ெச. . . (v.t.)

நாப் க்காட் -[ ன்.] பாரக்்க;see mappu-kkattu.

 நாப் 2 nāppu, ெப. (n.)

   1. இகழ்ச் , ஏளனம் (பரிகாசம்);:

 mockery.

   2. எள்ளி நைகயா ைக; ridicule.

   3. நைட ைடத்ேதாற்றம் ேபான்ற வற்ைறப் ேபாலச ்ெசய் ம் ந ப் :

 mimicry.

     "இந் ர ெமைன நாப் க் காட் வாேன" (இராமநா. உயத.்80);.

     [நைகப்  → நாப் .]

நாப் க்காட் -தல்

நாப் க்காட் -தல் nāppukkāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (vt.

   1. அழ  காட் தல்; to imitate in derision, to mimic.

   2, வஞ் த்தல் ஏய்த்தல் ( ன்.);; to deceive.

     [நாப்  + காட் -.]

நைகப்  → நாப் =  ற க் த் ன்ப ைழத் , அவரப் ந் யரங்கண் , அகம ழ்தல்.
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நாப் ற்

நாப் ற்  nāppuṟṟu, ெப. (n.)

   1. நா னி ண்டா ம் ண்தைசத் ரட்  அல்ல  கழைல; excrescence.

   2. நா ேநா வைக; a Cancerous disease on the tongue.

     [நா+ ற் .]

ற் க்கட்  வைக ெளான்  நா ேலற் ப ம் எ ச்  அல்ல  கழைல.

நாப்ெபா -தல்

நாப்ெபா -தல் nāppoḍidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நா லரத்ல் (யாழ்.அக.);; to dry up of the tongue.

     [நா+ ெபா -.]

நாப

 
 நாப  nāpadi, ெப. (n.)

   நா ற்  நீர ்வாரப்்பவன்; he whose grace is indispensable for speech.

     "நாரணைன நாப ைய"

நாபம்

 
 நாபம் nāpam, ெப. (n.)

நஞ் வைக ( ன்.);

 a strong poison prepared from the root of indian aconite.

 நாபம் nāpam, ெப.(n.)

   நா ; country aconite. (சா.அக.);

நாம்

நாம்1 nām, ெப. (n.)

   அசச்ம்; fear, dread terror.

     "ேபம் நாம் வ ம் என வ உம் ள  ஆ ைற ன் ம் அசச்ப்ெபா ள" (ெதால்,ெசால்.365);.

     [யா → யாஅம் → யாம் → ஞாம் → நாம்.] யா=க ைமக்க த்  ேவர.்

ண் ன்கள் த ர, மாந்தர,் பறைவ லங் , த ம்,  ற ம் கண்க க் ப் லப்படாத தன்ைம ல் 
அைமந்த, நள்ளி ள் ெச ந்த-க ங்காலமான, அசச்ந் த ங் காலத்ைத, ந யாமம் என்பர,் நம் 

ன்ேனார.்

க ைமக்க த்  வ த் ேதான் ய இ ண்ைமக்க த் , அசச்க்க த்  வளரச்் க்  வ ேகா ய  
என்பார,் ப.அ ளி (semantic extension); ெதால்காப் ய ம்,

     "நாம்" என்ப  அசச்ப்ெபா ள் த ம் தன்ைமத்  என்  உைரத் ள்ள . நாம் அ ந்தேத. உரி ய ல் 
அைமந் ள்ள இந் ற்பா ற் த் ெதய்வச் ைலயார,்

     "ேபாம் என் ம் ெசால் ம்.

     "நாம்" என் ம் ெசால் ம், உ ம் என் ம் ெசால் மா ய அம் ைறைம ைடய ன்  ெசால் ம், 
அசச்ப்ெபா ண்ைமைய உைடய, என்  த் ள்ளார.்

ெமா ஞா  வ , நாம் + அம் → நாமம் = அசச்ம். இஃ , உரிச ்ெசால். அகலம், ஆழம், 
ய ரக்ள், ெகாந்தளிப் . நில க்  ேபான்றவற்றால் ஏற்ப வ , என்  ெமா ந் ள்ளைமயால்,

     "நாம்" என் ஞ்ெசால், அசச்ப்ெபா ண்ைமைய,  தன்ைமயா ைடத்  என் ,  ணியலாம்.

 நாம்2 nām, ெப. (n.)

   1. தன்ைமப் பன்ைமச ்ெசால்;(ெதால்,ெசால்.164);; we. 2. £5mriæ, sit;

179

www.valluvarvallalarvattam.com 13084 of 19068.



நாம்பல்

நாம்பல் nāmbal, ெப. (n.)

   1. இைளப்  (IBTungu.761);; emaciation, leanness.

   2. இைளத்த லங்  (யாழ்ப்.);, e

 maciated Creature.

     [நாம் - நாம்பல்.]

அல் ற் த் ெதா லா ெபயர.்

நாம்பன்

 
 நாம்பன் nāmbaṉ, ெப. (n.)

   இளெவ  (யாழ்ப்);; steer, bull-calf.

ம வ. கட் ளங்காைள.

     [நம்பன்- நாம்பன்.]

 நாம்பன் nāmbaṉ, ெப.(n.)

   இளம் காைள மா ; young bull.

நாம்

நாம் 2 nāmbu, ெப. (n.)

   1. ெம ந்த  ( ன்.);,

 anything lean.

   2. ெமல் க்ெகா ; small climber.

     " ங் ய நாம் ன் ர ்பரதவர"் (நற்.207.);

க. நாம் .

     [நரம்  → நம்  → நாம் -.]

இஃ , இைளத்தல் ெபா ண்ைம த்த ெசால். நரம் ேபால் இைளத்த ெமல் ய ெகா . நண்பர ்
நரம் ேபால் நாம் ட்டார ்என்ப  உல  வழக் .

நாமக்கட்

 
 நாமக்கட்  nāmakkaṭṭi, ெப. (n.)

    மண்கட்   (இ.வ.);; pipe clay, used for the Vaisnava mark.

     [நாமம் + கட் .]

நாமம் = ெவண்ைம. நாம் = அசச்ம். மாந்தரத்ம் அசச்த்ைத அகற் ம் ெவண்ைமயான மண் என்பர,் 
மா யத்தார.்

 நாமக்கட்  nāmakkaṭṭi, ெப.(n.)

   நாமம் ேபாடப் பயன்ப த் ம் ெவள்ைளக் களிமண் கட் ; pipe clay.

     [நாமம் + கட் ]

நாமக்கர

நாமக்கர  nāmakkaraḍi, ெப. (n.)

   அசச்ந்த ம் கர வைக; (இ.வ.);; a species of bear.

     [நாம் +அ + கர .]

பாரத்்த அள ல் மாந்தரக்்  அசச்த்ைத ண்டாக் ம் கர . 'அ' சாரிைய. கர  + இ → கர .

     "ேபம் நாம் உ ம் என வ உம் ள  ஆ ைற ன் ம் அசச்ப் ெபா ள" (ெதால், உரி. 848);, 
ேமற்காட் ய ெதால்காப் ய ற்பா, நாம்" என் ம் ெனட்  அச் ப்ெபா ண் த் ம் பான்ைம ல் 
அைமந் ள்ள  காண்க
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நாமக்க ம்

 
 நாமக்க ம்  nāmakkarumbu, ெப. (n.)

   நாமம் ேபாற் களைமயப் ெபற்ற க ம் (இ.வ.);; a spicies of red sugar-cane with White streaks.

ம வ. நாமதாரிக்க ம் .

     [நாமம் + க ம் .]

நாமக்காரர்

 
 நாமக்காரர ்nāmakkārar, ெப. (n.)

   ெநற் ல் மண் ட்ட மா யத்தார ்(Vaisnavas); Māliyattār; as wearing the nāmam.

     [நாமம் + காரர.்]

நாமக்காரல்

 
 நாமக்காரல் nāmakkāral, ெப. (n.)

   காரல்,  ன்; a kind of fish.

நாமக்காலம்

நாமக்காலம் nāmakkālam, ெப. (n.)

   அசச்ந்த ம் இர க்காலம்; dreaded night.

     "காமக்காலத் ண்ெடனத் ேதா ேதா ' (ெதால்ெபா ள்.146);.

     [யாமம் →  நாமம் + காலம்.]

ஒ.ேநா. யான் → நான்.

நாமக்காறல்

நாமக்காறல் nāmakkāṟal, ெப. (n.)

   பக்கங்களில் ெபாற்ேகா கள் ெகாண்ட ம், ெவண்ணிறமான ம், ஐந்  (அங் லம்);  ரற் ைட வைர 
வளரக் ய மான ன்வைக; sea fish, silvery, with golden Stripes along the sides, attaining 5 in in length equula 
daura.

     [நாமம் + காறல்.]

நாமம் = ெவண்ைம.ெவண்ணிற ள்ளகாறல் ன்.

நாமக் ரிைய

 
 நாமக் ரிைய nāmakkiriyai, ெப. (n.)

   பண்வைக ெளான் ; a kind of musical mode.

     [நாமம் + skt  ரிைய.]

நாமக் சச்ரி

 
 நாமக் சச்ரி nāmakkuccari, ெப. (n.)

   வரிக்ேகா ட்ட ைடைவ வைக (இ.வ.);; a kind of striped Saree.

நாமக் சச்

 
 நாமக் சச்  nāmakkuccali, ெப. (n.)

நாமக் சச்ரி பாரக்்க;see náma-k-kuccari.

நாமக் ச்

 
 நாமக் ச்  nāmakkuccili, ெப. (n.)

நாமக் சச்ரி பாரக்்க;see nāma-k-kuccari.
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நாமக் வைள

 
 நாமக் வைள nāmakkuvaḷai, ெப. (n.)

நாமக்கட் யால் ெசய்த வைள ( ன்.);.

 a kind of cup made of white clay.

நாமம் = ெவள்ைளககளமண்.

     [நாமம் +  வைள.]

நாமக் சா

 
 நாமக் சா nāmakācā, ெப. (n.)

நாமக் வைள பாரக்்க: see nama-k-kuvalal.

     [நாமம் +  ச்  →  சா]

நாமக்ேகாைவ

 
 நாமக்ேகாைவ nāmakāvai, ெப. (n.)

   ேகாைவவைக ெளான் ; a variety of indian caper.

     [நாமம் + ேகாைவ.]

நாமகம்

 
 நாமகம் nāmagam, ெப. (n.)

    ம்ைப; lecuas flower.

நாமகரணி

 
 நாமகரணி nāmagaraṇi, ெப. (n.)

   ெவள் மத்ைத; white flowered dhatura.

நாமகள்

நாமகள்1 nāmagaḷ, ெப. (n.)

    வப்பரிதாரம்; red arsenic.

ம வ. தாளகம்.

     [நா+மகள்.]

நாமகா

 
 நாமகா nāmakā, ெப. (n.)

   நாரத்ைத; bitter Orange.

நாம

 
 நாம  nāmagi, ெப. (n.)

   மஞ்சள்வண்ண சா பத் ரி; yellow coloured pulp extending over the nutmeg.

நாமச்

 
 நாமச்  nāmacci, ெப. (n.)

   நத்ைத; snal.

ம வ, ஊமச் .
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நாமநங் ைத

 
 நாமநங் ைத nāmanaṅgidai, ெப. (n.)

   ஒ  ற்ப ல்; a treatise on architecture.

நாமேசயம்

 
 நாமேசயம் nāmacēyam, ெப. (n.)

   . ெவண்சாரைண; white shauranay.

நாமஞ்சாத் -தல்

நாமஞ்சாத் -தல் nāmañjāddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ஏமாற் தல் (ேப.வ.);; to deceive.

   2.  மண் தல்; to wear tridental mark.

   3. நாமம் ேபா -தல் பாரக்்க;see nāmam-pddu.

     [நீரம்ம்+ சாரத்்  →  சாத் -]

நாமடந்ைத

நாமடந்ைத nāmaḍandai, ெப. (n.)

நாமகள்2 பாரக்்க;see namagar2,

     "நாமடந்ைத ய தாள்" (கம்பரா. ராட் களங்.5.);.

     [நா+மடந்ைத.]

நாம க்ெகாள் -
தல்

நாம க்ெகாள் -தல் nāmaḍikkoḷḷudal,    7 ெச ன்றா . (v.t.)

   நாைவ ம த்தல்; to touble the tongue.

     "நாம க் ெகாண்ட உதடை்ட ம்" (ஈ .4.87.);,

     [நா+ம க்ெகாள் -.]

னக் ப் க் காட் ங்கால், நாைவ ம த் க்ெகாண்  ேப தல். அல்ல  ந த்தல்.

நாமத்தம்

நாமத்தம்1 nāmattam, ெப. (n.)

   ெவண்ணிறக் கடல் ன்; white sea fish.

 நாமத்தம்2 nāmattam, ெப. (n.)

சடாமஞ் ல்:

 Spihenard.

நாமத்தராக

 
 நாமத்தராக nāmattarāka, ெப. (n.)

    ரே்கால் வைக, (இ.வ.);; a kind of weighing balance.

     [நாமம் + தரா .]

ற க்கைட ல் பயன்ப த் ம் ெபரியதைலக்ேகால்.

நாமத்தவைள

 
 நாமத்தவைள nāmattavaḷai, ெப. (n.)

   தவைள வைக (இ.வ.);; a kind of frog.(நாமம் தவைள.);

வரிக்ேகா கைள ைடய தவைள.

நாமத் த்

 
 நாமத் த்  nāmattutti, ெப. (n.)

    த் ச ்ெச வைக ெளான்றான நாமத் த் ; lobe leaved mysore mallow.
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நாமத்

 
 நாமத்  nāmatturu, ெப. (n.)

   சவ் ; membrane.

நாமதாரி

நாமதாரி1 nāmatāri, ெப. (n.)

    மணம் காப் ம் மா யத்தான்; a Maliyattan (Vaisnavan); as wearing the nāmam.

     [நாமம் +sktதாரி.]

 நாமதாரி2 nāmatāri, ெப. (n.)

    ங் ல் வைக; female bamboo.

நாமதாரிக்க ம்

 
 நாமதாரிக்க ம்  nāmatārikkarumbu, ெப. (n.)

நாமக்க ம்  பாரக்்க;see nama-kkarumbu.

நாம பநிகண்

நாம பநிகண்  nāmatīpanigaṇṭu, ெப. (n.)

   கல் ைடக் ச் ச ் வ ப் ரமணிய க ராயரால், 808 ெவண்பாக்களில் இயற்றப்பட்ட நிகண் ; a 
glossary in 808 stanzas of venpä metre by Śivasubramaniya-k-kavirayar of kallidai-kkuricci.

     [நாம பம் +நிகண் .]

நாமநாத்

 
 நாமநாத்  nāmanātti, ெப. (n.)

   வக்கணத் ப் ; mottled ebony.

நாமநீர்

நாமநீர ்nāmanīr, ெப. (n.)

அசச்ந்த ம் கடல்:

 sea, asinspiring fear.

     "நாமநீர ்ைவப் ன்" ( றள்,149.);.

     [நாமம் + நீர]்

நாமம் = அசச்ம். இஃ , உரிசெ்சால். அகலம், ஆழம் யஉ ரக்ள், ெகாந்தளிப் . நில க்  
த யவற்றால், அஞ்சத ்தக்கதாக ன், கடைல நாமநீர ்என்றார.் ( க்மர .பக்.108);.

இளங்ேகாவ க ம், அசச்த்ைதத் த ன்ற கடல் ழ் உல  எ ம் ெபா ண்ைம ல்,  ன்வ மா  
ள்ளைத ேநாக் க.

     "நாமநீர ்ேவ  ல ற் " ( லம் :18);.

நாமநீர்ைவப்

 
 நாமநீரை்வப்  nāmanīrvaippu, ெப. (n.)

   கடல்நீர ் ழ்ந்த உலகம்; the world Sourrounded the Sea.

     [நாமநீர ்+ ைவப் .]

அசச்ம் ெபா ந் ய நீைர ைட கடல் ழ்ந்த உலகம்.

நாமப்பாைற

 
 நாமப்பாைற nāmappāṟai, ெப. (n.)

   அகன்ற ெபாற்ேகா ள்ள ம், ெவண்ணிற ைடய  மான ன்வைக; horse-mackerel, silvery, with broad 
golden stripes.

     [நாமம் + பாைற.]
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நாமப் சல்

நாமப் சல் nāmappūcal, ெப. (n.)

   அசச்ந்த ம் சண்ைட; uproar.

     "நாமப் சல்" (நற்.65,7.);

     [நாமம் +  சல்.]

நாமம

நாமம1 nāmama, ெப. (n.)

    ம்ைப (மைல);; a common herb with milk-white flowers.

     [நாம் + அம் → நாமம்.]

ெவண்ைமப்ெபா ளில் ம்ைப மலைரக் த்த . நாமக்கல், நாமக்கட் , நாமசச்ாந்  ேபான்ற 
ெவண்ைமப் ெபா ள்க ம் ெசாற்கைள ேநாக் க.

நாமம்

நாமம்2 nāmam, ெப. (n.)

   1. அசச்ம்; fear.

     "நாமக்காலத் " (ெதால்,ெபா ள்.146.);

   2. நிைற ; fulness.

     "நாமெவள்ளத்  ந வட் ேடான் ய வாய்ெமா  மகெனா " (பரிபா.392);

   3. நாம் பாரக்்க;see nam.

     [யாம் → ஞாம் → நாம் + அம் → நாமம்.]

யா = க ைமக்க த் ேவர.்

யா+ அம் → யாம்.

யாம் + அம் → யாமம்.

யாமம் = அசச்ம் த ம் நள்ளி ள்.

ந இர க்காலம் அசச்ம் த ம் காலம். அசச்க்க த் ற்  அ ப்பைடக்க த்  இ ண்ைமேய.இ டை்டக் 
கண்  அஞ் வ  மாந்தரியல்பா ம். இ  பற் ச ்ெசால்லாய்வாளர ்ப. அ ளி

     "க ைமக்க த் வ த் ேதான் ய இ ண்ைமக் க த்  அசச்க்க த்  வளரச்் க்  வ ேகா ய " 
என் . (Semantic extension.);  ள்ளார.்

ேதவேநய ம், நாமம் என்ப  அசச்ப்ெபா ள் த ம் உரிசெ்சால் என் .  த் ள்ளைம காண்க.

அசச்ப்ெபா ண்ைம பற் த் ெதால்காப் யர,் உ ரியல் 67-ஆவ  ற்பா ல் ப் ட் ள்ளார.் 
ேம ம் கற் ய ல், கள க்காலத்ைத, 'நாமக்காலம்' என்  ள்ள ,  ரந்்  ேநாக்கத்தக்க .

நாமம்ேபா

நாமம்ேபா 1 nāmambōṭudal,    20, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெகா த்ததற் ரியைதத் தராமல் ஏமாற் தல்; to cheat.

ேவைல வாங் த் த வதாகச ்ெசால் ப் பணம் ெபற் க் ெகாண் , எல்ேலா க் ம் நாமம் ேபாட்  
ட்டான். (இக். வ);.

     [நாமம் + ேபா -.]

ஒ  பணி ன் ெபா ட்ேடா அல்ல  ெபா க்காகேவா,  ன் ட் ேய பணம் ெபற் க் ெகாண்  
ஏமாற் தல்.

நாமம்ேபாட

நாமம்ேபாட2 nāmambōṭadal,    20 ெச. ன்றா . (v.t.)

    மண் காப் தல்; to wear the Vaisnava tridental mark.

     [நாமம் + ேபா -.]

மா யத் ல், நாமத் மண்காப் ைன, ெநற் ல் இட் க்ெகாண்டவரக்ைள, நாராயணனாகேவ 
ம க் ம் பாங் , இன் ம் காணப்ப ற .

நாம தல்

நாம தல் nāmamiḍudal,    20 ெச. ன்றா  (v.t.)

நாமஞ்சாத் தல் [சங்.அக.] பாரக்்க;see náman-såttu.

     [நாமம் + இ .]
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நாம ைத

 
 நாம ைத nāmarudai, ெப. (n.)

   ெவள்ளிக் ன்  மணி; white jeweller's beed.

நாமைலக் நீலம்

 
 நாமைலக் நீலம் nāmalaikkinīlam, ெப. (n.)

   ம ல் த்தம் ( );; blue vitriol.

     [நாமைலக்  + நீலம்.]

நாமேலாமலம்

 
 நாமேலாமலம் nāmalōmalam, ெப. (n.)

   ெகா க்காய்ப் ளி; malabar tamarind.

நாமவந்தம்

 
 நாமவந்தம் nāmavandam, ெப. (n.)

   ஆைனெந ஞ்  (சங்.அக.);; a small plant.

ம வ. ெப ெந ஞ் ல்.

நாமவந் கம்

 
 நாமவந் கம் nāmavandigam, ெப. (n.)

   ெப ந் ம்ைப; large variety of leuca flower.

நாமவாைழ

 
 நாமவாைழ nāmavāḻai, ெப. (n.)

   ெசவ்வரி இைலெகாண்ட வாைழவைக (இ.வ.);; a kind of banana.

     [நாமம் + வாைழ.]

நாம ரி

 
 நாம ரி nāmaviri, ெப. (n.)

   ந  வைக; felted large sebesten.

நாமெவ ண்டம்

 
 நாமெவ ண்டம் nāmaveguṇṭam, ெப. (n.)

நாமைவ ண்டம் பாரக்்க;see namavalundam.

நாமைவ ண்டம்

 
 நாமைவ ண்டம் nāmavaiguṇṭam, ெப. (n.)

ம்ைப (மைல.);,

 a common herb with milkwhite flowers.

நாம ரைலவாய்

நாம ரைலவாய் nāmaṉūralaivāy, ெப. (n.)

    செ்சந் ர ்( . 125, உைர.);; Tiruccendur inTirunelvéli district.

ம வ,  ச் ரைலவாய்.

     [நாமநீர ்→ நாம ர+்அைலவாய்.]

அசச்ம் த ம் கடல்நீர ் ழ்ந்த ஊர.்
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நா

 
 நா  nāmuḍi, ெப. (n.)

   நா ன் னி ( ன்.);; tip of the tongue.

     [நா+ .]

நா ள்

 
 நா ள் nāmuḷ, ெப. (n.)

   நாக் ல் இல  ள்ைளப் ேபால் கா ம் ; morbid symptom in which the tongue is found furred.

     [நா+ ள்.]

நா ள்ேதாஷம்

 
 நா ள்ேதாஷம் nāmuḷtōšam, ெப. (n.)

   க ரத்்த காலத் ல், தாய்க்  ஏற்பட்ட  ப , நாவறட்  த யவற்றால் ழந்ைதக க்  
உண்டா ம் ேநாய்; a congenital disease in childeren inherited while in the womb, when the mother was especially 
suffering from hunger, thirst etc.

     [நா ள்+ skt ேதாஷம்.]

நாய்

நாய்1 nāy, ெப. (n.)

   1.  ைக ன் தற்ெபயர;் medicinal plants first term.

   2.  ளியமரம்:

 tamarind tree_

   3.  ண் ன் வைக; a kind of star (&m.95);.

நாய்க்கட்டம்

 
 நாய்க்கட்டம் nāykkaṭṭam, ெப. (n.)

நாய்க்கரைண பாரக்்க;see may-k-karamal.

ம வ. நாய்ேவைள.

நாய்க்க

நாய்க்க  nāykkaḍi, ெப. (n.)

   1. நா ன் க ப் ; dog - bite.

   2. நாய்க்க சன்னி [ ன்] பாரக்்க;see nāy-k-kadi-Sanni.

   நாய்க்க னால் ஏற்ப ம் ண்; dog-bite injury.

     [நாய் + க .]

நாய்க்க சை்ச

 
 நாய்க்க சை்ச nāykkaḍiccai, ெப. (n.)

   வரிக்கற்றைல என் ங் கடல் ன்; a sea-fish. reddish, Lutjanus Sebae.

ம வ, கற்றைல ன்.

நாய்க்க சன்னி

 
 நாய்க்க சன்னி nāykkaḍisaṉṉi, ெப. (n.)

நாய்க்க  பாரக்்க see may-k-kadi-y.

     [நாய்க்க  + சன்னி.]
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நாய்க்க சன்னி
வாதம்

 
 நாய்க்க சன்னிவாதம் nāykkaḍisaṉṉivātam, ெப. (n.)

   ெவ நாய்க்க ன் ைளவாக ஏற்ப ம், இ ேநாய்; rabies with symtoms like those of acute paralyss.

     [நாய்க + skt சன்னிவாதம்.]

நாய்க்க ப் ண்

 
 நாய்க்க ப் ண் nāykkaḍippuṇ, ெப. (n.)

ெவ நாய்க்க யால் ஏற்பட்ட ண்,

 ulcer due to dog-bite.

     [நாய்க +  ண்.]

நாய்க்க ம ந்

 
 நாய்க்க ம ந்  nāykkaḍimarundu, ெப. (n.)

   ஊமத்ைத; datura.

நாய்க்க

 
 நாய்க்க  nāykkaḍiyisivu, ெப. (n.)

   ெவ நாய்க்க ன் ைளவாக மனிதரக்் ண்டா ம், நீரெ்வ ப்  ேநாய்; rabies, hydrophobia (M.L);

     [நாய்க்க + இ .]

     [இ ப்  → இ  → இ .]

நாய்க்க ேவர்

 
 நாய்க்க ேவர ்nāykkaḍivēr, ெப. (n.)

   நாய்க்க க்  பயன்ப த் ம் ேவர;் root used for dog-bite.

     [நாய்க + ேவர]்

நாய்க்க

நாய்க்க  nāyggaḍugu, ெப. (n.)

   1. ேவைளப் ; black cleome.

   2. நாய்ேவைள (பதாரத்்த.104);; a sticky plant that grow's best in sandy places.

   3. காட் க்க  (சா.அக.);,

 jungle mustard.

ம வ. காட் க்க .

     [நாய் + க .]

நாய் ேவைளப் ண் ன் ைத . இ  சைமப்பதற் ப் பயன்படாத க  வைகையச ்ேசரந்்தெதன்ற க 
ெவம்ைமத் தன்ைம ள்ள இக் க  கா .வ ையப் ேபாக் ம். உடம் ள்ள அைனத்  வ ைய ம் 
அகற் ம். வ ற் ள்ள நாக் ப் ச் கைளக் ெகால் ம். ெசரியாைமையச ் ராக் ப் ப ைய  
ண்டாக் ம் என்  சா.அ.க.  ம்.

நாய்க்க வான்

நாய்க்க வான் nāykkaḍuvāṉ, ெப. (n)

   பாரப்்பனப் ெபண்ணிடம் ேவ லத்தவ க் ப் றந்த மகன்; son of brahmin woman by some other cast 
man.

     "நாய்க்க வான் ண் ன்" ( வத . பரி.43);.

     [நாய்க்  + அ வன் → அ வான்.]
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நாய்க்க

 
 நாய்க்க  nāykkayiṟu, ெப. (n.)

க ப் க் (ெதாப் ); க :

 hat retainer.

நாய்க்க ; தைல ள்ள க ப்  (ெதாப் ); கழன்  ழாதவா  இ க் ப் ைணக் ம் க .

     [நால்க  → நாய்க்க .]

நாய்க்கரந்ைத

நாய்க்கரந்ைத nāykkarandai, ெப. (n.)

   1.  ன்  (மைல.);

 crab's eye.

   2.  ன் மணிக் ெகா ; indian liquorice plant (சா,அக.);

ம வ,  காஞ்ெசா .

நாய்க்கள்ளி

 
 நாய்க்கள்ளி nāykkaḷḷi, ெப. (n.)

இைலக்கள்ளி வைக:

 a kind of leafy milkspurge.

ம வ. நாய்நக் , நாய்நாக் க்கள்ளி.

     [நாய் + கள்ளி.]

நாய்க்கற்றாைழ

 
 நாய்க்கற்றாைழ nāykkaṟṟāḻai, ெப. (n.)

ேபய்க்கற்றாைழ:

 demon aloe.

     [நாய் + கற்றாைழ.]

நாய்க்கா

 
 நாய்க்கா  nāykkācu, ெப. (n.)

     ழந்ைதகளைர ல் பா காப்பாகக் கட் ம் நா  வைரந்த படை்டச் காக; an amuet of copper 
coin bearing the figure of a dog, worn by children at the waist.

     [நாய் + கா .]

ஐம்பைடத்தா ள் ஒன் .

நாய்க்காத்தான்

 
 நாய்க்காத்தான் nāykkāttāṉ, ெப. (n.)

    ன் மணி; jeweller's bead.

     [நாய் + காத்தான்.]

நாய்க்காய்சச்ல்

 
 நாய்க்காய்சச்ல் nāykkāyccal, ெப. (n.)

   நாய்க்க யால் வ ம் ரம்; fever due to dogbite.

     [நாய்+காய்சச்ல்.]
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நாய்க்காளான்

 
 நாய்க்காளான் nāykkāḷāṉ, ெப. (n.)

நாய்க் ைட பாரக்்க;see may-k-kupai.

     [நாய் + காளான்.]

நாய்க் ட்டம்

 
 நாய்க் ட்டம் nāykkiṭṭam, ெப. (n.)

நா  பாரக்்க ;see nāyuruvi.

நாய்க் ட்

நாய்க் ட்  nāykkuṭṭi, ெப. (n.)

   1.  ட்  நாய்; puppy.

   2. ஒ  பணி ெமா ; a term of humility.

     [நாய் +  ட் .]

நாய்க் ட் செ்ச

 
 நாய்க் ட் செ்ச  nāykkuḍḍicceḍi, ெப. (n.)

   ெச வைக (யாழ்.அக);; a plant.

     [நாய்க் ட்  + ெச .]

நாய்க் ட்  ேபால் ேதாற்ற ள்ள, ெகாத் செ்ச .

நாய்க் ட் ப்பாம்

 
 நாய்க் ட் ப்பாம்  nāykkuṭṭippāmbu, ெப. (n.)

   கண்ணா  ரியன்; russell's viper.

     [நாய்க் ட்  +பாம் .]

நாய்க் ட்  ப த் ப்ப  ேபால், ேதாற்ற ள்ள பாம் .

நாய்க் ட் மரம்

 
 நாய்க் ட் மரம் nāykkuṭṭimaram, ெப. (n.)

    ணங்கன் மரம் ; dog or pup tree.

நாய்க் ைட

 
 நாய்க் ைட nāykkuḍai, ெப. (n.)

   காளான் வைக ெளான்  (இ.வ.); ; a kind of mushroom.

     [நாய் +  ைட.]

உண் வதற்  உரியதன் :  ல நாய்க் ைடக் காளான்,  ைள ம் இடத் ற்  ஏற்றவா  நசே்ச ந் 
தன்ைமத் . ெவண்ைம, க ைம, ப ப்  தலான ன்  வண்ணத் ல் காணப்ப ம்.

நாய்க் ணம்

நாய்க் ணம் nāykkuṇam, ெப. (n.)

   1. இ ணம்; meanness, low-minded.

     'நாற்ப  அகைவ ல் நாய்க் ணம் (உ.வ.);

   2.  ரட் த்தனம்  ( ன்.);; rudeness, churlishness.

     [நாய் +  ணம்.]

காக்ைகேபால் தன்னினம் த வாைம ம், யாைன ேபால் இனக் ேவா  வாழாைம ம் ெகாண் , 
அயல்ெத ல் உள்ள தன் இனநாய் வரின், ெவ ப்ைபப் பல ம் அ யக் ைரத் க் காட் தல்.
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நாய்க் ழ்

 
 நாய்க் ழ் nāykkumiḻ, ெப. (n.)

   ஆற் ப் வர ; river portia (L.);

     [நாய் +  ழ்.]

நாய்க் ரங்

 
 நாய்க் ரங்  nāykkuraṅgu, ெப. (n.)

   கடை்டவாற் ரங் ; a monkey with short tail.

நாய்க்

நாய்க் 1 nāykkuruvi, ெப. (n.)

நா . [மைல.] பாரக்்க;see nay-uruvi.

     [நாய் +  .]

 நாய்க்  nāykkuruvi, ெப. (n.)

   இைலக் கள்ளி (சங்.அக.);; five tubercled spurge.

     [நாய் +  .]

நாய்க்ெகரி-த்தல்

நாய்க்ெகரி-த்தல் nāykkerittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. இ ெதா ல் ெசய்தல்; to perform the vilest services.

     "நாய்க்ெகரிக் ம்  ைலநி பன்' (ஞானவா.கா க.17.);.

   2. நாய்க் ச ்சைமத்தல்; to cook for a dog.

     [நாய்க்  + எரி-.]

நாய்க்ெகரிப்ேபா
ன்

நாய்க்ெகரிப்ேபான் nāykkerippōṉ, ெப. (n.)

   1.  ழ்த்தரமானவன்; low, degraded man.

   2. ேபாக் ரி; villian.

     " ைலநாய்க் ெகரிப் ேபானாேல (ஞானவா.கா க.16);.

   3. நாய்க் ச ்ேசா  சைமப்பவன்; cook for a dog.

     [நாய்க்  + எரிப்ேபான்]

நாய்க்ெகளி

 
 நாய்க்ெகளி  nāykkeḷiṟu, ெப. (n.)

நாய்க்ெக த்  பாரக்்க: see may-k-keபt.

     [நாய் + ெகளி .]

நாய்க்ெக த்

நாய்க்ெக த்  nāykkeḷutti, ெப. (n.)

   நீலங்கலந்த ெவண்ைமநிற ைடய ம் ஆ (அங் லம்); ரற் ைட வைர வளரக் ய மான ஆற்  
ன் வைக; freshwater fish, bluish silvery attaining 6inch in length.

     [நாய் + ெக த் .]

ெகளி  - ெகளிற்  - ெக த் .

நாய்ெகாட்டான்ேவ
ர்

 
 நாய்ெகாட்டான்ேவர ்nāykoṭṭāṉvēr, ெப. (n.)

   காட் க்ெகாடை்ட ன் ேவர;் a medicinal root of kåttu-k-kottai.

     [நாய்க் ெகாட்டான் + ேவர]்
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நாய்க்ெகாட்

 
 நாய்க்ெகாட்  nāykkoṭṭi, ெப. (n.)

   ெகாட் ச ்ெச வைக ைதலவைதல); an aquatic plant.

     [நாய் + ெகாட் .]

நாய்க்ெகால்

 
 நாய்க்ெகால்  nāykkolli, ெப. (n.)

   நச் ேவர;் aconite root.

நாய்கன்

நாய்கன் nāykaṉ, ெப. (n.)

   வணிகன் ங்); merchant, chetti.

     "மதைல ற்  நாய்கரே்பாற் யரக்் கடன் ம ன்றார"் (கந்த . ேமானநீங்.2);.

     [நாயகன் → நாய்கன்.]

நாய்கன் = வணிகர ்தைலவன்.( தா.170);

கண்ண ன் தந்ைத மாநாய்கன். நாவாய்கன் → நாய்கன். கடல் வணிகத் தைலவைனக் க் ம் 
பான்ைம ல் வழங் யெதனலாம். ேம ம் 'மா' எ ம் உரிசெ்சால். ெபரிய என் ம் ெபா ளில், ெபரிய 
கடல் வாணிகனாகத் கழ்ந்ததால், மாநாய்கன் என் ம் ெபயர ்வந்ததாகக் ெகாள்ளலாம்.

நாய்சச்ா

 
 நாய்சச்ா  nāyccāṟu, ெப. (n.)

   நாய்ச் நீர;் dog's urine.

     [நாய் + சா .]

நாய்ச்

 
 நாய்ச்  nāycci, ெப. (n.)

   தைல ; lady. mistress.

     [நாயன் → நாய்ச் .]

நாய்ச்  → ஆய்ச் .

நாய்ச் மார்

நாய்ச் மார ்nāyccimār, ெப. (n.)

    மா ன் ேத மார;் the two consorts of Tirumāl.

     "ேதவரீைர ம் நாய்ச் மாைர ம்" (ஈ .13.10);.

     [நாய்ச்  → நாய்ச் மார,்]

ஒ.ேநா.  ள்ைள →  ள்ைளமார.்

நாய்ச் யார்

நாய்ச் யார ்nāycciyār, ெப. (n.)

   1. தைல ; lady, mistress.

   2. ஆண்டாள்; Saint Andāl.

   83 நாய்சே்சாளகம்

   3. unson suuna, sir; Malaimagal (Pārvadil);.

நாயனாய்ச் யார ்(யாழ்ப்);.

     [நாய்ச் +ஆர-் நாய்ச் யார.்]
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நாய்ச் ண்ைட

நாய்ச் ண்ைட nāyccuṇṭai, ெப. (n.)

 Guilà 56örsmL;

 wild brinjai.

     [நாய் + கண்ைட.]

நாய்ச் ரம்

 
 நாய்ச் ரம் nāyccuram, ெப. (n.)

நாய்க்க யால் ஏற்ப ம் காய்சச்ல்

 fever due to dog bite.

     [நாய் + காம், ]

நாய்ச் ைல

 
 நாய்ச் ைல nāyccūlai, ெப. (n.)

    ைலேநாய் வைக ெளான் ; a kind of sulanóy diseases.

     [நாய் +  ைல.]

ெபண்க க்  மாத டாய்க் காலத் ல் எற்ப ம் ைலேநாய்.

நாய்செ்சா

நாய்செ்சா  nāyccoṟi, ெப. (n.)

நா னால் மனித க்  ஏற்ப ம் ெசா ேநாய்:

 a communicable cutaneous disease of domestic animals as dog etc.

   2. Emilâ(5 sju(\th QāsīGEmil,

 scabbies of dogs.

     [நாய் ெசா .]

நாய்ேசாளம்

 
 நாய்ேசாளம் nāycōḷam, ெப. (n.)

 Qu&gjsuomi];

 white dholl;

     [நாய் + ேசாளகம்.]

நாய்த்த ர்ேவைள

 
 நாய்த்த ரே்வைள nāyttayirvēḷai, ெப. (n.)

நாய்ேவைள (யாழ். அக.); பாரக்்க: see nayVēElai.

     [நாய் + த ரே்வைள]

நாய்த்த ைவ

 
 நாய்த்த ைவ nāyttaruvai, ெப. (n.)

    ல் Guénē; a kind of grass.

     [நாய் +த ைவ.]
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நாய்த் ைச

 
 நாய்த் ைச nāyttisai, ெப. (n.)

   ெதன் Glosösslsms (sólsör);; south-west[astrol].

     [நாய் + ைச.]

எட் த் ைசக் ம். எண்கட ளைர அக் காலத் ல் க் ன்றனர.் அதன்ப  ைபரவர ் ைச 
என் ம் நாய்த் ைச என் ம். ெதன்ேமற் ைசையக் ப்பர.்

நாய்த் ராட்ைச

 
 நாய்த் ராடை்ச nāyttirāṭcai, ெப. (n.)

   நச் க் ண ள்ள ெகா ந் ரி; dog-grape.

ம வ. நாய்க்ெகா  ந் ரி.

     [நாய் + ராடை்ச]

நச் த்தன்ைம ள்ள, இத ் ராடை்சச ்சா , கண் ேநாய்க்  ம ந்தா ம்.  ைறச் ரத்ைதத் 
தணிக் ம். ேநா ன் தாக்கத்ைதக் ைறக் ம்.

நாய்த் ற்

 
 நாய்த் ற்  nāyttīṟṟi, ெப. (n.)

நாய்க் ரிய

 miserable food, as fit only for a dog.

     [நாய் + ற் ]

நாய் ள

 
 நாய் ள  nāytuḷasi, ெப. (n.)

   ெவண்ைம கலந்த சாம்பல் நிற ைடய ம்,! நாய்த்ேதக்  ம ந் ற் ப் பயன்ப வ மான ள ; white 
basil, wild morjoram. Indian tea.

க. நாய்ெதாள .

     [நாய் + ள ]

இக் காட் த் ள ன் காய்கள் ம ந்  ண ைடய . க ஞ் ரம்.  க் மல், ேகாைழ 
ேபான்றவற் ற்  இக் காட் த் ள ன், காய்கள் பயன்ப ம்.
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நாய்த் ள

 
 நாய்த் ள  nāyttuḷasi, ெப. (n.)

   கஞ்சாங் ேகாைர; basil.

ம வ. காட் த் ள .

க. நாய்ெதாள .

     [நாய் + ள .]

ழாய் -  ளாய் -  ள .

ரம்,  க் மல் ேபான்றவற் ற்

நாய்த் ள ைல ைனச ் ண்டக்காய்ச் த் ேத ைல ேபான்  ப னால், நன்ைம பயக் ெமன்  
சா.அக ம்.

ள  ேபான்  ேதாற்ற ைடய ம் ைச

ம ந்  இைவக க்  பயன்படாத் தன்ைம னால், இஃ  நாய்த் ள  எனப்ெபயர்

ெபற்ற . இ  ேபாலேவ நாய்க்க , நாய்ேவம் , நாய்க்காளான் ேபான்றைவ ம் பயன்படாத் 
தன்ைமயால் வந்த ெபயெரன்  ெகாள்ளலாம்.

நாய்த் ள ைல

 
 நாய்த் ள ைல nāyttuḷasiyilai, ெப. (n.)

   ேத ைலக் ப் ப லாகப் பயன்ப த் ம் நாய்த் ள  இைல; leaves of white basis used as a substitute for tea.

     [நாய்+  ள  + இைல]

நாய்த்ேதக்

 
 நாய்த்ேதக்  nāyttēkku, ெப. (n.)

 Lishisosar Susmé, (Ungs);;

 a large timber tree.

ம்  = ம வ. கற்ேறக் .

     [நாய் + ேதக் .]

இ ப  அ உயரம் வள ம் ன்ைனமரம். மண க்க ெபான்னிறம் வாய்ந்த க்கைளத் த ம்.  , காய் 
உணவாகப் பயன்ப ம். -

நாய்நரம்

 
 நாய்நரம்  nāynarambu, ெப. (n.)

   கக் வான் ேநாய் நீங்கேவண் க் ழந்ைதகளின் க த் ற்கட் ம் நரம்  ( ன்);; catgut hung round the 
neck of children for whooping Cough.

     [நாய் +நரம் .]

நாய்க் க் க த் ல் கட் வ ேபால்,  ழந்ைதக் க் கட் வதால் வந்தெபயர.்
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நாய்ந

 
 நாய்ந  nāynaṟuvili, ெப. (n.)

   ந  susmão (ungs);; a kind of Sebesten.

     [நாய் +ந .]

நாய் + ந  + இ .

ந மண ல்லாத வைக.

நாய்நாக்

 
 நாய்நாக்  nāynākki, ெப. (n.)

நாய்நாக்  [ ன்] பாரக்்க; see may-nakku.

நாய்நாக்

நாய்நாக்  nāynākku, ெப. (n.)

   இைலக் &6irsf (mspsv);; five-tubercled spurge.

     [நாய் +நாக் .]

நாய்நாக் ப் ேபான்ற இைலவ வால் வந்தெபயர.்

நாய்நாக் கள்ளி

 
 நாய்நாக் கள்ளி nāynāggugaḷḷi, ெப. (n.)

நாய்நாக்  பாரக்்க; see may-nakku.

     [நாய்நாக்  + கள்ளி.]

நா ன் நாக்  ெதாங் வ  ேபான்ற, ேதாற்ற ைடய இைலக்கள்ளி.

நாய்ப்பய

 
 நாய்ப்பய  nāyppayaṟu, ெப. (n.)

    வைக (olsås.);; dog green gram.

     [நாய் + பய .]

பசை்சப்ப  ேபான்ற, பய  வைக ைனச ்சாரந்்த  என் . சா.அக.  ம்.

நாய்ப்பல்

 
 நாய்ப்பல் nāyppal, ெப. (n.)

   ேகாைரப்பல்; Canine tooth.

     [நாய் + பல்.]

நாய்ப்பனிப் ண்

 
 நாய்ப்பனிப் ண்  nāyppaṉippūṇṭu, ெப. (n.)

 QIEGénéfi;

 caltropes.

நாய்ப்பாகல்

நாய்ப்பாகல் nāyppākal, ெப. (n.)

   ெகா  6u6m3; bryony.

     [நாய் + பாகல்.]

கசப் ல்லாத .
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நாய்ப்பாைல

நாய்ப்பாைல nāyppālai, ெப. (n.)

நீரக்் (55lé5ém (unjū);,

 indian ipecacuanha (L);.

     [நாய் + பாைல.]

நாய்ப் ைக ைல

 
 நாய்ப் ைக ைல nāyppugaiyilai, ெப. (n.)

 unoff fismou;

 medicinal plant.

நாய்ப் டல்

 
 நாய்ப் டல் nāyppuḍal, ெப. (n.)

 QEmạsusma;

 a kind of creeper.

     [நாய் +  ழல் -  டல்.]

ம வ, ேபய்ப் டல்.

டைல னத்ைதச ்சாரந்்த நாய்ப் டல் காய்கைளக் க சைமத்  உண்பர.் காய்கள் கசப் த் தன்ைம  
டனி ப் ம், வ ற் க் ேகாளாற் ைன அகற் ம். மலத்ைத இளக் ம். ெசரிமானத்ைத ஏற்ப த் ம். 
நாய்ப் டல் ைதகள் கரத் ற்  ம ந் . இதன் க்கள்

வ ற் ப் ச் கைளக் ெகால் ம்.

நாய்ப் க்கன்

நாய்ப் க்கன் nāyppuḍukkaṉ, ெப. (n.)

   @05 g (oilsit.);; malabar wrinkled logs matrix.

     [நாய் +  க்கன்.]

நாய்ப் க்கன் இைலையப் பா ட் க் ெகா க்க ைவத் ச ்  ேதன்கலந் , உடம் ல் னால், 
ேதா ல் உண்டா ம் அைனத்  ேநாய்க ம் அக ம்.

நாய் க்கன் ைத னின்  வ த்த எண்ெணய், நாட்பட்ட ெதா ேநாய் ெசா ரங் ற்  உகந்த  
என் , சா.அ.க.  ம்.

நாய்ப் ேடால்

 
 நாய்ப் ேடால் nāyppuṭōl, ெப. (n.)

நாய்ப் டல் பாரக்்க [ ன்.];see nay-p-pudal.

     [நாய் +  டல் -  ேடால்.]

நாய்ப் ல்

நாய்ப் ல் nāyppul, ெப. (n.)

   1.  ணங்கன் ல்; dog-grass.

   2. அ கம் ல்; dogs tooth grass.

     [நாய் +  ல்,]

நாய்ப்

 
 நாய்ப்  nāyppuli, ெப. (n.)

   ப ைனந்தாம் ; a kind of dice game.

ம வ ஆ  ஆட்டம்.

     [நாய் +  .]
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நாய்மண்ைட

 
 நாய்மண்ைட nāymaṇṭai, ெப. (n.)

   நா ன் தைலேயா  ; dog's skull-bone.

     [நாய் மண்ைட.]

நாய்மரம்

 
 நாய்மரம் nāymaram, ெப. (n.)

   மரவைக; dog-wood.

     [நாய் +மரம்.]

ளிரக்ாய்சச்ல்,  ைறக்காய்சச்ல், வ ப்  ேபான்ற ேநாய்க க்  நாய்மரக்க க்  நீர ்
பயன்ப ெமன்  சா.அ.க.  ம்.

நாய் ன்

நாய் ன் nāymīṉ, ெப. (n.)

   கடல் ன் வைக; parrot wrasse, olivaceous.

   2.  ரங்கன் கறா:

 dog-fish fawn coloured shark.

   3. உல்ல ன் வைக; dog erring-fish.

     [நாய் +  ன்.]

நாய் ைக

 
 நாய் ைக nāymurugai, ெப. (n.)

    ைகக்கல் வைக (யாழ்ப்);; a kind of coral Stone.

     [நாய் +  ைக.]

நாய் ள்

 
 நாய் ள் nāymuḷ, ெப. (n.)

   ஒ  வைகச ் ைனப்  (இ.வ.);; nettle rash- urticaria.

     [நாய் +  ள்.]

இலவ ள்ைளப் ேபான்றைவ. ெபரியவரக் க்  உடம் ண்டா ம் க்கள், இவ் வைகையச ்
சாரந்்தைவ என்  சா.அ.க.  ம்.

நாய் ள் ட்

நாய் ள் ட்  nāymuḷtīṭṭu, ெப. (n.)

    ற் க் ம்ேபா  தா ன் ப னா ம்,  யரினா ம்,  ழந்ைதக்  உண்டா ம் ேநாய் வைக 
( வரட.்221);; a disease of children produced by the famished condition, grief.etc. of the mother during pregnancy.

     [நாய் ள் +  ட் .]

நாய் ள்ளி

 
 நாய் ள்ளி nāymuḷḷi, ெப. (n.)

   ெச வைக (யாழ்,அக.);; Indian nightshade.

ம வ, க ள்ளி.

     [நாய் + ள்ளி.]
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நாய் ங் ல்

 
 நாய் ங் ல் nāymūṅgil, ெப. (n.)

   ஆண் ங் ல்; dog bamboo, stone bamboo.

ம வ. கல் ங் ல்.

     [நாய் +  ங் ல்.]

நாய்வணங்

 
 நாய்வணங்  nāyvaṇaṅgi, ெப. (n.)

நா  பாரக்்க;see mayuruvi.

     [நாய் + வணங் .]

நாய் ட்ைடக்கல்

 
 நாய் டை்டக்கல் nāyviṭṭaikkal, ெப. (n.)

ஒ வைகச ் ண்ணாம் க்கல் (யாழ்ப்.);.

 a kind of Limestone.

     [நாய்வடை்டக்கல் → நாய் டை்டக்கல்.]

நாய் டக்க

 
 நாய் டக்க  nāyviḍakkaḍi, ெப. (n.)

   ெவ நாய்க்க னால் ஏற்ப ம் இ ேநாய்; a tetanic disease communicated to man, by bite of a mad-dog.

     [நாய் + skt  ஷம்  +க .]

நாய் த்

நாய் த்  nāyvirutti, ெப. (n.)

   ஊ யஞ் ெசய் ம் வாழ் ; dog's life, a life of miserable subserviency.

     "ேசவகஞ் ெசய்தல் ைவத்த நாய் த் " (காஞ் ப் .ஒ க்37);.

     [நாய் +skt.  த் .]

நாய் ளா

 
 நாய் ளா nāyviḷā, ெப. (n.)

ட் ளா மரவைக, (யாழ்ப்,);,

 musk-deer plant, dog wood apple.

     [நாய் +  ளா]

நாய் ளாஞ்

 
 நாய் ளாஞ்  nāyviḷāñju, ெப. (n.)

   மரவைக; a kind of tree, Dulbergia Paniculata.

நாய்ெவள்ளங்

 
 நாய்ெவள்ளங்  nāyveḷḷaṅgu, ெப. (n.)

பன் வாைக (யாழ்ப்.);,

 tube-in-tube wood.

     [நாய் + ெவள்ளங் .]

199

www.valluvarvallalarvattam.com 13104 of 19068.



நாய்ெவள்ைள

 
 நாய்ெவள்ைள nāyveḷḷai, ெப. (n.)

   க ல filmih (sálsir);; whitish brown.

ம வ.  கரந்ிறம்.

     [நாய் + ெவள்ைள.]

நாய்ெவள்ைள'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

நாய்ேவட்டம்

நாய்ேவட்டம் nāyvēṭṭam, ெப. (n.)

   1. நா ன் உத ெகாண்  ஆ ம் ேவடை்ட; hunting with dogs.

   2. நாய்கள் ேவடை்ட ல் லங் கைள வ த் வ  ேபான்ற ; teasing like a dog worrying its game.

     "நாய் ேவட்ட மாடாத மாத் ைரேய' ( வக.2788);.

     [நாய் + ேவட்  + அம்.]

நாய்ேவம்

நாய்ேவம்  nāyvēmbu, ெப. (n.)

    மர 5u5m5 (5Ólsör.);; dog-neem.

     [நாய் ேவம் .]

நாய்ேவைள

நாய்ேவைள nāyvēḷai, ெப. (n.)

   ெப ேவைளச ்ெச வைக (பதாரத்்த:286);; a sticky plant that grows best in sandy places.

ம வ. நாய்க்க செ்ச .

     [நாய் + ேவைள.]

ஆண் ேதா ம் காய்க் ம், நாய் ேவைள ன், காய்களில் க ப் ைதகள் இ க் ம். இதன் இைலகள் 
ெப ங் காயம் ேபான்  காரமண க்கைவ.

நாய்ேவைளக் ைர சைமய க்  உகந்த . நாய்ேவைளச ்சா , தைலவ ,   ைமையப் 
ேபாக் ம் என்  சாஅக ம்.

நாயக்கச்

 
 நாயக்கச்  nāyakkacci, ெப. (n.)

   வ கர.் வன்னியர,் ேவடர.் இ ளர ் த ய இன மகளிர;் woman of certain castes as vadugar, vaņņiyar vēdar 
Irular.

     [நாயக்கன் → நாயக்கச் .]
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நாயக்கன்

நாயக்கன் nāyakkaṉ, ெப. (n.)

   1. வ க ள் ஒ  சாரார ்தம் இனப்ெபயர:்

 title of certain Telugu castes.

   2. வன்னியர,் ேவடர.் இ ளர ் த ய த னப் ெபயர:்

 title of certain Tamil castes, as vanniyar, védar irular.

   3. ஒர ்தைலைமயாளர ்(யாழ்.அக);; captain. Soldier, heariman.

     [நாயகன் → நாயக்கன்.]

ல லத்தார ்பட்டப்ெபயர.் ஒ கா. நாய்கன் → நாயக்கன் → பைடத்தைலவன். நாயகன், நாயக்கம் 
தலான வ வங்கள் தற் கண்  லத்த  ை◌ல வர ்க்  வழங் யைவ. ( .தா.170.);.

நாயகக்கண்டம்

நாயகக்கண்டம் nāyagaggaṇṭam, ெப. (n.)

   பதக்க அணிவைக, (SLLViii.53.);; a kind of necklace. Ornament.

     [நாயகம் + கண்டம்.]

க த் ல் ெதாங் ம் கப் டன் ய ம், அைனத்  அணிகலன்க க் ம் தைலைம ேசரக்் ம் 
தன்ைம க்க மான க த்தணி வைக. இம் கப்பான  ெபான்னில், மணிகள் இைழக்கப்பட் , 
ேவைலப்பாட் டன் ய . இக் க த்தணிக் , இம் கப்ேப அைனவரா ம் ம்பப்ப வ ம், 
ந நாயமாகத் கழ்வ மாைகயால், நாயகக்கண்டம் என் ம் ெபயர ்வந்த .

நாயக ன்னம்

 
 நாயக ன்னம் nāyagasiṉṉam, ெப. (n.)

   நாயக ரம்; a kind of clarionet.

     [நாயகம் +  ன்னம்.]

ன் →  ன்னம்.

நாயக ரம்

நாயக ரம் nāyagasuram, ெப. (n.)

நாயக ன்னம் (யாழ்.அக); பாரக்்க;see nayaga5iրրam.

     [நாயகம் + கர+்அம் → கரம்.]

ரம் என்ப  பாைல நில ெவப்பம் த்த பழந்த ழ்ச ்ெசால்.

நாயகத்தான்

நாயகத்தான் nāyagattāṉ, ெப. (n.)

நாயகன் பாரக்்க;see nayagam.

     "வாேனார ்ெதா  ைறஞ் ம் நாயத்தான் ெபான்ன க்கணான்" ( வ்.இயற்.ெபரிய வந்:45);.

     [நாயகம் + அத்  + ஆன்.]

நாயகத்

 
 நாயகத்  nāyagatti, ெப. (n.)

நாய  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see nayagi.

     [நாயகம் + அத் +இ.]

நாயகத் க்கம்

நாயகத் க்கம் nāyagattūggam, ெப. (n.)

    றந்  நிற் ம் அணிகலதெ்தாங்கல் (S.I.Ii, 226);; the chief pendant in an ornament.

     [நாயகம்+ ங்  →  க்  + அம்.]

ெதாண்மணிக டன் ய கப் டன் ெதாங் ம், க த்தணி.
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நாயகப்பத்

நாயகப்பத்  nāyagappatti, ெப. (n.)

   நாடகமா ந் தைலைம டம்; the stage where acting takes place.

     ' ண்களின் நிழல் நாயகப்பத் ன் கண் ம், அைவ ன் கண் ம் படாதப  ( லப். 3:108உைர);.

     [நாயகம் + பத் .]

பந்  → பத் .

நாயகப்பாைன

 
 நாயகப்பாைன nāyagappāṉai, ெப. (n.)

   ேகா ற் ெபாங்க ம் ெபரிய பாைன ( ன்.);; a pig pot used for pongal at a temple.

     [நாயகம் + பாைன.]

நாயகப்ேபர்

நாயகப்ேபர ்nāyagappēr, ெப. (n.)

   ேவைலக்காரரின் தைலவன்; head man of a gang of servants.

     "நாயகப்ேபர ்இரண் க் " (S.I.lvii.27);.

     [நாயகம் + ேபர]்

நாயகம்

நாயகம்1 nāyagam, ெப. (n.)

   தைலைம; headship, Superiority, Supremacy, pre-emience.

     " ல க் ந் த ெமா நாயகேம" ( வ்.  வாய்.3:10:11);.

   2. ேமம்பா ; greatness, honour, esteem.

     "தன் ற யா ைதக் ன்ற நாயகம்' ( வ்.இயற்.  த்.34);.

   3.  றப் ன் க்க ; the choicest or the most prized of a class of things.

     " டரக்்ெகலா நாயகமைனயேதார ்மாைல" [கம்பரா. மந்தைர.52].

   4. நாயகமணி பாரக்்க;see nayaga-mani.

     "நாயகத்ைதத் ெதாட்  ந ல்க" (ைசவச.ெபா .139);.

   5.  ரந்  நாயகம்; a plant.

த. நாயகம் → skt nåyaka

     [நாயன் → நாயகன்=தைலவன்.

கணவன, அரசன, கட ள்.

நயம் → நாயம் → நாயகம் =அைனவரா ம் ம்பப்ப ம் தைலவன், அரசன், கட ள். ( .தா.170);.]

 நாயகம்2 nāyagam, ெப. (n.)

   இைறவனால் அ ப்பப்பட்ட (இ லா ய); இைறத் தர;் messenger of Allā.

நாயகம்பண் -
தல்

நாயகம்பண் -தல் nāyagambaṇṇudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   தைலைமத்தன்ைம ெச  (யாழ்.அக.);; to rule, exercise sovereignty, to impose authority.

     [நாயகம் + பண் -.]

தைலைமத் தகவால், தவ கைளத் தட் க் ேகட்  ெந ப்ப த் தல்.
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நாயகமணி

நாயகமணி nāyagamaṇi, ெப. (n.)

   1. மணிமாைல ன் ந க்ேகாக் ம் ெப மணி (ைசவச.ெபா .139);; a large bead at the centre of a necklace.

   2. அணிகலனின் ந மணி; central gem in an ornament.

     'வனவைக நகரத்ைத நாயக மணியாகக் றேவ. ( ர ங். மாைய ற்.6.உைர);.

     [நாயகம் + மணி.]

நாயக த்

நாயக த்  nāyagamuttu, ெப. (n.)

   ெதாங்க ன் ந லைமந்த ெப த் ; a big pear at the centre of a necklace;

ைள டாத நாயக தெ்தன் மாம்' ( வக. 2184. உைர);.

     [நாயகம் +  த் .]

நாயகர்

 
 நாயகர ்nāyagar, ெப. (n.)

   நாயகர ்என்ற இனப்ெபயர;் a subtitle of nayagar caste.

     [நாயக்கர ்→ நாயகர.்]

நாயகவளந்

 
 நாயகவளந்  nāyagavaḷandu, ெப. (n.)

நாயகப்பாைன [யாழ்.அக.] பாரக்்க: see пӑуада-р-рада.

நாயகன்

நாயகன்1 nāyagaṉ, ெப. (n.)

   1. தைலவன்; lord, master, chief.

     " தநாயகன்" (கம்பரா.அங்கத.21);.

   2. கணவன்; husband ( ங்.);

மலா மங்ைக நாயகன்" ( வ்.ெபரிய .10:7:6);.

   3. அரசன் ( வா.);; king.

     "நாயகன் வன நண்ண ற்றாெனன் ம்" (கம்பரா. நகரநீ்ங் ..222);.

   4. கட ள்; the supreme being.

   5. நடத் ேவான் (சங்.அக.);; leader, conductor.

   6. இ ப  யாைனகட் ம் இ ப  ைரகட் ம் தைலவன் ( க் ரநீ .74);; head of 20 elephants and 20 
horses,

   7. பத்  ஊரக் க் த் தைலவனாக நிய க்கப் பட்டவன் ( க் ரநீ .27.);; a person appointed to the 
headship of ten villages.

   8. பாட் ைடத்தைலவன் அல்ல  கைத நாயகன்; hero of a poem or story.

த. நாயகன் → skt. nāyaka

     [நாயன் →  நாயகன் = தைலவன்,

கணவன், அரசன், கட ள் ( .தா.170.);]

   ஒ கா;நாயகம் → நாயகன்.
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நாயகா பன்

 
 நாயகா பன் nāyakātibaṉ, ெப. (n.)

   அரசன் (யாழ்.அக.);; king,

     [நாயக skt. அ பன்.]

மக்கைள வ  நடத் ம் தைலைமப் பண் னன்.

நாய

நாய  nāyagi, ெப. (n.)

   1. தைல ; lady.

   2. மைன  ( டா.);; wife, mistress.

   3. பாரவ் :

 pārvati.

   4. பண்வைக; a kind of tune.

   5. கைதத்தைல ; heroine, as of a Story.

     [நாயகன் → நாய .]

நாய ேமனி

 
 நாய ேமனி nāyagimēṉi, ெப. (n.)

   பசை்சக்கல் (மரகதம்); வைக ெளான் ; a green gem-Emerald.

நாயங் ைல

 
 நாயங் ைல nāyaṅgiyilai, ெப. (n.)

   கள்ளி; spurge tree.

நாய ேயன்

நாய ேயன் nāyaḍiyēṉ, ெப. (n.)

     'நாய்ேபால் அ ைமப்பட்ட யான்' என்ற ெபா ளில் வ ெமா  பணி ெமா ;

 a term of humility meaning this dog is your slave.

     "நாய ேயன் பாழ்த்த றப் த் வான்" ( வாச.5:13);.

     [நாய் + அ ேயன்.]

நாயரஞ்

 
 நாயரஞ்  nāyarañji, ெப. (n.)

நா  [மைல.] பாரக்்க;see nāy-uruv.

நாயறல்

 
 நாயறல் nāyaṟal, ெப. (n.)

எ ைமநாக் :

 tal fish.
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நாயன்

நாயன் nāyaṉ, ெப. (n.)

   1. கட ள்; the Supreme Being.

   2. அரசன்; king.

   3. தைலவன்:

 master lord.

     "நாயன் ெவன் ெகாள பாடல் ேகடக் ( வாலவா. 5436);.

த. நாயன் → skt. nåya. nåyaga

     [நய → நாயம் → நாயன் = தந்ைத தைலவன், அரசன். கட ள்.]

நயத்தல் =  ம் தல் அைனவரா ம்

ம்பப்ப தல், ேப தல் =

ம் தல் ேபாற் தல். எல்ேலாரா ம்

ம்பப்ப ம் லத்தைலவன்.  கள்

ம் த் தைலவ ம்,

ஞாலத் ரக்ைளப் ேபணிக்காக் ம்

இைறவ ம் ஒன்ேற. இைறவைன ம்,

மன்னைன ம், ஒ ேசரைவத் ,

உய்த் ணரந்்த கழகப் லேவார,்

நாயன்ேத

நாயன்ேத nāyaṉtē, ெப. (n.)

   சா  ெயன் ; a term of address meaning.

     "my lord EmulsörÉg gleysir ály

வைரக்  ஈடாம்ப  வாட் ன ப  ஈ .4:3:5).

     [நாயம் → நாயன்-அநாயன்ேத. நாயன் + ேத - நாயந்ேத அல்ல  நாயன்ேற என்  ட்  ஒ ெப ம்.]

நாயன்மார்

நாயன்மார ்nāyaṉmār, ெப. (n.)

   1. தைலவர ்(súlshr.);; lords, masters.

   2. 35L6ų smrti; Gods.

     "மற்ைறத் ப்ப களின் நாயன் மாரக்் ம்" (ஈ .7:2:11);.

   3. ெபரிய ராணத் ல் வரலா  sa můQuim fisusorgum; canonized Šaiva Šaints whose history is narrated in 
Periyapurànam.

     [நாயன் + மார-்அநாயன்மார.்/ நாயகன் - நாயன் - மார.் ]

நாயனகாரன்

 
 நாயனகாரன் nāyaṉakāraṉ, ெப. (n.)

   ெப  வங் யம் (நாக ரம்); வா ப்ேபான் (இ.வ.);; player on Clarionet.

     [நாயனம் + காரன்.]
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நாயனம்

 
 நாயனம் nāyaṉam, ெப. (n.)

   நாயகச் ன்னம்; native clarionet.

 |நாயன் + அம்-நாயனம்.)

மங்கல இைசயாக ஒ ெப க்  இல்லாத காலத் ந்  அைனத்  நன் நிகழ்ச் களி ம், இைசக் ம் 
இைசக் க க ள், தைலைமயான ம், இனிைமயான  மான நாக ரம்.

நாயனாய்ச் யார்

நாயனாய்ச் யார ்nāyaṉāycciyār, ெப. (n.)

   1. உைம ம் வ ம்;Šivan and Malaimagal.

   2. தைலவன் தைல ; master and mistress, as of a slave.

     [நாயன்+நாய்ச் யார.்]

நாயனார்

நாயனார ்nāyaṉār, ெப. (n.)

   1. தைலவர;் Lord, Master.

   2. கட ள்; God.

     "இந் நாயனாரக்் த் ைடயாட்டமாக" (S.I.I.i. 68.60);.

   3.  வெப மான்(தக்கயாகப் பக்.344);; Sivan.

   4. தந்ைத; father.

     'நாயனார ்ேபான நாள் இன்ெறன்  அகத் ள்ேளா ெரல்லா ங்  அ த ன் ' ( வக.209உைர);.

   5.  வன யார;் title of can- onized Šaiva Šaint.

   6.  ல இனத்தாரின் பட்டப்ெபயர;் title of certain caste, as Jainar, kaikkölar, udaiyār and a section of vélălar.

   7.  வள் வர ்பாரக்்க;see Tiruvalluvar.

ம. நாயனார.்

     [நாயன் → நாயனார=்இைறவன யாைர ம் தைலவேராெடாப்பக் க ம் வழக்க ண்ைமயால், 
நாயன், நாயனார ்என் ம் ெபயரக்ள், அ யாைர ங் க்  ெமன்ற க.]

நயத்தல்=  ம் தல்.

     [நய → நாயம் → நாயன்.]

நாயன் = கட ள், தைலவன், அரசன், தந்ைத நாயனார ்என் ஞ்ெசால் ம் தற் க த் ன  
ப்பைட ல் தந்ைதைய ங் க் ம்.

நாயாட்டம்

நாயாட்டம் nāyāṭṭam, ெப. (n.)

   1. உைலசச்ல்; physical pain.

   2. ேபயாட்டம்; restless activity of an obsessed person.

     [நாய் + ஆட்டம்.]

     "ஆட்டம்" என்ப  இங்  உவமஉ பாக வந் ள்ள .

நாய் இைரக்  அைலவ  ேபான் . ஒ வர ்பணத்ேதட்டத் ற்காக அைலவ தால் ஏற்பட்ட உடல் ன்பம்.
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நாயா

நாயா  nāyāṭi, ெப. (n.)

   1. ேவடை்டயா  ேவான்; hunter.

     "நாயா க ம் வ ம்" (S.I.I.i,352.);.

   2.  தாங் ரி ள்ள காட் சச்ா யார;் a hill-tribe in Tiruvidängür.

     [நாய் + ஆ  → ஆ .]

நா டன் ெசன்  ேவடை்டயா பவன். 'இ' ெசால்லாக்க .

நா ைக

நா ைக nāyigai, ெப. (n.)

   தைல ; lady, mistress.

     'இவள் நா ைக' (ஈ. .5.33);.

     [நாய  → நாயைக → நா ைக.]

நா ந்ேத

 
 நா ந்ேத nāyindē, ெப. (n.)

 corro.of நாயன்ேத பாரக்்க: see nāyandē.

     [நாயன் + ேத → நா ந்ேத.]

எ த் த் ரி னாேலற்ற உலகவழக் .

நா ராஞ்

 
 நா ராஞ்  nāyirāñji, ெப. (n.)

   நா ; Indian burr.

நா ல்

நா ல் nāyil, ெப. (n.)

   ம ப்  வைக; a component part of a fortification.

     "நா ல் ண் ைல" ( வக.1444);.

     [ஞா ல் → நா ல்.]

நா லந்ைத

 
 நா லந்ைத nāyilandai, ெப. (n.)

   நரி லந்ைத; Small round errate and obtuse leaved jubube.

நா ைல

 
 நா ைல nāyilai, ெப. (n.)

   இைலக்கள்ளி; leafy euphorphia.

     [நாய் + இ மல்.]

நா

நா  nāyiṟu, ெப. (n.)

   1.  ரியன்; sun.

     "க நா  ேபால்பவர"் (கம்பரா.க மண.4);.

   2. ஞா ற் க் ழைம; Sunday.

க. ேநச .

     [ஞா  +நா .]
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நா பா

நா பா  nāyiṟupāṭu, ெப. (n.)

   காைல; early morning, as the coming of the day.

     "சக்ரவாத் க் ...அன்  நா பா " (ஈ .6:7:3);.

     [ஞா  → நா  ப  +பா .]

க ரவன் சா ங்காலத் ல் நடத்தப்ப ம். கைலநிகழ்ச் .

நா ேபா

நா ேபா  nāyiṟupōtu, ெப. (n.)

   மாைல; evening, as the going of the day.

     "ஒ  ரத்்தத் னன்  நா  ேபா  (ஈ .6:4:10);.

     [ஞா  → நா  + ெபா  → ேபாழ்  ேபா .]

ஞா  சா ம் ெபா . சா ம் + காலம் → சாங்காலம்

நா வணங்

 
 நா வணங்  nāyiṟuvaṇaṅgi, ெப. (n.)

ெபா  வணங்  (மாைல.); என்ற ெச :

 sun flower.

ம வ.  ரியகாந் .

     [ஞா  → நா  வணங் ]

நா

 
 நா  nāyī, ெப. (n.)

ஈவைக ( ன்.);

 dog-fly.

     [நாய் + ஈ.]

நா

 
 நா  nāyuḍu, ெப. (n.)

   வ கநாயக்க இனத்தாரின் இனப்ெபயர;் title of the vaduga nāyak caste.

     [நாயக்கர ்→ நா .]

நா ண்ணி

 
 நா ண்ணி nāyuṇṇi, ெப. (n.)

   உண்ணிவைக ( ன்.);; dog-tick, Ixodes,

     [நாய் + உண்+இ.]

நா ண்

 
 நா ண்  nāyuṇṇu, ெப. (n.)

   ேதாற் ல ; heart leaved woolly jacker. (சா.அக.);.

நா ம் ம்

நா ம் ம் nāyumbuliyum, ெப. (n.)

   ப ைனந்தாம் ெயன் ம் ைளயாட்  ( ன்);; a dice game.

ம வ, ஆ ம் ம்.

     [நா ம் +  ம்.]

   15 நாய்க ம்,  க ம் என்ற எண்ணிக்ைக ல், காய்கைள ைவத்  நகரத்் ம் ைளயாட் .
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நா

நா  nāyuruvi, ெப. (n.)

    வைக ( வா.);; a plant growing in hedges and thicketS.

     [நாய் + உ .]

நா  என்ப   ெச  வைகையச ்ேசரந்்த .  லங் களினால் ைத பர ம் வைக ல், இதன் 
ைதகள்   டக்ைளக் ெகாண்டதாக இ க் ம்.

நா , இந் யா ல் எங் ம், எக் காலத் ம் ப ரா ம். மைழ,  ளிர ்காலங்களில், இச ்ெச  நன்  
ைள ம். இச ்ெச  3  தல் 4 அ  வைர வள ம் தன்ைம ைடய . இதன் இைலகளின் தண் , நீல 

நிற ம், பசை்ச வண்ண ம், கலந்  காணப்ப ம். இதன் ேவைரப் பற் ச் யாக பயன்ப த் வதன் 
வா லாக, பல்நாற்றம், பல்லரைண அக ம். நா  ேவரிைனக் க க் நீரிட் க் த்தால்,  நீரக்் 
க ப்  ம். அரத்த லம் அக ம்.

ெவ நாய்க்க , பாம் க்க , ேதள்க  ேபான்ற நச் க்க க க் , இக் க க்  நீரிைனப் பா ல் கலந்  
த்தால், நச் த் தன்ைம அ ம். இதன் இைலகைளக் கசக் க், ேதள் க க்  ெகா த்தால், 

நச் த்தன்ைம அக ம். நா  ேவரிைனக் க க்  நீரிட் க் த்தால்,  ரக்  அ ம். எளிய 
மகப்ேபற் ற் ம். இஃ  உ ைண ரி ம். இதன் ேவரிைனச ் ரணமாக்  நல்ெலண்ைன ல் 
கலந் , கா ல் வதால், கா ைரசச்ல் நீங் ம் என் . சா.அக ன்ற .

நா  அரி

 
 நா  அரி  nāyuruviarisi, ெப. (n.)

   நா ச ்ெச ன் ைத; the seeds of the nāyuruvi plant.

நா சச்ாம்பல்

 
 நா சச்ாம்பல் nāyuruviccāmbal, ெப. (n.)

   நா ன் ைதச ்சாம்பல்; ashes obtained from the burnt plant. Inion burr.

     [நா  + சாம்பல்.]

நா ப்

 
 நா ப்  nāyuruviyuppu, ெப. (n.)

   நா சச்ாம்ப னின்  ெசய்த மர ப் ; sat prepared out of the ashes of the burunt Indian burr.

     [நா +உப் .]

நா ேவர்

 
 நா ேவர ்nāyuruvivēr, ெப. (n.)

நா செ்ச ன் ேவர:்

 root of indian burr.

     [நா  + ேவர]்

றைரத ்தன்வயப்ப த்த, நா ேவர ்பயன்ப ம் என்  சா.அ.க.  ம்.

நா ள்ளி

 
 நா ள்ளி nāyuḷḷi, ெப. (n.)

நரிெவண்காயம்:

 Indian souill, Urginia indica.

     [நாய் + உள்ளி.]
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நாெயச் ல்

 
 நாெயச் ல் nāyeccil, ெப. (n.)

படரத்ாமைர (இ.வ.);,

 ring-worm.

     [நாய் + எச் ல்.]

நாெய சை்ச

 
 நாெய சை்ச nāyelumiccai, ெப. (n.)

நாய் ளா, மரவைக (யாழ்ப்.);,

 musk deer plant.

     [நாய் + எ சை்ச.]

நாேயாட்டம்

 
 நாேயாட்டம் nāyōṭṭam, ெப. (n.)

    ைர த யவற் ன் க வைக (யாழ்.அக.);; a pace, as of a horse.

     [நாய்+ஒட்டம்.]

நாய் ைரந் ேதா வ  ேபான் ,  க ைரந்  ெசல் ம் ைர தலான லங் களின் 
ஒட்டத்ைத ம், காலப்ேபாக் ல் த்த .

நாேயாட்  
மந் ரம்

நாேயாட்  மந் ரம் nāyōṭṭumandiram, ெப. (n.)

ைவந்ெத த் ல் ' ' என் ம் எ த் :

 the letter in the sacred five lettered 'si' mantra of the saivaites.

     "நாேயாட்  மந் ரம் நாதனி ப் டம்" ( மந்:ப ப் ைர. பக்,30);.

     [நாேயாட்  + மந் ரம்]

வாயநம மந் ரத் ல் ' ' எ ம் ஐந்ெத த்  மந் ரம் ெதான் ச ் வத் ன் தல் எ த்தா ம். 
வெந ,  ந் ெவளிச ் ைம ல் ைளத்த ெசந்ெந . நா ைனச்

     " " என்  ஒட் ங்கால். [  →  .]  வாயநம மந் ரத் ன் தெல த்தான கரம்.

     " " காரமாக, ஒ க்கப்ப வ , ெதான்  ெதாட்  வழங் ம் வாழ் யல் உண்ைமயா ம்.

     "  என் . நாைய ரட் வ ம். அைத ' வாயநம என் ம் ஐந்ெத த்  மந் ரத் ன் 
தெல த்தாகக் ப்ப ம், அக் கால வழக் ப் ேபா ம்.
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நார்

நார1் nār, ெப. (n.)

   1. மடை்ட த யவற் ன் நார;் fibre, as from the bark of a leaf-stalk.

வாைழநார ் தெ்தா க்கப் பயன்ப ம் (உ.வ.);. வாைழ மடை்டயால் க் ப் ெபா  ம க்கலாம். 'நாரின் 
ங்ைக ந ரல் வான் " (அகநா:1);.

   2. க ; string, cord. rope, as made of fibre.

ெதன்ைன நாரில் ெகாசச்க்க  ன்னலாம் (இ.வ.);.

     "உள்ளெம  நாளினாற் கட் " (நால .153);.

   3.  ல் ன் நாண்:

 bowstring.

     'நா ள த ளாய்" (கம்பரா.நகரநீ்ங்.156);.

   4. பன்னாைட :

 web about the foot of a coconut or palmyra leaf.

     "நாரரி நற  ென ைம ரன்" (அகநா.36);.

   5. அன் ; love. affection. as a bond.

     'நலத் ன்க ணாரின்ைம ேதான் ன்" ( றள்,958);,

   6. கல்நார(்ைதலவ. ைதல);; asbestos.

   7 நரம் ; nerve.

நார்க்கட் ல்

 
 நாரக்்கட் ல் nārkkaṭṭil, ெப. (n.)

   கட் ல்வைக; a kind of cot.

     [நார+் கட் ல்,]

நாரக்்க ற்றால் கட்டப்ெபற்ற கட் ல்.

நார்க்கட்

நாரக்்கட்  nārkkaṭṭu, ெப. (n.)

   பைனநாரத்் ெதா ; a bundle of palmyra fibre cords, commonly 100.

     [நார ்+ கட் .]

நார்க்கண்ணா

 
 நாரக்்கண்ணா  nārkkaṇṇāṭi, ெப. (n.)

   கல்நாராலான கண்ணா ; fibre glass.

     [நார ்+ கண்ணா .]

நார்க்கத்

 
 நாரக்்கத்  nārkkatti, ெப. (n.)

   மடை்ட னின்  நாெர க் ங் கத் வைக; a kind of knife for peeling off bark from palmyra leaf-stalk.

     [நார ்+ கத் ]

நார்க்க -தல்

நாரக்்க -தல் nārkkaduvudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   கத் யாற் படை்ட  நாெர த்தல்; to peel off bark from palmyra leaf-stalks.

     [நார ்+ க -.]
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நார்க்க

 
 நாரக்்க  nārkkayiṟu, ெப. (n.)

   ெகாச ் க்க ; coir rope.

     [நார ்+ க . ]

ெதன்ைனநாரால் ன்னப்பட்ட ம், வ ைமயான ய நாரிைழகளால் நன்  க்ேகற் ய மான 
ெகாச் க்க .

நார்க்க

 
 நாரக்்க  nārkkaḻivu, ெப. (n.)

   மக் ய ெதன்ைன நார ்உரம்; decomposed coconut fibre fertilizer.

நார்சச்த்

 
 நாரச்ச்த்  nārccattu, ெப. (n.)

   ெசரிமான மண்டலத் ன்,  ரான இயக்கத் ற் த் ேதைவயான ைர, வாைழத்தண்  
ேபான்றவற் க் ம், நாரப்்ெபா ள்; fibrous matter, found in certain greens, banana pith, etc.

நாரச்ச்த் ள்ள உண  மலச் க்கைலத ்த ரக்் ம் (இக்.வ.);.

     [நார ்+ சத் .]

உட க்  உ  பயப்ப ம், ெநஞ்சாங் ைலக்  வ  ேசரத்் , நீண்ட வானாைளக் ெகா க் ந் 
தன்ைம வாய்க்கப் ெபற்ற மான, நாரச்ச்த் .

நார்ச் லந்

 
 நாரச்் லந்  nārccilandi, ெப. (n.)

    வைக  (இ.வ.);; guinea-worm.

     [நார ்+  லந் ]

நார்ச் ைல

நாரச்் ைல nārccīlai, ெப. (n.)

   1. நாரம்  பாரக்்க [ ன்.];see nār-maøi.

   2. மர ரி (யாழ். அக,);; bark of trees.

     [நார ்+  ைல.]

நார்ப்பட்டைட

 
 நாரப்்பட்டைட nārppaḍḍaḍai, ெப. (n.)

   நா ரிக் ம் எந் ரம் (இ.வ.);; fibre-extracting machine.

     [நார+்பட் +அைட.]

நார்ப்பட்

நாரப்்பட்  nārppaṭṭu, ெப. (n.)

   1. நாரம்  பாரக்்க;see mar-mad.

   2. வைலக்ேகாணி (ைதலவ;ைதல.);; gunny cloth.

ம. நாரப்்பட் .

     [நார+்பட் .]

நார்மட்ைட

 
 நாரம்டை்ட nārmaṭṭai, ெப. (n.)

   நா ரிக்கத் த யான பைனமடை்ட; stalk of palmyra leaf fit for når.

     [நார ்+மடை்ட.]
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நார்ம

நாரம்  nārmaḍi, ெப. (n.)

   பட்டாைட ேபால்வ ம், நாராற்ெசய்த மான ஆைடவைக (பதாரத்்த.1323);; cloth made of fibre, resembling 
silk.

க- நாரம் .

     [நார ்+ம .]

லவைக நிைலத் ைண (தாவரங்களின்); நாரி ந் , உ வாக்கப்ப ம், பட் ப்ேபான்ற ஒ வைகத ்
ணி.

நாரகம்

நாரகம் nāragam, ெப. (n.)

நிைரயம் (யாழ்.அக.);

 hell.

க. நரகம் → skt nåraga.

     [நரகம் → நாரகம்.]

 நாரகம் nāragam, ெப.(n.)

   1.  சச் ; sweet orange - Aurantium nobilis.

   2. காட் க் ெகா ஞ் ; wild lime - Atlantia racemosa. (சா.அக.);

நாரகர்

நாரகர ்nāragar, ெப. (n.)

   நிைரயத் க் ரிய மாந்தர ்(பா கள்);; sinners, as fit for hell.

     "கட ைளக் கயந்த ெநஞ்சா நாரகர"்( வத .பாவ.8);.

க. நரகம் → skt. Nāraga.

     [நார+்அகர]்

நாரங்கம்

 
 நாரங்கம் nāraṅgam, ெப. (n.)

நாரத்ைத ( டா.); பாரக்்க;see nārattai.

     [நார+் skt. அங்க .]

நாரங்

நாரங் 1 nāraṅgi, ெப. (n.)

நாரங்கம் [இ.வ.] பாரக்்க;see nā-rangam.

     [நார+்skt அங்  ]

 நாரங் 2 nāraṅgi, ெப. (n.)

நாராங்  (இ.வ.); பாரக்்க;see nārāngi.

 நாரங்  nāraṅgi, ெப.(n.)

   ஓர ்வைகக் சச் ; mandarian orange. (சா.அக.);

நார ங்கம்

நார ங்கம் nārasiṅgam, ெப. (n.)

   1.  ைளதெ்தான்மத் ெதான்  ( ங்);; a secondary puranam, one of up a kilai-ppurànam, [q.v.]

   2. ம ந் வைக  (பதாரத்்த.1216);; a compound medicine.

     [நர → நார+  ங்கம்.]
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நார ங்கன்

 
 நார ங்கன் nārasiṅgaṉ, ெப. (n.)

   மனிதனின் உட ம், ( ங்கத் ன்); மடங்க ன் தைல மாக உ வங் ெகாண் , ேதாற்றர  ெசய்த 
மால்; Tirumāl in his man-lion inCarnation.

     [நர ங்கன் → நார ங்கன்.]

நாரணவன்

நாரணவன் nāraṇavaṉ, ெப. (n.)

   1. ெசம்ம யாட் ன் ெகாம்ப ல் உண்டாம் உண்டாம் ப் ச்  வைக (யாழ்ப்);; a kind of maggot in 
rams, under the horns.

   2. மாட்  ேநாய் வைக; a disease in Cattle.

நாரணன்

நாரணன் nāraṇaṉ, ெப. (n.)

    மால்; Trumal.

     'நாராணைன நாப ைய' ( வ்.இயற்ற. நான் .67);.

     [நாராயணன் → நாரணன்.]

நாரணா

 
 நாரணா nāraṇā, ெப. (n.)

ெநட் (மைல.);

 sola pith.

     [நார+்அண  → அணா ]

நாரணி

 
 நாரணி nāraṇi, ெப. (n.)

   ெகாற்றைவ ( ரக்்ைக); ( ங்.);; Koraval.

நாரணிசச்ட்

 
 நாரணிசச்ட்  nāraṇiccaṭṭi, ெப. (n.)

க் காரத்் ைகயன்  ேகா ற் ன் எரிக் ம் ளக் ச ்சட் ;(நாஞ்);

 a kind of broad mudvessel, used as a lamp on Tiru-k-kārttigai day.

ம வ, அகல் ளக் .

     [நாரணி +சட் .]

நாரணியவன்

நாரணியவன் nāraṇiyavaṉ, ெப. (n.)

    வ ரான் ; Sivan, as the Lord of Nărani.

     "அந் வணங்ெகாண்ட ேமனிய னாநந்த னாரணியவன்" (ம ரந்:41);.

     [நாரணி+அவன்.]

நாரத்தம்

நாரத்தம் nārattam, ெப. (n.)

   1. வசம்  ( ன்.);:

 sweet flag.

   2. நடாமாஞ் ; spikenard herb.

     [நார+் .அத்தம்.]
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நாரத்தம் ல்

 
 நாரத்தம் ல் nārattambul, ெப. (n.)

    ல்வைக ( ன்.);; lemon grass, Andropogon schoenanthus.

     [நாரத்தம் +  ல். ]

நாரத்ைத

நாரத்ைத nārattai, ெப. (n.)

   1. மாவைக (பாரத்்த, 746);; orange. Citrus aurantium.

   2. கடார நாரத்ைத:

 Seville orange.

   3. ெகா ஞ் வைக (இ.வ.);:

 loose - Skinned orange.

   4. காட்  நாரத்ைத; Indian wild-lime.

     [நார ்+அத்  +ஐ.]

க ம்பசை்சவண்ணத ்ேதாைல ம்.  ளிப் ச ் ைவ ள்ள, கைள கைளயான சைதப் ப ைய ம் 
ெகாண்ட காய். ேமற் ப் ட்ட காையத ்த ம்,  ள் உள்ள மரம்.

நாரதசரிைத

 
 நாரதசரிைத nāradasaridai, ெப. (n.)

இறந்  பட்டெதா  த ழ் ல்;( றத் ரட் );

 an ancient work. not extant.

     [நாரத + skt சரிைத.]

நாரதப் ரியம்

நாரதப் ரியம் nāradappiriyam, ெப. (n.)

தணிைக மைல:

 Tangal hill.

     "மக யாழ் னிக்  ரியம் ர ய றப்பா னாரதப் ரியம்" (தணிைகப் : ராணவா.60);.

     [நாரதன் + skt,  ரியம். ]

நாரதபரி ராசகம்

நாரதபரி ராசகம் nāradabarivirācagam, ெப. (n.)

    ற்ெறட் பநிடதங்க  ெளான் ; an upanisad, one of 108.

     [நாரதன் + பரி ராசகம்.]

நாரதம்

நாரதம் nāradam, ெப. (n.)

   1. நார யம் பாரக்்க;see nāradīyam.

   2. ெபரிய யாழ்வைக; a large lute.

     "ஆரியப் பதங்ெகா ணாரதப் ேபரியாழ்" (கல்லா.81);.

   3. ேமகம் (யாழ்.அக.);; cloud.

     [நாரதன் → நாரதம்.]

நாரதராட்டம்

 நாரதராட்டம் nāradarāṭṭam, ெப. (n.)

    றங்  ஒ வ க்ெகா வர ்பைக ண்டாக் ைக ( ன்.);; sowing discord by tale bearing.

     [நாரதர ்+ ஆட்டம்,]
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நாரதேவைல

 
 நாரதேவைல nāradavēlai, ெப. (n.)

   இ வரிட ம் ெசன்  ேப க் கலகம் ட் ைக; act of setting one against another.

     "நாரதர ்ேவைல நன்ைம ல் ம் என்ப  பைழய(ெதான்மப்); பழெமா . (இக்.வ.);.

     [நாரதர ்+ ேவைல. ஆனால் இக் கலகத் ன்  நன்ைமேய என்ப  ெமா  [கலக ட் ம் 
ேவைல].]

நாரதன்

நாரதன் nāradaṉ, ெப. (n.)

   1. பைடப் த் ேதவன்( ரமன்); மகன்க ள் ப் டத்தக்க னிவர;் nārada a celebrated sage and son of 
bramma.

     "நாரதன் ைண" ( லப்.6:18);.

   2.  த்த ள் ஒ வர ்( ன்.);; a Buddhar (w);,

   3. கலகக்காரன் (உ.வ.);, 

 mischief-maker talebearer.

     [நரன் → நாரதன்.]

நார யம்

நார யம் nāratīyam, ெப. (n.)

   1. ப ெனண் ( ராண);ெதான்மெதான் : ( ங்.);; a chief puranam. one of padinen-puranam

   2. şi  ைணத் ( ராணம்); ெதான்மம் ( வா.);

 a secondary purănam. one of 18 upapurànam,

     [நாரதம் + இயம் → நார யம் → நார யம்.]

நாரநி

நாரநி  nāranidi, ெப. (n.)

   கடல்; sea.

     'நாரநி ைன ேநாக் ச ்ெசல் ம்"

நாரம்(ேச நா.22);.

   2. நீரந்ிைல; a water-store house.

     [நார+Ski நி . ]

நாரம் = நீர,் நீரந்ிரம் ய கடல்.

நாரப் ண்

 
 நாரப் ண் nārappuṇ, ெப. (n.)

   நரம் ச ்ofluish; guinea-worm.

ெத. நரி ண் .

     [நரம் - நாரம் +  ண்.]

நாரப் ண் நரம் ண்டா ம் ெமல் ய கட் .
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நாரம்

நாரம் nāram, ெப. (n.)

   1. gsáru; Iove attachment.

   2. singsu: fondness. affection

 lowe, 'நாரங்ெகாண்டார"் (கம்பரா. மாரீசன். 180);

   5. Frmh → skt nåra

     [நார ்+ அம் - நாரம். ]

     "அம்" ெப ைமப்ெபா ள் ன்ெனாட் .

நாரம் = அன்  வைலக் ள் அகப்ப ம் காதல்.

 நாரம் nāram, ெப. (n.)

   1. ft; water

     "Empfsit றனேபாற் ேறான் " (கம்பரா.நட் :31);.

   2. பா : (ílfäl);; moss muscus

   3. gg,sörunnröðsir: (súlshr);

 souls, living beings.

   4. unë,5LLIG#); multitude, crowd of persons.

   5. ஆ ன்கன்  (யாழ்.அக);.

நாரன்

நாரன் nāraṉ, ெப. (n.)

   மன்மதன்; indian cupid, as exciting love.

     "ேவழ ல்லால்...எய்  நாரனார"் (கம்பரா.இராவண.244);.

     [நான் → நாரன்.]

ஒ கா. நார ்: அன் , காதல்.

நார ்+ அன் → நாரன்.

ஆண், ெபண் இ பாலரிடத் ம், அன்ைப ம். காதைல ம் ெவளிப்ப த் ம் அம் ைன எய்பவன்.

நாராங்

 
 நாராங்  nārāṅgi, ெப. (n.)

    ட் , தாழ்ப்பாள், ெதாடரி. (சங் ); இைவ மாட்ட உத ம் கத நிைல உ ப் , (இ.வ.);; staple for the 
bolt of a door.

     [நாதாங்  → நாராங் .]

த → ர ரி .

நாராசநா

நாராசநா  nārācanāḻi, ெப. (n.)

   ஒ வைக  அள ப்ப ; a kind of measure, used in temples (S.I.lv.242);.

     [நாராசம் +நா .]
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நாராசம்

நாராசம் nārācam, ெப. (n.)

   1. இ ம் க்கம் ; iron pin, rod, probe.

     "நாராசத் ரி ற் ெகாள்ளத்த வ  காந்தம்" (மணிேம.27.55);.

   2. இ ம் ற் ெசய்த அம் ; Iron arrow.

   3. எ த்தாணி; iron style.

   4. ெத ந்  க்ேக ேபா ம் ஒ க்கசச்ந்  ( ன்.);

 narrow straight lane at right angles to a street.

நாராசம்பாய்ச் -
தல்

நாராசம்பாய்ச் -தல் nārācambāyccudal,    5 ெச. . . (v.i.)

நாசேமற் :-. பாரக்்க;see nárasam-èrru.

     [நாராசம் + பாய்ச் -]

நாராச த் ைர

 
 நாராச த் ைர nārācamuttirai, ெப. (n.)

    த் ைர வைக (யாழ்.அக.);.; a finger-pose.

     [நாராச+  த் ைர.]

நாராசேமற் -தல்

நாராசேமற் -தல் nārācamēṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒைல ல் ைள தல்; to pierce a hole by passing a boring pin through an Ölai.

   2. தண்டைனயாகக் கா ல் இ ம் க்கம்  ெச த் தல்; to thrust an iron rod into one's ear as a punishment.

     [நாராசம் + ஏற் -.]

நாராயணெகௗள
ம்

 
 நாராயணெகௗளம் nārāyaṇagauḷam, ெப. (n.)

   பண்வைக  ெளான் ; a kind of tuՈe.

     [நரன் → நாரம் +skt அயணம்= நாராயணம், நாராயணம்+ .sktெகளளம்.]

நாராயணசா
ெகாண்டா

 
 நாராயணசா ெகாண்டா  nārāyaṇacāmigoṇṭāṭi, ெப. (n.)

   ெவள்ைளமண்கட் யால் நாம ட் க் கா ைட த் ம் ஒ சார ்சாத்தாத ைவணவக் ; a class of 
nonbrahmin vaisnavaite priests who wearing namam of white clay, put on salmon coloured cloth and act as soothsayers.

     [நாராயணசா  +ெகாண்டா .]

நாராயணத்ைதல
ம்

 
 நாராயணத்ைதலம் nārāyaṇattailam, ெப. (n.)

   வளிப்(வா ); ப்ைபப் ேபாக் ந் ெநய்வைக; an ointment for rheumatism.

     [நாராயணம் +த லம்,]

ைதலம் = ெநய்மம்.

நாராயணப் ரிய
ன்

 
 நாராயணப் ரியன் nārāyaṇappiriyaṉ, ெப. (n.)

    வ ரான் (யாழ்.அக.);; Sival as vismu's friend.

     [நாராயணம் +skt:. ரியன். ]
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நாராயணம்

நாராயணம் nārāyaṇam, ெப. (n.)

   1.  ற்ெறட் ப நிடதங்க  ெளான் ; an upanisda, one of 108.

   2. அர  (மைல.);; pipal.

   3. நாராயணன் ம்  ( ன்); பாரக்்க ;see, nārāyanan-tumbili.

     [நரன் → நாரன் + skt.அயணம். ]

நாராயணமண் ர
ம்

நாராயணமண் ரம் nārāyaṇamaṇṭūram, ெப. (n.)

   ம ந்  வைக(பதாரத்்த 1210);; a tonic.

     [நாராயணன் + மண் ரம். ]

நாராயணரசம்

 
 நாராயணரசம் nārāyaṇarasam, ெப. (n.)

    ளிைக வைக; a compound pill.

     [நாராயண் + skt ரசம்.]

நாராயணன்

நாராயணன் nārāyaṇaṉ, ெப. (n.)

   1.  மால் ( வ்.இயற்.நான் .1);; Visnu as reposing on the waters.

   2.  வ ரான் (யாழ்.அக.);;Śivan.

   3. நான் கன் ( ரம்மன்); (யாழ்.அக.);; bramma.

   4. வ ணன் (யாழ்.அக.);: 

 varunan.

   5. நில  (யாழ்.அக.);:

 moon.

   6.  மா ன் றப் யமான ஒ  னிவர;் a sage, as an incarnation of Visnu.

   7. நாைர வைக; blue heron.

த. நரன் + Skt. ayana

     [நான் → நாரன் + skt.அயணன்.]

மனித நிைல னின் . ெதய்வநிைலைய அைடந்தவன்.

நாராயணன்

 
 நாராயணன்  nārāyaṇaṉcuḻi, ெப. (n.)

   ெவள்ைள ள்ளி(இ.வ.); ; esser yellow naildye.(I.);

     [நாராயணன் +  .]

நாராயணன் ம்

நாராயணன் ம்  nārāyaṇaṉtumbili, ெப. (n.)

   ப னா  அங் லம் வளரவ் ம். ெபான்னிறங் ெகாண்ட மான, கடல் ன்வைக; sea-fish, golden, attaining 
16 in in length, Saurus myops.

     [நாராயணன் +  ம் .]

நாராயணன் ண்

 
 நாராயணன் ண்  nārāyaṇaṉpūṇṭu, ெப. (n.)

   சவரிக்ெகாத்  எ ம்  (சங்.அக);; a plant.

     [நாராயணன் +  ண் .]
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நாராயணி

நாராயணி nārāyaṇi, ெப. (n.)

   1. ெவற் ச ்ெசல்  ( ங்.);; Korraval, Durga.

   2. எ வைக ெபண்ெதய்வங்க ள் ஒ த் ; Nārāyan one of the Šapta-mădar.

   3. பாரவ்  (சங்.அக);; Parwad.

   4. கங்ைக (சங்.அக);; the Ganges.

   5.  ஞ் யாழ்த ் றத ்ெதான்  ( ங்.);; a secondary melody type of the kuriñji class.

   6. தண்ணீர ் ட்டான் (ைதலவ.ைதல.);; long pungent Sparsifasciculate asparagus.

     [நாராயணன் → நாராயணி]

நாராயணிதம்

 
 நாராயணிதம் nārāyaṇidam, ெப. (n.)

   ஒ  ெசய் நஞ்  ( .அ.);; a prepared arsenic.

     [நாராயணி +[இ]தம்.]

நாராயணீயம்

நாராயணீயம் nārāyaṇīyam, ெப. (n.)

   வடெமா ல் நாராயணர ்இயற் ய ஒ  கணித ல்; a sanskrit treatise on astronomy by Nārāyanar.

     "நாராயணீயம் வாராகம் த ய கணிதங்க ம்' (ெதால்,ெபா ள்.75.உைர);.

     [நாராயணி+அம் → நாராயணிபம்]

நாராயநா

நாராயநா  nārāyanāḻi, ெப. (n.)

நாராசநா  பாரக்்க;see marasa-nal (T.A.S. ii.143);.

     [நாராயம் +  நா ,]

நாராயம்

நாராயம்1 nārāyam, ெப. (n.)

   1. அம் ; arrow.

     " நரிக்  நல்ல நாராயங்ெகாளல்" (பழ.80);.

   2. எ த்தாணி (நாஞ்);; style.

     [நார+்ஆயம்.]

நார ்=நாண்.

நாராலா ய நாணி ந் , இைடயற ன் , வரிைசயாகச ்சரமாரியாக எய்யப்ப வதால், அம்ைபக் 
த்  வழங் ற் .

 நாராயம்2 nārāyam, ெப. (n.)

   அள  ப வைக; a measure.

     "நாராயத்தால் நிசதம் உரிெநய்" [S.I.I.V.286]. நா -நாளி-[நா  → நாளி + ஆயம்.]

ஒ  கத்தலள  ரிந் , ேவெறா  கத்தலள ப் ெபயராக மா ற்
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நாரி

நாரி1 nāri, ெப. (n.)

   1.  ல் ன் நாண்; bow string.

     "நாரி ன் ேபெரா ' (கந்த :தாரக.142.);

   2. பன்னாைட ( ங்.);; fibrous covering at the bottom of a leaf-stalk as of a coconut palm.

   3. யாழ்நரம்   ( ன்.);,

 lute-string.

   4. இ ப்  (யாழ்ப்.);; loins, hip.

க. ெத. நாரி.

     [நார ்+ இ.]

     "இ" ெசால்லாக்க ஈ .

நாரி = நாரால் க்ேகற் ச ்ெசய்யப்ப ம்

நாண்.

 நாரி2 nāri, ெப. (n.)

   1. கள் ( ங்.);; toddy.

   2. ேதன் (உரி.நி.);; honey.

   3. தாளகம்; orpiment.

நாளி

நாளி3 nāḷi, ெப. (n.)

நன்னாரி (ைதலவ.ைதல);.

 indian Sarasa parilla.

     [நல் + நாரி → நன்னாரி → நாரி.]

நாராலா ய ம், இனியெமன்ப க க் ரிய மா ய நன்னாரி.

 நாளி1 nāḷi, ெப. (n.)

   நாய். (அகநி);; dog.

     [நா→நாளி நா → நாய் → நா  → நாளி, ெசால் ரிபம் ஆகலாம். ள்→ய் =  ரி ெப ம் என்ப  
பாவாணர ் தல் தாய்ெமா ன் ப்  ட்  வளரப்்  ளங் களில் ைன இர ல் கண் த்  
இயங் வ ம், நாய் பக ல் இயங் வ ம் பற்  வந்த ெபயர]்.

 நாளி2 nāḷi, ெப. (n.)

   1. உட் ைள ள்ள ங் ல்; bamboo-tube.

   2.  ங் ல், பைன த யவற் ள்ள ெவளிவ ரம் ; hard outer part of the stem of a tree, as of bamboo and 
palmyra.

நள் → நாள் → நாளம் → நாளி= பைன.

உட் ைள ள்ள ங் ல்,  றக்காழ . (ேவ.க.3:18);

 நாளி3 nāḷi, ெப. (n.)

நாரிக்க

நாரிக்க  nārikkaru, ெப. (n.)

   ெபண்களின் ைனப்ைப; the female reproductive cell which develops after impregnation ovum.

   2.  ப் ; mystic salt.

     [நாரி + க .]
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நாரிக் த்

 
 நாரிக் த்  nārikkuttu, ெப. (n.)

   இ ப் வ  (யாழ்ப்.);; pain in the loins.

     [நாரி +  த் .]

நாரி = இ ப் .  த்  = வ . நாரால் ைணக்கப்பட்ட  ேபான்  அைமந்த இ ப் ப்ப  ேலற்ப ம் 
த்தல்வ .

நாளிேகரம்

நாளிேகரம் nāḷiāram, ெப. (n.)

நாரிேகளம் (யாழ்ப்); பாரக்்க;see nārikēlam.

     [நார ்→ நாரி +ேநரம்.]

 நாளிேகரம் nāḷiāram, ெப. (n.)

ெதன்ைன: 

 common cocount.

     "ெவள்ைள நாளிேகரம் ரியா ந ம்பாைள" (ேதவா. 106:5);.

     [நள் → நாள் → நாளம் = உட் ைள,

உட் ைள ள்ள ங் ல் ப , நாளம் → நாளி=உட் ைள ள்ள றக்காழ், ஒ கா. நால் → நா  ேகரம் → 
நா ேகரம் → நாளிேகரம்.]

அரி  அல்ல  ெநல்லளக் ம் ப ,  தன் தல் ங் ற் ழாயாேலேய அைமந்த .

     " றக்காழனேவ ல்ெலன ெமா ப" என் ம் ெதால்காப் ய மர யல் ற்பாவால், ெதன்ைன ம் 
ங் ெலா  ேசரந்்  நாளி னமாம்.

ேவந்தன் ப்ெபயரினின்  அவன் நாட் ப்ெபயர ் ரிவ ண் .

இம் ைறப்ப , ேசாலன் → ேசரலம் ேசரன் → ேசரம் என்  ரி ம், ெதன்ெமா சச்கரம் வடெமா ல், 
'க'கர மாகத் ரிவதால், ேசரலம் → ேகரளம் ேசரம் → ேகரம் என்றாம். ஆகேவ, நா ேகர என்ப , 
ேசரநாட் ல் றப்பாக வள ம் ங் ெலாத்த றக்காழ்த் ெதன்ைன என்  ெபா ள்படலாம்.

ஒ கா. நாளி+'ேசரம் → ேகரம்.

நாரிேகளபாகம்

 
 நாரிேகளபாகம் nāriāḷapākam, ெப. (n.)

   மடை்ட த யவற்ைற உரித்  நீக் , உட் றத் ள்ள ப ப்ைபக் க த்  ெமன்றா லன் த் 
ேதங்கா ன  இனிப்ைப அ ய இயலாத ேபால்,  க வ ந்தா , அழைக அ ய யாத ெசய் ள் 
நைடவைக; a style of poetic composition in which the beauty of a poem, can be appreciated only after hard and laborious 
study.

     [நாளிேகளம் + பாகம்.]

நாரி +  ள் → ேகள் + அம் + பாகம்.
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நாளிேகளம்

நாளிேகளம் nāḷiāḷam, ெப. (n.)

   ெதன்ைன; coconut.

     [நாளி + ேகளம்.]

ள் → நள் → நாள் → நாளம்.

நாளம்= உட் ைள ள்ள ெதன்ைனமரம்,  றக்கா ைடய .

     ' றக்காழனேவ ல்ெலன ெமா ப' (ெதால்,ெபா ள்.1585); எ ந் ெதால்காப் ய ற்பாவால், 
நாரம்டை்டைய உைடய . நாரி என்  ெதன்ைனையக் க் ம்.  றக்கா ள்ள நாரத்்தன்ைம க்க 
மடை்டகைள ைடய  ெதன்ைன.

நார ்→ நாரி.

ள் → ேகள் + அம்= ேகளம்.

ேகளம் = ப ப்ைபத ்ேதாண்  எ க் ந் தன்ைம ைடய காய்.

 நாளிேகளம் nāḷiāḷam, ெப. (n.)

நாளிேகரம் (யாழ். அக.); பாரக்்க;see nãlkẽram.

     [நாளிேகரம் → நாளிேகளம்.]

நாரிேகளாஞ்சனம்

 
 நாரிேகளாஞ்சனம் nāriāḷāñjaṉam, ெப. (n.)

   இளநீரிைனக் ெகாண்  ெசய் ம் கண் ம ந்  வைக; medicinal collyrium prepared from the milk of tender 
cocounts.

     [நாளி+ேகாளம் +skt.அஞ்சனம்.]

நாரிைக

நாரிைக nārigai, ெப. (n.)

   ெபண்; woman.

     "நாணா ளவைன ந் நாரிைக" (பரிபா.12.56);.

     [நரன் → நான் → நாரி+ைக.]

     "ைக"-ெசால்லாக்க ஈ .

நாரிச் ண்ணம்

நாரிச் ண்ணம் nāriccuṇṇam, ெப. (n.)

   1.  ப் :

 mystic salt.

   2. நாரிக்க  பாரக்்க;see nāri-k-karu.

     [நாளி +  ண்ணம்.]

நாரிசண்டன்

 
 நாரிசண்டன் nārisaṇṭaṉ, ெப. (n.)

ஆண : 

 female hermaphrodite (சா.அக.);.

     [நாளி + சண்டன்.]

நாரி

 
 நாரி  nārisi, ெப. (n.)

   ேபய்த் வைர; a kind of bitter dhal. (சா. அக);.

     [நாரி' →  வைர.]
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நாரி க் லம்

 
 நாரி க் லம் nārisukkilam, ெப. (n.)

   ெபண்க க் ,  ணரச்் க்காலத்ேத ெவளிப்ப ம் நீரம்ம்; ovarian discharge in female during sexual intercourse.

     [நாளி +skt.  க் லம்.]

நாரி ரம்

நாரி ரம் nārisuram, ெப. (n.) 

    ட் க்  லக்கான (மாத டாய்ப்); ெபண்க டன், உட ற  ெகாள் வதால் உண்டா ம் 
காய்சச்ல்; a kind of fever.

   2. நாரிக்க  பாரக்்க;see når-k-karu.

     [நாரி+அரம்.]

நாரிட்டம்

நாரிட்டம் nāriṭṭam, ெப. (n.)

   உணைவச ்ெசரிமானமாக் ம் வ ற் த் ; fire of digestion, gastric fire.

   2.  ச் க்காற் ; the wind of birth.

   3. மல் ைக; arabian jasmine.

     [நார+்இட்டம்.]

நாளிண்

 
 நாளிண்  nāḷiṇṭu, ெப. (n.)

   இண்டஞ்ெச  வைக; a kind of plant of the mimosa genus.

ம வ,  ைர ண் .

     [நார+்இண் .]

நாளிப்பால்

நாளிப்பால் nāḷippāl, ெப. (n.)

    ைலப்பால்; woman's breast milk.

     [நாரி4 + பால்.]

நாரி=ெபண்.

நாரிபாகன்

 
 நாரிபாகன் nāripākaṉ, ெப (n.)

   இ ப் ப் ப்  (யாழ்ப்.);; contraction of muscles in the loins.

     [நார ்→ நாளி +  ப் .]

 நாரிபாகன் nāripākaṉ, ெப, (n.)

   மாெதா  பங் னனான வ ரான் ன்); Sivar as having his consort on one side of his body.

நார ்- நாரி + பாகன்.]

ப - பாகம் + அன்.

நாரி=ெபண்.

ெபண்ைணப் பாகமாக உைடேயான்.
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நாரி ம ந்

 
 நாரி ம ந்  nārimarundu, ெப. (n.)

நாரி க் லம் பாரக்்க;see nāri-Šukkiam.

     [நாளி+ம ந் .]

நாளி ன்னாள்க

 
 நாளி ன்னாள்க  nāḷimiṉṉāḷkaru, ெப. (n.)

நாரிக்க  பாரக்்க;see nári-k-karu.

     [நாரி ன்னாள் + க .],

நாரி லம்

 
 நாரி லம் nārimūlam, ெப. (n.)

   நன்னாரிேவர;் root of Indian sarasaparilla.

     [நாரி+ லம்.]

நாரியங்கள்

நாரியங்கள்1 nāriyaṅgaḷ, ெப. (n.)

   ேதன்ேறாைட (மைல.);; sweet orange.

     [நாரி+skt.அங்கம்.]

 நாரியங்கள்2 nāriyaṅgaḷ, ெப. (n.)

   1. நாரி லம் பாரக்்க;see nāri-mūlam.

   2. ெபண்ணின் உடம் ; female body.

   3. ெபண் ; the genial of a female.

     [நாரி+ skt. அங்கம்.]

நாரியதாபம்

 
 நாரியதாபம் nāriyatāpam, ெப. (n.)

   ப ந் ; kite.

நாரியர்பால்

 
 நாரியரப்ால் nāriyarpāl, ெப. (n.)

தாய்ப்பால்: 

 woman's breast milk. 

ம வ, அம்மம் (சா.அக);.

நாரி=ெபண். தாய்.

நாரிேராகம்

 
 நாரிேராகம் nārirōkam, ெப. (n.)

   ெபண்க க்  ஏற்ப ம் ேநாய்கள்; diseases peculiar to women.

     [நாரி+skt.ேராகம்.]

நாரி=ெபண்.
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நாரிவல்லபம்

 
 நாரிவல்லபம் nārivallabam, ெப. (n.)

   ஞாழல்; orange cup-calyxed brasiletto-climber Wagaty.

நாளிவ

நாளிவ 1 nāḷivali, ெப. (n.)

   நாளிக் த் ; pain in the loins.

ம வ, இ ப் வ .

     [நாரி+ வ .]

நாரிவ

நாரிவ 2 nārivali, ெப. (n.)

நாரிக் த்  Limit55;see nārī-k-kuttu.

     [நாரி + வ ]

நாளி ர

 
 நாளி ர  nāḷivirasu, ெப, (n.)

நாய்ந :

 smaller discscabrid-leaved Sebesten.

     [நாரி +  ராய் →  ர .]

நாரிெவ ட்

நாரிெவ ட்  nāriveruṭṭi, ெப. (n.)

   1. நகக் ெகான்ைற ; a species of cassia tree like tigers claws.

   2. நன்னாரி; root of Indian Sarasaparilla.

நாரிேவர்

 
 நாரிேவர ்nārivēr, ெப. (n.)

நன்னாரி பாரக்்க;see nannäri.

நாரசீம்

 
 நாரீசம் nārīcam, ெப. (n.)

    ண்ணாக் ச ்ெச ; pat fibre.
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நாைர

நாைர nārai, ெப, (n.)

   1. பறைவ வைக; pelcan bls.

     "நந்  நாைரேயா "  (ப ற் ப்.23);.

   2. ெகாக்  வைக; common crane.

   3. ெவண் ெகாக் ; white stork.

   4. ெநாள்ைளமைடயான்; a small heron.

   5. Instilly sit osmostly (மாட் வா.14);; dewlap.

   6. ஒ வைக ஆ; a kind of COW.

     [நார ்→ நாைர.]

நார ்= ெவண்ைம.

நாைர = ெவண்ைம நிறக்ெகாக்  நாைர ேபான்றைவ.

ன்ெனா ங்  இ க் ம். நீண்ட அலைக உைடய ெகாக் ப் ேபான்ற பறைவ.  ைனத் ன்  வள ம். 
நாட் ப் றத் ல் இப் பறைவ ைனச ் ட் த் ன்பர.் நாைர ன் வைககள்

வ மா :

   1. அகத் ப்  நாைர,

   2. அகலவாயன் நாைர.

   3. க நாைர (க ப்  நாைர(அ); க ப் க்  நாைர).

நாைரக்ெகண்ைட

 
 நாைரக்ெகண்ைட nāraikkeṇṭai, ெப. (n.)

   ெகண்ைட ன்வைக ெளான் ; a kind of kendal fish.

     [நாைர ெகண்ைட = ெகண்ைட ன்வைகையச ்சாரந்்த .]

நாைரக்ெகாம்பன்

 
 நாைரக்ெகாம்பன் nāraikkombaṉ, ெப. (n.)

நீண்ட ெவண்ெகாம் ள்ள மா  (யாழ்ப்.);,

 ox having long white horns.

     [நாைர+ ெகாம்பன்.]

நாைரப்ப

 
 நாைரப்ப  nāraippasu, ெப. (n.)

நாைரயா பாரக்்க;see nāraī-y-à.

நாைர

 
 நாைர  nāraimūli, ெப. (n.)

   நற்கள்ளி ; Indian weeping plant.

ம வ, அ கண்ணி

     [நாைர +  .]
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நாைரயா

 
 நாைரயா nāraiyā, ெப. (n.)

   ெவண்ைம நிற ள்ள ஆ; a kind of cow.

     [நாைர + ஆ.]

நாைர= ெவண்ணிறம்.

நாைரயாப்பால்

 
 நாைரயாப்பால் nāraiyāppāl, ெப. (n.)

   ெவண்ணிற ள்ள நாைர னத்ைதச ்சாரந்்த ஆ ன்பால்; the milk of a species of cow known as "Narai".

     [நாைரயா+பால்.]

நாைரயா = ெவண்ணிற ள்ள ஆ (ப .);

நாைர ைவ

 
 நாைர ைவ nāraiyuḷuvai, ெப. (n.)

   உ ைவ ன்வைக ெளான் ; a kind of uluvai fish.

     [நாைர + உ ைவ = நாைரகளால் ம் ண்ணப்ப ம் ன்.]

நாெரா ப்ைப

 
 நாெரா ப்ைப nāroḍuppai, ெப. (n.)

   நிலப்பாைல ைக வைக ெளான் ; a kind of herbal medicine.

நால்

நால்1 nālludal,    16 ெச. . . (v.i.)

   1. ெதாங் தல்; to hang, swing to be suspended, hung up.

     "நான்ற ைலத்தைல நஞ் ண்  வ்.இயற்.1.18).

   2. க த் ற் க் ட் க் ெகாள் தல்; to hang oneself.

     "நான் யான் சாவெலன்ேற ( வக.2513);.

     [நால் → நா தல் = சரிந்  அல்ல  தளரந்்  ெதாங் தல்.]

ஞால் → நால் →  நா ைக = சரிந்  ெதாய் ற் தெ்தாங் ைக.

ைளத்தற் ெபா ண்ைம னின்  ைளத்த, ெந ழ்ச்  அல்ல  தளரச்் க் க த் ச ்ெசால்லா ம். 
சரிந்  தளர் ைடய ெபா ள்க ெளல்லாந் ெதாங் ந் தன்ைமத் , தளரத்ற் ெபா ண் ைம ைடய இச ்
ெசால், காலப் ேபாக் ற் க த் ற்க க் ட் த் ெதாங் ச ்சாதைலக் த்த .

 நால்2 nāl, ெப. (n.)

   1. நான் ; the number four.

     'நா  வழக் ற் றாபதப் பக்க ம்' (ெதால். ெபா ள்.75);,

   2. நால யார ்பாரக்்க : see náladiyār.

     "பழ த ழ்செ்சால்ல ைம நா ரண் ல்" (ெப ந்ெதா.);.

க. ம. நால். ெத. நல் .

     [நல் → நால்.]
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நால் கண்ணா

 
 நால் கண்ணா  nālkaṇṇāṭi, ெப. (n.)

   ேகாேராசைன ; cows bezoar.

ஆ ன் வ ற் ந்  எ க்கப்ப ம் மஞ்சள் நிற ள்ள ந மணப் ெபா ள்.

நால்

நால்  nālku, ெப. (n.)

   நான் ; the number four.

     "வா ைளப் ர ....நால் டன் ட் " (ெப ம்பாண்.489);.

க. நால் . ெத. நா .

     [நால் → நால் .]

நால் ைச

 
 நால் ைச nāltisai, ெப. (n.)

நாற் ைச பாரக்்க ;see nātriša.

நால்வ ப்

 
 நால்வ ப்  nālvaguppu, ெப. (n.)

   மறவர ்அரசர,் வணிகர,் ேவளாளர ்என்  ெதா ைல அ ப்பைடயாக ைவத் ப் ரித்த காயப் 
ப ப் ; the four division of the society viz., kings, virtuous persons merchants agricul _turlStS.

     [நால் + வ ப் .]

ெதா ைல அ ப்பைடயாக ைவத் ப் ரித்த நால்வைகப்ப ப் ,  ற்காலத் ல், ஆரியப் ராமணர ்
றப்ைபய ப்பைடயாக மாற்  வழக் ப்ப த் ய . வரலா .

நால்வைகசச்ாந்

 
 நால்வைகசச்ாந்  nālvagaiccāndu, ெப. (n.)

   கலைவ, ெபான் வண்ணம் ( தம்);.  , வட் ைக என்ற நால்வைகயா ய சாந்  ( வா.);; the four kinds 
of sandal unguents, viz.. kalavai, pon-vannam (pidam.);, puli, vattigai.

ம வ, ந மணசச்ாந் .

     [நால்வைக + சாந் .]

நால்வைகத்ேதவர்

நால்வைகத்ேதவர ்nālvagaittēvar, ெப. (n.)

பவணர,்  யந்தரர,் ேசா கர ்(ேஜா ஷ்கர)்;, கல்பவா யர ்என்ற நால் வைகயான ேதவரக்ள் 
(ேம மந்:8.உைர);,

 the four kinds of gods, viz., pavanar, wiyandarar. jotişukar, kalpavāşiyar.

     [நால்வைக + ேதவர.்]

இைறம ப்பாளரான சமணர,் வடெமா ப் பாங் ைன அ ெயாட் , அைமத்த ெபயரக்ள்.

நால்வைகத்ேதாற்
றம்

 
 நால்வைகத்ேதாற்றம் nālvagaittōṟṟam, ெப. (n.)

நால்வைக உ ரத்்ேதாற்றங்கள் (அண்டசம்,  ேவதசம், உற் சச்ம், சரா சம்);,

 the four modes in the genesis of life, viz. (andasam, suvèdasam, uspiccam. sarāyusam.);

     [நால்வைக + ேதாற்றம்.]
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நால்வைகநிலம்

 
 நால்வைகநிலம் nālvagainilam, ெப. (n.)

நானிலம் பாரக்்க;see nanilam.

     [நால்வைக +நிலம்.]

ஞ் ,  ல்ைல, ம தம், ெநய்தல் என்பன நான் வைக நிலங்கள். பாைலநிலம் த ழகத் ல் இல்ைல. 
அதனால் லப்ப காரம்,

     " ல்ைல ம் ஞ் ம் ைறைம ல் ரிந்  நல் யல்  இழந்  ந ங் யர ்உ த் ப் பாைல 
என்பேதார ்ப வங்ெகாள் ம்" என்  நிைலயற்ற நிலமாகப் பாைல

நிலத்ைதக் த் ள்ள .

நால்வைகப்

 
 நால்வைகப்  nālvagaippū, ெப. (n.)

ேகாட் ப்  ெகா ப் , நீரப்் ,  தற்  அல்ல  நிலப்  என்ற நால்வைகயான மலர ்( வா.);.

 the four kinds of flowers, viz. Köttu-p-pu. kodi-p-pu, mir-p-pu, pudar-p-pu on nila-ppu.

     [நால்வைக +  .]

நால்வைகப்ெபா
ள்

 
 நால்வைகப்ெபா ள் nālvagaipporuḷ, ெப. (n.)

   அறம், ெபா ள். இன்பம்,   என்ற நால்வைகயான உ ப்ெபா ள் ( டா);; the four kinds of Urudi-p-
porul, viz., aram, porul inbam, vidu.

     [நால்வைக + ெபா ள்.]

நால்வைக ண

 
 நால்வைக ண  nālvagaiyuṇavu, ெப. (n.)

   உண்டல்,  ன்றல், நக்கல், ப கல் என நான்  வைகயான உண  ( டா);; the four kinds of food, viz., undal, 
tinsal, nakkal, parugal.

     [நால்வைக + உண .]

நால்வைகேயானி

 
 நால்வைகேயானி nālvagaiyōṉi, ெப. (n.)

   நான் வைகயாகப் ப த்த ெபண் றப் ப் ; the four varieties of vagina.

நால்வைகவ ணம்

நால்வைகவ ணம் nālvagaivaruṇam, ெப. (n.)

நால்வ ப்  பாரக்்க: see milvaguppu.

     'ெந ைற நால்வைக வ ண மா ைன ( வ்.இயற்.  ெவ 29);.

ெசய் ந்ெதா ல் அ ப்பைட ல், வாழ்ைவ வ ப்பட வடவர ்வரண்ா ரமம் என்றனர.்

     [நால்வைக + வரண்ம் → வ ணம்.]

நால்வண்ணம் →
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நால்வண்ணம்

 
 நால்வண்ணம் nālvaṇṇam, ெப. (n.)

 Bröðiðūu Limitāsh;see nål-vaguppu.

     [நால் வண்ணம்.]

வடவர ் வப்  ெவள்ைள, நீலம், க ைம என் ம் நான்  வண்ணத் ல் லப் ரி  அைமத் ப் பண் ம் 
னர.்

நால்வர்

 
 நால்வர ்nālvar, ெப. (n.)

    ெந ய த ழ் என் ம் ப்ப கத் த ழ்ெந ையத் ேதாற் த் . வளரத்் , நிைலநாட் ய 
ஞானசம்பந்தர.்  நா க்கரசர,்  நாவ ரர.் மாணிக்கவாசகர;் the canonized Šaiva. Šaints. Tīruñaņa-

sambandar Tirunāvu-k-karašar. Tirunāvalurar, Mānikka vāšagar.

ம வ சமயக் ரவர.்

நால்வர்நான்மணி
மாைல

 
 நால்வரந்ான்மணிமாைல nālvarnāṉmaṇimālai, ெப. (n.)

சம்பந்தர.் அப்பர.் கந்தரர.் மாணிக்கவாசகர ்என்ற வன யாரக்ள்ேமல்,  வப் ரகாசர ்இயற் ய 
நால்வைகயாப் ல் அைமந்த நாற்ப  பாடல் ெகாண்ட றந்த #losuéâlî,

 a poem by Sivappiragasar, on the four, Šaivam Šaints, Šampandar. Appar.Šundarar and Mänikka-vāśagar.

     [நால்வர+்நான்மணிமாைல.]

நம் யா ரரின் ேதாழைம ெந ைனச ் வப் ரகாசர ்நால்வர ்நான்மணி மாைல ல், ந ம் 
பான்ைம வ மா :

     'அ ந்  ெசல்வம் உைடயானாம் அளைகப் ப யான் ேதாழைம ெகாண்  உறழ்ந்த கல்  
உைடயா ம் ஒ வன் ேவண் ம் என இ ந்

றந்த னிவர ்ெதா ம் பரைவ ைணவா. நிைனத் ேதாழைம ெகாண்டாண் ெட ந்த அ  
வ வமாய்த் க ம் தற்கட ்ெப மாேன."

நால்வ ணம்

 
 நால்வ ணம் nālvaruṇam, ெப. (n.)

நால்வ ப்  பாரக்்க: see mal-waguppu.

     [நால் + வரண்ம் → வ ணம்.]

நால்வலங்கம்

 
 நால்வலங்கம் nālvalaṅgam, ெப. (n.)

கல்ெவள்ளாங் : bastard rose wood.

ம வ. நால்ெவள்ளங் .

நால்வாய்

 
 நால்வாய் nālvāy, ெப. (n.)

   மணித்தக்காளி; black berried solanum.
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நால்வாப்

நால்வாப் nālvāp, ெப. (n.)

   ெதாங் ம் வாய்; hanging mouth or jaw.

     "நால்வாய்க் கரி". ( க்ேகா. 55);.

   2. யாைன ( டா.);

 elephant.

     [ஞால் → நால் + வாய்.]

நா தல்=ெதாங் தல்.

நால்வாய் = ெதாங் ம் வாய்.

அ யமான் ஒளைவக் ப் பரிசாக யாைன தந்தேபா , ஒ வாய்க்  உண ன்  நான் யரப்்ப ங்கால் 
(ெதாங் ம் அகன்ற வாய் ெகாண்ட யாைனையப் பரிசளிக் றாேய என் . இரட் றெமா தலாகப் 
பா ப்ப  ( றநா );. இங்  க்கத் தக்க .

நால்வாயன்

நால்வாயன் nālvāyaṉ, ெப. (n.)

   1. யாைன கக்கட ள்:

 Pillaiyār as elephant-like.

     "ஒ  ேகாட்டன்..நால்வாயன்" ( . .காப் ); (அக.நி.);.

   2. ஐராவத யாைனைய ைடய இந் ரன்;(அக,நி.);

 indiran, as having an elephant.

     [ஞால்நால் → நா ைக = ெதாங் ைக.

நால்வாய் → நால்வாயன்= ெதாங் ம் வாயன்.]

நால்ேவ யன்

 
 நால்ேவ யன் nālvētiyaṉ, ெப. (n.)

    ைகக் ெகா ; a medicinal creeper.

நால

 
 நால  nālaḍi, ெப. (n.)

நால யார ்பாரக்்க;see naladiyar.

     "நால  நான்மணி நானாற்ப " (தனிப்பா);.

     [நால் + அ .]

நால நா

நால நா  nālaḍināṉūṟu, ெப. (n.)

நால யார ்பாரக்்க;see malaiyar.

     "அள னாற் ெபயரெ்பற்றன...நால .நா  தலா ன. நன்:48ம ைல].

     [நால  +நா .]
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நால யார்

நால யார ்nālaḍiyār, ெப. (n.)

   ப ெனண் ழ்க்கணக் ள் ஒன்றாய ம், சமண னிவரக்ளால் இயற்றப்பட்ட ம், அறம், ெபா ள், 
இன்பம் இவற்ைற, 400 ெவண்பாக் களாற் வ மா ய ல்; a Tamil classic treating of virtue, wealth and 
love, being a collection of 400 venbās or quatrains composed by Jaina ascetics, one of padin-enkilkkaņakku.

     [நால் + அ  + ஆர]்

ஒ வேர இயற் ய  என்ற ஆய் க்க த் ம் உண் .

நால யார ்சங்கம் ம ய காலத்த  என்பர.் ப மனார,் நாற்ப  அ காரங்களாகப் ப த்  உைர ம் 
இயற் னார.் இந் ள் அைமந் ள்ள கட ள் வாழ்த் ம், அவரால் பாடப்பட்டதா ம்.

கற் த் ைறேயா ய ண்மாண் ைழ ல க்க வல் நரா ம் வாழ்வாங்  வாழேவண் மா ன், 
தக்க ெமய்ந் ல்கைளத் ெதரி ெசய் , ெதளிவாகக் கற்கேவண் ம் என் ம் க த்தைமந்த நால யார ்
பாடல் வ மா :

     "கல் கைர ல! கற்பவர ்நாள் ல ெமல்ல நிைனக் ன் ணிபல ெதள்ளி ன் ஆராய்ந்தைம ைடய 
கற்பேவ- நீெரா யப் பா ண் ன் ெதரிந் " (நால ,135);.

நாலம்

நாலம்1 nālam, ெப. (n.)

   ெதாங் ம் ேகாளம் அல்ல  உலகம்; the earth hanging in the space or orbit.

     [ஞால் → நால் → நால் → நாலம் =

ஞாலம். ஒ.ேநா. ெநண்  → நண் . (த .வ.149);.]

 நாலம் nālam, ெப. (n.)

   தாமைர த ய ன் காம் ; pedicles of flowers like lotus.

     [நால் + அம் → நாலம்.]

நாலம்பலம்

 
 நாலம்பலம் nālambalam, ெப. (n.)

   ேகா ள் ஒ  ப  (நாஞ்.);; a portion of a temple.

நால் ைச வா ல் ெகாண்ட ந த் றப் ப் ப .

நாலல்

 
 நாலல் nālal, ெப. (n.)

   தணக் ; yellow flowered silk-Cotton.

     [ஞால்→ நால்+அல்.]

ெதாங் ம் ைளகள் க்க தனக் .

நால ர்

நால ர ்nālaṟivuyir, ெப. (n.)

ைவ, ஒளி, ஊ , நாற்றம் என்ற நான்க ைடய நண் ,  ம்  த யன (ெதால்,ெபா ள்.586);:

 living creatures having the four senses of taste, sight, touch and smell, as crabs, beetles.

     [நால்+அ  →நால  + உ ர]்
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நாலா

நாலா1 nālā, ெப. எ. (adj)

   1. பல; many.

     "நாலாயக்க ம்",

   2. நான் ; tour.

     [நால் → நாலா.]

ஒ.ேநா. தைல → தலா.

நாலா= நால்வைக, எல்லா, பலவைக.

நால் → நாலா= அந்தனர,் அரசர,் வணிகர,் ேவளாளர ்என் ம் நால்வ ப்ைபச ்ேசரந்்த எல்லா மக்க ம் 
வந் ந்தனர ்என் ம், நாற் ைச ந்  மக்கள் வந் ந்தனர ்என்பைத. நாலா 

ைச ந்  மக்கள் வந் ந்தனர ்என்  வ  மர . (வ.வ.19.);

 நாலா2 nālā, ெப. (n.)

   1. வாய்க்கால் ( ன்.);

 water channel, water-course.

நாலா பக்க ம் தண்ணீர ்பாய்வதற்  ஏ வாக நன்ெசய் உள்ள . (உ.வ.);

   2. பள்ளத்தாக் ; ravine.

     [ஞால் → ஞாலா → நாலா.]

நாலாங்காண்டம்

 
 நாலாங்காண்டம் nālāṅgāṇṭam, ெப. (n.)

ெகா மா ைள : 

 lemon citron.

     [நாலாம் +skt காண்டம்.]

நாலாங்காய்சச்ல்

நாலாங்காய்சச்ல் nālāṅgāyccal, ெப. (n.)

   1. நான் ைற காய்ச்  எ த்த ; that which is boiled and filtered four times.

   2. Qsuguous nitre.

     [நாலாம்+காய்சச்ல்.]

நாலாங்காய்சச்
ப்

நாலாங்காய்சச் ப்  nālāṅgāyccaluppu, ெப. (n.)

   1. நான்  தடைவ காய்ச் த் ெதளி த்த ெவ ப் ; nitre boiled and filtered four times; four times purified nitre.

   2. நான்  மாதக் க ப் ண்டத்ைதப் பனிக் டத்  நீர் ட்  நான்  தரம் எரித் , வ கட் த் 
ெதளி த்த ஒரவ்ைகப் ண்ட ப் : 

 a salt prepared from four months foetus by boiling it with amiotic fluid four times and filtering the same (சா.அக.);.

     [நாலாம்+காய்சச்ல் + உப் .]

நாலாஞ்சடங்

 
 நாலாஞ்சடங்  nālāñjaḍaṅgu, ெப. (n.) 

நாலாநீர ்பாரக்்க;see male-mir.

     [நால் +ஆம் +சடங் .]
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நாலாட் யாப ல
ம்

 
 நாலாட் யாப லம் nālāḍḍuyāpaḍilam, ெப. (n.)

   ஏலரி ; cardamon seeds (சா.அக.);.

நாலா லம்

 
 நாலா லம் nālāticīlam, ெப. (n.)

   கடல் அல்ல  மைல ன் ேமல்மட்டத் ள்ள தண்ணீர ்; water from the hills and mountains above the sea-level 
(சா. அக.);.

நாலா ைச

 
 நாலா ைச nālātisai, ெப. (n.)

    ழக் , ேமற் , வடக் , ெதற்  தலான நான்  ைச; all directions viz., east west, north.and South.

     [நாலா+ ைச.]

நாலாநீர்

நாலாநீர ்nālānīr, ெப. (n.)

   1.  மணத் ன் நான்காம் நாள். மணமக்கள் ரி ம் நீராட்ட நிகழ் ; bath taken by a newly married pair on 
the fourth day of marriage.

   2.  மணத் ன் நான்காம் நாள் (இ.வ.);

 the forth day of marriage.

     [நால் → நாலா + நீர.்]

நாலாநீரா  → தல்

நாலாநீரா  → தல் nālānīrāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ப்பைடந்  நாலாநாள் நீரா தல்; to take a purificatory bath on the fourth day after menstruation.

     'நாலாநீரா  வந்தாள்' (ெகாக்ேகா);.

     [நாலா+நீர+்ஆ -.]

நாலாபக்க ம்

 
 நாலாபக்க ம் nālāpakkamum, ெப. எ.  (adj.)

   நாலா ைச ம் எல்லாப் ப ம். எல்லாத ் ைச ம்; all directions.

காணாமல் ேபான வைனத ்ேத , நாலாபக்க ம் ஆடக்ள் ெசன் க் றாரக்ள் (இக்.வ.);.

நாலாபக்க ம்  எரிய ஆரம் த்த  (இக்.வ.);.

     [நாலா+பக்க ம்.]

நாலா ற ம்

 
 நாலா ற ம் nālāpuṟamum, ெப.எ. (adi.) நாலா ற ம்;see nālā-pakkamum.

     [நாலா + ற ம்.]

நாலாேப ம்

 
 நாலாேப ம் nālāpērum, ெப. (adj.)

   எல்லா ம்; many people.

வள் வர ் நாள் ழா ற்  நாலா ேப ம் வந் ந்தனர.்(இக்.வ.);.

     [நாலா + ேப ம்.]

எல்லா, எல்லா ம், பலவைக.

அர  நடத் ம் வள் வர ் நாள் ழா ற் , எல்லா மக்க ம் வந் ந்தனர ்என்பைத 
நாலாேப ம்' வந் ந்தனர ்என்பர.்
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நாலாம்பாதகன்

நாலாம்பாதகன் nālāmbātagaṉ, ெப. (n.)

   ெகாைலகாரர;் murderer, as one who commits the fourth im-perun-kurrattan.

     'நன்ெறன வந்  நாலாம் பாதக னதற்  ேநரந்்தான் ( ைள.அங்க.12);

     [நால்+ஆம்+skt பாதகன்.]

நாலாம்ெபாய் க
ம்

நாலாம்ெபாய் கம் nālāmboyyugam, ெப. (n.)

   க ; kali-Uli.

     "ெசம்ெபான் ேமனி ேவறா  நாலாம் ெபாய் கத் தவரக்் த் தக்க ெபா ந் வா  மன் ம்" 
( ைள. இரச.30);.

     [நாலாம் + ெபாய் + உகம்.]

நாலாம்வ ணம்

 
 நாலாம்வ ணம் nālāmvaruṇam, ெப. (n.)

   ேவளாளர ் லம்; the Šuttirar caste, as the fourth varunam.

     [நாலாம் + வ ணம்.]

நாலாம்வாசம்

நாலாம்வாசம் nālāmvācam, ெப. (n.)

   நிலக் ழார ்தம் ட் ன் ற்றத்ைத ஒட் ள்ள தாழ்வாரம்; passage leading to courtyard in a landlord's 
house. (GTn D.i.102);.

     [நால் +ஆம் + வாசல்.]

நாலாமா ரம்

 
 நாலாமா ரம் nālāmāyiram, ெப. (n.)

   நம்மாழ்வரின் வாய் ெமா ; a book of fourth verse of Nālāyira-teyva-p-panuva.

     [நால்+ஆம் + ஆ ரம்.]

நாலாமாறல்

 
 நாலாமாறல் nālāmāṟal, ெப. (n.)

   நான்கா ைறக் காய்சச்ல்; auartan fever. (சா.அக);.

நாலா ைறக்காய்
சச்ல்

 
 நாலா ைறக்காய்சச்ல் nālāmuṟaikkāyccal, ெப. (n.)

   நான்  நாடக் க்ெகா  ைற வ ம் ைறக்காய்சச்ல்; auartan feVer.

     [நாலா ைற +காய்சச்ல்.]
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நாலா ரத்ெதய்வ
ப்ப வல்

நாலா ரதெ்தய்வப்ப வல்1 nālāyiratteyvappaṉuval, ெப. (n.)

ஆழ்வாரக்ள் அ ளிசெ்சயல்களாய், மா யத் ன் மாண் கைள ளக் ந் தன்ைம ல் அைமந்த 4000 
பாடல்கைளக் ெகாண்ட ற்ெறா : 

 a collection of 4000 hymns in Tamil by Alvārs.

வனிய இலக் யத் ள்ள ேதவாரத் ற்  ஒப்பாக மா ய இலக் யத் ள்ள , நாலா ரத் 
ெதய்வப்ப வல். இ  6- 7-.

   8- 9-ஆம் ற்றண் களில்,  தலாழ்வார ் தல்,  மங்ைகயாழ்வார ்வைர பன்னி  தைல றந்த 
மால யாராற் பாடப்ெபற்ற மால் வ த் த் ரட் , ேவதாந்த ேத கரின் ரபந்த சாரம்,

     "ைவயகெமன் ெபாய்ைக தம்

ேபயாழ்வார ்ம ைசயக் ேகான்

ம ழ்மாறன் ம ரக

ெபாய் ல் கழ்ேகா யர ்ேகான்

ட்  த்தன் ங்ேகாைத

ெதாண்டர ப் ெபா பாணாழ்வார்

ஐயன ட ்க யன்........."

என் , பன்னீராழ்வார ்ெபயைர ம் கால ைறப் ப த் க் ம். ஆ ன் பாடற்ெபா ள் ேநாக் , 
பன்னீராழ்வார ்பாடல்க ம், நாலா ரத் ெதய்வப்ப வற் ரட் ல் ன்வ மா  அைமக்கப்பட் ள்ளன.

   1.  தலா ரம்.

   1.  ப்பல்லாண் .

நாலா ரப் ரபந்த
ம்

 
 நாலா ரப் ரபந்தம் nālāyirabbirabandam, ெப. (n.)

     "நாலா ரதெ்தய்வப்ப வல் பாரக்்க: See Wālāyīra-t-teyva-p-panuwal.

     [நாலா ரம் +skt,  ரபந்தம்.]

நாலா ரம்

 
 நாலா ரம் nālāyiram, ெப. (n.)

நாலா ரப் ரபந்தம் பாரக்்க;see nåláyira-ppirapandam.

     "நாத க்  நாலா ர ைரத்தான் வா ேய" வா த் நாமம்).

     [நால் + ஆ ரம்.]

நாலாரசச்க் ரம்

நாலாரசச்க் ரம் nālāraccakkiram,  த் ரப்பாட் வைக (மாறனலங் 282,உைர).

 a kind of cittira-k-kavi.

     [நாலாரம் + சக் ரம்.]

நாலாவ

 
 நாலாவ  nālāvadu, ெப. (n.)

    ைக ைல (இ.வ.);; tobacco leaf, as being the fourth article used in chewing.
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நாலாவான்

நாலாவான் nālāvāṉ, ெப. (n.)

   1. நான்காமவன்; the fourth man.

   2. நான்காம் இனத்தவன் ; the Šuttiran as belonging to the fourth.

     "நாலாவான் மந் ரி  மாவான்' (தனிப்பா. 1, 106.40);;

ம வ. நாலாமன்.

     [நால் + ஆவான்.]

     [நாலாமவன் → நாலாவான்.]

நாலா த

 
 நாலா த nālāvida, ெப.எ. (adv.)

ப் ட்ட வைக ல் அடங் ம் பல் :

 of all kinds of sorts.

ஊரில் ந்த ெகாள்ைளயரக்ைள மக்கள், கத் ,கம்  ேபான்ற, நாலா த ஆ தங்கைள ம் 
எ த் க்ெகாண்  ரத் னாரக்ள் (இக்.வ.);

ம வ. நானா த

     [நால் → நாலா +  த.]

நாலா ததட்சணி

 
 நாலா ததடச்ணி nālāvidadaṭcaṇi, ெப. (n.)

   தைலச் ளி; fame flower.

நா

நா  nāli, ெப. (n.)

   1. கந்ைதத் ணி; rag.

   2. காரத்் ைகப்  அல்ல  ழங்  (மைல);

 malabar Tlory-lily.

   3.  த்  (ச ); (மேனான்.I.iii.163);,

 pears.

   4. தகைர; ring worm plant.

     [நால் → நா .]

ேகா ங் ெகா க் மாய்த ்ெதாங் ம் கந்ைதத் ணி (ேவ.க.3.27);.

ைக னா ம், ேகா னா ம் எளிதாய்த ் ைளக்கப்ப ம் அல்ல  ஊ வப்ப ம் ெபா ள்கெளல்லாம், 
நீ ங் ம் ேபால் ெந ழ்ச் ப்ெபா ள்களா ம்:

கந்ைதத் ணி,  த் , ேபான்ற ெபா ள்கெளல்லாம் ைளத்தற்க த் னின் ேதான் ய 
ெந ழ்ச் ப்ெபா ள் என்ற க.

நா க்கம்

 
 நா க்கம் nālikkam, ெப. (n.)

த்தைள அல்ல  தா ரத்தக :

 alloy copper and spelter.

     [நா  → நா க்கம்.]

நா கங்கபா க்க
ல்

நா கங்கபா க்கல் nāligaṅgapāṭiggal, ெப. (n.)

   ெதாண் (ஒன்ப ); மணி வைக ெளான்  (S llii196);; one of the nine precious gems.
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நா கம்

நா கம்1 nāligam, ெப. (n.)

   1. தாமைர; lotus.

   2. எ ைம; buffalo.

 நா கம்2 nāligam, ெப. (n.)

காகம் ( .அ);. 

 Crow.

 நா கம் nāligam, ெப.(n.)

   1. எ ைம; buffalo.

   2. தாமைர; lotus.

   3. காக்ைக; crow. (சா.அக.);

நா கா

 
 நா கா  nālikāṭi, ெப. (n.)

   காட்டாமணக் ; purging nut.

     [நா  → நா கா .]

நா ைக

நா ைக nāligai, ெப. (n.)

    ங் ல் (சங்,அக.); ; bamboo.

     [நால் → நா  → நா ைக → உட் ைள ள்ள ங் ல் (ேவ.க.3-12);.]

நா ைலப் ன்ைன

நா ைலப் ன்ைன nālilaippuṉṉai, ெப. (n.)

   நான்  இதழ்கைள ைடய ன்ைன; four leaved poon, rhomb leaved poon. (GT.9/5);

     [நா ைல +  ன்ைன.]

நா ைலப்ைபர

 
 நா ைலப்ைபர  nālilaippairavi, ெப. (n.)

   சைதெயாட்  ; a medicinal plant consisting of four leaves.

நா ெலான்றாய்க்
காய்சச்ல்

 
 நா ெலான்றாய்க்காய்சச்ல் nāliloṉṟāykkāyccal, ெப. (n.)

   ம ந் க்க க்  நீைர நா ல் ஒ  பங்கா ம்ப ச ் ண்டக் காய்ச் தல் ; boiling down any decotion to one 
fourth of its original quantity.

நா வா

 
 நா வா  nālivāṭi, ெப. (n.)

   க ங் ள ; WaSp.
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நா

நா 1 nāludal,    1. சரிந்  அல்ல  தளரந்்  ெதாங் தல்; to saggy, to dangle.

     "நான்ற ைலத்தைல நஞ் ண்  ( வ்.இயற்.1:18);.

   2. நான்  ெகாள் தல் பாரக்்க;see nanru-koj(u);.

     [நல் → நால் → நா -.]

     [ஒ கா. ஞால் → நால் → நா -.]

 நா 2 nālu, ெப. (n.)

   1. நான் ; the number four.

   2. பல; many, manyfold.

   3.  ல; a few.

நா  வாரத்்ைததான் ேப னான்:

   4. நால யார ்பாரக்்க;see naladiyar.

     "ஆ ம் ேவ ம் பல் க் ", நா ரண் ஞ் ெசால் க் " (பழ);

     [நால் → நா .]

நா கட்

 
 நா கட்  nālugaṭṭu, ெப. (n.)

   நாற் ற ம் ற் க்கட் த் ண்ைணெகாண்ட ட் ன் ப  (நாஞ்.);; the central portion of a house 
Surrounded With Verandas on all sides.

     [நா + கட் .]

நா கண் ன்

 
 நா கண் ன் nālugaṇmīṉ, ெப. (n.)

அ ல் நான்  ைள ட்ட மண்சட் :

 an earthern ware or pot with four holes underneath (சா.அக.);

     [நா கண் + சட் .]

 நா கண் ன் nālugaṇmīṉ, ெப. (n.)

நான் கண் ன் பாரக்்க; see marku-Kan-min.

     [நா  கண் +  ன்..நால் → நா  +  கண்+  ன்.]

நா க ப்ெப மா
ள்

 
 நா க ப்ெப மாள் nālugavipperumāḷ, ெப. (n.)

நான்  வைகப்பா ம் வல்லவரான,  மங்ைகயாழ்வார ்( பரம்);,

 Tirumangal. ālyār, as pre-eminent in the four kinds of Werses.,

     [நா  +skt க  + ெப மாள்.]

ெவண்பா, அகவல், க , வஞ்  என்ப  பழைமப்ப ப் . இைடக்காலத்ேத ஆக, ம ரம்,  த் ரம், 
த்தாரம் என்  றப்பட்டன.
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நா கா

 
 நா கா  nālukācu, ெப. (n.)

    றர ்தன்ைன ம க் ற அள க்  அல்ல  ஒன்ைறத் தனித்  நின்  ெசய் ற அள க் , ேபா ய 
பணம்; money necessary (for a comfortable life);.

நா கா  (சம்பா க்கத்); ேதடத ்ெதரிய ல்ைல (இ.வ.);. 

நா காக உள்ள ஆைளப்பாரத்் ப் ெபண்ெகா  (இ.வ.);. 

நா காக ேசரத்்தால்தான் உலகம் ம க் ம் (இ.வ.);.

     [நால் → நா  + காக.]

நா காற் வன்

நா காற் வன் nālukāṟcīvaṉ, ெப. (n.)

    லங் ; quadruped.

     'நா காற் வேனா நரரக்ேளா பறைவேயா" ( வக் ரபந்,பக்.345);.

     [நா கால் + skt  வன்.]

நா காற் ராணி

 
 நா காற் ராணி nālukāṟpirāṇi, ெப. (n.)

   நான்  கால்கைள ைடய லங் ; fostered animal.

நா காற் ணர்ச்

நா காற் ணரச்்  nālukāṟpuṇarcci, ெப. (n.)

   ெபண்க டன் லங் கைளப்ேபால் தல்; having sexual union with females like quadripeds.

     [நா கால் +  ணரச்் .]

இக் கைல 64 இன்ப ைளயாட் க ள், ஒன் .

நா ச ரக்கமலம்

நா ச ரக்கமலம் nālusadurakkamalam, ெப. (n.)

    லாதாரம்; a lotus shaped mystic centre situated above the generative organ.

     "நா ச ரக்கமல ற் ன்" ( ப் :399);.

     [நா  + ச ரம் +skt கமலம்.]

க வாய்க் ம் எ வாய்க் ம் இைடேய, ெநற் வைர அைமந் ள்ள ஆ  இடங்கள்.

நா சா ப்

 
 நா சா ப்  nālucātippū, ெப. (n.)

நால்வைகப்  பாரக்்க: see mal-vagar-p-pu.

நா த்தட்

 
 நா த்தட்  nāluttaṭṭu, ெப. (n.)

   மகளிர ்க த்தணி (நாஞ்.);; a kind of woman's ornament, worn along with Širruru.

     [நா  + தட் .]

ற் க்கேளா  ேசரத்்  மகளிர ்க த் லணி ம் அணிகலன்.
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நா தட்

 
 நா தட்  nāludaṭṭu, ெப. (n.)

ஞா த்தட் :

 a kind of woman's ornament.

     [ஞா  → நா  + தட் .]

நா தல் = ெதாங் தல்.

நாலபாதைசவம்

 
 நாலபாதைசவம் nālapātasaivam, ெப. (n.)

   ைசவம் ப னாற ள் சரிைய.  ரிைய, ஒகங்களால் ஞானமைடந்  ன் ஆன்மா ெப ம் என்  
ம் மதேபதம்; a Salva doctrine that the initiate should pass successively through Šariyai, kiriyai, yāgam and ñānam 

stages and thence obtain měksam one of sixteen Šaivam.

     [நா + பாதைசவம்.]

நா ேபர்

 
 நா ேபர ்nālupēr, ெப. (n.)

   ஒ வ க்  உத  ெசய் ற அல்ல  ஆதரவாக உள்ள ஆடக்ள் லர;் people who are well disposed.

இ ந்தா நா காக இ க்க ேவண் ம் இல்லா ட்டால், நா ேபராவ  இ க்க ேவண் ம் (இக்.வ.); 
இப்ப  நடந்தால் நா ேபர ்உன்ைனப்பற்  என்ன ெசால்வாரக்ள்? (இக்.வ.);.

     [நா  +ேபர]்

நா மா

நா மா nālumā, ெப. (n.)

   ஐந் ெலான்ைறக் க் ம் ' ' என் ம் ன்னெவண்; the fraction 1/5, as four mā.

     [நா  + மா.]

நா ைலக்கப்

 
 நா ைலக்கப்  nālumūlaikkappu, ெப. (n.)

நா ைலத்தாய்ச்  பாரக்்க: see nāsumūla-t-täycc.

     [நா  ைல + கப் .]

நா ைலத்தாய்
ச்

 
 நா ைலத்தாய்ச்  nālumūlaittāycci, ெப. (n.)

   மகளிர ் ைளயாட்  வைக; a girls play.

     [நா  +  ைல + தாய்ச் ]

நா ர்

 
 நா ர ்nālūr, ெப. (n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ள்ள ேதவாரத் ப்ப கப் பாடல்ெபற்ற ஊர;் a canonized place in Tanjavure Dt.

     "நைற யார ்ெபா ல் ைட ழ் நா ர ்மயானம்"

     [நா  + ஊர ்→ நா ர]்

ஞானசம்பந்தரால் பாடப்ெபற்ற இத் க்ேகா ைலச ் ற் ம், நான்  இனத்தவரின் 
ப் ப் ப கள் இ ந்தைமயால், இப் ெபயர ்ெபற்ற .
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நாவக்கலப் ர்வச
த்

 
 நாவக்கலப் ரவ்சத்  nāvakkalappūrvasattu, ெப. (n.)

   பலகல் ன் சத் ; essence of several kinds of Stones.

நாவகம்

 
 நாவகம் nāvagam, ெப. (n.)

பாம் இைணவம்: 

 copulation of snakes (சா.அக.);.

ம வ. பாம் க்கரணம்.

நாவ சச்ான்

 
 நாவ சச்ான் nāvaāccāṉ, ெப. (n.)

    ன் வைக ெளான் ; a kind of fish.

நாவசெ்சன்ைன

 
 நாவசெ்சன்ைன nāvacceṉṉai, ெப. (n.)

   ெசந் ைன; red italian millet.

நாவ கரம்

 
 நாவ கரம் nāvasigaram, ெப. (n.)

ல்வம்:

 Indian bael.

நாவைச-த்தல்

நாவைச-த்தல் nāvasaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ேப தல் ; to speak, ulter a word, as moving ones tongue.

     [நா + அைல → அைச-.]

நாவட்சரம்

 
 நாவடச்ரம் nāvaṭcaram, ெப. (n.)

   நாக் ல் ேதான் ம் ெகாப் ளம் அல்ல  கட் ; ulcerative stomatitis.

நாவடக்கம்

நாவடக்கம்1 nāvaḍakkam, ெப. (n.)

   1. மந் ரத்தால் வாையப் ேபசெவாட்டாமற் ெசய்ைக; silencing one by magic.

   2. அைம ; reserve, silence.

   3. நா ன் ைவைய அடக் ைக; suppressing the sense of taste.

ம. நாவடக்கம்.

     [நா + அடங்  → அடங்  → அடக்கம்.]

க ஞ்ெசால் ேபசா  நாைவ அடக்  ைவத்த ம், மந் ரத்தால் நா எழாதப  ெசய்த ம், நாவடக்கம் 
ஆ ம்.

 நாவடக்கம்2 nāvaḍakkam, ெப. (n.)

   ம க்காைர; common emitic nut. (சா.அக.);.
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நாவடக்

நாவடக்  nāvaḍakki, ெப. (n.)

ம ந் ப் :

 a medicinal plant.

     "நின்  ங்  நிலம்பரண்  நாவடக்  (ெதய்வச.்  ற .403);.

     [நா+ அடக் .]

நாவறட் ைனப் ேபாக் வ .

நாவடக் -தல்

நாவடக் -தல் nāvaḍakkudal, ெப. (n.)

   1. உண ன் ைவைய  நாக்  அடக் ைவத்தல்; to suppress the sense of taste.

   2. நா ஏழாமல் பண் தல்; to render one incapable of move the tongue through sorcery.

     [நா+ அடக் -]

நாவடங்கணம்

 
 நாவடங்கணம் nāvaḍaṅgaṇam, ெப. (n.)

   ேதத்தான்ெகாடை்ட; water clearing nut.(சா.அக.);.

நாவடமஞ்சள்

 
 நாவடமஞ்சள் nāvaḍamañjaḷ, ெப. (n.)

    ைகப் ச் ; a hypnotic insect. (சா.அக.);.

நாவ க்ேகாளம்

 
 நாவ க்ேகாளம் nāvaḍikāḷam, ெப. (n.)

   நாக் ன் அ ப்ப ல் அைமந் ள்ள ரப் கள் ; the smallest of the salivary glands.

     [நாவ  +ேகாளம்.]

நாவ க்கம்

 
 நாவ க்கம் nāvaḍivīkkam, ெப. (n.)

   நாக் ன ப் ப ேலற்ப ம் க்கம்; swelling below the tongue.

     [நாவ  +  க்கம்.]

நாவைட

நாவைட nāvaḍai, ெப. (n.)

    ணற் ல் நீர ்இைறப்பவன், நீரச்ச்ாைலச ்சாய்க் ம் இடம் நீர ்(இக்.வ.);; place near a well where the baling 
bucket is emptied.

     [நா2 + அ  → அைட.]

நாவைடக்கல்

 
 நாவைடக்கல் nāvaḍaikkal, ெப. (n.)

   தண்ணீர ்பா ம் கல்; rock where water flows.

     [நா+ அைட + கல்.]

நாவைடசலம்

 
 நாவைடசலம் nāvaḍaisalam, ெப. (n.)

   நிலத் ன் ேமற்பரப் ன் ள்ள தண்ணீர;் water of an elevated place.

     [நாவ  → நாவைட → சலம்.]
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நாவைடத் ப்ேபா-
தல்

நாவைடத் ப்ேபா-தல் nāvaḍaittuppōtal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேபச யாமற் ேபாதல்; to become speechless, dumb founded.

     [நா + அைடத்  + ேபா-.]

நாவணம்

 
 நாவணம் nāvaṇam, ெப. (n.)

   உள்நாக்  ( ன்.);; uvula.

     [நா + அண்ணம் → அணம்.]

ஒ கா. நா+வண்ணம் → வணம்

நாவைன

 
 நாவைன nāvaṉai, ெப. (n.)

   எ த் ன் நான்  இைண ( ன்.);; four pairs of oxen.

     [நாலைண → நாவைண.]

நாவதா

 
 நாவதா  nāvatāru, ெப. (n.)

   ேவ மப்ெபா ள் ஒன்றான ரம்; corrosive Sublimate.

நாவர

நாவர  nāvarasu, ெப. (n.)

   அ பத்  வ ள் ஒ வரான நா க்கர  நாயனார;் a canonised Šaiva Šaint, 7th.c. one of the three 
Têvãram hymnists one of 63.

     " ளிரத்  நாவரேச ( வப் ரபந்நல்வர.்34);.

ம வ தாண்டகேவந்தர.்

     [நா + அர .]

நாவரைண

 
 நாவரைண nāvaraṇai, ெப. (n.)

   நாப் ற்  ேநாய் வைக; a kind of pimple or ulicer on the longue.

     [நா+ அரண் → அரைண.]

பல் ற்  அரண்ேபான்  அைமந் ள்ள பல்லரைண ேலா, அல்ல  நா ேலா ஏற்ப ம் ண்.

நாவைரயர்

நாவைரயர ்nāvaraiyar, ெப. (n.)

நாவர  பாரக்்க;see Wavarasu.

     "த ன் ெசய் ள் பா  நாவைரயர ் கழ்ெமா கள் (ேச . கட ள்.வா.9);.

ம வ.  நா க்கர  நாயனார.்

     [நா+ அரசர ்→ அைரசர ்→ அைரயர.்]
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நாவல்

நாவல்1 nāval, ெப. (n.)

   1. மரவைக; jaumoonplum-. Cugenia fambolana.

     "நாவ ற இய ந் நானிலம்" ( க்ேகா.191);.

   2. மைல மரவைக; arnott's mountain black plum.

   3. Frović, urtë, 5;see nāva/an-divu.

     "நாவலந் தண்ெபா ல்" (மணிேம.22:29);.

   4. ேபாரக்் கைழக்ைக  (நன்,100 ம ைல);,

 challenging for fight.

   5. ெவற் க் ப்பாக இ ம் ஒ ; a shout of victory in the form of naval5-naval.

     "நாவ ட் தர் ன்ேறாம்"( வ்.  மாைல,1);

   6. ெநற்ேபாரி ேவார ்ம ழ்ச் னா ெமா  (எெர .59);. 

 a shout of joy made while heaping grain on the threshing-floor.

   7. ெநற்ேபார ்ெத க் ம் பகட் னங்கைளத் ரப்பெதா  ெசால்; a shout of driving the oxen while treading 
sheaves on the threshing-floor.

     "காவ ழவர.்நாவேலாஒ ெவன் ைசக்  நாேளாைத (நன்.101உைர);.

   8.  யரக் ப்

 exclamation of grief. 

நாவல் -தல்

நாவல் -தல் nāvalāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   நாவேலா நாவெலன்  ெசால் தல்; to shout navaló-naval.

     " ளி ம் பண்டமாற் ம் நாவல் ற ம்" (யாப். .பக்.45);.

ம வ. அைற வல் இ தல்.

     [நாவல் +  -.]

நாவல்நீர்

 
 நாவல்நீர ்nāvalnīr, ெப. (n.)

   நாவல் மரத்  ேவரில் ஊ ய நீர;் water where in the root of the jaumoon tree is soaked.

     [நாவல் + நீர]்

உட க்  ஆண்ைமையத ்த ம். நீரி ,  காய்சச்ல் ேபான்றவற்ைறப் ேபாக் ம்.

நாவலக டம்

நாவலக டம் nāvalagaliḍam, ெப. (n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy.

     [நாவல் + ெநல்.]

 நாவலக டம் nāvalagaliḍam, ெப. (n.)

நாவலந்  பாரக்்க: see navalan-divu.

     'நாவலக டத்  ஞா றைனயனாய்" ( . ெவ.8.17);.

     [நாவல் + அகல் + இடம்.]
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நாவலந்தண்ெபா
ல்

நாவலந்தண்ெபா ல் nāvalandaṇpoḻil, ெப. (n.)

எ க ள் ஒன்  ெப ந்.

 India.

     "நாவலந் தண்ெபா ல் நண்ணார ்ந க்  (மணிேம.22:25);.

ம வ, நாவலந்ேதயம்,  வர்

தண்ெபா ல்.

     [நாவல் + அம் தண்ெபா ல்.]_

ெபா  + இல் = மைழப்ெபா  வால் ெச க் ம் இடம்.

   நாவல் மரங்கள் ழ்ந்த இந்  ேதயம். ெபா ல் = ேசாைல;மரங்களின் ெபா ப்  அல்ல  ெதா ப் . 
நாவலந்தண் ெபா ல் த் , ெமா  ஞா  வ  வ மா :

மாந்தன் ேதான்  ன் ம். மக்கள் ெப  ன் ம், ஞாலத் ள்ள நிலெமல்லாம் ேதான் ற் . 
ெப நிலப்ப க ம்,  நிலப் ப க ம், தனித்தனி ெப ஞ்ேசாைல ம்,  ேசாைல மாக 

ந்தன. இதனால் மண் ல ம். அதன் கண்டங்க ம், நா க ம் ெபா ல்' என் ம் ெபா ப்ெபயர ்
ெபற்றன.

ெபா ல் என்ப  ேசாைல. மரங்களின் ெபா ப்  அல்ல  ெதா ப்  ெபா ல்.

     "ெதா ல் காவல் ம ந் ய ம் ெபா ல் காவலன் கழ் ளம் ன் ' என் ம் றப்ெபா ள் 
ெவண்பாமாைலக் ெகா ல் 'ெபா ல் என்ப ,

ஞாலத்ைத ( ைய);க் த்த .

     "ஏ ைடயான் ெபா ல்' என் ம்,  க்ேகாைவத் ெதாடரில், 'ெபா ல் என்ப , ஞாலம் ேபான்ற 
உலகத்ைதக் த்த .

நாவலந் பம்

நாவலந் பம் nāvalandīpam, ெப. (n.)

நாவலந்  பாரக்்க: see navalan-tivu.

     "நாவலந் வம் ேபாற்  ( வாலவா.கட .8);.

     [நாவலம் +   + அம்.]

நாவலந்

நாவலந்  nāvalandīvu, ெப. (n.)

   எ க ள் உப் க்கடல் ழ்ந்த ; the central annular continent surrounded by the ocean of salt-water one of 
elu-tivu, (q.v.);

     "நாவலந்  வாள்வாேர நன் " (ஏலா .56);.

     [நாவலம் +  ர்  →   = நாற் ற ம் கடலால் ழ்ந் ப்ப .]

த.  ர்  →   → Skt. dvipa

நால் வலம் → நாவலம் → நாவலம் +  . ஞாலநிலப்ப , ஒ காலத் ல் எ  களாகப் 
ரிந் ந்த . எ க ம். ஒன் ெலான்  ரந்் ந்தைமயால்,  கள் எனப்பட்டன. இவ் ெவ  

க ள், நாவலந் ம் ஒன்றா ம். இத ் கைளப் பற் த் வாகரம்.  ன்வ மா  ேப ம்.

     "நாவலந் ேவ இற த் ேவ

ைச ன் ேவ ர ஞ்சத் ேவ

சான் ம த் ேவ ெதங் ன் ேவ

டக்ரத ் ேவ எனத் ேவேழ".

வடெமா யாளர ் வம் என் ந் ெதன் ெசால்ைலத் 'த் ப்' என்  ரித் . இ ற ம் நீரால் ழப்பட்ட  
எனப் ெபா டக்ரணியங் வர.்   என் ம் ெபயர,் நாவலந்  ஆப் ரிக்கா னின் ம் 

ரிந் ேபான நிைலையக் காட் ம் என்பார,் ேதவேநயர.்

நாவலந் ன் ந் நிைலகள் த்  ெமா  ஞா  வைரய ப்ப  வ மா :

   1.பனிமைல ம் வடஇந் யா ம் இல்லாத இந் யநிலப்ப , ெதற் ல் ப்ேபான மரிக் 
கண்டதெ்தா  அல்ல  பழம்பாண்  நாடெ்டா  ய .

   2. பனிமைலெயா  ய இந் யா ம் பழப்பாண்  நா ம்,
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நாவலந்ேதயம்

நாவலந்ேதயம் nāvalandēyam, ெப. (n.)

   1. இந் யா; India.

   2. நாவலந்தண் ெபா ல் பாரக்்க;see navalan-danpoll.

ம வ. நாவலம்ெபா ல்.

     [நாவலம் + ேதசம் → ேதயம்.]

ெதான்  காலத் ல், நாவல் மரங்களினால்,  றப் ற்றைமயால் (இந் யா); நாவலந்ேதயம் 
எனப்பட்ட .

நாவலம்

நாவலம்  nāvalambuvi, ெப. (n.)

நாவலந்  பாரக்்க;see navalamivu.

     "நாவலம் மன்னர ்வந்  வணங்க" ( வ். ெபரிய . 9,106);.

நாவலம்ெபா ல்

நாவலம்ெபா ல் nāvalamboḻil, ெப. (n.)

நாவலந் தண்ெபா ல் பாரக்்க: see nävalandan-polil.

     [நாவலம் + ெபா ல்]

நாவலம்ெபா ல் என்ப , நிைலத் ைணயால் (தாவரத்தால்); நிைறந் , ஒ  மாெப ஞ் ேசாைல ேபால் 
ேதான் யதனால், ெபற்ற ெபயரா ம். பரதகண்ட ெமனப்ப ம் இந்  ேதயம், பழங்காலத் ல் நாவல் 
மரத்தாற் றப் ற் ந்தைமயால், நாவலம்ெபா ல் எனப்பட்ட . (ெசா.ஆ.பக்.17);.

நாவலர்

நாவலர1் nāvalar, ெப. (n.)

   1.  லவர;் poets, oractors, the learned.

ெசந்நாவலர ்பர ம் கழ்த் ப்ெப ந் ைற ைறவாய்', ( வாச.34,1);

   2. அைமசச்ர;் ministers.

     "நாவலர ்ெசாற் ெகாண்டாரக்்  நன்கலாற் ங் வாரா" ( வக.206);,

   3. நாவன்ைம டவரக்ள்; attributed persons.

     "நாவலரக்ணான் மைறேய" (ேதவா.297,3);.

     [நா → நாவலர=்நாவன்ைம ைடயவர.்]

 நாவலர2் nāvalar, ெப. (n.)

   ெசால்வன்ைமயாளர,் ! ெமா வல் நர;் langmage expert.

     "ெமா  ஞா  ேதவேநயபாவணர ் கச் றந்த நாவலர"் (இக்.வ.);.

     [நா + வல்லவர ்→ வலர ்→ 'ல்' இைடக் ைற.]

நாவலர.் ேசாம ந்தரபார யார,் நாவலர.் ந. .ேவங்கடசா நாட்டார,் நாவலர.் ெசய் த்தம்  பாவலர,் 
நாவலர.் இரா.ெந ஞ்ெச யன் எனப் பலர ்பாராட்டப்பட்டனர.் இரா. . ேச ள்ைள அர யல் அ ஞர ்
அண்ணா க்  ன்ேனா யாக, ேமாைனநைட ல் ேபகம் உத் ையத் ெதாடங் யதால், நாவலர ்
என் ம் ெபா ளில், ெசால் ன் ெசல்வர ்என்  அைடெமா டன் அைழக்கப்பட்டார.்

நாவலர்க்காந்தம்

 
 நாவலரக்்காந்தம் nāvalarkkāndam, ெப. (n.)

நாக க்ெகாற்  பாரக்்க;see nagamūkkõrri.

     [நாவலர ்+ காந்தம்.]
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நாவலர்ேகான்

நாவலரே்கான் nāvalarāṉ, ெப. (n.)

நாவ ராளி (ெபரி மைல.17); பாரக்்க: see navalJrāh.

ம வ. தம் ரான்ேதாழர.்

     [நாவலர ்+ ேகான்.]

நாவ ராளி

நாவ ராளி nāvalūrāḷi, ெப. (n.)

ந்தார:் 

 the Šaiva Šaint Šuntarar, a native of navalur.

     "நாவ ராளி நம்  வன்ெறாண்டன்" (ேதவா. 942.10);. ம வ. நம் யா ரர.்

     [நாவல் + ஊர+்ஆள்+இ.]

இ= ேமல் .

ஒ.ேநா. அவர ்+ கள்.

நாவ ரில் ேதான் யவர.் நாவ ர ்இைறவைன உைடைமயாக ம், ேதாழனாக ம், 
வாழ்க்ைக ல் ஏற் , வாழ்ந்  காட் யவர.்

நாவேலா

நாவேலா nāvalō, ெப. (n.)

நாவேலா நாவல் (நன்.101உைர); பாரக்்க;see navalonāval.

     [நாவல் → நாவேலா.]

நாவேலாநாவல்

நாவேலாநாவல் nāvalōnāval, ெப. (n.)

நாவல்,5,6, பாரக்்க;see naval5.6.

     "நாவேலா நாவெலன நாட ய ைற ட்ட" (எெர 59);.

     [நாவல் → நாவேலா+நாவல்.]

நாவழற்

 
 நாவழற்  nāvaḻṟci, ெப. (n.)

   நாக்  ெவந்  ேபாைக ; inflammation of the tongue.

     [நா+ அழற் .]

நாவ க்ைக

 
 நாவ க்ைக nāvaḻikkai, ெப. (n.)

   நாக்ைகத் நாக்ைகத் ய்ைமப் ப த் ைக; Cleaning the tongue by Scraping.

     [நா+வ க்ைக.]

நாவ

நாவ 1 nāvaḻittal, ெச ன்றா . (v.t.)

   நாக் ன் அ க் ைச றண் தல்; to clean the torgue by scraple.

     [நா+வ -.]

 நாவ 2 nāvaḻi, ெப. (n.)

   நாக் வ க் ங் (8556);; tongue scraper.

     "ெபான்னா வ யாற் கழ் நாவ த் " ( வக.3045);.

     [நா+ வ .]
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நாவ க்கல்

நாவ க்கல் nāvaḻukkal, ெப. (n.)

   1. நாக் ல் மா  பட தல் ; tongue being covered with a coat of pale matter.

   2. நாக் த் தவ ைக (சா.அக);; slip of the tongue.

     [நா+வ க்கல்.]

நாவ க்

 
 நாவ க்  nāvaḻukku, ெப. (n.)

   நாக் ன்ேமல் ப ல் பட ம் ெவள்ைள அல்ல  மஞ்சள் நிறமான மாைவப் ேபான்ற, அ க் ; the 
whitish or yellowish layer or coating on the surface of the tongue.

     [நா+ அ க் .]

நாவ வ த்தல்

 
 நாவ வ த்தல் nāvaḻuvaḻuttal, ெப. (n.)

   நாக் ல் சளிசச்வ்  படரந்் த்தல்; a feeling of the tongue from mucous.

     [நா+வ வ த்தல்.]

நாவளேநாக்

 
 நாவளேநாக்  nāvaḷanōkku, ெப. (n.)

ம :

 mole.

ம வ. மசச்ம்.

நாவற்ெபா ல்

நாவற்ெபா ல் nāvaṟpoḻil, ெப. (n.)

நாவலந்  பாரக்்க;see navalandivu.

     " ம  நாவற் ெபா லகத் " ( .ெவ.938);.

     [நாவல் + ெபா ல்.]

நாவறட் க்கசாய
ம்

 
 நாவறட் க்கசாயம் nāvaṟaṭcikkacāyam, ெப. (n.)

   நிலேவம் , வசம் ,  ள , க ஞ் ரகம், ஓமம் தலான கைடச ்சரக் களால், உ வாக்கப்ப ம் 
க க் நீர;் the above drugs are slightly fried and decoction is prepared as per rules.

     [நாவறட் + skt கசாயம்.]

இக் க க் நீர ்  காய்சச்ைலத ்தணிக் ம். நாவறட் ையப் ேபாக் ம் என் . சா.அ.க.  ம்.

நாவறட் க்காய்சச்
ல்

 
 நாவறட் க்காய்சச்ல் nāvaṟaṭcikkāyccal, ெப. (n.)

   நாைவ வறளசெ்சய் ம் நச் க் காய்சச்ல் ; a kind of malarial fever, marked by dryness of tongue.

     [நாவறட் +காய்சச்ல்.]

 நீரே்வடை்கைய உ வாக் ம் காய்சச்ல்.

நாவறட்

நாவறட்  nāvaṟaṭci, ெப. (n.)

   நீரே்வடை்க; thirst as causing dryness of the tongue.

ம வ, நாக் லர் .

     [நா2 +வறட் .]
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நாவற ைக

 
 நாவற ைக nāvaṟaḷugai, ெப. (n.)

   நீரே்வடை்கயால் நா காய்தல்; teeling thirsty from dryness of the tongue.

     [நா +வற ைக.]

நாவறைள

 
 நாவறைள nāvaṟaḷai, ெப. (n.)

நாப் ற்  பாரக்்க;see nappurru.

     [நாவறள் → நாவறைள.]

நாவன்ைம

நாவன்ைம nāvaṉmai, ெப. (n.)

   1. ேபசச்ாற்றல்; power of speech, eloquence.

தங்கள  நாவன்ைம னால் மக்கைளக் கவரந்்தவரக்ள் பலர ்இக்.வ.).

   2. நாநலம் பாரக்்க: see nā-nasam.

     [நா+ வன்ைம.]

நாவா த்

 
 நாவா த்  nāvācitti, ெப. (n.)

நா  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see na-v-uru.

     [நா+ஆ த் ]

 நாவா த்  nāvācitti, ெப. (n.)

நாவாய்ச் த்  (யாழ்.அக,); பாரக்்க;see navayc-citti.

நாவா கம்

 
 நாவா கம் nāvācīkam, ெப. (n.)

    ற்ெறா பைவ மரம்; a kind of medicinal tree.

நாவாஞ்சகம்

 
 நாவாஞ்சகம் nāvāñjagam, ெப. (n.)

    காைட ; common quail.

நாவா

 
 நாவா  nāvāti, ெப. (n.)

அக்கமணி பாரக்்க;see akkamani downy-nerved olive linden.
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நாவாய்

நாவாய்1 nāvāy, ெப. (n.)

   உள்ளிடற்ற க ர ்(இ.வ.);; blighted grain.

     [நா+ வாய்.]

 நாவாய்2 nāvāy, ெப. (n.)

   1. மரக்கலம்; vessel, ship:

     ' ந்நீர ்வழங்  நாவாய் ேபால ம்" ( றநா.13);.

   2. நாவாய்ப்பைற பாரக்்க;see nāvāy-p-paral.

     "பைற நாவாய்" (இலக். .392.உைர);

த. → நாவாய் → வ. ெநள.

நா தல் = ெகா த்தல், நா  → நாவாய்.

கடல் நீைரக் ெகா த் ச ்ெசல் ம் ெப ங்கலம்.

     "வானி ையந்த ந்நீரப்்

ேபஎநிைலஇய ம் ெபளவத் க்

ெகா ம் ணரி லங்  ேபாழக்

க ங்காெலா  கைரேசா

ெந ங்ெகா  ைச ைதெய த்

நாவாய்க்

 
 நாவாய்க்  nāvāykkuḻi, ெப. (n.)

அல் ன் இதழ்கள் ரி ம் இடத் ள்ேள, உட் றமாய் அைமந்த :

 a groove of furrow seen on separating the labia between their inferior extremities or cavity behind the waginal aperture.

     [நாவாய் +  ]

நாவாய்ச் த்

 
 நாவாய்ச் த்  nāvāyccitti, ெப. (n.)

   வாக் செ்சல்வாக்  ( ன்.);; influence superstitiously attributed to the words of some persons.

     [நா+ வாய் + த் ]

நாவாய்ப்ப

 
 நாவாய்ப்ப  nāvāyppaḍi, ெப. (n.)

ேமல்மத க்கடை்ட ெசா ம் ைள:

 inesrting hole for sluice.

     [நாவாய் + ப .]

நாவாய்ப்பைற

நாவாய்ப்பைற nāvāyppaṟai, ெப. (n.)

   ெநய்தனிலப்பைற (இைற1,பக்.17);; drum used In neydal tract.

     [நாவாய் + பைற.]
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நாவாெய ம்

 
 நாவாெய ம்  nāvāyelumbu, ெப. (n.)

   ைகக் ைழச் ன் (மணிக்கட் ன்); ேமல்வரிைச ெய ம் களில் ஒன் ; one of the bones in the proximal row 
of wrist.

     [நாவாய் + எ ம் .]

நாவாள்

நாவாள் nāvāḷ, ெப. (n.)

நாமகள் ( ன்.);

 Kalai-magal.

     'நாவா டனி ெயன நான் கேன" (ேச . வ ர.்46);.

ம வ, கைலமகள்.

     [நா+ஆள்.]

நாவா ய வாள் =[நா + வாள்.]

நா

நா 1 nāvi, ெப. (n.)

   1. கத் ரி மான்; muskdeer.

   2.  ப் ைன; so sor: civet-cat.

   3. பசை்சக்க ப் ரம் : 

 crude camphor.

   4. சவ்வா

 blackaconite.

   5. க நா ; zibet.

     [நவ்  → ந  → நா .]

 நா 2 nāvi, ெப. (n.)

   1. பசை்சநா  (பதாரத்்த.1054);; indian aconite, Aconitum ferox.

   2. ஊமத்ைத (மைல); பாரக்்க: see umattai trumpet-flower nightshade.

   3. நச் ேவர;் aconite root.

     [நவ்  → நா .]

பசை்ச நா  என்  அைழக்கப்ப ன்ற இச ்ெச யான , பசை்சயாய் ெதன்ப வ  ைற . காரணம், 
இைவ பனிமைல ம் (இமயம்); அதன் ற் ப் றங்களி ம், அ கம் ெதன்ப ம். இச ்ெச ன் 
ேமல்தண்  2-3 அ  உயரம் வைர ேநராக வள ம். இதன் ேவரக்் ழங்  4  ரலம் நீள ம், ெவளிப் றம் 

 க ப்பாக ம், உட றம் ெவண்ைமயா  க் ம்.  க்கள் நீலநிற ம் ெவண்ைம ம் கலந் , 

நா க் ழங்

 
 நா க் ழங்  nāvikkiḻṅgu,     ழங்  வைக ள்ஒன்  (சா.அக.); green aconite root - Aconitam ferox.

ம வ. கலப்ைபக் ழங் .

     [நா  +  ழங் .]

நா க் ழம்

நா க் ழம்  nāvikkuḻmbu, ெப. (n.)

    ; civet.

     "நா க் ழம் இ" ( வக.2692);

     [நா  +  ழம் .]
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நா கன்

 
 நா கன் nāvigaṉ, ெப. (n.)

   கப்பற்காரன்; mariner.

     [நா  → நா கன்.]

நா காக் ழங்

 
 நா காக் ழங்  nāvikākkiḻṅgu, ெப. (n.)

நா க் ழங்  பாரக்்க;see navi-k-klangu.

நா காக் வைள

 
 நா காக் வைள nāvikākkuvaḷai, ெப. (n.)

   ெசங் வைள; red water-lily.

நா காசச்ங்

 
 நா காசச்ங்  nāvikāccaṅgu, ெப. (n.)

    சச்ங் ; fetid smooth volkameria.

நா சச்ட்டம்

நா சச்ட்டம் nāviccaṭṭam, ெப. (n.)

   1. மான்மணத் ச ்சட்டம்; the scrotum of the musk-deer, whence musk is taken.

   2. Lof Lon; ventricle or sack in the civet cat in which civet is generated.

   3. சவ்வா  ப் ைன

 zibet.

     [நா + சட்டம்.]

நா ச் ைல

 
 நா ச் ைல nāviccūlai, ெப. (n.)

    ைலேநாய்வைக  ெளான் . இஃ  வசநா னால் ஏற்ப வ ; a kind of severe colicky pain in the 
abdomen arising from taking aconit internally (சா.அக.);.

     [நா +  ைல.]

நா டம்

நா டம் nāviḍam, ெப. (n.)

   1. உடம் ன் நரம் ; nerves in the body.

   2. நாக் ன் அைமப் ; the nature of the tongue.

   3. ெத ெமா , வைசெமா  (சாபம்);;  curse.

     [நா+இடம் →  நா டம்.]

நா த்தண்ைட

நா த்தண்ைட nāvittaṇṭai, ெப. (n.)

   1. ெவ ப்படக்  (மைல); பாரக்்க: see veduppagakki.

   2. எ டை்ட (சங்.அக.);; dried dung-cake.

   3.  நா செ்ச ; stinging plant.

     [நா  + தண்ைட.]
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நா தன்

நா தன்1 nāvidaṉ, ெப. (n.)

   1. காரத்் ைக பாரக்்க;see kārttgal.

   2.  ரநாள்; the 11" naksatra, part of leo.

 நா தன்2 nāvidaṉ, ெப. (n.)

   ம ர ் த் ேவான்; barber.

     "சாபத்  னா த னா னான்" ( வக.2491);.

     [நா சன் → நா தன்.]

 நா தன் nāvidaṉ, ெப. (n.)

     த்தாளன் ம க் நன்; barbar.

     [Skt. {} → த. நா தன்.]

நா ெநய்

நா ெநய்1 nāviney, ெப. (n.)

   1. ம ரச்ச்ாந் ; a perfumed pungent.

   2. நா க் ழங் னின்  வ க் ம் பசை்ச வண்ண எண்ெணய்; a bright green oil extracted from aconite root.

     [நா + ெநய்.]

 நா ெநய்2 nāviney, ெப. (n.)

    ; civet.

     [நா + ெநய்.]

நா ப் ள்ைள

நா ப் ள்ைள nāvippiḷḷai, ெப. (n.)

   கத் ரி மான் ட்  (ெதால்,ெபா ள்.562,உைர);; fawn of the musk-deer.

     [நா +  ள்ைள.]

நா ப்

 
 நா ப்  nāvippurudi, ெப. (n.)

   நாக் ல் எ ம் ஙம கட் ; abscess of the tongue.

ம வ. நாப் ற் .

நா ப்

 
 நா ப்  nāvippuḻugu, ெப. (n.)

     (யாழ்ப்.);; civet.

     [நா  +  .]

நா ப் ைண

நா ப் ைண nāvippūṇai, ெப. (n.)

   1. கத் ரிமான்; musk-deer.

   2.  ச ்சட்டம்; civet cat.

   3. சவ்வா ைன; zibet cat.

     [நா  + ைன.]
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நா கம்

 
 நா கம் nāvimirugam, ெப. (n.)

நா ப் ைன பாரக்்க;see navi-p-punal.

     [நா  + skt  கம்.]

நா யப்

 
 நா யப்  nāviyappū, ெப. (n.)

   நா யப் ; november flower.

     [நா யம் → நா யப் .]

நா யம்

 
 நா யம் nāviyam, ெப. (n.)

காந்தள் பாரக்்க;see kändal malabar glory-lily.

     [நா  → நாவ ம்.]

நா ல்லாவலரி

 
 நா ல்லாவலரி nāvillāvalari, ெப. (n.)

   ஈழத்தலரி; pagoda tree(L);.

     [நா+இல்லா + அலரி]

நா ல்லான்

நா ல்லான் nāvillāṉ, ெப. (n.)

   1. Estág, Qiloumousār; a person without a tongue.

   2. oorsmus; dumbness.

     [நா+இல்லான்.]

நா லட்சரம்

 
 நா லடச்ரம் nāvilaṭcaram, ெப. (n.)

நாவடச்ரம் பாரக்்க: see ravatcaram.

நா லரைண

 
 நா லரைண nāvilaraṇai, ெப. (n.)

நாவரைண பாரக்்க; see navarama.

நா ைல

 
 நா ைல nāvilai, ெப. (n.)

   ெவற் ைல; betel leaf.

     [நா+இைல.]

நா ப்

 
 நா ப்  nāviḻuppu, ெப. (n.)

   நாக்  உள்ேள இ த் க்ெகாள் ைக; with drawal of the tongue there by rendering in capable of utterance.

     [நா+இ ப் .]
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நா ன் ழத்

நா ன் ழத்  nāviṉkiḻtti, ெப. (n.)

நாமகள்:

 Namagal goddess of learning.

     "நா ன் ழத்  ைறதலால் (நால .252.);

ம . கைலமகள்.

     [நா ன் +  ழத் .]

நா ன்மா

 
 நா ன்மா nāviṉmā, ெப. (n.)

நாவ க்  பாரக்்க;see nåvalukku.

     [நா ன் → மா.]

நா ன் ச்

 
 நா ன் ச்  nāviṉmuḍiccu, ெப. (n.)

   நா ேபச யாதப , நாக் ன் அ ள்ள ச் ; tongue.

நா னார்

 
 நா னார ்nāviṉār, ெப. (n.)

   நாவலர;் poet.

     " ந் ய நா னார"் (கம்பரா.பா );.

     [நா ன் → நா னார.்]

நா ங் த்ெதாங்க
ல்

 
 நா ங் தெ்தாங்கல் nāvīṅgittoṅgal, ெப. (n.)

   நாக் ல் ேதான் ம் ேநாய்வைக; a kind of tongue disease.

நா -தல்

நா -தல் nāvudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெகா த்தல்  (ெநல்ைல);; to winnow and clear grain from stones. 

   2.  நா வைளத்தல்(யாழ்.அக.);, 

 to thrust out the tongue and move it sideways.

   3. நாவாற் காட்  ஏளனஞ் ெசய்தல் ( ன்.);; to mock by thrusting out the tongue.

     [நா → நா  → நா  → ெகா த்தல்.]

நா

 
 நா  nāvu, ெப. (n.)

   நாக் ; tongue.

     [நா → நா .]
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நா க்கர

நா க்கர  nāvukkarasu, ெப. (n.)

   1.  நா க்காக நாயனார:் 

 a canonised Salva Saint 7th c).

   2. நாவால் (ேபசச்ாற்றலால்);  கழ் ெபற்ேறார:்

 superstitiously attributed to Speak of some person.

     [நா க்  + அர ]

     " " நான்காம் ேவற் ைம. ெகாைடப்ெபா ள் த்த ஈ .

ம வ. அப்பர ்தாண்டகேவந்தர ்ம ணீக் யார ்த மேசனர ்வா சர.்

நின்றெசம்ைம என்ற ெபயரில்,  தெ்தாண்  ெந ையக் ெகாள்ைக மாக ம். ெசயல் ைறப் 
பட் ைகயாக ம். அைமத்தவர.் அப்பர ்ெப மான். மேகந் ர பல்லவன் காலத்தவர.் எழாம் 

ற்றாண் ல் வாழ்ந்தவர.் ெசயற்பாட்  நிைல ல் அைமந்த வரலாற்  வாழ் யல் நிகழ் கைளக் 
ெகாண்டவர.்  காயத் ல் நிக ம் சமயமாற்றத் ன் ழல்கைள ம், காரணங்கைள ம் ஆய்ந்  

ளக் யவர:்  ஞானசம்பந்தரின் சமகாலத் ல் வாழ்ந் , அவ டன் இைணந்  ெதாண்  ெசய்தவர.் 
ர் றைனத ் றம்பட எ த் யம் யவர.் ைசவசமயத் க் ப் பல வைகயான அரண்கைள அைமத் க் 

காத்தவர.்  நா க்காசாைரச ்ெசயற்ப த் ய லகவ யார.்  தெ்தாண்  ெந க் க் 
கட்டைளக் கல்லாக அைமந்தவர.்  லகவ யார,்  நா க்கரச டன் ேதான் ,   ைலேநாயால் 
ந ற்ற ஞான் .  வாலவாயன் நீ  தந்  நா க்கரசைர ஆற் ப்ப த் த் ெதான் ச ்
ெசந்ெந யாம் ைசவத் ெந . நானிலத் ல் ஓங்  வளாச்

பன்னி  ைறக ள் நா க்கரசர ்அ ளியைவ:

   1. நான்காம் ைற-113 ப கங்கள். 1069 பாட் க்கள்.

   2. ஐந்தாம் ைற-100 ப கங்கள். 1015 பாட் க்கள்.

நா க் தம்

 
 நா க் தம் nāvukkidam, ெப. (n.)

   நா க்  இனிைம;   நா ற் ச் ைவயா க்ைக; sweet and tasteful to the tongue. Frofloomsor.

     "நா க் தமானெதல்லாம் உடல்நலத் ற்  உகந்தல்ல" (இ.வ.);.

     [நா க்  skt இதம்.]

நா ப் ளித்தல்

 
 நா ப் ளித்தல் nāvuppuḷittal, ெப. (n.)

   நாக் ல் ளிப் ச் ைவ உண்டாதல்; sourness of tongue due to billousness.

     [நா  +  ளித்தல்.]

நா ப் ற்

 
 நா ப் ற்  nāvuppuṟṟu, ெப. (n.)

   நாக் ண்டா ம் ற் ேநாய்; cancer of the tongue.

     [நா → நா  +  ற் .]
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நா ரி

நா ரி1 nāvuri, ெப. (n.)

   11/2 நா ெகாண்ட அளைவ; a standard measure=11/2  nal.

     [நா + உரி → நா ரி → நா ரி]

 நா ரி2 nāvuri, ெப. (n.)

   கால்நைடகளின் அண்ணத்  க்கம் (இ.வ.);; swolen condition of the hard palate in the cattle.

     [நா → நா  → உரி.]

 நா ரி nāvuri, ெப. (n.)

நா  (நாஞ்.); பாரக்்க;see nāyuruvi.

     [நா ரி → நா ரி.]

நா லரச்்

 
 நா லரச்்  nāvularcci, ெப. (n.)

நாவறட்  ;see nã-vara!ci.

     [நா+உலரச்் .]

நா ழைல

நா ழைல nāvuḻlai, ெப. (n.)

   1.  டாய் ( ன்.);; thirst. 

   2.நாக் ழ ைக ; faltering of the tongue.

   3. நா  பாரக்்க;see nāvuru.

     [நா +உழல் → உழைல.]

நா ழற் -தல்

நா ழற் -தல் nāvuḻṟṟudal,    5 ெச ன்றா . (v.t.)

   ெபாறாைமப்பட்  ேப தல் (நாஞ்.);; to give expressions to one's jealousy.

     [நா+உழல்[த. ] → உழற் -[ . ].]

நா

நா  nāvūṟu, ெப. (n.)

   1. நாவால்வ ங்ேக  ( ன்.);; harm resulting from evil tongue.

   2. ச த்தலால் ஏற்ப ம் ன்பம்; affliction through curse. (சா.அக.);.

     [நா+ஊ .]

நா ப -த்தல்

நா ப -த்தல் nāvūṟubaḍuttal,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

   நாவாற் தல்; to bight of the tongue.

     [நா + ப -. ]

ெகா ய ெசாற்கைளக் ,  றர ்மனத்ைதப் ண்ப த் தல்.

நாெவ ப்

 
 நாெவ ப்  nāveḍippu, ெப. (n.)

   நாக் ல் ஏற்ப ம் ள ; fissures of the tongue.

     [நா+ ெவ ப் .]

நாெவ ம்

நாெவ ம்  nāvelumbu, ெப. (n.)

   காெல ம்  வைக (இங்.ைவ.15);; seaphoid bone, a carpal bone.

     [நா + எ ம் .]
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நாெவழாைம

 
 நாெவழாைம nāveḻāmai, ெப. (n.)

நாக் ேலற்ப ம் ப் னால் ேபச இயலாைம:

 a peculiar form of aphasia due to Spasm of the muscles of the tongue.

     [நா+ எழாைம.]

நாேவர்ப்பட்ைட

 
 நாேவரப்்படை்ட nāvērppaṭṭai, ெப. (n.)

காட் மரத் ன் படை்ட :

 bark of a forest tree.

     [நா+ ேவரப்்படை்ட.]

நாேவ

 
 நாேவ  nāvēṟu, ெப. (n.)

நா  ( ன்); பாரக்்க;seе пӑийru.

     [நா  → நாேவ .]

நாேவ ெசல்

நாேவ ெசல்  nāvēṟuselvi, ெப. (n.)

கைலமகள்:

 Kalaimagal, the goddess of learning.

     'நாேவ  ெசல்  நாரண  நான்மைற ம்" ( வாச10:1);.

     [நா+ ஏ  + ெசல் .]

நாைவ

நாைவ nāvai, ெப. (n.)

   1. கலப்ைப; the part of the plough that receives the share.

   2. ெகா னி; lower end of the plough share.

     [நா  → நாைவ.]

நாெவாட் க்காய்ச்
சல்

 
 நாெவாட் க்காய்சச்ல் nāvoṭṭikkāyccal, ெப. (n.)

   நாவறட் ைய உண்டாக் ம் ரவைக ( வரட.்);; continuous fever in which the tongue becomes dry.

     [நா+ஒட்  +காய்சச்ல்.]
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நாழ்

நாழ்1 nāḻ, ெப. (n.)

   1.  ற்றம்;  fault.

   2. ெச க் ; pride.

     "நாழா லமா யன்ற வல்லரக்கன்" ( வ்.இயற்.ெபரிய வந் 11);.

   3. இல்லாத  ெசால் ைக  (ஈ  4:6:9);; fabrication, concoction.

   4.  றைம; skill.

     "நா வேளாெவன் ம்" ( வ்.இயற். த்.71);.

     [ந  → நாழ்.]

 நாழ்2 nāḻ, ெப. (n.)

நாள்: 

 day.

     "நாழ்மலரத் ்ெதரியல்" (கம்பரா. இலங்ைககாண்.47);.

     [நாள் → நாழ்.]

நாழ்ைம

நாழ்ைம nāḻmai, ெப. (n.)

   1. ஆணவம், தன் ைனப்  ( வ். வாய்.4.6:9 பன்னீ);; vanity, self-conceit.

   2.  ற்றம் (ஈ .4.6:9);:

 fault.

     [நான் → நாழ்1 → நாழ்ைம.]

நாழம்

நாழம் nāḻm, ெப. (n.)

   தவறான வ ல் பயன் ப த் ைக, ஏகைக; abuse.

     "பலபல நாழஞ் ெசால் ப் ப த்த கபாலன்" ( வ். ெபரியாழ்.43:5);.

     [நாழ் → நா ம்.]

நாழல்

நாழல் nāḻl, ெப. (n.)

ஞாழல் பாரக்்க;see nialal.

     "ைபந்த ணாழல்கள் ழ் றவார ்பனங்காட் ர;்" (ேதவா.1016:9);.

     [ஞாழல் → நாழல்.]
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நா

நா 1 nāḻi, ெப. (n.)

   1. உட் ைளப்ெபா ள் ( ங்.);; tubularity. tube.

   2. ஒ ப ; a measure of capacity, one measure= 8 Ollocks.

     "நா  நைவ  லெகல்லாம்" (கம்பரா. சரபங்க.29);.

   3. காற்ப ; one fourth of a measure.

     "உண்ப  நா  உ ப்ப  நான் ழம்" (நல்வ :28);.

   4. நா ைக ( ங்.);; indian hour= 24 minutes.

   5.  னா ; weaver's shuttle.

   6. அம்பறாத் ாணி,

 quiver.

     "ஆரத் ம்  ம லம்  நிைறநா " (பரிபா.18,30);.

   7. நா வ வான ற்ெகா ங்கால் நாண் ன், ( ரட்டா ); ( ங்.);; the 25" makSatra.

ம., க. நா .

     [நாளம் → நாளி → நா .]

ஒ கா. ள் → நள் → நாள் → நாளி → நா = உட் ைளப் ெபா ள்,

ங் ற்ப ,  கைவப்ப , ெநச க் ழல், அம்பறாத் ணி, கன்னல் (நா ைகவட் ல்);, நா ைக 
ேபான்ற ெபா ண்ைமகைள உள்ளடக் ய ெசால்.

நா க்கட்ைட

 
 நா க்கடை்ட nāḻikkaṭṭai, ெப. (n.)

   எரக்்கா க் ம்.  கத்த க் ம் இைட ல் ைவக் ம் கடை்ட  (இ.வ.);; the joining piece between the thrill and 
the yoke.

     [நாளி → நா  → கடை்ட.]

நா க் ண

நா க் ண  nāḻikkiṇaṟu, ெப. (n.)

   1. மகளிர ் ைளயாட் ற்  அைமக்கப்பட்ட ண ; well used for women's sport.

   2.  ண ; a kind of well with a very Small mouth.

     [நாளி → நா  +  ண .]
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நா ைக

நா ைக nāḻigai, ெப. (n.)

   1. 24 நிைமயம் ெபாண்ட ேநரம்; indian hour = 24 minutes.

     "உ ரத்் ல ெனா  நா ைக" (கம்பரா.  ரமா.200);.

   2. இலவம் 38" ெகாண்ட ஒ  காலஅள  (ேம மந்:94.உைர);; measure of time consisting of 38" lavam.

   3. நாடா பாரக்்க: see nada 'ெநய் ண்

னா ைக  னிரம்பாநின்  ழல்வாேர" ( வக.3019);.

   4.  ற்ெகா ங்கல் (உத் ரட்டா ); (ச .);; the 26" nánmin (naksatra.);

   5. ெதய்வப்ப ைம இ க் ம் ற்றைற அல்ல  ண்ணா ைக; face of an idol or innermost sanctuary of 
a temple.

     "உண்ணா ைகயா ைமயாேளா " (ேதவா.592:3);.

த. நா ைக → skt nådgå

க. நாளிெக, நாளிேக (g);, ம. நா க.

த. → நா ைக → வ. நா கா.

     [நாள் → நா  → நா ைக (வ.வ.21);.);

   24 நிைலயம் = 1 நா ைக கணியத் ல் 60 நிைமயம் = 1 நா ைக ஆ ம்.

நா ைகக்கணக்க
ன்

நா ைகக்கணக்கன் nāḻigaiggaṇaggaṉ, ெப. (n.)

   1. நா ைகவட் ேவான்:

 one who calculates the time of the day from the hour glass.

   2. நா ைகைய அரசற் ப் பாட ன் லம் அ ப்ேபான் ( லப்);.5:46.2, உைர);; the poet who announces 
to the king, the time of the day in verse.

     [நாள் → நா ைக + கணக்கன்.]

நா ைகக்கல்

 
 நா ைகக்கல் nāḻigaiggal, ெப. (n.)

   ெதாைலைவக் த் க் ம் கல் (நாஞ்);; mile stone.

     [நா ைக + கல்.]

நா ைகக்க

நா ைகக்க  nāḻigaiggavi, ெப. (n.)

   அரச ங் கட ள ம் நா ைக ேதா ஞ் ெசய் ம் ெசயல்கைள, 30 ேநரிைச ெவண் பா ற்பா ம், 
ற் லக் ய வைக (பன்னி பா. 290,291);; a poem describing the hourly programme of gods and kings, generally in 

30 nérišai-venbā.

     [நா ைக +skt. க .]

ஒ  நா க்  60 நா ைகயாத ன், தனிசெ்சால் ெபற்ற 30 ேநரிைச ெவண்பாக்கள். 60 
றட்பாக்களாகக் க தப்ப த ன். இவ்வா  அைமந்த .

நா ைகக் ள்காய
த்

 
 நா ைகக் ள்காய த்  nāḻigaigguḷgāyasitti, ெப. (n.)

   க ெநல் ; a black variety of Indian goose berry.

     [நா ைகக் ள் skt காய த் .]

நா ைகத் ம்

நா ைகத் ம்  nāḻigaittumbu, ெப. (n.)

     "நீர் ங் க வைக" (ெப ங். உஞ்ைசக். 38,106);;

 a water-Squirt.

     [நாளி → நா ைக + ம் .]
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நா ைகப்பைற

நா ைகப்பைற nāḻigaippaṟai, ெப. (n.)

ஒ வைகத ்ேதாற்க  ( லப்.3:279.உைர);.

 a kind of hour-drum.

     [நா ைக +பைற.]

நா ைகவட்டம்

நா ைகவட்டம் nāḻigaivaṭṭam, ெப. (n.)

   1.  ரிய க காரம்; sun-dial.

   2. க காரம்: 

 watch, clock.

   3. கால்வா ந்  தண்ணீர ்ப ரந்்  ெகாள் ைற (இ.வ.);:

 method of the distribution of water from a canal.

     [நா ைக + வட்டம்.]

நா ைகவட் ல்

நா ைகவட் ல் nāḻigaivaṭṭil, ெப. (n.)

   நா ைகைய அ க் ங் க ; clepsydra, ancient clock worked by flow of water, hour-glass.

     "நா ைக வட்  வா ம் என்ப" ( லப்.5:49,உைர);.

     [நா ைக + வட் ல்.]

நா ைகெவண்பா

நா ைகெவண்பா nāḻigaiveṇpā, ெப. (n.)

நா ைகக்க  (இலக். .850); பாரக்்க: see nálgas-k-kavi.

     [நா ைக + ெவண்பா.]

நா செ்சம்

 
 நா செ்சம்  nāḻiccembu, ெப. (n.)

   ெசம்  வைக (நாஞ்.);; a kind of vessel.

     [நாளி → நா  +ெசம் .]

நா ப் ட்

 
 நா ப் ட்  nāḻippūṭṭu, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ட்  ; a kind of lock.

     [தா  → நா  + ட் .]

நா ரி

 
 நா ரி nāḻiyuri, ெப. (n.)

   ஒன்றைரப்ப ; a measured one and a half.

     [நா  +உரி.]

நா ேயா

நா ேயா  nāḻiyōṭu, ெப. (n.)

   1. ஒ வைக ஒ  (இ.வ.);; a kind of tile.

   2.  ட்  கட் ல் நீர் ழ ைவக் ம் ஒ  ( ன்.);

 water - spout for draining off water from the roof of a house.

     [நா  + ஒ = உள் ைள ள்ள ஒ .]

நா ல்

 
 நா ல் nāḻil, ெப. (n.)

   ெகா க்காந்தள்; moss Creeper.
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நா வ

 
 நா வ  nāḻivaḻi, ெப. (n.)

ஒ  நா ைகப் ேபா ல் நடக்கக் ய ெதாைல :

 distance travelled in one nāligai.

     [நா  + வ ,]

நாள்

நாள்1 nāḷ, ெப. (n.)

   1. ஒ  பக ம் இர ம் ேசரந்்த 24 மணி ேநரக் காலப் ரி

 day of 24 hours.

     "சாதெலா நா ெளா  ெபா ைதத ் ன்பம் (நால .295);.

     "நாெளன ஒன்  ேபால் காட் " ( றள்);.

   2. காலம்;  time.

     "பண்ைட நாள்" (கம்பரா.நட் ,43);.

   3. வாணாள்; life-time, lite.

     "நாேளா  வாள் ெகா த்த நம்பன் றன்ைன" (ேதவா.21910);.

   4. நல்லநாள்:

 auspicious day.

     "நாட்ேகட் க் கல்யாணஞ்ெசய் " (shirsuty,86);.

   5. காைல; early dawn.

     "நாண்ேமார ்மா ம் (ெப ம்பாண்.160);,

   6.  ற்பகல்; forenoon.

     "நாணிழற்ேபால ளி ஞ் யவர ்ேகண்ைம" (நால .166);

   7.  ண் ன்:

நாள்காட்

 
 நாள்காட்  nāḷkāṭṭi, ெப. (n.)

ப் ம் ஆண் க் ரிய நாள்,  ழைம,மாதம் த யவற்ைறக் காட் ம் வண்ணம் அசச் க்கப்பட்ட 
தாள் அல்ல , தாள்கள் ெகாண்ட ெதா : 

 Calendar.

தற்ெபா  வ ம் நாள்காட் ல் கணியம், ெபான்ெமா , ம த் வக் ப் கள் .

     [நாள் + காட் .]

நாள் ப்

 
 நாள் ப்  nāḷkuṟippu, ெப. (n.)

ஒ வர ்தன் ைடய அன்றாட நிகழ் கைளக் த்  ைவத் க் ெகாள்ளப் பயன்ப வ ம். நாள். 
ழைம மாதம் த யைவ. அசச் க்கப்பட்ட பக்கங்கைள உைடய மான. 

எ : diary.

     "ஆனந்தரங்கம் ள்ைள ன் நாள் ப் ,  ெரஞ் க்காரரின் சே்சரி ஆட் ைய அ ய 
உத ற ". (இ.வ.);.

     [நாள் +  ப் .]
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நாள்ேகள்-
தல்(நாள்ேகட்டல்)

நாள்ேகள்-தல்(நாள்ேகட்டல்) nāḷāḷtalnāḷāṭṭal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நன்னாள் க் ம்ப  ேகட்டல் ; to consult an astrologer or priest for fixing an auspicious day.

     [நாள் + ேகள் -.]

நாள்தள் -தல்

நாள்தள் -தல் nāḷdaḷḷudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   காலங்க த்தல்; to manage to pass one's days.

வாங் ய பணத்ைதத் ப் த் தராமல் நாள் தள் வ  நல்ல பழக்க ல்ைல. (இ.வ.);.

     [நாள் → தள் -.]

நாள்பட்ட

நாள்பட்ட nāḷpaṭṭa, ெப. எ. (adj.)

   1. பல நாடக்ளாக இ ந்  வ ம் நாட்பட்ட நட்  எப்ேபா ம் வள ம் (இ.வ.);; of a pretty longtime.

நாள்பட்ட இ மல் ஈைளேநா ன் அ யா ம்.

   2. பல நாடக்ள் க ந்த; chronic old.

நாள்பட்ட கள். ேதள்ெகாட் ய  ேபால் ளிக் ம். (இ.வ.);.

     [நாள் + பட்ட]

நாள்பட்டேநாய்

 
 நாள்பட்டேநாய் nāḷpaṭṭanōy, ெப. (n.)

   ம ந் னால் ணமாகாத ேநாய்; an incurable disease, chronic disease.

     [நாள்பட்ட + ேநாய்]

நாள்பட்டேமகம்

 
 நாள்பட்டேமகம் nāḷpaṭṭamēkam, ெப. (n.)

   ெவள்ைளெயா க் ; leucorrhoea.

     [நாள்பட்ட + ேமகம்.]

நாள்படாேநாய்

நாள்படாேநாய் nāḷpaṭānōy, ெப. (n.)

   1.  ைர ல் ம் ேநாய்; a disease curable in a short-time.

   2.  ணப்ப ம் ேநாய்; curable disease as opposed to tira-nóy.

     [நாள்படா + ேநாய்.]

நாள்பழக்கம்

 
 நாள்பழக்கம் nāḷpaḻkkam, ெப. (n.)

ஒவ்ெவா  நா ம் ேமற்ெகாள் ம் பழக்கம்: 

 daily routine.

நாள்பார்க் றவன்

நாள்பாரக்் றவன் nāḷpārkkiṟavaṉ, ெப. (n.)

   கணியன்; astrologer.

   2. மன  யற்றவன் (இ.வ.);; fickle - minded person.

     [நாள் + பாரக்் றவன்.]

நாள்ேபாக் -தல்

நாள்ேபாக் -தல் nāḷpōkkudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

    ேண, ெபா  ேபாக் தல் அல்ல  யாெதா  பய ன் க் காலத்ைதக் க த்தல்; to spend time vainly.

     "ேபாராைனப் ள்ளி க்  ேவ ராைனப் ேபாற்றாேத ஆற்ற நாள் ேபாக் ேனேன" (நா க்கரசர ்
ேதவாரம்);.

     [நாள் + ேபாக் -]
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நாள்மஞ்சள்வாங்
-தல்

நாள்மஞ்சள்வாங் -தல் nāḷmañjaḷvāṅgudal,    5.ெச. . . (v.i.)

    மண உ ன் (நிசச்யத் ன்); அ யாக, ேப த்த நல்ல நாளில், ெபண் ட்டா ம் 
ள்ைள ட்டா ம் மஞ்சள் ைகம்மாற் தல். (இ.வ);; to exchange turmeric on an auspicious day as a token of the 

final settlement of a marriage.

     [நாள் + மஞ்சள் + வாங் -.]

நாள்வட்டம்

 
 நாள்வட்டம் nāḷvaṭṭam, ெப. (n.)

   நாள்கற் ; cycle of one day. 

     [நாள் + வட்டம்.]

நாள்வ

 
 நாள்வ  nāḷvaḻi, ெப. (n.)

நாள்வ க் கணக்  பாரக்்க;see nås-was-k-kanakku.

     [நாள் + வ ]

நாள்வ க்கணக்

 
 நாள்வ க்கணக்  nāḷvaḻikkaṇakku, ெப. (n.)

   நாடக்ணக்  ; day - book.

     [நாள்வ  + கணக் .]

நாள் -தல்

நாள் -தல் nāḷviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   வாழ்க்ைக நடத் தல் (யாழ்.அக.);; to spend one's life time.

     [நாள் +  -]

நாள் த் ப் -
த்தல்

நாள் த் ப் -த்தல் nāḷvittuppiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நல்லநாளில் வய ல் ைத ைதத்தல். (நாஞ்.);; to sow on an auspicious day.

ம வ, நாள் ைத ேபாடல்.

     [நாள் +  த்  + -]

நாள்ெவ ற்காலம்

 
 நாள்ெவ ற்காலம் nāḷveyiṟkālam, ெப. (n.)

    லரக்ாைலப் ெபா  (இ.வ.); ( ரிேயாதய காலம்);; sunrise.

     [நாள் +ெவ ல்+ காலம்.

நாள்ேவைல

நாள்ேவைல nāḷvēlai, ெப. (n.)

   1. அன்றன்  ெசய் ம் ேவைல (யாழ்.அக.);; daily work.

   2. மணமகன் மணத்தன்  ெசய்  ெகாள் ம் கம க் ம் நிகழ்  (சவரச ்சடங் );; 
(ெநல்ைல);; the ceremonial shaving of a bridegroom on the day of marriage.

     [நாள் + ேவைல.]

நாள்ைவ-த்தல்

நாள்ைவ-த்தல் nāḷvaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   மணநாள் உ  ெசய்தல்; to fix an auspicious day, as for a marriage.

     [நாள் + ைவ-]
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நாளக்கபாடம்

 
 நாளக்கபாடம் nāḷakkapāṭam, ெப. (n.)

   நாளக் ழ ன் ட் ; valve of the vein.

     [நாளம் + கவாடம் → கபாடம்.]

நாளகம்

 
 நாளகம் nāḷagam, ெப. (n.)

நாளிகம் பாரக்்க;see nālligam.

நாள

 
 நாள  nāḷagi, ெப. (n.)

    ழ்ந் மரம்; torch tree.

நாளங்கா

நாளங்கா  nāḷaṅgāṭi, ெப. (n.)

   பகற்கைட; day-bazar, opp. to al-l-ańkādi.

     "நாளங்கா ல் ந க் ன்  நிைலஇய" ( லப். 5, 62);.

     [நாள் + அங்+ கா .]

பண்ைடத் த ழக மாநகரக்ளில்,  றப்பாக ேவந்தர ்தைலநகரக்ளில், நாள்ேதா ம், பக ம், 
மாைல ம், பல பண்டங்க ம் ற் ம் அங்கா ச ்சந்ைதகள் நைடெபற்  வந் க் ன்றன. 
பகற்சந்ைத நாளங்கா ' ெயன் ம், மாைலசச்ந்ைத 'அல்லங்கா ' ெயன் ம் ெபயர ்ெபற் க் ன்றன.

     "ந க் ன்  நிைலஇய நாளங்கா ல்" ( லப்.5:63);. அல்லங்கா  ண்டாத ன், இதைன

நாளங்கா  ெயன்றார ்(அ யாரக்்.உைர.);.

     "அல்லங்கா  ய த  கம்பைல" (ம ைரக்.544);."நாளங்கா  அல்லங்கா யா ய இரண்  
ற்ைற ைடதெ்தன்றார"் (ம ைரக் 365.நசஉ்ைர);.

     'அம் தல் என் ம் ைனசெ்சால். இற்ைறத் த ழகத் ல் வழங்கா ம் மரிநாட் ல் 
வழங் த்தல் ேவண் ம்.

அம் தல் = ெபா ந் தல், ஒத்தல். ஒத்தம ப் ள்ள ெபா க்  மா தல்: த ழ்ெமா க் ம்பமா ய 
ெத ங் ல் அம் தல். ' ற்றல்' என் ம் ெபா ளில் வழக் ன் ள்ள .

கைட → க  → கா  என்  ரிந்  க்கலாம். (ெச.ெசா.அ →  தன்மடலம் →  தற்ப . பக்.58);

நாளச் ட்

 
 நாளச் ட்  nāḷaccuruṭṭu, ெப. (n.)

   நரம் ச ் ட் ; uneven, permanent dilatation of a vein, Varix.

     [நாளம் +  ட் .]

நாளஞ் க்

 
 நாளஞ் க்  nāḷañjurukki, ெப. (n.)

   அரத்த நாளத்ைதச ் க் ம் ம ந் ; drug which contracts veins as alum.
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நாளைட ல்

 
 நாளைட ல் nāḷaḍaivil,  . எ. (adv.)

   நாள் ெசல்லச ்ெசல்ல; incourse of time.

ய இட ம்,  ய உண ம் த ல் சற் க் க னமாகத் ேதான் னா ம், நாைளைட ல் 
பழக்கமா ம். (இ.வ.);.

     [நாள் + அைட ல்.]

நாளத் தகம்

 
 நாளத் தகம் nāḷattītagam, ெப. (n.)

   இரடை்ட ஊ த் ; double bellows.

நாளத் தல்

 
 நாளத் தல் nāḷattūtal, ெப. (n.)

    த் ையக் ெகாண்  ஊதல்; blowing with bellOWS.

நாள னாேல

நாள னாேல nāḷadiṉālē,    நடப்  நாளில்; on that day.

     "நாள னாேல ெகா த் " (S.I.I.ii. 3.);.

     [நாள் + அதனாேல → அ னாேல.]

நாள

 
 நாள  nāḷadu,      ( .எ) (adv)

நடப் ,

 current passing, present நாள  ஆண்  (இக்.வ,);.

     [நாள் + அ .]

நாளைதலம்

 
 நாளைதலம் nāḷadailam, ெப. (n.)

   நாட்பட்ட வ ற் ப்ேபாக் ைன நி த் வதற்காகத் ேதைரயர ் ம், ெநய்மம்; a superior medicated oil 
described in Têraiyar treatise and prescribed for chronic diarrhoea.

நாளந்தகம்

 
 நாளந்தகம் nāḷandagam, ெப. (n.)

   தாமைர வைளயம்; coils of lotus stalk.

நாளந்

நாளந்  nāḷandi, ெப. (n.)

    சாைல; early morning.

     "நாளந் க் ேகா ன்  (ஆசாரக்.10);.
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நாளம்

நாளம்1 nāḷam, ெப. (n.)

   1. உட் ைள ( டா.);, 

 tubularity.

     "க நீர ்நாளத்தாளினா ெலா த்  ண்டாள்" (இராமநா. உண்டாட.்19);.

   2. தண் ; pipe or tube, hollow stalk as of a lotus.

     "கமல நாளத் ைட' (கம்பரா.  ைலக் 75);.

   3. நரம் ; (யாழ்.அக.);;  wein, nerve.

   4. ெபான்னரிதாரம்; yellow orpiment.

     [ ள → நள் → நாள் → நாளம் = உட் ைள உட் ைளப் ெபா ள், தண்  (ேவ.க.3:18);.);

 நாளம் nāḷam, ெப. (n.)

   அரத்தம், தைசநீர ்(நிணநீர)்; ெகா ப் நீர,்  தலானவற்ைற, உட ன் பல ப க க் ம் 
எ த் செ்சல் ம் ழாய்; vessel.

அரத்தநாளம். நிணநீர ்நாளம்.(உ.வ.);

     [நள் → நாள் + அம் → நாளம்.]

உடம் ள்ள, தந் கள் எனப்ப ம் ன்னஞ் ய ழாய்களில் நிைறந் க் ம் அரத்தத்ைத 
வாங் க்ெகாண் , ெநஞ்சாங் ைலக் க் ெகாண் ேபாய்ச ்ேசரக்் ம் காரரத்தக் ழாய்கள் என் . 
சா.அக ம்.

உடல் ந ன் , நல டன் இயங் தற்  நா கைளப் ேபால, நாளங்க ம், உ ைண ரி ன்றன. 

நாள ல்லா ரப்

 
 நாள ல்லா ரப்  nāḷamillācurappi, ெப. (n.)

   நாளங்கள் லம் அல்லாமல், ேநர யாக நீரம்ங்கைள, அரத்தத் ல் ேசரக்் ம் வைக ல் அைமந்த 
கரப் ; ductless gland.

     [நாள ல்லா +  ரப் ]

நாளயம்

 
 நாளயம் nāḷayam, ெப. (n.)

    ன்னம்மான் பசச்ரி ; thyme leaved spurge.

நாளரம்

 
 நாளரம் nāḷaram, ெப. (n.) 

நாளராவம்

நாளராவம் nāḷarāvam, ெப. (n.)

   1. காரரத்தக் ழ ள்ள அ க் ; Impurtles in the ven.

   2. அரத்தம் த் ெய க்ைக; blood letting bleeding.

நாளவம்

 
 நாளவம் nāḷavam, ெப. (n.)

   ஒட்டநாளம்; eder Wood tree Vine.

நாளவா

 
 நாளவா nāḷavā, ெப. (n.)

நாளவம் பாரக்்க;see nåsavam.
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நாள ரி

 
 நாள ரி  nāḷavirivu, ெப. (n.)

   அகன்  ய அரத்தநாளம்; enlarged and twiseted veins.

     [நாளம் +  ரி .]

நாளைவ

நாளைவ nāḷavai, ெப. (n.)

   நாேளாலக்கம்; the durbar of a king.

     "ெசம்மனாளைவ யண்ணாந்  தல்". ( றநா.54);

     [நாள் + அைவ.]

நாளளத்தல்

 
 நாளளத்தல் nāḷaḷattal, ெப. (n,) 

    மணத் ற்  நாள் த்தல்; to fix a particular day as of a marriage.

     "நாைளக்  என் ெபண் க்  நாளளக் ேறாம் ( னவ,);.

     [ ள் +அளத்தல்.]

நாளள

 
 நாளள  nāḷaḷavu, ெப. (n.)

   இன்னம ந்ைத, இத்தைன நாைளக் த்தான், உடெ்காள்ள; Gsustat(\ln storm suship limitation or restriction as 
to a particular medicine to be taken only for a particular period.

     [நாள் + அள .]

நாள

நாள  nāḷaṟudi, ெப. (n.)

   காலெவல்ைல; expiration of a term.

நாள் + அ ]

 s5merspl#1= nä/-arudi (5.ssl.st.); (adv); shirstsol sólá (silsit.);;

 in course of time, gradually.

     [நாள் அ ]

நாளாகநாளாக

நாளாகநாளாக nāḷākanāḷāka,  .எ. (adv).

   நாடக்ள் ெசல்லசெ்சல்ல; as days go by day by day.

     'Bitsītmoe [5m6mmč g]oli

ம்  வ வார ்என்ற நம் க்ைக ைறந்  வ ற . இக்வ)

ம வ, நா க்  நாள். நாள்.ஆக நாள்.ஆக,

நாளாகமம்

 
 நாளாகமம் nāḷākamam, ெப. (n.)

    த் வ; Insom shshutoff, book of the chronicles.

நாளாசா

 
 நாளாசா  nāḷācāṟudi,  .எ. (adv.)

நாளைட ல் (யாழ்.அக); பாரக்்க; see maadalvil.
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நாளா ல்

 
 நாளா ல் nāḷācuṟurudiyil,  .எ. (adv.)

நாளைட ல் ( ன்); பாரக்்க; see nal-adavil.

     [நாள்+ஆச ல்.]

நாளாடகம்

 
 நாளாடகம் nāḷāṭagam,  .எ. (adv.)

நாேடா ம், (இ.வ.); பாரக்்க: see magorum.

நாளாதல்

நாளாதல் nāḷātal, ெப. (n.)

   1. காலங்க தல்; passing away of time.

   2. காலத் ற்  உரியதன்றாதல் (இ.வ.);; becoming out of date.

     [நாள்+ஆதல்.]

நாளாந்த

 
 நாளாந்த nāḷānda, ெப.எ. (adj)

   அன்றாட ; daily. 

     'நாளந்த வாழ்  நாளந்த ேவைல' (இலங்ைக வழக் );.

     [நாள் →  நாளாந்த.]

நாளாந்தம்

நாளாந்தம் nāḷāndam,  ,.எ. (adv.)

   1. ஒவ்ெவா  நா ம்; daily.

நாளந்தம் வாழ்க்ைகசெ்சல  க்ெகாண்ேட ேபா ற  (இலங்ைக);.

   2. நாளிதழ்; daily newspaper.

நாளாய்ந்ேதார்

 
 நாளாய்ந்ேதார ்nāḷāyndōr, ெப. (n.)

 physicians, as investigating the length of one's days.

     [நாள்+ ஆய்ந்ேதார.்]

நாளாயேபா-தல்

நாளாயேபா-தல் nāḷāyapōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   ஒவ்ெவா நா ம் ெசல் தல்; to go daily.

     "நாளாய ேபாகாேம நஞ்சணி ம் கண்ட க்ேக ஆளாய அன்  ெசய்ேவாம் மடெநஞ்ேச" (ேதவா.1);.

     [நாள்+ஆய+ ேபா-]

நாளார்

நாளார ்nāḷār, ெப. (n.)

    ற் வன்; yaman.

     'நாளார ்வந்த  ந யா னம்' (ேதவா.326:6);.

நாள்+ஆர-்நாளர ்வாழ் னி . நாளிைன உ  ெசய்பவர.் உடல்ேவ . உ ரே்வறாகக் ப த் ங் 
ற் வன்.]
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நாளாவட்டத் ல்

 
 நாளாவட்டத் ல் nāḷāvaṭṭattil,  .எ. (adv.)

நாளைட ல் இக்வ) பாரக்்க; see malapalvi.

ய ேவைல த ல் ன்பம் தந்தா ம் நாளாவட்டத் ல் பழ ம் (இ.வ.);.

அ க்க  மகப்ேபற் னால், தாய் நாளாவட்டத் ல் ந வைட றாள் இக்.வ).

மாற் ைறப் ப ர ்ெசய்யா ன், நாளாவட்டத் ல் நிலம் தன் ஊட்டசச்த்ைத இழந் ம்.(இக்.வ);.

     [நாள் + ஆ நாளாவட்டத் ல்.]

நாளாவட்டத் ல்
ணப்ப -தல்

நாளாவட்டத் ல் ணப்ப -தல் nāḷāvaḍḍaddilkuṇappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ெசல்லசெ்சல்ல, ேநாயகன்  நலம்ெப தல்; to recover from illness gradually.

     [நாளாவட்டத் ல் ணப்ப -]

நாளாவட்டம்

 
 நாளாவட்டம் nāḷāvaṭṭam, ெப. (n.)

   ஒவ்ெவா  Broth oftsmā; after lapse of some days.

     [நாள் + ஆ வட்டம்.]

நாள் ஆ ர்த் யல்

 
 நாள் ஆ ரத்் யல் nāḷāvirttiyal,  .எ. (adv.)

நாளைட ல் இக்வ) பாரக்்க; see malapalvi.

     [நாள்+ஆவரத்் ல்.]

நாள்-ஆவர்த் ல்

 
 நாள்-ஆவரத்் ல் nāḷāvarttiyil,  .எ. (adv.)

நாளைட ல் (இ.வ.); பாரக்்க; see malapalvi.

     [நாள்-ஆவரத்் ல்-ஆ ரத்் ல்.]

நாளிக் ைற

நாளிக் ைற nāḷikkirumuṟai, ெப. (n.)

   1. ஒ  நா க் க் காைல, மாைல ஆ ய இ ைற; twice a day viz morning and evening.

   2. நாளிற்  இரண்  தடைவ; twice a day.

     [நா க்  → நாளிக்  +இ ைற.]

நாளிகம்

நாளிகம் nāḷigam, ெப. (n.)

   1. இலா சை்ச (மைல.); பாரக்்க;see slāmiccai.

 cuscuss grass.

   2. வள்ைளக்ெகா  ( டா);; wild pot-herb, aquatic plant, Ipomaea aquatica.

   3. தாமைர (யாழ்.அக);; lotus.

   4. ேகாடை்ட ம ற் வரில் அைமக்கப்ப ம் எ பைட வைக ( க் ரநீ .328);,

 a kind of machine planted on a fortwall for defence.

     [நாள் → நாளகம் → நாளிகம்.]
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நாளிகேயலசம்

 
 நாளிகேயலசம் nāḷigayēlasam, ெப. (n.)

   ந ம் ன்; Socotrine aloe (சா.அக.);.

நாளிகா

 
 நாளிகா nāḷikā, ெப. (n.)

   கைனக்ேகாைரப் ல்; rough Sedge grass. (சா.அக.);.

நாளிகா

 
 நாளிகா  nāḷikācu, ெப. (n.)

நாளிகா  பாரக்்க;see nås-kāti (சா.அக.);.

நாளிகா

நாளிகா  nāḷikāti, ெப. (n.)

   1.  ளி க்  மரம்; indian Coral tree.

   2. கட்டாமணக் ; common physic nut.

ம வ ள் க் .

     [நாளி → நாளிகா ]

நாளிகாயந் ரம்

 
 நாளிகாயந் ரம் nāḷikāyandiram, ெப. (n.)

   ம ந்ைத வ ப்பதற்காகப் பயன்ப த் ம் வாைல எந் ரம்; distrillary appartus.

நாளிகா த்

 
 நாளிகா த்  nāḷikāvittu, ெப. (n.)

   பாற்ேசாற் ; a viscid liquid.

நாளிேகர தம்

நாளிேகர தம் nāḷiāragirudam, ெப. (n.)

   1. ேதங்காெயண்ெணய்; cocoanut oil.

   2. ேதங்காய்ப்பா டன் ஏைனய கைடச ்சரக் கைளச ்ேசரத்் க் காய்ச்  வ க் ம் 
ம ந்ெதண்ெணய்; a medicated oil prepared from milk of cocoanut kernel and other drugs.

     [நாளிேகரம் + Skt  தம்.]

நாளிேகரபாகம்

 
 நாளிேகரபாகம் nāḷiārapākam, ெப. (n.)

நாரிேகரம் பாரக்்க;see nāsikēram.

     [நா ேகரம் → நாளிேகரம் + பாகம்.]

நாளிேகரளம்

 
 நாளிேகரளம் nāḷiāraḷam, ெப. (n.)

நாளிேகளம் பாரக்்க;see nal-keam.

நாளிைக

நாளிைக nāḷigai, ெப. (n.)

   1. நா ைக பாரக்்க;see nāgal.

   2. நாளம்: 

 a tube.

     [நா  → நாளி → நாளிைக]
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நாளி -தல்

நாளி -தல் nāḷiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   நன்னாள் த்தல்; to fix or appoint an auspicious day, as for a marriage.

     "நாைள வ ைவ மணெமன்  நாளிட் " ( வ்வாய்ச.்6:2);.

     [நாள் + இ -.]

நாளிதம்

 
 நாளிதம் nāḷidam, ெப. (n.)

   ேசம்  ; arum colocasia.

     [நாள்+இதம் → நாளிதம்.]

நாளிதழ்

 
 நாளிதழ் nāḷidaḻ, ெப. (n.)

   ெசய் த்தாள்; news paper.

இன்ைற நாளிதழ்கள் ெப ம்பா ம் ந நிைலயாகச ்ெசய் கைளத் த வ ல்ைல. (இக்.வ.);. 
ேமனிைலப்பள்ளி மாணவரக் க்காக, இன்ைறய ல நாளிதழ்கள்,  னா ைடப் ப கைள 
ெவளி ன்றன.

ம வ, நாட் நடப் .

     [நாள் + இதழ்.]

நாளி

 
 நாளி  nāḷidu, ெப.எ. (adi.) 

நாள  (இ.வ.); பாரக்்க;see nāl-adu.

     [நாள் + இ .]

நாளி யாவைர

 
 நாளி யாவைர nāḷimiyāvarai, ெப. (n.)

ரத்  நிலாவாைர: surat senna.

நாளி க்ைக

நாளி க்ைக nāḷirukkai, ெப. (n.)

நாேளாலக் ம் பாரக்்க;see nås-dlakkam.

     "ெப நாளி க்ைக ேயார ் இ' (ம ைரக்.525);.

     [நாள்+இ க்ைக.]

நாளில்

நாளில் nāḷil,  .எ. (adv.)

நாளைட ல் பாரக்்க;see nāl-adaivil.

     "மனத் ைன நாளிற் றாழ் ழல்.....ஆக் னான் ( வாலவா.82);.

     [நாள்+இல்.]

நாளினி

நாளினி nāḷiṉi, ெப. (n.)

   1.  ளிமா (மைல.);

 hog, plum.

   2.  ளி மாமரம்

 sour mango tree.

     [நாள் → நாளினி]

ளிப்  ற் ய நிைலேய இனிப்பாத ன் உற்றெபயர.்  ளிப் க்கனி ண்டாக் ம் மாமரம் எனி ம், 
ஒக் ம்.
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நாளி நா ம்

நாளி நா ம் nāḷiṉunāḷum,  .எ.(adv.)

   ஒவ்ெவா  நா ம்; every day.

     "நம்பன் ெசல்  நாளி நா  நல க்ேக" ( வக. 363);.

     [நாள்+இனி +நா ம்.]

நாளபீம்

 
 நாளபீம் nāḷīpam, ெப. (n.)

   கடம் ; cadamba tree.

நா க்

நா க்  nāḷukku,  .எ. (adv) 1

   ஒ  நாளில் ( ன்.);; for the day, on a day.

   1. நா க்  ஒ   ேவட்  கட் வ  பகட்டாரவாரமா ம் (இ.வ.);

   2. நல்லநாளில் (யாழ்ப்);; on an auspicious day.

     [நாள் →  நா க் .]

நா நாளி ம்

நா நாளி ம் nāḷunāḷiṉum,  .எ. (adv.)

நாளி  நா ம் பாரக்்க;see nalinu_nalum.

     "நா நாளி  ைநந் " ( வக.1628);.

     [நா  + நாளி ம்.]

நா ம்

நா ம் nāḷum,  .எ. (adv.)

ஒவ்ெவா நா ம்,

 every day.

     "நல்ல  நா ந் தைலப்ப வர"் (நால .139);.

ம வ. நாள்ேதா ம்.

     [நாள் → நா ம்.]

நா ம்நிைன-த்தல்

நா ம்நிைன-த்தல் nāḷumniṉaittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   ஒவ்ெவா நா ம் இைட டா  எண் தல்; to think everyday without break.

     [நா ம்+ நிைன-]

நா ல-த்தல்

நா ல-த்தல் nāḷulattal, ெச. . . w. gmë55),

 toendones days, die.

     "ேத க னாசமா  நா லப்ப" ( வ். சச்ந். 80);.

     [நாள் + உல-]

உல் → உல.

நாெளல்ைல

நாெளல்ைல nāḷellai, ெப. (n.)

   1. அந் ேநரம் (யாழ்.அக..);; sunset, close of the day.

   2. இ க்காலம், (மரண காலம்);; the end of the one's days time of death.

நாெளல்ைலக் காலத் ல்தான் ல க்  நல்ல ெகட்ட  ரி ம். (உ.வ.);

ம வ, க ரவன் மைற . வாழ் னி .

     [நாள் + எல்ைல.]
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நாேள

 
 நாேள  nāḷēṭu, ெப. (n.)

நாளிதழ் பாரக்்க;see nalidal.

மக்களிைடேய நாேள  ப க் ம் பழக்கம் வளரந்் ள்ள  (இ.வ.);.

     [நாள் + ஏ .]

நாேளர்ைவ-த்தல்

நாேளரை்வ-த்தல் nāḷērvaittal,    4.ெச. . . (v.i.)

நாேளர -த்தல் பாரக்்க;seemaler-ad.

     [நாள் + ஏர+்ைவ-]

நாேளர -த்தல்

நாேளர -த்தல் nāḷēraḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

நல்ல நாளில் உழதெ்தாடங் தல் (இ.வ.);:

 to begin ploughing on an auspicious day.

ம வ நல்ேலர ்அ த்தல், ெபான்ேனர்

ட் தல்.

     [நாேளர ்+ அ -.]

நாைள

நாைள1 nāḷai,  .எ. (adv.)

   1. 'இன் ' என்  ப் டப்ப ம் நா க்  அ த்த நாள்; tomorrow.

இன் ம் நாைள ம் ைற (இக்.வ.);. 

   2. 'எ ரக்ாலம்; the near future. 

நாைள என்ப  நம் ழந்ைதகள் ைக ல். (இக்.வ.);. 

நாைளநடப்பைத யார ்அ வார?் (இக்.வ.);

இன்  நீ ெசய் ம் தவற் க்  நாைள ப ல் ெசால்ல ேவண் க் ம்.(இக்.வ.);

     [நாள் → நாைள.]

 நாைள2 nāḷai,  .எ. (adv.)

   1. அ த்த நாளில்; tomorrow.

     "நாைள வ ைவ மணெமன்  நாளிட் " ( வ்.நாய்ச.்6.2);.

   2. எ ரக்ாலத் ல்; in the future.

நாைள நடப்பைத அ வார ்யார?் (இ.வ.);.

இன்  நீ ெசய் ம் தவற் க்  நாைள ைட ெசால்ல ேவண் க் ம் (இக்.வ.);.

ம. நாள.

 நாைள3 nāḷai, ெப.எ. (adj.)

நாைளக்க த்

 
 நாைளக்க த்  nāḷaikkaḻittu,  .எ. (adv.)

நாைளநின்  (இ.வ.);. பாரக்்க;see nalai-ninru.

     [நாைள + க த் .]
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நாைளக்

 
 நாைளக்  nāḷaikku,  .எ. (adv.)

   அ த்த நாளில், ம நாளில்; tomorrow.

க. நாெளெக.

     [நாைள → நாைளக் .]

நாைளநின்றன்

 
 நாைளநின்றன்  nāḷainiṉṟaṉṟu,  .எ. (adv.)

நாைள நின்  (இ.வ.); பாரக்்க;see ոalai-ոiրru.

நாைளநின்

 
 நாைளநின்  nāḷainiṉṟu,  .எ. (adv.)

    ற்ைற  (Qlososu);; on the day after tOTTOrrOW.

     [நாைள + நின் .]

நாைளநீக்

 
 நாைளநீக்  nāḷainīkki,  .எ. (adv.)

நாைள நின்  (இ.வ.);. பாரக்்க;see malai-mmrய.

     [நாைள+ நீக் ]

நாைளமற்ைறநாள்

நாைளமற்ைறநாள் nāḷaimaṟṟaināḷ,  .எ. (adv.)

   நாைள அல்ல  நாைள நின் . (இ.வ.);; tomorrow or the day after.

   2. இனிேமல்; sometime hence.

   3. வ ங்காலத் ல் ற்காலத் ல்; here after.

     [நாைள +மற்ைற +நாள்.]

நாைளம நாள்

 
 நாைளம நாள் nāḷaimaṟunāḷ, ெப. (n.)

     'நாைள' என்  ப் டப்ப ம் நா க்  அ த்  வ ம் நாள்;

 day after tomorrow.

     [நாைள + ம நாள்.]
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நாைளய

நாைளய1 nāḷaiya, ெப. எ.  (adj.)

   1. தற்காலத் க் ரிய; modern, of the present time.

     'இந்நாைளய மனிதர'் ( ன்.);.

   2. நா க் ரிய; pertaining to a day.

     "பத்  நாைளய ேவைல"( ன்);.

   3. ம நாட் ரிய; pertaining to the following day.

     'நாைளய ேவைல' (இக்.வ.);.

     [நாள் → நாைள → நாைளய.]

 நாைளய2 nāḷaiya,  .ெப.எ. (adj.)

   எ ரக்ாலத் ல் வர க் ம்; of tomorrow future.

இன்ைறய மாணவரக்ேள நாைளய ஆட் யாளரக்ள் (இக்.வ.);.

நாைளய ேதைவகைளக் கணக் ல் ெகாண்  அர  ட் ய ட்டங்கள். (இக்.வ.);.

     [நாள் → நாைள → நாைளய.]

நாைள னின்

 
 நாைள னின்  nāḷaiyiṉiṉṟu,  .எ. (adv.)

நாைளநின்  பாரக்்க;see nalai-ninru.

நாெளா ேமனி

 
 நாெளா ேமனி nāḷorumēṉi, ெப. (n.)

   ெதாடரவ்ளரச்் ; continuous growth.

     'நாெளா ேமனி ம் ெபா ெதா  வண்ண மாகக் ழ  வளரந்்  வ ற " (இ.வ.);.

     [நாெளா  + ேமனி]

இ  மர ைணெமா யா ம்.

நாேளட் -தல்

நாேளட் -தல் nāḷēṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. காலங்க த்தல்; to pass one's days.

   2. காலத்தாழ்  ெசய்தல்; to delay, procrastinate.

     [நாள் +ஒட் தல்.]

நாேளாட் தல் என் செ்சால் மர த் ெதாடராக, மக்களிைடேய வழக் ன்  ள்ள .

நாேளா

நாேளா  nāḷōti, ெப. (n.)

   ஐந் றஒ ேவான்;(நன்..138, ம ைல);; one whose duty is to make known the titi, naksatra etc., of every day.

     [நாள்+ ஒ ]

நாேளாலக்கம்

நாேளாலக்கம் nāḷōlakkam, ெப. (n.)

   கட ளர,் அரசர  காைல யத்தாணி ப் ; durbar, assembly of state.

     "நாேளாலக்கம ள அரங்கத்தம்மா பள்ளி ெய ந்த ளேய ( வ். ப்பள்ளி.9);.

     [நாள் + ஒலக்கம்.]
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நாேளாைல

நாேளாைல nāḷōlai, ெப. (n.)

   1.  த்த ஓைல; Olai or notice of the auspicious hour. as of a marriage, sent round as invitation.

     'ெகாற்றவர ் க்ேகற்பக் த்  நாேளாைல ட்டார"் (ெபரிய . த த்தாட9்);.

   2.  ேவய்தற்  நல்லநாள் பாரத்்  ஒைல ெவட் ைக; cutting Ölas on an auspicious day for thatching a house. 

   3. நல்ல த்தத் ல் ட் க்  ஒைலேவய்ைக:

 thatching a house with Ölal in an auspicious hour.

   4. கணியத் ெளா  வைக (யாழ்.அக);; horoscope.

     [நாள் + ஓைல.]

நாற்கணம்

 
 நாற்கணம் nāṟkaṇam, ெப. (n.)

உ ரக்்கணம். வன்கணம், ெமன்கணம், இைடக்கணெமன்ற நால்வைக ெய த் க்கள் (யாழ்.அக);.

 the four kinds of letters, viz., uyir-k-kanam. vaņkaņam, meŋ-kaņam, idai-k-kanam.

     [நாள் +கணம்.]

நாற்க

 
 நாற்க  nāṟkadi, ெப. (n.)

   மக்கள், ேதவர.் நரகர,் லங்  என்ற நால்வைகப் றப்  (யாழ்ப்.அக.);; the four modes of existence through 
which the soul may pass, according to its karmam, viz, makkal, dēvar, naragar, vilangu.

     [நால் +க ]

சமணமதத் ன் இக்  நாற் ப் றப்  பற் ய .

நாற்க

நாற்க  nāṟkavi, ெப. (n.)

   1. ஆ க , ம ரக ,  த் ரக ,  த்தாரக  என்ற நால்வைகக்க  ( ங்.);; the four kinds of poetry viz., 
āšu-kavi, madura-kavi, cittirakavi, vittāra-kavi.

   2. ஆ க  த ய நால்வைகப் லவரக்ள் (வசச்ணந்.ெசய் .1);,

 the four classes of poets.

     [நால் +க ]

நாற்க ராசநம்

 
 நாற்க ராசநம்  nāṟkavirācanambi, ெப. (n.)

   அகப்ெபா ள் ளக்கம் இயற் ய ைசனவா ரியர;் the jaina author of agapporulvilakkam.

ெதால்காப் யம் எ த் , ெசால் என்ற இரண்ட காரத் க் யவற்ைற நன் ல் க் ம், 
த் ம் எ ய ெசம்ைம ேபான்ேற, அகத் ைண யல், கள யல், கற் யல், ெபா ளியல் என்ற 

நான்  இயல்களில் யவற்ைறத் றம்படத் ெதா த் ம், வ த் ம் எ ய லா ரியர.்

நாற்கா

நாற்கா  nāṟkāli, ெப. (n.)

   1. நாற்காற் வன் (நாம ப.234); பாரக்்க;see nār-kār-Šivan.

   2. நான் கா ள்ள டம்.

     "நாற்கா ப் டெமான் " (Slii195);,

 any four legged Seat, as a chair, a stool.

     [நால் + கா , கால் → கா ]

     'இ' உைடைம த்த ஈ .
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நாற்காற் வம்

 
 நாற்காற் வம் nāṟkāṟcīvam, ெப. (n.)

   நா கால்கைள ைடய லங்  (யாழ்.அக);; quadruped.

நாற் ணம்

நாற் ணம் nāṟkuṇam, ெப. (n.)

   1. ஆ  உக் ணங்கள் நான் ; the four masculine qualities.

   2. மக உக் ணங்கள் நான் ; the four feminine qualities.

     "நாற் ணம்  நாற்பைடயா" (நள.32);.

     [நான்  → நால் + ணம்.]

அசச்ம், மடம், நாணம், ப ரப்்  என் , ெபண்களின் பண்பாகக் றப்ப ம் நான் . அ , நிைற, 
ஒரப்் , கைடப்  என நான்  ணங்கைள ஆடவரக்் ரியதாகப் ங்கலம் ற .

நாற்ைக லங்

 
 நாற்ைக லங்  nāṟkaivilaṅgu, ெப. (n.)

   நான்  ைககைள ைடய ரங்  தலான பா ட் கள்; four handed animals like monkey, ape etc.

     [நால்ைக → நாற்ைக + லங் .]

நாற்ேகாணக்ெகா

 
 நாற்ேகாணக்ெகா  nāṟāṇakkoḍi, ெப. (n.)

   ெவள்ைளவட்டசச்ாரைண; white flow. ered trianthema.

     [நாற்ேகாணம் +ெகா .]

நாற்ேகாணம்

 
 நாற்ேகாணம் nāṟāṇam, ெப. (n.)

நான்  ேகாண ள்ள உ வம் (யாழ்.அக);.

 square quadrangular figure, tetragon.

     [நால் + ேகாணம்]

நாற்ச ரம்

நாற்ச ரம் nāṟcaduram, ெப. (n.)

   1. சமநீள ம், சமஅகல ைடய உ வம் (யாழ்.அக.);; square.

   2.  ரண்ைட:

 Square-stalked vine.

     [நால்+ ச ரம்.]

நாற்சந்

நாற்சந் 1 nāṟcandi, ெப. (n.)

   நா ெத க்கள்  டம்; Junction of four roads or streets.

     [நால் +சந் .]

 நாற்சந் 2 nāṟcandi, ெப. (n.)

க் ன் உட் றத் ல் கா , கண், ெதாண்ைட தலான நான்  ைளகள் இைண டம்,

 the pharyngeal opening or cavity which forms the junction of four passages wiznose ears, eyes and throat.

     [நால்சந்  + நாற்சந் ]
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நாற்சா

நாற்சா  nāṟcāti, ெப. (n.)

   1. நான்  வைக இனப்ப ; the four different castes.

   2. ெகாக்ேகாகம் ற் ள்ள நான் வைகப்ெபண்ணினம்; the four classes of women divided according 
to their lust.

   3. நான்  வைக ஆணினம்; the four classes of men divided according to their passion etc.

   4. நான் வைகப் ரிைவக் க் ம் ெபா செ்சால்; any classification into four.

     [நால்சா  → நாற்சா ]

நாற்சா க்க

 
 நாற்சா க்க  nāṟcātikkaru, ெப. (n.)

   நான் வைகப்ெபண்களின் வ ற் ண்டா ம்  ; the foetuses of the four classes of women.

     [நாற்சா  + க ]

நாற்நா ப்ெபண்

நாற்நா ப்ெபண் nāṟnātippeṇ, ெப. (n.)

   ப வப்ெபா ண்ைம ல் ப க்கப்பட்ட நான் வைகப் ெபண்கள்; women divided into four types according to 
her lifes span.

     [நால்சா  →  நாற்சா  + ெபண்.]

சாம்ப வ ம த் வ அகர த  ெபண்கைளப் ப வத் ன் அ ப்பைட ல் நான்  வைகயாகப் 
ரித் ள்ள .

வ மா :

   1.  மரி (வாைல);.

   2. கன்னி (த ணி);.

   3. இளம்ெபண் ( ரி ைட);,

   4. ேபரிளம்ெபண் ( த்ைத);.

நாற்சா ம்

 
 நாற்சா ம்  nāṟcārumvīṭu, ெப. (n.)

    டன்் ற் க்கட்   (யாழ்ப்.);; a square-built house with Verandah inside.

     [நால் + சாரம் +   → சா ம் .]

நாற்

 
 நாற்  nāṟci, ெப. (n.)

   ெதாங் ைக (யாழ்.அக.);; hanging.

     [நால்  → நாற் .]

நா தல்=ெதாங் தல்.

நாற் ல்வண்

 
 நாற் ல்வண்  nāṟcilvaṇṭi, ெப. (n.)

   நான் சக்கரங்கைள ைடய வண் வைக (பாண் .);; four-wheeled carriage.

     [நால் ல் → நாற் ல் + வண் ]
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நாற் ர

நாற் ர  nāṟcīraḍi, ெப. (n.)

   நான்  ரக்ைளக் ெகாண்ட ேநர ; nerad, which consists of four Širs (metrical foot);.

     "ெவண்பா ம், ஆ ரியப்பா ம், க ப்பா ம் : வ னால் வ ம் இளம்.ெதால்ெசய் ள்.

ம வ. அளவ .

     [நால் ர+்நாற் ர + அ .]

   1. நாற் ர  ெகாண்ட ேநரிைச ெவண்பா:"ெவய்ய ைன ரண் ம் ெவந்தகல ெமய் ப் ெபாய் ம் 
ெபா யாகா  என்ெசய்ேகன்-ெசய்ய வார ்ெப ந் ைறயான் ேத ந்  ெசந்  ம வா ந்ேதன் 
மனத் ",

   2. நாற் ர  ெகாண்ட ஆ ரியப்பா:

     "ேவ ேவ ம் ேவ ேவ  இயற்ைக ம்  ஆ ரம் இயல் னதா  ைரையக் ெகாண்  
டநா  அதன் ைசச ்ச ரப்டச ்சாத்தாய்த் தாென ந்  அ ளி ம்"

   3. நாற் ர  ெகாண்ட தர ெகாசச்கக் க ப்பாேவனில்ேவள் மலரக்்கைணக் ம்     ெவண்ணைகசெ்சவ் 
வாய்க்கரிய பாணலார ்கண்ணியரக்் ம் பைதத் ம்

பாழ்ெநஞ்ேச ஊெனலாம் நின் கப் ந்தாண்டான் இன் ேபாய் வா ளான் காணாய் நீ 
மாளாவாழ் ன்றாேய

நாற்பைட

நாற்பைட nāṟpaḍai, ெப. (n.)

   யாைன, ேதர.் பரி, காலாள் என்ற நால்வைகயான ேசைன; the four division of army víz, yāņai, terparikala.

     "நாற்பைடவன்னியர"் (கல்லா.37.15);.

     [நால் +பைட]

நாற்பத் க்ேகா
ணம்

 
 நாற்பத் க்ேகாணம் nāṟpattumukāṇam, ெப. (n.)

   நாற்ப  ேகாணங்கைள உள்ளடக் ய ம் மாந்த ஆற்ற ன் மந்தணங்கைள உள்ளடக் ய மான 
மந் ரச ்சக்கரம்; a mysterious diagram consisting of forty triangles.

     [நால்பத்  → நாற்பத்  + க்ேகாணம்.]

நாற்பதாண்

நாற்பதாண்  nāṟpatāṇṭumūli, ெப. (n.)

   ப ணர்  ஏற்படாம க் ம் ெபா ட்  40 ஆண் கட்  ஒ ைற த்தரக்ளால் உண்ணப்ப ம் 
ைகம ந் ; a kind of rare medicinal drug used by siddhar's once in forty years to suppress' or get over hunger 

(சாஅக.); -

     [நால்ப →  நாற்ப + ஆண்  +  ]

நாற்பாலல்மரம்

 
 நாற்பாலல்மரம் nāṟpālalmaram, ெப. (n.)

   ஆல், அர , அத் , இத்  என் ம் நால்வைக மரம்; the four milk yielding trees banian, peepul, fig and nomboid 
leaved fig (சா.அக.);

     [நால்பால் → நாற்பால் + மரம்.]

நாற்ெபா ள்

 
 நாற்ெபா ள் nāṟporuḷ, ெப. (n.)

   அறம், ெபா ள், இன்பம்,   எ ம் நால்வைகப்ெபா ள் ; the four fold virtues viz., aram, porul, inbam, vidu.

     [நால்ெபா ள் → நாற்ெபா ள்.]
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நாற்ெபான்

நாற்ெபான் nāṟpoṉ, ெப. (n.)

   நான் வைக மாைழகள் (உேலாகம்);; the four kinds of metals.

     [நால்ெபான் → நாற்ெபான்.]

நான் வைக மாைழகளாகச ்சாம்ப வ ம த் வ அகர த  வ .

   1. க ம்ெபான் (இ ம் ); - 

 black gold.

   2. ெசம்ெபான் (ெசம் );-

 red gold.

   3. ெவண்ெபான் (நிகரெ்வள்ளி);-

 white gold.

   4. மஞ்சடெ்பான் (நற்ெபான்- ஆணிப்ெபான்);-

 yellow gold.

நாற்றங்க ங்கா

 
 நாற்றங்க ங்கா  nāṟṟaṅgaruṅgāli, ெப. (n.)

   க ங்கா  மரவைக ள்ெளான் ; a kind of karungali tree.

நாற்றங்கால்

நாற்றங்கால்1 nāṟṟaṅgāl, ெப. (n.)

   ெநல் த யவற் ன் நாற் க்கைள வளரக்் ம் இடம்; nursery for paddy and other seedlings.

     [நா தல்=ேதன் தல்,  ைளத்தல்.

நா =நாற் . நாற்  + அம்+கால்.]

இளம்ப ர ்அல்ல  ப த்  நடக் ய ப ர ் தலானவற்ைற ைதக் ம் இடம்.

 நாற்றங்கால்2 nāṟṟaṅgāl, ெப. (n.)

   ெகாள்ைகயாளர ் ட்டம் உ வாகக் கரணியமாக இ ப்பவர;் a leader who trains people for a principle.

     'மைறமைலய கள் தனித்த ழ் ெகாள்ைகக்  நாற்றங்காலாய்த் கழ்ந்தார ்(உ.வ.);.

     [நாற்றம்+கால்.]

ப ரந்ன்  வளரந்்  ெச த் ப் பயன்தரேவண் மா ன், நாற்றங்கா ன் ேதைவ க ம் 
அ ப்பைடயான . நாற்றங்கா ல் பா ய ெநல் ப ன்  வளரந்் ,  ப் ட்ட காலத் ற் ப் ன்  
நட வய ல் நடேவண் ம். இஃேத ேபால், தனித்த ழ் ெகாள்ைக த்  வளரந்் , ெச த்ேதாங் தற்  
அ ப் பைடயாகத் கழ்ந்தவர,் மைறமைல ய களாவார.் இவரத்ம் ெசம்மாந்த தனித்த ழ்நைட, 
கல் யாளரிைடேய நாற்றங்காலாய்த் கழ்ந்த  எனலாம்.

நாற்றங்ேகள்-தல்

நாற்றங்ேகள்-தல் nāṟṟaṅāḷtal,    11. ெச. ன்றா , (v.t.)

   மணம தல்; to smell.

     "நாற்றங் ேகட்ட ந் ன்ன நயப்பேதார ் ற் " (கம்பரா. தாடைக.63);.

     [நாற்றம் +ேகள்-]

நாற்றங்ெகால்ைல

 
 நாற்றங்ெகால்ைல nāṟṟaṅgollai, ெப. (n.)

நாற்றங்கால் (PTL); பாரக்்க;see nārrangäl.

     [நாற்றம் + ெகால்ைல நாற் ப்பா டம்.]
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நாற்ற தகம்

 
 நாற்ற தகம் nāṟṟacūtagam, ெப. (n.)

    யமணத்ைத ைள க் ம் மாதரத்ம் அரத்தப்ேபாக் ; the discharge of menses characterised by an affensive 
odour.

     [நாற்றம் +  .]

நாற்ற

 
 நாற்ற  nāṟṟaḍi, ெப. (n.)

நாற்றங்கால் (நாஞ்); பாரக்்க;see narrangäl.

நாற்ற ப்பாட்டம்

 
 நாற்ற ப்பாட்டம் nāṟṟaḍippāḍḍam, ெப. (n.)

   ஒ வர ்நிலத் ல் மற்றவர ்நாற் ப்பா தற் க் ெகா க் ங் த்தைக (நாஞ்.);; lease given to raise 
seedlings.

     [நாற்  + அ  + பாட்டம்.]

நாற்ற ப்பாழ்

நாற்ற ப்பாழ் nāṟṟaḍippāḻ, ெப. (n.)

   நாற்  (இளநாற் ); பாழ்ப ைக (S.I.Lvii.279);; withering of Seedlings.

     [நாற்  + அ  + பாழ்.]

நாற்றத்தமானி

நாற்றத்தமானி nāṟṟattamāṉi, ெப. (n.)

   1. ெகா ப் ; fat.

   2. இைறச் :

 fesh.

நாற்றந்தகைர

நாற்றந்தகைர nāṟṟandagarai, ெப. (n.)

   1. ேபயவைர (யாழ்ப்);; negro-coffe.

   2. ெகட்ட மண ள்ள தகைர (சா.அக.);; fetid cassia.

நாற்றநரம்

நாற்றநரம்  nāṟṟanarambu, ெப. (n.)

   1. ெதாப் ழ்க் ெகா ; navel string.

   2. காரரத்தக் ழல்; weins.

   3. ந மணத்ைத ணரத்் ம் நரம் கள்; nerves that perceive the smell.

     [நாற்றம் + நரம் .]
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நாற்றம்

நாற்றம்1 nāṟṟam, ெப. (n.)

   1. நன்மணம்; good smell, scent, odour.

     "நாற்ற நாட்டத் த காற், பறைவ" ( றநா.70);.

     "" ைகெமாக் ள் உள்ள  நாற்றம் ேபால்" ( றள்);.

   2.  க்கால யப்ப ம் லன ; sense of smell, one of aim-pulan.

     " ைவ ெயாளி ேறாைச நாற்றெமன் '  றள்:27).

   3.   நாற்றம் அல்ல  ைடநாற்றம் (இக்.வ.);; offensive smell, stench.

   4. வசம்  (மைல.);; sweet flag.

   5. கள்( ங்.);; toddy.

   6. ெதாடர் ; connection. 

அவரக்ள் நாற்றேம எனக்  ேவண்டாம் (உ.வ);.

   7. ேதாற்றம்: ( டா);; origion, appearance.

க,  , நாட ம, நாற்றம்.

     [ஒ கா. நா  → நாற்  →  நாற்றம்.]

நா தல்:- ேதான் தல், ேதான் த் கழ்ந்  நன்மணம் பரப் தல் ைத ந்  ைள ேதான் தல்: 
ெநல்,  வைர, கம் ,  ைளகட் ங்கால், ( ைள ேதான் ம்ெபா );  க ம் நன்மணம்.  ைளப்  
ைவத்த இடத் னின்  நன்மணம் ெவளிப்ப ன்,  ைள அ ம்பதெ்தாடங் ட்ட  எனலாம், 

ைளஅ ம் த ம், நன்மணம் நா த ம் ஒேர காலத்ேத நிகழ்வதா ம்.

நாற்றம்ேபாக்

நாற்றம்ேபாக்  nāṟṟambōkki, ெப. (n.)

   1. நாற்றமாற்  பாரக்்க;see nārra-mărri.

   2. நாற்றமறசெ்சய் ம் ம ந் ; a drug that over comes or destroys ill smells.

     [நாற்றம் +ேபாக் .]

நாற்றம் -தல்

நாற்றம் -தல் nāṟṟamvīcudal,    5. ெச. . . (v.i.)

    யநாற்ற ம த்தல்; to emit a bad smell, as a carcass.

     [நாற்றம் +  -.]

சச்ம் என்ப  ய நாற்றத்ைதக் த்த உலகவழக் .

நாற்றமாற்

 
 நாற்றமாற்  nāṟṟamāṟṟi, ெப. (n.)

    யமணத்ைதத் த க் ம் ெபா டக்ளான கரித் கள், சாம்பல் மண், அரம்பத் ள் 
த யன; deodorising powders such as charcoal dust, ashes earth, saw dust etc.

     [நாற்றம் + மாற் .]

நாற்றெம -த்தல்

நாற்றெம -த்தல் nāṟṟameḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

நாற்றம் -தல் பாரக்்க;see maram višu.

     [நாற்றம் + எ -.]

நாற்றரத்தெவா க்

 
 நாற்றரத்தெவா க்  nāṟṟarattavoḻukku, ெப. (n.)

    ரங் ,  ண் இைவகளினின் ம் ெகட்ட மணத் டன் ஊன்,  ழ், அரத்தம் தலானைவ 
ெவளிப்ப ைக; a fetid ichorous discharge of serum, pus, blood etc., from a wound or ulcer.

     [நாற்றம் + அரத்தெவா க் .]
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நாற்ற ண

நாற்ற ண  nāṟṟavuṇavu, ெப. (n.)

    ப்பைடயல்; oblation or burnt offerings.

     "நாற்ற ண ன் (ம ைரக்.458);.

     " ைகெமாக் ள் உள்ள  நாற்றம்" ( றள்.);.

     [நா  → நாற்றம் + உண .]

நாற்

நாற்  nāṟṟi, ெப. (n.)

   நான்  மடங் ; four. fold.

     " ளந்தவற் ன்.நாற் ேய" ( வக.567);

     [நான்  → நாற் .]

நாற் ைச

நாற் ைச nāṟṟisai, ெப. (n.)

   நான்  ( க் ); பக்கம்; the four cardinal points.

     "நாற் ைச னிவ ம்" ( வாச4:3);.

     [நால்+ ைச → நாற் ைச.]

நாற்

நாற் 1 nāṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெதாங் தல்; to hang, suspend.

     " த் த் தாம ைறெயா  நாற் ன்' (மணிேம.1:49);.

   2.  க் ப் ேபா தல் ( ன்);

 to hang a person.

     [ஞால் → நால் → நா  → நாற்  → நாற்  த ல் - . ெதாங்  த ல் , நாற் தல்-  க் ல் ேபா தல்.]

 நாற் 2 nāṟṟu, ெப. (n.)

    ங்  நடக் ய ப ர;் seedlings reared for transplantation.

     'ெநல்நாற்  ெந க்கமாக இ ந்தால்,  ரக்ட்  ளசச்ல் தரா  (இ.வ.);. ' ளகாய் நாற்ைற 
ைமயாக மைறக் ம் அள க் க் கைள வளரந்் ந்த . (இக்.வ);.

     [நா  → நாற் .]

ேவ  இடத் ல் ங் , ந வதற்கான இளம்ப ர.்

நாற் க்கட்

 
 நாற் க்கட்  nāṟṟukkaṭṭu, ெப. (n.)

   நாற்  களின் ெதா ; a bundle of narru-mud.

     [நாற்  +கட் .]

நாற் க்கற்ைற

 
 நாற் க்கற்ைற nāṟṟukkaṟṟai, ெப. (n.)

நாற் க்கட்  பாரக்்க;see narru-k-kattu.

     [நாற்  + கற்ைற.]
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நாற் த்ேதங்காய்

 
 நாற் த்ேதங்காய் nāṟṟuttēṅgāy, ெப. (n.)

ேதங்காய் ெநற்   (யாழ்ப்.);;seed coconut.

ம வ.  ைதத்ேதங்காய்,  ள்ைளத் ேதங்காய்

     [ெநற்  → நாற்  + ேதங்காய்.]

ெநற்  → நாற்  = ேபச் த் ரி .

நன்  ற் ய ேதங்காய்.

நாற் நட

 
 நாற் நட  nāṟṟunaḍavu, ெப. (n.)

   நாற்  ந ைக; transplantation of seedlings.

     [நாற்  +நட .]

நாற் ப்ப -த்தல்

நாற் ப்ப -த்தல் nāṟṟuppaṟittal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   நாற்றங்கா ந்  ெநல் நாற் கைளப் ெபயரத்்  எ த்தல்; to transplant as of paddy nursery.

     [நாற்  + ப -.]

நாற் பாக்

 
 நாற் பாக்  nāṟṟupākku, ெப. (n.)

    ைதக் ரிய பாக்  (யாழ்ப்);; superor arecanuts, used as Seeds.

     [நாற்  + பாக் .]

நாற் ப்பாத்

 
 நாற் ப்பாத்  nāṟṟuppātti, ெப. (n.)

நாற்  உண்டாக் ம் ெசய்;seed-bed, nursery.

     [நாற்  + பாத் .]

நாற் ப்பா -தல்

நாற் ப்பா -தல் nāṟṟuppāvudal,    5 ெச.  (v.i.)

   1.  த் ன் தல் அல்ல  ைத ைதத்ல்; to sow seeds.

   2. இளஞ் ெச ப யம் ைவத்தல்:

 to transplant seedlings.

     [நாற்  + பா -.]

நாற் ப்

 
 நாற் ப்  nāṟṟuppiḍi, ெப. (n.)

நாற்  பாரக்்க;see nārru-mudi.

     [நாற்  +  .]

நாற் ப் ங் -
தல்

நாற் ப் ங் -தல் nāṟṟuppiḍuṅgudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

நாற் ப் ப -த்தல் பாரக்்க;see nārru-p-pari.

     [நாற்  + ங் -.]
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நாற் மரம்

 
 நாற் மரம் nāṟṟumaram, ெப. (n.)

   நாற் ட் ப் ற  எ த்  நட் வளரக்் ம் மரம் (யாழ்ப்.);; tree grown from a seedling.

     [நாற்  +மரம்.]

ெதன்ைன, மாமரம் தலானவற்ைற,  தற்கண், நாற்றங்கால் ேபான்ற இடத் ல் மரக்கன் களாக 
வளரப்்பர.் தக்கப வம் வந்த ன் , ேதாப் களில் ெபயரத்்  ந வர.்

நாற் மாைல

 
 நாற் மாைல nāṟṟumuḍimālai, ெப. (n.)

   நாற்றங்கா ந் , நட வய க்  வாய்க்கா ல் இ த் ச ்ெசல் ம்ப  நீண்டக ற் ல் 
ைணக்கப்பட்ட நாற் த் ெதா ; paddy plant bundle tied with long rope fecilitate pull via water canal.

     [நாற்  + மாைல.]

நாற் கைள, ஆற் ப் பாசனம் அல்ல  நீண்டவாய்க்கால் ப ைக ள்ள வயல்கட் . எளிைமயாகக் 
ெகாண்  ெசல் தற் ப் பயன்பட்ட வ  எனலாம்.

நாற்

நாற்  nāṟṟumuḍi, ெப. (n.)

   ஒ ேசரக் கட் ய நாற் ன் ப்  (ஏெர .31);; a small bundle of seedling for transplantation.

     [நாற்  +  .]

நாற் -தல்

நாற் -தல் nāṟṟuviḍudal,    18 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   நாற்  உண்டாக்க ைத ைதத்தல்; to grow seedlings.

ம வ. நாற் ப்பா தல்.

     [நாற்  +  -.]

ைதைய அல்ல  தவசத்ைத ஊறைவத் , நிலத் ல் ைளக்கச ்ெசய்வதற்காகப் பா தல்.

நாற -த்தல்

நாற -த்தல் nāṟaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   தரக் ைறவாக நடந்  ம ப் ன்ைமைய உ வாக் தல்; to talk or behave in an extremely brazen manner.

     [நல் → ந  → நா  + அ -]

ெபா வாக உயர ்பணி ப் ேபார.் தம்கடைமையச ்ெசவ்வேன ெசய்யா . கண்ணியக் ைறவாக 
நடத்தல். சால் ைடைமையக்  ேதாண் ப் ைதத் த் தரக் ைறவாக நடத்தல்.

நாறல்

நாறல் nāṟal, ெப. (n.)

   1. நா ைக; stinking. being offensive in smell.

   2.  ைட நாற்றம்:

 stench, bad smell.

     "நாறற் பாழ்ந்ணி" (அரிச.் . ழ் . 91);.

   3. நாற்ற ைடய ; stinking object.

   4. ேதான்றல்; coming to existence.

   5.  ைளத்தல்; spiringing out.

     [நா  →  நாறல்.]

நாறல்ேதகம்

 
 நாறல்ேதகம் nāṟaltēkam, ெப. (n.)

   நாற்ற டம் ; vile body.
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நாறல்வாயன்

நாறல்வாயன் nāṟalvāyaṉ, ெப. (n.)

   வாய் நாற்ற ைடயவன்; person whose mouth smells foul.

   2. இவறன் (கஞ்சன்);; miser 'நல்லவாயன் ேதடை்ட நாறல்வாயன் ன் வான்" (பழ);.

   3. யாவரா ம் ெவ க்கத் தக்க வாய் ைட நாற்றத் னன்; dirty oath Some person.

     [நாறல் + வாயன்.]

நாறற்பாக்

 
 நாறற்பாக்  nāṟaṟpākku, ெப. (n.)

ைவ ண்டாகத் ேதாைல அ மா  ெசய்த பாக் வைக (யாழ்.அக.);,

 areca-nut soaked in water till its husk begins to putrefy.

     [நாறல் +பாக் .]

பாக் ம் ைக ைல ம் ற்  ேநாய்வ க் ம் தன்ைமயன. அதற்  ெவற் ைல ேசரப்்ப  
ம ந்தா ச ்ெசரிப் க் ம். இைளஞரக்ள் பாக் ம் ைக ைலத் ள்கலந்த ெபாக்கண ம் ேபா வ  

 ேக .

நாறனா

 
 நாறனா nāṟaṉā, ெப. (n.)

ெநட்  ( .அ.);.

 sola pith.

நாறாக்கரந்ைத

 
 நாறாக்கரந்ைத nāṟākkarandai, ெப. (n.)

    வகரந்ைத;Śivā's basil.

நா

நா 1 nāṟi, ெப. (n.)

   கற்றாைழ (மைல.);; aloe.

     [நார ்→ நாரி → நா =நாரிைன

யாக உைடய .]

கற்றாைழகளில், ேசாற் க்கற்றாைழ ம ந் ப் ெபா ளாக ம். நீண்ட கற்றாைழ ல் நார ்
ந் ப்பதால் க  ேபான்றைவ ரிக்க ம் பயன்ப ற .

 நா  nāṟi, ெப. (n.)

   நன்னாரி (சங்.அக);; indian Sarasaparilla.

     [நார ்→ நாரி → நா ]
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நா

நா 1 nāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   மணத்தல்; to emit a sweet smell to give forth pertume.

     "நா ம்ெபா  னாைர ர"் (ேதவா.215:1);.

   2. ெகட்ட நாற்றம் தல்; to sink.

     "அ ய டை்டையக் ளிரெ்பட் ல் ைவத்ததால், காய்க ெயல்லாம் நா ற "

     "நாறாெத த்தட  ெபரி ேட" ( ப் :904);.

   3. ேதான் தல்; to appear arise.

     " நா  ளக்கத்  (ப ற் ப்:52:13);.

   4.  றத்தல்; to come into being to be born.

     "ேதரப்த் னன் மகெவன நா " (கல்லா.94:25.);.

   5.  ைளத்தல்; to sprout shoot forth.

     "நிலத் ட்ட நல் த்  நாறாைம ன்னா" (இன்.நாற்.20);. க. ம. நா .

     [ ல் → நல் → ந  → நா -.]

ேதான் தற்க த்  ேவரினின் . இச ்ெசால் ைளத்த . காலப்ேபாக் ல் ந மணத்ைதக் த்  
நின்ற . இன்  மக்களிைடேய ைடநாற்றத்ைதக் க் ஞ்ெசால்லாக வழக் ன் ள்ள . 
தற்காலத்ேத. தகாத வ ல் ெபா ள் ேசரப்்ேபாரின் ெசயற்பா ம். நா தல் என் ம் மக்கள்வழக் , 

த்த ணரக்.

 நா 2 nāṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

நா கட்

 
 நா கட்  nāṟugaṭṭi, ெப. (n.)

   ெப ங்காயம் (யாழ்.அக.);; asafoetida.

     [நா [ம்] + கட் .]

நா கரந்ைத

நா கரந்ைத nāṟugarandai, ெப. (n.)

ெகாடை்டக்கரந்ைத ( ஞ் ப், 76, உைர);

 Indian globe thistle.

     [நா  +கரந்ைத.]

நா ந

 
 நா ந  nāṟunaṟuvili, ெப. (n.)

   ெகாடை்ட நாகவைக; clove - leaved black plum.

     [நா  + ந .]
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நான்

 
 நான் nāṉ, ப. ெப. (pro.n.)

தன்ைமெயா ைமப் ெபயர:்

 first person, singular one of three idam.

     'ஊனில் ஆ  உ ரக்் ம் ெபா ெதல்லாம் நான் நிலா ப்பன் என் நாதைன". (அப்பர.்ேதவாரம்);.

ெத. நா. க. நான். ம. நான்.

 Aust. nganya

 chin, ngowo.

     [யான் → நான்.]

நான்காம் ட்டம்

 
 நான்காம் ட்டம் nāṉkāmkuṭṭam, ெப. (n.)

   உடம்  வ ம் பசை்ச வண்ணத் டன் ய ண்கைள வாக் ம் ெதா ேநாய்; a kind of leprosy 
marked by green pallor of the skin and lesions all over the body.

     [நாலாம் → நான்காம்+ skt.  ட்டம்.]

நான்காம்ேவதம்

 
 நான்காம்ேவதம் nāṉkāmvētam, ெப. (n.)

நான்காவ  வடெமா  ேவதமான அதரவ்ம்:

 the adarva-védam, as the fourth.

     [நான்  +ஆம்+ ேவதம்.]

க், யஜ ர ்சாம. அதரவ்ணெமன்  வடெமா ல் நான்  மைறகள் அன் த் த ல் இ ந்ததாகக் 
க ம் அறம். ெபா ள். இன்பம்,   என்பனவற் ள்  ஆ ம். இ  த்  ஆய்வாளி ைடேய 
க த் ேவ பா  உண் .

நான்கா ற் ப்பா
ல்

 
 நான்கா ற் ப்பால் nāṉkāmīṟṟuppāl, ெப. (n.)

   நான் ைற கன்  ேபாட்ட ஆ ன்பால்; the milk yielded by the cow in its fourth Calving.

     '[நாலாம் → நான்காம் + ஈத்  → ஈற்  + பால்.]

நான்கா ைறக்கா
ய்சச்ல்

 
 நான்கா ைறக்காய்சச்ல் nāṉkāmuṟaikkāyccal, ெப. (n.)

நானாைள மாறன் பாரக்்க; see пanalаi-тaran.

     [நான்காமைற + காய்சச்ல்.]
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நான்

நான்  nāṉku, ெப. (n.)

ன் க் ேமல் ஒன்  ம் எண்,: 

 the number four.

     "அறம் கழ் ேகண்ைம ெப ைம ந் நான் ம்" (நால ,82);.

ெத. நா  ம. நாங் .

     [நால் → நால்  → நான்  ]

இ  ஞ் ,  ல்ைல. ம தம், ெநய்தல் என நால்வைகப்பட்ட நிலத் ன் ெபயரினின்  
ேதான் யதா ம். ஞாலத் ற் , நானிலம் என் ம் ெபய ண்ைம காண்க. (த.வ.149);.

 நான் 2 nāṉku, ெப. (n.)

   நா ெலா  பங்  வட் க்காகச ்ேசரத்் , அ வைடயான ம் ெகா ப்பதாக ஏற் க்ெகாண் , ெப ந் 
தவசக்கடன் (இ.வ.);; a system of loan by which grain is borrowed in the off season and repaid at the next harvest with an 
addition of 25 percent as interest.

     [நால்  → நான் .]

நான் கண் ன்

 
 நான் கண் ன் nāṉgugaṇmīṉ, ெப. (n.)

   காக்ைக ேபான்ற க ைம நிறத்த ம். ேசல்ெகண்ைட இனத்ைதச ்ேசரந்்த மான,  ன்வைக; a kind of 
blackish sél fish.

     [நான் கண் +  ன்.]

இதன் வா ன் இ பக்கத் ம் கண்ேபான்  இ ள்ளி கைள ைடய, ேசல் ன்.

நான் ைகப் ரா
ணி

 
 நான் ைகப் ராணி nāṉgugaippirāṇi, ெப. (n.)

நாற்ைக லங்  பாரக்்க;see markai-Vilangu.

     [நான் ைக +skt.  ராணி.]

நான்

 
 நான்  nāṉkuli, ெப. (n.)

    ன்ைன மரம்; Indian head acha tree.

நான்ெகல்ைகமால்

நான்ெகல்ைகமால் nāṉkelkaimāl, ெப. (n.)

   1. நிலெவல்ைல; limits or boundaries of a piece of land.

   2. அ காரவரம் ; jurisdiction, as pertaining to boundaries.

     [நான்  → நான்  + எல்ைல → எல்ைக + மால்]
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நான்மணிக்க ைக

நான்மணிக்க ைக nāṉmaṇiggaḍigai, ெப. (n.)

   ப ெனண் ழ்க்கணக் ள் அறம் என் ம் உ ப்ெபா ள் பற் .   ெசய் டக்ளில், 
ளம் நாகனாரால் இயற்றப்பட்ட அற ல்; an ancient didactic work by vilambi-naganār in 100 stanzas one of 

padinen kil-k-kanakku (q.v.);.

     [நால் →  நான். + மணி + க ைக.]

நான்  மாணிக்கக்கற்கள் ப த்  ஆக் ய க த்தணி என் ம் ெபயர.் ஒவ்ெவா  பா ம் நான்  
க த் கள் வ வைதக் க் ம் உத் ையக் ப்ப .

     "கள்ளிவ ற் ல் அ ல் றக் ம். மான்வ ற் ல் ஒள்ளரிதாரம் றக் ம். ெப ங்கட ள் 
பல் ைலய த்தம் றக் ம் - அ வார ்யார ்நல்லாள் றக் ம் ' (நான்மணிக்க ைக);.

ரிக கம் ன் க த் க ம்.  பஞ்ச லம் ஐந்  க த் க ம். ஏலா  ஆ க த் க ம் 
ெகாண்  வ ம். அைவ ன் ம், ம ந்  பற் ய ெபயரக்ளாக அைமய, இஃெதான்ேற அணிகலன் 
பற் யதாக அைமந்த .

நான்மணிமாைல

நான்மணிமாைல nāṉmaṇimālai, ெப. (n.)

 a poem of 40 stanzas in andādī-t-todai (iru-todakki);.

     [நான் [நான்]மணி + மாைல.]

நான்ம ப் யா
ைன

 
 நான்ம ப் யாைன nāṉmaruppiyāṉai, ெப. (n.)

நாற்ெகாம் ைடய ெவள்ைளயாைன (ஐராவதம்.);

 the four-tusked elephant of indiran.

     [நால் → நான்  → நான்  +ம ப் +யாைன.]

நான்ம ப் யா
ைன ர்

 
 நான்ம ப் யாைன ர்  nāṉmaruppiyāṉaiyūrti, ெப. (n.)

ெவள்ைளயாைனைய (ஐராவதத்ைத); ஊர் யாக உைடய இந் ரன் ( டா.);,

 indiran, as riding airavadam.

     [நால் → நால்  → நான்  +ம ப் +யாைன + ஊர் .]

நான்மலத்தார்

நான்மலத்தார ்nāṉmalattār, ெப. (n.)

தன் ைனப்  (ஆணவம்);, ஊழ் ைன, (கன்மம்);,  த்தமாைய ( யமாைய); மைறப்பாற்றல் 
( ேராதா ); என் ம் நான்  மல ைடய ரளயாகலர ்(தத் வப்.21.உைர);

 piralaya kalar having four malas, wiz, tanmuŋaippu (āņavam); ülviņai, karumam (kaņmam); tuya-māyai (šutta-māyai); 
maraippárral (tirotàyi);.

நான்மலர்

 
 நான்மலர ்nāṉmalar, ெப. (n.)

நால்வைகப்  பாரக்்க;see nā-vaga-p-pū.

     [நால்வைக- → நான்மலர.்]
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நான்மைற

நான்மைற nāṉmaṟai, ெப. (n.)

   ஆதைன ேவ க் ம் (பக் வப்ப த் ம்); நான்  மைறகள்; the four vedas.

     "நான்மைற ற் ய அதங்ேகாட ்டாசாற் " (ெதால்.பா );.

     [நால்மைற → நான்மைற.]

அறம், ெபா ள், இன்பம்,   என் ம் கள் என்ப  .கா. . ள்ைள ன் த ழர ்சமயக் ப் .

நான்மைறபற்  லவர.் இைறக் வனார ் வ  வ மா :

ேவதம், ஆகமம் என் ம் ெசாற்கள் அ த்த த்  ைவத் ப் ேபசப்ப வதால், அைவ இரண் ம் ஒ  
நிகரண அல்ல. ேவதம் - ேவள்  வ பாட் க் ரிய வட லத்த ம். ஆகமம் ேகா ல் வ பாட் க் ரிய 
ெதன் லத்த ம் ஆ ம்.

ேவதம் த ல் நான்காக இல்ைல. இ க்  (ரிக்); மட் ேம, ேவதமாக இ ந்த .  ன்னர ்அதனின் ம் 
ரிதெ்த த் , ேவள்  (எக் ம்); ெசய்வதற்  ஏற்ப ரி ப த் ய எகரே்வத ம், இைச ட் ப் 

பா வதற் ச ்ெசய்த சாமேவத ம் அைமக்கப்பட்டன.

இம் ன் னின் ம் ரிதெ்த த் ச ்ேசரத்்தேத அதரவ்ன ேவதம்.

நான்மைற என் ம் பைழய த ழ் வழக்ைகெயாட் , வடெமா  ேவதங்க ம் நால்ேவதம் எனப்பட்டன.

நான்மைற என் ஞ் ெசால். த ல் ெதால்காப் யத் ேலேய இடம்ெபற் ள்ள . வடெமா ல் 
நால்ேவதம் அைமந்ததற்  ந்ைதய அதன் ெதான்ைமையச் ட் , உைரயா ரியர ்நச் னாரக்் னியர.் 
அந் நான்மைற, த ழ்நான்மைற என்  றார.் அவர் ம் ெபயரக்ள் ற்காலத்தன ேபா ம்.

வாய்ப்  ேநரந்்  நச் னாரக்் னியைர வன்ைமயாக ம தெ்த ம் ேபாக் ைடய மாதவச ்
வஞான னிவர.் தாெம ய ெதால்காப் யப் பா ர த் ல், நச் னாரக்் னியரின் க த்ைத 

ம தெ்த த  ல்ைல. இ க்  தலா னெவன ரிதெ்த த ல்ைல. ஆகேவ, இனியர ்க த் , 
னிவரக்் ம் உடன்பாெடன்ேற ெகாள்ளலாம்.

நான் ைற தல்வ
ன்

நான் ைற தல்வன் nāṉmuṟaimudalvaṉ, ெப. (n.)

அந்தணன்:

 ibrahmin andanan.

     'நான்மைற தல்வர ் றம் ரி ப ம் ற் பரப் னர ் டப் ' ( றநா.93);.

     [நான்மைற +  தல்வன்.]

பழந்த ழரக்ளின் பண்பாட் க் கைளச ் ைதப்பதற்காக ஆரியப் ராமணரக்ளால் ரித் க் 
றப்பட்டைவ: நான்மைற, நான்மைறேயான் என்பனவா ம்.

எ தாக் ள யா ய நான் மைறைய ெநட் ச ்ெசய்வதவர ் த ல் ற வல் ன 5 எ த் க க்  
4 ஒ க் மட் ம் கற்றவரக்ளின் கனபாடமாகக் வர.்

அந்தணன் என்ப , அறேவாைரேய க் ம். எல்ேலாரிடத் ம் ெசந்தண்ைம ண்  ஒ பவேர 
அந்தணர ்காலப்ேபாக் ல் ப் ட்ட இனத்தாைரக் த்  வழங்கலா ற் . வள் வர ்அறத் ன் 
வ ப் பட்டவேர அந்தணர ்என்  றட்பாக்களில் த் ள்ள , ஈங்  எண்ணத்தக்க . ( றள்,30,543);.

நான்மைறக் ேகாட்பா , நானிலத்தார ்அைனவ க் ம் ெபா வான .  காய மாந்தரத்ம் 
வாழ் ய க்  வ காட் வ . காலப்ேபாக் ல் ஒ  லத்தாைரக் (பாரப்்பனைர);  த்  வழங் ம் 
ெசால்லா ற் . எனலாம்.

நான்மைறயாளன்

நான்மைறயாளன் nāṉmaṟaiyāḷaṉ, ெப. (n.)

   நான் ேவதத் ம் வல்லவனான அந்தணன் ( ராமணன்);; andanan (brahmin); as versed in the four wédās.

     " யநான்மைறயாளர ்ேசா செ்சய்ய" ( வ்.ெபரிய .2:10:1);.

     [நான்மைற +ஆளன்.]

ஒ ம் தல்வன் அன் க் கணபாடம் வாரில் லர ்ெபா ள ந் ப்பர.்
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நான்மைற ர்த்த
க

 
 நான்மைற ரத்்தக  nāṉmaṟaiyudirddagaru, ெப. (n.)

   ெபண்  ; the genital of female.

நான்மைறேயான்

நான்மைறேயான்1 nāṉmaṟaiyōṉ, ெப. (n.)

    ப் வல் நர;் the greatest scientist capable of finishing muppu.

     [நால்மைற →  நான்மைறேயான்.]

நா தல் =  ரிதல், நீட் த்தல்.

மட்டமான மாைழகைளப் ெபான்னாக்க ைறப்ப த் தங்கமாக் ந் தன்ைம ள்ள ெபான்னாக் 
ைனக் கண்ட ந்தவர,் வானாைள நீட் க்கச ்ெசய் ம். ெபான்னாக்க ைன அ ந்தவர.்

 நான்மைறேயான்2 nāṉmaṟaiyōṉ, ெப. (n.)

   1.  ரமன்:

 Brahman.

   2. நான்மைறயாளன் பாரக்்க;see man-malayalan.

     "நந்தம்பா ல் நான்மைறேயானாய்" ( வாச2:21);.

     [நான்மைற → நான்மைறேயான்.]

த ழ்மைறகள் காலெவள்ளத் ல் அ க்கப்பட்ட ன்  நான்  வடெமா  மைறகள் மக்களிைடேயச ்
தாக வழக் ன்றலா ன. நான்மைறேயா ம் பாரப்்பனர.் மன்னனின் அ யாைம 

அசச்த்ைதப் பயன்ப த் க் ெகாண்  தம  ைழப் ற்காக, அரண்மைன ல் நான்மைற ஒத 
ஆரம் த்தனர.் நான்  கங்ெகாண்ட ரமன் என் ம் ன்றாம் கட ைளப் பைடத்தனர ்என் . 
ஆய்வாளர ்க வர.்

நான்மைறவல்

 
 நான்மைறவல்  nāṉmaṟaivalli, ெப. (n.)

கள்ளி(சா.அக.);: twisted milk hedge.

     [நால்மைற → நான்மைற + வள்ளி.]

அகன்ற டக் டன் ய இைலகைள ைடய கள்ளி.

நான்மாடக் டல்

நான்மாடக் டல் nāṉmāṭakāṭal, ெப. (n.)

    டல்மாநகர;்  Madura city.

     "நான்மாடக் டன் மகளி  ைமந்த ம்" (க த்.92.65);.

ம வ, ெதன்ம ைர

நால்மடம் → நான்மாடம் +  டல்.]

க்ேகா ைல மய்யமாகக் ெகாண்ட நான்  மாட களி ம், வானளா ய வளமைனகள் ளங் த் 
ேதான் ம் ம ைர மாநகர.்

நான்மாடக் ட ன் ெபயரக்்காணியம் த்  நச் னாரக்் னியர ்ந ல்வ :' ஆலவாய், 
நள்ளா ,  டங்ைக ந ர ்இைவக க்  ந த்த ன் இப் ெபயர ்ெபற்ற ".

நான் கக்கள்ளி

 
 நான் கக்கள்ளி nāṉmugaggaḷḷi, ெப. (n.)

   ச ரக்கள்ளி; Squre spurge.

     [நான் கம் +கள்ளி.]
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நான் கத்ேதான்

நான் கத்ேதான் nāṉmugattōṉ, ெப. (n.)

நான் கன்,1.( ங்); பாரக்்க;see man-mugam.

     [நான் கன் → நான் கத்ேதான்.]

நான் கப் ல்

 
 நான் கப் ல் nāṉmugappul, ெப. (n.)

   நாணல் ( ன்);; kaus.

ம வ. ச ரப்படை்டப் ல்.

     [நான் கம் +  ல்.]

நான்  பக்கங்களி ம் படை்டயாகத் க ம் அைமப் டன் ய ல்.

நான் கேவ யன்

 
 நான் கேவ யன் nāṉmugavētiyaṉ, ெப, (n.)

   கல்லாைர; a kind of herbal.

நான் கன்

நான் கன் nāṉmugaṉ, ெப. (n.)

   1. நா க ைடயவனாகக் க தப்ப ம் ரமன்; Brahman, as four-faced.

     'நான் கற் ...... மைறபயந்த பண்பன்' ( வ்.இயற்.1:33);.

   2. அ கன்; Arhat.

     [நால் கன் → நான் கன்.]

நான் கன் ழத்

 
 நான் கன் ழத்  nāṉmugaṉgiḻtti, ெப. (n.)

   நான் கன் மைன யா ய கைல மகள் ( ங்.);; Kalasmagal, as the Consort of Nânmugan.

     [நால் கன் + ழத் .]

நான் கன் மைன  கைலமகள் என் ம்,  மால் மைன  மகள் என் ம் ற்காலப் 
ைனகைதகள் ம்.

நான் கன் வந்
தா

 
 நான் கன் வந்தா  nāṉmugaṉtiruvandāti, ெப. (n.)

    ம ைசயாழ்வார ்இயற் ய ம், நான் கன் என்ற ெசால்லால் ெதாடங் வ மான, 
நாலா ரதெ்தய்வப்ப வல் ப ; a section nălăyira-p-pirabandam by Tiru-mališal-y-ālvar commencing with the word 
nån-mugan.

     [நான் கன்+  + அந்தா .]

அந்தம் + ஆ  = ஈ த .

நான் கன்ேத

நான் கன்ேத  nāṉmugaṉtēvi, ெப. (n.)

   நான் கன் ழத் ; Kalaimagal, as the cons ort of Nan-mugan.

   2. மேனா ைல (யாழ்.அக.);; a mineral poison.

     [நான் கன் +ேத ]

நான் ைலயாயம்

நான் ைலயாயம் nāṉmulaiyāyam, ெப. (n.)

   ஆநிைரதெ்தா  மா ; hard of cows.

     "நான் ைலயாய ந ங்  நின் ரங் ம்" ( லப்.17, உைரப்பாட் மைட5);.

     [நால் + ைல + ஆயம்.]
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நான்ைமநன்ென

நான்ைமநன்ென  nāṉmainaṉṉeṟi, ெப. (n.)

    ஞானசம்பந்தர,்  நா க்காசர.்  நாவ ர,் மாணிக்கவாசகர ் தலான நால்வர ்
ெப மக்களால், நானிலம் உய் ம்ெபா ட்  வாழ்ந்  காட் ய வாழ் யல் ெந ; the fourfold life principles of 
nålvar viz., Tiruñāņa-šampandar. Tirunāvu-kkarašar. Tirunāvalurar (šundarar);, Mānikkavāšagar.

     [நான்ைம → நன்ென .]

   1. மகன்ைமெந -  ஞானசம்பந்தப் ெப மான், இைறவைனத் தந்ைதயாக ம். இைற ையத் 
தாயாக ம். ேமற்ெகாண் ெடா , ஞாலத் வாழ் மாந்தரத்மக்  நல்ெலா க்கம் கற் த்த நன்ென ,

   2. 'தாைதயார ் னி றத்தான் எைனஆண்டவன்"

   3."ெவந்தநீ றா யார ்ஆ யார ்ேசா யார ்ேவத தர ்எந்ைதயா ர ்ெதா ய்யலாம் ைமயல் 
ெகாண்  அஞ்சல் ெநஞ்ேச"

   4."ெவப்ெபா ர ேயார ் ைனவரி ம் அப்பா ன் உன்அ யலால் அரற்றா  என்நா"

   5. 'இன் ம் எந்ைத இைணய  ஏத் வார"்

   6."ெவந் யர ்ேதான் ேயார ்ெவ ம் எந்தாய் உன்ன யலால் ஏத்தா  என்நா"

ேமற் த்த ஞானசம்பந்தர ்தம் ப்ப கப் பாடல் வரிகள்- இைறவன்பால் இவர் ண்ட மகன்ைம 
உற ைன எ த் க்காட் ன்றன எனலாம்.  வக்ெகாண் பாளர,்  ஞானசம்பந்தப் 
ெப மாைனச ்(சரிைய ெந ); அல்ல  நல்ெலா க்க நன்ென ைனத் தம  வாழ்க்ைக ல் 
ேமற்ெகாண்  ஒ , இவ் ைவயம் உய் ம் ெபா ட் , வாழ்ந்  காட் ய க யரே்கான் என்  கல்வர.்

சரிையெந  அல்ல  நல்ெலா க்க நன்ென  என்ப . இைறவனின் கழ்ெமா கைளேய 
எஞ்ஞான் ம் ேப வ ம், பா வ மா ம்.  ஞானசம்பந்தர.் இைறவ ைடய ெபா ள் ெபா ந் ய 

கழ்ெமா கைளத் தா ம் பா ,  றைர ம் பாடசெ்சய்தார.் இவரத்ம் நல்ெலா க்க நன்ென க்  
எ த் க்காட்டாக, வள் வர ்வ த் ள்ள வாய்ெமா  வ மா :

     "இ ள்ேசர ்இ ைன ம் ேசரா இைறவன் ெபா ள்ேசர ் கழ் ரிந்தார ்மாட் " ( றள்:5);

நான்றவாய்

 
 நான்றவாய் nāṉṟavāy, ெப. (n.)

   நால்வாய்; hanging mouth.

     [ஞால் → நால் → நான் → நான்ற + வாய்.]

நா தல் = ெதாங் தல்.

ெதாங் க்ெகாண் க் ம் வாய்.

நான் அள

 
 நான் அள  nāṉṟīaḷavu, ெப. (n.)

   இரண்  பலம் அல்ல  இரண்  வராகன் எைடயள ; six têla weight or two pagöda weight.

நான்

நான்  nāṉṟu, ெப. (n.)

   காலம்; day, time.

     "உலகளந்  நான் ஞ" ( வ்.இயற்.1.17);.

     [ஞான்  → நான் .]

நான் ெகாண் நி
ல்-தல்

நான் ெகாண் நில்-தல் nāṉṟugoṇṭuniltal,    14 ெச. . . (v.i.)

நான்  ெகாள்-பாரக்்க;see mansu-kos.

     [ஞால் → ஞான் → ஞான்  → நான்  + ெகாள் → ெகாண்  → நில்-.]

நான் ெகாள் -
தல்

நான் ெகாள் -தல் nāṉṟugoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   க ற்ைறக் க த் ட் க் ெகாண் . தானாக உ ைர மாய்த் க் ெகாள் தல்; to hang oneself.

     "நான் யான் சாவலன்ேற ( வக.2513);.

     [ஞால் → நால் → நான் +ெகாள் -. க த் ற்க க் ட் த் ெதாங் ச ்சாதல் [ேவ.க.3.16].]
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நானசெ்சப்

நானசெ்சப்  nāṉacceppu, ெப. (n.)

    ச ெசப் ; box or receptacle for civet.

     'நானசெ்சப்ேபா டல்ல ங் ெகாள்க ெவன்றான்" ( வக.558);.

     [நானம் + ெசப் .]

நானம்

நானம்1 nāṉam, ெப. (n.)

   1. ந மணப்பண்டம்; fragrant substance.

     "நானங் கலந்  நன்மைலேமல் வால வா" (ஐந்.ஐம்.13);.

   2. மான் (கத் ரி);மணத் :

 mush.

     "நானங் கம ங்க ப் னாய்" (நால .294);.

   3.  ப் ைன; civet.

     "ேதமாரந்்த நானந் ேதாய்த் " ( வக.1652);.

   4. மான்மணத்  (கத் ரிமான்);, (SLT);; mush deer. 

   5.  வன ( ங்);; unguents for the body perfumed oil for bathing scented hair, oil.

   6. ந மணப்ெபா ; frägrant powder.

     'நலத்த  நானநின் க்  நல்லவர"் ( வக.92);.

   7. கவரி மான் ( ங்);; yāk. Bos grunniens.

     [நானம் + ெசப் .]

நானமா

 
 நானமா nāṉamā, ெப. (n.)

   கத் ரிமான்; musk-deer.

நானமா

 
 நானமா  nāṉamāli, ெப. (n.)

   க ரிைவப்  நஞ் ; a kind of prepared arsenic.

நானல் ர்ைக

 
 நானல் ரை்க nāṉalārkai, ெப. (n.)

   அைம யாய் இ க்ைக; preserving silence.

     [நா+நல் ரை்க.]

நானெவண்ெணய்

நானெவண்ெணய் nāṉaveṇīey, ெப. (n.)

   ந மணெநய்மம்; perfumed oil.

     'நான ெவண்ெணய் க ப் ைரத்  ந நீரா ' ( வக.2692);.

     [ந மணம் + எண்ெணய்.]

நீரா ங்கால், ேதய்த் க் ளிக் ம் ந மண எண்ெணய்.
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நானா

நானா nāṉā, ெப.எ. (adj.)

   ஒன் க்  ேமற்பட்ட பல; sundry, diverse, various, many.

     ' ராரத்வ நானாவா ம்" (ைகவல்.தத்.97);.

     [நாள் → நாலா → நானா.]

ஒ.ேநா. தைல → தலா.

நானாங்கள்ளி

 
 நானாங்கள்ளி nāṉāṅgaḷḷi, ெப. (n.)

   இைலக்கள்ளி (மைல.);; ilaik kalli, spiral five tubercled Spurge.

     [நால் → நானாம் +  கள்ளி]

நானாேத

நானாேத  nāṉātēci, ெப. (n.)

   வணிகர ் ரி  (LM/P.cg 682);; a class of merchants.

     [நாலா → நானா + ேத .]

நாட் ன் நாலாபக்கத் ந்  வ ம் வணிகர.்

நானாம ந்

 
 நானாம ந்  nāṉāmarundu, ெப. (n.)

   பலவைகக்  கைடசச்ரக் களால் உ வாக்கப்பட்ட ம ந் ; a mixture or compound of different medicinal drugs.

நானாரத்்தபதம்

நானாரத்்தபதம் nāṉārddabadam, ெப. (n.)

   பலெபா ெளா  ெசால்; a word of many senses.

     "உரிசெ்சால்...நானாரத்்த பதமா ம் அமானாரத்்த பதமா ம்" ( . . 18.உைர);.

     [நால் → நாலா → நானா + skt அரத்்தம் + பதம்.]

நானா காரி

நானா காரி nāṉāvikāri, ெப. (n.)

   பல ேகாணங்களில் நிைலமா ந் தன்ைம ள்ள ெபா ள்; that which is subject to many transformations.

     "நானா காரியாய், நான ந்த  யாைமயாய்" (தா .ஆனந்த7);.

     [நால் → நாலா → நானா + skt  காரி.]

நானா தசெ்ச

 
 நானா தசெ்ச  nāṉāvidacceḍi, ெப. (n.)

   ேவப் ைல நங்ைக; pepper nangay.

     [நாலா தம் → நானா தம் + ெச .]

நானா தமாய்ப்
ேபா-தல்

நானா தமாய்ப்ேபா-தல் nāṉāvidamāyppōdal,    8 ெச. . . (v.i.)

   பலவைகயாய்ச ் த ண்  ேபாதல் (இக்.வ.);; to be scattered in many ways, as riches.

     [நாலா → நானா + தமாய் + ேபா-.]

நான் ைச ம் ரிந் ேபாதல்.

நானாைளமாறன்

 
 நானாைளமாறன் nāṉāḷaimāṟaṉ, ெப. (n.)

   நா நாைளக்  ஒ ைறவ ம் காய்சச்ல் (சா ரத்் கம் (யாழ்.அக);; auartan fever.

ம வ ைறக்காய்சச்ல்.
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நானாற் ைச

நானாற் ைச nāṉāṟṟisai, ெப. (n.)

   பல ைச; different directions.

     "நானாற் ைச ம் ணம் றங்க" (களவ .6);.

     [நால் + நால் +  ைச.]

ழக் , ேமற் , வடக் , ெதற்  என் ம் நான்  ைசகள், வட ழக் , வடேமற் , ெதன் ழக் , 
ெதன்ேமற்  என்பைத ம் க் ம்.

நானிலப் ரிப்

 
 நானிலப் ரிப்  nāṉilappirippu, ெப. (n.)

நானில ைற பாரக்்க: see mania-mural.

     [நால்நிலம் → நானிலம் +  ரிப் ]

நானிலம்

நானிலம் nāṉilam, ெப. (n.)

    ஞ் ,  ல்ைல, ெநய்தல், ம தம் என் ம் நால்வைகப்பட்ட ரி ைடய நிலம்; earth as consisting of the 
four kinds of tracts, viz kuriñji, mullal, neydal marudam.

     [ஒ கா. நான்  நிலம் → நாநிலம் → நானிலம்.]

நால்வைக நிலதெ்தா  (ெசா.அ.பக்.45);.

     " ல்ைல ம் ஞ் ம் ைறைம ல் ரிந்  நல் யல்  இழந்  ந ங் யரஉ் த்  பாைல 
என்பேதார ்ப வங்ெகாள் ம்" ( லம் ); த ல் உலகத்ைதக் க் ம் ெபயரக் ள் ஒன்  நானிலம். 
இ  காரணப்ெபயர.் பழந்த ழ் மக்கள். தாம் வாழ்ந்த உலைகத ழகத்ைத-அதன் இயற்ைக 
இயல் கைள ேநாக் , நான்காகப் ப த்தனர.் த ழர ்தாம் கண்ட உல ைன, அ ற்கா ம் மைல. 
கா , வயல், கடல் ஆ யவற் ன் அ ப்பைட லான இயற்ைகத ்தன்ைமைய உளங்ெகாண் ..... 
நன்றாகப் ப த் க் கண் - அதற்  நானிலம் என்  ெபயரிட்  வழங் ய பாங் , த ழரத்ம் 
நில ல ைன உலகத்தாரக்் ப் பைறசாற் ந்தன்ைம ல் அைமந் ள்ள ெதனலாம்.

நானில ைற

 
 நானில ைற nāṉilamuṟai, ெப. (n.)

நானிலெவா ங்  பாரக்்க: see nāalla-volսոցս.

     [நால்நிலம் → நானிலம் +  ைற.]

நானிலைவப்

நானிலைவப்  nāṉilavaippu, ெப. (n.)

நானிலெவா ங்  பாரக்்க: see nanilia-volungu.

     [நானி ம் + ைவப் .]

   1.  ஞ்  = மைல ம்மைலசாரந்்த இட ம்.

   2.  ல்ைல = கா ம்கா  சாரந்்த இட ம்.

   3. ம தம் = வய ம்வயல் சாரந்்த இட ம்.

   4. ெநய்தல்- கட ம், கடல்சாரந்்த இட ம்.

நானிலெவா ங்

 
 நானிலெவா ங்  nāṉilavoḻuṅgu, ெப. (n.)

நானிலைவப்  பாரக்்க;see man-niaValppս.

     [நானிலம் + ஒ ங் .]
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நான ல்

நான ல் nāṉaṉūl, ெப. (n.)

   மார் ற் ெறாங் ம் நான்  ரிகைள ைடய ல்; sacred thread, as hanging on the shoulder.

     "நா ன் மாரக்்க னணிக்  ெசாற் ' (கல்லா.46,7);.

     [நால்1 →  நான் + ல்.]

மார் ல் ெதாங் ம் ல்.

மணமா ம் ன். கல்  க் ம் பணி ( ரமசச்ாரி); நிைல ல் 4  ரி ம்,  மணம் 48 
அகைவ ல் ந்த ன், 8  ரி லணி ம் பாங் , பாரப்்பனியப் பண்பா ம்.

நா

நா  nāṉūṟu, ெப. (n.)

   நான்   ெகாண்ட எண்; four hundred.

க. நா .

     [நால் +நான்+ .]

கைடக்கழகப் பாடல்கைளப் றம் பற் த் ெதா த்தேபா , 400 பாக்கள் இ ந்தால், அகநா , 
(நற் ைண); நட் ைண.  ந்ெதாைக என அகப்பாக்கைள ம். அ வரம்  பற்  ன்  
நா களாகப் ரித்தனர.் பழெமா  நா ா  என் ம். ஒ ைறக்ேகாைவ நா ா  என் ம். 
இைடக்கால,  ற்காலங்களில் த ல் நா  எ ம் ெசால்லாட் , இலக் யங்கைளப் ரிக் ம் 
பான்ைம ல் எ ற இடம்ெபற் ள்ள .

க்காங் ைல

 
  க்காங் ைல nukkāṅgulai, ெப. (n.)

   காய் ந்த பனங் ைலத்தண்  (யாழ்ப்.);; fruit stalk of the palmyra tree when stripped of fruits.

     [ ங்  +  ைல -  ங் ைல →  க்காங் ைல]

க்

க் 1 nukkudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெபா யாக் தல்; to break in pieces, grind to powder, crush.

   2.  ைடத்தல்; to thrash, beat soundly.

அவைன க் ட்டான்.

   ெத., க.  க் ;ம. ெநாக் க.

     [ெநா க்  →  க்  →  க் -தல்]

  க் 2 nukkudal,    5ெச. . .(v.i.)

    யாய்ப் ெபய்தல்; to pour heavily.

மைழ க் ற .

   ம. ெநாக் க;க., ெத.  க்

     [ெநா க்  →  க்  →  க் -தல்]

  க் 3 nukku, ெப. (n.)

   ெபா த் ண்  ( ன்.);; bit, piece.

     [ெநா க்  →  க் .]

  க் 4 nukku, ெப. (n.)

க்

 
  க்  nuggugi, ெப. (n)

   ெதல் க்ெகா ; creeping mimosa, Mimosaentada. (சா.அக.);
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க் டம்

க் டம் nukkuḍam, ெப. (n.)

க் 4 (சங்.அக.); பாரக்்க;see nukku 4.

     [ க்  →  க் டம்.]

கக்கால்

கக்கால் nugaggāl, ெப. (n.)

   1.  கம்1 (ெநல்ைல); பாரக்்க;see nugam1.

   2. ஏரக்்கால் ( ன்.);; shaft of a plough.

     [ கம் + கால்]

கக்காற் ச்

 
  கக்காற் ச்  nugaggāṟgucci, ெப. (n.)

    கத்  ைளக் ச்  (ெநல்ைல);; small wooden peg or bolt inserted in the holes at either end of a yoke.

     [ கக்கால் +  ச் ]

     [P]

கக்காற்சா

 
  கக்காற்சா  nugaggāṟcāvi, ெப. (n.)

கக்காற் ச்  பாரக்்க;see mபga-k-karkuCCi.

     [ கக்கால் + சா ]

கக்ேகால்

 
  கக்ேகால் nugagāl, ெப. (n.)

கத்த  பாரக்்க;see nuga-t-tadi.

     [ கம் + ேகால்]

கக்ேகால் என்ப  இன்  பாண்  நாட் ல் கக் ேகால் என்  ரிந்  வழங் ன்ற . ேமாக்கால் 
என்ப  அதன் ெகாசை்ச வ வம்.

உ ர ் தற்ெசாற்கள் நகரெமய்ம் தலாவ  இயல்ேப. எ- : இைம-நிைம, உந் - ந் , ஊன்- ன்-நீன், 
ஊக் - க் . (வ.ெமா.வ.);

கத்த

 
  கத்த  nugattaḍi, ெப. (n.)

   ஏர,் வண்  ேபான்றவற் ைன இ த் ச ்ெசல்வதற்காக மாட் ன் க த் ல் ைணக்கப் பயன் 
ப த்தப்ப ம் நீளமான உ ட் க்கடை்ட; yoke  கத்த  அ த் யதால் காைளகளின் க த் க் 
காய்ப்ேப  ேபாச் . தனியர சாட் ன் (ஏகா பத் யம்);  கத்த ைய உத  ெய வ  அவ்வள  
எளிதல்ல.

ம வ,  கக்ேகால்,  கத்த .

ம.  கத்த

     [ கம் + த ]

ந ல் ப த்த ம், ஒரத் ல் த் ம், நீண்ட உ ைள வ வ ம் உைடய மரம்.

     [P]

கத்த க்க

 
  கத்த க்க  nugattaḍiggayiṟu, ெப. (n.)

    கத்த ைய வண்  ஏரக்்கா டன் இைணக் ம் க ; a rope tide between yoke and yérkkâl.

     [ கத்த  + க ]
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கத்த சச்ங்

 
  கத்த சச்ங்  nugattaḍiccaṅgili, ெப. (n.)

    கத்த ைய ம் வண்  ஏரக்்காைல ம் இைணக் ம் இ ப் த் ெதாடரி; iron chain tide yoke and yérkkal.

     [ கத்த  + skt:சங் ]

கத்த ச் ர்

 
  கத்த ச் ர ்nugattaḍiccīr, ெப. (n.)

    மணசச்டங்  வைக (இ.வ.);; a marriage rite (ெச.அக.);

கத்த த் ைள

 
  கத்த த் ைள nugattaḍittuḷai, ெப. (n.)

கத் ைள பாரக்்க;see mபga-t-tual.

     [ கத்த  +  ைள]

கத்த ப் ள்ைள
யார்

 
  கத்த ப் ள்ைளயார ்nugattaḍippiḷḷaiyār, ெப. (n.)

    கத்த ன் ந ல் அைமந் ள்ள ெகாண்ைட ேபான்ற கடை்ட; a wooden piece, centre of the yoke.

     [ கத்த  +  ள்ைளயார]்

கத்த ன் ந ல் கடை்டயால் அைமக்கப்ப ம் உ வம். இ  கட ள் உ வ மாகேவா, மனித 
உ வமாகேவா,  லங் வமாகேவா அைமக்கப்ப ம்.

கத்தாணி

கத்தாணி nugattāṇi, ெப. (n.)

கத்த ைய ஏரக்்கா ல் இைணக் ம் ஆணி (ஏெர .8);

 stud of the yoke.

     [ கம் + அத்  + ஆணி. அத்  – சாரிைய]

     [P]

கத் ைள

கத் ைள nugattuḷai, ெப. (n.)

    கத்த ன் இ ைனகளி ம் உள்ள ைள; hole at each end of a yoke.

     "வான்க ...  கத் ைள வந் பட ்டாங் " (ெப ங். உஞ்ைசக். 32:18);

ம வ,  கத்த த் ைள

ம. கத் ள

     [ கம் +  ைள]

கப்

 
  கப்  nugappiḍi, ெப. (n.)

   இைண (ேசா ); (யாழ்ப்.);; match, as a pair of oxen, a couple of persons.

     [ கம் +  ]
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கம்

கம் nugam, ெப. (n.)

   1. காைள ன் க த் ல் ட்டப்ப ம் மரம்; yoke.

     "எ ேத ைளய க ன ராேவ" ( றநா.102);.

     "பளிக்  கம் ைணத் " (கம்பரா. பாலகா. கார் க.16);.

   2. கத்தாணி (அ . நி.);பாரக்்க;see nugattani.

   3.  ைம (பாரம்);; burden.  weight.

     "எ வர ் ண்ட ைகச ்ெசந் கம்" ( பாண்.113);.

     "ைவயம்.... காக் ம் ப கம் ண்பல்" ( வக.203);.

     "ெபா ல்கண் ளக் ந் ெதா கம் ண் " (ெப ங், உஞ்ைசக்.1:54);.

   4.வ ைம; power, strength.

     "ெதால்வர ்ேதஎம் கம்படக் கடந்  லாட் " (மைலப .87);.

   5. ப ைனந்தாவ  ண் னா ய ளக்  ( வா );  ண் ன் (நாம ப.108);; the 15th naksatra.

   6. ெகா  கம் (மகநாள்); (அ .நி);; the 10th nakasatra.

   7.கத க்  காப்பாகஇடப்ப ம் கைணயமரம்; protecting bar of a door.

     "ெகா  கந் த இய த ன்" (ெப ம்பாண். 127);

   ம.  கம்: க. ெநாக(g);;   வ.  க (g);;    ட. ெநாக;    .  க, ெநாக;ெத. ெநாக.

     [உ → உக → உகம் = இைண,  கம். உகம்- கம் = ஏரி ம் வண் ம் காைளகைளப் ட் ம் மரம்.]

கம் ரட்

கம் ரட்  nugamburaṭṭi, ெப. (n)

   1. கட் க் கடங்காத எ ; a refractory ox which will not submit to the yoke.

   2. ேவைலையக் ழப் பவன்; one who shirks work.

     [ கம் +  ரட் ]

கம்ைவ-த்தல்

கம்ைவ-த்தல் nugamvaittal,    4.ெச. .  . (v.i.)

   நல்ல நாளில் தன் ைறயாக எ த் ன் க த் ல் கம் ட் தல் ( ன்.);; to set the yoke on a bull's neck 
for the first time on an auspicious day.

     [ கம் + ைவ-த்தல்]
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கர்

கர1் nugarttal,    2 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1.  ன்னச ்ெசய்தல்; causing one to eat.

   2.  ன் தல்; eating. (சா. அக.);

     [ ல் ( ைள); →  ள் →   →   →  கர ்→  கர-்த்தல்]

  கர2் nugartal,    2 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1.  ன்பப்ப தல்; suffering.

   2.  ங் தல்:

 swallowing. (சா.அக.);.

     [ ல் →  ள் →   →   →  கர ்→  கர-்தல்.  ல்-தல் =  ைளத்தல்]

  கர3் nugartal,    2 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1.  ய்த்தல்; to enjoy to experience, as the fruits of actions.

     "அஞ்சேலாம்  நின் னணிநல.  கரெ்கன" ( ஞ் ப்.181);.

ஐம் லன்களால் க ம் இன்பம்.

     "இனிைம கரந்்த மடந்ைத ம்" (ேகா ற் :பதஞ்ச ,42);.

     " த்தக ந ந்தார ் ப்ெபா  ெபா ந்  கரத்ற் கைமந்த கர் ர ்ெபாம்மற்" (ெப ங். இலாவாண. 
17:110,111);.

கரச்்

கரச்்  nugarcci, ெப. (n.)

   1.  ைனப்பயன் ய்ப்  (அ பவம்);; to enjoyment, experience of pleasure or pain, as from former deeds.

     "அ ந்தவ மாற் யார ் கரச்்  ேபால்" (க த்,30);

     "ெதாய்யா லகத்  கரச்் ம் ம்" ( றநா.214);.

     " ன்னைக கத்த ணன் தல் வாெவன கரச்்  கந்த வள ைல ேநாவ" 
(ெப ங்.மகத.3:122.123);.

   2. உண் ைக; eating, feeding.

     "க ய தம் கரச்் ேமா" ( வ்.  வாய். 8.10.5);

   3.  ய்ப் ணரச்் ,

 sensation.

     "உ  கரச்்  ப்ேப பாவைன" (மணிேம. 30:189);.

     [ கர ்→  கரச்் ]

கரச்் லகம்

கரச்் லகம் nugarcciyilulagam, ெப.(n.)

    ; heaven.

     "ேநாற்றவன் வைலைய நீங்  கரச்்  லக ேநாக்  யாற் றப் ேபாத ேறற்றா மளியேமாஒ 
ெபரிய ேமகாண்" ( வக.376);.

     [ கரச்்  + இல் + உலகம்]

கரச்் ன்ைமய
ணி

கரச்் ன்ைமயணி nugarcciyiṉmaiyaṇi, ெப. (n.)

   ஒ  ெபா ள் கரச்் க்  (அ பவம்); வராைமேய அதனின்ைமக்  ல (ஆதாரம்); மாகக் ம் 
அணி ( வல.113);; a figure of speech.

     [ கரச்்  + இன்ைம + அணி]
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கரெ்பா ள்

கரெ்பா ள் nugarporuḷ, ெப. (n.)

   அன்றாடத் ேதைவக க்காக மக்கள் வாங் ப் பயன் ப த் ம் ெபா ள்; consumer goods.

     [ கர+் ெபா ள்]

கர்

 nugarvப

ெப. (n.);

கரச்்  பாரக்்க;see mugarCC.

     "ேநா ம் ேவடை்க ம் கர்  ெமன்றாங் " (ெதால். ெபா ள். 247 );.

அ வலங்களின் ன்சார கரை்வக் ைறக்க நடவ க்ைக ேதைவ.

 F. consumption. E. consommation, G. Verbrauch(m);, lt, consumo.

     [ கர ்→  கர் ]

கர்  (consumption); மனித க் ப் ப , தாகம் ேபான்ற பல ேதைவகள் ஏற்ப ன்றன. 
அத்ேதைவகைள ஈ ெசய்ய உண ப்ெபா ள், தண்ணீர ் , உைட ஆ ய ெபா ள்கைளப் 
பயன்ப த் ன்றான். அவ்வா  பயன் ப த் வ  ' கா  எனப்ப ம். அதாவ  மனிதனின் 

ப்பத்ைத நிைற  ெசய் ம் ெபா ள்க ம் பணிக ம் அவற் ன் ெசயற்பாட் ல் கர்  எனப்ப ம்.

   உணைவ உண் தல், நீைரக் த்தல் ேபான்ற ெசயல்களின்  உைடைய உ த்தல், நாற்கா ல் 
உடக்ா தல், ம த் வரின் ெதாண்ைடப் பயன்ப த்தல் ேபான்ற ெசயல்க ம் கர் ன்பாற் 
பட்டைவேய. எனேவ,  கர்  என்ப  ெபா ைள அ த்தல் அன் .  டப்ெபா ைள மனிதனால் 
ஆக்க ம் யா  அ க்க ம் யா . மனிதன் டப் ெபா ள்களின் உ வம், நிறம் ேபான்றைவ 
கைள மாற்  அதன் பயன்ப ம் ஆற்றைலப் ெப க் ன்றான். அவ்வா  ெசய் ம் ெசயைல ஆக்கம் 
(உற்பத் ); என் ேறாம். ஒ  ெபா ைள க ம்ேபா  மனிதன் அைத அ க்க ல்ைல;ஆக்கத் னால் 

கர்ேவார்

 
  கரே்வார ்nugarvōr, ெப.(n.)

   தன் பயன்பாட் க்காகப் ெபா ைள வாங் பவர;் consumer. வாங் பவர ்வ மானத்ைத மட் ேம 
க்ேகாளாகக் ெகாள்ளாமல் கரே்வாரின் நலைன ம் க த் ல் ெகாள்ள ேவண் ம்.

 F. consommateur: G, verbraucher (inf);m., lt. consumatore, trice.

     [ கர்  →  கரே்வார]்

கர்ேவார்கடன்

 
  கரே்வாரக்டன் nugarvōrgaḍaṉ, ெப. (n.)

   ைவப்பகம் ேபான்ற அைமப் கள் கர ்ேவாரக்்  வழங் ம் கடன்; consumer credit.

     [ கரே்வார ்+ கடன்]

கர்ேவார் 
ட் ற

 
  கரே்வார ் ட் ற  nugarvōrāṭṭuṟavu, ெப.(n.)

    கரே்வார ் க் ச ்ெசாந்த மான ம், அதனாேலேய நடத்தப்ப வ மான ஒ  வாணிகத் ெதா ல் 
அைமப் ; consumer co-operative.

     [ கரே்வார ்+  ட் ற ]

இவ்வைமப் ச ் ல்லைற, ெமாத்த ற்பைன டன் ேதாற் த்தல்,  கரச்் ப் பண்டங்கைளப் 
பதப்ப த் தல் ேபான்ற வற்ைற ம் ெசய் ற .
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கர்ேவார்பா கா
ப்

 
  கரே்வாரப்ா காப்  nugarvōrpātugāppu, ெப.(n.)

    கரே்வார.் பண்டம் பற் ய ைற, இழப் , மனநிைற ன்ைம ேபான்றவற்ைறக் கைளந்  
வாழ்க்ைகத் தரத்ைத உயரத்்த கரே்வார ்ஒ ங் ைணந்  ேமற் ெகாள் ம் அைமப் ; consumer 
protection.

     [ கரே்வார ்+ பா காப் ]

    கரே்வார ்பா காப்  என்ப , அவர  உடல் நலைனக் ெக க் ம் பண்டம், பணிகளி ந்  
காத்தல்;ஏமாற்  வாணிக ைற,  ழ்நிைலச ் ரே்க  ேபான்ற ெசயல்களி ந்  காத்தல்.

கர்ேவா ள ய
ல்

கரே்வா ள யல் nugarvōruḷaviyal, ெப. (n.)

    கரே்வாரின் நடத்ைதையப் பற்  ளக் ம் உள யல் ைற; consumer psychology.

     [ கரே்வார ்+ உள யல்]

கரே்வார ்நடத்ைத ல் இ  இன் யைமயாக் கள் உள்ளன. அைவ:

   1. இயற்ைகத் ேதைவகைள நிைறேவற் தல்,

   2. மற்றத் ேதைவகைள நிைற  ெசய்  ெகாள் தல் என்பன. இரண் க் ம் ெபரிய ேவ பா கள் 
இல்ைலெயன்றா ம் ற் ல வைககளில் ேவ ப ன்றன.  கரே்வாரின் நடத்ைத இயற்ைகத் 
ேதைவகைள மட் ம் அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  அைமந்தால் அந்நடத்ைதக்  ளக்கம் ெபரி ம் 
ேதைவப்படா . ஆனால்,  றேதைவகைளப் ெபா த்  கரே்வார ்நடத்ைத அைமந்தால் அதற்  

ளக்கங்கள் ெபரி ம் ேதைவப்ப ம்.

இயற்ைகத் ேதைவகள் என்பன உடல் ெதாடர் ைடயனவா ம். அதாவ  ப , ேவடை்க, ஒய்  
த யன. ஆைச, ேமலாண்ைம, அைட  த யன உளத ்ெதாடர் ைடய ற ேதைவகளா ம். 

(வாழ் யல்);.

ம்

ம்  nugumbu, ெப. (n.)

   1. பைன, வாைழ த யவற் ன் மடல் ரியாத த் ; unexpanded tender leaf of palmyra, plantain, etc.

     "பைன ம்பன்ன ைன ர ்வராேலா " ( றநா.249);.

     "வரிமரல் ம் ன் வா  அவண" (நற்.92:3);.

     "ேசாைல வாைழச ் ரி ம்  இைனய" ( ந்.308:1);.

   2. பைனேயாைல; palmyra leaf.

     " ம்  ளிைடப்பட ெவ க" (ெப ங். நரவாண.7:123);.

     "நா  நகர  நளிமைல ட்ட ம் உள்கண் டைமந்த ெகாள்  ம் ற்" (ெப ங்.வத்தவ.2:43,44);.

     [ ல் (=இளைம, ெமன்ைம); →  ள் → ( ); →   →  ம்  = பனங் த் . ஒ. ேநா ெதா  → ெதா  
(ேவ. க);.]
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ைக

ைக1 nugaidal,    4 ெச.  .  . (v.i.)

   1. தளரத்ல்; to become lax, loose, as a garment.

ைகந்த கட் ,

   2. இள தல்; to become soft, as the earth from rain.

     [ ள் →   →  ைக →  ைக-தல் (க.  .);]

  ைக3 nugai, ெப. (n.)

    வைத (சங். அக.);; Indian jalap.

     [ ைச →  ைக ைச =  வைத.]

  ைக4 nugai, ெப. (n.)

   1. தளர;் loose.

   2. இள ; soft.

     [ ள் →   →  ம்  = மடல் ரியாத த் .  ள் →   →  ைக ( .  .);]

ைகப்

 
  ைகப்  nugaippu, ெப. (n.)

   இளகசெ்சய்ைக; to act of loosening (சா.அக.);.

     [ ைக=இள , தளர ் ைக →  ைகப் ]

ைக

ைக  nugaivu, ெப. (n.)

   1. தளர் ; looseness, laxity.

   2. தளரந்்த ; anything loose.

   3. ெமன்ைமயான  ( );; softness, mellowness.

   4. தணி ; mitigation, relaxation as of a disease.

   5. மனக்கனி ; tenderness of mind.

   6. ெபா த ; pecuniary.

     [ ைக →  ைக ]

ங்கம்பாக்கம்

 
  ங்கம்பாக்கம் nuṅgambākkam, ெப. (n.)

   ெசன்ைன மாநகரில் உள்ள ெநய்தல் நில ஊரப்் ெபயர;் a village in Chennai city.

கடற்கைரச ் ற் ரக்ள் பாக்கம் என்  ெபயர ்ெப ம். ெசன்ைன மாநகரின் அ ேக ல பாக்கங்கள் 
உண் . ேகாடம்பாக்கம்,  னம்பாக்கம்,  ல் பாக்கம் த ய ஊரக்ள் ெநய்தல் நிலத் ல் எ ந்த 

ப்ேபயா ம்.  ல காலத் ற்  ன் தனித்தனிப் பாக்கங்களாய்ச ்ெசன்ைன ன் அண்ைம ல் 
இ ந்த ற் ாரக்ள் இப்ேபா  அந்நகரின் ப களாய் ட்டன.  ப்பாக்கம்,  ரைசயாக்கம், 
ேசப்பாக்கம்,  ங்கம்பாக்கம், பட் னப்பாக்கம் த ய ஊரக்ள் ெசன்ைன மாநகேரா  
ேசரந்் க் ன்றன.

ங்கல்

ங்கல் nuṅgal, ெப. (n.)

   1. ப ைக; drinking.

   2. ங் ைக; Swallow (சா.அக.);.

     [ ங்  =  ங் .  ங்  →  ங்கல்]

309

www.valluvarvallalarvattam.com 13214 of 19068.



ங்கள்

ங்கள் nuṅgaḷ, ப.ெப. (pron.)

   1.  ன்னிைலப் ெபயரா ய நீங்கள் என்ப  ேவற் ைம ேபற் ம் ேபா  அைட ம் உ வம்; the form 
which nongas assumes in obligue cases.

     " ங்கட் " ( ங்.  வாய். 8:21);.

   2. உங்கள்; your.

     "உைமத் ெதா த்த சாபத் ப் பறேநாக்  ங்கெடால்  நல் " ( ைள.அட்ட.10);.

     " ங்கைள ைண ெவன்ற" ( வக.796);.

     [ ம் →  ங்கள்]

ங்கன்

 
  ங்கன் nuṅgaṉ, ெப. (n.)

   ஆத ங்கன் என் ம் நில மன்னன்; Adanungan, the king of Thiruvēngadam.

     [ஆத ங்கன் →  ங்கன் .  ேவங்கடத்ைதச ்சாரந்்த மைலநாடை்ட ஆண்டவன். இப்ேபா  
ப்ப ல் ேவங்கடவன் ேகா ல் இ க் ம் ப ேய இவன் வாழ்ந்த இடம். கள்ளில் 

ஆத் ைரயனார ்என் ம் லவர ்இவைனப் பா ள்ளார.் ( . ெப. அ.);]

ங்

ங்  nuṅgi, ெப. (n.)

   1. இைரக் ழல்; oesophagus.

   2. கண்டநாளம்; the passage in the neck of an animal through which food and drink are taken to the stomach - Gullet. 
(சா. அக.);.

     [ ங்  →  ங் ]

ங்

ங் 1 nuṅgudal,    5 ெச.  ன்றா .(v.t.)

   1.  ங் தல்; to swallow, devour.

   2. வ றாரப் ப தல்; to drink in large draughts.

     "  டங்க  ங் னான்" (கம்பரா.  ம்ப. 60);.

     "இந்தநஞ் ேசரக்ானகத்ைத ங் ெமரிேபால்" ( ரேமாத.்காண்.13:20);.

   3. ைகக்ெகாள் தல்; to take possession of capture.

     "பைகவர ் ங் " ( . ெவ.4:15);.

   4. உடெ்காள் தல்; to include;suck.

     "மகரவாய் ங் ய க ைக" (க த் 54);.

    , நிங் நி, நிங் நி,  ங் நி,  ங் நி: க.  ங்  .  க்நா. மா.  ந்ெக; ரா.  ங் 
(nugushing);

     [ ல்( ைள); →  ள் →   →   →  ங்  →  ங் -தல் =  ைள ேபான்ற வாய்க் ளிட்  ங் தல் 
(ேவ.க.);]

  ங் 2 nuṅgudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   ெக தல்; to perish, to be destroyed.

     " ைன க ங் டாேவ" ( . .835);

     [ ங் 1 –  ங் 2-தல்]
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ங் க்கசர்

 
  ங் க்கசர ்nuṅgukkasar, ெப. (n.)

    ங் ன் ேமற்ேறால் (யாழ்ப்.);; the astringent skin covering the pulp of a tender palmyra fruit.

ம வ,  ங் த் வர.்

     [ ங்  + கசர]்

ங் க்கட்

 
  ங் க்கட்  nuṅgukkaṭṭi, ெப. (n.)

    ற் ன ங் ன் உள்ளீ ( ன்.);; hard pulp of the seed of a palmyra fruit.

ம வ, ெகாடை்ட ங் .

     [ ங்  + கட் ]

ங் க்கண்

 
  ங் க்கண் nuṅgukkaṇ, ெப. (n.)

   ெவட் ய பனங்கா ற் காணப்ப ம் உள்ளடீ் க்  (உ.வ.);; the holes of a tender palmyra fruit containing the 
pulp.

     [ ங்  + கண்]

ங் க் வைள

 
  ங் க் வைள nuṅgukkuvaḷai, ெப. (n.)

    ங்  எ த்தப் பனங்காய்( ன்.);; shell of a young palmyra fruit after the pulp has been removed.

ங் க் வைள அ ப்ெபரிக்கப் பயன்ப ம்.

ம வ,  ங் க்ேகாம்ைப,  ங் க்ேகாைள.

     [ ங்  +  வைள.  வைள =  ங்  எ த்த பனங்கா ன் வான ப .]

ங் க்ேகாம்ைப

 
  ங் க்ேகாம்ைப nuṅgukāmbai, ெப. (n.)

ங் க் வைள( ன்.); பாரக்்க;see mபrigய-kkuvasa.

     [ ங்  + ேகாம்ைப]

ங் க்ேகாைள

 
  ங் க்ேகாைள nuṅgukāḷai, ெப.(n.)

ங் க் வைள ( ன்.); பாரக்்க;see nungu-k-kuvasa.

     [ ங்  + ேகாைள]

ங் ைக

 
  ங் ைக nuṅgugai, ெப.(n.)

    ங் ைக; the act of swallowing-Deglutition.

     [ ங்  →  ங் ைக]
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ங் ந் ைர மா
க

ங் ந் ைர மாக nuṅgunnuraiyumāka,  .எ.(adv.)

   பால், தண்ணீர ்ேபான்ற நீரம்ப் ெபா ளின் ேமெல ம் ைர டன்; foamy.

ஆற் ல் ெவள்ளம் ங் ம் ைர மாகக் கைர ரண்  ஒ ய . அப்ேபாேத கறந்த பால் ங் ம் 
ைர மாக இ க் ம்.

     [ ங் 3 + உம் +  ைர + உம் + ஆக.]

ங் நீர்

 
  ங் நீர ்nuṅgunīr, ெப. (n.)

   பைன ளங் கா ன் தண்ணீர;் water of young palmyra fruit.

     [ ங்  + நீர]்

இ  தாகத்ைத அடக்  ெவப்பத்ைதத் தணிக் ம். ேவரக்் ல் தடவ ணமா ம். (சா.அக);.

ங் ப்பற்

ங் ப்பற்  nuṅguppaṟṟu, ெப. (n.)

   கட் ம் ழம் மாகக் கலந்த கலப் ; a colloid solution in which the particles or solid suspended as it were in the 
fluid part of the solution - Suspension colloid. (சா.அக.);.

     [ ங் 3 + பற் ]

ங் ப்பாக்

ங் ப்பாக்  nuṅguppākku, ெப. (n.)

   இளம்பாக்  ( ன்.);; green, tender arecanut.

     [ ங் 3 + பாக் ]

ங்ைக

ங்ைக1 nuṅgai, ெப. (n.)

   1. உன் தங்ைக; your younger sister.

     " காப ெய  ங்ைக தன்னகர"் (ெப ங். இலாவாண. 11:130);,

     " ங்ைக ைக ழந்த ெதன்மாயேமா" (கந்த . ரன்றண்ட23);.

   2. உன்தாய்; your mother.

     " ங்ைக  ேம  னி ந்தாள்" (கந்த . சயந்தன்கன.9);.

     [ ம் →  ங்ைக.  ன்னிைலப்ெபயர]்

=

ங்ைக2

 nurga,

ெப. (n.);

ங்கம்பாக்கம் பாரக்்க;see nungam-päkkam.

ச்

 
  ச்  nuccili, ெப. (n.)

   ஏ ைலப்பாைல; seven leaved milky plant-Alstonia scholaris alias A oleandrae folia, (சா.அக.);.
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கப்

கப்  nugappu, ெப.(n.)

   மகளிர ் ற் ைட; waist of a woman.

     " ப் ற்  நல்ல படாஅ பைற" ( றள், 1115);.

     " ற்றா ழ் ைலப்பான் ற்  கங்க ப்பப் பற்றா கப்பாள் க ப்பம் பைடத்தனேள" 
( ரேமாப.காண்.3:10);.

     "அம்மா ேமனி ஐதைம ப் ன்" (அகநா.75:18);.

     "ேம ந்த தனயான் ெபாைறயாற் ேறெனன் ெறா வ  ேபா நின் ெனா ப் ணரா" 
(ெப ங்.உஞ்ைசக். 1:212,213);.

உ க்ைக ேபான்  ப்  இ க் ம் ெபண்கள் அழகாக இ ப்பர.்

     [ ல் →  ள் →   →   →  ப்  =  ய, மகளிர ்இைட;  த்த இைட.  ல் =  ைம, 
ெமன்ைம. ஒ.ேநா. உ  → உ .]

ைச

ைச nusai, ெப. (n.)

    வைதேவர ்(ைதலவ. ைதல.103);; root of Indian Jalap.

ெத.  ச ங்க.

ஞ்

 
  ஞ்  nuñju, ெப. (n.)

   அ ம ரம்; honey creeper-Glycirrhhiza glabra. (சா.அக.);.

ட்டம்

 
  ட்டம் nuṭṭam, ெப. (n.)

   எ க் ; sun plant-Calotropis gigantea. (சா.அக.);.

ட்பக்காரன்

 
  ட்பக்காரன் nuṭpakkāraṉ, ெப. (n.)

   அ க் ரை்மயாளன் (இ.வ.);; man of acute intellect.

ெதாைலக்காட்  ப  பாரப்்ப ல் அவன் ட்பக்காரன்.

     [ ட்பம் + காரன்,  ட்பம் = அ  ட்பம். காரன் = ஆண்பால் ஒ ைம ஈ .]

ட்பக்ேகாள்

ட்பக்ேகாள் nuṭpakāḷ, ெப. (n.)

ட்பம்4. பாரக்்க: see nutpam-4.

     [ ட்பம் + ேகாள்]
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ட்பபாகம்

ட்பபாகம் nuṭpapākam, ெப. (n.)

   அ  ேபான்ற ய ப ; finer parts.

   2. எளி ல் மாற்ற மைடயக் ய ப ; the part of a substance which changes by yielding to slightest pressure, 
the fluid part (சா.அக.);.

     [ ட்பம் + பாகம்.  ட்பம் =  ண்ைம,  ைம. பாகம் =  ய ப .]

ட்பம்

__,

ெப. (n.);

   1.  க்கம்,  ண்ைம; minuteness, fineness.

     "ெநய் ம் யா  ம வர ் ைக ட்பம்" (நால ,282);.

     "ெகாற்றவற் காண்ெமன ெவற்றேவற் றடக் ைகயர ்ேகால் த்தகங் ன்ற ட்பத் " 
(ெப ங்.இலாவாண.2:36,37);.

ெதாைலக் காட் ல் ஏற்பட்ட ட்பமான ேகாளா  இன் தான் சரி ெசய்யப்பட்ட .

   2. அ  ட்பம்,அ க் ரை்ம; subtlety, insight, acuteness.

ட்பம் ந்த அ ைடயவர.்

   3. ெபா ளின் ட்பம்; precision, accuracy.

     " ட்ப ட்பஞ் றந்தன த் ரம்" (நன்.18);.

   4. கரந் ைற ேகாள்க ள் ஒன் ; an invisible planet.

ட்பமான

 
  ட்பமான nuṭpamāṉa, ெப.எ. (adj.)

    ண்ைம யான; minute.

ட்பமான ெபா ள்கள், ட்பமான க த் க்கள்.

     [ ட்பம் →  ட்பமான]
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ட்பவணி

ட்பவணி nuṭpavaṇi, ெப. (n.)

    றர ்க த்ைத ய ந்  ெகாண் , ெவளிப் பைடயாகக் றாமல் ப் னாலாவ  
ெதா னாலாவ  அரிதாக அ யத்தக்க தன்ைம ைடய அணி (தண் . 64 உைர);; figure of speech which 
expresses an idea by implication.

     [ ட்பம் + அணி]

ட்பவணி,  ப்  ட்பம், ெதா ல் ட்பம் என இ வைகப்ப ம்.

ப்  ட்பம் : க த்ைத ெவளிப் பைடயாகக் றாமல் ப்பால் ட்பமாக ெதரி க் ம் அணி.

     "காதலன் ெமல் ரக்் க் காவல் ரிந்ததால்

ேபாைதய ராயம் ரியாத - மாதர்

படரி ள்கால் க் ம் பகலவைன ேநாக் க்

ட ைசைய ேநாக் ங் ப் ." (தண் .64 ேமற்ேகாள்);

காதலன் ெமல் ரக்் க் காவல் ரிந்தால் ஆயத்தால் ரியா  ழப்பட்ட மாதர ்க ரவைன ேநாக்  
ேமற் ைசைய ம் பாரத்்தனர.் இ ல் க ரவைனப் பாரத்்  ேமற் ைசைய ம் பாரத்்த ப்  
வ வதால் மாைலக் காலத்  ட்டம் ேநரந்்தவா  என் ம் ட்பக் ப்  அ யப்ப வதால் இ  

ப்  ட்பவணி.

ெதா ல் ட்பம் : ெதா லால் க த்ைத ட்பமாக அ க் ம் அணி.

     "பாடல் ப ம் பணிெமா  தன் பைனத்ேதாள்

டல வாவாற் ப் ணரத்் ம் -ஆடவற்  ெமன் ந் ெதாைடயா ன் ெமல்லேவ-ைதவந்தாள்

இன் ங் ஞ்  ைச" (தண் .64.ேமற்ெகாள்);.

ட்

 
  ட்  nuṭpu, ெப.எ. (adj.)

    ண்ைம; minuteness.

     [ ண் →  ண்  →  ட்  (ேவ.க.);  ள் +  - ட்  ( . .);]
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டக்கம்

டக்கம்1 nuḍakkam, ெப. (n.)

   1. அைச ; shaking, waving, as of a flag in the wind;tremulousness.

     "ேகாங்க ம் ப த்த ங் ள ெமன் ைல உட்பட ட்ட வட்ட டக்கத் " 
(ெப ங்.இலாவான,2:211,212);.

   2.  வட் ; flexibility, pliability.

     " ரைம டக்கத்  நின்ெவங் காத ' (ஐங் . 71);.

   3. தள்ளாட்டம்( ன்.);; tottering, as a of an old man.

   4.  த் ; dancing.

     "நல்லவர ் டக்கம்ேபா னயம்வந்த ெகாம் " (க த்.32);,

     "ெவ  டக்கம் ேபாலத் ேதான் " (ப ற் ப்.51);.

   5. வைள  (யாழ்.அக.);; bend flexure.

     [ டங்  →  டக்கம்]

  டக்கம்2 nuḍakkam, ெப. (n.)

   1.  ட்பம்; minuteness.

   2.  டக்கம்; condition of being bent as limbs.

     [ டங்  →  டக்கம்]

டக்

டக்  nuḍakki,  . .எ(adv.)

   ஒன்றாகக் கைரத் ; dissolve.

     " லாட்  டக் க் த் ' ( வக.762);.

     [ டக்  →  டக் .]

டக்

டக் 1 nuḍakkudal,    5 ெச ன்றா .(v.t.)

   1. க தல்; to wash.

     "வள்ள டக் ய வாரந்்  ன்னீர"் (ெப ம்பாண்.339);.

   2.  வட் தல் ( டா.);; to wipe off moisture.

   3. மாய்த்தல்; to destroy.

     "ெபாங் ர ் டக் ய ெசஞ் டர ்நிகழ் ன்' (ப ற் ப்.72:14);.

   4. கைரத்தல்; to dissolve.

     "  லாட்  டக் க் த்  ( வக.762);.

   5. மடக் தல்; to bend, fold.

     [ டங்  →  டக் ]

  டக் 2 nuḍakku, ெப. (n.)

   அைச ; shaking. waving as of a flag in the wind.

     "அ ரழ டக் " (பரிபா. 2:51);.

     [ டங்  →  டக் ]

  டக் 3 nuḍakku, ெப. (n.)

   1.  டக் ; bend.
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டங்

டங் 1 nuḍaṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. அைசதல்; to shake, wave to be tremulous.

     "பல்ெகா  டங் ன் ற் ெச நர ்ெசல்சமந் ெதாைலத்த ைனந ல் யாைன" (ப ற் ப்.82:3.);,

     " டங் ெகா  ம ங்  ய ப் ன் மடந்ைத மகளிர ் ைடந்தா டரவ ம்" (ெப ங், 
உஞ்ைசக். 1:8081);.

   2,  வ தல்; to be flexible, pliable.

     " ன்ேனர ் டங் ைட" ( வாச.11:9);.

   3. தள்ளா தல்; to totter, tremble.

     "நக்கான் க ேநாக்  ந ங்  டங் " (ெபரிய :த த்.39);.

   4. ஆ தல்; to dance.

     "மா ரியச ்  டங் வான்" ( .ெவ.2:9);.

   5. வைளதல்; to be bent.

     " டங் த ளேவ ரிடங்ெகட வணிய" (ஞானா.36:4);.

   6.  ட்பமாதல்( ன்.);; to be fine, thin, at tenuated.

   7. அடங் தல்; to be contained.

     " ேயாசைன அகல  மாழ  டங்க" (கம்பரா. அக ைக.38);.

   8. ஈ ப தல்; to be fascinated.

டம்

டம் nuḍam, ெப. (n.)

   1. வைள ; bent.

   2. கால். ைக வைள ; crookedness.

     [ ள்(வைள ); →  ட →  டம் ( .தா.);]

ண்

ண்2 nuṇ,  .ெப.எ. (adj.)

   1.  ட்பமான; fine.

ண்கைலப்ெபா ள்.

   2.  க்கமான; minute.

ஒ  ய ண் ெபா ள் ந்  ட்ட .

   3.  ரிய:

 sharpness.

   4. ெநாய்ய:

 lightness.

   5. ப ப்ெபா ளல்லாத; minuteness.

   க.  ண்;    . ெநாண்ணத, ெநாண்னேக;ெத.  .

     [ ல் ( ரை்ம,  ைம); →  ள் →  ண்]

ண்காட்

 
  ண்காட்  nuṇkāṭci, ெப.(n.)

    ரந்்  பாரக்் ம் காட் ; observation.

     [ ண் + காட் ]
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ண்

ண்  nuṇkirumi, ெப.(n.)

   மக்க க் ம்,  லங் க க் ம் ேநாைய ம், ெபா ள்களில் ேவ யல் மாற்றத்ைத ம் ஏற்ப த் ம் 
ண் ர;் virus, bacteria.

     [ ண் + Skt  ]

ண் ல்

__,

ெப. (n.);

   பட்டாைடவைக ( லப்.14:108, உைர.);; a kind of fine silk cloth.

     "வாழ்ேவா ளெரனிற் ழ்கதன் ைனெயன ஆ  ண் ல் யாப் த் தா ம்" (ெப ங். 
உஞ்ைசக். 163.64);.

     " ண்  லகலல்  ேனா த்த ெவம் ைல" ( வக.654);.

     [ ண் +  ல்]

ண்ெடாடர்

ண்ெடாடர ்nuṇḍoḍar, ெப. (n.)

ேநரஞ்்சங்  பாரக்்க;see meriangil.

     "சங்  ண் ெடாடர ் ண்ஞாண்.  ைன ைன ( லப்.6:99);.

     [ ண் + ெதாடர]்

ண்ணய ள்ள

 
  ண்ணய ள்ள nuṇṇayamuḷḷa,  .ெப.எ.(adj.)

ண்ைமயான ம்,  ய மான,

 that which is thin and fine.

     [ ண் + நயம் + உள்ள.]

ண்ணய ைற

 
  ண்ணய ைற nuṇṇayamuṟai, ெப.(n.)

   ெசயல் ட்பம்; tactics.

     [ ண் + நயம் +  ைற]

ண்ணள ேகால்

 
  ண்ணள ேகால் nuṇṇaḷavuāl, ெப. (n.)

ெவரன்ியர ்அள ேகால்:

 Vernier scale.

     [ ண் + அள  + ேகால்.  ண்ணள ைவ ம் அளக் ம் ேகால்.]

     [P]

ண்ண

ண்ண  nuṇṇaṟivu, ெப. (n.)

ண்  ணர்  பாரக்்க: see nunnunarvu.

     " லளேவ யா மா ண்ண " (வாக் ண்.7);.

     [ ண் + அ ]
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ண்ணாக்ைக

ண்ணாக்ைக nuṇṇākkai, ெப. (n.)

    ண் உடல் ( ட் ம சரீரம்);; subtle body.

     "பாச மடங்  ண்ணாக்ைக நீங்க" ( வத .  வேயா. 107);

     [ ண் + ஆக்ைக]

ண்ணாய்வாளர்

 
  ண்ணாய்வாளர ்nuṇṇāyvāḷar, ெப. (n.)

    ல் யமான றனாய்வாளர;் critic.

     [ ண் + ஆய்வாளர]்

ண்ணிச் ைற

 
  ண்ணிச் ைற nuṇṇicciṟai, ெப.(n.)

   ெகா க்கடை்டக் ; an unknown small bird so called probably of its minute and delicate wings. (சா.அக.);.

     [ ண் →  ண்ணி +  ைற]

ண்ணிய இற கைள ைடய யாக இ க்கலாம்

ண்ணிைட

ண்ணிைட nuṇṇiḍai, ெப. (n.)

   ஒ ங் ய இைடைய ைடய ெபண் ( வா.);; woman, as having a slender waist.

     "வஞ்  ண்ணிைட மணிேம கைல" ( லப்.5.81);.

     [ ண் + இைட]

     [P]

ண்ணிநாளம்

 
  ண்ணிநாளம் nuṇṇināḷam, ெப.(n.)

    ட்பமான நாளம்; minute capillaries. (சா.அக.);

     [ ண் →  ண்ணி + நாளம்]

ண்ணிைம

ண்ணிைம nuṇṇimai, ெப.(n.)

ண்ைம பாரக்்க;see mபmmai.

     " ண்ணிைம றந் தைம ய வன்" ( ைச. க ரத்்.  ப் வ.4);

     [ ண் →  ண்ணிைம]
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ண்ணிய

ண்ணிய nuṇṇiya, ெப.எ. (adj.)

   1.  கச ் ய,

 tiny.

   2.  ட்பமான; fine.

     " ண்ணிய ல் பல கற் ம் மற் ம் தன் உண்ைம அ ேவ ம்" ( றள்,373);.

ண்ணிய ஞானம் உைரப்பாரக்ள் ெசான்ன ல் ஒன் ம் நடவாரக்ள் (பழ.);

   3.  க்கமான; minute.

     ' ண்ணிய க ம ம் எண்ணித ் ணி' (பழ);,

ண்ணிய க ம ம் எண்ணிச ்ெசய்தல் ேவண் ம் (பழ);,

ண்ணிய ேவ பா கள் இ க் ம்.  ண்ணிய அ  ெகாள்ள ேவண் ம்.  ண்ணிய வரிேயா  
ரண்  ேநாக் நர"் ( வக.1702);.

     [ ண் →  ண்ணிய]

ண்ணியம்

ண்ணியம் nuṇṇiyam, ெப. (n.)

    ண்ண ைடைம; acute intellect.

     " ண்ணிய ெமன்பா ரளக் ங்ேகால் கா ங்காற் கண்ணல்ல ல்ைல ற" ( றள்,710);.

     [ ண் →  ண்ணியம்]

ண்ணிய

 
  ண்ணிய  nuṇṇiyadu, ெப. (n.)

    ண்ைம யான ; that which is meticulous.

     [ ண் →  ண்ணிய ]

ண்ணியர்

ண்ணியர ்nuṇṇiyar, ெப.(n.)

   1. அ ைட ேயார;் intellectual people.

   2.  ட்பமானவர;் subtle man.

   3. ெபரிேயார;் great persons.

   4. மந் ரிகள்; the ministers.

     [ ண் →  ண்ணியர]்

ண்ணியான்

ண்ணியான் nuṇṇiyāṉ, ெப. (n.)

   1.  றரி ைடேயான்; person of acute intellect, quick parts or subtle discrimination.

   2. அைமசச்ர ்(அக.நி.);:

 minister.

     [ ண் →  ண்ணியான்]

ண் டம்

 
  ண் டம்  nuṇṇuḍambu, ெப. (ո.)

ண்ணாக்ைக பாரக்்க;see nயmmakkal (சா.அக.);.

     [ ண் + உடம் ]
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ண் ணர்

ண் ணர்  nuṇṇuṇarvu, ெப.(n.)

    ண்ண  ( ட்ப த் );; keen pesception, acute intellect.

     " ண் ணர ் ன்ைம வ ைம" (நால ,251);.

     [ ண் + உணர் ]

ண் ர்

ண் ர ்nuṇṇuyir, ெப. (n.)

   1.  ண் ேணாக் ன் லம் மட் ேம அ ந் டக் ய பலவைகயான கச ் ய உ ரினம்; micro 
organism.

   2.  ற் ர;் delicate life of Small creatures.

 E. germ;F. microbe;G microbe(f);;It. microbo.

     [ ண் + உ ர]்

ண் ர்கலத்த
ல்

 
  ண் ரக்லத்தல் nuṇṇuyirkalattal, ெதா.ெப.(vbl.n.)

    ைத ைளகட் ம் ெபா  ச் ம ந்  கலக்ைக; mixing of pesticide with seeds for sowing.

     [ ண் ர ்+ கலத்தல்,  ண் ர ்=  ற் ர ் ண் ரிகைள அ க் ம் ம ந் .]

ண் ரி

 
  ண் ரி nuṇṇuyiri, ெப.(n.)

ண் ர ்பாரக்்க;see ոսրրսyir.

     [ ண் + உ ரி. உ ர ்→ உ ரி]

ண் க் -தல்

ண் க் -தல் nuṇṇurukkudal,    5 ெச.  ன்றா .(v.t.)

   கைரய க் தல்; to melt thoroughly.

     " ண் க் ற்ற... பாண் ல்" (மைலப .4);.

     [ ண் + உ க் -தல்]

ண் ாட்டசச்த்

 
  ண் ாட்டசச்த்  nuṇṭṭaccattu, ெப. (n.)

   ப ரிக க்  கக் ைறந்த அள ல் அளிக்கப்ப ம் கனிமசச்த் ; micronutrients.

க ம் க்  ண் ரட்டசச்த்  ைவத்தால் அ க ைளைவத்த ம்.

     [ ண் + ஊட்டசச்த் ]

ண்ேணலம்

ண்ேணலம் nuṇṇēlam, ெப. (n.)

   ஓமா ைக ப்பத் ரண்ட  ெளான்றா ய மணப்ெபா ள்; a fragrant substance, one of 32 omăligai.

ப க ண்ேணலம் ைபங்ெகா ேவரி க ரந்ைகயா ேயாமா ைக ( லப்.6.77.உைர);

     [ ண் + ஏலம்]

ஒமா ைக (மணப்ெபா ள்கள்); 32 இலவங்கம், பச் ைல, கசே்சாலம், ஏலம், நாகணம், ேகாட்டம், நாகம், 
மதாவரி , தக்ேகாலம், நன்னாரி, ெவண்ேகாட்டம், கத் ரி, ேவரி, இலா சச்ம், கண் ல் ெவண்ெணய், 
க , ெநல் , தான் ,  த்தம், வண்ணக்கசே்சாலம், அேர கம், மாஞ் , ச ேலகம்,  ,  ன்ைன 
ந ந்தா ,  ர,் சரளம், தமாலம், வ ளம், ப கம்,  ண்ேணலம், ெகா ேவரி.
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ண்ேணாக்

 
  ண்ேணாக்  nuṇṇōkki, ெப. (n.)

   கண் க்  எளிதாகப் லப்படாத கச ் ய ெபா டக்ைள ம்,  ண் ரி ( ); கைள ம் 
காண்பதற்  ஏற்றவா  ெபரி ப த் க் காட்டக் ய ஆ கைளக் ெகாண்ட (அ யல்); 
க ; microscope.

     [ ண் + ேநாக் ]

ண் றம்

 
  ண் றம் nuṇtiṟam, ெப. (n.)

    ட்பமான றைம; fair.

     [ ண் +  றம்.  றம் =  றைம]

ண் ற ைடய

 
  ண் ற ைடய nuṇtiṟamuḍaiya, ெப.எ.(adj.)

    ரை்மயான அ ம்,  ற ம் உைடய; intelligent.

     [ ண் +  றம் + உைடய]

ண் ண்

 
  ண் ண்  nuṇpiṇṭi, ெப. (n.)

    ; dust.

     [ ண் +  ண் .  ண்  = ெபா ,  ]

ண்

ண்  nuṇpu, ெப. (n.)

ண்ைம பாரக்்க;see nயmmai.

     "பா ேயங்கண் காண்பரிய ண் ைட ர ்( வ்.இயற்.ெபரிய வந்:8);

க.  ண்

     [ ண் →  ண் ]

ண் லம்

 
  ண் லம் nuṇpulam, ெப.(n.)

    ண்ண ; insight.

     [ ண் +  லம்]

ண் ல ள்ள

 
  ண் ல ள்ள nuṇpulamuḷḷa, ெப.எ.(adj.)

   அ  ரை்ம ள்ள; intelligent.

     [ ண் +  லம் + உள்ள]

ண்ேபரா

 
  ண்ேபரா  nuṇpērāṭi, ெப. (n.)

    ண்ேணாக் ; microscope.

     [ ண் + ேபரா . ேபரா  = ெபரிதாகக் காட் ம் ஆ .]
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ண்ெபா

 
  ண்ெபா  nuṇpoḍi, ெப.(n.)

    ட்பமான ெபா ; fine powder.

     [ ண் + ெபா ]

ண்ெபா ள்

ண்ெபா ள் nuṇporuḷ, ெப. (n.)

   1.  ண்ணிய ெபா ள்; small, minute things, dist. fr. paru-p-porul.

     ' ண்ெபா ள் ெகா த்  ண்ணிய ராவர"் (பழ.);.

     ' ண்ெபா ள் காண்ப  அ ' ( றள், 424);.

     "நைகப்பதம் பாரக்்  நனிநாகரிகத் ச ்ெசால்  ண்ெபா ள் காட் ல் ன்" 
(ெப ங்.உஞ்ைசக்.1:14,15);.

   2.  ட்பமான க த் ; subtle meaning or idea.

     ' ண்ெபா ளிைனத் தைலவென ர ்நின் ணரத்் வாள்' (க த்.18, உைர);.

     [ ண் + ெபா ள்]

ண்மணல்

ண்மணல்1 nuṇmaṇal, ெப. (n.)

    மணல்; fine sand.

     " ேத ண்மண ைறத் " ( வாத. . மண் மந்த.3);.

     "அரக்கத்தன்ன ண்மணற் ேகா ெகாண் " (ப ற் .30.27);.

     [ ண் + மணல்]

  ண்மணல்2 nuṇmaṇal, ெப. (n.)

   1. நீட்டலளைவ வாய்பா ; lenthening table.

   8 ம ர ்= 1  ண்மணல். 8  ண்மணல் = 1 க ,

   2.  ழ்வா லக்க வாய்பா ; multiplication of fraction table.

   6 1/2 ேதரத்் கள் = 1  ண்மணல். 100  ண்மணல் = 1 ெவள்ளம்.

     [ ண் + மணல்]

ண்ம

ண்ம  nuṇmadi, ெப.(n.)

    ரை்மயான அ ; insight.

     " ண்ம  ேபான்  ேதான்றா ய ப் னார.்" ( வக.2611);.

     [ ண் + ம . ம  = அ .]

ண்ம ங் ல்

 
  ண்ம ங் ல் nuṇmaruṅgul, ெப.(n.)

    ண்ணிைட; woman, as having a slender Waist.

     [ ண் + ம ங் ல். ம ங் ல் = இைட]

323

www.valluvarvallalarvattam.com 13228 of 19068.



ண்ைம

ண்ைம nuṇmai, ெப.(n.)

   1.  க்கம்,  ட்பம்; minuteness.

ண்ைமயான உ ரிகள் ண்ைம கேரல் (பழ.);.

   2.  ; excess.

     " ண்க ைம ெகாண்ெடா ந் " ( வக.166);.

   3.  ரை்ம; sharpness.

   4. ேவைல ட்பம்:

 refinement, nicety, exquisiteness, as in workmanship:

     " ம்ைப மாைல இள ைல ண்  ணாகம் லங்  ேவாேள" (ஐங் .127);.

ண்ைமயான அைமப் க் ெகாண்ட ைகக் க காரம்.

   5. அ  ட்பம்; acuteness. subtlety, discrimination.

   6. ெபா ட்பம்; precision, accuracy.

     " ண் ரல் உணர் லரா ய ஊ ய ல்லாப் ணரத்ல் நிரயத் ள் ஒன் " (நால ,233);.

   7.  ற் ண் ; delicacies, dainties.

     "அ க்க  ண்ைம ைழந் ேபாய்" (அ ட்பா,v, அவாவ ப் :12);.

   8. க க்கம் (இரக யம்);; mystery.

     "ெப ைமக்  ண்ைமக் ம்" ( வ ட்ப .3);.

ண்ைமயற்ற

 
  ண்ைமயற்ற nuṇmaiyaṟṟa, ெப.(n.)

    ண்ைமயான ம்,  ய ம் அல்லாத; that which is not thin and fine.

     [ ண்ைம + அற்ற]

ணக்கம்

ணக்கம்1 nuṇakkam, ெப. (n.)

   1.  ரை்ம (அக.நி.);; sharpness.

   2.  ண்ைம; minuteness.

   3.  டக்கம்; bending.

     [ ணங்  →  ணக்கம்]

  ணக்கம் nuṇakkam, ெப. (n.)

   1. வாட்டம்; withering, fading.

     [ ணங்  →  ணக்கம்]

ணகம்

 
  ணகம் nuṇagam, ெப. (n.)

   ெபான் (அகநி);; gold.

     [ க்கம் →  ணகம்]
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ணங் ேயார்

ணங் ேயார ்nuṇaṅgiyōr, ெப. (n.)

    ய அ ைடேயார ்(யாழ்.அக);; persons of subtle or sharp intellect.

     "யாப் ம்  பாட் ந் க் ந் ெதாடர் ஞ் ெசய் ைள ேநாக் ற்ெறன்ப ணங் ேயாேர" (யா.கா.1.உைர);.

     [ ணங்  →  ணங் ேயார]்

ணங்

ணங் 1 nuṇaṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. அைசதல்; to shake, move.

     " த ம் பசப்பா ன் ணங் ைற யளிெயன்ேனா" (க த்.28:15);.

   2. ெமல் யதாதல்; to be thin, minute, attenuated.

     " ண்ணறல்ேபால ணங் ய ைபங் ந்தல்" (ஐந்.ஐம்.27);.

   3.  ட்பமாதல்; to be subtle, fine, refined.

     " ணங் ய ேகள் ய ரல்லார ்வணங் ய வா னர ்ஆதல் அரி " ( றள்,419);.

   4. வைளதல்; to be bent.

   5.  வ தல்; to be pliable, flexible.

     ' ணங்  ண்ெகா  ன்னார'் (ெதால்.ெசால்.374, உைர);.

   6. ெச தல்; to be dense, close, crowded.

     " ணங்கரில்" ( .ெவ.4:7);.

     [ ள் (அைசதல், வைளதல்); →  ண் →  ணங்  →  ணங் -தல் ( .தா.);]

  ணங் 2 nuṇaṅgudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   வா தல் (யாழ்.அக.);; to drop, fade, wither.

     [உணங்  →  ணங் ]

ண

 
  ண  nuṇali, ெப. (n.)

    ணா என் ங் ெகா ; small dyeing mulbery, Morinda umbellata. (சா.அக.);.

ணைல

 
  ணைல nuṇalai, ெப. (n.)

   மணற்காைட; a kind of frog found on the seashores with golden spots, mud frog, Rhacophorus plavrostictus. 
(சா.அக.);.

     [ ணல் –  ணனைல]

ெசன்ைனப்பல்கைலக் கழக அகர த  மணற்காைடைய மணற் ைகெயன்  ன் ேலா 
ப்பதாகக் காட் ற .  ணல்,  ணைல என் ம் ஊரவ்ன வைகையச ்சாரந்்த தவைளக் க் காைட 

(சா.அக);.  ைக ( ன்); என்  பறப்பனவற் ன் ெபயர ்அைமந்ததன் கரணியம் அ யப்பட ல்ைல.

ணவம்

ணவம் nuṇavam, ெப. (n.)

ணா பாரக்்க;see {}

     "நா ர ் ணவம்" ( பாண்.51);.

     [ ண 1 →  ணவம் = மஞ்சணா  மரம்]
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ண

ண 1 nuṇavu, ெப.(n.)

ணா பாரக்்க;see րuրa.

     [ ணா →  ண ]

  ண 2 nuṇavu, ெப.(n.)

   கட் ல் (அகநி);; couch. cot.

ெத.  லக.

ணா  →  ண .  ணா மரத் ல் ெசய்த கட் லாகலாம்]

ணைவ

ணைவ1 nuṇavai, ெப.(n.)

   1. எள் ண்ைட ( டா.);; a ball of sesame confection.

   2. ெநல் த யவற் ன் மா ( டா.);; flour of rice and other stains.

     [ ள் →   =  ய எள்.   = எள்.  ள் →  ணைவ = மா , எள் ண்ைட (க. .40);]

  ணைவ nuṇavai, ெப.(n.)

ணா (மைல); பாரக்்க;see nuna.

     [ ண  →  ணைவ]

ணா

ணா nuṇā, ெப. (n.)

   1. மஞ்சணா  மரம்; Indian mulberry, Morinda citrifolia.

   2. மஞ்சணா ச ்ெச ; dyeing mulberry, Morinda tinctoria.

   3. மஞ்சணா க் ெகா ; small achroot, Morindaum, bellata.

   4. தணக்  வைக (மைல.);; whirling-nut.

     [ ணல் -  ணா =  ணல் ேபான்ற காய் காய்க் ம் மஞ்சனா  மரம் (ேவ.க);]

க் க் ெகாண்டாற் ேபால் காணப்ப ம் ைளகைள ம் மண ள்ள ெவள்ைள நிறப்  
க்கைள ம் ெகாண்ட மரம்.

மஞ்சள் நா  அல்ல  மஞ்சள் நத்  மரத் ன் காய்,  ணல் ேபான்ற ேதாற்ற ைடைமயால் ணா 
எனப்பட்ட .  ன்னர ்அ  ைனயா  ெபயராய் மரத் ற்கா ற் .

ணல் என்ப  ணைல என் ம்,  ணா என்ப  ண ,  ணவம்,  ணைவ என் ம் ரி ம். ெபா ள் 
ேவ பா ணரத்்தற்  ணல் ணா என்பன ஈ  ேவ பட்டன. (ெசா.ஆ.க.13);. இதன்  மல் ைக 
ேபா ம் மணந்த ம். இதன் ேவர ்சாயப் ச் க் ம், மரம் ய க்கடை்ட ெசய்ய ம் பயன்ப ம். 
இதன் இைல, காய், பழம் யா ம் பயன் ெகாள்ளத்தக்கன. மரக்  மஞ்சளா ப்ப  க  மஞ்சட ்
பாவடை்ட, மஞ்சனா  என வழங்கக் காணலாம். (சா.அக.);.

     [P]

ணாக்காய்க் ரந்

 
  ணாக்காய்க் ரந்  nuṇākkāykkirandi, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் ண்ேநாய்; a kind of syphilitic tumour due to venereal and heat.

 Skt பங் சரப்் .

     [ ணாக்காய் +  ரந் , Skt: ரந்  =  ண்]

உடம் ல் ெவப்பத்ைதத் தந் , த ப் க்கைள உண்டாக் , க சச்ைலத ்தந் , உடம்  க்கத்தால் 
ப த்  த்  ணாக்காையப் ேபால் கட் கைள எ ப் ம் ஒ வைகப் ண் ேநாய். (சா.அக);.
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ணா -தல்

ணா -தல் nuṇācudal,    5.ெச. ன்றா .(v.t.)

ணா -தல் பாரக்்க: see mபravப.

     [ ண் →  ணா →  ணா  →  ணா  -  ணா -தல் (ேவ.க.);]

ணாப்ப

 
  ணாப்ப  nuṇāpparu, ெப.(n.)

ணாக்காய்க் ரந்  பாரக்்க;see nunakkāy-kirand.

ணாப் க் ரந்

ணாப் க் ரந்  nuṇāppūkkirandi, ெப.(n.)

உடம் ல் பல டங்களில் ணாட ் ைவப் ேபால் ெவண்ைமயான ண்கைள உண்டாக் ம் ேதால் 
ேநாய் (ேமக ேநாய்);

 a syphilitic affection marked by multiple abscesses in various parts of the body of the size of morinda fruit.

     "ெதாக்கண்ண ெய ம்  ணாப் க் ரந்  தேனாய் ெதாைல ம்' (ைதல. ைதலவ106);. (சா.அக);.

     [ ணா +   +  ரந் ]

ணாமஞ்சள்

 
  ணாமஞ்சள் nuṇāmañjaḷ, ெப.(n.)

    ய க்கைள ைடய மைல,ஆத் ; small flowered mountain ebony, Bauhinia racemosa (சா.அக.);.

ணா -தல்

ணா -தல் nuṇāvudal,    5.ெச. ன்றா .(v.t.)

   1.  ய க்கைள ைடய மைலஆத் ; to rub and feel with the fingers.

   2.  னி நாவால் தட ணரத்ல்; to feel with the tip of the tongue, as the gums or palate.

க. ெநாென.

     [ ண் →  ணா →  ணா  →  ணா தல் =  ரல் னியால் அல்ல  நா னியால் தட ய தல்]

ணாெவண்ெண
ய்

 
  ணாெவண்ெணய் nuṇāveṇīey, ெப.(n.)

    ணா இைல ன் சாற்ைற, நல்ெலண்ெண ல் மற்ற கைடச ்சரக்  கேளா  காய்ச்  வ த்த 
எண்ெணய்; a medicated oil prepared with the juice of the morinda leaves as chief ingredient along with some bazaar 
drugs.(சா.அக);.

     [ ணா + எண்ெணய். இ  ண்ேநாையக் ணமாக் ம்.]

ணாேவர்

 
  ணாேவர ்nuṇāvēr, ெப.(n.)

    வப்  க ல நிற ம் வழவழப்பான படை்ட ைடய,  ணா மரத் ன்ேவர;் ach root morinda root, 
Morinda umbellata. It is reddish brown in colour (சா.அக);.

     [ ணா + ேவர.் க ேலேய இறந்த ள்ைளைய ெவளியாக்க இவ்ேவர ்பயன்ப ம்.]
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ணி

ணி1 nuṇidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ேதய்தல் (அக.நி.);; to waste away;

 to be thinned down.

     [ ண் →  ணி →  ணி-தல்.]

  ணி2 nuṇittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1.  ரை்மயாக் தல்( ன்.);; to sharpen to a point.

   2. ெபா யாக் தல்( ன்.);; to powder.

   3.   ஆராய்தல்; to examine carefully.

     "ெதய்வ ணித்தறங் ணித்த ேமேலார"் (கம்பரா.மந் ரப்.8);.

     [ ண் →  ணி →  ணி-தல்.]

  ணி3 nuṇi, ெப.(n.)

    ணி (யாழ்.அக.);; tip.

     [ ண் →  ணி]

ணிசம்

 
  ணிசம் nuṇisam, ெப. (n.)

    ந் ; soap nut. Sapindas trifolius (சா.அக.);.

க்கம்

க்கம்1 nuṇukkam, ெப. (n.)

   1.  ண்ைம; fineness, minuteness.

   2.  ரை்ம (யாழ்.அக.);; sharpness.

   3.  ர ; acuteness, acumen, subtlety.

     " ல்கற்றக் கண்  க்க ெமான் ல்லாதார"் (நால ,352);.

தம் ஆய் ைர ல் இைசக் கைலையப்பற்  க்கமாக ஆய்  ெசய் றார.்

   4. ேவைலத ் றம்; exquisiteness, as of a work.

ேவைல க்கம்.  ற்பம் க்க ேவைலபா  நிைறந்த .

   5. ெபா ளடக்கம்; comprehesiveness.

     "நான்மைற க்க ம்" (உபேதசகா.  வ ராண.4);.

   6. யா ன் உள்ேளாைச ( ங்.);; vibrating note of a yal.

   7.  ட்பம், 5 ( ரேசா.,அலங்.27); பாரக்்க;see րս:paո7

     [ ங்  →  க்கம் =  ரை்ம ர ,  ண்ைம,  ட்பம், ேவைலத ் றம்]

  க்கம்2 nuṇukkam, ெப. (n.)

   1. கஞ்சம் (உேலாபம்);; niggardliness,

அவன் ைக க்க ைடயவன்.

க்கம்பார்-
த்தல்

க்கம்பார-்த்தல் nuṇukkambārttal,    4.ெச. . .(v.i.)

   ெபா ட்டாய்க்க த யலாதன வற் ல் ந்த க த் ச ்ெச த்தல்( ன்.);; to be meticulous, over-
scrupulous.

     [ க்கம் + பார-்த்தல்]
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க் ெய -
தல்

க் ெய -தல் nuṇukkiyeḻududal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெபா யாக எ தல் (உ.வ.);; to write a small hand.

     [ க்  →  க்  + எ -தல்.]

க் மல்

 
  க் மல் nuṇukkirumal, ெப. (n.)

    க் மல்; dry cough. (சா.அக.);.

     [ க்  + இ மல்]

க்

க் 1 nuṇukkudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ண்ைமயாக் தல்; to make very small, as beads.

   2. ெபா ெசய்தல்; to powder, pulverise.

மாத் ைரைய க் க்ெகா .

   3. அைரத்தல்; to pound, grind.

ளைக க் க் ெகா .

     " ண்மணல் ராய் க் நர"் ( வாைனக். நீற்.14);.

   4.  ைதத்தல்; to shatter to pieces.

     "ெவ ளி  க் ம் ற ம் மகளிரக்ட்  ஒத்த ஒ க்க ைடைம ம்" ( ரிக .40);.

   5.  தா ெய தல்; to write a small hand.

அஞ்சல் அடை்ட ல் றைள க்  எ னார.் இப்ப   எ னால் எப்ப ப் ப ப்ப .

   6. ைகையக் க் தல், கஞ்சத்தனம் (உேலாபம்); ெசய்தல்; to be niggardly, to stint.

அவன் க ம் ைகைய க் றான்.

   7. யா ல் இன்னிைச ெய ப் தல்; to produce soft notes from the yāl.

     "அ தன்ைன ைண ேல ஏ ட்  க் னாள்". (   வ் .    .ெ◌ ந  ந் , 1 5 ;1 2 2 ); .

   8.  ரை்மயாக் தல்;(இலக்.அக.);; to sharpen to a point, as a stick.

   9. அ ைவ ( த் ைய);க் ரை்மயாக் தல்; to sharpen the wits,

க் க்காட்

 
  க் க்காட்  nuṇukkukkāṭṭi, ெப.(n.)

    ண்ேணாக் ; microscope.

     [ க்  + காட் ]

க்ெக த்

 
  க்ெக த்  nuṇukkeḻuttu, ெப.(n.)

   ெபா யாக எ ம் எ த்  (உ.வ.);; letter written in a very small hand.

     [ க்  + எ த் ]
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 nuṇugi,  .எ.(adv.)

   1.  ரந்் ; with a sharp focus.

பாட் ன் ெபா ைள  ஆராய்ந்  பாரக்்கேவண் ம்.

   2. ெம ந் ; lean.

இைசக்கைலைய  ஆராய்ந்  ப த் க் றார ்என்ப  அவரின் ேபச் ல் இ ந்  ெதரி ற .

     " ப்ேபா ண்கண் பசந்த ேதா " ( றநா.96);.

     " ள்  தா ற் ைபப்பய " (அகநா.71:14);.

     [ ண் →   →  ]

1 nuṇugudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   1.  ட்பமாதல்; to be slender, delicate, as a woman's waist, to be minute.

     " ய கப் னார"் ( வக.2631);.

   2. ெம தல்; to become thin.

     " ப்ேபா ண்கண் பசந்த ேதா " ( றநா.96);.

   3.  ரை்மயாதல்; to be sharp, keen, acute as one's intellect.

ய அ .

     [ ண் →   →  -தல்]

  2 nuṇugu, ெப. (n.)

   1.  ண்ைம ( வா.);; minuteness.

     [ ண் →  ]

ங்

ங் 1 nuṇuṅgudal,    5ெச. . . (v.i.)

   1.  -தல் (உ.வ.); பாரக்்க;see nunugu-

   2. ெபா யாதல்; to be powdered pulverised.

     [  →  ங்  →  ங் -தல்]

  ங் 2 nuṇuṅgudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   1. ெமல்லப்பா தல்; to sing softly as a tune.

     "அழைக ைடத்தான பண்ைண ங் " ( வ். ெந ந் 22:204);.

     [  →  ங்  →  ங் -தல்.]

  ங் 3 nuṇuṅgu, ெப. (n.)

   ெபா  ( ங்.);; powder.

     [  →  ங் ]
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ைண

ைண1 nuṇaittal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

    னி நாவால் தட ணரத்ல்; to feel with the tip of the tongue, as the gums or palate.

ம.  ண: க. ெநாென.

     [ ண் →  ணா →  ைண →  ைண-தல் (ேவ.க);]

  ைண2 nuṇai, ெப. (n.)

   ேகாடெ்சால் (ெநல்ைல);; back-biting.

ம.  ணா.

தம்

 
  தம் nudam, ெப. (n.)

   நீரா ந் ைற (அக.நி.);; bathing ghat.

தம்

தம் 1 nudambudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. நைனந் ள தல்; to become soft or moist, as soap in water, to be mashy.

   2. ஈரமாதல்; to become damp, as furniture, in wet weather.

     [ தம் →  தம்  →  தம் -தல்]

  தம் 2 nudambu, ெப. (n.)

   1. கள்; toddy.

   2. ேசா ; boiled rice.

     [ தம் →  தம் .]

தல்

தல்1 nudalludal,    5ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. க தல்; to denote;

 to mean, intend.

     "பல்லைவ த ய வகர ெபயர"் (ெதால்.எ த் .174);.

   2.  தல்; to speak, tell.

     " ற் ள் த ய ெபா ளல்லனவற்ைற அதற் த் தந் ைரத்த ன் தந் ைர" (நன்.1, சங்கர.);.

   3. ேதாற் த்தல்; to bring into being, create.

     "ேத பல த " ( வ்.இயற். வா .4);

     [ தல் →  த -தல் =  ற் தல்,   (ெசால் );த் ெதாடங் தல்]

ஒவ்ெவா  ெசம்ெமா ம் ஒ  ெபா ட ்பலெசாற்கள் நிரம்பவள. அைவ ப ப்ெபா ளில் 
ஒன் பட் ப் ம் ண்ெபா ளில் ேவ பட்டைவ. ெசால்வளத் ற் றந்த த ழ் ஒ ெபா ட ்பல 
ெசாற்களில் றந் ள்ள . ெசால் தைலப் பற் ப் பலெசாற்கள் த ல் உள. அைவ:

அைசத்தல் - அைசய த்தத் டன் ெசால் தல் (அைசய த்தம்-accent);

அைறதல் - அ த்  (வன்ைமயாக ம த் );ச ்ெசால் தல்

இைசத்தல் - ஒைச ேவ பாட் டன் ெசால் தல்

இயம் தல் - இைசக் க  இயக் ச ்ெசால் தல்

உைரத்தல் - அ ஞ்ெசாற்  அல்ல  ெசய் ட் ப் ெபா ள் ெசால் தல்

உள தல் - ஒன் க்க ஒன்ைறச ்ெசால் தல்
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தலணி

தலணி nudalaṇi, ெப. (n.)

   ெநற் ச் ட்  (யாழ்.அக.);; an ornament for the forehead.

ம வ. தைலக்ேகாலம், இலம்பகம்.

     [ தல்3 + அணி]

த ப் தல்

த ப் தல் nudalippugudal, ெப.(n.)

   உத்  ப்பத் ரண்ட ள் ெசால்லப் ேபா ம் ெசய் ைய த ற் த் ப் ன் ளக் வதான 
தந் ர த்  (நன்.14);; a literary device which consists in stating one's theme before dealing with it in detail, one of 32 utt.

     " த ப் தேலாத்  ைற ைவப்ேப" (நன்.பா .14);.

     [ தல் →  த  +  தல்,  த ப் தல் = இன்ன  ேவன் என்  றப்ேபா ம் ெபா ைளச ்
ெசால் த் ெதாடங் ம் த் .]

தற்கண்ணன்

 
  தற்கண்ணன் nudaṟkaṇṇaṉ, ெப.(n.)

   ெநற் ல் கண் ைடய வன்; Lord Siva.

     [ தல் + கண்னன்.]

தற்

 
  தற்  nudaṟkuṟi, ெப.(n.)

   ெநற் க் கள் ( வா.);; sacred marks on the forehead.

     [ தல் +  . ெநற் ல் இட் க் ெகாள் ம் சமயக் கள்.]

     [P]

தற் ைக

 
  தற் ைக nudaṟcuḍigai, ெப.(n.)

தலணி ( வா.); பாரக்்க;see nuda-ani.

     [ தல் +  ைக.  ட்  →  ட் ைக →  ைக.]

தற் ட்

தற் ட்  nudaṟkuṭṭu, ெப.(n)

தலணி2 பாரக்்க: see mபdal-an.

     " தற் ட்டயற் ட ம் (ெப ங், உஞ்ைசக். 40.101);.

     [ தல் +  ட் .  தல் = அணிதல்  →  ட் ]

தற்ேசதம்

தற்ேசதம் nudaṟcēdam, ெப.(n.)

   1. ெநற்  வ ; pain in the forehead.

   2. தைலவ  headache (சா.அக.);.

     [ தல் + ேசதம்.  ைத  → ேசதம்]

தனாட்

தனாட்  nūtaṉāṭṭi, ெப. (n.)

   ெநற் க் கண் ைடய ெகாற்றைவ ( ரக்்ைக);;{Durga} as having an eye in Her forehead.

     " ைற த னாட் " (கல்லா. 7811);.

     [ தல் →  தனாட் . நாட்டம் (= கண் → நாட் .]

332

www.valluvarvallalarvattam.com 13237 of 19068.



1 nudiddal,    4.ெச. ன்றா .(v.t); to cover with, as a garmen lining.

     " ம ரத்் ற் ப் பாயம் க என க் னாேன' ( வக.819);.

     [ னி →   →  -த்தல்.]

  2 nudi, ெப. (n.)

   1 னி; tip, point, end.

     " க ம ங்க.... பா நின் களி " ( றநா.31);

     " க்கரத் னக யால்" (ேகா ற்  பதஞ்ச .32);.

   2. அ க் ரை்ம; acumen sharpness of intellect.

     "ேநாக்கன் ன் நா . கண் ர ் ெகா ணாகரிகன்' ( வக.11.10);

     '  ெகாண்டன ெவம்பர ண்ணி ேவல் ( வக.1186);.

   3. தைல; head,

     " ைன ேகாட்டாற் ைலப்பதன் ேறாற்றங்காண் (க த்.101);.

   4.  கழ்; fame.

   5. வணக்கம்

 regard.

   5.  ன் :

த்ேதால்

 
  த்ேதால் nudiddōl, ெப. (n.)

   ஆண் ன் னித்ேதால்; foreskin.

     [  + ேதால்.]

-த்தல்

-த்தல் nududdal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அ த்தல்; to put out quench, extinguish.

     "ெநய்யாெலரி ப்ேப ெமன்றற்றாற் ெகளைவயாற்காம ப் ேபெமனல்" ( றள்,1148);.

   2. அ த்தல்; to destroy.

     "வரதன் நம்பைடைய க்கம்" (தணிைகப் .  பரி.162.);

   3. நீக் தல்; to remove:

     "இன்ன க் ந் தண்க ைக வள்ளல்" ( நாயக .46:4);.

க. ெநாந் .

     [  →   →  -த்தல்.]

ப்

 
  ப்  nuduppu, ெப.(n.)

   தணிக்ைக ( ன்.);; quenching. suppressing.

     [  →  ப் ]
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ந்தா ளக் க்

ந்தா ளக் க்  nundāviḷakkukkuḍi, ெப. (n.)

    ந்தா ளக்  எரிப்பதற்  லமாக ைவக்கப்பட்ட ஆ கைளக் காத்  நா ம் ேகா க்  
ெநய்யளக் ம் னரான மன்றா கள்; a cast.

     "இத்ேதவரக்்   ந்தா ளக்  களாய் ஆ கைளக்

ெகாண்  ெநய்யளந்  வ ற மன்றா களில்" (ெத.க.ெதா.17:447);.

     [ ந்தா ளக்  +  ,  ந்தா ளக்  எரிக்க ெநய்த ம் மக்கள்.]

ந் -தல்

ந் -தல் nundudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. தள் தல்,  ன் தள் தல்; to prople, thrust forth, cast away.

     "பரந்  ெபான் னிரந்  ந் " ( வ். சச்ந்.51);.

   2.  ண் தல்; to trim, stir up.

     " ந்தாத ெவாண் டேர" (ேதவா.811, 5);.

க. ெநாந்  வ.  த்(d);

     [உந்  →  ந்  →  ந்  - தல். உந் தல் =  ன் தள் தல், தள் தல்]

ந்ைத

ந்ைத nundai, ெப. (n.)

   உன் தந்ைத; your father.

     " ந்ைத ம் ரவ் ம்" (ஐங் .92);.

     "கண் ன் வா ேயா மகள் ந்ைத" (அகநா. 99.11);.

     "ெநாந்தனளா  ந்ைதைய ள்ளி" ( றநா. 160:23);.

     "எந்ைத ம் ந்ைத ம் எம் ைறக் ேகளிர"் ( ந்.40.2);.

     " ைறய  காணா ைறவைள ன்ைக ைக ெமல் ரல் ப்  ந்ைத" (ெப ங், உஞ்ைசக். 
166,167);.

     [ ம் →  ந்ைத]

ப்ப

 
  ப்ப  nuppadu, ெப. (n.)

    ப்ப ; thirty.

ம.  ப்ப .

     [ ப்ப  →  ப்ப . ஒ.ேநா. மணாட் ப் ெபண் → மாட் ப்ெபண் → நாட் ப் ெபண். ம-ந.  ரி .]

பகம்

 
  பகம் nūpagam, ெப. (n.)

பம் பாரக்்க;see nubam.

     [ பம் →  பகம்.]

பம்

 
  பம் nubam, ெப. (n.)

   எ க்  (மைல.);; madar.
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வ த்

 
  வ த்  nubuvarutti, ெப.(n.)

   ஆைமேயா  (சங்.அக.);; tortoise shell.

     [  + வ த் , வல் → வன் → வ  → வ த் .  வ்  = எள். க ைமநிறம் பற் ய ெபயர ் வ்  →   = 
யாைம, யாைம → ஆைம யாமம் → யாைம = க ைம நிற ஆைம.]

ம்

ம்1 num, ப.ெப.(pron.)

   ேவற் ைம  ற் ன் நீ ர ்என்ற ன்னிைலப் பன்ைம ெகாள்  வம்; the form which niyir, the 
second personal pronoun plural, assumes in oblique cases.

     " ம்ெம னி  யற்ைக யா ம்' (ெதால்.எ த் .187);.

   2. உம்; your.

     " ம்ெமா  வர தானயர ம்" ( றநா. 12:9);.

     "தண்ண ங்கானல் வந்  ம் வண்ண ெமவேனா ெவன்றனிர ்ெச ேன" (அகநா. 30:14,15);.

     "எம்மம்  க  ம்மரண் ேசர்  ெனன" ( றநா. 9:5);.

     [நீம் → நீ ர ்→ நீ ர ்→ நீ ர ்→  ம் எனத் ெதால்காப் யம் வ  இலக்கணமர . பாவாணர ்நீம் → 
ம் →  ம் எனக் வ  ( .தா.40); ெமா யற் பாரை்வ.]

  ம்2 num, இைட.(part)

   எல் ம் என்ற ன்னிைலப் ெபயர ்ேவற் ைம ேபற் ம் ேபா  ெகாள் ஞ் சாரிைய; the infix which 
e//frum takes in oblique cases, as எல் ர் ம்ைம ம்.

     "எல்  ெமன் ம் ன்னிைல ம்...  ம் ைட வ உ ன்னிைல ெமா க்ேக" 
(ெதால்.எ த் .191);.

     " ம்ெமனி  யற்ைகயா ம்" (ெதால். எ த் . 187.); என் டத் வ ம் ம் ன்னிைலப் 
பன்ைமயா ம். இங்  எல் ர ் ம்ைம ம் என்ற டத்  வ ம் ம் சாரிையயா ம். எல் ர ்என்பேத 

ன்னிைலப் ெபயராக அைமவதால் அ த் வ ம் ' ம்' சாரிையயா ம்.

ம்

ம்  numbi, ெப. (n.)

    ம் தம் ; your younger brother.

     " ம்  ன்வ  ம் " (தணிைகப் : பரி.397);.

     "எம் ைட யளைவ ற் பண் றப் ேபணி ன்ப ப் ெபயரக்்  மளைவ  ம் யர"் (ெப ங். 
உஞ்ைசக். 1:12,13);.

     [ ம் →  ம் ]

ம் ன்

ம் ன் nummuṉ, ெப.(n.)

   1. உம் ன்ேனான்; your ancestor, as father.

     " ம்பார ்கண்ணிப் ெப ம் ெபயர ் ம் ன்" ( றநா.174);.

   2. உன் அண்ணன்; your elder brother.

     [ ம் +  ன்- ம் ன் = உமக்  ன் றந்தவன்-ஸ்-ர.்]

மன்

மன் numaṉ, ெப. (n.)

   உம்ைமச ்சாரந்்தவன் (ெதால்.ெசால்.410, இளம் );; your relation. party or associate.

     "தமரே்மல் வந்தைம தானகத் தடக்  மேரா மற் வர ் றேரா தாெமன" (ெப ங், உஞ்ைசக். 
1245.246);.

     [ ம் + அன் -  மன்.]
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ைமயன்

ைமயன் numaiyaṉ, ெப. (n.)

   1. உம் தைமயன்; your elder brother.

     " ல்வலாய் ைமய னாைரக் காண் " ( வக.1709);.

   2. உன் தந்ைத; your father.

   3. உன் பாட்டன்; your grand father.

   4. உன் தைலவன்; your master.

     [ ம் + ஐயன்]

ரம்

 
  ரம்  nurambu, ெப. (n.)

   ேச  ( ங்.);; mud, mire.

.  ம்

     [ ல் → (ெநா ); →  ர →  ம் .]

 nuru, ெப. (n.)

   1. அ த்த தாளில் ளிரக்் ந் ( ைளக் ந்); தளிர ்(யாழ்ப்.);; tender shoots in paddy stubble.

   2. இளம் ஞ் ; tender fruit.

     [ ல் →  .  ல் = இளைம,  ைம, ெம ,  ண்ைம,  ரை்ம,  னிைம,  ன்ைம.]

ைர

ைர1 nurai, ெப. (n.)

   1. நீரக்் களின் ெதா ; froth, foam, scum, spume, lather.

     "ெநல் க்  உ ண்  நீரக்்  ைர ண்  ல் தழ் ற் ம் உண்  (நால ,221.);.

     " ைரெயா  பட்  ைரேயா  ம " (ெப ங்.உஞ்ைசக். 40:271);.

     " ைர ஒத்த ேவ தைர ன் ப " (பழ.);;

     " ைரையத் ன்றால் ப ேபாகா " (பழ);.

   2.   ( டா.);; bubble.

     " ைர கந்தன்ன ெமன் ஞ் ேசக்ைக". (அகநா.93:13.);. 'மைரயான் கறந்த ைர ெகா ம்பால்" 
( றநா.168.8);.

   3. ெவண்ெணய்; butter.

     "உைறயைம ந்த ர ்கலக்  ைர ெதரிந் " (ெப ம்பாண்.158);.

   4. வ ரக் ற்ற வைக; flaw in a diamond.

   5. ெவண்ைம (யாழ்.அக.);; whiteness.

   ம.  ர;   க. ெநாெர;   ெத.  ;   ேகாத. ெநார;்    ட. ெநெர; .  ேர.

 F. ecume;

 G. schaum(m);, gischt (f);;

 It. schiuma.

ைரகக் -தல்

ைரகக் -தல் nuraigaggudal,    5.ெச. . . (v.i.)

ைரதள் ( ன்.);தல் பாரக்்க;see muraitaslU.

     [ ைர + கக் -தல்.]
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ைரத்ெத -தல்

ைரதெ்த -தல் nuraiddeḻudal,    12 ெச. . . (v.i.)

   ெபாங் தல்; effervescence. (சா.அக.);.

சரக்்கைரப் பா  ைரத ்ெத ற , பாரத்்  இறக் .

     [ ைர →  ைரத்  + எ -தல்.]

ைரதப் -தல்

ைரதப் -தல் nuraidappudal,    5 ெச. . . (v.i.)

ைர தள் -தல் (இ.வ.); பாரக்்க;see muraitasu.

     [ ைர + தப் -தல். தா  → தவ்  → தப் ]

ைரதள் -தல்

ைரதள் -தல் nuraidaḷḷudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ைரைய வா ந்  ெவளி தல் (உ.வ.);; to foam at the mouth.

கண்கள் ெச  வா ல் ைர தள் றைதப் பாரத்்தால் பாம்  க யாக இ க் ம். ேவகமாக ஒ  வந்த 
காைள ன் வா ல் ைர தள் ற .

     [ ைர + தள் -தல்.]

ைரநீர்

 
  ைரநீர ்nurainīr, ெப. (n.)

   அ தநீர;் liquor amnii. (சா.அக.);.

     [ ைர + நீர.்]

ைரப்பால்

 
  ைரப்பால் nuraippāl, ெப. (n.)

    ைர நீங்காத, அப்ேபாேத கறந்த பால்; fresh mil with froth. (சா.அக.);.

     [ ைர + பால்]

ைரப் ர்க்

ைரப் ரக்்  nuraippīrkku, ெப. (n.)

   1. பாற் ரக்் ; towel-gourd.

   2. ேபய்ப் ரக்்

 snake luffa.

     [ ைர +  ரக்் ]

ம வ ேபய்ப் ரக்் . வ. ேதவதாளி.

இதன் அ த்தண்  ம ந் ற் ப் பயன்ப ம் ஐங்ேகாண ள்ள .   கப் பா க் ம். 
இைலகள் ஐந்  ரி ைன ைடய .  கப்ைப ம் ஒரங்களில் வட்டமான அ ம் கைள ம் 
உைடய . இைலக் காம்  இைல ன் நீள  க் ம். இதன் காய் ேகா  டை்ட வ வ ள்ள . 
காய்க் ள் 18  ைதகள் இ க் ம்.  ைதகள் தடை்டயா ம் க ப்பா ம் இ க் ம். (சா.அக);.

ைரப்

ைரப்  nuraippu, ெப. (n.)

   1. ெகா ப்  ெபாங் ைக; effervescence as it preparations of salts.

   2.  ைரக்ைக; foaming (சா.அக);.

     [ ைர →  ைரப் ]

ைரப்ேபரினி

 
  ைரப்ேபரினி nuraippēriṉi, ெப. (n.)

    தாளி; hairy leaved creamy whit bindweed-lpomaea obswra (gemella); (சா.அக);.
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ைரப ந்த

 
  ைரப ந்த nuraibaḍinda, ெப.எ. (adj.)

    ைர ள்ள; covered with froth;foamy.

ைரப ந்த பால். (சா.அக.);.

     [ ைர + ப ந்த.]

ைரயாம் ச்

 
  ைரயாம் ச்  nuraiyāmbūcci, ெப. (n.)

    ச்  வைக (சங்.அக.);; a kind of insect.

     [ ைர + ஆம் +  ச் ]

ைர ண்

 
  ைர ண்  nuraiyiṇṭu, ெப. (n.)

   நீரிண் ; a sensative plant in water - Mimosa genus. (சா.அக);.

ைர கம்

 
  ைர கம் nuraiyiligam, ெப. (n.)

    ம்ைம; a small variety leucas plant, small leucas flower - Leucas genus (சா.அக.);.

ைர ரல்

ைர ரல் nuraiyīral, ெப. (n.)

   மார் னி  றத் ள்ள ம்,  ய்ைம ல்லாக் காற்ைற ெவளி ட் த் ய்ைமயான காற்ைற உட் 
ெகாண்  ையத் ய்ைம ( த் கரிப்ப ); ெசய்வ மான உ ப் ( ன்.);; lungs.

     [ ைர + ஈரல்]

ைர ரல் (lung);  ச்  வதற்காக மனிதனிட ம் ெக ம் களிட ம் அைமந் ள்ள 
உ ப்பா ம். மனிதனிடம் இரண்  ைர ரல்கள் உள்ளன. அைவ மார் ல் கடற் பஞ்  ேபான்ற 
அைமப் ைடயனவாய் இ க் ன்றன. அைவ எண்ணிறந்த காற்றைற களால் ஆனைவ. அைவகள் 
சற்ெறாப்ப 60 ேகா  என்  கணக் ன்றனர.்

   இரண்  ைர ரல்க ம்,  ம்  உ வ ைடயன; ைர ரல் தாங் ன் (உதர தானத் ன்);   
அைமந் ள்ளன.  ைர ர ன் உச் யான  காைர எ ம் ன் ன் றம் வைர நீண் க் ம்.  ைர ரல் 
க க் ைடேய உண க் ழல் (Esophagus);, ெநஞ்சாங் ைல இதயம்); ெபரிய அரத்தக் ழாய்கள் 
காணப்ப ம்.  ைர ரல்கள் இரண் ம் ச் க் ழ டன் (Trachea); இைணந் க் ம்.  ச் க் ழல் 
மார் ல் இறங் ய ம் இரண்டாகப் ரி ம். அைவ ச் க் ைளக் ழல்கள் (bronchi); எனப் ெப ம். 
ஒவ்ெவா  ச் க் ழ ம் ஒ  ைர ர ன் ந ேவ ந்  எண்ணற்ற  ழாய்களாகப் 

ரி ன்ற . இைவ

ேகாப்ைப உ வ ைடய ச் ச ் ற்றைறகளில் (alveol); வந்  ம். ஒவ்ெவா  ற்றைற ன் 
உட்ப ம் தந் கள் எனப்ெப ம்);  ண்ணிய அரத்தக் ழாய்கள் ன்னிக் டக் ன்றன.

ச் க் ைளக் ழாய்க ம்,  ைர ரல் களி ள்ள அரத்தக் ழாய்க ம், நிணநீரக்் ழாய்க ம், 
நரம் க ம் எல்லாம் ள்ஆற்றைல ைடய தைசயால் ( வால்);  ைணக்கப்பட் ள்ளன. 

ைர ரல்கள் காற்  நிைற ம் ேபா  ரியக் யன.  ைர ர ன் ப மைன ைவத் , மற்ற 
உ ப் க்க டன் ஒப் ட்டால் அ ேவ உடம் ன் எைட ைறந்த உ ப்பா ம். ஆணின் ைர ரைல 

டப் ெபண்ணின் ைர ரல் எைட ைறந்  காணப் ப ம்.  ைர ரல் இளஞ் வப்  நிறமாக 
இ க் ம்.

ைர ர ன் ேவைல:  ைர ரல்கள் உடம் ள்ள உ ர க்க க்  ேவண் ய உ ரவ்ளி 
(ஆக் ஜன்); ைய வழங் ன்றன. அரத்தமான  உடம் ல் ஒ ம்ேபா  தைசக க்  ( க்க க் ); 
உண ச ்சத்ைத ம் உ ரவ்ளி (ஆக் ஜன்);ைய ம் தந் ட் , ெகட்ட காற்ைற (காரப்ன்-
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ைர ரல்தாங்

 
  ைர ரல்தாங்  nuraiyīraltāṅgi, ெப. (n.)

மார் ப் ப ைய ம் வ ற் ப் ப ைய ம் ரிக் ம் ெமல் ய ேதால் (சவ் ப்);ப :

 the muscular membraneous partition that separates the abdomen from the thorax - Diaphragm. (சா.அக.);.

     [ ைர ரல் + தாங் ]

ைர ரல் தாங் த்ேதால் (சவ் ); (உதர தானம்);  ந்தால் டல் ைதப்ைப ல் இறங் வேத 
டல் இறக்க ேநாய் (Hiranya); என்  றப்ப ம்.

ைர ர ைற

 
  ைர ர ைற nuraiyīraluṟai, ெப. (n.)

    ைர ரைலச ் ற் ள்ள ெமல் ய ேதால்; a thin membrance investing either lungs - Pleura. (சா.அக.);.

     [ ைர ரல் + உைற]

ைற ரற்கட்

 
  ைற ரற்கட்  nuṟaiyīraṟkaṭṭi, ெப. (n.)

    ைர ர ல் உண்டா ம் கட் ; an abscess of the lungs - Pulmonary abscess. (சா.அக.);.

     [ ைர ரல் + கட் ]

ைற ரற்கல்

 
  ைற ரற்கல் nuṟaiyīraṟkal, ெப. (n.)

    ைர ர க் ள்ளாவ  அல்ல  ச் க் ழ லாவ  காணப்ப ம் ண்ணாம் க்கல்; calcium calculus 
found in the bronchi or some portions of the lung tissue - Lung stone or lung calculus (சா.அக.);.

     [ ைர ரல் + கல்]

ைர ரற்சன்னி

 
  ைர ரற்சன்னி nuraiyīraṟcaṉṉi, ெப. (n.)

ைர ர க் ள்ளி க் ம் லப் ப க் ள் அரத்தம் பாய்வதாேலற்ப ம் இ :

 apoplexy due to the escape of blood into the parenchyma or the functional elementary part of the lungs - Pulmonary 
apoplexy.

     [ ைர ரல் + Skt. சன்னி]

ைர ரற் ழ்க்

 
  ைர ரற் ழ்க்  nuraiyīraṟcīḻkāṭu, ெப. (n.)

    ைர ர க் ள்ளாகச ் ழ் நிைறயப் ெபற்ற ழல்கள்; a lung containing numerous small pus filled cavities - 
Honey comb lung (சா.அக.);

     [ ைர ரல் +  ழ் +  ]

ைற ரற் ரம்

 
  ைற ரற் ரம் nuṟaiyīraṟcuram, ெப. (n.)

ஈைள மற் ம் வளியால் உண்டான காய்சச்ல்,

 fever due to the inflammation of the lungs, lung fever - Croupous pneumonia (சா.அக.);.

     [ ைர ரல் +  ரம்.  ர ்→  ரம் = பாைல நிலெவப்பம் த்த ரம் இக்கால் ேமனிநிைல ெவப்பம் 
க் ற . ெபா  மக்கள் ல டத்  'ஜ ரம்' என்  வழங் வர ்ஒ.ேநா.சவளி → ஜ ளி.]
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ைற ரற்றாபன
ம்

 
  ைற ரற்றாபனம் nuṟaiyīraṟṟāpaṉam, ெப. (n.)

ைர ரற்றா தம் (M.L.); பாரக்்க;see nuras-y-frar-rapidam.

     [ ைர ரல் + Skt தாபனம். ஸ்தாபனம், ஸ்தா தம் இரண் ம் வடெசால் ன்ெனா த்  
ெகட் நின்றன.]

ைற ரற்றா தம்

 
  ைற ரற்றா தம் nuṟaiyīraṟṟāpidam, ெப. (n.)

ேகாைழ (கபம்);  யா ண்டாம் காய்சச்ல் ( ரம். (ML);, preumonia.);

     [ ைர ரல் + Skt. தா தம்]

ைரெய ப்

ைரெய ப்  nuraiyeḻuppi, ெப. (n.)

   1.  ைரைய ண்டாக் ம் ெபா ள்; that which gives rise to forth - Saponin.

   2. ேகாைழைய (சளிைய); அ க் ம் ம ந் ; a medicine which promotes expectoration - Expectorent (சா.அக.);.

     [ ைர + எ ப் ]

ைரவாய்

 
  ைரவாய் nuraivāy, ெப. (n.)

    ைர தள் ம் வாய்; foaming mouth.

     [ ைர + வாய்]

ைரவாயன்

ைரவாயன் nuraivāyaṉ, ெப. (n.)

   1.  ைர தள் ம் வா ைடயவன்; one who foams at the mouth.

   2. சாைளவாயன்; one who has a dribbling mouth.

     [ ைர + வாயன்.]

ைர க்கம்

 
  ைர க்கம் nuraivīkkam, ெப. (n.)

ைர ரற்றா தம் (M.L.); பாரக்்க;see muraly-rar-rápidam.

     [ ைர +  க்கம்]

ைல

 
  ைல  nulaiyili, ெப. (n.)

   ஊைம (யாழ்.அக.);; dumb person.

     [ வல் +இ - வ  →  ைல ]

வ்ைவ

வ்ைவ nuvvai, ெப. (n.)

   1.  ம் தங்ைக; your younger sister.

     " ம் ஞ் றந்த  வ்ைவ யா ம்" (நற்.172);.

   2, தமக்ைக; elder sister.

     [ ம் + தவ்ைவ]

வக்கல்

 
  வக்கல் nuvakkal, ெப. (n.)

    வட் ைக; rubbing the moisture, (சா.அக.);.

340

www.valluvarvallalarvattam.com 13245 of 19068.



வணம்

வணம்2 nuvaṇam, ெப. (n.)

   கல்  ல் ( டா.);; treatise.

     [ வல் →  வள் →  வண் →  வனம் (ேவ.க.);.  வ தல் =  ண்ணிய அ ச ்ெசய் ையச ்
ெசால் தல்]

வனம்

வனம்3 nuvaṉam, ெப. (n.)

   இ த்தமா ( வா.);; flour.

     [ வைண →  வணம்.]

வைண

வைண1 nuvaṇai, ெப. (n.)

   1.  ட்பம் ( வா);; minuteness, fineness.

   2. கல்  ல் ( டா.);; treatise.

     [ வல் →  வள் →  வண் →  வைண (ேவ.க);.  வ தல் =  ண்ணிய அ ச ்ெசய் கைளச ்
ெசால் தல்]

  வைண2 nuvaṇai, ெப. (n.)

   1. இ த்தமா ( வா.);; flour.

     "ெமன் ைன வைண ண் " (ஐங் . 285);.

   2. ைபந் ைன ( ங்.);; black Italian millet.

     '' ெமன் ைன வைண ைற ைற ப க் ம்" (ப ற் . 30:24);.

க. நவென, நவணி

     [ வ்  →   →  வல்.  வ்  = எள்.  வல் → (ேநால்); → ேநாைல = எள் ண்ைட.  வல் →  வள் → 
வண் →   வைன ( .தா.);]

  வைண3 nuvaṇai, ெப. (n.)

   1. ெநாச்  மரம்; five leaved notchi-Vitex negundo.

   2. மாமரம்; mango tree - Mangifera indica. (சா.அக.);.

வல்

வல்1 nuvaltal,  nuval-

   13ெச.  ன்றா ..(v.t.);

   1.  ண்ணிய அ ச ்ெசய் ையச ்ெசால் தல்; to say, speak. declare, utter.

     "ெமய் ெதரி வளி ைச அள  வன் ேன (ெதால்.எ த் .102);.

     " ேல வல்ேவன் வ ந் றேன" (நன். பா .3);.

   2.  ம் தல்; to desire.

     "ப  மைமயா  வ  மைம ய" (ஞானா.25:6);.

     "நைசதர வந்  நின்னிைச வல் பரி ேலன்" ( றநா.209:11);.

     [  →  வ்  →  வல் →  வல் - தல் (ேவ.க.);.  ட்பமாகச ்ெசால் தல்,  ைரத்தல்,  ண் ெபா ள் 
தல்.  ல் →  ல் →   →  .  ல் =  ண்ைம,  ட்பம்,  ரை்ம, இளைம]

  வல்2 nuval, ெப. (n.)

   1. ெசால் ( வா.);; word, saying.

   2.  ண்ைம; minuteness.

     [ வல் →  வல்2]
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வல்ேவான்

வல்ேவான் nuvalvōṉ, ெப. (n.)

   அ ச ்ெசய் கைளக் ம் ஆ ரியன்; teacher.

     " ேல வல்ேவான் வ ந் றேன" (நன்.பா .3);

     [ வல் →  வல்ேவான்.  வல்தல் =  ட்பமான அ ச ்ெசய் கைளக் தல்]

வலம்

 
  வலம் nuvalam, ெப. (n.)

    ேதக் ; small teak - Cleodendran serratum. (சா.அக.);.

வலாசெ்சால்

வலாசெ்சால் nuvalāccol, ெப. (n.)

   ஒ  ெபா ைளப் ப த்தாற்ேபாலப் க ம் அணி ( ரேசா.அலங்.32);; a figure of speech in which a person or 
thing is enlogised by apparent condemnation.

     [ வல் + ஆ + ெசால். ஆ - எ ரம்ைற இைடநிைல]

கழாப் கழ்ச்  ெயனி ம் வலாச ்ெசால் எனி ம் ஒக் ம். மா  கழ் ெமா  வண் கழாய் 
வலாசெ்சால் வ ம்" என்ப  ரேசா யம். ( ரேசா.,அலங்.32);

வலா வற்

வலா வற்  nuvalānuvaṟci, ெப. (n.)

   1. ஒட்டணி ( றள்,475. உைர);; a figure of speech.

   2.  ப்ெபசச்ம் (நன். 359, ம ைல);; suggested sense.

     [ வல் + ஆ +  வற்  ஆ - எ.ம.இ.நி.]

ஒட்டணி:

லவன் தன்னாற் க தப்பட்ட ெபா ைள மைறத்  அதைன ெவளிப்ப த்தற் த் தக்க 
ெதான் ைன ெசால் ன், அஃ  ஒடெ்டன் ம் அணியா ம்.

     "க ய ெபா ெடா த் த லப் ப த்தற் ெகாத்த ெதான் ைரப் னஃ ெதாடெ்டன ெமா ப' 
(தண் .52);. இதைன உவைமப்ேபா  என ம்,   ெமா தல் என ம் வலா வற்  என ம் வர.்

வைக :

ன்ற ெபா ம் அதன  அைட ம் ேவ பட ெமா த ம், அைட ெபா  வாக் ப் ெபா ள் 
ேவ பட ெமா த ம், அைட ர ப் ெபா ள் ேவ பட ெமா த ம், அைடையப் றழ் ப த் ப் 
( பரீதப்ப த் ப்); ெபா ள் ேவ பட ெமா த ம் என நான்  வைக ைன ைடத்  ஒடெ்டன் ம் 
அணி.

     "அ ேவ,

அைட ம் ெபா  மயல்பட ெமா த ம்

அைடெபா  வாக் யங்ங்ன ெமா த ம்

ரவத் ெதா த்த ம் பரீதப் ப த்த ம்

எனநால் வைக  ய  ெமன்ப" (தண் .53);
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வ த்ேதாற்றம்

வ த்ேதாற்றம் nuvaluḻittōṟṟam, ெப. (n.)

   1. பா  ட் ள்ேளார ்ம ழ்ந் ைரத ்தற் க் கரணியமான நிைர ெகாண்ேடார ்வர ணரத்் ம் 
றத் ைற (ெதால்.ெபா ள்.58);; theme of there return of persons after capturing the cattle of their enemies, when 

there is great rejoicing in their camp.

   2. ஊரி ள்ேளார ்கண்  ம ழ்ந் ைரத்தற் க் கரணியமான நிைர ட்ேடார ்வர ணரத்் ம் 
றத் ைற (ெதால்.ெபா ள்.58);; theme of the return of persons after recovering the cattle captured by their enemies, 

when their is great enemies, when their is great rejoicing in their town.

ம வ. தைலத்ேதாற்றம்

     [ வ  + ேதாற்றம்]

ெவட் யார ்ஆத் ரைளக் ைகக்ெகாண்  அவரத்ம் ைளகள் ம ழ்தற்ேக வாக ஊரின் அணித்ேத 
வந்  ேதான் ய  தைலத்ேதாற்றம் என் ம் ைறயாம் என்  றப்ெபா ள் ெவண்பா மாைல ெகா  

ற .

     "உர ெவய்ேயான் இனந்த இ வர ணரந்்  ைளம ழ்ந்தன் " ( .ெவ.1:11);.

ஆ ரியர ்ெதால்காப் யனார.்இதைன " வ த்ேதாற்றம்" எனக்  ெசய் றார.்

வழேலாைசப்

 
  வழேலாைசப்  nuvaḻlōcaippūṭu, ெப. (n.)

   ைகயாந்தகைர; eclipse plant-Eclypta prostata. (சா.அக.);.

     [ வழல் + ஓைச +  .]

     [ைக + ஆரந்்த +  ைர → ைகயாந்த கைர,  ைர → கைர- ரி .]

வற்கரி

வற்கரி nuvaṟkari, ெப. (n.)

நீரக்்கரகம் (Brunéu.473);,

 a water - vessel.

வற்

வற்  nuvaṟci, ெப. (n.)

   ெசால் ைக (நன்.458);; saying, utterance.

     [ வல் →  வற் ]

வறல்

வறல் nuvaṟal, ெப. (n.)

   ெசால் ைக; say.

     "ேநாக்  ெந ம்பாரவரக்்  ேநான் ைலவான்றைலயவரக்்  வறல் ேகட்டா" (ேச . காயத். 4);.

     [ வல் →  வறல்]

வ -தல்

வ -தல் nuvaṟudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

    ண்ணிதாக அல்ல  ெபா யாக அரா தல்; to file.

     " ணங்கர வ ய ண்ணீர ்மாைமக் களங்கனி யன்ன கதழ்ந் ள ன் வணரந்்ேதந்  
ம ப் ன் வள் ரப்் ேபரியாழ்" (மைலப .35-37);.

     [ வல் →  வ  →  வ -தல்(ேவ.க);]

ழல்

 
  ழல் nuḻl, ெப. (n.)

   ெகாற் கம், ஒ  ண்  (ைவத் யபரி.);; a kind of herb.

ழாய்

ழாய் nuḻāy, ெப. (n.)

   1. இளைம; tenderness.

   2. இளம்பாக் ; immature arecanut.

     [ ல் = இளைம,  ைம,  ல் →  ள்  →   →  ழாய். (ேவ.க);  ள் →  ைள →  ைழ →  ழாய் 
( . .);]
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ழாய்ப்பாக்

 
  ழாய்ப்பாக்  nuḻāyppākku, ெப. (n.)

    ற்றாதபாக்  (யாழ்ப்.);; immature arecanut

     [ ல் = இளைம,  ைம,  ல் →  ள் →   →  ழாய் + பாக் ,  ழாய்ப்பாக்  = இளம்பாக் . (ேவ.க.);]

-தல்

-தல் nuḻududal,    5ெச. ன்றா . (v.t.)

   தைலம ைரச ் ட்  ைழத்  த்தல்; to tie, as a coil of hair.

     "ம ர ்  ம ங் யரந்்த ேத ைடய க ைக ல்" (ெபரிய  ஆனாய.15);.

   க.  க;ெத.  .

     [  →   →  -தல்]

ந்

 
  ந்  nuḻundi, ெப. (n.)

   ெபா ப்ேபற்கா  ந ேவான் (யாழ்ப்.);; one who shirks responsibility.

     [ ந்  →  ந் ]

ஒ வரம் ந்  ேவெறா  எல்ைலக்  இ க்  வ  ைழந்  ந ம் இயல் ைடயாைனக் த்தல் 
காண்க.

ந்

ந் 1 nuḻundudal,    5ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. தைலம ைரச ் ட்  ைழத்  த்தல்

 to tie, as a coil of hair.

     " க் ழைலக் ைலத்  ந்த" (ஈ ,10. 1:1);.

   2.  ைழத்தல், ெச கல் ( ன்.);; to insert, stick in, tuck in.

   3. மைறத்  ைவத்தல், எளி ல் அ யக் டாத இடத் ல் ைழத்  ைவத்தல்; to keep in a place not easily 
found out.

   4. கவரத்ல்; to carry away by stealth.

     [ ல்( ைள); →  ள் →   →   →  ந்  →  ந் -தல் (ேவ.க);]

  ந் 2 nuḻundudal,    5ெச. . . (v.i.)

   1. ப ங் தல் (யாழ்ப்.);; to skulk slink or sneak away.

   2. மைறதல், ந தல் (யாழ்ப்.);; to slip out of sight, as one among many.

   3. நகரத்ல் (யாழ்ப்.);; to crawl, creep, as reptiles.

     [  →  ந்  →  ந் -தல்]

வல்

வல் nuḻuval, ெப. (n.)

   1.  ழாய்ப் பாக்  பாரக்்க;see mபlay-p-pakkப.

   2. ந ம் ெபா ள்; anything slippery.

     [ ல் (= இளைம,  ைம); →  ள் →   →  வல் = இளம்பாக் , (ேவ.க.);]

-தல்

-தல் nuḻuvudal,    5ெச. . .(v.i.)

   நகரத்ல் (யாழ்ப்.);; to creep along, s reptiles.

     [ந  →  ]
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ைழ

ைழ1 nuḻaidal,    2ெச. . .(v.i.)

   1. இ க்க மான இைடவ டெ்சல் தல்; to creep through a narrow passage;

 to penetrate.

     "மலரப்்ெபா  ைழந் " ( லப்.10:35);.

டன் பலகணி வ யாய் ட் ற் ள் ைழந்  ட்டான் (உ.வ.);.

ஊ க்கா ல் ஒட்டகம் ைழ மா?  ைனையக் கண்ட ம் எ  வைள ல் ைழந்  ெகாண்ட .

   2.  ண்ணி

   தாக ளங் தல்; to be impressed in one's mind.

அ  அவன் அ ல் ைழய ல்ைல.

   3. வலக்காரமாக அல்ல  க க்க மாக ஒ  ேவைல ல் ேசரத்ல்; to get into, take up, as an office.

அவன் அந்தப் பணி ல் ைழந்  ட்டான். அவன் ெமல்ல ெமல்ல அர  ேவைல ல் ைழந்  
ட்டான். இந்தக் காலத் ல் ெபண்கள் ைழயாத ைறேய இல்ைல.

   4. இைடச ்ெச கப்ப தல்; to be interpolated.

ந்தாமணி ல் கந் யார ்பாட்  ைழந்த . உங்கள் ைபயன் ெபயைர எப்ப யாவ  ேதர் ப் 
பட் ய ல் ேசரத்்  ேறன். ெதால்காப் யத் ள் ம் ஆரியக் க த் கள் ைழந்  ட்டன. (உ.வ.);

   ம.  க;   க. ெநாெள;   ெகாலா. ெநாலாந்க்;    ட.  க்க்;    .  ற்நா;    .  ம்ேக;   மா. 
ேட;ெத. க .

     [ ல்( ைள); →  ள் →   →  ைழ →  ைழ-தல்]

ைழகடைவ

ைழகடைவ nuḻaigaḍavai, ெப. (n.)

   ேவ  த யவற் ன்  றப் ( ன்.);; narrow passage, as through a hedge;narrow entrance.

     [ ைழ5 + கடைவ. கட → கட  → கடைவ = கடந்  ெசல் ம் வ .]

ைழகத

ைழகத  nuḻaigadavu, ெப. (n.)

   வா ற் கத ; gate.

     [ ைழ5 + கத ]

     [P]

ைழச்

ைழச்  nuḻaiccu, ெப. (n.)

ைழசச்ல்,2 பாரக்்க;see nusaiccal2.

     [ ைழ →  ைழச் ]

ைழநரி

ைழநரி nuḻainari, ெப. (n.)

   1. நரி( ன்.);; fox as burrowing in the ground.

   2. கபடன் (இ.வ.);; hypocrite.

     [ ைழ5 + நரி]

ைழ லம்

ைழ லம் nuḻaibulam, ெப. (n.)

    ண்ணிய அ ; intellectual acumen.

     " ைழ லம் படரந்்த" ( .ெவ.10, காஞ் ப்,4.ெகா );

     [ ைழ6 +  லம்]

ைழெபாட்

ைழெபாட்  nuḻaiboṭṭu, ெப. (n.)

ைழகடைவ( ன்.); பாரக்்க;see nயlaikagawai.

     [ ைழ5 + ெபாட் ]
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ைழவ

ைழவ 1 nuḻaivaḻi, ெப. (n.)

ைழவாசல் பாரக்்க;see nusai-Vāšal.

     [ ைழ5 + வ ]

  ைழவ 2 nuḻaivaḻi, ெப. (n.)

   1. உண , நீர ்ெசல் ம் வ ; the canal through which food and drink pass to the stomach - Oesophagus.

   2. கா ல் ஒைச (ஒ );  ைழ ம் வ ; the passage carrying Sound from the external ear to the tympanam - Auditory 
canal.

   3.  ைன வா ல்; the subtle passage functioning in the body of a yogi or other Spiritualists. It extends from the 
nerve centre at the sacral region upto the cerebral region finding its lodgment at the crown of the head. (சா.அக.);.

     [ ைழ5 + வ ]

ைழவாசல்

ைழவாசல் nuḻaivācal, ெப. (n.)

    ட் வாசல் ( ன்.);; low or small gate, wicket.

     [ ைழ5 + வாசல். வா ல் → வாயல் → வாசல் –  ரி ]

     [P]

ைழவா ல்

ைழவா ல் nuḻaivāyil, ெப. (n.)

   1.  ைழவாசல் ( வா.); பாரக்்க: see ◌ாபlai-wasal.

   2. கட்டடம்,  டல் த யவற் ள் ெசல்வதற்  ெவளி எல்ைல ல் உள்ள றப் ; entrance.

ைளயாட் த் ட ன் ைழ வா ல் ேதாரணங்கள் கட்டப் பட் ள்ளன. இந் யா ன் ைழவா ல் 
ம்ைப.

     [ ைழ5 + வா ல்]

ைழ

ைழ 1 nuḻaivu, ெப. (n.)

   1.  ண்ைம; minuteness, fineness.

     "ெநா  ைழ  ணங் ம் ண்ைம" (ெதால்.ெசால்.உரி.76);.

   2.  ண்ண ; keen understanding or perception.

     " லவர ் ைழெவா  ைழந் " ( ளா.இரத.117);.

     [ ல்( ண்ைம); →  ள் →   →  ைழ →  ைழ ]

  ைழ 2 nuḻaivu, ெப. (n.)

   1. இடம் ெப வதற் ரிய  அல்ல  அ ம க்கப் ப வதற் ரிய ; entrance.

ைழ த் ேதர் ,  ைழ க் கட்டணம் ைழ ச் ட் .

   2. ேசரக்்ைக; admission.

ைழ  =

   1. E. entrance, F. entee; G. eintritt(m);, eingangm, lt. ingresso.

   2. F. admission, G. Zulassing, einweisung; it ammissione

     [ ல்( ைள); →  ள் →   →  ைழ →  ைழ ]
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ைழ ச் ட்

ைழ ச் ட்  nuḻaivuccīṭṭu, ெப. (n.)

   ஒன் ல் ைழவதற்  அல்ல  இடம் ெப  வதற் ரிய அ ம ச் ட் ; entrance ticket.

     [ ைழ 3 +  ட் .]

ைழ ச் டை்ட க ச் ட்  என்  தல் நலம். எற் க்ெகனில் ைழ  என்ப  ைழ அல்ல  
இைடெவளி வ யாக உடம்ைப ஒ க் ம் ஒ க்கா ம் ெசல்வதா ம்.  தல் என்ப  ெப வா ல் 
வ  உடம்ைபச ்சற் ம் ஒ க்கா , நி ரந்்  தாராளமாகச ்ெசல்வதா ம்.

ைழ த்ேதர்

ைழ த்ேதர்  nuḻaivuttērvu, ெப. (n.)

   ேவைலக்ேகா, ப ப் க்ேகா அ ம க் ம் ன் நடத்தப்ெப ம் ேதர் ; entrance examination.

     [ ைழ 3 + ேதர் ]

ைழ த் ேதரை்வ க த் ேதர்  எனக் தல் ெபா ந் ம்.  ைழதல் பாரக்்க.

ள்

ள் nuḷ, ெப. (n.)

    ள் ; pinch

     [ ள் →  ள் =  ரல் னியாற் ள் .  ள் = ஊ , ஊ ேபான்ற உ ப் . உட் . ( . .40);]

ள்ளல்

 
  ள்ளல் nuḷḷal, ெப. (n.)

ளம்  (அக.நி.); பாரக்்க;see ոսlambu.

     [ ல் =  ைம,  ரை்ம,  ல் →  ள் →  ள்ளல் =  ய உலங் ]

ள்ளான்

 
  ள்ளான் nuḷḷāṉ, ெப. (n.)

   க க் ம் ற்ெற ம்  ( ன்.);; small biting ant.

     [ ல் =  ைம,  ரை்ம,  ல் →  ள் →  ள்ளான் (ேவ.க.);]

ள்ளி

 
  ள்ளி nuḷḷi, ெப. (n.)

   நீரச் ்ெச வைக (நாஞ்.);; an aquatic plant.

ள்

ள் 1 nuḷḷudal,    5ெச. ன்றா . (v.t.)

    ரிய உ ராற் ள் தல் (உ.வ);; to pinch, nip.

   ம.  ள் க;   ேகாத ள்ளி;ெத.  ல் ( );.

     [ ல் =  ரை்ம,  ல் →  ள் →  ள் -தல் (ேவ.க.);]

  ள் 2 nuḷḷu, ெப. (n.)

   1.  ள் ; pinch, nip.

   2.  ண்  அல்ல  க் ; bit.

     [ ல் =  ரை்ம,  ைம.  ல் →  ள் →  ள்  (ேவ.க.);]

ளம்பப்பல்லவர்

 
  ளம்பப்பல்லவர ்nuḷambappallavar, ெப. (n.)

ளம்பர ்பாரக்்க;see nulambar.
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ளம்பபா

 
  ளம்பபா  nuḷambapāṭi, ெப. (n.)

   எ ைம ர ்(ைம ர)்; நாட் ன் ப யாய் ளம்ப ேவந்தரால் ஆளப்பட்ட ஒ  நா  (கல்.);; country of the 
Nulambar, a portion of Modern Mysore,

     "கங்கபா ம் ளம்பபா ம்" ( தல் இராச இராசன் ெமய்க் ரத்் );

     [ ளம்பர ்+ பா ]

ளம்பபா : எ ைம ர ்எனப்ப ம் ைம ரின் ழ்ப்ப ம் பல்லாரி மாவட்ட ம் அடங் ய 
நிலப்ப . இ ல் ம் ர,்  த்தல்,  ரக்்கம் ெபங்க ர,் ேகாலார ்ஆ ய ப க ம் அடங் ம். 
இதைனப் பல்லவ ள் ஒ  ரி னரான ளம்பரக்ள்

ஆண்  வந்தனர.் இதைன தலாம் இரசராசன் ைகப்பற்  நிகரி  ேசாழ மண்டலம் எனப் 
ெபயரிட்டான்.

ளம்பர்

ளம்பர ்nuḷambar, ெப. (n.)

   1.  ளம்பபா ையச ்ேசரந்்த மக்கள்; a people in Nulamba-pad.

   2.  ளம்பபா ைய ஆண்டவரக்ள்; a king, ruled in Nulamba-pādi.

ளம்பபா ைய ஆண்டவரக்ள் ளம்பரக்ள்.

ளம்ப வ ைய (வ சத்ைத); நி யவன் நயனன். ேகமாவ  கல்ெவட் ப்ப  இதன் தல் 
அரசன் மங்களன்.  ளம்பரக்ளின் தைலநகரம் ேகமாவ . இவரக்ள் மதம் வமதம் (ைசவம்);. பல வன் 
ேகா ல் கைளக் கட் னாரக்ள். பல ஏரிகளி கைள ெவட் க் மக்க க்  உத ய தாகக் 
கல்ெவட் கள் ன்றன.  ளம்பப் பல்லவர ்என்பவ ம் இவரக்ேள.

ளம்

ளம் 1 nuḷambu, ெப. (n.)

   1.   ெகா  ( வா.);; gnat, eye-fly.

   2. ெப ங் ெகா  ( ங்.);; mosquito.

   3. மாட் ஈ; cow-fly.

     "ஆ ளம் லம் ெதா ளம் ம் நாந ல் ெகா மணி நல் ர ் ரேல" ( ந்.86);

   ம.  ழம் ;   ெத;    கம;க. ெநாள, ெநாள , ெநாண, ெநாண  (a fly);

ெநா

   ெகாலா;    ரா.  ல்ெல;   பர.்  ற்ஞ;   ேகாண்.  ல்ெல (a flea);;மா.  ேடா (very small gnat.);

ல் =  ரை்ம,  ைம.  ல் →  ள் →  ளம் →  ளம்  =  ய உலங்  (ேவ.க.);]

  ளம் 2 nuḷambu, ெப. (n.)

    ன் னி; fire fly. (சா.அக.);

  ளம் 3 nuḷambudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   அசடை்ட ெசய்தல்; to treat with contempt.

ப் -தல்

ப் -தல் nuḷuppudal,    5ெச. ன்றா .(v.t.)

   கழப் தல் ( ன்.);; to neglect or shirk, as work.

     [ந ப்  →  ப் -தல்.]

ந ப் -தல் = மயங்கச ்ெசய்தல், ேவைல ெசய்ய ம தல்.
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ம்

 
  ம்  nuḷumbu, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் பறைவ; a kind of bird. (சா.அக.);.

     [ ளம்  →  ம் ]

ைள

ைள nuḷai, ெப. (n.)

   1. வைலெகாண்  ன் க் ம் னவர;் a caste of fishermen.

     " ைளமக ளரித்த பழம்ப  ேதறல்" ( பாண்.158);.

   2. ஈனம், இ ( ன்.);

 inferiority, baseness; meanness.

   3.  ( ன்.);; blindness.

     [ ல்( ைள); →  ள் →  ைள =  ைளயா லம்]

ைளச்

ைளச்  nuḷaicci, ெப. (n.)

    ைளயரின மகள்; a fisher-woman.

     " ைளச் யர.்..மடற் ெகாய் " (ேதவா. 39:5);.

ம வ.  ைளமகள்

     [ ைள →  ைளச்  = வைலெகாண்  ன் க் ம் ைளயரினப்ெபண்.]

ைளச் யர்

ைளச் யர ்nuḷaicciyar, ெப. (n.)

ெநய் தனிலத் த் தாழ்ந்த ெபண் ர,்

 women of maritime tract.

     "த ர ் ைளச் ய தகம் ற்ேச டன்" (ேச .கந்தமா.87);.

     [ ைளயர ்(ஆ.பா.); →  ைளச் யர ்(ெப.பா.);]

ைளப் ண்

 
  ைளப் ண் nuḷaippuṇ, ெப. (n.)

   தைல அ  ேழா  இ க் ம் ண்; an ulcer marked by sloughing particles in the discharge - Phagedenic ulcer. 
(சா.அக.);.

     [ ைள +  ண்]

ைளப் க்ைகய
ன்

 
  ைளப் க்ைகயன் nuḷaippuḻukkaiyaṉ, ெப. (n.)

   இ ந்ேதான்( ன்.);; base, mean person.

     [ ைள +  க்ைகயன்.  க்ைகயன் =  க்ைகேபால் யவன், இ ந்தவன்.]

ைளமகள்

ைளமகள் nuḷaimagaḷ, ெப. (n.)

    ைளயற் இனத் ல் றந்த மகள்; a fisher-woman.

     " ேவேனாக் ைள மகளரித்த" ( பாண்.158.);.

     [ ைள + மகள்]
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ைளயன்

ைளயன் nuḷaiyaṉ, ெப. (n.)

   1.  னவன், ெநய்தனிலத்தான் ( வா.);; fisher-man, inhabitant of the maritime tract.

ைளயன் அ வானா ரத் னத் ன் ெப ைம? (பழ.);  ைளயன் ேபச்  அம்பலம் ஏறா  (பழ.);.

   2. இ ந்ேதான்( ன்.);; mean fellow.

   3. ெநய்தல் நில ஆண்மகன்; male of maritime tract.

     [ ல்( ைள); →  ள் →  ைள →  ைளயன் = நீ ட ் ந்  அல்ல   ன் ப்பவன். ஒ.ேநா. ம. 
க் வன் =  ன் ப்பவன், ெநய்தல் நிலத்தான் (ேவ.க.);]

ைளவாய்

ைளவாய் nuḷaivāy, ெப. (n.)

   ஊத்ைதவாய் (ம .கள.1:72);; foul mouth.

     [ ைள + வாய்]

க் -தல்

க் -தல் nūṟukkudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t)

   ெபா யாக் தல்; to crush, pulverise, reduce to powder.

     "ெவற் னங்கைள க் ன." (கம்பரா. ரமாத்.108);.

   க.  ;ெத.  .

     [ ங்  →  க் -தல்]

ங் -தல்

ங் -தல் nūṟuṅgudal,    5.ெச. . . (v.i)

   1. ெபா யாதல்; to be powdered.

   2.  ைததல்; to be bruised, squeezed.

     " ங் ய யாக்ைகேயா " ( நாயக . 80:442);.

     [ ல் →  ள் →   →  ங்  →  ங் -தல்.  ல் =  ண்ைம,  ைம. (ேவ.க.);]

ங்

ங் 2 nuṟuṅgu, ெப. (n.)

    ெநாய்; grit.

     'ெநாய் ம் ங் ங் கைளந்  அரி யைமத் தாைர' (ெதால்.ெசால்.1, உைர);.

ம. 

     [  →  ங் ]

ன்

 
  ன் nuṉ, ெப. (n.)

   உன், உன ; yours.

ன்னிைல ஒ ைமப் ெபயர.்

     [ ன் →  ன்]

ன

ன nuṉa, ெப. (n.)

   உன , நின ; yours.

     " ன ற ேநா வநடந் ெசேலல்" ( வக.1517);.

     [ ன் →  ன]
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னி

னி1 nuṉi, ெப. (n.)

   1.  ைன; tip, point.

     " னிக் ெகாம்ப ேர னார ்அஃ றந் க் ன் உ ரக்் யா ம்" ( றள்,476);.

னிக் ெகாம் ல் ஏ  அ க்ெகாம்ைப ெவட் வாரக்ளா? (பழ.);

   2.  ண்ைம( வா.);; minuteness, fineness, smallness.

ேலா ேபான னி ர ்ேநாலா  ஞாந நி ர ்(ேச . பாேலாைட. 46);,

   3. நாக் , கத்  த யவற் ன் ன்ப ; point, tip of one's tongue, a kinfe.

நாக்  னியால் க்  னிையத் ெதாட மா?

   4. ேமைச த யவற் ன் இ பக்கங்க ம் இைண ம் இடம்;    ைன; edge, corner

ஓ வந்ததால் ேமைச னி ல் இ த் க் ெகாண்ேடன். ேமைச னி ல் ைவத்  அ க்காேத,  னி 
உைடந்  ம்.

   5. உச் ; top

ம.  னி

     [ ல் →  ன் →  னி,  ல் =  னிைம,  ன்ைம,  ரை்ம]

  னி2 nuṉittal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ராக் தல்; to sharpen to a point, whet.

   2.  ரந்்  ேநாக் தல் அல்ல  ஆராய்தல்; to examine carefully, to look intently,

னிக்ைக

னிக்ைக nuṉikkai, ெப. (n.)

    ரல் னி (உ.வ.);; tip of the fingers, as extremities.

     [ னி1 + ைக]

னித்தல்

 
  னித்தல் nuṉittal, ெப. (n.)

    ணம்( வா.);; quality, nature.

னித்ேதால்

 
  னித்ேதால் nuṉittōl, ெப. (n.)

   ஆண் ன் ைனத்ேதால் ( .ஆ );; fore Skin.

     [ னி + ேதால்]

னித்ேதாலழற்

 
  னித்ேதாலழற்  nuṉittōlaḻṟci, ெப. (n.)

   ஆண்  ன்ேதால் ெவந்  கா ைக; inflammation of the fore skin - Balanitis. (சா.அக);.

     [ னி + ேதால் + அழற் ]

னிநா

னிநா nuṉinā, ெப. (n.)

   நாக் ன் னி; tip of the tongue.

     "டகார ணகார னிநா வண்ணம்" (ெதால்.எ த் ,91);.

சாப் ம்ேபா  னி நாக்ைகக் க த் க் ெகாண்டான்.

     [ னி + நா]
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னிநா ச் லந்

 
  னிநா ச் லந்  nuṉināciccilandi, ெப. (n.)

    க் ைன ல் வ ம் ஒர ் லந் ப் ண் அல்ல  ற் ; an ulcer on the tip of the nose, (சா.அக.);

     [ னி + நா  +  லந் .  லந்  =  ண்,  ற் , கட் .]

னிப்பந்

 
  னிப்பந்  nuṉippandi, ெப. (n.)

   கைடப்பந் ; guests at the extreme end of a row.

     [ னி + பந் . பந்  = வரிைச]

னிப்

னிப்  nuṉippu, ெப. (n.)

    ரந்்த ைக; examining carefully.

     " ென  வழாஅ னிப்ெபா க் ண்ைம ன்" (ெப ங். வத்தவ.7:34);.

     " ன்ேமற் ழ்ந்த னிப் ல் வழாைம (ெப ங். உஞ்ைசக். 43:22);.

     [ னி →  னிப்  னி =  ரந்்  ேநாக் தல் அல்ல  ஆராய்தல்.]

னிப் ல்ேமய்-தல்

 
  னிப் ல்ேமய்-தல் nuṉippulmēytal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   ேமெல ந்த வாரியாகப் ப த்தல் (உ.வ.);; to study or read cursorily to pay superficial attention to.

னிப் ல் ேமய்வ  ேபால் ைலப் ப ப்ப  அவ க் ப் க்கா .

     [ னி +  ல் + ேமய்-தல்.]

ல ஆ கள் நின்  ைமயாக ேமயமாட்டா. நடந்  ெகாண்ேட ல் னிகைள ேமய்ந்  ெகாண்ேட 
ேபா ம். அ ேபால் ேமெல ந்த வாரியாக அைர ைறயாகப் ப ப்பைத னிப் ல் ேமய்தல் என்  
ெசால்வர.்

னியா

னியா  nuṉiyāṭi, ெப. (n.)

   பைடத்தைலவர ்(ேசனா ப ); (ஈ .4, 8:7);; commander-in-chief.

     [ னி + ஆ ]

பைட கத் ல் நின்  பைடகைளப் ேபா க்  ஆயத்தமாக் பவர ்என்ற க த் ல் வந்தெபயராகலாம். 
ஆ -தல் = ெபா தல்.

னி ைல

 
  னி ைல nuṉiyilai, ெப. (n.)

   தைல வாைழ ைல (இ.வ.);; plantain leaf with the tapering end intact.

     [ னி + இைல]
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ைன

ைன nuṉai, ெப. (n.)

   1.  ைன; point.

   2.  னி,

 tip.

     "தாைன ங் கடெலன ழங் ங்

ர் ைன ேவ ம் ( றநா42);.

     "மாய்த்த ேபால ம ைன ேதாற்  (அகநா.5.12.);

     " ட ்க ட ்ேகாண ம் ர ் ைனக்கைவ டக் ம்" (மணிேம.18163);.

     "ஏனமா ய ைன ரி ம ப் ன்" (ப ற் ப்.16:6);.

     " கழ்ந்த ற்ெறன ெந ப்  ைன இ" (ெப ங். உஞ்ைசக் 47:237);.

   3.  ; end.

     [ னி →  ைன.  ல் →  னி = உச் ,  ைன,  ரை்ம,  ண்ைம,  ைம, இளைம]

க்கம்

க்கம்1 nūkkam, ெப. (n.)

   1. மரவைக; sissoo wood.

   2. ேதாதகத் ; black-wood.

ெத.  க.

     [ஊங்  →  ங்  →  க்கம் = உயரந்்த மரவைக]

  க்கம்2 nūkkam, ெப. (n.)

   உயரம் (அக.நி.);; height, elevation.

     [ ங்  →  க்கம்]

க்கமரம்

க்கமரம் nūkkamaram, ெப. (n.)

   1. மைலயாள நாட் ல் வள ம் க ைம மரம்; Malabar black wood cast Indian rose woodDalbergia genues.

   2. ைம க் ; foreign rosewood - Swietence mhogany.

ம வ,  க்கம்,  கமரம்,  சை்ச, ேதாதகத் , ஈட் .

     [ க்கம் + மரம்]

   இம்மரம் 50 அ  உயரம் வள ம். இதன் இைலகள் இறைகப்ேபால் இ க் ம். இதன் க்கள் 
யன;மஞ்சள் கலந்த ெவண்ணிறம் உைடயன. இதன் காய்க் ள் ன்  ைதகள் இ க் ம். ேவனிற் 

காலத் ல் க் ம் தன்ைம ெகாண்ட . மாைலேவைள ல் மணம் ம் இயல் ைடய . சாைல 
ஓரங்களில் இம்மரம் வளரக்்கப்ப ம். இம்மரத் ளில் எண்ெணய் எ த்  ம ந்தாகப் பயன்ப த் வர.் 
(சா.அக.);

    க்கமரம் பனிமைல (இமயமைல); அ வாரத் ற் த் ெதற்ேக இந் யா வ ம் காணப்ப ம் 
இைல ர ்மரமா ம். இதன் இைலகள் யன;ேவனிற் காலத் ல் இைலகள் உ ம்.  க்கமரம் 
ேமற் த் ெதாடரச்்  மைலகளில் 3,500 அ  உயரம் வைர காணப்ப ற . இதன் அ மரம் வைளந்  
வைளந்  வள ம் தன்ைம ைடய . இம்மரங்கள் ட்டமாக வளரவ் ல்ைல. இ  ஆழமான வண்டல் 
மண்ணிேலேய ெச த்  வள மா ம் பலவைக மண்ணி ம் வளரக் ய . த ழ்நாட் ல் 
ேகாைவப் ப ல் இம்மரம் அ கம் ப ரா ற . ெவளிநா க க்  இம்மரம் அ கமாக

ஏற் ம  ெசய்யப்ப ற . இம்மரம் ந்த உ ைடய . நீண்ட நாள் ெகடாமல் இ க்கக் 
ய . ெச ல் இம்மரத்ைத எளி ல் அரிப்ப ல்ைல. இம்மரம் ப ம் ஒ யக் ய மாைகயால் 

கட்டட ேவைலக் ப் பயன்ப த் வ ல்ைல. இ  க ைம நிற ம், வரிக்ேகா க ைடயதாக ம் 
இ ப்பதால் ைசப் பலைக (ேமைச த ய ெபா ள்கள் ெசய்யப் பயன் ப ற . இதைன 
ெம ேகற் னால் அழ ைடய தாகக் காணப்ப ம்
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க்கல்

க்கல்1 nūkkal, ெப. (n.)

   ெநய்வார ்க  ெனான்  (யாழ்.அக.);; a weaver's implement.

     [ க்  →  க்கல்]

  க்கல்2 nūkkal, ெப. (n.)

   தள் ைக; pushing or thrusting aside. (சா.அக.);.

     [ க் 1 →  க்கல்.]

க்

க்  nūkki,  .எ.(adv.)

   1. சாரத்் ; to shut.

     "வன்னிைலக் கதவ க் த் தாழக்ேகால் வ த் " ( ைள.அங்கம்.8);.

   2. ெச த் ; to insert.

     "ஆ ேம ம ப  ைமம்ப ம் மா ர ங்கைண க் " (இராமா. நாகபாச.16);.

   3. தள்ளி; to push.

     " க்  ெய  ெபா ம்" ( வக.நாமக.72);.

   4.  த் ; to break. (க .அக.);

     [ க்  →  க் .]

க்

க் 1 nūkkudal,    5.ெச. ன்றா .(v.t.)

   1.  ன் தள் தல்; to shove, push, thrust aside.

     " க் ப் றத்  ேபாெகன்  ன்னாச ்ெசால்" (நால ,326);.

தள் வைத க் தல் என்ப  வடவாரக்் காட்  வழக் .

   2. ஊசலாட் தல்; to swing.

     "நடைலந் ந ன் மகளிர ் க்கப் பரிந்தகா " ( வக.922);.

   3. அைசத்தல்; to shake.

     "ஞாழற் ப ைன ேதா யர ் க்க" (ெப ங்.உஞ்ைசக். 40:37);.

   4.  ண் தல்; to impel, incite.

     " வா ெயனமாத  க் னான்" (கம்பரா. இராவணன்வைத.174);.

   5. எ தல்; to throw. discharge, as a weapon.

     "ைகப்பைடைய க் " (ெதால்.ெபா ள்.72, உைர. .ம்.);.

   6.  த்தல்; to break, cut down.

     "ஊழாரத ்ேதாய்கைர க் ப் னறந்த" (பரிபா.9:27);.

   7. நீக் தல்; to remove, redress.

     "ேநாெவலா வ க்க வ ளினான் ேம " ( ர ங்.  த்தா .7);.

   8. க வாய் (பரிகாரம்); ெசய்தல்; to treat, as a patient.

க் ணா

 
  க் ணா nūkkuṇā, ெப. (n.)

   நிலப்பைன ( த்.அக.);; moosly root.

     [P]
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க் வாய்

 
  க் வாய் nūkkuvāy, ெப. (n.)

   ேதாட்டத் ற் கவைமத்த வ  (இ.வ.);; a small entrance leading to a garden.

     [ க்  + வாய்]

ங்கர்

 
  ங்கர ்nūṅgar, ெப. (n.)

   ேதவர ்(அக.நி.);; the Gods, as great.

     [ ங்  →  ங்கர.்  ங்  = உயர் ]

ங்கள்

 
  ங்கள் nūṅgaḷ, ெப. (n.)

    ன்னிைலப் ெபயரா ய நீங்கள்; you, your.

     [ ங்கள் →  ங்கள்]

ங்

ங் 1 nūṅgu, ெப. (n.)

   1. ெப ைம (அக.நி.);

 greatness.

   2.  ( ன்.);; abundance intenseness.

   3. உயர் ; height.

     [ஊங்  →  ங் ]

  ங் 2 nūṅgudal,    5.ெச. . . (v.i.)

    தல் ( ன்.);; to be great, intense of abundant to exceed.

     [ஊங்  →  ங்  →  ங் -தல்]

  ங் 3 nūṅgu, ெப. (n.)

   கடல்வாழ் உ ரி; sea living being.

இஃ  இறால்ேபால்

ேதாற்றமளிக் ம். இதைன இறா டன் கலப்ப ம் உண் . இதன் ைல ம . ( னவ);

     [P]

 
   nūṭi, ெப. (n.)

    ற்ேறலம் (மைல.);; a species of cardamom.

     [  (=ஏலம்); →   →  .]

தல்

 
  தல் nūtal, ெப. (n.)

   அ ைக (யாழ்.அக.);; being extinguished.

     [  →   →  தல்]
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தவம்

 
  தவம் nūtavam, ெப. (n.)

ற்றாமல் :

 narrow leaved jasmine - Jasminum angustifolium. (சா.அக.);.

ம வ. காட்  மல் ைக.

ெநய்

 
  ெநய் nūney, ெப. (n.)

நல்ெலண்ெணய்,

 sesame oil.

ெத.  ென.

     [  + ெநய்.  வ்  →   = எள்]

ெத ங் ல் ' ன' என் ஞ் ெசால் எண்ெணய் (எள் +ெநய்); எனப்ெபா ள் ப ற . ' ' என் ந் த ழ்ச ்
ெசால் க்  'எள்' என்  ெபா ள்.  +ெநய் (எள் + ெநய்); என் ந் த ழ்ச ்ெசால்ேல ெத ங் ல் ' ன' 
எனத் ரி ற . இசெ்சால் இன்  வழக் ல் இல்ைல.

ப்

 
  ப்  nūppu, ெப. (n.)

   தணிப்  (யாழ்.அக.);; reduction, subduing, abatement.

     [ க்  →  ப் .]

ஒ.ேநா.

     "ேமாப்பக் ைழ ம்அனிசச்ம்"

     "ேமாக்கக் ைழ ம் அனிசச்ம்" (காளிங்கர ்பாடேவ பா  ப் → க்);

பம்

பம்1 nūpam, ெப. (n.)

   எ  (அக.நி.);; bull, bullock.

  பம்2 nūpam, ெப. (n.)

   எ க் ( ன்);; madar.

     [ பம் →  பம்]

  பம்1 nūpam, ெப.(n.)

   எ  (அக.நி.);; bull, bullock.

     [Skt. {} → த.  பம்.]

வ த்

 
  வ த்  nūpuvarutti, ெப. (n.)

   ஆைமேயா ; shell of tortoise or turtle.(சா.அக.);.

     [  →   + வ த் ]

வரக்ள் ஆைமையக் கா ம்ேபா  கல்லாேலா, கம்பாேலா எ ந்  வ த் வதால் வ த்  என்ப  
ஒடை்டக் க் ம்.
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ம்

 
  ம் nūm, ெப. (n.)

    ன்னிைலப் பன்ைமப் ெபயரா ய நீம்; you.

மரா.  ம் .

     [நீம் →  ம்.]

க்

 
  க்  nūmuṟukki, ெப. (n.)

    க் தற் ப் பயன்ப ம் க ; an implement with which cords are twined for net.

     [ ல் +  க் - ன் க்  →  க் .]

ர்

ர1் nūrtal,    2ெச. . . (v.i.)

   1. அ தல்; to go out;

 to be extinguished, as a lamp, to become extinct, as a family.

 ரந்்  ேபான .

   2. ஆ தல்; to be appeased or suppressed, as hunger, anger.

   3. பதன தல்; to be spoiled;

 to begin to rot;

 to grow too soft.

     [  →  ர ்→  ர-்தல்.]

  ர2் nūrttal,    4.ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. அ த்தல்; to put out, quench.

ளக்ைக ரத்் ப் ேபா ,

   2. ஆற் தல்; to appease or suppress, as hunger, anger.

     [  →  ர ்→  ர-்த்தல்.]

ல்கண்

ல்கண்  nūlkaṇṭu, ெப. (n.)

    ல் உ ண்ைட; skein of thread.

     [ ல்1 + கண் . கண்  =  ற்பந் ]

ல் ழல்

 
  ல் ழல் nūlkuḻl, ெப. (n.)

   மரம் த ய ெபா ள்களாலான ல் ற் வதற் ரிய ழல் (ெநச );; a wooden pipe used for spin of 
thread.

     [ ல் +  ழல்.]

ல்ெகைட

 
  ல்ெகைட nūlkeḍai, ெப. (n.)

   சாயேமற் ய ல் ெதா ையக்காய ைவக் ம் ங் ல் க  (ெநச );; a bamboo pole, used for thread 
drying.

     [ ல் + ெகைட.]
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ல்ேகள்-தல் 
( ல்ேகட்டல்)

ல்ேகள்-தல் ( ல்ேகட்டல்) nūlāḷtalnūlāṭṭal,    12ெச. . .(v.i.)

   பாடங் ேகட்டல்; to read a book or learn a science under a teacher.

     [ ல் + ேகள்-தல்]

ல்ேகால்

 
  ல்ேகால் nūlāl, ெப. (n.)

அ ப்ப

   த ரத்்த ேமல்ப  ைம ம் நீண்ட காம் ைன உைடய இைலகைளக் ெகாண்ட ெவளிர ்நிறமான 
பசை்சக் ழங் ; turnip.

ல்ேகால் ழங்

 
  ல்ேகால் ழங்  nūlālkiḻṅgu, ெப. (n.)

ல்ேகால் பாரக்்க;see mப்i-kol.

     [ ல்ேகால் +  ழங் ]

     [P]

ல்ேசார்-த்தல்

ல்ேசார-்த்தல் nūlcōrttal,    3ெச. . . (v.i.)

    ைலப் பதனி தல் (யாழ்.அக);; to refine a thread.

     [ ல் + ேசார-்த்தல்]

ல்தட்

ல்தட் 1 nūldaṭṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

ெலற் -தல் (இ.வ.); பாரக்்க;see mப்-erய.

     [ ல் + தட் -தல்]

  ல்தட் 2 nūldaṭṭudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

த -தல் பாரக்்க;see mப்பdarய.

     [ ல் + தட் -தல்]

ல்நாக் ப் ச்

ல்நாக் ப் ச்  nūlnākkuppūcci, ெப. (n.)

   ஒ வைக வ ற் ப்  (M.L.);; thread worms.

     [ ல் + நாக்  +  ச் ]

மக்களில் ெப ம்பான்ைமேயாரக்் க் ட ல், உ ண்ைட வ வ நீண்ட ெவண்ணிறப் க்கள் 
ஒட் ண்ணிகளாகப் த் ப்ப ண் . அைவ வ வ ப்பாக, ெமல் யவாக, இ ைன ம் 

ரியவாக, இப்பக்க ம் அப்பக்க ம் பாம் ேபால் ெநளிவதாக இ க் ம். ெப ம்பா ம் அைவகைள 
மலத் ல் காணலாம். அப் க்கைள நாக் ப் ச் , நாகப் ச் , நாக்கப் பாம் , நாக் ளப் பாம்  

தலான பல ெபயரக்ளால் ப்ப ண் . நாக் ப் ச் ையப் ேபாலேவ, ஆ ம் அ ம் கச ்
ய ெமல் ய ைழத் ண்  ேபான்ற ரிப் ச் ம் ழந்ைதகளின் ட ல் இ ப்ப ண் . 50 

வைகயான ெவவ்ேவ  இன நாக் ப் ச் கள் மனிதனின் உட ல் காணப்ப ன்றன. இவற் ல் 
ஒட் ண்ணி கள் லேவ.  ல க்களால் ேக  ைள வ ல்ைல.  ல க்களால் எளிய ேநாய்கள் 
உண்டா ம்.  ல க்களால் ெகா ய ேநாய்க ம் உண்டா ம்.

ல்ேபான்  இ ப்பதால் இைவ ல் க்கள் எனப்ப ம்.  ல் என்பதற் க் ேரக்க ெமா ல் நீமா 
என்  ெபயர.் அதனால் இந்தப் த் ெதா க்  'நீமட்ேடாடா என்ப  அ யல் ெபயரா ம்.  ல 

க்கைள மண்ணி ம்,  லவற்ைற மனித உட ன் ெவவ்ேவ  ப களி ம்,  லவற்ைறச ்
ெச களி ம் காணலாம். ெகாக் ப் , நரம் ச ் லந் , யாைனக்கால் ,  ரிப் ச்  
ஆ யெவல்லாம் ல் க்கேள.

ல்நி ண் -தல்

ல்நி ண் -தல் nūlnimiṇṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   1.  ண்டான ைல இைணத்தல்; to patch up broken threads.

   2. ெபா த்த ன் க் தல் ( ன்.);; to talk unconnectedly.

     [ ல் + நி ண் -தல்]
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ல்நிைல

 
  ல்நிைல nūlnilai, ெப. (n.)

ல் நிைலயம் பாரக்்க;see nul-nelayam

     [ ல் + நிைல]

ல்நிைலயம்

ல்நிைலயம் nūlnilaiyam, ெப. (n.)

    ல்கள் ைற வாரியாகப் ரிக்கப்பட் , எண்கள் இடப்பட்  அ க்கப்பட் ள்ள ம், அங்ேகேயா, 
ட் ற் க் ெகாண்  வந்ேதா ப ப்பதற்கான ெபாத்தகங்கைள ைடய மான இடம்; library.

ல் நிைலயத் ெத ல் என்  உள்ள .

     [ ல் + நிைலயம்]

நில் → நிைல = நிற்ைக உ , நிைலைம, தன்ைம, தங் டம், இடம், கத நிைல, மா ய க் , மர  
வ ரிைம,  ல்மறவன் நிற் ம் வைக (மடக் , மண்டலம்,  ன்வலம்,  ன்வலம்);, ஒராள் நிற்கக் ய 
நீராழம், வாழ்க்ைக நிைல,  லம், நிைலத்த ெதா ல், ஒட்டாரம், அைமயம், வளரச்் ப்ப  (stage);,

   ம. நில;   க. ெநெல;ெத. ெநல .

நிைல → நிைலயம் = தங் டம், உைற டம், ேகா ல், ெதாடர ்வண்  நிற் டம், நிைலயாக 
இ க் டம்,  ல்கள் நிைலயாக ைவக்கப்பட் க் ம் இடம். (நிைல + அம் - நிைலயம். அம் - 
ெசால்லாக்க );.

வட ெமா யாளர ்நிைலயம் என் ம் ெதன் ெசால்ைல நி + லயம் என்  ப த் , ஒரிடதெ்தா  ஒன் ப் 
ேபாதல் என்  ெபா ள் , வட ெசால்லாகக் காட் வர.்அம் ைறையேய ன்பற் ச ்ெசன்ைனப் 
பல்கைலக்கழக அகர த ம் நிலயம் என் ம் தவற்  வ ைவேய ேமற் ெகாண் ள்ள .

ெபாத்தகம் என்ப  ஒ  ைலக் ம் எட் த் ெதா  அல்ல  தாடக்ற்ைற. ெபாத்தகக் களஞ் யம் 
என்ப  இன்  ல் நிைலயம் என வழங் ற .

பல்ேவ  ல்க ம், ப வ இதழ்க ம், ெசய் த் தாள்க ம்,  ைறப்ப த் ரட்  ஒரிடத் ல் 
ைவக்கப்பட் க் ம் அ க் களஞ் யங்கள் ல் நிைலயம் எனப்ப ம். பழங் காலத் ல் இந் யா ல் 
சமணரக் ம், ெபளத்தரக் ம் கல் ைய வளரத்்  வந்தனர.் அவரக்ள் தங்கள் பள்ளிகள் என் ம் 
மடங்களில் ஏட் ச ் வ கள் பல ேசரத்்  ைவத் ந்தனர.்  ன்னர ் வமடங் களி ம் ஏராளமான 

வ கள் ரட் ப் பா காக்கப்பட்டன என்  ெதரி ற . அரசரக் ம் அரண்மைனகளில் ல்கைளச ்
ேசரத்்  ைவத் ந்தனர.் தஞ்ைச சர வ  மகால் ல்நிைலயம் அண்ைமக் காலத்  எ த் க் காட் .

ல் -த்தல்

ல் -த்தல் nūlpiḍittal,    4.ெச. . .(v.i.)

    வெரா ங்  பாரக்்க ைலப் த்தல் (இ.வ.);; to apply plumb-line.

     [ ல் +  -த்தல்]

ல் ைட-த்தல்

ல் ைட-த்தல் nūlpuḍaittal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

ெலற் - பாரக்்க;see nderய.

     " ல் ைடத்தாற்ேபாற் டந்த த்தகஞ்ேசர ் ண்வரிகள்" ( வக.1044);

     [ ல் +  ைட-த்தல்]

ல்ேபா-தல்

ல்ேபா-தல் nūlpōtal,    8ெச. . . (v.i.)

   1. கல் ற் ேறரந்்தவனாதல்; to acquire proficiency in learning.

     'கணி ல் ேபானவன்' ( வக.113, உைர);.

   2. ைகம் ெபண்ணாதல் ( தைவயாதல்);; to become widowed.

     " ல் ேபான சங் யால்" ( த். வந்:9);.

     [ ல் + ேபா-தல்]
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ல்ேபா

ல்ேபா 1 nūlpōṭudal,    19ெச. ன்றா . (v.t.)

ெலற் -பாரக்்க;see mப்ierய.

     [ ல் + ேபா -தல்]

  ல்ேபா 2 nūlpōṭudal,    20ெச. . . (v.i.)

   1. சரியான ைறைம (நியாயஞ்); ெசய்தல் ( ன்.);; to administer strict justice.

   2.  ல் மணஞ் ெசய்தல் ( ரா.);; to invest a person with sacred thread.

     [ ல் + ேபா -தல்]

ல் க்

 
  ல் க்  nūlmuṟukki, ெப. (n.)

    ைல க்  உ ப்ப த் ம் க ; an Instrument used twine.

     [ ல் +  க் .  க்  =  க்கப் பயன்ப ம் க .]

ல்யாப்

ல்யாப்  nūlyāppu, ெப. (n.)

   1. ெதா த்தல்,  ரித்தல், ெதாைக ரி, ெமா யாக்கம் (ெமா ெபயரப்் ); என நான்  வைகயாக 
இயற்றப்ப ம் னைமப்  (நன்.50);; composition of a treatise, of four kinds viz. toguttal, vrittal, togai-viri, moli-y-
äkkam.

   2. ஒ வைகப் ைடைவ ( லப்.14:108, உைர);,

 a kind of saree.

     [ ல் + யாப் ]

ல்வல்ேலார்

ல்வல்ேலார ்nūlvallōr, ெப. (n.)

   1. கல் யாளர;் scholars, literati.

   2. அைமசச்ரக்ள் ( ங்.);; ministers.

     [ ல் + வல்ேலார]்

ல்வைல

 
  ல்வைல nūlvalai, ெப. (n.)

   ப த் லால் ன்னப்பட்ட ன் வைல; cotton fishing net.

     [ ல் + வைல.]

இக்காலத் ல் ன் வைல அ த்தமான ெந  (ைநலான்);இைழயால் அ கம் ன்னப் ப ற . 
ப த்  லால் ன்னப்ப ம் வைல ைறந் ட்ட .

ல்வழக்

ல்வழக்  nūlvaḻkku, ெப. (n.)

   1.ெசய் ள் வழக் ; literary usage.

   2.  ல் (சாத் ர); ைற ( வக.214, உைர);; authority of Śāstras.

     [ ல் + வழக் ]
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ல்

ல் 1 nūlviḍudal, ெச. . . (v.i.)

    லந்  த யன ற்  கட் தல் (யாழ்.அக.);; to form or spin cobweb.

     [ ல் +  -தல்]

  ல் 2 nūlviḍudal,    18ெச. ன்றா . (v.t.)

   வானில்தாள் பட்டம் பறக் ம் ேபா  ல் உராய்  ஏற்ப ன் அறாமல் இ ப்பதற்  ைரவாக 
ைல தல்; to let fly the paper kite.

     [ ல் +  -தல்.]

  ல் 3 nūlviḍudal,    18ெச. ன்றா . (v.t.)

   மனநிைல ன் ஆழம் பாரத்்தல் (இ.வ.);; to sound a person's ideas.

     [ ல் +  -தல்]

ல் லக்

 
  ல் லக்  nūlvilakku, ெப. (n.)

   ஆைட ல் உண்ைட ைழ இைட ைடேய ல  க்ைக (இ.வ.);; thin place in a cloth, the woof not being 
beaten enough with the comb.

     [ ல் +  லக் ]

ல்ெவண்மாடம்

ல்ெவண்மாடம் nūlveṇmāṭam, ெப. (n.)

    டாரம்; tent.

     " ல் ெவண் மாடங் ேகாெலா  ெகாளஇீ" (ெப ங்.உஞ்ைசக்.57:113);.

     [ ல் + ெவண்மாடம்]

லகம்

 
  லகம் nūlagam, ெப. (n.)

ல்நிைலயம் பாரக்்க;see nul-nisaiyam.

     [ ல் →  லகம்]

லகர்

 
  லகர ்nūlagar, ெப. (n.)

    லகத்ைதப் ெபா ப்பாகக் கவனித் க் ெகாள் ம் அ வலர;் librarian.

     [ ல் →  லகர]்

லக யல்

 
  லக யல் nūlagaviyal, ெப. (n.)

    ல்கைள வைகப்ப த் தல்,  லகம் அைமத்தல் ேபான்றவற்ைறப் பற் ய ைற; library science.

     [ லகம் + இயல்]

லச்

லச்  nūlaccu, ெப. (n.)

   1. ெநச க் க ன் உ ப்  வைக (இ.வ.);; weaver's reed.

   2. கம் ச ்சட்டம் (யாழ்ப்.);; goldsmith's mould for drawing wire.

     [ ல் + அச் ]
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லச் கம்

 
  லச் கம் nūlaccūkam, ெப. (n.)

    ன்னம்மான் பசச்ரி ; thyme leaved spurge - Euphorbia thymifolia alias Emacrophylla. (சா.அக.);

லட்டவைண

 
  லட்டவைண nūlaṭṭavaṇai, ெப. (n.)

    ன் பட் யல் ( ன்.);; contents of a book.

     [ ல் + அட்டவைண]

ல

ல  nūlaḍi, ெப. (n.)

   1. தசச்ர ்மரத் ம் ற் ; mark on a wood made with the carpenter's line,

   2. ஆண் ந்  எ வாய்க் ( தம்); ச ்ெசல் ம் நரம்  (யாழ்ப்.);; line or membrane passing from the 
private parts of a male to the anus.

     [ ல் + அ ]

லைவயார்

லைவயார ்nūlavaiyār, ெப. (n.)

   அற (நீ );  ேலா ேனார;் persons well-read in ethical and legal treatises.

     " லைவயார ்ேபானீங்க ேணாக் ேன" ( வக.1045);.

     [ ல் + அைவயார]்

லழ

லழ  nūlaḻku, ெப.(n.)

ங்கச ்ெசால்லல்,  ளங்கைவத்தல், ந ன்ேறாரக்் னிைம, நன்ெமா  ணரத்்தல், ஒைச ைடைம, 
ஆழ ைடத்தாதல்,  ைற ன் ைவப் , உலகமைலயாைம,  ய  பயத்தல் 

ளங் தாரணத்ததா தல் என் ம் பத்  வைக ல்நயங்கள் (நன்.13);:

 beauties or excellences of a treatise, ten in number, viz. šurunga-c-collal, vilangavaittal, naviņrõrkkinimai, naŋ-moli-punarttal, 
ö$ai-y-udaimai, â!am-udaittädal, muraiyinvaippu, ulagamalaiyāmai, vilumiyadi - payattal, vilañgu dàranatta-tagudal.

     [ ல் + அழ ]

லள

 
  லள  nūlaḷavu, ெப. (n.)

   ஆண் னின்  (இ ங்கத் னின் ); எ வாய் ( தம்); ச ்ெசல் ம் நரம்  நா ; the artery or vein 
occupying the premium between the anus and genital organ of the male (சா.அக.);

     [ ல் + அள .  ல்ேபான்ற நரம் .]

ல லவர்

ல லவர ்nūlaṟibulavar, ெப. (n.)

   அற (நீ );  ல்கைள நன்  உணரந்்த கைலஞர,் அைமசச்ர;் ministers, as versed in the science of polity.

     " ல  லவைர ேநாக்க" ( லப்.25:116);.

     [ ல் + அ  +  லவர]்

ல

 
  ல  nūlaṟivu, ெப. (n.)

   கல் ய ; knowledge gained from books, theoretical knowledge.

     " றாக் கற்  ல  ெவன் ெச ம்' (மேனான்.);.

     [ ல் + அ ]
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லாக்க ங்கம்

லாக்க ங்கம் nūlākkaliṅgam, ெப. (n.)

    ற்கப்படாத லானியன்ற பட்டாைட; silk cloth, as made of unwoven threads.

     " லாக்க ங்கம் வாலைரக் ெகாளிஇ" (ப ற் ப்.12:21);.

     [ ல் + ஆ (எ.ம.இ.நி.); + க ங்கம்]

லாங் த்

 
  லாங் த்  nūlāṅguruttu, ெப. (n.)

    த்தமரம்; a tree of the Atlantia genus. (சா.அக.);.

லா ரியன்

லா ரியன் nūlāciriyaṉ, ெப. (n.)

    லாக் ேயான்; author of a work.

     " லா ரியர ்க த் ைன ேநாக்கா " (இலக்.ெகாத்.6);.

 F auteur;

 G. autor;

 lt, autore, autrice.

     [ ல் + ஆ ரியன்]

ஆ ரியன் இலக்கணம்பற்  நன் ல் வ  ல் கற் க் ம் ஆ ரிய க் க் ம் இலக்கணம் 
அைனத் ம் ைல இயற் ம் ஆ ரிய க் ம் ெபா ந் ம். ஆ ரியன் என்பவன் உயர ் ப் றப் ம், 
உ ரிரக் க ம் கட ள் வ பா மா ய இைவகளால் எய் ய ேமன்ைம ம், பல ல்கைளக் 
கற் த்ேதரந்்த ப ற் ம்,  ற்ெபா ைள மாணாக்கர,் மக்கள் எளிதல் உண ம்ப  ெதா த் ச ்
ெசால் ம் ெசால்வன்ைம ம், நிலத்ைத ம், மைலைய ம், நிைற ேகாைல ம்,  ைவ ம் ஒத்த 

ணங்க ம், உலக நைடைய அ  ம ம், உயர ் ணங்க ம் இைவேபால்வன ற ம் நிறம்பப் 
ெபற்றவன் ல் கற் க் ம் ஆ ரியனாவான் ைல இயற் ம் ஆ ரிய ம் இக் ணங்கைள 
உைடயவனாக இ க்கேவண் ய  அவ யம்.

     " லன ள் ெதய்வங் ெகாள்ைக ேமன்ைம கைலப ல் ெதளி  கட் ைர வண்ைம நிலமைல 
நிைறேகால் மலரந்ிகர ்மாட் ம் உல ய ல ேவா யர் ன ைணய ம் அைமபவ ா ைர யா ரி 
யன்ேன" (நன்.26);

ஆ ரிய ராகாதவ ரிலக்கண ம் நன் ல் றப்ப ற . (நன்.31);.

லாஞ்ெச

 
  லாஞ்ெச  nūlāñjeḍi, ெப. (n.)

   அசன்னியம்; an unknown plant (சா.அக.);.

லாைட

 
  லாைட nūlāṭai, ெப. (n.)

   ெவளவால் ேபா ம் உ வ ம் ள் ம் உள்ள கடல் ன். ( கைவ னவ.);; a kind of sea fish.

லா ப்பால்

 
  லா ப்பால் nūlātippāl, ெப. (n.)

   காட்  மாட் ன் பால்; milk of wild cow or buffalo. (சா.அக.);.

லாப்பண்ைண

லாப்பண்ைண nūlāppaṇṇai, ெப. (n.)

    ங் ல்; bamboo tree, Bambusa arundinacia (சா.அக);.

     [ ல் + ஆம் + பண்ைண.]

   1.  ங் ைல உைடத்  நீண்ட படை்ட அல்ல  ச்  யாகச ்ெசய்  படல்,  ைட த யன 
ெசய்யப்பயன்ப ம் நீண்ட ங் ல் வைக.

   2.  ல் ேபால் ெமல் ய க கைள ைடய ங் ல்.
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லாம்பைட

லாம்பைட1 nūlāmbaḍai, ெப. (n.)

   ஒட்டகம்; camel (சா.அக.);.

  லாம்பைட2 nūlāmbaḍai, ெப. (n.)

   ஒட்டைட (ெநல்ைல);; spider's network, cobweb.

     [ ல் + ஆம் + பைட]

வரில் ஒட் க்ெகாண்  அைடந் ப்பதால் இ  ஒட்டைட எனப் ப ற .  லந் ப் ச் ன் 
ெமல் ய ல்ேபான்ற வைலயாேலேய இந்த ஒட்டைட அ கம் உண்டா ற .  ைக ன் 
ப மத் னா ம் ரித் ரியாகச ் ய கரிய லாகவள ம். ஆைகயால் இ  ல் + ஆம் + பைட. பைட 
= பட ம்

தன்ைமத் .

லாம் ச்

 
  லாம் ச்  nūlāmbūcci, ெப. (n.)

    லந் ப் ச்  ( ன்.);; spider.

     [ ல் + ஆம் +  ச் ]

     [P]

லாமணக்

 
  லாமணக்  nūlāmaṇakku, ெப.(n.)

   காட்டாமணக் ; physic nut - parging nut - Jatropha Curcus (சா.அக.);.

     [ ல் + ஆமணக் ]

லாமாைல

 
  லாமாைல nūlāmālai, ெப. (n.)

    ழ்ச் , உத்  (தந் ரம்); (R);; craft, artifice.

     [ ல் + ஆ - (எ.ம.இ.நி); + மாைல]

லாய்ேவார்

 
  லாய்ேவார ்nūlāyvōr, ெப. (n.)

    லாராய் ேவார ்( ன்.);; critics, reviewers of books.

     [ ல் + ஆய்ேவார]்

லார்

லார ்nūlār, ெப. (n.)

    ல் பல கற்ேறார;் learned persons.

     "வ த்த லார"் (நால ,163);.

     ' லா ள் ல்வல்லான் ஆ தல் ேவலா ள்'

     "ெவன்  ைன ைரப்பான் பண் ." ( றள்,683.);.

     "ெமா ந்தார ் லார ் ன் " ( பஞ்.72.);.

     [ ல் →  லார]்

லாயம்

லாயம் nūlāyam, ெப. (n.)

    வரிவைக; a tax.

     ' கேப க்  இவ் ர ்ைகக்ேகாளர ்ேபரால் லாயம்' (ெத.க.ெதா.7:855);.

     [ ல் + ஆயம் -  லாயம் =  ைழ ெநய் ம் ைகக்ேகாளரிடம் ெப ம்  வரி]
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லான்

 
  லான் nūlāṉ, ெப. (n.)

லாங் த்  பாரக்்க;see nulan-guruttu (சா.அக.);

லான் ரண்ைட

 
  லான் ரண்ைட nūlāṉpiraṇṭai, ெப. (n.)

    ளியம் ரண்ைட; hairy wild vine, Vitis setosa. (சா.அக.);

லான் ைட

 
  லான் ைட nūlāṉpuḍai, ெப. (n.)

லாம் பைட பாரக்்க;see nulam-pagal (சா.அக.);.

     [ லாம்பைட →  லான் ைட.]

லான் ச் .

 
  லான் ச் . nūlāṉpūcci, ெப. (n.)

லாம் ச்  பாரக்்க;see nūlām-pūcci. (சா.அக);.

     [ லாம் ச்  →  லான் ச் .]

த்ெதாடக்

 
  தெ்தாடக்  nūlittoḍakki, ெப. (n.)

   ெகாப் ழ்க்ெகா ; umbilical cord. (சா.அக.);

ல்லாமாைல

 
  ல்லாமாைல nūlillāmālai, ெப. (n.)

   க த்தணிவைக (நாஞ்.);; a neck, ornament.

     [ ல் + இல் + ஆ (எ.ம.இ.நி); + மாைல]

ல் ேகாக்கப்படாத க த் மாைல.

ைல

 
  ைல nūlilai, ெப. (n.)

   ெநடை்ட நாரத்ைத (L.);; cherry nutmeg.

ழ-த்தல்

ழ-த்தல் nūliḻttal,    3.ெச. . .(v.i.)

   ைகம்ெபண்ணாதல் ( தைவயாதல்);; to become a widow as losing the wedding string.

     " ற் வரத்ம் ெபண்  ெமய்  ழப்ப" ( வ்.ெபரிய .2.3:6);.

     [ ல் + இழ-த்தல். மங்கல நாண் இழத்தல்]

ழந்தாள்

 
  ழந்தாள் nūliḻndāḷ, ெப. (n.)

   கணவைன இழந்த ைகம்ெபண்; widow.

     [ ல் + இழந்தாள்.  ல் = மங்கலநாணில் ேகாத்த தா , தா ழந்தவள், ைகம்ெபண்.]
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ைழ

ைழ1 nūliḻaittal,    4.ெச. . .(v.i.)

   1. க ரி ள்ள ைலெய த் ச ் ற் தல் ( ன்.);; to reel yarn, to disentangle yarn from the skein and wind it on 
the reel;

 to unwind yarn.

     "நீல ண்ட ைழ வண்ணம்" (ெப ங். இலாவாண 9:88);.

   2.  ல் ற்றல் (யாழ்.அக.);; to spin thread.

     [ ல் + இைழ-த்தல்]

  ைழ2 nūliḻai, ெப. (n.)

   ஒரிைழ ல் ( ன்.);; single thread.

     [ ல் + இைழ]

ைழமரம்

 
  ைழமரம் nūliḻaimaram, ெப. (n.)

   ந தாளிைல; common cherry nutmeg, Polyaltria cerasolides. (சா.அக.);.

     [ ல் + இைழ + மரம்.  ைழ த ம் மரம்]

ைழ ல்

 
  ைழ ல் nūliḻaiyil,  .எ.(adv.)

   ம ரிைழ ல்; by a hair's breadth; narrowly.

ஏதத் ந்  ைழ ல் உ ரத்ப் னார.் கால்பந்தாட்டத் ல் இ ேநரத் ல் ைழ ல் ெவற்  
ெபற்றான்.

     [ ல் + இைழ ல்]

ண்ைட

ண்ைட nūluṇṭai, ெப. (n.)

   1.  ல் ற் ய உண்ைட; ball of thread or yarn.

   2. ெநய்தற் ரிய ல் ற் ய ற்  ( ன்.);; weaver's bobbin with the yarn.

ெத.  ண்ட

     [ ல் + உண்ைட]

த்

 
  த்  nūlutti, ெப. (n.)

   உத்  (தந் ர த் ); ( ன்.);; devices adopted in standard literary works.

     [ ல் + உத் ]

த -தல்

த -தல் nūludaṟudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

    ைழக க் ைடேய ைணப்  ஏற்படாமல் இ க்க ைலக் ட் மரத் ல் ேபாட் ப் ந்  
உத தல் (ெநச );; thread shaking.

ம வ.  ைலத்தட் தல்,  ல்தட் தல்.

     [ ல் + உத -தல்]
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ைரப்ேபார்

 
  ைரப்ேபார ்nūluraippōr, ெப.(n.)

   ஆ ரியர(் வா.);; teacher.

     [ ல் + உைரப்ேபார ்=  ைலப்பற் ம்,  ல் உள்ள க த் கைளப் பற் ம் ரிவாகக் பவர.்]

ஞ்

ஞ்  nūluṟiñji, ெப. (n.)

   1. ெநய்ேவான் ( ன்.);; weaver, a term of contempt.

   2. ெநய்ேவார ்க ெனான்  (யாழ்.அக.);; a weaving implement.

     [ ல் + உ ஞ் ]

ெலசச்ம்

ெலசச்ம் nūleccam, ெப. (n.)

   1.  ைரவைக (நன்.20, ம ைல);; a kind of commentary.

   2.  ன் இ ப்ப ,  ன் இ ல் அைம ம் ஒ யல், எசச் யல் ேபான்றைவ; end of the book.

     [ ல் + எசச்ம்]

ெல -த்தல்

ெல -த்தல் nūleḍuttal,    4.ெச. . .(v.i.)

   1.  ைல ைலக்  வாங் தல்; to buy thread.

   2.  ைலச ் க்ெக த்தல்; to disentangle a thread.

     [ ல் + எ -த்தல்.]

ெலற் -தல்

ெலற் -தல் nūleṟṟudal,    5ெச. ன்றா .(v.t.)

   மரத் ன் ேநரை்மய ய லால் ெத த்  அைடயாளக் தல்; to snap a carpenter's line for marking a 
board.

     [ ல் + எற் -தல்.]

ேலணி

ேலணி nūlēṇi, ெப.(n.)

   1.  ற்க ற்றா லைமந்த ஏணி; ladder made of threads.

     "ெமன் ேலணி.கச் னர"் (ம ைரக்.640);.

   2. பாய்மரத்  ஏணி (யாழ்ப்.);; shrouds of a vessel.

   3. கடல் ன் வைக; a kind of sea-fish purplish, Lutijanus linealatus.

     [ ல் + ஏணி.]

இ  நீண்ட க் க் க க க்  இைடேய மரத் ண்ேடா க் க் க ேறா ப களாக 
அைமக்கப்பட்ட ஏணி.

     [P]

ேலாட் -தல்

ேலாட் -தல் nūlōṭṭudal,    5.ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெப ந்ைதய தல்; to tack, stitch loosely, baste.

     [ ல் + ஒட் -தல்.]

ைதத்தல் என்ப  ெந க்கமாகத் ன்  ெச த்தைல ம், ஒட் தல் என்ப  ேகா யால் ேகாணி 
ேபான்றவற்ைற இைடெவளி ெகா த் ச ்ெச த்தைல ம் க் ம்.

ேலா தல்

 
  ேலா தல் nūlōṭudal, ெப. (n.)

   ெநச ப்பா ேவா ைக ( ன்.);; warping for the loom.

     [ ல் + ஒ தல். ஒ தல் - த. . ஒட் தல் -  . .]
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ேலார்

ேலார ்nūlōr, ெப. (n.)

   1.  லா ரியர;் authors.

     "எப்பா ேலாரக்் ந் ணி " ( றள்.533);.

   2. கற்ேறார;் learned men.

     "ேமேலாரா  ேலாரா ம் ( லப்.11.180);.

     "ப த் ண்  பல்  ேராம் தல் ேலார ்ெதா த்தவற் ள் எல்லாம் தைல"  றள்,322).

   3. அைமசச்ரக்ள் ( ங்.);; ministers.

   4. பாரப்்பார ்( வா.);; Brahmins.

     [ ல் →  ேலார]்

வன்

வன் nūvaṉ, ெப.(n.)

    றவன் ( வக். ரபந்.பக்.279);; person belonging to the Kurava caste.

     [ ல் →  ல் →  வன்]
1 nūvudal,    5.ெச. ன்றா .(v.t)

   1. நீைர ன்இைரத் ப் பாய்ச் தல்; to irrigate, water.

     "இடாக் ெகாண்  " ( மந்.2878);.

   2.  ரிையத ் ண் தல்; raise or draw out the wick so that it may burn bright.

  2 nūvu, ெப. (n.)

   1. எள்( ங்.);; sesame.

ெத. 

     [ ல் ( ைம); →  ல் →   →  .   = எள். எள் கச ் ய லமாதலால்,  ( ல்); எனப் ெபயர ்
ெபற்ற . எள்ளள ம், எள்ளத்தைன ம், எட் ைன ம் என் ம் வழக் கைள ேநாக் க. (ேவ.க.);]

ெநய்

ெநய் nūvuney, ெப. (n.)

   எள்ெநய் (நல்ெலண்ெணய்);; gingelly oil.

ெத.  ென

     [  + ெநய்.   = எள்.   ெநய் = எள்ளினின்  எ க் ம் ெநய். தன் தல் ேதான் ய  ஆ ன் 
அல்ல  எ ைம ன் ெநய். எள்ளி ந்  எ க்கப்பட்ட ெநய் எண்ெணய் (எள்ெநய்); எனப்பட்ட . அ  

ன்னர ்மாட் ெநய் த ரப் றெநய்வைககடெ்கல்லாம் ெபா ப் ெபயரான ன், நல் என் ம் 
அைடெபற்ற  (ேவ.க. ல்1);. எண்ெணய் ெபா ப்ெபயர ்ஆனதால் எள் எண்ெணய் என் ம் றலாம். 
ஒ.ேநா. ஆண் +  ள்ைள → ஆம் ள ள்ைள.]
 
   nūḻi, ெப. (n.)

ல் பாரக்்க;see mப் (சா.அக.);.
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ல்

ல்1 nūḻil, ெப. (n.)

   1. ெகான்  க்ைக; slaughter, massacre, carnage.

     "ஒள்வாள் ய ம்" (ெதால்,ெபா ள்.72);.

   2.  ரெனா வன் பைக மன்னர ்பைடையக் ெகான்  தன் ேவைலத் ரித்  ஆ தைலக் ம் 
றத் ைற ( .ெவ.7:15);; theme in which a victorious warrior dances waving his spear after having slain his enemies.

   3.  ைடந்த ேபார;் thick of a fight.

     "  றைலக்ெகாள்ள" (பரிபா.9:49);.

   4. ெபா ள் க  வ ப ப்பார ்மக்கைளக் ெகான்  க் டம்; place where footpads heap up the bodies 
of persons slain by them.

     "  க் ம்" ( ஞ் ப்.258);.

   5.   ( ங்.);; heap, pile.

   6. ெகா ப் ணக்  ( ஞ் ப்.258,உைர);; thicket of creeprs.

   7. ெகா  வைக; a fragrant creeper.

     " ல் ைரயாற் கம ம் றன்மைல" ( .ெவ.12.ெபண்பாற்.16);.

   8. ெகா க் ெகாற்றான் ( ங்.);; a parasitic leafless plant.

   9.  ள்ள ெசக்  (அக.நி.);.

 oil-press.

   10.  ைர (அக.நி.);; wave, billows.

லர்

லர ்nūḻilar, ெப. (n.)

   ெசக்கார,் வாணியர ்(அக.நி.);; oil-mongers.

     [ ல்1 →  லர ் ல் = ெசக் , ெசக்ேகாட்  எண்ெணய் எ க் ம் வாணியன்]

லாட்

லாட் 1 nūḻilāṭṭudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெசக்காட் வ ேபால் ெகான்  த்தல்; to slay in heaps.

     " கம்படக் கடந்  லாட் " (மைலப .87);.

     [ ல்1 + ஆட் -தல்,  ல் = ெகால் ைக, ெகான்  க்ைக]

ெசக்கா ம்ேபா  எள்நகங்  எண்ெண ம்,  ண்ணாக் ம் ேவறா ப் ேபாவ ேபால், ேபாரில் உ ம், 
ெமய் ம் தனித்தனியாக் தல்.

  லாட் 2 nūḻilāṭṭu, ெப. (n.)

   1. ெசக் காட் வ ேபால் ெகான்  க்ைக; killing in heaps, massacre, carnage.

     "ேவழப் பழனத்  லாட் " (ம ைரக்.257);.

     "பா  ப ற்  லாட்ட ம்" (ெப ங்.மகத.20:42);

   2.  ரெனா வன் தன் ெமய் ல் தாக் ய ேவைலப் ப த் ப் பைகவர ்ேமேலாச் யைதக் ம் 
றத் ைற ( .ெவ.7:16);; theme in which a warrior draws out a spear thrust into his body and attacks his enemy with it.

     [ ல் = ெகால் வ , அ ப்ப , ெகான்  ப்ப .  ல் + ஆட் ]
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ைழ

ைழ1 nūḻai, ெப. (n.)

   1.  வா ல் ( வா.);; postern.

     " ம்  ைம ம்" ( .ெவ.1:7,ெகா .);.

     " ைழ ைழ ம் ெபா ன் தாழா " (நற்.98);.

     "மாைழ மாேனாக் ன் மடெமா  ைழ" (ைகந்நிைல,59);.

   2.  ைள; chink, hole, bore.

     " ைழக் ைகம்மைலக் கடங்க ழ் ேசைனைய" (கம்பரா.எ ச.்13);.

   3. பலகணி ( வா.);; a kind of lattice-window.

   4.  ைக; cave.

     " ங்க ெமா  கர ைழ ைழ ெகாண்ட கானமைல" (தா .சச் தா.6);

     [ ல் ( ைள); →  ள் →   →  ைழ →  ைழ]

  ைழ nūḻai, ெப.(n.)

    ண்ைம ( ங்.);; acuteness, fineness, minuteness.

     [ ல்( ண்ைம,  ைம); →  ள் →   →  ைழ →  ைழ(ேவ.க.);]

ைழவா ல்

 
  ைழவா ல் nūḻaivāyil, ெப.(n.)

    ங்ைகவ  ( ங்.);; subterranean passage.

ம.  ழ வா ல்

     [ ைழ + வா ல்]

ற்கண்

 
  ற்கண்  nūṟkaṇṭu, ெப. (n.)

    ற்பந் ; ball of thread.

     [ ல் + கண் ]

ற்க

 
  ற்க  nūṟkayiṟu, ெப. (n.)

    லால் ரிக்கப்பட்ட க ; string.

     [ ல் + க ]

ற்க

ற்க  nūṟkaḻi, ெப. (n.)

   1.  ற் ட் ( ன்.);; skein of thread.

   2.  ல் ற் யக ; reel of thread.

     "ெசந் ற் க " (க த்.103:30);.

     [ ல் + க ]

ற் டக்ைக

ற் டக்ைக nūṟkiḍakkai, ெப. (n.)

    ல் ஒ ங்  (சாத் ர );; rules or injunctions of the Šastras.

     "அந்தண ைர ற் டக் ைக ல்" ( லப்.15:70);.

     [ ல் +  டக்ைக]
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ற் ச்

 
  ற் ச்  nūṟkuccu, ெப.(n.)

   ப த்  லாலான ஞ்சம் ( ன்.);; tassel of cotton thread.

     [ ல் +  ச் .  ஞ்சம் →  ஞ்  →  ச் ]

ற் ஞ்சம்

ற் ஞ்சம் nūṟkuñjam, ெப. (n.)

   1.  ைடைவ அகலத் ன் அைரக்காற் பாகம்; a measure in the width of cloth = 120 threads of the warp.

   2.  ற் ள்; skein.

   3. ப த்  லாலான ஞ்சம்; tassel of cotton thread.

     [ ல் +  ஞ்சம்]

ற் ண்

 
  ற் ண்  nūṟkuṇṭu, ெப.(n.)

   கட்டடம் கட் ம் ேவைல ேபான்றவற் ல் அதன் ெசங் த்தான அைமப்ைபச ்சரிபாரக்்கப் 
பயன்ப த் ம் நீண்ட உ யான ன் ஒ  ைன ல்  மரக்கடை்ட ம் ம ைன ல் ஒ  
மாைழ (உேலாகக்);  ண்ைட ம் உைடய ெதா ல் க ; plump-line.

     [ ல் +  ண் ]

     [P]

ற் ம்க ர்

 
  ற் ம்க ர ்nūṟkumkadir, ெப. (n.)

   பஞ் ல் இ ந்  ல் ற் ம் க ர;் spindle.

     [P]

ற் ற்றம்

ற் ற்றம் nūṟkuṟṟam, ெப. (n.)

    ன்றக் றல்,  ைகபடக் றல்,  ய  றல், மா  ெகாளக் றல், வ உச ்ெசாற் ணரத்்தல், 
மயங்கைவத்தல், ெவற்ெறனத் ெதா த்தல், மற்ெறான்  ரித்தல், ெசன்  ேதய்ந் தல், 
நின் பயனின்ைம, என்ற பத் வைகப்பட்ட ன்கண் அைமயலாகாக் ற்றங்கள் (நன். 12);; faults or 
defects in a treatise, ten in number, viz kuņra-k-kural migaipada-k-kural, kuriyadu-kural, mãrukola-k-kural, valuuccor-
punarttal, mayanga-vaittal, werrena-t- to duttal, marronru-virittal, Šenrutēyntrutal, niņrupayaniņmai.

     " ன்றக் றல் ைகபடக் றல் ய  றல் மா ெகாளக் றல் வ உசெ்சாற் ணரத்்தல் 
மயங்க ைவத்தல் ெவற்ெறனத் ெதா த்தல் மற்ெறான்  ரித்தல் ெசன்  ேதய்ந் த னின் பய 
னின்ைம என் ைவ ைரங் ற்ற ற்ேக" (நன்.12);

     [ ல் +  ற்றம்]

ற் ம்ைப

 
  ற் ம்ைப nūṟcilumbai, ெப. (n.)

    ண்க க் க் கட்ட த ம் ெமன்ைமயான பஞ் ; licenscraped into a soft substance - Lint. It is used for dressing 
wounds and sores. (ச.அக.);.

     [ ல் +  ம்  + ஐ.]

ற்க ைண

 
  ற்க ைண nūṟkaruṇai, ெப. (n.)

ற் ள் (உ.வ.); பாரக்்க;see nur-curul.

     [ ல் +  ைண,  ள் →  ண் →  ைண.]

371

www.valluvarvallalarvattam.com 13276 of 19068.



ற் ள்

 
  ற் ள் nūṟcuruḷ, ெப. (n.)

    ற்க ட்  ( ன்.);; skein or dew of thread.

     [ ல் +  ள்.  ள் +   =  ட் . ஒ.ேநா. இ ள் +   = இ ட் ]

ற்பகந்தரம்

 
  ற்பகந்தரம் nūṟpagandaram, ெப. (n.)

   பகந் ர ேநாய்வைக ( ன்.);; venereal ulcer on the peritoneum.

     [ ல் + பகந்தரம்]

ற்ப

 
  ற்ப  nūṟpaḍugu, ெப. (n.)

    ற்பா  ( ன்.);; weaver's warp.

     [ ல் + ப ]

ற்ப லவன்

ற்ப லவன் nūṟbaḍubulavaṉ, ெப. (n.)

    ல் இயற் ம் லவன்; composing as a poem.

     " ற்ப  லவன் ெசான் ண்ெபா  ைழந்  யா ம்" ( வக.554);.

     [ ல் + ப  +  லவன். பா  → ப .]

ற்பைட

 
  ற்பைட nūṟpaḍai, ெப. (n.)

    ற்பா  (யாழ்ப்.);; warp.

ம வ,  ற்ப

     [ ல் + பைட]

ற்பதம்

 
  ற்பதம் nūṟpadam, ெப. (n.)

   ெம பதம்; elastic or wax stage. (சா.அக.);.

     [ ல் + பதம்]

ற்பந்

ற்பந்  nūṟpandu, ெப. (n.)

   1.  ற் ட்  (உ.வ.);,

 ball of thread:

   2.  லாலான ைள யாட் ப் பந் ; play-ball made of thread.

     [ ல் + பந்  பம் +  -பந்  =  ள் வ .]

ற்பயன்

ற்பயன் nūṟpayaṉ, ெப. (n.)

    லாெனய் ம் பயன்பா ; benifit of treatise.

     ",அரம்ெபா  ளின்பம் டை்டதல் ற்பயேன" (நன்.10);.

     [ ல் + பயன்.]
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ற்பழக்கம்

 
  ற்பழக்கம் nūṟpaḻkkam, ெப. (n.)

   கல் ப்ப ற்  (யாழ்.அக.);; book-learning.

     [ ல் + பழக்கம். பழ  → பழக்கம்.]

ற்பா

ற்பா nūṟpā, ெப. (n.)

   1.  ற்பாவகவல் பாரக்்க;see nurpa-y-agaval.

     "ஈ ரபார  ற் பாவாற் பா ய" (பல்ெபா ட் டாமணி, பா .);.

   2. த ற் ைணக் ம் பா ; warp, in weaving.

     [ ல் + பா. பா  → பா.]

ற்பாைல

ற்பாைல nūṟpālai, ெப. (n.)

   1. பஞ் ந்  ைல ற் ம் ெதா ற்சாைல; spinning mill.

   2. ெநசவாைல; weaving mill.

     [ ற்  + ஆைல]

ற்பாவகவல்

 
  ற்பாவகவல் nūṟpāvagaval, ெப. (n.)

   இலக்கணம் த யன அைமதற் ரிய அகவல் வைக ( வா.);; a kind of agaval metre, adapted to treatises of 
instruction.

     [ ற்பா + அகவல்]

அகவற்பா என்ப  ம ன் ஒைசேபால் ஒ ையத்த ம் பாடல்கைள இயற்ற உத ம் யாப்  வைக. இ  
ஆ ரியப்பா என ம் றப்ப ம்.

ற்பாைவ

 
  ற்பாைவ nūṟpāvai, ெப. (n.)

   ெநச ப் பைடமரம் (இ.வ.);; beam of a loom.

     [ ல் + பாைவ. பா  + ஐ-பாைவ.]

  ற்பாைவ nūṟpāvai, ெப. (n.)

   க ற்றால் ஆட்டப்ப ம் பாைவ; puppet moved by strings or other contrivances.

     [ ல்+பாைவ]

ற் ணர்ப்

ற் ணரப்்  nūṟpuṇarppu, ெப. (n.)

த்  பாரக்்க;see noluthi.

     'அ  ரித் த் ெதா த்த ெலன் ம் ற் ணரப்் ப்பட ைவத்தவா ' (ெதால்,ெசால்.205, இளம்);.

     'இ  ேயாக பாகம் என் ம் ற் ணரப்் ' (ெதால். ெசால்.1, ேசனா.);.

     [ ல் +  ணரப்் ]

ற்

 
  ற்  nūṟpuḻu, ெப. (n.)

    ைலப் ேபான்ற ; thread worm. (சா.அக.);.

     [ ல் +  ]

     [P]
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ற் றத் ைண

 
  ற் றத் ைண nūṟpuṟattiṇai, ெப. (n.)

   ேதான் யத் தாலைமந்த (ஆகமத்தாலைமந்த);  ணி ைர (ெதான். .);; proof from treatises of established 
authority.

     [ ல் +  றத் ைண]

ற் ச்

ற் ச்  nūṟpūcci, ெப. (n.)

   1. ஒ வைகக் டற் ச் ; thread worm.

   2.  லந் ; spider.

     [ ல் +  ச் ]

லால் ( );  கட் க் ெகாள் ம் ச் ,  லந் .

ற்ெபா ள்

ற்ெபா ள் nūṟporuḷ, ெப. (n.)

   1.  ற் றப்ப ம் ெபா ள்; subjects treated of or doctrines inculcated in, a treatise.

     " ற்ெபா ள் யாெதன" (மணிேம.27:109);.

   2.  லட்டவைண; table of contents.

     [ ல் + ெபா ள்]

ற்றந்தா

ற்றந்தா  nūṟṟandāti, ெப. (n.)

   ஈ த  (அந்தா );த் ெதாைடயாகப் பாடப்ப ம்  ெவண்பா அல்ல  100 க த் ைற ெகாண்ட 
ற் லக் ய வைக (இலக். .842);; a poem consisting of hundred venbā or kali-t-tural in andādi-t-todai.

     [  + அந்தா ]

ற்றல்

ற்றல்1 nūṟṟal, ெதா.ெப.(vbl.n)

   ெசய் ளி யற் தல்; composing as a poem.

     "ெநாய்ய ெசான் ற்க ற்ேறன்" (கம்பரா. றப்.5);

     [ ல்தல் →  ற்றல்]

  ற்றல்2 nūṟṟal, ெப. (n.)

   1. ப த் , பட் , ஆட்  ம ர ்அல்ல  ெசயற்ைக இைழகைள ஒன்ேறாெடான்  ேசரத்் ,  க்  
ஏற்  ைல உண்டாக் வ ; spining tread.

     "நில  ற்றன்ன கவரி" ( ரம் தக்கவ  36);.

   2. ெநரித் ட் வ  ( ரம் :ப க.31, உைர);; tread with twiste.

     [ ல் →  ல் →  ல்தல் →  ற்றல் = பஞ் ைழ ண்டாக் தல் (ேவ.க);]

கைலகள் பலவற் ள் ற்றல் ஒன் . பல ஆண் கள் வைர க ரால் (தக்களி);  ல் ற்றனர.்  ன் 
(இறாற் +இன்+அம்); இராட் னத்தால் ல் ற்றனர.் இம் ைற ல் அ கம் ல் ைடக்காததால், 
எந் ர ைற ல் ல் ற் ம் வ ையக் காண ைனந்தனர.் 1550 ல் ற் ம் சக்கரம் (spinning wheel); 
இங் லாந் ல் கண்  க்கப்பட்ட . 1764ல் ற் ம் க ர ்(spinning jenny); கண்  க்கப்பட்ட . ஒேர 
ேநரத் ல் 16 க ரக்ளில் (தக்களி);  ல் ற்க இந்த எந் ரம் பயன்பட்ட . இந்த ைற ல் த த்த ேல 

ற்க ந்த . ெமல் ய ல் ற்க ய ல்ைல. 1769ல் Richar Arkwright என்பவர ் ற் ம் சட்டகம் 
(spinning frame); கண் த்தார.் 1779ல் ல் ற் ம் எந் ரம் (Mule spinner); கண் த்தார.் இ ல் 48 
க ரக்ள் உண் . இதன் லம் ெமல் ய ல் ற்க ந்த .
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ற்றாண்

ற்றாண்  nūṟṟāṇṭu, ெப. (n.)

    றாண் கள் ெகாண்ட காலவள ; century.

   1900  தல் 1999 வைர இ பதாம் ற்றாண்  என்  றப்ப ம்.

 Esiecle;

 Gjahrhunder;

 It secolo.

     [  + ஆண் ]

ற்றாண் மண்ட
பம்

 
  ற்றாண் மண்டபம் nūṟṟāṇṭumaṇṭabam, ெப.(n.)

   ஒ  நி வனேமா, ஆட் ேயா  ஆண் கள் நிைறவைடந்தைதக் க் ம் வைக ல் கட்டப்பட்ட 
மண்டபம்; centenary hall.

பல்கைலக் கழக ற்றாண்  மண்டபத் ல் அைமசச்ரைவ பத  ஏற் ற .

     [ ற்றாண்  + மண்டபம்.]

ற்றாண் ழா

 
  ற்றாண் ழா nūṟṟāṇṭuviḻā, ெப. (n.)

     ஆண் கள் நிைறவைடந்தைதக் க் ம் வைக ல் ெகாண்டா ம் ழா; the centenary.

பாவாணரின் ற்றாண்  ழா ல் அவர  ல்கள் ெவளி டப் பட்டன.

     [  + ஆண்  +  ழா]

ற்றார்

 
  ற்றார ்nūṟṟār, ெப. (n.)

   ெநச  வா  (நாடா);க் ள் ைவக் ம் ல் ற் ய  ச்  ( ன்.);; weaver's bobbin.

ம.  ல்தார்

     [ ல் + தார]்

ற் தழ்த்தாமைர

ற் தழ்த்தாமைர nūṟṟidaḻddāmarai, ெப. (n.)

     இதழ்கைள ைடய தாமைரவைக; a kind of lotus having hundred petals.

     " ற் தழ்த ்தாமைரப் ச் ைன நீக் ம்" (ஐங் .20.2);.

     [  + இதழ் + தாமைர]

ற் க்க ப

ற் க்க ப  nūṟṟukkadibadi, ெப. (n.)

    காலாள் ெகாண்ட பைடக் த்தைலவன்; captain of 100 men, centurian.

     [  +   + அ ப  –  ற் க்க ப ]

ற் நிைற

 
  ற் நிைற nūṟṟuniṟai, ெப. (n.)

    பலம் ( வா.);; hundred palam.

     [  + நிைற]
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ற் லாமண்டபம்

ற் லாமண்டபம் nūṟṟulāmaṇṭabam, ெப. (n.)

    ற  ெகாண்ட, உலா தற் ரிய, அ  ெசய் ம் மண்டபம்; a large dinninghall which provides for a walking 
space of 100 ft.

     " ண் ற் ைரகள் ேசரந்்த ற்  லாமண்டபம்" ( வக.2734);.

     [  + உலா + மண்டபம்]

ற் வர்

ற் வர ்nūṟṟuvar, ெப. (n.)

    மர ன் ரிேயாதனன் தலாேனார;் Kaurava princes, as numbering 100.

     " ற் வரப்ால் நடந்தாைன" ( லப்.ஆய்ச.்படரக்்ைக3);.

     "மறந்தைலக் ெகாண்ட ற் வர ்தைலவைன" (க த்.52);.

     " ற் வர ்ேதா யர ்ேபாற் யல் ற" (ெப ங்.உஞ்ைசக்.38:229);.

ம.  ற்றவர.்

     [  →  ற் வர]்

ற் வைரக்ெகா
ல்

ற் வைரக்ெகால்  nūṟṟuvaraikkolli, ெப. (n.)

    ேபைர ஒ ங்ேக ெகால் ம் ெபா வைக; a machine capable of killing 100 men at a time.

     " ற் வைரக் ெகால்  ேயா  க் ெய ெபா ம்" ( வக.101);.

ம.  ற் க்ெகால் .

     [ ற் வர ்+ ெகால் . ஒ.ேநா. ேசரந்்தாைரச ்ெகால்  -  .]

ற்ெறட் பநிடத
ம்

ற்ெறட் பநிடதம் nūṟṟeḍḍubaniḍadam, ெப. (n.)

   மைற ன் (ேவதத் ன்); ஒ ப யா ய 108 அ க் (ஞானம்); காண்டம் (உபநிடதம்);; the 108 
Upanisads.

     [  + எட்  + skt உபநிடதம்.]

மைற ன் அ ப்ப கள் (உப நிடதங்கள்); 108ம் நான்  மைறகளி ம் கலந்  காணப்ப ன்றன. 
தல் மைறயா ய இ க்  மைற ல் 10ம், இரண்டாம் மைற லா ய ய ரில் 51-ம், 
ன்றாவதா ய சாம மைற ல் 16-ம், இ  மைற லா ய அதரவ்னத் ல் 31-ம் ஆக அைமந் ள்ள .

ற்ைறக் ழங்

ற்ைறக் ழங்  nūṟṟaikkiḻṅgu, ெப. (n.)

ைற 2 (மைலப ,515, உைர); பாரக்்க;see ոմrai 2.

     [ ைற +  ழங் - ற்ைறக் ழங் ]

றங் ழங்

றங் ழங்  nūṟaṅgiḻṅgu, ெப. (n.)

ைற, 2 (L.); பாரக்்க;see nurai 2.

ம.  றந் லங் .

     [ ைற +  ழங் ]

றல்

றல் nūṟal, ெதா.ெப. (vbl.n)

   அ த்தல்; to destroy.

     "ேசைநேவடர ்ேமலடரந்்  யம்  னார ்(ெபரிய . கண்ண.78);.

     [ ல்( ண்ைம); →  ள் →   →   →  றல் = ெபா யாக் தல் ேபால் அ த்தல். (ேவ.க);]

றன் ழங்

 
  றன் ழங்  nūṟaṉkiḻṅgu, ெப. (n.)

றங் ங்  பாரக்்க;see nuran-kilangu (சா.அக.);

     [ றங் ழங்  →  றன் ழங் ]
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றாண் ப்ேபார்

றாண் ப்ேபார ்nūṟāṇṭuppōr, ெப. (n.)

     ஆண் கள் நைடெபற்ற ேபார;் hundred year's war.

     [  + ஆண்  + ேபார]்

. .1338  தல் 1453 வைர இங் லாந் க் ம் ரான் க் ம் ட் ட்  நைட ெபற்றேபார.் 1328ல் 
ெரஞ்  மன்னன் நான்காம் சாரல்  ஆண் வாரி  இல்லாமல் இறந்தார.் இங் லாந்  மன்னர ்
ன்றாம் எடவ்ர்  தாம் சாரல் ன் சேகாதரி ன் தல்வர ்என்ற ைற ல் உரிைம ெகாண்டா னார.் 

ஆனால்,  ரஞ்  நாட்  மக்கள் வால்வா ப்ைபத ்தங்கள் அரசனாகத் ேதரந்்ெத த் க் ெகாண்டனர.் 
இதனால் ஆங் ேலய க் ம் ெரஞ் க்கார க் ம் ேபார ்ஏற்பட்ட . இ ல் 1453ல் ேபார ் ந்த . 

ெரஞ் க்காரரக்ேள ெவற்  ெபற்றனர.் இப்ேபாரில் ஆரக்்நகர ேசான் (Joan of Arc); என்ற இைடயர் லப் 
ெபண் ெரஞ் ப் பைடக் த் தைலைம தாங்  ெவற்  ேமல் ெவற் ையத் ேத த் தந்தாள்.

றாண்

றாண்  nūṟāṇṭumūli, ெப. (n.)

   ப ெய க்கா க்க ேவண்  றாண் க் ெகா ைற உடெ்காள் ேமார ் ைக; an unknown herb 
taken by Šiddhar once in 100 years to keep them off from hunger (சா.அக.);.

     [ ற்றாண்  →  றாண்  +  .

ைக →  -கைடக் ைற.]

றாண் ேவம்

றாண் ேவம்  nūṟāṇṭuvēmbu, ெப. (n.)

     ஆண்  வாழ்ந்த ேவப்பமரம்; இதன் படை்ட ம த் வத் ல் பயன்ப ற ; margoso tree of 100 
years old. Its bark is considered to be a rejuvenating drug. (சா.அக.);.

     [ றாண்  + ேவம் ]

றா ரம்

றா ரம் nūṟāyiram, ெப. (n.)

   ஒ   ஆ ரம் (இலடச்ம்);; one hundred thousand, lakh.

     " றா ர ன்வ உங் காைல" (ெதால்.எ த் .471);.

     "பன் றா ரம் லங் ன் ெறா ம்" (மணிேம. 28:226);.

     [ 3 + ஆ ரம்]

ரிப்

ரிப் nūṟirip,  . .எ. (adv.)

   1. அைறந்  ெகாண் ; to strike, beat.

     " ைலெபா யாக ப்ப " ( றநா.25);.

   2. ெவட் ; to cut down.

     "அ ஞ்சமந் தைதய " ( றநா93);.

     "அகப்பா அ ய ச ்ெசம் யன்" (நற்.14);.

     "அம் ைடக் ைகயர ்அரண் பல " (அகநா. 69);.

     "பரைவ ெய ச் ப் பக்க  ன் ம் ெவ வரத் தாக்  ழ " (ெப ங். உஞ்ைசக். 48:33, 34);.

     [  →  .]

சா

 
  சா nūṟicā, ெப. (n.)

    க் நா ப் ல்; nura oil-plant, Andropogon schoenanthus.
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1 nūṟudal,    5.ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. அ த்தல்; to destroy, kill.

     "பழம்பைக தவ வா ெயன" ( வக.324);.

     " ந்த ந்த ைற ைற னான்" (கம்பரா.நாகபாச.113);.

   2. அைறதல், அைறந்  ெகாள் தல்; to strike, beat, as one's breast.

     " ைலெபா யாக ப்ப " ( றநா.25);.

   3.  ணித்தல், ெவட் தல்; to cut down butcher.

     "யாைன அ ஞ்சமந் தைதய " ( றநா.93);.

   4. ெநரித்தல்; to crush.

     "க ம் ைனக் கண்டகர " (நால .156);.

   5.  ளாக் தல், ெபா யாக் தல்; to pulverise, reduce to powder.

     "அரண்பல " (அகநா.69);.

   6. இ த்தல் ( .ெவ. 6:26.உைர);; to demolish.

   7. வைளந்  ெகாள் தல்; to surround.

     "ந ெவள்ள ெகன" (தக்கயாகப்.652);.

   8.  ரத் தல்; to drive-out, expel.

     "காரி  ளிரிய " (ஞானா.67);.

ேகா

ேகா  nūṟuāṭi, ெப. (n.)

   1. ப னா ரம் இலக்கம் ெகாண்ட (இலடச்ங்ெகாண்ட); எண்; one hundred crores = 1000 millions.

     "  ேகா  ரமரக் ெணாந் னார"் (ேதவா.1218.3);.

   2.  ைனகைள ைட மரக்காழ்க் ரங்்க  (வச் ரா தம்);; Indra's thunderbolt, as having hundred 
points.

     " ேகா  யங்ைக ேயந்  (ேச : ைத:22);.

     [ 3 + ேகா ]

ள்ளி நண்

 
  ள்ளி நண்  nūṟubuḷḷinaṇṭu, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கடல் நண் ; a kind of sea crab, Neptunus sanguinolentus.

     [  +  ள்ளி + நண் .]

ம் -தல்

ம் -தல் nūṟumbugudal,    5ெச. . . (v.i.)

    றாண்  வாழ்தல்; to live a hundred years, used in wishing a person long life.

     " ம் வா ெனன்  வாழ்த் " ( வக.2043.உைர);.

     [  + உம் +   -  ம்  →  ம் -தல்.]

ைற

ைற nūṟai, ெப. (n.)

   1. நான்க க்  ேமல் வளரவ் ம் ப ப்  நிற ள்ள மான மலங் ன் ( வா.);; an eel, brownish upwards of 
4ft. in length.

     " ைற ம் வரா ம்" (அரிச.் . ட் .56);.

   2. வள்ளிக் ழங்  வைக; Fiji yam.

     "காஅய்க் ெகாண்ட கம ள் ைற" (மைலப .515);.
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ன்

 
  ன் nūṉ, ெப. (n.)

    ன்னிைல ஒ ைமப் ெபயரா ய நீன்; you.

மரா.  ன்.

     [ ன் →  ன்]

ர டம்ேபால அத் ைண மர ய ற றா  ேசய்ைமப்பட்ட ற ெமா கள் ட ல பல த ழ்ச ்
ெசாற்கைள ம் ெந ைறகைள ங் ெகாண் ப் ப டன், ெமா கடெ்கல்லாம் அ ப்பைடயான 
ெசால்வரிைசையச ்ேசரந்்த டப் ெபயரக்ட் ம் த  ழ்செ்சாற்கைளேய அல்ல  அவற் ன் 

ரிைபேய ெகாண் ள்ளன. த ழ் டப் ெபயரக் ள் அல்ல  அவற் ன் ரி க ள் ஒன்ேற ம் 
இல்லாத அல்ல  வழங்காத ெமா ேய உல ல்ைல என்  உ யாய்ச ்ெசால்லலாம்.

எ-கா:

ன்,  ம், நீன், என்பன பழந்த ழ் ன்னிைலப் ெபயரக்ள். இவற் ன் னகர  ஒ ைமைய ம் 
மகர  பன்ைமைய ங் க் ம். இவற் ள், நீன் என் ஞ் ெசால் இன் ம் ெதன்னாட்  
வழக் ள்ள .  ன் ம் என்பன இ வைக வழக் ம் அ ம், அவற் ன் ேவற் ைமத் ரிபான ன் 

ம் என் ம் அ கள் இன் ம் ெசய் ள் வழக் ள்ளன. நீன் என் ஞ் ெசால் ன் கைடக் ைறயான நீ 
என்ப  இ வைக வழக் ம் உள்ள .

ன் என்ப  ' ', ' ', 'ெதள', 'த்வம்' என் ம் ம் என்ப  ம் ', ' யம் என் ம் ஆரியத் ல் 
வழங் ன்றன.

ன் –   -   –   – ெதள - த்வம்.  ம் -  ம் -  ம். ந - த. ேபா .

    ம் -  ம் –  ; ம் -  யம். ந - ய, ேபா .

நீ என்ப  ன ெமா ல் நி எனக்  வழங் ன்ற , நிெமன் என்ப  இதன் பன்ைம. ெபார்  
என் ம் ஆப் ரிக்க ெமா ல் நி என்பேத ன்னிைல ெயா ைமப் ெபயர.்

ன்மடந்ைத

 
  ன்மடந்ைத nūṉmaḍandai, ெப. (n.)

கைலமகள் (சரஸ்வ ); ( ங்.);:

 Saraswad, as the Goddess of sciences.

     [ ல் + மடந்ைத]

     [P]

ன்மைல

 
  ன்மைல  nūṉmalaivu, ெப. (n.)

   ெசய் ட ் ற்றங்க ெளான் ; a defect in composition.

     [ ல் + மைல ]

ன்மாடம்

ன்மாடம் nūṉmāṭam, ெப. (n.)

ல்ெவண்மாடம் பாரக்்க;see nul-venmadam.

     "த ைசக் ெகாளஇீய ெச ன் மாடெமா " (ெப ங், உஞ்ைசக்.5724);.

     [ ல் + மாடம்]
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ன் கம்

ன் கம் nūṉmugam, ெப. (n.)

   1. பா ரம் ( வா.);; preface, introduction.

     " க ைர ப கமணிந் ைர ன் கம் ற ைர தந் ைர ைனந் ைர பா ரம்" (நன். 1);.

   2.  ன் ெதாடக்கம்; opening or beginning of a treatise.

     "இந் ன் கத்  உைரக்கப் ப வதா ய றப் ப் பா ரம்" ( .ேபா.ப.பக்35,  வா நா);.

   3.  ற் ைற (யாழ்.அக);; scope or contents of any treatise.

     [ ல் +  கம்]

ன்

ன்  nūṉmuḍivu, ெப. (n.)

   1.  ன் உட்ப யாய் ம் உ ப்  ( வா.);; section of a treatise.

   2.  ன் ேநாக்கம் ( ன்.);; object of a treatise.

   3.  ன் இ ; concluding portion of a work.

     [ ல் +  ]

னம்

னம்1 nūṉam, ெப. (n.)

    ைற ; defect, blemish.

     "க ரிதைன வணங் டா னத்தாேல" (அ ண ரி . அ ந்தவ.);.

  னம்2 nūṉam, ெப. (n.)

   உ ; certainty.

  னம்1 nūṉam, ெப.(n.)

   உ  ( டா.);; certainty.

     [Skt. {}.]

  னம்2 nūṉam, ெப.(n.)

    ைறபா  ( டா.);; defect, fault, blemish.

     [Skt. {} → த.  னம்.]

னயம்

னயம் nūṉayam, ெப. (n.)

   1.  ன் அழ ; excellences of a treatise.

   2. கல் நயம் ( ன்.);; advantage or pleasure of learning.

     [ ல் + நயம், நயம் = அழ .]

னா க்கம்

னா க்கம் nūṉātikkam, ெப. (n.)

   1.  ைற ; deficiency.

   2. நிைற ; completion.

   3.  ைற ெசால் ங் ணம் ( ன்.);; finical criticism.

     [ னம் + ஆ க்கம்]

  னா க்கம் nūṉātikkam, ெப.(n.)

னா கம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

380

www.valluvarvallalarvattam.com 13285 of 19068.



னாயம்

னாயம் nūṉāyam, ெப. (n.)

   1.  ைழ; fault.

   2.   ( ன்.);; trick.

     [ னம் =  ைற ,  ற்றம்.  னம் + ஆயம்]

  னாயம் nūṉāyam, ெப.(n.)

     ( ன்.);; trick.

னா

 
  னா  nūṉāḻi, ெப. (n.)

   ெநச வா  (நாடா); ( வா.);; weaver's shuttle.

     [ ல் + நா ]

ணா ைக

ணா ைக nūṇāḻigai, ெப. (n.)

னா  ( வக.3019); பாரக்்க;see nūnāli.

     [ ல் + நா ைக. நா  → நா ைக]

ென

ென  nūṉeṟi, ெப. (n.)

    ல் ம் வ கள்; the way of treatise.

     " ென  வைக  ேனாக் " ( வக.374);.

     [ ல் + ெந ]

ெந

 
 ெந ne, ெப. (n.)

   த ழ் ெந ங்கணக் ல் 'ந்' என் ம் ெமய்ெய த் ம், 'எ' என் ம் உ ர ்எ த் ம் ேசரந்்த உ ர ்ெமய் 
எ த் ; the compound of ந் + எ. [ந் + எ – ெந]

த ழ் ெந ங்கணக் ன் எட்டாவதா ய நகரஉ ரெ்மய் வரிைச ல் ஏழாவ  எ த் .

ெநக்கல்

ெநக்கல்1 nekkal, ெப. (n.)

   1. தளரந்்த நிைல ( ன்.);; that which is relaxed.

   2. அ கல் (யாழ்ப்.);; anything rotten or decayed.

   3. அளிந்த பழம்; over ripe-fruit.

     [ெந  → ெநக்கல். ெந ழ்தல் =  ழ தல், கைரதல், மன ரங் தல். ஒ.ேநா. ந  → நக்கல்]

 ெநக்கல்2 nekkal, ெப. (n.)

   1. உ ைக; melt.

     "ெநக்  ெநக்  நிைனப்பவர ்ெநஞ் ேள" ( நா க்.ேதவாரம்);.

   2. கைரைக; dissolve.

     [ெந  → ெநக்கல்]

ெநக் னி

 
 ெநக் னி nekkiṉi, ெப. (n.)

   ஒ வைக மரம்; a kind of tree.
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ெநக்

ெநக் 1 nekkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ளப் தல்; to raise a thing by a lever.

பாைறையக் கம் யால் ெநக் த் தள்ளினான்.

   2.  ரத் ய த்தல்; to chase away in battle.

காவலரக்ள் ட்டத்ைதத ்த யால் ெநக் னாரக்ள்.

     [எக்  → ெநக்  → ெநக் -தல். எக் தல்= உயரத்் தல், ேமேல ெசல்ல தல்.]

 ெநக் 2 nekkudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ட்டம் ெந க் தல் (உ.வ.);; to press, push.

ெதாடரவ்ண்  பயணச் ட் க்  மக்கள் ட்டம் ெநக் ய .

   2. ஏனத் ல் உள்ள நீைர வ மாக அல க் (ேகா க்); ெகாட் தல்; to throw water out of a vessel with 
spoon, etc.

     [ெந க்  → ெநக்  → ெநக் -தல்.]

 ெநக் 3 nekkudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   தள்ளல், ெந க் தல்; pressing. (சா.அக.);

ழாேமைட ல் இ ந்  அவைர ெநக் த் தள்ளி ட்டனர.்

     [ெந க்  → ெநக்  → ெநக் -தல்.]

ெநக் ைட-தல்

ெநக் ைட-தல் nekkuḍaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ெந ழ்ந் கல்; warning as from love.

நண்பர ்கைதையக் ேகட்ட ம் இவர ்ெநக் ைடந் ட்டார.்

   2. மன ைடதல்; dejected in mind. (சா.அக.);.

ன்பசெ்சய் யால் அவர ்மனம் ெநக் ைடந்  ேபா ற் .

ம வ. ெநக் தல்

     [ெநக்  + உைட - ெநக் ைட - ெநக் ைட-தல்.]

ெநக் -தல்

ெநக் -தல் neggurugudal,    5ெச. . . (v.i.)

   அன்பால் ெநஞ்சம் இள தல்; to melt, as the heart in love.

     "ெநஞ்ச ெநக் ம்" ( க்ேகா.192);.

கட ள் வணக்கப் பாடைல ெநக் கப் பா னார.் பாடைலக் ேகட்  ெநஞ்சம் ெநக்  நின்றார.்

     [ெந  → ெநக்  + உ -தல். ெநக் தல் = மனம் ெந ழ்தல், உ தல்.]

ெநக் ேராதம்

 
 ெநக் ேராதம் nekkurōtam, ெப. (n.)

   ஆலமரம்; baniyan tree - Ficus bengalensis (சா.அக.);.
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ெநக்

ெநக் 1 nekkuviḍudal,    20ெச. . . (v.i.)

   1.  ள ப தல்; to be broken, cracked.

     "ெநட் ப் ப் பாைரக்  ெநக் டாப் பாைற ப மரத் ன் ேவ க்  ெநக் ம்" (நல்வ .33);.

   2. ெபா த் வாய் தல்; to part at the joint, as wood-work.

     [ெந  → ெநக்  +  -தல்.]

 ெநக் 2 nekkuviḍudal,    20ெச. . . (v.i.)

   காதலால் மனந் தளரத்ல்; going or getting dejected as from love.

அவள் ெசான்ன ெசால்ைலக் ேகட்ட ம் நண்பன் மனம் ெநக் ட் ப் ேபா ற் . (சா.அக.);.

     [ெநக்  +  -தல்.]

ெநகல்

ெநகல் negal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1. ப த்தல், கனிதல்; ripening.

   2. உைடதல்; breaking. opening. (சா.அக.);.

     [ெந  + அல் - ெநகல். அல் ற் த் ெதா ற்ெபயர]்

ெநகவைர-த்தல்

ெநகவைர-த்தல் negavaraittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மாவாக அைரத்தல்; to grind very fine.

     [ெந  + அைர-ெநகவைர → ெநகவைர-த்தல்]

ெந

ெந  negiḍi, ெப. (n.)

ெந ப் க் ைவ,

 fire lighted to give warmth or keep off wild beasts.

     "மதயாைன.... ெந க்ெகனப் ெபரிய கடை்ட கேவந் " (தா .ெமளன .7);.

ெத. ெநக

     [ெந 3 → ெந ]

ெபா டக்ைள ெந ழ ைவக் ம் இயல் ைடய  ெந ப் .
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ெந ழ்

ெந ழ்1 negiḻtal,    2.ெச. . . (v.i.)

   1.  ைணப் த் தளரத்ல்; to become loose.

     "கவ க்ைகந் ெந ழ்ந்தைம ேபாற் ' (அகநா.26);.

     "ெந ழ்ந்  ேசார ் ந்  ேனாக்  ேநாக் ேய" ( வக. 1004);.

ேவட்  ெந ழ்ந்  டா க்க வாரப்்படை்டையக் கட் க் ெகாண்டார.் கட்  ெந ழ்ந் ந்ததால் மா  
ஒ ட்ட .

   2. ந தல்; to slip of as a garment.

     "எல்வைள ெந ழ்ேபா ம்ேம" (ஐங் .20);.

காணி கழன்  கா ந்  காதணி ெந ழ்ந்  ேழ,  ந்  ட்ட .

     "ேகா ரஇ்லங் வைள ெந ழ நாெடா ம்" ( ந். 11.);.

   3. நிைல ைலதல்; to be injured ruined.

     "நாளி  ெந ழ்ேபா  நல ட னிைல ேமா" (க த்.17);.

   4.   மலரத்ல்; to expand, blossom.

     "கா ங் வைள  ெந ழ்ந்  ( ளா.நாட.்5);.

   5.  ைழதல் ( டா.);; to become soft and mashy, as overboiled rice to lack cohesion, as earth wet by rain.

   6. இள தல்; to melt.

     "ேசவ  ேநாக்  ம் ண் ெண ழ" ( ரம் .  ரம ஷ் .16);.

ெந ழ்க ய

 
 ெந ழ்க ய  negiḻgaṟiyamudu, ெப. (n.)

    ழம்  (மா யம்);; curry broth.

     [ெந ழ் + க  + அ ]

ெந ழ்ச்

ெந ழ்ச் 1 negiḻcci, ெப. (n.)

   1. தளரச்் , தளரை்க( ன்.);; loosening, slackening.

     "ேநா ம் ெந ழ்ச் ம் டச ் றந்த" (நற். 82:1);.

   2. மன ரங் ைக; tenderness of feeling.

     "அவன் பக்க ேல ெந ழ்ச்  ல்ைல" (ஈ .9.1:3);.

கணவனின் அன்பான ேபசை்சக் ேகட்  மைன  ெந ழ்ச்  அைடந்தாள்.

     [ெந ழ் → ெந ழ்ச் . ெந ழ்தல் = தளரத்ல்.]

 ெந ழ்ச் 2 negiḻcci, ெப. (n.)

   கா ல் வ ம் ண்கட்  (தஞ்ைச);; abscess in the ear.

     [ெந ழ் → ெந ழ்ச் .]
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ெந ழ்த் -தல்

ெந ழ்த் -தல் negiḻddudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   1. அ ழ்த்தல்; untie, unbind.

   2. உ க்கல்; to melt.

   3. நீக்கல்; to removal.

   4. ந க்கல்; crush, bruise.

   5.  ரித்தல்; detach.

   6. மலரத்்தல்; to cause to expand or open as a blossom.

   7. ஆைட அணிந் ப்ப ல் அல்ல  ப் ல் உள்ள இ க்கத்ைத தளரத்் தல்; lossen a knot, etc.

இ ப்  வாரப்்படை்டைய ெந ழ்த் ட் க் ெகாண்  சாப் ட்டார.்

     [ெந ழ் → ெந ழ்த்  → ெந ழ்த் -தல்.]

ெந ழ்ந் ேபா-தல்

ெந ழ்ந் ேபா-தல் negiḻndupōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

ெந ழ்தல் பாரக்்க;see megi.

     [ெந ழ் → ெந ழ்ந்  + ேபா-தல்.]

ெந ழ்

ெந ழ்  negiḻvu, ெப. (n.)

   1.  ைற ; deficiency.

   2. தளர் ; loose.

   3.  ரி ; loosening.

   4. மல ைக; unfold.

   5.  ட்   நீங் ைக; left.

     [ெந ழ் → ெந ழ் .]

ெந ழம்

ெந ழம்1 negiḻm, ெப. (n.)

ெந 1 ( ன்.); பாரக்்க;see regi.

     [ெந ழ் → ெந ழம்.]

 ெந ழம்2 negiḻm, ெப. (n.)

   ெந ம் தன்ைம ள்ள ெபா ள்; plastic.

     [ெந ழ் → ெந ழம். பைடத். பாவாணர]்

ெந ழவைர-த்தல்

ெந ழவைர-த்தல் negiḻvaraittal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெநாய்ைமயாக ம், இள ம் ப யாக ம் அைரத்தல்; grinding minutely so as to become loose and soft as 
medicine, (சா.அக.);.

     [ெந ழ் + அைர-த்தல்.]

ெந ழவாட் -தல்

ெந ழவாட் -தல் negiḻvāṭṭudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

ெந ழவைர-த்தல் பாரக்்க;see neglla-v-ari-, (சா.அக.);

     [ெந ழ் + ஆட் -தல். ஆட் தல் = ஆட்  அைரத்தல்]
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ெந

ெந 1 negiḻi, ெப. (n.)

   காற் லம் ( ன்.);; tinkling foot-rings.

     [ெஞ  → (ெந ழ்); → ெந , ெஞ  =  லம் .]

 ெந 2 negiḻi, ெப. (n.)

   ெந ப்  (அக.நி.);; fire.

     [ெஞ  = ெந ப் , ெஞ  → ெந ]

ெந ைச

ெந ைச negiḻisai, ெப. (n.)

   வல்ெல த்  வரா  மாற் னெவ த்  ெனான்றான் ஞ் ெசய் ள்; a kind of verse.

ெந ைச என்ப  வல் னம் ரவா  ஓரினதெ்த த்தாேன ெந ழத் ெதா ப்ப  (தண் . ெபா . 15 
உைர);.

     [ெந ழ் + இைச]

எ. :

     " யதன் உ ைம ெகாள  கரிய  வ ெகா  தனத  வ ப ம் அவரிடர ்க கணப வர 
அ ளினன் ெகாைட வ னர ்ப ல்வ  வல ைற இைறேய" (சம்பந்தரே்தவாரம்);

ெந யல்ெபா
ள்

 
 ெந யல்ெபா ள் negiḻiyalporuḷ, ெப. (n.)

   நீரத்்தன்ைம ைடய பண்டம்; fluid.

எ. . எண் ெநய், ெவண் ெநய்.

     [ெந ழ் + இயல் + ெபா ள்.]

ெந -தல்

ெந -தல் negiḻudal,    5.ெச. . . (v.i.)

ெந ழ்-தல் பாரக்்க;see regi.

     [ெந ழ் - தல் → ெந -தல்.]

ெந ளம்

ெந ளம் negiḷam, ெப. (n.)

ெந 1 பாரக்்க;see negili.

     [ெஞ ழம் → ெந ளம்]

 ெந ளம்2 negiḷam, ெப. (n.)

   இ ம் ; iron;

 soft iron. (சா.அக.);.

     [ெந ழ் → ெந ளம் = ெந ழக் ய இ ம் , ேதனி ம் .]
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ெந -தல்

ெந -தல் negudal,    6.ெச. . . (v.i.)

   1. கழ தல்; to slip of.

     "எனவைள ெநக ந்ேதைன"  ( வ்.ெபரிய .8.5:9);.

   2. மன  ரங் தல்; to relent, as the heart.

   3. காதலால் உ தல்; to melt.

     "என்  ெநகப் ரிந்ேதாள்" (ெதால்.ெபா ள்.114);.

     "ெந மன் ல்ைல" ( வாச.  சச்தக. 60);.

   4. கைரதல்; to become soft, relaxed, loosened. soaked and ready to break.

   5. ெபா யாதல்( ன்.);; to be ground well, macerated.

   6. ெக தல்; to be ruined, scattered, broken.

     "மா  படமைலந்தாய்ப் பைட ெநக்க " ( வக.426);.

   7. வ ந் தல்; to suffer, to be distressed.

     "இனிசெ்சயல் யாவெதன ள ெநக்கார"் (காஞ் ப் .க லா,30);.

ேகாத. ெநக், ெத. ெநவ்வ

     [ ல் (ேநாதல்); →  ள் → ெநாள்

→ ெநள் → ெந  → ெந  → ெந தல் (ேவ.க.);]

ெநசச்

 
 ெநசச்  neccaḍi, ெப. (n.)

ெநச்  (சங்.அக.); பாரக்்க;see mecci.

ெநச்

 
 ெநச்  necci, ெப. (n.)

   க க்காய் (மைல.);; gallnut.

ெநசப்பாக்கம்

 
 ெநசப்பாக்கம் nesappākkam, ெப. (n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ல் உள்ள ஊர;் a village in Kafijipuram district.

     [ெநச  + பாக்கம். ெநச த் ெதா ல் யாய் நைடெப ம் ஊர ்ெநய  → ெநச , ஒ.ேநா. ேதாைய 
→ ேதாைச]

ெநசவாைல

 
 ெநசவாைல nesavālai, ெப. (n.)

    ணி ெநய் ம் ஆைல, ெதா ற் டம்; weaving mill or factory.

     [ெநச  + ஆைல]

ெநசவாளர்

 
 ெநசவாளர ்nesavāḷar, ெப. (n.)

    ணி ெநய்பவர;் Weaver.

     [ெநச  + ஆளர.்]
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ெநசவாளி

 
 ெநசவாளி nesavāḷi, ெப. (n.)

ெநசவாளர ்பாரக்்க;see nesa-v-āsar.

     [ெநய் → ெநய  → ெநச . ெநச  + ஆளி ஆள் + இ]

ெநச

ெநச  nesavu, ெப. (n.)

   1. ெநய்தற்ெறா ல்; weaving, act of weaving.

உழ ம் ெநச ம் இந் யா ன் இ  கண்கள். பாய் ெநச  இவ் ரில் அ கம்.

   2. ெநச ன் இைழ யைமப் ( ன்.);; texture, intertexture, web.

ணி ன் நிற ம், ெநச ம் அ ைம ம் அ ைம.

   ம, ெநய்க;   க. ெந ;ெத ேநத.

     [ெநய் → ெநய  → ெநச  = த ன் லம் நீள வாக் ம் க்  வாக் ம் ைலச ்ெச த்  
ணி ெநய் ம் ெதா ல்.]

ெநச  : ப ரிகளின் (தாவரங்களின்);

நாரக்ைளப் ன்னி அைத உைடகளாகப் பயன்ப த்தப் ய கற்காலத் ேலேய மக்கள்

கற்றனர.் இ ேவ ெநச ன் ெதாடக்கம் எனலாம். பண்ைடய எ ப் யர ்நாரெ்நச க் கைல ல் 
வல்லவரக்ளாக இ ந்தனர.்  . .2000ல் னரக்ள் பட்  ெநய்ய வ  கண் த்தனர.்  ட்டத்தட்ட அேத 
காலத் ல் ப த்  ைலக் ெகாண்  ணி ெநய்ய இந் ய ம் கற்றனர.்

ணி ன் நீள் வாட்டத் ல் ஒ ம் ல், பா  ல் (warp); எனப்ப ம்.  க்  வாட்டத் ல் ஒ ம் ல், 
ஊ  ல் (weft எனப்ப ம். பா  ம் ஊ  ம் ஒன்ேறாெடான்  ைறப்ப  ன் மா  ெசய்வ  
ெநச  ஆ ம்.  ணிைய ெநய்வதற் ப் பயன்ப ம் க  த  எனப்ப ம்.

ற்ற ைலக் ெகாண்  பா ேபா தல் ெநச ல் தற்ப யா ம். ைகத்த  ெநச  ைற ல், 
பா க் ப் பைசேபா வ  sizing உட்படப் பா  ேபா தல் ைக னாேலேய ெசய்யப்ப ம். ெநய் ம் 
ேபா  ல் அறாமல் இ க்கச ்ெசய்யேவ பைச ேபா றாரக்ள். பா ேபாட, எந் ரங்க ம் 
இ க் ன்றன. இைழகைள க்ேகற் , ஈ ைழ லாக் ய ன் அந் ைலக் ெகாண்  
பா ேபாட்டால் பைசேபாட ேவண் ய ல்ைல. ஊ  ைலத் தாரக்் ச் ல் ட்டமான அள  கண்  
கண்டாகச ் ற்  ஒடங்களில் (Shuttle பயன்ப த் வர.்
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ெநச க்கைல

ெநச க்கைல nesavukkalai, ெப. (n.)

   பண்ைடய கைலக ள் ஒன்றான ெநச ; kind of ancient art weaving.

     [ெநச  + கைல]

ளிர,் ெவப்பம், ெவ ல் த ய வற் ந்  தன்ைனக் காப்பாற் க் ெகாள்ள மனிதன் 
லங் களின் ேதாைல ஆைடயாகப் பழங்காலத் ல் அணிந்தான்.  ன்னர ்இைலகைள ம், 

ல்ைல ம், நாரக்ைள ம் ன்னி ஆைடயாகப் பயன்ப த்தக் கற்றான். இ ேவ ெநச க்கைல ன் 
ெதாடக்கம் ஆ ம்.

பல ஆ ரம் ஆண் க க்  ன்னேர ப த் ந்  பஞ்  எ த் ,  ல் ற் த் ணி ெநய் ம் 
ெநச க்கைல இந் யா ல் ேதான் ய .  ரிமைன ல் ப த் ைய அைரத் ப் பஞ்  ேவ  ெகாடை்ட 
ேவறாகப் ரித் க் ைக னால் ல்

ற் க் ைகத்த ல் ணி ெநய்  இந் யர ்ெநச க் கைலைய வளரத்்தனர.் ஆட்  ம ைர டச ்
றந்தவைக இைழைய அளிக் ம் ஒ வைகச ்ெச இந் யா ப்பதாக ம், அசெ்ச ந்  

ெபறப்ப ம் நாரினால் ெசய்த ணிைய இந் யர ்பயன்ப த்  வதாக ம் 2,300 ஆண் க க்  
ன்னர ்எ ய ல் ேராடட்டக (Herodotus);  ப் றார.்  க ம் ெமல் ய ம ன் ணி 
தல் பாய்மரத் ல் பாயாகப் பயன்ப ம் த த்த ணி வைர ல் உள்ள பலவைகயான ணிக ம் 

இந் யா ல் ெசய்யப்பட்டன என் ம் அவர ் ன்றார.்

ெவளிநாட் ந்  இந் யாைவப் பாரை்வ ட வந்த பயணிகள் (யாத் ரிகரக்ள்); இந் யர ்
பயன்ப த் ய ணி வைககைளப் பற் ம், சாளரங்களில் பயன்ப த் ய ைரகைளப் பற் ம். 
ேபாரை்வகள்,  டாரங்கள் பற் ம் யந்  ன்றனர.் ெநச க்கைல ல் தன் தல் 

ன்ேன ய நா  இந் யா. இராட் னம், ைகத்த .  த ய க கைள யைமத்  ெநச க் கைலைய 
இந் யர ்வளரத்்தனர.்

ெநச க்கைல இந் யா ல் இ ந்  னா பார கம், எ ப்  த ய நா க க் ப் பர ய .  
ற்றாண் ல் னா ம், 14ஆம் ற்றாண் ல் இத்தா ம், 17ஆம் ற்றாண் ல் 

அெமரிக்கா ம் இக்கைல பர ய . 5000 ஆண் கட் ற்பட்ட ெமாகஞ்சதேரா நாகரிகக் 
காலத் ேலேய இந் யா ல் ெநச க்கைல இ ந்ததாகத் ெதரி ற . ெமாகஞ்சதேரா ல் பளிங்கா ம், 
சங் னா ம், களிமண்ணா ம் ெசய்யப்பட்ட க ரக்ள் கள் பலவற் ல் ைடத் ள்ளன. 

ேநச க்காரர்

 
 ேநச க்காரர ்nēcavukkārar, ெப. (n.)

ேநச க்காரன் பாரக்்க;see neSavu-k-kâran.

     [ெநச  + காரர.் காரன் → காரர.்]

ெநச க்காரன்

 
 ெநச க்காரன் nesavukkāraṉ, ெப. (n.)

   ெநய்ேவான் (உ.வ.);; weaver.

     [ெநச  + காரன்.காரன் ன்ெனாட்  இைணவ  ற்கால வ வம்.ெநய  → ெநச  + ஆளன் - 
ெநசவாளன்.ெநச  + காரன் – ெநச க்காரன்.ஒ.ேநா. ெசல்வன் = பணக்காரன்.அய்யன் + காரன் - 
அய்யங்காரன் → அய்யங்கார]்

ெநச க்

 
 ெநச க்  nesavukāli, ெப. (n.)

   ெநய்த ற் ,  ணிக் க் ைடக் ம் ; wage for the weaved thread or cloth.

     [ெநச  +  ]

பழங்காலத் ல் லேம சம்பளமாகத் தரப்பட் ப் ன் காக த ம் காலம் வந் ள்ள . ெபா ைடைம 
நா களில் ன்  யாக அைடயாள அடை்ட தரப்பட் ப் ற  பணம் த ம் பழக்கம் வந்ததாக 
வரலா  ற .
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ெநஞ்சகம்

ெநஞ்சகம் neñjagam, ெப. (n.)

   மனம்; mind, heart.

     "ெநஞ்சக ைநந்  நிைன னாெடா ம்" (ேதவா.1173,1);.

     "அஞ்ெச  நிைறத்  ெநஞ்சகங் ளிர் த் " (மணிேம.5.64);.

     [ெநஞ்  + அகம்]

இக்கால் உள ய ல் ைள ந ல் உள்ள 12 ேசா  நரம் களில் 6 ேசா  நரம் கள் வலப் றத் ல் 
அன்  (மனம்); இயங்க ம், 6 ேசா  நரம் கள் இட றத் ல் அ  இயங்க ம் அைமந் ள்ளனவாகக் 

றப்ப ற . (ம த் வக் களஞ் யம்1);. ஆ ன் அக்காலத் ல் இன்பத்தா ம்,  ன்பத்தா ம் அரத்த 
ஒட்டம் தல் பற்  மார் ல் மன ணர்  இ ப்பதாகக் க தப்பட் ள்ள

ெநஞ்ச த்தல்

 
 ெநஞ்ச த்தல் neñjaḍittal, ெப. (n.)

   அசச்ம் த யவற்றால் ெநஞ்சாங் ைல (இதயம்); படபடக்ைக; palpitation of the heart, as in fear.

     [ெநஞ்  + அ த்தல். ெநஞ்சாங் ைல ன் இயக்கம்]

ெநஞ்சைட-த்தல்

ெநஞ்சைட-த்தல் neñjaḍaittal,    4.ெச. . .(v.i.)

   1.  ச் த் ண தல்; to suffocate.

   2. ெதாண்ைட அைடத்தல்; obstruction of throat as bronchitis.

அந்தச ்ெசய் ையக் ேகட்ட ம் அவ க்  ெநஞ்சைடப்ப  ேபாலா ற் .

     [ெநஞ்  + அைட-த்தல்.]

ெநஞ்சைடத்தல்

 
 ெநஞ்சைடத்தல் neñjaḍaittal, ெப. (n.)

   மாரப்ைடப்  (இ.வ.);; suffocation, obstruction in the chest.

     [ெநஞ்  + அைடத்தல்]

ெநஞ்சைடப்பான்

ெநஞ்சைடப்பான் neñjaḍaippāṉ, ெப. (n.)

   1. மாட் ேநாய் வைக; (மாட் வா.63);; a kind of disease affecting cattle.

   2. காய்சச்ல் ேநாய் வைக; (C.E.M.248);; anthrax fever.

   3.  ைர ரல் அழற் யால் வ ம் ெநஞ்சைடப்  ேநாய்; obstruction of chest as from inflammation of lungs.

ெநஞ்சைடப்பான் ேநாயால் அவ ப்ப றான். (சா.அக.);.

     [ெநஞ்  + அைடப்பான்)]

ெநஞ்சைடப்

ெநஞ்சைடப் 1 neñjaḍaippu, ெப. (n.)

   1.மாரப்ைடப் ; obstruction in the chest.

   2.  ச் த் ண ைக; suffocation.

     [ெநஞ்  + அைடப் ]

 ெநஞ்சைடப் 2 neñjaḍaippu, ெப. (n.)

   ெபா பரியாமற் ெசய் ம் ப ர ்ேநாய் (Rd);; blight affecting the seed-pod of growing. Paddy.

     [ெநஞ்  + அைடப் ]
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ெநஞ்சைடவாதம்

 
 ெநஞ்சைடவாதம் neñjaḍaivātam, ெப. (n.)

    ச் ட யாதப  மாரை்ப அைடக்  ேமார ்வளி ேநாய். இ  ைல (இதய); ேநாயால் ேநரிட்  
மயக்கம், ெதாண்ைடவ  த ய ணங்கைளக் காட் ம்; a disease marked by paroxysmal throraxic pain with 
suffocation and syncope due to disease of the heart-Angina pectoris (சா.அக.);.

     [ெநஞ்  + அைட + வாதம். Ski.வாதம் → த. வளிேநாய்]

ெநஞ்சம்

ெநஞ்சம் neñjam, ெப.(n.)

   1. மனம்; mind.

     "தா ைடயெநஞ்சந் ைணயல்வ ' ( றள்,1299);.

     "நி ப்ப நில்லா ெநஞ்செமா  நின்மாட் " (அகநா2:12);.

     "மம்மர ்ெநஞ்சத்ெதம்மேனாரக்் ெகா தைல' ( றநா.53:7);.

     "அன் ைட ெநஞ்சம் தாங்கலந் தனேவ" ( ந்:40:5);.

     "ைமயல் ெநஞ்செமா  வயந்த மாைல ம்" (மணிேம.2:74);.

     "ெநஞ்சேம ஃெதன்ைன நின்ம " (அ ட்பா.154:1);.

     "ெநஞ்ேச கந்த ைணெயனக் " (அ ட்பா. 249:1);.

     "ெநஞ்சங்கலங்  நிைறயாற் ப் ப த்  நின்றார'் ( வக.1664);.

ெநஞ்சம் இந்த நிகழ்ைவ மறக்கா .

   2. அன் ; love.

     " கம்நக் நட்ப  நட்பன்  ெநஞ்சகத் தகநக நட்ப  நட் " ( றள்,786);.

   ம. ெநஞ் ;   ேகாத நஞ்ச;்    ட. நிச;்    ட. ெநஞ்ஞி;    . நிஞ்ச; .  ந்ச.

     [ெநஞ்  → ெநஞ்சம் = உணர் களின் உந்  ைசக் ன் இ ப் டமான ெநஞ்சாம் ைல.]

ெநஞ்ச க்கம்

 
 ெநஞ்ச க்கம் neñjamukkam, ெப. (n.)

க்கத் ல் மாரை்ப ஒ வர ்அ க் வ

   ேபாற் ேறான் , அதனால் ச் ட யாமல் அசச்ம், மயக்கம் த ய ணங்கள் உண்டா ம் 
நிைல; a feeling of oppression or suffocation during sleep accompanied by stupefying influence and intense anxiety, fear, 
horror etc.- Night-mare (சா.அக.);.

ம வ. அ க் ப் சாசம்.

     [ெநஞ்  + அ க்கம்]
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ெநஞ்ச

ெநஞ்ச 1 neñjaḻidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. மனம் நிைல ைலதல்; to be unstrung, to be overwhelmed, as the heart with Sarrow or fear.

     "ெநஞ்ச வாைன"(கம்பரா. நி ம்பைல.11);.

   2. ம  மயங் தல்; to lose consciousness, as from drunkenness, to faint. as from fear.

   3. தன்னடக்கங் ெக தல்; to lose self - control to be overcome, as with lust.

     [ெநஞ்  + அ -தல்.]

 ெநஞ்ச 2 neñjaḻidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ஏங் தல்; pining, languishing. (சா.அக.);.

     [ெநஞ்  + அ -தல்.]

ெநஞ்ச த்தம்

ெநஞ்ச த்தம் neñjaḻuttam, ெப. (n.)

   1. மன இ க்கம்; hard heartedness.

   அவ க்  ெநஞ்ச த்தம் அ கம்;அதனால்தான் ெகாஞ்சங் ட இரக்கம் யார ் ம் காட் வ ல்ைல.

   2. ெநஞ் ; firmness of mind.

எவ்வள  ெநஞ்ச த்தம் இ ந்தால் இந்தக்காரியம் ெசய்வாய். எதற் ம் கலங்காத ெநஞ்ச த்தக்காரன். 
அவ க்  ெநஞ்ச த்தம் அ கம்.

     [ெநஞ்  + அ த்தம்.  றைரப் பற்  அல்ல  ைளைவப்பற் க் கவைலேயா இரக்கேமா இல்லாத 
இ க்கம்]

ெநஞ்ச ட்

ெநஞ்ச ட்  neñsaṟisuṭṭu, ெப. (n.)

   ெசால்லாற் யா , மனத் ள்ள ெபா ைளக் க்க வ ஞ் ட்  (க த். 140, உைர);; a demonstrative 
term that is explicable only with a reference to the writer's or speaker's mind.

     [ெநஞ்  + அ  + கட் .]

ெநஞ்ச ளக்கம்

 
 ெநஞ்ச ளக்கம் neñjaṟiviḷakkam, ெப. (n.)

   ஒ  ல்; a book.

ெநஞ்சைற

ெநஞ்சைற1 neñjaṟai, ெப. (n.)

   மார் ள்ளிடம் (C.E.M.);; chest, thorax.

     [ெநஞ்  + அைற]

   க த் ற் ம் வ ற் ற் ம் இைட ேய ள்ள ெபட் ையப் ேபான்ற ப . இதற் ள் ச் க்க  
( ைர ரல்);;   அரத்ேதாட்டக் க  (இதயம்);  த ய உ ப் க்கள் அைமயப் ெபற் ள்ளன. அைவகள் 
பா காப்பாக இ க் ம் ெபா ட்  எ ம் களா ம் ந் களா ம் ஆக்கப் பட்டைவ. இப்ெபட்  
ேமேல ஒ க்கமாக ம்,  ேழ ப த் ம் இ க் ம். இப்ெபட் ன் ன்பக்கம் லா ந் ம், 
ெநஞ்ெச ம் ம் இ க் ம்; ன்பக்கம் ெக ம்  க ம் பக்க லா ெவ ம் க ம் இ க் ம். 
(சா.அக.);.

     [P]

ெநஞ்சைறக்

 
 ெநஞ்சைறக்  neñjaṟaikkuḻi, ெப. (n.)

   ெநஞ் க் , மார் ற் ள்ளி க் ம் ; throaxic cavity, chest cavity, Venter medius, (சா.அக.);.

     [ெநஞ்சைற +  .]
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ெநஞ்சைறசவ்

 
 ெநஞ்சைறசவ்  neñsaṟaisavvu, ெப. (n.)

    ைர ரைலச ் ழ்ந்  ள்ள ெமல் ய ேதால் (சவ் );. இ  ெநஞ்சைற ன் வ க்  
உள் ைறயா ம்; the membrane lining the walls of the thoraxor chest, Pleara (சா.அக.);.

     [ெநஞ்சைற + சவ் . சவ்  = ெமல் ய ேதால்.]

ெநஞ்சைறச் வர்

 
 ெநஞ்சைறச் வர ்neñjaṟaiccuvar, ெப. (n.)

   மார் ட் ற ள்ள நான்  பக்கச ் வர;் the four sides called walls of the Chest - Thoraxic wall. (சா.அக.);.

     [ெநஞ்சைற +  வர.்  வர ்= தைசயாலான வர ்ேபான்ற அைமப் ]

ெநஞ்சைறப் ைடப்

 
 ெநஞ்சைறப் ைடப்  neñjaṟaippuḍaippu, ெப. (n.)

   மார் ன் ந ல் ைடத் க் கா ம் ப ; bulging of the chest like a barrel. (சா.அக.);.

     [ெநஞ்சைற +  ைடப் ]

ெநஞ்சைறவ

 
 ெநஞ்சைறவ  neñjaṟaivali, ெப. (n.)

   மார் ன் வ க் க் கா ம் வ ; pain in the chest wall - Thorocalgia. (சா.அக.);

     [ெநஞ்சைற + வ . ெநஞ்சைறத் தைச ல் ஏற்ப ம் ேநாய்]

ெநஞ்சன்

ெநஞ்சன் neñjaṉ, ெப. (n.)

   1.  ணி ைடேயான்; bold, daring person.

   2. ெச க் ள்ளவன்; arrogant person.

     [ெநஞ்  → ெநஞ்சன்]

இன்பத் ம்,  ன்பத் ம்  ேயாட்டம் தல் ஆத ன் ெநஞ் க் ள் நிைனேவாட்டம் இ ப்ப 
தாக ம்,  ணி ட்டம் ெப வதாக ம் பழங் காலத்ேத நிைனத்தனர.்

ெநஞ்சாங்கட்ைட

ெநஞ்சாங்கடை்ட neñjāṅgaṭṭai, ெப. (n.)

   1. மார் ன் ந ேவ ன்பக்கமாகக் காணப்ப ம் தடை்டயான எ ம் , மாரெ்ப ம் ; breast-bone.

   2. எரி ட்ட ல் ணத் ன் ெநஞ் ப்பக்கமாக ைவக் ங் கடை்ட; log placed near the breast of a corpse in 
cremation.

   3. ெக தலான க த் ைர (ஆேலாசைன);; conspiracy.

     [ெநஞ்  + ஆம் + கடை்ட]

ெநஞ்சாங் ைல

ெநஞ்சாங் ைல neñjāṅgulai, ெப. (n.)

   1. மார்  ( ன்.);; chest, breast.

   2. இதயம் (இ.வ.);; heart.

   3. ஈரற் ைல (யாழ். அக.);; viscera, entrails.

ேநற்  தல் ெநஞ்சாங் ைலைய வ க் (ற);  என்  ைபயன் ெசால் க் ெகாண் க் றான்.

   4. மார் க்  (யாழ்ப்.);; pit of the stomach.

     [ெநஞ்  + ஆம் +  ைல.]
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ெநஞ்சாங்

 
 ெநஞ்சாங்  neñjāṅguḻi, ெப. (n.)

   ெதாண்ைடக்  ( ன்.);;   ெநஞ் க் ம் வ ற் க் ம் இைடப்பட்ட ந க் ; pit of the throat.

     [ெநஞ்  + ஆம் +  .]

ெநஞ்சாங் ற்

 
 ெநஞ்சாங் ற்  neñjāṅguṟṟi, ெப. (n.)

ெநஞ்சாங்கடை்ட பாரக்்க;see melai-galai.

     [ெநஞ்  + ஆம் +  ற் .  ற்  = எ ம் , கடை்ட.]

ெநஞ்சாங்ெகா ந்

ெநஞ்சாங்ெகா ந்  neñjāṅgoḻundu, ெப. (n.)

ெநஞ்சாங் ைல, 3. (மாட் வா.91.); பாரக்்க;see neñjāri - gulai 3.

     [ெநஞ்  + ஆம் + ெகா ந்  ெகா ந்  = இைல. இைலேபால் அகன் க் ம்

ஈரல் ைல. இ  ண் க்கப்பட்டா ம் வள ம் தன்ைம ைடய .]

ெநஞ்சார

ெநஞ்சார neñjāra,  . .ஏ. (adv.)

   மனமார; wilfully. on purpose.

     "ெநஞ்சாரப் ெபாய் தன்ைனச ்ெசால்ல ேவண்டாம்" (உலகநீ .2);.

     [ெநஞ்  + ஆர- ெநஞ்சார ஆர = நிைறய. மனமார வாழ்த் தல். காலார நடத்தல்.]

ெநஞ்சாரல்

 
 ெநஞ்சாரல் neñjāral, ெப. (n.)

ன்பம்,  யரம்,

 sorrow, grief.

தந்ைத இறந்தைத எண்ணி எண்ணி ெநஞ்சாராமல் லம் ன்றான்.

     [ெநஞ்  + ஆரல்.]

ெநஞ்சாறல்

ெநஞ்சாறல் neñjāṟal, ெப. (n.)

ெநஞ்சாரல் பாரக்்க;see nefjaral.

     "இங்ஙேன டந்  ெநஞ்சாறற் பட" (ஈ. , 2. 3:4);.

     [ெநஞ்சாரல் → ெநஞ்சாறல், ர → ற ரி . ஒ.ேநா.  ரன் →  றன்.]

ெநஞ்  + ஆறல் எனப் ரிப் ன் மனம் ஆ ய நிைல ல் ன்பமற்ற நிைல க்கப்ப ம். ெநஞ்சாரல் 
என இைட ன ர கரம் நிற் ன் யரம் மனம் ம் நிரம்  நிற்றைலக் க் ம். ெசன்ைனப் 
பல்கைலக்கழக அகர த ல் ெநஞ்சாரல் என் ம் ெசால் இடம் ெபற ல்ைல.

ெநஞ்

 
 ெநஞ்  neñjiḍi, ெப. (n.)

   அசச்ம் (பயம்);, ேநாய் த யைவகளால் ஏற்ப ம் ெநஞ் ன் ப் ; palpitation of the heart as from fear 
disease etc. (சா.அக.);.

     [ெநஞ்  + இ . இ  = ெநஞ் ன் ப் ]

ெநஞ் த்தல்

 
 ெநஞ் த்தல் neñjiḍittal, ெப. (n.)

   அசச்த்தால் இதயந் க்ைக ( ன்.);; throbbing of the heart from fear.

     [ெநஞ்  + இ த்தல்]

394

www.valluvarvallalarvattam.com 13299 of 19068.



ெநஞ் ேலெதண்ட
ல்

 
 ெநஞ் ேலெதண்டல் neñjilēteṇṭal, ெப. (n.)

   ெநஞ்சேநா ைக ( ன்.);; affection of the breast, as by wind, spasm or cramp.

     [ெநஞ்  + இல் ஏ + ெதண்டல்]

ெதண்டல் = நரம்  வ த்தல். ெநஞ் ப்ப ல்நரம்  த யவற்றால் ஏற்ப ம் ேநாய்.

ெநஞ் ற்கட் -தல்

ெநஞ் ற்கட் -தல் neñjiṟkaṭṭudal,    5 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   மார் ல் சளி கட் தல்; accumulation of phlegm in the chest. (சா.அக.);.

     [ெநஞ் ல் + கட் -தல். மார் ப்ப ல் சளி இ த்தங்  தல்]

ெநஞ் ற்கட்ைட

 
 ெநஞ் ற்கடை்ட neñjiṟkaṭṭai, ெப. (n.)

   மார் ல் கடை்ட ேபாட்ட  ேபால் சளி அைடத் க் ெகாள்ைக; feeling of obstruction In the chest due to 
accumulation of phlegm in the passage of respiration. (சா.அக.);.

     [ெநஞ் ல் + கடை்ட. சளியான  இ க் கட் யா  மார் ல் தங் தல்]

ெநஞ் ற்கல்

ெநஞ் ற்கல் neñjiṟkal, ெப. (n.)

   1. கவைல; anxiety.

   2.  ன்பம்; distress.

     [ெநஞ் ல் + கல். கல்ெந டல் ேபால் வ ைம ந்த ன்பம் ஏற்ப ம்ேபா  இ க் ம் நிைல]

ெநஞ் ற்கல்ேபாட்
ட ேபா த்தல்

 
 ெநஞ் ற்கல்ேபாட்ட ேபா த்தல் neñjiṟkalpōṭṭadupōliruddal, ெப. (n.)

   ஊைத (வா ); னால் மார் ல் கல்ேபாட்ட  ேபால் கன யாய் அைடத் க் ெகாண்  ச் ட 
யாமல் ன் ைக; a feeling of oppression in the chest as if a stone like lump rising or seated within the throrax. It 

is ascribed to the action of deranged vāyu. (சா.அக.);.

     [ெநஞ் ல் + கல் + ேபாட்ட  ேபால் + இ த்தல்]

ெநஞ் ற்பாரம்

ெநஞ் ற்பாரம் neñjiṟpāram, ெப. (n.)

   1. தாங்க யாத ைம; burdon or weight of responsibility oppressing the heart.

   2.  யரம்; sorrow, grief.

     [ெநஞ்  → ெநஞ் ல் + பாரம்]

ெநஞ் ன் ேமல் ைம ஏற் ய  ேபால் அ கமான ெபா ப் களா ம்,  ன்பத் னா ம் அைட ம் 
நிைல.

ெநஞ் ற் ைகதல்

 
 ெநஞ் ற் ைகதல் neñjiṟpugaidal, ெப. (n.)

   ெதாண்ைடப் ைகசச்ல்; irritation of the throat (சா.அக.);.

     [ெநஞ் ல் +  ைகதல்.]

ெநஞ் ேனா

 
 ெநஞ் ேனா  neñjiṉōvu, ெப. (n.)

ெநஞ் ேநா  பாரக்்க;see meரப்-novய.

     [ெநஞ் ல் + ேநா .]
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ெநஞ்

ெநஞ்  neñju, ெப. (n.)

   1. அன்  ெசய் ம் மனம்; mind, conscience.

     "தன்ெநஞ்  அ வ  ெபாய்யற்க ெபாய்த்த ன் தன்ெனஞ்ேச தன்ைனச ் ம்" ( றள், 293);.

     "ெமன் ேறாள் ெபறனைசஇச ்ெசன்றெவன் ெனஞ்ேச" (அகநா.9:26);.

     "ெநஞ் ள் ர நிகரத்் ேமல் ட்ட" ( லப் 6:10);.

     " ைதந்த ெநஞ் ற் த் ரா ப தான்" (மணிேம.ப .35);. ெநஞ்  அ யப் ெபாய் ெசால்லலாேமா? 
(பழ.);.

ெநஞ்ைச ஒளித்  ஒ  வஞ்சகம் இல்ைல (பழ.);.

   2. மன ற் ப் டமானெநஞ்சாங் ைல (இதயம்);; Heart.

ெநஞ்  வ யால் க் றார.்

   3. ெநஞ்சாங் ைல ள்ள மார் ; breast. bosom, chest.

     "தைல ம் டற் ம் ெநஞ் ம் நிைலஇ" (ெதால்.எ த் .83);.

ழந்ைதைய ெநஞ்ேசா  அைணத் க் ெகாண்டாள்.

   4. ந ; centre, heart of a thing.

     " ன் ெனஞ்  பகெவ ந்த வஞ் டர ்ெந ேவல்" ( ந்-1);.

     "இஞ் யாக ெநஞ் ேபாழ்ந் " ( ந்தா.நாம.114);.

   5.  டாரிக்கம்;   உ ; bravery, courage.

ெநஞ் க்கட்

 
 ெநஞ் க்கட்  neñjukkaṭṭu, ெப. (n.)

ெநஞ் ச ்சளி பாரக்்க (உ.வ.);;see meரப்-C. Cass.

     [ெநஞ்  + கட் .]

ெநஞ் க்கண்டைர

 
 ெநஞ் க்கண்டைர neñjukkaṇṭarai, ெப. (n.)

    வப்  அரத்தம் ஒ ம் ெபரிய ழாய்; aorta.

     [ெநஞ்  + கண்டைர. கண்டைர =  லநா  நல்ல அரத்தம் இதயத் ந்  ெவளிேய ம் ழல்]

ெநஞ் க்கபக்கட்

 
 ெநஞ் க்கபக்கட்  neñjukkabakkaṭṭu, ெப. (n.)

ெநஞ் க்கட்  பாரக்்க;see ne ய k-kaliப (சா.அக.);.

     [ெநஞ்  +Skt. கபம் + கட் ]

ெநஞ் க்கரகரப்

ெநஞ் க்கரகரப்  neñjuggaragarappu, ெப. (n.)

   1. மார் ல் ஏற்ப ம் ஒர ்உணரச்் ; feeling, of a peculiar stimulating or inflammatory sensation in the chest.

   2. ெதாண்ைட கரகரப்ப; irritation of the throat. (சா.அக.);.

     [ெநஞ்  + கரகரப் . கரகரப்  = ஒர ்உணர் .]
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ெநஞ் க்கல்

 
 ெநஞ் க்கல் neñjukkal, ெப. (n.)

   மனத்ைத உ த் வ  (நாஞ்.);; that which oppresses the mind.

     [ெநஞ்  + கல்]

கல்ேபான்ற ைம அல்ல  ன்பம் மனத்ைத உ த் வ .

ெநஞ் க் த்

ெநஞ் க் த் 1 neñjukkuddudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   அன்னசத்  (அன்னரசம்); ேக வதனால் வளி (வா ); ேகாளாறைடந்  ெநஞ் ல் த்த சளிேயா  
ேசரந்்  ச் ட யா  த்த டன் ன் தல்; a disease which the deranged bodily vayu aggrevated by the 
vitiated chyle and incarcerated in the region of the chest through the action of the other deranged humours as pitha and 
kapha there by giving rise to pin prick pain in the chest with difficulty of respiration. (சா.அக.);

     [ெநஞ்  +  த் .  த்  = ஊ  த யவற்றால் த் வ  ேபான்ற வ .]

 ெநஞ் க் த் 2 neñjukkuttu, ெப. (n.)

   மார்  வ  (உ.வ.);; pain in the chest.

     [ெநஞ்  +  த் .]

ெநஞ் க் மட்டல்

 
 ெநஞ் க் மட்டல் neñjukkumaṭṭal, ெப. (n.)

   ெதாண்ைட மட்டல்; nausia in the throat making an effort to vomit, retching. (சா.அக.);

     [ெநஞ்  +  மட்டல்,  மட்டல் = கக்கல் (வாந் ); வ தல்;

நிைறய உண்டதால் ெத ட்டல் கக் தல்]

ெநஞ் க் ரிய

 
 ெநஞ் க் ரிய neñjukkuriya, ெப.எ. (adj.)

   மார் ற் ரிய; pertaining to the chest - Pectoral.

     [ெநஞ்  +   + உரிய]

ெநஞ் க்

 
 ெநஞ் க்  neñjukkuḻi, ெப. (n.)

   மார் ன் பள்ளம்; pit of the stomach scrobiculous, Cordis Anticardium. (சா.அக.);.

     [ெநஞ்  +  .   = பள்ளம், வ .]

ெநஞ் க் ப்

ெநஞ் க் ப்  neñjugguṟuguṟuppu, ெப. (n.)

   1. மார் ல் சளி ப்பால் ஏற்ப ம் ெகா ெகா ப்  ஒ ; respiratory sound heard in the chest-role.

   2.  ச் க் ழா ேலற்ப ம் ஒ ; crackling sound heard or produced in the trachea (wind pipe); or the bronchus, 
Bronchial.

   3. இதயக் ப் ; unnatural sound heard over the region of the heart. It may be hereditary or otherwise-Murmur 
(சா.அக.);

     [ெநஞ்  +  ப் .  ப்  = ஒ க் ப் .]

ெநஞ் க்

 
 ெநஞ் க்  neñjukāṭu, ெப. (n.)

   வ ற் ற்  ேம ம் க த் ற் க் ம் உள்ள உடற்ப ; thorax.

     [ெநஞ்  +  ]
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ெநஞ் க்ேகாைழ

 
 ெநஞ் க்ேகாைழ neñjukāḻai, ெப. (n.)

ெநஞ் சச்ளி பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see nenjuli.

     [ெநஞ்  + .ேகாைழ - ெநஞ் ேல உண்டா ம் சளி, ேகாைழ =  ழ ழப்பான சளி.]

ெநஞ் கரித்தல்

ெநஞ் கரித்தல் neñjugarittal, ெப. (n.)

   1. உண   த யவற்றால் உவட்டல்(வாந் ); ண்டா ம்ப த் ெதாண்ைட கரகரக்ைக 
( ன்.);; nausea, as from eating to excess or from eating acids or sweets.

   2. ெபாறாைம ெகாள் ைக (ெநல்ைல);; enviousness.

     [ெநஞ்  + கரித்தல்]

கரித்தல் = உ த்தல். ெசரியாைமயால் ெதாண்ைட ல் ஏற்ப ம் உ த்தல்.

ெநஞ் கரிப்

 
 ெநஞ் கரிப்  neñjugarippu, ெப. (n.)

ெநஞ் கரித்தல் பாரக்்க;see neரப்-kartial.

     [ெநஞ்  + கரிப் . கரிப்  = கரகரப்  உணர் ]

ெநஞ் கல-த்தல்

ெநஞ் கல-த்தல் neñjugalattal,    3ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ வேரா  கலந் ைரயா தல்; to consult.

   2. மனெமான் ப தல்; to agree, to be of one mind.

     [ெநஞ்  + கல-த்தல்.]

ெநஞ் காய்தல்

ெநஞ் காய்தல் neñjukāytal, ெப. (n.)

   1. ெநஞ்  வர ைக ( ன்.);; becoming dry, as the breast in disease, causing thirst.

   2.மனேசாரை்க; fainting, as the heart through sorrow or fear.

     [ெநஞ்  + காய்தல்.காய்தல் = தாகத்தால் ெநஞ்  வர தல்;

ன்பத்தால் மனம் ேசாரத்ல்.]

ெநஞ் சச்ளி

 
 ெநஞ் சச்ளி neñjuccaḷi, ெப. (n.)

   ெநஞ் ற் ேகாைழ உண்டாக் ம் ேநாய்; bronchitis, Bronchial catarah.

     [ெநஞ்  + சளி]

ெநஞ் த்த மன்

 
 ெநஞ் த்த மன் neñjuttaḍimaṉ, ெப. (n.)

   மார் சச்ளி; acute bronchitis attended with constant cough. (சா.அக.);.

     [ெநஞ்  + த மன்.

த மன் = சளி]

ெநஞ் த்த மம்

 
 ெநஞ் த்த மம் neñjuttaḍumam, ெப. (n.)

ெநஞ் சச்ளி (இ.வ.); பாரக்்க;see meரப்-c-cal.

     [ெநஞ்  + த மம், த மம் =நீரக்்ேகாரை்வ (சலேதாடம்);. த மம் = கட் சச்ளி]
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ெநஞ் த்த மல்

 
 ெநஞ் த்த மல் neñjuttaḍumal, ெப. (n.)

ெநஞ் சச்ளி (ெநல்ைல); பாரக்்க;see meரப்с-саl.

     [ெநஞ்  + த மல். த மல் = நீரக்்ேகாைவ (சலேதாடம்);.]

ெநஞ் த்த மன்

 
 ெநஞ் த்த மன் neñjuttaḍumaṉ, ெப. (n.)

ெநஞ் சச்ளி (ெநல்ைல); பாரக்்க;see meரப்c-cali.

     [ெநஞ்  + த மன்.

த மன் = நீரக்்ேகாைவ (சலேதாடம்);.]

மார் ல் சளி இறங் , அ கமான ைகசச்ேலா  இ மைல உண்டாக் ம் நீரக்்ேகாைவ ேநாய்.

ெநஞ் த் க்கம்

 
 ெநஞ் த் க்கம் neñjuttiḍukkam, ெப. (n.)

   மன ந க்கம் (நாஞ்.);; trembling of the heart.

அசெ்சய் ையக் ேகட்ட ம் ெநஞ் த் க்ெகன்ற .

     [ெநஞ்  +  க்கம்.  க்  + அம்- க்கம் =  க் தல்]

ெநஞ் த் க் -
தல்

ெநஞ் த் க் -தல் neñjuddiḍukkiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   அசச்த்தால் மார்  த்தல்; agitation of mind through fear or disease. (சா.அக.);

அந்த ஏதத்ைத ( பத்ைத);க் கண்ட ம் ெநஞ் த் க் ட்ட .

     [ெநஞ்  +  க் -தல்]

ெநஞ் தட் -தல்

ெநஞ் தட் -தல் neñjudaṭṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   1. அைற தல்; to pat one's breast in defiance, as a challenge.

   2. தற்ெப ைம  மார்  தட் தல்; to pat the breast in boast.

     [ெநஞ்  + தட் -தல்]

இவ்வழக்கம் ேபாரின் ேபா  காணப்ப ம். பைகயாளிைய ேநாக்  மாரத்ட் ம் வழக்கம்,  ம்ப, 
லசச்ண்ைடகளி ம் இன் ம் காணப்ப ற .

ெநஞ் த் ப்

 
 ெநஞ் த் ப்  neñjuttuḍippu, ெப. (n.)

   இதயம க்ைக; palpitation of the heart.

     [ெநஞ்  +  ப் ]

இதயம் =ெநஞ்சாங் ைல.

ெநஞ்சாங் ைல ன் இயக்கம்,  ப் .

ெநஞ் த் ணிகரம்

 
 ெநஞ் த் ணிகரம் neñjuttuṇigaram, ெப. (n.)

ெநஞ் த் ணி  பாரக்்க;see __,

     [ெநஞ்  +  ணிகரம்.  ணிகரம் =  ணி . ஒ.ேநா. பயங்கரம்.]
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ெநஞ் த் ணி

 
 ெநஞ் த் ணி  neñjuttuṇivu, ெப. (n.)

   மன வ ைம (உ.வ.);; boldness of heart, bravery, intrepidity.

அவ க்  ெநஞ் த் ணி  அ கம்.

     [ெநஞ்  +  ணி .]

ெநஞ் த்தல்

ெநஞ் த்தல் neñjuduḍiddal, ெப. (n.)

   1. இதயந் க்ைக; throbbing of the heart.

மனிதனின் ஒ  நிமய ெநஞ்  ப்  72  தல் 76 வைர இ க் ம்.

   2. இரக்கப்ப ைக; sympathising with one in affliction.

இரக்கமற்ற அவன் ெசயைலப் பாரத்்  ெநஞ்  க் ற .

     [ெநஞ்  +  த்தல்.  த்தல் = ெநஞ் ன் இயக்கம்]

ெநஞ் ப் க்ேக

 
 ெநஞ் ப் க்ேக  neñjuduḍippukāḍu, ெப. (n.)

   மார் ன் ப் க் ேகாளா ; irregularity or lack of rhythum in the heart's action - Arrhythmia cordis. (சா.அக.);.

     [ெநஞ்  +  ப்  + ேக .]

மார் த் ப் ல் ஏற்ப ம் இயக்க ேவ பா .  ப்  எண்ணள  ேயா ைறந்ேதா இ க் ம்.

ெநஞ் நாளம்

ெநஞ் நாளம் neñjunāḷam, ெப. (n.)

   1. மார் ேலா ம் நாளம்; veins in the region of the chest.

   2. இதய நாளம்; cardiac veins.

   3.  ைர ரல் நாளம்; veins of the lungs-Pulmonary veins. (சா.அக.);.

     [ெநஞ்  + நாளம்]

ெநஞ் ெநஞ்ெசன்
த் -தல்

ெநஞ் ெநஞ்ெசன் த் -தல் neñjuneñjeṉṟuguddudal,    5ெச. . . (v.i.)

   இ  நிகழ் ன் ேபா  ரல் னிகளால் மார் ற் த் க் ெகாள் தல் ( ன்.);; to strike the breast 
repeatedly with the tips of the fingers in bewailing the dead.

இ  ட் ல் அவள் தன் மார் ல் ெநஞ்  ெநஞ்ெசன்  த் க் ெகாண்டாள்.

     [ெநஞ்  + ெநஞ்  + என்  +  த் -தல்]

ெநஞ் ேநரத்ல்

 
 ெநஞ் ேநரத்ல் neñjunērtal, ெப. (n.)

   ெநஞ் ைளக்ைக; emaciation of chest. (சா.அக.);.

     [ெநஞ்  + ேநரத்ல்]

ேநா ன் காரணமாக ெநஞ்  இைளத்தல்.
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ெநஞ் ேநா

 
 ெநஞ் ேநா neñjunō, ெப. (n.)

ெநஞ் க் த்  ( ன்.); பாரக்்க;see neñju-k-kuttu.

ம வ. ெநஞ் ேநா , ெநஞ் ேநாய்.

     [ெநஞ்  + ேநா. ேநா  → ேநா]

ெநஞ் ன் கண் ஏற்ப ம் த்தல் ேநாய்.

ெநஞ் ேநாய்

 
 ெநஞ் ேநாய் neñjunōy, ெப. (n.)

   மார்  ேநாய்; diseases in general of the chest.

ம வ. ெநஞ்சகேநாய்

     [ெநஞ்  + ேநாய்.]

மார் ன் கண் ஏற்ப ம் அைனத்  ேநாய்க ம் ெநஞ்  ேநாய் என்  அைழக்கப்ப ம்.

தாம்பரத் ல் உள்ள மாரைடப்  ேநாய் நீக் ம் ம த் வமைனக்  ெநஞ்சக ேநாய் ம த் வமைன 
என்ப  ெபயர.்

ெநஞ்  ேநா

ெநஞ்  ேநா  neñjunōvu, ெப. (n.)

   1. ெநஞ் க் த்  பாரக்்க;see meரப்-k-kuttu.

ெநஞ்  ேநாவால் யரப்ப றாள்.

   2. மனத் யர;் grief.

ெநஞ்  ேநா  அவைள வைதக் ற .

     [ெநஞ்  + ேநா ]

ெநஞ் ப்பள்ளம்

 
 ெநஞ் ப்பள்ளம் neñjuppaḷḷam, ெப. (n.)

   மார் க்  ( ன்.);; pit of the stomach.

அவ க்  ெநஞ் ப் பள்ளம் அ கம்.

     [ெநஞ்  + பள்ளம்]

ெநஞ் ப் ண்

 
 ெநஞ் ப் ண் neñjuppuṇ, ெப. (n.)

   ெதாண்ைட ல் ஏற்ப ம் ண் (M.L.);; sore throat.

ெநஞ் ப் ண்ணால் அவனால் சரியாகச ்சாப் ட ய ல்ைல.

     [ெநஞ்  +  ண்]

ெதாண்ைட ல் இ ந்  இைரப்ைப வைர உண்டா ம் ண்.

ெநஞ் பக் தல்

 
 ெநஞ் பக் தல் neñjubakkiḍudal, ெப. (n.)

   மனத் ல் ெமன அசச்ம் த யன தாக் ைக ( ன்.);; being struck with sudden fear or grief.

அவன் ய ெசய் ையக் ேகட்ட ம் ெநஞ்  பக்ெகன்றா ற் . அந்த ஏதத்ைத ( பத்ைத);க் கண்ட ம் 
ெநஞ் பக் ட்ட .

     [ெநஞ்  + பக் தல்]
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ெநஞ் பத -தல்

ெநஞ் பத -தல் neñjubadaṟudal,    5ெச. . . (v.i.)

   மனம் ந க் தல்; to be agitated in mind.

அவன் ெசய்த ெசயைலப் பாரத்்த ம் ெநஞ்  பத ற .

     [ெநஞ்  + பத -தல்.]

ெநஞ் ைகதல்

 
 ெநஞ் ைகதல் neñjubugaidal, ெப. (n.)

   ேகாைழ ன்  இ ைக (ெநல்ைல);; dry cough.

அவள் இர  ைம ம் ெநஞ்ச ைகசச்லால் ன்பப்பட்டாள்.

     [ெநஞ்  +  ைகதல்]

ெநஞ் ண்ணா-
தல்

ெநஞ் ண்ணா-தல் neñjubuṇṇātal,    6 ெச. . . (v.i.)

   1. மனம் வ ந் தல்; to be distressed or wounded at heart.

     "காயகற்பந்ேத  ெநஞ்  ண்ணாவர"் (தா .பரி ரணா.10);.

அவன் ேப ய ேபசை்சக் ேகட்  ெநஞ்  ண்ணா ற .

   2. ெதாண்ைட ண்ணாதல் ( ன்.);; to have sore throat.

கார யால் ெநஞ்  ண்ணா ற .

     [ெநஞ்  +  ண்ணா-தல்.]

ெநஞ்சாங் ைல ல் அன்  இ ப் பதாக ம்,  ைள ல் அ  இ ப்பதாக ம் அ யல் ெவளிசச்ம் 
பர ய 200 ஆண் க க் ன் உலகெமா கள் அைனத் ம் இலக் யங்கள் இயம் ன்றன. 
இக்கால் ைள ன் வலப் றம் அன் நரம்  என் ம் இடப் றம் அ  நரம்ெபன் ம் ம த் வ 
அ யல் ன்ற .

ெநஞ் ம ந்

 
 ெநஞ் ம ந்  neñjumarundu, ெப. (n.)

   மார் ,  ைர ரல் த ய ேநாய்க க் க் ெகா க் ம் ம ந் ; medicine for complaints of the heart and 
lungs - Pectoral.

     [ெநஞ்  + ம ந் ]

ெநஞ் ரப்

ெநஞ் ரப்  neñjurappu, ெப. (n.)

ெநஞ் ரம், 1 பாரக்்க;see meரப்ram.

   1. "ெநஞ் ரப் ேபா ெவனக் ங் னியா வைம ைரப்பதற்ேக" (தனிப்பா.1, 140:32);.

     [ெநஞ்  + உரப் ]

ெநஞ் ரம்

ெநஞ் ரம் neñjuram, ெப. (n.)

   1. மனக்க ைம (உ.வ.);; hard heartedness.

   2. மனவ ைம; boldness, courage.

ம்பகன்னன் ெநஞ் ரம் க்கவன். எவ்வள  ன்பத் ம் தன்ெநஞ் ரத்ைத மட் ம் ட் க் 
ெகா க்காத மனிதர ்இவர,்

   3. த த்தனம் (உ.வ.);; audacity.

ெநஞ் ரம் அ கம் இ ப்பதால் தான் யாைர ம் ம க்காமல் அ த ேய ெதா லாக ைவத் க் றான்.

     [ெநஞ்  + உரம் - ெநஞ் ரம் = எதற் ம் கலங்காத, எைத ம் எ ர ்ெகாள்ளத் தயங்காத மனவ ைம.]
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ெநஞ் -தல்

ெநஞ் -தல் neñjurugudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   மன ள தல்; to melt, as heart.

     "ெநஞ் க் கண்பனிப்ப நிற் ஞ் ேசா ம்" ( வ்.  ெந ந்:12);.

ேதர் ல் ெவற்  ெபற ேவண் ம் என இைறவைன ெநஞ்  ேவண் க் ெகாண்டான்.

     [ெநஞ்  + உ -தல் உ தல் = ெவப்பத்தல் இள தல், மனெந ழ்தல், ெம தல்]

ெநஞ் லர-்தல்

ெநஞ் லர-்தல் neñjulartal,    2ெச. . . (v.i.)

   மார் வற்றல்; dryness of the chest (சா.அக.);.

     [ெநஞ்  + உலர-்தல் உலரத்ல் = காய்தல், வா தல். 'உலரந்்  ேபாேன ைடயாேன" ( வாச. 32:1);]

நாவறட்  த ய கரணியங்களால் ெநஞ் லரத்ல்.

ெநஞ் வட் -தல்

ெநஞ் வட் -தல் neñjuvaṭṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

    மட் தல்( ன்.);; to feel nausea;

 to be sea-sick.

உண்ட உணைவ ெநஞ் வட்  மட்டல் ெசய்தான்.

     [ெநஞ்  + உவட் -தல் உவட் தல் =  மட் தல்.]

ெநஞ் வ

 
 ெநஞ் வ  neñjuvali, ெப. (n.)

ெநஞ் க் த்  பாரக்்க ( ன்.);;see neñju-k-kuttu.

     [ெநஞ்  + வ ]

ெநஞ் வ த்

 
 ெநஞ் வ த்  neñjuvaliyuṟutti, ெப. (n.)

   ெநஞ்சாங் ைலைய வ ைமப்ப த் ம் ம ந் ; cordiac tonic (சா.அக.);.

     [ெநஞ்  + வ த் , இ-ெசால்லாக்க ஈ . வ த்  = வ ைவ உண்டாக் வ , ம ந் .]

ெநஞ் வற்றல்

 
 ெநஞ் வற்றல் neñjuvaṟṟal, ெப. (n.)

   வறட் னால் ெநஞ் ல் ழல்; pit of the stomach, depression of the chest through dryness. (சா.அக.);.

     [ெநஞ்  + வற்றல். வற்றல் = வ ைக, வற ைக, நீரவ் வதால் ஏற்ப ம் பள்ளம்]

ெநஞ் வறட்

 
 ெநஞ் வறட்  neñjuvaṟaṭci, ெப. (n.)

ெநஞ் ைகதல் ( ன்.); பாரக்்க;see meரப்pugaidal.

     [ெநஞ்  + வறட் . வறட்  = நீரப்்பைச ய ைக, உடல்ெவப்பம், உடைல ெம யச ்ெசய் ம் ேநாய்.]
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ெநஞ்

ெநஞ்  neñjuviḍutūtu, ெப. (n.)

   1. மனத்ைதக் காதலரப்ால்  வதாக அதைன ன்னிைலப் ப த் க் ம் இலக் ய வைக; a 
kind of poem in which the heart is personified and sent as a messenger to one's beloved.

   2. ெமய்கண்ட (சாத் ரங்களில்);  ல்களில் ஒன் ம், உமாப  வாசாரியார ்இயற் ய மான வக் 
ெகாண்  (ைசவ த்தாந்த);  ல்; a treatise of the Šaiva Šiddhanda philosophy by Umapati-Śivā-căriyar, one of 
14 Meykanda-cattiram.

     [ெநஞ்  +   +  ]

ெநஞ்   :   ல்க ள் ஒன் . உள்ளத்ைதக் காதலர ்பால்  வதாக அதைன 
ன்னிைலப்ப த் க் ம்  ல். அகத் ைறச ்ெசய் டக்ளில் ஒன்றாக ன்னரத்் தனிச ்

ெசய் ளாக இ ந்த .  ற்காலத் ல் ஒேர லா ற் .

வ ெகாண்  ல்கள் ப னான் ள் ெநஞ்  12ஆம் லாக அைம ற . இந் ல் 
ெநஞ்ைசத் தாக அ ப் ய  பற் க் ற . மன்னன் ஒ வன் மற்ேறார ்மன்ன க்  ஒ வர்

வா லாகத்  ெசால் ய ப் வ  பண்ைடக்காலம் தல் இ ந்  வந்த பழக்கமா ம். அ யமான் 
என்ற அரசன் ெதாண்ைடமான் என்பவ க்  ஒளைவயாைரத்  அ ப் ய ெசய்  றநா ற்றால் 
ெதரியவ ற . ேபார ் த ய கரணியங்க க்காக அரசரக்ளிைடேய இ ந்த இந்தப்பழக்கம், 
இலக் யத் ல் கற்பைனயாக அைம ம் ேபா  லவைக வ வம் ெபற்ற .  லவர ் ராந்ைதயார ்
பாண் ய நாட் ப் லவர.் அவரின் நண்பன் ேசாழநாட்  அரசன் ேகாப்ெப ஞ்ேசாழன். ேசாழைனப் 
பாராட் ப் பாட ேவண் ம் என்  ம் ய லவர ்வடக்ேக ேசாழநாடை்ட ேநாக் ப் பறந்த ஒர ்
அன்னப்பறைவைய ேநாக் க் கற்பைனயாகப் பா ள்ளார.் இவ்வா  ேபசாத பறைவ 

லங் கைள ம், உ ரில்லாத ல், காற் ,  த யவற்ைற ம்  அ ப் வதாகக் கற்பைன 
ெசய்  பா வதாய் காதல் பாட் களில் யாகக் காணப்ப ற . பழந்த ழ் இலக் யமா ய 
கழக(சங்க);ப் பாடல்களிேலேய இத்தைகய காதல்  அைமந்த பாட் கள் ல உள்ளன. காதல் 

ைற ல் அைமந்த பாட் கைள ஒட் ப் ற்காலத் ப் பத் ைம இலக் யத் ம், கட ளிடம்  
அ ப் ம் ைற ல் ஆழ்வார ்நாயன்மாரக்ள் பல பாடல்கள் பா ள்ளனர.் ேதவாரத் ம், 

வாசகத் ம், நாலா ரத் ெதய்வப் ப வ ம் உள்ள அந்தத ் ப் பாடல்கள் பத் ைமச் ைவ 
நிரம்  உ க்கமாக அைமந் ள்ளன.  ல், அன் ல்,  றா, வண் ,  ளி, நாைர,  த ய பறைவகள் 
பத் ைமயாளரின்  பற் ய கற்பைனக் ப் பயன்பட் ள்ளன.

ெநஞ் ரணம்

ெநஞ் ரணம் neñjuviraṇam, ெப. (n.)

   1. ெநஞ் ப் ண்; inflammation of the lungs.

   2. ெதாண்ைடப் ண் (இதற்  ெநரியா ப் பாற்ெச ன் ைனச ் ைலத் ணி ல் க் ெகா த்  
அப் ைகைய இ க்கத் ெதாண்ைடப் ண் ஆ ம்);; sore throat (styrax liguidus is smeared on a piece of cloth and 
burnt. Its smoke, when inhaled, cures sore throat);. (சா.அக.);.

     [ெநஞ்  + Skt  ரணம்.  ரணம் → இரணம் = காயம்,  ண்.]

ெநஞ் ள்

ெநஞ் ள் neñjuḷ, ெப. (n.)

   உள்ளம் (மனம்); (நன்.228. ம ைல);; mind.

     [ெநஞ்  + உள்-ெநஞ் ள்]

தைலக் ள் இ ந்த அ ைவப் பழங்காலத் ல் அரத்தத் ப்  பற்  மார் ள் இ ந்ததாய்ப் ெபா ள் 
ெசய்யப்ப வ  பழைமேய. அப்ெபா ளில் இ  வழங் வைத உணரவ்ேதா , எ ரக்ாலத் ல் 
மண்ைட ல் இ ப்பதான அ யல் க த்  பரவ ேவண் ம்.

ெநஞ் -த்தல்

ெநஞ் -த்தல் neñjuḷuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   மன தல்; to be broken - hearted, dispirited.

     "ெநஞ்  க் ன ெனனச ்  நின்  நிைனயர"் (கம்பரா. .ராத25);.

     [ெநஞ்  + உ -த்தல்.]

ெநஞ் த்தல் : ெநஞ்சாங்  உள்வாங்  ெயா தல்.
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ெநஞ் ைறப்

ெநஞ் ைறப்  neñjuṟaippu, ெப. (n.)

   1. மனக் க ைம (இ.வ.);; hard-heartedness.

   2.  ணி  ( ன்.);; boldness of heart, intrepidity.

எ ரிைய ெநஞ் ைறப் டன் எ ரத்் த் தாக் னான்.

     [ெநஞ்  + உைறப் . உைரப் =காரம், ெகா ைம, தாக் ைக]

வற்றல் ழம் ல் உைறப்  யால் ெநஞ் ப்ப ல் கார த ம் ெநஞ் ைறப்  எனப்ப ம்.

உைறப்  என் ம் பண் ப்ெபயர ் தந்  ட் வ  காரத்ைதேய, உைறக் ம் ெபா ைளச ்
ள்ெளன் க் ற  என்பர.் காரத்ைத எரிசச்ல் என்  வர.் இதனால் உைறத்தைலச ்

தேலாெடாப்பக் ெகாண்டைம லனாம். உைறப்  பாரக்்க.

ெநஞ் ன்

 
 ெநஞ் ன்  neñjūṉṟi, ெப. (n.)

   ெநஞ்ெச ம்  ஒ  பக்கம் வைளந்  ம பக்கம் தந் ப்ப  (யாழ்.அக.);; that which is bent on one side 
with a corresponding elevation on the reverse of breast - bone.

     [ெநஞ்  + ஊன்  - ெநஞ் ன்  → ெநஞ் ன் .]

ெநஞ்ெச ர்

 
 ெநஞ்ெச ர ்neñjedir,  .எ. (adv.)

   ேநெர ரில்; directly in front.

     "ெபண்கைள ெநஞ்ெச  ராகேவ கண்டால்" (வள்ளி.கைத.MS);.

உனக் த் ணி ந்தால் என் ெநஞ்ெச ேர ெசால் பாரக்்கலாம். ெநஞ்ெச ரில் வந்  நிற்காேத.

     [ெநஞ்  + எ ர]்

ெநஞ்ெசரி-தல்

ெநஞ்ெசரி-தல் neñjeridal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1.  னத்தால் மனங் ெகா த்தல்; to burn with anger.

     "தத் வ ெயன்  ெநஞ்ெசரிந்  வாசகத்த த் ன்ைன ைவ டாேம" ( வ்.நாய்ச.்1:3);.

   2. ெபாறாைமப் ப தல் (உ.வ.);; to feel envy, to be jealous.

அவன் வளரச்் ையக் கண்  ெநஞ்ெசரிந்தான்.

     [ெநஞ்  + எரி-தல்]

ெநஞ்ெசரிசச்ல்

ெநஞ்ெசரிசச்ல் neñjericcal, ெப. (n.)

   1. மாரெ்பரிசச்ல்; burning sensation in the chest as from disease.

   2. ெநஞ்சாங் ைல (இதய); எரிசச்ல்; heart burn.

   3. வ ற்ெறரிசச்ல்; a burning sensations in the oesophagus.

   4.  ளித்ேதப்பம் த யவற்றால் ஏற்ப ம் வ ெற சச்ல் அல்ல  ெநஞ்ெசரிசச்ல்; burning sensation in 
the stomach with sour eructations due to acid dysepsia - Pyrosis. (சா.அக.);.

     [ெநஞ்  + எரிசச்ல். ெசரியாைம ேபான்றவற்றால் வ , மார் ப் ப ல் உணரப்ப ம் எரிசச்ல்.]
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ெநஞ்ெசரிப்

ெநஞ்ெசரிப் 1 neñjerippu, ெப. (n.)

ெநஞ்ெசரிசச்ல் பாரக்்க;see meiericcal (சா.அக.);.

     [ெநஞ்  + எரிப் .]

 ெநஞ்ெசரிப் 2 neñjerippu, ெப. (n.)

   ெபாறாைம; jealous.

     [ெநஞ்  + எரிப் .]

ெநஞ்ெசரி

 
 ெநஞ்ெசரி  neñjerivu, ெப. (n.)

ெநஞ்ெசரிசச்ல் பாரக்்க;see meiericCal (சா.அக.);.

     [ெநஞ்  + எரி .]

ெநஞ்ெச ம்

 
 ெநஞ்ெச ம்  neñjelumbu, ெப. (n.)

   ெநஞ்சைற ன் ன்பக்க ந ல் வாள் ேபான்ற, ஒ ங் ய தகடெ்ட ம் ; dagger like flat bone in the 
middle front of the chest - sternum (சா.அக.);

சரியான உண ன்ைமயால் ெநஞ்ெச ம்ெபல்லாம் ெவளிேய ெதரி ன்றன. ஆட் ன் ெநஞ்ெச ம் 
ெப த் க் ழம்  ைவத்தால் உடல் நலத் க்  நல்ல .

     [ெநஞ்  + எ ம் ]

ெநஞ்ெச ம் ப்

 
 ெநஞ்ெச ம் ப்  neñjelumbucūppu, ெப.(n.)

   ஆட் ன் ெநஞ்ெச ம்ைபக் ெகாண்  ைவக்கப்ப ம் ெவஞ்சா ; goat soup.

     [ெநஞ்  + எ ம்  ப். E.Soup → த. ப்  = ெவஞ்சா .]

ெவள்ளாட் ன் ெநஞ்ெச ம்ைபக் ெகாண்  ெவஞ்சா  (soup); ெசய்வாரக்ள். இஃ  உடல் நலத் ற்  
உத ம். ஆட் க்கால், ேகா க்கால், நண்  த யவற்றா ம் ெவஞ்சா  ெசய்யப் ப ற . 
அைனத் ம் உடல்நலத் ற்  உத பைவேய.

ெநஞ்ைசப் -
த்தல்

ெநஞ்ைசப் -த்தல் neñjaippiḍittal,    4.ெச. ன்றா .(v.t.)

   க த்ைதப் த்தல் ( ன்.);; to take by the throat.

கடைனக் கட்டாததால் ெநஞ்ைசப் த் த் தள்ளினான்.

     [ெநஞ்  + ஐ +  -த்தல். ஐ-இரண்டாம் ேவற் ைம உ .]

ெநஞ்ைசப் ள-
த்தல்

ெநஞ்ைசப் ள-த்தல் neñjaippiḷattal,    3.ெச. ன்றா .(v.t.)

    யரம் த யன மனத்ைத வ த் தல்; to break one's heart, as grief.

நண்பன் ெசான்ன இறப் ச ்ெசய்  ெநஞ்ைசப் ளப்ப  ேபால் இ ந்த .

     [ெநஞ்  + ஐ +  ள-த்தல்.ஐ-இரண்டாம் ேவற் ைம உ .  ளத்தல்-இரண்  றாக் தல். 
றாக் வ  ேபான்  ன்பத்தால் வ ந் தல்.]

ெநஞ்ைசப் கவாள்

 
 ெநஞ்ைசப் கவாள் neñjaippugavāḷ, ெப. (n.)

   க நாய்; black dog, (சா.அக.);.

ெநஞ் ல் ம் வாள் ேபால் க  நாய்க்கத்தல் இ த்தல் பற்  எ ந்த ெபயர.்
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ெநஞ்ெசா ளத்த
ல்

ெநஞ்ெசா ளத்தல் neñjoḍugiḷattal, ெப.(n.)

   தைலவேனா தைல ேயா தன் ெநஞ்ெசா  ெசால் தலா ய அகப்ெபா ட் ைற; theme of rebuking one's 
heart for going after one's unresponsive lover.

     [ெநஞ்  + ஒ  +  ளத்தல். ஒ  → ஒ .

ளத்தல் = எ த் செ்சால் தல்,  றப்பாக ெமா தல்]

ஆற்றாைம ரத் தனக்  ஒ பற் க்ேகா ம் காணாத தைலமகள் தன் ெநஞ்ெசா  ெசயல் றன் 
அ யா  ெசால் தல். இஃ  உ ப் கள் தம் நலன் அ ந்த வ  நிக ம் தன்ைமத் . இ  க் றளில் 
125ஆம் அ காரமாக அைம ம் அகப்ெபா ட் ைற.

எ :

     "உள்ளத்தார ்காத லவரஆ்க உள்ளிநீ யா ைழச ்ேச என் ெநஞ் " ( றள், 1249);.

     "ெகா பா த் ேதரப்ா த் ெகாய்தண்டார ்மாறன் பா  த்தாரம் பா த் - ெதா  லக்ைக 
ைகம்மைன ல் ஒசச்ப் ெப ேவேனா யா ேமார்

அம்மைனக் காவல் உேளன்" ( தெ்தாள். 34);.

     "ெபான்னார ்சைடேயான் ர ் கழாெரனப் ரிேநாய்

என்னா ல ல்ைல யாெனான் ைரக் லன் வந்தயலார்

ெசான்னா ெர த் ரி  ன் னாைமத ் ைண மனேன

என்னாழ் யரவ்ல்ைல ேயற்ெசால்  நீரை்ம னிவரக்்ேக" ( க்ேகா. 89 ேமற்ேகாள்);.

ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழக அகர த  ெநஞ்ெசா ளத்தல், ெநஞ் ெசா லத்தல் இரண் ம் 
ஒன்ெறனக் காட் ற . ஆனால் ளத்தல் என்ப  ெசால் தைல ம்,  லத்தல் என்ப  ஊ தைல ம் 

க் ம். எனேவ இரண்  ெசால் ம் ேவ ேவறானைவ.

ெநஞ்ெசா லத்த
ல்

ெநஞ்ெசா லத்தல் neñjoḍubulattal, ெப. (n.)

   அன்பற்ற காதலரிடஞ் ெசல் ம் மனதெ்தா  லந்  தைலவேன ம் தைல ேய ம் ம் 
அகத் ைற ( றள்,130, அ .);; theme of rebuking one's heart for going after one's unresponsive lover.

     [ெநஞ்  + ஒ  +  லத்தல். ஒ  → ஒ .  லத்தல் = மனம், ேவ ப தல்,  ன் தல், ெவ த்தல், 
அ த்தல். ஒ  -  ன்றாம் ேவற் ைம உ .]

இ  க் றளில் 130ஆம் அ காரமாக அைம ம் அகப்ெபா ட் ைற. கரணியம் உண்டாய வ ம் 
லக்க (அ த்த);க் க தா  ணரச்்  ம் ன்ற ெநஞ் டேன தைலமகள் லத்த ம் (மனம் 

ேவ ப த ம்);, தைலமகன் லத்த ம் (மனம் ேவ ப த ம்); ஆம்.

     "அவரெ்நஞ்  அவரக்் ஆதல் கண் ம் எவன்ெநஞ்ேச நீஎமக்  ஆகா த " ( றள், 1291);.

     "பன்மாடக் டல் ம ைர ெந ந்ெத ல் என்ேனா  நின்றார ்இ வர ்அவ ள் ம் ெபான்ேனாைட 
நன்ெறன்றாள் நல்லேள ெபான்ேனாைடக் யாைனநன் ெறன்றா ம் அந்நிைலயள் யாைன எ த்தத் 

ந்த இலங் ைலேவல் ெதன்னன் த்தார ்நன் ெறன்ேறன் ேயன்" ( தெ்தாள்.58);.

இரண்  எ த் க்காட் க ம் தைலமகள் லத்தைலசச்ா ம்.

     "ஆரக்்ேகா அரற் ேகா ஆ ேகா பா ேகா பாரக்்ேகா பரம்பரேன என் ெசய்ேகன்- ரப்்பரிய ஆனந்த 
மாேலற் ம் அத்தன் ெப ந் ைறயான் தாெனன்பார ்ஆெரா வர ்தாழ்ந் " ( வாச.  ெவண்பா. 2);.

இ  தைலமகன் லத்த க்  எ த் க்காட் .

ெநஞ்ேசார்மம்

 
 ெநஞ்ேசாரம்ம் neñjōrmam, ெப.(n.)

   ெநஞ் த் ணி  ( ன்.);; boldness, intrepidity,

     [ெநஞ்  + ஒரம்ம். ஒரம்ம் =  ணி , ஒட் ைம,  டம். ஒரம்ம்- ஓரிைம]

மனம் ஒன் பட்  நின்றால் ணி  வ வ  இயல் .
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ெநட்டங்கம்

ெநட்டங்கம் neṭṭaṅgam, ெப. (n.)

   1. ெச க் ; pride, haughtiness.

அவைன ெநட்டங்க ைடக் றான் (உ.வ.);.

   2. ெச க் னாற் ப த் ைரக் ம் ெமா ; words of insolent consure.

     "ெபாட்டான ேதவரக் ம் ெநட்டங்கம் ப ப்பாேர" (இராமநா.உ த்.82);.

     [ெந  → ெநட்  + Skt. அங்கம். ெநட்  = ெச க் ]

ெநட்டெந ய

 
 ெநட்டெந ய  neḍḍaneḍiyadu, ெப.(n.)

   ெவ  நீளமான ; lengthy.

     [ெந  → ெநட்  → ெநட்ட → ெந ய ]

ெநட்டெந ைம

ெநட்டெந ைம neḍḍaneḍumai, ெப. (n.)

     நீளம்; great length, excessive tallness or height.

     'அட்டம் வளரா  ெநட்ட ெந ைம ெகாண்டன'. (தக்கயாகப்.406,உைர);. ெநட்ட ெந  மரம்.

     [ெநடை்ட → ெநட்ட + ெந ைம]

ெநட்டப் ரமடை்ட

 
 ெநட்டப் ரமடை்ட neṭṭappiramaṭṭai, ெப. (n.)

   ேபய் ரட் ; devil frightener - Anisomeles, malabarica. (சா.அக.);.

ெநட்டம்

ெநட்டம்1 neṭṭam, ெப. (n.)

   1. ெந ைம; tallness, length.

   2. ெசங் த் ; per pendicularity.

   ம. நீடெ்டன;   ேகாத, ெநெடந்;   க. ெநட்டெக, ெநட்டாந ெநட்டாெந;    . ெநட்டெக;ெத. நிட்ட, நிட்ர, 
நிட்ர ,

   ெநட்ர ;   பர.்  ட்ட;மரா.நீட்.

     [ெந  → ெநட்  → ெநட்டம்]

 ெநட்டம்2 neṭṭam, ெப. (n.)

   1.  ள  (மைல.);; black pepper.

   2. ெவள்ைள ள ; white реpper. (சா.அக.);

ெந தாக உைறப்  த த ன் ள ற்  அைமந்த ெபயர ்ஆதல் அ க.

ெநட்டாங்

ெநட்டாங்  neṭṭāṅgu, ெப. (n.)

   1. நீளவாட் ; lengthiness,

   2. ெநட்டங்கம் பாரக்்க;see nettangam.

   3. அழ  காட் ைக; mimicry.

     [ெந  → ெநட்  → ெநட்டாங் . ெந  + ஆங் .]
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ெநட்டாங்

 
 ெநட்டாங்  neṭṭāṅguvīṭu, ெப.(n.)

   உத் ரத் ற் க் ச ்சட்ட ன்  இ ற ம் இறங் ய ைர ெகாண்ட  (C.G.);; house with a slanting 
roof supported by a wooden post, but without trusses, standing erect on a beam.

எங்கள் ன்ேனாரக்ள் ெநட்டாங்  ட் ல் வாழ்ந்தனர.் இப்ேபா  ெநட்டாங்  கள் கட்டப்ப வ  
இல்ைல.

     [ெநட்டாங்  +  ]

     [P]

ெநட்டாநாராட்

 
 ெநட்டாநாராட்  neṭṭānārāṭṭi, ெப. (n.)

   ெந நார ்அல்ல  ைல; long fibre plant, Polyalthia cerasoicles, (சா.அக.);.

     [ெந  → ெநட்  + ஆம்-ெநட்டாம் + நார ்+ ஆட் ]

ெநட்டாயம்

ெநட்டாயம் neṭṭāyam, ெப. (n.)

   1. ெநட் க் த்தாகச ்ெசங்கைல அ க் ைக( ன்.);; stretchers, piling up bricks, perpendicularly or upright opp-
to-kattayam.

ெநட்டாயமாக வர ்எ ப் னான்.  ட் ச ் வர ்எல்லாம் ெநட்டாய ைற ல் இ க் ம்.

   2. நீளம்; length.

ம. ெநட்டாயம்

     [ெந  → ெநட்  → ெநட்டாயம்]

ெநட்டாயத் ற்  எ ர ்கட்டாயம்.

கட்டாயம் =  க்காகச ்ெசங்கல்ைல அ க் ச ் வர ்கட் ம் ைற.

     [P]

ெநட்டா ல்

 
 ெநட்டா ல் neṭṭāvil, ெப. (n.)

   படை்டைய உரித்  ஆைடயாக அணியப்பயன்பட்ட மரவைக; bark tree-Antiaris toxicaria so called from the 
usefulness of the bark for making a fibre coat in olden days as a protection against cold. (சா.அக.);.

பழங்காலத் ல் .ெவப்பம்,  ளிர ்ேபான்றவற் னின்  தன்ைனக் காத் க் ெகாள்ள மரத் ந்  
படை்டைய உரித்  ஆைடேபால் அணிந்தான் மனிதன். மரப்படை்ட மட் மல்லாமல் இைல, தைழ,  ல் 
ேபான்ற பலவற்ைற ம் ஆைடயாக அணிந்தனர.் ஆைடயாக அணியப் படை்ட எ க்கப் பயன்பட்ட 
மரம் - ெநட்டா ல்.

ேபாரக்் ப் ேபா ன்னேர ல் வைளத்  நாண்கட்டப் ப ம். எப்ேபா ம் கட்  ைவத் ந்தால் 
ற்கம்  வைளந்  ைறப்  நீங்  ம். அ ேபால் ஆைடயாகக் கட் ம் மரப்படை்டகள் கா ம் 

வைர ட்  ைவத் ப்பதால் வந்தெபயர ்ேபா ம்.

ெநட்டாள்

ெநட்டாள் neṭṭāḷ, ெப. (n.)

   வரிவைக (ெத.க.ெதா.7,489);; tax.

     [ெந  → ஆள்]

ெநட்டாள் : ெவட்  என் ம் தற்கா கப் பணியாள் ேபான்றெதா  ேவைலயாள். ஊரப்் ெபா  
ேவைலகைளச ்ெசய்வதற்ெகன்  அமரத்்தப்பட் ,  ேத ஊ ய ம் ேசா ம் ெப வார.் அவரக்ளிடம் 
வாங்கப்பட்ட வரி. (கல்.அக);.
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ெநட்

ெநட் 1 neṭṭi, ெப. (n.)

   1. உடற் ெபா த் ; joints of the body.

   2. எ ம்  (அ.நி.);; Bone.

   3. கடக்  ( ன்.);; cracking noise of the finger- joints.

   4. ேசாம்பல் (நாம ப.711);; idleness, laziness.

ெத. ெந க.

     [ெந  → ெநட் .]

 ெநட் 2 neṭṭi, ெப. (n.)

   1. இற  ேபான்ற இைலகைள ைடய தண்ணிரில் தக் ம் ஒ வைகப் ப ரி (தாவரம்);; pith plant.

   2. ஒப்பைனப் ெபா ள்கள் ெசய்யப்பயன்ப ம், ெநட் ன் தண் ப் ப ; cork-like stalk of the pith plant.

ெநட்  மாைல ஒன்  வாங்  வா.

   3.  ல்வைக; a kind of grass.

வைககள் :

   1. ெகா  ெநட் ,

   2. ேகாைர ெநட் ,

   3.   ெநட் ,

ெநட் க்ேகாைர

ெநட் க்ேகாைர neṭṭikārai, ெப. (n.)

   ேகாைரப் ல் வைக ( .அ.);; a kind of sedge.

     [ெநட் 2 + ேகாைர. நீளமான ேகாைரவைக.]

ெநட் செ்ச

ெநட் செ்ச  neḍḍicceḍi, ெப. (n.)

   தக்ைகச ்ெச ; pith plant - Aeschynomens aspera.

ம வ. ெகாக்ேகரி.

ஆற்  ெநட் , சைடசெ்ச ,  ைடச்  (சா.அக.);

     [ெநட்  + ெச . ெநட் 2 பாரக்்க.]

இரண்  ஆண் ல் காய்த் டக் ய ெச  இ  நீரில் தக் ம் ைளகள் வாய்ந்த . இதன் 
இைலகள் இறைகப் ேபான்ற .  ற் ைலகள் பல காணப்ப ம்.  க்கள் இரண்  இதழ்கைளக் 
ெகாண்ட .  க்காம் ம் இைலக்காம் ம் ெமாக ெமாகப்பா க் ம்.  க்கள் மஞ்சள், ெவள்ைள 

த ய பல நிறம் ெகாண்டைவ. இதன் இைலையக் ைரயாக உண்ணலாம்.

410

www.valluvarvallalarvattam.com 13315 of 19068.



ெநட் ைச

 
 ெநட் ைச neṭṭisai, ெப. (n.)

   மண் லப்பா ன் ( த்தத் ன்); ெந ய ஒைச (சந்தம்); ( ன்.);; long metre in viruttam verse, opp. to kursišai.

     [ெந  + இைச]

எ- .

     "ஏ ம ல் ஏ ைள யா ம் கம் ஒன்ேற ஈச டன் ஞானெமா  ேப ம் கம் ஒன்ேற

ம் அ யாரக்ள் ைன ரக்் ம் கம் ஒன்ேற ன் வ ேவல் வாங்  நின்ற கம் ஒன்ேற

மா ப  ரைர வைதத்த கம் ஒன்ேற

வள்ளிைய மனம் ணர வந்த கம் ஒன்ேற

ஆ க மானெபா ள் நீ அ ளல் ேவண் ம்

ஆ  அ ணாசலம் அமரந்்த ெப மாேள" ( ப் கழ்);

இ  ெந ய ஓைச (சந்தம்); உள்ள எண் ர ்மண் லப்பா.

     "இதைன இதனால் இவன் க் ம் என்றாய்ந்  அதைன அவன்கண் டல்" இ  ற் ைசக்  
(சந்தத் ற் ); எ த் க்காட் .

ெநட் ைட

ெநட் ைட neḍḍiḍai, ெப. (n.)

   ெந ந் ெதாைல ; long distance.

     "நீங் னன் றன்ப  ெநட் ைட யா ம்" (மணிேம.3:41);.

     "நீல மாக்கடல் ெநட் ைட யன் ங்" (மணிேம. 8:17);.

     "ெநட் ைட ெந க ம்நிகரில் கான ம்" ( வக. 1216.);. [ெந  + இைட. இைட = ெதாைல ]

ெநட் த்தள் -தல்

ெநட் த்தள் -தல் neṭṭiddaḷḷudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ஒ வைர அல்ல  ஒன் ைன ைசேயா  ைககளால் தள் தல்; to push violently.

    டைனக் காவலாளி ெநட் த் தள்ளினான்;ைபயைன நாள்ேதா ம் ெநட் த் தள்ளாத ைறயாகப் 
பள்ளிக் டத் க்  அ ப்பேவண் க் ற .

     [ெநட் 1 +தள் -தல்.]

ெநட் ப் ல்

 
 ெநட் ப் ல் neṭṭippul, ெப. (n.)

   அ ரி என்ற ல்வைக ( ன்.);; a long grass.

ம வ. ெநட் க்ேகாைர

     [ெநட்  +  ல்]

ெநட் ப்

ெநட் ப்  neṭṭippū, ெப. (n.)

    ைடச்  ; pith - flower.

     [ெநட் 2 +  ]

ெநட் ப்ெபாரி

ெநட் ப்ெபாரி neṭṭippori, ெப. (n.)

   ெநட் ப்  மாைல ( ன்.);; garland made of pith-flowers.

     [ெநட் 2 + ெபாரி, ெபாரி =  ]

ெநட் மாைல

ெநட் மாைல neṭṭimālai, ெப. (n.)

ெநட் ப் ெபாரி பாரக்்க;see netti-p-poro.

     [ெநட் 2 + மாைல]

411

www.valluvarvallalarvattam.com 13316 of 19068.



ெநட் ட்

ெநட் ட்  neṭṭimuṭṭi, ெப. (n.)

   ெச  வைக (பரி.அக.);; a plant.

     [ெநட் 2 +  ட் ]

ெநட் யாக ம், ட் யாக ம் ைளகைளக் ெகாண்ட ெச வைக.

ெநட் -த்தல்

ெநட் -த்தல் neṭṭimuṟittal,    4.ெச. . .(v.i.)

   1. ேசாம்பல் த்தல்; to stretch onself.

ப க்ைக ல் இ ந்  ெநட்  த் க் ெகாண்ேட எ ந்தான்.

   2. மடக் ய அல்ல  நீட் ய ரல்கைள அ த்  ஒ ண்டா  மா  ெசய்தல், ெசா க் ப் 
ேபா தல்; make a sharp crackling sound by pressing a finger.

     " ளக்  ைவத்த ேநரத் ல் ெநட்  க்காேத" என்  பாட்  ட் னாள்.

     [ெநட்  +  -த்தல். ெநட் 1 = ேசாம்பல்]

ெநட் க்

ெநட் க்  neḍḍiyiḍukki, ெப.(n.)

   தக்ைகையக் ைழ னின்  க் ம் ஒ வைகக் க ; cork screw, (சா.அக.);

     [ெநட் 2 = தக்ைக. ெநட்  + இ க் ]

ெநட் ெய -த்தல்

ெநட் ெய -த்தல் neḍḍiyeḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெசா க்ெக த்தல்; to crack the fingers, knuckles or toes.

ரல்கைள ெநட் ெய த்  .

   2. வ த் தல்; to oppress, exact heavy work.

ேவைல இன்  ெநட்  ெய த்  ட்ட . உடம்  ெநட் ெய க்க ேவைல ெசய்   ேகட்டால் ற்றம் 
ெகாள்ளலாமா?

ம வ. ெசா க்ெக த்தல்

     [ெநட் 1 + எ -த்தல்.]

ெநட் ல்

 
 ெநட் ல் neṭṭil, ெப. (n.)

    ங் ல் (மைல.);; bamboo.

. ெந  (ஒ வைகப் ல்);

     [ெந  → ெநட்  → ெநட் ல். நீண்  வள ம் ங் ல்.]

ெநட் ங்கம்

 
 ெநட் ங்கம் neṭṭiliṅgam, ெப. (n.)

   மரவைக ( .அ.);; Indian mast tree.

ம வ. அேசாகமரம்

ெநட் ங்கம் : இைத அேசாகமரம் என் ம் வ ண் . நகரங்களில் ங்காக்களி ம், 
சாைலகளி ம் இைத ைவப்ப ண் . இம்மரம்

   இலங்ைக ல் இ ந்  இந் யா க் க் ெகாண்  வந்  வளரக்்கப்பட்டதாகத் ேதான் ற . இதன் 
ைளகள் டை்டயானைவ;   இைலகள் , இைலகளின் ளிம் கள் அைல அைலயாய் 

இ க் ம்;   இதன் காய்கள் ெகாத் க் ெகாத்தாய் இ க் ம்; க்கள் ய மஞ்சரித்தண் ன் னி ல் 
ைட மஞ்சரியாக இ க் ம். இதன் இைலகைள மா ைலக டன் ேசரத்்  , ேகா ல் 
தலானவற் ல் நைடெப ம் றப்  நிகழ்ச் களில் ேதாரணமாகக்கட் வர.்

ம்பம் — Annonaceae

இனம் – polyathia longifolia
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ெநட் ங்

 
 ெநட் ங்  neṭṭiliṅgu, ெப. (n.)

ெநட் ங்கம் (சங்.அக.); பாரக்்க;see neffifirigam.

ெநட் ங் -அம் சாரிைய ெகட்ட .

ெநட் வாங் -தல்

ெநட் வாங் -தல் neṭṭivāṅgudal,    5 ெச.  ன்றா .(v.t.)

ெநட் ெய -த்தல் பாரக்்க;see neffiyegu–.

இந்த ேவைல ெநட்  வாங் ன்ற .

     [ெநட்  + வாங் -தல்.]

ெநட் ேவைல

ெநட் ேவைல neṭṭivēlai, ெப. (n.)

   ெநட் யாற் ெசய்த ஒப்பைன ேவைல; ornamental pith-work.

     [ெநட் 2 + ேவைல]

ெநட்

ெநட் 1 neṭṭudal,    5.ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. தள் தல் (உ.வ.);; to thrust, push.

கம்பால் ஒ  ெநட்  ெநட் .

   2. ஒன் ல் தாக் தல் ( ன்.);; to strike, as a stone or ball.

   3.  க ண் தல் ( ன்.);; to eat or drink to excess, used in contempt.

சாப்பாடை்ட ஒ  ெநட்  ெநட் னான்.

ெத. ெநட்

     [நீள் → ெநள் → ெந  → ெநட்  → ெநட் -தல்]

 ெநட் 2 neṭṭu, ெப. (n.)

   1. தள் ைக; pushing, thrusting.

க யால் ெநட் னான்.

   2. தாக் ைக; striking, skipping as a stone or ball.

     [ெநட் 1 → ெநட் 2]

 ெநட் 3 neṭṭu, ெப. (n.)

   1. ெந ைம; length, tallness.

அவன் ெநட்  ட் க் றான் (இ.வ.); அவன் ெநட்  ெந மரமாய் வளரந்் க் றான்.

ெநட் க்கட் -தல்

ெநட் க்கட் -தல் neṭṭukkaṭṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

    ைல தள் தல் (யாழ்.அக.);; to shoot forth in clusters as fruits.

     [ெநட் 3 + கட் -தல். கட் தல் =  ைணத்தல், காய்கைளப் ைணத்  ெவளித்தள் தல்.]

ெநட் க்கண்பல
ைக

 
 ெநட் க்கண்பலைக neṭṭuggaṇpalagai, ெப. (n.)

   மண் தாங் ப் பலைக (C.E.M);; lintel.

     [ெநட்  + கண் + பலைக.

ெநட்  = அகலம்]
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ெநட் க் த்தலாக

 
 ெநட் க் த்தலாக neṭṭukkuttalāka, ெப.எ. (adj.)

   ெசங் த்தாக, ேநராக; in a vertical position, vertically.

ைகக்க ைய வய ல் ெநட் க் த்தாக நட்டான். ஈட்  அவன் உடம் ல் ெநட் க் த்தலாகப் பாய்ந்த .

     [ெநட்  +  த்தலாக,  த்  + அல் =  த்தல் →  த்தலாக]

ெநட் க் த்

ெநட் க் த்  neṭṭukkuttu, ெப. (n.)

   ெசங் த்  (இ.வ.);; perpendicularity.

     [ெநட் 3 +  த் .  த்  = ெசங் த் ]

ேநர யாக நி ரத்்  நடப்ப வைத ெநட் க் த்தாக நட்டதாய்ச ்ெசால்வாரக்ள்.

ெநட் கா

 
 ெநட் கா neṭṭukā, ெப. (n.)

   ஒ  வைக உகாமரம்; sack tree - Salvadora persica, (சா.அக.);.

     [ெந  → ெநட்  + உகா. நீளமாக வள ம் மரவைக.]

ெநட் ைட-த்தல்

ெநட் ைட-த்தல் neḍḍuḍaittal,    4ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெச க்ைகயடக் தல் (உ.வ.);; to put down or break one's pride.

அந்தச ்சண்ைட ல் அவன் ெநட் ைடந்த . (உ.வ.);

     [ெநட்  + உைட-த்தல். உைடத்தல் = வ யடக் தல், வ  அ த்தல்]

ெநட் ர்

ெநட் ர1் neṭṭuyirttal,    4.ெச. . . (v.i.)

   ெப ச் தல்; to sigh, fetch a deep breath.

     "ெநட் ரத்் த் தட்ட ந் ள வார"் (தா .பரி ரண.3);.

எப்ேபா ம் ெநட் ரக்் ன்றான். நீண்ட அைம க் ப் ன்னர ்ஒ  ெநட் ரப்்  மட் ேம 
ெவளிவந்த .

     [ெந  → ெநட்  + உ ர-்தல். உ ரத்்தல் =  ச்  தல்]

 ெநட் ர2் neṭṭuyir, ெப. (n.)

   உ ர ்ெந ல்; long vowel.

     "ெநட் ர ்கார ம்.... ெப ம்" (நன்.126);.

     [ெநட்  + உ ர]்

ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஒள என் ம் எ  உ ெர த் ம் ெநட் ர ்(உ ர ்ெந ல்);.

ெநட் ர்ப்

ெநட் ரப்்  neṭṭuyirppu, ெப. (n.)

   ெப ச் , நீண்ட ச் ; sighing, deep breath as induced by pain or grief.

     "ெநட் ரப்் ேபா ற்ற ணம்" (நீ ெந .78);.

ழந்ைத ெநட் ரப்்  ெசய் ன்ற . நீண்ட ேநர அைம க் ப் ன்னர ்ஒ  ெநட் ரப்்  மட் ேம 
ைடயாக வந்த .

     [ெந  → ெநட்  + உ ரப்் ]

ெநட் ர்ப் ங்
-தல்

ெநட் ரப்் ங் -தல் neṭṭuyirppuvīṅgudal,    5.ெச. . . (v.i.)

ெநட் ர-்த்தல் பாரக்்க;see nettuyir-.

     [ெநட் ரப்்  +  ங் -தல். ெப ச்  தல்]
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ெநட் ர்ப்ெப -
தல்

ெநட் ரப்்ெப -தல் neṭṭuyirppeṟidal,    2 ெச. . . (v.i.)

ெநட் ர1்-த்தல் பாரக்்க;see __,

     [ெந  + உ ரப்்  - ெநட் ரப்்  + எ -தல். ெப ச்  தல்.]

ெநட்

 
 ெநட்  neṭṭuru, ெப. (n.)

   மனப்பாடம் (உ.வ.);; rote-earning.

மனப்பாடச ்ெசய் ள் வைத ம் ெநட்  ெசய்  ட்டாள்.  ைடைய மட் மல்ல, ேகள் ைய ம் 
ெநட் ச ்ெசய் ம் மாணவரக் ம் இ க் றாரக்ள்.

     [ெந  + உ ]

ெநட் ப்ப த் -
தல்

ெநட் ப்ப த் -தல் neḍḍuruppaḍuddudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

ெநட் ப்பண் -தல் பாரக்்க;see netsuru-p-panninu-.

ம வ. ெநட் ப்பண் .

     [ெநட்  + ப த் -தல்]

பழந்த ல் அைச ம் ம், ெநட் ப் ப த்த வாய்ப்பா ற் . எ.கா. எம்ைம மறந்தாைர யாம் 
மறக்க மாட்ேடமால்? ( லப். - கானல் வரி);

ெநட் ப்பண் -
தல்

ெநட் ப்பண் -தல் neṭṭuruppaṇṇudal,    5.ெச. ன்றா .(v.t.)

   மனப்பாடம் ெசய்தல் (உ.வ.);; to learn by rote.

பாடத்ைத அப்ப ேய ெநட் ப் பண் ம் மாணவ ம் உள்ளனர.்

     [ெநட்  + பண் -தல் = மனப்பாடம் ெசய்தல்]

நன்  ப ம்ப ப் ப த்தால் ெநட் ப் பண்ணிய  சா ம் வைர நிைன ல் நிற்பதால் அ  
நரம் களில் ெந ய உ க்ெகாள் தல் இயல் .

ெநட் ப்ேபா -
தல்

ெநட் ப்ேபா -தல் neṭṭuruppōṭudal,    19ெச. ன்றா . (v.t.)

ெநட் ப்பண் -தல் பாரக்்க;see netsuru-pannu.

     [ெநட்  + ேபா -தல்.]

இலக்கணத்  எ ைக ம் ேமாைன ம் ெநட் ப் ேபாட வாய்ப் ச ்ெசய்தன. எ.கா. மைல ைடப் 
றவா மணிேய என்ேகா? அைல ைடப் றவா அ ழ்ேத என்ேகா?( லப்.-மைனயறம்);

இக்கால் இப்ப ற் ம் ெசாற்ப ற் ம் இல்லாததார ் க்க ைத ( ப்பா); எ றாரக்ள்.

ெநட் ங்கம்

 
 ெநட் ங்கம் neṭṭuliṅgam, ெப. (n.)

ெநட் ங்  பாரக்்க;see mellingப (சா.அக.);.

     [ெநட் ங்  → ெநட் ங்கம்]

ெநட் ைல

ெநட் ைல neṭṭulai, ெப. (n.)

    டாச ்சைமயல்; incessant cooking.

     "ெநட் ைலக் க நீர"் (கம்பரா.நாட் .26);.

வட ர ்இராம ங்கர ்சைப ல் ெநட் ைல எப்ேபா ம் எரிந்  ெகாண் க் ம்.

     [ெந  + உைல]

மண களில் ெகால்ைலப் றத் ல் மண்ெவட் யால் ெவட்டப்பட்ட நீண்ட அ ப் ல் 
ைவக்கப்ப ம் ண்டான், அண்டான் உைலக ம் ஆம்.
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ெநட் வட்

 
 ெநட் வட்  neṭṭuvaṭṭi, ெப. (n.)

   இயல்பான (சாதாரண); வட்  (இ.வ.);; simple interest.

     [ெந  + வட் ]

ெந ங்காலம் தவைணதந்  ெப ம் வட் ையக் க் ம். ெந ய க்காேடா, ெநட் த் தள்ளி 
அச் த் ேயா ெப ம் வட் யா ன் க வட் ையக் க் ம்.

ெநட் -தல்

ெநட் -தல் neḍḍuviḍudal,    20ெச. . . (v.i.)

ெநடை்டயாதல் (ெநல்ைல);

 to grow tail.

     [ெநட்  +  -தல்.]

ெநட் த்

 
 ெநட் த்  neṭṭūtti, ெப. (n.)

ெநட் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see __,

     [ெநட்  + ஊத் . ேதான்றல் ரி .]

ெநட்

ெநட்  neṭṭūti, ெப. (n.)

   1. ஒ  வைகச ்சங் ( ன்.);; a long spiral conch.

   2. எக்காளம்; trumpet, a kind of cornet.

     [ெநட்  + ஊ , ஊ  → ஊ ]

இைட டா  நீண்ட ஒைசையக் ெகா க் ம் சங்  வைக.

ெநட்ெட த்

ெநடெ்ட த்  neṭṭeḻuttu, ெப. (n.)

   1. இரண்  மாத் ைர அள  ெகாண்ட உ ெர த் ; long vowel.

     "ெநடெ்ட த் ம்ப ெராத்த ற் ெற த்ேத" (ெதால்.எ த் .41);.

   2. ெபயர ் ைம ம் அடங் ய ைகெய த் ; signature in full, autograph.

     [ெந  → ெநட்  + எ த் ]

நீ ம் நீ ம் ேசரந்்தாற் ேபாலக் ற்ெற த்  இரண்ெடாத்  நின்  நீண் ைசப்ப  ெநடெ்ட த்  
(உ.ெசா.க.);

 ெநடெ்ட த் 2 neṭṭeḻuttu, ெப. (n.)

   1. ஆவணம் (பத் ர);  த யன எ ைக; document writing.

     "ஆவணத் ன்.... ெநடெ்ட த் க் " (பஞ்ச. க.1584);. 2.ஆவணத் ன் (பத் ரத் ன்); உடல் 
(யாழ்.அக.);;

 the body of a document or letter.

     [ெநட்  + எ த் . ெநட்  = ெந ைம]

 ெநடெ்ட த் 3 neṭṭeḻuttu, ெப. (n.)

   ெதாைல  ( ரம்); பாரை்வ ேநாய் (சாேலசரம்); (இ.வ.);; long-sight.

அவ க்  ெநடெ்ட த்  வந் ட்ட . நாற்ப  அகைவக் ப் ன் ெநடெ்ட த்  வ ம்.

     [ெந  → ெநட்  + எ த் ]
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ெநட்ெட த் க்கா
ரன்

ெநடெ்ட த் க்காரன் neṭṭeḻuttukkāraṉ, ெப. (n.)

   ஆவண (பத் ர); ெம ேவான் ( ன்.);; document-writer.

ஆவணம் எ த ெநடெ்ட த் க் காரைனக் ட் வா.

     [ெநடெ்ட த் 2 + காரன்]

ேநடெ்ட ம்பல்

 
 ேநடெ்ட ம்பல் nēṭṭeḻumbal, ெப. (n.)

   காரெம ம்பல்; rising of strong pungent smell as from medicine or drugs when grinding. (சா.அக.);.

     [ெநட்  + எ ம்பல். ெநட்  = காரம்]

ெநட்ைட

ெநடை்ட1 neṭṭai, ெப. (n.)

   1. ெந ைம,  க்க யரம்; tallness.

     "ெநடை்டக் யவற் " ( ப் .1038);.

     "ஒட்டல்வாய் ெநடை்டப் ேபய்கள்" ( ைள.இந் ரன் ப .43);.

     "ெநடை்ட மரங்கெளன நின்  லம் னார ்ெபடை்டப் லம்பல் றரக்் த் ைணயாேமா" (பாஞ்சா  
சபதம், பார யார)்;.

ெநடை்டப் பைனமரம், ெநடை்ட ெந மரம்.

   2. பைட வைக (ப ற் ப். 42:3 உைர);; a kind of weapon.

   3.  ெவ ம் க்  (ச .);; skeleton.

   ம. ெந க்கம்;    . ெநட்டென;ெத. நிமர.

     [ெந  → ெநடை்ட]

 ெநடை்ட2 neṭṭai, ெப. (n.)

    ணம் (பாண் .);; carcass

     [ெந  → ெநடை்ட]

ணமான மாந்தர ்உடல் வைளயாமல் ெநடை்டயாய்க் டக் ம். இ காட் ல் இவ்வா  
ைதக்கப்ப வதா ம்,  காட் ல் ெந ப்  ைவக்கப்பட்ட ணம், நரம் யல் ேநாயாளியா ன் 

ம தெ்த ம் அப்ேபா  ெவட் சச்ாய்த்  ெநடை்ட யாக் வதா ம் ெநடை்ட என்றா ற் .

ெநட்ைடக்கங்காள
ம்

 
 ெநடை்டக்கங்காளம் neṭṭaikkaṅgāḷam, ெப. (n.)

   ெநடை்டெய ம் , ெபா தெ்த ம் ; joints of the body. (சா.அக.);.

     [ெநடை்ட + கங்காளம், கங்காளம் = தைச க ந்த உட ன் எ ம் க் , எ ம் ]

ெநட்ைடக் த்

 
 ெநடை்டக் த்  neṭṭaikkuttu, ெப. (n.)

ெநட் க் த்  (இ.வ.); பாரக்்க;see metய-kkuttu.

     [ெநடை்ட +  த் . ெநட்  → ெநடை்ட]

ெநட்ைடக்ேகழ்வர

 
 ெநடை்டக்ேகழ்வர  neṭṭaigāḻvaragu, ெப. (n.)

   ேகழ்வர  வைக; a kind of ragi.

     [ெநடை்ட (=நீண்ட ); + ேகழ்வர . ஐந்  மாதத் ல் ைள ம் ேகழ்வர  வைக]
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ெநட்ைடக்ேகாைர

 
 ெநடை்டக்ேகாைர neṭṭaikārai, ெப. (n.)

   நீண்ட ேகாைர வைக; tall koray.

     [ெநடை்ட + ேகாைர. ெநடை்ட = உயரம், நீளம்]

ெநட்ைடநாரத்ைத

 
 ெநடை்டநாரத்ைத neṭṭainārattai, ெப. (n.)

   மரவைக (L.);; a kind of cherry nutmeg.

     [ெநடை்ட+  நாரத்ைத]

நாரத்ைத → நாரந்ைத என்ற ெசால்ைலக் ேரக்கம், இலத் ன் Norange என்  எ த்தன. அவற் ன் 
வ வந்த ஆங் லம் Orange எனக் ெகாண்ட  என்ப  பாவாணர ்க த் .

ெநட்ைடப்ேபய்ம
ட்

 
 ெநடை்டப்ேபய்ம ட்  neṭṭaippēymaruṭṭi, ெப. (n.)

   இரடை்டப் ேபய் ம ட் ; Malabarical mint-Anisomeles malabarica. (சா.அக.);.

     [ெநடை்ட + ேபய்ம ட் . ெவ ப்படக்  என் ஞ்ெச  வைக.]

ெநட்ைடயன்

 
 ெநடை்டயன் neṭṭaiyaṉ, ெப. (n.)

   ெந யவன் (உ.வ.);; tall man.

க. நீ யன்

     [ெநடை்ட → ெநடை்டயன்]

ெநட்ைடவாங் -
தல்

ெநடை்டவாங் -தல் neṭṭaivāṅgudal,    5.ெச. . . (v.i.)

ெநட் -த்தல் பாரக்்க;see netti-murī- (31.91%);.

     [ெநடை்ட + வாங் -தல். ெநட்  + இ-ெநட் . ெநட்  + ஐ-ெநடை்ட.]

ெநட்ேடாைட

 
 ெநட்ேடாைட neṭṭōṭai, ெப. (n.)

   நீண்டேவாைட; long brook.

     [ெந  → ெநட்  + ஒைட]
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ெநட்ேடாைல

ெநட்ேடாைல1 neṭṭōlai, ெப. (n.)

    கம்; epistle, message.

     " அமணர ்தங்கள்பாற் ெசல்ல ட்டனன் கட்  ெநட்ேடாைல" ( வாலவா.26:2);.

     [ெந  + ஒைல]

ெப ம்பா ம் பைன ஒைலயா ம் பான்ைம தாைழ மடல், தாமைர இைல ேபான்றவற்றா ம் 
டங்கல் எ தப்பட்ட . இன்  பலவைக ம் ெசய் கள் அ ப்பப்ப ன்றன. மன்னரக்ேள 

அன் க் காதலரக் ம் கம் அ ப் வர.்

மாத  தாைழ மட ல் த் ைக ெமாக்கால் மடல் எ  ேகாவல க்  அ ப் யதாகச ்
லம்ப காரம் ற .

     " ர் ந்தாைழ டங்கல் ெவண்ேதாட்  . . . அயல  த் ைகக் ெகா  ைக ஆணி 
ைகக்ெகாண் " ( லப்.8:49,54);.

 ெநட்ேடாைல2 neṭṭōlai, ெப. (n.)

   பைன ஓைலப்பாய் (பரிேயாைல);; mat of plaited palmyra-leaf.

     "ெநட்ேடாைலச ்சயனத்தார"் ( ற்ெறட் த் ப் கழ்.95);.

     "ெநட்ேடாைல வா யா நின்றான் ெந மரம்" (ஒளைவயார)்;.

     [ெந  → ெநட்  + ஒைல. ெந  அகலத்ைதக் க் ம்.]

பைனேயாைல ம், ெதன்ைனஒைல ம் ைர ம், பா ம், த க் ம் அைமக்கப்பட்டன. 
ேகாைரயால் பாய் ைடத ம் உண் .

ெநடெநெடனல்

 
 ெநடெநெடனல் neḍaneḍeṉal, ெப. (n.)

   மரம் த யன ந்  ம் ஒ க் ப் ( டா.);; onom, expr. signifying crashing sound, as of a falling tree.

ேவப்பமரம் ெநடெநெடன ந்  ந்த .

     [ெந  → ெநட → ெநட ெநட + எனல் ெநடெநெடனல் = ஈர க்ெகா க் ப் . இரடை்டக் ள .]

ெநடைல

ெநடைல neḍalai, ெப. (n.)

   நாைர வைக (நற்.211.உைர);; a kind of stork bird.

     [ெந  → ெநட → ெநடைல]
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ெந

ெந 1 neḍittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   1. ெபா  நீட் த்தல்; to make delay.

     "ெந யா தளி ன்" ( லப்.16:21);.

   2. காலந் தாழ்த்தல்; to delay in time.

     [ெந  → ெந  → ெந -த்தல்.]

 ெந 2 neḍi, ெப. (n.)

   1.  ளகாய் த யன கமறல் நாற்றம்; pungent odour causing a choking sensation, as of fried chillies.

ளகாய் க ம் ெந  அ க் ற .

   2. காரம் (இ.வ.);; strong pungent smell.

சாத் ர ் ளகாய்க்  ெந  .

   3. ெகட்ட நாற்றம்; Stench.

சாக்கைட ல் ெந  யா  ட்ட , எ க்கேவண் ம்.

   4. ம ந் ன் காரல் மணம்; the pungent smell of medicinal drugs or medicine.

ம த் வமைன ெந  தாங்க ய ல்ைல.

க. நீ .

     [ெந  =  கரவ்தற்  ஏற்றதாக இல்லாத மணம்.]

ெந

 
 ெந  neḍisu, ெப. (n.)

   ெந ; long.

அவன் கால்சடை்ட ெந . ெந சா வளரந்் க் றான்.

     [ெந  → ெந க]

ெந த்தற்ெபா

 
 ெந த்தற்ெபா  neḍiddaṟpoḻudu, ெப.(n.)

   காலத்தாழ்  (தாமதம்); ( வா.);; delay, procrastination.

     [ெந  → ெந த்தல் + ெபா ]

ெந

ெந 1 neḍidu,  .எ.(adv.)

   காலத்தாழ்வாக; to delay time.

     "ெந  வந்தன்றா ென ந்தைக ேதேர" ( றநா.296);.

     [ெந  → ெந  → ெந ]

 ெந 2 neḍidu, ெப. (n.)

   ெந ங்காலம்; long time, long period.

     "அற்றால் அள  அ ந்  உண்க அஃ டம்  ெபற்றான் ெந ய்க் ம் ஆ ." ( றள்,943);.

     [ெந  → ெந  → ெந ]
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ெந ர்-த்தல்

ெந ர-்த்தல் neḍiduyirddal,    4.ெச. . . (v.i.)

ெநட் ர-்த்தல் பாரக்்க;see metயyir.

     "உேரா ணி நிைனவனேணாக்  ெந ரா" (ெந நல்.163);.

     [ெந  → ெந  → ெந  + உ ர-்த்தல்.]

ெந ப் ைன

 
 ெந ப் ைன neḍippiṉai, ெப. (n.)

   வங்க மணல்; leadore. (சா.அக.);.

ெந ப்

ெந ப்  neḍippu, ெப. (n.)

   1. ெந ேநரம்; long time.

     "ெந ப் றச ்சான ற் ந் " (ேச . பராவக.37);.

   2. கால நீட் ; lengthening o! time.

     [ெந  → ெந  → ெந ப் ]

ெந ய

ெந ய neḍiya, ெப.எ. (adj.)

   1. நீளமான; Long.

   ெந ய ெத ;ெந ய ரல்கள்.

   2. உயரமான; tall, high.

   ெநட்ட ெந யமரம்;ெந ய வா ல்கள்.

   3. காலத்தால் நீண்ட; long in time.

ெந ய ல்.

     [ெந  → ெந ய]

ெந யவட்டம்

 
 ெந யவட்டம் neḍiyavaḍḍam, ெப.(n.)

   ெபரிய ேகடகம். ( டா.);; large shield.

ேபாரில் ெந ய வட்டம் உைடந்  ட்ட .

     [ெந  → ெந ய வட்டம். ெந  - அகலப் ெபா ளில் வந்த .]

ெந யவன்

ெந யவன் neḍiyavaṉ, ெப. (n.)

   1. ெநடை்டயன்; tall man.

   2.  மால்; Lord Vishnu.

     "ெந யவன் ேகழலா " ( வாத.);.

     [ெந  → ெந  → ெந யவன்]

வ ல் (வாமனம்); மாவ  என் ம் மைலஞால மன்னனிடம் இரந்  நின் .  வ  மண் ேகடக், 
அவனிைசந்த ம் ெந வ வம் ெகாண்  ஒர யால் மண் அளந் , இரண்டாம் அ யால் ண் அளந்  

ன்றாம் அ க்  இடம் ேகட்டேபா  தைல தாழ்த் னான் என்ப  ெதான்மக் ப்  (ெந ேயான் 
பாரக்்க.);

ெந யவாயன்

ெந யவாயன் neḍiyavāyaṉ, ெப.(n.)

    ன் வைக; a kind of fish.

     "ஓ ென ய வாயன்" (பறாைள.பள் .16);.

     [ெந  → ெந ய + வாயன்]
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ெந யன்

 
 ெந யன் neḍiyaṉ, ெப.(n.)

   ெநடை்டயன்; a tall man.

க. நி யன்

     [ெந  → ெந  → ெந யன்]

ெந யா

 
 ெந யா neḍiyā, ெப. (n.)

    றடை்டச ்ெச ; round snake gourd - Trichosanthus palmata (சா.அக.);.

ெந யா

 
 ெந யா  neḍiyāmi, ெப. (n.)

   ெதன்ைன; cocoanut tree - Cocos nucifera. (சா.அக.);.

     [ெந  → ெந  → ெந யா , நீண்  உயரந்்த ெதன்ைன.]

ெந யான்

 
 ெந யான் neḍiyāṉ, ெப. (n.)

   ெநடை்டயன்; tall man.

     "ெந யார ் யாைர ஆற் ேல ெதரியலாம்" (பழ.);.

     [ெந யவன் → ெந யான்]

ெந ேயான் 
ன்றம்

ெந ேயான் ன்றம் neḍiyōṉkuṉṟam, ெப. (n.)

    ேவங்கடமைல; Tirupadi, as Visnu's hill.

     "ெந ேயான் ன்ற ந் ெதா ேயாள் ெபளவ ந் த ழ் வரம் ம த்த தண் னல் நன்னாட் " 
( லப்.8:12);

     [P]

     [ெந ேயான் +  ன்றம்]
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ெந ல்

ெந ல் neḍil, ெப. (n.)

   1. நீளம் ( வா.);; length.

   2. ெநடெ்ட த் ; long vowel, opp to kuri.

     " ேல ெந ேல ைண" (ெதால். ெபா ள்.315);.

   3.  ங் ல் ( ங்.);; bamboo.

     "ெந ல் ப த்த ெவங்கானம்" (பாரத.ேவத்.10);.

   4.  க்க ; that which is great or excessive.

     "ெந ற் ெகா ங்ெகாைல" (இர .ேத .104);.

   5. நீளமான ; long.

   6. ப ைனந்  தல் ப ேனெழ த்  வைர ெகாண்ட கட்டைள ெந ல ; a kind of metrics.

     " ைவந் ெத த்ேத ெந ல க் களேவ ஈெர த்  த ம் இயல்ெபன ெமா ப" (ெதால். 
ெபா ள்.ெசய்.36);.

   7. ஐஞ் ர ; line of five metrical feet.

     "அளவ  ெந ல  நாற்  ைரஞ் ர"் (யா.கா.24);.

     [ெந  → ெந ல்.  ைல ட ஒ  மாத் ைர அள  நீண்  ஒ க் ம் உ ெர த்  ன  
ேவ பாேட ( காரேம); ெந ல் (உ.ெசா.க.);]

ெந ல்ெதாடர்

 
 ெந ல்ெதாடர ்neḍiltoḍar, ெப. (n.)

ெந ற்ெறாடர ்பாரக்்க;see negitrogar.

     [ெந ல் + ெதாடர]்

ெந ல்ெதாடர் ற்
ய கரம்

 
 ெந ல்ெதாடர் ற் ய கரம் neḍiltoḍarguṟṟiyalugaram, ெப. (n.)

ெந ற்ெறாடர ் ற் ய கரம் பாரக்்க;see nedirrogarkurriyal-ugaram.

     [ெந ல் + ெதாடர ்+  ற் ய கரம்.]
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ெந ல

ெந ல  neḍilaḍi, ெப. (n.)

   ஐந் ரான் வ ம் அ ; line of five metrical feet.

     "ஐெயா ர ்நிைறத  பாத ெந ல யாம்" (யா.கா.12);.

ம வ. கட்டைள ெந ல

     [ெந ல் + அ ]

எ-  :

     "ேமக நாட் ற் ம் ஞ்ைசயர ்நாட் ற் ம் ண்ேணார,் மாக நாட் ற் ம் மலரய னாட் ற் ம் 
மற்ைற, நாக நாட் ற் ம் பாதல நாட் ற் ம் ந ப்ேபாக நாட் ய ெபான்ம ல் ஆனதப் ரிைச". 
(கந்த ராணம்.);

     " ைவந்ெத த்ேத ெந ல க் களேவ ஈெர த்  த ம் இயல்ெபன ெமா ப" (ெதால், ெபா ள். 
என ன்  நிலம் ெப ம். (ெதால்.ெபா ள். ெசய்.38.இளம்);.

எ-  :

     "ெகஞ் வ ல்ைல றரப்ால் அவரெ்சய் ேகட் க் ம்

   அஞ் வ ல்ைல;ெமா ைய ம் நாடை்ட ம் ஆளாமல்

    ஞ் வ ல்ைல;எனேவ த ழர ்ேதாெள ந்தால்

   எஞ் வ ல்ைல; ல் எவ ம் எ ரந்ின்ேற" (ெப ஞ் த் ரனார)்;

இ  ப ைனந்  எ த்தாலாய ெந ல .

     "ேதன்வந்த வா தழ்ச ்ேச ைழயா ளஞ் ெசவ் நவ்

ெந லா

 
 ெந லா neḍilā, ெப. (n.)

   சம்பங்ேகாைரப் ல்; small sedge grass - cyperus, rotundus (சா.அக.);.

ெந

ெந  neḍili, ெப. (n.)

   1. கடற்ப ந்  வைக ( ன்.);; a large sea-heron.

   2.  ல்வைக (சங்.அக.);; a kind of grass.

     [ெந ல் → ெந . உ வத்தால் நீண்ட ப ந்ைத ம் ல்ைல ம் த்த .]
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ெந ெல ைக

ெந ெல ைக neḍiledugai, ெப. (n.)

   அ ேதா ம் ெந ெல த்  எ ைகயாய் வ வ ; a kind of rhyme.

     [ெந ல் + எ ைக]

எ-  :

     "ேபாமா  தைலயைசப் ர"் என்  ெசான்னான்

மா  தைலேவண் ம் ஒ வன் ண் ம்

   ஏமா  தைலயைடந்தால் இந்த நாட் ன், எ ல்மா ம்; கழ்மா ம் என்றான்"

     "ஏடா லலங்கல் இலங் ைல ேவல்ெவற்ப எ ல ம் வாடாமல் வந்த ள் வாணன்ெதன் மாைற ல் 
வல் யன்னான் டாள் வைள  ல்ைலயஞ் ட் ஞ் ைன ம்பந் ம் ஆடாள் தனக்ெகன்ெகா 
ேலாஅ  ேயன்ெசன் ற ப்பேத" (தஞ்ைசவா.110);

     "கடாஅக் களிற் ன்ேமல் கண்படாம் மாதர ்படாஅ ைலேமல் ல்" ( றள்,1087);.

     "ஈவாரக்ண் என்உண்டாம் ேதாற்றம் இரந் ேகாள் ேமவார ்இலாஅக் கைட" ( றள்,1059);.

     "யாகாவார ்ஆ ம் நாகாக்க காவாக்கால் ேசாகாப்பர ்ெசால் க் ப் பட் " ( றள்,127);.

     "ேதமா ளிமா க ளங் ளஞ் ரகவற் காமாங் கைடகாய் அைட ன்ெவண் பா ற்கந் 
தங்கனியா வாமாண் கைலயல் ல் மாேத வ த்தவஞ் க் ரிச் ர ்நாமாண் ைரத்த அைசச் ரக்் 

தாரணம் நாள்மலேர" (யா.கா.7);.

     "மாணாரக்் கடந்த மறெவம்ேபார ்மாறைனக் காணாக்கா லா ர ஞ் ெசால் ேவன்-கண்டக்காற்

ணாகந் தாெவன்  ல்லப் ெப ேவேனா நாேனா டன் றந்த நான்" ( தெ்தாள்.44);.

     "ேபரா  நின்ற ெப ங்க ைணப் ேபராேற ஆரா அ ேத அள லாப் ெபம்மாேன ஒராதார ்உள்ளத ்

ெந ற்ெறாடர்

ெந ற்ெறாடர ்neḍiṟṟoḍar, ெப. (n.)

   ெநடெ்ட த்ைத ற் க் கயெல த்தாகத் ெதாடரந்்  வ ங் ற் கர ற்  ெமா  (நன்.94);; the letter 
which comes after the long vowel.

     [ெந ல் + ெதாடர]்

ெந ற்ெறாடர்க் ற்
ய கரம்

ெந ற்ெறாடரக்் ற் ய கரம் neḍiṟṟoḍargguṟṟiyalugaram, ெப. (n.)

    ற் ய கரம் வைககளில் ஒன் ; a kind of kurriyalukaram.

     [ெந ல் + ெதாடர ் ற் ய கரம்]

ெந ற் ம், ெந ெலாற் ன் ம்,

ைனக் ம்,  ைண ெயாற் ன் ம்,  ென ற் ம்,  ென  ெலாற் ன் ம் 
ற்ெறாற் ன் ம் என் வ் ேவ டத் ம் ஆ  வல்ெல த் ைன ம் ஊரந்்  உகரம் வந்தால் அ  
ற் ய கர ெமன்  வழங்கப்ப ம்.

     "ெந ேல ைண ென  ெலன் ைவ

ஒற்ெறா  வ தெலா  ற்ெறாற் ெயன்

     'ேறழ் ற் கரக் டெனன ெமா ப"

     "எ வைக இடத் ங் ற் ய கரம்

வ ன்  வ உம் வல்லா ரந்்ேத" என் ற  பல்காயம். எ-  : நா -கா -கா -கா -கா -கா  என 
ெந ற் ழ் ஆ  வல்ெல த் ைன ம் ஊரந்்  ற் ய கரம் வ ம். ெந ெலாற் ன் ழ் : நாக் -காச் -
காட் -காத் காப் - காற் .  ைணக் ழ் : வர - ர - -ம - ர கவ .  ைண 
ஒற் ன் ழ் : அரக் -ெபாரிச் ெத ட் - த் -ெபா ப் - ரற் .

ல்ெந ற் ழ் : அேசா -பலா -மலா -ெகடா தா - ரா .

ல்ெந ல்ஒற் ன் ழ் : தமாக் -தடாச் -பனாட் கடாத் - தாப் - ராற் .

ற்ெறாற் ன் ழ் : அக் -கக் -கட் -கத் -கப் கற் .

இ  ெசய் க் ரிய யாப் ப் பற் ய
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ெந ன்ேமாைன

ெந ன்ேமாைன neḍiṉmōṉai, ெப. (n.)

   அ ேதா ம் ெந ல் தெல த்  ஒத்  வ வ ; a kind of alliteration.

     [ெந ல் + ேமாைன]

எட்  :

     " ைனயார ்அஞ்சார ் யார ்அஞ் வர ் ைன என் ம் ெச க் " ( றள்.201);

     "ேதான் ன் கேழா  ேதான் க அஃ லார்

ேதான்ற ன் ேதான்றாைம நன் " ( றள்,236);

     "கா ம்கால் காேணன் தவறாய காணாக்கால்

காேணன் தவறல் லைவ" ( றள்,1286);.

     "மா ம் ள் ம் வ வ ற் படர

மாநீர ் ரிந்த ங் ம்ப

மாைல ெதா த்த ேகாைத ங் கமழ

மாைல வந்த வாைட

மாேயான் இன் ரப்் றத் த் தன்ேற" (யா.கா.16 ேமற்ேகாள்);

     "மால்கரி காத்தளித்த மா ைடய மாைல ழ் மால்வைரத்ேதாளதரித்த மாைலயார-்மா ள் ழ் 
மாைல ன் மால்கட லாரப்்ப மதன்ெறா க்

மாைல ன் வாளி மலர"் (தண் .-42. ேமற்ேகாள்);

ெந னி

 
 ெந னி neḍiṉi, ெப. (n.)

   பைன; palmyra - tree. Borassus filiformis. (சா.அக.);.

     [ெந  → ெந  → ெந னி = நீண்ட பைனமரம்.]
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ெந

ெந 1 neḍuttal,    4.ெச. . . (v.i.)

   1. காலம், ெபா  த யன நீ தல்; to be long, as time.

   2. மைழ த யன டா  ெதாடரத்ல்; to continue, as rain.

மைழ ெந ேநரம் ெபய்த .

   3. ெநடை்டயாதல்; to become tall.

ெந க்க வளரந்்  ட்டான்.

     [நீள் → நீ  → ெந  → ெந -த்தல்.]

 ெந 2 neḍu, ெப. எ. (adj.)

   1. நீண்ட; long.

     "ேவென ங் கண்கள்" ( வக.1951);.

   2. ெபரிய; big.

     " ரவல ென ங்கைட ய ெவன்னிைல" ( .ெவ.9:2, ெகா );.

   3. ெப ைம ெபற்ற; great.

     "நீங் ய தாங்  ெந ந்ெதய்வந் தாெனன்" (மணிேம.10:93);.

   4. ஆழமான; deep.

     "ெந ம் ன ள் ெவல் ம் தைல, அ ம் ன ன் நீங் ன் அதைனப் ற" ( றள்,495);.

ெந க்கம்

 
 ெந க்கம் neḍukkam, ெப. (n.)

   ெந ைம; extension.

ம. ெந க்கம்.

     [ெந  → ெந க்  + அம்]

ெந க்

ெந க்  neḍukku, ெப. (n.)

   1. நீட்  (இ.வ.);; extension.

   2. நீளவாட் ; length, as of a wall.

ெந க் ச ் வர.்

     [ெந  → ெந க் ]

ெந க் ச் வர்

 
 ெந க் ச் வர ்neḍukkuccuvar, ெப. (n.)

   நீளவாட் ச் வர ்( ன்.);; lengthwise wall, opp. to kurukku-c-cuvar.

ட் ன் க்ேக ெந க் ச ் வர ்கட்டேவண் ம்.

     [ெந க்  +  வர]்

ெந க் மரம்

 
 ெந க் மரம் neḍukkumaram, ெப. (n.)

   வாசற்கால் கத சச்ட்டம் த யவற் ன் பக்கவடம் (இ.வ.);; longitudinal frame, as of a door.

வாசக்கா க்  ெந க்  மரம் சாரத்்த ேவண் ம்.

     [ெந க்  + மரம்]
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ெந க

ெந க neḍuga,  .எ. (adv.)

   1. நீளமாக; lengthwise, longitudinally.

ெந க வளரந்்த மரம். ஊரவ்லம் ெசல் ம் பாைத ெந க மக்கள் நின் ந்தனர.் காணாமல் ேபான 
ைடைய வ  ெந கத் ேத னான்.

   2. ேநராகத் ெதாடரந்் ; straight on.

ெந கப்ேபா.

   3.  த் ெதாைல ம்; whole distance.

     [ெந  → ெந  → ெந க]

ெந கதல்

ெந கதல் neḍugadal, ெப. (n.)

   1. இறப் ; dying.

   2. உய ைக; heightening.

   3. நீ ைக; lengthening.

   4. காணாமற் ேபாைக; disappearing. (சா.அக.);.

     [ெந  → ெந கதல்]

ெந கப்

ெந கப் 1 neḍugappiḍittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   1. மைழ த யன டா  ெதாடரத்ல் (உ.வ.);; to continue, as rain.

மைழ டா  ெந கப் த் க் ெகாண்ட .

   2. தங்காமற் ெசல் தல் ( ன்.);; to pass on without stopping.

இந்த வண் ைய ெந ப் த் க் ெகாண்  ெசன்  ெகாண்ேட இ .

   3.  காலம் இல்லா த்தல் ( ன்.);; to be long delayed, as rain.

   4. காலம் த்தல் ( ன்.);; to occupy or take up time.

     [ெந க +  -த்தல்.]

 ெந கப் 2 neḍugappiḍittal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நீளமாகப் த்தல் ( ன்.);; to stretch or hold a thing at full length.

   2. ெபா ைள அ த்தல் (யாழ்ப்.);; to waste away, as property.

   3. ேபச்  த யவற்ைற ரித்தல் ( ன்.);; to protract, as speech, action.

மாநாட் ல் ெந கப் த் த் தைலவர ்உைர ெசய்தார.்

     [ெந க +  -த்தல்.]

ெந கல்

ெந கல் neḍugal, ெப. (n.)

   1. நீ ைக; growing long, lengthening.

   2. உயரை்க; souring in height. (சா.அக.);.

     [ெந க → ெந கல்]
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ெந க ம்

ெந க ம் neḍugalum,  . .எ. (adv.)

   1. எப்ெபா ம் (உ.வ.);; continually, constantly, all day long.

   2. நீளத் ேல; lengthwise.

வயைல ெந க ம் அளந்தான்.

   3. காலம் வ ம்; whole time.

ெந க ம் களவா ேய வந் க் ன்றான் (உ.வ.);.

     [ெந க → ெந கல் → ெந க ம் (ேவ.க.);]

ெந க -தல்

ெந க -தல் neḍugaviḍudal,    18 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1. நீளமாக தல்; to let out, as a cord;

 to veer.

அந்தக் க ற்ைற ெந க .

   2. தள்ளி ைவத்தல்( ன்.);; to put off.

     [ெந  → ெந க +  -தல்.]

ெந ம்

 
 ெந ம் neḍugilum,  . .எ. (adv.)

ெந க ம் (உ.வ.); பாரக்்க;see medபgalum.

பாைத ெந ம் பைட க்கப் பட் ந்த .

     [ெந  → ெந ம்]

ெந னகாரியம்

ெந னகாரியம் neḍugiṉagāriyam, ெப. (n.)

   1.  டாேவைல; protracted, tedious, wearisome business.

   2. க ைமயான ெசயல்; desperate matter.

     [ெந  → ெந ன + காரியம். க  → கார ்→ காரியம். க த்தல் = ெசய்தல். காரியம் → வ. காரய்.]

ெந -தல்

ெந -தல் neḍugudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   1. நீ தல்; to extend, to be lengthened to grow tall, high or long.

     "உம்பர ்ெபா ரத்் ட ெந  க்க மா ம்" (தணிைகப் .நாட1்16);.

   2. காலத் தாழ்வாதல்; to be protracted delayed.

   3. காணாமற் ேபாதல் (யாழ்ப்);; to run away, to disappear, as things lent or lost.

   4. சாதல் (யாழ்ப்.);; to die.

   5. ஓங்  வளரத்ல்; grow in high.

   6. நீ த்தல்; lengthen time, distance, etc.

     [ெந  → ெந  → ெந -தல்(ேவ.க.);]

ெந ங்கடல்

ெந ங்கடல் neḍuṅgaḍal, ெப. (n.)

   1. கைரய த்த கடல் (யாழ்.அக.);; the sea adjoining a shore.

   2. ெபரிய கடல்; big sea.

     "ெந ங்கட ம் தன்நீரை்ம ன் ம் த ந்ெத  தான்நல்கா தா  ன்" ( றள்,17);.

ெந ங்கடல் ஒ ம் நிைலேய கல்  (பழ.);.

     [ெந  → ெந ம் + கடல்]
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ெந ங்கடேலா -
தல்

ெந ங்கடேலா -தல் neḍuṅgaḍalōḍudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   கைரேயாரமாய்க் கப்பல் ெசல் தல் ( ன்.);; to coast, sail along the coast.

     [ெந ங்கடல் + ஓ -. ஓ தல் = நீர ் த யன ஒ தல்,  ளத்தல், நீங் தல், கலம் ெசல் தல்.]

ெந ங்கைட

ெந ங்கைட neḍuṅgaḍai, ெப. (n.)

   1. ெபரிய வா ல்; lofty gateway.

     " ரவல ென ங்கைட ய ெவன்னிைல" ( .ெவ.9:2. ெகா );.

     "நீெண  வா ல் ெந ங்கைட க ந்தாங் ". ( லப்.10:8);.

     "ெந ங்கைட நிற்ற  ைலேய க ம்பகல்" ( றநா.69:17);.

     "யாமஇர ன் ெந ங்கைட நின் " (அகநா.208:1);.

     "நீங்காய் இகவாய் ெந ங்கைட நில்லா " (க த்.79:21);.

   2. பால்கணி; portico.

     [ெந ம் + கைட. கைட = இடம், வா ல்]

ெந ங்கண்

ெந ங்கண் neḍuṅgaṇ, ெப. (n.)

   1. ெதாைல ( ர); பாரை்வ ள்ள கண்; farsighted eye.

அவ க்  ெந ங்கண் வந் ட்ட .

   2.  ன்னிய ஓைல ன் நீண்ட கண்; long squares in braiding olas.

ெந ங்கண் ஓைல.

   3. நீண்ட மடை்ட னி ல் ரி ம் பைனேயாைலப் ரி ; separation in the sections of the palmyra leaf 
far from the stem.

   4. ேதங்கா ன் தாய்க்கண்; top most of the three eyes of a cocoanut.

   5. நீண்ட ; long eye.

     " லங் அரி ெந ங்கண் ெஞ ழ்ம " (ஐங் .200:3);.

     "அனிமலர ்ெந ங்கண் ஆரந்்தன பனிேய" (ஐங் .208:5);.

     "ேவம்  நைனயன்ன ெந ங்கணி ெஞண் " (அகநா.1768);.

     [ெந  + கண்]

ெந ங்கண்ேணா
ைல

 
 ெந ங்கண்ேணாைல neḍuṅgaṇṇōlai, ெப. (n.)

   மடை்ட னின் ம் ரிதற்  ன்னேம ரிந்  ெசல் ம் பைனேயாைல ( ன்.);; palmyra leaf with the 
divisions extended before separation.

     [ெந ங்கண் + ஓைல]

ெந ங்கண்பார்
ைவ

 
 ெந ங்கண்பாரை்வ neḍuṅgaṇpārvai, ெப. (n.)

ெந ம்பாரை்வ ( ன்.); பாரக்்க;see nedum-pârvai.

     [ெந ங்கண் + பாரை்வ]

ெந ங்கண் -
தல்

ெந ங்கண் -தல் neḍuṅgaṇviḻudal,    2ெச. .  (v.i.)

   ஓைல ைடத ல் ெப ங்கண் உைடயதாதல்; to form big eyes, in braiding olas.

ற்  ெந ங்கண் ந் க் ற . (யாழ்.அக.);.

     [ெந ங்கண் +  -தல்.]
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ெந ங்கண் த
ல்

 
 ெந ங்கண் தல் neḍuṅgaṇviḻudal, ெப. (n.)

   கன்னெமா  பக்கம் ெந  ம பக்கந் தளரந்் க்ைக; one side cheek to be extend and other side to grow 
slack.

     [ெந ங்கண் +  தல்]

ெந ங்கணக்

ெந ங்கணக்  neḍuṅgaṇakku, ெப. (n.)

   1. அரிச் வ  (ெதால்.எ த் .94, உைர);; alphabet.

     "ஒவ  ெந ங்கணக் ேகா ஞ் றார"் (ேச .கந்தமா.75);. ெந ங்கணக் ப் ெபாத்தகம் ஒன்  
வாங்  வா.

   2. ெந நாடக்ணக்  ( ன்.);; a long account or reckoning.

அவன் கணக்  ெந ங்கணக் .

   3. வாராக் கடன் ( ன்.);; bad debt.

அவன் கடைன ெந ங்கணக் ல் ைவ.

     [ெந ம் + கணக் . கணக்  = எ த் .]

ெந ங்கணக்  : கணக்  என் ம் பலெபா ெளா  ெசால் க்  இங்  எ தெ்தன்  ெபா ளா ம். 
ெந ங்கணக்  என்ப  த  ெழ த் க க்  வழங் ம் ெபயர.்

த ெழத் கள் தல், சாரெ்பன இ  வைகப்ப ம். உ ர ்பன்னிரண் , ெமய் ப ெனட்  ஆக ப்ப ம் 
தெல த் கள். சாரெ்ப த் கள் ற் ய கரம்,  ற் ய கரம், ஆய்தம் என ன்ெறனத் 

ெதால்காப் யம் ம். நன் ல் உ ரெ்மய், ஆய்தம், உ ரளெபைட, ஒற்றளபைட,  ற் ய காம், 
ற் ய கரம், ஐகாரக் க்கம், ஒளகாரக் க்கம், மகரக் க்கம், ஆய்தக் க்கம் என சார்  

எ த் ப் பத்  வைகெயன் ம் இவற் ன் ெதாைக 369 என் ம் ம்.

உ ெர த் த் தனித் யங்கக் ய . ெமய்ெய த்  உ ரின் ைண ெகாண்ேட இயங் ம்.

     "ெமய் ன் இயக்கம் அகரெமா  வ ம்" என்பர ்ெதால்காப் யர.் (ெதால் எ த் .46);. 
உ ெர த் களில் ய ஓைச ைடய அ.இ.உ,எ,ஒ என் ம் ஐந் ம் ல் எனப்ெப ம். நீண்ட 
ஒைசைய ைடய ஆ.ஈ.ஊ.எ.ஐ.ஒ.ஒள என் ம் எ ம் ெந ல் எனப்ெப ம். ெமய்ெய த் களில் 
வல்ேலாைச ைடய க, ச,ட,த,ப, ற என்பைவ வல்ெல த் கள். ெமல்ேலாைச ைடய ங், ,ன.ந.ம,ன 
என்பைவ ெமல்ெல த் கள். ய, ர, ல, வ, ழ, ள என்பைவ இரண் மல்லா இைடநிகரன. ஆைகயால், 

ெந ங்கணவாய்

 
 ெந ங்கணவாய் neḍuṅgaṇavāy, ெப. (n.)

   நீண்ட கணவாய் ன்வைக ( ன்.);; a long cuttle fish.

     [ெந  → ெந ம் + கணவாய்]
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ெந ங்கைத

ெந ங்கைத neḍuṅgadai, ெப. (n.)

   1. பழங்கைத (யாழ்.அக.);; ancient story.

அவ ைடய ெந ங்கைதையக் ேகடக்வா வந்ேதன்.

   2.  னம்(நாவல்);; novel.

   3. நீண்டகைத; long story or short novel.

     [ெந  → ெந ம் + கைத]

பழங்காலத் ல் ெசய் ளில் ெசால்லப்பட்ட கைத இலக் யம் பல.

   மறவனப்  (இ காசம்);;வரலா  3/4 பங்  கற்பைன 1/4 பங் .

   பா யம் காப் யம்);வரலா  1/2 பங்  கற்பைன 1/2 பங் .

   ெதான்மம் ( ராணம்);;இயற்ைக நிகழ்ச்  1/4 பங்  இயற்ைகைய ய நிகழ்ச்  3/4 பங் .

சமற் தத் ல் இராமாயணம், மகா பாரதம் இரண் ம் மறவனப்பாக உள்ளன. த ல் 
லப்ப காரம் மணிேமகைல மறவனப் த் தன்ைம ெகாண்டன.  லம் ச ்ெசல்வர ்ம.ெபா. . 

அயல்நாட் க்காரர ்இமயத் ல் ஏ  நின்  ம் ெமா ன் தல் இலக் யத்ைதக் ெகாண்  
வா ங்கள் என்  னால் இந் ய ேத ய 15 ெமா யாள ம் இராமாயணம் அல்ல  மகாபாரதம் 
ெமா  ெபயரப்்ைபத்தான் ெகாண்  ெசல்வர.் த ழர ்மட் ேம லப்ப காரத்ைதத் 
தனித்தன்ைமேயா  எ த் ச ்ெசல்ல இய ம் என்றார.்

த ல் ஐம்ெப ங்காப் யம், ஐஞ்  காப் யம் என்  சமணமதப்பா பா  னா ம் வக 
ந்தாமணி, ெப ங்கைத இரண்  மட் ேம றந்தைவ. ெபரிய ராணம் தெ்தண்டர ்வரலா ) 

ெதாண்டரப்ற் ய 64 உண்ைமக்கைதக ம் ைளயாடற் ராணம் கட ள் பற் ய 64 கற்பைனக் 
கைதக ம் ெகாண்டைவ.

வரலாற் ப் னம் - 3/4 உண்ைம 14 கற்பைன உளவ  னம் - 1/4 உண்ைம 3/4 கற்பைன வாழ் யல் 

ெந ங்கைத -
தல்

ெந ங்கைத -தல் neḍuṅgadaiviḍudal,    18ெச. ன்றா  (v.t.)

   காலத்தாழ்  ெசய்தல் ( ன்.);; to put off from day to day.

     [ெந ங்கைத +  -தல்.]

ெந ங்கப்பற் -
தல்

ெந ங்கப்பற் -தல் neḍuṅgappaṟṟudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   இ கப் த்தல்; to grasp firmly.

     'கண்ட இைர ெந ங்கப் பற்  ங் ய பாம் ேபால்' (நீலேக , 308, உைர);.

     [ெந ங்  → ெந ங்  + பற் -தல்.]

ெந ங்கம்

ெந ங்கம்  neḍuṅgambu, ெப. (n.)

   கம் ப் ப ர ்வைக ( வசா. 4);; a kind of bulrush millet.

     [ெந  → ெந ம் + கம் . நீண்டகம் ப் ப ர ்வைக]

ெந ங்க ற் ல்
-தல்

ெந ங்க ற் ல் -தல் neḍuṅgayiṟṟilviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நாடக்டத் தல் (யாழ்.அக.);; to delay procrastinate.

   2. நீண்ட க ற் ல் ழந்ைதையர ்உ ைளகைள ட்  ைளயா தல்; a kind of children game.

     [ெந ங்க  +  -தல்.]

ெந ங்க ர்

ெந ங்க ர ்neḍuṅgayir, ெப. (n.)

   1. நீளமான க ; long rope.

ணற் க்  ெந ங்க  ஒன்  வாங் வா.

   2. நீண்ட வைல; large net.

     "கமலக் கண்ெணன்  ெந ங்க  ப த் " ( வ்.நாய்ச.்14:4);.

     "ெந ங்க  வலந்த ங்க ணவ்வைல" (அகநா.30:1);.

   3. ெப ந்தாழ்  (தாமதம்); ( ன்.);; long delay.

     [ெந  → ெந ம் + க . கள் → கய் → க ல் → க , கள் = கட் தல்,  ைணத்தல்.]
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ெந ங்கைர

ெந ங்கைர neḍuṅgarai, ெப. (n.)

   நீண்ட கைர; long bank.

     "ெந ங்கைர ந்த ங்கா லன்னத் " ( ந் 304:5);.

     [ெந  → ெந ம் + கைர. க  → கைர. → க  = ேம , உயரம்.]

ெந ங்கல்நின்றம
ன்றம்

ெந ங்கல்நின்றமன்றம் neḍuṅgalniṉṟamaṉṟam, ெப. (n.)

   கா ரிப் ம்பட் னத் ல் உள்ள ஐந்  மன்றங்களில் ஒன் ; one among the five halls at Kaviripöm-pattinamin 
Tamilnadu.

     "நிழல்கால் ெந ங்கல் நின்ற மன்ற ம்" ( லப்.51.27);.

     [ெந ங்கல் + நின்ற + மன்றம்]

ஐந்  மன்றங்கள் கா ரிப் ம் பட் னத் ல் இ ந்த ெவள்ளிைட மன்றம், இலஞ்  மன்றம், ெந ங்கல் 
நின்ற மன்றம்,  தச க்கம், பாைவ மன்றம் லப்ப காரம் ம் 5 மன்றங்கள் பற் ய ெசய் :

அயல் நாட் ந்  வந்த ேயார,் தம் ெபயர ்எ ய அைடயாள எ த் ைன இலச் ைனயாக 
அைமத்த, பல எண்கைள ைடய ெபா கள் பண்டசாைல வா ல் ந் ந்தன. வ ய தாழ் இட்ட 
கத கைள ைடய அரணா ய காவைல ம், அவற் ற்  உரிைம ைடேயார ்காத் க் ம் 
காவைல ம் அைவ நீங் ந்தன. ஆ ம் அவற்ைறக் களவா ேவார ்உளரா ன், அவர ்க த்  
வ க்கப் ெபா ையத் தைல ல் ஏற்  ைவத் ச ் மக்கச ்ெசய்  ஊைரச ் ற்  வரச ்ெசய் ம், 
அங் ள்ள தம். அவரக்்  அைத ட ேவ  தண்டைன த வ ல்ைல. எனேவ இக்க ம் ன்பத்ைத 
ெயண்ணிக் களைவ மனத்தால் நிைனக்க ம் யா ம் அஞ் வர.் ெவளியான இடத் ல் இத்தைகய தம் 
தங் ள்ள ெவள்ளிைட மன்றம் ஒன்  காரில் இ ந்த .

னர,்  றளர ்( ள்ளர)்;, ஊைமயர,் ெச டர,் உடல் அ ம் ெதா  ேநாயாளர ்ஆ ேயார ்  
நீரா ய அள ேல ப ல்லாத நல்ல ேதாற்றத்ைதப் ெபற்  வலம் ெசய்  ெதா  நீங் தற் ரிய

ெபாய்ைக ைன ைடய இலஞ்  மன்றம் ஒன் ம் அப் காரில் இ ந்த .

வஞ்சைனயாகச ் லர ்ம ந்  தர உண்  த்ேத னா ம், நஞ்ைச உண்  ந ங் யர ்உற்றா ம், 
அழ ம் டத்ைத ைடய பாம் ன் ரிய பற்கள் அ ந்தக் க ண்டா ம்,  ங் ய 
கண்ைண ைடய ேபயால் க ந் ன்ப ற்றா ம்,  ற்  வந்  ெதா த உடேன அவரத்ம் 

ன்பெமலாம் நீக் ன்ற, ஒளி ெசாரி ம் ெந ய கல் நாட்  நிற் ம் 'ெந ங்கல் மன்றம் ஒன் ம் 
அப் காரில் இ ந்த .

அரசன  ெசங்ேகாலாட்   மா ப ம், அறங் ம் அைவ ல் அற (நீ ைரப்ேபார,் அறநீ ); 

ெந ங்கல்மன்றம்

 
 ெந ங்கல்மன்றம் neḍuṅgalmaṉṟam, ெப. (n.)

ெந ங்கல் நின்ற மன்றம் பாரக்்க;see nedungal-ninra-manram

     [ெந ங்கல் + மன்றம்]

ெந ங்க த்தன்

ெந ங்க த்தன் neḍuṅgaḻuttaṉ, ெப. (n.)

   1. நீண்ட க த் ள்ள ஒட்டகம் ( ங்.);; camel.

   2. நீண்ட க த் ள்ள ேகாேவ  க ைத ( டா.);; mule.

     [ெந  → ெந ம் + க த்தன்]

ெந ங்க த் ப் 
பரணர்

 
 ெந ங்க த் ப் பரணர ்neḍuṅgaḻuttupparaṇar, ெப. (n.)

ெந ங்களத் ப்பரணர ்பாரக்்க;see nedu-n-galattu-p-paranar.
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ெந ங்களத் ப்பர
ணர்

ெந ங்களத் ப்பரணர ்neḍuṅgaḷattupparaṇar, ெப. (n.)

   கழகக் காலப் றநா ற் ப் லவர;் a Šangam poet.

     [ெந  → ெந ம் + களத்  + பரணர]்

ச் ராப்பள்ளிக் க் ழக்ேக கா ரி ன் ெதன்கைர ல் உள்ள ெந ங்களம் என் ம் ஊரினர.் 
பரணெறன்ற ெபய ைடய சான்ேறார ்ஒ வர ்இ த்தலால் அவரின் ேவ ப த்  அ தற் ப் 
பண்ைடேயார ்இவர  ஊரா ய ெந ங்களத்ைதச ்ேசரத்்  ெந ங்களத் ப்பரணர ்என்  வழங் னர.் 
எ களில் ெந ங்களத்  என்ப  ெந ங்கழத்  எனப் ைழபட் ப் ன்னர ்ெந ங்க தெ்தனத் 

ரித்ததன் ேம ம் ரிபைடவதா ற் . இவர ்ெந ய க த்ைத ைடயராதல் பற்  ெந ங்க த் ப் 
பரணர ்என்  உ ப் ப் பற்  ெபயர ்ெபற்றனர ்எனக் னர.் ேபா க் ச ்ெசல்பவர ்
ெவள் ைட த் ச ்ெசல்வ  அக்கால வழக்கம் என்ப  இவர  பாடலால் ( றநா.291); அ ய 

ற .

     " றாஅஅர ் யர ்பா வன் மகா அஅர்

ெவள் ள ைவ மாேயாற்  இ ம் ட ் சல் ஒம் ன் யா ம் ளிக் ெகாட் ன் ெவண்னரி 
க ெவன் என்ேபாற் ெப ப் க ேவந்ேத ெகான் ஞ் சாதல் ெவய்ேயாற் த் தன்றைல 
மணிம ண் மாைல ட்  அவன்றைல ஒ காழ் மாைல தான்மைலந் தனேன' ( றநா.291); இவ்ெவா  
பாடல் மட் ேம இவர ்பா யதாகக் காணப்ப ற .

ெந ங்களம்

 
 ெந ங்களம் neḍuṅgaḷam, ெப. (n.)

    ச்  மாவட்டத்  ஊர;் a village in Trichy district.

     "நிழலார ்ேசாைல ெந ங்களத்  நிலாயநித்த மணாளன்" - (அப்பர)்;

     [ெந ம் + களம். ெந ம் = பரந்த. களம் = ெச ப் . ேசாைலகள் நிைறந்  ெச ப் ற்ற ஊர.் இன்  
நாட்டாங் ளம்,  நாட்டான் ளம் என வழங் ற .]

     "ெதாட் த் தட த் ப்ெபான் ம் காணா  ெபட்டப் னெமன்  ேபரிட் க் - காட்  எ ங்கள் 
அத்தா என்னா ன் ஏைழமட ெநஞ்ேச ெந ங்களத்தார ்பாதம் நிைன" - (ேசத் ரக் ேகாைவ ெவண்பா);

ெந ங்காலம்

 
 ெந ங்காலம் neḍuṅgālam, ெப. (n.)

   நீண்ட காலம்; long time.

     [ெந ம் + காலம்]

ெந ங்கா

 
 ெந ங்கா  neḍuṅgāli, ெப. (n.)

   கால் நீண்ட ஆன் (ப ); (யாழ்ப்.);; long legged cow.

     [ெந ம் + கா ]

ெந ங் ைட

ெந ங் ைட neḍuṅgiḍai, ெப. (n.)

   1. ேநாயால் நீண்ட நாடக்ள் ப க்ைக ற் டக்ைக (உ.வ.);; being bed-ridden for a long time, as from a disease.

கால்ைக வராமல் ெந ங் ைடயாய்க் டக் ன்றான்.

   2. ெந ஞ் சாண் ைட பாரக்்க;see negu-n-jāngidai.

ெந ங் ைடயாய் வணங் னான்.

     [ெந ம் +  ைட]
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ெந ங் ள்ளி

ெந ங் ள்ளி neḍuṅgiḷḷi, ெப. (n.)

   கழகச ்காலச ்ேசாழ மன்னன்; a Chola king ir Šangam age.

ேகா ரக்் ழாரால் பாடப்பட்டவன் ( றநா 44,45,47);. இவன் தம்  (எ ரி); உைர ரி ந்த நலங் ள்ளி 
என் ம் ேசாழன். ெந ங் ள்ளிக்  ஆ ம் உைற ம் ெசாந்தமாக இ ந்தன நலங் ள்ளி ஆ ைர 

ற் ைக ட்ட ேபா  ெந ங் ள்ளி அவ டன் ேபாரிட யலா ெதன்  ம ைல அைடத் ப் ப ங் க் 
டந்தான். இந்நிைல ெந ங் ள்ளிக்  இ ெவனக் க்ேகா ர ் ழா இவைன இ த் ைரத்தார ்

( றநா.44);. இவ க் க் காரியாற் த் ஞ் ய ெந ங் ள்ளிெயன ம் ெபயரி ப்பதால் இவன் 
காரியா  என் ம் இடத் ல் இறந் க்கேவண் ம்.

     "இ ம் த் ெதா ெயா  ெப ங்கயம் ப யா ெநல் ைடக் கவளெமா  ெநய்ம்ம  ெபறாஅ

ந்  அைர ேநான் ெவளில் வ ந்த ஒற்

நில ைசப் ர ங் ைகய ெவய்  உ ரத்்

அலமரல் யாைன உ ம்என ழங்க ம்

பா ல் ழ  அலற ம் மகளிர்

ல் வ ந்தைல ப்ப ம் நீரில்

ைன ைன நல் ல் இைண உக் ேகட்ப ம்

இன்னா  அம்ம, ஈங்  இனி  இ த்தல்

ன்ன ந் ப் ன் வயமான் ேதான்றல்

அறைவ ஆ ன் நின எனத் றத்தல்

மறைவ ஆ ன் ேபாெரா  றத்தல்

ெந ங்

 
 ெந ங்  neḍuṅgu, ெப. (n.)

ெந க்  பாரக்்க;see medukku.

சந்  ெந ங் ேல ேபா ற .

     [ெந க்  → ெந ங் ]

ெந ங் டர்

 
 ெந ங் டர ்neḍuṅguḍar, ெப. (n.)

   மணிக் டல் (யாழ்.அக.);; the small intestine.

     [ெந  → ெந ம் +  டர.்  டல் →  ட ஒ. ேநா. பந்தல் → பந்தர]்

ெந ங் ல்

 
 ெந ங் ல் neḍuṅguyil, ெப. (n.)

   சா ; death. (சா.அக.);.

     [ெந ந் ல் → ெந ங் ல்]

ெந ங் ரல்

ெந ங் ரல் neḍuṅgural, ெப. (n.)

    டாத ெப ங் ரல் ( ன்.);; long protracted cry, as in wailing, loud continued call.

     " நரி ெந ங் ரற் ளி ேகட் " ( லப்.10:23);.

     "நின்ெற  ப ன் ெந ங் ர ேலாைத ம்" (மணிேம.7:85);.

     [ெந  → ெந ம் +  ரல்]
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ெந ங் ரல்பாய்ச்
-தல்

ெந ங் ரல்பாய்ச் -தல் neḍuṅguralpāyccudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   நீண்ட ஓைச தல்; to make a long protracted noise, as in bemoaning.

ெந ங் ரல் பாய்ச்  அ தாள்.

     [ெந ங் ரல் + பாய்ச் -தல்.]

ெந ங் ரலன்

 
 ெந ங் ரலன் neḍuṅguralaṉ, ெப. (n.)

   ெப ங் ர ைடய க ைத (பஞ்சதந்.);; ass. as braying loudly.

     [ெந  → ெந ம் +  ரலன்.]

ெந ங் ல்லா

 
 ெந ங் ல்லா neḍuṅgullā, ெப. (n.)

   நீண்ட ல்லா ( ன்.);; high cap.

     [ெந  → ெந ம் +  ல்லா]

ெந ங் ளம்

 
 ெந ங் ளம் neḍuṅguḷam, ெப. (n.)

   பாண்  நாட் ள்ள ஊர;் a village in Pāndi Nâdu.

ெந ய ளம் உள்ள ஊர ்ஆகலாம்.

     [ெந  → ெந ம் +  ளம்]

ெந ங் ளிசம்

 
 ெந ங் ளிசம் neḍuṅguḷisam, ெப. (n.)

   கற்பரிபாடாணம்; a kind of native arsenic. (சா.அக.);.

ெந ங் ளி

ெந ங் ளி neḍuṅāviḷi, ெப. (n.)

   யாைன ழங் வ  ேபான்ற ெப ழக்கம்; loud noise, as of an elephant.

     "நிைறய யாைன ெந ங் ளி ம்" (மணிேம.7:67);.

     [ெந  → ெந ம் +   +  ளி.]

யாைன ெந தாகக்  ளிப்ப  ேபான்ற ேபேராைச.

ெந ங்ேக

 
 ெந ங்ேக  neḍuṅāḍu, ெப. (n.)

    ராக்ேக  (யாழ்.அக.);; endless ruin.

அவ க்  அந்தச ்ெசயலால் ெந ங்ேக  ைளந்த .

     [ெந  → ெந ம் + ேக .]

ெந ங்ைக

ெந ங்ைக1 neḍuṅgai, ெப. (n.)

   1. நீண்ட ைகைய ைடய யாைன; elephant, as having a long trunk.

     "ெந ங்ைகப் ணத் ைட நின்றான்" ( .ெவ.7:13);.

     "க ங்கண் யாைன ெந ங்ைக ேசரத்் " (அகநா.63:14);.

     "ஒய்களி ெற த்த ேநா ைட ெந ங்ைக" (அகநா.111.8);.

   2.  ழந்தாள் ெதா ம் தடக்ைக ெகாண்டவன்; a man having a long hand.

     [ெந  → ெந ம் + ைக.]
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ெந ங்ைகநீட்

ெந ங்ைகநீட்  neḍuṅgainīḍḍu, ெப. (n.)

     ெதாைல  (அ ரம்);; long distance.

     "நித்ய ேல ெந ங்ைகநீட்டாக இ ந்தாயா ல்" (ஈ , 5. 7:1);.

     [ெந ங்ைக + நீட் ]

ெந ங்ைகயன்

ெந ங்ைகயன் neḍuṅgaiyaṉ, ெப. (n.)

   யாைன; elephant from its long trunk.

     "ஒய்களி ெற த்த ேநா ைட ெந ங்ைக" (அகநா. 111.8);.

     "க ங்கண் யாைன ெந ங்ைக ேசரத்் " (அகநா. 63:4);.

     [ெந -ைம + ைகயன்]

ெந ங்ைகவன்மா
ன்

ெந ங்ைகவன்மான் neḍuṅgaivaṉmāṉ, ெப. (n.)

   யாைன; an elephant.

     "ெந ங்ைக வன்மான் க ம்பைக ழந்த" ( ந். 141:4);.

     [ெந ங்ைக + வன் + மான்]

ெந ங்ைகேவண்
மான்

ெந ங்ைகேவண்மான் neḍuṅgaivēṇmāṉ, ெப. (n.)

   ேசாழ நாட்  மன்னன் ெப ஞ்சாத்தன் என்பானின் பட்டப்ெபயர;் title, honorific name to Chola king perujñ-
såttan.

     "ெந ங்ைக ேவண்மான ங்க ப் ட ர"் ( றநா. 395:20);.

     [ெந ங்ைக + ேவண்மான்]

ட ர ்எனப் ெபயரியேதா ர ்இதைனச ்ேசாழநாட் ப் ட ர ்என்  பண்ைடேயார ் த் ள்ளனர.் 
ெதாண்ைடநாட் ப் ட ர,்

     "மண ற் ேகாட்டத் ப் ரிைசநாட் ப் ட ர"் (AR No. 68 of 1923); என் ம், ேசாழநாட் ப் ட ர.்

     " ட ர ்நாட் ப் ட ர"் (AR No 139 of 1930-31); என் ம் கல்ெவட் களிற் காணப் ப ன்றன. 
இப் ட ரக்் ரியராய் வாழ்ந்த ேவளாண் மக்களின்  தல்வன் ட ர ் ழானாவன். இவ ம் 
இவைனச ்ேசரந்்ேதா ம் அந்நாளில் ேவந்தரக்்  மண் லமாக்க ம் தண்டத ்தைலவ மாய்த ்

ைண ரிந்தனர.்  ேவந்தரக்்  மகடெ்காைட ேந ம் றப் ம் இவரக்ட்  உண் . இவரக்ள் 
ேவளிெரனப்ப  த ண் .  ட ர ்ேவளிர்  வ வ யாக வந்  இைடக் காலத் ம் றந் ந்த . 
கல் ெவட் க ள்

     " ட ர ்நாட் ப் ட ர ்ேவள்" என்பாெனா வன் (AR, No 139 of 1930-31); காணப்ப வேத இதற் ச ்
சான்  பக ன்ற . இ  நிற்க. இப் ட ர ்உைற ரக்் க் ழக் ல் உள . ெப ஞ் சாத்தன் 
இப் ட ர ் ழான் மகனாவான். இவன் ெந ங்ைகேவண்மான் என ம் வழங்கப் ப வன். 
( றநா.395.உைர);.

ெந ங்ெகா

ெந ங்ெகா  neḍuṅgoḍi, ெப. (n.)

   நீண்ட ெகா ; a long flag.

     "ெந ங்ெகா  நிழன்ம  ெநற்  ைதவர"் ( வக. 54);.

     "ெந ங்ெகா  டங் ம் நியம ர"் (நற். 45:4);.

     "மங்கல ெந ங்ெகா  வா ற எ த் " ( லப். 5:146);.

     [ெந ம் + ெகா ]

ெந ங்ெகா  கா

ெந ங்ெகா  கா  neḍuṅgoḍikācu, ெப. (n.)

   ெந ய ெகா ன்  (இலச் ைன); ெபா க்கப்பட்ட கா ; a coin.

     "இம்மண்ட பத் க்  ெந ங்ெகா  கா  ைக இ பத்  நா  ேகா  கா  ைக இ ந்த ளி" 
(ெத.க.ெதா.12:129);.

     [ெந ங்ெகா  + கா ]

. .12ஆம் ற்றாண் ல் ேசாழ மண்டலத் ல் மக்கள் வாழ்க்ைகக் ரிய ெபா ளியல் உத த் 
ெதாைகயாக இக்காக வழங்கப்பட்ட . (கல்.அக.);
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ெந ங்ெகா  
ல்ைல

ெந ங்ெகா  ல்ைல neḍuṅgoḍimullai, ெப. (n.)

   நீண்ட ெகா  ல்ைல; a long running jasmine.

     "ெந ங்ெகா  ல்ைல ெயா  தளவமலர ்உ ர" (ஐங்  422:1);.

     [ெந ங்ெகா  +  ல்ைல.]

ெந ங்ேகா ச் வ
ர்

 
 ெந ங்ேகா ச் வர ்neḍuṅāḍiccuvar, ெப. (n.)

ெந க் ச் வர ்(C.G.); பாரக்்க;see nedukku-c-cuvar.

     [ெந ம் + ேகா  + இ +  வர.் நீள வாட் ல் கட்டப்பட்ட வர.்]

ெந ங்ேகா

ெந ங்ேகா  neḍuṅāḍu, ெப. (n.)

   நீண்ட ேகா , வரி; a long dividing or describing line.

     "ெந ங்ேகாட் ப் ற்றத்  ஈயல் ெகண் " (நற். 59:2);.

     [ெந ம் + ேகா ]

ெந ங்ேகாணி

 
 ெந ங்ேகாணி neḍuṅāṇi, ெப. (n.)

   ஒட்டகம் (சங்.அக.);; camel.

     [ெந ம் + ேகாணி. ெகாள் → ேகாண் → ேகாணி.]

நீண்ட வைளவான உடலைமப்ைப ைடய லங்  ஒட்டகம்.

ெந ஞ்சட்ைட

 
 ெந ஞ்சடை்ட neḍuñjaḍḍai, ெப. (n.)

   நீண்ட அங்  ( ன்.);; long coat gown, cloak.

     [ெந ம் + சடை்ட. உடல் ைம ம் அணி ம் ஒேர நீண்ட சடை்ட]

ெந ஞ்சம்பா

ெந ஞ்சம்பா neḍuñjambā, ெப. (n.)

   சம்பா ெநல் வைக (நாம ப352. உைர);; a kind of Cambá paddy.

     [ெந ம் + சம்பா]

ெந ஞ்சாங் ைட

 
 ெந ஞ்சாங் ைட neḍuñjāṅgiḍai, ெப. (n.)

ெந ஞ்சாண் ைட (உ.வ.); பாரக்்க;see __,

     [ெந ஞ்சாண் +  ைட → ெந ஞ்சாங் ைட]
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ெந ஞ்சைடயன் 
பராந்தகன்

 
 ெந ஞ்சைடயன் பராந்தகன் neḍuñjaḍaiyaṉparāndagaṉ, ெப. (n.)

    கழ்ெபற்ற ேசாழ மன்னன்; a famous Chola king.

இவன் அரிேகசரி பாங் ச ைடய மகன்.

சைடயவரம்ன் என்ப  இவ க்  ஒன் ட்  வ ம் மர ப் பட்டம். ெதன்னவானவன்.  வான். 
னப் யன், ம தபாலன் த ய றப் ப் ெபயரக்ைளக் ெகாண்டவன். இவன் ெபண்ணாகடத் ல் 

பல்லவரக்ைள ெவன்றான். ேவணாட்டரசன் ஆய்ேவைளப் ேபாரில் றங்கண்டான் எனத் ெதரி ற . 
இவன் காஞ் ல் மா க் க் ேகா ல் கட் னான் என் ம், மா யக் ரவர ்ெபரியாழ்வார ்இவன் 
காலத்தவர ்என் ம் அ ய ற .

     [ெந ம் + சைடயன் + பராந்தகன்.

மா ெகாள்வ ம் சைடத ம்

ேபாரப்்ப ற்  பற் ய ெசாற்கள்]

ெந ஞ்சாண்

 
 ெந ஞ்சாண் neḍuñjāṇ, ெப. (n.)

ெந ஞ்சாண் ைட ( ன்.); பாரக்்க;see meaபr-jan –kigai.

ெந ஞ்சாண்கட்
ைட

 
 ெந ஞ்சாண்கடை்ட neḍuñjāṇkaḍḍai, ெப. (n.)

ெந ஞ்சாண் ைட ( ன்.); பாரக்்க;see nedu-n-jān-kida.

     [ெந ஞ்சாண் + கடை்ட. கடை்டேபால் நிலத் ல் டத்தல்]

ெந ஞ்சாண் ைட

 
 ெந ஞ்சாண் ைட neḍuñjāṇkiḍai, ெப. (n.)

   உடல் வ ம் நிலத் ல் ப ம்ப க் டக்ைக ( ன்.);; lying on the ground at full length.

     [ெந ஞ்சாண் +  ைட]

     'எண்சாண் உடம்  என் ம் வழக்கால் டல் ப ம் வணக்கத் ற்  இப்ெபயர ்வந்த .

     [P]

ெந ஞ்சாண் ைட
யாக

 
 ெந ஞ்சாண் ைடயாக neḍuñjāṇkiḍaiyāka, ெப. (n.)

   வணங் ம் ேபா  உடல் ைம ம் தைர ல் ப ம்ப யாக; prostrating at full length.

ெந ஞ்சாண் ைடயாக ந்  தாய், தந்ைதைய வணங் தல் ேவண் ம்.

     [ெந ஞ்சாண் +  ைடயாக]

ெந ஞ்சாைண

 
 ெந ஞ்சாைண neḍuñjāṇai, ெப.(n.)

ெந ஞ்சாண் ைட (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see nedu-n-jān-kidai.

     [ெந ஞ்சாண் → ெந ஞ்சாைண]
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ெந ஞ்சாைர

 
 ெந ஞ்சாைர neḍuñjārai, ெப. (n.)

   சாைரப் பாம்  வைக; a king of rat-snake.

     [ெந ம் + சாைர. சாைர = சரசர ெவன்  ெசல்வதால் ெபற்ற ெபயர]்

     [P]

ெந ஞ்சால்

ெந ஞ்சால் neḍuñjāl, ெப. (n.)

ெந ஞ்சா ழ  பாரக்்க;see __,

     "ஊன் த்தன்ன ெசஞ் வல் ெந ஞ்சால்" (அகநா. 1944);.

     [ெந ம் + சால்]

ெந ஞ்சா ழ

 
 ெந ஞ்சா ழ  neḍuñjāluḻvu, ெப. (n.)

   நீட் ப் ேபாக் ழ  ( ன்.);; ploughing lengthwise.

     [ெந ம் + சால் + உழ . நீள வாட்டத் ல் உ ம் உழ .]

ெந ஞ்சாைல

 
 ெந ஞ்சாைல neḍuñjālai, ெப. (n.)

   அர த் ைற ன் ேநர க் கண்காணிப் ல் (பராமரிப் ல்); இ க் ம் தன்ைமயான ( ரதான); 
ெபா சச்ாைல; highway.

இந்த ேவைல அர ன் ெந ஞ்சாைலத் ைற ெசய்த .

     [ெந ம் + சாைல]

ெந ஞ் ைம

ெந ஞ் ைம neḍuñjimai, ெப. (n.)

   ெந ய வ ;   நீண்ட மைல ச் ; a long mound, hillock. summit of mountain.

     " ய நர ் ற்றா ஏற்ற  ெந ஞ் ைம" (அகநா. 322:13);.

     [ெந ம் +  ைம.  ைம = மைல ச் .]

ெந ஞ் ைன

ெந ஞ் ைன neḍuñjiṉai, ெப. (n.)

   நீண்ட அல்ல  ெந ய (மரத் ன்);  ைள; a long branch of tree.

     "ெந ஞ் ைனப் ன்ைனக் க ஞ் ல் ெவண் " (நற். 31:10);.

     "ெபாரிதாள் ஒைம வளிெபா  ெந ஞ் ைன" ( ந்- 79:2);.

     "க ஞ் ல் வயா ற் கமரந்்  ெந ஞ் ைன" (க த். 40:27);.

     [ெந ம் +  ைன.  ைன =  ைள, ேகா ]
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ெந ஞ் ர்வண்ண
ம்

ெந ஞ் ரவ்ண்ணம் neḍuñjīrvaṇṇam, ெப. (n.)

   ெந ய ஓைச ைடய ெநடெ்ட த் க்கள் ப ன்  வ ம் ஒ  (சந்தம்);; a rhythm effected by having only long 
syllabes.

     "ெந ஞ் ர ்வண்ணம் ெநடெ்ட த் ப் ப ம்" (ெதால். ெபா ள். ெசய். 218);.

     [ெந ம் +  ர ்+ வண்ணம்]

எ.கா.

ஏ ம ல் ஏ ைளயா கம் ஒன்ேற

ஈச டன் ஞானெமா  ேப கம் ஒன்ேற

ம  யாரக்ள் ைன ரக்் கம் ஒன்ேற

ன் வ ேவல்வாங்  நின்ற கம் ஒன்ேற

மா ப  ரைரவ ைதத்த கம் ஒன்ேற

வள்ளிையம ணம் ணர வந்த கம் ஒன்ேற

ஆ க மானெபா ள் நீய ள ேவண் ம்

ஆ ய  ணாசலம்.அ மரந்்தெப  மாேன ( ப் கழ்);

ெந ஞ் டர்

ெந ஞ் டர ்neḍuñjuḍar, ெப. (n.)

   ெந ய ெகா ந் ைன ைடய ெந ப் ; a long fame fire.

     "பா ள் அறநீக் ம் ேநாய்த  ெந ஞ் டர"் (க த். 137:20);.

     "ெந ஞ் டர ் ளக்கம் ேநாக்  வந்  நம்" (அகநா. 88:6);.

     "நிவந்தபள்ளி ெந ஞ் டர ் ளக்கத் " (அகநா. 93:14);.

     [ெந ம் +  டர.் நீண்ட ச் வாைலைய ைடய ெந ப் ]

ெந ஞ் ட்ைட

 
 ெந ஞ் டை்ட neḍuñjuruḍḍai, ெப. (n.)

    டை்டப் பாம்  வைக (M.M.); ; a variety of Echis carninata, long carpet-snake.

     [ெந ம் +  டை்ட.  டை்ட =  ண்ட வ ல் (இ க்ைக ல்); இ க் ம் பாம் . இஃ  ஒ ம் ேபா  
நீண்  ெகாள் ம் தன்ைமய .]

     [P]

ெந ஞ் ைர

 
 ெந ஞ் ைர neḍuñjurai, ெப. (n.)

    ைரக்ெகா ; bottle gourd creeper - Calabash or calabash-cucumber- lagenaria vulgaris.(சா.அக.);.

     [ெந ம் +  ைர.  ைர = உட் ைள, உட் ைள ள்ள காய்.]

ெந ஞ் வர்

ெந ஞ் வர ்neḍuñjuvar, ெப. (n.)

   ெந ய வர;் a long wall.

     "ஒ றழ் ெந ஞ் வர ்நாள்

பல ெவ " (ப ற் . 68:17);.

     "நாளிைழ ெந ஞ் வர ்ேநாக்  ேநா ழந் " (அகநா. 16:4);.

     "ெந ஞ் வர ்நல் ல் லம்பக் கைடக ந் " ( றநா. 373:11);.

     "ப ங்ெகால் வா  ெந ஞ் வரப்்பல் ". (நற்.69:3);

     [ெந ம் +  வர]்
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ெந ஞ்

ெந ஞ்  neḍuñjuḻi, ெப. (n.)

   ஆற் ன்கண் ஏற்ப ம் நீரச்் ; whirling as water.

     "ெந ஞ்  நித்தம் மண் நள் ேபால" (அகநா. 62:10);.

     [ெந ம் +  .   =  ழன்  காணப்ப வ ]

ெந ஞ் ைன

ெந ஞ் ைன neḍuñjuṉai, ெப. (n.)

   நீண்ட ஆழமான நீரச் ் ைன; a long reservoir of water on a mountain, a hill tank.

     " ண் நீர ்ெந ஞ் ைன ேநாக் க் க ழ்ந் " (நற். 151:10);.

     " ன்றக ெந ஞ் ைனக் வைள ேபால" (ஐங் . 500:2);.

     [ெந ம் +  ைன.  ைன = மைலஊற் ]

ெந ஞ்

ெந ஞ்  neḍuñjūḍu, ெப. (n.)

   அ கமான ெவப்பம்; a long heat, warmth burn or scald.

     "ெநய் றப் ெபாரித்த ய் ைட ெந ஞ் " ( றநா. 397:13);.

     [கள் → கர ்→ க  →  .   = அ க ெவப்பம்]

ெந ஞ்ெச யன்

ெந ஞ்ெச யன் neḍuñjeḻiyaṉ, ெப. (n.)

   1.  லப்ப காரக் காலத்  அரச ம் ேகாவலைனக் ெகால் த்தவ மான பாண் ய அரசன் 
( லப்.23.கட் ைர);; the Pandya king who caused the death of Kövalan, as related in Silappadikāram.

   2. ம ைரக் காஞ்

    த யவற் ல் கழப்பட்டவ ம் தைலயாலங் கானத் ச ்ெச ெவன்ற வ மா ய பாண் யன்; the 
Panda king of Talai-yălañkān-am fame, celebrated in Maturai-k-kafici and other poems.

     [ெந ம் + ெச யன்]

ெந ஞ்ெச யன் இ வர ்ஆவர.் ஒ வன்

லப்ப காரத் ல் வ ம் ஆரியப்பைட கடந்த ெந ஞ்ெச யன் மற்றவன் தைலயாலங் கானத் ச்

ெச  ெவன்றவன்.

ஆரியப்பைட கடந்த ெந ஞ்ெச யன். இவன் ேசரன் ெசங் ட் வன் காலத் ந்த பாண் யமன்னன் 
வடநாட்  ஆரிய மன்னரக்ைள ெவன்றவன். தான் ஆராயாமல் அளித்த ரப்் க்  அஞ்  மைன டன் 
உ ர் ட்டவன். இவேன அர  கட் ல் ஞ் ய பாண் ய ெந ஞ்ெச யன். இவன் ர ம் 

லவ மாவான். இவன் பா ய பாட்  றநா ற் ல் காணப்ப ற .

     "உற்  த  ெபா ள் ெகா த் ம்

ற்ைற நிைல னியா  கற்ற னன்ேற

றப்ேபா ரன்ன டன்வ ற் ள் ம்

றப் ன் பாலாற் றா மனந் ரி ம்

ஒ  ப் றந்த பல்ேலா ள் ம்
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ெந ஞ்ேசரலாதன்

ெந ஞ்ேசரலாதன் neḍuñjēralātaṉ, ெப. (n.)

கழக (சங்க);க்கால இலக் யங்களில் ஒன்றான ப ற் ப்பத் ள் இரண்டாம் பத் ன் பாட் ைடத ்
தைலவன்:

 the Sera king, celebrated in the second section of Padisrup-pattu.

     [ெந ைம + ேசரல் + ஆதன்]

சாரல் என்பதன் ரி  ேசரல் → ேசரன் எனச ் லர ் வர.் ஆ ன் ேசரப்்பன்' என்  
ைற கத்தைலவைனக் க ப்ெபா ள் பட் ய ல் நம் யகப் ெபா ள் ேசரப்்பதால், ேசரப்் , ேசரல் 

என்பன ைற கத்ைதக் க் ம். அதன்வ  ேசரல் → ேசரன். ேசரல் + அம் = ேசரலம் ேகரளம் ரி  
ெபற் த்தல் அ யலாம்.

ெந ஞ்ேசரலாதன்

இவைன இமயவரம்பன் ெந ஞ்ேசரலாதன்,  டவரே்காமான் ெந ஞ்ேசரலாதன் என்பர.் இவன் 
உ யஞ்ேசரல் என் ம் ேவந்த க்  ெவளியன் ேவண்மான் மகள் நல் னி டம் றந்தவன். இவன்

இமயம் வைர ற் பைடெய த் ச ்ெசன் . அம் மைல ேல தன் ெகா ைய நாட் னான் (எ னான்); 
என்ப னால், இவைன இமயவரம்பன் என்பர.் இவன் த ழகம் ைமைய ம் ஆண்டான். யவன 
அரசைரப் ேபாரிற் த் , அவரக்ள் ைகையப் ன்கட்டாகக் கட் , ெநய்ைய அவரக்ள் தைல ற் 
ெபய்  ெகாணரந்்தான் என் ம், மாற்  அரசரிடம் ைல யரந்்த அணிகைள ம் வ ரங்கைள ம் 

ைறயாகப் ெபற் , அவற்ைறத் தன் வஞ் ள்ளாரக்் க் ெகா த்தான் என் ம் ப ற் ப்பத் க் 
ற .

இவ க்  நற்ேசாைண டம் றந்த மக்கள் ெசங் ட் வ ம் இளங்ேகாவ க ம் ஆவர.் இவ ைடய 
மற்ெறா  மைன யான ப மன் மக க் ப் றந்த மக்கள் களங்காய்க் கண்ணி நார் சே்சர ம் 
ஆ ேகாட்பாட் ச ்ேசரலாத  மாவர.்

ேசரலாதைனக் மட் ர ்கண்ணனார ்என் ம் லவர ்பா ய பத் ச ்ெசய் டக்ள் ப ற் ப்பத் ல் 
இரண்டாம் பத்தாக அைமந் ள்ள . இவன் மட் ரக்் கண்ணனாரக்்  உம்பற்கா  என் ம் ப ல் 
500 ஊரக்ள் ெகா த்ததாக ம். ெதன்னாட்  வ வா ல் ஒ  ப ம் அளித்த தாக ம் 58 ஆண் கள் 

ெந ஞ்ேச கம்

 
 ெந ஞ்ேச கம் neḍuñjēvigam, ெப. (n.)

   பைனமரம்; palmyra tree-Borassus flabellifer. (சா.அக.);

ெந ஞ்ெசால்

 
 ெந ஞ்ெசால் neḍuñjol, ெப. (n.)

    கழ்,  கழ்செ்சால் ( ரத்் ); ( ன்.);; fame, renown.

     [ெந ம் + ெசால்]

ெந த்தல்

 
 ெந த்தல் neḍuttal, ெப. (n.)

   நீண் வளரை்க; growing tall. (சா.அக.);.

ம வ. ெந ெந த்தல்

     [ெந  → ெந த்தல்]
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ெந ந்தைக

ெந ந்தைக neḍundagai, ெப. (n.)

   1. ெபரிய ேமம்பா ள்ளவன்; person of great worth.

     "ேநராரம் ண்ட ெந ந்தைக" ( .ெவ.3:11);.

     "ெந ந்தைக நின்  ேநாக்க நீள் கடற் றந்த ேகால" ( வக. 1290);.

     "நீ பட்ேடெயாளி காட் ம் ெபான் ேமனி ெந ந்த ைகேய" ( வாசக. நீத்தல். 11);.

   2. ெபரிய நிைலைய ைடயவன்; person of great status.

     "ெமாய் னiப் ப்ெபய் ெதரியல் ெந ந்தைக" ( .ெவ. 4:19);.

   3. அளத்தற்கரிய தன்ைமைய ைடயவன்; person of great quality.

     "ெவய்ய அ ந் றல் ஆ  அரவைண யாய் என் ம் ெந ந்தைக நின்ைனேய யாம்" ( .ெவ. 9:3);.

     [ெந  → ெந ம் + தைக. தைக = தைகைமயானவன், உயரந்்தவன்]

ெந ந்தைகைம

 
 ெந ந்தைகைம neḍundagaimai, ெப. (n.)

   ேமம்பா , ெப ந்தைகைம; greatness, nobility.

     [ெந ம் + தைகைம, தைகைம = த  ெப ைம,  ணம், ம ப் , அழ , ஒ ங் ]

ெந ந்தட்

ெந ந்தட்  neḍundaḍḍu, ெப.(n.)

   1. வானில் பறக்க ம் தாள்பட்டவைக ( ன்.);; a kind of paper-kite.

ைபயன்கள் மா ல் நின்  ெந ந்தட்  ன்றனர.்

   2. ெபா க்க யாத ; that which is unendurable.

     " ைட யாரிழக்ைக ெந ந்தட்  வ். ப்பா.5,  யா,பக்.88).

     [ெந ம் + தட் , தட்  = தட்  ேபான்ற பட்டம்.]

ெந ந்தாயகம்

 
 ெந ந்தாயகம் neḍundāyagam, ெப. (n.)

   அ த்  ஆ ம்ப  ந்தாயம் ( ன்.);; a winning cast of dice, as giving the right to throw again.

     [ெந ம் + தாயம். தாயம் = கவ ட்ட ம் ஒன்  என் ம் எண். ஒன்  ந்தால்தான் காைய 
இறக்  ைளயாடை்டத் ெதாடர ம். ஐந் , ஆ , பன்னிரண்  எண் ந்தால் ம ப  ஆட்டம் 
உண் .]

ெந ந்தாழ்ப்பாள்

 
 ெந ந்தாழ்ப்பாள் neḍundāḻppāḷ, ெப. (n.)

   கத க் ம் கைணயமரம் ( ன்.);; long wooden bar for a door.

     [ெந ம் + தாழ்ப்பாள். கத க் த் தைடயாக க்ேக ம் மரம்]

ெந ந் ல்

ெந ந் ல் neḍunduyil, ெப. (n.)

   1. நீண்ட க்கம்; long sleep.

ைபயன் ேவைல ெசய்த கைளப்பால் ெந ந் ல் ெகாண் ட்டான்.

   2. இறப்  (யாழ்.அக.);; death.

தாத்தா ெந ந் ல் ெகாண்  நீண்ட ேநரம் ஆ ற் .

     [ெந ம் +  ல்,  ல் =  க்கம், சா ]
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ெந ந் த்

ெந ந் த்  neḍundurutti, ெப. (n.)

   நீளமான நீர் ங் க  வைக ( வக.86, உைர);; a long squirt.

ேதாட்டத் க்  நீரப்்பாய்சச் ேவண் ம், ஒ  ெந ந் த்  வாங்  வா.

     [ெந ம் +  த் .  த்  = நீர் ங் க , ேதாற்ைப, ேதால்]

ெந ந் க்

ெந ந் க்  neḍundūkku, ெப. (n.)

    க்  ஏழ ள் எ ர ்ெகாண்ட  ( லப்.3:16,அ ம்);; a measure of time, composed of seven Šir, one of seven 
tukku.

     [ெந ம் +  ரக் .  க்  = ெசய் ள், பாக்கைளத் ணித்  நி க் ஞ் ெசய் ப்  இைச, தாளம், 
இரண்  மாத் ைரக் காலம்]

ெசந் க்  மதைலத் க்  ணி த் க்  ேகா ற் க் , நிவப் த் க் , கழாற் க் , ெந ந் க்  
என் ம் எ வைகத ்தாளத் ல் ( க் ல்); ஒன்  இரண்  மாத் ைரக்காலம் ஒைச ைடய .

எ- .

     "வா ய ப ைரக் கண்டேபா ெதல்லாம்

வா ேனன் ப னா ைளத்ேத

ேதா ரந் ம் ப யறா தயரந்்த

ெவற்றைரக் கண் ளம் பைதத்ேதன்

நீ ய ணியால் வ ந் ன் ேறாெரன்

ேந றக் கண் ளந் த்ேதன்

ஈ ன்மா னிகளா ேயைழக ளாய்ெநஞ்

ைளத்தவர ்தைமக்கண்ேட ைளத்ேதன்" (அ ட்பா. 203);

     "வா  ம ைய யைடந்த ன் தட்பம்

ம கடல் ந்த ன் ெப ைம

ெந ந் ரம்

 
 ெந ந் ரம் neḍundūram, ெப. (n.)

   நீண்டெதாைல ; great distance, long way.

ெந ந் ரம் நடந்த கைளப்பால் கண்ணயரந்்  ட்டான்.

     [ெந ம் +  ரம். Skt.  ர → த -  ரம் = ெதாைல ]

ெந ந்ேதய்வம்

ெந ந்ேதய்வம் neḍundēyvam, ெப. (n.)

   ெப ைம ம் க ம் வாய்ந்த ெதய்வம்; great deity.

     "நீங் ய தாங்  ெந ந்ெதய்வந் தாெனன்" (மணிேம.10:93);.

ெந ந்ெதய்வக் ேகா க் ச ்ெசன்  வந்தால் ராத ன்பம் எல்லாம் ம்.

     [ெந ம் + ெதய்வம்]

ெந ந்ெத

ெந ந்ெத  neḍunderu, ெப. (n.)

   1. அங்கா கள் நிைறந்த ெத ; bazaar street.

ெந ந்ெத ல்தான் ஒ  கைட ைவக்க ேவண் ம்.

   2. ெபரியெத ; main street, high road.

ெந ந்ெத ல் தான் அவன்  உள்ள .

     "ெபான்ென ந்ெத  ைட" (கம்பரா. நகரநீ்ங் . 187);.

     [ெந ம் + ெத ]
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ெந ந்ெதாைக

ெந ந்ெதாைக neḍundogai, ெப. (n.)

ெந ந்ெதாைக நா ா  (பன்னி பா.159); பாரக்்க;see nedu-n-dogas-nānuru.

     [ெந ம் + ெதாைக ெதாைக = ெதா த்த ல்]

ெந ந்ெதாைகநா

ெந ந்ெதாைகநா  neḍundogaināṉūṟu, ெப. (n.)

   நா , நீண்ட பாடல்கைளக் ெகாண்ட அகநா  (இைற,1, பக்.5);; the poem Agananuru, as being a 
collection of 400 lengthy stanzas.

ம வ. அகநா

     [ெந ந்ெதாைக + நா ]

ந்ெதாைக 4  தல் 8 அ வைர ம் நற் ைண (நட் ைன); 9  தல் 12 அ வைர ம் அைமந்த பாடல் 
ெகாண்டைவ. அகநா  13  தல் 31 அ வைர வ வதால் ெந ந்ெதாைக என்  ெபயர ்ெபற்ற . 
அகநா ற் க்  ேமல் ஞ் ப்பாட்  103 அ  தலாக ம ைரக்காஞ்  753 அ வைர அைமந்தைவப் 
பத் ப்பாட்  ஆ ன.

ெந ந்ெதாைக நா  என் ம் அகநா :

     'அகம்' என்ற ெபயரைமந்த பைழய இலக் ய ல் இஃ  ஒன்ேறயா ம். இ  பல்ேவ  லவரக்ளால் 
இயற்றப்பட்ட நா  பாடல்கைளக் ெகாண்ட . ம ைர உப் ரி க் ழார ்மகனார ்
உ த் ரசன்மனார ்இப்பாடல்கைளத் ெதா த்தார.் கட ள் வாழ்த் ப் பாடைலப் பா யவர ்பாரதம் 
பா ய ெப ந்ேதவனார.்  வ ெப மாைனப் பற் ய பாடல் இ . அகநா , அகம் பற் ய 
எட் தெ்தாைக ல்களில் நீட்  உைடயதாைகயால் ெந ந்ெதாைக என ம் வழங் ற . அகநா  

ன்  ப களாகப் ரிக்கப்பட் ள்ள .  தற் ப யான களிற்  யாைன நிைர,  தல் ற் ப  
பாடல்கைளக் ெகாண்ட . அ த்த ப யான மணி  ைடப் பவளம், அ த்த ற்ெறண்ப  
பாடல்கைளக் ெகாண்ட . இ ப் ப யான நித் லக் ேகாைவ, இ   பாடல்கைளக் 
ெகாண்ட . பா ய லவர ் ற்  நாற்பத்ைதவர.்  ற்ெறல்ைலயாக 13 அ கைள ம், ேபெரல்ைல யாக 
31 அ கைள ம் இந் ல் ெகாண் ள்ள . இந் ைலத் ெதா ப் த்ேதான் பாண் யன் உக் ரப் 
ெப வ . அகநா ற் ப் பாடல்கள் ஒர ்ஒ ங்  ைற ைன அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ேட 
ேகாக்கப்பட் ள்ளன.

   1, 3, 5, 7, 9  தலான ஒற்ைற எண்ெபற்ற பாடல்கள் பாைலத் ைணயாக ம், 2, 8, 12  தலான 
இரண் ம் எட் மான) எண் ெபற்றைவ ஞ் த் ைணயாக ம், 14 என நான்ைக ஒட் ய எண் 
ெபற்றைவ ல்ைலத் ைணயாக ம், 6, 16  தலான ஆ  எண் ெபற்றைவ ம தத் ைணயாக ம், 10, 
20 எனப் பத் களாலாய எண் ெபற்றைவ ெநய்தல் ைணயாக ம் ேகாக்கப்பட் ள்ளன.

ெந ந்ேதாட்

ெந ந்ேதாட்  neḍundōḍḍi, ெப. (n.)

   ெபரிய றட்  (அங் சம்); ( வக.1835, உைர);; a large goad.

     [ெந ம் + ேதாட் . ேதாட்  =  றட் ,  ரிய க ]

     [P]
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ெந நல்வாைட

ெந நல்வாைட neḍunalvāḍai, ெப. (n.)

   தைலயாலங்கானத் ச ்ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெச யன் ேமல் நக் ரனாராற் பாடப்பட்ட ம் கழக 
(சங்க); இலக் யமான பத் ப்பாட் ள் ஏழாவ மான பாட் ; the seventh ode of Pattu-p-pattu by Nakkiranâr, 
celebrating Nedu-fi-jeliyan of Talaiyālafi gånam fame.

     [ெந ம் + நல்வாைட. நீண்ட நல்வாைட]

ெந நல்வாைட

   இ  'ேகால ெந நல்வாைட என்  றப் க்கப் ெப ம் எட் தெ்தாைக ல்;   188 அ கைளக் 
ெகாண்ட  ஆ ரியப் பாவால் அைமந்த . பைகேமற் ெசன்ற பாண் யன் ெந ஞ்ெச யைனப் ரிந்  
வ ந் ம் தைல க்  அவ்வ த்தம் நீங் ம் ெபா ட்  அவன் பைகைய ெவன்  ைர ல் வ வானாக 
என்  ெகாற்றைவையப் பர ம் ெபண்

வதாக உள்ள .

ெந நல்வாைட என்ப  ெந தா ய வாைட என ரி ம். தைலவைனப் ரிந்  வ ந்  வா ம் 
தைல க்  ஒ  ெபா  ஒ ையப்ேபால் ெந தா ய வாைடயாக ம், அரசன் இன்பத் ல் மனமற்  
ேவற் ப் லத் ப் ேபாந் ந்த இ ப்  அவ க்  ெவற் ையத் த ம் ஆக ன் அவ க்  நல்ல  
ஆ ய வாைடயாக ம் ஆனைம ன்

     "ெந நல்வாைட எனப் ெபற்ற .

ெந நல்வாைட,  ட்  ஒ வரப்் ெபயர ்ெகாள்ளாைம ன் அகப்ெபா ளாேம ம்,

     "ேவம்  தைலயாத்த ேநான்காழ் எஃகம்" என ேவந்தன  அைடயாளப் வா ய ேவம்ைபக் 
னைம ன் அகம் ஆகா  றேன யா ற்  ரப்்பாசைற த ன் வாைகத் ைண யா ற் ;

ெகாற்றைவ நிைல த ன் வஞ் ன் ெதாடர் ண் . ெந நல்வாைட ன் 188 அ களில் தல் 
எ பத் ரண்ட களில் ரக்ாலத் யல் ம், அ த்  நாற்பத் ரண்ட களில் ேகா ம், ேகா ள் 
ஆடவர ் கா அ ங்க  ைவப் க ம், அவற் ள் தைல க் ம் இல்ல ம், அ த்த 
இ பத்ேதார களில் தைல  யமரந்் க் ம் யாைன ன் ெகாம்பாலா ய (தந்தக்); கட் ம் 

ெந நாக்

 
 ெந நாக்  neḍunākku, ெப. (n.)

   மங்கல் நிற ள்ள கடல் ன் வைக; sea - fish, brownish.

     [ெந ம் + நாக் . நீண்ட நாக் ம் மங்கலான நிற ம் உைடய கடல் ன்வைக]

     [P]

ெந நாக் ப் ச்

 
 ெந நாக் ப் ச்  neḍunākkuppūcci, ெப. (n.)

   நாக் ப் ச்  வைக (M.L.);; round nematoid intestinal worm.

     [ெந ம் + நாக் ப் ச் . நீண்ட நாக் ப் ச்  வைக]

ெந நாட் ரம்

 
 ெந நாட் ரம் neḍunāḍcuram, ெப. (n.)

   நீண்ட நாளாகத் ெதாட ம் காய்சச்ல்; long continued fever chronic fever. (சா.அக.);.

     [ெந நாள் +  ரம்]

ெந நாட்

 
 ெந நாட்  neḍunāḍḍu, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ெப  மரம். (L.); ; Tranvancore lance wood.

ம வ. கானக்ைகைத

447

www.valluvarvallalarvattam.com 13352 of 19068.



ெந நாட்பழக்கம்

 
 ெந நாட்பழக்கம் neḍunāḍpaḻkkam, ெப. (n.)

ெந ம்பழக்கம் (உ.வ.); பாரக்்க;see nedu-m-palakkam.

     [ெந  + நாள் + பழக்கம்]

ெந நார்

 
 ெந நார ்neḍunār, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் காப் ச ்ெச ; a kind of dooduga, Polyalthia coffeeoides (சா.அக.);.

     [ெந  + நார]்

ெந நாைர

ெந நாைர1 neḍunārai, ெப. (n.)

   ெசந்நாைர; a kind of red stork.

     [ெந ம் + நாைர]

 ெந நாைர2 neḍunārai, ெப. (n.)

   1. ெபரிய மர வைக (L.);; fragrant cherry-nutmeg, Polyalthia fragrans.

   2. மரவைக; Wynaad coffee cherry-nutmeg, Polyalthia coffeeoides.

ம வ. ேகாடாஞ்

     [ெந ம் + நாைர, நாைர = நாைர ேபால் ெவண்ைமயான ெபரிய மரவைக.]

ெந நாைவ

 
 ெந நாைவ neḍunāvai, ெப. (n.)

   கலப்ைப ன் நீண்டெகா ( ன்.);; long ploughshare.

கலப்ைபக்  ெந நாைவப் ேபாட ேவண் ம்.

ம வ. கலப்ைபக்ெகா .

     [ெந  + நாைவ. நா → நாைவ = கலப்ைப ன் ெகா  னி.]

ெந நாள்

 
 ெந நாள் neḍunāḷ, ெப. (n.)

   ெந ங்காலம் (யாழ்.அக.);; long time.

நண்பைனப் பாரத்்  ெந நாள் ஆ ட்ட . ெந நாள் க த்  ஊ க்  வந் ள்ளான்.

ம வ. நீண்டநாள்.

     [ெந  + நாள்]

ெந நிகழ்ச்

ெந நிகழ்ச்  neḍunigaḻcci, ெப. (n.)

   நீண்டகாலம்; long period, long duration of time, opp to kuru-nigalcci.

     "ேம ங் கற்பத் ன்ென  நிகழ்ச் ம்" (மணிேம.27.192.);

ம வ. ெந ங்காலம்

     [ெந ம் + நிகழ்ச் ]
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ெந நிைர

ெந நிைர neḍunirai, ெப. (n.)

   நீண்ட அணிவ ப் ; a long battle array.

     "நில ற நி ரத்ாைன ெந நிைர நிவப்பன்ன" (பரிபா.7:7);.

     [ெந ம் + நிைர. நிைர = வரிைச]

ெந நீட்

ெந நீட்  neḍunīḍḍu, ெப. (n.)

   1.   ெதாைல ; long distance.

ெந நீட்  நடந்  ேபாக ேவண் ம்.

   2. ெவ நீளம்; great length.

ெந நீட் ப் பாைத. ெந நீட் ச ் வர.்

     [ெந ம் + நீட் , நீட்  = நீளம்]

ெந நீர்

ெந நீர ்neḍunīr, ெப. (n.)

   1. அகலமான கடல் ( ன்.);; sea, as wide.

   2. நீட் த் ச ்ெசய் ம் இயல் ; dilatoriness, disposition to procrastinate.

     "ெந நீர ்மற  ம  னான் ம்" ( றள்,605);.

     [ெந ம் + நீர,் அகலமான கடைல த்த ெந நீர ்என் ம் ெசால் காலம் நீட் த் ச ்ெசய் ம் 
இயல்ைப ம் த்த .]

ெந நீ

ெந நீ  neḍunīli, ெப.(n.)

   1. ெசந்தாழ; false kateerah - Sterenlia urens.

   2.  வப் த் தாைழ; fragrant screwpine - Pandanus odoratissinus. (சா.அக.);.

ெந நீளம்

 
 ெந நீளம் neḍunīḷam, ெப. (n.)

   ேநரநீ்ளம்; straight length.

     [ெந ம் + நீளம்.]

ெந ெந -த்தல்

ெந ெந -த்தல் neḍuneḍuttal,    4.ெச. . . (v.i.)

ெந ெந -பாரக்்க;see __,

     [ெந  + ெந -ெந ெந  → ெந ெந -த்தல்]

ெந ெந -தல்

ெந ெந -தல் neḍuneḍugudal,    5ெச. . . (v.i.)

    க நீண்  அல்ல  உயரந்்  இ த்தல் (யாழ்ப்.);; to be very long, tall or high.

மரம் ெந ெந ெகன வளரந்் ள்ள .

     [ெந  + ெந  → ெந ெந -தல்]

ெந ெந ெவன்

 
 ெந ெந ெவன்  neḍuneḍuveṉṟu,  .எ. (adv.)

    ப் டத்தக்க அள க்  உயரமாக; very tall.

ஒ  மாதத் ற் ள் ெச  ெந  ெந ெவன்  வளரந்்  ட்ட .

     [ெந  + ெந  + என் ]
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ெந ெநெடனல்

ெந ெநெடனல்1 neḍuneḍeṉal, ெப. (n.)

ெநடெநெடனல் ( வா.); பாரக்்க;see medianegenal.

     [ெநடெநெடனல் → ெந ெநெடனல்.]

 ெந ெநெடனல்2 neḍuneḍeṉal, ெப.(n.)

   வளரச்் க் ப் ; expr. signifying tall growth.

ெந ெநெடன ைபயன் வளரந்்  ட்டான்.

     [ெந  + ெந  + எனல்]

ெந ேநரம்

 
 ெந ேநரம் neḍunēram, ெப. (n.)

    ேநரம்; long time.

     [ெந ம் + ேநரம்]

ெந ேநாக்

 
 ெந ேநாக்  neḍunōkku, ெப.(n.)

   வ ங்காலத் ல் ஏற்படக் ய நலைனக் க த் ல் ெகாண்ட கணிப் ; farsightedness.

அர யல் ட்டங்கள் ெந ேநாக் டன் ட்டப்பட ேவண் ம்.

     [ெந ம் + ேநாக் -ெந ேநாக்  = ெதாைலேநாக் ]

ெந ப்பம்

 
 ெந ப்பம் neḍuppam, ெப. (n.)

   நீளம், நீட் ( ன்.);; length, height.

   ெத. நி ப் ;ம. ெந ப் .

     [ெந  → ெந ப்  → ெந ப்பம்]

ெந ப் ைண

 
 ெந ப் ைண neḍuppiṇai, ெப. (n.)

   வங்க மணல் (யாழ்.அக.);; oxide of lead.

ம வ. ஈயமணல்

ெந ப்

 
 ெந ப்  neḍuppu, ெப. (n.)

   நீளிப் ; long.

     [ெந  → ெந ப் ]

ெந ம்

 
 ெந ம் neḍum, ெப.எ.(adj.)

   காலம் அல்ல  நீளத்ைதக் த்  வ ம் நீண்ட; long in time and length.

ெந ந்ெதாைல  நடக்க ேவண்  இ க் ம். ெந ங்காலத் க்  ந் ய கைத. ெந ம் பக க் ம் 
சா ங்காலம் உண்  (பழ.);

     [ெந  → ெந ம்]

450

www.valluvarvallalarvattam.com 13355 of 19068.



ெந ம்பைக

 
 ெந ம்பைக neḍumbagai, ெப. (n.)

   நீண்ட காலமா ள்ள பைக (உ.வ.);; long-cherished enmity.

அந்தக் ம்பத் க் ம் இந்தக் ம்பத் க் ம் ெந ம்பைக ள்ள .

ம. ெந ம்பக

     [ெந ம் + பைக]

ெந ம்பயணம்

ெந ம்பயணம் neḍumbayaṇam, ெப. (n.)

   1. நீண்ட ெதாைல  ெசல் ைக; long journey or voyage.

அெமரிக்கா க்  ெந ம்பயணம் ெசன்  வந்தார.்

   2, இறப் ; death.

அவன் தாத்தா ேநற்  ெந ம்பயணம் ெசன்  ட்டார.்

     [ெந ம் + பயணம். பயணம் = ெசல ]

ெந ம் 
பல் யத்ைத

ெந ம் பல் யத்ைத neḍumballiyattai, ெப. (n.)

   கழகப் காலப் ெபண்பாற் லவர;் a woman poet in Sangam age.

இவர ்ெபயைரக் ெகாண் , பல இைசக்க களிற் ப ற் ைடயவர ்எனத் ெதரி ற . ெந ம் 
பல் யத்தனார ்என் ம் ஆண்பாற் லவ ம் உண் . தைல  தைலவ க்  அரியளா த்தற்  

ன்றாம் ைற, கண்  ெதா ேவாரக்்  அரிய தா த்தைல உவைம ள்ளார.் இவர ்பா ய  
ந்ெதாைக.178.

     "அ ைர பரந்த அந்தண் பழனத்

ஏந்ெத ல் மலர ம் ைடத ் ரள்கால்

ஆம்பல் நர ்நீரே்வட ்டாங் வள்

இைட ைலக் டந் ம் ந ங்கல் ஆனிர்

ெதா காண் ைற ற் ேறான்  யாம் மக்  அரியமா ய காைலப்

ெபரிய ேநான்றனிர ்ேநாேகா யாேன" ( ந்:178);

ெந ம்பழக்கம்

ெந ம்பழக்கம் neḍumbaḻkkam, ெப. (n.)

   1. நீண்ட வழக்கம் (அ பவம்);; Extensive practice, wide experience.

அ யல் ைற ல் அவ க்  ெந ம் பழக்கம் உண் .

   2. நீ த்த நட் ; long acquaintance.

அவர ் ம்பத் க் ம் இவர ் ம்பத் க் ம் ெந ம் பழக்கம் உள்ள .

     [ெந ம் + பழக்கம். பழக்கம் = ப ற் , ஒ க்கம்.]

ெந ம்ப

ெந ம்ப  neḍumbaḻi, ெப. (n.)

   அ யாத ப  (கம்பரா.அக ைக.77);; lasting disgrace.

அந்தச ்ெசயைலச ்ெசய்ததால் அவ க்  ெந ம்ப  வந்  ேசரந்்த . வா ையக் மைறந்  நின்  
ெகான்றதால் இராம க்  ெந ம்ப  வந்த .

     [ெந ம் + ப . ப  = ப செ்சால், வச , இகழ்ச் ]

ெந ம்பா

 
 ெந ம்பா neḍumbā, ெப. (n.)

   ஆடாேதாைட (மைல.);; Malabar nut.

     [P]
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ெந ம்பா

ெந ம்பா  neḍumbāḍu, ெப. (n.)

   ெப ங் ைற ; serious defect .

     "ஏகாவ ேல ஒ  ரத்னங் ைறந்தா ம் ெந ம் பாடா க் ம்" ( வ். ப்பா.30,  யா.);. 
சாப்பாட் க்ேக நா ம் ெந ம்பாடா க் . (உ.வ.);

     [ெந ம் + பா . பா  =  ன்பம்,  ைற ]

ெந ம்பா ரி

 
 ெந ம்பா ரி neḍumbātiri, ெப. (n.)

   நீண்ட பா ரி மரம்; a tall fragrant trempt tree-Stereopermum chelonoides. (சா.அக.);.

     [ெந  → ெந ம் + பா ரி]

ெந ம்பார்ைவ

 
 ெந ம்பாரை்வ neḍumbārvai, ெப. (n.)

   நீண்ட ெதாைல  பாரக்் ம் ஆற்றல் ( ன்.);; capacity to see a long distance.

அவ க்  ெந ம்பாரை்வ உண் .

     [ெந  → ெந ம் + பாரை்வ. பாரை்வ = பாரக்் ம் ஆற்றல்]

ெந ம் கழ்

 
 ெந ம் கழ் neḍumbugaḻ, ெப. (n.)

   ெப ம் கழ்; great fame.

     [ெந  → ெந ம் +  கழ்]

ெந ம் டல்

 
 ெந ம் டல் neḍumbuḍal, ெப. (n.)

   நீண்ட டலங்காய்; snake gourd (சா.அக.);

     [ெந  → ெந ம் +  டல்,  ழல் →  டல் ஒ.ேநா.  ழ்த் ைச →  ட் ைச]

ெந ம் யம்

 
 ெந ம் யம் neḍumbuyam, ெப.(n.)

   ெசந்நா க் ழங் ; red aconite root. (சா.அக.);.

ெந ம் ரி -தல்

ெந ம் ரி -தல் neḍumburiviḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   1. நாடக்டத் தல்; to put off from day to day.

கடைனக் ெகா க்காமல் ெந ம் ரி ட் க் ெகாண்ேட இ க் றான்.

   2. ெபாய் ைனந்  ெசால் தல்; to tell a false story, to give a false excuse.

ெந ம் ரி வ ல் அவன் ெபரிய ஆள்.

     [ெந  → ெந ம் +  ரி +  .  ரி தல் = க  ரிக்கப் ரிைய க் வ  ேபால் ெபாய்ையப் 
ைனந்  தல்]

ெந ம்

 
 ெந ம்  neḍumbuḻu, ெப.(n.)

    வால் ப ரில் ம் ( ச் ); ேநாய்வைக (நாஞ்.);; a disease of crops, due to worms.

     [ெந  → ெந ம் +  ]
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ெந ம்ெபா

 
 ெந ம்ெபா  neḍumboḻudu, ெப. (n.)

   ெந ேநரம்; long time.

     [ெந  → ெந ம் + ெபா .]

ெந ம்ேபாக்

 
 ெந ம்ேபாக்  neḍumbōkku, ெப. (n.)

    ம் வ ம் ேநாக்கம் இல்லாத ெசல  (இ.வ.);; going away for good, never to return.

ட் ல் சண்ைடேபாட் க் ெகாண்  ைபயன் ெந ம்ேபாக் ப் ேபாய் ட்டான்.

     [ெந ம் + ேபாக் ]

ெந மடல்

ெந மடல் neḍumaḍal, ெப. (n.)

    நீ  ைவக் ம் ஏன (பாத் ர); வைக (ெத.க. ெதா.2,419);; a (metallic); vessel for sacred ashes.

     [ெந ம் + மடல். நீண்ட ஏன வைக]

ெந மைட

 
 ெந மைட neḍumaḍai, ெப. (n.)

   ெவள்ளத் த ப்  அைண; flood-gate.

     [ெந ம் + மைட]

ெந மணம்

 
 ெந மணம் neḍumaṇam, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ்ெசய்நஞ்  (இர த பாடாணம்);; a kind of prepared arsenic, a mineral poison of silver (சா.அக.);.

     [ெந ம் + மணம்]

ெந மணி

ெந மணி neḍumaṇi, ெப. (n.)

   நீண்டமணி; a long bell.

     "ெந மணி பத் ட்ட தவழ் நைடயாைம நீணீர"் ( வக.2878);.

     [ெந ம் + மணி.]

ெந மைழ

 
 ெந மைழ neḍumaḻai, ெப. (n.)

   ெப  மைழ; heavy rain.

     [ெந ம் + மைழ]

ெந மன்

ெந மன் neḍumaṉ, ெப. (n.)

   1. நீண்ட  (இ.வ.);; long.

   2. நீண்ட பாம்  (யாழ்.அக.);; long snake.

     [ெந  → ெந மன்]

ெந மாந்த

ெந மாந்த  neḍumāndaḍi, ெப. (n.)

   1. நீளமான க ; a long stick or staff.

   2. பயனற்றவன்; a good for nothing fellow.

ஆள் தான் ெந மாந்த  ேபால் வளரந்் க் றாேன ஒ ய, எந்த ேவைலக் ம் பயன்படமாட்டான்.

     [ெந ம் + மா + த ]
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ெந மால்

ெந மால் neḍumāl, ெப. (n.)

   உலைக வ யால் அளந்த மால்( ங்.);; Visnu.

     "ெந மாற் க ைம ெசய்ேவன்ேபால்" ( வ். வாய்.8.10:1);.

     [ெந ம் + மால். மால் =  மால்]

ெந மாறன்

 
 ெந மாறன் neḍumāṟaṉ, ெப. (n.)

ெந மாறனாயனார ்பாரக்்க;see medu-maranayanar

ம வ. ெநல்ேவ  ெவன்ற ெந மாறன்.

ெந மாறனாயனா
ர்

ெந மாறனாயனார ்neḍumāṟaṉāyaṉār, ெப. (n.)

    ஞானசம்பந்தர ்காலத்தவ ம் பாண் யவரச ம் நாயன்மார ்அ பத்  வ ள் ஒ வ மான 
வன யார ்(ெபரிய.நின்ற ர.்1);; a conozied šaiva saint, Pāņɖiyan king and contemporary of Tiruñāna-Šambanda-

mürtti-nayanār, one of 63.

ம வ. நின்ற ர ்ெந மாறன்.

ஏழாம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த பாண் ய மன்னர.் 63 நாயன்மாரக்ளில் ஒ வர.் இவர ் த ல் 
சமணமதத் ல் இ ந்தார.் இவர ்மைன  மங்ைகயரக்்கர யா ம், அைமசச்ர ் லச் ைறயா ம் 
ெசய்த யற் யால் ஞானசம்பந்தரிடம் ஈ பட் ச ் வசமயத்ைதத் த னார.் இவர ் ன் க 
ரா ந்  சம்பந்தர ்அளித்த நீ  ெபற் க் ன் நி ரந்்  ெந மாறனானார.் இைறயனாரகப் 
ெபா ைர ல் காட்டப்ப ம் ேகாைவ ல் காணப்ெப ம் அரிேகசரி இவேர ெயன்பர ்ஆய்வாளரக்ள். 
ேசரரக்ைள ம்,  நில மன்னரக்ளான பரவர ் தலாேனாைர ம் பா , ெசந்நிலம், ெநல்ேவ  

த ய இடங்களில் ெவற் க் ெகாண்டாெரன் ம், ஒ  பக ேலேய ேசாழ ைடய உைற ைரக்

ைகப்பற் னாெரன் ம் இைறயனாரகப் ெபா ைர ம்.

     "நிைறெகாண்ட ந்ைதயால், ெநல்ேவ  ெவன்ற நின்ற ர ்ெந மாறன் அ யாரக்் ம் அ ேயன்" 
என்  தெ்தாண்டத் ெதாைக இவைரப் ேபாற் ன்ற . இவர ்ஆட் க்காலத் ல் தான் னப் பயணி 

ன்சாங் ( வாங்கவாங்); என்பவர ்பாண் ய நாட் ற்  வந்தார ்என் ம், இம்மன்னரின் தந்ைத ன் 
ெபயர ்ெச யன்ேசந்தன் என் ம் ஆய்வாளரக்ள் க ன்றனர.்

ெந மான்ெகளி

 
 ெந மான்ெகளி  neḍumāṉkeḷiṟu, ெப.(n.)

    ன் வைக; a kind of fish, Arius dussumieri.

     [ெந  + மான் + ெகளி ]

ெகளிற்  ன் என்ப  தஞ்ைச மாவட்ட வழக் .
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ெந மானஞ்

ெந மானஞ்  neḍumāṉañji, ெப. (n.)

   கைடெய வள்ளல்க ள் ஒ வனான (அ யமான்); அஞ் ; Adiyamân Afiji, a munificant Chief of the Śangam 
age.

ம வ, அ யமான் ெந மானஞ்

     [ெந மான் + அஞ் , அசச்ன் → அச்  → அஞ் ]

இவன் தக ைர ஆண்டவன். அ யர ்மர னனாத ன் அ யமான் என ம் றப்ெப வான். 
இயற்ெபயர ்அஞ்  என்ப  ேபா ம்.

     "ஆரக்  நற ன யர ்ேகாமான், ேபார  ற் ெபாலந்தாரஞ்  ( றநா.91); என்பதா ம் இவன் 
இயற்ெபயைர அ யலாம்.  ைர மைலக் த் தைலவன். ேவற்  நாட் ந்  க ம்ைபக் ெகாண்  
வந்  இந்நாட் ல் பரவச ்ெசய்தவரக்ள் இவ்வஞ் ன் ன்ேனாரக்ேள ( றநா.99);. இவன் மாற்றா க்  
அஞ் த் தன்னினத்ேதா  காட் ல் ஒளிந் ந்தனன் என்பைத

     " ன  ன் ன் வயமானஞ்  னங்ெகாண்ெடாளிக்  மஞ் வ  கவைல" (அகநா.115); என்பதால் 
அ யலாம். அஞ்  ெயாளிந்ததனால் அஞ் ெயனப்பட்டான் என்பா ம் உளர.் ஒளைவக் ச ்
சாவாம ந்தா ய ெநல் க் கணிதந்  கழைடந்தான். இவன் மகன் ெபா ட ்ெட னி யாவான். அஞ்  

லவரக் க்  வைரயா  வழங் ம் வள்ளலாக ளங் யவன். இவன் ெகாைடத் தன்ைமைய 
ஒளைவயார ்பல பாடல்களில் பா றார.் த ம ரி என் ம் தக ைர இவன் தைலநகராக் ெகாண்  
ஆண்டான். இவன் ேசரரக்் ரியனாய்

   அவரக்் ரிய கண்ணி ந் தா ம் தனக் ரியவாகக் ெகாண்டான். மழவர ் ட்டத் க் ம் இவேன 
தைலவன்;அதனால் இவன் மழவர ்ெப மகன் எனப்பட்டான்.

ெந

ெந  neḍumi, ெப. (n.)

   1. ெந யவள் (யாழ்ப்.);; tall-woman.

ெந  வந்தாள்.

   2. ஓங்  நீளமாக வளரந்்த மரம் (யாழ்ப்.);; tall tree, as palm-tree.

   3. மைழ (யாழ்.அக.);; rain.

     [ெந  → ெந ]

ெந ைச

ெந ைச neḍumisai, ெப. (n.)

   உச் ; top, highest point.

     "மரா அத்  ெந ைச" (க த்.36:2);.

     [ெந  +  ைச.  ைச = உயரச்் , ேம டம்]

ெந டல்

ெந டல் neḍumiḍal, ெப. (n.)

   1. வ ைம க்கவன்; very strong man.

   2. அ யமான் ெந மானஞ் ன் இயற்ெபயர;் proper name of Adiyamān-nedumānafiji.

     "அ ேபாரக்் ெகாற்றவ ெந டல் சாய" (ப ற் ப்.32:10);.

     [ெந ம் +  டல்.  டல் = வ , வ ைம]

ெந ரல்

 
 ெந ரல் neḍumural, ெப. (n.)

   நீண்ட ழல் ேபான்ற ன் வைக; a kind of pipe-fish.

     [ெந  +  ரல்.  ரல் =  ன் வைக]

     [P]

ெந ழக்கசை்ச

ெந ழக்கசை்ச neḍumuḻkkaccai, ெப. (n.)

   72  ழம் (36 கஜம்); அல்ல  அதற்  ேமற்பட்ட கசை்சத ் ணி (யாழ்ப்.);; a long cloth of thirty-six yards or 
more to a piece.

     [ெந  +  ழம் + கசை்ச. கசை்ச = நீளமான த் ணி]
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ெந ழம்

 
 ெந ழம் neḍumuḻm, ெப. (n.)

    ைடைவ வைக (யாழ்.அக.);; a kind of saree.

     [ெந ம் +  ழம்]

ெந க்

ெந க்  neḍumūkku, ெப.(n.)

   1.யாைன ன் க்ைக; elephant's trunk, as a long nose.

     "ெந  க் ற் கரி ரி க்ெகாண்டார"் (ேதவா.123.2.8);.

   2. நீண்ட க் ைடய காக்ைக; crow

     [ெந ம் +  க் . நீண்ட க்கா ய யாைன ன் க்ைக]

ெந ச்

 
 ெந ச்  neḍumūccu, ெப. (n.)

   ெப ச் ; a long breath.

     [ெந ம் +  ச் ]

ெந செ்ச

ெந செ்ச 1 neḍumūcceṟidal,    2ெச. . .(v.i.)

   ேமல் ச்  வாங் தல் (உ.வ);; to pant, gasp.

     [ெந ம் +  ச்  + எ . நீண்ட ச்  தல்]

ெந சே்சரி

ெந சே்சரி2 neḍumūccēridal,    2ெச. . .(v.i.)

   வ யால் நீண்ட ச்  டல்; breathing with pain, heaving; panting. (சா.அக.);.

     [ெந ம் +  செ்ச -தல்.]

ெந ைம

ெந ைம1 neḍumai, ெப.(n.)

   1. நீளம்; length, extension.

     " ைம  ெந ைம ம் அள ற் ேகாட ன்" (ெதால்.எ த் .50);.

   2. உயரம்; tallness, height, as of a person or tree.

     "ெந ைமயா லேக  மளந்தாய்" ( வ்.ெபரியாழ்.5.1:4);.

   3. காலம் த யவற் ன் நீட்  (இ.வ.);; continuation;

 protraction.

   4. ெப ைம ( வக.1951. உைர);; greatness.

     "ெந ங் வலய ங்ைகக் ெகாண் " (ேகா ற் .இரணிய.13);.

   5. அள ன்ைம ( றள்,17);; boundlessness, excessiveness.

   6. ஆழம் ( றள்,495);; depth.

   7. ெகா ைம (கம்பரா.சம்பா .5);; cruelty.

   8. ெபண் ர ்தைலம ர ்( வா.);; woman's hair.

   ம. ெந ;ெத. நி

     [ெந  → ெந ைம]

 ெந ைம2 neḍumai, ெப.(n.)
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ெந ெமா

ெந ெமா  neḍumoḻi, ெப. (n.)

   1.  கழ்ந்  ம் ெசால்; eulogy, encomium, praise.

     "மாராயம் ெபற்ற ெந ெமா யா ம்" (ெதால்,ெபா ள்.63);.

பைடக்  ெந ெமா   வாழ்த் னான் மன்னன்.

   2. தன்ேமம் பாட் ைர ( வா.);; boast, as of a victorious hero.

     "ெந ெமா  மறந்த ேபராள" ( றநா.178);.

   3. வஞ் னம்; vow.

     "தைலத்தா ெண ெமா  தன்ெனா  ணரத்்த ம்" (ெதால்ெபா ள்.60);.

   4. ெந ெமா  யலங்காரம்(மாறனலங்.212); பாரக்்க;see medu-moli-yalaigaram.

   5. ெதால்பழங்கைத ( லப்.14:49, 9.உைர);; purānic story.

   6, யாவ ம் அ ந்த ெசய்  ( லப்.14:49, 9 அ ம்);; well-known fact.

     [ெந ம் + ெமா ]

ெந ெமா -
தல்

ெந ெமா -தல் neḍumoḻiāṟudal,    5.ெச. ன்றா .(v.t.)

    கழ்ந் ேப தல்; to praise.

     "நீரத்்தன் ெவன ெந ெமா  " ( லப்.23:115);.

     [ெந ெமா  +  -தல்.]

ெந ெமா யலங்
காரம்

ெந ெமா யலங்காரம் neḍumoḻiyalaṅgāram, ெப. (n.)

   ேபாரில் ரெனா வன் தனக்  இைண ல்ைல ெயன்  ேமம்ப த் ைரக் ம் அணி 
(மாறனலங்.212);; a figure of speech in which a warrior boasts that he has no equal in war.

     [ெந ெமா  + அலங்காரம். Sktalamkara → த. அலங்காரம் = அணி.]

ெந ெமா வஞ்

ெந ெமா வஞ்  neḍumoḻivañji, ெப. (n.)

    ரெனா வன் பைகவர ்ேசைனைய ெந ங் த் தன் ஆண்ைமையத் தாேன உயரத்் க் ம் 
றத் ைற ( .ெவ.3:12);; theme of a warrior approaching his enemy and boasting about his prowess.

     [ெந ெமா  + வஞ் . வஞ்  = வஞ் னம் ம் றத் ைற.

     "ஒன்னாதார ்பைட ெக த் தன்னாண்ைம எ த் ைரத ்தன் " ( .ெவ.3:12);.]

ெந வ

ெந வ  neḍuvasi, ெப. (n.)

   ேபார ் ரன  ண்ைணத் ைதத்தலால் உண்டா ம் ஊ த் த ம் ; scar of stitches in sewing up a warriors 
wound.

     "ெந வ  பரந்த வ வாழ் மார் ன்" (ப ற் .42);

     [ெந  + வ . வ  = ஊ . ஊ த் த ம் ]

ெந வட்டம்

 
 ெந வட்டம் neḍuvaḍḍam, ெப. (n.)

   நீளவாக் ல் அைமந்த வட்டம்( ன்.);; spheroid-, ellipse.

ெந வாட்டம் ஒன்  வைரந்  ெகா .

ம. ெந வட்டம்.

     [ெந ம் + வட்டம்]
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ெந வட்

 
 ெந வட்  neḍuvaḍḍi, ெப.(n.)

ெநட் வட்  (ெநல்ைல); பாரக்்க;see nettu-vați.

     [ெந ம் + வட் ]

ெந வரி

ெந வரி neḍuvari, ெப.(n.)

   நீண்ட வரிைச அல்ல  ஒ ங் ; long row or line.

     "வான் பைறக்  ென வரி ெபாற்ப" (ப ற் ப்.83:2);.

     [ெந ம் + வரி, வரி = வரிைச, ஒ ங் ]

ெந வல்

 
 ெந வல் neḍuval, ெப.(n.)

   ெந ய ஆள் (யாழ்.அக.);; tall person.

     [ெந  → ெந வல் = உயரமானவன்]

ெந வ

 
 ெந வ  neḍuvaḻi, ெப.(n.)

ெந ஞ்சாைல பாரக்்க;see neguñjālai.

     [ெந ம் + வ ]

ெந வா

ெந வா  neḍuvāci, ெப. (n.)

   ெப ம் ேவ பா ; vast difference.

     "த்ரவ்ய ைவஷம்யத்தால் ேதாஷ ம் ெந வா ப் பட் க் ம்" ( வ். மாைல.16:62);.

ெத. நி வா .

     [ெந ம் + வா . வா  = ேவ பா ]

ெந வாய்

 
 ெந வாய் neḍuvāy, ெப.(n.)

   உள்ளான் ன்; a Sea - fish.

     [ெந ம் + வாய். நீண்டவாைய ைடய ன் வைக]

ெந வாலன்

ெந வாலன் neḍuvālaṉ, ெப. (n.)

   1. க  (யாழ்ப்.);; rope.

   2.  ரங் ; money.

     [ெந ம் + வால் + அன்]

ெந வா

 
 ெந வா  neḍuvāli, ெப.(n.)

   உ ம்  (நாஞ்.);; iguana.

     [ெந ம் + வால் + இ. நீண்டவாைல ைடய உ ம் , இ-ெசால்லாக்க ஈ .]

ெந வா க்ேகாங்

 
 ெந வா க்ேகாங்  neḍuvālikāṅgu, ெப.(n.)

ெந வாற் ேகாங்  பாரக்்க;see neduvār-köngu.

     [ெந வா  + ேகாங் , ேகாங்  = மரவைக]
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ெந வா டகம்

 
 ெந வா டகம் neḍuvāliyūḍagam, ெப.(n.)

ெந வா டகம் பாரக்்க;see __,

ெந வா டகம்

ெந வா டகம் neḍuvālūḍagam, ெப.(n.)

   8  ரலம் நீளம் வளரவ் ம் ெவண்ைம நிற ைடய மான கடல் ன் வைக; sea-fish, silvery, attaining 8 inch 
in length, Gerres filamentosus.

     "ெசப்ப ற்ற ெந வா டகம்" (பறாைள,பள் .75);.

     [ெந ம் + வா டகம். வா டகம் = நீண்ட ெவண்ைமயான கடல் ன்]

ெந வாற்ேகாங்

 
 ெந வாற்ேகாங்  neḍuvāṟāṅgu, ெப. (n.)

   ேகாங்  மரவைக; dipterocarp dammar, Hopea racophlaea.

     [ெந ம் + வால்ேகாங் ]

ெந வாற் ரளி

 
 ெந வாற் ரளி neḍuvāṟṟiraḷi, ெப.(n.)

   ெவண்ணிற ள்ள கடல் ன் வைக ( ன்.);; sea-fish, silvery, Gerres oyena.

     [ெந ம் + வாற் ரளி. வாற் ரளி = ெவண்ைமயான நீண்ட கடல் ன்]

ெந வா

 
 ெந வா  neḍuvāṟi, ெப. (n.)

   நாய்ப்பாகல்; dog carolah-Mimordica hispida, alias Bryonia mysorensis. (சா.அக.);.

ெந ரல்

ெந ரல் neḍuviral, ெப.(n.)

   1. நாய்ப்பாகல் (மைல.);; bryony.

   2. ஆடாேதாைட (சங்.அக.);; Malabar nut.

   3. நீண்ட ரல்; long finger.

     [ெந ம் +  ரல்.  ரல்ேபான்  நீண்ட நாய்ப்பாக ம், ஆடாேதாைட ம் ெந ரல் எனப்பட்ட ]

ெந ரியன்

 
 ெந ரியன் neḍuviriyaṉ, ெப.(n.)

    ரியன் பாம்  வைக (M.M.);; long viper.

     [ெந ம் +  ரியன். நீண்ட ரியன் பாம் வைக]

ெந

ெந  neḍuvīḍu, ெப. (n.)

    றக்க லகம்; salvation.

     "அழ   ெந ற" (மாறனலங்,299.உதா.811);.

     [ெந ம் +  . நீண்ட ெதாைல ல் உள்ள றக்க லகம்]
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ெந ெவண்ணில
னார்

ெந ெவண்ணில னார ்neḍuveṇṇilaviṉār, ெப.(n.)

   கழகக் காலப் லவர;் a Sahgam poet.

     [ெந  + ெவண் + நில  + இன் + ஆர]்

களெவா க்கத் ேல இர க் க்கண் வ ந் தைலவ க்  இைட றாக உள்ள நிலைவ

     "ெந  ெவண்ணிலேவ' என்  ளித் ப்பா யதால்,

     "ெந ெவண்ணில னார"் என்ற ெபயர ்ெபற்றார ்என்பர.் இவர ்பா யதாக ந்ெதாைக 47 
ஆம்பாடல் காணப்ப ற .

     "க ங்கால் ேவங்ைக  கல்

இ ம் க் ைள ற் ேறான் ங் காட் ைட

எல்  வ நர ்கள ற்

நல்ைல யல்ைல ெந ெவண்ணிலேவ" ( ந்:47);

ெந ெவண்பாட்

ெந ெவண்பாட்  neḍuveṇpāḍḍu, ெப. (n.)

   ஐந்த  ைம ம் பன்னீர ப் ெப ைம ம் உைடய ெவண்பாவைக; stanza in veņbā metre, consisting of 5 
to 12 lines.

     "ெந வண்பாட்ேட ந்நால் அ த்ேத" (ெதால்ெபா ள். ெசய்.156);.

     [ெந  + ெவண்பாட் . ெவண்பாட்  = ெவண்பாவைக]

ெந ெவண்பாட்  - அள ன் ெந ய பாட்  ஐந்  தல் பன்னிரண்ட க் ள் வ வைத பஃெறாைட 
ெவண்பா என் ம் அதன்ேமல் வ ம் அ ப்பாடல் க ெவண்பா என ம் வர.்

ஐந்த யாலான ெந ெவண்பாட் :

     "ஆரப்்ெப ந்த ஞாட் ள் ஆள்ஆன் எ ரத்்ேதா த் தாக்  எ தர ழ்த ம் ஒண்  
காரத்் ைகச ்சாற் ல் க ளக்ைகப் ேபான்றனேவ ேபாரக்்ெகா த் தாைனப் ெபா னல் நீரந்ாடன் 
ஆரத்்தமர ்அட்ட களத் " (களவ .17);

ஆற யாலான ெந ெவண்பாட் :

     "பன்மாடக் டல் ம ைர ெந ந் ெத ல் என்ேனா  நின்றா ரி வர ்அவ ள் ம் ெபான்ேனாைட 
நன்ெறன்றாள் நல்லேள ெபான்ேனாைடக் யாைனநன் ெறன்றா ம் அந்நிைலயள் யாைன எ த்தத் 

ந்த இலங் ைலேவல் ெதன்னன் த்தாரந்ன் ெறன்ேறன் ேயன் ( தெ்தாள்.58);

ஏழ யாலான ெந ெவண்பாட் :

     "ைவயக ெமல்லாங் கழனியா-ைவயகத் ச ்ெசய்யகேம நாற் ைச ன் ேதயங்கள்-ெசய்யகத்  
வான்க ம்ேப ெதாண்ைட வளநா -வான்க ம் ன் சாேறஅந் நாட் த் தைல ரக்ள்-சாறட்ட கட் ேய 
கச் ப் றெமலாங்-கட் ள் தாேனற்ற மான ச க்கைர மாமணிேய ஆேனற்றான் கச்  யகம்" 
(யா.கா.26,ேமற்);

ெசன்ைனப் பல்கைலக் கழக அகர த ல் ெந ெவண்பாட்  என்பதற்

ெந ெவள்

ெந ெவள்  neḍuveḷḷūci, ெப.(n.)

   1.  ண், காயம் ேபான்றவற்ைறத ்ைதக் ம் ஊ ; surgical needle for stitching wounds.

     "கய ழ் ச ் ரல் ெபயரந்்தன்ன ெந ெவள்  (ப ற் ப்.42);.

   2. ெநடை்ட என் ம் க  (ப ற் .42:3 உைர);; a kind of weapon.

     [ெந ம் + ெவள் . ெவள்  = ம த் வர ் ண்கைளத் ைதக் ம் ஊ ]
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ெந ேவட் வன்

ெந ேவட் வன் neḍuvēḍḍuvaṉ, ெப.(n.)

   ேகாைட மைலப் ப ைய ஆண்ட கைடக் கழக மன்னன்; a king ruled Ködaimalai.

க ய ெந ேவட் வன் என்ப  இவன  ப் ெபயர.் க யம் என்ப  ெந ேவட் வன் ஊர.் இ  
ேகாைடக்கானல் என்  இன்  வழங் ம் ேகாைடமைலச ்சார ல் உள்ள . ேகாைடமைலைய 
ஆண்டவன்.

இவன் தன்ைனத் ைண ேவண்  யவரக்் ப் ெப ம் கலா , ஆதர  நல் பவன், பைகத் ப் ெபாரக் 
க வாைர அவர ்வ ய த் க் க த்த க் ம் காட்டாண் ைம ைடயவன். ெகாைட வண்ைமயால் 
இவன் பால் பரி லரக்ட்  க்க ெதாடர் ண் . அதனால் கட க் ச ்ெசன்ற ல், நீர ்ெபற்றன்  
வாராதவா  ேபால, இந்ெந  ேவட் வைனக் கா ம் பரி லர ்இவன  ெகாைட நலத்ைதப் 
ெபற்றன் ப் ெபயரந்்  ேபாகாெரன் ம் ெப ைம இவ க் ப் றங் ந்த .

இவைனப் ெப ந்தைலச ்சாத்தனார ்பா ள்ளார.் ( றநா.205);.

     " ற் ய ன் வ ரா ம்

ெபட் ன் தல் யாம் ேவண்டலேம

றற் னந் தணிந்த ைரயரிப் ர

உ வர ்ெசல்சார ்வா ச ்ெச வர்

தா ளந் த த்த வாண்  தாைன

ெவள்  ேவ க் ேகாைடப் ெபா த

ய ம் ெபரிய ம் ைழெகட லங் ய

மான்கணந் ெதாைலச் ய க ைசக் கதநாய்

ேநான் ைல ேவட் வ ேநா ைல யா க

ெந ேவள் ன்றம்

 
 ெந ேவள் ன்றம் neḍuvēḷkuṉṟam, ெப. (n.)

   ேசாழ நாட் ள்ள செ்சங் ன் ; a hill in Chola country.

     [ெந  + ேவள் +  ன்றம்]

ெநண்

ெநண் 1 neṇṭudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   1. எ ரக்்களித்தல் (யாழ்ப்.);; to rise upon the stomach, keck.

   2. ெநாண் தல்; to limp.

     "ெநண் க்ெகாண்ேட" (ேதவா.743.8);.

     [ ல்( ைள); →  ள் → ெநாள் → ெநாண்  → ெநண்  → ெநண் -தல்.(ேவ.க.);]

 ெநண் 2 neṇṭudal,    5.ெச. ன்றா .(v.t.)

   ேதாண் தல் (நாம ப.737);; to dig.

     [ெநாண்  → ெநண் -தல்]

ெநத்தகர்

 
 ெநத்தகர ்nettagar, ெப. (n.)

   ெநல் டன் ைளக் ம் கைள வைக (யாழ்.அக.);; a weed that grows with paddy.

வய ல் ெநத்தகர ்அ கமா  ட்ட .

     [ெநல் + தகர.் ெநல் ைளைவத் தகரக்் ம் கைள]
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ெநத்தப்பலைக

ெநத்தப்பலைக nettappalagai, ெப. (n.)

    தா ம்பலைக; dice-board.

     "ெநத்தப் பலைகைய எ த்  நி த் னாற் ேபான்ற...  றளேன" (க த்.94, உைர);.

க. ெநத்தபலெக

     [ெநட்  + பலைக-ெநட் ப் பலைக → ெநத்தப்பலைக]

தாட்டம் ஆ வதற்காக ேகா கள் வைரயப்பட்ட பலைக.

     [P]

ெநத்தம்

 
 ெநத்தம் nettam, ெப. (n.)

   அரத்தம்; blood.

     [அரத்தம் → இரத்தம் → ெநத்தம். ஒ.ேநா. நிரம்ப → ெநாம்ப]

ெநத்தல்

 
 ெநத்தல் nettal, ெப. (n.)

ெநய்த்ேதா  பாரக்்க;see ney-t-tos (சா.அக.);.

ெநத்தமண்ட

 
 ெநத்தமண்ட  nettamaṇṭali, ெப. (n.)

   ேதள்வைக (சங்.அக.);; a scorpion.

     [ெநத்தம் + மண்ட . அரத்தம் ேபான்  வந்  காணப்ப ம் ேதள் வைக. அரத்த மண்ட  → ெநத்த 
மண்ட .]

ெநத்த

 
 ெநத்த  nettali, ெப. (n.)

ெநய்த்ேதா  பாரக்்க;see __,

     [ெநத்தல் → ெநத்த .]

ெநத்

 
 ெநத்  netti, ெப. (n.)

    ன் நீந் தற் க் கரணியமான தைவப் ைப ( னவ.);; swimming bladder of a fish.

     [நத்  → ெநத் , நத்  =  னின் தைவப்ைப]

ெநத் ய

 
 ெநத் ய  nettiyaḍi, ெப.(n.)

   ெசய ழக்கச ்ெசய் ம் தாக் தல் அல்ல  பா ப் ; crushing defeat.

ேதரத் ல் எ ரக்்கட்  ெபற்ற ெவற்  ஆ ங்கட் க்  ெநத் ய யாக இ ந்த .

     [ெநற்  → ெநத்  + அ . ெநற் ல் அ த்தால் ஏற்ப ம் வ  ேபான்ற ]

ெநத் ல்

 
 ெநத் ல் nettil, ெப. (n.)

ெநய்த்ேதா  பாரக்்க;see ney-t-tos (சா.அக.);.
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ெநத்

 
 ெநத்  nettili, ெப. (n.)

ெநய்த்ேதா  பாரக்்க;see __,

ெத. ெநதெ்த .

     [ெநய்த்ேதா  → ெநத் . ெவள்ைள நிறத் ல் இ க் ம் ஒ வைகச ் ய கடல் ன்]

ெநத் ப்ெபா

ெநத் ப்ெபா  nettilippoḍi, ெப. (n.)

   1. ெநய்த்ேதா க் க வா  ( ன்.);; anchovy salted and dried.

   2.  ெநய்த்ேதா  ன்; small anchovy fish.

     [ெநத்  + ெபா ]

ெநத்

 
 ெநத்  nettu, ெப. (n.)

ெநற்  பாரக்்க;see __,

     [ெநற்  → ெநத்  (ேப.வ);]

ெநத் வைல

ெநத் வைல nettilivalai, ெப. (n.)

   ெநய்த்ேதா  ன் க் ம் வைல; anchovy fishing net.

     [ெநத்  + வைக]

ெநத்  க்காகேவ றப்பாகச ்ெசய்யப்ப ம் வைல. இ ல் வைலக்கண் கச் ய . இவ்வைல 5 
அ  அகலம் 5 அ  நீளம் ெகாண்டதாய் இ க் ம்

     [P]

ெந

ெந 1 nedi, ெப. (n.)

   1. ெசல்வம்; treasure.

     " ெந  ெப ம்" (நற்.16);.

   2.  த் ; pearl.

     "ெந ெசாரி சங்க ேமந் " ( ளா.அர .308);

     [ெநல் → ெந , பழங்காலத் ல் யாக ெநல் த ய லங்கேள ெகா க்கப்பட்ட . ெநல் வயல் 
அ க ள்ளவன் ெசல்வந்தனாக ம க்கப்பட்டான். எனேவ ெநல் → ெந  என்றா ற் .  ன் ெந  → 
நி யா ற் .]

 ெந 2 nedi, ெப. (n.)

   ேதனிப் , ஊழ்கம், உள்ெளா க்கம் ( யானம்);; meditation.

     "தப்பாம ென பண்ண" (தத் வப்.262);.

     [ ல் → ெநல் → ெந , ெந  → நி  = ெசல்வம்.]

ெந யம்

ெந யம் nediyam, ெப.(n.)

   ெசல்வம்; wealth riches.

     "ெந ய ெமன் ள" (ேதவா.556,5);.

     [ெந  → ெந யம்]

ெந யாளன்

ெந யாளன் nediyāḷaṉ, ெப. (n.)

    ேபரன்; Kuberan.

     "ெந யாளன் ேறாழைன" (ேதவா,688,7);

     [ெந  → ெந  + ஆளன்]

463

www.valluvarvallalarvattam.com 13368 of 19068.



ெந ட்

 
 ெந ட்  neduṭṭi, ெப. (n.)

   ம ; mardah tree, Terminalia alata. (சா.அக.);.

ெநம்பாணி

ெநம்பாணி1 nembāṇi, ெப.(n.)

   வண் ல் பயன்ப ம் ஆணி; of a kind of nail used in cart.

     [வண் ப்ப  ல் ைதக் ம் ஆணி வைக. ெநம்  + ஆணி.]

 ெநம்பாணி2 nembāṇi, ெப.(n.)

   ெநம்பப் பயன்ப ம் ஆணி; of a nail use to lift out.

     [ெநம்  + ஆணி]

ெநம்

ெநம் 1 nembudal,    5.ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. க  அல்ல  க ைய ஒ  ெபா ளின் அ ற் ெச த்  ேமேல உய ம்ப  ளப் தல்; to lift with a 
leaver.

பாைற ன் அ ற் கம் ையச ்ெச த்  ஒேர ெநம் ல் கல்ைலப் ெபயரத்்  ட்டான்.

   2. உைடத் த் றத்தல்; to force open.

தாழ்ப்பாைள ஒ  ெநம் ல் உைடத்  ட்டான்.

     [எம் -தல் → ெநம் -தல்]

 ெநம் 2 nembu, ெப. (n.)

   1. ேமெல ப் ைக; lifting with a lever.

   2. இ பக்க ம் ரை்ம ைடய இைணப்பாணி (கட் ட.நாமா);; joining dowel or nail.

   3. ஓடாணி (ெத.க.ெதா.2,172);; pins for jewels.

   4. ஏணிப் ப  ( ன்.);; rung or round of a ladder.

   5. ஏற்றத் ன் மடலானி ( ன்.);; ribs joining. together the two beams of a well-sweep, serving also as steps for the 
man who treads it.

   6. ெநம் த  ( ன்.); பாரக்்க;see membu-ta.p

   7.  லா எ ம்  ( ன்.);; ribs.

இன்  ெநம்  க ய ேவைல ெசய்தான்.

ெநம் ேகால்

 
 ெநம் ேகால் nembuāl, ெப. (n.)

   ஒ  ெபா ளிைன உயரத்்தேவா நகரத்்தேவா பயன்ப ம், ஒ  ள்ளிைய லமாகக் ெகாண்  
இயக்கப் பயன்ப ம் கம்  அல்ல  க ; the lever.

ஒ  ெநம் ேகால் இ ந்தால் இந்தக் கல்ைல நகரத்்தலாம். ஒ  ெபரிய ெநம் ேகால் ைடத்தால் நான் 
உலைக நகரத்் க் காட் ேவன் என்  ஐசக் நி ட்டன் ள்ளார.்

     [ெநம்  + ேகால்]

     [P]
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ெநம் த்த

 
 ெநம் த்த  nembuttaḍi, ெப.(n.)

ெநம் த  ( ன்.); பாரக்்க;see nembu-tagi.

     [ெநம்  + அ .]

ெநம் த

 
 ெநம் த  nembudaḍi, ெப. (n.)

   ெபா ைளக் ளப்ப அதன ல் ெச த் ங்ேகால் ( ன்.);; lever, in mechanics.

ெநம் த  ெகாண்  கடை்டையப் ரட் னான்.

     [ெநம்  + த ]

ெநமம்

 
 ெநமம் nemam, ெப. (n.)

ெந சந்தனா பாரக்்க; seе пет:Sanaара (சா.அக.);

ெநம ன்

 
 ெநம ன் nemamīṉ, ெப. (n.)

    ட் வ ைய உண்டாக் ேமார ்வைக ன்; a kind of fish causing rheumatisum. (சா.அக.);.

ெந சந்தனா

 
 ெந சந்தனா nemisandaṉā, ெப. (n.)

   அரத்த ேவங்ைக மரம்; red kino tree - Pterocarpus marsupium (acuminata); (சா.அக.);.

ெந ரல்

ெந ரல் nemiral, ெப.(n.)

   ேசா  (அக.நி.);; rice.

     [நி ரல் → ெந ரல். நி ரல் = ேசா  (நற்.258);. அரி  ேசாறா ம்ேபா  அதன் வ வம் மா  
நி ர் ற .]
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ெநய்

ெநய்1 neytal,    1ெச. ன்றா .(v.t.)

   1.  ணி, பாய் த யவற்ைற உ வாக்  வதற்காகத் த ல் நீளவாட் ல் ைலேயா, 
ேகாைரையேயா ெச த் க் க் வாட் ல் ேகாத் ப் ன் தல்,  ைல ஆைடயாகச ்ெசய்தல்; to 
weave, as clothes.

     "ெநய்  ண் ரல்" ( வக.3019);.

ெநய்  ெகாண் க் ம் ெபா  ெநய் றைத ட்  நிைனத் க் ெகாண்டானாம் ைகக்ேகாளன் 
(பழ.);. ெநய் றவ க்  ஏன் ரங் க் ட் ? (பழ.);.

   2. ெதா த்தல்; to string, to link together.

     "ெநய்தைவ க்க" (பரிபா.19:80);.

   ம. ெநய்க: ெத ேந ;   க. ேநய், ேந , ெநய் ;   ேகாத. ெநச ்(nec);;    ட, நிச ்(nic);;    ட. ெநய் (ney);;    . 
ெந நி:  . ெநப;    . ெநைந (nennai);;    . எஸ்நா (essnä);;மா. எேச (ese = to plait);.

     [ ள் → ெநள் → ெநய் → ெநய்-தல்,

ள் தல் = அைடதல், ெபா ந் தல், ெச தல் (த.ம.);]

 ெநய்2 ney, ெப. (n.)

   1. ஆ ன் அல்ல  எ ைம ன் ெவண்ெணைய உ க்  உண்டாக் ம் ெபா ள்; ghee, clarified butter.

     "நீரந்ாண ெநய்வழங் ம்" ( றநா.166:21);.

     'ெநய்க் டத் ல் எ ம்  ெமாய்த்த  ேபால' (பழ);.

     'ெநய்ைய உ க் த் த ைரப் ெப க் ச ்சாப் ட ேவண் ம்' (பழ.);.

ெநய்கடம்

 
 ெநய்கடம்  neykaḍambu, ெப. (n.)

   நாய்க்கடம் ; bastard cedar of PalghatHymenodictyon excelsusm. (சா.அக.);.

ம வ. ெவள்ைளக் கடம் .

     [ெநய் + கடம் ]

ெநய்க்கடல்

 
 ெநய்க்கடல் neykkaḍal, ெப. (n.)

   ஏ கட ள் ெநய்மயமா ய கடல்; the ocean of ghee, one of Élu-kadal.

     [ெநய் + கடல்]

ெநய்க்க

ெநய்க்க  neyggaḍugu, ெப. (n.)

   1. ெவண்ெணய் உ க் க் காய்ச் ெய க் ம் ேபா  அ ல் நிற் ம் வண்டல்; the sediment deposited at 
the bottom during melting of butter into ghee.

   2. அகத் யர ்வல்லா  600-ல் ெசால் க் ம் ைறப்ப  ஆ ன் ெநய்ைய மற்ற ம ந் ச ்
சரக் கேளா  ேசரத்் க் காய்ச்  வ த்த

   ம ந்  ெநய். இ  வ ற் ல் ஏற்ப ம் ேநாய்க க்  ம ந்தா ற ; a medicated oil prepared with cow's ghee 
as chief ingredient along with other drugs according to the process laid down in Agastyar Vallathy 600. It is prescribed for all 
diseases of the stomach. (சா.அக.);.

     [ெநய் + க . க  = வண்டல்]
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ெநய்க் யாழம்

 
 ெநய்க் யாழம் neykkiyāḻm, ெப. (n.)

   ஆ ன் ெநய் டன் மற்ற கைடசச்ரக் கைளச ்ேசரத்் ச ்ெசய் ம் ம ந் ; medicated oil in common 
prepared from cow's ghee mixed with other bazaar drugs. (சா.அக.);.

     [ெநய் +  யாழம்.  யாழம் = காய்ச் ய ம ந்  நீர]்

ெநய்க்

ெநய்க்  neykkiḻi, ெப. (n.)

   எண்ெணய் ேதாய்த்த ைலத் ண் ; bandage soaked in oil.

     "ெநய்க்  ைவக்கப்பட்டார"் ( வக.818);.

     [ெநய் +  .   =  ந்த ணி]

ெநய்க் ரணி

ெநய்க் ரணி1 neykkuraṇi, ெப. (n.)

   அ ஞ் ல்; sage-leaved alangium.

 ெநய்க் ரணி2 neykkuraṇi, ெப. (n.)

   ஐங்ேகால எண்ெணய் (ஐந்  மாதத் ய தைலப் ண்டத் னின்  வ க் ம் ெநய்மம்);; a medicinal oil 
extracted from the first born fetus five months old. (சா.அக.);.

ெநய்க் ழம்

ெநய்க் ழம்  neykkuḻmbu, ெப.(n.)

   1. ெநய் ட் த் தாளித்த ழம் ; thick broth seasoned with ghee.

   2. இ ய ெநய்; thick ghee.

     [ெநய் +  ழம் ]

ெநய்க்

 
 ெநய்க்  neykkuṟi, ெப. (n.)

   ேதைரயர ்ெசய்த ஒ  ம த் வ ல்; a medical Tamil treatise by Theraiyer which treats about the examination of 
urine and their indications. (சா.அக.);.

     [ெநய் +  ]

ெநய்க் நீரக்்

 
 ெநய்க் நீரக்்  neykkuṟinīrkkuṟi, ெப. (n.)

   ெநய் ல் நீைரக் ( த் ரத்ைதக் கலந்  ெசய் ம் ஆராய்ச்  (ேசாதைன);; examining the urine by 
testing if in ghee.

     [ெநய்க்  + நீரக்் ]

ெநய்க் ல்

 
 ெநய்க் ல் neykkuṟinūl, ெப. (n.)

   எண்ெணய் ட்  நீர ்( த் ரத்); ேதர்  ெசய்வைதக் வ ம், ேதைரயர ்இயற் ய மான 
ல்; a treatise by Tēraiyar on the test of urine by means of oil.

     [ெநய் +   + ல்]

ெநய்க்ெகாட்டான்

 
 ெநய்க்ெகாட்டான் neykkoṭṭāṉ, ெப. (n.)

    வந்  (மைல.);; soap-nut.

ம வ. ெநய்க்ெகாடை்ட.

     [ெநய் + ெகாட்டான்]
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ெநய்க்ெகாட்டான்
ைத

 
 ெநய்க்ெகாட்டான் ைத neykkoṭṭāṉvidai, ெப. (n.)

    வந் க்ெகாடை்ட; soap nut. (சா.அக);.

     [ெநய்க்ெகாட்டான் +  ைத]

ெநய்க்ெகாட்ைட

ெநய்க்ெகாடை்ட neykkoṭṭai, ெப. (n.)

   1. மரவைக; (மைல.);; soap-nut, Sapindus trifoliatus.

   2. மரவைக; butterfly soap-nut, Harpullia Cupanoides.

     [ெநய் + ெகாடை்ட. ெநய் ேபால் பளபளப்பான ெகாடை்ட ைடய மரம்]

ெநய்சச் கரி

 
 ெநய்சச் கரி neyssasigari, ெப. (n.)

    ைமத் தக்காளி; Europe brinjal, tomato, Hycopersicum esculentum (சா.அக.);.

ெநய்சச்ட்

ெநய்சச்ட்  neyccaṭṭi, ெப. (n.)

   1. ெசங்க நீர ்(மைல.);; purple Indian waterlily.

   2.  ைரவைக (சங்.அக.);; a kind of greens.

   3. பவளக் ன் மணி (மைல.);; crab's eye.

ம வ : ெசங்க நீர.்

   இசெ்ச  ஆண் ற்  ஒ  ைற வளரந்்  ஒ ம். இைல நீண்  நான்  ைல ைடயதாய் 
இ க் ம்;    தழ் ஊதா நிற ைடய ;   வங்காளம், ெகாரநா , மைலயாளம் ஆ ய ப களில் 
வளர் ற . இைதக் நீராக் க் காய்சச் க் க் ெகா க்கலாம்;உடற் டை்ட இ  தணிக் ம். ப , 
அழ  இைவகைள உண்டா ம். வாந்  அழற்  இைவகைளப் ேபாக் ம். இதன்  கண் வப்ைப 
மாற் ம் காமாைல, ைககால்எரிசச்ல், கண்ேணாய்கள் த யன நீங் ம். (சா.அக);.

ெநய்சச்ட் க் ைர

 
 ெநய்சச்ட் க் ைர neyccaṭṭikārai, ெப. (n.)

   ேவப்ெபண்ெணைய ெநய்யாகச ்ெசய் ம் ( ேத யார)்; ெசங்க நீர ் ைர; a kind of waterlily, Nymphae 
odorata or Grewia orbiculata. It converts margose oil into ghee. (சா.அக.);.

     [ெநய்சச்ட்  +  ைர]

ெநய்சச்ாதம்

 ெநய்சச்ாதம் neyccātam, ெப. (n.)

   ெநய்சே்சா ; ghee rice.

     [ெநய் + சாதம்]

சாதம் என்பதற்  ேவர ்வடெமா ல்ைல. அரி  சதசதெவன்  ெகா ெபற்  மலரவ்தால் சாதம் 
த ழ்ச ்ெசால்ேல.

ெநய்சச்ாரிகம்

 
 ெநய்சச்ாரிகம் neyccārigam, ெப. (n.)

   அரத்த ேவங்ைக மரம்; red kino tree. Pterocarpus marsupium (சா.அக.);.
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ெநய்ச்

ெநய்ச் 1 neycci, ெப. (n.)

   எண்ெணய்ச் க் ; oil-sediment. (சா.அக.);.

     [ெநய் → ெநய்ச் . ெநய் +  (க் );.]

க்  என்ப ல் தெல த்  நின்  ற இரண் ம் நீங் ன.

 ெநய்ச்  neycci, ெப. (n.)

   ெநய்யால் ெசய்த பண்ணியம் (பலகாரம்);; ghee preparation of sweet confection.

     [ெநய் → ெநய்ச் ]

ெநய்ச் க்

ெநய்ச் க்  neyccikku, ெப. (n.)

   1. ெநய் ட ல் தங் த னா ண்டா ம் ெசரிமானத ்தைட; indigestion caused by ghee.

   2. ெநய்ையப் க்ெகாள்வதனா ண்டாம் நாற்றம் (இ.வ.);; rancid smell caused by smearing one's body with 
ghee.

     [ெநய் +  க் .  க்  =  க் க் ெகாள் ைக, தைட ெசய்ைக, எண்ெணய்ச் க் ,  க்  நாற்றம்]

ெநய்ச் க் ேப

 
 ெநய்ச் க் ேப  neyccikkupēti, ெப. (n.)

    க் ப்பட்ட ெநய்ைய உடெ்காள்வதனால் ஏற்ப ம் க சச்ல்; purging due to taking rancid ghee in food. 
(சா.அக.);.

     [ெநய்ச் க்  + Skt ேப ]

ெநய்ச் க் ேபாக்

 
 ெநய்ச் க் ேபாக்  neyccikkupōkki, ெப. (n.)

    ைகக்காய் ( யக்காய்);; soap-nut. (சா.அக);.

     [ெநய்ச் க்  + ேபாக் ]

ெநய்ச் ட் க் ழங்

 
 ெநய்ச் ட் க் ழங்  neycciṭṭikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   ெசங்க நீரக்் ழங் ; bulb of Nymphae odorata. (சா.அக.);.

     [ெநய்ச் ட்  +  ழங் ]

ெநய்ச் ந்

 
 ெநய்ச் ந்  neyccindi, ெப. (n.)

   ெபய்க்கடைல; bitter Bengal gram - Cicer genus. (சா.அக.);.

ெநய்ச் லா

 
 ெநய்ச் லா neyccīlā, ெப. (n.)

    ைல ம் ைவ ம் யான லா ன் வைக; a kind of Šila fish. (க.ப.அ);.

ெநய்ச் கம்

 
 ெநய்ச் கம் neyccīvigam, ெப. (n.)

ெநய்ச் ந்  பாரக்்க;see ney-c-cindi (சா.அக.);
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ெநய்ச் ட்

 
 ெநய்ச் ட்  neyccuṭṭi, ெப. (n.)

    ைர வைக ( ன்.);; a kind of greens.

     [ெநய்சச்ட்  → ெநய்ச் ட் ]

ெநய்ச் ண்

ெநய்ச் ண்  neyccuṇṭu, ெப. (n.)

   1. கலயத் ல் ஒட் க் ெகாண் க் ம் ெநய் ( ன்.);; small quantity of ghee sticking to a pot.

   2. ெநய்யளக்க உத ஞ் ய அள க்க  (தஞ்ைச);; small vessel for measuring ghee.

     [ெநய் + கண் .  ண்  = ஒ  ற்றள . காய்ச் ம்ேபா  ஏனத் ன் அ ல் தங் வ ]

ெநய்சாயம்

 
 ெநய்சாயம் neycāyam, ெப. (n.)

   ெம ெகண்ெணய்; varnish.

     [ெநய் + சாயம். சாயம் = வண்ணம்]

ெநய்த்தானம்

 
 ெநய்த்தானம் neyttāṉam, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்ட ர;் a village in Tanjore district.

இவ் ர ் ெநய்த்தானம் என்  ன் அைட ெபற்  இன்  ல்ைலத் தானம் என்  வழங் ற . 
இவ் ைர அப்பர்

     "நிலா ெவண்ம  ரிஞ்ச நீண்டமாட நிைறவயல் ழ் ெநய்த்தானம்" என ம், சம்பந்தர,்

     "அைற ம் னல்வ  கா ரி யைல ேசர ்வடகைரேமல் நிைற ம் ைன மடவார ்ப ல் 
ெநய்த்தானெமனிேர" என ம் கழ்ந்  பா ன்றனர.்  த ல் ேகா ல் ெபயராக இ ந்  ன் 
ஊரப்்ெபயராக மா  இ க்கலாம்.

     [ெநய் + தானம். ேகா ல் ளக்ெகரிக்க ெநய் அ கமாக வழங் ய ஊராக இ க் ம்.]

ெநய்த் க்ைக

 
 ெநய்த் க்ைக neyttirukkai, ெப. (n.)

    க்ைக ன் வைக ( ன்.);; a kind of thornback fish.

     [ெநய் +  க்ைக. ெநய் ந் க் ம் ன் வைக]

ெநய்த் ப்

ெநய்த் ப்  neyttuḍuppu, ெப.(n.)

   1. ேவள் களில் பயன்ப த் ம் ெநய்க்கரண்  ( வா.);; spatula, used especially in Védic sacrifices.

   2.  வட் க்காரர ்பயன்ப த் ம் எண்ெணய்க்கலம்; vessel for oil used by torch bearers.

     [ெநய் +  ப் .  ப்  = சட் வம், அகப்ைப, கரண் ]
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ெநய்த்ேதார்

ெநய்த்ேதார1் neyttōr, ெப. (n.)

   ெநய்ப்பத ள்ள அல்ல  ெநய்ேபா ைற ம் அரத்தம்; blood.

     "ெநய்த்ேதாரிைடயறா ெதா ங் ேகாட் " (ைநடதம்.ேபார் ர.்21);.

     "ெநய்த்ேதார ்வாய....  ைள" (நற்.2);.

   க. ெநத ்+ த , ெத. ெநத்  ட. ெநத்ஸ்;   ேகாத, ெநத்ர ்(metr);;    ட. ெநத்த;    . 
ெநத்த ;   ெகாலா.ெநத் ;   நா. ெநத் ;   பர.் ெந ர;்   கட. ெநத் ர;்   ேகாண.நத் ர;்    . 
ெந தரி;    . ெநெதாரி; ரா.  தர.்

     [ெநய் வர ்→ ெநய்த்ேதார.்  வர ்=  வப் , அரத்தம்.]

 ெநய்த்ேதார2் neyttōr, ெப. (n.)

   ஒ யமரம் (ைவத் யபரி);; Indian ash tree.

ெநய்த்ேதா

ெநய்த்ேதா  neyttōli, ெப. (n.)

   ெவண்ணிற ள்ள ய கடல் ன் வைக (பதாரத்்த.938);; anchovy, silvery, Engraulis indicus.

     [ெநய் + ேதா , ெநய்ேபால் பளபளப் ம் ெவண்ைம ம் உைடய ன் வைக.]

வக் ைற இந் யா ன் ழக் , ேமற்  ஆ ய இரண்  கடற்கைரகளி ம் காணப்ப ம்  ன்கள். 
இைவ ெமல் ய உட ைன ம் ரிய கத்ைத ம் உைடயன. தைல தல் வால் வைர ெவள்ளி 
ேபான்  பளபளப்பான படை்ட ஒன் க் ம். ேமற் க் கடற்கைரப்ப ல் ஆண் ேதா ம் இம்  ன் 
அ கம் க்கப் ப ற .  றவ மாதம் தல் கடக (சனவரி தல் ன்); மாதம் வைர இம் ன்கள் 
அ கம் க்கப்ப ன்றன. இம் ைன க வாடாகச ்ெசய்  ேச த்  ைவப்பர.் இம் ன்கள் 
கைரய ேகேய வா ம் இயல் ைடய .

     [P]

ெநய்தல்

ெநய்தல் neytal, ெப. (n.)

   1. ெவள்ளாம்பல்; white Indian water-lily.

     "பல் தழ் நீலெமா  ெநய்த னிகரக்் ம்" (ஐங் .2); ( வா.);.

   2. க ங் வைளமலர;் blue nelumbo.

     "காஞ்  மணிக் ைலக் கடக்மழ் ெநய்தல்" ( ஞ் ப்.84);.

   3. ெசங்க நீரக்் ழங்  (சங்.அக.);; tuber of red Indian water-lily.

   ம. ெநய்தல்,  . ைந ெல;க. ெநய்தல்.

     [ெநய் → ெநய்தல் = வறண்ட ேகாைடக் காலத் ம் ளநிலத்ேதா ெடாட் க் ம் ெகா  வைக.

     " . . . . . . . . அ க்  ள த்  ற் ெகாட் ம் ஆம்ப ம் ெநய்த ம் ேபாலேவ ஒட்  வார ்உற " 
( ைர,17);]

 ெநய்தல்2 neytal, ெப. (n.)

   1. கட ம் கடல் சாரந்்த இட ம்; maritime tract.

     "எற்பா  ெநய்த லாதல் ெமய்ெபறத் ேதான் ம்" (ெதால்,ெபா ள்.8);.

   2. ெநய்தற் ைண ன் உரிப்ெபா ளா ய இரங்கல்; sorrow of lovers due to separation, assigned by poetic 
convention to the maritime tract.

     "ெநய்தல் சான்ற வளம்பல" (ம ைரக்.325);.

   3. சாப்பைற; funeral drum.
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ெநய்தல் தத்தனார்

 
 ெநய்தல் தத்தனார ்neytaltattaṉār, ெப. (n.)

ெநய்தற்றத்தனார ்பாரக்்க;see neydarrattanår

     [ெநய்தல் + தத்தனார]்

தத்தனார ்என்ப  இயற்ெபயர.் ெநய்தைலப் பா வ ல் வல்ல வரா ந்ததால் ெநய்தல் தத்தனார ்
என்  ெபயர ்வந் க்கலாம். நற் ைண ல் இவர ்பா ய பாட்  ெநய்தல் நிலத்ைதப் ைனந்த 

ைரக் ற .

ெநய்தல்நிலம்

 
 ெநய்தல்நிலம் neytalnilam, ெப. (n.)

   கடேலாரப் ப ; sea coast countries maritime tract. (சா.அக.);.

     [ெநய்தல் + நிலம்]

பழந்த ழ்நாட் ல் நிலத் யல்ைபக் ெகாண்  ஞ் ,  ல்ைல, ம தம், ெநய்தல் பாைல என 
ஐவைகயாக நிலத்ைதப் ரித்தனர.் இவற் ள் கட ம் கடல் சாரந்்த ப க ம் ெநய்தல் எனப்ப ம். 
இந்நிலப்ப ல் ெநய்தல் மலர ்நிைறந் ப்பைதக் ெகாண்  இப்ெபயர ்வந்தெதன்பர.் இரங்க ம் 
இரங்கல் நி த்த மா ய)  மா ய ஒ க்கம் பற்  இப்ெபயர ்வந்த ெதன்பா ம் உண் .

ெநய்தல் நிலத்தைலவன் ேசரப்்பன்,  லம்பன்: தைல  பரத் ,  ைளச் . இந்நிலமக்கள் பரதர,் 
பரத் யர,்  ைளயர,்  ைளச் யர,் அளவர,் அளத் யர,் வைலயர,் வைலச் யர,் என்  
அைழக்கப்ப வர.் இவரக்ளின் கட ள் மைழக்கட ளான வ ணன்.

     "வ ணன் ேமய ெப மன லகம்" என்பர ்ெதால்காப் யர.் இந்நிலமக்கள் உப்ைப ம் ைன ம் 
ற் க் ைடக் ம் உண ப் ெபா ைளக் ெகாண்  வாழ்வர.் இவரக்ளின் ெதா ல்,  ன் த்த ம், 

உப்  ைளத்த ம்,  ைனக் காயைவத்த ம், பறைவகைள ேயாட் த ம், கடலா த ம், ெதப்பம் 
த ம் ஆ ம். இவரக்ள் ன்ேகாட ்பைற, பம்ைப,  ளரியாழ் என் ம் இைசக் க கைளப் 

பயன்ப த் வர;்

ெசவ்வ  என் ம் பண்ைண இைசப்பர.் இங் ள்ள லங் கள் உப்  டை்டகைளக் கமக் ம் பக ம், 
கடற்கறா ம்,  தைல மா ம். பறைவகள் அன்ன ம் அன் ம். தாைழ, நீர் ள்ளி அடம் ,  ன்ைன, 
ஞாழல் என் ம் மலரக்ைள இம்மக்கள் அணிவர.் இவரக் க்  உவர ்நீரக்்ேகணி ந் ம், 
மணற்ேகணி ந் ம் நீர ் ைடக் ம். இவரக்ளின் ஊர ்ேப ர,் பட் னம்,  ற் ார,் பாக்கம் 
எனப்ெப ம்.

காதலைரப் ரிந்தவரக்ள் தனிைம ெபாறாமல் இரங்க ம் அதற் ரிய ம் இந்நிலத் க் ரிய 
அகெவா க்கெமன அகப்ெபா ளி லக்கணம் ம்.  ணரத்ல்,  ரிதல், இ த்தல், இரங்கல், 
ஊடெலன் ம் எல்லா அகெவா க்க ம் எல்லா நிலத் ற் ம் உரியைவ ெயனி ம், இந்நிலத் ற்  
இரக்கேம அகெவா க்கெமனக் வ  லென வழக்க ெமன்பர.் இக்கரணியம்பற் ேய 

ற்பகலா ய எற்பா  எ ம்  ெபா  இந்நிலத் ற் ரிய ெதன்பர.் இளேவனில்,  ேவனில், 

ெநய்தல் ைண

 
 ெநய்தல் ைண neytaltiṇai, ெப. (n.)

   ெநய்தல் நிலம்; coastal region.

     [ெநய்தல் +  ைண.  ைண = ஒ க்கம், நிலம்]
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ெநய்தல்ெதய்வம்

ெநய்தல்ெதய்வம் neytalteyvam, ெப. (n.)

   வாரணன், மைழக்கட ள் (வ ணன்);; Varuņaŋ.

     [ெநய்தல் + ெதய்வம்]

ெநய்தல் ெதய்வம் : ெநய்தல் நில மக்கள், கட ல் ன் த் ம், உப்  ைள த் ம்,  த் ம் பவழ ங் 
ளித் ம், நீர ்வாணிகஞ் ெசய் ம், கடலாேலேய வாழ்ந்ததனால், தம் ெதய்வத்ைதக் கடல் 

ெதய்வமாகேவ ெகாண் , அதற்  வாரணன் என்  ெபயரிட்டனர.்

வள் → வர ்→ வார ்→ வாரத்ல் = வைளதல். வார ்+ அணம் = வாரணம். நிலத்ைத வைளந்  அல்ல  
ழ்ந்  இ ப்பதால், கடல் வாரணம் எனப்பட்ட . வலம் ரி ம் இடம் ரி மான சங்  வாரணம் எனப் 

ெபயர ்ெபற்ற ம், உள் வைளந் ப்பதனாேலேய வாரணம் → வாரணன் = கடேலான். வாரணன் → வ. 
வ ண.

ெதால்காப் யர ்ஆரியம் த ழகத் ல் ேவ ன் ய காலத்தவாத ன், வ ணன் என்  வடெசால் 
வ ற் த்தார.்

     "மாேயான் ேமய கா ைற உலக ம்

ேசேயான் ேமய ைமவைர உலக ம்

ேவந்தன் ேமய ம் னல் உலக ம்

வ ணன் ேமய ெப மணல் உலக ம்

ல்ைல ஞ்  ம தம் ெநய்தெலனச்

ெசால் ய ைறயாற் ெசால்ல ம் ப ேம" (ெதால்ெபா ள்.அகத்.5);

இந் ய வாரி ம், அைம  (Pacific); வாரி ம் ெபரிய ம் வ ய ம் ெகா ய மான ன் 
றாவாதலால், அதன் கந் தண்ைட வாரணன்

ெநய்தல்நிலத் 
தைலவன்

 
 ெநய்தல்நிலத் தைலவன் neytalnilattalaivaṉ, ெப. (n.)

   ேசரப்்பன்; chief of maritime tract.

     [ெநய்தல் + நிலம் + தைலவன். ெநய்தல் நிலத் தைலவனின் ெபயர]்

ெநய்தல் நிலநீர்

 
 ெநய்தல் நிலநீர ்neytalnilanīr, ெப. (n.)

   உவநீர;் brackish water.

     [ெநய்தல் + நிலநீர.் ெநய்தல் நிலத் ற் ரிய நீர]்

ெநய்தல்நில ர்

 
 ெநய்தல்நில ர ்neytalnilavūr, ெப. (n.)

   பாக்கம்; Pakkam, the sea side village.

     [ெநய்தல் + நில ர]்

ெநய்தல்நிலப்பற
ைவ

 
 ெநய்தல்நிலப்பறைவ neytalnilappaṟavai, ெப. (n.)

   கடல் காக்ைக; a kind of sea-bird.

     [ெநய்தல் + நிலப்பறைவ. ெநய்தல் நிலமான கடற்ப ல் காணப்ப ம் பறைவ]
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ெநய்தல்நிலப்ப
ைற

 
 ெநய்தல்நிலப்பைற neytalnilappaṟai, ெப. (n.)

   பம்ைப ( ங்.);; tabour coarse.

     [ெநய்தல் + நிலப்பைற. கட ம் கடல் சாரந்்த நிலமான ெநய்தல் நிலத்  ழங் ம் பைற]

     [P]

ெநய்தல்நிலப்ெப
ண்

 
 ெநய்தல்நிலப்ெபண் neytalnilappeṇ, ெப. (n.)

    னவப் ெபண்,  ைளச்  ( ங்.);; a fisher-woman.

     [ெநய்தல் + நிலப்ெபண்]

ெநய்தல்நிலமரம்

ெநய்தல்நிலமரம் neytalnilamaram, ெப. (n.)

   1. அடம் மரம்; a fragrant flowering tree.

   2. ேகாங் மரம்; red cotton tree.

   3. தாைழமரம்; screw pine tree.

   4.  ன்ைனமரம்; Indian beech tree.

   5.  ள்ளிசெ்ச ; thorny plant.

     [ெநய்தல் + நிலம் + மரம். ெநய்தல் நிலத்  வள ம் மரஞ்ெச  ெகா கள்.]

ெநய்தல்நிலத்ெதா
ல்

ெநய்தல்நிலதெ்தா ல் neytalnilattoḻil, ெப. (n.)

   1.  ன் க்ைக; fishing.

   2. உப்  ைள க்ைக; salt plantation.

     [ெநய்தல் + நிலம் + ெதா ல். ெநய்தல் நிலமக்கள் ெசய் ம் ெதா ல்.]

ெநய்தல் ண்ேடா
ன்

ெநய்தல் ண்ேடான் neytalpūṇṭōṉ, ெப. (n.)

   ெநய்தல் மாைலயணிந்த ஐயனார ்என் ம் ஊரத்் ெதய்வம் (நாம ப.43);; a village deity, as wearing a 
garland of neydal.

     [ெநய்தல் +  ண்ேடான்.  ண்ேடான் = அணிந்தவன்.]

ெநய்தல்யாழ்

 
 ெநய்தல்யாழ் neytalyāḻ, ெப. (n.)

   ெநய்தல் நிலப் ெப ம்பண்க ள் ஒன்  ( வா.);; a primary melody-type of neydal tract.

     [ெநய்தல் + யாழ். ெநய்தல் நிலமக்கள் இைசக் ம் யாழ்.]

ெநய்தல்யாழ்த் ற
ம்

 
 ெநய்தல்யாழ்த் றம் neytalyāḻttiṟam, ெப. (n.)

   ெநய்தல் நிலப்பண் வைக ( வா.);; a secondary melody-type-of the neydal class.

     [ெநய்தல் + யாழ்த் றம். யாழ்த் றம் = இைசப்பண்]

ெநய்தல்வா ல்

 
 ெநய்தல்வா ல் neytalvāyil, ெப.(n.)

    வள் வர ்மாவட்டம் ெபான்ேனரி வட்டத் ல் உள்ள ஊர;் a village in Thiruvalluvar Dt., Ponnēri taluk.

     [ெநய்தல் + வா ல்]

ெநய்தல் நிலத் க்  இவ் ர ்வா லாக அைமவதா ம் ெநய்தல் வா ல் எனப்ெபயர ்ெபற்ற . ெநய்தல் 
வா ல் ம  ெநய்தல் வாயல் என்  வழங் ற .
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ெநய்தல் ைள

ெநய்தல் ைள  neytalviḷaivu, ெப. (n.)

   1. உப் ; common salt.

   2.  ன்; fish.

   3. கட ல் ழ் க் ைடக் ம் ெபா ள்களான பவளம்,  த்  த யன; substances obtained from the Sea 
Such as coral, pear amber etc. (சா.அக.);.

ம வ. கடல்ப ெபா ள்கள்.

     [ெநய்தல் +  ைள ]

ெநய்தலாம்பல்

ெநய்தலாம்பல் neytalāmbal, ெப.(n.)

   ஒ வைக நீரச்ெ்ச  (MM588);; fringed waterlily, Limnanthemum cristatum.

     [ெநய்தல் + ஆம்பல். ெநய்தல் நிலத்  வள ம் ஆம்பல் ெச .]

ெநய்தற்க ப்ெபா
ள்

ெநய்தற்க ப்ெபா ள் neytaṟkarupporuḷ, ெப.(n.)

   ெநய்தல் நிலக் க ப்ெபா ள்; growing, ripening grain in Neydal land.

     [ெநய்தல் + க ப்ெபா ள்]

ெதய்வம், தைலவர,் மாக்கள்,  ள்,  லங்  ஊர,் நீர,்  , மரம், உணா, பைற, யாழ், பண், ெதா ல் 
த ய ப னான் ம் ெநய்தல் நிலக் க ப் ெபா ள்கள்.

     "ஆரணங்  உயரந்்ேதார ்அல்ேலார ் ள் லங்  ஊர ்நீர ்  மரம் உணாப்பைற யாழ்பண் 
ெதா ெலனக் க  ஈ. ெர வைகத ்தா ம்" (நம் யகப்.19);.

ெநய்த ன் க ப்ெபா ள்கள்

ெதய்வம் : வாரணன் (வ ணன்); தைலவன் : ேசரப்்பன்,  லம்பன் மக்கள் : பரத் ,  ைளச் , ைளயர,் 
ைளச் யர,் பரதர,் பரத் யர,் அளவர,்அளத் யர.்

ள் : கடற்காக்ைக

லங்  :  றவம்

ஊர ்: பாக்கம், பட் னம்

நீர ்: உவர ்நீரக்்ேகணி

 : ெநய்தல்,  ண்டகம், ைகைத, அடம்

மரம் :  ன்ைன, ஞாழல்

உண  :  ன், உப்  இைவகள் ற் ப் ெப வன

பைற :  ன்ேகாட்பைற, நாவாய், பம்ைப

ெநய்தற்கார்க் ய
ர்

ெநய்தற்காரக்் யர ்neytaṟkārkkiyar, ெப. (n.)

   கழகக் காலப் லவர;் Sahgam poet.

     [ெநய்தல் + காரக்் யர]்

காரக்் யர ்என்ப  இவரின் இயற்ெபயர.் ெநய்தல் ைணையப் பற்  இவர  பாடல்கள் அைமவதால் 
ெநய்தற்காரக்் யர ்எனப்பட்டார.் மணிப்  ண்டகத் ன் ேவறாய் மணிம ள் ெநய்தைல மணப்  
என வழங் க் காட்  யதனால் இவர ்ெநய்தற்காரக்் யர ்எனப் பட்டனர ்ஆவார ்என ஊ ப்பா ளர.் 
ெநய்தல் நிலத் ன் க ள்ள நீலப் க்கள் ம் வ ம், கடல்வளி வ ம் ஊைதக் காற் த் 

ன்பத்ைத உண்டாக் வ ம், தைலவன் மணிெயா க்கத் ேதரிேல க் கடற்கைர வ யாக வ வ ம் 
இவர ்பாடல் களில் ெசால்லப்ப ன்றன. இவர ் ந் ெதாைக ல்:55, 212 ஆ ய பாடல்கைளப் 
பா ள்ளார.்

     "மாரக்  மணிப் க் ம்பத் த் ைரப் ெபாங் ரத்் வைலெயா  மங் ல் ைதஇக் ைகயற 
வந்த ைதவரல் ஊைதெயா  இன்னா ைற ட ்டா ம் ன்னாட் டம்ம ச ் நல் ேர" ( ந்:55);.

     "ெகாண்கன் ஊரந்்த ெகா ஞ்  ெந ந்ேதர ்ெதண்கடலைடகைரத் ெதளிமணி ெயா ப்பக் 
காணவந்  நாணப் ெபய ம்அளிேதா தாேன காமம் ளிவ  மன்ற ேநாேகா யாேன" ( ந்.212);.
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ெநய்தற் ழங்

 
 ெநய்தற் ழங்  neytaṟkiḻṅgu, ெப. (n.)

   அம்பற் ழங் ; the tuberous roots of white Indian water lily, Nymphae pubescens alias Nistellata. (சா.அக.);.

     [ெநய்தல் +  ழங் ]

இக் ழங்ைக அ த் ச ்ச க்கைர ட் ச ்'◌ി ம் ற் க் ளிரச்்  ஏற்ப ம்.  த் ரிசச்ல் அரத்தக் க சச்ல் 
நீங் ம்.

ெநய்தற்சாய்த் ய்
த்தஆ ர் ழார்

ெநய்தற்சாய்த் ய்த்தஆ ர் ழார ்neytaṟcāyttuyttaāvūrkiḻār, ெப. (n.)

   கைடக்கழகக் காலத்  வாழ்ந்த ஒ  லவர;் Sahgam poet.

ேவளாண் லத்தவர.் தைல மகைனத் ேதா  வைர  கடா வதாகச ்ெசய் ள்ள இவர  அகப்பாடல் 
ப ப்ேபாரக்்  இன்பம் த வதாக அைமந் ள்ள . இப்படலால் க்க ேவடை்க ைடயவேர ம் 
சான்ேறார ்ப ேயா  வ ம் இன்பத்ைத ம்பார,்  கேழா  வ ம் இன்பத்ைதேய ம் வர"் 
என் ம் ெந  ளக்கப்ப ற . இவ்ெவா  பாட்  மட் ேம இவர ்பா யதாகக் காணப்ப ற .

     " னல் எண் ன் நைடத் ெதா

தைல ெசய்த ெசந்நிைலப் ற் ன்

மண் ைன ெந ங்ேகா ைடய வாங்

இைரநைசஇப் பரிக் ம் அைரநாட ்கங் ல்

ஈன்றணி வய ப் னப் ப தெ்தன மறப்

ஒளிேறந்  ம ப் ன் களிறட் க் ம்

பனி ஞ் ேசாைல எ யம் என்னாய்

ங்  ெசய் தைனேய ஈங் வந் ேதாேய

நாளிைடப் ப ெனன் ேதா  வாழாள்

ேதாளிைட யக்க நீ ம் ெவய்ைய

க யாக் காதலர ்ஆ ம் சான்ேறார்

ப ெயா  வ உம் இன்பம் ெவஃகார்

ெநய்தற்பைற

ெநய்தற்பைற neytaṟpaṟai, ெப. (n.)

   1. ெநய்தல் நிலத்  மக்கள் ழக் ம்

    ன்ேகாட ்பைற, நாவாய் பைற நம் யகப்.24); drum peculiar to maritime tracts.

   2. சாப்பைற ( றள்,1115, உைர);; funeral drum.

     [ெநய்தல் + பைற, பைற = ெகாட் ைசக் க .]
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ெநய்தற்றத்தனார்

ெநய்தற்றத்தனார ்neytaṟṟattaṉār, ெப. (n.)

   கைடக் கழகக் காலப் லவர;் Sahgam poet.

     [ெநய்தல் + தத்தனார]்

இவர ் க் ழார ்மகனார ்ெநய்தற்றத்தனார ்என ம் அைழக்கப்பட்டார.் ெகா ர ் ழார ்மகனார ்
ெநய்தற்றத்தனார ்என ம் றப்ப றார ்(அகநா.243);. இவர ்அகநா.243, நற்.49,130 ஆ ய 
பாடல்கைளப் பா ள்ளார.் இவர  இயற்ெபயர ்தத்தன். ெநய்தைல ம், பாைலைய ம் பா வ ல் 
வல்லவர.் நீ ப ம் ன்பத்ைதத ்தைலமகன் ஊ க் செ்சன்  அவன் அ ந்  ெகாள் ம்ப  ேவாம் 
என்  ேதா  தைல மகைள ேநாக் க் யதாக இவர  பாடல் காணப்ப ற .

     "ப ைர ெகா இய பானிற எக்கரத்்

ெதா ேயார ்ம ந்ெதனத் ைற லம் ன்ேற

வைல கந்த டங் றாப் பாைவப்

ப ள் ேளாப்ப ற் பகன்மாய்ந் தன்ேற

ேகாட் ன் எ ந்த உவைகயர ்ேவட்டம ந்

எம ம் அல் னர ்ஏமாரந்் தனெமனச்

ெசன் நாம் அ ன் எவேனா ேதா

மன்றப் ன்ைன மாச் ைன ந

ன் ற் றாைழெயா  கம ந்

ெதன்கடற் ேசரப்்பன்வாழ் நல் ஊரக்்ேக" (நற்.49);.

இ ெநய்தற் ைணப் பாடல்.

ெநய்தனிலநீர்

 
 ெநய்தனிலநீர ்neytaṉilanīr, ெப. (n.)

   உவரி நீர;் salt water. (சா.அக.);.

     [ெநய்தல் + நிலம் + நீர)்]

ெநய்தனிலப்பற
ைவ

ெநய்தனிலப்பறைவ neytaṉilappaṟavai, ெப. (n.)

கடற் காக்ைக (நம் யகப்.24);,

 sea crow.

     [ெநய்தல் + நிலம் + பறைவ]

ெநய்தனிலமக்கள்

ெநய்தனிலமக்கள் neytaṉilamakkaḷ, ெப. (n.)

   கடற்கைரப் ப ல் வா ம் மக்கள் ைளயன்,  ைளச்  (நம் யகப்.24);; people living in the maritime 
coastal tract.

     [ெநய்தல் + நிலம் + மக்கள்]

ெநய்தாங்

ெநய்தாங்  neytāṅgi, ெப. (n.)

    ளக்  வைக (1.M.P.S.A.402);; a lamp.

     [ெநய் + தாங் , ெநய் ற்  எரிக் ம் ளக் வைக]

ெநய்ைத

ெநய்ைத neytai, ெப. (n.)

   ெப ைம ( ங்.);; greatness, dignity, importance.

     [ெநய்3" — ெநய்ைத]

ெநய்ெநட்

 
 ெநய்ெநட்  neyneṭṭi, ெப. (n.)

   சம்பங்ேகாைர (சங்.அக.);; elephant grass.

     [ெநய் + ெநட் . ெநட்  = ேகாைரவைக. ெநய்ேபால் பளபளப்பான சம்பங்ேகாைர.]
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ெநய்ப்பைச

 
 ெநய்ப்பைச neyppasai, ெப. (n.)

   எண்ெணய்ப் பைச; oilness, greasiness. (சா.அக.);

     [ெநய் + பைச]

ெநய்ப்பந்தம்

ெநய்ப்பந்தம் neyppandam, ெப. (n.)

   1. ெநய் ற்  எரிக் ம் பந்தம்; torch burning ghee.

   2. இறந்தவரின் உட க் க் ெகாள்ளி ைவப்பதற்காக ெநய் ல் நைனத்த ப்பந்தம்; torch fed with ghee 
used for lighting funeral pyre.

   3. இறந்தவரின் உடைலச ் ற்  ேபரன், ேபரத்் கள் க் ம் ெநய் ல் நைனத்த பந்தம்; torch fed with 
ghee holding grand son and grand daughter at the time of funeral.

தாத்தா ன் சா ல் ேபரன்ேபத் கள் ெநய்ப் பந்தம் த்தல் மர .

     [ெநய் + பந்தம். பந்தம் =  வட் ,  த் ரள்]

ெநய்ப்ப

 
 ெநய்ப்ப  neyppayiṟu, ெப.(n.)

    வைர; small leaved ebony, Diosphyros microphylla. (சா.அக.);.

ெநய்ப்பரி

 
 ெநய்ப்பரி neyppari, ெப.(n.)

   பன்னாைட; the web at the bottom of the palmyra tree the fiber covering about the base of palmyra tree (சா.அக);.

     [ெநய்யரி → ெநய்ப்பரி]

ெநய்ப்பற்

ெநய்ப்பற்  neyppaṟṟu, ெப. (n.)

   1. ெநய் ன் ஒட் ந்தன்ைம; greasiness, stickiness of ghee.

இத் ன்பண்டத் ல் ெநய்ப்பற்  ந்த ள்ள .

   2. ெகா ப் ; fat corpulence.

     [ெநய் + பற் . பற்  = பைச]

ெநய்ப்பாகம்

 
 ெநய்ப்பாகம் neyppākam, ெப. (n.)

   ெநய் னால் ெசய் ம் பண்டங்கள்; ghee preparations. (சா.அக.);.

     [ெநய் + பாகம்]

ெநய்ப்பான

 
 ெநய்ப்பான neyppāṉa,  .ெப.எ.(adj.)

   ெகா த்த; filled with fat, fatty.

     [ெநய் → ெநய்ப்பான]

ெநய்ப்

 
 ெநய்ப்  neyppiḍi, ெப. (n.)

ெநய்ப்பற்  ( ன்.); பாரக்்க;see ney_p-paru.

     [ெநய் +  ]
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ெநய்ப் ப்

 
 ெநய்ப் ப்  neyppiḍippu, ெப. (n.)

ெநய்ப்பற்  ( ன்.); பாரக்்க: see ney_p-paru.

சரக்்கைரப் ெபாங்க ல் ெநய் ப்  .

     [ெநய் +  ப் ]

ெநய்ப் ரியக்காய்
ச் -தல்

ெநய்ப் ரியக்காய்ச் -தல் neyppiriyakkāyccudal,    5ெச. ன்றா .(v.t.)

   எண்ெணய் ெவளிவ ம்ப  காய்ச் தல்; boiling down till the material which is boiled gives out or sheds all its oil 
contents. (சா.அக.);

     [ெநய் +  ரிய + காய்ச் -தல்]

ெநய்ப்

ெநய்ப்  neyppili, ெப. (n.)

   ஒ  வைக மாணிக்கக் ற்றம்; flaw in a ruby.

     "சந்ைத ெநய்ப்  ெயனத் த ப னா ம்" (கல்லா.97);.

     [ெநய்ப்  + இ . ெநய்ப்  இல்லாத மாணிக்கம், ெநய்ப்  = பளபளப் ]

ெநய்ப் ர்க்

 
 ெநய்ப் ரக்்  neyppīrkku, ெப.(n.)

    ைரப் ரக்்  (மைல.);; oil-giving luffa.

     [ெநய் +  ரக்் ]

ெநய்ப்

ெநய்ப் 1 neyppu, ெப. (n.)

   1. ெநய்ப்பத ைடத்தா க்ைக ( க்ேகா.56,உைர);; unctuousness, oiliness.

இனிப் ல் ெநய்ப் த்

தன்ைம அ கம்.

   2. பளபளப்  ( வக.169. உைர);; shining appearance, gloss, polish.

   3. ெகா ப்  ( ன்.);; fatness, plumpness.

   4.  ழ் ( ன்.);; pus, matter.

     [ெநய் → ெநய்ப் . ெநய் = பளபளப் ]

 ெநய்ப் 2 neyppu, ெப. (n.)

   1.  தல்; white ant.

   2.  ல்லாமணக் ; creeping castor plant, Sebastiana chamaclea. (சா.அக.);.

     [ெநய் → ெநய்ப் ]

ெநய்ப் ச் வரி

 
 ெநய்ப் ச் வரி neyppuccuvari, ெப.(n.)

   மான் ெச க்கள்ளி (சங்.அக.);; spurge.

     [ெநய்ப்  +  வரி,  வ தல் = வற் தல், உ ஞ்சப்ப தல்.  வ  →  வரி.]

ெநய்ப் ள்ள

ெநய்ப் ள்ள neyppuḷḷa, ெப.எ. (adj.)

   1. ெகா ப் ள்ள; unctuous.

   2. எண்ெணய்ப் பைச ள்ள; oleaginous (சா.அக.);.

     [ெநய் → ெநய்ப்  + உள்ள]
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ெநய்ம்

ெநய்ம்  neymmidi, ெப.(n.)

ெநய்ம்  கவளம் பாரக்்க;see ney-m-midi-kavasam.

     "ெநல் ைடக் கவளெமா  ெநய்ம்ம  ெபறாஅ" ( றநா.44);.

     [ெநய் +  ]

ெநய்ம் கவளம்

ெநய்ம் கவளம் neymmidigavaḷam, ெப.(n.)

    ைர, யாைனக் க் ெகா க்க ெநய்கலந்  த் த் ரட்டப்பட்ட உண ; food for elephants and 
horses, rolled into balls after mixing it with ghee and trampling it with foot.

     "ெந ங்ைக யாைன ெநய்ம்  கவளம்" (ெப ம்பாண்.394);

     [ெநய்ம்  + கவளம். கவளம் = உண த் ரள்]

ெநய்ம் ன்

ெநய்ம் ன் neymmīṉ, ெப. (n.)

   1. ப னான்காம் ண் ன் ( த் ைர);; the 14th naksatra.

   2. ெவள்ளிறால் ன் ( ன்.);; white prawn.

     [ெநய் +  ன், ெநய் ன் தன்ைம ெகாண்ட ன்.]

ெநய்மரம்

 
 ெநய்மரம் neymaram, ெப. (n.)

   ெநய்ையப் ேபால் உைற ம் எண்ெணய் உள்ள ெவண்ெணய் மரம்; name given to several tress, the fruit or 
bark which yields a solid Oily or fatty substance such as Mowah butter, Cokum butter, Cocoa butter etc.

ம வ. ெவண்ெணய் மரம்

     [ெநய் + மரம்]

ெநய் ட்ைட

ெநய் டை்ட neymuṭṭai, ெப.(n.)

   ெநய் ெய க் ங் கரண் ; spoon for taking ghee.

     "ெநய் டை்ட ெயான்  ெவள்ளி எண்பத்ேத  கழஞ் " (ெத.க.ெதா.2:418);.

     [ெநய் +  டை்ட.  டை்ட =  கரண் ]

இங்  ட்  எ ப்பதால் டை்ட என்ப  கரண்  என்ற ெபா ளில் வந்த .

ெநய்ய ல்

 
 ெநய்ய ல் neyyaḍisil, ெப. (n.)

   ெநய் கலந்த ேசா ; rice food mixed cow's ghee. (சா.அக.);.

ம வ. ெநய்சே்சா .

     [ெநய் + அ ல்]

ெநய்யணி

ெநய்யணி neyyaṇi, ெப. (n.)

   மகப்ேபற் ன் ற  ழந்ைதக் ச ்ெசய் ம் மங்கல நீராட் ச ்சடங் ; the ceremonial oil-bath taken after 
the birth of a child.

     "கயந்தைல ேதான் ய காமர ்ெநய்யணி நயந்த ழவைன"(ெதால்,ெபா ள்.147);.

     "ைமயா ய தடங்கண்ண ெனா  நன் மக ரத்்  ெநய்யா னள்" (ெவங்ைகக்ேகாைவ,360);.

     [ெநய் + அணி. எண்ெணய் கலந்த நீரால் ழந்ைதையக் ளிப்பாட் ம் ழா.]

ெநய்யரி

ெநய்யரி neyyari, ெப. (n.)

   ெதன்ைன, பைன த ய மரங்களில் மடை்டகைள மரத்ேதா  ைணக் ம் வைலேபான்ற ப , 
பன்னாைட; the fibrous covering about the base of the palmyra or cocoanut stalk.

     "அன்னமாேவ மண்ெணா ளிேய ல் க் டமா ெட ைம ெநய்யரி அன்னர"் (நன்.38);.

     [ெநய் + அரி. அரி = பனங்க க் ]
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ெநய்யல்

 
 ெநய்யல் neyyal, ெப. (n.)

   ெநச  ெசய்ைக; weaving.

     [ெநய் → ெநய்யல்]

ெநய்யற்க

 
 ெநய்யற்க  neyyaṟkayiṟu, ெப. (n.)

   ெநச  ெசய் ம் ெநய்வார ்க ெளான்  (யாழ்.அக.);; a weaver's implement.

     [ெநய்யல் + க . ெநய்வதற் ப் பயன்ப ம் க ]

     [P]

ெநய்யன்னம்

 
 ெநய்யன்னம் neyyaṉṉam, ெப. (n.)

ெநய்ய ல் பாரக்்க;see ney-y-adsl (சா.அக.);.

     [ெநய் + அன்னம்]

ெநய்யாட்டல்

 
 ெநய்யாட்டல் neyyāṭṭal, ெப. (n.)

   ெவண்ெணய் ரட்டல்; collecting butter. (சா.அக.);.

     [ெநய் + ஆட்டல். ெநய் என்ற ெசால் .ெவ ள் + ெநய் = .ெவண்ெணய், எள் + ெநய் = எண்ெணய் என் ம் 
ெபா ளில் வ வ  வழக்கம்.]

ெநய்யாட்

 
 ெநய்யாட்  neyyāṭṭu, ெப. (n.)

ெநய்யாடல் பாரக்்க; seе __, (சா.அக.);.

     [ெநய் + ஆட் ]

ெநய்யாடல்

ெநய்யாடல் neyyāṭal, ெப. (n.)

   1.  ழாக் காலங்களில் மங்கலமாக ஆ ம் எண்ெணய் க் :

 oil bath.

     "இவைளத ்ேதாற் த்த க்  ெநய்யாடல் ேபாற் றப " (ஈ , 7.3:1);.

   2. ெநய்யணி பாரக்்க;see __,

     [ெநய் + ஆடல், ஆடல் = நீராடல், அல்-ஈற் த் ெதா ற் ெபயர]்

ெநய்யா -தல்

ெநய்யா -தல் neyyāṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   1. எண்ெணய்த் ேதய்த்  மங்கல நீராடல்; to take oil-bath, on festive occasions.

     "அண்டர ் ண் ப் ந்  ெநய்யா னார"் ( வ். ெபரியாழ்.1.1:5);.

   2. ெநய் தல்; to anoint.

ெநய்யா ய ேவல்.

     [ெநய் + ஆ . ஆ தல் = ெநய் த யன  நீரா தல். இ  தல் ற் த் ெதா ற் ெபயராக ம் வ ம்.]
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ெநய் ண்ைட

 
 ெநய் ண்ைட neyyuṇṭai, ெப. (n.)

   ெநய் கலந்த ேசாற் த் ரள் (இ.வ.);; ball of food mixed with ghee.

ேகா ல் ெநய் ண்ைட ெகா த்தாரக்ள்.

     [ெநய் + உண்ைட. உண்ைட = ேசாற் த் ரள், கவளம். உ ண்ைட → உண்ைடஇைடக் ைற.]

ெநய் ண்ணி

 
 ெநய் ண்ணி neyyuṇṇi, ெப. (n.)

   ெகா  வைக, ஐ ர ; ghee eater from its medicinal property, creeper known as bryony, Bryonia laciniosa. (சா.அக.);.

ெநய் ண்ைட

 
 ெநய் ண்ைட neyyuruṇṭai, ெப. (n.)

ெநய் ண்ைட (இ.வ.); பாரக்்க;see ney-y-undai.

     [ெநய் + உ ண்ைட]

ெநய் ைல

ெநய் ைல neyyulai, ெப.(n.)

   உண  சைமத்தற்காக ெநய் காய்ச் ன்ற உைல; pot of ghee heated for cooking.

     "ெநய் ைல ெசாரிந்த ைம  ேனாைச" ( றநா.261);

     [ெநய் + உைல. உைல = ெந ப் ள்ள அ ப் ]

ெநய்ேயற் -தல்

ெநய்ேயற் -தல் neyyēṟṟudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   அ கம் ல்ைல ெநய் ற் ேதாய்த்  மணமக்கள் தைல ல் மகளிர ்வாழ்த் த் தட தல்; to bless a bride 
and bridegroom by stroking their heads with quitch grass soaked in ghee.

     "மன் வாய் ேவா ெடன்  வாழ்த் ெநய் ேயற் னாேர" ( வக.2417);.

     [ெநய் + ஏற் . ஏற் தல் = வாழ்த் தல்]

ெநய்வண்ணேவா
யம்

ெநய்வண்ணேவா யம் neyvaṇṇavōviyam, ெப. (n.)

   எண்ெண ல் வண்ணங் கைளக் கைரத்  வைரந்த ஒ யம்; oil painting.

     [ெநய் + வண்ணம் + ஒ யம்]

ஓ யக்கைல றந்த நிைலைய அைடய ெநய்வண்ண ைற தற் கரணியமாக இ ந்த . 
இம் ைறையப் ெபல் ய நாட்  ளாண்டர ்(anders); ப ையச ்ேசரந்்த யான் வான் ஐக் (Jan van Eyck 
1389-1440); என்பவர ்கண் த்தார.் இவ க்  ன்  வண்ணங்கைளக் ைழக்க டை்டக்

க ைவேயா, தண்ணிைரேயா பயன்ப த் னர.் இவ ைடய யற் யால் ஆளி ைத ேபான்ற 
ைதகளின் எண்ெணய் பயன்ப ம் என்ப  ெதரிய வந்த . எண்ெண ல் கைரத் த் ட்டப் ெப ம் 

ஒ யங்கள் ஒளிெபற ளங் வேதா  தண்ணிரப்ட்டால் அ  வ ல்ைல.

   மற்ற ைறகளில் ஒ யத்ைத வைரந்த ற  அதன்ேமல் ேவ  வண்ணங்கைளத் ட் ப் படத்ைத 
மாற்ற யா ;மாற்ற ம் டா . ஆனால், ெநய்வண்ணங்கைளப் பலவா , பலநாள், பலமாதம், பல 
ஆண் ங் ட வண்ணந் ட் க் ெகாண்  க்கலாம்.

ெநய்வார்

ெநய்வார ்neyvār, ெப. (n.)

   ெநச  ெசய்பவர ்(யாழ்.அக.);; the caste of weavers.

க. ேந வவ

     [ெநய்1 → ெநய்  + ஆர]்
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ெநய்வான் ன்

ெநய்வான் ன் neyvāṉmīṉ, ெப. (n.)

   14 ஆம் ண் ன் ( த் ைர);;( வா.);

 the 14th naksatra.

ம வ. ெநய்ம் ன்.

     [ெநய் + வான் ன்.  ண்ணில் உள்ள 27 நாண் ன் ெதா க ள் ஒன் .]

ெநய் ைல

ெநய் ைல neyvilai, ெப. (n.)

   வரிவைக (ெத.க.ெதா.2, 352);; a tax.

     [ெநய் +  ைல. சாந் டன் ேசரந்்  இ கப் த் க் ெகாள் ம் ெநய் ேபான்ற ெபா க்  
வாங்கப்பட்ட வரியாகலாம்.]

ெநய்

ெநய்  neyviḻudu, ெப.(n.)

   1. உைறந்த ெநய்; congealed ghee.

   2.  தாகத் ரண்ட ெவண்ெணய் ( ன்.);; butter freshly prepared from cream.

     [ெநய் +  .   = ெவண்ெணய், நீர் ட்டைரத் த் ரட் ய ]

ெநய்

ெநய்  neyvu, ெப. (n.)

   ெநச  (உ.வ.);; weaving.

ைல ெநய்  ெசய்ய ேவண் ம். ெநய் க்  ஆள்ேவண் ம்.

     [ெநய்1 → ெநய் ]

ெநய்ெவட்

ெநய்ெவட்  neyveṭṭi, ெப. (n.)

   1. ப ப்  நிற ள்ள கடல் ன் வைக; mud-skipper, olive-brown, Periophthalmus koelreuteri.

   2. ஒன்ப  ரலம் வளரக் ய ம் ப ப்  நிற ள்ள மான கடல் ன் வைக; mudskipper, brownish, 
attaining 9 inch in length, Periophthalmus schlosseri.

     [ெநய் + ெவட் .. ெநய் ன் மன ம், எண்ெணய்ப் பைச ைடய ன் வைக]

     [P]

ெநய்ேவ

 
 ெநய்ேவ  neyvēli, ெப. (n.)

   த ழ்நாட் ல் கட ர ்மாவட்டத் ல் அைமந் ள்ள நகரம்; a town in Cuddalore district.

த ழ்நாட் ல் ப ப்  நிலக்கரி ைடக் ம் இடம். இந்நிலக்கரின்யப் பயன்ப த்  அனல் ன்சாரம் 
இங் ச ்ெசய்யப்ப ற . நிலந க்கத் ல் நிலத் ள் ைதந்த கா  ல்லா ரம் ஆண் களில் 
ெவட்டப்ப ன் ப ப்  நிலக்கரி ம், பல்லா ரம் ஆண் கள் க த்  ெவட்டப்ப ன் க ப்  
நிலக்கரி ம், ஓரிலக்கம் ஆண்  ெசன்ற ன் ெவட்  எ க்கப்ப ன் வ ர ம் ைடக் ம் என்ப  
நில யல் ஆய் க் ப் .

     'ேவ ' என்ப  நிலவளைவப் ெபயரக் ள் ஒன் .  ல இடங்களில் ெநல் ைள ம் கழனிைய ம் 
ேவ  என் ம் ெசால் க் ற . (ெநல் வயல்கள் நிைறந்த இடத் ல் அைமந்த ஊராைகயால் 
ெநல்ேவ  எனப் ெபயர ்ெபற்  ன் ெநய்ேவ  ஆ ற்  எனலாம்.);

ெநய்ைவ-த்தல்

ெநய்ைவ-த்தல் neyvaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ம ந்  ெநய் ெசய்தல்; to make medicated ghee.

   2. ெகா ப்ேப தல் (யாழ்.அக.);; to become fat.

உடம் ல் ெநய் ைவத்  ட்ட .

     [ெநய் + ைவ-த்தல்.]

ெநரக்் ண்

 
 ெநரக்் ண்  nerkkuṇṭi, ெப. (n.)

   ெநாச்  மரம் (மைல.);; chaste tree.
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ெநர

ெநர 1 neraḍudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

ெந -தல் பாரக்்க;see __,

     [ெந -தல் → ெநர -தல்.]

 ெநர 2 neraḍudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. க னமாதல்; to be rough, hard.

தைர ெநர .

   2. தட் ப்ப தல் ( ன்.);; to be halting.

அந்தப்பாட் ல் இரண் டங்கள் ெநர ன்றன. நா ல் ஏேதா ெநர .

     [ெந  → ெநர -தல்]

 ெநர 3 neraḍu, ெப. (n.)

ெந  பாரக்்க;see nerugu.

     [ெந  + ெநர .]

ெநரைலத்தாளி

 
 ெநரைலத்தாளி neralaittāḷi, ெப. (n.)

   தாளிக்ெகா  வைக; a kind of hedge bind weed, Ipomaea genus. (சா.அக.);.

ெநரைளதாளி

 
 ெநரைளதாளி neraḷaitāḷi, ெப. (n.)

   மரவைக (பாண் );; a tree, Antidesma alexiteria.

ெநரி

ெநரி1 neridal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ெந ங் ர  ெநா ங் தல்; to be crushed, broken, smashed, to crack.

     "தைல பத்  ெநரியக் காலாற் ெறாட்டாைன" (ேதவா.177);.

   2. நிைல ெக தல் ( டா.);; to be routed.

   3. ெந ங் தல்; to be crowded.

 together.

     "ெநரி ைகக் காந்தள் (பரிபா.14:13);.

   4. வைளதல்; to arch, curve, bend.

     " வம் ெநரிந்ேதற" ( வ்.ெபரியாழ்.3.6:2);.

   5. ந ங் தல்; to crack.

     "ெச ம் பரம்  ேதா ம் ப ந்  ெநரிந்தேவ" (அரிசச். நாட் ச.்34);.

ம. ெநரி க

     [ ல்(ெபா ந்தல்); →  ள் → ெநள் → ெந  → ெநரி → ெநரி-தல் ( .தா);. ெநரிதல் = ெந ங் தல், 
உர தல், ந ங் தல், வைளதல். இ  தன் ைனவ வம்.]

 ெநரி2 nerittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெநா க் தல்; to break to pieces.

   2. ந க் தல்; to crush, press, squeeze.

484

www.valluvarvallalarvattam.com 13389 of 19068.



ெநரிக்ேகாைர

ெநரிக்ேகாைர nerikārai, ெப. (n.)

   ேகாைரவைக (இ.வ.);; a kind of sedge.

     [ெநரி1 + ேகாைர. ேகாைர =  ல்வைக.]

ெநரிகட்

 
 ெநரிகட்  nerigaṭṭi, ெப. (n.)

ெந க்கட்  பாரக்்க;see ners-k-kaff.

     [ெநரி → ெநரிகட் .  ண் த யவற் ல் உள்ள ேநாைய உண்டாக் ம் ச் கள்,  ண் ரிகள் 
( கள்); உட ல் பரவாமல் த ப்பதற்காக அவற் ன் அ ல் உள்ள நிணநீர ் ச்  க்கம் 
அைடதல்]

ெநரிகட் ரம்

 
 ெநரிகட் ரம் nerigaṭṭisuram, ெப. (n.)

ெந க்கட் ச ் வரம் பாரக்்க;see meri-k-kalŠuvaram.

     [ெந க்கட் ச் வரம் → ெநரிகட் ரம்]

ெநரி ரல்ப -தல்

ெநரி ரல்ப -தல் neriguralpaḍudal,    20ெச. . . (v.i.)

ழந்ைதகட்  ற்றம்,

    ட்  (ேதாஷம்);  த யைவகளால் ரல் கம் தல்; affection of throat through cold, sore throat in children due 
to planetary influence. (சா.அக.);.

     [ெநரி ரல் + ப -தல்]

ெநரிெகாட்ைட

 
 ெநரிெகாடை்ட nerigoṭṭai, ெப. (n.)

   ந க் ய பாக்  (யாழ்ப்.);; crumpled areca nuts.

     [ெநரி + ெகாடை்ட. ெநரித்தல் = ெநா க் தல். ெகாடை்ட = பாக் க் ெகாடை்ட]

ெநரிசம்

 
 ெநரிசம் nerisam, ெப. (n.)

ஈட்  (இ.வ.);.

 spear.

485

www.valluvarvallalarvattam.com 13390 of 19068.



ெநரிசல்

ெநரிசல்1 nerisal, ெப. (n.)

   1. ெநரிந்த ; anything broken or cracked.

   2. ெந க்கமாக இ க் ம் ட்டம்; the state of being overcrowed, as of a place.

கடற்கைரக் ட்டத் ல் ெநரிசல் . தைலவரின் இ  ஊரவ்ல ெநரிச ல் பலர ்மாண்டனர.் 
ேகா ல் ழா ெநரிச ல் பல க் ப் ண் ஏற்பட்ட .

   3. மன ேவ பா ; misunderstanding.

     [ெநரி → ெநரியல் → ெநரிசல்]

ஓரிடத் ல் அள க்  அ கமாக மக்கள் அல்ல  ஊர் கள் வதால் ஏற்ப ம் ேதக்கநிைல.

 ெநரிசல்2 nerisal, ெப. (n.)

   1. கண்ேணா  வைக (இ.வ.);

 corneal ulcer.

   2. பசைல ேநாய் (நாம ப்.585);; dull colour of the skin.

     [ெநரி → ெநரிசல். ெநரிதல் = நிைல ெக தல்.]

ெநரிஞ்சகத்

 
 ெநரிஞ்சகத்  neriñjagatti, ெப. (n.)

   ெநரிஞ் ைல; leaf of caltrops - Ground burnut, Tribulus terrestris-leaf of. (சா.அக.);.

ெநரிஞ்

 
 ெநரிஞ்  neriñji, ெப. (n.)

ெந ஞ்  (உ.வ.); பாரக்்க;see neruñji.

     [ெநரி → ெநரிஞ் . ெநரிதல் = ெநா ங் தல்]

ெந ஞ் ைய சாம்ப வம் ம த் வ அகர த  ெநரிஞ்  என்ேற வழங் ற . ெநரிஞ்  என்ப  
ேபச்  வழக் .

ெநரிஞ் க் ைர

 
 ெநரிஞ் க் ைர neriñjikārai, ெப. (n.)

   ெந ஞ் ைல; leaves of small caltrops. (சா.அக.);.

     [ெநரிஞ்  +  ைர]

ெநரிஞ் ள்

 
 ெநரிஞ் ள் neriñjimuḷ, ெப. (n.)

   ெந ஞ் க்ெகா ன் ள்; leaves of small caltrops, (சா.அக.);.

     [ெநரிஞ்  +  ள்]

     [P]

ெநரிஞ் ல்

 
 ெநரிஞ் ல் neriñjil, ெப. (n.)

ெந ஞ் ல் பாரக்்க;see nerயர ்(சா.அக.);.

     [ெந ஞ் ல் + ெநரிஞ் ல்]
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ெநரிெநட்

 
 ெநரிெநட்  nerineṭṭi, ெப. (n.)

   சம்பங்ேகாைர (மைல.);; elephant-grass.

     [ெநரி + ெநட் . ெநட்  = ேகாைர வைக. ெந ங்  வள ம் ேகாைர வைக.]

ெநரிெநட் வாங் -
தல்

ெநரிெநட் வாங் -தல் nerineṭṭivāṅgudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   ெநட் ைய த்தல்; to be arduous exhausting.

ேவைல ெநரிெநட்  வாங் ற .

     [ெநரி3 + ெநட் வாங் -தல்]

ெநரிேந

 
 ெநரிேந  nerinēvi, ெப. (n.)

ெநரிெநட்  பாரக்்க;see ners-neffi (சா.அக.);.

ெநரி -த்தல்

ெநரி -த்தல் neribiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெகாய்சகம் ைவத்தல் (யாழ்.அக.);; to plat one's cloth in wearing.

ெநரி த் ச ்ேசைல கட்டக் கற் க் ெகாள்.

     [ெநரி +  -த்தல்]

ெநரி வம்

 
 ெநரி வம் neriburuvam, ெப. (n.)

   கண் வம்; eye-brow

     [ெநரி +  வம்.]

ெநரி லம்

 
 ெநரி லம் neribulam, ெப. (n.)

   கண் வம்; eye-brow (சா.அக.);.

     [ெநரி +  லம்.]

ெநரி சம்

 
 ெநரி சம் neripūcam, ெப. (n.)

   ெசாக்காங் ைர; a kind of grans. (சா.அக.);.

ம வ. ெசாக்காக் ைர

ெநரிம -தல்

ெநரிம -தல் nerimaḍudal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ந ங் தல்; be crumpled.

ழாக் ட்டத் ல் ெநரிம பட்  ெவளிேய வ வதற் ள் ேபா ம் ேபா ம் என்றா  ட்ட .

     [ெநரி + ம -தல், ம தல் - தன் ைன. ம த்தல் -  ற ைன.]

ெநரி ட்டான்

ெநரி ட்டான் nerimīṭṭāṉ, ெப. (n.)

    ண்ைண ஆற் ம் ஒ வைகப் ( ன்.);; a herb the root of which is used for curing bruises.

     [ெநரி1 +  ட்டான்]

ெநரியரி ப்பால்

ெநரியரி ப்பால் neriyarisippāl, ெப. (n.)

ெநரியா ப்பாற்ெச  (M.M. 856); பாரக்்க;see neriyāši-p-pār-ced.

     [ெநரி + அரி  + பால். ெநரியா  → ெநரியரி  + பால்]
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ெநரியல்

ெநரியல் neriyal, ெப. (n.)

    ள ; black pepper.

     "ெநரியற் ணரப்்ெபாைற தாங் ய. க ைத" (ெப ம்பாண்.78);.

     [ ரியல் → ெநரியல், ரியல் =  ள ]

உைறப் க்க ளைகத் ேதள் க  ேபான்ற  நச்  இறங்க லர ்அரி ேயா  கலந்  உண்பர.் 
ெவ ம் ளைக யாய் உண்டால் ர ல் மாற்றம் ஏற்ப ம்.

ெநரியாசம்

ெநரியாசம்1 neriyācam, ெப. (n.)

   ந ம் ைக ண்டாக் தற் ரிய பண்டதெ்தா  ஆற ள் ஒன்றான, ெநரியா ப்பால் மரத் ன் 
ன்; juice of Java Storax.

     [நிரியாசம் → ெநரியாசம். நிரியாசம் = ஒ வைக மணப் ன்]

ந ம் ைக ெய ப்பப் பயன்ப ம் ெபா ள்கள்: ேநரக்ட் , ெசந்ேதன், நிரியாசம், கர் ரம், ஆரம், அ ல்.

     "ேநரக்ட்  ெசந்ேதன், நிரியாசம், பச் ைல ஆாம் அ  ப்ேபாரா " என்பர ்அ யாரக்்  நல்லார ்
( லப். 514);.

     "ேநரக்ட்  ெசந்ேதன் நிரியாசங் கப் ாம் ஆர ம ப்ேபா ைரந் " ( வக.534); என்  
நச் னாரக்் னியர ் வார.்

 ெநரியாசம்2 neriyācam, ெப.(n.)

   எரிகா , கா க்கட் ; a kind of perfuming ingredient (சா.அக.);.

ெநரியா
ெநரியா  neriyāci, ெப.(n.)

ெநரியா ப்பால்2 பாரக்்க;see neriyāši-p-pâl.

ெநரியா ப்பால்

ெநரியா ப்பால்1 neriyācippāl, ெப. (n.)

ஒ வைகப் ெப மரம் (M.M. 856);,

 Java storax, Altingia excelsa.

 ெநரியா ப்பால்2 neriyācippāl, ெப. (n.)

   1. ெநரியா ப்பாற் ெச ன் படை்ட னின்  வ க் ம் ஒ வைகப் பாற் ன்; Indian storax, Liquid 
amber orientale. It is a milk resin collected from the bark of the gigantic tree. It is also known as Indian silaurus. (சா.அக.);.

   2. ஒ வைக மரம்; Indian storax tree, Liquidambar orientale.

இப் ன் உடம் ன் ெவப்பத்ைதப் ேபாக் ம், தைலேநாய்,  ம்மல், இ  த யவற்ைற ம் 
ணமாக் ம் என்ப  பைழய ம த் வக் ப் .

     [ெநரியா  + பால்.]

ெசன்ைனப் பல்கைலக் கழக அகர த  ெநரியா ப்பால் ெநரியா ப்பாற் ெச  என இரண்டாக 
காட் ம் மரவைகையச ்சாம்ப வம் ம த் வ அகர த  ஒன்றாக ஒேர மரவைக யாகக் காட் ற . 
ெசன்ைன பல்கைலக் கழக அகர த  Java storax, Altingia excelsa என்பைதப் ெப மரம் என் ம். Indian 
storax. Liquid amber orientole என்பைத நீண்ட மரவைக என் ம் ற . ஆனால் சாம்ப வம் ம த் வ 
அகர த  Java storax என்பைதக் ற ல்ைல. Indian storax-Altangia excels alias liquid amber altingis என்  
இரண்  ப ரியல் ெபயரக்ைள ம் ஒன்றாகேவ காட் ற .

ெநரியா ப்பாெல
ண்ெணய்

 
 ெநரியா ப்பாெலண்ெணய் neriyācippāleṇīey, ெப.(n.)

ெநரியா ப் பாற்ெச  பாரக்்க;see пeriyaSi-p-parced! (சா.அக.);.
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ெநரியா ப்பாற்
ெச

ெநரியா ப்பாற்ெச  neriyācippāṟceḍi, ெப. (n.)

   நீண்ட மரவைக, ெநரியா ப் பால் மரம்; Indian storax tree, Liquidambar orientale.

   இ  ெச  என் ம் ெபயரி ள்ள ஒ  மரம். இ  அ ப  தல் 100 அ  வைர உயரமான மரம். இதன் 
இைல ன் இ ற ம் ெமாகெமா ப்பாய் அல்ல  இைல ன் அ ப்பாகத் ன் நரம் களில் இைழகள் 
ெபா ந் க் ம். இதன் படை்ட கசப் , உைறப்  ண ைடய ;மன ைடய :  த் னால் பால் 
வ ம். இதன் பா னின்  வ க் ம் எண்ெணய் ம த் வ ண ைடய . (சா.அக);.

ெநரிவ ணச் க்
ரன்

 
 ெநரிவ ணச் க் ரன் nerivaruṇaccukkiraṉ, ெப.(n.)

   க ல் வந்த ள்ளிைய உண்டாக் ம் ஒ வைகக் கண்ேணாய்; a red flesh growth in the black of the 
eye. (சா.அக.);.

ெநரி டம்

 
 ெநரி டம் neriviḍam, ெப. (n.)

   கலப்ைபக் ழங் ; plough root, Gloriosa superba, (சா.அக.);

ெநரி ளா

 
 ெநரி ளா neriviḷā, ெப. (n.)

   நிலவாைக; Indian senna, Tinneveely Senna, Senna indica alias Cassia lanceolata alias celongata. (சா.அக.);

ெநரி

ெநரி  nerivu, ெப. (n.)

   1. ெசா க் ; cracking.

ரல்களில் ெநரி  எ ப்ப ல் இவன் வல்லவன்

   2. ந க் ைக; pressing, crushing.

   3. பைக ( ன்.);; variance, discord, disunion.

     [ெநரி1 → ெநரி ]

ெந க்கட் ெயனல்

ெந க்கட் ெயனல் nerukkaṭṭiyeṉal, ெப. (n.)

   1. எ ரப்ாரா  வ தற் ப் ; onom. expr-signifying suddenness, abruptness.

   2.  ைர க் ப் ; promptness, quickness.

   3. ஒ தற் ப் ; sudden breaking, as of a stick.

   4. ஒ டன் ெரன தற் ப்  ( ன்.);; falling suddenly with a crash.

     [ெந க்க  → ெந க்கட்  + எனல்]

ெந க்கடம்

 
 ெந க்கடம் nerukkaḍam, ெப. (n.)

   ெந க்கம், (இ.வ.);;   ெந க் ய த் ம் நிைல; pressure.

வாழ்க்ைக ல் ஒ  ெந க்கட ம் இல்ைல.

ெத. ெநக்கட

     [ெந க்  → ெந க்கடம்]
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ெந க்க

ெந க்க  nerukkaḍi, ெப. (n.)

   1. ெந க்கம் (இ.வ.);; pressure.

ெந க்க ல் வந்  பணம் ேகட்டான். கடன் ெந க்க ,

   2. இக்கட்டான ேநரம்; busy time, time of preoccupation, critical time.

இந் யா க்  இ  ெந க்க யான ேநரம்.

   3. ேபாக் வர  ஊர் கள், மக்கள் ேபாக வர இயங்க இடம் ேபாதாத நிைல; want of space.

   4. ேதைவயான ெபா டக்ள் ைடக்காத நிைல, பற்றாக் ைற; financial squeeze or straits.

பணெந க்க ,

   5. ெந க் ம் மக்கட் ட்டம்; overcrowed of people.

   6. ச த்த நிைல; Urgency.

   7. வ ைமதெ்தால்ைல; poverty.

   8. க ந் ன்ப நிைல; difficulty.

     [ெந க்  → ெந க்க ]

ெந க்க நிைல

 
 ெந க்க நிைல nerukkaḍinilai, ெப. (n.)

   உள்நாட் ப்ேபார,் கலகம் தலானைவ ஏற்ப ன்ற ேநரத் ல் அர  தல் அ காரங்கைள 
ேமற்ெகாண்  ெசயல்பட ேவண் ய நிைல; state of emergency in a country. (சா.அக.);.

     [ெந க்க  + நிைல]

ெந க்கம்

ெந க்கம் nerukkam, ெப. (n.)

   1. இைட ெவளி ல்லாத ெச  ( ங்.);; denseness, crowded state.

   2. ஒ க்கம்; narrowness, straitness, tightness.

ெந க்கமான பாைத.

   3. ேவைலக்க னம், ேவைல னால் ஏற்ப ம் ன்பம் (உ.வ.);; pressure of business. closeness of application.

   4. இைட டாைம; frequency, constancy.

பணம் ேவண்  ெமன்  ெந க்கமாய் வந்  ேகட்டான். அவ க்  அ ல் ெந க்கமாக உடக்ாரந்்  
ெகாண்டான்.

   5.  ைர ; urgency.

மணம் ெந க்கத் ல் நடந்ததால் உனக்  அைழப் தழ் அ ப்ப இயல ல்ைல.

   6.  ன்பம்; distress, trouble.

   7. வ க்கட்டாயம் (உ.வ.);; complusion, restraint.

   8. ெகா ைம ( ன்.);; oppression, tyranny.

   9. ேநாய் த யவற் ன் க ைம; severity, as of the times, the weather or an epidemic.

   10. ைக க்கம்; closefistedness.

   11. ெந க்கமான உற கள், அண்ைம,

 nearness, closeness.
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ெந க்கமான

ெந க்கமான nerukkamāṉa, ெப. (n.)

   1. ெச வான; dense.

   2. இ க்கமாக இைணக்கப்பட்ட; compact.

     [ெந க்கம் + ஆன - ெந க்கமான.]

ெந க்கல்

ெந க்கல்1 nerukkal, ெதா.ெபா. (vbl.n)

ெந ங் -தல் பாரக்்க;see nervikku.

 ெந க்கல்2 nerukkal, ெதா.ெபா. (vbl.n)

   ெந க் தல்; to press hard.

     "ேநரடரந்்  ெந க்க ன்" (அரிசச்ந். நகரச.்3);.

     [ெந க்  → ெந க்கல்]

ெந க்கவாரம்

ெந க்கவாரம் nerukkavāram, ெப. (n.)

   1. வ ைம (தரித் ரம்);; destitution.

   2. ெந க்கம்; be close together.

ெந க் க் -தல்

ெந க் க் -தல் nerukkikāṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   இ த் ச ்ெசால் தல்; to rebuke.

     [ெந க்  → ெந க்  +  -தல்]

ெந க் ைட

 
 ெந க் ைட nerukkiḍai, ெப. (n.)

ெந க்க  பாரக்்க;see nerukkagi.

     [ெந ங்  → ெந க்  + இைட – ெந க் ைட]

ெந க் த்தள் -
தல்

ெந க் த்தள் -தல் nerukkiddaḷḷudal,    5ெச. . . (v.i.)

    ட்  ேமா தல்; to knock against.

     [ெந க்  + தள் -தல்.]

ெந க் த்தாக் -
தல்

ெந க் த்தாக் -தல் nerukkiddākkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ழ்ந் ெகாண்  தாக் தல்; to beset (ந.அக.);

ெந க் ப்பார்-
த்தல்

ெந க் ப்பார-்த்தல் nerukkippārttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. வற் த் தல்; to press.

ெந க் ப் பாரத்் க் கடைனக்ேகள்.

   2.  யற்  ெய த்தல் ( ன்);; to try, take pains.

ேதர் க்  எவ்வளேவா ெந க் ப் பாரத்்ேதன்; இ ந்தா ம் ம ப்ெபண் ைற  தான்.

     [ெந க்  + இ + பார-்த்தல்]
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ெந க் ப்

ெந க் ப் 1 nerukkippiḍittal,    4.ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. ெதாடரந்்  பற் தல்; to come in close pursuit of, to press hard, to overtake.

ைகைய ெந க் ப் த் க்

ெகாண்  ெசன்.

   2. ெசட்டாக இ ந்  சச்ம் த்தல் (உ.வ.);; to save by economy.

     [ெந க்  + இ +  -த்தல்]

 ெந க் ப் 1 nerukkippiḍittal,    4.ெச. . .(v.i.)

    யாக ண் தல் ( ன்.);; to eat too fast or too much, used in burlesque.

சாப்பாடை்ட இன்  ெந க் ப் த்ேதன்.

     [ெந க்  + இ +  -த்தல்]

ெந க்

ெந க் 1 nerukkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெச யச ்ெசய்தல்; to put close, to set thick.

ெந க்  யம்  நின் ைச வானவர ்(ேதவா.927.5);.

   2.  க் தல்; to circumscribe, contract.

   3. ஒ வைர ஒ வர ்இ த் த் தள் தல்; to press hard, exert pressure upon.

மர மைல ம்...ெசன்  ெந க்கலால் (கம்பரா. தற்ேபார.்10);.

ட்ட ல்லா ட்டா ம் ெந க் த் தள் ன்றனர.்

   4. ந க் தல் (ேதவா.1117,9);; to squeeze, bruise. mash.

   5. வ ந் தல் ( .ெவ.11, ெபண்பாற்.8,உைர);; to oppress, persecute, distress.

   6. வ த் க் ேகட்டல்; to urge, importune, solicit earnestly, as a creditor.

கடன் ெகா த்தவரக்ள் ெந க் ன்றனர.்

   7. அ க் தல்; to choke, smother, throttle.

   8. கட்டாயப் ப த் தல் (பலவந்தம் பண் தல்);; to compel, force, coerce.

   9. தாக் தல் ( ன்.);; to attack, assail, assault.

     [ெந ங் -தல் → ெந க் -தல்.  ற ைன வ வம்.]

 ெந க் 2 nerukkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

ெந க் வாரம்

 
 ெந க் வாரம் nerukkuvāram, ெப. (n.)

ெந க்க  (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see nerukkaa.

     [ெந க்  + வாரம்]

ெந க்ெகனல்

 
 ெந க்ெகனல் nerukkeṉal, ெப. (n.)

    ைர க் ப்  ( ன்.);; expr. of suddenness, promptness."

     [ெந க்  + எனல்]
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ெந ங்கப் ைசத
ல்

 
 ெந ங்கப் ைசதல் neruṅgappisaidal, ெப.(n.)

   அ த் ப் ைசதல்; squeezing by pressing hard with force. (சா.அக.);.

     [ெந ங்  +  ைசதல் → ெந ங்கப் ைசதல்.  ைசதல்- தல் ஈற் தெ்தா ற்ெபயர]்

ெந ங்கல்

ெந ங்கல் neruṅgal, ெப. (n.)

   1. ெச  ( வா.);; throng, press.

   2. கண் ப் ச ்ெசால் ( ன்.);; reprimand.

     [ெந ங்  + அல். அல்- ெதா.ெப.]

ெந ங்க யலாத

 
 ெந ங்க யலாத neruṅgaviyalāta, ெப.எ. (adj.)

   அ ல் ெசன் ட யாத; difficult to meet or reach.

     [ெந ங்  → ெந ங்க + இயலாத]

ெந ங் க் -தல்

ெந ங் க் -தல் neruṅgikāṟudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   ம த த்தல்; to rebuke, (ந.அக.);

     [ெந ங்  → ெந ங்  +  -தல்]

ெந ங் க்த -
தல்

ெந ங் க்த -தல் neruṅgikdaḻuvudal,    5.ெச. . .(v.i.)

    க அ ல் ெசன்  அைணத்தல்; to snuggle (சா.அக.);.

     [ெந ங்  → ெந ங்  + த -தல்]

ெந ங் ய

 
 ெந ங் ய neruṅgiya, ெப.எ.(adi.)

   உற , நட்  ெதாடர்  த யவற்றால் ெந க்கமான; close, intimate.

ெந ங் ய உற னர,் ெந ங் ய நண்பர ்ெந ங் யத் ெதாடர் ைடய ெமா கள்.

     [ெந ங்  → ெந ங்  → ெந ங் ய]

ெந ங் யநா

 ெந ங் யநா  neruṅgiyanāṭi, ெப.(n.)

   படபடப்பாகத் க் ம் நா ; frequent pulse. (சா.அக.);.

     [ெந ங் ய + நா .]
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ெந ங்

ெந ங் 1 neruṅgudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   1. அண்ைமயாதல்; to be near, approximate.

ேப ந்  ெந ங்  வந்  ட்ட . மாட்  வண் ைய ஒ க்  ஒட் ,

   2. ெச தல்; to be close together, to crowd.

     "ெந ங்  ம யாரக்  நீ நின் " ( வாச.21:7);.

   3. ெந ங் ய றவாதல்; to be close, as relationship, connection.

ெந ங் ன ற்றத்தான்.

   4. ஒ க்கமாதல்; to be confined, narrow, as a road or doorway.

   5. ந ங் தல் ( ன்.);; to be pressed, compressed, Squeezed.

   6. ெதாடரத்ல்; to be frequent.

என்னிடம் ெந ங்  வ பவன்.

   7.  ைனப் பாதல் ( வா.);; to be vehement, to prevail, as disease, famine, wild beasts. robbers.

   8. நிகழ்ச்  அல்ல  ஒன்ைறச ்ெசய்வதற் ரிய ேநரம் ைரந்  வ தல்,  ைரவாதல்; to be urgent.

கடைம (காரியம்); ெந ங் ற .  ளக்கணி ழா ( பாவளி); ெந ங்  ட்ட .

   9.  ரத்ல் ( வா);; to increase;

 to grow excessive;

 to be overwhelming.

ெந ஞ்

ெந ஞ்  neruñji, ெப. (n.)

    டக்ள் நிைறந்த காய்கைள ம், மஞ்சள் நிறப் க்கைள ம்,   இைலகைள ம் ெகாண்ட, 
ெகாத்தாகத் தைர ல் படரந்்  வளரக் ய ெச  வைக; cow's thorn, a small prostrate herb. Tribulusterrestris,

     "ெந ஞ் க் கா  க ெந யாக" (ப ற் ப்.26);. ெந ஞ்  ள் ைதத்தா ம் னிந் தான் ங்க 
ேவண் ம். (பழ.);

   ெந ஞ்  : இ  ஒ  டெ்ச  ஒன்ைற ஒன்  பற்  நிற் ம். இைலகள் ேநர ்ேநராகச ் றைகப் 
ேபான்ற . இைலக்காம்  இைலைய டக் டை்டயான .  க்கள் ைளகளினின்  ரிந்   
காம் களின் ேமல் நிற் ம். உள்ளிதழ் 5  ரி களா க் ம். இைலகள் அகலமாக ம் நான்  

ைலயாக ம் இ க் ம். காய்கள் யைவ,  ள் ள்ள :  க்கள் ெபரியன. மஞ்சள் 
நிற ைடய ;   ஆண்  ம் க் ம். எங் ம் காணப்ப ம்; ளம்,  டை்ட வாய்க்கால் எங் ம் 
காணப்ப ம்.

   இதன் காய், இைல, ேவர ்இைவகள் ம ந்தாகப் பயன்ப ன்றன. நீைர ெவளிப்ப த் ம்;பாண் , 
ெவள்ைள த யவற்ைறக் ணப்ப த் ம். இதன் ெகாம் கைள ேமாரில் ேபாட்  அதைனத் 
த ப்பாக் வர.் காய்கள் ள் ள்ளதால் நடப்ேபாரக்் த் ன்பம் த ம்.  ணிகளில் ஒட் க் ெகாண்  

த் ம்.

   இ  உலகம் வ ம் காணப்ப ம் ெச , தைர ன் ேமல் ப ந் , பல ைளகள் ட்  படரந்்  
வள ம். ஒ  க ல் வள ம் இரண்  ட் ைலகளில் ஒன்  ெபரியதாக ம், ஒன்  யதாக ம் 
இ க் ம். அ த்த க ல் ெபரிய இைல இ ந்த பக்கம் ய இைல ம்,  ய இைல இ ந்த பக்கம் 
ெபரிய இைல மாக மா  இ க் ம். இப்ப ேய ைள ெந ம் இ க் ம். இதனால் இைலகள் 
ஒன்ைற ெயான்  மைறக்காமல் எல்லாம் ஞா ற் ன் ஒளிைய ற் ம் ஏற்கக் ம்.  க்கள் இைல 
கக்கங்களில் தனித்  (solitary); உண்டா ம். இதன் கனி கடைல அள ன ;   கனி ன் ப் றத் ல் 

டக்ள் இ க் ம்;இ கா ல் த் ம் இயல் ைடய . அதனால் தைரத் ெதாந்தர  என்ற ெபய ம் 
உண் .

வைககள் :

   1. ஆைண ெந ஞ் ல்,
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ெந ஞ் ப்பாகல்

 
 ெந ஞ் ப்பாகல் neruñjippākal, ெப. (n.)

     பாகல்; a kind of balsam pear.

     [ெந ஞ்  + பாகல், ெந ஞ் ள் ேபான்ற (ேமல்ப ); ேதாற்ற ைடயபாகல்]

ெந ஞ் ப்

 
 ெந ஞ் ப்  neruñjippū, ெப. (n.)

   ஓரணிகலன் (கல்.);; an ornament.

     [ெந ஞ்  +  . ெந ஞ் ள் ேபால ேதாற்ற ைடய அணிகலன். இஃ  உவைமயா ெபயர]்

ெந ஞ் ப் ச ்
ெசயல்

ெந ஞ் ப் ச ்ெசயல் neruñjippūcceyal, ெப. (n.)

   ெநற் ப் படை்ட ன் ெதாங்கல் வைக (ெத.க.ெதா.2,163);; a neruñji-shaped pendant of a frontlet.

     [ெந ஞ்  +  செ்சயல். ெந ஞ் ப்  ேபால் அழ  ெசய்யப்பட்ட ெதாங்கல் வைக.]

ெந ஞ் ல்

ெந ஞ் ல் neruñjil, ெப. (n.)

ெந ஞ்  பாரக்்க;see __,

     "ெந ையப் பைடத்தா ென ஞ் ல் பைடத்தான்" ( மந்.1617);.

     [ெந ஞ்  → ெந ஞ் ல்]

ெந ஞ் ன் ள்

 
 ெந ஞ் ன் ள் neruñjiṉmuḷ, ெப. (n.)

   பைடக்கல வைக ( டா.);; a weapon.

     [ெந ஞ் ல் +  ள். ெந ஞ்  ள்ேபால் த் ம் பைடக்கலன். இஃ  உவைமத் ெதாைக.]

ெந ஞ்  ள்ேபால் வ வ ம், வ ைம ம் உைடய பைடக்கலக் க யாகக் ெகாள்ளலாம்.

ெந ட் க்க த்

ெந ட் க்க த்  neruṭṭukkaruttu, ெப. (n.)

   1. க கலான க த் ; abstruse notion.

   2. க கலான ெபா ள்; abstruse meaning, as of a passage.

     [ெந  → ெந ட்  + க த் . ெந  = க கலான , கர டான , வஞ்சமான .]

ெந ட் ப் த்

ெந ட் ப் த்  neruṭṭupputti, ெப. (n.)

   1. கர  (வஞ்சக); ெநஞ்சம்; guileful disposition.

   2. ேகாணல ; perverted intellect.

     [ெந  → ெந ட்  +  த்  ெந  = ஏய்ப்  (வஞ்சைன);. Skt buddhi → த. த்  = அ ]
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ெந டல்

ெந டல்1 neruḍal, ெப. (n.)

   1. தன் ைடய தவறான ெசய்ைக அல்ல  கரணியம் (காரணம்);  ரியாத ற ைடய ெசயல் 
பாட் னால் மன ல் உண்டா ம் நிகழ் ; the troubled feelings resulting from one's guilty conscience or one's 
inability to figure out something.

இராமன் வா ைய ஏன் மைறந்  நின்  ெகான்றான் என்ற ெந டல் மன ல் இ ந்  ெகாண்ேட 
இ ந்த . இக்கட்டான ேநரத் ல் நண்ப க்  உதவ ய ல்ைலேய என்ற ெந டல் மன ல் இ ந்  
ெகாண்ேட இ க் ற .

   2. ஒத் க் ெகாள்ளத் தயக்கம் ஏற்ப த் ம்  ேவ பா ; uneasy feeling caused by unevenness.

கைத ல் ஒேர ஒ  இடத் ல் தான் ெந டல்; ேதர் ல் ஒர ்இடத் ல் ெந டல் ஏற்பட்ட .

     [ெந  → ெந டல்]

 ெந டல்2 neruḍal, ெப. (n.)

   ஒத் க் ெகாள்ளத் தயங் ம் நிைலைய உண்டாக் ம்  ேவ பா ; an uneasy feeling caused by 
unevenness.

     [ெந  → ெந டல்]

ெந டன்

ெந டன் neruḍaṉ, ெப. (n.)

   1. ஏய்ப்பவன் (வஞ்சகன்); ( ன்.);; deceitful, scheming man.

   2. ெகட் க்காரன் (இ.வ.);; clever man.

     [ெந  → ெந டன். ெந  = வஞ்சைன]

ெந

ெந  neruḍi, ெப. (n.)

   1. ஏய்ப்பவள் (வஞ்ச );; deceitful, scheming.

   2. ெகட் காரி; clever woman.

     [ெந டன் (ஆ.பா); → ெந (ெப.பா);]

ெந

ெந 1 neruḍudal,    5.ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. நி ண் தல்; to roll in the hand, to rub gently with the fingers.

     "ஒ ைக யாெலா  ைல க ெந டா" ( வ்.ெப மாள்.7:7);.

ள்ைள ெந க் ெகாண்ேட இ க்காேத த்  ம்.

   2. நி ண் இைழ ெபா த் தல்; to roll two broken ends of yarn between the fingers and join them.

     "இைழ நக்  ென  ேமைழ அ ேவேனா" (த ழ்நா.19);.

   3.  ரித்தல்; to twist.

     "அ ைமப் பைழய ெமா ையத்  ெந க் க பா " ( ப் :265);.

ைலக் ெகாஞ்சம் ெந க் ெகா .

   4. ைக, கால் ஆ யவற்றால் தட தல் ( ன்.);; to feel with the hand.

மாட் ன் ைக ெந க் ெகாண் ராேத.

   5. ஏய்த்தல், வஞ் த்தல்); (யாழ்ப்);; to deceive cheat.

   6. ஒன் ன்  ய ெபா ள் அல்ல  சமபரப்  அ த்  உரா தல்; have an uneasy sensation.

   கா ல் ள் ெந ற . உள்ளங்ைக ல் ஏேதா ெந ற ; ங்க ேவண் ம்.

   7. ஒத் க் ெகாள்ளத தயக்கம் ஏற்ப ம் வைக ல்  ேவ ப தல்; feel uneasy because something is 
uneven.

கட் ைர ன் நான்காம் பத்  ெகாஞ்சம் ெந ற . [ ல் →  ள் → நிள் → நிர ்→ ெநர ்→ ெந  → 
ெந  → ெந -தல்]
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ெந ணாகம்

 
 ெந ணாகம் neruṇākam, ெப.(n.)

   சவ்வரி ; sago. (சா.அக.);.

ெந தைலநாள்

ெந தைலநாள் nerudalaināḷ, ெப. (n.)

ேநற்  ( க்ேகா.21,  ைற ளக்கம்);.

 yesterday.

     [ெந நைலநாள் →  ெந தைலநாள்]

ெந நல்

ெந நல் nerunal, ெப. (n.)

. .எ. (adv.);

   ேநற் ; yesterday.

     "ெந நல் உளன்.ஒ வன் இன் இல்ைல என் ம் ெப ைம உைடத் இவ் ல " ( றள்,336);.

   ம. இந்நாேள;   ேகாத. ெநர;்    ட. ஈெநர;்   த. நிந்ெந;    ட. நிந்நாந் ;   ெத. நிந்நா;   ேகாண். நிந்ேந; ரா. 
தேரா.

     [ெந நாள் → ெந நல்]

ெந நைலநாள்

ெந நைலநாள் nerunalaināḷ, ெப. (n.)

ெந நல் ( க்ேகா.21  ைற ளக்கம்); பாரக்்க;see merumal.

     [ெந நல் → ெந நைல + நாள்]

ெந நற்

ெந நற்  nerunaṟṟu, ெப. (n.)

ெந நல் பாரக்்க;see merumal.

     "ெந நற் ச ்ெசன்றாெரம் காதலர ்யா ம் எ நாேளம் ேமனி பசந் " ( றள்,1278);.

     [ெந நல் → ெந நற் ]

ெந நாள்

 
 ெந நாள் nerunāḷ, ெப. (n.)

   ேநற் ; ெந ங் யநாள்; yesterday.

     [ ல்(ெபா ந்தல்); →  ள் → நிள் → நிர ்→ ெநர ்→ ெந  → ெந நாள் (ேவ.க.);]

ெந ெந -த்தல்

ெந ெந -த்தல் neruneruttal,    4.ெச. . .(v.i.)

   1.  ெரன வ  த யன வ த்தல்; to feel sudden pain, as in the stomach.

   2.  ெரன வ  த யன வ த்தல்; to snap off suddenly, as a stick.

ெந ெந ப்

ெந ெந ப்  neruneruppu, ெப.(n.)

   1. வ ற் வ  ( ன்.);; pain in the abdomen; internal pain.

   2. ேப காலத்  உண்டா ம் இ ப் வ  ( ன்.);; early labour-pain.

   3.  ைர ; quickness, suddenness.

ெசயல் ெந ெந ப்பாய் நடக் ற  (இ.வ.);.

     [ெந ெந  → ெந ெந ப் ]
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ெந ெநெரனல்

ெந ெநெரனல் nerunereṉal, ெப. (n.)

   1.  ெரன வ  வ த்தற் ப் ; onom. expr of sudden pain in the stomach.

   2.  ெரன வ  வ த்தற் ப் ; suddenness.

ெந ெநெரன்  ள்ேள  ட்ட .

   3. ெநரிதற் ப் ; crashing sound.

ெந ெநெரன்  ந்த .

ெந ைந

ெந ைந nerunai, ெப.(n.) &  . .எ.(adv)

ெந நல் பாரக்்க;see nerயan.

     "ெந ைந  னின் நன் " (க த்.91);.

     "ெந ைநப் ணரந்் ேதார ்  நலம் ெவள " (நற்.360:3);.

     "எஃ ைட எ ல்நலத் ெதா த் ெயா  ெந ைந" (அகநா.116:9);.

க. நி ென

     [ெந நல் → ெந ைந]

ெந ப்பன்

ெந ப்பன் neruppaṉ, ெப. (n.)

   1. க ஞ் ன ைடேயான்; angry man.

   2. கலகக்காரன்; incendiary; firebrand.

   3. ெபால்லாதவன்; dangerous man.

     [ெந ப்  + அன். ெந ப் ப் ேபான்ற ண ைடயவன்.]

ெந ப்பா

 
 ெந ப்பா  neruppāṟu, ெப.(n.)

   ெந ப்  மைல ந்ேதா ங் ழம்  ( ன்.);; lava.

     [ெந ப்  + ஆ ]

இ  ெப ம்பா ம் எரிமைல ெவ த்  அ ந்  ஒ ம் ெந ப் க் ழம்ைபக் க் ம்.

ெந ப்

ெந ப் 1 neruppi, ெப.(n.)

   1. க ஞ் ன ைடயாள்; angry woman.

   2. கலகக்காரி; firebrand.

   3. ெபால்லாதவள்; dangerous woman.

     [ெந ப்பன்(ஆ.பா.); → ெந ப் (ெப.பா.);. ெந ப்  + இ]

 ெந ப் 2 neruppi, ெப. (n.)

   கைலச ்ெசம் ; superior kind of pure copper. (சா.அக.);.

     [ெந ப்  → ெந ப் ]

ெசம்  ெந ப் ப் ேபான்ற நிறத் ல் உள்ளதால் ெபற்ற ெபயராகலாம்.

ெந ப் டல்

ெந ப் டல் neruppiḍal, ெப. (n.)

   1.  டெமரித்தல்; to set up a conflagration of fire for calcining medicines.

   2.  ணம் தல்; to set fire to the corpse. (சா.அக.);

     [ெந ப்  + இடல். ெந ப் ல் இ தல்]
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ெந ப் கலம்

 
 ெந ப் கலம் neruppiḍugalam, ெப. (n.)

ெந ப் சச்ட்  ( ங்.); பாரக்்க;see __,

     [ெந ப்  + இ  + கலம். ெந ப்

ைவக் ம் ஏனம்.]

ெந ப்

ெந ப் 1 neruppu, ெப. (n.)

   1.  ; fire.

     "ெந ப் ச் னந் தணிந்த நிணந்தயங்  ெகா ங் ைற" ( றநா.125);.

     "ெந ப்ெப ம்ப ப் ைசந் " ( ரம் .தக்கன்ேவள்.36);. ெந ப் ல்லாமல் ைக வ மா (பழ.);.

   ெந ப்ைபக் கண்  த்தா ம் ம்;காணாமல் த்தா ம் ம் (பழ.);.

ெந ப் ல் ஈ ெமாய்க் மா (பழ.);.

ெந ப்  என்றால் வாய் ேவ மா. (பழ.);.

ெந ப்ைபத ்தைல ழாய்ப் த்தா ம் அதன் டர ் ழா மா (பழ.);.

   2. இ ; thunderbolt,

     "அண்ட க  ெந ப்பறா " (இலக். . 655.உதா);.

   3. உடற் ; feverishness, abnormal heat of the body.

   4.  ன த யவற் ன் க ைம ( ன்.);; strong feelings, as great grief, envy, jealousy, anger.

   5. ெந ப் த் ண்டம் (உ.வ.); பாரக்்க;see neruppu-t-fundam.

   ெத. நிப் ;   அர . நார;்   ெகாலா. நிப்க;மா. நெர.

   1. [ ல்( ைள); → ெநால் → ெநல் → ெந  → ெந -தல் = கைடதல், ெநல் → ெநர ்→ ெந  → ெந ப்  = 
ங் ல் ஒன்ேறா ெடான்  உர ப் பற் ம்  (ேவ.க. ல்3);); 2. [ ல்(ஒளி); → ெநல் → ெந  - ெந ப்  = 

உர ப் பற் ம்  (ேவ.க. ல்3);]

ெந ப் ப் பற் ய 'கள்' அ செ்சாற்கள்

ெந ப் க்கட்ைட

 
 ெந ப் க்கடை்ட neruppukkaṭṭai, ெப. (n.)

    க்ெகாள்ளி ( ன்.);; fire brand.

     [ெந ப்  + கடை்ட]
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ெந ப் க்கண்

ெந ப் க்கண் neruppukkaṇ, ெப.(n.)

   1. ெகாள்ளிக்கண் ( ட் ங்கண்);; evil eye.

   2. அனற்ெபா  பறக் ங்கண்; fiery eye.

   3. ெபாறாைமக்கண்; envious eye.

   4.  வனின் ெநற் க்கண்; frontal eye of a Śiva.

     [ெந ப்  + கண்]

 ெந ப் க்கண் neruppukkaṇ, ெப. (n.)

   1. ெகாள்ளிக்கண் ( ட் ங்கண்);; evil eye.

   2. அனற்ெபா  பறக் ங்கண்; fiery eye.

   3. ெபாறாைமக்கண்; envious eye.

   4.  வனின் ெநற் க்கண்,

 frontal eye of a Siva.

     [ெந ப்  + கண்]

ெந ப் க்கல்

ெந ப் க்கல் neruppukkal, ெப. (n.)

   1.  த்தட் க்கல் ( ன்.);; flint.

   2. கா க்காரம் (யாழ்.அக.);; nitrate of silver.

     [ெந ப்  + கல்]

 ெந ப் க்கல் neruppukkal, ெப. (n.)

   1.  த்தட் க்கல் ( ன்.);; flint.

   2. கா க்காரம் (யாழ்.அக.);,

 nitrate of silver.

     [ெந ப்  + கல்]

ெந ப் க்கா

ெந ப் க்கா  neruppukkāṭu, ெப. (n.)

   1. ெப ெந ப் ; conflagration.

   2. க ெவ ல்; scorching, hot sun.

   3. க ஞ் னம்; intense anger, fury or rage.

     [ெந ப்  + கா . கா  =  ]தால் ெபற்ற ெபயர.்

 ெந ப் க்கா  neruppukkāṭu, ெப. (n.)

   1. ெப ெந ப் ; conflagration.

   2. க ெவ ல்; scorching, hot sun.

   3. க ஞ் னம்; intense anger, fury or rage.

     [ெந ப்  + கா . கா  =  ]
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ெந ப் க்கா

 
 ெந ப் க்கா  neruppukkāli, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ் லந் ப் ச் ; a kind of spider (சா.அக.);.

     [ெந ப்  + கா , ெந ப்  வண்ணக்கால்கைள ைடய ச் ]

ெந ப் க்காறாதக
ல்

 
 ெந ப் க்காறாதகல் neruppuggāṟātagal, ெப.(n.)

   ெந ப் ல் உ காத ெசங்கல் வைக (C.E.M.);; fire-brick.

     [ெந ப்  ஆ  + ஆ கல். ஆ-எம.இ.

நிைல, ெந ப் ம் உ காத ெசங்கல் வைக]

ெந ப் க் ைர

ெந ப் க் ைர neruppukkirai, ெப. (n.)

   1.  ணம்; dead.

   2. நீர;் water. (சா.அக.);

     [ெந ப்  +   இைர. ெந ப் க்  இைரயா ம் ெபா டக்ள்]

ெந ப் க் ச்

 
 ெந ப் க் ச்  neruppukkucci, ெப. (n.)

    க் ச் ; match.

ெந ப் க் ச் ையக் ெகா த் .

     [ெந ப்  +  ச் . ெந ப்ைப ண்டாக் ம் ச் .]

     [P]

ெந ப் க் ள் ப்

 
 ெந ப் க் ள் ப்  neruppukkuḷḷuppu, ெப. (n.)

   வைளய ப் ; glass gall-Febvitri. (சா.அக);.

ெந ப் க்ெகாப்
ளம்

 
 ெந ப் க்ெகாப் ளம் neruppukkoppuḷam, ெப.(n.)

    ப் ண்; burns, (சா.அக.);.

     [ெந ப்  + ெகாப் ளம். ெந ப் ப்பட்டதால் ஏற்பட்ட ெகாப் ளம்.]

ெந ப் க்ெகாள்ளி

ெந ப் க்ெகாள்ளி neruppukkoḷḷi, ெப. (n.)

   1.  க்ெகாள்ளி; firebrand.

   2. ெகட்டவன்; atrociously wicked man.

   3. கலக்காரன்; incendiary, firebrand,

   4. ேதள்க ; scorpion sting.

     [ெந ப்  + ெகாள்ளி. ெகாள்ளி =

   1. ெகாள்ளிக்கடை்ட,

   2. கலக ட் பவன்,

   3. ெகட்ட ண ள்ளவன்]

501

www.valluvarvallalarvattam.com 13406 of 19068.



ெந ப் க்ெகா த்

ெந ப் க்ெகா த் 1 neruppukkoḷuddudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   1.  ட் தல் ( ன்.); அ ப் ல்  ட் தல்; to kindle of fire, as in an oven.

   2. க ெவ  ெலரித்தல் (உ.வ.);; to be hot, scorching, as the sun.

   3. க ைமயாதல் ( ன்.);; to be very severe, as showing anger in reproof.

   4.  ைம ( ன்.);; to do injustice, to tyrannise.

   5. கலக ட் தல் (உ.வ.);; to foment or instigate a quarrel.

     [ெந ப்  + ெகா த்  + தல்]

 ெந ப் க்ெகா த் 2 neruppukkoḷuddudal,    5ெச. ன்றா .(v.t.)

    க்ெகா த் தல். (உ.வ.);; to set fire to.

     [ெந ப்  + ெகா த் -தல்.]

ெந ப் க்ேகா

ெந ப் க்ேகா  neruppukāḻi, ெப. (n.)

   1. நீண்ட கா ம், க த் ம் ய தைல ம் பறக்கப் பயன்படாத ெபரிய ற க ம் ெகாண்ட 
த்தணைல ங் ம் ேகா வைக; ostrich, as eating embers.

   2. ெந ப் ப் ேபான்  வந்த ெதாண்ைடைய ைடய வான்ேகா ;( ன்.);; Turkey-cock, as having fire-red 
throat.

     [ெந ப்  + ேகா ]

     [P]

   ெந ப் க்ேகா  : இ  பறைவகளில் ெபரிய : நி ரந்் க் ம்ேபா  ஆ  அ  தல் எட்  அ  
உயர க் ம். அேர யா ம், ெதன்னாப் ரிக் கா ம் இதைனக் காணலாம், பறக்க 

யா ;   கா ல் இரண்ேட ரல்கள் உண் .  டை்ட இட்  அைட காக் ம்;   ஆண் க்  ஒ  
ைறேய டை்ட ம்; டை்ட ெபரிய . இதன் க த் ம் ெதாைடகளி ம் இற களில்லாத 

ப யால் அப்பாகங்கள் ெந ப் ப் ேபால் வப்பா க் ம். இஃ  உண் ம் உணைவச ்ெசரிப் க்க 
ேவண் க் கற்கைள ம் ஆணிகைள ம் ங் ம் தன்ைமய .

ெந ப் சச்ட்

 
 ெந ப் சச்ட்  neruppuccaṭṭi, ெப.(n.)

   கணப் ச ்சட் ; firepan.

     [ெந ப்  + சட் . ெந ப் ைவக் ம் சட் ]

ெந ப் சச்யநீர்

 
 ெந ப் சச்யநீர ்neruppuccayanīr, ெப.(n.)

ெந ப் த் தண்ணிர ்(யாழ்.அக.); பாரக்்க;see neruppu-t-tannir.

     [ெந ப்  + சயநீர.் சயநீர ்=  ண்ணாம் , எரி ப்  (நவசச்ார ம்); கலந்த நீர.் ெசய் + நீர ்– ெசயநீர ்→ 
சயநீர.்]

ெந ப் சச்ாைண

 
 ெந ப் சச்ாைண neruppuccāṇai, ெப. (n.)

   சாைணக்கல் வைக (யாழ்.அக.);; a kind of grindstone.

     [ெந ப்  + சாைண. சாைண → சாைணக்கல் = பைடக்கலன் த ய க கைளக் ரை்ம யாக் ம் 
கல்.]
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ெந ப் ச்

 
 ெந ப் ச்  neruppuccūṭu, ெப.(n.)

    ப்பட்ட ண் (M.L.);; burns and scalds.

     [ெந ப்  +  ,   →  .  ட்டதால் ஏற்பட்ட ண்.]

ெந ப் செ்சயநீர்

 
 ெந ப் செ்சயநீர ்neruppucceyanīr, ெப.(n.)

ெந ப் ச ்சயநீர ்பாரக்்க;see nerயppu-Ccayanir.

ெந ப் த்தண்ணீர்

ெந ப் த்தண்ணீர ்nerupputtaṇṇīr, ெப.(n.)

   ெவ ப்  சாரம் (அ லம்); ( ன்.);; nitric acid.

     [ெந ப்  +தண்ணர.் எரி ப்  நீர.்]

 ெந ப் த்தண்ணீர2் nerupputtaṇṇīr, ெப.(n.)

   1.  நீர;் distilled water.

   2. ெகா  நீர;் boiling water.

   3. நீரா ; steam.

   4.  த ஞ் ய ளிரநீ்ர;் extremely chill water. (சா.அக.);.

     [ெந ப்  + தண்ணீர.்]

ெந ப் த்தணல்

 
 ெந ப் த்தணல் nerupputtaṇal, ெப. (n.)

   கடை்ட ெந ப்  (உ.வ.);; live coal.

     [ெந ப்  + தணல். ெந ப் த் ண்டம்.]

ெந ப் த்தழல்

 
 ெந ப் த்தழல் nerupputtaḻl, ெப. (n.)

ெந ப் த் தணல் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see neruppu-t-tanal.

     [ெந ப்  + தழல், தழல் = கனிந்த ெந ப் , ெந ப் ]

ெந ப் த்தள்ளி

ெந ப் த்தள்ளி nerupputtaḷḷi, ெப.(n.)

   ெந ப் த் தள் ெமா  இ ம் க் க  (கட்டட.நாமா.40);; poker.

     [ெந ப்  + தள்ளி. தள்ளி = தள்  வதற் ப் பயன்ப ம் ச் . க . ெந ப்ைபத ்தள் ம் ேகால்.]

ெந ப் த் ராவக
ம்

 
 ெந ப் த் ராவகம் nerupputtirāvagam, ெப.(n.)

ெந ப் த் தண்ணீர ்( ன்.); பாரக்்க;see neruppu-t-tannir.

     [ெந ப்  +  ராவகம். Skt.drava → த.  ரவம் →  ராவகம்.  ராவகம் = ெசய்நீர,் சாரம்.]
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ெந ப் த் ண்டம்

 
 ெந ப் த் ண்டம் nerupputtuṇṭam, ெப. (n.)

   ஒ க்கத் ல் ஒ  ேபா ம் தவறாதவ-ன்-ள் (உ.வ.);; a strict observer of moral and religious principles.

அவள் ஒ  ெந ப் த் ண்டம். அவளிடம் யா ம் ைளயாட யா .

     [ெந ப்  +  ண்டம். ெந ப் த் ண்  ேபால் யைத அ ப்பவன்-ள். தவ  ெசய்யாத, தவ கள் 
ெந ங்க யாதவன்-ள்]

ெந ப் த் ரண்

 
 ெந ப் த் ரண் nerupputturaṇ, ெப.(n.)

   அடரந்் , உயரந்் ெதரி ந் ப் ழம்  ( ன்.);; pillar of fire.

     [ெந ப்  +  ண்.  ண்ேபால் உயரந்்  அடரந்்  காணப்ப ம் ப் ழம் ]

ெந ப் ப்பட்ட
ண்

ெந ப் ப்பட்ட ண் nerubbubbaṭṭabuṇ, ெப.(n.)

   1.  ப் ண்; burns.

   2. நான்  வைகயான ச் ட்ட ண்

   1. நிறமாற் ப் ண்,

   2. ெகாப் ளப் ண்,

   3.  ய்ந்த ண்,

   4. அ ண்; the four kinds of or degrees of burns viz.,

   1. with change of a colour.

   2. one accompained by blister.

   3. black without much pain.

   4. sloughing wound. (சா.அக);.

     [ெந ப்  + பட்ட +  ண்]

ெந ப் ப்ப -தல்

ெந ப் ப்ப -தல் neruppuppaḍudal,    20ெச. . .(v.i.)

   1. ெந ப்பால் அ தல்; to be consumed by fire.

ெந ப் ப்பட்  ணி ஒடை்டயா  ட்ட .

   2. க ங்ேகாைடயால் வ ந் தல்; to be consumed with drought.

   3. ெதய்வத்தண்டைன த யவற்றால் அ தல் ( ன்.);; to be destroyed, as by divine retribution.

கண்ண ன் க ஞ் னத்தால் ெந ப் ப் பட்  ம ைர அ ந்த .

   4.  ைறயற்ற அரசனின் ஆட் யால் ன் தல் ( ன்.);; to suffer oppression, injustice, as from a wicked ruler.

   5.  ைல த யன யாதல்; to be abnormal as prices.

     [ெந ப்  + ப -தல். ெந ப் ப்ப வதால் ஏற்ப ம் அ ைவப் ேபால்,  ன்பத்ைதப்ேபால், 
க ங்ேகாைட ம்,  ைறயற்ற அரச ம்,  ைல ஏற்ற ம், மக்கைள வாட் ம் தன்ைமயான வாதலால் 
ெந ப் ப் ப தல் என்ற ெசால் க்  ேமற்கண்ட ெபா ள்கள் அைமந்தன.]

ெந ப் ப்பற் -
தல்

ெந ப் ப்பற் -தல் neruppuppaṟṟudal,    5.ெச. . . (v.i.)

ெந ப் ப் -த்தல் பாரக்்க;see neruppu-p-pia-

 ெந ப் ப் பற் க் ெகாண்ட .

     [ெந ப்  + பற் -தல். பற் தல் = பற் க் ெகாள் தல்.]
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ெந ப் ப்பறக் ஞ்
ரம்

 
 ெந ப் ப்பறக் ஞ் ரம் neruppuppaṟakkuñjuram, ெப.(n.)

    ம் வ ள்ள காய்சச்ல் ேநாய்; fever accompanied by excessive heat and burning sensation, Ardent thermal 
fever. (சா.அக.);.

     [ெந ப்  + பறக் ம் ரம்]

ெந ப் ப் -
த்தல்

ெந ப் ப் -த்தல் neruppuppiḍittal,    4.ெச. . .(v.i.)

    ப்பற்  ெயரிதல் (உ.வ);; to catch fire.

     [ெந ப்  +  -த்தல்.]

ெந ப் ப் ண்

 
 ெந ப் ப் ண் neruppuppuṇ, ெப.(n.)

ெந ப் ச ்  (ைபஷஜ.); பாரக்்க;see ոerսppս-c-cմaս.

     [ெந ப்  +  ண்]

ெந ப் ப் -த்தல்

ெந ப் ப் -த்தல் neruppuppūttal,    6.ெச. . .(v.i.)

   நீ த்தல் (இ.வ.);; to smoulder, as live charcoal.

     [ெந ப்  +  -த்தல். ெந ப் ன் ேமல் சாம்பல் ப ந் த்தல்]

ெந ப் ப்ெபட்

 
 ெந ப் ப்ெபட்  neruppuppeṭṭi, ெப. (n.)

    ப்ெபட் ; match box.

ெந ப் ப் ெபட்  ஒன்  வாங்  வா.

     [ெந ப்  + ெபட் . ெந ப் க் ச் கள் ைவக் ம் ெபட் .]

     [P]

ெந ப் ப்ெபா

 
 ெந ப் ப்ெபா  neruppuppoṟi, ெப. (n.)

    ப்ெபா  ( ன்.);; sparks of fire.

     [ெந ப்  + ெபா , ெந ப் ல் இ ந்  ளம் ம் ெபா .]

ெந ப் மணத் ல்

 
 ெந ப் மணத் ல் neruppumaṇattil, ெப. (n.)

    ைக நாற்றம் ( ன்.);; smell of fire, fumigation.

     [ெந ப்  + மணத்தல்]

ெந ப் மரம்

 
 ெந ப் மரம் neruppumaram, ெப.(n.)

ல்ைலமரம்,

 Tillai-tree. (சா.அக.);.

     [ெந ப்  + மரம். இம்மரம் க ம் ெவப்பமான . இதன் நிழல் அல்ல  ைக பட்டா ம் கண் 
டா ம். ெந ப் ப் ேபால் ெவப்பமானதால் இம்மரம் ெந ப்  மரம் எனப்பட்ட .]
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ெந ப் மைழ

 
 ெந ப் மைழ neruppumaḻai, ெப.(n.)

   ஊ க் காலத் ல் நீல வண்ண ல் ெபா ந் மைழ ( ன்.);; rain of fire from the nila-varnam clouds, at the 
universal dissolution.

     [ெந ப்  + மைழ. உலக அ க் காலத் ல் ெபய் ம் ெந ப்பாலா ய மைழ.]

ெந ப் ட் -தல்

ெந ப் ட் -தல் neruppumūṭṭudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   1.  ப்பற்ற ைவத்தல்; to kindle fire. ெந ப்  ட் க் ளிர ்காய்ந்தான்.

   2. கலகம் உண்டாக் தல் (உ.வ.);; to arouse a disturbance, to instigate a quarrel.

ட் ல் ெந ப்  ட்  ட்டான். இனி அைம ையக் காண யா .

     [ெந ப்  +  ட் , ெந ப்ைப ண்டாக்  உண  சைமத்த ம் உண் . ெந ப்ைப உண்டாக் ப் 
ெபா ள்கைள அ த்த ம் உண் . அ த்தல் ெபா ளில் கலகம் உண்டாக் தல் வந்த . அஃ  
அைம ைய அ த்தல் என்பதாம்.]

ெந ப்

ெந ப்  neruppumūli, ெப. (n.)

   1.  ச் ட்ட  ேபால் எரிசச்ைல ண்டாக் ம் ஓர் ,ெகா ேவ ; a drug causing burning sensation - lead wort -
 Plumbago zeylanica.

   2.  க்க டை்ட ண்டாக் ம் ; drug causing intense heat in the system.

   3. ெகாப் ள ெம ப் ம் ; drug causing blisters.

   4. ஒளி (ேசா );ப் ல்; burning bush. (சா.அக.);.

     [ெந ப்  +  . ெந ப் ச ் டை்டப் ேபால் எரிசச்ைல ண்டாக் ம் .]

ெந ப் ேமனி

 
 ெந ப் ேமனி neruppumēṉi, ெப.(n.)

   ெந ப்ைபப்ேபால் வந்த உடம் ; red body as bright as fire. (சா.அக.);.

     [ெந ப்  + ேமனி, ெந ப்ைபப் ேபான்ற நிற ைடய உடம் ]

ெந ப் வண்

 
 ெந ப் வண்  neruppuvaṇṭu, ெப.(n.)

   க த்தால் ெகாப் ள ெம ப் ம் வண் ; telini fly canth arides raising blisters, (சா.அக.);.

     [ெந ப்  + வண் . ெந ப்  வண்ண வண் .]

ெந ப் வண்ணம்

 
 ெந ப் வண்ணம் neruppuvaṇṇam, ெப. (n.)

    வந்த நிறம்; red colour.

     [ெந ப்  + வண்ணம்]

ெந ப் ரணம்

 
 ெந ப் ரணம் neruppuviraṇam, ெப, (n.)

ெந ப் ப் ண் பாரக்்க;see meruppu-p-pur. (சா.அக.);.

     [ெந ப்  +Skt- ரணம்]
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ெந ப் ங்

 
 ெந ப் ங்  neruppuviḻuṅgi, ெப. (n.)

   ெந ப் க் ேகா ; astrich (சா.அக.);.

     [ெந ப்  +  ங் . ெந ப்ைப உணவாக உடெ்காள் ம் பறைவ.]

ெந ப் ங்
ேகா

 
 ெந ப் ங் ேகா  neruppuviḻuṅguāḻi, ெப.(n.)

ெந ப் க் ேகா  ( ன்.); பாரக்்க;see neruppu-k-kös,

     [ெந ப்  +  ங்  ேகா .  த்தனைலேய உணவாக உட ்ெகாள் ம் ேகா .]

ெந ப் தல்

ெந ப் தல் neruppuviḻudal, ெப. (n.)

   1.  ப்ெபா  பறக்ைக ( ன்.);; flying of sparks, as from fire-wood, flint or grindstone.

   2. தன ண்டாைக (உ.வ.);,

 formation of live embers as in an oven.

அ ப் ல் ெந ப்  ந் ட்ட . இனி ைர ல் சைமக்கலாம்.

   3.  ைரேமல் த் ரள் ைக; falling of balls of fire over roofs.

   4.  ைறேக  (அநீ );  த யவற்றால் அ ைக; destruction, as by injustice of famine.

   5. ெந ப் னா ல ைக (யாழ்.அக.);

 being consumed by fire.

ெந ப்  ந்  ணி எரிந்  ட்ட .

   5. தன்னிைல ய ைக ( ன்.);; discomfiture, disheartenment.

     [ெந ப்  +  தல். ெந ப் ப் ெபா  பறந் ,  ணி,   த யவற்ைற அ ப்ப  ேபால் 
ைறயற்ற வ ல் நடப்பவைன ம் அ க் ம். தன்னிைல ல் இ ந்  மா யவைன ம் அ க் ம் 

என்பைத ம் இசெ்சால் காட் ற .]

ெந ப்ெப ம்

 
 ெந ப்ெப ம்  neruppeṟumbu, ெப. (n.)

   க த்த டத்  ெந ப் ப்பட்ட  ேபால வ ண்டாக் ம் ஒ வைகச ் வப் ச ் ற்ெற ம்  (இ.வ.);; a 
kind of small red ant whose bite is very painful.

ெந ப்ெப ம்  க த்தால் வ  ெபா க்க யா .

     [ெந ப்  + எ ம் . ெந ப் ப் ேபான்ற வப்  நிற ைடய எ ம் .]

ெந ப்ேபா

 
 ெந ப்ேபா  neruppōṭu, ெப. (n.)

   தட்டார ்ேவைலக் ரிய ெந ப் ச ்சட்  (உ.வ.);; chafing dish, used by goldsmith.

     [ெந ப்  + ஓ . ஓ  = சட் . தட்டார ்ெபான்ைனச ் டெ்ட க்கப் பயன்ப ம் உ ம் ெந ப் ம் உள்ள 
சட் .]

     [P]

ெந மதங்ைகக்
யான்

 
 ெந மதங்ைகக் யான் nerumadaṅgaikkuṟiyāṉ, ெப. (n.)

   ெவட் ேவர;் cuscus root Andropogon aromaticus. (சா.அக.);.
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ெந -தல்

ெந -தல் nerumudal,    5.ெச. ன்றா . (&) ெச. . . (v.t. & v.i.).

   1. பல்ைலக் க த்தல்; to grind the teeth, gnash.

   2. பல்லாற் க த்தல்; to bruise, crush between the teeth.

     [ந -தல் → ெந -தல். ெந தல் = பல்கைலக் க த்தல்.]

ெந ள்

 
 ெந ள் neruḷ, ெப. (n.)

    ங் ய மக்கட் ரள், மக்கட் ட்டம் (இ.வ.);; dense crowd of people.

     "யாைன ேபா ற ேபாக்ைகப் பார,் பாரக்்கப் ேபா ற ெந ைளப் பார"் (பழ.);.

     [ ல் →  ள் → நிள் → நிர ்→ ெநர ்→ ெந  → ெந ள்]

ெநேரெலனல்

 
 ெநேரெலனல் nerēleṉal, ெப. (n.)

    ைர க் ப்  ( வா.);; expr, of suddenness.

ெநல்

ெநல்1 nel, ெப. (n.)

   1. உண க் ப் பயன்ப ம் அரி ையத் த ம் ப ர ்வைக; rice plant.

     "ெந ங்க ர ்ெநல் ன் நாண்ேமய லா ம்" (ஐங் .95);.

     "ெநல் ம் உ ரன்ேற நீ ரன்ேற மன்னன் உ ரத்்ேத மலரத்ைல உலகம்" ( றநா.184);.

     "ெநல் க் ைரத்த நீர ்வாய்க்கால் வ ேயா  ல் க் ம் ஆங்ேக ெபா மாம், நானிலத் ல் 
நல்லார ்ஒ வர ்உளேரல் அவர ்ெபா ட்  எல்லாரக்் ம் ெபய் ம் மைழ" (ஒளைவயார)்;.

   2. ெநல்மணி; grain of paddy.

     "ெநல் ம் ெபாரி ம்" (மணிேம.6:95);.

   3. உண ; Food.

     "ெநல் ண்ட ெநஞ் ற் ேகார ்ேநாய்" ( ரிக .79);.

   4. எட்  எள்ளள  ெகாண்ட நீட்டலளைவ ( லப்.3:100, உைர);; standard of linear measures = 8 sesame Seeds.

   5. வாைக (அக.நி.);; siris.

     "ெநல் னா லலக் ங் கா  நிரப் னான்" (கம்பரா.ஒற் க்ேக.11);.

   ம., க., ேகாத. ெநல்;    ட. ெநக; ட. ெநல்

     [ ல்(ஒளி); → ெநல் = ெபான் ேபால் ளங் ம் தவசம் ( லம்);.

     "சைடச ்ெசந்ெநல் ெபான் ைளக் ந் தன்னா "

     "ெபான் ைளந்த களத் ர"் என் ந் ெதாடரக்ைள ேநாக் , ெநல் ற் ச ்ெசால் என் ம் ெபயர ்
ேதான் ய ம் இக்கரணியம் பற் ேய.

ெநல்காரிகம்

 
 ெநல்காரிகம் nelgārigam, ெப. (n.)

   க ங் ைவயரி ; red rice with black hush. (சா.அக.);.

     [ெநல் + கார ் + இகம் – ெநல்காரிகம் = காரரி , க ங் ைவயரி .]
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ெநல் த் -தல்

ெநல் த் -தல் nelkuddudal,    5ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெநல்ைல உர ட்  உலக்ைகயால் த்  அரி யாக் தல்; to pound paddy in a mortar.

     [ெநல் +  த் -தல்]

ெநல்லைறக் ம் ஆைல வ வதற்  ன் ெநல்ைல உர ட்  உலக்ைகக் ெகாண்  ைகயால் த் ேய 
அரி  எ த் ச ்சைமத்  உண்டனர.் இவ்வா  எ க்கப்ப ம் அரி ல் உ ரச்ச்த் கள் அ கம் 
இ க் ம் என்பர ்அ யலாளரக்ள்.

ெநல் ற் சச்ாைல

 
 ெநல் ற் சச்ாைல nelkuṟṟuccālai, ெப.(n.)

   ேகா ல் பைடய க்  ேவண் ய ெநல்ைலக் த்  அரி யாக் ம் ெதா ல் நடக் ம் இடம்; the place 
where the paddy is pounded.

     [ெநல் +  ற்  சாைல.  த்  →  ற் . சாைல = இடம்]

க்ேகா ல்களில் வ  பைடக்கத் ேதைவப்ப ம் அரி க் ரிய ெநல்ைலத ் ய்ைம டன் த்  
அரி யாக் த் த ம் ெதா ல் நிக ம் இடம். இதைன ெநற் சாைல என் ம் கல்ெவட் க்களில் 
காணலாம். ெநற்  சாைல பாரக்்க.   -  ற்  (கல்.அக.);.

ெநற் சாைல

ெநற் சாைல neṟkuṟucālai, ெப. (n.)

   ெநல்ைலக் த்  அரி யாக் ம் இடம்; a hall is alloted to pound the paddy.

     "உைடயார ் ெவாற் ைடய நாயனாரக்்  ெநற் சாைலக்  ெநற் ற்றக் ெகாண்  ட்ட 
ெபரிய நாச் ைய ம் இவள் மகள் மாளிைய ம் (ெத.க.ெதா.4:558);.

     [ெநல் த் ம் சாைல → ெநல் ற் ச ்சாைல → ெநற் சாைல.]

க்ேகா ல்களில் வ க் ரிய ெநல்ைல நாள்ேதா ம் அள ப்ப  த்  அரி யாக் த் த ம் 
ெதா ற்சாைல. இசச்ாைல ல் ெநல் ற் தற்  நிைலயாகப் ெபண்கள் அமரத்்தப் ெப தல் வழக்காம். 
(கல்.அக.);.

 ெநற் சாைல neṟkuṟucālai, ெப. (n.)

   ெநல்ைலக் த் டம் (ெத.க.ெதா. 4, 188);; place where paddy is husked.

     [ெநல் +   + சாைல.  ற்  → ( த் ); →  . சாைல = இடம்.]

ெநல்மணி

 
 ெநல்மணி nelmaṇi, ெப.(n.)

   ெநல்; paddy seed. (சா.அக.);.

     [ெநல் + மணி]

ெநல் ைளக்

 
 ெநல் ைளக்  nelmuḷaikkirumi, ெப. (n.)

   சளியால் ( ேலட் மத்தால்); இைரப்ைப ல் ேதான்  உள்ளாகேவ உலா ம் ஒ வைகப் ச் ; a very 
small worm or organism found to be moving about in the stomach, the existence of which is due to phlegmatic causes. 
(சா.அக.);.

     [ெநல் +  ைள + Skt. ]

ெநல்

ெநல்  nelmuṟi, ெப. (n.)

   1. சரிக் சச்ரி ைள ல் இ ந்  (மா ந் ); வரிெநல்ைலத் ட்டப்ப த்  அவ்வவ் வாண்  
நடப்  ைலயாற் பணமாக் ச ்ெச த்  வந்த வரி (R.T.);; a system of assessment in Tanjore under which each 
village was assessed with a definite quantiy of grain calculated on the average produce of past years and convertible into 
money rent at the current market price in each year.

   2. ெநல்  பாரக்்க;see __,

     [ெநல் +  .   = ஆவணம், பற் ச ் ட் .  தல் = தன்ைம மா தல்,  ற் தல்]
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ெநல்லைட

 
 ெநல்லைட nellaḍai, ெப. (n.)

   பத் ெலா  பங்காய் ெநல்லாகச ்ெச த் ம் அர ைற (யாழ்ப்.);; tithe of paddy given as revenue.

     [ெநல் + அைட. அைட = நிலவரி]

ெநல்லம் ல்

 
 ெநல்லம் ல் nellambul, ெப.(n.)

   ைவக்ேகால் ( ன்.);; rice - straw.

க. ெநல் ல்

     [ெநல் → ெநல்லம் +  ல்.]

ெநல்லரி

 
 ெநல்லரி nellari, ெப. (n.)

   அரியப்பட்ட ைகப் யளவான ெநற்க ர;் sheat of rice corn.

     [ெநல் + அரி, அரி = ைகப் க் க ர,் க ரக்் யல்.]

ெநல்லரி ைண.

ெநல்லரி ைண. nellarigiṇai, ெப. (n.)

   ம தநிலப் பைற வைக (இைற. கள .1:18);; harvest drum of the agricultural tract.

     [ெநல்லரி +  ைண,  ைண= ம தநிலப் பைற.]

ெநல்லரி

 
 ெநல்லரி  nellarisi, ெப.(n.)

   ெநல் த் ய அரி ; rice from husked paddy (சா.அக.);.

     [ெநல் + அரி .]

ெநல்லவல்

 
 ெநல்லவல் nellaval, ெப. (n.)

   அரி யவல்; pounded flat rice (flaked rice); obtained from fried paddy. (சா.அக.);.

     [ெநல் + அவல். ெநல்ைல அ த்  ந க்  இ த் ப் ெப ம்ெபா ள்.]

உள்ளத் ல் பள்ளம் வைத அவலம் என்பர.் அவல் + அம். அ த்த ெநல்ைல பள்ளமாய் இ த் ப் 
ெப வதால் அவல் என்  ெபயர.் கவைல ஏற்றம் என்ப  பள்ளநீர ்ஏற் வ  பற்  வ வ  ேபால் கவல் + 
ஐ மனக்கவைல க் ம்.

ெநல்லள

 
 ெநல்லள  nellaḷavu, ெப. (n.)

   ெநல் ன் எைடயள ; paddy grain weight (சா.அக.);.

     [ெநல் + அள ]
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ெநல்லாயம்

ெநல்லாயம் nellāyam, ெப. (n.)

   ெநல்லாகக் ெகா க் ம் அர ைற; revenue paid in paddy.

     "நாற்பாக் ெகல்ைலக் ம் உட்பட்ட கடைம ம் பா காவ ம் சளிைக ம் ெவட் வரி ெகாள்வரி ம் 
உட்பட்ட எப்ேபற்பட்ட ெநல்லாயங்க ம்" (ெத.க.ெதா.4.648);.

     [ெநல் + ஆயம். ஆயம் = வரி, வ வாய்,  ைற, கடைம]

ெநல்லாயம் : அர  ெநல்லாகப் ெப ம் வரி. தவசங்கைள ஒ  இடத் ந்

மற்ேறாரிடத் ற் ச ்சாைல வ யாகக் ெகாண்  ெசல் ங் காலத் ல் அதற் ரிய வரிைய ெநல்லாக 
அர  ெப வ . (கல்.அக.);.

ெநல்லானி

 
 ெநல்லானி nellāṉi, ெப. (n.)

   வம்  மரவைக (L.);; guinea peach.

ெநல் க்கந்தகம்

 
 ெநல் க்கந்தகம் nelliggandagam, ெப. (n.)

ெநல் க்காய்க் கந்தகம் பாரக்்க see mel-kkāy-k-kandagam (சா.அக.);.

ெநல் க்கா

 
 ெநல் க்கா nellikkā, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்ட ர;் a village in Tanjore district.

சம்பந்தர ்பாடல் ெபற்ற ர,் ெநல்  மரங்கள் அடரந்்  ங்கா ேபால ஆனைம பற்  அைமந்த ெபயர.்

ெநல் க்காய்

 
 ெநல் க்காய் nellikkāy, ெப.(n.)

    ன்ற ன் நீர ் த்தால் இனிப் ச ் ைவ த ம் பசை்ச நிறச ் ய உ ண்ைட வ வக் (ெநல்  
மரத் ன்); காய்; the fruit of Indian goose berry - Emblica myrobalan. (சா.அக.);.

     [ெநல்  + காய்]

மஞ்சள் நிற ம் சைதப்பற் ம் க்க காய். இ  ளிப் ம்,  வரப்் ம் உைடய . இக்காைய 
வைடயாக ம், பசச் யாக ம்,  ைவயலாக ம் ெசய்  சாப் ட மட்டல் (வாந் );, தைல கற்றல், சளி, 

த ய ேநாய்கள் நீங் ம். இதன் வற்றல் ,  த்த மயக்கம், ஒக்காளம் த ய ேநாய்கள் நீங் ம். 
பசை்ச ெநல் க்காைய அைரத் த் ெதாப் ளின் ழ்த ்தடவ நீரக்்கட்  உைட ம். (சா.அக);.

     [P]

ெநல் க்காய்த்த
லம்

 
 ெநல் க்காய்த்த லம் nellikkāyttayilam, ெப.(n.)

ெநல் க்காெயண்ெணய் பாரக்்க;see nel-k-kāy-enney (சா.அக.);.

     [ெநல் க்காய் + த லம்]
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ெநல் க்காய்க்கந்
தகம்

 
 ெநல் க்காய்க்கந்தகம் nelliggāyggandagam, ெப.(n.)

   கந்தக வைக ( ன்.);; a kind of Sulphur.

     [ெநல்  காய் + கந்தகம். கந்தகம் = ெவ  ம ந் .  க் ச்  ெசய்யப் பயன்ப ம் கார ெந ள்ள 
மஞ்சள் நிறக் கனிமப்ெபா ள்.]

ெநல் க் காையப் ேபால் மஞ்சள் நிறமான கந்தகம். இ  ப காரத்ைதப்ேபால் ண்  ண் களாகக் 
ைடக் ம். மற்ற கந்தகங்கைள டத் ய்ைமயான . இ  ட்டம், வல்ைலக்கட் , வ ற் வ , 

ெபண்ேணாய் த யவற் ற்  ம ந்தாகப் பயன்ப ற . (சா.அக.);.

ெநல் க்காய்க்
ண்

 
 ெநல் க்காய்க் ண்  nellikkāykkuṇṭu, ெப.(n.)

ெநல் க்காய்மணி ( ன்.); பாரக்்க;see nel-k-kāy-mani

ெநல் க்காய்சர்ப
த்

 
 ெநல் க்காய்சரப்த் nellikkāycarpat, ெப.(n.)

   பசை்ச ெநல் க் கா னின்  ெசய் ம், ச க்கைரப்பா  ேசரத்்த ஒ  நீர.் இ  உடம் ற் க் 
ளிரச்் ையத் த வேதா  நீைர ( த் ரத்ைத);ப் ேபாக் ம்; the shrup prepared from fresh fruit, it is a 

cooling drink which is said to have diuretic effect.

ெநல் க்காய் ைவநீர ்(சரப்த்); சாப் ட்டால் உடல்  தனி ம். (சா.அக.);.

     [ெநல் க்காய் + சரப்த்]

 Skt சரப்த்  → த.  ப் ,  நீர.்

ெநல் க்காய்சச்ா

 
 ெநல் க்காய்சச்ா  nellikkāyccāṟu, ெப.(n.)

   பசை்ச ெநல் கா னின்  ந்த சா . இ  மலத்ைத இளக் ச ் நீைர ( த் ரத்ைத);ப் ேபாக் ம் 
ண ள்ள ;    ளிரச்் ைய ம் த ம்; juice extracted from emblic myrobalam. It is a laxative and diuretic. 

(சா.அக.);.

ெநல் க்காய்சச்ா  ளிரச்் ையத் த ம்.

     [ெநல் க்காய் + சா ]

ெநல் க்காய்த் 
ைவயல்

 
 ெநல் க்காய்த் ைவயல் nellikkāyttuvaiyal, ெப.(n.)

பசை்ச ெநல் க்காைய அ ப் க் ம் ல் ெச , நீரவ்ற் ய ன் ெகாடை்ட நீக்  அத் டன் ெகாத்த 
மல் ைல, ெகாப்பைரத்ேதங்காய், ெவங்காயம்,

ண் , உப் , பசை்ச ளகாய் த யவற்ைறத் ட்டப்ப ச ்ேசரத்் , பழசச்ா  ட்டைரத் ச ்
ெசய் ம் ைவயல்,

 condiment paste of emblic myrobalan. It is a paste prepared in the kitchen in the following manner. The fruit is burried in the 
hot ashes of the oven and taken out after Sometime when the water is completely dried out. The nut is removed and to the 
pulp is added corriander leaves, dried cocoanut, onion, garlic, common salt, green chillies etc., and ground into a paste with 
the juice of lime or lemon.

ெநல் க்காய் ைவயல் சாப் ட்டால் ப ையத் ண் ம்,  டை்டத் தணிக் ம்,  த்தம் ைற ம். 
(சா.அக.);.

     [ெநல்  + காய் +  ைவயல்]
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ெநல் க்காய்ப்பற்

 
 ெநல் க்காய்ப்பற்  nellikkāyppaṟṟu, ெப. (n.)

   ெகாடை்ட நீக் ய பசை்ச ெநல் க்காைய அைரத் ப் ேபா ம் பற் . ெதாப் ளின் ழ்பற் ப் ேபாட 
நீரப்்ைப ( த் ரப்ைப); அழற்  நீங் ம்; a paste of Indian gooseberry after removing the nut is a useful external 

application over the public region in irritability or inflammation of the bladder.

ெநல் க்காய்ப்பற்  நீர ்( த் ர); ேநாையப் ேபாக் ம். (சா.அக.);.

     [ெநல் க்காய் + பற் ]

ெநல் க்காய்மணி

 
 ெநல் க்காய்மணி nellikkāymaṇi, ெப. (n.)

   ெநல் க்காய் ேபான்ற மணிகளாலைமந்த க த்தணி ( ன்.);; gold beads of a necklace in the form of nelli 
fruit.

     [ெநல்  + காய் + மணி. மணி = க த்தணி, அணிகலன்.]

ெநல் க்காய் த்

ெநல் க்காய் த்  nellikkāymuttu, ெப.(n.)

   க த்தணி வைக (ெத.க.ெதா.8,59);; a kind of necklace.

     [ெநல் க்காய் +  த் . ெநல் க்காய் ேபான்ற உ க்கைளக் ேகாத்த க த்தணி]

ெநல் க்காய் ற
ப்பா

 
 ெநல் க்காய் றப்பா nellikkāymuṟappā, ெப. (n.)

   ெநல் க்காையக் ெகாடை்ட நீக் த் த த் த் ேதனி ட்  ஊறைவக் ம் உ( );னானி ம த் வ ைற. 
இதனால் காய்சச்ல், தாகம் நீங் ம்; a Unani medical preparation in which the fresh emblic myrobalan is deprived of its 
nut and then cut in small pieces and preserved in honey the whole fruit is also preserved in honey.

ெநல் க்காய் றப்பா நா வறட் ைய நீக் ம். (சா.அக.);.

     [ெநல் க்காய் +  றப்பா]

ெநல் க்காய் ட்
ைட

 
 ெநல் க்காய் டை்ட nellikkāymūṭṭai, ெப.(n.)

   ஒற் ைமயற்றவர;் a body of persons wanting in solidarity.

கலவரத்தால் ெநல் க்காய் டை்ட த ய  ேபால் ட்டம் கைலந்  ஒ ய .

     [ெநல்  காய் +  டை்ட,  டை்ட = ெபா , உள்ேள பண்டம் ைவத் க் கட்டப்பட்ட கட் . 
ெநல் க்காைய டை்டயாக் கட் னா ம் அைவகள் ஒன்றாகா . தனித ்தனியாகேவ இ க் ம். 
அ ேபால ஒற் ைம யற்றவரக்ள் ட்டமாக இ ந்தா ம், அவரக் ள் ஒற் ைம இல்ைல. ெநல் க்காய் 
ெகாட் ய ம் த  ஒ வ ேபால் ஒற் ைம இல்லாமல் த  ஒ வர.்]

ெநல் க்காயைட

 
 ெநல் க்காயைட nellikkāyaḍai, ெப. (n.)

   பசை்ச ெநல் க்காையக் ெகாடை்ட நீக்  அைரத்  அைடயாகத் தட் க் காய ைவத்த ; a thin round 
cake prepared by grinding the pulp of the fresh Indian goose berry and making it like a cake and drying it under the sun.

ெநல் க்காயைட உட க்  நல்ல , தைலச ் ற்றல், உவட்டல் (வாந் ); நீங் ம். (சா.அக.);.

     [ெநல் க்காய் + அைட]
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ெநல் க்காயரிட்ட
ம்

ெநல் க்காயரிட்டம் nellikkāyariṭṭam, ெப. (n.)

   ெநல் க்காய்ச ்சாற் டன் ேதன்,  ப் , ச க்கைர ேசரத்் க் ெகா க்க ைவத் ச ்சா ல் ஊற் ச ்
ல நாள் ளிக்க ைவத்  எ க் ம் ம ந் . இ  காமாைல, வ ற்  வ , இ மல் த யவற்ைறக் 
ணமாக் ம்; fermented liquor of emblic myrobalan is prepared as follows, fresh juice of the fruit mixed with 1/8 quantity 

of honey, powdered long pepper and sugar is boiled sufficiently for a while and than allowed to ferment in an earthern jar. It is 
prescribed for jaundice, dyspepsia, indigestion, cough etc. (சா.அக.);.

     [ெநல் க்காய் + அரிட்டம். அரிட்டம் = கள்,  ளிப்ேப ய நீர]்

ெநல் க்கா கா
ய்

 
 ெநல் க்கா காய் nellikkāyūṟukāy, ெப.(n.)

   பசை்ச ெநல் க்காைய உப் ட்  ஊறப் ேபாட் , அல்ல  க்காேயா  உப் ம், சாந் ம் 
(மசாைல ம்); ேசரத்்  நல்ெலண்ெண ல் ஊறப்ேபாட்  பதப்ப த்  ெசய் ம் ஊ காய்; pickle of emblic 
myrobalan simply soaked in common salt and condiments added to it and preserved in gingelly oil. The fruits may be 
preserved with the common salt only.

ெநல் க் கா காய், தைலச் ற்றல் வாந் , சளி ேபான்றவற்ைறக் ணப த் ம். (சா.அக.);.

     [ெநல் க்காய் + ஊ காய்]

ெநல் க்காெயண்
ெணய்

 
 ெநல் க்காெயண்ெணய் nellikkāyeṇīey, ெப.(n.)

   ெநல் க்காய்ச ்சாற் டன் மற்ற கைடசச்ரக் கைள ைறப்ப  கலந்  காய்ச்  வ த்த 
எண்ெணய்; medicated oil prepared with the juice of emblic myrobalan as the chief ingredient with other bazaar drugs 
added to it and then boiled down as per rules laid down.

ெநல் க்கா ெயண்ெணய் தைலம ர ்வளர உத ம். (சா.அக.);.

     [ெநல் க்காய் + எண்ெணய்]

ெநல் க்காெய த்
தாணி

 
 ெநல் க்காெய த்தாணி nellikkāyeḻuttāṇi, ெப.(n.)

   எ த்தாணி வைக ( ன்.);; a kind of iron style, with head like nelli fruit.

     [ெநல் க்காய் + எ த்தாணி. தைலப்ப  ெநல் க்காய் ேபால் உ ண்ைட வ வான எ ம் ஆணி, 
எ ேகால்.]

ெநல் க் ப்பம்

 
 ெநல் க் ப்பம் nellikkuppam, ெப.(n.)

   ெதன்னிந் யா ல் த ழ்நாட் ல் கட ர ்மாவட்டத் ல் கட க்  அ ல் உள்ள ஊர;் a village in 
Cuddalore district near in Cuddalore.

ச க்கைரத் ெதா ற் சாைல உள்ள ஊர.்

     [ெநல்  +  ப்பம். ெநல்  மரங்கள் நிைறந்த ஊராக இ ந் க் ம்.]

ெநல் சச்ாந்

ெநல் சச்ாந்  nelliccāndu, ெப.(n.)

   காய்ந்த ெநல் ன் அைரத்த ; paste of dried nell fruit."

யன்காய் ெநல் ச ்சாந் தைரத் " ( வக.2692);.

     [ெநல்  + சாந் . சாந்  = அைரத்த ழ் ேபான்ற ெபா ள்,  .]

ெநல் சச்ா

 
 ெநல் சச்ா  nelliccāṟu, ெப. (n.)

ெநல் க்காய்ச ்சா  பாரக்்க;see nel-k-kayC-Caru.(சா.அக.);.

     [ெநல்  + சா ]
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ெநல் ச்

ெநல் ச்  nellicci, ெப. (n.)

   வரிக் த்  வைக ( லப்.3:13, அ ம்.);; a masquerade dance.

     [ெநல்  +  ]

ெநல் க்காய் உ ள்தல் ேபால் ெபண்கள் ஆ ம் த்தாகலாம்.

ெநல் ைட

 
 ெநல் ைட nelliḍai, ெப. (n.)

   ெநல் னள ; the weight of a paddy grain.

ஒ  ெநல் ைட அள  ம ந்  ெகா த்தால் ேநாய் நீங்  ம். (சா.அக);.

     [ெநல் + எைட - ெநல்ெலைட → ெநல் ைட. ெநல்ெலைட பாரக்்க.]

ெநல் த்தாளி

 
 ெநல் த்தாளி nellittāḷi, ெப. (n.)

   ெசம்ைப; sesban, Coronilla sesban. (சா.அக.);.

ெநல் த் த்

 
 ெநல் த் த்  nellittutti, ெப. (n.)

   ஒ வைகப்  (யாழ்.அக.);; a kind of plant.

ெநல் ப்பைச

 
 ெநல் ப்பைச nellippasai, ெப.(n.)

ெநல் க்காய்ப் பற்  பாரக்்க;see rel-k-kayp-parrս (சா.அக.);.

     [ெநல்  + பைச]

ெநல் ப்ப ப்

ெநல் ப்ப ப் 1 nellipparuppu, ெப. (n.)

   ெநல் க் ெகாடை்ட ன் ப ப் ; the kernel inside the nut of emblic myrobalan. (சா.அக.);.

     [ெநல்  + ப ப் ]

 ெநல் ப்ப ப் 2 nellipparuppu, ெப. (n.)

ெநல்  ள்ளி (இ.வ.); பாரக்்க;see mel-muli.

ெநல் ப்

 
 ெநல் ப்  nellippū, ெப. (n.)

   ெநல்  மரத் ன் . இ  ெவப்பத்ைதத் தணித்  மலத்ைத இளக் ம்; flowers of emblic myrobalan. They are 
refrigerent and aperient.

ெநல் ப்  சாப் , மலத்ைத இளக் ம். (சா.அக.);.

     [ெநல்  +  ]

ெநல் மா கம்

 
 ெநல் மா கம் nellimātigam, ெப. (n.)

   ெநல் ப்படை்ட; the bark of Indian gooseberry tree, Emlica officinalis. (சா.அக.);

ெநல் ள்ளி

ெநல் ள்ளி nellimuḷḷi, ெப. (n.)

   காய்ந்த ெநல் த் ேதால் (பதாரத்்த.976);; dried flesh of the emblic myrobalan.

     [ெநல்  +  ள்ளி.  ள்ளி = ேதால், வற் ய ேதால்.]
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ெநல் ள்ளிேல
யம்

 
 ெநல் ள்ளிேல யம் nellimuḷḷilēkiyam, ெப.(n.)

ெந  ெநல்  வற்றைலக் ெகாண்  ெசய் ம் இள யம். இ  காமாைல,  த்த ேநாய், ேசாைக 
த யவற்ைறக் ணமாக் ம்.

 an electuary prepared with the dried fruits of emblic myrobalan as the chief ingredient as per process laid down in Agastiya 
Vallathi. It is said to Cure dropy anaemia etc. (சா.அக.);

     [ெநல்  +  ள்ளி + இள யம்]

ெநல் ளி

 
 ெநல் ளி nellimuḷi, ெப.(n.)

ெநல்  ள்ளி ( ன்.); பாரக்்க;see nell-mulli.

     [ெநல்  +  ளி.  ளி = வற் ய ேதால்.  ள்ளி →  ளி - இைடக் ைற.]

ெநல் லக்கம்

ெநல் லக்கம் nellilakkam, ெப. (n.)

   ெநல் அள  வாய்ப்பா  (M.M.);; reckoning by grains instead of abstract figures, opp. to. pon-n-illakkam.

     [ெநல் + இலக்கம்.  கத்தலள  வாய்ப்பா . இலக்கம் = எண், எண்  வாய்ப்பா .]

ெநல் லக்க ட் ரி  1 ெச

   4. மரக்கால் 2 ெச  (1  ணி); 3 ெச  5 மரக்கால் 4 ெச  6 மரக்கால் ஆழாக்

   7. மரக்கால் (5 ெச ); 8 மரக்கால் உழக்  (இ ணி);  வாழக  9 மரக்கால் உரி (1/2 ப ); 10 
மரக்கால் வழக்  11 மரக்கால் 7 ஆழாக்  12 மரக்கால் 1 ப  (1 கலம்); 1 மரக்கால் 13 மரக்கால் (8 ப ); 
14 மரக்கால் பதக்  15 மரக்கால் (2  ணி); 16 மரக்கால் க் ணி 20 மரக்கால்

ெநல் லாசச்ம்

 
 ெநல் லாசச்ம் nellilāccam, ெப. (n.)

    ன்ெசய் நில அள வைக ( ன்.);; a land measure for dry-fields.

     [ெநல் + இல் + இலாசச்ம். இலாசச்ம் = நில அள வைக. ெநல் ைளயாத ன்ெசய் நில அள  வைக. 
இல் - எ ரம்ைற இைடநிைல]

ெநல் வட்

ெநல் வட்  nellivaṭṭu, ெப. (n.)

   ெநல் க் காயா ய ைளயாட் க் க  வைக; game-pieces of nelli fruits.

     "கல்லாச ் றாஅர ்ெநல் வட்டா ம்" (நற்.3);.

     [ெநல்  + வட் , வட்  =  ைளயாட் க் க  வைக]

ெநல் வற்றல்

 
 ெநல் வற்றல் nellivaṟṟal, ெப. (n.)

காய ைவத்த ெநல் க்காய். இ  ஒ  கைடச்

   சரக் . இ ல் வரப்்  நீர ்அ க அள ல் இ ப்பதால் அரத்த ஒ க் க் ணமா ம். இைதத் 
தண்ணில் ஊறப் ேபாட்  ைவத்  அத்தண்ணிைர இ த் க் கண்ேணாய்க் ப் பயன்ப த்தலாம்; the 
dried fruit of emblic myrobalan. It is a bazaar drug containing a large proportion of gallic acid and is therefore very useful in 
haemorrhage. It is immersed in water for a whole night and the infusion so obtained is used as collyrium in opthalmia. 
(சா.அக.);.

     [ெநல்  + வற்றல்]

ல் நீங் ய டன் அ காைல ல் ெநல்  வற்றல், தான் , க க்காய் ஊ யநீரில் டத்ைதக் 
கைரத் க் கண்ைணக் க வ  ெதன்னாட் ப் பழக்கம்.
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ெநல் ேவர்

 
 ெநல் ேவர ்nellivēr, ெப.(n.)

   ெநல்  மரத் ன் ேவர;் root of emblica officinelis. (சா.அக.);.

     [ெநல்  + ேவர]்

ெநல் ற் ைத-
த்தல்

ெநல் ற் ைத-த்தல் nelliṟpudaiddal,    4 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   ெநல் க் ள் ல ெபா டக்ைள அல்ல  ம ந் கைளப் ைதத்  ைவத்தல்; preserving by burying under 
the heap of paddy for sometime by generally for forty days.

ம ந்ைத ெநல் ற் ைதத்  40 நாள் ெசன்ற ன் சாப் ட ேநாய் ணமா ம். (சா.அக.);.

     [ெநல் + இல் +  ைத-த்தல்.]

ெநல் ர்

ெநல் ர ்nelliṉur, ெப. (n.)

   சா ர;் a village name.

     " ரச்ான்ற யர ்ெநல்  ரர ்ெகாண்ட யர ்ெகாற்றவ" (ம ைர.87.88);.

     [ெநல் + இன் + ஊர]்

சா  = ெநல். சா  + ஊர.் சா ர ்ெநல் அ கமாக ைளந்த ஊராகலாம். சா ர ்என்ப  ம ைரக் 
காஞ் ல் ெநல் ர ்என்  வந் ள்ள .

ெநல்

ெநல்  nellu, ெப. (n.)

ெநல் பாரக்்க;see nel.

     "ெநல்  நீள்வயல்" (ேதவா.466,7);.

ெநல் ச ்ேசா , ெநல் டை்ட.

     [ெநல் + உ - ெநல்  (ேப.வ);. உ-சாரிைய]

ெநல் க்கட் -தல்

ெநல் க்கட் -தல் nellukkaṭṭudal,    5.ெச. . .(v.i.)

ெநல் ப் -1 பாரக்்க;see nellu-p-pid-1.

     [ெநல் → ெநல்  + கட் . கட் தல் = கட்  ைவத்தல். ெநல் → ெநல்  - ேபச்  வழக் .]

ெநல் ப்ப த்

ெநல் ப்ப த்  nellupparutti, ெப. (n.)

ப த்  வைக (M.E.R.1915, P.107);,

 a kind of cotton.

     [ெநல் → ெநல்  + ப த் ]

ெநல் ப் -த்தல்

ெநல் ப் -த்தல் nelluppiḍittal,    4.ெச. . . (v.i.)

   1. ெநல்ைலக் கட்  ைவத்தல் ( ன்.);; to lay up paddy in store,

டை்ட ல் ெநல்ைலப் த்  அ க்  ைவக்க ேவண் ம்.

   2. ெநல்ைல யாக ைலக்  வாங் தல்; to buy paddy in large quantities for sale.

ெநல் ப் த்  வாணிகம் ெசய்  ன்ேன யவன் இவன்.

     [ெநல் → .ெநல்  +   .  த்தல் =  ைலக்  வாங் தல்,  டை்ட ல் த்தல்.]

ெநல் ப் ல்

 
 ெநல் ப் ல் nelluppul, ெப. (n.)

   சாைம (M.M);; little millet.

     [ெநல் → ெநல்  +  ல்.  ல் =  ன்ெசய் தவசம்,  ல்லரி . ெநற்ப ைரப் ேபால் ேதான் ம் சாைம 
வைக.]
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ெநல் ப் ல்

ெநல் ப் ல்  nelluppullu, ெப. (n.)

   1. உண  தவச வைககள்; edible grains.

நிலத் ல் ெநல் ல்  ஏதாசச்ம் ேபாட் யா?

   2. ஒ வைகப் ஞ்ெசய்ப் ப ர,்  ைர வா  (A);; poor-man's millet.

     [ெநல்  +  ல் , ெநல் - ெநல்  (ேப.வ.);  ல்- ல்  (ேப.வ);. ெநல் = நன்ெசய்ப் ப ர ் ல் = 
ன்ெசய்ப்ப ர.்]

ெநல் ப்ெபாரி

 
 ெநல் ப்ெபாரி nelluppori, ெப. (n.)

ெநற்ெபாரி பாரக்்க;see nerpor.

ெநல் மா

ெநல் மா nellumā, ெப.(n.)

   ெநன்மா (நாநாரத்்த:2,உைர);; rice flour.

     [ெநல் + மா மா = மா ]

ெநல்

 
 ெநல்  nellumuṟi, ெப. (n.)

    ற் ன ெநற்ப ர ்( ன்.);; ripe paddy crop.

     [ெநல் → ெநல்  +  .   = இளைமத் தன்ைம மா  ரந்்த ப ர.்]

ெநல் ைற

ெநல் ைற nelluṟai, ெப. (n.)

   1. அளந்த ெநல்லளைவக் க்க இ ம் ெநல் (தஞ்ைச);; handful of paddy put down as a mark in measuring.

   2. ெநற்க ர;் a receptacle for paddy.

     [ெநல் + உைற. உைற = ஒரள , அள க் , பண்டம் ெபய் ம் ,  ர]்

ெநல் ர்ப் மா
ைட

ெநல் ரப்் மாைட nellūrppudumāṭai, ெப. (n.)

   கா வைக (M.E.R.116 of 1929-39);; a coin.

     [ெநல் ர ்+  மாைட.  மாைட =  ய கா . ெநல் ரப்் ப ல் தாக வழங் ய 
காசாகலாம். மா  = ெசல்வம். 'மாடல்ல மற்ைற யைவ" ( றள்,400);.]

ெநல் ர்மாைட

ெநல் ரம்ாைட nellūrmāṭai, ெப. (n.)

   கா வைக (M.E.R.356 of 1919B);; a coin.

     [ெநல் ர ்+ மாைட, மாைட = கா  வைக. ெநல் ரப்் ப ல் வழங் ய கா வைக.]

ெநல்ெலைட

ெநல்ெலைட nelleḍai, ெப.(n.)

   ெபான் நி க்க த ஞ் ய எைட வைக; weight of a grain of paddy, used as a unit in weighing gold.

ஒ  ெநல்ெலைட = ஒ  சம் (கணக்க ,பக்.23);.

     [ெநல் + எைட.]

   ெநல், நி த்தல் அள , நீட்டலள ,  கத்தலள  ஆ யவற் ற்  லப் ெபா ளாக அைமந் ள்ள . 
360 ெநல் = 1 ெச ;   5 ெச  = ஒ  ஆழாக் . இ  கத்தலனைவ. 8 எள் =1 ெநல் , 8 ெநல் =1 

ரற் ைட - இ  நீட்டளைவ. (கணக்க .பக். 2122);.

ெநல்ைல

ெநல்ைல nellai, ெப. (n.)

   1.  ெநல்ேவ  எ ம் நகரம்; Tinnavel town.

     "பரங் ரி ம ைர ெநல்ைலத ் நகர"் ( ற்றா.தல.  மால்.32);.

   2.  ெநல்ேவ  மாவட்டம்; Tiņņavēli district.

ெநல்ைல மாவட்ட வழக் ச ்ெசாற்கள்.

     [ெநல்ேவ  → ெநல்ைல. இ ம உ. ஒ.ேநா. தஞ்சா ர ்→ தஞ்ைச]

518

www.valluvarvallalarvattam.com 13423 of 19068.



ெநல்ைலநாதர்

ெநல்ைலநாதர ்nellainātar, ெப.(n.)

   18 ஆம் ற்றாண் ல் வராத் ரிப் ராணம் பா ய லவர;் author of Sivarattiri-p-purănam in 18th century.

ெநல்ைலயப்ப 
க ராச பண்டாரம்

ெநல்ைலயப்ப க ராச பண்டாரம் nellaiyabbagavirācabaṇṭāram, ெப.(n.)

    மைல யமகவந்தா  பா ய லவர,் 19 ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்தவர;் author of Tirumalai 
Yamagavandati in 19th century.

தகப்பனார ் த் க் மாரசா க் க ராசர,் ெசாந்த ர ் ெநல்ேவ . வாழ்ந்த காலம் 18321905. 
க ராச ெநல்ைலயப்ப ள்ைள என்ப  இவரின் மற்ெறா  ெபயரா ம். இவர ் ரா. கந்தசா  க் 
க ராயர,்  .ரா.அ ணாசலாக் க ராயர,் கல்ேபாத் ப் ச் ைவயர,் ேமலகரம் கப் ரமணியக் 
க ராயர ் த யவரக்ளிடம் கல்  ப ன்றவர.் சந் நாயகர ்ப கம், சந் நாயகர ்இரடை்ட 
மணிமாைல, கப் ரமணியர ்ேதாத் ரம்,  ப் ரமணியர ்ப கம், பழனியாண்டவர ்ேதாத் ரம், 
ேசாம ந்தரேரசர ்ப கம்,  தரம் சாரசங் ரகம், கால்நைட ம த் வ ல், சந்தத் த ழ்ப் பத்  ஆ ய 

ல்கைள இயற் ள்ளார.்

ெநல்ைலயப்ப 
க ராயர்

ெநல்ைலயப்ப க ராயர ்nellaiyappagavirāyar, ெப. (n.)

    ெநல்ேவ த் தல ராணம் பா ய லவர;்   19 ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்தவர;் author of Thirunelvéli-t-
talapuranam in 19th century.

ம வ. ெநல்ைலயப்ப ள்ைள

ெநல்ைலயப்ப 
ள்ைள

ெநல்ைலயப்ப ள்ைள1 nellaiyabbabiḷḷai, ெப.(n.)

    ெநல்ேவ ையச ்ேசரந்்த லவர;் a poet in Tinnavéli.

சங்கர ரத்் ப் ள்ைள ன் மகனாவார.் இவர ்பள்ளிக் கல் ையப் ப ன்  ந்த ன் தக்காரப்ால் 
த ழ்க் கல் ைனக் கற்றார.் இவர ் ெநல்ேவ ப் ராணம் என்ற ைனப் பா ள்ளார.் 
இந் ைல இைறவன் அ யவர ்ேவடத் ல் வந்  இவரிடம் ேகட் க் ெகாண்டதற் ணங்கப் பாடப் 
ெபற்றதாக ஒ  கைத வழங் ற . இந் ைன, ஆ ரியர ்நீலகண்ட சாத் ரி என்ற லவரிடம் 
வடெமா  மான் யத்ைதப் ெபற் த் தக்கார ்பால் அதன் ெபா ள ந்  த ல் இயற் ள்ளார.் 
இப் ராணத் ல் 120 ச க்கங்க ம் 6892 ெசய் டக் ம் உள்ளன. ைந சாரணியச ் றப் , நகரச ்

றப் , அகத் யர ்வர , தக்கன் ேவள் ,  நீற் ப் ெப ைம, ஐந்ெத த் ப் ெப ைம,  வ ைச 
ெப ைம, ெதாண்டரக்ள் ெப ைம, மகளிர ்இலக்கணம், ஆசாரம், இல்லறம்,  றவறம் த ய 

றப் க்க ம் பல வரலாற் ச ்ெசய் க ம் உள்ளன.

 ெநல்ைலயப்ப ள்ைள3 nellaiyabbabiḷḷai, ெப.(n.)

ெநல்ைலயப்பக ராயர ்பாரக்்க;see nellai-yappa-kavirayar.

இவர ் ெநல்ேவ த் தல ராணம்,  மைல ப் ரமணியர ்ேதாத் ரம், ெதன் பழநியாண்டவர்

ேதாத் ரம் ேபான்ற ல்கைள இயற் ள்ளார.்

 ெநல்ைலயப்ப ள்ைள3 nellaiyabbabiḷḷai, ெப.(n.)

    ெநல்ேவ ையச ்ேசரந்்த லவர;் a poet in Tinpavéli.

ெநல்ேவ க்  அ ேக ள்ள மாறாந்ைத என்ற ஊைரச ்ேசரந்்தவர.் இவர ்இளங்கைல வைர கல்  
கற்  வட்டாட் யராகப் பணியாற் யவர.் த  ழ் ல்கைள ம்,  வசமய ல்கைள ம் கற் ப் 

லைம ெபற்றவர.் ைசவ த்தாந்த ற்ப ப் க் கழகத் ம், ெதன்னிந் ய ைசவ த்தாந்த 
சங்கத் ம் தைலவராகப் பணியாற் யவர.் ெசந்த  ழ் இதழா ரியர ் ம் பணியாற் ப் பல 
கட் ைரகள் எ ள்ளார.்  வெகண் ைவப் (ைசவ த்தாந்ைதப்); பரப் ம் பணி ல் ெபரி ம் 

ெநல்ைலயப்பர்

 
 ெநல்ைலயப்பர ்nellaiyappar, ெப. (n.)

   பாண் ய நாடை்டச ்ேசரந்்த லவர;் a poet in Pāņdianādu.

இவர ்பாண் ய நாட் ல் ரவநல் ர ்என் ம் ஊைரச ்ேசரந்்தவர.் ேமைலக் ெகா ந்  மாமைலக் 
மரன் ள்ைளத் த ழ்,  தந் ரப் பரணி, மகாத்மா காந் ய கள் வரலா , பழனியாண்டவர ்

பாராயணத் ரட் , எடப்பா  ஆ கசா  கலம்பகம் ேபான்ற ல்கைள இயற் ள்ளார.்
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ெநல்ெலாட்

 
 ெநல்ெலாட்  nelloṭṭu, ெப. (n.)

   ெநற்ப ரின் அ த்த தாள் ( ன்.);; rice stubble.

     [ெநல் + ஒட் . ஒட்  = க ர ்அ த்த தாள்.]

ெநல்வட்

 
 ெநல்வட்  nelvaṭṭi, ெப. (n.)

   ெநல்லாகக் ெகா க் ம் வட் ; interest paid in paddy.

     [ெநல் + வட் . வட்  = பணத்ைதப் றர்

பயன்ப த் யதற்காக உைடயான் ெப ம் ஊ யம்]

ெதாைக வட் ைய டச ் ற் ரக்ளில் த ம் ெநல்வட்  ைற பல மடங்  பயன் உள்ள .

ெநல்வர

 
 ெநல்வர  nelvaragu, ெப. (n.)

    வைக (A.);; silt grass, Paspalum distichum,

     [ெநல் + வர , வர  =  ன்ெசய்ப் ப ர.் ெநற்ப ர ்ேபால் ேதாற்றமளிக் ம் வர ப் ப ர.்]

ெநல்வரி

 
 ெநல்வரி nelvari, ெப. (n.)

   ெநல் ற்பைன ெசய்பவரிடம் ெப ம் வரி வைக; paddy tax.

     [ெநல் + வரி. ெநல் ற்பவரிடம் ெநல்லாகேவ ெப ம் வரி. (கல்,அக.);]

ெநல்வால்

ெநல்வால் nelvāl, ெப. (n.)

   ெநன்மணி டன் ேசரந்்த  தாள்; beard or awn of paddy grain.

     "ஒ ெநல்வா ன்ற வ ந்  டம் தைன ம ழா " (ேதவா.934.6);.

     [ெநல் + வால். ெநன்மணி டன் ஒட்  க் ம் வால் ேபான்ற ப ]

ெநல்வாற் ச்

 
 ெநல்வாற் ச்  nelvāṟpūcci, ெப. (n.)

   வ ற் ல் இ க் ம் டற் ச்  வைக (M.L.);; threadworm, pinworm.

ம வ.  ற் ழ. ஊ ப் ,

     [ெநல்வால் +  ச் . ெநல்வால் ேபால் ேதாற்ற மளிக் ம் டற் ச்  வைக]

ெநல்ெவண்ெணய்

 
 ெநல்ெவண்ெணய் nelveṇīey, ெப. (n.)

   கட ர ்வட்டத் ல் அைமந் ள்ள ஊர;் a village in Cuddalore district.

இவ் ர ்இன்  ெநய்ெவண்ைண என அைழக்கப்ப ற . சம்பந்தர ்பாடல் ெபற்ற ர.்

     "நிசச் ம் ம யவர ்ெதா ெத  ெநல்ெவெணய்";

     "நிைர ரி ெதால் கழ் ெநல்ெவெணய் ேம ய கைர ரி ேகாவணத் ேர",

     "நீரம்ல்  ெதால் கழ் ெநல்ெவெணய்";

     "நீ ளம் ெபா லணி ெநல்ெவெணய்";

ெநல், ெவண்ெணய் என்பைதக் ெகாண்  இவ் ரின் ெபயர ்அைமந் க்கலாம்.
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ெநல்ேவ

ெநல்ேவ  nelvēli, ெப. (n.)

    ெநல்ேவ  நகரம்; Tinnevélly town.

ேதவாரப் பாடல் ெபற்ற 108 ஊரக் ம் ' அ  ெபற்றன. அவற் ள் இஃ  ஒன் .

ெந -தல்

ெந -தல் nelidal,    2ெச. . .(v.i.)

   கைடதல்; to Churn.

ம வ. ெஞ தல்.

     [ ல் ( ைள); → ெநால் → ெநல் → ெந  → ெந -தல் (ேவ.க.);]

ெந ல்

 
 ெந ல் neḻil, ெப.(n.)

ெகா க்ெகாற்றான்.

 green thread creeper, Cassytha filiformis. (சா.அக.);

ெநள்ளல்

ெநள்ளல் neḷḷal, ெப.(n.)

   1. பள்ளம்; pit.

   2.  ; hollowness.

     [ ல்( ைள); →  ள் → ெநாள் → ெநள் ெநள்ளல்(ேவ.க.);]

ெநளி

ெநளி1 neḷidal,    2ெச. . .(v.i.)

   1.  , பாம்  த யைவ வைளந்  நகரத்ல்; to crawl.

ெநளிந்  ெநளிந்  பாம்  ெசன்ற . கத் ரிக்கா ல்  ெநளிந்த .

   2.  தல்; to bend, roll in.

     "ெநளி ைரக் கட லெகலாம்" ( காளத். . நக் .43);.

அவ க்  ெநளி ம ர்

   3.  தல்; to be hollow.

     "நிலெனளி ம ங்  னிரந்ிைல ெப கத் தட்ேடார"் ( றநா.18);.

   4. ெவடக்த்தால் ேநராக நிற்காமல் உடல் வைளதல்; to wriggle, writhe.

     "ேசட ெனளிதரப் ெபயரவ்ர"் (கந்த . கய க ற்.46);.

உடைல ெநளித்  ெநளித்  நடக் ன்றான்.

ைட ெசால்லத் ெதரியாமல் ெநளி றான்.

அவன் ெபா ைம ழந்  ெநளி றான்.

   5. வ ந் தல்; to suffer.

     "ெபாய்யாச ்ெசந்நா

ெநளிய ேவத் ப் பா ப" ( றநா.168);.

   6.  ைலதல்; to be put into confusion, to be routed.

ெநளிசச்ல்

 
 ெநளிசச்ல் neḷiccal, ெப. (n.)

ெநளியல் ( ன்.); பாரக்்க;see melyal.

     [ெநளி → ெநளிசச்ல்]
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ெநளிசச்லன்

 
 ெநளிசச்லன் neḷiccalaṉ, ெப.(n.)

ெநளியலன் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see nesiyasan.

     [ெநளிசச்ல் = வைள , ெநளிசச்ல் + அன் – ெநளிசச்லன் =  னன்.]

ெநளிசம்

 
 ெநளிசம் neḷisam, ெப.(n.)

   தங்கரளி; exile oleander, Tecoma staus (சா.அக.);.

ெநளிசல்

 
 ெநளிசல் neḷisal, ெப. (n.)

ெநளிசச்ல் (இ.வ.); பாரக்்க;see nesiccal.

     [ெநளி  + அல்]

ெநளித்த ண்

 
 ெநளித்த ண்  neḷittaguṇṭi, ெப.(n.)

    ந்  றம் ( ட்டம்);  ன்பக்கம் யாக வைளந்  காணப்ப வ ; projecting buttocks. (சா.அக.);

     [ெநளித்த +  ண் .  ண்  =  ந் றம் ( ட்டம்);.]

ெநளிதம்

ெநளிதம் neḷidam, ெப.(n.)

   1.  ைம,  ன்ைம; insignificance.

   2. இேல ; lightness, ease.

     [ெநளி1 → ெநளிதம்]

ெநளிப்

ெநளிப்  neḷippu, ெப. (n.)

   1. ெச க்  (க வம்);  த யவற்றால் ெசய் ம் உடலைச

 affected gestures of the body, as of a vain person.

   2. இ மாப்  (யாழ்.அக.);; Pride.

அவ க்  என்னதான் இ ந்தா ம், இந்த ெநளிப்  ஆகா .

   3. ஏளனம் (பரிகாசம்); (யாழ்.அக.);; Ridicule.

   4.  ன்பம் (அ ட்பா,4,  ள்ைளப்ெப ,25);:

 trouble, affliction.

     [ெநளி3 +  ]

ெநளிப் க்காட் -
தல்

ெநளிப் க்காட் -தல் neḷippukkāṭṭudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   ெச க்  த யவற்றால் உடைல ஆட் க் ெகாள் தல்; to make affected gestures.

எத்தைனச ்ெசல்வ ந்தா ம் இத்தைன ெநளிப் க் காட்டக் டா .

     [ெநளிப்  = ெச க் , இ மாப்  . ெநளிப்  காட் -தல்]

ெநளிப் க்காரன்

 
 ெநளிப் க்காரன் neḷippukkāraṉ, ெப. (n.)

   பகட்  ஆரவாரக்காரன் ( ன்.);; vain person, fop.

     [ெநளிப்  + காரன் - ெநளிப் க்காரன். ெநளிப்  = ெச க்  இ மாப் ]
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ெநளிப் ப்ேப -தல்

ெநளிப் ப்ேப -தல் neḷippuppēcudal,    5.ெச. . .(v.i.)

   ஏளனமாகப் ேப தல் ( ன்.);; to speak contemptuously.

யாைர ம் பாரத்்  ெநளிப் ப் ேபசாேத, உனக் ம் அந்நிைல ஏற்ப ம்.

     [ெநளிப்  = ஏளனம். ெநளிப்  + ேப -தல்.]

ெநளிேமா ரம்

ெநளிேமா ரம் neḷimōtiram, ெப.(n.)

ெநளி3 பாரக்்க ( ன்.);;see

     [ெநளி4 + ேமா ரம். ேமா ரம் = கைணயா ]

ெநளியல்

ெநளியல் neḷiyal, ெப. (n.)

   1. வைள ; crookedness, deformity.

   2. வைளந்த ; anything bent or warped.

     [ெநளி1 + அல் - ெநளியல். அல் ற் த் ெதா ற் ெபயர]்

ெநளியலன்

 
 ெநளியலன் neḷiyalaṉ, ெப. (n.)

    னன் (யாழ்ப்.);; humpback.

     [ெநளியல் = வைள , வைளந்த . ெநளி அல் + அன் - ெநளியலன்.]

அல்-இைடநிைலயாக எ ரம்ைறப் ெபா ளி ம் சாரிையயாக உடன்பாட் ப் ெபா ளி ம் வ ம். 
ஈண்  உடன்பாட் ப் ெபா ளில் வந் ள்ள .

     "பயனில் ெசால் பாராட் வாைன மகெனனல் மக்கட ்பத  எனல்" ( க் றள்); அல் தல  
எ ரம்ைற,  ன்ன  உடன்பா .

ெநளிய

 
 ெநளிய  neḷiyali, ெப. (n.)

    னி ( ன்.);; humpback.

     [ெநளியலன் (ஆ.பா.); → ெநளிய  (ெப.பா.);]

ெநளியெல -த்தல்

ெநளியெல -த்தல் neḷiyaleḍuttal,    4.ெச. ன்றா .(v.t.)

   ேகாணல் நீக் தல்; to repair a bend.

     [ெநளியல் + எ -த்தல். ெநளியல் = ேகாணல். எ த்தல் = நீக் தல்.]

ெநளியன்

ெநளியன் neḷiyaṉ, ெப. (n.)

   1. இரண்ட  நீளம் வளரவ் ம் சாம்பல் நிற ள்ள மான கடல் ன்வைக; shark, grey, attaining 2ft in length.

   2. ப ைர அ க் ம் வைக (இ.வ.);; a worm blighting crops.

     [ெநளிதல் = வைளந்  நக தல். ெநளி1 → ெநளியன்]

ெநளிர்-தல்
ெநளிர-்தல் neḷirtal,    2.ெச. . .(v.i.)

   ஓைச தல் ( ங்.);; to make noise.

ெநளிர்

ெநளிர2் neḷir, ெப. (n.)

   எ த்தேலாைச ( ங்.);; voice at a high pitch, high tone.

உ-எண ற்ேபான் வ

ெநளிவண்ணசே்ச
ைல

ெநளிவண்ணசே்சைல neḷivaṇṇaccēlai, ெப.(n.)

    டைவ வைக (பஞ்ச. க.1160);; a kind of saree.

     [ெநளி + வண்ணம் + ேசைல. இைட ைடேய ேகா வந்த வண்ணச ்ேசைல வைக.]
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ெநளி

ெநளி 1 neḷivu, ெப. (n.)

   1. வைளைக; crawling, writhing.

வாழ்க்ைக அைம யாக இ க்க ேவண் மானால் ெகாஞ்சமாவ  ெநளி  ளி  ேதைவ.

   2.  ன்பம்; suffering.

     "ெநளி ண்டாக் க தாேத" (ேதவா.29,3);.

வாணிகத்தால் அவ க்  ெநளி ல்ைல.

   3. இணங் ைக; bending, yielding.

   4. க க்கம் (மரம்ம்);; ins and outs, real nature.

அவன் வாழ் ல் ஏேதா ெநளி  ஒன்  இ க் ற .

   5. வைளந்த ரலணி வைக (ெநல்ைல.);; a kind of ring, as having a peculiar curve.

என்தங்ைக மக க்  ெநளி (கணயா ); ேமா ரம் ஒன்  வாங் க் ெகா த்ேதன்.

   6. உள் மடங் ப் ன் ேநரா ம் இடத் ல் உள்ள வைள ; bend, curve.

சாைல வைளேவா ெநளிேவா இல்லாமல் ேநராக இ ந்த .

   7.  ந்த ன் ளான நிைல; curl.

அவ க்  ந்தல் ள் ளாக இ ந்த . அவ க்  க க ெவன்ற ெநளிேவ இல்லாத .

   8. ஏனம் த யவற் ல் அ பட்டதால் ஏற்ப ம் வ வக் ைற ; dent is a vessel.

ஏனத் ன் ெநளிைவத் தட் ச ்சரியாக் .

ெநளி ளி

ெநளி ளி  neḷivusuḷivu, ெப. (n.)

   1. க க்கம் (மரம்ம்); (உ.வ.);; ins and outs, real nature.

ெநளி  ளிேவா  ேபசேவண் ம்.

   2. ஏற்றத்தாழ்  (இ.வ.);; excess and deficiency.

   3. வாங் தல்,  ற்றல் ேபான்றவற் ல் ட் க் ெகா த் ப் ேபாக ேவண் ய நிைல; ins and outs of a 
business, learning or knowing the ropes.

ஒேர ஆண் ல் வர  ெசல ல் ெநளி  ளி கைளத் ெதரிந்  ெகாண்டான்.

     [ெநளி  = வைள , வைளைக. ெநளி  +  ளி .  ளி  =  னம். நிைலைமக் ேகற்ப வைளந்  
ெகா த் ம்,  னப்பட் ம் ெசயைல த் க் ெகாள்வ .]

ெநளிெவ

ெநளிெவ 1 neḷiveḍuttal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   வைள  நீக் தல் (உ.வ.);; to mend anything bent or warped, to correct an irregularity.

இந்த ஏனத்ைத ெநளிெவ த் க் ெகா .

     [ெநளி  + எ -த்தல்]

 ெநளிெவ 2 neḷiveḍuttal,    4ெச . (v.i.)

   ெநளி கைணயா  (ேமா ரம்);  த யவற் ல் வைளைவ உண்டாக் தல் ( ன்.);; to make the flexure as 
to a neli ring.

     [ெநளி  + எ -த்தல். எ த்தல் = உண்டாக் தல்]

ெந ெந -த்தல்

ெந ெந -த்தல் neḷuneḷuttal,    4.ெச. . . (v.i.)

   1. ெந ழ்தல்; to become soft.

   2.  ைழதல்; to mash.

     [ ள் → ெநாள் → ெநள் → ெந  → ெந  ெந  → ெந  ெந -த்தல் ( .தா.);]
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ெநற்கடைம

 
 ெநற்கடைம neṟkaḍamai, ெப. (n.)

ெநல்வரி பாரக்்க;see nel-vari.

     [ெநல் + கடைம-ெநற்கடைம = ெநல் ற்பவரிடம் வாங் ம் வரி. இ  ெநல்லாகேவ ெபறப்ப ம். கடம் 
= கடைம,  ைறைம, க  - கடன்- கடம். க  =  ைர ,  ைரந்  ெசய்தல். கடன் =  ைரந்  
ெசய்யத்தக்க பணி. கடைம =  ைரந்  கட்டாயம் ெசய்ய ேவண் யபணி.]

ெநற்கைட

ெநற்கைட1 neṟkaḍai, ெப. (n.)

   ஒ  ெநல்லள  ெகாண்ட இடம்; space occupied by a paddy.

இந்தச ்ெசாத் ந்  ெநற்கைட அள  இடம் ட உனக் க் ைடக்கா . (சா.அக.);

     [ெநல் + கைட. கைட = இடம்.]

 ெநற்கைட2 neṟkaḍai, ெப. (n.)

   பத்ெதான்பதாம் ண் னா ய  ( லம்); (அக.நி.);; the 19th naksatra.

ெநற்கணக்

ெநற்கணக்  neṟkaṇakku, ெப. (n.)

   ெநல்லளைவ வாய்பா  (யாழ்.அக.);; table of dry measure for paddy.

இப்ேபாைதய வாய்பாட் ல் ெநற்கணக்  வாய்பா  இல்ைல.

     [ெநல் + கணக் .  ள் → கள் → கண் → கண → கன  → கணக்  = அள , எண், ெதாைக,  ட்டல், 
க த்தல், ெப க்கல், வ த்தல் த ய

அள . அதற்ெகா  கணக் ல்ைல, கணக்  வழக்கற் க் டக் ற  என் ந்ெதாடரக்ளில், கணக்  
என் ஞ் ெசால் அளைவக் த்தல்காண்க. ெநல் த ழ்நாட் ல் கத்தலளைவக் ம், நி த்தல் 
அளைவக் ம் அ ப்பைடப் ெபா ளாக இ ந் க் ன்ற .]

கத்தலளைவ

   360 ெநல் = 1 ெச  (ெச +இ );

   5 ெச  = 1 ஆழாக்  (அைர உழக்  → ஆழாக் );

   2 ஆழாக்  = 1 உழக்

   2 உழக்  = 1 உரி

   3 உழக்  =  ழக்

   2 உரி = 1 நா

   8 நா  (ப ); = 1  ணி (மரக்கால்);

   2  ணி = 1 பதக்

   3  ணி = 1  க் ணி

ெநற்க

 
 ெநற்க  neṟkaḻi, ெப. (n.)

   ெநல் சா ப  யாதற்ேகற்ற ஒ வைகநிலம் (யாழ்.அக);; a kind of soil fit for paddy cultivation.

அவன் பாகமாக ெநற்க  நா காணி வந்த .

     [ெநல் + க . க  = நிலம். க கம் = உப்பங்க ைய ஒட் ய நிலப்பரப் , நன்ெசய்நிலப்ப  
நீரந்ிற் ம் நிலப்பரப் .]

525

www.valluvarvallalarvattam.com 13430 of 19068.



ெநற்களஞ் யம்

ெநற்களஞ் யம் neṟkaḷañjiyam, ெப. (n.)

   1. ெநல் ட்  ைவக் ம் ைர (உ. வ.);; granary for paddy.

பழங்கால களில் ெநற்களஞ் யம் இ க் ம்.

   2. ெநல் அ கம் ைள ம் இடம்; place where paddy is cultivated in abundance.

தஞ்ைச மாவட்டம் த ழகத் ன் ெநற்களஞ் யம்.

     [ெநல் + களஞ் யம். களஞ் யம் = தவசம் ேச த்  ைவக் ம் இடம், கலம், க லம், சரக்கைற, 
பண்டசாைல,  ைறந்தள  ெநல்ைலச ்ேச க் டத்ைத ைம என் ம் அைழப்பர ்கைலபற் ய 
ெசய் கள் ேச த்  ைவக் ம் இடம், ெபாத்தகக் கைலக்களஞ் யம் எனப்ப ம். ெசாற்கள் பற் ய 

ரிவான்

ளக்கங்கள் அைனத்

ெமா களி ம் ெதா க்கப்பட் க்

கைலக்களஞ் யம் ெவளி டப்பட்

வ ற .]

ெநற்கனம்

 
 ெநற்கனம் neṟkaṉam, ெப. (n.)

   ெநற்ப மன்; as thick as paddy. (சா.அக.);

ெநன்மணி ப த்  இ ந்தால் டமான நல்ல ெநல் என்  அைழப்பர.்

     [ெநல் + கனம்.]

ெநற்காணி

ெநற்காணி neṟkāṇi, ெப. (n.)

   ெநல் ைள ம் நிலம் (யாழ்.அக.);; land in which paddy is cultivated.

ன்ெசய்க்காணி நா ம் ெநற்காணி ஒன் ம் அவன் பங் க்  வந்தன.

     [ெநல் + காணி. காணி = நிலம்."ஊரிேலன் காணி ல்ைல" ( வ்.  மாைல. 29);. காணி என்ப  நில 
அளைவப் ெபயராக ம்,  ழ்வாய் இலக்க எண்ணாக ம் இ க் ன்ற . காணி = 400  , காணி = 1/80]

ெநற்காரிகம்

 
 ெநற்காரிகம் neṟgārigam, ெப. (n.)

   க ங் ைவ; red rice having husk. (சா.அக.);.

     [ெநல் + காரிகம். ேதால் ெமல் ய க ைம படரந்்  கா நிற ைடய அரி ையக் ெகாண் க் ம் 
ெநல்வைக. இ  ன்  மாதப்ப ர.்]

ெநற் ைட

 
 ெநற் ைட neṟkiḍai, ெப. (n.)

   ஒ  ெநல்லள  ெகாண்ட இடம் (இ.வ.);; space, as much as to hold a grain of paddy.

அவ க்  ஒ  ெநற் ைட இடம் டக் ெகா க்க யா .

     [ெநற்  + இைட. ஒ  ெநல் ன் இைடப்பட்ட பாகம், ெநல் +   - ெநற் ]

ெநற் ண்

ெநற் ண்  neṟkuṇṭi, ெப. (n.)

   1. ெவண்ெணாச் ; white notchi- Vitex negundo.

   2. தாமைரக் ழங் ; lotus root.

   3. க ெநாச் ; black variety of five leaved chaste tree-Vitex negundo. (சா.அக.);.

ம வ. நிரக்் ண் .
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ெநற் ணம்

 
 ெநற் ணம் neṟkuṇam, ெப. (n.)

ெநற் ன்றம் பாரக்்க;see nerkunram.

     [ ன்றம் என்ப  ன்னம் என ம் ணம் என ம் த ழ்நாட் ல் ம  வழங் ம். ஒன்  என் ம் 
ெசால் ஒன்  என் ம் ஒண்  என் ம் ேபச் த்த ல் வழங் தல் காண்க.  ன்றம்,  ன்னம் என்றா  

ணம் எனக் , ெநற் ணம் என வழங் ற .]

ெநற் த்தைக

 
 ெநற் த்தைக neṟguttagai, ெப. (n.)

   ெநற்பாட்டத் க்  அைடக் ங் த்தைக; lease of land in which paddy is payable as rent.

நிலத்ைத ெநற் த்தைகக்  ட்  ட்டான்.

     [ெநல் +  த்தைக.  ல் + தைக -  த்தைக =  ய கால ஒப்பந்தம். உரிைமயாளேரா நி வாகேமா 
ஒ  வ க்  தரத்ல் உரிைமைய அளித் த் தன் பங்ைகத் தவசமாகேவா பனமாகேவா ெபற் க் 
ெகாள் ம் சட்டவ யான ஒப்பந்தம், ெநற் த்தைக = ெநல்ைலக் த்தைகப் ெபா ளாகப் ெப தல்.]

ெநற்

 
 ெநற்  neṟkuḻi, ெப. (n.)

   ெநல் ட்  ைவக் ம் நிலவைற ( ன்.);; under-ground pit for paddy.

ட் ல் ெநற்  ஒன்  அைமக்க ேவண் ம்.

     [ெநல் +  ,   = பள்ளம்,  டங் . ெநற்  = ெநல்ைலசே்ச த்  ைவக்க நிலத் ல் 
அைமக்கப்பட்ட நிலவைற.]

ெநற் -
தல்

ெநற் -தல் neṟkuḻiyiliḍudal,    18 ெச.  ன்றா . (v.t.)

ெநல் ற் ைத-த்தல் பாரக்்க;see nellirpudaj- (சா.அக.);.

     [ெநல் +  ல் + இ -தல்]

ெநற்

ெநற்  neṟkuṟi, ெப. (n.)

   ெநல்ைலக் ெகாண்  கட் ச்  ம் கணியம் ( க்ேகா. 285,  ைற ளக்கம்);; fortune-telling by 
kurava women by means of paddy.

ெநற்  ேகட்  வந்தான்.

     [ெநல் +  .  = ப் ,  ன்ன ந்  ம் ப் .]

ெநற் ைவ

 
 ெநற் ைவ neṟkuṟuvai, ெப. (n.)

ெநற்காளிகம் பாரக்்க;see nerkärgam (சா.அக.);.

     [ெநல் +  ைவ.  ைவ =  ய காலப்ப ர.்]

ன் மாத ெநற்ப ைரக் ைவ என் ம் ஆ மாத ெநற்ப ைரச ்சம்பா என் ம் வ  
தஞ்ைசமாவட்ட வழக் .

ெநற் ன்றம்

ெநற் ன்றம் neṟkuṉṟam, ெப. (n.)

   1. வந்தவா  வட்டத் ல் உள்ள ஊர;் a village in Vandavášitaluk.

   2.  க்ேகா ர ்வட்டத் ல் உள்ள ஊர;் a village in Tirukkõvilur taluk.

   3. ெசன்ைனக்க ல் ேகாயம்ேபடை்ட அ த் ள்ள ஊர;் a willage near in Chennai.

     [ ன் ன் ெபயர ்ெகாண்ட ஊரக்ள் த ழ்நாட் ல் ல உண் .  ப்பரங்

ன்றம்,  க்க க் ன்றம், ெநற் ன்றம், ெசங் ன்றம். ெநல் +  ன்றம். ெநல் அ கம் ைள ம் 
இடமாக ம் ெகாள்ளலாம். நல் → ெநல் +  ன்றம் = நல்ல ன்  அைமந்த இடமாக ம் ெகாள்ள ம்.]
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ெநற் ன்றவாணர்

 
 ெநற் ன்றவாணர ்neṟkuṉṟavāṇar, ெப. (n.)

   ஒட்டக் த்தர ்காலத் த் த ழ்ப் லவர;் a Tamil poet lived in Ottakkuttar period.

     [ெநற் ன்றம் + வானர.் வாணன் → வாணர.் வாழ்நன் → வாணன் = ஊரக்்காக வாழ்பவன்]

இவர ் லவராக இ ந்தேதா  வள்ளலாக ம் இ ந் க் றார.் நம் காளி என் ம் லவ க் ப் 
ெபா ள் ெகா த்தேதா  அவர ் லைமக்  அ ைமப்பட்ேடெனன்  றப் க் க ங் 
ெகா த்தவெரன்  த ழ்நாவலர ்சரிைத ம். இவர ் ப் க ர ் வன் ேமல் அந்தா  ெலான் ம் 
பா ள்ளார.் அந் ன் இ ல் களப்பாளன் ெநற் ன்ற வாணன் என்ற ப் ப்பதால் இவர ்
களப்பாள மர னர ்என்ப  ெதரி ன்ற .  ப் க ரச் ் வன் ேகா ற் கல்ெவட ்ெடான் ல், 
ெநற் ன்றங் ழார ்அைரயன் க ணாயகரான களப்பாள ராஜர ்ெசய் த்த சாைல என்  ப் 

ட் ப்ப  ெநற் ன்ற வாணைர ேயயாம் என்  சாசனத்த ழ்க் க  சரிதம் க ற . இங் க் 
த்த ெநற் ன்றம் காஞ் மாவட்டத் (ெசங்கல் பட்  மாவட்டம்);  ல் ெசன்ைனக் க ல் உள்ள .

ெநற்

ெநற்  neṟāṭu, ெப. (n.)

ெநற்களஞ் யம் ( றநா.148.உைர); பாரக்்க;see ner-kalañjiyam.

ெநற்  ஒன்  ெசய்ய ேவண் ம்.

     [ெநல் +  . ெநற்  = ெநல்ைலக் ெகாட்  ைவக்கக் வ ல் ெசய்யப்பட்ட அைமப் ]

ெநற் ர்

 
 ெநற் ர ்neṟār, ெப. (n.)

ெநல்வால் பாரக்்க; (யாழ்.அக.);;see nel-vāl.

     [ெநல் +  ர,்  ர ்=  ரை்ம,  ரை்மயான னி, ெநல்மணிேயா  ேசரந்்த ய தாள், க ர் ர,் 
ரக்்க ப்பன் என்ெறா  ெநல்வைக உண் .]

ெநற்சப்

 
 ெநற்சப்  neṟcappi, ெப. (n.)

    ல்வைக (யாழ்ப்.);; a kind of grass.

வயல் ைம ம் ெநற்சப்  நிைறந் ட்ட .

     [ெநல் + சப் , சப்  = பதர ் ல். ெநல்ப ைரக் ெக க் ம் ல் வைக]

ெநரச்ம்பளம்

ெநரச்ம்பளம் nercambaḷam, ெப. (n.)

   ெநல்லாகப் ெப ங் ; salary paid in paddy.

     "பணம் ேவ  ெநற்சம்பளம் ேவ  பற் " (சரவண. பண .120);

     [ெநல் + சம்பளம். சம்பளம் =  . சம்பா + அளம் → சம்பளம் ம தநிலத் ல் சம்பாெநல் ம், 
ெநய்தல்நிலத் ல் அளத் ப் ெபா ளா ய ம், உப் ம் யாகத்தரப்ப த ன் சம்பளம் என்ற 
ெசால் உ வானதாகப் பாவாணர ்க றார.் (ெசா.ஆ.க);.]
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ெநர் தா

ெநர் தா  nerciṟutāli, ெப. (n.)

   தா வைக; a kind of marriage badge.

     "ெநற்  தா  நிரல் டந் லங்க" (ெப ங். வத்தவ. 16:29);.

     [ெநல் +  தா .]

தா = ய தா  வைக தா  =

   1. கணவன் வாழ்நாள் வைர மகளிர ்க த் ல் க ற் டன் எப்ெபா ள்ள தா .

   2. ைவப்பாட் க் க் ெகா க் ம் தா .  தா க்கட் ம் மர  ைகக் ேகாளரினத் ல் 
காணப்ப ற .  மணத் ற் ைசயாத மாமன்மகள் அல்ல  அத்ைத மகைள ம் ன ஒ வன், 
அவள் தன்ைன மணம் ரி ம் ப  தா ையேய ம்

ணிையேய ம் ரங் ம்ேபா  அவள் க த் ற் கட் வ ,  தா கட் தல் எனப்ப ம்.

ெநற் தா  = மண ழா ல் கணவர ்ெபயர ் த்த ஒைலையக் கா ல் ெதன் ற மகளிர ்
அணிந்த  ேபால வயற் ற ஊர ்மகளிர ்க த் ல் ெபான்தா  அணி ப்பதற்  ன் ெநல் ச் ட்ட 
தா  கட்டப்பட்ட  என்  அ க.

ெநற்

ெநற்  neṟkuḍu, ெப. (n.)

   கடாவ படாத ெநற்க ரத்ெ்தா ; stack of unthreshed sheaves of paddy.

     "ெநற்  த் ம்" (ஏெர . 55);. இன்  வய ல் ெநற்  க்க ேவ ம்.

     [ெநல் +  ,  - ைணயல் டாத அரிக்கட் ]

ெநற்ெசய்-தல்

ெநற்ெசய்-தல் neṟceytal,    1. ெச. . . (v.i.)

   ெநற் ப ரி தல்; to cultivate paddy.

     "ெநற் ெசய்யப் ற்ேறய்ந்தாற்ேபால" (பழ. 53);

     [ெநல் + ெசய், ெசய்தல் = ப ரெ்சய்தல், உண்டாக் தல்]

ெநற்ேசர்

 
 ெநற்ேசர ்neṟcēr, ெப. (n.)

   ெநல்ைல ைவப்பதற்  ைவக்ேகாற்றாைள ம் ரிைய ங் ெகாண்  அைமந்த ர ்(இ.வ.);; strawbin or 
granary for storing paddy.

ட் ல் இரண்  ெநற்ேசர ்உண் .

     [ெநல் + ேசர.் ேசர ்= ைவக்ேகாற் ரியால் அைமந்த ெநற் ர]்

ெநர்ேசாளம்

 
 ெநரே்சாளம் nercōḷam, ெப. (n.)

   இ ங் ேசாளம்; a kind of maize, redmillet-Holcus saccharatus.

     [ெநல் + ேசாளம். ெநல்ேபான்ற வண்ண ைடய ேசாளம்]

ெநற்பரப்

ெநற்பரப்  neṟparappu, ெப. (n.)

   பன்னிரண்  ள்ள ஒ வைக நிலவள  ( ன்.);; a kind of land measure = 12 kuli.

     [ெநல் + பரப் . பரப்  = இட ரி , ஒ வைக நிலவள ]

ெநற்பழம்

ெநற்பழம் neṟpaḻm, ெப. (n.)

   1. அ த் வ ம் ைள ன் ைறைவக் ப் க் ம் க ப் ந்த தவசப் பழம்; matured grain marked 
with black spots, indicative of the next crop being scanty.

   2. நல் ைள ன் யாக ற்  ெவ க் ம் ெநன்மணி (யாழ்ப்.);; rice grains bursting from rankness, 
indicative of a good crop.

   3. மைழ யாவதால் ஏற்ப ம் ெநல் ன் ேநாய் (ெநல்ைல);; a disease affecting paddy, due to excessive 
rains.

     [ெநல் + பழம்]
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ெநற்பா னி

 
 ெநற்பா னி neṟpāciṉi, ெப. (n.)

    ைண ெவண்ைட; bendy (ladies finger); covered with rough hairs as opposed to smooth bendy. (சா.அக.);

ெநர் ரமாணம்

ெநர் ரமாணம் nerpiramāṇam, ெப. (n.)

   எட்  எள்ெகாண்ட ெநல்லள ; size of paddy which is equivalent to that of 8 seasamum seeds.

     [ெநல் + Skt,  ரமாணம்.]

ெநற்

ெநற்  neṟpu, ெப. (n.)

   1.  ழ்; pus.

   2. ெம ; weakness lankiness.

     [ ல் + ெநல் → ெநள் → ெநற் . ெநள் → ெநளி .]

ெநர் ெகாள்ளல்

ெநர் ெகாள்ளல் nerpugoḷḷal, ெப. (n.)

   1.  ழ் ெகாள்ளல்; the process or state of Suppurating or producing pus as in a wound or abscess.

   2. அம்ைமப்பால் ெகாள்ளல்; pustules containing pus as in small pox. (சா.அக.);.

     [ெநற்  + ெகாள்ளல். ெநற்  =  ழ்.]

ெநர் டம்

ெநர் டம் nerpuḍam, ெப. (n.)

    ல ம ந் கைள ெநற் ைவ ட ் த் ச ் ேடற் ப் பதப்ப த் ம் ைற (ைதலவ.ைதல. 46, 
உைர);; method of warming certain medicines by inserting them into a heap of paddy.

     [ெநல் +  டம்.  டம் = ம ந் கைளப் பதஞ்ெசய் ம் ைற.]

ெநற் ல்

ெநற் ல் neṟpul, ெப. (n.)

    றத் ப்பா  (M.M.668);; Job's tears.

     [ெநல் +  ல். ெநல் ேபால் ேதாற்ற மளிப்ப ம், ெவண்ைம ம் உ ட் மான 
காய்கைள ைடய மான ல்வைக.]

ெநற்ெபாரி

ெநற்ெபாரி neṟpori, ெப. (n.)

   வ ப்பதால் ரிந்  மல ம் அரி  ( .ெவ. 3:5, உைர);; popped paddy.

     [ெநல் + ெபாரி. ெபாரி = ெபாரித்த ெநல் த யன.]

ெநற்ெபாரிக்கஞ்

 
 ெநற்ெபாரிக்கஞ்  neṟporikkañji, ெப. (n.)

   ெநற்ெபாரி னால் மலரந்்த அரி ையக் ெகாண்  காய்ச் ம் கஞ் . இ  ப ைய நீக் க் கைளப்ைபப் 
ேபாக் ம். வ ற் ச ் க்கைல ம், மார்  ேநாைய ம் ணப்ப த் ம்; the boiled conjee prepared from the 
expanded rice of the fried paddy is very useful for debilitated patients. It is easily digestible and affords much relief to patients 
tired of hunger. (சா.அக.);.

     [ெநற்ெபாரி + கஞ் ]

ெநற்ெபாரிக்கஞ்  எளி ல் ெசரிமான மா  ேநாைய ம் ணப் ப த் ம் தன்ைம வாய்ந்த .

ெநற்ெபாரிமாக்கா

 
 ெநற்ெபாரிமாக்கா  neṟporimākkāṭi, ெப. (n.)

ெநற்ெபாரிைய மாவாக அைரத் த் தண்ணில் கைரத் ப் ளிக்க ைவத்த கா .

 a fermented liquor prepared out of a solution of expanded rice flour. (சா.அக.);.

     [ெநற்ெபாரி + மாக்கா .]

மாக்கா  = மாைவத் தண்ணீரில் கைரத் ப் ளிக்கைவத்த .
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ெநற்ெபாரி ண்
ைட

 
 ெநற்ெபாரி ண்ைட neṟporiyuruṇṭai, ெப. (n.)

   ெநற்ெபாரிைய ெவல்லப் பா ட் ட ் த்த ண்ைட; ball of a expanded rice of fried paddy mixed with 
jaggery syrup (சா.அக.);.

ம வ. ெபாரி ண்ைட.

     [ெநற்ெபாரி + உ ண்ைட.]

ெநற்ேபார்

ெநற்ேபார ்neṟpōr, ெப. (n.)

கடாவ  அ க்காத ைவக்ேகாற் ேபார ்( ர ங், மாைய. உற்.15);

 large stack of half-thrashed sheaves of paddy.

     [ெநல் + ேபார.் ேபார ்= க ர ்ைவக்ேகா களின் யல். ெநற் ைவ ( டா.);]

     "மா கட் ப் ேபார ்அ த்ததால் மாளா  ெசந்ெநல் என்  யாைனகட் ப் ேபார ்அ க்  அழகான 
ெதன்ம ைர" (நாட் ற.); ேபார ்என்ப  சண்ைடையக் ப்ப . ெபா  → ேபார ்என்  உணரக். 
ெபா ந் தல் என் ம் ெதா ற்ெபயரின் ப . ெபா  → ேபார ்என ைவக்ேகால் ேபாைர ம் 
பைடக்களப் ேபாைர ம் ந ப் க் காட் ைய ம் த்  வ தல் அ க.

ெநற்ேபாலா

 
 ெநற்ேபாலா  neṟpōlāki, ெப. (n.)

    க்கறடை்ட; cat's jasmine - Boerhaeia repens alias B. diandra. (சா.அக.);.

ெநற்றகர்

 
 ெநற்றகர ்neṟṟagar, ெப. (n.)

    ன்ெசய்த் தவச வைக (இ.வ.);; a dry grain.

     [ெநற்  + அகர ்அகம் → அகர ்ெநற் ய மணிகள் ெகாண்ட ன்ெசய்த் தவசங்கள்]

ெநற்றம்

ெநற்றம் neṟṟam, ெப. (n.)

ெநற்  பாரக்்க;see neru.

     "உ ஞ் ற்றா  ைன ைளந்த ெநற்றம்" (அகநா. 151;9);.

     "ெசல்வளி க்க ன் இைல ர ்ெநற்றம் கல்  அ ன் ஒல்ெலன ஒ க் ம்" (நற். 107);.

     [ெநற்  → ெநற்றம்.]

ெநற்றலன்

 
 ெநற்றலன் neṟṟalaṉ, ெப. (n.)

   ெம ந் ணங்  யவன் (யாழ்.அக.);; emaciated man.

     [ெநற்  + ெநற்றலன், ெநற் - ரந்்  காய்ந்த காய், ெநற்றலன் =  ரந்்  காய்ந்த 
காய்ேபாலானவன், ெம ந்தவன், ெநற்  + அல் + அன்.]

ெநற்ற

 
 ெநற்ற  neṟṟali, ெப. (n.)

ெநய்த்ேதா  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see ney-t-toli.

     [ெநய்த்ேதா  → ெநற்ற .]
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ெநற்

ெநற் 1 neṟṟi, ெப. (n.)

   1. தைல க் க் ம் வங்கட்  ேம ள்ள கத் ன் ப ,  தல்; forehead.

     "கண் மந்த ெநற் க்கட ள் க ம ைர" ( வாச. 8:8);,

     "மறங்ெகாள் ேசரி மா ெபா  ெச ன் மாறா ற்ற வ ப்ப ெநற் " (ம ைரக்.594,595);.

     "ெநய் ந்தட்ட ள ன் அம் ைக எ ந்த

ெநற் ச ் ண் பல் யர ்ெபா த்த நைடக் ட்டம் ேவண் ேவாேர" (நற்.41);.

     "ெதா ெசந் ெநற் க் கணங்ெகாள் ேசவல்" ( ந்.107);.

     "ெநற்  யா நிைறத் லக ட்டாேள." (பரிபா. 11:99);.

     " டர் ரிந் தன்ன ரிெநற் க்காரி டரியங் கண்ணிப் ெபா வைனச ்சா க் டர ்ெசாரியக் 
த் க் ைலப்பதன் ேதாற்றங்காண்" (க த்.101);.

     "ெநற் ச் வைல நிைறய த்தான் நீண் மார் ல்" (க த்.104);.

     "வள் ள் ேந யான் வாய்ைவத்த வைளேபாலத் ெதள்ளி ன் ளங் ஞ் ரி ெநற் க் காரி ம்" 
(க த்.105);.

     "எல் த் தங் க்  ெநற்  ெந மரச ்ேசவல் தைலக் ரல் யல் ேபா " (அகநா. 87);.

     "மகர ெநற்  வான்ேறாய் ரிைசச ் கரந் ேதான்றாச ்ேச யர ்நல் ல்" (அகநா. 181);.

     " ெநற்  ெந மாத் ேதாைக" (அகநா. 194);.

     "தளிர் ைர ெகா ற் ற் ெச ம ர ்எ த் ற் க ரத்்த ெசன்னிக் க ரப்்  அன்ன ெநற் ச ்ேசவல் 
அற்றம் பாரக்் ம்" (அகநா. 367);.

ெநற் க்கட்

ெநற் க்கட்  neṟṟikkaṭṭu, ெப. (n.)

   மாதரணி ன்ற தைலமாைல (க த்.66. உைர);; a garland worn on forehead by woman.

     [ெநற் 1 + கட் . ெநற் ையச் ற்  அணி ம் மாைல.]

ெநற் க்கண்

ெநற் க்கண் neṟṟikkaṇ, ெப. (n.)

    வனின் ன்றாங் கண்;    தல் ; Sivals eye in the forehead.

   2. உத்தர மட்டத் ந்  ஒட்  கப் வைர ல் க்ேகாணமாக அைமக் ம் வர ்(கட்ட. 
நாமா.);; Gable.

   3. ெமாடை்டமச் க் கட்டடத் ல் லாக் கடை்டகளின் இைடெவளிப் ப  (இ.வ.);; the interspaces between 
the joists of a terraced building.

     [ெநற் 1 + கண்]

ெநற் க்கண்ணன்

 
 ெநற் க்கண்ணன் neṟṟikkaṇṇaṉ,     வன்;Śiva, as having an eye in the forehead.

     [ெநற்  + கண் + அன்.அன்-ஆண்பால் ஒ ைம. ெநற் ல் ன்றாங் கண் ைடய வன்.]

ெநற் க்கல்

 
 ெநற் க்கல் neṟṟikkal, ெப. (n.)

   கட்டட வைள ன் (கமான்); ந ல் ைவக் ம் கப் க்கல்; key-stone.

     [ெநற்  + கல் -, கட்டடத் ன் கப்பா ய ெநற் ேபான்ற ப ல் ைவக் ம் கல்]
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ெநற் க்க

 
 ெநற் க்க  neṟṟikkayiṟu, ெப. (n.)

   ெநற் ல் கட் ம் க ; a rope tied around the head.

     [ெநற்  + க .]

கால்நைடகளின் ெநற் ல் கட் ம் க .  வரக் ம் ெநற் ல் ஒப்பைனக்காக வண்ணக்க  
கட் க்ெகாள்வர.் ெநற் ல் கட் ங்க , மண்ைடக்க .

     [P]

ெநற் க் -தல்

ெநற் க் -தல் neṟṟikkiḍudal,    18 ெச.  ன்றா . & 20ெச. . . (v.t. & v.i.)

   ெநற் ல் நீ ,  மண் த யவற்றால் தல்; to put sectarian marks on the forehead.

நாள்ேதா ம் ெநற் க் ட் க் ெகாண் தான் ெவளி ல் ெசல்வார.்

     [ெநற் க்  + இ -தல்.]

வனியரக்ள் ெநற் ல் நீற்றால் ைடயாக ன் படை்டக ம், மா யரக்ள் ெசங் த்தாக 
ெவண்மண்ணா ம், கா யா ம் ன்  ேகா க ம் இட் க்ெகாள்வர.் இக்கால அர யல்கட் கள் 
ேவட் க்கைர ல் வண்ணக்ேகா  காட் வ  ெநற் க் த ன் மாற்றேம.

ெநற் க்

 
 ெநற் க்  neṟṟikkuṟi, ெப. (n.)

   ெநற் ம் ங் மம் த யன ( டா.);; the sectarian marks put on the forehead.

     [ெநற்  +  .]

சமய அ ப்பைட ல் ெநற் ல் ட் க் ெகாள்வ  இந் யரின் வழக்கம்.  வைன 
வணங் பவரக்ள் ெநற் ல் நீற்றால் ப்படை்ட இட் க் ெகாள்வர.் உட ல் மார் , ைக, வ  
ேபான்ற ப களி ம் ட் க்ெகாள்வர.்  மாைல வணங் ம் மா யரக்ள், ெவண்மண், 
ெசம்மண் ேபான்றவற்றால் ெநற் , மார் , ைக ேபான்ற இடங்களில் ன்  ெசங் த் க்ேகா களால் 
ஆன ட் க்ெகாள்வர.் ெபண்கள் ெநற் ல் ங் மம் ( வப் ); அணிவர ்ைகம்ெபண்கள் நீ  
அணிவர.்

     [P]

ெநற் க்ைக

ெநற் க்ைக neṟṟikkai, ெப. (n.)

    ன்பைட; van of an army.

     "இவற் க்ெகல்லாம் நாம் ெநற் க் ைகயன்ேறா" (ஈ , 7. 7:7);

   2. ேமற் ைர தாங் ம் எ ரக்் ைகமரம் ( ன்.);; couple or chevron of a roof.

     [ெநற்  + ைக. ெநற்  ேபான்  ேமற் ைரையத் தாங் ம் (ைகேபான்ற); மரம்.]

ெநற் ச் ட்

ெநற் ச் ட்  neṟṟicciṭṭi, ெப.(n.)

ெநற் ச் ட் , 2 பாரக்்க;see meri-c-cபt 2.

     [ெநற்  +  ட் .  ட்  →  ட் .]
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ெநற் ச் ட்

ெநற் ச் ட்  neṟṟiccuṭṭi, ெப.(n.)

   1. மகளி ம் ழந்ைதக ம் அணி ம் தலணிவைக; an ornament worn on the forehead by women and 
children.

மக க்  ெநற் ச் ட்  வாங்  வந்தார.்

   2.  லங் ன் ெநற்  ெவள்ைள; blaze on the forehead of an animal.

ெநற் ச் ட்  உள்ள மாடை்டப் த்  வா.

     [ெநற்  +  ட் .  ட்  →  ட்  = ெநற் யணி லங் க க்  இ க் ம் ெவண் , ெநற் ப்பட்டம். 
ெநற் ச் ட் = ெபண்கள் தைல ல் அணிந்  வ வ யாக ெநற் ல் ெதாங்க ட் க் ெகாள் ம் 
சங் ேயா  ய ல்ைல. இைதத் வாக

நிகண்  க ைக எனக் க் ற .]

     [P]

ெநற் சச்லங்ைக

 
 ெநற் சச்லங்ைக neṟṟiccalaṅgai, ெப. (n.)

   ெநற் ல் கட்டப்ப ம்  மணிகளின் ெதா ப் ; tinny bells tied around the head.

     [ெநற்  + சலங்ைக. சதங்ைக → சலங்ைக.]

ெநற் ச்

 
 ெநற் ச்  neṟṟiccuḻi, ெப. (n.)

    லங் ன் ெநற் ள்ள ம ரச்் ; hair-curl on the forehead of an ox or horse.

     [ெநற்  +  .   = ம ரச்் . மாடை்டச ்  பாரத்்  வாங்க ேவண் ம்.]

ெநற் ச் ட்

ெநற் ச் ட்  neṟṟiccūṭṭu, ெப. (n.)

   மகளிரணி ம் தலணிவைக ( வக. 484, உைர);; an ornament for a woman's forehead.

     [ெநற்  +  ட் .  ட்  →  ட்  →  ட்  = ெபண்கட் ரிய தலணி.]

ெநற் த்தலம்

 
 ெநற் த்தலம் neṟṟittalam, ெப. (n.)

   ெநற் ன் ப ; the region of forehead.

     [ெநற்  + தலம். தடம் = இடம். தடம் → தளம் → தலம்.]

ெநற் த் லகம்

 
 ெநற் த் லகம் neṟṟittilagam, ெப. (n.)

    தற்ெபாட் ; mark on the forehead, as of sandal or vermilion.

     [ெநற்  +  லகம். Skt tilaka → த.  லகம் = ெநற் ப்ெபாட் .]

ெநற் த் லதம்

 
 ெநற் த் லதம் neṟṟiddiladam, ெப. (n.)

ெநற் த் லகம் ( ன்.); பாரக்்க;see ner-ttilagam.

     [ெநற்  +  லகம் Skt. Tilaka → த.  லகம் →  லதம் = ெநற் ப்ெபாட்  ல(த);ம் என்ப  
எள்ைளக் க் ம். பழங்காலத் ல் எள்ைள ெநற் ல் எண்ெணய்க்க ந்  ஒட் மா  அ த்  
இட் க்ெகாண்டனர.்]
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ெநற் நாளம்

 
 ெநற் நாளம் neṟṟināḷam, ெப. (n.)

   ெநற் ன் ந ேவேயா ம் இரண் நாளம்; a pair of veins which rundown the middle line of forehead - Frontal 
vein. (சா.அக.);.

     [ெநற்  + நாளம், நாளம் → நா ]

ெநற் ப்பட்டம்

ெநற் ப்பட்டம்1 neṟṟippaṭṭam, ெப. (n.)

    த லணி ம் பட்டம் ( ன்.);; thin plate of metal worn on the forehead, as an ornament or badge of distinction.

     " ன்ேனா ென ந் ைளக் ைகப் த்ேத  ெநற் ப்பட்டத் ல " (ேச . கட ள்வா. 5);.

     [ெநற்  + பட்டம், பட்டம் =  றப் க்  அ யாக ெநற் லணி ம் ெபாற்றக  மாதர ் தலணி, 
படை்டயான

ண் .]

 ெநற் ப்பட்டம்2 neṟṟippaṭṭam, ெப. (n.)

    மணத் ன் ேபா  ெபண் க் த் தாய்மாமன் ைற னர ்ெநற் ல் கட் ம் தங்கத் னாலான 
ய (நீண்ட); தக ; a thin gold plate worn on the forehead by maternal uncle.

ம வ, ெநத் ப்பட்டம்.

     [ெநற்  + பட்டம்.]

மாமன் ைறயாளர ்தமக்ைக மக க்ேகா தங்ைக மக க்ேகா மணத் ன் ேபா  கட் ம் (பட்டம்); 
ெபாற்கா .

தாய்மாமனால் கட்டப்ப வ  அம்மான் பட்டம் என ம், நாத் களால் கட்டப்ப வ  
நாத் ப்பட்டெமன ம், மா யால் கட்டப்ப வ  மா ப்பட்டெமன ம், ெபயரெ்ப ம். பட்டம் 
ெபாற்கா களாக ம் இ க் ம். த ழர ் மண ழா ல் இஃ  ஒ  தன்ைமயான நிகழ்

ெநற் ப்பற்

 
 ெநற் ப்பற்  neṟṟippaṟṟu, ெப. (n.)

   தைலவ , மண்ைடக் த்தல் த ய ேநாய்க க்  ெநற் ல் ேபா ம் ம ந் ப்பற் ; an ointment, or 
liniment or paste applied to forehead in cases of headache cold, neuralgia and other nervous effections. (சா. அக.);

ராமங்களில் தைலவ க் ச ் டான ேகழ்வர க் ைழ ெநற் ப்பற் வாரக்ள்.

     [ெநற்  + பற் . பற்  = பைச, கட் , ம ந் ப் ச் .]

உட ல் ஏற்ப ம் ெவப்பத்ைதத் தணிக்க, ெநற் ல் மஞ்சள், கண்ணாம் , பச் ைல,  ழ்வைககள், 
ம ந் வைககள் த யவற்றால் பற் வ  பைழய வழக்கம்.

ெநற் ப்பால்

 
 ெநற் ப்பால் neṟṟippāl, ெப. (n.)

   ெவப்பத்ைதக் ைறக்க ெநற் ல் பற் ப் ேபா ம் ைலப்பால்; women's breast milk as a liniment to the 
forehead. It is reduces the temperature. (சா.அக.);.

     [ெநற்  + பால்.]

காய்சச் ன் க ைமையக் ைறக்க ைலப்பாைலத் ணி ல் நைனத்  ெநற் ல் ேபாட் ப் 
ேபாட்  எ ப்பர.் இவ்வா  ெசய்வதால் காய்சச் ன் க ைம ைற ம் என்பர.்
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ெநற் ப் வம்

 
 ெநற் ப் வம் neṟṟippuruvam, ெப. (n.)

   கண் வம்; eye-brow.

     [ெநற்  +  வம், ெநற் ல் இ க் ம் (கண்);  வம்]

ெநற் ப்ெபாட்

ெநற் ப்ெபாட்  neṟṟippoṭṭu, ெப. (n.)

   1. ெநற்  ஒரத் ற் ம் கா ற் ம் இைடேய உள்ள ப ; temple of the forehead.

ெநற் ப் ெபாட் ல் அ த்ததால் இறந் ட்டான்.

   2. ெநற் ல் ைவக் ம் ெபாட் ; mark on the forehead, as of sandal or vermilion.

     [ெநற்  + ெபாட் . ெபாட்  =

   1. ெநற் ல் ைவக் ம் ெபாட் .

   2. ெபான்னால் ெசய்த ஒ  வைகத்தா .

   3. ஒ வைக அணி, ெபாட் மனி ெபண்கள் க த் ல் அணிவர.் 4, கன்னத் ன் ேமல் இைணப் .]

இைசேவளாளர ் ம்பப் ெபண் ைரக் ேகா க்  ேநரந்் ட, ெபாற் காைச ெநற் ல் 
ெபாட்டாகக்கட்  ஆடல், பாடல் வளரச்் க்  வர.்

ெநற் மாைல

 
 ெநற் மாைல neṟṟimālai, ெப. (n.)

ெநற் க்கட்  ( ன்.); பாரக்்க;see meri-kKațţu.

     [ெநற்  + மாைல, மாைல = மகளிர ்அணி ம் ெதாங்கல் தைலமாைல.]

ெநற் ட்

ெநற் ட்  neṟṟimuṭṭu, ெப. (n.)

   1. ேநர் க் வ ; short, direct course or way.

ெநற் ட்  வ யாக ைரந்  வந்தான்.

   2. ெநற் க்ைக, 2 பாரக்்க;see nerri-k-kai.

   3. ைகமரத் ன ; lower end of a rafter.

   4.  ெரன ஒ வைரெயா வர ்இ த் ச ்சந் ைக (இ.வ.);; sudden meeting of two persons face to face.

     [ெநற்  +  ட்  ட்  = தைட,  ைற ,  ட் க்ெகாள்வ ]

ெநற் ஞ்

ெநற் ஞ்  neṟṟimūñji, ெப. (n.)

ெநற் க்கண்,2. பாரக்்க;see nerri-k-kaņ.

     [ெநற்  +  ஞ் .  ஞ்  =  கம், உட க்  கம் அைமந் ள்ளைதப் ேபால் கட்டடத் ந்  
ஒட் கப்  வைர ல் க்ேகாணமாக அைமக் ம் வர.் ]

க் ம் வா ம் அைமந்த ப ைய ஞ்  ( ஞ்  + உ  =  ஞ் ); என் ம், தாைடையச ்ேசரத்்  
கைர என் ம்,  ைமைய கம் என் ம் ம் ேபாக்  ேபச் வழக் ல் உள்ள .
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ெநற் ற்கல்ைவ-
த்தல்

ெநற் ற்கல்ைவ-த்தல் neṟṟiyiṟkalvaittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெநற் ற் கல்ேலற் த் தண் த்தல் ( ன்.);; to torture by placing a stone weight on the forehead, as a punishment.

     [ெநற்ப ல் + கல்ைவ-த்தல்.]

ேசரன் ெசங் ட் வன் கனக சயர ்தைல ல் கல்ேலற் க் ெகாண்  வந்  கண்ண க் க்

ேகா ல் கட் னான். ெநற் ல் கல்ேலற் த்தண் த்தல் என்ப ல் ெநற்  என்ப  தைலைய ம் 
த் க்கலாம். தைல ேலா ெநற் ேலா கல்ைல ைவத் த் தண் க் ம் பழக்கம் லப்ப காரக் 

காலத் ற்  ன் ந்ேத த ழ்நாட் ல் இ ந் க் ற .

     "வடேப ரிமயத்  வான்ற  றப் ற் கட ட ்பத் னிக் கற்கால் ெகாண்ட ன் னேவன் ன் ற் 
ெச ெவங் ேகாலத் க்கனக சயரத்ங் க ர் ேயற் " ( லப்.27:1-4);.

ெநற் தயம்

 
 ெநற் தயம் neṟṟiyudayam, ெப. (n.)

    ள்ைளப்ேபற் ன் ேபா  த ல் ெவளிவ ம் ெநற் ன் நிைல; presentation of forehead in delivery.

     [ெநற்  + Skt. உதயம் = த. ேதாற்றம்.]

ெநற் ெய ம்

ெநற் ெய ம்  neṟṟiyelumbu, ெப.(n.)

   ெநற் ள்ள எ ம் ; bones of the forehead-Osfrontis.

ம வ: ெநற் ேயா

     [ெநற்  + எ ம் ]

எ ம்  :  ெக ம் ள்ளவற் ன் ெமன்ைமயான தைச, நாம்  த ய இைழமங்க க் ம் 
( க்க க் ம்);,  ைள, கண், இதயம் ேபான்ற உ ப் க க் ம் பற் க்ேகாடாக ம், 
பா காப்பாக ம் உள்ள உ யான அகசச்ட்டகம். மனித உட ல் 206 எ ம் கள் உள்ளன.

   உ வைமப்ைபக் ெகாண்  எ ம் கள், நீண்ட எ ம் ,  டை்ட எ ம் , தடை்ட எ ம் , வைள  
எ ம்  என நான் வைககளாகப் ரிக்கப்பட் ள்ளன. ைக, கால்களில் உள்ளைவ நீண்ட 
எ ம் கள்;மணிக்கட் , க க்கால்களில் உள்ளைவ டை்ட எ ம் கள். ேதாள்படை்ட எ ம் , இ ப்  
எ ம் , மண்ைட எ ம் கள் தடை்ட எ ம் கள்.  ெக ம் ள்ள ள்ெள ம் க ம் vertebral 
தைல ள்ள ல எ ம் க ம் வைள  எ ம் கள்.

மனித உட ல் உள்ள எ ம் களின் எண்ணிக்ைக 206.

   1.  ெக ம் தெ்தாடர ்- 26.

   2. தைலெய ம் கள் - 29

   3.  லா எ ம் கள், மாரெ்ப ம்  - 25

   4. ைக எ ம் கள் - 64

   5. கால் எ ம் கள் - 62.

தைல ல் மண்ைட,  கம் என இ  ப கள் உண் . இவற் ல் ெநற்  எ ம்  ஒன் ம், சல்லைட 
எ ம்  ஒன் ம், ஆப்  எ ம்  ஒன் ம், மண்ைடப்பக்க எ ம்  இரண் ம்,  ன் மண்ைட எ ம்  
ஒன் ம்,  க்  எ ம்  இரண் ம், ெபாட்  எ ம்  இரண் ம்,  ழ் க் ச ்சங்ெக ம்  இரண் ம், 

ெநற் ேயா

 
 ெநற் ேயா  neṟṟiyōṭu, ெப. (n.)

   ெநற் ெய ம் ; frontal bone.

     [ெநற்  + ஒ . ஒ  = எ ம் , ெநற் ெய ம் ]

ெநற்

 
 ெநற்  neṟṟili, ெப. (n.)

ெநய்த்ேதா  (இ.வ.); பாரக்்க;see ney-t-toli.

     [ெநய்த்ேதா  → ெநற் .]
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ெநற் வைல

 
 ெநற் வைல neṟṟilivalai, ெப. (n.)

    ன்கைளப் க்க உத ம் வைல; a kind of net for catching small fish.

     [ெநற்  + வைல. வைல = உ ரிகைள அகப்ப த் ம்,  க்கப் பயன்ப ம் வைல. ெநய்த்ேதா  
ன்கள் மட் ன்  ேவ  ன்கைள ம் க்க இவ்வைல பயன்ப ற .]

ெநற்

ெநற் 1 neṟṟudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. ேமா தல்; to thrust, dash.

என்ைனச ் வரில் ெநற் னான்.

   2. இலக் ல் தட் தல் ( ன்.);; to strike a mark, as with balls.

   3. இட தல்; to stumble.

   ெத.ெநட் , ேகாண்.நத்தாநா; ட.ேநட்ட. (nētt);

     [ஏற் -தல் → ெநற்  - தல், எற் தல் = ேமா தல், எ தல், அ த்தல்]

 ெநற் 2 neṟṟudal,    5 ெச ன்றா , (v.t.)

   ெப தல் (பாண் .);; to attain as an end.

 ெநற் 3 neṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ரத்ல்; to mature, ripen.

     [ெந 1-தல். → ெநற் -தல்.]

 ெநற் 4 neṟṟu, ெப. (n.)

   1. ேதங்காய் த யவற் ன் ரந்்  காய்ந்த காய்; a dried, mature seed or nut.

     "வாைக ெவண்ெணற் ெறா க் ம்" ( ந். 7);.

ெநற் க் -தல்

ெநற் க் -தல் neṟṟukkuviḍudal,    18. ெச.  ன்றா , (v.t.)

   மரஞ்ெச களில் காைய ைதக்காக ரந்் லர தல் ( ன்.);; to let nuts and berries to mature and run to 
seed.

ங்ைகக்காய் நான்ைக ெநற் க்  ட் ைவ.

     [ெநற்  → ெநற் க்  +  தல்.]

ைத எ ப்பதற்காக ப க்காமல் மரத் ேலேய ட்  ைவத்தல். இப்ப  டப்ப ம் காய் நன்  ற்  
ப த்  ைளந்  நல்ல ைதையக் ெகா க் ம்.  ைதக்காய்,  ைத ெநல்  என்ற உலக வழக் ம் 
உண் . அவைர, ெவண்ைட, ெகாத்தவைர,  ங்ைக,  ரக்் , கைர ேபான்றைவ ெநற் க்  ம் காய் 
வைககளில் ல.

ெநற் ப்ப -தல்

ெநற் ப்ப -தல் neṟṟuppaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   க க் தவாதப  காய் ற் ப் ேபாதல் ( ன்.);; to become too ripe for use in cooking.

அவைரக்காய் ெநற் ப் பட் ட்ட .

     [ெநற்  + ப -தல்]
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ெநற்ெற

ெநற்ெற 1 neṟṟeḍuttal,    4. ெச.  ன்றா , (v.t.)

   ெநற்ைற ரத்்  ைதெய த்தல் ( ன்.);; to shell dried beans for seed.

     [ெநற்  + எ -தல்]

அவைர,  ங்ைக, ெகாத்தவைர,  ரக்்  ைர ேபான்றவற் ன் ெநற்ைற உ ரத்்  ைத எ த்தல்.

 ெநற்ெற 2 neṟṟeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ைத ேசரத்்  ைவத்தல் (இ.வ.);; to collect seeds.

அவைர ன் ெநற்ெற த்  ைவத்தான்.

     [ெநற்  + எ -த்தல்]

ெநறதழநா

 
 ெநறதழநா  neṟadaḻnāvi, ெப. (n.)

   அலரி; oleander. (சா.அக.);.

ெநறெநெறனல்

ெநறெநெறனல் neṟaneṟeṉal, ெப. (n.)

   ஓரஒ் க் ப் ; onm. expr. of grinding or gnashing the teeth.

     "நிகர ரகன் ெநறெநெறன" ( ப்ேபா. சந். ெப ங். 2:6);.

பல்ைல ெநறெநெறன க த்தான்.

   2. ெமன்ைமயற் த்தற் ப் ; expr. signifying roughness or coarseness.

மா ெநறெநெறன் க் ற .

     [ெநறெநற + எனல். ஈர க்  ஒ க் ப் ]

ெந

ெந 1 neṟidal,    2 ெச.  .  . (v.i.)

   ம ர ் ழற் யாதல்; to be wavy, curly, as the hair of a person.

     "ெந ந்தக ங் ழல்மடவாய்" ( வ். ெபரியாழ். 3.10:1);.

     [ெநரி → ெந  → ெந -தல் = வைளதல், ெநா ங் தல், நிைலெக தல், ெந ங் தல்]

 ெந 2 neṟittal,    4 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1.  ற த ெழா த்தல்; to strip a flower of its calyx.

     "மலர ்வாங்  ெந த் " (க த்.76);.

   2.  னத்தால் ெநற் ையச் க் ப் வத்ைத வைளத்தல்; to contract, as the brow in anger.

     "ெந த்த ெநற் யர"் (கம்பரா. கரன்வைத,43);.

வத்ைத ெந த்  என்ைனப் பாரத்்தார.்

   3. நி ரத்் தல்; to prick up as the ears.

காைத ெந த்தான்.

   4. ைகயாற் த்  தல் (க த்.32);

 to press firmly with the hand.

   5. இரண்  ைக ரல்கைள ம் ேகாத் ச ்ெசா க்  ஒைச ேகடக் ைவத்தல்; to crack the fingers.

     "நீ நாசமாய்ப்ேபா" என்  ைக ரல்கைள ெந த் ச ்வச  (சாபம்); ெசான்னான்.
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ெந க்கட்

 
 ெந க்கட்  neṟikkaṭṭi, ெப. (n.)

    ண் கட் க்காக உடற்சந் களி ண்டா ம் ைடப்  (M.L.);; inflammation of the lymphatic gland.

     [ெநரி → ெந  + கட் .]

உட ல் உண்டா ம் ண், கட்  ேபான்ற வற் ன் கரணியாமாக ேதாள்ம ப்  ெதாைடச ்சந் களில் 
உண்டா ம் கட்  ேபான்ற அைமப் .

ெந க்கட் க்காய்
சச்ல்

 
 ெந க்கட் க்காய்சச்ல் neṟikkaṭṭikkāyccal, ெப. (n.)

    ண் அல்ல  கட்  அல்ல  யாைனக்கால் ேநாய் அல்ல  யாைனப் க்  ேநாய் காண்பதற்  ன், 
இரண்  அக் ள் அல்ல  இரண்  ெதாைடசச்ந் ம் கட்  ஏற்ப வதால் உண்டா ம் காய்சச்ல்; filarial 
fever;fever accompanying the swelling of the lymphaglands.

ெந க்கட் க் காய்சச்லால் ேநற் வ ம் ன்பப்பட்டான்.

     [ெந க்கட்  + காய்சச்ல்.]

ெந க்கட் ச் ரம்

 
 ெந க்கட் ச் ரம் neṟikkaṭṭiccuram, ெப. (n.)

ெந க்கட் க் காய்சச்ல் பாரக்்க;see ners-k-kaff-k-kāyccal.

     [ெந  + கட்  +  ரம்.]

ெந க்கட் க்கம்

 
 ெந க்கட் க்கம் neṟikkaṭṭivīkkam, ெப. (n.)

ெந க்கட்  (M.L.); பாரக்்க;see merk-kaff.

     [ெநரிக்கட்  → ெந க்கட்  +  க்கம்.]

ெந க்கட்

 
 ெந க்கட்  neṟikkaṭṭu, ெப. (n.)

ெந க்கட்  (M.L.); பாரக்்க;see ner-k-kal.

     [ெநரி → ெந  + கட் .]

ெந க்கல்

ெந க்கல் neṟikkal, ெப. (n.)

    க்காங்கல் (யாழ்.அக.);; kunkur.

     [ெந 2 + கல்.]

ெந க்காய்சச்ல்

 
 ெந க்காய்சச்ல் neṟikkāyccal, ெப. (n.)

ெந க்கட் க்காய்சச்ல் பாரக்்க;see ner-kКаlуi-к-Каусса!

     [ெந  + காய்சச்ல்.]

ெந க்ேகாைர

 
 ெந க்ேகாைர neṟikārai, ெப. (n.)

ெநரிக்ேகாைர ( ன்.); பாரக்்க;see meri-kkõrai.

     [ெந  + ேகாைர.]
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ெந கட்

ெந கட்  neṟigaṭṭi, ெப. (n.)

ெந க்கட்  (ML);. பாரக்்க;see neri-k-kați.

     [ெந 2 + கட் .]

ெந காட் நாதர்

 
 ெந காட் நாதர ்neṟikāṭṭunātar, ெப. (n.)

    க் டைலயாற் ர ்இைறவன்ெபயர;் a god in Thirukkudalai-y-arrür.

     [ெந  (=வ ); + காட்  + நாதர]்

க் டைலயாற் ார ்என்ப  ப் றம்பயம்,   ன்றம் இைட ல் உள்ள ஊர.் ேதவாரப் 
பாடல் ெபற்ற தலம். இங் ள்ள இைறவன் ெபயர ்ெந காட்  நாதர ் ஞானசம்பந்தர ் ப் றம் 

யத் ந்   ன்றத் க் ச ்ெசல்ைக ல் எ ரில் மைறயவர ்ேகாலத் ல் வந்த இைறவைன 
அ யா   ன்றத் க்  வ  ேகடக் இைறவ ம் 'இவ்வ  க் டைல யாற் ா க் ச ்
ெசல் ற " என்  வ  (ெந  காட் த் தா ம் ஊெரல்ைல வைர ெசன்  மைறந்தார ்என்பர.் 
இதனால் இவ் ரில் உள்ள இைறவரக்்  இப்ெபயர ்வந்த . ( .ெப.அ.);

ெந ேகடன்

 
 ெந ேகடன் neṟiāṭaṉ, ெப. (n.)

   ெந ெகட்டவன்; the person having immoral qualities.

     [ெந  + ேகடன். ேக  → ேகடன்.]

     [நல்வ ல் வாழ்ைவ அைமத் க் ெகாள்ளாதவன்.]

ெந ேக

ெந ேக  neṟiāṭu, ெப. (n.)

   1.  ைறேக  (அநீ );; injustice.

   2.  ெயா க்கம்; immorality.

     [ெந 4 + ேக .]

     "ஒ க்கம் ப்பம் தரலான் ஒ க்கம் உ ரி ம் ஒம்பப் ப ம்" ( றள். 131.);

   ெபண் க் ப் கற் ப் ேபால ஆ க்  ஒ க்கம் உ ரே்பால் காக்க ேவண் ம். காவா ன் 
உ ரே்பாம்;எய்ப்  (எய்டஸ்்); ேநாய்வ ெமன்  அ க.

ெந ெசய்-தல்

ெந ெசய்-தல் neṟiseytal,    1 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1. நல்வ ப் ப த் தல்; to lead in righteous path.

     "ெந ெசய்த ளி.... என்ைன" ( வாச. 13:8);.

   2. ஆ தல்; to reign. Sway.

     " ட ல வரசரக் ென  ெசய் " ( ைள. அன்னக் . 20);

     [ெந 4 + ெசய்-தல்.]

ெந த்தைழ

ெந த்தைழ neṟittaḻai, ெப. (n.)

   தைழ ஆைட; leaf cloth, foliage cloth.

     "ெகா ங்கைழ நிவந்த ெந ங்கால் ெநய்தல் அம்பைக ெந த்தைழ அணிெபறத் ைதஇ" (நற். 96);.

     "அயெவள் ளாம்பல் அம்பைக ெந த்தைழ" ( ந்.293);.

     [ெந  + தைழ. ெந தல் = அடரத்ல், ெந ங் தல்.]

லாைடக்  ன்னர ்மாந்தரஇ்ைல, தைழகைள ைறயாக ன் ன் றவாமல் இ க் ம்ப  கட் ய 
ஆைட என் ணரக்.
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ெந தவ நட-
த்தல்

ெந தவ நட-த்தல் neṟidavaṟinaḍaddal,    3 ெச.  .  . (v.i.)

    ைற தவ  நடத்தல்; to behave badly.

ெந  தவ  நடந்தால் வாழ் ல் ன்ேனற யா .

     [ெந தவ  + நட-த்தல்]

வாழ்ைவ அைமத் க் ெகாள்ள ேவண் ய வ ல் அல்லாமல் ைறதவ ய வ ல் நடத்தல். ெந  
தவறாமல் ைறயான வ ல் நடப்பதால் அைட ம் பயைனத ் வள் வர்

     "ைவயத் ள் வாழ்வாங்  வாழ்பவன், வா ைற ம், ெதய்வத் ள் ைவக்கப் ப ம்" ( றள், 50);. என்  
றார.்

ெந தவ ய 
நடத்ைத

 
 ெந தவ ய நடத்ைத neṟidavaṟiyanaḍaddai, ெப. (n.)

   தவறான நடத்ைத; mis-conduct.

ெசங்ேகால் ெந  தவ ய நடத்ைதயால் ெந ஞ்ெச யன் தாேன இறந்தான்.

     [ெந தவ ய + நடத்ைத.  ைறயற்ற ஒ க்கத்ைத ேமற்ெகாண்  நடத்தல்.]

ப , காமம் என் ம் இயற்ைகப் பண் க க்  உரிய ர் கைள அைட ம் நைடதவ ம் க் வ , 
நடத்ைத.

ெந நீர்

ெந நீர ்neṟinīr, ெப. (n.)

   கடல்; sea.

     "ெந நீர ்வைள ம் நிழனித் ல ம்" ( வக. 1522);.

     [ெந  + நீர.்]

உலகக்ேகாளத் ல் 70  க்கா  பரப் ல் ேதங் ள்ள கடல், அைலய த்தா ம் கைரகடவா , 
ெந ேயா  நிற்றல் காண்க. காற்ற த்த மண் லத்தால் யல் வ ங்கால் நீரக்டத்தல் ெந  ( ); 

லக் .

ெந ெநட்

 
 ெந ெநட்  neṟineṭṭi, ெப. (n.)

ெநரி ெநட்  (உ.வ.); பாரக்்க;see ner-netti.

     [ெநளிெநட்  → ெந ெநட் .]

ெந ெநட் க்ேகா
ைர

 
 ெந ெநட் க்ேகாைர neṟineṭṭikārai, ெப. (n.)

ெநரிக்ேகாைர (சங்.அக.); பாரக்்க;see ners-k-köraj

     [ெந  + ெநட் க்ேகாைர, ேகாைரவைக.]
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ெந ப்ப -தல்

ெந ப்ப -தல் neṟippaḍudal,    20 ெச.  .  . (v.i.)

   1. ஒ ங்  ப தல்; to be put in order, to be kept within bounds.

     "ெந ப்படக் கவலைசஇ" (க த்.9);.

     "மற்றவர ் ப் ற் கண் ன் யாேன ெந ப்பட ேவ ம் இலங் ைல ைடப்ப" (நற்.177);.

     "ெந ப  ைழக் கார் ர்  இ ந்த ெவ  கமழ் ெகாண்ட நாற்ற ஞ் ய" (நற்.368);.

     "ைகவள் ேளாரி கானந் ண்  எ வளி கம ம்

ெந ப  ந்தல்" ( ந் 1994);.

     "ெந ப  ம ப்  னி ங்கண் ரிெயா  வைள தைலமாத்த தாழ்க ம் பாசவர"் (ப ற் 67:15);.

ெந ப்பட ெபா ள்கைள ைவக்க ேவண் ம்.

   2. நல்ெலா க்கத் ல் நிைலெப தல்; to be established in a good moral or religious course.

   3. ஒன்றன் வ ப்ப தல்; to follow one's lead.

யாற் ப் ெப க் ன் ெந ப்பட்ட ைண.

   4. உள்ளடங் தல்; to come under one's power or control.

     [ெந  + ப -தல். ப தல் = அகப்ப தல். நிைலெப தல், ஒ ங்காதல் இ  தன் ைன.]

ெந ப்ப த் -தல்

ெந ப்ப த் -தல் neṟippaḍuddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   வ ைறக்  உட்ப த் தல்; operate in a particular way.

     [ெந  + ப த் -தல். இ ற ைன]

ெந ப் றழ்

 
 ெந ப் றழ்  neṟippiṟaḻvu, ெப. (n.)

   கைடப் க்க ேவண் ய ஒ க்க ைற ல் இ ந்  மா ைக; delinquency.

     [ெந  +  றழ் . நிற்க ேவண் ய, கைட த்  நடக்க ேவண் ய ைற னின்  தவ ைக.]

ற்காலத் ல் ெந ப் றழ்  என்ப  அறவ தவ  நடக் ம் நடத்ைத என் ம், அதற் ச ்ெசய்ய 
ேவண் ய  தண்டைன த வ  ஒன்ேற என் ம் க தப்பட்  வந்த . நாளைட ல் பலவைகக் 
கரணியங்கள் அ யப்பட்டன. இந்தக் கரணியங்கைள மர  நிைல ன (Heridatary); என் ம், 

ழ்நிைல ன (Environmental); என் ம் இரண்  வைகயாகப் ரிக்கலாம். இைவ ரண் ம் 
ஒன்ெறா ஒன்  ெதாடர் ைடயன. ஒன்ைறெயான்  மாற் வன.

ழ்நிைல ல் ட் நிைலைம, பாட சாைல ல் கற்றைவ, அக்கம்பக்கத்  நிைலைம, ெபா ளியல் 
நிைலைம, கற் ம் ைளயாட் கள், ேச ம் நண்பரக்ள் ஆ யைவ அடங் ம்.

வ ைம ம் ெந ப் றழ் க்  ஒ  தன்ைமக் கரணியம். வ யவர ் ட் க் ழந்ைதத் 
டவாய்ப் க் ற .

ஆ ைம பற் ய ெந ப் றழ்  கரணியம் இ வைகப்ப ம். உடல்பற் யைவ: உள்ளம் பற் யைவ.

உடல்பற் யைவ ன் வ ல் (பாரம்பரியம்);, உடற் ைறகள்,  ரப் க்களின் ைறகள் என்பன 
அடங் ம். இவற்றால் மட் ேம ெந ப் றழ்  உண்டா ம் என்  ெசால் ட யா . ஆனால் 
நல்ல இயல் கள் இல்லாதேபா  இைவ ந்த தன்ைமயான கரணியங்களாக ஆ ன்றன.

உள்ளம் பற் யைவ என்பன உள்ளத் ல் உண்டா ம் ரண்பா க ம், அவற்றால் உ வா ம் 
ஆ ைமப் பண் க மாம். மனித க் ப் பா காவல், அன் , ம ப்  ேபான்ற பல ேதைவகள் உள்ளன. 
அவற்ைற ைம ெசய்யா ல் அைவ ைமயாக ேவ வ கைளத் ேத ம்.

ஆ ைமப்பண் ம் (personality);  தன்ைம யான . ஆ ைமப்பண்ைப உள யலார ் ற கன் textrovert); 
srsirgjith, gjengpässir (introvert); sisirglih இ றாகப் ரிந் ள்ளனர.்  ற கன் உரத்த ர ல் 
ெவளிப்பைடயாகப்ேப , நண்பேரா  ேசரந்்  இயங் , ஊரில் இன்ப நிகழ்ச் ேயா,  ன்ப 
நிகழ்ச் ேயா நடந்தால் பங்ேகற்பான். அக கன் இப்பண் க க்  மாறானவனாக இ ப்பான். 
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ெந ப்

ெந ப் 1 neṟippu, ெப. (n.)

   1.  வத்ைத வைளக்ைக; knitting of the brows.

     "ேபரண்ட மைனத் ம் வச்  ெந ப்பாற் ைமக் ம் ெப மான்" ( நாயக . 33:13);.

   2. நி ரந்் க்ைக; standing erect, bristling, stiffness.

   3. ெச க் க் ெகாள்ைக (அகங்ரிக்ைக); ( ன்.);; insolence, haughtiness.

     [ெந 2 → ெந ப் .]

 ெந ப் 2 neṟippu, ெப. (n.)

   1.  ரப்் ; sprouting.

   2.  ரிப் ; break: (சா.அக.);

   3. ெபண் ரின் ம ர ்ெந ப் ; curl and woman's hair.

     [ெந  → ெந ப் .]

ெந ப -தல்

ெந ப -தல் neṟibaḍudal,    20 ெச.  .  . (v.i.)

   ெந ங் தல்; to be close together.

     "எ வளி கம  ெந ப  ந்தல்" ( ந். 199);.

     "ெந ப  ம ப்  னி ங்கண் ரிெயா " (ப ற் ப். 67:15);.

     "ெந ப  ைழக் கார் ர்  இ ந்த" (நற்.368);.

     [ெந 1 + ப -தல்]

ெந

ெந  neṟibu, ெப. (n.)

ெந ப் 2 பாரக்்க;see merippu.

     " றம் ைதய ெந  தாழ்ந் தனெகால்" (அகநா.117:14);

     [ெந ப்  → ெந -இஃ  இைடக் ைற]

ெந ெபா

ெந ெபா  neṟiboṟi, ெப. (n.)

    ைனப் செ்சயற்பா ; intense activity.

ேவைல ன் ெந ெபா  (ெநல்ைல);.

     [ெந 2 + ெபா ]

ெந மணல்

ெந மணல் neṟimaṇal, ெப. (n.)

   1. க மணல்; black sand.

     "ெந  மண ேன னர ்ெசல்லச ்ெசால் ேலற் " (பரிபா 20:43);

   2.  ண்மணல்; fine sand.

     [ெந  + மணல்.]

ெந ம ர்

 
 ெந ம ர ்neṟimayir, ெப. (n.)

    ரத்்தம ர;் hair standing on ends. (சா.அக.);.

     [ெந  + ம ர]்
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ெந ம ப்

ெந ம ப்  neṟimaruppu, ெப. (n.)

   எ ைம மான் த யவற் ன் டங் ன ெகாம் ; curved horn.

     "ெந ம ப் ெப ைம" (ஐங் .91:1);.

     " ைற ன் வழங் ம் ெப நீரப்் ெபாய்ைக அரிமலர ்ஆம்பல் ேமய்ந்த ெந ம ப் , ஈரந்்தண் 
எ ைமச ் வல்ப  ேபாத் " (அகநா.3162);

     [ெந 1 + ம ப் . ம ப்  = ெகாம் . கைலமான் என் ம் ஆண்மான் ெந ம ப்  உைடய .]

ெந மாணைவயம்

ெந மாணைவயம் neṟimāṇavaiyam, ெப. (n.)

   அறத்ைதத் ெதளிய ணரந்்த ஒ க்கத் ல் றந்த அைவக்களம்; assembly of gracious persons.

     "அறமறக் கண்ட ெந மா னைவயத் " ( றநா.224);

     [ெந மாண் + அைவயம். ெந மான் → ெந மாண். ெந மாண் = அறங் ம் அைவ]

ெந மா -தல்

ெந மா -தல் neṟimāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   வ தப் தல்; to lose one's way.

     "ெநாந்  ெந மா  வந்த ந் ம்" ( ரிக .69);.

     [ெந 4 + மா -, மா தல் = ேவ ப தல், நீங் தல்]

ெந மான்

 
 ெந மான் neṟimāṉ, ெப. (n.)

   அறங் ேவான் (நீ மான்); (யாழ். அக.);; person of integrity, just man.

ெந மான் வ ம்வைர ட்டம் கைலயா  காத் ந்த .

     [ெந  + மான். ஆன், ஆர ்ேபால மான், மார ்ஒ ைம பன்ைமக்  ஆதல் காண்க.]

ெந தல்

ெந தல் neṟimudal, ெப. எ. (adj.)

   வ ன் கண்ேண உள்ள; way side.

     " நைட பல ள் ளலேம ெந தல் கடற் ற் க த்த டச் ைன ெவட் " ( ந்.209);.

     "நீரம் ங் க யா  ேநரம் ங் ேகா  ய நீ ரம்  ென த ணங் "(அகநா. 29:18);.

     "பரலவல் ப நீர ்மாந் த் ைணேயா ரைல நன்மா ென த க ம்" ( ந் 250:2);.

     [ெந  +  தல். ெந  = வ .]

ெந ைற

 
 ெந ைற neṟimuṟai, ெப. (n.)

   ெசயற்ப ம் ேபா  ன்பற் வதற்ெகன வ க்கப்பட்ட வ ைற; proper method.

சாைல ெந ைறையக் கைடப் த்  வண் ைய ஒட்டேவண் ம். ஆய்  ெந  ைறகள்.

     [ெந  +  ைற. ெந  = வ ]

ெந ைறைம

ெந ைறைம neṟimuṟaimai, ெப. (n.)

   அறவ  (நியாயவ ); ( ன்.);; rules of propriety, rectitude or equity.

     [ெந 4 +  ைறைம.]
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ெந ைம

ெந ைம neṟimai, ெப. (n.)

   1.  ைற ( );; rule.

     "நி ைன... ெந ைமயால் நிைனய வல்லார"் ( வ்.  க் ந். 1);.

     "ெந ைம னான்காய் வ நிைரயைசேய" (யா.கா.உ ப்.2. உைர);

   2. நன்ென ; rectitude honesty.

   3. வழக் ; usage, literary usage.

     "எத் ைண ம ங் ம் மக உ மடல்ேமற் ெபாற் ைட ெந ைம இன்ைம யான" (ெதால். ெபா ள். 
35);.

     [ெந  → ெந ைம]

ெந ய  நீள் ரம்

ெந ய  நீள் ரம் neṟiyarunīḷcuram, ெப. (n.)

   கடத்தற்கரிய பாைல நிலம்; desert.

     " ன் றெவா  ற்ெறழால் ம் ெந ய  நீள் ரத்  அல் வர ்ெகால் ேதா " ( . ெமா. 15);.

     [ெந  + அ  + நீள் ரம். அ  = அரியதான.

நீள் ரம் = நீண்டபாைல நிலம்]

ெந லார்

ெந லார ்neṟiyilār, ெப. (n.)

   1.  ழ்மக்கள்; lowmen;

 persons inferior in status.

   2. ேகடர.்

 ruined, miserable men.

     [ெந  + இலார.் இல்லார ்→ இலார.்]

 ெந லார ்neṟiyilār, ெப. (n.)

   நல்ெலா க்க ல்லாதவர ்(உரி.நி.);; lawless or immoral persons.

     [ெந  + இல் + ஆர.் இல்-எ ரம்ைற இைடநிைல. 'ஆர'்-உயர் ப்பன்ைம]

ெந யாணங்ைக

 
 ெந யாணங்ைக neṟiyāṇaṅgai, ெப. (n.)

    யாணங்ைகசெ்ச ; a species of small milkwort, Polygala glabra. (சா.அக.);.

     [ெந யாள் + நங்ைக;

யாள் + நங்ைக. நங்ைகசெ்ச ]

ெந யாள்ைக

 
 ெந யாள்ைக neṟiyāḷkai, ெப. (n.)

   நாடகம்,  ைரப்படம் ேபான்றவற் ன் இயக்கம்; direction of a film, drama, etc.

     [ெந  + ஆள்ைக. ஆள்ைக = ஆட் செ்சய்வ , ஆ வ , இயக் வ .]
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ெந யாளர்

ெந யாளர ்neṟiyāḷar, ெப. (n.)

   1. ஆய்  மாணவரக் க்  வ காட் ம் ஆ ரியர;் guide for one's doctorial dissertation.

ைனவர ்பட்டத் ற் ச ்சரியான ெந யாளர ்அைமயேவண் ம்.

   2. நாடக,  ைரப்பட இயக் நர;் drama, film director.

இந்த நாடகத் ன் ெபா ளாள ம் ெந யாள ம் ஒ வேர.

     [ெந  → ெந யாளர.்]

ெந ங்க ப்

ெந ங்க ப்  neṟiyiruṅgaduppu, ெப. (n.)

   ெந ப் ைன ைடய கரிய ந்தல்; long, flowing tresses of a woman.

     "ெந ங் க ப்ெபா  ெப ந்ேதாணி " ( ந். 190);.

     " ண்ணறல் க க்  ெந ங் க ப் ெனன் ேபைத" (அகநா. 35);.

     "ெந ங் க ப் ம் நீண்ட ேதா ம்" (நற். 387);.

     [ெந  + இ ம் + க ப் . ெந  = வைள  ள். இ ம் = இ ண்ட, கரிய. க ப்  =  ந்தல், தைலம ர.்]

ெந

 
 ெந  neṟiyili, ெப. (n.)

   ெகட்ட வ ல் நடப்ேபான்; vicious man.

     [ெந  + இ . ெந ைற ல்லாதவன். ஒ. ேநா. அ  + இ  = அ ]

ெந ைர

 
 ெந ைர neṟiyurai, ெப. (n.)

   அற ைர; motto.

     [ெந  + உைர.]

ெந ேயான்

ெந ேயான் neṟiyōṉ, ெப. (n.)

   ெபரிேயான் (அக.நி.);; great, noble-minded man.

     [ெந  → ெந ேயான்.]

ெந ேயான் இயல்  :

     "இன்னெசய் தாைர ஒ த்தல் அவரந்ாண நன்னயம் ெசய்  டல்". ( றள். 314);.

     'இன்னாெசய்தாரக்் ம் இனியேவ ெசய்யாக்கால் என்ன பயத்தேதா சால் " ( றள், 987);.

ெந டம்

ெந டம் neṟiviḍam, ெப. (n.)

   1. ெகா ய நஞ் ; virulent poison.

   2. நஞ்சற்ற நா க் ழங் ; non-poisonous aconite root-Delphinium denudatum. (சா.அக.);.

     [ெந  + Skt. டம் = த. நஞ் .]

ெந லக்கல்

ெந லக்கல் neṟivilakkal, ெப. (n.)

   வ ன் ஏத ணரத்்  இர ல் அவ்வ ேய தைல டம் வ தல் தகாெதனத ்ேதா  தைலவைன 
லக் ம் அகத் ைற (மாறனலங். 101, உைர, பக்.148);; theme in which the hero is pointed out the danger of the 

way he treads during night in meeting the heroine clandestinely and is dissuaded by the maid from that course.

     [ெந  +  லக்கல். ெந  = வ .  லக்கல் = நீக்கல், த த்தல்.]

ெந

 
 ெந  neṟu, ெப. (n.)

   ஒைச (அக.நி.);; sound noise.
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ெந க் டல்

 
 ெந க் டல் neṟukkiḍal, ெப. (n.)

   ெந க்ெகன்  ஒ ைக (யாழ்ப்.);; snapping.

     [ெந  → ெந க்  + இடல். ெந  = ஒைச ெந க்ெகன்  ஒைச ேகட் ம்ப  ஒ தல். ெந க்  → 
ெந க்  -  ைழவழக் .]

ெந க்ெகனல்

ெந க்ெகனல் neṟukkeṉal, ெப. (n.)

   ஒ தல்,  தல் த யவற்றால் உண்டாம் ஒ க் ப் ; onom. expr. signifying snapping sound.

     "க ைலையப் பற் ய ைக ெமய் ம் ெந க்ெகன் ற" (ேதவா. 587.10);.

     [ெந  → ெந க்  + எனல்]

ெந ெந -த்தல்

ெந ெந -த்தல் neṟuneṟuttal,    4 ெச.  .  . (v.i.)

   1. பல்ைலக் க த்தல்; to nash one's teeth.

அசச் யால் ெந  ெந ெவன்  பல்ைலக் க த்தான்.

   2. ஒ படப் ள தல்; to snap, as a stick in breaking.

ங்ைகமரம் ெந ெந ெவன ந்த .

   3. உ தல்; to growl, rumble.

   4. ெநரிந்ெதா த்தல்; to sound as the biting of a hard, brittle or crispy substance.

     [ெந  = ஒைச. ெந  + ெந  – ெந ெந  → ெந ெந -த்தல்.]

ெந ெநெறனல்

ெந ெநெறனல் neṟuneṟeṉal, ெப. (n.)

   1. ஓைசக் ப் ; crashing sound.

     "ெந ெந ெறனக்ெகா  நிலவைற ற் க ெந யவன்" (பாரத.  ட் ன. 191);.

   2.  தற் ப் ; snapping or breaking sound.

     "அகர நிைறகளைவ ெந ெநெறன ெவ ய" ( வ்.ெபரிய  5:10:4);.

     [ெந ெந  + எனல்]

ெந -தல்

ெந -தல் neṟumudal,    5 ெச.  .  . (v.i.)

& ெச. ன்றா , (v.t.);

ெந -(யாழ்.அக.); பாரக்்க;see nerumu-.

     [ந  → ெந . ந  = பல்லால்க த்தல், பல்ைலக்க த்தல்.]

ெநன்

ெநன்  neṉpu, ெப. (n.)

   1. ஏணிப்ப  (யாழ்ப்.);; rung of a ladder.

   2. ஆப்  (யாழ்.அக.);; wooden pin.

     [ெநம்  = ஏணிப்ப . ெநம்  → ெநன் ]

ெநன் டைவ

ெநன் டைவ neṉpuḍavai, ெப. (n.)

   ெமல் ய ஆைடவைக; a kind of fine cloth.

     "ெநன் டைவ ெபா  ஒன் க் க் கா  இ ப ம்" (ெத.க.ெதா. 8, 233);.

     [ெமன்ைம +  டைவ- ெமன் டைவ → ெநன் டைவ. ம → ந –  ரி ;

ப்ப  →  ப்ப .]
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ெநன்மணி

ெநன்மணி neṉmaṇi, ெப. (n.)

   ெநல் ன் தவசம்; grain of paddy.

   2.  றத் ப் பா  (A);.

 Job's tears.

   3. அைரக் ன் மணி ெகாண்ட ய எைட; goldsmith's weight = 1/2 kunrimani = 3/8 grain.

   4. மங்கல அரி  (அடச்ைத);; rice mixed with turmeric.

     "ெநன்மணி நீட் வா ம்" (இர . ைற .5);.

     [ெநல் + மணி. மணி = அரி , அரி மணி.]

ெநன்மா

ெநன்மா neṉmā, ெப. (n.)

   அரி மா  ( வா.);; rice flour.

     "ெநன்மா நீரிற் ைழத் " (காஞ் ப் . தான்ேறா. 4);.

     [ெநல் + மா. ெநல் அரி ைய அைரத்தமா .]

ஈண் ெநல் ஆ ெபயராக அரி ையக் க் ம்.

ெநன்ெம
ெநன்ெம  neṉmeli, ெப. (n.)

    மால் ேகா ள்ள இடம்;( வ்.2.9:8);; a shrine of Thirumal.

ெநன்னல்

ெநன்னல் neṉṉal, ெப. (n.)

.எ. (adv.);

    ன்னாள்; yesterday.

     "அன்னந் ைணேயா டாடக் கண்  ெநன்னல் ேநாக்  நின்றா ெரா வர ்ெநன்னல் ேநாக்  நின்றா 
ரவரத்ம் ெபான்ேனர ் ணங் ற் ேபாவா ரல்லர"் ( லப். 7, பாட்_45);.

     "அம்மவா ேதா  ெநன்னல் ஒங் ைர ெவண்மணல் உைடக் ம் ைறவன்" (ஐங் . 113);.

     [ெந நல் → ெநன்னல்.]

ஒ.ேநா.  நின்ற ர ்→  ன்ன ர ்- வழக் த் ரி .

ெநன்ேனற்

ெநன்ேனற்  neṉṉēṟṟu, ெப. (n.)

&  .எ. (adv.);

ெநன்னல் பாரக்்க;see neonal.

     "காைலப் க்கா நின்ற ெநன்ேனற் ம்" ( வ்.  ப்பா.16,  யா.158);.

     [ெந நல் → ெநன்னல் → ெநன்னற்  → ெநன்ேனற் .]

     [ெந நல் → ெந நற்  → ெநன்ேனற்  → ேநற் .]
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ேந

ேந1 nē, ெப. (n.)

   நகரெமய் ம் ஏகார உ ம் ேசரந்்  றந்த உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of 'n' and 'e'

     [ந் + ஏ-ேந.]

 ேந2 nē, ெப. (n.)

   1. அன் ; love.

   2. ஈரம்; compassion, mercy, grace.

     "ேந  ய்த்த ேநஎ ெநஞ் ற் ற ரா ைசக் க ரியர ்ம க" ( றநா. 3);.

     [ ள் → ெநள் → ெநய் → ேந = அன் . ஈரம் (வ. ெமா. வ);.  ள் = இளைம, ெமன்ைம, நட் ]

ெமா லர ்ேதவேநயப்பாவாணர ்த ழர ்அைனவர ்ெபய ம் த ழாய் இ க்கேவண் ம் என்  
வ த் வார.் அவர ் றந்தநாள் ேவண் ேகாளாக இைதேய ைவத் ள்ளார.் ஆ ன் த ழர ்
ெபயரக்ள் சமற் தமாக ம் ன்ென த்  Intial ஆங் லமாக ம் உள்ள வ  என்  நீங் ேமா. 
பாவாணரின் 'ேதவேநசன்' என் ம் இயற்ெபயர ்வடெசால் என்  லர ் யேபா  ளக் ய 
கட் ைர ல்  → ேத + ெநய் → ேந(யம்); என்  ளக் ள்ளார.்

ேநக

ேநக1 nēka,  .எ. (adv.)

    கப்ெபா யாக; very minutely.

     'மாைவ ேநகஅைரத்  ைவ'. ( ன்.);

     [ெந  → ேநக ெந தல் = ெபா யாதல்]

     [ெநாய் → ெநாய்  → ேநய்  → ேந  → ேநவாக → ேந(வா);க – என்  இைடக் ைறயாக வந் க்க 
வாய்ப் ண் ]

 ேநக2 nēka,  .எ. (adv.)

    ண்ைமயாக ேநரை்மயாக; fine state, as in grinding.

ேநக வைரத்தல். (சா.அக.);.

     [ேநக1 → ேநக2]

ேந(ரா);க என்பதன் இைடக் ைற

ேநகல்

 
 ேநகல் nēkal, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ெபா மணல்; fine, fiinty sand.

     [ெந  → ேநக → ேநகல் . ெந தல் = ெபா யாதல். ேநக = ெபா யாக ேநக → ேநகல் = ெபா மணல்]

     [ெநாய் → ெநய் → ேந(வா);கல்.]

ேநகவைர-த்தல்

ேநகவைர-த்தல் nēkavaraittal,    4.ெச.  .  . (v.i.)

   நன்றாகத் ளா ம்ப  அைரத்தல்; reducing to dust or fine powder when grinding, pulverising, machined into a pulp.

     [ெநாய் → ேநா → ேந(ஆ);க + அைர-த்தல்.]

ேநசக்

 
 ேநசக்  nēcakkuḻu, ெப. (n.)

   ஒத்த க த் ைடய ட்டணி; confederacy.

     [ேநயம் → ேநசம் +  . ஒ.ேநா. ேதாைய → ேதாைச]
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ேநசகன்

 
 ேநசகன் nēcagaṉ, ெப. (n.)

   வண்ணான் (யாழ்.அக.);; washerman.

     [ேநயம் → ேநசம் + அகன் = ேநசகன்.  ணிைய ஈரமாக் ெவ ப்பவன்]

மண ழா ற் ச ்ெசல்வாரக்்  உரிய நாளில் ெகாண்  வந்  ஆைடகைளத்தந்தால் ேநயம் 
உண்டா ம்.

ேநசத்

 
 ேநசத்  nēcatti, ெப. (n.)

   ேபய்க்கடைல; bengal gram. (சா.அக.);.

     [ேநயம் → ேநசம் + அத்  + இ]

ெப ங்கடைலைய வ த் ண் ம் ேபா ம், அ த்  உண் ம் ேபா ம் ைவ ேவ ப த ன் 
ேநசத் க்  உரியதா ம்.

ேநசநா கள்

 
 ேநசநா கள் nēcanāṭugaḷ, ெப. (n.)

   உலகப் ேபாரில் இைணந்  ேபாரா ய இங் லாந் , அெமரிக்கா, உ யா த ய நா கள்; allied 
nations as opposed to axis countries.

     [ேநயம் → ேநசம் + நா கள். ஒ.ேநா. ெநய  → ெநச ]

ேநசநாயனார்

ேநசநாயனார ்nēcanāyaṉār, ெப. (n.)

   பாராட் க் றப்ெப ம் அ பத்  ன்  நாயன்மாரக்ளில் ஒ வர;் one of 63Cononized Šaiva saints in 
Periyapuranam.

     [ேநயன் → ேநசன் + நாயனார.் நாயகனார ்→ நாயனார]்

இவரின் ஊர ்காம்  சா யர ் லத் னர ் வன யார ் வன  யாரக்ைள வ ப ம் இயல் னர ்
வன யாரக் க்  உைட ெசய்  ெகா த் த் ெதாண்  ரிந்தவர.்

ேநசம்

ேநசம் nēcam, ெப. (n.)

   1. அன்  இணக்கம்; love, affection, piety.

     "ேநச ைடய வ யவரக்ள்" ( வாச.9:4);.

கணவன் மைன டம் ேநச ல்லாமல் வாழ் றார.்

   2. ஆரவ்ம்; desire, as for learning.

     "வ ம் ெபா ண  ேநசமாச  த லம் வாக் " (இரா . இர .38);.

   3. த ; suitability.

     " ச் ன் வா ல் படெ்டன்  ைசக்  ேநசமா ம்" ( மேர. சத.59);.

   4.  ப்பம்; appetite.

     "ேநச ம் ைவத்தைனேயா" ( வாச ெவ.2);

ம. ேநசம்

     [ேநயம் → ேநசம், ேநயம் = அன் , ஒ.ேநா.

வாயகம் → வாசகம்]

ேநசமாக் -தல்

ேநசமாக் -தல் nēcamākkudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   ஒன்  தல்; to ally.

     [ேநயம் → ேநயம் + ஆக் -தல்.]
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ேநச ல்லாத

ேநச ல்லாத nēcamillāta, ெப.எ., (adj.)

   1. அன் ல்லாத; lacking in love.

லர ்நட்  ேநச ல்லாத நட் .

   2. கனி ல்லாத; affectionless.

     [ேநசம் + இல்லாத.]

     "உ க்ைக இழந்தவன் ைகேபால ஆங்ேக இ க்கண்

கைளவதாம் நட் " ( றள்,788);. இன்பத் ம் ன்பத் ம் பங்ேகற்காதார ்நட் (ேநய); ேநசமற்ற .

ேநசயம்

 
 ேநசயம் nēcayam, ெப. (n.)

   நிலப்பைன; ground palm, Curculigo orchioides.

ேநசர்

ேநசர ்nēcar, ெப. (n.)

ேநசன் பாரக்்க;see nasan.

     "ெசய்ய வேநசரத்ாம் ைவகைற ெல ந்  ( வரக.நந் நம .15);

     [ேநசம் → ேநசர]்

ேநசல்

 
 ேநசல் nēcal, ெப. (n.)

   ெபா மணல்; fine sand. (சா.அக.);.

     [ேநக → (ேநகசல்); → ேநசல். ேநக =  கப்ெபா யாக]

ேநசன்

ேநசன் nēcaṉ, ெப. (n.)

   1. நண்பன்; friend, ally.

     "ேநச ரிதங் ற" (நள. காப் );.

   2. கட ள யார ்(பத்தன்);; Votary, devotee.

     " வேநசரத்ாம் ைவகைற  ெல ந் " ( வரக. நந் , நம. 15);.

     [ேநயம் = அன் . ேநயம் → ேநசம் → ேநசன்]

ேநசா சாரி

ேநசா சாரி nēcāṉucāri, ெப. (n.)

   உண்ைமயாய் நடப்பவன்; faithful adherent.

     " ற  மாரக்்கத்  னிசை்சேபால ேநசா சாரியாய் வகரிப்ேபன்" (தா . பரி ரணா. 1);

     [ேநசம் + அ சாரி. ேநயம் → ேநசம். Skt. anu-särin → த. அ சாரி =  ன்பற் பவன், அ யான்]

552

www.valluvarvallalarvattam.com 13457 of 19068.



ேந

ேந 1 nēcittal,    4.ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1. அன் ைவத்தல்;  ம் தல்; to love.

     "ேந க் ஞ் ந்ைத" (தா . உடல்ெபாய். 32);.

     "ேந த்த  ன் ைற" (ேச .சங்கர.84);

அைனத்  உ ரக்ைள ம் ேந க்க ேவண் ம். அம் காப  அமராவ ைய உ க் ராய் 
ேந த்தான்.

   2.காத த்தல்; to love of the opposite sex.

   3. ஆரவ்ங் ெகாள் தல்; to affect.

     "ேந த்  ரசவாத த்ைதக் கைலந் வர"் (தா . பரி ர);.

     [ேநசம் → ேந  → ேந -த்தல்.]

 ேந 2 nēci, ெப. (n.)

   1. அன் ைடயவள் (யாழ்.அக.);, காத ; female friend.

   2. அன்பன்; friend,companion, husband, lover.

     [ேநசம் + இ- ேந . இல்லாளி-என்ப ல் ஆண், ெபண் க் ம் ஈறாய் வந்த இகர ஈ  ேபான்ற . இ . 
ேந 2 - love -  ன்னிைல ஏவல்]

ேந ப்

 
 ேந ப்  nēcippu, ெப. (n.)

   அன் ; love.

     [ேநசம் + இ + .]

ேநட்டகா வரப்

 
 ேநட்டகா வரப்  nēṭṭakātuvarappi, ெப. (n.)

   இலவம் ன்; gum of silk cotton tree, Bombax malabarica. (சா.அக.);.

     [ேநட்டகா  + வரப்  = வ  + அப் -வரப் . வரப்  =  ன்மரத் ந்  வந்  அப் ம் (ஒட் ம்); 
தன்ைம ைடய ]

ேநட்டம்

 
 ேநட்டம் nēṭṭam, ெப. (n.)

   ஈட் யெபா ள் (நாஞ்);; acquired properity.

     [ேந  → ேநட்டம். ேந தல் = ேத தல், ஈட் தல் (சம்பா த்தல்);]

ேநடன்

 
 ேநடன் nēṭaṉ, ெப. (n.)

   நாவல் மரம்; jaumoon tree, Eugenia jambolina.

     [ேந  + அன். ேந தல் = ேத தல். பழங்களில் ேத  ப த்  உண் ம் பழம். அன் = ெசால்லாக்க ஈ .]

ேந

 
 ேந  nēṭi, ெப. (n.)

    ங் ல் (மைல.);; bamboo.

     [ ல் =  ைள.  ல் →  ள் → நள் → நாள் → நாளம் = உட் ைள, உட் ைளப் ெபா ள், தண் . நாளம் → 
நாளி = உட் ைள ள்ள ங் ல். நாளி → நா  → ேத  =  ங் ல். (ேவ.க.);]
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ேந -தல்

ேந -தல் nēṭudal,    5.ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1. ேத தல்; to seek, look out for.

     "ெகாண்டவனி ப்ப மற்ேறார.்.. ேவ னாைன ேந ய ெந ங்கணா ம்" ( வக. 252);.

     "ெந மணேன னர ்ெசல்லச ்ெசால் ேலற் " (பரிபா 20:43);.

     " னகரெமா ப் ேபா வான் வ கேன ேனன்" ( ரேமாத.்4:11);.

   2. ெபா ளடீ் தல் (நாஞ்.);; to earn.

   3.  ம் தல் (யாழ்.அக.);; to desire, wish.

   4. எண் தல்; to consider, think, lay to heart.

     " ரபன் மனிளவறன் ேந " (கந்த . அ ேரந். 65);.

   5. இலக்காகக் ெகாள் தல் ( ன்.);; to aim at pursue.

   ம.ேந க;   க.நிட் ; ட.ேநட்.

     [ேநாண்  → ேநண்  → ேந  → ேந -தல், ேநாண் தல் = ேதாண் த் ேத தல் (ேவ. க);. ஒ. ேநா. 
ேதாண்  → ேதண்  → ேத  → ேத -தல்]

ேநத்

ேநத் 1 nētti, ெப. (n.)

   ேநரத்் ; beauty.

ேநத் யான ெபா ள். (சா.அக.);.

     [ேநரத்்  → ேநத்  (ேப. வ.); – இைடக் ைற]

 ேநத் 2 nētti, ெப. (n.)

    த்தம்; vitriol. (சா.அக.);.

 ேநத் 3 nētti, ெப. (n.)

   ெநற் ; forehead.

     [ெநற்  → ெநத்  → ேநத் . இ ம த் ரி .]

ேநந்தா பாைவ

 
 ேநந்தா பாைவ nēndāṭupāvai, ெப. (n.)

   ேசந்தா பாைவ; an unknown plant šēndāợupāvai (சா.அக.);.

     [ேநரந்்  + ஆ  + பாைவ]

 ேநந்தா பாைவ nēndāṭupāvai, ெப.(n.)

   ேசந்தா பாைவ; an unknown plant (சா.அக.);.

     [ேநந்தா  + பாைவ).]

ேநந் ரப்பள்ளி

ேநந் ரப்பள்ளி nēndirappaḷḷi, ெப. (n.)

   ெநல் ன் வைக (நாம ப. 351);; a kind of paddy.

     [ேநந் ரப்பள்ளி என் ம் இடத் ல் றப்பாக ைள ம் ெநல்லாகலாம்]
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ேநந் ரம்

 
 ேநந் ரம் nēndiram, ெப. (n.)

   ஒ வைக வாைழ;   இ  ேமற் க் கடற்கைரப்ப களில் ைள ம்; a kind of plantain tree grown in the 
Western coast. Chips prepared out of it are very tasty, ripe fruits are also eaten. (சா.அக.);.

ம. ேநந்த்ரவாழ,  . ேநந்த்ரபாேர

 ேநந் ரம் nēndiram, ெப.(n.)

கண்பாரை்வ

 eye sight.

     "அவ க்  ேநந் ரம் ைறந்  ட்ட "(ெகாங்.வ.);.

     [ேநாள்(ேநா );- ேநாந் ரம்- ேநந் ரம்]

ேநந் ரம் எ ம் த ழ்செ்சால் வடெமா ல் ேநத் ரம் எனத் ரிந்த .

 ேநந் ரம் nēndiram, ெப.(n.)

   ஒ  வைக வாைழ; a kind of banana (சா.அக.);.

ேநந் நிர ப்ேபா-
தல்

ேநந் நிர ப்ேபா-தல் nēnduniravippōtal,    8 ெச.  .  . (v.i.)

   சற்  ஏறக் ைறய இ ந்தா ம் சரிக் கட் க் ெகாண்  ேபாதல்; to rectify, correct, redress, to adjust, 
indemnify, reimburse.

     [ேந(ர)்;ந்  + நிர  + ேபா-தல்]

மனெமாத் க் ட இ ப்பைதக் ைறவாக இ ப்ப ல் இட்  சரி ெசய் ேபாவ  ேநந்  நிர ப் 
ேபாதலா ம். ேநந்  ேபாதல் =  ைறதல், ெம தல். நிர தல் = இ ப்ப ந்  ைறவதற் ப் 
ேபா தல்.

ேநபம்

ேநபம் nēpam, ெப. (n.)

   1. கண்ணீர;் tears.

   2. தண்ணீர;் ordinary water. (சா.அக.);.

 ேநபம் nēpam, ெப.(n.)

   1. கண்ணீர;் tears.

   2. தண்ணீர;் ordinary water (சா.அக.);.

ேநபா ைக

ேநபா ைக nēpāligai, ெப. (n.)

   ஒ வைக நஞ்  (பாடாணம்); ( . அ.);; a kind of poison.

 ேநபா ைக1 nēpāligai, ெப.(n.)

   ெசய்ந்நஞ்  வைக ( .அ.);; a kind of poison.

     [cf. {} → த. ேநபா ைக]

 ேநபா ைக2 nēpāligai, ெப.(n.)

   ஒ  வைகச ்ெசய்ந்நஞ் ; a kind of poison perhaps arsenic found in Nepal (சா.அக.);.
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ேநபாளக்க ம்

 
 ேநபாளக்க ம்  nēpāḷakkarumbu, ெப. (n.)

   ேநபாள நாட் ல் ைள ம் க ம் ; sugar-cane grown in Nepal.

     [ேநபாளம் + க ம் ]

றநா ற் ல் ஒளைவயார ்அ யமாைனப் பற் ப்பா ய பாட ல் க ம் வண் தந் ம் என்  
க் ன்றார.் க ம்  னத் ந்  ெகாணரந்்ததாக வரலாற்றாய்வாளர ் வர.்

அ ேநபாளம் வ ேய வந்ததால் அைமந்த ெபயராகலாம்.

ேநபாளங்ெகாட்
ைட

 
 ேநபாளங்ெகாடை்ட nēpāḷaṅgoṭṭai, ெப. (n.)

   ேநரவ்ாளங்ெகாடை்ட; croton seed or nut. (சா.அக.);.

     [ேநரவ்ாளம் → ேநபாளம் + ெகாடை்ட.]

 ேநபாளங்ெகாடை்ட nēpāḷaṅgoṭṭai, ெப.(n.)

   ேநரவ்ாளங்ெகாடை்ட; croton seed or nut. (சா.அக.);.

     [ேநபாளம் + ெகாடை்ட.]

ேநபாளசம்

 
 ேநபாளசம் nēpāḷasam, ெப. (n.)

   ேநபாளத் ல் ைடக் ம் ஒ  வைகக்களிம்ேப ய ெசம் ; a kind of impure copper probably found in Napal. 
(சா.அக.);.

     [ேநபாளம் + (ெசம் ); → சம்]

 ேநபாளசம் nēpāḷasam, ெப.(n.)

   ேநப்பாளத் ல் ைடக் ம் ஒ வைகக் களிம்ேப ய ெசம் ; a kind of impure copper probably found in Nepal 
(சா.அக.);..
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ேநபாளம்

ேநபாளம்1 nēpāḷam, ெப. (n.)

   ஐம்பத்தா  நாட் ெளான் ; the kingdom of Nepal one of 56 teşam.

 ேநபாளம்2 nēpāḷam, ெப. (n.)

ேநரவ்ாளம் (மைல.); பாரக்்க;see nērvālam.

 ேநபாளம் nēpāḷam, ெப. (n.)

    ைமயாமணக் ; Nepal castrol plant, Balios permum montana alias croton polyandrum. (சா.அக.);.

ைம ஆமணக்  ேநபாளப் ப ரே்பா ம்

 ேநபாளம்3 nēpāḷam, ெப. (n.)

   ேநபாளத் ல் ைள ம் ேவப்பமரம்; margosa tree of Nepal. (சா.அக.);.

     [ேநபாளம் + ேவம் ]

 ேநபாளம்1 nēpāḷam, ெப.(n.)

   ேதசம் ஐம்பத் தாற ள் ஒன்  ( ன்.);; the kingdom of Nepal, one of 56 {}.

     [Skt. {} → த. ேநபாளம்1.]

 ேநபாளம்2 nēpāḷam, ெப.(n.)

ேநபாளி

ேநபாளி nēpāḷi, ெப. (n.)

   1. ேநாயாள நாட்  மக்கள்; people in Nepal.

   2. இ வாட் ; a kind of Jasmine, Jasminum sambae. (சா.அக.);.

     [ேநபாளம் + இ. 'இ' ெசால்லாக்க ஈ ]

 ேநபாளி nēpāḷi, ெப.(n.)

ேநத் ரரா  பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

ேநம்

 
 ேநம் nēm, ெப. (n.)

   அன் ; love.

     [ேநயம் → ேநம். ஒ.ேநா. ேதயம் → ேதஅம் → ேதம்.]

ேநமநாற் கம்

 
 ேநமநாற் கம் nēmanāṟcugam, ெப. (n.)

   க ம்  அகரம் என் ம் ம ந் வைக; a bazaar drug. (சா.அக.);.

 ேநமநாற் கம் nēmanāṟcugam, ெப.(n.)

   க ப்  அகரம்; a bazaar drug (சா.அக.);.
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ேந

ேந 1 nēmi, ெப. (n.)

   1. வட்டம் ( வா.);; circle.

   2. ேத ைள; wheel of a chariot.

     " ன்  அ ன் ெவண்ேடர ் க இளம் ைறயன்ன ளங் டர ்ேந " ( ந். 189);.

     "ஆரஞ் ழ்ந்த வா ல் வாய் ேந  ெயா " ( பாண். 253);.

     "வன்பால் ரம் ன் ேந  அ ர" (நற்.394:5);.

   3. சக்கர ஆய்தம்; Discuss.

     " ண் ஞ் டர்  ேந யஞ் ெசல்வர"் ( வ். இயற்.  த். 9);.

     "நனந்தைல லகம் வைளஇ ேந ெயா " ( ல்ைல.1);.

   4. ெசங்ேகாலா  (ஆைணச ்சக்கரம்);; wheel of sovereignty.

     "ஏம ரசம் இ ெமன ழங்க ேந  உய்த்த ேநஎ ெநஞ் ன்" ( றநா. 3);.

   5. சக்கரவாள மைலதெ்தாடர;் mythical range of mountains.

     "ேந தல் ெதால் ைசயைம ம் லவராய்,  ைரத்த ைனெந ங் ன்றம்" (பரிபா. 15:3,4);.

     "ேநரெ்கா ெண வைர ேந ற்ெறா த்த" (மைலபா . 238);.

   6. சக்கரம் ேபான்ற நில லகம் ( வா.);; earth.

   7. உலைகச ் ழ்ந்தகடல் ( வா.);; sea, ocean.

     "ேந ற் ெசல்  ெநய்க்கணிறாஅல்" (மைலப . 525.);

ேந சச்ந் ரன்

ேந சச்ந் ரன் nēmiccandiraṉ, ெப. (n.)

   சமணத்தைலவர ்இ பத்  நால்வரில் ஒ வர;் an Arhat. one of 24 Tirttankarar.

     [ேந  + சந் ரன்.]

 ேந சச்ந் ரன் nēmiccandiraṉ, ெப.(n.)

ேந , 11 (த.நி.ேபா.13); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. ேந +சந் ரன்.]

ேந சந்தனா

 
 ேந சந்தனா nēmisandaṉā, ெப. (n.)

   ேவங்ைக மரம் (மைல.);; Indian kino tree.

     [ேந  + சந்தனம். சந்தனம் → சந்தனா]

 ேந சந்தனா nēmisandaṉā, ெப.(n.)

   ேவங்ைக (மைல.);; indian Kino.

     [ேந  + சந்தனா.]
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ேந சாரம்

 
 ேந சாரம் nēmicāram, ெப. (n.)

   காந்தாரி ப்  (சத் சாரம்);; an acrid salt (சா.அக.);.

     [ேந  + சாரம். சாரம் = உப் ]

 ேந சாரம் nēmicāram, ெப.(n.)

   சக் சாரம்; which see (சா.அக.);.

     [ேந  + சாரம்.]

ேந நாதம்

ேந நாதம் nēminātam, ெப. (n.)

    ண ரபண் தர ்இயற் ய ஒ  த ழ் ல்; a treatise on Tamil grammar by Kuna-Virapaņḍidar.

     "ெதால்காப் யக் கட ற் ெசாற்  பச் ற்றளக்கப் பல்காற் ெகாண்ேடா ம் பட ெவன்ப-பல்ேகாட் க் 
ேகா  காமற் லைன ெவல் ங் ண ர ேந நாதத் ென " (ேந நாதம்);

த ழ் இலக்கண ல்களில் ஒன் .  ண ர பண் தர ்என் ம் சமண ஆ ரியரால் ேந நாதர ்என் ம் 
ரத்்தங்கரர ்ெபயரால் ெசய்யப்ெபற்ற . இந் ல் ரி வன ேதவன் என் ம் ேலாத் ங்கன் 

காலத் ல் ெசய்யப்ெபற்ற ெதன இந் ற் பா ர ைரயால் அ யலாம்.

இந் ல், ெதால்காப் யர ் ய எ த் க் ம் ெசால் க் மான இலக் கணத்ைதச ் க் க் ற . 
இதன் தல் ல் ெதாலகாப் யம்.  தல் ைல ேநாக்க இ  கச் லாத ன் ன் ல் என் ம் 
வழங்கப்ெப ற . இ  ெவண்பாவால் ஆன ல்.

ல் அைமப் :  த ல் அ கக் கட ைள வாழ்த் , அைவயடக்கங் ய இரண்  ெசய் டக்ளாற் 
பா ரம் அைமந் ள்ள . எ த்த காரம் 24 ெசய் டக்ளா ம், ெசால்ல காரம் 71 ெசய் டக்ளா ம் 
அைமந் ள்ள . எ த்த  காரத் ல் இயல் வைர ல்ைல. ெசால்ல காரம் ெதால் காப் யத்ைதப் 
ேபாலேவ ஒன்ப யல்கைளக் ெகாண் ள்ள . ெதால்காப் ய இயல்களின் ெபயரக்ேள ய 
மாற்றங்க டன் அைமந் ள்ளன.

ெதால்காப் யம் ப க் ம் ன்,  ன் லா ய இதைனப் ப க் ம் வழக்கம் ற்காலத் ல் 
இ ந்தெதன்ப  ெதரி ற . இந் க் ப் ன்ேப நன் ல் ேதான் ய . ெபயர ்ெதரியாத ஒ வரின் 

றந்த உைர ஒன்  இந் க்  உள்ள . இவ் ைர

க த் ைர, ெபா ப் ைர, எ த் க்காட் ,  னா ைட,  ளக்கம் ஆ யயா ங் ெகாண்ட 
த் ைரயாகக் ைடக் ன்ற . இவ் ைர ல் ெதால்காப் யம், பத் ப்பாட் , எட் தெ்தாைக, 

வக ந்தாமணி, மணிேமகைல, ப ெனண் ழ்க்கணக்  த ய ல்களினின் ம் ேமற்ேகாள்கள் 
வந் ள்ளன.

 ேந நாதம் nēminātam, ெப.(n.)
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ேந நாதன்

ேந நாதன் nēminātaṉ, ெப. (n.)

   அ கேதவன் ( டா.);; Arhat.

சமணத் தைலவரக்ள் ( ரத்்தங்கரர)்; 24-ல் இ பத் ரண்டாமவராவர.் இவைரத ் வாரைகைய ஆண்ட 
கண்ண ரா க் த் (தாயா  மகனாரான); தைமயன் ைற னர ்என்பர,் சமணரக்ள். இவர ்ெபயரால் 

ண ரபண் தர ்ேந நாதம்' என் ம் த லக்கண ல் ெசய்தார.்

இவ க் த் த ழ் நாட் ற்பல இடங்களிற் ேகா ல்களி ந்தன. அவற் ள் ம லார)்;ப் ரில் இ ந்த 
ேகா ல், கடேலாரத் ல் இ ந்ததனாற் கட ல் ழ் ம் என்ெறண்ணி அப் றப்ப த்தப் ெபற்ற . 
ெதன்னாரக்்கா  மாவட்டத் ல் உள்ள ேமல் த்தா ரில் சமணக் ேகா ல் இ க் ற  என்  
ெதன்னாரக்்கா  மாவட்ட அர த ல் 367 ஆம்பக்கத் ல் க்கப் பட் ள்ள . ம லா(ர)்;ப் ரில் 
ேந நாத க் க் ேகா ந்த ெதன்பைதத் ற்றந்தா , ேந  நாதர ்ப கம் என் ம் இரண்  

ல்க ம், ேந  நாதப் பா ர ைர ம் வ த் ன்றன.

ம லா(ர)்;ப் ரிற் ேகா ல் ெகாண்ட ேந நாத க்  ம ைலநாத ெரன் ம் ெபய ம் உண் . 
இப்ெபயைரேய நன் க்  உைரெய ய ம ைலநாத ம் ெகாண் ந்தார.்  ற்றந்தா  
பா ய அ ேரா யாழ்வாெரன்பவர ்ம ைல ேந நாதர ்ேமல் ெவம்பாைவ ஒன் ம் 
எ க் றார.் இந் ல் இப்ேபா ம் மாரக் த் ங்களிற் ப க்கப் ெப ற .

 ேந நாதன் nēminātaṉ, ெப.(n.)

   அ கக் கட ள் ( டா.);; arhat.

     [Skt. {} → த. ேந நாதன்.]

ேந ப் ள்

ேந ப் ள் nēmippuḷ, ெப. (n.)

   சக்கரவாகப்பறைவ ( டா.);; cakara bird.

     [ேந  +  ள், ேந  = சக்கரம்]

 ேந ப் ள்1 nēmippuḷ, ெப.(n.)

ேந , 9 ( வா.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. ேந + ள்.]

 ேந ப் ள்2 nēmippuḷ, ெப.(n.)

   சக் ர வாகப் ல்; the ruddy grass (சா.அக.);.

ேந யங்கனி

 
 ேந யங்கனி nēmiyaṅgaṉi, ெப. (n.)

    ராடை்ச; grapes, Vities vinifera. (சா.அக.);.

     [ேந  + அம் + கனி.  ராடை்ச என் ம் ெகா ந் ரிப் பழங்கள் ேகாளவ ல் இ ப்பதால் 
ேந யங்கனி எனப்பட்ட . க ஞ்சாற் ப்ப கைலக் 'ேகாளா' என்ப ம் த ழாதல் இதன் வ க் காண்க.]

 ேந யங்கனி nēmiyaṅgaṉi, ெப.(n.)

   ெகா  ந் ரி ( ராடை்ச);; grapes (சா.அக.);.

     [ேந யம் + கனி.]
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ேந யஞ்ெசல்வன்

ேந யஞ்ெசல்வன் nēmiyañjelvaṉ, ெப. (n.)

   மன்னரம்ன்னன் (சக்கரவரத்் );; Emperor.

     "ைவயநின்ன  நிழ ன் ைவ  ேந யஞ் ெசல்வனா " ( வக. 24.17);.

     [ேந  = வட்டம், சக்கரப்பைட, உலகம், கடல், ேந  + அம் +  ெசல்வன் = உலைக யா ம், 
மன்னரக் க்ெகல்லாம் மன்னன்.]

 ேந யஞ்ெசல்வன் nēmiyañjelvaṉ, ெப.(n.)

   ேபரரசன் சக்கரவரத்் ; emperor.

     "ைவய நின்ன  நிழ ன் ைவ  ேந யந் ெசல்வனா " ( வக.2417);.

     [Skt. {} → த. ேந யஞ்ெசல்வன்.]

ேந யம்

 
 ேந யம் nēmiyam, ெப. (n.)

   நிலப்பைன; ground palm, Curculigo orchioides. (சா.அக);.

     [ேந  + அம். ேந  = நிலம், வட்டமான நில லகம்]

 ேந யம் nēmiyam, ெப.(n.)

   நிலப்பைன; ground palm (சா.அக.);.

ேந யான்

ேந யான் nēmiyāṉ, ெப. (n.)

   சக்கரப் பைடைய ைடய மால்; Visnu, as wielding the discus.

     "வள்  ேண யான் வாய்ைவத்த வைளேபால" (க த். 105);.

     [ேந  → ேந யான்]

 ேந யான் nēmiyāṉ, ெப.(n.)

{}, as wielding the discus.

     "வள்  ேண யான் வாய்ைவத்த வைளேபால" (க த்.105);.

     [Skt. {} → த. ேந யான்.]

ேந ேயார்

ேந ேயார ்nēmiyōr, ெப. (n.)

   ெசங்ேகாலா  (ஆைணச ்சக்கரம்); ைய ைடய அரசர;் king.

     "நிலந்தவ ட் ய ேந ேயா ம்" ( றநா. 2703);,

     [ேந  → ேந ேயார.் ேந  = ஆைணச ்சக்கரம்.]

ேந ேயான்

ேந ேயான் nēmiyōṉ, ெப. (n.)

ேந யான் பாரக்்க;see nēmiyān.

     "நீனிற  ேன  ேயா ெமன்" ( றநா. 5815);.

     [ேந யான் → ேந ேயான்]
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ேநயம்

ேநயம்1 nēyam, ெப. (n.)

   1. அன் ; love. affection.

     "ேநயத்தாய் ெநன்ன ெலன்ைனப் ணரந்் " ( க்ேகா. 39);.

     "நன்ேனய டன் ப்ேபார"் ( வரக.நந் நம .14);.

   2. இைறப்பற் ; piety, devotion.

     "ேநயத்ேத நின்ற நிமல ன ேபாற் " ( வாச. 1:13);.

   3. ெநய் ( ங்.);; ghee.

   4. எண்ெணய் ( ங்.);.

 oil.

   5. நன்ைம (யாழ்.அக.);; good, benefit.

ரா.ேந.அம், வ. ஸ்ேநஹ.

     [ ள் → (ெநள்); → ெநய் → ேநய் → ேநயம். (ேவ.க.); = ெநய்ேபால் ஒட் ம் ணமா ய அன் , ஒ. ேநா 
பைச → பாசம் = அன் . நீரம் → ஈரம் = அன் . ெநள் → ெநய் → ேந → ேநயம்(வ.ெமா.வ);. ேநயம் → ேநசம் 
→ ேநசன் ( . தா.);.  ல் = இளைம, ெமன்ைம.  ல் →  ள் → நண்  → நட் . ( ள்); → நள் → (நய்); நய → 
நயத்தல் = அன்  ெசய்தல்]

வடவரக்ாட் ம் ஸ்நிஹ் (ஒட் ); என் ம் லம், ெநய் என் ம் ெதன்ெசாற் ரிேய. snow என் ம் 
ஆங் லச ்ெசால் ஸ்ேநஹ என்பதேனா  ெதாடர் ள்ள தா ன், அதற் ம் ெதன்ெசால்ேல அ லமாக 
இ த்தல் ேவண் ம். (த.ம.);

 ேநயம்2 nēyam, ெப. (n.)

ேநயர்

ேநயர ்nēyar, ெப. (n.)

   1. வாெனா , ெதாைலக்காட்  நிகழ்ச் கைள ம் பவர;் radio listeners; television viewer.

ேநயர் ப்பம் ேகட்டால் மனத் க்  ஆ தல் ைடக் ம்.

     "வணக்கம் ேநயரக்ேள" என்  ட்  நிகழ்ச் ையத் ெதாடங் னார ்அ ப்பாளர.்

   2. தாளிைக (பத் ரிைக); கைள ம் ப்ப ப்பவர;் reader of magazine.

     [ேநயம்1 → ேநயர]்

ேநயைவ

 
 ேநயைவ nēyavai, ெப. (n.)

   இ ைர (அக.நி.);; curtain.

     [ெநய் → ேநயைவ. ெநய் = ெநய்தல்]

ேநயா

ேநயா nēyā, ெப. (n.)

   1. ேநயமரம்; a kind of tree.

   2. ெப ம ந்  ெகா வைக; Indian birth wort, Aristolochia indica (சா.அக.);
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ேநர்

ேநர1் nērtal,    2.ெச.  .  . (v.i.)

   1. ெபா ந் தல்; to be fit or appropriate.

     "ேநரத் ேதான்  ெம த் ன் சாரிைய" (ெதால். எ த் . 134);.

   2. நிரம் தல்; to be complete.

     "ேநரத் ேதான் ம் பலர  ெசால்ேல" (ெதால். ெசால். 7);.

   3. இவ்வா  ெசய்யேவண் ம் என்ற ேநாக்க ல்லாமல் நிகழ்தல்; to happen, occur, transpire.

இ  காலத்தால் ேநரந்்த . ேகா ல் ழா ல் கலவரம் ஏற்படாமல் இ க்க வ த்தகாவல் 
ேபாடப்பட் ள்ள . அைழப் தழ் அச் வ ல் ஒ   தவ  ேநரந்் ட்ட .

   4. எ ரப்்ப தல்; to appear, come to view.

     "ெபா ேலாெவான்  ேநரந்்த ேவ" (ெவங்ைகக்ேகா. 321);.

   5. இைளத் ப்ேபாதல்; to grow thin, lean, to be emaciated.

உடம்  ேநரந்் ேபாய் ட்ட .

   6. ெமன்ைமயாதல்; to be soft;

 to yield to the touch.

     "ஐந்  ேநரந்்ேத" (கா க.  வ. அக். 18);.

ட. ேநர ்(to come to view.);.

     [ ல்(ெபா ந்தல்); →  ள் → நிள் → நிர ்→ ெநர ்→ ேநர ்→ ேநர-்தல்]

ேநரக்்கசச்ாங்காத்

ேநரக்்கசச்ாங்காத்  nērkkaccāṅgāttu, ெப. (n.)

   ேநர ்ெதன் ைச ந்  வட ைச ேநாக்  கம் கடற்காற்  ( னவ);; a kind of wind blowing south to 
north. (க. ப. அ.);

     [ேநர1் + கசச்ான் + காத் , காற்  → காத் ;

கசச்ான் = கடற்கைர.]

ேநரக்ட்

ேநரக்ட்  nērkaṭṭi, ெப. (n.)

   ஒ வைக மணப்ெபா ள்; a kind of frankincense.

     'ேநரக்ட்  ெசந்ேத னிரியாசங் கற் ரம், ஆர ம ப்ேபா ரா ' ( வக. 534. உைர);.

     [ேநர1் + கட் . கட்  = இ ய மணப் ெபா ள்]

ேநரக்ட் -தல்

ேநரக்ட் -தல் nērkaṭṭudal,    5.ெச.  ன்றா . (v.t.)

   சரிகட் தல் (யாழ். அக.);; to settle amicably.

எைட ைறந்ததற்  ேவ  ெபா ள்கைளப் ேபாட்  ேநரக்ட் னான்.

     [ேநர ்+ கட் -தல்.]

ேநரக்ட்ைட

 
 ேநரக்டை்ட nērkaṭṭai, ெப. (n.)

   ெநட் ; solah pith. (சா.அக.);.
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ேநரக்டன்

ேநரக்டன்1 nērkaḍaṉ, ெப. (n.)

ேநரத்் க் கடன் (யாழ். அக.); பாரக்்க;see nerti-kkadan.

     [ேநர ்+ கடன் - ேநரக்டன் = இைற வ க்  ேநரந்்  ெகாள் ம் ேவண்  தைல ைனதெ்தாைக வ வம்]

 ேநரக்டன்2 nērkaḍaṉ, ெப. (n.)

   ேநரில் வட் ேகட்  வாங் ம் கடன்; a kind of debt.

     [ேநர ்+ கடன்.]

லர் வட் க் வாங் ப் ெப வட் க் க் ெகா ப்பர.் ஆதலால் அவ்வாறான ற் க்கடன் அன்  
வட்  ைறத்  வாங் ம் ேநரக்டைன இ  க் ம். ேவற் ைமத் ெதாைக வ வம்.

ேநரக்ாட்

ேநரக்ாட் 1 nērkāṭṭudal,    5.ெச.  ன்றா  (v.t.)

   1. எ ரத்்தல்; to face, look forward.

   2. ஒ  ைசைய ேநாக் ச ்ெச த் தல்; to aim at, direct towards.

   3. வரிைசயாக ைவத்தல்; to put or lay down in a straight or direct posture.

   4.  ன் காட் தல்; to expose, as to beasts of prey.

   5. நீரக்்கால் மாற் தல்; to lead the water in a channel for irrigation.

   6. ஏர ்நடத் தல்; to lead a team at ploughing.

     [ேநர ்+ காட் -தல்.ேநர ்= வரிைச]

கத் க்  எ ர் கமாகப் ேப வ  எ ரத்்தலாக ம், ஒ ைச ல் வரிைசயாகப் ேபாவ  
ஏற்றலாக ம் அைமதல் காண்க.

 ேநரக்ாட் 2 nērkāṭṭudal,    5.ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1. ெகால் தல்; to kill, murder.

   2. மரம் த யவற்ைறச ்சரியாகப் ளத்தற்  ெவட் க்காட் தல்; to make the first gash or cleft down a tree 
for splitting.

   3. இறக் ந் த வா ல் இ த்தல்; to lay out a person about to breathe his last.

   4.  ங் தல்; to swallow.

     [ேநர ்+ காட் -தல்]

ேநரக்ாணல்

ேநரக்ாணல் nērkāṇal, ெப. (n.)

   ேநர் கத்ேதர் ; interview.

     [ேநர1் + காணல்]

அஞ்ச ல் வந்த ண்ணப்பம் கண்  ஆைளக் த்த நாளில் வ த்  சான் தழ்க ம் ெசாற்கள் 
ஊன் தழ் க ம் ெகாண்  மனத் றம் கா ம் ேதர் .

ேநரக்ாற்

 
 ேநரக்ாற்  nērkāṟṟu, ெப. (n.)

   பய ள்ள (உத யான); காற்  ( ன்.);; favourable wind.

     [ேநர ்+ காற் ]
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ேநர் ட்டல்

 
 ேநர் ட்டல் nērāṭṭal, ெப. (n.)

   சமன் ேசரக்்ைக; adding equal quantity. (சா.அக.);

     [ேநர ்+  ட்டல்,  ட்டல் =  ைக, இைணைக.]

ேநரக்் ட்டல் என ஒற்  ந் ம்,  காம ம் உறழ்ச்  ( கற்பம்); ஆகவ ம்.

ேநர்

 
 ேநர்  nērāṟu, ெப. (n.)

   சரிபாகம்( ன்.);; equal shares.

     [ேநர ்+    = பங் .]

ேநரெ்கா ேநேர

ேநரெ்கா ேநேர nērkoḍunērē,  .  . எ. (adv.),

   ெவளிப்பைடயாக; directly, openly.

     "அ தான் ேநர ்ெகா  ேநேர ைடயாைமயாேல ேநரெ்கா  ேநேர ெசால்ல ம் மாட்டாேர" (ஈ , 1.7:3);

     [ேநர ்+ ெகா(ண்); ேநேர]

ேநரெ்காண்டகாத்

 
 ேநரெ்காண்டகாத்  nērkoṇṭakāttu, ெப. (n.)

   ேநர் ழக் த் ைச ந்  ேமற் த் ைச ேநாக்  ங்காற்  ( னவ.);; a kind of wind blowing east to 
west.

     [ேநர ்+ ெகாண்டல் + காத் . ெகாண்டல் =  ழக் . காற்  → காத் ]

ணக்  என் ம் ழக் த் ைச ல் இ ந்  ம் காற்  ெகாண்டல் எனப்ப ம். 
ஒ.ேநா.ெதன் ைசக்காற்  ெதன்றல்.

ேநர்ேகா

 
 ேநரே்கா  nērāṭu, ெப. (n.)

   வைளயாத ேகா ; straight line.

     [ேநர ்+ ேகா ,ேகா  = வரி(line);]

ேநர்ேகாைடக்காத்

 
 ேநரே்காைடக்காத்  nērāṭaikkāttu, ெப. (n.)

   ேநரே்மற் த் ைச ந்  ழக் த் ைச ேநாக்  ங்காற்  ( னவ.);; a kind of wind blowing west to 
east.

     [ேநர ்+ ேகாைட + காத் . காற்  → காத் ]

ட  ைச என் ம் ேமற் த் ைச ந்  கம் காற்  ேகாைடக் காற்  எனப்ப ம். ஒ.ேநா. 
வடக் த் ைச ந் ம் காற்  வாைடக் காற்  என்  அைழக்கப்ப ம்.

ேநர்ேகாணக்க

 
 ேநரே்காணக்க  nērāṇakkaruvi, ெப. (n.)

    ைல மட்டப்பலைக (பாண் .);; mason's rule.

     [ேநர ்+ ேகாணம் + க ]

     [P]
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ேநர்ேகாணம்

 
 ேநரே்காணம் nērāṇam, ெப. (n.)

   ஒன் க்ெகான்  ெசங் த்தான ேகா களின் இைடேய ள்ள ேகாணம் (பாண் .);; right angle.

     [ேநர ்+ ேகாணம், ேகாணம் =  ைல]

ேநரச்்

ேநரச்் 1 nērcci, ெப. (n.)

   1. ேபாக்  ( ன்.);; tendency, direction.

   2. த  ( ன்.);; adaptation, fitness, appropriateness.

   3. உடன்பா  (சம்மதம்); ( ன்.);; consent, agreement, harmony.

   4, கட க்  ேவண் க்ெகாள்ைக ( ர க் ைன); ( ன்.);; vow,

   5. நட் ; friendliness, amity, love.

     "ெகாைட பைக ேநரச்் " (நன்.298);,

   6.  றப் ; excellence, elegance.

   7. நிகழ்ச் ; event, function.

     [ேநர2் + ச ்+  . ' ' ெதா.ெப.ஈ .]

 ேநரச்் 2 nērcci, ெப. (n.)

   க ச ்ெசய்யப்படாத ெசயல்; accident.

 ேநரச்்  nērcci, ெப. (n.)

   தற்ெசயல்; accident.

     [ேநர-்ேநரச்் ]

ேநரச்் க்கடன்

 
 ேநரச்் க்கடன் nērccikkaḍaṉ, ெப. (n.)

ேநரத்் க்கடன் ( ன்.); பாரக்்க;see __,

ேநரச்் க்கடன் ஒன்  சச் க் ற : உடேன ெசய்  ட ேவண் ம்.

     [ேநரத்்  → ேநரச்்  + கடன். ஒ.ேநா.  ய்த்  எ த்தல் →  ச் ெய த்தல்.]

ேநரச்் க்கடா

 
 ேநரச்் க்கடா nērccikkaṭā, ெப. (n.)

   ேவண் த க்ெகன ேநரந்்  ட்ட ஆட் க்கடா. (நாஞ்.);; ram; intended as a vow-offering to a deity.

     [ேநரத்்  → ேநரச்்  + கடா.க  + ஆ-கடா, க த்தல் =  ைரவாக ஒ தல் கடா =  ைரவாக ஒ ம்கடா.]

     [P]

ேநரச்ை்ச

 
 ேநரச்ை்ச nērccai, ெப. (n.)

ேநரத்் க்கடன் (நாஞ்.); பாரக்்க;see nērtti-k-kagan.

ேகா க்  ேநரச்ை்ச ெசய்யப் ேபாக ேவண் ம்

     [ேநரச்்  → ேநரச்ை்ச]
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ேநர் ர்

ேநர் ர ்nērcīr, ெப. (n.)

   1. ஒ ங்  (யாழ்ப்.);; due order, proper condition, propriety.

   2. மனெவாற் ைம (யாழ்ப்.);; amitableness.

   3. த க்ேகற்ப நடக்ைக; adaptability.

ேநர் ராகப் ேபாக ேவண் ம்.

     [ேநர ்+  ர.்  ர ்= அழ , நன்ைம, தைலைம,  கழ், ம ப் , இயல் . ேநரை்ம, ஒ ங் .]

ேநரெ்சால்( )-தல்

ேநரெ்சால்( )-தல் nērcolludal,    13 ெச. . . (v.i.)

   ஆைண (சத் யம்);  தல்; to promise.

     [ேநர ்+ ெசால் -தல்.]

ேநர்ேசாழகம்

 
 ேநரே்சாழகம் nērcōḻkam, ெப. (n.)

   ேநராக நெதன்றற்காற்  ( ன்.);; wind direct from the South.

     [ேநர ்+ ேசாழகம்.ேசாழகம் = ெதன் ைச ல் இ ந்  ங்காற் .]

தஞ்ைச,  ச் ,  க்ேகாடை்ட ஆ ய மாவட்டங்களா ய ேசாழநாட் ந்  ெதாண்ைட நாட் க்  
ம் காற்  ெதற் க் காற்ெறன் ம் ெதன்றல்.

ைச றாமல் நா  ம் வழக் ம் உண் . ஆற் ெவள்ளம் நாைளவரத் ேதாற் ேத -மைலயாள 
ன்னல் ஈழ ன்னல் ழ ன் ேத. ( க் டற்.);

ேநரஞ்்சங்

ேநரஞ்்சங்  nērñjaṅgili, ெப. (n.)

   க த் லணி ம், ேவைலப்பா டன் ய ெதாடரி (சங் ); ( லப். 6:99, உைர);; a necklace of exquisite 
workmanship.

     [ேநர ்+ சங்  = ேநரஞ்்சங் , ஒ.ேநா.  ளி + ேசா  =  ளிஞ்ேசா .]

ேநரத்்தம்

ேநரத்்தம் nērttam, ெப. (n.)

   1. நட் ; friendship.

   2. உடன்பா ; agreement.

     [ேநர ்→ ேநரத்்தம். (ேவ.க);.]

     [ேநரத்்  + அம்.]

ேநரத்்தர

ேநரத்்தர  nērttaravu, ெப. (n.)

   ெசய்த ற்றத்ைதப் ெபா த்ேதாம் என்  ேநரிற் ம் ஆைண; pardon granted by one's master in person.

     "ெபா த்ேதாம் ெமன்  ேநரத்்தர  ெகா த்த ன் " (ஈ , 5. 4:5);.

     "அபராதத் க்  ேநரத்்தர  ெகா க் ம் வ ேற" ( வ்.  ெந ந். 18,  யா.142);

     [ேநர ்+ தர  தர  = த ைக, ஆைண. தர  என் ம் ெசால் க ப்பா ன் தல் உ ப் க் ப் ெபயராக 
இ ந்  இக்கால் ைனவர ்ஆய்ேவ களில் (new arraivals); தர  என் ம் ெபா ளில் ய வர கள் 

க்கப்ப ன்றன.]
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ேநரத்்

ேநரத்்  nērtti, ெப. (n.)

   1.  றப் ; excellence, elegance.

     'பா ன க ன் ேநரத்்  இ ' (ஈ , 3.9: 4);.

அவர ்கைத ெசால் ம் ேநரத்்  றந்த .

   2.  த்த ள்ள ; that which is correct, equitable or just.

   3. ேநரத்் க்கடன் பாரக்்க;see nért-k-kadan.

   4.  யற் ; effort. labour.

     'ெப றேபற் ன் கனத்ைத ம் இவ ைடய ேநரத்் ல் அல்பைதைய ம் பாரத்் ' (ஈ , 3.3:6);.

   5. ெபா த்தைன, கட க்  ேநரந்் ெகாள்ைக; vow.

   6. ேநரான நிைல; Straight.

   7.  ந் ய நிைல; correctness, perfectness.

     [ேநர ்→ ேநரத்்  = ஒன் ன் ேதாற்றத் ல், அைமப் ல், ெசய ல் ெவளிப்ப ம் ர ்ஒ ங் , அழ  
த யைவ வாய்ந்த றப்பான தன்ைம.]

ேநரத்் க்கடன்

ேநரத்் க்கடன் nērttikkaḍaṉ, ெப. (n.)

   1. கட ளிடம் ேநரந்்  ெகாள் ம் ேவண் ேகாள்; vow made to a deity.

ேநரத்் க்கடைன நிைறேவற் வதாக ேவண் க் ெகாண்டார.்

   2. ெதய்வத் டம் ேவண் ேகா க்காக ைவத்த ெபா ள்; offering in fulfilment of a vow.

ேகா க் ச ்ெசன்  ேநரத்் க்கடைன க்க ேவண் ம். [ேநரத்்  + கடன். கடம் → கடன்.]

கட க்  ேவண் க் ெகாள்வைத ேநரந்்  ெகாள் தல்" என்  ெசால்வாரக்ள். அந்த ேவண் ேகாைள 
க் ம் வைர அைத ஒ  கடனாகேவ நிைனப்பாரக்ள்.  ப்ெபன் . ேநாய்வாய் பட் ச ்சா ம் 

த வா ல் டத்தன் மக்களிடம்

     "இன்ன ேகா க்  இன்ன  ெசய்வதாக ேநரந்்  ெகாண் க் ேறன். அந்த ேநரத்் க்கடைனச ்
ெசய்  ங்கள்" என்  வாரக்ள். ேநரத்் க் ன் ஒட்டாக, ெசய்ந்ேநரத்்  என் வ ம் ேபா  
கைலத் றைன ம்,  ரெ்சய்ந் ேநரத்்  ( ரெ்சனத் ); என்ப  மணமான மக க் த் தந்ைதத ம் 
ேவைலப்பா  க்க ெபா ள்கைள ம் க் ம்.

ேநரத்் க் ப்

 
 ேநரத்் க் ப்  nērttikkuṟippu, ெப. (n.)

   ெசயல்தவறாைம; unfailing.

     [ேநரத்்  =  றப் , ேந தல். ேநரத்்  +  ப் ]

ேநரத்ப் -தல்

ேநரத்ப் -தல் nērdappudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேநரை்ம தவ தல்; to deviate from the path of justice or righteousness.

ந வர ்ேநரத்ப் ப் ேப யதால் அவன் வாழ்  அ ந்த .

     [ேநர ்+ தப்  - தல் ேநர ்= ேநரை்ம,  ைறைம]

ேநரத்ர

ேநரத்ர  nērtaravu, ெப. (n.)

ேநரத்்தர  பாரக்்க;see mer-t-taravu.

     "தம் ெபாைறயா ற ேநரத்ரைவ" (ஈ , 1.4:7);.

     [ேநரத்்தர  → ேநரத்ர ]
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ேநரத்வம்

 
 ேநரத்வம் nērtavam, ெப. (n.)

   வாய்க்காற் கைடச் ; a kind of pith plant found near channels. (சா.அக.);.

     [ேநர ்+ தவம். தவம் = கா , வயற்கா , வயற்கா களில் (வாய்க்கால்); காணப்ப ம் ெச .]

வளரச்் க்  நீண்டநாள் எ த் க் ெகாண் , ஒற்ைறக்காலால் நிற்றல்ேபால் ேதான் வதால் ெச , 
தவப்ெபயர ்ெப ற .

ேநர் றம்

 
 ேநர் றம் nērtiṟam, ெப. (n.)

ேநா றம் (அக.நி.); பாரக்்க;see nõdram.

     [ேநா றம் → ேநர் றம்]

ேநர்ந்தப

ேநரந்்தப  nērndabaḍi,  . .எ. (adv.)

   1. ெதாடர் ன் ; at random.

   2.  ம் யப ; at pleasure.

   3.  ன்ன ன் ; rashly, thoughtlessly, heedlessly.

     [ேநர ்→ ேநரந்்த + ப . ப  = தன்ைம]

ேநரந்்தப  நிகழ்வ ல் ெதாடர் ன் ம்,  ம் யப ம்,  ன்ன ன் ம் நடத்தல் காணலாம்.

ேநர்ந்தபா

ேநரந்்தபா  nērndapāṭu,  . .எ. (adv.)

ேநரந்்தப  பாரக்்க, (யாழ்ப்.); see menda-pad1.

     [ேநர ்→ ேநரந்்த + பா . பா  = நிைலைம,  ைறைம,  கரச்் ]

ேநர்ந்தபார்

ேநரந்்தபார ்nērndapār,  . .எ. (adv.)

ேநரந்்தப ,1 பாரக்்க (யாழ்ப்.);, see mendapadi1.

     [ேநரந்்தப  → ேநரந்்தார.்]

ேநர்ந்தேபாக்

 
 ேநரந்்தேபாக்  nērndapōkku, ெப. (n.)

    டாப்  ( வாதம்); ( ன்.);; rashness, precipitancy.

     [ேநர ்→ ேநரந்்த + ேபாக் . ேபாக்  = வ  நைட.]

ேநர்ந்தவாக் ல்

ேநரந்்தவாக் ல் nērndavākkil,  . எ. (adv.)

   ெதாடர் ன் ; at random.

   2.  ப்பப்ப ; at pleasure.

     [ேநர ்→ ேநரந்்த + வாக் ல், வ  → வா  → வாக் ல்]

ேநர்ந்தவாக்

 
 ேநரந்்தவாக்  nērndavākku, ெப. (n.)

   ேநரந்்த ேபாக்  ( ன்.);; rashness.

     [ேநர ்→ ேநரந்்த + வாக் . வ  → வாக்  = ஒ ங் ]
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ேநர்ந்தார்

 
 ேநரந்்தார ்nērndār, ெப. (n.)

   நண்பர ்( ங்.);; friends.

     [ேநர ்→ ேநரந்்தார]்

உற னர ்சாரந்்தாராக ம் நண்பர ்ேநரந்்தாராக ம் அைமதல் காண்க.

ேநர்ந் கட் -தல்

ேநரந்் கட் -தல் nērndugaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேவண் த க்காகக் காப் க் கட் தல்; to make a vow and tie a thread in token of it on the thing vowed.

ைக ல் ைலத் ெதய்வத் க்  ேநரந்்  கட் க் ெகாண்டான்.

     [ேநர ்→ ேநரந்்  + கட் -தல்.]

ேநர்ந் ெகாள்( )-
தல்

ேநரந்் ெகாள்( )-தல் nērndugoḷḷudal,    16 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   கட ளிடம் ேவண் தல் ெசய்  ெகாள் தல்; to take vow.

தைலவ  நின்றால் ெமாடை்ட ேபா வதாக ேநரந்்  ெகாண்டான். வ ற்  வ  ணமானால் 
கட க்  ஆ  ெவட் வதாக ேநரந்்  ெகாண்டான்.

     [ேநர ்→ ேநரந்்  + ெகாள்( );-தல்.]

ேநரந்்  ெகாள் தல் =  ம் ய ெசயல் நடந்தால் கட க் க் காணிக்ைகயாக இன்னைதச ்
ெசய்ேவன் என்   ேவண் க் ெகாள் தல்.

ேநர்ந் ேபா-தல்

ேநரந்் ேபா-தல் nērndupōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   1. நிகழ்தல் (சம்ப த்தல்);; to happen.

கல் ரிக்  அ ேல  ேநரந்்  ேபாச் . அவன் மாட்  வண் ல் வ வ ம் இவன் நடந்  வ வ ம் 
ஒேர ேநரத் ல் ேநரந்்  ேபா ன.

   2. ெம தல் ( ன்.);; to grow thin, wither, as a limb.

     [ேநர ்→ ேநரந்்  + ேபா-தல்.]

ேநர்ந்

ேநரந்் 1 nērnduviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெதய்வத் க்  ேவண் தல் ெசய்வதற்காக லங்  த யவற்ைறக் ேகா க்  தல்; to offer or 
consecrate to a deity by a vow, as an animal.

ேகா க்  ேநரந்் ட்ட கடா இ .

     [ேநர ்→ ேநரந்்  +  -தல்.]

 ேநரந்் 2 nērnduviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ெம தல்; to grow thin, wither, as a limb.

ேநாயால் உடல் ேநரந்்  ேபா ற் .

     [ேநர ்→ ேநரந்்  +  -தல்.]

ேநர்ந் ைவ-த்தல்

ேநரந்் ைவ-த்தல் nērnduvaittal,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

ேநரந்்  தல் பாரக்்க;see memdu-vidய.

கட க் ப் பைடய டத் ேதங்காைய ேநரந்்  ைவத்தான்.

     [ேநர ்→ ேநரந்்  + ைவ-த்தல்.]

ேநர்நஞ்

 
 ேநரந்ஞ்  nērnañju, ெப. (n.)

   கன்மத ெமன் ம் ம ந் ச ்சரக்  (சங்.அக.);; rock alum.
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ேநர்நிர-த்தல்

ேநரந்ிர-த்தல் nērnirattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   சமமாய் நிற்றல்; to stand equal.

     " ன்ெறா  ேநரந்ிரந் " (பரிபா. 18:5);

     [ேநர ்+ நிர-த்தல், நிரத்தல் = நிரலாக நிற்றல்.]

ேநர்நில்-தல் 
(ேநர்நிற்றல்)

ேநரந்ில்-தல் (ேநரந்ிற்றல்) nērniltalnērniṟṟal,    14 ெச . (v.i.)

   1. எ ரந்ிற்றல்,  ன்னால் நிற்றல்; to stand directly opposite or in front.

     'ஆ  ண்ணக ெம த்தால் ேநரந்ின்ற மரங்கள் ப ண் ேபாய்க் கட ேல ம்' (ஈ , 1.1.1 அவ.);

   2. ஒ ங்காய் நிற்றல்; to stand in a line.

     [ேநர ்+ நில்-தல், நில்-தல் = நிற்றல்]

 ேநரந்ில்-தல் (ேநரந்ிற்றல்) nērniltalnērniṟṟal, ெப. (n.)

ேநரத்்  பாரக்்க;see nērtti.

     [ேநர1் → ேநரப்் ]

ேநர்நிைலவஞ்

ேநரந்ிைலவஞ்  nērnilaivañji, ெப. (n.)

   சமநிைல வஞ்  (ெதால். ெபா ள். ெசய்.41);; a kind of wañji stanza.

ம வ. சமநிைல வஞ்

     [ேநர ்+ நிைலவஞ் . இரண்  ரக்ைள உைடயதாய், ஒவ்ெவா  ம் ஆ  எ த் கள் ெகாண்டதாய் 
வ வ  ேநரந்ிைல வஞ் ,

     "ேநரந்ிைல வஞ் க்  ஆ ம் ஆ ம்" (ெதால்ெபா ள்.ெசய்.41);]

எ- :

     "மைலப் ெபா த்தநீர ்கட  பம்ப ர"் (பட் னம்.127);

ேநர்நிைற

ேநரந்ிைற nērniṟai, ெப. (n.)

   1. சமமான ைம (சரிபாரம்);; equal weight.

   2. அறம்,  ைறைம; impartiality, justice.

   3. கற் ; chastity.

     [ேநர ்+ நிைற]

ேநரெ்நட்

 
 ேநரெ்நட்  nērneṭṭi, ெப. (n.)

    வைக (சங்.அக.);; a plant.

     [ேநர ்+ ெநட் . ேநராக வள ம் வைக]

ேநர்ப்பம்

ேநரப்்பம் nērppam, ெப. (n.)

   1. இயற்ைக லம் ( ர ); (ஈ , 8.1:6);; primordial matter.

   2.  றைம (சாமரத்் யம்);; skill, ability.

     " ழற் ய ேநரப்்பம் இ ந்தப " ( வ். இயற்.  த். 51,  யா.);.

     [ேநர1் → ேநரப்்  + அம்.]
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ேநர்ப் ன்

ேநரப்் ன் nērppisiṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைக அரத்ைதச ்ெச  (M.M. 94);; false, zedoary, Koempferia rotunda.

     [ேநர ்+  ன்.]

ேநரப்் ன்:  ன் மணம், அழ  இைவக க்காகத் ேதாட்டங்களில் ப ர ்ெசய்யப்ப ம் ெச . இதன் 
இைலகள் ெபரியன. ேவர ்உட் ைள ள்ள .  க்கள் ெந க்கமாக இ க் ம்: ெவண்ைம ம் ஊதா ம் 
கலந்த நிறம், ேமழ ( த் ைர மாதத் ல் க் ம். இதன் ேவர ்இஞ் ன் மனத்ைத ைடய . 
இசெ்ச ைய அைரத் ப் ண் க் த் தடவ க்கங் ைற ம்,  ண் ஆ ம். (சா.அக.);.

ேநர்ப்

ேநரப்் 2 nērppu, ெப. (n.)

   ஒத்த  (பரிபா.);; similarity. (த.ெசா.அக.);

     [(நிகர)்; → ேநர ்→ ேநரப்் .]

ேநர்பைச

ேநரப்ைச nērpasai, ெப. (n.)

ற் கர ற் கரங்கேளா  இையந்  வ ம் ேநரைச (ெதால். ெபா ள். ெசய்.4, உைர.);,

 ner-asal with 'u' or shortened 'u' added at its end.

     [ேநர1் → ேநர்  + அைச]

ேநர்  நிைர  என்  ெதால்காப் யத் ல் க்கப்பட்டைவ ற்காலத் ல் கா ,  றப்  ஆ ன.

எ. .

     " றப்ெபா  சைன ெசல்லா  வானம் றக் ேமல் வாேனாரக்் ம் ஈண்  றள்,18). ஈண் - 
ேநர+்ேநர.்  ற் கரத்தால் அைமந்த ேநரப்ைச.

     "இறந்த ெவ ளி ன் ேத,  றந்த உவைக ம ழ்ச் ன் ேசார் ' ( றள்,531);. ேசார் - ேநர ்+ ேநர.் 
ற் கரத்தால் அைமந்த ேநரப்ைச.

ேநர்படல்

 
 ேநரப்டல் nērpaḍal, ெதா.ெப. (vbl.n)

ேநரப் தல் பாரக்்க;see nér-padu.

     [ேநர ்+ படல்.]

அல் ற் தெ்தா ற்ெபயர்
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ேநர்ப

ேநரப் 1 nērpaḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. சந் த்தல் ( ன்.);; to meet to be in conjunction with, as planets.

   2. நன்  கற்றல், ப தல்; to learn well.

     "இைவ பத் ம் ேநரப்ட்டார"் ( வ்.  வாய். 8.9:11);.

   3. உடன் படல்; to agree, assent.

   4.  ைடத்தல்; to be obtained.

     "இல்லாரக்் க்  ேநரப்ட்டாெலன" ( ைள.  த்த.14);

     [ேநர ்+ ப -தல் ப தல் = ேதான் தல், சந் த்தல், தல் ற் தெ்தா ற்ெபயர.்]

 ேநரப் 2 nērpaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. நிகழ்தல் (சம்ப த்தல்);; to occur.

   2. ஏற் ைடயதாதல்; to be appropriate, worthy.

   3. வாய்த்தல்; to fall in one's way.

     " ழ்செ்சய் தவத்தாற்  ேநரப்ட் " ( வாச. 40.9);.

   4. காணப்ப தல்; to appear.

     "ேநரப்ட்ட நிைர ல க் ம்" ( வ்.  வாய். 8.9:11);.

   5. எ ரப்்ப தல்; to come in front, meet.

ேநர்ப த் -தல்

ேநரப் த் -தல் nērpaḍuddudal, ெப. (n.)

   1 ேநர் -த்தல், (உ.வ.); பாரக்்க;see meroid.

ட் க்  வந்த ம் ெபா ள்கைள ேநரப் த்தேவ ேநரம் சரியா ந்த .

   2. நலம் ெபறச ்ெசய்தல் ( கப்ப த் தல்);; to cure. remedy.

   3. ேநரப்ண் -தல் பாரக்்க;see nērpaրրս.

     [ேநர ்+ ப த் -தல். இசெ்சால் ற ைன வ வம்.]

ேநர்பண்

ேநரப்ண் 1 nērpaṇṇudal,    5 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1. ஒ ங் ப த் தல்; to make even.

ட் ப் ெபா ள்கைள ேநரப்ண்ணி ைவக்க ேவண் ம்.

   2. ஒன் ப த் தல்; to reconcile, unite.

     [ேநர1் + பண் -தல். பண் தல் = ெசய்தல்.]

 ேநரப்ண் 2 nērpaṇṇudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஆைண தல்; to take oath, swear.

     [ேநர ்+ பண் -தல். பண் தல் = ெசய்தல். ஆைண தல்]
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ேநர்பா

ேநரப்ா  nērpāṭu, ெப. (n.)

   1. தற்ெசயலான நிகழ்ச் ; chance occurrence.

     "காட்டகத்  ப்ெபா ள் எ த் க் ெகாண்டாற் ேபான்ற ெதா  ேநரப்ாடன் " ( றநா. 70, உைர);.

   2. வ வைக (உபாயம்);; means, method.

     "தங்கணிடந்தப் ற் கா ேநரப்ா ெடண்  வார"் (ெபரிய . கண்ணப். 182);.

   3. உடன்பா , இைய  ( ன்.);; consent, compliance.

   4.  ைறைம, அறம் (நீ );; justice.

     "ேகாேண ேநரப்ாடா ந்தான்" (பாரத.  . 227);.

   5. நீளம் ( வா.);; length.

   6. ேநரத்் க்கடன் (இ.வ.); பாரக்்க; nërtii-k-kadan.

     [ேநர ்+ பா , பா  = நிகழ்ச் ,  ைறைம]

ேநர்பா ர்பா

 
 ேநரப்ா ரப்ா  nērpāṭucīrpāṭu, ெப. (n.)

ேநர் ர ்(இ.வ.); பாரக்்க;see mer-i:

     [ேநரப்ா  +  ரப்ா .  ரப்ா  = ேமம்பா ]

ேநர்பா ெசாற்பா

 
 ேநரப்ா ெசாற்பா  nērpāṭusoṟpāṭu, ெப. (n.)

   வாய்செ்சால் ப க்ைக( ன்.);; accidental fulfilment of words or predictions spoken at randon.

     [ேநரப்ா  + ெசாற்பா , ெசாற்பா  = உடன்ப க்ைக]

ெசாற்பா  ேநரப்ா - ன் ன்னாக நின் ெபா ள்த ற .

ேநர்

ேநர் 1 nērpiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேநரவ்  ெச த் தல்; to lead through a straight course.

   2.  க் க் ெகாண் வ தல்; to bring to a successful issue, as an untoward business.

   3. சரிப த் தல்; to mend, rectify, to adjust to accomplish properly.

   4. அைம ப்ப த் தல்; to reconcile;

 to bring to an agreement, as contending parties.

     [ேநர ்+  -த்தல்.  த்தல் = வயப் ப த் தல், அகப்ப த் தல், ேமற்ெகாள் தல்.]

 ேநர் 2 nērpiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. நலமாதல் ( கமாதல்);; to be cured, as a disease.

உடம்  ேநா ந்  ேநர் க்க நாளா ம்.

   2. சாதல்; to terminate by death.

     [ேநர ்+  -த்தல்.  த்தல் = அடங் தல், ெசலவாதல், நலமாதல்]
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ேநர்

ேநர்  nērpu, ெப. (n.)

   1. ேநரப்ைச பாரக்்க;see ◌ாer-pasai.

     "ேநர் நிைர  மா ெமன்ப" (ெதால்.ெபா ள். ெசய்.4);.

   2. நீளம் ( டா.);; length.

   3. எ ச்  (ச .);; rising.

   4. சந் ப்  ( ன்.);; meeting.

   5. நிகழ்ச்  ( ன்.);; occurence, happening.

   6. ேபாக்  ( ன்.);; tendency, course.

     [ேநர1் → ேநர் .]

ேநர்ேபா-தல்

ேநரே்பா-தல் nērpōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   1. இணங் தல்; to yield, agree.

   2.  ணமாதல்; to be cured.

   3. சரியாய்ப் ேபாதல்; to become all right.

     [ேநர ்+ ேபா-தல். ேபாதல் = ெசல் தல், நீங் தல்]

ேநர்ம் ைண

ேநரம்் ைண nērmbuṇai, ெப. (n.)

   ெமல் ய ெதப்பம்; light raft.

     "நீரணிமாட வா  ேநரம்் ைண நிைறத் " ( வக. 2654);.

     [ேநர ்+ ம் +  ைண.  ைண = ெதப்பம், மரக்கலம்,  ங் ல்]

ேநர்மா

 
 ேநரம்ா  nērmāṟu, ெப. (n.)

   ெசால் வதற்  ற் ம் எ ரான ; just opposite.

ணத் ல் அவன் மைன  அவ க்  ேநரம்ா . நான் ெசால் வதற்  ேநரம்ாறாக எைதயாவ  
ெசால்லாேத. எ ரப்ாரத்்த க்  ேநரம்ாறாக உன் ெசயல் அைம ற .

     [ேநர ்+ மா ]

ேநர் கத்ேதர்

 
 ேநர் கத்ேதர்  nērmugattērvu, ெப. (n.)

   ேவைலக்ேகா, ப ப் க்ேகா ண்ணப்பம் ெசய்தவரின் த ைய வாய்ெமா யாகக் ேகள் கள் 
ேகட்  அ ம் ேதர் ; interview.

தல்வ ப் ச ்சான் தழ்கள் ெகாண்  ெசன்றா ம் ேநர் கத் ேதர் ல் ேதாற் ட்டான்.

     [ேநர் கம் + ேதர் ]
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ேநர் கம்

ேநர் கம் nērmugam, ெப. (n.)

   1. எ ர் கம் (யாழ்.அக.);; front.

   2. ஒ வைர ேநர யாகச ்சந் த்  நிகழ்த் ம் (ேபட் ); ேதர் ; interview.

ெபயரெ்பற்ற எ த்தாளரின் ேநர் கப் ேபட் ைய இன்  ெதாைலக்காட் ல் ஒ  பரப் ன்றனர.்

   3. ேந க்  ேநர ்நிகழ்த் வ ;   ேநர  கண்காணிப் ல் இயங் வ ; direct face to face.

அவைர ேநர் கமாகப் பாரத்் ட்டால் எல்லாம் சரியா ம்.  ரவா கள் ேநர் கமாகப் ேபாரிட 
மாட்டாரக்ள்.

   4. உடன்பா ; agreement, assent.

     [ேநர ்+  கம்.  கத் க்  ேநர ்ேப வ ]

ேநர் கவர்ணைன

 
 ேநர் கவரண்ைன nērmugavarṇaṉai, ெப. (n.)

    ழா,  ைளயாட்  ேபான்ற வற் ைன ேநரிைடயாகப் பாரத்்  வாெனா , ெதாைலக்காட் ல் 
உட க் டன் த ன்ற ளக்கம்; live, running commentary.

     [ேநர் கம் + வரண்ைன. வண்ணைன → வரண்ைன.]

பண் ன் கள் நான்ெகன்  இலக்கண ல்கள் ம். வண்ணம், வ வம், தன்ைம, அள . 
இவற் ள் வண்ணத் ன்' என் ெதால்காப் ய ற்பா ைகயாண்ட பழஞ்ெசால் இைடக்காலத் ல் 
வரண்' என்  வடெமா யாளரால் ைகயாளப் பட்ட . அண்ணா(மைல); → அரன்ா. (அ ணா - சலம் 
என்ப  ேபால);.

ேநர் கவரி

 
 ேநர் கவரி nērmugavari, ெப. (n.)

   ெசாத் வரி, வ மானவரி ேபான்றவற்ைறத ்தனியாள் அல்ல  ஒ  அைமப்  ேபான்றைவ 
ேநரிைடயாகச ்ெச த் ட ேவண் யவரி; direct tax.

     [ேநர் கம் + வரி.]

அர  வணிகரிடம் ெப வ  ேநர் க வரி. வணிகர ்மக்களிடம் ெப வ  மைற கவரி.

ேநர் க த யாள
ர்

 
 ேநர் க த யாளர ்nērmugavudaviyāḷar, ெப. (n.)

   அைமசச்ர,் ேமல காரி ேபான்ேறா க்  நிகழ் கைள வரிைசப் ப த் தல், பாரை்வயாளரக்ள் 
சந் ப்ைப ைறப்ப த் தல் ேபான்ற பணிகைளச ்ெசய் ம் உத யாளர;் personel assistant to a 
minister, a higher officer, etc.

     [ேநர் கம் + உத  + ஆளர.்]

ேநர் ட் செ்ச ச்

 
 ேநர் ட் செ்ச ச்  nērmuḍḍucceḍicci, ெப. (n.)

   ேபய்த் ம்ைம; bitter laucas. (சா.அக.);.

     [ேநர ்+  ட்  + ெச  +  .]
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ேநரை்ம

ேநரை்ம1 nērmai, ெப. (n.)

   1. ெசம்ைம; straightness, directness.

     " க்கணிைற ேநரை்மயாய்க் ைகக்ெகாண்  ேபா ப்பதாச் " (தா . .க.வா.9);.

   2. உண்ைம ( ன்.);; faith fulness, fidelity, honesty.

இந்தச ்ெசய ல் அவன் ேநரை்மயாய் நடந்  ெகாண்டான்

   3.  ைறைம (நீ );; impartiality; justness propriety.

   4. அறம்; morality, virtue.

   5.  ண்ைம (ஐங் .அ ம்.);; fineness, thinness, minuteness.

   6.  த்தம் ( ன்.);; accuracy, exactness,correctness.

   7. சமம் ( வக.835);; equality; uniformity.

   8. இைச  (யாழ். அக.);:

 harmony, agreement.

   9. நன்னிைல; good condition.

அந்தக் ம்பம் ேநரை்மேயா  இ க் ற .

   10. இணக்கம்; friendship, familiarity.

அவ க் வ க் ம் ேநரை்ம ல்ைல.

     [ேநர1் → ேநரை்ம, தன் நலத் க்காக ெபாய் ெசால் தல், ஏமாற் தல் ேபான்ற ைறகைளக் 

ேநரவ்

ேநரவ்  nērvaḻi, ெப. (n.)

   1. ஓரிடத்ைதச ்ெசன்றைட ம் ேநரான பாைத; straight road, direct course.

   2. நல்ெலா க்கம்; upright conduct.

     [ேநர ்+ வ .]

ேநரவ்ளம்

ேநரவ்ளம் nērvaḷam, ெப. (n.)

   1. ெசவ்வ  யாழ்த் றம்; a secondary melody-type of mulai class.

   2. பாைலயாழ்த் றம்; secondary melody-type of pājas class.

     [ேநர ்+ வளம். வளம் = ெச ைம, ெசல்வம், பயன்.]

ேநரவ்ளந்தான்

 
 ேநரவ்ளந்தான் nērvaḷandāṉ, ெப. (n.)

    க் ; dried ginger (சா.அக.);.

ேநரவ்ா-
தல்(ேநரவ் தல்)

ேநரவ்ா-தல்(ேநரவ் தல்) nērvādalnērvarudal,    18 ெச. .  (v.i.) & 5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒத் வ தல்; to resemble.

     "க நீர ் ல்ைலவானவ ேனரவ் ேம" ( க்ேகா.85);.

     [ேநர ்+ வா-தல். வா-தல் = வ தல்]

ேநரவ்ாக் ல்

ேநரவ்ாக் ல் nērvākkil, ெப. (n.)

   1. ேநராக; straight.

ேநரவ்ாக் ல் வ ெட த்  .

   2. ேநராகப் பாரத்்தப ; frontal view.

ேநரவ்ாக் ல் எ த்தபடம். ேநரவ்ாக் ல் ப த் க்ெகாள்.

     [ேநர ்+ வா  + இல் - ேநரவ்ாக் ல்.]
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ேநரவ்ாைடக்காத்

 
 ேநரவ்ாைடக்காத்  nērvāṭaikkāttu, ெப. (n.)

   ேநரவ்ட ைச ந்  ெதன் ைச ேநாக்  ம்காற் ( னவ.);; a kind of wind blowing North to South.

     [ேநர ்+ வாைட + (காற் →); காத் .]

ேநரவ்ாய்க்கட்ட
ைள

ேநரவ்ாய்க்கட்டைள nērvāykkaṭṭaḷai, ெப. (n.)

   மாளிைக ன் ேமல் மாடத் ள்ள பலகணி; window in an upper storey,as of a palace.

     "ெதன்வளித உ ேநரவ்ாய்க் கட்டைள ரியா " (ெந நல்.62);.

     [ேநர ்+ வாய் + கட்டைள]

     [P]

ேநரவ்ாளஎண்ெண
ய்

 
 ேநரவ்ாளஎண்ெணய் nērvāḷaeṇīey, ெப. (n.)

   ேநரவ்ாளப்ப ப் னின்  வ க் ம் எண்ெணய்; croton oil extracted from croton Seeds.

     [ேநரவ்ாளம் + எண்ெணய்.]

இவ்எண்ெணய் நீைர அ கமாக உண்டாக்கப்பயன்ப ற . க சச்ைல உண்டாக் ம். 
ேதாைலச் வப்பாக்  எரிசச்ைலத் த ம். இவ்எண்ெணய் டற் க்கல், பாண் , ேதால் ேநாய், 

ல் ட் வ , நரம் ப்  நீரக்்ேகாைவ, உடல்வ  இைவக க்  ம ந்தா ற . 
இவ்ெவண்ெணய்ையத் ேதங்காய் எண்ெணய், நல்ெலண்ெணய் ேபான்றவற் டன் கலந்ேத 
பயன்ப த்த ேவண் ம். தனிேய தட னால் எரிசச்ல், ெகாப் ளம் உண்டா ம். (சா.அக.);.

ேநரவ்ாளக்ெகாட்
ைட

 
 ேநரவ்ாளக்ெகாடை்ட nērvāḷakkoṭṭai, ெப. (n.)

   ேநரவ்ாளப்ப ப் ன் ெகாடை்ட; croton seed or nut (சா.அக.);.

     [ேநர ்+ வாளம் + ெகாடை்ட]

ேநரவ்ாள ைதல
ம்

 
 ேநரவ்ாள ைதலம் nērvāḷapūcudailam, ெப. (n.)

   ேமற் ச்  ம ந்தாகப் பயன்ப ம் ேநரவ்ாள எண்ெணய்; oil extracted from croton seed, it is used as liniment 
(சா.அக.);.

     [ேநரவ்ாளம் +   + Skt, ைதலம்.  ச்  →  ]

ேநரவ்ாளம்

ேநரவ்ாளம் nērvāḷam, ெப. (n.)

   1.  மரவைக (பதாரத்்த.1063);; true croton oil plant Croton tiglium.

   2. ேநரவ்ாளமரம்; பாரக்்க;see nérvája-maram.

ம.ேநரவ்ாளம், க.ேநபாள, ெத.ேநபாள .

     [ேநபாளம் → ேநரவ்ாளம். ேநபாளத் ந்  வந்த மரம்]
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ேநரவ்ாளமரம்

 
 ேநரவ்ாளமரம் nērvāḷamaram, ெப. (n.)

   ேநரவ்ாளக் ெகாடை்ட த ம் ஒ  ய மரவைக; croton seed plant-Croton tiglium.

ம வ. வாளம், ேநபாளம்

     [ேநரவ்ாளம் + மரம்.]

இதன் ைளகள் பக்கவாட் ல் பர யதாகக் காணப்ப ம். இைலகள் மா மா  அண்டவ வா ம், 
ேகாணங்கள் வாய்ந் ம், வழவழப்பா க் ம். இதன் ெகா ந்  ெமாகெமா ப்பா க் ம். 
இம்மரத் ன் ல் ஆண்  ேமலாக ம் ெபண்  ழாக ம் இ க் ம்.  ைத ன் ெவளிப்பக்கம்.ஒ  
அைமந் க் ம். இதன் க்கள் மஞ்சளாக ம் யதாக ம் இ க் ம். ேமழ ( த் ைர மாதம், 
ஆடைவ ைவகா ); மாதங்களில் க் ம். இதன் ைத, இைல த யைவ ம ந்தாகப் 
பயன்ப ன்றன. இ  ேநபாளத் ல் இ ந்  யாக வ வதால் ேநபாளம் - ேநரவ்ாளம் எனப்ெபயர ்
ெபற்ற . சா.அக);.

இரடை்ட ைத ைலப் ப ர.் இைல ராச ் மரம். இ  வங்காளம், அசாம், ெதன்னிந் யா, 
யான்மர(்பரம்ா);, இலங்ைக மேலயா கள் ஆ ய

     [P]

இடங்களில் வள ற . இதன் ைத ஆமணக்  ைத ேபா க் ம். ெகாடை்டக் ள் இ க் ம் 
ைள ழ் தைசச ்ெசம்ப ப்  நிறமான . இ ந்  எ க் ம் எண்ெணய்,  கக் ெகா ய க சச்ல் 

ம ந் . இம்ம ந்ைத அ கமாகக்ெகா த்தால் இறப்  ஏற்ப ம். இந்த எண்ெணய் ப ப்  அல்ல  
ெவ ப்பான மஞ்சள் நிறமாக இ ப்ப டன் ஒ வைக நாற்ற ட ம் இ க் ம். ெப ம்பா ம் 
இக்காலத் ல் இதைன மனிதரக் க் க் க சச்ல் ம ந்தாகப் பயன்ப த் வ ல்ைல. கால் 
நைடக க்ேக ம் பயன் ப த்தப்ப ற .

ேநரவ்ாள த்

 
 ேநரவ்ாள த்  nērvāḷamuttu, ெப. (n.)

   ேநரவ்ாள ைத; true croton seeds.

     [ேநரவ்ாளம் +  த் .  த்  =  ைத. ஒ.ேநா. ஆமணக் க் ெகாடை்ட த்  எண்ெணய்.]

ேநரவ்ான்
ேநரவ்ான் nērvāṉ, ெப. (n.)

   ப னான்காம் ண் ன், ெநய்ம் ன் ( த் ைர); ( ங்.252);; the 14th nakāStra.

ேநரவ்ாணிகம்

 
 ேநரவ்ாணிகம் nērvāṇigam, ெப. (n.)

    ரசமரம்; battle of plassey tree, Butea frondosa. (சா.அக.);.

ேநர் ைட

ேநர் ைட nērviḍai, ெப. (n.)

   1. உடன்பாடை்ட ேநேர க் ம் ைட (நன். 386,உைர);; affirmative answer.

   2. ேநராகச ்ெசால் ம் ைட; direct, straight answer.

     [ேநர ்+  ைட.]
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ேநர்

ேநர்  nērvu, ெப. (n.)

   1. நிகழ்ச்  ( ன்.);; happening.

   2. உடன்பா  (யாழ்.அக.);; consent.

   3. ெகா க்ைக; giving.

     "நாள் நாகம் நா ம் நைன ழலாள் நல் த்தன் ணாகம் ேநரவ்ள ம் ேபாக்கா " ( .மா.16);.

   4. ேவண் ைக ( ன்.);; soliciting.

   5. எ ரை்க; opposing.

     "வஞ்ச னிராமைன ேநர் றா"

   6. ெபா ைக ( ன்.);; fighting.

   7. சரிந்  ைக (யாழ்.அக.);; dropping.

     [ேநர1் → ேநர் .]

ேநர

ேநர nēra, இைட. (part.)

   ஒர ்உவம ; a particle of comparison.

     "ேபால ம ப்ப ஒப்பக் காய்த்த ேநர யரப்்ப நளிய நந்த என் " (ெதால்,ெபா ள். உவம.16);.

     [நிகர → ேநர. ேநர1் → ேநர.]

ேநரக்களி

 
 ேநரக்களி nērakkaḷi, ெப. (n.)

ெநளரக்களி பாரக்்க;see naurakkah (சா.அக.);.

ேநரக் லம்

ேநரக் லம் nērakkulam, ெப. (n.)

ேநர காலம், 2,3 (ெநல்ைல); பாரக்்க;see nerakālam 2,3.

     [ேநரம் +  லம். காலம் → கலம் →  லம்]

ேநரகாலம்

ேநரகாலம் nērakālam, ெப, (n.)

   1. ஏற்றகாலம்; right time, suitable time.

   2.  றப் யத்தன் (சாதகத் ன்); ப  ெக யான காலம் (யாழ்ப்.);; dangerous or critical time, as determined 
from one's horoscope.

   3. ஊழ் ( ); காலம் ( ன்.);; special time when fate exercises its influence, commonly evil.

   4. தற்காலம் (யாழ்.அக.);; present time.

     [ேநரம்1 + காலம்]

ேநரங்கடத் -தல்

ேநரங்கடத் -தல் nēraṅgaḍaddudal,    5ெச. . . (v.i.)

   1. காலம் ேபாக் தல் ( ன்.);; to while away one's time.

ங் வ  ேபால் ந த்  ேநரங்கடத் க் ெகாண் க் றான்.

   2. ேவைல ல் மந்தமா த்தல் (உ.வ.);; to be slow in work.

ம ைர வந் ன் யாளாக வந்த ெசாக்ேகசர ்ேவைல ெசய்யாமல் ேநரங்கடத் க்ெகாண் ந்தார.்

     [ேநரம் + கடத் -தல். கடத் தல் = ேபாக் தல், ெச த் தல்,  ழப் தல்]
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ேநரங்காட்

 
 ேநரங்காட்  nēraṅgāṭṭi, ெப. (n.)

    ரியகாந் ச ்ெச ; sunflower plantHelianthus indicus. (சா.அக.);.

     [ேநரம் + காட் , க ரவன் ெசல் ம் ைச ேநாக் த் ம்  ேநரத்ைதக் காட் ம் ெச .]

மணிப்ெபா  இல்லாத பழங்காலத்ேத மன்னர ்மாளிைக ல் ேமற் வைள னின்  ழக் வைளக்  
நீர ்ெசாட்ட ட்  அ ம் நா ைக காட் கள் இ ப் ம், மக்கள் க ரவைனக் கண் ணரக் 
கண் ம்ேபா  ேநரம் அ யச ் ரிய காந் ப்  பயன்பட்ட  அ க.

ேநரங்ெகட்டேநரத்
ல்

 
 ேநரங்ெகட்டேநரத் ல் nēraṅgeṭṭanērattil,  .எ. (adv.)

   ேநரம் க த் ; at an ungodly hour.

ேநரங்ெகட்ட ேநரத் ல் ட் க்  வராேத. ேநரங்ெகட்ட ேநரத் ல் சாப் டாேத.

     [ேநரம் + ெகட்டேநரத் ல்]

ேநரம் ெகட்ட ேநரத் ல் ட் ற்  வ பவர ்கதைவத்தட் வதனால், உைழத்  அயரந்்  உறங் க் 
ெகாண் ப்ேபாரக்் த் க்கங் கைல ம், ெதால்ைலவ ம்.   ஆ ய உண  ைவ ன் க் ம் 
என்பதனால் இதெ்தாடர்

அைமந்தெதன்க.

ேநரங்ெகட்டேநரம்

ேநரங்ெகட்டேநரம் nēraṅgeṭṭanēram, ெப. (n.)

   1. த யற்ற காலம்; unseasonable hour, as for visiting or eating.

ேநரங்ெகட்ட ேநரத் ல் ெசாந்தக்காரரக்ள் வந்  ட்டனர.்

   2. ேபய்கள் உல வதாகக் க தப்ப ம் காலமல்லாக்காலம்; unpropitious time, as midday or dusk, when 
demons are supposed to be abroad.

ேநரங் ெகட்ட ேநரத் ல் ட் க்  வராமல் ேநரத்ேதா  வந் .

     [ேநரம் + ெகட்ட ேநரம்]

உற னர ்வந்தால் உண  ஏற்பாட் த் யர ்உண்டா ம். தனிைம ம், இ ண்ைம ம் ேபய் அசச்ம் 
உண்டா ம்.

ேநரைச

ேநரைச nērasai, ெப. (n.)

    ம் ெந ம் தனித்ேத ம் ஒற்ற த்ேத ம் வ ம் அைசவைக (யாப். . 6);; a metrical syllable 
consisting of a short or long letter, singly or followed by a consonant.

     "ெந ல் றனிேய நின் ெமாற்ற த் ம் நைடெப ேநரைச நால்வைகயாேன" (யாப். .6);.

     [ேநர ்+ அைச.]

எ. : ஆ , ெவள், ேவல்,

ஆ- - ெவள் - ேவல்

     " ேல ெந ேல....

ெந ேய வரி ம் நிைரந்ெதாற் ற ப் ம் ேநர.்..." (யா.கா.5);

     " ேல ெந ேல..... ஒற்ெறா

வ தெலா  ெமய்ப்பட நா  ேந ம்" (ெதால்,ெபா ள்.ெசய்.3);

ேநரைச, நிைரயைச ரிப்  த ல் யாப்ேபாைசக்  அ ப்பைட தனி ேநரக்்  நாள் என் ம், 
ேநரே்நரக்் த் ேதமா என் ம், ேநரே்நர,் ேநர-்க்  ேதமாங்காய் என் ம், ேநரே்நரே்நரே்நர ்நான் ற் த் 
ேதமாந்தண்  என் ம் வாய்பா  வ  வழக்கம். ேநரக்்  இைணயாக வடெமா ல் ல  என் ம் 
நிைரக் க் ெவன் ம் வழங் வர.்
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ேநரஞ்சாய்-தல்

ேநரஞ்சாய்-தல் nērañjāytal,    1ெச. . . (v.i.)

   ெபா றங் தல் (இ.வ.);; to draw towards evening, decline, as the day.

ேநரஞ் சா ம் ெபா  ட் க் வா.

     [ேநரம்1 + சாய்-தல்.]

ேநரஞ்ெசல் -தல்

ேநரஞ்ெசல் -தல் nērañjelludal,    13ெச . (v.i.)

   1. நீண்ட காலம் த்தல்; to take a long time, as a work.

   2. காலத் தாழ்வாதல் ( ன்.);; to be protracted or delayed;

 to become late.

     [ேநரம்1 + ெசல்( );-தல்.]

ேநரடம்

 
 ேநரடம் nēraḍam, ெப. (n.)

   நாவல்; jaumoon, Eugenia jambolina. (சா.அக.);.

ேநர

ேநர 1 nēraḍi, ெப. (n.)

   ஐந் வைக ெசய் ள களில் நாற் ரால் வ வ ; a line of four metrical feet, one of five kinds of adi.

     "பத்ெத த் ெதன்ப ேநர க் களேவ ஒத்த நாெல த்  ஒற்றலங் கைடேய" (ெதால்.1295);.

     "நாெலா ரஅ்ைற த காைலயளெவா  ேநர " (யா.கா.12);.

     [ேநர ்+ அ .]

ஐந் வைக அ கள்:  றள  ந்த ,ேநர , ெந ல , க ெந ல .

றள : இரண்  ரால் ஆ ய .

எ. .

     " ைரத்த சா ைக

நிைரத்த ேபானிரந்

ைரப்ப ேதன்கேள

ைரக்ெகாள் மாைலயாய்" (யா.கா.13 ேமற்ேகாள்);

     "வான்ெபாய்ப் ந் தான்ெபாய்யா

மைலத்தைலய கடற்கா ரி

னல்பரந்  ெபான்ெகா க் ம்

ைளவறா யன்கழனிக்

காரக்்க ம் ன் கமழாைலத்

ேநரந்தப் -தல்

ேநரந்தப் -தல் nērandappudal,    5ெச. . . (v.i.)

   காலந்தவ தல்; to be untimely or out of time.

ேநரந்தப்  ைதத்ததால் ப ர ்சரியாக ைளய ல்ைல.

     [ேநரம் + தப் -தல்,தப் தல் = தவ தல்.]

ேநரப்பட

ேநரப்பட nērappaḍa,  . .எ. (adv.)

   காலத்தாழ்வாய் (தாமதமாய்); ( ன்.);; late.

     [ேநரம்1 + பட.]
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ேநரப்பலன்

 
 ேநரப்பலன் nērappalaṉ, ெப. (n.)

   ெசயல் ெதாடங்கப்பட்ட ேவைள ன் பயன் (நாஞ்.);; astrological effect of the time when a work is commenced.

     [ேநரம் + பலன்.]

ேநரப்ேபாக்

ேநரப்ேபாக்  nērappōkku, ெப. (n.)

   ெபா  ேபாக் ைக; pastime.

     "ெவற் ேநரப் ேபாக்காய்ப் கல் ேனாத மன் " (இரடச்ணிய,பக்.2);.

     [ேநரம் + ேபாக் .]

ேநரபாரம -தல்

ேநரபாரம -தல் nērapāramaṟidal,    2ெச. . . (v.i.)

   அடக்க ெவா க்கம தல் (இ.வ.);; to pay regard to modesty or propriety.

     [ேநரம் + பாரம் + அ -தல்.]

ேநரம்

ேநரம்1 nēram, ெப. (n.)

   1.  ைன ேந ங்காலப் ப ; Time.

     "ேநரம் பாரத்்  ெந ந்தைகக் ரி ைல ட் டம் ெபற் ' (ெப ங். உஞ்ைசக்.57:74);.

ேநரங் காலம் பாரத்்  ேவைலையத் வங்க ேவண் ம்.

   2. தக்க சைமயம்;ேவைள (த ணம்);,ெபா  ( க்ேகா.290,  ைற ளக்கம்);,

 opportunity, season.

     "ஆண்ெடா பத் டனா  நிரம் ய தந் ேநரம்" (ேச  .  த் தம் 14.);.

ெகா ப் ைனக் ம் ேநரம் வாய்க்க ேவண் ம்.

   3. இ சாமங்ெகாண்ட அைரநாள்;   பக ற் பா யா ய காலவள  ( வா.);; a measure of the day = 2 
Šāmam = 1/2 pagal = about six hours.

   4. மணி; hour.

த்த ேநரத் ல் வந்  ேவன்.

   5. இத்தைன மணிெயனக் கணக் ம் காலவள ; length of time.

ஒ வர் ைறந்த  எட்  மணிேநரமாவ  ங்கேவண் ம்.

   ம.ேநரம்;இ. ேதர.்

ட. ெநர . ேநரே்ட

     [ேநர ்→ ேநரம்]

ேநரம்தவறாத

 
 ேநரம்தவறாத nēramtavaṟāta, ெப. எ. (adj.)

   காலம் தவ டாத; punctual.

     [ேநரம் + தவறாத.]

ேநரம்ெபற

ேநரம்ெபற nērambeṟa,  .எ. (adv.)

    ைரவாக (ெநல்ைல);; early.

     [ேநரம்1 + ெபற.]
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ேநரல்

 
 ேநரல் nēral, ெப. (n.)

ேநர்  ( வா.); பாரக்்க;see nérvu.

     [ேநர ்→ ேநரல்.]

ேநரல்லார்

ேநரல்லார ்nērallār, ெப. (n.)

    ேழார;் inferiors, vulgar people.

     "ேநரல்லார ்நீரல்ல ெசால் யக்கால்" (நால ,72);.

     [ேநர ்+ அல்லார,் ேநரை்மயாக நடக்காத ேழார]்

ேநரலன்

ேநரலன்1 nēralaṉ, ெப. (n.)

   பைகவன் ( வா.);; enemy.

     [ேநர ்+ அல் + அன். அல் - எ ரம்ைற இைடநிைல. அன் - ஆண்பால் ஒ ைம ஈ .]

 ேநரலன்2 nēralaṉ, ெப. (n.)

   1. ேநரை்ம யானவன்; impartial, just person.

   2. வைளயாத , ேநரான , நி ட்டமான  (யாழ்ப்.);; that which is straight or erect.

     [ேநரல் → ேநரலன். ேநர1் → ேநரல்]

ேநராக

ேநராக nērāka,  . .எ. (adv.)

   1.  றர ் லமாகவன் த் தாேன; directly in person.

தாேன ேநராக ஈ பட்டான்.

   2. ெதளிவாக ( ரத் யடச்மாக);; before ones eyes, in sight.

   3. உண்ைமயாய்; honestly, straight forwardly.

   4.  ைம ம்; completely.

     'அகவா ள்ள  ேநராகப் ேபானவாேற' (ஈ , 4.4:10);.

   5.  றப்பட்ட டத் ந்  ேவ  எங் ம் ெசல்லாமல்; straight from.

ேநராகப் பள்ளிக் ச ்ெசல் தல் ேவண் ம். பள்ளிக் டம் ட்ட ம் ேநராக ட் க்  வா.

   5.வைளயாமல்,  ம்பாமல் காட் ய வ ேலேய; straight a head.

வலப் றம் ெசன்  ேநராகப்ேபானால் ஊரவ் ம். இந்த வ ேய ேநராகச ்ெசன்றால் ளத்ைத 
யைடயலாம்.

     [ேநர ்→ ேநராக]

ேநராதார்

ேநராதார ்nērātār, ெப. (n.)

பைகவர்

 enemies.

     "ேநராதார ்வளநாடை்ட" ( .ெவ.3:14, ெகா );.

     "நீர ் ற்  ம ல் ெபா உம் பைகயல்லால் ேநராதா" (க த்.67:4);.

     [ேநர1் + ஆ + த் + ஆர-் ேநராதார.் ஆ-எ.ம.இ.நி. த்- சந் . ஆர-்பலர ்பால் ஈ .]
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ேநரார்

ேநரார ்nērār, ெப. (n.)

ேநராதார ்பாரக்்க;see neradr.

     "நி யந் ைறயளந்தார ்ேநரா ம்" ( .ெவ.310);.

     "ேநரார ்ேந  நீணி  ஞ் ந் நிைறேகா ல்" ( வக.1635);.

     'ேநரார ்தம்ைமக் ெகாைலகண்  ம ழாமல்" (பாரத.  ட் னன். .11);.

     [ேநர ்→ ேநரார.் எ ரம்ைற இைடநிைல ன் ய .]

ேநராளி

 
 ேநராளி nērāḷi, ெப. (n.)

   ேநரை்ம ள்ளவன் (யாழ்.அக.);; upright, honest person.

     [ேநர ்+ ஆளி. ஆள் → ஆளி ஒ.ேநா. ேபார ்+ ஆளி = ேபாராளி.]

ேநரி

ேநரி1 nēri, ெப. (n.)

   த ழ்நாட் ள்ள ம் ேசாழரக்் ரிய மான ஒ மைல (ப ற் ப்.40);; a hill in the Tamil country belonging to 
the Cholas.

     "ேநரி ெவற்பன்" ( டா.2:16);

     [ேநர ்+ இ. இ.ெசால்லாக்க ஈ

ெசங் த்தாக நிற் ம் மைல.]

இம்மைலயால் ேசாழைன ேநரியன் என்  பைழய ல்கள் ன்றன.

     "நீரி ழ் லம் ன் ேநரிேயான் (ப ற் ப்.40);.

     "பா சால் ெந வைரக் கல் யர ்ேநரிப்ெபா நன்' (ப ற் ப்.67);.

உைற ரின் ெதற்  வா ல் உள்ள ஒர ்ஊைர ேநரிவா ல் என்  லப்ப காரம் (28:117);  ற .

இங் ச ்ேசரன் ெசங் ட் வன் தன் ைமத் னனான ேசாழ க் ப் பரிந்  ஒன்ப  மன்னைர ெவன்றான் 
என் ம் லப்ப காரம் ற .

     "ஆர் ைன ெதரியல் ஒன்ப  மன்னைர ேநரிவா ல் நிைலசெ்ச  ெவன் " ( லப்.28:16,117);.

 ேநரி2 nēri, ெப. (n.)

   மக்களாட்  ைற ல் தங்களின் அரைசத ்தாங்கேள ேதரந்்ெத க்க மக்களில் ப் ட்ட 
அகைவக்  ேமற்பட்டவரக்ள் அைனவ க் ம் உள்ள அ ப்பைட உரிைம;ேமற் ப் ட்ட உரிைமையக் 
காட் ம் த் ைரக் த்தப்ப ம் ட் ,

 Vote(s);.

ேநரிசம்

ேநரிசம் nērisam, ெப. (n.)

   எ பைட; javelin.

     "மாகைடக்க ேனரிசத்தான் மைறக்களிற்ைற மதமடக் " ( ற்றா.தல. த மசா .74);.

   2. அம் வைக (யாழ்.அக.);; a kind of arrow.

     [ேநர ்+ இசம். இயம் → இசம் =

ேநராகச ்ெசல் ம் பைடக்க ]
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ேநரிைச

ேநரிைச nērisai, ெப. (n.)

   1. ேநரிைசெவண்பா (இலக். .729); பாரக்்க;see nēršai-venbā.

   2. பண்வைக (இராகவைக);; a melody.

     "ேநரிைசயாக வ பத ரன்  (ேதவா.85,3.);

     [ேநர ்→ ேநரிைச.]

இரண்டாம் அ ல் ன்றாம் க்  அ த் த் தனிச ்ெசால்லாகவ ம் ைற ல் ேகா  இட்  
இரண்ட  எ ைகேயா  ஒத் வ வைதக் க் ம். எ ைக ஒவ்வாமல் வரின் இன்னிைச என்  

றப்ப ம்.

     "ெகா ம ல் பாய்ந் ற்ற ேகா ம் அரசர்

ட த் ேதய்த்த நக ம் - ன்

ெபால்லாைம நாணிப் றங்கைட நின்றேத

கல்லாரே்தாள் ள்ளி களி ." ( தெ்தாள்.72);

ேநரிைசச் ந் யல்
ெவண்பா

ேநரிைசச் ந் யல்ெவண்பா nērisaissindiyalveṇpā, ெப. (n.)

   இரண்டாம் அ ல் தனிசெ்சால்ெபற்  வ ம் ந் யல்ெவண்பா வைக; a species of Šindiyal-veņbā with a 
detached foot at the end of the second line.

     "ேநரிைச இன்னிைசேபால நடந்த ன் ன் வந்தால் ேநரிைச இன்னிைச ந் ய லா ம்" 
(யா.கா.28);.

     [ேநரிைச +  ந் யல்ெவண்பா.  ந் யல் ெவண்பா. = இரண்டாம் அ ல் தனிசெ்சால் ெபற்  
ன்ற யாய் இ  கற்பத்தா ம் ஒ  கற்பத்தா ம் அைம ம் ெவண்பா வைக.]

எ. .

     "நற்ெகாற்ற வா ல் ந ங் வைளத் தாரெ்காண்

கற் ம்வண் டாரப்்பப் ைடத்தாேள ெபாற்ேறரான்

மாைலநல் வா ல் மகள்" (யா.கா.28.ேமற்);

     "அ ந்தாைன ஏத்  ய வாங் க ந்

றந்தாரக்் ச ்ெசல்வ ைரப்ப- றந்தார்

றந்தைம யாராய்ந்  ெகாண் ." (யா.கா.28.ேமற்.);
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ேநரிைசயா ரியப்
பா

ேநரிைசயா ரியப்பா nērisaiyāsiriyappā, ெப. (n.)

   ஈற்றயல  ச் ராய் வ ம் ஆ ரியப்பா வைககளில் ஒன் ; a kind of aşīriya-p-pā in which the penultimate 
line has three feet.

     "ஈற்றதன் அயல  ஒ ர ் ைறய நிற்ப  ேநரிைச ஆ ரியம்ேம." (அ நயம்);.

     [ேநரிைச + ஆ ரியப்பா. ஆ ரியப்பா;

நான் பாவைககளில் ஒன் . நான்  பாவைககள் ெவண்பா, ஆ ரியப்பா, க ப்பா, வஞ் ப்பா]

எ. :

     "நிலத் ம் ெபரிேத வானி ம் உயரந்்தன்

நீரி ம் ஆரள ன்ேற சாரற்

க ங்ேகாற் ஞ் ப் க்ெகாண்

ெப ந்ேதன் இைழக்  நாடெனா  நட்ேப" ( ந்.3);

     " ைனேய ஆடவரக்் ேர வா தல்

மைன ைற மகளிரக்் காடவர ்உ ெரன

நமக் ைரத ்ேதா ந் தாேம

அழாஅல் ேதா  அ ங் வர ்ெசல்ேவ" ( ந்:135);

     "நின்ற ெசால்லர ்நீ ேதான் னியர்

என் ம் என்ேறாள் ரிப  யலேர

ேநரிைசெயாத்தா
ைசக்க ப்பா

ேநரிைசெயாத்தா ைசக்க ப்பா nērisaiyottāḻisaikkalippā, ெப. (n.)

   தரெவான் ம் தா ைச ன் ம் தனிசெ்சால் ஞ் ரிதக ம் ெபற் வ ங் க ப்பா; a kind of Kasppä, 
having one taravu, three tā sišai, one detached foot and Šursdagam.

     "தரெவான்  தா ைச ன்  தனிசெ்சாற் ரிதகமாய் நிரெலான்  ேனரிைச ெயாத்தா ைசக்க " 
(யா.கா.38);.

     [ேநரிைச + ஒத்தா ைச + க ப்பா.]

   ஒத்தா ைசக்க ப்பா ன்  வைகப்ப ம். அைவயாவன: ேநரிைசெயாத்தா ைசக்க ப்பா, 
அம்ேபாதரங்க ஒத்தா ைசக்க ப்பா. வண்ணக ஒத்தா ைசக்க ப்பா, ேநரிைச ெயாத்தா ைசக் 
க ப்பா, தர , தா ைச தனிசெ்சால், கரிதகம் என்ற நான்  உ ப்ேபா ம்;அம்ேபாதாங்கெயாத் 
தா ைசக் க ப்பா, தர , தா ைச. அம்ேபாதரங்கம். தனிசெ்சால், கரிதகம் என்ற ஐந்  உ ப்ேபா ம்: 
வண்ணகெவாத் தா ைசக்க ப்பா தர  தா ைச, வண்ணகம் (அராகம்);, அம்ேபாதாங்கம், 
தனிசெ்சால்,  ரிதகம் என் ம் ஆ  உ ப்ேபா ம் வ ம்.

ன் ஒ  தர  வந் , அதன் ன்  ன்  தா ைசவந் , அதன் ன் ஒ  தனிசெ்சால் வந் , அதன் ன் 
ஆ ரியத்தானாவ , ெவண்பாவானாவ  ஒ  ரிதக உ ப் ப் ெபற்  வ வ  ேநரிைச 
ெயாத்தா ைசக் க ப்பா. யா.கா.38).

   தர  எனி ம், எ த்தம் எனி ம் ஒக் ம்: தா ைச எனி ம், இைடநிைலப்பாட்  எனி ம் 
ஒக் ம்;தனிசெ்சால் எனி ம்,  ட் ைச எனி ம்,  ன் எனி ம், தனிநிைல எனி ம் ஒக் ம் ரிதகம் 
எனி ம், அடக் யல் எனி ம், வாரம் எனி ம், ைவப்  எனி ம் , ேபாக் யல் எனி ம் ஒக் ம்.

ஆ ரியச ் ரிதகத்தால் அைமந்த ேநரிைச ெயாத்தா ைசக் க ப்பா ற்  எ த் க்காட்

     "வாென ங்கண் பனிகடர. வண்ணம்ேவ

ய்த் ரிந்

ேதாெண ந் தைக றந்  ன்பங் ர ்பசப் னவாய்ப்

587

www.valluvarvallalarvattam.com 13492 of 19068.



ேநரிைச ெவண்பா

ேநரிைச ெவண்பா nērisaiveṇpā, ெப. (n.)

   ெசய் ளின் இரண்டாம  ற் ல் தனிசெ்சாற் ெபற் வ ம் ெவண்பா வைக; a kind of venba having a 
detached foot at the end of the second line.

     [ேநரிைச + ெவண்பா.]

இரண்  றள் ெவண்பாவாய் ந  தற்ெறாைடக் ேகற்ற தனிசெ்சால்லால் அ  நிரம் ச,் 
ெசப்பேலாைச வ வா  த ரண்ட ம் ஒ  கற்பமாய்க் கைட ரண்ட ம் மற்ெறா  

கற்பமாய் வரி ம், நான்க ம் ஒ  கற்பமாய் வரி ம் இ றள் ேநரிைச ெவண்பா அல்ல  
ேநரிைச ெவண்பா எனப்ப ம்.

எ- :

     "தடமண்  தாமைர ன் றாதா டலவன்

இடமண் ச ்ெசல்வதைனக் கண் -ெபைடெஞண்

க் கதவைடக் ம் த் ேர ெபாய்க ந்  நடா னா ர"் (யா.கா.24 ேமற்ேகாள்);

இ  இரண்  றள் ெவண்பாவாய், ந தற் ெறாைடக்ேகற்ற தனிசெ்சால்லான் அ நிரம் ச ்
ெசப்பேலாைச வ வா  இரண்  கற்பத்தான் வந்த ேநரிைச ெவண்பா.

     "அரிய வைர ண்  காட் வார ்யாேர

ெபரிய வைரவ ரங் ெகாண் -ெதரி ற்

கரிய வைரநிைலயார ்காய்ந்தாெலன் ெசய்வார்

ெபரிய வைரவ ரங் ெகாண் "

இ  இரண்  றள் ெவண்பாவாய், ந  தற்ெறாைடக்ேகற்ற தனிசெ்சால்லான் அ நிரம் ச,் 
ெசப்பேலாைச வ வா  ஒ கற்பத்தான் வந்த ேநரிைசெவண்பா.

ேநரி -தல்

ேநரி -தல் nēriḍudal,    20 ெச. .  (v.i.)

   1. ெபா ந் தல்; to be fit or appropriate.

   2. எ ரப்்ப தல்; to appear, come to view.

     "நீண்ட மதகரி  ன் ேனரிட் " (ெகாண்டல் .374);.

   3. ைக தல் ( ன்.);; to succeed, prove successful, come to hand.

     [ேநர ்→ ேநரி -தல்.]

ேநரிைட

 
 ேநரிைட nēriḍai, ெப. (n.)

ேநர  பாரக்்க;see nēraɖi.

ேநரிய

 
 ேநரிய nēriya, ெப. எ (adj.)

    ரிய;  றந்த; excellent of high order or quality.

ேநரிய ஆராய்ச் .

     [ேநர ்→ ேநரிய .]
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ேநரிய

ேநரிய 1 nēriyadu, ெப. (n.)

   ஒ வைக நல்லாைட (நாஞ்.);; a kind of fine cloth.

     [ேநரியல் → ேநரிய .]

 ேநரிய 2 nēriyadu, ெப. (n.)

   ேநரான ; anything straight, true, exact.

ெநல் க்  ேநரிய  ல் (உ.வ.);

     [ேநர ்→ ேநரிய .]

ேநரியர்

ேநரியர ்nēriyar, ெப. (n.)

   1. வாக்காளர;் voter.

   2. ேநரை்மயானவர;் honesty person.

   3. ேநரியன் பாரக்்க;see nēriyaŋ.

     [ேநரி → ேநரியர.்]

ேநரியல்

ேநரியல்1 nēriyal, ெப. (n.)

   ஒ வைக ேநரத்் யான ேமலாைட (ெநல்ைல);; a kind of fine cloth worn over the shoulders.

ம. ேநரியல்.

     [ேநர ்→ ேநரியல் = ேதாளில் ேபாட் க் ெகாள் ம் ணி ஆைட.]

 ேநரியல்2 nēriyal, ெப. (n.)

    ள ; black papper, Pipernigrum. (சா.அக.);.

ேநரியன்

ேநரியன்1 nēriyaṉ, ெப. (n.)

   ேநரி ெவற் க் ரிய (ேநரி ன் க் ரிய); ேசாழமன்னம் ( வா.);; the Chölä king, as lord of the Néri hill.

     [ேநரி → ேநரியன்.]

 ேநரியன்2 nēriyaṉ, ெப. (n.)

   1.  ண்ண  ள்ளவன் ( ன்.);; a man of subtle intellect.

   2. அ க்  அ வா ப்பவன்; the most subtle Being.

     "ேநரிய மாய்ப் பரிய மாய்" ( . .8:28);.

     [ேநர1் → ேநரியன்]

ேநரில்

ேநரில் nēril,  .எ (adv.)

   1. மற்ெறா வரின் லமாகேவா க தத் ன் லமாகேவா இல்லாமல் ப் ட்டவரிடம் அல்ல  
ப் ட்ட இடத் ல் தாேன; in person.

தைலவைர ேநரில் பாரத்் த் தன் ைறகைளக் னான். இந்தத் ட்டத் ல் ேசர 
ம் ேவாரஅ் வலகத் க்  ேநரில் வர ம்

   2. பாரத்்தல், ேகட்டல்,  த்  வ ைக ல் தன் கண்களால் அல்ல  காதால்;   தாேன சான்றாக; with 
one's own eyes or ears; personally.

அண்ணாைவ நான் ேநரில் பாரக்்க ல்ைல. அவர ்ந த்தைத நான் ேநரில் பாரத்்ேதன்.

     [ேநர ்→ ேநரில்.]

ேநரிெவற்பன்

ேநரிெவற்பன் nēriveṟpaṉ, ெப. (n.)

ேநரியன்1 ( வா.); பாரக்்க;see nēriyag"

     [ேநரி + ெவற்பன், ேநரிமைலக் ரியவன்.]
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ேநரிைழ

ேநரிைழ nēriḻai, ெப. (n.)

   1. அழ ய, ேநரத்் யான அணிகலன் அணிந்த ெபண்; lady, as adorned with fine jewels.

     "ேநரிைழயாய் ேநரிைழ ர"் ( வாச.7:2.);

     "யாரா வரெ்கா றாேம ேநரிைழ" ( றநா. 337:20);.

     "ேதரத்ர வந்த ேநரிைழ மகளிர"் (அகநா.336:11);.

     "ெந ய நீ னம் ேநரிைழ மறந்ேத" (ஐங் . 484:4);.

     "வாராய் பாண ந கம் ேநரிைழ" (நற்.3701);.

     [ேநர1் + இைழ. ெபா த்தமான அணிகலன் அணிந்த ெபண்.]

ேநரிள

 
 ேநரிள  nēriḷamigudi, ெப. (n.)

   ெவ ைம ( னியம்);; non entity, nothingness. (சா.அக.);.

     [ேநர ்+ இள +  . இளநீரக்்  ன்  ம்ைப எனக் தல்ேபால் ேநரிளைமக்  ந்ைதய 
க் நிைல ெவ ைமயா ற .]

ேநரிைற

ேநரிைற1 nēriṟai, ெப. (n.)

ேநர் ைட,1 பாரக்்க;see nér-vidai1.

     [ேநர ்+ இைற. இைற =  ைட.]

 ேநரிைற2 nēriṟai, ெப. (n.)

ேநரியன்1 ( வா.); பாரக்்க;see nériyan.

     [ேநரி + இைற. ேநரி = மைல. இைற = அரசன். ேநரிமைல அரசன், ேசாழன்.]

ேநரனீம்

 
 ேநரீனம் nērīṉam, ெப. (n.)

   உண்ைம தவ ைக (யாழ்ப்);; dis-honesty, unfairness; unfaithfulness.

     [ேநர ்+ ஈனம். ேநரை்ம ல் இ ந்  மா ப தல்;

ேநரை்ம ல் ைறப தல், நம் க்ைக ன்ைம.]

ேந க் ச் ர்

 
 ேந க் ச் ர ்nērukkuccīr, ெப. (n.)

ேநர் ர ்(யாழ்.அக.); பாரக்்க;see mer-i:

ேந க் ேநர்

 
 ேந க் ேநர ்nērukkunēr,  .எ. (adv.)

   ேநராகச ்சந் த் , ேநரில் ேபாய்ப் பாரத்் ; personally, face to face.

என்ைன ேந க்  ேநரப்ாரத்் ப் ேப . பல மாணவரக் டன் ேந க்  ேநர ்ேப ேய இந்த க்  
வந்ேதன்

     [ேநர ்→ ேந க்  + ேநர.்]
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ேந க் ேநரவ்

 
 ேந க் ேநரவ்  nērukkunērvaḻi, ெப. (n.)

    க் வ  (உ.வ.);; shortcut.

     [ேநர ்→ ேந க்  + ேநரவ் .]

ேந க்  ேநரான  க்காவ  காண்க.

ேந க் ேநராக
ேந க் ேநராக nērukkunērāka,  .எ. (adv.)

ேநராக1, பாரக்்க;see néraga1.

ேந க் ேநராய்நி
ல்-தல் (ேந க்  
ேநராய் நிற்றல்)

ேந க் ேநராய்நில்-தல் (ேந க்  ேநராய் நிற்றல்) nērukkunērāyniltalnērukkunērāyniṟṟal,    14 ெச. . . (v.i.)

   1. சரிேநராதல்; to be exactly straight or direct.

என் டன் உன்னால் ேந க்  ேநராய் நிற்க மா?

   2. ேநெர ரா  த்தல்; to be exactly opposite.

   3.  றெனா வன் தன்னிடம் நடந்  ெகாள்வ ேபாலத் தா ம் நடந்  ெகாள் தல்; to behave or conduct 
oneself towards a person exactly in conformity with his behavior.

     [ேநர ்→ ேந க்  + ேநராய் + நில்-தல்.]

ேந க் ப்ேபா-தல்

ேந க் ப்ேபா-தல் nērukkuppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   1. ேநராக ன்ெசல் தல்; to go straight.

   2. ேசரந்்  வரிைசயாய்ப் ேபாதல்; to go abreast.

     [ேநர ்→ ேந க்  + ேபா-தல்.]

ேந க் வா-தல் 
(ேந க்  வ தல்)

ேந க் வா-தல் (ேந க்  வ தல்) nērukkuvādalnērukkuvarudal,    18 ெச. . . (v.i.)

   இணங்  வ தல்; to come to terms, yield.

     [ேநர ்→ ேந க்  + வா-தல்.]

ேநேர

 
 ேநேர nērē,  .எ. (adv.)

ேநராக பாரக்்க;see лёгада

     [ேநர ்+ எ]

ேநேரடம்

 
 ேநேரடம் nērēṭam, ெப. (n.)

ேநேர  ( ங்.);;பாரக்்க;see nér-édu.

ேநேர

 
 ேநேர  nērēṭu, ெப. (n.)

   நாவல் ( டா.);; jaumoon plum.

ெத. ேநேர .
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ேநெரா-த்தல்

ேநெரா-த்தல் nērottal,    4.ெச. . . (v.i.)

   1. இைணயா த்தல்; to be a match, to be similar.

   2. மா பா ன்  த்தல்; to be unchanging.

     "நிழன்மரம்ேபா ேனெராப்பத் தாங் " (நால ,202);.

   3.  கப்ெபா ந் த்தல்; to be exactly suited, as a wife to her husband.

     'அவ க்  ேநெராவ்வா  க் ேறேனா ஒத் க் ேறேனா' ( பரம்,31,ஆறா.);.

     [ேநர1் + ஒ-த்தல்.]

ேநெராத் மம்

 
 ேநெராத் மம் nērottūmam, ெப. (n.)

    ந்தக்கல்; a variety of corundum, Emery. (சா.அக.);.

ேநெரான்றா ரிய
த்தைள

ேநெரான்றா ரியத்தைள nēroṉṟāciriyattaḷai, ெப. (n.)

ஆ ரிய உரிச் ர ்நின்  தன் வ ஞ் ர ் தலைசெயா  ேநராய் ஒன் வ (யா.கா.10 உைர;);

 metrical connection between any two adjoining Šir where the last syllable of the preceding and the first syllable of the 
succeeding Šir of nér.

     "உள்ளார ்ெகால்ேலா ேதா ,  ள் ைட

அலங் ைல ஈந் ன் லம் ெபா  ெசங்காய்

ல் ெபா  பவளம் ஏய்க் ம்

அ ல்ப  கள்ளியங் கா றந் ேதாேர" (யா.கா.11. ேமற்.);.

     [ேநர ்+ ஒன்  + ஆ ரியத்தைள]

ஆ ரியப்பா ல் ஒ  ன் ஈற் ச்  ேநர'் என்ற அைச ல் நிற்க, வ ஞ் ரின் தற் ர ்ேநர ்
அைசயாகேவ இ ந்தால் அ  ேநெரான்  ஆ ரியத் தைள என்  வழங்கப்ப ம்.

ேநேராடம்

 
 ேநேராடம் nērōṭam, ெப. (n.)

ேநேர  (மைல.);

பாரக்்க;see nērēgu.

     [ேநர ்+ (ஏ →); ஒ  + அம்]

ேநேராடல்

 
 ேநேராடல் nērōṭal, ெப. (n.)

    ைர ன் ேநேராட்டம் ( வா.);; straight forward trotting of a horse.

     [ேநர ்+ ஒடல்.]

ேநளி

 
 ேநளி nēḷi, ெப. (n.)

   தாமைர (அக.நி.);; lotus

     [நளி → ேநளி. நளி = அகலம்;

அகன்ற ெபரிய மலர ்ெப ைம க்க மலர]்
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ேநற்

 
 ேநற்  nēṟṟi, ெப. (n.)

ேநற்  பாரக்்க;see nētru.

     [ேநற்  → ேநற்  → ேநத்  - உவ. ஒ.ேநா.

எண் ற் ன்  → எண் ற் ன் . என்பத் நான்  → எண்பத் நான் .]

ேநற்

ேநற்  nēṟṟu,  .எ. (adv.)

   1. நிக ம் நா க்  தனாள்; yesterday.

     "என் ெசய்தாய் ேநற் ரா ற் ம்" ( ேலாத். ேகா.298);. ேநற்ைறப் ெபா  (நன். உ ரீற் ப. 
35உைர);.

ேநற்  என்ன ெசய்தாய்? ேநற்  வந்த ெமாடை்டச்  ெநய்வாரத்்  உண்ணச ் ங் றாள் (பழ.);.

ேநற்  வந்தானாம்  அவன் தைல ல் ந்த தாம் இ  (பழ);.

   2. சற்  ன் காலத் ல்; lately, recently.

ேநற் ப் றந்த ைபயன்.

   ம. ேநற் ;   க. ெநன்ென;ெத. நின்ென

     [ ல் (ெபா ந்தல்); →  ள் → நிள் → ெநள் → ெந  → ெந நல், ெந நற்  → ேநற் . (ேவ.க.);]

ேநற் ந்தாநாள்

ேநற் ந்தாநாள் nēṟṟumundānāḷ,  .எ. (adv.)

   அண்ைமக் காலத் ல் (ெநல்ைல);; during the recent past.

ேநற்  ந்தாநாள் ெசய்த ேவைல

   2. ேநற்ைறக்  ந் ய நாள்; day before yesterday.

     [ேநற்  +  ந்  + ஆம் + நாள்.]

ேநற்ைறக்

 
 ேநற்ைறக்  nēṟṟaikku,  .எ. (adv.)

ேநற்  பாரக்்க;see nērtu.

     [ேநற்  → ேநற்ைறக் ]

ேநற்ைறய

ேநற்ைறய nēṟṟaiya, ெப.எ. (adj.)

   1. ேநற்  நடந்த; yesterday's event, etc.

ேநற்ைறய த்  நன்றா ந்த .

   2. கடந்த காலத் ந்த; of the past.

ேநற்ைறய மனிதரக்ைளப் ேபால் நா ம் இ க்கக் டா .

     [ேநற்  → ேநற்ைறய]

ேநற்ைறய னம்

 
 ேநற்ைறய னம் nēṟṟaiyadiṉam, ெப. (n.)

&  .எ. (adv.);

   ேந தல்; yesterday.

     [ேநற்  → ேநற்ைறய +  னம். Skt dina → த. னம்]
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ேந ட்டதாைக

 
 ேந ட்டதாைக nēṟiṭṭatākai, ெப. (n.)

   கரிசலாங்கண்ணி; eclipse plant-Eclipta prostata. (சா.அக.);.

ேந ைழ

 
 ேந ைழ nēṟuguḻai, ெப. (n.)

   வச் ரக்கல் (ைவரம்);; diamond. (சா.அக.);.

ைந

ைந1 nai,    நகரெமய் ம் ஐகார உ ம் ேசரந்்த உ ரெ்மய் எ த் ; the compound of 'n' and 'ai.'

     [ந் + ஐ – ைந]

உ ர ்ெமய் எ த்  வ வம் த ந்  வடெமா  ெபற்ற . ஆங் லம் அைரவளரச்்  நிைல ேலேய 
அைச (sylable); ெமா யாக உள்ள . அதனால்தான் த ழ்க் ழந்ைதகள் எ த் க் ட்ட க்  
இடரப்்ப றாரக்ள். ைநனா என்ற ெபயைர Nai Na என்ற உ ர ்ெமய்க்கட்ட ட் க் கற் த்தால் 
எளிதாய்ப் ப ல்வர.்

 ைந2 naidal,    1. ந ங் தல்; to be crushed, bruised.

   2. தளரத்ல்; to droop, languish, faint.

     "இைடைநவ  கண் " ( க்ேகா.134);.

   3. வா தல் ( ன்.);; to fade.

   4. மனம் வ ந் தல்; to be wounded in one's feelings, to be distressed.

     "ைநந்  சாமவரக்்ேக" ( ற்.43);.

   5. இரங் தல்; to feel pity.

     "நீ நல்காைம  ைனவரச ்சாஅய்" ( றநா.146);.

   6. ங் தல்; to a dwindle, decrease.

     "ைநயாத வா ஞ் ெசல்வ ம்" (அ ட்பா.5ெபா . 2);.

நண்பன் ம்பம் வ ைம ல் க ம் ைநந் ட்ட .

   7. தனக்ேக உரிய மாத் ைர அள ல் ைறதல்; to be shortened in quantity, as a vowel.

ைநக்காட் -தல்

ைநக்காட் -தல் naikkāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேக  காட் தல் (யாழ்ப்.);; to ridicule make one a laughing stock.

     [ைந4 + காட் -தல்.]

ைநகரம்

ைநகரம் naigaram, ெப. (n.)

   1.  ன்பம்; anxiety, care, distress.

     "ைநகர ெமா ந் " ( நாயக .57:18);.

   2.  ைற ; Deficiency.

     "ைநகர லாவன்  னங்ைகயார"் (ெபரிய . அரிவாட்.12);.

     [ைந2 → ைநகரம்.]

ைநெகா

ைநெகா  naigodi, ெப. (n.)

   அைர ைறயான ெகா ப் ள்ள  (யாழ்ப்.);; being half-boiled. being insufficiently or badly boiled.

     [ைந2 + ெகா .]

ைநசச்ாந்

ைநசச்ாந்  naiccāndu, ெப. (n.)

   ைகக்  ெம வாம்ப  நன்றாயைரக்கப்பட்ட ண்ணாம்  ( ன்னக்கைர);; well-ground mortar, fine plaster.

     [ைந2 + சாந் ]
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ைநச்

ைநச்  naicci, ெப. (n.)

   1. காக்ைக (அக.நி.);; Crow.

   2. பாம்  வைக (யாழ்.அக.);; a kind of snake.

     [ைந யம்2 → ைநச் . ைந யம் = காக்ைக]

ைநச் கம்

 
 ைநச் கம் naiccigam, ெப. (n.)

ைநச் யம் (இ.வ.); பாரக்்க;see naicciyam.

     [ைநச் யம் → ைநச் கம்]

 ைநச் கம் naiccigam, ெப.(n.)

ைநச் யம் (இ.வ.); பாரக்்க;see naicciyam.

ைநச் யம்

ைநச் யம் naicciyam, ெப. (n.)

   1. தாழ்ைம; humility.

     "ெசய் ன்ற ைநச் யத்ைதச்

ந் த் " ( வாய். ற்.16);.

   2. தாழ் , கயைம, இ ; lowness, meanness, baseness.

   3. தன்வயப்ப த் ைக (உ.வ.);:

 winning over to one's side.

     [ைந2 → ைநச் யம் = எ ரிையத ்தன்வ ல் ப்ப எ ரி ன் மனத் ல் ம ழ்ச் ட் ம் ப ப் 
ேப தல்]

 ைநச் யம் naicciyam, ெப.(n.)

   1. தாழ்ைம; humility.

     "ெசய் ன்ற ைநச் யத்ைதச ் ந் த் " ( வாய்.  ற். 16);.

   2. இ  (நீச);த் தன்ைம; lowness, meanness, baseness.

   3. தன்வயப்ப த் ைக (ெகா.வ.);; winning over to one's side.

     [Skt. naicya → த. ைநச் யம்.]

ைநச் யம்பண்
-தல்

ைநச் யம்பண் -தல் naicciyambaṇṇudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தன்வயப்ப த் தல் (உ.வ.);; to win over to one's side.

     [ைநச் யம் + பண் -தல்.]

 ைநச் யம்பண் -தல் naicciyambaṇṇudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   தன் வயப் ப த் தல் (ெகா.வ.);; to win over to one's side.

     [Skt. naicya → த. ைநச் யம்+பண் -,]
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ைநசல்

ைநசல்1 naisal, ெப. (n.)

   ேநாய் (யாழ்.அக.);; disease

     [ைநதல் → ைநசல். த-ச ரி . தைச → சைத.]

 ைநசல்2 naisal, ெப. (n.)

   காக்ைக; crow.

     [நைச → ைநசல்.]

ஒ  காக்ைகக்  உண  ைவத்தால் பத் க் காக்ைககைள அைழப்ப ம் இறந் ட்டால்  
காக்ைககைள அைழப்ப ம் ஆன நைச ெகாண்ட  காக்ைக இனம்.

     "காக்ைக காவாக் கைரந் ண் ம் ஆக்க ம் அன்னநீ ராரக்்ேக உள" ( றள், 527);.

ைந கம்

ைந கம்1 naisigam, ெப. (n.)

ைந யம்1 ( ன்.); பாரக்்க;see naišiyam.

     [ைந யம் → ைந கம்]

 ைந கம்2 naisigam, ெப. (n.)

ைந யம்2 ( ன்.); பாரக்்க;see naišiyamo.

     [ைந யம் → ைந கம்]

 ைந கம் naisigam, ெப.(n.)

   1. நா ற் கட் ம் ம ந் ; any medicinal powder taken by nose.

   2. காக்ைக; crow.

   3. காக்ைகக் ெகால் ; crow killer (சா.அக.);.

ைந கரேவம்

 
 ைந கரேவம்  naisigaravēmbu, ெப. (n.)

    ரத்  நிலேவம் ; Surat chiretta (சா.அக.);.

 ைந கரேவம்  naisigaravēmbu, ெப.(n.)

    ரத்  நிலேவம் ; surat chiretta (சா.அக.);.

596

www.valluvarvallalarvattam.com 13501 of 19068.



ைந யம்

ைந யம்1 naisiyam, ெப. (n.)

    க் ல் ம் ெசாட்  ம ந்  (சங்.அக.);; medicine inhaled by the nose.

     [ைந → ைந யம். ைநவாக =  ளித் ளியாக ம் ெசாட் ம ந் ]

 ைந யம்2 naisiyam, ெப. (n.)

   காக்ைக (ச .);; crow.

     [ைநசல் → ைந யம்]

 ைந யம்1 naisiyam, ெப.(n.)

   நா ற் த் ம் ம ந்  (சங்.அக.);; medicine inhaled by the nose.

     [Skt. nasya → த. ைந யம்1.]

 ைந யம்2 naisiyam, ெப.(n.)

   1. ைந யம் பாரக்்க;see naiciyam.

   2. கைளக்ெகாட் ; a kind of water lily root as ெகாட் க் ழங் .

ைந ரவம்

 
 ைந ரவம் naisiravam, ெப. (n.)

    வைர; red gram, Cajanus indicus. (சா.அக.);.

 ைந ரவம் naisiravam, ெப.(n.)

    வைர; red gram.

ைநடதம்

ைநடதம்1 naiḍadam, ெப. (n.)

   வடெமா  ைல (ைநஷதம்);  லமாகக் ெகாண்  அ ரராமபாண் யன் இயற் ய த ழ்க் 
காப் யம்; a poem in Tamil by Adiviraramapândiyan, adapted from Sri Harsha's Naisadha.

     [நிடதம் → ைநடதம்.]

ைநடதம் ஒ  த ழ்க் காப் யம். நிடதநாட்  மன்னன் நள ைடய கைதையக் வதால் ைநடதம் 
எனப் ெபயர ்ெபற்ற . நளைனப் பற் யக் ப் ,  லப்ப காரத் ல் காணப்ப வதால் நளன்கைத 
த ழ்நாட் ல் நீண்டநாடக்ளாக வழங்  வந்தைம லனா ம்.

ைநடதம், வடெமா ல் கரச் லவர ்இயற் ய 'ைநச );தம் என் ம் வனப் ன் (காப் யத் ன்); ெமா  
ெபயரப்் . வடெமா  ன் ைவ ன்றாமல் அ ரராம பாண் யர ்ெமா  ெபயரத்் ள்ளார ்என்  
இ ெமா ம் இந்த ல்கைளக் கற்ேறார ் ன்றனர.் இந் ன் த ல் நிடத நாட் ன் வள ம் 
மா ந்த நகரத் ன் றப் ம் நாட் ப்படலம், நகரப்படலம் என்ற படலங்களிற் றப் ெபற் ப் ன்னர ்
அன்னத்ைதக் கண் ற்ற படலம் தலாக அரசாட் ப் படலம் ஈறாக இ ப்பதா  படலங்களால்

   1173 ெசய் டக்ளில் நளன்கைத றப்ெப ற . 'ைநடதம் லவரக்்க டதம் என்  வழங் ம் 
றப் ைரக் ேகற்ப, இந் ல் லவரக்ளின் அ க்  ந்தாய்க் கற்பைனக் க லமாக 
ளங் ற . இந் ல் வக ந்தாமணி, கம்பராமாயணம் மணிேமகைல த ய பைழய த ழ் 
ல்களின் க த் க்க ம் ெசாற்ெறாடரக் ம் ர ள்ளன.

இந் ன் தனிச் றப் , அன்னம் தமயந் டம் நள க்காகத்  ெசன்ற ப ையக் வ . இைத 
அன்னத்ைதத் ட்ட படலத் ற் காணலாம்.  தரின் இலக்கணத் ற்  இலக் யமாக அன்னம் 

ளங் ம்ப  இந் லா ரியர ்அைமத் ப்ப  பாராட்டத் தக்க . இந் ல் த  ழ்ப் பண்பாட் க்  
மாறாகப் ெபண்பாற் ைகக் ைள வந் ள்ள .

     "அ ழ் ைன னிந்  சாரல் அ தழ் மலய ன்ற த னம் இனிய ஞ்ெசாற் ைறயல் 
( யம்வரப்படலம்.140); எனக் கைலமகள் தமயந் ைய ளக் ங் ற்றாக ப்பைதக் ெகாண்  
இந் லா ரியர ்த ன் ைவ ேல ஊ யவ ெரன்பைத அ யலாம்.

இந் ல் காத ன் றப்ைப ம் ன் ெக ைய ம் நன்  ளக் ற . இந் ள்ள ெசய் டக்ள் 
க்க க ைம ம்,  க்க எளிைம  ன் ச ்ெசம்பாகமான நைடைய ைடயன.
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ைந ைக

ைந ைக naidigai, ெப. (n.)

   1. ஊ மல் ைக ( ங்.);; eared  jasmine.

   2.  ல்ைலக் ெகா ; smooth jasmine, Jasminum trichotomum.

 ைந ைக naidigai, ெப.(n.)

   1. ஊ மல் ைக ( ங்.);; eared jasmine.

   2.  ல்ைலக்ெகா ; smooth jasmine (சா.அக.);.

     [cf. {} → த. ைந ைக.]

ைநெதனல்

ைநெதனல் naideṉal, ெப. (n.)

   1. இரக்கக் ப்  (யாழ்.அக.);; expr.signifying pity, sympathy.

   2. ெம தற் ப்  (ச .);; expr signifying thiness.

   3. மனேநாதற் ப்  ( ன்.);; expr.signifying grief.

     [ைந → ைந  + எனல்]

ைநந்தேசா

 
 ைநந்தேசா  naindacōṟu, ெப. (n.)

   பதன ந்த ேசா ; stale cooked rice, rotton cooked rice. (சா.அக.);.

     [ைந → ைநந்த + ேசா , ைந → ைநதல் =

ைழதல், வாடல்]

ைநந்தபழம்

 
 ைநந்தபழம் naindabaḻm, ெப. (n.)

   கனிந்  இள ய பழம்; over riped fruit. (சா.அக.);.

     [ைந → ைநந்த + பழம். ைந → ைநதல் = இள தல், பதன தல்]

ைநந்தான்

ைநந்தான் naindāṉ, ெப. (n.)

   ெம ந்தான்; weak person.

     [ைந2 → ைநந்தான்]

ைநந் ைக

 
 ைநந் ைக naindigai, ெப. (n.)

    ல்ைல மலர ்(மைல.);; trichotomus-flowering smooth jasmine.

     [ைந ைக = ஊ மல் ைக . ைந ைக → ைநந் ைக.]

ைநந்

ைநந்  naindu,  .எ. (adv.)

   மன ரங் ; pity.

     "ைநந் ள்ளி வ  ேபா ெமன் ெனஞ் " (க த்.33:16);.

     [ைந → ைநந் . ைந +  ]
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ைநந்ேதா

 
 ைநந்ேதா naindō, ெப. (n.)

   பள்ளர ்இனமக்கள் தம் தைலவைர அைழக் ஞ் ெசால் (இ.வ.);; an expression used by Pallars in villages in 
addressing masters.

     [ைநந்ைத = தைலவன், ைநந்ைத - ைநேதா.]

தன்வாழ் க் ம்,  ன் தைல ைறக் ம் பா பட்டவைனப் பாட்டன் என்  வ ேபால், உைழத்  
ைநந்  ேபான தந்ைதைய ைநந்ைத என அைழக் ம் மர  இ ந்த .

ைநைநெயனல்

ைநைநெயனல் nainaiyeṉal, ெப. (n.)

   1. இகழ்ச் க் ப் ; expr signifying contempt.

ைநைநெயன்  அவைனத ் ட் க்ெகாண்ேடஇ க் ன்றான்.

   2.  ழந்ைத டா  அ  ெதாந்தர  ெசய்தல் ப் ; expr signifying fretting cry, puling as of children.

வ ற் வ யால் ழந்ைத ைநைநெயன அ ெகாண்ேட இ க் ற .

     [ைந2 + ைந - ைநைந + எனல், நய் → ைந]

ைநப்பாைச

 
 ைநப்பாைச naippācai, ெப. (n.)

   நிைறேவறா  எனதெ்தரிந் ம் அ  எப்ப யாவ  நிைறேவ டாதா என்ற எ ரப்ாரப்் ; fond hope.

     [நம்  + ஆைச-நம்பாைச → நப்பாைச → நய்ப்பாைச → ைநப்பாைச.]

ைநப்பாைள

 
 ைநப்பாைள naippāḷai, ெப. (n.)

   ஆ  ன்னாப் பாைள; ulcer plant, Aristolochia bracteata (சா.அக.);.

ைநப்

 
 ைநப்  naippu, ெப. (n.)

   ஈரப்பைச; moisture.

   தைர ைநப்பாய் இ க் ற ; ேழ உடக்ாராேத

     [ந ப்  → ைநப் .]

ைநப் கம்

 
 ைநப் கம் naippūtigam, ெப. (n.)

     மரம்; toon tree. Cedu/a toona.

 ைநப் கம் naippūtigam, ெப.(n.)

     மரம்; toon tree (சா.அக.);.

ைநப் கம்

 
 ைநப் கம் naippūligam, ெப. (n.)

   காைரச ்ெச ; thorny webera-can rhium parviflorum. (சா.அக.);

 ைநப் கம் naippūligam, ெப.(n.)

   காைர; thorny webera (சா.அக.);.
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ைநப -தல்

ைநப -தல் naibaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ந க்கப்ப தல்; to be crushed.

     [நய் → ைந + ப -தல்.]

ைநபத் யம்

 
 ைநபத் யம் naibattiyam, ெப. (n.)

   ந ப்பவன் ெகாள் ம் ேவடம் (இலக். அக.);; costume of an actor.

     [ைந(ப்);  + அத்  + இயம். ஈரங் கலந்த மாைவப்  (அரிதாரம்); ந ப்பவன் ெகாள் ம் ேவடம்]

 ைநபத் யம் naibattiyam, ெப.(n.)

   ந ப்பவன் ெகாள் ம் ைன  (ேவடம்); (இலக்.அக.);; costume of an actor.

     [Skt. naipathya → த. ைநபத் யம்]

ைநபவர்

ைநபவர ்naibavar, ெப. (n.)

   1. வ யவர;் Pauper.

   2. நிைலைம தாழ்ந்தவர;் cheap person.

     "ைநபவ ெரனி ம் ெநாய்ய ைர ேயல்"(ெகான்ைற.56);.

     [நய்  + அவர-் நய்பவர ்→ ைநபவர]்

ைநபாரிசம்

 
 ைநபாரிசம் naipārisam, ெப. (n.)

   ெசங்க ம் ; red sugar-cane. (சா.அக.);.

     [ைநபார ்+ இசம். ஈரப்பைச ைடய க ம் ]

 ைநபாரிசம் naipārisam, ெப.(n.)

   ெசங்க ம் ; red sugarcane (சா.அக.);.

ைநபா

ைநபா 1 naipāli, ெப. (n.)

   அ க் மல் ைக (மைல.);; double jasmine.

 ைநபா 2 naipāli, ெப. (n.)

   1.  வந்த ெசய் நஞ்  (பாடாணம்);; red arsenic.

   2.  ரப்ந்த ெசய் நஞ்  (பாடாணம்);; a prepared poison.

   3. நீலம்; blue. (சா.அக.);.

 ைநபா 1 naipāli, ெப.(n.)

   அ க் மல் ைக (மைல.);; double jasmine.

     [Skt. {} → த. ைநபா .]

 ைநபா 2 naipāli, ெப.(n.)

   1.  வந்த பாடாணம்; a prepared poison.

   2. நீலம்; blue (சா.அக.);.
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ைநபா கம்

ைநபா கம் naipāligam, ெப. (n.)

   1. ெசம் ; copper.

   2.  த்தைள (யாழ்.அக.);; brass.

 ைநபா கம்1 naipāligam, ெப.(n.)

   1. ெசம் ; copper.

   2.  த்தைள (யாழ்.அக.);; brass.

     [Skt. {} → த. ைநபா கம்.]

 ைநபா கம்2 naipāligam, ெப.(n.)

   1. ைநபா  பாரக்்க;see {}.

   2. தா ரம்; copper (சா.அக.);.

ைநபானி

ைநபானி naipāṉi, ெப. (n.)

ைநபா 1 (சங்.அக.); பாரக்்க;see naipāh'

     [ைநபா  → ைநபானி ]

 ைநபானி1 naipāṉi, ெப.(n.)

ைநபா  (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}.

 ைநபானி2 naipāṉi, ெப.(n.)

   அ க்  மல் ைக; double jasmine (சா.அக.);.

ைநமா சம்

 
 ைநமா சம் naimāmisam, ெப. (n.)

   ெவங்காயப் ; onion plant. Allium cepa (சா.அக.);.

ைந சாரண்யம்

 
 ைந சாரண்யம் naimicāraṇyam, ெப. (n.)

   பனிமைலக்  அ ல் உள்ள கா ; a forest near Himalaya mountains.

     [ேந  → ைந  + சாரண்யம், ேந  =சக்கரம்]

இ கள் தாங்கள் தவ யற் தற்  எ வான நல்ல இடம் அ க என நான் கனிடம் ேவண்ட 
நான் கன் ஆய்ந்  த ப்ைபெயான்ைற எ த்  ேந  சக்கரம்) ேபாற்ெசய்  அதைன உ ட்  
இதன் ன் ெசல்க, இ  எவ் டத்  நிற் ேமா அந்த இடேம தவ யற் தற்  ஏ வான இடம் எனச ்
ெசால்ல. அதன்ப ேய ேந  நின்ற இடமாதலால் இதற்  இப்ெபயர ்வந்த  என்பர.்

ைநயத் தட்  - தல்

ைநயத் தட்  - தல் naiyaddaṭṭudal,    5 ெச.  ன்றா . (v.t.)

    ளா ம்ப  தட் தல்; striking to make into powder. (சா.அக.);

     [ைந → ைநய + தட் -தல்.]

ைநயந க் -தல்

ைநயந க் -தல் naiyanarukkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

ைநயந க் -தல் பாரக்்க;see raya-marukku-

அவைன ைநய ந க்  ட்டாரக்ள்.

     [ெநாய் → ைந → ைநய + ந க் -தல். ந க்  → ந க் .]
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ைநயந க்  -தல்

ைநயந க்  -தல் naiyanaṟukkudal,    5 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1. ெபா யாக் தல்; to pulverise, comminute.

   2. ைநயப் ைட-பாரக்்க;see nasya-p-pugal. (சா.அக.);.

     [ெநாய் → ைந → ைநய + ந க் -தல்.]

ைநயந ங்கத்தட்
-தல்

ைநயந ங்கத்தட் -தல் naiyanaṟuṅgaddaṭṭudal,    1. lagu-

   5 ெச. ன்றா , (v.t.);

    க ெநா ங்கச ்சைதத்தல்; to pulverise.

     [ைந → ைநய + ந ங்க + தட் -தல்.]

ைநயப்பா -தல்

ைநயப்பா -தல் naiyappāṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பல்ைலக்காட் க் ெகஞ் தல்(இ.வ.);; to cringe.

ம வ, ைநயம் பா தல்

     [ைந2 → ைநய + பா -தல்.]

ைநயப் ைட-த்தல்

ைநயப் ைட-த்தல் naiyappuḍaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உடம்  தளர நன்றாக அ த்தல்; to belabour, thrash soundly.

டைன ரட் ப் த்  ைநயப் ைடத் க் காவ ல் ைவத்தனர.் ஆ ரியர ்மாணவைனப் ரம்பால் 
ஆ ைற ைநயப் ைடத்ததால் ைக ைடத் க் ெகாண்ட .

   2. ெமாத்ைதயாக் தல்; to beat into a pulpy mass, Mashing.

     [ெநாய் → ைந → ைநய +  ைட-த்தல்.]

ைநயம்

ைநயம்1 naiyam, ெப. (n.)

ைந யம்1 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see naišiyam'.

ம வ, நச் யம்.

     [ைந யம்2 → ைநயம்]

 ைநயம்2 naiyam, ெப. (n.)

ைந யம்2 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see naissyamo2.

     [ைந யம்2 → ைநயம்.]

ைநயம்பா -தல்

ைநயம்பா -தல் naiyambāṭudal,    5. ெச. . . (v.i.)

ைநயப்பா -தல் (இ.வ.); பாரக்்க;see naiya-p-padu

     [ைநயப்பா -தல் → ைநயம்பா -தல்.]

ைநயம தல்

 
 ைநயம தல் naiyamasidal, ெப. (n.)

   நன்றாய் அைரப ைக; grinding to fineness. (சா.அக.);.

     [ைந → ைநய + ம தல்]

ைநயல்

ைநயல் naiyal, ெப. (n.)

   1. ெம யச ்ெசய் ம் ேநாய்; emaciating disease.

   2. அம்ைம ேநாய்; small-pox.

     [ைந2 → ைநயல்.]
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ைநயேவகல்

 
 ைநயேவகல் naiyavēkal, ெப. (n.)

   ேசா  த யன ைழைக; becoming soft by over boiling.

ேசா  ைநயெவந்  ேபாச் .

     [ைந → ைநய + ேவகல்]

ைநயாடல்

ைநயாடல் naiyāṭal, ெப. (n.)

   எண்ெணய் ைளயாட்  ( வ்.  ப்பா. 4  யா.);; oil bath.

     [ெநய் → ைந + ஆடல்.]

ைநயாண் ேமளம்

 
 ைநயாண் ேமளம் naiyāṇṭimēḷam, ெப. (n.)

நாட் ப் றக் கைலகளான கரகம், காவ

    த யவற் க்  இைசக்கப் ப ம் ஒ வைக இைசக் க ; an ensemble of musical instruments.

     [ைநயாண்  + ேமளம்]

உ ேமள வைக. ேபரிைச (பாண் ); இைசக்காரர ்ேபான்  ஒன்ேற ேபால உைட உ த் , ேமளம் 
இைசப்பாரக்ள். பாடல்கள் க நாடக இைசயாக மட் ம் இல்லாமல் பலவைகப் பாடல்கைள ம் 
பா வாரக்ள் ஆ வாரக்ள்.

ைநயாண் ப் லவ
ர்

ைநயாண் ப் லவர ்naiyāṇṭippulavar, ெப. (n.)

   19 ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த த ழ்ப் லவர;் Tamil poet lived in 19th century.

   இவர ்இராமசச்ந் ர க ராயர ்காலத்  வாழ்ந்தவர;்ெதாண்ைட நாட் னர.் இவர ்பள்ளிெகாண்டான் 
என் ம் பரதவன்

     "வள்ளி ெகாண்டான் ம ேல க் ெகாண்டான் ம ேபா

ெவள்ளி ெகாண்டான் ைடேய க் ெகாண்டான் ண்ண வரக்்க தம் ள்ளி ெகாண்டான் 
ப.ேசாபனஞ் ேசர ்பள்ளி ெகாண்டான் கேழ க் ெகாண்டா ெனன்  பாரக்்கெவன்ேற"

என்  கழ்பா ப் பரி  ெபற்றவர.்

ைநலம்

 
 ைநலம் nailam, ெப. (n.)

   கடற்பா  ம ந்  (M.L.);; iodine.

     [நீலம் → ைநலம்.]

ைநவ -தல்

ைநவ -தல் naivarudal,    18 ெச. . .(v.i.)

ைநவா-தல் பாரக்்க;see naivthal.

     [ைநவா-தல் → ைநவ -தல்]

ைநவளம்

ைநவளம் naivaḷam, ெப. (n.)

   1. பாைலப் பண்வைக; a secondary melody-type of the Pala class.

     "ைநவளம் ப நிய பாைல வல்ேலான்" ( ஞ் ப். 146.);.

   2.  ஞ்  யாழ்த் ற வைக ( ங்.);; a secondary melodytype of the kuriñji class.

   3. தாளத்ைத ைடயபாட் ; a kind of musical song.

     "ைநவளம் த்த நரம் ைய ப் ெபாய் வளம்" (பரிபா. 18:20);.

ைநவனம்

ைநவனம் naivaṉam, ெப. (n.)

   1. நடனம்; dancing.

   2.  ரன்; warrior, hero.
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ைநவா-தல் 
(ைநவ தல்)

ைநவா-தல் (ைநவ தல்) naivādalnaivarudal,    18 ெச. . . (v.i.)

   1. வ ந் தல்; to be distressed.

     "ைநவாரா வாயமக ேடாள்" (க த். 103:66);.

   2. இரங் தல்; to pity, to be merciful.

     "நல்காைம ைனவரச ்சாஅய்" ( றநா.146);.

     [ைந4 + வா-தல்.]

ைந

ைந  naivu, ெப. (n.)

   1. வா ன ; anything injured or spoiled.

   2.  கப் ப த்த ; over-ripenness.

   3. வ ந் ைக; suffering.

   4. ேநாய்; disease.

     "நா  ைநவகன்ற" (ைதலவ. ைதல. பா . 1.);.

     [ைந4 → ைந ]

ெநா

ெநா1 no,    நகர ெமய் ம் ஒகர உ ம் ேசரந்்  றந்த உ ர ்ெமய் எ த் ; the compound of 'n' and 'o'

     [ந் + ஒ – ெநா]

 ெநா2 no, ெப. (n.)

   1.  ன்பம் (ெதால். எ த் . 72);; pain, distress, suffering.

     "ெநாவ் ற ெலய் " (கந் .  வவ.39.);.

   2. ேநாய் ( ன்.);; disease, sickness.

ம. க. ேநா

     [ேநா → ெநா. ஒெர த்  ஒ ெமா .]

 ெநா3 no, ெப. (n.)

   ெமதெ்தனப் பறக் ம் பறைவ னம்; a kind of flying bird softly, gently.

     "தாஅ வஞ் ைற ெநாப்பைற வாவல்" ( ந். 172:1);.

 ெநா4 no, ெப. (n.)

   ெநாய்ைம ( வா.);; lightness, slenderness.

     "ெநாப் ைண வ யா" (ெப ங். உஞ்ைசக்.53:3);.

   ம. ெநாச் ;   க., ெத.,  .  ;     [ேநா → ெநா.]

ெநாக்கட்டா

 
 ெநாக்கட்டா nokkaṭṭā, ெப. (n.)

ெநாக்ெகாட்டா பாரக்்க;see nokkoţţā (சா.அக.);.

ம வ. இலக்ேகாட் ப் பழம்

ெநாக்கல்

ெநாக்கல் nokkal, ெப. (n.)

    ன்பண்டவைக; a kind of sweetmeat.

     "ெநாக்கல் பால் ேகாவா" (பஞ்ச க.1837);.
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ெநாக்காங் ைல

 
 ெநாக்காங் ைல nokkāṅgulai, ெப. (n.)

    ங் க் ைல; bunch of young palmyra fruits. (சா.அக.);.

     [ ங் க் ைல → ெநாக்காங் ைல (உ.வ.);]

ெநாக்

ெநாக் 1 nokkudal,    5 ெச ன்றா . (v.t.)

   1. உண் வதால் ைறயச ்ெசய்தல்; to reduce by eating, as the quantity of grain.

     "பன்  ைனப் னத்ைத ெநாக் ைக னாேல" (மைலப . 103. உைர);.

   2. அ த்தல்; to beat.

     " க் மாந்த  ெகாண்  ெநாக்  வான்" (நந்த.  ரத்்);.

   3.  யாகத் ட் தல் (இ.வ.);; to abuse violently.

     [ ல் ( ைள); →  ள் →   →   →  ெநா  → ெநாக்  → ெநாக் -தல். (ேவ.க.);]

 ெநாக் 2 nokku, ெப. (n.)

   ெவ ப்  (யாழ்.அக.);; fissure, cleft.

     [ ல் ( ைள); →  ள் →   →   → ெநா  → ெநாக் ]

ெநாக்ெகன

ெநாக்ெகன nokkeṉa,  .எ. (adv.)

   உடேன; instantly, immediately.

     "ெநாக்ெகனக் கண்ணன் கழல்க ணிைன ேனா" ( வ்.  வாய். 4.1:3);.

     [ெநாக்  + என.]

ெநாக்ெகாட்டா

 
 ெநாக்ெகாட்டா nokkoṭṭā, ெப. (n.)

   மரவைக (L.);; Chinese medlar, Eriobotrya japonica.

ெநாங்

ெநாங் 1 noṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ங் தல்; to swallow.

     " ங்களி  ெநாங்க" (ேதவா.1157, 3);.

ம. ெநாங்

     [ ல் ( ைள); →  ள் →   →   →  ங்  → ெநாங்  → ெநாங் -தல்]

 ெநாங் 2 noṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெம தல்; to become weak and emaciated.

     "அங்க  ெநாங் ேத" (கணம் ஷ்ைணயர.்1:2);.

     [ ல் = ெமன்ைம,  ைம,  ண்ைம.  ல் →  ள் →   →   →   →  ங்  → ெநாங்  → ெநாங் -
தல் (ேவ.க.);]

 ெநாங் 3 noṅgu, ெப. (n.)

   பைன ங் ; pulpy kernel of a tender palmyra fruit.

     [ ங்  → ெநாங் ]
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ெநாச்

ெநாச் 1 nocci, ெப. (n.)

   1. ெவண்ெணாச் ; five-leaved chaste tree.

     "ெநாச்  மாமலர ்நிறத்தன" ( வக.2163);.

   2. க ெநாச் ; three-leaved chaste tree.

   3. ெநாச் த் ைண பாரக்்க;see mocci-t-timai.

     "ெநாச் ப்படலம்" ( .ெவ. 5);.

     "உடக்ா ெத ன்றல் காஞ்  ெய ல் காத்தல் ெநாச்  அ வைளத்த லா ம் உ ைஞ" (பழம்பாடல்);.

   4. எ ல் காக் ம் ரர ் ய ெநாச் ப் ைவப் க ம் றத் ைற ( .ெவ. 5:1, ெகா );; a minor theme 
eulogising the nocci garland worn by the warriors defending a fort.

   5. எ ல் காவல்; defence of a fort.

     "அகத்ேதான் ழ்ந்த ெநாச் " (ெதால். ெபா ள். 68);.

   6. ம ல்; surrounding wall, fortress.

     "ெநாச் காத ்த ேகார ேனான்ைம  னவணி ந்தான்" (தணிைகப் . பரி. 342);.

     "உைற ர ்ெநாச்  ெயா ைடெயா ங் " ( லப். 10:242);. 7. ற் ர ்( டா.);;

 village, hamlet.

ெநாச் க்கா .

   ம.ெநாச் ;   க.,  . ெநக் ;ெத. ெநாச் .

ெநாச் க்கசங்

 
 ெநாச் க்கசங்  nossikkasaṅgu, ெப. (n.)

    ைடகள் ைடய உத ம் ெநாச் ன் ச்  (இ.வ.);; stalks of nocci used in making plaited baskets.

     [ெநாச்  + கசங் . கசங்  =  ைட ைடயப் பயன்ப ம் ச் ]

ெநாச் க் ப்பம்

 
 ெநாச் க் ப்பம் noccikkuppam, ெப. (n.)

   ெசன்ைன மாவட்ட ஊர;் a village in Chennai district.

     [ெநாச்  +  ப்பம்.]

ெநய்தல் நிலமக்கள் வைலயர ்என் ம் ெசம்படவர ்என் ம் பரதவர ்என் ம் வழங்க ெப வர.் அன்னார ்
வா டம் ப்ப என் ம் ெபயரால் க்கப்ப ம். ெசன்ைனைய ேசரந்்த கடற்கைர ல் பல 

ப்பங்கள் உண்  காட் க் ப்பம், க ங் க் ப்பம், ந க் ப்ப ேசாைலக் ப்பம்,  ல் ப்பம், 
ெநாச் க் ப்ப ேபான்றைவ பரதவர ்வா டங்கேள.

ெநாச் த் ைண

ெநாச் த் ைண noccittiṇai, ெப. (n.)

   ெநாச்  மாைல  ரரக்ள் எ ல்காத்தைலக் ம் றத் ைன ( .ெவ.5, ெகா );; major theme 
describing the defence of a fort by warriors wearing nocci garlands.

     [ெநாச்  +  ைண.  ைண = ஒ க்கம்,  ற ஒ க்கம்]
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ெநாச் நியமங்
ழார்

ெநாச் நியமங் ழார ்nocciniyamaṅgiḻār, ெப. (n.)

   கழகக்காலத் த ழ்ப் லவர;் Sahgam poet.

ம வ. ெநாச்  நீயக் ழார.்

     [ெநாச் நியமம் +  ழார]்

ெநாச் நியமம் ஊரப்்ெபயர.் இன்  ெநாச் யம் என்  வழங் ற . ேவளாண் மர ரனர ்வா ம் ஊர.் 
றநா  (293);, அகநா  (52);, நற் ைண (17, 208, 209); ஆ யவற் ல் இவர  பாடல்கள் 

காணப்ப ன்ற .

நகரப்் றத்ேத ேபார ்நிக ம் காலத்ேத அரண் ழ்ந்த நகரி ந்த ெந மைன ெயான் ற்  இவர ்
ெசன்  அங்ேக இ ந்  மறக்  மகளிரின் ெசயல் நலங்கைளக் கா ம் ேப  ெபற்றார.் தாைன ம் 
தாைனத் தைலவ ம் வா ம் வ ேய வ ைக ல்  ற் ம் மகளிர ்அதெ்த ல் வரா  ேவ  
ெத க்கைள ேநாக் ச ்ெசல்வ  கண்டார.் ஒ  ரன  மைனக் ச ்ெசன்  அவன்மைனயாைளக் 
கண்  ெசால்லா ங்கால் தாம் கண்ட இக்காட் ையத் ெதரி த் தார.் மறக் மகளா ய அவள், 
சான்ேறாேர! வள் வன் யாைன ேம ந்  தன  தண் ைமைய ஒ த் , அர க் ப் றத்ேத ற்  
நிற் ம் பைகவைர ெய தற் ச ்ெசல் ம் ரரக்் க் காஞ் ப்  உரியதாதலால், அதைனச ்ெசன்  
ெப மா  பணிப்பன். அவ்ெவா  ஈண்  மைன டத் ள்ளார ்ெச ற் ேகட் மா  ஒ க் ன்ற . 
ேபாரப்்பைற ேகட்ட அள ேல றப்பட் ச ்ெசல்லற் பாலரா ய ர ள் நாண  ல்லாதார ் லர ்
இப் க்ேகாள் த்த தண் ைமெயா  ேகட்  மள ம் மைன ல் இ ப்பர.் அவைர ைரய வ மா  
அைழப்ப ம் அதன் க த்தா ம். இத ்தண் ைம ெயா  ேகட்ட ன் ைலப் ெபண் , 
ேபாரெ்தாடங்  ட்ட . இனி ஆடவர ்மைனக்கண் இரார ்அதனால் இம்மகளிர ்நம்பால் க்கள் வாங்க 
மாட்டார ்என்

க  றர ்மைனக்கண் ெசல் ன்றனர ்அளியள் என்  ைலப் ெபண் ன் ெபா ட்  
இரங் வான்ேபால எ த் ைரத்தாள். இ  ேகட்ட ெநாச்  நியமங் ழார ் யப் கக் ெகாண்  அவள் 

ற் ப் ெபா ளாகப் பா ய பாட் :

     "நிறப்பைடக் ெகால்கா யாைன ேமேலான்

ம்பரக்் ெக  ேமவற் றண் ைம

ெநாச் நியமம்

 
 ெநாச் நியமம் nocciniyamam, ெப. (n.)

   ஊரப்்ெபயர;் a village name.

ெநாச் நியமம், ெதய்வநலம் ெபற்ற ஊரக்ளில் ஒன் . ெநாச் நியமங் ழார ்என்ற லவர ்வாழ்ந்த 
ஊர.் நியமம் என்ப  ேகா ைலக் க் ம். இப்ேபா  இவ் ர ்ெநாச் யம் என்  வழங் ற . 
இப்ெபய ைடய ஊரக்ள் பல இ ந்ததால், ெநாச் ேவ  ழ்ந்  றவற் ன் ேவ ப த ன், 
இந்நியமம் ெநாச்  நியமம்' எனப்பட்ட . இவ் ர ் ச் ராப் பள்ளி ந்  க் ச ்ெசல் ம் 
வ ல் உத்தமர ்ேகா க்  அண்ைம ல் உள்ள .

ெநாச் மாைல

ெநாச் மாைல noccimālai, ெப. (n.)

    ரரக்ள் ம ல் காத்தைலச ் றப் த் க் ம் இலக் ய வைக (யாழ்.அக.);; a poem describing the 
defence of a fort.

     [ெநாச்  + மாைல, ெநாச்  மலர ்மாைலையச ் ய ரரக்ள் எ ைலக் காத்தைலக் ம் 
இலக் யவைக]

     ' றத் ன் ய மாற்றாரக்் ேகாட ன்  ெநாச் ப் மாைல த்தன் ம ல்காக் ந் றங் ெமா  
இலக் ய வைக' (ெதான் ல்.283.உைர);

ெநாச் ல்

ெநாச் ல் noccil, ெப. (n.)

   க ெநாச்  (பதாரத்்த.507);; willow-leaved genderussa.

     [ெநாச்  → ெநாச் ல்]

ெநாச் லம்

 
 ெநாச் லம் nocculam, ெப. (n.)

    ல்ைல; cared jasmine, Jasminum angustifloium. (சா.அக.);.
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ெநாச் ளி

 
 ெநாச் ளி noccuḷi, ெப. (n.)

   ஆ ற் ங் ; a variety of pungu, Dalbergia genus. (சா.அக.);.

ஒ வைகப் ங்கன்மரம்.

ெநாசெநாச-த்தல்

ெநாசெநாச-த்தல் nosanosattal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ேசா ங்கஞ் ம் கட் ட்  ெநாந்  ேபாதல்; to spoil, as of boiled rice etc.

     [ ள் ( ைலதல்); → ெநாள் → ெநாள → ெநாச → ெநாசெநாச-த்தல் ( .தா.);]

ெநாசெநாசெவன
ல்

 
 ெநாசெநாசெவனல் nosanosaveṉal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   ேசா  ெநாந் ேபான நிைலயைடைக; mashed rice.

     [ெநாச + ெநாச + எனல்.]

ெநா

ெநா 1 nosidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1.  ண்ைமயாதல்; to be thin, slender, minute, as unable to bear a weight.

     'ெநா  ம ங் தல்' (ெதால்,ெசால். 368, இளம் );.

   2. ெசயற்  அ ைமயாதல்; to be difficult of observance, as a vow.

     "ேநாற் ணல் வாழ்க்ைக ெநா தவத் ர"் ( லப். 19:223);.

   3. வ ந் தல் (சங்.அக.);; to be in pain, to suffer.

   4. வைளதல்; to bend;

 to be slanting.

     "ெநா ந்த ேநாக் னன்" ( வக. 2010);.

     [ ல் (ேநாதல்); →  ள் → ெநாள் → ெநாய் → (ெநா ); → ெநா  → ெநா -தல்.  ல் =  ண்ைம, இளைம, 
ெமன்ைம,  ல் →  ள் →   →   →   → ெநா  → ெநா -தல் (ேவ.க.);]

 ெநா 2 nosidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ைநதல்; to be frayed, worn out, as cloth.

     'ெநா ந்த ல்' (ெதால்.ெசால். 330, உைர.);.

   2.  ைற தல்.

 to be insufficient, deficient

     "ெநா லாத சைன" ( நாயக . 36.37);

ெநா கம்

 
 ெநா கம் nosigam, ெப. (n.)

   ெவண் ந் ல்; moon creepper, Tinosphora Cordifolia. (சா.அக.);.
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ெநா ப்

ெநா ப் 1 nosippu, ெப. (n.)

   கல்லைற; intense contemplation.

     "ெநா ப்  ேன  னிவர ்நனி ணரந்் " (பரிபா.5:37);.

     [ெநா 2 → ெநா ப் .]

 ெநா ப் 2 nosippu, ெப. (n.)

   மனைத ஒ வ ப்ப த் ைக; concentration of mind. (சா.அக.);.

     [ெநா  → ெநா ப் ]

ெநா

ெநா 1 nosivu, ெப. (n.)

   1.  ண்ைம (ெதால். ெசால். உரி. 76);; slenderness; fineness.

   2. ெநாய்ம்ைம; lightness,

     [ ல் =  ண்ைம, ெமன்ைம, இளைம,

ல் →  ள் →   →   →   → ெநா  → ெநா  (ேவ.க.);]

 ெநா 2 nosivu, ெப. (n.)

   1. வ த்தம் ( டா.);; suffering.

   2. வைளந்த நிைல; state of being bent.

     "ெநா ைட ல் ன்" (ப ற் ப்.45:3);.

     [ ல்(ேநாதல்); →  ள் → ெநாள் → ெநாய் → (ெநா ); - ெநா  → ெநா  (ேவ.க.  ல்4);]

ெநாட்டக்ைக

 
 ெநாட்டக்ைக noṭṭakkai, ெப. (n.)

ெநாட்டாங்ைக (ெநல்ைல); பாரக்்க;see noțângai.

ம வ. ஒரட் க்ைக.

ெநாட்டங்ைக

 
 ெநாட்டங்ைக noṭṭaṅgai, ெப. (n.)

ெநாட்டாங்ைக பாரக்்க;see noțārigai.

ெநாட்டாங்ைக

 
 ெநாட்டாங்ைக noṭṭāṅgai, ெப. (n.)

   இட  ைக; left hand.

ெநாட்டாங் ைகயால் ெசய் ம் ேவைல றக்கா .

ம வ. ஒரட்டாங்ைக.

இட  ைகையப் சச்ாங்ைக என் ம், ெநாட்டாங்ைக என் ம் வ  வழக்கம். ெநாடை்ட என்றால் 
ைறவான . இட ைக ெப ம்பாேலா க் ப் பலமான ெசய்ைக க க் ப் பயன்படா . நல்ல 

ெசயல்கைள அக்ைகயால் ெசய்ய டமாட்டாரக்ள். பல னமான ைக என்பதால் ெநாட்டாங்ைக 
என் ம், மலங்க வப்பயன் ப வதால் சச்ாங்ைக என் ம் ெபயர ்ெபற்ற .

     [ஒரட் க்ைக = இட ைக. ஒரட் க்ைக → ஒரட்டாங்ைக → ெநாரட்டாங்ைக → ெநாட்டாங்ைக]
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ெநாட்

ெநாட் 1 noṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஏமாற் தல்; to cheat.

   2.  ணரத்ல்; to cohabit with.

     [ ள் ( ைள); → ெநாள் → ெநாட்  → ெநாட் -தல் இஃ  ஒர ்இ வழக் .  ைளத்தல் ெபா ள் ற்றப் 
ெபா ளில் வந் ள்ள ]

 ெநாட் 2 noṭṭu, ெப. (n.)

    ணரச்் ; Cohabitation.

     [ ள்( ைள); → ெநாள் → ெநாட் . இ வழக் .);]

ெநாட் செ்சால்

 
 ெநாட் செ்சால் noṭṭuccol, ெப. (n.)

ெநாடை்டசெ்சால் பாரக்்க;see notai-c-col.

     [ெநாடை்டச ்ெசால் → ெநாட் ச ்ெசால்]

ெநாட்ைட

ெநாடை்ட1 noṭṭai, ெப. (n.)

    ைவ யால் அண்ணத் ல் நாைவச ்ேசரத்் க் ெகாட் ைக; smack, as a sign of keen relish or 
anticipation.

என்ன அந்தப் பழத்ைதக் கண்  ெநாடை்ட றாய்?

க. ெலாடெ்ட,

ஒ க் ப் ச ்ெசால்.

 ெநாடை்ட2 noṭṭai, ெப. (n.)

    ற்றம்; fault.

     [ ள் ( ைள); → ெநாள் → ெநாடை்ட ( .தா.);.  ைள ள்ள ல ெபா ள்கள் ற்ற ள்ளனவாகக் 
க தப்ப வதால் ைளப் ெபயர ் ற்றத்ைதக் க் ம். உள் → ஒள் → (ஒடை்ட); → ஒடை்ட =  ற்றம். 

ள் → (ெசாள்); → ெசாட்  → ெசாடை்ட =  ற்றம்]

ெநாட்ைடசெ்சால்

ெநாடை்டசெ்சால் noṭṭaiccol, ெப. (n.)

    ைறசெ்சால்; fault-finding words.

ெநாடை்டச ்ெசால் ெசால்லாேத (உ.வ.);

ம வ. ெநாண்டசெ்சால்.

     [ெநாடை்ட2 + ெசால்]

ெநாட்ைட -தல்

ெநாடை்ட -தல் noḍḍaiviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   உண்  த்த ன் ெபாந் ைக ( ப் ); ையக் காட் ம் ைறயாக நாக்கால் ெகாட்  ஒ  
எ ப் தல்; utter a sound expressive of relish after a good meal; smack one's lips.

வ  ட்டசச்ாப் ட்  ெநாடை்ட ட்டா ற் .

     [ெநாடை்ட +  -தல்.]
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ெநா

ெநா 1 noḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ெநா ெசால்( );-தல் பாரக்்க;see nodi-50.

     'ெப ங்காட் க் ெகாற் க் ப் ேபய் ெநா த்தாங் " (க த். 89);.

   2. உ ப்ைப ஆட் தல், ைசைகக் காட் தல்; to gesticulate, use action, in speaking.

இறால் ெநா க் ற  ேபால ெநா க் றான் ( ன்.);.

   3. பால் த யன ரத்தல்; to collect, as milk in the udder of a cow.

பால் இன் ம் ெநா க்க ல்ைல (யாழ்ப்.);.

   4. வணிகத் ல் இ ப்பைடதல் (நட்டமைடதல்);; to break down completely, as a concern.

வணிகம் ெநா த் ப் ேபா ற் .

   5. சக்கரம் த யன கட் க் ைலதல்; to break, snap, as a wheel.

ப்பா ! சக்கரம் ெநா க் ம் ( ன்.);.

   6. நடக் ம் ேபா  கால்  வைளதல்; to bend slightly, as the legs in walking.

கால் ெநா த் க் ெகாண்ட .

   7. ஒ த்தல்; to break.

ச் ைய ெநா க் ற மா ரி ரைல ெநா த் ேவன்.

   8. சாய்த்தல்; to tilt.

வலக்ைகப்பக்கம் ெகாஞ்சம் ெநா .

ெநா க்கைத

ெநா க்கைத noḍikkadai, ெப. (n.)

    கைத ( ன்.);; riddle in the form of a story.

     [ெநா  =  ர.்  கைத. ெநா 6 + கைத]

ெநா ரங்

ெநா ரங்  noḍisiraṅgu, ெப. (n.)

   ெசா  ரங்  (M.L.);; itch, scabies.

     [ெநா 6 +  ரங் .  ரங்  =  ண்]

ெநா ெசால்( )-
தல்

ெநா ெசால்( )-தல் noḍisolludal,    13 ெச. . . (v.i.)

   1.  செ்சய்  தல்; to speak of strange things.

     'ேபய் ெநா  ெசான்னாற் ேபால' (க த். 89, உைர);.

   2.  கைத ெசால் தல் ( ன்.);; to propose riddles, set conundrums.

   3. பக  ெசய்தல் ( ன்.);; to crack jokes.

     [ெநா 5 + ெசால் )-தல்]

ெநா த்தான்மைல

ெநா த்தான்மைல noḍittāṉmalai, ெப. (n.)

   அ த்தல் ெதா ைலச ்ெசய் ம் வனின் பனிமைல ( ங்.);; Mount Kailāsa, as belonging to Śiva the Destroyer.

     "ெநா த் தான்மைல த்தமேன" (ேதவா.1166,1);

     [ெநா 2 → ெநா த்தான் + மைல. ெநா  = அ த்தல். அ த்தல் ெதா ல் ெசய் ம் வன் இ க் ம் 
பனிமைல.]

இராவணன் இைச ல் வன் மயங்  இ ந்தேபா  பனி (க லாய); மைலைய இராவணன் அ ேயா  
ைகயால் ெபயரத்்ததாக ம்,  வன் கால் ரலால் மைலைய அ த்  ைககைள ந க் யதாக ம் ஒ  
ெதான்ைமக் கைத ண் .
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ெநா த் ப்ேபா-
தல்

ெநா த் ப்ேபா-தல் noḍittuppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   நிைல ைலதல்; to become straitened in circumstances;

 to become a bankrupt.

அந்தச ்ெசல்வந்தர ்ெநா த் ப் ேபானார.் ெதா ல் ெநா த் ப் ேபானதற்  அவேர காரணம். 
நல்லாவாழ்ந்தார.் இப்ேபா  ெநா த் ப் ேபானார.்

     [ெநா 2 → ெநா த்  ேபா-தல்.ெநா த் ப்ேபாதல் = வ மானம் அல்ல  ெபா ள் இல்லாமல் 
ஒ வரின் ம்பம், வாழ்க்ைக, ெதா ல் ர் ைலதல்]

ெநா ப்ப த் ரம்

ெநா ப்ப த் ரம் noḍippavittiram, ெப. (n.)

   ஆசனத் ல் ைரைவத் ப் ண் ண் டாக் ம் ேநாய்வைக; fistula in ano, piles.

     [ெநா 6 + ப த் ரம். Skt பகந்தர → த. ப த் ரம் =  ண்ேநாய்]

ெநா ப்ப ந் ரம்

ெநா ப்ப ந் ரம் noḍippavundiram, ெப. (n.)

   ஆண் க்  அ ல் உண்டாம் கட் வைக (M.L.);; urinary fistula.

     [ெநா 6 + ப ந் ரம். Skt பகந்தரத → த.ப ந் ரம்]

ெநா ப்

ெநா ப்  noḍippu, ெப. (n.)

   கணப்ெபா ; instant momemt.

     "ெநா ப் ன் மாத் ைர ற் ல் ேல வ" ( வக. 1773);.

     [ெநா 6 + ெநா ப் ]

ெநா  ப ற் -தல்

ெநா  ப ற் -தல் noḍibayiṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேபச் க் கற் த்தல்; to teach to speak, as to a baby.

     'ெநா ப ற் வாள்' ( வக. 363, உைர);.

     [ெநா 6 + ப ற் -தல்.]

ெநா ப ற் வாள்

ெநா ப ற் வாள் noḍibayiṟṟuvāḷ, ெப. (n.)

   தாயர ்ஐவரில் ஒ வர ்( லப். 16:85 அ ம்);; a kind of mother.

     [ெநா  + ப ற் வாள்.]

ஆட் வாள், ஊட் வாள், ஒ த் வாள், ெநா  ப ற் வாள், ைகத்தாய் எனத்தாயர ்ஐவர ்ஆவர.் 
( லப். அ ம். பக்-429);

ெநா பாராட் -
தல்

ெநா பாராட் -தல் noḍipārāḍḍudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    கைத ெசால் தல் (யாழ்.அக.);; to propose riddle, set conundrums.

     [ெநா 5 + பாராட் -தல். ெநா  =  கைத]

ெநா ேபாக் -தல்

ெநா ேபாக் -தல் noḍipōkkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   தாளத் ற்ேகற்பக் ைகைய ெநா த்தல்; to snap the fingers in marking time.

     "அைச ஞ்  மளந்  ெநா  ேபாக் " (ெப ங். வத்தவ 5:5);

     [ெநா 6 + ேபாக் -தல்.]

ெநா ய ழ்-த்தல்

ெநா ய ழ்-த்தல் noḍiyaviḻttal,    4 ெச. . .(v.i.)

    ர ்( ர)்;  த்தல்; to solve a riddle or conundrum.

     [ெநா  + அ ழ்-த்தல். ெநா  =  ர.் அ ழ்த்தல் =  த்தல்,  ைர த்தல்]

ெநா யா ப்

 
 ெநா யா ப்  noḍiyātippūḍu, ெப. (n.)

   ெகாத்தான்; air creeper. (சா.அக.);.
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ெநா வைர

ெநா வைர noḍivarai,  .எ. (adv.)

    ைர ல்; in a moment;

 in a shorttime.

     "ெசந்ெந  ேபாய்ப்  ெனா வைரேய" ( ற்.33);

     [ெநா 6 + வைர. ெநா ப் ெபா ற் ள்]

ெநா -தல்

ெநா -தல் noḍiviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெசா க் தல்; to snap, as with the thumb and the middle finger.

     "ெநா வன்ன காய்  கள்ளி" (நற்.314);

     [ெநா 2 +  -தல்.]

ெநா -தல்

ெநா -தல் noḍiviḻudal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. வண் ப்பாைத ல் ப்பள்ளம் தல்; to be full of cross-ruts, as a road.

ெநா க் ம், வண் ையப் பாரத்்  ஒட் .

   2. ேகாணலாதல். ( ன்.);; to become crooked.

     [ெநா  +  -தல்]

ெநா ேவைத

 
 ெநா ேவைத noḍivētai, ெப. (n.)

   ெநா ப் ெபா ல் அதாவ  ய கால அள ல் ெசய் ம் மாயக் கைல (வாத த்ைத);; transonuling 
metals into gold in a minute time with in a short time. (சா.அக.);.

     [ெநா  + ேவைத. வ. த்ைத → த. ேவைத]

ெநா -த்தல்

ெநா -த்தல் noḍuttal,    4 ெச ன்றா . (v.t.)

   1.  ைல ெசால்  ற்றல்; to sell.

     " ெனா த்  ெநற் ைவஇ" ( றநா. 343);.

     "ப ன் ெநா த்த ெவண்ெணல் மாத்த ர் " (அகநா.340:15);.

   2. ெசால் தல்; to tell.

     [ ள் → ெநாள் → ெநா  → ெநா -த்தல். ( . . 45);]

ெநா க் ெநா க்
ெகனல்

ெநா க் ெநா க்ெகனல் noḍukkunoḍukkeṉal, ெப. (n.)

   1. தட் தலால் உண்டாம் ஒ க் ப் ; onom expr. signifying, slight tapping or knocking noise.

   2. நடக் ம் ேபா  பாதக் றட் ல் உண்டா ம் ஒ க் ப் ; clacking, as of wooden sandals in walking.

   3. அலப்பற் ப் ; talking fast, chattering.

   4. படபடத்தற் ப் ; being fidgety, restless, rude.

     [ெநா க்  + ெநா க்ெகனல்.]

ெநா ெநா -த்தல்

ெநா ெநா -த்தல் noḍunoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.  த்தல்; to be fidgety, restless,

   2.  க்கா த்தல்; to be rude, mischievous roguish.

ெநா ெநா த்த ள்ைள.

     [( ள்); → ெநா  → ெநா ெநா  → ெநா ெநா -த்தல் .தா.);]
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ெநா ெநாெடனல்

ெநா ெநாெடனல் noḍunoḍeṉal, ெப. (n.)

   1. படபடப் க் ப் ; expr. signifying restlessness.

   2.  க்கா த்தற் ப் ; rudeness.

     [ெநா ெநா  → ெநா ெநாெடனல்]

ெநாைட

ெநாைட noḍai, ெப. (n.)

   1.  ைல; price.

     " ெநாைட ெகா க் ம்" (ப ற் ப்.30:12);.

     "ப ப் றத்  இட்ட பால் ெநாைட இைடயன்" (நற். 142:4);.

     "உமணர ்தந்த உப் ெநாைட ெநல் ன்" (நற். 254:6);.

     " றவாயாற் னல் பா ற்.....ெநாைட நற ன்" ( றநா. 352:8);.

     "நற  ெநாைட ெதாைலச் " (ெப ம்பா. 140.);.

   2.  ற்பைன; selling, sale.

     "கண்ெணாைடயாட் யர"்( லப்.5:24);.

   3.  ற்பைனப் ெபா ள், பல பண்டம்; merchandise.

     "ெநாைட ந ல் மக உக் கைடெக  ளக்க ம்" ( லப். 6:139);.

     [ெநா  → ெநாைட]

ெநாைடந ல் 
மக உ

ெநாைடந ல் மக உ noḍainavilmagaḍūu, ெப. (n.)

   பல பண்ட ம் ற் ம் மகளிர;் merchandise girl, sales girl.

     "ெநாைட ந ல் மக உக் கைடெக  ளக்க ம்" ( லப். 6:139);.

     [ெநாைட + ந ல் + மக உ. மகள் +  -மக உ-அளெப த்த .]

ெநாைடயாட் யர்

ெநாைடயாட் யர ்noḍaiyāḍḍiyar, ெப. (n.)

    ைல ற் ம் மகளிர;் sales girl.

     "கா யர ் யர ்கண்ெணாைட யாட் யர"் ( லப். 5:24);.

     [ெநாைட + ஆட் யர.் ஆளன் (ஆ.பா.); x ஆட் யர ்(ெப.பா.);]

ெநாைடைம

ெநாைடைம noḍaimai, ெப. (n.)

    ைல; price.

     "அ ங்க ெணாைடைம ரந்்த ன்" (ப ற் ப். 68:11);.

     [ெநாைட → ெநாைடைம =  ைல ம் பண் .]

ெநாண்டங்காய்

ெநாண்டங்காய் noṇṭaṅgāy, ெப. (n.)

   1.  ளியங்கா ன் ஞ் ; tender fruit of tamarind.

   2.  ளி ன் ெசங்காய்; tamarind fruit almost ripe.

     [ெநாண்  + அம் + காய்]

ஞ் ம், அைரக்கா ம் பழம் ஆதற்  ெநாண் த்தா ம் ப வத்தனபற்  வந்தெபயர ்என்க.

ெநாண் த்தா தல் என்ப  ஈண்  ெசங்கா ல் வைளந் ந்  பழமா ம்ேபா  நி ம் இயல்ைபக் 
த் .
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ெநாண்ட சச்ேவ
ைல

 
 ெநாண்ட சச்ேவைல noṇḍabiḍiccavēlai, ெப. (n.)

   பல வைக இைட க ம்,  க்க ம் ஏற்பட் , ேவைல க ம் ணங் தல்; work speed is so delayed due 
to hinderance and obstackle.

ம வ. ெநாண்டல்ேவைல

     [ெநாண்  த்தல் → ெநாண் சச்ல் + ேவைல → ெநாண்ட சச் ேவைல = ேவைல ஒ ங்காக 
ைரவாக நடக்காமல் ெநாண்  ( ணங் ); நடப்ப  ேபான்ற தன்ைம.]

ெநாண்டல்

ெநாண்டல்1 noṇṭal, ெப. (n.)

   ெநாண் ைக (உ.வ.);; limping.

     [ெநாள் → ெநாண்  → ெநாண்டல். ெநாள் → ேநாள் → ேநாண்  = உட ல் ேநாண்டப்பட்ட டம் 
நடக் ம் ேபா  மன்ைன ேநாண் வ  ேபால நடத்தல்.]

 ெநாண்டல்2 noṇṭal, ெப. (n.)

    கரை்க ( வா.);; experiencing, as pleasure or pain.

     [ ல் →  ள் → ெநாள் → ெநாண்டல்]

ெநாண்

ெநாண் 1 noṇṭi, ெப. (n.)

   1.  டமான ஆள் அல்ல  லங் ; lame person or creature.

அவ ம் ெநாண் , அவன் ைர ம் ெநாண் . ெநாண்  ெநாண்  நடப்பாேனன் கண்டதற்  எல்லாம் 
பறப்பாேனன். (பழ.); ெநாண் க் ைரக் ச ்ச க் ன  சாக்  (பழ.);.

   2.  டம்; crippled condition, as of the leg or arm.

ெநாண் க்ைக.

   3. ெபாய்க்காலால் ந ப்ேபான் (யாழ்ப்.);; person who dances on stilts.

   4 ெநாண்  நாடகம் பாரக்்க;see momilnāgagam.

     [ெநாண் . → ெநாண் . கால் அல்ல  ைக ெசயற்படாத ைற ஊனம்; டம்.]

     [P]

 ெநாண் 2 noṇṭi, ெப. (n.)

   ெநாண் ய த் க் ெகாண்  ெசன்  எ ர ்அணி னைரத் ெதா ம் ைளயாட் ; the game of hopping 
with folded leg.

     [ெநாண்  → ெநாண் ]

இ  பகல், இர  இரண்  ெபா களி ம் ைளயா ம் ைளயாட் .

ஆ ட ம், ெபா ம், ஆ வா ம் ெநாண்  என்ப , ெபாட்ட ம் றந்த ெவளி நிலத் ம், 
ெப ம்பா ம் வ ம் பான்ைம ய ம், பக ம் நில ர ம் ைளயா ம் 

ைளயாட் .

ெநாண் க்கால்

ெநாண் க்கால் noṇṭikkāl, ெப. (n.)

   1.  டக்கால்; lame foot or leg.

   2. ெபாய்க்கால்; stilts.

     [ெநாண்  + கால்]

ெநாண் கட் -தல்

ெநாண் கட் -தல் noṇṭigaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெபாய்க்கால் கட் தல் ( ன்.);; to tie on stilts.

     [ெநாண்  + கட் -தல். ெநாண்  கட் தல் = ெபாய்க்கால் கட்  நடத்தல்.]
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ெநாண் சச்மாதா
னம்

 
 ெநாண் சச்மாதானம் noṇṭiccamātāṉam, ெப.(n.)

   நைடெபற்  ந்த நிகழ்  ஒன் க் க் காட்டப்ப ம் வ ல்லாத கரணியம்; a lame excuse.

இந்த ெநாண் ச ்சமாதானம் (அைம ); எல்லாம் ேவண்டாம் உண்ைம ையச ்ெசால் .

ம வ, ெநாண் சச்ாக்

     [ெநாண்  + சமாதானம்]

ெநாண் சச்ாக்

 
 ெநாண் சச்ாக்  noṇṭiccākku, ெப. (n.)

ெநாண் சச்மாதானம் பாரக்்க;see mond-ccamadaram.

ட் ப்பாடம் ஏன் எ த ல்ைல என்  ேகட்டால் ரவல் (ேபனா); இல்ைல என்  ெநாண் ச ்சாக் ச ்
ெசால் றான். ெநாண் க் ைரக் ச ்ச க் ன  சாக்  (பழ.);

     [ெநாண்  + சாக்  - ெநாண் ச ்சாக்  = தப் த் க் ெகாள்ள ஏதாவ  கரணியம் காட் தல். சாரத்்  
→ சாட்  → சாக் . ெநாண் க் ச ்ச க் ன  தான் சாக்  ற ேல ெநாண்  யானவன் என்ேறா 
ச க்  ந்தைதச ்சாக்காகச ்ெசால் வ  ேபால.]

ெநாண் ச் ந்

ெநாண் ச் ந்  noṇṭiccindu, ெப. (n.)

ெநாண்  நாடகம் பாரக்்க;see nonaināgagam.

     [ெநாண்  +  ந் .  ந்  = ஒ வைக யாப்  ஒ .]

ெநாண் ச் ந் : சந்தப்பாடல்களின் (க ன்); வைககளில் இ ம் ஒன் . இதன் தல ல் இரண்  
அல்ல  ன்  ரக் ம் ஒ  தனிச ் ம் இரண்டாவ  அ ல் நான்  ரக் மாக மா  மா  வ ம். 
ெநாண்  நாடகம் ெப ம்பா ம் இந்தச ் ந்  யாப்  வைக ல் இயற்றப் ப வதால் இதற்  ெநாண் ச ்

ந்  என்ற ெபயர ்ஏற்பட் க்கலாம்.

மைல நாயக்கர ்மன்னனின் அைவக்களப் லவராக வாழ்ந்த இராமப்ைபயன் என்பவரால் 
தன் த ல் ெநாண் ச் ந்  எ ம் சந்தப்பாடல்(க்க ); வைகைய ெநாண் ைய கைத மாந்தராகக் 

ெகாண்  பைடத்தைமயால் இப்ெபயர ்ெபற்ற  என்ப  ஒ  சாரார ்க த் .

     ' ந்  என் ம் யாப்  வைகக்  இன்ன  தான் இலக்கணம் என்  ெதால்காப் யம், நன் ல், 
காளிைக ேபான்றவற் ல் காணப் பட ல்ைல.  ந்த

என்ப  ன்ற  என்  மட் ம் காணப்ப ற .  ந் யல் ெவண்பா ன்ற யாய் வ ம்.  ந்  
என் ம் யாப்  வைகக் ப் லவர ் . த.ச. த  ழனார ்அவரக்ள் தம் ைடய யாப்  ல் (பக். 108, 
109); இலக்கணம் ன்றார.்

     " தல ச ் ரக் ம் தனிசெ்சால் அன்  ம ய ச ் ரக் ம் எண்ெனாத் ப் ன் சமனிைலச ்
ந்தாம்;

ஒன் ன்மற் ஹான் ள் நிைல யா ன் யனிைலச ் ந்தாம்"

தல ல் உள்ள ரக் ம், தனிசெ்சால் ெபற்  மடங்  வ ம் மற்ைறய அ ச் ரக் ம் ஒத்த 
எண்ணிக்ைக உைடயதா ன் சமனிைலச ் ந்  என ம், ஒர ைய ட மற்ேறார ்அ ன் ர ் ந்  
இ ந்தால் யனிைலச ் ந்  என ம் அைம ம்.

சமனிைலச் ந்

ெநாண் த்தனம்

ெநாண் த்தனம் noṇṭittaṉam, ெப.(n.)

   1.  டம்; lameness.

   2. ஒ  காைலப் ன் றம் க் க் ெகாண்  ம  காலால் உந்  உந்  எ ரக்் கட் ல் ஒ வைனப் 
க் ஞ் வர ் ைளயாட்  வைக; a children's game in which one member has to top on one leg and catch one 

of his opponents.

   3. ஆட்டத் ல் ரட் ச ்ெசால் ைக (இ.வ.);; false statement in a game.

     [ெநாண்  + தனம்]
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ெநாண் நாடகம்

ெநாண் நாடகம் noṇṭināṭagam, ெப. (n.)

   கள்வெனா வன் பைட ள்ள ைர ெயான்ைறத ் ட யன்ற ேபா  கால்த ண்  ன் 
நல்வ ெபற்ற ெசய் ையச ் ந் ச ்ெசய் ளாற் ைனந்  ம் நாடக ல்; a comic poem in Šindu verse in 
which a thief is represented as having lost his leg in the act of stealing a horse from amidst an army and reforming himself 
after wards.

ம. ெநாண்  நாடகம்

     [ெநாண்  + நாடகம்]

. . 17, 18ஆம் ற்றாண் களில் பாைளயக்காரரக்ள் ஆட்  ெதன்னாட் ல் நைடெபற்றேபா  
அவரக்ைள அண் ப் ைழக்க வந்த லவரக்ளாேல பாடப்பட்  வந்த ஒ வைக நாடக இலக் யம் 
ெநாண்  நாடகம். பண்ைடத் த  ழ் இலக் யத் ல் இ  ேதான் ராமற் ேபானா ம், நாடக 
ேமைட ல், ஒ வேன ந கனாக ம், பாடகனாக ம் இ ந்  ந த்  வந்த வரிக் த்  என்ப  இதன் 

லமாக இ க்கலாம். வரிக் த் க்கள் ெதாண் ற்  ன்ற ள் ஒன்றாகச ் ந்  என்ற பா னத் ல் 
இ  வளரந்் க்கலாம். இ  நாேடா ப் பாடைலப் ேபாலப் பாடப்பட்  தாழ்ந்த மக்க ம் எளி ல் 

ைவக் ந் தன்ைம ைடயதாகப் பாடப்பட்  இைட ைடேய இதற்  உத  ரிந்த 
பாைளயக்காரரக்ளின் க ைரகைளக் ெகாண்டதாக இயற்றப்பட்ட .

ெநாண்  நாடகத் ன் கைதத் தைலவன் த் ன் ேமைட ல் ேதான்  அவ ைடய வரலாற்ைற 
அவேன ப் பா  ந த் க் காட்  த வான். ெநாண்  நாடகங்கள் த ழ் நாட் ல் பல 
ேதான் க் ன்றன. எல்லாவற் ம் அ ப்பைடயான கைத ஒன்ேற தான்.  ட் த் ெதா ல் 
பழ ன ஒ வன் தன் ெதா க்காகப் பல ஊரக் க் ச ்ெசல் ன்றான். ஒ ரில் ைலமகள்  
ஆைச ெகாண்  அவ ைடய காமவைல ற் க் ப் ெபா ள் வ ம் தந்  றான். 
அவ ைடய ண் த ன் ேபரில்

ெபா ளடீ்ட ண் ம் ெசல் ன்றான். பல ைற ப் ெபா ள் தந் ம் காமவைல ந்  அவன் 
ள ய ல்ைல. அப்ேபா  பாைளயம் இறங் ந்த ஒ  பைடத ்தைலவ ைடய 

ைரசச்ாைல ற் ந்  மா ேவடத் ல் ஒ  ைரையத் றான். காவலரக்ள் 
அவைனப் த் க் ெகாள் றாரக்ள். தப் ப்ேபாக யன்ற ேபா  பட்ட இடரக் க்  அளேவ இல்ைல. 
பைடத்தைலவனிடம் ெகாண் ப் ேபாகப்பட்ட ேபா  அவன் ேகட்ட வச க க்  அள ல்ைல. 
தைலவன் ற் ம் ஆய்ந்  மா ைக, மா கால் வாங்  ம்ப  தண் க் றான். ெகால்லனால் ைக 

ெநாண் ப்பாரி

ெநாண் ப்பாரி noṇṭippāri, ெப. (n.)

ெநாண் 2 பாரக்்க;see noņợi2

     [ெநாண்  + பாரி. பாரி = பரவலாக ைளயா தல்]

ெநாண் ய -த்தல்

ெநாண் ய -த்தல் noṇḍiyaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ெநாண்  ைளயா தல்; to play the game of nondi.

ெநாண் ய க்கப் ேபாேறன்.

   2. ஆட்டத் ல் ரட் ச ்ெசால் தல்; to utter falsehood in a game.

ைளயாட் ல் அவன் ெநாண் ய க் றான்.

   3. ேசா  த யன இன்ைமயால் வ ந் தல்; to suffer from want, as of food.

வாழ்க்ைகைய நடத்த யாமல் ெநாண் ய க் றான்.

     [ெநாண்  + அ -த்தல்.]

ெநாண் ய க்ைக

 
 ெநாண் ய க்ைக noṇḍiyaḍikkai, ெப. (n.)

   ஆட்டத் ல் ரட் ச ்ெசால் ைக; false statement in a game.

     [ெநாண்  + அ க்ைக]

ெநாண்

ெநாண் 2 noṇṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    கத்தல்; drawing water.

     " டங்ைக ெனாண்  ெகாள்ள ங் ம்" ( லப். 10:85);.

     "இ ம் னரத் ்தடக்ைக நீட்  நீரெ்நாண் " (நற்.186:2);,

     [ ள் ( ைளத்தல்); → ெநாள் → ெநாண்  → ெநாண் -தல் = ெமாள் தல்,  கத்தல்]
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ெநாணநாட் யம்

 
 ெநாணநாட் யம் noṇanāṭṭiyam, ெப. (n.)

ெநா  நாட் யம் பாரக்்க;see moru-maiyam.

ெநாணெநாணெவ
னல்

ெநாணெநாணெவனல் noṇanoṇaveṉal, ெப. (n.)

   1.  க்காற் ேப தற் ப் ; expr. signifying the sound of speaking through the nose.

   2. ெதாந்தர  ெசய்தற் ப் ; expr. signifying teasing.

     [ெநாண + ெநாண-ெநாண ெநாண + எனல்]

ெநாத்

 
 ெநாத்  nottu, ெப. (n.)

   தைட ெசய்ைக ( ன்.);; hindering, preventing, frustrating.

     [ெநாப்  → ெநாத் ]

ெநாதல்

 
 ெநாதல் nodal, ெதா. ெப. (vbl. n.)

   ேசா  ெநாந்  ேபாதல்; to be spoiled as boiled rice.

     [ெநாய் → ெநா → ெநாதல் (ேவ.க.);]

ெநா வா

 
 ெநா வா  nodivāyu, ெப.(n.)

   ேசற் க் ழம் ந்  எ ம் காற் ; the carbon hydrogen gas rising in swamphy or boggy places - Marsh gas. 
(சா.அக.);.

     [ெநா  + Skt. வா .]

ெநா -த்தல்

ெநா -த்தல் noduddal,    4. ெச ன்றா . (v.t.)

   1. அ தல் ( வா.);; to put out, quench, extinguish.

   2. தளரத்ல்; to relax, to be soft.

     "ெநா ப் ல் வன் ைற த் ன்" (தணிைகப் .  ராட.்44);.

     [ ல் (ெந ழ்ச் ); →  ள் → ெநாள் → ெநா  → ெநா  → ெநா -த்தல் (ேவ.க.);]

ெநா க்கல்

 
 ெநா க்கல் nodukkal, ெப. (n.)

   இளக்க ள்ள  (யாழ்.அக.);; that which is soft.

     [ெநா த்தல் = தளரத்ல். ெநா  → ெநா க்கல்]

ெநா க் ெநா க்
ெகனல்

 
 ெநா க் ெநா க்ெகனல் nodukkunodukkeṉal, ெப. (n.)

    ட் னால் மலம்  தாக ெவளிேய தற் ப் ; expr. signifying frequent passing of stools.

வ  ெநா க்  ெநா க்ெகன்  ேபா ற .  ழந்ைத ெநா க்  ெநா க்ெகன்  க ற . [ெநா  → 
ெநா க்  + ெநா க்  + எனல்]
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ெநா ெநா -த்தல்

ெநா ெநா -த்தல் nodunoduddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.  ைழதல்; to be soft, as rice overboiled.

   2.  ழ்கட் தல் ( ன்.);; to fester, suppurate.

   3. ஈரமாதல்; to be damp.

   4.  ைரத்தல் ( ன்.);; to foam, froth, spume, sparkle, as spirituous liquors.

     [ெநா  + ெநா -த்தல்]

ெநா ெநாெதனல்

ெநா ெநாெதனல் nodunodeṉal, ெப. (n.)

    ளித்தமா த யன ெபாங் தற் ப் ; expr. signifying fermentation.

   2. ெந ழ்தற் ப் ; softness, slushy condition.

இட்டளி மா  ெநா  ெநாெதனவா  ட்ட .

     [ெநா  + ெநா  + எனல்]

ெநா மல்

ெநா மல் nodumal, ெப. (n.)

   1.  றக்கணிப்  (உதா னம்);; indifference, neutrality.

     'பைகெநா மல் நண்ெபன் ம் ன்  ப ம்' ( றள், 12, அ . அவ.);.

   2. அன் லார ் ற் ; world of an indifferent person.

     "ெநா மன் ெமா யல்" (அகநா. 39);.

   3. ெமன்ைம; smoothness, as of a fine cloth.

     "ெந மல் ெபற்  ண் ல்" (கந்த .  . 122);.

     [ெநா  → ெநா மல்]

ெநா மலர்

ெநா மலர ்nodumalar, ெப. (n.)

   அயலார;் strangers.

     "ெநா மலர ்வந்தவாெறன்ேனா ெவன்பர"் ( க்ேகா. 275);.

     "உள்ளி ெநா ம ேலர் ைர ெதள்ளி ன" (நற். 11:3);.

     "அழாஅ ேமா ெநா மலர ்தைலேய" (நற். 13:2);. [ெநா மல் → ெநா மலர]்

நட் ம் பைக ம் இல்லாதவைர

ெநா மலர ்என்ப  பழந்த ழ் வழக் .

ெநா மலாட்

ெநா மலாட்  nodumalāṭṭi, ெப.(n.)

   ஏ லாட் யா ய ைல மடந்ைத;    ற் ம் ெபண்; flower selling woman.

     " மலர ்ெத ெதா  வ ம் ெநா மலாட் க்  ேநாெமன் ெநஞ்ேச" (நற். 118:11);.

     [ெநா மல் + ஆட் . ஆட்  = ெபண் ( வா);. ஆட்   → ஆட் ]

ெநா மலாளர்

ெநா மலாளர ்nodumalāḷar, ெப. (n.)

   1. ெநா மலர ்பாரக்்க;see modumalar.

     "ெநா மலாளர ்ெகாள்ள ரிைவேய" (ஐங் . 187);.

   2.  றைள வார;் backbiters, slanderers.

     "ெநா மலாளர ்ெபா ெமா  ெகாள்ள " ( றநா. 35);

     [ெநா மல் → ெநா மலாளர]்
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ெநா மலாளன்

ெநா மலாளன் nodumalāḷaṉ, ெப. (n.)

ெநா மலர ்பாரக்்க;see nodumalar.

     "ெநா மலாள ெனஞ்சறப் ெபற்றெவன்" (அகநா. 17:8);.

     "ெநா மலாளன் க ெமனத் தாக்க ன்" (நற். 50:5);

     [ெநா மல் → ெநா மலாளன்]

ெநா ெமனல்

 
 ெநா ெமனல் nodumeṉal, ெப.(n.)

    ைர க் ப்  (இ.வ.);; expr signifying speed on hastiness.

ெநாந்தைகைம

ெநாந்தைகைம nondagaimai, ெப.(n.)

   1. ேநாய்; disease.

   2. வ ன்ைம; weakness.

   3. வ ைம (யாழ்ப்.);; poverty.

     [ேநா + தைகைம, ேநாந்தைகைம → ெநாந்தைகைம, தைகைம = நிைலைம, த  ணம்]

ெநாந்தேசா

 
 ெநாந்தேசா  nondacōṟu, ெப. (n.)

   பத ழந்த ேசா ; rotten cooked rice, Stale rice. (சா.அக.);.

     [ெநாந்  → ெநாந்தல் + ேசா . ெநாந் தல் = அ தல்.]

ெநாந்த ண்

 
 ெநாந்த ண் nondabuṇ, ெப. (n.)

   அ ந்த ண்; rotten sore sloughing wound (சா.அக.);.

     [ெநாந்  → ெநாந்த +  ண்]

ெநாந் தல் = அ தல்.

ெநாந்தல்

ெநாந்தல் nondal, ெப. (n.)

   1. வ ன்ைம; weakness.

   2. வ ைம; poverty.

     [ெநாந் தல் → ெநாந்தல்]

ெநாந்தைல

ெநாந்தைல1 nondalai, ெப. (n.)

   1. வ ைமக் ைற  (பல னம்);; weakness.

   2. வ ைம; straitened circustances, poverty.

     [ெநாய் → ெநா → ெநாந்தைல]

 ெநாந்தைல2 nondalai, ெப. (n.)

    ப் ; An unknown plant suspending the action of fire. (சா.அக.);.

ெநாந்தைலைம

 
 ெநாந்தைலைம nondalaimai, ெப. (n.)

ெநாந்ைத (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see nondal.

     [ெநாந்தைல → ெநாந்தைலைம]
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ெநாந்தன்னம்

ெநாந்தன்னம் nondaṉṉam, ெப. (n.)

   நீர் டாைமயால் பதன ந்த ேசா  (பதாரத்்த, 1459);; cooked rice spoiled by being kept dry.

     [ெநாந்  → ெநாந்தல் + அன்னம் ெநாந்தன்னம். அன்னம் = உண , ேசா ]

ெநாந்தா ரி
ெநாந்தா ரி nondākiri,    1.  ரியகாந் ; sunflower Helianthus indicus alias Hannuus.

   2.பா ரிமரம்; trumpet flower tree, Stereospermum chelonoides. (சா.அக.);.

ெநாந்தார்

ெநாந்தார1் nondār, ெப. (n.)

   பைகவர;் enemies.

     "ெநாந்தாரக்் கடந்தான்" ( வக. 2564);.

     [ேநா → ெநா → ெநாந்தார.்]

 ெநாந்தார2் nondār, ெப. (n.)

   வ ந் பவர;் sorrower.

     "ெநாந்தார ்ெசயக் டந்த  இல்" ( ரிக கம். 67:4);.

     [ெநாந்  → ெநாந்தார.்]

ெநாந்தா ளக்

ெநாந்தா ளக்  nondāviḷakku, ெப. (n.)

ந்தா ளக்  (ெத.க.ெதா.1,114); பாரக்்க;see nunda-Vilakku.

     [ெநாந்  + ஆ +  ளக் . ஆ - எ.ம. இைடநிைல,  ந்  → ெநாந்  → ெநாந் தல் =  ண் தல்]

ெநாந் ரா

 
 ெநாந் ரா nondirā, ெப. (n.)

   கசச்ந் ராய்; Indian Chickenced - Mollugo parviflora. (சா.அக);.

ெநாந் வார்

ெநாந் வார ்nondīvār, ெப. (n.)

   ெவ ப்பார;் disliker.

     "ேநாதக்காெயன நின்ைன ெநாந் வாரில் வ " (க த். 73);.

     [ெநாந்  → ெநாந் வார]்
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ெநாந்

ெநாந் 1 nondudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அ தல்; to perish.

     "  ேகா  ரமர ்கெணாந் னார"் (ேதவா. 1218, 3);.

   2. பதன தல்; to become spoilt.

   3. வ ந் தல்; to suffer;

 to afflict.

   4. வ ைம; penury.

க. ெநாந் .

     [ெநா  → ெநாந்  → ெநாந் -தல்.

ெநா த்தல் = அ தல்]

ெநாந்த கண் இ க்க ேநாகாக் கண் க்  ம ந்  (பழ. ெநாந்  அ யாதவர ்ெசந்த ழ் கற்ேறார.் (பழ);

 ெநாந் 2 nondudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

    ண் தல்; to trim.

     "ெநாந்தாத ெசந் " (ப ேனா. காைர.  ரட,் 13);.

     [ ந் தல் =  ண் தல். உந்  →  ந்  → ெநாந்  → ெநாந் -தல்]

ெநாந் ெகாள்( )-
தல்

ெநாந் ெகாள்( )-தல் nondugoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   1. வ த்தப்ப தல்; regret one self.

     "தண் னற் சலல்ல  ெநாந் " ( றநா. 42:7);. ெதரியாமல் உன்ைன நம் ேனேன! என்  ெநாந்  
ெகாண்டான்.

   2.  ைறபட் க் ெகாள் தல்; curse one self.

என்னப த்  என்ன பயன் ேவைல ைடக்க ல்ைலேய என்  ெநாந்  ெகாண்டான்.

   3.  ைற தல்; charge, blame.

நீ சரியாகப் ப க்காததற்  ஆ ரியைர ஏன் ெநாந்  ெகாள் றாய்.

     [ெநாந்  + ெகாள்( );-தல்]

ெநாந் ேபா

ெநாந் ேபா1 nondupōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   1. நிைல ெக தல் ( ன்.);; to be impoverished to be reduced in circumstances.

   2. பதன தல்; to become spoild.

     "காற் ல்லாமல் ெநாந்  ேபான பழவைககைள' (ம .கள. 2, 49);

     [ேநா → ெநாந்  + ேபா-தல்]

ெநாப்பம்

ெநாப்பம் noppam, ெப. (n.)

    றைம (சாமரத்் யம்);; skill ability.

     "அந்ெநாப்ப ேமெகால் ேத ெகால்" (கம்பரா.நாகபா. 253);

     [ெநாய்ப்பம் → ெநாப்பம்]
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ெநாப்

ெநாப் 1 noppudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   த த்தல் (MM);; to hinder.

 ெநாப் 2 noppu, ெப. (n.)

   1. தைடெசய்ைக ( ன்.);; hindering, preventing, frustrating.

   2.  ட் , பால் யாதவா  ஆட் ன் ைலக்காம் ல் ற் ம் ஒைல அல்ல  ணி. ( ன்.);; strip of ola 
or cloth wound round the dugs of a goat to prevent the kids from sucking.

   3. ெவள்ளப் ெப க் ல் வ ம் ெசத்ைத அ க்  த யன; debris of a flood.

ெநாப் ைர

 
 ெநாப் ைர noppunurai, ெப. (n.)

   காய்ச் ம் ெபா  ஏற்ப ம் ைர; the impurities arising on the top surface when boiling a solution. (சா.அக.);.

     [ெநாப்  +  ைர]

காய்சக்ம் ஏனம் நிரம்  வ ம் ேபா  வ ம் ைர.

ெநாம்பலம்

 
 ெநாம்பலம் nombalam, ெப. (n.)

    ன்பம் (இ.வ.);; distress.

உன்ேனா  ெபரிய ெநாம்பலமாப் ேபாச்  (ேப.வ.);

ம. ெநாம்பலம்

     [ெநா → ெநாம்  → ெநாம்பலம்]

ெநாம் -தல்

ெநாம் -தல் nombudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

ேநாம்  – பாரக்்க;see nómbu-.

     [ேநாம்  → ெநாம்  → ெநாம் -தல்.]

ெநாய்

ெநாய் noy, ெப. (n.)

   1.  ெநாய் ( வா.);; grits, groats.

   2. இேல  ( டா.);,

 brittleness, fragility, delicateness.

   3. ெமன்ைம ( ன்.);; softness, lightness.

   4.  ன்ைம ( ன்.);; smallness, minuteness.

அரி  ெநாய்ைமயா ட்ட .

   5. பன்னீர;் rose water.

   6. த ; bran.

     [ ல் →  ள் → ெநாள் → ெநாய் = ெநா ங் ய லம்.  ல் =  ண்ைம, ெமன்ைம,  ைம, 
ெநாய்ம்ைம]

ெநாய்தல்

 
 ெநாய்தல் noytal, ெப. (n.)

    ண்ைம (ச .);; minuteness, fineness.

     [ெநாய் + தல் - ெநாய்தல், தல் ஈற் த் ெதா ற்ெபயர]்
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ெநாய்தாக்கல்

 
 ெநாய்தாக்கல் noytākkal, ெப. (n.)

    ண்ைமயாக் தல்; reducing to fine particles making subtle; subtilising.

     [ெநாய் → ெநாய்  + ஆக்கல்]

ெநாய்

ெநாய்  noytu, ெப. (n.)

   1. கன ல்லா  இேலசான ; that which is light.

     " ண்ணிெனாய்தாய்" (ஞானவா.  தக. 76);.

     "ெநாய்தாந் ரணத் ன் ெநாய்தா ம் ெவண்பஞ் ன்" (நீ ெவண்பா. 8);.

   2. ெமல் ய ; that which is soft.

ணி க ம் ெநாய் .

   3. இ வான ; that which is poor, mean.

     "ெநாய்  ெனாய்ய ெசால்" (கம்பரா. பா . 5);.

   4.  ைர ; quickness.

தைலவர ்உைர க ம் ெநாய்தா ந்த .

     "ஆ ைழ ெநாய்  ைரெபா  ண்ெடனின்" ( வக. 1767);.

     "ெகா யேவ

தாளெமல்லா ெநாய் னிற் ெசற்றான்"(ேச . ேவதாள.98);

     [ெநாய் → ெநாய் ]

ெநாய் கம்

 
 ெநாய் கம் noytugam, ெப. (n.)

   நரிவ க்ைகச ்ெச ; diabetis plant, Graliola monieri. (சா.அக.);.

ெநாய்ெதனல்

 
 ெநாய்ெதனல் noyteṉal, ெப. (n.)

    ைர க் ப்  ( வா.);; expr signifying quickness, briskness, nimbleness.

பறைவ ெநாய்ெதனப் பறந்த .

     [ெநாய் → ெநாய்  + எனல் - ெநாய்ெதனல். கனமற்றைவ ைரவாகச ்ெசல் ம்]

ெநாய்ப்பம்

ெநாய்ப்பம் noyppam, ெப. (n.)

   1.  றைம; skill, ability.

     "மரக்கலம் அைலயாதப  கைடந்த ெநாய்ப்பம்" ( வ்.  ப்பா. 30,  யா 254);.

   2. இேல  ( ன்.);; delicateness, tenderness.

இந்த ேவட்  க ம் ெநாய்ப்பமாக இ க் .

     [ ள் (ெமன்ைம,  ரை்ம); → ெநாள் → ெநாய் → ெநாய்ப்  → ெநாய்ப்பம்]

ெநாய்ப் க்ெகாட்
-தல்

ெநாய்ப் க்ெகாட் -தல் noyppukkoṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஆட்  ைல னின்  பால் ரந்  வ ம் ப  ரலால் அ த் தல் ( ன்.);; to thump the udder of a goat 
while milking to make the milk flow.

     [ெநாப்  → ெநாய்ப்  + ெகாட் -தல்]
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ெநாய்ம் ன்

 
 ெநாய்ம் ன் noymmīṉ, ெப. (n.)

   மணல் நிற ள்ள ஆற் ன் வைக ( ங்.);; freshwater fish, Sandy in colour, Lepidocepha -lichthys thermalis.

     [ ல் = ெமன்ைம.  ல் →  ள் → ெநாய் +  ன் - ெநாய்ம் ன் = ெமன்ைமயான, பளபளப் டன் ய 
ய ன்.]

ெநாய்ம்ைம

ெநாய்ம்ைம noymmai, ெப. (n.)

   1. தளரச்்  (யாழ்.அக.);; looseness.

   2. உ ன்ைம; flimsiness, weakness, futility, as of arguments.

   3. கன ன்ைம; lightness.

     "ெமய்ம்ைம ரை்ம ெநாய்ம்ைம வ வம்" (மணிேம. 27.254);.

நீரில் நீந் ம் ேபா  உடல் ெநாய்ம்ைமயாக இ க் ம்.

   4. ெமன்ைம; softness, slenderness.

 ழந்ைத ன் ைக ெநாய்ம்ைமயாக இ க் ம்.

   5. மனத் ட ன்ைம; weakness of mind, pusillanimity, effeminacy, cowardice.

   6. மன க்கம் ( ன்.);; tender-heartedness, sensibility, delicacy of feeling, quick perception of an injury or affront.

   7. வ ைம (யாழ்.அக.);; poverty, indigence.

   8.  ண்ைம,  ைம; minuteness, thinness, smallness.

   9. இ  (நால , 41);; triviality, insignificance. meanness.

   10. ேநரத்் ; niceness, fineness in workman-ship.

   11.  ற்றம் ( ன்.);; injuriousness, offensiveness, as of language.

     [ ல் = ெந ழ்ச் ,  ைம, ெமன்ைம.  ல் →  ள் → ெநாள் → ெநாய்.

ஒ.ேநா. ெதாள் → ெதாய்.
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ெநாய்ய

ெநாய்ய1 noyya, ெப.எ. (adj.)

   1. ெமன்ைமயான; soft, tender.

     "அனிசச்ப் ேபா  ன க  ெநாய்ய" (கம்பரா. ேகாலங். 14);.

   2. வ யற்ற; weak.

ெநாய்ய த் . ெநாய்ய உடம் .

   3.  ைமயான; small, mean, poor.

     "ெநாய்  ெனாய்ய ெசால்" (கம்பரா. பா . 5);.

   4. வைசயான ( ன்.);; lampoon.

ெநாய்ய ெசாற் ெபறாதவன்

   5.  ட்பமான; minute.

     "பல்கல ெநாய்ய ெமய்யணிந் " ( வக. 991);.

     [ெநாய் → ெநாய்ய= ய, அற்ப.  ன்ன என்பைத ெநாய்ய என்ப  டந்ைத வழக் .]

 ெநாய்ய2 noyya,  .எ. (adv.)

   க ைமயாக; severely.

     'அவைன ெநாய்யப் ைடத்தான்'

     [ைந2 → ைநய → ெநாய்ய]

ெநாய்யெசால்

ெநாய்யெசால் noyyasol, ெப. (n.)

   வைசசெ்சால்; reproach, contumely.

     'ெநாய்ய ெசாற் ெபாறாதவன்' ( ன்.);

     [ெநாய் → ெநாய்ய1 + ெசால். ெநாய்ய = இ வான வைசயான]

ெநாய்ய

ெநாய்ய  noyyadu, ெப. (n.)

    ய ; Small.

     "ேநாக்கார ்ெகால் ெநாய்யேதார ் க் ைல" (நால ,41:2);

     [ெநாய் → ெநாய்  → ெநாய்ய  = இேலசான , ெமன்ைமயான ,  ய , இ வான .]

ெநாய்யம்ைம

 
 ெநாய்யம்ைம noyyammai, ெப. (n.)

   அம்ைம வைக; measles.

     [ெநாய் + அம்ைம]

ெபரியம்ைம அ க்கள் இந் யா ல் ஒ க்கப்பட்டன.  ன்னம்ைம வைககள் உள்ளவற் ள் ஒன்  
இஃ  ஆகலாம்

ெநாய்யரி

 
 ெநாய்யரி  noyyarisi, ெப. (n.)

     ெநாய்; grits groats.

ெநாய்யரி  ெகா  தாங்கா  (பழ.);.

ெநாய்யரி  ெகா  ெபா க் மா (பழ.);

     [ெநாய் + அரி ]
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ெநாய்யலா

 
 ெநாய்யலா  noyyalāṟu, ெப. (n.)

   ெகாங்  நாட் ல் (ேகாைவ ப ); உள்ள ெவள்ளி மைல ல் ேதான்  கா ரி ல் கலக் ம் ஒ  
ற்றா ; a river in Kovai district.

     [ெநாய்யல் + ஆ ]

ெநாய்யவன்

ெநாய்யவன் noyyavaṉ, ெப. (n.)

   1. வ யவன்; the pauper.

   2. எளியவன்; humble man.

   3. வ ழந்தவன்; weak person.

   4.  ல்லன்; ignorant person.

     "ெநாய்யவ ெரன்பவர ்ெவய்யவ ராவர"் (ெகான்ைற.57);

     [ ள் (எளிைம,  ைம); → ெநாள் → ெநாய் → ெநாய்யவன் ( .தா.);]

ெநாய்யார்

ெநாய்யார ்noyyār, ெப. (n.)

    ைலமகளிர;் prostitute, solewomen.

     "ெநாய்யார ் வ ம் ப  நிற்பத ்தம்ெமா " (க த்.25:16);.

     " லந்தனில் ெநாய்யார ்ைசவ க்ைக ெகாண் ம்" (அ ண ரி.  , வலம் ரி:72);.

     [ெநாய் + ஆர.் ெநாய்ய  - இ ,  ய . ஆர ்= பன்ைம ]

ெநாய்ெயனல்

 
 ெநாய்ெயனல் noyyeṉal, ெப. (n.)

    ண்ைமக் ப் ; expr. signifying lightness, thinness, slenderness, insignificance,

     [ெநாய் + எனல்]

ெநாய்

ெநாய்  noyvu, ெப. (n.)

   1. ெநாய்ம்ைம ( வா.); பாரக்்க;see noymmai.

     " யெரன் கழ்ந்  ெநாய்  ெசய்வன ெசய்யல்" (கம்ப. ட் ந். அர ய.32);.

   2. மனவ த்தம்; distress of mind.

     "ெநாந்தவர ்ெநாய்  ரக்்க" (கம்பரா. ேவேலற்ற. 42);.

     [ ள் (ேநாதல்); → ெநாள் → ெநாய் → ெநாய் . ( .தா.);]

ெநாரநாட் யம்

 
 ெநாரநாட் யம் noranāṭṭiyam, ெப. (n.)

   ெநா  நாட் யம் (ெநல்ைல);; fastidiousness.

     [ெநா நாட் யம் → ெநாரநாட் யம்]

 ழந்ைதகள் ஒ  ெபா க்காக அடம் த்தைல ெநாண நாட் யம் என்பர.் ெநா க் த் னி 
என்ப ேபால் தாக அ  அடம் த்தல் பற்  ெநா நாட் யம் ெநாணநாட் யம் என்  
வழங்கலாம்.
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ெநா

ெநா  noru, ெப. (n.)

   1.  ரந்்த ப ரின் அ ல் அல்ல  க ல் ேதான் ம் இளங்க ர;் after-shoot from the roots of rice, 
millet, etc., after the main stalk has come to maturity.

   2. காய்ப்  மா ன ன் அ ம் ம் ஞ் ; small after-fruits, as of pumpkin plants.

   3.   ஞ் ; small fruit.

     [  → ெநா .   = இளம் ஞ் , அ த்த தாளில் ம் தளிர]்

ெநா க்காய்

 
 ெநா க்காய் norukkāy, ெப. (n.)

   காய்ப்  மா ன ன் அ ம் ம் ஞ்  (யாழ்ப்.);; small after - fruits, as of pumpkin plants.

ம வ.  க்காய்.

     [ெநா  + காய். ெநா  =  ஞ் . ெநா க்காய், ெநா ப் ஞ்  என்பன யாழ்ப்பான வழக் ]

ெநா க் -தல்

ெநா க் -தல் norukkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

ெநா க்  – பாரக்்க;see nosukku.

     [ெநா ங்  → ெநா க் ]

ெநா ைக

 
 ெநா ைக norugai, ெப. (n.)

ெநா ைவ ( ன்.); பாரக்்க;see noruval.

     [ெநா ைவ → ெநா ைக,   →   –  ரி ]

ெநா ங்க -
த்தல்

ெநா ங்க -த்தல் noruṅgaviḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெபா யாக் தல்; pounding so as to become powder or small particles (சா.அக.);.

     [ெநா ங்  → ெநா ங்க + இ -த்தல்]

ெநா ங் -தல்
ெநா ங் -தல் noruṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

ெநா ங் -தல் பாரக்்க;see __,

ெநா ச்

 
 ெநா ச்  norucci, ெப. (n.)

   காட் த் ள ; wild basil, Ocimum adscendens. (சா.அக.);.

ெநா ெநா -த்தல்
ெநா ெநா -த்தல் norunoruttal,    4 ெச. . . (v.i.)

ெநா ெநா  – பாரக்்க;see morபnoru.

ெநா ெநாெரனல்

 
 ெநா ெநாெரனல் norunoreṉal, ெப. (n.)

ெநா ெநாெறனல் - பாரக்்க;see __,

     [ெநா ெநா  + எனல்]

ெநா ப் ஞ்

ெநா ப் ஞ்  noruppiñju, ெப. (n.)

ெநா  2 (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see morய 2.

     [ெநா  +  ஞ் . ெநா  =  ஞ் . ெநா க்காய், ெநா ப் ஞ்  என்பன யாழ்ப்பான வழக் ]

ெநா ப் -த்தல்

ெநா ப் -த்தல் noruppiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   காய்ப்  மா ன.  ன் ண் ம் ஞ்  ைவத்தல் (யாழ்ப்.);; to form an after-shoot.

     [ெநா  =  ஞ் . ெநா  +  -த்தல்]

628

www.valluvarvallalarvattam.com 13533 of 19068.



ெநா வல்

 
 ெநா வல் noruval, ெப. (n.)

ெநா வல் பாரக்்க;see noruwal.

     [ெநா வல் → ெநா வல்.   →   –  ரி ]

ெநாைல

 
 ெநாைல nolai, ெப. (n.)

ெநாைலயல் ( ங்.); பாரக்்க;see nosayal.

     [ ல் ( ைள); → ெநால் → ெநாைல = உட் ைள ள்ள அப்ப வைக. (ேவ.க.);]

ெநாைலயல்

 
 ெநாைலயல் nolaiyal, ெப. (n.)

    ரிைகெயன் ம் அப்பவைக. ( ங்.);; a kind of unleavened cake.

     [ ல் ( ைள); → ெநால் → ெநாைல → ெநாைலயல் (ேவ.க.);]

ெநாவ்வல்

ெநாவ்வல் novval, ெப. (n.)

   1.  ன்பம், வ த்தம்; mental anguish, sadness.

     "ைமயற் ெபாண் ரக்்  ெநாவ்வலாக வா ய ன் ம்" (அகநா. 96);.

   2. ேநா ; pain.

     [ெநாவ் 2 → ெநாவ்வல். ெநாவ்  = வ த்தம்]

ெநாவ்

ெநாவ்  novvi, ெப. (n.)

   1. தளர் ; droop.

   2. ெநாய்ைம; meanness.

   3. ேநாய்; disease.

   4.  ன்பம்; distress.

     [ேநா → ெநா → ெநாவ் ]

ெநாவ் தாக

ெநாவ் தாக novvitāka,  .எ. (adv.)

    ைரவாக; rapidly, quickly.

     "ேதர ்ெநாவ் தாகச ்ெசன் க" (ஐந். ஐம். 10);

     [ெநாவ் 2 → ெநாவ் தாக ெநாவ்  =  ைர . ெநாவ்  + அக.]

ெநாவ் யார்

ெநாவ் யார ்novviyār, ெப. (n.)

    ழ் மக்கள்; dishonest person, rogue.

     "ேநாக் ன் என் கழ்ந்  ெநாவ் யார ்ைக தல்" (பழெமா , 208:2);.

     [ெநாவ்  → ெநாவ் யார ்ெநாவ்  = ெம தல், ேநாதல், இ வாதல்]
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ெநாவ்

ெநாவ் 1 novvudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெம தல்; to become thin, slender,emaciated.

     "ெநாவ் ைட மடந்ைத" (கம்பரா. காட் . 54);.

   2. ேநாதல் (யாழ்ப்);; to ache, pain.

   3.  ன் தல்; to afflict, to pester.

   4. வ ந் தல்; to suffer.

     [ெநா → ெநாவ்  → ெநாவ்  - தல்.]

 ெநாவ் 2 novvu, ெப. (n.)

   1. ெம ; thinness,

   2. உைட ந் தன்ைம; brittleness.

   3. வாட்டம்; emaciation, drooping, fading.

   4. வ த்தம் ( ன்.);; pain, ailment.

   5.  ைர ; rapidly, quickness.

ெநாவ் ப் பைறவாவல்.

   6. ேநா ; disease.

     [ெநா → ெநாய்  → ெநாவ் ]

ெநாவ்ெவனல்

 
 ெநாவ்ெவனல் novveṉal, ெப. (n.)

    ைர க் ப் ; expr signifying haste or quickness.

     [ெநாவ்  + எனல் - ெநாவ்ெவனல். ெநாவ்  =  ைர ]

ெநா ந் -தல்

ெநா ந் -தல் noḻundudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ைழத்தல்; to insert, thrust.

தைலைய ெநா ந்  (ஈ , 1:3  ர.);

     [ ல் →   ள் → ெநாள் → ெநா  → ெநா ந்  → ெநா ந் -தல்.]

ெநாள்( )

ெநாள்( )1 noḷḷudal,    10 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெமாள் தல்,  கத்தல்; to bale out, as water, to measure out, as grain.

     " டங்ைக ல் ெனாண்  ெகாள்ள ங் ம்". ( லப். 10:85);

   ெத. ெநால்  (to level, collect);;   பர.் ஒல்க்(olc);  ய். ெநல்ப;    . ெநால்ல்நா (nollnā);;மா. ெலாெல.

     [ ல் ( ைள); → ெநாள் → ெநாள்( );-தல் (ேவ.க.);. ெமாள் தல் நீரப்்ெபா ைள ம்,  கத்தல் லம் 
ேபான்ற ெபா ைள ம் க் ம். ெமாள் தல்,  கத்தல்,  ங் தல் அைனத் ம் 

ைளத்த னின்ேற ரி ம்.  ள் → ெமாள் → ெநாள் =  ங் தல், ( . . 45);]
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ெநாள்

ெநாள்2 noḷḷudal,    10 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ங் தல்;( வா.);; to swallow, devour.

   ம.  ண;   க.ெநாண;   ெத.ெநால் ; .  ல்க்நா.

     [ெநாள்1 - → ெநாள்2-]

 ெநாள்3 noḷ, ெப. (n.)

    ைளேபான்ற வாய்; mouth.

     [ ள் → ெமாள் → ெநாள். ஒ.ேநா. ேநா . (ெத.); = வாய். ( . . 45);]

ெநாள்

ெநாள் 1 noḷkudal,    5 ெச.  ன்றா . (v.t)

ெநாள், 1 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see nol-1.

     [ெநாள்1 → ெநாள்  → ெநாள் -தல்]

 ெநாள் 2 noḷkudal,    5 ெச.  . . (v.i.)

   1.  ங் தல்; to contract, as thread.

     ' ல் ெநாள் ற் ' (நன். 454, ம ைல.);.

   2. இைளத்தல் (யாழ்.அக.);; to languish, become tired.

     [ ல் (ெந ழ் ); →  ள் → ெநாள் → ெநாள்  → ெநாள் -தல்]

ெநாள்ெகனல்

 
 ெநாள்ெகனல் noḷkeṉal, ெப. (n.)

   அசச்க் ப்  ( ன்.);; expr. signifying terror.

     [ெநாள்  + எனல்]

ெநாள்ளல்

ெநாள்ளல்1 noḷḷal, ெப. (n.)

   1. பாரை்வயற் க் கண் ந்த நிைல ( ன்.);; the state of being blind and sunken-eyed.

   2.  ; hallowness.

     [ ல் ( ைள); →  ள் → ெநாள் → ெநாள்ளல் (ேவ. க.);.]

 ெநாள்ளல்2 noḷḷal, ெப. (n.)

ளம்  ( வா.);

 gnat

     [ ல் →  ள் →  ள்ளல் → ெநாள்ளல் =  யஉலங்  ( ளம் );.  ல் =  ைம,  ரை்ம.ேவ. க.);]

ெநாள்ளாப்

 
 ெநாள்ளாப்  noḷḷāppu, ெப. (n.)

   வ த்தம் (ெநல்ைல);; pain, grievance.

     [ ல் (ேநாதல்); →  ள் → ெநாள் → ெநாள்ளப் . (ேவ. க.);]
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ெநாள்ைள

ெநாள்ைள1 noḷḷai, ெப. (n.)

   1.  ; blindness.

     "ெநாள்ைள நா ல்" ( ைள. பரிநரி.14);.

   2. நாகரவண்  ( டா.);; green beetle.

   3.  லங் வைக; a beast.

     "உள் ன் வா ய ரி க்  ெநாள்ைள" (அகநா. 53:2);

க. ெநாள்ைள.

     [ ல் ( ைள); →  ள் → ெநாள் → ெநாள்ைள = கண் ந்த  (ேவ. க.);.]

 ெநாள்ைள2 noḷḷai, ெப. (n.)

   ைகக் ழந்ைத (ெநல்ைல);; infant, baby.

     [ ல் =  ைம. ல் →  ள் → ெநாள் → ெநாள்ைள (ேவ. க.);]

ெநாள்ைளக்கண்

 
 ெநாள்ைளக்கண் noḷḷaikkaṇ, ெப. (n.)

   பாரை்வ மா ய கண்; blind eyes.

     [ெநாள்ைள + கண்]

ெநாள்ைளப்பயல்

 
 ெநாள்ைளப்பயல் noḷḷaippayal, ெப. (n.)

   இ ந்தவன், எளியன்; insignificant person.

     "ெநாள்ைளப் பய க்  ேநாப்பாளேமன்" (ஆ ரவதானி);

     [ெநாள்ைள + பயல்]

ெநாள்ைளமைடய
ன்

 
 ெநாள்ைளமைடயன் noḷḷaimaḍaiyaṉ, ெப. (n.)

பாரை்வயற்ற ெகாக் வைக (M.M.);:

 blind heron.

ம வ. ெநாள்ைள மைடயான்.

     [ெநாள்ைள + மைடயன். மைடயன் = பறைவவைக ெகாக் வைக]

ெநாளெநாள-த்தல்

ெநாளெநாள-த்தல் noḷanoḷattal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.  ைழதல்; to become soft from overripeness, to be mashy.

   2. வ வ ப்பாதல்; to be sleek and smooth, as a Snake or a leech.

     [ ல் (ெந ழ்ச் ); →  ள் → ெநாள் → ெநாள → ெநாளெநா -த்தல்.]

ைளக்கப்பட்ட ெபா ள்கள் உ த்த மரம் ேபாற்கட்  ட் ப் ேபாவதனா ம், ைக னா ம் 
ேகா னா ம் எளிதாய்த ் ைளக்கப்ப ம் அல்ல  ஊ வப்ப ம் ெபா ள்கெளல்லாம், நீ ங் ம் 
ேபால் ெந ழ்ச் ப் ெபா ள்களாகேவ ப்பதனா ம்,  ைளத்தற் க த் னின்  ெந ழ்ச்  அல்ல  
தளரச்் க் க த் த் ேதான் ம். (ேவ.க.  ல்4);.

ெநாளம்பர்
ெநாளம்பர ்noḷambar, ெப. (n.)

   பல்லவமன்னர ்வைக னர ்பாரக்்க;(I.M.P.Ct. 167);; a division of Pallavas.
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ெநாளம்பபா

 
 ெநாளம்பபா  noḷambapāṭi, ெப. (n.)

ெநாளம்பவா  பாரக்்க;see nolamba-vādi

ெநாளம்பவா

 
 ெநாளம்பவா  noḷambavāṭi, ெப. (n.)

   ெநாளம்பர ்ஆண்ட நா  (கல்.);; the country ruled by Nolamber.

ம வ.  ளம்பபா  (ெமய்க் ரத்் );

     [ெநாளம்பர ்+ வா . வா  = நா , ப .]

ெநாளில்

 
 ெநாளில் noḷil,    அ வ க்கத்தக்க ேச  ( ங்.); mire in a repulsive condition.

     [ ல் (ெந ழ்ச் ); →  ள் → ெநாள் → ெநாளில். ஒ.ேநா. ெதாள் → ெதாள்ளி = ேச . ெதாள்ளி → ெதாளி = 
ேச . (ேவ.க.);]

ெநா க்கல்

ெநா க்கல் noḷukkal, ெப. (n.)

   1.  ற்றாத நிைல; immature condition, as of areca-nuts.

   2. இளம்பாக் ; tender, immature areca-nuts.

டந்ைத ெவற் ைலக் க் ட் சே்ச ம் பாக்  ெநா க்கலாக இ க்கலாமா?

     [ெநாள் 2 → ெநா க்கல்]

ெநா ெநாெளனல்

 
 ெநா ெநாெளனல் noḷunoḷeṉal, ெப. (n.)

    ைழதற் ப் ; onom. expr. signifying mashy state.

     [ெநா  + ெநா  + எனல்]

ெநா ப்

 
 ெநா ப்  noḷuppu, ெப. (n.)

   ேவைல ல் ழப் ைக ( ன்.);; shirking work; shinking from duty.

     [ ல்(ெந ழ்ச் ); →  ள் → ெநாள் → ெநா  → ெநா ப் .(ேவ.க.);]

ெநா வல்

 
 ெநா வல் noḷuval, ெப. (n.)

ெநா க்கல் (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see __,

     [ ல் = இளைம, ெமன்ைம,  ைம.  ல் →  ள் →   → ெநா  → ெநா வல் (ேவ.க.);]

ெநாைளதாளி

 
 ெநாைளதாளி noḷaitāḷi, ெப. (n.)

   ெபரிய மரவைக; heart stipuled larger Chinese laurel, Antidesma bunius.

ம.  தா
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ெநாற்பம்

ெநாற்பம்1 noṟpam,    4 ெச. . . (v.i.)

ெநாளெநாள பாரக்்க;see mola-nola.

     [ ல்(ெந ழ்ச் ); →  ள் → ெநாள் → ெநா  → ெநா ெநா -த்தல் = ெந ழ்தல்,  ைழதல்]

 ெநாற்பம்2 noṟpam, ெப. (n.)

   1.  ட்பம்; minuteness.

     "ெநாற்பமான ேவைல" ( ன்.);.

   2. எளிைம; insignificance.

     "ெநாற்ப லகத்தவர ்ேநாய் ரத்் " (பஞ்ச. க.611);.

     [ ல் =  ண்ைம, எளிைம.  ல் → ெநால் → ெநாற்  → ெநாற்பம் (ேவ.க.);]

ெநாற்பன்

ெநாற்பன் noṟpaṉ, ெப. (n.)

   1.  யன்; mean person.

   2. எளியன்; humble person.

     [ெநாற்பம் → ெநாற்பன், ெநாற்பம் = எளிைம,  ட்பம்]

ெநா தல்

 
 ெநா தல் noṟidal, ெப. (n.)

    ைர ; quickness.

     [ெநா ல் → ெநா தல்]

ெநா ல்

ெநா ல் noṟil, ெப. (n.)

   1.  ைர  ( டா.);; quickness, speed.

     "ெநா ல்பரிர ்ேதர"் (ைநடத.ேபார் ரி.3);.

   2.  டக்கம்; suppleness, pliability.

     "ெநா யற் ர  ய யர ்ேகாமான்" (ெதால்.ெசால். 396,உைர);.

   3. ஒ க்கம் ( ங்.);; shutting, closing, contracting.

   4. ெநாளில் பாரக்்க;see no/

     "ெச நில ெநா ற் ெசந்நீரி ள்" ( ளா.அர .274);.

ெநா க்கரி

ெநா க்கரி  noṟukkarisi, ெப. (n.)

   1. உர ட்  ெநல்ைலக் த் ம்ேபா  ெநா ங் ய அரி ; rice broken in pounding.

   2. அைரேவக்காட் ச ்ேசா  ( ன்.);; half boiled rice.

ம வ. ெநாய்யரி .

     [ெநா ங்  → ெநா க்  + அரி .]

ெநா க்கல்ெநல்

 
 ெநா க்கல்ெநல் noṟukkalnel, ெப. (n.)

   அ ப் க் காலத்  மைழயாற் பதரத்்த ெநல்; paddy wet and softened by rain during harvest.

     [ெநா ங்  → ெநா க்  → ெநா க்கல் + ெநல்.]
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ெநா க் த்தள் -
தல்

ெநா க் த்தள் -தல் noṟukkiddaḷḷudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நன்றாய த்தல்; to beat soundly.

   2.  கத் ட் தல்; to abuse roundly.

   3. நற் றங்காட் தல்; to exhibit great ability, as in eloquence or music.

   4. ெசய்வ த ைம என்ற ெசயைலச ் றப்பாகச ்ெசய்தல்; to well with apparent case smash.

ேபச் ப் ேபாட் ல் கலந் க்ெகாள்ளப் பயப்பட்டாேய. இப்ேபா  எப்ப ! ெநா க் த் தள்ளி ட்டாய்.

     [ெநா க்  + தள்  – தல்]

ெநா க்

ெநா க் 1 noṟukkudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1.  ப கள் ஆ மா  உைடத்தல்;   ெபா யாக் தல்; to break, crack, crush, smash to pieces.

ெசங்கல்ைல ெநா க் க் ெகா .

   2. அரத்தக்காயம் பண் தல்; to bruise.

   3. ைநயப் ைடத்தல்; to beat soundly.

     " ரைர ெநா க் " ( ப் :574.);.

சண்ைட ல் எ ரிைய ெநா க் ட்டான்.

   4.  யாய் உண் தல்; to eat in large quantities.

பந் ல் ஒ  ெநா க்  ெநா க் ட்டான் (உ.வ.);

க.  ர்  (g);.

     [ெநா ங்  → ெநா க்  → ெநா க்  -தல். இ  ற ைன வ வம்]

 ெநா க் 2 noṟukku, ெப. (n.)

   1. ெபா  யாக் ைக; crushing.

   2. நன்றாய க்ைக; beating soundly, thrashing.

சண்ைட ல் எ ரிைய ெநா க்  ெநா க்  என்  ெநா க்  ட்டான்.

க.  ர்

ெநா க் சச்க்கந்த
ம்

 
 ெநா க் சச்க்கந்தம் noṟukkuccakkandam, ெப. (n.)

   ேக ப்ேபச்  ஏளனம்; mockery, jeering.

     [ெநா க்  + சக்கந்தம். சக்கந்தம் = பக ,ேக .]

ெநா க் ெவள்ளி

 
 ெநா க் ெவள்ளி noṟukkuveḷḷi, ெப. (n.)

   தங்கத்ேதா  ேசரத்்  உ க்  மட்டப் ெபான்னாகச ்ெசய் க் ம் ஒ வைக (இரசாயன); ெவள்ளி; a 
chemical silver used for mixing with gold so as to get an inferior gold. (சா.அக.);.

     [ெநா க்  + ெவள்ளி.]

ெநா ைக

 
 ெநா ைக noṟugai, ெப. (n.)

ெநா ைவ (இ.வ.);. பாரக்்க;see noruwai.

     [ெநா ைவ → ெநா ைக.]
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ெநா ங்

ெநா ங் 1 noṟuṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. உைடந்   ப யாதல்;   ெபா யாதல்; to be broken, crushed, smashed to pieces.

கற்கள் பட்ட னால் கண்ணா கள் ெநா ங் ன. ெநா ங்கத் ன்றாரக்்   வய  (பழ.);. மனம்

ெநா ங் ண்ட . மனம் ெநா ங் தல் ேபால் வ ந் தல். (உ.வ.);

   2.  ன்னிரங் தல்; to be broken down in spirit, to become contrite.

ெநா ங் ண்ட மனம் ( ன்.);.

     [ ல் →  ள் →   → ெநா  → ெநா ங்  → ெநா ங் -தல். இ  தன் ைன வ வம்.]

 ெநா ங் 2 noṟuṅgu, ெப. (n.)

   1. ெநாய் ( டா.);; broken grain, grits.

   2.  ள்; powder.

     "ெநா ங்காய்க் ட்டன ெகா த் கற்கள்" ( ளா. ய. 145);.

   3.  ண்ைம ( ன்.);; minuteness smallness.

     [ ல் →  ள் →   → ெநா  → ெநா ங் .  ல் =  ண்ைம,  ைம.]

ெநா ங் ண்டமன
ம்

 
 ெநா ங் ண்டமனம் noṟuṅguṇṭamaṉam, ெப. (n.)

    ன்னிரங் ம் மனம் ( த்.);; contrite spirit, wounded mind.

     [ெநா ங்  + உண்ட + மனம்.]

உண்ட என்ப  இங்  உள்வாங் தல் என் ம் ெபா ளில் வந்த . ஒளைவயார ்மன்னன் ட்  
மண ழா ற் ச ்ெசன்ற ேபா

     "ெந க் ண்ேடன்;

   அ ண்ேடன்;    ண்ேடன்;ேகா ண் ேலன்" என்  ய  காண்க.

ெநா ெநா -த்தல்

ெநா ெநா -த்தல் noṟunoṟuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   உைட ந் தன்ைமயாதல் ( ன்.);; to be brittle, fragile, crisp, as biscuit.

     [ெநா  + ெநா  – ெநா ெநா  → ெநா ெநா –த்தல்]

ெநா வல்

 
 ெநா வல் noṟuval, ெப. (n.)

ெநா ைவ பாரக்்க;see noruval.

     [ெநா ைவ → ெநா வல்]

ெநா ெநாெறனல்

 
 ெநா ெநாெறனல் noṟunoṟeṉal, ெப. (n.)

   ெநா ங் தற் ப் ; onom. expr. signifying brittleness or crispness.

     [ெநா  + ெநா  + எனல்.]

ெநா ைவ

 
 ெநா ைவ noṟuvai, ெப. (n.)

   பல்லால் ெநா க் த் ன் ம் ற் ண்  ( ன்.);; dainties, things of luxury.

     [ ல் →  ள் →   → ெநா  → ெநா ைவ. (ேவ.க.);]
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ெநா ைவக்கள்ள
ன்

 
 ெநா ைவக்கள்ளன் noṟuvaikkaḷḷaṉ, ெப. (n.)

    ண்ெசல  ெசய்ேவான் ( ன்.);; extravagant man.

     [ெநா ைவ + கள்ளன்.]

மைறவாக, கள்ளத்தனமாக ெநா ைவ உண ண்ணச ்ெசல பவைனக் க் ம்.

ெநா ைவக்கள்ளி

 
 ெநா ைவக்கள்ளி noṟuvaikkaḷḷi, ெப. (n.)

    ண்ெசல  ெசய்பவள் ( ன்.);; extravagant woman.

     [ெநா ைவக்கள்ளன் → ெநா ைவக்கள்ளி.]

மைறவாக, கள்ளத்தனமாக ெநா ைவ உண ண்ணச ்ெசல ம் ெபண்ைணக் க் ம்.

ெநா ைவப்பண்ட
ம்

 
 ெநா ைவப்பண்டம் noṟuvaippaṇṭam, ெப. (n.)

    ற் ண்  ( ன்.);; dainties.

     [ெநா ைவ + பண்டம்]

ெநான்

 
 ெநான்  noṉṟi, ெப. (n.)

   மான் (சங்.அக.);; deer.

     [ெநால் (→); ெநாள்); → ெநான் + 

ெநாள் → ெநா ந் தல் = மைறதல் ெபா ளில் வ வ .  ேபான்றவல் லங் கைள கா ங்கால் 
தரில் மைற ம் பண்  பற் யதாகலாம்.]

ெநான்ைன

ெநான்ைன noṉṉai, ெப. (n.)

   1. ைநயாண் ; mimicking, mocking.

   2. ஏளனம்; taunt, ridicule, sarcasm.

     [ெநால் + ைந. ெசால் ல் மைறந்  வ ம் நைகச ் ைவையக் க் ம்.]

அ யமானிட ந்  ெதாண்ைடமா க் த்  ெசன்ற ஒளைவ ெநய் ேதாய்ந்த யேபாரக்் 
க கைளப் பாரத்் , அ யமானிடம் இ ப்ப   ேதாய்ந்த க கள் என்  வதா ம்.
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ேநா

ேநா1 nō,    நகரெமய் ம் ஓகார உ ம் ேசரந்்  றந்த உ ரெ்மய் எ த் ; the compound of 'n' and 'o'

     [ந் + ஒ - ேநா. இஃ  ஒெர த்  ஒ  ெசால்லாக ம் (ஒ ெமா யாக ம்); வ ம்.]

 ேநா2 nōtal,    17 ெச. . . (v.i.)

   1. ேநா ண்டாதல்; to feel pain ache, suffer. smart.

கால் ெநாந்த .

   2. வ ந் தல்; to be grieved, distressed in mind, to feal.

     "ஊரன்  ப்பறக்க ெநாந்ேத ம் யாேன." (நால ,389);.

     "ேநாதல் எவன்மற்  ெநாந்தாரஎ்ன்  அஃ  அ ம் காதலர ்இல்லா வ " ( றள்,1308);.

   3.  ன்பத்ைதச ்ெசால் தல்; to complain.

     "ேநாவற்க ெநாந்த த யாரக்் " ( றள்,877);.

   4. சைமத்த ண்  பதன தல்; to be injured, bruished, as a plant, fruit;

 to be spoiled, as boiled rice.

     "ெநாந்தன்னம்" (பதாரத்்த.1459);.

ேசா  ெநாந் ேபாய் ட்ட . (உ.வ.);.

   5. வ ைமப்ப தல்; to be impoverished, to grow poor.

ெநாந்த .

ேநாக்க

ேநாக்க nōkka, இைட. (part.)

   ஒர ்உவம உ  (ெதால்,ெபா ள்.286, உைர);; a particle denoting comparison.

     "அன்ன ஆங்க மான இறப்ப என்ன உறழத் தைகய ேநாக்ெகா  கண்ணிய எட் ம் ைனப்பால் 
உவமம்" (ெதால். ெபா ள். உவம.12);.

     [ேநாக்  → ேநாக்க.]

ேநாக்கட்டாமரம்

 
 ேநாக்கட்டாமரம் nōkkaṭṭāmaram, ெப. (n.)

   இலேகாட்டா (L.); மரவைக; loquat.

     [ேநாக்  + எட்டா + மரம்.  க உயரந்்த மரம்.]

ேநாக்கப்பண்ணல்

ேநாக்கப்பண்ணல் nōkkappaṇṇal, ெப. (n.)

   1. வ ண்டாகசெ்சய்ைக; causing pain.

   2.  ன்பப்ப த் ைக; causing distress. (சா.அக.);.

     [ேநாவப்பண்ணல் → ேநாகப்பண்ணல் → ேநாக்கப்பண்ணல் (உ.வ.);]

ேநாக்கப்பண்ணல் என்ேற வழக் ல் இ ப் ன் அ  பாரப்் த்தல் என் ம் ெபா ம் த ம் ழப்பம் 
உள .
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ேநாக்கம்

ேநாக்கம்1 nōkkam, ெப. (n.)

   1. கண்( வா.);; eye.

   2. பாரை்வ; eyesight, look, gaze, glance, view.

     "கண்கள  ெகாள் ஞ் ேநாக்கம்" ( றள்,1092);.

     "ேநாக்கத் ெதா ங் " (பழ);.

ேநாக்க ேநாக் வ ேநாக்கா ன் ேநாக் வன்" (பழ.);.

   3. ேகாள் ( ரக); ேநாக் ; aspects of a planet.

   4. ேதாற்றம்; appearance, expression, cast of countenance.

     [ேநாக்  → ேநாக்கம்.]

 ேநாக்கம்2 nōkkam, ெப. (n.)

   1. உயரச்்  ( ன்.);; height, elevation.

   2. அழ ; beauty, attractiveness.

     "ம ேணாக்க ம ந்தாங்ேக மயல் ர ் ற்பான் மன்ேனா" (க த்.10);.

     "யாவரக்்  ேநாக்கலாப் ெபண்ணிேனாக்  ைடயாள்" (கம்பரா. கர.6);.

   3. காவல் (யாழ்.அக.);; watch.

   4. இலக் , க த் ; design, object, intention, aim, motive.

ேநாக்கர்

 
 ேநாக்கர ்nōkkar, ெப. (n.)

ேநாக்கன் பாரக்்க;see nõkkan.

     [ேநாக்கன் → ேநாக்கர.்]

ேநாக்கர்கள்

 
 ேநாக்கரக்ள் nōkkarkaḷ, ெப. (n.)

   வ ங்காலத் ல் நடக்க ப்பைத ன்னேர றக் ய அள க்  ஒ  ைற ல் நிகழ்வைத 
ஆழ்ந்  கவனிப்பவரக்ள்; observers.

வ ம் ஒ ம் க் ல் இந் யா பல தங்கப்பதக்கங்கைளப் ெப ம் என்  ைளயாட்  ேநாக்கரக்ள் 
ன்றனர.் வ ம் ெபா த் ேதரத் ல் ஆ ம் கட் க்  ெவற் வாய்ப் க் ைற  என்  அர யல் 

ேநாக்கரக்ள் க ன்றனர.்

     [ேநாக்  → ேநாக்கர ்+ கள்.]

ேநாக்கலங்காரம்

ேநாக்கலங்காரம் nōkkalaṅgāram, ெப. (n.)

   தற் ப்ேபற்றம் ( ரேசா.,அலங்.25);; a figure of speech.

     [ேநாக்  + அலங்காரம். ேநாக்  = பாரை்வ. Skt, அலம்கார → த. அலங்காரம் = அணிவைக..]

ேநாக்கன்

ேநாக்கன் nōkkaṉ, ெப. (n.)

   1. இன (சா ); வைக (ET.V. 416);; a caste.

   2. கைழக் த்தன் ( ன்.);; pole-dancer, mountebank.

ேநாக்கேனாக்கம்

ேநாக்கேனாக்கம் nōkkaṉōkkam, ெப. (n.)

   மனத்தால் ேநாக் ம் ேநாக்கம்; discernment, as seeing through the mind's eye.

     "ேநாக்க ேனாக்க மவ் ரண்டன் ம ங்  ேன  மா ம்" (ெதால்.ெசால்.93);.

     [ேநாக்  + அல் + ேநாக்கம். ேநாக்  = பாரை்வ. கண்ணால் அன்  மனத்தால் ேநாக் ம் பாரை்வ என்  
ெபா ள்ப ம்.]
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ேநாக்கா

ேநாக்கா  nōkkāṭu, ெப. (n.)

   1. ேநா , வ ; pain, pang, agony,

   2. அரச (இராச); ேநாக்கா  ( ன்.);; pangs of child-birth.

   3.ேநாய்; sickness, disease.

     'கண்ேணாக்

காடாம்" (பண .300);.

ெகாள்ைளயா ேநாக்காடா? (உ.வ.);.

   4. மனேநாய் ( ன்.);; mental worry.

   5. வ ைம (யாழ்ப்.);; reduced circumstances, poverty.

     [ேநா + கா  → ேநாக்கா . க  → கா . க தல் =  தல்.]

ேநாக்காைம

ேநாக்காைம nōkkāmai, எ.ம. . (n.v.)

   பாரக்்காைம;பாரக்்காத தன்ைம, ேநாக் தல் என்பதன் எ ரம்ைற ைன.

 have not seen have not look.

     " க்ெகாண்  ேநாக் காைம அல்லாமல் ஒ கண் றக் கணித்தாள் ேபால ந ம்" ( றள்,1095);.

     [ேநாக்  + ஆ + ைம. 'ஆ'-எ ரம்ைற. 'ைம'-பண்  ஈ  ( .);]

ேநாக்கால்

 
 ேநாக்கால் nōkkāl, ெப. (n.)

    கக்கால் (ெநல்ைல);; yoke.

     [ கக்கால் → ேநாக்கால்]

ேநாக்கா ைர-
த்தல்

ேநாக்கா ைர-த்தல் nōkkāluraittal,    4 ெச. . . (v.i)

   பாரை்வயால் உணரத்் தல்; to communicate by mere look, as a guru.

     " னிக் த் த ழ் ேநாக்கா ைரத்த வா ம்" ( வாலவா. ப கம்.3);.

     [ேநாக்  → ேநாக்கால் + உைர-த்தல்.]

ேநாக்

ேநாக்  nōkki,  .எ. (adv.)

   1.  ப் ட்ட ஒன்ைற அல்ல  ஒ வைர இலக்காகக் ெகாண் ; towards;

 in the direction of

ஏ கைண ண்ைன ேநாக் ப் பாய்ந்த . ஒைச வந்த ைசைய ேநாக்  ஒ னாள். அவன் காடை்ட 
ேநாக்  நடந்தான்.

   2. பாரத்் ;to see.

     "ேநாக் னாள் ேநாக்  இைறஞ் னாள் அஃதவள் யாப் ள் அட் ய நீர"் ( றள்,1093);.

எ ேரயம். ேநாக்கக்.

     [ேநாக்  → ேநாக் .]

ேநாக் மாைட

ேநாக் மாைட nōkkimāṭai, ெப. (n.)

   கா  (நாணய);வைக; a coin.

     "பண்டாரத் ல் ஒ க் ன ேநாக்  மாைட ஒன் ம்" (ெத.க.ெதா.4.293);.

     [ேநாக்  + மாைட. மா  + ஐ-மாைட = கா வைக.]

ேநாக்கரக்ளால், ஆய்ந்  ேநாக்கப்பட்ட ெசல்வம். மா  = ெசல்வம்

     "ேக ல் செ்சல்வம் கல்  ஒ வற்  மாடல்ல மற்ைற யைவ". ( றள்,400);.
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ேநாக் யேநாக்கம்

ேநாக் யேநாக்கம் nōkkiyanōkkam, ெப. (n.)

   கண்களால் ேநாக் ைக (ெதால்.ெசால்.89, இளம் .);; seeing through the eyes.

     [ேநாக்  + இ + அ - ேநாக் ய + ேநாக்கம். 'இ' -சாரிைய. 'அ' ெபயெரசச் ஈ .]

ேநாக்

ேநாக் 1 nōkkudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ரந்்  பாரத்்தல்; to see, look at, behold, view.

     "ேநாக் னாள் ேநாக்ெக ரே்நாக் தல்" ( றள்,1082);.

     "ேநாக்க ன் அஞ்ச ன் ைதப் ன் என்றா" (ெதால்,ெசால்.ேவற் .11);.

எத் ைச ல் ேநாக் ம் பசை்சப் பேசெலன்ற வயைலக்காண ற . அவள்தைல நி ரந்்  
என்ைன ேநாக் னாள்.

     "யான் ேநாக் ம் காைல நிலன் ேநாக் ம் ேநாக்காக்கால் தான் ேநாக்  ெமல்ல ந ம்" ( றள்,1094);.

   2.  றப்பாய்க் க தல்; to consider, reflect.

     "அறேனாக்  யாற் ங்ெகால் ைவயம்" ( றள்,189);.

     "ஒன்  ேநாக்கல ன் வ ேயாங்கறனின்  ேநாக்  நி த்  நிைனப் னர"் (கம்பரா. கரன்.5);.

   3. கவனத் ல்; to regard, pay attention to.

     "நசச்ாைம ேநாக்காைம நன் " (ஏலா .12);.

கட் ைர ஆ ரியரின் ெமா நைடைய ேநாக் ம்ேபா  என்னேதான் ற ?

   4. கவனித் த் த் தல்; to arrange, put in order.

     " ைன ைழ ேநாக் ம்" (க த்.76);.

   5. காத்தல்; to keep product, save.

     "ேநாக்கா  ேநாக் " ( .ேபா. 1:4, ெவண்.பக்.79);,

ேநாக் ைடப்ெபா
ள்

ேநாக் ைடப்ெபா ள் nōkkuḍaipporuḷ, ெப. (n.)

   1.  ப் ப் ெபா ள்; suggested meaning.

   2. க தற் ெசாற்களாலைமந்த ைவ ைடப் ெபா ள் ( ன்.);; interesting matter expressed in obscure 
language.

     [ேநாக்  + உைடப்ெபா ள். உைடப்ெபா ள் = உைடைமப்ெபா ள்.]

ேநாக் ேநாக்

 
 ேநாக் ேநாக்  nōkkunōkki, ெப. (n.)

   ஆள்வாைடத்தட் செ்ச ; an unknown plant. (சா.அக.);.

ேநாக்ெக ர்ேநாக்
-தல்

ேநாக்ெக ரே்நாக் -தல் nōkkedirnōkkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   தைலவன் ேநாக் ய டத்  தைல  எ ர ்ேநாக் தல்; to gaze into another's eye, as lovers.

     "ேநாக்ெக ர ்ேநாக் தல் தாக்கணங்  தாைனக் ெகாண்டன்ன ைடத் " ( றள்,1082);

     [ேநாக்  + எ ர ்+ ேநாக் -தல்.]

ேநாகா

 
 ேநாகா  nōkātu,  .எ. (adv.)

ேநாகாமல் பாரக்்க;see nokamal.

     "ேநாகா  உணரே்வார ்கல் ைய ேநாற்பார"் (பழ.);.

     [ேநா → ேநாகா .]
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ேநாகாமல்

 
 ேநாகாமல் nōkāmal,  .எ. (adv.)

   வ க்காமல்; without painful.

ைக, கால் ேநாகாமல் ெபா ளடீ்ட மா?. உடம்  ேநாகாமல் உடக்ாரந்்  சாப் ட மா? 
ேநாகாமல் அ க் ேறன் ஓயாமல் அ . (பழ.);

ேநாகாமல் ேநான் ம் ட மா?

     [ேநா → ேநாகாமல்.]

ேநா -தல்

ேநா -தல் nōkudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   வ ந் தல்; மனம் ண்ப தல்; get hurt of feelings, distressed in mind.

அவன் மனம் ேநா ம்ப  நடந்  ெகாள்ளாேத. உன் பண்பற்ற ேபச் ம் ெசய ம் அவைர ேநாகசெ்சய்  
ட்ட .

     [ேநா → ேநா -தல்.]

ேநாங் -தல்

ேநாங் -தல் nōṅgudal,    5.ெச. . . (v.i.)

    ட் த் ைச ேநாக்  ப்ெபா  பாரத்்தல்; to desire look.

     [ேநாக் -தல்(= பாரத்்தல்); → ேநாங் தல்.]

ேநாசே்சாளம்

 
 ேநாசே்சாளம் nōccōḷam, ெப. (n.)

   ெவண்ேசாளம்; white maize (சா.அக.);.

ேநாகரிகம்

 
 ேநாகரிகம் nōgarigam, ெப. (n.)

   நித்தக்கத்தரி; long brinjal, Solaman melongena. (சா.அக.);.

ேநாசல்

 
 ேநாசல் nōcal, ெப. (n.)

   ேநா  ( ன்.);; sickness, pain.

     [ேநாதல் → ேநாசல்]

ேநா தம்

 
 ேநா தம் nōcidam, ெப. (n.)

   ெகா க் ஞ்சா; small Indian ipecacunha, Gymnema Sylvestris. (சா.அக.);.

ேநாஞ்சல்

 
 ேநாஞ்சல் nōñjal, ெப. (n.)

   ெம ; emaciation.

     [ேநாய் → ேநாய்ஞ்சல் → ேநாஞ்சல்.]

ேநாஞ்சான்

 
 ேநாஞ்சான் nōñjāṉ, ெப. (n.)

   ேநாய் த யவற்றால் ெம ந்தவன் (ெநல்ைல);; feeble, invalid person.

சத் ண  இல்லாத ேநாஞ்சான் ழந்ைதகள். ேநஞ்சான் மா .

     [ேநாய் → ேநாய்ஞ்சான் → ேநாஞ்சான் = உடல்வ ைமயற்  ெம ந்  காணப்ப  பவன்.]
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ேநாட்டக்காரன்

ேநாட்டக்காரன் nōṭṭakkāraṉ, ெப. (n.)

   1. காசா ம் வண்ணக்கன்; shroft.

     "ேநாட்டக்காரர ்ெநஞ்சைடயக் ப் வ " (பண .182);.

   2. கா , மணிகள் (நாணயம், இரத் னம்);  த யவற் ன் ணங்கைளய ந்தவன் (இ.வ.);; expert in 
appraising coins, gems etc.

   ம.ேநாட்டக்காரன்;க. ேநாட்டகார (g);

     [ேநாட்டம் → ேநாட்டக்காரன் = கா , ெபான்மணி ஆய்ேவான். வண்ணக்கன்.]

ேநாட்டம்

ேநாட்டம்1 nōṭṭam, ெப. (n.)

   1. தட் ப்பாரத்்தல் த ய ைறகைளக் ெகாண்  ரி ம் ெபான் ெவள்ளிக்கா  பண 
ஆய் ; examination of coins; assaying.

   2. ெபான்மணி த யவற் ன் ஆய் ; scrutiny of gems, precious metals, etc.

   3.  ைலம ப் ; value.

அதன் ேநாட்ட ம யான் ( ன்.);.

   4. ம ப்  ( ன்.);; criticism, as by a rival artist or workman.

   5. ேபாட் ; competition.

ேநாட்டத் ேல ைல ைவத் ட்டாரக்ள் ( ன்.);.

   6. ெவல்ல யல்ைக; attempt at wit; endeavour to excel, hinder or baffle another in speech.

     'வாரத்்ைத ேநாட்டத் ல் என்னபலன்' ( ன்);.

   7. ம ப் ம் அல்ல  ெதரிந்  ெகாள் ம் ேநாக்கம் ெகாண்ட பாரை்வ; searching glance.

தைலவர ்ேமைட ஏ ய டன் ட்டத்ைத ஒ  ேநாட்டம் ட்டார.்

ெபா ள் ற் ம் சாக் ல்வந்  டப்ேபா ற டை்ட ஒ  ேநாட்டம் ட்டான்.

   ம. ேநாட்டம்;    . ேநாட்ட;   ேகாத ெநாட் (examine);;   க. ேநா ; . ேநாட.

     [ ல் →  ள் → ெநாள் → ேநாள் → ேநா  ேநாட்டம் (ேவ.க.); = ஆய்  ஆராய்ச் ]

 ேநாட்டம்2 nōṭṭam, ெப. (n.)
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ேநாட்டம்பார்

ேநாட்டம்பார1் nōṭṭambārttal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. த ய தல் (யாழ்.அக.);; to consider the fitness of.

   2.  ைல ம ப்ப தல் ( ன்.);; to appraise

   3. நிைலைமயாய்தல்; to consider one's condition, state.

   4. ேவ  பாரத்்தல்; to spy.

     [ேநாட்டம் + பார-்த்தல்.]

 ேநாட்டம்பார2் nōṭṭambārttal,    4 ெச. . . (v.i)

    கக் கண் ப்பா த்தல் ( ன்.);; to be too strict in dealings.

     [ேநாட்டம் + பார-்த்தல்.]

ேநாட்டம்பாரத்்தல் : எ த் க் ெகாண்ட மாைழக் கலைவ ேல உள்ள மாைழகளின் (உேலாகங்களின்); 
அளைவ ம ப் வ  ேநாட்டம் பாரத்்தல் எனப்ப ம்.  ரங்கங்களில் ைடக் ம் லப்ெபா ள்களில் 
எந்த வைக மாைழ எந்த அள ல் உள்ள  என ம ப் ட் , அம் லங்கைள (தா க்கைள); ெவட்  
ெய ப்ப  நன்ைமபயக் மா என ஆராய்ந்   ெசய்ய ேநாட்டம் பாரத்்தல் க ம் பயன்ப ற . 
கா கள், நைககள் த யன ெசய்யப்பயன்ப ம் ைல யரந்்த தங்கம் ேபான்ற மாைழகளின் 
கட் கள் ய்ைமயானைவயா என ஆராய ம் இ  பயன் ப ற . மாைழக் (உேலாகக்); 
கலைவகளின் ைறகைளக் கண்  ஆராய ம் பயன்ப ற . ஆராயேவண் ய மாைழ (உேலாகம்); 
எ ேவா அைதப்ெபா த் , ேநாட்டம் பாரக்்கப் பல ைறகள் வழக்கத் ல் இ க் ன்றன. ஆனால், 
ெபா வாக இ ைறகள் உண் . அைவ:

   1. உலர் ைற (dry process);.

   2. ஈர ைற (wet process);  லங்களில் உள்ள மாைழ வைககைள உ க் ப் ன் ரிப்ப  உலர் ைற. 
லங்களில் உள்ள மாைழகைள ேவ யல் (இரசாயன);  ைற ல் ரித்தல் ஈர ைற.

ேநாட்டம்ேப -தல்

ேநாட்டம்ேப -தல் nōṭṭambēcudal,    5.ெச. . . (v.i.)

    றர ்தன் ெசால் க்  உட்ப ம்ப ப் ேப தல் (யாழ். அக.);; to overcome by skilful speech.

     [ேநாட்டம் + ேப -தல்.]

ேநாட்டன்

 
 ேநாட்டன் nōṭṭaṉ, ெப. (n.)

ேநாட்டக்காரன் பாரக்்க;see nostakkāran.

     [ேநாட்டம் → ேநாட்டன்]

ேநாடாலம்

ேநாடாலம் nōṭālam, ெப. (n.)

   1. களிப் ,உவப்  (உல்லாசம்);; jocularity, pleasantry.

   2. ஏளனம்; mockery.

   3. நனிநாகரிகம்; fastidiousness.

   4.  ைம (யாழ்.அக.);; newness.

     [நட லம் → நாடலம் → ேநாட லம். நடலம் =   நாகரிகம், ஏளனம், இகழ்ச் .]

ேநா -தல்

ேநா -தல் nōṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   1. ஆராய்ந்  பாரத்்தல்; to research.

   2. கவனித்தல்; to take care of.

க. ேநா , F.L. notum, to know: E.note

     [ ல் (= ண்ைம); →  ள் → ெநாள் → ேநாள் → ேநா  → ேநா -தல் (இவ் ைன இன்  வழக்கற்ற ); = 
ேத தல், ஆய்தல் ஆராய்தல், பாரத்்தல் ( .தா.);]
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ேநாண் -தல்

ேநாண் -தல் nōṇṭudal,    5 ெச ன்றா , (v.t.)

   1.  ரல், ச் ேபான்றவற்றால் ள தல் ( ங்.);; to stir, dig up, grub up, root out.

ண்ைண ேநாண்டாேத? நிலத்ைத ேநாண் க் ெகாண் க் றான்.

   2.  கத்தல் ( வா.);; to bale out, scoop out.

   3.  ைடந்ெத த்தல்; to pick off, as a scab of an ulcer, to pick out, as wax from the ear.

காைத ேநாண்டாேத.

   4.  ன தல் ( ன்.);; to enquire minutely, endeavour to draw out by repeated questions, pump one.

     "ேநாண் ேநாண் க் ேகட் றான்" ( ன்.);;

   5.  கத் தல் ( ன்.);; to pilfer.

   6. ப ைரக் ள் தல் (யாழ்ப்.);; to pluck, as cars of grain.

   7, ஒ  ெதா ைலச ்  தாகச ்ெசய்தல்; to do a thing little by little.

ஏன் ேநாண் க் ெகாண் க் றாய் ( ன்.);.

   8. ேதைவயற்ற ஒன்ைறச ்ெசய்தல்; to rummage about.

எைதயாவ  ேநாண் க் ெகாண் ப்பேத ெதா லாப்ேபாச் .

   9. ேதாண் தல்; to dig.

கண்ைண ேநாண் ேவன்.  ழங்ைக ேநாண்  ெய த்  ட்டான் (உ.வ);.

   ம. ேநாண் க; . ேநாடட் நி.

ேநாணாவட்டம்

 
 ேநாணாவட்டம் nōṇāvaṭṭam, ெப. (n.)

ெநா நாட் யம் (இ.வ.); பாரக்்க;see morய. Nättiyam.

ேநாணாவட் யம்

 
 ேநாணாவட் யம் nōṇāvaṭṭiyam,  .எ. (adv.)

   நன்றாய் ( த் க்  வழக் );; well prudently, wisely.

ேநாதக்க

ேநாதக்க nōtakka,  . .எ. (adv.)

   வ ந்தத்தக்கனவற்ைற; grieved, distressed.

     "ேபைதைம ெயான்ேறா ெப ங் ழைம ெயன் ணரக் ேநாதக்க நட்டார ்ெச ன்" ( றள், 805);.

     [ேநா → ேநாதக்க. ேநா =  ன்பம், வ த்தம்.]

ேநாதல்

ேநாதல்1 nōtal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1.   த யவற் க்  வ ங்ேக ; disease affecting trees or plants.

   2. எ த்  த யவற் ன் ம ங்கல்; obliteration or other defect in a marked line, letter, figure or painting.

   3. சாயஞ் த ைக; spreading of dye in a cloth beyond the intended line.

   4. ஏைழைம; poverty.

     [ேநா → ேநாதல்]

 ேநாதல்2 nōtal, ெப. (n.)

   1.  ன் றல்; to suffer.

   2. ெநாந்  ெசால் தல்; to be injured speech.

     [ேநா → ேநாதல்]
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ேநாதைல

ேநாதைல nōtalai, ெப. (n.)

ேநாதல், 1,4. (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see moda, 1,4.

     [ேநாதல் → ேநாதைல]

ேநாதைள

 
 ேநாதைள nōtaḷai, ெப. (n.)

    ராய் ட் ; Ceylon pavonia, Poania zeylanica. (சா.அக.);.

ேநா றம்

ேநா றம் nōtiṟam, ெப. (n.)

    ல்ைல, பாைலக் ரிய ன்பப்பண் வைக ( ங்.);; a melody type of the mullai and the pālai classes, sung in 
distress.

     "பாண்வாய்வண்  ேநா றம்பாட" ( லப்.4:75);.

     [ேநா → ேநா றம்.]

ேநாப்ப -தல்

ேநாப்ப -தல் nōppaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. காயப்ப தல்; sustaining injury, being injured.

   2. ேநா னால் ன்பப்ப தல்; suffering from pain or disease. (சா.அக.);.

     [ேநா + ப -தல். ேநா =  ன்பம்.]

ேநாப்பாளம்

ேநாப்பாளம் nōppāḷam, ெப. (n.)

   1.  னம்; irritation, anger, offence.

உள்ளைதச ்ெசான்னால் ெநாள்ைளக்கண்ணிக்  ேநாப் பாளம் (பழ.);.

   2. வ த்தம்; suffering.

     [ேநா → ேநாப்  → ேநாப்பாளம் (ேவ.க.);]

ேநா த் ரினி

ேநா த் ரினி nōpittiriṉi, ெப. (n.)

   1. ேநாய்; disease.

   2. நலக்ேக ; bad health. (சா.அக.);.

ேநாம்

ேநாம் 1 nōmbudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெகா த் ப் ரித்தல்; to separate by winnowing, as stones from rice.

     [ேநம்  → ேநாம் -தல். ேநம் தல் = ெகா த் ப் ரித்தல்.]

 ேநாம் 2 nōmbu, ெப. (n.)

ேநான்  (உ.வ.); பாரக்்க;see ոծրbս.

     [ேநான்  → ேநாம் .]

ேநாம் க்கடன்

 
 ேநாம் க்கடன் nōmbukkaḍaṉ, ெப. (n.)

   ேநரச்் க் கடன்; vow.

     [ேநான்  → ேநாம்  + கடன்.]

ேநாம் க்க

 
 ேநாம் க்க  nōmbukkayiṟu, ெப. (n.)

   காப் நாண்; a sacred string.

     [ேநான்  → ேநாம்  + க . ேநாம்பன்  கட் க் ெகாள் ம் காப் க்க .]
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ேநாம்

ேநாம்  nōmbumuḍi, ெப. (n.)

ேநாம் ச்  பாரக்்க;see nombu-mudiccu.

     [ேநான் 2 +  .   =  ந்  ெகாள் ம் ெபா ள்.]

ேநாம் ச்

 
 ேநாம் ச்  nōmbumuḍiccu, ெப. (n.)

   தா சச்ரட் ல்ேகாக்கப்பட்ட ழாய்ேபான்ற ெபான் க்கள்; a pair of cylindrical pieces of gold worn on the 
string containing the marriage badge.

     [ேநான்  +  ச் .]

ேநாம் வ

 
 ேநாம் வ  nōmbuvali, ெப. (n.)

    ைர வா ப் ; a family of plants resembling horse tail, as horse tail, grass, Panicum brizoides, horse tail, millet, 
Panicumerticillatum. (சா.அக.);.

ேநாம் ர

 
 ேநாம் ர  nōmbuvirali, ெப. (n.)

   மஞ்சள்ெகாத் ; turmeric plant;(சா.அக.);.

ேநாம் கயம்

 
 ேநாம் கயம் nōmbūkayam, ெப. (n.)

   நிலப் னிச ்ெச ; giant potato;

 earth pumkin, Gpomaea digitata. (சா.அக.);.

ேநாம் ரிகம்

 
 ேநாம் ரிகம் nōmbūrigam, ெப. (n.)

   ச க்கைரப் சனி; yellowpumpkin, Cucurbita реро. (சா.அக.);.
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ேநாய்

ேநாய்1 nōy, ெப. (n.)

   1. மனிதனின்,  லங் ன், ப ரின் உடல் நல பா ப் ;  ணி; malady, distemper, ailment, sickness, disease.

     "ேநா கந்  ேநாக் ளங்க" (ம ைரக்.13);.

ேநாையத் தக்க ேநரத் ல் த க்காததால் ைளசச்ல் பா த்  ட்ட .

     "காைல அ ம் ப் பகெலல்லாம் ேபாதா  மாைல மல ம் இந் ேநாய் றள்,1227).

ேநாய் ெகாண்டார ்ேபய் ெகாண்டார.் (பழ.);

   2.  யரம் ( ங்.);; sorrow, grief.

   3.  ன்பம்; affliction, trouble.

     "அ ரவ வேதார ்ேநாய்" ( றள்,429);.

   4.  ற்றம்; fault.

     "பகெலன் ம் பண் ன்ைம பாரிக் ம்ேநாய்" ( றள்,851);.

   5. அசச்ம்; dread, fear.

     "ேநா ைட டங் ர்

     " (பரிபா.5:4);.

   6. ேநா  ( ன்.);; ache, pain. smart.

     "ேநா  ஒ  பக்கம் இ க்கச ்  ஒ  பக்கம் ேபாட்டாற் ேபால" (பழ.);.

     "ேநாய்க் டங் ெகாேடல்" (பழ.);.

ேநாய்க் ணக்

ேநாய்க் ணக்  nōykkuṇakkuṟi, ெப. (n.)

ேநாய்க்  (பாண் ); பாரக்்க;see ndyk-kusi.

     [ேநாய்1 +  னம் +  .]

ேநாய்க்

ேநாய்க்  nōykkuṟi, ெப. (n.)

   ேநா ன் அைடயாளம் (பாண் );; symptom of a disease.

     [ேநாய்1 +  .]

ேநாய்க் பா

ேநாய்க் பா  nōykāṟupāṭu, ெப. (n.)

ேநாய்க்  (பாண் ); பாரக்்க;see moy-k-kuri.

     [ேநாய்1 +  பா .]

ேநாய்காேட தல்

ேநாய்காேட தல் nōykāṭēṟudal, ெப. (n.)

   சாக்காட்  னி ல் ேநாய் ட்  அக ைக; the disappearance of disease on the approach of death.

     [ேநாய்1 + காேட தல். காேட தல் =  ட்  நீங் தல்.]

ேநாய்சச்ல்

ேநாய்சச்ல் nōyccal, ெப. (n.)

   ேநாய்வாய்ப் ப ைக; being sickly.

   2. ேநாய்ஞ்சல் ( ன்.); பாரக்்க;see ndyial.

     [ேநாய்1 → ேநாய்சச்ல்.]

ேநாய்ஞ்சல்

ேநாய்ஞ்சல் nōyñjal, ெப. (n.)

   1. ெம ந்தவன்-ள்- ; sickly, emaciated person or animal.

     "ேநாய்ஞ்சற் ைன மத்ைத நக் மாேபாேல" (பழ.);.

     "ேநாய்த்த  ஆ ம் மாட் க்  வ ." (பழ.);.

   2. ேநாய் (யாழ்.அக.);; disease.

     [ேநாய்1 → ேநாய்ஞ்சல்.]
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ேநாய்ஞ்சலன்

 
 ேநாய்ஞ்சலன் nōyñjalaṉ, ெப. (n.)

ேநாயாளி ( ன்.); பாரக்்க;see ndyal.

     [ேநாய்ஞ்  + அல் + அன். ஈண் வ ம் அல் உடன்பாட் ப் ெபா ளில் வ ம் சாரிைய;

அன்-ஆண்பால் ]

ேநாய்ஞ்சான்

 
 ேநாய்ஞ்சான் nōyñjāṉ, ெப. (n.)

   ெம ந்தவன்; person emaciated by disease.

     [ ல் (ெம தல்); →  ள் → ெநாள் → ேநாள் → ேநாய் → ேநாய்ந்தான் → ேநாய்ஞ்சான். ( .தா.);]

ேநாய்ஞ்

 
 ேநாய்ஞ்  nōyñji, ெப. (n.)

ேநாயாளி ( ன்.); பாரக்்க;see nõyāļi.

     [ேநாய் → ேநாய்ஞ் ]

ேநாய்ஞ் யன்

 
 ேநாய்ஞ் யன் nōyñjiyaṉ, ெப. (n.)

ேநாயாளி ( ன்.); பாரக்்க;see nðyāli.

     [ேநாய் → ேநாய்ஞ்  + அன். 'அன்' ஆண்பால் ஈ ]

ேநாய்த்த

 
 ேநாய்த்த nōytta,  .ெப.எ. (adj.)

   ேநாய் ெகாண்ட; being affected with disease marked with sickness, sickly. (சா.அக.);.

     [ேநாய் + த் + த. 'த்' இைடநிைல;

     'த'- ெபயெரசச் ஈ ]

ேநாய்த் டம்

ேநாய்த் டம் nōyttiḍam, ெப. (n.)

   1.  ணி ன் வ ைம; strength of a disease.

   2. ேநா ன் உண்ைம; reality of disease. (சா.அக);.

     [ேநாய் +  டம்.  டம் = வன்ைம.]

ேநாய்த்ெதாற்

 
 ேநாய்தெ்தாற்  nōyttoṟṟu, ெப. (n.)

   உட ல் ண் ரிகளால் (பாக்ட் ரியா); உண்டா வ ம்,  ண் ரிகள் உண்டாக் ம் நஞ் களால் 
உண்டாவ மான ேநாய்; infection.

     [ேநாய் + ெதாற் ]

ேநாய்த க்

ேநாய்த க்  nōytaḍukki, ெப. (n.)

   ேநாய் வராமல் த க் ம ந் ; preventie remedies as vaccine; medicines preveting diseaseProphylactics. 
(சா.அக.);.

     [ேநாய்1 + த க் .]

ேநாய்ெத -த்தல்

ேநாய்ெத -த்தல் nōyteṟittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ணி நீங் தல்; getting rid of disease being free from disease. (சா.அக.);.

     [ேநாய்1 + ெத -த்தல். ெத த்தல் = நீங் தல்.]
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ேநாய்நா -தல்

ேநாய்நா -தல் nōynāṭudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேநாய் இன்ன  என்  கண் த்தல்; diagnosis.

     "ேநாய்நா  ேநாய் தல்நா  அ தணிக் ம் வாய்நா  வாய்ப்பச ்ெசயல்" ( றள்,948);

     [ேநாய்1 + நா -தல்]

ேநாயாளிையப் பாரத்்த டன் அவ க்  என்ெனன்ன ெதாந்தர கள் என்  அ ந் ெகாண் , 
அ ந்  ஒவ்ெவா  ேநாயாக லக் க் ெகாண்ேட வந் , எந்தேநா ன் தன்ைம ம் அவர ்ெசால் ம் 
ெதாந்தர ம் ஒத்  வ ன்றனேவா அந்த ேநாேய அவ க்  இ க்கலாம் என்ற உ  ெசய்வ  ேநாய் 
நாடலா ம்.

   எ த் க்காட்டாக வ ற் வ  என்றால், வ ற் ல் ண்ணாக இ க்கலாம்;    ட ல் ண்ணாக 
இ க்கலாம்;   ஈரைலச ்ேசரந்்த ேநாயாக இ க்கலாம்;இதய ேநாயாக ம் இ க்கலாம். சாப் ட்ட 
உடேன அல்ல  சாப் ட்  ஒ  மணி அல்ல  இரண் மணி ேநரத் ற் ள்ேளேய வ ற்  வ  வந்தால் 
அ  வ ற் ப் ண்ணாகேவா, அல்ல  டற் ண்ணாகேவா தான் இ க்கேவண் ம். ஏெனனில் மற்ற 
உ ப் க்களின் ேநாய், உணவால் அ கப்ப வ ல்ைல. மற் ம் வாந்  எ த்த டன் வ  
அடங் ற  என்றால் டல்ேநாய் என்ேற றேவண் ம். அ ம் காரப்ெபா  சாப் ட்டால் வ  
எற்பட ல்ைல என்றால் இந்த ஊகம் உ ப்ப ற . ஆனால், ேநாய்க் ற்ைறக் கண் ப்பதற்  
ேநாயாளி ன் ெதாந்தர கள் என்ெனன்ன என்  அ ந்  ெகாள்ள ேவண் ம். அேதா  ேநாய் எப்ேபா  
ஏற்பட்ட , ேநாய் எவ்வள  நாடக்ளாக இ ந்  வ ற . என்ன பண் வத்தால் ணம் ஏற்ப ற  
என் ம்,

எந்ெதந்த ம ந் களால் ேநாய் அ கமாய்த் ேதான் ற  என் ம் அ ந்  ெகாள்ளேவண் ம். 
ேநாயாளி தன் ைடய உடம் ன் நிைலையப் பற் ச ்ெசால்  நி த் ய ற , ஆய்  
ெசய்யேவண் ம். ேநாயாளி ன் ெதால்ைல என்னவாக இ ந்தா ம் உடல் ைம ம் ஆய்  
ெசய்வேத நல்ல .

ேநாய்ெநா

ேநாய்ெநா  nōynoḍi, ெப. (n.)

   1.  ணி ம் ன்ப ம்; disease with its sufferings. (சா.அக.);.

ேநாய் ெநா  இல்லா உடம்ேபா  வாழேவண் ம்.  ழந்ைதக்  ேநாய் ெநா  வராமல் 
வளரக்்கேவண் ம். ேநாய் ெநா  இல்லா வாழ்  ேவண் ம் என்  கட ளிடம் ேவண் ேனன்.

   2. ேநா ம் ேநா ன் பா ப் ம்; illness and its effect.

வ ைம ல் ேநாய் ெநா வந்தால் யார ்உத வாரக்ள்.

     [ேநாய்1 + ெநா . மர தெ்தாடர]்

650

www.valluvarvallalarvattam.com 13555 of 19068.



ேநாய்ப்பா யார்

ேநாய்ப்பா யார ்nōyppāṭiyār, ெப. (n.)

   கழகக் காலப் லவர;் a poet in Sangam age.

ம வ. ெநாய்ப்பா யார.்

     [ேநாய்1 + பா யார]்

இவரத்ம் பாட ல் ரிந்ேதா ம் ேநாைய நன்

லப்ப த் வதால் இப்ெபயர ்ெபற்றார ்எனலாம். பாைல நிலவ ேல பரற்கற்கள் நிலம்ப ம் 
ன் னிேபாலப் பரந் ைமக் ம் எனப் ைனந் ைரத் ள்ளார.் இவர ்ெசய் ளில் ந கற் ப் 

ட் ம் வழக்க ம். ந கல் ன் அ ேல அவ் ரன் த் ந்த ேவல் த யவற்ைற ைவக் ம் 
வழக்க ம் காணப்ெப ன்றன. (அகநா.67);.

     "யாெனவன் ெசய்ேகா ேதா  ெபா வரி

வானம் வாழ்த் ப் பாட ம் அ ளா

உைற றந் ெத  நீங்க ற் பைற டன் மரம் ல்

ெலன்ற ரம் யர ்நனந்தைல அரம்ேபாழ் ய

வாளி அம் ன் நிரம்பா ேநாக் ன் நிைரயம்

ெகாண்மார ்ெநல்  நீளிைட எல்  மண்

நல்லமரக்் கடந்த நா ைட மறவர ்ெபய ம்

ம் எ  அதரெ்தா ம்  ட் ய

றங் நிைல ந கல் ேவ ன்  பலைக

ேநாய்பா யார்

 
 ேநாய்பா யார ்nōypāṭiyār, ெப. (n.)

   ேநாய்ப்பா யார ்பாரக்்க; indy.p-paiyar.

ேநாய் க ம்பாண்
டம்

ேநாய் க ம்பாண்டம் nōypugalumbāṇṭam, ெப. (n.)

   ேநாய்,  ணி ம் உடம் ; body liable to disease. (சா.அக.);.

     [ேநாய்1 +  க ம் + பாண்டம். பாண்டம் = உடம் .]

ேநாய்ப்பால

ேநாய்ப்பால nōyppāla, ெப. (n.)

    ன் த் ம் றத்தனவா ய ற்றங்கள்; offence, cruel offence.

     " ப்பால தான் றரக்ட ்ெசய்யற்க ேநாய்ப்பால தன்ைன யடல்ேவண்டா தான்" ( றள்,206);

ேநாய்ப் ச்

 
 ேநாய்ப் ச்  nōyppūcci, ெப. (n.)

   ேநாைய உண்டாக் ம் ; organisms which cause disease-germ; bacillus. (சா.அக.);.

ழந்ைதக்  வ ற் ல் ேநாய்ப் ச்  இ க் ற ; ம ந்  ெகா க்கேவண் ம்.

     [ேநாய் +  ச் ;

ச்  = ேநாைய உண்டாக் ம் .]

ேநாய்ேபாக் -தல்

ேநாய்ேபாக் -தல் nōypōkkudal,    5 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   ேநாையப் ேபாக் க் ணமாக் தல்; to cure the disease through medical treatment.

இந்த ம த் வர ்ேநாையப் ேபாக் வ ல் வல்லவர.்

     [ேநாய்1 + ேபாக் -தல்]
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ேநாய்மக்களித்தல்

 
 ேநாய்மக்களித்தல் nōymakkaḷittal, ெப. (n.)

   ேநாய் ம் தல்; relapse of disease. (சா.அக.);.

     [ேநாய் + மக்களித்தல்.]

ேநாய்ம ந்தள

ேநாய்ம ந்தள  nōymarundaḷavu, ெப. (n.)

   சாப் ம் ம ந்தளைவக் க் ம் ேதைரயர ்ெசய்த ஒ  த ழ் ம த் வ ல்; a Tamil medical work by 
Theraiyar on prescriptions and administration of remedies.

   2. ேநாய்க்  ஏற்றவா  ெகா க் ம் ம ந்தள ; preportion of medicine determined according to the nature of and 
requirement for a particular disease, Prescription. (சா.அக.);.

     [ேநாய் + ம ந்  + அள .]

ேநாய் கன்

ேநாய் கன் nōymugaṉ, ெப. (n.)

   காரி ேகாள் (சனி); (ைதலவ.ைதல.);; Saturn.

     [ேநாய் +  கன். ேநாய் த ம் காரி ேகாள் ன்பத்ைத ம் த வ .]

காரிக்ேகாள் ன்பத்ைதத ்த வ  என் ம் க த் னால், அ  ேநாய் கன் எனப்பட்ட . ஆ ன், 
இைடக்காலத் ல் த ழ் பைகவர ்காரி என் ம் ெதன்ெசால்ைல வழக்  ழ்த்  'சனி' என் ம் 
வடெசால்ைலப் த் யதால் 'சனியன்' என் ம் ெசால் வழங்கத் தைலப்பட்ட . த ழர ்அைனவ ம் 
இனி ேநாய் கன் என் ம் ெசால்ைலேய 'சனியன் என்பதற் த் தைலமாறாக வழங் க-பாவாணர ்
(ேவ.க ல்4);.

ேநாய் ம் ரம்

 
 ேநாய் ம் ரம் nōymummuram, ெப. (n.)

    ெரன ஏற்ப ம் ேநா ன் க ைம; sudden recurrence or intensification of symptoms, Paroxysm. (சா.அக.);.

     [ேநாய் +  ம்மரம்.  ன்  + உரம்- ம் ரம்.]

ேநாய் -தல்

ேநாய் -தல் nōymuṟidal,    4ெச. . . (v.i.)

   ேநாய் உடம் ந்  நீங் தல்; the separation of a disease from the system after its being over powdered. 
(சா.அக.);.

     [ேநாய் +  -தல்]

ேநாய -தல்

ேநாய -தல் nōyaṟudal,    18 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ேநாய் நீங் தல்; to cure a disease.

     "ேநாயற்ற வாழ்ேவ வாழ் ;

ைறயற்ற ெசல்வேம ெசல்வம்" (பழ.);.

ேநாயற்ற வாழ்ேவ ைறவற்ற ெசல்வம் (பழ.);.

     [ேநாய் + அ -தல்]
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ேநாய்ெய ர் 
ஆற்றல்

 
 ேநாய்ெய ர ்ஆற்றல் nōyyedirāṟṟal, ெப. (n.)

   ேநாைய உண்டாக் ம் ண் ரிகளால் ேநாய் உண்டாகாதவா  உட ல் உள்ள எ ரக்் ம் 
ஆற்றல்; immunity.

     [ேநாய் + எ ர ்+ ஆற்றல்]

ேநாய்ெய ர ்ஆற்றல் என்ப  ஒவ்ெவா  ேநாய்க் ம் தனித்தனி. ேநாைய உண்டாக் ம் 
ண் ரிகள் பலவைகப் ப ம். ஆதலால் ஒ வர ்ஒ  ேநாய்க்  எ ராற்றல் உைடயவராக ம், ேவ  

ஒ  ேநாய்க்  உட்ப பவராக ம் இ க்கலாம். அம்ைம ேநாைய எ ரக்் ம் ஆற்றல் உைடயவராக 
இ ந்தா ம், ஈைளேநாைய எ ரக்் ம் ஆற்ற ல்லாதவராக ம் இ க்கலாம்.

ேநாய்ெய ர ்ஆற்றல் இயற்ைக, ெசயற்ைக என இ வைகப்ப ம். இயற்ைக ெயன்ப  றக் ம் ேபாேத 
உட ல் அைம ம் எ ரஆ்ற்றல்.

ெசயற்ைகெயன்ப  றந்த ன் உட ல் அைமவ . ேநாய் வ ன்ேப, ெசயற்ைக ைறகளால், 
அதாவ  ெகால்லப்பட்ட அல்ல  ஆற்றல் இழந்த ண் ரிகைளக் ெகாண்  உண்டாக்கப்பட்ட 
ேநாய்ப்பாைல உட ல் ஏற்  அரத்தத் ல் எ ரப்்ெபா ள்கைளத் ேதாற் த்தல். இந்த 
எ ரப்்ெபா ள்க ம் ேநாய் நீங் ய ன்ன ம் உட ல் தங் ந்  எ ரஆ்ற்றைலத் த வதாக 
அைம ம்.

ேநாய்வரப்பண்
-தல்

ேநாய்வரப்பண் -தல் nōyvarappaṇṇudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   1. ேநாைய உண்டாக் தல்; to cause a disease as is done in animals for observing the effect of medicine

   2. ேநாய்க் டங்ெகா த்தல்; accomodating disease by intemperate habits. (சா.அக.);.

     [ேநாய் + வரப்பண் -தல்]

ேநாய்வன்ைம

 
 ேநாய்வன்ைம nōyvaṉmai, ெப. (n.)

   ேநா ன் ெகா ைம; severity of a disease. (சா.அக.);

     [ேநாய் + வன்ைம, வன்ைம = வ ைம, ெகா ைம.]

ேநாய்வாய்ப்ப -
தல்

ேநாய்வாய்ப்ப -தல் nōyvāyppaḍudal,    18ெச. ன்றா .(v.t.)

   ேநா னால் தாக்கப் ப தல்; to fall ill.

ேநாய்வாய்ப்பட்ட உடம் . நண்பர ்ேநாய்வாய் பட் ந்தேபா  ெசன்  பாரத்்ேதன்.

     [ேநாய் + வாய் + ப -தல்]

ேநாய் ழலாய்ப்
ேபா-தல்

ேநாய் ழலாய்ப்ேபா-தல் nōyviḻlāyppōtal,    8 ெச. . .(v.i.)

   ேநாய் பயனற் ப்ேபாதல்; diseases being rendered inert of inactive. (சா.அக.);

     [ேநாய் +  ழலாய்ப்ேபா-தல்]

ேநாய் தல்

 
 ேநாய் தல் nōyviḻudal, ெப. (n.)

   ெச களில் ேநாய் க்ைக; infection, as of plants.

     [ேநாய் +  தல்.ேநாய் உண்டா தல்.]

ேநாயகலல்

 
 ேநாயகலல் nōyagalal, ெப. (n.)

   உடம் னின்  ேநாய் நீங்கல்; getting cured or free from diseases, Disappearance of the disease from the body. 
(சா.அக.);.

     [ேநாய் + அகலல்.]
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ேநாய கல்

 
 ேநாய கல் nōyaṇugal, ெப. (n.)

   ேநா ல் ைக; falling ill, getting struck by disease.

அவ க்  ேநாய கலால் ேவைல ெசய்ய ய ல்ைல.

     [ேநாய் + அ கல்.]

ேநாய கா

 
 ேநாய கா  nōyaṉukāvidi, ெப. (n.)

   ேதைரயர ்இயற் ய ஒ  ம த் வ ல்; a treatise an hygiene by Têraiyar.

     [ேநாய் + அ கா +  .ேநாய்க க்  ம ந்  ம் ைறைய ைரக் ம் ல்.]

ேநாயற்ற டம்

 
 ேநாயற்ற டம்  nōyaṟṟavuḍambu, ெப. (n.)

   நல ள்ள உடம் ; healthy body. (சா.அக.);.

     [ேநாய் + அற்ற + உடம் .]

ேநாயைற

 
 ேநாயைற nōyaṟai, ெப. (n.)

ேநாயாளிகள்

   இ க் ம் அைற; patient's room. (சா.அக.);.

ேநாயைறபக்கம் ஒ ைய அ கப்ப த்தாேத.

     [ேநாய் + அைற.]

ேநாயாளி

 
 ேநாயாளி nōyāḷi, ெப. (n.)

   ேநாயால் தாக்கப்பட்டவன்; sick person, patient, invalid.

ம த் வர ்ேநாயாளிையக் கவனிக்கச ்ெசன் ட்டார.்

     "ேநாயாளிக்  ஆைச காட் ச ்ெசான்னாற் ேபால" (பழ.);.

     "ேநாயாளி யாளி ஆனால் பரிகாரி ேபராளி ஆவான்" (பழ.);.

     "ேநாயாளிக் த் ெதரி ம் ேநா ன் வ த்தம்" (பழ.);.

     [ேநாய் → ேநாயாளி.]

ேநாயாளிசாைல

 
 ேநாயாளிசாைல nōyāḷicālai, ெப. (n.)

ேநாவாளி மடம் (பாண் .); பாரக்்க;see novalmagam.

     [ேநாய் + ஆளி + சாைல. சாைல = இடம் ஒேநா. பாடசாைல]
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ேநா யல்

 
 ேநா யல் nōyiyal, ெப. (n.)

ேநா ன் கரணியங்கைளயம், அைவ ெசய் ம் உட யல், உடலைமப் யல் பற் ய மா தல்கைள ம் 
ஆரா ம் ம த் வஇயல்:

 pathology.

     [ேநாய் + இயல்]

ேநாயாளிக்  ம த் வம் ெசய்ய ம் ம் ம த் வர ் த ல் ேநாைய ஆராய்ந்  கண்  
க்கேவண் ம். என்னேநாய் வந் ள்ள  என காண ேவண் மா ன் ம த் வரக்் , எல்லா

ேநாய்க க் ரிய அ கள் ெதரிந் க்க ேவண் ம். இந்த அ ைவப் ெப வதற்  உடல் எவ்வா  
அைமந் ள  என்  ம் உடலைமப் யைல ம், உடல் எவ்வா  ேவைல ெசய் ற  என்  ம் 
உட யைல ம் அவர ்நன்  அ ந் க்க ேவண் ம். அதன் ன் ேநாய் எவ்வா  உடம் ல் 
மா தல்கைள உண்டாக் ற  என்பைத நாடேவண் ம் என்பேத ேநா யலா ம்.

ேநா ரட் த்தல்

ேநா ரட் த்தல் nōyiraṭṭittal, ெப. (n.)

   1. ேநாய் ம ப ம் ஏற்ப ைக; relapse of a disease.

   2. ேநாய் க் ண்  அ கமாைக; complication of a disease.

   3. ேநாய் க ைமயாைக; disease getting virulent (சா.அக.);.

     [ேநாய் + இரட் த்தல்.]

ேநா த்

 
 ேநா த்  nōyirutti, ெப. (n.)

   ேநாைய நிைலக்கச ்ெசய் ம் ைக; any plant or drug rendering a disease chronic or lingering (சா.அக.);.

     [ேநாய் + இ த் .]

ேநா லக்கணம்

ேநா லக்கணம் nōyilakkaṇam, ெப. (n.)

   1. ேநாையப்பற் ய ணபாடம்; that branch of medical science which treats of classification of disease, Nosology.

   2. ேநா ன் அ ையப் பற் ச ்ெசால் ம் ல்; that branch of science which treats of symptoms, 
Symptamatology

   3. ேநாய் ; the characteristic symptoms of a disease. (சா.அக.);.

     [ேநாய் + இலக்கணம்.]

ேநா ல்நா

 
 ேநா ல்நா  nōyilnāṭi, ெப. (n.)

    ன்  நா ம் (இைடகைல,  ங்கைல, க ைன); தன் மாத் ைர ல் ைறயா  உடம் ன் 
ேநா ன்ைமையக் காட் ம் நா  நைடகள்; the regular pulse beat in respect of the three humours without any 
deviation or varied changes a clear indication of healthy body. (சா.அக);.

     [ேநாய் + இல் + நா ]

ேநா ன்சாரம்

 
 ேநா ன்சாரம் nōyiṉcāram, ெப. (n.)

   ேநாையப்பற் ய ஒ  ல்; a treatise on diseases.

     [ேநாய் + இன் + சாரம் சா  + அம் = சாறம் → சாரம்]
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ேநா ள்ள ட்

 
 ேநா ள்ள ட்  nōyuḷḷatīṭṭu, ெப. (n.)

   ேநாேவா  ய மாத லக்  (M.L.);; painful menstruation, Dysmenorrhoea.

     [ேநாய் + உள்ள +  ட் .வ டன் ய மாத லக் .  ற்  →  ட் .  ற் தல் = க தல்]

ேநா -தல்

ேநா -தல் nōyuṟudal,    18ெச ன்றா . (v.t.)

ேநாய்வாய்ப்ப -தல் பாரக்்க;see noy-wayр-padu.

     [ேநாய் + உ -தல்]

ேநாெயசச்ம்

 
 ேநாெயசச்ம் nōyeccam, ெப. (n.)

   ேநா ன் எசச்ம் ( ன்.);; remnants of a disease.

     [ேநாய் + எசச்ம்.]

ேநால்

ேநால்1 nōltalnōṟṟal,    10ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெபா த்தல்; to endure, suffer patiently, as hunger.

     "உண்ணா  ேநாற்பார ்ெபரியர"் ( றள்,160);.

   2. ேமற்ெகாள்ளல்; to practice.

மறவாேம ேநாற்பெதான் ண்  ( மர. ர.நீ ெந .20);.

   3. வ ைம; strength.

     "ேநாக் ெய றநின்ற ேநாலா ம்பைட யந்ேத" (அ ண ரி . அ ந்தவ.125);

 ேநால்2 nōltal,    17 ெச. . . (v.i.)

   1. தவஞ்ெசய்தல்; to do penance, practice, austerities.

     "ேநாற்ேறா ைறவ " (மணிேம.17:65);

   2. ேநான்ைப ேமற்ெகாள் தல்; to observe a religious fast.

பாைவ ேநான்  ேநாற்றாள்.

   ெத.ேநட் ;   க.ேநான்;ம.ேநால்க.

 ேநால்3 nōl, ெப. (n.)

   சடங்  ( ரிைய);; a means of attaining salvation.

     "ேநாக் ைனய ேநா ைன  ைடத்தாமால்" ( வத .  வஞானேபா.18);.

ேநாலா தம்

 
 ேநாலா தம் nōlākidam, ெப. (n.)

    நீற் ப்பசை்ச; holy ashes leaf, Ocimum basilicum. (சா.அக.);.

ேநாலாதவர்

ேநாலாதவர ்nōlātavar, ெப. (n.)

   தவஞ் ெசய்யாதவர;் one who does not having penance;

     "இலரப்ல ரா ய காரணம் ேநாற்பார ் லரப்லர ்ேநாலா தவர"் ( றள்,270);.

     [ேநால் → ேநாலாதவர ்ேநால் = தவம்ெசய்தல். ஆ-எ ரம்ைற இைடநிைல.]
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ேநாலாதார்

 
 ேநாலாதார ்nōlātār, ெப. (n.)

   ெபாறாைமக் காரரக்ள்; jealous persons.

     [ேநா தல் = ெபா த்தல். ேநால் + ஆ + த் + ஆர.்]

ேநாலாைம

ேநாலாைம nōlāmai, ெப. (n.)

   1. ெசய்த ைனக்  வ ந்தாைம (R.C.);; unrepentance.

   2. ெபாறாைம; jealous.

     "ேநாலாைம னால் ேமலான  ேபாம்" (பழ.);.

     [ேநால் + ஆ + ைம]

ேநாலாவைல
ேநாலாவைல nōlāvalai, ெப. (n.)

    ன் க் ம் வைலவைக (அ .சந்.1017);; a kind of fishing net.

ேநா கம்

 
 ேநா கம் nōligam, ெப. (n.)

   நின் டந் யஞ்சான் என் ம் சை்ச ( ல் );; honey Suckle mistletoe, Loranthuselasticus. (சா.அக.);.

ேநாைல

ேநாைல nōlai, ெப. (n.)

   1. எள் ண்ைட; sesame ball.

     " க்க  ேநாைல ம்" ( லப்.5:68, அ ம்.);.

   2. எடக் ; a preparation of sesame seed.

     "அணங் ைட ேநாைல" ( .ெவ.3:40);

     [ ல் →  ல் (எள்); → ேநால் → ேநாைல (ேவ.க.);]

ேநாவல்

 
 ேநாவல் nōval, ெப. (n.)

   அப்பம் (அக.நி.);; bread.

ேநாவைற

 
 ேநாவைற nōvaṟai, ெப. (n.)

ேநாயைற பாரக்்க;see noyarāj (சா.அக.);.

     [ேநா + அைற]

ேநாவாளி

ேநாவாளி nōvāḷi, ெப. (n.)

   1. ேநாயாளி ( ன்.); பாரக்்க;see noyal.

   2. ஏைழ (யாழ்.அக.);; poor man.

     [ேநா  + ஆளி. ேநா  = வ ,  ன்பம், வ ைம]

ேநாவாளிமடம்

 
 ேநாவாளிமடம் nōvāḷimaḍam, ெப. (n.)

   ம த் வ மைன (பாண் );; hospital.

     [ேநாவாளி + மடம்.]
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ேநா

ேநா  nōvu, ெப. (n.)

   1. வ ; pain, hurt, anguish.

உடல் ேநா  ைறய ெவந்நீரில் ளிக்க ேவண் ம்.

   2.  ன்பம் ( வா.);; mental anguish.

   3. ேநாய்; disease.

உடம் க்  ஏதாவ  ேநாவா? ேநா  ஒ பக்கம் இ க்கச ்  ஒ பக்கம் ேபாட்டாற்ேபால (பழ.);

   4. மகப்ேபற்  ேநாய்;   ஈன்வ ; labour pains.

     "ஈன்றக்கா ேனா ம்" (நால , 201);.

ேநா  எ த்  ெவ  ேநரமா ம் ழந்ைத றக்க ல்ைல.

   5. இரக்கம்; pity.

     'தாம் ேநா படா நிற்பர'் (ஈ );.

   6. மஞ்சள் (ைவத் யபரிபா);; turmeric

ம., க.,  . ேநா

     [ேநா → ேநா .]

ேநா ங்கால்

 
 ேநா ங்கால் nōvuṅgāl, ெப. (n.)

    டவாட் க் கால்; lame leg of a sheep. (சா.அக.);.

     [ேநா + உம் + கால்]

ேநா சாத் -தல்

ேநா சாத் -தல் nōvucāddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெபரிேயார ்ேநாய்வாய்ப்ப தல்; to suffer from disease, as eminent religious persons.

     "ய ைனத் ைறவர ் ேமனி ேல ேநா சாத் க் ெகாண் க்க" ( பரம்.241);.

     [ேநா  + சாத் -தல். சாத் தல் = ேநாயால் தாக்கப்ப தல்.]

ேநா ெநா

 
 ேநா ெநா  nōvunoḍi, ெப. (n.)

ேநாய் ெநா  பாரக்்க;see ndy-nod.

     [ேநா  + ெநா -மர தெ்தாடர.்]

ேநா ேபாக்

 
 ேநா ேபாக்  nōvupōkki, ெப. (n.)

   ேநரவ்ாளம்; croton seed, purging nut so called of its eliminiating certain diseases from the system. (சா.அக.);.

     [ேநா → ேநா  + ேபாக் , ேநா = வ ,  ன்பம்,ேநாய். ெநா,   ஒெர த்  ஒ ெமா  என்ப  நன் ல் 
க த்தா ம்]

ேநா வாங்கல்

 
 ேநா வாங்கல் nōvuvāṅgal, ெப. (n.)

   வ ரத்ல்; ceasing of pain. (சா.அக.);.

     [ேநா  + வாங்கல்.ேநா  = ேநாய்.]
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ேநாெவ த்தல்

 
 ேநாெவ த்தல் nōveḍuttal, ெப. (n.)

   மகப்ேபற் வ  உண்டாைக; commencement of labour pains.

     [ேநா  + எ த்தல், வ  எ த்தல்]

ேநா ைக

 
 ேநா ைக nōḻigai, ெப. (n.)

   ெநச ன் தா  ( ன்.);; wearer's clew of yarn.

     [நா ைக → ேநா ைக நா ைக = நாடா]

ேநாைள

 
 ேநாைள nōḷai, ெப. (n.)

   ேநாய்நிைல;    ணி ண்டநிைல; sickly condition, used in compound words.

ேநாைள உடம்  ( ன்.);

     [ ல் (ேநாதல்); →  ள் → ெநாள் → ேநாள் → ேநாைள (ேவ.க.); ஒ.ேநா. ேநாள் → ேநாய், மாள் → மாய்]

ேநாற் ற்பவர்

ேநாற் ற்பவர ்nōṟkiṟpavar, ெப. (n.)

   1. ெபா ப்பவர;் endured person.

     " றந்தாரிற் ய்ைம ைடய ரிறந்தாரவ்ா ன்னாசெ்சா ேனாற் ற் பவர"் ( றள்,159);.

   2. தவஞ்ெசய்யவல்லார;் ascetics.

     " டச் ட ம் ெபான்ேபாெலாளி ந் ன்பஞ் டச் ட ேநாற் ற் பவர"் ( றள்.267);

     [ேநால் → ேநாற் ற்பவர.் ேநால்தல் = ெபா த்தல்]

ேநாற்பார்

ேநாற்பார ்nōṟpār, ெப. (n.)

   தவஞ்ெசய்வார;் ascetics, those who practise religious austerities.

     "ேநாற்பாரிேனான்ைம ைடத் " ( றள்,48);.

     [ேநால்2 → ேநாற்பார.் ேநால் =.தவஞ்ெசய்தல்]

ேநாற்பாள்

ேநாற்பாள் nōṟpāḷ, ெப. (n.)

   சமணமதப் ெபண் ற  ( டா.);; a female ascetic.

     [ேநால்2 → ேநாற்பாள்.]

ேநாற்

ேநாற்  nōṟpu, ெப. (n.)

   1. ெபா ைம ( ன்.);; bearing, endurance.

   2. தவஞ் ெசய்ைக; performing penance.

     [ேநால் → ேநாற் .]

ேநா

 
 ேநா  nōṟu, ெப. (n.)

   வாய் (இ.வ.);; mouth.

ேநாைற க்ெகாண் .

ெத. ேநா .

     [ேநால் +  ]
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ேநான்

ேநான்1 nōṉtalnōṉṟal,    7.ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெபா த்தல்; to endure, bear.

     "பைழயன் படெ்டனக் கண்ட  ேநானானா " (அகநா.44);. அவன்மகன் ைமையத ்தாங்காத 
ேநானாவாக இ க் றான்.

   2. தள் தல் ( வா.);; to reject.

   3. நிைலநி த் தல் ( ங்.);; to establish.

   4.  றத்தல்; to renounce, as secular things.

க. ேநான்

     [ேநால்1 → ேநான்]

 ேநான்2 nōṉtal,    13ெச. . . (v.i.)

   தவஞ்ெசய்தல்; to practise austerities.

     [ேநால்2 → ேநான்]

ேநான்

ேநான்  nōṉpi, ெப. (n.)

   உண டெ்காள்ளா ப்ேபான்; ascetic, strict observer of austerities.

     "ெவந் ற ேனான் கள் மங் ெகாள்ள ம்" (மணிேம.3:75);

     [ேநான்  + இ]

ேநான் -த்தல்

ேநான் -த்தல் nōṉpiruttal,    3 ெச. . . (v.i.)

   உண  உடெ்காள்ளா த்தல்; to observe ceremonial fasting.

     [ேநான்  + இ -த்தல்]

ேநான்

ேநான்  nōṉpu, ெப. (n.)

   1. ஆன்மா ன் ய்ைமக்காக ஒரி ேவைள அல்ல  நாள் ைம ம் உண்ணா க்ைக; ceremonial 
fasting, abstinence from food.

     " வனந் தடம் வ த்  ேநான் ைற ேபாற் " (ேச . பாவநா.19);.

     "ேநான்  என்ப  ெகான்  ன்னாைம" (பழ.);.

   2. தவம்; penance, religious austerity.

     "மா  ேநான் ைன யற் " (கந்த . தக்கன்மக.5); ( டா.);

   ம. ேநான் ;க.,  . ேநாம் .

     [ேநான் → ேநான்  = உண் ம் உண  ேவைளையக் ைறத்ேதா ல எளிய உணைவ மட் ம் 
உண்ேடா இைறவைன நிைனத் ச ்ெசய் ம் வ பா .]

ேநான் ற-த்தல்

ேநான் ற-த்தல் nōṉpuduṟaddal,    3 ெச. . . (v.i.)

   உண்ணாேநான்ைப நி த் தல் (யாழ். அக.);; to end the ceremonial fasting.

     [ேநான்  +  ற-த்தல்]

ேநான் ேநால்-தல் 
(ேநான்  ேநாற்றல்)

ேநான் ேநால்-தல் (ேநான்  ேநாற்றல்) nōṉpunōltalnōṉpunōṟṟal,    17 ெச. . . (v.i.)

ேநான்   (இ.வ.); பாரக்்க;see nopby-oid.

     [ேநான்  + ேநால்-தல்]

ேநான் -த்தல்

ேநான் -த்தல் nōṉbubiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   உண்ணா க்ைகைய ேமற்ெகாள்ளல்; to observe a fast.

     [ேநான்  +  -த்தல். ேநான்ைபக் கைடப் த்  ேமற்ெகாள் தல்.]
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ேநான் யர்-தல்

ேநான் யர-்தல் nōṉpuyartal,    2 ெச. . . (v.i.)

ேநான் ற-த்தல் (க த்.129:17,உைர); பாரக்்க;see nonbu-dura.

     [ேநான்  + உயர-்தல். ேநான்ைப த் க் ெகாள் தல்.]

ேநான்ெபன்றெப
ண்

 
 ேநான்ெபன்றெபண் nōṉbeṉṟabeṇ, ெப. (n.)

   ேநான் ; vow, (சா.அக.);.

ேநான்மார்

ேநான்மார ்nōṉmār, ெப. (n.)

   ேநான்  ேமற்ெகாள்பவர;் to do penance.

     "ஆன்றடங்க ஞர ்ெச ந்தனர ்ேநான்மார"் (ம ைரக்.481.);.

ேநான்ைம

ேநான்ைம nōṉmai, ெப. (n.)

   1. ெபா ைம; bearing, endurance, as of affliction;tolerance.

     "  றப் ன் வ த்த  ேநான்ைம ம்" ( .ெவ. 10, 6 ெகா );.

   2. வ ைம (ெப ம் பாண். 68);; vigour, strength, force, might.

     " வன் ேலன் மனிதேனான்ைம" (கம்பரா. நாகபா.288);.

   3. ெப ைம; greatness.

     " ந்தமாமக ேணான்ைம" ( ர ங். வசவண். வந்த. 23);.

   4. தவம்; penance.

     [ேநான் → ேநான்ைம.]

ேநான்றல்

ேநான்றல் nōṉṟal, ெப. (n.)

   ெபா த்தல்; patience, endurance,

     "ேபைதயார ்ெசான்ேனான்றல்" (க த்.133);.

     "உற்ற ேநாய் ேநான்றல் உ ரக்்  கண் ெசய்யாைம" ( றள்.261);

     [ேநான் → ேநான்றல்.]

ேநானா

ேநானா  nōṉātu, ெப. (n.)

   ஆற்றா , ெபாறா ; inability to bear.

     " ைம ேநானா " ( ஞ் ப்.157);

     [ேநால் → ேநான் → ேநானா .]

ேநானாைம

ேநானாைம nōṉāmai, ெப. (n.)

   1. தவஞ் ெசய்யாைம (அக.நி.);; non-performance of religious austerities.

   2. ெபா ைம ன்ைம ( ங்.);; non-endurance.

   3. அ க்கா  ( வா.);; envy, grudge.

     [ேநான் + ஆ + ைம. 'ஆ' எ.மைற இைடநிைல. 'ைம' பண் ப்ெபயர ்ஈ .]

ேநானார்

ேநானார ்nōṉār, ெப. (n.)

   1. ஆற்றாதார;் incapable persons.

     "ேநானா ட்  வைக நிைல ம்" (ெதால். ெபா ள்.72);.

   2. பைகவர ்( ங்.);; enemies.

   3. தவ ல்லாதவர ்(அக.நி.);; those who neglect religious duties.

     [ேநான் + ஆ + ஆர.் ஆ-எ ரம்ைற இைடநிைல]
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ேநானாவட்டம்

 
 ேநானாவட்டம் nōṉāvaṭṭam, ெப. (n.)

ெநா  நாட் யம் பாரக்்க;see noru-nātsiyam.

ேநானி

ேநானி nōṉi, ெப. (n.)

   ெபண் ; pudendum muliebre.

     [ ல்( ைள); → ெநால் → ேநால் → ேநா  → ேநானி.ேநானி → வ. ேயானி,வடவர ்இசெ்சாற்  ' ' 
என்பைத ேவராகக் காட் வ  ெபா ந்தா -ேவ.க. ல்2]

ெநள

ெநள1 neḷa,    நகர ெமய் ம் ஒளகார உ ம் ேசரந்்த உ ரெ்மய் எ த் ; the compound of 'n' and 'au'.

     [ந் + ஒள → ெநள.]

 ெநள2 neḷa, ெப. (n.)

   மரக்கலம் ( டா.);; boat, ship.

ெநளகதாரி

 
 ெநளகதாரி neḷagatāri, ெப. (n.)

   ெசங்கத்தரி; orbicular, Capparia pedunculosa (சா.அக.);.

இதன் படை்ட ம் மற்ற பாகங்க ம் ம ந் ற் த ம்.

ெநளகா தம்

 
 ெநளகா தம் neḷakākidam, ெப. (n.)

    ைர; jackal, jujubi, Ziziphus napeca alias z-oenaplia. (சா.அக.);.

ெநளகாசைர

 
 ெநளகாசைர neḷakācarai, ெப. (n.)

   எட் மரம்; nuxwomica tree, Strychnine nuxvomica. (சா.அக.);.

ெநளகாபத் ரி

 
 ெநளகாபத் ரி neḷakāpattiri, ெப. (n.)

   சா பத் ரி; mace, Myristica fragrams, (சா.அக.);.

ெநௗபத்ேதாமம்

 
 ெநௗபத்ேதாமம் naubattōmam, ெப. (n.)

    ேராசாணி ஓமம்; Khorassan ajwaun common hennane, Hyoscyamus niger. (சா.அக.);.

ெநளபந் ைக

 
 ெநளபந் ைக neḷabandigai, ெப. (n.)

   ேமாகனத்  என் ம் ஒ வைக வாைழ; a species of plantain tree. Musapara disiaca genus. (சா.அக.);.

ெநள ல்

 
 ெநள ல்  neḷabulluruvi, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ல் ; a kind of parasitic plant, Loranthus genus.

     [ெதள +  ல் + உ ]
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ெநள

ெநள  neḷavi, ெப. (n.)

   மான்; deer.

     "ெப ங்க ன் ெபற்ற தைல ெநள " (ம ைரக். 275);.

     [நவ்  = மான். நவ்  → ெநள .]

ெநள

 
 ெநள  neḷavugi, ெப. (n.)

    ரத்  நிலாவவைர; Sūrat senna, foreign senna, Cassia acutifolia. (சா.அக.);.

ெநள

 
 ெநள  neḷavugu, ெப. (n.)

   ைகயாந்தகைர; eclipse plant, Ecliptaprosrata. (சா.அக.);.

ெநளள

 
 ெநளள  neḷaḷagu, ெப. (n.)

     ழ்ந் க் ச் ; a small or medium torch tree, small jungle geranium, bora parviflora (சா.அக.);.

கரணம்

  கரணம் pusigaraṇam, ெப. (n.)

    ன்பண்டம்; eatables.

     [ +கரணம்]

க்கத்தக்க

 
  க்கத்தக்க pusikkattakka, ெப. எ. (adj.)

   உண்பதற்  ஏ வான; to be eaten.

     [ க்க +தக்க]

கரம்

கரம் pusigaram, ெப. (n.)

   1. ேப தல்; nourishing.

   2. ஊண்; Food.

     [ - கரம்]

தம்

 
  தம் pusidam, ெப. (n.)

   உண்பதற் கந்த மணித்தக்காளி; a plant - used both as an vegetable and medicine.

     [  →  தம்]

ப்பன

 
  ப்பன pusippaṉa, ெப. (n.)

   உண் ம் ெபா ள்கள் ( ன்.);; eatables.

     [  →  ப்பன]

ப்பாளி

 
  ப்பாளி pusippāḷi, ெப. (n.)

   ெகா த்  ைவத்தவன், ஆ ழ்க்காரன் (அ ட்டசா ); ( ன்);; lucky person,one who enjoys happiness by virtue 
of past actions.

     [  →  ப்  + ஆளி]
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ப்

ப்  pusippu, ெப. (n.)

   1. உண் ைக; eating, feeding, taking food.

   2. உண்பன,  ன்பன, நக் வன, ப வன ஆ ய நால்வைக யண  ( ங்);; food, of four kinds Viz, uŋbaŋa, 
tiŋbaŋa, nakkuvana, paruguVana.

   3.  ைனப்பய கரச்் ; experiencing the fruits of past actions.

     " ைனயளவாக ஆன்மாக்க க் ப் ப் ண்டாம்" ( ரபஞ்ச .117);.

   4. நல் ழ், ஆ ழ் (அ ட்டம்); ( ன்.);; good fortune or destiny.

     [  →  ப் ]

ப் த் ற

 
  ப் த் ற  pusipputtuṟavu, ெப, (n.)

   ஒ ேபா  உண  ைடக்காதேபா ம் உடல் நில்லாெதன் ம் எத்தைன நாள் எத்தைன வைக ேல 
உண்டா ம் ெபாந் ைக ( ப் );  ண்டாகா  என் ம் க வதனால் ேதான் ம் ற ; the idea of 
renunciation occurring on a consideration of the necessity of food and the constant carrying of the body for food.

     [  →  ப்  +  ற ,  ற →  ற ]

ப் ைவராக் ய
ம்

ப் ைவராக் யம் pusippuvairākkiyam, ெப. (n.)

ப் த் ற  பாரக்்க; ( . .8, 2  வாக்.);; see pušippu-t-turavu.

     [ ப்  + ைவராக் யம்]

 Skt. Vairägya. → த. ைவராக் யம்

ெவனல்

 
  ெவனல் busubusuveṉal, ெப. (n.)

   ம ர,்  ல் ேபான்றவற்ைறத ்ெதா ம்ேபா  உண ம் ெமன்ைமத் தன்ைமைய உணரத்் ம் 
ஒ க் ப் ; onom. expr: signifying fluff, fur.

     [  + எனல்]

ஞ்சம்

ஞ்சம் puñjam, ெப. (n.)

   1.  ரட் ,  யல்; collection, heap, quantity, lump.

     "சலஞ்சலப் ஞ்ச ம்" (கல்லா.59,18);.

   2.  ட்டம்,  ம்பல்; flock, crowd, swarm.

     "  ட் ல ஞ்சம்" (இர . க் .266);

   3. ெநச ல் 240 இைழ ெகாண்ட ற்ெகாத் ;   4. ெநய்த ஆைட ன் அள  வைக; cloth of the length of 36 
cubits and 38 to 44 inch in width and 14 lbs in weight.(M.M.707);.

க.  ஞ் ,  .  ஞ்ச ஞ்ெசா

     [ ல் →  ள் →  ள் →  ழம் =  ரட் , வ .  ல் → ( ள்); → ( ண் ); →  ண்டம் = ெதா ,  ைம, 
உடம் .  ல் →  பல் → பலா = ப ம் பழமரம்.  ல் →  ன் → ( ன் ); →  ஞ்சம்]

த.  ஞ்சம்→ Skt. Puñija.

ஞ்சம்ெகாள்( )-
தல்

 
  ஞ்சம்ெகாள்( )-தல் puñjamkoḷḷudal, ெச. . . (v.i.)

   ஒன்றாக இைணதல், ஒன்றாகச ்ேசரத்ல் (க நா.);; to get together.

க.  ஞ்செகாள்

     [ ஞ்சம் + ெகாள்-, ]
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ஞ்ச த்

ஞ்ச த்  puñjamuttu, ெப. (n.)

ஞ்ைச த்  பாரக்்க; see puñjal muttu (S.I.I.ii.34);.

     [ ஞ்ைச த்  →  ஞ்ச த் ]

ஞ்சவனம்

 
  ஞ்சவனம் puñjavaṉam, ெப. (n.)

    ன்றாம் மாதக் க ப்பம்; foetus three months old.

     [ ல் →  ன் → ( ன் ); →  ஞ்சம் =  ரட் .  ஞ்சம் →  ஞ்சவனம் =  ரண்ட க ப்பம்]

ஞ் -த்தல்

ஞ் -த்தல் puñjittal,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

   ஒன்றாக் தல்,  யலாக் தல் (க நா.);; together, to make heap.

க.  ஞ்

     [ ல் →  ன் →  ன்  →  ஞ்  -, ]

ஞ் ைக

 
  ஞ் ைக puñjigai, ெப. (n.)

   ஆலங்கட்  (சங்.அக.);; hail-stone.

க.  ஞ் ைக ( ரண்ட ,  யல்);

     [ ல் →  ன் → ( ன் ); →  ன் ைக =  ரண்ட நீரக்்கட் ..]

ஞ் த் வம்

 
  ஞ் த் வம் puñjittuvam, ெப. (n.)

   ெவள்ைள ( க் லம்); (யாழ்.அக);; semen.

     [ ஞ்  + வம்,  ல் →  ன் →  ன்  →  ஞ் ,  ஞ் தல் = ஒன்  ேசரத்ல்,  ஞ் த் வம்= ணரச்் ன் 
ேபா  ெவளிப்ப வ ]

ஞ் ன்னம்

 
  ஞ் ன்னம் puñjiṉṉam, ெப. (n.)

   ஆண்  (யாழ்.அக.);; membrum virile.

     [ ஞ்  +  ன்னம் ல் →  ன் →  ன்  →  ஞ் .  ஞ் தல் = ஒன் ேசரத்ல். கல் →  ல் →  ன் →  ன்னம். 
ஞ் ன்னம் =  ணரச்் க்  உரிய ]

ஞ் -தல்

ஞ் -தல் puñjudal, ெச. . . (v.i.)

   ஒன் ேசரத்ல்; to gather. Unite.

     ' ஞ் ய பந்த சந்தம்' (ேம மந்.104);.

க.  ஞ்

     [ ல் →  ன் →  ன்  →  ஞ் .]

ஞ் கம்

 
  ஞ் கம் puñjugam, ெப. (n.)

    க்கமரம்; bastard teak.
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ஞ்ைச

 
  ஞ்ைச puñjai, ெப. (n.)

    ன்ெசய்; dry land.

ம.  ஞ்ச; க.  ஞ்ைச,  ஞ்ச,  ஞ் ,  ணச,  ண ,  ; ெத.  ஞ்ச (ேமட் நிலம்);;  .  ஞ்ச,   ஞ்ெசா

     [ ல் →  ன் + ெசய் -  ன்ெசய் →  ஞ்ைச]

     ' ன்ெசய்'

பாரக்்க

ஞ்ைசக்கண்டம்

 
  ஞ்ைசக்கண்டம் puñjaikkaṇṭam, ெப. (n.)

   பாசனத் ல் இ க் ம் நிலம் (ேசரநா.);; field under irrigation, yielding even three harvests.

ம.  ஞ்சக்கண்டம்;  .  ஞ்சகண்ட (ஒராண் க்  ஒ  ைளசச்ல் த ம் ேமட்  நிலம்);

     [ ஞ்ைச+ கண்டம்]

ஞ்ைசநிலம்

 
  ஞ்ைசநிலம் puñjainilam, ெப. (n.)

ன்ெசய் பாரக்்க; see punšey.

     [ ஞ்ைச + நிலம்.  ன்ெசய் →  ஞ்ைச]

ஞ்ைசப்பற் க்கட்

 
  ஞ்ைசப்பற் க்கட்  puñjaippaṟṟukkaṭṭu, ெப. (n.)

   இைறைவ நீராற்ப ரா ம் ன்ெசய் நிலங்க க்  க் ம் பணத் ரை்வ; money rent levied on lands in 
which crops, other than paddy are raised under well-irrigation. (R.T.);.

     [ ஞ்ைச + பற்  + கட் ]

ஞ்ைசயாகாயாத்

 
  ஞ்ைசயாகாயாத்  puñjaiyākāyāttu, ெப. (n.)

   ேதாட்டத்தரப் ள்ள ன்ெசய் நிலம்; dry land rated as garden land. (R.T.);.

     [ ஞ்ைச + பாகாயாத் ]

 U. bāgāyat → த. பாகாயாத்

ஞ்ைச த்

ஞ்ைச த்  puñjaimuttu, ெப. (n.)

   ப த் ; big-sized pearl. (S.l.l.ii,176);.

     [ ஞ்ைச +  த் .  ல் →  ன் → ( ன் ); →  ஞ்ைச.  ள் →  ட்  →  த் ]

ஞ்ைசேமல்நஞ்
ைச

 
  ஞ்ைசேமல்நஞ்ைச puñjaimēlnañjai, ெப. (n.)

    ன்ெசய் நிலங்களில் சா ப  ெசய்த நன்ெசய் ப ரi்; wet crops raised in fields classed as dry.

     [ ஞ்ைச + ேமல் + நஞ்ைச]
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ஞ்ைசவர்த்தைன

 
  ஞ்ைசவரத்்தைன puñjaivarttaṉai, ெப. (n.)

    ன்ெசய்த் ரை்வெயா  ெச த் ம் யானவரி; acesss in addition to the puñjai tax (R.T.);.

     [ ஞ்ைச வரத்்தைன]

 Skt. vartana  → த. வரத்்தைன

ஞ்ைசவர நஞ்
ைச

 
  ஞ்ைசவர நஞ்ைச puñjaivaravunañjai, ெப. (n.)

   நன்ெசய்நிலமாய் ம க்கப்ப ம் ன்ெசய்; dry land classed as wet. (R.T.);.

     [ ஞ்ைச + வர  + நஞ்ைச.  ன்ெசய் →  ஞ்ைச. நன்ெசய் → நஞ்ைச]

ஞ்ைசவான்ப ர்

 
  ஞ்ைசவான்ப ர ்puñjaivāṉpayir, ெப. (n.)

    ன்ெச ற் ப ரா ம் ளகாய், கத்தரி,  ைக ைல, மஞ்சள் த யன; particular dry crop, such as 
chillies, brinjals, tobacco, turmeric, etc., (R.T.);.

     [ ஞ்ைச + வான் + ப ர]்

ட்களம்

 
  டக்ளம் puṭkaḷam, ெப. (n.)

   நிைற ; fulfilment.

ட்கால்

 
  டக்ால் puṭkāl, ெப. (n.)

    ள்ள ; caret.

     [ ள் + கால். ேகால் =  ரண்ட கம் . ேகால் → கால் = மரத் ண், கற் ண்,  ண்ேபால் உடம்ைபத் 
தாங் ம் உ ப் ]

ட் த் ப்

 
  ட் த் ப்  puṭkuttiruppi, ெப. (n.)

   வட்டத் ப்  என்ற ஒ  ெகா வைக (மைல);; velvet leaf.

ட் ரல்

ட் ரல் puṭkural, ெப. (n.)

   நற் ,  க் யாகக் க தப்ப ம் பறைவெயா ; cry of birds. especially omen-birds.

     'ஒ வன் ட் ரன் ன்னங் னான்' ( வக.415);.

     [ ள் +  ரல்]

ட்ேகா

ட்ேகா puṭā, ெப. (n.)

   க ழன் (க டன்); (நாம ப.236);; white headed kite.

ம வ. க , ப ந்

     [ ள் + ேகா. பறைவக க்  அரசன் ேபான்றவன், ெபரிய பறைவ.]

ட்டகப் ைடைவ

ட்டகப் ைடைவ puḍḍagappuḍaivai, ெப. (n.)

    ைலவைக (ேந நா.61,உைர);; a kind of cloth.

     [ ட்டகம் +  ைடைவ]
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ட்டகம்

ட்டகம் puṭṭagam, ெப. (n.)

    ைடைவ; cloth.

     " ட்டகம் ெபா ந் வ ைன ேவா ம்" (பரிபா.12,17.);.

     [ ட்டம் →  ட்டகம்]

     " ட்டம்1" பாரக்்க

ட்டகமண்டபம்

ட்டகமண்டபம் buṭṭagamaṇṭabam, ெப. (n.)

    டாரம்; tent.

     ' ட்டக மண்ட பத் ைறவன் ெசன்றான்' (ேச .அகத்.36);.

     [ ட்டகம் + மண்டபம்.  ணியால் அைமக்கப்பட்ட ]

ட்டக ைல

ட்டக ைல puṭṭagavilai, ெப. (n.)

    ைல ற்ேபா க் ம் வரிவைக; fees leveied on sellers of cloths. (S.I.I.ii.352);.

     [ ட்டகம் +  ைல]

ட்டதண்ணி

 
  ட்டதண்ணி puṭṭadaṇṇi, ெப. (n.)

தத்தான்  (இ.வ.);:

 carey's myrtle bloom.

ட்டந்த ேவர்

 
  ட்டந்த ேவர ்puṭṭandaruvēr, ெப. (n.)

    பாம் க்க  நஞ் ைனப் ேபாக் ம் ம ந் ; a root given for the poison of siru-pâmbu.

ட்டம்

ட்டம்1 puṭṭam, ெப. (n.)

ைடைவ ( ங்.);:

 cloth.

ம வ. ேகா , ேகா கம், படாம்,ேகா கம்,  ைற, பஞ் , நீ யம்,  ைர, கைல, க ங்கம்,  , கா கம், 
, கழகம், வட்டம், ஆைட, தாைன, அ ைவ

ெத.  ட்ட

     [ ைட →  டம் →  ட்டம் =  ைடத்த ன் றம்.  ைடைவ (ேவ.க.3.77);]

  ட்டம்2 puṭṭam, ெப. (n.)

   1. உட ன் ன் றத் ல் ைடப்பாக உள்ள ப . (ஆசனப்பக்கம்);; buttocks;

   2. ெபண் ; pudendum muliebre.

க., ெத,  ட் .

     [ ள் →  ட்  = உட் ைள ள்ள  ஒ வைகக் கலம்,  ப ,  ைவ,  ப் ,  ட்  →  ட் ல் = 
அம்பராத் ணி. ெத.  ட் க.  ட்  =  ைவ ேபான்ற பறைவ டம் ன் ற்ப  ட்  →  ட்  
ெகா த்த ேகா ப் ட் ைய ெநய்க் டம் என்  ம் வழக்ைக ேநாக் க.

ட்  ட்டம் =  ைவ ேபாற் ைடத்த மாந்தன் உடம் ன் பக்கம். ஒ.ேநா.  ண்  →  ண் . ட்டம் → 
ட்டம் மா. .அ.ப்ர-ஸ்த எ ப்பாய் ன் நிற்ப  என்ப  லமா க்கலாம் என்  க ன்ற . 

(வ.வ.2.3738);]

 puta,pūta,a buttock cf.D pūļa etc. the original idea is the hind part the change of 1 in to t is found in D. (KKED.xWiii);

668

www.valluvarvallalarvattam.com 13573 of 19068.



ட்டரி

 
  ட்டரி  puṭṭarisi, ெப. (n.)

   இனிப் ச் ைவ க்க அ யரி ; a kind of rice. which is heated in Steam and taken with Sugar and coconut.

     [ ட்  + அரி . அரி → அரி ]

ட்டரி ண்ைட

ட்டரி ண்ைட puṭṭarisiyuruṇṭai, ெப. (n.)

   பணிகார வைக (ம .க.ii,143);; a kind of cake.

     [ ட்  + அரி  + உ ண்ைட. உல் → உ  → உ ண்ைட]

ட்டல்

 
  ட்டல் puṭṭal, ெப. (n.)

   தைலச் ைம (யாழ்.அக.);; head-load.

     [ ட்  →  டம் →  ட்டம் =  ைடத் க் காணப்ப வ .  ட்டம் →  ட்டல் =  ைடத் த் ரளாகக் 
காணப்ப ம் கட் , தைலச் ைம]

ட்டவரப்

 
  ட்டவரப்  puṭṭavarappu, ெப. (n.)

   ெபரிய வரப் ; hedge.

     [ ட்டம் →  டை்ட = ெப த்த ைத.  ட்டம் →  ட்டா →  ட்ட.  ட்ட + வரப் ]

ட்ட -த்தல்

ட்ட -த்தல் puṭṭavittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஆ யல் ேவகைவத்தல்; to cook in steam.

     [ ட்  +அ -,]

ட்ட யல்

ட்ட யல் puṭṭaviyal, ெப. (n.)

   1.  ைல ல் ஏ  கட்  ேவக ைவத்தல்; heating in steam using a special apparatus.

   2.  க்கம்:

 Sultriness heat.

     [ ட்  + அ யல்]

ட்டா

ட்டா1 puṭṭā, ெப. (n.)

    ங் ன ைத (அண்டம்); (இ.வ.);; swelled testicle.

க.  டெ்ட, ெத.  ட்ட

     [ டம் →  ட்டம் =  ைடத்த ன் றம் ட்டம் →  ட்டா]

     " டை்ட" பாரக்்க

  ட்டா2 puṭṭā, ெப. (n.)

   பா ன் உடற்ப ல் ெசய்யப்ப ம் ேவைலப்பா ; flower design done in the chintz.

  ட்டா puṭṭā, ெப. (n.)

   ேசைல ல் உள்ள ள்ளிகள்; dots in saree design, (ெகாங் );

     [ெபாட் - ட்டா]

669

www.valluvarvallalarvattam.com 13574 of 19068.



ட்டாஏணி

 
  ட்டாஏணி puṭṭāēṇi, ெப. (n.)

   ேசைல ல் ட்டா ேபா வதற் ப் பயன்ப ம் ஏணி; a weapon used by weavers, to do flower design in Saree.

ட்டாபலைக

 
  ட்டாபலைக puṭṭāpalagai, ெப. (n.)

    ட்டா வாங்கப் பயன்ப ம் பலைக; board used to design flower in the saree.

ட்டாலம்ைம

 
  ட்டாலம்ைம puṭṭālammai, ெப. (n.)

   அம்ைமக்கட்  (ைபஷஜ);; mumps.

     [ ட்டம் →  ட்டல் அம்ைம.  ட்டலம்ைம →  ட்டாலம்ைம]

ட்டாளம்ைம

 
  ட்டாளம்ைம puṭṭāḷammai, ெப. (n.)

   ெபான் க்  ங் ; mumps.

     [ ட்டாளம் + அம்ைம]

ட்

ட் 1 puṭṭi, ெப. (n.)

   இைட; waist.

     ' ட் ற் ேச ம் ம்' ( வ். ெபரியாழ்.1,7, 6.);

     [ ட்டம் →  ட்  ]

த.  ட்  → SKt. prStha

  ட் 2 puṭṭi, ெப. (n.)

   1. ப ைம; stoutness, robustness.

     " ட் படத ்தசநா ம் ரித் " ( மந்.574);

   2. ெகா ப்  (ெகா.வ.);; tatness. plumpness.

     [ ல் →  .   →  தல் = ெச ந்த ,  ல் ளம், ம ந் ப் .   →  ைத →  ைட.  ைடத்தல் = 
ப த்தல்,  ங் தல்.  ைட →  டம் →  ட்டம் =  ைடத்த ன் றம்,  ைடைவ.  ட்டம் →  ட்  = ப ைம, 
ப த் க் காணப்ப ம் ெகா ப்  (ேவ.க.3. 76, 77);]

த.  ட்  → SKt. pusti

  ட் 3 puṭṭi, ெப. (n.)

    ப் ; bottle, flask.

அவள் ழந்ைதக் ப் ட் ல் பால் ெகா த்தாள் (உ.வ.);.

க.  ட் ; ெத.  ட் ,  ட் க; பட.  ட் ; ேகாத ெபா ;  . 

ட் கரம்

ட் கரம் puṭṭigaram, ெப. (n.)

   1. அ க் ; dirty.

   2.  ட்  பாரக்்க; see puṭṭi.

ட் -தல்

ட் -தல் puḍḍiḍudal,    17 ெச. ன்றா . (v.t.)

ட்ட -த்தல் பாரக்்க; see puṭṭavi-.

     [ ட்  + இ -,]
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ட் ப்பால்

 
  ட் ப்பால் puṭṭippāl, ெப. (n.)

   தாய்ப்பா க் ப்பகரமாகக் ழந்ைதக க்  ஆ ன்பாைல அல்ல  இதற்ெகன்ேற பதப்ப த்தப்பட்ட 
மா ப்ெபா ைள நீரில் கலந்  ட் ன் லம் ெகா க்கப்ப ம் பால்; cow milk or milk prepared from milk 
powder (used for bottle-feeding);.

ேதைவயான ழ்நிைலகளில் மட் ம் ழந்ைதக் ப் ட் ப்பால் ெகா க்க ேவண் ம். (உ.வ.);

     [ ட்  பால்]

ட் ல்

ட் ல்1 puṭṭil, ெப. (n.)

   1. அம்பறாத ் ணி; quiver.

     'வாளிெபய் ட் ல்' (கம்பரா. கரன். 18);.

   2.  ர ைற; cover for fingers; gloves.

     ' ரற்றைலப் ட் ல் க் ' ( வக. 2202);.

   3. உைற (யாழ்.அக.);; sheath, scabbard, cover.

   4.  ைட; basket, flower basket.

     'ேபா ற் ைனந்த வரிப் ட் ல்' ( ன்.); (க த்,117);.

   5. இைற ைட; baling basket.

   6.  றம் (யாழ்.அக.);; winnow.

   7.  ைர ண  கட் ம் ைப; food bag for horses.

     ' க் ம் காண ம் ட் ல் வாய்ச ்ெச த்தனர'் ( வக.1938);.

   8. ெகசை்செயன் ம் அணி ; tinkling anklet of a horses.

     'அரி ைன ட் ன்' (க த்.80);.

   9. தக்ேகாலத் ன் காய்; cubeb.

     'அம்ெபா ப் ட் ல்' ( .191);.

ம.  ட் ல்; க.  ட் ,  ட் ,  டெ்ட; ெத.   ( க் ைட);,  க,  ட் க,  ெக,  ட் ;  .  ட் ,  ட , 

ட் லவம்

 
  ட் லவம் puṭṭilavam, ெப. (n.)

    ம்ைப; small lucus plant.

ட் ெவல்லம்

 
  ட் ெவல்லம் puṭṭivellam, ெப. (n.)

   பணங்கட்  (யாழ்.அக.);; jaggery, coarse sugar kept in cases of palmyra leaves.

     [ ட்  ெவல்லம்]

ட் ற் ைட

 
  ட் ற் ைட puṭṭiṟāṭai, ெப. (n.)

    ைட ( ன்.);; small basket.

     [ ட் ல் +  ைட]

671

www.valluvarvallalarvattam.com 13576 of 19068.



ட்

ட்  puṭṭu, ெப. (n.)

   1.  ற் ண் வைக; a kind of confectionery.

   2.  ைனமா; millet flour.

     [ ள் →  ட் ]

ட் க் ைட

 
  ட் க் ைட puṭṭukāṭai, ெப. (n.)

    கச ் ய ைட; a small size basket.

ம வ.  ல்லாங் ைட பட. ெபாட் ெட.

     [ ட்  +  ைட]

  ட் க் ைட puṭṭukāṭai, ெப.(n.)

ங் லால் ெசய்யப்பட்ட ய ைட

 a little basket made of bamboo.

     [ ள்- ட் - ட் + ைட]

ட் த் ப்

 
  ட் த் ப்  puṭṭuttiruppi, ெப. (n.)

   ெபான் டை்ட ேவர;் gravel root.

ட் ப்பழம்

 
  ட் ப்பழம் puṭṭuppaḻm, ெப. (n.)

    ன் பழவைக ெளான் ; an edible fruit.

     [ ட்  + பழம்]

ட் வாைழ

ட் வாைழ puṭṭuvāḻai, ெப. (n.)

   வாைழ வைக; a kind of plaintain. (G.Sm.D.l.i, 215);.

     [ ட்  + வாைழ]

ட் ைவ-த்தல்

ட் ைவ-த்தல் puṭṭuvaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

ட்ட -த்தல் பாரக்்க; see puṭṭavi-.

     [ ட்  + ைவ-,]

ட்ைட

டை்ட puṭṭai, ெப. (n.)

   1. ெப த்த ைத (அண்டம்);; elephantoid scrotum.

   2.  ைத க்கம் (அண்டவாதம்);; rupture. hernia.

க., ெகாலா.  டெ்ட; ெத., பர.்  ட்ட

     [ ைட →  டம் →  ட்டம் =  ைடத்த ன் றம்,  ைடைவ ( ங்.);.  ட்டம் →  ட்டா =  ங் ன ைத 
(அண்டம்);.  ட்டா →  டை்ட. (ேவ.க. 3, 77);]

ட்பகத்தா

 
  ட்பகத்தா  puṭpagattāvu, ெப. (n.)

   க ப்பரி ; black rice.
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ட்பகம்

ட்பகம் puṭpagam, ெப. (n.)

   1. கண்ேணாய் வைக; an eye disease.

   2.  க் ரடை்ட; a spreading plant.

   3. கஞ்சாங்ேகாைர; white basil.

ட்பகரிகம்

 
  ட்பகரிகம் puṭpagarigam, ெப. (n.)

    ங் ல்; bamboo.

ட்பைக

ட்பைக puṭpagai, ெப. (n.)

   ேசாழன் நலங் ள்ளி ன் ைனெபயர;் title of a CÕl¬¬an king NalaÑ-killi.

     ' ட்பைகக் ேகவானாக ன்' ( றநா.68);.

     [ ள்+பைக]

ட்பெகாரித்தா

 
  ட்பெகாரித்தா  puṭpagorittāru, ெப. (n.)

   ெகாடை்டக் கரந்ைத; Indian globe thistle.

ட்பசங் ணத்

 
  ட்பசங் ணத்  puṭpasaṅguṇatti, ெப. (n.)

   நத்ைதச ் ரி; a plant when snails approach it their shells brake.

ட்ப -த்தல்

ட்ப -த்தல் puḍpaḍuttal,    15 ெச. . . (v.i.)

    டக்ைள வைல ல் அகப்ப த் தல்; to enSnare birds.

     [ ள்+ப -,]

ட்பைற

ட்பைற puṭpaṟai, ெப. (n.)

   பைற வைக ( லப். 10,139, உைர);; a kind of drum.

     [ ள்+பைற]

ட்பாகம்

 
  ட்பாகம் puṭpākam, ெப. (n.)

    க் ரடை்ட (சங்.அக.);; spreading hogweed.

ட்பாகன்

ட்பாகன் puṭpākaṉ, ெப. (n.)

    மால்; Tirumal.

ேபாராைனக் ெகாம்ெபா த்த ட்பாகன் ( வ். ெபரிய .3, 6, 6);.

     [ ள்+பாகன்]

டகடம்

 
  டகடம் puḍagaḍam, ெப. (n.)

    ட தற் ப் பயன்ப த்தப்ப ம் ைள ட்ட மண் டம்; an earthen pot, which has holes at the bottom. used 
for extracting medicine oil by the process of Calcination.

     [ ட+ கடம்]

டகநா

 
  டகநா  puḍaganāṟi, ெப. (n.)

    நா ; woolly-leaved firebrand teak.
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டகம்

டகம் puḍagam, ெப. (n.)

   1. இைலத் ெதான்ைன; cup or vessel formed by stitching leaves.

பலா  பத்தரத் ற் டகம் பரிவற ( வ. த . ேகா ர.184);.

   2. தாமைர (யாழ்.அக.);; lotus.

     [ ல் →  ள் →  ழல் = உட் ைள,  ழல் →  டல் = உட் ைள ள்ள டலங்காய்.   →  ைழ →  ைட 
= ைள, எ வைள,  ைக. ைட →  டம் = ெபான்ைனக் காய்ச் த் ய்ைமப்ப த் ம் கலம், 
ெதான்ைன. (ேவ.க. 3. 101-108);  டம் →  டகம் = ெதான்ைன, ெதான்ைன ேபான்  உள்ளடீற் க் 
காணப்ப ம் தாமைர]

 puta, putaka, puti, a Cup made of leaf folded (and stitched);; a basket or vessel or dish made of leaves. Its so-called D. Tbh. 
is pöda. It is somewhat difficult to determine from which root the words have arisen, but there is the Sk, verb put with the 
meanings of 'to unite, to connect, to bind together, to interwine (samsleshana, Slësha);, and there are the D. verbs pudu, pun, 
hudu, which mean 'to unite, to connect, etc. and also D. puri, piri, which mean to twist, to twine (see s, puri cf pósé);. On 
these verbs puta, etc., rest. Sk, verbs, pun, pun, pul, pul, used in the meanings of samhati and sanghata, pit in that of 
samhati and hud, hund in those of sangha and sanghata are evidently cognate. For all the above-mentioned Sk, verbs and 
their meanings there are no authoriative references, and they may be confidently declared to have been borrowed from the 
adduced Dverbs which are firmly rooted in the D. language. Puța. etc., are therefore ultimately connected either with D. pudu 
etc. or with puri etc. (KKED. xxxv);

  டகம் puḍagam, ெப. (n.)

   காளிகா ராணத் ல் றப்ெப ம் ஒ  ற்ப த் ைர; a pose in dance.

     [ ட்டகம்- டகம்]

டகா கம்

 
  டகா கம் puḍagāmigam, ெப. (n.)

   ெசந்நா ; a plant Indian burred variety.

டசயம்

 
  டசயம் puḍasayam, ெப. (n.)

   ம ந்ைதப் ட வதனால் ஏற்ப ம் நன்ைம; benefit obtained by calcinating the medicine.

     [ டம் + சயம்]

டசா

 
  டசா  puḍacāli, ெப. (n.)

   நாைக; stork.

டெசந் ரம்

 
  டெசந் ரம் puḍasendūram, ெப. (n.)

    டம்ேபாட்ட எரிப் ச ்ெசந் ரம்; red oxide obtained by calcination as opposed to one obtained by burning in oven.

     [ டம் + ெசந் ரம்]

டஞ்சம்

 
  டஞ்சம் puḍañjam, ெப. (n.)

   ெப த்தக் கா ; large Sedge.
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டஞ்சயம்

 
  டஞ்சயம் puḍañjayam, ெப. (n.)

   ம ந்ைதப் ட வ னா ண்டா ம் நன்ைம; benefit obtained by calcinating the medicine.

     [ டம்+சயம்]

டஞ்ெசய்-தல்

டஞ்ெசய்-தல் puḍañjeytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

ட -தல் பாரக்்க; see pudam-du-.

     [ டம் + ெசய்-,]

டத்தங்கம்

 
  டத்தங்கம் puḍattaṅgam, ெப. (n.)

    ட ட்ட உயரந்்த ெபான்; refined gold.

     [ டம்+தங்கம்]

டத் ற்கா

 
  டத் ற்கா  puḍattiṟkāti, ெப. (n.)

   வைளய ப் ; glass gall-fel vitri.

டத்ைதலம்

டத்ைதலம்1 puḍattailam, ெப. (n.)

டெமண்ெணய் (ைபஷஜ.3); பாரக்்க; see pudam-enney.

     [ டம் + ைதலம்]

 Skt. taila → த. ைதலம்.

  டத்ைதலம்2 puḍattailam, ெப. (n.)

    வனார ்ேவம்  எண்ெணய்; a kind of medicinal oil extracted by the process of calcination.

ம வ.  த்ைதலம்.

     [ டம் + ைதலம்]

 Skt. taila → த. ைதலம்.

டதைல

 
  டதைல puḍadalai, ெப. (n.)

   ெபா தைல; wild long pepper.

     [ெபா தைல →  டதைல]
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ட ட்டம்

ட ட்டம் puḍadiḍḍam, ெப. (n.)

    டம் ேபா வதற்காக எ ங் ன் அள ; the dimension of the pit, to pile up cowdung cakes for purpose 
of calcinating.

     [ டம் +  ட்டம்]

     "கா ேய டத் ட்ட மாமா ேகளாய் காடெ்ட  ெலான் டம் காைடயா ம் பா ேய ன்ெற க  
தரி டமாம் பத்ெத த் தான் க் டமாம் ரிந்  ேகளாய் நா ேய ஐம்பெத ேவ ஏனமா ம் நல்ல  
எ கசத் ன் டமதாேம" (சா.அக.);

டம் ேபாடப் பயன்ப ம் எ க் ன் அள , அ ல் பயன்ப த் ம் ம ந் ன்

அளைவப் ெபா த் ம், அத ள் அ க்கப்ப ம் வறட் களின் எண்ணிக்ைகையப் ெபா த் ம் நீள, 
அகல உயரங்கள் ேவ ப ன்ற

   1. மாப் டம் 1000 வறட் கள் ேபாட் ப் டம் ேபாடப் பயன்ப ம் எ க் ன் அள , இரண் ழ 
அகல ம், இரண்  ழ ஆழ ம் ெகாண்டதாய் இ க் ம்.

   2. கச டம் 500 வறட் கள் ேபாட் ப் டம் ேபாட பயன்ப ம் எ க் ன் அள  ஒ  ழ அகல ம் 
ஒ  ழ ஆழ ம் ெகாண்டதாய் இ க் ம்.

   3. வராக டம் 150 ந்  200 வறட் கள் ேபாட் ப் டம் ேபாடப் பயன்ப ம் ச ரக் . ஒ  அ  
அகல ம் ஒ  அ  உயர ம் ெகாண் க் ம்.

   4.  க் ட டம் அல்ல  ேகா ப் டம் எட்  வறட் கள் மட் ேம ேபாட் ப் டம் ேபா ம் அள ல் 
ெவட்டப்ப ம் எ க் .

   5. ேகா ர டம் வறட் ன்  ண் க ம்,  ள்க ம் ேபாட் ப் டம் ேபாட பயன்ப த்தப்ப ம் 
மண்பாைன.

   6. பாண்ட டம் மண் கலத் ல் வதற்காக, அைத வாய்கட்டப்பட்ட உ  நிைறந்த மடக்லத் ல் 
ணிப்பர.்

டந்தசம்

 
  டந்தசம் puḍandasam, ெப. (n.)

   பத் டம்; calcinating ten times.

     [ டம் + தசம்]

டப்

 
  டப்  puḍappūḍu, ெப. (n.)

   ெபான் மத்ைத; a yellow coloured dhatura plant.

     [ டம் +  ]

டபாகம்

டபாகம் puḍapākam, ெப. (n.)

   1.  ட ைக; a particular method of preparing drugs in which various substances are placed in clay cups covered over 
with clay and heated over the fire.

ட பாகத் ற் சாரத்  ேலாகமாக தள்ளல் ேபால் ( க்காளத். . ஞபானேயா. (18.);

   2. ெசரிமானம்; digestion.

   3. சைமக்ைக (யாழ்.அக.);; cooking.

     [ டம் + பாகம்]

டபாவ

 
  டபாவ  puḍapāvadi, ெப. (n.)

    டம்ேபா வதற் ரிய ைறகைளக் ம் ல்; book on calcination and its rules.

     [ டம் + பாத ]
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டம்

டம்1 puḍam, ெப. (n.)

   1.  ட ங்கலம்; the refining or sublimating vessel or cup.

   2.  ; cover.

     'ெதா  டஞ் சற்ேற ேயாங் ' ( நாயக .15, 40);.

   3. ெவ ல் ைவத்தல் த ய வ களாற் பக் வப் ப த் ைக; calcination in fire or in the sun preservation 
by being buried under the earth or in a heap of grain.

     ' டஞ்ேச ெர ற்ெபான்' (உத்தாரா.  ேவாலக். 10);.

   4.  டபாகம் 1 பாரக்்க; see puda-bāgam. 1.

   5. இடம்; place. spot.

     'ேபா ைகப் டங்க ேடா ம்' ( ளா.கல்யா);.

   6. பக்கம்; side.

     ' டங்கைழ ம் ேவ ம்' ( ளா. ய.162);

   7. உள்வைள  (யாழ்.அக.);; concavity. bend.

   8. இைலக்கலம், ெதான்ைன (யாழ்.அக.);; leaf-cup.

   9. கண்ணிைம(யாழ்.அக.);; eye-lid.

   10. ேகாவணம்(யாழ்.அக.);; loin - cloth.

   11.  ைக (யாழ்.அக.);; closing.

டம்பா யம்

 
  டம்பா யம் puḍambāciyam, ெப. (n.)

   அலரி; a flower.

டம்

டம்  puḍambu, ெப. (n.)

    ைக; cave.

     'காணாமைலப் டம் ந்ேத  ெயாளிவார ் லேபரக்ள்' (பஞ்ச.  க.1895);.

ம வ. அைள,  ைழ,  ைழஞ் .

     [ ழ →  ைழ →  ைட =  ைள, எ வைள,  ைக,  ைக ேபான்ற ணற்ற ப் ைழ,  ழல் →  ைட = 
கலம், இைலக்கலம். (ேவ.க.3.108);,  டம் →  டம் .]

டம்ேபா -தல்

டம்ேபா -தல் puḍambōḍudal,    19. ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1. தங்கம் ேபான்ற மாைழ (உேலாகம்);கைள ெந ப் ல் உ க்  ய்ைமப்ப த் தல்; to purify by melting 
(esp. gold); to refine metal.

பைழய ெபான்ைனப் டம்ேபாட்ட ன்னர ்நைக ெசய்வாரக்ள் (உ.வ.);.

   2.  ைக ேபான்றவற்ைற ெந ப் ட்  எரித்  நீறா(பஸ்பம்);க் தல்; to calcine.

   3.  க வ த் தல் (ெகா.வ.);; to subject to extreme torture.

     [ டம் + ேபா -. ]

டம்ைவ-த்தல்

டம்ைவ-த்தல் puḍamvaittal,    4 ெச.  ன்றா . (v.t.)

ட -தல் பாரக்்க; see pudam-idu-.

     [ டம் + ைவ-.]
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டமண்

 
  டமண் puḍamaṇ, ெப. (n.)

    ய்ைமயான அ க்கற்ற மண்; pure mud.

     [ டம் மண்]

டமா ப்ேபாடல்

 
  டமா ப்ேபாடல் puḍamāṟippōḍal, ெதா. ெப. (vbl.n.)

    ட ம் ேபா , ேதைவயான ம ந் களில் ைற ப ல் சரிெசய்  ண் ம் ட டல்; resubmitting the 
medicine to calcination if it is not properly done or finished.

     [ டம் + மா  + ேபாடல்]

டமா ெய த்தல்

 
  டமா ெய த்தல் puḍamāṟiyeḍuttal, ெதா. ெப. (vbl.n.)

    டத் ன் ெந ப்ப ந்த ன் ,  ரித்  ம ந்ைத எ த் க் ெகாள் தல்; taking out the medicine after the fire 
completely cooled in calcination.

ட -தல்

ட -தல் puḍamiḍudal,    19 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1. ெபான் த யவற்ைறத் ய்ைம ப த் தல் ( த்  ெசய்தல்);; to refine metals.

     'அ கமாகப் ட ட் ' (கா க.ஓங்கார , .6);.

   2. ெவய் ல் ைவத்தல் த ய வ வைக களாற் பக் வப் ப த் தல்; to calcinate to preserve by burying 
under the earth, etc;

   3. எரித்தல் (ெகா.வ.);; to cremate.

     [ டம் +இ -,  ட டப்பட்ட  மாற் யரந்்த ெபான் எனப்ப ம்.]

டெமண்ெணய்

 
  டெமண்ெணய் puḍameṇīey, ெப. (n.)

    டம் ேபாட்  எ க் ம் எண்ெணய்; medicinal oil extracted by pudam process.

     [ டம் + எண்ெணய்]

டல்

டல் puḍal, ெப. (n.)

   1.  டலங்காய் காய்க் ம் ெகா ; the snake-gourd plant.

   2. ேபய்ப் படல்; wild Snake-gourd.

ம.  ட்டல்,  ட்டல்; க. ெபாடல், படல, படல்; ெத. ெபாடல்,  . படல்; கட.  ட் ;  .  ட்ர

த.  டல் -→ skt.patola, patu, patuka.

     [ ல் →  ள் →   = ைளத்தரிக் ம் ற் ரி.   →  ைழ = ைள,  ழாய், வா ல், பலகணி.  ைழ 
→  ைழ =  ைள,  வா ல்  →  ழல் = உட் ைள, சாய்கைட,  ழல் → ேபால் = உள்ளடீல்லாத , 
உட் ைள ள்ள ங் ல்,  ழல் →  டல், ஒ.ேநா.  ழல் →  டல்.  டல் = உட் ைள ள்ள டலங்காய் 
(ேவ.க.3, 106);.]

டல்ெவள்ளி

 
  டல்ெவள்ளி puḍalveḷḷi, ெப. (n.)

    டலங்காய் ேபான்ற ேதாற்ற ள்ள ெவள்ளரி வைக; a kind of melon.

     [ டல் + ெவள்ளரி]
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டலகம்

 
  டலகம் puḍalagam, ெப. (n.)

   பன்  ேமாத்ைத எ ம் நிைலத் ைண; a kind of plant.

டலங்காய்

 
  டலங்காய் puḍalaṅgāy, ெப. (n.)

   ெவளிர ்பசை்ச நிறம்ெகாண்ட பாம்  ேபால நீளமாக இ க் ம் ஒ வைகக் காய்; snake-gourd.

     [ டல்+அம்+காய். 'அம்' சாரிைய]

ட

ட 1 puḍali, ெப. (n.)

    டர ்(இ.வ.);; nape.

     [ ன் →  னம் →  றம் .  றம் →  டம் →  டர ்→  டரி = தைல ன் ன் றம் ( .தா.293);  டரி → 
டரி. ஒ.ேநா.  ட்டம் →  ட்  →  ட் . = பறைவ ன் ன் றம்.  டரி →   ட  (ெகா.வ.);]

ட -த்தல்
ட -த்தல் puḍalittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ட 2-த்தல் (யாழ்.அக.); பாரக்்க; seepudavi2-;     [ ட  →  ட ]

டைல

டைல puḍalai, ெப. (n.)

டல் 1. (ெகா.வ.); பாரக்்க; see pudal-1.

     [ ழல் →  டல் →  டைல]

ட

ட 1 puḍavi, ெப. (n.)

   1. உலக உ ண்ைட ( வா.);; Earth.

   2. உலகம் ( வா.);; world.

     'அ ரவ்ன ட களைடயேவ' (தக்கயாகப் 723);.

க. ெபாட ; ெத.  ட

     [ ல் →   →  ைத.  ைட →  ைட = ப த்தபாகம், ப , பக்கம், சார் , இடம்.  ைட →  ைட  → 
ட  = ப த்த ஞாலம், உலகம் (ேவ.க.3.76, 77);]

  ட 2 puḍavittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ங் தல்; to be swollen, as from a blow.

     [ ைட →  ைட  →  ட  = ப த்த ஞாலம், உலகம், (ேவ.க. 3 77);.  ட  →  ட (த்தல்); -,  ன்னாக்கம் 
(back formation);. அதாவ  ெபயரினின்  ைனயாக்கப்பட்ட .  ட த்தல்=ப க்க ங் தல்]

ட லம்

 
  ட லம் puḍavimūlam, ெப. (n.)

    றடை்ட (மைல);; a species of snakegourd.

டைவ

டைவ puḍavai, ெப. (n.)

   1.  ணி; cloth. (S.l.l.iv., 31.);

   2.  டைவ 2. பாரக்்க; see pugaivai2.

ம.  டவ; ெத.  ட்ட

     [ ல் →   →  ைத →  ைட.  ைடத்தல் = ப த்தல்,  ங் தல்.  ைட →  ைடைவ =  ற் க்கட் ம் 
ஆைட, மகளிர ்ேசைல.  ைடைவ →  டைவ =  ணி, ேசைல
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டைவக் ஞ்சம்

 
  டைவக் ஞ்சம் puḍavaikkuñjam, ெப. (n.)

    ைல ன் ன்றாைனக் ஞ்சம் ( ன்.);; bunch of flounce of cloth, tassel of a cloth.

     [ டைவ +  ஞ்சம்.  ைட →  ைடைவ →  டைவ]

டைவக்ெகாைட

 
  டைவக்ெகாைட puḍavaikkoḍai, ெப. (n.)

   மணமகன் மணமக க் ப் ைடைவ ெகா ப்பதா ய மண வைக; a form of marriage among Malayalis 
which consists in the presentation of the cloth by the bridegroom to the bride.

     [ ைடைவ →  டைவ + ெகாைட. ெகா  → ெகாைட]

டைவகைள-தல்

டைவகைள-தல் puḍavaigaḷaidal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1.  ய்ைம ல்லாத (அ த்தச)்; ைலைய நீக் தல்; to cast off dirty or impure clothes.

   2. மாத டாய் நிகழ்தல்; to be subject to catamenia.

     [ ைடைவ →  டைவ + கைள-, கள் → கைள]

டைவேபா -தல்

டைவேபா -தல் puḍavaipōḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ேகா ேபா தல் (இ.வ.);; to offer ceremonially a new cloth to widow in mourning.

     [ ைடைவ →  டைவ + ேபா -,]

டைவெய -தல்

டைவெய -தல் puḍavaiyeḻududal,    8 ெச. . . (v.i.)

    ைல ல் அசச் த்தல்; to print Chintz.

     [ டைவ + எ -,]

டனண்டம்

 
  டனண்டம் puḍaṉaṇḍam, ெப. (n.)

   ெப த்தக் கா ; large sedge.

டனம்

 
  டனம் puḍaṉam, ெப. (n.)

    ைறயற்ற ேபச் ; raving.

டாயம்

டாயம் puṭāyam, ெப. (n.)

   மாணிக்கக் ற்றவைக; flaw in a ruby.

     'இக  டாயம்' ( வாலவா.25, 14);.

     [ ள் →   →   (ேவ.க.3,107);   →   →  டாயம்]

டார ைள

 
  டார ைள puṭāramuḷai, ெப. (n.)

   ெசந்நா  (மைல.);; a kind of dog-prick.

-த்தல்

-த்தல் puḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெபாய் ெசால் தல்; to lie.

ெபாய் க் றான் (ேசலம் வழக் );.

     [ ள் →   →   →  . ெபாய் க் றான் என்ப  ெபாய் றான் என்ப  ேபான்ற 
ைகபடக் றல், (ேவ.க. 3, 107);]
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தம்

 
  தம் puḍidam, ெப. (n.)

   ைக ட்  (யாழ்.அக.);; fist.

     [ ண்  →   → ( தம்); →  தம்]

த.  தம். → Skt. putita.

யாப்

 
  யாப்  puḍiyāppu, ெப. (n.)

   ேம ள்ள ைகப் ; handle of the hoe.

     [ யாப்  →  யாப் ]

யாப்  பாரக்்க

க்கஞ் றா

 
  க்கஞ் றா puḍukkañjuṟā, ெப. (n.)

க்கன் றா பாரக்்க; see pudukkan-sura.

     [ க்கன் றா →  க்கஞ் றா]

க்கன் றா

 
  க்கன் றா puḍukkaṉcuṟā, ெப. (n.)

   அ க் ப் பற் றா; grey shark.

க்

க்  puḍukku, ெப. (n.)

    ைத (அண்டம்);; testicle.

     [ ைட →  டம் →  ட்டம் =  ைடத்த ண் .  ட்டம் →  ட்டா →  டை்ட = ெப த்த ைத (அண்டம்);. 
(ேவ.க.3.77);  டம் →  ட →  க் . ' ' ெசா.ஆ.ஈ .]
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ைட

ைட1 puḍai, ெப. (n.)

   1. அ ; blow.

   2. அ த் ண்டாக் ம் ஒ ; sound, noise, as from a stroke.

     'ெகாைலவல் யாைன ெச ப் ைட ம்' ( வக. 2355);

   3. பைக (இலக். அக.);; enmity.

   4. ேபார ்(இலக்.அக.);; war. battle.

க. ெபாெட; ெத. ேபா

     [ ல் →   →  ைத →  ைட]

  ைட2 puḍaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அரி  த யவற்ைறத் த   த யன ேபாம்ப  றத் ட் த் தட் தல்; to winnow, sift;

அரி  ைடக்க ஆள் ேவண் ம் (உ.வ.);.

   2. அ த்தல்; to beat, strike, to thresh, as grain.

     'களப்படப் ைடத்தான்' (கம்பரா.சம் மா.24);.

   3.  த் தல் ( டா.);; to pierce, to thrash.

   4. ெகாட் தல்; to beat, as a drum;

 to tap, as on a tambourine.

ைடக்கரப்பன்

 
  ைடக்கரப்பன் puḍaikkarappaṉ, ெப. (n.)

    வரக்ட் ப் த்தத் ன் ைளவா ண்டா ம் ேதால் ேநாய்; a skin disease in children caused by 
biliousness.

     [ ைட+ கரப்பான்]

ைடக்க த்

 
  ைடக்க த்  puḍaikkaruttu, ெப. (n.)

   இனம் பற் ச ்சாரந்் வ ம் க த்  (யாழ்.அக.);; collateral or correlative meaning, as of a word of a passage.

     [ ைட= ரட் .  ைட+க த் .]

ைடக்காலம்

ைடக்காலம் puḍaikkālam, ெப. (n.)

   இைடப்பட்ட காலம்; intervel.

     ' ைடக் கால மற்ெறாத் ' (தக்கயாகப்.542);.

     [ ைட+ காலம்]
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ைடக்ெகாள்( )

ைடக்ெகாள்( )1 puḍaikkoḷḷudal,    7 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தட் தல்; to pat, as one's shoulders in defiance.

     'ேதாட் ைடக் ெகாள்ளா' (நால , 312);.

     [ ைட + ெகாள்-,]

  ைடக்ெகாள்( )2 puḍaikkoḷḷudal,    7 ெச. . . (v.i.)

   அ  ப த்தல்; to swell, increase in size.

     'பால் ைடக் ெகாண் ' ( லப்.13, 162);.

     [ ைட+ ெகாள்-,]

ைடகவல்( )-தல்

ைடகவல்( )-தல் puḍaigavalludal,    13 ெச. . . (v.i.)

   1. ேவ  ந்ைத ைடத்தாதல்; to be worried over a collateral issue; to be distracted.

     'இவள் ெதான் ற் ப் ைடகவன்  நின்ற நிைலைமக்கண் வந்ேதன்'(இைற. கள.12 பக். 86);.

     [ ைட+கவல்-. கைவ → கவல்]

ைடகவற்

ைடகவற்  puḍaigavaṟṟi, ெப. (n.)

   ேவ ந்ைத; absent-mindedness, distraction.

     ' ைட கவற் ல்லா நிைலைமக்கண் வந்தால்' (இைற. கள.12, பக்.87);.

     [ ைட+ கவற் . கவல் → கவ  → கவற் ]

ைடெகாள்( )

ைடெகாள்( )1 puḍaigoḷḷudal,    7 ெச. . . (v.i.)

ைடக்ெகாள்-, பாரக்்க; see pudai-k-kol.

     ' ைல ைடெகாள் ம்ப  த ' ( வக.584, உைர);.

     [ ைட+ ெகாள்-,]

  ைடெகாள்( )2 puḍaigoḷḷudal,    7 ெச. . . (v.i.)

    ைரேயா தல்; to form a running sore.

     'கட்  ைடெகாண் க் ன்ற ' (இ.வ.);.

     [ ைட + ெகாள்-,]

ைட ழ

 
  ைட ழ puḍaicūḻ,  .அ..(adv.)

     (ஒ வ டன் அவைரச ்ேசரந்்தவரக்ள் பலர)்;  ன் ெதாடர.  ற் வர;

 followed by (people or one's retinue);, surrounded by.

மாணவரக்ள் ைட ழ தல்வர ்அரங்கத் ற்  வந்தார.்

     [ ைட →  ழ-,  ைட = பக்கம்.  ழ் →  ழ]

ைடநகர்

ைடநகர ்puḍainagar, ெப. (n.)

    றநகர;் suburb.

     ' ைடநகரத் ்ெதா டங் கடந்  க்க ன்' ( வக.85);.

     [ ைத →  ைட = இடம், பக்கம்,  ைட + நகர.்  ைடநகர ்=நக க் ப் பக்கத் ல் அைமந்த ஊர]்
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ைட ல்

ைட ல் puḍainūl, ெப. (n.)

   சார்  ல்; a class of work or treatise.

     ' ரி  ேவ ள்ள  ைட லா ம்' (நன்.8);.

     [ ைத →  ைட = இடம், பங் , சார் .  ைட +  ல்]

ைடப்

ைடப் 1 puḍaippu, ெப. (n.)

   1. அ க்ைக; stroke.

     ' ைடப் ேபெனா  ைடப் பால்' (கம்பரா.  தற்ேபார.்164);.

   2. ெகா க்ைக; sfting.

   3.  ங் ைக; swelling, protuberance from a blow.

   4. மந்தணம் (இரக யம்);  த யன ெவளியாைக ( ன்.);; becoming public or well-known.

ெத. ேபா  (ேபார)்;; கட. ேபா  (சண்ைட);

     [ ைட →  ைடப் . ' ' ெதா.ெப.ஈ ]

  ைடப் 2 puḍaippu, ெப. (n.)

   1.  ங் க் ம் அல்ல  த த் க் ம் நிைல; swelling.

தைல ல் என்ன ைடப் , எங்காவ  இ த் க்ெகாண்டாயா? (உ.வ.);.

   2.  த் க் ெகாண் க் ம் நிைல; protrusion.

ெத.  ட்ட (எ ம் ப் ற் );

     [ ைட →  ைடப்  ' ' ெதா.ெப.ஈ ]

ைடப் ச் த் ரம்,

 
  ைடப் ச் த் ரம், puḍaippuccittiram, ெப. (n.)

ைடப் ச் ற்பம் பாரக்்க; see pudaippս-C-cirpam.

     [ ைடப்  +  த் ரம்]

ைடப் ச் ற்பம்

 
  ைடப் ச் ற்பம் puḍaippucciṟpam, ெப. (n.)

     (கல், மரம் ேபான்றவற்ைறச ்ெச க்  அல்ல  மாைழ (உேலாகம்);ைய உ க் );  ன் லத் ந்  
தனித்  ன் தள்ளித் ெதரி மா  உ வாக்கப்ப ம் உ வம்;

 relief.

ள்ைளயாரப்்பட்  ள்ைளயார ் ைல ைடப்  ற்பம்.

     [ ைடப்  +  ற்பம்]

  ைடப் ச் ற்பம் puḍaippucciṟpam, ெப. (n.)

   பாைற ல் ப த்த ேபால் ஒ  பக்கத் ேதாற்றத்ைத மட் ம் காட் ம் ற்பம்; embossed sculptured.

     [ ைடப் + ற்பம்]

ைடப்ெபண் ர்

ைடப்ெபண் ர ்puḍaippeṇḍir, ெப. (n.)

   ைவப்பாட் கள்; concubines.

     ' ைடப்ெபண் ர ்மக்க ங் ம் ெப ' (நால , 368);.

     [ ைட + ெபண் ர]்
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ைடப்ெபான்னா
ளி

 
  ைடப்ெபான்னாளி puḍaippoṉṉāḷi, ெப. (n.)

   உ ம் ; guana.

ைடப்ப

ைடப்ப 1 puḍaippaḍudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.).

   அ தல்; to approach to be near.

     'என்னார ைதப் ைடபட் ப்ப ெதன்  ெகால்ேலா' ( வாச.27.1);

     [ ைட + ப -,]

  ைடப்ப 2 puḍaippaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. இடம்ப தல்; to be roomy spacious.

     'மைலகைளப் ைடபடத் ைளத் ' (ஈ , 10, 6, 6);.

   2.  யாதல்; to be excessive.

     'அரச ம் ைட படக் கவன் ' (இைற.1. பக்.7);.

   3.  ரண்  ப த்தல்; to swell in size. to become round.

     ' ரச்் யாற் ைடப தல்' ( றள். 1274, உைர);.

     [ ைட + ப -.]

ைடபர-த்தல்

ைடபர-த்தல் buḍaibarattal,    4 ெச. . . (v,i.)

    ற்  ரிதல்; to expand, swell.

     'எய்த் ைட வ ந்த ெவ ந்  ைடபரந் ' ( வாச. 4,33);.

     [ ைட + பர-,]

ைடெபயர்

ைடெபயர1் buḍaibeyartal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. நிைலமா தல்; to change in condition or position, to become topsy-turvy or overturned.

     'நிலம் ைடப் ெபயரவ்தா ம்' ( றநா.34);.

   2. ெவளிேய தல்; to go beyond; to trangress limits.

     ' ைடெபயர ்கடெலன' (கம்பரா.எ ச் .10);.

   3. அைசதல்; to move, change place.

     'நாப் ைட ெபயரா ' (மணிேம.23,16);.

   4. ெதா ற்ப தல்; to do an action.

   5. எ ந் த்தல்; to rise up. get up.

     'கனெவா ம் ைடெபயரந்் ' (தக்கயாகப்.240);.

     [ ைட + ெபயர-்,]

  ைடெபயர2் buḍaibeyartal,    3 ெச. .  (v.i.)

    ைனசெ்சால் மாற் வ வம் அைடதல்; to conjugate.

ைனசெ்சால் க்காலத் ற் ம் ைட ெபய ம்.

     [ ைட + ெபயர-்,]

ைனசெ்சால் ைடெபய ம் ேபா  கால இைடநிைலகைளக் ெகாண் , காலத்ைத உணரத்் ம்.
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ைடெபயரச்்

ைடெபயரச்்  buḍaibeyarcci, ெப. (n.)

   1. நிைலமா ைக; change in condition or position.

   2. ெவளிேய ைக; movement; journey as from a place.

   3. க த்தா ன் ெதா ற்பா ;     [ ைட + ெபயரச்் . ெபயர ்→ ெபயரச்் . ' ' ெதா ற்ெபயரீ .]

ைடமண்

ைடமண் puḍaimaṇ, ெப. (n.)

    ைத (யாழ்.அக.);; plaster.

     [ ைட3 + மண்]

ைட க்கன்

 
  ைட க்கன் puḍaimūkkaṉ, ெப. (n.)

    க் ண்டா ம் ண் வைக ெளான் ; a kind of ulcer in the nose.

     [ ைட +  க்கன்.   →  க்  →  க்  =  க ம் உ ப் .  க்  →  க்கன் =  க்  ண்டா ம் 
ண்]

ைடய ப்

 
  ைடய ப்  puḍaiyaḍuppu, ெப. (n.)

   ெகா ய ப்  (இ.வ.);; side-oven.

     [ ைட = பக்கம்.  ைட + அ ப் . அ  → அ ப் ]

ைடயல்

ைடயல் puḍaiyal, ெப. (n.)

   மாைல; garland.

     'இ ம்பனம் ைடயல்¬'( றநா.99);.

     [ ைட →  ைடயல். 'அல்' ெதா.ெப.ஈ ]

ைடயன்

ைடயன் puḍaiyaṉ, ெப. (n.)

   பாம் வைக (நாம ப.257);; wart snake.

     [ ைட →  ைடயன்]

ைடயான் த்

 
  ைடயான் த்  puḍaiyāṉkuttu, ெப. (n.)

   நச் க்க ப் ண்ேணாய்; an ulcer formed by poisonous prick by beaver snake with its tail.

     [ ைடயன் →  ைடயான் +  த் ]

ைட ண்( )-தல்

ைட ண்( )-தல் puḍaiyuṇṇudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   அ ப தல்; to be beaten. Thrashed.

     'ேப னாற் ைட ண்டாேரா' (பாரத. -267);.

     [ ைட + உண்-,]

ைடைவ

ைடைவ puḍaivai, ெப. (n.)

   1. ஆைட; garment.

     'ெவண் ைடைவ ெமய் ழ்ந் ' (ெபரிய . நா க்.1.);.

   2. ெபண்கள் இ ப் ல் ற்  ைகசச்டை்ட (ர க்ைக);க்  ேமல் வ ம் வைக ல் கட் க்ெகாள் ம் 
ேமலாைட, மகளிர ் ைல; saree.

ம. ட, டவ; ெத. ட்ட ( ணி);; ேகாத.ெபாரவ்;  ட. ெபாெடய; Skt. phuţţika (ஒ வைகத் ணி);

     [ ைட →  ைடைவ =  ற் க்கட் ம் ஆைட, மகளிர ்ேசைல (ேவ.க.377);]
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ேடால்

 
  ேடால் puṭōl, ெப. (n.)

டல் பாரக்்க; see pudal.

     [  →  ழல் →  டல் = உட் ைள ள்ள டலங்காய்.  டல் →  ேடால்]

த.  ேடால் → Skt. patóli

ேடாலங்காய்

ேடாலங்காய் puṭōlaṅgāy, ெப. (n.)

    டலங்காய். (ெதால்.எ த் . 405, உைர.);; fruit of Snake gourd.

     [ டலங்காய் →  ேடாலங்காய்]

ண்

ண் puṇ, ெப. (n.)

   1. உடற்ேறா ல் உண்டாம் ஊ ; raw sore, ulcer, wound.

     ' னாற் ட்ட ண்' ( றள்,129);.

   2. தைச; flesh.

     ' றவற் ன் ண் மாந் ' ( வக.2822);.

   3. வ ; scar, scratch.

     "ெகா ற் ப் ண்' (க த்.95);.

   4. மனேநா ; Soreness of heart.

     ' ண்ட  ெநஞ் னள்' (ேச .கத் .15.);

   ம.  ண்,  ண் , க.  ண்,  ண்,  ண் ;ேகாத.  ண் ெத.  ண் ; பட.  ண் ;  .

;  ட.  ண்ணீ; நா; ெகாலா,  ன்; மா. .

     [ ல் →  ள் →  ள் →  ழம்  =  ரட் .  ல் →  ள் →  ண் = ேதா ல் ரண்  காணப்ப ம் ஊ , 
ரண்ட  ேபால்

ெதரி ம் வ ,  ரண்டதைச,  ண்வ ப்ப  ேபான்  உண ம் மனேநா .]
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ண்வைககள்:

ண்வைககள்: puṇvagaigaḷ,    1. ெந ப் ப் ண்; burns.

   2. இைண ைழச்  (ேமக);ப் ண்; venereal ulcer.

   3. ெவள்ைளப் ண்; gonorr heal ulcer.

   4. ஆறாப் ண்; chronic ulcer.

   5. ேவனற்கட் ( ரந் ப் ண்);; Syphilitic secondary rashes.

   6.ஓட் ப் ண்; contagious sore.

   7.  ப் ண்; deep sore or perforating ulcer.

   8. நீரி ப்ப (இராசப் ண்);; diabetic-carbuncle.

   9. கரப்பான் ன்; eczema.

   10. பரங் ப் ன்; syphilitic primary sore.

   11. ெவட் ப் ண்; incised wound.

   12. காயப் ண்; traumatic sore.

   13. அ ப் ண்; slonghing sore.

   14. ெகா க் ப் ண்; chancre.

   15 ெவ த்தப் ண்; fissured ulcer.

   16. அழற் ண்; inflamed ulcer.

   17. இதளிய நஞ் (இரச ேவக்காட் );ப் ண்; ulcer caused by mercurial poisoning.

ண்கரப்பன்

 
  ண்கரப்பன் puṇkarappaṉ, ெப. (n.)

    ழந்ைத க க்  வ ம் கரப்பன் ண்வைக; a kind of eczema in children.

     [ ண் + கரப்பன்]

ண்க நீர்

 
  ண்க நீர ்puṇkaḻunīr, ெப. (n.)

    ண்கள் அல்ல  காயத்ைதக் க வதற் ப் பயன் ப த் ங் காய்ச் ய ம ந்  நீர;் liquid used for 
cleaning the ulcers and wounds.

     [ ண் + க நீர]்

ண்க பகாரி

 
  ண்க பகாரி buṇkaḷubakāri, ெப. (n.)

   க ப்பரி ; black rice.

ண் ரம்

 
  ண் ரம் puṇcuram, ெப. (n.)

   ஆறாத காயத் னாேலற்ப ங் காய்சச்ல்; fever arising from wound.

     [ ண் +  ரம்.  ள் → கர ்→  ரம்]
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ண்டரம்

ண்டரம் puṇṭaram, ெப. (n.)

   சந்தனம் நீ  த யவற்றால் ெநற்  த யவற் ல் தரிக் ம் ; marks on the forehead and other parts 
of the body, made with Sandal, sacred ashes or earth.

     ' ண்டர சால ெநற் ப் ரவல'(பாரத. .28);.

     [ டம் →  ண்டம் →  ண்டரம்.  டம்ேபா தல் = எரித்  நீறாக் தல். மா. .அகர த  ண்டர 
என் ம் ெசாற் ப் பத் ைம (பக் டன் இ த்தல் என் ம் ெபா ைடய ' ண்' என்பைத ேவராகக் 
காட் ற .  நீ  வ ப தல் பழந்த ழர ்வழக்க மா ப்பைத ம் ேவள்  வ ப் 
பாட்டாளரக்்  இ  உரியதன்  என்பைத ம் பாரக்் ம் ேபா  இசெ்சால் ெதன்ெசால்ெலன்ப  
ெபறப்ப ம். ேம ம் நீ தல் தன்ைமயா ந்  அதனின் பத் ைமத்தன்ைம வளரந்்த  
என்  த் ப்பதன் ெபா த்தப் பாட் ன்ைம ம் ேநாக்கத் தக்க ]

ண்டவம்

 
  ண்டவம் puṇṭavam, ெப. (n.)

   சாரைண (சங்.அக.);; purslane leaved trianthema.

ண்

 
  ண்  puṇṭu, ெப. (n.)

   நரம் ச ் லந் ன் ண்; guinea worm ulcer.

     [ ண் →  ண் ]

ண் ரிஞ்சான்

 
  ண் ரிஞ்சான் puṇṭuviriñjāṉ, ெப. (n.)

    ன்வைக; a kind of fish.

     [ ண்  +  ரிஞ்சான்]

ண்ைட

 
  ண்ைட puṇṭai, ெப. (n.)

   ெபண் ; pudendum muliebre.

ேகாத.  ட;்  ட. 

     [ ல் →  ர ்→  ைர = உட் ைள,உட் ைளப் ெபா ள்.  ல் →  ள் →  ண் →  ண்ைட =  ைள ள்ள ]

ண்ண ப் 
ப சச்ல்

 
  ண்ண ப் ப சச்ல் puṇṇaḍippaṟiccal, ெப. (n.)

    ைரப் ண்; elongated abscess with only a small orifice, sinus. (M.L.);.

     [ ண் + அ  + ப சச்ல்.]

ண்ணழற்

 
  ண்ணழற்  puṇṇaḻṟci, ெப. (n.)

    ண்ணால் உண்டாம் எரி  (யாழ்ப்.);; smart of a Sore.

     [ ண் + அழற் . அழல் → அழற் . '' ' ெதா ற்ெபயரீ .]

ண்ணழற்

 
  ண்ணழற்  puṇṇaḻṟṟi, ெப. (n.)

    ண்ணில் ைவக் ம் காரம ந் ; caustic or antiseptic applied to ulcers or abscess. (M.M.);.

     [ ண் + அழற் . அழல் (த. .); - அழற்  ( . .); → அழற் . 'இ' . .ஈ ]
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ண்ணழற் தல்

 
  ண்ணழற் தல் puṇṇaḻṟṟudal, ெப. (n.)

ண்ணழற்  (யாழ்ப்.); பாரக்்க; see pumalarc¬i.

     [ ண் + அழற் தல். 'தல்' ெதா.ெப. ஈ . அழல்(அழ தல்);(த. .); → அழற்  ( . .);, அழற் தல் = 
அழலச ்ெசய்தல்]

ண்ண க்

 
  ண்ண க்  puṇṇaḻukku, ெப. (n.)

    ண்ணினின்  ேதான் ம் அ க் ; dirt of a sore.

க.  ண்ெபால .

     [ ண் + அ க் ]

ண்ணைள

ண்ணைள puṇṇaḷai, ெப. (n.)

   1.  ண்ணின்  (யாழ்ப்.);; cavity or orifice in an ulcer.

   2.  லம்; fistula.

     [ ண் + அைள. உள் → அள் → அைள =  ைள]

ண்ணாக்கர்

 
  ண்ணாக்கர்  puṇṇākkarmūli, ெப. (n.)

    ைக வைக  ெளான் ; a herb.

ண்ணாக் சர்

 
  ண்ணாக் சர ்puṇṇākācar, ெப. (n.)

   ப ெனண் த்த ெளா வர;் one of eighteen Siddhar.

ண்ணாக் -தல்

ண்ணாக் -தல் puṇṇākkudal,    15 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ண் உண்டாக் தல்; to do or cause to ulcer, make wound.

   2.  றர ்மனத்ைத ேநாகச ்ெசய்தல்; to hurt. wound. one's feelings.

உணர் கைளப் ண்ணாக் மா  ேபசக் டா  (உ.வ.);.

க.  ண் ப ; ெத.  ண் ேச

     [ ண் + ஆக் -, ஆ (த. .); - ஆக்  ( . .);]

ண்ணாக்

 
  ண்ணாக்  puṇṇākku, ெப. (n.)

ண்ணாக்  (ெகா.வ.); பாரக்்க; see piṇṇakku.

     [ ண்ணாக்  ( ள பட்ட நாக் ப் ேபா ப்ப  →  ண்ணாக் ]

ண்ணாக் க்
ைர

 
  ண்ணாக் க் ைர puṇṇākkukārai, ெப. (n.)

    ண்ணாக் ப் ண்  (இ.வ.);; a herb.

     [ ண்ணாக்  +  ைர.  ண்ணாக்  →  ண்ணாக் ]
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ண்ணாக் ைக

 
  ண்ணாக் ைக puṇṇāggugai, ெப. (n.)

    ழ்ப் க்ைக; becoming ulcerated.

     [ ண் + ஆக் ைக]

ண்ணாக் ப் ண்

 
  ண்ணாக் ப் ண்  puṇṇākkuppūṇṭu,  ண்ணாக் ப் ண்  பாரக்்க; see piṇṇakku-p-pմṇdս.

     [ ண்ணாக் ப் ண்  -  ண்ணாக் ப் ண் .  ள் →  ண் ]

ண்ணாங்

 
  ண்ணாங்  puṇṇāṅguḻi, ெப. (n.)

    ப் ண் (இ.வ.);; internal ulcer.

     [ ண்+ஆம் +  ]

ண்ணாணி

 
  ண்ணாணி puṇṇāṇi, ெப. (n.)

    ண்ணின் அ ைள; core of an ulcer.

     [ ண் + ஆணி]

ண்ணாளி

 
  ண்ணாளி puṇṇāḷi, ெப. (n.)

    ண் ைட ேயான்; one having Sores.

     [ ண்+ஆளி]

ண்ணாற்

 
  ண்ணாற்  puṇṇāṟṟi, ெப. (n.)

    ண்ைணக் ணப்ப த் ம் ம ந் ; medicine that heals the sores.

     [ ண் + ஆற் . ஆ  → ஆற்  → ஆற் .]

ண்ணான டம்

 
  ண்ணான டம்  puṇṇāṉavuḍambu, ெப. (n.)

    ண் ேபால் ேநா ந்தன்ைம ள்ள டம் ; pain in the body with tenderness as there is ulcer.

     [ ண் + ஆன + உடம் ]

ண்ணியக்க த்

 
  ண்ணியக்க த்  puṇṇiyakkaruttu, ெப. (n.)

   வள்ளல் மனம் (த ம ந்ைத); (யாழ்.அக.);; charitable mind.

     [ ண்ணியம் + க த் ]
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ண்ணியக்காலம்

 
  ண்ணியக்காலம் puṇṇiyakkālam, ெப. (n.)

   நல்ல ேநரம்; an auspecious time.

ம., க.  ண்யகால; ெத.  ண்யகால

     [ ண்ணியம் + காலம்]

ண்ணியக் ழம்

ண்ணியக் ழம்  puṇṇiyakkuḻmbu, ெப. (n.)

ண்ணிய சாந்தம் பாரக்்க; See punniya-Śāndam.

     'ெவண்ெணெயான்பாப் ண்ணியக் ழம் ' (ஞானா.34,10);.

     [ ண்ணியம் +  ழம் ]

ண்ணியகைத

 
  ண்ணியகைத puṇṇiyagadai, ெப. (n.)

   மறவனப்  ெதான்மங்கள் (இ காச ராணங்கள்);; sacred story, as the puränäs.

     [ ண்ணியம் + கைத]

ண்ணியகந்தம்

 
  ண்ணியகந்தம் puṇṇiyagandam, ெப. (n.)

   சண்பகம் (சங்.அக);; champak.

     [ ண்ணியம் + கந்தம்]

ண்ணியக மம்

 
  ண்ணியக மம் puṇṇiyagarumam, ெப. (n.)

   நற்ெசயல் ( ன்.);; meritorious act.

     [ ண்ணியம் + க மம். க  → க ம் → க  → க மம்]

ண்ணியகாரம்

 
  ண்ணியகாரம் puṇṇiyakāram, ெப. (n.)

    ங் யம் (சங்.அக.);; końkani resin.

     [ ண்ணியம்+காரம்]

ண்ணியகாரியம்

 
  ண்ணியகாரியம் puṇṇiyakāriyam, ெப. (n.)

ண்ணியக மம் பாரக்்க; see pumiya karumam.

     [ ண்ணியம் + காரியம்]

 Skt. Kārya → த. காரியம்.

ண்ணியகாலம்

ண்ணியகாலம் puṇṇiyakālam, ெப. (n.)

   சமயச ்சடங் கைளக் கைடப் க்க ஏற்ற ெவள் வா (ெபளரண் );, ேகாள்மைறப்  ( ரணம்); 
ஆ யன நிக ம் காலம் (ேச .ேச பல.23);; auspicious time for the performance of religious rites, as the time of a 
new moon or an eclipse.

க.  ண்யகால

     [ ண்ணியம்+காலம்]
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ண்ணிய ர்த்

ண்ணிய ரத்்  puṇṇiyaārtti, ெப. (n.)

    ய்ைமயான கழ்; holy praise.

     " ண்ணிய ரத்் ஞ் ெச ம த் " ( வ். சச்ந்.67);.

     [ ண்ணியம் +  ரத்் .  ர ்=  றப் ,  கழ்.  ர ்→  ரத்்  = ெப ம் கழ்.  ரத்்  →  ரத்் . ச-க ஒ.ேநா. 
ெசய்-ைக, ெசம் -ெகம் . ேசரலம்-ேகரலம்.]

ண்ணியேகத் ர
ம்

 
  ண்ணியேகத் ரம் puṇṇiyaāttiram, ெப. (n.)

ண்ணிய  ( ன்.); பாரக்்க; see puṇṇiyabմmi.

     [ ண்ணியம் + ேகத் ரம்]

 Skt. ksētra → த. ேகத் ரம்.

ண்ணியசெ்சயல்

 
  ண்ணியசெ்சயல் puṇṇiyacceyal, ெப. (n.)

   நற்ெசயல்; meritorious act.

     [ ண்ணியம் + ெசயல்]

ண்ணியசடம்

 
  ண்ணியசடம் puṇṇiyasaḍam, ெப. (n.)

    யவன் (பரி த்தமானவன்); (யாழ்.அக.);; holy person.

     [ ண்ணியம் + சடம்]

ண்ணியசரவண
ம்

ண்ணியசரவணம் puṇṇiyasaravaṇam, ெப. (n.)

   அழகர ்மைல ள்ள ஒ  பைழய ெபாய்ைக ( லப்.11,94);; an ancient sacred pool in the Alagar hills near 
Madurai.

ம வ. சரவணப் ெபாய்ைக.

     [ ண்ணியம் + சரவணம்]

ண்ணியசரித் ர
ம்

 
  ண்ணியசரித் ரம் puṇṇiyasarittiram, ெப. (n.)

ண்ணியகைத ( ன்.); பாரக்்க; see punniyakadai.

க.  ண்யசரிெத

     [ ண்ணியம் + சரித் ரம்]

 Skt. caritra → த. சரித் ரம்

ண்ணியசரரீம்

 
  ண்ணியசரீரம் puṇṇiyasarīram, ெப. (n.)

ண்ணிய சடம் ( ன்.); பாரக்்க; see puniya Sadam.

     [ ண்ணியம் + சரீரம்]

 Skt. Sarira → த. சரீரம்.
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ண்ணியசன்மம்

ண்ணியசன்மம் puṇṇiyasaṉmam, ெப. (n.)

   1.  ற் ற களிற் ெசய் ள்ள ண்ணியங்களால் நற் ற  ெய த்தவன் ( ன்.);; one born with a virtuous 
disposition as a result of good deeds in former births.

   2.  ண்ணிய சடம் (யாழ்.அக.);; see punniya-šadam.

     [ ண்ணியம் + சன்மம்]

 Skt. janmam → த. சன்மம்.

ண்ணியசனம்

ண்ணியசனம் puṇṇiyasaṉam, ெப. (n.)

   1.  ய்ைமயர;் holy person.

   2. அ ரர ்அல்ல  அரக்கர ்(இராக்கதர)்; வைக (பரிபா.5;5, உைர.);; a class of Asuras or Rāksasas.

க.  ண்யசன

     [ ண்ணியம் + சனம்]

 Skt. jana → த. சனம்

ண்ணியசேன வ
ரன்

 
  ண்ணியசேன வரன் puṇṇiyasaṉēsuvaraṉ, ெப. (n.)

    ேபரன் (யாழ்.அக.);; Kubēra.

     [ ண்ணியம் + சேன வரன்]

 Skt. janëSvara → த. சேன வரன்

ண்ணியசாந்தம்

ண்ணியசாந்தம் puṇṇiyacāndam, ெப. (n.)

   1. சாணி ( வா.);; cowdung.

   2.  நீ  ( ங்.);; Sacred ashes.

     [ ண்ணியம் + சாந்தம்]

ண்ணியசாந்

 
  ண்ணியசாந்  puṇṇiyacāndu, ெப. (n.)

ண்ணிய சாந்தம் (சாந்.அக.); பாரக்்க; see рилniyašӑndаm.

     [ ண்ணியம் + சாந் ]

ண்ணியசா

 
  ண்ணியசா  puṇṇiyacāli, ெப. (n.)

   ஆ ழ்க்காரன் (பாக் யவான்);(ெகா.வ.);; fortunate person.

     [ ண்ணியம் + சா ]

ண்ணிய

 
  ண்ணிய  puṇṇiyasurūpi, ெப. (n.)

ண்ணிய வ னன் ( ன்.); பாரக்்க; see pսṇṇiya-Vadivi ṇa ṇ.

     [ ண்ணிய +  ]

 Skt. svarüpin → த. 
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ண்ணியேசடம்

 
  ண்ணியேசடம் puṇṇiyacēṭam, ெப. (n.)

   எ த்த ற ல் கரந்்த  ேபாகப் ற் ற ல் கர எஞ் நிற் ம் நல் ைன; unexhausted merit 
attaching to the soul of a person, left over to be exhausted in subsequent births.

     [ ண்ணியம் + ேசடம்]

 Skt. Sëasa → த. ேசடம்

ண்ணியெசா

 
  ண்ணியெசா  puṇṇiyasorūpi, ெப. (n.)

ண்ணிய வ னன் பாரக்்க; see puniyavadiViņaŋ.

     [ ண்ணியம் + ெசா ]

 Skt. Suarüpin → த. ெசா .

ண்ணியத்தலம்

 
  ண்ணியத்தலம் puṇṇiyattalam, ெப. (n.)

ண்ணிய தலம் பாரக்்க; see puniya-talam.

     [ ண்ணியம் + தலம். தைல → தலம்]

ண்ணியத்தானம்

ண்ணியத்தானம் puṇṇiyattāṉam, ெப. (n.)

   1. (சாதக ைடய);  ண்ணியத்ைதக் ப்பதா ய ஒன்பதா டம் (யாழ்.அக.);;   2.  ண்ணியத் 
டம்; sacred place.

     [ ண்ணியம் + தானம்]

ண்ணியத் ைற

ண்ணியத் ைற puṇṇiyattuṟai, ெப. (n.)

   1.  ண்ணியத்ைதப் பயக் ம் நீரத்் ைற.

 sacred bathing ghat.

     " ண்ணியத் ைற களா " (கம்பரா.ைகேக .107);.

   2.  ண்ணியத் ைற ன் நீர;் sacred water.

     " ண்ணிய நீரில்... மண்ணிய வாளின்" ( .ெவ.6,27);.

     [ ண்ணியம் +  ைற]

ண்ணியத்ேதாற்
றம்

 
  ண்ணியத்ேதாற்றம் puṇṇiyattōṟṟam, ெப. (n.)

   நன்மக்களிடம் ேதான் தற் ரிய தவம், ஒ க்கம், ெகாைட, கல்  என்ற நால்வைகச ் றந்த 
ணங்கள் ( டா.);; characteristics of a good person of four kinds, viz., tavam, Olukkam, Kodai, kalvi.

     [ ண்ணியம் + ேதாற்றம். ேதான்  → ேதாற்  → ேதாற்றம்]

ண்ணியதலம்

 
  ண்ணியதலம் puṇṇiyadalam, ெப. (n.)

    ய்ைமயான டம்; sacred place.

     [ ண்ணியம் + தலம்]
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ண்ணியதானம்

ண்ணியதானம்1 puṇṇiyatāṉam, ெப. (n.)

    ண்ணியந் த ங் ெகாைட; gifts made on special occasions considered meritorious.

     " ண்ணிய தானம் ரிந்ேதானாத ன்" ( ப்.15,30);.

     [ ண்ணியம்+தானம்]

  ண்ணியதானம்2 puṇṇiyatāṉam, ெப. (n.)

ண்ணியேவள்  (இ.வ.); பாரக்்க; see puṇṇiya-vélvi.

     [ ண்ணியாகவாசனம் →  ண்ணியதானம்]

ண்ணிய ைச

ண்ணிய ைச puṇṇiyadisai, ெப. (n.)

   வட ைச; the north, as the sacred direction.

     " ண்ணிய ைச கம் ேபா ய வந்நாள்" ( லப்.5,94);.

     [ ண்ணியம்+ ைச]

ண்ணிய ணம்

 
  ண்ணிய ணம் puṇṇiyadiruṇam, ெப. (n.)

   ெவண்ட ப்ைப (மைல.);; white darbha-grass.

     [ ண்ணியம்+ ணம்]

ண்ணிய னம்

 
  ண்ணிய னம் puṇṇiyadiṉam, ெப. (n.)

ண்ணிய நாள் பாரக்்க; see puṇṇiya – nal.

க.  ண்ய ன

     [ ண்ணியம் +  னம்]

 Skt. dina → த.  னம்

ண்ணிய ர்த்தம்

ண்ணிய ரத்்தம் puṇṇiyatīrttam, ெப. (n.)

   1.  ண்ணியத் ைற பாரக்்க; see puṇṇiya-t-turai.

   2.  ண்ணிய நீர ்பாரக்்க; see puṇṇiya nir.

     [ ண்ணியம்+ ரத்்தம்]

ண்ணியேதகம்

 
  ண்ணியேதகம் puṇṇiyatēkam, ெப. (n.)

ண்ணிய டம்  பாரக்்க; see puṇṇiya-v-udambu.

     [ ண்ணியம் + ேதகம்]

 Skt. déha → த. ேதகம்.

ண்ணியந

ண்ணியந  puṇṇiyanadi, ெப. (n.)

    ண்ணியம் பயக் ம் ஆ ; sacred river.

     " ண்ணிய ந களின் நீைர" ( லப்.3.122,உைர.);.

க.  ண்யந

     [ ண்ணியம் + ந ]

 Skt. nadin → த. ந
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ண்ணியநல்
ைர

ண்ணியநல் ைர puṇṇiyanallurai, ெப. (n.)

   நல் ைர (உபேதச); ெமா ; sacred teaching.

     " ண்ணிய நல் ைற ய ர ்ெபா ந் ன்" (மணிேம.1,59.);

     [ ண்ணியம் + நல் ைர]

ண்ணியநாள்

 
  ண்ணியநாள் puṇṇiyanāḷ, ெப. (n.)

    றப்  ( ேசட); நாள்; holy day day fit for performance of religious rites.

     [ ண்ணியம்+நாள்]

ண்ணியநிலம்

ண்ணியநிலம் puṇṇiyanilam, ெப. (n.)

   1.  ண்ணியத் டம்; sacred place.

   2. இமயத் க் ம் ந்தத் க் ம் இைட ள்ள ேதசம்; the tract of country in India lying between the Himalayas 
and the vindhya mountains.

     [ ண்ணியம் + நிலம்]

ண்ணியநீர்

ண்ணியநீர ்puṇṇiyanīr, ெப. (n.)

    ண்ணியத் ைற ன் நீர;் sacred water.

     " ண்ணிய நீரில்... மண்ணிய வாளின்" ( .ெவ.6.27);.

க.  ண்யசல

     [ ண்ணியம் + நீர]்

ண்ணியபலம்

 
  ண்ணியபலம் buṇṇiyabalam, ெப. (n.)

   நல் ைனப் பயன் ( ன்.);; fruit of past meritorious deeds.

க.  ண்யபல

     [ ண்ணியம் + பலம்]

 Skt. phala → த. பலம்

ண்ணிய த் ரன்

 
  ண்ணிய த் ரன் buṇṇiyabuttiraṉ, ெப. (n.)

   நன்மகன் (சற் த் ரன்); (யாழ்.அக);; good, Virtuous son.

     [ ண்ணியம் +  த் ரன்]

ண்ணிய டன்

 
  ண்ணிய டன் buṇṇiyaburuḍaṉ, ெப. (n.)

   நல்ேலான் (சற் டன்); ( ன்.);; venerable man.

     [ ண்ணியம் +  டன்]

 Skt. purusa → த.  டன்

ண்ணிய

 
  ண்ணிய  puṇṇiyapū, ெப. (n.)

ண்ணிய நிலம் ( ன்.); பாரக்்க; see puṇṇiya nilam.

     [ ண்ணியம் +  ]
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ண்ணிய

 
  ண்ணிய  puṇṇiyapūmi, ெப. (n.)

ண்ணிய நிலம் பாரக்்க; see puṇṇiyanilam.

ம., ெத.  ண்ய

     [ ண்ணியம் +  ]

ண்ணியம்

ண்ணியம்1 puṇṇiyam, ெப. (n.)

   1. அறம் (த மம்); (உரி.நி.);; virtue, moral or religious merit.

   2. நல் ைன; charity, good deeds.

     " ண்ணியம் பாவம் ணரச்்  ரிெவன் ைவயாய்" ( வ். வாய்.6,3,4);.

   3. நல் ைனப் பயன்; merit of virtuous deeds done in previous births.

     "ைவயத் ப் ண்ணியேமா ேவேற" (நால ,264);.

   4.  ய்ைம; purity, holiness.

   5. ஒன்பான் ெசயல்க ள் ஒன்றான மனவைம ையத் த ம் நற்க மம் ( வக.2814.உைர);;   ெதய்வத் 
தன்ைம (யாழ்.அக.);; divine nature.

   7. ஒன்பான்(நவ); ண்ணியம்; acts of hospitality shown to an honoured guest.

   8. பணி  (நகங் );, ெகாைட(தானம்);, 
ேநான் ( ரதம்);,நட் ( ேனகம்);,உணவளிக்ைக(நயேபாசனம்);,ெபா ைம(கைம);,ஊக்கம்(உற்சாகம்); 
என எ வைகப்பட்ட நற்ெசய்ைக(யாழ்.அக..);; meritorious acts, of seven kinds viz., nagańkirudi, tāņam, viradam, 
sinēgam, nayapôsanam, kamai, urcágam.

   9.  ண்ணியசாந்தம் (அ .நி.); பாரக்்க; see punniya - Sandam

   10. நீரத்ெ்தாட்  (யாழ்.அக..);; trough.

க.  ண்ய; ெத.  ண்ய

     [ ல் தல் = ெபா ந் தல்.  ல் →  ர ்→  ைர.  ைரதல் = ெபா ந் தல்.  ல் →  ள் →  ண் →  ணர.் 
ணரத்ல் = ெபா ந் தல்.  ண் →  ண் = (ெபா ந் );அணிதல், ( லங் ); மாட் தல்,  ழ்ந்  

ெகாள் தல்.  ள் →  ண் →  ண்ணியம் = ஏற் க்ெகாள் ம் ( ம்);அறம். ேமற்ெகாள் ம் நல் ைன]

ண்ணியம்ெசய்-
தல்

ண்ணியம்ெசய்-தல் puṇṇiyamceytal,    1 ெச. . . (v.i.)

   நற்ெசயல் ரிதல்; to do good.

க.  ண்ணியங்ெகய்.

     [ ண்ணியம் + ெசய்]

ண்ணிய தல்வ
ன்

ண்ணிய தல்வன் puṇṇiyamudalvaṉ, ெப. (n.)

   1. கட ள்; god, as the most holy.

   2.  த்தன் ( வா.);; Buddha.

ம வ. அண்ணல்,  க் ற்ற ல்ேலான், எண்ணால் கண் ைடேயான்,  ைச நடந்ேதான்.

     [ ண்ணியம் + தல்வன்]

ண்ணிய தல்

ண்ணிய தல்  puṇṇiyamudalvi, ெப. (n.)

   1. மைலமகள் (பாரவ் ); ( ங்.);; Parvadi.

   2. தவத் ற் றந்தவள்; a woman of austere. penance.

     " ண்ணிய தல்  த்த  ெபா ந் " ( லப்.13,2);.

     [ ண்ணியம் + தல் ]
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ண்ணிய ர்த்

ண்ணிய ரத்்  puṇṇiyamūrtti, ெப. (n.)

   1.  ண்ணியேம உ ெவ த்தாற் ேபான்றவன்; a holy person, considered an embodiment of virtue.

     " ண்ணிய ரத்்  தன்ைனக் காணலாம் என் ம் ஆைச" (கம்பரா.மாயாசன.22);.

   2. கட ள்; god.

   3.  த்தன் ( வா.);; Buddha.

   4. அ கன் ( ங்.);; Arhat.

க.  ண்ய ரத்்

     [ ண்ணியம் +  ரத்் ]

 Skt. mūrtti → த.  ரத்்

ண்ணியராத் ர
ம்

 
  ண்ணியராத் ரம் puṇṇiyarāttiram, ெப. (n.)

ண்ணிய ர  ( ன்.); பாரக்்க; see puṇṇiya -V-iravu.

     [ ண்ணியம்+ராத் ரம்]

 Skt. rätra → த. ராத் ரம்

ண்ணியேலாகம்

 
  ண்ணியேலாகம் puṇṇiyalōkam, ெப. (n.)

ண்ணிய லகம் பாரக்்க; see puṇṇiya-v-Ulagam.

க.  ண்யேலாக

     [ ண்ணியம் + ேலாகம். உலகம் → ேலாகம்]

ண்ணியவ ன
ன்

ண்ணியவ னன் puṇṇiyavaḍiviṉaṉ, ெப. (n.)

   1.  ண்ணிய வ வான கட ள்; god, as the embodiment of goodness.

   2. ெதய்வ னன் ( வ் ய );; divine form or personality.

     [ ண்ணிய + வ னன்]

ண்ணியவ

 
  ண்ணியவ  puṇṇiyavadi, ெப. (n.)

ண்ணிய வாட்  பாரக்்க; see puṇṇiya-vaṭṭi.

க.  ண்யவ

     [ ண்ணியவான் (ஆ.பா.); →  ண்ணியவ  (ெப.பா.);]

ண்ணியவந் ரி

 
  ண்ணியவந் ரி puṇṇiyavandiri, ெப. (n.)

   மரவைக; a tree.

ண்ணியவர

 
  ண்ணியவர  puṇṇiyavarasu, ெப. (n.)

   அரசமரவைக  ெளான் ; ficus reli.
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ண்ணியவாட்

ண்ணியவாட்  puṇṇiyavāṭṭi, ெப. (n.)

   1. நற்பண் கைள ைடயவள்; woman of religious merit.

   2. நற்ேப  ெபற்றவள்; lucky woman.

   3. வள்ளன்ைம ெகாண்டவள் (த மஞ்ெசய்பவள்);; a benevolent woman.

     [ ண்ணியவாளன் (ஆ.பா.); -  ண்ணிய வாட்  (ெப.பா.);]

ண்ணியவாளன்

 
  ண்ணியவாளன் puṇṇiyavāḷaṉ, ெப. (n.)

ண்ணியவான் பாரக்்க; see puṇṇiyavan.

ெத.  ண்

     [ ண்ணியம்+ஆளன்]

ண்ணியவான்

ண்ணியவான் puṇṇiyavāṉ, ெப. (n.)

   1.  ண்ணிய க்கவன்; person of great religious merit.

     " வ ைச ரி ண்ணியவானன்" ( வரக.ேதவர் ைற.15);.

   2. நற்ேப  ெபற்றவன்; lucky person.

   3 அறம் (த மஞ்); ெசய்பவன் (இ.வ.);; a benevolent person.

ம.  ண்யவான் ெத.  ண்ய .

     [ ண்ணியம் →  ண்ணியவான்]

ண்ணிய ர

 
  ண்ணிய ர  puṇṇiyaviravu, ெப. (n.)

   சடங்  ெசய்வதற்  ஏற்ற நல் ர ; auspicious night for performance of ceremonies.

     [ ண்ணியம்+இர ]

ண்ணிய டம்

 
  ண்ணிய டம்  puṇṇiyavuḍambu, ெப. (n.)

    ய்ைமயானவ-ன்-ள்; holy person.

     [ ண்ணியம் + உடம் ]

ண்ணிய லகம்

 
  ண்ணிய லகம் puṇṇiyavulagam, ெப. (n.)

   ேதவ லகம்; the world of the gods.

ெத.  ண்யேலாக .

     [ ண்ணியம் + உலகம்]

ண்ணியேவள்

 
  ண்ணியேவள்  puṇṇiyavēḷvi, ெப. (n.)

    ய்ைம யாக்கச ்ெசய் ம் றப் ச ்சடங் ; purificatory ceremony.

     [ ண்ணியம் + ேவள் ]
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ண்ணியன்

ண்ணியன் puṇṇiyaṉ, ெப. (n.)

   1.  ண்ணியவான் பாரக்்க; see puņņiyavāņ.

     " ண்ணியர ் " ( வக.301);.

   2.அறேவான்; virtuous man.

     ' லவன் ரத்்தன் ண்ணியன் ராணன்' (மணிேம.5,98);.

   3. கட ள்; god, as the holy being.

     "அனந்தன் ேமற் டந்த ெவம் ண்ணியா" ( வ். சச்ந்.45);.

   4. வெப மான் ( ங்.);; Sivaņ.

     "ெப ந் ைற ெயம் ண்ணியன்" ( வாசக.43,1);.

   5. அ கன்( ங்.);; Arhat.

   6.  த்தன் (யாழ்.அக.);; Buddha.

ெத.  ண்ய ,  ண்யவந்

     [ ண்ணியம் →  ண்ணியன்]

ண்ணியாக்கம்

 
  ண்ணியாக்கம் puṇṇiyākkam, ெப. (n.)

    ந் க்கம் (சங்.அக..);; konkany resin.

ண்ணியாகம்

 
  ண்ணியாகம் puṇṇiyākam, ெப. (n.)

ண்ணிய ேவள்  பாரக்்க; see puņņiyavelvi.

     [ ண்ணியம் + யாகம]

 Skt. yäga → த. யாகம்

ண்ணியாகவாச
னம்

ண்ணியாகவாசனம் puṇṇiyākavācaṉam, ெப. (n.)

ண்ணிய ேவள்  பாரக்்க; see puṇṇiyavelvi.

     " வ ேய ண்ணியாக வாசனஞ் ெசய் " (நாைகக் காேரா. ண்டரீக னி.11);.

     [ ண்ணியம் + யாகவாசனம்]

 Skt. yäga → த. யாகம்

 Skt. väcana → த. வாசனம்

ண்ணியாத் மா

 
  ண்ணியாத் மா puṇṇiyāttumā, ெப. (n.)

ண்ணியவான் பாரக்்க; see pummiyavaṇ.

ெத.  ண்யாத்

     [ ண்ணியம் + ஆத் மா]

 Skt. åtmå → த. ஆத் மா
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ண்ணியாவாசன
ம்

ண்ணியாவாசனம் puṇṇiyāvācaṉam, ெப. (n.)

ண்ணிய ேவள்  பாரக்்க; see puṇṇiyavelvi.

     "ெபா ந்  ண்ணியா வாசன ம்" ( வாைனக்.ேகாச.்ெசங்.31);.

     [ ண்ணியம் + வாசனம்]

 Skt. väcana → த. வாசனம்

ண்ணியானம்

ண்ணியானம் puṇṇiyāṉam, ெப. (n.)

ண்ணிய ேவள்  பாரக்்க; see puṇṇiyavelvi.

     [ ண்ணியாகவாசனம் →  ண்ணியானம்]

 Skt. yāna → த. யானம்

ண்ணிைய

__,

ெப. (n.);

   1.  ண்ணியவ  பாரக்்க; see puṇṇiyavadi.

   2.  ள ; sacred basil.

     [ ண்ணியன் (ஆ.பா.); -  ண்ணிைய (ெப.பா.);]

ண்ணிேயாதயம்

 
  ண்ணிேயாதயம் puṇṇiyōtayam, ெப. (n.)

   ஆ ழ் (அ ட்டம்); (யாழ்.அக.);; luck.

     [ ண்ணியம் + உதயம்]

ண்ணிலைள

 
  ண்ணிலைள puṇṇilaḷai, ெப. (n.)

ண்ணைள (யாழ்ப்.); பாரக்்க; see puṇṇalai.

     [ ண் + இன் + அைள- ண்ணினைள →  ண்ணிலைள]

ண்ணிற் ைர

 
  ண்ணிற் ைர puṇṇiṟpurai, ெப. (n.)

    ண்ணிேலா ம் ைர; sinus.

     [ ண் + இன் +  ைர.  ல் →  ர ்→  ைர = உட் ைளப் ண்.  ண்ணிற் ைர= ண் க் ள்ேளா ம் 
ைர.]

ண்ணிற்

 
  ண்ணிற்  puṇṇiṟpū, ெப. (n.)

    ண்ணி ண்டா ம் ச் ; maggot formed in an ulcer. (M.L.);.

     [ ண்+இன்+ ]

ண்ணீர்

ண்ணீர ்puṇṇīr, ெப. (n.)

   அரத்தம்; blood. serum.

     " ண்ணீர ்மாந் " ( ரேமாத.்2, 17);.

     [ ண் + நீர]்
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ண்ணீர்வ ைக

 
  ண்ணீரவ் ைக puṇṇīrvaḍigai, ெப. (n.)

    ைரேயா ய ண்ணினின்  அரத்தம் வ ைக; a thinichor running from a sore.

     [ ண்ணிர ்+ வ ைக. வ  வ ைக.  ண் + நீர-் ண்ணீர]்

ண் டம்

ண் டம்  puṇṇuḍambu, ெப. (n.)

   1. ஈன்றணிைம னால் அைமந்த பசை்ச  டம் ; body of a mother on account of recent child birth. delicate body 
of woman after delivery.

   2. அறங்கைட (பாவ); உடம்  ( ன்.);; sinful body.

   3.  ண்கள் நிைறந்த டம் ; body full of sores.

     [ ண் + உடம் ]

ண் த் -தல்

ண் த் -தல் puṇṇuṟuddudal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ த் தல்; to give pain.

     "நயந்த ழவைன ெநஞ்  ண் இ" (ெதால்.ெபா ள்.147);.

     [ ண் + உ த் -,]

ண் ைக

 
  ண் ைக puṇṇūṟugai, ெப. (n.)

   ஆறாப் ண்ணிேலற்ப ம் அரிப் ; itching in an ulcer.

     [ ண் + ஊ ைக. ஊ  → ஊ ைக]

ண்ெணஞ்

 
  ண்ெணஞ்  puṇīeñju, ெப. (n.)

    ன்பம்; grief.

     [ ண் + ெநஞ் ]

ண்ேணா

 
  ண்ேணா  puṇṇōvu, ெப. (n.)

    ண்ணால் ஏற்ப ம் வ ; the pain of a sore.

க.  ண்ேணா

     [ ண் + ேநா ]

ண்ப -தல்

ண்ப -தல் puṇpaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. காயமைடதல்; to become wounded.

   2. வ ந் தல்; to be sorely grieved.

ெபரிேயார ்மனம் ண்ப ம்ப  ேபசக் டா  (உ.வ.);.

க.  ண்பெட

     [ ண்+ப - பள் → ப ]
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ண்ப த் -தல்

ண்ப த் -தல் puṇpaḍuddudal,    2. . . (c.v.)

   1.  ண் ண்டாக் தல்; to inflict a wound.

     "யாைன வரி கம் ண்ப க் ம் வள் ர ்ேநான்றா ளரிமா" (நால ,198);.

   2. வ ந் தல்; to persecute.

   3. மனம் ேநாவச ்ெசய்தல்; to wound one's feelings.

றர ்மனம் ண்ப த் மா  ேப தல் நல்லதன்  (உ.வ.);.

க.  ண்ப

     [ ண் + ப த் , ப -தல்(த. .); - ப -த் -தல் ( . .);]

ண் ைர

ண் ைர puṇpurai, ெப. (n.)

   1.  ண்ணின் உட் ைள; sinus.

   2.  ய வாைய ைடய ைரேயா ய ண் (ெபளத் ரம்);; fistulla.

     [ ண் +  ைர.]

ண் ைரப் ைக

 
  ண் ைரப் ைக puṇpuraippugai, ெப. (n.)

   ஆறாப் ண்ைணக் ணமாக் ம் ம ந் ப் ைக; fistulla over an ulcer, to heal quickly.

     [ ண் ைர +  ைக]

ண்ம

 
  ண்ம  puṇmadi, ெப. (n.)

    மணமாகாதவன் (காட் நாயக்கர ்ேப.வழ.);; bachelor.

ண்மாச -த்தல்

ண்மாச -த்தல் puṇmācaṟuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ண்ணின க்கற் தல்; to clear a sore.

     [ ண் + மா  + அ -]

ண்வழைல

ண்வழைல puṇvaḻlai, ெப. (n.)

    ண்ணி ந்  வ ம் ழ்; pus from sores.

     " ண் வழைல வ ம் ெபரிய தைலைய ைடய ... இளங்களி " ( றநா.22, உைர);.

     [ ண் + வழைல]

ண்வாய்

 
  ண்வாய் puṇvāy, ெப. (n.)

    ண்ணின் ைழ; opening of a boil, etc.

     [ ண் + வாய்]

ண்வாய்கணக்
ைக

 
  ண்வாய்கணக்ைக puṇvāykaṇakkai, ெப. (n.)

    ண் ைள த க்ைக; ridge of the sore getting thicker.

     [ ண்வாய் + கனக்ைக. கல் → கன்கனம், கனம் - கனக்ைக]
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ண்வாய்சச்ன்னி

 
  ண்வாய்சச்ன்னி puṇvāyccaṉṉi, ெப. (n.)

   காயத் னால் உண்டா ம் இ  (சன்னி); ேநாய் ( ன்.);; convulsive tetanus, lockjaw from a wound.

     [ ண் + வாய் + சன்னி]

ண்ெவட்ைட

 
  ண்ெவடை்ட puṇveṭṭai, ெப. (n.)

    ண்வைக; Soft Sore. (M.L.);.

     [ ண் + ெவடை்ட]

ணர்

ணர1் puṇartal,    4.ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. ெபா ந் தல் ( வா.);; to join, unite.

   2. கல  ெசய்தல்; to cohabit, copulate.

     "மன்னியவைளப் ணரப் க் " ( வ். ெப மாள்.6,9);.

   3. அளவளா தல் ( ங்.);; to associate with, keep company with.

     "ஊ ய ல்லாரப்் ணரத்ல்" (நால ,233);.

   4. ேமற் ெகாள் தல்; to undertake.

     "ெபா வைக ரிந்தவர ் ணரந்்த நீ ம்" (ெப ங்.வத்தவ.6,9);.

ம வ.  வள்தல், ெநாட் தல், ெபா தல்,  ைணதல்,  ல் தல்.

ம.  ண க

     [ ல் →  ள் →  ண் →  ணர(்ேவ.க.3,64);]

  ணர2் puṇartal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ஏற் ைடயதாதல்; to suit, fit.

     " ரல் ணர் ர"் ( றநா.11);.

   2.  ளங் தல்; to appeal to the mind;

 to be understood.

ணர்க்ைக

ணரக்்ைக puṇarkkai, ெப. (n.)

   1. ேசரக்்ைக; mating, uniting.

   2.  ணரப்் 2 1,4 பாரக்்க; See punarpрu2 1,4.

     [ ல் →  ள் →  ண் →  ணர+்ைக 'ைக' ெதா.ெப.ஈ ]

ணர்

ணர்  puṇarkuṟi, ெப. (n.)

   தைலவன் தைல யர ்சந் க் ம் டம்;     " ணர்  ெசய்த லர் ர ேலனல்" (அகநா.118);.

     [ ணர+்  ]
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ணர்ச்

ணரச்் 1 puṇarcci, ெப. (n.)

   1. ேசரக்்ைக ( ங்.);; combination, association, union.

   2. ஒ  நாட்டவரா த்தல்; co-residence.

     " ணரச்்  பழ தல் ேவண்டா" ( றள்,785);.

   3. கல  ( ங்..);; coition.

     "தைக க்க ணரச்் யா" (க த்.118);

   4.  ன் ன் ெதாடர்  ( ன்.);; connection of the different parts of a subject.

     [ ல் →  ள் →  ண்  →  ணர ்→  ணரச்் . ' ' ெதா ற்ெபயரீ ]

  ணரச்் 2 puṇarcci, ெப. (n.)

   எ த்  த யவற் ன் ேசரக்்ைக(சந்  ெசாற் ட் ;     " ணரச்் வா ன்" (ெதால்.எ த் .142);

     [ னர ்→  ணரச்் .' ' ெதா.ெப.ஈ ]

இ ெசாற் ணரவ்  ணரச்் . ெமா  ெபா மக்களால் ஆக்கம் ெபற்றதாக ன், அதன் ணரச்் ம் 
அவர  அைமப்ேப. கவனித்த யப் ெபறா  ஏற்ெகனேவ ந்த ெசாற் ட்  ெந ைறகைளேய, 

ணரச்்  ெந ெமா கள் ( கள்); என எ த் க் னர ்இலக்கணியர.் இயல் ப் ணரச்் , 
ரி ப் ணரச்்  எனப் ணரச்்  இ  வைகப்ப ம். ஒ  வைக ேவ பா ன்

இயல்பா ப்ப  இயல் ப் ணரச்் ; ஏேத ெமா  வைக ல் ரிவ  ரி ப் ணரச்் .  ரிதல்-
ேவ ப தல். அ  ேதான்றல்,  ரிதல், ெக தல் என வைகப்ப ம்.  ன்னில்லாத எ த்ேதா 
அைசேயா ேதான் வ  ேதான்றல், ஒெர த்  மற்ேறாெர த்தாக மா வ  ரிதல்;  ன் ள்ள 
எ த்ேதா அைசேயா மைறவ  ெக தல்.

ணர்ச் நி வாக
ம்

 
  ணரச்் நி வாகம் puṇarcciniruvākam, ெப. (n.)

   பா யற் ெபா ைம; sexual tolerance.

     [ ணரச்் +நி வாகம்]

 Skt. nirvāka → த.நி வாகம்

ணர்ச் மாைல

 
  ணரச்் மாைல puṇarccimālai, ெப. (n.)

   தண்டக மாைல (சங்.அக.);; a kind of poem.

     [ ணரச்்  + மாைல. மயல் → மால் → மாைல]

ணர்ச் யாயைர-
த்தல்

ணரச்் யாயைர-த்தல் puṇarcciyāyaraittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கலக் ம்ப  அைரத்தல்; to grind well in such a way that ingredients mix well.

     [ ணரச்்  + ஆய் + அைர-,]

ணர்ச் சை்ச

 
  ணரச்் சை்ச puṇarcciyiliccai, ெப. (n.)

   பா யல் ப்பம்; liking for coitus.

     [ ணரச்் ல் +இசை்ச]
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ணர்ச் காரம்

 
  ணரச்் காரம் puṇarccivikāram, ெப. (n.)

ணரச்்  ேவ பா  பாரக்்க; see punarccivērupāgu.

     [ ணரச்்  +  காரம்]

 Skt. vikära த.  காரம்

ணர்ச் ைழயா
ைம

ணரச்் ைழயாைம puṇarcciviḻaiyāmai, ெப. (n.)

   ெபண் லன் ேச தைல ம்பாைம; dislike to have female companian for intercourse.

ணரச்்  ைழயாைமயாவ  மாணிய நிைல ( ரமசரியம்); காத்தல் (ெதால்.ெபா ள்.74 இளம்.);

     [ ணரச்்  +  ைழயாைம. 'ஆ' எ.ம. இைடநிைல]

ணர்ச் ேவ பா

ணரச்் ேவ பா  puṇarccivēṟupāṭu, ெப. (n.)

   ேதான்றல்,  ரிதல், ெக தல் என் ம் ணரச்்  ேவ பா கள்;     [ ணரச்்  + ேவ பா ]

ணரச்் 2 பாரக்்க

ணர்த் -தல்

ணரத்் -தல் puṇarddudal,    5 ெச.  ன்றா . (v.t.)

ணர2்-தல் பாரக்்க; see punar-2,

     [ ணரத்ல்(த. .); -  ணரத்்தல்( . .);  ணரத்் தல் (கா. .);]

ணர்தம்

 
  ணரத்ம் puṇartam, ெப. (n.)

    னரெ்கா  ( ங்.);; the seventh naksatra.

ணர்தல்

ணரத்ல் puṇartal, ெப. (n.)

   தைலவ ம் தைல ம் தலா ய ஞ் ரிப் ெபா ள் (ெதால்.ெபா ள்.14);;     [ ணர ்→ 
ணரத்ல். 'தல்' ெதா.ெப.ஈ ]

ணர்நலம்

 
  ணரந்லம் puṇarnalam, ெப. (n.)

   சாரைண; purslane - leaved traintheme.

ணர்நிைல

 
  ணரந்ிைல puṇarnilai, ெப. (n.)

   ெசாற்கள் ரியா  ணரந்்  ஒ ெசாற்றன்ைமப்பட்  நிற்றல்; compound.

     [ ணர+் நிைல]

பாய்மா, மாெசல்கரம் என்றாற் ேபாலச ்ெசாற்கள் ரியா  ணரந்்  ஒ  ெசாற்றன்ைமப்பட்  
நிற்றேல ணர ்நிைலயா ம்.

ணர்நிைலயணி

ணரந்ிைலயணி puṇarnilaiyaṇi, ெப. (n.)

    ைன பண்  இைவ காரணமாக இ  ெபா க்  க் ஞ் ெசால்ெலான்றாகப் ணரந்்  நிற்கச ்
ெசால் ம் அணி. (தண் .84);;     [ ணர+்நிைல + அணி]

ணர்ப்பாைவ

ணரப்்பாைவ puṇarppāvai, ெப. (n.)

   சக்கரப் பா த யவற் ன் இலக்கணங் வ ம் வழக்கற்ற மான ஒ  பைழய ல் 
(யாப். .பக்.497);; an ancient treatise dealing with cakkara-k-kavi, etc. not extant.

     [ ணர+்பாைவ]
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ணர்ப்

ணரப்் 1 puṇarppu, ெப. (n.)

   1. ெதாடர் ; connection.

     "என்தனி நாயகன் ணரப்்ேப" ( வ். வாய்.2,8,2);.

   2.  ணரச்் ,1,3 பாரக்்க; see punarcci, 1 3.

   3. எ த்  த யவற் ன் சந் ;     "இயல்ெபா  காரத ் ையவ  ணரப்்ேப" (நன்.152);.

   4. நட் ; friendship, intimacy.

   5.  ைண; associate, comrade.

     " ைகயழல் ேவேலான் ணரப்்பா  நின்றாள்" ( .ெவ.10,  றப் ற்.10);

   6. உடல் ( டா.);; body, as a combination of parts.

   7. கடல் (ஈ ,2,8,3. அ ம்);; ocean.

     [ ல் →  ள் →  ண் →  ணர.்  ணரத்ல்=ெபா ந் தல், நட்பாடல், கல  ெசய்தல், ெசாற் தல், 
யதாதல்.  ணர ்→  ணரப்்  (ேவ.க.3.64);. ' ' ெதா.ெப.ஈ ]

  ணரப்் 2 puṇarppu, ெப. (n.)

   1.  ழ்ச் ; contrivance, scheme, plan, artifice, craft, plot.

     " யவன் ணரப்் னால்" (க த்.28);.

   2. ஏவல்; command.

     "கஞ்சன் ணரப்் னில் வந்த" ( வ்.ெபரியாழ்.2,4,4);.

ணர்ப் வ
ணரப்் வ  puṇarppuvaḻu, ெப. (n.)

   ெசய் ட் ற்றங்க  ெளான்  (யாப். .525);;     [ ணர ்→  ணரப்்  + வ ]

ணர் ன்

 
  ணர் ன் puṇarmīṉ, ெப. (n.)

   இைணக்கயல் ( டா.);; one of atta-mangalam.

     [ ணர+் ன்]

ணர் த்

 
  ணர் த்  puṇarvirutti, ெப. (n.)

   பா யல் நிைற ; Sexual satisfaction.

     [ ணர ்+  த் ]

 Skt. vrtti → த.  த்

ணர்

ணர்  puṇarvu, ெப. (n.)

   1. ேசரக்்ைக; combination.

   2. கல ; coition.

     " ணர் ன்னினிய ல ப்ெபா ம்" ( வக.1378);.

   3. இைணப் ( டா.);; connection, joining.

   4. உடல்( ங்.);; body.

     [ ல் →  ள் →  ண் →  ணர ்→  ணர் . (ேவ.க.3.64); ' ' ெதா. ெப. ஈ ]
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ணராக்க

 
  ணராக்க  puṇarākkaru, ெப. (n.)

   உற ன்  வா ஞ் ல்; impregnation by external contact without intromission, adosculation.

     [ ணரா+க ]

ணரா ரக்கம்

ணரா ரக்கம் puṇarāvirakkam, ெப. (n.)

தான் காத த்தவைளக் ட ேநராைமயால் உண்டான வ த்தேதா  தைலவன் தனித்  உைறந்  
வ ந் தைலக் ம் றத் ைற;( .ெவ.11, ைகக்.8.);.

     [( ல் →  ள்  →  ண் →  ணர ்+ ஆ + இரக்கம். 'ஆ' எ.ம.இ.]

ணரி

ணரி puṇari, ெப. (n.)

   1. அைல, கடற் வைல; wave.

     'வைரம ள் ணரிவான் ைடய' (ப ற் ப்.11);.

   2. கடல் ( ங்.);; sea.

     'உல ழ்ந்த ெந ம் ணரி' ( வ்.ெபரிய .8,6,5);.

   3. கைர ( டா);; shore.

   4. ஒ க்ைக (அ .நி.);; sounding.

   5. தனிைம (அ .நி.);; loneliness.

     [ னர ்→  ணரி= கலந்ெத ம் ேபரைல (ேவ.க.3,64); அவ்வைலைய ைடய கடல், அைல ேமா ம் கைர, 
அைலயால் எ ம் ஒ ]

ணரி ழ்ேவ

ணரி ழ்ேவ  puṇaricūḻvēli, ெப. (n.)

   உட் றம் ஒளி ம் ெவளிப் றம் இ ங் ெகாண்  நில லகத்ைதச் ழ்ந் ள்ளதாகக் க தப்ப ம் 
மைலதெ்தாடர;் a mythical range of mountains encircling the orb of the earth and forming the limit of light and darkness.

     'ெவண் ைரப் ணரி ழ் ேவ ேவந்தேன' ( வக.3052);.

     [ னரி+ ழ் + ேவ ]

ணரியல்

 
  ணரியல் puṇariyal, ெப. (n.)

   உ ரீற் ப் ணரியல், ெமய் ற் ப் ணரியல், உ  ணரியல்கள் அைமந்த 
இலக்கணப்ப ;     [ ணர ்+ இயல்]

ணரி ற் ன்
ேறான்

 
  ணரி ற் ன்ேறான் puṇariyiṟṟuyiṉṟōṉ, ெப. (n.)

    மால் ( ங்.);; Tirumāl, as sleeping on the ocean.

     [ னரி+இல் + ன்ேறான்.]

ணரிேயார்

ணரிேயார ்puṇariyōr, ெப. (n.)

   ஒன்  ட் யவர;் those who bring things together.

     'நீ நில ம் ணரிேயார'் ( றநா.18);.

     [ னர ்→  ணரிேயார]்
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ணெரா

ணெரா  puṇaroli, ெப. (n.)

   ஈ ரக்் டெ்டா ; dipthongs.

     [ ணர+்ஒ ]

த ழ் உ ெர த் க ள் ஐ, ஒள இரண் ம் ணெரா யன்கள்,

     "அகர இகரம் ஐகாரமா ம்" (ெதால்.54);.

     "அகர உகரம்ஒளகாரமா ம்" (ெதால்.55); என்  ெதால்காப் யங் வதால், அகரஇகரம் ேசரந்்  
ஐகார ம் அகர கரம் ேசரந்்  ஒளகார ம் ணெரா களாய்த ்ேதான் ன ெவன அ யலாம். இகரம் 
உகரத் ம் ந் யதாத ன் இகரக் ள்ள ஐகாரம் உகரக் ள்ள ஒளகாரத் ம் ந் த் 
ேதான் த்தல் ேவண் ம்.

ஒரி  ெசால் த ல் வ ம் அகரஇகரம் ஐகாரமாக ம் எ தப்ெப ம்.

எ- : வய் → வய → வ ர ்→ வ ரம் → ைவரம் ஒரி ெசான் த ல் வ ம் அகரஉகரம் ஒளகாரமாக ம் 
எ தப்ெப ம்.

எ- : க வா  ( ய வாைல ைடய பறைவஇனம்); → க தாரி (இலக்கணப்ேபா  → ெகளதாரி); 
(த.வ.134,135);.

ணி

ணி1 puṇittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேசரத்் க்கட் தல்; to make bundle, to tie.

     [ ண் →  ணி-,(ேவ.க.3.64);]

  ணி2 puṇi, ெப. (n.)

   ம ர்  (அக.நி.);; tuft of hair.

     [ ல் →  ள் →  ண் →  ணி.  ணித்தல் = ேசரத்் க்கட் தல் (ேவ.க.3.64);  ணி →  ணி = ேசரத்் க் 
கட் ய ம ர்  ]

  ணி3 puṇi, ெப. (n.)

ணி3,6 பாரக்்க; see pini3.6.

     [ ணி→ ணி]

ணிக

 
  ணிக  puṇigayiṟu, ெப. (n.)

    ணி ெதரிவதற்காகப் பயன்ப த் ம் க ; thread used to project the row of threads in a weaver's loom.

     [ ணி+க ]

ணிசச்ட்டம்

 
  ணிசச்ட்டம் puṇiccaṭṭam, ெப. (n.)

    ணி ஆணி ைடய ப ெனட் ச ்சட்டங்கள்; an instrument in weaving.

     [ ணி+ சட்டம்]

ணி ழற் -தல்

ணி ழற் -தல் puṇisuḻṟṟudal,    15 ெச.  (v.i.)

   ஆைல ல் பா  ஓ ய ற  ணிகளி ந்  இைழகைளச ் ழற் தல்; to wind the threads used to project 
the row of threads after spinning the warp in weaver's loom.

     [ ணி +  ழற் -,.  ழல் →  ழற் ]

ணிமா -தல்

ணிமா -தல் puṇimāṟudal,    20 ெச . (v.i.)

ைணமா -தல் பாரக்்க; see pural-maru.

     [ ைணமா  →  ணிமா ]
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ைண

ைண1 puṇaittal,    11 ெச. ன்றா  (v.t.)

   கட் தல்; to unite, tie.

     [ ல் →  ள் →  ண் →  ைண - , (ேவ.க.3.65 );]

  ைண2 puṇai, ெப. (n.)

   1. நீரில் தக் ம் கடை்ட, ெதப்பம்; கட் மரம்; float, raft.

     'நல்லாண்ைம ெயன் ம் ைண' ( றள்.1134);.

   2. மரக்கலம் ( டா.);; boat, vessel, ship.

   3. உத ; support, help.

   4.  லங்  ( டா.);; fetters.

   5. ஈ ; pledge, security.

   6.  ைண ; surety.

     'இவ க் ப் ைண' (S.I.I.v,173);.

   7. ஒப் ; comparison.

     ' ைண ல்லா ெவவ்வ ேநாய்' (க த்.124);.

     [ ள் →  ண் →  ைண →  ைணத்தல்= கட் தல்,  ண்1 -  ைண (ேவ.க.3.65);]

ைன

ைன3 puṉai, ெப. (n.)

    ங் ல் (அக.நி.);; bamboo.

ம வ. பைண

   பட ெகாெண (பால்கறக்கப்பயன்ப த் ம் ங் ற் ழாய்);;ேகாத,ெபண் ட ண்;  ட.  ண்ட

     [ ள் →  ண் →  ைண.]

  ைன1 puṉaidal,    3 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  தல்; to dress, put on, as clothes. garlands, jewels.

     ' மாைல ைனந்ேதத் ' (ேதவா.727,3.);.

   2. அழ ப த் ல் (அலங்கரித்தல்);; to adorn, decorate.

     ' ைன ேதரப்ண்ண ம்' ( றநா.12);.

   3. அணியமாக் தல் ( த்தஞ்செ்சய்தல்);; to make ready.

   4. ஓ யெம தல்; to paint.

     ' ைனயா ஒ யங் க ப்ப' (ெந நல்.147);.

   5.  ைடதல்; to plait, as an Öla basket.

     'ேபா ற் ைனந்த வரிப் ட் ல்' (க த்.117.);.

   6. கட் தல்; to string, bird.

ைணக்கட்ைட

 
  ைணக்கடை்ட puṇaikkaṭṭai, ெப. (n.)

   கட் மரம் (இ.வ.);; catamaran.

     [ ள் →  ண் →  ைண + கடை்ட]
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ைணக

ைணக  puṇaigayiṟu, ெப. (n.)

    ட்டாங்க ,  கத்த ல் எ ைதப் ைணக் ம் கக்க (அ ங்கலம்,94,உைர);; rope with which a 
bullock is fastered to the yoke.

ம வ.  ட்டாங்க

     [ ண் →  ைண + க ]

ைணசல்

 
  ைணசல் puṇaisal, ெப. (n.)

 see punayal,

     [ ைணயல் →  ைணசல்]

ைணசல் -தல்

ைணசல் -தல் puṇaisalviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   களத் ற் க ைரக் கா ட்  உழக் தல்; to tread out grain on the threshing-floor with the help of cattle fastened 
together.

ம வ.  ைணேயாட் தல், பைட தல்.

     [ ைனயல் →  ைனசல் +   -, ' '. . ைன]

ைணப்ப -தல்

ைணப்ப -தல் puṇaippaḍudal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.  ைணயாதல்; to become security, to go bail.

   2. உ யாதல்; to be responsible.

     ' ளக்ெகரிக்க ெநய்யட் வதாகப் ைணப்பட்ேடாம்' (S.I.I.iii.28);.

     [ ைன + ப -,]

ைண ைண

ைண ைண buṇaibuṇai, ெப. (n.)

   கட் மரம்; catamaran.

     ' ைண ைண ேயறத ்தாழ்த்தைத தளிரிைவ நீரிற் வண்ட ேசஎய் ன்றம்' (பரிபா.6;68);.

     [ ைண +  ைண.]

     ' ைண' பாரக்்க.

ைணமா -தல்

ைணமா -தல் puṇaimāṟūtal,    20 ெச. . . (v.i.)

   இைணப்  மா தல்; to change the pair.

     [ ைண + மா -,]

ைணயல்

 
  ைணயல் puṇaiyal, ெப. (n.)

    ைணப் ; joining together.

     [ ல் →  ள் →  ண் →  ைண →  ைணயல். 'அல்' ெதா.ெப.ஈ ]

ைணயல -த்தல்

ைணயல -த்தல் puṇaiyalaḍittal,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

ைணசல் -தல பாரக்்க; see punaišal-vidu-.

ம வ.  ைணேயாட் தல்,  ைணய த்தல்.

     [ ைன →  ைணயல் + அ -,]
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த்

 
  த் put, இைட. (part)

   இ வைர இல்லாம ந்  அப்ெபா  யதாகத் ேதான் யைத அல்ல  உ வாக்கப்பட்டைதக் 
க் ம் ன்ெனாட் ; prefix indicating the meaning new.

     [  →  த்]

எ- :  த்தாைட,  த் ர.்

த்தகக்கல்

த்தகக்கல் puttagaggal, ெப. (n.)

   1. காகச ் ைல; a black load stone.

   2. கனிமம்; mineral.

த்தகப்ப த் -தல்

த்தகப்ப த் -தல் puddagappaḍuddudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஆவணம் ப  ெசய்தல் (யாழ்ப்.);; to record. register as a notary public.

     [ த்தகம் + ப த் -,]

த்தகப்ைப

 
  த்தகப்ைப puttagappai, ெப. (n.)

   பள்ளிப் பாட ல்கைள ைவக்கப் பயன்ப த் ம் ைப; school bag.

ஆண் க்  ஒ  த்தகப்ைப வாங்க ேவண் க் ற  (உ.வ.);.

     [ த்தகம் + ைப-,]

த்தகம்

த்தகம்1 puttagam, ெப. (n.)

   1.  ல்,  ற்ெபா ள் எ ய ஏட் தெ்தா ; book,old manuscript. 

     ' த்தகேம சாலத் ெதா த் ம்' (நால , 318);.

   2. ப ப்பதற்  ஏற்ற வைக ல் அடை்ட ேபாட்  இைணத்த அச் ட்ட தாள்களின் ெதா ப் ; book.

ெபா  ேபாக ல்ைல.  த்தகம் ப த் க் ெகாண் க் ேறன்.(உ.வ.);.

   3. எ வதற்  ஏற்ற வைக ல் ெவற் த் தாள்கைள அடை்ட ேபாட்  இைணத்த ெதா ப் ; notebook. 
ledger.

பட்டாப் த்தகம்.

   4.  த் ரப்படாம் ( ங்.);; printed cloth.

   5. ம ற  (சங்.அக.);; peacock-quill.

     [ ல் →  ள் →  ண் →  ணர ் ணரத்ல்= ெபா ந் தல், நட்பாடல், ெசாற் தல்.  ண் →  ணி. 
ணித்தல் = ேசரத்் க் கட் தல்.  ல் → ெபால் → ெபா . ெபா தல் = ெபா ந் தல், ெதா தல்,  ட் தல். 

ெபா  → ெபா ந் → ெபா தல் = ெபா ந் தல், உடன்ப தல். ெபா ந் → ெபா ந்  → ெபா த்  = 
இைணப் ,  ட் . ெபா த்  → ெபாத் . ெபாத் தல் = ெபா த் தல், ைதத் ட் தல், மாைல 
கட் தல். ெபாத்  → ெபாத்தகம் =  வ , நிலக்கணக் . ஏ களின் ேசரக்்ைக. ஏட் ச ் வ ,  வ  
ேசரத்்தல் என் ம் வழக் கைள ேநாக் க. (ேவ.க.3.64-70); ெபாத்தகம் →  த்தகம்]

த.  த்தகம் → Skt. pustaka.

  த்தகம்2 puttagam, ெப. (n.)

   வர ; kodu millet.

த்தகம்ப -த்தல்

த்தகம்ப -த்தல் puttagambaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ல் வா த்தல்; to read a book.

த்தகம் ப க் ம் பழக்கத்ைதத் ண்ட ேவண் ம் (உ.வ.);.

     [ த்தகம் + ப -,]
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த்தகம்பண் -
தல்

த்தகம்பண் -தல் puddagambaṇṇudal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

த்தகப் ப த் -தல் பாரக்்க; see puttaga-p-paduttu-.

     [ த்தகம் + பண் -, பண் → பண் தல்]

த்தகெம -தல்

த்தகெம -தல் puddagameḻududal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ெல தல்; to author a book.

த்தகெம ம் ஆ ரியர ்ெப க ேவண் ம். (உ.வ.);

     [ த்தகம் + எ -,]

த்தகரம்

 
  த்தகரம் puttagaram, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள ஊர;் a village in Tanjavur.

     [  + அகரம்]

த்தேசடம்

 
  த்தேசடம் puttacēṭam, ெப. (n.)

   உண்ட ச் ல்(யாழ்.அக.);; leavings of food after a meal.

த்தப் ய

 
  த்தப் ய puddappudiya, ெப.அ. (adj.)

த்தம் ய (ெகா.வ); பாரக்்க; see puttam pudiya.

     [ த்தம் +  ய]

த்தப் ைம

த்தப் ைம puddappudumai, ெப. (n.)

    க்க ைம (தக்கயாகப்.99);; brand-new or very recent thing.

     [ த்தம் +  ைம.   →  ைம 'ைம'ப.ெப.ஈ ]

த்தபைல

 
  த்தபைல buttabalai, ெப. (n.)

   ஏ ைலப் ன்ைன; seven leaf milky plant.

த்தம் ய

 
  த்தம் ய puddambudiya, ெப.அ. (adj.)

    கப் ய; brand-new,very recent.

த்தம் ய ணி(உ.வ.);.

     [ த் →  த்தம் +  ய.   →  ய]
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த்தம்

 
  த்தம்  puddambudu, ெப.அ. (adj.)

த்தம் ய பாரக்்க; see pullampudiya.

த்தரி

__,

ெப. (n.);

    ழாக்களில் பயன்ப த் ம்  அரி ; new rice used in ceremonies.

ம.,க.  த்தரி;  .  பா  ( ெநல்);;  ட..  த்ேதரி (அ வைடத் நாள்);;  ட.  த்தரி,  த்ேதரி.

     [  →  த் + அரி]

த்தல்

 
  த்தல் puttal, ெப. (n.)

   நீரக்்ேகாங் ; ironwood of Malabar.

த்தளி

 
  த்தளி puttaḷi, ெப. (n.)

   த ப்ைபயாற் ெசய்த உ ; effigy made of darbha grass.

     [  →  த் + அளி]

த.  த்தளி → Skt. puttalikā

  த்தளி puttaḷi, ெப. (n.)

   காஞ் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Kanchepuram Taluk.

     [ +தளி]

த்தன்

த்தன்1 puttaṉ, ெப. (n.)

   1.  ய-வன்-வள்-  ( வத .ெசனன.91);; new person or thing.

   2. கா ; a coin.

     ' ரதானி த்த க் ம்' (பண .12);.

ம.  த்தன் ( யெபா ள்);

     [  →  த்  +அன்.]

  த்தன்2 puttaṉ, ெப. (n.)

   எட் மரம்; a tree Strychnos.

த்தாக்கம்

 
  த்தாக்கம் puttākkam, ெப. (n.)

    யதாக ஆக்கல்; making new.

     [  →  த் +ஆக்கம்]
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த்தாஞ்ேசா

 
  த்தாஞ்ேசா  puttāñjōṟu, ெப. (n.)

   கைரயான் ற் ; ant hill.

     [ ற்  →  ற்றாம் + ேசா  =  ற்றாம்ேசா  =  ற் ள்ள கைரயான் ரள்.  ற்றாம் ேசா  →  த்தாம் 
ேசா ]

த்தாைட

 
  த்தாைட puttāṭai, ெப. (n.)

    த் ணி,  ய ஆைட; new clothes.

ெபாங்க க் ப் த்தாைட உ ப்ப  ேவளாளர ்பழக்கம் (உ.வ.);.

     [ ய →  த் + ஆைட. ஆ  → ஆைட = ஆ வ , அைசவ ]

த்தாண்

 
  த்தாண்  puttāṇṭu, ெப. (n.)

   அண்ைம ல் ெதாடங் ய அல்ல  அ த் த் ெதாடங் ம் ஆண் ; new year.

த்தாண்  வாழ்த் கள் (உ.வ.);.

த ழ்ப் த்தாண் ன் ெதாடக்கம் றவ தல்நாேள; ேமழம் அன்  (உ.வ.);

     [  →  த் + ஆண் ]

த்தாத் ரி

 
  த்தாத் ரி puttāttiri, ெப. (n.)

   அரிெநல்  (மைல.);; otaheite gooseberry.

     [  →  த்  + தாத் ரி]

த்தா ப்பழம்

 
  த்தா ப்பழம் puttāyippaḻm, ெப. (n.)

   பம்பளிமாக; pomela

த்தாரி

 
  த்தாரி puttāri, ெப. (n.)

த்தாத் ரி (சங்.அக.); பாரக்்க; see puttãttiri.

த்தாளி

 
  த்தாளி puttāḷi, ெப. (n.)

   கல் ப்பைன; palmyra tree.

த்தான்பவளம்

த்தான்பவளம் puttāṉpavaḷam, ெப. (n.)

    ற் ப  த்தர ்ம ந்  வைக ெளான் ; one of 120 kinds of natural Siddhar's medical Science.

ம வ.  த் க் ளச்

த்தான்பழம்

 
  த்தான்பழம் puttāṉpaḻm, ெப. (n.)

த்தான் பவளம் பாரக்்க; see puttān-pavalam.

ம வ.  த்தான் பவளம்
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த்

த் 1 putti, ெப. (n.)

   அந்தக்கரணம் நான்க ள் ஆராய்ந்  ெதளி ங் கரணம் ( .ேபா. ற்.4,1,2.);; reason, power of species of 
andakkaranam, q.v.

   2. அ ; intellect. understanding knowledge, wisdom.

     ' த் த்தவர'் ( வாச.13.19);.

   3. இயற்ைக ணர் ; instinct, instinctive knowledge as that of animals.

   4. நல்வ  (நல் பாயம்); ( ன்.);; nice plan, method.

   5. அ ைர (ேபாதைன);; instruction, admonition counsel, exhortation.

   6. வ வைக (பரிகாரம்); ( ன்.);; remedy, antidote.

   7. தாழ்ந்ேதார ்தைலவரக்் த் தம் உடன்பா ணரத்் ஞ் ெசால்(ெகா.வ.);; a term signifying acceptance of the 
word of a superior by an inferior used in response.

     'நம்பேன த் ெயன்  நலத்த  ற்பர ்ேபாந் ' ( நாயக .3,10);.

     [ ல் →  லம் = ெபா ெளா  ெபா ந் ம் அ , அ ப்  அ ல்,  லம்  →  லன் = 
ெபா ெளா  ெபா ந் ம் அ , அ ப்  அ ல் ( . .36);.  ல் →  ன் → ( ந் ); →  த்  = 
அ ; நல்வ , வ வைக]

  த் 2 putti, ெப. (n.)

பாரக்்க; see putti3 (Pond.);.

     [ ட்ட →  த் (ெகா.வ.);]

த் ச் ேரணி

 
  த் ச் ேரணி putticcirēṇi, ெப. (n.)

   எ செ்ச ; a creeper.

த் கம்

 
  த் கம் puttigam, ெப. (n.)

   எட் ; nuxvomica tree.

த்

 
  த்  puttimi, ெப. (n.)

   ெவள்ைள  ெகால்  மரவைக; a tree.

த் யல்

 
  த் யல்  puttiyalpu, ெப. (n.)

    யத்தன்ைம; new nature.

     [  →  த்  + இயல் .இயல் → இயல் ]

த் ரக மம்

 
  த் ரக மம் puttiragarumam, ெப. (n.)

   ெபற்ேறாரக்்  மகன் ெசய் ம் ஈமசச்டங் ; funeral ceremonies performed by a son for his deceased parent.

     [ த் ரன் + க மம்]
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த் ரகன்

த் ரகன் puttiragaṉ, ெப. (n.)

    றப் த் க்ைக ெபற்றவன் (ைசவச.மாணா. 4);;   2. அன்பன்(யாழ்.அக.);; beloved man.

   3. வஞ்சகன்(யாழ்.அக.);; Cheat.

த் ரகா யம்

 
  த் ரகா யம் puttirakāmiyam, ெப. (n.)

த் ரகாேமட்  பாரக்்க(யாழ்.அக.);; see puttina-kāméffi.

     [ த் ரன் + கா யம்]

 Skt. kämya → த. கா யம்

த் ரகாேமட்

த் ரகாேமட்  puttirakāmēṭṭi, ெப. (n.)

   ஆண்மகப்ேப ம் ச ்ெசய் ம் ேவள்  (யாகம்); (இராமநா.பாலகா.7);; sacrifice performed to obtain 
sons.

த் ரசெ்சல்வம்

 
  த் ரசெ்சல்வம் puttiraccelvam, ெப. (n.)

   மக்கடெ்சல்வம்; sons. considered as wealth.

ம வ. மக்கட்ேப , மக்கடெ்சல்வம்

     [ த் ரன் + ெசல்வம்]

த் ரசஞ்

 
  த் ரசஞ்  puttirasañsīvi, ெப. (n.)

   மரவைக; a kind of tree.

த் ரசந்தானம்

 
  த் ரசந்தானம் puttirasandāṉam, ெப. (n.)

   ஆண் சரவ  (சந்த );; male offspring.

     [ த் ரன் + சந்தானம்]

 Skt. san-tåna → த. சந்தானம்

த் ரசம்பத்

 
  த் ரசம்பத்  puttirasambattu, ெப. (n.)

த் ரச ்ெசல்வம் பாரக்்க; see putra-c-celvam.

     [ த் ர(ன்);+சம்பத் ]

 Skt. Sampad → த. சம்பத்

த் ரசளி

 
  த் ரசளி puttirasaḷi, ெப. (n.)

   காஞ் ைர மரம்; a kind of tree.

ம வ,  த் ரசாரி,  த் ணி,  த் வணி
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த் ர வம்

 
  த் ர வம் puttiracīvam, ெப. (n.)

த் ர  பாரக்்க; see puttira šivi.

     [ த் ரன் +  வம்]

 Skt. jivam → த.  வம்

த் ர

த் ர  puttiracīvi, ெப. (n.)

    ழந்ைதகள் நலமா த்தற் க் காப்பாகக்கட் ம் த் கைள ைட மரம் (பதாரத்்த.1024);; child's 
amulet tree.

   2. ெவள்ளால் (இ.வ.);; Java fig.

     [ த் ரன் +  ]

 Skt. jivi → த. 

த் ர க்ெகாட்
ைட

 
  த் ர க்ெகாடை்ட puttiracīvikkoṭṭai, ெப. (n.)

    லம்,  த்தம். நாவறட் , வ ற் ப் ெபா மல் ேபான்றவற்ைறப் ேபாக் ம் ம ந் க் ெகாடை்ட; a nut 
which is said to cure piles, gleet, thrist, bloating of abdomen etc.

த் ர ைத

 
  த் ர ைத puddiracīvividai, ெப. (n.)

த் ர க்ெகாடை்ட பாரக்்க; see puttira šivi-k-kottai.

     [ த் ர  +  ைத]

த் ர காரம்

 
  த் ர காரம் puttirasuvīkāram, ெப. (n.)

   வளரப்்  மகனாக எ த்  (ததெ்த த் );க் ெகாள் ைக; adoption of a son.

     [ த் ன் +  காரம்]

 Skt. svíkåra → த.  காரம்

த் ரெசனனி

 
  த் ரெசனனி puttiraseṉaṉi, ெப. (n.)

   தாளி (மைல.);; hedge bind-weed.

த் ரேசாகம்

த் ரேசாகம் puttiracōkam, ெப. (n.)

த் ரத் யர ்பாரக்்க; see puttira-t-tuyar

     " த் ரேசாக ற் ப் ெபான்னனாணின்ற வா ம்" ( ரேமாத.் 6, 25);.

     [ த் ர+ ேசாகம்]

 Skt. Sðka → த. ேசாகம்

த் ரேசா

 
  த் ரேசா  puttiracōti, ெப. (n.)

த் ர

     [ த் ர . →  த் ரேசா ]

 Skt. Jyðtis → த. ேசா
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த் ரேசாபம்

 
  த் ரேசாபம் puttiracōpam, ெப. (n.)

த் ரத் யர ்(யாழ். அக.); பாரக்்க; see puliat-tuyar.

     [ த் ரன் + ேசாபம்]

 Skt. kSðbha → த. ேசாபம்

த் ரணி

 
  த் ரணி puttiraṇi, ெப. (n.)

    ள்ளிச ்ெச ; a plant, Indian night shade.

த் ரம்

 
  த் ரம் puttiram, ெப. (n.)

   காஞ் ைர மரம்; Strychnine tree.

த் ரமஞ்சரி

 
  த் ரமஞ்சரி puttiramañjari, ெப. (n.)

   தணக் ; small ach root.

த் ரலாபம்

 
  த் ரலாபம் puttiralāpam, ெப. (n.)

   மகப்ேப ; children, considered an acquisition.

     [ த் ரன் + லாபம்]

 Skt. lābha → த.லாபம்

த் ரவஞ்சரி

 
  த் ரவஞ்சரி puttiravañjari, ெப. (n.)

   க க்காய் மரம்; gall nut tree.

த் ரவ

 
  த் ரவ  puddiravadi, ெப. (n.)

   மக்கட் ேப ைடயவள்; woman blessed with children.

     [ த் ர →  த் ரவ ]

த் ரவாஞ்ைச

 
  த் ரவாஞ்ைச puttiravāñjai, ெப. (n.)

   மக்களிடம் அன் ; attachment to children.

     [ த் ரன் + வாஞ்ைச]

த் ரவான்

 
  த் ரவான் puttiravāṉ, ெப. (n.)

   மக்கட் ேப ைடயவன்; man blessed with children.

     [ த் ரன் →  த் ரவான்]
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த் ரதானம்

த் ரதானம்1 puttiratāṉam, ெப. (n.)

   மக்கட் ேபற்ைறக் க் ம் ஓைர ன் (இலக் னத் ); ஐந்தா டம்;     [ த் ன் + தானம்]

  த் ரதானம் puttiratāṉam, ெப. (n.)

   1.  தல்வைரப் றப் க்ைக; procreation of sons.

   2. வளரப்் ப் ள்ைளயாக (தத்தாக); மகைனக் ெகா க்ைக; gift of a son in adoption.

     [ த் ரன்+தானம்]

த் ரத் யர்

 
  த் ரத் யர ்puttirattuyar, ெப. (n.)

   மகைன இழந்த யர;் grief or sorrow occasioned by the loss of son.

     [ த் ரன் +  யர]்

த் ர பம்

த் ர பம் puttiratīpam, ெப. (n.)

த் ர பமணி பாரக்்க; see puttira-dibamani.

காளா கத் னரக்் ப் ப கம் த் ர பந்தரித்த ரத்் யா ம் ( . .பா .1. வாக்.);

த் ர பமணி

த் ர பமணி puttiratīpamaṇi, ெப. (n.)

   காளா கர ்மாைலயாகக் க த் ல் அணி ம் ஒ  வைக மணி; a kind of beads stringed into a necklet and 
worn by Kālāmugar.

     "காளா கரக்் ப்.....  த் ர பமணிகள்....... ரத்் யாய்" ( .  . பா . 1, ஞானப்.);

     [ த் ர பம் + மணி. மண் தல் = க தல். மண்ணப்பட்ட  மண்ணி. மண்ணி → மணி]

 Skt. dipa →  த.  பம்

த் ரநாதன்

 
  த் ரநாதன் puttiranātaṉ, ெப. (n.)

    ள்ைள னாற் காக்கப்ப வன் (யாழ்.அக.);; one who is maintained by his sons.

     [ த் ரன் + நாதன்]

 Skt. nadha → த. நாதன்

த் ரப் ர நி

 
  த் ரப் ர நி  puddirappiradinidi, ெப. (n.)

   வளரப்் ப் ள்ைள (தத் ப் ள்ைள);(யாழ்.அக.);; adopted son.

     [ த் ரன் +  ர நி ]

 Skt. prati-nidhi → த.  ர நி

த் ரபகம்

 
  த் ரபகம் buttirabagam, ெப. (n.)

   ஆண்மக் ( த் ரர)்;க க்  ஈ ப்ப  ெகா க் ம் பங் ; division of inheritance per capita among the sons, opp. 
to pattiņibāgam (R.I.);.

     [ த் ர(ன்); + பாகம்]
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த் ர கங்கா
தல்

 
  த் ர கங்கா தல் puddiramugaṅgāṇudal, ெப. (n.)

   ஒ வன் தாகப் ற்ந்த தன் ஆண் ழந்ைத ன் கத்ைத தன் ைற ேநாக் தலா ய 
சடங் ; the ceremony in which one sees the face of his new-born Son for the first time.

     [ த் ரன் +  கம் + கா தல்]

த் ரன்

த் ரன் puttiraṉ, ெப. (n.)

   1. மகன்; son.

   2. மாணாக்கன்; disciple. pupil.

     " த் ரேரா ங் ப்ேபாவேத க மம்" ( வாலவா. 54, 37);.

ெத.  த் ,  த்ர

     [  →  த்  →  த் ரன்.  வதாக ( ம்பத் ற் ); வந்தவன்]

த.  த் ரன். → Skt. puttra

 putra, a son Gt. (p. 526); compares a K. root pudu, to be born. This root is nowhere found in D, it occurs only in Mr. Reave's 
Dictionary that was used by Dr. Gundert. Gt further, compares puytal (of T.puy, to become, to exist); a coming into existence, 
an existing and T. pudalva, a son, and then D. puttu. T. pudalva appears to be identical with K. podiva (of pādal);, which may 
become pëdarva, and means "one who comes forth or springs up". See Te, podalu, to be born, s, putlu. When (L. p. 486 as 
506); compares T.paydal, etc., a boy (see S.D. pasule, hay, etc.); with putra, he is decidedly wrong. (KKED, xxix);.

 putra, son; Draw root pud, new(CGDFL 577);

த்ர என் ம் ெசால் ற்  ' த்' என் ம் நிரய(நரக);த் ற் ச ்ெசல்லாமல் காப்பவன் (மகன்); என்  
மா. . அகர த  த் ப்ப  இயல்  நிைலக்  மாறான . ேம ம் putra  க்  push என்  
ேவர் லம் காட் ய ன் அ  etym.

 doutful என்  அவ்வகர த  த் ள்ள .

த் ராசாரி

 
  த் ராசாரி puttirācāri, __,

,

   எட்  மரம்; nuxvomica tree.

த் ராதரபலா

 
  த் ராதரபலா buttirātarabalā, ெப. (n.)

    ழ்க்காய் ெநல் ; a small plant with slender green main branches.

த் ராகட்

 
  த் ராகட்  puttirākaṭṭi, ெப. (n.)

    ண்கட் வைக  ெளான் ; a kind of abscess.

722

www.valluvarvallalarvattam.com 13627 of 19068.



த் ரி

த் ரி1 puttiri, ெப. (n.)

   மகள் ( டா.);; daughter.

     [  →  த்  →  த் ரன் (ஆ.பா.); -  த் ரி (ெப.பா);.]

த.  த் ரி → Skt. putri.

  த் ரி2 puttiri, ெப. (n.)

   1.  ழாெநல்  (மைல.);; small plant with slender green branches.

   2. கரி ள்ளி; Indian nightshade.

ம வ.  த் ராதரபலா

த் ரிகம்

 
  த் ரிகம் puttirigam, ெப. (n.)

   தக்காளிச ்ெச ; tomato plant.

த் ரிைக

த் ரிைக puttirigai, ெப. (n.)

   1. மகள் ன்.); daughter.

   2.  த் ரப்பாைவ (யாழ்.அக.);; doll.

     [  →  த்  →  த் ரன் (ஆ.பா); -  த் ரி (ெப.பா.); →  த் ரிைக.]

த் ரிைக த் ர
ன்

த் ரிைக த் ரன் buttirigaibuttiraṉ, ெப. (n.)

   1.  த் ரி த் ரன் பாரக்்க; see puttiri putiran.

   2. மகனாகக் ெகாள் ம் (பா க் ம்); மகள்; the appointed daughter, regarded as a son.

     [ த் ரிைக +  த் ரன்.]

த் ரி த் ரன்

த் ரி த் ரன் buttiributtiraṉ, ெப. (n.)

   தன் மகள் வ ற் ப் றந்தவ ம் தனக்ேக மகனாகக் ெகாள்ளப் பட்டவ மா ய ேபரன் (ஏலா . 
31);; son of an appointed daughter.

     [ த் ரி +  த் ரன்.]

த் ரினி

 
  த் ரினி puttiriṉi, ெப. (n.)

    ெகாப் ள வைக ெளான் ; a kind of thin abscess.

த் ைர வரியம்

 
  த் ைர வரியம் puttiraisuvariyam, ெப. (n.)

த் ரச ்ெசல்வம் பாரக்்க; see puttria-c-celsvam.

     [ த் ர(ன்); + ஐ வரியம்]

 Skt. aišvarya → த. ஐ வரியம்

த் லக் யம்

 
  த் லக் யம் puttilakkiyam, ெப. (n.)

   உள்ளடக்கத் ம் அைமப்  ைற ம் இக்கால எண்ணங்கைளக் காட் ம் இலக் யம் (ந ன 
இலக் யம்);; modern literature.

     [  →  த் + இலக் யம்]
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த்

 
  த்  puttiṟi, ெப. (n.)

   க ள்ளி; a thorny shrub.

த் ன்சாரி

 
  த் ன்சாரி puttiṉcāri, ெப. (n.)

   காஞ் ைர; nuxvomica tree.

த் சல்

 
  த் சல் puttīcal, ெப. (n.)

ற் சல் பாரக்்க; see purrisal.

     [ ற் சல் →  த் சல்.]

த் மம்

 
  த் மம் puttīmam, ெப. (n.)

   வட்டசாரைணக் ெகா ; a creeper.

த்

த் 1 puttu, ெப. (n.)

ற்  பாரக்்க; see purru.

     [ ல் →   ற்  →  த் ]

  த் 2 puttu, ெப. (n.)

   பவளப் ற்  ைவப்  நஞ் ; a kind of prepared arsenic.

த் க்க

 
  த் க்க  puttukkaḍi, ெப. (n.)

   ேமகப்பைட; ringworm (M.L.);.

     [ த்  + க ]

த் க்கல்

 
  த் க்கல் puttukkal, ெப. (n.)

   சவரக்்காரம்; essence of fuller's earth.

த் க் ளச்

 
  த் க் ளச்  puttukkuḷacci, ெப. (n.)

த்தான் பவளம் பாரக்்க; see puttan-pavalam.

ம வ.  த்தான் பழம்

த் ணர்ச்

த் ணரச்்  puttuṇarcci, ெப. (n.)

   1. (ேசார் ); நீங் ம் வைக ல் ம ழ்ச் உணர் , மனெவ ச் ; rejuvenation, invigorating, feeling.

கடற்காற்  த் ணரச்் ையத் த ம் (உ..வ.);.

   2.  ய உணரை்வ அல்ல  பட்ட ைவ (அ பவத்ைத);த் த வ ; refreshing feeling.

த் ணரச்்  நீர ்ப க ேவண் ம்.

     [  →  த் + உணரச்் ]
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த் ணர்ச் யளி-
த்தல்

 
  த் ணரச்் யளி-த்தல் puttuṇarcciyaḷittal, ெச. . . (v.i.)

    ய உளப்பாங்  த தல்,  யதாகப் பரபரப் க் காட் தல்; to give an new sensation.

     [ த் ணரச்்  + அளி-,]

த் ணர்

 
  த் ணர்  puttuṇarvu, ெப. (n.)

த் ணரச்்  பாரக்்க; see puttunarcci.

     [  →  த் + உணர் ]

த் த்ேதன்

 
  த் த்ேதன் puttuttēṉ, ெப. (n.)

    ய ேதன்; fresh honey.

     [  →  த் + ேதன்]

த் மண்

 
  த் மண் puttumaṇ, ெப. (n.)

ற் மண் பாரக்்க; see purruman.

     [ ற் மண் →  த் மண்]

த் மாங்காய்

 
  த் மாங்காய் puttumāṅgāy, ெப. (n.)

    டை்டத் தணிப்பதற்  உண் ங் ழங் வைக; a kind of tuber eaten for its cooling effect.

     [ ற்  →  த்  + மாங்காய்.

மா + காய் – மாங்காய்]

த் ர்

 
  த் ர ்puttuyir, ெப. (n.)

 rebirth, revival.

பண்ைடய கைலக க் ப் த் ர ்அளிக்க ேவண் ம். (உ.வ.);.

     [  →  த் + உ ர]்

த் க்

 
  த் க்  putturukku, ெப. (n.)

   ெசங்கற் ைள ற் காணப்ப ம் உ ய கற் ற் ; melted mud on the brick kiln seen after baking the bricks.

த் க் ெநய்

 
  த் க் ெநய் putturukkuney, ெப. (n.)

    யதாக உ க் ன ெநய்; fresh clarified butter.

 | த்  + உ க்  + ெநய்.   →  த் .  உ  → உ க் . ெநள் → ெநய்]
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த் ணி

த் ணி1 putturuṇi, ெப. (n.)

   எட்  (சங்.அக.);; staychnine tree.

  த் ணி2 putturuṇi, ெப. (n.)

த் வணி பாரக்்க; see puttuvani.

த் வணி

 
  த் வணி puttuvaṇi, ெப. (n.)

   காஞ் ைர மரம்; trychnine tree.

ம வ. எட் ,  த் ணி,  த் சாரி.

த் ைவத்தல்

 
  த் ைவத்தல் puttuvaittal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

ற்  ைவத்தல் பாரக்்க; see puruvaitral.

     [ த்  + ைவத்தல்]

த் ர்

த் ர ்puttūr, ெப. (n.)

    ய ர;் new village.

 | (ய); →  த் + ஊர.்]

யதாகத் ேதான் ம் ஊர ் த் ர.்  ப் த் ர ்என்றாற் ேபான்  அைட ெகா த்  வழங் ம் 
ஊரக் ம் உண் . இராமநாத ர மாவட்டத் ல் உள்ள த் ர ்`ெச ெபா ல் ழ் மணிமாடத் 

ப் த் ர'் என (290.7);  ஞானசம்பந்தரால் க்கப்பட் ள்ள . ேதவாரப் பாடல் ெபற்ற 
பாண் நாட் ப் ப ெயான்  ப் த் ர.் அரி ல் ஆற்றங்கைர ல் அைமந்த ஊர ்அரி ற்கைரப் 

த் ர.் க வாய் ஆற்றங் கைர ல் அைமந்த ஊர ்க வாய்க்கைரப் த் ர.் பாண்  நாட் ள்ள 
ல் த் ர ்மா யர ்(ைவணவர)்; ேபாற் ம் ெப ம்ப .  ந்தரர ் மணம் ெசய்யப்ேபாந்த 

த் ர ்மணம் வந்த த் ர.் ெகாங் நாட் ல் ேப க்  அ ேக அைமந்த ேகாவன் என் ம் தைலவன் 
ெபயரால் அைமந்த  ேகாயம் த் ர.்

த்ேதணா

த்ேதணா  puttēṇāṭu, ெப. (n.)

   வா ல ; celestial world.

     " லத்த ற் த்ேதணா ண்ேடா" ( றள், 123);.

     [ த்ேதள் + நா ]

த்ேதள்

த்ேதள்1 puttēḷ, ெப. (n.)

   1.  ைம ( டா.);; novelty.

   2.  யவள்; strange woman, stranger.

     " லத்தைகப் த்ேதளில் க்கான்" (க த்.82);.

     [  →  த் →  த்ேதள்]

  த்ேதள்2 puttēḷ, ெப. (n.)

   ெதய்வம்; god, deity.

     " த்ேதளிர ்ேகாட்டம் வலஞ் ெசய் " (க த். 82);;

ம வ. அணங் , ெதய்வம்.

     [  + எல் -  தெ்தல் →  த்ேதள் =  யதாக ஒளிவ ல் ேதான் ம் ெதய்வம் அல்ல  ேதவன் 
(த.ம.21);]
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த்ேதளிர்

த்ேதளிர ்puttēḷir, ெப. (n.)

   ேதவர;் celestial being.

     " த்ேதளிர ்ேகாட்டம் வலஞ்ெசய் " (க த்.82);.

ம வ. அமரர,் பண்ணவர,் கட ளர,் அண்டர,் உம்பர,் இைமயவர,் வாேனார,்  லவர,்  ண்ேணார,் 
அ தர,் ஆ த்தர,் ேமேலார,் ஐயர,்  ரர,் உயரந்ிலத்தவர.்

     [ த்ேதள் →  த்ேதளிர]்

  த்ேதளிர ்puttēḷir, ெப.(n.)

 gods (of golden colour);.

   த லக் யங்களில் த்ேதள்,  த்ேதளிர ்என் ஞ் ெசால்லாட் கள் ப ன் ள்ளன. ெதால் காப் யர ்
இசெ்சால்ைலக் ைகயாள ல்ைல. ெமா  ஞா  ஞா.ேதவேநயப் பாவாணர ்ேவரச் ்ெசால்லாய் ன் 
வ  +எல்' என இசெ்சால்ைலப் ரித்  ய அல்ல  ேமலான ஒளி வ வமான ெதய்வம் எனப் 
ெபா ள்ெகாண்டார.் கல்-கள்;   ெகால்-ெகாள்;   ஒல்-ஒள்;ெவல்-ெவள் ேபான்றைவ அவர ்காட் ம் 
அ ப்பைட ேவரச் ்ெசால் லவ ல் ஒன் ேபால் காட்டப்ப ம் ெபா ட்பாட்  ரி ல் ற் ம் 
ெவவ்ேவறான ேகாணத் ல் ரிந் ன்றன.

ஒர ்அ ப்பைடசெ்சால் பத்  ெவவ்ேவ  ெபா ட்பா களில் ரி ம்பாங் ெகாண் ந்தா ம் 
ப் ட்ட காலத் ல் ப் ட்ட ெசால்லாட்  எந்த எல்ைலப் ப க் ள் எந்தப் ெபா ளில் 

ைடெபயரந்் க் ற  என்பைத உ  ெசய்த ன்னேர அசெ்சாற் ெபா ைளத் ெதளிவாக 
வைரய க்க ம் வழக் ன்றாத ெசாற்ெபா ள்கைள நாமாக இட் க்கட்  வ ந் ைரக்க யா .

     ' த்ேதள் என் ம் ெசால் பாவாணர ்க த் ன் வண்ணம் ட் செ்சால் என்ப ல் ஐய ல்ைல. இச ்
ெசால் த லக் யங்களி ம் இந் ய ெமா களி ம் ஆளப்பட் ள்ள ெபா ட்பாட்  நிைலகைளக் 

ரந்்  ேநாக் னால் ட் ச ்ெசால் நிைல ந்  தனிச ்ெசால் ெபா ேள நாளைட ல் நிைலேப  
ெபற் றைதக் காண ற .

த்ேத கம்

 
  த்ேத கம் puttēḷugam, ெப. (n.)

   மரவைக (மைல);; deodar cedar.

த்ேத லகம்

த்ேத லகம் puttēḷulagam, ெப. (n.)

த்ேதணா  பாரக்்க; see puttenadu.

த்ேத லகத்  ண் ம் ெபறலரிேத ( றள், 213);.

     [ த்ேதள்3 + உலகம்]

த்ேத ல

 
  த்ேத ல  puttēḷulagu, ெப. (n.)

த்ேதணா  ( ங்.); பாரக்்க; see puttenadu.

     [ த்ேதள் + உல ]

த்ேதன்

 
  த்ேதன் puttēṉ, ெப. (n.)

   எட்  (மைல);; nuxvomica tree.

பரத் யர்

பரத் யர ்parattiyar, ெப. (n.)

   ெநய்தனிலத் ப் ெபண் ர;் women in costal region.

     " ைளயர ் ைளச் யர ்பரதர ்பரத் யரளவரளத் யர"் (அகப்ெபா. அகத் ைண 24.);.

பரத் ரல்கா

 
 பரத் ரல்கா  parattiralkācu, ெப. (n.)

   ேசாழர ்காலத்  வழங் ய ெசப்  நாணய வைக;     [பரத் ரல் + கா ]
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பரத் ன்பஞ்

 
 பரத் ன்பஞ்  parattiṉpañju, ெப. (n.)

   கண்டங்கத் ரி; indian night shade.

பரத்

பரத் 1 paraddudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

    ரித்தல்; to spread.

     "சரக்்கைர யாற் பாத் ப்பரத் " (ேதைவ லா, 203.);

     [பர → பரத் -.]

க. பர . ம. பரத் க.

 பரத் 2 paraddudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   நிரப் தல்;   பரப் தல்; spread (sth over a place.);

     "ஈரமாக இ க் ம் ைவக்ேகாைல உத ப் பரத் க் காயப் ேபா ".

     [பர → பரத் -]

பரத் வன்

பரத் வன் parattuvaṉ, ெப. (n.)

   பரத் வாசன் என் ம் னிவர;் a saint.

     "பண்ைட ெறரி பரத் வ ம் ேபா னான்" (கம்பரா.  ைள கண் .138);

     [பரத் வாசன் → பரத் வன்]

பரத்ைத

பரத்ைத1 parattai, ெப. (n.)

   அயன்ைம; Strangeness.

     "தன்வ   ரிைம  மவன்வ ற் பரத்ைத ம்" (ெதால். ெபா.111);

     [பர → பரத்ைத] ( .தா.125.);

 பரத்ைத2 parattai, ெப. (n.)

   1. ெபா மகள்; harlot, strumpet, prostitute, courtesan.

   2. பரத்தைமத்தனம் (ெதால். ெபா. 147 உைர.);; adulterous conduct, profligacy, infidelity.

     [பர → பரத்ைத] ( .தா.125.);

 பரத்ைத parattai, ெப. (n.)

ெசம்பரத்ைத பாரக்்க; shoe flower. see Semparattai.

     [ெசம்பரத்ைத → பரத்ைத]

பரத்ைத றல்

 
 பரத்ைத றல் parattaiāṟal, ெப. (n.)

   தைல ன் ெந ங் யவரக்ள் ேகட் ம்ப  தைலவ ைடய மாைலையப் ெப தல் பரத்ைதக்  
எளிய  என அவேள றல் என் ம் ைற; subject or theme in agam.

     "ேதங்கமழ் லம்பன் தாெரமக் ெகளிெதனப், பாங்கவர ்ேகட்பப் பரத்ைத ெமா ந்தன் "

பரத்ைதைம

பரத்ைதைம parattaimai, ெப. (n.)

   ஒ க்கக்ேக ; adultery, concubinage.

     "தைலவன் பரத்ைதைம க னாளா ற் ". (ெதால். ெபா.147);

     [பரத்ைத → பரத்ைதைம]
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பரத்ைத ற் ரி

பரத்ைத ற் ரி  parattaiyiṟpirivu, ெப. (n.)

   பரத்ைதையக் த்  மைன ைய ட் ப் ரிந் த்தைலக் ம் அகத் ைற. (அகநா. 
204உைர);;     [பரத்ைத ல் +  ரி ]

பரத்ைத னகற்

பரத்ைத னகற்  parattaiyiṉagaṟci, ெப. (n.)

பரத்ைத ற் ரி  (ெதால், ெபா ள். 41); பாரக்்க;see parattayir pirivu.

     [பரத்ைத ன் + அகற் ]

பரத்ைதையேயசல்

பரத்ைதையேயசல் parattaiyaiyēcal, ெப. (n.)

   தைலவேனா  நீர் ைளயாடை்ட ம் ய தைல , பரத்ைதையப் ப த்தல் என் ம் ைற; subject or 
theme in Akam.

     "அணிவய ரெனா அப் ழ  அம ம்

பணிெமா  அரிைவ பரத்ைதைய ஏ ன் " ( .ெவ.ெப ந். 10);

பரத்ைதவா ல் 
பாங்  கண் ைர-

த்தல்

பரத்ைதவா ல் பாங்  கண் ைர-த்தல் parattaivāyilpāṅgigaṇṭuraittal, ெச. . .(v.i.)

   ேசரிப்பரத்ைத ன் ேதா , இற்பரத்ைத ேதா க் ச ்ெசால் ம் அகத் ைற; a theme or subject in Akam.

     "உம் ல் அரிைவ உைர ெமா  ஒ ய, எம் ல் வலவ ம் ேத ம் வ ெமனப், பரத்ைத வா ற் ப் 
பாங்  பகரந்்தன் " ( .ெவ.ெப ந்.34.);

பரதசாத் ரம்

 
 பரதசாத் ரம் paradacāddiram, ெப. (n.)

   அரபத்த நாவலர ்இயற் ய ஒ  த ழ் நடனக்கைல ல்; a treatise in Tamil on the art of dancing by Arapatta - 
navalar.

பரத டாமணி

 
 பரத டாமணி paradacūṭāmaṇi, ெப. (n.)

   தாளத்ைதப் பற் க் ம் தாள ச த் ரெமன்ற இைச ன் ஆ ரியர;் author of an ancient treatise on 
talam named Tála§amuttiram.

     [பரத +  டாமணி]

ம வ: தாளச த் ரம்.

பரதேசனா யம்

பரதேசனா யம் paradacēṉādīyam, ெப. (n.)

   ஆ வா லார ்ெவண்பா ல் இயற் ய ஒ  நாடக ல்; ( லப்.உைரச் றப் ப்பா.10);; a treatise on 
dancing and acting in venbā verse, by adi-vayilar.

     [பரத + ேசனாப யம்]

பரதத் வம்

பரதத் வம் paradadduvam, ெப. (n.)

   பரெபா ள்; highest truth, god.

     "அத்தேன பரதத் வப் ெபா ெளன் " ( ைள.  ைட . 3);

     [பரம் + தத் வம்]

பரதத் வன்

பரதத் வன் paradadduvaṉ, ெப. (n.)

   கடந்த வ ரான்; lord sivan.

     "அத்தன் பரதத் வன்" (ேகா ற் .  யாக் . 29);

     [பரம் + தத் வம்]

தத் வம் = Skt.
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பரதம்

பரதம்2 paradam, ெப. (n.)

   ஒ  ேபெரண் ( ங்.);; a hundred quadrillions.

ெத. பரத

 பரதம்1 paradam, ெப.(n.)

   கடல் ழ்ந்த ெதன்னிந் யப் ப ; Southern India surrounded by sea.

     [த. பரைவ → பரதம் → Skt.Bharata → த. பரதம்]

 பரதம்2 paradam, ெப. (n.)

   1.  த் ; the art of dancing and acting.

     'பாவெமாடராகாந் தாள ம் ன் ம் பகரவ்தாற் பரத ெமன் ைரப்பர.் (பரத.பா.வ.14);.

   2. ஒ  நாடகத்த ழ் ல் ( லப்.உைரப்பா.);; a treatise on dancing and acting.

   3. பரதகண்டம் பாரக்்க;see {}.

     'பரதத் ேதாங் ய ேகாடாச ்ெசங்ேகாற் ேசாழரத்ங் லக்ெகா ' (மணிேம.ப .22);.

     [த. பரைவ → பரதம் → Skt.bharata → த. பரதம்]

பரதர்

பரதர2் paradar, ெப. (n.)

   ஒ க்கக் ேகடர.் ( லப்.5, 200, அ ம்.);; debaunchees, profligates.

     [பரத்தர ்→ பரதர]்

 பரதர3் paradar, ெப. (n.)

   ெநய்தனில மாக்கள், ெசட் கள் ( டா.நிக.);; fishing tribes.

     "பரதர ்ம ந்த பயங்ெக  மாநகர"் ( லப். 22);

பரதவர்

பரதவர2் paradavar, ெப. (n.)

    ன் ெதா ல் ெசய்வா ள் ஒ  வ ப் னர.் (ெநல்ைல.  ன.);; fishing tribes.

     [படவர ்→ பரவர ்→ பரதவர]்

 பரதவர3் paradavar, ெப. (n.)

   1. ெநய்தனில மாக்கள்; inhabitants of maritime tract, fishing tribes.

     " ன் ைலப் பரதவர"் ( லப்.5, 25);.

     "பரதவர ்ெநய்தேல" (அரிசச் நாட் .58);.

   2. ெதன் ைசக்கண் ஆண்ட ஒ சார ் நில மன்னர;் a dynasty of rulars of the Tamil country.

     "ெதன்பரதவர ்ேபாேரேற" (ம ைரக்.144);.

   3.ைவ யர்

 visyas.

     "பரதவர ்ேகாத் ரத் தைமந்தான்." (உபேதசகா.  வத் ேரா.189);

     [படவர ்→ பரவர ்→ பரதவர]்
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பரதவராச லம்

 
 பரதவராச லம் paradavarācagulam, ெப. (n.)

   உப்பங்க ல் வைல  ன் ப்ேபா ள் ஒர ்வ ப் னர ்(ெசங்ைக,  ன);; fishing tribes in backwaters.

     [பரதவர ்+ ராசர ்+  லம்]

அரசர ்= த ழ்

ராசர ்= Skt.

பரதவன்

 
 பரதவன் paradavaṉ, ெப. (n.)

    ைழயன், (ப ற் பத் );; inhabitants of sea coast.

ம வ,  ைளயன்.

     [பரவன் → பரதவன்]

பரதள பாடன்

பரதள பாடன் paradaḷavipāṭaṉ, ெப. (n.)

   பைகக்பைடைய அ ப்பவன் என்  ெபா ள் ப ம் ; destroyer of enemy's forces, a military title.

பைக ர ரன் பரதள பாடன் ( ைழக்காதர ் ப்பணிமாைல, 16);

பரதன்

பரதன் paradaṉ, ெப. (n.)

   1.  ன் ப்ேபான்; fisherman.

     "படர் ைரப் பரதர ் ன் ல்" (கம்பரா. காரக்ால, 74);

   2. கடேலா ; mariner, seaman.

     "பரதர ்ம ந்த பயங்ெக மாநகர"் ( லப். 5158);

 |பரதவன் + பரதன்] (த . வ93);

 பரதன் paradaṉ, ெப.(n.)

   1. ச ந்தைலக் ம் யந்த க் ம் றந்தவ ம், பரதகண்டம் என்  இந் ய நாட் க் ப் ெபயர ்
வழங்  தற் க் காரணமானவெனனக் றப்ப ம் ஓர ்அரசன்; a sovereign, son of {} and {}, after whom Indiais 
called Bharata-{}.

   2. இராமன் தம் ய ள் ஒ வனான ைகேக  மகன்; a younger brother of Rama and son of Kaikeyi.

     [Skt. Bharata → த. பரதன்]

பரதாகம்

பரதாகம் paratākam, ெப. (n.)

   வ த்தம்; distress.

     "பாரத்்த டெனங்கள் பரதாகேமாரவ்ாக்கால் ரத்்த ம்" (ெதய்வச.் ற .15);.

பரெதய்வம்

பரெதய்வம் paradeyvam, ெப. (n.)

    தற் கட ள்; (தா .  கவாரி. 1);; the supreme God.

     [பரம் + ெதய்வம்]

பரேதவைத

பரேதவைத paradēvadai, ெப. (n.)

பரெதய்வம் பாரக்்க;see parallelvam.

     "தற்பர மதான பரேதவைதைய" (தா . வ ள் . 3);

     [பரம் + ேதவைத]
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பரந்த

பரந்த paranda, ெப. அ. (adj.)

   1. ெப ம் பரபப் ைடய; அகலமான; vast, wide, broad.

     "பரந்த பாைலவனம்",

     "அத ைடய பரந்த மார் ல் ழந்ைத ப க்கக் டந்த ".

   2.  றர ்நலத்ைதக் க ற; தாராளமான; senerous (nature); broad (out look);

     "அவ ைடய பரந்த ேநாக்கத்ைதப் பாராட்ட ேவண் ம்"?

     "எல்ேலா க் ம் உத  ெசய் ம் பரந்த மனம் பைடத்தவர"்.

பரந்தங்கம்

 
 பரந்தங்கம் parandaṅgam,    பாக்  மரம்; arecanut tree. (சா.அக.)

பரந் ெக -தல்

பரந் ெக -தல் parandugeḍudal,    20. ெச. . . (v.i.)

   எங் ஞ் ழன்  ெக தல்; to perish everywhere.

     "இரந் ர ்வாழ்தல் ேவண் ற் பரந்  ெக ல ற் யான்" ( க்.1062);.

பரந்ெதய்வம்

பரந்ெதய்வம் parandeyvam, ெப. (n.)

பரெதய்வம் பாரக்்க;see parateivam.

     "ஆ  பரந்ெதய்வ மண்டத்  நற்ெறய்வம்" ( மந். 1767.);.

பரப்ப

பரப்ப parappa,  .அ. (adv.)

    க; extremely, greatly.

     "பரப்பக்ெகா  ைனயர"் (நால ,124);

     [பர → பரப்ப]

பரப்பரி

பரப்பரி  parapparisi, ெப. (n.)

பாரக்்க,  ரப் ,

   1. இ.வ.; offering of rice, etc. to a deity.

     [ ரப்  → பரப்  + அரி ]

பரப்பள

 
 பரப்பள  parappaḷavu, ெப. (n.)

   ஓர ்இடத் ன் நீளத்ைத ம் அகலத்ைத ம் ெப க்கக் ைடக் ம் அள ; area; surface area.

     " ட்  மைன ன் பரப்பள  ஆ ரம் ச ர அ ",

     "வட்டத் ன் பரப்பளைவக் கணக் ட ஒ  ல் உண் ".

பரப்பற

 
 பரப்பற parappaṟa,     க்கமாக; briefly.

     "பரப் ற எ பாட்டாேல அ ப க்கலாம் ப " (ஈ . அவ.);

     [பரப்  + அற]

பரப்பாங்கல்

 
 பரப்பாங்கல் parappāṅgal, ெப. (n.)

   கப் க்கல்; gravel stone. (சா.அக.);

     [பரப்  + ஆம் + கல்]
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பரப்பாழ்

பரப்பாழ்1 parappāḻ, ெப. (n.)

   வானெவளி. (சங்.அக.);; the ethereal expanse.

     [பரம் + யாழ்]

 பரப்பாழ்2 parappāḻ, ெப. (n.)

   பரமா ய அ ப் ெபா ள்; the sibtle body.

     " ப்பா ம் பாழாய் ெலா  னியமாய்" (பழங்க .);.

     [பரம் + பாழ்]

பரப்பாேனா

 
 பரப்பாேனா  parappāṉōṭu, ெப. (n.)

   தளவரிைசக் ரிய ச ரேவா  (ெநல்ைல);; flooring tiles.

     [பரப்  → ஆன் + ஒ ]

பரப் ரமசன்ன

பரப் ரமசன்ன  parappiramasaṉṉadi, ெப. (n.)

    வ ன் ல்; the sacred presence of sivan,

     "பார ் வ ம் பரப் ரம – சன்னி " (ேகா ற் .  யாக் .5);

     [பரப் ரமம் + சன்னி ]

சந்நி  = skt

பர(ப்) ரமம்

பர(ப்) ரமம் parappiramam, ெப. (n.)

   1. ெப ங்கட ள்;  தற் கட ள் ( . ..12,7, மைறஞா.);; Supreme Being.

   2. உலக வாழ்ைவச ் ம் ெபா ட்ப த்தாதவன்; one who is indifferent to worldly considerations.

     [பரம் +  ரமம்]

ரமம் = Skt

பரப் ரம ந்

 
 பரப் ரம ந்  parappiramavindu, ெப. (n.)

   வைலவ சா  ( .அ.);; sublimate of mercury.

     [பரம் +  ரமம் +  ந் ]
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பரப்

பரப் 1 parappudal,    5. ெச ன்றா . (v.t.)

   1. பரவசெ்சய்தல்; to spread, as grain, to layout, as goods. to diffuse, as odour.

     "நி பரப் " ( வாச.8,3.);

   2. ெசய்  த யன பரப் தல்; to disseminate, as news, to propagate, as opinions.

   3.  ரித்தல்; to distend;

 to expand, as wings.

     "காைலப் பரப்  நின்றான்"

   4. ஒ ங் ன்  ைவத்தல்; to place confusedly, as books on a table.

எல்லாம் பரப் க் டக் ன்றன.

   5. நிைல ெப த்தல்; to establish.

     "நான்மைறேயார ் கழ்பரப் ம்" (பட் னப்.202.);

   6. ெப கக் ெகா த்தல்; to give lavishly.

     "ெபத்த த் ம் பரப்  ெபண்ணர " ( நாயக .2,7.);

ெத. க. பர

     [பர → பரப் -,]

 பரப் 2 parappu, ெப. (n.)

பரப் சச்ட்டம்

 
 பரப் சச்ட்டம் parappuccaṭṭam, ெப. (n.)

    வரின் ேமல் இ ம் சட்ட வைக (C.E.M);; wall-plate.

     [பரப்  + சட்டம்]

பரப் மா -தல்

பரப் மா -தல் parappumāṟudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   இட ல்லாதப  பர தல்; to spread all over, as yellow spots.

     "ைவவரண்்யமான  பரப்  மா ற் " (ஈ ,5,3,2);

     [பரப்  + மா -,]

பரபத்

 
 பரபத்  barabatti, ெப. (n.)

கட ைள ேநரக்ாணத் த யாக் வதா ய பத் ன் தலாவ  நிைல;(மா யம்);

 the first stage of devotion in which a devotee perceives the supreme being by his spiritual vision. (vaisn.);

     [பர + பத் ]

பரபத் யக்காரன்

 
 பரபத் யக்காரன் barabattiyakkāraṉ, ெப. (n.)

   பங்காளி; partner.

     [பா → பாத்  → பாத் யம் →  த் யம் + காரன்]
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பரபத் யக் 
ட்டாளி

 
 பரபத் யக் ட்டாளி barabattiyakāṭṭāḷi, ெப. (n.)

பங்காளி;(C.G.);

 partner.

     [பரபத் யம் +  ட்டாளி]

பரபத் யம்

பரபத் யம் barabattiyam, ெப. (n.)

   1.  தல்; capital.

   2. வணிகக் கடன்கைளப் ெபா க் ம் ம ப் ; credit in commercial circle.

   3. ெகா க்கல் வாங்கல்; money dealings.

ெத. பரபத் ய

     [பர + பத் யம்]

பரபதம்

பரபதம் barabadam, ெப. (n.)

   1. ேமலா ய ெபா ள்; final bliss.

     "தற்பரம்"

   2.  ேப ; final bliss.

     "ம வாற் ண் த் கழ் தவைனப் பரபதத் ளி த் த் தா ம்" (ேச . கட ள் வா. 12.);.

     "உண்ைமப் பரபத ம்" (ெபரிய .  ைற. 17);

     [பர + பதம்]

பரபர

பரபர1 barabarattal,    3. ெச. . . (v.i.)

   1.  ைர ப தல்; to be in a hurry.

     "பஞ்சாக்கரத்ைதப் பரபரப்பா ெவண்ணாத பாவம்" (அ ண ரியந்.);

   2. தன் வயம தல்:

 to lose self control.

     "ேமனி பரபரத் ளங் களித் " ( ரேபாத. 18, 53.); 3. ப்பாதல்;

 to be active, energetic, diligent.

   4.  னெவ த்தல்; to feel a tingling or itching sensation.

 பரபர2 barabarattal,    3. ெச. . . (v.i.)

   1. ெசயல்ப வ ல் ெபா ைம இழந்  ைர ப தல்; be in a hury,

     "ெதாடரவ்ண்  ளம் வதற்  இன் ம் ேநரம் இ க் ற . அதற் ள் ஏன் பரபரக் றாய்?"

   2. (மனம், அல்ல  ைக, கால்);  த்தல்;     " றந்த ழந்ைதையப் பாரக்்க ேவண் ம் என்  மனம் 
பரபரத்த "

     "ஒ ப் ேபாய் ட ேவண் ெமன்  காலகள பரபரத்தன".
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பரபரப்

பரபரப் 1 barabarabbu, ெப. (n.)

   1. ேவகம்; hurry haste, bustle.

   2.  ப் ; activity, energy, eagerness, activity; earnestness.

     "பரபரப் ேனாேட பலபல ெசய் " (நீ ெந . 90);

   3.  ன ; itching or tingling sensation. (W.);

     [பரபர → பரபரப் ]

 பரபரப் 2 barabarabbu, ெப. (n.)

   1. மனத் ல் அல்ல  ெசய ல் ஏற்ப ம் அைம ம் ெபா ைம ம் இழந்த நிைல;  ப்

 state of excitement.

அவன் ஊ க் ச ்ெசல் ம் ம ழ்ச் ல் ஒேர பரபரப்பாக இ ந்தான்"

     " ப்ப ம் கைத ப க் ம்ேபா  உள்ளத் ல் கட் க்கடங்காத பரபரப்  ஏற்ப ற "

   2. பலரின் கவனத்ைத ஈரத்்  ஆரவ்த்ைதத் ண் ம் நிைல; sth, sensational.

     "இந்த ைற  ெப ம் பரபரப்ைப உண்டாக்  க் ற "

பரபரெவனல்

 
 பரபரெவனல் barabaraveṉal, ெப. (n.)

ைர க் ப் ;ெகா.வ.

 expr signying haste, speed, etc.

     "பரபரெவன்  நடந்தான்"

பரபரன்

பரபரன் barabaraṉ, ெப. (n.)

    தற் கட ள்; the supreme being.

     " ண்ட பரபரன்" ( வ்.  வாய். 1, 1, 8);

     [பரம் + பரன்]

பரபெரனல்

 
 பரபெரனல் barabareṉal, ெப. (n.)

பாரக்்க பரபரெவனல்;see parapara-и-enal.

     "பரபெரனச ்ெசன்ெற ேர" ( ற .);

     "ஆ க் டத்தைட ம் ஆ ம்ேபாேத இைர ம் த் றக் ன் கங்காட் ம்-நா .மண்ைட 
பற் ப்பரபெர ம் பாரிற் ண்ணாக்  ண்டாம் உற் பாம் ெபள்ெளனேவ ேவா " - 
காளேமகப் லவர.்

     [பரபர + எனல்]

பரேபாகம்

பரேபாகம் parapōkam, ெப. (n.)

   1.  வ ேபாகம், ேபரின்பம்:

 highest bliss.

     "பரேபாகம் ெபறலா ெமனப்பகரந்்தான்" (ேகா ற் .  யாக். 4.);.

     "பரேயாகம் ேத , இகேபாகம் நா , வாழ்க்ைகையப் ெபற ேவண் ம்" (பழ.);
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பரம்

பரம் param, ெப. (n.)

   1. ேமலான ; that which is pre-eminent excellent.

     " ரதேம பரமாக சாத் ரங் காட் னார"் ( வாச4:50);.

   2.  மால் நிைல ஐந்த ள் ஒன்  (அஷ்டாதச.தத்வத்.3.41.);.

   3. கட ள்; god.

     "காணலாம் பரேம" ( வாச.5,44.);.

   4. ேம லகம்; Heaven.

     "இகரபரமா  ந்தவேன."

   5. ேமன்ைம; that which is celestial divine or heavenly.

   6.  றக்கம் ( ங்.);; final bliss.

   7.  ற  நீக்கம்; liberation from births.

   8.  ன் ( ங்.);; the front.

   9. ேம டம்; upon portion.

     "அ ற் ைகயரங்ெகா  ேபா " (இர .நகர.4.);.

   10. அயல்; that which s different or alien.

   11. சார் ; side party.

     "ெதவ்வெரன்பர ்பரெமா ங் வதலால்" (கம்பரா. த்த.மந் ரப்.90.);

பரம்பர்

பரம்பர ்parambar, ெப. (n.)

   உழவர் வைக; a class of cultivators.

     "அளவர ்பள்ளிகள் பரம்பர ்உட்பட உ  இ த் " (s.I.l.vii, 385.);

     [பரம்  → பரம்பர]்

பரம்

பரம் 1 parambudal,    5. ெச. .  (v.i.)

   1. பர தல்; to spread, an water, bad news, epidemics;

 to extend;

 to expand;

 to become diffused, as air, rays, to prevade;

 to over spred, as clouds, darkness.

   2. தடை்டயாக ரிதல்; to be spread out or become flattened by mashine or hammering.

   3. நிைறதல்; to occupy, overrun, as an army.

     [பரப்  → பரம் -,]

 பரம் 2 parambu, ெப. (n.)

   1. உ தகழனிையச ்சமப்ப த் ம் பலைக; board or roller for smoothing land newly ploughed;

 harrow, drag.

     "பரம்  ேமற்ேபாய ெசய் ள்" (ேச .  நாட,் 44);

     "எங்ங ம் பரம்ப ப்பவர ்பற்பல ேகா ேய" (அரிச.்நாட் .33.);

   2. பர யநிலம்; dry ground laid out, especially for plantain or palm gardens.

     "பரம்ெபலாம் பவளம்" (கம்பரா. நாட் ப் 2.);
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பரம் க்ெகான்ைற

பரம் க்ெகான்ைற parambukkoṉṟai, ெப. (n.)

   1.ெகான்ைன; cassia genus.

   2.க ங்கா ; black sundara tree.

   3.ேபய்க் க ேவல்; foreign babool.

பரம் பலைக
பரம் பலைக barambubalagai, ெப. (n.)

பரம் 2 1. (G.Tj.D.I. 1, 98); பாரக்்க;see parambu.

பரம்ைப

 
 பரம்ைப parambai, ெப. (n.)

வன்னி பாரக்்க;see Vann (l); Indian mesquite.

பரம்ெபா ள்

பரம்ெபா ள் paramboruḷ, ெப. (n.)

   இைறவன்; கட ள்; god, the absolưte.

     "எங் மாம் பரம் ெபா ைளய ம்வணங் ேம" (மகாவாக் யம்ப ரம் 1.);

பரம்ெபா ைள ஞானிகேள அ வர:்

பரமக்கன்கல்

 
 பரமக்கன்கல் paramakkaṉkal, ெப. (n.)

   உடன்கடை்டேய யவைளக் க் ம் அைடயாளக் கல்;     [பரம் + ஐக் யம் + கல்]

ஐக் யம் = Skt.

பரம

 
 பரம parama, ெப. (n.)

     " க ம்என் ம்ெபா ளி ம் ந்தஅள லான" என் ம் ெபா ளி ம் வழங் ம் அைடெமா ;

 an intersfier used in the sense of extreme of Sth, (hence=); top, great, total ect.

     "இந்தசெ்சய்  பரம க க்கமாக ைவக்கப்பட் ந்த "

     "ஏற்பா  பரம ெபாந் ைகயாக இ ந்த "

பரமக

பரமக 1 paramagadi, ெப. (n.)

   1.பரமபதம்; salvation.

   2. இ சத்் ப் ம் அைடக்கலம்; the ultimate refuge.

   3.  நாள் நைடேவகம்;     [பரம + க ]

க  = Skt.

 பரமக 2 paramagadi, ெப. (n.)

    ேப ; liberation;

 salvation.

     [பரமம் + க ]

பரமகைல

பரமகைல paramagalai, ெப. (n.)

   மைலமகள் (பாரவ் );; parvadi. ( ரம் .  க்க யாண. 23);;

 the Goddess parvadi.

     [பரமம் + கைல]
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பரமஞானம்

பரமஞானம் paramañāṉam, ெப.(n.)

   ஒ  வநாமம்; a name of Sivan.

     "ெபயெரமக் ப் பரபதம்மயம ஞானம்-பராற்பரம்" (ேகா ற் . பதஞ்ச . 66.);

 a name of sivan.

     [பரமம் + ஞானம்]

பரமண்டலம்

 
 பரமண்டலம் paramaṇṭalam, ெப. (n.)

 heaven.

     "பரமண்டலத் ல் இ க் ற எங்கள் தாேவ என்  ெதாடங் ய  வ பா "

     [பரம் + மண்டலம்]

பரமபதேசாபனப் 
படம்

 
 பரமபதேசாபனப் படம் baramabadacōbaṉabbaḍam, ெப. (n.)

   தாயக் கடை்ட ன் எண்ணிக்ைகக் த் த ந்தப க் காைய நகரத்் க் கட்டத் ல் காட்டப்பட் ள்ள 
ஏணி வ யாக ேமல் வரிைசக் ச ்ெசல்வ  அல்ல  பாம்  வ யாகக் ழ் வரிைசக்  இறங் வ  என்ற 

ைற ல் ைளயா  இ ல் வா லகப் பத  என் ம் கட்டத்ைத அைட ம் ைளயாட் ; a board 
game of snakes and ladders in which the topmost square represents heaven.

     "ைவ ண்ட ஏகாத  அன்  ைளயாடப் பரமபத ேசாபனப்படம் வாங் வர ேவண் ம்"

     [பரமம் + பதம் + ேசாபனம் + படம்]

ேசாபனம் = Skt.

பரமபதபடம்

 
 பரமபதபடம் baramabadabaḍam, ெப. (n.)

   கட்டங்களிற் காய் ைவத்தா ம் ஒ வைக ைளயாட் ற் ரிய படம் (இ.வ.);; board for a kind of 
backgammon.

ம வ. பரமபதேசாபனம்

     [பரமபதம் + படம்]

பரமபதம்

பரமபதம் baramabadam, ெப. (n.)

   மா ய வழக் ல் த் ;   வா லகம்; the holy feet of the lord, salvation.

     "அமல லெக ம் பரமபதத் ைன" (கம்பரா. பயன்.5);

     "அவர ்பரமபதம் ேசரந்்தார"்

     [பரமம் + பதம்]

பரமம்

பரமம் paramam, ெப. (n.)

   1. ஆதன்; soul.

     "அ லசத்  ைடத்தாயநந்தமான பரமம்" (ஞாநலா. மனத் ன். 3);

   2.  கேமலா ய ; that which is excellent.

     " ரத்்தங்கெள ைவக் ம் ேமலாய் மன்னலாற் பரம ரத்்த ெமனப் ெபயர ்வழங்கலா ம்" ( ைள. 
ரத்்த 11);

     [பரம் → பரமம்]
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பரமேயா

 
 பரமேயா  paramayōki, ெப. (n.)

   நண்  (சா.அக.);; crab.

பரம வங் சகம்

பரம வங் சகம் paramavaṅgisagam, ெப. (n.)

ஒ  வைகச ்சன்னியாசம்;( . . 8 11. மைற.);

 a kind of asceticism.

பரமன்

பரமன்1 paramaṉ, ெப. (n.)

   1.  வன்; siva.

     "பரமைன ம த்  டாப்பங்க யாசனன்" (கந்த . கட ள்வா. 9.);

     "மாநடமா ம் பரமனார"் (ேதவா.600);

வ. பரம.

     [பரம் → பரமன்] (வ.ெமா.வ.200);

 பரமன்2 paramaṉ, ெப. (n.)

    தற்கட ள்; the Supreme Being.

     "பரமன் அ  பணிந்தார"்

     [பரம் → பரமன்]

பரமன் ந்

 
 பரமன் ந்  paramaṉvindu, ெப. (n.)

   இதளியம்; mercury. (சா.அக.);

     [பரமன் +  ந் ]

பரமாகாயம்

பரமாகாயம் paramākāyam,    பன்னிரண்டாம் ெப  ெவளி. ( ைள. ேவதத் க் ப். 31); the place of the 
twelfth and last avastai or station of the soul in the practice of the motionless ascetic.

     [பரம் + ஆகாயம்]

ஆகாயம்=Skt

பரமாசச்ாரியார்

 
 பரமாசச்ாரியார ்paramāccāriyār, ெப. (n.)

   சமய ைவ அைழக் ம் ம ப் ர ச ்ெசால்; a term of respect for the spiritual preceptor (among Hindus.);

     [பரம்  + ஆசச்ாரியார]்

     [ஆசாரம் → ஆசச்ாரம்]

பரமா வாதம்

பரமா வாதம் paramāṇuvātam, ெப. (n.)

   இவ் லகம் அ க் ட்டத்தாலா ய  என் ம் ைநயா க மதம் ( ரபஞ்ச.  . 28.);; atomic theory of the 
origin of the world.

     [பரமம் + அ  + வாதம்]

வாதம் = Skt.
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பரமா

பரமா  paramāṇu, ெப. (n.)

   அ ண்மவ ;     " ன்  பரமா வத்தைன ய ற் ைன  வார மலனாவார"்(ேச .  றம ண்ட. 
7.);;

 an atom, the invisible base of aggregate bodies.

     [பரமம் + அ ]

பரமாத்( )மா

 
 பரமாத(் )மா paramāttumā, ெப. (n.)

     (தத்.); ேமலான ஆதன்; கட ள்;

 god, the superme Soul.

     [பரமம் + ஆத் மா]

ஆத் மா = Skt.

பரேமட்

பரேமட்  paramēṭṭi, ெப. (n.)

   1.  வன்; Siva.

     "பண்ணிய னான் மைற ரித்த பரேமட் " ( ைள. ெமய்ந். 8.);

     "சாய்க்காடெ்டம் பரேமட்  பாதேம" (ேதவா. 41, 4.);

   2. பரம்ெபா ள்; the supreme being.

   3. நான் கன் ( ங்.);; nanmugan.

   4.  மால்; tirumal.

     "பல்லாண்ெடன்  ப த் ரைனப் பரேமட் ைய" ( வ். ப்பல். 12.); ( ங்.);

   5. அ கன், ( ங்.);; arhat,

   6. பரமபதத் ள்ள ஐம் தங்கெளான் ; one of the five elements of parama-patam.

     "உற்ற பரேமட்  தேலாங் ய  ைவம் த நிைல" (மாறனலங். 91,129.);

பரைமகாந்

பரைமகாந்  paramaikāndi, ெப. (n.)

   கட ளிடேம மனத்ைத நி ம் ெபரிேயான்; a devote whofixes his mind on God alone.

     "பரைம காந் கைளப்ேபாேல உன்ைனெயா ய நான் எத்ைதக் ெகாள்வான்" (ஈ , 5,1,4.);

பர பம்

 
 பர பம் pararūpam, ெப. (n.)

   எ த் ைன மாறச ்ேசரத்்  அைமக்ைக (R);; permutation of letters.

பரல்

பரல் paral, ெப. (n.)

   1. ப க்ைகக்கல்; small loose pebbles with or without sand.

   2.  ைத; seed. (சா.அக.);

ம வ:  க்கான்கல்.
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பரேலாகம்

 
 பரேலாகம் paralōkam, ெப. (n.)

   இறந்தவர ்ெசல்வதாகக் க தப்ப ம் ேமல் உலகம்;    த் ; heavenly abode (said to be the destination of the 
soul of the deceesed);.

     "ெசத் ப் பரேலாகம் ேபானவைனச ்சாட் க்  அைழக்க மா?"

     [பரம் + உலகம் → ேலாகம்]

உலகம் = த ழ்

பரவ சச்ம்பா

 
 பரவ சச்ம்பா paravaḍiccambā, ெப. (n.)

   சம்பா ெநல்வைக; a kind of campa paddy.

     [பரவ  + சம்பா]

பரவணி

பரவணி paravaṇi, ெப. (n.)

   1.  வ  பரம்பைர; genealogy.

   2. ெகா வ ; lineal descent, hereditary succession.

பரவணிக்ேகள்

 
 பரவணிக்ேகள்  paravaṇikāḷvi, ெப. (n.)

ெச வ ச ்ெசய் ;(யாழ்ப்.);

 tradition.

     [பரவணி + ேகள் ]

பரவணித்ெதாந்த
ம்

 
 பரவணிதெ்தாந்தம் paravaṇittondam, ெப. (n.)

வ க் ணம்;(யாழ்ப்.);

 inherited characteristics, as infirmities of temper.

     [பரவணி + ெதாந்தம்]

ெதாற்  → ெதாத்  → ெதாந்  → ெதாந்தம் ெதான்  → ெதாந்  → ெதாந்தம்

பரவணிப்பட்டம்

 
 பரவணிப்பட்டம் paravaṇippaṭṭam, ெப. (n.)

    ம்பச ் றப் ப் ெபயர;் family title (w.);.

     [பரவணி + பட்டம்]

பரவணிப்பட்டவன்
u

பரவணிப்பட்டவன்u paravaṇippaṭṭavaṉ, ெப. (n.)

   1.  வ ரிைமயாளன்; herditary successor.

   2. உயரந்்த ெகா  வ ல் ேதான் யவன்; a man of noble ancestry.

     [பரவனி + பட்டவன்]
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பரவர்

பரவர1் paravar, ெப. (n.)

   த ழகத் ல் கடற் கைரேயாரங்களில் படேக  ன் த்  வா ம் சா யார;் a fisherman caste living in 
villages along the coast in the south of the Tamil country.

     " ன்பல பரவன் வைல ெகாணரந்் ட்டனன்" ( மந். 2031.);

     [படைவ → பரவர]்

ஒ கா. பரதவர ்→ பரவர்

 பரவர2் paravar, ெப. (n.)

   1.  ன்  ெதா ல் ெசய்வா ள் ஒ  வ ப் னர;் the parava caste.

   2. பரைவைய ஆ ம் மாந்தர.் (ெநல்ைல.  ன.);; one who manage the sea.

பரவல்

பரவல்1 paraval, ெப. (n.)

   1. பர ன இடம்; broad stretch of land.

     "அந்தப் ரேதசம் பரவலான "

   2. வாழ்த் ; praising, worshipping.

     "பரவ ம் கழ்ச் ம்" (ெதால். ெபா ள். 82.);

     [பர → பர  → பரவல்] ( .தா.72);

 பரவல்2 paraval, ெப. (n.)

    கழ்தல்;     "பரவல ங் ெகாைடக்  நின்றன் பனிக் ைடக் ம்" (இராமா. சடா காண். 21.);

பரவலாக்

பரவலாக்  paravalākku,    5. ெச. . .

   அ காரம் ஒர ்இடத் ல் மட் ம் ந் க்காமல் ப ரந்்  பல இடங்களி ம் இ க்கச ்
ெசய்தல்; decentralizer;devolve.

     "ந வண் அர ன் அ காரங்கைள மாநிலங் க க் ம் பரவலாக் வ  த் க் க த் த் 
ெதரி த்தார"்

பரவலாக

 
 பரவலாக paravalāka,  .அ., ெப.அ. (adv.) (adj.)

   பல இடங்களி ம் பலர ்தரப் ம்;   பல இடங்களில் அைமந்த;   ெப மள ல் காணப்ப ற; in many 
places widespread.

     "த ழகெமங் ம் பரவலாக மைழ ெபய் க் ற ".

     "அவைரப் பற்  இப்ப ப் பரவலாகப் ேபசப்ப ற "

பரவளிதைள

 
 பரவளிதைள paravaḷidaḷai, ெப. (n.)

பாைவயதைள பாரக்்க;see pavai-y-adalai (சா.அக.);

பரவற்காட் ப் 
ன்ெசய்

 
 பரவற்காட் ப் ன்ெசய் paravaṟkāṭṭuppuṉcey, ெப. (n.)

தரக்் காட் னிைடேய ள்ள ன்ெசய்ப் ப ர;்(R.T.);

 dry cultivation amidst brush-wood.

     [பரவற் கா  +  ன்ெசய்]
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பரவற்கா

 
 பரவற்கா  paravaṟkāṭu, ெப. (n.)

தரக்் கா ;(W.G.);

 jungle of brush-wood.

     [பரவல் + கா ]

பரவா

பரவா paravā, ெப. (n.)

   ஒ  ன்; coryphaena hippurus. (சா.அக.);

 பரவா paravā, ெப.(n.)

   1. கவைல; care, concern.

   2.  ற்றம்; harm. (பரவா இல்ைல);.

த.வ. பரவா ல்ைல, தாழ் ல்ைல, ேதவலாம்

     [U. {} → த. பரவா]

பரவா வரி

பரவா வரி paravāācuvari, ெப. (n.)

    ைவ ( .ேபா.வ. 47);;šiva šatti.

     [பரம் + வாக்  + ஈ வரி]

வாக்  = Skt.

பரவா ேதவன்

 
 பரவா ேதவன் paravācutēvaṉ, ெப. (n.)

   பரமபதத் ள்ள மால்; manifestation of tirumal in heaven.

     [பரம் + வ  + ேதவன்]

வ  = Skt

பர ந்

பர ந்  paravindu, ெப. (n.)

    வத்ேதா  கலந்த ஆற்றல் (சத் );;( .ேபா.பா. 223);; Ammai (Sathi); in union with sivam,

     [பரம் +  ந் ]

பர ப்பார்-த்தல் பர ப்பார-்த்தல் paravippārttal,     ைடபட ெவாற்  யாராய்தல்;( . . 2:19,  வஞாந); amploying and directing 
spies.

பர ப் ன்ெசய்

 
 பர ப் ன்ெசய் paravippuṉcey, ெப. (n.)

சமப்ப த் ய ன்ெசய் (இ.வ.);

 levelled dry land.

     [பரைவ → பர  +  ன்ெசய்]
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பர

பர 1 paravudal,    9. ெச ன்றா. . (v.t.)

   1. பரப் தல்; to lay open to view, as goods in a declare (w);

   2. கழ்தல்; to praise, extol.

     "பர  நல்ெலா க் ன் ப  ண்ட " (கம்பரா. ஆற் ப். 12.);

   3. ேபாற் தல்; to worship, reverece, adore.

     "பரவல் ப ச் தல்" (பரிபா.10, 116.);

     "ைகெதா  இரந்  ேவண் ப்பர  ண் '"( ைள. ெமய்க்கா.21.);

   4 .பா தல்; to sing.

     "யா ற் பர ன்" (கல்லா. 10.);

   5. ெசால் தல்; to declare.

     "பரவ மணிகள் ளங் ய" ( வாத.  ப்ெப ந்.3);

க. கர

     [பர → பர  → பர -,] ( .தா.72);

 பர 2 paravudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   1. நீரம்ம், காற்  த யைவ ற் ம் ெசல் தல்;     "சடை்ட ல் பட்ட ைம பர ப் ெபரிய கைறயா  
ட்ட "

     "ஒ  ைச ல் பற் ய  மற்ற ைசக க் ம் பர ய "

பர க்கடன்

பர க்கடன் paravukkaḍaṉ, ெப. (n.)

   ேநரத்் க் கடைம; oblation in fulfillment of a vow.

     "ெகாற்றைவக் ப் பர க்கடன்  ண்ட ம்" (ெதால். ெபா. 58, உைர.);

     [பராய் → பர  + கடன்]

பர க்ெகண்ைட

பர க்ெகண்ைட paravukkeṇṭai, ெப. (n.)

ெவண்ணிறமான ம் ஐந் ரலம் வளரவ்

   மான அற் ன் வைக; river fish, silvery, attaining 5 in in length.

     [பர  + ெகண்ைட]

பர கால்

 
 பர கால் paravukāl, ெப. (n.)

   பத்  வளி க ள் ஒன்றான ரவன்; one of the ten vital airs of the human body pervading the whole body. 
(சா.அக.);

     [பர  + கால்]

பர ம்

 
 பர ம் paravudum, ெப. (n.)

   ேவண் ம்; to praise, to worship.

     [பர  → பர ம்]

பரெவட் ன்

பரெவட் ன் paraveṭṭimīṉ, ெப. (n.)

 mud-skipper.

ெநய் ெவட் ,2. பாரக்்க, see neyvețţi.

     [பர  → பர + ெவட்  +  ன்]
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பரெவளி

பரெவளி paraveḷi, ெப. (n.)

   1.  ைள; brain.

   2. க ப் ண்டம் ( ன்  மாதத் ற்  ேம ம் ஐந்  மாதத் ற்  உள் ம் உள்ள ண்டக்க );

 foetus between the periods of 3-5 months.

   3. மண்ைட; Cranium, human Skull.

   4.  ல் மண்டலத் ற்  அப்பாற்பட்ட ய வான் ெவளி; etheric region of the sky. (சா.அக.);

 பரெவளி paraveḷi, ெப. (n.)

   1. பரமன் உைற ம் அ  ெவளி; the great cosmic Space.

   2. கட ள்; god, considered as space.

     [பரம் → பர + ெவளி]

பரைவ

பரைவ1 paravai, ெப. (n.)

   1. பரப் ; expanse, extent, extension, plane surface, breadth.

     "அ தப் பரைவய " (தக்கயாகப். 154.);

   2. கடல்; sea, ocean.

     "பாய் ைரப் பரைவ  ைச ழ்த்த" (ப ெனா. பட் ன.  க்க . 1.);

   3. பரைவய  ( ங்.); பாரக்்க;see paravai-y-amudu,

   4. ஆடல் ( ங்.);; dance.

     "பரைவ ேநாக் " ( வாைனக்.  மால்வ. 29);

   5. பரவல்; that which is spread, as grain on floor.

     "வர ன்... பரைவ" ( ந். 220);

   6. ம ல் ( ங்.);; wall.

   7.  டல்;(யாழ்ப்.);

 shoal.

   8. ேதங்  நிற் ம் நீர் ன்); stagnant water, as in pools.

   9. பரைவ நாச் யார ்பாரக்்க; see paravainācciyār.

     "ேபர ்பரைவ" (ெபரிய . த த்தாட.் 148.);

     [பர → பரைவ]  .தா.25

பரைவநாச் யார்

 
 பரைவநாச் யார ்paravainācciyār, ெப. (n.)

    ந்தர ரத்்  நாயனார ்ேத யர ்இ வ ள் ஒ வர;் a wife of sundara murtti nayanār.

     [பரைவ + நாச் யார]்

பரைவப் ல்வரி

பரைவப் ல்வரி paravaippulvari, ெப. (n.)

   பரந்த ற்றைர ல் கால்நைடகள் ேமய்தற் க் ெகா க் ம் வரி (M.M. 703.);; tax for grazing cattle on a large 
tract.

     [பரைவ +  ல் + வரி]
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பரைவய

 
 பரைவய  paravaiyamudu, ெப. (n.)

   உப்  (சங்.அக.);; salt.

     [பரைவ + அ ]

பரைவயாழ்

 
 பரைவயாழ் paravaiyāḻ, ெப. (n.)

   நால்வைக யாழ்க ள் ஒன்றான ேபரியாழ்; a kind of large lute, one of four yāl, q.v.

     [பரைவ + யாழ்]

பரைவ தைள

 
 பரைவ தைள paravaiyidaḷai, ெப. (n.)

   இந் யக் காட்  இதைளமரம்; Indian wild olive. (சா.அக.);

பரைவ ண் 
மண்டளி

 
 பரைவ ண் மண்டளி paravaiyuṇmaṇṭaḷi, ெப. (n.)

    வா ரி ள்ள ஒ  வன் ேகா ல் (ேதவா.);; a sivan shrine in Tiru-vārur.

பரைவ வழக்

பரைவ வழக்  paravaivaḻkku, ெப. (n.)

   உலகவழக் ; colloq usage, opp. to ceyyul valakku.

     'இைவ ெசய் ளகத் தல்ல , பரைவ வழக் ள் வாரா' (ெதால். ெபா ள். 330, உைர);

     [பரைவ + வழக் ]

பரைளமரம்

 
 பரைளமரம் paraḷaimaram, ெப. (n.)

   கம்பளி ெவட்  என் ம் மரவைக; a tree symploc as spicata. (சா.அக.);

பரன்

பரன்1 paraṉ, ெப. (n.)

   1. கட ள்; god, as the Supreme Being.

     "பரேன...வரேன" ( வ். ெபரிய . 7, 7, 4.);

   2. அயலவன்; foreigner, stranger, alien.

   3. ஆதன்;     "ஏரியல் பரன் ப ெவன்ற " (ஞானா. 5.);

     [பரம் → பரன்]

 பரன்2 paraṉ, ெப. (n.)

    வன்; sivறn

     "ெவந்த சாம்ப ம் ேமாபரென  ேமேலான்" (கந்த . த யத். 1.);

     [பரம் → பரன்]

பரனந்

பரனந்  paraṉandi, ெப. (n.)

பரெதய்வம் (ஒளைவ. . ஞானம் ரி.5); பாரக்்க;see parateyvam.

     [பரன் + நந் ]
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பரா

 
 பரா parā, ெப. (n.)

    ள்; dust. (சா.அக.);

பராக்க -த்தல்

பராக்க -த்தல் parākkaḍittal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கவனிக்கா  ெசய்தல்; to disregard neglect.

     "பராக்க த் ந்தானாைக யன் க்ேக" (ஈ . 6, 1, 9.);

   2. அவம த்தல்; to despise.

     "பராக்க க் ம் பணியலர"்(அஷ்டப்.  வரங்கத்தந்: 43);

     [பராக்  + அ -,]

பராக்காட் -தல்

பராக்காட் -தல் parākkāṭṭudal,    5. ெச. . . (v.i.)

பராக் க்காட்  பாரக்்க;see parakkuk-kaffu.

     [பராக்  + காட் -,]

பராக்

பராக் 1 parākku, ெப. (n.)

   1. கவன ன்ைம; inattention, heedlessness.

     "பராக்கற வானந்தத்ேதறல் ப கார"் ( மந். 331.); 2.மற ;

 forgetfulness, absent-mindedness.

     "அவா ...... பராக்காற் காவானா ன்" ( றள். 366, உைர);

     [பரம் + பராக் ]

பராகம்

பராகம்1 parākam, ெப. (n.)

   1. சந்தனம்; sandal.

   2. ந மணப் ெபா ; aromatic or fragrant powder. to disregard.

   3. நாய்த் ள ; white basil.

   4.  ந்தா ; farina.

   5. மகரந்தம்; pollen.

   6.  ள்; dust. (சா.அக.);

 பராகம் parākam, ெப.(n.)

   பன்னிரண்  நாள் இர ம் பக ம் உண்ணா க் ம் ேநான்  வைக. ( ரேபாத.39,17);; a religious fast for 
twelve days and nights.

     [Skt. {} → த. பராகம்]

பராகமண்

 
 பராகமண் parākamaṇ, ெப. (n.)

   ெசம்மண்; red ochore. (சா.அக.);

பராங்கவம்

 
 பராங்கவம் parāṅgavam, ெப. (n.)

   ெப ங்கடல்; ocean. (சா.அக.);
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பராந்தக 
பாண் யன்

 
 பராந்தக பாண் யன் parāndagapāṇṭiyaṉ, ெப. (n.)

   பாண் ய அரச ள் ஒ வன்; an ancient påndya king.

இவன் பரசக்கர ேகாலாகல ைடய இரண்டாவ  மகன்.  தலாவ  மகன் வர ணவரம்ன். 
தைமயனா ய வர ண வரம்ன் காலமான ன் பராந்தக பாண் யன் அரசாட்  ெசய்யத் 
ெதாடங் னான். இவன் தன் ைடய தைமயைனப் ேபால் சைடய வரம்ன் என் ம் பட்ட ைடயவனாக 

ந்தான். இவன் ெகாங்கரக்ைளப் ேபாரில் ெவன் ம் ெபண்ணாகட நகைரய த் ம் பல 
ேபாரக்ைளச ்ெசய்தான். இவ க்  ர நாராயணன் என ம் ெபயர ்வழங் ய . இவ ைடய 
பட்டத்தர ன் ெபயர ்வானவன் மாேத .

பராந்தகன்

பராந்தகன் parāndagaṉ, ெப. (n.)

   1. பைகவரக்்  காலன்ேபான்றவன்; one who is like yama to his enemies.

   2.  கழ்ெபற்ற ஒ  ேசாழவரசன் (கல்);; a famous cola king.

   3. எட்டாவ  ற்றாண் ல் ளங் ய பாண் ய ள் ஒ வன் (கல்);; pândiya king of the 8th century A.D.

   4.  மங்ைகயாழ்வார ்( வ்ய ரி.); பாரக்்க; see Tirumangaiy-āsvár

பராபரன்

பராபரன் parāparaṉ, ெப. (n.)

   பரம்ெபா ள்; god, as most high.

பராபரர ்பரம்பரர ்(ேதவா.542, 7);

     [பரம் + பரன்]

பராய்த் ைற

பராய்த் ைற1 parāyttuṟai, ெப. (n.)

    ப்பாய்த் ைற என் ம் வத்தலம்; a Sivan shrine in Trichy Dt.

இவ் ர ் ச்  மாவட்டத் ல் அைமந் ள்ள . சம்பந்தர,் அப்பர ்பாடல் ெபற்ற தலம். இ  
மாணிக்கவாசக ம் இத் ைற இைறவன் பற் ப் பா றார்

     "பராய்த் ைற ேம ய பரேன ேபாற்  வா-ேபாற் த்-153); நா க்கரசர ்இத்தலம் பற் ப் 
பா ம்ேபா , பரப்  நீரவ்  கா ரித் ெதன்கைரத் ப்பராய்த் ைற ேம ய ெசல்வேர (9144-1); எனச ்
ெசால் ம் கா ரி ன் ெதன்கைரத் தலம் இ  என்ப  ெதரி ற . இன் ம் கா ரி ன் ெதன்கைரத் 
தலமாகத் ப்பராய்த் ைற இ ப்ப  நா க்கரசர ்க த் க் த் ெதளி  அளிக் ற . எனேவ 
கா ரி ன் ெதன்கைரத் ைற ல் அைமந்த பர டம் என்ற நிைல ல் வன் ேகா ைலக் 

ப் ட்ட பராய்த் ைற ன்னர ்அந்த இடத் ற் ம் ெபயரா  இ க் ம் எனத் ேதான் ற .

     "ெதன்பராய்த் ைறயாய் வேலாகா" ( வாச. ெசத் லா.4);

பராயனார்

 
 பராயனார ்parāyaṉār, ெப. (n.)

   கைடக்கழகக் காலப் லவர;் a sangam poet.

பராரி

 
 பராரி parāri, ெப. (n.)

   தன் ஊரில் வாழ யாமல் ெவளிேய ய ஆள்; one who has abandrong his home, runaway.

     "பஞ்சப் பராரி"
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பராைர

பராைர1 parārai, ெப. (n.)

   1. மரத் ன் ப த்த அ ; large trunk, of a tree.

     "இ ள்படப் ெபா ளிய பராைர மராஅத் " ( :10);

     "பராைர யாலநிழன் ம ங்  மைற தல்" ( ைள.அட்டமா.2);

   2.  லங் ன் ப த்த ேமல்ெதாைட; hip or haunch, as of deer, sheep.

     "பராைர ேவைவ ப ெகனத ்தண் " (ெபா ந.104.);

     [ப ைம + அைர]

 பராைர2 parārai, ெப. (n.)

   உள்ேளாைச; internal sound, as the rumbling of the bowels.

     [ப ைம + அைர]

பராவதம்

 
 பராவதம் parāvadam, ெப. (n.)

   வா ைவ;(ைவத் யாரி);; a sort of cucumber.

பராவ

பராவ  parāvamudu, ெப. (n.)

   ெதய்வங்கட் ரிய அ தம்; ambrosia.

     "பராவ ெதய் வதாகாேதா" ( வாச.492.);

     [பரா  + அ ]

பரா ைவ-த்தல்

பரா ைவ-த்தல் parāvivaittal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேநரத்் க்கடனாகக் ெகா த்தல் (s.i.i.ii.379);; to make an offering to a deity in fulfilment of a vow.

     [பரா  → பரா  + ைவ-,]

பரா -தல்

பரா -தல் parāvudal,    5. ெச ன்றா . (v.t.)

   1.  கழ்தல்; to praise.

     "தற்பராய் நின் " ( .ெவ.10,15,உைர.);

   2. வணங் தல்;( வ்.நாய்ச.்9,6.);

 to worship.

   3. வணங்  வாழ்த் தல்

     "பர ம் ப ச் ம் வ த் ன் ெபா ள்" (ெதால் உரி.84.);

     [பர  → பரா -,]

பர தல்-வ ப தல்
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பரி

பரி1 paridal,    4. ெச. . . (v.i.)

   1. பற் ைவத்தல்; to covet.

     "பண்டம் பகரவ்ான் பரியான்" ( .ெவ.12. ஒ .2.);

   2. காதல் ெகாள் தல்; to be affectionate.

     "பாணபரிந் ைரக்க ேவண் ேமா" (ஐந்.23);

   3. இரங் தல்; to sympathise.

     "பாழாய்ப் பரிய ளிவ ெகால்" ( .ெவ.3.8);.

   4. சாரப்ாகப் ேப தல்; to plead, intercede.

     "நீ அவ க்காகப் பரிய ேவண்டாம்"

   5. வ ந் தல்; to be troubled, distressed, to suffer.

     "பழ ைனப் பயனி பரியல்" (மணிேம. 12,50.);

   6.  ரிதல்; to part, separate (w.);

   7. அ தல்; to be sundered.

     "பரிந்தமாைல" ( வக.1349.);

   8.  தல்; to break off.

     "ெவண் ைட கால்பரிந் லற ம்" ( றநா.229.);

   9. அ தல்; to be destroyed;

பரிக்கந்

 
 பரிக்கந்  parikkandi, ெப. (n.)

அ க்கரா. (ைதலவ.ைதல); பாரக்்க;see amukkarச ்winter cherry.

     [பரி + கந் ]

பரிக்காரம்

பரிக்காரம்1 parikkāram, ெப. (n.)

   ஒப்பைனெசய்ைக; adorning.decoration, improvement. (w.);

     [பரி → பரிக்காரம்]

பரிக்காரர்

பரிக்காரர ்parikkārar, ெப. (n.)

    த் க்ேகாற்காரர;்   யாைனக்காரர;் men armed with goods to control an elephant.

     "களிற்ைற ெயாண்பரிக்காரர.்.... ெகாண் வ த ம்"(ப ெனா.ஆ ,  லா 109.);

   2.  ைர நடத் ேவார ்(யாழ்.அக.);; horse-grooms.

ெத. பரிக்கா

     [பரி → பரிக்காரர]்

பரிக் ம்

 
 பரிக் ம் parikkum, ெப. (n.)

   தாங் ம்; to give Support.

பரிக் த்தா

 
 பரிக் த்தா  parikkuttāṉu, ெப. (n.)

   காரீய மைல; mountain of lead orer or mines. (சா.அக.);
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பரிக் ளம்

பரிக் ளம் parikkuḷam, ெப. (n.)

   1.  ைரக் ளம் ; horses hoof.

   2.  ைரக் ளம் ப் ; arrow head. (சா.அக.);

பரிக்ைக

பரிக்ைக2 parikkai, ெப.(n.)

   தாங் ைக; bearing support.

     "சனந் தைழத் டப் பரிக்ைகயால்" (இர .  ல .8);

     [பரி → பரிக்ைக]

பரிக்ேகால்

பரிக்ேகால் parikāl, ெப. (n.)

    த் க்ேகால்; elephant goad.

     "மதத்தாற் பரிக்ேகா ெலல்ைல ல் நில்லாத களி ேபால" (ெதால். ெபா ள்.11, உைர);

     [பரி + ேகால்]

பரிகணி-த்தல்

பரிகணி-த்தல் parigaṇittal,    11. ெச. ன்றா . (v.t.)

   அள தல்; to measure, estimate.

     "தம்ம ேக  பரிகணிக்கப் ேபாகா ெதன் றார.்" (ஈ , 6, 9, 7.);

     [பரிகணி → பரிகணி-,]

பரிகதம்

 
 பரிகதம் parigadam, ெப. (n.)

   ேபயாலமரம்; a kind of wild banyan. (சா.அக.);

பரிகம்

பரிகம்1 parigam, ெப. (n.)

   1. அக ; Ditch.

   2. ம ண்ேமைட; mound within a rampart see parigai.

   3. ம ல்.( டா.);; forfification.

   4. அ க்ைக. (யாழ்.அக.);; killing, destroying.

 பரிகம்2 parigam, ெப. (n.)

கரண் வைக (E.T.);:

 a kind of spoon.

     [பரிகரம் → பரிகம்]

 பரிகம்3 parigam, ெப. (n.)

   1.  ழங் ; bulbous root;

 tuber.

   2. நீரச்ச்ா ; water jar.

   3. இ ம் த் தண் ; iron rod.

   4. க ப்பம் க் வ ; transeverse presentation. (சா.அக.);

பரிக ப்பம்

பரிக ப்பம் parigaruppam, ெப. (n.)

   ேப  காலத் ல் கத ன் தாழ்ப்பாைளப் ேபால் ண்டம் 3 க்காகத் ம் த்தல்; obstructed 
labour in which the foetus lies transversely across the uterus like a bolt. (சா.அக.);

ம வ: பரிகம்
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பரிக மம்
பரிக மம் parigarumam, ெப. (n.)

   கணிதவைக  ெளான்  (யாப்.  . 528);; a method of calculation.

பரிகல 
பரிச் ன்னங்கள்

பரிகல பரிச் ன்னங்கள் barigalabaricciṉṉaṅgaḷ, ெப. (n.)

   எ  த யன ெகாண்  ெசல் ம் ஏவலாளர ்(S.I.l.vi;104);; attendants in charge of the royal paraphernalia.

     [பரிகலம் + பரிச் ன்னம்]

பரிகலம்

பரிகலம்1 parigalam, ெப. (n.)

   1. ெதய்வம், ெபரிேயார ்இவரக்ள் கரந்்ெதஞ் ய சச்ம்; remains of the offerings to garland, food etc., made to 
a dety ora guru.

     "ேவ யச ் வற் ப் பரிகலம் ெகா த்த ளம் ேபாற் " (ப ெனா. ேகா னான். 40.);

   2.   த ேயார ்உண்ட கலம்; plate or eating vessal used by a holy person.

     "மலரயன் ெகா த்த பரிகல ைசயேவ" ( ற்றா.  ற. 13.);

     "நல்ல பரிகலந் த் " ( ைள.  த்த. 24.);

     [பரிகரம் → பரிகலம்]

 பரிகலம்2 parigalam, ெப. (n.)

   1. ேசைன ( டா.);; army.

   2. நா  வ ஞ் ெசன்  ெதாற்  ேநாையப் பரப் வதாகக் க தப்ப ம் ேபய்க் ட்டம்;     [பரிகரம் 
→ பரிகலம்]

பரிகாரன்

பரிகாரன் parikāraṉ, ெப. (n.)

   ேவைலக்காரன்; Servant.

     "மடத் ப் பரிகாரரக் க் ம்" (s.i.i.v. 189.);

     [பரிகாரம் → பரிகாரன்]

பரிகால்

 
 பரிகால் parikāl, ெப. (n.)

    ங்கான காலம்; inauspicious occasion.

     "ெசயகால் பரிகால் மட் ம் ெதன் றத் த் ண்ைண ட் க் ற " (இ.வ.);

பரி ர்த்தனம்

 
 பரி ரத்்தனம் pariārttaṉam, ெப. (n.)

    கழ்ைக (யாழ்.அக.);; Praising.

     [பரி +  ரத்்தனம்]

     [ ரத்்  →  ரத்்   →  ரத்்தைன →   ரத்்தனம்]
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பரிைக

பரிைக1 parigai, ெப. (n.)

   காவல்; guard.

     "பைடப்பரிைகத் ரகங்கள்" (தக்கயாகப். 267.);

     [பரி → பரிைக]

 பரிைக2 parigai, ெப. (n.)

   1. அக  ( வா.);; moat, ditch.

   2. ம ண்ேமைட ( ங்.);

 mound within a rampart.

     "ேதான் ப் பரிைக" (ேம மந். 1054.);

பரிசச்தம்

 
 பரிசச்தம் pariccadam, ெப. (n.)

   ேபாரை்வ; covering.

பரிசச்ந்தம்

பரிசச்ந்தம் pariccandam, ெப. (n.)

   அரசபரிச ் ன்னம்; royal insignia and paaraphernalia.

     " ெவண் சாமரா  பரிசச்ந்த ம் ட்டார"் (ேம மந். 1048);

     [பரி + சந்தம்]

பரிசச்ாத் னர்

பரிசச்ாத் னர ்pariccāttiṉar, ெப.. (n.)

    ைர ரா த்தர;் a horse-man.

     " லா வாம் பரிச ்சாத் னர ்வ ம் ெப ந்தன்ைம வாம்" ( வாத.  ைர. 10.);

     [பரி + சாத்  → சாத் னர]்

பரிசச்ாத்

பரிசச்ாத்  pariccāttu, ெப. (n.)

    ைரத ் ரள்; troop of horses.

     "வந்த  பரிச ்சாத் " ( வாலவா. 28, 29.);

     [பரி + சாத் ]

பரிச் ழ்

 
 பரிச் ழ் pariccimiḻ, ெப. (n.)

   ெபான் ழ்; gold casket, for preservation of valuable medicines. (சா.அக.);

பரிச் ன்னம்

பரிச் ன்னம்1 paricciṉṉam, ெப. (n.)

   அள  பட்ட ; anything subject to limitation.

     "பரிச் ன்ன ஞானம் பரிய" ( வப் ர.  வஞா. ெநஞ்  81.);

     [பரி +  ன்னம்]

 பரிச் ன்னம்2 paricciṉṉam, ெப. (n.)

   அரசர ் த யவரக்் ரிய ன்னம்; insignia of a great person.

     "மணி த் ன் பரிச் ன்னம் வரம் ன்றாக" (ெபரிய .  ஞான. 1016.);

     [பரி +  ன்னம்]
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பரிசெ்சண்

பரிசெ்சண்  paricceṇṭu, ெப. (n.)

   1.  ைளயா ம் ெசண்  வைக; a ball used in a game.

     "நிைலச ்ெசண் ம் பரிசெ்சண் ம் க ம ழ்ெவய் " (ெபரிய . ேசரமான். 126.);

   2. பரிசெ்சண்  யா ம் ைளயாட் ; a game.

     [பரி + ெசண் ]

பரிசெ்சம் ப் 
பனத்

 
 பரிசெ்சம் ப் பனத்  pariccembippaṉatti, ெப. (n.)

   ெசந்தா பாைவ என் ம் அ யப்படா ைக; an unknown plant. (சா.அக.);

பரிசக் ன்

 
 பரிசக் ன்  parisakkuṉṟu, ெப. (n.)

   நாகப் பசை்ச; an inferior green stone found naturally. (ைவத் யபரி); (சா.அக.);

பரிசகம்

பரிசகம் parisagam, ெப. (n.)

    த் ரசாைல; artists studio.

     "ப சச்ந்த மாக் ம் பட ளேவா ம் பரிசகத்ேத" ( க்ேகா. 78.);

பரிசங் ளத்தல்

பரிசங் ளத்தல் parisaṅgiḷattal, ெப. (n.)

தைல ைய மணத்தற் ரிய அ ைலையத் ேதா  தைலவ க்  உைரத்தலா ய அகத் ைற 
(கள யற். 115.); (akap.);

 theme in which the lady's maid informs the hero of an impossibly high bride-price.

     [பரிசம் +  ளத்தல்]

பரிச ண்ணம்

 
 பரிச ண்ணம் parisasuṇṇam, ெப. (n.)

   நாகப் பசை்சச ் ண்ணம்; calx of green stone. (சா.அக.);

பரிசட்டம்

பரிசட்டம் parisaṭṭam, ெப. (n.)

பாரக்்க பரியட்டம்;see pariyalam

     'இவரக்்ேக சாத் ம் ப்பரி சட்டத் க் ' (s.i.i,ii. 71, 6.);

     [பரி + சட்டம்]

பரிசநா

 
 பரிசநா  parisanāṭi, ெப. (n.)

   உணரச்் க் ரிய நரம் ; nerve of sensation. (சா.அக.); 

பாரக்்க பரிசகாலம் (w.); see pariša-kālam.

     [பரிசம் + நா ]

பரிசப்பணம்

பரிசப்பணம் parisappaṇam, ெப. (n.)

பரிசம், 4, 5. (G.Tj.D.1, 73.); பாரக்்க, see parišam.

     [பரிசம் + பணம்]

பரிசேப

 
 பரிசேப  parisapēti, ெப. (n.)

   கற்கடகச ்ெசய்ந்நஞ் ; a kind of native arsenic. (சா.அக.);
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பரிசம்

பரிசம்1 parisam, ெப. (n.)

   1. மணமக க்  மணமகன் ட்டாரளிக் ம் பணம், அணிகலன்கள் ஆ யன; jewels etc, presented bride-
preice.

   2.மணமகள் ட்டார ்மணமகன் ட்டாரக்்  அளிக் ம் ெபா டெ்காைட; dowry.

   3.  த் க் க் ெகா க் ம் ன்பணம் ( லப். 3,163, உைர.);,

 a concubines fee.

 பரிசம்2 parisam, ெப. (n.)

   வல்ெல த் ; hard consonant.

     "பரிசம் வல் னப் ெபயர"் (ேபரகத். 31.);

 பரிசம்3 parisam, ெப. (n.)

   ஆழம்; depth.

     'நாலாள் பரிசம்'

 பரிசம் parisam, ெப.(n.)

   1. ெதா  உணரச்் ; sense of touch.

   2. உணரச்்  (சா.அக.);; feeling.

பரிசம் ேபா -தல்

பரிசம் ேபா -தல் parisambōṭudal,    20. ெச. . . (v.i.)

    மணம் உ  ெசய்தல் (ெகா.வ.);; to perform the ceremony of betrothal.

     [பரிசம் + ேபா -,]

பரிசமணி

 
 பரிசமணி parisamaṇi, ெப. (n.)

   பள்ளர ் மண உ  ெசய்த ன் ெபா ட்  கட் ங் க த்தணி; necklace tied around the rack of the bride 
at a betrothal ceremony among pallas.

     [பரிசம் + மணி]

பரிசல்

 
 பரிசல் parisal, ெப. (n.)

    ற்ேறாடம்; coracle. wicker-boat covered with leather, used to cross the rivers.

     [பரி  → பரிசல்]

பரிசன

 
 பரிசன  parisaṉamūli, ெப. (n.)

   ெபான்னாக்  ைக; plant capable of transmuting. (சா.அக.);

ம வ: பரிச
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பரி ல்

பரி ல்1 parisil, ெப.. (n.)

   1. ெகாைட; gift. donation, by a king to a poet, present.

     "பரி ல் வாழ்க்ைகப் பரி லர"் ( பாண். 218.);

     "வா ேலாேல வா ேலாேய ... வரிைசக்  வ ந்  கப் பரி ல் வாழ்க்ைகப் பரி லரக்் கைடய 
வா  ேலாேய" ( றநா. 206:45);

     "ஒ  மந்த  பரி  ேன  நைடயாைள" (ேச .  ம. 82);  சங்கப் லவரக் ள், பரி ல் ெபற்ேறார ்
பலர ்உண் .

   2. பரி , 5. பாரக்்க, see parisu 5,

     " ரிப் பரி ல் டப்ப  ல்" ( மர.  ர.  த் க். 38);

     [பரி  → பரிசல்]

பரி ல்கடா நிைல

பரி ல்கடா நிைல parisilkaṭānilai, ெப. (n.)

பரி ல் நீட் த்த தைலவ க் ப் பரி ல் ேவட்ேடான் தன்னி ம்ைப க் ேகட் ம் றத் ைற ( றநா. 
101.); (purap.);

 theme of soliciting bounty from a patron who delays his favour.

     [பரி ல் + கடாநிைல]

பரி ல் ைட

பரி ல் ைட parisilviḍai, ெப. (n.)

   தன் கழ் ேவாரக்்  அரசன் ேவண் யன வழங்  அவர ்ம ழ ைடெகா த்தைலக் ம் 
றத் ைற ( .ெவ.9,26);; theme of a king's bestowing gifts upon his panegyrists and permitting then to leave in a happy 

mood.

     [பரி ல் +  ைட]

பரி லர்

பரி லர ்parisilar, ெப. (n.)

   பரி ல் ேவண்  இரப்ேபார;் solicitors of gifts.

     "பரி ல் வாழ்க்ைகப் பரி லேரத்த" ( பாண். 218);

     "பரி லரக்் க ங்கல நல்க ம்" ( றநா. 14.);

     [பரி ல் → பரி லர]்

பரி லாளர்

பரி லாளர ்parisilāḷar, ெப. (n.)

பரி ல் ேவண்  இரப்ேபார;்( வா.);

 solicitors of gifts.

     "ஏத் ய பரி லாளரக்்ெகண்ணிய வைனத்  நல் ம்" (அரிசச் ழ், 32.);

     [பரி ல் + ஆளர]்

பரி ற் ைற

பரி ற் ைற parisiṟṟuṟai, ெப. (n.)

   அரசன் ன்ேன பரி லர ்தாம் க ய ேப  இ  ெவனக் ம் றத் ைற ( . ெவ. 9, 5);;     [பரி ல் + 
ைற]

பரி ன்மாக்கள்

 
 பரி ன்மாக்கள் parisiṉmākkaḷ, ெப. (n.)

   பரி லர;்காண்கsee parišilar

பரி னிைல

பரி னிைல parisiṉilai, ெப. (n.)

   பரி ல் ெகா த்த ன் ம் ைடெகா க்கத் தாழ்க் ம் தைலவனிடத் னின்  பரி ல் ெபற்ேறான் 
தாேன ெசல்ல ஒ ப்ப தைலக் ம் றத் ைற ( . ெவ. 9, 25);; theme of a bard informing his patron of his 
intention to go home, when the better delays giving permission to leave even after the presents are awarded.

     [பரி ல் + நிைல]
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பரி

பரி 1 parisu, ெப. (n.)

   1.  ணம் ( ங்.);; quality, nature, property.

     " ள்ைள பரி  ெவன்றால்" ( வ். ெபரிய . 3, 3, 2.);

   2. தன்ைம; manner way, method, mode, fashion.

     "ெதரி ம் பரிசாவ யம் கேவ" ( வாச. 5, 9.);

   3. ெந ைற; order, rule.

     "பரிெசா ம் பர ப் பணிவார"் (ேதவா. 612, 3.);

   4. ெப ைம; honour. dignity.

     "தக்க  ெமசச் ந்தம் பரிச ய" ( வாச. 13, 15.);

   5.  ற்ேறாடம்; coracle wicker-boat coverd with leather used to cross rivers. ெகா.வ.

   6. ெகாைட; gift donation, present, boon.

     "பாதகத் க் ப் பரி  ைவத்தா க்ேக" ( ைசப் ப்பல். 10.);

   7. பாரக்்க, see parisam பரிசம். 4. (இ.வ.);

   8. மானம்; dignity.

     "பரிச ந்  ெசய் ேரா என்னா ம்" (நால . 309.);

 பரி 2 parisu, ெப. (n.)

பரி ெக -தல்

பரி ெக -தல் parisugeḍudal,    20. ெச. . . (v.i.)

    ர தல்; to be bereft of all sense of honour (W.);

     [பரி  + ெக -,]

பரி ச் ட்

 
 பரி ச் ட்  parisussīṭṭu, ெப. (n.)

    க்கல் ைற ல் ேதரந்்ெத த் ப் பணம் பரிசாகத் த வதற்  ற்கப்ப ம், வரிைச எண் 
அச் ட்ட தாள்; lottery ticket.

     "பரி ச் ட்  ந்தால் ட் க்  ழா ட்டால் நாட் ற் "

     [பரி  +  ட் ]

பரி த்த பாணி

 
 பரி த்த பாணி parisuttapāṇi, ெப. (n.)

    ரி ; blue vitriol copper (சா.அக.);

     [பரி +  ழ்]

பரி ற் வாட்டல்

 
 பரி ற் வாட்டல் parisuṟṟivāṭṭal, ெப. (n.)

   கட் ய சரக்ெகல்லாம் ண்ணிக் க ப் ரத் ல் வாட் ச ்ெசந் ரமாக்கல்; the process of calcination of 
consolidated drugs by exposing or subjecting them to the moderate heat of burning camphor cake. (சா.அக.);

758

www.valluvarvallalarvattam.com 13663 of 19068.



பரிைச

பரிைச parisai, ெப. (n.)

   1. ேகடகம்; shield, buckler.

   2.  ; large umbrella, as a badge of honour.

   3. பரி . பாரக்்க.5 see parisu.

க. பரிெக

 பரிைச2 parisai, ெப. (n.)

   க மத்ைதத் த த்தற் ெபா ட் ப் ெபா க்க ேவண் ந் ன்பங்கள்; the troubles endured for checking karma.

     "ஆற்றல் பரிைச தலா ய வன்ன ெவல்லாம்" (நீலேக . 125.);

     [பரி → பரிைச]

பரிைசக்காரன்

பரிைசக்காரன் parisaikkāraṉ, ெப. (n.)

   1. ேகடகம் ப்ேபான்; shield bearer.

   2. ேகடகம் க் ந் ெதா லாளிகளின் பரம்பைர ற் றந்த சா யன்; person belonging to the caste of 
shield-bearers.

     [பரிைச + காரன்]

பரிஞ்

 
 பரிஞ்  pariñju, ெப. (n.)

   வாட் ; hit or handle of a sword.

ெத. ப ட் .

பரிைடயார்

பரிைடயார ்pariḍaiyār, ெப. (n.)

   ஆள் ைனசச்ைவயார ்(T.A.S.ii-40);; members of an administrative council.

ஒ.ேநா. பரைடயார்

பரித்தவம்

 
 பரித்தவம் parittavam, ெப. (n.)

   க ங்கா ; black Sundara tree, (சா.அக.);

பரித்தாைன

 
 பரித்தாைன parittāṉai, ெப. (n.)

அ வைகத ்தாைன ள் ைரப்பைட ( வா.);

 cavalry, one of aruvakai-t-ānai.

     [பரி + தாைன]

பரிதகனம்

 
 பரிதகனம் paridagaṉam, ெப. (n.)

   ெபா க் தல்; roasting. (சா.அக.);

     [பரி + தகனம்]

பரிதஞ் ரணம்

 
 பரிதஞ் ரணம் paridañjiraṇam, ெப. (n.)

   மஞ் பத் ரி; an unknown drug said to convert gold in to a red oxide. (சா.அக.);
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பரித

பரித 1 paridaviddal,    11. ெச. . . (v.i.)

   1. ன் தல்; to grieve, sorrow.

     " ர ந்  ெநஞ்சந் யங் ப் பரித த்தான்" ( ரேபாத. 30, 25.);

   2. வ ந் தல்; to suffer.

   3. இரங் தல்; to pity, sympathise.

     "பால ெனன்  பரித ப்பார"் (ேச . அக் . 37.);

 பரித 2 paridaviddal,    11. ெச. . .

   இரங்கத்தக்க நிைல ல் வ ந் த் த த்தல்; suffer, be in a state of distress.

     "கணவைன இழந்  பரித க் ம் இளம் ெபண்"

     "தண்ணீரத் ்தட் ப்பாட்டால் மக்கள் பரித க் றாரக்ள்"

பரித ப்

 
 பரித ப்  paridavippu, ெப. (n.)

   வ த்தத் டன் ய த ப் ; suffering: despair.

     "ந வர ்என்ன தண்டைன த வாேரா என்ற பரித ப்ேபா  நின் ந்தான்"

பரிதாகம்

பரிதாகம் paritākam, ெப. (n.)

   1. உடம் ன் எரிசச்ல்; burning sensation of the body.

   2. ெவம்ைம; heat.

     [பரி + தாகம்]

பரி

பரி 1 paridi, ெப. (n.)

   1. ஒளிவட்டம்; halo round the sun or moon.

     "வைளந்  ெகாள் ம் பரி ைய" (இர . இந் . 7.);

   2. வட்டவ  ( வா.);; circle, circumference.

     "பரி  ஞாலத் " ( றநா. 174);

   3. க ரவன்; sun.

     "இைலகளின் வ யாக ஊ ற்  பரி ன் ஒளி"

     "பரி யஞ் ெசல்வன்" (மணிேம. 4, 1.);

   4. ேத ைள; wheel of a car.

     "அத்ேதரப்் பரி " (களவ . 4.);

   5. சக்கரா தம்; discus,

     "பரி ற் ேறாட் ய ேவைலக் ண்டகழ்" (கல்லா. 80, 23);

   6. சக்கரவாகப் ள் பாரக்்க; cakra bird.

     "தண்ேகாட்டகம் பரி யங் ங்  ேம" (இர .நாட் ப். 40);

   7. ஒளி; light, lustre;

 radiance, brightness.

     "பரி யம் பரி ெயாத்
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பரி க்காய்

 
 பரி க்காய் paridikkāy, ெப. (n.)

   பசை்சக் க க்காய்; green gallnut. (சா.அக.);

பரி காந்தம்

பரி காந்தம் paridikāndam, ெப. (n.)

   க ரவர ்காந்தம்; jasper.

     "பரி காந்த ெமன் ைரத்  பன்ெனா  கரத் " (உபேதசகா. ைகைல. 24.);

     [பரி  + காந்தம்]

பரி சடாவாரி

 
 பரி சடாவாரி paridisaṭāvāri, ெப. (n.)

   ச ரிக் காய்; a kind of medicinal plant. (சா.அக.);

ம வ:  றடை்ட

பரி  நியமம்

 
 பரி  நியமம் paridiniyamam, ெப. (n.)

   தஞ்ைசமாவட்டச ் வன்ேகா ல்க ள் ஒன் ; a Sivan temple in Tanjore district.

பரி நீர்

 
 பரி நீர ்paridinīr, ெப. (n.)

   பனீநீர;் dew water. (சா.அக.);

பரி ப்பசை்ச

 
 பரி ப்பசை்ச paridippaccai, ெப. (n.)

   க ரப்் பசை்ச; a fragrant plant (சா.அக.);

பரி பாைக

 
 பரி பாைக paridipākai, ெப. (n.)

   வான யல் அளைவ வைக;     [பரி  + பாைக]

பரி மாற் 
கைலஞர்

பரி மாற் கைலஞர ்paridimāṟkalaiñar, ெப. (n.)

   இ பதாம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த றந்த த ழ ஞ ம் பன் ல் ஆ ரிய மான சான்ேறார;் a well 
known Tamil pandit and author of many literary books in 20thC.

   தம் ெபயைரத ்த ழாகச ்ெசய்ய ம் ய ரியநாராயண சாத் ரியார ்-  ரியன் - 
பரி ;நாராயணன் - மால்; சாத் ரியார ்- கைலஞர ்என்பதால் பரி  மாற்கைலஞர ்என்  
ஆக் க்ெகாண்டார.் ெசன்ைன த்தவக் கல் ரி ல் த ழ்ப் ேபரா ரியராக ளங் யவர.் 
ம வாணன் நாடகத் த ழ் ல், த ழ் வரலா  த ய பல ல்கைள எ யவர.்

பரி யங் ங்

பரி யங் ங்  paridiyaṅguḍiṅgu, ெப. (n.)

   சக்கரவாகப் ள்; ruddy goose. (சா.அக.);

ேகாட்டகம் பரி யங்  ங்  ேம" (இர  நாட் , 40.);

பரி வட்டம்

பரி வட்டம் paridivaṭṭam, ெப. (n.)

   க ர ்மண்டலம்; suns disc.

     "ெவங்க ரப்் பரி  வட்டத் ேபாய் ளங் வாேர" ( வ். ெபரிய . 4, 5, 10);

ம வ: ஊரே்காள், வட்டம், பரிேவடம்

     [பரி  + வட்டம்]
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பரி

பரி 1 paridu, ெப. (n.)

   தன்ைம; manner, mode.

     'பட்டபரி  ேப  அட் ப்ேபறாக' (T.A.S.ii, 68.);

     [பரி  → பரி ]

 பரி 2 paridu, ெப. (n.)

   பரிய , (ெபரிய );; that which is big.

     "பரிய  ரங்் ேகாட்ட தா ம் யாைன ெவ உம் தாக் ன்" ( றள். 599);

பரிந் ெகாண்  
வ -தல்

பரிந் ெகாண்  வ -தல் parindugoṇṭuvarudal,    21. ெச. . . (v.i.)

 offer ones sympathy (in support of somebody.);

     "அவன் ெசய்த தவ  என்னெவன்  ெதரியாமல், அவ க் ப் பரிந் ெகாண்  வ றாயா?"

     [பரிந் ெகாண்  + வ -]

பரிந் ேப -தல்

பரிந் ேப -தல் parindupēcudal,    5. ெச. . . (n.)

   1. ஒ வற்காக ஏற் ப் ேப தல்; to plead, intercede, vindicate advocate ones interets.

     "உன் நண்பன் என்பதற்காகப் பரிந்  ேப  றாயா?"

     "உங்கள் சண்ைட ல் நான் யா க் ம் பரிந்  ேபசமாட்ேடன்"

     "ெதா லாளரக் க்காக நிரவ்ாகத் டம் பரிந்  ேப னார"்

   2. அன்ேபா  தல்; to speak with feeling solicit with earnestness.

     "பரிந்  ேப  ெயான்  ெகா த்தாய்" (அ ட்பா, அ ட் ர. 98);

     [பரிந்  + ேப -,]

பரிந் ைர

பரிந் ைர1 parindurai, ெப. (n.)

   க த் , ஒர்  ஆ யவற்ைற பயன்ப த் க் ெகாள் ம்ப  அல்ல  நைட ைறப்ப த் ம் ப  
ன்ைவத்தல்; make recommendation, recommend.

     "பல்கைலக்கழக மானியக்  பரிந் ைரத்த ஊ ய தங்கைளப் பல்கைலக் கழகங்கள் ஏற்றன" 
மாணவரக்ள் ப க்க ேவண் ய நல்ல த்தகங்கைள ஆ ரியரக்ள் பரிந் ைரக்க ேவண் ம்"

 பரிந் ைர2 parindurai, ெப. (n.)

   1. இவ்வா  ெசய்யலாம் என் ம் ைற ல் வழங் ம் க த் ; ஓர் ; recommendation.

     "கல் ரிக்  இைச  வழங்கலாம் என வல் நர ்  பரிந் ைர ெசய்த "

   2. ஒ வ க்  சாரப்ான எ த்  அல்ல  ேபச் ; recommendation (for a post, ect.);

     "அைமசச்ரிட ந்  பரிந் ைரக் க தம் ெபற யன்றான்"

பரிநீ

பரிநீ  parinīti, ெப. (n.)

    ைர லக்கணங் ம் ல்; treatise on horses.

     "ெவம்பரி நீ  ேகண்ேமா" ( வாலவா. 28, 62.);

     [பரி + Skt. niti → த. நீ ]

பரிப்பாகன்

பரிப்பாகன் parippākaṉ, ெப. (n.)

    ைர நடத் ேவான்; horse-groom.

     "தா வ ம் பரிப்பாகன்" ( வாச. 18, 8.);

     [பரி + பாகன்]
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பரிப்

பரிப் 1 parippu, ெப. (n.)

   1. இயக்கம்; movement, motion.

     "அஞ்ஞா ற் ப் பரிப் ம்" ( றநா. 30.);

   2.  க்கம்; distress, sorrow.

     "எனக்ெகன்ன மனப்பரிப்ேப" ( வ்.  வாய். 6, 4, 6.);

     [பரி → பரிப் ]

 பரிப் 2 parippu, ெப. (n.)

   தாங் ைக; supporting, sustaining, bearing, as a burden.

     [பரி → பரிப் ]

பரிப் காரன்

 
 பரிப் காரன் parippukāraṉ, ெப. (n.)

   ஊட் ப் ைரைய ேமல் உசாவல் ெசய் ம் பணி யாளன்; an officer superintending uttu-p purai.

     [பரிப்  + காரன்]

பரிப்ெப மாள்

 
 பரிப்ெப மாள் paripperumāḷ, ெப. (n.)

 a commendator of Tiru-k-kural.

க் றள் உைரயா ரியர ்ப ன்ம ள் ஒ வர.் இவர ் க் ற ைரேயா  ெசால்  லக்கண ம் 
காம ம் ஆராய்ந்  எ ள்ளார.் ேச  நாட் ள்ள ெச ைவ' என் ம் ஊரில் றந்தவர.்

     "ெதள்ளி ெமா யைலத்

ேதரந்் ைரத் த் ேதெமா யார்

ஒள்ளிய காம ல்

ஒரந்் ைரத் - வள் வனார்

ெபாய்யற்ற ப்பாற்

ெபா ைரத்தான் ெதன்ெச ைவ

ெதய்வப் பரிப்ெப மாள் ேதரந்் "

என் ம் றப் ப் பா ர ெவண்பா காண்க. பரிேமலழகரக்்  ற்பட்டவர.் வட ற் லைம உைடயவர்

இவ ைர காளிங்கர ்உைரைய டச ் க்கமான . ெபா ப் ைரயாக அைமந்த . 
ஒவ்ேவார காரத் ம் அவதாரிைக த ம் அ கார ைவப் ைற த ம்.  ளக்க ைர 

த ம் ற் ளக்கம் த ம் இவரியல் )

பரிபணம்

பரிபணம் baribaṇam, ெப. (n.)

   1. ைகப்பணம் (யாழ்.அக.);; pocket money.

   2.  லதெ்தாைக; capital.

     [பரி + பணம்]

பரிபரி

பரிபரி baribari, ெப. (n.)

   யாைனைய அடக்  தற் ரியேதார ் உக்  ( வக. 1834, உைர.);; an expr, used for controlling elephants.

     [பரி + பரி]
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பரிபரி

 
 பரிபரி  baribarisi, ெப. (n.)

    ைரவா ; horse tail plant. (சா.அக.);

பரிபாகம்

பரிபாகம் paripākam, ெப. (n.)

   1. சைமக்ைக; cooking.

   2. ஏற்ற பக் வம்; fit condition.

   3.  ர் ; ripeness, maturity, perfection.

     "என் பரிபாக ன்ைம ேநாக்கார"் ( மர,  ர,  தம்பரசெ்சய். 19.);

     [பரி + பாகம்]

பரிபா

பரிபா  paripāki, ெப. (n.)

   1. த ந்தவன்; Fit Person.

   2. அ  ரச்் ள்ளவன்; a person of mature wisdom.

     [பரி + பா ]

பரிபாட்

 
 பரிபாட்  paripāṭṭu, ெப. (n.)

பரிபாடல் பாரக்்க;see paripapal.

     "பரிபாட்ட தம்" (பரிபா. உைரச ் றப் );

     [பரி + பாட் ]

பரிபாடல்

பரிபாடல்1 paripāṭal, ெப. (n.)

   1. ஒ வைகப்பா (ெதால், ெபா. 430);; a kind of stanza with sections of various metres.

   2. எட் த் ெதாைக ள் எ ப  பரிபாட்டால் ெதா க்கப்பட்டெதா  ல்; an anthology of 70 stanza, one of 
ēțțu-t-togai.

     "ெசய்ய பரிபாடற் ரம்" (தனிப்பா.);

     [பரி + பாடல்]

     [கழகத் ெதாைக ல்கள் எட்ட ள் ஒன் . இைசப்பாட்  வைக ல் ஒன்றான பரிபாடல் என்ற 
வைகையச ்ேசரந்்த எ ப  பாட் கள் ெகாண்ட . இப்ேபா  தல் இ பத் ரண்  பாட் கேள 
பைழய ைர டன் ைடத் ள்ளன. ேவ  வைகயால் இரண்  பாடல்க ம்,  த யைவ ல ம் 

ைடத் ள்ளன. இவற் ள் மா க்  ஏ  பாட் ம் க க்  எட் ம், ைவைய யாற் க்  
ஒன்ப ம், ம ைரையப் பற்  ஆ  ைத க ம் உள்ளன. இதனால் இப்பரிபாடல் ம ைரைய ம் 
ைவையயாற்ைற ம் அவற்ைற ய த் ள்ள பரங் ன்றம், அழகர ்மைல, ஆ யவற்ைற ம் வைரந்  
ெகாண்  பா வதாக அைமந்த ெதன்ப  ளங்  ன்ற .]

பரிபா

 
 பரிபா  paripāṭi, ெப. (n.)

   ஒ ங்  (யாழ்.அக.);; method, arrangement.

     [பரி + பா ]

பரி ட்டகம்

 
 பரி ட்டகம் baribiṭṭagam, ெப. (n.)

   ஈயம்; lead. (சா.அக.);
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பரி ன்னால்

 
 பரி ன்னால் baribiṉṉāl, ெப. (n.)

   ப த் ; cotton shrub. (சா.அக.);

பரி ட்கைர

 
 பரி டக்ைர baribuṭkarai, ெப. (n.)

   ஒ வைக ெவள்ளரி; a species of cucumber. (சா.அக.);

பரி டம்

 
 பரி டம் baribuḍam, ெப. (n.)

     எ ைவக் ெகாண்  ேபா ம் டம்; fire setup for purpose of calcination with the aid of one hundred cowdung 
cakes. (சா.அக.);

     [பரி +  டம்]

பரி ரம்

பரி ரம் bariburam, ெப. (n.)

    லம் ; an: klet.

     "ெமல்ல ப் பரி ரமா ன தணந் " (கந்த .  ைணவ. 7);

     [பரி +  ரம்]

பரி லம் -தல்

பரி லம் -தல் baribulambudal,    5. ெச. . .

    க வ ந் தல்; to be in great distress

     "பக்க நீங் ன் பரி லம் ெனெரன" ( லப் 10226);

     [பரி +  லம் ]

பரி ரணம்

பரி ரணம்1 paripūraṇam, ெப. (n.)

   1. நிைற ; fulness, perfection, pervasior

   2.   (யாழ்.அக.);; abundance, plenty.

   3. ெபாந் ைக; satifaction.

   4. ெபண் ழந்ைதகைள நிைறயப் ெபற்ற தாய் தந்ைதய இனிப் ெபண் றக்க ேவண்டாம் என் 
க த் டன் கைட ப் ெபண் க் ம் ெபயர;் name given to a female child born after number of daughters when 
its parents d not want any more.

   5.  ; end

   6. மரணம்:

 death.

     "அந்தச ்சா யார ்பரி ரண மானார"் (ெகா.வ.);

     [பரி +  ரணம்]

ரணம்=Skt.

பரிெபல்லம்

 
 பரிெபல்லம் baribellam, ெப. (n.)

   ெப த்தக் கா ; large variety of cyprus root (சா.அக.);
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பரிமகம்

பரிமகம் parimagam, ெப. (n.)

    ைர ேவள் ; horse sacrifice.

     "அன்ேனான் பரிமக ற் " ( ரம் . இராமனவ. 8);

     [பரி + மகம்]

மகம் = Skt.

 பரிமகம்2 parimagam, ெப. (n.)

    ைர ேவள் ;     "வரி மாஞ்ெசய்வான் ேவண் " ( ைள.  ராண வரயா. 17);

     [பரி + மகம்]

பரிமண்டலம்

 
 பரிமண்டலம் parimaṇṭalam, ெப. (n.)

    ற் ஞ் ; small date. (சா.அக.);

     [பரி + மண்டலம்]

பரிமணி

 
 பரிமணி parimaṇi, ெப. (n.)

   கரந்ைத; sweet basil. (சா.அக.);

பரிமா

பரிமா parimā, ெப. (n.)

    ைர; horse.

     "பரிமா ன் ைசப்ப ன்ற வண்ண ம்" ( வாச2.116.);

     [பரி + மா]

பரிமாணனார்
பரிமாணனார ்parimāṇaṉār, ெப. (n.)

   ஒர ்இலக்கண வா ரியர ்(நன்.401.ம ைல);; author of a treatise on grammar, not extant.

பரிமாவ ப்ேபார்

 
 பரிமாவ ப்ேபார ்parimāvaḍippōr, ெப. (n.)

    ைரப்பாகர ்(யாழ்.அக.);; grooms.

     [பரிமா + வ ப்ேபார]்

பரிமாற்றக்காரி

 
 பரிமாற்றக்காரி parimāṟṟakkāri, ெப. (n.)

    ைலமகள்( ன்.);; unchaste woman.

     [பரிமாற்றம் + காரி]

பரிமாற்றக் ைற

 
 பரிமாற்றக் ைற parimāṟṟakkuṟai, ெப.. (n.)

பரிமாற்றப் ைழ பாரக்்க;see parimara-ppilai.

     [பரிமாற்றம் +  ைற]
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பரிமாற்றத்தாழ்ச்

 
 பரிமாற்றத்தாழ்ச்  parimāṟṟattāḻcci, ெப. (n.)

பரிமாற்றப் ைழ பாரக்்க;see parimärra-p-pilai.

     [பரிமாற்றம் + தாழ்ச் ]

பரிமாற்றப் ைழ

 
 பரிமாற்றப் ைழ parimāṟṟappiḻai, ெப. (n.)

    ெயா க்கம்( ன்);; bad habits, misconduct.

     [பரிமாற்றம் +  ைழ]

பரிமாற்றம்

பரிமாற்றம் parimāṟṟam, ெப. (n.)

   1. மாற் க்ெகாள் ைக; exchanging interchanging.

   2. ெந ைறகைளக் ைகக் ெகாள்ளல்; observance of prescribed rules and conventions.

     "அந்நிைன க்  அ பமான பரி மாற்றத்ைத"  (ஈ ,7,9,11.);

   3. நடக்ைக(யாழ்ப்);; behaviour, conduct.

   4. ேநாய்பர க்ைக( ன்);; prevalence, as of disease.

   5. கலந் க்ைக(யாழ்ப்);; intercourse familiarity.

   6. கள்ளப் ணரச்் (யாழ்ப்);; illicit intercourse.

     [பரி + மாற்றம்]

பரிமாற்றவணி

பரிமாற்றவணி parimāṟṟavaṇi, ெப. (n.)

ஒன்ைறக் ெகா த்  மற்ெறான்  ெப தைலக் ம் அணி. ( ரேசா.அலங்.3);

 a figure of speech describing an exchange.

     [பரிமாற்றம் + அணி]

பரிமாற்

பரிமாற் 1 parimāṟṟu, ெப. (n.)

   ேகா ல் ேமனி ன் பைடய க் ரிய ெபா ள்(இ.வ.);; articles of offering to a deity.

     [பரிமாற்றம் → பரிமாற் ]

 பரிமாற் 2 parimāṟṟu, ெப. (n.)

   பண்டமாற்  ( வாலவா. 30.45);; exchange.

     [பரிமா  → பரிமாற் ]
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பரிமா

பரிமா 1 parimāṟudal,    5. ெச ன்றா . (v.t.)

   1. மாற் க் ெகாள் தல்; to give and take, exchange, interchange.

   2. உண  பைடத்தல்; to distribute, serve, as food to guests.

     "ெச வாயா ைசத்த ந்தப் பரிமா " ( ற்றா.தல. த ல்,7.);

   3.  கரத்ல்; to enjoy.

     "ராச த் ரன்...... நிைனத்தப க் ப் பரிமாறாலா ேற" (ஈ ,1,2,7.);

   4. பணிமா தல்; to render service by fanning, blowing an instrument, etc.

     " ைணக்கவரி பரிமாற" (ஞானவா. ைல.22);

   5. ைகயா தல்; to use, as utensil;

 to handle, as furniture.

     "பரிமா ற உைடைம"

   6. உடெ்காள் தல்; to partake of, as food or drink.

   7.  ணரத்ல்(யாழ்ப்);; to copulate with.

     [பரிமா  → பரிமா -,]

 பரிமா 2 parimāṟudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   1. நடமா தல்;(j);

பரிமா -தல்

பரிமா -தல் parimāṟudal,    5. ெச. . .

   ஒ வர ்மற்றவ க்  இைல ல் அல்ல  தட் ல் உணைவ உண்பதற்  உரிய ைற ல் ைவத்தல்; 
உண  பைடத்தல்; serve (food);

     "கணவ க்  ழந்ைதக க் ம் பரிமா  ட் த் தா ம் உடக்ாரந்்  சாப் ட ஆரம் த்தாள்"

     " மண ட் ப்பந் ல் பரிமாற ஐந்  ேபராவ  ேவண் ம்"

   2. ெகா த் ப் ெப தல்; பரிமாற்றம் ெசய்தல்; exchange.

     "இ  நா க ம் தத்தம் வயத் ல் உள்ள ேபாரச் ் ைறயாளிகைள (ைக கைள);ப் பரிமா க்ெகாள்ள 
உடன்பட்டன"

     "இ நாட் த் தைலவரக் ம் க த் கைளப் பரிமா க் ெகாண்டனர.்"

பரி த் ரம்

 
 பரி த் ரம் parimittiram, ெப. (n.)

    ரம் என் ம் ம ந் ; perchloride of mercury. (சா.அக.);

ம வ: பரி ட்டம்

பரி த்

 
 பரி த்  parimitturu, ெப. (n.)

   சவ் ரம்; corrosive sublimate, (சா.அக.);
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பரி கம்

பரி கம்1 parimugam, ெப. (n.)

   1.  தல் ண் ன்; the first vin-min.

   2. கா ன் ைர கம் (யாழ்.அக.);; shin of the leg.

     [பரி +  கம்]

 பரி கம்2 parimugam, ெப. (n.)

   1. கைணக்கால்; ankle,

   2.  ன்னங்கால்; part from foot to knee.

பரி கமாக்கள்

பரி கமாக்கள் parimugamāggaḷ, ெப. (n.)

    ன்னரர;் mythical beings with the human body and the head of a horse.

     "பரி க மாக்கைளப் பாராய்" (கம்பரா. த் ர.11.);

     [பரி கம் + மாக்கள்]

பரி கவம்

பரி கவம்  parimugavambi, ெப. (n.)

    ைர கேதாணி; a boat having the figurehead of a horse.

     "பரி கவம் ங் கரி கவம் ம்" ( லப்.13, 176.);

     [பரி கம் + அம் ]

பரி சல்

 
 பரி சல் parimusal, ெப. (n.)

    தவம் ( த்தைள);; brass (சா.அக.);

பரிேமதம்

பரிேமதம்1 parimētam, ெப. (n.)

    ைர ேவள் ; horse sacrifice.

     "ந டெனன்ேபா ன ம்பரி ேமதேவள்  யாற் னான்" ( ைள. இந் ரன்ப .60);

     [பரி +  ேமதம்]

ேமதம் = Skt.

பரிேமயம்

 
 பரிேமயம் parimēyam, ெப. (n.)

   அள பட்ட ; that which is measured or limited.

     [பரி + ேமயம்]
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பரிேமலழகர்

பரிேமலழகர ்parimēlaḻkar, ெப. (n.)

க் ற க்  உைரெய ய ப ன்ம ள் இ யானவ ம் எட் தெ்தாைக ள் ஒன்றா ய 
பரிபாட க் ம் உைரஎ ய வ மான உைரயா ரியர.் author of commen dator on kural and paripādaļ.

பரிேமலழகரின் ஊர ்காஞ் ரம் என்பைத.

     " க்காஞ்  வாழ் பரிேமலழகன் வள் வர ் ற்  வ காட் னான் ெதாண்ைட மண்டலேம 
என்பதால் அ யலாம்.

     " ைட மன்னைரக் காணின் மாைலக் கண்ேடேன என் ம்" என்  ெபரியாழ்வா ம் 
பணித்தார ்என்  இவர ்39ஆம் அ காரத ்ெதாடக்கத் ல் எ ள்ளைமயா ம் 349, 370  ற ைர ல் 

வாய்ெமா ைய எ த் க் காட்  இ த்தலா ம் மால யாரிடத்  இவரக்்  இ ந்த 
அன்ைப ம்,  வாய்ெமா ல்

   இவரக்் ந்த ஈ பாடை்ட ம் அ யலாம். இவர ்மா ய (ைவணவரா ம் ற மத ல்கைள 
ெவ ப் ன்  ஆராய்ந்  தம் உைர ல் அவற் ன் கைள எ த்தாண் ள்ளார;்வட ற் லைம 

ைடயவர.்

   இவ ைடய உைரநைட ங்கச ்ெசால்லல்,  ளங்கைவத்தல் த ய அழ கைள 
ைடய ; ட்ப ட்பஞ் ெச ந்த .  ல டங்களில் ெசய் ள் ேபால ேமாைன எ ைக டன் 
ளங் வ . த ல் காணப்ப ம் உைரக க்ெகல்லாம் தைலவரம்பாய

இவர ்உைரநைட ன் உயரை்வ ளக்க ேவண் ன் 6 43 ஆம் ற ைர ல் ' ெசால் ன்

ணங்களாவன வ ன்ைம,  ங் தல்,  ளங் தல், இனிதாதல் ப்பயன் த தல் என் ைவ 
தலா ன" என்  இவர ் ய ணங்கள் எல்லாம் ெகாண்ட  இவர ்நைட என்  ங்கக் றலாம். 

இவர ்உைர ன் றப்ைபக் கண்ேட

     "பாரே்மல் பரித்த ைரெயல்லாம் பரிேமலழகன் ெதரித்த ைரயாேமா ெதளி' என்  லவரக்ள் 
பாராட் வாரா னர.்

பரிய

பரிய pariya, ெப. அ. (adj.)

ப த்த,

 thick, large, brig.

     "பரிய மா ணங்க றா" (ேதவா.1138.6.);

க.  ரிய

     [பல் → பர ்→ ப  → பரிய பரிய → ெபரிய]

பரியகம்

பரியகம் pariyagam, ெப. (n.)

   1.  லம் ; anklet consisting of lottle bells.

     "பரியகஞ் லம் " ( வா.);

   2. காற்காப் ; ankle-ring.

     "பரியக ரம்" ( லப்.6,84);

   3. ைகசச்ரி. ( டா.);; arm-ring.

     [பரி + அகம்]

பரியங்கப்பா

 
 பரியங்கப்பா  pariyaṅgappāti, ெப. (n.)

    ைரவா ; horse tail plant. (சா.அக.);

பரியசம்

 
 பரியசம் pariyasam, ெப. (n.)

   ஓமம்; carum copticum. (சா.அக.);
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பரியட்டக்கா

பரியட்டக்கா  pariyaṭṭakkācu, ெப. (n.)

    ல்வைக ( லப்.14,108,உைர);; a garment of ancient times.

     [பரிவட்டம் → பரியட்டம் + கா ]

பரியட்டம்

பரியட்டம் pariyaṭṭam, ெப. (n.)

   1. பரிவட்டம் 1.2. ( த்.12.வ்யா.87.); பாரக்்க;see parvattam.

     [பரிவட்டம் → பரியட்டம்]

பரியத் யம்

 
 பரியத் யம் pariyattiyam,    எ ம்   வைத ம் ழ்ந் க் ம் சவ் ; the tough fibrous membrane 
surrounding a bone. (சா.அக.)

பரியநல்ேவ ச்

 
 பரியநல்ேவ ச்  pariyanalvēticci, ெப. (n.)

    ண் னி மரம்; an unknown plant useful in alchemy. (சா.அக.);

பரியம்

பரியம் pariyam, ெப. (n.)

   1. மணப்பரிசம்; bride-price.

     "பல்வைள பரியமாக" ( வக.1047);

   2. பரத்ைதயர ்ெப ங் ; hire of a prostitute.

ஒ  நாைளக் ப் பரியமாக ெவன்  அரசனாற் ெபறப்பட்டாள் ( லப்.3,163, அ ம்.);

     [பரிசம் → பரியம்]

 பரியம் pariyam, ெப. (n.)

   ஏற்றத் ல் நீரிைறக் ம் ைற; irrigation method with piccotah.

     [பரி-பரியம்]

பரியயணம்

 
 பரியயணம் pariyayaṇam, ெப. (n.)

   ேசணம். (யாழ்.அக.);; saddle.

     [பரி + அணம் → அயணம்]

பரியயம்

பரியயம் pariyayam, ெப. (n.)

   1. அசடை்ட; carlessness.

   2. எ ரிைட; opposition.

   3. ஒ ங் ன்ைம; disorder.

     [பரி + அயம்]

பரியைர

பரியைர pariyarai, ெப. (n.)

   மரத் ன் ெபரிய அ ப்ப ; large trunk of a tree.

     "பரியைரக்க ன்" (ெப ம்பாண். 9.);

     [ஒ கா. பராைர → பரியைர]
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பரியல்

பரியல் pariyal, ெப. (n.)

   1. இரங் ைக; grieving feeling distress.

     "பரியல்ேவண்டா" ( றநா.172.);

   2.  ைரந்  ெசல் ைக; going fast.

     "பரியணாெயா  பன்மைலப்பட ம்" (அகநா.28.);

     [ஒ கா; பரிதல் → பரியல்]

பரியழல்

பரியழல் pariyaḻl, ெப. (n.)

வடைவத்  பாரக்்க;see Vadava-t-of the mare shaped fire believed to lie hidden in the ocean.

     "பரியழல்  ேபாரத்்  மஞ்சனப் ைகெயன" (கந்த கட ள்.10.);

     [பரி + அழல்]

பரியன்

பரியன் pariyaṉ, ெப. (n.)

   1. ெபரிேயான்; a great person.

   2. உ வத்தாற் ெபரியவன்; a being of great dimension.

     "ேநரியனாய்ப் பரிய மாய்" ( . .8,28.);

     [பல் → பர ்→ ப ]

பரியாகாரம்

பரியாகாரம் pariyākāram, ெப. (n.)

   1. காகம்; Crow.

   2. தவசக் யல்; heap of grain (சா.அக.);

பரியா

 
 பரியா  pariyāmi, ெப. (n.)

   ம மத்ைத; burweed heache plant (சா.அக.);

பரியாைம

 
 பரியாைம pariyāmai, ெப. (n.)

பற் ச ்ெசய்யாைம;( .ெவ.);

 having no affection.

     [பரி → பரியாைம]

பரியாளம்

பரியாளம்2 pariyāḷam, ெப. (n.)

   பரிவாரம்; atendants.

     " ரைச ந் தனம் ேபார ்ேவழம் ெவம்பரி யாளங்க-டைட ட ன் ண்ட" (ேச . சங்கரபா. 83);

பரியாளன்

பரியாளன் pariyāḷaṉ, ெப. (n.)

பரிவாரன். (நாம ப. 138.); பாரக்்க;see parsvāran.

     [பரிவாரன் → பரியாளன்]

பரியா ைடயான்

பரியா ைடயான் pariyāṟuḍaiyāṉ, ெப. (n.)

   ெசம்பாம் க்ேகாள் (நாம ப. 103);; moons descending node.

     [பரி + ஆ  + உைடயான்]
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பரியானம்

 
 பரியானம் pariyāṉam, ெப. (n.)

   ேசணம்; saddle.

     [பரி + ஆணம் → ஆனம்]

பரிேயரிைடயா

 
 பரிேயரிைடயா  pariyēriḍaiyāti, ெப. (n.)

   தகைர; ringworm plant (சா.அக.);

பரில்லம்

 
 பரில்லம் parillam, ெப. (n.)

   ெகாட்டைண, உமரி த ய கடற்கைரச ்ெச களின் சாம்ப ந்  எ க் ேமார ் ய்ைமயற்ற 
எரி ப் ; impure sodium, carbonate obtained from the burnt ashes of some sea shore plants. (சா.அக.);

பரிவட்ட 
அைரஞாண் 
க கட்

 
 பரிவட்ட அைரஞாண் க கட்  parivaṭṭaaraiñāṇgayiṟugaṭṭu,    ப வட்டத் ல் கட்டப்ப ம் 

ழ்க்கட் ;ம வ: ெப ட்ட அண்ணா க கட் .

     [பரிவட்டம் + அைர + ஞாண் + க  கட் ]

பரிவட்டச் ைல

 
 பரிவட்டச் ைல parivaṭṭaccīlai, ெப. (n.)

ேநரத்் யான ஆைட;( ன்);

 fine cloth.

     [பரிவட்டம் +  ைல]

பரிவட்டைண

பரிவட்டைண parivaṭṭaṇai, ெப. (n.)

   1. மா ைக; charge, transformation.

   2. கைலதெ்தா ல் எட்ட ள் க் ன. யாழ் நரம்ைபக் கரணஞ் ெசய்  தட ைக ( வக. 657, 
உைர.);;(mus.);

 sounding the strings of lute by passing the fingers overthem, one of eight kalai-t-tolil, q v.

   3.  ; paraphernalia.

     "சத் ர சாமர த ய பரிவட்டைணகேளா " ( பரம். 191);

     "ஐம்பரி வட்டைண யகத் ல் வா ரக்் " (ேம மந். 216);

     [பரி + வட்டைண]
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பரிவட்டம்

பரிவட்டம்1 parivaṭṭam, ெப. (n.)

   1. ஆைட; garment, cloth, robe.

     "ஈ ல் தத் ப் பரிவட்ட னிைரத்ேத" (ெபரிய . ஏயரே்கா. 36.);

   2. ேகா ல் ம ப் ரவாக வணங் ேவார ்தைலையச ் ற் க்கட் ம் கட ளாைட; vestment of a deity tied 
round the head of its devotee, as a mark of honour.

   3. பணிக்  அைடயாளமாக அரசன் அளிக் ம் நிைலக் கவசம்;(w.);

 robes given by a king to a person on his appointment to an office.

   4.  யர ( க்க);காலத் ல் தைல ற் கட் ஞ் ைல; head-dress worn in mourning.

   5. ெநய்வார ்க  வைக;(w.);

 a weavers instrument

ம வ: ஊரே்காள், வட்டம், பரிேவடம்

     [பரி + வட்டம்]

 பரிவட்டம்2 parivaṭṭam, ெப. (n.)

பரிேவடம்;(C.G.); பாரக்்க;see parivédam.

 பரிவட்டம்3 parivaṭṭam, ெப. (n.)

 a piece of silk cloth that is first put on the consecreted idol and then tied round the head of a distinguished guest as a mark 
of honour (in temples);.

பரிவத் -த்தல்

பரிவத் -த்தல் parivattittal,    11. ெச ன்றா . (v.t.)

    ற் தல்; to circumambulate, walk round.

     "இடம் வலம் பரிவத் ப்ப" ( வாலவா. 28, 56.);

     [வட் த்தல் + வத் த்தல்]

பரிவதனம்

பரிவதனம்1 parivadaṉam, ெப. (n.)

   அ ைக (யாழ்.அக.);; lamentation.

     [பரி + வதனம்]

 பரிவதனம்2 parivadaṉam, ெப. (n.)

   ஏளனம் (யாழ்.அக.);; dabuse.

பரிவயம்

பரிவயம் parivayam, ெப. (n.)

   1. அரி ; rice.

   2. இளைம(யாழ்.அக.);; youth.

     [பரி + வயம்]

பரிவர்

பரிவர ்parivar, ெப. (n.)

   அன் ள்ளவர;் those who love.

     "பரிவர.்... ெசால் ற பா ரத்ைத" ( வ்.  வாய். 4, 2, பன்னீ. ப்ர.);

     [பரி  → பரிவர]்
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பரிவ த்தனம்

பரிவ த்தனம் parivaruttaṉam, ெப. (n.)

   1. பரிவ த்தைன பாரக்்க;   1. "இ நிலத்தவர.்.... ெகாள் ம் பரிவ த்தனம் ேபால்" (ேச .  நா. 79);

   2.  ைர நைடவைக ( க் ர நீ , 72.);; a pace of a horse.

     [பரிவ த்தைன → பரிவ த்தனம்]

பரிவ த்தனம் = Skt.

பரிவலம்

 
 பரிவலம் parivalam, ெப. (n.)

   ெவள்ளி; silver. (சா.அக.);

பரிவற்சனம்

பரிவற்சனம் parivaṟcaṉam, ெப. (n.)

   1. (யாழ்.அக.);

   1. ெகாைல; murder.

   2.  ைக; leaving, abandoning.

     [பரி + வற்சனம்.]

பரிவாட்

 
 பரிவாட்  parivāṭṭi, ெப. (n.)

   கா க்கட் ; black catechu. (சா.அக.);

பரிவாடம்

 
 பரிவாடம் parivāṭam, ெப. (n.)

   ெமாசை்சக் காய்; country bean. (சா.அக.);.

பரிவா னி
பரிவா னி parivātiṉi, ெப. (n.)

    ைணவைக (பரத.ஒ .15);; a kind of lute.

பரிவாரேதவைதக
ள்

 
 பரிவாரேதவைதகள் parivāradēvadaigaḷ, ெப. (n.)

   ேகா ல் ச் ற் ள்ள ெதய்வப் ப மங்கள்; attendant deities of a superior god.

     [பரிவாரம் + ேதவைதகள்.]
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பரிவாரம்

பரிவாரம்1 parivāram, ெப. (n.)

   1.  ழ்ேவார ்( வா.);; train, retinue, attendants.

   2. பைட (ச .);; army, body of troops.

   3. ஏவலாளர;் servants.

   4. மறவர ்அகம்ப ய ள் ஒ  ரி னர;் a sub-division of Maravar and A gambadiyar castes. (E.T.);

   5. ேகாயம் த் ர,்  ச் ராப்பள்ளி, ம ைர,  ெநல்ேவ  மாவட்டங்களி ள்ள ெதாட் ய ெப  
நிலக் ழாரக்ள்; the Tottiya zamindars in tne districts of coimbator, Trichirapally Madura and thinnevelly.

   6. உைற  (யாழ்.அக.);; case, sheath.

 பரிவாரம்2 parivāram, ெப. (n.)

     (அரசர ்ேபான்ேறா டன்); உடன் வ ேவார ்(ெப ம் பா ம் ேக யாகக் ம் ேபா ); உடன் வ ம் 
ட்டம்;

     "பரிவாரமாக வ ம் ட்டத்ைதக் கண்  அசச்ப்படேவண்டாம்"

 பரிவாரம்3 parivāram, ெப. (n.)

    ழ்ந் க்  ேதவர;்     "மற்ைறப்பரி வாரத்தார ்மாஷயந் தா ம்" (ைசவ.ச. ெபா . 461.);

ம வ: பரியாளம், பரிவாரம்

பரிவாராலயம்

பரிவாராலயம் parivārālayam, ெப. (n.)

    ற் க் ேகா ல்; temples of the subordinate deities.

     " ராஜ ராேஜஸ்வர ைடயார ்ேகா ற் பரிவாராலயத் " (s.i.i. ii, 86.);.

     [பரிவாரம் + ஆலயம்.]

ஆலயம் = Skt.

பரிவா

 
 பரிவா  parivāli, ெப. (n.)

    ைர வா ; horse tail plant. (சா.அக.);

பரி க்கட் -தல்

பரி க்கட் -தல் parivikkaṭṭudal,    5. ெச. . . (v.i.)

பரிந் ேப -பாரக்்க;see parindupesu-intercede.

     "நீ அவ க் ப் பரி க் கட் ன  ேபா ம்"

     [பரி  + கட் -,]

பரி ண்ணன்

 
 பரி ண்ணன் pariviṇṇaṉ, ெப. (n.)

பரி த்  (யாழ்.அக.);; பாரக்்க see parivitti.

     [பரி +  ண்ணன்.]

பரி த்

 
 பரி த்  parivitti, ெப. (n.)

   தம்  மணந்  ெகாள்ளத் தான் மண யாத தைமயன் (யாழ்.அக.);; unmarried elder brother whose younger 
brother is married.

     [பரி +  த் .]
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பரி ந்தகன்

 
 பரி ந்தகன் parivindagaṉ, ெப. (n.)

    ன்ேனான் மண யா க்க மணம் த்த ன்ேனான்;பாரக்்க பரிேவத்தா (யாழ்.அக.);;see 
parivéttà.

     [பரி +  ந்தகன்.]

பரி ந்

 
 பரி ந்  parivindu, ெப. (n.)

    ல்ைலமரம்; tigers milk tree. (சா.அக.);

பரி ந் ப்பால்

 
 பரி ந் ப்பால் parivinduppāl, ெப. (n.)

    ல்ைலப்பால்; milk of tigers milk tree. (சா.அக.);

பரி ரட்டம்

 
 பரி ரட்டம் pariviraṭṭam, ெப. (n.)

   தவ  (யாழ்.அக.);; mistake, error, blunder.

     [பரி +  ரட்டம்.]

பரி தம்

 
 பரி தம் parivirugidam, ெப. (n.)

   அ கப் ப ைக (யாழ்.அக.);; increase.

     [பரி +  தம்.]

பரி ங்கணம்

 
 பரி ங்கணம் pariviruṅgaṇam, ெப. (n.)

    ப் ப ைக (யாழ்.அக.);; growth, increase.

     [பரி +  ங்கணம்.]

பரி ளங்கம்

 
 பரி ளங்கம் pariviḷaṅgam, ெப. (n.)

   வளி (வா );  ளங்கம்; wind berry, worm killer (சா.அக.);
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பரி

பரி  parivu, ெப. (n.)

   1. அன் ; affection.

     "பரி தய ெவ க் ம் ண்ட நச் ன்" ( றநா. 184.);

     'பாகைனய ெசால் ெயா  தம் ரி ற் ன் ேயாக" (இராமா. அகத். 54);.

   2. பத் ; devotion, piety.

     "பரி ன் தன்ைம  ெகாண்டைனயவன்" (ப ேனா.  க்கண்ண. 1. கல்லாட);.

   3. இன்பம் ( டா);; delight, pleasure.

     "பரி  ெபாங்க வந்  எ த்தைணத் " (பாரத. சம்பவ.1.);

   4. ஈரெநஞ் ; sympathy.

     "பரி லாளர ்வ னள ல் பரி ம்" (ேச .  த் ர.் 17);.

   5. வ த்தம்; distress, affliction.

     " கம்பஞ் ெசய் பரி  நீங் " ( வக. 1737);.

   6.  ற்றம்; fault defect

     "பண் வைகயாற் பரி  ரந்் " ( லப். 7, 1);.

   7.  ரச்்  (யாழ்.அக.);; ripeness.

     [பரி → பரி .]

     "பரி  இல்லா உண் ல் பட் னி நன் ; அன்  இல்லாப் ெபண் ரில் ேபய் நன் " (பழ.);

பரிேவட்டணம்

பரிேவட்டணம் parivēṭṭaṇam, ெப. (n.)

   1.  ற்றள ; circumference.

   2.  ழ்ைக; surrounding.

     [பரி + வட்டணம் → ேவட்டணம்.]

பரிேவட் -த்தல்

பரிேவட் -த்தல் parivēṭṭittal,    11 ெச. ன்றா . (n.)

    ற் தல் (சங்.அக.);; to surround: to circumambulate.

     [பரிேவட்டணம் → பரிேவட் -,]

பரிேவட்

பரிேவட் 2 parivēṭṭi, ெப. (n.)

   வலம் வ ைக; circumambulation from left to right.

     "ேதவெரலா ேம  ைளத்த பரிேவட் யான்" (காளத். உலா. 93);.

     [வட்டம் → வட் த்தல் → ேவட் -,]

பரிேவட்

பரிேவட்  parivēṭpu, ெப. (n.)

   பறைவ வட்ட ைக; circling, hovering, as of a bird.

     "பாரவ்ற் ெகாக் ன் பரிேவட் " (ப ற் ப். 21. 27.);

     [பரி + வட்  → ேவட் .]

பரிேவடணம்

பரிேவடணம் parivēṭaṇam, ெப. (n.)

   1.  ந் னரக்் ப் பரிமா ைக; serving meals to guests.

   2. பாரக்்க. பரிேவட்டணம்;  see parvivettanam.

     [பரி + ேவடணம்.]

778

www.valluvarvallalarvattam.com 13683 of 19068.



பரிேவடம்

பரிேவடம் parivēṭam, ெப. (n.)

   க ரவைன ம், நிலைவ ம் கற் க் காணப்ப ம் ஊர ்ேகாள் வட்டம்; halo around the sun or moon.

     "பரி ேவட ட்ட  ெகால் பார"் (பாரதெவண், வா ேத. 124);.

     [பரி + வட்டம் → வடம் → ேவடம்.]

பரிேவ ப்

பரிேவ ப்  parivēṭippu, ெப. (n.)

பாரக்்க பரிேவடம் ( வக. 1098, உைர.);;see parivegam.

     [பரி + ேவ ப் .]

பரிேவத்தா

பரிேவத்தா parivēttā, ெப. (n.)

   தைமயன் மணவா க்கத் தான் மணந்  ெகாண்ட தம் ; an younger brother who marries while his elder 
brother remains unmarried.

     "பரிேவத்தா ெவன் ம் ன்ெசாற் " ( வாலவா. 43, 5);

     [பரி + ேவத்தா.]

ப

ப 1 paruttal,    11 ெச. . . (v.i.)

   ெப த்தல்; to become large, bulky, plump, to swell.

     "ப த்த ேதா  ம் ெபா பட" (ேதவா. 498, 11);.

     [ெப  → ப -,]

 ப 1 paruttal,    1 ெச. . .

   1. சைதப்பற்  தல்; ெப த்தல்; grow fat.

     " ன்  பாரத்்தைத ட இப்ேபா  ப த் ந்தார"்

     "இப்ப ப் ப த்  ட்டாேய! என்  அ சயப்பட்டார"்.

   2. (த  த யைவ);  ற்றள ல் ெபரிதாக இ த்தல்; be thick and round.

     "ைகத்த  ேமல்ப  ப த் ம் ழ்ப்ப  த் ம் இ ந்த "

 ப 2 paruttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. அ கரித்தல்; to increase.

   2. த த்தல்; to grow large.

     "பாவைன மைனத்தாேல ப தெ்த ம- நமதா ம்" (ஞாநவா-ஞாந ந்.8.);.

 ப 2 paru, ெப. (n.)

ப க்கண்

 
 ப க்கண் parukkaṇ, ெப. (n.)

   ப ம்ப யான ; coarseness;

     (j); roughness as of cloth;

 clumsiness of work.

     [ப  → ப க்கன்.]

ப க்கல் ைல

 
 ப க்கல் ைல parukkalcilai, ெப. (n.)

   ப க்ைகக்கல்; small pebbles (சா.அக.);

779

www.valluvarvallalarvattam.com 13684 of 19068.



ப க்கல் னி

ப க்கல் னி parukkalcīṉi, ெப. (n.)

   1. அ க் ெக க்காத ச க்கைர; coarse sugar.

   2. பனங்கட் ; palmyra jaggery. (சா.அக.);

ப க்காங்கல்

 
 ப க்காங்கல் parukkāṅgal, ெப. (n.)

ப க்ைகக் கல்;see parukkai-k-kal.

     [ப க்ைக + ஆம் + கல்.]

ப க்

ப க் 1 parukkudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெப க் தல் (பரராச, 1, 231);; to increase.

     [ெப க்  → ப க் -,]

 ப க் 1 parukkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ப கச ்ெசய்தல்; to cause to drink.

     "நீரத்ான் ெகாணரந்் ….. ப க்  ைளப்ைப நீக் ேர" ( வ். நாய்ச.் 13, 4);.

     [ப  → ப க் -,]

ப க்ெகன் -தல்

ப க்ெகன் -தல் parukkeṉṉudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ப த் க் காட் தல் ( வக. 2339);

 to be thick, bulky.

   2. ெகாப் ளித்தல்; to blister.

     'ப க்ெகன்ற... ெகாப் ள்' ( வக. 2339, உைர);.

     [ப க்  + என் -,]

ப க்ைக

ப க்ைக1 parukkai, ெப. (n.)

   1. ப மனாைக; becoming bulky.

   2. ேசாற்ற ழ்; single grain of cooked rice.

     "சாப் ட்ட இடத் ல் ப க்ைககள் த க் டந்தன."

     "ப க்ைக லாக் க் ப் ேபாட ப் ல்ைல

ெயன்பாரக்் ம்" (தனிப்பா.);

   3. ப க்ைகக்கல்; small pebbles. ( றநா. 246, உைர.);

   4. பளிங்  ( ங்.);

 crystal

   5.  ல்லன்; a mean fellow.

 ப க்ைக2 parukkai, ெப. (n.)

   ேகா ; refuse, drege; sediment

     "அ ல் ப க்ைக தட்டாத ப  அதன் வா ேல மாய்த் " ( வ். ெபரிய . 1, 2, 5. வ்யா);.

780

www.valluvarvallalarvattam.com 13685 of 19068.



ப க்ைகக்கல்

ப க்ைகக்கல் parukkaikkal, ெப. (n.)

   1.  ழாங்கல்; small pebbles.

     " வ  களிடத்ேத ெசம்ப க்ைகக் கல் த்த" (அ ட்பா, vi அ ட் ர. 79.);

   2. பாரக்்க, ப க்ைக, 4 ( டா);.

   3. கக்கான்கல் (இ.வ.);; kankar, limestone, an impure concretionary carbonate of lime.

     [ப க்ைக + கல்.]

ப கல்

ப கல் parugal, ெப. (n.)

   1.  க்ைக; drinking.

   2. நால்வைக ண ள் த்தற் ரிய  ( வா.);; liquid food one of nålvagai-y-unavu.

     [ப  → ப கல்.]

ப -தல்

ப -தல் parugudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  த்தல்; to drink.

     "ப வார ்ேபா ம்" ( றள்.,811);.

   2. உண் தல்; to eat, devour.

     "நிைறையப் ப காப் பகல்கரந்த ைப ள் ரம்ாைல" ( .ெவ.12.ெபண்பாற்.9);.

   3.  கரத்ல்; to enjoy.

     "ப வன் ைபதேனா ெயல்லாங் ெகட" ( றள்.1266);.

     [ப  → ப -,]

ப

ப 2 parugu, ெப. (n.)

ப கல் 1 பாரக்்க;see parugal.

     "ப வன்ன ேவடை்க ல்வ " ( றநா.207);.

ப ம் ெப தம்

 
 ப ம் ெப தம் parugumberuvidam, ெப. (n.)

   ம ந் ண் ம் ேபா , ம ந் ண்பதற்  உத யா க் ம் ெபா ள், அள  பத் யம் 
தலானவற் டன் அ ந் ண் ம் ஒர ்அரிய ைற; the unique method of taking of medicine only after fully 

ascertaining the measure or size, vehicle ormedium diet etc. (சா.அக.);

ப ங்க

 
 ப ங்க  paruṅgaḍi, ெப. (n.)

   இேலசாய்ப் பற்ப ைக (யாழ்.அக.);; superficial bite.

     [ப ைம → ப ம் + க .]

ப ங்கண்வைல

 
 ப ங்கண்வைல paruṅgaṇvalai, ெப. (n.)

   ெபரிய கண்க ைடய ன் வைல ( கைவ.  ன.);; a kind of fishing net.

     [ப ைம + கண் + வைல.]

ப ங்கம்

 
 ப ங்கம் paruṅgam, ெப. (n.)

   கசகசா; poppy seeds. (சா.அக.);
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ப ங்கல்

 
 ப ங்கல் paruṅgal, ெப. (n.)

   அசச்ம் (இ.வ.); ; fear.

     [ப  + கல்.]

ப ங்காயம்

 
 ப ங்காயம் paruṅgāyam, ெப. (n.)

   ெப ங்காயம் (ைதலவ.ைதல.);; asafoetida.

     [ப ைம → ப ம் + காயம்.]

ப ங்காராம்

 
 ப ங்காராம் paruṅgārām, ெப. (n.)

ப ங்காராமணி பாரக்்க;see parurikaramani.

ப ங்காராமணி
ப ங்காராமணி paruṅgārāmaṇi, ெப. (n.)

   1. ெப ம்பய ; big variety of cowpea. (சா.அக.);

ப ங்காரியம்

 
 ப ங்காரியம் paruṅgāriyam, ெப. (n.)

   ெப ங்காரியம் ( ன்.);; important business.

     [ப ைம → ப ம் + காரியம்.]

ப ங்கா கம்

 
 ப ங்கா கம் paruṅgāligam, ெப. (n.)

   தணக்  மரம்; catamaran wood (சா.அக.);

ப ங்
ப ங்  paruṅgi, ெப. (n.)

   வண்  (நன்.107,ம ைல .ம்);; bee.

ப ங் -தல்

ப ங் -தல் paruṅgudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ப த்தல்; to pluck, as fruit to tear off.

     "இ ங்கனி ப ங்  க ண்ட மந் " (ேதவா.1096,3.);

   2. ெகால் தல்; to kill.

     "களி ரக்் ன்றவைனப் ப ங் " ( வ். ெபரியாழ்.1,2,7.);

ெத. ப

     [ப ங்  → ப ங் -,]

ப ங் டல்

 
 ப ங் டல் paruṅguḍal, ெப. (n.)

   ெப ங் ட ன் ஒ ப  ( ன்.);; colon, a part of the large intestine.

     [ப ைம → ப ம் +  டல்.]

ப ங் ற

 
 ப ங் ற  paruṅguṟaḍu, ெப. (n.)

   இ ம்  த யவற்ைறப் பற் ங் க  ( வா.);; large tongs.

     [ப ைம → ப ம் +  ற .]
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ப ங் ஞ்

ப ங் ஞ்  paruṅguṟiñji, ெப. (n.)

ெப ங் ஞ்  (ைதலவ.ைதல.79.); பாரக்்க;see perunkurinji.

     [ப ைம → ப ம் +  ஞ் .]

ப ங்ெகளி

 
 ப ங்ெகளி  paruṅgeḷiṟu, ெப. (n.)

   ப த்த ெகளிற்  ன்; stout stumy or cat fish.

ப ங்ைக

ப ங்ைக paruṅgai, ெப. (n.)

   1. வள்ளன்ைம ைடயவன் ( ன்);; liberal person.

   2. ெப ஞ்ெசல்வம் (இ.வ.);; opulence.

   3. ெப ஞ்ெசல்வன் ( ன்.);; opulent person.

     [ப ைம → ப ம் + ைக]

ப ங்ெகாண்ட ன்

 
 ப ங்ெகாண்ட ன் paruṅgoṇṭamīṉ, ெப. (n.)

   ஆழ்கட ற் ப ம் ெபரிய ன் ( கைவ.  ன்.);; large and stout fish.

ப ங்ேகாைர

ப ங்ேகாைர paruṅārai, ெப. (n.)

   1. சம்பங்ேகாைர; elephant sedge grass.

   2. சடாமாஞ் ல்; valerian. (சா.அக.);

ப சச்னியம்

 
 ப சச்னியம் paruccaṉiyam, ெப. (n.)

   ேமகம் (அக.நி.);; cloud.

     [ப  → ப சச்ணியம்]

ப ச்

 
 ப ச்  parucci, ெப. (n.)

   காட்டாமணக் ; parging nut.

ப சக்கால்

 
 ப சக்கால் parusakkāl, ெப. (n.)

    ண் ல் ள்ளின் ைனக்  (ெநல்ைல,  ன);; fishhook.

பரியல் =  ைர

ன் ைரந் ெசன்  ண் ல் ள்ைளப் பற் வதா ம் பற் தலால் உ ரநீ்ங் தலா ம்

பரியல் + கால் = ப சக்கால்.

ப ஞ்சாய்

ப ஞ்சாய் paruñjāy, ெப. (n.)

   சடாமாஞ்  (ைதலவ. ைதல.78); பாரக்்க;see sagamai. spikenard; valerian. (சா.அக.);

     [ப ைம → ப ம் + சாய்]

     [ப  + காய்]

ப ஞ் நா

 
 ப ஞ் நா  paruñjuṟunāṟi, ெப. (n.)

   ேபய்த் வைர; bitter red gram. (சா.அக.);
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ப ைடயார்
ப ைடயார ்paruḍaiyār, ெப. (n.)

பரிைடயார ்(T.A.S.ii. 45.); பாரக்்க;see paridaiyār.

ப னன்

ப னன் paruṉaṉ, ெப. (n.)

   ெசயற்ப த் பவர;் a person of great ability, tact and persistence.

     "அமரிற்ப ணன்றன் ெப ம்பாச ம்" (கம்பரா.இலங்ைகேகள்:59);

     [ப ணம் → ப ணன்]

ப த்தவச ்ெச

 
 ப த்தவச ்ெச  paruttavacceḍi, ெப. (n.)

    ண்  மல் ைக; a kind of jasmine.

ப த் வம் =  டமல் ைக.

ப த்தவம்

 
 ப த்தவம் paruttavam, ெப. (n.)

    டமல் ைக; a kind of jasmine flower.

ம வ: ப த்த மல் ைக (சா.அக.);

ப த்த வல் ைக

 
 ப த்த வல் ைக paruttavalligai, ெப. (n.)

   மல் ைக;(ைவத் யபரிபா.);;  jasmine.

ப த்தவழ

 
 ப த்தவழ  paruttavaḻki, ெப. (n.)

   மல் ைக; jasmine.

ம வ: ப த்தவல் ைக (சா.அக.);

ப த்தவழைக

 
 ப த்தவழைக paruttavaḻkai, ெப. (n.)

அ க் மல் ைக (மைல.); பாரக்்க;see adukkumalliga double-flowered jasmine.

     [ப த்த + அழைக]

ப த்தவன்

 
 ப த்தவன் paruttavaṉ, ெப. (n.)

   த த்தவன்; corpulent man.

     [ெப த்தவன் → ப த்தவன்]

ப த்தாரம்

 
 ப த்தாரம் paruttāram, ெப. (n.)

    ைர; horse. (சா.அக.);
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ப த்

ப த் 1 parutti, ெப. (n.)

   1. பஞ் உண்டா ஞ் ெச வைக; indian cotton-plant.

   2. பஞ் ; cotton.

     "ப த்  ற் றான்" (இ.வ.);

     "ேகாைடக்காலத் ற்  ஏற்ற ப த்  ஆைட"

க. பர் . ம. ப த்

     [ப  → ப த் ]

     "ப த்  பட்ட பாெடல்லாம் பா ற ." (பழ.);

     "ப த் க் கைட ேல நாய்க்  அ வல் என்ன?"

     "ப த்  டைவயாய்க் காய்த்த " (பழ.);

ம வ: பரி, பன்னல், காற்பாசம், ப த் .

     "ப த் ைல ெமாட் ரண்ைடப் பா லைரத ் ண்ண" (பதாரத்்த ண .);

ப த் வைககள்

   1. ெசம்ப த்

   2. ெபலப்ப த்

   3.  ைமப் ப த்

   4. இலாடன் ப த்

ப த் க்கண்ணி

 
 ப த் க்கண்ணி paruttikkaṇṇi,    ஒ வைக கடல் ன்; a kind of sea fish.

     [ப த்  + கண்ணி]

ப த் க்கா

 
 ப த் க்கா  paruttikkāṭu, ெப. (n.)

   ப த் ைளநிலம் ( ன்.);; cotton field.

     [ப த்  + கா ]

     "ப த் க்கா  உ றதற்  ன்ேன ெபாம்ம க்  ஏ  ழ ம் ம்ம க்  எ  ழ ம்" (பழ.);

ப த் க் ண்
ைக

ப த் க் ண் ைக paruttigguṇṭigai, ெப. (n.)

   ப த் யைடத்த க்ைக (நன்.34);; a small-mouthed shell stuffed with cotton.

     [ப த்  +  ண் ைக]

ப த் க்ெகாட்ைட

 
 ப த் க்ெகாடை்ட paruttikkoṭṭai, ெப. (n.)

 cotton seed (used as cattle feed);

     "மா க க்  ப த் க்ெகாடை்ட ைவத்தாயா?" என்  அவர ்ேகட்டார.்

     [ப த்  + ெகாடை்ட]

ப த் க்ெகால்ைல

 
 ப த் க்ெகால்ைல paruttikkollai, ெப. (n.)

ப த் க்கா  பாரக்்க;see parust-k-kādu
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ப த் த்தா

 
 ப த் த்தா paruttittā, ெப. (n.)

உப்பம்ப த் ,

 a variety of herbaceous cotton. (சா.அக.);

ப த் த்

 
 ப த் த்  paruttitturu, ெப. (n.)

   வாய்ப் ண்; thrush so called from, its whitish appearance. (சா.அக.);

ப த் ல்

 
 ப த் ல் paruttinūl, ெப. (n.)

   பஞ் ல்; cotton yarn or thread.

     [ப த்  +  ல்]

ப த் ப்பசை்ச

 
 ப த் ப்பசை்ச paruttippaccai, ெப. (n.)

   க ரப்்பசை்ச; a fragrant green plant (சா.அக.);

ப த் ப்பஞ்

 
 ப த் ப்பஞ்  paruttippañju, ெப. (n.)

   ப த் ந்  எ க் ம் பஞ் ; cotten taken from parutti.

     [ப த்  + பஞ் ]

ப த் ப்ெபண்

ப த் ப்ெபண்  paruttippeṇṭu, ெப. (n.)

   ப த் ற் ம் ெபண்; woman who spins cotton thread.

     "ப த் ப் ெபண் ன் ப வ லன்ன" ( றநா. 125);

ப த் ப்ெபா

 
 ப த் ப்ெபா  paruddippodi, ெப. (n.)

   ப த்  டை்ட; bale of cotten. 

     'ப த் ப் ெபா க்  ஒ  ெந ப் ப் ெப ேபால' (பழ.);

     [ப த்  + ெபா ]

ப த் மைன

 
 ப த் மைன paruttimaṉai, ெப. (n.)

   ப த் னின்  ெகாடை்டையப் ரித் ெத க் ம் இயந் ரமைமந்தமைண; gin.

     [ப த்  + மைண]

ப த் மரம்

 
 ப த் மரம் paruttimaram, ெப. (n.)

   ேகாங் ல ; a kind of cotton tree.

ம வ: கன்னிகாரம்.
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ப த்

ப த்  paruttivīṭu, ெப. (n.)

   ப த் னின்  ரிக்கப்பட்ட பஞ் ; ginned cotton.

     "ேகாைடப் ப த்  நிைற ெபய்த ைட" ( றநா.393);

     [ப த்  +   →  ]

ப த் ற் லான்

 
 ப த் ற் லான் paruttiṟkumulāṉ, ெப. (n.)

   ஒடெ்டாட் ; a grass whose seeds stick to the clothes.

ம வ: ஒட்டங்காய்ப் ல்.

ப

ப 1 parudi, ெப. (n.)

    ைளயாட் க் ரியவைளயம் ( ைவ);; quiot.

     [பர ்→ பரி  → ப ]

ம வ: பரி

 ப 2 parudi, ெப. (n.)

   1. ெவ ப் ச ்கண்ணம்; calcined nitre.

   2. எ க் ; mader plant (சா.அக.);

ப க்கல்

 
 ப க்கல் parudikkal, ெப. (n.)

   மந்தாரச ் ைல; a black mineral stone, (சா.அக.);

ப ப்பசை்ச

 
 ப ப்பசை்ச parudippaccai, ெப. (n.)

   க ரப்்பசை்ச; a fragrant green plant (சா.அக.);

ப ப்பா ரி

 
 ப ப்பா ரி parudippādiri, ெப. (n.)

   ெவள்ைளப் பா ரி; white variety of trumpet flower tree. (சா.அக.);

ப ப்பால்

 
 ப ப்பால் parudippāl, ெப. (n.)

   எ க்கம் பால்; milk of mader plant. (சா.அக.);

ப ந்தைடப்

 
 ப ந்தைடப்  parundaḍaippu, ெப. (n.)

   எ த் க்கள் எண்கள் த யவற்ைற அைடத் க் காட் வதற்  இ ம் ஒர ்அைடயாளக் ; double 
bracket ();

     [ப ந்  + அைடப் ]
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ப ந்தைல

ப ந்தைல parundalai, ெப. (n.)

   1. ெபரியதைல; large head.

   2. ெச க் ள்ளவன் ( ன்.);; swelled head haughty person.

   3. பாரக்்க, ப ந்தைலக் காரன்;see paruntalai-k-kāran

   4. மாட் க் ற்ற வைக (மாட் வா.16);.

 a defect in cattle.

     [ெப ம் → ப ம் + தைல]

ப ந்தைலக்கைற
யான்

 
 ப ந்தைலக்கைறயான் parundalaikkaṟaiyāṉ, ெப. (n.)

கைறயான் வைக ( ன்.);:

 a large-headed white ant.

     [ப ம் + தைல + கைறயான்]

ப ந்தைலக்காரன்

 
 ப ந்தைலக்காரன் parundalaikkāraṉ, ெப. (n.)

   ெபரியதனக்காரன் ( ன்.);; bigwig, person of property, authority, respectability or dignity.

     [ப ந்தைல + காரன்]

ப ந்தைலெய ம்

 
 ப ந்தைலெய ம்  parundalaiyeṟumbu, ெப.(n.)

   ப த்த தைலைய ைடய எ ம் வைக ( ன்.);; a large- headed emmet.

     [ப ந்தைல + எ ம் ]

ப ந்தாட்டம்

ப ந்தாட்டம் parundāṭṭam, ெப. (n.)

   ப ந்  தன் இைரையக் ெகாத் யாட் ஞ் ெசயல் ேபான்ற ெப ந் ன்பம்; extreme torment, as the pecking 
and, tossing of its prey by the kite.

     "பல்ைலப் ங் ப் ப ந்தாட்ட மாட் " (தனிப்பா,1,170.22);

     [ப ந்  + ஆட்டம்]

ப ந் ற் லான்

 
 ப ந் ற் லான் parundiṟkumūlāṉ, ெப. (n.)

   ஒடெ்டாட்  என் ம் பல்வைக; sticking grass (சா.அக.);

ப ந் ன் ந்

 
 ப ந் ன் ந்  parundiṉvirundu, ெப. (n.)

   நண் ; crab as a prey of kites (சா.அக.);

     [ப ந் ன் +  ந் ]

ப த் ன் 
க்கா

ப த் ன் க்கா  paruttiṉviḻukkāṭu, ப ந் ன் ழ்  (நன்.18,ம ைல) பாரக்்க;see paruntin Vilvu.

     [ப ந் ன் +  க்கா ]

ப ந் ன் 
ழ்க்கா

ப ந் ன் ழ்க்கா  parundiṉvīḻkkāṭu, ெப. (n.)

ப ந் ன் ழ்  (இைற, 4, 57); பாரக்்க;see parundin-Vilvu.

     [ப ந் ன் +  ழ்க்கா ]
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ப ந் ன் ழ்

ப ந் ன் ழ்  parundiṉvīḻvu, ெப. (n.)

    ற்பாநிைல நான்க ள் ன் ன் இைய ல்லா  ேசய்ைம ள்ள ற்பாேவா  இைய பட்  
நிற்ப  (நன். 19.);; the principle of the kite's swoop whereby a sūtra occuring in a treatise is not directly connected either 
with its preceding or succeeding sūtra, but connected with some remote sutra, one of four cuttitra-nilai, q.v.

     [ப ந்  + இன் +  ழ் ]

ப ந்

ப ந் 1 parundu, ெப. (n.)

   1. பறைவ வைக ( . ெவ. 3, 12);; common kite.

   2 வைளயல்; bracelet.

     "பறாஅப் ப ந் ன்கட ்பற் " (க த். 147.);

க. பா . ம. ப த்

ம வ: பா  ேசனம் கங்கம் பா ைக

ப ந்  வைககள்

ப ந்  வைககள் parunduvagaigaḷ,    2.  ன்ெசய்ப் ப ந்  – dwarf kite.

   3.பாம் ப் ப ந்  – common serpent eagle.

   4.  ப் ப ந்  - crested hawk.

   5. ெசம் ப ந்  - red kite.

   6. ேதன் ப ந்  - honey, kite,

   7. பைறப்ப ந்  - parish kite.

   8. ெவள்ைளப் ப ந்  - white kite.

ப ந் க் 
ளிஞ்சல்

 
 ப ந் க் ளிஞ்சல் parundukkiḷiñjal, ெப. (n.)

    ளிஞ்சல் வைக  ெளான்  (தஞ்ைச.  ன.);; a kind of shell.

     [ப ந்  +  ளிஞ்சல்]

ப ந் மம்

 
 ப ந் மம் parundurumam, ெப. (n.)

இங் ணம் (சா.அக.); பாரக்்க;see iguram.

ப ந் வால்

 
 ப ந் வால் parunduvāl, ெப. (n.)

   ப ந் வால் ேபால் ெவட்  இைணக் ம் பலைக ன் ைலப் ெபா த் ; dove tailing.

     [ப ந்  + வால்]

ப ந் வாயன்

ப ந் வாயன் parunduvāyaṉ, ெப. (n.)

    ன் வைக; a kind of fish.

     "ேதாைக ப ந்  வாயன் மட்  ன்" (பறாைன. பள் . 15);

     [ப ந்  + வாயன்]

ப ந் வாலன்

 
 ப ந் வாலன் parunduvālaṉ, ெப. (n.)

   ஓர ்கடல் ன்; a kind of sea fish.
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ப ந்ேதக்

ப ந்ேதக்  parundēkku, ெப. (n.)

   ேதக்  வைக (ைதலவ. ைதல.135.);; a kind of teak.

     [ப ைம → ப ம் + ேதக் ]

ப நகம்

 
 ப நகம் parunagam, ெப. (n.)

    வப் க் ெகான்ைன; red indian laburnam (சா.அக.);

ப நைட

 
 ப நைட parunaḍai, ெப. (n.)

   ேவகமான நைட (இ.வ.);; swift walk, as of bull.

     [ெப நைட → ப நைட]

ப நன்னாரி

ப நன்னாரி parunaṉṉāri,    மைல நன்னாரி; country sarsa-parilla.

ம வ: மாகாளிக் ழங்  ப நாரி. (பதாரத்.் 428.);

     [ப ைம → ப ம் + நன்னாரி]

ப நீ

 
 ப நீ  parunīlimūli, ெப. (n.)

   ெசம் ப த் ; red cotton. (சா.அக.);

ப ெநல்

 
 ப ெநல் parunel, ெப. (n.)

ெப ெநல் (ெநல்ைல); பாரக்்க;see peru-nel an inferior kind of paddy.

     [ப -ைம + ெநல்]

ப ப்பதம்

ப ப்பதம் paruppadam, ெப. (n.)

   மைல; mountain.

     "பலேகா  ப ப்பதக்ேகா ெடாத் " (அரிசச் நாட் . 7.);

     "ப ப்பத ைறஞ்   ேசா  ப ல் த் " (ேகா ற் . இரணிய, 17.);

     "ப ப்பதத் க் கயல் ெபா த்த பாண் யர ் லப ேபால்" ( வ். ெபரியாழ்.547);

     [ப  → ப ப்  → (ெபா ப் ); → ப ப்பம் → ப ப்பதம்]

ப ப்பம்

ப ப்பம் paruppam, ெப. (n.)

   1. அள ; quantity.

   2. ப ைம; largeness.

   3. மைல; mountain. (சா.அக.);

790

www.valluvarvallalarvattam.com 13695 of 19068.



ப ப்

ப ப்  paruppu, ெப. (n.)

   1. உைடத் க் காய ைவத் ச ்சைமய க் ப் பயன்ப த் ம் வைர, உ ந்  ேபான்றவற் ன் ைத, 

 dhal tentil. 

     "அரி  ைல, ப ப்  ைல எல்லாம் ஏ ட்ட "

   2. ெவந்த வரம் ப ப் ; cooked dhal,

     "தட் ல் ேசா  ைவத் ப் ப ப் ம் ேபாட்  ெநய் ஊற் னான்"

   3.  ல வைகத் தாவரங்களில் ஒட் க் ள் இ ப்ப  அல்ல  ேதால்  ெவளி ல் ெதரி ம் ப யாக 
இ ப் ; nut (of some plants.);

     "ேவரக்்கடைலப் ப ப் "

     " ந் ரிப் ப ப் "

   4. ேதங்கா ன் ெவண்ணிறச ்சைதப் ப ;  kernel (of coconut);

     'ப ப் ேல ெநய் ட்ட  ேபால' (பழ.);

ப ப் க்கஞ்

 
 ப ப் க்கஞ்  paruppukkañji, ெப.(n.)

   பயற்றம்ப ப்பாற் ெசய்யப்பட்ட கஞ் வைக ( ன்.);; a liquid preparation made of greengram and Sugar.

     [ப ப்  + கஞ் ]

ப ப் க் கந்தகம்

 
 ப ப் க் கந்தகம் paruppuggandagam, ெப. (n.)

   த ழ் ம த் வத் ல் பயன்ப வ ம் ப ப்ைபப் ேபா ப்ப ம், பளபளப்பான மஞ்சள் 
நிற ைடய மா ய கந்தக வைக; dholl sulpher. (சா.அக.);

     [ப ப்  + கந்தகம்]

ப ப் க் ைர

ப ப் க் ைர paruppukārai, ெப. (n.)

   1.  ைர வைக (M.M.363);; common cock's greens.

   2.  வைக ( ன்.);; white goosefoot.

ப ப் க் ழம்

 
 ப ப் க் ழம்  paruppukkuḻmbu, ெப. (n.)

   ப ப்  நிைறந்த ளிக் ழம் ; sauce made of dholl.

     [ப ப்  +  ழம் ]

ப ப் ச ்சாதம்

 
 ப ப் ச ்சாதம் paruppuccātam, ெப. (n.)

ப ப் ப் ெபாங்கல் (இ.வ.); பாரக்்க;see paruppu-p-pongal.

     [ப ப்  + சாதம்]

சாதம் = Skt.
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ப ப் ச ்சாம்பார்

 
 ப ப் ச ்சாம்பார ்paruppuccāmbār, ெப. (n.)

ப ப் க் ழம்  (உ.வ); பாரக்்க;see paruppu-k-kulambu.

     [ப ப்  + சாம்பார]்

சாம்பார ்= மகாராட்.

ப ப் த் ைவயல்

 
 ப ப் த் ைவயல் parupputtuvaiyal, ெப. (n.)

   ப ப்ைப வ த்  அைரத் ச ்ெசய் ம் ைவயல்; chutney made of fried dholl.

     [ப ப்  +  ைவயல்]

ப ப் த்ேதங்காய்

 
 ப ப் த்ேதங்காய் parupputtēṅgāy, ெப. (n.)

   ேதங்காய்த் வைல ம் கடைலப் ப ப்ைப ம் வ த்  ெவல்லப்பா ல் ேபாட் க் ள க் ம்  
வ வத் ல் ெசய்  ல சடங் களில் பயன்ப த் ம் ஒர ்இனிப் ப் பண்டம்; a cone shaped confection of 
fried coconut scrapings and bengal gram mixed with jaggery displayed on certain cocasions such as wedding.

     [ப ப்  + ேதங்காய்]

ப ப்  நீர்

 
 ப ப்  நீர ்paruppunīr, ெப. (n.)

ப ப் க் கஞ்  (நாஞ்.); பாரக்்க;see paruppu-k-kani.

     [ப ப்  + நீர]்

ப ப் ப் ெபாங்கல்

ப ப் ப் ெபாங்கல் paruppuppoṅgal, ெப. (n.)

   ப ப் க் கலந்  சைமத்த ேசா  (பதாரத்்த. 1402.);; food of rice and dholl boiled together.

     [ப ப்  + ெபாங்கல்]

ப ப் ப்ெபா

 
 ப ப் ப்ெபா  paruppuppoḍi, ெப. (n.)

 powdered tento maed with pepper (added to cooked rice to give a mild flavour.

     [ப ப்  + ெபா ]

ப ப்  
மண்ணைண-த்தல்

ப ப்  மண்ணைண-த்தல் paruppumaṇṇaṇaittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   ப ப் ச ்ெச கைளச ் ழ மண்ணைணத்தல் (யாழ்ப்.);; to bank the earth close around bears to support them.

     [ப ப்  + மண்ணைன-,]

ப ப்  மத்

 
 ப ப்  மத்  paruppumattu, ெப. (n.)

   ெவந்த ப ப்ைப ம க்க உத ம் மத் வைக; a staff with a round head for mashing boiled dholl.

     [ப ப்  + மத் ]
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ப ப்  ரசம்

 
 ப ப்  ரசம் paruppurasam, ெப.(n.)

   ப ப்  கலந்த சாற் வைக; pepper-water prepared With dholl.

     [ப ப்  + ரசம்]

ரசம் = Skt.

ப ப் ண்ைட

 
 ப ப் ண்ைட paruppuruṇṭai, ெப. (n.)

    வரம் ப ப்ைப அைரத்  உ ட் க் ழம் ல் ேவகைவத்த உ ண்ைட; balls of ground dholl, boiled with 
sauce.

     [ப ப்  + உ ண்ைட]

ப ப்  ேவ -தல்
ப ப்  ேவ -தல் paruppuvēkudal,    2. ெச. . . எ ரம்ைற வ வத் ல் அல்ல  எ ர ்மைறத் ெதானி ல் 
ஒ வ ைடய தந் ரம், உத் , மைற க யற்  ப த்தல்;     "இந்த ஊரில் ப ப்  ேவகா "

ப ப்ெபா ள்

ப ப்ெபா ள்1 parupporuḷ, ெப. (n.)

   கண்ணால் காணக் ய ம் ெதாட்  உணரக் ய மான ெபா ள்; object that can be seen or felt 
concrete object.

     "கல், மண் எல்லாம் ப ப்ெபா ள்"

 ப ப்ெபா ள்2 parupporuḷ, ெப. (n.)

   ெசய் ளில் ெவளிப்பைடயாகத் ெதரி ம் ெபா ள்; obvious meaning.

 ப ப்ெபா ள்3 parupporuḷ, ெப.(n.)

   1.  ன் ண்டப்ெபா ள்; contents of a book stated in general form.

     "ப ப்ெபா ட்டா ய பா ரம்" (இைற. கள. 1. உைர.);

   2.  ைவயற்ற ெசய் ; unsavoury tasteless matter.

     "பதரச்ெ்சாற் ப ப்ெபா ள் பன்  நீக் " (ெப ங். இலாவாண. 4, 51);

   3. பாட் ன் ேமேல ந்தவாரியான ெபா ள்; superficial meaning, as of a stanza.

     "ப ப்ெபா ள் க ந்  ெபா டெ்டாடப் ப த் " (பத் ப்பாட் .உைரச் றப்.);

     [ப ைம + ெபா ள்)]

ப ப்ேபாைர

 
 ப ப்ேபாைர paruppōrai, ெப. (n.)

ப ப் சச்ாதம் (யாழ். அக.); பாரக்்க;see parupри-с-сӑаат.

     [ப ப்  + ஒைர]
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ப ப க்ைக

ப ப க்ைக barubarukkai, ெப. (n.)

   1.ேவகாத

   ேசா ; rice partially boiled ( ன்.);;

   2,   ழாங்கல் ேபான்ற ெபா ள் ( ன்.);; anything of the size of small pebbles, as small fruits.

   3. ஓரினப் ெபா ள்களிற் ெபரிய  (யாழ்ப்);; the largest thing in a collection of eatables, as of fruits.

   4.  ம் ெபரி மான ெபா டெ்டா  (யாழ். அக.);; a collection of things of various size.

   5. ஒன் ரண்டாக உைடக்கப்பட்ட தானியம்; grain not well-ground.

     [ப  + ப க்ைக]

ப பலா

 
 ப பலா barubalā, ெப. (n.)

   க ப்பாைல; a kind of pālai.

ப ம்ப

ப ம்ப  parumbaḍi, ெப. (n.)

   1. க காய்க டன் அைமந்த ேசா ; food with side dishes.

   2. ெசவ்ைவயற்ற  ( ன்.);; that which is clumsy, imperfect.

   3.ப மட்  (யாழ்.அக.);; thick, bulky object.

   4. ெப வாரி (இ.வ.);; large scale or quantity.

   5, உரப்பான ; that which is coarse, rough.

ப ம்பைனயன்

 
 ப ம்பைனயன் parumbaṉaiyaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  வைக யம்ைம ேநாய்; a variety of small рох. (சா.அக.);

ப ம் டைவ

ப ம் டைவ parumbuḍavai, ெப. (n.)

   ஆைட வைக; a kind of cloth.

     'ப ம் டைவப் ெபா  ஒன் க் க் கா  பத் " (s.i.i,viii, 233.);

     [ெப ம் டைவ → ப ம் டைவ]

ப மட்டக் ப்

ப மட்டக் ப்  parumaṭṭakkuṟippu, ெப. (n.)

   1. ப மட்டம், 1,

   2. பாரக்்க;see parumalam.

   2. கரட் வ ல் க்கப்பட்ட  (இ.வ.);; rough draft.

     [ப மட்டம் +  ப் ]

ப மட்டம்

ப மட்டம் parumaṭṭam, ெப. (n.)

   1. ப ம்ப யான ம ப் ; rough calculation.

   2. கரட் வ ல் க்கப்பட்ட நிைல; rough ness, crudeness, as in the first process of carving.

ப மட்டம -த்தல்

 
 ப மட்டம -த்தல் parumaḍḍamaḍittal, ெச.  ன்றா . (v.t.)

   ப ெவட்டாகச ்ெசய்தல்; to chisel or hammer roughly.

     [ப மட்டம் + அ -,]
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ப மட்

ப மட்  parumaṭṭu, ெப. (n.)

   1. ப மட்டம் பாரக்்க;see paru-mattam.

   2. ப த்த ெபா ள்; thick, bulky object.

ப மணல்

ப மணல்1 parumaṇal, ெப. (n.)

   வரிக் த் வைக ( லப். 3, 13, உைர);; a masquerade.

 ப மணல்2 parumaṇal, ெப. (n.)

   ெப மணல்; rough saud. 

ம வ,  ழாங்கல்.

ப மணற்கல்

 
 ப மணற்கல் parumaṇaṟkal, ெப. (n.)

    ய கல் (இ.வ.);; grit; sandstone in which the grains of quartz are angular.

     [ப -ைம + மணற்கல்]

ப மணி த் ப் 

 
 ப மணி த் ப்  parumaṇimuttuppūṭu, ெப. (n.)

   ேபராமணக் ; large castor seed. (சா.அக.);

ப மம்

ப மம்1 parumam, ெப. (n.)

   1. ப ைம; thickness, bulkiness. largeness,

   2.

   18. வடங்ெகாண்ட அைரப்பட் ைக; women's waist-band consisting of 18 strings of beads and gems.

     "ப மந்தாங் ய" ( . 146);

   3.  ட்டம் (யாழ்.அக.);; the buttocks of woman.

 ப மம்2 parumam, ெப. (n.)

   1. கவசம் ( ங்.);; coat of mail, armour.

   2.  ைரக் கலைன; saddle pillion.

     "ப மங்கைளயா பாய்பரிக் க மா" (ெந நல். 179);

   3. யாைனக் க த்  ெமத்ைத; cushion on an elephant's neck.

     "அவ் யாைன....  ைன ண் ப மத் " (க த். 97);

   4. எ த்  ம் அணியழ  ரிப் ; trappings, as on the back of a bull.

     "ப மம் றங்ெகள  ன்ன" ( ைள. மாயப்ப . 14);

ப மரக்ேகால்

 
 ப மரக்ேகால் parumarakāl, ெப. (n.)

பாய் மரம் ( ன.ெபா.வ.);: 

 mast.
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ப மரப்பாய்

 
 ப மரப்பாய் parumarappāy, ெப. (n.)

பாய் மரம் மற் ம் பாய் ( ன.ெபா.வ.);: 

 mast.

ப மரம்

 
 ப மரம்  parumarambi, ெப. (n.)

   ெப ங் காளான்; a kind of mushroom. (சா.அக.);

ப மல்

 
 ப மல் parumal, ெப. (n.)

   கப்பற் க் மரக்ைக ( ன்.);; yard arm in a vessel or dhony.

ப மற்க

 
 ப மற்க  parumaṟkayiṟu, ெப. (n.)

   கப்பற்காய் க் ங் க  ( ன்.);; rope to twist a sail, the main brace.

     [ப மல் + க ]

ப மன்

ப மன் parumaṉ, ெப. (n.)

   1. ஒ  ெபா க் கான எைடையத ்த ம் பரிமாணம்; கனம்; thickness.

   2. (ஒ வரின் உடைலக் க்ைக ல்); சரிக் ச ்சரிைய டச ்சைதப் பற்  ந்த நிைல;     "அவர ்
ஆற  உயரம், உயரத் ற்  ஏற்ற ப மன்"

ப மைனசெ்சம்

 
 ப மைனசெ்சம்  parumaṉaiccembu, ெப. (n.)

தாம் ரச ் ைக (சா.அக.); பாரக்்க;see tām būra-c-cigai.

ப

ப 1 parumittal,    11. ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒப்பைனெசய்தல்; to decorate, as an elephant.

     " த்தம் பரி த் ைடேதய்த் " ( ரம் . அந்த காக.53.);

     "பல்க ரார ம் ம் ப த் " ( வக.2113.);

   2. பண் த்தல்; to furnish with trappings, as an elephant.

     "ப த்த களிற் னா ம்" ( ந்தா. காந்த . 20);

ப ட்டான்

 
 ப ட்டான் parumiṭṭāṉ, ெப. (n.)

   அ க் ச ்ெசம்பரத்ைத; double scarlet shoe flower. (சா.அக.);

ப தம்

ப தம் parumidam, ெப. (n.)

   1. எக்களிப்  ( ன்.);; exultation,

   2. பைடக்கலம் ப ைக (யாழ்.அக.);; practising use of weapons.

     [ெப தம் → ப தம்]
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ப ப்

 
 ப ப்  parumippu, ெப. (n.)

    லம்பம்; fencing (pond.);

     [ப  → ப ப் ]

ப த்தல் =  லம்பம் ப தல்

ப ன்

 
 ப ன் parumīṉ, ெப. (n.)

ப ங்ெகாண்ட ன்

     [ப -ைம +  ன் → ப ன்]

ப த்

ப த்  parumuttu, ெப. (n.)

   1. ெபரிய த் ; large pearl.

   2. ெபரியம்ைம ன் ெகாப் ளம்; pustules in small-pox.

     [ப ைம → ப  +  த் ]

ப ைள வராகன்

ப ைள வராகன் parumuḷaivarākaṉ, ெப. (n.)

   கா வைக (M.ER. 1923-4, p. 110);; a coin.

     [ப ைள + வராகன்]

ப

 
 ப  parumuṟi, ெப. (n.)

    ரடான ேவட்  வைக (நாஞ்.);; a kind of coarse cloth for mens wear.

     [ப ைம → ப  +  ]

 =  ண் த்த

ப லம்

 
 ப லம் parumūlam, ெப. (n.)

    ைள லம்; piles. (சா.அக.);

ப ைம

ப ைம parumai, ெப. (n.)

   1. ப த் க்ைக; thickness, bulkiness, corpulence.

   2. ெப ைம; greatness.

   3. ப ம்ப யான தன்ைம; roughness, coarseness, grossness.

   4. இன் யைம யாைம; seriousness, importance gravity.

     "இ  ப ங்காளியமா க் ற " ( ன்.);

க. ெபரெ்ம

     [ப  → ப ைம]

ப ைம ெசய்-தல்

ப ைம ெசய்-தல் parumaiseytal,    3. ெச. ன்றா . (v.t.)

    த் ச ்ெசப்பனி தல்; to repair.

     'இம்மைடக ம் கைர ம் ப ைம ெசய்ைகக் ' (s.i.i.vii 252.);

     [ப ைம + ெசய்தல்]
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ப வக்காய்

 
 ப வக்காய் paruvakkāy, ெப. (n.)

   உரியகாலத் ல் காய்க் ம் காய்; fruits of the the proper time or season. (சா.அக.);

     [ப வம் + காய்]

ப வக்காற்

ப வக்காற் 2 paruvakkāṟṟu, ெப. (n.)

    ப் ட்ட காலத் ல் மட் ம் கட ந்  நிலப்ப க் ள் ப் ட்ட ைச ல்  மைழ 
ெபய்யசெ்சய் ம் காற் ; the monsoon.

     "ெதன்ேமற் ப் ப வக்காற் "

     [ப வம் + காற் ]

ப வகம்

 
 ப வகம் paruvagam, ெப. (n.)

    ழந்தாள்; knee. (சா.அக.);

ப வகாலம்

ப வகாலம் paruvakālam, ெப. (n.)

   1. ஏற்றகாலம்; proper season.

   2. பக் வகாலம்; season of ripening or maturity.

   3. கா வா அல்ல  ெவள் வா; new or fullmoon.

     [ப வம் + காலம்]

ம வ. பதம்

எல்ைல

ப வம் காலம்

ேவைல ெபா

அைமயம் யாண்

காைல

ப வசந்

 
 ப வசந்  paruvasandi, ெப. (n.)

   கா வாக் கைட ம் ெவள் வா த ம் சந் க் ம் காலம் (யாழ்.அக.);; the junction between the full and the 
new moon with the following lu- nar day.

     [ப வம் + சந் ]

ப வசந் ரன்

 
 ப வசந் ரன் paruvasandiraṉ, ெப. (n.)

    நிலா; full moon.

     [ப வம் + சந் ரன்]

சந் ரன் = Skt.
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ப வசந் க்கட்

 
 ப வசந் க்கட்  paruvasandukkaṭṭu, ெப. (n.)

   கா வா அல்ல  ெவள் வா ற் ச ் லநாள் ன் ெதாடங்  அதற் ப் ன் லநாள் வைர ள்ள 
காலம்; period commenc- ing a few days before the fullmoon or the new moon and ending a few days after it.

     [ப வம் + சந்  + கட் ]

ப வஞ்சம்

 
 ப வஞ்சம் paruvañjam, ெப. (n.)

   ப ந் ; kite. (சா.அக.);

ப வஞ்ெசய்-தல்

ப வஞ்ெசய்-தல் paruvañjeytal,    1. ெச. . . (v.i.)

   ெச ப்பாதல்; to be luxuriant.

     ' ஜம் ப வஞ் ெசய் ற ' (ஈ .4.7.ப்ர);

     [ப வம் + ெசய்தல்]

ப வஞ்ெசால்( )-
தல்

ப வஞ்ெசால்( )-தல் paruvañjolludal,    13. ெச. . . (v.i.)

   அ ைர தல் ( ன்.);; to advise.

     [ப வம் + ெசால்-,]

ப வட்டம்

ப வட்டம் paruvaṭṭam, ெப. (n.)

   1. ப ம்ப யான ம ப் ; rough calculation

   2. ப ைமயாய்க் க்கப்பட்ட நிைல; rough- ness, crudeness, as in the first process of carring.

     [ப ைம → வட்டம்]

ப வட்

 
 ப வட்  paruvaṭṭu, ெப. (n.)

ப வட்டம் பாரக்்க;see {}.

     [ப  + வட் ]

ப வட் ன்

 
 ப வட் ன் paruvaṭṭumīṉ, ெப. (n.)

ப ங்ெகாண்ட ன் (ெநல்ைல); பாரக்்க;see {} fish in large size.

     [ப வட்  +  ன்)]

ப வணிைக

 
 ப வணிைக paruvaṇigai, ெப. (n.)

   கண்ேணாய் வைக (யாழ்.அக);; an eye dis- ease.

ப வத்ெதா க்கம்

ப வதெ்தா க்கம் paruvattoḻukkam, ெப. (n.)

   காலத் க்ேகற்ப ந க் ஞ் ெசயல்; seasonable conduct.

     "பாயற் பள்ளி ம் ப வத் ெதா க்க ம்" (மணிேம. 2,24.);

     [ப வம் + அத்  + ஒ க்கம்]

அத்  = சாரிைய.
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ப வதம்

ப வதம் paruvadam, ெப. (n.)

ன்வைக (சங்.அக.);: a kind of fish.

     [ப  → ப வதம்]

 ப வதம் paruvadam, ெப.(n.)

   1. மைல; hill, mountain.

     'பாவப வதங்க ெளல்லாம்' ( வரக.அ த் வ.4);.

   2.  ன் வைக (சங்.அக.);; a kind of fish.

     [Skt. parvata → த. ப வதம்]

ப வ

 
 ப வ  paruvadi, ெப. (n.)

    ங்கள் (யாழ்.அக.);; moon.

     [பரி → ப  → ப வ ]

ப வ க்கந்தம்

 
 ப வ க்கந்தம் paruvadikkandam, ெப. (n.)

அந் மந்தாைர பாரக்்க;see {}. Four. O. {}.

ம வ. அந் மல் ைக

     [ப வ  + கந்தம்]

ப வ ைல

 
 ப வ ைல paruvadimilai, ெப. (n.)

    ப் ட்ட ப வத் ல் மட் ேம வைலப்ப ந் ைல ன் (தஞ்ைச. ன.);; a kind of large and stout fish, 
catching in a particular season.

     [ப வம் +  மைல]

ப வநா

 
 ப வநா  paruvanāṭi, ெப. (n.)

   ஞா ம் ங்க ம் ஒேர ஒைர ேல ம் ஒன் க் ெகான்  ஏழாம் ஒைர ேல ம் நிற் ங்காலம் 
( ன்.);; time of conjunction or opposition of the sun and the moon.

     [ப வம் + நா ]

ப வப்பைன

ப வப்பைன paruvappaṉai, ெப. (n.)

   1. இதர ட்டம் பைன ஐந்த ள் சாெற த்த ெபண்பைன (G. Tn. D. l, 307);; female palmyra which has been 
tapped, one of five {}.

   2. காலத் ற் காய்க் ம் பைன ( ன்.);; palmyra that bears fruits at the proper season.

     [ப வம் + பைன]

ப வெபலாச்

 
 ப வெபலாச்  baruvabelācci, ெப. (n.)

கடல் ன்வைக;see fish, plumbaceous colour.
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ப வம்

ப வம்1 paruvam, ெப. (n.)

   1. காலம்; time, term. period. Season.

     "இைவ பாராட் ய ப வ  ளேவ" (அகநா.26.);

   2. கா வா அல்ல  ெவள் வா (சங்.அக.);; new or ful moon.

   3. கார,்  ர,்  ன்பனி,  ன்பனி, இளேவனில் ேவனில் என்ற ஆ  ப வங்கள்; the six seasons of two 
months each. {}.

     "ப வமா ம்" (கந்த . மாரக்். 176);.

     "ப வமா ய ப வத் ல் ைவையநீர ்பரந்  வ வதா ம்" ( ைள. எல்லாம்.12);

   4. மாதம்; month.

     "பங் னிப் ப வம்" ( வக. 851.);

   5. மைழக்காலம்; rainy season, that of the north-east monsoon.

   6. தக்க காலம்; suitable. Proper time, opportunity, time or period for any action or pursuit.

     "ெப ஞ்ெசல்வம்.... ப வத்தா ேல லான் ய்க்கப்ப ம்" (நால , 274);

   7. ப ரி தற் ரிய காலம்; proper season for agricultural operations.

   8. ஆண் ; year.

     "ப வெமாரா ரந் ர"் (கம்பரா.அக . 28.);

   9. அகைவ; age, period of life.

ப வம் பார்

ப வம் பார1் paruvambārttal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   ஆழம்பாரத்்தல்; to probe, sound.

     "அவைனப் ப வம் பாரக்்க ேவண் ம்" (ெகா.வ.);

   2. கலந்தாய்தல் ( ன்.);; to consider or devise measures: to think how to act.

     [ப வம் + பார-்,]

 ப வம் பார2் paruvambārttal, ெச. . . (v.i.)

   தக்க சமயம் பாரத்்தல்; to seek oppor- tuոity.

     [ப வம் + பார-்,]

ப வம் வந்த 
பழசச்ா

 
 ப வம் வந்த பழசச்ா  baruvamvandabaḻccāṟu, ெப. (n.)

    நீ  எ க் ம் காலத் ல் அதனின்  ரிதெ்த க் ம்  நீர;் a saline preparation extracted from the saline 
efflorescence on the soil of fuller's earth containing a great proportion of soda corbonate. This preparation which is pecu- liar 
to Tamil Siddha Medical Science is said very useful for Alchemy. (சா.அக.);

     [ப வம் + வந்த + பழசச்ா ]

ப வமைல

ப வமைல  paruvamalaivu, ெப. (n.)

   ஒ  காலத் ற் ரியைத மற்ெறா  காலத் க் ரியனவாகக் வ  (தண் யல.117.உைர.);; error or 
impropriety in ideas.

     [ப வம் + மைல ]
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ப வமைழ

ப வமைழ1 paruvamaḻai, ெப. (n.)

   உரிய காலத் ற் ெபய் ம் மைழ; seasonal rain. (monsoon rain);.

     "வட ழக் ப் ப வமைழ"

     [ப வம் + மைழ]

     "ஒவ்ெவா  ப மமைழ ன்ேபா ம் ெவள்ளப் ேபரிடர ்ஏற்ப ற ".

ப வ ைற

 
 ப வ ைற paruvamuṟai, ெப. (n.)

 semester (system);.

     "எங்கள் கல் ரி ல் ப வ ைற நைட ைறக்  வந் ள்ள ".

     [ப வம் +  ைற]

ப வெமய் -தல்

ப வெமய் -தல் paruvameydudal,    5. ெச. . . (v.i.)

    ப்பைடதல்; come of age (of girls); attain puberty.

     "த ழ் நாட் ல் ெபண்கள் ப வெமய் தைல ழாவாகக் ெகாண்டா வர"்

     [ப வம் + எய் -,]

ப வேம

 
 ப வேம  paruvamēḻu, ெப. (n.)

   ேபைத, ெப ம்ைப, மங்ைக, மடந்ைத, அரிைவ, ெதரிைவ, ேபரிளம்ெபண் என்ற ஏ வைகப் ெபண் 
ப வம்; stages of woman's life, of which there are seven, viz., {}, petumpai, mankai, {}, arivai, terivai, {}.

     [ப வம் + ஏ ]

ப வேயானி

 
 ப வேயானி paruvayōṉi, ெப. (n.)

பாரக்்க, க ம்  (மைல.);;see sugar-cane.

     [ப வம் + ேயானி]

ேயானி = Skt.

ப வரல்

ப வரல்1 paruvaral, ெப. (n.)

   1.  ன்பம்; suf- fering, affliction.

     "ெபாைற ன்  ெப ய ப வரற் கண் ம்" (ெதால். ெபா. 151.);

     " ண்ணவர ்ப வரல் உழப்ப" ( ரம் . அட்ட ர.் 19.);

   2. ெபா  (அக.நி.);; time.

     [ப வா → ப வரல்]

ப வல்

 
 ப வல் paruval, ெப. (n.)

   ப த்த  ( ன்.);; anything large or thick.

     [ப  → ப வல்]
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ப வவைலப்

 
 ப வவைலப்  paruvavalaippu, ெப. (n.)

   ப வகால ன் தெ்தா ல் ( கைவ. ன.);; fishing in proper season.

     [ப வம் + வைலப் ]

ப வேவடன்

 
 ப வேவடன் paruvavēṭaṉ, ெப. (n.)

   ேவடன் எனப் ெப ம் ன் வைக ெளான்  (தஞ்ைச. ன.);; a kind of fish named as hunter.

     [ப வம் + ேவடன்]

ப வா

ப வா1 paruvātal,    13 ெச. . . (v.i.)

   வ ந் தல்; to suffer, to be afflicted.

     "இைமப் ற் ப வரார"் ( றள்.1126.);

     [ப வரல் → ப வா-,]

 ப வா2 paruvātal,    15. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ன் த்தல்; to tease, torment.

   2. அ வ த்தல் (ச );; to abhor, detest.

     [ப வரல் → ப வா-,]

ப வாைக

ப வாைக paruvākai, ெப. (n.)

   ஒ  வைக மரம்; a kind of tree.

     "அ க் ரி" (ைதல.ைதலவ. 42.); பாரக்்க;see amukkiri.

     [ப  + வாைக]

ப வாய்ச் றா

 
 ப வாய்ச் றா paruvāyccuṟā, ெப. (n.)

   வாயகன்ற றா ன்; a kind of wide mouth shark.

ம வ. ெசஞ் றா.

     [ப ைம + வாய் +  றா]

ப வான்

 
 ப வான் paruvāṉ, ெப. (n.)

   பாய்மரந் தாங் ங் க் க் க ;ம வ. ப மல்

     [ப  + வான்]

ப

 
 ப  paruvi, ெப. (n.)

ல்ைல (மைல.); பாரக்்க;see tillai. blinding tree.

     [ப  → ப ]

ப ைல

 
 ப ைல paruvilai, ெப. (n.)

    ல்ைலமரம்; tiger's milk. (சா.அக.);
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ப

ப 1 paruvudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   அரித்தல்; to sweep or gather together.

     "ப க் றவர ் னத் ற் த்த ப மாமணி" (ேதவா. 1027, 5.);

     [ப  → ப -,]

 ப 2 paruvu, ெப. (n.)

   1. ெப த்தல்; to become large.

   2. ப த்தல் ( ங்.);; to pluck.

     [ப  → ப ]

ப ழ

ப ழ  paruvuḻvu, ெப. (n.)

   1. அகல உ ைக; ploughing wide apart.

   2. அகலமாக உ த ஏரச்ச்ால் (யாழ்ப்.);; furrows in plough- ing wide apart.

     [ப  + உழ ]

ப ெவட்

ப ெவட் 1 paruveṭṭu, ெப. (n.)

   1. ப ம்ப  யான ெச க் ; hewing in the rough, in car- pentry.

   2. ப ம்ப யான ேவைல; rough work, coarse, uneven work.

   3.  ழ்ச் ; sly means, scheming, artful management.

     [ப  + ெவட் ]

 ப ெவட் 2 paruveṭṭu, ெப. (n.)

 thick.

     "ப ெவட்  அரி ".

ப ெவள்ளம்

 
 ப ெவள்ளம் paruveḷḷam, ெப. (n.)

இயல் ஞ் தலான கடல் நீேராட்டம் (ெசங்ைக. ன.);

     [ெப  → ப  + ேவைல]

ப ேவைல

ப ேவைல paruvēlai, ெப. (n.)

   1. ப ம்ப  யான ேவைல; coarse or rough work.

   2. அைர ைறயாகச ்ெசய்த ேவைல; work imperfectly done.

     [ப  + ேவைல]

ப ைவ

 
 ப ைவ paruvai, ெப. (n.)

   கண்ணால் கா  மா ல்லாமல் தரத் ம் இனத் ம் பலவைகப்பட்ட ன்கள் கடல ல் எ ப் ம் 
ஒ யான் அ யத்த  நிைல. (ெசங்ைக. ன.);;  sound which is made by fishes in the sea-bed.
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ப ைவநாள்

 
 ப ைவநாள் paruvaināḷ, ெப. (n.)

   பல்வைக இன ன்கள் நீர ல் ேமய்ந்தைல ம் ம  நாள்; the full moon day.

     [ப ைவ + நாள்]

கடல்நீர ் ழ் ேமலா ம் ேமல் ழா ம் ழ ம் ம  நாளில் பல்வைக இன ன்கள் ட்டமாய்த ்
ரி ம் இந்நாேள ப ைவ நாளாம். (ெசங்ைக. ன.);

ப உ

ப உ1 parūu, ெப. (n.)

   1. ப ைம; thickness, greatness, largeness.

     "ப உக் ற்றரி " ( றநா. 399.);

   2.  ப்ப ைக ( ன்.);; in- creasing.

     [ப  → ப உ]

 ப உ2 parūu, ெப. (n.)

   ப க்ைக ( ங்.);; plucking, snatching.

     [ப  → ப உ]

ப உக்ைக

ப உக்ைக parūukkai, ெப. (n.)

   1. ப த்த ைக; large, powerful arm.

   2. வண் ன் ெதப்பக்கடை்ட; big wooden bar placed perpendicularly over the axle of a cart.

     "எ உப் ணரந்்தன்ன ப உக்ைக ேநான்பார"் (ெப ம்பாண். 48.);

     [ப உ + ைக]

ப உேமாவாய்ப்ப
மர்

ப உேமாவாய்ப்ப மர ்parūumōvāyppadumar, ெப. (n.)

   கழகக்காலப் லவர.் இவ ைடய ேமாவாய் ப த் ந்ததனால் இப்ெபயர ்ெபற்றாரே்பா ம் 
ந்ெதாைக ன் 101ஆம் பாடைலப் பா ள்ளார;் sangam poet. author of 101st stanza of {}.

பேரண்

பேரண் parēṇ, ெப. (n.)

    க்கவன்ைம; great strength.

     "பேர ைடப் யத் " ( நாயக . 73,49.);

     [ப  + ஏர]்

பேரர்

பேரர ்parēr, ெப. (n.)

    க்கஅழ ; much beauty.

     "பேரரம் ழ டன்" ( ஞ் ப். 96.);

     [ப  + ஏர]்

பேரரம் ழ

 
 பேரரம் ழ  parērambuḻku, ெப. (n.)

   மைலெய க்கம் ; hill-madar flower.

ம வ. பேராம் ழ

     [பேரர ்+அம் +  ழ ]

பைர

பைர1 parai, ெப. (n.)

   1. பாரக்்க, பைற3 ( ன்.);; measure of capacity.

   2. 2 கனஅ ம் 544 கன அங் ல ங்ெகாண்டவள  (M.M. 655.);; a cubic measure-2 cub. ft. 544 cub, in
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பைரக்காக்ைக

 
 பைரக்காக்ைக paraikkākkai, ெப. (n.)

   ஓரிடத் ல் தங்காமல் மரத் ற்  மரம் பறந்தைல ங் காக்ைக; beggar crow, it flies from tree to tree with 
undulating flight with- out a place for its habitation.

     [பைர + காக்ைக]

 it is a common belief. that its call fore bodes approach of guests to the house. (சா.அக.);

பைரச்

பைரச்  paraicci, ெப. (n.)

   1. மைலமகள்; malaimagal.

     'அறங்காத்தமா பைரச் ' ( ப் . 1037.);

   2. சத்  சாரம் (சா.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [பைர → பைரச் ]

பைரநாதவஞ்

 
 பைரநாதவஞ்  parainātavañji, ெப. (n.)

   ெநல் ; indian goose berry. (சா.அக.);

பைரநாதம்

பைரநாதம் parainātam, ெப. (n.)

   1. அப் ரகம்; mica, talc.

   2.  நீ ; efflorescent salt on the soil of fuller's earth. (சா.அக.);

   3. ெநல் க்காய்க் கந்தகம்; myrobalam, gandhar, rhombic crystals of sulphur.

ம வ. பைரநாதன்

பைர வம்

 
 பைர வம் baraiburuvam, ெப. (n.)

 inhalation of ({}.); uyir-{} (சா.அக.);

     [பைர +  வம்]

பைரயன்

 
 பைரயன் paraiyaṉ, ெப. (n.)

 inhalation of ({}); uyir-{} (சா.அக.);
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பல்

பல்1 pal, ெப. (n.)

   1. வா ல் ைவத் க் க த்  ெமல் வதற்  ஏற்றவைக ல் இ  தாைடகளி ம் வரிைசயாக 
அைமந் க் ம் தடை்டயான அல்ல  ரிய ைன ெகாண்ட உ யான ெவண்ணிற உ ப் ; tooth, 
tang.

     " ைகெவண்பல்" (க த். 58.);

   2. யாைன பன்  த யவற் ன் ெகாம் ; tusk.

     "ஒ  க ங்ேகழ ன் பல்" ( ர ங். ைகலாச. 14.);

   3. நங் ர நாக் ; fluke of an anchor. (w.);

   4. சக்கரம் வாள் த யவற் ன் பற்ேபான்ற ர;் cog of a wheel;tooth of a saw or sickle.

பல்ேதய்ந் ேபான இந்த வாளினால் எைத ம் அ க்க யா .

   5.  ப் ப்பல் ( ன்.);; tooth of a comb.

ப் ன் பல் உைடந் ேபாய் ட்ட .

   6. கா றங்காத ேசைல ல் ேகாத்  வாங் ம் ெமாக்  ( ன்.);; scollop in the border of a garment;

 inden- tation;

 notch.

   7. ெவள்ைளப் ண்  த யவற் ன் தனித்தனியான உள்ளீ  ( ன்.);; the inner tooth-like piece, as of gar- 
lic.

     ' ழம்பக் ம்'  ண்  இரண்  பல் தட் ப்ேபா  (உ.வ);

பல்கணி

 
 பல்கணி palkaṇi, ெப. (n.)

   சாளரம் (யாழ்.அக.);; lattice, window.

ம வ: பலகணி

     [பல் + கண் + இ]

பல்கல்

 
 பல்கல் palkal, ெப. (n.)

பல் தல் பாரக்்க;see palgudal.

பல்கைல

பல்கைல palkalai, ெப. (n.)

   பல கள்; aspects.

     "பத் ரட் னீரி ரண்ெடா ந்த பல்கைல ேபான்" (பாரத.  ல.5.);

     [பல் + கைல]

பல்கைலக்கழகம்

பல்கைலக்கழகம்2 palkalaikkaḻkam, ெப. (n.)

   1. ேதர் கள் நடத் தல், பட்டப்ப ப்  வ ப் கள் நடத் தல் ேபான்ற பணிகைளச ்ெசய்வ ம் 
ஆராய்ச்  ந வமாக ளங் வ  மான உயரக்ல்  நி வனம்; university.

     "ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழகத் ல் உலக வ ம் இ ந்  வந்  ப ல் ன்றன்ர"்

   2. (ெப.வ.); (ேமற் ப் ட்ட நி வனத் ன் ஆள் ைன அைமப்ைபக் ெகாண்ட, ஆனால்); 
ஆராய்ச் ைய மட் ம் ேமற்ெகாள் ற உயர ்கல்  நி வனம்; centre for advanced re- search (on the model of a 
university);.

     "தஞ்ைசத் த ழ்ப் பல்கைலக்கழகம்"

     "ெத ங் ப் பல்கைலக்கழகம்"

     [பல் + கைல + கழகம்]
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பல்காப் யம்

பல்காப் யம் palkāppiyam, ெப. (n.)

   பல்காப் யனார ்இயற் ய ஒர ்யாப் லக்கண ல் (ெதால். ெபா. 650, உைர.);; an ancient work or prosody 
by {}.

     [பல் + காப் யம்]

பல்காப் யனார்

பல்காப் யனார ்palkāppiyaṉār, ெப. (n.)

   யாப் லக்கண லா ரிய ள் ஒ வர.் (ெதால்.ெபா. 650, உைர);; the author of an ancient Work on prosody.

பல்காப் யம் → பல்காப் யனார்

ஒ.ேநா. ெதால்காப் யம் → ெதால்காப் யனார்

பல்காயம்
பல்காயம் palkāyam, ெப. (n.)

   பல்காயனார ்ெசய்தேதார ்யாப் லக்கண ல் (யாப். .பக். 22.);; an ancient work on prosody by {}.

பல்காயனார்

பல்காயனார ்palkāyaṉār, ெப. (n.)

   யாப் லக்கண லா ரிய ள் ஒ வர ்(ெதா.ெபா. 650, உைர);; the author of an ancient work on prosody.

     [பல்காயம் → பல்காயனார]்

பல்கால்

பல்கால் palkāl,  .அ (adv.)

பல்கா ம்;பாரக்்க, see {}.

     "பல்கா ந்ேதான் " (நால . 27.);

     [பல் + கால்]

பல்கா ம்

பல்கா ம் palkālum,  .அ (adv.)

   பல சைமயம் அ க்க ; many times, oftentimes, frequently.

     "பல்கா ந் ேதான் " (நால . 27.);

     [பல் + கா ம்]

பல்காற் பறைவ

பல்காற் பறைவ palkāṟpaṟavai, ெப. (n.)

   வண் ; bee, as many - footed. (பல கா ள்ள பறைவ);

     "பல்காற் பறைவ ைளெசத்ேதாரக்் ம்" (ெப ம்பாண். 183.);

     [பல் + கால் + பறைவ]

பல் -தல்

பல் -தல் palkudal, ெச. . . (v.i.)

   1. பல வாதல்; to increase as in number or quan- tity.

     "ஞா  பல் ய மாயெமா " (ப ற் ப். 62, 6.);

   2.  தல்; to multiply enhance intensify.

     "பல் ய ப் னான்" ( ரேமாத.் பஞ்சா. 21.);

     [பல் → பல் -,]

     (ெசல் . ைவகா 74 பக். 510.);

     "அண்ைமக் காலத் ல் ெதா ற் ப ற் க் கல் ரிகள் பல் ட்டன".

     "பாம் கள் ெகால்லப்ப வதால் வய ல் எ கள் பல் வதற்  வாய்ப்  உள்ள "

     "க  நீர ்ேதங் ம் இடங்களின் ெகா க்கள் பல் ப் ெப ன்றன"

பல் ன்றக்ேகாட்ட
ம்

பல் ன்றக்ேகாட்டம் palkuṉṟakāṭṭam, ெப. (n.)

   ெதாண்ைட மண்டலத் ள் ஒ  நா ; an ancient division of {}.

     "ெசயங் ெகாண்ட ேசாழ மண்டலத் ப் பல் ன்றக் ேகாட்டத் " (s.i.i. i. 103.);

     [பல் +  ன்றம் + ேகாட்டம்]
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பல்சக்கரம்

 
 பல்சக்கரம் palcakkaram, ெப. (n.)

பற்சக்கரம் பாரக்்க;see {}.

     [பல் + சக்கரம்]

பல்சந்தமாைல

பல்சந்தமாைல palcandamālai, ெப. (n.)

   பத் வைகச ்சந்தங்களா யன்ற ம் பத்  தல்  வைர ெசய் டக்ள் ெகாண்ட  மான 
ற் லக் ய வைக (இலக். . 834.);; a poem of 10 to 100 stanzas in ten kind of {}.

     [பல் + சந்தம் + மாைல]

     "பத்தந்தா  றந்தம் பல்சந்தமாைலயாம்" (ெவண்பாப். ெசய் . 9.); என்  த.ெசா.அக.  க் ற .);

பல்சந்

பல்சந்  palcandi, ெப. (n.)

   1. க ம்  (அ .நி.);; sugar-cane.

   2.  ங் ல்; bamboo.

     [பல் +சந் ]

பல்ேதய்தல்

 
 பல்ேதய்தல் paltēytal, ெப. (n.)

   பல் ன் ேதய்வால் உண்டா ம் ேநாய் வைக (M.L);; absorption of dentine.

     [பல் + ேதய்தல்]

பல்ைதத் வம்

 
 பல்ைதத் வம் paltaittuvam, ெப. (n.)

   ஆெதாண்ைட; a thorny creeper, ceylon ca- per.

ம வ. ஆதண்டன், ஆெதான்டன் காற்ேறாட்

     [பல் + ைதத் வம்]

பல்நங் ரம்

 
 பல்நங் ரம் palnaṅāram, ெப. (n.)

 a kind of anchor.

     [பல் + நங் ரம்]

பல்நாக்

 
 பல்நாக்  palnākku, ெப. (n.)

தண்ணீைரத ்தள்ள இைணக்கப்பட் க் ம் ப் ன் பலைக;(இ.வ.);

 oar-blade.

     [பல் + நாக் ]

பல்ேநாய்

 
 பல்ேநாய் palnōy, ெப. (n.)

பல்ேநா  பாரக்்க;see {}.

     [பல் + ேநாய்]

809

www.valluvarvallalarvattam.com 13714 of 19068.



பல்ேநா

 
 பல்ேநா  palnōvu, ெப. (n.)

   பல் ல் உண்டாம் வ ; tooth ache, dentalgia.

     [பல் + ேநா ]

பல்படாத கன்

 
 பல்படாத கன்  palpaṭātagaṉṉu, ெப. (n.)

   பல் ழாத கன் ; infant calf.

ம வ: பல்  படாத கன் .

பல்ெபா

 
 பல்ெபா  palpoḍi, ெப. (n.)

பற்ெபா  பாரக்்க;see {}.

     "பற்ெபா  வாங் க் ெகாண்  வா"

பல்ெபா ட் ளாம
ணி

பல்ெபா ட் ளாமணி palporuṭcūḷāmaṇi,    17ஆம் ற்றாண் ல் இ ந்த ஈ ர பார யார ்இயற் ய ஒ  
நிகண் ; a Tamil Lexicon composed by {}, 17th c.

     [பல் + ெபா ள் +  ளாமணி]

பல்ெபா ட்ெபயர்

 
 பல்ெபா டெ்பயர ்palporuṭpeyar, ெப. (n.)

பலெபா ெளா  ெசால் ( டா.); பாரக்்க;see {}.

     [பல் + ெபா ள் + ெபயர]்

பல்ெபா ள் 
அங்கா

 
 பல்ெபா ள் அங்கா  palporuḷaṅgāṭi, ெப. (n.)

   ேதைவயான அைனத் ப் ெபா ள்க ம் ஒேர கட்டடத் ல் ற்பைன ெசய்யப்ப ற இடம்; super 
market; depart- mental store.

     " ட் ற்  ேதைவயான அைனத் ப் ெபா ள் க ம் பல்ெபா ள் அங்கா ல் ைடக் ம்"

     [பல்ெபா ள் + அங்கா ]

பல் ட் வாள்

 
 பல் ட் வாள் palmuṭṭuvāḷ, ெப. (n.)

   வாள் வைக; cross-cut saw. (C.E.M.);

     [பல் +  ட்  + வாள்]

பல் ைளத்தல்

பல் ைளத்தல் palmuḷaittal, ெப. (n.)

   1. எ ெற ைக; dentition.

   2. கைடவாய்ப் பல் ைளக்ைக; cutting of the wisdom tooth.

     [பல் +  ைளத்தல்]

பல்ேமா க்காய்

 
 பல்ேமா க்காய் palmōṭikkāy, ெப. (n.)

நிலப் சணி பாரக்்க;see {} panicled bindweed.
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பல்யாக சாைல 
ப் 

ெப வ

 
 பல்யாக சாைல ப் ெப வ  palyāgacālaimuduguḍumipperuvaḻudi, ெப. (n.)

   இவ்வரசன் பஃ ளியா ம் றநா க ம் கடல் ெகாள்வதற்  ன் ஆண்ட பாண் யன்; an ancient 
pandia king.

பல்யாைனச ்
ெசல்ெக  

ட் வன்

 
 பல்யாைனச ்ெசல்ெக  ட் வன் palyāṉaiccelgeḻuguṭṭuvaṉ, ெப. (n.)

ேசர மன்னரக்ளில் ஒ வன் ெப ஞ்ேசாற் யன் ேசரலாத ைடய மகன். son of {} a {} king.

பாைலக் ெகளதமனார ்என் ம் லவர ்இவைனப் கழ்ந்  பா க் றார.் அப் லவர ்மைறயவர.் 
அப் லவர ் ம் ய வா  பத்  ேவள் கைளச ்ெசய்  அவைர ம் அவர ்மைன ைய ம் ட் லகம் 

கச ்ெசய்தான். இவ்வரசன் இ க் காலத் ல் ற  ண்டதாகக் வர.்)

 பல்யாைனச ்ெசல்ெக  ட் வன் palyāṉaiccelgeḻuguṭṭuvaṉ,    ெப.(v.) ேசரமன்னன்; chera king.

     [பல்+யாைன+ெசல்+ெகழ+ ட் வன்]

பல் - ெபரிய பல்யாைன உயரமான ெபரிய யாைன. ெசல் ேமகம். பல்யாைனசெ்சல் ெபரிய யாைனக் 
ட்ட ேமகங்கள் (உ வகம்);. ெக  : ெபா ந் ய ட் வன் ேசரன். யாைனக் ட்டங் களா யேமகக் 
ட்டங்கள் ெகாண்ட ேசரன் என்ப  ெபா ள்.

பல்லக்

பல்லக் 1 pallakku, ெப. (n.)

   1. ஆடக்ள் க் ச ்ெசல் ம் ஊர்  வைக; palanquin.

     "தந்தப் பல்லக் ஞ் ைக ந் தாங் " (ெதாண்ைடசத.87.);

     "எ வாப் பல்லக்காளாக் னான் பல்கைல ேதரே்வந்த ம்" (இன்னிைச. 14.);

   2. பல்லக்  ேபான்ற ைன ைடய பாைட; funeral bier.

க. பல்லக் . ம. பல்லக் .  ரா. பல்லங்க க. பரியங்க்க

     'பல்லக்  ஏற ேயாகம் உண் ;

உந்  ஏறச ் வன் இல்ைல' (பழ.);

     'பல்லக் க்  ேமல்  இல்லாத வ க் ம் கா க் ச ்ெச ப்  இல்லாத வ க் ம் கவைல ஒன்ேற' 
(பழ.);

     [பல் → பல்லக் ]

     (ெசல் . ைவகா ,'74 பக்510.);

பல்லக் ேயாகம்

 
 பல்லக் ேயாகம் pallakkuyōkam, ெப. (n.)

   பல்லக் ல் ஏ ச ்ெசல் தற் ரிய நன்னிைல ( ன்.);;     [பல்லக்  + ஒகம் → ேயாகம்]

ேயாகம் = Skt.

பல்லகம்

 
 பல்லகம் pallagam, ெப. (n.)

   கர  (யாழ்.அக.);; bear.

     [பல் → பல்லகம்]
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பல்ல

 
 பல்ல  pallagi, ெப. (n.)

பாரக்்க, ேசங் ெகாடை்ட (மைல.);;see {}. Marking- nut tree.

ம வ: பல்ல

பல்லங்

 
 பல்லங்  pallaṅguḻi, ெப. (n.)

பாரக்்க, பல்லாங் ;see {}.

     [பன்னாங்  → பல்லங் ]

பல்லைச

பல்லைச  pallasaivu, ெப. (n.)

   பற்கள் ஆ தலால் உண்டாம் ேநாய் வைக (இங்.ைவ. 166);; loose tooth.

     [பல் + அைச ]

பல்லழ

பல்லழ  pallaḻki, ெப. (n.)

   அ ஞ் ல்; a kind of medicinal herb red wood. (சா.அக);

ம வ. ெசம்மரம்

 பல்லழ 1 pallaḻki, ெப. (n.)

   ெசம்மரம்; red wood.

ம வ: அ ஞ் ல் மரம் (சா.அக.);

 பல்லழ 2 pallaḻki, ெப. (n.)

   1. அழ ய பல்ைல ைடயவள்; a woman having a fine set of teeth.

   2. சா க்காய்; nut meg so called from its lending beauty to the teeth.

   3. ெவற் ைல; betel leaf. (சா.அக.);

பல்லணம்

பல்லணம் pallaṇam, ெப. (n.)

    ைரக் கலைன; saddle.

     "பண்  பல்லண ம ம மற் " (கம்பரா.  லபல. 14.);

க. பல்லண

பல்ல

பல்ல 1 palladi, ெப. (n.)

   ேசங்ெகாடை்ட;     (ைவத் யபரி.);;

 marking nut tree.

 பல்ல 2 palladi, ெப. (n.)

   பண்வைக (பரத. இராக.56);; a specific melody type.
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பல்லம்

பல்லம்1 pallam, ெப. (n.)

   ஒ  ேபெரண் ( வா.);; a very great number.

     [பல் → பல்லம்)]

 பல்லம்2 pallam, ெப. (n.)

பல்லணம் ( டா); பாரக்்க;see {}.

 பல்லம்3 pallam, ெப. (n.)

   1. கர ; bear.

     " னப்பல்ல தலானமா" (உபேதசகா.  வ ண். 90);

   2. பைடக்கல வைக; a kind of weapon.

   3. அம் ; arrow.

     "ஆ ர ேகா  பல்லம்" (கம்பரா. நாகபாச. 107.);

     "ேவடரப்ல்ல ர ்நிைலவா ற்பட்டமான்" (அரிசச். மயாந. 42);

   4. பல்ல . (மைல.); பாரக்்க; see pallagi.

     [பல் → பல்லம்]

பல்லயம்

பல்லயம் pallayam, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ைகவாள்; a kind of dagger.

     "ஈட்  பல்லயம் ச் வா டன்" ( ரதாப.  லா. 123);

பல்லவத்

 
 பல்லவத்  pallavattiru, ெப. (n.)

   ெசயைல (அேசா ); (மைல);;{} tree.

பல்லவப ணிசெ்ச

 
 பல்லவப ணிசெ்ச  ballavabaruṇicceḍi, ெப. (n.)

   இலந்ைத; jujubi-plant. (சா.அக.);

பல்லவர்

பல்லவர ்pallavar, ெப. (n.)

   பலர;் many per- son.

     "பல்லவராயர நின்ற பரிசனராங் கணங்கடைம" ( வரக. நந் கைர 3.);

     "பல்லவரக்் ரங் ம் பா ழ் ெநய்தல்" ( . ெவ.10, காஞ் ப்.6, ெகா .);

     [பல் → பலர ்→ பல்லர ்→ பல்லவர]்

பல்லவன்

பல்லவன் pallavaṉ, ெப. (n.)

   1. பரத்தன்,  யன் ( டா.);; rake, libertine.

   2.  ழ்மகன் ( ங்.);; low, base person.
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பல்ல

பல்ல 1 pallavi, ெப. (n.)

   இைசப்பாட் ல் ம்பத் ம்பப் பாடப்ப ம் த ப் ; the chorus or burden of a {}.

க. பல்ல

     [பல்லவம் → பல்ல ]

 பல்ல 2 pallavi, ெப. (n.)

 the opening or the first unit of a composition.

   1. ஒ  இைசக் கைலஞரின் பண் (இைச, அராகம்);, தாளத ் றைமையப் பாட் ன் வரிையக் ெகாண்  
ரி ப த் வதற்  உரிய இைச வ வம்; any group of words which could be repeated (with variaion in tempo); so 

as to bring out the mastery of the artist over.

தாளம்.

     "அந்த இைசக் கைலஞர ்பல்ல ன் வரிகள் ச க தத் வமாக பா னார"்

   2. (ஒ வர)்;  ம்பத் ம்பக் ேகட்பதால் ச ப் த் த ம் ஒன் ;     " ட் ன் எப்ேபா ம் அ  இல்ைல, 
இ  இல்ைல என் ற பல்ல தானா?" (ெசல் . ைவகா . 74 பக்510.);

     [பல்லவம் → பல்ல ]

பல்லவத்

 
 பல்லவத்  pallavatti, ெப. (n.)

   ெசயைல (அேசாக); மரம்; asoka tree. (சா.அக.);

பல்லவபரணி

 
 பல்லவபரணி ballavabaraṇi, ெப. (n.)

    ளிப் லந்ைத; sour jujuba. (சா.அக.);

பல்லவம்

பல்லவம் pallavam, ெப. (n.)

   1. இைல; leaf.

   2. தளிர;் sprout or shoot.

   3.  ளியம் ரண்ைட; sour adamant creeper. (சா.அக.);

 பல்லவம் pallavam, ெப.(n.)

   1. தளிர;் sprout, shoot. 

     'பல்லவ சயனங்கள் பாராய்' (கம்பரா.  த் .23);.

   2. பல்லவேதயம் (யாழ்.அக.);;பாரக்்க;see pallava-{}.

     [Skt. pallava → த. பல்லவம்1]

பல்லைவ

பல்லைவ1 pallavai, ெப. (n.)

   பலெபா ள்; many things.

     "பல்லைவ த யவகர ெபயர"் (ெதால். எ த். 174.);

     [பல → பல் + அைவ]

 பல்லைவ2 pallavai, ெப. (n.)

   1. இ வான ெபா ள் (யாழ்.அக.);; base or mean thing.

   2. இ  ( ன்.);; meanness.
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பல்லன்

 
 பல்லன் pallaṉ, ெப. (n.)

   நீண்ட பல் ள்ளவன்; man with long or large teeth.

     [பல் → பல்லன்]

பல்லா

பல்லா1 pallā, ெப. (n.)

பல்லாய். பாரக்்க, see {}.

     [பல்லாய் → பல்லா]

 பல்லா2 pallā, ெப. (n.)

   நீட்டலளைவ வைக ( ன்.);; a linear measure.

பல்லாக்

 
 பல்லாக்  pallākku, ெப. (n.)

பல்லக்  பாரக்்க;see pallakku.

     "பல்லாக்  வாங்கப் ேபாேனன் ஊரவ்லம் ேபாக, நான் பா ேல ம்  வந்ேதன் தனி மரமாக" 
என்ப  ஒர ்இைசப்பாடல் வரி'

பல்லாங்

பல்லாங்  pallāṅguḻi, ெப. (n.)

   1. ப னான்  ெகாண்டதாய் ஒ வைக ைளயாட் ற்  உத ம் பலைக; a thick plank with 14 hollows 
used in a particular kind of game.

   2. ேசா  த யவற்றால் பல்லாங் ப் பலைக ல் ஆ ம் ைள யாட் ; the game played with cowries, 
etc., on a {}.

ம. பல்லாங்

ம வ. பாண் .

     [பன்னான்  +   → பல்லாங் ]

மகளிர ் ைளயாட் க்களில் ஒன் . ஒேர பலைக ேலா அல்ல  ஒன்ேறாெடான்  இைணக்கப்ெபற்ற 
இரண்  பலைககளிேலா இரண்  வரிைச களில் ஏ  ஏ  கள் இ க் மா  அைமப்பர.் அவற் ல் 
ேசா கள் அல்ல  ளியங்ெகாடை்ட ேபான்ற ைதகைள,  த்தாட்டம், பகவாட்டம், கட்டாட்டம் என்ற 
ஆட்ட வைகக க்ேகற்ப ஒவ்ெவா  ம் நான்  தல் பன்னிரண்  காய்களாக ைவத்  

ைளயா வர.்  டவம்( த்தைள);, ெவள்ளி த ய மாைழகளி ம்பல்லாங் கள் 
ெசய்யப்ப வ ண்  பண்ணாக்  பாரக்்க;see {}

பல்லாட்டம்

 
 பல்லாட்டம் pallāṭṭam, ெப. (n.)

பல்லைச  பாரக்்க;(M.L.); see {}.

     [பல் + ஆட்டம்]

பல்லாடகம்

பல்லாடகம் pallāṭagam, ெப. (n.)

   ேசராங் ெகாடை்ட; marking nut. (சா.அக.);

=

பல்லா 1-தல்

__,

ெச. . . (v.i.);

   ெகஞ் தல் (இ.வ.);; to cringe.

     [பல் + ஆ -,]
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பல்லா

பல்லா 2 pallāṭudal,    10. ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெமல் ைக; chewing, nibbling.

     'பல்லாடப் ப  ம்' (பழ.);

     [பல் + ஆ -,]

பல்லாண் ைச–த்த
ல்

பல்லாண் ைச–த்தல் pallāṇṭisaittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   ேபாற் ப்பா தல் (மங்களா சாசனம்ெசய்தல்); (ெபரியாழ்-1-9-5.);; abenedication

பல்லாண்

பல்லாண்  pallāṇṭu, ெப. (n.)

   1. பலயாண் ; many years.

     "பல்லாண் ம் பரமாத் மைனச ் ழ்ந் ந் ேதத் வர"் ( வ்.  ப்பல். 12.);

   2. நீ வாழ்க என் ம் வாழ்த் ; a benedication of longevity.

     "பல்லாண்ெடன் ம் பதங்கடந் தா க்ேக பல்லாண்  ேம" ( ைச.  ப்பல். 4.);

     "பாைவயர ்பல்லாண் ைசப்ப" (இராமா.  வவ. 43.);

   3.  ப்பல்லாண்  பாரக்்க; a poem. see {}.

     [பல் + ஆண் ]

பல்லாத்

 
 பல்லாத்  pallātti, ெப. (n.)

   ேசரான்; mark- ing nut tree. (சா.அக.);

ம வ: பல்லா  (சா.அக.);

பல்லாத

 
 பல்லாத  pallātagi, ெப. (n.)

   ேசங்ெகாடை்ட, (மைல.); பாரக்்க; marking- nut tree.

பல்லாதாரினி

 
 பல்லாதாரினி pallātāriṉi, ெப. (n.)

   நா  கரந்ைத; a kind of medicinal herb. (சா.அக.);

ம வ: ெகாடை்டக்கரந்ைத

பல்லாய்

 
 பல்லாய் pallāy, ெப. (n.)

   ஒ வைக மடக்லம்; earthern vessel.

உ : பல்லா

பல்லார்

பல்லார ்pallār, ெப. (n.)

   பலர;் many per- son.

     "பல்லா ரகத் " ( றள், 194.);

     "பல்லார ் னியப் பயனில ெசால் வான்" ( றள். 191.);

     [பல → பல் + ஆர]்
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பல்

பல் 1 palli, ெப. (n.)

   1. ப க் கடை்ட; a kind of harrow.

     "பல் யா ய பல் ைள" ( றநா. 120.);

   2. ெபரிய பல் ைடயவள்; woman with long or large teeth.

க: ஹ ெவ

     [பல்2 → பல் ]

 பல் 2 palli, ெப. (n.)

   1.  ற் ரி வைக; wall lizard.

     " ெவண் பல் ேபால" ( றநா. 256.);

   2.  வைக ( ங்.);; a creeping plant.

   3.  ற் ரின் அைரக்  ( க் ர நீ . 27.);;   4. கற் ைலப் ள் ( ங்.);; a bird.

க: ஹல்

 பல் 3 palli, ெப. (n.)

   ெவற் ைலக் க ல் அ ம் ங் த்  ( ன்.);; shoot or tendril from the nodes of the betel plant.

     [பல்  → பல்  → பல் )]

பல் க்காற்

 
 பல் க்காற்  pallikkāṟpūṭu, ெப. (n.)

   பல் க்காைலப் ேபான்ற ைகசெ்ச ; liz- ard foot herb.

ம வ: பல் ப்

பல் க் ஞ்

பல் க் ஞ்  pallikkuñju, ெப. (n.)

   பல் க் ட்  ( ன்.);; young of a lizard.

     [பல் 2 +  ஞ் ]

பல் க்ைக

பல் க்ைக1 pallikkai, ெப. (n.)

பாரக்்க, பல் 2 1. ( ன்.);; see pallikkai.

     [பல்  → பல் க்ைக]

 பல் க்ைக2 pallikkai, ெப. (n.)

பாரக்்க, பல்லாத . (சங்.அக.);; see {}.

பல்

 
 பல்  palligi, ெப. (n.)

பல்லாத  (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}.

பல் ைக

பல் ைக palligai, ெப. (n.)

   1. பல் ; lizard.

   2. ேசங்ெகாடை்ட; marking nut (சா.அக.);

 பல் ைக palligai, ெப. (n.)

பல்லாத  (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}.
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பல் ெகாட் தல்

பல் ெகாட் தல் palligoṭṭudal, ெப. (n.)

   பல்  ஒ  எ ப் தல் ( வ். ெபரிய . 10, 10, 4.);; chirping of a lizard.

     [பல் 2 + ெகாட் தல்]

பல் செ்ச

 
 பல் செ்ச  pallicceḍi, ெப. (n.)

   க ழ் ம்ைப; a kind of Tumbai.

பல் சாத் ரம்

 
 பல் சாத் ரம் pallicāttiram, ெப. (n.)

   பல் க் யல்; science of interpreting the chirpings of a lizard.

     [பல்  + சாத் ரம்]

சாத் ரம் = Skt.

பல் ெய ப் ம் ஒ -ெசால் க் ப் பலன் ம் ல்

பல் க்

 
 பல் க்  palliḍukki, ெப. (n.)

   பல்ைலப் ங் ம் ற  ( ைவ.);; pincers to extract teeth.

     [பல் + இ க் ]

பல் தழ்

பல் தழ் pallidaḻ, ெப. (n.)

   பல இதழ் ெகாண்ட மலர'்; flower, as many-petalled.

     "பல் த ண்கண்" (ஐங் . 170.);

     [பல் + இதழ் → பல் தழ்]

பல் ண் பற்றாக

பல் ண் பற்றாக pallinuṇpaṟṟāka, ெப. (n.)

   பல் யான  வரிேல இைடெவளி ன் ப் பற் ப்ப  ேபால. (ெபரியாழ்.3-4-2.);; to Rold full grip, as 
lizard.

பல் ப்

 
 பல் ப்  pallippūṭu, ெப. (n.)

   ெகால்ைலப் பல் ; lizard plant.

     [பல்  +  ]

பல் ப் ண்

பல் ப் ண்  pallippūṇṭu, ெகால்ைலப் பல்  (பதாரத்்த.278.) பாரக்்க;see kollai – p – palli. a flowering parasitic 
plant.

     [பல்  +  ண் ]

பல் ப -தல்

பல் ப -தல் ballibaḍudal,    20. ெச. . . (v.i.)

பல் ெகாட் -தல் (நற்.169, உைர.); பாரக்்க;see {},

     [பல்  + ப -,]

பல் பற் -தல்

பல் பற் -தல் ballibaṟṟudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   ஒன்ைற டா  த்தல்; to hold fast, as lizard.

     "இந் ரியங்கள் ஸ்வஸ்வ ஷயங் களிேல பல் பற் ைகயாேல" (ஈ . 5,4,1.);

     [பல்  + பற் -,]

பல் யங்காசனம்

பல் யங்காசனம் palliyaṅgācaṉam, ெப. (n.)

   ஒகஇ க்ைகவைக ( வக.3114, உைர);;     [பல் + அங்கம் + ஆசனம்]

அங்கம், ஆசனம் Skt.
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பல் ய த்தல்

 
 பல் ய த்தல் palliyaḍittal, ெப. (n.)

பல் ெகாட் தல் பாரக்்க;see pallikottu-.

     [பல்  + அ ]

பல் யம்

பல் யம்1 palliyam, ெப. (n.)

   பல்வைக வாச் யங்கள்; musical instruments of all sorts.

     "யாெழா  பல் யங் கறங்க" ( றநா. 281.);

     [பல் → பல் யம்]

 பல் யம்2 palliyam, ெப. (n.)

   1.  ைரப்பந்  (அக.நி.);; stable.

   2. தாளம்; time-measure.

   3. ெதாங்கல்; hangings.

   4. ம தநிலம்; ag- ricultural tract.

     [பல் → பல் யம்]

பல் யா

 
 பல் யா  palliyāṭu, ெப. (n.)

   கண் உட் ந்த ஆ ; goat without strength. (சா.அக.);

பல் யா -தல்

பல் யா -தல் palliyāṭudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

    ைதத்த ன் ப க த்தல்; to level a field with a narrow.

     "பல் யா ய பல் ைளச ்ெசல் " ( றநா.120);

     [பல்  + ஆ -,]

பல் ள்

 
 பல் ள் palliruḷ, ெப. (n.)

   இ ம் ; cochin, china ebonytree. (சா.அக.);

பல் ைர

 
 பல் ைர pallirai, ெப. (n.)

   ச ரக்கள்ளி (மைல.);; square spurge.

பல்

 
 பல்  palliviḻuguṟi, ெப. (n.)

   பல்  உட ல் தைலக் ெகாண்  அ ம் நி த்த கணியம்; omen from the fall of lizard on one's person.

     [பல்  +  ]

பல் ைழப் ளி

 
 பல் ைழப் ளி palliḻaippuḷi, ெப. (n.)

   இைழப் ளி வைக (C.E.M.);; toothing-plane.

     [பல் + இைழப் ளி]
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பல் ளி

பல் ளி1 palliḷittal, ெச. . (v.i.)

   1. பல்ைல ெவளிக்காட் தல்; to grim, show the teeth.

     "அஞ் ப்பல் ளித் " (உத்தரரா. அ வேம. 124.);

   2.  டைவ சாயம் ேபாதல்; to lose colour, as a saree.

ம. பல் ளிக்க

     [பல் + இளி-,]

பல் ளி

பல் ளி 2 palliḷiḍuttal,    4. ெச. . . (v.i.)

   ெவளிப் சச்ால் மைறக்கப்பட் ந்த நைக த யவற் ன் உண்ைமயான தன்ைம ெதரிய 
வ தல்; show (ones); trvedours.

     "ெவள்ளி லாம் சப்பட்ட ெகா  பல் ளித் ட்ட

பல் ற்ெசாத்ைத

 
 பல் ற்ெசாத்ைத palliṟcottai, ெப. (n.)

   ெகட் ப்ேபான பல்; carious tooth. (M.L.);

பல் க்

 
 பல் க்  palliṟukki, ெப. (n.)

   மதகரி ேவம்  (மைல.);; chittagong wood.

பல் னர்

 
 பல் னர ்palliṉar, ெப. (n.)

   ச ரக்கள்ளி; square spurge. (சா.அக.);

ம வ. பல் ைற

பல் னார்

 
 பல் னார ்palliṉār, ெப. (n.)

    ப்ைப; rattle wort. (சா.அக.);

பல் னார ்மரம்

__,

ெப. (n.);

   ஆத் மரம்; common mountain ebony. (சா.அக.);

ம வ: ஆத்

பல் னாற் ழ

 
 பல் னாற் ழ  palliṉāṟkuḻvi,    ச ரிக் ெகா ; a kind of creeper.

ம வ: அம்ைமயார ் ந்தல். (சா.அக.);

பல் னரக்் ழ

பல்

 
 பல்  pallīṟu, ெப. (n.)

   பற்கைளப் பற் ள்ள தைச; gum.

     [பல் + ஈ ]
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பல் க்கட்

 
 பல் க்கட்  pallīṟukkaṭṭi, ெப. (n.)

   பல் ற் ல் உண்டாம் ண்; gum boil.

     [பல்  + கட் ]

பல் ச் ரப்

 
 பல் ச் ரப்  pallīṟuccurappu, ெப. (n.)

பல் க்கட்  பாரக்்க;see {}.

     [பல்  +  ரப் ]

பல் க்கட் -தல்

பல் க்கட் -தல் pallukkaṭṭudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   1. பல் க் த்தங்கம் கட் தல்; to fasten teeth, as with gold.

   2. ெசயற்ைகப்பல் ைவத்தல் (இக்.வ.);; to insert artificial.

     [பல்  + கட் -,]

பல் க்க த்தான்

 
 பல் க்க த்தான் pallukkaḍittāṉ, ெப. (n.)

   கடல் ன் வைக  ெளான்  ( கைவ. ன);; a kind of sea-fish.

பல் க்க ங் த்த
ன்

 
 பல் க்க ங் த்தன் pallukkaḍuṅāttaṉ, ெப. (n.)

    ரி ; blue vitriol. (சா.அக.);

பல் க்க -தல்

 
 பல் க்க -தல் palluggarugudal, ெப. (n.)

   இறக் ந்த வா ல் பற்கள் க த் ப்ேபாைக ( ன்.);; darking of the teeth as at the approach of death.

     [பல்  + க தல்]

பல் க்கலப்ைப

 
 பல் க்கலப்ைப pallukkalappai, ெப. (n.)

   ெகா ற் ேசரக்்கப்பட்ட ம் பற்க ள்ள மான பலைகேயாடைமந்த கலப்ைப (இக்.வ.);; horrow 
consisting of a plank fitted with iron teeth and fixed to plough.

     [பல்  + கலப்ைப]

பல் க்கழ

 
 பல் க்கழ  pallukkaḻku, ெப. (n.)

   ெவற் ைல; betel leaf. (சா.அக.);

ம வ. பல்லழ

பல் க்கழைல

 
 பல் க்கழைல pallukkaḻlai, ெப. (n.)

   பற்கழைல; a tumour composed of tooth sub- stance. (சா.அக.);
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பல் க்காட் -தல்

பல் க்காட் -தல் pallukkāṭṭudal,    5. ெச. .  . (v.i.)

   1. ெவளிப்படச் ரித்தல்; to laugh outright.

   2. ெகஞ் தல்; to cringing manner.

   3. பல் ளி2  பாரக்்க;see {}.

     [பல்  + காட் -,]

பல் க்காந் ப்ெப
ட்

 
 பல் க்காந் ப்ெபட்  pallukkāndippeṭṭi, ெப. (n.)

   ெநல்வைக (A);; a kind of paddy.

பல் க் ளிஞ்சல்

 
 பல் க் ளிஞ்சல் pallukkiḷiñjal, ெப. (n.)

   பல்ைலப் ேபால் ேதாற்ற ைடய ளிஞ்சல் வைக; dentated shell. (சா.அக.);

     [பல் → பல்  +  ளிஞ்சல்]

பல் க் ச்

 
 பல் க் ச்  pallukkucci, ெப. (n.)

   பல் ளக்க உத ங் ச் ; small twig used as a brush to clean the teeth.

     [பல் → பல்  +  ச் ]

பல் க் ட் -தல்

பல் க் ட் -தல் pallukkiṭṭudal,    4. ெச. . .  ளிர ் த யவற்றால் வாய் றக்க யாமல் பற்கள் 
ஒன்ேறாெடான்  ேசரந்் க்ைக; inter lock- ing of teeth, as in extreme cold.

     ' னிவரக்் ம் பல் க் ட் ம்' (இராமநா.பாலகா.11.);

     [பல் → பல்  +  ட் -,]

பல் க் த்

பல் க் த் 1 pallukkuddudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   பல் க் ற் ெச ய ெபா ைளக் த் ெய த்தல்; dentated shell. (சா.அக.);

     [பல் → பல்  +  த் -,]

 பல் க் த் 2 pallukkuttu, ெப. (n.)

பல்வ , 1 பாரக்்க;see pal-vali.

ம. பல் க் த்

     [பல் → பல்  +  த் ]

பல் க் ெவளி

 
 பல் க் ெவளி pallukkuveḷi, ெப. (n.)

   பாக் ; arecanut. (சா.அக.);

பல் க் த்

 
 பல் க் த்  pallukkutti, ெப. (n.)

   பற் த் ங் க ; tooth-pick.

ம வ. பல் க் த்

     [பல் → பல்  +  த் ]

822

www.valluvarvallalarvattam.com 13727 of 19068.



பல் க்ெகஞ் -தல்

பல் க்ெகஞ் -தல் pallukkeñjudal,    15. ெச. . . (v.i.)

பல் க்காட் , 2 யாழ்.அக.) பாரக்்க;see {}.

     [பல் → பல்  + ெகஞ் -,]

பல் க்ெகா க்கட்
ைட

 
 பல் க்ெகா க்கடை்ட pallukkoḻukkaṭṭai, ெப. (n.)

     ழந்ைதக்  தற்பல் ைளக் ம் ேபா  ெசய் ங் ெகா க்கடை்டவைக ( ன்.);; a kind of pastry 
coverd with roasted pulse or rice in imitation of teeth, made on the appearance of a child's first tooth.

     [பல்  + ெகா க்கடை்ட]

பல் க்ெகா

பல் க்ெகா 1 pallukkoṟi, ெச. . . (v.i.)

   பல்ைலக் க த்தல் ( ன்.);; to grind the teeth together.

     [பல்  + ெகா -,]

 பல் க்ெகா 2 pallukkoṟi, ெச. ன்றா . (v.t.)

    க கப் பல்லாற் க  ெமல் தல்; to nibble.

     [பல்  + ெகா -,]

பல் கம்
பல் கம் pallugam, ெப. (n.)

   1. கர  ( டா. 3:20.);;   2. ெப வாைக (ைவத் யபரி.);; siris.

பல் ங்கம்

 
 பல் ங்கம் palluṅgam, ெப. (n.)

    ங் ல்; bamboo tree. (சா.அக.);

பல் த் ட் -தல்

பல் த் ட் -தல் palluddīṭṭudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   1. பல் ளக்  பாரக்்க;see pal {}.

   2. பல் க்ெகா  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [பல்  +  ட் ]

பல் த் ட்

பல் த் ட் 2 palluddīṭṭudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைவதல் (யாழ்ப்.);; to abuse.

     [பல்  +  ட்  →  ட் -,]

பல் த்ேதய்-த்தல்

பல் த்ேதய்-த்தல் palluttēyttal,    4. ெச. . . (v.i.)

பல் ளக்  பாரக்்க;see {}.

     [பல்  + ேதய்]

பல் ப்ப தல்

பல் ப்ப தல் palluppaḍudal, ெப. (n.)

   1. க ப ைக; being hurt by a bite.

   2. கால் நைடக் க் கைடவாய்ப்பல் ைளக்ைக; cut- ting of teeth in cattle.

     'மா  பல் ப்பட்டதா?' (உ.வ.);

   3. வைசெமா  ப க்ைக; fulfilment of a curse.

     [பல் →  பல்  + ப தல்]

பல் ப் ைன

 
 பல் ப் ைன palluppūṉai, ெப. (n.)

   நச் ப் ச்  வைக ( த்தர் ந் );; a kind of venom- ous animal.

     [பல்  +  ைன]
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பல் க் -தல்,

பல் க் -தல், pallumiṉukkudal,    7. ெச. . . (v.i.)

பல் ளக் -, ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [பல்  +  க் -,]

பல் ேம

 
 பல் ேம  pallumēḻi, ெப. (n.)

    ன்ெசய் த யவற் ல் உ தற்  உத ங்கலப்ைப வைக (இ.வ.);; a kind of plough used to har- row dry 
lands.

     [பல்  + ேம ]

பல் வன்

பல் வன் palluvaṉ, ெப. (n.)

   இ ந்ேதான் (நாம ப. 178);; mean person.

     [பல்லவன் → பல் வன்]

பல் வரி

பல் வரி palluvari, ெப. (n.)

   1. கட்டடங்களில் ெசங் த்தாக ைவக்கப்பட்ட ெசங்கற்களின் வரிைச; brick on edge, as in buildings.

   2. எ தகத் ல் பற்கள் ேபாலத் ேதான் ம்ப  ஒன் டெ்டான்  நீட் ைவக் ம் ெசங்கல் ைவப் ; tooth-
like projections with interspaces, in cornice.

     [பல்  + வரி]

பல் ைள

பல் ைள  palluḷaivu, ெப. (n.)

   1. பல்ேநா ; tooth-ache.

   2. க க் ம் ஆவல்ேதான்றப் பல் ேல னெவ க்ைக; itching of the teeth to bite.

     [பல்  + உைள ]

பல் ெசங்கைள

 
 பல் ெசங்கைள palluṟuseṅgaḷai, ெப. (n.)

    ைரப்பற்ெசய்ந்நஞ் ; red orpiment. (சா.அக.);

பல் ைறப்ைப

பல் ைறப்ைப palluṟaippai, ெப. (n.)

   பல அைறகைள ைடய ைப; a bag of many pouches.

     "பல் ைறப் ைப ள்ளைற ேதா ம்" (ெப ங். மகத. 17, 131.);

     [பல் + உைற + ைப]

பல் கம்

பல் கம் pallūkam, ெப. (n.)

   1. கர ; bear.

   2.  ரங் ; monkey. (சா.அக.);

     [பல் + ஊகம்]

பல் ழ்

பல் ழ் pallūḻ, ெப. (n.)

   பலதடைவ; many times.

     "பல் ழ் ேச ைழ ெதளிரப்்ப" (அகநா. 51.);

     [பல் + ஊழ்]

பல் தல்

 
 பல் தல் pallūṟudal, ெப. (n.)

   பல் ைளக்ைக ல் உண்டாந் ன ; itching sensation in cutting teeth.

     [பல் + ஊ தல்]
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பல்ெல தகம்

 
 பல்ெல தகம் palleḻudagam, ெப. (n.)

   எ தக வைக (C.E.M.);; gothic cornice.

     [பல் + எ தகம்]

பல்ைலக் க

பல்ைலக் க 1 pallaikkaḍittal,    4. ெச. . . (v.i.)

    னம் த யவற்றால் பல்ைல ெந ெந த்தல்; to grind the teeth, gnash the teeth, as in anger.

     [பல்ைல + க -,]

பல்ைலக்க

பல்ைலக்க 2 pallaikkaḍittal,    4. ெச. . .(v.i.)

    ங் ம் ேபா  ஒ ெய ப் ம் தத் ல் ஒன் ன்  ஒன்  ப ம்ப  பற்கைள அ த்தமாக 
அைசத்தல்; grind ones teeth.

     " ழந்ைத க்கத் ல் அ க்க  நறநற ெவன்  பல்ைலக் க க் ற "

பல்ைலக்க த்  
ெகாள் -தல்

பல்ைலக்க த்  ெகாள் -தல் pallaiggaḍiddugoḷḷudal,    12. ெச. . . (v.i.)

 bite ones lips;

 restrain oneself;

 control.

     " னத் ல் எ ரத்் ப் ேப டாமல் இ க்க ேவண் ேம என்  பல்ைலக் க த் க்ெகாண்டான்"

     "இந்த ேவைல ல் இன் ம் இரண்  மாதம் பல்ைலக் க த் க் ெகாண்  இ ,  ற  ேவ  
ேவைலக்  யற்  ெசய்யலாம்"

பல்ைலக்காட் -
தல்

பல்ைலக்காட் -தல் pallaikkāṭṭudal,    5. ெச. . . (v.i.)

பல் க்காட்  பாரக்்க;see {}.

     "பல்ைலக் காட் ச ் ரிக்காேத' (பழ.);

     [பல்ைல + காட் -,]

பல்ைலக் ெகஞ் -
தல்

 
 பல்ைலக் ெகஞ் -தல் pallaikkeñjudal, ெச. . . (v.i.)

பல் க் ெகஞ் -, பாரக்்க;see {}.

     [பல்ைல + ெகஞ் -,]

பல்ைலத் ற-த்தல்

பல்ைலத் ற-த்தல் pallaittiṟattal, ெச. . . (v.i.)

பல் க்காட் -, பாரக்்க;see {}.

     'நீரந்த ேவைள ேல பல்ைலத் றந்  ட் ர ்(தனிப்பா. 1, 226, 19.);

     [பல்ைல +  ற-,]

பல்ைலப் 
த் ப்பார்-த்தல்

பல்ைலப் த் ப்பார-்த்தல் pallaippiḍittuppārttal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. பல்ைலக் ரந்்  பாரத்்தல்; lit, to examine ones teeth.

   2. மாட் ன் அகைவ உ  ெசய்தல்; to as- certain the age, as of a bull.

     'தானங் ெகா த்த மாடை்ட பல்ைலப் த் ப் பாரக்் றதா' (பழ.);

   3. ஒ வன் றைனப் ஆய் ெசய்தல்; to test the ability as of a person.

     [பல்ைல +  த்  + பார-்,]
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பல்ைலப் ங் -
தல்

பல்ைலப் ங் -தல் pallaippiḍuṅgudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

 lit, to pull out ones tooth.

 to deprive a person of his power, influence, etc.

     'இவன் இப்ெபா  பல்ைலப் ங் ன பாம் ' (உ.வ.);

     'பல்ைலப் ங் ய பாம்  ேபால' (பழ.);

பல்வச் ரக்காைர

 
 பல்வச் ரக்காைர palvaccirakkārai, ெப. (n.)

   பல் ன் ெவண்ைமப் பாகம் (C.G.);; enamel of the teeth.

     [பல் + வச் ரம் + காைர]

வச் ரம் = Skt.

பல்வ ந்தன்

 
 பல்வ ந்தன் palvadindaṉ, ெப. (n.)

   பஞ்ெசாட் ; tooth pulp. (சா.அக.);

பல்வலம்

 
 பல்வலம் palvalam, ெப. (n.)

    ளம் ( டா.);; pool, small tank, pond.

பல்வலாவாசம்

 
 பல்வலாவாசம் palvalāvācam, ெப. (n.)

   ஆைம; tortoise. (சா.அக.);

பல்வ

பல்வ  palvali, ெப. (n.)

   1. பல் ல் ஏற்ப ம் ேநா ; tooth ache.

   2. பல் ற்  ேநா ; in- flammation of the gum.

     [பல் + வ ]

பல்வ ப்பறைவ

பல்வ ப்பறைவ palvalippaṟavai, ெப. (n.)

எண்காற் ள் பாரக்்க;see {} a fabulous bird.

     "பல் வ ப் பறைவ பற் " (ெப ங். இலாவாண. 11, 54.);

     [பல் + வ ப்பறைவ]

பல்வளம்

 
 பல்வளம் palvaḷam, ெப. (n.)

   நாட்டைம  ஆற ள் நிலநீர ் த யவற் ன் வளம் ( ங்.);; fertile nature of a country, one of six {}. q.v.

     [பல் + வளம்]

பல்வாங்

 
 பல்வாங்  palvāṅgi, ெப. (n.)

பல் க்  ( ைவ.); பாரக்்க;see {}.

     [பல் + வாங் ]

ஒ.ேநா.  ள்வாங்
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பல் லக் ளி

 
 பல் லக் ளி palvilakkiyuḷi, ெப. (n.)

   மர ம க் ம் வாளின் பல்ைல நி ரக்்க உத ம் உளிவைக (இ.வ.);; a saw-setting chisel.

     [பல் +  லக்  + உளி]

பல் -தல்

பல் -தல் palviḻudal,    2. ெச. . . (v.i.)

   1.  ைளத்தபல் அைசந்  ைக; falling down of teeth.

   2. மா  த யவற் ற் ப் பல் ைளக்ைக (ெகா.வ.);; the cutting of teeth, as of a bull.

     [பல் +  -,]

பல் ளக்

பல் ளக்  palviḷakki, ெப. (n.)

   1. பற் ச் ; tooth twig.

   2. ெசந்நா ; a kind of medicinal herb. (red indian bar); (சா.அக.);

பல் ளக் -தல்

பல் ளக் -தல் palviḷakkudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   பல்ைலத் ய்ைம ெசய்தல் (பதாரத்்த. 1303);; to clean the teeth.

     [பல் +  ளக் -,]

பல் ளக்
ைக

 
 பல் ளக் ைக palviḷaggumūligai, ெப. (n.)

   பல் லக்க த ம் ஆல், ேவல்,  லா, ேவம் , நா  தலானவற் ன் ச் கள்; the green twigs of 
various plants, banian, babul, poolah, margosa, indian burr (சா.அக.);

பல்ெவக்ைக

 
 பல்ெவக்ைக palvekkai, ெப. (n.)

   கடல் ன்வைக;தாைடப் ப  ரை்மயாகக் காணப்ப ம் ெநல்ைல. ன.).

 a kind of seafish having the sharp jaws.

ம வ.ெந வாய்.

     [பல் + ெவக்ைக]

பல்ெவட் ைல

 
 பல்ெவட் ைல palveṭṭilai, ெப. (n.)

   இைல வைக (தற்.);; dentate leaf.

     [பல் +  ெவட்  + இைல]

பல்ேவ

பல்ேவ  palvēvu, ெப. (n.)

   பல்ேநாய் வைக (பாராச.. 1, 218);; tooth-ache.

     [பல் + ேவ ]

பல்ேவ

 
 பல்ேவ  palvēṟu, ெப.அ. (adv.)

   பல த, ெவவ்ேவ ;     'அந்த நி வனம்  பல்ேவ  பண்டங்கைள உ வாக்கம் ெசய் ற '.

பல்ைவ-த்தல்

பல்ைவ-த்தல் palvaittal,    4. ெச. . . (v.i.)

பல் க்கட் , 2 (தற்.); பாரக்்க;see {}.

     [பல் + ைவ-,]
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பல்ைவத் யம்

 
 பல்ைவத் யம் palvaittiyam, ெப. (n.)

   பல்ேநாய் ரக்் ம் ம த் வம் (C.G.);; dentistry.

     [பல் + ைவத் யம்]

ைவத் யம் = Skt.

பல்ைவத் யன்

 
 பல்ைவத் யன் palvaittiyaṉ, ெப. (n.)

   பல் ம த் வஞ் ெசய்ேவான் (தற்.);; dental surgeon, dentist.

     [பல் + ைவத் யன்]

ைவத் யன் = Skt.

பல

பல1 pala,    ஒன் க்  ேமற்பட்டைவ; many several diverse.

     "பலவற்  ய னிைல ம்" (ெதால். எ த். 220.);

க. ஹல. ம. பல

     [பல் → பல]

 பல2 pala, ெப. (n.)

   1. எண்ணிக்ைக ல் அ கம்; many.

     "அவ ைடய கைதகளில் பல வற்ைற நான் ப த் க் ேறன்"

 பல3 pala, ெப.அ. (adj.)

   எண்ணிக்ைக ல் அ கமான; many.

     "ேபாட் ல் பல நா  கைளச ்ேசரந்்த அணிகள் கலந்  ெகாண்டன"

     "பல இடங்களில் மைழ ெபய் ள்ள "

பலக்

 
 பலக்  palakku, ெப. (n.)

   பலக் ராசம்; bitter fig. (சா.அக.);

ம வ: ேபயத்

பலகாரி

பலக் ளி

பலக

 
 பலக  palagaḍi, ெப. (n.)

   கவ  (ைவத் யபரி.);; a small sea-shell.
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பலகணி

பலகணி1 palagaṇi, ெப. (n.)

   1. சாளரம்; lat- tice window.

     "பலகணி வ யாக ேவ க்ைகப் பாரப்்ப  ல ைடய இயல் "

   2. கண்வா ல் (ைதலவ. ைதல);; wicket.

     [பல் → பல + கண் + இ]

ம வ: காலதர்

சாளரம் ங்கண்

ைழ

சாளரவா ல்

ைழ

பலகணிச ்சன்னல்

 
 பலகணிச ்சன்னல் palagaṇiccaṉṉal, ெப. (n.)

   இ ம் க் கம் ட்ட சன்னல் (C.E.M.);; grated window.

     [பலகணி + சன்னல்]

பலகணிப்பாலம்

 
 பலகணிப்பாலம் palagaṇippālam, ெப. (n.)

   இ ப் ப் பாலம் (C.E.M.);; lattice bridge.

     [பலகண் → பலகணி + பாலம்]

பலகம்

பலகம் palagam, ெப. (n.)

   1. நாற்கா ; chair.

   2. அ க் ; layer, pile.

   3. ேகடகம்: 

 shield.

     [பலைக → பலகம்]

பலகலப்

 
 பலகலப்  palagalappu, ெப. (n.)

பலகலைவ பாரக்்க;see pala-kalavai.

     [பல + கலப் ]

பலகலைவ

பலகலைவ palagalavai, ெப. (n.)

   1. பலவற் ன் கலப்பாலான ; mixture of diverse things Miscellany.

   2. ந மணக் ட் ப் ெபா  (யாழ்.அக.);; a mixture of fragrant substances.

     [பல + கலைவ]
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பலகைற

பலகைற1 palagaṟai, ெப.(n.)

   1. ேசா  ( வக. 2773. உைர);; cowry.

   2.  ட்டநீ ; calcined cowry.

 பலகைற2 palagaṟai, ெப. (n.)

   கவ ;     "பணில ெமாத்த பலகைற" (அரிசச். மயாந. 9.);;

 shells, couries, used in some places-as coins.

 பலகைற palagaṟai, ெப. (n.)

   ேசா ; cowrie.

     [பல +அைற]

பலகைறப் பற்பம்

 
 பலகைறப் பற்பம் palagaṟaippaṟpam, ெப. (n.)

   வ ற் ல் ஈரற்கட் ையப் ேபாக் ம் பல கைறப் ட ட்ட பற்பம்; calcined cowry used for the enlargement of 
spleen. (சா.அக.);

பலகாயம்

பலகாயம் palakāyam, ெப. (n.)

    ள , க , ெவந்தயம் ேபான்ற க க் த ம் பண்டங்கள்; sundry spices as pepper. etc.

     "பலகாயம் நிச  ள  ஆழாக் ம் க  உழக் ம்" (S.i.i.iii, 381.);

     [பல + காயம்]

காயம் = மணப்ெபா ள்

பலகாரம்
பலகாரம்1 palakāram, ெப. (n.)

   யாைன ேமற்ற  ( ன்.);; seat with canopy on an elephants back.

பலகாரி

பலகாரி palakāri, ெப. (n.)

   1. உடம் ற்  வ ைவக் ெகா க் ம் ம ந் கள்; a medi- cine that lends tone to the system-tonic.

   2. ேபயத் ; bitter fig.

   3. ெதாட் ச ்ெசய்ந் நஞ் ; a kind of arsenic. (சா.அக.);

ம வ: காட்டத்

பலகால்

 
 பலகால் palakāl, ெப. (n.)

   பல ைற; many times.

பலகா ம் பழ ள்ேளம். பாவல டன்.

     [பல + கால்]

பல

 
 பல  palagi, ெப. (n.)

நிலத்ைதச ்சமப்ப த்த உத ம் பரம் ப் பலைக (ேகாைவ);.

 a kind of harrow used for levelling the ground after ploughing.

க. ஹ ெக.
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பல ைர

 
 பல ைர palaārai, ெப. (n.)

   கலவங் ைர; mixed vegetable greens having medical vir- tues. (சா.அக.);

ம வ:  ட் க் ைர, கலைவக் ைர

     [பல +  ைர]

பல ைரப்பதார்த்த
ம்

 
 பல ைரப்பதாரத்்தம் palaāraippatārttam, ெப. (n.)

   கலைவக் ைரக் க  ( ைவ.);; a relish made of kalavai-k-{}.

பதாரத்்தம் = Skt.

பள ைரப -த்தல்

 
 பள ைரப -த்தல் baḷaāraibaṟittal, ெச. . . (v.i.)

    ங்  ெசய்தல்; to do mischief.

     [பல ைர + ப -),]

பல சந்தனம்

 
 பல சந்தனம் palagusandaṉam,    ெசவ் வள்ளிக் ழங் ; red sweet potatoe. (சா.அக.)

பல ராசம்

 
 பல ராசம் palagurācam, ெப. (n.)

   காட்டத் ; wild fig. (சா.அக.);

பலேகசரம்

 
 பலேகசரம் palaācaram, ெப. (n.)

   ெதன்ைன (மைல.); பாரக்்க; cocoanut palm.
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பலைக

பலைக1 palagai, ெப. (n.)

   1. மரப்பலைக; board, plank.

     "ெபாற்பலைக ேயற் னிதமரந்் " ( வாச. 16, 1.);

   2. உழ ற் சமன்ப த் ம் மரம்; levelling plank.

   3.  தாட உத வ ம் ேகா கள் வைரயப்பட்ட மான பலைக; gaming table.

     "பலைக ெசம்ெபானாக ( வக. 927.);

   4. ெந ம்பரிைச (ெதால். ெபா. 67, உைர,  -ம். பக். 209.);; long shield buckler.

   5. பைறவைக; a drum.

     " ைண பலைக த்  ேவ ரம்" ( ற .);

   6. யாைனேமற்ற  ( ங்.);; seat on an elephants back, howdah.

   7. எ பலைக; tablet, slate.

   8. ஒ வைக வரிக் த் ; masquerade dance.

   9. ெதாட் செ்சய்ந்நஞ்  வைக ( .அ.);; a mineral poison.

   10. வ ரத் ன் ணங்க ெளான் ; a quality of the diamond.

க. ஹலெக.

 பலைக2 palagai, ெப. (n.)

பலைக ஆற் -தல்
பலைக ஆற் -தல் palagaiāṟṟudal,    7 ெச. . . (v.i.)

   மரக்கலத் ன் ேவகத்ைதச ் ைறத்தல்; to reduce the force of the vessel.

பலைகக் க

 
 பலைகக் க  palagaiggayiṟu, ெப. (n.)

   ெநச க் க  வைக (யாழ்.அக.);; a weavers implement.

     [பலைக + க ]

பலைகக்கல்

 
 பலைகக்கல் palagaiggal, ெப. (n.)

   எ ங்கல்; slate. (சா.அக.);

ம வ: எ பலைக

     [பலைக + கல்]

பலைகக்கள்ளி

 
 பலைகக்கள்ளி palagaiggaḷḷi, ெப. (n.)

   சப்பாத் க்கள்ளி (யாழ்ப்.); பாரக்்க; prickly- pear. see {}.

     [பலைக + கள்ளி]

பலைகக் காந்தம்

 
 பலைகக் காந்தம் palagaiggāndam, ெப. (n.)

   தடை்டயான காந்தக் கல் ( ன்.);; flat loadstone bar.

     [பலைக + காந்தம்]
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பலைக ரண்

 
 பலைக ரண்  palagaisuraṇṭi, ெப. (n.)

    ளி (இ.வ.);; carpenters scraping instru- ment.

ம வ: இைழப் ளி

     [பலைக +  ரண் ]

பலைகத்தைர

 
 பலைகத்தைர palagaittarai, ெப. (n.)

   பரம்ப த்த நிலம் ( ன்.);; land smoothed by drawing a board over it.

     [பலைக + தைர]

பலைக நாக்

 
 பலைக நாக்  palagaināggu, ெப. (n.)

   வ க் ம் தண் மரத் ன் அல  (இ.வ.);; blade of an oar.

ம. பலக நாக்

     [பலைக + நாக் ]

பலைகப்பா

 
 பலைகப்பா palagaippā, ெப. (n.)

   ேதரின் ேமற்றட்  ( ன்.);; the floor of a chariot.

     [பலைக + பா]

பலைக மஞ்சள்

 
 பலைக மஞ்சள் palagaimañjaḷ, ெப. (n.)

    ளப்  மஞ்சள் (ெகா.வ.);; cut pieces of tur- meric.

     [பலைக + மஞ்சள்]

பலைகமரம்

பலைகமரம் palagaimaram, ெப. (n.)

   1. ெநச க் க  வைக ( ன்.);; a weavers instrument.

   2. பலைகய க்க உத ம் மரம்; tree fit for saving into planks.

     [பலைக + மரம்]

பலைக 

 
 பலைக  palagaimuḍi, ெப. (n.)

   வைலக் கண்ணில் இடப்ெப ம் ச்  வைக ள் ஒன்  (ெசங்ைக. ன.);; a kind of knot in fish- ing net.

     [பலைக +  ]

பலைகய -த்தல்

 
 பலைகய -த்தல் palagaiyaḍittal, ெச. . . (v.i.)

   பரம்ப த்தல் (யாழ்ப்.);; to smooth a rice - field with a board.

     [பலைக + அ -,]
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பலைகய -த்தல்

பலைகய -த்தல் palagaiyaṟuttal,    1. ெச. . . (v.i.)

   பலைக ய தெ்த த்தல்; to saw a board from tree.

     [பலைக + அ -,]

பலைக ப்

 
 பலைக ப்  palagaiyuppu, ெப. (n.)

   வைளய ப் ; a mineral salt known as glass gall felvitrix.

ம வ: பலைக . (சா.அக.);

     [பலைக + உப் ]

பலைக

 
 பலைக  palagaiyuru, ெப. (n.)

   வைளய ப்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க; a medicinal salt.

     [பலைக + உ ]

பலைகெய கல்

 
 பலைகெய கல் palagaiyeḻudugal, ெப. (n.)

   மாக்கல்; slate, pencil.

ம வ: மா க் ச் . (சா.அக.);

பலேகாசம்

 
 பலேகாசம் palaācam, ெப. (n.)

   பல்ேலாரத்ம் ெபயரிற் ப  ெசய்யப்பட்ட நிலக்கணக்  (R.T.);; a record of lands registered in the names of 
several persons.

     [பல + ேகாசம்]

ேகாசம் = Skt.

பலங்கரம்

 
 பலங்கரம் palaṅgaram, ெப. (n.)

    த்தம்; bile. (சா.அக.);

பலங்கனி

பலங்கனி palaṅgaṉi, ெப. (n.)

   பலாப்பழம் ( வ். ெபரிய . 3, 1, 5.);; jack fruit. (சா.அக.);

     [பல + கனி]

பலசச்

 
 பலசச்  palaccagi, ெப. (n.)

    ன் மணி; jewellers bead. (சா.அக.);

பலசச்ரடீம்

 
 பலசச்ரீடம் palaccarīṭam, ெப. (n.)

ன்  (மைல.); பாரக்்க;see {}, crab's eye.

பலசச்ாரம்

 
 பலசச்ாரம் palaccāram, ெப. (n.)

   அரத்த நிறக் ெகாய்யாப் பழம்; red guava fruit. (சா.அக.);
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பலசங் யமம்

 
 பலசங் யமம் palasaṅgiyamam, ெப. (n.)

   பாக் மரம்; areca nut tree on palm.

பலசங் யம்

 
 பலசங் யம் palasaṅgiyam, ெப. (n.)

பலசங் யமம் பாரக்்க;see pala sangiyamam (சா.அக.);

பலசரக்

 
 பலசரக்  palasarakku, ெப. (n.)

   பலவைகப் பண்டம்; groceries, goods of various kinds food stuffs. (c.g.);

     "பலசரக் க் கைட"

     "பல சரக் க் காரைனப் ப த் யம் த்த  ேபால" (பழ.);

க. ஹலசர

     [பல + சரக் ]

பலசரக் செ்சய்நீர்

 
 பலசரக் செ்சய்நீர ்palasarakkusseynīr, ெப. (n.)

   ேவ காப்  ெசய்நீர;் a pungent liq-uid prepared from several unknown drugs by a secret process and used in Alchemy. 
(சா.அக.);

     [பலசரக்  + ெசய்நீர]்

பலசாடவம்

 
 பலசாடவம் palacāṭavam, ெப. (n.)

மா ைள (மைல.); பாரக்்க;see {} pome-granate. (சா.அக.);

பலசாரி

 
 பலசாரி palacāri, ெப. (n.)

   உ ம்ைபப் ேபால் வால்பக்கம் டக்ள் அைமந்த ஒ ரி; a spe- cies of guana with spikes at the tail found in 
the Himalayan regions, used in medicine. (சா.அக.);

பல கா

 
 பல கா palasikā, ெப. (n.)

   இ ள்ெச ; gold tree. (சா.அக.);

பல

பல  palasu, ெப. (n.)

   1. பாக் ; areca nut.

   2. பாலாட்டம்; supposed soma plant. (சா.அக.);

பலஞ்ேச

 
 பலஞ்ேச  palañjēṟu, ெப. (n.)

   ந ைகக்  உ  பண்ப த்தப்பட்ட நிலம் (R.T.);; ploughed land prepared for transplanting.

     [பதம் + ேச ]
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பலண்

 
 பலண்  palaṇṭu, ெப. (n.)

பலாண்  பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

     [பலாண்  → பலண் ]

பலண் க 
பாடாணம்

 
 பலண் க பாடாணம் palaṇṭuṟugapāṭāṇam, ெப. (n.)

    ற செ்சய் நஞ்  வைக; a mineral poison.

பலதரப்பட்ட

 
 பலதரப்பட்ட paladarappaṭṭa, ெப.அ. (adj.)

   பல வைகயான; of all sarts different kinds of.

     "பலதரப்பட்ட மக்க ம் இந்த ைவப்பகத் ல் கணக்  ைவத் க் றாரக்ள்"

     "ஒ  நல்ல ஆ ைம ல் பலதரப்பட்ட இன்னல்கைள ம் சந் க் ம் றைம ேவண் ம்"

பலதாரமணம்

 
 பலதாரமணம் palatāramaṇam, ெப. (n.)

   பலெபண்கைள மணம்ெசய்தல்; polygamy.

     [பல + தாரம் + மணம்]

பல ரட்

 
 பல ரட்  paladiraṭṭu, ெப. (n.)

   ெதாைக ல் (யாழ்.அக.);; compilation, anthology.

     [பல +  ரட் ]

பல ரியம்

 
 பல ரியம் paladiriyam, ெப. (n.)

    ன் வைகக் காய்; அைவ க க்காய், தான் க்காய், ெநல் க்காய்; the three myrobalans. (சா.அக.);

பல

 
 பல  palatūcu, ெப. (n.)

ளியாைர (மைல.); பாரக்்க;see {} yellow wood sorrel. (சா.அக.);

     [பல +  ]

பலப்பத் ள்

 
 பலப்பத் ள் palappattūḷ, ெப. (n.)

   மாக்கல் ள்; powder of slate. (சா.அக.);

     [பலப்பம் +  ள்]

பலப்பாழ்

 
 பலப்பாழ் palappāḻ, ெப. (n.)

   ெவள்ைளக் கழற்ெகா ; a white species of molucca bean creeper. (சா.அக.);
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பலப் ரியம்

 
 பலப் ரியம் palappiriyam, ெப. (n.)

   ெசம் ேபாத் ; Indian cuckoo. (சா.அக.);

பலப் ேரதம்

 
 பலப் ேரதம் palappirētam, ெப. (n.)

ப்  (மைல.); பாரக்்க;see tippili long pepper.

     [பல +  ேரதம்]

பலபட்டைட

பலபட்டைட balabaḍḍaḍai, ெப. (n.)

   1. பலசா  ( ன்.);; people of various castes.

   2. கலப் ச ்சா  (ெகா.வ.);; mixed caste.

   3. பல பண்ட ள்ள சாைல ( ன்.);; store room in which diverse articles are kept.

   4. பல கலப்பான  (ெகா.வ.);; mis cellaneous collection.

   5. வணிகர ்கட் ம் ெதா லாளரக்ட் ம் இ ம் ெபா வரி (R.T.);; a general tax on merchants and artisans.

     [பல + பட்டைட]

பலபட்டைற

 
 பலபட்டைற balabaṭṭaṟai, ெப. (n.)

பலபட்டைட (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see pala {}.

     [பல + பட்டைற]

பலபட

 
 பலபட balabaḍa,  .அ (adj.)

   நிகழ் கள் த் ப் பலவா ; in a variety of ways.

     "ெசய் ள், நாடகம் என்  பலபடப் ேப னார"்

பலபடப் ைனவ
ணி

பலபடப் ைனவணி balabaḍabbuṉaivaṇi, ெப. (n.)

   ஒ  ெபா ளினிடத் ப் பல அ ங் களி த்தலாற் பல ெபா ள்கைள அதன்பால் ஏற் க் ம் அணி 
(அணி . 7.); (rhet.);; a figure of speech in which an object is com- pared to several things in respect of sev-eral qualities.

     [பலபட +  ைன  + அணி]

பலப -தல்

பலப -தல் balabaḍudal,    20. ெச. . . (v.i.)

   1. பலவாதல்; to become manifoid. to be di- vided into many parts, to ramify.

   2. கட்ட் ப் ப தல்; to be divided, as a party into fac- tions.

     [பல + ப -,]

பலபண்டம்
பலபண்டம்1 balabaṇṭam, ெப. (n.)

   பண்ணியம் ( .நிக.. 6:62);; musical instrument.

பலபாண்டம்
பலபாண்டம்2 palapāṇṭam, ெப. (n.)

   அரிதாரம்; yellow orpiment. (சா.அக.);

பலபத் ரன்

பலபத் ரன் balabattiraṉ, ெப. (n.)

   பலேதவன்; elder brother of krishna one of {}.

     "கா லக்ைக ெகாள்ைகப் பலபத் ரன்" (ேச . இலக் ம. 3.);
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பலபத் ரன்ெகா

 
 பலபத் ரன்ெகா  balabattiraṉkoḍi, ெப. (n.)

   பைன ( ங்.);; palmyra-palm, as the insignia on the banner of Balabhadra.

     [பல + பத் ரன் + ெகா ]

பத் ரன் = Skt.

பலபத் ரன்பைட

 
 பலபத் ரன்பைட balabattiraṉbaḍai, ெப. (n.)

   கலப்ைப ( ங்.);; plough, as the weapon of Balabhadra.

     [பலபத் ரன் + பைட]

பலபல

பலபல balabala,  pron.

    கப்பல (ெதால். எ த். 215. உைர);; many.

     [பல + பல]

பலப ரி

 
 பலப ரி  balabaliridi, ெப. (n.)

   ஞாழல்; saf- fron.

பலபெலனல்

பலபெலனல் balabaleṉal, ெப. (n.)

பலபலெவனல் பாரக்்க

     "பல் ம் பலபெலன்னப் பக " ( ற்றா.  ற. 63.); see {}.

     [பலபல + எனல் → பலபெலனல]

பலபலெவனல்

பலபலெவனல் balabalaveṉal, ெப. (n.)

   1. ஓர ்ஒ க் ப் ; onom. expr. signifying sounding, chirping, as of a lizard; rustling, as of falling leaves.

     'பனிக்காலத் ல் மரத் னின்  பலபலெவன்  இைல ர் ன்ற '.

   2. ெபா  தற் ப் ; day-breaking. 'பலபலெவன்  ந்த '

   3. கண்ணீர ் ைரந்  வ தற் ப் ; trickling down, as of tears.

     'கண்களி ந்  நீர ்பலபலெவன்  ந்த '

     [பலபல + எனல்]

பலபா

பலபா  palapāṭu, ெப. (n.)

   1. பலவைகத் ன்பம்; all sorts of trouble.

   2. பலவைகயான வச , இகழ்ச்  ப ; various scenes of dis- grace.

   3. பல்ேவ பட்ட ெசயல்; miscella- neous business.

     [பல + பா ]

பல ணிக்  
வாய்த்த க

 
 பல ணிக்  வாய்த்த க  balabiṇigguvāyttagaṟi, ெப. (n.)

   பலேநாய்க க் ம் நற்க யான அைரக் ைர; garden spinach. (சா.அக.);

ம வ: அ ைர, அைற ைர
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பல ரகம்

பல ரகம் palapūragam, ெப. (n.)

   1. மா ைள; pomegranate.

   2. ெகாம்மட்  மா ைள; lemon citron. (சா.அக.);

ம வ: பல ரம்

     [பல +  ரகம்]

பல ரம்

 
 பல ரம் palapūram, ெப. (n.)

பல ரம் பாரக்்க (சங்.அக.);;see {}.

     [பல +  ரம்]

பலைப

 
 பலைப balabai, ெப. (n.)

   க ரவன் நண்ணிலக் ேகாட் ல் நிற் ம்ேபா  க ரவக்க கார ந ல் ம் நிழல் 
(யாழ்.அக.);; equinoc- tial shadow of the gnomon at noon.

பலெபா ட்ெசாற்
ெறாடரணி

 
 பலெபா டெ்சாற்ெறாடரணி balaboruḍcoṟṟoḍaraṇi, ெப. (n.)

   பல ெபா ள்கைளத் த தற் ரிய ெசாற்கைளப் ணரத்் க் ம் அணிவைக; a rhetorical embellishment, 
a fig- ure of speech.

பலெபா ள் த்த
 ஒ  

ைனத் ரிெசால்

பலெபா ள் த்த ஒ  ைனத் ரிெசால் balaboruḷkuṟittaoruviṉaittirisol, ெப. (n.)

   ெசந்த ழ் நிலத் ெமா யாகச ்ெசய் ட்ேக ரித்தாய் கற்ேறாரக்்  மாத் ரம் ெபா ள் ளக் ப் 
பலெபா ட்ட ெமா  ைனச ்ெசால் (நன். 2. 72,உைர.);; a difficult verb to be understood, and capable verb of 
being applied to differnt things.

     'வைரந்தான் என்ப  நீக் னான் ெகாண்டான் என் ம் பலெபா ள் த்த ஒ  ைனத் ரிெசால்'

பலெபா ள் 
த்த ஒ ரித் 
ரிெசால்

பலெபா ள் த்த ஒ ரித் ரிெசால் balaboruḷkuṟittaorurittirisol, ெப. (n.)

   அரி ணர ்ெபா ளாய்ப் பல ெபா ட ேமா ரிச ்ெசால்; a particle difficult to be understood, and capable of 
being applied to different things.

     "க  என்ப , காப் , உரிைம, அசச்ம், கரிப் ,  ளக்கம்,  றப் , மணம் த ய பல ெபா ள் த்த 
ஒ ரித் ரி ெசால்" (நன். 272. உைர.);

பலெபா வைம

பலெபா வைம balaboruḷuvamai, ெப. (n.)

   ஒர ்உவேமயத் ற் ப் பல ெபா ள் உவைமயாக வ ம் உவைமயணி (தண் . 30.);;     "ேவ ஞ் ேச ம் 
ேபா ம் "

பலெபா ெளா
ெசால்

பலெபா ெளா ெசால் balaboruḷorusol, ெப. (n.)

   பலெபா ள் ெகாண்டெதா  ள யம்; a word of many meanings.

     "ஆ  வைகய பலெபா ள் ஒ ெசால்" (ெதால்.ெபா.52.);

     "பகவேன சன் மாேயான்" ( .நிக. 11. ககரெவ.);

     [பலெபா ள் + ஒ ெசால]

பலேபாகம்

 
 பலேபாகம் palapōkam, ெப.(n.)

   நிலத் ல் பலரக்் ரிய தனித்தனி கரச்்  (C.G.);; ten- ure by which inhabitants hold hands in sev- eralty, each 
being responsible for the rev- enue of his own holding opp. to {}.

     [பல + ேபாகம்]
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பலம்

பலம் palam, ெப. (n.)

    ப்பத்ைதந்  நிைற ( ராம்); ெகாண்ட நி த்தலளைவ;
 பலம் palam, ெப. (n.)

   1. ம க்காைர; com- mon emetic nut.

   2. ேசராங்ெகாடை்ட; mark- ing nut. (சா.அக.);

பலம்பம்

 
 பலம்பம் palambam, ெப. (n.)

   ேசங்ெகாடை்ட; marking nut. (சா.அக.);

பலம்பலா

 
 பலம்பலா palambalā, ெப. (n.)

    ற்றா ட்  பாரக்்க;see {}. (சங்.அக.);;     [பலம் + பலா]

பலம்பழம்

 
 பலம்பழம் palambaḻm, ெப. (n.)

   ேசங்ெகாடை்ட (மைல.);; marking-nut tree.

     [பலம் + பழம்]

பலமந்தம்

 
 பலமந்தம் palamandam, ெப. (n.)

   அ கமப் ; dyspeptic. (சா.அக.);

பல கம்

 
 பல கம் palamugam, ெப. (n.)

   பலவ ; vari- ous sides, directions, ways, means sources or points.

     [பல +  கம்]

பல ைன

 
 பல ைன palamuṉai, ெப. (n.)

   கற்றச் ளி வைக (நாஞ்.);; a kind of chisel used by stone- masons.

     [பல +  ைன]

பல ைனவரி

 
 பல ைனவரி palamuṉaivari, ெப. (n.)

    ைளசச்ல் ெசய்யப்பட்ட ெபா ள் ஒவ்ெவா  ைற ம் ற்கப்ப ம்ேபா  அரசால் ேபாடப்ப ம் 
ற்பைன வரி; sales tax levied at every point of sale from production to the last sale, multiple point.

     'பல ைன வரியால் ெபா மக்கள் ெபரி ம் பா க்கப் பட் ள்ளனர'்

பலைம

 
 பலைம palamai, ெப. (n.)

    ன் மணி; jewel- lers bead. (ைவத் யபரி); (சா.அக.);
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பலர்

பலர ்palar,    1. அ க எண்ணிக்ைக னர;் plurality of persons many, several persons.

     "பலர  ெசால்ேல" (ெதால். ெசால். 7.);

   2. சைப (ச .);; assembly, meeting, society.

     ' ைரப்படம் எ க் ம் இடத் ல் பலர ்  நின்  ேவ க்ைகப் பாரத்்தாரக்ள்'

க. பலர்

     [பல் + அர]்

பலர்பால்

பலரப்ால் palarpāl, ெப. (n.)

   ஐம்பா ள் உயர ்1 ைண ற் பன்ைம த்  வ ம் பால். (நன். 262.); (நன்.  ைன யல்.7. 
உைர);;     [பலர ்+ பால்]

பலர ட்

 
 பலர ட்  palaraṟisuṭṭu, ெப. (n.)

   உலக  ெபா ண்ேமல் வ ஞ் ட் ; demonstrative word referring to what is well known but not expressed.

     [பலர ்+ அ  +  ட் ]

பலர ெசால்

பலர ெசால்1 palaraṟisol, ெப. (n.)

   1. பலரப்ால். (gram.); (ெதால். ெசால். 7.);பாரக்்க;see {}.

   2. பல ம ந்த ெசய்  ( ன்.);; news publicly known.

   3.  ண்ேபச்  ( வா.);; general talk, rumour.

     [பலர ்+ அ  + ெசால்]

பலராசனம்

 
 பலராசனம் palarācaṉam, ெப. (n.)

   பலரம ம் இ க்ைக ( ைவ.);; sofa.

     [பலர ்+ ஆசனம்]

ஆசனம் = Skt.

பலலம்

பலலம் palalam, ெப. (n.)

   1. ேச  (யாழ்.அக);; mire, slush.

   2.  ண்ணாக் ; oil-cake.

   3. தைச; flesh.

     [ஒ கா: பழனம் → பலலம்]

பலேலாத் ரம்

 
 பலேலாத் ரம் palalōttiram, ெப. (n.)

   ெவள்ளி ேலாத் ரம்;(ைவத் யபரி.);; the park of wood- apple tree.

பலவக்கல்

 
 பலவக்கல் palavakkal, ெப. (n.)

   பற்பக் கல்; slate rock. (சா.அக.);

     [பலைக → பலவம் + கல்]
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பலவைகக் ைர

 
 பலவைகக் ைர palavagaigārai, ெப. (n.)

   கலைவக் ைர; several mixed greens with medical virtues. (சா.அக.);

ம வ. காட் க் ைர, கலைவக் ைர, கலவங் ைர

     [பலவைக +  ைர]

பலவைகத்தா

 
 பலவைகத்தா  palavagaittātu, ெப. (n.)

   எ வைகத ்தா ; the seven constituents of the body. (சா.அக.);

     [பலவைக + தா ]

பலவம்

பலவம்1 palavam, ெப. (n.)

   1. காய்; green fruit.

   2. பழம்; ripe fruit.

   3. கரச்் ரம்; date plan. (சா.அக.);

     [பலம் → பலவம்]

=

பலவம்2

__,

ெப. (n.);

     (அக.நி.);; hollow.

ஒ கா. [ லம் → பலம் → பலவம்]

பலவ ற்ேபா
வைம

பலவ ற்ேபா வைம palavayiṟpōliyuvamai, ெப. (n.)

   ஒ ெதாடரியப் ெபா ேளா  மற்ெறா  ெதாடரியப் ெபா ள் உவ க்கப் ப ைக ற் பல டங்களில் 
உவமஉ  ெவளிப்பட் வ ம் உவைம வைக (தண் . 30.);;     [பல + வ ன் + ேபா  + உவைம]

பலவரைவ

பலவரைவ palavaravai, ெப. (n.)

   பலவ ற் ண் ண்டாக வந்த நிலங்கள்; lands ac- quired bit by bit, in a village.

     " க் ரம ேசாழ நல் ரில் பல வரைவயான நிலத் " (s.i.i. viii. 29.);

     [பல + வர  → பலவர  → பலவரைவ]

பலவரி

 
 பலவரி palavari, ெப. (n.)

   அகரநிர ல் ெமய்ெய த் க்களின் வரிைச ( ன்.);; row of consonants in the alphabet.

ம வ. ஒற் ன் வ க்கம்

     [பல + வரி]

பலவைர

 
 பலவைர palavarai, ெப. (n.)

   கடற்ேசா  என் ம் ஒ வைக ைக; a kind of me- dicinal herb. (சா.அக.);
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பலவ த்ேதான்றல்

 
 பலவ த்ேதான்றல் palavaḻittōṉṟal, ெப. (n.)

   ம மகன் (ச .);; nephew.

     [பல + வ  + ேதான்றல்]

பலவற்பலா

 
 பலவற்பலா palavaṟpalā, ெப. (n.)

   ஐ ர  என் ம் ெகா வைக; a kind of climber named ai-virali. (சா.அக.);

பலவ ெசால்

 
 பலவ ெசால் palavaṟisol, ெப. (n.)

   அஃ ைணப் பன்ைமச ்ெசால்;     [பல + அ  + ெசால்]

பலவன்

 
 பலவன் palavaṉ, ெப. (n.)

   ம ந் செ்ச வைக (யாழ்ப்.);; a medicinal herb of which there are two kinds, viz. {}.

     [பலம் → பலவன்]

பலவாட்ைடப்

 
 பலவாடை்டப்  palavāṭṭaippūṭu, ெப. (n.)

   பல்லாண் கள் பயன்த ம் ைகச ்ெச ; perenial plant. (சா.அக.);

பலவாைடப் ண்

 
 பலவாைடப் ண்  palavāṭaippūṇṭu, ெப. (n.)

   ெசம்ப த் ; red cotton plant. (சா.அக.);

     [பலவாைட +  ண் ]

பலவா

 
 பலவா  palavāṟu,  .அ. (adv.)

   பல்ேவ  வைகயாக; variously.

     "அவைரப் பற் ப் பலவா  ேப க் ெகாள் றாரக்ள்'.

பலவானம்

 
 பலவானம் palavāṉam, ெப. (n.)

   மந்தாரச ் ைல (யாழ்.அக.);; a black stone.

பல

 
 பல  palavili, ெப. (n.)

   பாம்ைபப் ேபாற் ெகா  படரந்் ம்,  ழங்  ெபரிதாக ம் உள்ள ஒ வைகக் கற்ப ைக; a 
rejuvenating creeper resembling a serpent with a large bulbous root. It is dried and used as a me- dicinal powder. (சா.அக.);

பல ன் 
ட்டத்தற் ழைம

பல ன் ட்டத்தற் ழைம palaviṉāṭṭattaṟkiḻmai, ெப. (n.)

   பைடகள  ெதா  ெயன்றார ்ேபால்வ ம் பலெபா ட ் ட்டத ்தற் ழைம (நன். 33. உைர);; an 
inseparable qual- ity relating to a noun of multitude-as பாைடய  ெதா .
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பல ன்பால்

 
 பல ன்பால் palaviṉpāl, ெப. (n.)

 the term for neuter plural, one of ai- m-{}.

     [பல ன் + பால்]

பல னீட்டம்

பல னீட்டம் palaviṉīṭṭam, ெப. (n.)

   பல ெபா ள் ட்டம்; a collection of many things.

     "ஒன்றன் ட்டம் பல ன் ஈட்டம்" (நன். 300.);

     [பல ன் + ஈட்டம்]

பல ைனச் ேல
ைட

பல ைனச் ேலைட palaviṉaiccilēṭai, ெப. (n.)

   பல ைனபற்  வ ஞ் ேலைடயணி வைக (தண் .75);; a figure of speech in which a double meaning is 
carried through several verbs.

     [பல ைன +  ேலைட]

ேலைட= Skt.

பல ைனத் ரி
ெசால்

பல ைனத் ரிெசால் palaviṉaittirisol, ெப. (n.)

ெசந்த ழ் நிலத்  ெமா யாய்க் கற்ேறாரக்்  மாத் ரம் ெபா ள் ளக்  ஒ  ெபா ள் த்த 
பலெசால்லாய் வ ம் ைனச ்ெசால்(வ. .);

     'படரந்்தான், ெசன்றான் என்ப  ேபா னாெனன் ம் ஒ  ெபா ள் த்த பல ைனத் ரிெசால்' 
(நன். 292, உைர.);;

 a difficult verb expressing different subjects.

     [பல ைன +  ரிெசால்]

பல

பல  palavu, ெப. (n.)

   பலாமரம்; jack-tree.

     "பாடல ெந ம் பல ைடபங் க " ( வாத.  ப்ெப . 12.);

     [பலா → பல ]

ஒ.ேநா. நிலா → நில

பல -தல்

பல -தல் palavuṟudal,    2. ெச. . . (v.i.)

   ெப ைல ெப தல்; to fetch a high price.

     "பல  மணி" (மைலப . 516.);

     [பல + உ -,]

பலெவ ப்

 
 பலெவ ப்  palaveduppu, ெப. (n.)

   ெசரிமானக் காய்சச்ல்; digestion fever. (சா.அக.);

பலைவநாக்

 
 பலைவநாக்  palavainākku, ெப. (n.)

    ப் ன் கைடப்ப  ( கைவ.  ன.);; the end of the oar or paddle.

பலன்

 
 பலன் palaṉ, ெப. (n.)

பலாண்  (மைல.); பாரக்்க;see {}.

     [பலாண்  → பலண்  → பலன்]
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பலன் காசம்

 
 பலன் காசம் palaṉṟikācam, ெப. (n.)

   ேத ைல; tea plant. (சா.அக.);

பலனிகம்

 
 பலனிகம் palaṉigam, ெப. (n.)

   ச ரக்கள்ளி; square spurge. (சா.அக.);

பலா

பலா1 palā, ெப. (n.)

   பலாமரம்; jack tree.

     "பலா மாைவப் பா ரிையப் பார"் (தனிப்பா.);

     [பல் → பலா]

பலா ன் வைககள்

   1. ெபாம்பலா,

ம வ: கானற்பலா, காட் ப்பலா,

ஆைனப் பலா, அ னிப்பலா.

   2. ேதன்பலா

ம வ: ேவரப்்பலா

   3.  ளிப்பலா

   4.  ரங் ப்பலா

   5. ஈரப்பலா

   6. ெசம்பலா

   7.  ைமப்பலா

   8.  ட் ப்பலா

   9.  ணிப்பலா

பலாக்காய்

 
 பலாக்காய்  palāggāymurugu, ெப. (n.)

   காதணிவைக (இ.வ.);; a kind of ear-orna-ment.

     [பலா + காய் +  ]

பலாக்ெகாட்ைடச்
ெசா

 
 பலாக்ெகாடை்டசெ்சா  palākkoṭṭaiccoṟi, ெப. (n.)

ெசா வைக ள் ஒன்  - கடல்வாழ் ஒ ரி

பலாக்ெகாட்ைடயர
ம்

 
 பலாக்ெகாடை்டயரம் palākkoṭṭaiyaram, ெப. (n.)

   அரவைக (C.E.M.);; pit-saw file.

     [பலாக்ெகாடை்ட + அரம். அரம் = வன்ெபா ள்கைள அரா ம் இ ம் க்க ]
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பலாங்கம்

 
 பலாங்கம் palāṅgam, ெப. (n.)

   ஒ வைக ன்; a kind of fish. (சா.அக.);

பலாங்காட்

 
 பலாங்காட்  palāṅgāṭci, ெப. (n.)

   காட் க் ேகாங் ; jungle cotton. (சா.அக.);

பலாசச்வம்

 
 பலாசச்வம் palāccavam, ெப. (n.)

   அனிசை்ச; snake jasmine. (சா.அக.);

பலாச் ைள

 
 பலாச் ைள palāccuḷai, ெப. (n.)

   பலாப்பழத் ன் ெகாடை்டேயா  ய ம் தனித்தனியாகப் ரிக்கக் ய மான 
சைதப்ப ; pulp segment in jack fruit.

     [பலா + கைள]

பலாசம்

பலாசம் palācam, ெப. (n.)

    ர ; palastree.

     "பலாசக் ேகால்ைக ந்தாங் " ( ைள. நகர. 83.);

ம வ: ஈரப்பலா. க யாண ங்ைக

பலா னி

 
 பலா னி palāciṉi, ெப. (n.)

   தாமைர மணி; lotus seed. (சா.அக.);

பலா ைன
பலா ைன palāciṉai, ெப. (n.)

   பரக்க ந தல்; planting with space. ( .தா. 125.);

பலாேச

 
 பலாேச  palācēti, ெப. (n.)

    ளி க் ; thorny coral tree. (சா.அக.);

ம வ: க யாண ங்ைக.

பலாண்

 
 பலாண்  palāṇṭu, ெப. (n.)

   ஈ ள்ளி; onion. (சா.அக.);
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பலாப்பழம்

 
 பலாப்பழம் palāppaḻm, ெப. (n.)

    டக்ள் அடரந்்த, பசை்சநிற த த்த ேமல்ேதாைல ம் ெவளிர ்மஞ்சள் நிறத் ல் ைள ைளயாக 
அைமந்த சைதப் ப ைய ம் ெகாண்ட ெபரிய பழம்; jackfruit.

     'பலாப்பழச ் ைளையத் ேதனில் ேதாய்த் த் ன்றால் ைவ ம் ;

வ ற் க் க் ேக ம் வரா . (உ.வ.);

     'பலாப்பழத்ைத ஈக்கள் ெமாய்ப்ப  ேபால' (பழ.);

     'பலாப்பழத் க்  ஈையப் த்தா ட ேவண் ம்' (பழ.);

     [பல் → பலா]

பலாப

 
 பலாப  palāpali, ெப. (n.)

   அ க் ராக் ழங் ; horse root.

பலாமடங்

 
 பலாமடங்  palāmaḍaṅgu, ெப. (n.)

    ற்றா ட் ; pavania {}. (சா.அக.);

பலா னி

 
 பலா னி palāviṉi, ெப. (n.)

   பலா ; a me- dicinal plant. (சா.அக.);

ம வ: 

பலா

 
 பலா  palāvu, ெப. (n.)

பலாமடக்  பாரக்்க;see {} (சா.அக.);

பலாளிதம்

 
 பலாளிதம் palāḷidam, ெப. (n.)

   நஞ் ப்பாைல; a poisonous creeper. (சா.அக.);

பலானவம்

 
 பலானவம் palāṉavam, ெப. (n.)

   காட்டாதைள; physic nut. (சா.அக.);

ப க்கணம்

 
 ப க்கணம் palikkaṇam, ெப. (n.)

   ேதக் ; teak wood tree. (சா.அக.);

ப ைக

 
 ப ைக paligai, ெப. (n.)

    ண்ணாக் ; oil cake.
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ப ங் சச்ான்

 
 ப ங் சச்ான் paliṅgiccāṉ, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக்கடல் ன்; a kind of see fish. (சா.அக.);

ப னி

ப னி paliṉi, ெப. (n.)

   1. ேகாங் மரம்; silk cotton tree.

   2. ஞாழல்; different herbs used in perfumes and ungeants as jasmine, cuscus root etc.

ப க் னியன்

 
 ப க் னியன் palukkiṉiyaṉ, ெப. (n.)

   ஆடைவ (ஆனி);, கடகம் (ஆ );, மடங்கல் (ஆவணி);, கன்னி ( ரட்டா ); மாதங்களில் ைதத்  ஐந்  
மாதங்களிற் ப ரா ம் சம்பா ெநல்வைக (இ.வ.);; a kind of {} paddy sown in {} and the following three months and 
maturing in five months.

ப க்

ப க் 1 palukkudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெதளிய ஒ த்தல் உசச்ரித்தல்; to be pro- nounced clearly.

     'அவன் ேப ம் ேபா  எ த் கள் ப க்கப்ப ன்றன'.

   2. தற் கழ்ச் யாகப் ேப தல்; to boast.

     'என்ன  ெமத்தப் ப க் றாய்' (ம ரக  .94);

   3. ேப தல்; to speak.

     "கண்ப க்க" (ேதவா. 262,7);

ெத. ப

     [பணி → பனி → ப  → ப  → ப க்  → ப க் -,]

 ப க் 2 palukkudal,    8. ெச. ன்றா  (v.t)

   ெதளித்தல் (இ.வ);; to sprinkle.

     [ க்  → ப க் -,]

ப க -த்தல்

ப க -த்தல் palugaḍittal,    4. ெச. ன்றா  (v.t.)

   ெந ங்  ைளத்த ப ரக்ைள லக் தற் ம், வ த்த ன் க் கைளகட்  தற் மாகக் 
ழ்ேநாக் ள்ள ரிய பல ைனகைள ைடய பலைகயால் உ  பண்ப த் தல். ( றநா. 120. 

ப் );; to draw a harrow over a field to allow of easy weed- ing.

ம வ: தாளிய த்தல்.

     [ப  → ப க -,]

ப

ப 1 palugu, ெப. (n.)

   தாளிய க்ைக; harrowing.

க. ஹர .

 ப 2 palugudal, ெச. . . (v.i.)

பல் -, (யாழ்-அக); பாரக்்க;see palgu.

     [பல்  → ப -,]
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ப க்கட்ைட

 
 ப க்கடை்ட paluguggaṭṭai, ெப. (n.)

   வய ல் மண்கட் கைள உைடத் ச ்சமப்பரப்பாக் வதற்கான பல ெகா த்தட்  (இ.வ.);; harrow.

ம வ. தாளிய க் ங் கடை்ட

     [ப  + கடை்ட]

பைல ைதலம்
பைல ைதலம் palaiyuṟudailam, ெப. (n.)

    ற்றா ட் த் ைதலம் (ைதல. ைதலவ. 27);; a kind of herbal oil.

பேலா கம்

 
 பேலா கம் palōrugam, ெப. (n.)

பா ரி (மைல); பாரக்்க;see {}.

 trumpet flower.

பவ்வத்

 
 பவ்வத்  pavvattu, ெப. (n.)

பப்பத் ( ன்.); பாரக்்க;see pappattu.

 group of tens.

     [பப்பத்  → பவ்வத் ]

பவ்வம்

பவ்வம் pavvam, ெப. (n.)

   1. மரக்க ( டா);; knots in a tree.

   2. ெவள் வா ( டா);; full moon.

   3. ப வ காலம்; season of the year.

     "நால் வைகப் பவ்வம்" (அ ங்கலச.் 165);

     [ப வம் → பவ்வம்]

 பவ்வம்2 pavvam, ெப. (n.)

   1. கடல்; ocean ( வக. 508.);.

     "எ ெர ர ்கலா ப் பவ்வங் ெகாண் "

   2. நீரக்்  ( டா);; water bubble.

   3.  ைர ( ன்.);; froth, foam, spume.

     [பா → பா  → பவ்  → பவ்வம்]

பவ்வா

 
 பவ்வா  pavvāti,  .அ. (adv.)

பப்பா  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [பப்பா  → பவ்வா ]

பவ் ைய

 
 பவ் ைய pavviyai, ெப. (n.)

   ஆைனத் ப் ; elephant long pepper.
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பவ்

பவ்  pavvī, ெப. (n.)

   மலத் ன் இடக் கரடக் கற்ெபயர ்(நன் .178);; faeces a euphemistic periphrasis.

     [ப் + ஈ  (பவ் ); இடக்கரடக்கல்]

பவண்
பவண் pavaṇ, ெப. (n.)

   ெகா  ( றநா.109, உைர.  .ம்);; creeper.

பவணந்  னிவர்

 
 பவணந்  னிவர ்pavaṇandimuṉivar, ெப. (n.)

   நன் யற் ய ைசன னிவர;் a jain, the author of {}.

பவைண

 
 பவைண pavaṇai, ெப. (n.)

   க  ( ங்.);; eagle.

     [உவைள → உபைன → பவைன]

பவர்

பவர1் pavartal,    3. ெச. . . (v.i.)

   ெந ங் த்தல்; to crowd, to be dense.

     "க ய ைல நல்லார ்பவ ம் வ ர"் (ேதவா. 1007,4.);

     [அவ் → பவ் → பவர]்

 பவர2் pavar, ெப. (n.)

   ெந க்கம்; denseness.

     "பவரச்ைட யந்தணன்" (கம்பரா. ேவள் .47.);

     [அவ் → பவ் → பவர]்

 பவர3் pavar, ெப. (n.)

   1. பரந் த்தல்; per- vasiveness, permeation.

     "பவர ்ெகாள் ஞானெவள்ளச ் டர் ரத்் " ( வ்.  வாய். 2,2,6.);

   2. அடரந்்த ெகா ; dense creeper.

     "நைறப்பவர"் (நற்.5.);

பவழக்கடகம்

பவழக்கடகம் pavaḻggaḍagam, ெப. (n.)

   பவளத்தாற் ெசய்யப்பட்ட ைகயணிவைக (S.i.i.26.);; coral bracelet.

     [பவழம் + கடகம்]

பவழக்கா

பவழக்கா  pavaḻkkācu, ெப. (n.)

பவளம் பாரக்்க;see pavalam.

     "பவழக் காெசா  பன்மணி ைரஇ" (ெப ங்.இலாவாண.19,142.);

     [பவழம் + கா ]

பவழக்கான்மல்
ைக

பவழக்கான்மல் ைக pavaḻggāṉmalligai, ெப.(n.)

பவளமல் ைக ( ஞ் ப். 82, உைர.); பாரக்்க;see {}.

     [பவழம் + கால் +மல் ைக]
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பவழநிறசச்ாத்

 
 பவழநிறசச்ாத்  pavaḻniṟaccātti, ெப. (n.)

   நாகதாளி; a species of {}. (சா.அக.);

பவழத் ரி

பவழத் ரி pavaḻttiri, ெப. (n.)

   பவழ மாைலவைக (ெப ங். மகத. 17, 163);; a necklet made of coral.

     [பவளம் → பவழம் +  ரி]

பவழம்

பவழம்1 pavaḻm, ெப. (n.)

   பவளம் பாரக்்க;     "பவழம் ைனந்  ப  மப்ப" (க த்.80.); see {}.

     [பவளம் → பவழம்]

 பவழம்2 pavaḻm, ெப. (n.)

   அணிகலன்களில் ப ப்பதற் ப் பயன்ப த் ம் இளஞ் வப்  நிறத் ல் ைடக் ம் கடல்வாழ் 
உ ரினங்களின் எ ம் ந்  ெப ம் ைல ம ப் ைடய ெபா ள்;     "பவழம் ேபான்ற உத கள்".

பவழமல்

 
 பவழமல்  pavaḻmalli, ெப. (n.)

   ெவண்ணிற இதழ்கைள ம் வப்  நிறக்காம்ைப ம் ெகாண்ட மணம் ந்த ய ; jasmine (that 
blooms at night);.

     [பவழம் + மல் ]

பவழமல் ைக

 
 பவழமல் ைக pavaḻmalligai, ெப. (n.)

பவளமல் ைக (உ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [பவழம் + மல் ைக]

பவழவாய்

பவழவாய் pavaḻvāy, ெப. (n.)

   க த்தங் ம் ைப; womb.

     "பவழவாய்ச ்ெச தன் ள்" ( வக. 379.);

     [பவழம் + வாய்]

பவளஅகத்

 
 பவளஅகத்  pavaḷaagatti, ெப. (n.)

   ெசவ்வகத் ; sesbania grandiflora. (சா.அக.);

     [பவளம் + அகத் ]

பவளக்கல்

 
 பவளக்கல் pavaḷakkal, ெப. (n.)

   கானகக்கல்; a stone with black dors. (சா.அக.);

     [பவளம் + கல்]

பவளக்காய் 
மல் ைக

 
 பவளக்காய் மல் ைக pavaḷaggāymalligai, ெப. (n.)

   பவளமல் ைக; coral jasmine. (சா.அக.);

     [பவளக்காய் + மல் ைக]
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பவளக்கா

பவளக்கா  pavaḷakkāli, ெப. (n.)

   1.  வந்த கா ள்ள ஒ  பறைவ; a kind of bird with red legs.

   2. ேப மரி; coral plant. (சா.அக.);

     [பவளம் + கா ]

பவளக் ண்

பவளக் ண்  pavaḷakkuṇṭu, ெப. (n.)

   1. க க்காய்; gall nut.

   2. சா க்காய்; nut meg. (சா.அக.);

     [பவளம் +  ண் ]

பவளக் ந்தம்

 
 பவளக் ந்தம் pavaḷakkurundam, ெப. (n.)

   ெசங் ந் ; atlantiagenus. (சா.அக.);

ம வ. பவளக் ந் .

பவளக் ற்றம்

 
 பவளக் ற்றம் pavaḷakkuṟṟam, ெப. (n.)

   பவளத் ள்ள ற்றம்; blemishes in the coral. (சா.அக.);

     [பவளம் +  ற்றம்]

பவளக் ஞ்சா

 
 பவளக் ஞ்சா pavaḷakkuṟiñjā, ெப. (n.)

பவளக் ஞ்  பாரக்்க;see {}.

ம வ: கனகாம்பரம்

     [பவளம் +  ஞ்சா]

பவளக் ஞ்

பவளக் ஞ்  pavaḷakkuṟiñji, ெப. (n.)

   1.  னப்  பாரக்்க;see {}. crape myrtle.

   2. ம ேதான்  பாரக்்க;see {} henna.

   3. ம ேதான்  வைக; unarmed or- ange nail-dye.

     [பவளம் +  ஞ் ]

பவளக் ன்

பவளக் ன்  pavaḷakkuṉṟi, ெப. (n.)

    ன் வைக (பதாரத்்த.342);; crab's eye.

     [பவளம் +  ன் ]

 பவளக் ன்  pavaḷakkuṉṟi, ெப. (n.)

    ன் மணி; jeweller's bead.

ம வ:  ண் மணி (இக் ன் மணியால் ெவள்ைள, அரத்த த்தம், ஈைள, கரப்பான் த ய ணிகள் 
ேபாம் (சா.அக.);

     [பவளம் +  ன் ]
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பவளக்ெகா

பவளக்ெகா  pavaḷakkoḍi, ெப. (n.)

   1. கட ல் வள ம் ெகா வைக; red coral, as a marine plant.

     "தரளக் ைவக ம் பவளக்ெகா க ம் மந் " (ேதவா.115, 5.);

   2. ெவற் ைல வைக (G.Sm.D.l.i.215.);; a vari- ety of betel.

   3. ஓர ்அர ; a queen.

     [பவளம் + ெகா ]

 பவளக்ெகா  pavaḷakkoḍi, ெப. (n.)

கரகாட்டத் ன் அைமப்  ைறகளில் ஒன் :

 a feature of karagattam.

     [பவளம்+ெகா ]

பவளக்ெகா  
மாைல

 
 பவளக்ெகா  மாைல pavaḷakkoḍimālai, ெப. (n.)

   பவளக்ெகா  என்ற அர ன் கைதபற் ப் கேழந் ப் லவர ்இயற் யதாகக் றப்ப ம் பாட் ; a 
ballat on the queen {}, ascribed to {}.

     [பவளம் + ெகா  + மாைல]

பவளக்ெகாம்பன்

 
 பவளக்ெகாம்பன் pavaḷakkombaṉ, ெப. (n.)

   பவள நிறக்ெகாம் ள்ள யாைன ( ன்.);; elephant with tusks resembling coral in color.

     [பவளம் + ெகாம்பன்]

பவளங்கட்

பவளங்கட்  pavaḷaṅgaṭṭi, ெப. (n.)

   பவளமாைலயணி ம் ெகாங்  ேவளாளர ்வைக (E.T. vi.,188.);; a sub-division of {} wearing coral necklace.

     [பவளம் + கட் ]

ஒ.ேநா:  ங்கங்கட்

பவளசச்ரக்்கைரவ
ள்ளி

 
 பவளசச்ரக்்கைரவள்ளி pavaḷaccarkkaraivaḷḷi, ெப. (n.)

    வப் ச ்சரக்்கைரவள்ளி; red variety of sweet potato. (சா.அக.);

     [பவளம் + சரக்்கைரவள்ளி]

பவளசெ்ச க் ைர

 
 பவளசெ்ச க் ைர pavaḷaccevikārai, ெப. (n.)

   எ செ்ச ; a kind of edible greens.

     [பவளம் + ெச  +  ைர]

பவளசே்சர்க்ைக

 
 பவளசே்சரக்்ைக pavaḷaccērkkai, ெப. (n.)

    ங்ைகக்கல்; coral polyps. (சா.அக.);

     [பவளம் + ேசரக்்ைக]
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பவளசே்சாளம்

 
 பவளசே்சாளம் pavaḷaccōḷam, ெப. (n.)

    வப் ச ்ேசாளம்; red maize. (சா.அக.);

     [பவளம் + ேசாளம்]

பவளத்தாவடம்

 
 பவளத்தாவடம் pavaḷattāvaḍam, ெப. (n.)

   பவளமாைல (H.C.M.);; coral necklace.

     [பவளம் + தாழ்வடம் → தாவடம்]

பவளத்

பவளத்  pavaḷattīvu, ெப. (n.)

   ஒ  ; coral Island.

     "பவளத் னி ைறபவர"் (கம்பரா. பைடக்காட.்13.);

     [பவளம் +  ]

பவளத் த்

 
 பவளத் த்  pavaḷattutti, ெப. (n.)

   கற்பக ைகெயனக் க தப்ப ம் வப் த் த் ; red and pink abutilon. (சா.அக.);

     [பவளம் +  த் ]

பவளத் வம்

 
 பவளத் வம் pavaḷattuvam, ெப. (n.)

    னல் ங்ைக; Indian coral tree. (சா.அக.);

பவளநிறம்

 
 பவளநிறம் pavaḷaniṟam, ெப. (n.)

   பவளத் ன் ஆ வைக நிறம்; six different colours of coral. (சா.அக.);

     [பவளம் + நிறம்]

பவளநீர்

 
 பவளநீர ்pavaḷanīr, ெப. (n.)

   அரத்தம் (சங்.அக.);; blood.

     [பவளம் + நீர]்

பவளெந ங் ஞ்
ேயான்

 
 பவளெந ங் ஞ் ேயான் pavaḷaneḍuṅguñjiyōṉ, ெப. (n.)

   வ ரவர ்( ன்.);; bhairava.

     [பவளம் + ெந ம் +  ஞ்  + ஆன் → ஒன்]

ஆேவா வாதல் ெசய் ள்ளாத ன் ஞ் யான் ஞ் ேயா னா ற்

பவளெநய்ச் ட்

 
 பவளெநய்ச் ட்  pavaḷaneycciṭṭi, ெப. (n.)

    வப்  ெநய்ச் ட்  என் ம் காட் ச் ரகம்; wild cumin. (சா.அக.);

     [பவளம் + ெநய்ச் ட் ]
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பவளப்பழம்

 
 பவளப்பழம் pavaḷappaḻm, ெப. (n.)

    ற் ன பவளம்; red coral.

     [பவளம் + பழம்]

ஒ.ேநா. ெதங்கம்பழம், ெந ஞ் ப்பழம்.

பவளப் ச்

பவளப் ச்  pavaḷappicci, ெப. (n.)

   1. பவளக்ெகா  பாரக்்க;see {}.

   2. பவளமல் ைக; coral jasmine. (சா.அக.);

     [பவளம் +  ச் ]

பவளப் ற்

பவளப் ற்  pavaḷappuṟṟu, ெப. (n.)

   ைவப் ச ்ெசய்ந்நஞ்  வைக ( ன்.);; a prepared ar- senic, one of 32.

     [பவளம் +  ற் ]

பவளப் ச்

 
 பவளப் ச்  pavaḷappūcci, ெப. (n.)

   ஒர ்வைகக் கடல் ன் (சா.அக.);; a kind of sea- fish.

பவளப் ண்

பவளப் ண்  pavaḷappūṇṭu, ெப. (n.)

   1. ெச வைக; a species of glasswort.

   2. உமரி1 பாரக்்க ( ன்.);; marsh samphire see umari.

     [பவளம் +  ண் ]

பவளப் ல்

 
 பவளப் ல் pavaḷappūl, ெப. (n.)

பவளப் லா (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [பவளம் +  ல்]

பவளப் லா

பவளப் லா pavaḷappūlā, ெப. (n.)

வப் ப் லா, 2 (L); பாரக்்க;see {} coral berry tree.

     [பவளம்+  லா]

பவளபற்பம்

 
 பவளபற்பம் bavaḷabaṟbam, ெப. (n.)

   பவளத்தாற் ெசய்யப்பட்ட க ண்ணிய ள்; a white calx made of red coral.

     [பவளம் + பற்பம்]

ம வ: பவளப்ெபா .

பவளபாதத்ேதான்

 
 பவளபாதத்ேதான் pavaḷapātattōṉ, ெப. (n.)

   வழைலக்கட் ; soap. (சா.அக.);
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பவளம்

பவளம்1 pavaḷam, ெப. (n.)

   ஒன்பான் மணி ள் ஒன் ; red coral, stony axis of stem of gor- gonian. one of {}. q.v.

     "பவளத் தன்னேமனி" ( ந்.1.);

     "பவளக் ெகா "

     "பவளமால் வைர னில ெவ ப்ப  ேபால்' ( வாத.காப் .);

ம வ:  ர,்  ப் , அரத்தம்,  வர,்

     [பவளம்]

 பவளம்2 pavaḷam, ெப. (n.)

    வழைல; men- strual blood. (சா.அக.);

 பவளம் pavaḷam, ெப. (n.)

   பவளத்தாலா ய ைகயணி; red coral bracelet.

     [பவளம் + மணி]

பவளமல் ைக

 
 பவளமல் ைக pavaḷamalligai, ெப. (n.)

   மரவைக (L.);; night-flowering jasmine.

ெத. பகடமல்ெல. க. ஹவளமல் ெக

     [பவளம் + மல் ைக]

பவளமாைல

 
 பவளமாைல pavaḷamālai, ெப. (n.)

   பவளத்தாலான க த்தணி வைக (H.C.M.);; coral necklace.

     [பவளம் + மாைல]

பவள ன்

 
 பவள ன் pavaḷamīṉ, ெப. (n.)

   வண்ணத் ப் ச் ன் ( கைவ. ன.);; butterfly fish.

     [பவளம் +  ன்]

பவள த்

 
 பவள த்  pavaḷamuttu, ெப. (n.)

    வப்  த் ; pink pearl. (சா.அக.);

     [பவளம் +  த் ]

பவள க்கைரசச்ா
ரைண

 
 பவள க்கைரசச்ாரைண pavaḷamūkkaraiccāraṇai, ெப. (n.)

    வப்  க்கைரச ்சாரைண; red shaurany. (சா.அக.);

     [பவளம் +  க்கைர + சாரைண]
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பவளவகத்

 
 பவளவகத்  pavaḷavagatti, ெப. (n.)

   ெசவ்வகத் ; west India sesbeane. (சா.அக.);

     [பவளம் + அகத் ]

பவளவங்கெசந்
ரம்

 
 பவளவங்கெசந் ரம் pavaḷavaṅgasendūram, ெப. (n.)

   பவள ம் வங்க ம் ேசரந்்  ெசய்யப்பட்ட ெசந் ரம்; calcined red of coral and tin. (சா.அக.);

     [பவளம் + வங்கம் + ெசந் ரம்]

பவளவங்காரவாச்

 
 பவளவங்காரவாச்  pavaḷavaṅgāravācci, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ைர; a kind of pot herb used as edible greens. (சா.அக.);

    வைக  ( ன்.);; sea-purslane.

     [பவள + வங்கார + வாச் ]

பவளவடம்

பவளவடம்1 pavaḷavaḍam, ெப. (n.)

   பவழத்தாற் கட் ய மாைல ( வ்.ெபரியாழ். 1,9,2,வ்யா.);; a garland made of corals.

     [பவளம் + வடம்]

 பவளவடம்2 pavaḷavaḍam, ெப. (n.)

   பவளத்தாலான ன்ைக வைள; wristlet of coral.

     "மணிக்கட் ல் சாத் ன ப்பவளவட ம்" ( வ். ெபரியாழ். 1, 5, 10, வ்யா.);

     [பவளம் + வடம்]

பவளவ வன்

பவளவ வன் pavaḷavaḍivaṉ, ெப. (n.)

    கன் (நாம ப.31.);; Murugan. as red-com- plexioned.

     [பவளம் + வ வன்]

பவளவல்

 
 பவளவல்  pavaḷavalli, ெப. (n.)

   ெசவ்வல் ; red Indian waterlily. (சா.அக.);

     [பவளம் + வல் ]

பவளவ

பவளவ 1 pavaḷavaṟugu, ெப. (n.)

   அ கம் ல் வைக ( .அ.);; a kind of bermuda grass.

     [பவளம் + அ ]

ம வ. ெசவ்வ .

பவளவா

 
 பவளவா  pavaḷavārudi, ெப. (n.)

    சண்பகம்; cananga of flower tree. (சா.அக.);
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பவளவாைள

பவளவாைள pavaḷavāḷai, ெப. (n.)

    ன்வைக; a kind of fish.

     "பவளவாைள க்கன் வாைள" (பறாைள.பள் .16.);

     [பவளம் + வாைள]

பவள ழா

பவள ழா pavaḷaviḻā, ெப. (n.)

   எ பத்ைதந்தாம் ஆண் ன் நிைறைவ ஒட் க்ெகாண்டாடப்ப ம் ழா; celebration marking the completion 
of 75th year in India) platinum jubilee.

     "கல் ரிகள், பல்கைலக் கழகங்கள் ஆ யைவ பவள ழாக் ெகாண்டாடப்ப ன்றன"

     [பவளம் +  ழா]

பவளிம்

 
 பவளிம்  pavaḷimbu, ெப. (n.)

    ழந்ைதையத ் ல் க்கப்பா ம் தாலாட் ப் பாட் ; lullaby.

ெத. பல் ம்

பா →

பவன்

பவன் pavaṉ, ெப. (n.)

   1  வ ரான்; siva.

     "பவேன ேபாற் " ( வாச. 4,176.);

   2. கட ள் ( ங்);; God. as self-existent.

   3.  தாய் உண்டாவ ; that which just comes into being, as a bud.

     "பவனா ப்பெதா  ஆலந்தளிர"் (ஈ ,2,2,7.);

     [பவம் → பவன்]

 பவன் pavaṉ, ெப. (n.)

   உ த் ர  ெளா வர ்(தக்கயாகப். 443, உைர.);; a Rudra.

     [பவம் → பவனம் + சக்கரம்]

பவனசக்கரம்

 
 பவனசக்கரம் pavaṉasakkaram, ெப. (n.)

   ஒைரசச்க்கரம் ( ன்.);; zodiac.

     [பவம் → பவனம் + சக்கரம்]

பவனசம்

பவனசம் pavaṉasam, ெப. (n.)

பவனாசனம் பாரக்்க;see {}. 'பவனச லம்' (பாரத. ப னாறாம். 23.);

     [பவனம் + ஆசனம் → பவனசம்]
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பவனம்

பவனம்1 pavaṉam, ெப. (n.)

   1. பவமானன் ( ங்.); பாரக்்க;     "பாரகந் வ யாப்பவனம் ெமய்யா" ( வ்.ெபரிய .6,6,3.);

   2. ெநல் த யன ற் ைக ( ன்.);; winnowing, as grain.

 பவனம்2 pavaṉam, ெப. (n.)

   1.   ( ங்.);; house, dwelling, abode.

     "பால மாக்கடம் பவனம்" ( வாலவா. நகர.8.

   2. அரண்மைன; palace, castle.

     "ப மணிப் பவனத் ெதய் னான்" (இர .இர .30.);

   3. நிலம் ( ங்.);; earth.

   4. உலகப்ெபா ; world.

   5. ஒைர ( ங்.);; zodiacal sign.

   6. நாகேலாகம் ( டா.);; nether world on the {}.

   7. பாம்  ( வ்.);; serpent.

   8.  றக்கம்; indrais heaven.

     "பவன க சடங்ெகாண் ேட " (உபேதசகா உ த் ராக்.89.);

   9.  மானம்; chariot.

பவனவாசல்

 
 பவனவாசல் pavaṉavācal, ெப. (n.)

பவனவாய்( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [பவனம் + வாசல்]

பவனவாய்

 
 பவனவாய் pavaṉavāy, ெப. (n.)

   எ வாய் ( ன்.);; anus, fundament, as passage for wind (w.);

     [பவனம் + வாய்]

பவனெவளிசெ்ச

 
 பவனெவளிசெ்ச  pavaṉaveḷiccevi, ெப. (n.)

    வப்  எ செ்ச க் ைர; a red va- riety of rat ear plant.

பவனன்

பவனன் pavaṉaṉ, ெப. (n.)

பவமானன் பாரக்்க;see {}. 'பவனனிற் ரி றர'் (கம்பரா. தாடைக41.);

     [பவமானன் → பவனன்]

பவனிக் ைட

பவனிக் ைட pavaṉikkuḍai, ெப. (n.)

   அரசன் உலாவ ைக ற் க் ங் ைட ( வக. 2369, உைர);; umbrella held over a king in stabe procession.

     [பவனி +  ைட]
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பவனிேபா-தல்

 
 பவனிேபா-தல் pavaṉipōtal, ெச. . . (v.і.)

பவனிவா-, பாரக்்க;see {}.

     [பவனி + ேபா + தல்]

பவனிவா-தல் 
(பவனி வ தல்)

பவனிவா-தல் (பவனி வ தல்) pavaṉivādalpavaṉivarudal,    18. ெச. . . (v.i.)

   உலாவ தல்; to parade, go in procession, to ride in state.

     [பவனி + வா-, (வ தல்);]

பவா த்

 
 பவா த்  pavācivittu, ெப. (n.)

   காரே்பாகவரி ; scrufy pea, psoralla.

பவானி

பவானி1 pavāṉi, ெப. (n.)

   1. உமாேத  ( ங்.);; parvati.

   2. கா ரி ற் கலப்பேதார ் ைளயா ; a tributary of the {}.

 பவானி2 pavāṉi, ெப. (n.)

   1. ெகாற்றைவ; Durga.

     "பவானிய  ந்தைன ல் வந்தைன ெசய்ேத" ( வரக. தா க. 12);

   2. உைமயவள்; parvati.

     "பவானி தலாப் க ந்தனி நாமங்கள் ெசப் ' ( வரக. கணப டன் கட . 7);

ப

ப 1 pavittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   உண்டாதல்; to be realised happen.

     "யா ம் ப க் ம் நின்னிடத்ேத" ( க்காளத். 4, காளன். 52);

 ப 2 pavi, ெப. (n.)

   இ ேய  ( ன்.);; thun- derbolt, weapon of indra.

ப கம்

 
 ப கம் pavigam, ெப. (n.)

    றப்  (யாழ்.அக);; good, merit;

ப

ப 2 pavisu, ெப. (n.)

     (ேப.வ.); ( ெரன்  வ ம்); ேமல்நிைல த ;

 status (newly ac- quired.);

     "அவ க் ப் ப  வந்  ட்ட , அதனால்தான் இப்ப  எல்லாம் ஆ றான்".

ப ய ராணம்

 
 ப ய ராணம் baviḍiyaburāṇam, ெப. (n.)

   ப ெனண் ெதான்மதெ்தான் ; one of {}, q.v.

     [ப யம் +  ராணம்]
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ப த் ரமாைல

 
 ப த் ரமாைல pavittiramālai, ெப. (n.)

   பட்டால் அல்ல  லால் ப் க்க டன் ெசய்யப்பட்ட மாைல வைக; necklace of silk or cotton thread 
knotted in a special way.

     [ப த் ரம் + மாைல]

ப த் ர ச்

 
 ப த் ர ச்  pavittiramuḍiccu, ெப. (n.)

   மகளிர் ந்த ன் ப்  வைக (இ.வ.);; a kind of knot in which the hairtuft is tied.

     [ப த் ரம் +  ச் ]

ப த் ர ரல்

 
 ப த் ர ரல் pavittiraviral, ெப. (n.)

    த் ைர ரல் (ெகா.வ.);; the ring finger on which is worn the pavittiram.

     [ப த் ரம் +  ரல்]

ப த் ரன்

ப த் ரன் pavittiraṉ, ெப. (n.)

    யவன்; consecrated or sacred person pure, holy man.

     "நீண்  க த்தனன் ப த் ரற் ெறா ேத" ( வக. 2366.);

     [ப த் ரம் → ப த் ரன்]

ப தம்

 
 ப தம் pavidam, ெப. (n.)

    ள  (ைவத் யபரி.);; pepper.

ப யம்

 
 ப யம் paviyam, ெப. (n.)

உகா பாரக்்க;see {}. a kind of tree.

ப னி

 
 ப னி paviṉi, ெப. (n.)

   நாணல்; reed.

ப ண் ற்கம்

 
 ப ண் ற்கம் pavuṇṭiṟkam, ெப. (n.)

   க ம் ; sugar-cane.

ப த் வம்

 
 ப த் வம் pavuttuvam, ெப. (n.)

   மரகதம்; emerald.

ப ரி
ப ரி pavuri, ெப. (n.)

    த் ன் கற்பம்;     "ப யா ந்த ேதகப்ப ரி ைலயாமேல" (தா .  த்தாக. 4.);

பழக்கங்க்காட் -
தல்

பழக்கங்க்காட் -தல் paḻkkaṅgkāṭṭudal,    9. ெச. . . (v.i.)

    ெயா க்கத்ைத ெவளிப் ப த் தல் ( ன்.);; to betray bad habits.

     [பழக்கம் + காட் -,]
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பழக்கம்

பழக்கம்1 paḻkkam, ெப. (n.)

   1. ப ற் ; ini- tiation, training, exercise, use.

     "பழக்கேமா டரச்் த்த மாணி" (ேதவா. 542, 5.);

   2. வழக்கம்; habit, practice, custom.  மணத் ல் நலங்  ைவப்ப  வழக்கம்.

   3. அ கம்; con- versation, intimacy, intercourse, acquaintance, association.

   4. ஒ க்கம் ( ன்.);; manners, behaviour.

   5.  றைம; ex- pertness, cleverness, dexterity acquired by practice.

   6. அைம க் ணம் ( ன்.);; tame- ness, domestication.

     [பழ  → பழக்கம்]

பழக்கம்பண்ணல்

 
 பழக்கம்பண்ணல் paḻkkambaṇṇal, ெப. (n.)

   ஒன்ைற இைடயறா  ப லல்; practising. (சா.அக.);

     [பழக்கம் + பண்னல்]

பழக்கா

 
 பழக்கா  paḻkkāṭi, ெப. (n.)

   பழசச்ா  றக் ய கா ; fermented fruit juice like wine. (சா.அக.);

     [பழம் + கா ]

பழக்கவழக்கம்

 
 பழக்கவழக்கம் paḻkkavaḻkkam, ெப. (n.)

   ெதாடரந்்  ன்பற்றப்பட்  வ ம் ெசயல் ைற, நைட ைற; costoms and habits.

     "ஒவ்ெவா  நாட் க் ம் தனித்தனியான பழக்க வழக்கங்கள் உள்ளன",

     "அவ ைடய பழக்கவழக்கங்கெளல்லாம் சற்  ேவ பா  ைடயனவாய் இ க் ம்"

     [பழக்கம் + வழக்கம்]

=

பழக்க ைடயார்

__,

ெப. (n.);

    ற் ரத்் ெதய்வம்; a village deity.

     [பழக்கம் + உைடயார]்

பழக்காய்

 
 பழக்காய் paḻkkāy, ெப. (n.)

   ெசங்காய் (உ.வ.);; fruit, nearly ripe.

     [பழம் + காய்]
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பழக்

பழக் 1 paḻkkudal,    8. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. பழகச ்ெசய்தல்; to train, domesticate.

   2. பழக்கம் ஏற்ப ம்ப  ெசய்தல்; make a habit of (sth.);.

 habituate (oneself to sth.);

     " ழந்ைதைய எப்ேபா ம் க் க் ெகாண்  ேபாய் பழக் ட் , இப்ேபா  நடக்கச ்ெசான்னால், 
அ றான்",

     "காைல ல் எ ந்த ம் ேதநீர ்ெகா த் ப் பழக்காேத"

க. பழக்

     [பழக்கம் → பழக் -,]

பழகா

 
 பழகா  paḻkāṭi, ெப. (n.)

   பட்ட ைடயவன் (யாழ்ப்.);; person initiated or trained.

     [பழ  + ஆள் → பழகாள் → பழகாளி → பழகா ]

பழகாத பழக்கம்

 
 பழகாத பழக்கம் baḻkātabaḻkkam, ெப. (n.)

   ெகட்ட பழக்கம்; bad habits. (சா.அக.);

     [பழகாத + பழக்கம்]

பழ ன கம்

 
 பழ ன கம் paḻgiṉamugam, ெப. (n.)

   அ ந்த கம்; familiar face.

     [பழ ன +  கம்]
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பழ

பழ 1 paḻkudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ப தல்; to practise, to become initiated.

 to be used.

 to be habituated.

     "பழ  நான் மைற ன் ெபா ளாய்" ( வ். நாய்ச.் 4, 10.);

   2. உற  ெகாள் தல்; to become acquainted, to be familiar.

   3. பதப்ப தல் ( ன்.);; to be- come fitted, tempered, wholesome, as a utensil or tool.

   4. சா வாதல்; to become broken or trained, as an animal.

 to be tamed, as a savage (w.);.

   5. இணக்கமாதல்; to agree, as a house, village, etc.

     'ஊர ்உடம் க் ப் பழ  ட்ட '

   6. ஊடா தல் ( ன்.);; to be customary, familiar.

   7. நாட்ப தல் (இ.வ.);; to be old. 'பழகப்பழகப் பா ம் ளிக் ம்' (பழ.);

     [பழ  → பழ -,]

 பழ 2 paḻkudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

பள்  (Mss.); பாரக்்க;see {}.

பழங்கண்

பழங்கண் paḻṅgaṇ, ெப. (n.)

   1.  ன்பம்; dis- tress, affliction, sorrow, vexation.

     "பைகவ ராரப் பழங்கண் ண ளி' (ப ற் ப். 37, 3.);

     " னிவரிைமயவர ்தம்பழங்கணீங்க" ( வராத். கட ள். 8.);

   2. ெம  ( ங்.);; loss of strength, or power, weariness, lassitude emaciation, thinness.

   3. ஒ  ( டா.);; sound.

     [பழ-ைம + கண் → பழங்கண்]

பழங்கண்ேணாட்ட
ம்

பழங்கண்ேணாட்டம் paḻṅgaṇṇōṭṭam, ெப. (n.)

   ெந நாட ்பழக்கத்தால் நிக ம் இரக்கம் ( றள். 1292, உைர.);; sympathy felt on account of old and long 
acquaintance.

     [பழ-ைம + கண்ேணாட்டம்]

பழங்கணக்

பழங்கணக்  paḻṅgaṇakku, ெப. (n.)

   1. பைழய கணக் ; old account, account previously setted.

   2. ெசன்  க ந்த ெசய் ; something obsolete.

     "அந்தப் பழங் கணக் ைனப் பாரப்்ப  ெலன்ேன" (அ ட்பா. ii, ெகா வண். 6.);

     [பழ-ைம + கணக் ]

பழங்கணாளர்

 
 பழங்கணாளர ்paḻṅgaṇāḷar, ெப. (n.)

    ன் ற்ேறார;் distressed persons.

     [பழங்கண் + ஆள் + அர]்
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பழங்கைத

பழங்கைத paḻṅgadai, ெப. (n.)

   1.  ன் வரலா ; story of ancient times.

   2. மறந்த ெசய் ; a past event, long forgotton.

   3. பழங்காைத பாரக்்க;see {}.

     [பழ-ைம + கைத]

பழங்கந்ைத

 
 பழங்கந்ைத paḻṅgandai, ெப. (n.)

    ந்த ணி; worn-out rags, tatters.

     [பழ-ைம + கந்ைத]

பழங்கலம்

 
 பழங்கலம் paḻṅgalam, ெப. (n.)

   ஆண்ட பாத் ரம் ( ன்.);; used or old vessel.

     [பழ-ைம + கலம்]

 பழங்கலம் paḻṅgalam, ெப.(n.)

    ன்ேனார ்பா காத்  வழங் ய பைழய மட்பாண்டம்; earthen potteries used and given by the ancestors.

ம வ. பழம்பாைன

     [பழம்[பைழய]+கலம்]

பழங்கள்

பழங்கள் paḻṅgaḷ, ெப. (n.)

    ைளந்  ளித்த கள்; old liquor matured with keep- ing.

     ' ைளத்த பழங்க ளைனத்தாய்' ( .ெவ. 1. 2, இ பாற். 14.);

     [பழ-ைம + கள்]

பழங்க

 
 பழங்க  paḻṅgaṟi, ெப. (n.)

    தனாட் சைமத்  ஞ் யைத ம நாள் பயன் ெகாள் தற்ேக வாய்ப் பக் வப்ப த் ய க  
(இ.வ.);; remnant of relishes rehashed and preserved.

     [பழ-ைம + க ]

பழங்கா

பழங்கா  paḻṅgācu, ெப. (n.)

   பண்ைட நாளில் வழங் ய நாணயவைக (I.M.P.Rd. 21.);; a coin of ancient times.

     [பழ-ைம + கா ]

பழங்கா

 
 பழங்கா  paḻṅgāṭi, ெப. (n.)

    கப் ளித்த கா ; sour vinegar.

     [பழ-ைம + கா ]

பழங்காைத

பழங்காைத paḻṅgātai, ெப. (n.)

   ெதான்மம்;{}, as an old stroy.

     "பழங்காைத வா ள்" (ேச . அைவய. 3.);

     [பழ-ைம + காைத]
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பழங்காய்

 
 பழங்காய் paḻṅgāy, ெப.(n.)

   ேவம் ; margosa fruit. (சா.அக.);

பழங்காய்சச்ல்

 
 பழங்காய்சச்ல் paḻṅgāyccal, ெப. (n.)

   நாட ்பட்ட ரம்; long continued fever.

பழங் ைடயன்

 
 பழங் ைடயன் paḻṅgiḍaiyaṉ, ெப. (n.)

   கட் க் ைடப் பண்டம் (யாழ்ப்.);; old commodi-ties, goods lying long unsold.

     [பழ-ைம +  ைடயன்]

பழங் ண

 
 பழங் ண  paḻṅgiṇaṟu, ெப. (n.)

   பாழான ண  (இ.வ.);; unused well.

ம வ. பா( );ங் ண  (ெகா.வ.);

     [பழ-ைம +  ண ]

பழங் ண  
ர்வாங் -தல்

பழங் ண  ரவ்ாங் -தல் paḻṅgiṇaṟudurvāṅgudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   மறந் ேபான ெசய் கைள நிைனப் ட் ப் ேப தல் (இ.வ.);; to talk about old and forgotten things.

     [பழ-ைம +  ண  +  ரவ்ாங் -,]

பழங்

பழங் 1 paḻṅguḍi, ெப. (n.)

   பழைமயான ; ancient family.

     "ப ெயழ ல யாப் பழங் " (மைலப . 479.);

     [பைழைம +  ]

 பழங் 2 paḻṅguḍi, ெப. (n.)

   ஒேர வைகயான, பழைமயான வாழ்க்ைக ைறையப் ன்பற்  ஒர ்இடத் ல் காலம் காலமாக 
வா ம் காயத் னர;் tribe; tribal people.

     "பழங்  மக்கள்"

     "பழங் னரின் வாழ்க்ைக ைற, உண , உைட, பழக்க வழக்கங்கள் த யவற் ல் 
கட் ப்பாட்ேடா  வாழ்ந்  வந்தனர"்.

     [பழம் +  ]

 பழங் 3 paḻṅguḍi, ெப. (n.)

   ெதான்  ெதாட்  ேமம்பட்  வ ன்ற ன் கட் றந்தவர;் the in heritor of the great ancient family.

     "வழங் வ ள் ழ்ந்தக்கண் ம் பழங்  பண் ற்றைலப் ரித ன் ". ( க்.955.);

றப்ப த் -தல்

றப்ப த் -தல் puṟappaḍuddudal,    3 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெவளிப்ப த் தல்; to di vulge, reveal, publish.

     ' றப்ப த்தா னா  ைற' ( றள், 590.);.

     [ றம் + ப த் -, ப -தல் (த. .); - ப த் -தல் ( . .);]
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றப்பைட

றப்பைட  puṟappaḍaivīḍu, ெப. (n.)

றஞ்ேசரி ( வக 85,); பாரக்்க; see puraரc்er.

     [ றப்பைட +  ]

றப்பைண

றப்பைண puṟappaṇai, ெப. (n.)

    ல்ைலநிலம்(சங்.அக.);; pastoral tract.

     [ றம் = ம த நிலத் ற் ப் றம்பான ல்ைல.  றம் →  ற  =  ல்ைல.  றம் →  றம்  → 
றம்பைண =  ல்ைல ( .தா. 295);]

றப்பத் யம்

 
  றப்பத் யம் puṟappattiyam, ெப. (n.)

   ம ந் ண் ம் காலத் ல் உண ல் கைடப் க்க ேவண் ய கட் ப்பா  (ம பத் யம்); ( ன்.);; diet 
or regimen prescribed after a course of medicine.

     [ றம் + பத் யம்]

றப்பற்

றப்பற்  puṟappaṟṟu, ெப. (n.)

   என  என் ம் பற் , நான் என் ம் அகப்பற் க்  எ ரான ; external attachment, as attachment to property 
and family, opp. to 'aga-p-parru'.

     'எனெதன் ம் றப்பற்  தல் றப்பட்ட ' ( றள், 344, உைர.);

     [ றம் + பற் . நான் என்ப  ஆத டன் (ஆத்மா டன்); இைணந்  ெசயல் ப வதால் அ  
அகத்ததாகக் ெகாள்ளப் பட்ட . என  அவ்வா ல்லாமல் றத்ேத அைம ம் ெபா ள்களாக ம் 

றவாக ம்இ ப்பதால் றத்த  எனப்பட்ட . பற்  அகம்,  றம் இரண் டத் ற் ம் ெபா ]

றப்பாட்

றப்பாட்  puṟappāṭṭu, ெப. (n.)

   1.  றப்ெபா ைளப் பற் ய ெசய் ள்; verses on a topic of pura-p-porul

   2.  றநா  பாரக்்க; see pura-nānūru.

     [ றம் + பாட் ]

றப்பாட் வண்
ணம்

றப்பாட் வண்ணம் puṟappāṭṭuvaṇṇam, ெப. (n.)

இ ய  யா ப்ப ம் தான் ந்த அ ேபாலக் காட் ம் சந்தம் (ெதால், ெபா. 537.);; (pros.);

 a rhythm effected by making the penultimate line read like the last line of a Stanza.

     [ றப்பாட்  + வண்ணம்]

றப்பாட் க்கம்

 
  றப்பாட் க்கம் puṟappāṭṭuvīkkam, ெப. (n.)

    ண் க்க வைக; inflammation of the cellular tissue, Cellulitis.

     [ றப்பாட்  +  க்கம்]
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றப்பா

றப்பா  puṟappāṭu, ெப. (n.)

   1. ெவளி ேய ைக; 1

 coming forth, sallying out.

   2.  றந்ேதான் ைக; appearing outside protruding, jutting out.

     'ஒ  ெபா ள் றப்பா ன் ' ( வ். இயற்.  வா ரியம், 7);.

   3. ெசல்ைக; setting out, departure, as of a traveller.

     ' றப்பா ம் வ ச ்ெசல ம்' ( லப். 8, 45, உைர.);

   4. ேகா ல் ைல ( ரத்் ); ெவளி ல் எ ந்த ைக; procession of an idol.

   5.  ண்கட்  வைக (ெநல்ைல);; eruption, boil, abscess, carbuncle.

ம,  றப்பா .

     [ றப்ப  →  றப்பா . 'ப ' என் ம் னண ைன தனிைல ரிந்  பா  என்றா ற்  ஒ.ேநா. 
கடப்ப  → கடப்பா ]

றப் ண்

றப் ண் puṟappuṇ, ெப. (n.)

    ல் பட்ட ண்; wound on the back of a person.

     ' ன்  தெ்த ந்த றப் ண் ணாணி' ( றநா. 65.);.

     [ றம் +  ண்]

றப் றக்க

 
  றப் றக்க  puṟappuṟakkaruvi, ெப. (n.)

றப் ற ழ  ( லப். அ ம்.); பாரக்்க: See pura-p-pura-musavu.

     [ றப் றம் + க ]

றப் றம்

றப் றம் puṟappuṟam, ெப. (n.)

    ற் ம் ேவறான  (அந்நியமான );; that which is outermost.

     [ றம் +  றம். த ழ க் த் த ழ் அகம்:  ரா டம் அகப் றம் ஆரியம் றம் ேச  யம் றப் றம். 
இவ்வைகக் ற் னின்  அகம் றம் என் ம் ெசாற்களின் ெபா ைள ஒ வா ணரலாம் (த .வ.115); 

றம்=ெவளி ெவளிப் பக்கம், ெவளியான (ேவறான); தன்ைமைய வ த்த றம் அ க்  வந் ள்ள ]

றப் ற ழ

றப் ற ழ  puṟappuṟamuḻvu, ெப. (n.)

    ழ வைக ( லப். 3, 27, உைர.);; a kind of drum, as 'neytarparai', etc.

     [ றப் றம் +  ழ ]

றப் ைச

றப் ைச puṟappūcai, ெப. (n.)

   ேகா ல் த ய இடங்களில் வெப மா க் ச ்ெசய் ம் வ பா  (ஞான சா.15 உைர);;     [ றம் + 
ைச.   →  ைச]

றப்ெபண் ர்

றப்ெபண் ர ்puṟappeṇṭir, ெப. (n.)

   பரத்ைதயர ்(இைற.43,பக்.174);; courtesans,

     [ றம் + ெபண் ர,் ெபள் → ெபண் → ெபண்  - ெபண் ர.்  றப்ெபண் ர ் தல்வைனப்ெப வதற்  
உரிைம ள்ள இல்வாழ்க்ைகக் ப் றம்பான ெபண் ர]்

றப்ெபா ள்

றப்ெபா ள் puṟapporuḷ, ெப. (n.)

   1.  றத் ைண ( .ெவ. றப் :1); பாரக்்க; see pur-a-t-timai,

   2.  ரம் ( வக.1090,உைர);,

 martial spirit, heroism.

   3. ெவளிப்பைடயான ெபா ள் (கம்பரா.இரணிய.32);; apparent meaning.

     [ றம் + ெபா ள்]
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றப்ெபா ள்ெவ
ண்பாமாைல

 
  றப்ெபா ள்ெவண்பாமாைல puṟapporuḷveṇpāmālai, ெப. (n.)

    றத் ைண வைககைளப் பற்  ெவண்பா னால் ஐயனாரிதனார ்இயற் ய ஒர ்இலக்கண ல்; a 
treatise on the topics of puram, in venpä metre, by Aiyanāridanär.

     [ றப்ெபா ள் + ெவண்பா + மாைல]

றம்

றம்1 puṟam, ெப. (n.)

   1. ெவளி டம்; outside, exterior, opp, to agam.

     ' றங் ன்  கண்டைனயேர ம்' ( றள்,277);.

   2. அயன்ைம (அன்னியம்);; that which is foreign, extraneous.

   3.  றத் ைண பாரக்்க; see pura-t-tinai.

   4.  றநா  பாரக்்க; see puram றப்ப.

     "அகம் றெமன் த் றத்த" (தனிப்பா.);

   5.  ரம்( டா.);; heroism, bravery, valour.

     'தான் றங் கட் ப்பட் ' ( வக.1090.);

   6. பக்கம்; side, part, face, surface.

     ' னலாடப் றஞ் ழ்ந் ' (க த்.76);.

   7.  ; Back

     ' றம் ல் ன் (க த்.94);.

   8.  றக்ெகாைட பாரக்்க; see pura-k-kodal.

     ' ப் வர ் றம் ெபற் ேன' ( றநா.11);

   9.  ன் றம் ( ன்.);

 backside, behind, background, rear.

றம்காட் -தல்

றம்காட் -தல் puṟamkāṭṭudal,    15 ெச. .  (v.i.)

றங்காட் -தல் பாரக்்க; see purarikāttu-.

ம.  றம்காட் க.

     [ றம் + காட் -,]

றம்ப

றம்ப  puṟambaḍi, ெப. (n.)

   நகரின் றப்ப ; outskirts of a town.

     'தஞ்சா ரப்் றம்ப ' (S.I.lii.124);.

ம வ. ஊர ்ஒ க் ப் றம்

     [ றம் →  றம்ப ]

869

www.valluvarvallalarvattam.com 13774 of 19068.



றம்பைண

றம்பைண1 puṟambaṇai, ெப. (n.)

   1. ல்ைலநிலம்; pastoral tract.

   2.  ஞ் நிலம்; hilly tract.

     [ ன் →  றம் →  றம் = ம த நிலத் ற் ப் றம்பான ல்ைல,  ல்ைலய த்த ஞ் .  றம் → 
றம்  →  றம்பைண =  ல்ைல,  ஞ் .  .தா:295)]

  றம்பைண2 puṟambaṇai, ெப. (n.)

   நகரப்் றமா ய ம த நிலம்; agricultural region outside a town.

     " றம்பைண ம்  ேமாைச' ( வக.85);.

     [ றம் →  றம்  →  றம்பைண ( தா.295);]

றம்பைணயான்

றம்பைணயான் puṟambaṇaiyāṉ, ெப. (n.)

   ஊரக்்  ெவளிேய ப்பவன், ஐயனார;் Aiyaņār, as having His abode outside the village.

     ' றம்பைணயான் வாழ்ேகாட்டம்' ( லப்.9, 12.);.

ம வ, காளி,  றத்தவன், கடல்வண்ணன், சாத்தா,  ரைணேகள்வன்,  ல்கைல மணாளன், மாசாத்தன், 
ெசண்டா தன், ெவள்ைளயாைன ர் , அறத்ைதக் காப்ேபான்

     [ றம்பைண + ஆன்]

றம்பர்

றம்பர ்puṟambar, ெப. (n.)

    றப்பக்கம்; outside.

     ' றம்பெரய் ' (பாரத. ெரளப மா.65.);

     [ றம்  + அர]்

றம்பாக் -தல்

றம்பாக் -தல் puṟambākkudal,    12 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. நீக் தல்; to exclude.

   2.  லத்  (சா );னின் ம் நீக் தல் ( ன்.);; to excommunicate.

ம வ தள்ளிைவத்தல்

     [ றம் →  றம்  + ஆக் -,]

றம்

றம்  puṟambu, ெப. (n.)

   1. ெவளி டம்; exterior, outside.

     'ெபாங்கரில் வண்  றம்பைல ேசாைலகள்' (ெபரிய .ஆனாய7);.

   2. தனியான  ( ன்.);; that which is separate, detached, distrinct or exclusive.

   3. மற்ைற; other

   4.  ; back of a person.

     'தன்ைனப் றம்ப த்  நீவ' (க த்.51);.

க.ெகார

     [ றம் = ெவளி, ெவளிப்பக்கம்,  றப் ெபா ள்.  றம் →  றம்  = ெவளிப் றம். ( .தா,295);]

  றம்  puṟambu, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக; an ancient tax (S.I.I.iv.99);.
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ரம் க் ப்ேபா-
தல்

ரம் க் ப்ேபா-தல் purambukkuppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   மலங்க த்தல் ( ன்.);; to go to stool.

ம வ, ெவளிக் ப்ேபாதல்

     [ றம் →  றம்  = ெவளிப் றம்.  றம்  + ேபா-,]

றம் பண் -தல்

றம் பண் -தல் buṟambubaṇṇudal,    12 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. தனியாக் தல்; to set apart

   2.  றம்பாக் -தல் பாரக்்க; see purambākku-.

     [ றம் →  றம்  + பண் -,]

றம் ல் -தல்

றம் ல் -தல் puṟambulkudal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ன் றத்ைதக் கட் த்த தல்; to clasp or embrace a person from behind, as a child in play.

     'என் ட்டன் வந்ெதன்ைனப் றம் ல் வான்' ( வ்.ெபரியாழ்.1,9,1);.

     [ றம் +  ல் -,]

றம்ெப -தல்

றம்ெப -தல் puṟambeṟudal,    9 ெச. ன்றா . (v.t.)

 lit, to see the back to gain victory over one's enemies.

     'ெகாங்  றம்ெபற்ற ெகாற்ற ேவந்ேத ( றநா.373.);

     [ றம் + ெப -,]

றம்ேப -தல்

றம்ேப -தல் puṟambēcudal,    7 ெச. . . (v.i.)

    ற்றங் ைற ெசால் தல்,  றங் தல் ( வ்.ெபரியாழ். 24.5, வ்யா. பக்.319);; to back bite.

அவர ்என்ைனப் பற் ப் றம் ேப த் ரி றார.் (உ.வ.);

     [ றம் + ேப -,]

றம்ெபா -தல்

றம்ெபா -தல் puṟambosidal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. ெவளி ற் க தல்; to ooze.

   2. ெவளிப்ப தல்; to emerge.

     'உட் டந்த வண்ணேம றம்ெபா ந்  காட் ேட' ( பரம். தனிப்);

     [ றம் + ெபா -,]

றம்ேபா-தல்

றம்ேபா-தல் puṟambōtal,    9 ெச. . . (v.i.)

    ட்  நீங் தல்; to quit, leave off.

     'அ  றம்ேபாய' (கல்லா.கண. );

     [ றம் + ேபா-,]
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றம்ேபாக்

றம்ேபாக் 1 puṟambōkkudal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அகற் தல்; to remove take away.

     'பலைக றம்ேபாக்க' (ெபரிய . ஏனா .37.);

     [ றம் + ேபாக் -, ேபா - (த. .); ேபாக்  ( . .);]

  றம்ேபாக் 2 puṟambōkku, ெப. (n.)

   1. காய(ச தாய); நன்ைம ேவளாண்ைமக் த் த ன்ைம த ய காரணங்களினால் 
கள்வசம் டப் படாத ம் ரை்வ வ க்கப்படாத மா ய

 south; land exempt from assessment, either because it is set a side for communal purposes or because it is unclutivable 
(M.N.A.D.1,284.);.

   2. ெபா மகள்; public woman. (C.G.);

ம.  றம்ேபாக்  (ெவளி ர ்ெசல்லல்,  தல் ெசல );

     [ றம் + ேபாக்  ேபா → ேபாக் ]

  றம்ேபாக் 3 puṟambōkku, ெப. (n.)

   தாய் தந்ைத அற்றவர;் orphan.

ேபாடா றம்ேபாக்  நாேய (உ.வ.);.

     [ றம் + ேபாக் ]

றம்ேபாக் நிலம்

 
  றம்ேபாக் நிலம் puṟambōkkunilam, ெப. (n.)

ப ரெ்சய்யத் த யற்ற ம்,  ரை்வக் ட்ப த்தப் ெபறாத மான அர

 flouth; not taxed barren land.

     [ றம் + ேபாக்  + நிலம்]

றம் -தல்

றம் -தல் puṟamviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

    லக் தல்; to abandon.

     'என்ைனப் றம் த ெலன்ேன பராபரேம' (தா .பராபர263);

     [ றம் +  -,]

றமட்ைடநார்

 
  றமடை்டநார ்puṟamaṭṭainār, ெப. (n.)

   பைனமடை்ட ன் ெவளிப் றத் ந்  எ க் ம் மட்டமான நாரவ்ைக; fibre on the outer side of the 
palmyra leaf stalk, considered inferior.

     [ றமடை்ட + நார]்

றமைட

றமைட puṟamaḍai, ெப. (n.)

   1. ெவளி வாய்க்கால்; outside channel.

   2. மத ன் ெவளிப் றம்; outlet of a channel.

     ' றமைட யைடப்பதாற் பயனில்ைல'

   3. ெவளிமைட; the outside of a sluice.

   4. ேகா ற் றத் ள்ள  ெதய்வங்கட்  இ ம் பைடப்  ( ன்.);; offering of flesh and spirits, made to 
ferocious deities, outside a temple opp to uŋmaçlai.

     [ றம் + மைட ம  → மைட]
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றம ல்

றம ல் puṟamadil, ெப. (n.)

   ேகாடை்ட ன் ெவளிம ல் (ப ற் ப்16,உைற);; outer wall of a fortified town.

ம.  றம ல்

     [ றம் + ம ல்]

றம ற்ேசரி

றம ற்ேசரி puṟamadiṟcēri, ெப. (n.)

றஞ்ேசரி பாரக்்க; see puraரc்eri.

     ' றம ற்ேசரி ங் தற் கரிதா' (ெப ங். உஞ்ைசக்47.72);.

     [ றம் + ம ல் + ேசரி. ேசர ்→ ேசரி]

றம ர்

 
  றம ர ்puṟamayir, ெப. (n.)

   உட ன் ம ர ்( ன்.);; hair on the body.

     [ றம் + ம ர]்

றமைல

றமைல puṟamalai, ெப. (n.)

   பக்கமைல; sistering hil.

     'மா ஞ் ேசாைலப் றமைலசார' ( வ். வாய், 2,10,5.);

ம.  றமல

     [ றம் + மைல]

றம -தல்

றம -தல் puṟamaṟidal,    2 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   ெவளி ந்  உணரத்ல்; to teel a thing from being outside.

     ' க்ேகாய் இதைனப் றம ப் பாராய்' (மணிேம.4.121);.

     [ றம் + அ -,]

றம ப்பார்-த்தல்

றம ப்பார-்த்தல் puṟamaṟippārttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

 to examine closely, as by turning inside out.

     'மக்கள் யாக்ைக ெவன ணரந்்  க்ேகா தைனப் றம ப்பாராய்' (மணிேம.4.121);.

     [ றம் + ம  + பார-்,]

றம

 
  றம  puṟamaṟivu, ெப. (n.)

    றரக்்  நன்ைம நிைனக்ைக ( ன்.);; regard for the welfare of other, benevolence.

     [ றம் + அ . அ  → அ ]

றமைற-த்தல்

றமைற-த்தல் puṟamaṟaittal,    4 ெச ன்றா , (v.t.)

   ெவளித்ேதான்றாமல் மைறத்தல்; to canceal, hide

     'ைகயாற் ெறா க்கங் ெகாண்  றமைறத் ' (மணிேம.23:22);.

     [ றம் + மைற-,]

றமைன

 
  றமைன puṟamaṉai, ெப. (n.)

   ேமேலார ்வா ம் ஊரக்் ப் க்  ெவளி ள்ள மைன டம்; house-site outside the quarters of the 
higher castes, opp to uņmaņai. (CG);

     [ றம் + மைன]
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றமாக

றமாக puṟamāka,  .எ. (adv.)

   1. பக்கமாய்; in the direction of towards.

தாமதமாக வந்தவரக்ள் ஒ  றமாக நின்றனர.் (உ.வ.);

   2. ெவளிப்பைடயாய்; clearly.

     [ றம் →  றமாக]

றமா

றமா 1 puṟamāṟudal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1. இடம்மா தல்; to migrate, change place.

     'ெகாங் ண வண் ற் ெபயரந்்  றமா  (ஐங் .226.);.

   2. வ ைம ழத்தல்; to lose vigour or strength.

     'இரப்பவ ெனஞ்சம்ேபாற் ல்ெலன்  றமா , (க த்.120,5);. [ றம் + மா -,]

  றமா 2 puṟamāṟudal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைக தல்; to abandon, desert.

     'அ ள் றமா ய' (க த்.15);.

     [ றம் + மா -,]

றமானம்

றமானம் puṟamāṉam, ெப. (n.)

   ேமெலல்ைல; upper |imit.

இந்த அஸ்ைதரய்த் ம் உள்மானம் றமான ெமா ய நித்யரா ப்ப ெரா வ ல்ைல 
( வ். சச்ந்.66.வ்யா,பக்.191);.

     [ றம் →  றமானம். மானம் = அள , எல்ைல]

ற -தல்

ற -தல் puṟamudugiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

ற காட் -தல் பாரக்்க; see puramudugu kātsu-.

     [ ற  + இ -, 'இ '  . .]

ற காட் -
தல்

ற காட் -தல் puṟamudugugāṭṭudal,    15 ெச. . . (v.i.)

 to back track (from battle);.

   ேபாரக்்களத் ல் ெசத் ம ேவாம்; ற காட்ட மாட்ேடாம் என்ப தான் மறவரக்ளின் ைர 
(உ.வ);.

     [ ற  + காட் -,]

ற ழ

ற ழ  puṟamuḻvu, ெப. (n.)

   அதமத் ேதாற்க  ( லப்.3,27.உைர);; a kind of inferior drum, as kana-p-parai, etc.

     [ றம் +  ழ .  ள் →   →  ழா =  ட் . மத்தளம்.  ழா →  ழ ]

ற லம்

 
  ற லம் puṟamūlam, ெப. (n.)

    ைள ெவளித்ேதான் ம் லேநாய் வைக; external piles (M.L.);.

     [ றம் +  லம்]

றேம

 
  றேம  puṟamēḻi, ெப. (n.)

   ெபாத்தா  இல்லாமல் பயன்ப த் ம் ேம ; plough share without shaft.

     [ றம் + ேம ]
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றெமா

றெமா  puṟamoḻi, ெப. (n.)

    றங் ற் ; backbiting, slander.

     'நிம் ரி ெகா ைம யப்ெபா  றெமா ' (ெதால்.ெபா.274);.

     [ றம் + ெமா ]

றவ

றவ  puṟavaḍi, ெப. (n.)

   பாதத் ன் ேமற் றம்; upper surface of the foot, instep.

     'யாமயாழ் மழைல யாடன் றவ க் க்க மன்ேனா' (கம்பராநாட .34);.

ம.  றவ

     [ ற(ம்); + அ ]

றவைட

றவைட puṟavaḍai, ெப. (n.)

   1.  ணற் றைவயால் ேவளாண்ைம ெசய்யப்ப ம் நன்ெசய்த்தாக் ; plot of wet land cultivated mainly by lift 
irrigation.(C.G.);

   2.  வாரத் க்  அைடத்த நிலம்; field let to a tenant for cultivation. (R.T.);

ம வ ஈ காட் , அைடமானம்

     [ ற  + அைட]

றவண்ைட

 
  றவண்ைட puṟavaṇṭai, ெப. (n.)

    ன் றம்; back, behind.

     ' றவண்ைட வந்  த்தாரக்ள்'

ம வ.  றத்தாேல

     [ ற(ம்); + அண்ைட]

றவணி

றவணி puṟavaṇi, ெப. (n.)

ற  34. ( ங்.); பாரக்்க; see puravu, 3,4

     [ ற  + அணி, அண் → அணி]

றவம்

றவம்1 puṟavam, ெப. (n.)

   1.  ற -1,3,4 ( ங்.); பாரக்்க see puravப-1,3,4

     "நைற ரி றவம்" (கம்பரா.நாட் ப்.48.);.

   2.  ரக்ா  (ேதவா.);; Shiyali.

   3. ேதால் (அக.நி.);; skin.

     [ றம் →  ற  →  றவம்]

த ழ்செ்சாற்கள் பல இன்ேனாைசபற்  'அம்'ஈ  ெப தல் ெப ம்பான்ைம எ- .  ண்- ணம், கால்-
காலம்;  ன் ன்றம்; ெநஞ் -ெநஞ்சம்; கண் கண்டம் (இலக்.கட3்1);.

  றவம்2 puṟavam, ெப. (n.)

றா பாரக்்க; see pபக்

     'கா ைற றவ ெமல்லாம்' ( வக.1430.);.

     [ றம் →  ற  =  ல்ைல,  ஞ் .  றம் →  ற →  ல்ைல நிலப்பறைவ வைக.  ற →  றா →  ற  → 
றவம் ( .தா.2951);]
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றவயம்

 
  றவயம் puṟavayam, ெப. (n.)

   ெவளி உலைகச ்சாரந்்  அைம ம் தன்ைம; external.

     ' றவயமான ண் தல்க ம் அகவயமான ண் தல்க ம் ஒ ங் ைணந்  ஒர ்எ த்தாளைன 
எ த ைவக் ன்றன' (உ.வ.);.

     [ றம் + வயம்]

றவ ரம்

 
  றவ ரம் puṟavayiram, ெப. (n.)

   மரத் ன் ெவளிவ ரம் ( ன்.);; the hard outer part of an exogenous tree.

     [ றம் + வ ரம்]

றவரி

றவரி puṟavari, ெப. (n.)

   தைலவ டன் அைணயா  தைல  றத்ேத நின்  ந க் ம் ந ப் ; dance of a woman coldly neglecting the 
company of her lover.

     " றத்  நின்றா ய ன் ற வரி ம்" ( லப்.893);.

     [ றம் + வரி]

றவ

 
  றவ  puṟavaḻi, ெப. (n.)

    ன்பக்கம்; backside.

     ' ட் ன் றவ ச ் வர'்.

ம வ,  றவைட,  ழக்கைட, ெகால்ைலப் றம், ெபாறவைட

     [ றம் + வ ]

றவ சச்ாைல

 
  றவ சச்ாைல puṟavaḻiccālai, ெப. (n.)

   நகரம், ஊர ் த யவற் ள் ைழயாமேல அவற்ைறக் கடந்  ெசல் ம் வைக ல் அவற் ன் 
ெவளி எல்ைலைய ஒட்  அைமக்கப்பட் க் ம் ெந ஞ்சாைல; by pass road.

     [ றவ  + சாைல]

றவைளயம்

 
  றவைளயம் puṟavaḷaiyam, ெப. (n.)

   கண்ேணா  த யவற் க்  இ ம் ம ந் வைக ( ன்.);; a medicinal unguent for sore eyes, etc.,

க. ெகார வெளய ( ற் ,  ழல்,வட்டவ வமாதல்);

     [ றம் + வைளயம், வள் → வைள → வைளயம்]

றவாய்

றவாய் puṟavāy, ெப. (n.)

   ெவளிப் றம்; that which is outside, exterior.

     "அ  நின்றவரக்ளின் கத் ேல அப் ச் ெயன்  கண்ணினிைமைய அகவாய் றவாயாகப் 
ரட்  த் " ( வ்.ெபரியாழ்.2,4,6, வ்யா,பக்.320);.

     [ றம் →  ற + வாய், வாய் = இடம்.]
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றவாயம்

றவாயம் puṟavāyam, ெப. (n.)

   பணமாகத் தண்டப்ப ம் ெசக் ைற தலாய ல்லைற வரிகள்; revenue from external sources, colected 
mainly in cash.

     'வடகண்டத் ம் க க ம் வந்த றவாயங்களால்' (S.I.I.ii.121);

     [ ற(ம்); + ஆயம்]

றவா ல்

 
  றவா ல் puṟavāyil, ெப. (n.)

   ெவளிவாசல் ( ன்.);; outer door, gate or entrance.

ம.  றவா ,  றா  (தாழ்வாரம்);;  . ெபாரப்ப

     [ றம் + வா ல்]

றவாரி

 
  றவாரி puṟavāri, ெப. (n.)

   தாய்ச் வைரக் கடந்  ெவளி ல் நீண் ள்ள ைர (ெகா.வ);;  eaves.

ம வ, இறப் , இறவாரம், இறவானம் சாக்ைக.

     [ றம் →  றவாரி]

றவா

 
  றவா  puṟavāli, ெப. (n.)

   மலங்க க் டம்; latrine, privy. (C.G.);

     [ றம் →  றம்பாய் →  றவாய் →  றவா  →  றவா . ெவளிக் ச ்ெசல் தல், ெவளிக் ப் ேபாதல், 
ெகால்ைலக் ப் ேபாதல் ேபான்  அைவயல் ள யாய் ஆளப்பட்ட  றவா .  ற ைட ட் க் 
ெகால்ைலையக் ப்ப  ஒப்  ேநாக்கத்தக்க ]

றவா

றவா  puṟavāḻi, ெப. (n.)

   ெப ம் றக்கடல்; the outermost ocean Surrounding the seventh annular continent.

     ' ன்னப் ப த் ப் றவா  வரல்ேபால்' (இர க் .38);.

     [ ற(ம்); + ஆ ]

ர சச்ன்னி

 
  ர சச்ன்னி puravisivussaṉṉi, ெப. (n.)

ற ச் ( ன்.);பாரக்்க; see puravicய

     [ றம் + இ  + சன்னி]

 Skt. san-ni-påta → த. சன்னி

ற

 
  ற  puṟaviḍudi, ெப. (n.)

ற  (யாழ்ப்.); பாரக்்க; see pravigudi.

     [ ற  →  ற ]
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ற ைட

ற ைட1 puṟaviḍai, ெப. (n.)

ரிதற் ப் ெப ம் ைட; permission to leave.

     'க ந்  தாழ்ந்தனன் ற ைட ெகாண்டான்' (காஞ் ப் :பன்னி .142);.

     [ ற(ம்); +  ைட]

  ற ைட2 puṟaviḍai, ெப. (n.)

    ட் க் ெகால்ைல; back-yard of a house. Cm.

     [ ற(ம்); + இைட]

ற தழ்

 
  ற தழ் puṟavidaḻ, ெப. (n.)

    ன் ெவளிப் றத் ள்ள இதழ்; sepal of a calyx, external petal.

ம வ.  ல் .

க. ெகாரெசாப்

     [ ற(ம்); + இதழ்]

ற ரல்

ற ரல் puṟaviral, ெப. (n.)

    ர ன் ெவளிப்பக்கம்; out side of a finger.

     ' க் ன நரம்ைப அக ரலா ம் ற ரலா ம் கரனஞ் ெசய் ' ( வக.657,உைர.);

     [ றம் +  ரல்,  ரி →  ரல்]

ற ச்

 
  ற ச்  puṟavīccu, ெப. (n.)

ற ச் ச ்சன்னி ( ன்.); பாரக்்க; see pura-viccu-ccaրըi.

     [ றம் +  ச் ]

ற ச் சச்ன்னி

 
  ற ச் சச்ன்னி puṟavīccuccaṉṉi, ெப. (n.)

   இ ேநாய் வைக ( ன்.);; lockjaw. tetanus.

     [ ற ச்  + சன்னி]

 Skt. san-ni-påta → த. சன்னி

ற

ற  puṟavīṭu, ெப. (n.)

   1.யாத் ைரக் ன் நன் த்தத் ல் அர ச ் ன்னத்ைதப் றத்ேத அ ப் ைக; sending the royal 
equipage in advance at an auspicious hour, before a king's journey.

     'வாைளப் ற  ட்ட ' ( .ெவ.3,4, ெகா , உைர.);

   2.  ற  பாரக்்க; see piravidudi.

     ' மாளிைக ேல ற  ட் க் ற வள ேல' ( வ். ெபரியாழ்,4.7.வ்யா.995.);.

     [ றம் +  .   →  .]
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ற

ற  puṟavīti, ெப. (n.)

   1. நகரின் ெவளி ; street outskirting a town.

     'இவர ் ற மகளிராய் ற் ய கைடக  மகளிர'் ( லப்.,14,118, உைர);.

   2. ேகா ல் த யவற் ன் ெவளி  ( ன்.);; outer court of a temple, etc.

     [ றம் +  ]

ற

ற 1 puṟavu,    1. கா ; forest.

     'உ ரத்்த மலர் ழ் ற ன்' (ெப ம்பாண்.496.);

   2.  கா ; jungle.

     ' றேவ..........மள்ளர ்ேமன' (ப ற் ப்.13,20);.

   3.  ல்ைல நிலம்; forest tract.

     'தன் றவணிந்த' ( ந்.404);.

   4.  ஞ் நிலம் ( டா.);; hilly tract.

   5. ேவளாண்ைம நிலம்; cultivable land.

     'கண்மாய்ப் ற '.

   6.  ல்ைலக் ெகா ; eared jasmine.

     'நின் த னா  ந ந்தண் ற ன்' (ஐங் .413.);.

ம.  றா , ப்ரா .

     [ றம் = ம தநிலத் ற் ப் றம்பான ல்ைல,  ல்ைலய த்த ஞ் .  றம் →  ற  =  ல்ைல, 
ஞ்  ( .தா.295);]

  ற 2 puṟavu, ெப. (n.)

    றா; dove, pigeon.

     ' ன் றப் ற ன் கணநிைர' (ப ற் ப்.39,11.);.

ற

ற  puṟavuru, ெப. (n.)

   உடம் ப் ; limb of the body.

     'ஓர  ற்கலம் ற  வா ம்'.(மணிேம.27.197.);.

     [ றம் + உ .  றம் = உடம் ]

ற ைர

 
  ற ைர puṟavurai, ெப. (n.)

பா ரம்

 preface.

     [ றம் + உைர.]

ல்ெசால் ய ெபா ளில்லாதவற்ைறச ்ெசால்வ  ற ைர.

றெவட்

றெவட்  puṟaveṭṭi, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக; an ancient tax (S.I.l.viii.139);

     [ றம் + ெவட் .. ெவட்  → ெவட் ]
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றெவட்

றெவட்  puṟaveṭṭu, ெப. (n.)

   1.மரத் ல் ெவட் ம் ேமல்ெவட் ; cut on the surface of timber.

   2.அ த்த மரத் ண் ன் ேமற்பற்ைற ( ன்.);; outside plank or piece of a sawn timber.

   3.எ ரே்பச்  (யாழ்ப்.);; contemptuous opposition or contradiction.

     [ ற(ம்); + ெவட் ]

றன்

றன்1 puṟaṉ, ெப. (n.)

   1  றம் பாரக்்க;see puram

   2. ப செ்சால்; sander

     'ேகளாம் றன்' ( .ேபா.அைவயடக்.9);.

     [ ன் →  ற் .  றம் →  ற  →  ற  =  .  ற  →   றக்  =  .  றம் →  றம் →  றன் 
( .தா.294); = ( ன்னால்); ப க் ம் ெசால்]

  றன்2 puṟaṉ,  .எ. (adv.)

   காணாத ேபா ; behind one's back.

     ' றன இப் ெபாய்த்  நைக' ( றள்,182);.

     [ ன் →  ற் .  றம் →  ற  →  ற  =  .  ற  →   றக்  =  .  றம் →  றம் →  றன் 
( .தா,294); =  க் ப் ன்னால்]

  றன்3 puṟaṉ, ெப. (n.)

   ம தைலயான , எ ரான ; that which is opposite.

வஞ் தாேன ல்ைலய  றேன (ெதால். ெபா .6);.

     [ றம் →  றன். ெவட்  →  ஞ் , வஞ்  →  ல்ைல, உ ைஞ → ம தம்,  ம்ைப → ெநய்தல், வாைக -
 பாைல, காஞ்  → ெப ந் ைன பாடாண் -ைகக் ைள என ஏ  அகத் ைணக க்  ஏ  

றத் ைனகைளப் றனாக (ம தைலகளாக);க் ெகாள்வ  மர .]

றனைட

றனைட puṟaṉaḍai, ெப. (n)

றனைட ற்பா (நன்.20); பாரக்்க, see puramapai ոմrpa.

     [ றன் +அைட.  றத்  அைடயாய் வ வ  றநைட. ேவ  தமா ய நடக்ைகெயனி ம் 
ெபா ந் ம் என்பார ்ஆ கநாவலர ்(நன்.20);]

ன்  றப்பட்ட நைட ைறக் ப் றனாகக் தல். நைடப் றன் என்பதன் இலக்கணப் ேபா ேய 
றனைடயா ம்.

றனைடச் த் ர
ம்

 
  றனைடச் த் ரம் puṟaṉaḍaiccūttiram, ெப. (n.)

றனைட ற்பா பாரக்்க; see puranadai- nūrpā.

     [ றனைட +  த் ரம்]

 Skt. sūtra → த. த் ரம்.

றனைட ற்பா

றனைட ற்பா puṟaṉaḍainūṟpā, ெப. (n.)

   வ த்தவற் ள் அடங்காதனவற்ைற அைமத் க் காட் ம் ெபா  ற்பா ( வக.39, உைர.);; general 
permissive rule, sanctioning grammatical forms, not specifically dealt with.

     [ றனைட +  ற்பா.  ல் + பா- ற்பா]

றனண்ைட

றனண்ைட puṟaṉaṇṭai, ெப. (n.)

    ன் றம; hind part, rear, back.

     [ றம் →  றம் →  றன் →  றனண்ைட ( .தா.294);]
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றன -த்தல்

றன -த்தல் puṟaṉaḻittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    றங் தல்; to defame, slander.

     ' றன இப் ெபாய்த்  நைக' ( றள்,182);

     [ றன் + அ -,]

றனிைல

றனிைல puṟaṉilai, ெப. (n.)

    ன்னிைல (அக.நா.32);; hanging on a person in expectation of a favour.

     [ றன் + நிைல.  ன் →  ற் ,  றம் →  ற  →  ற ,  றம் →  றம் →  றன்]

ற ைர

ற ைர puṟaṉurai, ெப. (n.)

   1. ப செ்சால்; slander.

     'ெபால்லான் ைரந்தாெனன் ம் ற ைர வ்.ெபரிய .647)

   2. ெவற் ைர

 meaningless utterence.

     " ற ைரேய யா ம்..... ற ைரேய ந் த் ' ( வ்.இயற்.141);

     [ றன் + உைர.]

றேன

றேன puṟaṉē,  .அ. (adv.)

    ன் ,  ந் ,  ற ; after, afterwards, subsequently.

     [ றம் →  றம் →  றன் →  றக்கைட =  ட் ன் ன்பக்கம்.  றன் →  றேன ( .தா,294);]

றேனாக் -தல்

றேனாக் -தல் puṟaṉōkkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஒ வன் நீங் ம் அற்றம் பாரத்்தல்; to watch for one's absence.

     ' றேனாக் ப் ன்ெசா ைரப்பான் ெபாைற' ( றள்,189.);

     [ றம் + ேநாக் -,]

றா

றா puṟā, ெப. (n.)

    ட் ப்பறைவயாக வளரப்்பதற்  ஏற்றதான பல வைககளில் காணப்ப ம் காட் ப் 
பறைவவைக; dove, pigeon.

     'மாமணிப் றா' ( வக.70.);

   ம.  றா , ப்ரா ; க.ெகார  (ஒ வைகப் றா);;  .  த; ேகாண். ரர,்  ரார;் ெகாண். ெபாரெ்ராக;  . 
ரர்ா; மால. ெர;     [ றம் →  ற =  ல்ைலநிலப் பறைவ வைக.  ற →  றா]

றாவைககள்

   1. ஐநிற(பஞ்சவரண்);ப் றா (emerald dove);

   2. கள்ளிப் றா (eurasian coloured dove);

   3. சாம்பல் ெநற் ப் றா (pompadour green pigeon);

   4.  ய த ட் ப் றா (little brown dove);

   5. த ட் ப் றா (red coloured dove);

   6. நீல ரி காட் ப் றா (Nilgiri wood pigeon);

   7. பசை்சப் றா (yellow legged green pigeon);

   8. ள்ளிப் றா (spotted dove);

   9. ெபரிய பசை்சப் றா (green imperial pigeon);

   10. மந் ப் றா (mountain imperial pigeon);

   11. மாடப் றா (blue rock pigeon);
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றாக்கா

 
  றாக்கா  puṟākkāli, ெப. (n.)

    வைக ( ன்.);; a kind of plant.

     [ றா + கா  கால் → கா ]

றாக் ஞ்

 
  றாக் ஞ்  puṟākkuñju, ெப. (n.)

   இளம் றா; dove let.

     [ றா +  ஞ் .  ள் →  ய் →  ய்ஞ்  →  ஞ் ]

றாக் ட் வண்

 
  றாக் ட் வண்  puṟākāṭṭuvaṇṭi, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ெபட்  வண்  (இ.வ.);; box-bandy, bullock cart on spring as resembling a dovecote.

     [ றா +  ட்  + வண் ]

றாக் ட் ேவைல

 
  றாக் ட் ேவைல puṟākāṭṭuvēlai, ெப. (n.)

   கட்டடேவைலவைக (இ.வ.);; honeycomb work.

     [ றா +  ட்  + ேவைல]

றாக்

றாக்  puṟākāṭu, ெப. (n.)

   1.  றாக்கள் வ க் மா  கட்டப்பட்ட ண் கள்

 dovecote, pigeon-house.

   2. ேபைழ (அலமாரி);  த யவற் ல் றாக் ேபாற் ெசய்யப்பட்ட ற்றைற (இக்.வ.);; pigeon hole, as 
in a desk or bureau.

     [ றா +  ,  ண்  →  .]

றாண் -தல்

றாண் -தல் puṟāṇṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    றாண் ; to scratch.

     [ றண்  →  றாண் ]

றாத்தைல

றாத்தைல puṟāttalai, ெப. (n.)

    யதைல; small head, as of a dove.

     ' றாத்தைலேவடன்' ( வக.450);

     [ றா + தைல]

றாப்ெபா க்

 
  றாப்ெபா க்  puṟāppoṟukki, ெப. (n.)

    வைக ( த்.அக.);; a plant.

றாமாடம்

 
  றாமாடம் puṟāmāṭam, ெப. (n.)

றாக்  பாரக்்க; see purá-k-kudu

     [ றா + மாடம்]
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றா ட்

 
  றா ட்  puṟāmuṭṭi, ெப. (n.)

   ெச வைக; parakeet-bur, a widespread weed.

றா ட்ைடசச்ங்

 
  றா டை்டசச்ங்  puṟāmuṭṭaiccaṅgu, ெப. (n.)

   சங்  வைக; kind of conch, resembles the egg of a dove.

     [ றா டை்ட + சங் ]

றாய்
றாய் puṟāy, ெப. (n.)

   ேவளாண்ைமக் ரிய நிலவைக (ெசந்.xiii, 172.);; a kind of arable land.

றாவால்

 
  றாவால் puṟāvāl, ெப. (n.)

   பலைக த யவற்ைற இைணக் ம் இைணப்  வைக (இ.வ.);; dovetail joint, as of plank, etc.

     [ றா + வால்]

ன்கண்

ன்கண் puṉkaṇ, ெப. (n.)

   1.  ன்பம் ( ங்.);; sorrow, distress, trouble, affliction, sadness.

     ' ள்  ன்கண் ரத்்ேதான்' ( லப்.2052);.

   2. ேநாய் ( ங்.);; disease.

   3. ெம  ( வா.);; leannes, emaciation.

   4. வ ைம; poverty, adversity.

     'இரவலர ் ன்கணஞ் ம்' (ப ற் ப்.5714);.

   5. ெபா வ ; loss of beauty or charm.

     ' ன்கண்ெகாண் ைனய ம் (க த்..2);.

   6. அசச்ம்; fear.

     ' ரிவஞ்சம் ன்க ைடத்தால் றள்.1152).

   7. இ ; meaness.

     "ெபாய்க்கரி க ம் ன்கணார"் (கம்பரா.  ங்கர. 58);.

     [ ல் →  ன் →  ன்கண்.]

ன்கண்ைம

ன்கண்ைம puṉkaṇmai, ெப. (n.)

ன்கண் பாரக்்க; see purkar.

     'ெபா ள்ேவண் ம் ன்கண்ைம' (க த்.61);,

     [ ன்கண் →  ன்கண்ைம]
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ன்கம்

ன்கம்1 puṉkam, ெப. (n.)

ேசா ; ( வா.);

 boiled rice.

     'பாற்ெபய் ன்கந் ேதெனா  மயக் '( றநா.34.);.

     [  →   →  கா = (உட் ம்); உண .  கா →  க  = உண  (ேவ.க.3.104);.  கா →  ங்கா →  ங்கம் 
→  ன்கம் = உண , ேசா ]

  ன்கம்2 puṉkam, ெப. (n.)

    ன் ; Indian beech.

     ' ன்கம் ெபாரியணிந்தன' ( வக.1649.);

     [ ன்  →  ன்கம்]

ன்கம் ண்ணாக்

 
  ன்கம் ண்ணாக்  puṉkambiṇṇākku, ெப. (n.)

    ன்க ைத ல் எண்ெணய் எ த்த ற  உள்ள பயனற்ற சக்ைக; oil cake of pungu seeds, as entirely 
useless.

     ' ன்கம் ண்ணாக் க் ச ்ெசக்க த்தான்'

     [ ன்கம் +  ண்னாக் .  ள் + நாக்  -  ண்ணாக் .  ன்கம் ைதகைள எண்ெணயாட் ய ன் 
எஞ் ய சக்ைக ள பட்ட நாக் ேபால் இ ப்பதால் ண்னாக்  எனப்பட்ட .]

ன்கா

ன்கா  puṉkāli, ெப. (n.)

   1. காயா; iron-wood tree.trumpet flower tree.

   2. பா ரி; yellow-flowered fragrant trumpet flower tree.

     [ெபால் → ெபா . ெபால் → ெபான் →  ன் →  ன்கா ]

ன்

ன்  puṉku, ெப. (n.)

மரவைக

 Indian beech.

     'ெபாங்கர ்ெவண்ெபாரி ந் ன ன் ' ( லப்.12,பக்.318);.

   2. காட் ப் ன்ைன; Malabar poon.

   3,  ர ( வா.);; palas-tree.

   4. காட் ப்பச் ைல; rosewood.

   5. மரவைக; a species of privet, (Kādar.);

ம.  ங்ங் க. ெகாங்ெக;  .  ங்

     [ெபால் → ெபான் →  ன் →  ன் .]  ன்ைன பாரக்்க
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ன் ர்

ன் ர1் puṉārtal,    3 ெச. . . (v.i.)

   வ ந் தல்; to be distresed.

     'ேவடை்க,  யான் ெவய் ண்  ன் ரந்்தார ்ேபால ம் (ெதால்.ெபா.102,உைர);.

     [ ல் +  ர-்,]

  ன் ர2் puṉār, ெப. (n.)

   தஞ்ைசமாவட்டத் ல் உள்ள ஊர;் a village in Tañjavur dt.

     'காேர ம் எ ற் ன் ர'் (ெபரிய நாைள);.

     [ெபால் → ெபான் →  ன் →  ன்  + ஊர.்  ன்  =  ங்கமரம்,  ப் ன் ர ்என்  அைடேசரத்்  
வழங் த ம் உண் ]

ன்ெகண்ெணய்

 
  ன்ெகண்ெணய் puṉkeṇīey, ெப. (n.)

    ன்கம் ைதகளி ந்  எ க்கப்ப ம் எண்ெணய்; oil extracted from Indian-beech seeds.

     [ ன்  + எண்ெணய், எள் + ெநய் – எண்ெணய்]

ன் ரிப்

ன் ரிப்  puṉcirippu, ெப. (n.)

   இள வல்; gentle smile.

     'ெசம்பவள வாய்க் ள்ேள ன் ரிப் ன் மாரக்்கேமா' (பண . 315);.

ம வ.இளநைக,  ன்னைக, ெமன்னைக

ம,  ஞ் ரி

     [ ன் +  ரிப் . ' ன்' அ யாைமைய உணரத்் ம் ன்ெனாட்  (த.வ. 1, 91);]

ன்ெசய்

ன்ெசய் puṉcey, ெப. (n.)

   1.  ன்ெசய்ப் ப ர ்ெசய்வதற்  ஏற்றநிலம் ( .ெவ. 12, ெவன் .4.);; land fit for dry cultivation only.

   2.  ன்ெசய்ப் ப ர;் dry crop.

ம.  ஞ்ச ெத.  ஞ்ச (ேமட் நிலம்);.  .  ஞ்சகண்ட(வயல்);

     [' ல்' தாழ் ப் ெபா ள் ன்ெனாட்  (த.வ. 1, 93);  ல் →  ன் + ெசய் =  ன்ெசய்]

ம தத் ள்ள ைளநிலங்கள் ெசய் எனப்ெபயர ்ெபற்றன. ெச  ெகா ,  ற்கைளதல், கல்ெல த்தல், 
உர தல், பன் ைற தல், கட் ய த்தல் பரம்ப த்தல் (பல் யா தல்);,  யாக் தல், 
காய தல் என் ம் பல வைக ல் த்தப்பட்ட நிலம் ெசய் எனப்பட்ட . ெசய்தல் த் தல் 
ேபரளவாகத் த்தப்பட்ட  நன்ெசய் என் ம் ற்றளவாகத் த்தப்பட்ட  ன்ெசய் என் ம் 
ெசால்லப்பட்டன. (த .வ.1,37);.

னமா ம் ன் ெசயா ம் பண்ைடத் த ழர ்ேமட்  நிலத் ற் ப ர ்ெசய்ய ம்ப ல்ைல. ேம  
வல் என் ம் பள்ளம் அவல் என் ம் ெபயர ்ெப ம். "ேமட் ப் ன்ெசைய உ தவ ம் ெகட்டான் ேமனி 

க் ைய மணந்தவ ம் ெகட்டான்" என்ப  பழெமா . (ப.த.நா.ப. 86);.

ன்ெசய் ேவளான்ைமயா ன் ணக்கற் ப்

ன் ம் கைளெய த்தற்  ன் ம் நாற் ப்பாவல், பாத்  த்தல், நீர ்பாய்ச்  ந தல் ஆ ய 
ைனகள் நிக ம். (ப.க.நா.ப.82);

ன்ெசய்க்கா

 
  ன்ெசய்க்கா  puṉceykkāṭu, ெப. (n.)

   ப ரிடத்தக்க ன்ெசய்; cultivable dry land (ΡΤ.Ι.);.

     [ ன்ெசய் + கா ]
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ன்ெசய்ைக

 
  ன்ெசய்ைக puṉceykai, ெப. (n.)

    ன்ெசய்ப் ப ரி ைக ( ன்.);; raising dry crop.

     [ ன் + ெசய் –  ன்ெசய் →  ன்ெசய்ைக]

ன்ெசய்சச்ா ப

 
  ன்ெசய்சச்ா ப  buṉceyccākubaḍi, ெப. (n.)

ன்ெசய் ைளசச்ல் பாரக்்க; see puncey-Vilaiccal.

     [ ன்ெசய் + சா ப ]

ன்ெசய்த்தரநன்
ெசய்

 
  ன்ெசய்த்தரநன்ெசய் puṉceyttaranaṉcey, ெப.(n.)

    ன்ெசய்யாகக் கணக் ல் ப யப்பட்  நன்ெசய் ேவளாண்ைம ெசய் ம் நிலம்; land on which wet crops 
are raised, though classed as dry. (C.G.);

     [ ன்ெசய் + தரம் + நன்ெசய்]

ன்ெசய்த்தானிய
ம்

 
  ன்ெசய்த்தானியம் puṉceyttāṉiyam, ெப. (n.)

   ேமட் நிலத் ல் ைள ந்தவசம்; grains cultivated in the up land.

     [ ன்ெசய் + தானியம்]

 Skt.dhanya → த. தானியம்

ன்ெசய்த்ேதாட்ட
ம்

 
  ன்ெசய்த்ேதாட்டம் puṉceyttōṭṭam, ெப. (n.)

   ெநல்ெலா ந்த தவசங்கள் ைள ந் ேதாட்டம்; garden land in which cereals other that paddy are grown. (P.T.L);

     [ ன்ெசய் + ேதாட்டம்]

ன்ெசய்ப்ப ர்

 
  ன்ெசய்ப்ப ர ்puṉceyppayir, ெப. (n.)

ெநல்ெலா ந்த மற்ைறப்ப ரக்ள்,

 dry crops, cereals.

     [ ன்ெசய் + ப ர]்

ன்ெசய்ப்ப ந்

ன்ெசய்ப்ப ந்  puṉceypparundu, ெப. (n.)

   க வைக; dwarf eagle (M.M, 218);.

     [ ன்ெசய் + ப ந் ]

ன்ெசய்ப் றம்
ேபாக்

 
  ன்ெசய்ப் றம்ேபாக்  puṉceyppuṟambōkku, ெப. (n.)

   அர ற் ரிய ப ரிடப்படாத ெபா நிலம்; uncultivated goverment land.

     [ ன்ெசய் +  றம் + ேபாக் ]
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ன்ெசய்பாகாயா
த் ர்ைவ

 
  ன்ெசய்பாகாயாத் ரை்வ puṉceypākāyāttīrvai, ெப. (n.)

    ன்ெசய் ல் ேதாட்டப்ப ரி ம் ேபா  ஏற்ப ம் ரை்வ; assesment charged on garden-cultivation in lands 
classed as dry. (R.T.);

     [ ன்ெசய் + பாகாயா +  ரை்வ.  ர ்→  ரை்வ]

  ன்ெசய்பாகாயாத் ரை்வ puṉceypākāyāttīrvai, ெப. (n.)  ன்ெசய்த்தர நன்ெசய் பாரக்்க; see punsey-t-tara-
namsey (C.G.)

     [ ன்ெசய் + ேமல் + நன்ெசய்]

ன்ெசய்வர நன்
ெசய்

 
  ன்ெசய்வர நன்ெசய் puṉceyvaravunaṉcey, ெப. (n.)

    த ல் ன்ெசய்யாக ந்  ன்  நன்ெசய்யாகப் ப வான நிலம் (இ.வ.);; land originally classed as dry 
and later reclassed as wet.

     [ ன்ெசய் + வர  + நன்ெசய்]

ன்ெசய் ைளசச்
ல்

 
  ன்ெசய் ைளசச்ல் puṉceyviḷaiccal, ெப. (n.)

   ெநல்ெலா ந்த ஏைனயப் ப ர ்ேவளாண்ைம; cultivation of cereals, other than paddy.

     [ ன்ெசய் +  ைளசச்ல்.  ைள →  ைளச ்சல், 'சல்' ெதா.ெபா ]

ன்ெசயல்

 
  ன்ெசயல் puṉceyal, ெப. (n.)

   இ  ெசயல்; low work.

     [ ன் + ெசயல்.  ல் =  ைம]

ன்ெசால்

ன்ெசால் puṉcol, ெப. (n.)

   ப த் ைர; slander

     ' றேனாக் ப் ல்ெசா ைரப்பான் ெபாைற' ( றள், 189);.

     [ ன் + ெசால்.  ல் →  ன்]

ன்ப ர்

ன்ப ர ்puṉpayir, ெப. (n.)

   1.  ன்ெசய்ப் ப ர ்பாரக்்க;(S II. ii, 247); see pun§ey-p-payir.

   2.  ைறந்த (அற்ப);  ைள ; poor crop.

     'ஆ ேதள் ன்ப ராம்' ( ேனந், 112.);.

     [ ன் + ப ர]்
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ன் லம்

ன் லம் puṉpulam, ெப. (n.)

   1. ெவற்  நிலம்; waste land.

     ' ன் லத ்தமன்ற ைல ெந ஞ் ' ( ந். 202);.

   2.  ன்ெசய் நிலம்; dry land.

     'கானைவப் ற் ன் லத்தாேன' ( ந். 183);.

   3.  ல் ய இடம்; arid, barren place.

     ' ன் லக் களத் ைட' (கம்பரா.  தற். 119.);

   4.  ல் ய அ ; mean understanding,

     ' ன் லத ்தரக்கன்' (கம்பரா. ம ட. 28.);.

     [ ன் +  லம்]

ன்மக்கள்

ன்மக்கள் puṉmakkaḷ, ெப. (n.)

   இ ந்தவர;் low, vulgar persons.

     'ேவறாய ன்மக்கள் பக்கம் வாய் நீ' (நால . 266.);.

     [ ன் + மக்கள். மக + கள் - மக்கள்]

ன்மரம்

ன்மரம் puṉmaram, ெப. (n.)

   1.  றவ ர ள்ள மரம் ( ங்.);; exogenous tree.

   2. ெதன்ைன (ைதலவ. ைதல.);; coconut tree.

     [ ல் + மரம்]

ன்மாைல

ன்மாைல puṉmālai, ெப. (n.)

    ற்ெகன்ற மாைலக் காலம்; dim evening twilight.

     ' ன் மாைல தைலவரின்' ( .ெவ. 11, ெபண்பாற். 3.);.

     [ ன் + மாைல, மால் → மாைல = இர ம் பக ங் கலக் ம் அந் ேவைள]

ன்மானம்

 
  ன்மானம் puṉmāṉam, ெப. (n.)

ன்வானம் பாரக்்க; see pupwanaт.

     [ ன் + வானம் -  ன்வானம் →  ன் மானம்]

ன் க்

 
  ன் க்  puṉmurukku, ெப. (n.)

    வைக ( ன்.);; a plant.

ன் வல்

ன் வல் puṉmuṟuval, ெப. (n.)

ன் ரிப்  பாரக்்க; see pup-sirippu.

     'நின் கங் காட் ப் ன் வல் ெசய் ' ( வ். நாய்ச ்2, 9.);.

     [ ன் +  வல்]

ன் வல் ெசய்-
தல்

ன் வல் ெசய்-தல் puṉmuṟuvalceytal,    1ெச. . . (v.i.)

   நைக கங் காட் தல்; to smile.

     [ ன் வல் + ெசய்]
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ன் ரல்

ன் ரல் puṉmūral, ெப. (n.)

ன் ரிப்  பாரக்்க; see pun-širippu.

     ' ன் ரல் ேதான் னாள்' ( வந்ெத ந்த பல்லவ. உலா. 276.);.

     [ ன் +  ரல்]

ன்ைம

ன்ைம puṉmai, ெப. (n.)

   1. இ ; meanness, lowness, vileness.

     'பைக க்க ெநஞ்சத்ேதம் ன்ைம பாராட் வாய்' (க த். 118);.

   2.  ய்ைம ன்ைம (அ த்தம்);; uncleanness, 

     ' ன்ைம நா ம் னிதமாம்' ( வாலவா. 37, 10);.

   3.  ைம (ேகா ற் . நட. 29);; smallness.

   4. ன்பம்; affliciton, suffering.

ன்மாைல ( ல்ைலப். 6);

   5. வ ைம; poverty.

     'மாைல யன்னேதார ் ன்ைம ம்' (ெபா ந. 96);,

   6.  ற்றம் ( ங்.);; fault.

     ' ன்ைம ல் காட்  யவர'் ( றள், 174.);.

   7.  கரந்ிறம் (உரி.நி.);; murkiness, tawny colour.

   8. பாரை்வ க்கம்; dimness of vision.

     ' ன்ைம ன் க்கன ைமக் கண்கேள' (தணிைகப் . வள்ளி. 97.);.

   9. மற  ( டா.);; forgetfulness, oblivion.

     [ ல் தல் =  ைளத்தல்,  ல் = உட் ைள ள்ள நிைலத் ைணவைக,  ைம.  ல்+ைம –  ன்ைம = 

ன்வானம்

 
  ன்வானம் puṉvāṉam, ெப. (n.)

    யற் காலம் ( ன்.);; the grey of the morning gleam of day-break.

ம வ,  லரெ்பா .

     [ ன் + வானம்,  ல் →  ன் →  ன்ைம = ஒளிம க்கம்.]

ன்றைல

ன்றைல puṉṟalai, ெப. (n.)

   1.  யதைல (ேகா ற் .நட.29.);,

 small head.

   2. இளந்தைல; tender head, as of a child.

     ' ன்றைல மந் ' (ஐங் . 273.);.

   3.  வந்த ம ள்ள தைல; ruddy-haired head.

     ' ன்றைல ம்பரதவர'் (பட் னப். 90.);,

     [ ன் + தைல.  ல் →  ன் →  ன்ைம =  ைம]
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ன்

 
  ன்  puṉṟumi, ெப. (n.)

    றல் (யாழ்.அக.);; drizzle.

     [ ன் +  ]

ன்ெறா ல்

ன்ெறா ல் puṉṟoḻil, ெப. (n.)

    செ்சயல்; vicious deed, base or evil action.

     ' ன்ெறா ற் ரங்ெகா  ண  நட்பேனா' (கம்பரா. வா வைத. 25);

     [ ன் + ெதா ல்]

ன்னைக

 
  ன்னைக puṉṉagai, ெப. (n.)

ன் ரிப்  பாரக்்க; see punsirippu.

ம வ. இளநைக, ெமன்னைக

ம.  ஞ்சரி.

     [ ன் + நைக.  ல் =  ைம .  ன்னைக =  நைக,  ைமையக் க் ம் ல் நைக டன் ேசரந்்  
ன்னைக உ வாவ  ேபால் ெத ங் ல் ைமையக் க் ம்  நவ்  (நைக); டன் ேசரந்்  

நங்  ( ன்னைக); ெசால்லாட்  உ வா ப் பைதக் காண்க.]

ன்னைகக்காட் -
தல்

ன்னைகக்காட் -தல் puṉṉagaiggāṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

    ன் வல் ெசய்தல், நைக கம் காட் தல்; to smile.

     [ ன்னைக + காட் -,]

ன்னம் லரி

ன்னம் லரி puṉṉambulari, ெப. (n.)

   ைவகைற; early dawn.

     ' ன்னம் லரி  னிலப்பட' (பரிபா. 6, 58.);,

     [ ன் →  ன்னம் +  லரி]

ன்னறவம்

 
  ன்னறவம் puṉṉaṟavam, ெப. (n.)

   இஞ்  (யாழ்.அக.);; ginger.

ன்ன வம்

 
  ன்ன வம் puṉṉaṟuvam, ெப. (n.)

   சாரைண (மைல.);; purslane leaved trianthema.
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ன்னாகம்

ன்னாகம்1 puṉṉākam, ெப. (n.)

   1.  ன்ைன ( ங்.); (பரிபா. 11, 16); பாரக்்க; see punni.

   2.  ரங் மஞ்சணா ; kamela (L.);.

   3. ேகா க் ைர (மைல.);; common purslane.

     [ெபால் → ெபான் →  ன் →  ன்ைன →  ன்னாகம்] ' ன்ைன' பாரக்்க. punnāga,

 the tree rotleria tinctoria, from the blossoms of which a yellowish dye is prepared Gt (p. 518); is right in deriving the word 
from D pon etc., gold cf. D. punnike, ponne etc. (KKED.xxiv);

 punnaga, a tree from the flowers of which a yellow dye is prepared. Dravipon, gold. (CGDFL.577);

  ன்னாகம்2 puṉṉākam, ெப. (n.)

நாகம்1 (இ.வ.); பாரக்்க; see pūnāgam.

     [ நாகம் →  ன்னாகம்]

ன்னாகவராளி

 
  ன்னாகவராளி puṉṉākavarāḷi, ெப. (n.)

பண் (இராக); வைக; (mus);

 a musical mode.

ன்னாதர்

ன்னாதர ்puṉṉātar, ெப. (n.)

   இ ந்த அ னர;் mean, stupid person.

     'அல்லனேவ யைற ன்ற ன்னாதரக்ள்' ( வக. 3096.);.

     [ ன் + ஆதர]்

ன்னிடா

 
  ன்னிடா puṉṉiṭā, ெப. (n.)

   தகைர (மைல.);; fetid cassia.

ன்னிலம்

ன்னிலம் puṉṉilam, ெப. (n.)

   பயனற்ற நிைல; barren land.

     ' ன்னிலத் ட்ட த் ' ( வக. 2823);.

     [ ல் →  ன் + நிலம்]

ன்னிர்

ன்னிர ்puṉṉir, ெப. (n.)

   1. க  நீர;் drainage.

     ' ன்னீர ் ட்  பாய்ச் க் ெகாள்வதாக ம்' (S.I.I. i 46);.

   2.  ; (சங்.அக.);; blood.

     [ ல் →  ன் + நீர]்

ன்ென

ன்ென  puṉṉeṟi, ெப. (n.)

   1.  யவ ; bad ways.

     ' னென  யதனிற் ெசல் ம்' (கந்த . வள்ளி. மண். 262);.

   2. ெபாய்சச்மயம்; false religion.

     ' ன்ென த் ன்னயத்தன் லாெரா ' ( ற். 22);.

     [ ல் →  ன் + ெந ]
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ன்ைன

ன்ைன puṉṉai, ெப. (n.)

   மரவைக; mastwood.

     ' ன்ைன வா னரப்் ப ைன' (ப ற் ப். 30, 3);.

ம.  ன்ன; க.  ன்னிெக, ெபான்ென,

   ெகான்ென; ெத. ெபான்ன;  . ெபான்ென;த. ன்ைன → Skt punnåga

     [ெபான் → ெபா  → ெபா . ெபால் ெபாற் . ெபால் தல் = அழகாதல், ெபா தல். ெபாற்ற = 
அழ ய, றந்த ெபான்னாலான ெபால் → ெபான். (த  .வ.37);ெபான் →  ன் →  ன்ைன = ெபா வான 

க்கைளத் த வ ]

ன்ைனவைககள்

   1.  ன்ைன,

   2.  ர ன்ைன,

   3. ேசாைரப் ன்ைன

  ன்ைன puṉṉai, ெப. (n.)

   வந்தவா  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in vandiwasi Taluk.

     [ ன் - ன்ைன]

ன்ைனக்காெய
ண்ெணய்

 
  ன்ைனக்காெயண்ெணய் puṉṉaikkāyeṇīey, ெப. (n.)

ன்ைன ெயண்ெணய் பாரக்்க; see pսրրal-y-eրրey.

     [ ன்ைனக்காய் + எண்ெணய்]

ன்ைனக்ெகாட்
ைடெயண்ெணய்

 
  ன்ைனக்ெகாடை்டெயண்ெணய் puṉṉaikkoṭṭaiyeṇīey, ெப. (n.)

ன்ைன ெயண்ெணய் பாரக்்க; see pumpai-y-emmey

     [ ன்ைனக்ெகாடை்ட + எண்ெணய்]

ன்ைனெயண்
ெணய்

 
  ன்ைனெயண்ெணய் puṉṉaiyeṇīey, ெப.(n.)

    ன்ைன ைதகளி ந்  எ க்கப்ப ம் எண்ெணய் ( ன்.);; domba oil. as extracted from punnai seeds.

     [ ன்ைன + எண்ெணய்]

ன்ைனவனசச்ம்
பா

ன்ைனவனசச்ம்பா puṉṉaivaṉaccambā, ெப.(n.)

   சம்பா ெநல் வைக; a kind of camba paddy.

ன்ைனவனச ்சம்பாப்  சம்பா (ெநல் .183);

     [ ன்ைன + வனம் + சம்பா]

 Skt vana → த. வனம்

ன்ைனவனம்

ன்ைனவனம் puṉṉaivaṉam, ெப. (n.)

   சங்கரந னார ்ேகா ல்; Sankara nayinar kóvil, a shrine scared to Sivan.

ேதேம  ன்ைனவனஞ் ெசன்  ெதாழ (சங்கர ங்க லா.18);

     [ ன்ைன + வனம்]

 Skt. vana  → த. வனம்
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னக்க ல்

 
  னக்க ல் puṉakkavul, ெப. (n.)

    க்கால் ட்டம் வரிெச த் ம் கட்டைள ள்ள த்தைக டன் ப க்ைக; cowle granted on condition that 
three-fourths of the normal assessment should be paid (R.T.);

     [ னம் + க ல்]

னக்கஞ்

 
  னக்கஞ்  puṉakkañji, ெப. (n.)

னப்பாகம் பாரக்்க; see punap-pāgam.

     [ னம் + கஞ் ]

னக்கா

 
  னக்கா  puṉakkāṭu, ெப. (n.)

   மைலசார் ற் காடை்டய த்  இரண்ெடா  ஆண்  உ  ைதத் ப் ன் ெச  ெகா கைள 
ைளக்க ட்  ம ப ம் ன்ேபாற் ெசய் ம் சா ப ; shifting cultivation on the hill, cultivation on the wooded 

slopes, the jungle being cleared and burnt, and the process being repeated after allowing the land to lie fallow until a fresh 
growth has re-established itself dist fr. uravakādu.

ம.  னக்கண்டம்

     [ னம் + கா ]

னக்காவல்

 
  னக்காவல் puṉakkāval, ெப. (n.)

    ைனப் னங் காக்ைக; watching crops in the hills.

     [ னம் + காவல்]

னக் ளம்

னக் ளம் puṉakkuḷam, ெப. (n.)

   மைழ நீர ்ேதங் நிற் ம் டை்ட; pool.

     'ெபரிய ள ம் னக் ளங்க ம்' (S.I.l.v.137.);

     [ னம் +  ளம்,  ல் →  ள் →  ளம்]

னகம்

னகம் puṉagam, ெப. (n.)

   உண ; food.

     ' கட ்கன்பாற் னக ட் ' (அரிசமய. பரகால. 150.);

     [ ன்கம் →  னகம்]

னத் ள

 
  னத் ள  puṉattuḷasi, ெப. (n.)

   காட் த் ள  ( ங்.);; wild basil.

     [ னம் +  ள ,  ள  =  ள ,  ள  → ( ள ); →  ள ]

னப்பாகம்

 
  னப்பாகம் puṉappākam, ெப.(n.)

   இ ைற சைமத்த நீரத்்தன்ைமயான கட் ப் பாடான உண ; liquid diet or food, boiled twice to facilitate 
digestion.

     [ னல் + பாகம்]
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னம்

னம் puṉam, ெப. (n.)

   மைலச ்சாரப்ான ெகால்ைல; upland fit for dry cultivation.

     'கானவன்  யன் னம்' (அகநா. 358.);.

ம.  னம்,  னக்கண்டம்,  .  ஞ்ச

     [ ல் தல் =  ைளத்தல்,  ல் = உட் ைள ள்ள ப ரவ்ைக,  ைம, இ .  ல் →  லம் = 
ேதாண்டப்பட்ட நிலம்.  லம் →  னம்.]

ஞ் ம் ல்ைல ள்ள ைள நிலங்கள் ெகால்ைல அல்ல  னம் என்  ெபயர ்ெபற்றன. 
(ப.த.நா.ப. 87.);

னமல்

 
  னமல்  puṉamalli, ெப. (n.)

   காட்  மல் ைக ( .அக.);; wild jasmine.

     [ னம் + மல் ]

ன க்

ன க்  puṉamurukku, ெப. (n.)

ர 2 ( ங்.); பாரக்்க; see purašu 2.

ம.  ந ந்ந

     [ னம் +  க் ]

ன ங்ைக

ன ங்ைக puṉamuruṅgai, ெப. (n.)

ர 2 பாரக்்க; see purasu2 (L.);.

     [ னம் +  ங்ைக]

னர்

னர ்puṉar,  .எ. (adv.)

    ண் ம், ம ப ம்,  ம்ப ம்; further, again, back, in return.

     [ ன் +  ன் →  னர]்

 punar, further, again, back, in return, etc., Gt. (p.526); is inclined to connect this word with D pin,etc. (KKEDxi);

னர்சச்ன்மம்

 
  னரச்ச்ன்மம் puṉarccaṉmam, ெப.(n.)

னர ்வாழ்  பாரக்்க; see punarvalvu.

     [ னர ்+ சன்மம்]

ணர்சச்னனம்

 
  ணரச்ச்னனம் puṇarccaṉaṉam, ெப. (n.)

னரவ்ாழ்  பாரக்்க; see pupar-Wப.

     [ ணர ்+ சனனம்]

 Skt. janana → த.சனனம்
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னர் ரம்

 
  னர் ரம் puṉarcuram, ெப. (n.)

   இைட ட்  வ ம் காய்சச்ல்; relapsing fever (M.L.);

     [ னர ்+  ரம்]

  னர் ரம் puṉarcuram, ெப.(n.)

   இைட ட்  வ ங் காய்சச்ல் ேநாய் (M.L.);; relapsing fever.

     [Skt. punarajvara → த.  னர் ரம்]

னர்வாழ்

னரவ்ாழ்  puṉarvāḻvu, ெப. (n.)

   1. ம ற  ( ன்.);; transmigration of souls.

   2. க ேநாய் த ய இடரினின்  தப் ப் ைழக்ைக; recovery from serious illness or accident, considered as a 
rebirth,

   3. ம வாழ் , இழந்தவற்ைற அளிக்ைக; rehabilitation.

     [ னர ்+ வாழ் ]

  னரவ்ாழ்  puṉarvāḻvu, ெப.(n.)

   ந ந் ேதா க்  ண் ம் தரப்ப ம் நல்வாழ் , ம வாழ் ; rehabilitation.

     [ னர+்வாழ் ]

னர் சாரைண

 
  னர் சாரைண puṉarvicāraṇai, ெப. (n.)

வழக் ன் ம  உசாவல் ( சாரைண);; (legal);

 re-trial

     [ னர ்+  சாரைண]

 Skt. vicårana → த. சாரைண

  னர் சாரைண puṉarvicāraṇai, ெப.(n.)

   ம சாவல்; re-trial.

     [Skt. punar-{} → த.  னர் சாரைண]

னர் வாகம்

 
  னர் வாகம் puṉarvivākam, ெப. (n.)

   ம மணம்; remarriage as of widows,

     [ னர ்+  வாகம்]

 Skt. punar → த. வாகம்

  னர் வாகம் puṉarvivākam, ெப.(n.)

   ம மணம்; re-marriage, as of widows.

     [Skt.punar-{} → த.  னர் வாகம்]
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னரி

 
  னரி puṉari, ெப. (n.)

னரித்தண்  பாரக்்க; see punari-t-tandu.

     [ ன  →  னரி]

னரித்தண் .

 
  னரித்தண் . puṉarittaṇṭu, ெப. (n.)

    வைக (யாழ். அக.);; a plant.

     [ னரி + தண் .  ள் → தள் → தண் ]

னல்

னல்1 puṉal, ெப. (n.)

   1. நீர;் water.

     'தண் னல் பரந்த' ( றநா. 7);.

   2. ஆ ; flood, torrent stream, river.

     'மைழ ெகாளக் ைறயா  னல் க கா ' (ம ைரக், 424); ( ங்.);.

   3.  ளிரச்் ; cold, 'மண் ன ளெவ ல்' (பரிபா. 15.27);.

   4.  ற் ளம் ( ராடம்);; the 20th naksatra.

     ' ட்டம் ன த் ராடம்' ( தான,  ணா ண. 29.);.

   5. வா ைவ (சங்.அக.);; black-oil tree.

ம வ, வாரி, ஆலம்,  லாலம், மைழயலர,் நீரம்,  டக்ரம்,  ந் , பாணி, கார,் ஆறல், மாரி, அம் , உதம், 
அப் , வ ணம், வனம், வார.்

ம.  னல்,  னல்; க.ெபானல்; ெபான , .ெகானல் , ெகான ;  .  ணல் (  தத்தல் ); ; பட .ெகானல்

     [ ல் தல் =  ைளத்தல்,  ல் →  ன் →  னல்.]

  னல் puṉal, ெப.(n.)

   ஒ க்கமான வா ள்ள ஏனத் ல் நீரம்ப் ெபா ைள ஊற் தற்  உத ங் க ; funnel.

த.வ. ைவத் ற்

     [E. funnel → த.  னல்]

னல்நா

 
  னல்நா  puṉalnāṭu, ெப. (n.)

னனா  பாரக்்க; see puramagப.

க. னல்நா (ஆ பா ம்நா );

     [ னல் + நா ]

னல்பண்ைண

 
  னல்பண்ைண puṉalpaṇṇai, ெப. (n.)

   ேகா க் ைரவைக ( ைவ.);; a kind of greens.

     [ னல் + பண்ைண]
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னல்பாய்-தல்

னல்பாய்-தல் puṉalpāytal,    2 ெச. . . (v.i.)

   நீரில் ைளயா தல்; to play in the water.

     ' னல்பாய் மகளிநாட' (ப ற் ப். 86.10.);.

     [ னல் + பாய்-,]

னல் ங்ைக

 
  னல் ங்ைக puṉalmuruṅgai, ெப. (n.)

   ெச வைக ( ன்.);; three leaved indigo.

     [ னல் +  ங்ைக]

னல்யாற் ப்ெபா
ள்ேகாள்

னல்யாற் ப்ெபா ள்ேகாள் puṉalyāṟṟupporuḷāḷ, ெப. (n.)

   அ ேதா ம் ெபா ள் அற்  ளா  ேசறல் (யாப்.95);;   எண்வைகப் ெபா ள்க ள் ஒன் ; one of the eight 
modes of construing verses.

ம வ. ஆற் நீர ்ெபா ள்ேகாள்

     [ னல் + ஆற்  + ெபா ள்ேகாள்]

     'மனத் க்கண் மா லன் ஆதல் அைனத்தறன் ஆ ல நீர ற" ( றள்,34);

இக் றளின் ெபா ள் ஆற் நீர ்இைட டா  ெசல்வ  ேபால் அைமந் ள்ளைமையக் காண்க.

னல்வா ல்

னல்வா ல் puṉalvāyil, ெப. (n.)

   மத ; sluice of a channel.

     ' னல்வா ற் ம் ெபாய்ைக' (ப ற் ப். 13, 8);.

     [ னல் + வா ல்]

னல் ைளயாட்

னல் ைளயாட்  puṉalviḷaiyāṭṭu, ெப. (n.)

   நீர் ைளயாட் ; sporting in water.

ம வ, நீர் ழா, நீராட் , நீராட்டணி.

     [ னல் +  ைளயாட் ,  ள் →  ைள =  ப்பம்.  ைளயா தல் =  ம்  யா தல்,  ைளயா  → 
ைளயாட் .]

பண்ைடக் காலத் ல், ஆற்ற ேக ந்த நகர மாந்தெரல்லா ம் ஆண் ேதா ம் ஆற் ற் ெவள்ளம் 
வந்த டன் ஒ ங்ேக ெசன் , ஒ  பக ற் ெப ம்ப  அவ் ெவள்ளத் ல் ைளத்தா  இன் ற்ற 

ைளயாட்  ழா.

நீரா  வாெரல்லாம், ஆற் வதற் ப் ெபான்னா ம் ெவள்ளியா ம் ெசய்த ன் த ய காணிக்ைகக் 
க கைள ம்,  ைண ெதப்பம், பரி ல் த ய தைவக் க கைள ம், காதலர ்  ந மண 
ெநய்ைய ம் வண்ணநீைர ம் ெதளித்தற் த் த்  ெகாம்   த ய ைளயாட் க் 
க கைள ம் நீரா ய ன் ேவண் ம் ஊண் உைட அ ல் த யவற்ைற ம் தத்தமக்  
இயன்றவா  யாைன,  ைர, ேதர ் த யவற் ல் ஊரந்் ம் கால்நைடயாய் நடந் ம் 
ெகாண் ெசல்வர.்  வாரியாக ஆங்காங்  அைமக்கப் ெபற்ற ற் ல்க ம் க்கைடக ம் ேசரந்்  
ஒ  ழ ர ்ேபாலக் காட் யளிக் ம்.

நீந்தவல்லார ்சற்  ஆழத் ம் அல்லாதார ்கைரையய த் ம் நீரா வ ம்,  கஞ் ண்ணம் சாந் , 
ழம்  த ய வற் ன் ஏற்றத்தாழ் பற் ப் ெபண் ர ்இகலா வ ம், தம் கணவன்மார ் ற 

ெபண் ெரா  ப் னலா னாெரன்  மைனக் ழத் யர ்ஊ வ ம்,  சாந்தம் ைனந்தமாைல 
உழக் ம் நீராட்  த ய

வற்றாற் கலங்கல் ெவள்ளம் மணம் ெப வ ம்,  னலாட்  நிகழ்ச் களாம்

நீரா யவர ்மாைலக் காலத் ல் ம ழ்ந் ம் அயரந்் ம் மைன ம் வர.்(த. .139.);

னல்ேவந்தன்

 
  னல்ேவந்தன் puṉalvēndaṉ, ெப. (n.)

   மைழக்கட ள் (வ ணன்); ( டா.);; Varuna, as lord of the waters.

     [ னல் + ேவந்தன், ேவய் → ேவய்ந்ேதான் → ேவந்தன்.]
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னலவன்

னலவன் puṉalavaṉ, ெப. (n.)

னல்ேவந்தன் பாரக்்க; see pபral vendar.

     ' னலவன் க ன் ந்ததால்' (கம்பரா வ ணைன, 39.);.

     [ னல் →  னலவன்]

னலன்

னலன் puṉalaṉ, ெப. (n.)

    மால்; Tirumā.

னலன் ேமனி (தக்கயாகப். 710);.

     [ னல் →  னலன் =  னல் (நீரின்); ேமல் பள்ளி ெகாண்டவன்]

னலாட்

 
  னலாட்  puṉalāṭṭu, ெப. (n.)

னல் ைளயாட்  பாரக்்க; see pural, wilayatu.

     [ னல் + ஆட் ]

னலாைடயாள்

னலாைடயாள் puṉalāṭaiyāḷ, ெப. (n.)

 earth, as robed in the waters of the ocean.

     'ெபாங் ம் னலாைடயா ம்' ( .ெவ.829.);.

     [ னல் + ஆைடயாள்]

ன க்ெகா

ன க்ெகா  puṉalikkoḍi, ெப. (n.)

   1. ெகா வைக; bastard rose-wood-climber.

   2. ெகா ப் ன் ; hog-creeper.

     [ ன  + ெகா ]

னைல

 
  னைல puṉalai, ெப. (n.)

    வந்  (சங்.அக);; soap-nut.

ம வ.  ந் க்ெகாடை்ட,  ங்கங்காய்.

னவர்

னவர ்puṉavar, ெப. (n.)

    ஞ் நிலமக்கள்; inhabitants of the hilly tracts.

     ' னவன் ெபா  மாட் ய ெப ங்கல்' (நற். 119.); ( வா.);.

     [ னம் →  னவர ்=  னத் ல்(மைலசச்ாரப்ானெகால்ைல ல்); வாழ்பவர]்
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னவாசல்

 
  னவாசல் puṉavācal, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள ஊர;் a village in Tañjāvūr dt.

     [ னல் + வாசல்]

  னவாசல் puṉavācal, ெப. (n.)

   மன்னார்   வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Mannargudi Taluk.

     [ ன்ைன+(வயல்);வாசல்]

  னவாசல் puṉavācal, ெப. (n.)

   ஆத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Attur Taluk.

     [ னம்+வாசல்]

னவா ல்

னவா ல் puṉavāyil, ெப. (n.)

   இராமநாத ரம் மாவட்டத் ல் உள்ள ஊர;் a village in Râmanādapuram dt.

     'கண்ட  ஞாழ ம் நின்  ெப ங்கடற் கானல்வாய்ப் ண்டரீகம் மலரப்் ெபாய்ைக ழ்ந்த 
னவா ல்' (சம்பந்தர ்-269-2);.

ம வ. பழம்ப

     [ ன்ைன + வா  ல் -  ன்ைன  வா ல் →  னவா ல், இனி னல் வா ல் (கடற்கைரக்  அ ல் 
அைமந் ள்ள ஊர ் னவா ல் என் மாம்.]

னெவ சை்ச

 
  னெவ சை்ச puṉavelumiccai, ெப. (n.)

    த்  ( ங்.);; wild lime.

     [ னம் + எ சை்ச]

னேவ

னேவ  puṉavēṭu, ெப. (n.)

   வரிக் த் வைக; ( லப். 3, 13, உைர.);; a masquerade dance.

     [ னம் + ேவ ]

னற்கடல்

 
  னற்கடல் puṉaṟkaḍal, ெப. (n.)

   நன்னீரக்்கடல் ( வா.);; ring-shaped ocean of fresh Water.

     [ னம் + கடல்]

னற்கரசன்

 
  னற்கரசன் puṉaṟkarasaṉ, ெப. (n.)

னல்ேவந்தன்.( வா.);பாரக்்க; see pural vēndan.

     [ னல் +   + அரசன்]

னற்ெசல்வன்

 
  னற்ெசல்வன் puṉaṟcelvaṉ, ெப. (n.)

னல் ேவந்தன் ( ங்.); பாரக்்க; see pupal-véndan.

     [ னல் + ெசல்வன்]
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னற்ப ெந ப்

னற்ப ெந ப்  puṉaṟpaḍuneruppu, ெப. (n.)

   வடைவத் ; the submarine fire.

     ' னற்ப  ெந ப் ற் ெபாம்ெமன ர ' (ெப ந், உஞ்ைசக். 47, 129.);.

     [ னல் + ப  + ெந ப் ]

னற்பாகம்

னற்பாகம் puṉaṟpākam, ெப. (n.)

னப்பாகம் (பதாரத்்த 1386); பாரக்்க; seерира-р-радат.

     [ னம் + பாகம்]

னற் ள

 
  னற் ள  puṉaṟṟuḷasi, ெப. (n.)

னத் ள  ( ங்.); பாரக்்க; see pupa-t-tulaš.

     [ னம் +  ள ,  ள  → ( ள ); →  ள .]

னற ணர்ச்

னற ணரச்்  buṉaṟarubuṇarcci, ெப. (n.)

ெவள்ள நீரிைடேய ழ்ந்த தைல ையத் தைலவன் காத்த டத்  அவ் வரக்் ம் உண்டான ட்டம் 
(ெதால்.ெபா. 114. உைர, பக். 548);; (agap.);

 union of a lover with his beloved on the occasion of his rescuing her from being drowned in a flood.

     [ னல் + த  +  ணரச்் .  ணர ்→  ணரச்் ]

னனாடன்

னனாடன் puṉaṉāṭaṉ, ெப. (n.)

 Cola king, as lord of Punanādu.

     ' ன்னாடன் றப் யாரட்ட களத் ' (களவ .1);

     [ னல் + நா  →  னனா  →  னநாடன்]

னனா

னனா  puṉaṉāṭu, ெப. (n.)

   1. ேசாழநா . ( ங்.);; the Côa country.

     'ெபான்னிெயந்நா ம் ெபாய்யா தளிக் ம் னனாட் ' (ெபரிய . சண்ேட . 1);.

   2. ெகா ந்த ழ்நா  பன்னிரண்ட ள் ஒன்  (நன். 273, உைர.);; a region where kodun-Tamil was spoken, one 
of 12 kodum-Tamil-nadu.

     [ னல் + நா ]

னா

 
  னா  puṉāti, ெப. (n.)

   கைடக்கல்; foundation.

னிகம்

 
  னிகம் puṉigam, ெப. (n.)

   ஒ ெசய்நஞ்  (சங்கபாஷாணம்); (சங்.அக);; a mineral poison.

னிற்றா

னிற்றா puṉiṟṟā, ெப. (n.)

   ஈன்றணிைம ள்ள மா  அல்ல  எ ைம; cow or buffalo which has recently calved.

     ' னிற்றாப் பாய்ந்த வ ற் ப் ண்ணினன்' (மணிேம. 5, 47.);

     'எ ைமச ்ெசங்கட ் னிற்றா' (ஐங் . 92.);.

     [ னி  + ஆ]
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னிற் ம

னிற் ம  puṉiṟṟumadi, ெப. (n.)

   இளம ; crescent moon.

     ' னிற்  ம கண் ப் ெபா ந்த நீரால்' (ெபரிய .  க் ப் . 92);.

ம வ. இளம் ைற

     [ னி  + ம ]

னி

னி  puṉiṟu, ெப. (n.)

   1. ஈன்றணிைம; recency of delivery, as of a woman.

     ' தல்வற் பயந்த னி ேசர ்ெபா ன்' (ெதால். ெபா. 146.);

   2. அணிைம ல் ஈனப்பட்ட ; that which is recently born.

     ' னிற் ளங் ழ ' (மணிேம. 29, 5);.

     ' ன்றைல நாய்ப் னிற் ம்' (ெபரிய .  நாைளப். 8);

.

   3.  ஞ் த்தன்ைம; greenness, as of unripe fruit.

     ' னி ர ்ெப ம்பழம்' (ஞானா. 41, 5);.

   4. மகப் ேபற்றாலான ட்  (ைதலவ. ைதல);; ceremonial impurity due to child-birth.

   5.  ைம ( டா.);; newness.

   6. ேதால் (ச .);; skin.

     [ ல் →  ன் →  ன்ைம =  ைம,  ய்ைம

ன்ைம,  ற்றம்.  ல் →  ன் →  னி ]

 
   puṉugu, ெப. (n.)

    ; civet.

க.   ெத.

     [  →  ]

சச்ட்டம்

சச்ட்டம் puṉuguccaṭṭam, ெப. (n.)

   1.   உண்டா ம் ைன ன் உ ப் ; gland in the anal pouch of the civet-cat.

   2.  ப் ைன ன் சட்டத் னின் ம் எ த் ச ்ேசரக்்கப்ப ம் ந மணப் பண்டம்; unctuous substance 
of the civet-cat.

ெத.  ெசட்ட .

     [  + சட்டம்]

சட்டம்

 
  சட்டம் puṉugusaṭṭam, ெப. (n.)

சச்ட்டம் பாரக்்க; see pபறபgu-ccatam.

     [ சச்ட்டம் →  சட்டம்]

ெத.  சட்ட .
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ப் ைன

 
  ப் ைன puṉuguppūṉai, ெப. (ո.)

    ைகத் த ம் ைனவைக; civet-catviverra ciVetta.

க.  ள்ள ெத. ல்

     [  →   +  ைன]

ைன

 
  ைன puṉugupūṉai, ெப. (n.)

ப் ைன பாரக்்க; see oபறபgபp-pinal.

     [ ப் ைன →  ைன]

ைன ழல்

 
  ைன ழல் puṉaiguḻl, ெப. (n.)

ைனேகாைத ( ன்.);; பாரக்்க; see punai-kõdai.

     [ ைன +  ழல்]

ைனகைத

 
  ைனகைத puṉaigadai, ெப. (n.)

   கற்பைனக் கைத; fiction.

     [ ைன + கைத]

ைனேகாைத

 
  ைனேகாைத puṉaiātai, ெப. (n.)

    ந்தலழ ள்ள ெபண் ( ன்.);; lady, as having beautiful locks.

     [ ைன + ேகாைத]

ைனக ட்

 
  ைனக ட்  puṉaigaruṭṭu, ெப. (n.)

   ஏய்ப்  (ேமாசம்);; deceitful conduct, underhand dealing.

     [ ைன +  ட் .  ள் (த. .); -  ட்  ( . .);]

ைனந் ைர

ைனந் ைர puṉaindurai, ெப. (n.)

   1. அழ நலத் டன் ெசால் ம் ெசால்; rhetorical language or poetic embellishment. (நம் யகப்.2);

   2. பா ரம் (நன்.2.);; preface, introduction.

ம வ. தந் ைர,  க ைர, ப கம்,  ன் கம்,  ன் ைர

     [ ைன →  ைனந்  + உைர]

சான் கள் ஏ ம் இல்லாமல் தாமாகக் க த் கைள உ வாக் க் ம் ைனந் ைர ெபரியதைனச ்
க் ச ்ெசால் தல்,

யதைனப் ெப க் ச ்ெசால் தல் என இ றத்த .
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ைனந்ேதார்

 
  ைனந்ேதார ்puṉaindōr, ெப. (n.)

   கம்மாளர ்( டா.);; artisans, mechanics.

     [ ைன →  ைனந்ேதார]்

ைனெபயர்

 
  ைனெபயர ்buṉaibeyar, ெப, (n.)

   கற் த் க்ெகாண்ட ெபயர;் pen-name, pseudonym.

ைனெபயரில் கைத எ ேவார்

கப்பலர,் (உ.வ.);

     [ ைன + ெபயர.்]

ைனெமா

 
  ைனெமா  puṉaimoḻi, ெப. (n.)

   அழ  ெசால் (இ.வ.);; hetorical expression.

     [ ைன + ெமா ]

ைனயல்

ைனயல் puṉaiyal, ெப. (n.)

   மாைல; garland, necklace.

     'உ த் ரமாமணிப் ைனயல்' (உபேதசகா.  வநாம.173);.

     [ ைன →  ைனயல். இனி ைணயல் →  ைணயல்' →  ைனயல் என் மாம்]

ைன ைழ

ைன ைழ puṉaiyiḻai, ெப. (n.)

    றந்த ெபண் ( டா.);; lady, as wearing beautiful ornaments.

     ' ைன ைழ ழந்த ன்' ( .ெவ.10,  றப் ற்ெபா  3, ெகா );.

     [ ைன + இைழ]

ைன ம்

ைன ம்  puṉaiyiṟumbu, ெப. (n.)

   ெசய்கா ; grove.

     ' ைதந் ங் ம் ைன ம் ' ( க்ேகா.148.);.

     [ ைன + இ ம் ]

ைனவன்

ைனவன் puṉaivaṉ, ெப. (n.)

   கம் யன் ( வா.);; mechanic, artisan, architect.

     'வானவர ் ைனவற் ெகாண்ேட...பாசைற ைன த் ' (கந்த : த்தகாண். வர ேகள். 26.);

     [ ைன →  ைனவன் = அழ ப த் பவன்.

கைலஞன், ெதா ல் வல்லவன்.]

ைன

 
  ைன  puṉaivili, ெப.(n.)

   உவைமக் ப் பயன்ப த் ம் ெபா ள்(உபமானப்ெபா ள்); ( ன்.);; the thing chosen for comparison.

     [ ைன  →  ைன ]
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ைன கழ்ச்

ைன கழ்ச்  buṉaivilibugaḻcci, ெப. (n.)

 ெமா தல் (அணி :27, பக்.17);; (rhet.);

 a figure of speech.

     [ ைன  +  கழ்ச் ]

ைன

ைன  puṉaivu, ெப. (n.)

   1. அழ ; beauty.

   2. அழ  (அலங்காரம்); ப த் தல்; ornament decoration.

   3. ெச ப் ; fertility, fruitfulness.

   4. ெசய்ைக (அக.நி.);; making, producing.

     [ ைன →  ைன ]

ைன ப்ெபயர்

 
  ைன ப்ெபயர ்puṉaivuppeyar, ெப. (n.)

ைனெபயர ்பாரக்்க; see punai peyar.

     [ ைனெபயர ்→  ைன ப்ெபயர]்

ைன ளி

 
  ைன ளி puṉaivuḷi, ெப. (n.)

   உவ த் க் ற பயன்ப த் ம் ெபா ள் ( ன்.);; the object described by a simile.

     [ ைன →  ைன ளி]

1 pū,      'ப்' என்ற ெமய்ெய த் ம் 'ஊ' என்ற உ ெர த் ம் இைணந்த உ ரெ்மய் (அைச) எ த் ;

 the syllable formed by adding the long vowel 'U' to the consonant'p'

     [ப் + ஊ]

  2 pūttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. மலரத்ல்; to blossom, bloom.

     ' த்த மாஅத் ' (ஐங் .10);.

   2. ெபா  ெப தல்; to flourish to be prosperous.

     ' ன் த்தன்ன ேதான்றலர'் ( .169);.

   3.மாத லக்காதல் (இ வாதல்);; to menstruate.

     ' த்த காைலப் ைன ைழ மைன ைய' (நம் யகப்.91);

   4. ெந ேநரம் ேநாக் தலாற் கண்ெணாளி ம ங் தல்; to become blurred in vision, as by long wistful look.

   5.  ஞ்சாளம் த்தல் (இ.வ.);; to become mouldy.

   6. பயனின் ப் ேபாதல்; to become useless.

     'எ ரப்ாரத்்த க மம் (காரியம்);  த் ப் ேபா ற் '

   7. ெந ப்  சாம்பலா  ெந ப்ைப மைறத்தவா  த்தல்; to coat or form layer as of ash around fire.

   ம.   க்க; க.  .  வ் .  .  வ் ;ெத.  ,  ய்;  ட.  வ்; ேகாத., பர.்  ப்; ேகாண்.  ய் ன; ெகாண். 
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க்கஞ்சா

 
  க்கஞ்சா pūkkañjā, ெப. (n.)

    ங்கஞ்சா (யாழ்.அக.);; male plant of Indian hemp.

     [  + கஞ்சா]

க்கட் -தல்

க்கட் -தல் pūkkaṭṭudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   மலரம்ாைல ெதா த்தல்; to make garlands of flowers.

க.  கட் ,  கட் ,  கட் :  .  கட் ணி

     [  + கட் -, கள் → கட் ]

க்க க்கன்

 
  க்க க்கன் pūkkaḍukkaṉ, ெப. (n.)

   பரவர ்காதணிவைக; a kind of ear-ring (Parava);.

.  ஒைல

     [  + க க்கன]

க்கண்டல்

 
  க்கண்டல் pūkkaṇṭal, ெப. (n.)

    மரவைக ( ன்.);; dich otomous cymed mangrove.

     [  + கண்டல்]

க்கைன

 
  க்கைன pūkkaṉai, ெப. (n.)

   மலர ்அம் ; an arrow of flowers (especially of Kāma);.

க.  கெண,  சரல்,  சா ,  சா ;  .  கென,  பகரி

     [  + கைண]

க்கந்தகம்

 
  க்கந்தகம் pūggandagam, ெப. (n.)

    ட ட்ட கந்தகம் ( ன்.);; flowers of sulphur.

     [  + கந்தகம்]

க்கம்

க்கம்1 pūkkam, ெப. (n.)

   க  ( வா.);; areca-palm.

ம வ, வார.்

  க்கம்2 pūkkam, ெப. (n.)

   1. ஊர;் town.

   2. ம த நிலத் ர;் town in an agricultural tract.

     [பாக்கம் →  க்கம்]
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க்கரப்பன்பட்ைட

 
  க்கரப்பன்படை்ட pūkkarappaṉpaṭṭai, ெப. (n.)

    க்கரப்பான் மரத் ப்படை்ட; bark of pūkkarappān.

     [ க்கரப்பன் + படை்ட]

க்கரப்பான்

 
  க்கரப்பான் pūkkarappāṉ, ெப. (n.)

   ஒ  மரம்; a kind of tree.

     [  + கரப்பான்]

க்கவர்ந் ண்ணி

க்கவரந்் ண்ணி pūkkavarnduṇṇi, ெப. (n.)

ரங் ,

 monkey.

     'வா யாம் க்கவரந்் ண்ணி' (கம்பரா.  ம்ப.180.);.

     [  + கவரந்் ண்ணி]

க்கள்ளி

 
  க்கள்ளி pūkkaḷḷi, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கள்ளி; a milky shrub or Spurge.

     [  + கள்ளி கள் =  ள். கள் → கள்ளி]

க்காணம்

 
  க்காணம் pūkkāṇam, ெப. (n.)

   நில ண்ைட ன் ( ன்); சாய்ேகா  (அடச்ாம்சம்);; latitude.

     [  + காணம்]

க்காமரம்

 
  க்காமரம் pūkkāmaram, ெப. (n.)

    வாத மரம்; a tree that never yields flower.

     [  →  க்கா + மரம் 'ஆ' எ.ம.

இைடநிைல]

க்காரன்

 
  க்காரன் pūkkāraṉ, ெப. (n.)

     ற்பவன்; flower dealer.

     [  + காரன். க  → கரி → காரம் → காரன்]

க்காரி

 
  க்காரி pūkkāri, ெப. (n.)

ற்பவள்:

 female flower dealer.

.  த்தா

     [  + காரி. காரன் (ஆ.பா,); - காரி (ெப.பா.);]
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க்கா

 
  க்கா  pūkkāvi, ெப. (n.)

ங்கா  பாரக்்க; see pūngāvi.

     [  + கா ]

க் -தல்

க் -தல் pūkkudal,    15 ெச. . . (v.i.)

3-த்தல் பாரக்்க; see pu.

     [  +  க் -,]

க் ஞ்

 
  க் ஞ்  pūkkuñju, ெப. (n.)

   இற  ேதான்றாத பறைவக் ஞ்  ( ன்.);;    க ம் இளம் பறைவக் ஞ் ; unfledged young bird.

     [  +  ஞ் ]

க் ட்டான்

 
  க் ட்டான் pūkkuṭṭāṉ, ெப. (n.)

க் டைல (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see pi-kkudalai.

ம வ, ெகாட்டான்

     [  +  ட்டான்.  ள் →  ட்டம் =  ைம,  ைம.  ள் →  ட்டான் =  ய ஒைலப்ெபட் ,  படப் ]

க் டைல

 
  க் டைல pūkkuḍalai, ெப. (n.)

   நீளமாக ைடந்த க் ைட வைக (ெகா.வ.);; cylindrical "olai' basket for flowers.

     [  +  டைல.  ள் →  ைழ =  ைள.  ைழ →  ைட →  ைட .  ைழ →  ழைல →  டைல]

க் தல்

க் தல் pūkkudal, ெப. (n.)

   1. நிைனக்ைக (அ .நி.);; remembering.

   2. ேதான் ைக; appearing.

     [ ல் →  ள் →   →  ,  தல் = ேதான் தல்.   →   த்தல் = ேதான் தல்,   →  க் ]

க் ைர

க் ைர pūkkudirai, ெப, (n.)

   ஒ  ன் ெபயைரச ்ெசால்  ஒ வன் ேமெலா வன் ைரேய  ைளயா ம் ைளயாட் ; a 
children game by telling a flower's name and climbing on one's back.

     [  +  ைர.]

ஏேத ெமா  ேதரந்்ெத ப்  வைக ல் தவற ட்ட ஒ வன், அண்ணா ேபால் நிற் ம் ஒ வனிடம் 
மைறவாக ஒ  ப்ெபயைரச ்ெசால் ட் க் னிந்  நிற்கேவண் ம்.  ற  ஒவ்ெவா வனாய் அவன் 
ேமற் ைரேய  ன் ஒவ்ெவா  ப்ெபயைர அண்ணா டம் ெவளிப் பைடயாய்ச ்ெசால்ல 
ேவண் ம். யாேர ம் ஒ வன் ெசான்ன  னிந்தவன் ெசான்னதா ப் ன் ன்  அவன் 
அண்ணா டம் ஒ  ப்ெபயைர மைறவாகச ்ெசால் ட் த் தான் னிய ேவண் ம்.  ன்  

னிந்  நின்றவன்,  ன்  றெரா  ேசரந்்  ன் ெசான்னவா  ைளயா வான்.  னிந்தவன் 
ெசால்லாத ேவ  ப்ெபயர ்ெசால் க் ைர ேய னவன் ஒ  நிைமயத் ற் ள் இறங் டல் 
ேவண் ம்.  னிந்தவன் ெசான்ன  வ ம்வைர ம் ஒவ்ெவா வனாக ம் மா மா ம் ஏ றங் க் 
ெகாண்ேட ப்பர.் (த. .62);.

  க் ைர pūkkudirai, ெப. (n.)

    ன் ெபயரிைனச ்ெசால் ம் ைர ேபால் னிந் ம் ைளயா ம் ைளயாட்  வைக; a 
childrens game. (த.நா. .);.

     [ + ைர]
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க் ம்ப வம்

க் ம்ப வம் pūkkumbaruvam, ெப. (n.)

   1. மலர ்மல ம் காலம்; flowering season.

   2. ப வம் அைட ம் காலம்; aged enough to attain puberty.

     [  →  க் ம் + ப வம்]

க்

க்  pūkkuḻi, ெப. (n.)

    க்  (இ.வ.);; fire-pit in the ceremony of walking on live coals.

     [  +   ள் →  ளி →  , இைற நம் க்ைகய ப்பைட ல் ெந ப் த் தணல் வாக இ க் ம் 
என் ம் நம் க்ைக ல் அைழக்கப்பட்ட . இனி தனல்ேமல் சாம்பல் த் ந்த  என் ம் அல்ல  

ப்ேபான்ற தனல் என் ம் ெகாள்ளலாம்.]

  க்  pūkkuḻi, ெப. (n.)

   1. இைறப்பற் ன் ெபா ட்  நீண்டேநரம் அடக்கமாக இ க் ம் ; pit used self buried to fulfill a vow.

   2. க் ; a fire pit.

     [ + ]

க் ளம்

 
  க் ளம் pūkkuḷam, ெப. (n.)

ங் ளம் பாரக்்க; see punkulam.

க.  ெகாள,  ெகாள

     [  +  ளம்]

க் ற

 
  க் ற  pūkkuṟaḍu, ெப. (n.)

    மாைல ெதா ப்பதற்கான ேமடான இடம் (யாழ்.அக.);; raised platform for garland makers.

     [  +  ற .  ல் →   → ற →  ற ]

க் ஞ்

 
  க் ஞ்  pūkkuṟiñji, ெப. (n.)

   க ம் க் ஞ் ; a kind of medicinal plant.

ம.  ங் ஞ்  (ஒ  வைகப் க் ம் மரம்);

     [  +  ஞ் ,   →  ஞ் ]

க் டம்

 
  க் டம் pūkāṭam, ெப. (n.)

க் ற  (ெநல்ைல.); பாரக்்க; see pu-k-kuradu.

     [  +  டம்.   →  டம்.  ள் →  ள்,  ள்தல் =  ர தல்,  ள் →   →  டம் =  ரண்ட இடம், 
ேமடானப ]
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க் ைட

 
  க் ைட pūkāṭai, ெப. (n.)

    ைவக் ம் ைட; flower basket.

ம.  க்ெகாட்ட

     [  +  ைட.   →  ைட = வட்டமான ங் ல் ைட ]

  க் ைட pūkāṭai, ெப. (n.)

   ஒன்றைரய  அகலத் ல் அ ம்,  ன்ற  நீளத் ல் ேமேல ரிந் ம் ெசய்யப்பட்  ப்ப க்க 
உத ம் Bostol ; flower basket.

     [ + ைட]

க்ெகா

க்ெகா  pūkkoḍi, ெப. (n.)

   மலரக்ைள ைடய ெகா ; a branch which has flower.

     " க்ெகா  வல் ங் க ம் ம் ந ன்" (மணிேம. 1, 47);.

     [  + ெகா . ெகாள் → ெகா  → ெகா  = வைளந்  பட ம் நிைலத் ைன வைக.]

க்ெகாய்-தல்

க்ெகாய்-தல் pūkkoytal,    1 ெச. . . (v.i.)

    ப்ப த்தல்; to gather flowers.

     'ேதாைக க்ெகாய் மகளிற் ேறான் ம்' (ஐங் . 297);.

க.  ெகாய்,  ெகாய்,  ெகாய் .

     [  + ெகாய்-,]

க்ேகாசனி

 
  க்ேகாசனி pūkācaṉi, ெப. (n.)

   ெவட்பாைல; a tree, tellicherry bark.

க்ேகா

 
  க்ேகா  pūkācu, ெப. (n.)

   ெபரிய ெவள்ைள நிற ைவ ைடய ேகா ; a cabbage with a large white flower head, cauliflower.

     [  + ேகா ]

 E cosh → த. ேகா

க்ேகாட்காஞ்

க்ேகாடக்ாஞ்  pūkāṭkāñji, ெப. (n.)

க்ேகானிைல ( றநா. 293.  ைணக் ப் ); பாரக்்க; see puk-könilai.

     [ க்ேகாள் + காஞ் ]

க்ேகானிைல

க்ேகானிைல pūkāṉilai, ெப. (n.)

   ேபாைர ேமற்ெகாள் ம் ேபா  ெவட்  த ய மலரக்ைள அரசனிட ந்  ரன் ெபற் க் 
ெகாள் தைலக் ம் றத் ைற. ( .ெவ. 4, 10, தைலப் );;     [  + ெகாள் –  க்ெகாள் →  க்ேகாள் + 
நிைல]

க்ேகாள்

க்ேகாள் pūkāḷ, ெப. (n.)

க்ேகானிைல பாரக்்க; see pü-k-kônilai.

     ' க்ேகாளின் ெறன்ைற ம்' ( றநா.289.9);.

     [  + ெகாள் –  க்ெகாள் →  க்ேகாள்]
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கண்டகர்

கண்டகர ்pūgaṇṭagar, ெப. (n.)

   அ ரர;் Asuras, as the enemies of the world.

     ' கண்டகர ்ேகாேவா டாகண்டலன் மாய' (தக்கயாகப். 693);.

     [  + கண்டகர.்   →   →  தம் = ேதான் ய . ஐம் தங்க ள் ஒன் .   = நிலம்]

கண்டம்

கண்டம் pūkaṇṭam, ெப. (n.)

   1.  வலயம் ( ங்.);; earth.

   2. நிலப்பரப் ன் ெப ம்ப ; continent.

     [ + கண்டம்,  ள் → கள் → கண் → கண்  → கண்டம் = ஒன்  ரண்ட ]

கதம்

கதம்1 pūkadam, ெப. (n.)

   உலைக யைடந்த ; that which has reached the earth.

     [  + கதம்]

 Skt. gata → த. கதம்.

  கதம்2 pūkadam, ெப. (n.)

கம் 1 பாரக்்க; see pugam1-1.

     'இரசதத்த கதம்' ( ற்றா, தல,  மண.30);.

கதம்பம்

 
  கதம்பம் pūkadambam, ெப. (n.)

   நிலக்கடம்  (மைல.);; a plant.

கதர்

கதர ்pūkadar, ெப. (n.)

    கழ்ேவார ்( வா.);; panegyrists.

     ' கதரைடந்தார'் (உபேதசகா.  வத் ேரா.196);.

கதன்

கதன் pūkadaṉ, ெப. (n.)

   நில லைக யைடந்தவன்; one who has reached the earth, one who is born on the earth.

     ' கதனா யவன்ேற' (பாரத. ெரள.52);.

     [ + கதன். கதம் → கதன்]

கநிழ னள்

 
  கநிழ னள் pūkaniḻliṉaḷ, ெப. (n.)

கநிழ ற்ற வஞ்  ( ங்.); பாரக்்க; see puga nilalurra-vasji.

     [ கம்+ நிழ னள்]

கநிழ ற்றவஞ்

 
  கநிழ ற்றவஞ்  pūkaniḻluṟṟavañji, ெப. (n.)

   அறத்(த ம);ேதவைத ( டா.);; goddess of virtue, as Seated under an areca palm.

     [ கம் + நிழ ற்ற + வஞ் ]
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க டம்

 
  க டம் pūkapīṭam, ெப. (n.)

   காளாஞ்  (யாழ்.அக.);; spittoon.

ம வ, எச் ற்ேபாணி

     [ கம் +  டம்]

கம்

கம்1 pūkam, ெப. (n.)

   1. க  ( வா.);; areca-palm.

     "வனெமலாம்" நாகம் கம்

   2.  ப்ப ப்பைன (மைல);; jaggery-palm.

ம.  கம், க.  கபல,  கபள

     [ ள் → ( ளகம்); →  கம்]

  கம்2 pūkam, ெப. (n.)

   1.  ரட்  ( ங்.);; collection, multitude.

   2, ஒ வைகக் ல (சா );க் ட்டம் ( க் ரநீ ,288);; a caste assembly.

க.  க

     [ ல் →  ள் →  ள் →  ழம் ,  ள் → ( ளகம்); →  கம்]

  கம்3 pūkamb,    1. க  (யாழ்.அக.); eagle.

   2. பலா; jack-tree.

கம்பம்

கம்பம் pūkambam, ெப. (n.)

   1. நிலவ ரச்் ; earthquake.

     " கம்பம் றந்  ம ம்பகேல ந் " (பாரத ேபார.்259);.

   2. ஞா  நின்ற நா க்  ஏழாம் நாள் ( தான.  ணா ண.34);;     [  + கம்பம், கம் → கம்பம்]

  கம்பம் pūkambam, ெப.(n.)

   1. நிலவ ரச்் ; earthquake.

     " கம்பம் றந்  ம ம்பகேல ந் " (பாரத.  ேபார.் 259);

   2. ஞா  (ஆ த்தன்); நின்ற நா க்  ஏழாம் நாள் ( தான.  ணா ண. 34);;

கம்பனம்

 
  கம்பனம் pūkambaṉam, ெப. (n.)

கம்பம், (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see pugambam.

     [ கம்பம் →  கம்பனம். கம் → கம்பம் → கம்பனம்.]

கம்

 
  கம்  pūkambu, ெப. (n.)

    ணநலம் ( பாவம்); (யாழ்.அக.);; Nature.
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கரணம்

 
  கரணம் pūkaraṇam, ெப. (n.)

கன்னம் பாரக்்க; see pükanпат.

     [  + கரணம். கன்னம் → கரண்ம் → கரணம்]

கரபம்

 
  கரபம் būkarabam, ெப. (n.)

ைகயாந்தகைர (மைல.);,

 a plant found in moist places.

கரம்

 
  கரம் pūkaram, ெப. (n.)

கரபம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see pukarabam.

களிந்தம்
களிந்தம் pūkaḷindam, ெப. (n.)

    ச ்ச க்கைர (நாம ப.345);; necklace berried climbing caper.

கன்னம்

கன்னம் pūkaṉṉam, ெப. (n.)

   1. உலக உ ண்ைட ன் ந ட்டம் ( ன்.);; diameter of the earth.

   2.  ற்  (இ.வ.);; ant-hill.

     [  + கன்னம்.  ல் → கல் → கன் → கன்னம் =  , ந  ந ப்பக்கத் க் ேகா ]

கா

 
  கா  pūkāmi, ெப. (n.)

   நிலத் ல் ைரந்  ெசல் ங் ைர ( ன்.);; horse that goes well on land, opp. to cala-kāmi.

     [  + கா .]

ேகசம்

ேகசம் pūācam, ெப. (n.)

   1. ஆலமரம் (சங்,அக.);; banyan tree.

   2. நீரப்்பா  (சங்,அக.);; moss.

     [  + ேகசம்]

 Skt. kèsa → த. ேகசம்.

ேகாளசாத் ரம்

 
  ேகாளசாத் ரம் pūāḷacāttiram, ெப. (n.)

ேகாள ல் பாரக்்க; see pப்gClanü.

     [  + ேகாளம் + சத் ரம்.  ள் →  ளிைக = உ ண்ைடமாத் ைர.  ளி →  ளியம் = உ ண்ைட.  ள் → 
ெகாள் → ேகாள் → ேகாளம் = உ ண்ைட]

 Skt. šāstra → த. சாத் ரம்.

  ேகாளசாத் ரம் pūāḷacāttiram, ெப.(n.)

   மைல, ஆ  தட்ப ெவப்பம் த ய நில ல ன் இயல் கைள ளக் க் ம் ல்; geography.

த.வ. நில ல்

     [Skt. {} → த.  ேகாளசாத் ரம்]
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ேகாள ல்

 
  ேகாள ல் pūāḷanūl, ெப. (n.)

   மைல, ஆ  தட்பெவப்பம் த ய நில ல ன் இயல் கைள ளக் க் ம் ல்; geography.

     [ + ேகாளம் +  ல்]

ேகாளம்

 
  ேகாளம் pūāḷam, ெப. (n.)

   நில லக ண்ைட; the terrestrial globe.

     [ + ேகாளம்,  ள் → ெகாள் → ேகாள் → ேகாளம்]

  ேகாளம் pūāḷam, ெப.(n.)

   நில லக ண்ைட; the terrestrial globe, the earth.

     [  + ேகாளம்]

ங்கஞ்சா

 
  ங்கஞ்சா pūṅgañjā, ெப. (n.)

   ெச வைக; (யாழ்.அக.);; ganja, male plant of Indian hemp.

     [  + கஞ்சா]

ங்க த் ைரயா
ர்

 
  ங்க த் ைரயார ்pūṅgaṇuttiraiyār, ெப, (n.)

   ஒ  கழகப் லவர;் poet of saħgam age.

  ங்க த் ைரயார ்pūṅgaṇuttiraiyār, ெப.(n.)

   ெபண்பாற் லவர ்ெபயர;் name of a poetess of sangam age.

ம,உத் ரம் (உள் ரம்,  ணிசச்ல்); கடத்  (உயரம்); த, உத் ைர_ஊக்க ம் ற ம் ெகாண்டெபண்.

     [ ங்கண்+உத் ைர+ஆ ]

ங்கைண

 
  ங்கைண pūṅgaṇai, ெப. (n.)

   அணிசை்ச; pimpernel.

ங்கத

 
  ங்கத  pūṅgadali, ெப. (n.)

   வாைழ வைக)இ.வ.); a kind of plantain.

ம வ, கத வாைழ

     [  + கத .  த  → கத  →  காய் வாைழ]

ங்க ர்

ங்க ர ்pūṅgadir, ெப. (n.)

   1. ெவண்க ர ்(யாழ்.அக.);; white ray.

   2. ஒளி; light.

     [ + க ர]்
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ங்கரந்ைத

ங்கரந்ைத pūṅgarandai, ெப. (n.)

   1. ஒ  வைகக் கரந்ைத; a tree.

   2.  சச்ாங்ெகாடை்ட,

 three lobed Soup nut tree.

ங்க ம்

 
  ங்க ம்  pūṅgarumbu, ெப. (n.)

   ெசங்க ம்  வைக (மைல.);; a species of tender: red sugar-cane.

     [  + க ம் . கர ்→ க  → க ம் ]

ங்க

 
  ங்க  pūṅgaruvi, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் பைடக்கலம் ( ங்.);; a weapon.

     [  + க ]

ங்கல்காரம்

 
  ங்கல்காரம் pūṅgalkāram, ெப. (n.)

   கல்நார;் asbestos.

ங்கைர

 
  ங்கைர pūṅgarai, ெப. (n.)

கடல் ைர:

 sea foam.

     [  + கைர]

ங்கலன்

ங்கலன் pūṅgalaṉ, ெப. (n.)

க் டைல பாரக்்க; see pūkkuợalai.

     ' ைசப் ல் ம் ெபா ச த் ம் ங்கல ம்' (ேகா ற் . இரணியவன்ம.36);.

     [  + கலன்]

ங்கவணி

 
  ங்கவணி pūṅgavaṇi, ெப. (n.)

    ைடைவ வைக (யாழ்.அக);; a saree.

     [ + கவணி]

ங்கற்

ங்கற்  pūṅgaṟṟu, ெப. (n.)

   1.  தம் (அக.நி.);; goblin.

   2. அழ ; beauty.

ங்கா

ங்கா pūṅgā, ெப. (n.)

   1.  ஞ்ேசாைல; flower garden.

     'அன்பெரன மன் ெமா  ங்கா' ( வாத, 4.  ப்ெப . 16);.

   2. இன்பந் ய்த்தற் ெபா ட் ச ்ெசல்வர ்உண்டாக் ய ேதாட்டம்; pleasure grove.

ம.  ங்கா

     [  + கா]
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ங்கா

 
  ங்கா  pūṅgāṭu, ெப. (n.)

   இளங்கா ; young forest.

     [  + கா .   = இளைம,  ள் →  ள் →  ள் = இளங்க ர,் இளைம,   →   → ேபா → ேபாத்  = 
இளங் ைள.   →  . க  → கா ]

ங்காம்

 
  ங்காம்  pūṅgāmbu, ெப. (n.)

     ெச டன் ெபா ந் க் ம் உ ப் ; flower stalk.

க.  ெதாடம்ெப

     [  + காம் ]

ங்காய்

 
  ங்காய் pūṅgāy, ெப. (n.)

ம் ஞ்  பாரக்்க; see pumpiriju.

.  கா

     [  + காய்]

ங்கார்

ங்கார ்pūṅgār, ெப. (n.)

   நான்  மாதத் ல் ைள ம் ெநல்வைக (G.Tj.D.I.94);; a kind of paddy maturing in four-months.

     [  + கார.் கர ்→ க  → கார]்

ங்காரம்

ங்காரம்1 pūṅgāram, ெப. (n.)

     நீற் க் காரம்; impure carbonate of soda, nitre.

     [  + காரம்]

  ங்காரம்2 pūṅgāram, ெப. (n.)

   மந்தாரம் (யாழ்.அக.);; shade, dimness, gloom cast by mist or passing clouds.

  ங்காரம்3 pūṅgāram, ெப. (n.)

   மந்தாரம்; a kind of blue stone.

ங்காைர

ங்காைர pūṅgārai, ெப. (n.)

   1. ம க்காைர; common emetic nut.

   2. ெநல்வைக; a kind of paddy. (Nels.99.);

     [  + காைர. கர ்→ க  → கார ்→ காைர.]

ங்காலா

 
  ங்காலா pūṅgālā, ெப. (n.)

   க ைம ெவண்ைம நிற ள்ள நல்ல தண்ணீர ் ன்வைக, பஞ்சைல; a freshwater fish, dark silvery.

     [  + காலா]
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ங்கா

 
  ங்கா  pūṅgāli, ெப. (n.)

பா ரி:

 yellow flowered fragrant trumpet-flower tree.

     [  →  ம் + கா ]

ங்காவனம்

ங்காவனம் pūṅgāvaṉam, ெப. (n.)

ங்கா பாரக்்க; see purga.

     'மலரப்் ங்காவனஞ் ெழாற் மா நகரீர ்(அ ட்பா.1. இங் த92.);.

     [ ங்கா + வனம்]

 Skt. vana → த. வனம்

ங்கா

ங்கா  pūṅgāvi, ெப. (n.)

   1. நீரில் ேதாய்ப்பதனால் ணி ற் ப ம் கா நிறம்; brown tinge in white cloth due to long use.

   2. கா க்கல் வைக, ெசங்கா ; red ochre.

     [  + கா ]

ங் ைர

ங் ைர pūṅārai, ெப. (n.)

   1.  ைரவைக; cockscomb greens.

   2. ெச வைக; a plant.

     [  +  ைர]

ங்

 
  ங்  pūṅgu, ெப.அ. (adj.)

 many.

     [ெபாங்  →  ங்  →  ங் ]

ங் ஞ்

 
  ங் ஞ்  pūṅguñju, ெப. (n.)

க் ஞ்  (இ.வ.); பாரக்்க; see pப்-k-kuரப்.

     [  +  ஞ் .  ள் →  ய் →  ய்ஞ்  →  ஞ்  = பறைவ ன் இளைமப்ெபயர ்எ- : ேகா க் ஞ் , 
றாக் ஞ் .]

ங் டம்

 
  ங் டம் pūṅguḍam, ெப. (n.)

கரகம்; (இ.வ.);,

 decorated waterpot.

     [  +  டம்.  ல் →  ள் →  ளம் →  டம்]
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ங்

ங்  pūṅguruvi, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் பறைவ; thrush.

     [  +  .]

ங்  வைககள்

   1. க ப் ெவள்ைள ங்

   2.  காரப் ங்

   3. ெசந்தைலப் ங்

   4. நீலத்தைலப் ங்

   5. நீலப் ங்

   6. நீலமைலப் ங்

ங் லம்

 
  ங் லம் pūṅgulam, ெப. (n.)

   நாைக மாவட்டத் ள்ள ஊர;் a village in Näga pattinam dt.

ங் ழல்

 
  ங் ழல் pūṅguḻl, ெப. (n.)

   பலவ  நீளம் வளரவ் ம் நீலநிற ைடய மான கடல் ன் வைக; a seafish bluish, attaining several feet in 
length.

ங் ளம்

 
  ங் ளம் pūṅguḷam, ெப. (n.)

    க்கள் நிைறந்த ளம்; tank where flower plants are grown.

க.  ெகாள,  ெகாள.

     [  +  ளம்.  ல் →  ள் →  ளம் = நீைரத் ைளப்ப  ேபால் க் ளிக் ம் நீரந்ிைல]

ங் ணல்

 
  ங் ணல் pūṅguṟuṇal, ெப. (n.)

ங்  ெநாய் (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see oப்igபrunoy.

     [ ங் ெநல் →  ங் ணல்]

ங் ெநல்

 
  ங் ெநல் pūṅguṟunel, ெப. (n.)

ங்  ெநாய் பாரக்்க; see pigபru-moy.

     [ ங்  + ெநல்]

ங் ெநாய்

 
  ங் ெநாய் pūṅguṟunoy, ெப. (n.)

    ண்ணிய ெநாய்; very fine grit.

     [  +   + ெநாய்]
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ங்ெகா

ங்ெகா  pūṅgoḍi, ெப. (n.)

   1. மலர ்ெகாண்ட ெகா ; flowering creeper.

   2. ெபண்; woman.

     ' ந் ெகாளப்பட்ட ங்ெகா யார'் ( வாச.36,9);.

   3. அழ ய ெகா ; beautiful flag.

     'ெபா ந்  ங்ெகா களாைடகளாட'் ( வாலவா.39.20);.

     [  + ெகா . ஆடவன் ெபண்  ஆ ய இ பால ள் ெபண்  க ெமல்  யளாத ன் ெகா  
எனப்ப வார.் இதனாேலேய ஞ்  நிலப் ெபண் ற் க் ெகா ச்  என்  ெபயர.் ெபண்ைணக் 
ெகா ெயன உவைமயா  ெபயராற் ப்ப  மட் ன் , ெபண்ெகா  என உ வக வாய்பாட் ற் 

வ ண் .  ல்,  ண் , ெச , ெகா , மரம் என் ம் ஐவைக நிைலத் ைண (தாவர); உ ரக் ள் 
ெப ம்பா ம் ெமல் ய ம் ைரந்  வளரவ் ம் ஒ  ெகாள்ெகாம்ைபப் பற் ப் படரவ் ம் ெகா ேய. 
ெபண்ைணக் ெகா ெயன்  ெசான்னவள ேலேய அவள் ஆடவனி ம் ெமல் யள் என் ம் அவனி ம் 

ைரந்  வளரப்வெளன் ம், ஒ  ெகா நைனத் ைணக் ெகாண்ேட வாழ்பவெளன் ம்,  ன்  
ெபண்பாற் ணங்கள் ப்ப யக் டக் ன்றன. (ெசா.க.4);]

ங்ெகாத்

ங்ெகாத் 1 pūṅgottu, ெப. (n.)

    ன் ெதா ; bunch of flowers, a cluster of flowers.

ம.  ெதாங்கல்; க.  ெகாஞ்சல்

     [  + ெகாத் .  த் (ைகப் யள ,  ரட் ); → ெகாத்  =  காய் த யவற் ன் ைல]

  ங்ெகாத் 2 pūṅgottu, ெப. (n.)

   மஞ்சள்; turmeric plant.

     [  + ெகாத் ]

ங்ெகாம்

ங்ெகாம்  pūṅgombu, ெப. (n.)

   மலரக்ைள ைடய ைள; flowered branch.

     "அணிமலரப்் ங்ெகாம் பகம  வைக ல்" (மணிேம.15.72);.

     [  + ெகாம் . ெகாள் → ெகாண் → (ெகாண் ); → ெகாம் ]

ங்ெகால்ைல

 
  ங்ெகால்ைல pūṅgollai, ெப. (n.)

ங்கா (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see pữngã.

     [  + ெகால்ைல]

ங்ேகா ல்

ங்ேகா ல் pūṅāyil, ெப. (n.)

    வா ர் வாலயம்; the Sivan shrine in Tiruvarur.

     'ெபான்றயங் ம லா ரப்் ங் ேகா ல்' (ெபரிய .ம நீ ,49); (ேதவா.699.5);

     [  + ேகா ல், ேகா + இல்-ேகா ல்]

ங்ேகாைர

ங்ேகாைர pūṅārai, ெப. (n.)

   1. ேகாைர வைக; edible sedge.

   2. ேகாைரவைக; sedge with cubins, triquctrous at the base. (A.);

     [  + ேகாைர]
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ங்ேகா

 
  ங்ேகா  pūṅāli, ெப. (n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy.

     [  + ேகா ]

சச்க்கரம்

சச்க்கரம் pūccakkaram, ெப. (n.)

   1.  மண்டலம்; the earth.

   2. நிலந க்ேகா ; equator.

   3. சக்கரவாணம்; a kind of whirling rocket.

     [  + சக்கரம். ச க்கரம் → சக்கரம்]

  சச்க்கரம் pūccakkaram, ெப.(n.)

   1.   மண்டலம்; the earth.

   2. நில ந க்ேகா ; equator.

   3. சக்கரவாணம்; a kind of whirling rocket.

     [Skt. {}-cakra → த.  சச்க்கரம்]

சச்க்கரவாளக்
ைட

சச்க்கரவாளக் ைட pūccakkaravāḷakkuḍai, ெப. (n.)

   ேகா ல் வங் க க் ப் க் ம் ெபரிய ெவண் ைட; huge, white temple umbrella.

     'ம ெகாண்ட சச்க்கரவாளக் ைட ன்' ( ப்ேபாசந்நி .அலங்கா.49);.

     [  + சக்கரவாளம் +  ைட]

  சச்க்கரவாளக் ைட pūccakkaravāḷakkuḍai, ெப.(n.)

   ேகா ல் வங்க க் ப் க் ம் ெபரிய ெவண் ைட; huge, white temple umbrella.

     "ம  ெகாண்ட சச்க்கரவாளக் ைட ன்" ( ப்ேபா. சந்நி . அலங்கா. 49);.

     [  + சக்கரவாளம் +  ைட]

சச்க்கரவாளம்

 
  சச்க்கரவாளம் pūccakkaravāḷam, ெப. (n.)

   சக்கரவாளமைல (யாழ்.அக.);; range of mountains, supposed to encircle the earth.

     [  + சக்கரவாளம்]

சச்க்கரன்

 
  சச்க்கரன் pūccakkaraṉ, ெப. (n.)

   அரசன் ( ன்.);; king.

     [  + சக்கரன்]

சச்க்காய்

 
  சச்க்காய் pūccakkāy, ெப. (n.)

வந்  ( ன்.);; see pUvandi.
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சச்க்ெகாட்ைட

 
  சச்க்ெகாடை்ட pūccakkoṭṭai, ெப. (n.)

    வந் க்ெகாடை்ட; three lobed soap nut tree, which produces froth, when agitated with Water.

ம வ.  ந் க்ெகாடை்ட,  வந் ,  சச்க்காய்

சச்ட்

 
  சச்ட்  pūccaṭṭi, ெப. (n.)

ந்ெதாட்  பாரக்்க; see pūntoți.

ம.  சச்ட்

     [  + சட் ]

  சச்ட்  pūccaṭṭi, ெப. (n.)

ேதாட்டங்களில் ெதாங்க டப்ப ம் சட் ,

 flowerpot.

     [ +சட் ]

சச்ட்ைட

சச்டை்ட pūccaṭṭai, ெப. (n.)

   1. ெதய்வத் ற் ப் னாற் ெசய்தணி ம் அங்  (இ.வ.);; garment of flowers put on a deity.

   2.  தெ்தா ல் அைமத்த ற்சடை்ட; garment embroidered with floral designs.

   3.  டைலக்க ர ்( ன்.);; ear of grains in blossom.

     [  + சடை்ட]

சச்ரக்்கைரக் ழ
ங்

 
  சச்ரக்்கைரக் ழங்  pūccarkkaraikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   நிலப் சனி; panicled bindweed.

     [  + சரக்்கைர +  ழங் ]

சச்ரக்கல்

 
  சச்ரக்கல் pūccarakkal, ெப. (n.)

    க்கான் கல்; lime stone.

     [ சச்ரம் + கல்]

சச்ரம்

 
  சச்ரம் pūccaram, ெப. (n.)

   மலரம்ாைல; a garland or chaplet of flowers.

க.  சர

     [  + சரம்]

சச் க்கைரக் ழ
ங்

 
  சச் க்கைரக் ழங்  pūccarukkaraikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   நிலப் சனி; panicled bind Weed.
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சச்ல்லா

 
  சச்ல்லா pūccallā, ெப. (n.)

    த் ெதா லைமந்த ெமல் ய  ல் வைக (இ.வ.);; muslin embroidered with fine floral designs.

     [  + சல்லா]

சச்ாண்

 
  சச்ாண்  pūccāṇṭi, ெப. (n.)

    ழந்ைதக க்  அசச் ண்டாக் ம் உ வம்; an imaginary being, invoked to frighten children, bugbear, hobgoblin.

     [ ச்  + ஆண் - ச் யாண்  →  சச்ாண் ]

சச்ாண் காட் -
தல்

சச்ாண் காட் -தல் pūccāṇṭikāṭṭudal,    15 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அசச்(பய);ங்காட் தல்; to frighten with a bugbear, as children.

     [ ச்  + ஆண்  -  ச் யாண்  →  சச்ாண்  + காட் . காண் (த. .); - காட்  ( . .);]

சச்ாத்

 
  சச்ாத்  pūccāttu, ெப. (n.)

    வரங்கத் ல் ஆடைவ(ஆனி);மாதம் நடக் ம் ழா (இ.வ.);; a festival in Tiruvarangam (Srirangam); 
temple in the month of ani.

     [  + சாத் ]

சச்ாைய

 
  சச்ாைய pūccāyai, ெப. (n.)

   நில ண்ைட ன் நிழல்; shadow of the earth.

     [  + சாைய]

சச்ாரம்

சச்ாரம்1 pūccāram, ெப. (n.)

   நிலவளம்; fertility of the soil.

     [  + சாரம், சா  → சாறம் → சாரம்]

  சச்ாரம்2 pūccāram, ெப. (n.)

   1.  ன் சாரம்; essence of flowers.

   2.  நீ ; effloresence grown on the soil of fuller's earth.

   3.  வழைல; a mineral substance collected from the soil of washerman's earth.

     [  + சாரம்]

சச்ா

 
  சச்ா  pūccāṟu, ெப. (n.)

    ன்சா ; juice of flowers.

     [  + சா ]
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ச்

ச் 1 pūcci, ெப. (n.)

   1.  ற் ரி (ெசந் );; insect, beetle, worm or any small reptile.

   2.  டற் ; worms in the intestines.

ம.  ச் ; க.  ,  ; பட.  .

     [ ல் →  ர ்→  ைர = உட் ைள, உட் ைளப்ெபா ள்.  ல் →  ள் →   =  ைளத்தரிக் ம் ற் ரி 
(ேவ.க.3.101704);  ல் →  ள் →  ய் →  ய்ச்  →  ச் ]

  ச் 2 pūcci, ெப. (n.)

    ழந்ைதகைள அச் த்தற்ேக ம் ரிப் ப்பதற்ேக ம் ெசால் ம் ெசால் (ெகா.வ.);; word meaning 
hobgoblin, used either to frighten or make children laugh.

     [ ள் →  ய் →  ய்ச்  →  ச்  →  ச்  = ெபரிய ]

  ச் 3 pūcci, ெப. (n.)

    வர ் ைளயாட் ; a children game.

     [ ள் →  ய் →  ய்ச்  →  ச்  →  ச் ]

ச்  என்ப  ஆள்நிழல். நிலெவாளி ற் ச்  ெதரி ம் ேபா  ஒ வைரத ்ெதா ம் ைளயாட்  ச்  
அல்ல  ச்  ைளயாட் . ஆ  வா  ள் ஏேத ெமா  வைக ல் அகப்பட் க் ெகாண்ட ஒ வர,் 
நிலெவாளி டத் ல் நிற்க, ஏைனயெரல்லாம் அ ேக ள்ள ஓர ்இ ண்ட இடத் ல் நின்  ெகாள்வர.்

இ ண்ட இடத் ல் நிற்பவர ்ஒளி டத் ற்  வரி ன், அவைரத் ெதாடலாம்; இல்லா ன் ெதாடல் 
டா . ஒளி டத் ல் ெதாடப்பட்டவர ் ன்  றைரத ்ெதா தல் ேவண் ம் (த. .122);

ச் க்க

ச் க்க  pūccikkaḍi, ெப. (n.)

   1.  ச் ன் க ; insect-bite, sting of an insect.

   2.  ச் யால் உட ற் பர ம் பற் ; worms, parasites.

   3,  ண்கட் வைக ( ன்.);; an eruption of the skin, herpes.

     [ ச்  + க ]

ச் க்கள்ளி

 
  ச் க்கள்ளி pūccikkaḷḷi, ெப. (n.)

   கள்ளிவைக; cochineal fig, a cactus.

ச் க்

ச் க்  pūccikāṭu, ெப. (n.)

   1.  ச் கள் வா ம் ; insect-nest.

   2.  ச் கைள யைடத்  ைவக் ங் ; cage for insects.

   3. காதணி வைக ( ன்.);; golden cylindrical ear-ring worn in the lobe of the ear.

     [ ச்  +  . பண்ைடநாளில் பாம்படம் (நாகபடம்);, தண்ெடாட் , அரி த்த ம் ,  ச் க்  
ேம  என் ம் ஐவைகக் காதணிகைள அணிந்  வந்தனர.்]

  ச் க்  pūccikāṭu, ெப. (n.)

பல்லாங்  ஆடப்பயன்ப த் ம் ேசா வைக

 Cowrie used for playing 'pallankull'.

     [ ச் + ]
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ச் க்ெகாட்ைட

 
  ச் க்ெகாடை்ட pūccikkoṭṭai, ெப. (n.)

   ெநய்க்ெகாட்டான்; soapnut.

     [ ச்  + ெகாடை்ட]

ச் காட் -தல்

ச் காட் -தல் pūccikāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   அசச்ங்காட் தல்; to frighten children by distortions of face or grimaces.

     ' ச் காட் த் ரி ம் த்  ெயன்ன' (ெகாண்டல் .66);.

     [ ச்  + காட் -, காண் (த. ); - காட்  ( . .);]

ச் ெகால்

 
  ச் ெகால்  pūccigolli, ெப. (n.)

 sweet - flag as insecticide.

ம வ.  ள்ைளவளரத்் ேபர ்ெசால்லாத

     [ ச்  + ெகால்  ெகால் → ெகால்  'இ'  ைன த ]

ச் ெகால் ம ந்

 
  ச் ெகால் ம ந்  pūccigollimarundu, ெப. (n.)

ச் ெகால்  பாரக்்க; see pūcci'-kolli.

     [ ச் ெகால்  + ம ந் ]

ச் த் ைள

 
  ச் த் ைள pūccittuḷai, ெப. (n.)

    ச் கள் இ க் ம் ைள; worm hole.

     [ ச்  +  ைள.  ல் →  ள் →  ைள]

ச் தம்

ச் தம் pūccidam, ெப. (n.)

   ம ப் ; esteem.

     ' ச் தந்ெதளத் யம்' ( நாயக .69,60);.

     [ ச் யம் →  ச் தம்]

ச் ேநாய்

 
  ச் ேநாய் pūccinōy, ெப. (n.)

   வ ற் ல் ண்டாம் ேநாய்வைக; worms.

     [ ச்  + ேநாய்]

ச் ப்பல்

 
  ச் ப்பல் pūccippal, ெப. (n.)

   ெசாத்ைதப்பல்; carious tooth.

     [ ச்  + பல்]
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ச் ப்ெபா

 
  ச் ப்ெபா  pūccippoḍi, ெப. (n.)

    ச் க்ெகால்  ம ந் ; worm powder, vermifuge.

     [ ச்  + ெபா ]

ச் பற-த்தல்

ச் பற-த்தல் būccibaṟattal,    3 ெச.  (v.i.)

   ேபெராளி, ெப ஞ்ேசார்  த ய காரணங்களாற் கண் தல்; to be blurred as the eyes from glare 
weakness or defective sight.

     'இக்கட்டடத்ைதப் பாரக்் ம் ேபா  கண் ச்  பறக் ன்ற '.

     [ ச்  + பற-,]

ச்

ச் 1 būccibiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   பண்டம் ண்டா க் ெகட் ப் ேபாதல்; to infested with worms to become wormy.

அரி  ச் த் ட்ட .

     [ ச்  +  -,]

  ச் 2 būccibiḍittal,    4 ெச ன்றா . (v.t.)

    றர ் ப்பப்ப  இசச்கமாக) நடத்தல்; to coax.

   2. ேவண்டாத டத்  ந்த எசச்ரிக்ைக டன் ெசயல் ெசய்தல்; to handle gingerly.

என்ன ச்  க் றாய்?

     [ ச்  +  -,]

ச் ச் ெயனல்

ச் ச் ெயனல் pūccipūcciyeṉal, ெப. (n.)

   1. ேதைவ ன்  அசச்ப்படற் ப் ; onom, expr. of being unnecessarily afraid.

   2. அச் த் தற் ப் :

 onom expr of being frightening.

     [ ச்  +  ச்  + எனல்]

ச் ம ந்

 
  ச் ம ந்  pūccimarundu, ெப. (n.)

ச்  ெகால்  பாரக்்க; see pucci -kolli.

     [ ச்  + ம ந் . ம  → ம ந் ]

ச் ரட்

 
  ச் ரட்  pūccimiraṭṭu, ெப. (n.)

   ெபாய்யாக அசச்ங்காட் ைக (ெகா.வ.);; false of feigned threat.

     [ ச்  +  ரட் ]

ச் ய -த்தல்

ச் ய -த்தல் pūcciyaḍittal,    4 ெச ன்றா , (v.t.)

   ப க்  ேநா ண்டாதல்; to infest with worms, as of plants etc.

     [ ச்  + அ -]
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ச் யத் வம்

ச் யத் வம் pūcciyattuvam, ெப. (n.)

   ம ப்  (ெகளரவம்);; honour, respect.

     ' கத் த க்  ச் யத் வஞ் ெசால் ம்' ( வசமவா. 65);.

     [  →  ச் யம் →  ச் யத் வம்]

 Skt. tva → த.  வம்

ச் யம்

ச் யம் pūcciyam, ெப. (n.)

   1. ம க்க (ெகளர க்க);த் தக்க ; that which is venerable, worthy of worship.

   2. நன்ம ப் ; honour, reputation.

     'நிைல தவறாத் தானத் ற் ச் யேம சா ம்' (தனிப்பா. ii 279, 665);.

   3. பகட்டாரவாரம் (ஆடம்பரம்); ( ன்.);; ostentation, display.

     [ தல் = க தல்,   →  ைச = ெதய்வச ் ைலையக் க செ்சய் ம் வ பா ,   →  த்தல் = 
வ பா  ெசய்தல்.   →  ச்  = தட ைக, ெம ைக.   →  ச்  →  ச் யம். இயம் ஓர ்ஈ . ஒ.ேநா.: 
இலக் யம்]

ச் யன்

ச் யன்1 pūcciyaṉ, ெப. (n.)

   வ பாட் ற் ரியவன், வணக்கத் ற் ரியவன்; one who is venerable.

     [ ச் யம் →  ச் யன்]

  ச் யன்2 pūcciyaṉ, ெப. (n.)

   க ப் ம், ெவள்ைள மான ள்ளிக ைடய வண் மா  (யாழ்பப்.);; draught ox of grey and white spots.

     [ ச் யம் →  ச் யன்.  ச்  = ( ச் ேபான்ற);  ள்ளி]

ச் யாள்( )-தல்

ச் யாள்( )-தல் pūcciyāḷḷudal,    12 ெச. . . (v.i.)

   இைல த யவற்ைற யளிக் ம் ச் கள் ந் த்தல்; to be infested with insects as a garden.

ந்ேதாட்டம் ச் யாள ம் (S.I.l.iv, 150);

     [ ச்  + ஆள்-,]

ச் ேராகம்

 
  ச் ேராகம் pūccirōkam, ெப. (n.)

ச்  ேநாய் பாரக்்க; see pйссі-nбу (М.L.);

     [ ச்  + ேராகம்]

 Skt. Roha → த.ேராகம்.

ச் ைல

 
  ச் ைல pūccilai, ெப. (n.)

   கல்வைக (யாழ்.அக.);; a kind of stone.

     [  +  ைல]

ச் -தல்

ச் -தல் pūcciviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

ச்  காட் -தல் (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see pucci-kāffu-.

     [ ச்  +  -,]
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ச் ளக்க ல்

 
  ச் ளக்க ல் pūcciviḷakkanūl, ெப. (n.)

    ச் கைளப் பற் ய ல் ( ைவ.);; entomology.

     [ ச்  +  ளக்கம் +  ல்]

ச் ைத

 
  ச் ைத pūccividai, ெப. (n.)

    ச் யரித்த ைத; worm seed.

     [ ச்  +  ைத]

ச் ெவட்

ச் ெவட்  pūcciveṭṭu, ெப. (n.)

   1. வ க்ைக; baldness, loss of hair, alopecia (M.L.);

   2.  ந்த கண்; bleared or sunken eyes, blepharitis (M.L.);

   3, ஆைடகளில் ச் களால் ஏற்ப ம் ைள; damage to clothes, caused by insects.

     [ ச்  + ெவட் ]

ச் ட்

ச் ட்  pūccīṭṭu, ெப. (n.)

   ஆ மாதங்கட்  ஒ ைற பணஞ் ெச த் ம் ட் ; a chit fund at which subscriptions are payable halfyearly 
(G.Tn .D.i, 194);.

     [  +  ட் . ள் ( ட் ); →  ட்  →  ட் ]

ச்  மப்ccப,

ச்  மப்ccப, pūccumappa,    1. தட ைக; daubing, smearing, anointing.

     'ேத ற்  ச் ன்ெபா  ேசரப்்பார'் ( வரக. ைந ச. 26);.

   2. ேமற் ைக; coating, gilding plating, tinning, plastering.

     'ெபான் ெபா வ ெநாய்யர ் ைன ச் ைடைம' ( ரேபாத, 11, 66);.

   3. கஞ் ப்பைச ( ன்);; starch.

   4. ம ந் ப் பற் ; medicinal paste, plaster.

   5. ெவளிப்பகட்  ( ன்.);; external show, pretence.

   6.  ற்றம் த யன மைறக்ைக ( ன்.);; concealment of one's poverty or defects assuming appearance.

   7. இதமான ெசயல் த யன; soothing act or word.

     'மற்ேறார ் ச் ைல' (ேதவா.351,4);.

ம.  சல்,  ச்  க. 

     [  →  ச் ]

ச் த்த லம்

 
  ச் த்த லம் pūccuttayilam, ெப. (n.)

செ்சண்ெணய் பாரக்்க; see pūccēņņey.

     [ ச்  + த லம்]

 Skt. taila → த. த லம்
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ச் ப் ைடைவ

 
  ச் ப் ைடைவ pūccuppuḍaivai, ெப. (n.)

   கஞ் ப்பைச ட்ட ைடைவ ( ன்.);; cloth sized with starch.

     [ ச்  +  ைடைவ]

ச் ம ந்

 
  ச் ம ந்  pūccumarundu, ெப. (n.)

ம ந்  பாரக்்க; see pú$umarundu.

     [  →  ச்  + ம ந் ]

ச் ேவைல

ச் ேவைல pūccuvēlai, ெப. (n.)

   1  வரக்ளிற் கண்ணந் ற் ம் ேவைல; plastering.

     ' ட் ற் ச் ேவைல நடக் ற '

   2.  லா ம் ேவைல; plating, gilding, tinning.

     'இந்த நைக ச்  ேவைல ள்ள '

   3. ெவளிப்பகட்  (இ.வ.);; showy work, anything superficial.

     [  →  ச்  + ேவைல]

ச் ட்

 
  ச் ட்  pūccūṭṭu, ெப. (n.)

    தற் க ற்ற மகளிரக்்  ஐந்  அல்ல  ஏழாம் மாதத் ற் ந்தைலப் வால் அழ ப த்  
(அலங்கரித் );  றந்தகத் ல் நிகழ்த் ஞ் சடங் ; ceremony of adorning with flowers the head of a young woman 
in the fifth or seventh month of her first pregnancy performed in her father's house.

     [  +  ட் ,   →  ட் ]

ச் -தல்

ச் -தல் pūccūṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ைவ அணிந்  ெகாள் தல்; to adorn hair etc, with flower.

காைல ல் ச் தல் மகளிரக்்  ம ழ்ச்  த ம். (உ.வ.);

     [  +  -,]

செ்ச

 
  செ்ச  pūcceḍi, ெப. (n.)

    க் ம் ெச ; flower plant.

க.  ,  ட

     [  + ெச  ]

செ்சண்

 
  செ்சண்  pūcceṇṭu, ெப. (n.)

    னாலைமந்த ெசண் ; bouquet of flowers.

க.  ெசண் ,  ண் ,  ெசண் ,  ெதாங்கல்;  .  ெகாளிம்ைம

     [  + ெசண் ]
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செ்சண்ெணய்

 
  செ்சண்ெணய் pūcceṇīey, ெப. (n.)

   ேமேல சம் எண்ெணய்; liniment externally applied.

     [  →  ச்  + எண்ெணய்]

சே்சைல

 
  சே்சைல pūccēlai, ெப. (n.)

    ேவைல யைமந்த ைடைவ; saree decorated with floral designs.

     [  + ேசைல]

சை்ச

 
  சை்ச pūccai, ெப. (n.)

ைன (நாஞ்);. 

 cat.

   ம.  சச்;  .  ெச.  செ்ச; ேகாத.  ச;் ட.  ெஞ

 E. felis; L feles.

     [  →  ைச →  சை்ச]

சை்சயநாய்க்கன்
பணம்

சை்சயநாய்க்கன்பணம் pūccaiyanāykkaṉpaṇam, ெப. (n.)

   பைழய நாணய வைக (பண , 140);; a coin formerly current in South India.

செ்சாக்கா

 
  செ்சாக்கா pūccokkā, ெப. (n.)

செ்சாக்காய் பாரக்்க; see pப்c-cokkiy.

     [  + ெசாக்கா]

செ்சாக்காய்

 
  செ்சாக்காய் pūccokkāy, ெப. (n.)

    ேவைல ள்ள ணி ற்ைறத்த சடை்ட; long jacket embroidered with floral designs.

     [  + ெசாக்காய்]

சக்கரம்

சக்கரம் pūcakkaram, ெப. (n.)

சச்க்கரம் (தக்கயாகப். 6, உைர); பாரக்்க; see oப்-ccakkaram.

     [ சச்க்கரம் →  சக்கரம்]

சக்கரவாளம்

 
  சக்கரவாளம் pūcakkaravāḷam, ெப, (n.)

சச்க்கரவாளம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see pdc-cakkaravālam.

     [ சச்க்கரவாளம் →  சக்கரவாளம்]

சக்கரன்

 
  சக்கரன் pūcakkaraṉ, ெப. (n.)

சச்க்கரன் (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see pu-c-cakkaran.

     [ சச்க்கரன் →  சக்கரன்]
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சகம்

 
  சகம் pūcagam, ெப. (n.)

    ச க்கைரக் ழங் ; a kind of sweet root.

சகன்

 
  சகன் pūcagaṉ, ெப. (n.)

   ேகா ற் சாரி (அ சச்கன்);; one who performs worship, temple-priest.

     [ க →   →  ைச →  சகன் =  ைச ெசய்பவன்]

சணம்

சணம்1 pūcaṇam, ெப. (n.)

   1.  ஞ்சணம்

   2. பாரக்்க; see puñ-janam. 2-2, அ க்  (யாழ்.அக.);; dirt.

     [ ஞ்சணம் →   சணம்]

  சணம்2 pūcaṇam, ெப. (n.)

ேநரத்் க் கடனாக த்  ைவக் ம் கா  த யன:

 coin tied in a piece of cloth and set apart as a votive offering.

     'ஒ  பணெம த்  சண ந் ைவ' (நாஞ்.);.

     [ ைச →  சணம் =  ைசக்காக ஒ க் வ ]

சணி

சணி1 pūcaṇi, ெப. (n.)

   1. சைமய க் ப் பயன்ப ம் டை்ட வ வத்  அல்ல  உ ண்ைட வ வத் ப் ெப ம் காையத ்த ம் 
ெச  (நாம ப. 333);; pumpkin plant.

   2. சரக்்கைரப் சணி; squash gourd.

   3.  சணிவைக; true musk melon.

     [  +  ைண -  ைண →  சணி.  ள் →  ண் →  ைண = இைலகாய் த யவற் ள்ள ள்]

  சணி2 pūcaṇi, ெப. (n.)

   அைடக்கலங் ; sparrow.

சணிக்காய்

 
  சணிக்காய் pūcaṇikkāy, ெப. (n.)

    சணிச ்ெச ன் காய்; pumpkin.

     [ சணி + காய். ' சணி' பாரக்்க]

சணிக்ெகா

 
  சணிக்ெகா  pūcaṇikkoḍi, ெப. (n.)

    சணிச ்ெச ன் ெகா ; pumpkin climber.

     [ சணி + ெகா ]
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சந்

 
  சந்  pūcandi, ெப. (n.)

   இ  ெப ங்கடைலப் ரிக் ம் ஒ க்கமான நிலம் (இ.வ.);; isthmus.

     [  + சந்  சந்  → சந் ]

சநீர்

 
  சநீர ்pūcanīr, ெப. (n.)

   வழைல ப் ; a satt, exteracted from Dhobys earth, fullers earth.

சபத் ரி

 
  சபத் ரி būcabattiri, ெப. (n.)

   ஒ  கைடச ்சரக் ; a bazaar drug.

சம்

சம் pūcam, ெப. (n.)

   1. உந் ; naval.

   2.  டல்; gourd.

சரக்கல்

 
  சரக்கல் pūcarakkal, ெப. (n.)

   கக்கான் கல்; lime stone.

சரி

 
  சரி pūcari, ெப. (n.)

   கண்கள் அைசயாமல் க் ன் னிையப் பாரப்்ப ; seeing the tip of the nose with the eyes.

சரி த் ைர

 
  சரி த் ைர pūcarimuttirai, ெப. (n.)

தாமைர க்ைக ந்  ெகாண்  க்  னிையப் பாரத்் க் ம் ஒக நிைல; (yoga);

 a posture in which a yogi seated in padumášanam, gazes at the tip of his nose.

     [  + சரி +  த் ைர]

ச க்கைர

ச க்கைர pūcarukkarai, ெப. (n.)

   1. உப் ; common salt.

   2.  ந் ற் ச க்கைர; a bitter substance prepared from the stalk of the moon plant.

     [  + ச க்கைர]
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சல்

சல்1 pūcal, ெப. (n.)

   1. ேபார;் battle.

     'ஆன சல ந் லம்' (கம்பரா. உலா யல். 34);.

   2. ேபெரா ; clamour, loud uproar.

     'அரற் ம் சலார'் (கம்பரா. இராவணன்வைத.228);.

   3. பல ம ய ெவளிப்ப த் ைக; making known, publishing.

     ' ன்கணீர ் சற ம்' ( றள், 71.);

   4.  ப் ; wailing, lamentation, complaining, crying.

     'மாய்ந்த மகைனச ் ற் ய ற்றம் ஆய்ந்த சன் மயக்கத்தா ம்' (ெதால், ெபா. 79);

   5. வ த்தம்; distress

     'கண்  சல் ைககைளந் தாங்ேக' (க த். 34.);.

ம.  யல் க.  ய்யல்,

     [  →  சல் = ேபார,் ஆராவாரம் ( .தா. 171);]

  சல்2 pūcal, ெப. (n.)

   ஒப்பைன ( டா.);; decoration, adornment.

     [  →  சல்]

சல்நாயனார்

 
  சல்நாயனார ்pūcalnāyaṉār, ெப. (n.)

சலார ்நாயனார ்பாரக்்க; see pulsalar nāyanār.

     [ சல் + நாயனார]்

சல்ெநற்

சல்ெநற்  pūcalneṟṟi, ெப. (n.)

   ேபார ் கம்; field of battle.

     ' சல் ெநற் ேல அவன ம் ப யாக' ( வ். ெபரிய . 4, 6,4.வ்யா);.

     [ சல் + ெநற் ]

சலார்நாயனார்

சலாரந்ாயனார ்pūcalārnāyaṉār, ெப. (n.)

   நாயன்மார ்அ பத்  வ ள் ஒ வர ்(ெபரிய .);; a cononized Šaiva saint one of 63.

     [ சலார ்+ நாயனார.்நாயன் + நாயனார]்

ச ைச-த்தல்

ச ைச-த்தல் pūsalisaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   கலகச ்ெசால்லால் சண்ைட ட் தல்; (ெதால். ெபா. 313, உைர);; to stir up a quarrel with angry words.

     [ சல் + இைச-, இைய → இைச]

ச -தல்

ச -தல் pūcaliḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1.  ைற தல்; to complain loudly.

     'காலந்ேதா ம் யானி ந்  ைகதைல ச ட்டால்' ( வ்.  வாய். 4, 7, 1);.

   2. ேபெரா படக் கத தல்; to cry loudly.

     'அன்பாற் ரண்ட ம் ச ட்டாள்' (கம்பரா. மாயாச. 32);.

   3.  ட் தல்; to join, unite. (ஈ , 5, 1, 7);.

     [ சல் + இ -,]
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சைல

சைல pūcalai, ெப. (n.)

சலார ்நாயனார ்பாரக்்க; see pūšalār.

     ' சைல சண்ேடசன்' (ேசக் ழார.்  : 38);.

     [ சலார ்(நாயனார)்; →  சைல ம உ]

சற்களம்

சற்களம் pūcaṟkaḷam, ெப. (n.)

   ேபாரக்்களம் (அகநா. 89, உைர);; battle-field.

     [ சல் → களம்.  ல் →  ள் → கள் → களம்]

சற்களரி

சற்களரி pūcaṟkaḷari, ெப. (n.)

சரக்ளம் ( . ெவ. 9, 19, உைர); பாரக்்க; see pušarkalam.

     [ சல் + களரி,  ல் →  ள் → கள் → களம் =  ட்டம், கள் → களர ்→ களிரி = அைவ, ேபாரக்்களம்]

சற்ேகாைழ

சற்ேகாைழ pūcaṟāḻai, ெப. (n.)

   ேபாரக்்  அசச்ப்ப பவன்; coward in battle.

     'இப்ேபாதாகப் சற்ேகாைழகளாக ெவாண்ணா ' ( வ். ெபாளிய . 7, 5, 3);.

     [ சல் + ேகாைழ]

சற்பைற

சற்பைற pūcaṟpaṟai, ெப. (n.)

   பாைல நிலப்பைற ள் ஒன்  (இைற. 1, பக், 18);; a drum of the desert tract.

     [ சல் + பைற]

சற்பாக் யம்

சற்பாக் யம் pūcaṟpākkiyam, ெப. (n.)

   ெவற் த்  (ஈ ,10,6,8);; the goddess of victory.

     [ சல் + பாக் யம்]

 Skt. bhägya → த. பாக் யம்

சற்றண் ைம

சற்றண் ைம pūcaṟṟaṇṇumai, ெப. (n.)

   பைகவ டன் ேபார ் ரிவதற்காக ரைர அைழத்தற் க் ெகாட் ம்பைற(நன். 380);; drum used for calling 
men to arms.

     [ சல் + தண் ைம]

சற்

சற்  pūcaṟṟuḍi, ெப. (n.)

சற்பைற பாரக்்க; see pulsarparai.

     ' சற்  சலறாப் னவா ல்' (ேதவா. 889, 7);.

     [ சல் +  ]

ச -த்தல்

ச -த்தல் pūcaṟuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வாய் த யன க ந் ெதா ைல த்தல்; to finish the work of washing or cleansing the mouth, etc.,

     'ெபா  நீ ங்காட் டக் ெகாண்  வாய்ப்பப் ச த் ' ( வக.1302);.

     [  + அ . தல் = க தல். அர ்→ அ ]

சன்மயக்

சன்மயக்  pūcaṉmayakku, ெப, (n.)

   1.  ல தற் ள்ைள றக்கச ் ற்றத்தார ் லம் தைலச ்ெசால் ம் றத் ைற. ( . ெவ. 10, flops. 6);; 
(purap.);

 theme describing the wailing of kinsfolk on the death of a young warrior.

   2. ேவந்தன் இறந்  பட்டானாக அவன  கள் இரங் தைலக் ம் றத் ைற ( . ெவ. 10,  றப். 7);; 
(purap);

 theme describing the wailing of the subjects on the death of their king.

     [ சல் + மயக் ]
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சன்மாற்

சன்மாற்  pūcaṉmāṟṟu, ெப. (n.)

நிைர கவரந்்த ெவட் யார ் டக் வந்த கரந்ைதயாைரப் ேபாரில த்தைம ம் றத் ைற ( . ெவ. 1, 
10);; (purap.);

 theme describing the success of the invaders seizing the cows and defeating the forces that pursue to recover them.

     [ சல் + மாற் . மா  → மாற் ]

சனம்

சனம்1 pūcaṉam, ெப. (n.)

ைச வ பா  (ஆராதைன);:

 solemn ritual, worship, devotion.

     'நரிப்பரிையப் சனஞ் ெசய் ' ( ைள. நரிபரி. 120);.

     [ ைச →  சனம்]

  சனம்2 pūcaṉam, ெப. (n.)

    ஞ்சணம் (இ.வ.);; mould.

     [ ஞ்சணம் →  சணம் →  சனம்]

சனி

சனி1 pūcaṉi, ெப. (n.)

சணி1 பாரக்்க; see pūšaņi.

     [  + ைண →  ைண →  சணி →  சனி]

  சனி2 pūcaṉi, ெப. (n.)

ஞ்சணம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see puñjaņam.

     [ ஞ்சணம் →  சணம் →  சணி →  சனி]

  சனி3 pūcaṉi, ெப. (n.)

   அைடக்கலாங்  (யாழ்.அக.);; sparrow.

     [ சணி →  சனி]

சணிக்காய்க்
ெகாத் மணி

 
  சணிக்காய்க்ெகாத் மணி pūcaṇikkāykkottumaṇi, ெப. (n.)

   க த்தணிவைக; necklace having pumpkin shaped beads.

     [ சனிக்காய் + ெகாத் மணி]

சைன

சைன pūcaṉai, ெப. (n.)

   1. அன்றாட வ பா ; daily, ritual or worship.

     ' றப்ெபா  சைன ெசல்லா ' ( றள், 18);.

   2. ம ப்பளிக்ைக; honouring.

     ' சைன வரன் ைற யற்ற' (கம்பரா. பைடக்கா. 30);.

க.  சன,  சென

     [ ைச →  சைன]

சைனபைட-த்தல்

சைனபைட-த்தல் būcaṉaibaḍaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வணக்கஞ் ெசய்தல்; to honour, perform worship.

     'பார ்பைடத்தவன் பைடக்ெகா  சைன பைடத் ர'் (கம்பரா.  ரமா, 184);.

     [ சைன + பைட-]
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சாக்கல்

 
  சாக்கல் pūcākkal, ெப. (n.)

    க்கான்கல் (யாழ்.அக.);; kunker, lime-stone.

சாகாலம்

 
  சாகாலம் pūcākālam, ெப. (n.)

ைசக்காலம் பாரக்்க; see pusai-k kālam.

க.  சாகாலம்

     [ ைச →  சா + காலம்]

சாசாரி

 
  சாசாரி pūcācāri, ெப. (n.)

சாரி (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see pusari.

     [ ைச + ஆசாரி →  ைசயாசாரி →  சாசாரி]

சாந்தப்படல்

 
  சாந்தப்படல் pūcāndappaḍal, ெப. (n.)

சாந்தப் படலம்( ன்.); பாரக்்க; see pisandap-padalam.

     [ ைச →  சா →  சாந்த + படல்]

சாந்தப்படலம்

 
  சாந்தப்படலம் pūcāndappaḍalam, ெப. (n.)

   சப்பரம் ைவக் ம் இடம் (யாழ்ப்.);; resting place for capparam.

     [ ைச →  சா →  சாந்த + படலம்]

சாந்தரம்

சாந்தரம் pūcāndaram, ெப. (n.)

   1. ேசைல வைக (இ.வ.);; a saree.

   2. நீர ்வ ம் ன்கட் வைக; lachrymal abscess. (M.L.);.

சாந் ப்பட்ைட

 
  சாந் ப்படை்ட pūcāndippaṭṭai, ெப. (n.)

    வந் ப்படை்ட; bark of puvandi.

     [ சாந்  + படை்ட]

சாந் ரக்க க்க
ன்

 
  சாந் ரக்க க்கன் pūcāndirakkaḍukkaṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் காதணி (பஞ்ச சாவந்தம்);; a kind of ear ring.

     [ சாந் ரம் + க க்கன்]

சாந் ரப்பட்ைட

சாந் ரப்படை்ட pūcāndirappaṭṭai, ெப. (n.)

   ஒ  ம ந் ப்படை்ட (ைதலவ. ைதல. 59);; a bark used for medicinal purposes.

     [ சாந் ரம்  +  படை்ட]

ல்லாஞ்

ல்லாஞ்  pullāñji, ெப. (n.)

   ெச வைக; a plant.

     ' ல்லாஞ் ப் பழ ம்' (இராசைவத்.143);.
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ல்லாடவன்

ல்லாடவன் pullāṭavaṉ, ெப. (n.)

ல்லாள், 1 பாரக்்க;see pullal.

   1.' ல்லாடவைன ய யா ைரெயன' (தணிைகப் . கள . 415);.

     [ ல் + ஆடவன்.]

ல்லாணி

ல்லாணி pullāṇi, ெப. (n.)

    ப் ல்லாணி; Tirumal shrine.

ன்ைன த்தம் ெபா ல் ழ்ந்  அழகாயப் ல்லாணிேய (நாலா.1768);.

     [ ல் + அைண –  ல்லைண -   ல்லாணி.]

இராமன் ல்லைண ேமல் டந்  வ ணைன ேவண் ய இடம் என்  ெதால்கைத வழங் ன்ற .

ல்லாந்

 
  ல்லாந்  pullāndi, ெப. (n.)

    லா (ைதலவ.ைதல.);; a large, often scandent shrub.

ல்லாநீர்

 
  ல்லாநீர ்pullānīr, ெப. (n.)

   அரத்தம்;  Blood.

ல்லாம்பா

 
  ல்லாம்பா  pullāmbāci, ெப. (n.)

   பா வைக (இ.வ.);; a kind of moss.

     [ ல் + ஆம் + பா .]

ல்லாம் ச்

 
  ல்லாம் ச்  pullāmbūcci, ெப. (n.)

ல்லாெமாய்ச்  (இ.வ.); பாரக்்க;see pulla-moycci.

     [ ல்லாம் + ெமாய்ச்  –  ல்லாம்ெமாய்ச்  →  ல்லாம் ச் .]

ல்லாமகம்

 
  ல்லாமகம் pullāmagam, ெப. (n.)

   ேசவகனார ் ழங் ; a kind of medcinal root.

ல்லாமணக்

ல்லாமணக்  pullāmaṇakku, ெப. (n.)

   நீரப்்பைன; creeping aumanac. (M.M. 55);.

     [ ல் + ஆமணக் .]

ல்லாெமாய்ச்

 
  ல்லாெமாய்ச்  pullāmoycci, ெப. (n.)

    ல் நிைறந்த தைர (ெகா.வ.);; grassy ground.

     [ ல் + ஆம் + ெமாய்ச் . ெமாய் → ெமாய்ச்  ஒ.ேநா. காய் → காய்ச் .]
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ல்லார்

ல்லார1் pullārtal,    3 ெச. . . (v.i.)

 lit. to eat grass to submit, surrender.

     'பைகவர ் ல்லாரக்' (ஐங் .4);.

     [ ல் + ஆர-்.]

ல்லாரத்ல் என் ம் வழக்  மற்ேபாரில் ேதாற் ப் ேபானவன்  ல்ைலத் ன்ன ேவண் ெமன்  
இ ந்ததாகத் ெதரிய வ ன்ற . (ெசா.க.23);.

ஒ.ேநா. மண்ைணக் கவ் தல்

  ல்லார2் pullār, ெப. (n.)

   பைகவர ்( வா);; foes, enemies.

     [ ல்  + ஆ + அர.்'ஆ' எ.ம. இைடநிைல.  ல்லார ்= நட் ச ்ெசய் ம் தன்ைம இல்லாதவர,் இக பவர.்]

  ல்லார2் pullār, ெப. (n.)

   பைகவர ்( வா);; foes, enemies.

     [ ல்  + ஆ + அர.்

     'ஆ' எ.ம. இைடநிைல.

ல்லார ்= நட் ச ்ெசய் ம் தன்ைம இல்லாதவர,் இக பவர.்]

ல்லா ைர

 
  ல்லா ைர pullāvirai, ெப. (n.)

   ெச வைக (இ.வ..);; a plant.

ல்லாள்

ல்லாள்1 pullāḷ, ெப. (n.)

   1.  ல்  பாரக்்க;see pulluru.

     ' ல்லாைளச ்ெசய்  ெகால்ைல ேல ைவத்தாற் ேபாேல' (இராமநா.  ட் . 5);.

   2. ஆறைல கள்வன்; highway robber.

     ' ல  ல் ழ ற் ல்லாள் வழங் ம்' (ப ற் ப்.15:12);.

     [ ல் + ஆள்.]

  ல்லாள்2 pullāḷ, ெப. (n.)

    ல்ெவட் க் ெகாண ங் யாள் (இ.வ.);; grass-cutter.

     [ ல் + ஆள்.]

ல்

ல்  pulli, ெப. (n.)

   1.  ற தழ் ( ங்.);; external petal of a flower, opp. to alli.

   2.  தழ் (சங்.அக.);; petal of a flower.

     [ ல் →  ல் .]

  ல்  pulli, ெப.(v.i.)

   ேவங்கடமைலத் தைலவன்; Chieftain of Venkata hills.

     [ ல் இளைம);- ல்  (இைளஞன்);]
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ல் கம்

 
  ல் கம் pulligam, ெப. (n.)

    ேதக் ; bushy fire brand teak.

ல் ைக

ல் ைக pulligai, ெப. (n.)

   கன்னசாமைர (க த். 96, 11, உைர);; tassels for horse's ears.

     [ ல்  →  ல் ைக.]

ல் ைகசச்ாமைர

ல் ைகசச்ாமைர pulligaiccāmarai, ெப. (n.)

ல் ைக பாரக்்க;see pulligai.

     'ெமன் கா ன் ல் ைகச ்சாமைர' (க த்.96);.

     [ ல் ைக + சாமைர.]

ல் ைட

 
  ல் ைட  pulliḍaimūli, ெப. (n.)

    ைக வைக ெளான் ; a herb.

ல் ண்டல்

 
  ல் ண்டல் pulliṇṭal, ெப. (n.)

   ேபய்க்க ம் ; wild sugarcane.

ெத.  ல்லகண்ட (ஒ வைகக் ழங் );

     [ ல்லகண்டம் →  ல் ண்டல்.]

ல் தழ்

ல் தழ் pullidaḻ, ெப. (n.)

ல்  பாரக்்க;see pulli.

     'மலரி னக தெழா  ல் த  ெமான் தல்' ( வப். ர. ேசாண.50.);.

     [ ல் + இதழ்.]

ல்

 
  ல்  pullidu, ெப. (n.)

     (யாழ்.அக.);; flower.

     [ ல் →  ல் .]

ல் யம்

 
  ல் யம் pulliyam, ெப. (n.)

ளிநரைள (மைல); பாரக்்க;see pullinaralai.

ல் யார்

ல் யார ்pulliyār, ெப. (n.)

   இ ந்தவர;் low, base persons.

     'பரத்ைதய ள் ம் ல் யாைர ம் வான்' (ஐங் .164, உைர.);.

     [ ல் =  ைம, இ .  ல் →  ல் யார ்= இ ண ைடயார.்]

ல் ைலைவப்

ல் ைலைவப்  pullilaivaippu, ெப. (n.)

   இைலகளால் ேவயப்பட்ட ைசகைள ைடய ஊர;் Village of leafy huts.

ல்லான்வழங் ம் ல் ைலைவப்பான் (ப ற் ப்.15, 13.);.

     [ ல் + இைல + ைவப் .]
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ல் வட்டம்

 
  ல் வட்டம் pullivaṭṭam, ெப. (n.)

    ன் ெவளிவரிைச இதழ்,  ற தழ்; sepals (of flower);.

     [ ல்  + வட்டம்.]

     [P]

ல் னத்தாயன்

ல் னத்தாயன் pulliṉattāyaṉ, ெப. (n.)

   ஆட் ைடயன்; shepherd,

     ' ல் னத் தாயைன நீயா ன்' (க த்.113.);.

     [ ல் னம் + அத்  + ஆயன்.

     'அத் ' சாரிைய.]

  ல் னத்தாயன் pulliṉattāyaṉ, ெப. (n.)

   ஆட் ைடயன்; shepherd.

     ' ல் னத் தாயைன நீயா ன்' (க த்.113.);.

     [ ல் னம் + அத்  + ஆயன்.

     'அத் ' சாரிைய.]

ல் னத்தான்

ல் னத்தான் pulliṉattāṉ, ெப. (n.)

ல் னத்தாயன் (க த்.107); பாரக்்க;see pullinattayan.

     [ ல் னம் + அத்  + ஆன்.'அத் ' சாரிைய.'ஆன்' ஆ.பா.ஈ .].

ல் னம்

ல் னம் pulliṉam, ெப. (n.)

   ஆட் னம்; goats and sheep, dist. fr. nallinam.

     ' ல் னத் தாரக்் ம் டஞ் ட ்டவரக்் ம்' (க த்.107.);.

     [ ல் + இனம். நல் னம் = ஆநிைர. அதற்  எ ரான .அதாவ  ைமயான ஆட் னம்.]

  ல் னம் pulliṉam, ெப. (n.)

   ஆட் னம்; goats and sheep, dist. fr. nallinam.

     ' ல் னத் தாரக்் ம் டஞ் ட ்டவரக்் ம்' (க த்.107.);.

ல் + இனம். நல் னம் = ஆநிைர. அதற்  எ ரான .அதாவ  ைமயான ஆட் னம்.]

ல் ரம்

ல் ரம் pulliram, ெப. (n.)

     ஈரம்; slight moisture.

     ' ல் ரம் ேபாழ்  ழேவ ேபால்' (நால . 115.);.

     [ ல் =  ைம,  தன்ைம.  ல் + ஈரம்.]
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ல்

ல் 1 pulludal,    6 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. த தல்; to embrace.

     'என்னாகம். . .  ல் '( .ெவ. 9, 49);.

   2.  ணரத்ல்; to copulate. 

தம்ைமப் லந்தாைரப் ல்லா டல் ( றள். 1303);.

   3. ெபா ந் தல்; to agree, suit.

     'அல்லா வா ம் ல் வ ளேவ' (ெதால்.ெபா.221);.

   4. வரேவற்றல்; to receive warmly.

     ' ல்லா வகம் ன்... என்பவர ்மாட் ' (நால . 303);.

   5. ஒத் த்தல்; to resemble equal.

     ' த்ேத ல ற் ெபான்மரம் ல்ல' (ெதால்.ெபா.289, உைர);.

   6. ஒட் தல் ( ன்);; to cling to, to join.

     [உல் →  ல் →  ல் -.]

  ல் 2 pulludal,    6 ெச. . . (v.i.)

   நட் ச ்ெசய்தல்; to contract friend-ship.

     'ஒல்லா ரிடவா ற் ல் ய பாங் ம்' (ெதால்.ெபா.76, உைர);.

ல் க்கட்

ல் க்கட்  pullukkaṭṭu, ெப. (n.)

    ற்கட் ; bundle of grass.

     ' ல் க் கட் ம் ற ஞ் மந்தேபர'் (தனிப்பா. 1, 266.);.

ம வ. அரிெகைட, அரிகட் .

க.  மா

     [ ல் →  ல்  + கட் .]

ல் க்கட்ைட

 
  ல் க்கடை்ட pullukkaṭṭai, ெப. (n.)

   அ த்  ட்ட ல் ன் அ ப்பாகம் ( ன்.);; stubble of grass.

     [ ல்  + கடை்ட.]

ல் க்கற்ைற

 
  ல் க்கற்ைற pullukkaṟṟai, ெப. (n.)

    ல் த் ரள் (யாழ்.அக);; grass-pile.

ம வ. அரிெகைட, அரிதாள்

     [ ல் →  ல்  + கற்ைற.]

ல் க்காரி

 
  ல் க்காரி pullukkāri, ெப. (n.)

    ல் ற்பவள்; woman who gathers and sells grass.

     [ ல் →  ல்  + காரி.]

939

www.valluvarvallalarvattam.com 13844 of 19068.



ல் க்

 
  ல் க்  pullukkuruvi, ெப. (n.)

   காைடவைக ( ன்.);; kind of quail.

     [ ல் →  ல்  +  .]

     [P]

ல் சச்த்தகம்

 
  ல் சச்த்தகம் pulluccattagam, ெப. (n.)

ல்வாரி (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see pul-vari.

     [ ல் →  ல்  + சத்தகம்.]

ல் செ்ச க்

ல் செ்ச க்  pulluccedukki, ெப. (n.)

   1.  ல்ைலச ்ெச க் ங் க ; grass-hoe.

   2. பா ள்ள க்கல்கைள எ க் ங் க ; weaver's brush.

ம வ.  ல்ெவட் .

     [ ல் →  ல்  + ெச க் .]

     [P]

ல் த்த க் ஞ்
ைரக்ெகா

 
  ல் த்த க் ஞ் ைரக்ெகா  pulluttaḍukkuñjūraikkoḍi, ெப. (n.)

   ெச வைக (இ.வ.);; a shrub.

     [ ல் →  ல்  + த க் ம் +  ைரக்ெகா .]

ல் த்தைர

 
  ல் த்தைர pulluttarai, ெப. (n.)

    ற்படரந்்த நிலம்; pasture, meadow.

.  ல்ல .

     [ ல் →  ல்  + தைர.]

ல் நர்

 
  ல் நர ்pullunar, ெப. (n.)

   நண்பர ்( டா.);; friends.

     [ ல் தல் = ெபா ந் தல், த தல், நட் ச ்ெசய்தல்,  ல் →  ல் நர ்= நட் ச ்ெசய்பவர,் நண்பர.்]

ல் நீர்

 
  ல் நீர ்pullunīr, ெப. (n.)

   ெவண்ணீர ்( ந்  நீர)்;; semen.

     [ ல்( ); + நீர.்]
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ல் ப்பற்ைற

 
  ல் ப்பற்ைற pulluppaṟṟai, ெப. (n.)

    ல்வளரந்்த மண்கட்  (ெகா.வ.);; turf, sod.

     [ ல் →  ல்  + பற்ைற.]

ல் ப் -த்தல்

ல் ப் -த்தல் pulluppiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ல்லடரந்்  தல் ( ன்.);; to be over grown with grass.

ம வ. ேகாைரப்பற் தல்

     [ ல் →  ல்  +  -.]

ல் மா

 
  ல் மா  pullumāṟu, ெப. (n.)

   ஊகம் ல்லாலான ைடப்பம் (ெநல்ைல.);; broom made of a kind of grass.

ம வ.  ந் ைடப்பம்,   ைடப்பம்.

     [ ல் →  ல்  + மா .]

ல் ேமய்

ல் ேமய்1 pullumēytal,    3 ெச. . . (v.i.)

    ல்லாற் ைர ேபா தல் ( ன்.);; to thatch.

ம வ.  ைரேவய்தல்.

     [ ல் →  ல்  + ேமய்-.]

  ல் ேமய்2 pullumēytal,    3 ெச. . . (v.i.)

    ல் த் ன் தல்; to graze.

     [ ல் →  ல்  + ேமய்-, ேம → ேமல், ேம → ேமய் =  ல் ன் ேமற்ப ைய ( லங் );  ன் தல்.]

  ல் ேமய்3 pullumēyttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஆ மா கைளப் ல் த் ன்னச ்ெசய்தல்; to graze.

     [ ல் →  ல்  + ேமய்-, ேமய்தல் (த. .); - ேமய்த்தல் ( . );.]

ல் ர்

ல் ர ்pulluyir, ெப. (n.)

 lit, little life, child.

     ' ல் ர ்தன்ேனா  நின் ' ( வக. 332.);.

     [ ல் + உ ர.்]

ல்

ல்  pulluru, ெப. (n.)

   ப ைரய க் ம் லங்  பறைவ த யன ெவ ேயா ம் ப  ல்லாற் ெசய்  லத் ல் 
ைவக்கப்பட்ட உ வம்; scare crow made of grass.

     'மாபறைவ ல்  வஞ் வேபால்' (நீ ெந . 23.);.

ம வ. ேசாளக்ெகால்ைல ெபாம்ைம.

     [ ல் + உ .]
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ல்

ல்  pulluruvi, ெப. (n.)

   1. மரஞ் ெச களில் ஒட்  வள ம் வைக; honey suckle mistletoe.

     ' ைரக் ப் ல்  ேழ ைளத்தாற் ேபால்' (இராம நா. அேயாத். 20.);.

   2. ப ேரா  கலந் க் ம் ல்; tares.

     ' ல் ைய ெயல்லாம் கைளந்தால்தான் ப ர ்ெச க் ம்' (உ.வ.);.

   3.  றர ்உைழப்ைபச ்சாரந்்  தன் ைழப் ைன ேமற்ெகாள்பவன்; a man of parasitic nature.

நல்லவரக் க்  ந ல் ல் யாக இ க் ம் இவன் யார?் (உ.வ.);.

     [ ல் + உ . உ  → உ .]

ல் யம்மன்

 
  ல் யம்மன் pulluruviyammaṉ, ெப. (n.)

    ன்னம்ைம; chicken pox (M.L.);.

     [ ல்  + அம்மன்.]

ல் ேவர்

 
  ல் ேவர ்pulluruvivēr, ெப. (n.)

    சை்ச ேவர;் roots of parasitic plant.

     [ ல்  + ேவர.்]

ல் வரி

ல் வரி pulluvari, ெப. (n.)

   ேமய்சச்ல் வரிவைக; a grazing tax. (G.T.D. 1, 211.);.

     [ ல் →  ல்  + வரி.]

ல் ேவய்-தல்

ல் ேவய்-தல் pulluvēytal,    3 ெச. . . (v.i.)

ல் ேமய்-தல் பாரக்்க;see pulu-mey.

     [ ல் →  ல்  + ேவய். ேமய் → ேவய்.]

ல் ளி

 
  ல் ளி pulluḷi, ெப. (n.)

ல்  (ெகா.வ.); பாரக்்க;see pulluruvi.

     [ ல் →  ல் ளி.]

ல் ைவ

ல் ைவ pulluḷuvai, ெப. (n.)

   ஆற  பத் ரல நீளம் வளரவ் ம் மங்கல் நிற ள்ள மான கடல் ன் வைக; a kind of sea-fish, dull brown 
in colour, attaining 6ft 10 in length.

     [ ல் →  ன்ைம =  கரந்ிறம்,  ல் + உ ைவ.]

     [P]

ல் -த்தல்

ல் -த்தல் pulluṟuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நிகழ்த் தல்; to cause to occur, to perform.

     'ேமைலநாள் ல் த்த யா ம்' (கம்பரா. சடா காண். 43.);.

     [ ல் →  ல்  + உ -.]
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ல்

 
  ல்  pullūki, ெப. (n.)

    த்தவரக்ைள மயங்கச ்ெசய் ம் ண் ; a plant that bewilders persons trampling on it.

ம வ.  ைகப் .

ல் யம்

 
  ல் யம் pullūtiyam, ெப. (n.)

   பைன (மைல.);; palmyra palm.

     [ ல் = உட் ைள ள்ள நிைலத் ைண வைக, (உட் ைள ள்ள ல்); பைன,  ல் →  ல் யம்.]

ல் ரி

ல் ரி1 pullūri, ெப. (n.)

ல்  பாரக்்க;see pulluruvi.

     [ ல்  →  ல் ரி.]

  ல் ரி2 pullūri, ெப. (n.)

   க ங் ட்டத்ைதப் ேபாக் ம் ைக; a herb that cures the disease that turns the skin black.

ல்
ல்  pullūṟu, ெப. (n.)

   பறைவ வைக ( ங்.); (ப ற் ப். 165. அ ம்.);; a kind of bird.

ல்ெல -த்தல்

ல்ெல -த்தல் pulleḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ப ரினிைட ள்ள கைள ப த்தல்; to weed out.

ம வ.  ல் ங்கல், கைளெய த்தல்

     [ ல் + எ -,  ல் = கைள.]

ல்ெலண்ெணய்

 
  ல்ெலண்ெணய் pulleṇīey, ெப. (n.)

    ற்களினின்ெற த்த ந மண எண்ெணய் (வாசைனத் ைதல); வைக (இ.வ.);; oil distilled from grasses, used 
in perfumery, grass-oil.

     [ ல் + எண்ெணய்.]

ல்ெல -தல்

ல்ெல -தல் pulleḻudal,    3 ெச. . . (v.i.)

 lit, to be overgrown with grass; to become deserted.

     'நரகெமல்லாம் ல்ெல ந் ெதா ம்' ( வ்.  மாைல. 13.);.

     [ ல் + எ .]

  ல்ெல -தல் pulleḻudal,    3 ெச. . . (v.i.)

 lit, to be overgrown with grass;to become deserted.

     'நரகெமல்லாம் ல்ெல ந் ெதா ம்' ( வ்.  மாைல. 13.);.

     [ ல் + எ .]

ல்ெலனல்

ல்ெலனல் pulleṉal, ெப. (n.)

   1. ெபா வ தற் ப் ; signifying ruined condition, loss of splendour.

     'அரங்  ல்ெலன்னப் ேபா ' ( வக. 2531.);.

   2. இ பாட் க் ப் ; expr signifying worthlessness.

     [ ல் + எனல்.]
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ல்ைல

ல்ைல pullai, ெப. (n.)

   மங்கல் நிறம் ( ன்.);; dull, yellowish colour.

ம. க., ெத.,  ல்ல.

     [ ல் →  ன்ைம =  கரந்ிறம், மங்கலான பாரை்வ.  ல் →  ல்ைல.]

  ல்ைல pullai, ெப. (n.)

   1. மான்; deer.

   2.கைலமான்; antilope.

த,  ல்ைல (மான்);.  ந்தன் (ேவடன்);

ல்ைலக்காைள

 
  ல்ைலக்காைள pullaikkāḷai, ெப. (n.)

   மங்கல் நிற ள்ள எ ; dull yellowish bull, dull-coloured bull.

     [ ல்ைல + காைள.]

ல்ெலா

 
  ல்ெலா  pulloli, ெப. (n.)

ல்  பாரக்்க;see pulluruvi.

ல்ெலாளி

 
  ல்ெலாளி pulloḷi, ெப. (n.)

   ெவள்ெளன்ற யற் காலம் ( ைவ.);; early dawn, twilight.

ம வ. ெவள்ளணம் (ெநல்ைல.);

     [ ல் + ஒளி.]

ல்வர

 
  ல்வர  pulvaragu, ெப. (n.)

   தவசவைக (யாழ்.அக.);; a kind of millet.

ம வ. வரகரி .

     [ ல் + வர .]

ல்வரி

 
  ல்வரி pulvari, ெப. (n.)

   ேமய்சச்ல் வரி; tax on grazing; fine levied on stray cattle.

     [ ல் + வரி.]

  ல்வரி pulvari, ெப. (n.)

   ேமய்சச்ல் வரி; tax on grazing;fine levied on stray cattle.

     [ ல் + வரி.]
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ல்வ

 
  ல்வ  pulvaḻi, ெப. (n.)

    ல்லடரந்்த வ ; a grassy path.

   க.  வடெ்ட,  படெ்ட;பட.  ல் தாரி.

     [ ல் + வ .]

ல்வா

 
  ல்வா  pulvāṭi, ெப. (n.)

    ல் ற் டம் (யாழ்.அக.);; grass depot.

     [ ல் + வா .]

ல்வாண்ைடக்கா

ல்வாண்ைடக்கா  pulvāṇṭaikkācu, ெப. (n.)

    கா  (நாணய); வைக; a small coin.

     ' ல்வாண்ைடக் கா  ல்ைலெயன்  கைரவா ம்' ( ற . 373.);.

ல்வாய்

ல்வாய் pulvāy, ெப. (n.)

   கைலமான்; deer, antelope.

     ' ல்வாய் ைழ மைரேய கவரி' (ெதால். ெபா. 590.);.

க.  ல்ெல,  ல்ெல

     [ ல் + வாய்.]

     [P]

ல்வாரி

ல்வாரி pulvāri, ெப. (n.)

   1.  ல்ல க் ம் அரிவாள் (யாழ்.அக.);; sickle for cutting grass.

   2.  ல்ைல வா ம் க ;   வறண் , ைவக்ேகால் வாரி; rake.

ம வ. ஆக்க வாள்.

     [ ல் + வாரி.]

ல் ரியன்

 
  ல் ரியன் pulviriyaṉ, ெப. (n.)

    ரியன் பாம்  வைக; grass adder, Small viper. (M.M.);.

     [ ல் +  ரியன்.]

ல்

 
  ல்  pulvīṭu, ெப. (n.)

    ல்ேவய்ந்த ைர ள்ள ைச ( ன்.);; thatched house.

ம வ.  ற் ரம்ைப.

க.  ல்மென,  ல்வென

     [ ல் +  .]
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ல்ெவட் ப்பல்

 
  ல்ெவட் ப்பல் pulveṭṭippal, ெப. (n.)

   மாட் ன் ன்வாய்ப் பல்; front teeth of cattle; incisors.

     [ ல் + ெவட்  + பல்.]

  ல்ெவட் ப்பல் pulveṭṭippal, ெப. (n.)

   மாட் ன் ன்வாய்ப் பல்; front teeth of cattle;incisors.

     [ ல் + ெவட்  + பல்.]

ல்ெவளி

 
  ல்ெவளி pulveḷi, ெப. (n.)

    ல் அடரந்்  வளரந்் க் ம் நிலப்பரப் ; pasture medow.

நகரத் ல் ல்ெவளி இ க்க வாய்ப்  இல்ைல. (உ.வ.);.

   ம.  ல் றம்; .  லவாட்,  லா .

     [ ல் + ெவளி.]

ல்ேவய் ரம்ைப

ல்ேவய் ரம்ைப pulvēykurambai, ெப. (n.)

ல்  பாரக்்க;see pulvidu.

     ' ன்றக் றவன் ல்ேவய் ரம்ைப' (ஐங் . 252.);.

     [ ல் + ேவய் +  ரம்ைப, ேம = ேமல். ேம → ேமய்..ேமய்தல் =  லங்  ல் ன் ேமற் ப ையத் 
ன் தல்,  ைர ன் ேமல் ைவக்ேகா தல், ேமய் → ேவய், ேவய்தல் =  ைர ன் ேமல் 

ைவக்ேகா தல்.]

ல

ல1 pulattal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. மனம் ேவ ப தல்; to pout, sulk, to be displeased.

     ' லத்த  ட  மா ய டத் ' (ெதால். ெபா. 157.);.

   2.  ன் தல்; to suffer pain.

     'ேபா ம் ைழ ட ் லந் ' (ஏலா , 11);.

     [ ல் →  ர ்→  ரள்.  ர தல் = உ தல், மா பாடைடதல்.  ல் →  ல ( .தா. 206.);.]

  ல2 pulattal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெவ த்தல்; to dislike.

     "பல லந் " (ெபா ந. 175.);.

     [ ல் →  ல-.]

  ல3 pulattal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ த் தல்; to make known;

 to instruct.

     ' லக்க ேவண் மக் காைத' (உபேதசகா.  வத் ேரா. 264.);.

     [ ல் தல் = ெபா ந் தல்.  ல் →  லம் = ஐம்ெபா கள் ெபா ள்கெளா  ெபா ந்  அ ம் அ . 
ல் →  ல.]
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லக்கட் ப்பா

 
  லக்கட் ப்பா  pulakkaṭṭuppāṭu, ெப. (n.)

   களக்கட் ப்பா ; field control.

     [ லம் + கட் ப்பா . கட் ப்ப  → கட் ப்பா .]

லக்கம்

 
  லக்கம் pulakkam, ெப. (n.)

   வழக்கம் (யாழ்.அக.);; habit.

     [ ழக்கம் →  லக்கம் (ெகா.வ);.]

லக்கா

லக்கா  pulakkācu, ெப. (n.)

   பைழய கா  வைக (பண .114);; an ancient coin.

     [ லம் + கா . காய்ச்  → கா .]

லக்காணி

லக்காணி pulakkāṇi, ெப. (n.)

   ேமட்  நிலம் ( ன்.);; high elevated land.

     [ ல் →  லம் = ெபா ந் க் ம் நிலம்,  ைளநிலம் (ேவ.க. 3. 62);.  லம் + காணி.]

லங்ெகாள் )-தல்

லங்ெகாள் )-தல் pulaṅgoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   1.  ளங் தல் ( ன்.);; to be clearly understood.

   2. ெவளிசச்மாதல்; to be visible, to be bright.

     [ ல் →  லம் = ஐம்ெபா கள் ெபா ள்கெளா  ெபா ந்  அ ம் அ , ெபா ணர்  (ேவ.க. 3.62); 
லம் + ெகாள்.]

லங்ெகாளி

லங்ெகாளி pulaṅgoḷi, ெப. (n.)

   1. உணர் ப்  ( ன்.);; sense-organ.

   2.ெசய் ப் பற் ள்ளவன் (யாழ்.அக.);; epicure, sensual-man.

     [ லம் + ெகாளி, ெகாள் + இ – ெகாளி.]

லசச்ாைம

 
  லசச்ாைம pulaccāmai, ெப. (n.)

   சாைம வைக ( ன்.);; a kind of poor-man's millet.

     [ லம் + சாைம.]

லசச்ாய்

 
  லசச்ாய்  pulaccāyvu, ெப. (n.)

லசச்ார்  ( ன்.); பாரக்்க;see pula-c-cărvu.

     [ லசச்ார்  →  லசச்ாய் .]

லசச்ார்

 
  லசச்ார்  pulaccārvu, ெப. (n.)

   வயற் றம் ( ன்.);; field and lands adjacent to fields.

     [ லம் + சாய் .  லத்ைதச ்சாரந்் ப்ப . சார ்→ சார் ,' ' ெப.ஆ. ஈ .).]
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லச்

லச் 1 pulacci, ெப. (n.)

   அ  நிைறந்தவள்; wise woman.

     ' வனிற் லச்  தனக் ' ( ப் . 123);.

     [ ல் →  லம் →  லவன் (ஆ.பா.); -  லத்  (ெப.பா.);  லத்  →  லச் . ஒ.ேநா. ேவட் வத்  → 
ேவட் வச்  (ேவ.க.3. 63);.]

  லச் 2 pulacci, ெப. (n.)

    ம்பா ரி; gum lac tree. (Nels.);.

லசெ்சய்ைக

 
  லசெ்சய்ைக pulacceykai, ெப. (n.)

   உழ  ( ன்.);; agriculture, husbandry, tillage.

     [ ல் →  லம் = ெபா ந் க் ம் நிலம், நிலம்.  லம் + ெசய்ைக. ெசய் → ெசய்ைக.]

லசே்சா
லசே்சா  pulaccōti, ெப. (n.)

   மா ைக இ பத்  ன் ெலான் ; one of the 23 drugs which are considered best.

லத்தைக

லத்தைக pulattagai, ெப. (n.)

   ஊடல்; sulks.

     'இரா லன் றன்ென  லத்தைக ெயய் ைன' (மணிேம. 10, 21);.

     [ ல →  லத்தைக.]

லத்தமரம்

 
  லத்தமரம் pulattamaram, ெப. (n.)

   ெப மரம்; tooth-leaved tree.

     [ ல் → பல் → பல.  ல் → பல் → பர ்→ ப .  ல் →  லத்த மரம்.]

லத்தைர

 
  லத்தைர pulattarai, ெப. (n.)

லக்காணி ( ன்.); பாரக்்க;see pulakkāņi.

     [ லம் →  லத்தைர.]

லத்த க்கம்

 
  லத்த க்கம் pulattavirukkam, ெப. (n.)

   ெப மரம் (சங்.அக.);; tooth-leaved tree of heaven.

     [ ல் → பல் → பல.  ல் → பல் → பர ்→ ப  → ப ைம.  ல் →  லத்த +  க்கம்.]

 Skt. vriksa → த.  க்கம் ' லத்தமரம்' பாரக்்க

லத்தார்

 
  லத்தார ்pulattār, ெப. (n.)

    கள் ( ன்.);; inhabitants.

     "ெதன் லத்தார"்.

     [ ல் →  லம் = நிலம்.  லம் →  லத்தார ்= (ஓரிடத் ல் நிைலயாக வாழ்பவர.் 'ஆர'் ப.பா.ஈ .]
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லத்

லத் 1 pulatti, ெப. (n.)

   ெபண் லவர;் poet-ess.

     [ லவன் (ஆ.பா.);- லத்  (ெப.பா.);.]

ழவன் என் ம் ெசால் ெபண்பா ற் ழத்  என்றாவ  ேபால் லவன் என் ம் ெசால் லத்  
என்றா ம். இங்ஙனம் அைமக்கா  ெபண்பாற் லவர ்என்ப  வ வாம். (தவ.288);.

  லத் 2 pulatti, ெப. (n.)

   வண்ணாத் ; washerwoman.

     'அறனில் லத் ' (நற்.90);.

   ம.  லத் ,  லச்  (இ லப்ெபண்);;க. ெபாலத்  (இ லப்ெபண்);

     [ ைலத்  →  லத் .]

  லத் 2 pulatti, ெப. (n.)

   வண்ணாத் ; washerwoman

     'அறனில் லத் ' (நற்.90);.

   ம.  லத் ,  லச்  (இ லப்ெபண்);;க. ெபாலத்  (இ லப்ெபண்);

     [ ைலத்  →  லத் .]

லத் ைற ற் ய
ட ர் ழார்

 
  லத் ைற ற் ய ட ர் ழார ்pulattuṟaimuṟṟiyaāṭalūrkiḻār, ெப. (n.)

   ஐங்   ெதா த்த சங்ககாலத் ப் லவர;் an ancient poet, compiler of aifikurunuru.

லத்ேதார்

லத்ேதார ்pulattōr, ெப. (n.)

   அ ஞன்,  னிவன்; wisemen, sages, savants.

     'ேபாத நிைலகண்ட லத்ேதார'் (தா .பராபர.194);.

     [ லம் + அத்  + ஒர.்  ல் →  லம். அத்  சாரிைய.'ஒர'் ப.பா.ஈ .]

  லத்ேதார ்pulattōr, ெப.(v.i.)

   1.  த னர;் elite persons. 2. னிவர;்

 sages.

     [ லம்+அத் +[ஆர]் ஒர]்

லந் ரன்கள மா
ைல

 
  லந் ரன்கள மாைல pulandiraṉkaḷavumālai, ெப. (n.)

    கேழந் ப் லவர ்இயற் யதாகச ்ெசால்லப்ப வ ம் எளிய ெசய் ள் நைட ல் அைமந்த மான 
கைத ல்; a popular poem, attributed to Pugalèndi-p-pulawar.

லநரம்

 
  லநரம்  pulanarambu, ெப. (n.)

    றப் ணரை்வத் ண் ம் நரம் ; nerve which induces feelings.

     [ லம் + நரம் . நாளம் → (நளம்); → நரம் → நரம் .]
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லெந வழக்கம்

லெந வழக்கம் pulaneṟivaḻkkam, ெப. (n.)

    லவரால் ைகக்ெகாள்ளப்ப ம் ெசய் ள் வழக்  (ெதால்.ெபா.53);; literary usage or convention, dist. fr.

     'ulagiyal valakku' and 'nādāga valakku'.

     [ லம் + ெந  + வழக்கம்.]

  லெந வழக்கம் pulaneṟivaḻkkam, ெப. (n.)

    லவரால் ைகக்ெகாள்ளப்ப ம் ெசய் ள் வழக்  (ெதால்.ெபா.53);; literary usage or convention, dist. 
fr.'ulagiyal valakku' and 'nādāga valakku'.

     [ லம் + ெந  + வழக்கம்.]

லப்பங்காணல்

 
  லப்பங்காணல் pulappaṅgāṇal, ெப. (n.)

   இ ேநா னாேலற்ப ம் தற்றல்; raving.

     [ லப்பம் + காணல்.]

லப்ப -தல்

லப்ப -தல் pulappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ெதரிதல்; to be perceived, understood.

   2. ெவளிப்ப தல்; to become clear or conspicuous.

     [ லம் = அ , ெபா ணர்  லம் + ப -,  லப்ப தல் =  லெனா  ெபா ந் தல், ( .தா.183);.]

லப்ப த் -தல்

லப்ப த் -தல் pulappaḍuddudal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெதரி த்தல்; to make clear or intelligible;

 to cause to be under-stood.

     [ லப்ப -தல் (த. .); -  லப்ப -த் தல் ( . .);.]

லப்பம்

லப்பம்1 pulappam, ெப. (n.)

   1. ேநாய் யால் வாய் ழ ைக; delirium.

   2.  தற் ; raving, as of a lunatic.

   3. அலப் ; chattering, babbling.

     'மந் ர ேமாதாவாய்க்  மட்டறாப் லப்பம் ைவத்தார'் ( ற்றா.தல. கவற்சன.42);.

   4. அ ைக (ெகா.வ.);; crying, weeping, lamentation.

     [ லம்  →  லப்பம்.]

  லப்பம்2 pulappam, ெப. (n.)

லப்பா  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see pulappadu.

     [ லம் →  லப்பம்.]

லப்பா

லப்பா  pulappāṭu, ெப. (n.)

   1. நன்றாய்த் ெதரிைக ( ன்.);; appearing clearly understood.

   2. மட் க் கட் ைக (யாழ்.அக.);; adjusting, keeping within bounds.

     [ லப்ப  →  லப்பா .]
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ல லப்

 
  ல லப்  bulabulabbu, ெப. (n.)

   காய்சச்ல் நிலத் ன் த் தன்ைம; looseness, as of soil.

     [ ல ல →  ல லப் .]

ல ெலனல்

ல ெலனல் bulabuleṉal, ெப. (n.)

    ைரந்  ெதாடரந்்  வ தற் ப் ; expr. denoting quick succession.

     ' ல ெலனக் கலகலெலன தல்வரக்ைளப் ெப ர'் (பட் னத்.  ப்பா.178);.

ம வ. ெபாலெபாலெவன

     [ ல ல + எனல்.]

லம்

லம்1 pulam, ெப. (n.)

   1. வயல்; arable land, rice field. 

ச் ல் ைசவான் லம் ( றள்.85.);.

   2. இடம்; place, location, region, tract of country.

     ' லங்ெகட க் ம் வரம் றாைன' ( றநா.16);.

   3.  க் ; quarter, point of the compass

     'ெதன் ல வாழ்நரக்் ' ( றநா.9);.

   4. ேமட்  நிலம் (யாழ்ப்.);; high land for dry cultivation.

   ம.  லம்;   க. ெபால;   ெத. ெபால ;    . ல ( ல்ெவளி);;   பட. ெகால;பர.்

   ெபா ப்;   கட. ெபா ப், ெபால் ப்;ெகாலா. ெபாலம்.

     [ ல் →  லம்.  ல் தல் = ெபா ந் தல். அடரந்்த மரஞ்ெச  ெகா களால் இரண்  டவா  
ெவட்டெவளியான நிலெமல்லாம் கண்ணிற் ப் லனான னால் லம் எனப்பட்ட  (த .வ.31);.]

  லம்2 pulam, ெப. (n.)

   1. ெபா ; sense, faculty of any organ of sense.

     ' லம்பல கலங்க' (ஞானா.27,6);.

   2.  ல ணர் ; sensation, consciousness; perception by the sense.

     'அடல்ேவண் ைமந்தன் லத்ைத' ( றள்,343);.
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லம்பல்

லம்பல்1 pulambal, ெப. (n.)

   1. ஒ  ( ங்.);; sound.

   2. தனிைம ைக; grieving over one's loneliness.

     "பாசைறப் லம்ப ம்" (ெதால்.ெபா. 41, உைர);.

   3.  தற் ைக; raving.

   4. அலப் ைக; chattering, babbling.

   5. அ ைக; weeping, lamenting, mourning.

     'கண்ேடார ்பாங் ம் ேபா ய றந்  நற்றாய் லம்ப ம்' (ெதால்.ெபா.36);.

   6. அ ைகப் பாட் ; song of lamentation.

     'ெதய்வத்ேதவ  லம் ய லம்பல்' ( வ்.ெப மாள்.7,11);.

ம வ.  லம்பர,் இயம்பல்,  ைலத்தல்,  ைவத்தல், அலம்பல், கறங்கல், அழங்கல், தழங்கல்,  ம்பல், 
க த்தல், ெத ட்டல், கைனத்தல், கலம் தல்.

ம.  லம்பல்

     [ லம்  →  லம்பல்.'அல்' ெதா.ெப.ஈ .]

  லம்பல்2 pulambal, ெப. (n.)

   மனங்கலங்கல்; being agitated in mind.

     [ லம்  →  லம்பல்.

லம்பன்

லம்பன்1 pulambaṉ, ெப. (n.)

   ெநய்தனிலத் தைலவன்; chief or lord of maritime tract.

     "ெமல்லம் லம்பன் ரிந்ெதன" (ஐங் .133);.

ெத.ெபாலமரி (ேவளாளர)்;

     [ லம் →  லம்  = நிலம். ெமல்லம் லம்  =  ண்மணலால் ெமல் ய ெநய்தல் நிலம் 
( க்ேகாைவ.379, உைர); ெமல்லம் லம்பன் = ெநய்தல் நிலத் தைலவன் "ெமல்லம் லம்பன் 

ரிந்ெதன" ( ந்.5); (ேவ.க.3.63); அன்' ஆ.பா.ஈ .]

  லம்பன்2 pulambaṉ, ெப. (n.)

   ஆதன் (ஆன்மா);; soul.

     " லம்ப க்ெகான் ம் ணரந்் ைல" ( மந்.2934);.

     [ லம் = அ .  லம் →  லம்  →  லம்பன் = அ ைடய ஆதன் (ேவ.க.3.63);.]

லம்பா

 
  லம்பா  pulambāvu, ெப. (n.)

    ைன ைதக்ைக (இ.வ.);; sowing Italian millet.

     [ ல் →  லம் = நிலம்,  ைளநிலம்.  லம் + பா .]

லம் -த்தல்

லம் -த்தல் pulambiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ப் க் கண் த்தல்; to obtain or find a clue. (C.G.);.

     'கள்வைன அ யப் லம் த்தாரக்ள்'.

     [ லம் +  -.]
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லம் ல

 
  லம் ல  pulambilavu, ெப. (n.)

   இலவங்கப் படை்ட; cinnamon bark.

லம்

லம் 1 pulambudal,    7 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ த்தல்; to sound.

     'கழலார ் லம்  லம்ப' (ேதவா.607,7);.

   2.  தற் தல் (ெகா.வ.);; to speak foolishly or incoherently.

   3. அ தல்; to utter lamentations, to wail, cry out.

     'தயரதன் தான் லம் யவப் லம்பல்' ( வ்.ெப மாள்.911);.

   4. தனித்தல்; to be solitary lonely.

     'ெகா வா ம் ன் ம தைல லம்ப' (ெப ம்பாண்.286);.

   5. வ ந் தல்; to grieve.

     'அகம் லம் ன்ேறன்' (கம்பரா. இந் ர த். 61);.

   6. வா தல்; to fade.

     'இவணலம் லம்ப' (ஐங் .57);.

   ம.  லம் க;   க. ப ம் , க ;   ெத. ப ;    . பலம் னி;பர.் ெபால்ல (ஒ );

     [ ல் = ெபா ந்தற்க த்  ேவர.் (ேவ.க.3.62);.  ல் →   → ப  (ெத); =  த்தல், ேப தல்.  ல் 
→  ல →  லம் ,  லம் தல் = ஒ த்தல்,  தற் தல், அ தல்.]

  லம் 2 pulambudal,    6 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெவ த்தல்; to despise, abhor.

லம் நீர்

லம் நீர ்pulambunīr, ெப. (n.)

   கண்ணீர;் tear.

     ' லம் நீ ட் ' (மணிேம.3, 9);.

     [ லம்  + நீர.்  லம் ம்ேபா  அதாவ  அ ம்ேபா  வ ம் நீர.்]

லம் த்

லம் த்  pulambumuttu, ெப. (n.)

   அ ைகக் கண்ணீர;் tears of sorrow, as pearly, opp. to

     'uvagai muttu'.

     'நி ர ்ெந ங்கண் லம்  த் ைறப்ப' ( லப்.4, 71);.

     [ லம்  +  த் . அ ம்ேபா  த் ப் ேபான்  வ ம் கண்ணீர.்]

  லம் த்  pulambumuttu, ெப. (n.)

   அ ைகக் கண்ணீர;் tears of sorrow, as pearly, opp. to 'uvagai muttu'.

     'நி ர ்ெந ங்கண் லம்  த் ைறப்ப' ( லப்.4, 71);.

     [ லம்  +  த் . அ ம்ேபா  த் ப் ேபான்  வ ம் கண்ணீர.்]
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லம் -த்தல்

லம் -த்தல் pulambuvittal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தன்னிைல இழக்கச ்ெசய்தல்; to cause one to lose self control.

     ' லம் த் த ளி னீங் ' ( வக.2516);.

     [ லம்  →  லம் .

     ' '  . .ஈ .]

லம் ள்

லம் ள் pulambuḷ, ெப. (n.)

லம்பல்

   5. பாரக்்க;see pulambal 5.

     ' லம்  ேளற் டாவைடந்ேதாைர' (இர . க் .62.);.

     [ லம்பல் →  லம் ள்.]

  லம் ள் pulambuḷ, ெப. (n.)

லம்பல்5. பாரக்்க;see pulambal 5.

     ' லம்  ேளற் டாவைடந்ேதாைர' (இர . க் .62.);.

     [ லம்பல் →  லம் ள்.]

லம்ெபயர் வ
ன்

லம்ெபயர் வன் pulambeyarpuduvaṉ, ெப. (n.)

   ேவெறா நாட் ந்  வந்தவன்,  ற நாட் னன்; foreigner. 

லம்ெபயர ் வ  ேபாக் வனியாெனனக் ( லப்.16:129);.

     [ லம்ெபயர ்+  வன்.  லம் = இடம், வா டம், நா .]

லம்ெபயர்மாக்க
ள்

லம்ெபயரம்ாக்கள் pulambeyarmākkaḷ, ெப. (n.)

   1. அயல்நாட் னர;் foreigners, immigrants.

     'கலந்த  ற் லம்ெபயர ்மாக்கள்' ( லப்.5,11);.

   2. கடேலா கள் ( லப்.5.11. அ ம்);; mariners.

     [ ல் →  லம் = நிலம்.  லம் + ெபயர ்+ மாக்கள். ெபய் → ெபயர.் ெபயரத்ல் = இடம் ெபயரத்ல் மக்கள் → 
மாக்கள் ஒ.ேநா.;

ெமா ெபயர ்ேதயம்.]

  லம்ெபயரம்ாக்கள் pulambeyarmākkaḷ, ெப. (n.)

   1. அயல்நாட் னர;் foreigners, immigrants.

     'கலந்த  ற் லம்ெபயர ்மாக்கள்' ( லப்.5,11);.

   2. கடேலா கள் ( லப்.5.11. அ ம்);; mariners.

     [ ல் →  லம் = நிலம்.  லம் + ெபயர ்+ மாக்கள். ெபய் → ெபயர.் ெபயரத்ல் = இடம் ெபயரத்ல் மக்கள் → 
மாக்கள் ஒ.ேநா.;ெமா ெபயர ்ேதயம்.]

லம் சாரி-த்தல்

லம் சாரி-த்தல் pulamvicārittal,    4 ெச. . . (v.i.)

ல சா -தல் (ெகா.வ); பாரக்்க;see pulam usavu.

     [ லம் +  சாரி-.]

 Skt. vicara → த.  சாரம் →  சாரி-த்தல்
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லம்ைவ-த்தல்

லம்ைவ-த்தல் pulamvaittal, ெப. (n.)

   4 ெச. . . (v.i.);

 to be on the lookout for a clue. (C.G.);.

     [ லம் + ைவ-.]

லமக்கள்

 
  லமக்கள் pulamakkaḷ, ெப. (n.)

   ப த்ேதார;் learned men.

லமக்களா ம் ெபா  மக்களா ம் பாராட்டப் ெபற்றவர ்பாவாணர ்(உ.வ.);.

     [ லம் + மக்கள்.]

லமகள்

லமகள் pulamagaḷ, ெப. (n.)

   கைலமகள்; Saraswadhi.

     ' லமகள் கழ்' ( வக.2566);.

     [ லம் + மகள்.  லம் = ஐம்ெபா கள் ெபா ள்கேளா  ெபா ந்த அ ம்

அ .  லம் →  லவன் = அ ஞன், அ ள்ள பாவலன்,  லமகள் ெபண்பால் அ க்கட ள். மக → 
மகள்.]

     [P]

  லமகள் pulamagaḷ, ெப. (n.)

   கைலமகள்; Saraswadhi.

     ' லமகள் கழ்' ( வக.2566);.

     [ லம் + மகள்.  லம் = ஐம்ெபா கள் ெபா ள்கேளா  ெபா ந்த அ ம் அ .  லம் →  லவன் = 
அ ஞன், அ ள்ள பாவலன்,  லமகள் ெபண்பால் அ க்கட ள். மக → மகள்.]

     [P]

லமகன்

லமகன் pulamagaṉ, ெப. (n.)

    லைம ள்ளவன்; learned man, scholar.

     "ேவெறா  லமகன் ம்  வாங் னான்" (கம்பரா.எ ச.்3);.

     [ லம் + மகன்.  ல் →  லம் = அ .   → மக → மகன்.]

லமங்ைக

லமங்ைக pulamaṅgai, ெப. (n.)

நிலப்ெப மாட்  ( ப் ராட் ); ( வ்.ெபரிய . 3, 2, 5.);

 goddess of earth.

     [ ல் →  லம் = நிலம்,  லம் + மங்ைக.]

லம -தல்

லம -தல் pulamaṟidal,    3 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ப்ப தல் (ெசன்ைன.);; to spy out, detect.

     [ லம் + அ -,  லம் →  லன் =  ப் .]
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லமாக் -தல்

லமாக் -தல் pulamākkudal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  லப்ப த் -தல் பாரக்்க;see pula-p-paduttu-

     'ெந ெயலாம் லமாக் ய ெவந்ைதைய' ( வாச.5,32);.

   2. ெவளியாக் தல் (ெகா.வ.);; to bring to light.

     [ லம் + ஆத் -, ஆ -தல் (த. .); - ஆக் -தல் ( . .);.]

  லமாக் -தல் pulamākkudal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  லப்ப த் -தல் பாரக்்க;see pula-p-paduttu-.

     'ெந ெயலாம் லமாக் ய ெவந்ைதைய' ( வாச.5,32);.

   2. ெவளியாக் தல் (ெகா.வ.);; to bring to light.

     [ லம் + ஆத் -, ஆ -தல் (த. .); - ஆக் -தல் ( . .);.]

ல க்

 
  ல க்  pulamiṉukki, ெப. (n.)

    ைடப்பம் (ைதலவ.ைதல.);; broom, as cleansing a place.

ம வ. வாரியல், ெப க் மா  ளக் மா .

     [ லம் +  க் .  க்  →  க் .]

ல சா -தல்

ல சா -தல் pulamucāvudal,    7 ெச. . . (v.i.)

   உளவ தல்; to seek a clue.

     [ லம் + உசா -.]

லைம

லைம pulamai, ெப. (n.)

   1. கல் ; knowledge, learning.

த ல் லைம க்கவரக் ள் பாவாணர ் ப் டத்தக்கவர ்(உ.வ.);.

   2. ெமய்ய  (ஞானம்);; spiritual wisdom.

     ' ைர ந ரில்லாப் லைமேயாய்' ( .280);.

   3. ெசய் ளியற் ம் ஆற்றல்; poetic talent or ability.

     [ ல் →  லம் →  லன் = ெபா ந் ய ம் அ .  லம் = அ , அ ல், இலக்கணம்.  லம் → 
லைம ( .தா.183);.]

லைமபா -தல்

லைமபா -தல் pulamaipāṭudal,    11 ெச. . . (v.i.)

   பா(க );ப்பா தல்; to compose poetry.

     'ைகக்  ெகாண்  லைம பா ேனனாகாேத ெயன் றார'் (ஈ );.

     [ லம் →  லைம + பா -.]

லைமயர்

 
  லைமயர ்pulamaiyar, ெப. (n.)

லைமேயார ்( ன்.); பாரக்்க;see pulamaiyõr.

     [ லம் →  லைம →  லைமயர.்]
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லைமேயார்

லைமேயார ்pulamaiyōr, ெப. (n.)

   1. பாவலர ்(க );, அ வன் (கமகன்);, த க்  (வா );, ெசால்  (வாக் ); என்ற நால்வைகக்கல்  
வல்ேலார ்( ங்.);; learned persons, of four classes, viz, kavi, kamakaŋ, vāti, vākki.

   2. கற்ேறார;் scholars, professors, experts.

     ' கரின் ெறன்மனார ் லைமேயாேர' (ெதால்.எ த்.369);.

ம வ. கைலஞர,் ேமைதயர,்  த்ேதார,் கற்றவர,் க ஞர,் அ ஞர.்

     [ லம் →  லைம →  லைமேயார.்]

லர்

லர1் pulartal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1. வா தல்; to fade, wither.

   2. உலரத்ல்; to grow dry;

 to become patched, as the tongue.

     ' ைக ஞ் சாந் ம் லரா  றந் ' ( லப். 5, 197.);.

   3. தளரத்ல்; to faint;

 to become weak.

     'இைமேயாரக் ம் லரந்்தார'் (கம்பரா. நி ம். 116);.

   4.  ைறதல்; to decrease.

     'கதம் லரந்்த ந்ைத' (கம்பரா.  லபல. 79);.

   5.  ல தல்; to leave, depart.

     'ஆயம் லரக்' ( . ெவ. 4, 22);.

   6.  ற் தல்; to mature, as grain.

     'வர னி ங் ரல் லர' (ம ைரக். 272);.

     [ ல் → ெபால் → ெபா . ெபா  ெபா த்தல் = நன்றாகக் காய்தல். ெபால் → (ெபா ); → ெபா க்  = 
காய்ந்த ேசாற் ப் ப க்ைக.  ல் →  லர ்( .தா. 139);.]

  லர2் pulartal,    11 ெச. . . (v.i.)

லரக்ாைல

லரக்ாைல pularkālai, ெப. (n.)

   1.  லரி, 1 பாரக்்க;see pulari 1.

   2. அ க் காலம்; the period of cosmic deluge.

     ' லரக்ாைல மாைய ேம ப் ெபா ந் ம்' ( வப் ர. 16);.

     [ ல் →  லம் →  லர.்  லர ்+ காைல.]
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லரச்்

லரச்் 1 pularcci, ெப. (n.)

   1. வா ைக; withering, fading.

   2. உல ைக; drying.

     [ ல் →  லர ்→  லரச்் .

     ' ' ெதா.ெப.ஈ ..  லர ்பாரக்்க.]

  லரச்் 2 pularcci, ெப. (n.)

   1.  ைக; dawning.

     'இ ளின் லரச்்  ெயன் ெறன் ' (ெவங்ைகக்ேகா. 380);.

   ம.  லர,்  லரச்ச்;    .  ல்ெல,  ல்ல்ெய,  ல்ல்யெகல,  ல்ல்யெகாெல; ட. ெபாலெச.

     [ லம் →  லர.்  லரத்ல் = ெதளிதல், ெதளிவாதல்,  தல்,  லர ்→  லரச்்  (ேவ.க.3, 63);.]

லரத்் -தல்

லரத்் -தல் pularddudal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உலரத்் தல்; to deprive of moisture, to cause to dry.

     ' ல்ெகா  ஞ்  ரம் லரத்் '.

   2. வாட் தல்; to cause to fade or wither.

   3.  தல் ( ங்.);; to besmear, daub.

     [ ல் →  லர ்→  லரத்் -,  லரத்ல் (த. .); -  லரத்் தல் ( . .);.]

லர்

லர்  pularpu, ெப. (n.)

லரி 1 பாரக்்க;see pulari 1.

     'பனிப் லர ்பா ' (பரிபா. 11, 83);.

     [ ல் →  லம் →  லர.்  லரத்ல் = ெதளிதல், ெதளிவாதல்,  யல்,  ல் →  லம் →  லரி யல்,  லர ்→ 
லரப்் . (ேவ.க.3, 61-63);' ' ெதா.ெப.ஈ .]

லர்

லர்  pularvu, ெப. (n.)

லரச்்  2. (சங்.அக.); பாரக்்க;see pularcci 2.

     [ ல் →  லம் →   லரி =  யல்.  ல் →  லர ்→  லர் ,

     ' ' ெதா.ெப.ஈ  லரப்்  →  லர் .]

லரி

லரி pulari, ெப. (n.)

   1. இர  நீங்  காைல ல் ெவளிசச்ம் ேதான் ம் ேநரம்,  யல் ( வா);; dawn.

     ' லரி ல ெதன் ' ( மந். 210);.

   2. ஞா , க ரவன்; sun.

     'தாமைரப் நனி ழ்த்தன.  லரிேபான ன்' (கம்பரா.  த் ர. 42.);.

ம.,  .  லர்

     [ ல் →  லம் →  லர.்  லரத்ல் = கண் க் த் ெதரிதல்,  தல்.  லர ்→  லரி =  யல் ( .தா. 183); 
ய ல் ேதான் ம் ஞா . 'இ'  ைன த .]

லரிக்காைல

லரிக்காைல pularikkālai, ெப. (n.)

லரி 1 ( வா); பாரக்்க;see pulari 1.

     [ லரி + காைல,  ல் →  லர ்→  லரி =  யல். காைல =  யற்காலம்.]

லரிகம்

லரிகம் pularigam, ெப. (n.)

லரி 1 பாரக்்க;see pulari 1.

     [ லரி →  லரிகம்.]
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லரிைவகைற

லரிைவகைற pularivaigaṟai, ெப. (n.)

   ைவகைறக் ம் லரிக் ம் இைடப்பட்ட காலம்; morning twilight time between day break and sunrise.

     ' லரி ைவகைறப் ெபாய்ைகத் தாமைர' ( லப். 14, 3);.

     [ லரி + ைவகைற.]

லவஞ்

 
  லவஞ்  pulavañji, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள ஊர;் a village, in Tañjavur dt.

     [ லம் + வஞ் .]

லவநல் ர்

 
  லவநல் ர ்pulavanallūr, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள ஊர;் a village in Tañjavur dt.

     [ லவன் + நல் ர.்]

லவர்

லவர1் pulavar, ெப. (n.)

   1.  லைமேயார ்பாரக்்க;see pulamayor.

     'நரம் ன் மைறய ெவன்மனார ் லவர'் (ெதால். எ த். 33);.

   2. அ வர ்(ஞானிகள்);; wisemen, sages.

     ' லவைரப் ேபாற்றா  த்ேத ல ' ( றள். 234);.

   3.  நில மன்னர ்( ன்.);; petty chieftains.

   4.  த்தர ்( ங்.);; dancers, actors.

   5. கம் யர ்( ங்.);; artisans, mechanics.

   6. ஒ யம் த ய கைலவல்லார ்( ங்.);; artists.

   7. வ கர ்(சா க் யர)்; ( ங்.);; the Calukyas.

   8. ேகாயம் த் ர ்மாவட்டத் ல் பழக்க வழக்கங்களில் ெகாங் ேவளாளைர ெயாத்தவராய் 
ேவளாண்ைம ெசய் ம் ஒ  சா யார;் a caste of cultivators in Coimbatore district, who resemble Konku Vēlālas, in 
their customs and manners, (ET.vi. 235.);.

   9. பனிசவர ்ஒசச்ர,்  த ய ல சா யாரின் பட்டப்ெபயர;் caste title of the members of certain castes like the 
Panišavar and the Öccar. (ET.vi. 57.); (E.T.v. 420.);.

     [ ல் தல் = ெபா ந் தல்,  ல் →  லம் →  லன் = ெபா ந் ய ம் அ ,  லம் = அ , அ  ல், 
இலக்கணம்.  லம் →  லைம.  லம் →  லவன் ( .தா. 183);  லவன் →  லவர்

     'ர'் ப.பா.ஈ .]

பண்ைடத் த ழகத் ல் ேவந்தைரப் கழ்ந்  பா ய லவரக்் ச ் றந்த பரி ம் ற் ட் ம் 

லவர் ழந்ைத

லவர் ழந்ைத pulavarkuḻndai, ெப. (n.)

   20 ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த லவர;் a poet of twentieth century.

     [ லவர ்+  ழந்ைத.]

இவர ்(1906-1972);  நணாச ் ேலைட ெவண்பா என் ம் ற் லக் யம் இராவண கா யம் என் ம் 
ேபரிலக் யம் யாப்ப காரம் என் ம் இலக்கணம் த யவற்ைற இயற் ள்ளார.்  க் ற க்  
இவர ்எ ய ைர ழந்ைத ைர எனப்ப ம்.

லவர் ராணம்

லவர் ராணம் pulavarpurāṇam, ெப. (n.)

    கதாசர ்பா ய த ழ்ப் லவர ்வரலா ; a metrical biography of Tamil poets by Muruka-dasar, 19th c.

     [ லவர ்+  ராணம்.]
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லவராற் ப்பைட

லவராற் ப்பைட pulavarāṟṟuppaḍai, ெப. (n.)

   1. ஒ  லவன் தனக் ப் பரிசளித்த அரசைன ம் அவன  தைலநகைர ம் ேவ  லவனிடம் 
றப் த்  அவ்வரசனிடத்  அவைன ஆற் ப்ப த்தைலக் ம் றத் ைற ( றநா. 48.);;   2. ஒ  
லவைனக் கட ளிடத் ப் பயன்ெகாள் ம் ப  ஆற் ப்ப த்தைலக் ம் றத் ைற ( . ெவ. 9, 

42);;   3.  லவராற் ப் பைட பற் ய ற் லக் யம் ( ரபந்தம்);; poem on the theme of pulavarārru-p-padai

     [ லவர ்+ ஆற் ப்பைட. ஆற் ப்ப (த் ); → ஆற் ப்பைட.]

  லவராற் ப்பைட pulavarāṟṟuppaḍai, ெப. (n.)

   1. ஒ  லவன் தனக் ப் பரிசளித்த அரசைன ம் அவன  தைலநகைர ம் ேவ  லவனிடம் 
றப் த்  அவ்வரசனிடத்  அவைன ஆற் ப்ப த்தைலக் ம் றத் ைற ( றநா. 48.);;   2. ஒ  
லவைனக் கட ளிடத் ப் பயன்ெகாள் ம் ப  ஆற் ப்ப த்தைலக் ம் றத் ைற ( . ெவ. 9, 

42);;   3.  லவராற் ப் பைட பற் ய ற் லக் யம் ( ரபந்தம்);; poem on the theme of pulavarārru-p-padai.

     [ லவர ்+ ஆற் ப்பைட. ஆற் ப்ப (த் ); → ஆற் ப்பைட.]

லவராற் வழக்க
ம்

லவராற் வழக்கம் pulavarāṟṟuvaḻkkam, ெப. (n.)

    லெந  வழக்கம் (ெதால். ெபா. 53, உைர);; literary usage.

     [ லவராற்  + வழக்கம்.]

லவரி

லவரி pulavari, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக; an ancient tax (S.I.I.vi.2);.

     [ லம் + வரி.]

லவரி

 
  லவரி  pulavarisi, ெப. (n.)

   இைறச்  ேசரத்் ச ்சைமத்தற் ேகற்ற அரி வைக (இ.வ.);; a kind of rice, fit to be cooked with meat.

     [ ல  + அரி .]

லவைர

லவைர pulavarai, ெப. (n.)

   1. நிலெவல்ைல; boundary, as of a country.

     ' லவைரத ்ேதான்றல் யாவ ' (ப ற் ப். 80.);

   2. அ ெனல்ைல; the utmost bounds of knowledge.

     ' லவைர ய யாப் கெழா  ெபா ந் ' (பரிபா. 15, 1);.

     [ லம் →  லவைர.]

லவல்

லவல் pulaval, ெப. (n.)

   1. ெவ ப் ; displeasure, dislike.

     ' லவனீ ெயன்' (க த். 89);.

   2.  ல  3 பாரக்்க;see pulavu 3.

     'கல்ெலன் ேசரிப் லவற் ன்ைன' (நற். 63);.

     [ லம் →  லவல்.]
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லவன்

லவன்1 pulavaṉ, ெப. (n.)

   1. அ ஞன் ( . ெவ.  றப் .);; sage, philosopher.

   2. பாவலர ்( டா.);; poet.

   3. ேதவன் ( ங்.);; Dēvaŋ, celestial being.

   4. அ வன் ( தன்); ( டா.);; Mercury.

   5. ேவந்தன் (இந் ரன்); ( ங்.);; Indra.

   6. அ கன் ( ங்.);; Arhat.

     'ெபா னன் னிதன் ராணன் லவன்' ( லப். 10, 179);.

   7.  த்தன்; Buddha.

     ' லவன் ரத்்தன் ண்ணியன் ராணன்' (மணி. 5, 98);.

ெத. ெபாலமரி ( ைட ெதரிந்தவன்);

     [ ல் →  லம் → அ . ெபா ணர் .  லம் →  லவன் (ேவ.க. 3, 63);.]

  லவன்2 pulavaṉ, ெப. (n.)

    கன் ( ங்.);; lord Murugan.

ம வ. ெபான்ென ற்ேகான்,  ண்ணவன் அண்ணல், மதைன ெவன்ேறான், அ ட ்ெகா  ேவந்தன், 
ஆசான்,  ஞ்  ேவந்தன், ேவ க் ைற, ெசவ்ேவள், ேமகவாகனன், ேவள் க்  ேவந்தன், 

ண் மாள், ேகாப , ேவந்தன்,  லம்பன், மஞ்ைச ர் ,  மரன், ஆ கன்.

லவா

 
  லவா pulavā, ெப. (n.)

    லா (சங்.அக);; a large often scandent shrub.

லவா தம்

 
  லவா தம் pulavākidam, ெப. (n.)

லா (சங்.அக.);;see pülā.

     [ லவா →  லவா தம்.]
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ல

ல  pulavi, ெப. (n.)

   1. ஊடல்; sulks, bouderie.

     ' ணர் ன் னினிய ல ப் ெபா ம்' ( வக. 1378);.

   2. ெவ ப் ; displeasure;

 dislike.

     [ ல →  ல .]

கணவன் தவற்றாேலா மைன ன் ேபைதைமயாேலா ல சைமயங்களில் அவரிைடப் ணக்  
ேநரவ் ண் . அன்  மைன  ஊ க் கணவெனா  ேபசா ப்பாள். ஊ தல் சைட  ெகாள் தல். 
அ  கணவனால் எளிதாய்த் ரக்்கப்ப ம். அ  ழந்ைதையக் கணவன் எ த் க் ெகாண்  ேபாய்க் 
ெகா ப்பதனா ம்,  ட் ற்  ந் னர ்வந் ப்பதா ம், உற ன ம் நண்ப ம் தைல வதா ம் 

ரக்்கப்ப ம்.  ல  ற் ட்டால் னி எனப்ப ம். அைத ஒ வரா ம் ரக்்க யா . நீண்ட நாட் 
ெசன்  அ  தாேன தணி ம். பழகப் பழகப்பா ம் ளிப்ப  ேபால், கணவன் மைன  யரிைடப்பட்ட 
காம ன்பம் சற் ச ் ைவ ைற ம் ேபா  அைத நிைறத்தற் ப் ல ம் ேவண் ெமன் ம், அ  
உண ற்  உப் வ  ேபான்றெதன் ம் ஊடல் உப் க் ைறவ ம் னி உப்  வ ம் ேபான்றைவ 
ெயன் ம் உப்  ைகயாற் ைவ ெக வ  ேபால் னியால் இன்பங் ெக மாதலால் அந் நிைலைய 
அைடயாதவா  ல ையத் த த் ட ேவண்  ெமன் ம் வள் வர ் வர.்

     'உப்பைமந் தற்றாற் ல  அ   க்கற்றால் நீள டல்' ( றள். 1302 (ப.த.நா.ப. 62.);.

  ல  pulavi, ெப. (n.)

   1. ஊடல்; sulks, bouderie.

     ' ணர் ன் னினிய ல ப் ெபா ம்' ( வக. 1378);.

   2. ெவ ப் ; displeasure;dislike.

ல நீட்டம்

ல நீட்டம் pulavinīṭṭam, ெப. (n.)

   1. ஊடல் ; continued sulks.

   2. கல ற் சச்ம் (யாழ்ப்.);; conjugal shyness.

     [ ல  + நீட்டம்.]

ல க்கம்

ல க்கம் pulavinuṇukkam, ெப. (n.)

    (அற்பக்);காரணத்ைதக் ெகாண்  தைல  ஊ ைக ( றள்.132, அ .);; sulks of a wife on flimsy ground.

     [ ல  +  க்கம்.]

ல ல்ைல

 
  ல ல்ைல pulavillai, ெப. (n.)

   ெதாைல ள்ள ெபா ைளப் பாரக்்க உத ம் கண்ணா ; field lens.

     [ லம் +  ல்ைல.]
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ல

ல 1 pulavudal, ெச. . . (v.i.)

    லானாற்ற ம த்தல்; to smell raw flesh.

     ' ல வாய் பாண' (ெப ம்பாண். 22);.

  ல 2 pulavudal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெவ த்தல்; to dislike, abhor. 

ல  மாேதா நீேய ( றநா. 219);.

     [ ல →  ல .]

  ல 3 pulavu, ெப. (n.)

   1. ெவ ப் ; dislike, abhorrence.

     ' ல வாய்ப் பாண' (ெப ம்பாண். 22);.

   2.  லால் ( டா.);; flesh, raw meat, fish.

     ' ல மணற் ங்கானல்' (பட் னப். 94);.

   3.  , அரத்தம்; blood.

     ' ைடய ழந்த ந்தல் ல த்ேதாய' ( வக. 293);.

   5. நிரயம் (நரகம்); ( ங்.);; hell.

     [ ல →  ல .]

லேவடர்

 
  லேவடர ்pulavēṭar, ெப. (n.)

   ேவடைரப் ேபான்  ரட்டாக இயங் ம் ஐம்ெபா ; the five senses considered as uncivilized like hunters.

     [ லம் + ேவடர.்]

லைவ

 
  லைவ pulavai, ெப. (n.)

லைவ ம  பாரக்்க;see pulavai marudau (L);.

லைவம

 
  லைவம  pulavaimarudu, ெப. (n.)

    ம ; flowering muradh. (L.);.

     [ லைவ + ம .]

லேவான்

லேவான் pulavōṉ, ெப. (n.)

   1  லவன்1, 2 பாரக்்க;see pulavan1,2

   2. ஆதன் (ஆத் மா);; soul.

     ' ன லனல் கான் ம  ல ேவாெனன நிைறந்த க்கட ்ெப மான்' (கல்லா. 10);.

     [ ல் →  ல →  லேவான்.]
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லன்

லன் pulaṉ, ெப. (n.)

    ைவ, ஒளி, ஊ , ஓைச, நாற்றம் என் ம் லன் உணர் கள்; sense of the body, of five kinds, viz., Šuvai, oļi, 
ūru, õšāi, nārram.

     'கண்  ேகட் ண் ரத் ற்ற ம் ஜம் ல ம்' ( றள். 1101);.

   2. ெபா ; organ of sense.

     ' லேனா  ணரான்' (ஞானா. 48, 9.);.

   3. ெசயல்க (க ேமந் ரியம்);; the organ of motor action.

     'இ ல ம்...... இகழாேர' (ஆசாரக். 33);.

   4. அ ைடைம; wisdom, intelligence.

     'ெசல்வம் லேன ணர் ' (ெதால். ெபா. 299);.

   5. ப த்த  (நால . 12);; intellect;discernment.

   6. ெதளி ; that which is clear or obvious.

     'ெப ம் ணரப்் ெபங் ம் லேன' ( வ்.  வாய். 2, 8);.

   7. உ ப் ; limb.

     'ஒன்ப  வாய்ப் ல ம்' (நால . 47);.

   8. வயல்; arable land.

     ' லனந்த' (பரிபா. 7, 9);.

லன்ெச த் -தல்

லன்ெச த் -தல் pulaṉceluddudal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ரந்்  (பத்தரமாகக்); கவனித்தல் ( ன்.);; to attend carefully.

     [ லன் + ெச த் -.]

லன்ெவன்ேறார்

 
  லன்ெவன்ேறார ்pulaṉveṉṟōr, ெப. (n.)

    னிவர ்(ஜம் லன்கைள ெவன்றவர)்; (யாழ்.அக.);; ascetics as having conquered the senses.

     [ லன் + ெவன்ேறார.்]

லனடக்கம்

லனடக்கம் pulaṉaḍakkam, ெப. (n.)

   1.  லன்கைள அடக் ைக; controlling of senses.

   2. ஒகப் ப ற் ன் எண் ப் க ள் ஒன்  ( ரத் யாகாரம்);; one of the eight organs of 'yõga'.

     [ லம் + அடக்கம். அடங்  (த. .); - அடக்  ( . .); - அடக்கம் (ெதா.ெப.);.]

   ஒ க்கம் (இயமம்);, ஒ ங்  (நியமம்);, இ க்ைக (ஆசனம்);, வளிநிைல ( ராணாயாமம்);, 
லனடக்கம் ( ரத் யாகாரம்);, நிைற (தாரைண);, ஊழ்கம் ( யானம்);, ஒ க்கம் (சமா ); என்பன 

ஒகப்ப ற் ன் எண் ப் கள். இவற் ள் இ க்ைக ம் வளிநிைல ம் உடற்ப ற் ;ஏைனய 
ஒகப்ப ற்  (ப.த.நா.ப. 143);.

லன -தல்

லன -தல் pulaṉaṟidal,    3 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ப்ப தல் (ெசன்ைன.);; to spy out.

     [ ல் →  லம் = ஐம்ெபா கள் ெபா ள்கேளா  ெபா ந்  அ ம் அ ,  ரம்  ப்  (ேவ.க. 3, 62);. 
லன் + அ -.]

லன றப்

லன றப்  pulaṉaṟisiṟappu, ெப. (n.)

   ேவற் ப் லத் ன  நிைலைய அ த்தாரக்் த் தாம் ன் ய ம் ெப கக் ெகா த்தைல 
ணரத்் ம் ஒ  றத் ைற ( . ெவ. 1, 17);;     [ லன  +  றப் .]
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லனா -தல்

லனா -தல் pulaṉākudal,    7 ெச. . . (v.i.)

   1. பாரை்வ ல் ப தல், ெதரிதல்; to be visible.

   2. ெதளிவாதல்; to become clear, be evident.

ெகா ைம இைழக்கப்பட்ட  என்ப  உசாவ ல் ( சாரைண ல்);  லனா ய . (உ.வ.);.

     [ லன் + ஆ -.]

லனாய்

லனாய்  pulaṉāyvu, ெப. (n.)

   1. ஒ  ற்றம் பற் ய கரி (சாட் );கைளத் ெதா க்கக் காவல் ைற அ காரி எ க் ம் சட்டப்ப யான 
நடவ க்ைக; investigation (of an offense);

லனாய்  நடந் வ ற . (உ.வ.);.

   2. காவல் ைறயல்லாத ற ைறகளில் ஒ  நிகழ் க்கான கரணியம்,  ழ்நிைல, அதன் ைள கள் 
ஆ யவற்ைறக் கண்ட ய எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைக;வ வாய்த் ைறப் லனாய்  அ காரிகள். 
(உ.வ.);.

     [ லன் + ஆய் .]

  லனாய்  pulaṉāyvu, ெப. (n.)

   1. ஒ  ற்றம் பற் ய கரி (சாட் );கைளத் ெதா க்கக் காவல் ைற அ காரி எ க் ம் சட்டப்ப யான 
நடவ க்ைக; investigation (of an offense);.

லனாய்  நடந் வ ற . (உ.வ.);.

   2. காவல் ைறயல்லாத ற ைறகளில் ஒ  நிகழ் க்கான கரணியம்,  ழ்நிைல, அதன் ைள கள் 
ஆ யவற்ைறக் கண்ட ய எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைக;வ வாய்த் ைறப் லனாய்  அ காரிகள். 
(உ.வ.);.

     [ லன் + ஆய் .]

லனி

 
  லனி pulaṉi, ெப. (n.)

   நண்  (சங்.அக.);; crab.

லனிடம்

 
  லனிடம் pulaṉiḍam, ெப. (n.)

   வாய் ( ங்.);; mouth.

     [ லம் →  லன் + இடம்.]

ல க்க த்த

 
  ல க்க த்த pulaṉukkaḍutta, ெப.எ. (adj.)

    ற் ன்பந் ெதாடரப்ான; sexual.

ல ணர்வாற்றல்

 
  ல ணரவ்ாற்றல் pulaṉuṇarvāṟṟal, ெப. (n.)

லன் பாரக்்க;see pulan.

     [ லன் + உணர்  + ஆற்றல்.  லம் →  லன்.]

ல ணர்

 
  ல ணர்  pulaṉuṇarvu, ெப. (n.)

லன் பாரக்்க;see pulan.

     [ லன் + உணர் .  லம் →  லன்.]
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ல ணர் த் ற
ம்

 
  ல ணர் த் றம் pulaṉuṇarvuttiṟam, ெப. (n.)

லன் பாரக்்க;see pulan.

     [ லன் + உணர்  +  றம்,  லம் →  லன்.]

ல ண்மார்

ல ண்மார ்pulaṉuḻuduṇmār, ெப. (n.)

   கற்ேறார;் learned men, as cultivating knowledge.

     ' ல  ண்மார ் ன்கணஞ் ' ( றநா. 46);.

     [ லன் + உ  + உண்மார.்]

லென -தல்

லென -தல் pulaṉeṟidal,    3 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஐம் லைன ெவல் தல்; to subdue or overcome the senses.

     ' லென ந்த ெமய்ப்ேபாத மாதவன்' (பாகவத. 1, பரிட் த் ச.் 16.);.

     [ லன் + ெந -.]

லெனா க்கம்

 
  லெனா க்கம் pulaṉoḍukkam, ெப. (n.)

   ஐம் லவாைசைய ெயா க் ைக; suppression or subduing of the senses.

     [ லன் + ஒ க்கம். ஒ  → ஒ ங்  → ஒ க்  → ஒ க்கம்.]

லா

லா1 pulā, ெப. (n.)

ல 2 பாரக்்க;see pulavu2.

     ' லா ட்டரற்ற'" ( றநா. 326);.

     [ ல →  ல  →  லா.]

லாகம்

லாகம்1 pulākam, ெப. (n.)

   ேசாற் ப்ப க்ைக ேசாற்ற ழ்; a grain of cooked rice.

     'தா லாக நியாயம்' ( வசம. 24);.

     [ ல் →  லாகம்.]

  லாகம்2 pulākam, ெப. (n.)

    ன்; fish.

லா

லா  pulāti, ெப. (n.)

   1. கவைல (யாழ்ப்.);; care, anxiety.

   2.  ழப்பம் ( ராந் ); (யாழ்.அக.);; confusion.

     [ லம் + ஆ .]

லாநீர்

 
  லாநீர ்pulānīr, ெப. (n.)

லானீர ்பாரக்்க;see pulanir.
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லால்

லால் pulāl, ெப. (n.)

   1. உட ன் ஊன் தெ்தா ,  லங் ன் எ ம்ைபச ் ற் ள்ள ெமன்தைசப்ெபா ள், இைறச் , 
ஊன்; flesh, raw meat, fish.

     ' ன் லால் யாக்ைக' ( வாசக.37-10);.

உண்ணாைம ேவண் ம் லாஅல் ( றள். 257);.

   2.  லால் நாற்றம்; smell of raw meat, flesh or fish.

கயற் லால் ன்ைன க ம் (நால . 97);

   3. தைச நரம்  (இங்.ைவத்.);; muscle.

     [ ல் →  ள் →  ள் →  ழம்  =  ரட் .   ல் →  லல் →  லால் =  ரண்டதைச, இைறச்  அதன் மணம்.]

லால்கட்

 
  லால்கட்  pulālkaṭṭi, ெப. (n.)

    த் ச ் ளித்த ல் ெகா ய கடல் ன் த யவற்ைற வாய்கட் த் த ப்ேபான் (சங்.அக.);; one who 
binds by magic the mouths of sharks etc., at a pearl fishery.

     [ லால் + கட் .  ல் →  லம் →  லன் = ெபா ய . ெபா .  லன் →  லனிடம் = வாய்.  லன் → 
லால் = வாய்.]

லால்கட் -தல்

லால்கட் -தல் pulālkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    த் க் ளித்த ல் ெகா ய ன் த யவற் ன் வாையக் கட் தல் (யாழ்ப்.);; to bind by magic the 
mouths of sharks, etc., at a pearl-fishery.

     [ லால் + கட் .]

லால்நாற்றம்

 
  லால்நாற்றம் pulālnāṟṟam, ெப. (n.)

   இைறச்  மணம்; smell of flesh.

     [ லால் + நாற்றம். நா  → நாற்றம்.]

லால்நா

 
  லால்நா  pulālnāṟi, ெப. (n.)

   இைறச்  நாற்றம க் ம் ெபண்; a woman who emits the smell of fish.

     [ லால் + நா . நா  → நா .]

லால்ேமகம்

 
  லால்ேமகம் pulālmēkam, ெப. (n.)

    நீர ்மணம் பரப் ம் ெவடை்ட ேநாய் வைக  ெளான் ; a venereal disease where in the urine smells fishy.

     [ லால் + ேமகம்.]

லால்ெவ ப்

 
  லால்ெவ ப்  pulālveṟuppu, ெப. (n.)

   இைறச்  உண ன் ேம ண்டான ெவ ப் ; abnormal aversion to flesh or meat as food.

     [ லால் + ெவ ப் . ெவ  → ெவ ப் .]
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லா டம்

 
  லா டம் pulāliḍam, ெப. (n.)

   தைச ேசரந்் க் டம், உடம் ; body, as made of flesh.

     [ லால் + இடம்.]

லா ண

 
  லா ண  pulāluṇavu, ெப. (n.)

ல  பாரக்்க;see pulavu.

     [ லால் + உண .]

லா

லா 1 pulāvu, ெப. (n.)

ல  பாரக்்க;see pulavu.

     [ ல  →  லா .]

  லா 2 pulāvudal,    6 ெச. . . (v.i.)

ல  பாரக்்க;see pulavu.

     'உர க் களிற் ப் லா அம் பாசைற' (ப ற் ப். 61, 15);.

     [ ல →  லா →  லா .]

  லா 3 pulāvudal,    6 ெச. . . (v.i.)

    தல்; to dawn.

     [ வ்.இயற். த். 75. வ்யா.]

     [ ல் தல் = ெபா ந் தல்.  ல் →  லம் →  லன்.  லனாதல் = அ யப்ப தல்.  லப்ப தல் = 
லெலா  ெபா ந் தல்,  ல் →  லர ்→  லர.்  லரத்ல் = கண் க் த் ெதரிதல்,  தல் ( .தா. 183.); 
ல் →  ல →  லா .]

லா

லா  pulāḻi, ெப. (n.)

    லால் நாற்றம் ெபா ந் ய சக்கரப்பைட; discus smelling of slain bodies.

     ' லா த் தைலக் ெகாண்ட ண்'. ( .ெவ. 4, 22.);

     [ ல + ஆ .]

லாற்றானம்

லாற்றானம் pulāṟṟāṉam, ெப. (n.)

லா டம் பாரக்்க;see pulallidam.

     ' லாற்றான நீக்கலாேம' (ேதவா. 1224);.

     [ லால் + தானம்.]

 Skt. stana → த. தானம்

லாற் த்

லாற் த்  pulāṟṟurutti, ெப. (n.)

லா டம் பாரக்்க;see pulallidam.

     'ெபால்லாப் லாற் த்  ேபாக்கலாேம' (ேதவா. 1224 1.);.

     [ லால் +  த் .]
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லான்ம த்தல்

லான்ம த்தல் pulāṉmaṟuttal, ெப. (n.)

    லா ண  லக் ைக. ( றள். 26. அ .);; abstinence from animal food.

     [ லான் + ம த்தல்.]

த ழகத் ல்,  த ல் ற யேர லா ணைவ நீக்  வந்தனர.்  வள் வர,் அ ைடைம,  லான் 
ம த்தல், ெகால்லாைம என் ம் வ காரங்கைள ம் றவற ய ல் ைவத் ப்ப ம் கண்ணப்ப 
நாயனார ்பைடய ம் இங் க் கவனிக்கத்தக்கன. சமணம் த ழ் நாட் ற்  வந்த ன்னேர 
இல்லறத்தா ம்,  றப்பாகச ் வெந யர,்  லா ணைவ நீக்கத் தைலப்பட்டனர.் அதனால், 
மரக்க ண  'ைசவம்' எனப்பட்ட . (ப.த.நா.ப. 39);.

லானாற்றம்

 
  லானாற்றம் pulāṉāṟṟam, ெப. (n.)

    லால் சச்ம்; smell of fish or flesh.

     [ லால் + நாற்றம். நா  → நாற்றம்.]

லானீர்

 
  லானீர ்pulāṉīr, ெப. (n.)

   அரத்தம் ( டா.);; blood.

     [ லால் + நீர.்]

1 puli, ெப. (n.)

    ைன இனத்ைதச ்சாரந்்த ம் வரிக் ேகா கைள ைடய ம் ெபரிய ேதாற்ற ைடய மான 
நாற்கால் லங் ; large Asian striped feline quadruped, tiger, panther.

     '  தாக் ன்' ( றள்.599); பாம்ைப டை்ட ேல,  ையக் ட் ேல ெகால்ல ேவண் ம் (பழ.);.

ம வ. உ ைவ, ேவங்ைக.

   ம. க.,  ;   ெத.  , ெபத்த , ெபப் ;    .  ;   ேகாத.  ச;்    ட.  , ஊ ;   பட.  ;   ெகாலா., 
நா.  ல்;   கட. ெபர் ல்;ேகாண்.  ல் ,  யால்,

     [ ள் →  ல்.  ல் தல் = ெபா ந் தல், த தல்.  ல்  →   =  ன்கால்களால் த ம் லங்  
(க. . 36);.]

     [P]

  2 puli, ெப. (n.)

   1.  க்கால் னி பாரக்்க;see pulikkalmuni.

     ' ல்ைலச ் வேன ல் வாடை்ட ட் ப் ேபாேமா ெசால்லாயப் ' (தனிப்பா. ii, 40, 79);;

   2. ேவங்ைக (ைதலவ. ைதல. 74);.

 East Indian lion.

   3. அரிமா ( ங்கம்); (அக.நி.);; lion.

   4. மடங்கேலாைர ( ங்க ரா ); ( ங்.);; leo of the Zodiac.

   5. நால்வைகச ்சாந் ள் ஒன்  ( ங்.);; a compound ointment one of nālvagai-c-cāndu.

க்கட்டம்

 
  க்கட்டம் pulikkaṭṭam, ெப. (n.)

   ப ைனந்தாம் ; a kind of chess.

     [  + கட்டம்.]
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க்கட்டாம்

 
  க்கட்டாம் pulikkaṭṭām, ெப. (n.)

க் கட்டம் பாரக்்க;see pulli-k-kattam.

     [ க்கட்டம் →  க்கட்டாம்.]

க்கட்டான்

 
  க்கட்டான் pulikkaṭṭāṉ, ெப. (n.)

க் கட்டம் (இ.வ.); பாரக்்க;see puli-k-kattam.

     [ க்கட்டம் →  க்கட்டான்.]

க்கட்

 
  க்கட்  pulikkaṭṭu, ெப. (n.)

     வாையக் கட் ம் மந் ரம்; a spell for stopping or closing the tigers mouth by enchantment and rendering it 
harmless.

     [  + கட் . கள் → கட் .]

க்கண்

க்கண் pulikkaṇ, ெப. (n.)

   1. ெசத்ைத ச கள் காதப  மத ன் உட் றத் ன் நி த் ம் ைள ட்ட கல்; stone grid on the inner 
side of a sluice.

   2.  க்கண்கல் பாரக்்க;see puli-k-kan-kal.

     [  → கண்.]

க்கண்கல்

 
  க்கண்கல் pulikkaṇkal, ெப. (n.)

   ெதாண்மணிக ள் ஒன்  (ேகாேமதகம்); (யாழ்.அக.);; sardonyx, a precious stone.

     [ க்கண் + கல்.]

க்கா

 
  க்கா  pulikkāli, ெப. (n.)

    ன் கால ையப் ேபான்ற வ ள்ள ைக; a herb which resembles the claws of a tiger.

     [  + கா . கால் → கா .]

க்கான் னி

க்கான் னி pulikkāṉmuṉi, ெப. (n.)

   ஒ  னிவர ்( யாக் ர பாதர)்; (ேகா ற் . பதஞ்ச . 77);; a risi, sage, saint.

     [ க்கால் +  னி.]

க் ட்

 
  க் ட்  pulikkuṭṭi, ெப. (n.)

க் ைள பாரக்்க;see pulli-k-kurulai.

க.  ம .

     [  +  ட் .]
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க் டத்

 
  க் டத்  pulikkuḍatti, ெப. (n.)

   க ைதப்  ( ன்;);; hyaena.

     [  +  டத் .]

க் ைள

க் ைள pulikkuruḷai, ெப. (n.)

   இைளய ; a younger tiger.

க.  ம

     [  +  ைள.   →  ள் →  ைள = நாய், பன் ,   யல், நரி த யவற் ன் ட்

     'நாேய பன்  யல் நான் ம் ஆ ங் காைல ைள ெயன்ப'.

     "நரி ம் அற்ேற நா னர ்ெகாளிேன" (ெதால். மர யல், 8, 9);.]

க் ழ்

 
  க் ழ் pulikkumiḻ, ெப. (n.)

   ெப ங் ழ்; coomb teak (Nels.);

க் ளமா

 
  க் ளமா  pulikkuḷamāṭu, ெப. (n.)

   ம ைர மாவட்டத் ன் க் ளம் என் ம் ஊரி ள்ள மாட் வைக; bullock of a special breed from 
Pulikkulam in Madurai district.

     [ க் ளம் + மா .]

க்ெகா

க்ெகா 1 pulikkoḍi, ெப. (n.)

   ேசாழரக்் ரிய அைடயாளக்ெகா ; the flag bears the image of tiger, Colar king's flag.

     [  + ெகா .]

  க்ெகா 2 pulikkoḍi, ெப. (n.)

   ம ந் ச ்ெச  வைக; a kind of medicinal plant.

ம வ. வல் யம்.

     [  + ெகா .]

க்ெகா ேயான்

 
  க்ெகா ேயான் pulikkoḍiyōṉ, ெப. (n.)

   ேசாழன் ( ங்.);; Cőla king as having a tiger flag.

     [  + ெகா  + ஒன்.]

க மால்

க மால் puligaḍimāl, ெப. (n.)

    ையக் ெகான்  னிவைர ட்ட இ ங்ேகாேவெளன் ம் ற்றரசன் ( றநா. 201);; irunko vel, an 
ancient chief who slew a tiger that threatened a sage.

     [  + க  + மால்.]

சச்ங்

சச்ங்  puliccaṅgili, ெப. (n.)

த் ெதாடர ்( ல்ைலப். 62, உைர.); பாரக்்க;see puli-t-todar.

     [  + சங் .]
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ச் வ

 
  ச் வ  puliccuvaḍi, ெப. (n.)

   ெச  வைக; tigers foot bindweed.

ம.  ச் வ

     [  +  வ .]

ச் றா

ச் றா puliccuṟā, ெப. (n.)

   15 அ  வைர ல் நீண் ப்ப ம் ேமேல வரிகள் படை்டப் படை்டயாய்ப் பாரப்்பதற்  அழகாக 
இ ப்ப ம் ஆ ய கடற் றா; a sea shark which is more than 15 feet long with stripes on the body.

     [  +  றா.]

     [P]

சே்சாவ

 
  சே்சாவ  puliccōvaḍi, ெப. (n.)

ச் வ  பாரக்்க;see puli-c-uvadi.

     [ ச் வ  →  சே்சாவ .]

த்தடம்

 
  த்தடம் pulittaḍam, ெப. (n.)

   நஞ் க் ெகா ; navel cord.

த்த க்

த்த க்  pulittaḍukki, ெப. (n.)

த க்  1 (சங்.அக.); பாரக்்க;see puli-tadu-kki1.

     [  + த க் .]

த்தண்ைட

த்தண்ைட pulittaṇṭai, ெப. (n.)

   1. வைக; an insignia.

     ' த்தண்ைட ம். கயற் வச ம் பைடத்ேதான்' ( வந்தெத ந்த பல்ல,  ள். 18);.

   2. ேகா ல் ம ப்  (மரியாைத); வைக; an honour conferred on a liberal donor to a temple.

     [  + தண்ைட.]

த்ெதாடக்

 
  தெ்தாடக்  pulittoḍakki, ெப. (n.)

   ஈயத்தண் ; a sensitive plant.

த்ெதாடர்

தெ்தாடர ்pulittoḍar, ெப. (n.)

   ெதாடரி (சங் ); வைக; a kind of chain.

     ' தெ்தாடர ் ட்ட ைனமா ணல் ல்' ( ல்ைலப். 62);.

     [  + ெதாடர.்]

த்ேதால்

 
  த்ேதால் pulittōl, ெப. (n.)

    ன் உரி; tiger's skin.

   ம.  த்ேதால்;   க.  ெதாக ;பட.,  ேதா

     [  + ேதால்.]
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த்ேதாலான்

 
  த்ேதாலான் pulittōlāṉ, ெப. (n.)

த் ேதா ைடேயான் பாரக்்க;see puli-t-toludiyon.

     [  + ேதால் + ஆன்.]

த்ேதா ைட
ேயான்

 
  த்ேதா ைடேயான் pulittōluḍaiyōṉ, ெப. (n.)

    வெப மான் ( ங்;);;Śivan, as robed in a tiger's skin.

     [ த்ேதால் + உைடயான்.]

த க்

த க்  pulidaḍukki, ெப. (n.)

   1. ெகா  வைக ( ங்.);; Mysore thorn.

   2. கற்றாைழ (மைல;);; curacoa aloes.

   3. ெதாடரி ( டெ்ச  வைக); (மைல.);; a straggling prickly shrub.

     [  + த க் .]

டக்

டக்  puliduḍakki, ெப. (n.)

த க்  1. (நாம ப. 312); பாரக்்க;see pulli-tadukki1.

     [ த க்  →  டக் .]

ெதாடக்

ெதாடக்  pulidoḍakki, ெப. (n.)

த க் 1 பாரக்்க;see pulitagukki 1.

     [ த க்  →  ெதாடக் .]

நகக்

 
  நகக்  pulinagagguṟi, ெப. (n.)

   காமக் ; a sign of sexual possion.

     [ நகம் +  .]

 Skt. nakha → த. நகம்

நகக்ெகான்ைற

 
  நகக்ெகான்ைற pulinagaggoṉṟai, ெப. (n.)

    ர ்(நகம்); ேபான்ற க்கைள ைடய ெகான்ைற வைக (யாழ்.அக.);; fetid cassia.

     [  + நகம் + ெகான்ைற.]

 Skt. nakha → த. நகம்

நகப்

 
  நகப்  pulinagappūṭu, ெப. (n.)

   மஞ்சட் ெகான்ைறப் ; fetid cassia.

ம வ.  நகக்ெகான்ைற,  ரா

     [ நகம் +  .  ண்  →  .]

 Skt. nakha → த. நகம்

973

www.valluvarvallalarvattam.com 13878 of 19068.



நகம்

 
  நகம் pulinagam, ெப. (n.)

ர ்பாரக்்க;see puli-y-ugir.

   ம.  நகம்;ெத.  ேகா

     [  + நகம்.]

 Skt. nakha → த. நகம்.

நடைல

 
  நடைல pulinaḍalai, ெப. (n.)

   ஆைனத் த ப்  என் ம் ண்  (சங்.அக.);; a plant.

ெநய்

 
  ெநய் puliney, ெப. (n.)

   ம ந்தாக உத ம் க்ெகா ப் ; tiger's fat, a medicament.

     [  + ெநய்,  ள் → ெநாள் → ெநள் → ெநய் = நீரம்ப்ெபா ளா ய உ க் ன ெவண்ெணய், ெகா ப் .]

ப்பைள

 
  ப்பைள pulippaḷai, ெப. (n.)

    க் ங் ைக (யாழ்ப்.);; tiger's den.

     [  + அைள –  யைள →  ப்பைள. உள் → அள் → அைள =  ைள, வைள, ெபாந் ,  ைக.]

ப்பற்றா

ப்பற்றா  pulippaṟṟāli, ெப. (n.)

    ன் பற்களாலா ய க த்தணி; a kind of necklace made of tigers teeth.

     ' ப்பற்றா ப் ன்றைலச ் றார'் ( றநா. 374);.

ம.  யன்ேமா ரம்

     [  + பல் + தா .]

ப்பாைக ர்த்
யார்

 
  ப்பாைக ரத்் யார ்pulippākaimūrttiyār, ெப. (n.)

    ற்காலப் லவர;் a poet of later period.

இவர ்வள்ளியம்ைம ராணம் என்ற ைல இயற் ள்ளார.்

ப்பாணி

 
  ப்பாணி pulippāṇi, ெப. (n.)

   ம த் வம் (ைவத் யம்);, மாயக்கைல (சாலம்);,  த யன பற்  ல்களியற் ய ஒ த்தர ்
(சங்.அக.);; a Siddha, author of works on medicine and magic.

ப் றா

 
  ப் றா pulippuṟā, ெப. (n.)

    ள்ளிப் றா; spoted dove.

     [ ள்ளிப் றா →  ப் றா.]
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ப்

 
  ப்  pulippūṭu, ெப. (n.)

   கற்றாைழ; aloe.

     [P}

ப்ெபா

ப்ெபா  pulippoṟi, ெப. (n.)

   ம ற்ெபா க ெளான்  ( லப்.15, 216, உைர.);; defensive machine of a fortress.

     [  + ெப .]

ப்ேபாத்

ப்ேபாத்  pulippōttu, ெப. (n.)

    க் ட் ; tiger's cub.

     ' ப்ேபாத்தன்ன ல்லணற்காைள' (ெப ம்பாண்.138.);.

     [  + ேபாத் . ேபா  → ேபாத் . ேபா  - அ ம் ,  ஞ் , இளம்ப வம்.]

பம்

 
  பம் bulibam, ெப. (n.)

   ெபான்னா ைர, (மைல.);; tanner's cassia.

பா தம்

 
  பா தம் pulipācidam, ெப. (n.)

   ெசவ் யம்; the stem of pepper climber.

பா ைர

 
  பா ைர pulipāvirai, ெப. (n.)

பம் பாரக்்க;see pulipam.

ம வ. ெபான்னா ைர.

     [ பம் →  லபா ைர.]

மரம்

மரம் pulimaram, ெப. (n.)

   ேவங்ைக மரம்; Indian kino.

ம வ. கணி.

     [  + மரம். ஒ ெபா ள்பன் ெமா களாய் வ ம் ேவங்ைக,   என் ம் இரண்  ெசாற்க ம் 
ையப் ேபால் காட்  த ம் மரத்ைதக் ப்பன வா ன. ேவங்ைகமரம்  த்த நிைல ல்  

ேபால் காட் யளிப்பைத "உ  ேவய்ப்பப் த்த ேவங்ைக" (க .38, 6); எனக் ப்பைதக் காண்க.]

  மரம் pulimaram, ெப. (n.)

   ேவங்ைக மரம்; Indian kino.

ம வ. கணி.

     [  + மரம். ஒ ெபா ள்பன் ெமா களாய் வ ம் ேவங்ைக,   என் ம் இரண்  ெசாற்க ம் 
ையப் ேபால் காட்  த ம் மரத்ைதக் ப்பன வா ன. ேவங்ைகமரம்  த்த நிைல ல்  

ேபால் காட் யளிப்பைத

     "உ  ேவய்ப்பப் த்த ேவங்ைக" (க .38, 6); எனக் ப்பைதக் காண்க.]

ட் சன்

 
  ட் சன் pulimiṭṭīcaṉ, ெப. (n.)

    ைனக்கா க் ெகா ; a climber-mucuna pruricus.
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ரட்

 
  ரட்  pulimiraṭṭi, ெப. (n.)

   மாயக்கைல ( த்ைத); ல் ைம ெசய்யப் பயன்ப ம் ைக; a plant used in magic for preparing black paint.

     [  +  ரட் .  ரட்  →  ரட் .]

கக்க க்கன்

 
  கக்க க்கன் pulimugaggaḍuggaṉ, ெப. (n.)

    ன் கத்ைதப் ேபான்ற ம் மகளிர ்கா ற் ண்ப மான அணிவைக ( ன்.);; a kind of ear-
ornament worn by women, resembling a tiger's face.

     [ கம் + க க்கன்.]

கச் லந்

 
  கச் லந்  pulimugaccilandi, ெப. (n.)

   நச்  வண் வைக (யாழ்.அக.);; tarantula, as tiger-faced.

     [ கம் +  லந் .]

கத்தண்ைட

 
  கத்தண்ைட pulimugattaṇṭai, ெப. (n.)

த்தண்ைட பாரக்்க;see puli-t-tandi.

     [ கம் + தண்ைட. தள் → தண்  → தண்ைட = தாமைரக்ெகா த் தண்  ேபான்ற காலணி.]

கப்பணி

 
  கப்பணி pulimugappaṇi, ெப. (n.)

கக் க க்கன் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see puli-muga-k-kadukkan.

     [  +  கம் + பணி.]

கப்

கப்  pulimugappu, ெப. (n.)

கமாடம் ( வக. 1836, உைர); பாரக்்க;see puli-muga-mădam.

     [  +  கப் .  கம் →  கப் .]

கப் ச்

 
  கப் ச்  pulimugappūcci, ெப. (n.)

கச ் லந்  (சங்.அக.); பாரக்்க;see puli-muga-c-cilandi.

     [  +  கம் +  ச் .]

கம்

கம் pulimugam, ெப. (n.)

   மாட ெநற்  வைக ( வ். ெபரிய . 3, 8, 2 வ்யா. பக். 607);; a kind of facade.

ம.  கம்.

     [  +  கம்.   →  கம் =  ன்பக்கம். தைல ன் ன்பக்கம்.]

     ' கமாடம்' பாரக்்க.

கமாடம்

கமாடம் pulimugamāṭam, ெப. (n.)

    வத்ைத கப் ற் ெசய்  ைவத் ள்ள மாளிைக; edifice having the figure of a tiger in its facade.

     ' கமாட ம ர ேவ ' (ெப ங். இலாவாண. 9, 69.);.

     [ கம் + மாடம்.]
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கவா ல்

கவா ல் pulimugavāyil, ெப. (n.)

    க வைமந்த வா ல் ( வக. 1836,  ப் );; the gate of an edifice, bearing the figure of a tiger in its 
facade.

     [ கம் + வா ல்.]

ன்னா

 
  ன்னா  pulimuṉṉāṭu, ெப. (n.)

    ைக ன் ேநாய்; as the goat can't stand before the tiger so also disease cannot stand before the medicine.

     [  +  ன் + ஆ .]

னிேயான்

னிேயான் pulimuṉiyōṉ, ெப. (n.)

க்கான் னி பாரக்்க;see puli-k-känmudi.

     'ெதரி ற நீ ம் னி ேயா ம்' (ேகா ற் . நடராச. 35.);.

     [  +  னிேயான்.  னிதல் =  னத்தல், ெவ த்தல்.  னி →  னிவன் = உலகப்பற்ைறத் றந்த 
அ வன்.  னி →  னிேயான்.]

ெமய்ச் லந்

 
  ெமய்ச் லந்  pulimeyccilandi, ெப. (n.)

கச ் லந்  ( ன்.); பாரக்்க;see puli-muga-c-cilandi.

     [  + ெமய் +  லந் .]

யன் க்ைக

 
  யன் க்ைக puliyaṉtirukkai, ெப. (n.)

    ன்வைக ெளான் ; a kind of fish.

ண்

 
  ண்  puliyiṇṭu, ெப. (n.)

   ெகா வைக; white brasiletto climber (L.);.

     [  + இண் .]

ர்

ர1் puliyugir, ெப. (n.)

   1.  ன் உ ர;் a tigers claw.

   2.  ன் உ ைர (நகத்ைத);க் ேகாத் க் ழந்ைதக க் க் காப்பாக அணி ம் ஓரணி; a necklet with a 
pendant of tiger's claw, often used as a charm for a child.

   3. உ ர ்(நக);க் வைக (ெகாக்ேகா. 5, 53);;   4. மரவைக; a tree.

   க.  ர;்   ெத.  ேகா ;பட,  உ .

     [  + உ ர.் உள் → உளி → உளியம் = உளிேபாற் ரிய உ ரக்ைள ைடய கர . உளி → உ  → 
உ ர.்]

  ர2் puliyugir, ெப. (n.)

    ப்பத் ரண்  ஒமா ைக ள் ஒன்  ( லப். 6, 77, உைர);; an aromatic substance, one of 32 Omâligai, q.v.

     [  + உ ர.்]

ரி

ரி puliyugiri, ெப. (n.)

த க் , 1 (சங்.அக.); பாரக்்க;see puli-tadukki-1.

     [  + உ ரி.]
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   puliyugili, ெப. (n.)

ரி (மைல.); பாரக்்க;see puli-y-ugiri.

     [ ரி →  .'ர-ல' ேபா .]

ப் க்கண்டம்

 
  ப் க்கண்டம் puliyuppukkaṇṭam, ெப. (n.)

   காயைவத் ப் பக் வப்ப த் ய ன் இைறச் த் ண்டம்; dried and preserved tiger's flesh.

     [  + உப் க்கண்டம்.]

ம்ஆ ம்

ம்ஆ ம் puliyumāṭum, ெப. (n.)

    வர ் ைளயாட் ; a kind of children game.

     [  + உம் + ஆ  + உம்.]

பல ள்ைளகள் வட்டமாய்க் ைகேகாத்  நிற்க ஒ  ள்ைள உள் ம் மற்ெறா  ள்ைள ெவளி ம் 
நிற்பர.் உள்நிற் ம் ள்ைள ஆடாக ம் ெவளிநிற் ம் ள்ைள யாக ம் பா க்கப்ெப வர.் 

க் ம் வட்டமாய் நிற் ம் ள்ைளகட் ம் ன் வ மா  உைரயாட்  நிக ம்.

: சங்  ங்  கதைவத் ற.  ள்ைளகள்: நான்மாட்ேடன் ேவங்ைகப் .

: வரலாமா? வரக் டாதா?  ள்ைளகள்: வரக் டா .

ள்ைளகள் வ ம த்த ன் யாேர ம் இ  ள்ைள கட் ைட ல் ைழயப் பாரக்் ம்.  ள்ைளகள் 
இடம் வ ல்ைல. பல ைற அங் ங் ம் ற் ப் பாரத்்த ன்,  ெமன்  ஒரிடத் ல் வ ந்  

ம். உடேன ஆ  ெவளிேய டப்ெப ம்.   ஆடை்டப் க்க ெவளிேய ம். ஆ  ண் ம் உள்ேள 
டப்ெப ம். இங்ஙனம் மா மா  இரண்ெடா ைற நிகழ்ந்த ன் இ ல்  ஆடை்டப் த் க் 

ெகாள் ம்.

இவ் ைளயாட் ன் ேதாற்றம் ெவளிப்பைட வட்டமாய் நிற் ம் ள்ைளகள் ஆட் த் ெதா வத்ைத 
நிகரப்்பர ்(த. .130);.

யரத்்ேதான்

 
  யரத்்ேதான் puliyuyarttōṉ, ெப. (n.)

   ேசாழன் ( க் ெகா ைய உயர ெவ த்தவன் ( டா.);; Cola king, as flying a tiger-flag.

ம வ.  க்ெகா ேயான்

     [  + உயரத்்ேதான்.]

 puliyuṟumi, ெப. (n.)

   1.  ேபால் ழங் ம் பைற வைக; a kind of drum sounding like the grows of a tiger.

   2.  சச்ான்; watchman's rattle.

   3.  ள்ேளாட் ங் க ; rattle to scare away birds.

     [  + உ .]

ைற

ைற puliyuṟai, ெப. (n.)

    த்ேதாலாற் ெசய்த க ன் ேம ைற; sheath of sword, javelin, etc., made of tiger's skin.

     ' ண் ணி ெயஃகம் ல் ைற க ப்ப' (ப ற் ப். 19, 4);.

     [  + உைற.]
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ர்

ர1் puliyūr, ெப. (n.)

    ல்ைல ( தம்பரம்); ( டா.);; Tillai (Chidambaram);.

     [  + ஊர.்]

கள் யாக இ ந்த ஊர ்என் ம் ெபா ளில் ஏற்பட்ட ெபயர.்  ன் ரத்ைத யந்  
பாராட் ம் வைக ல் அைமந்த ஊர ் ர ்என் ம் அைம ம். பா ரிப் ர,் எ க்கத்தம் ர ்

த ய ஊரக்ள் பாடல்ெபற் ள்ளன. ெப ம் ர ்ெபரம்ப ர ்என் ம் ம் ர ் ம்ப ர ்
என் ம் ரிபைடந் ள்ளன. ம லா ைறக் த் ெதற்ேக அைமந்த ஊர ் ர.் ஆ ன் 

க்கா டன் கழ்ந்த னிவன் ( யாக்கரபாதர ்வாழ்ந்த இடம் என்  ெதால்கைத ைனயப்பட்ட  
ற்கால வழக்கா ம்.

  ர2் puliyūr, ெப. (n.)

    ட்டநாட்  ஊர;் a village in Kuttanādu.

     "ெச நீர ்வயல் ட்டநாட் த் ப் ர"் (நாலா-2942);.

     " கழ் மணி ெந  மாடம் நீ  ப் ர"் (நாலா-2944);.

     [  + ஊர.்]

கள் யாக வாழ்ந்தைமயால் இப்ெபயர ்ெபற்ற .

ர்க்ேகாட்டம்

ரக்்ேகாட்டம் puliyūrkāṭṭam, ெப. (n.)

   ெதாண்ைட மண்டலத் க் ேகாட்டங்க ெளான்  (S.I.l. iv. 188);; a köttam in Tondaimandalam.

     [ ர ்+ ேகாட்டம். ேகா  → ேகாட்டம்.]

ர் தம்பரேர
வண த்தர்

 
  ர் தம்பரேரவண த்தர ்puliyūrsidambararēvaṇasiddar, ெப. (n.)

    ற்காலப் லவர;் a poet of later period.

இவர ்அகரா  நிகண் ,  வஞான பம், பட் ச் ரப் ராணம் ஆ ய ல்கைள இயற் ள்ளார.்

ர்ப்பட்

ரப்்பட்  puliyūrppaṭṭu, ெப. (n.)

   பட் வைக; a kind of silk cloth. (S.I.I. viii. 85);.

     [ ர ்+ பட் .]

ர்ெவண்பா

ரெ்வண்பா puliyūrveṇpā, ெப. (n.)

    ல்ைல ( தம்பரத் ச ் வெப மான் ேமல் ப ெனட்டாம் ற்றாண் னரான மாரி த் ப் 
லவரியற் ய ஒ  ற் லக் யம் (அ . ந்.);; a poem on the Sivan shrine in Chidambaram, by Māri-muttu-p-

pulavar of 18th cent.

     [ ர ்+ ெவண்பா.]

ேய

 
  ேய  puliyēṟu, ெப. (n.)

   ஆண் ; male tiger.

     [  + ஏ .]

ரா

 
  ரா  pulirāki, ெப. (n.)

நகப்  பாரக்்க;see pulinagappudu.

ரிகம்

 
  ரிகம் pulirigam, ெப. (n.)

   பாம்  (யாழ்.அக.);; snake.
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வலம்

 
  வலம் pulivalam, ெப. (n.)

    வா ர ்மாவட்டத் ள்ள ஊர;் a village in Tiruvârür dt.

     [  + வலம்.]

  வலம் pulivalam, ெப. (n.)

   அரக்ேகாணம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Arakkonam Taluk.

     [ +வல்லம்]

ேவடம்

ேவடம் pulivēṭam, ெப. (n.)

   இ லா யத் ( கரம்);  நாளில் ெகாள் ம் க்ேகாலம் த ய க  உ வம் 
(ேவடம்);; masquerade during Muharram especially the tiger masquerade. (G.Sm.D.I.i. 160.);.

     [  + ேவடம்.]

 Skt. vësa → த. ேவடம்

  ேவடம் pulivēṭam, ெப. (n.)

    ழாக்காலங் களில்  ேவடம் அணிந்  ைளயா ம் ஆட்டம்; tiger dance.

     [ +ேவடம்]
 
   pulu, ெப. (n.)

   பத்ைதக் க் ம் உக்  (சங்.அக.);; cant for ten.

ட் -தல்

ட் -தல் puluṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேதாைச (ெராட் );  த யன க க் தல்; to roast, parch, fry lightly.

   2.  தல்; to burn, as one's finger, to scald.

     [ ல் →   →  ண்  →  ட் -,]

ட்ைட

டை்ட puluṭṭai, ெப. (n.)

   1. ெச ப்பற்ற ; that which is withered, thin, lean.

     ' டை்டப் ப ர'்.

   2. மங் ன நிறம்; colour, tawny brown

     ' டை்டப் ப '.

   3. மங் ன அல்ல  ெச ப்பற்ற தன்ைம; withering condition.

     [ ல் →   →  ண்  →  ட்  →  டை்ட.]

  டை்ட puluṭṭai, ெப. (n.)

   1. ெச ப்பற்ற ; that which is withered, thin, lean.

     ' டை்டப் ப ர'்.

   2. மங் ன நிறம்; colour, tawny brown.

     ' டை்டப் ப '.

   3. மங் ன அல்ல  ெச ப்பற்ற தன்ைம; withering condition.

     [ ல் →   →  ண்  →  ட்  →  டை்ட.]
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ண்டல்

ண்டல் puluṇṭal, ெப. (n.)

   1. க க ண ; food carelessly cooked, badly rusted or smoked.

   2.  டை்ட பாரக்்க;see puluttai.

ம வ.  ல்காெராட்

     [ ண்  →  ண்டல்.

     'அல்' ெதா.ெப.ஈ .]

ண் -தல்

ண் -தல் puluṇṭudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   க தல்; to be roasted, fried or parched lightly, to be spoiled in boiling by absorption of water.

     [ ல் →  ள் →  ங் .  ங் தல் = எரிதல்,  ைகதல்.  ல் →   →  ண் -,]

ைல

ைல1 pulai, ெப. (n.)

   1. இ ; baseness.

     ' ைலயாம் ற  றந் ' (அஷ்டப்.  வரங்க. 16);.

   2.  ய்ைமயற்ற ; uncleanness.

     ' ைல ழ் ேவள் ல்' (மணிேம. 13, 28);.

   3.  ட் ; defilement.

     'ெபான்னகர ் ப் ைலெசய் டன் ' (கல்லா. 25, 11);.

   4.  யெந ; vice, evil way.

     ' ைலேம ஞ் ெசலற்ெகாத் ப் ேபா  ன்ற ெசல்வத் ன்' (கம்பரா. இராவணன்வைத. 204);.

   5. ெபாய்; lie.

     'கள்ளங் ெகாைல கட் ைல காமெமன் ைறந்  மற்றாரக்் ' (அரிச.் .நாட் ப். 6);

   6.  ைலத்ெதா ல்; adultery.

     ' ல்ல ேலாம்பன் ன் ைலமக னிவெனன' (மணிேம. 13, 91);.

   7.  ழ்மகன்; outcaste.

     'எச் லார ்ேநாக்கார ் ைல ங்கள்' (ஆசாரக். 6);.

   8.   நாற்றம் ( ன்.);; stench.

   க. ெபால், ெகால்; . ெபால

ைலக் ளி

 
  ைலக் ளி pulaikkuḷi, ெப. (n.)

    ணத்ைதப் ைதத்  ட் ,  ம் ம் ன் ளித்  ட்  வ வ ; bath taken after burying the corpse, 
before returning to the house.

     [ ைல +  ளி.  ணம் ைலயாக ( ட்டாக);க் க தப்பட்டதால் அைத நீக் ம் ெபா ட் க் ெகாள் ம் 
ளியல் ைலக் ளி எனப்பட்ட .]
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ைலச்

ைலச் 1 pulaicci, ெப. (n.)

    ைலப்ெபண்; a woman of pulaiya caste.

     'கண்ணில்லா ெளா  ைலச் ' ( ரேமாத,் 3, 3.);.

   ம.  லச் ;க. ெபால , ெகால

     [ ல் →  ைல →  ைலச் .

     ' ' ெபா.பா.ஈ .]

  ைலச் 2 pulaicci, ெப. (n.)

   எவடச்ாரம் (சங்.அக.);; nitrate of potash.

ைலசே்சரி

ைலசே்சரி pulaiccēri, ெப. (n.)

    ைல (சா ேயார)்; வா டம்; quarters of the pulaiyas.

     'அவ்வா  ெச மைனகள் ைலசே்சரி காடா ம்' ( வரக.  சா . 22);.

க. ெபாெலேகரி, ெபாலேகரி, ெகாலேகரி, ெகாெலேகரி

     [ ைல + ேசரி. ேசர ்→ ேசரி.]

ைல

ைல  pulaisu, ெப. (n.)

    லால்; flesh, raw meat.

     ' ைல  ேதன்க ெளா தல்' (யேசாதர. 4, 17.);.

ம வ. இைறச் , ஊன், க ,  ற் ,  ,  ,  ல ,  லால், வள் ரம்,  க்

ெத. ெபா

     [ ைல →  ைல .]

ைலஞர்

ைலஞர ்pulaiñar, ெப. (n.)

   1. இ ந்ேதார;்(யாழ்.அக.);;  vile people.

   2.  ழ்மக்கள் ( ங்.);; out castes.

     [ ைல →  ைலஞர.்]

ைலத்தனம்

ைலத்தனம் pulaittaṉam, ெப. (n.)

   1. இ ணம்; baseness, vileness.

   2. ெகாைலக் ணம் (யாழ்.அக.);; barbarity cruelty to animals.

     [ ைல + தனம்.]

ைலத்

ைலத்  pulaitti, ெப. (n.)

   1. இ லத் ப் ெபண்; a low caste woman.

     '  ெமய்ப்பட்ட ைலத்  ேபால' ( றநா. 259);.

   2. வண்ணாத் ; washerwoman.

     ' ைலத்  க இய ெவள்ள ைவ' ( றநா. 311);.

   க. ெகாலத் , ெபால ;பட. ெகாலத்

     [ ைல →  ைலத் .

     ' ' ெப.பா.ஈ .]
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ைலத்ெதா ல்

ைலத்ெதா ல் pulaittoḻil, ெப. (n.)

   இ ெசயல்; evil habits, vile practice.

     'ெபால்லாத காமப் ைலத்ெதா ல்' (தா . எந்நாட.் தத் வ. 13.);.

க. ெபாெலெகலச ( ட் டன் ெதாடர்  ெகாள் தல்);

     [ ைல + ெதா ல்.]

ைலப்பா

ைலப்பா  pulaippāṭi, ெப. (n.)

ைலசே்சரி பாரக்்க;see pulai-c-ceri.

     ' ற் ல்பல நிைறந் ளேதார ் ைலப்பா ' (ெபரிய .  நாைளப். 6.);.

     [ ைல + பா . ப  → பா  → பா  =  கத் தாழ்மட்டமான ைர கள் ேசரந்்த ல்ைல நிலத் ர,் 
ற் ர,் ஊர.்]

  ைலப்பா  pulaippāṭi, ெப. (n.)

ைலசே்சரி பாரக்்க;see pulai-c-ceri,

     ' ற் ல்பல நிைறந் ளேதார ் ைலப்பா ' (ெபரிய .  நாைளப். 6.);.

     [ ைல + பா . ப  → பா  → பா  =  கத் தாழ்மட்டமான ைர கள் ேசரந்்த ல்ைல நிலத் ர,் 
ற் ர,் ஊர.்]

ைலமகன்

ைலமகன் pulaimagaṉ, ெப. (n.)

   1.  ழ்க் லத்ைதச ்ேசரந்்தவன்; low-caste man.

   2. இ சச்டங்  ெசய் ப்ேபான் ( ேரா தன்);; purohi, as officiating in funeral ceremonies.

     ' ைல மக ப்ப' ( வக. 2984);

   3. ம ர ்ம ப்ேபான் (நா தன்);; barber, as officiating in funeral ceremonies ( வக. 2984, உைர);.

   ம.  லயன்;   க. ெபாெலய;பட. ெகாலய

     [ ைல + மகன். மழ → மக → மகன்.]

ைலைம

ைலைம pulaimai, ெப. (n.)

   1. இ ; vileness, baseness;

     'நின் தைலைம ல் வாழ்க்ைக ைலைமெயன்றஞ் ' (மணி. 24, 80.);

   2. இ வான நைட ( ன்.);; vicious practice.

க. ெபால், ெகால்.

     [ ைல →  ைலைம.]

ைகயர் நீ

 
  ைகயர் நீ  pugaiyarcuḍunīṟu, ெப. (n.)

    காட் ச ்சாம்பல்; ash of the burning pure.

     [ ைலயர ்+   + நீ .]

ைலய ர்ப்பட்
ைட

 
  ைலய ரப்்படை்ட pulaiyavirppaṭṭai, ெப. (n.)

   க ப் நிற ைக; honey shrub.
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ைலயன்

ைலயன் pulaiyaṉ, ெப. (n.)

   1.  ழ்மகன்; base or low caste person, outcaste.

     ' ைலய ம் ம்பாத ப் ன் லால் யாக்ைக' (அரிச.் 4. மயான. 128);. 2. 
இ சச்டங் ெசய் ப்ேபான் ( ேரா தன்);;

 purohit.

     ' ைலய ேனவப் ன்ேமல் அமரந்் ண் ' ( றநா. 360);.

   3. ஒ சார ்மைல வாழ்நர ்(சா );; an aboriginal caste on the Anaimalai's and other hills of South India.

   4. இ னர,்  ேழார ்(சண்டாளன. அ .நி.);; outcaste.

   5. பாணன்; a person belonging to Pānan caste.

     'பாண்டைல ட்ட பலவல் ைலயைன' (க த். 35);.

   ம.  ைலயன்;   க. ெபாெலய, ெகாெலய;    ட. ெபாெலய;பட ெகாெலய

     [ ைல →  ைலயன்.]  ைல1 பாரக்்க

 pulinda, a man of a barbarous tribe. Gt. (p. 528); Compares. D. poleya (pulaya); s. pole, cf. plava (No. 207); pulöma, name of 
a demon. For this term too Gt (p. 528); compares D. pole etc., pulkasa, the son of a Nishāda or of a Sudra father as of a 
Kshatriya mother. Gt (p. 528); refers also this term to D. pòle, etc., (KKED xxix);

  ைலயன் pulaiyaṉ, ெப. (n.)

   1.  ழ்மகன்; base or low caste person, outcaste.

     ' ைலய ம் ம்பாத ப் ன் லால் யாக்ைக' (அரிச.் 4. மயான. 128);. 

ைலயாட்டம்

 
  ைலயாட்டம் pulaiyāṭṭam, ெப. (n.)

   நிைல ன்ைம ( ன்.);; transistorizes, illusiveness.

     [ ைல + ஆட்டம். ஆ  → ஆட்  → ஆட்டம்.]

ைலயாட்

 
  ைலயாட்  pulaiyāṭṭu, ெப. (n.)

ைலயாட்டம் ( ன்.); பாரக்்க;see pulaj-y-åttam.

     [ ைல + ஆட் . ஆ  → ஆட் .]

ைலயா

 
  ைலயா  pulaiyāṭi, ெப. (n.)

    ைலயன் எனப் ெபா ள்ப ம் வைச(நிந்ைத);செ்சால்; pulaiya man, a term of abuse.

     [ ைல + ஆ . ஆ  → ஆ .'இ'  ைன த .]

ைலயா -தல்

ைலயா -தல் pulaiyāṭudal,    7 ெச. . . (v.i.)

   இ வாக நடத்தல் ( ன்.);; to lead a vicious life.

     [ ைல + ஆ -,

     'ஆ '  . .]

ைல ைனயர்

ைல ைனயர ்pulaiviṉaiyar, ெப. (n.)

   இ ெதா லாளர;் abominable, vile person, men of execrable deeds.

     'ெகாைல ைனய ரா ய மாக்கள் ைல ைனயர'் ( றள். 329);.

     [ ைல +  ைனயர.்]
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ெலள

ெலள puleḷa, ெப. (n.)

ல  ( ன்.); பாரக்்க;see pulavu.

     [ ல  →  ெலள.]

  ெலள puleḷa, ெப.(n.)

   1. ஊெனா  கலந்  பக் வப்ப த் ய உண ; a kind of dish prepared of cooked meat and boiled rice.

   2. அரி க் ழ்வைக; a kind of rice-gruel.

     [U. {} → த.  ெலள]

வ்வத்தாமைர

வ்வத்தாமைர puvvattāmarai, ெப. (n.)

    மா ன் உந்  (நா ); னின்  எ ந்த ளரி (கமலம்);; lotus from the navel of Visnu, as the most ancient.

     " வ்வத ்தாமைர ைத ங் கண்ணன்" (பரிபா.15, 49);.

     [  →   →  வ்  + தாமைர,  ம் →  ம்  →  ப்  =  வப் .  ம்  →  ம்பரம் =  வப் .  ம் →  மர ்
→  வர ்=  வப் .  மர ்→ தமர ்→ தாமரம் = ெசம் . தாமரம் → தாமைர.]

வ்வா

வ்வா puvvā, ெப. (n.)

   உண ; food.

க., ெத.  வ்வ

     [ தல் = உடெ்சல் தல், வாய்க் ட ்ெசல் தல்.   →  கா = வாய்க் ட ்ெசல் ம் உண . ஒ.ேந. உள் 
→ உண்.  கா →  க  = உண .  கா →  வா →  வ்வா (ெகா.வ.); (வ.வ.237);.]

வ்

 
  வ்  puvvu, ெப. (n.)

 பாரக்்க;see pu.

   க. வ் ,  ,  வ் ,  ;ெத.  .

வ் .

     [  →   →  வ் .]

வத் க்

 
  வத் க்  puvattukkuḍi, ெப. (n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ள்ள வத் க் ந்  வந்த ஒ சார ்ெசட்  இனம் 
(சா );;     [ றத் க்  → ( த் க் ); →  வத் க் .]

வர்

 
  வர ்puvar, ெப. (n.)

   பைகவர;் enemies. (Tranquebar.);

ம வ. எ ரி.

     [பைகவர ்→ ெபாகவர ்→  கவர ்→  வர.்]

ழக்கைட

 
  ழக்கைட puḻkkaḍai, ெப. (n.)

ைழக்கைட (ெகா.வ.); பாரக்்க;see pulai-k-kadai.

ம வ. ெகால்ைலப் றம்,  றவாைட, ெபாற வைட.

     [ ைழக்கைட →  ழக்கைட.]
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ழக்கைடநைட

 
  ழக்கைடநைட puḻkkaḍainaḍai, ெப. (n.)

    ைழக்கைடக் ப் ேபா ம் வ ; gangway leading to the backyard of a house(C.G.);.

ம வ. நைட.

     [ ைழக்கைட →  ழக்கைட + நைட.]

ழக்கம்

ழக்கம் puḻkkam, ெப. (n.)

   1. அ கம்; familiarity.

   2. (கா , ெசால் த யைவ); வழக் ல் இ க் ம் நிைல, பயன்பா ;◌ ய இ பத்ைதந்  கா  
ழக்கத் ற்  வந் ள்ள , இந்தச ்ெசால் இன் ம் ழக்கத் ல் இ க் றதா? (உ.வ.);

   3. ேதாற்றம் (யாழ்.அக);; appearance.

   4. இைடெவளி ட்ட தன்ைம; sparseness.

     ' ழக்கமாய் நாற்  ட்டான்' Cm.

     [பன் → (பய்); → ப ல் → ப ற் . பழ → பழ  → பழக்  → பழக்கம் பழ  → பழங் , பழங் தல் = ஒ  
ப்ெபா ைளப் பலநாட ்பயன் ப த் தல்

பைழைமயாக் தல், பயன்ப த் தல். பழங்  →  ழங்  →  ழக்கம் = ஒ  ெபா ைளப் பலகாற் 
பயன்ப த் ல், ஒரிடத் ற் பழ தல், நடமாட்டம், பணப் ழக்கம், மக்கட் ழக்கம் என்பன வழக்  
( .தா.274, 275);.]

ழக்ைக

 
  ழக்ைக puḻkkai, ெப. (n.)

   அல் ல் வ ; way of vagina.

     [  →   ைழ =  ைள.  ைழ →  ைழக்ைக = ( ைள ைடய);  ம் க்ைக.  ைழக்ைக →  ழக்ைக.]

ழ

ழ  puḻku, ெப. (n.)

   1. மைலெய க் ; mountain madar.

     ' ழகமல் சாரல்' (மைலப .219);.

   2.  ன ங்ைக; palas tree. ( ஞ் ப். 96, உைர);.

   3. ெசந்நிறப் ள்ள ெச  ( ஞ் ப். 96, உைர););; a plant with red flowers.

ழங் -தல்

ழங் -தல் puḻṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

& ெச. . . (v.t.);

   1. ைகயா தல்; to practice, exercise, put to use.

     ' தரப்்ப ேதயத் ற் ழங்க ம் ெபா ண் ம் ெபா ந் ' ( நாயக .55, 4);.

   2. பழ தல் (இ.வ.);; to be conversant or acquainted to abide or associate with.

     [பழ → பழ  → பழக்  → பழக்கம். பழ  → பழங்  →  ழங்  ( .தா.274, 275);.]

ழப்

 
  ழப்  puḻppu, ெப. (n.)

   ெபான்னா ைர (சங்.அக.);; tanner's cassia.
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ழல்

ழல் puḻl, ெப. (n.)

   1. உட் ைள; tube anything hollow.

     ' த்த ழற்காளாம் ' ( பாண்.134);.

   2. சாக்கைட(சலதாைர); ( ங்.);; drain.

   3. பண்ணியாரம்; a kind of pastry.

     ' ம் ழல்வல்  (ம ைரக்.395);.

   4.  ன்வைக ( ங்.);; fish.

     [ ல் தல் =  ைளத்தல்.  ல் →  ள் →   = ைளத்தரிக் ம் ற் ரி.   →  ழல் (ேவ.க.3, 101-106);.]

ழற்காய்

ழற்காய் puḻṟkāy, ெப. (n.)

   ந ல் ைளெகாண்ட காய், ெகான்ைற; hollow fruit, as of Konrai.

     ' ழற்காய்க் ெகான்ைறக் ேகாடணி ெகா னர'் (நற்.296, 4);.

     [ ழல் + காய்.]

ழற்கால்

ழற்கால் puḻṟkāl, ெப. (n.)

    ைள ள்ள நாளம்; hollow stalk as of a lotus.

ழற்காலாம்பல் த யன ம் (ெதால். ெபா.642, உைர);.

     [ ழல் + கால்.]

ழற்ேகாட்டம்

ழற்ேகாட்டம் puḻṟāṭṭam, ெப. (n.)

   ெதாண்ைடமண்டலத் க் ேகாட்டங்க ெளான் ; a köttam in Tondai-mandalam. (S.I.I.iv.187);;

     [ ழல் + ேகாட்டம். ேகா  → ேகாட்டம்.]

ழற்ேகா

ழற்ேகா  puḻṟāṭu, ெப. (n.)

   உட் ைள ள்ள ெகாம் ; hollow horn.

     ' ழற்ேகாட்டாமான் கல் ம்' ( ஞ் ப்.253);.

     [ ழல் + ேகா .  ல் →  ள் → ெகாள் → ெகா  → ேகா  = வைள , வைளந்த லங் க்ெகாம் .]

ழாந்ைத

ழாந்ைத puḻāndai, ெப. (n.)

    ழாெனன் பவ ைடயதந்ைத (ெதால். எ த். 348, உைர);; father of Pulan.

     [ ழான் + தந்ைத →  ழான்தந்ைத →  ழாந்ைத (ம உ);.]
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1 puḻu, ெப. (n.)

   1. காலற்  ெநளிந்  நக ம் நீள் உட ரி,  ற் ரி ( );; worm, maggot.

     ' வாய்ப் றக் ம்' (ேதவா.1012, 8);.

   2. க  (இ.வ.); embryo.

   ம. ;   க. ,  ழ;   ெத. ,  , ப் வ் ;    . ரி. ர,  ;   ேகாத. ;    ட.  வ்;   பட.  ;    ட. 
;   ெகாலா, நா,  ரெ்ர;   பர.் ட;்   கட. த்;   மா.ெபாம் ;   ெகாண். ;    ய். ப்ரி , ப்ரீ ;    . 

ப்ரீ ;    .ெபாசெ்கா;    ரா. ;     [ ல் தல் =  ைளத்தல்.  ல் → ெபாய். ெபால் தல் =  ைளத்தல். 
ெபால் =  தல்.  ல் →  ள் →   =  ைளத்தரிக் ம் ற் ரி. (ேவ.க.3, 101-104);.]

 pilu, a worm, an insect cf.D.pulu, etc., pundara, a worm cf.D.pula, etc., pulaka, anykind of insect or vermin infesting animals 
cf.D.pula, etc. (KKED.xxi);

  2 puḻuttal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1.  ப் றத்தல்; to breed worms.

     'அவைரக்காய் த் ப் ேபா ற் '.

   2.  தல் (க த்தரித்தல்);; to become pregnant. 

அவள் வ ற் ல் ஒ  வாவ  க்க ல்ைலேய.

   3.  தல்; to be superabundant as, fruits.

     'இந்த ஆண்  (வ டம்); பலாக்காயாய்ப் த் ப் ேபா ற் ' (இ.வ.);.

   4. ெவ ப் டன் ேப தல் ( ன்.);; to abuse.

க்கசெ்சய்-தல்

க்கசெ்சய்-தல் puḻukkacceytal,    1 ெச. . . (v.i.)

   நச் ப் ைவ வாக்கல்; to verminate.

     [ க்க + ெசய்-,]

க்கட்

க்கட்  puḻukkaṭṭi, ெப. (n.)

   1.  க்களால் ேநரந்்த கட் ; abscess formed on account of germs.

   2.  க்கள் நிைறந்த கட் ; worm ridden abscess.

     [  + கட் . கள் → கட் .]

க்க

க்க 1 puḻukkaḍi, ெப. (n.)

   1.   அரித்த  ( ன்.);; anything worm eaten.

   2.  ைய உ ரச ்ெசய் ம் ேநாய்வைக; a disease which makes the hair fall off.

ம வ.  ெவட் .

ம.  க்க

     [  + க .]

  க்க 2 puḻukkaḍi, ெப. (n.)

க்கம், 1. (இ.வ.); பாரக்்க;see pulukkam1.

     [ க்கம் →  க்க .]
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க்கம்

க்கம் puḻukkam, ெப. (n.)

   1. காற் ல்லாத சரக்கைற ல் யரக்் ம் ெவப்பம்; heat, sultriness.

   2. ேவரை்வ; sweat.

   3.  ன்பம்; great distress.

     'ெநஞ்  க்க றத ் ண்டா னன்' (கம்பரா. அ காய.27);.

   4. ெபாறாைம (ெகா.வ.);; envy.

   5. வன்மம் (யாழ்.அக.);; long cherished hatred.

     [ ங்  →  க்கம்.]

க்கமா-தல்
க்கமா-தல் puḻukkamātal,    6 ெச. . . (v.i.)

   ெவப்பங்ெகாள்ளல்; to get heat from closeness of air.

க்கமானகாலம்

 
  க்கமானகாலம் puḻukkamāṉakālam, ெப. (n.)

    ெவப்ப ள்ள ப வம்; sweltering weather.

     [ க்கமான + காலம்.]

க்க றல்

 
  க்க றல் puḻukkamuṟal, ெப. (n.)

    தலாக யரத்்தல்; sweat.

     [ க்கம் + உறல். உ  → உறல்.]

க்கல்

க்கல் puḻukkal, ெப. (n.)

   1. அ த்த ; anything slightly boiled.

     'உப் ப் க்கல்' ( வக.2984);.

   2. ேசா ; cooked rice.

     ' ரெலன நி ரந்்த நிரலைம க்கல்' (ெபா ந.1141);.

   3.  ங்கலரி ; rice from paddy parboiled, dried and husked.

     ' க்கலா னி ரந்்த ேசா ' ( ைள.நாட்ப் .32);.

   4.  ைரப்பண்டம்; pulse, pease.

     ' க்க  ேநாைல ம்' ( லப்.5, 68);.

     [ க்  →  க்கல்.

     'அல்' ெதா.ெப.ஈ .]

க்க சச்ல்

 
  க்க சச்ல் puḻukkaḻiccal, ெப. (n.)

   கரப்பான் னால் ழந்ைதகட்  ஏற்ப ம் வ ற் ைளசச்ல் ேநாய்; a children disease.

ம வ வ ற் ப்ேபாக்

     [  + க சச்ல். க  → க சச்ல்.'சல்' ெதா.ெப.ஈ .]
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க்கைளத்தள்ள
ல்

 
  க்கைளத்தள்ளல் puḻukkaḷaittaḷḷal, ெப. (n.)

    டை்ட ந்த க்கைள ந க் ய தைழ பரப்பப்பட்ட தட் ல் ேகா  இறகால் தள் தல்; pushing 
the worms from the eggs, to the plate scattered with leaf by the help of a feather.

     [ க்கைள + தள்ளல். தள்  → தள்ளல்.

     'அல்' ெதா.ெப.ஈ .]

க்கைற

க்கைற puḻukkaṟai, ெப. (n.)

    ங்கச ்ெசய் ம் அைற; hot air room for causing perspiration.

     ' க்கைறப் பட்ேடார ்ேபான் ' (மணிேம.3,95);.

     [ க்  + அைற. அ  → அைற.]

க்கா

 
  க்கா  puḻukkāti, ெப. (n.)

   ஆ  ன்னாபாைள; a bitter ash coloured creeper.

     [P]

க்காய்சச்ல்

 
  க்காய்சச்ல் puḻukkāyccal, ெப. (n.)

    ழந்ைதகளின் வ ற் ல் வள ம் க்களாேலற்ப ங் காய்சச்ல்; a fever of young children due to worms in 
the abdomen.

     [  + காய்சச்ல். காய் → காய்சச்ல்.

     'சல்' ெதா.ெப.ஈ .]

க்

க் 1 puḻukkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அ ழ்த்தல்; to boil before husking as paddy.

   2.  ய்த்தல் ( ன்.);; to scorch, as the sun.

     [ ங்  (த. .); -  க் . ( . .);.]

  க் 2 puḻukkudal,    6 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அரி  பா ேவ ம்ப  அ த்தல்; to boil partially, parboil.

ம.  க் க.

     [  →  க் -,]

  க் 3 puḻukku, ெப. (n.)

   1. அ க்ைக; boiling grains.

   2.  ங்கெவந்த ண ; well-boiled food.

     'கட் ப் க் ன்' (ப ற் ப்.90, 25);.

   3.  ைழயச ்சைமத்த ப ப்  (ெப ம்பாண்.195, உைர);; dholl well boiled and seasoned.

   4. ப ப் சே்சா  (ெப ம்பாண். 195, உைர.);; dholl and rice boiled together.

   5. இைறச் ; flesh, meat.

     'யாைமப் க் ன்' ( றநா.212);.
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க் ைடசச்ல்

 
  க் ைடசச்ல் puḻukkuḍaiccal, ெப. (n.)

   ெசாத்ைதப்பல்; carious tooth. (M.L.);

     [  +  ைடசச்ல்.  ைட →  ைடசச்ல்.

     'சல்' ெதா.ெப.ஈ .]

க் ேடாரி

 
  க் ேடாரி puḻukkuṭōri, ெப. (n.)

   நிலவாைக; country senna-cassia anceolata.

க் த்தட்டம்

 
  க் த்தட்டம் puḻukkuttaṭṭam, ெப. (n.)

    ன் க்க கட க் ள் ெசல் ம் பரதவர ்ெகாண்  ெசல் ம் மண்பாண்டம்; a pot which used by fishermen 
at the time of fishing.

     [ ங்  →  க் . தட்  → தட்டம்.]

க் த்

 
  க் த்  puḻukkutti, ெப. (n.)

க்ெகாத்  ( ன்.); பாரக்்க;see pulu-k-kotti.

     [ க்ெகாத்  →  க் த் .]

க் த்

க் த் 1 puḻukkuddudal,    6 ெச. ன்றா . (v.t.)

     அரித்தல்; to be eaten away by worm.

ம.  க் த் க

     [  +  த் -.]

  க் த் 2 puḻukkuttu, ெப. (n.)

    வால் ஏற்ப ம் அரிப் ; the damage suffer from worms as of tree etc.

ம.  க் த்

     [  +  த் -.]

க் ரம்ைப

க் ரம்ைப puḻukkurambai, ெப. (n.)

   1. நத்ைத த யவற் ன் ; chrysalis the testaceous or mud shell of insects, cocoon.

   2. உடம் ; body.

     [  +  ரம்ைப.]

க் வ

க் வ  puḻukkuvadu, ெப. (n.)

ங்கல், 2, 3 ( ங்,); பாரக்்க;see pulungal. 2, 3.

     [ க்  →  க் வ .]

க்

க்  puḻukāṭu, ெப. (n.)

   1.  க் ரம்ைப ( வாச.5, 55); பாரக்்க;see pulu-k-kurambai.

   2.  ஞ்  (இ.வ.);; mould.

     [  +  .  ள் →  ள் →  ண்  →  .]
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க்ைக

க்ைக1 puḻukkai, ெப. (n.)

   1. ஆ , எ  த யவற் ன் மலம்,  க்ைக (ெகா.வ.);; dung, as of sheep or rats.

எ  க்ைக இறப் ல் இ ந்  என்ன, வரப் ல் இ ந்  என்ன (பழ.);.

   2. அ ைம; slave.

     'நான் க்ைக மா ரி உைழக் ேறன்' தனக்  என்றால்

க்ைக கலம் க  உண்ணாள் (பழ.);.

   3. ெதா த்ைத (ெகா.வ.);; menial servant.

   ம.  ;   க.  ள்ெக,  க்ெக,  க்ெக;   ெத.  டக,  க;பட க்ெக.

     [( ல்); → ( ல்); → ேபல்.  ள் →  க்ைக ( .தா.262);.]

  க்ைக2 puḻukkai, ெப. (n.)

   ஈசச்ம்பழம்; date fruit.

     [ ள் →  க்ைக =  க்ைக ேபான்ற ெகாடை்டைய ைடய .]

க்ைகச்

க்ைகச்  puḻukkaicci, ெப. (n.)

   1.  க ந்தெபண்; low, base woman.

க்ைக ங்  மா இ த்தா ம்,  க்ைகச் க்  ஒ  ெகா க்கடை்ட. (பழ.);.

   2. அ ைமயானவள்; female save. (யாழ்.அக.);.

     [ க்ைகயன் (ஆ..பா.); →  க்ைகச்  (ெப.பா.);' ' ெப.பா.ஈ .]

க்ைகப்பட்ைட

 
  க்ைகப்படை்ட puḻukkaippaṭṭai, ெப. (n.)

   ஒ வைக ைகசெ்ச ; medicinal herb.

     [ க்ைக + படை்ட.]

க்ைகயன்

க்ைகயன் puḻukkaiyaṉ, ெப. (n.)

   1.  க ந்த மாந்தன்; low, base person.

     'ஒ க்கமற்ற க்ைகயன்' (த ழ்நா.219.);.

   2. அ ைமயானவன்; male slave.

     [ ள் →  க்ைக →  க்ைகயன் = ஆ , எ  ேபான்றவற் ன் மலத்ைதப் ேபான்றவன், இ ந்தவன்.]

க்ெகா யல்

 
  க்ெகா யல் puḻukkoḍiyal, ெப. (n.)

   அ த் க்காயைவத்த பனங் ழங்  (யாழ்ப்.);; palmyra root parboiled and dried in the sun.

     [ க்  + ஒ யல்.]

க்ெகாத்

 
  க்ெகாத்  puḻukkotti, ெப. (n.)

   ெப ங்ெகாண்டலாத் ; hoopoe, upupa epops as pecking worms.

ம.  க்ெகாத்

     [  + ெகாத் .]
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க்ெகால்

க்ெகால் 1 puḻukkolli, ெப. (n.)

   1. ஆ ன்னாப் பாைள (மைல.);; worm killer.

   2. நாகமல் ; ringworm-root.

ம.  ெகால் .

     [  + ெகால் .]

  க்ெகால் 2 puḻukkolli, ெப. (n.)

   வண்  ெகால் ச ்ெச ; cassia alata.

     [  + ெகால் .]

க ப்

 
  க ப்  puḻugaṟuppu, ெப. (n.)

   இைல ள்ள மண்ைணத் ன்பதால்  க ப்பாக மா ம் ேநாய்; disease of a worm changing black in 
colour due to the sand in the leaf.

     [  + க ப் .]

கன்

 
  கன் puḻugaṉ, ெப. (n.)

கன் (இ.வ.); பாரக்்க;see pulugan.

     [ கன் →  கன்.]

1 puḻugu, ெப. (n.)

   அம் த்தைல ( ங்.);; arrowhead.

     'ெகால் ைனப் ெபா ந்த ரங்் ம் ன்' (அக.நா.9.);.

க.  .  ள் .

     [ ல் தல் =  ைளத்தல்.  ல் →  ர ்→  ைர = உட் ைள.  ல் →   =  ைளத்தரிக் ம் ற் ரி 
(ேவ.க.3,101-104);  ள் →   →   =  த் ம் ர ் ைன ள்ள அம் த்தைல.]

த.   → Skt. punkhå

  2 puḻugu, ெப. (n.)

   ந மணப்பண்டவைக ( ங்.);; civet (S.I.I.iii.187);.

   2.  ப் ைன பாரக்்க;see pulugu-p-pūnai.

   3. ெபரிய ப் ைன; civet cat.

   ம.  ,  ;   க.  ழ,  ,  ,  ண ,  ன ,  ,  ;   ெத.  ;    .  ங் ,  , 
; ட.  -ெபக்

     [ ள் →   →  க்ைக.  ள் →  ள் →  ைள →  ைள.  ள் →   →   =  ைன ன் உட னின்  
ெவளிப்ப ம் ந மணப்ெபா ள்.]

  3 puḻugu, ெப. (n.)

 பாரக்்க;see pulugu.

கடைம

கடைம puḻugugaḍamai, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக; an ancient tax (S.I.I.vii. 46);.

     [  + கடைம.]
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சச்ட்டம்

சச்ட்டம் puḻuguccaṭṭam, ெப. (n.)

   1.   உ வா ம் ைன ன் உ ப் ; sac in which civet is generated.

   2.  1. 1. (பதாரத்்த.1079); பாரக்்க;see pulugu. 1.

     [  + சட்டம்.]

சட்டந்தட் -
தல்

சட்டந்தட் -தல் puḻugusaṭṭandaṭṭudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   சட்டந்தட் தல் ( ன்.);; to extract civet from its sac.

     [ சட்டம் + தட் -,]

சட்டம்

சட்டம் puḻugusaṭṭam, ெப. (n.)

   1.  சச்ட்டம் பாரக்்க;see pulugu-c-cattam.

   2.  1 (பதாரத்்த. 1079); பாரக்்க;see pulugu.

     [  + சட்டம்.]

சம்பா

சம்பா puḻugusambā, ெப. (n.)

   ந மண ள்ள ெநல்வைக (பதாரத்்த. 802);; a kind of fragrant paddy.

     [  + சம்பா.]

சாத் -தல்

சாத் -தல் puḻugucāddudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   ெதய்வம் த யவற் ப் தல்; to besmear with civet, as an idol.

     [  + சாத் -.]

சாறல்

 
  சாறல் puḻugucāṟal, ெப. (n.)

    ப் ைன னிடத்ேத ம் அதன் ண் க் கம் டத்ேத ம்  உைறந்  டக்ைக 
( ன்.);; the collection of civet on the civet cat or on the sticks of the cage.

ம வ. 

     [  + சாறல்.]

ணி

 
  ணி puḻuguṇi, ெப. (n.)

ணி பாரக்்க;see puluguni.

     [ ணி +  ணி.]

ணிக்க ப்ப
ன்

 
  ணிக்க ப்பன் puḻuguṇiggaṟuppaṉ, ெப. (n.)

   ெவ ம்ெபாய்யன்; deliberate liar.

     'ெபால்லாப் ணிக்க ப்பன்'.

     [ ணிக்க ப்பன் →  ணிக்க ப்பன்.]

ெநய்

ெநய் puḻuguney, ெப. (n.)

     சட்டத் ந்  எ க் ம் ந மணப் பண்டம்; civet.

     '  ெநய்ச ்ெசாக்கர'் (ம ைரக். 53.);.

     [  + ெநய். ெநள் → ெநய்.]

ப் ள்ைள

ப் ள்ைள puḻuguppiḷḷai, ெப. (n.)

ப் ைன (நாம ப. 226); பாரக்்க;see pulugu-p-punai.

     [  +  ள்ைள.]
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ப் ைன

ப் ைன puḻuguppūṉai, ெப. (n.)

   ஒ வைக ந மணப் பண்டந்த ம் ைனவைக (பதாரத்்த. 862);; civet-cat.

     [  +  ைன.]

வரி

வரி puḻuguvari, ெப. (n.)

பைழய வரிவைக. 

 an ancient tax;(S.I.I.iv.195);.

     [  + வரி.]

  வரி puḻuguvari, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக;  an ancient tax;(S.I.I.iv.195);.

     [  + வரி.]

ங்கரி

 
  ங்கரி  puḻuṅgarisi, ெப. (n.)

ங்கலரி  பாரக்்க;see pulungalarisi.

     [ ங்  + அரி . அரி → அரி .]

ங்கல்

ங்கல்1 puḻuṅgal, ெப. (n.)

ங்கலரி  பாரக்்க;see pulungalarisi.

   க.  ழ் ,  க்  (ப ப் டன் ேவகைவத்த அரி );;   ெத.  லக  (பசை்சப டன் ேவகைவத்த 
அரி );; Skt. pulāka (a lump of boiled rice);.

     [ ங்கலரி  →  ங்கல்.]

  ங்கல்2 puḻuṅgal, ெப. (n.)

   1. அ ைக; parboiling.

   2. அ த்த ; that which in parboiled.

     ' ங்க ெனல் ன் ெபா  ழ்தெ்தன்ன' (ஐங் . பக். 143, பாட் , 4);.

   3.  க் ன ெநல்; paddy parboiled and dried before husking.

   4.  னம் ( ங்.);; anger.

   5.  க்கம்; sultriness.

   6. ேவரக்்ைக; perspiration, sweating.

   7. பண்ப த் ய ன்ெசய்; pun-say land prepared for sowing.

     [ ங்  →  ங்கல்.'அல்' ெதா.ெப.ஈ .]

  ங்கல்3 puḻuṅgal, ெப. (n.)
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ங்கலரி

ங்கலரி  puḻuṅgalarisi, ெப. (n.)

    க் ய ெநல் ன் அரி  (பதாரத்்த. 822);; rice husked from pulungal, opp to paccariši.

     [ ங்கல் + அரி . அரி → அரி .]

பசச்ரி ,  ங்கலரி  என் ம் இ  வைக ள் த ழர ் ம் ய  ன்னேத. அ  டை்டத் 
தணிப்பதனால் ெவப்ப நாட் ற்ேகற்றதா ம்.  ழம் ன் ைவைய ம் த் க் காட் ம். 
அதற்காகேவ, அதற் ரிய தனி யற் ைய ேமற்ெகாண்டனர.் அதனால் ஏற்ப ம் வ க் ைற ற் க் 
க  வைககளா ம் ெநய்யா ம் ஈ  ெசய்யப்ெப ம்.

     'இ ங்கா லக்ைக ம் கந் ேதய்த்த அைவப்  மாண் அரி  இமைலெபண் ேசா ' ( பாண். 
193-4); என்ப  ய ெவள்ைளயாய் அரி  ட்டப்பட்டைதத் ெதரி க் ம் (ப.த.நா.ப. 37);.

ங்

ங் 1 puḻuṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

.

   1. ஆ ெயழ ேவ தல்; to be steamed to be slightly boiled or steamed to be parboiled.

   2.  க ேவ தல் ( ன்.);; to boil

 gently or stew, as rice after the water is poured off.

   3. ெவப்பத்தாற் க்கமாதல்; to be sultry, as the weather

     'ெதா நீரப்் பரைவ தம் ங்கத் ேதான் ம் பரி ' ( மர.  ர.  த் க்.  ள். 22ஶ்ர);.

   4.  னத்தால் (ேகாபத்தால்); ெவம் தல்; to be hot with anger.

   5. ேவரத்்தல் (இ.வ.);; to perspire.

   6. ெபாறாைமப்ப தல்; to be envious, to feel heart-burning.

   7. வா தல்; to wither, fade.

     ' ங்  ேகாைத ெபாற் ன் றம்' ( வக. 2504);.

   8. வ ந் தல்; to be troubled.

     'ெவய் ரக்் ம் ங் ம் ங் மால்' (கம்பரா. நகரநீ்ங் . 11);.

   ம.  ங் க,  க் க;   க.  ;    .  ர் னி; ட.  க்

     [  →  ங் -,]

ங்ைகப்பட்ைட

 
  ங்ைகப்படை்ட puḻuṅgaippaṭṭai, ெப. (n.)

   ஒ  ம ந் செ்ச ; a medicinal plant.

     [ ங்ைக + படை்ட.]

த்தபல்

 
  த்தபல் buḻuttabal, ெப. (n.)

   ெசாத்ைதப்பல் (ெகா.வ.);; carious tooth.

     [  →  த்த பல்.]

த்தரி

 
  த்தரி  puḻuttarisi, ெப. (n.)

    ண் ம் அரி ; worm eaten rice.

     [  →  த்த + அரி .]
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த் ெநளி-தல்

த் ெநளி-தல் puḻudduneḷidal,    3 ெச. . . (v.i.)

    ேமய்தல்; to be eaten by worms.

     [ த்  + ெநளி-.]
 puḻudi, ெப. (n.)

   1. மண் ள்; dust, dried earth, pulverised or fine powder.

     'ெவண்  ேமற்ெபய்  ெகாண்டைளந்த ' ( வ். ெபரியாழ். 1, 7, 9);.

   2. காய்ந்த நிலம்; dry earth.

     ' னிற  வைளவாய் நாஞ்  ேலா ம்' (பரிபா. 13, 33);.

   3.  க்கால் பாரக்்க;see puludi-k-kāl.

   ம.  .  ;   ெத.  த,  ;    . ெபாய்ெய (மணல்);,  ங்த,   (சாம்பல் வண்ணம்);,   
(சாம்பல்);;    ட.  த்ய்;    ட.  ;   பர.் ெபார் ல்;   மால. ெபார் ;     [ ள் →  ள் → ( ழ்); →   =  ள், 

 ழ் →  ழ்  =  .  ழ்  →   ( .தா. 127.);.]

 puludi, also pull, and puldi dust;

 Can, pull, sand. Comp. Latin, pulvis (CGDFL 599);.

க்கலப்ைப

 
  க்கலப்ைப puḻudikkalappai, ெப. (n.)

    ல் ஒட் ம் கலப்ைப; plough-share use to plough in the dust land.

     [  + கலப்ைப.]

     [P]

க்கா

 
  க்கா  puḻudikkāṭu, ெப. (n.)

    யாகப் பண்ப த் ய ன்ெசய் ( ன்.);; dry-ploughed field.

     [  + கா , க த்தல் =  தல். க  → கா  =  .]

  க்கா  puḻudikkāṭu, ெப.(n.)

ேவளாண்ைம ெசய்யாமல் இ க் ம் நிலம்

 uncultivated waste land.

     [ +கா ]

க்காப்

க்காப்  puḻudikkāppu, ெப. (n.)

   காப்பாக ெநற் ம் மண்ெபாட் ; mark of Wet-mud placed on the fore head as a charm against evil.

     ' ரார ்ெச ம் க் காப் ட் ' ( வ். இயற்.  ய. 6, 16);.

     [  + காப் . கா → காப் .]

க்கார்

க்கார ்puḻudikkār, ெப. (n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy;(G.Tj.D. 1, 95);.

     [  + கார.்]

க்கால்நாற்

 
  க்கால்நாற்  puḻudikkālnāṟṟu, ெப. (n.)

நாற்  (இ.வ.); பாரக்்க;see puludi-narru.

     [ க்கால் + நாற் .]
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க்கால் ைத
ப்

 
  க்கால் ைதப்  puḻudikkālvidaippu, ெப. (n.)

   காய்ந்த வயைல உ  ைதக்ைக; sowing paddy on dry land previously prepared.

     [ க்கால் +  ைதப் .  ைத →  ைதப் .]

க்

 
  க்  puḻudikkuḍi, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள ஊர;் a village in Tañjāvūr dt.

     [  +  .]

-த்தல்

-த்தல் puḻudiguḍiddal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ,  ச் டன் உடெ்சல் தல் ( ன்.);; to inhale dust, as Snakes;

 to take in dust involuntarily.

     [  +  -.]

ளி-த்தல்

ளி-த்தல் puḻudiguḷiddal,    4 ெச. . . (v.i.)

யைள-தல் ( ன்.); பாரக்்க;see puludi-yalai.

     [  +  ளி-.]

நட்

 
  நட்  puḻudinaṭṭu, ெப. (n.)

   வறண்டநிலத் ல் ைளக் ஞ் ெச ; plant growing on dry soil. (W.G.);

     [  + நட் .]

நாற்

 
  நாற்  puḻudināṟṟu, ெப. (n.)

   ஈரப்பற் ல்லாத காலத் ல் உ  பண்ப த் ய நாற்றங்கா ல் உண்டாம் நாற் ; paddy-seedling grown 
on dry seed-beds.

     [  + நாற் .]

ப்படலம்

 
  ப்படலம் puḻudippaḍalam, ெப. (n.)

    ன் ட்டம்; drift, cloud or mass of dust.

     [  + படலம்.]

ப்ப ர்

 
  ப்ப ர ்puḻudippayir, ெப. (n.)

    க்கா ல் ைளத்த ப ர;் crop raised on puludi-k-kāl.

     [  + ப ர.்]

பா

பா  puḻudipāṭu, ெப. (n.)

   ெவற்  (தரி ); நிலம்; waste land.

     'பாலாற்  நின் ம் ேதாண் ன ெப ம்  கா ன் பா ம்' (S.I.I.i.151);.

     [  + பா . ப  → பா .]
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ரட்

ரட்  buḻudiburaṭṭi, ெப. (n.)

   ஒ வைக ெநல்; a kind of paddy. 

ேபாரிறங்கல் ட்டான் ரட்  ெயன் ம் (ெநல் . 189);.

     [  +  ரட் .  ரள் →  ரட்  →  ரட் .]

ேயா -தல்

ேயா -தல் puḻudiyōṭudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ல் உ  ைதத்தல் (யாழ்ப்.);; to plough and sow when a field is dry.

     [  + ேபா -.]

மைழ

 
  மைழ puḻudimaḻai, ெப. (n.)

   மண்காற்  (யாழ்.அக.);; dust storm.

     [  + மைழ.]

மாயம்

மாயம் puḻudimāyam, ெப. (n.)

   1. ஏமாற்  ( ன்.);; deceit, imposture, as throwing dust in one's eyes.

   2.  ண்ெசல  ெசய்ைக ( ன்.);; squandering. 

காைச மயம் இைறக் றான்.

     [  + மாயம்.]

யைள-தல்

யைள-தல் puḻudiyaḷaidal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1.  ற் ர தல்; to lie or wallow in dust, as a child.

   2.  ப தல்; to be enveloped in, or covered with, dust.

     '  யைளந்த ெபான்ேமனிங ( வ். ெபரியாழ். 2, 4, 9);,

 + அைள-, அள் → அைள.]

யாக் -தல்

யாக் -தல் puḻudiyākkudal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. காய்ந்த வயைல உ  பண்ப த் தல்; to plough 'nańsey' lands while dry.

   2. ெபா யாக் தல், அ த்தல்; to reduce to powder to demolish, ruin.

     [  + ஆக் -.]

யா -தல்

யா -தல் puḻudiyāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

யைள-தல் பாரக்்க;see puludi-y-alai-.

     ' யா ய ெமய் னர'் (கம்பரா. நகரநீ்ங் . 218);.

     [  + ஆ -.]

ணக்கல்

 
  ணக்கல் puḻudiyuṇakkal, ெப. (n.)

   கட் ய க்க ஏ வாக உலர தல்; drying of clods.

இரண்  நாளில்  ணக்கல் ரந்் ம்,  ன்னர ்கட் ய த்  டலாம். (உ.வ.);.

     [  + உணக்கல். உணங்  (த. .); - உணக்  ( . .); - உணக்கல் (ெதா.ெப.);, அல்.ெதா.ெப.ஈ .]

ெய -த்தல்

ெய -த்தல் puḻudiyeḍuddal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ன்றா ைற கைட யாக உ தல் ( ன்.);; to plough a field for the third and last time.

ம வ.  ன்றாம்சால்.

     [  + எ -.]
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ைத-த்தல்

ைத-த்தல் puḻudividaiddal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

ேயா -தல் ( ன்.); பாரக்்க;see puludi-podu.

     [  +  ைத-,]

ைதப்

 
  ைதப்  puḻudividaippu, ெப. (n.)

க் கால் ைதப்  பாரக்்க;see puludi-k-kal vidaippu.

     [  +  ைதப் .  ைத →  ைதப் .]

ரட்

ரட்  puḻudiviraṭṭi, ெப. (n.)

   100 நாளில் ைள ம் ஒ வைக மட்டெநல்; a kind of inferior paddy maturing in 100 days (GTn.D.I. 143);.

     [  +  ரட் .]

ைர

 
  ைர puḻudivirai, ெப. (n.)

க்கால் ைதப்  பாரக்்க;see puludi-k-kal viraippu (Ꮯ.G.);

     [ ைத →  ைர.]

ன் ேடாரி

 
  ன் ேடாரி puḻudiṉkuṭōri, ெப. (n.)

   ஆடாேதாைட; Malabar winter cherry.

 
   puḻudu, ெப. (n.)

   அம் க் ைத (ச .);; knob or feathered part of an arrow.

     [  →  .]

நா ரணம்

 
  நா ரணம் puḻunāṟuviraṇam, ெப. (n.)

    ைடநாற்ற ள்ள ழ்ப் ண்; foul ulcer.

     [ நா  +  ரணம்.]

 Skt. vrana → த.  ரணம்

ெநளி ண்

 
  ெநளி ண் buḻuneḷibuṇ, ெப. (n.)

   அ ண்; ulcer with swarming worms.

     [ ெநளி +  ண்.]

ெநளி

 
  ெநளி  puḻuneḷivu, ெப. (n.)

    அரிப் ; Vermiculation.

     [  + ெநளி .]
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ப்பகம்

 
  ப்பகம் puḻuppagam, ெப. (n.)

    க் ரடை்ட (சங்.அக.);; spreading hogweed.

ப்பைக

ப்பைக puḻuppagai, ெப. (n.)

   வளி(வா );  ளங்கம் (ைதலவ. ைதல. 66);; common wind bery, as worm-killer.

     [  + பைக.]

ப்பல்

 
  ப்பல் puḻuppal, ெப. (n.)

   ெசாத்ைதப்பல்; carrious tooth. (M.L.);

ம வ.  ச் ப்பல்

ம.  ப்பல்

     [  + பல்.]

ப்

 
  ப்  puḻuppu, ெப. (n.)

    ண்டாைக (யாழ்.அக.);; breeding of worms.

     [  →  ப் .]

ப் நக்

 
  ப் நக்  puḻuppunakki, ெப. (n.)

   நச் ரி; poisonous insect.

ப் ைன

ப் ைன puḻuppūṉai, ெப. (n.)

ப் ைன பாரக்்க;see pulugu-p-punai.

     ' ப் ைன சம்' ( ற . 632);.

     [ ப் ைன →  ப் ைன.]

ப்ேபாக்

 
  ப்ேபாக்  puḻuppōkki, ெப. (n.)

    டற் க்ெகால் ; vermifuge.

     [  + ேபாக் . ேபாக்  → ேபாக் .]

-த்தல்

-த்தல் buḻubuḻuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   அ கமாய்ப் த்தல்; to be eaten extremly by worms as in fruits, sores etc.

     [  +  .]

த் சச்ா-
தல்

த் சச்ா-தல் buḻubuḻuttuccātal,    4 ெச. . . (v.i.)

    வரிக் ம் ண்களால் சாதல்; to die on account of ulcers which Swarm with worms.

     [  +  த்  + சா-.]

மல

 
  மல  puḻumalaḍu, ெப. (n.)

வால்மல  பாரக்்க;see puluvâlmaladu.

     [  + மல .]
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ேமய்தல்

ேமய்தல் puḻumēytal, ெப. (n.)

   1.  வரித் ச ்ெசா ண்டாைக (யாழ்.அக.);; gnawing of worms or germs causing irritation.

   2.  வரித் ப் ேபாைக; being worm-eaten.

   3. ம ரந்்  வ க்ைகயாைக; becoming bald from disease.

     [  + ேமய்தல்.

     'தல்' ெதா.ெப.ஈ .]

வைத

 
  வைத puḻuvadai, ெப. (n.)

   ேதனைட (யாழ்.அக.);; honey comb.

     [ வைட →  வைத.]

வரைள

 
  வரைள puḻuvaraḷai, ெப. (n.)

    ழ்ப் த் ப் க்கள் ம் நிைல ள்ள ண்; skin or ulcerous disease where in worms are found in plenty.

     [  + வரைள.]

வரித்தகண்பட்
ைட

 
  வரித்தகண்படை்ட puḻuvarittagaṇpaṭṭai, ெப. (n.)

ெவட்டல் பாரக்்க;see puluvettal (M.L.);

     [  + அரித்த + கண்படை்ட.]

வரித்தபல்

 
  வரித்தபல் buḻuvarittabal, ெப. (n.)

ப்பல் பாரக்்க;see pulu-p-pal.

ம வ.  ச் ழந்தபல்.

     [  + அரித்த பல்.]

வரித்தல்

வரித்தல் puḻuvarittal, ெப. (n.)

ேமய்தல் (சங்.அக.); பாரக்்க;see pulu-meydal.

     [  + அரித்தல். 1தல்' ெதா.ெப.ஈ .]

வளி ளக்கம்

 
  வளி ளக்கம் puḻuvaḷiviḷakkam, ெப. (n.)

   ஒட் ரியான டற் பற் ய ஆய்  ல்; helminthology.

     [ வளி +  ளக்கம்.]

வால்மல

 
  வால்மல  puḻuvālmalaḍu, ெப. (n.)

   க ப்ைப ல் உ வா , உ ரச்ச்த்ைத உண்  மலட் த் தன்ைம ண்டாக் ம் ; sterility caused by 
some germs.

     [ வால் + மல .]
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ண

ண  puḻuvuṇavu, ெப. (n.)

    க்கேள உணவா ம் நிரய (நரக); வைக (ேச . த க். 3);; a hell where worms are eaten as food.

     [  + உண .]

ன். ண்டம்

ன். ண்டம் puḻuvūṉpiṇṭam, ெப. (n.)

    க்கள் ம ந்த உடல்; body

     "வ ெவா  டந்த ன் ண்டத் " (மணிேம. 6, 109);.

     [  + ஊன் +  ண்டம்.]

ெவட்டல்

 
  ெவட்டல் puḻuveṭṭal, ெப. (n.)

   கண்ணிைம ேநாய்வைக; inflammation of the eyelid, ble-pharitis. (M.L);.

     [  + ெவட்டல். ெவட்  → ெவட்டல்.'அல்' ெதா.ெப.ஈ .]

ெவட்

ெவட்  puḻuveṭṭu, ெப. (n.)

   1.  வரித்த  (யாழ்.அக.);; that which is worm-eaten. 2. ம ைர உ ரச ்ெசய் ம் ேநாய்வைக (கடம்ப. 4. 
இ லா. 113);;

 a disease which makes the hair fall off. baldness, alopecia.

   3.  ப்பல் பாரக்்க;see puluppal.

   4.  ெவட்டல் பாரக்்க;see puluvettal.

     [  + ெவட் .]

  ெவட்  puḻuveṭṭu, ெப. (n.)

   1.  வரித்த  (யாழ்.அக.);; that which is worm-eaten. 

   2. ம ைர உ ரச ்ெசய் ம் ேநாய்வைக (கடம்ப. 4. இ லா. 113);; a disease which makes the hair fall off. 
baldness, alopecia.

   3.  ப்பல் பாரக்்க;see puluppal.

   4.  ெவட்டல் பாரக்்க;see puluvettal.

     [  + ெவட் .]

ைவ-த்தல்

ைவ-த்தல் puḻuvaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    த்தல்; to be wormy, as meat or sore, to fester.

     [  + ைவ-.]
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ைழ

ைழ1 puḻai, ெப. (n.)

   1.  ைள; hole.

     'தம்பத் ன் ேமற் ைழேய ளவாக் ' ( ற். 23);.

   2.  ழாய்; tube, pipe.

   3. வா ல்; entrance, gate.

     ' ந்ெத ற் டபாற் ைழேயா ' (மணி. 6, 22);.

   4.  வா ல்; secret way, sally-port.

     'வா ெலா  ைழயைமத் ' (பட் னப். 287);.

   5. காட் வ ; forest-path.

     'கைவ ள்ளிற் ைழயைமப்ப ம்' ( றநா. 98);.

   6. ஒ க்க வ ; narrow path, by path.

     ' ைழெதா  மாட் ய' (மைலப . 194);.

   7. சாளரம்; window.

     ' ல் காற் ைசக் ம் பல் ைழ நல் ல்' (ம ைரக். 358);.

   8. ஏவைற; archer's bastion.

     ' ைவ ம் க ம் ைத ம் ைழ ம்' ( லப். 15, 212);.

   9. நிரயம்; hell.

ைழக்கைட

ைழக்கைட puḻaikkaḍai, ெப. (n.)

   1.  ட் ன் ன் வா ற் றம், ெகால்ைலப் றம்; open space behind a house and attached to it, rear gangway.

     'உங்கள் ைழக்கைடத ்ேதாட்டத்  வா ள்' ( வ்.  ப்பா. 14);.

   2. கைடமைட; last sluice of a tank.

     ' ைழக்கைடப் னைலத ்ெதா ம்' ( வக. 16, 14);.

   3.  ைழவா ல் (இலக்.அக.);; small gate.

ம வ.  றக்கைட

     [ ைழ →  ைழக்கைட.]

ைழக்ைக

ைழக்ைக puḻaikkai, ெப. (n.)

   1.  ம் க்ைக; elephant's trunk.

   2. யாைன ( வா.);; elephant as having a trunk.

     [  →  ைழ =  ைள.  ைழத்தல் =  ைள தல்.  ைழ →  ைழக்ைக (ேவ.க.3.108); =  ைள ள்ள 
ைக,  ம் க்ைக,  ம் க்ைகைய ைடய யாைன.]

     [P]

ைழவ

 
  ைழவ  puḻaivaḻi, ெப. (n.)

   ஊ த் ைள; pin like hole.

     [ ைழ + வ .]
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ைழவா ல்

 
  ைழவா ல் puḻaivāyil, ெப. (n.)

   ெபரிய கத கள் சாத்தப்ப ம்ேபா  உடெ்சல்வதற்  அைமக்கப்ப ம் ய ைழவா ல்; wicket small 
door or gate within the compass of a larger one.

     ' ைழவா ல் ேபா ைடக ' (பட் னப்பா);.

ம வ.  ட்  வாசல்

     [ ைழ + வா ல்.  ல் →  ர ்→  ைர = உட் ைள.  ள் →   →  ைழ =  ைள,  றப் . 
ைழவா ல் = ெபரிய கத ல் ைளேபால் அைமந் க் ம் கத ,  வ .]

ள்

ள்1 puḷ, ெப. (n.)

   1. பறைவ; fowl.

     'ேவட் வன் ட் ழ்த ்தற் ' ( றள். 274);.

   2. கணந் ள்; a kind of bird.

     ' ள் ம் தா ம்'( லப். 10, 117);.

   3. வண்  ( டா);; bee.

     ' ள் ண் ந்ெதாைடக் ழலாரக்் ' (உபேதசகா.  வ ர. 11); பறைவ நி த்தம்;

 augury.

     ' ள்ேளரத்் ப் பைடயைமத் ' (அகநா.207);.

   5. பறைவநாள் ( வா.);; the 23rd naksatra.

     'பைன தற் ள் வைர பகரந்்  க க் ம்' (இலக்.  . 881);.

   6. ைகவைள; bracelet.

     ' டை்க ேபா ய ன்றைல மகா ெரா ' (மைலப . 253);.

   7. ம ; drinking drink.

     ' ள்ேள,  னேல,  ல ம் ன் ம்' (பரிபா. 16, 39);.

   8.  ட் ப் ள்; trap, stick used in the game of tip-cat.

   9.  ட் ; an instrument of torture.

ள்சாட் க்ெகாம்

 
  ள்சாட் க்ெகாம்  puḷcāṭṭikkombu, ெப. (n.)

   ஏற்றத் ற் பயன்ப த் ம் லங் ன் ேநரக்்ெகாம் ; straight horn of beast, used as plough share.

     [ ள்சாட்  + ெகாம் .]
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ள் ல்

ள் ல் puḷnūl, ெப. (n.)

   1. பறைவ இயக்கத்ைதக் ெகாண்  வரப்ேபா ம் நன்ைம ைமகைளக் கணித் க் ம் ல்; augury, 
ornithoscopy.

   2. பறைவ யல் ல்; ornithology.

     [ ள் +  ல்.]

வல் , ஆந்ைத, காகம், கரிக் , காைட த ய பறைவகளின் ரைல ம் இயக்கத்ைத ம் 
ெகாண் , வரப்ேபா ம் நன்ைம ைமகைளக் கணித் க் வ  ள் ல்.

ள் = பறைவ.  ள்ளால் அ யப்ப ம் ையப் ள் என்ப  ஆ ெபயர.்

வ செ்சல்வார ்வா னின்  தற்ெசயலாய் வ ம் ெசால்ைலக் யாகக் ெகாள்வ , வாய்ப் ள் 
எனப்ப ம்.

உடம் ன் பல ப் கள் ப்பைதக் ம் நா ம், கட்  என் ம் ெநற் ம், கழங்  என் ம் 
காய்க் ம், ஏேத ம் ஒர ்ஏடை்டதெ்தா ம் ெதா ம், எண் ம், ெபயரக்் ம், நின்ற 
நிைலக் ம் கவ க் ம் கண்ட காட் க் ம், ேநரந்்த நிகழ்ச் க் ம், ெசான்ன ெசாற் 

ம், ேகா ைழத்தற் ம் ச் டற் ம், ேதவராளர் ம்,  ரிச் க் ம் (oracle); 
இரண் ெலான்றன் ம், பல்ேவ  நிகழ்ச் களான நற்  க் க ம் ற ம் ள் ன் 
பாற்ப வனேவ (ப.த.நா.ப. 147-148);.

ள்பாய்சச்ல்

 
  ள்பாய்சச்ல் puḷpāyccal, ெப. (n.)

   கடற்பரப்  ேமல் ைனக் ெகாத் த் ன்பதற்காகப் பா ம் பறைவகளின் பாய்சச்ல்; leaping of birds on 
the surface of the sea for pecking fish.

     [ ள் + பாய்சச்ல். பாய் → பாய்சச்ல்.'சல்' ெதா.ெப.ஈ .]

ள்வ க்க ல்

 
  ள்வ க்க ல் puḷvarukkanūl, ெப. (n.)

   பறப்பனவற்ைறப் பற் க் ம் ல் (இக்.வ.);; ornithology.

ள்வாய் ண்ேடா
ன்

ள்வாய் ண்ேடான் puḷvāyāṇṭōṉ, ெப. (n.)

கண்ணெப மான் (பகாகரன் வாையப்

  ள்வாய் ண்ேடான் puḷvāyāṇṭōṉ, ெப. (n.)

   கண்ணெப மான் (பகாகரன் வாையப் ளந்தவன்); (ேச . இலக் . 5);; Krishna, as having torn the mouth 
of Bakan, an Asura who had the form of a crane.

     [  ள் வாய் +  ண்ேடான் ]
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ள்ள

ள்ள 1 puḷḷaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ட் ப் ள் ஆ தல்; to play the game of tip-cat.

     [  ள் + அ --, ]

  ள்ள 2 puḷḷaḍi, ெப. (n.)

   1. பறைவ ன் பாதம்; bird's foot,

   2. ெதாடரந்்த ைகெய த் ல் ட்ட ப ைய ேமேல ெய  அதனிடத்ைதக் காட்டக் ம் 
டக்ால்ேபான்ற ; cross mark: caret to indicate the insertion of someting omitted in writing, as like a birds foot.

   3. ேநரி(வாக் );ச ் ட் ல் ேபா ம் ெப க்கல் ; the multiplication sign to placed on a ballot paper.

ேநரிச ் ட் ல் எம  ன்னத் ற்  ேநேர ள்ள  இ ங்கள்

   4. உைரகல் ( ன்);; touchstone

   5. ெச வைக; a species of tick-trefoil,

   6. தாள அள  உ ப் க ள் ஒன் ;(mus.); an element of time measure (பரத.தாள.35, உைர,);

   7. ஏணி (யாழ்.அக.);; ladder.

ம.  ள்ள .

     [  ள் + அ  ]

  ள்ள 3 puḷḷaḍi, ெப. (n.)

ள்ள க்கல்

ள்ள க்கல் puḷḷaḍikkal, ெப. (n.)

   அைடயாள ட்ட எல்ைலக்கல்; demarcation stone,

     "ஆச ல் நாட் ன் ள்ள க்கல்ேல ற் "(S.I.l.V, 206);.

     [  ள்ள  + கல் ]

ள்ள ேபா

ள்ள ேபா 1 puḷḷaḍipōḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ைகெய த் ல் ள்ள க் தல்; to insert a caret.

     [  ள்ள  + ேபா --, ]

  ள்ள ேபா 2 puḷḷaḍipōḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

    றல் ேபா தல் (இ.வ.);; to make a mark in the place of signature, as an illiterate person.

     [  ள்ள  + ேபா --,ஒ.ேநா. ேகா  க்கல் ( க்கலான ைகெய த் ); ]
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ள்ளம்

ள்ளம்1 puḷḷam, ெப. (n.)

   1. ெகா வாள் ( ங்.);; bill hook

     'வைளந்  ரத்்த ள்ள ம்'(அரிசமய, பத் சா. 26);

   2. அரிவாள் வைக ( வா.);; a kind of sickle.

     ' ள்ளங்கள் ற்சங் ற் ட் வார'் (அரிச.் 4, நாட ்45);

   3. அரிவாண் மைண; a cutting instrument for dressing vegetables.

     [  ல் →  ர ்→  ரள்.  ரள் →  ரட் .  ர ்→  ரி →  ல் →  ள் →  ள்ளம் = வைளந்த ெகா வாள், 
அரிவாள் ]

  ள்ளம்2 puḷḷam, ெப. (n.)

ள் பாரக்்க;See pul.

     [ ள் →  ள்ளம் ]

ள்ளம் த்ங்

 
  ள்ளம் த்ங்  puḷḷambūtṅguḍi, ெப. (n.)

    மங்ைகயாழ்வார ்பாடல் ெபற்ற ஊர;் a shrine sanctified by hymns of Tirumangai-y-alvãr.

     [ ள்ளம் +  தங் .  ள் →  ள்ளம் = அழ ய டக்ள் (பறைவகள்); நிைறந்த ப .  தனார ்என் ம் 
லவர ்வாழ்ந்த ஊர ் தங்  ]

ள்ள்மங்கலம்

 
  ள்ள்மங்கலம் puḷḷmaṅgalam, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள ஊர;் a village in Tañjavur dt.

     [ ள்ள + மங்கலம்.  ள்ைள →  ள்ள ]

ள்ளமங்ைக

ள்ளமங்ைக puḷḷamaṅgai, ெப. (n.)

 a village in Tañjāvūr dt.

     'கைறயார ் ட ைடயான் கமழ் ெகான்ைறசச்ைட  ேமல்ெபாைறயார ்த  கங்ைகப் 
ன ைடயான் ள்ளமங்ைக (சம்பந்தர'்16-3);

     [  ள் + மங்ைக..  ள் = பறைவ.  ள்ளமங்ைக,  ள் யாக இ ந்த இடம் ]

ள்ளர

ள்ளர  puḷḷarasu, ெப. (n.)

   க டன்; garuda.

 king of birds.

     ' ள்ளரைசக் ெகான் ர ் ன் ெகா த்தார ்ேபா ம்'(ேதவா. 598, 8.);

     [ ள் + அர . பறைவக க்  அரசன் ேபான்ற ெப ம் பறைவ]

ள்ளரிசச்ா

 
  ள்ளரிசச்ா  puḷḷariccāvi, ெப. (n.)

ல்லரிசச்ா  (இ.வ.); பாரக்்க;See pullari-c-cavi.

     [  ல்லரிசச்ா  →  ள்ளரிசச்ா  ]

ள்ளைரயன்

ள்ளைரயன் puḷḷaraiyaṉ, ெப. (n.)

ள்ளர  பாரக்்க;See pul-l-arasu.

     ' ள்ளைரயன் கழ் ழ ம் னவரங்கேம'( வ். ெபரியாழ். 4, 9, 5.);

     [  ள் + அைரயன். அரசன் → அைர சன் → அைரயன் ]
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ள்ள தல்

ள்ள தல் puḷḷaṟudal, ெப. (n.)

   கா க் ற்றவைக (பைண . 139);; a defect in coins.

     [  ள் + அ தல், 'தல்' ெதா.ெப.ஈ  ]

ள்ளன் ளாசை்ச

 
  ள்ளன் ளாசை்ச puḷḷaṉpiḷāccai, ெப. (n.)

    ன்வைக ெளான் ; a kind of fish.

ள்ளங் ச்

 
  ள்ளங் ச்  puḷḷaṅguccu, ெப. (n.)

    ச் க் ச் த் தாம்பாளம் என்ற ழந்ைதகள் ைளயாட்  (ெநல்ைல.);; children's game.

     [  ள்ளாம் +  ச்  ]

ள்ளி'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;
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ள்ளி

ள்ளி2 puḷḷi, ெப. (n.)

   ஆய்தெவ த்  (ெதால். எ த். 2.);; the letter ஃ

     [  ள் + இ –  ள். ]

ஆய்தம் ஒ ேரா ங் டா  தனித்  நிற்பதால் தனி நிைல என் ம்.  ள்ளிவ வா ப்பதால் ள்ளி 
என் ம் ப் ள்ளி என் ம் தனக் ப் ன் வ ம் வல் னெமய்ைய ெம ப்பதால் ந  என் ம் ெபயர ்
ெப ம் (த.வ.139);.

     ' ற் ய கரம் ற் ய கரம் ஆய்தம் என்ற ப்பாற் ள்ளி ம்'(ெதால்.2); என்  ' ப்பாற் ள்ளி' 
என்ப  ெவ த்ைத ம் ெபா ப்படத் த மா  உம்ைமத் ெதாைகயாய்ச ்ேசரத்் க் 

த்த ன், பண்ைடக் காலத் ற் ள்ளி ெபற்றன எனப்ப ம் (இலக்.கட.்56);.

  ள்ளி3 puḷḷi, ெப. (n.)

   மஞ்சள் நிறத் ேதமல்; yellow patches on the skin.

     [  ள் →  ள்ளி ]

  ள்ளி4 puḷḷi, ெப. (n.)

   பறைவ; bird.

     [  ள் →  ள்ளி ]

  ள்ளி puḷḷi, ெப. (n.)

ெசஞ்சந்தனம்

ள்ளிக்கண்

ள்ளிக்கண் puḷḷikkaṇ, ெப. (n.)

   மாட் ன் கைடக்கண்ணில் ம் ெவள்ைள நிறப் ள்ளி (மாட் வா. 16);; white spots in the corner of the 
eyes of cattle.

     [  ள்ளி + கண் ]

ள்ளிக்கணக்கன்

 
  ள்ளிக்கணக்கன் puḷḷikkaṇakkaṉ, ெப. (n.)

   வணிகத் ற் ப் (காரியாம்சத் ல்); பயன்ப ம் கணக் ல் வல்லவன்; one versed in the tradesmen's 
accounts.

     [  ள்ளிக்கணக்  →  ள்ளிக்கணக்கன் ]

ள்ளிக்கணக்

ள்ளிக்கணக்  puḷḷikkaṇakku, ெப. (n.)

   ெசயல் ைற ல் (காரியாம்சத் ல்); பயன்ப ங் கணக் ; practical arithmetic opp. to palli-k-kanakku.

   2. ப ர ் ைளசச்ல் ம ப் ; valuation of a standing crop.

   3. வர ெசல  ம ப் த் ட்டம்; budget estimate.

   4.  ணிவணிகர ் ணி ம் ைலக்  ( ன்.);; method adopted by tradesmen in marking prices of 
cloth.

     [  ள்ளி + கணக் .  ள் + இ -  ள்ளி.  ள்ளிக் கணக்  =  ட் க் கணிக் ம் கணக்  ( . . 37); ]
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ள்ளிக்கரப்பன்

 
  ள்ளிக்கரப்பன் puḷḷikkarappaṉ, ெப. (n.)

   ேதால்ேநாய்; a kind of skin disease.

ம வ.

ள்ளிக் ட்டம்.

     [  ள்ளி + கரப்பன் ]

ள்ளிக்கல்

 
  ள்ளிக்கல் puḷḷikkal, ெப. (n.)

கானற்கல்

 a king of spotted stone.

     [  ள்ளி + கல் ]

ள்ளிக்கலவா

 
  ள்ளிக்கலவா puḷḷikkalavā, ெப. (n.)

ள்ளிக் கலவாய் பாரக்்க;See pulli-k-kalavāy.

     [  ள்ளிக்கலவாய் →  ள்ளிக்கலவா ]

ள்ளிக்கலவாய்

ள்ளிக்கலவாய் puḷḷikkalavāy, ெப. (n.)

   1. ெசந்நிற ம் ப ப்  நிற ம் கலந்த கடல் ன்வைக; spotted perch,

 reddish brown,

   2. சாம்பல் நிற ள்ள கடல் ன் வைக; a Seafish,deep grey.

     [  ள்ளி + கலவாய் ]

ள்ளிக்க டா

 
  ள்ளிக்க டா puḷḷikkavuṭā, ெப. (n.)

   சங் வைக; a kind of conch.

     [ ள்ளி + க டா]

ள்ளிக்க

 
  ள்ளிக்க  puḷḷikkaḻi, ெப. (n.)

   ேதாணி ன் க்காக கட்டப்ப ம் கம் ; cross-bar of fishing boat.

     [  ள்ளி + க  ]

ள்ளிக்கற்றாைழ

 
  ள்ளிக்கற்றாைழ puḷḷikkaṟṟāḻai, ெப. (n.)

ள்ைளக் கற்றாைழ பாரக்்க;See plai-k-karrāļai.

     [  ள்ைளக்கற்றாைழ +  ள்ைளக் கற்றாைழ –  ள்ளிக்கற்றாைழ ]
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ள்ளிக்காரன்

ள்ளிக்காரன் puḷḷikkāraṉ, ெப. (n.)

   1. பணக்காரன்; rich man.

   2. கணக்கன்; accountant.

   3. ெபயர ்ெசால்லா  ப் டப்பட்டவன்; particular person purposely not specified by name.

   4.  ள்ளிபாரப்்பவன் (இ.வ.); பாரக்்க;See pulli-p-рӑrppavan.

     [  ள்ளி + காரன்.  ள் + இ =  ள்ளி.  ள்ளிக்காரன் =  ள்ளி த்தப்பட்ட ற்றவாளி cf. E. bull, a sealed edict 
of the pupe, L. bulla, a knob, anything rounded by art; later, a leaden seal; E. bill, an account of money, a draft of a proposed 
law clit. a sealed paper from Low.L. billa-bulla. a deal ( .  37]

     ' ள்ளிக்காரன்'  கத் ல் கரிையப் தல், கரிக் ேகா தல் த ய வழக் கள் ஊரக்்  மாறான 
ற்றவாளிகைள ஊரார ்ெசம் ள்ளி க ம் ள்ளி த்  அவமானம் ப த் யைத நிைன த் ம். 

(ெசா.க.23);

  ள்ளிக்காரன் puḷḷikkāraṉ, ெப. (n.)

   ஆண் ையக் க் ம் மைற கமான உக் செ்சால்; a secret term used among a group of people.

ம வ,  ள்ளிராசா

     [ ள்ளி+காரன்]

ள்ளிக்கால்

 
  ள்ளிக்கால் puḷḷikkāl, ெப. (n.)

   உகரத் ன் ேமல் இடப்ப ம் 'ள' என் ம் ெந ற்  ( ன்.);; the character 'ள' subjoined to the letter 'உ'  'to 
lenghen it.

     [  ள்ளி + கால் ]

ள்ளிக் ட்டம்

 
  ள்ளிக் ட்டம் puḷḷikkuṭṭam, ெப. (n.)

ள்ளிக் கரப்பன் பாரக்்க;See pulli-k-karappan.

     [  ள்ளி +  ட்டம் ]

ள்ளிக் ல்

 
  ள்ளிக் ல் puḷḷikkuyil, ெப. (n.)

   வரிக் ல் ( ன்.);; striped koel

     [  ள்ளி +  ல் ]

ள்ளிக் ரைவ

 
  ள்ளிக் ரைவ puḷḷikkuravai, ெப. (n.)

    ன்வைக ெளான் ; a kind of fish.

ள்ளிக் ளிைகவ
ராகன்

ள்ளிக் ளிைகவராகன் puḷḷigguḷigaivarāgaṉ, ெப. (n.)

   பைழய கா  வைக; an ancient coin (M.E.R. 32 of 1923);.

     [  ள்ளிக் ளிைக + வராகன் ]

ள்ளிக்ெக த்ைத

 
  ள்ளிக்ெக த்ைத puḷḷikkeḍuttai, ெப. (n.)

   நச்  ன் வைக ெளான் ; a kind of danger fish.
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ள்ளிக்ெகண்ைட

 
  ள்ளிக்ெகண்ைட puḷḷikkeṇṭai, ெப. (n.)

    ள்ளி ள்ள ன்; spotted fish.

     [  ள்ளி + ெகண்ைட ]

ள்ளிக்ேகா

 
  ள்ளிக்ேகா  puḷḷikāḻi, ெப. (n.)

   கடல் ன் வைக; a kind of sea-fish.

     [  ள்ளி + ேகா  ]

ள்ளி சச்ான்

 
  ள்ளி சச்ான் puḷḷigiccāṉ, ெப. (n.)

    ன்வைக ெளான் ; a kind of fish.

ள்ளி த் -தல்

ள்ளி த் -தல் puḷḷiguddudal,    12 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1. கணக்ெக தல்; to write accounts.

   2. ஏடெ்ட த் ல் அ ப் க் யாக எ த் ன் ேமல் த் தல்; to delete by placing dot or dots over a letter or 
letters,in cadjan writing.

     'எ த்  உ வ யாேத டந்தா ம் ள்ளி த் னால் அத்ைதக் க த்  ேமேல ேபாமா ேபாேல'(ஈ , 
7, 3, 4.);.

     [  ள்ளி +  த்  -, ]

ள்ளிசச்ந்தம்

 
  ள்ளிசச்ந்தம் puḷḷiccandam, ெப. (n.)

    வா ர ்மாவட்டத் ள்ள ஊர;் a village in Tiruvarur dt.

     [  ள்ளி சந்தம் →  ள்ளிசச்ந்தம்.  த்தப்

பள்ளிக் க் ெகா க்கப்பட்ட இைற

நில ைடய ஊர.் ]

ள்ளிச் ல்ைல

 
  ள்ளிச் ல்ைல puḷḷiccillai, ெப. (n.)

   மார் ம் வ ற் ம் க ப் க் ற் கைளக் ெகாண்ட பறைவ வைக; spotted munia.

     [  ள்ளி + இல்ைல ]

ள்ளிச் லம்பன்

 
  ள்ளிச் லம்பன் puḷḷiccilambaṉ, ெப. (n.)

   மார்  வ  ஆ ய இடங்களில் ெசம்ப ப்  ேகா கைள ைடய பறைவ வைக; spotted babbler.

     [  ள்ளி +  லம்பன் ]

ள்ளிச் றா

 
  ள்ளிச் றா puḷḷiccuṟā, ெப. (n.)

    ன்வைக ெளான் ; a kind of sharp fish.

     [  ள்ளி +  றா ல் →  ர ்→   →   →    க்  =   ர ் ைம.   →  றா = கத் ேபால் ெவட் ம் 
ெச ள்ள கடல் ன். ]
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ள்ளிசே்சா

 
  ள்ளிசே்சா  puḷḷiccōṟu, ெப. (n.)

    ைள  ம ப் ம் அ காரிகள் ெபா ட்  வாங் ம் பைழய வரி வைக; ancient tax for the maintenance of 
official estimators of the produce of fields.

     [  ள்ளி + ேசா  ]

ள்ளித் ரட்ைட

 
  ள்ளித் ரடை்ட puḷḷittiraṭṭai, ெப. (n.)

    ன்வைக ெளான் ; a kind of fish.

     [  ள்ளி +  ரடை்ட ]

ள்ளித் க்ைக

 
  ள்ளித் க்ைக puḷḷittirukkai, ெப. (n.)

   ேசானகத் க்ைக ( ன்.);; sting ray.

ள்ளித் ம்

 
  ள்ளித் ம்  puḷḷittumbi, ெப. (n.)

    ன்வைக ெளான் ; a kind of fish.

ள்ளித்ேதளி

 
  ள்ளித்ேதளி puḷḷittēḷi, ெப. (n.)

    ன் வைக ெளான் ; a kind of fish,

ள்ளிதறட்ைட

ள்ளிதறடை்ட puḷḷidaṟaṭṭai, ெப. (n.)

   ெவண்ணிற ள்ள ம் 15 அங் ல நீளம் வளரக் ய மான கடல் ன் வைக; a see fish,silvery,attaining 15 
in. in length.

ள்ளிேநாய்

 
  ள்ளிேநாய் puḷḷinōy, ெப. (n.)

உடம்  வ ம் ள்ளிகைள ேயற்ப த் ம் ேதால்ேநாய்,

 a venereal disease which causes spots all over the body.

     [  ள்ளி + ேநாய் ]

ள்ளிப்பட்

 
  ள்ளிப்பட்  puḷḷippaṭṭu, ெப. (n.)

    தெ்தா லைமந்த பட்  வைக ( ன்.);; veriegated silk-stuff.

     [  ள்ளி + பட்  ]

ள்ளிப்பன்னா

 
  ள்ளிப்பன்னா puḷḷippaṉṉā, ெப. (n.)

    ல்  பன்னா; a sea fish.

ள்ளிப்பைனேய

 
  ள்ளிப்பைனேய  puḷḷippaṉaiyēṟi, ெப. (n.)

   மஞ்சணிற ள்ள ஆற் ன் வைக; yellow coloured fish with spots.

     [  ள்ளி + பைனேய  ]
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ள்ளிப்பாைர

 
  ள்ளிப்பாைர puḷḷippārai, ெப. (n.)

    ன்வைக; caranx assinis a kind of fish.

     [  ள்ளி + பாைர. ]

ள்ளிப் லாசை்ச

 
  ள்ளிப் லாசை்ச puḷḷippilāccai, ெப. (n.)

லாசை்ச ன் பாரக்்க;See piläccai min.

     [  ள்ளி +  லாசை்ச ]

ள்ளிப்

 
  ள்ளிப்  puḷḷippuli, ெப. (n.)

    த்ைத; a leopard.(ேசரநா.);

ம.  ள்ளிப் ,  ள்ளிநரி,

     [  ள்ளி +   ]

ள்ளிப் ைன

 
  ள்ளிப் ைன puḷḷippūṉai, ெப. (n.)

   ப ப்  நிறப் ள்ளிகள் உைடய ைன வைக; rusty-spotted cat.

     [  ள்ளி +  ைன ]

ள்ளிபட் ன ட்டா
ன்

 
  ள்ளிபட் ன ட்டான் buḷḷibaṭṭiṉasuṭṭāṉ, ெப.(n.)

ன் வைக ெளான்

 a kind of fish.

ள்ளிபார்-த்தல்

ள்ளிபார-்த்தல் puḷḷipārttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. அ வைடக் ன் வய ன் ைளைவ ம ப் தல்; to estimate the produce of a field before harvesting.

   2. கணக்ைக த்தல் ( ன்.);; to settle accounts.

     [  ள்ளி + பார ்-, ]

ள்ளிபார்ப்பவன்

 
  ள்ளிபாரப்்பவன் puḷḷipārppavaṉ, ெப. (n.)

   அ வைடக் ன் வய ன் ைளைவ ம ப் ம் பணியாளன்; official estimator of the produce of fields 
before harvesting.

     [  ள்ளி + பாரப்்பவன் ]

ள்ளிபாலெகண்
ைட

 
  ள்ளிபாலெகண்ைட puḷḷipālageṇṭai, ெப. (n.)

    ன்வைக ெளான் ; a kind of fish.
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ள்ளிேபா -தல்

ள்ளிேபா -தல் puḷḷipōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1.  தல்; to make a mark.

   2. ப்ெப தல்; to make a note.

   3.  ள்ளிபார-்த்தல் பாரக்்க;See pulli-p-par.

     [  ள்ளி + ேபா -, ]

ள்ளிமட்

 
  ள்ளிமட்  puḷḷimaṭṭi, ெப. (n.)

    ளிஞ்சல் வைக ெளான் ; a kind of shell.

ள்ளிமரங்ெகாத்

 
  ள்ளிமரங்ெகாத்  puḷḷimaraṅgotti, ெப. (n.)

   மஞ்சள் ேதாய்ந்த ெவண்ைம நிற ைடய மார் ம் வ ற் ம் ெபரிய க ம் ள்ளி கைளக் 
ெகாண்ட மரங்ெகாத்  வைக; Speckled piculet.

     [  ள்ளி + மரங்ெகாத்  ]

ள்ளிம

 
  ள்ளிம  puḷḷimarudu, ெப. (n.)

    ள்ைள ம  மரம்; white winged myrobalam.

ம .

ெவண்ம .

     [  ள்ைளம  →  ள்ைளம  →  ள்ளி ம  ]

ள்ளிமான்

ள்ளிமான் puḷḷimāṉ, ெப. (n.)

   1.  ள்ளிக ைடய மான் வைக; spotted deer.

     ' ள்ளிமான் கைலைய'( றநா. 152. உைர);.

   2. மான்வைக; hog-deer.

ம வ, கைலமான்

ம.  ள்ளிமான்

     [  ள்ளி + மான் ]

ள்ளி க்

 
  ள்ளி க்  puḷḷimisukku, ெப. (n.)

ள்ளிக்கணக்  (இ.வ.); பாரக்்க;See pulli-k-kanakku.

     [  ள்ளி +  க்  ]

ள்ளி கம்

 
  ள்ளி கம் puḷḷimirugam, ெப. (n.)

ள்ளிமான்( ன்.);பாரக்்க;See pulli-mān.

     [  ள்ளி +  கம் ]

 Skt. Mrga → த.  கம்.
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ள்ளி க் வாத்

 
  ள்ளி க் வாத்  puḷḷimūkkuvāttu, ெப. (n.)

   ெவளிரப்்ப ப்  நிறத் ல் ஆழ்ந்த ப ப்  நிறக் ேகா கைள ைடய பறைவ; spot. billed duck.

     [  ள்ளி +  க்  + வாத்  ]

ள்ளியட்ைட

 
  ள்ளியடை்ட puḷḷiyaṭṭai, ெப. (n.)

    ள்ளி ள்ள அடை்ட வைக; specked leech.

     [  ள்ளி + அடை்ட. ஒட்  → அட்  → அடை்ட = ஊ டம் டன் ஒட் க் ெகாண்  அரத்தத்ைத உ ஞ் ம் 
ஒர ்உ ரி. ]

ள்ளியந் க்ைக

 
  ள்ளியந் க்ைக puḷḷiyandirukkai, ெப. (n.)

ள்ளித் க்ைக பாரக்்க;See pul-t-tirukkal.

     [  ள்ளித் க்ைக →  ள்ளியந் க்ைக ]

ள்ளியம்

ள்ளியம்1 puḷḷiyam, ெப. (n.)

    ஞ்சா (மைல.);; small Indian ipecacuanha.

  ள்ளியம்2 puḷḷiyam, ெப. (n.)

ளிநறைள பாரக்்க;See pulinaralai.

ள்ளியரக் மா

ள்ளியரக் மா puḷḷiyarkalimā, ெப. (n.)

ள்ளியன்மா பாரக்்க;See pulliyanma.

     ' ள்ளியற் க மா ைடைமயான'(ெதால்.ெபா.194);.

     [  ள் + இயல் + க  + மா ]

ள்ளியன்மா

ள்ளியன்மா puḷḷiyaṉmā, ெப. (n.)

பறைவ ன் ேவக ைடய ைர,

 horse that flies like a bird.

     'ெபாங் ைளப் ள்ளியன் மா ம்'(பரிபா.10,14);.

     [  ள்ளி + இயல் + மா ]

ள்ளியாந்ைத

 
  ள்ளியாந்ைத puḷḷiyāndai, ெப. (n.)

   சாம்பல் ப ப்  நிற ட ல் ெவள்ைளப் ள்ளிகைளக் ெகாண்ட ஆந்ைத வைக; spotted owlet.

     [  ள்ளி + ஆந்ைத ]

ள்ளி -தல்

ள்ளி -தல் puḷḷiyiḍudal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கணக் ற் த் க் ெகாள் தல்; to enter in an account.

     ' ள்ளி ட்ட கணக்  மாற் '(ம ைரப் ப ற்.47);.

   2. ெபா ள் ளங் ம்ப  ெசாற்ெறாடரியத் ல் (வாக் யங்களிற்);  தல்; to punctuate.
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ள்ளி யல்

 
  ள்ளி யல் puḷḷiyiyal, ெப. (n.)

 statistics.

     'மக்கள் ெதாைகையத ்கட் ப்ப த்தா ட்டால் க்கல் உ வா ம் என்  ஒ  ள்ளி யல் நி வனம் 
ெதரி த்த ' (உ.வ);.

     [  ள்ளி + இயல் ]

ள்ளி ரைல

ள்ளி ரைல puḷḷiyiralai, ெப. (n.)

ள்ளிமான் 1 பாரக்்க;See pulliman1.

     'கவைலயம ப் ற் ள்ளி ரைல'(ப ற் ப். 74.10);.

     [  ள்ளி + இரைல ]

ள்ளி னம்

 
  ள்ளி னம் puḷḷiyiṉam, ெப. (n.)

ள்ளி ( ன்.); பாரக்்க;See puly-idu.

     [  ள்ளி + இனம் ]

ள்ளி

 
  ள்ளி  puḷḷiyīṭu, ெப. (n.)

   ெபா ள் ளங் ம்ப  ெசாற்ெறாடரக்ளில் இ ம்  (இக்);; punctuation.

     [  ள்ளி + ஈ . இ  → ஈ  ]

ள்ளி ைவ

 
  ள்ளி ைவ puḷḷiyuḷuvai, ெப. (n.)

 a kind of fish.

     [  ள்ளி + உ ைவ ]

ள்ளி க் ேவ ர்

 
  ள்ளி க் ேவ ர ்puḷḷirukkuvēḷur, ெப. (n.)

    ைன ரத்்தான் (ைவத் வரன்); ேகா ல் என்  அைழக்கப்ப ம் ஊரின் பைழயெபயர;் ancient name 
of the village VaittiSuvaran kÖyil.

     [  ள் + இ க் ம் + ேவ ர,்  ள் யாக இ ந்த ஊர.் ]

ள்ளிேராகம்

 
  ள்ளிேராகம் puḷḷirōkam, ெப. (n.)

   ேநாய்வைக ( ன்.);; a disease.

     [  ள்ளி + ேராகம். ]

 Skt.rõha → த. ேராகம்

ள்ளிவண்

 
  ள்ளிவண்  puḷḷivaṇṭu, ெப. (n.)

   க ைத வண்  ( ன்.);; ground beetle.

     [  ள்ளி + வண்  ]
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ள்ளிவராகன்

ள்ளிவராகன் puḷḷivarākaṉ, ெப. (n.)

    ன்றைர உ பாம ப் ள்ள ெபாற்கா  வைக ( ன்.);; star pagoda=3 1/

   2. rupees

     [  ள்ளி + வராகன் ]

 Skt. varåha → த. வராகன்

ள்ளிவரி

 
  ள்ளிவரி puḷḷivari, ெப. (n.)

   பட் யல் ( ன்);; Catalogue.

     [  ள்ளி + வரி ]

ள்ளிவரிக்கைல

ள்ளிவரிக்கைல puḷḷivarikkalai, ெப. (n.)

ள்ளிைய ம் வரிைய ைடய கைலமான்,

 spotted deer.

     'அள்ளல் ஆ ய ள்ளி வரிக்கைல'(நற். 2652);.

     [  ள்ளி + வரி + கைல ]

ள்ளி வரம்

 
  ள்ளி வரம் puḷḷivivaram, ெப. (n.)

ள்ளி ளக்கம் பாரக்்க;See pul Vilakkam.

     'ெதா ல் வளரச்் பற் ப் ள்ளி வரங்க டன் ளக் னார'் (உ.வ);.

     [  ள்ளி +  வரம் ]

 Skt. vivara → த.  வரம்

ள்ளி ழல்

 
  ள்ளி ழல் puḷḷiviḻl, ெப. (n.)

   ெபண்ணிய ேநாய்; a venereal disease.

     [  ள்ளி +  ழல்.   →  ழல் ]

ள்ளி ளக்கம்

 
  ள்ளி ளக்கம் puḷḷiviḷakkam, ெப. (n.)

   எண்ணிக்ைக அ ப்பைட ல் தரப்ப ம் ளக்கம்; statistical information.

ம.  ள்ளி ளக்கம்

     [  ள்ளி +  ளக்கம் ]
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ள்ளீ

ள்ளீ 1 puḷḷīṭu, ெப. (n.)

    வகணங்க ள் ஒ வைகப் ேபய்க்(ைபசாச);கணம் (தக்கயாகப். 605 உைர.);; a group of bird-like demon - 
attendants of Śivan.

     [  ள் → ள்ளீ  ]

  ள்ளீ 2 puḷḷīṭu, ெப. (n.)

   பறைவக் ற்றத் னால் வ வதாகக் க தப்ப ம் ள்ைள ேநாய்; a disease in children, attributed to the evil 
influence of birds.

ள்ளட்ீ க் ம் ேப ட் க் ம் ைழக்கப்ெபற்ற ெதன் றார ்( வ்.ெபரியாழ்.2,5,4.வ்யா,பக்.343);.

     [  ள் + ஈ . இ  → ஈ  ]

ள்

ள் 1 puḷḷu, ெப. (n.)

   1.  ள் ( லப்.10,117,உைர.); பாரக்்க;See pul.

   2.  ள்ள  ( .அ);; a species of tick-trefoil.

     [  ள் →  ள்  ]

  ள் 2 puḷḷu, ெப. (n.)

    ைதக்க ம் ; piece cut off, as Sugarcane cut Cross wise.

ம வ .  ைதகரைண

     [  ள் →  ள்  ]

ள் ைர-த்தல்

ள் ைர-த்தல் puḷḷuraittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ள்ெளா  ெகாண்  நி த்தங் தல்; to predict from omen-birds.

     ' ந்  ள் ைரத்த மகன்' (ெப ங்.உஞ்ைசக்.56,234.);

     [  ள் + உைர - ]

ள் வம்

ள் வம் puḷḷuvam, ெப. (n.)

   1. பறைவ ேனாைச ( வக.2039.உைர.);; cry of birds.

   2. ஏய்ப்  (வஞ்சகம்);; deceit, guile, craft, falsehood.

     'ெபாய்ெயா நாள் பட்டேதயைம ம் ள் வம் ேபசாேத ேபாக நம்  வ்.ெப மாள்.67)

     [  ள் →  ள் வம் ]

ள் வன்

ள் வன் puḷḷuvaṉ, ெப. (n.)

   1. ஏய்ப்பன் (வஞ்சகன்);; deceitful person.

     ' ள் வன் காரவ்ம் ெபா யைற' ( வ்.ெபரிய .10,7,4.);.

   2. பாைலநில மகன் ( டா.);; dweller in a desert tract.

   3.  ழ்க்கன் ( ங்);,

 base, vile person.

     [  ள் வம் →  ள் வன் ]

ள் ர்கட ள்

ள் ரக்ட ள் puḷḷūrkaḍavuḷ, ெப. (n.)

    மால்(க டன் ேமேல ச ்ெசல் ம் ெதய்வம்.);; Tirumâl as riding on garuda.

     ' ள் ர ்கட ைளப் ேபாற் ம் ேபாற் ம்' ( லப்.17ஆ நரப்் கழ்தல்);

     [  ள் + ஊர+் கட ள் ]
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ள்ெளனல்

ள்ெளனல் puḷḷeṉal, ெப. (n.)

    ளித்தற் ப் ; expr of sourness of taste.

     " ழ் ள்ெளன்ற " (ேந நா.66.உைர);.

     [  ள் + எனல் ]

ள்ெளா

ள்ெளா  puḷḷoli, ெப. (n.)

   பறைவ ன  ஓைச; chirping sound of birds.

     " ள்ெளா  றந்த ெதள்ளரிச ் லம்பா " (மணிேம. 5,111);.

     [  ள் + ஒ  ]

ள்ைளயார்சங்

 
  ள்ைளயாரச்ங்  puḷḷaiyārcaṅgu, ெப. (n.)

    ள்ைளயார ்ேபான்ற அைமப் ற் காணப்ப ம் சங் ; a conch, which in a shape of 'Pillaiyār'.

     [  ள்ைளயார ்→  ள்ைளயார ்+ சங்  ]

ள்ேளாச் -தல்

ள்ேளாச் -தல் puḷḷōccudal,    15 ெச. . . (v.i.)

ள்ேளாப் -தல் பாரக்்க;See рul-l-oррu-.

     [  ள் + ஒச் -, ]

ள்ேளாப் -தல்

ள்ேளாப் -தல் puḷḷōppudal,    6 ெச . (v.i.)

பறைவைய ஓட் தல்,

 to drive away birds as from a corn field.

     'ெகா  ணங்கல் ள்ேளாப் ம்' (ஐந்.ஐம்.47);

ம வ. கவேறாட் தல்,

     [  ள் + ஒப் -, ]

ளகம்

ளகம்1 puḷagam, ெப. (n.)

   1.  ந்த அசச்ம் ெப ம ழ்ச்  ஆ யவற்றால் உடற்ேறா ன் ேம ள்ள ம ரக்ள் நி ரந்்  நிற்ைக, 
ம ர ் ரக்்ைக; horripilation, erection of the hairs on the skin, as from excessive fear, delight etc.

ந்ைத பயெமய்  ளகத் ேதா ம் ( வாலவா. 30,45);

   2. ம ழ்ச்  ( ன்);; joy, delight, ecstacy.

ம வ ம ரப்் ைடப் , ம ரக்் செ்ச .

க. .  லக,  ளக

     [  ல் →  லகம் →  ளகம். ]

த.  ளகம் → Skt. pulaka.

இசெ்சால் ன் தற்ெபா ளாக உண்ணக் ய ஒ வைகச ்ெச  (a species of edible plant); என்  
மா. .அக.  த் ப்ப  இசெ்சால் ல்ேலா ெதாடர்  ெகாண் ந்தைதக் காட் ற . 
வடெமா ல் இதன் ைன வ வம் இல்ைல; ெப வழக் ல்ைல

  ளகம்2 puḷagam, ெப. (n.)

   ேசா  ( ங்.);; boiled rice.

க.  லக,  க(ேசாற் ண்ைட);

     [  ல் →  ள் →  ள் →  ழம் = ரட் . (ேவ.க.3.81);  ல் →  ள் →  ளகம் =ேசாற் ண்ைட, ேசா  ]

  ளகம்3 puḷagam, ெப. (n.)
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ளகாங் தம்

 
  ளகாங் தம் puḷakāṅgidam, ெப, (n.)

ள தம் பாரக்்க;See pulagidam.

     [  ளகம் + அங் தம் ]

 Skt. ankita → த. அங் தம்

ள -த்தல்

ள -த்தல் puḷagittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ம ர ் ரத்்தல்; to horripilate as from rapture.

   2.  க ம ழ்தல் ( ன்.);; to be in ecstacy.

     [  ல் →  லகம் →  ள -,  ள த்தல் =  ல்ைலப்ேபான்  உடல்ேம ள்ள ம ரக்ள் ேநராக நிற்றல். ]

ள தம்

ள தம் puḷagidam, ெப. (n.)

   1. ம ரச்் ப் ; horripilation, goose-skin, as from rapture.

     ' ள தத்ேதா ங் கண்ணீரே்மவ ெமய்கம் த்த'( வாலவா. 1,22.);

   2. ெப ம ழ்ச்  ( ன்.);; ecstacy, rapture.

     [  ல் →  லகம் →  ள த்தல்.  ள  →  ள தம். ]

     ' ளகம்' பாரக்்க.

த.  ளகம் → Skt. pulakita.

ள னி

 
  ள னி puḷagiṉi, ெப. (n.)

தாமைரமணி,

 lotus bead.

ள

ள  puḷagu, ெப. (n.)

ளகம்1 பாரக்்கSee pulagam1.

ெமய் ம் ளெகழ (பாரத.  சக. 59);

     [ ல் →  லகம் →  ளகம் →  ள ]

த.  ள  → Skt. pulaka.

ளங்ெகாள்( )-
தல்

ளங்ெகாள்( )-தல் puḷaṅgoḷḷudal,    10 ெச. ன்றா . (v.t.)

லங்ெகாள்-தல் பாரக்்க;See pulari-kol-.

     ' டைல நீ  ளங்ெகாள ளங் ைன'(ேதவா.256,4);

     [ லங்ெகாள் →  ளங்ெகாள்]

ளப்பாகல்

 
  ளப்பாகல் puḷappākal, ெப. (n.)

   வா ைவ. (மைல.);; climbing staff plant.

ளம்

ளம் puḷam, ெப. (n.)

   1. அண்ணம்

 the uvula.

   2. ேமல்வாய்; palate.

     [  ள் →  ளி =  ளித் ப்ெபாங் வ .  ளி →  ளிஞன் = மைலேய பவள்.  ள் →  ளம் = ேமேல 
இ ப்ப , அண்ணம்.]
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ளரியசாத்தம்

 
  ளரியசாத்தம் puḷariyacāttam, ெப. (n.)

    நீ ; the sacred ashes.

ளைவ

ளைவ puḷavai, ெப. (n.)

   1.  ளைவ பாரக்்க;See pilavai.

   2. பட் ; silk.

     [  ள் →  ள →  ளைவ →  ளைவ ]

ளைவப்ப த்

 
  ளைவப்ப த்  puḷavaipparutti, ெப. (n.)

   பட் ப்ப த் ; silk cotton.

     [  ளைவ → ப த்  ]

ளாகம்

 
  ளாகம் puḷākam, ெப. (n.)

   கஞ் ; gruel.

     [  ல் →  ள் →  ளகம் = ேசா .  ளகம் →  ளாகம் = ேசாற்ைறக் கைரத்தாற் ேபான் ள்ள கஞ் ]

ளி

ளி1 puḷi, ெப. (n.)

   1.  ளிப் ச் ைவ ( .அ.);; acidity, tartness.

   2. மரவைக ( .அ.);; tamarind, tree.

   3.  ளியம் பழத் ன் ஒடை்ட நீக் ப் ெபறப்ப ம் ளிப் ச ் ைவ ைடய சைதப் ப ; tamarind.

ழம் ைவக்கக் ெகாஞ்சமாகப் ளி எ த் க்ெகாள் (உ.வ.);

   4.  ளிங்க ; curry cantaining tamarind.

     'அ ைல ழந்த அம் ளிச ்ெசாரிந் '(அகநா.60.);

   5.  த் ப்  ( பாண்,.175.உைர);; sweetness.

   6. ெபண் சரக் வைக ( ன்.);

 Substance, in general.

   ம.,  ட ளி, க. ளி,  ள்ள,  ,  ல்ல,  ளிெச,  ணெச,  ணிெச,  ,  ெச,  ண்ெச,  ம்ெச, 
ண ,  ணெச,  ணிெச,  ெச,  ளிெச, ெத.  ;  .  ளி,  ;ேகாத ள்ய்;  ட,  ள்ய் 

ெகாலா. ல்ெல; கட.  ல்லா ேகாண் லா;  .  ல்ல; பட. ய்.

     [  ள் →  ளி =  ளிப் ச் ைவ,  ளிப் ப் பழம்,  ளிப் ப் பழம்த ம் மரம் ]

ளி வைககள்

   1. ஆைனப் ளி

   2. ஈழப் ளி

   3. காட் ப் ளி

ளிக்கடைல

ளிக்கடைல puḷikkaḍalai, ெப. (n.)

   1.  ளித்த கடைல; sour Bengal gram.

   2. கடைலப் ளிப் ; vinegar extracted from the plant of Bengal gram.

     [  ளி + கடைல ]
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ளிக்க ைண

ளிக்க ைண puḷikkaruṇai, ெப. (n.)

   க ைணவைக (ைதலவ.ைதல.135,20,உைர);; a kind of tuberous rooted herb.

     [  ளி + க ைண. கறைண → க ைண ]

ளிக்கைர

ளிக்கைர1 puḷikkaraittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. க க்காகப் ளிைய நீரிற் கைரத்தல் ( ன்.);; to dissolve tamarind for curry preparations.

   2. கவைலப்ப தல் (இ.வ.);; to be anxious.

.  ளிபா னி

     [  ளி + கைர-, ]

  ளிக்கைர2 puḷikkaraittal,    4 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   கலக்கப் படசெ்சய்தல் (இ.வ.);; to make one anxious.

ேதர் க் ச ்ெசல் ம் மாணவன் வ ற் ல் ளிக் கைரத்தாற் ேபால் காணப் ப றான் (உ.வ.);.

     [  ளி + கைர -, ]

ளிக்கைவ-த்தல்

ளிக்கைவ-த்தல் puḷikkavaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ைரெகாள்ள ைவத்தல்; to ferment.

.  ளிபா,  பா,

     [  ளி →  ளிக்க + ைவ-, ]

ளிக்க

 
  ளிக்க  puḷikkaṟi, ெப. (n.)

ளிங்க  பாரக்்க;See pulinkari.

     [  ளி + க  ]

ளிக்காப்

ளிக்காப்  puḷikkāppu, ெப. (n.)

    ைலக்  எண்ெணய்க் காப் ம் ேபா  எண்ெணய் கழற்ற உத ம் அைரத்த ளி த யன ( வ். 
ெபரியாழ். 2, 4, 1, வ்யா. பக்.311);; past of tarmarind, soapnut, etc., used for removing oil smeared on the idols in a 
ceremonial bath.

ெத.  கா

     [  ளி + காப் . கா → காப்  ]

ளிக்காய்சச்ல்

 
  ளிக்காய்சச்ல் puḷikkāyccal, ெப. (n.)

    ளிையக் கைரத்  ளகாய், கடைலப் ப ப் , ெப ங்காயம் த ய ெபா ள்கைளச ்ேசரத்் க் 
காய்ச்  உ வாக் ம் ெகட் யான ழ்ம் ; a thick spicy concentrate of tamarind obtained by boiling.

     [  ளி + காய்சச்ல். காய் → காய்சச்ல். 'சல்' ெதா.ெப. ஈ  ]

ளிக் ைர

 
  ளிக் ைர puḷikārai, ெப. (n.)

    ளிசச்க் ைர; Indian Sorrel.

ம வ.  ளிச் ைர.  ளியாைர

     [  ளி +  ைர ]
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ளிக் -த்தல்

ளிக் -த்தல் puḷikkuḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஈன்றணிைமயா த்தல் (இ.வ.);; to be in child-bed.

.  ளிநீர ்( ளி ைலையக் ெகாண்  காய்ச் ய சா );

     [  ளி +  . உடல் வ ையப் ேபாக்க ளியம் இைலைய நீரில் ேபாட் க் காய்ச் ய சாற்ைறக் 
ழந்ைத ெபற்ற ெபண் க் க் ெகா க் ம் பழக்கம் அ ப்பைட ல் உ வான  ளிக் த்தல் 

என் ம் ெசால்லாட் .  ன்னர ்அ  ஈன்றணிைமயாய் இ க் ம் நிைலையக் த்த .]

ளிக் த் -
த்த்ல்

ளிக் த் -த்த்ல் puḷikkuḍittiruttl,    3 ெச. . . (v.i.)

ளிக் -த்தல் பாரக்்க;See puli-k-kudi-.

     [  ளி +  த்  + இ  -, ]

ளிக் ழம்

 
  ளிக் ழம்  puḷikkuḻmbu, ெப. (n.)

ளிங்க  பாரக்்க;See pulikari.

ளிக் ழம்  எளி ல் ெகடா  (உ.வ.);.

ம வ.  ளியாணம்,  யல், காரக் ழம்

     [  ளி +  ழம்  ]

ளிக் ளி-த்தல்

ளிக் ளி-த்தல் puḷikkuḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

ளிக் -த்தல் பாரக்்க;See pul-k-kudi-.

     [  ளிக்  →  ளிக் ளி-. ]

ளிக்ெகாச்

 
  ளிக்ெகாச்  puḷikkoccu, ெப. (n.)

ளிக் ேகா  பாரக்்க;See puli-k-kóšu.

     [  ளி + ெகாச்  ]

ளிக்ெகாட்ைட

 
  ளிக்ெகாடை்ட puḷikkoṭṭai, ெப. (n.)

    ளியம் பழத் ற் ள் இ க் ம் ைத; tamarind.

.  ெகாட் .

     [  ளி + ெகாடை்ட ]

ளிக்ெகா ந்
ரி

 
  ளிக்ெகா ந் ரி puḷikkoḍimundiri, ெப. (n.)

    ளிப் த் ராடை்ச; sour grape.

     [  ளி + ெகா ந் ரி ]

ளிக்ெகா ச்
ைச

 
  ளிக்ெகா சை்ச puḷikkoḻumiccai, ெப. (n.)

    ளிப் ச் ைவ ள்ள ெகா சை்ச; Sour Citrous.

     [  ளி + ெகா சை்ச ]
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ளிக்ேகா

 
  ளிக்ேகா  puḷikācu, ெப. (n.)

    ளி ட் ச ்சைமத்த க வைக; a preparation of tamarind, used as a relish.

ம வ,  ளிக் ெகாச் .

 E.cosh → த. ேகா

     [ ளி + ேகா  ]

ளிக்ேகாட்ைட

 
  ளிக்ேகாடை்ட puḷikāṭṭai, ெப. (n.)

   ெகாடை்ட நீக் த் ரட்  ைவக்கப்பட்ட ளித் ரைள (ெகா.வ.);; tamarind fruit, massed after removing the 
stones and rinds.

     [  ளி + ேகாடை்ட }

ளிகைர-த்தல்

ளிகைர-த்தல் puḷigaraittal,    4 ெச. . . (v.i.)

ளிக்கைர-த்தல் பாரக்்க;See pul-k-karai-.

     [  ளி + கைர-, ]

ளி -த்தல்

ளி -த்தல் puḷiguḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

ளிக் -த்தல் பாரக்்க;See pul-k-kudi-.

     [  ளி +  -, ]

ளிைக

 
  ளிைக puḷigai, ெப. (n.)

ளித்தல் பாரக்்க;See pullital.

     [  ளி →  ளிைக ]

ளிெகா -த்தல்

ளிெகா -த்தல் puḷigoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

    த் க் ளிய ல் த்ைத ங் னவனிட ந்  அம் த்ைத மல லம் ெவளிேயற்றப் ளிைய 
உடெ்காள்ளச ்ெசய்தல் ( ன்.);; to give tamarind pulp to a man who has swallowed pearls, causing him to void them.

     [  ளி + ெகா - ]

ளிங்க ைண

 
  ளிங்க ைண puḷiṅgaruṇai, ெப. (n.)

ளிநறைள பாரக்க;See pulinaraļai.

     [  ளி + க ைண. கரைண → க ைண. ]

ளிங்க

ளிங்க  puḷiṅgaṟi, ெப. (n.)

    ளிசச்ா ட் ச ்சைமத்த க  (S.I.I.ii, 127.);; curry containing tamarind juice.

.  ளிெகாதெ்தல்

ம வ.  ளிக்ெகாச்

     [  ளி + க  ]

ளிங்கா

 
  ளிங்கா  puḷiṅgāṭi, ெப. (n.)

    கப் ளிப்ேப ய கா ; vinegar.

     [ ளி + கா ]
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ளிங் ழ்

ளிங் ழ் puḷiṅāḻ, ெப. (n.)

    ளி ட்டாக் ய ழ்வைக; porridge cooked in tamarind juice.

     'அவைரயம் ளிங் ழ்'(மைலப . 436);.

     [ ளி +  ழ்]

ளிசச்க்கண்

 
  ளிசச்க்கண் puḷiccakkaṇ, ெப. (n.)

ளித்தகண் பாரக்்க;See pulitta-kan.

     [ ளி →  ளித்த →  ளிசச் + கண்]

ளிசச்க்கா

ளிசச்க்கா  puḷiccakkāṭi, ெப. (n.)

ளிசச்ற்கா  ( ன்.); பாரக்்க;See puliccarkãdi.

   2.  க்க ளிப்  (ெகா.வ.);; extreme sourness, as of Vinegar.

     [ ளி →  ளிசச் + கா ]

ளிசச்க்காய்

 
  ளிசச்க்காய் puḷiccakkāy, ெப. (n.)

ளிசச்க்காய்மரம் பாரக்்க;See pulccakkiy maram.

ளிசச்க்காய்மரம்

 
  ளிசச்க்காய்மரம் puḷiccakkāymaram, ெப. (n.)

   ஒ வைக மரம்; bilimbi tree. (L.);

     [ ளிசச்க்காய் + மரம்]

ளிசச்க்ைக

 
  ளிசச்க்ைக puḷiccakkai, ெப. (n.)

    ளிையக் கைரத்த ன் எஞ் ய சாரமற்ற ேகா  ( ன்.);; refuse of tamarind fruit.

ம வ.  ளிக்ேகா .

     [ ளி + சக்ைக]

ளிசச்ங்கா

 
  ளிசச்ங்கா  puḷiccaṅgāṭu, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள ஊர;் a village in Tañjavur dt.

     [ ளியங்கா  →  ளிசச்ங்கா ]

சச்த்

 
  சச்த்  puliccattu, ெப. (n.)

    ளிப் ; the essence of tamarind.

     [ ளி + சத் ]

 Skt sat → த. சத்
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ளிசச்த்தன்ணீர்

 
  ளிசச்த்தன்ணீர ்puḷiccattaṉṇīr, ெப. (n.)

    ளிப்ேப ய பழஞ்ேசாற்  நீர ்(ெகா.வ.);; water allowed to stand over cooked rice and get SOUr.

ம வ, நீத்தத்தண்ணிர,் நீராத்தண்ணிர,் பைழயதண்ணிர்

     [ ளிசச் + தண்ணீர]்

ளிசச்நா

 
  ளிசச்நா puḷiccanā, ெப. (n.)

ளிசச்க் ைர பாரக்்க;See pusicca-k-kira.

     [ ளி →  ளிசச் + நா]

ளிசச்நார்

 
  ளிசச்நார ்puḷiccanār, ெப. (n.)

    ளிசை்சச ்ெச ந்  எ க்கப்ப ம் நார ்(ெகா.வ.);; fibre of Indian brown hemp.

     [ ளிசை்ச + நார]்

ளிசச்ரக்

 
  ளிசச்ரக்  puḷiccarakku, ெப. (n.)

    ளிப்ைபச ்சமமாக் ம் காரப்ெபா ள்; alkali.

     [ ளி + சரக் . சர ்→ சர  → சரக்  = காய்ந்த பண்டம், காய்ந்த வணிகப் பண்டம், பண்டம்.]

ளிசச்ல்

 
  ளிசச்ல் puḷiccal, ெப. (n.)

    ளிப்பான  ( ன்.);; anything acid, Sour of leavened.

     [ ளி →  ளிசச்ல்]

ளிசச்ேலப்பம்

 
  ளிசச்ேலப்பம் puḷiccalēppam, ெப. (n.)

ளிசே்சப்பம் ( ன்.); பாரக்்க;See pulicc èppam.

     [ ளிசச்ல் + ஏப்பம்]

ளிசச்ற்கண்

 
  ளிசச்ற்கண் puḷiccaṟkaṇ, ெப. (n.)

ளிசை்சக் கண் ( ன்.); பாரக்்க;See pusicCai-k-kan.

     [ ளிசை்ச + கண்]

ளிசச்ற்கா

ளிசச்ற்கா  puḷiccaṟkāṭi, ெப. (n.)

   1.  ளித்த பனாட் த் தண்ணிர ்( ன்.);; sour water in which palmyra pulp has been washed.

   2.  ளிசச்த ்தண்ணி (இ.வ.); பாரக்்க;See pulicca-t-tannir.

     [ ளிசச்ல் + கா ]
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ளிசச்ற்றண்ணிர்

 
  ளிசச்ற்றண்ணிர ்puḷiccaṟṟaṇṇir, ெப. (n.)

ளிசச்தண்ணீர ்( ன்.); பாரக்்க;See pulccataորir.

     [ ளிசச்ல் + தண்ணீர]்

ளிசச்ாங் ைர

ளிசச்ாங் ைர puḷiccāṅārai, ெப. (n.)

ளிசை்ச 1(ெகா.வ.); பாரக்்க;See puliccai 1.

     [ ளிசை்ச +  ைர]

ளிசச்ாைண

 
  ளிசச்ாைண puḷiccāṇai, ெப. (n.)

    ளித் ரைள (இ.வ.);; rounded mass of tamarind pulp.

     [ ளி + சாைண ]

ளிசச்ாரம்

 
  ளிசச்ாரம் puḷiccāram, ெப. (n.)

    ளிசச்ா ; the essence of tamarind.

     [ ளி + சாரம்]

ளிசச்ா

 
  ளிசச்ா  puḷiccāṟu, ெப. (n.)

ேவகைவத்த காய்க க டன் ெவந்தயத்ைத ம்,  ளிசச்ாற்ைற ம் ேசரத்்  ெசய் ம் ஒ வைகக் 
ழம்  ( ன்.);,

 vegetable soup prepared with tamarind and fenugreek.

ம வ, கழனிப் ளிசச்ா

ம.  ளிஞ்சா ;  .  ளிசச்ா .

     [ ளி + சா ]

  ளிசச்ா  puḷiccāṟu, ெப. (n.)

ளிக் ழம்

 gravy like juice.

     [ ளி+சா ]

ளிசச்ான்

ளிசச்ான்1 puḷiccāṉ, ெப. (n.)

   ெகா வைக (இ.வ.);; a large woody climber with shining leaves and Scarlet fruits.

     [ ளி →  ளிசச்ான்]

  ளிசச்ான்2 puḷiccāṉ, ெப. (n.)

   சா க்காய்; a kind of nutmeg.
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ளிச்

ளிச் 1 puḷicci, ெப. (n.)

   ப த் வைக; a kind of coarse cotton (G.Tn.D. 1, 163);.

  ளிச் 2 puḷicci, ெப. (n.)

    ளியாைர; prostate plant, Sour Sorrel.

     [ ளி →  ளிச் ]

ளிச் ராய்

ளிச் ராய் puḷiccirāy, ெப. (n.)

ளிச் 2 பாரக்்க;See pulicci=.

     [ ளி +  ராய்]

ளிச் ைர

 
  ளிச் ைர puḷicciṟuārai, ெப. (n.)

   உ ர க்கைள உண்டாக்  ணரச்் ல் ப்பத் ைன ேயற்ப த் ம் ளியாைரக் ைர; a kind or 
greens which increases semen and desire for inter-course.

ம வ.  ளிக் ைர,  ளியாைர, கா னிக் ைர.

     [ ளி +  ைர]

ளிச் ண்ணம்

 
  ளிச் ண்ணம் puḷiccuṇṇam, ெப. (n.)

   பழம் ளி, க ப் ரம் ேபான்றவற்ைறச ் ற்றாமணக் ெகண்ெண டன் ைசந்  எரி ட்  
வாக் ஞ் ண்ணம்; a calcium prepared by burning the paste prepared castor oil, camphor and old tamarind.

     [ ளி +  ண்ணம்.  ள் →  ண் → கண்ணம்]

ளிச் ேராணிதம்

 
  ளிச் ேராணிதம் puḷiccurōṇidam, ெப. (n.)

   ப காரம், கா  ேபான்ற ளிப் ள்ள சரக் கள் ( ன்.);; acid substance which combines with an alkali.

     [ ளி →  ளிச்  + ேராணிதம்]

ளிச் ைவ

 
  ளிச் ைவ puḷiccuvai, ெப. (n.)

   அ ைவக ெளான் ; sour taste.

.  ளிசவ்ா . [ ளி +  ைவ]

ளிசெ்சவ்வந்

 
  ளிசெ்சவ்வந்  puḷiccevvandi, ெப. (n.)

   மரவைக; a species of Wooly jacket.

     [ ளி + ெசவ்வந் ]

ளிசே்சப்பம்

 
  ளிசே்சப்பம் puḷiccēppam, ெப. (n.)

   உண்ட  ெசரியாைமயால் வ ம் ஏப்பம்; belching on account of indigestion.

.  ளிஆரிெக

     [ ளிசச் + ஏப்பம். ஏ → ஏப்பம்]
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ளிசை்ச

ளிசை்ச puḷiccai, ெப. (n.)

   1. ெச வைக; Indian brown hemp.

   2. ெசம் ளிசை்ச; roselle.

   3.  ம்பா ரி; lac tree.

   4.  ளிசெ்சவ்வந்  பாரக்்க;See puli-c-cevvandi.

   5.  ைள; rheum, secretion from the eyes.

க.  .

     [ ளி →  ளிசை்ச]

ளிசை்சக்கண்

 
  ளிசை்சக்கண் puḷiccaikkaṇ, ெப. (n.)

    ைள நிரம் ய கண்; blear eyes, rheumy eyes.

     [ ளிசை்ச + கண்]

ளிசை்சக் ைர

ளிசை்சக் ைர puḷiccaikārai, ெப. (n.)

ளிசை்ச 1 (மைல.); பாரக்்க;See puliccai 1.

     [ ளிசை்ச +  ைர]

ளிசை்சக்ெகாட்
ைட

ளிசை்சக்ெகாடை்ட puḷiccaikkoṭṭai, ெப. (n.)

   1.  ளிசை்சக் ைரக்ெகாடை்ட;Seed of prostate sour plant.

   2.  ளியங்ெகாடை்ட;Seed of tamarind fruit.

ம வ.  ளிக்ெகாடை்ட

     [ ளி →  ளிசை்ச + ெகாடை்ட]

ளிசை்சப்பழம்

 
  ளிசை்சப்பழம் puḷiccaippaḻm,     ளிப் ச ் ைவ ள்ள பழம்; a sour fruit

     [ ளி →  ளிசை்ச + பழம்]

ளிசே்சா தம்

 
  ளிசே்சா தம் puḷiccōpidam, ெப. (n.)

ளிக் ெகாடை்ட பாரக்்க;See pull-k-kottai.

     [ ளி + ேசா தம்]

ளிசே்சா

ளிசே்சா  puḷiccōṟu, ெப. (n.)

    ளி ட்  அட்ட ேசா ; boiled rice dressed with tamarind sauce.

     ' ளிசே்சா ண் ேள களித்ேதன்'(அ ட்பா, vi¬, அவா வ ப் . 7.);.

     [ ளி + ேசா ]

ளிஞ்ேசா

 
  ளிஞ்ேசா  puḷiñjōṟu, ெப. (n.)

ளிசே்சா  பாரக்்க;See pul-c-cru.

     [ ளி + ேசா ]
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ளிஞன்

ளிஞன் puḷiñaṉ, ெப. (n.)

   ேவடன் ( டா.);; hunter, mountaineer.

     'சவரர ் ளிஞர ்வைளந்த '(ெப ங். உஞ்ைசக். 55, தைலப் .);.

ம.  ளியன் (ஒ  இனத்தார)்;; க.  ந்த;  .  ளிந்ெத. [ ள் → (பள்); → (பண்); → பைண = பரண், உயரம். 
ர ்→  ரம் = உயரந்்த மைல.  ரம் → பரம் = ேமல்( .தா. 67);  ள் →  ளி =  ளித்  ெபாங் வ  

( .தா.63);, உயரந்்  நிற் ம் மைல.  ளி →  ளிஞன் = மைலேய பவன், ேவடன்]

த.  ளிஞன் → Skt. pulinda.

ளித்தஆைர

 
  ளித்தஆைர puḷittaārai, ெப. (n.)

ளியாைர பாரக்்க;See puliyärai.

     [ ளி →  ளித்த + ஆைர]

ளித்தகஞ்

 
  ளித்தகஞ்  puḷittagañji, ெப. (n.)

    ைரத்  ட்டம் ெபா ந்த ேசாற்  நீர;் yeast.

     [ ளி →  ளித்த + கஞ் ]

ளித்தகண்

 
  ளித்தகண் puḷittagaṇ, ெப. (n.)

   கண்ணி ெலா க் ைன ஏற்ப த் ம் ேநாய்; an eye disease marked by purulent discharge, Sore eye.

ம வ.  ளிசச்க்கண்,  ைளக்கண்

     [ ளி →  ளித்த + கண்]

ளித்தக நீர்

 
  ளித்தக நீர ்puḷittagaḻunīr, ெப. (n.)

   சத்  நிைறந்த ேசாற் க்கா ; rice winegar.

     [ ளி →  ளித்த + க  + நீர]்

ளித்தகள்

 
  ளித்தகள் puḷittagaḷ, ெப. (n.)

    ளிப்ேப ய கள்; Sour toddy.

.  ளிகளி

     [ ளி →  ளித்த + கள்]

ளித்தகளா

 
  ளித்தகளா puḷittagaḷā, ெப. (n.)

    ளிப் ச் ைவ க்க களாக்காய்; fruits of Carissa Carandas.

     [ ளி →  ளித்த + களா]

ளித்தகா

 
  ளித்தகா  puḷittakāṭi, ெப. (n.)

    ைரத்த ஊட்டம் க்க க நீர;் vinegar-any fermented liquid.

     [ ளி →  ளித்த + கா ]
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ளித்தகா சே்சா

 
  ளித்தகா சே்சா  puḷittakāṭiccōṟu, ெப. (n.)

    ளிப் ம், ஊட்டம் நிைறந்த ேசாற்  நீர;் rice at the bottom of fermented rice water.

     [ ளி →  ளித்த + கா  + ேசா ]

ளித்த ைர

 
  ளித்த ைர puḷittasiṟuārai, ெப. (n.)

ளிச் ைர பாரக்்க;See pul-c-cru-kirai.

     [ ளித்த +  ைர]

ளித்தேசா

 
  ளித்தேசா  puḷittacōṟu, ெப. (n.)

   நன்  ளித்  ைரத்த ேசாற்  நீரில் ஊறைவத் ப் பக் வப்ப த் ய ேசா ; rice at the bottom of 
fermented rice water.

     [ ளித்த + ேசா )]

ளித்தண்ணிர்

 
  ளித்தண்ணிர ்puḷittaṇṇir, ெப. (n.)

ளிக் காய்சச்ல் (இ.வ.); பாரக்்க;See pul-kкауссаl.

     [ ளி + தண்ணிர]்

ளித்தத ர்

 
  ளித்தத ர ்puḷiddadayir, ெப. (n.)

   ெவப்பத்ைதப் ேபாக் , ெசரிமானத்ைத ண்டாக்  நாவறட் ையப் ேபாக் ம் தன்ைம ள்ள 
த ர;் curd, which it improves digestion, quenches thrist and reduces heat.

     [ ளித்த + த ர]்

ளித்தேதன்

 
  ளித்தேதன் puḷittatēṉ, ெப. (n.)

   நாள்பட்ட ேதன்; old honey which turned sour.

     [ ளித்த + ேதன்]

ளித்தநாரத்ைத

 
  ளித்தநாரத்ைத puḷittanārattai, ெப. (n.)

ளிநாரத்ைத பாரக்்க;See pull-nārattai

     [ ளி →  ளித்த + நாரத்ைத]

ளித்தநாற்றம்

 
  ளித்தநாற்றம் puḷittanāṟṟam, ெப. (n.)

    ைரத் க் ெகட்ட மணம்; sour smell

     [ ளித்த + நாற்றம். நா  → நாற்றம்]
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ளித்தநீர்

 
  ளித்தநீர ்puḷittanīr, ெப. (n.)

    ட ள்ள கா ; acid liquid in the intestine.

     [ ளித்த + நீர]்

ளித்தமா

 
  ளித்தமா puḷittamā, ெப. (n.)

ளிப்ேப ய ேதாைசமா (இ.வ.);,

 fermented dough.

     [ ளி →  ளித்த + மா]

ளித்தேமார்

 
  ளித்தேமார ்puḷittamōr, ெப. (n.)

    ைரத் க் கா ச் ைவ ேய ய ேமார;் sour butter milk.

க.  ளிெமாசர,்  ளிெமாச

     [ ளித்த + ேமார]்

ளித்தேயப்பம்

 
  ளித்தேயப்பம் puḷittayēppam, ெப. (n.)

ளிேயப்பம் பாரக்்க;See puli-y-eppam.

.  ளிஆரிைக.

     [ ளித்த + ஏப்பம். ஏ → ஏப்பம்]

ளித்தல்

 
  ளித்தல் puḷittal, ெப. (n.)

    மர வைக; a Species of flowered nutmeg, (L);.

  ளித்தல் puḷittal, ெப. (n.)

    மர வைக; a species of flowered nutmeg, (L.);.
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ளித் ப்ேபா-தல்

ளித் ப்ேபா-தல் puḷittuppōtal,    8ெச. . . (v.i.)

   1. மா த யன ளிப்ேப தல்; to turn sour; to ferment. த

ே◌ாைச மா  ளித் ப்ேபாய் ட்ட  (உவ.);

   2. எ ரப்ாரத்்த  ட்டாமற் ேபாதல் (இ.வ.);; to be disappointed

   3. அ வ த் ப் ேபாதல் (இ.வ.);; to be disgusted, as from Surfeit.

ேகட் க் ேகட் ப் ளித் ப்ேபான பாடை்ட ண் ம் ேபாடாேத (உவ);. பழகப் பழகப் பா ம் ளிக் ம் 
(பழ.);.

     [ ளி →  ளித்  + ேபா-,]

  ளித் ப்ேபா-தல் puḷittuppōtal,    8ெச. . . (v.i.)

   1. மா த யன ளிப்ேப தல்; to turn sour; to ferment.

ேதாைச மா  ளித் ப்ேபாய் ட்ட  (உ.வ.);

   2.. எ ரப்ாரத்்த  ட்டாமற் ேபாதல் (இ.வ.);; to be disappointed.

   3. அ வ த் ப் ேபாதல் (இ.வ.);; to be disgusted, as from Surfeit.

ேகட் க் ேகட் ப் ளித் ப்ேபான பாடை்ட ண் ம் ேபாடாேத (உ.வ.); பழகப் பழகப் பா ம் ளிக் ம் 
(பழ.);

     [ ளி →  ளித்  + ேபா-,]

ளித்ேதாைட

 
  ளித்ேதாைட puḷittōṭai, ெப. (n.)

   மரவைக ( ன்.);; an acid lemon.

     [ ளி + ேதாைட]

ளிதசம்

 
  ளிதசம் puḷidasam, ெப. (n.)

    லங் களின் ெசவ்வரத்தத் ம் நிைலத் ைண (தாவர);களி ம் காணப்ப ம் ண்ணிைழைமப் 
ெபா ள்; a peculiar substance found in fresh blood in animals and vegetable kingdom.

ளிதம்

ளிதம் puḷidam, ெப. (n.)

   1.  லால் ( டா.);; flesh.

   2. ஒ வைக ண ; a kind of food.

     'ஈரற் ளித மா'(க ங், 506.);.

     [ ல் →  ல் ,  ல் தல் = ெபா ந் தல்.  ல் →   →  தம் →  ளிதம்]

ளிந்தசம்
ளிந்தசம் puḷindasam, ெப. (n.)

த க் 1 பாரக்்க;See pulitadukki 1

ளிந்த ர்

 
  ளிந்த ர ்puḷindayir, ெப. (n.)

ளிப்ேப ய த ர ்( ன்.);; sour curds.

க.  ளியெள [ ளி + த ர]்
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ளிந்தன்

ளிந்தன் puḷindaṉ, ெப. (n.)

ளிஞன் பாரக்்க;See pulinan

     ' ளிந்தன ட ் வேகாசன்'( காளத்.  .  டசங், 88);.

     [ ளி →  ளிந்தன்]

த.  ளிந்தன் » Skt. pulinda.

ளிநடைல

 
  ளிநடைல puḷinaḍalai, ெப. (n.)

ளிநறைள (மைல); பாரக்்க;See pusinaraļai.

     [ ளிநறைள →  ளிநடைல]

ளிநவ்வல்

 
  ளிநவ்வல் puḷinavval, ெப. (n.)

    ளிப்  நாவல்பழம்; a kind of jamoon.

     [ ளி + நவ்வல், நாவல் → நவ்வல்]

ளிநறைள

ளிநறைள1 puḷinaṟaḷai, ெப. (n.)

   ெகா வைக; bristly trifoliate vine, (L);.

     [ ளியரைள →  ளிநறைள]

  ளிநறைள2 puḷinaṟaḷai, ெப. (n.)

    ளியரைன; vitis lanata.

     [ ளியரைன →  ளிநாைள]

ளிநறைளக் ழங்

 
  ளிநறைளக் ழங்  puḷinaṟaḷaikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   ெசம்ைபப் ெபான்னாக் வ ம், ெவளி லத்ைத ேவர க் ந் தன்ைம ெபற்ற மான ளியம் 
ரண்ைடக் ழங் ; root of vitis lanata; which purifies copper and is a remedy for piles.

     [ ளிநறைள +  ழங் ]

ளிநாரத்ைத

 
  ளிநாரத்ைத puḷinārattai, ெப. (n.)

    ளிப் ச ் ைவ ெபா ந் ய நாரத்ைத;ம வ.  ளிப் நாரத்ைத

     [ ளி + நாரத்ைத]

ளிநாற்றேவற்
ைவ

 
  ளிநாற்றேவற்ைவ puḷināṟṟavēṟvai, ெப. (n.)

    ளிப் மண ள்ள யரை்வ; sour smelling perspiration.

     [ ளிநாற்றம் + ேவரை்வ.  யரை்வ → ேவரை்வ]
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ளிப்பலா

ளிப்பலா puḷippalā, ெப. (n.)

   1.  ள் ச் த்தா

 soursop.

   2. தாளிசபத் ரி:

 wild cinnamon.

     [ ளி + பலா]

ளிப்பற் -தல்

 
  ளிப்பற் -தல் puḷippaṟṟudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

    ளிப்ேப தல்; to become acidic or fermented.

     [ ளி + பற் -,]

ளிப்பன்

 
  ளிப்பன் puḷippaṉ, ெப. (n.)

ளிப்பான் பாரக்்க;See pulippӑn.

     [ ளிப்பான் →  ளிப்பன்]

ளிப்பா( )-தல்

ளிப்பா( )-தல் puḷippākudal,    6 ெச. . . (v.i.)

    ளிப் த் தன்ைமயாதல்; to sour.

     [ ளிப்  + ஆ-, ]

ளிப்பாக் -தல்

ளிப்பாக் -தல் puḷippākkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ளிப் ச ் ைவ தன்ைமயதாக் தல்; to make Sour.

     [ ளிப்  + ஆக் -, ]

ளிப்பாகல்

 
  ளிப்பாகல் puḷippākal, ெப. (n.)

     வா ைவ; small variety of intellect tree.

     [ ளி + பாகல்]

ளிப்பா

ளிப்பா  puḷippāku, ெப. (n.)

    ழம் ண  ( ந். 167);; liquid curry.

     [ ளி + பா  ]

ளிப்பாைற

 
  ளிப்பாைற puḷippāṟai, ெப. (n.)

ளியாைர பாரக்்க;See pullyāral.

     [ ளி →  ளிப்  + ஆைர]

ளிப்பான்

 
  ளிப்பான் puḷippāṉ, ெப. (n.)

ளிேயப்பம் பாரக்்க;See pull-у-ёрраm.

     [ ளி →  ளிப்  →  ளிப்பான்]
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ளிப்

 
  ளிப்  puḷippi, ெப. (n.)

    ளிக்க ைவக்ைக; leaven.

     [ ளி →  ளிப் ]

ளிப் சச்ான்

ளிப் சச்ான் puḷippiccāṉ, ெப. (n.)

ளிசச்ான்2 பாரக்்க;See puliccān2.

     [ ளிப்  →  ளிப் சச்ான்]

ளிப் ரண்ைட

ளிப் ரண்ைட puḷippiraṇṭai, ெப. (n.)

ளிநறைள (பதாரத்்த. 338.); பாரக்்க;See pullinaraļai.

     [ ளி +  ரண்ைட.  ரள் →  ரண்ைட →  ரண்ைட =  கலான ெகா  ]

ளிப் ரா யம்

 
  ளிப் ரா யம் puḷippirākiyam, ெப. (n.)

ளியம்  பாரக்்க;See pusyambu.

ளிப் ராணி

 
  ளிப் ராணி puḷippirāṇi, ெப. (n.)

    ளியம் படை்ட; bark of tamarind tree.

     [ ளி +  ராணி.  றணி →  ரணி →  ராணி]

ளிப் ராத

 
  ளிப் ராத  puḷippirātagi, ெப. (n.)

ேசைனக் ழங்

 yam.

ளிப் லந்ைத

 
  ளிப் லந்ைத puḷippilandai, ெப. (n.)

    ளிப் ச் ைவ ள்ள இலந்ைதப் பழம்; sour zizypus.

     [ ளிப்  + இலந்ைத]

ளிப்

ளிப்  puḷippu, ெப. (n.)

   1. அ ைவ  ெளான் ; sourness, acidity, one of arušuvai, q.v.

   2.  ளிக்ைக; fermenting, fermentation, souring.

   3.  ளிப் ள்ள ம ந் ச ்சரக் ; acid, vegetable or mineral.

ம.  ளிப் ,  ளியன்;  .  ளிப் .

     [ ளி →  ளிப் ]

க்கனிக ள் ஏேத ெமான்  இனிப் ம், பாகற்காய் அல்ல  கண்ைடவற்றல் கசப் ம், காரவைட 
உைறப் ம்,  ளிக்க ம் த ம் ஊ கா ம் ளிப் ம், மா ளங்காய் அல்ல  கசச்ல் வரப்் ம், 
உப்ேப  உவரப்் ம் ஆ ம். இத்தைகய உண் , த ழரின் ைவ
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ளிப் க்காட் -
தல்

 
  ளிப் க்காட் -தல் puḷippukkāṭṭudal, ெச. ன்றா , (v.t.)

   அசச் த் தல்; to frighten.

ம வ.  ச் க்காட்

     [ ளிப்  + காட் -, ]

ளிப் க் ைர

ளிப் க் ைர puḷippukārai, ெப. (n.)

    ைவயற்ற தன்ைம,வ ற் க் க ப் , கரப்பான் ேபான்றவற்ைறப் ேபாக் ம் ளிச் ைவ ள்ள ைர 
(பதாரத்்த. 605);; Indian brown hemp.

ம வ.  ளிசை்ச,கா னிக் ைர,  ளிச ் ைர.

     [ ளிப்  +  ைர]

ளிப் க் ஞ் தம்

 
  ளிப் க் ஞ் தம் puḷippukkuñjidam, ெப. (n.)

    ளியங்கா ; sour vinegar.

     [ ளிப்  +  ஞ் தம்]

ளிப் க்ெகா ந்
ரி

 
  ளிப் க்ெகா ந் ரி puḷippukkoḍimundiri, ெப. (n.)

ளிக்ெகா  ந் ரி பாரக்்க;See puji-k-kɛgi mundiri.

ம வ,  ளி ந் ரிைக.

     [ ளிப்  + ெகா ந் ரி]

ளிப் க்ெகா ஞ்

 
  ளிப் க்ெகா ஞ்  puḷippukkoḻuñji, ெப. (n.)

   ெசங்ெகா ஞ் ; sour orange.

ம வ. ெகா சை்ச

     [ ளிப்  + ெகா ஞ் ]

ளிப் க்ெகா ச்
ைச

 
  ளிப் க்ெகா சை்ச puḷippukkoḻumiccai, ெப. (n.)

ளிப் க்ெகா ஞ்  பாரக்்க;See pսիppս-k -koխհii.

     [ ளிப்  + ெகா சை்ச]

ளிப் த்தட் -தல்

ளிப் த்தட் -தல் puḷippuddaṭṭudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   1.   ளிப் ைடயதாதல் ( ன்.);; to be slightly sour in taste.

த ைரக் ளிரப்் பதனப் ெபட் க் ள் ைவ. இல்ைல ெயன்றால் ளிப் த்தட் ம் (உ.வ.);.

   2.  ைவய தல் (இ.வ.);; to become tasteless

   3.  ளித் ப் ேபா-தல் பாரக்்க;See pulittu-p-pô-,

     [ ளிப்  + தட் -,]
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ளிப் த்தமரத்ைத

 
  ளிப் த்தமரத்ைத puḷipputtamarattai, ெப. (n.)

   மனக் ழப்பம் ரற்கம்மல், கண்ேணாய், மனநல ஊட்டக் ைற  ேபான்றவற்ைறப் ேபாக் ந் 
தமரத்ைத; sour Chinese gooseberry which is used in eye disease sore throat loss of Semen and confusion of mind.

     [ ளிப்  + தமரத்ைத]

ளிப் நாரத்ைத

 
  ளிப் நாரத்ைத puḷippunārattai, ெப. (n.)

    ளிப் ள்ள நாரத்ைத வைக ( ன்);; a kind of Citron.

     [ ளிப்  + நாரத்ைத]

ளிப் மாங்காய்

 
  ளிப் மாங்காய் puḷippumāṅgāy, ெப. (n.)

ளிப் ச ் ைவ ைடய( ஞ் ); மாங்காய்;(tender);

 sour mango.

     [ ளிப்  + மாங்காய்]

ளிப் மா ைள

 
  ளிப் மா ைள puḷippumātuḷai, ெப. (n.)

    ளிப் ள்ள மா ைள வைக; double-flowered pomegranate.

     [ ளிப்  + மா ைள]

ளிப் தல்

 
  ளிப் தல் puḷippuviḍudal, ெப. (n.)

   பற் ட் ப் ேபாைக (ெகா.வ.);; getting sick of a thing, losing zest or interest.

     [ ளிப்  +  தல்.   →  தல். 'தல்' ெதா.ெப.ஈ ]

ளிமஞ்

ளிமஞ்  puḷimañji, ெப. (n.)

ளிசை்ச

   1. பாரக்்க;See pusiccai 1.

     [ ளி + மஞ் ]

ளிமடைலக் 
ழங்

 
  ளிமடைலக் ழங்  puḷimaḍalaikkiḻṅgu, ெப. (n.)

ளிநறைளக் ழங்  பாரக்்க;See pulinarasi-k-kiangu.

     [ ளிமடைல +  ழங் ]

ளிமண்

ளிமண்  puḷimaṇṭi, ெப. (n.)

   1. ெகட் ப் ேபான பனம்பழம் ( ன்.);; spoiled palmyra fruit, as unpleasantly sour.

   2. அ க்கான  ( ன்.);; that which is dirty.

     [ ளி + மண் , மண்  → மண்  = மண்  ( ந் );  டப்ப ]
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ளிம ைர

ளிம ைர puḷimadurai, ெப. (n.)

   1. ெச வைக ( ன்.);,

 a kind of shrub.

   2.  ளிநறைள(மைல.); பாரக்்க;See pulinaralai.

     [ ளி + ம ைர]

ளிமரங்கா

 
  ளிமரங்கா puḷimaraṅgā, ெப. (n.)

லவாைழ,

 a species of gamboge.

ளிமரிைச
ளிமரிைச puḷimarisai, ெப. (n.)

ளிசை்ச 1 பாரக்்க;See pusiccai1. (L.);.

ளிமா

ளிமா1 puḷimā, ெப. (n.)

   1.  ளிப் க் கனி ண்டாக் ம் மாமரம் ( மந். 202.);; species of mango sour in taste.

   2.  ளிசச்க் காய் மரம்; bilimbi tree.

   3. காட் மா; buchanan's mango.

   4. நீண்ட மரவைக; Indian hog-plum.

க.  ளமீா

     [ ளி + மா]

  ளிமா2 puḷimā, ெப. (n.)

நிைரேநர ்வாய்பா  (காரிைக.உ ப்.7.);;(pros.);

 a formula of metrical foot, nirai-nèr-nirai(uu-);,

     [ ளி + மா]

   எ- ;உ வாய் அ வாய் உளதாய் இலதாய் ம வாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய்த ்க வாய் 
உ ராய்க் க யாய் யாய்க் வாய் வ வாய் அ ள்வாய் கேன [கந்தர.்அ .]

ளிமாங்கனி

ளிமாங்கனி puḷimāṅgaṉi, ெப. (n.)

நிைர ேநர ்நிைர வாய்பா  (காளிைக. உ ப். 7);;(pros.);

 a formula of metrical foot nirai-nēr-nirai.

     [ ளிமா + கனி]

   எ- ;மைலயஞ் ன மைழயஞ் ன வளமஞ் ன ற ம் நிைலயஞ் ன ைசெவங்கரி நி ர் ன்றன 
கட ன் அைலயஞ் ன ெதன் ல தனிையங்கர கரி ம்

ெகாைலயஞ் தல் ரி ன்ற  கரி ன்ப  ெகாளலால்

     [கம்பரா. அ .வைதப்.பட.154]

இப்பாட ல் ஒவ்ேவார ம் தல் ன் ,  ரக்ள் ளிமாங்கனி என் ம் வாய்பா  ெகாண் ள்ளன.
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ளிமாங்காய்

ளிமாங்காய் puḷimāṅgāy, ெப. (n.)

   1. நிைர ேநர ்ேநர ்வாய்பா  (காளிைக, உ ப். 7.);

 a formula of metrical foot nirai-nēr-nēr (w---);

   2. ெபண்சரக்  வைக; an acid Substance.

     [ ளிமா + காய்]

     ' றந்தாரக்் ம்........... இறந்தாரக்் ம்

ளிமாஞ்ைச

ளிமாஞ்ைச puḷimāñjai, ெப. (n.)

ளிசை்ச1. பாரக்்க;See pullссаi 1.

     [ ளிமஞ்  →  ளிமாஞ் ]

ளிமாதைள

 
  ளிமாதைள puḷimātaḷai, ெப. (n.)

ளிப்  மா ைள ( ன்.); பாரக்்க;See puppu.madபai.

     [ ளிப் மா ைள →  ளிமாதைள]

ளிமாந்தண்ணிழ
ல்

ளிமாந்தண்ணிழல் puḷimāndaṇṇiḻl, ெப. (n.)

நிைர ேநர ்ேநர ்நிைர வாய்பா  (காரிைக. உ ப். 8);;(pros.);

 a formula of metrical foot nirai-nēr-nirai. (w---w);

     [ ளிமா + தண்ணிழல்]

எ- :

தனன தானன தந்தன தந்தன தனன தானன தந்தன தந்தன தனதான்

ளிமாந்தண்

ளிமாந்தண்  puḷimāndaṇpū, ெப. (n.)

நிைர ேநர ்ேநர ்ேநர ்வாய்பா  (காரிைக.உ ப். 8);;(pros.);

 a formula of metrical foot, nirai-nēr-nēr-nēr. (ww---);.

     [ ளிமா + தண் ]

எ- :

தனத்தா தத்தத் தனதான

ளிமாந நிழல்

ளிமாந நிழல் puḷimānaṟuniḻl, ெப. (n.)

நிைரேநர ்நிைரநிைர வாய்பா  (காரிைக. உ ப். 8.);

:(pros.); a formula of metrical foot(w-ww);

     [ ளிமா + ந நிழல்]

எ- :

தனன தனதன தனதன தனதன

தனன தனதன தனதன தனதன

தனன தனதன தனதன தனதன
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ளிமாந ம்

ளிமாந ம்  puḷimānaṟumbū, ெப. (n.)

நிைர ேநர ்நிைர ேநர ்வாய்பா  (காளிைக. உ ப். 8.);;(pros.);

 a formula of metrical foot niral-nēr-nirai-nēr (w-ww);

     [ ளிமா + ந ம் ]

எ- :

தனந்த தனந்த தனந்த தனந்த

தனந்த தனந்த தனந்த தனதான்

ளிமா

ளிமா  puḷimāṟu, ெப. (n.)

    ளியம் வளார;் tamarind switch.

     'அ த்த ளிமா '( வாலவா. 30, 42);

     [ ளி + மா . வார ்→ வா  → வா  → மா ]

ளி தைவ

ளி தைவ puḷimidavai, ெப. (n.)

ளிங் ழ் பாரக்்க;See puli-gul.

     'ஆய்மக ளட்ட வம் ளி தைவ'( றநா. 215.);

     [ ளி +  தைவ]

ளி ன்

 
  ளி ன் puḷimīṉ, ெப. (n.)

    ளி ட்ட ன் க  ( ன்.);; fish soured with tamarind juice and eaten as a relish.

     [ ளி +  ன்]

ளி ட்ைட

 
  ளி டை்ட puḷimūṭṭai, ெப. (n.)

    ளிைய ெமாத்தமாக ைவத்  ஒைலப் பாயால் கற் ய கட் ; roll of tamarind packed in a basket.

     [ ளி +  டை்ட]

ளியங்காய்

 
  ளியங்காய் puḷiyaṅgāy, ெப. (n.)

    ளியமரத் க்காய்; unripe tamarind fruit.

ம.  ளிங்ங.

     [ ளி + அம் + காய்]

ளியங் உய்யவ
ந்தார்

 
  ளியங் உய்யவந்தார ்puḷiyaṅguḍiuyyavandār, ெப. (n.)

   ஒ  லவர ்; a poet.

     [ ளியங்  + உய்ய + வந்தார]்

இவர ்நாற்க ராச நம் ன் தந்ைத
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ளியங் நாற்க
ராயநம்

 
  ளியங் நாற்க ராயநம்  puḷiyaṅguḍināṟkavirāyanambi, ெப. (n.)

   ஒ  லவர;் a poet.

     [ ளியங்  + நாற்க ராய + நம் ]

இவர ்நம் யகப் ெபா ள் என்ற ெபா ளிலக்கண ைல இயற் யவர.்

ளியங் ப் லவ
ர்

 
  ளியங் ப் லவர ்puḷiyaṅguḍippulavar, ெப. (n.)

    ற்காலப் லவர;் a poet of later period.

     [ ளியங்  +  லவர]்

இவர ்ேகாம யம்ைம ள்ைளத்த ழ் என்ற ைல இயற் ள்ளார.்

ளியங் ளம்அ
ணாசலக்க ராயர்

 
  ளியங் ளம்அ ணாசலக்க ராயர ்puḷiyaṅguḷamaruṇācalakkavirāyar, ெப. (n.)

    ற்காலப் லவர;் a poet of later period.

     [ ளியங் ளம் + அ ணாசலம் + க ராயர]்

இவர ்'சக்ரவாளத்தக ' என்ற ட் க் க  பாடை்டப் பா ள்ளார.்

ளியங் ழ்

ளியங் ழ் puḷiyaṅāḻ, ெப. (n.)

ளிங் ழ் (மைலப , 436, உைர.); பாரக்்க;See pபligul.

     [ ளி →  ளியம் +  ழ்]

ளியங்ெகாட்ைட

ளியங்ெகாடை்ட puḷiyaṅgoṭṭai, ெப. (n.)

   1.  ளிய ைத; tamarind seed.

   2. ஒ வைகச ் ைல (இ.வ.);; a kind of saree.

ம வ.  ளிசை்சக்ெகாடை்ட.

ம.  ளிங்க ;  .  ளிெகாடை்ட,  ள்ெகாடை்ட,  ண்கைட, ங்ெகாைட,  ள்ெகாைட.  ளிங்ெகாடை்ட.

     [ ளி →  ளியம் + ெகாடை்ட. ெகாள் → ெகாட்  = வட்டமானெநற் . ெகாட்  → ெகாட் ல் = 
மாட் தெ்தா . ெகாட்  → ெகாடை்ட = ரண்ட ைத.]

ளியங்ெகா

 
  ளியங்ெகா  puḷiyaṅgoḍi, ெப. (n.)

   ெகா ன்  ( ன்.);; hog creeper.

     [ ளி →  ளியம் + ெகா . ெகா  → ெகா  = வைளந்  பட ம் நிைலத ் ைணவைக.]

ளியங்ெகாம்

 
  ளியங்ெகாம்  puḷiyaṅgombu, ெப. (n.)

    க உ ப்பாட் ற் ரியதாகக் க தப்ப ம் ளியமரத் க் ைள; a tamarind branch.proverbia! for 
toughness.

த்தா ம் ளியங்ெகாம்ைபப் பாரத்் ப் த்தான்(உ.வ.);.

ம.  ளிங்ெகாம்

     [ ளி + ெகாம்  → ெகாள் → ெகாண்  (ெகாண் ); → ெகாம்  = வைளந்த லங் ன் தைல ப்  
ெகாம்  ேபான்ற மரக் ைள.]
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ளியசச்ாதம்

 
  ளியசச்ாதம் puḷiyaccātam, ெப. (n.)

ளிசே்சா  பாரக்்க;See puli-c-coru.

     [ ளியம் + சாதம்]

ளியந்ேதாப்

 
  ளியந்ேதாப்  puḷiyandōppu, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள ஊர;் a willage in Tañjāvūr dt.

     [ ளி + ேதாப் ]

ளியம்பழம்

 
  ளியம்பழம் puḷiyambaḻm, ெப. (n.)

    ளியமரத் ப் பழம்; a tamarind fruit.

ம. ளிங்ங; க. ளிகண்

     [ ளி + அம் + பழம்]

ளியம்பா

ளியம்பா  puḷiyambāci, ெப. (n.)

   1. நீரப்் வைக( ன்.);; a water plant, chara zeylan.

   2. பா வைக; a kind of moss.

     [ ளி →  ளியம் + பா ]

ளியம்பா

ளியம்பா  puḷiyambāti, ெப. (n.)

ளியம்பா  1. (யாழ்.அக,);பாரக்்க;See puliyam -pāśi 1.

     [ ளியம்பா  →  ளியம்பா ]

ளியம் ஞ்

 
  ளியம் ஞ்  puḷiyambiñju, ெப. (n.)

    ளியமரத்  இள்ங்காய்; tender fruit of tamarind.

     [ ளி →  ளியம் +  ஞ் ]

ளியம் ராணி

 
  ளியம் ராணி puḷiyambirāṇi, ெப. (n.)

    ளியஞ் ெச ள் (சங்.அக.);; bark of tamarind.

     [ ளி →  ளியம் +  ராணி.  றணி →  ரணி →  ராணி]

ளியம்

 
  ளியம்  puḷiyambū, ெப. (n.)

    ளிய மரத் ன் ; flower of tamarind tree.

     [ ளி →  ளியம் +  ]

ளியம்ெபா க்

 
  ளியம்ெபா க்  puḷiyamborukku, ெப. (n.)

    ளியமரத் ல் இ க் ம் உலரந்்தபடை்ட; bark of tamarind tree.

     [ ளி →  ளியம் + ெபா க் ]
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ளியம் ைத

 
  ளியம் ைத puḷiyamvidai, ெப. (n.)

ளியங்ெகாடை்ட;Seeds of tamarind fruit.

     [ ளி →  ளியம் +  ைத]

பா யல் ேநாய் ( க் லேமகம்);,

த்தம் யால் உண்டா ம் ேநாய் ( த்தா சாரம்);, ெப ம் ண் (அ ரணம்);, நீரக்்க ப் , 
த ய ேநாய்கைள நீக் ம் ம த் வப் பண்  ளியம் ைதக் ண்ெடன்  சா.அ.க.  ப் ன்ற

ளியமடல் ரண்
ைட

 
  ளியமடல் ரண்ைட puḷiyamaḍalpiraṇḍai, ெப. (n.)

ளிநறைள (நாஞ்.); பாரக்்க;See pulinaraļai.

     [ ளியமடல் +  ரண்ைட.  ரள் →  ரண்ைட →  ரண்ைட]

ளியமரம்

 
  ளியமரம் puḷiyamaram, ெப. (n.)

   மஞ்சள் நிறப் க்கைள ம் ப கங்க க் ம் ம த் க் ம் பயன்ப ம் க ஞ் வப்  வண்ண ளிப் ச ்
ைவ ந்த பழசச்ைதப் ப ைய உைடய நீண்ட ப ப்  வண்ண ைத ெநற் க்கைள ம் த ம் 

ெவப்ப மண்டலத் ல் வள ம் ெபரிய மரவைக; tamarind.

ளியமரத் ல் ஏ னவன் பல் னால் இறங் வான் (பழ.);,

க. ளிமர;  . ளித்தமர

     [ ளி →  ளிய + மரம்]

ளியரைணக் ழ
ங்

 
  ளியரைணக் ழங்  puḷiyaraṇaikkiḻṅgu, ெப. (n.)

ளிநறைள பாரக்்க;See punaralai.

     [ ளியரைண +  ழங் ]

ளியரைன

 
  ளியரைன puḷiyaraṉai, ெப. (n.)

   ஆைனத்த சச்ல் ( .அ.);; smooth leaved fish bone climber.

ளியைள

 
  ளியைள puḷiyaḷai, ெப. (n.)

    ளித்தேமார;் Sour buttermilk (க நா.);.

க. ளியெள,  ள்ளெள,

     [ ளி + அைள]

ளியறைண

 
  ளியறைண puḷiyaṟaṇai, ெப. (n.)

ளியரைன ( ன்.); பாரக்்க;See puliyaranai.

     [ ளியரைன →  ளியறைண]
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ளியன்னம்

 
  ளியன்னம் puḷiyaṉṉam, ெப. (n.)

ளிச ்ேசா  பாரக்்க;See puli-c-coru.

க.  ளியன்ன

     [ ளி + அன்னம்]

 Skt. anna » த. அன்னம்

ளியாஞ் ைர

 
  ளியாஞ் ைர puḷiyāñjiṟuārai, ெப. (n.)

ளியாைர (நாஞ்,); பாரக்்க;See puliyarai.

     [ ளி →  ளியாம் +   +  ைர]

ளியாத்

 
  ளியாத்  puḷiyātti, ெப. (n.)

   மைலயாத் ; Malabar mountain-ebony, (L.);.

     [ ளி + ஆத் ]

ளியாம்

 
  ளியாம்  puḷiyāmbū, ெப. (n.)

ளியம்  பாரக்்க;See puliyam pū.

     [ ளியம்  →  ளியாம் ]

ளியாம் வைர
மா

 
  ளியாம் வைரமா  puḷiyāmbūtuvaraimāṭu, ெப. (n.)

    வப் ம், ெவள்ைளப் ள்ளிக ம் ெவண்ம ம் கலந்த ம்,   ைல ைடய மான மா ; cow with 
red and white dots on its body.

     [ ளியாம்  +  வைர + மா . மா → மா ]

ளியாமணக்

 
  ளியாமணக்  puḷiyāmaṇakku, ெப. (n.)

   ஏரிக்கைரக் காட்டாமணக் ; glaucous-leaved physic-nut. (L.);

     [ ளி + ஆமணக் ]

ளியாைர

ளியாைர puḷiyārai, ெப. (n.)

    வைக; (பதாரத்்த.595.);; yellow wood-sorrel,

ம.  ளியாரன்

     [ ளி + ஆைர]

ளி ட்டக

 
  ளி ட்டக  puḷiyiṭṭagaṟi, ெப. (n.)

ளிங்க  பாரக்்க;See puffrikari.

     [ ளி + இட்ட + க ]
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ளி ட்டங்க

ளி ட்டங்க  puḷiyiṭṭaṅgaṟi, ெப. (n.)

ளிங்க  பாரக்்க;See pusfrikari (S.I.I.ii. 127);

     [ ளி + இட்ட + க ]

ளி ல்லாக்க

 
  ளி ல்லாக்க  puḷiyillākkaṟi, ெப. (n.)

    ளி ன் யாக் ய ழம் வைக; sauce prepared without tamarind.

     [ ளி + இல்லா + க ]

ளி ைல

 
  ளி ைல puḷiyilai, ெப. (n.)

    ளியமரத்  இைல; tamarind leaf.

ம.  ளி ல.

     [ ளி + இைல]

ளி ைலக்கம்

 
  ளி ைலக்கம்  puḷiyilaikkambi, ெப. (n.)

   ஆைட ற் ளி ைல ேபான்ற கைர வைக; striped border in cloth resembling tamarind leaf.

     [ ளி ைல + கம் ]

ளி ண்

 
  ளி ண்  puḷiyīṇṭu, ெப. (n.)

ெகா வைக

 rosy-flushed white brasiletto, climber.

     [ ளி + ஈண் ]

ளி ப்

 
  ளி ப்  puḷiyuppu, ெப. (n.)

   உப் வைக; acid salt.

     [ ளி + உப் ]

ளிெயண்ெணய்

 
  ளிெயண்ெணய் puḷiyeṇīey, ெப. (n.)

   ம ந்ெதண்ெணய் வைக ( ன்.);; an acidified medicinal oil.

     [ ளி + எண்ெணய். எள் + ெநய் → எண்ெணய்]

ளிேயப்பம்

 
  ளிேயப்பம் puḷiyēppam, ெப. (n.)

ளிசே்சப்பம் பாரக்்க;See pulfссёрраm.

க.  ளி ேத ;  .  ளிஆரிைக

     [ ளி + ஏப்பம், ஏ → ஏப்பம்]
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ளிேயாகரம்

 
  ளிேயாகரம் puḷiyōkaram, ெப. (n.)

ளிசே்சா  ( ன்.); பாரக்்க;See puli-coru.

     [ ளி + ஒகரம்]

 Skt odana → த.ஒதனம் → ஒகரம்.

ளிேயாதைர

 
  ளிேயாதைர puḷiyōtarai, ெப. (n.)

ளிசே்சா  பாரக்்க;See puli-c-coru.

     [ ளிேயாதனம் →  ளிேயாதைர]

ளிேயாதனம்

ளிேயாதனம் puḷiyōtaṉam, ெப. (n.)

ளிசே்சா  (பதாரத்்த. 1405); பாரக்்க;See puli-C-Cöru.

     [ ளி + ஒதனம்]

 Skt. õdana → த.ஒதனம்

ளிேயாைர

 
  ளிேயாைர puḷiyōrai, ெப. (n.)

ளிசே்சா  (இ.வ.); பாரக்்க;See puli-c-coru.

க.  ளியன்ன,  ளியன்ன.

     [ ளி + ஒைர]

ளிரசம்

 
  ளிரசம் puḷirasam, ெப. (n.)

ளிசச்ா  பாரக்்க;See puli-c-căru.

ம.  ளிரசம்.

     [ ளி + ரசம்]

 Skt. rasa → த.ரசம்

ளிரா தம்

 
  ளிரா தம் puḷirāyidam, ெப. (n.)

    ளிப்பசச்  (இ.வ.);; relish seasoned with tamarind.

ளிவசைன

 
  ளிவசைன puḷivasaṉai, ெப. (n.)

   வல் ரைண (சங்.அக.);; a kind of greens.

ளிவஞ்

ளிவஞ்  puḷivañji, ெப. (n.)

    ளிப் ள்ள பழங்கள் காய்க் ங் ெகா வைக (நாநாரத்்த.556);; a creeper with Sour fruits.

     [ ளி + வஞ் ]
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ளிவர்ரிட்ட ன்

 
  ளிவரர்ிட்ட ன் puḷivarriṭṭamīṉ, ெப. (n.)

ளி ன்( ன்.); பாரக்்க;See puபmin.

     [ ளிவாரத்் ட்ட ன் →  ளிவாரிட்ட ன்]

ளினம்

ளினம் puḷiṉam, ெப. (n.)

   1. ஆற் ைடத் ட்  ( ன்.);; land of alluvial formation in the bed of a river.

   2. மணற் ன்  ( ங்.);

 heap. hillock or mount of sand.

     'மணிப ளினம்',(கம்பரா.நாட் . 47.);.

     [ ளி →  ளினம்]

த. ளினம் » Skt. pulina

ளினன்

 
  ளினன் puḷiṉaṉ, ெப. (n.)

ளிஞன் ( ங்.); பாரக்்க;See pulinan.

     [ ளிஞன் →  ளினன்]

க்ைக

 
  க்ைக puḷukkai, ெப. (n.)

    ைறயாக மணம் ெசய்யாத ெவளிநாட்டாரக்் ம் பரதவரக்் ம் றந்தவர ்(ெகா.வ.);; person born to an 
outsider and a Paradava couples.

கன்

 
  கன் puḷugaṉ, ெப. (n.)

   ெபாய்யன்; liar.

ேகாத.  ள்கன் (தன்ைனத்தான் கழ்பவன்);

     [  →   →  கன்]

     ' ' பாரக்்க

1 puḷugu, ெப. (n.)

   1  ( த்த);ப் ெபாய்; obvious lie, bare-faced falsehood.

   2. கற்பைன; concoction.

     [ ல் தல் =  ைளத்தல்.  ல் → ெபால். ெபால் தல் =  ைளத்தல், உளியாற் ெகாத் தல். ெபால் = 
உட் ைள ள்ள பதர.்  ல் →  ர ்→  ைர = உட் ைள, உட் ைளப் ெபா ள்.  ல் →  ள் →   = 

ைளத்தரிக் ம் ற் ரி. →  ள் →   →   = ெபாய் (ேவ.க. 3, 101-107); ]

  2 puḷugudal, ெச. . . (v.i.)

   1.  ப்ெபாய் ெசால் தல்; to tell bare-faced lies.obvious lie, bare faced falsehood.

   2. கற் த்தல்; to concoct.

ேகாத.  ள்க் (ெப தம்ெகாள்ளல்);

     [ ல் → ( ல்லம்); → ெபால்லம் = ஒடை்ட,  ைள.  ல் →  ைர =  ைள,  ைள.  ள் →  ைழ →  ைழ 
= ைள, கண்வாய்.  ல் → ெபாள் → ெபாள்ளல் =  ைள. ெபாள்ைள =  ைள ( .தா.227);  ள் →   → 

 = உள்ளிடற்ற , ெபாய். ]
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ணி

ணி puḷuguṇi, ெப. (n.)

   ெபாய்யன்; liar.

     [  →   →  ணி = வழக்கமாய்ப் ெபாய் ெசால்பவன். (ேவ.க.3,107);]

ைள

ைள1 puḷaidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   அழ ப த்தப்ப தல்; to be equipped accoutred, adorned.

     ' ைளந்த பாய்பரி'(கம்பரா. கரன்.76.);.

     [ ைன →  ைள]

  ைள2 puḷaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

ைளதல் பாரக்்க;See pulai-,

     ' ைளத்தரத மா ர '(பாதர. மணிமான்.41.);.

     [ ைன →  ைள-]

ற்கசன்

 
  ற்கசன் puṟkasaṉ, ெப. (n.)

   இ ந்தவன் (சண்டாளன்);; Iow, Vile, base man.

     [ ல் தல் =  ைளத்தல் ல் = உட் ைள ள்ள ெபா ள்.  ைம, இ .  ல் →  ல்லன் = 
இ ந்ேதான்.  ல் →  ல்கசன் →  ற்கசன்]

ற்கட்

 
  ற்கட்  puṟkaṭṭi, ெப. (n.)

    ல் டன் ய மண்கட்  ( ன்.);; piece of turf or sod.

ம வ:  ற்பத்ைத,  றளி கர , ெதாம்ைப [ ல் + கட் ]

ற்கட்ைட

ற்கடை்ட puṟkaṭṭai, ெப. (n.)

   1. அ கம் ல் ன் அ க்கடை்ட ( ன்.);; stem of harialli grass.

   2. அ த்த ப ரத்்தாள் (இ.வ.);; stubble.

ம வ. அரிகட் , அரிெகைட அரிதாள்.

     [ ல் + கடை்ட]

ற்கம்

ற்கம் puṟkam, ெப. (n.)

   1.  ைற ; fault.

   2.  ல்ல ; wrong knowledge; prejudice bias.

   3. மாயம் ( ன்.);; delusion illusion; Worldiness.

     [ ல் →  ன் →  ன்ைம.  ல் →  ன் →  ன்கம் →  ற்கம்]

ற்கர

 
  ற்கர  puṟkaraḍu, ெப. (n.)

ற்பற்ைற (இ.வ.); பாரக்்க;See purparrai.

     [ ல் + கர ]
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ற்கலம்

ற்கலம் puṟkalam, ெப. (n.)

   1. உடம் ; body.

     " ற்கலம் ற வா ம்'(மணிேம.27.197);.

   2. கல் த யஉ ரற்றெபா ள்கள் ( ரேபாத:33, 22.);; matter, as the non-living part of the creation.

   3. உ ரற்ற ெபா ள் (அ வம்.); (ேம மந்..41.);;(jaina.);

 a category of fundamental entities.

     [ ல் = உட் ைள ள்ள ெபா ள், உடம் .  ல் + கலம்.]

ற்கலன்

ற்கலன் puṟkalaṉ, ெப. (n.)

   ஆதன் (ஆன்மா); ( ங்.);; soul, lite;

     "மனைனப் ற்கலனிடத்  ெலா க் "(கா க. ேயாக.13.);.

     [ ல் + கலன்]

ற்கவ் -தல்

ற்கவ் -தல் puṟkavvudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   ேதால் ைய ெயாத் க்ெகாள் தல்; to accept defeat.

     "ேபாக்யைதக் த்ேதாற் ப் ற்கவ் ச ்ெசால் றார"்(ஈ .5,8,1); .

     [ ல் + கவ் -,  ற்கவ்  =  ல்ைல உண் தல். ேதாற்ற ன்  ல்ைலத்  ன் தல் என் ம் 
பழக்கத் ன் அ ப்பைட ல் ல்ைலக் கவ் தல் ேதால் ைய ஒத் க்ெகாள் தைலக் த்த .]

ற்கற்ைற

ற்கற்ைற puṟkaṟṟai, ெப. (n.)

    ற் ரள்; bundle of grass.

     "எ ந்த ற்கற்ைற ற் "( வக.3105.);.

     [ ல் + கற்ைற]

ற்

 
  ற்  puṟku, ெப. (n.)

   ப ப் நிறம் ( வா.);; tawny colour, dimness.

     [ ல் →  ன் →  ற் ]

ற்

 
  ற்  puṟkuruvi, ெப. (n.)

   காைட வைக ( ன்.);; a kind of quail.

     [ ல் +  ]

ற்ெகனல்

ற்ெகனல் puṟkeṉal, ெப. (n.)

   1.ஒளிம ங்கற் ப் :

 expr signifying being dim.

     "வாளற் ப் ற்ெகன்ைற கண் ம்"( றள்,1261.);.

   2. பயனில்லாைமக் ப் ; expr; signifying being useless.

     ' ன்னிலத் ட்ட த் ற் ற்ெகன ைளந் '( வக.2823.);

   3.  ன்ைமக் ப் ; expr: signifying paling in comparison.

     ' கழ்ெவல்லாம் ெப ம்பா ம் பட் ைரயாய்ப் ற்ெகன்ேற காட் மால்'( வ். வாய்.3,1,2);.

     [ ல் →  ன் →  ன்  + எனல்]
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ற்ைக

ற்ைக puṟkai, ெப. (n.)

   1. ஒ வைகக் கஞ் ; a kind of porridge of rice or other grains.

     'ெதண்ணீர ்அ ற்ைகயா ம்'( றள் 1065.);.

   2. ேசா ( ங்.);; boiled rice.

     [ ல் →  ற்ைக]

  ற்ைக2 puṟkai, ெப. (n.)

   பற்  ( ைவ.);; poultice.

     [ ல் →  ற்ைக]

ற்ெகா

ற்ெகா  puṟkoḍi, ெப. (n.)

   1. கைர (மைல.);; calabash, climber.

   2. ேபய்ச் ைர ( ங்.);; wild melon.

     [ ல் + ெகா ]

ற்ேகாைர

 
  ற்ேகாைர puṟārai, ெப. (n.)

   ேகாைரவைக; a Coarse grass.

     [ ல் + ேகாைர.]

ற்சாைம

 
  ற்சாைம puṟcāmai, ெப. (n.)

   சாைமவைக; a specious of little millet.

     [ ல் + சாைம]

ற்ெச க்

 
  ற்ெச க்  puṟcedukki, ெப. (n.)

ல்ைலச ்ெச க்க த ங்க  (இ.வ.);,

 grass hoe.

ம வ,  ல்ெவட்  [ ல் → ெச க் , ெச க்  → ெச க் ]

ற்பண்ைண

 
  ற்பண்ைண puṟpaṇṇai, ெப. (n.)

   ேகா க் ைர ( ைவ);; a kind of greens.

     [ ல் + பண்ைண]

ற்ப

ற்ப  puṟpadi, ெப. (n.)

   1. பைன ( ங்.);:

 palmyra

   2. வாைழக் ழங்  (ைதலவ. ைதல.);; plantain-root.

     [ ல் + ப ]
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ற்பற்ைற

 
  ற்பற்ைற puṟpaṟṟai, ெப. (n.)

    ல் டன் ய மண்ணாங்கட் ; turf, Sod.

ம வ.  ற்கா

     [ ல் + பற்ைற]

ற்ப

 
  ற்ப  puṟpaṟi, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ைட ( ன்.);; a kind of wicker-basket.

     [ ல் + ப ]

ற்பாய்

 
  ற்பாய் puṟpāy, ெப. (n.)

பாய்வைக ( வ.);

 grass-mat.

க.  ல் சாெப

     [ ல் + பாய்]

ற் ல்ெலனல்

 
  ற் ல்ெலனல் puṟpulleṉal, ெப. (n.)

    தற் ப்  ( ன்.);; expr. indicating break of day.

     [ ற் ல் + எனல்]

ற்ெபா

ற்ெபா  puṟpoḻi, ெப. (n.)

   1.  ற்பற்ைற பாரக்்க;See putparrai.

   2.  ல்லடரந்்த வரப் ; ridge.

     [ ல் + ெபா ]

ற்ேபா

 
  ற்ேபா  puṟpōti, ெப. (n.)

    வர  (மைல.);; portia tree.

ற்றஞ்ேசா

 
  ற்றஞ்ேசா  puṟṟañjōṟu, ெப. (n.)

ற்றாஞ்ேசா  ( வா.);பாரக்்க;See purrancoru.

     [ ற்றம் + ேசா .  ல் →  ற்  →  ற்றம். ெசால் → ெசான்  → ேசா ]

ற்றம்

ற்றம் puṟṟam, ெப. (n.)

    ற் ; ant-hil.

     'ெந ஞ் ெசம் ற்ற யல் பகர'(ஐங் . 497.);.

     [ ல் →  ற்  = உட் ைள ள்ள கைறயான் மண் .  ற்  →  ற்றம் (ேவக. 3, 107);]
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ற்றைள

ற்றைள puṟṟaḷai, ெப. (n.)

    ற் ன் ைள; hole in an ant-hill.

     'நாகம் டந்த ....  ற்றைள'(மணிேம. 20, 99.);.

     [ ல் →  ற்  + அைள.  ற்றைள =  ற்  வைள (ேவ.க. 3, 107); ]

ற்றாஞ்ேசா

ற்றாஞ்ேசா  puṟṟāñjōṟu, ெப. (n.)

   1.  ற் ள்ள கைறயான் ரள் ( ங்.);; termites in an ant-hill.

   2.  ஞ்சணம் (இ.வ.);; mould.

     [ ல் →  ற்  →  ற்றாம் + ேசா . ெசால் = ெநல்.ெசால் → ெசான்  → ேசா  = ெநற்ேசா , 
ற்றாஞ்ேசா  = ெநற் ேசா  ேபால் காணப்ப ம் கைறயான் ரள். ]

ற்றாம்பழஞ்ேசா

ற்றாம்பழஞ்ேசா  puṟṟāmbaḻñjōṟu, ெப. (n.)

ற்றாஞ்ேசா  பாரக்்க;See purran-coru.

     ' ற் ன்கட ் டக் ம் ற்றாம் பழஞ் ேசாற்ைற'(ெப ம்பாண். 276, உைர.);.

     [ ற்றாம் + பழம் + ேசா ]

ற்றாம்பழம்

 
  ற்றாம்பழம் puṟṟāmbaḻm, ெப. (n.)

ற்றாஞ்ேசா  (யாழ்.அக.);பாரக்்க;See purran-COru.

     [ ற்  →  ற்றாம் + பழம்]

ற்றாளி

ற்றாளி puṟṟāḷi, ெப. (n.)

   1. பைன; palmyra.

   2. பைனநாள்; the 17th naksatra.

     [ ல் + தாளி]

ற்றானியபாணம்

 
  ற்றானியபாணம் puṟṟāṉiyapāṇam, ெப. (n.)

   சாராய வைக ( த்.);; cervisia.

     [ ல் + தானியம் + பானம்]

 Skt dharya → த. தானியம்.

 Skt pana » பானம்.

ற் சல்

 
  ற் சல் puṟṟīcal, ெப. (n.)

     ' ைரப்படங்கள் ற் சல் ேபால் ெவளி வரத் ெதாடங்  ட்டன'(உ.வ.);.

     [ ற்  + ஈசல்]
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ற்

ற் 1 puṟṟu, ெப. (n.)

   1. கைறயான் கட் ய மண் ; ant-hill, mound thrown up by termites.

     ' ற் ைட ெவ ளி நாகம்'( வக. 1285.);.

கைறயான் ற் ற் பாம்  ெகாண்ட  ேபால (உ.வ.);.

   2. எ ம்  த யவற் ன் வைள; hole, as of ants.

   3.  ைர ைவத்த ண்; anything scurvy, scrofulous or cancerous; rapilloma.

     ' செ்ச  ....  ற்  ேநாய்'(கடம்ப. 4. இ லா 116.);.

ம.  ற்  க.  த்  த்த த்த த் ,

   உத்த; ெத. ெகாலா; நா.  ட்ட;  .  ஞ்ச;    ட.  த் ; ேகாண்.  ட் ; ெகாண்.  ழ் ; ய்.  ;  .  ; 
.  ட்டா; மால.

    ெத;த.  ற்  » Skt. puța, puttikā

     [ ல் →  ற்  = உட் ைள ள்ள கைறயான் மண் , உட் ைள ள்ள எ ம் வைள,  ைள ள்ள 
ண் ஒ.ேநா. கல் → சற் . (ேவ.க 3, 107);]

  ற் 2 puṟṟu, ெப. (n.)

   1. தைல (அக.நி);; head.

   2. எ த் ; letter.

     [ ல் →  ற் ]

ற் க்காளான்

 
  ற் க்காளான் puṟṟukkāḷāṉ, ெப. (n.)

   காளான் வைக ( ன்.);; a kind of mushroom.

     [ ற்  + காளான்]

ற் த்ேதன்

ற் த்ேதன் puṟṟuttēṉ, ெப. (n.)

   ம க்  த யவற் ல் ஈக்களால் ைவக்கப்ப ந்ேதன் (பதாரத்்த.199);; honey secreted by bees in 
crevices of Walls, etc.

     [ ற்  + ேதன்]

ற் ேநாய்

 
  ற் ேநாய் puṟṟunōy, ெப. (n.)

   இயல் க்  மாறான உ ர ப் ெப க்கத்தால் உள் ப் கள் அல்ல  அரத்தம் ெகட்  (உடல் 
இைளத் ); இறப்  ேநரக் ய ேநாய்; cancer.

     ' காயத்ைதப் த் க் ம் ற்  ேநாய் ஊழல்'(உ.வ.);.

     [ ற்  + ேநாய்]
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ற் மண்

 
  ற் மண் puṟṟumaṇ, ெப. (n.)

   கைறயானால் ைவக்கப்பட்ட ம் ைழ ள்ள ம் ம ந்  த யற் ல் பயன்ப த்தப் ப வ மான 
மண்; soft earth thrown up by white ants, used as medicine.

     [ ற்  + மண்]

  ற் மண் puṟṟumaṇ, ெப. (n.)

ெசப் ப் ப மங்கள் ெசய்ய உத ம் க -க :

 mould, crucible used to make icons.

     [ ற் +மண்]

ற் ெவ ப்

 
  ற் ெவ ப்  puṟṟuveḍippu, ெப. (n.)

    த்தெவ ப் ; fissure-foot.

     [ ற்  + ெவ ப் . ெவ  → ெவ ப் ]

ற் ைவ-த்தல்

ற் ைவ-த்தல் puṟṟuvaittal,    4 ெச. . . (v.t.)

   1. கைறயானால் ற் ண்டாதல்; to form small mounds of earth, as by white ants.

   2.  ண் ைர ைவத்தல்; to become cancerous.

     [ ல் →  ற்  + ைவ-, ]

ற

ற puṟa, ெப. (n.)

றா பாரக்்க;See pura.

     ' ன் றப்ேபைட'(ஐங் . 425);.

     [ றா →  ற]

றக்கட்

றக்கட்  puṟakkaṭṭu, ெப. (n.)

   1.  ட் ன் ெவளிக்கட்டடம்; out-house.

   2. ைகைய ேல ைவத் க் கட் ைக ( ன்.);; fastening of the hands behind the back.

     [ றம் + கட் ]

றக்கடைம

றக்கடைம puṟakkaḍamai, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக; an ancient tax.

றக்கடைம மாத்தால் தர க் ம் ஒ  ப்பற் க் ம் ஒ  பணம் (S.l.l.viii, 139);.

     [ றம் + கடைம]

றக்கடல்

 
  றக்கடல் puṟakkaḍal, ெப. (n.)

   ெப ம் றக்கடல்; outermost circumambient Sea.

     [ றம் + கடல்]

றக்கடன்

 
  றக்கடன் puṟakkaḍaṉ, ெப. (n.)

    ன்னடமானம் (இ.வ.);; subsequent mortgage of a property.

     [ றம் + கடன்]
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றக்க -த்தல்

றக்க -த்தல் puṟakkaḍittal,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

   ெவளிேயற் தல்; to expel, ெபண் ழந்தான் ட்டத் ல் ஒன்றாகப் றக் க த்ேதாம் (S.I.I.vii, 49);.

     [ ற  →  றக்  →  றக்க -,]

றக்கைட

 
  றக்கைட puṟakkaḍai, ெப. (n.)

    ட் ன் ன் றம்; backyard, as of a house.

ம வ.  ழக்கைட, ெகால்ைலப் றம்

     [ றம் + கைட. க  → கைட = இடம்]

றக்கண்

றக்கண் puṟakkaṇ, ெப. (n.)

   1. கண்ணிைம ன் ெவளிப் றம்; exterior of the eyelid.

   2.  ற( ல);க்கண்; physical eye. opp. to aga-k-kan.

     [ றம் + கண்]

றக்கண் காண யாதவற்ைற ம் ெந ந் ெதாைல ள்ள வற்ைற ம் கண்ட ம் ஓர ்அ க்கண் 
ேபான்ற உ ப்  மரிநாட்  மக்கள் ெநற் ந்தெதன் ம் அதனாேலேய அவரத்ம் இைறவ க் ம் 
( வ க் ம்); ஒ  ெநற் க் கண்ைணப் பைடத் க் னெரன் ம் ஆராய்ச் யாளர ் ன்றனர ்
(ப.த.நா.ப. 83);.

றக்கணி-த்தல்

றக்கணி-த்தல் puṟakkaṇittal,    4 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1. ம யா த்தல் (பரா கமாதல்);; to disregard, slight, neglect.

     'உ கா மனத்தாரக்ைளப் றக்கணித் ம்'(ேதவா. 612, 2);.

   2. ஏளனமாகக் க தல் (அலட் யம் ெசய்தல்);; to disdain, treat with contempt.

     ' றக் கணித் டப் பட் ரக்் ம்'( வக. 2376.);.

     [ றம் + கணி-,]

றக்கணிப்

 
  றக்கணிப்  puṟakkaṇippu, ெப. (n.)

   கலந்  ெகாள்ள ம த்  ஒ ங் வ ; boycott.

     'ேதரத்ல் றக்கணிப் '(உ.வ.);.

     [ றம் + கணிப் . கணி → கணிப் .]

றக்கந்

றக்கந் 1 puṟakkandu, ெப. (n.)

வண் யச் ன் ைன (யாழ்ப்);,

 extremity of an axle-tree.

     [ றம் + கந் ]

  றக்கந் 2 puṟakkandu, ெப. (n.)

   களத் த் ற்  ந்த பதரக்் ப்ைப; heap of chaff formed in Winnowing grain.

     [ றம் + கந் ]

றக்கரணம்

றக்கரணம் puṟakkaraṇam, ெப. (n.)

   1. ைககால் த ய உ ப் ; limb of the body.

   2. ெதா ற்  உத யாக ள்ள ெவளிக்க  ( . . 12);; objective instruments.

     [ றம் + கரணம்]
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றக்கலைன

றக்கலைன puṟakkalaṉai, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக; an ancient tax (S.I.I.vii, 79.);.

     [ றம் + கலைன]

றக்கழனியார்

றக்கழனியார ்puṟakkaḻṉiyār, ெப. (n.)

   ஊ க்  ெவளிேய வா ங் கள்; people who live outside the village (I.M.P.Cg.689);.

     [ றம் + கழனியார.் கழனி → கழனியார]்

றக்க த்

றக்க த்  puṟakkaḻuttu, ெப. (n.)

    டர;் nape of the neck.

     'ம ன  றக்க த்ைத ெயாத்த ேமனிைய ைடய மாயவன்'( லப். 17, பக். 458.);.

     [ றம் + க த் ]

றக்களம்

 
  றக்களம் puṟakkaḷam, ெப. (n.)

   களத் ல் ைளசச்ைல அளந்த ன் த க் டப்ப ம் ெதா லாளிகட்  உரிைமயான மான தவசப் 
ப ; scattered grain left after measuring the produce on the threshing-floor, treated as allowance to agricultural 
labourers.(C.G.);

     [ றம் + களம்.  ல் →  ள் → கள். கள் தல் =  தல், ெபா ந் தல். கள் → களம் = 
ட்டம், டம்,ெநற்களம்]

றக்கா படல்

 
  றக்கா படல் buṟakkātubaḍal, ெப. (n.)

    த் ய கா ல் ேசாைணேகாணி ம ந் க்ைக (யாழ்ப்.);; turning forward of the lobe of the ear, caused by 
bad treatment after perforation.

     [ றம் + கா  + படல்]

றக்காப்

றக்காப்  puṟakkāppu, ெப. (n.)

    றத்ேத யைமக்கப்ப ங் காவல்; outer guard of sentry.

     'பா  காவலர ்....  றக்காப்பைமத் '(ெப ங். மகத. 17, 215.);.

     [ றம் + காப் . கா → காப் ]

றக்காவல்

 
  றக்காவல் puṟakkāval, ெப. (n.)

   ெமய்க் காவல் ( ன்.);; body-guard.

     [ றம் + காவல். கா → காவல்]

றக்காழ்

றக்காழ் puṟakkāḻ, ெப. (n.)

   1. பைன த யவற் ல் உள்ள ெவளிவ ரம் (ெதால். ெபா. 640.);; hard outer part of the stem of a tree, as of 
palmyra.

   2. ெபண்மரம் ( வா.);; female tree, as palmyra.

     [ றம் + காழ்]

றக் -தல்

றக் -தல் puṟakkiḍudal, ெச. . . (vi)

    றங்காட் ேயா தல்; to flee, take to flight, showing one's back to enemy.

     'ெவ ெவா  றக் வ '(பாரத. அணி.28.);.

     [ ன் →  ற் .  றம் →  ற  →  ற  =  .  ற  →  றக்  →  .  ற  →  ற ,  றக்  → 
றக் .  றக்  + இ .  றக் தல் =  றங்காட் தல் ( .தா, 294);]
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றக்

றக்  puṟakku, ெப. (n.)

   ெவளிப் றம்; outer side of face of anything.

     'ெவண் றக் ைடய ரிம ப் ரைல'(அகநா. 139.);.

     [ றம் →  ற  →  ற  = ெவளிப் றம்,  றம்பானவன்.  ற  →  றக்  ( .தா, 295);]

றக்

றக்  puṟakkuḍi, ெப. (n.)

   1. நிலசெ்சாந்தக்காரரக்் க் கட் ப்படாத யானவன்; farmer or field-labourer, not being a regular tenant 
under a landlord (Tj.);.

   2. ெவளி ரிற் ெசன்  ேவளாண்ைம ெசய் ம் யானவன்; ryot who farms in neighbouring villages, a class of 
farmers in Salem district. (G. Sm. D, ii, 62.);

   3.  றஞ்ேசரி பாரக்்க;See puranceri.

     ' றக்  கடந் '(மணிேம, 28, 4.);.

     [ றம் +  .  ல் →  ள் →  ட →  ]

றக் ப்பாயகா
ரி

றக் ப்பாயகாரி puṟakkuḍippāyakāri, ெப. (n.)

    ற் ாரில் நில ரிைம ெபறாத வந்ேத யான ; tenant without any occupancy right. (M.N.A.D.284.);

     [ றக்  + பாயகாரி]

றக் ைட

றக் ைட puṟakkuḍai, ெப. (n.)

றக்ெகாைட பாரக்்க;See pura-k-kodai. .

     ' றக் ைட நீ '(ெப ங். மகத. 14, 144.);.

     [ றக்ெகாைட →  றக் ைட]

றக் ழல்

 
  றக் ழல் puṟakkuḻl, ெப. (n.)

   கால் நைடக க்  வ ங் கழைல; tumour, round tumour, as on the neck of a bull, goitre. (M.L.);

     [ றம் +  ழல்]

றக் த்

றக் த்  puṟakāttu, ெப. (n.)

    த் வைக ( லப். 3, 16, உைர.);; a kind of dance.

     [ றம் +  த் ]

த்தா வ  த் . அ  ேவத் யல் ெபா யல், அகக் த்  றக் த்  என்றாற் ேபால் பல்ேவ  
வைக ல் இவ் வைகப்ப ம். (ப.த.நா.ப. 128);.

றக் ைர

 
  றக் ைர puṟakārai, ெப. (n.)

ட் ன் ன் றம் தா ம் ைர ( ன்.);,

 part of the roof, sloping towards the back of a house.

     [ றம் +  ைர.  றம் =  ன் பக்கம்]

றக்ைக

றக்ைக puṟakkai, ெப. (n.)

   1. ெவளிப் றம்; outside.

   2. வலப் றம்; right side in turning.

   3.  றங்ைக பாரக்்க;See puarangai.

     [ றம் + ைக -  றங்ைக →  றக்ைக,  ன ைக ன் உட் றமா ப்ப  உள்ளங்ைக அல்ல  
அகங்ைக. அதன் ெவளிப் றமா ப்ப  றங்ைக.  றம் →  றம் = ெவளி, ெவளிப்பக்கம் அல்ல  
ெவளிப் றம்]
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றக்ெகா

றக்ெகா 1 puṟakkoḍuttal, ெச. . . (v.i.)

ேதாற்ேறா தல்,

 to turn back and flee after defeat.

     ' றக்ெகா த் றத் '( றநா. 8);.

     [ றம் + ெகா  -  றங்ெகா  →  றக்ெகா .  றம் →  றம =  ]

  றக்ெகா 2 puṟakkoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ேபாக தல்; to allow to depart, let lose.

     ' ப் றக் ெகா த்த ெசம் ெபாற்றாமைர'( வக. 560);.

     [ றம் + ெகா  -  றங்ெகா  →  றக்ெகா ,  றம் →  றம் =  . ேபாக தல் அதாவ  
ம் ப்ேபாதல் ைகக் காட் ச ்ெசல் ம் தன்ைமய  இவ்வ ப்பைட ேலேய றக்ெகா த்தல் 

ேபாக தைலக் த்த ]

றக்ெகாைட

றக்ெகாைட puṟakkoḍai, ெப. (n.)

   1. ேபாரில்  காட் ைக; turning the back in battle-field.

     ' ைனைய ெவன்  றக்ெகாைட கா மன்ேற'( வக. 1430.);.

   2.  றங்காப்  பாரக்்க;See puran-kāppu.

     'தம்  றக்ெகாைட காத்  நிற்ப'(கம்பரா. மாயாசன. 23);.

   3. ேகா ன் ெவளிப் றம்; outside of a temple.

     ' ப் றக் ெகாைட ல் அ ளாளதாசன் வன் ந் நந்தவனம்'(S.I.I.iii. 141);.

   4. உட ன் ன் றம்; back of the body.

   5.  ரிந்த நிைல; separation, absence.

     "மற்றவர ் றக்ெகாைடேய ப ற் ம் ல் யார"்(க த்.25);.

     [ றம் + ெகாைட.  றம் →  றம் =  , ெவளிப்பக்கம். ெகா  → ெகாைட]

றக்ேகாட்ைட

 
  றக்ேகாடை்ட puṟakāṭṭai, ெப. (n.)

    தன்ைமக் ேகாடை்டையக் காக் ம் கட்டடம்; Outer defence to a castle; barbican.

     [ றம் + ேகாடை்ட.  றம் = ெவளி, ெவளிப்பக்கம்.  ள் → ெகாள் → ேகாண் → ேகா , ேகா தல் = 
வைளதல். ேகா  → ேகாட்டம் வைள . ேகாட்டம் → ேகாடை்ட]

றக்ேகா

 
  றக்ேகா  puṟakāṭi, ெப. (n.)

றக்கைட பாரக்்க;See pura-k-kadai.

     [ றம் + ேகா . ேகா  → ேகா ]

றக்ேகா ல்

றக்ேகா ல் puṟakāyil, ெப. (n.)

   ெவளி ள்ள ேகா ல்(S.I.I.v, 329);; the outer shrine .

     [ றம் + ேகா ல், ேகா + இல் → ேகா ல்]

றகடம்

 
  றகடம் puṟagaḍam, ெப. (n.)

   ஏய்ப்  (வஞ்சைன); (இ.வ.);; deceit.
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ற -தல்

ற -தல் puṟagiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

றக் -தல் பாரக்்க:See pura-k-kidu -,

     'ஆ ம் ற ட'( வத . சனன. 55);.

     [ றக் -தல் →  ற -தல்]

ற

ற  puṟagu,  .எ. (adv)

    றம்பான-வன்-வள்- ; excluded person or thing.

     ' வன யார ்தம்ைமத் ெதா  வந்தைணயா ெதா வாெறா ங் ம் வன்ெறாண்டன் 
ற '(ெபரிய .  றன் ண். 7.);.

     [ ன் →  ற் ,  றம் →  ற  →  ற  =  ,  ற  →  ற  ( .தா, 294.);]

றங்கைட

றங்கைட1 puṟaṅgaḍai, ெப. (n.)

   1.  ட் ன் ெவளிப் றம்; outside of a house.

     ' றங்கைட ைவத் வர ்ேசா ம்'(நால . 293.);.

   2. ெவளி டம்,  றரக்்  உரிைமயான இடம் ( ரேதசம்);; locality other than one's own.

     ' றங்கைட நல் ைச  நாட் ம்'(நீ ெந . 2);.

     [ றம் + கைட.  றம் = ெவளி, ெவளிப் றம்]

  றங்கைட2 puṟaṅgaḍai, ெப. (n.)

    ன் றந்ேதான்; younger brother.

     ' ந்நீர ்வண்ணன் றங்கைட'(ெப ம்பாண். 30);.

     [ ன் →  ற →  ற  →  ற  →  றக் .  றக் தல் =  ன் க் ச ்ெசல் தல்.  றக்  –  றங்  → 
றங்கைட =  ன்னால் வ ம் உரிைமயாளன் (வாரி ); ( .தா. 293);  றங்கைட →  றங்கைட]

றங்க த்தல்

றங்க த்தல் puṟaṅgaḻittal, ெப. (n.)

   நாட் க் ேகாடை்டச ்ெசட் களின் மணத் ற்  ன் சகன் ( ேரா தன்); மணமகளின் தைல, 
ேதாள்,  ழந்தாள்களில் ேவப்பங் ைழயால் ெதாட் ப் ன் அதைன எ ந் ஞ் சடங் ; a ceremoney 
preliminary to a marriage among Nattuköttal-c-chetties wherein the purohit touches the bride's head. shoulders and knees 
with margosa twigs, and throws them away. (E.T.V. 266.);:

     [ றம் + க த்தல். க  → க த்தல். 'தல்' ெதா.ெப.ஈ ]

றங்கா-த்தல்

றங்கா-த்தல் puṟaṅgāttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   காத்தல்; to guard, protect, save.

     'வ ப  ெதய்வ நிற் றங் காப்ப'(ெதால்.ெபா. 422.);.

     [ றம் + கா-, ]
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றங்காட்

றங்காட் 1 puṟaṅgāṭṭudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   1. அவம ப் ண்டாகப் ன் றந் ம் தல்; to turn one's back in contempt.

   2. ேதாற்ேறா தல்; to show one's back, in defeat.

     'தாட் றக் ப் ேபாந்த கமடம் றங்காட்ட'( வப்.  ர. ெவங்ைக . 206);.

   3. ெவளிக் க் காட் தல்; to have the outward appearance of, to pretend.

     'தாழ்ந்தவராய்ப் றங்காட்  யகத் ேல வஞ்சம் ைவத் ' (அ ட்பா, vi,  ள்ைளப்ெப . 106);

ம.  றம்காட் க

     [ றம் + காட் -, ]

  றங்காட் 2 puṟaṅgāṭṭudal,    15 ெச. ன்றா . (v.t.)

றங்காண்-தல் பாரக்்க;See puran-kān-.

     [ றம் + காட் -, காண் (த. .); - காட்  ( . .); ]

றங்கா

றங்கா  puṟaṅgāṭu, ெப. (n.)

    ணத்ைத எரிக் ம் அல்ல  ைதக் ம் இடம் ( ங்.);; place of cremation or burial.

     ' றங்காட் ரந்் க்க பல்ெலன் '(நால ,45.);.

ம வ.  கா , காளவனம்.  ணக்கா

இ கா , ஈமம், ப கா ,  நிலம்.

     [ றம் + கா ]

ஊ க் ப் றம்பாக அதாவ  ெவளிேய அைமந்த இடம்.

றங்காண்( )-
தல்

றங்காண்( )-தல் puṟaṅgāṇṇudal,    16 ெச. ன்றா  (v.t.)

    ய த்தல்; to defeat put to flight.

     ' ரிநாண் ைட ற் றங்காண்ட லல்லால்'(க த். 15.);

     [ றம் + காண்-,]

றங்காப்

றங்காப்  puṟaṅgāppu, ெப. (n.)

    றத் ல் நின்  பா காக்ைக; acting as body guard.

     ' றங்காப் ைளயர'்(ெப ங், உஞ்ைசக். 33.99.);.

     [ றம் + காப் . கா. → காப் ]

றங்கால்

றங்கால் puṟaṅgāl, ெப. (n.)

   1. பாதத் ன் ேமற் றம்; upper part of the foot. instep.

     ' றங்கா ற் ேபாக ைறப்ேபன்'(க த். 144.);.

   2.  ங்கா ன் ேமற் றம் (இ.வ.);; heel.

ம.  றங்கால்.  றவ

     [ றம் + கால். பாதத் ல் அ ப் றமா ப்ப  உள்ளங்கால் (உள் + அகம் + கால்);. அதன் 
ெவளிப் றமா இ ப்ப  றங்கால் (பாதத் ன் ேமற் றம்);.  ன்னங்கா க் ப் ன் றமா ப்ப ம் 

றங்கால் ( ங்கா ன் ேமற் றம்);  றம் = ெவளி ெவளிப்பக்கம், பக்கம். ேமற்பக்கம்]

றங்காவல்

றங்காவல் puṟaṅgāval, ெப. (n.)

   ெமய்காப்பாளர;் body guard.

     " ற்  நின்றார ் றங்காவலமரர"்(ேதவா. 271, 2);

     [ றம் + காவல். கா → காவல்]
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றங்காழ்

றங்காழ் puṟaṅgāḻ, ெப. (n.)

றக்காழ், 2. ( ன்.); பாரக்்க;See pura-k-kāl-2

     [ றம் + காழ் →  றங்காழ் →  றங்காழ்]

றங்கான்

றங்கான் puṟaṅgāṉ, ெப. (n.)

    ல்ைலநிலம்; jungle. pastoral tract.

     ' றங்கானில் வாழ் ேகாபாலேராழ்'(பாரத. இராச. 115.);.

     [ றம் + கான். றம் →  றம் = ம த நிலத் ற் ப் றம்பான ல்ைல ( .தா. 295);]

றங்

 
  றங்  puṟaṅguḍi, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்ட ஊர;் a village in Tañjāvūr dt.

     [ றம் +  ]

றங் ற்றாளன்

றங் ற்றாளன் puṟaṅāṟṟāḷaṉ, ெப. (n.)

    றைரக் காணா டத் ப் ப ப்ேபான்; backbiter, slanderer.

     'ெபாய்க்கரியாளர ் றங் ற்றாளரர்'்( லப். 5, 131.);.

ம வ.  றணிேப பவன்

     [ றங் ற்  + ஆளன்.]

றங் ற்

றங் ற்  puṟaṅāṟṟu, ெப. (n.)

   காணா டத் ப் றரே்மல் ப ற் ைக; slander, backbiting.

     ' ய றங் ற் ன் ைகயாய்'(நால , 158.);

     [ றம் +  ற் .   →  ற் ]

றங் -தல்

றங் -தல் puṟaṅāṟudal,    7 ெச. . . (v.i.)

   1. காணா டத் ப் றரே்மல் அலர் ற் தல்; to backbite, slander.

     ' றங் ப் ெபாய்த் ர ்வாழ்த ன்'( றள், 183.);.

   2. மந்தணத்ைத ெவளிப்ப த்தல் ( ன்.);; to expose Secrets.

ம வ. ேகாள்ெசால் தல்

     [ றம் +  -,  ன்  →  ன →  றம் →  றம் ,  றம் →  றம் =  , ெவளி, ெவளிப் பக்கம். 
றங் தல் =  ன்னால் ப த்தல் ( .தா. 293, 294);]

உண்ைமக் ப் றம்பானவற்ைறக் தேல றங் தல் ஆ ம். எனி ம் உைரயா ரியரக்ள் 
'யாவைர ம் இகழ்ச்  யானவற்ைறப் றத் ைரயாைம' (மணக். றள், அ . ன்.); என் ம் 
'ஒ வைரெயா வர ்அவர ் றத ் ைரயாைம' (இளம்.ெதால்.ெபா ள்.74); என் ம் 'காணாதவ ப் றைர 
இகழ்ந்  உைரயாைம (பரிேம.  றள், அ .19); என் ம் காணாத டத் க் வைதேய றங் தல் 
என்  த் ள்ளனர.் ஒ வைரக்காணாத டத் ல் அவைரப்பற்  உண்ைமக் ப் றம்பானவற்ைறப் 
ேப வ ல் தயக்கம் ஏ ம் இ க்காத நிைல பற் ேய காணாதவ ப் ேப வ  தன்ைம எய் ய .

றங்ைக

றங்ைக puṟaṅgai, ெப. (n.)

   ைக ன் ன் றம்; back of palm.

     'அகங்ைக ெயாட் ம் றங்ைக ற் த் ம்'(ெப ங். வத்தவ. 12, 83.);.

     [ றம் + ைக.  ன ைக ன் உட ் றமா ப்ப  உள்ளங்ைக அல்ல  அகங்ைக. அதன் ெவளிப் 
றமா ப்ப  றங்ைக.  றம் →  றம் = ெவளி, ெவளிப் பக்கம் ( .தா.294,295); ெசய் → ெகய் → ைக. 

அகப்பைக ம் றப்பைக ம் ேபால் ரிந் நில்லா  அகங்ைக ம் றங்ைக ம் ஒன்  நிற் ம்]
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றங்ைகந்க் -தல்

றங்ைகந்க் -தல் puṟaṅgainkkudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   ைக ன் ேமற் றத்ைத நக் தல்) ேபா ழ் தல்; lit, to lick the back of one's hand, to be poor.

     [ றம் + ைக -  றங்ைக + நக் -]

ெபா ைளக் ைகயாள்பவன் ெகாள் ம் கரச்்  அப்ெபா ளின்  ற்ைறக் ைறக் ம். இ  
ெபா ள் உைடயா க்  இழப்பாவ  ேநாக் ப் றங்ைக நக் தல் ேபா ைழக் த்த .

றங்ைகநா

 
  றங்ைகநா  puṟaṅgaināṟi, ெப. (n.)

   மரவைக; a tree.

றங்ெகா -த்தல்

றங்ெகா -த்தல் puṟaṅgoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.  ன் றங் காட் தல்; to turn one's back.

     'நாெணன்  நல்லாள் றங்ெகா க் ம்'( றள், 924);.

   2.  றங்காட் 2-தல் பாரக்்க;See purari-kāttu2-.

     [ றம் + ெகா -,]

றசச்ைப

 
  றசச்ைப buṟaccabai, ெப. (n.)

   நல்ல ைளப் ெபாறாத (நற்க ைணய ப யாத);  த்தவர ் ட்டம்; non-conformed Chiristian, 
catechumen (Chr.);

     [ றம் + சைப. அைவ → சைவ → சைப]

றசச்ைபயான்

 
  றசச்ைபயான் buṟaccabaiyāṉ, ெப. (n.)

   நல்ல ைளப் ெபறாத (நற்க ைண ய ப யாத);  த்தவன்; non-conformed Christian; catechumen.

     [ றசச்ைப →  றசச்ைபயான்]

றசச்மயம்

றசச்மயம் puṟaccamayam, ெப. (n.)

   மா பட்ட ெகாள்ைக ள்ள சமயம் ( . . 8, 11); ( ங்);; heterodox religious system.

     [ றம் + சமயம்]

     'அகம்' தன் ெகாள்ைகையச ்ேசரந்்த .

றசச்ாட்

 
  றசச்ாட்  puṟaccāṭci, ெப. (n.)

றசச்ான் ( ன்.);பாரக்்க;See pura-c-canru.

     [ றம் + சாட் ]

 Skt. šāksin → த. சாட்

றசச்ான்

றசச்ான்  puṟaccāṉṟu, ெப. (n.)

   1.  ழ்நிைலகைள உன்னி (ஊ );த்த ய ம் சான் ; external evidence.

   2. ைகெயாப்ப ட்ட சான்றாளியல்லாத ேவ  சான்றாளி; witness other than attesting witnesses.

   3.  ன் ெசான்ன சான்ைற உடன் பட்  அல்ல  ம த் க் ம் சான்றாளி; witness brought to support or 
disprove evidence previously let in.

     [ றம் + சான் ]
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றச் ட்

 
  றச் ட்  puṟaccuṭṭu, ெப. (n.)

ெசால் ற் ப் றத் ப்பால் வ ஞ் டெ்ட த் ;(gram.);

 demonstrative prefix a, i, u, not forming an integral part of the word of which it is a component, opp. to aga-c Cսttս.

     [ றம் +  ட் .]

எ- : அப் ைபயன், இப் ெபண்.

றச் வர் ற் -தல்

றச் வர் ற் -தல் puṟaccuvardīṟṟudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   1. உற னைர ம க்காமல் (அலட் யம்); ெசய்  ற க்  ம ப்  (உபசாரம்); ெசய்தல் ( ன்.);; to 
entertain strangers while neglecting one's own kinsmen.

   2. அகத் ய்ைம ன் ப் றத் ல் ஒ ங்கானவரே்பால் நடத்தல் ( ன்.);; to be scrupulous in external 
conduct while being wicked at heart.

     [ றம் +  வர ்+  ற் -, ]

றச் ற்

றச் ற்  puṟaccuṟṟu, ெப. (n.)

   1.  ற் ப் ற இடம் ( ரேதசம்);; outlying parts of a town or a village.

   2.  ற் ப் ரவைம ; environment, surroundings.

க. ெகார த்

     [ றம் +  ற் ]

றசே்சரி

றசே்சரி1 puṟaccēri, ெப. (n.)

றஞ்ேசரி பாரக்்க;See purañcēri.

     'பலேகா  ைற ணற் ப் றசே்சரி'(பட் னப். 77.);.

     [ றம் + ேசரி –  றஞ்ேசரி.  றஞ்ேசரி →  றசே்சரி. ேசர ்→ ேசரி]

  றசே்சரி2 puṟaccēri, ெப. (n.)

   பைறச ்ேசரி (எங்க ர,் 132.);; Pariah quarters.

     [ றம் + ேசரி]

றசெ்சால்

றசெ்சால் puṟaccol, ெப. (n.)

நாடகத் ல் தனக் ட ்ேப க் ெகாள்ளாமல் எல்ேலா ம் ேகட் ம்ப யாக உைரக் ம் ெசால் ( லப். 3, 13, 
உைர.);;(dram.);

 what is spoken aloud.

     [ றம் + ெசால்]

றஞ்சாய்-தல்

றஞ்சாய்-தல் puṟañjāytal,    3 ெச. . . (v.i.)

   ேதாற்றல்; to be defeated. routed.

     ' றஞ்சாய்ந்  காண்ைடப்பாய் ெநஞ்ேச'(க த். 89);

     [ றம் + சாய்-]

1066

www.valluvarvallalarvattam.com 13971 of 19068.



றஞ் ைற

றஞ் ைற puṟañjiṟai, ெப. (n.)

   1. மாளிைக த யவற் க்  அ ள்ள இடம்; premises in the neighbourhood of a palace or castle.

     'தார ந் தைகப் ற றஞ் ைற'(ப ற் ப். 64, 8);.

   2. ேவ க் ப் றம்பான ; place outside the fence, as of a field.

     ' றஞ் ைற மாக்கட் ......  ய்தெ்த  க ம் ன்'( றநா. 28.);.

   3.  றஞ்ேசரி பாரக்்க;See puranceri,

     ' றஞ் ைறப் ெபா ம்'( லப்.14,1);.

   4. அ ள்ள இடம்; neighbourhood, vicinity.

     'யாேம றஞ் ைற ந் ம் ெபான்னன்னம்ேம'( றநா. 84.);.

     [ றம் +  ைற]

றஞ் ைறப்பா

றஞ் ைறப்பா  puṟañjiṟaippāṭi, ெப. (n.)

   நகரக்்  ெவளி ல் அைமந் ள்ள ேசரி; hamlet adjoining a city.

     ' றஞ் ைறப் பா ல் ஆநிைர காக் ம்'(ெதால். ெபா. 57. உைர);.

     [ றஞ் ைற + பா . ப  → பா  → பா ]

றஞ் வர்ேகாலஞ்
ெசய்-தல்

றஞ் வரே்காலஞ்ெசய்-தல் puṟañjuvarālañjeytal,    1 ெச. . . (v.i)

 lit. to decorate the outside of a wall; to adorn the body without removing the inner defects.

     ' றஞ் வர ்ேகாலஞ் ெசய்  டக்ங்வக் டக் ன் ேர'( வ்.  மாைல, 6.);

     [ றஞ் வம் + ேகாலம் + ெசய்-]

     ' றச் வர் ற் -தல்' பாரக்்க

றஞ்ெசய்

றஞ்ெசய்1 puṟañjeytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உடம்ைப அழ  ெசய்தல்; to adorn the body.

     ' றஞ்ெசயச ் ைததல்'(ெதால். ெபா. 266.);

   2. காப்பாற் தல்; to protect, cherish, maintain.

     'ைவக ல் றஞ் ெசய்த ன்'( ரிக . 64.);.

     [ றம் + ெசய்-,]

  றஞ்ெசய்2 puṟañjeytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெவளிேயற் தல்; to extern, to expel.

     "இந்நாட்  மண்ணகத்ேத வாழா  றஞ்ெசய் ம்"(பார . ேத ய. 47);

     [ றம் + ெசய்-,]

றஞ்ேசரி

றஞ்ேசரி puṟañjēri, ெப. (n.)

   நகரக்் ப் றம்ேப மக்கள் வா ம் இடம்; outskirts of a city: suburb.

     ' றஞ்ேசரி த்த காைத'( லப். 13, தைலப் );

     [ றம் + ேசரி. ேசர ்→ ேசரி]
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றஞ்ெசால்

றஞ்ெசால்1 puṟañjolludal,    15 ெச. . . (v.i.)

   ேகாட ்ெசால் தல்; to slander, backbite.

     ' றஞ்ெசால் ம் ன்ைமயாற் காணப்ப ம்'( றள், 185.);

     [ றம் + ெசால்.  றம் =  , ெவளி, ெவளிப் பக்கம்.  றஞ்ெசால் தல் =  ன்னாற் ப த்தல்]

  றஞ்ெசால்2 puṟañjol, ெப. (n.)

   1. ெவளி ற் ம் அலரெ்மா ;(akap.);

 gossip about the intrigues of lovers.

     ' றஞ் ெசாெலன் ம் ெப ஞி  றாப்ப'( வக. 1665.);

   2. ப செ்சால்; slander.

     ' றஞ்ெசா ாற்றா  க ந் தன்ைமயள்'(ெப ங். வத்தவ. 10, 31);.

     [ றம் + ெசால்]

றைட

 
  றைட puṟaḍai, ெப. (n.)

   ஊரின் ெவளிப் றைமந்த நன்ெசய் நிலம்; irrigated land situated away from a village.

     [ றம் →  றன் →  றனைட →  றைட. அ  → அைட = அ த் ள்ள ]

றண் -தல்

றண் -தல் puṟaṇṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    றாண் ; to scratch.

     [ றாண்  →  றாண்  →  றண் -,]

றணி

றணி puṟaṇi, ெப. (n.)

   1.  றங் ைக; slander, backbiting.

     'காணா டந் தனிேல றணி பலேப '( மேர. சத. 28.);.

   2. மரப்படை்ட ( ங்.);; Outer bark of a tree.

   3. ேதால் ( ங்.);; skin, rind, peel, coat.

   4. அகணிக்  எ ர;் opposite of inside or interior. .

     'க க்கா ல் அகணி நஞ் ,  க் ல் றணி நஞ் '

   5.  லால் ( ங்.);,

 fesh mutton.

   6.  றம்பான  ( டா.);; anything that is outside.

   7.  ஞ்  நிலம்; hilly tract.

   8.  ல்ைல நிலம் ( ங்.);; pastoral tract,

     ' க் ந் தாைழ றணிய ெகலாம்'(ேதவா. 842, 6);.

   9. உ ம்ேபா  ெபா யாகாத மண்கட்  (தஞ்ைச.);; sod of earth, turned in ploughing.

     [ ன் →  ற்  →  ற  →  ற  →  ற  =  .  றம் →  றம் =  .  லங்  கட் ம் 
பறைவகட் ம் ப் றப் ப த் க் ம் மாந்த க் ம்  ேமற் றமா ப்பதால்,  ன் ெபயர ்
ேமற் றத்ைதக் த்த .  றம் = ேமற்பக்கம், பக்கம்.  றம் →  றன். → ( றணி); →  றணி = ேமற் றம் 
( .தா. 294, 295); மரத் ன் ேமற் ற மா க் ம் படை்ட, ேதால்]
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றணிேப -தல்

றணிேப -தல் puṟaṇipēcudal,    5 ெச. . .

றம்ேப -தல் பாரக்்க;See puram – pēšu-.

     [ றணி + ேப -,]

றணிநா

றணிநா  puṟaṇināṭu, ெப. (n.)

   1. எல்ைலப் றமா ள்ள நா ; border land; bordering country.

     'ேசாணாட் ப் ப ம் றணி நா களி ம்'(S.¬I.l.iii, 14.);.

   2. அயல்நா  (இ.வ.);; foreign country.

     [ றணி + நா .  றம் →  றன் → ( றனி); →  றணி ேமற் றம், பக்கம்]

றணிேபா -தல்

றணிேபா -தல் puṟaṇipōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   பைடசச்ா ற் ரண்ட மண்கட் கைள நிர தல் (இ.வ.);; to level the sods of earth in a ploughed land.

     [ றணி + ேபா -,]

றத்தங்கம்

 
  றத்தங்கம் puṟattaṅgam, ெப. (n.)

    றத் ப்  பாரக்்க; puratturuppu

     [ றம் →  றத்  + அங்கம்]

 Skt ariga » த. அங்கம்.

றத்தவன்

றத்தவன் puṟattavaṉ, ெப. (n.)

   1. அயல் நாட்டான் (அன்னியன்);; foreigner, stranger.

   2.  றம்பைணயாள் ( டா.); பாரக்்க;See purampanaiyal.

க. ெபாற க; ெத. ெபற. [ றம் →  றத்  + அவன்]

றத்

றத் 1 puṟatti, ெப. (n.)

    றம்பான  ( ன்.);; that which is outside, external, foreign or extrinsiC.

ம.  றத் . [ றம் →  றத் ]

  றத் 2 puṟatti, ெப. (n.)

   சாயல் ( ைவ.);; looks, external appearance of a person.

     [ றம் →  றத் ]

றத் க் டம்பண்
-தல்

றத் க் டம்பண் -தல் puṟaddikkiḍambaṇṇudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   தன்ைனச ்ேசரந்்தவைனப் ப க்  உள்ளாக் தல் ( ன்.);; to expose a friend to reproach.

     [ றம் →  றத் க்  + இடம் + பண் -,]

றத் -தல்

றத் -தல் puṟaddiḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெவளி தல் ( றள், 590, உைர);; to divulge.

     [ றம் →  றத்  + இ -, ]

றத் ண்ைண

 
  றத் ண்ைண puṟattiṇṇai, ெப. (n.)

    ட்  ெவளித் ண்ைண (இ.வ.);; pial.

     [ றம் +  ண்ைண,  ள் → ( ள்); →  ண் →  ண்ைண =  ரண்ட ேம ]
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றத் ைண

றத் ைண puṟattiṇai, ெப. (n.)

   ெவட் , வஞ் , காஞ் , உ ைஞ,  ம்ைப, வாைக, பாடாண் என ஏ வைகயாக ம் (ெதால்.); 
இவற் டன் கரந்ைத ம் ெநாச் ம் ேசர ஒன்ப  வைகயாக ம் (பன்னி படலம்); இவ்ெவான்ப டன் 
ெபா யல், ைகக் ைள ெப ந் ைண ன் ஞ் ேசரப் பன்னி  வைகயாக ம் ( .ெவ.);  ரித் க் 

றப்ப ம் றப்ெபா ள் பற் ய ஒ க்கங்கள்; theme describing, conduct as regards war, stateaffairs etc., opp, to 
aga-t-tiņai, of seven kinds, viz., vețci, vañci, kāñci, uliñai, tumbai, vāgai, pādān according to Tolkāppiyam, or of nine kinds 
adding karandai and nocci to the above according to Panniru-padalam or of 12 kinds, including in addition poduvial kaikkilai, 
and peruntinai according to Puraporul-veņpā mālai.

     [ றம் +  ைண]

அகம் றம் என் ம் இ வைகப் பா பாட் ள் எல்லாப் ெபா ள்க ம் அடக்கப்பட் ட்டன. 
றப்ெபா ள்பற் ய எ ைணக ள்,  தைலந் ம் அரச க் ச ் றப் க் ெகா த்தற் ெபா ட்  

அவ க் ரிய ேபாரத் ்ெதா ைலேய பற் க் ம், வாைக பாடாண் என் ம் இ ரண் ம், 
மற்ெறல்லா மக்கள் ெதா ல்கைள ம்

ேசரத்் த் த வனவா ம்.இைத ய யாதார ்தழ்ப் ெபா ளிலக்கணம் ைறபா ள்ள ெதனக் ைற 
வர ்(ெச. .13);

றத் ைணநன்
னாகனார்

 
  றத் ைணநன்னாகனார ்puṟattiṇainaṉṉākaṉār, ெப. (n.)

   கழக(சங்க);க் காலப் லவர;் poet of Sangam age.

     [ றத் ைண + நன்னாகனார]்

ஒய்மான் நல் யக் ேகாடன், ஒய்மான் நல் யாதன், க ம்ப ர ் ழான் த யவைரப் பா யவர.் 
இவரக்்  நன்னாகனார ்என ம் ெபயர ்( றநா.);

றத் யம்

 
  றத் யம் puṟattiyam, ெப. (n.)

றத்  ( ன்.); பாரக்்க;See puratti.

     [ றத்  →  றத் யம்]

றத் யான்

றத் யான் puṟattiyāṉ, ெப. (n.)

றத்தவன்

   1. பாரக்்க;See purattavan.1.

     [ றம் →  றத்  →  றத் யான்]

றத் ரட்

 
  றத் ரட்  puṟattiraṭṭu, ெப. (n.)

    றப்ெபா ள் பற் ய ெசய் டக்ைளப் பல ல்களி ந்  ரட்  அைமக்கப்பட்ட ெதாைக ல்; an 
anthology on the themes of puram.

     [ றம் +  ரட் .  ரள் →  ர  →  ரட் ]

றத் -த்தல்

றத் -த்தல் puṟattiruttal,    3. ெச. .  (v.i.)

   ெவளிேய காத் த்தல்; to wait outside

     ' றத்  ேபாெகன்  ன்னாச ்ெசால்'(நால , 326);.

     [ றம் →  றத்  + இ -, ]

றத் -த்தல்

றத் -த்தல் puṟattiṟuttal,    3 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ற் ைக தல்; to besiege.

     'ேபாக்கற வைளஇப் றத் த்தன் '( .ெவ.17);.

     [ றம் →  றத்  + இ -,]
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றத் ைற

றத் ைற puṟattiṟai, ெப. (n.)

ேவற்றரச ைடய ம ைல ேமற்ெசன்ற ேவந்தன் ற் ைக ெசய்தைலக் ம் றத் ைற ( .ெவ.6, 
10);;(purap.);

 theme of an invading chief besieging his adversary's fort.

     [ றத்  →  றத் ைற. இ  → இைற.]

றத் டர்

றத் டர ்puṟattuḍar, ெப. (n.)

   அணிவைக (S.I.I.ii. 16);; a kind of jewel.

     [ றம் +  டர.் ெதாடர ்→  டர]்

றத் ப்பக்கம்

 
  றத் ப்பக்கம் puṟattuppakkam, ெப. (n.)

றப்பக்கம் (இ.வ.); பாரக்்க;See pura-ppakkam.

     [ றம் →  றத்  + பக்கம்]

றத் ைஞ

றத் ைஞ puṟattuḻiñai, ெப. (n.)

   ேவற்றரச ைடய ம ைலச ் ழ்ந்த அக ன் கைர ல் ேமற்ெசன்ற ேவந்தன் பைட (ேசைன); டன் 
தங்  ற் ைக தைலக் ம் றத் ைற ( .ெவ. 6, 16.);;     [ றம் →  றத்  + உ ைஞ]

றத் ற

 
  றத் ற  puṟattuṟavu, ெப. (n.)

   அகப்பற் டாமல் ற ேபால் ைனந்  (ேவடங்);ெகாள் ைக; assuming an ascetics guise without real 
renunciation.

     [ றம் +  ற .  ற →  ற .  றத்தள ல் மட் ம் ெகாள் ம் ற  நிைல.]

றத் ப்

றத் ப்  puṟattuṟuppu, ெப. (n.)

   1. இடம், ெபா ள், ஏவல் த ய பக்கத் ைண; external resources, as position, property, authority, influence, 
opp. to agatturuppu.

     ' றத் ப் ெபால்லா ெமவன் ெசய் ம்'( றள்,79.);.

   2. உட ன் றத் ள்ள உ ப்  (அங்கம்);; limb, external member of the body.

     [ றம் →  றத்  + உ ப் ]

றத் ைற

றத் ைற puṟattuṟai, ெப. (n.)

    றத் ைண ன் ப ; minor theme grouped under a purattinai.

     ' ரைரப்பா ம் றத் ைற ெயல்லாம் த் '( லப். 27, 46, அ ம்);

     [ றம் +  ைற]

றத் ய்ைம

றத் ய்ைம puṟattūymai, ெப. (n.)

   ெவளிப் றத ் ய்ைம; external cleanliness.

றத் ய்ைமையக் காட் ம் அகத் ய்ைமேய நாகரிகத் ற் ச ் றந்ததாக எண்ணப்ப ம் (உ.வ);.

     [ றம் +  ய்ைம]

அ  வா ம் (ஞானத்தா ம்); ஒ க்கத்தா ம் இல்லறத் ம் பன்மாண் றந்த றவறத் ல் 
றத் ய்ைம ஒ  ெபா ளாகக் ெகாள்ளப்ப வதன் . இலலறத் ம் ஒ வன் எத் ைண எளியனா 

ப் ம், தன்ைன ம் தன் ெபா ள்கைள ம் யவாய் ைவத் க் ெகாள்வேத றத் ய்ைம (ப.க. 
100);
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றத்ெதா க்கம்

றதெ்தா க்கம் puṟattoḻukkam, ெப. (n.)

பரத்ைதயவேரா  ெயா ைக,

 living with concubines.

     " றதெ்தா க்கத் ேல ெந  நாள் ஒ ……  ண்  தைல ெயா  "(ஐங் . 1. உைர);.

     [ றம் →  றத்  + ஒ க்கம் ஒ  → ஒ க்  → ஒ க்கம்]

றத்ேதாற்றம்

 
  றத்ேதாற்றம் puṟattōṟṟam, ெப. (n.)

   ெவளிப் றத்ேதாற்றம்; exterior.

நகரமக்கள் றத்ேதாற்றத் ல் ய்ைம கைடப் க் ன்றனர ்(உ.வ.);.

     [ றம் + ேதாற்றம்]

றந்தள் -தல்

றந்தள் -தல் puṟandaḷḷudal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

    லக் தல், நீக் தல், ேசரத்் க் ெகாள்ளாமல் ஒ க்  ைவத்தல்; to exclude.

     [ றம் + தள் -, ]

றந்த நர்

 
  றந்த நர ்puṟandarunar, ெப. (n.)

   பா காப்பவர;் protector.

     "பக  றந்த நர"்( றநா.);.

     [ றந்த  →  றந்த நர]்

றந்தா

றந்தா1 puṟandādalpuṟandarudal,    15 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. காத்தல்; to protect, take care of.

     "  றந்த ைவ யா ன்"( றநா. 35);.

   2. ைக தல்; to forsake.

     " ைழப் லா றந் தந்தா ம்"( வக. 252);.

   3. ேபாற் தல்; to extol, praise.

     "அ  றந்த வர ்நின்னடங்கா ேதாேர"( றநா. 35);. [

றம் → தா(த -);-,]

  றந்தா2 puṟandādalpuṟandarudal,    18 ெச. . . (v.t.)

   1. ேதாற் ப் ேபாதல்; to turn one's back in retreat, to be defeated.

   2. நிறம் உண்டாதல்; to become shiny.

     "ெபா யழற் றந்தந்த…..  ண் ணி"(க த். 85);.

     [ றம் + தா(த -);-]

றந்தாள்

 
  றந்தாள் puṟandāḷ, ெப. (n.)

றங்கால் (யாழ். அக.); பாரக்்க;See purarikā.

     [ றம் + தாள்]
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றந் ர-த்தல்

றந் ர-த்தல் puṟandurattal,    3 ெச. ன்றா . (v.t.)

   எ கைள ேல ய த்  ஒட் தல்; to drive cattle by striking them on the back.

     'மக ைட மக உப் பக  றந் ரப்ப'(ெப ம்பாண். 58.);

     [ றம் +  ர-]

றநகர்

 
  றநகர ்puṟanagar, ெப. (n.)

   நகரின் றப்ப ; outlying part of a city, suburb.

     [ ற(ம்); + நகர]்

றநடம்

றநடம் puṟanaḍam, ெப. (n.)

றநாடகம் ( லப்.3,12, அ ம்.); பாரக்்க;See puranāgagam.

     [ ற(ம்); + நடம்]

றநைட

றநைட puṟanaḍai, ெப. (n.)

றனைட ற்பா (நன். 19, ம ைல. அ ம்.); பாரக்்க;See puramadai-nurpá.

     [ ற(ம்); + நைட]

றநாட் ப் 
ெப ங்ெகாற்றனா

ர்

 
  றநாட் ப் ெப ங்ெகாற்றனார ்puṟanāṭṭupperuṅgoṟṟaṉār, ெப. (n.)

   கைடக்கழக (சங்கம்); ம ய காலத் ப் லவர;் poet of post-sangam age.

     [ றநா  + ெப ங்ெகாற்றனார]்

இவர ்இயற்ெபயர ்ெப ங்ெகாற்றனார.் இவர ்நா  றநாடா க்கலாம். 'ஆர'் உயர்  பன்ைம ஈ .

றநாடகம்

றநாடகம் puṟanāṭagam, ெப. (n.)

   இன்பம் ( ங்காரந்);த ர மற்ைறச ் ைவ பற்  வ ம் நாடகவைக ( லப். 3, 13, உைர.);; a drama where 
the prevailing sentiment is one other than cirunkāram or love.

     [ ற(ம்); + நாடகம்]
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றநா

றநா  puṟanāṉūṟu, ெப. (n.)

   எட் த் ெதாைக ள் ஒன்றான ம் றப்ெபா ைளப் பற் ய நா  பாடல்கைளக் ெகாண்ட மான 
ெதாைக ல்; an ancient poetic anthology on the topics of pura-p-porul. containing 400 verses, one of ettu-t-togai.

     [ றம் + நா ]

றநா ற் ல் ஒ  ல (2, 358, 362, 366); ெசய் ள்கைளத் த ரப் றவற்ைற ெயல்லாம் பா னா ம் 
அவராற் பாடப்பட்டா ம் கைடக்கழகக் காலத் னராத ன் றநா ற் ன் காலம் கைடக்கழகக் 
காலமா ம் ( . . 2ஆம் ற்றாண் );

றநா  ஒ ெதாைக ல் அல்ல  தனிப்பாடற் ரட்ேட.  றப்ெபா ைளப் பற் ய நா  
ெசய் ள்கைளக் ெகாண்ட  றநா . இன்னாநாற்ப , இனியைவநாற்ப  த ய நாற்ப  
பாக்கைளக் ெகாண்ட ப வல்கைள ம், நற் ைண நா , பழெமா  நா ,  ந்ெதாைக 
நா , நால  நா ,  த ய நா  பாக்கைளக் ெகாண்ட ப வல்கைள ம் நாலா ரக் ேகாைவ, 
நாலா ரத் வ்யப் ரபந்தம் (ெதய்வப்ப வல்);  த ய நாலா ரம் பாக்கைளக் ெகாண்ட 
ப வல்கைள ம் ேநாக் டத்  நாெலன் ம் எண் ஏேதாெவா  காரணம் பற்  ற்ெசய் ட ்
ெதாைகக் ச ் றந்ததாகக் ெகாள்ளப்பட்ட ெதன்ப  ெதரி ன்ற . அ  நால்வைகப் பாேவா 
நால்வைகக் லேமா பற் க்கலாம்.

றநா ற் ச ்ெசய் ள்களிற் ல ைதந் ங் ைறந் ப்பதால், இந் ல் ெசய் ள்களின் 
அ ச் ைம ெப ைம ம் ெசாற்ெறாைக ம் அ வதற் ல்ைல. ஆ ம், இ ேபா ள்ளப  
அ ஞ்ெசால் ம் எண்ணிப் பாரப்் ன் ஒ  ெசய் ளின் சராசரி அ தெ்தாைக ப ெனடெ்டன்ப ம் ஓர ்
அ ன் சராசரிச ்ெசாற்ெறாைக ஆெறன்ப ம் ெதரியவ ம். ஆகேவ, ஒ  ெசய் ளிள் சராசரிச ்
ெசாற்ெறாைக ஏறத்தாழ ெறன்ப  ெபறப்ப ம்.

பண்ைடத் த ழ் ல்கெளல்லாம் தனித்த ழ் என் ம் ெபா க்ெகாள்ைகக்ேகற்ப,  றநா ம் 
தனித்த ேழ. ஆங்காங்

இரண்ெடா  வடெசாற்கள் அ  வந் ப்பதானால்,  றநா ற் ன் தனித்த ழ்த ்தன்ைம 
ன் டா . இந் ல் வந் க் ம் வடெசாற்கெளல்லாம் இ ப  அல்ல  இ பத்ைதந்ேத. 

இவற் ள் ம் ஒ ல ெதன்ெசால்ேலா வடெசால்ேலா என ஐ றற் ரியன.

றநிைல

றநிைல puṟanilai, ெப. (n.)

   1. ெவளிப் றம்; outside.

     ' றநிைலக் ேகாட்டம்'( லப், 5, 180);

   2. ேவ பட்டநிைல; changed condition or state.

     'வ நாட ்ெபாய்ெயா  நின்ற றநிைல'( றநா. 211.);.

   3. நீ வணங் ந் ெதய்வம் நின்ைனப் றங்காப்ப நின் வ வ  வதாக எனக் வ ம் 96 வைகச ்
ற் லக் யங்க ள் ஒன்றாவ மான ல் வைக (ச .);; poem invoking the tutelary deity of a chief to shower 

properity on his family and his decendants, one of 96 pirapandam,

   4. உத ேநாக் ப் றர ் றங்கைட ல் நிற் ம் நிைல ( றநா. 211, உைர.);; Standing in the back-yard of 
one's house, seeking one's favour.

   5. ஏவல் ெசய்  ன்னிற்ைக (அக.நா. 32);; personal attendance, as of a pupil upon his guru.

   6. சா ப் ெப ம்பண் நான்க ள் ஒன் . ( லப். 8, 41, உைர);;(mus.);

 a class of primary melody-types one of four cadi-pperumpaŋ, q.V.

     [ றம் + நிைல]

றநிைலக்க

றநிைலக்க  puṟanilaikkaruvi, ெப. (n.)

   5 நிலத் ன் ( ன்);  , 5 நீரின் (அப் ன்);  , 5 ெந ப் ன் (ேத ன்);  , 5 காற் ன் 
(வா ன்);  , 5 வானத் ன் (ஆகாயத் ன்);  , பத்  (தச); காற்  (வா );, பத்  (தச); நா , 5 
ெசால்நைட த யன (வசனா ); 4 வாக் ,  க் ணம், நா ணர்  ன்  (அகங்காரத் ரயம் அல்ல  
ஏடணாத் ரயம்); என்ற 11 வைக ம், 60  ரி ள்ள ெமய்ப்ெபா டக்ள் (தத் வங்கள்); ( லப். கட;் 

வால. தட.்);(saiva.);

 external Categories, of 11 kinds 60 in number, viz., 5 pirutuviyiŋ kūru, 5 appuvin kūru, 5 tēyuviŋ kūru, 5 vāyuviŋ kūru, 5, 
ākāyattiņ kūru, taša vāyu, 5, tasa-nādi 5 vacaņādi, 4 vākku, mukkuņam agańkāra-t-tirayam or ēdanāttirayam.

     [ றநிைல + க ]

றநிைலம தம்
றநிைலம தம் puṟanilaimarudam, ெப. (n.)

   ெப ம்பண் வைக; ( லப். 8, 39.);;     [ றநிைல + ம தம்]
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றநிைலவாழ்த்

றநிைலவாழ்த்  puṟanilaivāḻttu, ெப. (n.)

   1. வ ப  ெதய்வம் நின்ைனப் றங்காப்ப வ வ  ெசல்வதெ்தா  றந்  ெபா க என்  
தைலவெனா வைனக் ம் வாழ்த் ; (ெதால், ெபா. 422.);; benediction upon a chief, in which his tutelary deity 
is invoked to bless him and his descendents.

   2.  றநிைல 3 (சங்.அக.); பாரக்்க;See puranilai 3.

     [ றநிைல + வாழ்த் . வாழ் → வாழ்த் ]

றநிறசச்ா

றநிறசச்ா  puṟaniṟaccāpu, ெப. (n.)

   மணிக் ற்றங்க ெளான் ; a defect in precious stones.

     "ேபாழ்ந்  தராசம் றநிறச ்சார் "(பஞ்ச,  க, 476);.

     [ றம் + நிறம் + சார் . சார ்→ சார் .]

றநீங் -தல்

றநீங் -தல் puṟanīṅgudal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1.  தைலயாய் ல ப் ேபாதல்; to be at liberty.

   2.  லக்கப்ப தல்; to be separated from others.

     [ றம் + நீங் -, ]

றநீரை்ம

றநீரை்ம puṟanīrmai, ெப. (n.)

   பண் வைக ( ங்.);; a melody type.

     [ றம் + நீரை்ம]

  றநீரை்ம puṟanīrmai, ெப. (n.)

   1, பகற் ெபா க் ரியபண் வைககளிற்ஒன்

 aday time melody song.

   2.  யற்காலத் ல் பா ம் பள்ளிெய ச் ப்பாடல்; melody song sung at dawn.

ம வ.  பாளம்,  ெலைடநிைல,  ப்பள்ளி எ ச்

     [ றம்+நீரை்ம]

றேநாயாளி

 
  றேநாயாளி puṟanōyāḷi, ெப. (n.)

   ம த் வ மைனக்  வந்  ம த் வம் ( சை்ச); ெபற் ச ்ெசல்பவர;் out patient.

     ' றேநாயாளிகள் ப ல் நாள்ேதா ம் ட்டம் இ க் ம்'(உ.வ.);.

     [ றம் + ேநாயாளி]

றப்பக்கம்

 
  றப்பக்கம் puṟappakkam, ெப. (n.)

உலக நடப்ைப ெயாட் ய க ேகாள் (இெலள க ஷயங்கைள ெயாட் ய அ மானம்); ( ன்.);;(log.);

 inference regarding non-religious or Secular matters.

     [ றம் + பக்கம்]

றப்ப

 
  றப்ப  puṟappagudi, ெப. (n.)

   ெவளிப்பக்கம்; exterior.

     [ றம் + ப ]
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றப்பைக

றப்பைக puṟappagai, ெப. (n.)

   1. ெவளிப் பைடயான பைக; open hostility.

   2. பைகவன்; enemy.

     ' றப் பைககைள அடக் ம் ஆண்ைம ைடயாரக்் ம்'( றள், 148, உைர);.

     [ றம் + பைக, அகங்ைக ம் றங்ைக ம் ேபால் ஒன்  நிற்காமல் அகப்பைக ம் றப்பைக ம் 
ரிந்  நிற் ம்.]

றப்பட் க்ெகாள்(
)-தல்

றப்பட் க்ெகாள்( )-தல் puṟappaṭṭukkoḷḷudal,    12 ெச. . . (v.i.)

   ெவளிேய தல்; to go out, go out.

     'ெந ப் ப்பற் ப் றம்ேப எரியாநின்றால் றப்பட் க் ெகாள் டாய் என் '(ஈ , 1, 2, 1.);.

     [ றப்பட்  + ெகாள்-,]

றப்பட் ப்ேபா-
தல்

றப்பட் ப்ேபா-தல் puṟappaṭṭuppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

றப்பட் க்ெகாள்( );-தல் பாரக்்க;See pura-p-pattu-k-kol(lu);-.

அவன் றப்பட் ப் ேபாய் ட்டான் (உ.வ.);.

     [ றப்பட்  + ேபா-,]

றப்ப -தல்

றப்ப -தல் puṟappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ெசல  ேமற்ெகாள் தல்; to set forth, proceed, start on a journey.

     'பா ரப் ப க ேமா ப் றப்பட்டார'்( வாலவா. 37, 11.);.

   2.  றம்ேப ெசல் தல்; to go out.

     ' றப்படாத ப வத்ேத ேபானாய்'(அகநா. 7, உைர);.

   3.  றத் ல் ேதான் தல்; to start or jut out, protrude, as a stone in a wall.

   4.  ண் த யன உண்டாதல் ( ன்.);; to break out, as eruptions.

   5. ெபா தல் ( ன்.);; to ooze out, issue, exude.

ம.  றப்ெப க; க. ெகாரவ , ெகாரப

     [ றம் + ப -,  றம் = ெவளி, ெவளிப்பக்கம்]

ேபய்க்காெல ம்

 ேபய்க்காெல ம்  pēykkāleṟumbu, ெப. (n.)

   எ ம் வைக ( ன்.);; a kind of small black ant with long feet.

     [ேபய்க்கால் + எ ம் ]

ேபய்க்காளான்

 
 ேபய்க்காளான் pēykkāḷāṉ, ெப. (n.)

   காளான் வைக (யாழ்.அக.);; toadstool, fungi.

     [ேபய் + காளான்]

ேபய்க்காற்

 
 ேபய்க்காற்  pēykkāṟṟu, ெப. (n.)

    ழல் காற் ; whirlwind.

ம. ேபய்க்காத்

     [ேபய் + காற் ]
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ேபய்க் ணம்

 
 ேபய்க் ணம் pēykkuṇam, ெப. (n.)

   அ வ க் கத்தக்க க் ணம்; bad, unsociable, peevish disposition.

     [ேபய் +  னம்]

ேபய்க் ம்மல்

 
 ேபய்க் ம்மல்  pēykkummalṭi, ெப. (n.)

ேபய்க் ெகாம்மட்  (யாழ்.அக); பாரக்்க;see pêy-k-kommatti.

     [ேபய்க்ெகாம்மட்  → ேபய்க் ம்மட் ]

ேபய்க் ரைவ

ேபய்க் ரைவ pēykkuravai, ெப. (n.)

   ேபா க் ச ்ெசல் ம் அரசன் ெச த் ம் ேதரக்்  ன் ம் ன் ம் ேபய் ஆ வைதக் ம் 
றத் ைற ( . ெவ. 7, 19);;     [ேபய் +  ரைவ]

ேபய்க் ந்

 
 ேபய்க் ந்  pēykkurundu, ெப. (n.)

   மர வைக; raceme-flowered wild lime.

     [ேபய் +  ந் ]

ேபய்க் ைற

 
 ேபய்க் ைற pēykkuṟai, ெப. (n.)

    னம் ெகாண்  ேபய் ெசய் ங் ேக ; evil or disaster, resulting from the malice of an unpropitialed devil.

     [ேபய் +  ைற]

ேபய்க் ன்

 
 ேபய்க் ன்  pēykkuṉṟi, ெப. (n.)

    ன்  வைக (யாழ்.அக.);; a kind of crab's-eye.

     [ேபய் +  ன் ]

ேபய்க் ண்

 
 ேபய்க் ண்  pēykāṇṭu, ெப. (n.)

   ெசய் ைன ப ற் டம் ( ன்);; place where the black arts are taught.

     [ேபய் +  ண் ]

ேபய்க் த்

ேபய்க் த்  pēykāttu, ெப. (n.)

   1.ேபயாட்டம்; devil dance.

   2.  ழப்பம்; confusion.

     [ேபய் +  த் ]

ேபய்க்ெகாைட

 
 ேபய்க்ெகாைட pēykkoḍai, ெப. (n.)

   வாரி ைறக் ம் ஈைக; lavish and indiscriminate giving.

     [ேபய் + ெகாைட]
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ேபய்க்ெகாம்மட்

 
 ேபய்க்ெகாம்மட்  pēykkommaṭṭi, ெப. (n.)

   ெகா  வைக (யாழ்.அக);; colocynth.

     [ேபய் + ெகாம்மட் ]

ேபய்க்ேகாட்டாைல

ேபய்க்ேகாட்டாைல pēykāṭṭālai, ெப. (n.)

   1. ேபய்க் ேகாள  பாரக்்க;see peyk-kolaru.

   2. ேபய்க் ைற( ன்.); பாரக்்கsee pey-k-kurai.

     [ேபய் + ெகாள்தல் → ேகாடல் → ேகாட்டாைல]

ேபய்க்ேகாட்

ேபய்க்ேகாட்  pēykāṭṭi, ெப. (n.)

   1.ேபய்க ேகாளா  பாரக்்க; 2.see pey-k-kolaru3.

   2. ேபய்த்தனம் பாரக்்க; 4.see péy-t-tapam.

     [ேபய் + ேகாட் ]

ெகாள் - ேகாள் - ேகாட்

ேபய்க்ேகா ல்

ேபய்க்ேகா ல் pēykāyil, ெப. (n.)

   ேபய் உைற ம்  ேகா ல் (M.M. 681);; devi temple.

     [ேபய் + ேகா ல்]

ேபய்க்ேகாலம்

ேபய்க்ேகாலம் pēykālam, ெப. (n.)

   1.ேப ன் வ வம்;   2.devil-like appearance.

   3.என் பணிந்த ேபய்க் ேகாலம் (ப ெனா. அற் தத் . 29);

   2. அழ ழந்த (அவ); ேதாற்றம்,

   4. appearance of wretchedness.

     "ஒண்ெடா ப் ேபய்க். ேகாலங் ெகாண் " ( ர ங். அக்க ற. 55.);

     [ேபய் + ேகாலம்]

ேபய்க்ேகாள்

 
 ேபய்க்ேகாள் pēykāḷ, ெப. (n.)

   ேபய் க்ைக; demoniac possession.

     [ேபய் + ேகாள்]

ெகாள்→ேகாள்

ேபய்க்ேகாளா

 
 ேபய்க்ேகாளா  pēykāḷāṟu, ெப. (n.)

   ேபய் த்தலா ண்டான இயல்பல்லாச ்ெசய்ைக; violent actions of a demoniac, as whirling the head.

     [ேபய் + ேகாளா ]

ேபய்க்காண் ( )-
தல்

ேபய்க்காண் ( )-தல் pēykkāṇṭuṇudal, ெச. . . (v.i.)

   ேபய் த்தல்; to be possessed.

ேபய் கண்டாற் ேபால் (  க்ேகா. 84, உைர);

     [ேபய் + காண்.,]
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ேபய்சச்க்காெல
ம்

 
 ேபய்சச்க்காெல ம்  pēyccakkāleṟumbu, ெப. (n.)

ேபய்க்காெல ம்  பாரக்்க;see peyk-kālerumbu.

     [ேபய்க்காெல ம்  → ேபய்சச்க்காெல ம் ]

ேபய்சச்த்தம்

 
 ேபய்சச்த்தம் pēyccattam, ெப. (n.)

   ேபெரா  ( ன்);; hideous noise, as of a devil.

     [ேபய் + SKt.sabda. த. சத்தம்]

ேபய்சச்ாைள

 
 ேபய்சச்ாைள pēyccāḷai, ெப. (n.)

   க நிறச ்சாைள ன்வைக, ( ன்);; interior calai fish.

     [ேபய் + சாைள]

ேபய்ச்

ேபய்ச்  pēycci, ெப. (n.)

   1.ெபண்ேபய்; demoness.

     "ேபய்ச்  பா ண்ட ரான்" ( வ்.இயற்.3:28);.

   2. ேபய் த்தவள்; woman under possession of a demon.

     [ேபயன்→ேபய்ச் (ெப.பா);]

 ேபய்ச்  pēycci, ெப.(n.)

   ேபய் த்தவள்; a woman haunted by spirit.

     [ேபய்+ேபய்ச் ]

ேபய்ச் ந் ல்

 
 ேபய்ச் ந் ல் pēyccīndil, ெப. (n.)

ஒ வைகச ் ெச  (ஆகாசக டன்);;(சங்.அக);

 a climbing Chrub.

     [ேபய் +   ந் ல்]

ேபய்ச் யக்காய்

 
 ேபய்ச் யக்காய் pēyccīyakkāy, ெப (n.)

   ெகா வைக; copius narrow-leaved soap-pod.

     [ேபய்  +  யக்காய் க்காய் →   யக்காய்]

ேபய்ச் ண்ைட

ேபய்ச் ண்ைட pēyccuṇṭai, ெப. (n.)

மைலச் ண்ைட ;(M.M. 829);

 prickly nightshade.

     [ேபய் + கண்ைட]
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ேபய்ச் ைர

ேபய்ச் ைர pēyccurai, ெப. (n.)

   கைர வைக; wild melon.

     'ைகப்பறா ேபய்ச் ைர ன் காய்' (நால .16);

     [ேபய் +  கைர]

ேபய்செ்சயல்

 
 ேபய்செ்சயல் pēycceyal, ெப. (n.)

     நடத்ைத; devilisim, black magic.

     [ேபய் + ெசயல்]

ேபய்சே்சட்ைட

 
 ேபய்சே்சடை்ட pēyccēṭṭai, ெப. (n.)

ேபய்க் ேகாள  பாரக்்க;see peyk-kolaru.

     [ேபய் + ேசடை்ட]

ேபய்செ்சா

ேபய்செ்சா  pēyccoṟi, ெப. (n.)

   1. ெப ஞ்ெசா  வைக; itch, scabies.

   2,  ரங் வைக; nettle rash, urticaria.

     [ேபய் + ெசா ]

ேபய்த்தக்காளி

 
 ேபய்த்தக்காளி pēyttakkāḷi, ெப. (n.)

ைமத் தக்காளி ( ன்.); பாரக்்க šimai-t-takkāli; tomato (W);

     [ேபய் + தக்காளி]

ேபய்த்தண்ணீர்

 
 ேபய்த்தண்ணீர ்pēyttaṇṇīr, ெப. (n.)

   சாராயம் ( ன்.);; ardent spirits (w);

     [ேபய் + தண்ணி]

பய்த்தத்

 
 பய்த்தத்  payttattu, ெப. (n.)

    ரங்  வைக;     [ேபய் + தத் ]

ேபய்த்தனம்

ேபய்த்தனம் pēyttaṉam, ெப. (n.)

   1.  ட்டாள்தனம்; fiendishness, ferociousness, devilishness.

     'இந்தப் ேபய்த்தனேமன்' (தா . பாயப் . 23);

   2.  த்

 madness.

   3.  ல்ல  (சங்,அக);; toolishness.

     [ேபய் + தனம்]
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ேபய்த்தாைர

 
 ேபய்த்தாைர pēyttārai, ெப. (n.)

   ஊ க  வைக; a large trumpet.

     [ேபய் + தாைர]

ேபய்த்

ேபய்த்  pēytti, ெப. (n.)

   ேபய்ச் ; demoness.

     "  ேபய் ெப ம்ேபய்த் ையச ்ெசன் பற் ம் (நீலேக .8);

ேபய்த் ட்

 
 ேபய்த் ட்  pēyttimiṭṭi, ெப. (n.)

ேபய்க் ெகாம்மட்  (சங்.அக.); பாரக்்க;see pey-kkommatti.

     [ேபய்க்ெகாம்மட்  → ேபய்த் ட் ]

ேபய்த் ம்ைப

ேபய்த் ம்ைப pēyttumbai, ெப. (n.)

   1. கா த் ம்ைப;(MM. 911);; flower tumhai.

   2. ேபய் ம ட்  MM பாரக்்க;see peymarutt.

     [ேபய் +  ம்ைம]

ேபய்த் ம்மட்

ேபய்த் ம்மட்  pēyttummaṭṭi, ெப. (n.)

   1. ேபய்க் ெகாம்மட்  (சங்.அக); பாரக்்க;see peyk-kommatti.

   2. ேபய்சக்ைர பாரக்்க;see рёy-c-сural.

     [ேபய் +  ம்மட் ]

ேபய்த்ேதர்

ேபய்த்ேதர ்pēyttēr, ெப. (n.)

   கானனிர;் mirag.

ேபய்த் ேதரப்் ன் டங்ெகாண்  நீரக்்  ெசல்வார.் (ேதவா.1145.10);

     [ேபய் + ேதர]்

ேபய்நடம்

 
 ேபய்நடம் pēynaḍam, ெப. (n.)

ெவ யாட்( ( வா.);,

 dancing under the influence of demon.

     [ேபய் + நடம்]

ேபய்நரி

ேபய்நரி pēynari, ெப. (n.)

   ெவ த் நரி; rabid fox.

     "ேபய்நாய் ேபய்ந த யவற் ன் க க க் " (தஞ்.சர.iii 10

     [ேபய் + நரி]

ேபய்நவைர

ேபய்நவைர pēynavarai, ெப. (n.)

   நான் ரலம் வளரவ் ம் ப ப் ப் ள்ளிய ெவள்ைள நிற ைடய மான நைவ ன்வைக; red mullet, 
silvery, spotted wi brown, attaining 4 in, in length.

     [ேபய் + நவைர]

ேபய்நாய்

 
 ேபய்நாய் pēynāy, ெப. (n.)

   ெவ  த்த நாய்;     [ேபய் + நாய்]
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ேபய்நாய்க்க

 
 ேபய்நாய்க்க  pēynāykkaḍi, ெப. (n.)

ேபய் நாய்க்க ச ்சன்னி (M.L.); பாரக்்க;see pêynāy-k-kadic-canni.

     [ேபய் + நாய்க் + க ]

ேபய்நாய்க்க  
சன்னி

 
 ேபய்நாய்க்க  சன்னி pēynāykkaḍisaṉṉi, ெப. (n.)

   ெவ நாய்க்க யால் உண்டா ம் சன்னிவைக;     [ேபய் + நாய்க்க  + சன்னி]

ேபய்நிைல

ேபய்நிைல pēynilai, ெப. (n.)

   எண்வைக மணத் ள் (ைபசாசம்); ஒன்  (இைற.122);; a form of marriage.

     [ேபய் + நிைல]

ேபய்ப்பசைல

 
 ேபய்ப்பசைல pēyppasalai, ெப. (n.)

ேபய்ப்பசைள ( .அ); பாரக்்க;see pey_ppašaļai.

     [ேபய்ப்பசைள → ேபய்ப்பசைல]

ேபய்ப் டல்

ேபய்ப் டல் pēyppuḍal, ெப. (n.)

    ைவ (பதாரத்்த.354);; wild snake gourd.

     [ேபய் +  டல்]

ேபய்ப் ேடால்

 
 ேபய்ப் ேடால் pēyppuṭōl, ெப. (n.)

ேபய்ப் ட (இ.வ.); பாரக்்க;see pèy-p-puda.

ேபய்ப் த்

 
 ேபய்ப் த்  pēypputti, ெப. (n.)

அ ன்ைம ( ன்);,

 imprudence folly rashness.

     [ேபய் + SKț. nuddhi. த.  த் ]

ேபய்ப் ைக ைல

 
 ேபய்ப் ைக ைல pēyppugaiyilai, ெப. (n.)

   காட் ப் ைக ைல ( த். அக.);; a kind t tobacco.

     [ேபய் +  ைக ைல]

ேபய்ப் ல்

ேபய்ப் ல் pēyppul, ெப. (n.)

   ஒட் ப்  (பதாரத்்த.378);; Sticking grass.

     [ேபய் +  ல்]

ேபய்ப் லா

 
 ேபய்ப் லா pēypyūlā, ெப. (n.)

ெச வைக

 buck-torn.

     [ேபய் +  லா]
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ேபய்ப்ெபண்

ேபய்ப்ெபண் pēyppeṇ, ெப. (n.)

   அ ல்லா ெபண்; foolish girl.

     'ேபசச்ரவங் ேகட் ைலேப ேபய்ப் ெபண்ேண ( வ். ப்பா.7);

     [ேபய் + ெபண்]

ேபய்ப்ேபாக்

 
 ேபய்ப்ேபாக்  pēyppōkku, ெப. (n.)

   ஒ ங்கற்ற ஒ க்கம்; irregular, absui conduct. (w.);

     [ேபய் + ேபாக் ]

ேபய் த்தல்

 
 ேபய் த்தல் pēypiḍittal, ெப. (n.)

   ேபயால் பற்றப் ப தல்; being possessed by a devil, obsession.

     [ ேபய் +  த்தல் ]

ேபய்ம ட்

ேபய்ம ட்  pēymaruṭṭi, ெப. (n.)

   ெச வைக(பதாரத்்த. 243);; malabar catamint, S.Sr, anisomeles malabarica.

     [ ேபய் + ம ட்  ]

ேபய்மைழ

 
 ேபய்மைழ pēymaḻai, ெப. (n.)

   ெப மைழ; Heavy fall of rain.

     [ேபய் + மைழ]

ேபய்மனம்

ேபய்மனம் pēymaṉam, ெப. (n.)

   1. அ வற்ற மனம்; distracted, foolish mind.

     'என்ேபய் மனமால் ெகாண்டேத' ( ற்.1);

   2. இ ந்த மனம்( ன்);; vile heart, carnal mind.

     [ ேபய் + மனம் ]

ேபய்மா

 
 ேபய்மா  pēymāṭi, ெப. (n.)

ளிநறைள (மைல.); பாரக்்க;see pusinarasai.

     [ ேபய் + மா  ]

ேபய் ரட்

ேபய் ரட்  pēymiraṭṭi, ெப. (n.)

   1. ேபய்ம ட்  பாரக்்க;see pey marut.

   2.  ப்ைப பாரக்்க;see kilukhuppai species of rattle work.

     [ ேபய்ம ட்  → ேபய் ரட்  ]

ேபய் ளகாய்

 
 ேபய் ளகாய் pēymiḷakāy, ெப. (n.)

ைமப் ப்சை்ச ள்காய் (A);,

 cayenne peper.

     [ேபய் +  ளகாய்]
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ேபய் கம்

 
 ேபய் கம் pēymugam, ெப. (n.)

   ேபய் ஞ்  ( ன்);; hideuns face.

     [ேபய்  +  கம்]

ேபய் ட்ைட

ேபய் டை்ட pēymusuṭṭai, ெப. (n.)

   1. ச த் ரப்பாைல ( ன்); பாரக்்க;see  samustra-t-pâlas elephant creeper.

   2. ெகா வைக.

 malabar creeper.

   3. ஒ வைகச ்ெசா ரங்  (இ.வ.);

 nettle rash, urticaria.

     [ேபய் +  கடை்ட ]

ேபய் கட்ைடக்க

 
 ேபய் கடை்டக்க  pēymugaḍḍaiggaḍi, ெப. (n.)

   உடம் ற் ெசந்நிறப் ள்ளி ம்  ேநாய்வைக (M.L.);; purpura, a disease marked by livid spots on the skin.

     [ ேபய் கடை்ட + க  ]

ேபய் ல்ைல

 
 ேபய் ல்ைல pēymullai, ெப. (n.)

ேபய் டை்ட (சங்.அக.); பாரக்்க;see Peymusuttai.

ேபய் ன்ைன

ேபய் ன்ைன pēymuṉṉai, ெப. (n.)

   1. மரவைக; charcoal tree.

   2. ச த் ரப்பாைல; elephant creeper, (L);.

     [ேபய் +  ன்ைன]

ேபய் ஞ்

 
 ேபய் ஞ்  pēymūñji, ெப. (n.)

ஒ ங்கற்ற கம் (ேகார கம்); ( ன்);,

 hideous face.

     [ேபய் +  ஞ் ]

ேபய்ைம

ேபய்ைம pēymai, ெப. (n.)

ேப ன் தன்ைம:

 devilishness.

     "ேபய்ைமயாக் ப் ேபைத தைமக்கள்வெனா டனாய் ( ரேசாயாப்.5, உைர);

     [ேபய் + ைம 'ைம' ப.ெப.ஈ ]

ேபய் ள்ளி

 
 ேபய் ள்ளி pēymuḷḷi, ெப. (n.)

   காட்  ள்ளி ( த்.அக.);; Wild thorny plant.

     [ேபய் +  ஞ் ]
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ேபய்வர

 
 ேபய்வர  pēyvaragu, ெப. (n.)

   காட் வர  ( த்.அக.);; Wild ragi.

ேபய்வ பா

 
 ேபய்வ பா  pēyvaḻipāṭu, ெப. (n.)

   ேபைய வ ப தல்; devil-worship.

     [ேபய் + வ பா ]

ேபய்வா ைம

 
 ேபய்வா ைம pēyvātumai, ெப, (n.)

   வா ைம வைக (இ.வ.);; Wild almond.

ேபய் ட்டாட் -தல்

 
 ேபய் ட்டாட் -தல் pēyviṭṭāṭṭudal, ெச.  ன்றா , (w.t)

ேபயாட்  ( ன்); பாரக்்க;see рёyattu.

     [ேபய் +  ட்  + ஆட்  ]

ேபய் த்ைத

 
 ேபய் த்ைத pēyvittai, ெப. (n.)

   சல் யம்; witchcraft (w);.

     [ ேபய் +  த்ைத ]

ேபய்ெவ ட்

ேபய்ெவ ட்  pēyveruṭṭi, ெப. (n.)

ேபய்ம ட்  (நாம ப.344); பாரக்்க;see péy-marutti.

     [ேபய் + ம ட்  → ேபய்ெவ ட் ]

ேபயகத்

 
 ேபயகத்  pēyagatti, ெப. (n.)

ைமயகத் (L);

பாரக்்க;see cimal-y-agaths large feat letted aglandular Senna.

     [ேபய் + அகத் ]

ேபயத்

 
 ேபயத்  pēyatti, ெப. (n.)

   அத் வைக (L);; devil fig, str., ficus hispida.

     [ேபய் + அத் ]

ேபயம்

 
 ேபயம் pēyam, ெப. (n.)

   நீர ் த யன ேபான்ற ப க ண  (சங்.அக..);; food taken in by drinking or sipping, as water, milk, etc.

     [ெபய் → ேபய் → ேபயம்]
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ேபயம்பழம்

 
 ேபயம்பழம் pēyambaḻm, ெப. (n.)

   ேபயன் வாைழ ன் பழம் (இ.வ.);; fruit of péyan-valai.

     [பாயம்→ ேபய் → ேபயன் + பழம்]

ேபயம்ைமயார்

 
 ேபயம்ைமயார ்pēyammaiyār, ெப. (n.)

ேபயா (யாப். ); பாரக்்க;see peyar.

     [ேபய் + அம்ைமயார]்

ேபயமன்

ேபயமன்  pēyamaṉṟu, ெப. (n.)

   ம க் க் டம்; li quo r-Saloon.

     'ேபயமன் னினின்  றங்ெகரி (கம்பரா இலங்ைகெயரி 14);

     [ ேபயம் + மன் ]

ேபய ளாந்ைத

 
 ேபய ளாந்ைத pēyaruḷāndai, ெப. (n.)

பாைல ைடச்  (L); பாரக்்க;see pai-y-ulco.

 indian Calosanthes.

ேபயவைர

ேபயவைர pēyavarai, ெப. (n.)

ேகா யவைர, பாரக்்க;see köll-y-awari, sword-bean.

   2. ெபான்னா ைர; fetid cassia.

     [ேபய் + அவைர]

ேபயன்

ேபயன் pēyaṉ, ெப. (n.)

   1. ேபய் த்தவன்; demomac.

   2.  த்தன் (ைபத் யக் காரன்);,

 madman.

     "ேபயனா ம் ெப ெந காட்டாய் ( வாச. 237);

     [ேபய் + அன் 'அன்' ஆ.பா.ஈ ]

 ேபயன் pēyaṉ, ெப. (n.)

ேபயன்வாைழ (பதாரத்்த.727); பாரக்்க;see péyanvāja.

     [பாயம்→ ேபயம்→ ேபயன்]

ேபயன்வாைழ

 
 ேபயன்வாைழ pēyaṉvāḻai, ெப. n

   வாைழ வைக; a kind of banana.

     [பாயம்→ ேபயம்→ ேபயன் + வாைழ]
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ேபயனார்

 
 ேபயனார ்pēyaṉār, ெப. (n.)

   ஐங் ற் ன் ஐந்தாம் றா ய ல்ைலத் ைணையப் பா ய பைழய லவர;் an ancient poet, author 
of the fifth hundred in Inguru-nuru.

     [ேபய + அன் + 'ஆர'் 'ஆர'் உயர் ப் பன்ைம ஈ ]

ேபயாட்டம்

ேபயாட்டம் pēyāṭṭam, ெப. (n.)

   ேபய்க் த் ; devil dance.

   2. ேபய்த்தன்ைம; fiendishness ferociousness.

   3. கலக்கம்; confusion, disorder.

     [ ேபய் + ஆட்டம்]

ஆ  - ஆட்டம்

ேபயாட்

ேபயாட்  pēyāṭṭi, ெப. (n.)

   1. ம ேள  வ த் க் ெசால்லச ்ெசய்ேவான்( ன்);,

 one who makes a person possessed and causes him to utter oracles.

   2. ேபேயாட் , (சங்,அக); 1. பாரக்்க;see peydl.

     [ேபயா → ேபயாட் ]

ேபயாட் -தல்

ேபயாட் -தல் pēyāṭṭudal, ெச. ன்றா , (v.t.)

   1.  ெசால் தற் ப் ம ேளாறச ்ெசய்தல் ( ன்);; to cause a person to be possessed for making him utter 
oracles.

   2. ேபேயாட்  (இ.வ.);. பாரக்்க;see peyottu.

     [ேபய் + ஆட் ]

ேபயா

ேபயா  pēyāṭi, ெப. (n.)

   1. ெவ யா பவன் (இ.வ.);,

 a person under demoniac possession.

   2. ேபயாட்  ( ன்); பாரக்்க;see peyal.

   3. ேபயாட்  ( ன்); பாரக்்க;see peydf.

     [ேபய் + ஆ ]

ேபயா -தல்

 
 ேபயா -தல் pēyāṭudal, ெச. . (v.i.)

   ேபய் த்தா தல்( ன்);; to whirl the head through demoniac possession.

     [ேபய் + ஆ ]

ேபயாமணக்

 
 ேபயாமணக்  pēyāmaṇakku, ெப. (n.)

   ஆமணக் வைக (L.);; red physic nut.

     [ேபய் + ஆமணக் ]
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ேபயார்

ேபயார ்pēyār, ெப. (n.)

ேபயாழ்வார ்பாரக்்க;see peyawar.

     'ெபாய்ைகயார் தத்தார ்ேபயார ்(உப ேதசாத்.4);

   2. காைரக்காலம்ைமயார ்பாரக்்க;Rārairrāl-ammaiyār a canonized saiva saint.

     'ேபயாரக்்  ம ேயன் (ேதவா,737,4);

     [ேபய்→ ேபயார ்'ஆர'் உயர் ப்பன்ைம ஈ .]

ேபயாரால்

ேபயாரால் pēyārāl, ெப.(n.)

   இரண்ட  நீளத் க்  ேமல் வளரவ் ம் மங்கல் (க ல); நிற ைடய மான நன்னீர ் ன்வைக; eel, rich 
brown, attaining more than 2ft in length.

     [ேபய் + ஆரால் → ஆரால்]

ேபயாவாைர

 
 ேபயாவாைர pēyāvārai, ெப. (n.)

ேபயா ைர (இங்.ைவ); பாரக்்க;see peywial.

     [ேபய் + ஆவாைர ஆ ைர-ஆவாைர]

ேபயா ைர

 
 ேபயா ைர pēyāvirai, ெப. (n.)

   ெச வைக; negro coffee.

     [ேபய் + ஆ ைர]

ேபயாழ்வார்

ேபயாழ்வார ்pēyāḻvār, ெப. (n.)

   நாலா ரத் ெதய்வப்ப ல் இயற்பாைவச ்சாரந்்த ன்றாந் வந்தா  இயற் யவ ம் ஆழ்வார ்
ப ன்ம ள் ஒ வ மான ெபரியார(்உபேதசாத்.6);; a vaisnava saint, author of the third Tiruv-andādi of lyarpäin 
Nālāyirap.pirapandam.

ேப ரதம்

 
 ேப ரதம் pēyiradam, ெப. (n.)

ேபய்த்ேதர ்(இலக்.அக.); பாரக்்க;see pey-i-ter.

     [ேபய் + skt rasa, த. இரதம்]

ேப

ேப  pēyīṭu, ெப. (n.)

   ேப ன் ெதாந்தரவா உண்டாவதாகக் க தப்ப ம் ள்ைளேநா; a disease of children, attributed to th 
influence of evil spirtis.

ள்ளட்ீ க்  ேப ட் க் ம் ைழக்கப்ெபற்றெதன் றா ( வ்.ெபரியாழ். 25,9,வ்யா,பக்.343);

ேப ப்ைப
ேப ப்ைப pēyuḍuppai, ெப. (n.)

   ெச ைவ ( வசா.6);; a plant.

ேப தல்

 
 ேப தல் pēyumidal, ெப. (n.)

ேபய் த ய ஒ  வன் அரத்தத்ைத உ ஞ் ண் ெகால் ைக  (j.);

 sucking the blood of person either killing or greatly injuring his as a denil or vampire.

     [ேபய் + உ ழ்தல் → உ தல்.]
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ேப ள்ளி

 
 ேப ள்ளி pēyuḷḷi, ெப.(n.)

   நரிெவங்காயம்( ன்);; indian squill.

     [ ேபப் + உள்ளி ]

ேப டம்

ேப டம் pēyūṭam, ெப. (n.)

   அ ழ்தம்; nect.

   2.  ம்பால்; beestings.

   3. ெவண்ெண (யாழ்.அக.);

 butter.

 Skt.  pëyusa.

 ேப டம் pēyūṭam, ெப.(n.)

   1. அ ரத்ம்; nectar.

   2.  ம்பால்; beestings.

   3. ெவண்ெணய்; butter.

     [Skt. {} → த. ேப டம்.]

ேப மத்ைத

 
 ேப மத்ைத pēyūmattai, ெப.(n.)

ம மத்ைத (மைல); பாரக்்க;see mar Umathai cocklebur.

     [ேபய் + ஊமத்ைத]

ேபெயரி-த்தல்

 
 ேபெயரி-த்தல் pēyerittal, ெப. (n.)

   மந் ரத்த ேபைய எரித் ப் ேபாக் தல்; to burn ou devil by magic.

     [ேபய் + எரி]

ேபெயள்

ேபெயள் pēyeḷ, ெப. (n.)

காடெ்டள், 2. (A); பாரக்்க;see kättel wild sesame.

     [ேபய் + எள்]

ேபேயற் -தல்

 
 ேபேயற் -தல் pēyēṟṟudal, ெச. .  (v.i.)

ேபைய ேவற்  ( ன்); பாரக்்க;see peyay Uru-V-árru (w.);.

     [ேபய் + ஏற் ]

ேபைய ேவற் -
தல்

 
 ேபைய ேவற் -தல் pēyaiyuruvēṟṟudal, ெச. . . (v.i.)

ஒ வைனப் ேபய் க்கச ்ெசய்தல் ( ன்);,

 to cause a dene to possess a perSon.

     [ேபய் +ஐ உ + ஏற் ]
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ேபெயா

 
 ேபெயா  pēyoli, ெப. (n.)

   ெப ங் ப்பா ; hideous noise, as of a devil.

     [ேபய் + ஒ ]

ேபேயாட்

ேபேயாட்  pēyōṭṭi, ெப. (n.)

   1. ேபைய ஒட் ேவான்; exorcist (loc.);.

   2. மரவைக (யாழ்.அக);; a tree.

     [ேபய் + ஒட் ]

ேபேயாட் -தல்

 
 ேபேயாட் -தல் pēyōṭṭudal, ெச. ன்றா , (v.t.)

   ேபைய மந் ரத்தால் ெவளிேயற் தல்; to exorcise.

     [ேபய் + ஒட் ]

ேபேயாடா

 
 ேபேயாடா  pēyōṭāṭi, ெப. (n.)

   ேப டன் ஆ பவன்,  வன் ( ங்.);; siva, as dancing with devils.

     [ேபய் + ஒ  + ஆ  + இ]

     'இ'  ைன த

ேபேயானான்

 
 ேபேயானான் pēyōṉāṉ, ெப. (n.)

   ஓந்  வைக ( ன்);; large bloodsucker.

     [ேபய் + ஒனான்]

1090

www.valluvarvallalarvattam.com 13995 of 19068.



ேபர்-தல்

ேபர-்தல் pērtal, ெச. . . (v.i.).

   1.  ைததல்

 to become loose to be detached.

கட்டடம் ேபரந்்  ேபா ற்

   2.  ரிதல்; to separate.

     "உைமேயா ெடன் ம் ேபராைன" (ேதவா.8725);

   3. ேபாதல்; to depart, go away.

     "ேபரந்் ம் ெபயரந்் ம்" ( வ். வாய்.5,3,3);

   4. அ தல்,

 to be annihilated.

     "ேபர் ன்ற தா ம் றப் " (அற்ெந . 169); 5. றழ்தல்;

 to flop, as a fish.

     'ெகண்ைடக் லம்....ேபர் ன்றேவ' ( த்.11);

   6. அைசதல்; to move.

ேப ங் கற்ைறக் கவரி (கம்பரா. தற்.98);

   7.  ைறதல்; to lesser, diminish.

     "ேபராச ் றப் ன்" (ெதால்.ெபா.102,);

ேபர்'-த்தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;
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பர்

பர ்par, ெப. (n.)

   1. ஒ வ க்ேகா அல்ல  ஒ  ெபா க்ேகா இ ம் ெபயர;் name.

     "ேப ம் தா த் ரத்்தமாம்" (நால .175);

   2. ஆள்; per son, individual.

     "அயற்ேபைரக் காய் " (கம்பரா.சரபங்.30);

   3. உ ரி; living thing.

     " கம் ற் ெசல்வேதார ்ேபர ்ெசலா ". (கம்பரா. நாகபா.156);

   4.  கழ்; praise, fame.

     "ேபர ்பரந்த ரமா ர ேம ய ெபம்மான்" (ேதவா,62,3);

   5.  கக் ைறந்த அள ள்ள ; that which is nominal, mere name or pretest.

     'ஒ  ேபரக்ா ம் ேவண் வ  (ஈ .9.31);

   த. ேப ;   க. ெபசர ்ம. ேபர;்   பட;ெகச

     [ெபயர-் ேபர]்

 பர ்par, ெப. (n.)

   ெப ைம (அக.நி.);; largeness.

     [பல்→ப →ெப  ெப →ேபர]்

பர்க்கடைம
பரக்்கடைம parkkaḍamai, ெப, (n.)

   ஆள்வரிவைக (I.M.P.Cg.529);; a tax on individuals.

பர்க்

 
 பரக்்  parkkuḍi, ெப. (n.)

   அ ைம; save.

     'உன் ேபரக்் யாக இ க் ேறன். ( ெநல்ைல);

     [ெபயர→் ேபர+் ]

பர்ெகட்டவன்

 
 பரெ்கட்டவன் parkeṭṭavaṉ, ெப. (n.)

   கயவன் (இ.வ.);; rogue, scoundral.

     [ெபயரெ்கட்டவன்→ ேபரெ்கட்டவன்]

ேபர்ேகட்டவன்

 
 ேபரே்கட்டவன் pērāṭṭavaṉ, ெப. (n.)

   நாட ந்தவன் (ெநல்ைல);; a well-known person.

     [ேபர+் ேகட்டவன்]

ேபர்ெகா -த்தல்

ேபரெ்கா -த்தல் pērkoḍuttal, ெச. . . (v.i.)

   1.  கழ்த தல்(ெகா.வ.);; to give a good name to bring credit.

   2.  ப்  ெபயரி தல்(ெகா.வ.);; to nickname. (colleq);.

   3. ஒ க்ேகா க்காகச ் ேளற்ற (ஞானஸ்நானம் ெசய் ); ெபயரி தல்; t baptise, as giving a name to a 
child.

     [ேபர+்ெகா ]
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ேபர்ெசால்லாத

ேபரெ்சால்லாத  pērcollādadu, ெப, (n.)

   இர ல் ேபர ்வழங்கத்தகாத வசம் , ஊக த ய ெபா ள்கள்; particular thing no named at night, as sweet 
flag, needle et:

   2. அக் (இ.வ.);

 herpes.

     [ேபர+் ெசால்லாத .]

ேபர்ெசால்லாதவ
ன்

 
 ேபரெ்சால்லாதவன் pērcollātavaṉ, ெப. (n.)

    த் ேவான்(இ.வ.);; barber, as not to b named at night.

     [ேபர+் ெசால்லாதவன்]

ேபர்ெசால்( -)-தல்

 
 ேபரெ்சால்( -)-தல் pērcolludal, ெச. ன்றா  (v.t.)

ஒ வர  கைழத் தாங் நி த் தல்

 t hold one's fame.

     [ேபர+் ெசால்( );]

ேபரட்டவைன

 
 ேபரட்டவைன pēraṭṭavaṉai, ெப (n.)

   ெபயரப்்பட் யல்; index of names.

     [ேபர+்அட்டவைண]

ேபர்த்

ேபரத்்  pērtti, ெப. (n.)

   மகன  அல்ல ;   மகள  மகள்; grand-daughte.

   2. பாட் (இ.வ.);; grandmother.

     [ெபயரத்் →ேபரத்்  ேபரன் (ஆ.ப.); ெபயரத்்  (ெப.யா.);]

ேபர்த்

ேபரத்்  pērttu,  .எ. (adv.)

   1. ேபரத்் ம் பாரக்்க;see perttum.

     "ஒ தைலயாப் ேபரத்் ள்ள ேவண்டா றப் " ( றள்,357);

   2. மாற்றாக; in return.

     "ேபரத்்  நாய் ெகள னா ரீங் ல்ைல" (நால .70);

     [ெபயரத்் →ேபரத்் ]

ேபர்த் ம்

ேபரத்் ம் pērttum,  .எ. (adv.)

   ம ப ம்; again.

ன்ைனப் பழம்ெபா ட் ம் ேபரத்் மப் ெபற் யேன ( வாச. 7.9);

     [ேபாத் → ேபரத்் ம்]

ேபர்ந் ம்

 
 ேபரந்் ம் pērndum,  .எ. (adv.)

ேபரத்் ம் பாரக்்க;see pértium.
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ேபர்பைட-த்தல்

ேபரப்ைட-த்தல் pērpaḍaittal, ெச. . . (v.i.)

ேபரெ்ப தல் பாரக்்க;see pér-peru.

     "ேபரப்ைடத்த ைசய டன்" (பாரத.  ட் ன.1);

     [ெபயர→்ேபர+்பைட-]

ேபர்பா

 
 ேபரப்ா  pērpāti, ெப. (n.)

சரிபா ,

 exactly half just half.

     [ேபர+்யா ]

ஒேகா. ெசம்பா

ேபர்ெப -தல்

ேபரெ்ப -தல் pērpeṟudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெபயர ்ெகாள் தல்; to bear a name.

     "ெமய்வாய்கண் க் ச ்ெச ெயனப் ேபர ்ெபற்ற" (நால ,59);

   2.  கழ்ெப தல்; to be famous.

     [ேபர+்ெப →தல்]

ேபர்ம ழ்

ேபரம் ழ் pērmagiḻ, ெப. (n.)

   ெப ம ழ்ச் ; great mirth.

     "ேபரம் ழ் ெசய் ம் ெப நறா" (பரிபா.7,63);

     [ெபயர→்ேபர+் ம ழ்]

ேபர்வா

ேபரவ்ா  pērvāci, ெப. (n.)

   ேபரம்ட் ள்ள ; being only nominal.

     'ேபரவ்ா ேய யாம்ப  நாம் ண்ணிைமத்த இ வைகப்பட்ட தரம்ங்கைள ம் ேபாக் வார(்A. .1.6.9);

   2. ஒ வன் ெபயைரக் ழந்ைதக் வதால் அதற் ண்டாவதாகக் க ம் 
ணம்(ெகா.வ.);; mcharacterintics believed to be aquired by a child being named of to a person.

 ேபரவ்ா  pērvāci, ெப. (n.)

   ெசம்பா ; exaitly half.

ேபர்மல்

 
 ேபரம்ல்  pērmalli, ெப. (n.)

கஞ்சாங்ேகாைர பாரக்்க;(சங்.அக.);;see kañjarī-kórai, white basil.

ேபர்வரி

 
 ேபரவ்ரி pērvari, ெப. (n.)

ஆள்வரி(தல்); பாரக்்க;see al-vari.
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ேபர்வ

ேபரவ்  pērvaḻi, ெப. (n.)

   1. ெபயரப்்பட்  (ெகா.வ.);

 list of names, roll, register.

   2, மர வ ,

 genealogy.

   3. ஆள்; person, individual.

அந்தப் ேபரவ்  யார?்

     [ேபர+்வ ]

ேபர்வ ப்பட்ேடா
ைல

ேபரவ் ப்பட்ேடாைல pērvaḻippaṭṭōlai, ெப.(n.)

   1. ேபேர ,

 ledger.

   2. ேபர ்ெபயரப்்பட் ய ன் நிரல்; index of names.

     [ேபரவ்  + பட்ேடாைல]

பர்ைவத்தல்

பரை்வத்தல் parvaittal, ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. ெபயரி தல்; to charister, to name.

   2.  ப் ப்ெபயரி தல்; to nickname.

     [ேபர+்ைவ ைவ' ( .);]

 பரை்வத்தல் parvaittal, ெப, (n.)

   1. ெபயரி ம் சடங் ; ceremony of namingachild.

   2.  ப் ப் ெபயரி ைக; nicknaming.

     [ேபர+்ைவத்தல்]

பரகத்

 
 பரகத்  paragatti, ெப. (n.)

யமரவைக; (யாழ்.அக.);

 west indian Sesban.

     [ெப →ேபர+்அகத் ]

பரகத் யம்

 
 பரகத் யம் paragattiyam, ெப. (n.)

   அகத் ய னிவர ்இயற் யதாகக் றப் ப வ ம் இறந் பட்ட மான இலக்கண ல்; a grammar, 
attributed to Agastya, not now extant.

     [ெப →ேபர+்அகத் யம்]

பரகலம்

 
 பரகலம் paragalam, ெப.(n.)

   ெப மகலம்; broadneSS.

     [ெப →ேபர+்அகலம்]
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பரசச்ம்

 
 பரசச்ம் paraccam, ெப. (n.)

ெப ந் ல்,

 extreme fear.

     [ெப →ேபர+்அசச்ம்]

பரசம்

 
 பரசம் parasam, ெப. (n.)

   அகன்ற ச ப்  நிலம்; large swap.

     [ெப →ேபர+்அகம், அயம்-அசம்]

ேபர -த்தல்

 
 ேபர -த்தல் pēraḍittal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேபைரப்ப ப் த்தகத் னின்  நீக் தல்; to remove a name from a register.

     [ேபர+்அ -,]

ேபர ப -தல்

 
 ேபர ப -தல் bēraḍibaḍudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   எங் ம் ேபசப்ப தல்; to talk about, famous.

"ஊழல் ைற ட் ல் அைமசச்ர ்ேபர ்அ ப ற "

     [ேபர+்அ ப ]

ேபர ப தல்

 
 ேபர ப தல் bēraḍibaḍudal, ெப.(n.)

   எங் ம் ேபசப்ப ைக; being talked about, being famous.

     [ேபர+்அ ப தல்]

ேபரண்டம்

ேபரண்டம் pēraṇṭam, ெப. (n.)

   1.  ய ல  (சங் . அக.);; universe.

   2. மண்ைடேயா  (சங்.அக);; skill.

   3.  ைள (சங். அக.);; brain.

     [ெப →ேபர+்அண்டம்]

 ேபரண்டம் pēraṇṭam, ெப. (n.)

   நரி (யாழ்.அக);; fox.
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ேபரணி

ேபரணி pēraṇi, ெப. (n.)

   1. பைட ன் ன்னணி ( ங்.);; the rear of an army.

     "ேபரணி  னின்ற ெப ங்களி கள் ( வக.277, உைர);

   2. ந ப்பைட; maind body or centre of an army.

   3. ேபரணிகலம் ( ங்.);: பாரக்்க,

   4.  ம் ரி; ornamental ring put on the tusks of elephants and other animals.

     "ேபரணி லங்ெகாளி ம ப் ற் களி ம் (பரிபா.13,35);

     [பல்→அப →ெப  ெப →ேபர+்அணி]

 ேபரணி pēraṇi, ெப. (n.)

   ஒ ங்  ர தல்; assembly of an organisation.

     [பல்+ப  + ெப  + ேபர ்+ அணி]

ேபரணிகலம்

ேபரணிகலம் pēraṇigalam, ெப. (n.)

   ெப ம்பதக்கம்; a big ornament worn on the chest.

ேபரணிகல மணிந்த ைலயா ம் ( வக.2340.உைர);

     [ெப →ேபர+்அணிகலம்]

ேபரைண

ேபரைண pēraṇai, ெப. (n.)

   1. ெபரிய அைணக்கட் ; big dam.

   2. ெப ந்தைட; great obstacle.

     " ரத்்த ேபரைண தன்ைன ம் ந் ன (கம்பரா. தற்ேபார.்13);

     [ெப → ேபர+்அைன]

ேபரத்

 
 ேபரத்  pēratti, ெப. (n.)

நரி ள்ளிசெ்ச ,

 indian night Shade.

ேபர ர்ச்

 
 ேபர ரச்்  pēradircci, ெப. (n.)

ெப ந் ல்,

 great shock.

     [ெப →ேபர+்அ ரச்் ]

ேபரநீ

 
 ேபரநீ  pēranīti, ெப. (n.)

   ெப அநீ ; Great injustice.

     [ெப →ேபர+்sk a→nt த.அநீ ]

ேபரப்பன்

ேபரப்பன் pērappaṉ, ெப. (n.)

   தந்ைத ன் தைமயன் (s.i.i.iii.94,20.);; father's elder brother.

     [ேபர ்+ அப்பன்]
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ேபரப் ள்ைள

 
 ேபரப் ள்ைள pērappiḷḷai, ெப. (n.)

ேபரன், பாரக்்க;see pêran.

     [ேபரன்+ ள்ைள]

ேபரம்

ேபரம் pēram, ெப. (n.)

   1.  ற்பைன

 sale, trade.

   2. ஒப்பந்தத் ற்  ன்ேப ம் ைலப்ேபச் ; bargaining higgling and haggling.

ேபரஞ் ெசால்லாமற் சரியாக ெசால்

   3. அ ைல,

 high value.

 skt béra.

   ெத. ேபர ;க.ேபர

     [ெபயரம்→ேபரம்]

 ேபரம் pēram, ெப. (n.)

   1. வ வம் (நன். 273,ம ைல.);

 form shape.

   2. உடம்

 body.

   3. ( க் ரகம்);  வச் ைல; idol.

பரம்பலம்

பரம்பலம் parambalam, ெப. (n.)

    ல்ைலத் க்ேகா ள்ள ெப மன்றம்; sacred hall in chidambaram.

     'ேசயவன் ப்ேபரம்பலம்' (ெபரிய . பா .8.);

     [ெப → ேபர ்+ அம்பலம்]

ேபரம்ேப தல்

 
 ேபரம்ேப தல் pērambēcudal, ெப. (n.)

ேபரம் பாரக்்க;see pēram.

     [ேபரம் + ேப தல்]

ேபரமட்

 
 ேபரமட்  pēramaṭṭi, ெப. (n.)

ேபரா ட் . பாரக்்க;see perimபl (யாழ்.அக);

     [ேபரா ட் -ேபரமட் ]

ேபர ட்

 
 ேபர ட்  pēramuṭṭi, ெப. (n.)

ேபரா ட்  பாரக்்க;see perimய! (யாழ்.அக.);

     [ேபரா ட்  → ேபர ட் ]
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ேபரரசன்

 
 ேபரரசன் pērarasaṉ, ெப, (n.)

   ேபரரைச ஆ ம் மன்னன் மாமன்னன்; emperor.

     [ேபர+்அரசன்]

ேபரர

 
 ேபரர  pērarasu, ெப. (n.)

   பல நா கைளக் ெகாண்ட பரந்த நிலப்பரப்ைபத் தன் ேநர க் கட் ப்பாட் ல் ெகாண்  ஆட்  
நடத் ம் அர ; empire.

     [ேபர+்அர ]

ேபரரத்ைத

ேபரரத்ைத pērarattai, ெப. (n.)

   ம ந் ச ்ெச வைக(பதாரத்்த.984.);; big galangal.

     [ெப → ேபர→்அரத்ைத]

ேபரைவ

ேபரைவ pēravai, ெப. (n.)

   1. சட்டமன்றம்; legislature assembly.

   2.  ப் ட்ட ஒ  தரப் ளர ்தங்க க்காக ஏற்ப த் க் ெகாள் ம் அைமப் :

 forum, union.

மாணவர ்ேபரைவ, ெதா ற்சங்கம் ேபரைவ.

ேபரைவத்தைலவர்

 
 ேபரைவத்தைலவர ்pēravaittalaivar, ெப. (n.)

   மக்களைவ, மாநிலங்களைவ, சட்டமன்றம் ஆ யவற் ல் அைவ நடவ க்ககைள ந வர ்ேபால் 
இ ந்  நடத் ம் ெபா ப் வ ப்பவர;் speake of the parliament or the state legislative assembly.

     [ேபரைவ +தைலவர]்

ேபர

 
 ேபர  pēraruvi, ெப. (n.)

   ெபரிய அ ;( டா.);; huge waterfall.

     [ெப → ேபர+்அ ]

ேபர் ளாளன்

ேபர் ளாளன் pērruḷāḷaṉ, ெப. (n.)

   1.  க்க இரக்க ள்ளவன்; most gracious one, as god.

ேபர ளாளர ்ேபா ம்' (ேதவா.439,1.);

   2.  ன்ன காஞ் ரத் ற் ேகா ல் ெகாண் ள்ள மால் ( பரம்.170.);; visnu, as worshipped at little 
conjeevaram.

     [ெப → ேபர+்அ ளாளன்]

ேபர ைடைம

ேபர ைடைம pēraruḷuḍaimai, ெப. (n.)

வெனண் ணத் ள் ஒன்றா ய ந்த அ ைள ைடைம( றள்,9.உைர.);

 being of boundless grace, one of Śivan-en-gunam.

     [ெப →ேபர+்அ ைடைம]
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ேபரைல

 
 ேபரைல pēralai, ெப. (n.)

   கட ன் ேதான் ம் ெபரிய அைல; ground-swell.

     [ெப - ேபர+்அைல]

ேபரவ்ைவ

 
 ேபரவ்ைவ pēravvai, ெப. (n.)

ெபரியதாய்(தல்);

 elder maternal aunt.

     [ெப → ேபர+்அவ்ைவ]

ேபரவைர

 
 ேபரவைர pēravarai, ெப. (n.)

   அவைர வைக( ன்);; a large species of Egyption bean.

     [ெப → ேபர ்+ அவைர]

ேபர யல்

 
 ேபர யல் pēraviyal, ெப.(n. ) ெப ம்ெபாங்கல்(யாழ்ப்.)

 cooking rice on a large scale, as for a company of religious mendicants.

     [ெப - ேபர+்அ யல்]

ேபரழ

 
 ேபரழ  pēraḻku, ெப. (n.)

   ெபா வான அழ ; good looking.

     [ெப →அ ேபர+்அழ ]

ேபரைழ-த்தல்

 
 ேபரைழ-த்தல் pēraḻaittal, ெச. . . (v.i.)

   வ ைகக் கணக்ெக த்தல்( ைவ);; to take the roll-call or attendance.

     [ேபர+்அைழ-,]

ேபரள

ேபரள  pēraḷavu, ெப, (n.)

   1. ேபர ; great wisdom.

     "ேபரள ைடய அரஜ் னன் (ஈ ,2,8,6);

   2. ெப ஞ் றப் ; great respect.

     'ஆர் ைன ேவந்தற்கப் ேபரள யற் " (மணிேம.5,116);

   3. ெப மள ; large quantity.

     [ெப →ேபர+்அள ]

ேபரறம்

 
 ேபரறம் pēraṟam, ெப. (n.)

ேபய்க்ெகாைட பாரக்்க;see peykkodai.

     [ெப →ேபர+்அறம]
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ேபர வாளன்

ேபர வாளன் pēraṟivāḷaṉ, ெப. (n.)

   உயரந்்த அ ைடயவன்; person of mature under standing, wise man.

உலகவாம் ேபர  வாளன்  ( றள்.215);

     [ெப →ேபர+்அ வாளன்]

ேபரற ல்

 
 ேபரற ல் pēraṟanūl, ெப. (n.)

    மைற ல்; moral instruction look.

க் றள் இனம், ெமா பா பா ன்  அைனவ க் ம் ெபா வான ேபரற லா ம்.

     [ெப →ேபர+்அற ல்]

ேபரறெந

 
 ேபரறெந  pēraṟaneṟi, ெப. (n.)

   நயன்ைமெந ; moralethics.

க் றள் அைனத்  ெமா னரக்் ம் நயன்ைம ம் அற லா ம்.

     [ேபரறம் + ெந ]

ேபர

ேபர  pēraṟivu, ெப.(n.)

ைம ெசய்தாரக்் ம் ைம ெசய்யா க் ம் நல்ல ,

 good-sense.

   2. அ ள் எல்லாந் தைல ெய ன் ப ய ெச  வார ்க் ம் ெசய்யா டல்.( .203);.

     [ெப →ேபர+்அ ]

 ேபர  pēraṟivu, ெப. (n.)

   1. ப த்த :

 sense of discrimnation.

   2.  ல ; divine knowledge; spiritual knowledge.

   3.  த ; uncommon mental powers, high mental attainments; great wisdom.

     'தம்ேபர  ேதான்ற நல்லந் வனார ்ெசய் டெ்சய்தார ்(க த்.142,உைர.);

     [ெப →ேபர+்அ ]

ேபர த் றம்

 
 ேபர த் றம் pēraṟivuttiṟam, ெப. (n.)

   ப த்த த் றம்; knowledge of common sense.

     [ேபர  +  றம்]

ேபர

 
 ேபர  pēraṟugu, ெப. (n.)

   அ வைக( ன்);; elephant bermuda grass.

     [ெப →ேபர+்அ ]
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ேபரா ரியர்

 
 ேபரா ரியர ்pērāciriyar, ெப. (n.)

   ெதால் காப் யத் ற் ம் க்ேகாைவயாரக்் ம் உைர ட்ட ஆ ரியர;் a commentator of Tolkāppiyam and 
Tiru-k-kövaiyār

     [ெப →ேபர+்ஆ ரியர]்

 ேபரா ரியர ்pērāciriyar, ெப. (n.)

   பல்கைலக் கழகங்களி ம் கல் ரிகளி ம் பணியாற் ம் உயரந்ிைலப் ப ெபற்ற 
ஆ ரியர;் professor.

ேதவேநயப்பாவாணர ்ேசலம் நகராண்ைமக் கல் ரி ல் த ழ்ப் ேபரா ரியராகப் பணியாற் னார.் 
(உ.வ.);

     [ெப (ைம);→ேபர+்ஆ ரியர]்

ேபரா ரிைய

 
 ேபரா ரிைய pērāciriyai, ெப.(n.)

   ெபண் ேபரா ரியர;் women professor.

ேபரா ரியன் ஆ.பா

ேபரா ரிைய ெப.பா..

ேபராைச

ேபராைச pērācai, ெப. (n.)

   1. ெப ப்பம்; intense desire.

     'ேபராைச வாரியைன' ( வாச.8.2);

   2.  க்க ெபா ளாைச; avarice.

     "ேபராைசக் காரைனப் ெப ம் கன் ெவல் வான்

     [ெப →ேபர+்ஆைச]

ேபராைசக்காரன்

 
 ேபராைசக்காரன் pērācaikkāraṉ, ெப. (n.)

   ெபா ளாைச ெகாண்டவன்; avarice perspm.

     "ேபராைசக் காரனடா பாரப்்பான்"

     [ேபராைச + காரன்]

     'காரன்'  ைன தனத் ம் ஆண்பால

ேபராட்

ேபராட்  pērāṭṭi, ெப. (n.)

   ெப ைம ைடயவள; lady of ominence.

     "ேபராட்  ராட் ம் ள்ைளயார ்(ேகா ற் :பா :7);

     [ெப →ேபர+்ஆட் ]

     'ஆட் ' ெப. பா. ஈ .

ேபராண்

 
 ேபராண்  pērāṇṭi, ெப. (n.)

   ேபரன்; grandson.

     [ேபர→் ேபரன்→ ேபரான்→ேபராண்  ]
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ேபராண்

ேபராண்  pērāṇṭu, ெப. (n.)

   அ ப  ஆண்  (வ டங்); ெகாண்ட காலம் ( ன்);; jupiter cycle of 60 years.

     [ெப  → ேபர ்ேபர+்ஆண் ]

     'யாண்  → ஆண்

ேபராண் ல்ைல

ேபராண் ல்ைல pērāṇmullai, ெப. (n.)

    ன க்க மன்னன் ேபாரக்்களத்ைதக் ைகக் ெகாண்டைதக் ம் 
றத் ைற:( .ெவ.826);;     [ெப →ேபர ்+ ஆண் +  ல்ைல]

ேபராண்ைம

 
 ேபராண்ைம pērāṇmai, ெப. (n.)

    ைனத் றம்(வல்லைம);; manly strenth.

     [ெப  → ேபர+்ஆண்ைம]

ேபராண்ைம'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ேபராண்வஞ்

ேபராண்வஞ்  pērāṇvañji, ெப. (n.)

   பைகவர ்ெபா ம் ெச ைவதெ்தாைலத்த தைலைம ைய ைடய ரரக்் ப் ெபரி ங் ெகா த்தைலக் 
ம் றத் ைற;( .ெவ.3.9);; theme describing gifts made to soldiers who put the enemy's army to rout.

     [ெப →ேபர+்ஆண் + வஞ் ]

ேபராத்

 
 ேபராத்  pērātti, ெப. (n.)

ம்ைப பரக்்க;(சங்.அக);see tumba.

 white dead nettlCe.

     [ேபர+்ஆத் ]

ேபராந்ைத

ேபராந்ைத pērāndai, ெப. (n.)

   1. நிலா ப் ள் ( ங்);; greek partridge.

   2, ஆந்ைதவைக; rock-horned owl.

மைல ன்கட ்ேபராந்ைத;ேயா   ெயா க் ம்' ( றநா.170.உைர);

     [ெப →ேபர+்ஆந்ைத]
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ேபராப்பணம்

ேபராப்பணம் pērāppaṇam, ெப. (n.)

   1.கணக் ன் ைட; solution of a mathematical problem.

   2.  ரந்்த ; net result.

   3. நிகர ஊ யம் (லாபம்);; net profit.

     [ெபயர→்ேபர+்ஆ+பணம்]

     'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல

ேபராபத்

 
 ேபராபத்  pērāpattu, ெப. (n.)

   ெப டர;் great misfortune.

     [ெப ம் + skt.a-pad. த.ஆபத் ]

ேபராமட்

 
 ேபராமட்  pērāmaṭṭi, ெப. (n.)

ேபரா ட்  பாரக்்க;(யாழ்.அக); see peramutti.

     [ேபரா ட் →ேபராமட் ]

ேபராமணக்

 
 ேபராமணக்  pērāmaṇakku, ெப, (n.)

ஆமணக் ;( .அ);

 Castor plant பாரக்்கsee āmanakku.

     [ெப →ேபர+்ஆமணக் ]

ேபராமல்

ேபராமல்  pērāmalli, ெப. (n.)

   1. ேபராமல் ைக( ன்); பாரக்்க;see pērāmalligai.

   2. ெகாத்த மல் வைக:

     [ெப →ேபர+்ஆமல் ]

ேபராமல் ைக

ேபராமல் ைக pērāmalligai, ெப, (n.)

   1.ெப மல் ைக; single flowered a rabian jasmine.

     [ெப  → ேபர+்ஆ + மல் ைக]

ேபரா ட்

ேபரா ட்  pērāmuṭṭi, ெப. (n.)

   1. ெச வைக(பதாரத்்த,469); ; pink-tinged white sticky mallow.

     [ெப ைம + ஆ + ட் ]

ேபராயம்

 
 ேபராயம் pērāyam, ெப. (n.)

எண்ேபராயம் ( வா);பாரக்்க;see empérâyam.

 the eight groups of retinues.

     [ெப →ேபர+்ஆயம்]

ேபரா ரம்

ேபரா ரம் pērāyiram, ெப (n.)

இைறவ க் ஆ ரம் ெபயரக்ள்(ேதவா.896.5);,

 the usand names of any particular deity.

     [ேபர+்ஆ ரம்]
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ேபர்வம்

 
 ேபரவ்ம் pērvam, ெப. (n.)

    ப்பம்; ning desire.

     [ெப  → ேபர+்ஆரவ்ம்]

ேபரால்

ேபரால் pērāl, ெப. (n.)

   இரண்ட நீளம் ேபரவ் ம் ப ப்  நிற ள்ள மான வைக (பதாரத்்த,919);; thorny backed eel, brown, 
attaining more than 2ft in length.

     [ெப  ேபர+் ஆரல்→ஆரால்]

 ேபரால் pērāl, ெப. (n.)

   கள்ளக் ச்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village_in Kallakkurichi Taluk.

     [ெப -ேபர+்ஆல்]

ேபராலவட்டம்

ேபராலவட்டம் pērālavaṭṭam, ெப.(n.)

   ேபரிய வைக; a large, ornamental, cular fan, ( ங்); ( வக.1906, உைர);

     [ேபர+்ஆலவட்டம்]

ேபராவல்

 
 ேபராவல் pērāval, ெப. (n.)

   ேவணவா; earnes desire.

     [ெப ம்+ஆவல்]

ேபராளன்

ேபராளன் pērāḷaṉ, ெப. (n.)

   1. ெப ைம ைடயவன்; renowned personage.

உம்பரா ம் ேபராளன்' ( வ்.ெபரிய ,7,4,4.);

   2. பல ெபயரக்ைளப் ெபற்றவன்; one who bears several names.

     "ேபராளன் ேபேரா ம் ெபரிேயாைர" ( வ்.  ெந ந்.20);

   3. 5 ஆவ  ண் ன் ( ங்);; the fifth makşatra.

   4. 4ஆவ  ண் ன்:( டா);

 naksatra.

     [ேபர+்ஆளன்]

ேபராளி

ேபராளி pērāḷi, ெப. (n.)

   1. ஒ வன் ெபயைரக் ெகாண்டவன்-வள்; namesake.

   2.  கழ் வாய்ந்தவன் – வள்(யாழ்.அக);; famous person.

     [ேபர+்ஆளி]

     'இ ைன த

ேபராற்றல்

 
 ேபராற்றல் pērāṟṟal, ெப. (n.)

   ேபாரி ம் ஆற்றல்; superior skill great power.

     [ெப ைம + ஆற்றல்→ ேபராற்றல்]
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ேபரா

ேபரா  pērāṟu, ெப. (n.)

   1. மைல ற் றந்  கட ல் ேநேர கலக் ம் நீேராட்டம்; river rising in a mountain and emptying into a sea.

   2. ேமல்கட ற் கலக் ம் ஒர ்ஆ ; a river flowing west-wards from the western ghats.

     'அரசன் ேபராற்றங் கைர னின்  ேபாந்  ( லப்.25, 180, அ ம்);

   3.  ட் ணா ந :

 the river krisha.

     "நிைறந்  வ ம் ேபரா   ந் " (க ங்,355);

     [ெப →ேபர ்+ ஆ ]

ேபரானந்தம்

ேபரானந்தம் pērāṉandam, ெப. (n.)

   ேமலான ம ழ்ச்  (பரமானந்தம்);; supreme bliss.

     "பற் ய ேபரானந்தம் பா ங் காணம்மானாய் ( வாச.8.28);

     [ெப ைம + skia-nanda. த.ஆனந்தம்]

ேபரி

ேபரி pēri, ெப. (n.)

   1. ர ; kettledrum.

     'சங் ேபரி ழங் ய தாைனேய' (கம்பரா. எ ச.்28);

   2. பைற'( ன்);; drum.

     [ெப →ேபர→் ேபரி]

 ேபரி pēri, ெப.(n.)

   மரவைக; communis.

     [E. pear → த. ேபரி.]

ேபரிைக

ேபரிைக pērigai, ெப. (n.)

ேபரி ( லப்.327.உைர); பாரக்்க;see per skt bhërika.

     [ேபரி+ ேபரிைக]

     'இைக' ெசால்லாக்க ஈ

 ேபரிைக pērigai, ெப. (n.)

   ஓ ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Hosur Taluk.

     [ஒ கா ெப ைக-ேபரிைக]

ேபரி

ேபரி  pērisu, ெப. (n.)

   1. கணக் ன் ெமாத்ததெ்தாைக; sum or aggregate of an account.

   2. ஊரார ்கட் ம் ெமாத்தவரி:

 total amount of a revenue assessment.

     [ெப →ேபரி → ேபரி ]
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ேபரிைச

ேபரிைச pērisai, ெப. (n.)

   1. ெப ம் கழ்; great renown.

     'ேபரிைச நன்னன்'(ம ைரக்.618);

   2. கைடசச்ங்கத்  வழங் ய ஒர ்இைச ல் (இைற.5 உைர);; a treatise on music, of the last sangam, not now 
extant.

     [ெப  → ேபர+்இைச]

 ேபரிைச pērisai, ெப. (n.)

   ஒ  வைகயான இைச ல்; an ancient treatise on Tamil music.

     [ெப +இைச]

ேபரிடர்

 
 ேபரிடர ்pēriḍar, ெப. (n.)

   ெப ந் ன்பம்; great trouble.

     [ெப  → ேபர ்+ இடர]்

ேபரி –தல்

ேபரி –தல் pēriḍudal, ெச. .  (v.i.)

ெபயரி -தல் பாரக்்க;see peyaridu.

மானிட சா ன் ேபரி  மாதரக்ாள்' ( வ்.ெபரியாழ்,4,6.2);

     [ெப ரி →தல்→ ேபரி -தல்]

ேபரியம்

ேபரியம் pēriyam, ெப. (n.)

ேபரி பாரக்்க;see peri.

     'ேபரியங்கண் டா ளி (கம்பரா. இராவ.தாைன.12);

     [ெப  → ேபர+்இயம்]

ேபரியல்

ேபரியல் pēriyal, ெப. (n.)

   ெப ந்தன்ைம; noble character.

     '  ல்ைலப் ேபரிய ரர்'் ( க்ேகா.31);

     [ெப  → ேபர+்இயல்]

ேபரியல்

 
 ேபரியல்  pēriyalpu, ெப. (n.)

   ெக தைகைம; good manner.

     [ெப  → ேபர+்இயல் ]

ேபரிரக்கம்

 
 ேபரிரக்கம் pērirakkam, ெப. (n.)

   க ரக்கம்; repentance.

     [ெப  → ேபர+்இரக்கம்]

ேபரியற் காஞ்

 
 ேபரியற் காஞ்  pēriyaṟkāñji, ெப. (n.)

   கட் னியல் கைளப் லவர ்எ த் க் ந் ைறவைக ( வா);; theme in which a oet describes the nature of 
evil.

     [ெப →ேபர+்இ+காஞ் ]
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ேபரியாழ்

ேபரியாழ் pēriyāḻ, ெப. (n.)

   1. நால்வைக வாழ்க ள் இ பத்ெதா  நரம் ள்ள  ( லப்.3.26.உைர);; a lute of rā strings, one of ɔur yā|.

     [ெப →ேபர+்யாழ்]

ேபரியா

ேபரியா  pēriyāṟu, ெப. (n.)

   1. ேபரா 1,2 பாரக்்க;see pérwnaru!,2

   2. கங்ைகப் ேபரியாற்  ( லப்.28.121);

ெப மைல லங் ய ேபரியாற்றைடகைர ( லப்.25,22);.

     [ெப →ேபர+்யா ]

ேபரிரவல்

 
 ேபரிரவல் pēriraval, ெப. (n.)

   மாற் ப் ெபயரில் இலங் தல்; benami transaction (loc);.

     [ெபயர→்ேபர+்இரவல்]

ேபரிைரசச்ல்

 
 ேபரிைரசச்ல் pēriraiccal, ெப. (n.)

ெப ங் சச்ல்,

 uproar.

     [ெப → ேபர+்இைரசச்ல்]

ேபரி க்ைக

 
 ேபரி க்ைக pērirukkai, ெப. (n.)

ேதாணா

கம்( ன்); பாரக்்க;see tõņāmugamtown.

 surrounded by a moat.

     [ெப →ேபர+்இ க்ைக]

ேபரிைரப்ைப

 
 ேபரிைரப்ைப pēriraippai, ெப. (n.)

   அைச ேபா ம் லங் களின் ேமல் வ (கால். );; irst stomach of ruminants, rumen.

     [ெப  → ேபர+்இைரப்ைப]

ேபரிைரயான்

ேபரிைரயான் pēriraiyāṉ, ெப. (n.)

    யாக உண்ேபான்; glutton.

     'நிற் ங் க ேய ரிைரயான்க ேணாய்' ( றள்.946);

     [ெப →ேபர+்இைரயான்]
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ேபரில்

ேபரில் pēril, இைட (prep.)

   1.  ; on, about.

அவன் ேபரில் ற்ற ல்ைல.

   2.  ற

 after.

அவன் ெசான்னதன்ேபரில் வந்தான்

     [ேபர ்→ ேபரில் 'இல்' (ஐந்தாம்ேவ.2. 62.2);]

ேபரிலக்கம்

 
 ேபரிலக்கம் pērilakkam, ெப. (n.)

    ன்ன மல்லாத ெவண்; integer whole number.

     [ெப →ேபர+்இலக்கம்]

ேபரிழப்

 
 ேபரிழப்  pēriḻppu, ெப. (n.)

    ந்த இழப் ; great loss better loose.

     [ெப ம்→ ேபர+்இழப் → ேபரிழப் ]

ேபரிழ

ேபரிழ  pēriḻvu, ெப. (n.)

   1.  ந்த இழப் ; great calamity.

   2. ெதால்ைல (ெகா.வ.);; worry, bother

     [ெப →ேபர+்இழ ]

ேபரிளம் ெபண்

ேபரிளம் ெபண் pēriḷambeṇ, ெப. (n.)

   1. எ வைகப் ப வ மகளி ள் ப்பத் ரண்  அ. க  ைவ க்  ேமல் நாற்ப  அக  ைவ வைர ள்ள 
ெபண் ( ங்);; women between the ages of 32 and 40.

   2.  ப்ப க்  ேமல், ஐம்பத்ைதந்  வைர அகைவ ள்ள ெபண் (ெகாக்ேகா.);; women between the ages of 30 
and 55.

     [ெப  → ேபர+்இளம் + ெபண்]

ேபரிளைம

ேபரிளைம pēriḷamai, ெப. (n.)

   1. இளைம ெதாடக்கம்; early period of youthfulness.

     'அைணந்த ேபரிளைமயாேல தைனநனிம த் " ( வாலவா.13.15.

   2. இளைம -  ைம இைடப்பட்ட அகைவ; middle age.

     "நகரத்ேதா ம் ேபரிளைமேயா ம்" (s.l.l.i.165);

     [ெப →ேபர+்இளைம]

ேபரின்பம்

ேபரின்பம் pēriṉpam, ெப. (n.)

   1. ேமலான இன்பம் ( ங்);; supreme bliess.

     "அள ல் ேபரின்பத் த யேரா ந்தைம" ( வ்.  வாய். 10.3.1);

   2.  ட் ன்பம்; heavenly bliss, salvation.

     'ேபரின்பத ்ேதாங் ம்..... நாதப்பைற" ( வாச.198);.

     [ெப →ேபர+்இன்பம்]
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ேபரின்ப வாழ்

ேபரின்ப வாழ்  pēriṉpavāḻvu, ெப. (n.)

ட் லக வாழ் :

 blissful lite.

     "நம் டனாம் ேபரின்ப வாழ்  ேசரவ்ார"் (கஞ் ப் :த வ,65);

     [ேபரின்பம் + வாழ் ]

ேபரகீம்

ேபரீகம் pērīkam, ெப. (n.)

   1. வட்டத் ப் ;   2.  ரண்ைட(சங்.அக.);

 square stalked wine.

ேபரசீ்

ேபரீச்  pērīccu, ெப. (n.)

ேபரிந் (பதாரத்்த.525); பாரக்்க;see perindu.

     [ேபரிந் → ேபரீச் ]

ேபரஞ்ீ

 
 ேபரீஞ்  pērīñju, ெப. (n.)

ேபரிந்  பாரக்்க;see périndu.

     [ேபரிந்  →ேபரீஞ் ]

ேபரிந்

 
 ேபரிந்  pērindu, ெப. (n.)

ஈந் வைக( டா);

 date palm.

     [ெப →ேபர ்+ ஈந் ]

ேப

ேப  pēru, ெப. (n.)

    ற் ரில் நீரப்ாய்ச்  ேவா க் க் ெகா க் ம் வளி(RT);; a fee paid to apersonauthorised to distribute water for 
irrigation.

     [ெப  → ேப ]

 ேப  pēru, ெப, (n.)

   1. கடல்; sea, ocean.

   2. ஞா ; sun.

   3.  ; fire.

   4. ெபான்மைல ( (யாழ்.அக.);; Mt Mēru

 skt përu

     [ ெப  → ேப ]

ேப ண்

ேப ண்  pēruṇṭi, ெப. (n.)

   1.  யா ட ்ெகாள் ம் உண  ( ங்);; gluttony.

   2. ஒ  நாளிற் ெகாள் ம்இன் யைமயா உண ; principal meal.

     [ெப → ேபர+்உண் ]
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ேப ண் க்கலம்

 
 ேப ண் க்கலம் pēruṇṭikkalam, ெப. (n.)

   ெப ஞ்சைமயல் ஏனம்; a big cooking vessel.

     [ேப ண்  + கலம்]

ேப ண் க்காரன்

 
 ேப ண் க்காரன் pēruṇṭikkāraṉ, ெப. (n.)

ேப ண் யாளன் பாரக்்க;see peruntiyalan.

     [ேப ண்  + காரன்]

ேப ண் யாளன்

 
 ேப ண் யாளன் pēruṇṭiyāḷaṉ, ெப. (n.)

    க ண்ேபான்; glutton.

     [ேப ண் +ஆளன்]

ேப ண் ேவட்ைக

 
 ேப ண் ேவடை்க pēruṇṭivēṭkai, ெப. (n.)

   ெப ந் னி ேவடை்க; voracity of appentite.

     [ேப ண்  + ேவடை்க]

ேப த

ேப த  pērudavi, ெப. (n.)

   ெப நன் ; help in dire distress, great farour.

     "ேப த க் ைகமாறா" ( வ். வாய்.8.1.10);

     [ெப  → ேபர+்உத ]

ேப பகாரம்

 
 ேப பகாரம் bērubakāram, ெப. (n.)

ேப த  பாரக்்க;see per-udaw.

     [ெப  → ேபர+் skt. upa-kåra. த. உபகாரம்]

ேப வைக

 
 ேப வைக pēruvagai, ெப. (n.)

ெப ம ழ்ச் ,

 great joy.

     [ெப ம்→ ேபர ்+ உவைக]

ேப மரி

 
 ேப மரி pērumari, ெப. (n.)

   வழைல ம்(ேசாப் ம்); கண்ணா ஞ் ெசய்ய உத ம் உமரிவைக;(யாழ்.அக);; a plant that yiedls a coarse 
kind of barilla for soap and glass.

     [ெப  → ேபர+்உமரி]
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ேப ர்

ேப ர ்pēruyir, ெப. (n.)

   1. கட ள்; god, as Supreme Being.

     "உண் ழ்ந்தளந்த, ேப ேரேயா' ( வ். வாய்8.1.5);

   2. ெப ங்காற் ,(ைதலவ.ைதல);; boisterous wind.

     [ெப  → ேபர+்உ ர]்

ேப ரிேயான்

 
 ேப ரிேயான் pēruriyōṉ, ெப. (n.)

   ேதால் ைனஞன்; cobbeer (ைதலவ.ைதல);

     [ெப →ேபர+்உரி→உரிேயான்]

ேப றக்கம்

ேப றக்கம் pēruṟakkam, ெப (n.)

   1. ெப ந் க்கம்; sound sleep.

ஈெதன்ன ேப றக்கம்' ( வ். ப்பா.12);

   2, இறப் ; death.

     'உறங் னார ்ேப றக்கங் ெகாண்டார"் (அ டய்ா.1.ெநஞ்ச . 477);.

     [ேபர+்உறக்கம்]

ேப ர்

ேப ர ்pērūr, ெப. (n.)

   1. நகரம்; city.

     'காவலன் ேப ர ்கைனெயரி ட் ய (மணிேம.2,54);

   2. ம த நிலத் ர ்(இைற.கள.1.19);; large town in an agricultural tract.

   3. ேகாயம் த் ர ்மாவட்டத்  அைமந்த வன் ேகா ல்; a siva shrine in coimbatore District.

ெகா ற் காஞ் வாய்ப், ேப ர ்(ெபரிய . ஏயரே்கான்.88);

     [ெப ம் + ஊர→் ேப ர]்

ேப ர்ப் ராணம்

 
 ேப ரப்் ராணம் pērūrppurāṇam, ெப. (n.)

   ேகாயம் த் ர ்மாவட்டத் ள்ள ேப ரச் ் றப்ைபப் பற் க் கச் யப்ப னிவரியற் ய ெதான்மம்; a 
puránam in verse on pèrur in Coimbatore district, by kacciyappa . muŋivar.

     [ேப ர+் ராணம்]

ேப ைழப்

 
 ேப ைழப்  pēruḻaippu, ெப. (n.)

ெப ம்பா :

 great strain.

     [ெப → ேபர+்உைழப் ]

ேப ள்ளம்

 
 ேப ள்ளம் pēruḷḷam, ெப. (n.)

   ெப ந்தைகப்பண் ; charity mind.

     [ெப →ேபர+்ஊக்கம்]
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ேபெர -த்தல்

 
 ேபெர -த்தல் pēreḍuttal, ெச. .  (v.i.)

    கழ் தல்; to become famous.

     [ெப →ேபர+்எ -]

 ேபெர -த்தல் pēreḍuttal, ெச. ன்றா  (v.i.)

   பட் ய ந்  ெபயைர நீக்  தல்; to strike off the roll.

     [ெபயர ்+ எ -,]

ேபெரண்

ேபெரண் pēreṇ, ெப. (n.)

   1. ெப ந்ெதாைக; high number.

   2. நாற் ர ்ஈர யாய் வ ம் அம்ேபாதரங்க ப்  வைக (காரிைக, ெசய்.10 உைர);;(pros.);

 a variety of ambôdarangam consisting of double line of four feet each.

     [ெப → ேபர ்+ எண்]

ேபெரல்ைல

 
 ேபெரல்ைல pērellai, ெப. (n.)

ெசய் ளின் அ ப் ெப ைமக்  அைமந்த வைரயைற:

 maximum limit, as of the number of lines in a Verse, opp, to cirrellai.

     [ெப →ேபர ்+ எல்ைல]

ேபெரல்ைலெவண்
பா

 
 ேபெரல்ைலெவண்பா pērellaiveṇpā, ெப. (n.)

   எட்ட  ெவண்பா(யாழ்.அக);; a venba having eight lines.

     [ேபெரல்ைல + ெவண்பா]

ேபெர

ேபெர  pēreli, ெப. (n.)

   ெபரிய எ வைக; a kind of large rat.

பன்ம ரப்்ேபெர  ( வக. 1898);

க.ேபரி

     [ெப → ேபர+் எ ]

ேபெர சை்ச

 
 ேபெர சை்ச pērelumiccai, ெப. (n.)

   எ சை்ச வைக; citron lemon.

     [ெப → ேபர+்எ சை்ச]

ேபெரள்

 
 ேபெரள் pēreḷ, ெப. (n.)

   எள்வைக; aspecies of large Sesame.

     [ெப → ேபர ்+ எள்]
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ேபேர

 
 ேபேர  pērēṭu, ெப. (n.)

   ேபரவ்  இனக்கணக் ; ledger.

     [ெப  → ேபர+் ஏ ]

ேபேரலம்

 
 ேபேரலம் pērēlam, ெப. (n.)

   எலவைக; great CardamOm.

     [ெப  → ேபர+் ஏலம்]

ேபேரற்ற 
பண்டாரம்

 
 ேபேரற்ற பண்டாரம் bērēṟṟabaṇṭāram, ெப. (n.)

   த ழ்ச ் வனிய ேவளாள க் த் வாங் ர ்அரசர ்வழங் ம் பட்டப்ெபயர(்நாஞ்);; a title conferred by 
the Travancore kinds on the Tamil šaiva vēlāļas.

     [ேபர+் ஏற்ற + பண்டாரம்]

ேபைர

 
 ேபைர pērai, ெப.(n.)

நீர(்அக.நி);

 water.

ேபெரா

 
 ேபெரா  pēroli, ெப. (n.)

ெப ங் சச்ல்,

 loud noiCe.

     [ெப →ேபர+்ஒ ]

ேபெராளி

ேபெராளி pēroḷi, ெப. (n.)

   1.  ந்த ஒளி,

 great light, lustre.

     "ேபெராளிேயேசரவ்ன" ( த்.14);

   2. ஞா :

 Sun.

   3.  ங்கள்,

 moon.

     "ேபெராளிையக்  யாவங் ெகாள் நாள்" (ைசவச ெபா .13);

   4. கட ள்

 god, as the supreme light.

     " த்தாந்தப் ேபெராளிைய," (தா ,ெபா ள்.2);

     [ெப  → ேபர+்ஒளி]
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ேபல்'( )-தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ேபல்

ேபல் pēl, ெப. (n.)

    ைர ; speed, swiftness.

     [ ர ்→  ல் → ேபல்.]

 ேபல் pēl, ெப. (n.)

   கால் நரம் ல் உண்ைட கட் ம் ைர ேநாய்வைக; a horse-desease characterised by tumour in the leg. 
(அ வசா. 117);

ேபலகம்

ேபலகம் pēlagam, ெப. (n.)

ெத ப் ப ம் ;(யாழ்.அக);

 boat.

     [ேபல் → ேபலகம் ]

 ேபலகம் pēlagam, ெப. (n.)

   1.  ைத; testicle.

   2.  பங் ; small portion or share.

   3. ேபாைக; going.

 ேபலகம் pēlagam, ெப.(n.)

   ெதப்பம் (யாழ்.அக.);; boat.

த.வ.  தைவ

     [Skt. {} → த. ேபலகம்.]

ேபலவம்

 
 ேபலவம் pēlavam, ெப. (n.)

   ெமல் ய ; softness. (யாழ்.அக.);

 ேபலவம் pēlavam, ெப.(n.)

   ெமன்ைமத ்தன்ைம; softness.

     [Skt. {} → த. ேபலவம்.]
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ேப

 
 ேப  pēli, ெப. (n.)

ைர,

 horse (சங்,அக.);

     [ ல் → ேபல்-ேப ]

 ேப  pēli, ெப.(n.)

    ைர (சங்.அக.);; horse.

     [Skt. {} → த. ேப .]

ேப ைக

 
 ேப ைக pēligai, ெப. (n.)

ேப ளி ைக (சங்.அக.); பாரக்்க;see pèligai.

     [ேபல் → ேப ைக ]

ேபழ்

ேபழ் pēḻ, ெப(n.)

ெப ைம ( ங்);.

 largeness, raStneSS.

     [ ள் → (ெபல்); → ேபழ் ]

.தா. (பக்.216);

ேபழ்கணி-த்தல்

ேபழ்கணி-த்தல் pēḻkaṇittal, ெச. .  (v.i.)

   1. அஞ் தல்; to be afraid.

     "உைமயானவள் ேபழ்கணிக்க.....  ட ண்டெதன்ேன' (ேதவா.444,1);

   2. கண் தல்; to close one's eyes, as in sleep.

     "ேபழ்கணித் ....  ல் ெகாண்டார"் (ெபரிய .  நா க்.275);

   3. ம ண்  த்தல்; to stare in fear.

     ' ற்பானின்  ேபழ், கணித்தால் ( வாச.45,7);

   4. ேபகணி பாரக்்க;see pēlani.

     [ேபழ் + கணி.]

ேபழ்வாய்

ேபழ்வாய் pēḻvāy, ெப. (n.)

   ெபரியவாய்; large mouth.

றழ்பற் ேபழ்வாய். ேபய் மகள். ( :47);

     [ெபள்→ ேபள்→ ேபழ் வாய் ]

ேபழ்வாய் = அகன்றவாய்.  தா. (பக்-26);

ேப

 
 ேப  pēḻi, ெப. (n.)

    ைடைவ; saree (அக.நி);

     [ ள் →  ளி → ேப ]
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ேபைழ

ேபைழ pēḻai, ெப. (n.)

   ெப ைம; largeness.

     "ேபைழவார ்சைட (ேதவா.8536);

     [ேபழ் +ஐ]

 ேபைழ pēḻai, ெப.(n.)

   1. ெபட் ; chest box coffer, ark.

   2.  ைட( ன்);; basket.

     [ேபழ் + ேபைழ ]

ேபைழமரம்

 
 ேபைழமரம் pēḻaimaram, ெப. (n.)

   ெபரிய மரவைக; carey's myrtle-bloom.

     [ேபைழ + மரம் ]

ேபள் தல்

 
 ேபள் தல் pēḷḷudal, ெச. . . (v.i.)

   மலங்க த்தல்; to ease oneself.

     [ேபல்→ேபள்]

ேபளிைக

 
 ேபளிைக pēḷigai, ெப. (n.)

   உண்ெடஞ் ய எச் ல் ( ங்.);; food left on the plate ofter eating.

     [ேபழ்→ ேபள்→ேபளிைக ]

ேபறக்கா

 
 ேபறக்கா  pēṟakkāci, ெப. (n.)

   நாய் ள்ளி (சங்.அக.);; Indian nighshade.
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ேப

ேப  pēṟu, ெப. (n.)

   1. ெப ைக,

 receiving. obtaining.

     'மக்கட் ேப  ( றள்.61);

   2.அைடயத்தக்க ; anything worth obtaining.

ப்ேபற்  னஃெதாப்ப ல்' ( றள்,162);

   3. ஊ யம் ( ங்.); :

 profit, gain.

   4. அ டெ்காைட ( ன்.);; boon, blessing.

   5. நன்ெகாைட; gift, prize, reward.

   6. பயன்; advantage, benefit, result.

   7. த  ( ன்.);; worth, merit, desert.

   8.மகப்ெப ைக; childbirth.

   9.  கத்தலளைவ ல் ஒன்ைறக் க் ம் ெசால்; term meaning 'one' in measuring Out grains. 
(ைதலவ.ைதல.);

   10.  கழ், கல் , வ , ெவற் , நன்மக்கள், ெபான், ெநல், நல் ழ்,  கரச்் , அ , அழ ,

   ெப ைம, இளைம,  ணி , ேநா ன்ைம, வாழ்நாள் ஆ ய ப னா  வைகப்பட்ட ெசல்வம் 
(அ . ந்);; acquisition, of which there are 16, viz, pugal, kalvi, verri, nan-makkļ,

ேப காலம்

 
 ேப காலம் pēṟukālam, ெப. (n.)

   மகப் ெப ங்காலம்; time of parturition or delivery.

     [ேப  + காலம்]

ேபன்

ேபன் pēṉ, ெப. (n.)

   தைல ண்டா ம் ற் ரி; louse;pediculi.

     "ஈ ம் ேப  ந் ைற " (ெபா ந79);

ேபன் த் -தல்

 
 ேபன் த் -தல் pēṉkuddudal, ெச. . . (v.i.)

   ேபைன ந க் தல்( ன்);; to crackor crush lice.

     [ேபன் +  த் -தல்]

ேபன்ெகாட்ைட

 
 ேபன்ெகாடை்ட pēṉkoṭṭai, ெப. (n.)

காக்காய் ெகால்  பாரக்்க;see kakkay-kolli. cocculus - indicus.
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ேபனம்

ேபனம் pēṉam, ெப. (n.)

    ைர; froth, foam.

     'ேபன ெவண் ைடயவாய' (கம்பரா.  ரமாத்.145);

 ேபனம்1 pēṉam, ெப.(n.)

   அ வல் ப் ;(நாம ப.393);; opium.

 ேபனம்2 pēṉam, ெப.(n.)

    ைர; froth, foam.

     "ேபன ெவண் ைடயவாய" (கம்பரா.  ரமாத்.145);.

     [Skt. {} → த. ேபனம்.]

ேபனவா

 
 ேபனவா  pēṉavāki, ெப. (n.)

   இ ; thunder (யாழ்.அக.);

ேபனன்

ேபனன் pēṉaṉ, ெப. (n.)

   1. க ரவன்,

 sun.

   2.  ங்கள்; moon (யாழ்.அக.);.

ைப

ைப pai,    த ழ்ெந ங்கணக் ல் 'ப்' என்ற ெமய் ம் 'ஐ' என்ற உ ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய் 
எ த் ; the compound of 'ப்'' and 'ஜ'

     [ப் + ஐ = ைப ]

 ைப pai, ெப. (n.)

   1. ப ைம ( ங்);,

 greeness, freshness.

   2. நிறம் ( ன்.);; colour.

   3. இளைம; youth.

     'ைப ர ்பாணெரா  (மைலப .40);

   4. அழ ;( வா.); ; beauty.

     'ைபவண்ண மணிக் டந்தனில் (பாரத.  ட் ணன்.33);

   5. உடல்வ ; strength, vigour.

ம் ைப ர ்க ம் ெபா  (ெப ம் பாண்.103);

     [ப  → (ப ); → (ப );_ைய → ைப ]  தா. (பக்.45);

 ைப1 paittal, ெச. . . (v.i.)

   1. ப ைம யாதல்; to become green or greenish ( டா.);
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ைபக்கம்

 
 ைபக்கம் paikkam, ெப. (n.)

ப க்கம்( ன்); பாரக்்க;see payekkam.

     [ப க்கம்→ ைபக்கம்]

ைபக்கலம்

ைபக்கலம் paikkalam, ெப. (n.)

   பசை்சக் ப் ; green fask.

கள்ளினி ம் ைபக்கலம். (ம ைரக்.228);

     [ைப + கலம்]

ைப ரி

 
 ைப ரி paigiri, ெப. (n.)

நாய்,

 dog (சங்,அக.);

ைபேகாமட்டம்

ைபேகாமட்டம் paiāmaṭṭam, ெப, (n.)

   மட்டக் ைரச ்சா வைக; pegu pony.

     'ைபேகா மட்டங்களாக ( ரதாப. லா.18);

ைபேகாைவச் வப்

 
 ைபேகாைவச் வப்  paiāvaiccivappu, ெப. (n.)

   ஒ  வைகச ் வப்  மணி; pegu ruby.

ைபங்கண்

ைபங்கண் paiṅgaṇ, ெப. (n.)

   1.  ளிரந்்த கண்; tender eye.

     'ைபகண்ணன் ன் ம ரன் (இைற.1.பக்.7);

   2. ப ய டம் ; tenderbody.

     'ைபங்கண் மாஅல்' (பரிபா.3,82);

   3.  னத்தால் ப ய கண்; eye fuming with anger. (பரிபா.5,27);

   4. பசெ்சன்ற டம்; fresh, green spot.

     "ைபங்கட ் னத்த ைபங் ழ்.' ( மர. ர.நீ ெந .61);

     [ைப + கண்]

ைபங் ளி

ைபங் ளி paiṅgiḷi, ெப. (n.)

   1. பசை்சக் ளி; parrot with green plumage.

ைபங் ளிப் பாய்கைல...ெகாற்றைவ. ( .ெவ.1.20.);

   2. அ ய இளம் ெபண்; young, beautiful lady.

     [ைப +  ளி.]

ைபங்கால் நிலம்

ைபங்கால் நிலம் paiṅgālnilam, ெப, (n.)

   நன்ெசய்நிலம்; wet field.

     "ைபங்கால் நிலத்ைதப் ப மரக் காெடன் " (சரவண. பண .142

     [ைபங்கால் + நிலம்]
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ைபங் ண

ைபங் ண  paiṅgiṇaṟu, ெப. (n.)

    டை்ட (S.II vii,41);; small pond.

     [ைப +  ண ]

 ைபங் ண  paiṅgiṇaṟu, ெப. (n.)

   அரக்ேகாணம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Arakonam Taluk.

     [பகம்+ ண ]

ைபங் ைலத்தா

ைபங் ைலத்தா  paiṅgulaittāru, ெப. (n.)

   இளநீரக்் ைல; cluster of tender coconet.

     'பத் பட நிைறத்த ைபங் ைலத் தா ம் (ெப ங்22:176);.

     [ைப +  ைல + தா  ]

ைபங்

 
 ைபங்  paiṅguḻi, ெப. (n.)

   க த்தங் ம் இடம்; womb ( ங்);

     [ைப +  ]

ைபங் தாளம்

ைபங் தாளம் paiṅātāḷam, ெப. (n.)

   ப ய வைள; green climbing bringan.

     "ைபங்  தாள ம் ெவண் ஞ்சள்ளி ம்"ெப ங்2:12:22)

     [ைப +  தாளம்]

ைபங் ழ்

ைபங் ழ் paiṅāḻ, ெப. (n.)

   1. இளம்ப ர;் tender crops.

     "ைபங் ழ் கைளகட ்டதென  ேநர ்( றள்.550);

   2.  ைளநிலம்; cultivated land.

உ ழ்ேவா ல ஞ் ேசாரார ்(ஆசாரக்.33);

   3. ேநாய்;(ச .);

 disease.

     [ைப +  ழ்]

ைபங் ன்

 
 ைபங் ன் paiṅāṉ, ெப. (n.)

காவட்டம் ல்; (சங்.அக.); பாரக்்க;see kảvatham-pul ctronesia grass.

     [ைப +  ன்]

ைபங்ேகழ்க்க ங்
கம்

ைபங்ேகழ்க்க ங்கம் paiṅāḻkkaliṅgam, ெப.(n.)

   ப யநிற ஆைட; green cloth.

     "ைபங்ேகழ்க் க ங்க ம் பட் த் கம்' (ெப ங்.1:42,207);.

     [ைய + ேகழ் + க ங்கம்]

ைபங்ேகழ்த்தாமம்

ைபங்ேகழ்த்தாமம் paiṅāḻttāmam, ெப.(n.)

   ப ய நிற ைடய மாைல; green garland.

     'ைபங்ேகழ்த ்தாமம் பக்கம் வைள '(ெப ங்2:16145);

     [ைப + ேகழ் + தாமம்]
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ைபங்ெகா

ைபங்ெகா  paiṅgoḍi, ெப. (n.)

   பச் ைலக் ெகா வைக; a fragrant creeper.

   ைபங்ெகா  நைறக்காய் ( .190); ெபண்; woman.

     [ைப + ெகா ]

ைபசந்

ைபசந்  paisandi, ெப, (n.)

ைபங்  பாரக்்க( ங்);;see painkuli.

     [ைப + சந் - ைபசந் ]

 ைபசந்  paisandi, ெப.(n.)

   1.  ைர ர  ந்  எ ம் ம் ஒ த சத்தம்; sound from lungs.

   2. க ப்பந்தரிக் டம்; womb;

 uterus (சா.அக.);.

ைபசாரம்

ைபசாரம் paicāram, ெப. (n.)

   இ ப் ட வட்டாரம்; locality.

     'கச் ப்ேபட் க் ைழப் ைபசாரத் .

     [ சாரம் → ைபசாரம்]

 ைபசாரம் paicāram, ெப.(n.)

   நாட் ப் ப ; locality or neighbourhood.

     "கச் ப் ேபட் க் ைழப் ைபசாரத் " (S.I.I.ii, 517);.

ப

ப  pasu, ெப. (n.)

   பால்; milk (சா.அக.);.

     [ .க → ைப ]

 ப  pasu, ெப. (n.)

   1. ஆ; cow.

   2. எ ; ox.

   3.  ைடேயாைர; rishaba.

   4. ேவள் லங் ; animal meant for sacrifice.

     [Skt. {} → த. ப .]

ைப னம்

ைப னம் paisuṉam, ெப. (n.)

   1. க சத்தனம்; niserliness, niggardliness.

   2.  றங் ைக; lackbiting. (சங்.அக.);

     [ னம்→ ைபகனம்]

 ைப னம் paisuṉam, ெப.(n.)

   1. இவறற் றன்ைம; miserliness, niggardliness.

   2.  றங் ைக; back biting.

த.வ. ஈயாக் ணம்

     [U. {} → த. ைப னம்.]
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ைபஞ்சாய்

ைபஞ்சாய் paiñjāy, ெப. (n.)

பஞ்சாய்' பாரக்்க;see panjay.

ைபஞ்சாய்ப் பாைவ ன்றெனன் யாேன (ஐங் .155);

     [ைப + சாய்]

பஞ்ேச

பஞ்ேச  pañjēṟu, ெப. (n.)

சாணம்,

 owdung, as greenish.

     'ைபந்ேச  ெம ய வ வ நன்னகர ்(ெப ம்பாண்.298);

     [ைய + ேச ]

ைபஞ்ஞணம்

ைபஞ்ஞணம் paiññaṇam, ெப. (n.)

    ய இைறச் ; fresh meat.

ைபஞ்ஞரினம் ெப த்த ப ெவள் ளமைல ( றநா.177);

     [ைப + நினம் →  னம் → ைபஞ்ஞநினம்]

ைபஞ்ஞல்

 
 ைபஞ்ஞல் paiññal, ெப. (n.)

ைபஞ்ஞீலம் ( வா); பாரக்்க;see pai-n-filam.

     [ைபஞ்ஞீலம் → ைபஞ்ஞல் ]

ைபஞ்ஞீலம்

ைபஞ்ஞீலம் paiññīlam, ெப. (n.)

ைபஞ்ஞீலம் ( டா); பாரக்்க;see pai-i-nilam.

 ைபஞ்ஞீலம் paiññīlam,  greenish sapphire (யாழ்.அக.)

   2. வாைழவைக; a bpecies of plantain,

     [ைப +  ரீலம்]

ைபஞ்ஞ்

 
 ைபஞ்ஞ்  paiññli, ெப. (n.)

ைபஞ்ஞலம் பாரக்்க,see pain-nilam ( ங்.);

     [ைப +  ]

ைபத்தம்

ைபத்தம் paittam, ெப. (n.)

   1.  க் ; Insanity, mania, craziness.

   2.  டத்்தனம்

 folly.

     [ த்தம் → ைபத்தம்]

ைபத்தல்

ைபத்தல் paittal, ெப (n.)

   1. ப ைம,

 green.

   2.  னம்:

 angly.

     [ைப →  ைபத்தல்]
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ைபதலங்க ம்

ைபதலங்க ம்  paidalaṅgaḍumbu, ெப .(n.)

ப  ன்ப ைடய ற்றம்

 neighbour who has hungry.

     ' ந்த ம் உண்ெடன ைபதலங்க ம்ேப" ( றநா.139);.

     [ ைப + தலம் + க ம் ]

ைபத்

 
 ைபத்  paittu, ெப. (n.)

ைப  பாரக்்க ( வா.);; See paidu.

     [ப ைமத்  → ைபத் ]

ைபதல்

ைபதல் paidal, ெப.(n.)

   1. இைளய ; that which is young or small.

     "ைபதல் ெவண் ைற (ேதவா.628,5);

     ' ளிப் ைபதேல ( வ். வாய்,9.5.6);

   2.  வன்; boy.

ைபதைல த்தைன ெபா  ெகாண் ப்பேதா (கம்பரா.  ணி ட.் 2);

   3.  ன்பம்,

 sorrow, affliction.

ைபத ழபப் ெதவன் ( றள்.1172);

   4.  ளிர;் cold, chilliness.

     "பனிப்ப  ைபதல்" (பரிபா.11.75);

     [ைப→ைபதல்]

ைபதா

 
 ைபதா paitā, ெப. (n.)

   வண் சச்க்கரம்; wheel of a cart.

     [ைவ→ைவயா→ ைவதா → ைபதா]

 ைபதா paitā, ெப.(n.)

   வண் சச்க்கரம் (இ.வ.);; wheel of a cart.

     [U. {} → த. ைபதா.]

ைபதாவைட-த்தல்

 
 ைபதாவைட-த்தல் paitāvaḍaittal, ெச. . . (vii.)

   வண் சச்க்கரத்ைத அச் ல் ேகாத்தல்(நாஞ்);; to fit the weel in the axle of aCart.

     [ைபதா + அைட→த்தல்]

ைபதாவைரத்தல்

 
 ைபதாவைரத்தல் paitāvaraittal, ெப. (n.)

   வண் க் ட் ல் சக்கரம் உரகைக; rubbing of the weel against the body of the cart.

     [ைபதா + அைரத்தல்]
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ைப ரம்

ைப ரம் paidiram, ெப. (n.)

   நா ; country, district.

     'வளன  ைப ரம் (ப ற் ப்.1918);

     [ைப → ைப ரம்]

ைப

ைப  paidu, ெப.(n.)

   1. ப ைம; greenness, freshness.

     'நிலம் ைபதற்ற லங்ெக  காைல ம் (ப ற் ப்.23);

   2. ஈரம்; mosture, dampness.

நிலம் ைபதறச ்ெசல்க ர ்ஞா  ெச ர ் னஞ் ெசாரித ன் (க த்.20);

     [ைய - ைப ]

ைபந்தார்

ைபந்தார ்paindār, ெப. (n.)

   ெசவ் மாைல; garland of fresh flowers.

     "பனிமலரப்் ைபந்தார ்( .ெவ.91);

     [ைப +தார]்

ைபந் ைன

ைபந் ைன paindiṉai, ெப. (n.)

   1.  ைன ( ங்.); பாரக்்க;seetinaiitalian milet.

   2. க ந் ைன (மைல); பாரக்்கsee Karu. n-tipai.

 black Intalian millet

     [ைப + ைண]

ைபந்

ைபந்  paindu, ெப. (n.)

   பந் ; ball.

தன்மலர ்ந ைபந் ழ ந் ட்டா (ெப ங்மகத864);

ைபந்ெதா

ைபந்ெதா  paindoḍi, ெப. (n.)

   ெபான் வைளயல்; golden bracelet.

     "ைபந்ெதா  ேசா ம்" ( றள்.1234);

   2. ெபண்; with golden bracelet.

     "உடம்பா ெடனவ  ைபந்ெதா ேய" ( ரேசாயாப்.18);

     [ைப + ெதா ]

ைபந்நாகம்

ைபந்நாகம் painnākam, ெப. (n.)

   1. நாகப்பாம் :

 cobra, as hooded.

ைபந்நாகப் பாய் ட் க்ெகாள் (ெப ந்ெதா.1875);

   2. பன்னாங்  பாரக்்க;see pananku topcover, as of a palanquin.

ப்பல்லக் ப் ைபந்நாக தலானைவ (ேகா ெலா.94);

     [ைப +நாகம்]

ைபப்பய

ைபப்பய paippaya,  . .எ. (adv.)

   ெமல்லெமல்ல; slowly, softly, gently.

காம்ம ைபப்பயக் க ய' ( வக.2760);

     [ைபயப்ைபய-ைபப்பய]
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ைபய

ைபய paiya,  . .எ. (adv.)

   ெமல்ல; by degrees slowly, softly, gently.

     "ைபய ந ம்"  றள். 1098)

 ைபய paiya,  . .எ. (adv.)

   ெமல்ல; by degrees, slowly, softly.

     "ைபயந ம்' ( றள்.1098);

     [ைப + ைபய]

ைப லம்

ைப லம் paipīlam, ெப. (n.)

   எ ம் ; ant. (யாழ்.அக.);

 ைப லம்1 paipīlam, ெப.(n.)

   எ ம்  (யாழ்.அக.);; ant.

     [Skt. {} → த. ைப லம்.]

 ைப லம்2 paipīlam, ெப.(n.)

   இ ம் ; iron (சா.அக.);.

ைப ைக

 
 ைப ைக paipīligai, ெப. (n.)

   எ ம் ; ant (யாழ்.அக.);

 ைப ைக paipīligai, ெப.(n.)

   எ ம்  (யாழ்.அக.);; ant.

     [Skt. {} → த. ைப ைக.]

ைபம்பல்

ைபம்பல் paimbal, ெப. (n.)

   1. பம்பல்"பாரக்்க;joviality.

   2. பம்பல் பாரக்்க;luxuriance.

     [பம்பல் → ைபம்பல்]

ைபம் ண்

ைபம் ண் paimbūṇ, ெப. (n.)

ப ம்ெபான்னாற் ெசய்யப்பட்ட அணி,

 ornament made of fine gold:

ைபம்  ணடல் ேவந்தன் ( .ெவ.8,1);

     [ைப +  ண்]

ைபம்ெபான்

ைபம்ெபான் paimboṉ, ெப. (n.)

   _1, பகம்ெபான்; fine gold.

ைபம்ெபான் ெசய்ஞ்ஞ ம் (மணிேம.28,36);

   2. ேம மைல; mt meru (அக.நி.);

     [ைப + ெபான்]
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ைபம்ம -த்தல்

ைபம்ம -த்தல் paimmaṟittal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. உட் றத்ைத ெவளிப் றமாகத் ப் தல்; to turn a thing inside out, as a bag.

ைபம்ம யாப் பாரக்்கப் ப ம்' (நால .42);

   2. ைப ன் வாைய தல்; to close the mouth of a bag.

     'ைபம்ம த் யற் யன்ன…….. ரம்ைப (ேதவா.632,8);

     [ைப ம -]

ைபம்ைம'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ைபம்ைம

 
 ைபம்ைம paimmai, ெப. (n.)

   கன்னிமடத் ல் ேசரந்்  ைற ம் ெபண் ற ;     [ைப + அம்ைம]

ைபம

ைபம  paimaṟi, ெப. (n.)

   ைப ன் உட் றத்ைத ெவளிப் றமாகத் ப் ைக (மணிேம.அ ம்.பக்,504);; turning a bag inside Out:

     [ைய + ம ]

ைபமாக

ைபமாக paimāka, ெப. (n.)

   19-ஆம் ற்றாண் ல் ஆங் ல அரசால் இந் யா ல் ெசய்யப்பட்ட நிலவள ; land measuremen made 
early in the nineteenth centurey by the british in India.

ைபமாத்தார்

 
 ைபமாத்தார ்paimāttār, ெப. (n.)

   நிலஅள  ெசய் ம் ஊ யர;் surveyor.

ைபைம

ைபைம paimai, ெப. (n.)

ைபம்ைம பாரக்்க; See Dammar (w.);.

     [ைப + ைபைம]

 ைபைம paimai, ெப. (n.)

ைபம்ைம பாரக்்க;see palmmai.2 (W.);.
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ைபயம்

ைபயம் paiyam, ெப.(n.)

   1.  ைட; basket.

   2. ேகாைர பாரக்்க;see kórai, sedge.

     [ைவயம் → ைபயம்]

ைவயம் = வட்டமான .

ைபயர

ைபயர paiyara, ெப. (n.)

ைபயர  பாரக்்க:see pai-y-aravu.

     'ைபயர ங்கப்பட்ட.... ம யம்' ( வக.1540);

     [ைப + அர]

ைபயர

ைபயர  paiyaravu, ெப. (n.)

   நச் ப் ைபைய ைடய நாகம்; hooded cobra.

ைபயர வல லாரத் ள்ள ம் பளிங் ம்ேபால' (கம்பரா ைல.16);

     [ைப + அர ]

ைபயல்

ைபயல் paiyal, ெப. (n.)

   1.  வன்; boy, little, fellow.

அளிய னம்ைபய ெலன்னார'் ( வ். மாைல.37);

   2. த யற்றவன்; unworthy, mean fellow.

அப்ைபயல்' அ தனக்  எளிவரவாக நிைனத் க் ேம (ஈ ,3,6.ப்ர.);

     [ைப→ைபயல்]  .தா.பக்.45

ைபயன்

ைபயன் paiyaṉ, ெப. (n.)

   1. ைபயல் பாரக்்க;see paiya.

   2. மகன் (ெகா.வ.);; son.

     [ைப→ைபயல் → ைபயன்]

ைபயா-த்தல்

ைபயா-த்தல் paiyāttal, ெச. . . (v.i.)

   1. வ ந் தல்; to be distressed, to suffer pain.

     'அரவம் ைவ க் ேகட் ப் ைபயாந் ேன' (நற்.144);

   2. அசச்ந் ேதாற் தல் ; to show signs of fear.

     'ைபயாக்க க்கத் ெதாடங் னான்' (ஈ ,5,10,3);.

     [ைப→ ைபயா → ைபயாத்தல்]

ைபயாப்

ைபயாப்  paiyāppu, ெப. (n.)

    ன்பம்; distress, suffering.

அதனால் 'ைபயாப் ற்ற நம் ைடய ற்றத்ைத ( றநா.221,உைர.); 'ைபயாப் ேபா  ப காட் ' 
(க ங்:557);

     [ைய → ைபயா → ைபயாப் ]
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ைப ள்

ைப ள் paiyuḷ, ெப. (n.)

   1. ேநாய்;(ெதால்.ெசால்,341);

 disease.

   2.  ன்பம்;( வா.);; suffering.

ெமல் ய ெநஞ்  ைப ள் ர (க த்.137,8);

   3.  ைம ( டா);; poverty, adversity.

   4. மயக்கம்;( க்ேகா.19, உைர.);

 confusion.

     [ைப→ ைப ள்]

ைபெயனல்

ைபெயனல் paiyeṉal, ெப. (n.)

   1. ெம வாதற் ப் ; being slow or gentle.

     'ைக ற் ட் ப் ைபெயன ெவண்ணி' ( றநா.257);

   2. ஒளிம ங் தற் ப் :

 being dim, dul:

     'பா நர ்க ம் ம் ைபெயன் றனேவ ( றநா.238);

   3. வ ந்தற் ப்

 being distressed.

     'ைபெயன்ற ெநஞ்சத்ேதம்" (க த்.118);

     [ைப + எனல்]

ைபேயாட

 
 ைபேயாட  paiyōṭadi, ெப. (n.)

பசை்சக் ெகா ;(ைதலவ.ைதல.);

 green creeper.

ைபேயாைல

ைபேயாைல paiyōlai, ெப. (n.)

   பசே்சாைல; green ola.

     'பைனப் ைபேயாைல' ( வாலவா.27,68);

     [ைப + ஒைல]

ைபரவமாத் ைர
ைபரவமாத் ைர pairavamāttirai, ெப. (n.)

   ஒ வைக ம ந் க் ளிைக (பதாரத்்த:1209);; a medicinal pill.

ைபரவரசம்

 
 ைபரவரசம் pairavarasam, ெப. (n.)

   இதளிய ட் ச ்ெசய் ம் ம ந் வைக; a medicine prepared with mercury.
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ைபரி

 
 ைபரி pairi, ெப. (n.)

   இராசாளி வைக; peregrine falcon.

     [ைவரி → ைபரி ]

 ைபரி pairi, ெப.(n.)

   இராசாளி வைக; peregrine falcon, falco peregrinus.

     [U. bhairij → த. ைபரி.]

ைபவாதல் 
ைபவ தம்

ைபவாதல் ைபவ தம் paivādalpaivarudam, ெச. . . (v.i.)

    ன் த்தல்; to be distressed.

     'ைபவ ங் ேகளி ம் ப ம் கதறெமய் ம்ேபா " கந்தரலங்.84

ெபா

 
 ெபா po,    த ழ் ெந ங்கணக் ல் 'ப்' என்ற ெமய்ெய த் ம், 'ஒ' என்ற உ ெர த் ம் ேசரந்்  
உண்டான உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of ப் and ஒ.

     [ப் + ஒ = ெபா]

ெபா'-த்தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ெபாக்கசம்

 
 ெபாக்கசம் pokkasam, ெப. (n.)

ெபாக் சம் பாரக்்க;see pokkisam.

ெபாக்கசைவப்

 
 ெபாக்கசைவப்  pokkasavaippu, ெப, (n.)

    ைதந்  ைடக் ம் ெசல்வம் ( ர யம்); (யாழ்.அக.);; treasure trove, hidden treasure.

     [ெபாக்கசம் + ைவப் ]

ெபாக்கணந் க்

ெபாக்கணந் க்  pokkaṇandukki, ெப. (n.)

   1. கைரக்ெகா  வைக (சங்.அக);; a kind of curai plant.

   2.  டக்ெகாற்றான் (மாட் வா.142); பாரக்்க;see mugakkorrān.

     [ெபாக்கணம் + க் ]
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ெபாக்கணப் ச்

 
 ெபாக்கணப் ச்  pokkaṇappicci, ெப. (n.)

    டக்ெகாற்றான்; ballon-wine (மைல); பாரக்்க;see mudakkontán.

     [ெபாக்கணம் +  ச் ]

ெபாக்கணம்

ெபாக்கணம் pokkaṇam, ெப. (n.)

   1. ேசா யப்ைப; beggar's bag, wallet.

     ' த் ய ெபாக்கணத் . ேகாலத் னர'் ( க்ேகா.242);

   2. ெப ம ந்  (மைல); பாரக்்க,see peru-marundu Indian birthwort.

ெத. ெபாக்கண . க.ம. ெபாக்கணம்

ெபாக்கணி

ெபாக்கணி pokkaṇi, ெப. (n.)

   1. தவசம் த யன த் ம் உரல்:

 rice mortar.

   2.  ரிந்த ெதாப் ள் (யாழ்ப்.);; large.open navel.

   3. நீரம்க்கலம் (யாழ்.அக);; a kind of drinking vessel.

ெபாக்கைண

ெபாக்கைண pokkaṇai, ெப. (n.)

   1. மரம் கல் த யவற் ள்ள ெபாந் ,

 hole in a tree,stone or ground,cleft ina rock.

   2. ெபாக்கணி.1 பாரக்்க;see pokkam.

     [ெபாக்கணி → ெபாக்கைன ]

ெபாக்கம்

ெபாக்கம் pokkam, ெப, (n.)

   1. ெபாய்; lie.false hood.

     'ெபாக்கம் பலேய  (ேதவா.326,7);

   2. வஞ்சகம்; deceit.

     'ெபாய் ம் ெபாக்க ம் ேபாக்  (ேதவா.1210.4);

   3.  ற்றம்

 fault.

     'ெபான்னங் கழல்பரவாப் ெபாக்க ம் ெபாக்கேம. (ேதவா.10.171);

     [ ெபாக்  → ெபாக்கம் ]

ெபாக்கணவன்

ெபாக்கணவன் pokkaṇavaṉ, ெப. (n.)

    வெப மான் (தஞ்சர.1,79);; siva.

     [ ெபாக்கணம் → ெபாக்கணவன் ]

ெபாக் ப்ப

ெபாக் ப்ப  pokkipparu, ெப. (n.)

   ெச ப் ண் வைக (பரராச.i.134);; a kind of boil in the ear.

 ெபாக் ப்ப  pokkipparu,  treasury.

   2. க லப்பணி

 office of a treasurer.

     "ெபாக் சம் த் ளப்ப ள்ைள" (IM.PRd);
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ெபாக்கம்:

ெபாக்கம்: pokkam, ெப. (n.)

   1.  ; abundance.

ெச ட ்ெபாக்க ெமண்ணி ( க்ேகா.382);

   2. உயரம்; eminence, height.

   3. ெபா ;( ங்.);

 bloom, splendour.

     ' ைடபரந்  ெபாக்கம்பரப்ப (ப ெனா.ஆ .  லா);

   4. அசச்ம்; awe.

நீ எனக் ப் ெபாக்கங்காட்ட ேவண்டாம்

     [ ெபாங்  → ெபாக்கம் ]

ெபாக்கல்

 
 ெபாக்கல் pokkal, ெப. (n.)

ெபாக்ைக பாரக்்க;see pokkai.

     [ெபாய் → ெபாக்கல்]

ெபாக்கல்வாய்

 
 ெபாக்கல்வாய் pokkalvāy, ெப. (n.)

ெபாக்ைக வாய் பாரக்்க;see pakkalway.

ெபாக்களம்

 
 ெபாக்களம் pokkaḷam, ெப. (n.)

ெபாக் ளம் பாரக்்க;see pokkulam.

ெபாக்கன்

ெபாக்கன் pokkaṉ, ெப. (n.)

   ேதாற்றப் ெபா ள்ளவன்; man of fine appearance,handsome man.

ைடயாள் ைன ைலக் ச ்ேசரவ்தா ம் ெபாக்கான்காண்' (ேதவா,619.2);

     [ ெபாக்கம்→ ெபாக்கன் ]

ெபாக் ப்பயல்

 
 ெபாக் ப்பயல் pokkippayal, ெப. (n.)

   த தைல;(உ.வ.); ; vagabond.

     [ெபா க் → ெபாக் ப்பயல்]

ெபாக் ப் ளைவ
ெபாக் ப் ளைவ pokkippiḷavai, ெப. (n.)

    ளைவ வைக (பரராச.i.49);; a kind of Carbuncle.

ெபாக் ப்ேபா-தல்

ெபாக் ப்ேபா-தல் pokkippōtal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெகாப் ள ண்டாதல்; to be blistered, scalded.

   2.  ண்கட் ண்டாதல்; to breakout with boils.

     [ ெபாக்  + ேபா ]

ெபாக் லவணம்

ெபாக் லவணம் pokkilavaṇam, ெப. (n.)

   1. உப் வைக;(யாழ்.அக);

 a kind of salt.
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ெபாக் ன ப்

 
 ெபாக் ன ப்  pokkiṉaduppi, ெப. (n.)

ெப ம ந்  பாரக்்க;see peru-marundu.

 Indian birthwort (சங்.அக);

ெபாக் -தல்

 
 ெபாக் -தல் pokkudal, ெச. ன்றா , ((v.t.)

   ெகாப் ளங்ெகாள் தல்; to be blistered.

     'உடம்ெபல்லாம் ெபாக் ட்ட .

     [ ெபா க் → ெபாக் →தல்]

ெபாக்

ெபாக்  pokku, ெப. (n.)

   1. மரப்ெபாந்  ( ங்);

 hollow in a tree.

   2.  ற்றம்;( வா); ; defect, fault, blemish.

     'ெபாக் ப்ைப' ( ப் .432);.

   3 உள்ளி  ற்றாத தவசம்:

 imperfectly matured grain.

   4. தவச ெநா ங்

 grt.

     [ெபால் → ெபாக் ]

 ெபாக்  pokku, ெப. (n.)

   ெபா க்  ( ன்);; flake, scale.

     [ெபா க் → ெபாக் ]

ெபாக் ப்ெபாக்ெக
னல்

ெபாக் ப்ெபாக்ெகனல் pokkuppokkeṉal, ெப. (n.)

   1. ஒ க் ப் ; chewing noisily,as a toothless person.

     ".அவன் ெபாக் ப் ெபாக் ன்  சாப் றான். (உ.வ);

   2.  ைர க் ப்  ( ன்.);; being in haste.

     "ெபாக் ப் ெபாக்ெகன்  ேவைலையப் பார"்

   3.  க்ெகா ந்  ட் டெ்டரிதற் ப்

 flickering of flame.

ெபாக் மல்

 
 ெபாக் மல்  pokkumalli, ெப. (n.)

செ்ச  (இ.க்.வ);,

 a flowering plant.

     [ெபாக்  + மல் ]
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ெபாக் த்

 
 ெபாக் த்  pokkumuttu, ெப.(n.)

    த்  (இ.வ.);; false pear.

     [ெபாக்  +  த் ]

ெபாக் வாய்

ெபாக் வாய் pokkuvāy, ெப. (n.)

   1. ெபாக்ைகவாய் பாரக்்க:(யாழ்.அக);; see pokkaiwāy.

     [ெபாக்  + வாய்]

ெபாக் ள்

 
 ெபாக் ள் pokkuḷ, ெப. (n.)

ெகாப் ழ்

 navel.

க. ெபாக் ள்

     [ெகாப் ள்→ ெபாக் ள்]

ெபாக் ளம்

 
 ெபாக் ளம் pokkuḷam, ெப. (n.)

ெகாப் ளம்(சங்,அக);

 bol.

க.ெபாக்  ம.ெபாக்

     [ ெகாப் ளம்→ெபாக் ளம்]

இடமாற்  (ஒ.ேநா.); தைச சைத

ெபாக் ளி-த்தல்

 
 ெபாக் ளி-த்தல் pokkuḷittal, ெச . . (v.i.)

   ெகாப் ளங் ளம் தல் (யாழ்ப்);; to rize in blisters.

     [ெகாப் ளி-. ெபாக் ளி]

ெபாக் ளிப்பான்

 
 ெபாக் ளிப்பான் pokkuḷippāṉ, ெப.

   அம்ைமேநாய் வைக; measles.

     [ ெகாப் ளிப்பான்→ ெபாக் ளிப்பான்]

ெபாக்ெகனல்

ெபாக்ெகனல் pokkeṉal, ெப. (n.)

ைர க் ப் :

 abruptness.

     'ெபாக்ெகனக் ெகா ேபாய்" (பாரத வார.131);

     [ெபாக்  + எனல்]
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ெபாக்ைக

ெபாக்ைக pokkai, ெப. (n.)

   1.  ைளite

 hole, crack.

   2,  ளியா க்ைக,

 having a part deformed, dented or broken.

   3. ேநாய் த யவற் ன் ெநா ங் ; grit.

   4.  ற்றம்; fault blemish.

     "நீ ெபாக்ைக ற் ற ையப் ப த் :" (ேதவா.242.10);

     [ ெபா→ ெபாக்ைக]

 ெபாக்ைக pokkai, ெப. (n.)

ேமாரக்் ழ் (இ.வ.);,

 porridge.

     [  ற்ைக- ெபாக்ைக]

ெபாக்ைகப்பல்

 
 ெபாக்ைகப்பல் pokkaippal, ெப. (n.)

   ஒடை்ட யான பல்வரிைச; a row of teeth with gaps.

     [ெபாக்ைக + பல்]

ெபாக்ைகவாய்

ெபாக்ைகவாய் pokkaivāy, ெப. (n.)

   பற்ேபான வாய்; toothless mouth.

     "ெபாக்ைக, வாயாக் னார ் ரியைன தனிப்பா.ii.25, 56)

     [ ெபாக்ைக + வாய்]

ெபாக

ெபாக  pogaḍi, ெப. (n.)

   மகளிர ்காதணி வைக; a kind of ear-ornament.

     'கா ற்;ெபாக  ெயா ேசா ெடா ய ற ,830)

க. க .

     [  → ெபாக ]

ெபா ல்

ெபா ல் pogil, ெப. (n.)

   அ ம் ; bud.

     'ெபா ல் த்தல ஞ்சந்தப் ெபா ம்பர ்(இர .  சனேயா. 63);

     [ ேபா ல் + ெபா ல்]

ெபா -த்தல்

 
 ெபா -த்தல் poguttal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   ஒடை்ட ெசய்தல் (யாழ்.அக);; to make a hole.

     [ெபா→ ெபா ]
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ெபா ட்

ெபா ட்  poguṭṭu, ெப. (n.)

   1. கலங்கல் நீரில் எ ம் ; bubble formed in turbit water.

     " ைர ைரெமன் ெபா ட் . அரிைவ" (பரிபா.11.27);

   2. தாமைர அல்ல  ேகாங் ன் ள்ள ெகாடை்ட (நன்.387, ம ைல);

 pericarp of the lotus or common caung flower.

     "அ ம்ெபா ட ்டைனத்ேத யண்ணல் ேகா ல்" (பரிபா.பக்.174);

   3. மைல ( ங்);; mountain.

ெபா வல்

ெபா வல் poguval, ெப. (n.)

   பறைவவைக; a bird.

     'ெச ெசஞ் ேசவ ம் ெபா வ ம் ( றநா.238);

     [ ெபா  + ெபா தல்]

ெபாங்க

ெபாங்க  poṅgaḍi, ெப. (n.)

   1. யாைன; elephant.

ெபாங்க  ப கயம் (அகநா,44);

   2. அரிமா நிகண் ; lion.

     [ெபாங்  + அ ]

ெபாங்கத்தம்

ெபாங்கத்தம் poṅgattam, ெப. (n.)

ெபாங்கத்த,

ெபாங்ேகா பாரக்்க: 'க நன்  கன் ெபாங்கத்தங் ெகாண்  வ்.ெபரிய .10,2,10.)

ெபாங்கத்தம்ெபா
ங்

ெபாங்கத்தம்ெபாங்  poṅgattamboṅgu, ெப. (n.)

ெபாங்கத்தம் ெபாங்ேகா பாரக்்க;see pongattam pongõ.

அந்தச ்சப்தா காரப் ெபாங்கத்தம் ெபாங்  என் ற இ  ( வ்.ெபரிய .1021.வ்யா);

ெபாங்கத்தம்ெபா
ங்ேகா

ெபாங்கத்தம்ெபாங்ேகா poṅgattamboṅā, ெப. (n.)

   ேபாரில் ேதாற்றவர.்ஆ க் ெகாண்  ம் அைடக்கலக் ரல் ( வ்.ெபரிய ,10,2);; exclamation of 
surrende by defeated warriors with a particular kint of dance.
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ெபாங்கம்

ெபாங்கம் poṅgam, ெப. (n.)

   1.  ,

 increase abundance.

   2, ம ழ்ச்  ( ன்.);; exultation joy (ய);

   3, ஒ ங் ; accuracy, regularity.

     'ெபாங்கமாய்ப் ப ந்த . (இன்.வ);

   4. ெநற்  (யாழ்.அக);

 forehead.

   5. ெபாங்கர4் (சங் அக பாரக்்க

   6. ந மணம் (சங்,அக);.

 fragrance.

   7. ெபா ; bloom, splendour.

டண ப் ெபாங்க ம்' (பண .365);

ெத. ெபாங்

     [ ெபாங்  → ெபாங்கம் ]

ெபாங்கர்

ெபாங்கர ்poṅgar, ெப. (n.)

   1. மரக்ெகாம்ட; branch of a tree.

ேவங்ைக ஞ் ைன ெபாங்கர ்(ம ைரக்,296);

   2. மைல;( ங்);

 hil mountain.

   3. ேசாைல;( லப்,10,69,உைர

 grove.

   4. இல  ( ங்);,

 red-flowered sil) cotton tree.

   5. வாடற் ; faded flower.

     "தா ேசார ்ெபாங்கர ்( லப்.10,69);

     [ெபாங்  → ெபாங்கள்]
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ெபாங்கல்

ெபாங்கல் poṅgal, ெப. (n.)

   1. ெபாங் ைக; bolling, bubbling, leaping.

   2. க ஞ் னம்; violent anger.

   3.  ள , ரகம்,உப் ,ெநய் த யன கலந்  அட்ட ெபாங்கல்; a preparation of boiled rice Seasoned with salt, 
pepper, cumin seeds and ghee.

ம் ைக ம் ெபாங்க ஞ் ெசாரிந்

   4. ஞா  கறவ ேவாைர ற் ெசல் ம் நாளான கறவ(ைத);த் ங்கள் தல் நாளன்  ஞா ேபாற்  
வ பட்

   அதற் ப் ெபாங்கல் பைடய ட் ச ்ெசய் ம் ழா; solar festival, when the sun enters Carpricorn and 
Takes a northward course, being the first day of the month tai, when Pongal is prepared as an offering.

   5. உயரச்்  ( டா);.

 height.

   6. ப ைம; largeness.

     'ெபாங்கல் ெவம் ைலகள் ( வக.2805);

   7.   ( ங்);

 fulness.excess.

   8. கள்; toddy.

ம் ைக ம் ெபாங்க ஞ் ெசாரிந்  ( லப்.69, அ ம்);

ெபாங்கல் வரிைச

ெபாங்கல் வரிைச poṅgalvarisai, ெப. (n.)

   1.  மணம் த்த ெபண்க க் ப் ெபற்ேறார ்ெபாங்கல் ழாைவெயாட் ச ்ெசய் ம் ர ்
வரிைச; present sent to a married woman by her parents on pongal day.

   2. ெபரிேயாரக்் ப் ெபாங்கல் நாளில் ெசய் ம் பரி ; present sent to a superior on pongal day.

     [ெபாங்கல் + வரிைச]

ெபாங்கல்ைவ'-
த்தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ெபாங்கலா -தல்

ெபாங்கலா -தல் poṅgalāṭudal, ெச. .  (v.i.)

   பஞ் ேபாலப் பர ெய தல்; to rise sponge-like,as silk cotton.

     "ெபய்  றந்தந்  ெபாங்கலா  (ப ற் ப்:55,14);.

     [ெபாங்கல்+ஆ ]

1138

www.valluvarvallalarvattam.com 14043 of 19068.



ெபாங்கலாண்

 
 ெபாங்கலாண்  poṅgalāṇṭi, ெப. (n.)

ெபாங்கலாள் ( ன்); பாரக்்க;see poigallai.

     [ெபாங்கல்+ஆண் ]

ெபாங்கலாள்

ெபாங்கலாள் poṅgalāḷ, ெப. (n.)

   1. சைமயற் காரன்; cook.

   2. தாேன சைமத் த் தனிேய உண்ேபான்; one who cooks his own food and lives by himself.

ம வ, ெபாங்கலாண்

     [ெபாங்கல்+ஆள்]

ெபாங்க -தல்

ெபாங்க -தல் poṅgaliḍudal, ெச.  ன்றா.  (v.i.)

ெபாங்கல்ைவ 1 பாரக்்க;see poigaival.

     [ெபாங்கல் +இ தல்]

ெபாங்கேலா 
ெபாங்கல்

 
 ெபாங்கேலா ெபாங்கல் poṅgalōpoṅgal, ெப. (n.)

   ெபாங்கல் ழா ல் பாைன ற் பால் ெபாங் ம் ேபா ம், மாட் ப் ெபாங்க ல் மாடை்ட ஒட்  ம் 
ேபா ம் ம ழ் டன்  ம் ஒர ் ம்; loud exclamation of joy on the occasion of boiling milk for pongal or of 
starting a bull in måttu-ppoñgal.

     [ெபாங்கேலா + ெபாங்கல்]

ெபாங்க

ெபாங்க  poṅgaḻi, ெப. (n.)

ற்றாப்ெபா :

 unsifted paddy on the threshing-floor.

     'ெபாங்க  யாைலப் ைகெயா ம் பரந்  ( லப்.10,151);

ெபாங்கற்காரன்

 
 ெபாங்கற்காரன் poṅgaṟkāraṉ, ெப, (n.)

ெபாங்கலாள் பாரக்்க;see poigal.

ெபாங்கற்சாதம்

ெபாங்கற்சாதம் poṅgaṟcātam, ெப. (n.)

   1. ெபாங்கல்,3 பாரக்்க; see poigal.

   2. கஞ்  வ ம்ப  சைமத்த ேசா ; boiled rice with the Water not strained off, but left to Steep.

     [ெபாங்கல் + சாதம்]

ெபாங்கற்ப

ெபாங்கற்ப  poṅgaṟpaḍi, ெப. (n.)

   1. கறவ(ைத);ப் ெபாங்கலன்  ெகா க் ம் அன்பளிப் ; money-presents given on the pongal day.

     [ெபாங்கல்+ப ]
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ெபாங்கற்பண்
ைக

 
 ெபாங்கற்பண் ைக poṅgaṟpaṇṭigai, ெப (n.)

   த ழ் மக்கள் ஆண் ேதா ம் கறவ (ைத); மாதம் தல் நாளில் ெபாங்க ட் க் ெகாண்டா ம் 
ழா; poñgal festival.

     [ெபாங்கல் + பண் ைக]

ெபாங்கல் பண் ைக என்ப  உழவர ் நாள். அ வைடயான ன்,  ரி என் ம்  ெநல்ைலச ்
சைமத்  நன் ய டன் வ ப

ெதய்வத் ற் ப் பைடத் ண்பேத ெபாங்கல். நீரவ்ளம் ந்த பங்களில் ப்  ைள ம், ( ெவன்ப  
ெவள்ளாைம,); நீர ்வள ல்லா இடங்களில்

மாரி நீரத்்ேதக்கத்தால் ஒ  ெவள்ளாைமதான் ைளக்க ம். ஆகேவ,  ைல (மாரக் ); அல்ல  
கறைவ (ைத); மாத அ வைடேய நாெடங் ம்

நிக ம். ஆதலால், ைதப்ெபாங்கல் ெப ம் ெபாங்கல் எனப்ெப ம்.

ெசந்ெநற் பசச்ரி ையப் ெப ம்பா ம் த  ேபாக்காமல் சரி நீர ்ைவத் ச ்சைமத் , 
ப ப் க் ழம் டன் உண்ப  ெபாங்கல் மர . "ப ப் க்

ேகட் ம் பசச்ரி ச ்ேசா , ெச ப் க் ேகட் ம் த் ைர மாத ெவ ல்" என்ப  பழெமா . ெபாங்கற் 
பாைன ல் உைல ெபாங்  வந்த டன்

 வ ய வ  ெபாங்கல் அைடயாளமாகக் க தப் ெப ம், இ ேவ உ ண்டார ்ெபாங்கல்.

அக்காரடைல (ச க்கைரப் ெபாங்கல்); அக்காரவ ல் (ச க்கைர ெநய்ப்ெபாங்கல்); ெநய்ப்ெபாங்கல், 
ள ப்ெபாங்கல், ெவண் ெபாங்கல்

த ய ைவ க்க ெபாங்கல் வைககெளல்லாம் உ த் ண்பா ம் ெசல்வ மான றர ்ெபாங்கல். 
பால் ெபாங்க ைவப்ப  இைடயர்

ெபாங்கற்ப க்ைக

 
 ெபாங்கற்ப க்ைக poṅgaṟparukkai, ெப. (n.)

ெபாங்கலன்  தாக அ த் க் த் ச ்சைமத்த பசச்ரி சே்சா :

 food of raw rice cooked on the pongal day.

     'ெபாங்கற் ப க்ைக ராப் ேயா?

     [ெபாங்கல் + ப க்ைக]

ெபாங்கற்பாைன

ெபாங்கற்பாைன poṅgaṟpāṉai, ெப. (n.)

   1.  றவ(ைத);ப்ெபாங்கற் ப் பயன்ப த் ம் ப்பாைன; new mud-pot used to boil rice for the pongal feast.

   2. வ  ெப த்தவன்; pot-belly.

     [ெபாங்கள்+பாைன]

ெபாங்காரம்

ெபாங்காரம் poṅgāram, ெப. (n.)

   1. ெபாங் ைக (யாழ்.அக);; increase, overflow.

   2.  யரம். ( ன்.);,

 sadness, grief, sorrow.

   3.  ற்றம்; Anger.

     " சைலப் பாரத்் ப் பைழய ெபாங்காரந் ராமல்" (ெதய்வச.்  ற .479);

   4 வைளய ப்  (இ.வ.);; glass-gall.

     [ெபாங் +ெபாங்காரம்]
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ெபாங் த்ெதளித்த
ல்

 
 ெபாங் தெ்தளித்தல் poṅgitteḷittal, ெப (n.)

ட் க் ைர ல் ஆந்ைத தங் யதற் க் க வாயாகப் ெபாங்க ட் ப் பாற்கஞ் ைய ட் ல் 
ெதளிக் ஞ்சடங்  (யாழ்ப்.);:

 purificatory ceremony of boling rice in milk and sprinkling the house with the soup, because an owl has alighted on the roof.

     [ெபாங்  + ெதளித்தல்]

ெபாங் வ -தல்

ெபாங் வ -தல் poṅgivaḻidal, ெச. .  (v.i.)

   1.ேசா  த யன ெகா த் ப் றத் வ தல்,

 to boil over as rice or milk.

   2. ெசல்வம் ெப தல்; to abound to overflowing,as wealth.

     [ெபாங்  + வ ]

ெபாங் -தல்

ெபாங் -தல் poṅgudal, ெச. .  (v.i.)

   1. காய்ந்  ெகா த்தல்; to boll up, bubble up by heat.

   2. ெகாந்தளித்தல்; to foam and rage, as the sea.

     "ெபாங் நீர ்ஞாலம்' (நால .72);.

   3.  தல் (பங்);; to increase.

     'ம ழ்ச்  ெபாங்  (கா க.ச ேல.23);

   4. ப த்தல்,

 to expand swell, as with joy.

     'வன் ெகாங்ைக ெபாங்க ( வாச.9.8);

   5. ேமற் ளரத்ல்; to shoot up.

     'ெநய்ம்ம  யா  ெபாங்க ( றநா.15);

   6. ஊக்கம் ெகாள் தல்; to be elated, spirited.

     'ேபாரத்்ேதா ல் ேவடை்க ண்  ெபாங் னார'் (கம்பரா. பைடத்.1);

   7. ைவ தல்; to burust in anger.

     'ெபாங் , மறத் ைட மான ேமற்ெகாண்  ( .ெவ.5.6);

   8.ெச க் தல்; to be haughty.

     'ெபாங் தல் ன் ப் ைரேயார ்நாணிப்பண் (ெதால்.ெபா. 426);
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ெபாங்

ெபாங்  poṅgu, ெச. ன்றா .(v.t.)

   சைமத்தல்(ெகா.வ);; to cook.

 ெபாங்  poṅgu, ெப. (n.)

   1. ெசல்வச ்ெச ப் :

 prosperty.

     'உன்ெபாங்  ங்க (யாழ்ப்.);

   2. நற்ேப ; goodluck, fortunte.

     'ெபாடை்டப்பய க்  இந்தப் ெபாங்  ைள ேமா (ஆ ரவதானி,38);

 ெபாங்  poṅgu, ெப. (n.)

   பறைவகளின் இற ; feather of bird.

     [ ய- ங் -ெபாங் ]

ெபாங் காலம்

ெபாங் காலம் poṅgukālam, ெப. (n.)

ெபாங் ங்காலம் பாரக்்க;see pongun-kālam.

     'ெபாங் காலந்தைழக் ம் ( மேர.சத,48);

     [ெபாங்  + காலம்]

ெபாங் றவன்

 
 ெபாங் றவன் poṅgugiṟavaṉ, ெப, (n.)

   சைமயற்காரன்; cook.

     [ெபாங்  +   + அ + அன்]

ெபாங் ங்காலம்

 
 ெபாங் ங்காலம் poṅguṅgālam, ெப. (n.)

   ெச ப் க்காலம்; period of waxing prosperity, opp. to mangu-ñ-kālam.

     'ெபாங் ங்காலம் ளி க் ம், மங் ங்காலம் மா காய்க் ம்

     [ெபாங் ம் + காலம்]

ெபாங் சனி

 
 ெபாங் சனி poṅgusaṉi, ெப. (n.)

   வாழ்நாள் இரண்டா ைற வ ம் ஏழைரயாண் சச்னி; the second period in a person's life of élavaiy-andu-c-
can.

     [ெபாங் + SKi sani.த. சனி]

ெபாங் நீரக்் ண

 
 ெபாங் நீரக்் ண  poṅgunīrkkiṇaṟu, ெப. (n.)

இயல்பாக நீரப்்ெப க்  ெபாங்  ேமெல ம் , நிலத் ல் வ ந்ேதா ம் ஆழ் ைளக் ண .

     [ெபாங்  + நீர ்+  ண ]
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ெபாங் ட்

 
 ெபாங் ட்  poṅgumuṭṭi, ெப. (n.)

   சைமயற்பாைன; pot for bolling rice.

     [ெபாங்  +  ட் ]

ெபாங்ேகாலம்

 
 ெபாங்ேகாலம் poṅālam, ெப, (n.)

    ழந்ைதநலங் க  ேவண் தல் கட் ம் த் க்கைள ைடய மரம்; child's amulet tree.

     [ெபாங் +ேகாலம்]

ெபாசச்க்க

 
 ெபாசச்க்க  poccakkayiṟu, ெப. (n.)

   ெகாசச்க்க ; rope made of cocoanut fibre (உ.வ);

     [ ெபாசச்ம்+க  ]

ெபாசச்

 
 ெபாசச்  poccaḍi, ெப. (n.)

   ெவ நாக்  அ க்ைக; smacking the lips, as in eating or in token of aversion or contempt.

     [ெபாய் → ெபாசச் .]

ெபாசச்ம்

ெபாசச்ம் poccam, ெப. (n.)

   1.  ற்றம்; fault. defect, moral evil.

ெபாசச் ல் ேபாக ம் (காஞ் ப் . ெந .2);

   2. ெபாய்; lie, falsehood.

     "ெபாசச்  லன் ம் ( ைள.நாட் ப்.31);

   3. அவா; greediness, avidity.

   4. ேதங்காய் மடை்ட (யாழ்ப்);; fibrous husk of cocoanut.

   5. உண  (யாழ்.அக);; food.

     [ ெபாக்கம் →  ெபாசச்ம் ]

ெபாசச்ளிப்

 
 ெபாசச்ளிப்  poccaḷippu, ெப. (n.)

ெபாறாைம பாரக்்க;see porama (தஞ்ைச.வழக் );

     [ ெபாச்  → அரிப்  ]

ெபாசச்ா-த்தல்

ெபாசச்ா-த்தல் poccāttal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   1,மறத்தல்; to forget.

     " ல்லைவ ட ்ெபாசச்ாந் ஞ் ெசால்லற்க ( றள்.7.19);

   2. இகழ்தல்; to de ride, ridicule.

     'ெகாைடயளிக்கட ்ெபாசச்ாவார ்(ஆசாரக்67);
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ெபாசச்ாப்பன்

ெபாசச்ாப்பன் poccāppaṉ, ெப. (n.)

   மற ள்ளவன்; forgetful person.

     'ம மானி ெபாசச்ாப்பன் (ெதால்.எ த். றப் ப்.பக்4);

     [ெபாசச்ாப்  →  ெபாசச்ாப்பன்]

ெபாசச்ாப்

ெபாசச்ாப்  poccāppu, ெப. (n.)

   1. மற ; forgefulness.

ெபாசச்ாப் க் ெகால் ம் கைழ' ( றள்.532);

   2. ெபால்லாங்  ( ன்);; badness, evil, wickedness(ய);

   3.  ற்றம் ( ங்.);; fault.

   4. உ ன்  மனெந ழ்ந் க்ைக; instability of mind.

     'வன்ெசால் ெபாசச்ாப் ' (ெதால்.ெபா. 279);

     [ெபாசச்ா →  ெபாசச்ாப் ]

ெபாசச்ா

 
 ெபாசச்ா  poccāli, ெப. (n.)

சா ெநல்வைக ( ன்.);,

 a kind of cali paddy.

     [ெபாசச்ா →  ெபாசச்ா ]

ெபாச்

ெபாச்  poccu, ெப.(n.)

   1. see ெபாசச்ம்'

   2. பழத் ன் ேசதமைடந்த ப :

 blighted part, as in jack-fruits, mangoes, etc.,

   3. See ெபாசச்ம் 4 (யாழ்ப்.); பாரக்்க:( ங்);see poccam.

     [ெபாசச்ம்- ெபாச் ]

 ெபாச்  poccu, ெப. (n.)

   1. ெபண்  ம ர;் crines mulbrifries pudendi.

   2. ெபண் ; pudendum muliebre.

   3. எ வாய் ( ன்.);; anus (ய);

   4. ம ரக்்ெகாத்  ( ன்);; auantity of hair.

க. ெபாச்

ெபாசெ்சரிப்

 
 ெபாசெ்சரிப்  poccerippu, ெப. (n.)

   ெபாறாைம; jealousy.

     [ெபாச்  →  எரிப் ]
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ெபாசை்ச

ெபாசை்ச poccai, ெப, (n.)

   1. கா ; forest copse.

     "ெபாசை்ச ைட.ெவட் ங்ெகாைல ேவடர ்( ப் :7);

   2. கரிகா  ( ங்);; burnt jungle (பங்);

   3.  மைல ( டா);; hillock.

   4. மைல ( வா.);

 hill mountain.

   5. க் .

 nest of insects.

     'ெபாசை்ச ற் ைக டாேத' ( ன்);

     [ெபாற்ைற→ ெபாசை்ச]

 ெபாசை்ச poccai, ெப. (n.)

    ற்றம்; fault.

     "ெபாசை்சயர ்கடனணி ெபா மல் ெகாள்வேத(கந்தர.்த மேகா.19);

     [ெபாசச்ம் →  ெபாசை்ச]

 ெபாசை்ச poccai, ெப. (n.)

ெபா -தல்

ெபா -தல் posidal, ெச. . . (v.i.)

   1. க தல்; to ooze out, percolate:

     'ெநல் க் ைறத்த  நீர.்.. ல் க்  மாங்ேக ெபா மாம். ( ைர.10);

   2. வ தல் ( ன்);; to flow freely, as tears, milk, stream. (u.);

   3. ெசய்  ெவளியாதல்;(பாரத. அ ச் னன்றவ.40);

 to leak out, as a report or secret.

   4. மன தல் ( ன்.);; to melt, be softened as the heart in benevolence.

     [ெபா  → ெபா -தல்]

ெபா

ெபா  posi, ெப. (n.)

   1. க வ ; that which oozes.

   2. ஊனீர;் secretion in the body.

     "ெபா னான் ைடந்  ப்ெபா ந்த உடம் ' (ேதவா.812.6);

 ெபா  posi, ெப. (n.)

    த்தம் (சங்.அக);; sulphate of copper or zing.
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ெபா '-த்தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ெபா க்ைக

 
 ெபா க்ைக posikkai, ெப. (n.)

கால்நைடக க்  வ ம் ஒ  வைகக் காய்சச்ல்,

 malarial fever affecting cattle.

     [ெபா க் → ெபா க்ைக]

ெபா

ெபா  posivu, ெப. (n.)

   1. ெந ழ் ; ductility.

     "ெபா  ப ம்ெபான் (கம்பரா, ஊரே்த .99);

   2. க  ( ன்);,

 oozingissuing gently.

     [ெபா → ெபா ]

ெபா க் -தல்

ெபா க் -தல் posukkudal, ெச. ன்றா . (v.i.)

   1. சாம்பலாக எரித்தல்; to burn to ashes.

   2. ெவ ப் தல்; to scorch.burn as the sun.

   3.  ல் வாட் தல்; to singe, toast.

   4.  ன்பப்ப த் ல்; to persecute, afflict.

     [ெபாகங்  →  ெபா க் ]

 ெபா க் -தல் posukkudal, ெச. ன்றா . (v.i.)

   மலக்காற் தல் ( ன்);; to break wind.

ெபா க் ேநா

 
 ெபா க் ேநா  posukkunōvu, ெப. (n.)

ஆட் ேநாய்வைக (C.E.M.);,

 a disease of sheep and goats.

     [ெபா க்   →  ேநா ]
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ெபா க்ெகனல்

 
 ெபா க்ெகனல் posukkeṉal, ெப. (n.)

    ைர க் ப் ; suddenness.quickness.

     [ெபா க்  + எனல்]

ெபாகங்கல்

ெபாகங்கல் pogaṅgal, ெப, (n.)

   1. க ன

 that which is signed, scorched or burnt.

   2. மந்தன்; one who speaks or acts with hesitation.

   3. வ வற்றவன்; weak, insignificant person.

   4,  ற்றல்,

 slight drizzling.

     'மைழ உைறத் ப் ெபய்ய ல்ைல, ெபா ங்கலா க் ற .

     [ெபாகங் →ெபாகங்கல்]

ெபாகங் -தல்

ெபாகங் -தல் pogaṅgudal, ெச. . . (v.i.)

   1, எரிக்கப்ப தல்; to burn to be consumed as hair paper.

   2. காய்தல்; to be scorched slightly as grain.

   3. வாட்டப்ப தல் ( ன்);; to be signed, toasted.

   4.அ தல்; to be ruined.

அந்தக் ம்பம் ெபாகங் ட்ட .

     [ெபா →ெபாகங் ]

ெபா ங் -தல்

 
 ெபா ங் -தல் posuṅgudal, ெச. . . (v.i.)

இணங் தல்,

 to be united, to agree.

     'இ வ க் ம் ெபா ங்கா '

ெபா ெபா -த்தல்

ெபா ெபா -த்தல் bosubosuttal, ெச. . . (v.i.)

   1. க க்கம் ேப தல்(யாழ்.அக);; to whisper.murmur in secret.

   2. ெம வாகக் க தல்;   3. எரிசச் ண்டா ம்ப  அ க்க  ேப தல்; to be unfortunate.

   4. மைழ ளித்தல் (சங்.அக);; to drizzle.

ெபா ெபா ப்

 
 ெபா ெபா ப்  bosubosubbu, ெப (n.)

அ க்க  ெந க் க் ேகட் ம் ெதாந்தர :

 being importunate.

     "அவர ்ெபா  ெபா ப் த் தாங்க ய ல்ைல."

     [ெபா ெபா + ]

1147

www.valluvarvallalarvattam.com 14052 of 19068.



ெபா ெபாெசனல்

ெபா ெபாெசனல் bosuboseṉal, ெப, (n.)

   1. எளி ல் எரிதற் ப் ; being burnt easily.

   2. இேலசாய்ப் ெபய்தற் ப் ; raining slighly.

   3. ைர க் ப் ; being sudden as the explosion of a gun.

ெபாட்டல்

ெபாட்டல் poṭṭal, ெச. . . w)

   ெச த்தல்; to prosper, thrive.

     "மா  கன்  ெபாஞ்சா "

     [ெபாங்  → ெபாஞ் ]

 ெபாட்டல் poṭṭal, ெப. (n.)

   1. பா டம்; ba or aride tract, waste land.

 ெபாட்டலற (தா .எந்நாட1்242);

   2.   ெவளி டம்:

 open space.

அந் க்க: ெபாட்டல், ேகாவலன் ெபாட்டல்,

   3. வ க்ைக (இ.வ.);; baldness.

     [ெபாட்  → ெபாட்டல்]

ெபாஞ் -தல்

 
 ெபாஞ் -தல் poñjudal, ெச. . . (v.i.)

ெபா ங்  பாரக்்க;see pošungu.

     [ெபாகங் →ெபாஞ் ]

ெபாட்ட

ெபாட்ட poṭṭa,  . .எ. (adv.)

    ைரவாக; suddenly, swiftly.

     "ெபாட்ட வல் ர'் ேபாவதன் ன்னம் (ேதவா.20,26);

   2.  ம்; entirely.

ெபாட்டத் ற்  மாளிப்பைக ணரத்்த ( வ்.ெபாரியாழ்.35.1);

ெபாட்டகத் த்

 
 ெபாட்டகத் த்  poṭṭagattutti, ெப (n.)

   காட் க்கத் ரிசெ்ச ; muskmallo.

     [ெபாட்டல் →  த் ]

ெபாட்டகத் ரி

 
 ெபாட்டகத் ரி poṭṭagatturi, ெப,(n.)

ெபாட்டகத் த்  பாரக்்க;see irattuga-t-tutt.

     [ெபாட்டல் → கத் ரி]
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ெபாட்டச்

 
 ெபாட்டச்  poṭṭacci, ெப. (n.)

   ெபண்; women. used in contempt.

     [ெபள் → ேப  → ேபைட → ெபடை்ட → ெபடை்டச்  → ெபாட்டச் ]

     ' ' → ெபண்பால

ெபாட்டணம்

ெபாட்டணம் poṭṭaṇam, ெப. (n.)

   1.  டை்ட; small bundle, parcel.

   2. ஒத்தட ் ம் ைலப்பந் ; bundle of drugs, leaves, etc. tied in a piece of cloth and used in fomentation.

ெத. ெபாட்டண . க. ெபாட்டன.

     [ெபாட்டலம் → ெபாட்டணம்]

ெபாட்டணம் 
ேபா -தல்

 
 ெபாட்டணம் ேபா -தல் poṭṭaṇambōṭudal, ெச. . . (v.i.)

   ஒத்தட தல்; to a fomentation.

     [ெபாட்டணம் + ேபா -]

ெபாட்டணெமாற்
-தல்

 
 ெபாட்டணெமாற் -தல் poṭṭaṇamoṟṟudal, ெபாட்டணம் ( ன்.)

ேபா  பாரக்்க: pottanam-pddu.

     [ெபாட்டணம் + ஒற் -தல்]

ெபாட்டணி

 
 ெபாட்டணி poṭṭaṇi, ெப. (n.)

ெபாட்ட பாரக்்க;see postasham.

     [ெபாட்டணம் + ெபாட்டணி]

ெபாட்டரி-த்தல்

 
 ெபாட்டரி-த்தல் poṭṭarittal, ெச. ன்றா. .

   ஆைடையப் ச் யளித்தல் ( ன்);; to fr garment, as moths.

     [ெபாட்  + அரி]

ெபாட்டல்ெவளி

 
 ெபாட்டல்ெவளி poṭṭalveḷi, ெப. (n.)

   ேமய்சச்ல் ல்ெவளி; grass land, moor land.

     [ெபாட்டல்+ெவளி]

ெபாட்டலஅஞ்சல்

 
 ெபாட்டலஅஞ்சல் poṭṭalaañjal, ெப. (n.)

ப்ப அஞ்சல்

 parcel post.

     [ெபாட்டலம்+அஞ்சல்]
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ெபாட்டலம்
ெபாட்டலம் poṭṭalam, ெப. (n.)

ெபாட்டணம்,1 பாரக்்க;see postanam.

ெபாட்டளி

 
 ெபாட்டளி poṭṭaḷi, ெப. (n.)

ெபாட்டணம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see pottanam.

ெபாட்

ெபாட் 1 poṭṭittal, ெச. . . (v.i.)

றத்தல்:

 to open.

க தக்கடை்டப் ெபாட் த் ப் பாரத்்தான்.

     [ெபாள் → ெபாட்  → ெபாட் ]

 ெபாட் 2 poṭṭi, ெப. (n.)

    ைலமகள்; prostitute.

     'ெபாட் யாளாைச ெகாஞ்ச மட் னிேல மாறா . (க ஞ்.3);

     [ ெபடை்ட → (ெபட் );→ ெபாட் ]

 ெபாட் 3 poṭṭi, ெப. (n.)

   1. கத களில் அைமந்த ேவைல வைக;see polippu.

   2. ெபட் ; box.

     [ெபட் → ெபாட் ]

ெபாட் ப் ைழப்
ளி

 
 ெபாட் ப் ைழப் ளி poṭṭippiḻaippuḷi, ெப. (n.)

   ஒ வைகத ்தச் க்க (C.E.M.);; panel-plane.

     [ெபாட் ப்  + இைழப் ளி]

ெபாட் ப் க்கத

 
 ெபாட் ப் க்கத  poṭṭippukkadavu, ெப. (n.)

   கத வைக;(CEM);; panel door.

     [ெபாட் ப்  + கத ]

ெபாட் மகன்

ெபாட் மகன் poṭṭimagaṉ, ெப. (n.)

   1. கணிைக ன் மகன்; prostitute's son.

   2. ெகட் க்காரன் ( ன்.);; a clever fellow used In contem.

     "ெசக்காரப் ெபாட்  மக்கள் வாசல் வ ப்ேபாேகாேம (தனிப்பா.i.42.39);

     [ ெபாட்  + மகன்]

ெபாட் ல்

 
 ெபாட் ல் poṭṭil, ெப. (n.)

ஊரவ்லம் த யவற் ல் ெவ ேயாைச ெசய் ங்க  ( ன்.);:

 machine with pistolets to make a cracking noise in a procession.

     [ ெபாட்  → ெபாட் ல்]
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ெபாட் ல் -தல்

 
 ெபாட் ல் -தல் poḍḍilcuḍudal, ெச. . . (v.i.)

   ெநற் ன் பக்கத் க் ல் ைகத் க் யாற் தல் ( ன்);; to fire a pistol.

     [ ெபாட் ல் +  ]

ெபாட் லம்

ெபாட் லம் poṭṭilam, ெப. (n.)

ெபாட்டணம்

   1. (யாழ்.அக); பாரக்்க;see pottanamt.

ெபாட்

 
 ெபாட்  poṭṭili, ெப. (n.)

ெபாட் ல் ( ன்); பாரக்்க;see pottil.

     [ெபாட்  - ெபாட் ]

ெபாட் ப்

 
 ெபாட் ப்  poṭṭiluppu, ெப. (n.)

ெவ ப்

 saltpetre, nitrate of potash.

க. ெபட்ட ப்

     [ ெபாட் ல் + உப்  ]

ெபாட்

ெபாட்  poṭṭu, ெப. (n.)

   , ெநற் ம் வட்டக் ; round mark, red white or black worn on the forehead.

     "ெபாட்டணியா தல் ( க்ேகா. 303);

   2. ெபான்னாற் ெசய்த ஒ வைகத்தா ; gold ornament in the shape of small metal cups strung together and worn 
round the neck.

     'அரக் யர ்கட் ய ெபாட் கள் ெதாட்ட பட் ம் (இராமநா. ந். 18.);

   3. ஒ வைகயணி,

 a kind of jewel.

     ' க்ைகப்ெபாட்  (S.I.I_ii 16.);

   4. கன்னத் ன் ேமற்ெபா த் ; temple of the head.

   5.  ைம; trifle.

ெபாட்டான ேவரக் ம் (இராமநா.);

   6. வட்டவ வான ; dot, spot, mark.

   7.  ளி; drop.

மைழ ஒ  ெபாட் க் ட ழ ல்ைல.

   8. 

 worm ( ங்);

ெபாட் -தல்

 
 ெபாட் -தல் poṭṭudal, ெப. (n.)

   ெச  ( ெவ த்தல்;(இ.வ.);; to burst.
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ெபாட் க்கட் தல்

 
 ெபாட் க்கட் தல் poṭṭukkaṭṭudal, ெப. (n.)

   ேதவகணிைகயாக ேகா ற் ரிைமயாக்  ெபண் க் த் தா  கட் ஞ் சடங் ; ceremony of dedicating a 
dancing girl to temple by tying the marriage badge rou her neck.

     [ெபாட்  + கட் தல்]

ெபாட் க்கம்

ெபாட் க்கம்  poṭṭukkambu, ெப. (n.)

   1. கம் வைக; a kind of bulrush - mill.

     [ெபாட்  + கம் ]

ெபாட் க்க கல்ம
ணி

 
 ெபாட் க்க கல்மணி poṭṭuggarugalmaṇi, ெப. (n.)

   க ப்  மணிகள் ேகாத்த ஒ வைகத்தா ; string of black beads and dis worn by girls and women, used by Telug as 
a marriage badge also.

     [ெபாட்  + க கல் + மணி]

ெபாட் க்க வள்
ளி

 
 ெபாட் க்க வள்ளி poṭṭukkaṟivaḷḷi, ெப. (n.)

ெசவ்வள்ளி (L.); பாரக்்க;see cevvaļi purple yami tred.

     [ ெபாட் + க வள்ளி]

ெபாட் க்காைர

ெபாட் க்காைர poṭṭukkārai, ெப.(n.)

   1. காைர ன் வைக ( ன்.);; a kind of fi.

     [ெபாட்  + காைத]

ெபாட் க்காைற

ெபாட் க்காைற poṭṭukkāṟai, ெப. (n.)

   மகளிர ்க த்தணிவைக; a kind of neck ornament.

     'ெபாட் க்காைற ெயந்த ஈ வன் ட் ல் இ க் ேதா ( ற . 701);

ெபாட் க் த் -தல்

 
 ெபாட் க் த் -தல் poṭṭukkuddudal, ெப. (n.)

   பசை்ச த் தல்; the tattoo with a kind of Vegetable extract.

     [ெபாட்  +  த் தல்]

ெபாட் க் ைல–த
ல்

 
 ெபாட் க் ைல–தல் poṭṭukkulaidal, ெப. (n.)

ெச. . . (v.i.);

ம ப் ழத்தல் (யாழ்.அக);

 to lose honour or esteem.

     [ெபாட்  +  ைல→தல்]

 ெபாட் க் ைல–தல் poṭṭukkulaidal, ெப. (n.)

ெச. . . (v.i.);

பாரக்்க: ெபாட் க் த்  (யாழ்.அக.);

     [ெபாட்  +  ற்  → தல்]
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ெபாட் க்ேக

 
 ெபாட் க்ேக  poṭṭukāṭu, ெப. (n.)

   தகாத ெப ம ப்ைப ழக்ைக ( ன்);; loss of ill-deserved reputation.

     [ெபாட்  + ேக ]

ெபாட் த்தாமைர

 
 ெபாட் த்தாமைர poṭṭuttāmarai, ெப. (n.)

   கண்  பாரங்  பாரக்்க; indian lotus croton.

ெத.ம.  ட்டத்தாமர. க. ெபாட்டதாவர.

ெபாட் த்தா

 
 ெபாட் த்தா  poṭṭuttāli, ெப. (n.)

   ெபாட்  வ வான மங்கல நாண்; marriage badge with dises or small cups strung together.

     [ெபாட்  +தா ]

ெபாட் த் வைர

 
 ெபாட் த் வைர poṭṭuttuvarai, ெப.(n.)

   மரவைக (L.);; anaimalai calaminder-wood, mitri.

     [ெபாட்  +  வைர]

ெபாட் ப் ச்

 
 ெபாட் ப் ச்  poṭṭuppūcci, ெப. (n.)

    லந் ப் ச்  வைக ( ன்);; small round bodied venomous Spider with long legs.

     [ெபாட்  +  ச் ]

ெபாட் ப்ெபாட்ெட
னல்

 
 ெபாட் ப்ெபாடெ்டனல் poṭṭuppoṭṭeṉal, ெப.(n.)

   ஒ க் ப்  வைக; expr signifying sound of an thing dropping down.

     [ெபாட் ப்ெபாட்  + எனல்]

ெபாட் ப்ெபா

 
 ெபாட் ப்ெபா  poḍḍuppoḍi, ெப. (n.)

பண்டம்,

 knick-knack.

அவன் ெபாட் ப் ெபா கைளெயல்லாம் அள்ளிக்ெகாண்  ேபாய் ட்டான் (இ.வ.);

     [ெபாட்  + ெபா ]

ெபாட் ெவ

 
 ெபாட் ெவ  poḍḍuveḍi, ெபாட் ப் ேபான்ற வ வைமப் க் ெகாண்ட பட்டாக வைக.

ெபாட்ெட த-தல்

ெபாடெ்ட த-தல் poṭṭeḻudadal, ெப. (n.)

   அ தல்; to be ruined to crumble to dust.

     'ஒளித் ட்ட ர ்ெபாடெ்ட க் த் ம் ரா த் . ( ப் . 724);.

     [ெபாட்  + எ  → தல்]
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ெபாட்ெடனல்

ெபாடெ்டனல் poṭṭeṉal, ெப. (n.)

    ைர க் ப் ; expr. signifying quickness, suddenness, agility.

     " ெபாடெ்டனேவ யேயாத் ப்பட்டணெமல்லாம் வந் . (இராமநா. அேயாத்.12);

     [ெபாட்  + எனல்]

ெபாட்ைட'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ெபாட்ைட

ெபாடை்ட poṭṭai, ெப. (n.)

தா ேவார்

    உக் ; a cant in gambling.

அ  ெபாடை்ட ெதன்பர ்(கந்த . கய க ற். 168);

     [ெபாள் → ெபற்  → ெபத்ைத → ெபாடை்ட]

ெபாட்ைடக்கண்

 
 ெபாடை்டக்கண் poṭṭaikkaṇ, ெப. (n.)

ட் ,

 blind eye.

     [ெபாடை்ட + கண்]

ெபாட்ைடச்

ெபாடை்டச்  poṭṭaicci, ெப. (n.)

பாரக்்க ெபாட்டச் .

     [ெபடை்ட→ ெபாடை்ட→ ெபாடை்டச் ]

     ' ' ெபண்பா

 ெபாடை்டச்  poṭṭaicci, ெப, (n.)

 ferm of

ெபாடை்டயன், 2. ( ன்); பாரக்்க;see potaiyan.

     [ெபடை்டச் → ெபாடை்டச் ]
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ெபாட்ைடயன்

ெபாடை்டயன் poṭṭaiyaṉ, ெப. (n.)

டன்,

 blind man, "

ெபாடை்டயாய் கலாய்." (தனிப்பா. 17123);.

     [ெபாடை்ட → ெபாடை்டயன்]

 ெபாடை்டயன் poṭṭaiyaṉ, ெப. (n.)

   ெபண்வ ச ்ெசல் ம் ஆடவன்; henpecked husband.

     [ெபடை்டயன்→ ெபாடை்டயன்]

ெபா -தல்

ெபா -தல் poḍidal, ெப. (n.)

ெச. . .

   1.  ளாதல்; to be broken to pieces, as rice, to become pulverised:

     " ரம்ெபா ந்  ந்தேவ (கம்பரா.  லபல. 93);

   2.  ய்தல்; to be blighted, as grain.

     "ெபாறாதார ்தங்கண் ெபா வெதவன் (க த்.105);

   3. ஒளி ம ங் தல்; to lose brightness.

     'கண்ெணலாம் ெபா ந்தலற (ேதவா. 805.8);

   4. ெக தல் ( ன்.);; to perish, to be destroyed (w);.

   5.  னங்ெகாள் தல்; to be angry.

     'தன் ைககால் தப் ச ்ெசய்தெதன்  ெபா ய ர ண்ேடா ( வ்.  ப்பா. 28. உைர,பக்.244);

ெபா '-த்தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;
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ெபா

ெபா 1 poḍittal, ெச. ன்றா , (v.t.)

   1, களாக் தல்; to pulverises reduce to dust or powder.

     'எ மைல ெபா த்த.... வள்ளி ைணக் ேகள்வன் (கல்லா 1.);

   2. ெக த்தல்; to spoil. destroy.

அ  கண்ெபா த்த நாள் (கம்பரா. காட் . 28);

   3. ேதாற் த்தல்; to produce.

 ெபா 2 poḍittal, ெச. . . (v.t.)

   1. அ ம் தல்; to spring up, shoot, rise.

     " ைல ெபா யா' ( க்ேகா. 104);

   2. ேதான் தல்; to appear.

ஊன்றைலப் ெபா த்தாங்கைனய ெசஞ் ட் ன் ( வக. 21.06);

   3.  ளங் தல்; to shine.

இர  ேகா  ... ெபா த்  ( டா. 5, 1.);

   4.  யர் ம் தல்; to bedew;

 to ooze out, as perspiration.

ள்ளி யர ்ெபா ப் (ப ெனா.  ைடம.16);.

ெபா க்காக

ெபா க்காக poḍikkāka, ெப(n.)

ைகக் ,

 bribe.

     'நானா த இ ைச ெசய்  ெபா க்காக வாங் றா தங் காண்க."(தா ல்தால் நா.பக்90);

     [ெபா - கா ]

ெபா சச்ல்

ெபா சச்ல்  poḍiccalli, ெப. (n.)

   1. கட்டட ேவைலக்காக உைடத்த க ங்கல் அல்ல  ெசங்கற்  ண் ;(CEM);,

 small bits of brick or stone, used for concrete.

     [ெபா  + சல் ]

ெபா ச் ரங்

 
 ெபா ச் ரங்  poḍicciraṅgu, ெப.(n.)

   ெசா ரங்  வைக;     [ெபா  +  ரங் ]

ெபா ச் ைல

 
 ெபா ச் ைல poḍiccilai, ெப. (n.)

   மஞ்சணிற ள்ள கல்வைக. ( .அ);; layellow mineral.

     [ெபா  +  ைல]

ெபா

ெபா  poḍisu, ெப. (n.)

   1 ய ;   2. ெபா ச்  (இ.வ.); பாரக்்க;see Podcci.

   3. கணிைகச் ; young courtezan.

     [ெபா - ெபா ]
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ெபா த்தைட

 
 ெபா த்தைட poḍittaḍai, ெப. (n.)

ெபா ப் படை்ட. (இ.வ.);. பாரக்்க:see pod.p-bala.

     [ெபா  + தைட]

ெபா த்தைர

ெபா த்தைர poḍittarai, ெப. (n.)

ெபா  யான நிலம். ( லப் 3, 96, உைர);.

 a variety of soll which is dusty.

     [ெபா  + தைர]

ெபா த் வல்

 
 ெபா த் வல் poḍittuval, ெப. (n.)

ஒ  வைக மரக்க ண  (ெகா.வ.);

 a kind of vegetable curry.

     [ெபா  +  வல்]

ெபா -தல்

 
 ெபா -தல் poḍidūvudal, . ெச. . . (v.i.)

மரக்க ல் மாப்ெபா  கலத்தல் (ெகா.வ.);

 to sprinkle rice-flour in preparing vegetable Curry.

     [ெபா  +  ர -தல்]

ெபா நைக

 
 ெபா நைக poḍinagai, ெப. (n.)

மட்டப்ெபா  அ கமாகச ்ேசரத்் ச ்ெசய்யப்பட்ட அணிகலன் (இ.வ.);,

 jewel or ornament, with inferior alloy used largely in soldering or in setting precious stones.

     [ெபா  + நைக]

ெபா ப்பட்ைட

 
 ெபா ப்படை்ட poḍippaḍḍai, ெப. (n.)

    க் த் ள் ைவக் ம் வாைழப் படை்டக் ; dried rind, as of plantain folded for keeping snuff.

     [ெபா  + படை்ட]

ெபா ப்ப வம்

 
 ெபா ப்ப வம் poḍipparuvam, ெப. (n.)

   நீரப்ாய்சச்ா  ல் ெநல் ைதப்பதற் ச ்ெசய் ம் பக் வம்; preparation of nanjai, in dry condition for 
sowing paddy.

     [ெபா  + ப வம்]

ெபா ப்பா

 
 ெபா ப்பா  poḍippāḍu, ெப. (n.)

   நைககளில் யாகப் ெபான்ெபா  ேசரக்்ைக(நாஞ்);; excessive use of solder in making ornaments.

     [ெபா  + பா ]
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ெபா ப்

ெபா ப்  poḍippu, ெப. (n.)

   1.  ளகம்:

 horripillation.

ற் டல் ெபா ப் க் ெகாள்ள (கந்த .ேம ப்.4.);

   2. ெபா , 1. (இ.வ.);. பாரக்்க;see pogugu.

     [ெபா - ெபா ப் ]

ெபா ப்ேபா -தல்

ெபா ப்ேபா -தல் poḍippōḍudal, ெச. . . (v.i.)

    க் ள் ைக ைலத் ளி தல்; to take snuff.

   2. மாயப்ெபா தல்; to cast magical powders on one.

     [ெபா  + ேபா -தல்]

ெபா ப -தல்

ெபா ப -தல் boḍibaḍudal, ெச. . . (v.i.)

   உைடப தல்; to be broken, crushed.

     'கைர ெபா படப் ைடத்தைத யன்ேற (அரிச் .  ட்  14);

     [ெபா  + ப -தல்]

ெபா ப்பண்  - 
தல்

ெபா ப்பண்  - தல் poḍippaṇṇudal, ெச. ண் றா . (v.t.)

   1.  ளாக் தல்; to pulverise.

   2.  ண் த்தல். (சங்.அ.க.);; to cut in two.

     [ெபா  + பண் தல்]

ெபா ெபாட்

ெபா ெபாட்  boḍiboḍḍu, ெப.(n.)

   1.  ய ; anything small.

   2. பதரான ; that which is like chaff.

     [ெபா  + ெபாள் +  ]

மர  இைணெமா

ெபா மட்ைட

 
 ெபா மடை்ட poḍimaḍḍai, ெப. (n.)

.  க் த் ள் ைவக் ம் வாைழப்படை்டக் ,

 dried rind, as of plantain folded for keeping snuff.

     "சவடால் ெபா மடை்ட தட் ட்டால் ெவ ம் மடை்ட" (உ.வ.);

     [ெபா  + படை்ட → மடை்ட]

ெபா மரம்

 
 ெபா மரம் poḍimaram, ெப. (n.)

   ெபா ப் ப வத் ல் உத ம் உழ க்க  வைக (இ.வ.);; an instrument used in ploughing a dry nańjai.

     [ெபா  + மரம் → ெபா மரம்]

ெபா யம்ைம

 
 ெபா யம்ைம poḍiyammai, ெப. (n.)

   அம்ைமவைக ( ன்.);; measles.

     [ெபா  + அம்ைம]
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ெபா யல்

 
 ெபா யல் poḍiyal, ெப.(n.)

   இ ம் ல் ைள ேபா ங் கம்மக்க ; punching pin.

ம வ, ெபா ர்

     [ெபா - ெபா யல்]

ெபா யன்

ெபா யன் poḍiyaṉ, ெப.(n.).

   1.  வன்(யாழ்ப்);,

 boy.

   2.  ல்லன்; insignificant person.

     'காமப்ெபா  யரிற் ெபா ேயன் (அ ட்பா,vi, ஆற்றாைம, 10);

     [ெபா  - ெபா யன்]

ெபா யா-தல்

ெபா யா-தல் poḍiyātal, ெச. . . (v.i.)

   அ தல்; to perish.

     'ெபாய் ம் ெபா யாகா ெதன்ெசய்ேகன் ( வாச. 47.1);

     [ெபா  + ஆதல்]

ெபா யா

ெபா யா  poḍiyāḍi, ெப.(n.)

    வ ரான்; siva as smearing ashes.

ைடயாய் ெபா யா ' ( வாச 25.5);

     [ெபா  + ஆ ]

ெபா யாணி

 
 ெபா யாணி poḍiyāṇi, ெப. (n.)

    ற்றாணி (CEM);; tack nail.

     [ெபா  + ஆணி]

ெபா ைழப் ளி

ெபா ைழப் ளி poḍiyiḻaippuḷi, ெப (n.)

   1.  ற் ைழப் ளி (கட்டட நாமா. 39);.

 a small plane.

     [ெபா  + இைழப்  + உளி]

ெபா ழ

 
 ெபா ழ  poḍiyuḻvu, ெப(n.).

    க்கா ழ ; dry ploughing dist, fr. toll-y-ulawu.

     [ெபா  + உழ ]

ெபா வர

ெபா வர  poḍivaragu, ெப. (n.)

   1.  ைன வைக ( ன்.);; paddy-field grass.

     [ெபா  + வர ]

ெபா ைத

 
 ெபா ைத poḍividai, ெப.(n.)

க்கால் ைதப் , இ.வ. பாரக்்க;see pயபd-k-kal. Vidaippu.

     [ெபா  +  ைக]
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ெபா ளக்கணம்

 
 ெபா ளக்கணம் poḍiviḷakkaṇam, ெப. (n.)

ெபா ளக்கம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see podi-wilakkam.

ெபா ளக்கம்

 
 ெபா ளக்கம் poḍiviḷakkam, ெப, (n.)

   ெபான்நைக ல் அ கப் ெபா  ேசரத்்  இைணக்ைக; soldering an ornament with a large quantity of alloy.

     [ெபா → ெபா ளக்கம்]

ெபா

ெபா  poḍivu, ெப.(n.)

   1.  ைத

 anything broken.

   2. வச ; cursing.

     [ெபா →ெபா ]

ெபா ெவட்

 
 ெபா ெவட்  poḍiveḍḍi, ெப.(n.)

   தட்டா ைடய ெபான் கம்  ெவட் ம் கத்தரிக்ேகால்( ன்);; goldsmith's shears or Scissors.

     [ெபா  + ெவட் ]

ெபா ைவ-த்தல்

ெபா ைவ-த்தல் poḍivaittal, ெச . (v.i.),

   1. மாைழகைளப் பற்ற ைவத்தல்; to solder with metallic powder.

   2.  ழ்ச் யாகப் ேப தல் (ெகா.வ.);; to speak Cunningly or decrifully.

   3. ேகாடெ்சால் தல் (இ.வ.);

 to calumniate, slander.

     [ெபா +ைவ-த்தல்]

ெபா ைவத் ா -
தல்

ெபா ைவத் ா -தல் poḍivaiddudal, ெச. . . (vi).

ெபா ைவ 1.( ன்); பாரக்்க:see pod-was-.

     [ெபா ைவத்  + ஊ ]

ெபா க்

 
 ெபா க்  poḍukku, ெப. (n.)

மனக்க :

 grudge.

ெபா க்ெகனல்

 
 ெபா க்ெகனல் poḍukkeṉal, ெப. (n.)

   ஓர ்ஒ க் ற்ப் ; onam, expr. signifying

 suddenness, quickness.

     ' வன் ெபா க்ெகன்  ேபா ற் .

     [ெபா க்  + எனல்]
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ெபா

ெபா  poḍugu, ெப. (n.)

   1. தைலச் ண் :

 Scurf, dandruff, scall on the head.

   2.  ைம,

 smallness.

ெபா ப்பனங்காய்

   3.  வைக; a shumb (யாழ்.அக);.

     [ெபா  + ெபா ]

ெபா க்காய்

ெபா க்காய் poḍuguggāy, ெப. (n.)

.

   1.  காய் (இ.வ.);; small unripefelt or bery.

     [ெபா  + காய்]

ெபா தைல

ெபா தைல poḍudalai, ெப. (n.)

   .  வைக (பதாரத்்த 351);; wild long pepper.

 ெபா தைல poḍudalai, ெப. (n.)

ெபா தைல, (நாம ப 323); பாரக்்க;see populalal.

ெபா ெபா -த்தல்

ெபா ெபா -த்தல் boḍuboḍuttal, ெச. . . (v.i.).

   1. ெவ த்தல்; to snap, as cords.

   2.  ளித்தல்; to spatter, drizzle.

   3.  ைறதல்( ன்.);; to be scanty, hardly sufficient.

   4.  ைரவாய் ேப தல்( ன்.);; to speak.

   5. வ ைரதல்; to wamble, as the bowels.

   6. கல் த யன ஒ டன் தல்; to fall, as stones one after another.

ெபா ெபாெடனல்

ெபா ெபாெடனல் boḍuboḍeṉal, ெப. (n.)

ஓர ்ஒ க் ப் :

 onaom expr signifying snapping of cords, drizzling of rain, falling of fruits or stones one after another.b)

   2.  ைரந்  ேபசற் ப் :

 rattling in speaking.

     [ ெபா ெபா  + எனல் ]

ெபாண் தல்

 
 ெபாண் தல் poṇṭudal,    ெச. . . ெகட் ப்ேபாதல்(யாழ்ப்.); to grow bad deteriorate.
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ெபாத்தகம்

ெபாத்தகம் pottagam, ெப, (n.)

.

   1.  த் ரப்படாம் ( .வா.);; painted cloth.

   2.  த்தகம்; book.

நிைற ற் ெபாத்தகம் ெந மைணேயற்  ெப ங் உஞ்ைசக். 34, 26.)

   3. நிலக்கணக் ; land register.

     'ெபாத்தகப்ப  (Sll, li, 80);

     [ ெபா த் → ெபாத்  → ெபாத்தகம் ]

 ெபாத்தகம் pottagam, ெப, (n.)

   ம ற  (பாலவா.1012.);; feather of the peacock.

     [ ெபாத்  → ெபாத்தகம் ]

ெபாத்தப்

ெபாத்தப்  pottappi, ெப. (n.)

   ெதாண்ைட மண்டலத்  ேவங்கடக் ேகாட்டத்ைதச ்சாரந்்த ம் காளத் ையச ் ழ்ந்த மான நா ; the 
country around kālahasti, part of věngada-k-kottam, in Tondai-mandalam.

     'கண்ணப்பர ் நாெடன்பர.் ெபாத்தப்  நா  (ெபரிய . கண்ணப்ப. 1); (ெசந்.29, 147);

ெபாத்தம் ெபா

 
 ெபாத்தம் ெபா  poddambodu, ெப. (n.)

   ெபா  ( ன்.);; generality.

     [ெபா  + அம் + ெபா ]

ெபாத்தாம் ெபா

 
 ெபாத்தாம் ெபா  poddāmbodu, ெப. (n.)

   ெபா  ; generality.

     [ெபாத்தம்ெபா  – ெபாத்தாம்ெபா ]

ெபாத்தர்

 
 ெபாத்தர ்pottar, ெப. (n.)

ெபாத்தல் பாரக்்க; see pottal.

     [ெபாத்  – ெபாத்தர]்
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ெபாத்தல்

ெபாத்தல் pottal, ெப. (n.)

   1.  ைள,

 hole.

   2. கடன்; debt.

   3.  ற்றம்; fault defect.

   4.  சல்; tear.

க.ெபாத்தெர. ம.ெபாத் .  .ெபாடெ்ர

     [ ெபாத்  → ெபாத்தல் ]

 ெபாத்தல் pottal, ெப.(n.)

   ேபாத்தல்; bottle (Pond.);.

த.வ.  ட் ,  ட் ல்

     [F. bouteille → த. ெபாத்தல்.]

ெபாத்தலைட-த்தல்

ெபாத்தலைட-த்தல் pottalaḍaittal, ெப. (n.)

ெச. .  (v.i.);

   1.  வர ் ைர த யவற்  ள்ள ஒடை்டைய அைடத்தல்; to stop holes, as in a wall or roof.

   2. கடன் ரத்்தல் ெகா,வ; to pay off debts.

   3.  ற்றத்ைத மைறத்தல்; to cover a fault with excuses.

     [ெபாத்தல் + அைட]

ெபாத்த

 
 ெபாத்த  pottalūci, ெப. (n.)

ெபா யல் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see potiya.

     [ெபாத்தல் + ஊ ]

ெபாத்தற் ைர

 
 ெபாத்தற் ைர pottaṟcurai, ெப, (n.)

   ஒன் க் ம் உதவாதவன் (இ.வ);; useless perSon.

     [ெபாத்தல் + கைர]

ெபாத்தா

 
 ெபாத்தா  pottāṟu, ெப. (n.)

ெபாத்தா கடை்ட (யாழ்.அக); பாரக்்க:see pottāru-k-kaffai.

     [ெபா த் → ெபாத்  + ஆ  ]

ெபாத்தா கட்ைட

 
 ெபாத்தா கடை்ட pottāṟugaṭṭai, ெப, (n.)

   ஏரக்்கால்( ன்);; shaft of the plough.

     [ெபாத்தா  + கடை்ட]
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ெபாத்தான்

 
 ெபாத்தான் pottāṉ, ெப. (n.)

சடை்டைய ட ல் இட்  வத ற்  உத ம் ெபா ள்,

 button «fr.boutOn «e

     [ெபா த்  - ெபா த்தான் - ெபாத்தான் 'ஆன் உைடைமப் ெபா ளி ]

ெபாத்தான்கடை்ட

 
 ெபாத்தான்கடை்ட pottāṉkaṭṭai, .ெப (n.)

    வரில் ஆணி த யன அ க்கப் ப க் ம் மரக்கடை்ட (கட்டடநாமா);; wooden plug in a wall for fastening 
nails, etc.

     [ெபாத்தான் + கடை்ட ]

ெபாத்தானட் ைக

 
 ெபாத்தானட் ைக pottāṉaṭṭigai, ெப. (n.)

   க த்தணி வைக (இ.வ);; a kind of neCklet.

     [ெபாத்தான் + அட் ைக ]

ெபாத்

ெபாத்  potti, ெப. (n.)

   1. ெபாத் த்ேதாத் பரக்்க

   2.  ைல(சங்.அக);

 cloth.

   3. மடல் ரியா வாைழப் (யாழ்ப்.);:

 un blown flower of the plantain.

   4, ேசாளக்க ர;் ear of colam in sheath.

   5. தவசக்க ர(் ன்.);

 ear of grain in sheath.

   6. கன்மணி வைக; a kind of gem.

     "மாணிக்கம் எ ப ம் ெபாத் நாற்பத் ெதான்ப ம் (si.i.iii.143);

   7. ேதா ரியாத பனங் ழங் ,

 tender palmyra root with unpeeled rind.

   8. ஒர ்உ ரின ைதப்ைப; scrotum.

   9. ஒ  பைழய ேசாழநகர;் a an old cõid town.

ெபாத் யாண்ட ெபா ஞ் ேசாழைன ம் (ப ற் ப் 9, ப );

   10. வரால்

ெபாத் க்கரப்பா
ன்

 
 ெபாத் க்கரப்பான் pottikkarappāṉ,    கரப்பான் வைக; an eruption that spreads on the body of a child.

     [ெபாத்  + கரப்பான்]
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ெபாத் க்காளான்

 
 ெபாத் க்காளான் pottikkāḷāṉ, ெப. (n.)

   காளான் வைக (யாழ்.அக);; a kind of mushroom.

     [ ெபாத்  + காளான்]

ெபாத் க்ேகாைர

 
 ெபாத் க்ேகாைர pottikārai, ெப. (n.)

   ேகாைரவைக( ன்);,; a kind of sedge.

     [ெபாத்  + ேகாைர ]

ெபாத் த்தானம்

ெபாத் த்தானம் pottittāṉam, ெப. (n.)

ெபாத் , 8  ன் பாரக்்க;see pot.

     [ெபாத்  + தானம்]

ெபாத் த்ேதாவத்

 
 ெபாத் த்ேதாவத்  pottittōvatti, ெப. (n.)

நாரம் ,( ம்.);

 garment of fitres.

     [ெபாத்  + ேதாள்.அந்  → ேதாள்வந்  → ேதாவத் ]

ெபாத் த்தள் -
தல்

 
 ெபாத் த்தள் -தல் poddiddaḷḷudal, ெச. . . (v.i.)

வாைழ த யன ைல ேபா தல் (யாழ்.அக);,

 to shoot binches of flowers, as plantant.

     [ ெபாத்  + தள்  – தல் ]

ெபாத் ப் -த்தல்

 
 ெபாத் ப் -த்தல் pottippiḍittal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   உள்ளங்ைகக் ட்பற் தல்; to hold in the closed fist, to clasp.

     [ெபாத்  +  ]

ெபாத் யாட்டம்

 
 ெபாத் யாட்டம் pottiyāṭṭam, .ெப. (n )

   கண்ணாம்ெபாத் யாட்டம்; game where blind folded person tries to catch others.

     [ெபாத்  + ஆட்டம்]

ெபாத் ரம்

ெபாத் ரம் pottiram, ெப. (n.)

   எ பைட; missile weapon.

     'ெபாத் ரம் பாய்ந்  மாய்ந் ர ்(ேச . சங்காபாண் ,41);

     [ெபாள் +  றம் →  ரம்]

ெபாத் லம்

ெபாத் லம் pottilam, ெப. (n.)

   மரப்ெபாந் ; hole in a tree.

ெபாத் லத ் ைற  மாந்ைத ( வக.1395);

     [ெபாந்  + இல்லம்→ ெபாத் லம்]
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ெபாத் ைவ-த்தல்

ெபாத் ைவ-த்தல் pottivaittal, ெச. ன்றா.

   1. மைறத்தல்; to conceal.

   2. பா காப் ட ்LGogoi; to keep safe

     [ெபாத்தர ்→ ெபாத் ைவத்தல் ]

ெபாத் -தல்

ெபாத் -தல் poddudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ைதத்தல் ( ங்);

 to bury.

     'மண்ணிைடக் க  ெபாத் தல் (கம்பரா.  ராதன்வைத 43);

   2. வாய், கண், கா  த யவற்ைற தல்; to cover, close as the mouth, eyes of ears with the fingers 
orotherwise.

தன் ெச த் ெதாைள ைககளாற் ெபாத்  (கம்பரா இரணிய. 22);.

   3.  ரல் மடக்  உள்ளங்ைகைய தல் (இ.வ.);

 to close the fingers together.

   4. ைதத்  ட் தல்; tc mend, patch, botch as baskets an bags.

   5. ைதத்தல்; to stitch.

இைலையப் ெபாத் ப்ேபா .

   6. மைறத்தல்; to hide conceal.

     'ெசம்பால் .  ளரப்  ெபாத் ன' (கம்பராகரன்வைத.100);

   7. அ த்தல்; to beal.

     'அவைன நன்றாய்ப் ெபாத் ட்டாரக்ள்"

   8.   ட் தல்,

ெபாத்

ெபாத்  pottu, ெப. (n.)

   1.  ைக; Covering, Stopping closing up.

   2. அைடப்

   3. ெபாத்தல்;அ ச் னன் அம் னால் பலெபாத் ப் ெபாத் னான்.

   4. ெபாந் ,

 hole rat-hole, small cavity, hollow in a tree. ( ங்.);

     ' மரப் ெபாத் ல் ( றநா.364.11);.

   5. வ :

 stornach.

     "ெபாத்தைடப் பான் ெபா ட்டால் ைமயல் ெகாண் ர ்(ேதவா.188.6);

   6. தவ ; fault, defect, blemish.

     "ெபாத் னண் ற்ெபாத் ெயா  ( றநா.212.);

   7.  ெயா க்கம்,

 evil, crime, immorality (w.);

   8. ெபாய்; falsehood lie.

ல்ல  ெகாண்  பல ெபாத்  ெமா  த்தா ( வாத. .  த்தைர,77);

   9. பல் :
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ெபாத் க்க

ெபாத் க்க  pottukkaḍi, ெப. (n.)

   1. படரத்ாமைர; ringworm.

   2. கரப்பான் வைக; eczema.

   3. அண்ட ைத; scrotum.

     [ெபாட் - ெபாத் ங் + க  ]

ெபாத் ப்ப -தல்

ெபாத் ப்ப -தல் podduppaḍudal, ெச. .  (v.i.)

   1. தவ தல்; to fail.

   2. ேநாக்கம் ைக டா  ைம பயத்தல்; to miscarry and result in evil.

பலரந்ின்  ேபாற் ம் ெபாத் ப் ப ம் ( றள்-468.);

     [ ல்-ெபால்- ெபாத்  + ப - ெபாத் ப்ப ]

ெபாத் ப்பாய்

 
 ெபாத் ப்பாய் pottuppāy, கர டான பாய்.

 rough or coarse mat (யாழ்.அக.);.

     [ெபாத்  + பாய்]

ெபாத் ப் 
ெபாத்ெதனல்

ெபாத் ப் ெபாதெ்தனல் pottuppotteṉal, ெப (n.)

   1. ஒ க் ப்  வைக; onom expr sig. nifying a falling with a thud, as of heavy fruits.

   2. த த் த்தற் ப் ; plumpress.

     ' ழந்ைத ெபாத் ப்ெபாதெ்தன்  இ க் ற .

     [ெபாத்  + ெபாத்  + எனல்]

ெபாத் மான்

 
 ெபாத் மான் pottumāṉ, ெப. (n.)

   மான்வைக(யாழ்ப்.);; a kind of deer (j);.

     [ெபாத்  +மான்]

ெபாத்ெதனல்

 
 ெபாதெ்தனல் potteṉal, ெப. (n.)

   ஓர ்ஒ க் ப் ; onom, expr signifying falling with : thud.

     [ெபாத்  + எனல்]
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ெபாத்ைத

ெபாத்ைத pottai, ெப. (n.)

   ப ைமயான (ெகா.வ.);; anything large, o bulky.

ெத. ெபாத்  க.ெபாஜ்ஜ

     [ெபாத்  → ெபாத்ைத ]

 ெபாத்ைத pottai, ெப. (n.)

   1. ெபாத்தல் பாரக்்க ெபாத்ைத ன் வர ்( வாச.26.7);.

   2. உடம் ; body.

     'உடம்  அ க் ப்ேப ம் ெபாத்ைதேய ேபாற்  (ேதவா.9961);.

     [ெபா →ெபாத் → ெபாத்ைத]

ேவக (பக்.79);

 ெபாத்ைத pottai, ெப. (n.)

ேபத்ைத பாரக்்க;see petta.

     [ெபாத் → ெபாத்ைத]

ெபாத்ைதக்கால்

 
 ெபாத்ைதக்கால் pottaikkāl, ெப. (n.)

   யாைனக்கால்; elephantiasis.

     [ெபாத்ைத + கால்]

ெபாத்ைதச்

 
 ெபாத்ைதச்  pottaicci, ெப. (n.)

   த த்தவள் (யாழ்.அக.);; Stout woman.

     [ெபாத்ைதயன்→ ெபாத்ைதச் ]

ெபாத்ைதயன்

 
 ெபாத்ைதயன் pottaiyaṉ, ெப. (n.)

   த த்தவன்; StOut man.

     [ெபாத்ைத + அன்]

ெபாதரவண்ணான்

 
 ெபாதரவண்ணான் podaravaṇṇāṉ, ெப. (n.)

இராப்பா  பாரக்்க;see lipadi.

     [ெபா → ெபா ைர → ெபா ைர + வண்னான்]

ெபாதைரயன்

 
 ெபாதைரயன் podaraiyaṉ, ெப. (n.)

ெபாதர  வண்ணான் பாரக்்க;see podara-vannān.

     [ெபா → ெபா ைர → ெபா ைரயன்]
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ெபா '-தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ெபா

ெபா  podi, ெப.(n.)

   1. நிைற ; fullness, perfection.

ெபா த்ேத கரந்்தக ம் (தஞ்ைசவா 290);

   2.  டை்ட; pack, bundle, load, as for a beast; parcel tied in a cloth.

     'கண்ெண த் ப்ப த்த….ெபா  ( லப்.5.12);

   3. பலபண்டம் ( வா);,

 miscellanceous goods.

   4. ெசல்வம். ( வா);

 treasuse.

   5. ெசாற்பயன், ( வா.);; meaning of a word.

   6, ஒரிவைக நிைறயள ; pack-load, a measure of weight varying with the locality.

   7, 3 அல்ல  4 கன அ ள்ள நீரம்ப் ெபா ளள  வைக.

 a liquid measure of 3 or 4c ft

   8.2640 ச ரஅ ெகாண்ட நிலவள  வைக(M.M.);; a superficial measure of land, 2640, sqyards.

   9.  ணிப்

 tie, fastening.

     "மலரப்்ெபா ய ழ்த்  (கா க.நாரத.5);

ெபா :

ெபா : podi, ெப. (n.)

   1. ெபா ல் பாரக்்க  மன் ம் ெபா மாம ல்ேசர ்தஞ்ைச வாணன் (தஞ்ைசவா.34);.

   2. ெபா யம் பாரக்்க;see podiyam.

ெபா மா னிவ. ( வத . பாவ.23);

     [ ெபா  → ெபா  ]
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ெபா '

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ெபா கரம்

ெபா கரம் podigaram, ெப. (n.)

   காரம ந் ; caustic.

     'ெபா கார ட்ட ண்ேபால்" (சரவண. பண .109);

     [ெபா  + கரம்]

ெபா க்காரன்

 
 ெபா க்காரன் podikkāraṉ, ெப. (n.)

ெபா காரன் பாரக்்க:

 Pod-k-karan.

     [ ெபா  + காரன்]

ெபா காரன்

 
 ெபா காரன் podikāraṉ, ெப. (n.)

   ெபா  ெய க்காரன்; person who use pack-oxen.

     [ெபா  + காரன்]

ெபா ெகளி

 
 ெபா ெகளி  podigeḷiṟu, ெப. (n.)

   கடல் ன்வைக (J.N.);; a seafish.

     [ெபா  + ெகளி ]

ெபா யப்பத் ண்

 
 ெபா யப்பத் ண்  podiyappadduṇṭu, ெப. (n.)

   பழக் ட் ப் பண்ணியத் ண் ; tartlet.

     [ெபா +அப்பம்+ ண் ]
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ெபா யப்பம்

 
 ெபா யப்பம் podiyappam, ெப. (n.)

பழங்கள் உடெ்பா ந்த பண்ணியம்:

 tartlet.

     [ெபா  + அப்பம்]

ெபா ைக

ெபா ைக podigai, ெப. (n.)

ெபா யம் பாரக்்க;see podiyam.

     [ெபா - ெபா ைக] ேவக (பக்.78);

 ெபா ைக podigai, ெப.(n.)

   இைசத் ரண்களின் உச் ல் ெச க்கப்ப ம் ற்ப வைக; a design on the top of the musical stone pillar.

     [ேபா ைக-ெபா ைக]

ெபா ைகநிகண்

 
 ெபா ைகநிகண்  podigainigaṇṭu, கல் ைடக் ச் ந்த வா  க ராயரால் இயற்றப் ெபற்ற 
த ழ்ச ்ெசாற்ெபா ள் ல்,

 a tamil lexicon.

     [ெபா ைக  + Skt nighantu த. நிகண்  ]

ெபா சே்சா

 
 ெபா சே்சா  podiccōṟu, ெப. (n.)

ெபா ேசா  பாரக்்க;see podi-Stru.

     [ெபா  + ேசா ]

ெபா ேசா

ெபா ேசா  podicōṟu, ெப. (n.)

ெபா . 10. ( வா.); பாரக்்க: '

சால கப்ப த் ர ்இப்ெபா ேசா  த ன்ேறன். (ெபரிய . ஏயரே்கான் 159);

     [ெபா  + ேசா ]

ெபா ந் ைவ-
த்தல்

ெபா ந் ைவ-த்தல் podinduvaiddal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   இைட டா  மனத் ட ்ெகாள் தல் (யாழ்.அக.);; to keep always in memory.

     "ெபா த்தாைரப் ெபான்ேபாற் ெபா ந்  ( க் 155);

     [ ெபா ந்  + ைவ]

ெபா ப்ப வம்

 
 ெபா ப்ப வம் podipparuvam, ெப. (n.)

ெநற்க ரிற் பால் க் ம் ப வம்(இ.வ.);:

 stage in the growth of paddy when the grain is in the milk.

     [ ெபா  + ப வம்]
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ெபா ப்ேபாதா

 
 ெபா ப்ேபாதா podippōdā, ெப. (n.)

   ெப நாைர (அக.நி);; a large heron.

     [ெபா  + ேபாதா]

ெபா மா

 
 ெபா மா  podimāṭu, ெப. (n.)

    டை்ட மக் ம் எ  ( ன்);; pack bull.

     [ ெபா  + மா ]

ெபா ங் ேநா
ய்

ெபா ங் ேநாய் podimuruṅgunōy, ெப. (n.)

   ேசாளப்ப ர ்ேநாய்வைக; a disease affecting colam crop.

   2, மாட் ேநாய் வைக; a cattle disease.

     [ ெபா  +  ங்  + ேநாய்]

ெபா யப்ெபா ப்
பன்

 
 ெபா யப்ெபா ப்பன் podiyapporuppaṉ, ெப, (n.)

   பாண் யன். ( .வா.);; pandya king, as lord of mt potiyam.

     [ ெபா யம் + ெபா ப்பன்]

ெபா யம்

ெபா யம் podiyam, ெப. (n.)

   பாண் ய நாட் ள்ள ம் அகத் ய னிவர ்இ ப் டமாகக் க தப்ப வ மான மைல; a mountain in 
pandya country, famed as the abode of Agattiyar.

ெபாற்ேகாட் மய ம் ெபா ய ம் ேபான்ேற ( றநா.2);

     [ ெபா  → ெபா யம்]

அம்' ெப ைமப் ெபா ள் ன்ெனாட்

ெபா ய ழ்–தல்

ெபா ய ழ்–தல் podiyaviḻdal, ெச. . (v.i.)

   அ ம்  க்க ழ்தல்; to blossom out unfold.

ெபா ய ழ் மாைல ழ்ந் ' ( வக. 1447);

     [ெபா  + அ ழ்]

ெபா ய ழ்-த்தல்

 
 ெபா ய ழ்-த்தல் podiyaviḻddal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

தன் வரலா  ரித்தல் (இ.வ.);

 to begin one's tale, lit, to open one's bag (ைபைய அ ழ்த்தல்);

     [ ெபா  + அ ழ் → அ ழ்த்தல்]

ெபா யெவற்பன்

 
 ெபா யெவற்பன் podiyaveṟpaṉ, ெப. (n.)

ெபா யப் ெபா ப்பன். ( டா); பாரக்்க;see podiya-p-poruppan.

     [ெபா யம்  + ெவற்பன்]
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ெபா ய -த்தல்

ெபா ய -த்தல் podiyaṟuddal, ெச. . . (v.i.)

   பணத்ைதக் கவரத்ல்; to extort money.

கணிைகயேர ேபான் ந்  ெபா ய க் ம் த்தன் (நீலேக  ண்டல. 74);.

     [ ெபா  + அ ]

ெபா யைற

ெபா யைற podiyaṟai, ெப. (n.)

   காற்ேறாட்ட ல்லாத ழைற; underground room without air-holes.

ெபா யைறப் பட்ேடார ்ேபான் ளம் வ ந்  (மணிேம. 4, 105.); -

     [ ெபா  + அைற]

ெபா யன்

 
 ெபா யன் podiyaṉ, ெப. (n.)

அகத் ய னிவர ்(யாழ்.அக.);:

 Sage agastya.

     [ெபா யம் → ெபா யன்]

ெபா யன்ெகளி

ெபா யன்ெகளி  podiyaṉkeḷiṟu, ெப. (n.)

    ன்வைக; a kind of fish.

     'ெபா யன் ெகளி  வவ்வால் (பறாைள. பள் .16);

     [ெபா  → ெபா யன் → ெகளி ]

ெபா யனா

 
 ெபா யனா  podiyaṉāpi, ெப. (n.)

   ம ர ்(சங்.அக.);; hair.

ெபா ல்

ெபா ல் podiyil, ெப. (n.)

   1. அம்பலம்; public hal.

தமனியப் ெபா ம் (மணிேம, 28, 66);

   2. ெபா யம். பாரக்்க 'ஆஅய் மைழ தவழ் ெபா ல் ( ந். 84);

     [ ெபா  + இல் → ெபா ல்]

ெபா ைற

 
 ெபா ைற podiyuṟai, ெப. (n.)

ம ந் ைற

 capsule.

     [ெபா  + உைர]

ெபா ெய

ெபா ெய  podiyerudu, ெப, (n.)

ெபா மா . (தனிப்பா. i, 283, 487); பாரக்்க:podimadu.

     [ ெபா  + எ ]

1173

www.valluvarvallalarvattam.com 14078 of 19068.



ெபா ர்-தல்

ெபா ர-்தல் podirdal, ெச. . . (v.i.)

   1.  ங் தல்; to swell.

ைனதார ்ெபார ெநாந்  ெபா ரந்்த ெவன' ( வக. 1380);

   2.  தல் ( ன்.);,

 to increase, abount (w);.

   3. ந ங் தல்; to tremble.

ரம்ெபா ந் தமர. ரஞ்ச (கம்பரா.  ரமாத் 13,);

   4. அஞ் தல் ( .வா.);

 to be afraid.

     [ ெபா  → ெபா ர ்→ ெபா ரத்ல்]

ெபா ர்-த்தல்

ெபா ர-்த்தல் podirddal, ெச. ன்றா .

   1.  த் தல்; to pierce (v.t.);

கைழ ெபா ப்பத் ேதன் ெசாரிந்  (  வக. 2778);

   2.  ரித்தல்; to break, break off.

கவண்கலான் வாரப்ைண ெபா ரத்் ம் (தணிைகப் . நாட் ப். 41);

 ெபா ர-்த்தல் podirddal, ெச. . . (v.i.)

ப த்தல்,

 to well, increase in size, became large.

     'ெபா ரத்்த ைல ைட (பரிபா. 21, 25);

     [ ெபா → ெபா → ெபா ரத்ல்]

ெபா ர்

ெபா ர ்podir, ெப. (n.)

ெபா ர் 1 பாரக்்க

     "ெமய்ெபா  ெர ந் ம்ம். ( ளா. அர .10);

     [ ெபா ர→் ெபா ர ்]

ெபா ர்ப்

 
 ெபா ரப்்  podirppu, ெப. (n.)

ெபா ர்  ( வா.); பாரக்்க;see podinvu.

     [ெபா ர ்→ ெபா ர ்→ ெபா ரப்் ]

ெபா ர்

ெபா ர்  podirvu, ெப. (n.)

ந க்கம்,

 trembling.

     'எல்லா ல ம் ெபா ர் ற' (கம்பரா. வா வ. 30);

   2. அசச்ம். (சங்.அக);; fear, dread.

     [ெபா ர ்→ ெபா ர் ]
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ெபா ெர -தல்

ெபா ெர -தல் podireṟidal, ெச. . . (v.i.).

   ந ங் தல்; to tremble.

நண்ேணார ்ெபா ெர ய வாரத்்தான். (கம்பரா. அ கா. 100);

     [ ெபா ர ்+ எ  → தல்]

ெபா

ெபா  podivu, ெப. (n.)

ெபா யாகக் கட் ைக (யாழ். அக.);

   2. ஒற் ைம அந்த சேகாதரரக்் ள் ெபா ண் (இ.வ.);

 union.

     [ ெபா  → ெபா ]

ெபா ைவ-த்தல்

ெபா ைவ-த்தல் podivaiddal, ெச. . . (v.i.)

   1.  ைதயல் ைவத்தல்; to keep a treasure underground.

தலத் ேலதான் ெபா ைவத் ரப்பவரே்பால் (  ளப்ப. காதல். 6);.

   2. ெநற்ப ர ் த யன காய் க் ம் ப வமாதல் (ெநல்ைல);; to be big with grains, as standing crop.

     [ெபா  + ைவ]

ெபா ன்ெபா
ெனனல்

 
 ெபா ன்ெபா ெனனல் podiṉpodiṉeṉal, ெப. (n.)

ஈர க்ெகா க் ப் ( ன்.); (யாழ்.அக.);

 onom expr of a recurring sound.

     [ெபா ன் + ெபா ன் + எனல்]

ெபா ர்ெபா ெரன
ல்

 
 ெபா ரெ்பா ெரனல் potīrpotīreṉal, ெப.(n.)

தல், அ த்தல்,  த வற் ன் ஈர க் ெகா க் ப் ( ன்);

 onom expr of a recurring sound of falling, as fruits, blows Etc.

     [ெபா ர ்+ ெபா ர ்+ எனல்]

ெபா -தல்

ெபா -தல் podudal, ெச. . . (v.i.)

    ைளப தல்; to be perforated.

     'மரம் ெபாதசச்ாந் ரந்  ( வ்.  சச்ந். 73);

ெபா -த்தல்

ெபா -த்தல் poduddal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   1.  ைளத்தல்; to bore.

டக்ள் ெபா த்த லால் ெவண்டைல" (ப ெனா.  த்த 3);

   2.  ள் த யன பாய்தல்; to pierce, prick.

     'கப்பணம் கால்கைளப் ெபா க் ம்ப ' (ம ைரக் 598, உைர);

     [ ெபா  → ெபா  → த்தல்]
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ெபா

ெபா  podu, ெப. (n.)

   1. ெபா ைமயான .

 that which is common or shared by many, generality, opp to cirappu.

ெபா  ேநாக்கான் ேவந்தன் வரிைசயா ேநாக் ன் ( றள், 528);

   2.  றப் ன்ைம; lack of distinction.

ெபா க் ெகாண்ட... வ ைவ' (க த். 66);.

   3. இயல்பான ; that which is ordinary or general ELa00.

     'ெபா ன் மண் ரக்் லங்க ம்' (கம்பரா. வ ணைன, 30);

   4. வழக்கமான ; that which is usual or natural.

உைர ெபா ேவ (கம்பரா.  தற். 172);

   5. ந நிைல; neutrality.

அவன் எந்தப் பக்கத் ம் ேசரா  ெபா வா க் றான்'

   6. ஒப் ; likeness, equality.

ஒன்ெறா  ெபா ப்படா யர ் யத் னான் (கம்பரா. நாகபாச. 75);

   7.  ப்பான ெபா ளின்ைம, (ெகா.வ.);

 vagueness.

   8. ெவளிப்பைடயான :

ெபா அ

 
 ெபா அ  poduaṟivu, ெப. (n.)

   ப த்த (நல்ல );; common sense.

     [ ெபா  + அ  ]

ெபா ஒப் ைம

 
 ெபா ஒப் ைம poduoppumai, ெப. (n.)

ெபா சச்ாயல் பாரக்்க;see põtu-c-calai.

     [ ெபா  + ஒப் ைம]

ெபா  ஊ யர்

 
 ெபா  ஊ யர ்poduūḻiyar, ெப. (n.)

   அர ப்பணியாளர;் government servent.

     [ ெபா  + ஊ யர]்

ெபா ஒ கலா  
ன்பoபா

 
 ெபா ஒ கலா  ன்பoபா poduoḻugalāṟumuṉpapā, ெப. (n.)

ெபா  நடத்்ைத ைற,

 common behaviour.

     [ ெபா  + ஒ கலா ]
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ெபா ஒ ங்ைக

 
 ெபா ஒ ங்ைக poduoḻuṅgai, ெப. (n) ெபா சச்ாைல பாரக்்க;see pddப-c-calai.

     [ ெபா  + ஒ ங்ைக ]

ெபா க்கணக்

 
 ெபா க்கணக்  podukkaṇakku, ெப.(n.)

   ெபா  வர  - ெசல க்கணக் ; statement of debits and credits.

     [ெபா  + கணக் ]

ெபா க்கணக்கர்

 
 ெபா க்கணக்கர ்podukkaṇakkar, ெப.(n.)

   ெபா  வர ெசல க் கணக்காளர;் commo ACCOUntant.

     [ ெபா  + கணக்கர]்

ெபா க்கட் -தல்

 
 ெபா க்கட் -தல் podukkaṭṭudal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   ந நிைலயாளரிடம் த க்க ெபா ைள ஒப்பைடத்தல் (ெகா.வ);; to depos by mutual consent, as with a 
mediator C panchāyat.

     [ ெபா  + கட் ]

ெபா க்க த்

 
 ெபா க்க த்  podukkaruddu, ெப. (n.)

   ெபா நலக்க த் ; common welfare idea.

     [ ெபா  + க த் ]

ெபா க்காரியம்

 
 ெபா க்காரியம் podukkāriyam, ெப. (n.)

    காய  நலத் க்ேகற்ற ெசயல்(ெகா.வ.);; matter concerning a community or th general public.

     [ ெபா  + காரியம்]

ெபா க் -தல்

ெபா க் -தல் podukkudal, ெச. ன்றா.  (v.t.)

   1.  லக் தல்; to omit, leave ou.

   2. மைறத்தல்; to conceal.

     ' ேவப் பாய்ந்  ெபா க் டம் டாெதன்னாக ந்  (இர  க மண. 49);

   3. கவரத்ல்; to embezzle.

     [ப க் → ெபா க் ]

 ெபா க் -தல் podukkudal, ெச. ன்றா  (v.t.)

    ைக ற் ப க்க ைவத்தல்; to riper fruit by funigation.

     'வாைழக்காய்கைள, கனியா மா  இைல த யன இட்  ெபா க் றாரக்ள் (இ.வ.);

     [ெபா  → ெபா க் ]
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ெபா க்

ெபா க்  podukku, ெப. (n.)

   1.  லக் ; omission.

ெபா க்கற ைரக் ம  (இர .  ட் . 18);

   2. ஒ க்  (சங்,அக);

 secluded place.

   3. மைறப்  (சங்.அக.);; concealment.

     [ெபா  - ெபா க்  ]

ெபா க் ணம்

 
 ெபா க் ணம் podukkuṇam, ெப. (n.)

ெபா த்தன்ைம பாரக்்க;see potu-t-tammal.

     [ ெபா  +  ணம் ]

ெபா க்

ெபா க்  podukkuḻu, ெப. (n.)

   1. ெபா த் ட்ட டல் ; group of common estimate.

   2. ஒர ்அைமப் ன் உ ப் னர ் ட்டம்; General body of an organization.

     [ ெபா  +   ]

ெபா க் ட்டம்

 
 ெபா க் ட்டம் podukāṭṭam, ெப. (n.)

ஒ  ப் ட்ட க த்ைத மக்களிைடேய எ த் ச ்ெசால்லப் ெபா  இடத் ல் நிகழ்த்தப் ெப ம் 
ேமைடப்ேபச் ,

 mass meeting public meeting.

     [ ெபா  +  ட்டம் ]

ெபா க்ெகனல்

ெபா க்ெகனல் podukkeṉal, ெப. (n.)

   ஓர ்ஒ க் ப் ; onom expr of tal sudden noise (b);.

ெந ழ்தற் ப் ,

 yielding to pressure.

     [ ெபா க்  + எனல் ]

 ெபா க்ெகனல் podukkeṉal, ெப, (n.)

ெஞேரெரனல் (அக்நா. 39. உைர);,

 onom expr of Suddeness.

ெபா க்ைக

ெபா க்ைக podukkai, ெப. (n.)

   பல த் க் ம் ெபா வான நளிநயக்ைக வைக;( லப். 3.18. உைர.);:(natya);; a gesture of hand common to 
different kinds of dances.

     [ ெபா  + ைக]

ெபா க்ேகா

ெபா க்ேகா podukā,    இ.ெசால். int சடக்ெகன; hurriedly or suddenly.

◌ ள்ளி ெவன்  ெபா க்ேகாவாய் ண் ட்ட ( வ். ெபரியாழ். 2, 5, 4);

     [ ெபா க்  → ெபா க்ேகா]
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ெபா க்ேகாட்பா

 
 ெபா க்ேகாட்பா  podukāṭpāṭu, ெப. (n.)

   ெபா ெந ைற; general principle.

     [ ெபா  + ேகாட்பா ]

ெபா ங் -தல்

ெபா ங் -தல் poduṅgudal, ெச. . . (W.)

   வ ந் தல்; to suffer.

     "ெபா ங் ய ைவவைர ( மந்: 2914);

     [ ெபாகங்  → ெபா ங் ]

ெபா சச்ட்டம்

 
 ெபா சச்ட்டம் poduccaṭṭam, ெப. (n.)

   ெபா ெந ைற; general rule.

     [ ெபா  + சட்டம்]

ெபா சச் க்கம்

 
 ெபா சச் க்கம் poduccadukkam, ெப.(n.)

   நகரின் ந ல் இரண்  அல்ல  அதற்  ேமற்பட்ட ெத க்கள் சந் ப்பதால் ஏற்ப ம் பரந்த, 
ெவளி டம்; open space in the middle of the town formed by the meeting of two or more streets.

     [ ெபா  + ச க்கம்]

ெபா சச்ாயல்

 
 ெபா சச்ாயல் poduccāyal, ெப. (n.)

   ெபா  ஒப் ைம; common resemplance.

     [ ெபா  + சாயல்]

ெபா சச்ாைல

 
 ெபா சச்ாைல poduccālai, ெப. (n.)

ெபா  ஒ ங்ைக,

 common road.

     [ெபா  + சாைல]

ெபா ச் ர்

ெபா ச் ர ்poduccīr, ெப. (n.)

   நாலைச யாலா ய வஞ் ப்பா ல் வரக் யன ம், ேதமா,  ளிமா, க ளம்,  ளம் 
என்பவற்ேறா  தண்ணிழல், தண்  ந ம் .ந நிழல் என்பவற்ைறத் தனித்தனிச ்ேசரப்்பதனால் 
ேதான் வன மான 16  ரக்ள்(காரிைக.உ ப். 5);; the formulas being formed by adding to tēma, pulimā, karuvilam, 
kūviļam each of the terms tannilal,

 tanpu. narumpunarunilal.

     [ ெபா  +  ர]்

ெபா ச் த் ரம்

 
 ெபா ச் த் ரம் poduccūddiram, ெப. (n.)

ெபா வான இலக்கணங் ம் ( த் ரம்);  ற்பா;(gram);

 aphorism stating a general rule.

     [ ெபா  + SKt sūtra. த. த் ரம் ]
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ெபா செ்சய்

 
 ெபா செ்சய்  poducceydi, ெப. (n.)

ெபா  ந்டப் ச ்ெசய் ,

 common topic.

     [ெபா  + ெசய் ]

ெபா செ்சல

ெபா செ்சல  poduccelavu, ெப. (n.)

   1. காவல் த யவற் ற் நில உரிைமயாளர ்களத் ற் ெசல ம் தவசம்(RT);; general charges in kind 
met by land-owners on the threshing-floor.

   2. ெபா ப் பணத் ந்  ஊரார ் த ேயார ்ெசல ந்ெதாைக; ex. penses met from a common fund, as 
of a Villages.

     [ெபா  + ெசல ]

ெபா செ்சாத்

ெபா செ்சாத்  poduccoddu, ெப.(n.)

   1. ெபா  நன்ைம, ேவளாண்ைமக்  த ன்ைம த ய காரணங்களினா ரை்வ 
க்கப்படாம ம், ப ரிடாம  டப்பட்ட  நிலம்; and exempt from assess ment, either because it is set aside 

for communal purposes or because it is uncultivabl (MNAD-ā rõg);

   2. ெபாட்டல்காட; dry land.

     'அந் க்கைடப் ெபாட்டல்' '  . ெபாட்டலற்." (தா .எந்நாட1்242);

   3. பல க்  ெபா வான இடம்; common property.

றம்ேபாக்  - வரண்ட ெவற்  நிலம்.

     [ெபா  + ெசாத் ]

ெபா செ்சாம்

 
 ெபா செ்சாம் poduccom, ெப. (n.)

   ெபா ப்பைடயான ெசாத்  (யாழ்.அக);; com mon property.

     [ெபா  + ெசாம்]

ெபா செ்சால்

ெபா செ்சால் poduccol, ெப. (n.)

   1. எல்லா ம் அ ந்த ெசால்; word in gen eral use.

   2. இ ைணகட் ம் ெபா வா  ெசால்:(Gram);

 word common to both th tina.

ஒன்ெறா  ெபா செ்சால் (நன்.26:

   3. உலகம் பலரக்் ம் ெபா  என்ற ெசால்

 world implying common possession, as c the world.

ேபாகம் ேவண் ப் ெபா ச ்ெசா ெபாறாஅ  ( றநா.8);

   4. படலம் த  ற்ப க் த் தைலப்பாக இ ம்ெசால்

 general heading.

     'ெபா ச ்ெசாற்றாேவ படரவ்  படலம் ( டா);

     [ெபா  + ெசால்]
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ெபா சனம்

ெபா சனம் podusaṉam, ெப. (n.)

   1. ெபா  மக்கள்; the public.

   2. ந நிைலயாளரக்ள்

 arbitrators.

     [ெபா  + sktJana.த.சனம்]

ெபா ஞானம்

ெபா ஞானம் poduñāṉam, ெப. (n.)

 Qing of differentiated knowledge.

     'Gungy ஞானம் வந்த  (ேகா ற்  இரணிய38);

     [ ெபா  +pkț.ñāna.skt.jñāna த.ஞானம் ]

ெபா த்தன்ைம

ெபா த்தன்ைம poduddaṉmai, ெப, (n.)

   1. ந நிைலைம:

 neutrality.

   2. ெப ம்பா ம் காணப்ப ம் ணம்; commonness, generality.

   3. உவமான உவேமயங்களில் அைமந் ள்ள ெபா வான இயல்  (அணி .1);

 attribute common to uvamānam and unaméyam, as redness to Coral and to the lips.

     [ெபா  + தன்ைம]

ெபா த் ட்டம்

 
 ெபா த் ட்டம் poduddiṭṭam, ெபா. (n.)

   ெபா  ம ப் ; common plan.

     [ெபா  + ேதரத்ல்]

ெபா த் ைண

 
 ெபா த் ைண poduddiṇai, ெப.(n.)

இ  ைணகட் ம் ெபா செ்சால்( ன்);:

 word, common to both the tinai.

     [ெபா  +  ைண]

ெபா த் ைர

 
 ெபா த் ைர poduddurai, ெபா. (n.)

ெபா நி வனம் பாரக்்க:see poduniruvanam.

     [ெபா  +  ைற]

ெபா த்ேதரத்ல்

ெபா த்ேதரத்ல் poduddērdal, ெபா. (n.)

   நாடா மன்றம்-சட்டமன்றம் ஆ யவற் ற்  உ ப் னரக்ைளத் ேதரந்்ெத க்க 18-அகைவ நிரம் ய 
ஆண் - ெபண் அைனவரிட ம் ேநரி(vote); ெப வதற்கான ேதரத்ல்; act of choosing by vote, general election.

     [ெபா  + ேதரத்ல்]

ெபா த்ேதாற்றம்

 
 ெபா த்ேதாற்றம் poduddōṟṟam, ெபா. (n.)

   ேநரத்் யான ேதாற்றம்; get-up, general appearanCe.

     [ெபா  + ேதாற்றம்]
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ெபா ந வர்

 
 ெபா ந வர ்podunaḍuvar, ெப. (n.)

   ந நிைலயாளர ்(யாழ்.அக);; arbitrators.

     [ெபா  + ந வர]்

ெபா நலத்தார்

ெபா நலத்தார ்podunaladdār, ெப, (n.)

   ெபா மகளிர;் prostitutes.

     'ெபா நலத்தார ் ன்னலந் ேதாயார ் றள்.915)

     [ெபா  + நலம் → நலத்தார]்

ெபா நலப்பண்

 
 ெபா நலப்பண்  podunalappaṇpu, ெப, (n.)

   ெபா நலம் ேப ம் பண் ; commonweal.

     [ெபா நலம் + பண் ]

ெபா நலம்

ெபா நலம் podunalam, ெப. (n.)

   1. ெபா  நன்ைம பாரக்்க;see podu napmai.

   2, ெபா ள் ெகா ப்பார ்ெப ஞ் ற் ன்பம்( றள்.915);; Sexual enjoyment available for hire.

     [ெபா  + நலம்]

ெபா நன்ைம

 
 ெபா நன்ைம podunaṉmai, ெப. (n.)

   ெபா மக்க க்  உற்ற நன்ைம; common weal, public good.

     [ெபா  + நன்ைம]

ெபா நாயகம்

ெபா நாயகம் podunāyagam, ெப. (n.)

   எல்லாவற் ற் ந்  தைலைம; universal severeignty.

     "ெபா நாயகம் பா த்  இ மாந் '( வ்.ெபரியாழ்.49.4);

ெபா நிலம்

ெபா நிலம் podunilam, ெப . (n.)

   1. பல க் ப் ெபா வானநிலம்:

 land held in joint ownership.

   2.  காய நன்ைமக்காகச ் ற் ாரக்ளில் ப ரிடா  டப்பட்ட நிலம்:

 land left uncultivated in a villege for communal purposes.

     [ெபா  + நிலம்]

ெபா நிறம்

ெபா நிறம் poduniṟam, ெப. (n.)

   1. மாநிறம்( ன்);; complexion between fair and black, as an indefinite middling colour.

     [ெபா  + நிறம்]

ெபா நி வனம்

 
 ெபா நி வனம் poduniṟuvaṉam, ெப. (n.)

   அர ன் ெபா  ெவளி  மற் ம் ஊர் கள் ெசயெலா ங் த் ைற; public department.

     [ெபா  + நி வனம்]
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ெபா நீக் -தல்

ெபா நீக் -தல் podunīkkudal, ெச. ன்ற . (v.t.)

   1, ெபா ைமைய த்தல்; to avoid generality.

     "ெபா நீக் த் தைனநிைனய வல்ேலாரக்்ெகன் ம் ெப ந் ைணைய ேதவா. 13.5)

   2. தனக்ேக உரிைமயாக் தல்:

 to make one's own.

     [ெபா  + நீக் ]

ெபா நீங் வைம

ெபா நீங் வைம podunīṅguvamai, ெப. (n.)

   1. இைய ன்ைமயணி(தண் .30.23); பாரக்்க;see lyaibinmas-y-ani a figure of Speech.

     [ெபா  + நீங்  + உவைம]

ெபா ல்

 
 ெபா ல் podunūl, ெப. (n.)

எல்லாப் ரி ன க் ம் ெபா வான ல்: அறம், ெபா ள், இன்பம் எ ம் ப்பா ல் உலக 
மாந்தரினம் அைனவ ம் யந்  ஏற் ம் அறெந , ெபா ளாக்கம், வாழ் யல் ஒ  க லா  ஆ ய 
ெமய்ப் ெபா ள் உண்ைமகைள உள்ளடக் ய க் றள் ப் டத்்தக்க .

 treatise on fundamental principles acceptable to all religionists.

     [ெபா  +  ல்]

ெபா ெந

ெபா ெந  poduneṟi, ெப. (n.)

   யாவ ம் ெசல் ம் வ ; common way.

உ ரே்பா  ெபா ெந  ( லப்.28.173);

     [ெபா  + ெந ]

ெபா ேநாக்

ெபா ேநாக்  podunōkku, ெப. (n.)

   1. எல்லாைர ம் ஒப்ப ேநாக் ைக; impartial regard, as of a king.

     'ெபா ேநாக் ெகா ம  லவர ்மாட்ேட' ( றநா. 121);

   2. மா பாடான பாரை்வ; indifferent look.

     'எ லார ்ேபாலப் ெபா ேநாக்  ேநாக் தல் ( றள்.1099

   3. ப த்த :

 common sense.

     'எம்  டத்ேதயைமந் ள்ளஅ ன் அகலத்தளவாகப் ெபா ேநாக்காக ேநாக்  ( ரபஞ்ச . 20);

     [ெபா  + ேநாக் ]

ெபா ேநாக்கம்

 
 ெபா ேநாக்கம் podunōkkam, ெப. (n.)

   ெபா நலப் பாரை்வ; public intrest.

     [ெபா  + ேநாக்கம்]

ெபா ப்பங்

 
 ெபா ப்பங்  poduppaṅgu, ெப. (n.)

ெபா செ்சாத்  பாரக்்க;see poluccottu.

     [ெபா  + பங்  ]
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ெபா ப்ப -தல்

ெபா ப்ப -தல் poduppaḍudal, ெச. . . (V.I.)

   1. ெபா வாதல்; to be general.

     'ெபா ப்படக்  வா ய ங்கல்(  க்ேகா. 354);

   2. ஒப்பாதல்; to agree.

     'ெபான்ெனாேட ெபா னல்ல ெதான்ெறா  ெபா ப்படா யர ் யத் னான். (கம்பரா. நாகபாச. 75);

     [ெபா  + ப - ]

ெபா ப்பைட

 
 ெபா ப்பைட poduppaḍai, ெப. (n.)

   ெபா வான ; that which is common.

     [ெபா  + ெபா ப்ப  → பைட]

ெபா ப்பட் யல்

 
 ெபா ப்பட் யல் poduppaṭṭiyal, ெப. (n.)

ெபா வான பட் யல்:

 common list.

     [ெபா  + பட் யல்]

ெபா ப்பண்

 
 ெபா ப்பண் poduppaṇ, ெப. (n.)

   இர ம் பக ம் பாடற்  உரியபண்(சங்.அக);; musical mode fit to be sung during both day and night.

     [ெபா  + பண்]

ெபா ப்பண்

 
 ெபா ப்பண்  poduppaṇpu, ெப. (n.)

   ெபா நலன்; common charactor.

     [ெபா  + பண் ]

ெபா ப்பணம்

 
 ெபா ப்பணம் poduppaṇam, ெப. (n.)

   ெபா வான ெதாைக; Common fund.

     [ெபா  + பணம்]

ெபா ப்பணி

 
 ெபா ப்பணி poduppaṇi, ெப.(n.)

   அறப்பணி சாரந்்த ெபா  நலப்பணி; public Welfare Work.

     [ெபா  + பணி]

ெபா ப்பணித்
ைற

 
 ெபா ப்பணித் ைற poduppaṇidduṟai, ெப. (n.)

   சாைலப்ேபாக் வரத்  நீரந்ிைலகள், அாகக் ச ்ெசாந்தமான கட்டடங்கள் த யவற்ைறப் 
ேப ைக; Public Works De: partment.

     [ெபா ப் + பணித் ைற]
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ெபா ப்பாைத

 
 ெபா ப்பாைத poduppādai, ெப. (n.)

   ெபா வ ; common road.

     [ெபா  + பாைத]

ெபா ப்பால்

 
 ெபா ப்பால் poduppāl, ெப. (n.)

   ஆண்-ெபண் இரண் ம் க் ம் ெபா ப் பால்; common gender.

     [ெபா  + பால்]

ெபா ப்பா ரம்

ெபா ப்பா ரம் poduppāyiram, ெப.

யல் ,  வல்ேவான் றம்,  வ ந் றன், ெகாள்ேவான் ற் . ேகாடற் ற்  ஆ யவற்ைறப் 
பற் க் ம் ன் ைர:

 general preface dealing with the nature of treatises, and authors,the method of teaching students and the method of study, 
opp. to cirappu-p-payiram.

     "எல்லா ற் ைல ெபா ப்பா ரம்" (நன்..2);

     [ றப்  + பா ரம்]

ெபா ப்ெபண்

 
 ெபா ப்ெபண் poduppeṇ, ெப. (n.)

ெபா  மகள்( டர)்; பாரக்்க;see podu-magal.

     [ ெபா  + ெபண்]

ெபா ப்ெபண்

ெபா ப்ெபண்  poduppeṇṭu, ெப, (n.)

ெபா மகள் பாரக்்க;see podu-magal.

     'ெபா ப்ெபண்  ரல் ற் ைன ேமகைல' (கம்பரா.வைரக்கா.76);

     [ெபா  + ெபண் ]

ெபா ப்ெபயர்

ெபா ப்ெபயர ்poduppeyar, ெப.(n.)

   1. பல ெபா ட் ப் ெபா வா ய ெபயரந்ன். 62. உைர); generic name, opp to cirappup-peyar.

   2. இ ைனக் ம் அல்ல  அஃ ைண இ பாற் ம் ெபா வாகவ ம் ெபயர(்நன்.281–282);; noun common 
to both tinai, or both numbers in anrina.

     [ெபா  + ெபயர]்

ெபா ப்ேபச்

ெபா ப்ேபச்  poduppēccu, ெப. (n.)

   1. ெபா ப்பைடயான ெசால்; indefinite language or talk.

   2. ஈரப்்பாற்றல் வாய்ந்த ேபச் ( ன்);; ambiguous talk.

     [ெபா  + ேபச் ]

ெபா ப்ெபால்லா
ங்

 
 ெபா ப்ெபால்லாங்  poduppollāṅgu, ெப. (n.)

ெபால்லாங்  பாரக்்க;see polanku.

     [ெபா  + ெபால்லாங் ]
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ெபா ெபாெதனல்

ெபா ெபாெதனல் bodubodeṉal, ெப. (n.)

   1. வர வர யாதற் ப் (சங்.அக);; gradual increase.

   2, ஆைட த யன அ த்த ன்ைமக் ப் :

 softness, as of texture.

   3. ஈரத்தால் நைனந் ந்தற் ப் ( ன்);; yielding to pressure on account of dampness, as a wall.

     [ெபா  + ெபா  + எனல்]

ெபா ம்பர்

ெபா ம்பர ்podumbar, ெப. (n.)

   1. மரம் ெச ந்த இடம்; thick grove.

     'ெபா ன் யன் ெபா ம்பரின் ( க்ேகா. 39);

   2.இளமரக்கா; park, pleasure garden.

     "ெவ ைழ ப யாக் ைழ ெபா ம்பர"் (ெப ம்பாண். 374);

   3. ெபா ம் (சங்.அக);;பாரக்்க;see podumbu"

     [ெபா ம்  + அர]்

ெபா ம்பல்

 
 ெபா ம்பல் podumbal, ெப.(n.)

   ெபா வ வாய்(J.N.);; general income.

ெபா ம்

ெபா ம்  podumbu, ெப. (n.)

   1. ேசாைல; grove.

     'காந்தளம் ெபா ம் ல் (அகநா. 18);

   2.  ங்கா ; shrubbly jungle.

ல்ைலயம் ெபா ம் ன் ( வக.3042);

   3. மரப்ெபாந் ( ங்);; hole, hollow in a tree.

   4.  ; pit.

ெபா ம் னில் ழ்ந்  வ க்  ( வ். ெபரியாழ். 5.2.7);.

   5.  ைக; cave.

ேம ன் ெபா ம் ல் (கம்பரா. ட் ப்.325);

     [ெபா  → ெபா ம் ]

 ெபா ம்  podumbu, ெப. (n.)

   ம ைர வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Madurai Taluk.

     [ெபா -ெபா ம் ]

ெபா மக்கள்

ெபா மக்கள் podumakkaḷ, ெப (n.)

   1. ெபா வைகமக்கள்; the general public.

   2.  றப் ல்லாத மக்கள்; ordinary men, men of ordinary intellect.

     " ல க்க வைரப் லைம ெதரிதல்….ெபா மக்கட் காகாேத (பழெமா.5);

     [ெபா  + மக்கள்]
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ெபா மகள்

ெபா மகள் podumagaḷ, ெப. (n.)

   1. பரத்ைத( ங்);; whore, harlot.

ெபா  மகளப் தல்வரி தாம்' (ேகா ற் :பதஞ்ச.26);

   2. இைடக் லப் ெபண்; shepherdess.

ெபா  மகளி ெரல்லா ம்.... க்கார ்ெபா வேரா  (க த்.101);

     [ெபா  + மகள்]

ெபா மடந்ைத

ெபா மடந்ைத podumaḍandai, ெப, (n.)

   1. ெபா மகள் பாரக்்க;see podiumagal.

     'ெபா  மடந்ைதயர ்தமக் ம்…. ைமயல்ல' (பாரத.  ட் ன. 128);

     [ெபா  + மடந்ைத]

ெபா ம யம்

ெபா ம யம் podumadiyam, ெப. (n.)

   1. ெபா வான  (யாழ்.அக);; that which is common or general.

     [ெபா  + skt.madhyama.த.மத் யம்]

ெபா ம ப்

 
 ெபா ம ப்  podumadippīṭu, ெப. (n.)

   ெபா க்கணிப் ; common estimate.

     [ெபா  + ம ப் ]

ெபா ம த் வம்

 
 ெபா ம த் வம் podumarudduvam, ெப. (n.)

   ெபா பண் வம்; common treatment.

     [ெபா  + ம த் வம்]

ெபா ம த் வம
ைன

 
 ெபா ம த் வமைன podumarudduvamaṉai, ெப. (n.)

   ெபா வைகப் பண் வத் ற்கான ெபா வைகப் பண் வத் ற்கான ம த் வ மைன; general hospital.

     [ெபா  + ம த் வமைன]

ெபா மைற

 
 ெபா மைற podumaṟai, ெப. (n.)

   ெபா  அற ல்;     (ஒ க்க யல்); ெமா , சமயம், இனம், நா  தலான சார் களின்  மக்கட் லம் 
ைமக் ம் ெபா வான அறெந கைள வ த் ைரப்பதால்,  க் றைள அ ஞர ்உலகம் 

ெபா மைற எனப் ேபாற் ற .

     [ெபா  + மைற]

ெபா மனப்பாங்

 
 ெபா மனப்பாங்  podumaṉappāṅgu, ெப. (n.)

   பரந்தமனப்பாங் ; broad minded.

     [ெபா  + மனப்பாங் ]
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ெபா மனிதன்

ெபா மனிதன் podumaṉidaṉ, ெப. (n.)

   1. ந  நிைலயாளர(் ன்);,

 mediator (W);.

   2. ஒ  பக்க ம் சாராதவன்; dis-interested person.

     [ெபா  + skt.manu-ja, த.மனிதன் ]

ெபா தல்

 
 ெபா தல் podumudal, ெப. (n.)

    ட் வணிகத் ன் த ; Joint Stock.

     [ெபா  + k.mudal. த.  தல்]

ெபா ைம

ெபா ைம podumai, ெப. (n.)

   1. இயல்பான ; ordinariness: superficiality.

     'ெபா ைம, பாரக்் ன் (கம்பரா. மாயா . 71);

   2. ெபா  ைடைம; Common property.

 ன் ேம ந்த ெதய்வத்ைத யா ம் ெபா ைம ற்றாள் (கம்பரா, மாயாசனக.62);

   3.நன்ைம:

 goodness.

ரி ன்ற காளியத் ன் ெபா ைம ேநாக்  (கம்பரா, ம த்  29);

     [ெபா → ெபா ைம]

     'ைம' பண் ப் ெபயரீ

ெபா ைம 
உ வைர

 
 ெபா ைம உ வைர podumaiuruvarai, ெப. (n.)

    ன்மா ரி வைரபடம்; common desin.

     [ ெபா ைம + உ வைர ]

ெபா ெமா

ெபா ெமா  podumoḻi, ெப.(n.)

   1.  றப் ல்லாச ்ெசால்; word or speech not worthy of any regard, platitude.

     'ஏ ன்மாக்கள் ெபா ெமா  ெகாள்ளா  ( றநா.58);

   2.  ப்பான ெபா ளில்லாத ெசால்,

 indefinite speech, vague genetal expression.

   3. ெபா ப் பைடயான ெசால் (நன்);; term of general application.

   4.  ரியா  நின்ற டத்  ஒ  ெபா ம் ரிந்த டத்  ேவ  ெபா ம் பயக் ம் ெசால் (நன். 
260);; a word dearing in a compound a meaning different from its ordinary sense.

   5. ெபா செ்சால்,'பாரக்்க 'ெபா ெமா  றரக்் ன்  தா ம் (க த்: 68); ( ங்);

   6. ெபா செ்சால் பாரக்்க;see podu-c-col ெபா ெமா  படரின் (நன். 17);

     [ெபா + ெமா  ]

1188

www.valluvarvallalarvattam.com 14093 of 19068.



ெபா வசனம்

ெபா வசனம் poduvasaṉam, ெப. (n.)

   1. ஊரில் வழங் ம் ெசால்; common saying: rumour.

   2. பலெபா ள் த ம் ஒ  ெசால் அல்ல ெதாடர(் ன்);; ra word, phase or sentence of more than one 
meaning(w);

   3. ெபா ெமா , 2.3( ன்); பாரக்்க;see podu-mozhi.

     [ெபா + வசனம்]

ெபா வர்

ெபா வர ்poduvar, ெப. (n.)

   1. இைடயர;் herdsmen.

     " ன்ெபா வர ்வ ெயான்ற', (பட் னப் 281);.

   2. ந நிைலயாளர;் mediators.

   3. ெபா மகளிர;் Prostitutes.

ெபா வர ்ெபா  ம ம் (மணிேம. 28, 51);.

     [ெபா  + அர→் ெபா வர]்

ெபா வ

ெபா வ  poduvaṟivu, ெப.(n.)

   1. உலக நடப் கைளப்பற் யவ ,

 General knowledge.

     'ெபா வ  கழ்ந்  ல  மாதவன் (மணிேம, 1984);

     [ெபா  + அ  ]

ெபா வ –தல்

ெபா வ –தல் poduvaṟudal, ெச. . . (v1)

   ஒ வ க்ேக ரியதாதல்; to become exclusively one's own.

     "ெபாலங் ள்ளர ்மானந்தாேன ெபா வறக் ெகா ப்ெபன் (கம்பரா. மாயாக 51);

     [ெபா  + அ ]

ெபா வ  றப்

ெபா வ  றப்  poduvaṟusiṟappu, ெப. (n.)

தனக்ேக ரிய றப் :

 exclusive quality, special characteristic.

     'ெபா வ  றப் ற் காேர யா ம் ( லப். 1, 16);

     [ெபா வ  +  றப்  ]

ெபா வ மானம்

ெபா வ மானம் poduvaṉumāṉam, ெப. (n.)

   ஒன்  உள்ள  ெகாண் .அத டன் காணப்ப ம் ேவெறான்  உள  என்  ெகாள் ம் க தலளைவ 
வைக ( .ேபா 1. பாண் ப்.);;     [ெபா + skt.anumana → த.அ மானம்]

ெபா வாக

ெபா வாக poduvāka,    1. ஒன்ைறச ் றப் த் க் றாமல்,

 generally, commonly.

   2, ந நிைலயாக; impartially.

     [ெபா  + ஆக → ெபா வாக ]

ெபா வாய்பா

 
 ெபா வாய்பா  poduvāypāṭu, ெப. (n.)

   ெபா க்கணிப்ேப ; common tables.

     [ெபா + வாய்பா ]
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ெபா வாள்

ெபா வாள் poduvāḷ, ெப. (n.)

   1. ெபா  மாந்தன் பாரக்்க;see podu-manidan.

   2. ேகா ல் ேமற்பாரை்வப் பணி ெசய் ம் மைலயாள சா னார;் a caste in malabar whose hereditary 
occupation is temple management.

     'ெபா வாள்ைக ல் நீேராடட் ' (T.A.S i.v, 9);

     [ெபா  + ஆள்]

ெபா
ெபா  poduvidi, ெப. (n.)

   ெபா வான இலக்கணம் (ெபா ள் 166, உைர);;     [ெபா  +  skț.vidhi. த. ]

ெபா யர்

ெபா யர ்poduviyar, ெப. (n.)

இைடச் யர ்( டா);, ( க்ேகா 136, உைர);

 wormer of the shephered tribe.

     [ெபா வர ்→ ெபா யர]்

ெபா யல்

ெபா யல் poduviyal, ெப. (n.)

   1. பலவற் ற் ப் ெபா வாக ள்ள ணம் ( .ேபா 1,4);; general attribute, common characteristics.

   2. உவமான வேமயங், க க் ள்ள இயல்பான தன்ைம;   3. ெபா லக்கண ணரத்் ம் ற்ப  
(நன்);; Section of grammar dealing with general principles.

   4. ேவத் யற் , ேவறான த் வைக ( லப் 14, 148);,

 a dance, opp to vēttiyal.

     [ெபா  + இயல் ]

ெபா ல்

ெபா ல் poduvil, ெப. (n.)

   அம்பலம் (அக.நி);; public hall.

     'ெப ங்கண நாதர ்ேபாற் ப் ெபா னின்றா ம் (ெபரிய  மைலக்  10);

ெபா லக்கணம்

ெபா லக்கணம் poduvilakkaṇam, ெப. (n.)

றப்பாக ன் ப் பலவற் க் ம் ெபா வாகக் ம் ெந  ( நன் 62 உைர); (gram);

 common or general rule.

     [ெபா  + இலக்கணம்]

ெபா ேல  - 
தல்

ெபா ேல  - தல் poduvilēviḍudal, ெப.( n. )

   1. ஒ  ெபா ைள எல்ேலாரக்் ம் பயன்ப ம் ப  அமரத்்தல்; to let things to be enjoyed in common.

   2. ெபா ைளப் பா காவா  தல்;(இ.வ.);; to leave things uncared for.

ெபா ைடைம

 
 ெபா ைடைம poduvuḍaimai, ெப. (n.)

ெபா ைம:

 Common Property.

     [ெபா  + உைடைம]

பணநாட்ட ன் , எல்லா ம் தத்தமக் யன்ற பணிையச ்ெசய் , எல்லாப் ெபா ள்கைள ம் ஒத்த 
உரிைமேயா  பயன்ப த்  ஒற் ைமயாக வா ம் ம்பஅல்ல  ட் க் ம்ப வாழ்க்ைகேய 
ெபா ைடைம G (ம. .(அ);.வ. );

ெபா ெவ த்

ெபா ெவ த்  poduveḻuddu, ெப.(n.),

ஆரியந் த ழ்க க் ப் ெபா வா ள்ள எ த் .(நன். 150); (gram);

 letter common to both tamil and Sanskrit.

     [ெபா + எ த்  ]
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ெபா ைவ

ெபா ைவ poduvai, ெப.(n.),

ெபா மகள்,

   1. பாரக்்க, ெபா ைவய ரகம் ந் ( ப் . 129);

     [ெபா  → ெபா ைவ]

ெபா ளகரம்

 
 ெபா ளகரம் poduḷagaram, ெப. (n.)

   த க் ம் வடெமா க் ம் ெபா வான 'ள' ந்ன்  எ த் ; the tamil letter 'I' as being common to tamil and 
sanskrit. dist fr. cirappu-lagaram.

ெபா –தல்

ெபா –தல் poduḷudal, ெச. . . (v.i.),

   1. ெந ங் தல் ( டா);; to be thick, close or crowded.

ைகயனல் ெபா ளியல்'

     (கம்பரா. இந் ர த்  20,);

   2. நிைறதல்; to be possessed of filled.

ஞானங் ணங்கல்   ல் ெபா ளி (அரிசமய. பாகால. 7.);

   3, தைழத்தல்; to be luxuriant to prosper thrive.

இ ள்படப் ெபா ளிய ( . 10);

ெத. ெபாத. க. ெபாெத.

     [ெபா  → ெபா  ]

பாைத

பாைத pātai, ெப.(n.),

   ெச (C.G);; bush.

ெத. ெபாத. க. ெபாெத.

     [ெபா → ெபாைத]

 பாைத1 pātai, ெப. (n.)

   1. வ  ( ங்.);; way, read.

   2. ஒற்ைறய வ  ( ன்.);; beaten track, foot-path.

   3.  ைற; method, manner. way, mode.

     'அவன் ஒ ங்கான பாைத ல் ேபாக ல்ைல' ( ன்.);

   4.  தைவ ( டா.);; flat. bottomed boat.

     "பாைதகள் ெசாரிவன ப மணி கனகம்" (கம்பரா. நாட் .31.);

 பாைத2 pātai, ெப. (n.)

    ன்பம்; affliction. trouble.

ெபாந்தந் த

 
 ெபாந்தந் த  pondandaḍi, ெப.(n.),

   ெப ந்த  (ெநல்ைல);; a big club.

     [ெசந்ைத → ெமந்தம் → ெபந்தம் + த ]

1191

www.valluvarvallalarvattam.com 14096 of 19068.



ெபாந்தர்

 
 ெபாந்தர ்pondar, ெப. (n.)

   ெபாந் ; hole, (இ.வ.);

 hollow.

     [ெபாந்  → ெபாந்தர]்

 ெபாந்தர ்pondar, ெப.(n.)

   . ஒ வைக நீரப்் ள்( ன்);; a water bird.

     [ெபாந்  → ெமாந்தர ்]

ெபாந்

ெபாந்  pondi, ெப.(n.)

   1. உடம் ; body.

     'ேசாற் னால் வளரத்்த ெபாந்  ( ப் . 731.);

   2. ப ைம (சங்.அக.);; stoutness.

   3. மரத் னாற் ெசய்த வாள்( ன்);,

 wooden Sword.

     [ெபாந்  → ெபாந் ]

ெபாந் க்ைக

 
 ெபாந் க்ைக pondikkai, ெப.(n.)

ெபா ந் ைக,

 union.

     [ெபா ந்  → ெபா ந் க்ைக ]

ெபாந் ைக

 
 ெபாந் ைக pondigai, ெப.(n.),

மனநிைற  (இ.வ.);

 self satisfaction.

     [ெபா ந்  → ெபாந் ைக ]

ெபாந் ைகச ்
ற் லா

 
 ெபாந் ைகச ் ற் லா pondigaiccuṟṟulā, ெப.(n.)

   இன்பச ் ற் லா; act of enjoying.

     [ெபாந் ைக +  ற் லா ]

ெபாந் ைக லா

 
 ெபாந் ைக லா pondigaiyulā, ெப.(n.)

   இன்பச் ற் லா; picnic, trip for pleasure.

     [ெபாந் ைக + உலா ]
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ெபாந்

ெபாந்  pondu, ெப. (n.)

   1. மரப்ெபாந்

 hole recess, hollow in a tree.

ஆனந்தத் ேதனி ந்த ெபாந்ைத ( வாச. 13, 2);

   2. எ  த யவற் ன் வைள,

 hole in th: ground, as of rat or snake.

   3. பல்  ( ங்.);.

 lizard.

ெத.ெபாந்த

     [ ெபாத்  → ெபாந்  ]

 ெபாந்  pondu, ெப.(n.)

   ைகத்த  ெநச ல் பல ப்ைபகள் ேசரந்்த ; a group of Ciluppai in handloom.

     [ெபால்- ெபாந் ]

ெபாந் க்ேகாைர

 
 ெபாந் க்ேகாைர pondukārai, ெப.(n.)

   ேகாைர வைக( ன்);; a sedge.

     [ெபாந்  + ேகாைர.]

ெபாந் த்ேதன்

 
 ெபாந் த்ேதன் ponduttēṉ, ெப. (n.)

மரப்ெபாந்  த யவற் ல் ைவக்கப்பட்டேதன்( ன்.);,

 honey gathered in the hollow c atree, CreviCe, etc.

     [ெபாந்  + ேதன்]

ெபாந்ைத

ெபாந்ைத pondai, ெப. (n.)

   1.  ைலேயாடை்ட

 rent in a cloth.

   2. உடம் ; body.

   3. ம ரச்் க் ; stickness of hair.

ம ர ்ெபாந்ைதயாக க் ற .

க. ெபாந்ெத.

     [ெபாந்  → ெபாந்ைத ]

ெபாந்ைதக்ேகால்

 
 ெபாந்ைதக்ேகால் pondaikāl, ெப. (n.)

ெபாந்ைதயக்ேகால், பாரக்்க;see pomla-yakkol.

     [ெபாந்ைத + ேகால் ]

1193

www.valluvarvallalarvattam.com 14098 of 19068.



ெபாந்ைதயக்ேகா
ல்

 
 ெபாந்ைதயக்ேகால் pondaiyakāl, ெப. (n.)

    ண்கட் ன த ( ன்);; staff with a ferule.

     [ெபாந்ைத + ேகால்]

ெபாம்மக்காேத

ெபாம்மக்காேத  pommakkātēvi, ெப.(n.)

   ெதாட் ய ைடய ல ெதய்வ ம் மாயக் கைல னர ்வணங் வ மா ய ஒ  ேதவைத (ET. IV, 
189);; patron deity of the töttiya caste, Worshipped also by jugglers.

     [ெபாம்(ைம);→ (இ);யக்காேத ]

 ெபாம்மக்காேத  pommakkātēvi, ெப.(n.)

   ெதாட் ய ைடய ல ெதய்வ ம் மாயக் கைல ல் வல்லவரானவர ்(சால த்ைதக் காரர)்; 
வணங் வ மா ய ஒ  ெதய்வம்; patron deity of the {} caste, worshipped also by jugglers (E.T. vi, 189);.

ெபாம்மல்

ெபாம்மல் pommal, ெப. (n.)

   ெபா ; fine appearance.

ஒளிர ்ெபான்னைனய ெபாம்மணிறம் (கம்பரா. உ க்கா. 68);

   2.   ( வா.);; abundance, copiousness.

     " ந்த வவ் ளின் ெபாம்மல் (இர . இலவண. 55);

   3. ப மன்; size, thickness, plumpness.

ெபாம்மல் வன ைல ( வக. 2717);

   4.  ட்டம்; multitude, as of stars.

     "ெபா ந்தன உ ன் ெபாம்மல்" (கந்த . கா பன் ல. 28);

   5. ேசா :

 boiled rice.

     'இற ப் ெபாம்மல் ெப ர ்(மைலப . 169); ( ங்);

   6. ம ழ்ச் :

 exultation.

ேபாய்வ ங் க ம ற் ற் ெறன்பேதார ்ெபாம்மல் ெபாங்க (கம்பரா.  வ . 3);

     [ ெப  → ெப  → ெபா  → ெபாம்மல்]

ெபாம்மலாட்டம்

ெபாம்மலாட்டம் pommalāṭṭam, ெப.(n.)

ெபாம்ைமைய ைவத்  ஆட் ம் நாடகம்:

 puppet show.

   2. மாயம்; disguise, deceptive appearance.

ெபாம்மலாட்டெமன்ேற ' (பட் னத். ெபா ,21);

     [ெபாம்மல் + ஆட்டம் ]

ெபாம்ம

 
 ெபாம்ம  pommali, ெப. (n.)

   ப த்தவள் (யாழ்.அக);; stout woman.

     [ெபாம்மல் - ெபாம்ம ]
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ெபாம்மன்

 
 ெபாம்மன் pommaṉ, ெப.(n.),

   யாேரா ஒ வன்( ன்);; some one, used in contempt.

     " ேபெரலாம் ெபாம்மன் ம்மன்" (தனிப்.);

ெத.ெபாம்ம .

     [ெபாம்மல் → ெபாம்மன்]

ெபாம் யம்மன்

 
 ெபாம் யம்மன் pommiyammaṉ, ெப.(n.),

ெதய்வங்களிெலான் (இ.வ.);

 a minor deity.

     [ெபாம்  + அம்மன் ]

ெபாம் -தல்

ெபாம் -தல் pommudal, ெச. . .

   1. ெபா தல்; to excel in appearance.

   2.  தல்; to swell.

அ ர் ரல் ெபாம்ம (பாரத ப னான்._112);.

     [ெபா →ெபாம் - ]

ெபாம்ெமனல்

ெபாம்ெமனல் pommeṉal, ெப.(n.).

   ஒெரா க் ப்  ( ங்);; tinkling sound.

     'ெபாம்ெமன் பரி ரம் (பாரத அ ச் னன் ர.் 9);

 being sudden or tapid.

மாதர ்ெபாம்ெமனப் ந்  (கம்பரா. உலா யல்.1.); (c.); அடரச்் க் ப் :

 being thick or crowded.

     "ெபாம்ெமனி ள்வாய்' ( க்ேகா. 395);

     [ெபாம் + எனல்]

ெபாம்ைம

ெபாம்ைம pommai, ெப.(n.)

பாைவ:

 puppet, effigy.

க. ெபாம்ெப.

     [ ேபான்ைம → ெபாம்ைம ]

 ெபாம்ைம pommai, ெப.(n.)

   1.  ட்டம்:

 buttocks.

அவன் நடக் ம்ேபா  ெபாம்ைம யா ற . (இ.வ.);

   2. ைகப் கவர(் ன்);:

 breastwork, parapet.

     [ெபாம்  →ெபாம்ைம]
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ெபாம்ைமவாய்

 
 ெபாம்ைமவாய் pommaivāy, ெப. (n.)

   த த்த வாய் ண்டற் ெபயர;் a nickname, used in contempt.

     [ெபாம்ைம + வாய்]

ெபாய்-தல்

ெபாய்-தல் poytal, ெச. . . (v.i.)

   1.  ங்கப்ப தல்:

 to be pulled out, torno.

ெபாய்த த் ன….  ண் (கம்பரா.  ங்கர.5);

   2.  ைளக்கப்ப தல்; to be hollowe:

ெபாய்தகெடான்  ெபா ந்  (கம்பரா.பஞ்: 49);

     [ ய் → ெபாய்]

 ெபாய்-தல் poytal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

    ழ்த் தல்; to fell, throw down.

அைவ ேசாரப் ெபாய்தான் (கம்பரா. அடச், 33);

     [ ய் → ெபாய்]

ெபாய்

ெபாய் poy, ெப. (n.)

   1. ெபாய்க் ற் ; falsehood, falsity.

     "ெபா ள்ெக த்  ெபாய்ேமற் ெகாளஇீ." ( றள். 938); :

   ம ட் த் ேதாற்றம்; illusion of the work deceptive appearance.

   3. ேபா யான ( ன்);; sham, that which is counterfeit or false.

   4 நிைலயாைம; instability.

◌ ற் தேம யன்ன ெபாய்க்  வாழ்க்ைகைய ( ற். 3); :

   உட் ைள; tubbularity, hole.

ெபாய்ெபா டங் ைக' ( லப் 15, 50);

   6 மரப்ெபாந் ( ங்);; hollow or recess in a tree.

   7. ெசயற்ைகயான ; that which is artificia as poy-k-kal.

   8,   ராய் ( ன்);; sma Slinter.

ெத. ெபால்  க.  , ம.ெபாய்

     [ ய் → ெபாய்]

ெபாய்"-த்தல்

ெபாய்"-த்தல் poyttal, ெச. . . (v.i.)

   1. தவ தல்; to fail, as a prediction or omer to deceive hope, as clouds.

ண்ணின்  ெபாய்ப் ன் ( றள் 13,);

   2. தம் ெசய னின்  ன்வாங் தல்; to prove false.

     "ெபாய்த்ேதா ல் கள் ேபாவாராம்." (கம்பரா.  ளா. 41);

   3. ெக தல்; to go to ruin.

ெபா ெளன் ப் ெபாய்யா ளக்கம் ( றள்.753);
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ெபாய்'-த்தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ெபாய்க்க

ெபாய்க்க poykka,  . .எ. (adv.)

   1. ெபாய்பட; falsely, not in earnest.

அங்ைகயா ய அழ ய தலத்தால் ெபாய்க்கத் தட் ன வள ேல' ( வக. 1834, உைர);.

   2. ெம வாய்; slowly.

ெபாய்க்க அ ட் க் ெகாண்  ேபானப ' (ஈ. . 5,10, 4);

     [ெபாய் → ெபாய்க்க]

ெபாய்க்க

ெபாய்க்க  poykkaḍi, ெப. (n.)

   1. கால் நைடகள் னிப் ல் ேமய்ைக:

 browsing.

   2.  ங்  ைளக்காத க ,

 harmless playful bite, as of a dog.

     [ெபாய் + க ]

ெபாய்க்கண்

ெபாய்க்கண் poykkaṇ, ெப. (n.)

   1. ேபா க் கண்; artificial eye.

   2, கண்ண ( ன்);,

 part near the eye.

   3. கண்மண்ைட(யாழ்.அக);,

 bones forming the eye-socket.

     [ெபாய் + கண்]

ெபாய்க்கண் ப்

 
 ெபாய்க்கண் ப்  poykkaṇṭippu, ெப. (n.)

   ெபாய்யாகக் கண் த்தல்; false rebake.

     [ெபாய் + கண் ப் ]
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ெபாய்க்கண்ணி

 
 ெபாய்க்கண்ணி poykkaṇṇi, ெப. (n.)

ெபாய்ப்  (யாழ்.அக); பாரக்்க:see payp-pப்.

     [ெபாய் + கண்ணி]

ெபாய்க்கண்ணிர்

 
 ெபாய்க்கண்ணிர ்poykkaṇṇir, ெப.(n.)

   ேபா யாக அ தல்; தைலக்கண்ணிர;் crocodile tears.

     [ெபாய் + கண்ணி]

ெபாய்க்கணிப்

 
 ெபாய்க்கணிப்  poykkaṇippu, ெப. (n.)

   தவறான ம ப் ; false calculation.

     [ெபாய் + கணிப் ]

ெபாய்க்கைத

ெபாய்க்கைத poykkadai, ெப. (n.)

   1. கட்  டப்பட்ட ெசய்

 fib.

   2. கட் க்கைத

 fiction.

     [ெபாய் + கைத]

ெபாய்க்கரணியம்

 
 ெபாய்க்கரணியம் poykkaraṇiyam, ெப. (n.)

   ெபாய்யானகரணியம்(காரணம்);; false reasoning.

     [ெபாய் + கரணியம்]

ெபாய்க்கரி

ெபாய்க்கரி poykkari, ெப. (n.)

ெபாய்சச்ான்  பாரக்்க;seepoy-calcci.

ெபாய்க்கரிேபாகன் ன்' ( லப்.30.192);

     [ெபாய் + கரி]

ெபாய்க்கரிமாக்க
ள்

ெபாய்க்கரிமாக்கள் poykkarimākkaḷ, ெப. (n.)

   ெபாய்சச்ான்  பவர;் false witnesses.

ெபாய்க்கரிமாக்கள் றங் ற்றாளர'் ( லப். 5, 131,   - ம்);

     [ெபாய்க்கரி + மாக்கள்]

ெபாய்க்கரியாளர்

ெபாய்க்கரியாளர ்poykkariyāḷar, ெப. (n.)

ெபாய்க்கரிமாக்கள் பாரக்்க;see Poy-k-karmakka.

ெபாய்க்கரியாளர ் றங் ற்றாளர.்'( லப். 5,_131);

     [ெபாய்க்கரி + ஆளர]்

ெபாய்க்காய்

ெபாய்க்காய்  poykkāyvu, ெப. (n.)

   ெவ ப்ப  ேபான்ற ந ப் ;     "ெபாய்க்காய்  காய் ெயன் ெநஞ் " ( றள்.1246);

 temporary estrangement.

     [ெபாய் + காய் → அகாய் ]
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ெபாய்க்காரணம்

 
 ெபாய்க்காரணம் poykkāraṇam, ெப.(n.)

ெபாய்க்கரணியம் பாரக்்க:see Poy-kkaranyam.

     [ெபாய் + காரணம்]

ெபாய்க்கால்

ெபாய்க்கால் poykkāl, ெப. (n.)

   1.  ைளயாட் ல் கால்களால் ஏ செ்ச த் ம் க :

 stilt.

அந்தரமாய் ெபாய்க்கா லா ம் த்ைத (ெநல் .358);

   2. கா க்  மாற்றாக மரத்தால் அைமத் க் கட்டப்பட்ட ேபா க்கால்; wooden leg.

     [ெபாய் + கால்]

ெபாய்க்காற்
ைர

 
 ெபாய்க்காற் ைர poykkāṟkudirai, ெப. (n.)

   ஊரந்்  ெசல்வ  ேபால் உள்ளி ந்  மாந்தன் ஆட் ம் மரக் ைர; wooden rider and horse, played by a man 
hiding inside.

     [ெபாய்க்கால் +  ைர]

ெபாய்க் ண

 
 ெபாய்க் ண  poykkiṇaṟu, ெப. (n.)

   யாைன த யவற்ைற அகப்ப த் ம் ப ; false well or pit, as a trap for elephants.

     [ெபாய் +  ண ]

ெபாய்க் ைள

 
 ெபாய்க் ைள poykkiḷai, ெப. (n.)

பலாமரத் ண்டாம் ஞ்  யா ைள(யாழ்.அ.க.);

 false Sprout, as in Jack-trees.

     [ெபாய் +  ைள]

ெபாய்க் ரல்

 
 ெபாய்க் ரல் poykkural, ெப. (n.)

ேபா ேயாைச( ன்);:

 feigned or counterfe VoiSe.

     [ெபாய் +  ரல்]

ெபாய்ல்

ெபாய்ல்  poylliḻi, ெப. (n.)

   1 பாரை்வக்  ய  ேபான் ந்  கா ைவத்தால் உள்ேள ஆழ்த் ம் :

 covere pit giving a flase notion of safety.

   2. ேகா  ைளயாட் ல் தனிேய டப்பட்ட (இ.வ.

 a pit set apart without using, in playing marbles.

   3. நாற்  நட்ட (யாழ்.அக);:

 Pre pared pit where seedlings are grown be fore runs plantation.

     [ெபாய் +  ]
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ெபாய்க் ற்றம்

 
 ெபாய்க் ற்றம் poykkuṟṟam, ெப. (n. )

   ேபா க் ற்றசச்ாட் ; slander.

     [ெபாய் +  ற்றம்]

ெபாய்க் ற்றசச்ாட்

 
 ெபாய்க் ற்றசச்ாட்  poykkuṟṟaccāṭṭu, ெப. (n.)

ெபாய்க் ற்றம் பாரக்்க;see pol-k kurttam.

     [ெபாய் +  ற்றம் + சாட் ]

ெபாய்க்

ெபாய்க்  poykāṭu, ெப. (n.)

   1. உடல் (யாழ்.அக);

 body.

     [ெபாய் +  ]

ெபாய்க் ற்

 
 ெபாய்க் ற்  poykāṟṟu, ெப. (n.)

   ேநரை்ம ல்லா உைர; false statement.

     [ெபாய் +  ற் ]

ெபாய்க்ைக

 
 ெபாய்க்ைக poykkai, ெப. (n.)

    ன் வைக( ன்);; a kind of fish.

     [ெபாய் + ைக]

ெபாய்க்ைகெயாப்
பம்

 
 ெபாய்க்ைகெயாப்பம் poykkaiyoppam, ெப, (n.)

   ேபா க்ைகெய த் ; fraud signature.

     [ெபாய் + ைகெயாப்பம்]

ெபாய்க்ெகாண்ைட

ெபாய்க்ெகாண்ைட poykkoṇṭai, ெப. (n.)

   ெநட் யால் ெசய்யப்பட்ட ெகாண்ைட வைக ( லப். 5, 34 உைர);; a kind of pithwork forming a frame for ha(ri); 
dressing.

     [ெபாய் + ெகாண்ைட]
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ெபாய்க்ேகாலம்

ெபாய்க்ேகாலம் poykālam, ெப. (n.)

   1. இயற்ைக ைவ மைறக் ம் மா ேகாலம்; false or assumed appearance, disguise.

ெபாய்க்ேகாலஞ்ெசய்ய ெவா ேம (நால .43);

   2. ப ற்ெறா க்கம்( ன்);.

 hypocrisy.

     [ெபாய் + ேகாலம்]

 ெபாய்க்ேகாலம் poykālam, ெப. (n.)

ைன  ெசய்யப்பட்ட ேதாற்றம்

 false appearՅՈCՅ.

     [ெபாய் + ேகாலம்]

ெபாய்ம ப்

 
 ெபாய்ம ப்  poymadippīṭu, ெப. (n.)

ெபாய்க்கணிப்  பாரக்்க;see poykkanippu.

     [ெபாய் + ம ப் ]

ெபாய்ைக

ெபாய்ைக poykai, ெப. (n.)

   1. இயற்ைக ண்டான நீரந்ிைல; natural spring or pond.

     'வா ம் ெபாய்ைக ங் கண் ர.்' ( வக.337);

   2. நீரந்ிைல; tank.

     "ெபாய்ைகவா ற் னல்ெபா  த ன்" (ப ற் ப். 27);

   3. ெபாய்ைகயார,்1 பாரக்்க களவ ப்பா ன்ெசய்தெபாய்ைக (ெதால்.ெபா.91);

   4. ெபாய்ைகயாழ்வார ்பாரக்்க ெபாய்ைக தம் ேபய் ( ர.ேயாத. 11, 9);

     [ெபாய் → ெபாய்ைக]

 ெபாய்ைக poykai, ெப. (n.)

ேகாட்டான்

 a kind o owl (யாழ்.அக.);.

ெபாய்ைகயார்

ெபாய்ைகயார ்poykaiyār, ெப. (n.)

   1. களவ  நாற்ப  இயற் ய ஆ ரியர;் an ancient poet author of kalavali-nārpadu ( றநா. 48);.

   2. ெபாய்ைகயாழ்வார ்பாரக்்க:see polygai-.

ெபாய்ைகயார ் தத்தார ்ேபயார'் (உபேதசரத். 4);

     [ெபாய்ைக + ஆர]்

ெபாய்ைகயாழ்வா
ர்

 
 ெபாய்ைகயாழ்வார ்poykaiyāḻvār, ெப. (n.)

காஞ் ரத் ல் ஒ  ெபாய்ைக ல் ேதான் ய வ ம், ஆழ்வார ்ப ன்ம ள் ஒ வ மான 
மால யார:்

 a waisnava saint, born at a tank in conjeevaram, one of the ten älvär.

     [ெபாய்ைக + ஆழ்வார]்
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ெபாய்சச்த்தம்

 
 ெபாய்சச்த்தம் poyccattam, ெப. (n.)

 G ெபாய்க் ரல்( ன்); பாரக்்க;see poy-k-kural.

     [ெபாய்  + skļ sālada த.சத்தம்]

ெபாய்சச்த் யம்

 
 ெபாய்சச்த் யம் poyccattiyam, ெப. (n.)

ெபாய்யாைண( ன்); பாரக்்கsee poy-y-inal.

     [ெபாய் + skt satya. த.சத் யம்]

ெபாய்சச்ாக்

 
 ெபாய்சச்ாக்  poyccākku, ெப. (n.)

   ெநாண் சச்ாக் ; lame execuse.

     [ெபாய் + சாக் ]

ெபாய்சச்ா-த்தல்

 
 ெபாய்சச்ா-த்தல் poyccāttal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   மறத்தல் ( ன்);; to forget.

     [ெபாய்சச்ா → ெபாய்சச்ா → த்தல்]

ெபாய்சச்ாட்

ெபாய்சச்ாட்  poyccāṭci, ெப. (n.)

   1. உண்ைமக்  மாறான சான் ; false testimony.

ெபாய்சச்ாட்  ெசால் ம் பதர ்( மேர. சத 28);

   2. ெபாய்சச்ாட் க்காரன்:

 false witness.

     [ெபாய்  + skļ sākṣin த.சாட் ]

ெபாய்சச்ாட் யம்

 
 ெபாய்சச்ாட் யம் poyccāṭciyam, ெப. (n.)

ெபாய்சச்ாட்  பாரக்்க;see poy-c-cac.

     [ெபாய் + skļ sākṣya த.சாட் யம்]

ெபாய்சச்ான்

 
 ெபாய்சச்ான்  poyccāṉṟu, ெப. (n.)

ெபாய்சச்ாட்  பாரக்்க; see poy-c-calci.

     [ெபாய் + சான் ]

ெபாய்சச்ான்ேற –
தல்

ெபாய்சச்ான்ேற –தல் poyccāṉṟēṟudal, ெச. ன்றா. .(v.t.)

   ெபாய்சச்ான்  ெசால் தல்; to give false evidence.

வஞ் த் ப் ெபாய்சச்ான்ேற வா ம்' ( லப் 5,128, உைர);

     [ெபாய்சச்ான்  + ஏ ]
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ெபாய்ச் ரிப்

 
 ெபாய்ச் ரிப்  poyccirippu, ெப. (n.)

ெபாய்ப் ன்னைக பாரக்்க:see poypumakal.

     [ெபாய் +  ரிப் ]

ெபாய்ச் ப்

 
 ெபாய்ச் ப்  poyccīppu, ெப. (n.)

   வாைழக் ைல ற்ேறான் ய ம் னிச் ப் ( ன்);; the last row of blossoms that forms on the bunch of a 
plantain and perIshes.

     [ெபாய் +  ப் ]

ெபாய்ச்

 
 ெபாய்ச்  poyccu, ெப. (n.)

   பழத் ன் ற்றம்( ன்);; flaw, defect, as in a fruit.

     [ெபாய் → ெபாய்ச் ]

ெபாய்ச் ற்றம்

 
 ெபாய்ச் ற்றம் poyccuṟṟam, ெப. (n.)

   அன்பற்ற ற்றம்; kinship without natural love.

     [ெபாய் + கற்றம்]

ெபாய்ச் ற்றம் 
ேப -தல்

ெபாய்ச் ற்றம் ேப -தல் poyccuṟṟambēcudal, ெச. . .(v.i.)

   இணக்க ன்  உற  ெகாண்டா தல்; to claim Kinship without real love.

பாண்டவரக்் காயங்ெகார ்ெபாய்ச் ற்றம் ேப " ( வ். ெபரியாழ். 5.3.4);

     [ெபாய்ச் ற்றம் + ேப ]

ெபாய்ச் ள்

ெபாய்ச் ள் poyccūḷ, ெப. (n.)

   ெபாய்யாைண; false oath.

ெபாய்ச் ளா ெளன்ப த ேயன் யான்' (பரிபா 12, 63);

     [ெபாய் +  ள்]

ெபாய்ெசய்-தல்

ெபாய்ெசய்-தல் poyceytal, ெச. . . (v.i.)

   உண்ைமயற்  ஒ தல்; to prove false.

     'காரய்த் ல் வந்தால் ெமய் ெசய்வைரப் ேபாேல ெபாய் ெசய்  தைலக்கட் ம்'(ஈ .104.5);

ெபாய்செ்சய்

 
 ெபாய்செ்சய்  poycceyti, ெப. (n.)

நம்பகத்தன்ைமயற்ற ெபாய்யான ெசய் :

 rOmOԱr.

     [ெபாய் + ெசய் ]
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ெபாய்ெசால்

 
 ெபாய்ெசால்  poycolli, ெப. (n.)

ெபாய் ெசால் பவன்-ள் ( ன்);.

 lar.

     [ெபாய் + ெசால்  ]

     'இ .  . ஈ .

ெபாய்த்தைல

 
 ெபாய்த்தைல poyttalai, ெப. (n.)

கன்ன ேவார ்கன்னத் ைள வ யாய் உடெ்ச த் ம் ேபா க் ைக( ன்);,

 mask or false head on a pole, pushed by thieves through a hole made in the wall of a house to ascertain whether the 
inmates are vigilant or not.

     [ெபாய் + தைல]

ெபாய்த் க்கம்

ெபாய்த் க்கம் poyttūkkam, ெப. (n.)

   1.  ைற றக்கம்( ன்);; unsound sleep (w);

   2. ெபாய் றக்கம்.1 பாரக்்க;see poy-yurakkam.

     [ெபாய் + க்கம்]

ெபாய்த்ேதர்

ெபாய்த்ேதர ்poyttēr, ெப. (n.)

   1. ேபய்த் ேதர;்(நாம ப. 414);

 mirage.

   2.  ன ன் த் தனிேய ல் வ ம் ெவ ந்ேதர்

 dummy bier carried in a funeral procesSion.

     [ெபாய் + ேதர]்

ெபாய்த்ேதாற்றம்

 
 ெபாய்த்ேதாற்றம் poyttōṟṟam, ெப. (n.)

   ேபா த்ேதாற்றம்; false show.

     [ெபாய் + ேதாற்றம்]

ெபாய்தல்

ெபாய்தல் poytal, ெப. (n.)

.

   1. மகளிர ் ைளயாட் ; woman's game.

     "ெபாய்த லாய ெமா  ( லப்.6.151);

   2.  ற் ல்; house of sand made by children in play.

     'ெபாய்தணி வண் ர ்மணற்ேகா ' (பரிபா.20.23);

   3. மகளிர ் ட்டம்:( டா);; company of women.

     [ெபாய் → ெபாய்தல்]

ெபாய்ந்நாட்

ெபாய்ந்நாட்  poynnāṭṭu, ெப. (n.)

   ெபாய்யாக நாட் க்ெகாள்ளப்பட்ட் ; that which is made falsey.

     "ெபாய்ந்நாட்ேட ம் ( வக.1637);

     [ெபாய் + நீர]்

1204

www.valluvarvallalarvattam.com 14109 of 19068.



ெபாய்ந்நீர்

 
 ெபாய்ந்நீர ்poynnīr, ெப. (n.)

ெபாய்த்ேதள் (யாழ்.அக,); பாரக்்க;see pow-t-trl.

     [ெபாய் + நீர]்

ெபாய்ந்ெந

ெபாய்ந்ெந  poynneṟi, ெப. (n.)

யவ :

 false path, evil way.

ெபாய்ந்ெந  நீக் ய வ சயம் ( வாக 26.10);.

     [ெபாய் + ெந ]

ெபாய்ப்பத் ரம்

 
 ெபாய்ப்பத் ரம் poyppattiram, ெப. (n.)

, ேபா ஆவணம்( ன்.);:

 false document.

     [ெபாய் + skt.patra த.பத் ரம்]

ெபாய்ப்பா

ெபாய்ப்பா  poyppāṭu, ெப. (n.)

   1. தவ ைக; failure, tutility.

   2. ெபாய்ப ைக; proving falses.

     [ெபாய் + மா  ெசால்லாக்கா  → பா ]

ெபாய்ப்பார்

 
 ெபாய்ப்பார ்poyppār, ெப. (n.)

   இளகலான நிலப்ப  ( ன்.);; unstable stratum, as found in digging well.

     [ெபாய் + பார]்

ெபாய்ப் ஞ்

 
 ெபாய்ப் ஞ்  poyppiñju, ெப. (n.)

   காயாகாமல் ெவம் ம் இளங்காய் (யாழ்ப்);; tander fruit that appears early in a plant and drops down 
without ripening.

     [ெபாய் +  ஞ் ]

ெபாய்ப்

ெபாய்ப்  poyppu, ெப. (n.)

   உண்ைமயற்ற ; falsification, deception.

ெபாய்ப்பற யா ம் ேபாற்ற ( வாலவா. 56.4);

     [ெபாய் → ெபாய்ப் ]

ெபாய்ப் ன்னைக

 
 ெபாய்ப் ன்னைக poyppuṉṉagai, ெப. (n.)

   ேபா ச ் ரிப் ; false laugh.

     [ெபாய் +  ன்னைக]
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ெபாய்ப்

 
 ெபாய்ப்  poyppū, ெப. (n.)

   காய் க்கா  உ ம் தற்  (சங்.அக.);; the first flower of a plant which drorps down without developing.

     [ெபாய் +  ]

ெபாய்ப்ேபச்

 
 ெபாய்ப்ேபச்  poyppēccu, ெப. (n.)

   பாசாங் ப் ேபச் ; meaningless talk.

     [ெபாய் + ேபச் ]

ெபாய்ப்ெபா ள்

 
 ெபாய்ப்ெபா ள் poypporuḷ, ெப. (n.)

   எக்காலத்  ல்லாத ெபா ள்; thing which is non-existent.

     [ெபாய் + ெபா ள்]

ெபாய்ப -தல்

ெபாய்ப -தல் poypaḍudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெபாய்யாதல்; to prove false.

   2. பயன்  ைளயா  அ ந் தல்; to fail of purpose.

ெபாய்ப  ெமான்ேறா ( றள், 836);

     [ெபாய் + ப தல்]

ெபாய்ம்மணல்

 
 ெபாய்ம்மணல் poymmaṇal, ெப. (n.)

    ைத மணல் (ெகா.வ.);; guicksand.

     [ெபாய் + மணல்]

ெபாய் கம்

 
 ெபாய் கம் poymugam, ெப. (n.)

வஞ் கம்:

 false-face.

     [ெபாய் +  கம்]

ெபாய்ம் க்

ெபாய்ம் க்  poymmūkku, ெப. (n )

   1.  க் ன் ள்ள உ ப் ( ன்.);; bottom t the nose (W);.

   2. ேமல் க் ; top of th nostril.

   3. ேபா க் ; artificial nose.

     [ெபாய் +  க் ]
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ெபாய்ம்ைம

ெபாய்ம்ைம poymmai, ெப. (n.)

   1. ெபாய்; false hood, lie.

ெபாய்ம்ைம ம் வாய்ைம,  டத்த ( றள், 292,);

   2. மாயம்; unrealit illusion.

   3. ேபா ; that which is counterfe Orantificial.

     [ெபாய்→ ெபாய்ம்ைம]

ைம ப. ெப. ஈ .

ெபாய்ம்ைமயாளர்

ெபாய்ம்ைமயாளர ்poymmaiyāḷar, ெப.(n.)

   ெபாய்யர;் liars, persons given to false hoc or duplicity.

ெபாய்ம்ைமயாளைரப் பாடாேத. (ேதவா. 647.1);

     [ெபாய்ம்ைம +ஆளர]்

ெபாய்ம்ைம த்தர
ம்

ெபாய்ம்ைம த்தரம் poymmaiyuttaram, ெப. (n.)

   வழக்காளி ன் ேபசை்ச எ  வழக்காளி ம த் ைரக்ைக ( க் ர நீ ,);;   27 statement by the defendant 
contesting t plaintiff's statement.

     [ெபாய்ைம + உத்தரம்]

ெபாய்ய

ெபாய்ய  poyyaḍi, ெப. (n.)

   1. ேபா ய :

 playful stroke proving light or harmless.

   2. ெபாய்யால் றைர வஞ் க்ைக; deceiving by false words.

   3. அச் த் ைக; terrifying.

     [ெபாய் + அ ]

ெபாய்ய ைம

ெபாய்ய ைம poyyaḍimai, ெப. (n.)

   ேபா ப் பத்  ; insincere devotion to God.

ெபாய்ய ைம ல்லாத லவரக்்  ம ேயன்" (ேதவா,737,7);

     [ெபாய் + அ ைம]

ெபாய்ய ைம ல்
லாத லவர்

ெபாய்ய ைம ல்லாத லவர ்boyyaḍimaiyillātabulavar, ெப. (n.)

    வெப மாைன வ ப ம் கழகப் லவரக்ளான ெதாைகய யார ்(ப ேனா.  தெ்தாண்டர ்
வந்:49);; poets of the last Sangam who congecrated their lives to the worship of Śiva, one of togai-adiyār, q.v.

     [ெபாய்ய ைம + இல்லாத லவர]்

ெபாய்யம்

ெபாய்யம்  poyyambu, ெப. (n.)

    ைள யாட்டம் ; sham arrow, discharged in play or mock flight.

ேவ வனாய்ப் ெபாய்யம் ெபய்  (ேதவா.149);

     [ெபாய் + அம் ]

ெபாய்ய யல் 
ெசய்–தல்

 
 ெபாய்ய யல் ெசய்–தல் poyyaviyalceytal, ெச. ன்றா . (v.t.)

    க் தல்; to parbol.

     [ெபாய் + அ யல் + ெசய்-]
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ெபாய்ய கல்

 
 ெபாய்ய கல் poyyaṟugal, ெப. (n.)

   பா  ெவந்த ெசங்கல் (CG);; brick partiality barrt.

     [ெபாய் + அ கல்]

ெபாய்யைற

ெபாய்யைற poyyaṟai, ெப. (n.)

   1.ெபட்டகத் ன் மைறவைற, ெபாய்க்  ; secret compartment in a box or safe.

   2. 'ெபாய்யைறப் ப த்  ( லப்.10,70); பாரக்்க:

     [ெபாய் +அைற]

ெபாய்யன்

ெபாய்யன் poyyaṉ, ெப. (n.)

   ெபாய்ேப பவன்; liar.

ெபாய்யர ்கண் ர ்வாழ்க்ைகயாளர'் (ேதவா, 88,6);

க.  க.

     [ெபாய் + அன்]

ெபாய்யாடல்

ெபாய்யாடல் poyyāṭal, ெப. (n.)

னய ல்லாத ள்ைளகள் ைளயாட் :

 innocent sport, as of children.

ெபாய்யாடலா ம் ணரப்் ன் (பரிபா. 11, 89);

     [ெபாய் + ஆடல்]

ெபாய்யாைண

 
 ெபாய்யாைண poyyāṇai, . ெப. (n.)

   ெபாய்யாகச ்ெசய் ம் உ ெமா  (யாழ்.அக);; false oath, perjury.

     [ெபாய் + ஆைண]

ெபாய்யாப் ள்

 
 ெபாய்யாப் ள் poyyāppuḷ, ெப. (n.)

   பறைவ வைக ( டா.);; rail water-fowl.

     [ெபாய் + ஆ +  ள்]

     'ஆ எ. ம. இ. நி.

ெபாய்யாைம

ெபாய்யாைம poyyāmai, ெப. (n.)

ெபாய் ெசால்லாைம,

 being truthful:

     'ெபாய்யாைம யன்ன க ல்ைல' ( றள், 296);

   2. ந நிைலைம; impartiality.

ெபாய்யாைம வ நின் ெசங்ேகால் (க த். 99);

     [ெபாய் + ஆ + ைம- ெபாய்யாைம]

     'ஆ' எ. ம. இ. நி. 'ைம'. ப. ெப. ஈ .
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ெபாய்யாெமா

ெபாய்யாெமா  poyyāmoḻi, ெப. (n.)

   ெமய் ைர; never-failing word, true word.

   மைற ல்; sacred scriptures of the hindus. s the vědas and the gamás.

ெபாய்யா ெமா யா லந்தணர ்ேபாற் ம் த் ரில்' ேதவா. 612, 10)

   3.  க் றள்; the kural

வள் வர ்ெமா ந்த ெபாய்யா மா க் ம்' (வள் வமா. 23);

தஞ்ைசவாணன் ேகாைவ யற் ய லவர ்(த ழ்நா);,

 a poet, author of lanjain-vānan - Oval.

     [ெபாய் + ஆ + ெமா ]

     'ஆ எ. ம. இ. நி.

ெபாய்யா

ெபாய்யா  poyyāṟu, ெப. (n.)

ெபாய்ந்ெந  பாரக்்க;see Poy-m-ner.

     'ெபாய்யாற் ெறா க்கங் ெகாண்  (மணிேம.23:22,);

     [ெபாய் + ஆ ]

ெபாய் கந்ேதார்

 
 ெபாய் கந்ேதார ்poyyigandōr, ெப, (n.)

னிவர ்(உரி.நி);

 sages.

     [ெபாய் + இகந்ேதார]்

ெபாய் ைட

ெபாய் ைட poyyiḍai, ெப. (n.)

    ண்ணிய இைட; slender waist.

வார் ைல ெபாறாத ெபாய் ைட ைநய' (கம்பரா. ஊரே்த 104);

     [ெபாய்+இைட]

ெபாய் ல் லவன்

ெபாய் ல் லவன் poyyilpulavaṉ, ெப. (n.)

   ெமய்ய வன்; man of true wisdom.

ெபாய் ல் லவர ் ரிந் ைற  ேம லகம்' 4.ெவ. 10.4)

   2.  வள் வர;் Tiruvalluvar.

ெபய்ெயனப் ெபய் ம் ெப மைழ ெயன்றவப் ெபாய் ல் லவன்' (மணிேம 22, 61);

     [ெபாய் + இல் +  லவன்]

ெபாய் கம்

ெபாய் கம் poyyugam, ெப. (n.)

   கைட  (க கம்);; kaliyuga.

நாலாம் ெபாய் கம்' ( ைள. இரசவாத 30);

     [ெபாய் +Skt. yuga த. கம்]

ெபாய் ரம்

ெபாய் ரம் poyyuram, ெப. (n.)

   மயக்க அ ; illusory knowledge.

ெபாய் ர  நி கற்ப  (ேவதா.  . 67);

     [ெபாய் + உரம்]
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ெபாய் றக்கம்

ெபாய் றக்கம் poyyuṟakkam, ெப, (n.)

   1. கள்ளத் க்கம்; pretanded sleep.

மடவாள் ேபாந்தைன ம் ெபாய் றக்கம்… உறங்  ( வ். இயற்.  ய. ம.31);

   2. ெபாய்த் க்கம், ( ன்.); பாரக்்க;   1. Poy-t-ukkam.

     [ெபாய் + உறக்கம்]

ெபாய் றக்

ெபாய் றக்  poyyuṟakku, ெப. (n.)

ெபாய் றக்கம் பாரக்்க;see Poy-y-urakkam

அமளி ேமலாப் ெபாய் றக் றங்  வாைன' (கம்பரா. ஊரய் ேத. 213);

     [ெபாய் + உறக் ]

ெபாய் றங் –தல்

ெபாய் றங் –தல் poyyuṟaṅgudal, ெச. . . (v.i.).

   உறங் வ  ேபால் ந த்தல்; to pretend to sleep.

ைன ைழ ெயா ம ல் ெபாய் றங் வாள்' (கம்பரா. உண்டா. 64);

     [ெபாய் உறங் -]

ெபாய்ெயா க்கம்

 
 ெபாய்ெயா க்கம் poyyoḻukkam, ெப. (n.)

    ய நடத்்ைத; immoral ethics (conduct);.

     [ெபாய் + ஒ க்கம்]

ெபாய்ெயா கலா

 
 ெபாய்ெயா கலா  poyyoḻugalāṟu, ெப. (n.)

ெபாய்ெயா க்கம் பாரக்்க;see poyyoபkkam.

     [ெபாய் + ஒ கலா ]

ஒ கலா  = நடத்ைத

ெபாய்வைள

 
 ெபாய்வைள  poyvaḷaivu, ெப. (n.)

   ேமேல வைள கட் தற்கா  இ ம் ட் வைள  (CEM);; Scaffold for an arch.

     [ெபாய் + வைள ]

ெபாய்வாழ்

ெபாய்வாழ்  poyvāḻvu, ெப. (n.)

   1. நிைலயற்ற வாழ்க்ைக; transitoriness of human life.

   2. ேபா ெயா க்க ள்ள வாழ்க்ைக; a lite of duplicity.

     [ெபாய் + வாழ் ]

ெபாய்ெவட்

ெபாய்ெவட்  poyveṭṭu, ெப. (n.)

   கா ன் ற்றவைக (சரவன. பண . 67);; a detect In coins.

     [ெபாய் + வட்  - ெவட் ]
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ெபாரி-தல்

ெபாரி-தல் poridal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெபாரி யாதல்; to be parched, baked.

     'ெசந்  னிைடப் ெபாரிந்  ெத த்த ெபாரிேபால' ( ர ங்,  ர ேத. 54);

   2. வ ப தல்( ன்);; to be roasted, fried, as grain.

   3. Élilo; to be blackened by fire, singed, scorched or burnt by the sun.

ெபாரிந்தன கலைவகள்' (கம்பரா,  ைலக் காட5்0);

   4.  ைரவாகப் ேப தல் (ெகா.வ.);; to speak fluently.

   5. அலப் தல்( ன்);; to blab.

   6. உப்  த யன தைர ற் த்தல்( ன்);; to form as a thin stratum or layer of salt.

   7. ப தல்; togather, as a coat of dust on the body.

   8. ெமல்ெலன ஒ த்தல்( ன்);; to crack, pop, make slight, reports, as musketry.

   9. வாணப்ெபாரி ந்  ெசாரிதல்; to throw out sparks, as Roman candle or a whirling firebrand.

ெபாரிந்ேதா ன. க ங் ேகாளிக் ைளயான்  சரேம. (கம்பரா. நி ம்பைலய. 112,);

   10. ெபா க் ெவ த்தல் (யாழ்.அக);

 to be dried up and shrivelled as the skin.

     [பல் - பர ்- பரி – ெபாரி]

க.  ரி

ெபாரி'-த்தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;
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ெபாரி'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ெபாரிக்கஞ்

ெபாரிக்கஞ்  porikkañji, ெப. (n.)

   ெபாரிமாவாற் ெசய்த கஞ் (பதாரத்்த 1581);; gruel made of the flour of parched grain.

     [ெபாளி + கஞ் ]

ெபாரிக் ைழப்
ண்

ெபாரிக் ைழப் ண்  porikkuḻaippiṇṭi, ெப. (n.)

   பண்ணியாரவைக (இராசைவத். 139);; a kind of cake.

     [ெபாரி +  ைழ +  ண் ]

ெபாரிகடைல

 
 ெபாரிகடைல porigaḍalai, ெப. (n.)

   உப் ம் மஞ்ச ந்  வ த்த கடைலத் ன்பண்டம்;     [ெபாரி + கடைல]

ெபாரிகரப்பான்

 
 ெபாரிகரப்பான் porigarappāṉ, ெப. (n.)

ஒ வைகச ் ரங் :

 running scall, eczema.

     [ெபாரி + கரப்பான்]

ெபாரிக

ெபாரிக  porigaṟi, ெப. (n.)

ளி டாமற் சைமத்த க வைக;(sii ii, 127.19);

 seasoned curry prepared without tamarind.

     [ெபாரி + க ]

ெபாரிகாரம்

ெபாரிகாரம் porikāram, ெப. (n.)

   1. ெவங்காரம்( ன்);; borax.

   2. ப க்காரம் (சங்.அக.);; alum.

     [ெபாளி + காரம்]
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ெபாரிெகாள்

 
 ெபாரிெகாள்  porigoḷḷu, ெப. (n.)

காணத்ைத வ த் ச ்ெசய்த ற் ண்  வைக(இ.வ.);,

 a kind of broth prepared withOUt tamarind.

     [ெபாளி + ெகாள் ]

ெபாளிசச்ாற்ற

 
 ெபாளிசச்ாற்ற  poḷiccāṟṟamudu, ெப. (n.)

    ளி ல்லாமல் ஆக் ய ள நீர;் a kind of mulligatawny prepared without tamarind.

     [ெபாரி + சாற்றஅ ]

ெபாரி ந் –தல்

 
 ெபாரி ந் –தல் porisindudal, ெச. . . (v.i.)

ெபாளி ர  ( ன்); பாரக்்க:see port-trய.

     [ெபாரி +  ந் தல்]

ெபாரி -தல்

 
 ெபாரி -தல் poridūvudal, ெச. . . (v.i.)

    ணசச்டங்  த யவற் ல் ெநற்ெபாரிைய வாரி ைறத்தல்( ன்);; to ceatter parchedrice. as at a funeral.

     [ெபாரி +  ர ]

ெபாரிப் ண்

ெபாரிப் ண்  porippūṇṭu, ெப. (n.)

   1. காப்பான்  (பதாரத்்த 279); பாரக்்க;see karappān-pudu, a thorny shrub.

   2. நீர் ள்ளி (மைல); பாரக்்க,

     [ெபாரி +  ண் ]

ெபாரி றந்தட –த
ல்

ெபாரி றந்தட –தல் boribuṟandaḍavudal, ெச. . . (v.i.)

   உட் ைறைய மைறத்  ெவளிேய ங்கச ்ெசய்தல்; to cover up defects.

நீங்கள் ெபாரி றந் தட  வ ந் ச ்ேசமஞ்சாத்  ைவத்  (ஈ , 4,10,2);.

     [ெபாரி +  றந்தட -,]

ெபாளிெயாளி-
த்தல்

 
 ெபாளிெயாளி-த்தல் poḷiyoḷittal, ெச. . . (v.i.)

ஒயா  ைரந்  ேப தல்,

 to chatter, to speak rapidly and incessantly. (இ.வ.);

     [ெபாரி + ெபாரி]

ெபாரிெபாரிசச்ா
ன்

 
 ெபாரிெபாரிசச்ான் boriboriccāṉ, ெப. (n.)

   அ த் னால் கடக்ேகாைச ட்  ெவ க் ம் காய்கைள ைடய ஒ வைகச ்ெச ( ன்);; a plant whose 
unripe seeds burst with a cracking noise when pressed.

     [ெபாரிெபாரி + ஆன்]
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ெபாரிெபாரிெயன
ல்

ெபாரிெபாரிெயனல் boriboriyeṉal, ெப. (n.)

   1. வைசெபா தற் ப் :

 onom expr of ascolding.

   2.  ைரந்  ேபசற் ப் (ெகா.வ);; rapid speaking.

     [ெபாரிெபாரி + எனல்]

ெபாரிேபா தல்

 
 ெபாரிேபா தல் poripōṭudal, ெப. (n.)

    மணக் காலத் ல் ஒமத் ல் ெநற் ெபாரிைய ைக; throwing parched grain into the sacrificial fire, as in 
a marriage.

     [ெபாரி + ேபா தல்]

ெபாரிமலர்

ெபாரிமலர ்porimalar, ெப. (n.)

ன்  1. (மைல);;பாரக்்க, Indian beech.

     [ெபாரி + மலர]்

ெபாரிமா

 
 ெபாரிமா porimā, ெப. (n.)

   வ த்த அரி ன் மா; flour of parched rice.

ெபாரிமாைவ ெமச் ன ெபாக்ைகவாயன்'

     [ெபாரி → ெபாரிமா]

ெபாரிமாச் ந்

 
 ெபாரிமாச் ந்  porimāccindi, ெப. (n.)

ெபாரிமாத் தட்  (யாழ்.அக); பாரக்்க;see portma-t-affi.

     [ெபாரிமா +  ந் ]

ெபாரிமாத்தட்

 
 ெபாரிமாத்தட்  porimāttaṭṭi, ெப.(n.)

ெனண்ண ள்ளவன் (யாழ்.அக);,

 one who builds castles in the air.

     [ெபாரிமா + தட் ]

ெபாரிமாத் ரைள

 
 ெபாரிமாத் ரைள porimāttiraḷai, ெப. (n.)

ெபாரி ளாங்காய் (யாழ்.அக); பாரக்்க;see por-varikay.

     [ெபாரிமா +  ரைள]

ெபாரிமா ர -தல்

 
 ெபாரிமா ர -தல் porimāduravudal, ெச. . . (v.i.).

   ெபாரிமாைவக் க ல் ப் பக் வஞ் ெசய்தல்( ன்);; to season by sprinkling flour of parched rice on 
certain curries.

     [ெபாரிமா +  ர ]
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ெபாரியரி

 
 ெபாரியரி  poriyarisi, ெப. (n.)

   வ த்த அரி ( ன்);; parched rice.

     [ெபாரி + அரி ]

ெபாரியரி ேயப்ப
ம்

 
 ெபாரியரி ேயப்பம் poriyarisiyēppam, ெப. (n.)

ளிசே்சப்பம்.(இ.வ.);

 belching on ெ◌ account of indigestion.

     [ெபாரியரி  + ஏப்பம்]

ெபாரியைர

ெபாரியைர poriyarai, ெப. (n.)

   மரத் ன் ெபாரிந்த அ ப்ப ; rough, Cracked surface of the trunk of trees.

ெபாரியைர ஞாழல்' ( வக. 515);

     [ெபாரி + அைர]

ெபாளியல்

ெபாளியல் poḷiyal, ெப. (n.)

   1. ெபாரிைக; frying.

   2. ெபாரித்த உண ; fried food fry.

ேகா ப்ெபைட னாற்சைமத்த ெபரியேலா ' (ெப ம்பாண். 256, உைர);

     [ெபாரி → ெபாரியல்]

ெபாரியல்கரியல்

 
 ெபாரியல்கரியல் poriyalkariyal, ெப. (n.)

   பல்வைகயான ெபாரித்த ண ( ன்);; different kinds of fried food.

     [ெபாரியல் + க யல்]

ெபாரி ண்ைட

 
 ெபாரி ண்ைட poriyuṇṭai, ெப. (n.)

ெபாளி ண்ைட பாரக்்க;see pori-y-undal.

     [ெபாரி + உண்ைட]

ெபாரி ண்ைட

ெபாரி ண்ைட poriyuruṇṭai, ெப. (n.)

   ெநற்ெபாரிையப்பா ட் த் ரட் ய உ ண்ைட. (பதாரத்்த. 1423);; a ball of sweetmeat made of fried rice and 
molasses.

     [ெபாரி + உ ண்ைட]

ெபாரிவாணம்

 
 ெபாரிவாணம் porivāṇam, ெப. (n.)

   ஒ வைக ேவ க்ைகவாணம்(இ.வ.);; rocket which explodes and throws out star-like sparks.

     [ெபாரி + வானம்]

ெபாரிவாயன்

 
 ெபாரிவாயன் porivāyaṉ, ெப. (n.)

   கடல் ன் வைக;
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ெபாரி ளங்காய்

 
 ெபாரி ளங்காய் poriviḷaṅgāy, ெப. (n.)

ெபாரி ளாங்காய்( ன்); பாரக்்க:see portvilarikay.

     [ெபாளி +  ளங்காய்]

ெபாரி ளாங்காய்

 
 ெபாரி ளாங்காய் poriviḷāṅgāy, ெப. (n.)

    பயற் மாேவா  ச க்கைர ேசரத்் ச ்ெசய்த ளங்காய் ேபால் உ ண்ைடயான 
பணியாரம்( ன்);; a ball of sweet meat made of green-gram flour and Sugar.

     [ெபாரி +  ளங்காய்]

ெபாரி

ெபாரி  porivu, ெப. (n.)

   1. மாணிக்கக் ற்றவைக; a flaw in rubies.

இ தல் க தல் ெபாரிேவ ( வாலவா. 25.14);

   2. பசை்சமணிக் ற்றம் எட்ட ள் ஒன் . ( லப். 14, 184. உைர.);; a flaw in emeralds, one of eight maragada-k-
kurram.

     [ெபாரி → ெபாரி ]

ெபா '-தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;
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ெபா -தல்

ெபா -தல் porudal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   1. தட தல்; to play, as a lute.

    ைணெபா ;ெதா ம்' ( வக. 1795);

   2. கைடதல்; to churn.

ஒற்ைறக் ரி மத்ைதப் ெபா (  ப் : 1);

   3.ஒப்பாதல்; to resemble.

மைலெயத்தைன அத்தைன…. ெபா ற்பன (கம்பரா. அ கா. 150);

   4. தாக் தல்; to come in collision with, dash against, as waves.

     'ெபா னற உம்' ( பாண். 118);

   5.  ட் தல்; to reach extend.

ண்ெபா  கழ் ( றநா. 11);

   6. ெபா ந் தல்; to join, unite, combine.

ெபாய்ெபா  டங் ைக' ( லப். 15, 50);

   7. ெப க் தல்;அவற்ைறப் ெபா ள ய னா ம் ெபார (நன். 269, ம ைல); க. ேபார்

ெபா

ெபா  poru, ெப. (n.)

. உவைம

 smile ( ங்);

   2. ஒப்

 equality.

ெபா வாகப் க் ப்பார ்(ேதவா. 780, 11);

   3. எ ரத்்தைட

 obstacle.

ஆ சமயங்கட ்ெகால்லாம் ெபா வா

நின்றானவன் ( வ்.  வாய் 9,48);

ெபா க்க

 
 ெபா க்க porukka,  எ adv.

    ைரவாக; speedily.

     [ெபா க்ெகனல் - ெபா க்க]

ெபா க்கற் ப்
ேபா-தல்

 
 ெபா க்கற் ப்ேபா-தல் porukkaṟṟuppōtal, ெச. . . (v.i.)

   நன்றாக ந்  ேபாதல்( ன்);; to be quite extinguished.

     [ெபா க்  + அ  + ேபா]

ெபா க்காங்கட்

ெபா க்காங்கட்  porukkāṅgaṭṭi, ெப. (n.)

   1. மண்ணாங்கட் ; dried clod of earth.

   2. அரத்தம் த யன உைறவதா ண்டாம் கட் ; clot.

     [ெபா க்  + கட் - ெபா க்காங்கட் ]
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ெபா க்

ெபா க்  porukku, ெப. (n.)

   1. ப க்ைக; grain of boiled rice.

காக்ைகக் ச ்ேசாற் ேலார ்ெபா க் ங் ெகா க்க ேநரந்் டா (அ ட்பா. vi, ஆற்றாைம, 3,1);

   2. ேச த யன உல ம் ேபா  ேமேல காய்ந்ெத ம் ம் ஏ ; flake, skin, thin layer that peels off, scale.

கந்தம் தனத் ற் ெபாரிந்த …. ெபா க்ெக ம் ' (தனிப்பா., 381, 27);

   3. மரப்படை்ட; bark.

ெவள்ளி ேலாத் ரத் ன் ம்ெபா க் கைரத்த சாந்  ( வக. 622);

   4. ெபா க்  மண் (யாழ்.அக.); . பாரக்்க;see Porukku-maŋ.

     [ பல் → ப  → ப க்  → ெபா க்  ]

 ெபா க்  porukku, ெப. (n.)

   பல்ஊத்ைத ; tartar.

   2. ெசா ரங் ; crust.

     [பல் → ப  → ப க்  → ெபா க் ]

ெபா க் மண்

 
 ெபா க் மண் porukkumaṇ, ெப.(n.)

ெச ளாய்ப் ேபரந்்த மண் ( ன்);.

 flake which rises on parched ground.

     [ெபா க்  + மண்]

ெபா க்ெகனல்

ெபா க்ெகனல் porukkeṉal, ெப. (n.)

    ைர க் ப் ; onom, expr, signifying swiftness or quickness.

ெபா க்ெகன டனா க யாெலன்றான்' (கம்பரா.  ம்பகரண். 112);

     [ெபா க்  + எனல்]

ெபா களம்

ெபா களம் porugaḷam, ெப. (n.)

   ேபாரக்்களம் ( டா);; field of battle

ெபா களம் ந்தார ்(கம்பரா. பைடத் 67);

     [ெபா  + களம்]

ெபா

 
 ெபா  porugu, ெப. (n.)

ேசா  ( வா.);.

 boiled rice.

     [ெபா க்  → ெபா ]

ெபா ட்காட்

 
 ெபா டக்ாட்  poruṭkāṭci, ெப. (n.)

ெபா ள்களின் கண்காட் :

 Exibation.

     [ெபா ள் + காட் ]
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ெபா ட் ற்றம்

ெபா ட் ற்றம் poruṭkuṟṟam, ெப.(n.)

ெசய் ளின் ெபா ளில் உண்டாம் ைழ (rhet.);

 impropriety or blemish in the meaning of a verse.

     'ெசாற் ற்ற ன்  ேவ  ெபா ட ் ற்ற ெமன்றான்' ( ைள. த . 103);

     [ெபா ள் +  ற்றம்]

ெபா ட் ன்

ெபா ட் ன்  poruṭkuṉṟu, ெப. (n.)

   ெபான்(ேம );மைல; mt méru, as of gold.

அ ம்ப யைனத்  ன ெபா ட ் ன்  கண் ர ்( வக. 2926);

     [ெபா ள் +  ன் ]

ெபா ட்ைக

ெபா டை்க poruṭkai, ெப. (n.)

பாடற்ெபா ள் ெபா ந்தக் காட் ம் நளிநயக்ைக ( லப். 3. 18, உைர);

     [ெபா ள் + ைக]

ெபா ட்சார்

ெபா டச்ார்  poruṭcārpu, ெப. (n.)

   ெபா ளிடத்் ற்ற ஆைச; attachment to wordlly things.

உ ரச் ்சார்  ெபா டச்ார் ற் பற்றடங்க ம் மா ல் ( க்களிற் ப். 39, உைர);

     [ெபா ள் - சார் ]

ெபா ட் ைத

ெபா ட் ைத  poruṭcidaivu, ெப. (n.)

   1. ெசாத்  இழப் ; injury, loss of property.

   2. ெசால் கால ேவ பாட்டாற் க த் ல் மா ைக( ன்);; change in the meaning of a word in course of time (W.);

   3. ெபா ட் ற்றம் பாரக்்க;see Pout-kulam.

     [ெபா ள் +  ைத ]

ெபா ட் றப்பணி

 
 ெபா ட் றப்பணி poruṭciṟappaṇi, ெப. (n.)

   ெபா ளணி பாரக்்க ; class of figure of speech relating to sense.

     [ெபா ள் +  றப்  + அணி]

ெபா ட் க்கம்

 
 ெபா ட் க்கம் poruṭcurukkam, ெப (n.)

க த் ச் க்கம்

 synopsis.

     [ெபா ள் +  க்கம்]

ெபா ட் ைவ

 
 ெபா ட் ைவ poruṭcuvai, ெப. (n.)

ெசய் ட ்ெபா ளின் ைவ (ரசம்); (யாழ்.அ.க.

 beauty of ideas, as in a verse.

     [ெபா ள் + கைவ]
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ெபா ட்ெசல்வம்

ெபா டெ்சல்வம் poruṭcelvam, ெப. (n.)

 meterial wealth.

ெபா டெ்சல்வம் ரியாக் கண் ம் உள'  றள், 241)

     [ெபா ள் + ெசல்வம்]

ெபா ட்ெசல்

 
 ெபா டெ்சல்  poruṭcelvi, ெப. (n.)

   ெபா ளின் ெசல்  ( ன்); பாரக்்க; porun Selwi.

     [ெபா ள் + ெசல் ]

ெபா ட்ேசதம்

ெபா ட்ேசதம் poruṭcētam, ெப. (n.)

ெபா ட் ைத ,

   1. (யாழ்.அக); பாரக்்க;see Porus-sidavu.

     [ெபா ள் + ேசதம்]

ெபா ட்டன்ைம

ெபா ட்டன்ைம poruṭṭaṉmai, ெப. (n.)

ெபா ளின்க ள்ள உ வ இயல் கைள உள்ளவா  ைனந்  ம் அணிவைக (தண் . 28); (rhet);

 description of the forn of any person or thing.

     [ெபா ள் + தன்ைம]

ெபா ட்டால்

ெபா ட்டால் poruṭṭāl,  .எ. adv.

ெபா ட்  பாரக்்க;see poruttu.

ெவன் ப் ெபா ட்டால். கன் க் க த் ெத ந் ' (நால , 315);

     [ெபா ட் → ெபா ட்டால்]

ெபா ட் ரி

 
 ெபா ட் ரி  boruṭṭiribu, ெப. (n.)

ஒ  ெசால் ல் அல்ல  ெசாற்ெறாடரி ள்ள ெபா ள் மா பா ( ன்.);

 change in the meaning of words and expressions according to the manner in which they are read.

     [ெபா ள் +  ரி ]

ெபா ட்

ெபா ட்  poruṭṭu, ெப. (n.)

   1. காரணம் ( ங்);; cause.

   2. ம ப் க் ரிய

 matter of Importance, thing of weight.

அ  ஒ  ெபா ட் ல்ைல –

 ெபா ட்  poruṭṭu,    நி த்தமாக; to for the sake of, in order to, to the end that on account of with, by through.

ேவளாண்ைம ெசய்தற் ெபா ட்  ( றள், 81);

ெபா ட்ெபடர் 
நிைலச ்ெசய் ள்

 
 ெபா டெ்படர ்நிைலச ்ெசய் ள் poruḍpeḍarnilaicceyyuḷ, ெப. (n.)

இலக் யம் ( லப். உைரப்பா ரம்.); (rhet);

 narrative or epic poem.

     [ெபா ள் + ெதாடரந்ிைல + ெசய் ள்]
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ெபா ட்ப -தல்

 
 ெபா ட்ப -தல் poruḍpaḍudal, ெச. . . (v.t.)

   பயன்ப தல் (யாழ்.அக.);; to be useful.

     [ெபா ள் + ப  - தல்]

ெபா ட்ப த் -தல்

ெபா ட்ப த் -தல் poruḍpaḍuddudal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   ம த்தல்; to esteem,make important.

நாய்ேமற் ற ட்  நன்றாய்ப் ெபா ட்ப த்த ( வாச. 10, 20);

     [ெபா ள் + ப த் ]

ெபா ட்பால்

 
 ெபா ட்பால் poruṭpāl, ெப. (n.)

    ப்பால்க ள் ெபா ைளப்பற் க் ம் ற்ப  ( றள்.);; wealth, as a topic treated in works, like kurai. 
Nāladi, etc.,

     [ெபா ள் + பால்]

ெபா ட்ெடார்

 
 ெபா டெ்டார்  poruṭṭorpu, ெப. (n.)

ெபா ளினிைய ( ன்);,

 fitness in regard to meaning or subject-matter.

     [ெபா ள் + ெதாடர் ]

ெபா ட் ன் 
ழைம

 
 ெபா ட் ன் ழைம poruṭpiṟidiṉkiḻmai, ெப. (n.)

   ஒ  ெபா க் த் தன்னி ம் ேவறானதேனா  உள்ள உரிைம (சங்.அக.);;     [ெபா ள் + 
ன் ழைம]

ெபா ட் ன்வ நி
ைல

ெபா ட் ன்வ நிைல poruṭpiṉvarunilai, ெப. (n.)

ன்வந்த ெபா ேள ன் ம் பல டங்களில் வ ம் அணி (தண் , 41, உைர); (rhet.);

 repeating the same idea in different forms of expression.

     [ெபா ள் +  ன்வ நிைல]

ெபா ட்ெபண் ர்

ெபா டெ்பண் ர ்poruṭpeṇṭir, ெப, (n.)

    ைலமார;் harlots.

ெபா டெ்பண் ர ்ெபாய்ம்ைம யக்கம் ( றள், 913);

     [ெபா ள் + ெபண் ர]்

ெபா ட்ெபயர்

ெபா டெ்பயர ்poruṭpeyar, ெப. (n.)

   1. ெபா ள யாகப் றந்த ெபயரச் ்ெசால்;(நன் 132);; noun derived from the name of a concreate object.

   2. ஒ  ெபா க்  உரியெபயர;் name of a thing.

     [ெபா ள் + ெபயர]்

ெபா ட்ெபற்

ெபா டெ்பற்  poruṭpeṟṟi, ெப. (n.)

ெமய்ம்ைம ( றள்,34.அ .அவதா);,

 essential or underlying truth, reality.

     [ெபா ள் + ெபற் ]
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ெபா ண் மயக்கம்

 
 ெபா ண் மயக்கம் poruṇmayakkam, ெப. (n.)

   தன் ெபா ளிற் lரா   ெதான்றன் ெபா ளின் கண் ம் உ  வ ைக; use of a particular case ending 
appropriate to the sense intended, though different from the proper grammatical case ending.

     [ெபா ள் + மயக்கம்]

ெபா ண்மன்னன்

ெபா ண்மன்னன் poruṇmaṉṉaṉ, ெப. (n.)

   ெசல்வக் ழவன் ( ேபரன்);; kubera, as king of wealth.

ெபா ண் மன்னைனப் பற் ப் ட்பகங் ெகாண்ட ம ண் மன்னைன ெயற்  (ேதவா. 748, 11);

     [ெபா ள் + மன்னன்]

ெபா ண்

ெபா ண்  poruṇmuḍivu, ெப. (n.)

   1. ெசய்  ; termination of a topic.

   2.  ந்த க த் ; substance of a discourse.

   3. பயனிைல( ன்.);; predicatcm, as completing the sense.

   4. ெபா ள் ற் ய ெசாற்ெறாடர(் ன்.);; complete sentence.

     [ெபா ள் +  ]

ெபா ண் ரண்
ணி

 
 ெபா ண் ரண்ணி poruṇmuraṇṇi, ெப. (n.)

   ெபா ள் ரண்படத் ெதா க் ம் அணிவைக (யாழ்.அக);; antithesis.

     [ெபா ள் +  ரணணி]

ெபா ண்ைம

ெபா ண்ைம poruṇmai, ெப. (n.)

   1. க த் ப் ெபா ள்; meaning, purport or subject-matter of a work.

ேபாதேயா ன் ெபா ண்ைமையக் காட் '(கந்த :ேம ப். 66);

   2. ெபா ணிைல,1 (ெதால். ெசால். 236, ேசனா); பாரக்்க; porumal.

     [ெபா ள் + ைம]

ெபா ண்ெமா

ெபா ண்ெமா  poruṇmoḻi, ெப. (n.)

   1. ெமய் ைர ெசால்; truthful utterance.

ெபாய்க்கரி ேபாகன் ன் ெபா ண்ெமா  நீங்கன் ன் ( லப் 30, 192);

   2. உசச்ரிப்  மந் ரம் ( லப். 10, 100, அ ம்.);

 mantra, incantation.

     [ெபா ள் + ெமா ]

ெபா ண் 
ெமா க்காஞ்

ெபா ண் ெமா க்காஞ்  poruṇmoḻikkāñji, ெப. (n.)

   1. உ ரக்்  இம்ைம ம ைமகளில் உ  த ம் ெபா ைள ஒ வ க் க் தல் பற் ய றத் ைற 
( றநா 24,  ைற ளக்கம்.);; theme describing the principle of conduct that ensure happiness in this life and the life to 
come.

   2.  னிவர ்தாம் ெதளிந்த ெமய்ப்ெபா ைள ம் க் தல் பற் ய றத் ைற ( ெவ10.காஞ் ப்);

   3 theme of sages describing the basic truths of their experience.

     [ெபா ண்ெமா  + காஞ் ]
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ெபா ணயம்

 
 ெபா ணயம் poruṇayam, ெப. (n.)

    ன் க த்  நயம்; excellence of ideas in a work. opp to COŋŋayam.

     [ெபா ள் + நயம்]

ெபா ணான்

 
 ெபா ணான்  poruṇāṉku, ெப. (n.)

   அறம் ெபா ள், இன்பம்,   என நால்வைகப்பட்ட உ ப்ெபா ள்; Objective worthy of humar pursuit foru in 
number wizaram, porul inbam vidu.

ெபா ணி

 
 ெபா ணி poruṇi, ெப. (n.)

   கள்( ன்);; toddy. fermented liquor.

     [ ளிநீர ்→  ளி → ெபாளிநி → ெபா ணி]

ெபா ணிைல

ெபா ணிைல poruṇilai, ெப. (n.)

   1. ெபா ளின் றன்ைம,

 quality, nature.

எ ர ்ம த்  ெமா ம் ெபா ணிைல ரியா' (ெதால். ெசால். 107);

   2. ெபா ண் ;   3. (யாழ்.அக); பாரக்்கsee porun-mudivu.

     [ெபா ள் + நிைல]

ெபா ல்

ெபா ல் poruṇūl, ெப. (n.)

   1. அகப் ெபா ைளப் பற் ய ல்; treatise on the characteristies of love poetry.

ஒங் ய ெபா  லன்  ைனந் ைனெயன்ெற த்த ( வாலவா. 15, 12);

   2. ெபா ளியல் (ெப ங். உஞ்ைசக். 34, 91);

 economics.

ெபா லா ம் லேவார்

     [ெபா ள் +  ல்]

ெபா த்தக்க தா

 
 ெபா த்தக்க தா  poruttakkaḍutāci, ெப. (n.)

    மணம் த ய ெசய் கள் த்த ஒப்பந்த ( ன்.);; written contract, as in a marrigage.

     [ெபா த்தம் + க தா ]

ெபா த்தசச்க்கரம்

 
 ெபா த்தசச்க்கரம் poruttaccakkaram, ெப. (n.)

   மணமக்களின் ண் ன் ெபா த்தம் பாரக்் ம் சக்கரம்( ன்.);; diagram to ascertain the agreement between 
the naksatras of the bride and bridegroom.

     [ெபா த்தம் + சக்கரம்]
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ெபா த்தச் ட்

 
 ெபா த்தச் ட்  poruttaccīṭṭu, ெப.(n.)

ெபா த்தக் க தா ( ன்); பாரக்்க:see porutta kadutaši.

     [ெபா த்தம் +  ட் ]

ெபா த்தச் வ

 
 ெபா த்தச் வ  poruttaccuvaḍi, ெப. (n.)

   தசச் ல் (நாஞ்.);; treatise on carpentry.

     [ெபா த்தம் +  வ ]

ெபா த்தம்

ெபா த்தம் poruttam, ெப. (n.)

   1. ெபா ந் ைக; fitting, adaptation.

   2. த ,

 propriety.

ெபாய் கங் காட் க் கரத்தல் ெபா த்தமன் ' ( க்ேகா.356);

   3. இணக்கம்; harmony, concord.

அவ க் வ க் ம் எப்ேபா ம் ெபா த்த ைலைல.

   4. உடன்ப க்ைக( ன்);,

 agrement, contract.

   5, மணமக்களின் ெபா த்த ணக்கம்( ன்.);; favourableness or agreement of heroscopes of the two parties to 
the married.

   6. மனநிைற ( ன்.);; satisfaction.

   7. சரிபாரக்்ைக:

 verifying.

   8. ேநாையத் த க்க நஞ் ைனத் ேதா ட ்ெச த் ைக; innoculation.

     [ ெபா ந் -→ ெபா த்தம் ]

ெபா த்தம் பார்-
த்தல்

 
 ெபா த்தம் பார-்த்தல் poruttambārttal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   மணமகன் மணமகளின் மணப் ெபா த்தம் பாரத்்தல்; to examine the agreement of horoscopes of a bride 
and bridegroom.

     [ெபா த்தம் + பார-்]

ெபா த்தைன

ெபா த்தைன poruttaṉai, ெப. (n )

ெபா த்தம்1.(யாழ்.அக); பாரக்்க;see poruliam.

     [ெபா த்தம் → ெபா த்தைன]

ெபா த் ைன

 
 ெபா த் ைன poruttiṉai, ெப. (n.)

ெபா த்தைன (யாழ்.அக); பாரக்்க;see poruttanai.

     [ ெபா த்தைன - ெபா த்தைன ]
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ெபா த் -தல்

ெபா த் -தல் poruddudal, ெச ன்றா. . (v.t.)

   1. ெபா ந்தசெ்சய்தல்; to fit adapt.

சந் கள் ல்லறப் ெபா த் வ ெதான் ' (கம்பரா. ம த் மைல. 90);

   2. உடன்ப த் ல்; to induce consent.

ெபா ட த் ல் ன்  ெபா த் '(அரிச,்  . வஞ்ச. 8);

   3.  ட் தல்; to cause to agree, to reconcile.

ரிந்தார ்ெபா த்த ம் வல்ல தைமச்  ( றள், 633);

   4. ேவைலக்கமரத்் தல்( ன்);; to engage for labour.

   5. அைமயச ்ெசய்தல்( ன்);; to brig over, as to a party or an opinion.

   6. இ  ெபா ள்கைள இைசத்தல்:( ங்.);

 to jointogether, knit, unite.

   7.  ளக்ேகற் தல்; to kindle.

   8. ேபார ் ட் தல்,

 to stir up, as to a fight.

வாரணம் ெபா த்  வா ம்' (கம்பரா, நாட் ப். 16);

     [ ெபா ந்  → ெபா த்  ]

ெபா த் '

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ெபா த் -தல்

ெபா த் -தல் porudduviḍudal, ெச. . . (v.i.)

   1. உடன் ட் ப் ச தல்; to be dislocated, disjoined.

   2. இணக்கம தல்; tc become separate.

     [ெபா த்  +  →தல்]

ெபா த் ேவைல

 
 ெபா த் ேவைல poruttuvēlai, ெப, (n.)

   மாத் ன் இைணப்  ேவைல( ன்);; joinery.

     [ெபா த்  + ேவைல]
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ெபா த்ேதாைல

ெபா த்ேதாைல poruttōlai, ெப. (n.)

   1. ெபா த்தக் க தா  (யாழ்.அக); பாரக்்க

   2.  ைரேமா  ெபா த் க் கட் ம் ஒைல(நாஞ்.);,

 plaited palm leaves over the ridge of a roof.

     [ெபா த்  + ஓைல]

ெபா தல்

ெபா தல் porudal, ெப. (n.)

   1. ேபார்

 war.( டா);

 fight.

   2,  ம்ைப;(மைல.);

 white dead nette.

     [ெபா →ெபா தல்]

ெபா தைவ-த்தல்

 
 ெபா தைவ-த்தல் porudavaiddal, ெச. ன்றா. .(v.t.)

   பற்றைவத்தல்( ன்.);; to engraft, to solder, to join (w.);

     [ெபா த + ைவ-]

ெபா -தல்

ெபா -தல் porududal, ெச. . . (v.i.)

   1. ஒன் தல்;(யாழ்.அக.);

 to be joined, combined, united with.

   2. ேபார ்ெசய்தல்; to fight, contend.

     [ ல் → ெபால்→ ெபார→்ெபா .]

ெபா '-தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ெபா ந்( )-தல்

ெபா ந்( )-தல் porunnudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெபா ந் தல் (நன்.137);; to be suitable.

   2. உடன்ப தல் ( ன்.);; to agree consent.

     [ெபா ந்  → ெபா ந்]
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ெபா ந்தந

 
 ெபா ந்தந  porundanadi, ெப. (n.)

அமராவ யா ;(யாழ்.அக.);

 the river Amravad.

     [ெபா ந்தம் +ந ]

ெபா ந்தம்

 
 ெபா ந்தம் porundam, ெப. (n.)

ெபா ைந ( ங்); பாரக்்க;see porunai.

     [ெபா ந் →ெபா ந்தம்]

ெபா ந்தர்

ெபா ந்தர ்porundar, ெப. (n.)

   1. ெநய்ேவார ்( ன்.);,

 weavers, as joining threads (w);.

   2.  ைட த யன ைடேவார ் டா)

 makers of mats and baskets.

     [ெபா த்தர ்→ ெபா ந்தர]்

ெபா ந்தலன்

ெபா ந்தலன் porundalaṉ, ெப. (n.)

   பைகவன்; foe, enemy.

ெபா ந்தலனாகம் ள் வந் ேதற ( வ். ெபரிய . 10,9,8);

     [ெபா ந்  + அல் + அன்]

அல்' எம.இ.

ெபா ந்த –தல்

ெபா ந்த –தல் porundaviḍudal, ெச. ன்றா.  (v.t.)

   இணக் த்தல்; to reconcle.

இரண்  தைலக் ம் உறவாய்ப் ெபா ந்த டச ்ெசன்  (ஈ .46,1);

     [ெபா ந்  +  ]

ெபா ந்தாக்காமம்

ெபா ந்தாக்காமம் porundākkāmam, ெப (n.)

ெபா ந் ைன பாரக்்க;see peruntina (நம் யகப். 5);

     [ெபா ந்  + ஆ +  காமம்]

ஆ' எம.இ.

ெபா ந்தாைம

ெபா ந்தாைம porundāmai, ெப. (n.)

   1. இணக்க ன்ைம; disagreement,Incongruity.

   2. ெவ ப்  (யாழ்.அக.);,

 hartred disgust.

     [ெபா ந்  + ஆ + ைம]

ஆ' எம.இ.
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ெபா ந்தார்

ெபா ந்தார ்porundār, ெப. (n.)

   பைகவர;் enemies.

ெபா ந்தார ்ைகேவல் ேபால் பரல்பாய' ( வ்.ெப மாள்.9,5);

     [ெபா ந்  + ஆ +ர]்

     'ஆ' எம.இ.  ணரந்்  ெகட்ட .

ர ்ப.பா. ஈ .

ெபா ந் க்ெகா

 
 ெபா ந் க்ெகா  porundikkoḍu, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   ஒப்பந்தத் ன் ேமல் ேவைல தல்( ன்.);; to give a work on contract.

     [ெபா ந்  + ெகா ]

ெபா ந் வாங் -
தல்

 
 ெபா ந் வாங் -தல் porundivāṅgudal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   மன ைசந்  ைலக்  வாங் தல்( ன்.);; to purchase after having agreed about the price.

     [ெபா ந்  - வாங் - ]

ெபா ந் -தல்

ெபா ந் -தல் porundiviḍudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ ந்த எ ம்  த யன தல்; to join, as broken bones.

   2. ஒப்பந்தமாதல்; to be stipulated.

     [ெபா ந்  +  ]

ெபா ந் -தல்

ெபா ந் -தல் porundudal, ெச. . . (v.i.)

   1. மனம் இைசவாதல்; to agree, consent.

ெகாணர ் வா ெயனப் ெபா ந் னன்' (கம்பரா. ம த் . 85);

   2. த யாதல்; to be suitable, proper.

   3. அைமதல்; to abide.

அறெந  ெபா ந்த (கம்பரா.  டண. 43);

   4. உடன்ப் தல்; to make a contract, an agreement.

   5. ெந ங் தல்; to come into close.

ெபா ந்தவந் ற்ற ேபாரில் (கம்பரா.  ம்பக ண. 13,);

   6. நிகழ் த்தல்; to occur happen.

ண்ணியம் ெபா ந் ற்  (கம்பரா.  ம்பக ண.131);

   7. நிைறேவ தல்; to be constituted, made.

தைமந் ம் ெபா ந் ய னாற் ரளான்' (கம்பரா. இரணிய, 18);

க.ெபா

 ெபா ந் -தல் porundudal, ெச. ன்றா.  (v.t.)

   1. கலத்தல்; to combine with.
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ெபா ந் மா

ெபா ந் மா  porundumāṟu, ெப. (n.)

ப த்த  உத்  (அல்ல ); ேகாட்பா

 ratiocination.

ெபா ந்  மாற்றா !  லா ண்டல் இ ந்தெதன்ப  ( றள், 25 உைர);

     [ெபா ந்  + ஆ ]

ெபா நராற் ப்ப
ைட

 
 ெபா நராற் ப்பைட porunarāṟṟuppaḍai, ெப. (n.)

ேசாழன் கரிகாற் ெப வளத்தாைன டத்தாமக் கண்ணியார ்பா ய ம் பத்  பாட் ள் ஒன் மான 
ஆற் ப்பைட ல்:

 poem an cólan karikār-peruvalattān is pattu-p-pattu by muda-t-tama-k-kanniyār.

     [ெபா நர ்+ ஆற் ப்பைட]

ெபா நல்

ெபா நல் porunal, ெப. (n.)

   ெபா ைநயா ; the river porunai.

ெபா நல் வடகைவ வள்ெடாைல ல்  மங்கலம்( வ்.  வாய். 6, 5,8);

     [ெபா ைந – ெபா நல்]

ெபா நன்

ெபா நன் porunaṉ, ெப. (n.)

   1.  ரன்; warrior, hero.

பால மர ற் ெபா ந கண் ம் (ெதால் . ெபா ள். 74);

   2.  ண்ணியன்; strong, robust, valiant mar.

   3. அரசன்:

 king.

அறந் ஞ் றந்ைதப் ெபா நைன' ( றநா. 58.);.

   4.  ஞ்   நிலத்தைலவன்( ங்.);; chief of a hilly tract.

   5. பைடத்தைலவன்; commander of an army, general ( ங்);

   6. உவ க்கப்ப ேவான்:

 one who is the standard of comparison.

ேபார்  ெபா ந' ( .276.);

   7. தைலவன் ( ங்);; leader.

   8. பைகவன்; foe, enemy;

ெபா நைரப் ெபறா. பஞ்சவ ேராேற' ( றநா. 58);

     [ெபா → ெபா நன்]
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ெபா நன்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ெபா நா

 
 ெபா நா  porunāṟu, ெப. (n.)

ெபா நராற் ப் பைட பாரக்்க;see porunar-ātru-p-padai.

 ெபா நா  பாணிரண் ' (பத் ப் பாட் , தனிப்பா);

     [ெபா நர ்+ ஆ → ெபா நன்]

     [ெபா நரா  → ெபா நா ]

ெபா ைந

ெபா ைந porunai, ெப. (n.)

   1. தா ரபரணி; the river tāmiraparani.

     " மரி ெபான்னி வைக ெபா ைந நல்லா " ( மர.  ர.  னா,  ள்.11);

   2. ஆன் ெபா ைந ( வா); பாரக்்க;see anporunas a river in the cera country, ( வா.);.

     [ெபா  → ெபா ைந]

ெபா ைநத் ைற
வன்

ெபா ைநத் ைறவன் porunaittuṟaivaṉ, ெப, (n.)

   1. ேசரன் ( ங்.);; cēra king, as lord of the AD porunal river.

   2. பாண் யன்; pandya king, as lord of the Tamiraparani river.

ெபா ைநத் ைறவன் ெபாற்பாவாய்

 நீரா  ய கேவ ( மர.  ர.  னா,  ள். 88);

     [ெபா ைந +  ைறவன்]

ெபா ப்பைரயன்

 
 ெபா ப்பைரயன் porupparaiyaṉ, ெப, (n.)

   பனி (இமய); மைல; the himālayas, as king of hills.

ெபா ப்பைரயன் மடப்பாைவ'

     [ெபா ப்  + அைரயன்]
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ெபா ப்பன்

ெபா ப்பன் poruppaṉ, ெப. (n.)

   1.  ஞ்  நிலத்தைலவன்; chief of a hilly tract.

   2.  ஞ்  நிலேவடன்; hunder of the hills.

ேவ ைடப் ெபா ப்பாங் ணர் ற (கந்த . கட ள்வா.12);.

   3. பாண் யன்(க த்.36);: (ெபா யமைலக் ரியவன்);

 pandya King, as lord of podiyam.

   4. மைலக் ரியவன்; lord of a hill.

ெபா ப்பைனப் னலாெளா  ன்சைட அ ப்பைன" (ேதவா. 781, 9);

   5. பனிமைல (இமயமைல);; the Himalayas.

ெபா ப்பன் மங்ைகபங்கைன (ேதவா. 1188, 6);

     [ெபா ப் → ெபா ப்பன்]

ெபா ப்

ெபா ப்  poruppu, ெப. (n.)

   1. மைல; mountain.

வைரத்தா ள ப் ெபா ப் ன்' (ம ைரக், 42.);

   2. பக்கமைல; spur of a range of hills.

சாரற் ெபா ப் டத்்ேத" ( க்ேகா, 293);

     [பல் → ப  → ெபா  → ெபா ப் ]

ெபா ப்ெப ந்தா
ன்

 
 ெபா ப்ெப ந்தான் poruppeṟindāṉ, ெப. (n.)

    க்க் கட ள் (உரி.நி);; skanda, as one who pierced the krauñca hill with his spear.

     [ெபா ப்  + எ ந்தான்]

ெபா

ெபா  borubuvi, ெப. (n.)

   1. ேபாரக்்களம்:

 battle-field.

   2. பாைல நிலம்; desert tract.

     [ெபா  +skt.ihuvi. த.  .]

ெபா  ெபா -த்தல்

ெபா  ெபா -த்தல் boruboruttal, ெச. . . (v.i.)

   1. அறத் ய்தல்; to be liable to crumbling from too much frying.

   2.   த்தல்; to mutter in dissatisfactOn.

     [ெபா ெபாெரனல்→ ெபா ெபா ]

ெபா ெபா ப்பா
ன்

 
 ெபா ெபா ப்பான் boruborubbāṉ, ெப. (n.)

   மரவைக (யாழ்.அக.);; a kind of tree.

ெபா ெபாெரனல்

ெபா ெபாெரனல் boruboreṉal, ெப. (n.)

   1,  ய்த்தற் ப் ; crumbling.

   2.  த் தற் ப் ; muttering.

     [ெபா ெபா  + எனல்]
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ெபா ம்

 
 ெபா ம்  porumbi, ெப. (n.)

   ஆ ைர வைக (மைல);; a kind of Senna.

ெபா ம் லா ேவர்

ெபா ம் லா ேவர ்porumbilāvēr, ெப. (n.)

   1. மைல ேவர;் a hill-plant.

   2. வட்டத் ப் ; rattle WOrt.

ெபா மல்

ெபா மல் porumal, ெப. (n.)

   1. அசச்ம்,

 fear.

ெபாசை்சயர ்கடனணி ெபா மல் ெகாள்வேத' (கந்த . த மேகா. 19);

   2.  ன்பம்; trouble.

ேபாயெதம் ெபா ம ெலன்னா' (கம்பரா.  வவ. 25);

   3. அழா  ம் ைக; sobbing.

     ' உ ர ்ேபாக் ப் ேபாக்  ழக் ம் ெபா மலான்' (கம்பரா.  ட் , 208);

   4. வ ற் ப் ெபா மல் (பதாரத்்த 1358

 flatulence, wind in the stomach.

   5,  ரிப்ப; plumpness.

ந்  ேயாங்  வைக ெபா மேலா' (கம்பரா.  ட் . 22

   6. ெபாறாைம; jealousy.

அவன் ேபரி: அவ க் ப் ெபா மல் அ கம்.

     [ெபா  → ெபா மல்]

 ெபா மல் porumal, ெப. (n.)

ெபா ம

 
 ெபா ம  porumali, ெப. (n.)

த த்தவள் :

 Woman.

     [ெபா மல் → ெபா ம ]

ெபா நாதம்

 
 ெபா நாதம் poruminātam, ெப. (n.)

    ர (சங்.அக.);; calomel.
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ெபா -தல்

ெபா -தல் porumudal, ெச. . . (v.i.)

   1.  ன் தல்; to be distresset.

ச ண்டாெமனப் ெபா மா' கம்பரா. காட்  18)

   2,  ம் ய தல்; to choke with cryin sob.

ேபாரவ்லான் ற ப்ப ம் ெபா  ம் னான்' (கம்பரா. ைதலமாட் . 41);

   3. உப் த to be bloated, as the body from wind  disease.

   4,  ரித்தல்; to be puffed up, a from elation.

ேப வைக க்ெகாண் ெபா னான் (உபேதசகா.  . 100

   5. ஈரித் ப் ப த்தல்; to swell, to becom Soaked, as tile, new pot or Spong.

   6. ெபாறாைமப்ப தல்; to be jealous, enviou.

     [ெபா  → ெபா ]

ெபா கெவ னி

ெபா கெவ னி porumugaveḻiṉi, ெப. (n.)

அரங் ன் இரண்  வலத் ணிடத் ம் ெபா ந் ய உ ைர ( லப். 3,109);,

 curtain between the pillars to the right of the stage.

     [ெபா  +  கம் + எ னி]

ெபா வ

ெபா வ poruva, ெப. (n.)

இைட.

 part

   ஒர ்உவைமச ்ெசால் (ெதால். ெபா. 289);; a term of comparison.

     [ெபா  → ெபா வர]்

ெபா வாய்

 
 ெபா வாய் poruvāy, ெப. (n.)

   கடல் ன் வைக( ன்.);; anchovy, blackish.

ெபா வாய்க் 
கற்றைல

 
 ெபா வாய்க் கற்றைல poruvāykkaṟṟalai, ெப. (n.)

ஆைனவாயன் கற்றைல பாரக்்க;see anavāyaa-kartalaia sea-fish.

     [ெபா வாய் + கற்றைல]

ெபா

ெபா  poruvili, ெப. (n.)

   1. ஒப் ,

 one without equal.

   2.  வ ரான் (சங்.அக.);; siva.

     [ெபா  + இல் + இ]

     'இ' ஒ. ஈ
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ெபா -தல்

ெபா -தல் poruvudal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   1, ஒத்தல்; to equal, compare.

உன்ைனப் ெபா  னிேவார ்(கந்த .  க்கல். 55);

   2. உராய்தல்; to rub.

ற்ெகாணான் ெபா ேதாள்' (கம்பரா. நிந்தைன. 52);

 ெபா -தல் poruvudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ேநரத்ல்; to happen.

ேபான்றன.  னய தன்ைம ெபா ய ' (கம்பரா. இரணிய 152);

     [ெபா  → ெபா ]

ெபா

ெபா  poruvu, ெப.(n.)

   ஒப் ; resemblance comparison.

ெபா வற்றா ெளன்மகள் ( வ். ெந ந் 19);

     [ெபா  → ெபா ]

ெபா சாரம்

 
 ெபா சாரம் poruvucāram, ெப. (n.)

   ெபாறாைம (இ.வ.);; envy, jealousy.

     [ெபா  +  சாரம்]

     [ெபா சாரம் → ெபா சாரம்]

 Skt. Vcåra →  த.  சாரம்

ெபா ள்

ெபா ள் poruḷ, ெப. (n.)

   1. ப ப்ெபா ள்; material substance, entity.

     " ளங் ய ெபா ள்க டம்ைமப் ெபாய்வைக ன் த் ேதறல்" ( வக. 1436);

   2. ெசாற்ெபா ள் டா); meaning, as of a word.

   3. ெசய் ,

 matter.

எப்ெபா ள் யாரய்ாரவ்ாய்க் ேகட் ம் றள், 423,

   4. உண்ைமக்க த் ; true object.

ேவதங் கண்ணிய ெபா ெளலாம் (கம்பரா. இரணிய, 1);

   5. ெசயல்; object, affair.

     "ஒ ெபா ள் ெசால் வ ைடேயன்" (க த். 8);

   6. ெமய்ைமெந ; essential principle.

நைவய  நன்ெபா  ைர ேனா (மணிேம. ப , 87);

   7. ெமய்ைம:

 reality.

ெபா ள்ேசர ் கழ் ரிந்தார ் றள், 5)

   8. நன்  ம க்கப்ப வ ; that which is important or moment.
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ெபா ள்ேகாள்

ெபா ள்ேகாள் poruḷāḷ, ெப. (n.)

   1. ஆற்  நீர ்ெமா  மாற்  நிரனிைற,  ற் ட்  தாப் ைச அைளம பாப் , ெகாண் ட்  
அ ம மாற்  என எண் வைகயாகச ்ெசய் ட் ப் ெபா ள் ெகாள் ம் ைற:

 modes of construing verses, of which there are eight, viz.,

 yārru-nir, moli-mārru, niranirai, vir-pūțțu, tāppišai, aļai-maripāppu,

 kondu-kuttu, adimari-mārru

   2. ஒ வைகத ் மண ைற; a kind of marriage.

     [ெபா ள் + ேகாள்]

ெபா ள்ெசய்-தல்

ெபா ள்ெசய்-தல் poruḷceytal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   1. ம த்தல்; to treat with regard, esteem highly someot.

நான் உன்ைனப் ெபா ள் ெசய்ேவன்

 ெபா ள்ெசய்-தல் poruḷceytal, ெச. ன்றா. . (v.i.)

   ெசல்வந் ேத தல்; to acquire wealth.

ெபா ள் ெசய்வாரக்்  மஃ டம்' ( வக. 77);

     [ெபா ள் + ெசய்]

ெபா ள்ெசய்ேவா
ர்

 
 ெபா ள்ெசய்ேவார ்poruḷceyvōr, ெப. (n.)

   வனிகர ்(உரி.நி.);; vaisyas, as merchants.

     [ெபா ள் + ெசய்ேவார]்

ெபா ள் ரி ல்

ெபா ள் ரி ல் poruḷpurinūl, ெப. (n.)

   ெபா ள் ல்; Treatise on Polity (GLIGäl.உஞ்ைசக்32,1);

     [ெபா ள் +  ரி+  ல்]

ெபா ள்வைக

ெபா ள்வைக poruḷvagai, ெப. (n.)

ெபா ள்ேகாள் (நம் யகப். 211); பாரக்்கsee porus-kd.

     [ெபா ள் + வைக]

ெபா ள் ைலயா
ட்

ெபா ள் ைலயாட்  poruḷvilaiyāṭṭi, ெப. (n.)

    ைலமா ; prostitute.

வ ணக்காப் லள் ெபா ள் ைலயாட்  ெயன்  (மணிேம. 5, 87.);

     [ெபா ள் +  ைலயாட் ]

பழ

பழ  paḻcu, ெப. (n.)

   நாட்பட்ட ; that which is old or damaged by time.

     "ேதன் அல்ப மாய்ப் பழ மா க் ம்" ( வ்.  ெந ந், 26, யா,226.);

க. பழ

     [பழைம → பழ ]

பழ ப -தல்

பழ ப -தல் baḻcubaḍudal,    20. ெச. .   1. வ ைம ன் தல்; losing in essence becoming stale.

   2. பைழயதாதல்; becoming old by losing its freshness. (சா.அக.);

     [பழ  + ப தல்]
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பழஞ்சரக்

பழஞ்சரக்  paḻñjarakku, ெப. (n.)

   1. பழங் ைடயன் பாரக்்க;see {pala-n-kidayan}.

   2.  ய்ப் ; karma of past births whose effect has begun to operate.

     "வ ேத யப் பழஞ்சரக் ம்" (ம ைரப்.49.);

     [பழைம + சரக் ]

பழஞ்சலாைகயச்

பழஞ்சலாைகயச்  paḻñjalākaiyaccu, ெப. (n.)

   பைழய கா  வைக (s.i.i.v.91.);; a kind of old coin.

     [பழைம + சலாைக + அச் ]

சலாைக = Skt.

பழஞ்சாதம்

 
 பழஞ்சாதம் paḻñjātam, ெப. (n.)

பாரக்்க, பழஞ்ேசா , see {pala-n-Côru.}

     [பழம் + சாதம்]

சாதம் = skt.

பழஞ்

 
 பழஞ்  paḻñji, ெப. (n.)

பழஞ்ேசா  (ெநல்ைல); பாரக்்க;see {pala-i-coru}

     [பழங்கஞ்  → பழஞ் ]

பழஞ் ட்டம்

 
 பழஞ் ட்டம் paḻñjiṭṭam, ெப. (n.)

   பைழய ட்டக்கல்; old overburnt brick. (சா.அக.);

     [பழம் +  ட்டம்]

பழஞ் ைல

 
 பழஞ் ைல paḻñjīlai, ெப. (n.)

   பைழய ணி; old cloth. (சா. அக.);

     [பழம் +  ைல]

பழஞ் ரத் க்கட்

 
 பழஞ் ரத் க்கட்  paḻñjurattukkaṭṭi, ெப. (n.)

   மண்ணீரல் க்கம்; spleen enlarged due to fever. (சா.அக.);

     [பழம் +  ரம் + அத்  + கட் ]

பழஞ்ெசய்க்கடன்

பழஞ்ெசய்க்கடன் paḻñjeykkaḍaṉ, ெப. (n.)

   நிலவரி நி ைவ; unpaid balance of land revenue.

     "பழஞ்ெசய்க்கடன்  ெகாண்ட " ( றம்,35உைர.);

     [பழம் + ெசய் + கடன்]
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பழஞ்ெச க்

பழஞ்ெச க்  paḻñjerukku, ெப. (n.)

    ந்த ெவ ; inebriety, intoxication.

     "பழஞ்ெச க் ற்ற வனந்தரப்்பாணி ம்" (மணிேம.7,72.);

     [பழம் + ெச க் ]

பழஞ்ெசால்

பழஞ்ெசால் paḻñjol, ெப. (n.)

   பழெமா  ( டா.);; proverb, maxim.

     "அங்  அப்பழஞ்ெசால் க் ம் எம்அசச்த்தால்" ( வாச.7:19,2);

     [பழம் + ெசால்]

பழஞ்ேசாற் த்த
ண்ணீர்

 
 பழஞ்ேசாற் த்தண்ணீர ்paḻñjōṟṟuttaṇṇīr, ெப. (n.)

   நீராகாரம் (யாழ்ப்.);; water strained from cold rice kept from overnight (j.);

     [பழம் + ேசாற்  + தண்ணீர]்

பழஞ்ேசா

பழஞ்ேசா  paḻñjōṟu, ெப. (n.)

   பைழய ேசா ; boiled rice preserved in water and kept overnight.

     "பழஞ்ேசாற் ப் கவ ந் " ( றநா.395.);

     "பழஞ்ேசா ம் ெவங்காய ம் ேவளாண் மக்களின் காைல உண "

     [பழம் + ேசா ]

பழந்தக்கராகம்

 
 பழந்தக்கராகம் paḻndakkarākam, ெப. (n.)

ஒ வைகப் பைழய பண் ( ங்.);;(mus.);

 an ancient melody-type.

     [அராகம் → ராகம் =Skt.)

     [பழம் + தக்கராகம்]

 பழந்தக்கராகம் paḻndakkarākam, ெப. (n.)

   பண்வைக ள் ஒன் ; a musical note.

     [பழம்+தக்கம்+ராகம்]

பழந்தண் லம்

 
 பழந்தண் லம் paḻndaṇṭulam, ெப. (n.)

   பைழய அரி ; stocked rice. (சா.அக.);

     [பழம் + தண் லம்]

பழந்தண்ணீர்

 
 பழந்தண்ணீர ்paḻndaṇṇīr, ெப. (n.)

   ேசாற் நீர ்(நீராகாரம்); (உ.வ);; water allowed to stand overnight on cooked rice.

     [பழம் + தண்ணீர]்
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பழந்தைர

 
 பழந்தைர paḻndarai, ெப. (n.)

   ெந ங்கால ேவளாண்ைமயால் ெச ப் ழந்த நிலம்; land grown less fertile on account of long cultivation (w.);

     [பழம் + தைர]

பழந் ன்னிவவ்வா
ல்

 
 பழந் ன்னிவவ்வால் paḻndiṉṉivavvāl, ெப. (n.)

   வவ்வால் வைக; flying fox, as a frugivovous bat.

     [பழந் ன்னி + ெவளவால்]

பழந் ட்

 
 பழந் ட்  paḻnduṭṭu, ெப. (n.)

   காலணா ம ப் க் ெகாண்ட பைழய கா வைக;     [பழம் +  ட் ]

பழந்ேதன்

 
 பழந்ேதன் paḻndēṉ, ெப. (n.)

   நாட்பட்டேதன்; old and long kept honey. (சா.அக.);

     [பழம் + ேதன்]

பழநைட

பழநைட paḻnaḍai, ெப. (n.)

   வழக்கம்; custom.

     "பழநைடெசய் மந் ர ற் சைன' ( வ்.ெபரிய .2,3,4.);

     [பழம் + நைட]

பழநி

 
 பழநி paḻni, ெப. (n.)

    ண் க்கல் மாவட்டத் ல் கக்கட ள் ேகா ல் ெகாண் க் ம் வா னன்  என் ம் 
இடம்; a murugan shrine in Dindugal district.

     [ெபா னி → பழனி]

பழப்பாக்

 
 பழப்பாக்  paḻppākku, ெப. (n.)

    ரந்்த பாக் ( ன்);; ripe areca nut.

     [பழம் + பாக் ]

பழப்பாசம்

 
 பழப்பாசம் paḻppācam, ெப. (n.)

   க ஞ் ரகம் (மைல.);; black Cumin.

பழப் ளி

 
 பழப் ளி paḻppuḷi, ெப. (n.)

    ளியம்பழ ண்ைட( ன்);; tamarind pulp formed into balls.

     [பழம் +  ளி]
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பழப்ேப

 
 பழப்ேப  paḻppēci, ெப. (n.)

    ழ்ேநாக்  வள ம் ைக வைக; prostrate herb.

ெந ஞ்  பாரக்்க;see {cirunerulici.}

பழபைடயா

 
 பழபைடயா  paḻpaḍaiyāti, ெப. (n.)

   எட் மரம்; vomica tree. (சா.அக.);

பழம்

பழம்1 paḻm, ெப. (n.)

   1. கனி; fruit, ripe fruit.

     "காேய பழேம" (ெதால். ெபா. 643.);.

     "பழச் ைம னாைன" ( வாச. ப்ேபாற்.15.);

   2. அகைவ ரந்்ேதன்; very aged person.

   3. நற்பயன்; fruitfulness, success.

   4. ஆட்டக்ெக ப் ; winning points, as in a game of tick-tack.

   5.  க்கால்; three quarters.

ஆ தற்பழம், இணங்கற்பழம்

 cant.

     [ப  → பழம்]

     'பழம் ப த்தால் ெகாம் ல் தங்கா ' (பழ.);

     'பழத் ேல பழம் ளகாய்ப் பழம்' (பழ.);

     'பழம் ந ப் பா ல் ந்த ேபால' (பழ.);

     'பழம் ண்ணாளி பா  ம த் வன்' (பழ.);

   ம வ;பலம், கனி, பழம்.

பழம்பைக

பழம்பைக paḻmbagai, ெப. (n.)

   ெந ங்காலப் usmãsmun; inveterate hatred,

     "uyuhusmé, நட்பாத ல்" (பழ.97);

   2. மனவ ரம்; cherished enmity.

   3. இயற்ைகப்பைக; natural enmity, as between cat and rat.

     [பழம் + பைக]

பழம்பஞ்சாங்கம்

பழம்பஞ்சாங்கம் paḻmbañjāṅgam, ெப. (n.)

   1. பைழய கைத; old tale.

   2. பண்ைடக்காலத்  வழக்கெவா க்கத்ைத ைடயவ-ன்-ள்; old fashioned person.

     [பழம் + பஞ்சாங்கம்]

பஞ்சாங்கம் = skt.
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பழம்பஞ்சாரம்

பழம்பஞ்சாரம் paḻmbañjāram, ெப. (n.)

   1. நாட்பட்ட ; that which is very old, as a bullock, a horse, a garment.

   2. அகைவ ரந்்ேதான்; a very old person.

     [பழம் + பஞ்சாரம்]

பஞ்சாங்கம் → பஞ்சாரம்

பழம்பஞ்

 
 பழம்பஞ்  paḻmbañju, ெப. (n.)

   உ ைளக் ழங் ; common potato (சா. அக.);

பழம்பஞ் ரம்

 
 பழம்பஞ் ரம் paḻmbañjuram, ெப. (n.)

ஞ் ப்பண்வைக ( ங்.);

 a secondary melody-type of the {kuriñji} class.

     [பழம் + பஞ் ரம்]

பழம்ப

பழம்ப  paḻmbaḍi,  . (adv) 

    ன்ேபால; as formerly. as before.

     "பழம்ப ேய தச கைன ட்டார"் (தக்கயாகப்.226.);

     [பைழயப  → பழம்ப ]

பழம்பாக்  
வாங் -தல்

பழம்பாக்  வாங் -தல் paḻmbākkuvāṅgudal,    7. ெச. . . (v.i.)

    மணம் உ ெசய்தல்(இ.வ.);; to settle a marriage as by exchange of fruits and arecanuts between the parents 
of the bride and the bridegroom.

     [பழம் + பாக்  + வாங் -,]

பழம்பாசகம்

 
 பழம்பாசகம் paḻmbācagam, ெப. (n.)

   க ஞ் ரகம்; black cumin.

பழம்பா

பழம்பா  paḻmbāci, ெப. (n.)

   1. ெகாடை்டப்பா  ( .அ); பாரக்்க; a kind of mass.

   2. ெவ ப்படக்  பாரக்்க;(M.M 669);

 a soft wolly plant.

ம வ: ேகாைரப்பா , ெகா ப்பா

     [பழம் + பா ]

பழம்பாடம்

பழம்பாடம் paḻmbāṭam, ெப. (n.)

   1.  ன்ப த்த பாடம்; old lesson.

   2. நன்  நிைன டன் ப் செ்சால்லக் ய பாடம்; any lesson which one can recite easily.

     [பழம் + பாடம்]

பழம் ன்

 
 பழம் ன் paḻmbisiṉ, ெப. (n.)

   சாலாம் ன்; oriental salep. (சா.அக.);
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பழம் ண்ணாளி

 
 பழம் ண்ணாளி paḻmbuṇṇāḷi, ெப. (n.)

   அ ந் ய ந்தவன்; experienced man, as one who has long, suffered the ills of life.

     "பழம் ண்ணாளி பரிகாரி"

     [பழம் +  ண்ணாளி]

பழம் ள்ளிமாைட

பழம் ள்ளிமாைட paḻmbuḷḷimāṭai, ெப. (n.)

   பைழய நாணயவைக (S.I. I.291);; an ancient coin.

     [பழம் +  ள்ளி + மாைட]

பழம் ளி

பழம் ளி paḻmbuḷi, ெப. (n.)

   1. ெகா க்காய்ப் ளி;   2. பத் யத் ற் த ம் பழம் ளி; old tamarind, useful in diet.

   3. தைலப் ண்டத்  ைள; referring to the brain"of the first born foetus technical term used in alchemy. (சா.அக.);

     [பழம் +  ளி]

பழம்ெப சச்ாளி

 
 பழம்ெப சச்ாளி paḻmberuccāḷi, ெப. (n.)

   அ ந் ய ந்த தந் ரசா ; man of much experience and artfulness, used in contempt. (ெகா.வ.);

     "அர ய ல் பழம் ெப சச்ாளிகள் இைளஞரக் க்  வாய்ப்  ெகா க்க ேவண் ம்"

     [பழம் + ெப சச்ாளி]

பழம்ெப ம்

 
 பழம்ெப ம் paḻmberum, ெப.அ. (adj.)

   வய  நிைறந்  அ பவம் ந்த; veteran.

     "பழம்ெப ம் அர யல்வா ".

     [பழம் + ெப ம்]

பழம்ெபா ள்

பழம்ெபா ள் paḻmboruḷ, ெப. (n.)

   1. கட ள்;     " ப்ெபா ளம் பழம் ெபா ள்" ( வரக.கணப வந்தைன.25.);

   2.  ைதயல்; hidden treasure.

   3. பைழயெபா ள்; an anciant thing.

     [பழம் + ெபா ள்]

பழம்ேபாக்

 
 பழம்ேபாக்  paḻmbōkku, ெப. (n.)

   பைழய ைற( ன்);; ancient or antiquated Style.

     [பழம் + ேபாக் ]

பழம் -தல்

பழம் -தல் paḻmviḍudal,    20. ெச. .  (v.i.)

    வரக்ள் சண்ைடக் ப் ன் ண் ம் நட் க்ெகாள் தல்;     "அண்ணன என்ேனா  பழம் டச ்
ெசால் – என்  அம்மா டம் ெகஞ் னான்"

     [பழம் +  ]
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பழமண்ணிப் 
ப க்கைர

பழமண்ணிப் ப க்கைர paḻmaṇṇippaḍikkarai, ெப. (n.)

   இ ப்ைபப்பட்  என் ம் தஞ்ைச மாவட்டச ் ற் ார;்   ேதவாரம் ெபற்ற தலம்; a place name of Tanjore Dt..,

     " த்தவன் ைகநரம்பால் ேவத தங்கள் பாடவறப்ப த்தவன் பால் ெவண்ணிற்றன்பழ 
மண்ணிப்ப க்கைரேய'-22-7.

பழமைலயந்தா

 
 பழமைலயந்தா  paḻmalaiyandāti, ெப. (n.)

    ன்றத் ற் ேகா ல் ெகாண் ள்ள வெப மான்  வப் ரகாச அ கள் இயற் ய ஈ  
ெதாடங்  (அந்தா );; an {andādi} poem on {Šiva} at {palamalai} or {viruttācalam} by {šivappirakāšašuvāmigal}

     [பழமைல +அந்தா ]

பழமைன

 
 பழமைன paḻmaṉai, ெப. (n.)

   இ ந்  பாழான , (யாழ். அக.);; ruined house.

     [பழம் + மைன]

பழமா

பழமா paḻmā, ெப. (n.)

   ேதமா (மைலப .138,உைர.);; Sweet mango.

     [பழம் + மா]

பழ ண்ணிப்பா
ைல

 
 பழ ண்ணிப்பாைல paḻmuṇṇippālai, ெப. (n.)

   மரவைக; silvery leaved ape-flower.

     [பழம் + உண்ணி + பாைல]

பழ தல் 
கண்காணி

பழ தல் கண்காணி paḻmudalkaṇkāṇi, ெப. (n.)

   ேகா ல் ேமற்பாரை்வயாளன் (M.E.R.I of 1921);; temple supervisor.

     [பழம் +  தல் + கண்காணி]

பழ ர்ேசாைல

பழ ரே்சாைல paḻmudircōlai, ெப. (n.)

    கக்கட ளின் பைட  ஆற ள் ஒன் . ( .317.);; a shrine sacred to murugan one of six {padai-vidu.}

     [பழம் +  ர ்+ ேசாைல]

பழ ந் னெவட்

பழ ந் னெவட்  paḻmundiṉaveṭṭu, ெப. (n.)

பைழய கா வைக (பண .141);,

 an ancient Coin.

     [பழம் + ந்  + ெவட் ]

பழெம -த்தல்

பழெம -த்தல் paḻmeḍuttal,    3. ெச. . . (v.i.)

   1. ஆட்டங்ெக த்தல்; to win in dice or tick-tack.

   2. பழத்ைதப் ப த்தல் (அகநா.18,உைர);

 to Pluck the fruits.

     [பழம் + எ த்தல்]
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பழைம

பழைம paḻmai, ெப. (n.)

   1. ெதான்ைம; oldness, ancientnes, antiquity.

     'பழைமயாக ற்பங்கள் அர  அ ங்காட் யகத் ல் பாரை்வக் ள்ளன.

   2. ெதான்ைமயான ; that which is ancient, as a place;

 that which is antiquated or old fashioned.

     "பரமர ்பழைம ெயனலாம்....... ம லா ைற" (ேதவா. 496, 5.);

   3. வழங்காெதா ந்த ; what is obsolete (w.);

   4. சார ன்ைம; Staleness, vapidness, insipidity.

   5.  ெமா  ( டா.);; old saying, proverb.

   6. ெந நாட்பழக்கம்; long established intimacy.

   7. நாட்பட்டதால் ஏற்ப ஞ் ைத ; decay from age.

   8. பழங் கைத; ancient history; chronicle.

   9. மர ; long established usage or custom. (w.);

     [பைழைம → பழைம]

பழைம பாராட் -
தல்

பழைம பாராட் -தல் paḻmaipārāṭṭudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   ெந நாளாக உள்ள ெப ம் பழக்கத்ைதத் ெதரி த்தல்; to dwell fondly on one's long acquaintace.

     "நன்ெமா கள் ேப ப் பழைம பாராட் " (ெகாக்ேகா.);

     "பற்றற்ற கண் ம் பைழைமபாராட் தல் ற்றத்தார ்கண்ேண ள." ( க். 521);

     [பைழைம + பாராட் -,]

பழைமவா

 
 பழைமவா  paḻmaivāti, ெப. (n.)

   பழைமயான  றந்த  ெகாள்ைக உைடயர;்   பழைமக் ச ்சாரப்ானவர;் conservative.

     "பழைமவா களின் நல்ல பட்ட கைளக் ேகட்ட ந்தாேலா அல்ல  த்தக வ ல் ப த் த் 
ெதரிந்தாேலா அவற்ைறக் கைடப் த்  வாழேவண் ம்"

     [பழைம + வா ]

வா  = skt.
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பழெமா

பழெமா  paḻmoḻi, ெப. (n.)

   1.  ெசால்; மக்களிைடேய நீண்டகாலமாக வழங் வ வ ம், ேபச்  வழக் ம், எ த்  
வழக் ம் சான்றாகக் காட்டப்ப வ மான க த் த் ெதாடர;் proverb, maxim.

     "பழெமா ம் பாரத்் ேரா" (கம்பரா.  ரப்்ப. 139.);

   2. ப ெனண் ழ்க்கணக் ள் ஒன் ம்,  ன் ைற யைரயனார ்இயற் ய ம் ஒவ்ெவா  ெசய் ம் 
ஒவ்ெவா  பழெமா டன் யதாய் அறெந  வ ம் 400 ெசய் டக்ள் ெகாண்ட மான ல்; an 
ancient didactic work of 400 stanzas, by {nunruraiy-araiyanar} each explaining a principle of conduct by means of a proverb, 
one of {patinen-kil-k- kanakku} q. v

     [பழைம + ெமா ]

ம வ: பழெமா  நா ,

பழெமா கள் ெப ம்பா ம் அற ைரகைள ம் அ ைரகைள ம் ெகாண் க் ம். அவற் ள் பல 
ஒதற்  எளியனவா ம் உணரத்ற்  அரியனவா ம் அைமந் க் ம்.

எ த்த க்  இயற்ைக அ  இைளத்த ல்ைல என்பைதப் பழெமா கள் பைறசாற்  ன்றன. 
வாழ்க்ைகப் பாைத ல் ெந க்க  ேநரங்களில் அைனவ க் ம் ைக ளக்காக இைவ 
பயன்ப ன்றன.

பழெமா கைள உைர ம் பாட் ம் அ ஞரக்ள் பயன்ப த் ள்ளாரக்ள். பழெமா கள் 
எப்ேபாேதா யாராேலா உண்டானைவ. எனி ம் இவற்ைற அைனவ ம் ஒப் க் ெகாள் றரக்ள். 
அ ேவ இதன் றப் . பல ெசால் ம் ளக்க யாத பல உண்ைம கைளப் பழெமா களால் 
எளி ல் ளக்க இய ம். உள்ளத் ன் உணரச்் கைள ம் பழ ெமா களால் எளி ல் எ த் க்காட்ட 

ம் என்ப  கற்றா ம் கற்றாரி ம் கல்லா ம் ேபகம் ேபசச்ால் உள்ளங்ைக ெநல் க்கனியாய் 
ளங் ம். பழெமா களின்  பழந்ெதா ப் கைவ, ஒன்  மைறயாக ம் ம க்கப் ெபற்  

ல் (ைப ளில்); இடம் ெபற் த்தல் இங் க் ப் டத் தக்க .

பலநாட் ப் பழெமா கைள ம் ெபா க்  எ த்  அவற்ைற ஒப் ேநாக்  ஆராய்வ  இன்பந் த ம் 
இலக் யப் பணியா ம். ெமா  ஒ கள் ேவ பட்டா ம் மக்கள் நிறங்கள் ேவ பட்டா ம் றந்த ல 

பழரசம்

 
 பழரசம் paḻrasam, ெப. (n.)

   பழசச்ா ; juice of fruits.

     [பழம் + ரசம்]

பழவ யார்

பழவ யார ்paḻvaḍiyār, ெப. (n.)

   வ வ த் ெதாண்டர;் hereditary devotees, devotees whose piety comes to them as a heritage.

     "நின்பழவ யாெரா ம்" ( வாச. 6, 35.);

     [பழம் + அ யார]்

பழவரி

பழவரி  paḻvarisi, ெப. (n.)

    த் ப் பழ ய அரி ; rice husked and kept for some Months.

     "பல்ைலத் தகரத்் ப் பழவரி யாகப் பண்ணிக் ெகாள்ளேீர" (க ங். 511.);

ம. பழயரி

     [பழம் + அரி ]

பழ ைன

பழ ைன paḻviṉai, ெப. (n.)

    ன் ைன; ஊழ் ைன; deeds of former births.

     "நம்ைம டற் ம் பழ ைனையக் ெசய்த வாபா " ( வாச. 13, 8.);

     [பழம் +  ைன]
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பழேவற்கா

 
 பழேவற்கா  paḻvēṟkāṭu, ெப. (n.)

    வள் ர ்மாவட்டத் ல் ெபான்ேனரி வட்டத் ல் ெசன்ைனக் ச ் ல கல் ெதாைல ல் வடக்ேக 
உள்ள ஊர;் a willage in {Tiruvallur} Dt.

     [பழைம + ேவல் + கா ]

பழனம்

பழனம்1 paḻṉam, ெப. (n.)

   1. வயல்;{paddy} field.

     "பழன மஞ்ைஞ த்த " ( றநா. 13.);

   2. ம தநிலம்; agricultural land.

     "பன்மலரப்் பழனத்த" (க த். 78.);

   3. ெபாய்ைக; tank

     "பழன வாைளப் ப உக்கட் ணியல்" ( றநா. 61.);

     [பழம் → பழன் → பழனம்]

 பழனம்2 paḻṉam, ெப. (n.)

   தஞ்ைசமாவட்டச ் ற் ர;் a village in Tanjore Dt.

இரண்  கல் ெதாைல ல் உள்ள .  வன யாரக்ள் க ம் ம் ம் தலம் இ  என்பைதப் பலரின் 
பாடல்க ம் உணரத்் ன்றன.

வெப மான் ரடை்ட மணிமாைல ல் அதன் ஆ ரியர,்

     " னம் ெசன் ட ம் கழனிப் பழனத் தரைச" (28);  என்  ேபாற் ன்றார.்

     "பாங்கார ்பழனத்தழகா ேபாற்  என் ன்றார.் மாணிக்கவாசகர.் ( வாச.ேபாற் .-157);

     "நனி மஞ் ைடய ந மாங்கனிகள்  ெகாண்ெட ந் ப் பல ன் கனிகள் ைர ன் ேசரக்் ம் 
பழனநகராேர" -  நா  சம்பந்தர-்67-5.

பழனல்ெவ ர்

பழனல்ெவ ர ்paḻṉalvedir, ெப. (n.)

பழனெவ ர(்ஐங் . 91.  -ம்.); பாரக்்க;see {palana velir.}

     [பழனம் → பழனல் + ெவ ர]்

பழனெவ ர்

பழனெவ ர ்paḻṉavedir, ெப. (n.)

   க ம் ; sugarcane.

     "பழனெவ ரின் ெகா ப் ைண யலேள" (ஐங் . 91.);

     [பழனம் + ெவ ர]்

பழனி

 
 பழனி paḻṉi, ெப. (n.)

    ண் க்கல் மாவட்டத் ல் கன் ேகா ல் ெகாண் க் ம் வா நன்  என் ம் 
க ைடய ஆ பைட ட் ள் ன்றாவதாகக் க தப்ப ம் த்தலம்; a murugan shrine in Dindigul 

district.

     [ஒ கா: ெபா னி → பழனி]

பழனிசச்ம்பா

 
 பழனிசச்ம்பா paḻṉiccambā, ெப. (n.)

   சம்பா ெநல்வைக; a kind of {campä} paddy.

     [பழனி + சம்பா]
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ப னிமட்டம்

ப னிமட்டம் paḻiṉimaṭṭam, ெப. (n.)

    ைர வைக (அ வசா. 3.);; a kind of horse.

     [பழனி + மட்டம்]

பழனியாண்டவன்

 
 பழனியாண்டவன் paḻṉiyāṇṭavaṉ, ெப. (n.)

பழனியாண்  பாரக்்க;see {palaniyandi.}

     [பழனி + ஆண்டவன்]

பழனியாண்

 
 பழனியாண்  paḻṉiyāṇṭi, ெப. (n.)

   பழனி ல் ேகா ல் ெகாண் ள்ள கக் கட ள்; Lord Murugan at {palani} Hills.

     [பழனி + ஆண் ]

பழனிேவலன்

 
 பழனிேவலன் paḻṉivēlaṉ, ெப. (n.)

பழனியாண்  பாரக்்க;see {palaqi-y-ānd;}

     [பழனி + ேவலன்]

ப

ப 1 paḻittal,    11. ெச. ன்றா. . (v.t.)

   1. இகழ்தல்; to blame. censure, ridicule, revile.

     "உலகம் ப த்த " ( றள். 290.);

   2.  றங் தல்; to slander, caluminate. (இ.வ.);

     "இப்ப  ெயா  ெசயைலச ்ெசய்  ட்  வந்  நிற் ம் உன்ைனப் ப க்காமல் பாராட்டவா 
ெசய்வாரக்ள்".

 ப 1 paḻi, ெப. (n.)

   1. இகழ்ச் ; blame, censure, reproach, ridicule.

     " க ற் ப  ெனன்றா" (ெதால். ெசால். 73.);

   2. அலர;் slander, calumny.

     "ஒன்றார ் ப  நாணி" ( .ெவ. 11, ெவண்பாற். 4.);

   3.  ைற; complaint, imputation charge, disparagement. (w.);

   4.  ற்றம்; fault, crime.

     "ெபா பல ெப ய ப நீர ்ேதஎத் " (பட் னப். 26.);

   5. கரி ; sin guilt.

     "தசமா கன் ய ம் ெபான் த்த ப ேபாயற" (ேதவா. 890, 2.);

   6. ப ரத்்தல்; revenge, vengeance, vindictiveness. (W.);

ப க்காணி

 
 ப க்காணி paḻikkāṇi, ெப. (n.)

அரத்தக் காணிக்ைக பாரக்்க;see {aratta-k-känikkai} blood-money (m,m);

     [ப  + காணி]
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ப க்

ப க்  paḻikkuḍi, ெப. (n.)

   1. பழம்பைக ெகாண்ட ம்பம்; family cherishing inveterate hatred.

   2. ஏைழக் ; family low in rank.

     [ப  +  ]

ப க் ப்ப

 
 ப க் ப்ப  paḻikkuppaḻi, ெப. (n.)

   ஒ வர ்ெசய்த ைமக் ப் பகரமாக ம்பச ்ெசய் ம் ைம; an eye for an eye: revenge.

     "தந்ைத ன் ெகாைலக் ப் ப க் ப் ப  வாங் ேவன் என்  ைரத்தான்",

     "அவர ்எப்ேபாேதா ெசய்த தவ க்காக இப்ேபா  ப க் ப்ப  ரக்்க நிைனப்ப  ட்டாள்தனம்"

     [ப க்  + ப ]

ப க் -தல்

ப க் -தல் paḻikkuviḍudal,    18. ெச. ன்றா. . (n.)

   அ ய தல்; to abandon one to his evil ways;

 to allow one to ruin oneself (j.);

     [ப க்  +  -,]

ப கட்

ப கட் 1 paḻigaṭṭudal,    5 ெச. . .  (v.i.)

   1. சண்ைட ெதா த்தல்; to pick a quarrel.

   2. அடாத ற்றஞ் சாட் தல்; to bring an injust accusation.

   3. பைக ட் தல்; to sow discord.

   4.  ற்றஞ்ெசய்தல்; to commit a Crime.

     [ப  + கட் -,]

 ப கட் 2 paḻigaṭṭudal,    5. ெச. ன்றா. . (v.t.)

   அச் த்தல்; to threaten in order to effect one's purpose.

     [ப  + கட ் -,]

ப கரப்பங்கதம்

ப கரப்பங்கதம் paḻigarappaṅgadam, ெப. (n.)

   வைசையக் ப் ப் ெபா ளாக ெகாண்ட ெசய் ள் வைக (ெதால். ெபா. 438, உைர.);; verse containing 
contemptuous insinuation.

     [ப கரப்  + அங்கதம்]

ப கரப்

 
 ப கரப்  paḻigarappu, ெப. (n.)

கரப்பங்கதம் பாரக்்க;see {passkarappankatam}

     [ப  + கரப் ]

பழகாரன்

பழகாரன் paḻkāraṉ, ெப. (n.)

   1.  றரே்மற் ப  பவன்; accuser (w.);

   2. ெகா ந் ைனயாளன்; great sinner.

     "ப காரனங்ேக ணக்க மாகாேத" (அழகர ்கல. 67.);

   3. ப வாங் ேவான்; wreak vengence on, take revenge.

     [ப  + காரன்]

1247

www.valluvarvallalarvattam.com 14152 of 19068.



ப ட

ப ட1 paḻigiḍattal,    3. ெச. . . (v.i.)

   தன்ேநாக்கம் நிைறேவற ஒ வன் ட்  வா ல் உண்ணாமற் காத் க் டத்தல்; to sit and starve at a 
persons door in order to make him comply with ones demand;

 to sit in dhurna.

     [ப  +  ட-,]

ப றல்

ப றல் paḻiāṟal, ெப. (n.)

    ற்றல் ( .நீக. 12:7.);; to cast aspersion upon;

 to calumniate

     [ப  +  றல்]

ப ச்

ப ச் 1 paḻiccudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  கழ்தல்; to praise, extol, eulogise.

     " ற யர ்ைக ெதா உப் ப ச் " (ம ைரக். 694.);

   2. வணங் தல்; to adore, worship.

     "ைகவல் ைளயர ்கட ட்ப சச்" (ப ற் ப். 41, 6.);

   3. வாழ்த் தல்; to bless.

     "பர ம் ப ச் ம் வ த் ன் ெபா ள" (ெதால்.உரி.84.);

     "நிற்ப ச் ச ்ேச ம்" ( றநா. 113.);

   4.  தல்; to announce, tell.

     "ெபா ளினிப் ப ச் ன்றேத" ( வக. 3041.);

     [வ த் → ப ச்  → ப ச் -,]

 ப ச் 2 paḻiccu, ெப. (n.)

   ேபாற்  (ெதால். ெசால். 382.);; praise, adoration.

     [வ த்  → ப ச் தல் → ப ச் ]

ப செ்சால்

ப செ்சால் paḻiccol, ெப. (n.)

ப  பாரக்்க 1. 2. ( ங்.);;see {pal} 1.

   2. ப ெமா ;(வழக்.);;  reproach.

     [ப  + ெசால்]

ப ம-த்தல்

ப ம-த்தல் paḻisumattal,    2. ெச. . . (v.i..)  

   1. இகழ்ச் ேயற் தல்; to bear reproach.

     "ேதைரயார ்ெதங் ள நீ ண்ணார ்ப  மப்பர"் (த ழ்நா. 74.);

   2. ப  ஒ வன் ேமல் வ தல்; to be held responsible for anothers crime.

     [ப  +  மத்தல்]

ப மத் -தல்

ப மத் -தல் paḻisumaddudal,    5. ெச. ன்றா. . (v.t.)

    ைற ல்லா  ( ற்றஞ்சாட் தல்; to accuse falsely.

     [ப  +  மத் -,]
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ப ைச

 
 ப ைச paḻisai, ெப. (n.)

   இகழ்ச்  (இலக்.அக.);; scorn.

     [ப  → ப ைச]

ப த் க்காட் -
தல்

ப த் க்காட் -தல் paḻiddukkāṭṭudal,    9. ெச. . .

   1. ஒ வரின் ேபச் , நைட ேபான்றவற்ைறத் தரக் ைறவாக ம் பக யாக ம் ந த் க் 
காட் தல்; imitate (s.o.); in a slightly offensive manner.

     "ஒ வைரப் பற்  இன்ெனா வர ்ப த் க் காட் வ  நல்லதன் ."

   2. ஒ வைர ம க்காத ேபாக் ல் அல்ல  தன் னத்ைத ெவளிப்ப த் ம் வைக ல் கத்ைதக் 
ேகா தல் ேபான்ற ெசயல்கள் ெசய்தல்;   வ த் க்காட் தல்; make faces at.

     "அவன் அதட் ய டன் ழந்ைத ப த் க் காட் ட்  உள்ேள ஒ ட்ட "

     [ப த்  + காட் -,]

ப த் ைர

ப த் ைர paḻitturai, ெப. (n.)

ப ச ்ெசால் பாரக்்க;see {pai-c-col.}

     " ம்ப த் ைர ெயல்லாம்" ( த். மர கண். 17.);.

     [ப த்  + உைர]

ப தம்

 
 ப தம் paḻitītam, ெப. (n.)

   மகாரம்; the  mystic letter.

     'ma' (சா.அக.);

ப ர்-த்தல்

ப ர-்த்தல் paḻitīrttal,    4. ெச. . . (v.i.)

   1. ப  வாங் தல்; to take revenge.

   2. கரி  ேபாக் தல்; to expiate geilt;

 to atone.

     "இந் ரன் ப ரத்்த படலம்" ( ைள.);

     [ப  +  ரத்்தல்]

ப ற்

ப ற்  paḻitūṟṟu, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   அலர ்பரப் தல்; to cast aspersion upon;

 to calumniate.

     " ப  ாற் ங் ேகால மல்லன்" ( லப். 23, 24.);

     [ப  +  ற் -,]

ப ப்ப ேபாலப் 
கழ்-தல்

ப ப்ப ேபாலப் கழ்-தல் paḻippadupōlappugaḻdal,    3. ெச. . . (v.i)

   ஒன்றன் ப னால் அதன் கழ்ச் ேய ம் மற்ெறான் ன் கழ்ச் ேய ம் ஒன்றன் கழ்ச் னால் 
அதன் ப ப்ேப ம் மற்ெறான்றன் ப ப்ேப ந் ேதான்றக் ம் ெசய் ள் அணியழ  
வைக;     [ப ப்ப  + ேபால +  கழ்-தல்]

ப ப்பன

 
 ப ப்பன  paḻippaṉavu, ெப. (n.)

   ப த்தற் ரிய ெசயல் (யாழ். அக.);; blameworthy deed.

     [ப  → ப ப்பன ]
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ப ப்

ப ப்  paḻippu, ெப. (n.)

   1. இகழ்ச் , அவம ப் ; scorn, contempt, blasphemy.

     "ப ப்ப  நல ம் பண் ம்",

     "ெப வ  ப ப்பால்

     " (கம்பரா. பைடக்காட் . 50.);

   2.  றைள; slander.

   3.  ற்றம்; blame, guilt.

   4.  ைற; defect.

     "பன்னி  படலம் ப ப்பன் ணரந்்ேதார"் ( . ெவ.  றப் ப்.);

     [ப  → ப ப் ]

க. ப

ப ப் க்காட் -தல் ப ப் க்காட் -தல் paḻippukkāṭṭudal,    5. ெச. . . ப த் க் காட்  – பாரக்்க;see {pastu-k-kāffu.}

ப ப் க்காரன்

ப ப் க்காரன் paḻippukkāraṉ, ெப. (n.)

   1.இகழ்ச்  ெசய்ேவான்; blasphemer, reviler.

   2. நைகப் க்  இடமானவன்; laughing-stock, object of ridicule.

     [ப ப்  + காரன்]

ப ப் வைம

ப ப் வைம paḻippuvamai, ெப. (n.)

உவேமயத்ைத உயரத்்  உவமானத்ைதப் ப க் ம் அணி ( ரேசா. அலங். 14.);;(rhet.);

 figure of speech in which the object compared is extolled by attributing a defect to the object of comparison.

     [ப ப்  + உவைம]

ப பாதகம்

 
 ப பாதகம் paḻipātagam, ெப. (n.)

   ெப ந் ைன; heinous crime.

     [ப  + பாதகம்]

ப -த்தல்

ப -த்தல் baḻibiḍittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   பைக காட் தல்; to show enmity (w.);

     [ப  +  -,]

ப ேபா -தல்

 
 ப ேபா -தல் paḻipōṭudal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

ப மத் -, பாரக்்க;see {pallsumattu-,} (w.);

     [ப  + ேபா -,]

ப ட் -தல்

ப ட் -தல் paḻimīṭkudal,    5. ெச.  ன்றா. . (v.t.)

ப வாங் -, பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {palivāngu-,}

     [ப  +  ட் -,]

ப  -தல்

 
 ப  -தல் paḻimuḍidal, ெச. . . (v.i.)

   பைக ட் தல்; to sow discord (w.);

     [ப  +   -,]
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ப -த்தல்

 
 ப -த்தல் paḻimuḍittal, ெச. ன்றா . . (v.t.)

ப வாங் -, பாரக்்க see {palivāngu} (W.);

     [ப  +  -,]

ப ட் -தல்

 
 ப ட் -தல் paḻimūṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

   ேகாள் ெசால் தல் (யாழ்.அக.);; to tell tales.

     [ப  +  ட் -,]

ப தல்

 
 ப தல் paḻimūḷudal, ெப. (n.)

   பைக ண்டாைக; kindling of wrath (w.);

     [ப  +  -,]

ப ெமா

ப ெமா  paḻimoḻi, ெப. (n.)

   1. இகழ்ச் ; reproach.

   2.  றங் ைக (யாழ்.அக.);; aspersion.

     [ப  + ெமா ]

ப ேயல்-தல் 
(ப ேயற்றல்)

 
 ப ேயல்-தல் (ப ேயற்றல்) paḻiyēltalpaḻiyēṟṟal, ெச. . . (v.i.)

    ற்றப் ெபா ப்ைபத ்தாங் தல்; to take on oneself the responsiblity or guilt of an evil action.

     [ப  + ஏற்றல்]

ப வாங் -தல்

ப வாங் -தல் paḻivāṅgudal,    5. ெச. ன்றா. . (v.t.)

    ைமக் த் ைம ெசய்தல்; to wreak vengeance, avenge.

     "ேவைல நி தத்ம் ெசய்த ெதா லாளரக்ைளப் ப  வாங் ம் வைக ல் உள்ள  
ஆ ைமயாளரக்ளின் நடவ க்ைக",

     "ஆ ைம ன் ப வாங் ம் நடவ க்ைகைய ைக ட்  ெதா லாளர ்களின் நலனில் அக்கைற 
ெச த் வ  மாந்த அறம்."

     [ப  + வாங் ]

ப ேவைல

 
 ப ேவைல paḻivēlai, ெப. (n.)

   வ த்  வாங்கப்ப ம் ேவைல; work unwillingly done;

 compulsory labour. (w.);

     [ப  + ேவைல]
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ப -த்தல்

ப -த்தல் paḻuttal,    4. ெச. . . (v.i.)

   1. பழமாதல்; to ripen, grow ripe, as fruits, grain.

     "பயன்மர ள் ரப்்ப த்தற்றால்" ( றள்,216.);

   2.  ரத்ல்; to grow mature, arrive at perfection as in knowledge, science, piety.

     "மற்ப த்தகன்ற மாரப்த் " ( வக.435.);

   3.  ப்பைடதல்,

 to become old.

     'ப த்த ஆள்' (இ.வ.);

   4. பக் வமாதல்; to become fit, as for salvation (w.);

   5. ைகவ தல்; to be trained, to become experienced.

     "ெசந்நாச ்ெசாற்ப த்தவரக்் ம்" ( வக.435.);

   6. ப த ய ற் தல்; to suppurate, come to head as a boil.

     ' ரங்  ப த் ட்ட '

   7. மனங்கனிதல்; to melt, as heart.

     "ப த்த மனத்த யர"் ( வாச.24,4);

   8. நிறம் மா தல்; to change colour by age, as ivory, horn, grain;

 to become pale or yellowish, as the body by disease;

ப

ப 2 paḻu, ெப. (n.)

ப ப்  பாரக்்க1. see paluppu.

     " க்ேகாட்பல ன் ப ப்பயம்" (அகநா.12.);

 ப 3 paḻu, ெப. (n.)

   1.  லாெவ ம் ;  rib.

     "யாைன ன் ப ப்ேபால்" ( வக.1561.);

   2.  லா; side of the body.

     ' டக் ய ைக ப ப் ைடெயாற் ' ( வா.);.

   3. ஏணி ன் ப சச்ட்டம்; round of a ladder.

     "ஒ  ப  ஏறப்ெபற்ற " (ஈ , 10,6,5.);.

   4. சட்டம்; frame.

     "ெதாட் ற்ப ைவப் த் க்ெகாண் " (ஈ ,5,10,6);

   5. ேபய்; devil

     "ப ம் பந்த ம்" ( ஞ் ப்.259.);.

     [ப  → ப . ப  → ப ]

 ப  paḻu, ெப.(n.)

ப க்க

ப க்க1 paḻukka, ெப. அ. (adv.)

    ற்ற ம்;  thoroughly, perfectly.

     "ப க்க ஓ " ( பரம்.186);.

   2.  றந்த ேதரச்்  நிைறந்த;    ரந்்த;     "நாடகத் ைற ல் ப த்த பட்ட  ெபற்றவர"்
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ப க்கக் காய்ச் -
தல்

ப க்கக் காய்ச் -தல் paḻukkakkāyccudal,    5. ெச. ன்றா .  வக்கக் காய்ச் தல்; to burn to red-heat, as iron.

     [ப க்க + காய்ச் -,]

 ப க்கக் காய்ச் -தல் paḻukkakkāyccudal,    1. ெச. . . (v.i.)

   ெபான்ைனப் ப ப்  நிறம் ஆ ம்ப  ஊ தல்; heating gold to attain yellow colour. (சா.அக.);

ம வ: ப க்க தல்

ப க்கச் -தல்

ப க்கச் -தல் paḻukkaccuḍudal,    2. ெச. ன்றா. . (v.t.)

   நிறம் ஏறப் ெபான்ைனத ் ற் காய்ச் தல்; to refire gold, etc., by heating it in fire.

     [ப க்க +  -,]

ப க்கப்ேபா –தல்

ப க்கப்ேபா –தல் paḻukkappōṭudal,    19. ெச. ன்றா. . (v.t.)

   1. கனியசெ்சய்தல்; to make fruits ripe artificially, as by covering them with straw.

   2. ஒ  ைன ற் தற் க் காத் த்தல்; to await the maturity of some great event. (w.);

     [ப க்க + ேபா -,]

ப க்கா

 
 ப க்கா paḻukkā, ெப. (n.)

   ெபான்னிறம்; gold colour. (சா.அக.);

ப க்காய்

ப க்காய் paḻukkāy, ெப. (n.)

   1. ப த்த பாக் ; ripe areca nut.

     "ப க்காய்க் ைல" ( வக.826.);

   2. மஞ்சள் கலந்த ெசந்நிறம்; yellowish, orange or gold Colour, as of ripe areca nut.

   3. ேதங்காய் (யாழ்.அக.);; cocoanut.

   4. சாய ல்; coloured yarn.

     "ப க்காய்ப் ைடைவ"

     [ப  + காய்]

ப க்காய்க்கைர

 
 ப க்காய்க்கைர paḻukkāykkarai, ெப. (n.)

   சாய லாலைமந்த ஆைடக்கைர; stripe or border of a cloth, in initation of silk, opp. to {pattu-k-karai.}

     [ப க்காய் + கைர]

ப க்காய்த்தாம்ப
◌ாளம்

 
 ப க்காய்த்தாம்பாளம் paḻukkāyttāmbāḷam, ெப. (n.)

   ப க்காய் நிற ள்ள தட் வைக; lacquer tray, as reddish in colour, loc.

     [ப க்காய் + தாம்பாளம்]

ப க்காய் ல்

 
 ப க்காய் ல் paḻukkāynūl, ெப. (n.)

   சாய ட்ட ல்; coloured thread or yarn.

     [ப க்காய் +  ல்]

1253

www.valluvarvallalarvattam.com 14158 of 19068.



ப க்காய்ப்ெபட்

 
 ப க்காய்ப்ெபட்  paḻukkāyppeṭṭi, ெப. (n.)

   ஒ வைக அணிகலப்ெபட் ; lacquer box or case.

     [ப க்காய் + ெபட் ]

ப க் ைற

 
 ப க் ைற paḻukkuṟai, ெப. (n.)

   எண் ைறந்த லாெவ ம் கைள ைடய எ வைக; an ox having lesser bumber of ribs than usual. (இ.வ.);

     [ப  → ப  → ப  +  ைற]

ப த்த மங்க

 
 ப த்த மங்க  paḻuttasumaṅgali, ெப. (n.)

   கணவேனா  நீண்டகாலம் வாழ்ந்  வ ற, மங்கலமான ேதாற்றம் ெகாண்ட ெபண்மணி; a woman 
who has been blessed with a long period of married life (and whose husband is living.);

     [ப த்த + கமங்க ]

 + மங்கலம் → மங்க

 = Skt.

ப த்தபழம்

ப த்தபழம் baḻuttabaḻm, ெப. (n.)

   1.  ர் ழவன்;  aged person, as ripe fruit.

   2. பக் வசா ; one mature for liberation frombirths (w.);

   3.  ைம ற் ைகேதரந்்தவன்; Consummate rogue. (j.);

     [ப த்த + பழம்]

ப த்தமண்

 
 ப த்தமண் paḻuttamaṇ, ெப. (n.)

   ெசம்மண்; red earth. (சா.அக.);

ப தைட-தல்

ப தைட-தல் paḻudaḍaidal,    3. ெச. . . (v.i.)

    ரெ்க தல்;   ேகாளா  அைடதல்;     "ெபா கைளப்  ப தைடய டாமல் தக்க ைற ல் பராமரிக்க 
ேவண் ம்"

     [ப  + அைட-,]

ப தயம்

 
 ப தயம் paḻudayam, ெப. (n.)

   ஒ வைக ம ந்  ெசய் ைற; a medicinal preparation as.

ெநாச் ப் ப தயம். (சா.அக.);
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ப

ப  paḻudu, ெப. (n.)

   1. பயனின்ைம (ெதால்.ெசால்.324.);; unprofitableness.

   2.  ற்றம் ( வா.);; defect, blemish, flaw, fault.

     "ப ெறால் கழாள் பங்க" ( வாச.28,10.);

   3.  ைத ; damage, injury, ruin.

     "இைவ ப ைல" (ேதவா.543,2.);

   4. பதன ந்த ; anything tainted rotten, putrid, marred.

   5.  ணமா க் ந்தன்ைம ( லப்.19;66.);;  the state of being a corpse.

   6. ெபாய் ( ங்.);; lie.

     "ப ைரயாதவ ைரப்பான்" ( வாலவா. 39,9.);

   7. வ ைம; powerty.

     "ப ன் " (ெபா ந.150.);

   8.  ங் ; evil.

     "ப ெதண்  மந் ரி ன்" ( றள்,639.);

   9. உடம் ; body.

     "ப ெதா ந் ெத ந் ந்தான்" ( லப்.19,66.);

   10. ஒ க்கக்ேக ; moral evil, turpitude.

ப ைடநாயகம்

 
 ப ைடநாயகம் paḻuduḍaināyagam, ெப. (n.)

   தாமைர; lotus flower. (சா.அக.);

ப ைடெநட்

 
 ப ைடெநட்  paḻuduḍaineḍḍi, ெப. (n.)

   ேபரா ட் ; ceylon stick mallow.  (சா.அக.);

ப பார்-த்தல்

ப பார-்த்தல் paḻudupārddal,    11. ெச.  ன்றா. . (v.t.)

   ெசப்பனி தல்; to repair, mend.

     [ப  + பார-்,]
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ப ைத

ப ைத paḻudai, ெப. (n.)

   1. ைவக்ேகாற் ரி; thick twist of straw, used as a rope.

     "ப ைத ெய த் ேதா  வந்தான் பார"் (தனிப்பா.54,105.);

   2. க ;( ங்.);; rope.

   3. பாம் ; snake, as resembling straw. (இ.வ.);

     'ப ைத என்  டக்கப்பட ல்ைல;

பாம்  என்  நிைனக்கப்பட ல்ைல" (பழ.);

     'ப ைத என்  க்க ம் ய ல்ைல; பாம்ெபன்  தாண்ட ம் ய ல்ைல' (பழ.);

     [வல் → பல் → ப  → ப  → ப ைத]

 ப ைத paḻudai, ெப. (n.)

வளரச்் ற்ற கத்தைல ன் ( மரி. ன.);

 matured kattalai fish.

ப ைதக்க

 
 ப ைதக்க  paḻudaikkayiṟu, ெப. (n.)

 thick twist of straw, used as a rope.

     [ப ைத + க ]

ப -தல்

ப -தல் paḻududal,    5. ெச. . . (v.i.)

   1. கனிதல்; to grow ripe, become mellow.

   2.  ரத்ல்; to mature.

     "வண் படப் ப நிய

ேதனர ்ேதாற்றத் ப் ம்" (ம ைரக்.475.);

   3.  ற் ப் ெப தல்; to be full or perfect.

     "வளம் ப நி" (மைலப ,578.);

     [ப  → ப -.]

ப ப்பைட –தல்
ப ப்பைட –தல் paḻuppaḍaisudal,    9. ெச. . . (v.i.)

ப ப்ேப (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {pakuppéru}

ப ப்பரி

 
 ப ப்பரி  paḻupparisi, ெப. (n.)

   நாட்பட்டைமயாற் ப ப்  நிறமைடந்த அரி ; rice turned yellow or brown with age.

     [ப ப்  + அரி ]
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ப ப்

ப ப் 1 paḻuppu, ெப. (n.)

   1. ெபான்னிறம்; ripeness; yellowness of fruits;

 change of colour, natural colour of gold.

   2. அரிதாரம்; yellow orpiment.

     "பந் யாப் ப ப்  நா ல்" ( வக.1287.);

   3.  ரந்்  மஞ்சணிறம் அைடந்த இைல; leaf burned yellow with age

   4.  வப் ; pink, reddish colour: light pink, as of cloth.

     "அதரத் ற் ப ப் த்ேதாற்ற" (ஈ ,5,3,3.);

   5.  ழ்; pus.

     " ண்ணி ள்ள ப பைப ெய த் டேவண் ம்"

     [ப  → ப ப் ]

 ப ப் 2 paḻuppu, ெப. (n.)

ப  பாரக்்க;see {palu}

     "ப ப்ேபணி" (கந்த . வள்ளியம்.50.);

     [ப 3 → ப ப் ]

ப ப் க்க ப் ரம்

 
 ப ப் க்க ப் ரம் paḻuppukkaruppūram, ெப. (n.)

   மஞ்சள் க ப் ரம்; yellow camphor. (சா.அக.);

     [ப ப்  + க ப் ரம்]

ப ப் சச் க்கைர

 
 ப ப் சச் க்கைர paḻuppuccarukkarai, ெப. (n.)

ேநாட் சச்ரக்்கைர பாரக்்க;see {natuc-c-carkkaraj}

     [ப ப்  + ச க்கைர]

ப ப் சச்ாற் ச ்
சத் க்கா

 
 ப ப் சச்ாற் ச ்சத் க்கா  paḻuppuccāṟṟuccattukkāti, ெப. (n.)

   ெசவ்வகத் ; red Sesbane. (சா.அக.);

ப ப் ப்ெபான்

 
 ப ப் ப்ெபான் paḻuppuppoṉ, ெப, (n.)

   ெசம்ெபான்; gold of a bright yellow hue. (w.);

     [ப ப்  + ெபான்]

ப ப்  நிலக்கரி

 
 ப ப்  நிலக்கரி paḻuppunilakkari, ெப. (n.)

   க ம் ப ப்  நிறத் க் ம் ந்த எரியாற்றல் இல்லாத நிலக்கரி; lignite.

     'த ழகத் ல் ெநய்ேவ ல் ப ப்  நிலக்கரி ெவட் ெய க்கப்ப ற ' (உ.வ.);

     [ப ப்  + நிலக்கரி]
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ப ப்ேப தல்

 
 ப ப்ேப தல் paḻuppēṟudal, ெச. . . (v.i.)

   ெசம்படை்ட நிறமாதல்; to become salmoncoloured as cloth.

     [ப ப்  + ஏ -,]

ப பாக்

 
 ப பாக்  paḻupākku, ெப. (n.)

   ெகாடை்டப் பாக் ; arecanut (சா.அக.);

     [ப  + பாக் ]

ப பாகல்

ப பாகல் paḻupākal, ெப. (n.)

   1. ெகா வைக (பதாரத்்த.713.);

 prickly carolah climber.

   2.  ம்ைப (மைல.); பாரக்்க:

 white dead nettle.

     [ப  + பாகல்]

ப மணி

ப மணி paḻumaṇi, ெப. (n.)

   மாணிக்கம்; ruby.

     "ப மணியல் ற் ம்பாைவ" ( லப்.21,23.);

     [ப  + மணி]

ப மரம்

ப மரம் paḻumaram, ெப. (n.)

   1. ப த்தமரம்; tree laden with fruit.

     "யாணரப்் ப மரம் ள்ளி ழ்ந்தன்ன" ( றநா.173.);

   2. ஆல் பாரக்்க;see {àl}

 banyan.

     "ப மரப்பறைவ" ( வக.828.);

     "இைலத்தைலய ப மரத் ன் ைச" ( ைள. ப யஞ். 8.);

     [ப  + மரம்]

ப வம்

ப வம் paḻuvam, ெப. (n.)

   1. கா ; forest.

     "ப வந்ேதான் ற் றவேன" ( வக.1414.);

   2. ெதா ; multitude crowd.

     "ப வ நாட் வைள" (கம்பரா. ரப்்ப.3.);

     [ ல் → பல் → ப . ப  → ப வம்]
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ப ர்

ப ர ்paḻuvūr, ெப. (n.)

    ச்  மாவட்டப் பாடல்ெபற்ற ற் ர;் a village in Trichi dt.

     " ரக் னம் ைரப்ெபா ன்  கனி ண்  பரக்  னற் ெசய் ைளயா  ப ர ்
ஞானசம்பந்தர-்170-8.

     "மண்ணின் ைசயா  மைலயாளர ்ெதா ேதத்  பண்ணிெனா  ெகாண்  ப ல் ன்ற ப ர"் (-
4);

என ஞானசம்பந்தர ்பாடல்கள் ப ர ்பற் ய எண்ணம் த ன்றன. ப மரம் என்ப  ஆலமரத்ைத 
க் ம் நிைல ல் ஆலங்கா , ஆலந் ர ்ேபான்

     'ப ர'் என்ற ஊரப்்ெபயர ்அைமந் த்தல் ெதளி .

ப ெவ ம்

ப ெவ ம்  paḻuvelumbu, ெப. (n.)

    லாெவ ம் ; rib.

     "ப ெவ ம்ைபப் ங்க" ( ப் .138.);

     [ப  + எ ம் .]

ப னிய

ப னிய paḻuṉiya,  .அ. (adj.)

   1. ப வ ரந்்த; to ripe.

     "வண் படப் ப னிய ேதனார ்ேதாற்றத் " (ம ைரக்.475.);

   2.  ற் ப் ெபற்ற

 to mature.

     "ைநவளம் ப னிய பாைலவல்ேலான்" ( ஞ் .146.);

     [ப  → ப னிய]

ப -தல்

ப -தல் paḻuṉudal,    5. ெச. . . (v.i.)

ப -, பாரக்்க;see {paபாய,}

     " ற்ெதாைட ப நிய" (ப ற் ப்.8,21.);

     [ப  → ப -]

ப உ

ப உ paḻuu, ெப. (n.)

   ேபய்; devil.

     "ப உப் பல்லன்ன" ( ந். 180.);

பைழ

 
 பைழ paḻai, ெப. (n.)

    ளித்த பனங்கள்( ங்.);; sour palmyra toddy, as old.

     [பைழைம → பைழ]

பைழஞ்ேசா

பைழஞ்ேசா  paḻaiñjōṟu, ெப. (n.)

   பழஞ்ேசா  பாரக்்க;     "பாம் ஞ் சனி டேனற் பைழஞ்ேசறாம்" ( ேனந்.247.); see {palaiarய}

     [பைழைம → பைழ + ேசா ]

பைழ

பைழ  paḻaidu, ெப. (n.)

   1. பைழய ; that which is old.

     "பைழேதா ேதாெவன் " (மணிேம.30,248.);

   2. பழஞ்ேசா  பாரக்்க;see {palafi-coru}

     [பைழைம → பைழய  + பைழ ]
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பைழ ண்

பைழ ண் paḻaitūṇ, ெப. (n.)

பழஞ்ேசா  ( ேனந்.246.); பாரக்்க;see {palai.coru}

     [பைழ  + ஊண்]

பைழைம

பைழைம paḻaimai, ெப. (n.)

   1. பழைம பாரக்்க;see {palamai.}

     "பைழைம எனப்ப வ  யாெதனின் யா ம் ழைமையக் ழ்ந் டா நட் " ( க். 801.);

   2. நட்டார  பைழயராந் தன்ைம பற்  அவர ் ைழத்தன ெபா த்தல் ( க் றள். 81. அ .);; tolerance.

க. பழேவ.

பைழய

பைழய1 paḻaiya,  .எ. (adj.)

   நாட்பட்ட; old.

     "பைழய வ யாரக்் " ( வாச. 5, 89.);

க. பழய

     ' யெமாந்ைத ல் பைழய கள்' (பழ.);

     'பைழய  கதைவத் ற ' (பழ.);

 பைழய2 paḻaiya,    ெப.அ (காலத்தால்)  ந் ய; ன்  இ ந்த ; old (in time);old (by use.)

     "பைழய  இ ந்  ம் நிைல ல் உள்ள "

     "பைழய பயன்படாத ெபா ள்கைள எல்லாம் ெபாங்க ன் ேபா  க த்  வ  த ழ்மக்கள் 
வழக்கம்"

பைழயஅைரப்

 
 பைழயஅைரப்  paḻaiyaaraippu, ெப. (n.)

   பைழய இ ப்ைபக் கட் ; oil cake of bassia fruit which has gone old. (சா.அக.);

     [பைழய + அைரப் ]

   பைழய ஆகமம்;   பைழய ஆகமம்;

பைழய ஏற்பா

 
 பைழய ஏற்பா  paḻaiyaēṟpāṭu, ெப. (n.)

    த் ன் வ ைகய ெகாண்ட ல்; old testament.

     [பைழய + ஆகமம்]

ஆகமம் = skt.

பைழய 
க மாந்தரம்

 
 பைழய க மாந்தரம் paḻaiyagarumāndaram, ெப. (n.)

   பண்ைடக் காலத் ல் ெகாண்ைடயங் ேகாடை்ட மறவ ள் காலமல்லாக் காலத் ல் இறந்தவ ைடய 
மண்ைடேயாடை்டப் ைத னின்  எ த் ,  த்  த ய வற் டன் அவன் ெபா ட் ச ்ெசய் ம் 
சாச ்சடங் ; an ancient funeral ceremony among {kondayńkóttai maravar} in which the skull of a person who died an 
unnatural death is exhumed and certain rites are performed with dancing etc.

     [பைழய + க மம் + அந்தரம்]

அந்தரம் = Skt.
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பைழய

 
 பைழய  paḻaiyadu, ெப. (n.)

பைழ  பாரக்்க;see {palaidu}.

க. ஹழய

     'பைழய  ந்த இடம் காணியாட்  (பழ.);

பைழயநாள்

 
 பைழயநாள் paḻaiyanāḷ, ெப. (n.)

   பண்ைடக் காலம்; former days or times.

     [பைழய + நாள்]

பைழயப

பைழயப  baḻaiyabaḍi,  .எ. adv.

   1.  ன்ேபால்; as formerly, as before.

   2. ம ப ம்; again.

     [பைழய + ப ]

பைழய ண்ணாளி

பைழய ண்ணாளி baḻaiyabuṇṇāḷi, ெப. (n.)

   1. நாட்பட்ட ேநாயாளி; chronic patient.

   2. பலரிடம் ம ந் ண்  ேநாய் ராதவன்; an ailing patient who had undergone treatment under various 
physicians. (சா.அக.);

     [பைழய +  ண்ணாளி]

பைழயமனிதன்

பைழயமனிதன் paḻaiyamaṉidaṉ, ெப. (n.)

   1.  ைம யைடந்தவன்; aged man.

   2. இரங்கத்தக்க நிைல ள்ள மாந்தன்; unregenerate human being chr.

     [பைழய + மனிதன்]

மனிதன் = skt.

     [மா ஷ்ய → ம ஷ் – ம ச → மணிச → மனித]

பைழயர்

பைழயர ்paḻaiyar, ெப. (n.)

   1.  ன்ேனார;் the ancients.

   2. கள் ற்ேபார;் toddy sellers.

     "பகன்ைறக் கண்ணிப் பைழயர ்மகளிர"் (மைலப . 459.);

     "பைழயரத்ம் மைனயன் பழநைற" (கம்ப. நாட.் 50.);

க. பெழயர்

     [பைழைம → பைழயர]்

பைழயவ

 
 பைழயவ  paḻaiyavamudu, ெப. (n.)

பைழ  பாரக்்க;see {pa/aidu}.

     [பைழய + அ ]
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பைழயெவ ப்

 
 பைழயெவ ப்  paḻaiyaveduppu, ெப. (n.)

   நாட ்பட்ட காய்சச்ல்; chronic fever. (சா.அக.);

     [பைழய + ெவ ப் ]

பைழயேவற்பா

பைழயேவற்பா  paḻaiyavēṟpāṭu, ெப. (n.)

   1. பண்ைடவழக்கம் (ெகா.வ.);; old, ancient custom.

   2.  த்தவத் ன் ெதான்ைம அ ல்; the old testament (cr.);

     [பைழய + ஏற்பா ]

பைழயன்

பைழயன்1 paḻaiyaṉ, ெப. (n.)

   1. ேமா ரத்் தைலவ ம் பாண் யன் பைடத ்தைலவ மான ஒ  ற்றரசன் (ம ைரக். 508.);; an ancient 
chief of {mokür,} the commander of a pania king.

   2. ேபார ்என் ம் ஊரத்்தைலவ ம் ேசாழன் பைடத ்தைலவ மான ஒ  ற்றரசன்;(அகநா. 326.);

 an ancient chief of {pār,} the commander of a {chóla} king.

     [பைழ + அன்]

ம வ: பைழயன் - மாறன்.

 பைழயன் paḻaiyaṉ, ெப.(n.)

   ெதான் னன்; a man of very long ancestry.

   2பாண் யன் மர ன் மர ன் ைளக் னன்; a clan of pandya dynasty.

ம, பைழயன், பழவன், பேழ.

     [பள்-ப -பைழ-பைழயன்]

பைழய ர் நீ

பைழய ர ்நீ 1 paḻaiyaṉūrnīli, ெப. (n.)

ற் றப் ல் தன் கணவனா ந்த வணிகனாற் ெகால்லப்பட் ப் ேப வைடந் ,  ன் 
அக்கணவைன வஞ் த் க் ெகான்  ப க் ப்ப  வாங் ய ெபண்ேபய்;(ெதாண்ைட. உ . 57. வைர); 

 a she devil who in revenge for being murdered by her husband in her former human existence, slew him in a wily manner.

     'பைழய ர ்நீ , பரித த்  அ த  ேபால'. (பழ.);

     (ேபயாகக் க தப்பட்ட ெபண்மகள். வணிகன் ஒ வன் தன் மைன ையக் ெகாைல ெசய் ட 
அவள் ேபயா த் தன் கணவைனப் ப வாங்கத் ரிந்  ெகாண் ந்தாள். அவ்வணிகன் ஒ ைற 
தனிேய ஊரக்் ச ்ெசன்றேபா , கள்ளிக்கடை்ட ஒன்ைறக் ழந்ைதயாக் க் ைக ேலந் , 
இறப்பதற் ன் இ ந்த அேத வ டன் அவைனப் ன் ெதாடரந்்  தன்ைனக் ைக ட்டதாகக் 

ைற  ஏற் க் ெகாள்ள ேவண் னாள். அவன் இவள் ேபெயன அ ந் , அஞ்

அ ந்த பைழய ர ்ேவளாளரிடம் ைற ட்டான். அவரக்ள் எ ப ன்ம ம் இவைளப் 
ேபெயன்  ஐ றாமல் ஏற் க் ெகாள்ள ேவண் ெமன்  ரப்் க் னர.் அந்த ரில் அன் ர  ஒ  
தனி ட் ல் இ ந்  ம நாள் ேபா ம்ப ம் னர.் இவளால் அவ க் த் ங்  ேநரின் தங்கள் 
உ ைரக் ெகா ப்பதாக ம் உ  னர.் அன் ர  இவள் ேபயா , அவைனக் ெகான் ட்டாள். 
ம நாள் வணிகன் இறந் டக்கக் கண் , ேவளாளரக்ள் எ ப ன்ம ம் தங்க ைரத ் றந்தனர.் 
அப்ேபையேய பைழய ர ்நீ  என வழங் னர.் இக்கைத ெதாண்ைட மண்டல சதகத் ம் 
வந் ள்ள .)

     [பைழய ர ்+ நீ ]
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பைழயாைற

பைழயாைற1 paḻaiyāṟai, ெப. (n.)

   தஞ்ைசமாவட்ட வரலாற் ச ் றப் ைடய ற் ர;் a village in Tanjore with historical significance.

     [ேசாழவள நாட் ல் ம்பேகாணத் ற்  அண்ைம ல் ெதற் ப் பக்கத் ல் உள்ள ஊர.் பல்லவ 
மன்னன் நந்  வரம்ன் இவ் ைரத ் த் த் தன் ைடய ெபயைர அதற் ட்  நந் ரம் என்  
மாற் னான். இங் த் மால் ேகா ல் ஒன்றக் கட்  அதற்  நந் ர ண்ணகரம் என்  ெபயர ்

ட் னான். ேசாழ மன்னனா ய இராசராசன் காலம் வைர ம் நந் ரம் என் ம் பைழய 
யாைறக்  வழங்  வந்த . இவ் ரிற் ேசாழ ைடய மாளிைக றந்  ளங் ற் . ஆ ரம் 
மாடங்கைள ைடயதாய் ளங் ய அம்மாளிைக ஆ ரத்தளி என்  ெபயர ்ெபற்ற . 
இராசராச ைடய உடன் றந்தாளா ய ந்தைவ ன் தனிமாளிைக ெயான் ம் அந்நகரில் 
அைமந் ந்த . ேசாழ ைடய மாளிைக இ ந்த இடம் இந்நாளில் ேசாழமாளிைக என் ஞ் ற் ராக 

ளங் ன்ற . அவ் ரின் வடபால் இ ந்த பைழைமயான வன் ேகா ல் வடதளி என்  
அைழக்கப்பட்ட .  றசச்மயத்தார.் பழயாைற ல் தைழத் ந்த காலத் ல் அக்ேகா ைல 
அைடத் ந்தனர.் நா க்கரசர ்உண்ணாேநான் ந்  அக்ேகா ைலத்

றக்கச ்ெசய்தார.் பைழயாைற என்  இன் ம் ட்டப்ப ம் தலம் தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் 
அைம ற .   நா க்கரசர ்பாடல் ெபற்ற ேகா ல்கைள உைடய . பைழயாைற ல் உள்ள வடதளி 
த ர சத் ற்றம், பட் சச்ரம் ஆ ய ேகா ல்க ம் இங்  உள்ளன. எனேவ சத்  iற்றம், பைழயாைற 
வடதளி, பட் சச்ரம் என்பன இன்  ஊரப்் ெபயர ்ேபான்  ேதான் ம், பைழயாைற ன் ப கள் 
ேகா ல் காரணமாகப் ெபயர ்ெபற்ற நிைலையேய இவண் காண் ன்ேறாம்.] I

பைழயாைறப்பா
ைற

பைழயாைறப்பாைற paḻaiyāṟaippāṟai, ெப. (n.)

ெகாள்ளிடத் ன் க கத் ள்ள பைழயாைறக் க் ழக்ேக 75 பாக ஆழத் ல் ழ் ேமலாய் 50 
மாத் ரி ( ட.்);

   நீளத் ல் கடல ல் உள்ள பாைற ன் ெபயர ்(தஞ்ைச. ன.);; a kind of sea rock.

     [பைழயாைற + பாைற]

பைழயான்

பைழயான் paḻaiyāṉ, ெப. (n.)

   1.  கப் பைழயவன்; the ancient.

     "வானத் யர ்வாைனப் பைழயாைன" (ேதவா. 1064, 9.);

   2. நீண்டகால நட் ைடயன்; old friend.

     "பைழயாரக்ட் பண் ற்ற ைலப் ரியா தார"் ( றள், 810.);

     [பைழைம → பைழயான்]

பைழேயாள்

பைழேயாள் paḻaiyōḷ, ெப. (n.)

   ெகாற்றைவ; durga.

     "இைழயணி றப் ற் பைழேயாள் ழ " ( . 259.);

ம வ: கா காள்

     [பைழைம → பைழேயாள்]

பள்

பள் paḷ, ெப. (n.)

   1. பள்ளர் லம்; pallar caste.

   2. நாடகச ் ற் லக் ய வைக;(அக.நி.);; a dramaic poem dealing with the life of {palás.}

   3. காளி த ய ெதய்வங்கட் ப் கா  ெகா க் ங் காலத் ப் பாடப்ப ம் பண் வைக(இ.வ.);; a ture 
used expecially when offering sacrifice to {kāi.}

     [ ல் →  ள் → பள்]

பள் -தல்

பள் -தல் paḷkudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   ப ங் தல்; to cower, crouch.

     "பள்  ேநாக்  ப ரத்்  நடந்தான்" ( ளா.  யம். 31.);

     [ஒ கா:  ல் →  ள் – பள் → பள் -,]
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பள்ளக் க க்காய்

 
 பள்ளக் க க்காய் paḷḷakkaḍukkāy, ெப. (n.)

   ெநல் வைக; a kind of paddy.

பள்ளக்கழனி

 
 பள்ளக்கழனி paḷḷakkaḻṉi, ெப. (n.)

   தாழ்வான ப ள்ள வயல்; paddy field which is located in down place.

ம வ: பள்ளெகழனி.

     [பள்ளம் + கழனி]

பள்ளக்கா

 
 பள்ளக்கா  paḷḷakkāṭu, ெப. (n.)

   தாழ்ந்த ன்ெசய் நிலம்; low puņcey land, opp. to {mettān-kādu.}

     [பள்ளம் + கா ]

பள்ளக்கால்

பள்ளக்கால் paḷḷakkāl, ெப. (n.)

   1. பள்ளக்கா (இ.வ.); பாரக்்க;see {pala-kkadu}

   2. தாழ்ந்த நன்ெசய் நிலம்; low nancey land.

   3. தாழ் டத் ப் பா ம் வாய்க்கால்; channel carrying water to lands in low level.

அந்த நிலத் க் ப் பள்ளக்கால் வ யாக நீரப்் பா ம்.

     [பள்ளம் + கால்]

பள்ளக்

பள்ளக்  paḷḷakkuḍi, ெப. (n.)

   1. பள்ளர ் லம்; the palla caste.

   2. பள்ளசே்சரி பாரக்்க;see {pala-c-céri}

     [பள்ளர ்+  ]

பள்ளக்ைக

 
 பள்ளக்ைக paḷḷakkai, ெப. (n.)

   தாழ்ந்த நிலம்( ன்);; low land.

     [பள்ளம் + ைக]

பள்ளச்

 
 பள்ளச்  paḷḷacci, ெப. (n.)

பள்ளத் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {palatti}

     [பள்ளன் → பள்ளச் ]

     'இ'  ெபண் பா .

பள்ளசே்சரி

 
 பள்ளசே்சரி paḷḷaccēri, ெப. (n.)

   பள்ளர ் க் ம் இடம்;{pallar quarters.}

     [பள்ளர ்+ ேசரி]
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பள்ளத்தாக்

பள்ளத்தாக்  paḷḷattākku, ெப. (n.)

   1. மைலகளின் இைடப்பட்ட தாழ் டம்; valley.

   2. தாழ்ந்த நிலம்; low land.

க. ஹள்ளடதா

பள்ளம் + தாக் ]

தாக்  = இடம்

பள்ளத்

 
 பள்ளத்  paḷḷatti, ெப. (n.)

   பள்ளர் லப் ெபண்; Woman of palla caste.

     [பள்ளன் → பள்ளத் ]

     'இ'  ெபண் பா .

பள்ளத் ன்

 
 பள்ளத் ன் paḷḷattumīṉ, ெப. (n.)

   கடல ள்ள பள்ளமான பரப் ல் ேம ம் ன். (ெசங்ைக. ன.);; deep sea fish.

     [பள்ளம் + அத்  +  ன்]

     'அத் ' சாரிைய

பள்ளந் வல்

 
 பள்ளந் வல் paḷḷandiruval, ெப. (n.)

   உ வைமப் ற் ைர ன் ேபால உள்ள கடல் ன் ( மரி. ன.);; a kind of sea fish.

பள்ளநா

பள்ளநா  paḷḷanāli, ெப. (n.)

   தாழ் டத் ப் பா ம் நீரக்்கால்; channal carrying water to lands in a low level.

     "அைடத்  ஏற்ற ேவண்டாத ப  நீ க் ப் பள்ளநா யான ேகா ல்" ( வ்.  மாைல. 20, வ்யா]

     [பள்ளம் + நாளம் – நாளி → நா ]

க. ஹள்ளடநாெல
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பள்ளம்

பள்ளம்1 paḷḷam, ெப. (n.)

   1. தாழ் ; lowness.

     "பள்ளமதாய படரச்ைடேமற்…. கங்ைக" (ேதவா. 427, 1.);

     'பள்ளத் வ  ெவள்ளம்ேபால்' (இைற.உைர.);

   2. தாழ்நிலம்; low land valley.

     "பள்ளங்கண்  வ னல் ேபால்" ( ைள.வைளயல்.4.);

   3. ஆழம்; depth.

     "பள்ள ேவைல ப " (இர . ஆற் . 1.);

   4.  ; hollow pit, ditch.

     "பள்ள னிைர ேதரந்் ழ ம்" (ேதவா. 93. 5.);

   5.  கம், கால் இவற் ல் உள்ள ; dimple, depression, as in the face; aroh of foot below instep.

ெத. பள்ள . க. பள்ள. ம. பள்ள.

     'பள்ளம் இைறத்தவன் பங்  ெகாண்  ேபா றான்' (பழ.);

     'பள்ளம் உள்ள இடத் ேல தண்ணீர ்நிற் ம்' (பழ.);

     'பள்ளம் ேம ல்லாமல் ப த்  ைள ற ' (பழ.);

     'பள்ளத் ேல இ ந்தால் ெபண்டாட் ;ேமட் ேல இ ந்தாள் அக்காள்' (பழ.);

     'பள்ளத் ல் இ ந்தால் ெபண்டாட் , ேமட் ல் ஏ னால் தாயா?' (பழ.);

பள்ளம்ப

பள்ளம்ப 1 paḷḷambaṟittal, ெச. . . (v.i.)

 to dig a hole.

     [பள்ளம் + ப -,]

பள்ளம் ப

பள்ளம் ப 2 paḷḷambaṟittal,    4. ெச. ன்றா. . (v.t.)

   ஒ வைனக் ெக க்க ய தல் (இ.வ.);; to seek to ruin.

     [பள்ளம் + ப -,]

பள்ளமைட

பள்ளமைட paḷḷamaḍai, ெப. (n.)

   1. தாழ்ந்த டத் ப் பா ம் கால்; channel carrying water to lands in a low level.

   2. பள்ளமான வயற் ப் பா ம்ப  ைவக்கப்பட்ட மைட; an opening or a vent in a canal at a lower level as 
against one on a higher level. (இ.வ.);

   3. தாழ்ந்த ட்டத் ல் ேவகமாகப் பா ம் நீேராட்டம்; rapid flow of current in a channel.

     " ற் ைதத்த கழற்கன்  பள்ளமைடயாய்" (ெபரிய .  றத.் 4);.

   4. எளிதாகப் பாய்தற்  இய ம் நிலம்; land irrigated with great ease.

     "அந்தக் கழனி பள்ளமைட"

   5. எளி ல் நிகழ்வ ; that which happens with natural ease.

     "ஸ் ரீ ஷ்ைனக் கண்  ஸ்ேந க்ைக பள்ளமைட" ( வ்.  ப்பா. வ்யா. அவ.);

     [பள்ளம் + மைட]

இ. ஹள்ளமெட
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பள்ளயம்

பள்ளயம் paḷḷayam, ெப. (n.)

பள்ைளயம் பாரக்்க;see {palayam,}

     "ெபான் பள்ளய  ங் க்க" (இராமநா. அேயாத். 20.);.

ெத. பல்ல  ம. பள்ளயம்.

     [பள்ைள → பள்ைளயம் → பள்ளயம்]

பள்ளேவாடம்

பள்ளேவாடம் paḷḷavōṭam, ெப. (n.)

   பட  வைக; a kind of boat.

     "ஊ ணி ேல ப்பள்ளேவாடம் ெபான்னாேல பண்ணி

நி த் " (ேகா ெலா. 16.);.

     [பள்ளம் + ஒடம்]

பள்ளன்

பள்ளன் paḷḷaṉ, ெப. (n.)

   1. பள்ளர ் லத்தான்; a male of palla caste.

   2. க ; mustard. (சா.அக.);

     [பள்ளம் + அன்]

பள்ளா

 
 பள்ளா  paḷḷāṭu, ெப. (n.)

பள்ைளயா  பாரக்்க;see {passas-y-āgu.}

     [பள்ைள + ஆ  → பள்ளா ]

பள்ளிக்கட் ல்

பள்ளிக்கட் ல் paḷḷikkaṭṭil, ெப. (n.)

 throne.

     "நின் பள்ளிக்கட் ற் ேழ" ( வ்.  ப்பா. 22.); (நாஞ்.);

     [பள்ளி + கட் ல்]

பள்ளிக்கட்

பள்ளிக்கட்  paḷḷikkaṭṭu, ெப. (n.)

   1. அரசன் மகள் மணம்(நாஞ்);; marriage of a princess.

   2.  ற் ண்டாக் ைக(M.M.);; founding a village.

     [பள்ளி + கட் ]

பள்ளிக்கணக்கன்

 
 பள்ளிக்கணக்கன் paḷḷikkaṇakkaṉ, ெப. (n.)

   பள்ளிக் டச ் வன்; a pupil at school.

     "பள்ளிக் கணக்கன் ள்ளிக் கணக்க யான்" (பழ.);

     [பள்ளி + கணக்கன்]

பள்ளிக்கணக்

 
 பள்ளிக்கணக்  paḷḷikkaṇakku, ெப. (n.)

   பள்ளிக் டத் ப் ப ப் ; school-learning, bookish knowledge.

     [பள்ளி + கணக் ]

கணக் : ெபாத்தகம்,  ல்.

     'பள்ளிக் கணக் ப் ள்ளிக்  உதவா ' (பழ.);
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பள்ளிக் ராமம்

 
 பள்ளிக் ராமம் paḷḷikkirāmam, ெப. (n.)

   ேகா ற் ரிய ற் ர(் ன்);; village belonging to a temple.

     [பள்ளி +  ராமம்]

ராமம் = Skt.

ஒ.ேநா. பள்ளிசச்ந்தம்

பள்ளிக் -த்தல்

 
 பள்ளிக் -த்தல் paḷḷikkiruttal, ெச. . . (v.i.)

    த் கள் ேசற் ற் ப ந்  டத்தல்; to lie deep in the mud, as seeds.

     ' த் ப் பள்ளிக் ந்தால் மைழ னால் ேமாச ல்ைல' (நாஞ்.);

     [பள்ளிக்  + இ -,]

பள்ளிக் ைவ-த்தல்

பள்ளிக் ைவ-த்தல் paḷḷikkuvaittal,    4.ெச. ன்றா. . (v.t.)

   பள்ளிக் டத் ற்  அ ப்  எ த் ப் ப ற்  ெசய் த்தல்; to put to school, as a child.

     [பள்ளிக்  + ைவ-,]

பள்ளிக் ப்

பள்ளிக் ப்  paḷḷikkuṟippu, ெப. (n.)

    க்கக் ; signs of sleep.

     "பள்ளிக் ப் ச ்ெசய்யாேத பால ண்ண நீ வாராய்" ( வ்.ெபரிய .10,4,6.);

     [பள்ளி +  ப் ]

பள்ளிக் ட்டம்

 
 பள்ளிக் ட்டம் paḷḷikāṭṭam, ெப. (n.)

   எ த்த யாத மக்கள் ரி னர ்  டம்(நாஞ்.);; a common place where illiterate low caste people assemble.

     [பள்ளி +  ட்டம்]

பள்ளிக் டத்தான்

 
 பள்ளிக் டத்தான் paḷḷikāṭattāṉ, ெப. (n.)

   பள்ளி ல் ப க் ம் மாணவன்; school going student.

     [பள்ளி +  டத்தான்]

பள்ளிக் டத் த்த
ம்

 
 பள்ளிக் டத் த்தம்  paḷḷikāṭattuttambi, ெப. (n.)

    ற் ரில் எ தப் ப க்கத் ெதரிந்தவன்(இ.வ.);; literate villager.

     [பள்ளிக் டத்  + தம் ]
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பள்ளிக் டம்

 
 பள்ளிக் டம் paḷḷikāṭam, ெப. (n.)

   கல் ரிப் ப ப் ப் ேபான்ற ேமற்ப ப் க்  அ ப்பைடயாக அைம ம் தல் வ ப் ந்  
பன்னிரண்டாம் வ ப் வைர உள்ள கல் சச்ாைல; School up to the xii standard.

   கல்  கற் க் ம் இடம்; School.

     "ப த்த, ப க்கம் அைனவ க்கம் தல் நண்பன் பள்ளிக் டம்."

     [பள்ளி +  டம்]

பள்ளிக் ெகட்

பள்ளிக் ெகட்  paḷḷikkeṭṭu, ெப. (n.)

பள்ளிக்கட் ,  1. (நாஞ்.); பாரக்்க;see {pa/-kkaffu}

     [பள்ளி + ெகட் ]

பள்ளிகம் ைவ-
த்தல்

பள்ளிகம் ைவ-த்தல் paḷḷigambuvaittal,    4. ெச. .  (v.i.)

   அர க் த் ரை்வ ெச த்தாதவன் ட் ல் ஒ  கம்  நட் த் ரை்வ ெச த் ம்வைர அவன் 
ெவளிேயறக் டாெதன ம யல் ெசய்தல்(நாஞ்.);; to plant a stick in front of the house of a person whose revenue 
is in arrears indicating that his movements are restrained till the dues are paid.

     [பள்ளி + கம்  + ைவ-,]

பள்ளிெகாண்ட 
ெப மாள்

பள்ளிெகாண்ட ெப மாள் baḷḷigoṇṭaberumāḷ, ெப. (n.)

பள்ளி ெகாண்டான்(I.M.Pll, RD,179-c.); பாரக்்க;see {passikondan}

     [பள்ளி + ெகாண்ட + ெப மாள்]

பள்ளிெகாண்டான்

பள்ளிெகாண்டான்1 paḷḷigoṇṭāṉ, ெப. (n.)

    டந்த க்ேகாலங்ெகாண்ட மால்;{thirumāl} in the sleeping posture.

     [பள்ளி + ெகாண்டான்]

பள்ளி ெகாண்டான்

பள்ளி ெகாண்டான்2 paḷḷigoṇṭāṉ, ெப. (n.)

   ஒ  மால் தலம்; a Thirumal Shrine.

     (ேவ ர ்மாவட்டத் ல் யாத்தம் ெதாடர ்வண்  நிைலயத் ற் த் ெதற்ேக ன்  கல் 
ெதாைல ல் பாலாற் ன் கைர ல் உள்ள ஓர ்ஊர.் இங் ள்ள மால் பள்ளி ெகாண்ட ேகாலத்ேதா  

ளங் வார.்  ற டங்களி ம் பள்ளி ெகாண்ட ேகாலமாக இ ந்தா ம் இங்  மட் ம் பள்ளி 
ெகாண்டான் என்  ெபயர ்ஏற்பட் க் ற . ேகா ள்ள கல்ெவட் களில் இ ந்  இக்ேகா ல் 
. .பத்தாம் ற்றாண் ல் இ ந்த க் ரமச ்ேசாழன் காலத் க்  ன்னதாகேவ கட்டப்பட் க்க 

ேவண் ெமன்  ஆராய்ச் யாளரக்ள் க ன்றனர.்

பள்ளிெகாள்-( )-
தல்

பள்ளிெகாள்-( )-தல் paḷḷigoḷḷudal,    16. ெச. . . (v.i.)

    ல் ெகாள் தல்; to sleep.

     "பள்ளிெகாள்க ேபால்" ( வக.905.);

     [பள்ளி + ெகாள் -,]

பள்ளிசச்ந்தம்

பள்ளிசச்ந்தம்1 paḷḷiccandam, ெப. (n.)

   சமண த்தக் ேகா ல்க க்  டப்பட்ட ற் ர ்(S.I.I.ii,386.);; gift of a village especially to a jaina or buddhist 
temple.

     [பள்ளி + சந்தம்]

பள்ளிசச்ாணார்

 
 பள்ளிசச்ாணார ்paḷḷiccāṇār, ெப. (n.)

   ெசன்ைனப் பக்க ள்ள சாணார ்வைக னர;் a division of the {canãr} caste around madras.

     [பள்ளி + சாணார]்
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பள்ளித்தாசரி

 
 பள்ளித்தாசரி paḷḷittācari, ெப. (n.)

   இரவலரான த ழ் மா ய அ யார(்இ.வ.);; non brahmin tamil Speaking {Vaisnava} mendicant.

     [பள்ளி + தாசரி]

தாசரி = skt

பள்ளித்தாமம்

பள்ளித்தாமம் paḷḷittāmam, ெப. (n.)

ப்பள்ளித ்தாமம் (ெபரிய .எ பத்த.40.); பாரக்்க;see {tirupa/-tämam}

 garland of flowers for the idol.

     "ெகாந்தலர ்பள்ளித ்தாமங் ஞ்  நின்றைலந் ேசாரப் ைபந்தைழ யலங்கல் மாரப்ர ்நிலத் ைடப் 
பைதந்  ழ்ந்தார"் (ெபரிய . கண்ணப். 170.);.

     [பள்ளி + தாமம்]

பள்ளித்ேதவாரம்

பள்ளித்ேதவாரம் paḷḷittēvāram, ெப. (n.)

   1. அரண்மைன ல் வணங் ந்ெதய்வம்; deity or idol worshipped in a palace.

   2. அரண்மைனத் ெதய்வத் ற் ரிய ைச; worship of the deity in a palace.

     [பள்ளி + ேதவாரம்]

பள்ளித்ெதாங்கல்

பள்ளிதெ்தாங்கல் paḷḷittoṅgal, ெப. (n.)

   ெபான்னாலா ய க த்தணிவைக; golden necklace (I.M.P.cg.1104.);

     [பள்ளி + ெதாங்கல்]

பள்ளித்ேதாழைம

பள்ளித்ேதாழைம paḷḷittōḻmai, ெப. (n.)

   பள்ளிக் டத் நட் ; school companionship.

     "அவ க் ப் பள்ளித ்ேதாழைம ப த்தப " (ஈ ,2,1,6);

     [பள்ளி + ேதாழைம]

பள்ளி லகம்

 
 பள்ளி லகம் paḷḷinūlagam, ெப. (n.)

   பள்ளிக் டத்  மாணவரக் க் ப் பயன்ப ம் வைக ல் உள்ள லகம்; school library.

     [பள்ளி +  லகம்]

பள்ளிப் ள்ைள

 
 பள்ளிப் ள்ைள paḷḷippiḷḷai, ெப. (n.)

   மாணாக்கன்; pupil, student. (ெகா.வ.);

     [பள்ளி +  ள்ைள]

பள்ளிப் டம்

பள்ளிப் டம் paḷḷippīṭam, ெப. (n.)

பள்ளிக்கட் ல், (T.A.S.iv.125.); பாரக்்க;see {pass-k-kaffil}

     [பள்ளி +  டம்]

பள்ளிப -த்தல்

பள்ளிப -த்தல் baḷḷibaḍuttal,    20. ெச. ன்றா. . (v.t.)

   அரசர ் த ேயாரக்்  ஈமக்கடன் ெசய்தல்; to perform the last rites of burial or cremation, as of deceased king.

     "இைனந் ரங் ப் பள்ளிப த்தாரக்ேள" ( வக. 292.);.

     [பள்ளி + ப -,]
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பள்ளிபைட

பள்ளிபைட baḷḷibaḍai, ெப. (n.)

   அரசர ் த ேயாரக்் ப் ரி ம் ஈமக்கடன்; to perform the last rites of burial or cremation, as of a deceased king.

     "பள்ளிபைடப் படலம்"(கம்பரா.);

   2. இறந்த அரசரின் நிைனவாகக்கட்டப்பட்ட ேகா ல்(S.I.I.iii,24);; temple erected in memory of kings.

     [பள்ளி + பைட]

பள்ளிபைடக்ேகா
ல்

 
 பள்ளிபைடக்ேகா ல் baḷḷibaḍaikāyil, ெப. (n.)

பள்ளிபைட பாரக்்க, see {pa/papal}

     [பள்ளி + பைட + ேகா ல்]

பள்ளிமண்டபம்

 
 பள்ளிமண்டபம் baḷḷimaṇṭabam, ெப. (n.)

பள்ளிமாடம் பாரக்்க;see {passimādam.}

     [பள்ளி + மண்டபம்]

பள்ளிமாடம்

பள்ளிமாடம் paḷḷimāṭam, ெப. (n.)

    டம்; sleeping room, especially of gods or kings.

     "பள்ளிமாட மண்டபம்" ( வக.146.);.

     [பள்ளி + மாடம்]

பள்ளி க்

 
 பள்ளி க்  paḷḷimisukku, ெப. (n.)

    ைளசச் ன் ம ப் க் கணக் (இ.வ.);; computation of the estimated value of a crop.

     [பள்ளி +  க் ]

பள்ளியந் லா

பள்ளியந் லா paḷḷiyandulā, ெப. (n.)

   உறங் ம் பல்லக் ; pallanquin fitted for sleeping.

     "பள்ளியந் லா ேவ வர"் (ம ைரப்ப ற்.19.);.

   ஒ கா;ஆந்ேதாளி→அபள்ளியந் லா

     [பள்ளி + அம் +  லா]

ஆயத்ேதாளி = பல்லக்

பள்ளியம்பலம்

பள்ளியம்பலம் paḷḷiyambalam, ெப. (n.)

பள்ளிமாடம் பாரக்்க;see {pa/- madam.}

     "ஒரப்ள்ளியம்பலத் ள் ளினி ந் ' (ெப ங்.வத்தவ.133.);

     [பள்ளி + அம்பலம்]

பள்ளியயர்-தல்

பள்ளியயர-்தல் paḷḷiyayartal, ெச. . . (v.i.)

   உறங் தல்; to sleep.

     "ஒள்ளிைழ மகளிர ்பள்ளியர" (ம ைரக்.623.);

     [பள்ளி + அயர-்,]
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பள்ளியைற

பள்ளியைற paḷḷiyaṟai, ெப. (n.)

    டம்; bed chamber.

     "இற்ைறக்க ேயன் பள்ளியைறக் ெகய் " (அ ட்பா, யா.10.);

     [பள்ளி + அைற]

பள்ளியாண்  
ழா

 
 பள்ளியாண்  ழா paḷḷiyāṇṭuviḻā, ெப. (n.)

   பள்ளிக் டத் ல் ஆண்  ேதா ம் நைடெப ம் கல் யாண்  நிைற  ழா; School annual day.

     [பள்ளி + ஆண்  +  ழா]

பள்ளியாமைனத்

 
 பள்ளியாமைனத்  paḷḷiyāmaṉaittīvu, ெப. (n.)

    ைழக்கைரக்  ேநர ் ழக்ேக ள்ள கடல்ந த் . ( கைவ. ன.);; an island which is in the east of {kila-k-
karai.}

பள்ளி ன் 
க் டல்

 
 பள்ளி ன் க் டல் paḷḷiyiṉmukāṭal,    ெப. அரியான்பள்ளி எனப்ப ம் ேதவாரம் ெபற்ற,  வா ர ்
மாவட்டச ் ற் ர;் a village in {Thiruvarür Dt.}

பள்ளிெய ச்

பள்ளிெய ச்  paḷḷiyeḻucci, ெப. (n.)

   1.  ல் நீங் ைக; rising from asleep as of a deity or great person.

   2.  ப்பள்ளிெய ச்  பாரக்்க;see {tiru-p}

{pa/-y-esicci} hymn, daily sung to awaken the deity.

   3. அரசர ் த ேயாைரத் ெல ப் ம் ற் லக் யம்( ன்);; a poem sung to awaken princes or other great 
persons from sleep.

     [பள்ளி + எ ச் ]

பள்ளிெய ச் ர
சம்

 
 பள்ளிெய ச் ரசம் paḷḷiyeḻussimurasam, ெப. (n.)

   அரசர ் ல் நீங்  ெய தைலக் க் ம் ர ( ன்);; morning drum signifying the rising of a king from his 
sleep.

     [பள்ளி + எ ச்  +  ரசம்]

பள்ளிேயாடம்

பள்ளிேயாடம் paḷḷiyōṭam, ெப. (n.)

   பட வைக ( லப்.14,74,உைர.);; a kind of boat.

     [பள்ளி + ஒடம்]

பள்ளிேயாடைவய
ம்

பள்ளிேயாடைவயம் paḷḷiyōṭavaiyam, ெப. (n.)

   பள்ளிேயாடம் ேபான்ற வண் ; a boat-like cart.

     " ண்ேடரப்் ர ையப் பள்ளிேயாட ைவயத் ற் ட் " (பரிபா.20,14,உைர.);.

     [பள்ளி + ஒடம் + ைவயம்]

பள்ளிவளர்-தல்

 
 பள்ளிவளர-்தல் paḷḷivaḷartal, ெச. . . (v.i)

பள்ளியயர-்,(யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {passiyar-,}

     [பள்ளி + வளர-்,]
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பள்ளிவாசகம்

 
 பள்ளிவாசகம் paḷḷivācagam, ெப. (n.)

   பள்ளி ன் ேநாக்கத்ைதக் காட் ம் கப்  ேமற்ேகாள் வாசகம்; motto of the school.

     [பள்ளி + வாசகம்]

பள்ளிவாசல்

 
 பள்ளிவாசல் paḷḷivācal, ெப. (n.)

   இ லா யர ்இைறவைன வ ப ற இடம்; mosque.

     "நாள்ேதா ம் ைறந்த  ஐந்  ைற பள்ளிவாசல் ெசன்  ெதா ைக நடத் வாரக்ள் 
இ லா யரக்ள்"

     [பள்ளி + வாசல்]

பள்ளிவாளம்

 
 பள்ளிவாளம் paḷḷivāḷam, ெப. (n.)

   நச் ப் ச்  வைக ( த்தர ் ந் );; a kind of poisonous insect.

     [பள்ளி + வாளம்]

பள்ளிேவட்ைட

 
 பள்ளிேவடை்ட paḷḷivēṭṭai, ெப. (n.)

    வனந்த ரத் ப் (ப மநாபப்); ெப மாள் ேகா ல் ழா ல் ேபரரசைர தன்ைமயாகக் 
ெகாண் , ெப மாள் ேவடை்டயா வதாக நிகழ்த் ந் ழா; a moke-hunt in the temple festival at 
Trivandrum in which the Maharajah takes the chief part.

     [பள்ளி + ேவடை்ட]

பள் -தல்
பள் -தல் paḷḷudal,    15. ெச. . . (v.i.)

   பளப்பளப்பாதல்; to become glittering.

பள்

 
 பள்  paḷḷu, ெப. (n.)

பள் பாரக்்க;see {pal}

    றர ்நிலத் ல் உ  ப ர ்ெசய் ம் ெதா லாளரக்ைள இலக் ய மாந்தராகக் ெகாண்ட 
ற் லக் ய வைக; a kind of poetical work having peasants or tenant farmers as characters.

     " க் டற்பள் " என் ம் ற் லக் ய வைக ல் உழவரக்ளின் வாழ்க்ைக ைற ைன 
ெவளிக்காட்  இ க் றாரக்ள் ஆ ரியர ்ெபயர ்ெதரிய ல்ைல

ம வ: உழத் ப்பாட்

     [பள் → பள் ]
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பள்  நாடகம்

பள்  நாடகம் paḷḷunāṭagam, ெப. (n.)

   பள்ளர ் லத் னர ்வாழ்க்ைக நிகழ்ச்  பற் ய நாடகம்; a drama about the pallar caste life events.

     [பள் என்ப  தாழ்ந்த (பள்ளமான); நன்ெசய் நிலங்கைள ம் அங் ச ்ெசய்யப்ப ம் 
உழ தெ்தா ைல ம் ப்ப . ஆகேவ பள்  என்ப  உழவரின் பாட் க் ப் ெபயராக அைமந்த . 
ப ேனழாம் ற்றாண் ல் ேமாகனப்பள்  என்ற ஒ  ல் இயற்றப்பட்டட . அந்த ல் இப்ேபா  

ைம ம் ைடக்க ல்ைல.  ல பாடல்கேள ைடக் ன்றன. காேவரியாற் ல் ெவள்ளம் 
வ வைதப்பற் ம், உழவரக்ளின் பலவைக மா கைளப்ப ம்,  ைத ைதத்தல், நாற்  ந தல் 

தலான ெதா ல்வைகபற் ம் அழகான இைச ல் பாடப்பட்ட பாடல்கள் உள்ளன.

   இப்ேபா  ைடக் ம் உழவர ்பாடல்கள் ெகாண்ட பள்  ல்கள் ல உள்ளன. அவற் ள் இலக் யச ்
றப் ப்ெபற்  ளங் வ  க் டற்பள்  என்பதாம். அைதப் பா யவர ்ப ெனட்டாம் 
ற்றாண் ல் வாழ்ந்த மா ய சமயப் லவர.் அ  ஒ  கைதயாக நாடக வ ல் அைமந் ள்ள . 

பண்ைணயார ்என்பவர ்நிலங்க க்  உரிைம ள்ள தலாளி. பள்ளன் என்பவன் உ  ப ரி ம் 
ெதா லாளி. அவ க்  மைன யர ்இ வர.் அவன் இைளய மைன டம் க்க அன் ெகாண்  
அவ டன் தங்  வாழ்வ  த்தவளால் ெபா க்க ய ல்ைல. பண்ைணயாரிடம் ெசன்  
பள்ளன்ேமல் ைற றாள். வயல் ேவைலகைள ம் றக்கணித் ட்  அவன் இைளயவளிடம் 
காலம் க ப்பதாகச ்ெசால் றாள். பண்ைணயார ்பள்ளைன அைழத் க் க ந்  ேகட் றார.் பள்ளன் 

தலாளி ன் ெசாற்ப  நடப்பதாகக் ட் , உழ  யற் ல் ஈ ப றான்;ம ப ம் 
இைளயவளின் காதல் அவைனக் கவர் ற . கடைமகைள மறக் றான். அப்ேபா ம் த்த மைன  

தலாளி டம் ெசன்  ைற றாள்.  தலாளி னம்

ெகாண்  அவ க் த் தண்டைன ெகா க் றார.் அவன் ெதா ல் மாட்டப்பட் த் ன்பப்ப றான். 
அைதக் கண்  த்த மைன ன் மனம் ேநா ற . அவைன மன்னித்  தைல ெசய் மா  
அவேள தலாளிைய ேவண் க்ெகாள் றாள். அவ க்  தைல ைடக் ற . உடேன அவன் 
ஒ ங்காகக் கடைமகைளச ்ெசய்ய ற்ப றான். ஒ  மா  அவைன ட் த் தள் ற . அவன் 
ப க்ைக ல் டந்  ேத றான். ம ப ம் உழ க்கடைமகைளச ்ெசய் றான். அ வைட ஆ ற , 
அப்ேபா  ைடத்த ெநல்ைலப் பங் ம்ேபா , பள்ளன் தனக்  உரிய பங்ைகத் தர ல்ைல என்  

த்தவள் ற் ப் றத்தாரிடம் ைற றாள். இைளயவள் னம் ெகாள் றாள்.  த்தவ ம் 
இைளயவ ம் ஒ வைர ஒ வர ்ஏ றாரக்ள். இ ல் அைம  அைட றாரக்ள். தைலவைன 
வாழ்த் றாரக்ள். இவ்வா  க் டற்பள்  என்ற இந் ல் அைம ற . ஏறக் ைறய இவ்வைகயான 
கைதப் ேபாக் ம் நாடக இயல் ம் ெகாண்ேட மற்றப் பள் ல்கள் பல ம் அைமந் ள்ளன.

பள்ைள

பள்ைள paḷḷai, ெப. (n.)

   1.  ள்ளம்; that which is short and stocky, as a person or an animal.

   2. ஆ . ( ங்.);; sheep or goat.

   3. பள்ைளயா  பாரக்்க;see {palaiyadu.}

   4. வ ப த்த லங்  (யாழ்.அக.);; pot-bellied animal.

     [பள் → பள்ைள]

   பழங்கன்னடம்;படெ்ட. (ெசல் .

     '75  த். பக். 431.)

பள்

 
 பள்  paḷḷuvili, ெப. (n.)

   ஒ  லம் (யாழ்ப்);; a caste.

     [பள்  → பள் ]

பள்ைளச்

 
 பள்ைளச்  paḷḷaicci, ெப. (n.)

    ள்ளமானவள்(யாழ்ர.்);; dwarfish woman.

     [பள்ைள → பள்ைளச் ]

பள்ைளச் டன்

 
 பள்ைளச் டன் paḷḷaiccūṭaṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் க ப் ரம்; a variety of camphor. (சா.அக.);

1274

www.valluvarvallalarvattam.com 14179 of 19068.



பள்ைளயம்

பள்ைளயம் paḷḷaiyam, ெப. (n.)

   1. உண்கலம்; dish. (v.i.);

   2.  ெதய்வத் க் ப் பைடக் ம் பைடயல்; offerings to demons or inferior deities.

ம. பள்ளயம்.

     [பள் → பன்ைளயம்]

பள்ைளயம்ேபா -
தல்

பள்ைளயம்ேபா -தல் paḷḷaiyambōṭudal,    20. ெச. . . (v.i.)

   ெதய்வத் ற் ன் ேசா  க  த யவற்ைறப் பைடத்தல்; to spread before a deity offerings of rice, 
vegetables, etC;

     [பள் → பள்ைளயம் + ேபா -,]

     [ெசல்  '75 ைவகா  பக். 463.)

பள்ைளயன்

 
 பள்ைளயன் paḷḷaiyaṉ, ெப. (n.)

    ப் ப த்தவன் (யாழ்.அக.);; short and stocky man.

     [பள் → பள்ைள → பள்ைளயன்]

பள்ைளயா

பள்ைளயா  paḷḷaiyāṭu, ெப. (n.)

    ள்ளமான ஆட் வைக. (பதாரத்்த.148,உைர.);; a species of dwart goat.

ம. பள்ைளயா

     [பள் → பள்ைள + ஆ ]

பளக்

பளக்  paḷakku, ெப. (n.)

   ெகாப் ளம்; bubble.

     "பளக்  க் ைடயான்"( வத .  வரக்்க நரக.30.);.

     [ ல் → பல் → பள் → பளக் ]

பளகம்

பளகம்1 paḷagam, ெப. (n.)

   மைல; mountain.

     "பளகமன்ன...ேதர"் (பாரத.இரண்டாம்ேபா.5);

 பளகம்2 paḷagam,    பவளம் (யாழ்.அக.); coral.

     [பவளம் → பளகம்]

பளகர்

பளகர ்paḷagar, ெப. (n.)

   1.  டர;் stupid persons.

     "ப ந் ைரெகாள்ள ெமய் ழ்வ  கா ம் பளகரக்ேள"( ற்.60.);

   2.  ற்ற ைடயவர;் guilty persons.

     "பஞ்ச தப் பள ம்வசமன்ேற" (ேதவா.717,3.);

     [பள  → பளகர]்

பள

பள  paḷagu, ெப. (n.)

    ற்றம்; guilt.

     "பளக த் ைடயான் கழல் பணிந் ைல பரக  வாேன" ( வா8.5,35);.

ெத. ப

     [பள்  → பள ] ( ட்ேபாைல- ன்- ைல.84பக்46);

1275

www.valluvarvallalarvattam.com 14180 of 19068.



பளபள-த்தல்

பளபள-த்தல் baḷabaḷattal,    11. ெச. . . (v.i.)

   ஒளி தல்; to glitter, shine, as hair welloiled, as a surface well-polished.

     "பளபளக் ம் நிைலெவள்ளிக் கலங்களில் உண  வந்த ".

     [பளபள → பளபள-,]

பளபளப்

பளபளப் 1 baḷabaḷabbu, ெப. (n.)

   ஒளியால் ஏற்ப ம் ப் ; glitter; sheen.

     "வாள் ரை்மயாகப் பளபளப்பாக இ ந்த ".

     "பல ைற ைவத்  ட்ட ற ம் ணி ன் பளபளப் க் ைறய ல்ைல".

     [பளபள → பளபளப் ]

 பளபளப் 2 baḷabaḷabbu, ெப. (n.)

   ஒளி; glittering, lustre, radiance.

     "வரவரப் பளபளப்பா " (தனிப்பா. i,260,1);

   2. பாடல்நயம்; refinement, as of words in poetry.

     "ப்ளபளப் னிய ெசாற்கைமய ேவண் ம்" ( மேர. சத.86);

க. பளக்கென

     [பளபள → பளபளப் ]

பளபளெவனல்

பளபளெவனல் baḷabaḷaveṉal, ெப. (n.)

   1. ஒளிக் ப் ; expr. signifying glittering.

     "பளபெளன ெமய்ைய ரப்பாக் ம்"  (பதாரத்்த.1202);

 glittering.

   2. ஒ க் ப் ; bursting sound.

     [பள + பள + எனல்]

பளபளா

பளபளா baḷabaḷā,    1. இன்ைமக் ப் ; word expressing 'no'.

   2. பளாபளா பாரக்்க;see {pasāpalā}

     [பளபள → பளபளா.]

 பளபளா baḷabaḷā,  int,  யப் க் ப் ;

 word ironically expressing

     'fine' or

     'bravo'

     "பளபளவ க ெவ மானமா ம்" ( ேவங். சத.29);

     [பளா + பளா]

பளா

 
 பளா paḷā,  int பளாபளா பாரக்்க;see {paļā pala.}
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பளரஎ்ன்

 
 பளரஎ்ன்  paḷareṉṟu,  .அ. (adv.)

   அ , அைற ேபான்றைவ ரீெரன்  வ க் ம்ப  ஓைசேயா ;     "ம ெமா  ெசால்வதற் ள் 
பளாெரன்  கன்னத் ல் ஒர ்அைற ந்த ".

     "பளாெரன்  அ த் ட்டார.்"

பளிக்கைற

பளிக்கைற paḷikkaṟai, ெப. (n.)

பளிக்கைற மண்டபம் பாரக்்க;see {palikkarai mangabam}

     "பளிக்கைற க்க காைத" (மணிேம.4);.

     [பளிங்  + அைற]

பளிக்கைற 
மண்டபம்

பளிக்கைற மண்டபம் baḷikkaṟaimaṇṭabam, ெப. (n.)

பளிங் க் கற்களால் ெசய்யப்பட்ட மாளிைக,

 crystal palace.

     "ெமய் றத் உம் பளிக்கைற மண்டப ண் " (மணிேம. 3, 64.);

     [பளிக்கைற + மண்டபம்]

பளிக்காய்

பளிக்காய் paḷikkāy, ெப. (n.)

   பசை்சக் க ப் ரங் கலந்த பாக் . (ெப ங்.இலாவாண. 2,72,);; areca-nut mixed with refined camphor.

     [பளிங் 1 + காய்]

பளிங் மாடம்

பளிங் மாடம் paḷiṅgumāṭam, ெப. (n.)

பளிக்கற மண்டபம் பாரக்்க;see {palikkarai mangabam,}

     "எரிமணிப் பளிக் மாடத் ெத ந்தேதார ்காமவல் " ( வக.549.);

     [பளிங்  + மாடம்]

     [பளிங்  → பளிக் -வ த்தல் காரம்)

பளிக் வ ரம்

பளிக் வ ரம் paḷikkuvayiram, ெப. (n.)

   வ ரவைக; diamond.

     "உதரபந்தனம் ஒன் ல் தட க்கட் ன…….பளிக்  வ ரம் இரண் ம்" (S.I.I.ii,164,118.);

     [பளிங்  → பளிக்  + வ ரம்]

பளிங்கம்

பளிங்கம் paḷiṅgam, ெப. (n.)

   1. கட் க் ெகாைட என் ம் ெப ம்பறைவ; indian roller (a bird of large size.);

   2. கஞ்சாங்ேகாைர; white basil. (சா.அக.);

பளிங்கைற

பளிங்கைற paḷiṅgaṟai, ெப. (n.)

   பளிங் ப் பாைற; crystal rock.

     "தண்டைல ம ங் ம் பளிங்கைற ழ்தலங்களி ம்" (ேச .  நாட.்6.);

     [பளிங்  + அைற]

பளிங் சச்ான்

 
 பளிங் சச்ான் paḷiṅāccāṉ, ெப. (n.)

   ெகா ப் க்கைளத் ன் ம் ஒ வைகச ்  கடல் ன் வைக; a small sea fish living on mosquito, warms in 
the sea.
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பளிங்

பளிங் 1 paḷiṅgu, ெப. (n.)

   1. ப கம்; crystal, crystal quarte.

     "அ த்த  காட் ம் பளிங் ேபால்" ( றள்,706.);

   2. கண்ணா  (யாழ்.அக.);; mirror.

   3. ெவள்ளி ( ங்.);; the planet venus.

   4. க ப் ரம்; camphor.

     " ப்பழநீர ்பளிங்கைளஇ" ( வக.2356.);

     "பளிங்  ேபான்றமனம்"

ரா. பளிக,ஸ்ப க.

ம வ: ப கம், பளிங் , ப க்ைக, காழ்.

     [பளி → பளிங் ] ேவ.க.101.

 பளிங்  paḷiṅgu, ெப. (n.)

அ ங்  பாரக்்க;see {asunku-}

 indian scaly ant eater.

     [பள் → பளி → பளிக்  → பளிங் ]

 பளிங் 3 paḷiṅgu, ெப. (n.)

பளிங் க்கல்

பளிங் க்கல் paḷiṅgukkal, ெப. (n.)

பளிங் 1,

   1. பாரக்்க;see {pa//ngư".}

     [பளிங்  + கல்]

பளிங் க் சச்ான்

 
 பளிங் க் சச்ான் paḷiṅgukāccāṉ, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ன்; a kinid of fish.

     [(இதன் ப் பரப்  நீலம் படரந்்த சாம்பல் நிற ைடய .  ச ் செ்சன்  பறைவையப் ேபான்ற 
ஒ ெய ப் ந் தன்ைம இதன் ப் டத்தக்க பண் களிெளான்  இதன் ேவ  ெபயர ் ளி ன். 
(ெசங்ைக.  ன.);]

பளிங் க் வங்க
ம்

 
 பளிங் க் வங்கம் paḷiṅgukkuruvaṅgam, ெப. (n.)

   ெதா ல் ைற ல் அல்ல  ம த் வத் ல் பயன்ப த் ம் ஒ  வைக வங்கபற்பம்; an oxide of lead used 
in medicine. (சா.அக.);

     [பளிங்  +  வங்கம்]

பளிங் சச்ாம் ரா
ணி

 
 பளிங் சச்ாம் ராணி paḷiṅguccāmbirāṇi, ெப. (n.)

   பளிங்  ேபான்ற ெவண்ைமயான சாம் ராணி; white crystals of frankinceuse. (சா.அக.);

     [பளிங்  + சாம் ராணி]

சாம் ராணிையச ் ராைல என்ப  த ழ்வழக் .
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பளிங் ச ்
ெசய்ந்நஞ்

 
 பளிங் ச ்ெசய்ந்நஞ்  paḷiṅgucceynnañju, ெப. (n.)

   ெவள்ைளச ்ெசய்ந்நஞ் ; white arsenic. (சா.அக.);

     [பளிங்  + ெசய்ந்நஞ் ]

பளிங் ப்பாத் ரம்

 
 பளிங் ப்பாத் ரம் paḷiṅguppāttiram, ெப. (n.)

   கண்ணா  ஏனங்கள்; glassware. (சா.அக.);

     [பளிங்  + பாத் ரம்]

பாத் ரம் = skt.

பளிங் ப்

பளிங் ப்  paḷiṅguppu, ெப. (n.)

   1. பாைற ப் ; rock salt.

   2. ஒ வைகக் கல் ப் ; Crystals of Salt. (சா.அக.);

     [பளிங்  + உப் ]

பளிங் ப் ட்

 
 பளிங் ப் ட்  paḷiṅguppuṭṭi, ெப. (n.)

   கண்ணா க் ப் ; glass bottle. (சா.அக.);

பளிங் மத்

 
 பளிங் மத்  paḷiṅgumattu, ெப. (n.)

   கண்ணா யாற்ெசய்த ம ந்தைரக் ம் மத் ; a glass pestle for grinding or powdering and mixing up of 
medicines. (சா.அக.);

     [பளிங்  + மத் ]

பளிங் மா க்கட்

 
 பளிங் மா க்கட்  paḷiṅgumācikkaṭṭi, ெப. (n.)

   பளிங் வான வங்கம்; an oxide of lead iitharge. (சா.அக.);

     [பளிங்  + மா க் ட் ]

பளிங் வடம்

 
 பளிங் வடம் paḷiṅguvaḍam, ெப. (n.)

   ப கமாைல; necklace of crystal beads.

     [பளிங்  + வடம்]

பளிங் ைற

பளிங் ைற paḷiṅguṟai, ெப. (n.)

   பளிங் ப்பாைற; crystal rock.

     "தண்டைல ம ங் ம் பளிங்கைற ழ் தலங்களி ம்" (ேச . நாட.்6.);

பளிங்ைகக்க

 
 பளிங்ைகக்க  paḷiṅgaikkayiṟu, ெப. (n.)

   க வைக  ெளான் ; a kind of rope (சா.அக.);

     [பளிங்  + க ]
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பளிசச்ட் ெயனல்

 
 பளிசச்ட் ெயனல் paḷiccaṭṭiyeṉal, ெப. (n.)

   ஒளி சற் ப் ; expr. signifying gleaming, flashing.

     [பளிசச்ட்  + எனல்]

பளிச் -தல்

பளிச் -தல் paḷicciḍudal,    20. ெச. . . (v.i.)

   கண்ைணப் ப க் ம் வைக ல் ன் தல் ஒளி தல்; flash, shine brightly gleam.

     " ன்னல் பளிச் ட்  மைறந்த "

     "இ ட் ல் பளிச் ட்ட ஊர்  ளக் களால் கண்கள் ன" (உ.வ.);

     "அவர ்ேபச் ேலேய அவர  ஆழ்ந்த அ  பளிச் ட்ட "

     [பளிச ்→ பளிச் -,]

பளிச் ந

 
 பளிச் ந  paḷiccunaḍuvu, ெப. (n.)

   அ க இைடெவளி ட்  நடப்பட்ட நட ;ம வ: பளிச்  நட .

     [பளிச்  + நட  → ந ]

பளிச் ப்பளிசெ்ச
னல்

 
 பளிச் ப்பளிசெ்சனல் paḷiccuppaḷicceṉal, ெப. (n.)

பளிசெ்சனல் பாரக்்க;see {pasiccessal}

     [பளிச்  + பளிச்  + எனல்]

பளிசெ்சனல்

பளிசெ்சனல் paḷicceṉal, ெப. (n.)

   1. ஒளி சற் ப் ; expr. signifying flashing, shining.

   2.  ைர க் ப் ; promptness, repiddity.

   3. ெதளி க் ப் ; sharp pain.

   4. ேநாதற் ப் ; decidedness;vividness.

     'பளிசெ்சன்  த் ற '

     [பள் → பளி → பளிச்  → பளிசெ்சனல்]

பளிஞ்

 
 பளிஞ்  paḷiñji, ெப. (n.)

   ேதாணிக்க ; back-stay rope (naut.);

பளிதச் ண்ணம்

பளிதச் ண்ணம் paḷidaccuṇṇam, ெப. (n.)

   பசச்க்க ப் ரங் கலந்த ெபா ; fragrant powder mixed with refined camphor.

     "நா க் ழம்ெபா  பளிதச ் ண்ணம்" ( வக.2994.);

     [பளிதம் +  ண்ணம்]
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பளிதம்

பளிதம்1 paḷidam, ெப. (n.)

   1. க ப் ரம்( டா.);; camphor.

     "ம ந் பளித ங் மம்" ( வரக.கக நி.23.);

   2. பசை்சக் க ப் ரம்; refined camphor.

     "பா ைலத் ைரய ம் பளித ம் பைடத் " (மணிேம.28, 243.);

   3. பல்லம் என் ம் ஒெரண்; a kind of number.

     [பள → பளிதம்]  (வ.ெமா.வ.203);

 பளிதம் paḷidam, ெப. (n.)

   1. ஒ  ேபெரண். ( டா.);; a very great number.

   2. பசச் ; a semi fluid vegetable relish.

     "ெபாரிக்க பளிதம் பா  ளிங்க " ( ர ங்.ஆேராகண34.);

     [பல் → பள் → பளி → பளிதம்]

பளரீி -தல்
பளரீி -தல் paḷīriḍudal,    20. ெச. . .(v.i.)

பளிச் -,  பாரக்்க;see {palcciu.}

பளெீரனல்

 
 பளெீரனல் paḷīreṉal, ெப. (n.)

   அ. ஒளி சற் ப் ;   ஆ. ஒ க் ப் ; clashing. cracking, clanging.

   இ. ேதாதற் ப் ; throbbing, aching.

     [பளிர ்+ எனல்]

ப

ப 1 paḷu, ெப. (n.)

ப  பாரக்்க;see {ра/Uии.}

     [பல் → பள் → ப ] (ேவ.க.);

 ப 2 paḷu, ெப. (n.)

   1. (ெபா ளின்); கனம்; heaviness.

     "இவ்வள  ப வாக இ க் ம் கல்ைல இந்த வண் ல் ஏற்ற யா "

     " டை்ட ப வாக இ க் ற .  2. (ேவைல, வரி த யவற் ல்);  ைம;

 burden (of work, taxation, etc);

     "அ வலகத் ல் ேவைலப் ப  அ கம்"

     "வரிப்ப ைவக் ைறக்க ேவண் ம்" (உ.வ.);

     [பல் → பள் → ப ] (ேவ.க.);

ப க்

 
 ப க்  paḷutūkki, ெப. (n.)

   த த்த கம் கைளப் பயன்ப த் க் கனமான ெபா ள்கைளத் க் ம் ஒ  வைகப் ெபா ; crane.

     " ைற கத் ல் ப க் ையப் பயன்ப த் வாரக்ள்"

     [ப  +  க் ]
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ப க் ம்ேபாட்

 
 ப க் ம்ேபாட்  paḷutūkkumbōṭṭi, ெப. (n.)

   வட்டவ வ இ ம்  எைடகள் இ  ைனகளில் இைணக்கப்பட்ட இ ம் க் கம் ையக் ப் ட்ட 
ைற ல் தைலக்  ேமல் க் ப் க் ம் ஒ  ைளயாட் ப் ேபாட் ; weight lifting.

     "ஆ ய ைளயாட் ப் ேபாட் களி ம் ஒ ம் க் ப் ேபாட் களி ம் ப க் ம் ேபாட்  
நைடெப ற "

     [ப  +  க் ம் + ேபாட் ]

ப

ப  paḷuvu, ெப. (n.)

   1. கனம்; heaviness.

   2. க ைம; severty.

     'ேநாய் ப வா க் ற '

ெத. ப

பைள

 
 பைள paḷai, ெப. (n.)

    லங்  த யவற் ன் வைள (யாழ்ப்.);; hole; lair of a beast.

     [வைள → பைள]

பற்கட் -தல்

பற்கட் -தல் paṟkaṭṭudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   1. ஏேத ம் ேநாயால் பற்கள் கட் க்ெகாண்  ேநாயாளி ன்பப்படல்; tooth ache.

   2. ெசாத்ைத ந்த பற்க க் ப் பகரமாகேவா எல்லாப் பற்கைள ம் எ த் ட்ேடா 
ெபாய்ப்பற்கள் கட் க் ெகாள் தல்; setting of artificial teeth.

     [பல் → கட் -.]

பற்க -த்தல்

பற்க -த்தல் paṟkaḍittal,    4. ெச. . . (v.i.)

    னம் த யவற்றால் பல்ைலக் க த்தல்; to gnash the teeth, as in anger.

     [பல் + க த்தல்]

பற்கைற

பற்கைற paṟkaṟai, ெப. (n.)

   1. பல் ற் கட் யாய்த் ரண் க் ம் ஊத்ைத; tartar.

   2. பற்களி ல் ஏற் ய க ப் க்கைற; artificial blackness of the teeth.

   3.  க்கத் ; fig. (சா.அக.);

     [பல் + கைற]

பற்காட் -தல்

பற்காட் -தல் paṟkāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  ரித்தல்; to grin.

   2. பல்ைலக் காட் க் ெகஞ் தல்; to cringe.

     "நீய ள்க ெவமக்ெகன்  பற்காட்  நிற்பவரே்பால்" ( வாத. . ப்ெப ந்.201.);

     [பல் + காட் -,]

பற்கா

பற்கா  paṟkāvi, ெப. (n.)

   1.ெவற் ைல பாக் ப்ேபா வதால் பல் ல் ஏ ய ெசந்நிறம்; red colour on the teeth due to a kind of ochre or 
composition of betel.

   2. கா க்கட் ; lowny foliaged cutch.

     [பல் + கா (வ);]
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பற்காைற

பற்காைற paṟkāṟai, ெப. (n.)

   1. பற்கைற பாரக்்க;see {parkarai}

   2. பற்கா  பாரக்்க;see {parkāvi}

     [பல் + காைற]

பற் ட் -தல்

பற் ட் -தல் paṟkiṭṭudal,    10. ெச. . . (v.i.)

   பல்ைலக் ட் க் ம் ஒ  ேநாய்; tetanus.

     [பல் +  ட் -,]

ம வ: தாட் ட் சன்னி

பற் ளிஞ்சல்

 
 பற் ளிஞ்சல் paṟkiḷiñjal, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் கடல்ப  ளிஞ்சல் (ெநல்ைல, ன.);; a kind of shell.

     [பல் +  ளிஞ்சல்]

பற் ச்

 
 பற் ச்  paṟkucci, ெப. (n.)

பல் ளக் ம் ம்

 fibrous stick used as a toothbrush.

     [பல் +  ச் ]

பற் ச்

 
 பற் ச்  paṟkuccu, ெப. (n.)

பற் ச்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {parkucci}

     [பல் +  ச் ]

பற் ைடசச்ல்

பற் ைடசச்ல் paṟkuḍaiccal, ெப. (n.)

   1. பல்ேநா

 tooth-ache.

   2. ெசாத்ைதப்பல்; Carious tooth.

     [பல் +  ைடசச்ல்]

பற் த்

 
 பற் த்  paṟkutti, ெப. (n.)

   பற்சந் லகப் பட்டைத நீக்க உத ங் ச் ; tooth pick.

ம வ. பற் ற் .

     [பல் +  த் ]

பற் த்

பற் த்  paṟkuttu, ெப. (n.)

பற் ைடசச்ல், பாரக்்க  1. (கடம்ப. .இ லா.101.); see {parkuttu}

     [பல் +  த் ]
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பற் ற்

 
 பற் ற்  paṟkuṟṟi, ெப. (n.)

   பல் க் களில் தங் ள்ள ண்ணிய ெபா ள்கைளக் ற் ெய க் ம் ஊ ையப் ேபான்ற 
க ; tooth pick for removing dirt in the teeth.

     [பல் +  த்  →  ற்  →  ற் ]

ம வ, பல் த் .

பற் றைவ

 
 பற் றைவ paṟkuṟavai, ெப. (n.)

   க ப் க் றைவ ன்; a kind of {kuravai} (சா.அக.);

     [பல் +  றைவ]

பற்

 
 பற்  paṟkuṟi, ெப. (n.)

   கல க் காலத்  மகளிர ்உதட் ல் ஆடவர ்பற்பட்  உண்டாம் த ம் ;     [பல் +  ]

பற்ெகாம்

 
 பற்ெகாம்  paṟkombu, ெப. (n.)

பற் ச்  பாரக்்க;see parkucci.

     [பல் + ெகாம் ]

பற்ேகாலா

 
 பற்ேகாலா paṟālā, ெப. (n.)

   பற்கள் ரை்மயாய் அல்ல  ெபரிதா ள்ள ஒ  கடல் ன்; sharp teethed and big size sea fish. (சா.அக.);

     [பல் + ேகாலா]

பற்சர்

 
 பற்சர ்paṟcar, ெப. (n.)

   பைகவர;் foes, enemies. (W.);

பற்சாரம்

பற்சாரம் paṟcāram, ெப. (n.)

   ஒ வைக ேநாய் (பரராச, i. 235,);; a kind of disease.

     [பல் + சாரம்]

பற்

 
 பற்  paṟcīvi, ெப. (n.)

   பல் ளக் ; a brush to clean the teeth.

     [பல் +  ]

பற் -தல்

பற் -தல் paṟcīvudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   பல் ளக் தல்; to clean the teeth.

     "ேகாடா ய ேகாலாேல பற் " ( வக.803. உைர.);

     [பல் +  -,]
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பற் ங்ேகால்

 
 பற் ங்ேகால் paṟcīvuṅāl, ெப. (n.)

பற் ச் , ( வா.); பாரக்்க;see parkucci.

     [பல் +  ம் + ேகால்]

பற்ெசாத்ைத

 
 பற்ெசாத்ைத paṟcottai, ெப. (n.)

   பல் ற் ச் ம் ேநாய்; caries of the teeth. (m.l.);

     [பல் + ெசாத்ைத]

பற்ேசா

பற்ேசா  paṟcōti, ெப. (n.)

   கடைல; bengal gram.

   2. பல் ன் லக்கம்; brilliancy of the teeth.

   3. பல் ன் பளிங் ; enamel of the teeth. (சா. அக.);

பற்பைச

 
 பற்பைச paṟpasai, ெப. (n.)

   பல் லக் வதற் ப் பயன்ப த் ம் ேவ ப் ெபா ள்களால் ெசய்யப்பட்ட வ வ ப் த் தன்ைம 
உைடய ெபா ள்; tooth paste.

     [பல் + பைச]

பற்படகம்

 
 பற்படகம் paṟpaḍagam, ெப. (n.)

 fever plant.

ம வ: பற்படகம்,  ற்படம், பற்பாடகம், பற்படாகம்

     [பற்பாடகம் → பற்படகம்]

பற்ப கம்

 
 பற்ப கம் paṟpaḍigam, ெப. (n.)

    வப்பாதைள; red physicnut (சா.அக.);

     [பல் + ப கம்]

பற்பணம்

பற்பணம் paṟpaṇam, ெப. (n.)

   1. ஒ பலங் ெகாண்ட நிைறயள  (ைதலவ.ைதல.);; a stan dard weight palam.

   2. பாவடை்ட; Indian paretha.

     [பல் + பணம்]

பற்பமாக்கல்

 
 பற்பமாக்கல் paṟpamākkal, ெப. (n.)

    ட ட்  நீறாக்கல்; reducing to an oxide by process of calcination. (சா.அக.);

     [பற்பம் + ஆக்கல்]

பற்பரி

 
 பற்பரி paṟpari, ெப. (n.)

   ைதேவைளப் ; five leaved cleame.
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பற்பல

 
 பற்பல paṟpala, ெப. அ. (adj.)

   ெவவ்ேவறான, பல வைகயான; different; various.

     "பற்பல ெமா கைளப் ேப பவரக்ள் நிைறந்த நா '

     "அர  ஊ யரக் க் ப் பற்பல ச ைககள் அ க்கப்பட் ள்ளன."

பற்பாசகம்

 
 பற்பாசகம் paṟpācagam, ெப. (n.)

   க ந்தகைர; black species of foetid cassia.

பற்பா

பற்பா  paṟpāci, ெப. (n.)

   1.பல்காைற; serumal tartar.

   2. காய்சச்லால் பற்களில் ப ம் மா ; dry crusts or the dark brown foul matter which collect on the lips and teeth 
as in fevers.

     [பற்பம் + பா ]

பற்பாடகம்

பற்பாடகம் paṟpāṭagam, ெப. (n.)

பற்படகம் (நாம ப.310.); பாரக்்க;see {parradakam}

ம வ:  த் த் ராய்

பற்பாைற

 
 பற்பாைற paṟpāṟai, ெப. (n.)

   ெசங்காந்தள்; red november flower plant. (சா.அக.);

     [பல் + பாைற]

பற் ர்க்

 
 பற் ரக்்  paṟpīrkku, ெப. (n.)

   ெவள்ைளப் ரக்்  (மைல.);; sponge gourd.

     [பல் +  ரக்் ]

பற்ேபத்ைத

 
 பற்ேபத்ைத paṟpēttai, ெப. (n.)

   பல்லரைண என் ம் பல் ற்  ேநாய்; gum boil (j.); perts aveloar abscess.

பற்ெபா

 
 பற்ெபா  paṟpoḍi, ெப. (n.)

   பல் லக் வதற் ப் பயன்ப த் ம் ேவ யல் அல்ல  ைகப் ெபா ; toothpowder.

     [பல் + ெபா ]
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பற்ற

பற்ற paṟṟa,    1.  ன்னிட் ; with refecence to.

     'அைதப் பற்ற' ( த். 44, 256);

   2. ஒட்ட; very closely or completly.

   3. காட் ம்; than.

     'அைதப்பற்ற இ  நல்ல '.

     [பற்  → பற்ற]

 பற்ற1 paṟṟadal,    5. ெச. ன்றா. . (v.t.)

   1.  த்தல்; to grasp, seize catch, hold.

     "பற் ெனன்றவர"் ( வாச. 3, 145.);

   2. ஏற் க் ெகாள் தல்; to receive, accept, embrace.

     "பற் தலன்  ண்ேடா கல்" (கம்பரா.  டண. 108);

   3. மனத் க் ெகாள் தல்; to embrace, adhere to.

     "பற் க பற்றா ன்ைம" (கம்பரா. 350.);  4.ெதா தல்;

 to touch.

     " ழ்பாற் ப வரப் பற்றா ன்ைம" (கம்பரா. ைதலமாட் . 54.);

   5. உணரத்ல்; to apprehend, comprahend.

பற்றகற்

 
 பற்றகற்  paṟṟagaṟṟi, ெப. (n.)

   மைடக்கலஞ் றண் ங் க ; scraper, instrument for cleaning the inside of a vessel.

     [பற்  + அகற் ]

பற்றச் -தல்

பற்றச் -தல் paṟṟaccuḍudal,    18. ெச. ன்றா.  (v.t.)

பற்றைவ-, பாரக்்க;see {Aasrava/-,}

     [பற்ற +  -,]

பற்ற -த்தல்

பற்ற -த்தல் paṟṟaḍittal,    4. ெச. . . (v.i.)

கவர்

    த யவற் ற்  ஒட் தல் (யாழ்.அக.);; to fil up the interstices as of a wall.

     [பற்  + அ -,]

பற்றைடப்

 
 பற்றைடப்  paṟṟaḍaippu, ெப. (n.)

   ேவளாண்ைமக்காக நிலத்ைதக் களிடம் ங் த்தைக; lease for cultivation.

     "பற்றைடப் ல் நா கெளல்லாம்"

     [பற்  + அைடப் ]
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பற்றம்

பற்றம் paṟṟam, ெப. (n.)

   1. கற்ைற; collection, mass, as of hair.

     " ழற் பற்றத்ைத ம்" ( வக.1707);

   2.  ட்டம்; crowd, multitude

     "ஆட் ப்பற்றம்" {(nāñ);}

   3. கனம்; thickness, bulk (j.);

   4.  க்கம்; swelling.

   5.  ைணயாகப் க்ைக; grasping, takinghold, bearing (j.);

   6. நன் ய ; gratitude (j.);

     [பற்  →  ற்றம்]

பற்றம் -த்தல்

பற்றம் -த்தல் paṟṟambiḍittal,    4. ெச. ன்றா. . (v.t.)

   இ வர ்தாங் தல். (யாழ.அக.);; to lift together, as two persons.

     [பற்றம் +  -,]

பற்றல்

 
 பற்றல் paṟṟal, ெப. (n.)

   தண்ணீர ்பாய்வதற்  மரத்தாேல ம் கல்லாேல ம் ேமல் ன் ச ்ெசய்யப்ப வ ; a kind of open 
conduit-pipe made either of wood or stone. {(nafi.);}

     [பற்  → பற்றல்]

பற்றலம் -தல்

பற்றலம் -தல் paṟṟalambudal,    9. ெச. . . (v.i.)

   சைமத்த கலங்கைளக் க தல்; to wash dishes.

     [பற்  + அலம் -,]

பற்றலர்

பற்றலர1் paṟṟalar, ெப. (n.)

   பைகவர ்( வா.);; enemies.

     "பற்றலரத் ப் ரம்" (ேதவா.89,6.);

     [பற்  + அல்லாதவர ்→ அலர]்

பற்றைவ-த்தல்

பற்றைவ-த்தல் paṟṟavaittal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. மாைழகைளப் ெபா த் தல்;   2. ெந ப்  ட் தல்; to kindle, as fire.

   3. பைக ைளத்தல்; to make enemies;

 to sow discord.

     [பற்ற + ைவ-,]

க. பட் .

பற்றற்றார்

 
 பற்றற்றார ்paṟṟaṟṟār, ெப. (n.)

னிவர ்(வழக்.); 

 Saint, Sage.

     [பற்  + அற்றார]்
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பற்றற்றான்

பற்றற்றான் paṟṟaṟṟāṉ, ெப. (n.)

   1. பற் லான் பாரக்்க;see {param,}

     "பற் க பற்றற்றான் பற் ைன" ( றள்,350.);

   2.  னிவன்(உரி.நி);; sage.

     [பற்  + அற்றான்]

பற்றற

பற்றற paṟṟaṟa,  .எ. (adj.)

    ம்; exhaustively, entirely.

     " ந்தைவெயல்லாம் பற்றற அ ந் " ( ரிபரம். 166.);

ம. பற்றற

     [பற்  + அற]

பற்ற -த்தல்

பற்ற -த்தல் paṟṟaṟuttal,    4. ெச. ன்றா. . (v.t.)

    ரம்ானித்தல்; to decide.

     "வழக் கைளப் பற்ற த்  வ ேவ னான் உன்னிடத் ல்" (வ.க.42.);

     [பற்  + அ -,]

பற்ற

 
 பற்ற  paṟṟaṟudi, ெப. (n.)

    ந் ெதாடரப் ைக; absolute sverance of connectin.

     'அற்ற  பற்ற யாய் ட்ட '

     [பற்  + அ ]

பற்றாக் ைற

பற்றாக் ைற paṟṟākkuṟai, ெப. (n.)

   1. ேதைவக் ம் ைறவாக உள்ள நிைல;   கட் ப்பா ; scarcity;

 shartage.

     "வறட் னால் தண்ணீரப்் பற்றாக் ைற ஏற்பட் ள்ள "

   2. வரைவ ட அல்ல  ைக ப்ைப டச ்ெசல  அ கமாக இ ப்பதால் ஏற்ப ம் 
பணக் ைற ; deficit.

     "இந்த ஆண் ன் வர ெசல த் ட்டத் ல் ஏற்ப ம் பற்றாக் ைறையச ்சரிக்கட்டப் ய வரிகள் 
ேபாடப்படலாம்"

     [பற்  + ஆ (எ ரம்ைற); +  ைற]

பற்றாக்

பற்றாக்  paṟṟākāli, ெப. (n.)

   1.  தள  ; poor wages.

   2. நாட் ; daily wages.

     [பற்  + ஆ (எ ரம்ைற); +  ]

பற்றாக்ைக

பற்றாக்ைக paṟṟākkai, ெப. (n.)

   1. அம் த் ரள் கட் ங் க  ( டா.);; cord for tying a bunch of arrows.

   2. அம் த் ரள் ( ங்.);; cluster of arrows.

     [பற்  + ஆக்ைக]

ஆக்ைக = க
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பற்றா

பற்றா 1 paṟṟācu, ெப. (n.)

   1. மாைழகைளப் ெபா த்த இைட ம் ெபா ; solder.

   2. ேநரிைச ெவண்பா ல் தற் றளி னி ச ் ேரா  தனிச ்ெசால்ைலப் ெபா த் ம் 
அைச;     "பற்றாெசான் தான் ……. இைடநின்  ட் தல் ேபால" (ெவங்ைகக் ேகா. 415);

   3. பற் க்ேகா ; support, prop.

     'அபராத ஸஹத்வம் பற்றாசாக' (ஈ , 1, 4, ப்ர);

   4. தஞ்சம்; refuge.

     "பற்றாசான ெபரிய ராட் " (ஈ . 8, 9, 1.);

   5. காரணம்; Cause, means.

     " தஜ்ஞைதேய பற்றாசாக வந் " (ஈ , 5,1, 10.);

     [பற்  + ஆ ]

பற்றாத

 
 பற்றாத  paṟṟādadu, ெப. (n.)

   ெபா ட ்ப த்தா  (யாழ்.அக.);; insignificant object.

     [பற்  + ஆ(எ ரம்ைற);+ அ ]

பற்றாப்ப

பற்றாப்ப  paṟṟāppaḍi, ெப. (n.)

   1. ேபா ய ம் ேபாதாத மான  (யாழ்.அக.);; that which is doubtfully sufficient.

   2.  ைற ; deficiency.

     [பற்  + ஆ (எ ரம்ைற); + ப ]

பற்றாப்பைணயம்

 
 பற்றாப்பைணயம் paṟṟāppaṇaiyam, பற்றாப்ப  (யாழ்.அக.) பாரக்்க;see {parapad}

     [பற்  + ஆ (எ ரம்ைற+பைணயம்]

பற்றாப்ேபாரி

 
 பற்றாப்ேபாரி paṟṟāppōri, ெப. (n.)

   த  யற்ற எ ரி (யாழ்.அக.);; unequa foe.

     [பற்  + ஆ (எ ரம்ைற);+ ேபாரி]

பற்றாமாக்கள்

பற்றாமாக்கள் paṟṟāmākkaḷ, ெப. (n.)

பற்றலர ்பாரக்்க;see {parallar}

     "பற்றா மாக்கள் தம் டனா ம்" (மணிேம. 1. 62.);

     [பற்  + ஆ (எ ரம்ைற);+மாக்கள்]

பற்றாயம்

பற்றாயம் paṟṟāyam, ெப. (n.)

   ெப ம் ெபட் ; a very large box.

     " க்கதைவ நீக் ப் க் ப் பற்றாயத்ைத …..  த் " (m.e.r.1905-6.);

   2.  லங் கைளப் க்க ம்

   அைடக்க ம் உத ம்  த யன; trap for catching animals; cage for keeping animals.

     [பத்தாயம் → பற்றாயம்]

1290

www.valluvarvallalarvattam.com 14195 of 19068.



பற்றாயார்

 
 பற்றாயார ்paṟṟāyār, ெப. (n.)

    னிவர ்( டா.);; sages.

     [பற்  + ஆ  + ஆர]்

பற்றார்

பற்றார ்paṟṟār, ெப. (n.)

   1. பற்றவர ்பாரக்்க; see {passalar}

     'பற்றாரக்் னி ' ( றள், 865.);

   2. பைகவர ்( .நிக. 2:51.);; enemies.

     [பற்  + ஆர]்

பற்றாள்

 
 பற்றாள் paṟṟāḷ, ெப. (n.)

   அ யாள் (பரிபாடல்.);; innocent women.

பற்றாற்றல்

பற்றாற்றல் paṟṟāṟṟal, ெப. (n.)

   பற் ய டம் டா  நிற்றல்; to hold firmy.

     "பற்றாற் ப் பற் யார ்ெவல்வதரண்" ( க். 747.);

     [பற்  + ஆற்றல்]

பற்

பற் 1 paṟṟi, ெப. (n.)

பற்றா , 1. பாரக்்க;see {parrāšu}

     [பற்  → பற் ]

 பற் 2 paṟṟi, இைட. (part.)

    த் ; of about concerning, respecting, adverting to, referring to

     'என்ைனப் பற் க் கவைலப் படாேத' (வழக்.);

     "ெமா ச ் க்கல் பற்  நீங்கள் என்ன நிைனக் ரக்ள்?".

     [பற்  → பற் ]

ம. பற்

பற் க்ெகாண் வ
-தல்

பற் க்ெகாண் வ -தல் paṟṟikkoṇṭuvarudal,    3. ெச. . . (v.i.)

    க அ க அள ல் னம், எரிசச்ல் ேபான்றைவ உண்டாதல்; get enraged.

     "கயவாளிப்பயல், நல்லவன் ேபால் ேப வைதக் ேகட்டால் யா க் த்தான் பற் க் ெகாண்  வரா "

     [பற் க்ெகாண்  + வ -,]

பற் ப்படர்-தல்

பற் ப்படர-்தல் paṟṟippaḍartal,    3. ெச. . . (v.i.)

   1. ெகா படரத்ல்; to entwine and spread as a creeper.

   2.  ம்பஞ் ெச த்தல்; to thrive, as a family.

     [பற்  + படரத்ல்]

பற் ப் -த்தல்

பற் ப் -த்தல் paṟṟippiḍittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   ேசா ெவந்  கரிந்  ேபாதல்; to be heated dry, as in cooking rice.

     'ேசா  பற் ப் த் க் ற '

     [பற்  +  -,]
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பற் ய

 
 பற் ய paṟṟiya, ெப.அ. (adj.)

   ெதாடரப்ான;    த்த; concerning;

 regarding.

     "இ  எைதப்பற் ய ேபச்  என்ேற ளங்க ல்ைல",

     "யாைரப் பற் ய கட் ைர இ ?"

     "வரலா  பற் ய ஆராய்ச் "

     [பற்  → பற் ய]

பற் த்-தல்

பற் த்-தல் paṟṟiyiḻuttal,    3. ெச. . . (v.i.)

    ச்  வாங் தல்; to take hard breaths when dying.

     [பற்  + இ -,]

பற் ெயரி-தல்

பற் ெயரி-தல் paṟṟiyeridal,    3. ெச. . . (v.i.)

   1.  ண்ெடரிதல்; to catch fire.

   2.  னம் தல்; to get enraged;

 to become angry.

     [பற்  + எரி-,]

பற் ம்

 
 பற் ம்  paṟṟirumbu, ெப. (n.)

இைணக் ம்

   தகட் ம்  (யாழ்.அக.);; cramp iron, irontrace band, cincture.

ம. பற் ம்

     [பற்  + இ ம் ]

பற் லார்

பற் லார ்paṟṟilār, ெப. (n.)

   1. பற்றலர ்( டா.); பாரக்்க;see {paraa}

   2. உலகப் பற்றற்றவர ்களா ய னிவரக்ள்; sages. as devoid of worldly attachment.

     "பாதமல்ல  பற்றலர ்பற் லார"் (கம்பரா.  றப் . 3.);

     [பற்  + இல் (எ.ம.); + ஆர]்

பற் லான்

பற் லான் paṟṟilāṉ, ெப. (n.)

   பற்றற்றவனா ய இைறவன்; god, as having no attachment.

     "பற் லான பணிந் ல ேர ம்" ( ரேமாத.் 22, 3.);

     [பற்  + இல் (எ.ம.); + ஆன்]

பற்

பற்  paṟṟili, ெப. (n.)

   ேவளாண்ைம ெசய்யப் படாம ம் வரி இ க்கப்படாம ம் உள்ள ெவற்  நிலம்; uncultivated land whose 
revenue remains unpaid.

     "காணியாளர ்......இறா  பற் யா ய நிலம்" (s.i.i. v. 376.);.

     [பற்  + இல் (எ.ம.); +இ]

     'இ' உைடைமப் ெபா ளீ
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பற் ன்ைம

பற் ன்ைம paṟṟiṉmai, ெப. (n.)

   1. இைறவன் எண் ணதெ்தான்றா ய பற் ன்ைம; detachment, one of {iraivan-enkunam.}

   2. உலகப் பற்  இல்லாைம; detachment in worldly attachments.

     [பற்  + இன்ைம]

பற் னர்

பற் னர ்paṟṟiṉar, ெப. (n.)

   1. உற னர ்( டா.);; relations.

   2. நண்பரக்ள்; friends, adherents, allies.

     [பற்  + இன் + அர]்

பற்

பற் 2 paṟṟudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   1. நிறம் த்தல்; to hold, as colour.

   2.   த யன தல்; to be kindled, as fireanger, desire, to be ignited.

     "ஒ  ைச ல் பற் ய  காற் னால் அ ந்த ைசக்க க் ம் பரவ ஆரம் த்த ",

     "கா  பற்  எரிந்த "

   3. பய தல்; to have effect, as drugs.

   4. த யாதல்; to be fitting, qualified.

     "பற்றாப்பணி ம் பணியாக் " ( வாைனக். ெகசார. 57.);

   5. ஒட் தல்; to stick.

     "பரிபவ ற் பற்றப் ெபா த்தேபா " (கம்பரா.  ம்பக ண. 17.);

   6. ெபா ந் தல்; to become joined to or welded together as metals soldered.

   7. ேபா யதாதல்; to be sufficient.

     "உண்ைடயா ெமன ம் பற்றா" (கம்பரா. அ காயன். 217.);

   8. உைறத்தல்; to smart, to fed pungent, as pepper in the eyes.

   9. உண்டாதல்; to form, as rust flower, etc.

 பற் 3 paṟṟudal,    5. ெச. ன்றா. . (v.t.)

பற் க்கட்

பற் க்கட்  paṟṟukkaṭṭu, ெப. (n.)

   1.  ரிைம நிலம்; ryot's holding.

   2.  ன்ெசய் நிலத் ன் ஆண் க் த்தைக; annual rent on dry land.

     [பற்  + கட் ]

பற் க்கட்ெடா ங்

 
 பற் க்கடெ்டா ங்  paṟṟukkaṭṭoḻuṅgu, ெப. (n.)

    ரை்வையச ்ெச த் ம் ெபா ப் டன் உ தற் த் ெதாடங் ய யான வ க்  நிலம் 
உரிைமயா ம் ைற; system of land tenure whereby lands once brought under cultivation by a ryot become thereby 
part and parcel of his holding subject to the incidence of taxation.

     [பற் க்கட்  + ஒ ங் ]

பற் க்கம்

 
 பற் க்கம்  paṟṟukkambu, ெப.(n.)

   பரம்  மரத் ல் ஊன் ங் க ; peg planted in the levelling plank.

     [பற்  + கம் ]
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பற் க்கால்

பற் க்கால் paṟṟukkāl, ெப.(n.)

   1. தாங்  கடை்ட (யாழ்.அக.);; support of a lever or swing.

   2. ெபாய்க்கால்; artificial leg.

     [பற்  + கால்]

பற் க்காவல்

 
 பற் க்காவல் paṟṟukkāval, ெப. (n.)

   நிலக்காவல் (நாஞ்.);; watch for the lands.

     [பற்  + காவல்]

பற்றக் ற

 
 பற்றக் ற  paṟṟakkuṟaḍu, ெப.(n.)

   கம்மக்க  வைக; tongs, black smiths pincers.

     [பற்  +  ற ]

பற் க்ெகா

பற் க்ெகா  paṟṟukkoḍiṟu, ெப. (n.)

பற் க் ற ( லப். 16, 108. அ ம்.);, பாரக்்க;see {parru-k-kusadu.}

     [பற்  + ெகா ]

பற்றக்ேகா

பற்றக்ேகா 1 paṟṟakāṭu, ெப. (n.)

   1.பற் க்ேகால்; walking stick.

   2. நிைலக்களன் ( வா.);; support.

   3. தஞ்சம் ( வா.);; refuge.

   4. கட் த்த  ( வா.);; post to which animals are tied.

   5. கைளகண்; சாரப்ாக இ ப்ப ; support;anything which is supportive.

     " ைமக் காலத் ல்தான் மைன  எவ்வள  ெபரிய பற் க்ேகா  என்ப  ெதரி ம்"

   6. சான் ; evidence;proof.

     "பற் க்ேகா  நின்பத மன் ைல" (ம ைரயந்தா .);

     [பற்  + ேகா ]

பற் க்ேகால்

பற் க்ேகால் paṟṟukāl, ெப. (n.)

   1. ஊன்  ேகால்; walking stick.

   2. மா க க் ச ்  ேபாடஉத ம் இ ப் க்ேகால்; iron-rod used to brand oxen.

   3. ஈயம் பற்றைவக் ம் க ; soldering iron.

   4. கம்மக் க ெனான் ; black smiths pole.

   5. ெபா ைளப் த்  எ ப்பதற்கான இ க்  அல்ல  இ க்  ேபான்ற க ; a kind of tongs.

     [பற்  + ேகால்]

 பற் க்ேகால் paṟṟukāl, ெப. (n.)

ஏற்றத் ல் நீர ்இைறக்க உத ம் நீண்ட ங் ல் க :

 long Dole used in piccotah.

     [பற் +ேகால்]
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பற் ச் ட்

பற் ச் ட்  paṟṟuccīṭṭu, ெப.(n.)

   1. ஒப் தல் ட் ; recept.

   2. ேவளாண்ைமக் த்தைக ஆவணம்; lease-deed of cultivation.

     [பற்  +  ட் ]

பற் தல்

பற் தல் paṟṟudal, ெப. (n.)

   1. அன் ; love, attachment fondness. ( .நிக. எ:33); 

அவ க் க் ம்பத் ன்  ஒ  ம் பற் தல் இல்ைல.

   2. பத் ; devotion, devotednesss.

   3. நம் க்ைக; confidence, fidelity.

   4.  த் க்ெகாள் தல்; to hold.

     "உலக்ைக பற் " (அரிசச். மயாநய 2.);

     [பற்  → பற் தல்]

பற் நர்

 
 பற் நர ்paṟṟunar, ெப. (n.)

   நண்பர(் வா.);; friends.

     [பற்  → பற் நர]்

பற் ப்பத் ரம்

 
 பற் ப்பத் ரம் paṟṟuppattiram, ெப. (n.)

   கடன் வாங் னவன் ல ெபா ள் ெகா த்த ேபா  தனிகன் அந்தப் ெபா ைளப் பற் னதற்காக 
எ க் ெகா க் ம் ஆவணம் (வழக்.);; receipt for pledged things.

     [பற்  + பத் ரம்]

பத் ரம் = skt.

பற் ப்ப க்ைக

 
 பற் ப்ப க்ைக paṟṟupparukkai, ெப.(n.)

   ேசாற் ப்ப க்ைக; grain of cooked rice.

     'அவன் ஒ  பற் ப்ப க்ைக ட ஈயாதவன்' (உ.வ.);

     [பற்  + ப க்ைக]

பற் ப்பா -தல்

பற் ப்பா -தல் paṟṟuppāṭudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   வாரமா பா தல் ( லப். ம, 19, அ ம்.);; to sing in accompaniment.

     [பற்  + பா -,]

பற் ப்பார்-த்தல்

பற் ப்பார-்த்தல் paṟṟuppārttal,    4. ெச. . . (v.i.)

   உைரத்  ஆய்ந்த தல்; to test by rubbing, as a piece of turmeric.

     "ஊரிற் ெபண்கள் தங்க க் ப் ைகக்  மஞ்சள் அைரத்தல் பற் ப்பாரப்்ப  இவனஉடம் ேல 
யாய்த் " ( வ்.ெபரியாழ். 3,2,2  யா. பக்.536.);

     [பற்  + பார-்,]

பற் ப்ெபா க்கா
வல்

 
 பற் ப்ெபா க்காவல் paṟṟuppodukkāval, ெப. (n.)

    ற் ரக்்காவற்காரன்; watchman of the village.
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பற் ப்ேபா -தல்

பற் ப்ேபா -தல் paṟṟuppōṭudal,    19. ெச. . . (v.i.)

    ச்  ம ந்  தட தல்; to apply medicine, as an anguent.

     [பற்  + ேபா -,]

பற் மஞ்சள்

பற் மஞ்சள் paṟṟumañjaḷ, ெப. (n.)

   நிறம் க் ம் ச்  மஞ்சள்; turmeric used by women in bathing.

     "பற்  மஞ்சள் " ( வ். ெபரியாழ். 3, 2, 2.);

     [பற்  + மஞ்சள்]

பற் ம

 
 பற் ம  paṟṟumadi, ெப. (n.)

   ெபற் க் ெகாள்ைக; receipt, as of money.

     [பற்  + ம ]

பற்

பற்  paṟṟumuṟi, ெப.(n.)

   ஒப் ைகச் ட் ; receipt.

     "பற்  ெகா த்ேதாம்" (S.I.I.viii,84.);

     [பற்  +  ]

பற் வைக

 
 பற் வைக paṟṟuvagai, ெப. (n.)

   ெபற் க் ெகாண்ட ெபா ளின் ப் ; items of money or goods received.

     [பற்  + வைக]

பற் வர

பற் வர 1 paṟṟuvaravu, ெப. (n.)

   1. ெகா க் கல் வாங்கல்; transaction;dealing.

   2. கணக் ன் வர  ெசல க் ப் ; debit and credit.

     "கண்ெட  பற்  வர னின் ம ர ் ளந்ேத கணக்  ல வா ம் டார"் ( மேரச. சத. 4.);

     [பற்  + வர ]

 பற் வர 2 paṟṟuvaravu, ெப. (n.)

   கைட த யவற் ல் கணக்  எ ம்ெபா  ெசல ம் வ மான ம்; in bock-keeping expenditure and 
income.

     "கணக் யல் பாடத் ல் பற் வர  வ ம்"

     [பற்  + வர ]

பற் வாய்

பற் வாய் paṟṟuvāy, ெப. (n.)

   1. பற்  ைவக் ம் இடம்; edges of fusible metals soldered together.

   2.  க் ல் ம ந் ம் ெதாைள; pan, touch-hole of a gun or cannon.

   3. ெகாட் வாய்ச ்சமயம்; nick of time.

     [பற்  + வாய்]

பற் ள்ளம்

பற் ள்ளம் paṟṟuḷḷam, ெப. (n.)

   இவறற் றன்ைம; a variciousness, greediness.

     "பற் ள்ள ெமன் ம் இவறன்ைம" ( றள், 438);

     [பற்  + உள்ளம்]
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பற்ைற

பற்ைற paṟṟai, ெப. (n.)

   1. ெசங்காந்தன் ( டா.);; malabar glory lily.

   2.   (ஈ , 3, 9, 7.);; bushes, low shrubberry, underwood.

     "பற்ைறக்கா "

   3.  ழ்மகன்; low, mean person.

     "பாரிேலார ்பற்ைறையப் பசை்சப் ப ம் ெபாய்கள் ேபசேவ" ( வ்.  வாய். 3, 9, 7.);

   4. ெதா ; cluster.

     [பற்  → பற்ைற]

பற்ைறச்

 
 பற்ைறச்  paṟṟaicci, ெப. (n.)

    ைலமகள்; prostitute.

பரத்ைத → பத்ைத → பற்ைற → பற்ைறச்

பற

பற1 paṟattal,    3. ெச. . . (v.i.)

   1. பறைவ,பஞ்  த யன வானத் ற் ெசல் தல்; to fly, hover, flutter or float in the air, as light bodies.

     " டம்ப தனிதெ்தா யப் ட ்பறந்தற்ேற" ( றள், 338.);

   2. ேவகமாய்ச ்ெசல் தல்; to move with celerity or great velocity;

 to hasten.

     " ைரகழன் ைமந்தைனக் ெகாண்  பறந்தான்" ( வக. 521.);

   3.  ைரதல்; to be in a hurry, to be overhasty.

     "நாேனன் பறப்ேபன் நரா பேன" (தனிப்பா. 1, 290.7.);.

   4. அைம யற்  வ ந் தல்; to be greatly agitated.

     "அ த  பறக் ன்றாேன" (இராமநா. உ த். 98.);

   5.  த ெயா தல்; to be scattered, dispersed, to disappear.

     "அவன் பணெமல்லாம் பறந்  ட்ட "

க. ப , ம. பறக்க.

     [பற → பற-,]

     'பறந்  பறந்  பா பட்டா ம் பக க் ச ்ேசா ல்ைல' (பழ.);

 பற2 paṟattal,    3. ெச. . . (v.i.)

பறக்க -த்தல்

பறக்க -த்தல் paṟakkaḍittal,    4. ெச. ன்றா. . (v.t.)

   1.  தற த்தல்; to cause to fly;

 to scatter, disperse.

   2.  ரத் தல்; to hasten.

     [ ற -→  றக்க -,]
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பறக்க -தல்

பறக்க -தல் paṟakkaviḍudal,    18. ெச. ன்றா. . (v.t.)

   1. வானத் ற் ெசல் ம்ப  ெசய்தல்; to let fly, as a bird or kite.

   2. உத ெசய்யா  ைக தல்; to forsake and make one helpless.

   3. ெதாந்தர  ெசய்தல்; to vex, tease one by importunity.

   4. ெக த்தல்; to defeat, ruin.

     [பறக்க +  -,]

பறக்காவட்

 
 பறக்காவட்  paṟakkāvaṭṭi, ெப. (n.)

   பறபறப் க் காரன்; thoughtless or reckless person.

     [பற → பறக்காவட் ]

     'பறப்பான் ப ர ்இழந்தான்' (பழ.);

     'பறப்பான் ப ர ்இழந்தான்;

அறக்காஞ்  ெபண் ழந்தான்' (பழ.);

பறக் ம் தட்

 
 பறக் ம் தட்  paṟakkumtaṭṭu, ெப. (n.)

   ேவ  ேகாள்கைளச ்சாரந்்ததாக ம் வானில் உல வதாக ம் றப்ப ம் தட்  வ வப் பறக் ம் 
ெபா ள்; flying-saucer, unidentified flying object. (ufo);

     [பறக் ம் + தட் ]

பறக் ம் பைட

 
 பறக் ம் பைட paṟakkumbaḍai, ெப. (n.)

   உடன யாக ைரந்  ெசன்  நடவ க்ைக எ ப்பதற்காகேவா ன்ன ப்  இல்லாமல் ேநாட்டஞ் 
ெசய்வதற்காகேவா எப்ேபா ம் அணிய நிைல ல் இ க் ம் அ வலர ் ; flying squard.

     "ெசல்ைகச ் ட்  இல்லாமல் ெதாடரவ்ண் ல் ெசன்றவரக்ைளப் பறக் ம் பைட மடக் ப் த்த "

பறக் றைவ

 
 பறக் றைவ paṟakkuṟavai, ெப.(n.)

   க ப் க் றைவ ன்; a dark dock fish. (சா.அக.);

பற பறெகனல்

பற பறெகனல் baṟagubaṟageṉal, ெப. (n.)

   ெசா தற் ப் ; onom, expr. of scratching.

     "பற றெகன்ேற ெசா ய" (தனிப்பா. 1, 273, 14.);

     [பற  + பற  + எனல்]
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பறங்

பறங் 1 paṟaṅgi, ெப. (n.)

   1. பறங் க்காரன், பாரக்்க;see {paraikkaraற}

   2. பறங் க்காய்; great pumpkin.

     'பறங்  நல்லவன்;

ரம்  ெபால்லாத ' (பழ.);

க. பரங்

     [பல் → பர ்→ பரங்  → பறங் ]

 பறங் 2 paṟaṅgi, ெப. (n.)

   பா யல் ேநாய் வைக; Veneral disease, syphilis.

ேபாரத்்.  ரான்ேகா (branco);

பறங் க்காய்

 
 பறங் க்காய் paṟaṅgikkāy, ெப. (n.)

   காய்க யாகப் பயன்ப த் ம் பக்கவாட் ல் ைடத்  உ ண்ைடயாக உள்ள ெவளிரச் ் வப்  
நிறக்காய்; great pumpkin.

     "பறங் க் காய் ழம் "

ம வ: சரக்்கைரப் சணி,

     [பறங்  + காய்]

க. பரங் க் கா

பறங் க்காரன்

பறங் க்காரன் paṟaṅgikkāraṉ, ெப. (n.)

   1. நிறம் பற்  ஐேராப் யரக்ைளக் க்கப் ெப ம் பா ம் ம ப் க் ைறவான ைற ல் பயன் 
ப த் ம் ெசால்;   2. ஆங் ேலா இந் யன்; anglo Indian.

     [பறங்  + காரன்]

ம வ: சடை்டக்காரன்

பறங் க் ழங்

 
 பறங் க் ழங்  paṟaṅgikkiḻṅgu, ெப. (n.)

பறங் ச ்சக்ைக பாரக்்க;see {pararigi-cCakkai}

     [பறங்  +  ழங் ]

பறங் க் ர்ைம

 
 பறங் க் ரை்ம paṟaṅgikārmai, ெப. (n.)

   அணியம் ெசய்யப்பட்ட உப்  வைக;(யாழ்.அக.);; a kind of prepared mineral salt.

     [பறங்  +  ரை்ம]

பறங் க்ெகா க்
காய்ப் ளி

 
 பறங் க்ெகா க்காய்ப் ளி paṟaṅgikkoṟukkāyppuḷi, ெப. (n.)

    ைமக்ெகா க்காய்ப் ளி; mamila tamarind. (சா. அக.);
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பறங் சச்க்ைக

பறங் சச்க்ைக paṟaṅgiccakkai, ெப. (n.)

   1.ஒ வைகக் ெகா ; Chino-root, climbing shrubby plant.

   2. மரவைக; quinine tree.

     [பறங்  + சக்ைக]

க. பரங் சச்க்ெக

பறங் ச ்
சாம் ராணி

பறங் ச ்சாம் ராணி paṟaṅgiccāmbirāṇi, ெப. (n.)

   1. ெபரிய மரவைக; salai tree. indian olibanam.

   2. சாம் ராணி வைக; exudus of indian frankincense. (சா.அக.);

     [பறங்  + சாம் ராணி]

சாம் ராணி = மராத்

பறங் ச் ைலநிற
ம்

 
 பறங் ச் ைலநிறம் paṟaṅgiccilainiṟam, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் க ப் க் கல் (யாழ்.அக.);; a kind of black stone.

     [பறங்  +  ைல +நிறம்]

பறங் ச் றா

 
 பறங் ச் றா paṟaṅgiccuṟā, ெப. (n.)

    றா ன் வைக; english hammer headed sharkzygama malleus. (சா.அக.);

பறங் த்தாைழ

 
 பறங் த்தாைழ paṟaṅgittāḻai, ெப. (n.)

   ெசந்தாைழ (அன்னா );; pineapple.

     [பறங்  + தாைழ]

பறங் ேநாய்

 
 பறங் ேநாய் paṟaṅginōy, ெப. (n.)

   ஒ வைகப்பா யல் ேநாய்வைக; venereal diease, syphilis.

     [பறங்  + ேநாய்]

பறங் ப்பட்ைட

பறங் ப்படை்ட1 paṟaṅgippaṭṭai, ெப. (n.)

 climbing shrubby plant.

     [பறங்  + படை்ட]

 பறங் ப்படை்ட2 paṟaṅgippaṭṭai, ெப. (n.)

    னக் ழங் ப் படை்ட, (ைவத் யபரி.);; china root.

பறங் ப் 
பாடாணம்

 
 பறங் ப் பாடாணம் paṟaṅgippāṭāṇam, ெப. (n.)

    ற ச ்ெசய்ந்நஞ்  வைக; a mineral poison, corrosive subli-mate.

     [பறங்  + பாடாணம்]
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பறங் ப் ண்

 
 பறங் ப் ண் paṟaṅgippuṇ, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ேநாய்; veneral disease, syphilis.

     [பறங்  +  ண்]

க. பரங் ஹர ரன்

பறங் ப் சனி

 
 பறங் ப் சனி paṟaṅgippūcaṉi, ெப. (n.)

   ேகாைடப் சனி; a kind of pumpikin chiefly cultivated in summer.

     [பறங்  +  சனி]

பறங் ப் ர

 
 பறங் ப் ர  paṟaṅgippūragi, ெப. (n.)

   ஒட் ப்பலா; a kind of herb.

     [பறங்  +  ர ]

பறங் ப்ேபட்ைட

 
 பறங் ப்ேபடை்ட paṟaṅgippēṭṭai, ெப. (n.)

   கட ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஓ ர,் (வழக்.);; a small town in cuddalore Dt.

பறங் யணி
ணா

 
 பறங் யணி ணா paṟaṅgiyaṇinuṇā, ெப. (n.)

   இராம த்தா; manilla custard apple tree. (சா. அக.);

     [பறங் யணி +  ணா]

பறங் யாதைள

 
 பறங் யாதைள paṟaṅgiyātaḷai, ெப. (n.)

    வப்பாதைள; red castor plant.

ம வ: பறங் யாமணக்  (சா.அக.);

பறங் யாமணக்

பறங் யாமணக்  paṟaṅgiyāmaṇakku, ெப. (n.)

   1. ெகா ம்பழ (பப்பாளிமரம்; papaya.

   2.  ன நாட்டாமணக் ; china castor plant.

     [பறங்  + ஆமணக் ]

பறங் வராகன்

 
 பறங் வராகன் paṟaṅgivarākaṉ, ெப. (n.)

 a gold coin of porto-novo.

     [பறங்  + வராகன்]

பறங் வாைழ

 
 பறங் வாைழ paṟaṅgivāḻai, ெப. (n.)

   அரசதாளி என் ம் வாைழ வைக; a variety of plantain;red-costate-leaved banana. (சா.அக.);

     [பறங்  + வாைழ]
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பறங் யா

 
 பறங் யா  paṟaṅgiviyāti, ெப. (n.)

;see paraigindy.

     [பறங்  +  யா ]

பறங் ரணம்

பறங் ரணம் paṟaṅgiviraṇam, ெப. (n.)

பறங் 2, பாரக்்க (ைபஷஜ. 200.);;see {parangř.}

     [பறங்  +  ரணம்]

ரணம் = skt.

பறங் ேவல்

 
 பறங் ேவல் paṟaṅgivēl, ெப. (n.)

    ைமேவல்; jerusalem-thorn, (foreign solah.); (சா.அக.);

     [பறங்  + ேவல்]

பறங் ைவப்

பறங் ைவப்  paṟaṅgivaippu, ெப. (n.)

   1. ெசய்ந்நஞ்  ெசய் ைற; rules for preparing assenic.

   2. ைவப் ச ்ெசய்ந்நஞ் ; prepared arsenic.

     [பறங்  + ைவப் ]

பறட்ைட

பறடை்ட paṟaṭṭai, ெப. (n.)

   1. ெச ப்பற்ற  (யாழ்.அக.);; that which is dry or wilted.

   2.  ற்  ம ர;் tangled locks, shaggy, bushy hair.

   3. பறடை்டக் ைர; a kind of greens.

   4. இன்ைமையக் க் ம் ஒ  ைள யாட் க் ; a term used in a game, meaning'nothing'.

   5. ஒ  இகழ்ச் ெமா ; a term of reproach.

     'அவன் பயல், பறடை்ட ெயன்  ேப னான்'.

க. பறடெ்ட.

     [பர → பர  → பரடை்ட → பறடை்ட]

பறட்ைடக்கா

 
 பறடை்டக்கா  paṟaṭṭaikkāṭu, ெப. (n.)

    றடரந்்தகா ; thick, low jungle.

     [பறடை்ட + கா ]

பறட்ைடக் ைர

 
 பறடை்டக் ைர paṟaṭṭaikārai,     ைரவைக; wild colewort.

     [பறடை்ட +  ைர]

பறட்ைடச்

 
 பறடை்டச்  paṟaṭṭaicci, ெப. (n.)

     ேபான்ற தைலம ர ்உைடயவள்; a girl or woman who has shaggy, untidy hair.

பறடை்ட → பறடை்டச்

     [பறடை்டயன் என்பதன் ெபண்பாற்ெசால்.]
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பறட்ைடத்தைல

 
 பறடை்டத்தைல paṟaṭṭaittalai, ெப. (n.)

    றடரந்்த ம ரத்்தைல; head with shaggy, untidy hair.

     [பறடை்ட + தைல]

க. பறடெ்டதெல.

பறட்ைடமரம்

பறடை்டமரம் paṟaṭṭaimaram, ெப. (n.)

   1. தைலயடரத்் ள்ள மரம்; short sleudertree with a bushy top.

   2.  ய ைளகைள ம் ய இைலகைள ம் ெகாண்ட நீண்டமரம்; tall tree with short leaves and 
stunted boughs.

     [பறடை்ட + மரம்]

பறட்ைடயன்

 
 பறடை்டயன் paṟaṭṭaiyaṉ, ெப. (n.)

    றடரந்்த ம ரத்்தைலயன்; person with shaggy hair.

     [பறடை்ட → பறடை்டயன்]

பறண் -தல்

பறண் -தல் paṟaṇṭudal,    5. ெச. ன்றா. . (v.t.)

   உ ர ் த யவற்றால் கரண் தல்; to Scratch, as with nails.

க. பர .

     [பற்  → பற-பறண் -,]

பறண்ைட

பறண்ைட paṟaṇṭai, ெப. (n.)

   1. ஒ வைக வாச் யம்; a musical instrument.

     "பா ம் பறண்ைட  ெமாந்ைத  மாரப்்" (ேதவா.293.9.);

   2. ைக ட் ன் ெமா ; in knuckle.

     "ேகா யாட்டத் ல் ேதாற்றவன் பறண்ைட ற் ப ம்ப  ட்ட த்தான்".

     [பற → பறண்  → பறண்ைட,]

பறணி

 
 பறணி paṟaṇi, ெப. (n.)

   ெப ங் ம்ைப; young unripe coconut fruit. (சா.அக.);

பறத்

 
 பறத்  paṟatti, ெப. (n.)

பைறச் ;(இ ளர.்); 

 pariah woman.

     [பைறச்  → பறத் ]

பற

 
 பற  paṟadi, ெப. (n.)

   பதற்றம்; over-hastiness. over-anxiety.

     [ ற → பற ]
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பறைத

 
 பறைத paṟadai, ெப. (n.)

   ெசங்கத்தரி; talse peacock foot tree.  (சா.அக.);

பறந்த -த்தல்

பறந்த -த்தல் paṟandaḍittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   கவைலயால் ேவகப்ப தல்; to hurry in anxiety.

     [பற → பறந்த -,]

பறந்தைல

பறந்தைல paṟandalai, ெப. (n.)

   1. பா டம்; desert.

     " ைள நீ ய ெவ வ  பறந்தைல" ( றநா.23.);

     "யாங்க ம் பரந்த ேவாங் ம் பறந்தைல" (மணிேம. சக்கரவாள. 96.);

   2. பாைலநிலத் ர ்(ெதால்ெபா ள். 18,உைர.);

 village in a desert tract.

   3.  கா  (ப ற் ப்-44, 19.);; burning-ground.

   4. ேபாரக்்களம்; battle-field.

     ''ெவண்ணிப் பறந்தைல" ( றநா.66.);

   5. பைட ; camp of an invading army.

     "களிற் க் கணம் ெபா த கண்ணகன் பறந்தைல" ( றநா. 64.);

     [பற → பறந்தைல]

பறந்ேதா -தல்

பறந்ேதா -தல் paṟandōṭudal,    5. ெச. . . (v.i.)

    ைரந்  நீங் தல்; vanish; disappear quickly.

     "மாத் ைர சாப் ட்ட ம் தைலவ  பறந்ேதா ய ".

     [பறந்த  + ஓ ]
பறநாட் ப் 

ெப ங்ெகாற்றனா
ர்

பறநாட் ப் ெப ங்ெகாற்றனார ்paṟanāṭṭupperuṅgoṟṟaṉār, ெப. (n.)

   அகநா ற்  323 ஆம் பாடைலப் பா ய கைடக்கழகக் காலப் லவர;் a sangam poet.

பறப்பன்

பறப்பன் paṟappaṉ, ெப. (n.)

   1. ேதள் ( வா.);; scorpion.

     "ேபானான் பறப்பன் ள் த் " (ேச . அ ம ண்.14);

   2. நளி ஒைர ( வா.);; scorpio in the zodiac.

   3.  ைரவாளன்;  hasty person.

     [பற → பறப்பன்]

பறப்பன

பறப்பன paṟappaṉa, ெப. (n.)

    ற ைடய உ ரிகள்; birds, as flying creatures.

     "ஊரவ்ன, நடப்பன பறப்பன" (தா .பரி ..2.);

     [பற → பறப்பன]

பறப்

பறப்  paṟappu, ெப. (n.)

   1. பறக்ைக; flying flight.

   2.  ைற ; haste, hurry, quickness, speed.

   3. கவைல; anxiety, care, concern.

     [பற → பறப் ]

1304

www.valluvarvallalarvattam.com 14209 of 19068.



பறப் ப்பார்-த்தல்

பறப் ப்பார-்த்தல் paṟappuppārttal,    4. ெச. .  நாள்ேவைலகைளக் கவனித்தல்; to attend to one's daily 
avocations or personal comcerns.

     [பறப்  → பறப்  + பார-்,]

பறப்ைப

பறப்ைப paṟappai, ெப. (n.)

   1. பறைவ; bird.

     " லங்  சா ப் ப ம ம் பறப்ைபதா ம்" ( ளா.  யம்.81.);.

   2. க டன் த ய பறைவ வ வமாகச ்ெசய்யப்பட்ட ேவள்  ேமைட (ேவ ைக);; a dais for sacrificial fire, 
in the form of a bird.

     "அங் ைய ேவ ைகப் பறப்ைப ேம ய்த் " (கந்த . . ேவள் .3.);

   3. ேவள் ல் ெநய்ைவக் ம் மரைவ; a kind of wooden vessel for keeping sacrificial ghee.

     "பரி கண் மதைலநாண் பறப்ைப பல்ப ' (கந்த . சாைலெசய்.23.); (யாழ்.அக.);

     [பற → பறப்ைப]

பறப்ைபப்ப -
த்தல்

பறப்ைபப்ப -த்தல் paṟappaippaḍuttal,    20. ெச. . . (v.i.)

   க டன், ப ந்  த ய பறைவவ வாக ேவள் ேமைட அைமத்தல்; to construct a dais for sacrificial fire in 
the shape of birds like garuda, kite, etc.

     "பறப்ைபப் ப தெ்தங் ம் ப ேவட ்ெடரிேயாம் ம்" (ேதவா.1,2.);

     [பறப்ைப + ப -,]

பறபற

பறபற1 baṟabaṟattal,    3. ெச. . . (v.i.)

    க ைரதல் (யாழ்.அக.);; to hasten;hurry.

     [பற → பறபற-,]

 பறபற2 baṟabaṟattal,    3. ெச. . . (v.i.)

   பறபறெவன்  ஒ த்தல்;     [பற → பறபற-,]

பறபற ைளயாட்

 
 பறபற ைளயாட்  baṟabaṟaviḷaiyāṭṭu, ெப. (n.)

   ஒ ைளயாட்  வைக (யாழ்.அக.);; a game.

     [பறபற +  ைளயாட் ]

பறபெறனல்

பறபெறனல்1 baṟabaṟeṉal, ெப. (n.)

    ைர க் ப் ; expr, signifying quickness, hastiness, rapidity, etc.

     [பறபற + எனல்]

 பறபெறனல்2 baṟabaṟeṉal, ெப. (n.)

    ணி த்தல் த ய நிக ம் ேபா  உண்டாம் ஒ க் ப் ; onom, expr. of sound made in tearing cloth, 
scratching.

     [பறபற + எனல்]

பறம்பர்

 
 பறம்பர ்paṟambar, ெப. (n.)

   ேதால் ைனஞர ்( வா.);; those whose caste duty is to work in leather.

     [ றம்  → பறம்பர]்
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பறம்

பறம்  paṟambi, ெப. (n.)

   வஞ்ச ; deceitful, cunning woman.

     "நீ ேபால ெந ழ்ந்த பறம் கள்" ( ப் .7.);

. பரெம . பரெம

     [ றம்  → பறம்  → பறம் ]

பறம்

பறம் 1 paṟambudal,    5. ெச. ன்றா. . (v.t.)

   அ த்தல்; to beat thrash.

 பறம் 2 paṟambu, ெப. (n.)

   1. மைல ( ங்.);; hill, mountain.

   2. பாரி ன் மைல; a mountain belonging to the chief {Päri.}

     "அளிேதா தாேன பாரிய  பறம்ேப" ( றநா.109.);

   3. பாரி ன் நா  ( றநா.110.);; the country of the chief {pāri,}

   4.  ைல ( ங்.);; woman's breast.

     [பரம் → பரம்  → பறம் ]

 பறம்  paṟambu, ெப.(n.)

ேமட்  நிலம்:

 high ground.

   2.  ன் ; hill.

ம, பறம்  (ேமட்  நிலம்); பற (உயரம்);.

     [ப -பறம்]

பறம்ைப

 
 பறம்ைப paṟambai, ெப. (n.)

   க ந்தாளி என் ம் ைக; a kind of herb. (சா.அக.);

பறல்

பறல் paṟal, ெப. (n.)

   பறைவ; bird.

     " ரி ைறப் பற ன் க ைமயாெலய் " (பாரத. இந் ரப் ரத்த.21.);

     [பற → பறல்]

பற ைக

 
 பற ைக paṟaligai, ெப. (n.)

   பறைள ( ங்.);; layer, stratum.

     [பறல் → பற ைக]

ம வ: பறைள
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பறவா

பறவா  paṟavāti, ெப. (n.)

   1. ேபராைசக் காரன்; greedy man.

   2. ஏேத ம் ஒ  ேநாக்கம் பற்  ைர ெகாள்பவன்; hasty person intent on an object.

   3.  ைர ; over hastiness, over-anxiety.

     [பற → பறவா ]

பறெவட்

பறெவட்  paṟaveṭṭi, ெப. (n.)

   ப ப்  நிற ள்ள ம் ஒன்ப  ரலம் வளரவ் மான க ன் வைக; mud skipper, back water fish brownish, 
attaining 9 in length.

     [P]

பறைவ

பறைவ1 paṟavai, ெப. (n.)

   1.  ள்; bird.

     "பல் கமா ப் பறைவயாய்" ( வாச 1, 27.);

     " க்கநாைரப் பறைவ ம்" ( வரக நந் ேக வர. 1.);

   2.  ற  (அக.நி.);; wing feather.

   3. வண் ; bee.

     "தா ண் பறைவ வந் " (ஐங் . 82.);

   4. காக்ைக (அ ட்டம்); ( வா.);; the 23rd nakshatra.

     "பணித  ெபண்ைண மரக்கால் பறைவ ம் பத் ைர ம்" ( தான.  ணா ண. 16.

   5. அம்ைம வைக; a kind of measles.

   6. பறக் ம் பாம் ; flying snake.

     "பறைவ மாநாகம் ழ்ந் " ( ந்தா. ப ைம. 118.);

     [ ற → பறைவ]

பறைவக்கட்

 
 பறைவக்கட்  paṟavaikkaṭṭu, ெப. (n.)

   ப ப் ப வாய் உடம் ல் எ ம் ஒ வைக ண்; a kind of syphilis giving rise to sev eral wart like growths on the 
surface o the body. (சா.அக.);

பறைவக்ெகண்ைட

 
 பறைவக்ெகண்ைட paṟavaikkeṇṭai, ெப. (n.)

   பறக் ங் ெகண்ைட; flying carr (சா.அக.);

     [பறைவ + ெகண்ைட]

     [P]

பறவக்ேகாலா

பறவக்ேகாலா paṟavakālā, ெப. (n.)

   1. நீலநிற ள்ள ம், ஒன்ப  ரலம் வளரவ் மான பறக் ம் ன் வைக; flying fish, bluish, attaining, 9in in 
length.

   2.  ன்  நீல நிறமாக ம் ன்  ெவண்ணிறமாக ம் மா ம் பறக் ன் வைக; flying fish, bluish turning 
slivery.

     [பறைவ + ேகாலா]

     [P]
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பறைவசச்ாலா

 
 பறைவசச்ாலா paṟavaiccālā, ெப. (n.)

பறக் ம் ண யல் ைடய சாலா என் ம் ன் (தஞ்ைச. ன.);

 chala fish which have a flying habbit.

     [பறைவ + சாலா]

பறைவத் ம்

 
 பறைவத் ம்  paṟavaittumbi, ெப. (n.)

   பறக் ந் ம்  ன் ( கைவ. ன.);; thumbifish which have a flying habbit.

     [பறைவ +  ம் ]

     [P]

பறைவநாகம்

 
 பறைவநாகம் paṟavainākam,    இறக்ைக ளத்த நாகப் பாம் ; winged serpant.

     [பறைவ + நாகம்]

     [P]

பறைவப்

 
 பறைவப்  paṟavaippū, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கண்ேணாய்; a kind of eye disease. (சா.அக.);

பறைவமாநாகம்

பறைவமாநாகம் paṟavaimānākam, ெப. (n.)

   பறக் ம் பாம்  ( வக. 1283.);; winged serpent.

     [பறைவ + மாநாகம்]

பறைவ ன்

 
 பறைவ ன் paṟavaimīṉ, ெப. (n.)

பறைவக்ேகாலா பாரக்்க;see {paraval-k-kala}

     [பறைவ +  ன்]

பறைவ  
ெகண்ைட

 
 பறைவ  ெகண்ைட paṟavaimudugeṇṭai, ெப. (n.)

   தா ப் பா ம் தன்ைம ெகாண்ட ெகண்ைட ன் வைக; a kind of {keñdai} (barbus); fish which is having flying 
habbit.

     [பறைவ +   + ெகண்ைட]

     [P]

பறைவயணில்

 
 பறைவயணில் paṟavaiyaṇil, ெப. (n.)

   தா ச ்ெசல் ம் அணில்; flying Squirrel. (சா.அக.);

     [பறைவ + அணில்]

     [P]
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பறைவ ன் 
வச் ரம்

 
 பறைவ ன் வச் ரம் paṟavaiyiṉvacciram, ெப. (n.)

   ெபான்னம்பர ்(யாழ்.அக.);; ambergris.

     [பறைவ ன் + வச் ரம்]

வ ரம் → வ ர – வ ர → வஜ்ர = skt.

பறைவ

 
 பறைவ  paṟavaiviḻi, ெப. (n.)

    ன் தள்ளிய கண்; prominent eyes. (சா.அக.);

     [பறைவ +  ]

பறைவேவந்தன்

 
 பறைவேவந்தன் paṟavaivēndaṉ, ெப. (n.)

   க டன்; king of birds and is held in high esteem by the hindus because of its service as a vehicle or carrier of god 
mahavishnu. (சா.அக.);

ம வ: க டாழ்வார ்ெபரிய வ

     [பறைவ + ேவந்தன்]

     [P]

பறழ்

பறழ் paṟaḻ, ெப. (n.)

   1. மரங்களில் வாழ்வன, தவழ்வன, ( ங்கா, ெவ , எ , அணில், நாய், பன் ,  ,  யல், நரி); 
இவற் ன் இளைமப் ெபயர ்( வா.);; name applied to the young of arborel creatures, reptiles and certain other 
animals like {mungă,} Veruku, etc.,

     "பறழ்ப் பன் ப் பல்ேகா " (பட் னப். 75.);

   2. ப ப்  (ைதலவ. ைதல. 54.);; dholl.

பறள

பறள paṟaḷa, ெப. (n.)

   ஐந்த  வளரவ் ம் ெபான்னிறம் இைட கலந்த சாம்பல் நிற ள்ள மான கடல் ன் வைக; dolphin, 
greyish shot with gold, attaining 5ft. in length.

     [P]

பறளிைக

 
 பறளிைக paṟaḷigai, ெப. (n.)

பறைள பாரக்்க;see {parasail}

     [பறைள → பறளிைக]

பறைள

பறைள paṟaḷai, ெப. (n.)

   1. மாைழத் தக  (S.I.I.ii, 7);; plate of metal.

   2. பற் ம் ; cramp-iron.

   3.  ற ; smiths tongs.

   4. தளவரிைசப் பைட; layer, stratum.

     'கட் டம் பறடைளயாய்ப் ேபரந்்  ேபா ற் '
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பறைளசச்ந்தனம்

 
 பறைளசச்ந்தனம் paṟaḷaiccandaṉam, ெப. (n.)

   தடை்டயாகத் தட்  ைவத்த சந்தனம்; cake of Sandal paste.

     [ஒ  கா. வரள் → பறள் → பறைள + சந்தனம்]

பறாஅக்

பறாஅக்  paṟāaggurugu, ெப. (n.)

   ெகால்லன் உைல க் ; the nose of the black-smith's anvil.

     "பறா அக்  ரத்்த  ரத்்தனன்" (க . 54.);

     [பற + ஆ (எ.ம.); +  ]

பறாண் -தல்

பறாண் -தல் paṟāṇṭudal,    5. ெச. ன்றா. . (v.t.)

   உ ர ் த யவற்றால் ரண் தல்; to scratch, as with nails.

     [ றாண்  → பறாண் -,]

பறாரி -தல்

பறாரி -தல் paṟāriḍudal,    20. ெச. .  (v.i.)

   பறாெரன்  ஒ  ெசய்தல் (யாழ்.அக.);; to make a burring sound.

     [பறார ்→ பறாரி -,]

பறாெரனல்

 
 பறாெரனல் paṟāreṉal, ெப. (n.)

   ஒ க் ப்  (யாழ்.அக.);; onom expr of burring sound.

     [பறார ்+ எனல்]

ப

ப 1 paṟidal,    4. ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ ப் ேபாதல்; to slip out run away, as a horse;

 to flow out quickly, as water.

     "பண்ைட ைனகள் ப ய நின்ற" (ேதவா. 395. 2.);

   2. நிைலெபயரத்ல்; to be displaced suddenly;

 to be capsized, to give way;

 to be titted;

 to be uprooted. (க. ப );.);

   3. ெவளிப்ப தல்; to escape, as breath in sighing as air from a bottle;

 to fly off, as steam, as heat from the system.

     " ச் ப்ப ற "

   4. எய்யப்ப தல்; to be discharged as an arrow.

   5. ஒ டன் ெவளிப்ப தல்; to explode;

 to be voided, as wind from the stomach, or bowels.

     'வா  ப ற '

   6.  ன்ெசல் தல்; to move forward as the sight in reading, the feet in walking.  

   7.கட்ட ழ்தல்; to be loosened, as bonds.
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ப க்கல்

 
 ப க்கல் paṟikkal, ெப. (n.)

    ட்டக்கல்; sco. ria, dross, overburnt light brick. (சா.அக.);

ம வ: ப க்கல் .

     [ஒ கா: ப  → ப க்கல்]

ப காரன்

ப காரன் paṟikāraṉ, ெப. (n.)

   1.  ைற ல்லாதவன்;   ந நிைலைம ல்லாதவன்; extrotioner.

   2. வ ப்ப ெசய்பவன்; highway robber.

     [ப  + காரன் ]

ப ெகா

ப ெகா 1 paṟigoḍuttal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கள  ெகா த்தல்; to be robbed of.

     "உைடைம கள்ளர ்ைக ற் ப ெகா த் "

   2. சாகக் ெகா த்தல்; to lose, as children.

     [ப  + ெகா -,]

     'ப ெகா த்த காட் ல் அசச் ல்ைல' (பழ.);

 ப ெகா 2 paṟigoḍuttal,    22. ெச. . . (v.i.)

   1. இரங்கத் த ந்த வைக ல் ட்  தல்; be robbed of; lose regrettaby.

     " ட்டத் ல் பணத்ைதப் ப ெகா த் ட்  அல னான்"

   2. மனத்ைத நாட்டம் ெகாள்ள தல்; கவர தல்; lose ones heart (to so. or sth.);

     "அவள் அழ ல் மயங்  மனத்ைதப் ப  ெகா த்  நின்றான்"

ப செ்சம்

ப செ்சம்  paṟiccembu, ெப. (n.)

   1. தங்கச ்ெசம் ; consolidated copper with the refined gold.

   2. ெபான்னாக்கச ்ெசம் ; gold used in alchemy. (சா.அக.);

ப தைலக்ைகயர்

ப தைலக்ைகயர ்paṟidalaikkaiyar, ெப. (n.)

ப தைலயர ்பாரக்்க;see paritalaiyar.

     "பழ ளம் ேவவா நின்ற ப தைலக்ைகயர"் ( வாலவா. 37,74.);

     [ப தைல + ைகயர]்

ப தைலயர்

ப தைலயர ்paṟidalaiyar, ெப. (n.)

   தைல ம ைரப் ப த் ஞ் சமணர;் jains who pluck of all the hair from their heads.

     "ப  தைலயராற் சாலப் ப தாமன்ேற" ( வாலவா.37.7.);

     [ப  + தைலயர]்
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ப ேபா

ப ேபா1 paṟipōtal,    8. ெச. . . (v.i.)

   ெகாள்ைள டப்ப தல்; to be plundered.

     "பாரப்்பான் கைத ம் ப ேபாசே்சா" (தனிப்பா. 1. 32, 61.);

     [ப  + ேபா-,]

 ப ேபா2 paṟipōtal, ெச. . . (v.i.)

   பணம், ெபா ள், உரிைம த யைவ;   சட்டப்ப  ப க்கப் ப தல்; be snatched away;

 be taken away (law fully);;

 be stripped of.

     "ஊழல் ற்றம் ெமய்ப் க்கப்பட்டதால் அவ ைடய பத  ப ேபா ற் "

ப ேபா -தல்

ப ேபா -தல் paṟipōṭudal,    20. ெச. . . (v.i.)

    ன் க்கப் ப ைவத்தல்; to set the pariinwater for catching fish.

     [ப  + ேபா -,]

ப மணல்

 
 ப மணல் paṟimaṇal, ெப. (n.)

   ெபான்மணல் (யாழ்.அக.);; gold mixed with sand. (gold ore.);

     [ப  + மணல்]

ப தல்

ப தல் paṟimudal, ெப. (n.)

   1. அரசால் கவரந்்  ெகாள்ளப்பட்ட ெபா ள்; confiscated property.

   2. ெகாள்ைள டப் பட்ட ெபா ள்; things plaudered from a person.

     'எங்களிடம் பைடக்கலேம இல்லாத ேபா  பைடக்கலப் ப தல் என்ற ேபச் க்ேக இட ல்ைல"

     [ப  +  தல்]

ப தல்ெசய்-தல்

 
 ப தல்ெசய்-தல் paṟimudalceydal, ெச. . . (v.i.)

   அர  சட்ட ரணாக ைவத் ப்பைத அல்ல  சட்ட நடவ க்ைகயாக ஒன்ைறக் 
ைகப்பற் தல்; confiscate.

     "ெந ைறகைள யதற்காகத் ெதா ற்சாைல உரிமம் ப தல் ெசய்யப்பட்ட "

     [ப தல்+ ெசய் → ப தல்ெசய்-,]

ப ைற

ப ைற paṟimuṟai, ெப. (n.)

   பல் ந்  ைளக்ைக; cutting of second teeth.

     "பல் ன் ப ைற பாராட் ைனேயா" (க த். 22.);

     [ப  +  ைற]

ப ய ர்

ப ய ர ்paṟiyalūr, ெப. (n.)

    வ ரான  மறசெ்சயல் நிகழ்ந்த வத்தலங்கள் எட்ட ள் ஒன் ; a sivan shrine, one of {attavirattam,}

     " ந்  மைறேயார ் ப்ப ய ரில் ரிந்த மலரச்ே்சாைல ரட்டத்தாேன" - 134-2.

     " ைரயார ் னல் ழ் ப்ப ய ரி ைரயார ்மலரச் ்ேசாைல ரட்டத்தாைன" - 134-2

ம வ. பரச ர்

     [ப 1 → ப யல் + ஊர]்
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ப ய -தல்

ப ய -தல் paṟiyaviḍudal,    20. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. தப்ப தல் (யாழ்.அக.);; to let one escape.

   2. ெந ழ தல்; to let slip.

     [ப  → ப ய +  -,]

ப ேயாைல

ப ேயாைல paṟiyōlai, ெப. (n.)

   பைனேயாைலப் பாய்; mat of palm leaf.

     "ப ேயாைலச ்சயனத்தர"் ( வ். ெபரியாழ். 11, 5.);

     [ப  + ஒைல]

ப

ப  paṟivu, ெப. (n.)

   1. க ; discharge, sudden dislodgement, slipping out.

   2.அ ரை்க; snapping, explosion.

   3. நிைல ெபயரை்க; giving way, as a post.

   4. ஒட் ப் ேபாைக; sinking, falling in, as of the belly.

     [ப  + ப ]

ப ைவ

ப ைவ paṟivai, ெப. (n.)

   1.  ந் ல், (ச .); பாரக்்க; moon creeper; gulancha.  

   2. (சா.அக.); நந் யாவட்டம் (மைல.);; east indian rosebay; wax flower.

   3. ெச  வைக ( ங்.);; a plant.

   4. தாைழ (நாம ப.313.); பாரக்்க;see {tial} fragrant screw-pine.

     [ப  -→ ப ைவ]

ப கன்

 
 ப கன் paṟugaṉ, ெப. (n.)

    ள்ளன்; short person.

     [ப  → ப கன்]

ப

ப  paṟuā, ெப. (n.)

   1.  ைமக் கற்றாைழ; foreign aloe.

   2. ெப ங் ம்ைப; young nut of coconut.  (சா.அக.);

ப

ப  paṟugu, ெப. (n.)

   1.  ள்ளம்; shortness, stuntedness, as of a person.

   2.   (யாழ்.அக.);; low bushes.

     [பள் → பள்  → ப ]

ப ணி

ப ணி paṟuṇi, ெப. (n.)

   1. ெகாள் ; horse gram.

   2.  ந் ல்; moon creeper.

   3. க ங் ழ்; black cashmere tree.

   4.  ழ்; small cashmere tree.

   5. படை்டச ்சாராயம்; arrack.

   6. ெப ங் ம்ைப; young nut of coconut.

   7. வல்லாைர(சங்.அக.);; penny wort.
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ப வாங்கண்ணி

 
 ப வாங்கண்ணி paṟuvāṅgaṇṇi, ெப. (n.)

   கப்பற்பா ன் அ ப்ப ையக் கட்ட த ங்க ; foot-rope.

ப வான்

 
 ப வான் paṟuvāṉ, ெப. (n.)

   கப்பற்பாையத் தாங் ம் க ; yard. the support of square sail.

ெத. பரமா

பைற

பைற1 paṟaidal,    4. ெச. ன்றா. .  

   1. ெசால் தல்; to speak say.

     "ஏதம்பைறந் தல்லெசய் " ( வ். வாய்.4,6,8.);

 பைற2 paṟaidal,    3. ெச. . . (v.i.)

   1. அ தல்; to vanish;

 disappear.

     "பர வாரவர ்பாவம் பைற ேம" (ேதவா.1213,11.);

   2. ேதய்தல்; to be wasted, worn out or impaired.

     "ெந ந் வர ்பைறந்த ெகாட் ல்" (ெப ம்பாண். 189.);

     "பாரை்வையத்த பைறந்தாள் ள ன்" (ெப ம்பா.95.);.

 பைற3 paṟaittal,    11. ெச. ன்றா. . (n.)

   1. ெசால் தல்; to say, speak.

     "ெபாய்ப்ப  பைறத் ைளய கள்வன்" (தணிைகப் . கள . 135.);

   2. நீக் தல்; to remove, destroy.

     "பாவம் பைறக் ற்றால் பைறக்கலாேம" ( வக. 1434.);

பைறக்கம்

 
 பைறக்கம்  paṟaikkambu, ெப. (n.)

    கத்த லளைவ ல் தைலவ க் ம் கம் ; rod for striking off the excess in measuring grain.

     [பைற + கம்  → பைறக்கம் ]

பைறக்கால்

 
 பைறக்கால் paṟaikkāl, ெப. (n.)

பைறக் கா  பாரக்்க;see {parai-k-käs,}

பைறக்கா

 
 பைறக்கா  paṟaikkāli, ெப. (n.)

பைறக்காளி பாரக்்க;see {parai-k-kālī.}

     [பைற + கா ]
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பறக்காளி

பறக்காளி paṟakkāḷi, ெப. (n.)

   1. ஒ  வைக ெமல் ய ணிவைக; musin, a fine cloth.

   2. ஒ வைக ட் த் ணி; coarse cloth.

உ . பறகாளா

     [பைற + காளி]

பைறக் ைவ

 
 பைறக் ைவ paṟaikkiḷuvai, ெப. (n.)

    ள் க் ைவ; berrys madras balsam tree. (சா.அக.);

பைறக் ச்

 
 பைறக் ச்  paṟaikkuḍicci, ெப. (n.)

   எவடச்ாரம்; nitre. (சா.அக.);

பைறக் ம்

பைறக் ம்  paṟaikkuḍumbu, ெப. (n.)

   1. வரிக் த்  வைக ( லப். 3;13, உைர.);

     [பைற +  ம் ]

பைறக் ம்ைப

 
 பைறக் ம்ைப paṟaikkumbai, ெப. (n.)

பைறசே்சரி பாரக்்க;see {paraf-c-céri}

     [பைற +  ம்ைப]

பைறக்ெகாம்மட்

 
 பைறக்ெகாம்மட்  paṟaikkommaṭṭi, ெப. (n.)

ேபய்க் ெகாம்மட் , பாரக்்க;see {peyk-kommatti} colocynth.

     [பைற + ெகாம்மட் ]

பைறசச்ல்

 
 பைறசச்ல் paṟaiccal, ெப. (n.)

   ேபச்  (யாழ்.அக.);; talk, speech.

     [பைற → பைறசச்ல்]

பைறச்

 
 பைறச்  paṟaicci, ெப. (n.)

   பைறக் ப் ெபண்; a {paraiya} woman fem. of paraiyan.

     [பைறயன் →  பைறச் ]

பைறசே்சரி

 
 பைறசே்சரி paṟaiccēri, ெப. (n.)

   பைற ழக் ேவார ் ப்  ஊரப்்ப ;{paraiya} village or quarters.

ம. பறசே்சரி

     [பைற + ேசரி]
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பைறசாற் -தல்

பைறசாற் -தல் paṟaicāṟṟudal,    5. ெச. . . (v.i.)

ெச. ன்றா.  (v.t.);

   1. பைறயைறதல் பாரக்்க;see {parayarai,}

   2. க க்கத்ைத ெவளிப்ப த் தல்; to blab out secrets.

ம வ: ெசந்தாைழ

     [பைற + சாற் -,]

பைற

பைற  paṟaicīvi, ெப. (n.)

   1.  நன்னாரி,

 a species of sarasparilla swallow root.

   2. ெகாள் என் ம் தவச வைக; horse gram. (சா.அக.);

     [பைற +  ]

பைறத்தப்பட்ைட

 
 பைறத்தப்படை்ட paṟaittappaṭṭai, ெப. (n.)

பைறேமளம் பாரக்்க;see {paraimēlam}

     [பைற + தப்படை்ட]

பைறத்தம்பட்டம்

 
 பைறத்தம்பட்டம் paṟaittambaṭṭam, ெப. (n.)

பைறேமளம், பாரக்்க;see {paraimésam}

     [பைற + தம்பட்டம்]

பைறத்தாதர்

 
 பைறத்தாதர ்paṟaittātar, ெப. (n.)

   வள் வரில் ஒ சாரார;் a section of {valluvâs.}

     [பைற + தாசர ்→ தாதர]்

தாசர ்= skt.

பைறத்ேதமல்

 
 பைறத்ேதமல் paṟaittēmal, ெப. (n.)

   க ப் த் ேதமல்; black spots on the skin. (சா.அக.);

பைறத்ெதாம்பர்

பைறதெ்தாம்பர ்paṟaittombar, ெப. (n.)

பைறக் த்தா ,2. பாரக்்க;see {parai-kkūttādī-2}

     [பைற + ெதாம்பர]்

பைறதட்

பைறதட் 1 paṟaidaṭṭudal,    5. ெச. . . & ெச. ன்றா.  (v.i.)(v.t.)

பைறயைற-,(யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {paral-y-arai}

     [பைற + தட் -,]

 பைறதட் 2 paṟaidaṭṭudal,    3. ெச. . .(v.i.)

1316

www.valluvarvallalarvattam.com 14221 of 19068.



பைறநாகம்

 
 பைறநாகம் paṟainākam, ெப. (n.)

   க ப்  நாகம்; black cobra. (சா.அக.);

     [பைற + நாகம்]

பைறநிைல

பைறநிைல paṟainilai, ெப. (n.)

 a kind of {cirrilakkiyam.}

     [அரசரக்ட்  ைன ழா ம் கட ளர ் ழா ம், நா ம் நகர ம் நலம் ெபற ேவண் ெமன 
இயம் வ ம் ெந ைய வஞ் ப் பா ல் அைமத் ப் பா வ . இந்  லக்கணம் பன்னி  பாட் ய ல் 
மட்  ள்ள  (211);. வள் வரக்ள் ேமற் ய இ  ழாக்களி ம் யாைன தமரந்்  பைற யைறந் , 
அரசைரக் கட ள் காக்க ேவண் ெமன்  வாழ்த் வைதப் பா வதாக இ க்கலாம்.]

பைறநீதம்

 
 பைறநீதம் paṟainītam, ெப. (n.)

   ெவள்ைள யாதைள; white leaved physics nut. (சா.அக.);

பைறப்ப த் -தல்

பைறப்ப த் -தல் paṟaippaḍuddudal,    5. ெச. . . ெச. ன்றா.  (v.i.)(v.t.)

பைறயைற- see {paraiyarai-,}

     "மன்றங்கறங்க மயங்கப் பைறப த் " ( . ெவ. ஒ . 5.);

     [பைற + ப த் -,]

பைறப்ப ந்

 
 பைறப்ப ந்  paṟaipparundu, ெப. (n.)

   க ம்ப ந் ; black kite, a kind of eagle (சா.அக.);

     [பைற + ப ந் ]

பைறப்பாரி

 
 பைறப்பாரி paṟaippāri, ெப. (n.)

   இராக்காவலாளரின் பாடல்வைக; a song of nightwatchmen.

     [பைற + வரி → பரி → பாரி]

பைறப் ைடயன்

 
 பைறப் ைடயன் paṟaippuḍaiyaṉ, ெப. (n.)

    ைடயன் பாம்  வைக (யாழ்.அக.);; a species of earth-snake.

     [பைற +  ைடயன்]

பைறப் ச்

 
 பைறப் ச்  paṟaippūcci, ெப. (n.)

    லந் ப் ச் ; spider. (சா.அக.);

     [பைற +  ச் ]

பைற ைற

 
 பைற ைற paṟaimuṟai, ெப. (n.)

   பைற யைறந்  ளம்பரம் ெசய்ைக; publishing by beat of drum.

     [பைற +  ைற]
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பைறேமளம்

பைறேமளம் paṟaimēḷam, ெப. (n.)

   1. பைறயர ்தப்படை்ட; drum of {paraiyās.}

   2. அலப் ேவான்; one unable to keep a secret: babbler, talkative person.

     [பைற + ேமளம்]

 பைறேமளம் paṟaimēḷam, ெப. (n.)

    ச் யா ம் ைகயா ம் ழக்கப்ப ம் இைசக் க ; drum beaten with hand and stick.

     [பைற+ேமளம்(பைறதல்-அ த்தல்);]

பைறைம

பைறைம paṟaimai, ெப. (n.)

   வரிக் த்  வைக ( லப். 3. 13. உைர. பக். 89.);; a masquerade dance.

     [பைற → பைறைம]

பைறய -த்தல்

பைறய -த்தல் paṟaiyaḍittal,    4. ெச. ன்றா. . ெச. .  (v.i.)& (v.t.)

பாரக்்க, பைறயைற-, (கம்பரா. வா வைக. 143.);;see {Dara/Yara/-,}

     [பைற → பைறய -,]

பைறயல

பைறயல  paṟaiyalagu, ெப. (n.)

   பலகைற; cowry shell.

     "பைறயல கைனய ெவண்பல்" ( வக. 2773.);

     [பைற + அல ]

பைறயைற

பைறயைற1 paṟaiyaṟaidal,    3.ெச. ன்றா. . (v.i.)

   1. ெசய்  ெதரி க்  மா  பைறய த்தல்; to publish by beat of drum.

     "பைறயைறந் தல்ல  ெசல்லற்க ெவன்னா" (க த். 56.);

     [பைற + அைற-,]

 பைறயைற2 paṟaiyaṟaidal,    3. ெச. . . (v.i.)

   ெநஞ்ச த்தல்; to throb as heart, from fear.

     "இ வரம்ா மன ம் பைறயைறந் தயர் டன ங்க" (பாரத. இராச . 24.);

     [பைற + அைற-,]

பைறயன்

பைறயன் paṟaiyaṉ, ெப. (n.)

   நால்வைக இைசக் மக்க ள் ஒ வன்; a caste, one of four musical caste.

     "பாணன் பைறயன் யன் டம்பெனன்  அந்நான்கல்ல  ல்ைல" ( றநா. 335.);

     [பைற → பைறயன்]

பைறயாைம

பைறயாைம1 paṟaiyāmai, ெப. (n.)

   க நிற ள்ள ஆைம; a fresh-water tortoise, darkin-colour.

     [பைற + ஆைம]

 பைறயாைம2 paṟaiyāmai, ெப. (n.)

   ெசால்லாைம; not to tell.

     [பைற + ஆ (எ.ம.); +ைம]
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பைற -தல்

பைற -தல் paṟaiviḍudal,    18. ெச ன்றா. . (v.i.)

பைறயைற-, பாரக்்க, see பைறயைற-,

     "பைற ட்ட " (ெப ங். மகர, 27, தைலப் );

     [பைற +  -,]

பைற

பைற  paṟaivu, ெப. (n.)

   1. ெசால் ைக; speaking, talking, telling, blabbing, chattering.

   2. ெதரி க்ைக; making known proclaiming.

     "பைற ற வைரந்தவா ம்" ( ரம் . அ க். 4.);

     [பைற1 → பைற ]

பைறெவட்

 
 பைறெவட்  paṟaiveṭṭu, ெப. (n.)

   பைற ெகாட் ைக (யாழ்.அக.);; beating of drum.

     [பைற  → பைறெவட் ]

பன்

பன்1 paṉ, ெப. (n.)

   1. நாணல் வைக; bulrush.

   2. ப த்  (நன். சங்கர. அ ம்);; cotton.

   3. பன்பா ன் ன்னற் ச ரம்; square or checker in braiding bulrush.

   4. அரிவாட்பல் (இலக்.அக.);; tooth of a serrated sickle.

     [பல் → பன்]

 பன்3 paṉ, ெப. (n.)

   ெசயற்ைக ைழ னாலா ய ன் த்தற்  உரிய ெமல் ய ண் ற் க  
ெசங்ைக. ன.); artificial rope for fish-hook.

 பன் paṉ, ெப. (n.)

   மா னால் ெசய்த பண்டம்; bun.

த.வ. வள்ளப்பம்

பன

பன2 paṉa, ெப. (n.)

   1. ெசால்லல்; to tell.

     "பன்ன ஞ் றப் ல்" (நன். பா ரம்.); ( தனிைலத் ெதா ற்ெபயர)்;

   2. ெதரிநிைல ைனப்ப ; verbal root.

     [பல் → பன்]

பன்பாய்

 
 பன்பாய் paṉpāy, ெப. (n.)

   ெகா ம் ப்பாய்; rushmat colombo mat.

     [பன் + பாய்]

பன்மணிமாைல

பன்மணிமாைல paṉmaṇimālai, ெப. (n.)

   கலம்பக ப் க்க ள் ஒ ேபா ம் ஊச ம் அம்மாைன ன்  வ ம் ற் லக் யம் (இலக்.  . 
814);; a poem containing all the sections of a kalambagam except {oru-pôku, usal,} and {ammānai.}

     [பல் + மணி + மாைல]
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பன்மா

பன்மா paṉmā,  .எ. (adv.)

பன்மாண் பாரக்்க;see {papman}

     "பன்மா நா ெகட ெவ க் "  (ப ற் ப். 83, 7.);

     [பல் + மாண் → பன்மா]

பன்மாேக வரர்

பன்மாேக வரர ்paṉmāācuvarar, ெப. (n.)

    வன யார ் க் ட்டம்; company of saivadevotees.

     "பன்மா ேக வர ரிரை " (S.I.l. iii. 95, 158.);

     [பன் + மகா + ஈ வரர]்

பன்மாண்

பன்மாண் paṉmāṇ,  . . (adv) 

   பலப யாக; in many ways.

     "பன்மாண் பா ல் வ ைல ைவத்தனன்" ( றநா. 160.);

     [பல் + மாண்]

பன் க

 
 பன் க paṉmuga, ெப.அ. (adj) 

   பலவைக யான;   ேவ பட்ட; multifaceted;varied.

     "அவ ைடய பன் கச ்ெசயல்ெவன்  கைளப் பாராட்  அவ க்   அளிக்கப் பட்ட "

     [பல் +  க]

பன் ற

பன் ற paṉmuṟa, ெப. (n.)

   1. பலதடைவ; many times.

     "பன் றய ச த் " ( வாலவா. 27.40);

   2. பலவைக; many kinds.

     "பன் ைறயா ம் ைனெயஞ் ள " (ெதால்.ெசால்.235);

     [பல் +  ைற]

பன்ைம

பன்ைம paṉmai, ெப. (n.)

   1. ஒன்றல்லாத ; plural, opp. to orumai.

     "தான  ெபா ள் வ ற் பன்ைம றல்" ெசால். 23.)

   2. ெதா ; plurality, multitude.

     "உ ரப்் பன்ைம" ( றநா. 19.);

   3. ஒ ப ப்பட் ராைம; inconsistency, inconstancy.

     "பன்ைமேய ேப ம் ப றன் றன்ன" (ேதவா. 674, 5.);

   4. ேநர ் ப் ன்ைம; indefiniteness.

     "பன்ைமயாகேவ ேப னான்"

   5. ெபா  வைகயான ;(ெசல்  74.); 

 anything of middling quality.

   6. பாரத்் ம் பாராைம; connivance.

     "அவன் பன்ைமயாய் ட்டான்"

     [பல் → பன் → பன்ைம]
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பன்ைமச ்ச கம்

 
 பன்ைமச ்ச கம் paṉmaiccamūkam, ெப. (n.)

   பல இனமக்க ம் பலவ மதத்ைதச ்சாரந்்தவரக் ம் பல ெமா  ேப பவரக் ம் ஒன்றாக வா ம் 
காயம்; pluralistic society.

     [பன்ைம + ச கம்]

ச கம் = skt.

பன்ைமப்பால்

பன்ைமப்பால் paṉmaippāl, ெப. (n.)

   பலர ்பால் பல ன்பால்கள்;     "பன்ைமப் பாலாற் தல்" (ெதால். ெசால். 62, இளம் .);

     [பன்ைம → பால்]

பன்ைமப் 
ெபா ப்ெபயர்

பன்ைமப் ெபா ப்ெபயர ்paṉmaippoduppeyar, ெப. (n.)

   பன்ைமப்பால்கட் ரிய ெபா ப் ெபயர;் common name in plural.

     "ேகாைத கள்" (நன் . ெபயரிய. 27.);

     [பன்ைம + ெபா ப்ெபயர]்

பன்ைம பண் -
தல்

பன்ைம பண் -தல் baṉmaibaṇṇudal,    11. ெச. . . (v.i.)

   பாரத்் ம் பாராத  ேபா  த்தல்; to connive at a fault;

 to reprove or punish slightly.

     [ேபான்ைம → பன்ைம + பண் தல்]

பன்ைம பற் ய 
வழக்க

பன்ைம பற் ய வழக்க baṉmaibaṟṟiyavaḻkka, ெப. (n.)

   ஒ  ட்டத் ற் பலரின் அல்ல  பலவற் ன் இலக்கணத்ைதக் ெகாண்  ட்டத்ைதேய 
அவ் லக்கண ைடயதாக வழங் ம் வழக் ; usage following the major number of cases.

     "ேவற் ைம ெயன்ப  பன்ைம பற் ய வழக் ெகனி மைம ம்" (ெதால். ெசால். 62, ேசனா.);

     [பன்ைம + பற் ய + வழக் ]

பன்ைம யற்ெபய
ர்

பன்ைம யற்ெபயர ்paṉmaiyiyaṟpeyar,    1. ஓரினப் பலெபா ைளக் க் ம் இயற்ெபயர ்(ெதால். ெசால். 
176, 182, ேசனா); name generally denoting a species or group.

   2. பல பாைல ம் த்  நிற் ம் ெபயர ்(நன். 284,  த்.);; name denothing objects of several {pâl.}

     [பன்ைம + இயல் + ெபயர]்

பன்ெமா த் 
ெதாைக

பன்ெமா த் ெதாைக paṉmoḻittogai, ெப. (n.)

   இரண்  ெபய க்  ேமற்பட்ட ெபயர ்களாலா ய ெதாைக (ெதால். ெசால். 420, உைர.);; a compound 
made up of more than two nouns.

     [பல் + ெமா  ெதாைக]

பன்ெமா த் 
ெதாைகத் ெதாடர்

பன்ெமா த் ெதாைகத் ெதாடர ்paṉmoḻittogaittoḍar, ெப. (n.)

   பலெமா கைளத் ெதாடரந்்  நிற் ந் ெதாைக நிைல;     "ெசந்நிறக் வைள" (நன் . ெபா ய. 34.);

 a compound sentance made up of more than two nouns.
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பன்

பன்  paṉṟi, ெப. (n.)

   1. ெகா த்த உடைல ம் டை்டயான கால்கைள ம் சற்  நீண்  ந்த வாைய ம் உைடய க ப்  
அல்ல  ெவள்ைள நிறத் ல் காணப்ப ம் லங்  வைக(ெதால். ெசால். 553.);; hog: swine: pig.

     "காட் ப்பன் "

   2. பன்  வ வான ெபா வைக; a kind of hog shaped machine.

     "ெசன்ெற  ர ம் பன் ம் பைண ம்" ( லப், அைடக்கலம். 214.);

   3. பன்  நா  பாரக்்க;see {pari-nadப}

     "பன்  ய வா வதன் வடக் " (நன். 273, உைர.);

   ெத. க. பன் . ம. பன்னி ;பஞ்

ம வ: அரி

ைமம்மா

ைகம்மா

ேகாட் மா

கரம்

அத் ரி

இ ளி

கன

பன்  இறால்

 
 பன்  இறால் paṉṟiiṟāl, ெப. (n.)

   தைல ப த் க் ரை்மயாய்க் காணப்ப வேதார ்இறால் ன் (தஞ்ைச. ன.);; a kind of prawn.

     [பன்  + இறால்]

பன் க்கரணம்

 
 பன் க்கரணம் paṉṟikkaraṇam, ெப. (n.)

   கரணம் ப ெனான்ற ள் ஒன்றா ய காலப் ப ; a division of time, one of eleven karanam.

     [பன்  + காரணம்]

பன் க்கலவாயன்

பன் க்கலவாயன் paṉṟikkalavāyaṉ, ெப. (n.)

   ப ப்  நிற ள்ள ம், ஒர  நீளம் வளர ்வ மான கடல் ன் வைக; a sea-perch, light, brownish-red, attaining 1 
ft, in length.

     [பன்  + கலம் + வாயன்]

     [P]

பன் க் ைட

 
 பன் க் ைட paṉṟikkiḍai, ெப. (n.)

   பன் கள் அைட டம்; pig-sty.

     [பன்  +  ைட]
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பன் க் ழங்

 
 பன் க் ழங்  paṉṟikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   பன்  ேமாந்தான் ழங் ; water chestnut. (சா.அக.);

     [பன்  +  ழங் ]

பன் க் ளி

 
 பன் க் ளி paṉṟikkiḷi, ெப. (n.)

   பசை்ச நிற ள்ள கடல் ன் வைக; carrot wrass, green.

     [பன்  +  ளி]

     [P]

பன் க் ட்

 
 பன் க் ட்  paṉṟikkuṭṭi, ெப. (n.)

   ஒ  வைகச ்ச ப்  நிலமரம்; cynad mangrove. (சா.அக.);

     [பன்  +  ட் ]

பன் க் த்

 
 பன் க் த்  paṉṟikkutti, ெப. (n.)

    மர வைக; compound cymed mangrove.

     [பன்  +  த் ]

பன் க்

 
 பன் க்  paṉṟikkuruvi, ெப. (n.)

     வைக; white-headed babbler.

     [பன்  +  ]

பன் க் ளி

 
 பன் க் ளி paṉṟikkuḷi, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ன்; a kind of fish. (சா.அக.);

     [P]

பன் க் ம்பர்

பன் க் ம்பர ்paṉṟikkuṟumbar, ெப. (n.)

    ம்பர ்இன வைக னர;் a section of the kurumbar caste.

     "பன் க் ம்பர ்பன்னி வ ெரன்னச ் றந்தார ்ப " ( வாலவா. 59, 18.);

     [பன்  +  ம்பர]்

பன் க் ம்

 
 பன் க் ம்  paṉṟikkuṟumbu, ெப. (n.)

நிலப்பைன (மைல.); பாரக்்க;see {miapparal} a plant.

     [பன்  +  ம் ]
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பன் க் ைவ

பன் க் ைவ paṉṟikkuṟuvai, ெப. (n.)

   1.காய்சச்ல் வைக; anthrax fever.

   2. ெநல் வைக; a kind of paddy.

     [பன்  +  ைவ]

பன் க் ழ்ப்பத்த
ர்

பன் க் ழ்ப்பத்தர ்paṉṟikāḻppattar, ெப. (n.)

பன் ப்பத்தர,்1. பாரக்்க;see {parip-pattar.}

     "பன் க் ழ்ப்பத்தரிற் ேறம வ த்தற்றால்" (நால . 257.);

     [பன்  +  ழ் + பத்தர]்

பன் க்ெகா

 
 பன் க்ெகா  paṉṟikkoḍi, ெப. (n.)

   ேவன் லவரசரா ய சா க் யர  பன் க்  ெகாண்ட ெகா  ( வா.);; the banner of the hog belonging 
to calukkiya kings of {vēlpulam.}

     [பன்  + ெகா ]

     [P]

பன் க்ெகாம்

பன் க்ெகாம்  paṉṟikkombu, ெப. (n.)

   1. பன் ன் ேகாைரப்பல்; hog's tusk.

   2. ஒ  வைக ன்ெகாம் ; tusk of the sea-hog.

     [பன்  + ெகாம் ]

பன் க்ெகாவ்ைவ

பன் க்ெகாவ்ைவ1 paṉṟikkovvai, ெப. (n.)

   ேகாைவவைக; a kind of caper.

     [பன்  + ெகாவ்ைவ]

 பன் க்ெகாவ்ைவ2 paṉṟikkovvai, ெப.(n.)

    றடை்ட; small coruttay gourd. (சா.அக.);

     [பன்  + ெகாவ்ைவ]

பன் க்ெகா ப்

 
 பன் க்ெகா ப்  paṉṟikkoḻuppu, ெப. (n.)

பன் ெநய் பாரக்்க;see {pariney.}

     [பன்  + ெகா ப் ]

பன் க்ேகாைவ

 
 பன் க்ேகாைவ paṉṟikāvai, ெப. (n.)

   க ங்ேகாைவ; black caper (சா.அக.);

     [பன்  + ேகாைவ]

பன் ச் க்

 
 பன் ச் க்  paṉṟiccurukku, ெப. (n.)

   ைகப்ெப ரல்கைளத் ெதாைடகளின் றத்ேத ெச த் க் க ற்றாற் க த்ேதா ைணத்  உடல் 
னியைவக் ம் பள்ளிக் டத் தண்டைன; a mode of panishment in schools in which the thumbs are tied together 

under the hams with a cord close round the neck.

     [பன்  +  க் ]
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பன் சே்சத்தான்

பன் சே்சத்தான் paṉṟiccēttāṉ, ெப. (n.)

   1. சாம்பல் நிற ள்ள ம் 2அ  நீளம் வளரவ் மான கடல் ன்வைக; cock-up, greyish, attaining 2ft. in length.

   2. சாம்பல் நிற ள்ள ம் 5 அ  நீளம் வளரவ் மான கடல் ன்வைக; cock-up, grey, attaining 5ft in length.

     [பன்  + ேசத்தான்]

பன் த்தகைர

 
 பன் த்தகைர paṉṟittagarai, ெப. (n.)

   தகைரச ்ெச வைக (சங்.அக.);; bristle-tipped oblong-leaved eglandular senna.

     [பன்  + தகைர]

பன் த்தாளி

பன் த்தாளி1 paṉṟittāḷi, ெப. (n.)

    மரவைக; leather-leaved betel-nutlaurel.

     [பன்  + தாளி]

பன் த் ம்

 
 பன் த் ம்  paṉṟittumbu, ெப. (n.)

   அ க்ெக க்கத் தட்டார ்பயன்ப த் ம் க வைக; brush used by gold smiths.

     [பன்  +  ம் ]

     [P]

பன் த்ேதாண் ப்

 
 பன் த்ேதாண் ப்  paṉṟittōṇṭippūṭu, ெப. (n.)

   ேகாைரக் ழங் ; fragrant tuber of cyperus rotundus. (சா.அக.);

   ம வ;பன் த்ேதான்

     [பன்  + ேதாண்  +  ]

     [P]

பன் நா

பன் நா  paṉṟināṭu, ெப. (n.)

   ெகா ந் த ழ்நா  பன்னிரண்ட ள் பழனி மைலையச ் ற் ள்ள நா  (ெதால்.ெசால். 
394,இளம்,);; the region aound the palani hills, one of 12 {Koduntamil-nadu}

     [பன்  + நா ]

பன் ெநய்

 
 பன் ெநய் paṉṟiney, ெப. (n.)

   பதப்ப த்தப்பட்ட பன் க் ெகா ப் ; prepared lard.

     [பன்  + ெநய்]

பன் ெநல்

 
 பன் ெநல் paṉṟinel, ெப. (n.)

   காட்  ெநல்வக. (யாழ்.அக.);; a wild  paddy.

     [பன்  + ெநல்]
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பன் ப்பத்தர்

பன் ப்பத்தர ்paṉṟippattar, ெப. (n.)

   1. பன் க் க் ந்ெதாட் ; hog-trough.

   2. ஒ வைக நீரிைறக் ங்க . ( லப்.10,110, உைர.);; water-Scoop for irrigation.

     [பன்  + பத்தர]்

பன் ப்பைற

பன் ப்பைற paṉṟippaṟai, ெப. (n.)

   காட் ப்பன் கைள ெவ ட்டக்ெகாட் ம் பைற; pot-shaped drum for frightning away wildhogs.

     "பன் ப் பைற ம்" (மைலப .344.); ( ங்.);

     [பன்  + பைற]

பன் ப்பாகல்

 
 பன் ப்பாகல் paṉṟippākal, ெப. (n.)

   ஒ வைகப்பாகல்; a variety of bitter gourd. (சா.அக.);

     [பன்  + பாகல்]

பன் ப் ங்கன்

 
 பன் ப் ங்கன் paṉṟippiḍuṅgaṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைக ைக; white climber, indian lendem. (சா.அக.);

ம வ: பன் ப் க்கன்

     [பன்  +  ங்கன்]

பன் ப் ங்ெகா

 
 பன் ப் ங்ெகா  paṉṟippiḍuṅgoḍi, ெப. (n.)

   நீலமைலப்பன் ப் க்கன் என் ம் ைக; night honey suckle. (சா.அக.);

     [பன்  +  ங்ெகா ]

பன் ப் டல்

பன் ப் டல் paṉṟippuḍal, ெப. (n.)

   1. ெகாம் ப்பாகல் (பதாரத்்த.710.);; oblong balsam apple see kombu-p-pagal.

   2.  டல் வைக; a kind of snake gourd.

     [பன்  +  டல்]

     [P]

பன் ப் ல்

 
 பன் ப் ல் paṉṟippul, ெப. (n.)

   வலம் ரிப் ல்; spear-grass.

     [பன்  +  ல்]

பன் ப்ெபா

 
 பன் ப்ெபா  paṉṟippoṟi, ெப. (n.)

 a kind of ancient machine which is fixed in the port.

பன் ம ர்

 
 பன் ம ர ்paṉṟimayir, ெப. (n.)

   பன் ன் ள்ள கனமான கடை்டம ர;் hogs bristles.

     [பன்  + ம ர]்
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பன் மைல

 
 பன் மைல paṉṟimalai, ெப. (n.)

   பழனி மைலையய த் ள்ள ன் ; a hill adiacent to {palani} hill.

     [பன்  + மைல]

பன் ன்

பன் ன் paṉṟimīṉ, ெப. (n.)

   1. பன் ச ்ேசத்தான் பாரக்்க;see {panri-c-céttan.}

   2. மஞ்சள் நிறமான ம் ெந தாய் வள வ  மான கடல் ன்வைக; sea-fish, yellowish, attaining a large size.

   3. ப ப்  நிற ள்ள ம் ஏழ  நீளம் வளரவ் மான கடல் ன்வைக; sea fish brownish, attaining 7ft in length 
and weighing 300lbs.

ம வ..ெகா வாய் ன் பைனேய  (சா.அக.);

     [பன்  +  ன்]

     [P]

பன் கம்

பன் கம் paṉṟimugam, ெப. (n.)

   நிரயவைககளில் ஒன் ; a hell.

     "பன்  கெம  நர ல்" (ேச . த க்ேகா.10.);

     [பன்  +  கம்]

பன் ள்

 
 பன் ள் paṉṟimuḷ, ெப. (n.)

    ள்ளம் பன் ன் உடல் ள்; porcupine's quill.

     [பன்  +  ள்]

பன் ெமாத்ைத

பன் ெமாத்ைத paṉṟimottai, ெப. (n.)

   1.  ழங் ள்ள மரவைக; water-nut.

   2. ெகா  வைக (மைல.);; common delight of the woods.

   3.  றடை்ட பாரக்்க;see {sirukusatai;}

 a kind of Snake-gourd.

     [பன்  + ெமாத்ைத]

பன் ேமாந்தான்

பன் ேமாந்தான் paṉṟimōndāṉ, ெப. (n.)

பன்  ெமாத்ைத,1. பாரக்்க;see {parimorial}

     [பன்  + ேமாந்தான்]

பன் யாட்டம்

பன் யாட்டம் paṉṟiyāṭṭam, ெப. (n.)

   1. பன் த்தன்ைம; swinishness.

   2. பன் ேபால் இ ைககைள ம் நிலத் ன் ச ் ற்  வந்  ைளயா ம் ள்ைள 
ைளயாட் வைக; boy's play of moving in a circle on all fours like a pig.

     [பன்  + ஆட்டம்]
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பன் வாைக

 
 பன் வாைக paṉṟivākai, ெப. (n.)

   பச் ைல மரம்; bastard rose wood. (சா.அக.);

ம வ: வரியாங்கம்

     [பன்  + வாைக]

 பன் வாைக paṉṟivākai, ெப. (n.)

   ஒ வைக நீண்ட மரம்; tube - in-tube wood.

     [பன்  + வாைக]

பன் வார்

 
 பன் வார ்paṉṟivār, ெப. (n.)

   பன் ன் இைறச் ; pork bacon.

     [பன்  + வார]்

பன் வாைழ

 
 பன் வாைழ paṉṟivāḻai, ெப. (n.)

   நீண்ட ைல ள்ள ஒ வைக வாைழ மரம்; a plantain tree with long and stooping bunches (சா. அக.);

ம வ: ஆைன வாைழ

     [பன்  + வாைழ]

     [P]

பன் வாைள

 
 பன் வாைள paṉṟivāḷai, ெப. (n.)

   ஒ  வாைள ன்( கைவ. ன);; a kind of {välai} fish.

     [பன்  + வாைள]

பன் ெவட் -தல்
பன் ெவட் -தல் paṉṟiveṭṭudal,    5. ெச. .  பன் யாட்டம் பாரக்்க;see {papriyāffam.}

     [பன்  +  ைளயாட்  → ெவட் ]

பன் கம்

 
 பன் கம் paṉṟugam, ெப. (n.)

   அசமதாகம்; என் ம் ஒமத்ைதப்ேபான்ற ஒ  ம ந் ச ்சரக் ; pimpinella involucrata.

பன்ைற

 
 பன்ைற paṉṟai, ெப. (n.)

   ெநய்க்ெகாண்டான்; soap nut tree (சா.அக.);

ம வ: ெநய்க்ெகாட்டான்.
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பன்னக்காரன்

பன்னக்காரன்1 paṉṉakkāraṉ, ெப. (n.)

    ற் ைடேவான்; braider or worker in leaves, olas or straw.

     [பன்னம் + காரன்]

 பன்னக்காரன்2 paṉṉakkāraṉ, ெப. (n.)

   ெவற் ைல வாணிகன்; a dealer in betelkeaves.

     [பன்னம்2 → பன்னக்காரன்]

பன்னகசயனன்

பன்னகசயனன் paṉṉagasayaṉaṉ, ெப. (n.)

   பாம் ற் பள்ளிெகாண்ேடானா ய மால்;{thirumāl.} as lying on a snake.

     "பன்னக சயனனா  பண்ணவர"்( ர ங். வசவண்.29.);

     [பன்னகம் + சயனன்]

சயனன் = skt.

பன்னகசாைல

 
 பன்னகசாைல paṉṉagacālai, ெப. (n.)

பன்னசாைல, பாரக்்க;(யாழ்.அக.);;see{pannasatai}

     [பன்னகம் + சாைல]

பன்னகண்டம்

 
 பன்னகண்டம் paṉṉagaṇṭam,    மரம்.(யாழ்.அக.); tree.

     [பன்னகம் + கண்டம்]

பன்னகந்
பன்னகந்  paṉṉagandi, ெப. (n.)

   க ேவம்  (நாம ப.302.);; black neem.

பன்னகப் ணினா
ன்

 
 பன்னகப் ணினான் paṉṉagappūṇiṉāṉ, ெப. (n.)

   பாம்ைப அணிகலனாக ைடய வெப மான் (உரி.நி.);; sivan, as having ornaments of snakes.

     [பன்னகம் +  ணினான்]

பன்னகம்

பன்னகம் paṉṉagam, ெப. (n.)

   இைல; leaf.

     [பன் → பன்னகம்]

 பன்னகம் paṉṉagam, ெப. (n.)

   1. பாம்  ( வா.);; snake.

     "க க் ம் பன்னகம் ப்ப ஞ் யம்" (ேதவா.171,9);

   2.  தாங்கச ்ெசய்ந்நஞ்  (யாழ்.அக.);; a mineral poison.

   3. பன்னாங் ,2 பாரக்்க;see {pampaigய.}

     [ைப + நாகம் = ைபந்நாகம் → பந்நாகம் → பன்னாகம் → பன்னகம்]

பன்னக யரத்்ேதா
ன்

பன்னக யரத்்ேதான் paṉṉagamuyarttōṉ,    பாம் க்ெகா ைடய ரிேயாதனன் ( ங்.);{Duryodanan,} as 
having the insignia of snake on his banner.

     [பன்னகம்2 + உயரத்்ேதான்]
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பன்னகர்

பன்னகர ்paṉṉagar, ெப. (n.)

   நாக ல னர;் an order of beings inhabiting {näka-lókam}

     "பன்னகரக்்  நாதன்" (ேம மந்.204.);

     [பன்னகம் → பன்னகர]்

பன்னகைவரி

 
 பன்னகைவரி paṉṉagavairi, ெப. (n.)

பாம் ன் பைகவனான க டன்;( வா.); 

 garudan, as the foe of snakes.

     [பன்னகம் + வ ரி → ைவரி]

பன்னகாசனன்

பன்னகாசனன்1 paṉṉakācaṉaṉ, ெப. (n.)

   பாம்ைப ண்பவனான க டன் (அ .நி.688);; garuda, as the devourer of snakes.

     [பன்னகம் + அசனன்]

அசனன் = skt.

 பன்னகாசனன்2 paṉṉakācaṉaṉ, ெப. (n.)

    மால். (அ .நி.688);;{thirumāl,} as seated on a snake.

     [பன்னகம் + ஆசனன்]

ஆசனன் = skt.

பன்னகாபரணன்

பன்னகாபரணன் paṉṉakāparaṇaṉ, ெப. (n.)

பன்னகப் ணினான், பாரக்்க. (ெபரிய .எ பத்.40.); see {paրըaցa-p-pմոiրaրը}

     [பன்னகம் + ஆபரணன்]

ஆபரணன் = skt.

பன்ன

பன்ன  paṉṉaguḍi, ெப. (n.)

பன்னசாைல பாரக்்க;see {pappasălai.}

     "பன்ன  மன்னினேர" ( வரக.தா .15.);

     [பன்ன+  ]

பன்னசச்த்தகம்

 
 பன்னசச்த்தகம் paṉṉaccattagam, ெப. (n.)

   ஒைல ன் வார ்ைகயளிவாள்; braider's curved knife.

     [பன்னம் + சத்தகம்]

சத்தகம் = skt.

பன்னசாைல

பன்னசாைல paṉṉacālai, ெப. (n.)

   இைல ; leafy hermitage.

     "பன்னசாைல பழைமப் படவைமத்  ( வரக.தா க.19.);

     "ைககளினின்  பன்னசாைல கட்டவல்ல வாயேவ" ( றத் ரட் ; இ க்கண் அ யாைம.);

     [பன்ன + சாைல]
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பன்னத்தண்

பன்னத்தண்  paṉṉattaṇṭu, ெப. (n.)

   ெநய்வார ்க ெனான் ; a weaver's impleпment.

     [பன்ைன2 → பன்ைம + தண் ]

பன்ைன = த

பன்னத்ைத

 
 பன்னத்ைத paṉṉattai, ெப. (n.)

பணிநத்ைத பாரக்்க;see {panimattai}

     [பணிநத்ைத → பன்னத்ைத]

பன்னநரன்

 
 பன்னநரன் paṉṉanaraṉ, ெப. (n.)

   சாசச்டங் ல் பயன்ப த் ம் நாணலாலா ய மக்க ; eiffigy in human shape made of leaves, used in funeral 
rites.

     [பன்னம் + நரன்]

பன்னேபாசனம்

 
 பன்னேபாசனம் paṉṉapōcaṉam, ெப. (n.)

   இைல ண . (யாழ்.அக.);; vegetable food.

     [பன்னம் + ேபாசனம்]

பன்னம்

பன்னம்1 paṉṉam, ெப. (n.)

   ஒைல ைடைக; braiding with ola or straw, plaiting.

     [பன்  → பன்னம்]

 பன்னம்2 paṉṉam, ெப. (n.)

   1. இைல; leaf.

     "மரகதப் பன்னத் தாம்பல்' (கல்லா.53,28.);

     " தங்ெக மலர ்நீரப்ன்ன ெமன்கனி வழங் வாைர" (ேச .இராமநாத.25.);

   2. இைலக்க  ( ங்.);; curry made of leaves.

   3. சா பத் ரி (ைதலவ.ைதல.);; mace.

   4. பலா (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {palasய}

   5. ெவற் ைல (யாழ்.அக.);; betel leaf.

     [பன் → பன்னம்]

பன்னமாசாலம்

பன்னமாசாலம் paṉṉamācālam, ெப. (n.)

   மரவைக (யாழ்.அக.);; a kind of tree.

ம வ: க ந்தாளி

     [பன்னம்2 + மாகாலம்]

மசாலம் = skt.
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பன்ன கம்

பன்ன கம் paṉṉamirugam, ெப. (n.)

தைழ ண் ம் லங்  (யாழ்.அக.); a

 nimal subsisting on leaves.

     [பன்னம்2 +  கம் ]

பன்னரிவாள்

 
 பன்னரிவாள் paṉṉarivāḷ, ெப. (n.)

   க க்கரிவாள்; sickle.

     [பன் → பன்னரிவாள்]

     [P]

பன்னல்

பன்னல் paṉṉal, ெப. (n.)

   1. பஞ்ெசஃ ைக; tousing cotton with the hand.

     "பன்னலம் பஞ் க் ன்றம்" ( வக.2274.);.

   2. ப த்  ( டா.);; cotton for spinning.

   3. ெசால் க. (யாழ்.அக.);; speaking.

   4. ெசால் ( டா.);; word, utterance.

   5. ெந க்கம் ( டா.);; closeness, denseness.

   6. ஆராய்ைக; searching, investigation

     "பன்னல் சான்ற வா ெலா " (ெதால்.ெபா.146.);

     [பன் → பன்  → பன்னல்]  ( . .61.);

பன்னலைத

 
 பன்னலைத paṉṉaladai, ெப. (n.)

பன்னவல் , பாரக்்க;seе {радraиаli}

     [பன்னம் + லைத]

லதா-லைத = skt.

பன்னவல்

 
 பன்னவல்  paṉṉavalli, ெப. (n.)

   ெவற் ைலக்ெகா ; betel plant.

     [பன்னம் + வல் ]

     [P]

பன்னேவைல

 
 பன்னேவைல paṉṉavēlai, ெப. (n.)

ஓைல ைடதற்ெறா ல்

 braiding {clas.}

     [பன்னம் + ேவைல]
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பன்னா

பன்னா paṉṉā, ெப. (n.)

   1. மங் யெவண்ைம நிற ள்ள ம் 9   ர ல நீளம் வளரக் ய  மான கடல் ன்வைக; a species of 
maigre, silvery grey, attaining 9 in. in length.

   2. ெவண்ைம நிற ள்ள ம் 3 அ  நீளம் வளரக் ய மான ெவள்ைளக் கற்றைல என் ங்கடல் ன்; a 
species of maigre, silvery, attaining 3 ft. in length.

   3. ப ைம நிற ம் 3  ரல நீள வளரச்் ள்ள நன்னீர ் ன்; a fresh water fish rifle green attaining 3 in. in 
length.

     [பன் + பன்னா]

 பன்னா paṉṉā, ெப. (n.)

   சாடை்ட ல் கட்  கட் ம் வார;் leather-lash of a whip.

     [பைனநார ்→ பன்னார ்→ பன்னா]

பன்னாக்

 
 பன்னாக்  paṉṉākku, ெப. (n.)

    ப் ன் ஒ   (ெசங்ைக. ன.);; a part of paddle, or oar.

பன்னாகத்தைல

 
 பன்னாகத்தைல paṉṉākattalai, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கடல் ன்; a kind of sea fish.

     [P]

பன்னாகம்

பன்னாகம் paṉṉākam, ெப. (n.)

   1. பன்னாங் ,  பாரக்்க;see {pannāngu 1.}

   2. பல்லக்  த யவற் ன் ேமற்கட் ; top of a palanquin or carriage.

   3.  ள (வத.்பரி.);; holy basil.

பன்னாங்

பன்னாங்  paṉṉāṅgu, ெப. (n.)

   1. ெதன்னந்தட் ; braided cocoanut leaf.

   2. பல்லக்  த யவற் ன் ேமற்கட் ; top of a  palanquin or carriage.

க. பன்னாங்க

ம வ: க

பன்னாங்

பன்னாங்  paṉṉāṅguḻi, ெப. (n.)

   பல்லாங் ; a think plank with 14 hollows. used in a particular kind of game.

     [பன்னான்   → பன்னாங் ]

 பன்னாங்  paṉṉāṅguḻi, ெப. (n.)

   ஒ  ைளயாட் ; an indoor game.

     [பல்லாங் -பன்னாங்  (ெகா.வ.);]

பன்னாசம்

 
 பன்னாசம் paṉṉācam, ெப. (n.)

    ள (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see tulasi; sweet basil.
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பன்னாசனம்

பன்னாசனம்1 paṉṉācaṉam, ெப. (n.)

    ற்பாய் (யாழ்.அக.);; grass mat.

     [பன் + ஆசனம்]

ஆசனம் = skt.

 பன்னாசனம் paṉṉācaṉam, ெப. (n.)

   இைல ண  (யாழ்.அக.);; vegetable food.

     [பன் + அசனம் → ஆசனம்]

பன்னா

 
 பன்னா  paṉṉāci, ெப. (n.)

பன்னாசம், பாரக்்க;see {pannasam.}

     [பன்னாசம் → பன்னா ]

பன்னாட்  நி யம்

 
 பன்னாட்  நி யம் paṉṉāṭṭunidiyam, ெப. (n.)

   பல நா க க்  இைடேய ழங் ம் பணப்பரிமாற்ற அள கைள ைறப்ப த் தல், அயல்நாட் ச ்
ெசலாணிக்  ஏற்ப ம் தைடகைள நீக் தல் த ய ேநாக்கங்க க்காக ஏற்ப த்தப்பட்ட ெபா ள் 
நி வனம்;  international monetary fund.

     [பன்னாட்  + நி யம்]

நி யம் = skt.

பன்னாட்  மன்றம்

 
 பன்னாட்  மன்றம் paṉṉāṭṭumaṉṟam, ெப. (n.)

 united nations organization.

     "அைம ைய நிைலநாட் ம் ெபா ப்  பன்னாட்  மன்றத் க்  உரிய "

     [பன்னாட்  + மன்றம்]

பன்னா

பன்னா  paṉṉāṭu, ெப. (n.)

   1. பைழயநா ; an ancient country.

     "பன்னா  தந்த பாண் யன் மாறன் வ "

பன்னாைட

பன்னாைட1 paṉṉāṭai, ெப. (n.)

   1. ெதங் , பைன இவற் ன் மடை்டகைள மரத்ேதா  ைணத்  நிற் ம் வைலத்தக  ேபான்ற 
நாரப்்ெபா ள்; fibrous cloth like web about the bottom of the leaf stalk of a palmyra or cocnut tree.

   2. நல்லைதத் தள்ளி அல்லைதக் ெகாள் ம் ேபைத அல்ல  ட்டாள்; tool, as losing sight of what is essential 
and firmly grasping what is useless.

   3. இைழ ெந க்க ல்லாத் ணிவைக( .நிக.4:12.);; a cloth of loose texture. 

   ெநய்யரி;   ம வ;நாரி, ெநய்யரி, நாரரி, பன்னாைட

     [பைன + ஆைட= பைனயைட → பன்னாைட]

பன்னாைட ெநய்யரியாகப் பயன்ப த்தப் ெப வதா ம் சாற்ைறப்ேபாக் ச ்சக்ைகையப் பற் க் 
ெகாள்வதா ம் பய ள்ளைத ட் ப் பயனற்ற ெசய் ையப் பற் க் ெகாள் ம்

ேபைதக் வைமயா ற் .

     "அன்னம் ஆேவ மண்ெணா  ளிேய இல் க் டம் ஆெட ைம ெநய்யரி அன்னர ்தைல ைடகைட 
மாணாக்கர"் (நன். பா . 38.); (ேவ.க.77);
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பன்னாணம்

 
 பன்னாணம் paṉṉāṇam, ெப. (n.)

பன்னாங்  பாரக்்க;see {paրրaոցս}

     [பன்னான்  → பன்னாணம்]

பன்னாத்

 
 பன்னாத்  paṉṉāttu, ெப. (n.)

பனாத் , பாரக்்க;see {panattu}

     [பனாத்  → பன்னாத் ]

பன்னாபன்னாெவ
னல்

 
 பன்னாபன்னாெவனல் paṉṉāpaṉṉāveṉal, ெப. (n.)

   ஒன்ைறப் பல ைற ேப தற் ப் ; expr. signifying repetition.

     [பன்னா + பன்னா + எனல்]

பன்னாலம்

 
 பன்னாலம் paṉṉālam, ெப. (n.)

   ெதப்பம். (யாழ்.அக.);; raft.

பன்னி

பன்னி1 paṉṉi, ெப. (n.)

பத் னி பாரக்்க;see {pal}

     "பன்னி யக ைக" (கம்பரா.அக .72.);

     [ஒ கா: ப ைம → பட் னி → பத் னி → பன்னி]

 பன்னி4 paṉṉi, ெப. (n.)

   1. சணல்; hemp, flex.

     [பன் + பன்னி]

 பன்னி paṉṉi, ெப. (n.)

   1. கற் ைடய ெபண்; chasty woman.

   2.  ன் மைன ; the wife of Guru, (spiritual teacher.); (சா.அக.);

     [பன் → பன்னி]

 பன்னி4 paṉṉi, ெப. (n.)

   பனிநீர;் dew water.

     [பன் → பன்னி]

பன்னிக் டம்

 
 பன்னிக் டம் paṉṉikkuḍam, ெப. (n.)

பன்னீரக்் டம், பாரக்்க;see {panoir-k-kudam.}

     [பன்னிக் டம் → பன்னிக் டம்]
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பன்னிக்ெகா

 
 பன்னிக்ெகா  paṉṉikkoḍi, ெப. (n.)

   காட் ப் ரண்ைட என் ம் ைக; a wild herb.

பன்னிசாத்தான்

 
 பன்னிசாத்தான் paṉṉicāttāṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கட ரி; epinephelus tauviner greesy rock cod.

     [பன்னி + சாத்தான்]

சாத்தான் = skt.

பன்னியேமனி

 
 பன்னியேமனி paṉṉiyamēṉi, ெப. (n.)

   இ ப்பேவல்; indian cutweed. (சா.அக.);

     [பன்னியம் + ேமனி]

பன்னிரண்டாஞ்ெச
ட்

பன்னிரண்டாஞ்ெசட்  paṉṉiraṇṭāñjeṭṭi, ெப. (n.)

    ச் ராப்பள்ளி மாவட்டத் ள்ள ஒ சார ்ெசட் வ ப் னர(்G.Te.D.1,282.);; a section of the {cetti} caste 
in {Tricirappalli} dt.

     [பன்னிரண்  + ஆம் + ெசட் ]

பன்னிரண்

பன்னிரண்  paṉṉiraṇṭu, ெப. (n.)

   பத் ம் இரண் ம் ய ஒெரண் (ெதால்.எ த். 434, உைர.);; twelve.

     " லத் ல் ேதான்  ல் இ நான்கா க் கால்ெவளி ல் பன்னிரண்டாம் காண்" 
(ஒளைவக் றள்,41.);

     "ப த் பட்ட பா தான் பன்னிரண் ம் பட்டேத" ( வவாக்.);

க. பன்ெனர

     [பத்  → ப ன் → பன் + இரண் ]

பன்னிரண்  
ேசா ங்க

 
 பன்னிரண்  ேசா ங்க paṉṉiraṇṭucōtiliṅga, ெப. (n.)

   பன்னிரண்  ேசா ங்கங்கள்: ெசள ராட் ரத் ல் ேசாமநாதர;்    ச ்ைசலத் ல் 
மல் காரச்் னர;்   உசச் னி ல் மாகாேள வரர;்   நரம்ைதயாற்றங்கைர ல் ஒங்காேர வரர;்    க் 
ேகதாரத் ல் ேகதாரநாதர;்   இடா னி எ  டத் ல் மசங்கரர;்   வாரணா ல் (கா ); 

ேவ வரர;்   ேகாதாவரிக்கைர ல் ரியம்பேக வரர;்    தா ரத் ல் ைவத்யநாத ங்கம் 
தா கஅட ல் நாேக வரர;்   இராேம வரத் ல் இராேம வரர;் வாலயத் ல் சே்ம வரர.்

     [பன்னிரண்  + ேசா ங்கம்]

ேசா ங்கம் = skt.

பன்னிரண்  
மண்

 
 பன்னிரண்  மண் paṉṉiraṇṭudirumaṇ, ெப. (n.)

   உடம் ற் பன்னிரண்  இடங்களில் அணியப்ப ம் மா யக் ;{waishnava} marks on the twelve parts 
of body.

     [பன்னிரண்  +  மண்]
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பன்னி கரத்ேதா
ன்

பன்னி கரத்ேதான் paṉṉirugarattōṉ, ெப. (n.)

    கக்கட ள். ( ங்.);;{murugan} as having 12 hands.

     [பன்னி  + கரத்ேதான்]

கரத்ேதான் = skt.

பன்னி ைகப்ெப
மான்

பன்னி ைகப்ெப மான் paṉṉirugaipperumāṉ, ெப. (n.)

   பன்னி கரத்ேதானா ய கக்கட ள்;{murugan,} as having 12 hands.

     [பன்னி  + ைக + ெப மான்]

பன்னி ைற
கள்

பன்னி ைறகள் paṉṉirudirumuṟaigaḷ, ெப. (n.)

    வனிய நாயன்மாரக்ளால் பாடப்ெபற்ற ம் பன்னி  ரி களாகப் ப க்கப் ெபற்ற மான 
ேபாற் ப்பாடல்கள்; a class of scared writings, ods.

    நா க்கரச ைடய ேதவாரப்ப கங்கள் 4,5,6 ஆந் ைறகள்;   ஏழாம் ைற 
ந்தர ைடய ;   மணிவாசகர ்எ ய ' வாசகம் எட்டாந் ைற ைசப்பா 

ப்பல்லாண்  த யன ஒன்பதாந் ைற; லர ் வாய் மலரந்்த ளிய மந் ரம் 
பத்தாவ  ைற.

ற்காலத் ல் வாலவா ைடயார ் கப் பா ரம் த ய நாற்ப  ற் லக் யங்க ம் 
ப ெனான்றாந் ைறயாக ம் ேசக் ழார ்பா ய ளிய தெ்தாண்டர ்மாக்கைதயா ய ெபரிய 

ராணம் பன்னிரண்டாவ  ைறயாக ம் ெகாண்  பன்னி  ைறகள் 
ெதா க்கப்பட் ள்ளன.

பன்னி படலம்

 
 பன்னி படலம் baṉṉirubaḍalam, ெப. (n.)

   அகத் யனார ்மாணாக்கர ்பன்னி வர ்இயற் யதாகச ்ெசால்லப்ப வ ம் றப் ெபா ைளப் 
பற் ய மான ஓர ்இலக்கண ல். ( .ெவ. றப்.);; an ancient treatise on {purattinai} believed to have been written 
by the twelve dis

 ciples of {agastyā.}

     [பன்னி  + படலம்]

பன்னி பாட் யல்

 
 பன்னி பாட் யல் paṉṉirupāṭṭiyal, ெப. (n.)

   இலக் யங்களின் ஒ சார ்மர கைளக் ம் ஒரிலக்கண ல்; a treatise on poetic composition.

ல்களிெலான் . த ற் பாட் யல் வன ெவண்பாப் பாட் யல், வைரய த்த பாட் யல் 
பன்னி பாட் யல்,  தம்பரப் பாட் யல், நவநீதப் பாட் யல், இலக்கண ளக்கப் பாட் யல் 
என்பைவயா ம். இவற் ள் பன்னி பாட் யல் றப் ைடய . ேமற்கணக் ,  ழ்க்கணக்  
என்பவற் க்  இந் ேலேய இலக்கணங்கள் றப்ெபற் ள்ளன. இலக் யத் ற்  (காப் யத் ற் ); 
இந் ல் ம் இலக்கணம் றந் ள்ள .

   இந் லா ரியர ்ெபயர ்ெதரிய ல்ைல;இந் ல் எக்காலத்த  என்ப ந் ெதரிய ல்ைல. இ  
ற்பா னால் யாக்கப் ெபற்ற . இந் ல் எ த் யல் ெசால் யல், இன யல் என் ம் 
ன் யல்கைள ைடய . எ த் ய ல் எ த் களின் றப் ம்,  ல்களின் தற் ெசய்  ளி ல் . த 

ல் ரி ன் கண் அைமத்தற் ரியன என்  றப்ெப ம் ெபா த்தங்களில் வ ணப்ெபா த்தம், 
க ப்ெபா த்தம், உண் ப் ெபா த்தம் பாற்ெபா த்தம், தானப் ெபா த்தம், கன்னற் ெபா த்தம், 

டெ்பா த்தம், நாடெ்பா த்தம் என் ம் எட் ப் ெபா த்தங்க ம் ெசால் ய ல் ரக்்கணப் 
ெபா த்தம், மங்கலப் ெபா த்தம், ெபயரப்் ெபா த்தம், என் ம் ன்  ெபா த்தங்க ம் ஆ ய 
பன்னி  ெபா ள்கள் றப்ெபற்றதனால் பன்னி பாட் யல் என் ம் ெபயரவ்ந்த . இன ய ல் 

ல்களின் இலக்கணங்கள் றப் ெபற் ள்ளன.

இந் ன் ற்பாக்களில் பலவற் ற்  லா ரியராேலேய ேமற்ேகாள் ற்பாக்கள் காட்டப் ெபற் , 
அவற் ன் ழ் அவற்ைற இயற் யவரக்ளின் ெபயரக் ம் க்கப் ெபற் ள. அைவ கழகக்காலப் 

லவரக்ள் ெபயராகேவ உள, எனி ம் அவரக்ளால் பாட் யல் ல்கள் இயற்றப் ெபற் ள்ளன 
என்பதற்  ேவ  சான் கள் இல்ைல.)
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பன்னீர்

பன்னீர ்paṉṉīr, ெப. (n.)

   1. பனிநீரப்்  த ய க்களினின்  இறக்கப்ப ம் ந மண நீர ்(பதாரத்்த.1435.);; rose water or other 
fragrant extract, used in perfumery.

     " மணத் ற்  வ பவரக்ைளப் பன்னீர ்ெதளித்  வரேவற்ப  இயற்ைக"

   2.  ழ்நீர;் serum, thin humour, as from poisonous bites, ulcers.

   3. க ப்ைபநீர;் water of the amnion.

   4. மரவக (பதாரத்்த.620.);; dew flower.

     [பனிநீர ்→ பன்னீர]்

ெத. பன்னீ  க. பன்னீர்

பன்னீர்க் டம்

 
 பன்னீரக்் டம் paṉṉīrkkuḍam, ெப. (n.)

   க ப்ைபையச ் ழ்ந்த நீரப்்ைப; amnion, the membrane containing water in which the foetus floats.

     [பன்னீர ்+  டம்]

பன்னீர்க் ப்

பன்னீரக்் ப்  paṉṉīrkkuppi, ெப. (n.)

   1. பன்னீர ்அைடத் ள்ள ட் ; bottle containing rosewater.

   2. பன்னீரச் ்ெசம்  பாரக்்க;see {paորir-c-cembս.}

     [பன்னீர ்+  ப் ]

பன்னீர்செ்சம்

பன்னீரச்ெ்சம்  paṉṉīrccembu, ெப. (n.)

   1. பன்னீர ்அைடத் த் ெதளிக் ங் க ; long-necked sprinkler for rosewater.

   2. பன்னீரச் ்ெசம் ேபால் ெசய்யப்பட்ட தா வைக; jewel piece in a necklace, shaped like a rose water 
sprinkler.

   3. பன்னீரச் ்ெசம் வைமந்த ம ப் ; baluster.

     [பன்னீர ்+ ெசம் .]

     [P]

பன்னீர்செ்சம் க்
ரா

 
 பன்னீரச்ெ்சம் க் ரா  paṉṉīrccembukkirāti, ெப. (n.)

பன்னீரச் ்ெசம்  ேபா க்கள்ைவத் க் கட் ய ேமற்கட்டடத் க் ைகப் ச் வர.் (கட்டடநாமா.);

 balustrade.

பன்னீர ்+ ெசம்  +  ரா ]

ரா  = ேபாரத்் க் யம்

பன்னீர்த் த்

பன்னீரத்் த்  paṉṉīrtturutti, ெப. (n.)

   1. பன்னீர ்ெதளிக் ம் த் வைக; rose water-sprinkler.

   2. பன்னீரக்் ப் , 1, பாரக்்க;see {pannir-k-kupp}

     [பன்னீர ்+  த் ]
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பன்னிர்ப்

 
 பன்னிரப்்  paṉṉirppū, ெப. (n.)

   பனிமலரப்் ; rose.

   ம வ; ளரிப் .

ஒ கா (பனிமலரப்்  → பன்னிப் ]

பன்னிமரம்

 
 பன்னிமரம் paṉṉimaram, ெப. (n.)

   ஒ   மரம்; a kind of flower tree. (வழக்.);

ம வ: காட் மல் .

பன்னீர்வ -த்தல்

பன்னீரவ் -த்தல் paṉṉīrvaḍittal,    4. ெச. . .(v.i.)

   ந மண எண்ெணய் இறக் தல்; to distil fragrant essences.

     [பனனீர ்+ வ -,]

பன்னீரா ரப்ப

பன்னீரா ரப்ப  paṉṉīrāyirappaḍi, ெப. (n.)

   அழ ய மணவாள யர ்பன்னீரா ரம் எ த் களில் இயற் ய வாய்ெமா  ரி ைர; a 
commentary on {thiruváymoli,} in 12,000 letters by {alakiya-manavalasiyar.}

     [பன்னிரா ரம் + ப ]

பன்

பன் 1 paṉṉudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. பஞ்ெசஃ தல்; to touse with the fingers, as cotton.

     "பன்னலம் பஞ் க் ன்றம்" ( வக. 2274.);

   2. ஆராய்ந்  ெசய்தல்; to do anything with consideration or skill.

     "நீயைனய ெபான்ேன பன் ேகாலம்" ( க்ேகா. 122);.

   3.  கழ்தல்; to praise.

     "என்ன னாற் பன்ன ெவன் ரான் வ க" ( வாச.5,99.);

   4. ேப தல்; to speak say, talk, declare.

     "பன்னி ரக் ம்" (கம்பரா.ைகேக.41.);

   5. ப த்தல்; to read.

     "ஓைல வாங் ப் பன் வேனா" ( ரேமாத.்13.);

   6. நின்  நின்  ேப தல் அல்ல  ப த்தல்; to speak, talk or read haltingly, as a learner.

   7. பா தல்; to sing.

     "பல் த ம் பன்னினார"் (ேதவா.408,3.);

   8. நரம் க் க  ற் தல்; to play on stringed instruments.

     "யாழ்ெகா பன்னிநின்  பா வார"் (பாகவத.1,கண்ண.24);

   9.  ன் தல்; to weave.

பன் மல்

 
 பன் மல் paṉṉumal, ெப. (n.)

    ல்லால் அைமத்த ைப. (யாழ். அக.);; bag made of grass.

     [பன் + பன் மல்]
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பன்ைன

பன்ைன paṉṉai, ெப. (n.)

   கடல் ன் வைக; weak-fish.

     [பன் → பன்ைன]

     [P]

 பன்ைன2 paṉṉai, ெப. (n.)

   த ; hand-loom.

     [பன்  → பன்ைன]

ெத. பன்ன க. பன்ென,

 பன்ைன3 paṉṉai, ெப. (n.)

   1. ெச வைக(யாழ். அக.);; a kind of plant.

   2. க ப் ரம்; camphor.

     [பன் → பன்ைன]

பன்ெனான்

 
 பன்ெனான்  paṉṉoṉṟu, ெப. (n.)

ப ெனான்  ( டா.); பாரக்்க;see {padnooru.}

க. பந்ெநான்

     [ப ன் + ஒன்  → பன்ெனான் ]

பனங்கட்

 
 பனங்கட்  paṉaṅgaṭṭi, ெப. (n.)

   பைனெவல்லம் (யாழ்.அக.);;{palmyra jaggery.}

     [பைன + கட் ]

பனங்கட் க் ட்டா
ன்

 
 பனங்கட் க் ட்டான் paṉaṅgaṭṭikkuṭṭāṉ, ெப. (n.)

   பனஞ்சா  காய்ச் ற் ம் ஓைலக் ட்டான் வைக; a small jaggery basket-mould.

     [பனங்கட்  +  ட்டான்]

பனங்கட் ெய ம்

 
 பனங்கட் ெய ம்  paṉaṅgaṭṭiyeṟumbu, ெப. (n.)

   எ ம் வைக; a kind of ant.

     [பனங்கட்  + எ ம் ]

பனங்க ர்

 
 பனங்க ர ்paṉaṅgadir, ெப. (n.)

   பனம் ; flower of the male palmyra.

     [பைன + க ர]்

     [P]
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பனங்கந்

 
 பனங்கந்  paṉaṅgandu, ெப. (n.)

   பைனமரசெ்ச ; large close group of palmyra trees.

     [பைன + கந்த]

பனங்க க்

பனங்க க்  paṉaṅgarukku, ெப. (n.)

   1. பைனமடை்ட ன் ரை்ம ள்ள ளிம் ; black jagged edge of palmyra leaf stalk.

   2. இளம்பைன; young palmyra tree.

     [பைன + க க் ]

பனங்கள்

 
 பனங்கள் paṉaṅgaḷ, ெப. (n.)

   பைனமரத் ந்  இறக்கப்ப ம் ம ; palmyra toddy.

     [பைன + கள்]

பனங்களி

 
 பனங்களி paṉaṅgaḷi, ெப. (n.)

   பனம் பழத் ன் உள்ளீ ; pulp of the palmyra fruit before it is dried.

     [பைன + களி]

பனங்கற்கண்

பனங்கற்கண்  paṉaṅgaṟkaṇṭu, ெப. (n.)

   பனஞ்சாற்ைறக் காய்ச் ச ்ெசய்யப்ப ம் கற்கண்  வைக (பதாரத்்த.189.);; rock candy made of palmyra sap.

     [பைன + கற்கண் ]

பனங்கற்றாைழ

 
 பனங்கற்றாைழ paṉaṅgaṟṟāḻai, ெப. (n.)

   காட் க்கற்றாழ;  wild {karrāļai,} (aloe); (சா.அக.);

ம வ: பனந்தாைழ, க ந்தாைழ.

     [P]

பனங்காட் ர்

பனங்காட் ர ்paṉaṅgāṭṭūr, ெப. (n.)

   வடாரக்்காட்  மாவட்டச ் ற் ர;் a place name of North Arcot Dt.

     "ம லார ்ேசாைலகள் ழ்ந்த வன்பாரத்்தான் பனங்காட் ரப்் ப ல்வா க் க ைமக் கட்ப லாதார ்
ப ல்ெவன்ேன" (86-6);

     "மஞ் ற்ற மணிமாட வன்பாரத்்தான் பனங்காட் ர ்ெநஞ்சத் ெதங்கள் ராைன நிைனயாதார ்
நிைனெவன்ேன" (86-8); என்ற பாடல கள் பனங்காட் ர ் வன் ேகா ல் ேதான் ய ன்னர,் மக்கள் 
வா ம் ப யாக மா ய  என்ற எண்ணத்ைதத் த ம் நிைல ல் அைம ற .

ேம ம் பனங்காட் ர ்என, பைனமரம் காரணமாகப் பல ஊரக்ள் ெபயர ்ெபற் ள்ளன. இ னின்  
தனிைமப் ப த்தேவ வன்பாரத்்தான் பனங்காட் ர ்எனச ் ட் னேரா எனத் ேதான் ற . எனி ம்

     'வன்பாரத்்தான்' என்பதற் ரியப் ெபா ள் ெதளிவாக ல்ைல ேசக் ழா ம் இதைன,

     "மாட ெந ங்  வன்பாரத்்தான் பனங்காட் ர ்ெசல்வமல்  ப்பனங்காட் ர"் (ஏயர ்193,194); என்  
கழ் ன்றார.்

ம வ: வன்பாரத்்தான் பனங்காட் ர.்)
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பனங்கா

 
 பனங்கா  paṉaṅgāṭi, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கா க்கள்; palmyra vinegar.

     [பைன + கா ]

பனங்கா

 
 பனங்கா  paṉaṅgāṭu, ெப. (n.)

   பைனமரம் அடரந்்த ேதாப் ; palmyra grove.

     [பைன + கா ]

     'பனங்காட்  நரி சலசலப் க்  அஞ் மா?" (பழ.);

பனங்காைட

பனங்காைட paṉaṅgāṭai, ெப. (n.)

   காைடவைக; a kind of {kādai}

   காக்ைகக் ம் ைமனா க் ம் ந வள ள்ள ;ெவளிப்பாங்கான இடங்களில் ெமாடை்டப் பைன 
மரங்கள் ேமேலா கம்பத் ன் ேமேலா அமரந்்  இைரேத ம். இப்பறைவ ப ைம கலந்த நீல நிற ைடய 

ற கைள ெகாண்ட அழ ய பறைவ.)

வைககள்:

   1. பனங்காைட

   2. ப த்த அல ப்பனங்காைட

     [பைன + காைட]

     [P]

 பனங்காைட paṉaṅgāṭai, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ; a kind of 'kadai bird.

     [பைன+அம்+காைட]

பனங்காய்

 
 பனங்காய் paṉaṅgāy, ெப. (n.)

   மரத் ன் காய்; fruit of the palmyra.

     [பைன + காய்]

நிைலெமா ற்  ஜகாரங்ெகட்

     'அம்' சாரிைய ேதான்  அதன் ஈற்  மகரம்

     'ங்'கரமாகத் ரிந்த

பனங்காய்க் 
க ப்

 
 பனங்காய்க் க ப்  paṉaṅgāykkaṟuppu, ெப. (n.)

   க ப் ம் வப் ம் கலந்த நிறம்; mixing colour black and red.

     [பனங்காய் + க ப் ]
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பனங்காய்க்கா

 
 பனங்காய்க்கா  paṉaṅgāykkāṭi, ெப. (n.)

   பனம்பழசச்ாற் ற் ெசய்த ஒ வைகக்கா ; dilution of palmyra pulp in water, fermented to give relish to palmyra 
jelly.

     [பனங்காய் + கா ]

பனங்காய்ச ்
ெசய்ந்நஞ்

பனங்காய்ச ்ெசய்ந்நஞ்  paṉaṅgāycceynnañju, ெப. (n.)

   தாலம்பச ்ெசய்ந்நஞ் ; one of the 64 kinds of poisons contemplates in tamil siddha medicine a kind natural 
poison.(சா.அக.);

     [பனங்காய் + ெசய்ந்நஞ் ]

பனங்காய் வண்

 
 பனங்காய் வண்  paṉaṅgāyvaṇṭi, ெப. (n.)

    ங்ெக த்த பனங்காய்கள் இரண்ைட, ஒ  ச் னால் ந ல் இைணத்  கைவக் ச்  
ஒன் னால் ேவகமாக உ ட் செ்சல் ம் றார ் ைளயாட் வண் ; a playing cart made by palmyra fruit.

     [பனங்காய் + வண் ]

     [P]

பனங்காரி

 
 பனங்காரி paṉaṅgāri, ெப. (n.)

   பனங்காய் நிற ள்ள மா ; bull having the colour of palmyra fruits.

     [பைன + காரி]

பனங் ழங்

பனங் ழங்  paṉaṅgiḻṅgu, ெப. (n.)

   பனங்ெகாடை்ட ந்  உண்டாவ ம் உண்டற் ரிய மான நீண்ட ைள (பதாரத்்த.402.);; the long 
and edible palmyra root.

     [பைன +  ழங் ]

     [P]

பனங் ளி

பனங் ளி paṉaṅgiḷi, ெப. (n.)

   1. பைனமரத் ல் வா ம் அன் ல் என் ம் பறைவ; the {april} bird, as frequenting {palmyrās}

   2. ஒ வைகக் ளி; a species of parrot.

     [பைன +  ளி]

     [P]

பனங் ைர

 
 பனங் ைர paṉaṅārai, ெப. (n.)

    ைரவைக; a kind of edible greens.

     [பைன +  ைர]

பனங் ட்

 
 பனங் ட்  paṉaṅguṭṭi, ெப. (n.)

   இளம்பைனமரம்; young palmyra tree.

     [பைன +  ட் ]
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பனங் ைட

பனங் ைட paṉaṅguḍai, ெப. (n.)

   பதநீர ் த யவற்ைற ைவப்பதற் ப் பைன ேயாைலயாற் ெசய்த ைட;{Bla} basket for holding palmyra 
juice or food.

     "ெவள்ளமைல.இ ம்பனங் ைட ைச ம்' ( றநா.177.);

     [பைன +  ைட]

பனங் த்

 
 பனங் த்  paṉaṅguttu, ெப. (n.)

பனங் ட் , பாரக்்க;see {panarikuff}

     [பைன +  த் ]

பனங் ந்

 
 பனங் ந்  paṉaṅgundu, ெப. (n.)

   பனம்பழநார;் fibre of the palmyra fruit.

     [பைன +  ந் ]

பனங்

 
 பனங்  paṉaṅgurugu, ெப. (n.)

   பனங் த்  பாரக்்க; shoot of palmyra see {panarikuruttu.}

     [பைன +  ]

பனங் த்

 
 பனங் த்  paṉaṅguruttu, ெப. (n.)

   பைனமரத் ன் த் ; shoot of palmyra. tender leaves of the {palmgrä.} (சா.அக.);

பனங் ம்ைப

 
 பனங் ம்ைப paṉaṅgurumbai, ெப. (n.)

   பனம் ஞ் ; very young palmyra fruit.

க. பென ெப.

     [பைன +  ம்ைப]

பனங் ற்

 
 பனங் ற்  paṉaṅguṟṟi, ெப. (n.)

   பைனமரத் ண் ; a palmyra log.

     [பைன +  ற் ]

பனங் டல்

 
 பனங் டல் paṉaṅāṭal, ெப. (n.)

 palmyra grove.

     "பனங் டல் ஊடாகச ்ெசல் ம் ஒற்ைறய ப்பாைத ல் நடந்ேதாம்" (உ.வ.);

     [பைன +  டல்]
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பனங்ைக

 
 பனங்ைக paṉaṅgai, ெப. (n.)

பனஞ்சலாைக பாரக்்க;see {papajcalägai}

     [பைன + ைக]

பனங்ெகாட்ைட

 
 பனங்ெகாடை்ட paṉaṅgoṭṭai, ெப. (n.)

   பனம்பழத் ன் உள்ளடீான ைத; palmyra stone.

     [பைன + ெகாடை்ட]

பனங்ெகாட்ைடந
ண்

 
 பனங்ெகாடை்டநண்  paṉaṅgoṭṭainaṇṭu, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் கடல் நண்  ( கைவ.  ன.);; a kind of sea crab.

     [பனங்ெகாடை்ட + நண் ]

பனங்ேகாந்

 
 பனங்ேகாந்  paṉaṅāndu, ெப. (n.)

   பைனமரப் ன்; palmyra resin.

     [பைன + ேகாந் ]

பனங்ேகாைர

 
 பனங்ேகாைர paṉaṅārai, ெப. (n.)

   ெப ங்ேகாைர என் ம் றடை்ட ைக (சா.அக.);; large sedge.

பனங்ேகால்

 
 பனங்ேகால் paṉaṅāl, ெப. (n.)

    கட் த ல் பயன்ப த்தப்ப ம் பைனமரக்ேகால்; palmyra lath.

ம வ: பைனவரிசச்ல்.

     [பைன + ேகால்]

பனங்ேகாைவ

 
 பனங்ேகாைவ paṉaṅāvai, ெப. (n.)

   அப்ைபக் ேகாைவ; saffron or red indiam caper. (சா.அக.);

     [பைன + ேகாைவ]

பனசை்சவம்

 
 பனசை்சவம் paṉaccaivam, ெப. (n.)

    வப் ெநல்; a red variety of paddy. (சா.அக.);
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பனசம்

பனசம் paṉasam, ெப. (n.)

   1. பலா; jack.

     "பனசம்வாைழ" (கம்பரா.மாரீசன்வைத.96);

   2. பாற்ெசாற்  ( வா);; a kind of viscous plant.

   3.  ள் (யாழ்.அக);; thorn. (சா.அக.);

ம வ: ஆ னி, ஈரப்பலா.

பனச த்

 
 பனச த்  paṉasayitti, ெப. (n.)

   அர ; peepul tree.

பனைச

பனைச1 paṉasai, ெப. (n.)

   தஞ்ச மாவட்டத் ள்ள ப்பனந்தாள்என் ம் ஊர;்{Tiru-p-paņandāļ.} a village in the Tanjore district.

     "ேவண் யநா ணாணாற் பனைச நகரத் " ( வா .442.);

     [பனந்தாள் → பனைச]

 பனைச2 paṉasai, ெப. (n.)

   1. ஒ வைக நச்  அம்ைம; pustular and phelegmonous inflammation of the skin, a dangerous kind of smallpox.

   2. நச் ப்பாம்  வைக; a venomous kind of snake.

பனஞ்சக்ைக

பனஞ்சக்ைக paṉañjakkai, ெப. (n.)

   1. ப்னம்பழத் ன் சாெற த்த பண்டம்; retuse of the palmyra fruit.

   2. பனஞ்சலாைக, பாரக்்க: see {panańcasăgal}

     [பைன + சக்ைக]

பனஞ்சட்டம்

 
 பனஞ்சட்டம் paṉañjaṭṭam, ெப. (n.)

பனஞ்சலாைக, பாரக்்க;see {panañcalagai}

     [பைன + சட்டம்]

பனஞ்சலாைக

 
 பனஞ்சலாைக paṉañjalākai, ெப. (n.)

   பைனவரிசச்ல்; palmyra lath.

     [பைன + சலாைக]

பனஞ்சாணார்

 
 பனஞ்சாணார ்paṉañjāṇār, ெப. (n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ள்ள ஒ சார ்சாணார ்வ ப் ன்ர;் a division of the {cánár} caste, as tapping the 
palmyra, in the Tanjore dt.

     [பைன + சாணார]்
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பனஞ்சாத்

 
 பனஞ்சாத்  paṉañjāttu, ெப. (n.)

பனஞ்சலாைக, பாரக்்க;see {paraicalagai}

     [பைன + சாத் ]

பனஞ்சா

 
 பனஞ்சா  paṉañjāṟu, ெப. (n.)

பதநீர,் பாரக்்க;see {padanir}

 sweet toddy.

     [பைன + சா ]

பனஞ் ராய்

பனஞ் ராய் paṉañjirāy, ெப. (n.)

   1. பைன ன் ெச க் த் ண் ; palmyra chip or splinter.

   2. பனஞ் றாம் , பாரக்்க;see {радалcirӑтbu.}

     [பைன +  ராய்]

பனஞ் றாம்

 
 பனஞ் றாம்  paṉañjiṟāmbu, ெப. (n.)

பனஞ்ெச ம் , பாரக்்க;see {paraicerumbu.}

     [பைன +  றாம் ]

பனஞ் த்ைத

 
 பனஞ் த்ைத paṉañjīttai, ெப. (n.)

   அ ய பனங்ெகாடை்ட; rotten kernal of e.חסSt

     [பைன +  த்ைத]

பனஞ் ைள

 
 பனஞ் ைள paṉañjuḷai, ெப. (n.)

    ங் ; pup of the palmyra fruit.

     [பைன + கைள]

பனஞ்ெச ம்

பனஞ்ெச ம்  paṉañjeṟumbu, ெப. (n.)

   பைனமரத் ற் ெச ந் ள்ள நரம் ; fibres or wires in palmyra wood.

     "இ ம்பனஞ் ெச ம் னன்ன ப உம ர ்(அகநா.277.);

     [பைன + ெச ம் ]

பனஞ்ேசாற்

 
 பனஞ்ேசாற்  paṉañjōṟṟi, ெப. (n.)

பனஞ்ேசா  பாரக்்க;see {papaரc்oru}

     [பைன + ேசாற் ]

பனஞ்ேசா

பனஞ்ேசா  paṉañjōṟu, ெப. (n.)

   பைன ள் ெவளி  (நன்.பக்.107.);; pith of palmyra wood.

     [பைன + ேசா ]
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பனத்தனத்

 
 பனத்தனத்  paṉattaṉatti, ெப. (n.)

   அர ;  peepul tree.

பனத்

பனத்  paṉatti, ெப. (n.)

   பாரப்்பனத்  (ெதால்.ெசால். 463,உைர.);; brahmin woman.

     "பைறச்  ேபாகம் ேவறேதா? பனத்  ேபாகம் ேவறேதா" ( த்.பாடல்.);

     [பனவன் → பனத் ]

பனந்தைல

 
 பனந்தைல paṉandalai, ெப. (n.)

   பைன த்தரம்; palmyra beam.

     [பைன + தைல]

பனந்தாமன்

 
 பனந்தாமன் paṉandāmaṉ, ெப. (n.)

பனம் மாைலயனான பலபத் ரன் ( டா.);;{balabadrā,}

 as wearing palmyra flowers.

     [பைன + தாமன்]

பனந்தார்

 
 பனந்தார ்paṉandār, ெப. (n.)

   பனம் ப்ேபாற் ெபான்னாற்ெசய்த க த்தணிவைக; gold necklace resembling a garland of palmyra flowers.

     [பைன +தார]்

பனந்தாரான்

பனந்தாரான் paṉandārāṉ, ெப. (n.)

   1. பனம் மாைல யணிந்ேதான்; lit., one who wears a garland of palmyra flowers.

   2. பலராமன்; balabadra.

   3. ேசரன் (யாழ்.அக.);;{céra}

 king.

     [பைன + தாரான்]

பனந்தாைழ

பனந்தாைழ1 paṉandāḻai, ெப. (n.)

    ல் வைக; a parasite of {tâlai} species, found chiefly on palmyras.

     [பைன + தாைழ]

 பனந்தாைழ paṉandāḻai, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கற்றாழ; a kind of aloe, so called from colour of the leaves.

ம வ:  ந்தாைழ, அன்னா  பனந் ராய்

பனந்தாள்

     [பைன + தாைழ]
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பனந்தாள்

பனந்தாள் paṉandāḷ, ெப. (n.)

   தஞ்ச மாவட்டத் த் ப்பனந்தாள் என் ம் ஊர;்{Tiruppanantāl,} a village in Tanjore Dt.

     " ரம் ன் ம்,  சச்ரத்தான் ெசற்றான் ப்பனந்தாள் தாடைக  சச்ரத்தான் பாதேம ஏத் " என்ப  
ேசத் ரக் ேகாைவ ெவண்பா (21); ேம ம் ராணக் கைத ன் ப  தாடைக வணங் யதன் காரணமாகத்

     'தாடைக சச்ரம் எனப்ெபயர ்அைமந்த  என்ப  ெதரி ற . சம்பந்தர ்தம் ேதவாரத் ல்,

     'தண்ெபா ல் ழ் பனந்தாட் த் தாடைக சச்ரேம" (320-1);

     "அைறம  தண் ன ம் ம யாடர  மணிந்த தைலயவ ர ்பனந்தாட் த் தாடைக சச்ரேம" (320-
7);

     "ேபாத ழ் ெபாய்ைகத ட ் கழ் ள்ளிரியப்

ெபா ல்வாய்த் தா ம் பனந்தாட் ட த் தாடைக சச்ரேம" (320-10);

என இதன் ெச ைம த் ப் பா ன்றார.் ேசக் ழா ம்

     "ெச மலரச் ்ேசாைலேவ த்

ப்பனந்தாள்" என (17-25-3-4); இதைன இயம் ன்றார.்

பனந் ராய்

 
 பனந் ராய் paṉandirāy, ெப. (n.)

   ஒ வைகத ் ராய்; a kind of indian chickweed. (சா.அக.);

பனந் ம்

 
 பனந் ம்  paṉandumbu, ெப. (n.)

பைனநார ்பாரக்்க;see {paņainār}

     [பைன +  ம் ]

பனந் வசன்

 
 பனந் வசன் paṉanduvasaṉ, ெப. (n.)

   பைனக் ெகா ைய ைடயவன் ( ங்.);; balabadra, as having the figure of a palmyra on his banner.

     [பைன +  வசன்]

வசன் = skt.

பனந்ேதாட்டம்

 
 பனந்ேதாட்டம் paṉandōṭṭam, ெப. (n.)

பனங்கா  பாரக்்க;see {paņa-rikāgu.}

     [பைன + ேதாட்டம்]

பனந்ேதா

பனந்ேதா  paṉandōṭu, ெப. (n.)

   பைன ன் த்ேதாைல ( .ெவ.10,1,உைர.);; tender leaf of the palmyra.

     [பைன + ேதா ]

பனந்ேதால்

பனந்ேதால் paṉandōl, ெப. (n.)

   1. பனங்காய்த்ேதால்; rind of palmyra fruit.

   2. பனங் ழங் த் ேதால்; skin which covers the palmyra root.

     [பைன + ேதால்]
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பனப்பா

 
 பனப்பா  paṉappāci, ெப. (n.)

   ெகா ப்பா ; என் ம் நீரப்்பா வைக; a kind of moss creeping upon water.

     [பன + பா ]

பனம்

 
 பனம் paṉam, ெப. (n.)

   ப ைம ( டா.);; large. ness, thickness.

பனம்பஞ்

 
 பனம்பஞ்  paṉambañju, ெப. (n.)

   க லநிற ம், அரத்தப்ெப க்ைக ம் ஒ க்ைக ம் நி த் வ மான பைன மரத் ன் பஞ் ; a brown 
cotton like soft substance found outside the base of the fronds. It is employed by Singalese Doctors as a styptic for arresting 
hemorrhage whether moderate or abundant from superficial wounds. (சா.அக);

பனம்பட்ைட

பனம்படை்ட paṉambaṭṭai, ெப. (n.)

   1. பன த் ரம்; palmyra beam.

   2. பனஞ்சட்டம்; split palmyra.

   3. நீரிைறக் ம் பைனேயாைலப் படை்ட; water-basket of palmyra leaves.

     [பைன + அம் + படை்ட]

பனம்பற்

பனம்பற்  paṉambaṟṟu, ெப. (n.)

   பனந்ேதாப்  (S. I. I. viii, 209);; palmyra tope.

     [பைன → பனம் + பற் ]

பனம்பன்னாைட

 
 பனம்பன்னாைட paṉambaṉṉāṭai, ெப. (n.)

   பைன ஓைல ல் ஒட்  நிற் ம் வைல ேபான்ற ன்னல்; the fibrous web covering the leaf rib. (சா.அக.);

     [பைன → பனம் + பன்னாைட]

பனம்பா

 
 பனம்பா  paṉambāku, ெப. (n.)

   பதநீைரக் காய்ச் ெய க் ம் பா  ( ன்.);; palmyra molasses, syrup made of sweet palmyra toddy.

     [பைன + அம் + பா ]

பனம்பாணி

 
 பனம்பாணி paṉambāṇi, ெப. (n.)

பனம்பா  பாரக்்க;seе {рапатради.}

பனம்பா
பனம்பா  paṉambāti, ெப. (n.)

   அைரப்பணெவைட;   29 1/2 grains weight. (சா.அக.);

பனம்பாய்ச்

 
 பனம்பாய்ச்  paṉambāyccu, ெப. (n.)

    ைரேம வதற் ம் ேவ யைடப்பதற் ம் பயன்ப ம் பனஞ்சட்டம்; small palmyra lath for roofing 
and hedging.

     [பைன + அம் + பாய்ச் ]
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பனம்பாரம்
பனம்பாரம் paṉambāram, ெப. (n.)

   பனம்பாரனார ்இயற் ய இலக்கண ல் (நன்.52,ம ைல.);; a treatise on grammar by {paņampāraṇār}

பனம்பாரனார்

 
 பனம்பாரனார ்paṉambāraṉār, ெப. (n.)

   அகத் யனார ்மாணாக்க ள் இலக்கண ல் ெதால்காப் யச ் றப் ப் பா ர ம் ெசய்த ஆ ரியர ்
(ெதால். பா .உைர.);; a disciple of Agastya, author of a treatise on grammar and of the preface to {Tolkāppiyam.}

பனம்பால்

 
 பனம்பால் paṉambāl, ெப. (n.)

   பனங்கள்; palmyra toddy. (சா.அக.);

     [பைன + பால்]

பனம் ன்

 
 பனம் ன் paṉambisiṉ, ெப. (n.)

பனங்ேகாந் , பாரக்்க;see {panarikõndu}

     [பைன +  ன்]

பனம் க்

 
 பனம் க்  paṉambiḍukku, ெப. (n.)

பனங்க ர ்பாரக்்க;see {paparikadir}

     [பைன +  க் ]

பனம் ைடயல்

பனம் ைடயல் paṉambuḍaiyal, ெப. (n.)

   பனம் மாைல; garland of palmyra flowers.

     "இ ம்பனம் ைடயல்" (ப ற் ப். 42,1.);

     [பைன +  ைடயல்]

பனம்

 
 பனம்  paṉambū, ெப. (n.)

   ஆண்பைனப் பாைள; the spadix of the male palmyra tree.

பனம் வல்

 
 பனம் வல்  paṉambūvalli, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் காட் க் ெகா ப் ;  wild rattan, endogenous climber.

     [பைன +  வல் ]

பனம்ெபட்

பனம்ெபட்  paṉambeṭṭi, ெப. (n.)

   1.  ல் க்க ப்பட்  ைவக் ம் ெபட் ; small basket to keep palmyra jaggery.

   2. கள்ளிறக் ம் நாரப்்ெபட் ; bottle made of the sheath of the palmyra stalk for drawing the juice.

     [பைன + ெபட் ]

பனம்ெபாச்

 
 பனம்ெபாச்  paṉamboccu, ெப. (n.)

பன்னாைட பாரக்்க;see {paறக்dal}

     [பைன + ெபாச் ]
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பனம்ேபாந்ைத

பனம்ேபாந்ைத paṉambōndai, ெப. (n.)

பனங் த்  பாரக்்க; see {paņańkuruttu.}

     "இ ம்பனம் ேபாந்ைதத்ேதா ம்" (ெபா ந.143.);

     [பைன + ேபாந்ைத]

பணம்வரிசச்ல்

 
 பணம்வரிசச்ல் paṇamvariccal, ெப. (n.)

பனஞ்சட்டம் பாரக்்க;see {paraicalam}

     [பைன + வரிசச்ல்]

பணம்வரிச்

 
 பணம்வரிச்  paṇamvariccu, ெப. (n.)

பனஞ்சட்டம் பாரக்்க;see {papaficattam}

     [பைன + வரிச் ]

பனமைல

பனமைல2 paṉamalai, ெப. (n.)

   ெதன் ஆரக்்கா  மாவட்டத் ள்ள ஒ  ற் ர;் இ  பல்லவரக்ாலத் க் கற்றளிெயான் ன் லம் 
றப் ப் ெபற் ள்ள ; a village in south arcot dt, it is famous for the pallava temple art.

   இவ்ேவா யம் சற்  ைதந் ப் ம், வண்ணந் ட் வ ம், இயற்ைக உ வங்கைள இயல்பான 
ேகா கைளக் ெகாண்ேட சைமப்ப ம் பல்லவர ்காலத் க் கைலஞரக்ள் அைடந் ந்த ேமன்ைமக்  
ஒர ்எ த் க்காட்டாக ளங் ற ;இ  ஏறத்தாழ அசந்தா ைறைய ஒத் ள்ள . பனமைல ல் ஒ  

 ைடவைரக் ேகா ண் . அங்  அரிமா ர் யளா ய எண்ைகக் ெகாற்றைவ அரிமா  
அமரந்்  காட்  த றாள். இங் ள்ள கல்ெவடெ்டான்

     'ராஜ ம்மன்',

     'ரணஜயன்,

     ' பரன்',

     ' த்ரகார் கன்',

     'ஏக ரன்,

     ' வ டாமணி' என்ற பல கைள இரண்டாம் நர ம்மவரம்ன் ெபற் ந்தைதத் 
ெதரி க் ன்ற .]

பன த ட் சச்த்

 
 பன த ட் சச்த்  paṉamudamuṭṭuccaddu, ெப. (n.)

    நாகம்; earth worm. (சா.அக.);

பனர்

 
 பனர ்paṉar, ெப. (n.)

    ைள (யாழ்.அக.);; branch.

     [ஒ கா: பைண → பனர]்

பனைர

 
 பனைர paṉarai, ெப. (n.)

   ெநய்க்ெகாட்டான்; soap nut tree. (சா. அக.);
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பனைல

 
 பனைல paṉalai, ெப. (n.)

வந்  (மைல.); பாரக்்க;see {povand}

 soap nut.

பனவட்

 
 பனவட்  paṉavaṭṭu, ெப. (n.)

   வட்டமாகச ்ெசய்யப்பட்ட ெவல்லம்; a semicircular palmyra jaggery casts in moulds. (சா.அக.);

ம வ: பைன ெவட்

     [பைனெவட்  → பனெவட் ]

பனவன்

பனவன் paṉavaṉ, ெப. (n.)

   பாரப்்பனன்; Brahmin.

     " ப்ெப ந் ைற ைற ம் பனவன்" ( வாச.34,3.);

     "பவனங்ைக ற்க ைகக் ப் ைப கணிைற த் " ( ைள. வர ண க் .6.);

பன

பன  paṉavi, ெப (n.)

   பாரப்்பனத் ; brahmin lady.

     " ய வ ந்த ெபயரெ்காள் பன யா " (ஞானவா. கைத.25.);

பன

பன  paṉavu, ெப. (n.)

   பாரப்்பனத்தன்ைம (இலக். ,45,உைர.);; brahmin characteristics.

     [பனவன் → பன ]

பனெவல்லம்

 
 பனெவல்லம் paṉavellam, ெப. (n.)

பைனெவல்லம் பாரக்்க;see {paraiyelam.}

     [பைன + ெவல்லம்]

பனாட்

பனாட்  paṉāṭṭu, ெப. (n.)

   பனம்பழத் ன் பா  (ெதால். எ த்.284.);; inspissated extract of palmyra fruit and sap.

     [பைன + அட் ]

 பனாட்  paṉāṭṭu, ெப. (n.)

பனம்பழத் ன் சாற்ைறப் ந்  உலரைவத் க்தக  ேபால் தடை்டயாகச ்ெசய்யப்ப ம் ஒ  வைக 
உண ப் பண்டம்;(யாழ்ப்.);

 an eatable made from palm juice.

     [பைன + அட் ]

 பனாட்  paṉāṭṭu, ெப.(n.)

   பைனப்பா னால் ெசய்த இனிப் ; a chocklate made from palmyrajuice,

பனாட் (ெதால்,ெசால்.உைர);.

     [பைன+அட் ]
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பனாட் க் ைட

 
 பனாட் க் ைட paṉāṭṭukāṭai, ெப. (n.)

   ப த் த் த த்த ள்ளன்; fat person of short stature.

     [பனாட்  +  ைட]

பனாட் த்தட்

 
 பனாட் த்தட்  paṉāṭṭuttaṭṭu, ெப. (n.)

பனாட் த்ேதால், பாரக்்க;see {parâtfu-t-töl}

     [பன்னாட்  + தட் ]

பனாட் த்ேதால்

 
 பனாட் த்ேதால் paṉāṭṭuttōl, ெப. (n.)

   பனம்பா ன் ெமல் ய ெபா க் ; thin lamina or flakes of palmyra jelly.

     [பனாட் . + ேதால்]

பனாத் ேஜா

 
 பனாத் ேஜா  paṉāttujōṭu, ெப. (n.)

   ெச ப் வைக; a kind of shoe.

     [பனாத்  + ேஜா ]

     [ வ  → = skt.

     [ வ  → ேசா  எனில் ற் ந்த ழாம்]

பனா ப்

 
 பனா ப்  paṉāyippu, ெப. (n.)

   கற்பைன; abrication.

     [பன் → பனாய்ப்  → பனா ப் ]

1354

www.valluvarvallalarvattam.com 14259 of 19068.



பனி

பனி1 paṉittal,    11. ெச. . . (v.i.)

   1. பனிெகாள் தல்; to be bedeved.

     " ெம ம் பனித் " ( லப்.4,6.);

   2.  ளித்தல்; to flow out;

 to be shed, poured up.

     "உவைகநீர ்பனிக் ன்ேன" (பாரத.சம்பவ.79.);

   3.  ளிரத்ல்; to become cool.

     "ைவயகம் பனிப்ப" (ெந நல்.1.);

   4.  ளிரால் ந ங் தல்; to shiver with cold.

     "ம ல்பனிக்  ெமன்ற ளிப் படாஅ த்த" ( றநா.145.);

   5. ந ங் தல்; to tremble;

 to be agitated;

 to quake

     "உள் நர ்பனிக் ,ம பாழா னேவ" (ப ற் ப், 13, 19);

 பனி2 paṉittal,    11. ெச. . . (v.i.)

   1.  டாமைழ ெபய்தல் ( ங்.);; to rain incessantly, constantly.

பனிக்கஞ்

 
 பனிக்கஞ்  paṉikkañji, ெப. (n.)

தாமைர;(ைவத் யபரி.);

 lotus flower.

     [பனிக்  + அஞ் ]

பனிக்கட்

 
 பனிக்கட்  paṉikkaṭṭi, ெப. (n.)

   உைறந்  டப்ெபா ளாக மா ட்ட மைழத் ளி அல்ல  நீர;் hail stone; ice.

     "பனிக்கட்  மைழ",

     "பனிக்கட் ையச ்சாக் ல் கட் க் ெகாண்  வந்தான்"

ம வ: ஆலங்கட்

பனிக்கட்

 
 பனிக்கட்  paṉikkaṭṭu, ெப. (n.)

   பனி தைல ல் ழாதப  ணி னால் கட் ைக; covering for the head to ward off the chill of dew.

     [பனி + கட் ]

பனிக்க ர்

பனிக்க ர ்paṉikkadir, ெப. (n.)

    ளிரந்்த ஒளிைய ைடய ங்கள் ( ங்.);; moon, as coolrayed.

     "பனிக்க ரப்் பைகமலர"் ( வக.1020);

     "ெவம் ைன பனிக்க ரல்னாநீ' (கந்த . ஆற் . 24.);

     [பனி + க ர]்
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பனிக்கர

 
 பனிக்கர  paṉikkaraḍi, ெப. (n.)

    ளிரந்ா களில் வா ம் அடரந்்த ெவண்ணிற ைடய ஒ வைகக் கர ; polar bear.

     [பனி + கர ]

பனிக்கற்ைற

 
 பனிக்கற்ைற paṉikkaṟṟai,    உைறந்தபனி; the white particles of frozen dew. (சா.அக.)

பனிக்கா

 
 பனிக்கா  paṉikkāṭu, ெப. (n.)

    பனி அடரந்்த கா ; a large tract of land dimmed by mist or thick fog. (சா.அக.);

     [பனி + கா ]

பனிக்காலம்

பனிக்காலம் paṉikkālam, ெப. (n.)

பனிப்ப வம் (பதாரத்்த. 1433.); பாரக்்க;see {pal.p-pаллиалт}

     [பனி + காயம்]

பனிக்காற்

 
 பனிக்காற்  paṉikkāṟṟu, ெப. (n.)

   பனி னால் ளிரச்் யைடந்த வாைடக்காற் ; Cold wind in the dewy season.

     [பனி + காற் ]

இக்காற் னால் காய்சச்ல், தைலவ , சளிப் , ஊைதக் ைடசச்ல் நரம்  தலான ேநாய்கள் 
ேதான் ெமனச ்(சா. அக.);  ற .);

பனிக் ல்

 
 பனிக் ல் paṉikkil, ெப. (n.)

   காட்டத் ; wild figtree.

பனிக் டம்

பனிக் டம்1 paṉikkuḍam, ெப. (n.)

பன்னீரக்் டம், பாரக்்க; see {panni-k-kupam.}

     [பனி +  டம்]

 பனிக் டம்2 paṉikkuḍam, ெப. (n.)

   வ ற் ள் க ைவ ம் க தக் ம் நீரம்த்ைத ம் தாங் ள்ளெமல் ய ைப; bag of water (in the 
womb);; amnion.

பனிக் ட ைடதல்

 
 பனிக் ட ைடதல் paṉikkuḍamuḍaidal, ெப. (n.)

   மகப்ேபற் ன் ன்னிகழ்வாகப் பனிக் ட நீர ்ெவளிப்ப ைக; flowing of the amniotic fluid.

     [பனிக் டம் + உைடதல்]

பனிக் ல்லா

 
 பனிக் ல்லா paṉikkullā, ெப. (n.)

   பனிக்காலத் ல் அணி ங் ல்லா வைக; a cap worn during the dewy season.

     [பனி +  ல்லா]

ல்லா = உ .
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பனிக் ர்ைம

 
 பனிக் ரை்ம paṉikārmai, ெப. (n.)

   இந் ப்  (யாழ்.அக.);; rock-sait.

     [பனி +  ரை்ம]

பனிசச்க் ைர

 
 பனிசச்க் ைர paṉiccakārai, ெப. (n.)

    ள்ளிக் ைர; vegetable greens with thorns of the amaranthus genus. (சா.அக.);

பனிசச்கா

 
 பனிசச்கா paṉiccakā, ெப. (n.)

   கஞ்சாங்ேகாைர; white basil. (சா.அக.);

ம வ: பனிசச்ா

பனிசச்ங்காய்

பனிசச்ங்காய் paṉiccaṅgāy, ெப. (n.)

காட்டத் , 2. (மைல.); பாரக்்க;see {kitati2.}

     [ஒ கா. பனி + சங்  + காய்]

பனிசச்ட்ைட ன்

 
 பனிசச்டை்ட ன் paṉiccaṭṭaimīṉ, ெப. (n.)

   ஏரி ல் ேம ம் ெகண்ைட ன் வைக ெளான் ; a kind of fish named as kendai living in lake.

பனிசச்ரி

 
 பனிசச்ரி  paṉiccarivu, ெப. (n.)

   பனி ய மைல ந்  பாைற ேபால் ெபயரந்்  வ ம் பனி; avalanche.

     "பனிசச்ரி ன் காரணமாக இமய மைலச ்சாைலகளில் ேபாக் வரத் த் தைடப்ப ற "

     [பனி + சரி ]

பனிசச்வன்

 
 பனிசச்வன் paṉiccavaṉ, ெப. (n.)

   பல்லக் ப் ேபா ; palanquin bearer.

     [பணிெசய்பவன் → பனிசச்வன்]

பனிசச்ா

 
 பனிசச்ா paṉiccā, ெப. (n.)

   கஞ்சாங்ேகாைர, (மைல.);; white basil.

பனிசச்ாைம

 
 பனிசச்ாைம paṉiccāmai, ெப. (n.)

   சாைம வைக, (யாழ்.அக.);; a kind of little millet .
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பனிச் க்காய்

 
 பனிச் க்காய் paṉiccikkāy, ெப. (n.)

பனிசச்ங்காய் (மைல.); பாரக்்க;see {papiccangãy}

ம. பனிச்

     [பனிசை்ச + காய்]

பணிச் டர்

பணிச் டர ்paṇiccuḍar, ெப. (n.)

   நில ; moon.

     "பனிப்பைகையப் பனிச் டர ் டெ்ட ப்பன" (தக்கயாகப். 485);

     [பனி +  டர]்

பனிசை்ச

பனிசை்ச paṉiccai, ெப. (n.)

   1. ஐம்பான் க ள் ஒன் . ( வக.2437 உைர.);; a mode of dressing the hair of women, one of {ai-mban-mud}

   2. க த் ன் ன்  ( ங்.);; depression on the nape of the neck.

   3. ஒ வகப் ளைவ; swollen ulcer on the back of the head.

   4. காட்டத் மரம்; gaub. see {kațțatti.}

     [பனி → பனிசை்ச]

ம வ: பனிச் க்காய், காட் மங் தான்,  ம் , பனிச் க,  ம் ைக.

பனிசச்ப் சா

 
 பனிசச்ப் சா  paṉiccappicācu, ெப. (n.)

   ேபய் த்த ேநாய்; a disease supposed to be caused by the influence of a devil perhaps settling on this tree. 
(சா.அக.);

     [பனிசை்ச →  சா ]

பனி க்காய்

 
 பனி க்காய் paṉisikkāy, ெப. (n.)

    ம் க்காய்; fruit of black ebony. (சா.அக.);

ம வ: பனிசை்சக்காய்,  ம் க்காய், பனிசை்ச.

பனித்தாங்

பனித்தாங்  paṉittāṅgi, ெப. (n.)

   1. காட் ம க்ெகா ந் ; wild southam word.

   2.  நீ ; salt found on the soil of full's earth.

ம வ:  ழவன்தா ..

பனித் ண்டம்

பனித் ண்டம் paṉittuṇṭam, ெப. (n.)

   பனிைய ைடய ண்டமா ய ைற; cresent.

     "பனித் ண்டஞ் ம் படரச்ச்ைடயம் பலவன்" ( க்ேகா.132.);

     [பனி +  ண்டம்]

பனித் ளி

 
 பனித் ளி paṉittuḷi, ெப. (n.)

பனி பாரக்்க;Տee {paրi}

     [பனி +  ளி]
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பனிதாங்

 
 பனிதாங்  paṉitāṅgi, ெப. (n.)

   மணற்பாங்கான நிலத் ல், கல் ைழத்த கம்மல் ேபால் வட்டமாக ம் ைமயத் ல் ஒ த் ப் ம் 
உைடயதாய் உள்ள ைக; this herb is found in the dew season in sandy soil;

 it looks like stone studded ear ring in the {circular} form with flower in the middle. (சா. அக.);

     [பனி → தாங் ]

பணிநத்ைத

 
 பணிநத்ைத paṇinattai, ெப. (n.)

   மைழக்காலத் த் ேதான் ம் நத்ைத வைக; a kind of snail appearing during the rainy season.

     [பனி + நத்ைத]

 பணிநத்ைத paṇinattai, ெப. (n.)

   ஊமச் ; a shell fish that sticks to rocks in the Sea cocule. (சா.அக.);

     [பனி + நத்ைத]

பனிநாக்

 
 பனிநாக்  paṉinākki, ெப. (n.)

   ெபா ைக மைலச ்சார ல் ைள ம் தங்கத்ைதப் ெபா யாக் ம் ஒ  ைக; it is a pecular herb found 
in the southern part of podigai hills of tinnevelly dt. (சா.அக.);

     [பனி → தாக் ]

பனிநிைலயம்

 
 பனிநிைலயம் paṉinilaiyam, ெப. (n.)

   பனி உண்டாவதற்  ஆரம் க் ம் ெவப்பவள ; the temparature to which the dew begins to form dew point. 
(சா.அக.);

     [பனி + நிைலயம்]

பனிநீர்

பனிநீர1் paṉinīr, ெப. (n.)

   1. பனித் ளி; dew drop.

   2. பன்னீர;் rosewater.

     "நிைறபனி நீெர த்  நிலந்ெதா ந் ெதளித் " ( வாலவா.4,19.);

ம. பன்னீர்

     [பனி + நீர]்

 பனிநீர2் paṉinīr, ெப. (n.)

   த ர ் த யன வ ந்த ன் ேமலாக எஞ் நிற் ம் ெதளிந்தநீர;் the clear liquid at the top, when curd is 
allowed to settle.

     "பனிநீ ள்ள  வ த் க் கட் யா க் ற த ம்' ( வ். ெபரியாழ். 2,2,2, வ்யா. பக்.250);

     [பனி + நீர]்
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பனிப்பைக

 
 பனிப்பைக paṉippagai, ெப. (n.)

   பனி ன் பைகவனான க ரவன் ( ங்.);; sun, as the foe of dew and fog.

     [பனி + பைக]

பனிப்பைகவன்

 
 பனிப்பைகவன் paṉippagaivaṉ, ெப. (n.)

   க ரவன்; the sun, as causing disappearance of dew when rising and so considered as enemy of dew. (சா.அக.);

ம வ: பனிப்பைக

     [பனி + பைகவன்]

பனிப்பைகவானவ
ன்

பனிப்பைகவானவன் paṉippagaivāṉavaṉ, ெப. (n.)

பனிப்பைக பாரக்்க;see {panippagai}

     "பனிப்பைக வானவன் வ ல்" (மணிேம.25,180.);

     [பனிப்பைக + வானவன்]

பனிப்படலம்

 
 பனிப்படலம் paṉippaḍalam, ெப. (n.)

    ரண்ட பனி ல்; thick expanse of fog.

     [பனி + படலம்]

பனிப்பதம்

 
 பனிப்பதம் paṉippadam, ெப. (n.)

   ஈரித்த நிைல; moist condition of anything exposed to dew.

     [பனி + பதம்]

பனிப்பய

பனிப்பய  paṉippayaṟu, ெப. (n.)

   1. பனிக்காலத் ல் ைள ம் பய ; a sort of green gram grown in dew season.

   2. பனிையக் ெகாண்  ம் பய ; pulce brought to perfection by night dew. (சா.அக.);

ம வ: பனிப்பயற்றங்ெகா

     [பனி + பய ]

 பனிப்பய 2 paṉippayaṟu, ெப. (n.)

வற்பய  பாரக்்க;see {vaya TayarLofed gram.}

     [பனி + பய ]

பனிப்ப வம்

 
 பனிப்ப வம் paṉipparuvam, ெப. (n.)

   பனிெபய்யக் ய ைல (மாரக் );, கறவம் (ைத);,  ம்பம் (மா );,  னம் (பங் னி); மாதங்கள்; dewy 
season.

     [பனி + ப வம்]
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பனிப்பாைற

பனிப்பாைற paṉippāṟai, ெப. (n.)

   ெப ம்பனிக்கட் ; large mass of ice.

     " ழ்பனிப் பாைறகள்" ( வக.1904.);

     [பனி + பாைற]

பனிப் ரைப

பனிப் ரைப baṉibbirabai, ெப. (n.)

   நில ; moonlight.

     "பனிப் ரைப ட்ட த்ேத" (தக்கயாகப்.482.);

     [பனி +  ரைப]

ரைப = skt

பனிப்

பனிப்  paṉippu, ெப. (n.)

   1. ந க்கம்; agitation, trembling.

     "ேதவர ்ெமய்பனிப் ற" (கல்லா.  .  .);

     "தைலப்பனிப் " ( ைள.  த்த .20.);

   2. அசச்ம் ( ங்.);; fear.

     [பனி → பனிப் ]

பனிப் க் கட் -தல்

 
 பனிப் க் கட் -தல் paṉippukkaṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

   வ த்த ண்டாக் தல்; to strike of influence unfavourably, as cold.

     [பனிப்  + கட் -,]

பனிப் கட்

 
 பனிப் கட்  paṉippugaṭṭu, ெப. (n.)

   பனிெகாட் ைக (யாழ்.அக.);; falling of dew.

     [பனி + கட் ]

     [பனி → பனிப்  + ெகாட்  → கட் ]

பனிப் கார்

 
 பனிப் கார ்paṉippukār, ெப. (n.)

    பனி; mist of dew, heze or fog. (சா.அக.);

     [பனி +  கார]்

பனிப்

பனிப்  paṉippuḻu, ெப. (n.)

   1. கம்பளிப் ச் ; small grub, caterpiller, blight in vegetation in the dewy season.

   2. ேசற் ப் ; a very small worm causing itching between the toes in the dewy season.

     [பனி +  ]

பனிப் ங்காரம்

 
 பனிப் ங்காரம் paṉippūṅgāram, ெப. (n.)

   ெவ டன் ய மந்தாரம்; mist or fog with sunshine.

     [பனி +  ங்காரம்]
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பனிப்

பனிப்  paṉippūṭu, ெப. (n.)

   1. பனிக்காலத் ல் ைளக்கம் ; plants grown in the dew season.

   2.  ய கங்ைகநீர;் a secret term for. 

பனிக் டத் நீர.்

   3. எள் ச ்ெச ; gingelly or sesamam plant. (சா.அக.);

     [பனி +  ]

ம வ. எள்

பனிப்ெபயரத்ல்

 
 பனிப்ெபயரத்ல் paṉippeyartal, ெப. (n.)

   பனிெபய்தல்; falling of dew.

     [பனி + ெபயரத்ல்]

பனிப்ேபார்

 
 பனிப்ேபார ்paṉippōr, ெப. (n.)

   ேநர யான ேமாதலாக ெவளிப்படாத உட்பைக; cold war.

     " ைளயாட்  அைமசச்கத் க் ம் ைளயாட்  ரரக் க் ம் இைடேய பனிப்ேபார ்
வங் க் ற " .

     [பனி + ேபார]்

பனிமப்

 
 பனிமப்  paṉimappu, ெப. (n.)

பனிேமகம், பாரக்்க;see {panumāgam.}

     [பனி + மப் ]

பனிமைல

 
 பனிமைல paṉimalai, ெப. (n.)

   இமயமைல; the Himalayas.

ம. பனிமல.

     [பனி + மைல]

பனிமனிதன்

 
 பனிமனிதன் paṉimaṉidaṉ, ெப. (n.)

   அடரந்்த  உைடய ம் மாந்தைன டப் ெபரிய ம், இமயமைலப் ப ல் உல வதாக 
நம்பப்ப வ மான உ வம்; yeti.

     "பனிமனிதனின் கால ச ் வ கைளக் கண்டதாகப் பலர ் றாரக்ள்".

     [பனி + மனிதன்]

மனிதன் = skt.

மாந்தன் = த ழ்

பனிமா

பனிமா  paṉimācu, ெப. (n.)

பணிேமகம், ( வக.2807, உைர); பாரக்்க;see {pami-megam.}

     [பனி + மா ]
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பனி ல்

பனி ல் paṉimugil, ெப. (n.)

பனிேமகம் ( வக. 2807.); பாரக்்க;see {paŋi-mēgam}

     [பனி +  ல்]

பனிேமகம்

 
 பனிேமகம் paṉimēkam, ெப. (n.)

   ெவண்ேமகம்; light rainless cloud in the dewy season.

     [பனி + ேமகம்]

பனிேமய்சச்ல்

பனிேமய்சச்ல் paṉimēyccal, ெப. (n.)

   1. காைல ேமய்சச்ல்; grazing of animals in early mornings.

   2. அள க்  ஞ்  ற் ன்பம் கரை்க; enjoying sensual pleasures to satiety.

     [பனி + ேமய்சச்ல்]

பனிைம

 
 பனிைம paṉimai, ெப. (n.)

   இந் ப் ; sindh salt an impure sodium chloride. (சா.அக.);

பனிெமாந்தன்

 
 பனிெமாந்தன் paṉimondaṉ, ெப. (n.)

   வாைழவைக; a kind of plantain.

     [பனி + ெமாந்தன்]

பனிெமா

பனிெமா  paṉimoḻi, ெப. (n.)

   இனிய ெமா ைடய ெபண். (காரிைக, உ ப். 18.);; woman, as speaking sweet words.

     [பனி + ெமா ]

பனிய த்தல்

 
 பனிய த்தல் paṉiyaḍittal, ெப . (n.)

பனிப்ெபயரத்ல் பாரக்்க;see {pami-p-peyardal}

     [பனி + அ த்தல்]

பனியவைர

 
 பனியவைர paṉiyavarai, ெப. (n.)

   பனியால் ம் அவைர; country bean brought to perfection by dew fall. (சா.அக.);

     [பனி + அவைர]

பனிெய ர்ப வம்

பனிெய ரப் வம் paṉiyedirparuvam, ெப. (n.)

    ைல (மாரக் );  றவ (ைத); மாதங்களா ய ன்பனிப் ப வம் (ெதால்.ெபா.7.);; season comprising the 
two months, {mārgaļi,} and tai, when dew falls during the early part of the night.

     [பனி + எ ர ்+ ப வம்]

பனிெயா க்கம்

 
 பனிெயா க்கம் paṉiyoḍukkam, ெப. (n.)

   ெப ம்பனி ழ்ைக; the fall of heavy dew.

     [பனி + ஒ க்கம்]
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பனிவர

 
 பனிவர  paṉivaragu, ெப. (n.)

   வர வைக; common millet.

     [பனி + வர ]

பனிெவ

 
 பனிெவ  paṉiveḍi, ெப. (n.)

பனிெவ ப் , பாரக்்க;see {papi-иеорри}

     [பனி + ெவ ]

பனிெவ ப்

பனிெவ ப்  paṉiveḍippu, ெப. (n.)

   1.  த்தெவ ப் ; chaps, cracked foot, fissured foot.

   2. பனியாற் ைககால்களில் உண்டா ம் ண்; chilblain.

     [பனி + ெவ ப் ]

பனிற் -தல்

பனிற் -தல் paṉiṟṟudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

    தல்; to shed.

     "  பனிற் ம் ல க் களத்ேதாேன" (ப ற் ப்.57,3.);

     [பனி → பனிற் -,]

ப க் -தல்

 
 ப க் -தல் paṉukkudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

    ளித்தல் (யாழ்ப்.);; to sprinkle, moisten by sprinkling.

     [ப க்  → ப க் -,]

ப வல்

ப வல் paṉuval, ெப. (n.)

   1. நல்லதாக ஆக்கப்பட்ட பஞ் ; toused cotton.

     "ப த் ப் ெபண் ன் ப வ லன்ன" ( றநா. 125.);

   2. பஞ் ல். ( டா.);; cotton thread.

   3. ெசால்; word;discourse.

     "ெமய்ய  ப வ ன்" (ெதால்.ெசால்.90.);

   4. பாட் ; stanza, musical composition.

     "வரிந ல் ப வல்" ( றநா. 135.);

   5.  ல்; treatise on scientific subjects.

     "ப வற் ணி " ( றள்,21.);

   6. ேகள் ; learning through oral instruction.

     "ெச தல் த் ய ப வல்" ( றநா. 237.);

   7. ஆராய்ச் ; research.

     "ப வ ண்  னைட ளார"் ( வக. 464.);

   8. கல்  ( ங்.);; learning.

     [பன்  → ப வல்]
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ப வல் வாழ்த்

ப வல் வாழ்த்  paṉuvalvāḻttu, ெப. (n.)

   ஒ  ைலப் லவர ் கழ்தைலக் ந் ைற (மாறனலங்.84,102.);; a theme in which an author's work is 
eulogised.

     [ப வல் + வாழ்த் ]

ப வல் ெவன்

ப வல் ெவன்  paṉuvalveṉṟi, ெப. (n.)

    ற ல்களி ம் ஒ  ல் றப் ைடத ்ெதனக் ந் ைற (மாறனலங்.198,477.);; a theme which declares 
the superior merits of a treatise over others.

     [ப வல் + ெவன் ]

ப வலாட்

 
 ப வலாட்  paṉuvalāṭṭi, ெப. (n.)

   கைலகளின் ெதய்வமா ய கைலமகள் ( ங்.);; kalaimagal, as goddess of sciences.

     [ப வல் + ஆட் ]

     'ஆட் ' ெபண்பா .

ப -தல்

ப -தல் paṉuvudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெசால் தல்; to say, utter.

     "ப மா ப " (ேதவா. 818,6.);

     [பன்  → ப -,]

பைன

பைன paṉai, ெப. (n.)

   1. மரவைக; palmyrapalm.

     "இ ம்பைன ெவண்ேடா  மைலந்ேதானல்லன்" ( றநா.45.);

     "தாலப் ல் ன் வால்ெவண் ேதாட் " ( லப். 16:15:17);

   2. ஒ  ேபரள ; a large measure, opp. to {tiņai.}

     "பைனெய னள ம்" (ெதால்.எ த்.169.);  

   3. (17வ  பைன ண் ன் (அ டம்);;  the17th naksatra.

     "ஓங் ம் பைன ளங்ெகாளி ரட்டா " (இலக். .791.);

   4.  ன்  ரல நீளம் வளரவ் ம் க ப்  நிற ள்ள மான நன்னீர ் ன் வைக; a fresh water fish, rifle green, 
attaining 3 in in length.

     " ைன ற் பைன ன்" (கம்பரா. கடறா . 50.);

க-பென. மயன.

     [பல் → பன் → பைன]

     'பைன ஏ ம் பாைளெதாடா  இறங் னாற்ேபால'. (பழ.);

     'பைன ஏ  ந்தவைனக் கடாஏ  த்த ேபால'. (பழ.);

     'பைன ன் நிழ ம் நிழேலா, பைகவர ்உற ம் உறேவா? (பழ.);

     'பைன ல் இ ந்  ந்தவைனப் பாம்  க த்த ேபால'  (பழ.);

பைனக்காரல்

 
 பைனக்காரல் paṉaikkāral, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் காரல் ன்; a kind of fish. (சா.அக.);

     [பைன + காரல்]
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பைனக்

 
 பைனக்  paṉaikkuruvi, ெப. (n.)

   ஐ ரல் நீள ம், சாம்பல் நிற ம் ேமற் றம் வழவழப் ம் இற பக்க ம் வால்பக்க ம் க ப்  
நிற ைடய பைனமரத் க் ; palmyra sparrow of five inches long, outside wholly glassy and ashy brown, darker 
on wings and tail. So called from its frequenting the palmyra trees. (சா.அக.);

     [பைன +  ]

பைனக்ெகா ேயா
ன்

பைனக்ெகா ேயான் paṉaikkoḍiyōṉ, ெப. (n.)

   1. பைனையக் ெகா யாக ைடயவன் (பலராமன்); ( றநா.56.);; lit, one having the palmyra for his ensign.

   2.  மன் (பாரத.  ன்றாம்ேபா. 24.);;{bhíšma.}

     [பைன + ெகா ேயான்]

பைனக்ேகாைர

 
 பைனக்ேகாைர paṉaikārai, ெப. (n.)

   ேகாைரவைக; a kind of sedge.

     [பைன + ேகாைர.]

பைனசச்ாரல்

 
 பைனசச்ாரல் paṉaiccāral, ெப. (n.)

   ஒ  வைக சாரல் ன்; a kind {cáral} fish. (சா.அக.);

     [பைன + சாரல்]

     [P]

பைனசை்ச

 
 பைனசை்ச paṉaiccai, ெப. (n.)

   காட்டத் ; wild fig.

பைனச

 
 பைனச  paṉaisadi, ெப. (n.)

   அர  (ைவத்.ufl.);; peepul tree.

பைன

 
 பைன  paṉaidi, ெப. (n.)

   அரச மரம்; peepul tree. (சா.அக.);

பைனநா

பைனநா  paṉaināṭu, ெப. (n.)

   கடல் ெகாள்ளப்பட்ட ஒ  ெதன்ற ழ் நா  (ெதால்.ெபா.650.உைர.);; a portion of the southern Tamil country 
have been submerged.

     [பைன + நா ]

பைனநார்

 
 பைனநார ்paṉainār, ெப. (n.)

   பைன மடை்ட ந்  எ க்கப்ப ம் நார;் fibre of the stern of the palmyra leaf.

ம. பனநார.்

     [பைன + நார]்
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பைனநிழல்

பைனநிழல் paṉainiḻl, ெப. (n.)

   1. பைன மரத் ன் நிழல்; shadow of a palmyra tree.

   2. அ நிழல்; scarcity of shadaw.

     "பைனநிழ ம் நிழேலா? பைகவர ்உற ம் உறேவா" (பழ.);

பைன ங்

 
 பைன ங்  paṉainuṅgu, ெப. (n.)

ங்  பாரக்்க;see {mபigய}

     [பைன +  ங் ]

பைனப்பாட்டம்

 
 பைனப்பாட்டம் paṉaippāṭṭam, ெப. (n.)

   பைனமரக் த்தைக; lease of palmyra trees.

     [பைன + பாட்டம்]

பைனப்பால்

 
 பைனப்பால் paṉaippāl, ெப. (n.)

   பனங்கள்; palmyra toddy. (சா.அக.);

     [பைன + பால்]

பைனப்ேபாழ்

பைனப்ேபாழ் paṉaippōḻ, ெப. (n.)

பனந்ேதா

பாரக்்க;see {panandopu.}

     "பைனப்ேபாழ் ெசரீஇ" ( றநா.22.);

     [பைன + ேபாழ்]

பைனமடல்

பைனமடல் paṉaimaḍal, ெப. (n.)

   1. பனங் த் ; young stem of the palmyra leaf.

   2. பைனேயாைல; palmyra leaf;{ola. }

     [பைன + மடல்]

     'பைன மடை்ட ல் மைழ ெபய்த  ேபால'(பழ.);

 பைனமடல் paṉaimaḍal, ெப. (n.)

   ஆத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Attu. Taluk.

     [பைன+மடல்]

பனமரசச்ம்பா

 
 பனமரசச்ம்பா paṉamaraccambā, ெப. (n.)

    ன்  ங்களில் ைள ம் சம்பா ெநல்வைக; a kind of {cambá} paddy that matures in three months.

     [பைன + மரம் + சம்பா]
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பைன ன்

பைன ன் paṉaimīṉ, ெப. (n.)

   எட்டைர ரல நீள வளரச்் ம் க ப்  நிற ம் உள்ள ன்வைக; climbing-fish, rifle green, attaining 8 1/2 in in 
length.

     "பைன ன் வழங் ம் வைளேமய் பரப் ன்" (ம ைரக். 375.);

ம வ: பைனக்காரல்.

     [பைன +  ன்]

 பைன ன்2 paṉaimīṉ, ெப. (n.)

   ெப ன் வைக; whale.

     [ ங் லம். இதைன இன் ம் ைவ வாழ்நர ்பைனவாைள, உற  என்பர.் (சங் ல்.  ன்கள்.);]

பைன கரி

பைன கரி1 paṉaimugari, ெப. (n.)

   உடல் காய்ந் , க த் , உடம் ம் க த் ம் ங் ப் தற்றேலா  இ ேநாய் கா ம் ஒ  வைகச ்
ய அம்ைமேநாய்; a kind of small pox attended with moderate fever and swelling of the body and neck renders the 

body black and sometimes delirium follows. (சா.அக.);

 பைன கரி2 paṉaimugari, ெப. (n.)

   மடங்கல் (ஆவணி); மாதத் ல் ைதக்கப்பட்  நான்  ங்களில் ைள ம் ெநல்வைக; a kind of paddy, 
sown in {avani,} and maturing in four months.

     [பைன +  கரி]

பைன கரியம்ம
ன்

 
 பைன கரியம்மன் paṉaimugariyammaṉ, ெப.  (n.)

   அம்ைமவைக; confluent variety of small-pox.

     [பைன +  கரி + அம்மன்]

பைன ழ்

 
 பைன ழ் paṉaimugiḻ, ெப. (n.)

    ங் க்கா ன் ேமற்ேறா ; integument or envelope of the young palmyra fruit.

     [பைன +  ழ்]

பைன க்கன்

பைன க்கன் paṉaimūkkaṉ, ெப. (n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy.

     "நிறக் ம் பைன க்க ெனன் ம்" (ெநல் .185);

     [பைன +  க்கன்]

பைன க்காரன்

 
 பைன க்காரன் paṉaimūkkāraṉ, ெப. (n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy.

     [பைன +  க்  + காரன்]

பைனயைடப்

 
 பைனயைடப்  paṉaiyaḍaippu, ெப. (n.)

பனங்கா (யாழ்ப்); பாரக்்க;see {paraikadu}

     [பைன + அைடப் ]

1368

www.valluvarvallalarvattam.com 14273 of 19068.



பைனயன்

பைனயன் paṉaiyaṉ, ெப. (n.)

   1.  ன்வைக; a kind of fish.

   2. பைன ரியன் என் ம் அம்ைம வைக; a most malignant variety of small-pox or cholera.

ம வ. ெகா வாரி ேநாய்.

ம. பனயன்.

     [பைன → பைனயன்]

பைனயன் ேதளி

 
 பைனயன் ேதளி paṉaiyaṉtēḷi, ெப. (n.)

பைனேய க் ெகண்ைட பாரக்்க;see {panaiyerikendai}

     [பைனயன் + ேதளி]

பைன க் -தல்

பைன க் -தல் paṉaiyiḍukkudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   1. சா  வ ம்ப  பனம் பாைளைய ந க் தல்; to press the palmyra flower - stem to make its juice flow.  

   2.கள்ளிறக் தல்; to draw toddy.

     [பைன + இ க் -,]

பைன தக்ைக

பைன தக்ைக paṉaiyidakkai, ெப. (n.)

பைன ழ் பாரக்்க;see {paraimபgil}

     "இ ம்பைன தக்ைக  ெனா ம்' (அகநா.365.);

     [பைன + இதக்ைக. இதக்ைக = ேமற்ேறா ]

பைன சல்

பைன சல் paṉaiyūcal, ெப. (n.)

   பைனமரங்களிற் கட்  ஆடப்ெப ம் ஊசல்; a swing suspended between palmyra trees.

     "மடற்பைன செலா " (ெப ங். உஞ்ைசக். 40,59.);

     [பைன + ஊசல்]

பைன ர்

பைன ர ்paṉaiyūr, ெப. (n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத்  அைமந் ள்ள ஓர ்ஊர;் a place name in {Thiruvarur} Dt.

     ' ப்பைன ரில் ப்பன் ஆ ம்' என மாணிக்கவாசகர ்வாசகம் இவ் ைரச ் ட் ற . ( ரத்் - 
87);. சம்பந்தர,் கந்தரர ்இ வ ம் இத்தலத்ைதப் பா ன்றனர.்

     "கண்ணின் ெற  ேசாைல ல் வண்  பண்ணின் ெறா  ெசய் பைன ேர" (37-2);

     "ெபாைறயார ் ர ் ழமல்கப்

பைறயா ெரா ெசய் பைன ேர" (37-5); எனச ்சம்பந்த ம்,

     "மாடமாளிைக ேகா ரத் ெதா  மண்டபம் - வள ம் வளர ்ெபா ல் பாடல் வண்டைற ம் பழனத் 
ப்பைன ர"் (87–1);

     "ெசங்கண் ேம கள் ேசெட ந்

தடம்ப த ற் ேச னத் ெதா

ைபங்கண் வாைளகள் பாய் பழனத்

ப்பைன ர"் (87-3);

எனச ் ந்தர ம் இவ் ர ்வளம் பா ன்றனர.்

ேசக் ழார்

     'வள மல் ய ரத்் ப்பைன ர'் (ஏயர.்54); எனக் காட் ன்றார.்);
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பைனேய

பைனேய 1 paṉaiyēṟi, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ெகண்ைட ன்; a fish called climbing perch. (சா.அக.);

ம வ: கல் ெகா க்ைக,

ெவள்ைளச ்சாண் வா,

ெகா வாய்.

     [பைன + ஏ ]

 பைனேய 2 paṉaiyēṟi, ெப. (n.)

   1. பைனேய ஞ் சாணாரச ்சா ;{sanar} whose occupation is palmyra tapping.

   2. பாம் வைக; noeturnal, dipsadidae.

   3. பைன ரியன் என் ம் பாம்  வைக; a kind of snake.

   4. பைன ன் பாரக்்க;see {panaimi).}

   5. பைனவாரி என் ம் ெகா வாரி ேநாய்; a dangerous kind of small-pox.

ம.பனேய .

     [பைன + ஏ ]

பைனேய க் 
ெகண்ைட

 
 பைனேய க் ெகண்ைட paṉaiyēṟikkeṇṭai, ெப. (n.)

ளம்,  டை்ட த ய நன்னீரக்ளி ம் க கங்களி ம், க கத் களி ம் வாழ்வ மான 
ன் வைக. ஒன்ப  ரல்நீளம் வைர ல் வளரக் ய . 

 a back water, and fresh water fish attaining a in, in length.

ம வ. ெசன்னல் பைனயன்ேதளி

     [பைன + ஏ  + ெகண்ைட]

பைனேய -தல்

பைனேய -தல் paṉaiyēṟudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   கள் இறக் ம் ப் ட்ட இனத்தார ்ெசய் ம் ெதா ல்; an occupation of certain castes.

     [பைன + ஏ -,]

பைனவட்

 
 பைனவட்  paṉaivaṭṭu, ெப. (n.)

பைனெவல்லம், பாரக்்க;see {paral velam.}

     [பைன + வட் ]

பைனவட

 
 பைனவட  paṉaivaḍali, ெப. (n.)

   இளம்பைன; young palmyra.

     [பைன + வட ]

பைனவாரி

 
 பைனவாரி paṉaivāri, ெப. (n.)

   ெபரியம்ைம வைக; a dangerous form of small-pox.

     [பைன + வாரி]
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பைனவாைர

 
 பைனவாைர paṉaivārai, ெப. (n.)

   பனஞ்சாத் ; split palmyra.

     [பைன + வாைர]

பைனவாைழ

 
 பைனவாைழ paṉaivāḻai, ெப. (n.)

   அ க்  வாைழ; the tallest among the plantain, trees with punches in ascending order;this is common in malabar 
(சா.அக.);

     [பைன + வாைழ]

பைனவாைள

 
 பைனவாைள paṉaivāḷai, ெப. (n.)

     ங்கலம்;  whadle. 

     'பைனவாைள' என்பர.் ( ைவ.  னவ.);

பைன ரியன்

 
 பைன ரியன் paṉaiviriyaṉ, ெப. (n.)

   ெகா ய நஞ் ைடய ம் க த்தால் ெகா ய இறப்ைப ஏற்ப த் வ ம், வயல்,  ைச,  , 
சன்னேலாரம் ஆ ய இடங்களில் வாழ்வ ம் ஆ ய ஒ  வைக ரியன் பாம் ; a kind of viper called - 
palmyra viper. (krait); (சா.அக.);

     [பைன +  ரியன்]

பைனெவட்

 
 பைனெவட்  paṉaiveṭṭu, ெப. (n.)

பைனெவல்லம், பாரக்்க;see {paraivelam}

     [பைன + ெவட் ]

பைனெவல்லம்

 
 பைனெவல்லம் paṉaivellam, ெப. (n.)

   பனஞ்சாற்ைறக் காய்ச் ெய க் ம் ெவல்லம்; jaggery, coarse sugar made of palmya sap.

     "ப ைனெவல்லம் ேசரத்்த ேதநீர ்உட க்  நல்ல "

     [பைன + ெவல்லம்]
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பா

பா pā, ெப. (n.)

   பகரெமய் ம் (ப்); ஆகார உ ம் (ஆ); ேசரந்்  றந்த உ ரெ்மய் ெய த் ; the compound of 'ப' and 'ஆ'

 பா2 pāttal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

   ப த்தல்; to divide, distribute.

     "பாத் ண்ப லா" ( ற்.89);

     "பாத் ண் மரீஇ யவைனப் ப ெயன் ம் ப் ணி ண்டல் அரி " ( க் றள். 227.);

     "தம் ல் இ ந்  தம பாத்  உண்டற்றால் அம்மா அரிைவ யக் " ( க் றள்.1107);

     "ப யஞ் ப்பாத் ண் உைடத்தா ன் வாழ்க்ைக வ  ெயஞ் சல் எஞ் ஞான் ம் இல்' ( க் றள்.44.);

     [ப த்தல் → பாத்தல்]

 பா3 pātal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

   ப த்தல்; to divide, distribute.

     [ப த்தல் → பாத்தல் → பா-,]

 பா4 pā, ெப. (n.)

   பாட் ,ெசய் ள்; poem, verse (written according to the roles of metre.

     "ெவண்பா, ஆ ரியப்பா, க ப்பா, வஞ் ப்பா என் ம் நால்வைகப் பாக்கள்".

பாக்கட் க்கப்பல்

 
 பாக்கட் க்கப்பல் pākkaṭṭikkappal, ெப. (n.)

     கப்பல் (தஞ்ைச. னவ.);; small fishing boat.

     [பாய்கட் க்கப்பல் → பாக்கட் க்கப்பல்]

பாக்கட் -தல்

 
 பாக்கட் -தல் pākkaṭṭudal, ெச. . .(v.i.)

   ெநச ப்பா ல் அற்ற இைழைய இைணத்தல்; to join the broken threads of the warp (weav.);.

     [பா + கட் -,]

பாக்க க் ம்ேநரம்

 
 பாக்க க் ம்ேநரம் pākkaḍikkumnēram, ெப. (n.)

பாக் க்க க் ம் ேநரம் பாரக்்க;see {päkku-k-kadikkum-nēram} (சா.அக.);

     [பாக் க்க க் ம் ேநரம் → பாக்க க் ம் ேநரம்]
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பாக்கம்

பாக்கம்1 pākkam, ெப. (n.)

   1. ெநய்தல் நிலத் ர;் sea-side village.

     "ெகா ம்பல் ச ்ெச ம் பாக்கத் " (பட் னப்.27);

   2. ஊர;் town village.

     "கடெ்காண் க் ப் பாக்கத் " (ம ைரக்.137);

   3. அரசனி ப்  (ப ற் ப்.13, 12,உைர.);; royal residence.

     [ப -பக்கம் → பாக்கம்]

 பாக்கம்2 pākkam, ெப. (n.)

    டை்ட; small bandle.

     "ஆமணக்கங்ெகாடை்ட வண்  ஒன் க் க் கா  பத் ம் ெபா  ஒன் க் க் கா  அைர ம் பாக்கம் 
ஒன் க் க் கா  கா ம்" (S.I.I.viii.232);

     [ெபாக்கம் → பாக்கம்]

பாக்கல்

பாக்கல் pākkal, ெப. (n.)

   பா கல் (யாழ்.அக.);; paving stones, slabs for flooring.

ம வ. பர கல், பாக்கல் .

     [பா4 → பாக்கல்]

     [பா கல் → பாக்கல்]

பாக்க

பாக்க 1 pākkaḻi, ெப. (n.)

   ம த யாழ்த் றன்க ள் ஒன்  ( ங்.);; a secondary melody type of marudam class.

     [ஒ கா:பாக்கம் → பாக்க ]

 பாக்க 2 pākkaḻi, ெப. (n.)

   ெநச  ல்(இ.வ.);; yarn.

     [பா4 → பாக்க ]

பாக்கள

 
 பாக்கள  pākkaḷavu, ெப. (n.)

    ற்றள ; an insignificant quantity.

     [பாக்  + அள ]

பாக்கன்

பாக்கன்1 pākkaṉ, ெப. (n.)

   ெசம்படவன்; fisherman.

 பாக்கன்2 pākkaṉ, ெப. (n.)

   1.  ைன ( வா.);; cat.

   2. காட் ப் ைன ( ங்.);; wild cat.

     [பா → பாக்கம்]

     [P]
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பாக்கால்

 
 பாக்கால் pākkāl, ெப. (n.)

பாக்கா ல் பாரக்்க;see {pāk-k-käntil}

ம. பாக்கால்.

பாக்கா ல்

பாக்கா ல் pākkāṉūl, ெப. (n.)

   ெநச ப்பா ல் ெநய்த ற  அச் ல் எஞ் ய ல்; surplus thread in weaver's chain while putting it into the loom.

     [பா4 + கால்1 +  ல்]

பாக் யச் ட்

 
 பாக் யச் ட ்pākkiyaccīṭ, ெப. (n.)

   ஆ ழ்ச் ட் ; lottery.

     [பாக் யம் +  ட் ]

பாக் யசா

 
 பாக் யசா  pākkiyacāli, ெப. (n.)

   நல் ைனயாளன்; fortunate, blessed person.

     [பாக் யம் + சா ]

 பாக் யசா  pākkiyacāli, ெப. (n.)

   நல் ைனயாளன்; a lucky person.

த.வ. ேபற்றாளன்

பாக் யத்தானம்

பாக் யத்தானம் pākkiyattāṉam, ெப. (n.)

    றப்ேபார இடத் ற்  ஒன்பதாவ ம் பாக் யத்ைதக் ப்ப மான இடம்;     " த்தான பாகக் த் 
தானவா " ( ேம.உள்.263);

     [பாக் யம் + skt. ஸ்தானம் → த. தானம்]

பாக் யம்

பாக் யம் pākkiyam, ெப. (n.)

   1. நல் ழ்; lot, destiny.

   2. நல் ைன; happy destiny, good fortune, acespicious fate.

     "அதைனப் பலர யார"் ( றள்,1141);

   3. ெசல்வம்; prosperity, riches.

     "ஞால ைடயார ்ெப வர ்பாக் யேம" ( வப்.  ர.  வஞான. கலம்.51);

   4. பகல் 15  த்தங்க ள் ப ைனந்தாவ  ( தான.  ணா ண-73, உைர.);; the 15th of the 15 divisions of 
day.

   5. பாக் யத்தானம் ( ேம.உள்.263.); பாரக்்க;see {pakkiya-ttānam.}

     [பா  → பாக் =ப .பாக்  → பாக் யம்]  .தா.104.

     [பாக்  என் ம் ெசால்ைல "bhag" என எ தெ்தா ப்பதனாேலேய அ  வடெசாற்ேபால் ேதான் ற . 
இயம் என்ப  ஒர ்ஈ  ஒ.ேநா. கண் → கண்ணியம் ( .தா.); பண் → பண்ணியம்]

 பாக் யம்2 pākkiyam, ெப. (n.)

   வ நீர ்(சங்.அக.);; decoction infusion.

     [ப  → (பாக் ); → பாக் யம்]
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பாக் யலட்

 
 பாக் யலட்  pākkiyalaṭcumi, ெப. (n.)

    மகள்; the Goddess of wealth of fortune.

     [பாக் யம் + skt. lakshmi→ த. இலக் . லட் ]

பாக் யவ

 
 பாக் யவ  pākkiyavadi, ெப. (n.)

   நிைறந்த ெசல்வ ைடயவள்; fortunate, blessed woman;wealthy woman.

     [பாக் யம் + skt. {Vati»} வ ]

பாக் யவந்தன்

 
 பாக் யவந்தன் pākkiyavandaṉ, ெப.. (n.)

பாக் யவாளன் பாரக்்க;see {päkkiyavälan}

     [பாக் யம் + skt. vandar → த. வந்தன்]

பாக் யவாளன்

பாக் யவாளன் pākkiyavāḷaṉ, ெப. (n.)

   நிைறந்த ெசல்வ ைடயவன்; fortunate, blessed woman;wealthy man.

     "இப்பாடல் வல்லவர ்பாக் யவாளேர" (ேதவா.866,11.);

     [பாக் யம் + ஆளன்]

பாக் யவான்

 
 பாக் யவான் pākkiyavāṉ, ெப. (n.)

பாக் யவாளன் பாரக்்க;see {pâkkiyavãlan.}

பாக் ய னம்

 
 பாக் ய னம் pākkiyavīṉam, ெப. (n.)

   ேபா ழ்; misfortune ill-luck, unhappiness.

     [பாக் யம் + skt. hiam → த. ஈனம்]

பாக் யா ப

பாக் யா ப  bākkiyādibadi, ெப. (n.)

பாக் யத் க் ரிய ஒன்பதாம் ட் க் டயவன் ( ேம.உள்.264.உைர); (Astrol);

 the lord of the ninth house from the ascendant.

     [பாக் யம் + skt. atpathi → த. அ ப ]

பாக் யா லம்

 
 பாக் யா லம் pākkiyānuālam, ெப. (n.)

   ெசல்வப் ேபற் க் ப் பயன்த வ  (யாழ்.அக.);; that which conducive to prosprity.

     [பாக் யம் + skt. {aanukú/am} → த.

அ லம்]
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பாக் ைல

 
 பாக் ைல pākkilai, ெப. (n.)

   பாக்  ெவற் ைல; areca-nut and betel leaf.

     "ஓயா  பாக் ைல ெகா த் வர ்உற்றநாள் நான்கா ேலா" ( மேரச. சத.);

     [பாக்  + இைல]

பாக்

பாக் 1 pākku, ெப. (n.)

   1. அைடக்காய்; areca-nut.

     "பாக் ம் ணரார ்ெபரியாரகத் " (ஆசாரக்.71);

   2. க ; areca-palm.

     "பாக் த்ேதாப் '

   3. பாக் க் ப் மாற்றாகப் பயன்ப ம் படை்டைய ைடய ஒ வைகச ்ெச ; a hill shrub with yellow flowers 
having a bark that is used as a sucstitute for areca-nut.

     "பாக்காக இ ந்த வைரக் ம் ைப ேல இ ந்த - இப்ேபா  ேதாப்பா  ட்ட  - நமக்  அடங் மா?"

     "பாக் க் ெகா த்தால் பந்த ேல என்ன அ வல் (பழ.);

 பாக் 2 pākku, ெப. (n.)

   1. எ ரக்ால ைனெயசச் ஈ ; suffix of a verbal derivative, signifying purpose.

     "உண்பாக் ச ்ெசன்றான்" (நன்.343);

   2. ெதா ற்ெபயரீ ; ending of a verbal noun.

     "கரப்பாக் ;"ேவபாக்க". ( றள்.1127,1128);.

     [பா  → பாக் ] (ெசல் . 75 ஆனி. பக்.523.);

பாக் க்கக்கல்

 
 பாக் க்கக்கல் pākkukkakkal, ெப. (n.)

    ப் ய ெவற் ைல பாக்  எச் ல்; chewed betel spit out.

     [பாக்  + கக்கல்]

பாக் க்கட் -தல்

 
 பாக் க்கட் -தல் pākkukkaṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

   பாக்ைக ைவத்  ைளயா தல்; to play with areca-nuts.

     [பாக்  + கட் -,]

பாக் க்க க் ம்
ேநரம்

 
 பாக் க்க க் ம்ேநரம் pākkukkaḍikkumnēram, ெப. (n.)

    கக் ய காலம்; short scace of time.

     [பாக்  + க க் ம் + ேநரம்]
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பாக் க்கண்

 
 பாக் க்கண் pākkukkaṇ, ெப. (n.)

   பாக் ன் கண்; eye of an areca-nut.

     [பாக்  + கண்]

பாக் க்கல்

 
 பாக் க்கல் pākkukkal, ெப. (n.)

   ஒ  வைக பாைறக்கல்; a kind of rock (சா.அக.);

     [பாக்  + கண்]

பாக் க்கன்

 
 பாக் க்கன்  pākkukkaṉṟu, ெப. (n.)

   க ப் ப யம்; young plant of areca-palm.

     [பாக்  + கன் ]

பாக் க்ெகா -
த்தல்

பாக் க்ெகா -த்தல் pākkukkoḍuttal,    4. ெச. .  (v.i.)

பாக்  ைவத்-தல் பாரக்்க;see {pākku-Val-..}

     [பாக்  + ெகா -,]

பாக் சச்த்

 
 பாக் சச்த்  pākkuccattu, ெப. (n.)

   பாக் னின்  உ வாக் ம் ஒ  வந்த ெபா ள்; a brown red colouring matter obtained from areca nuts, known 
as are cared.

ம வ: கா க்கட் .

     [பாக் + skt. {Sattu} த. சத் ]

பாக் சச்ாரம்

பாக் சச்ாரம் pākkuccāram, ெப.  (n.)

   1. ெவற் ைல பாக்  ெமன்றதனால் உண்டாம் சா ; juice of areca-nut, betel etc.,

   2. பாக் த் தம்பலம் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {pākku-t-tambalam.}

   3. க சச்ைல ம், வாய்நீைர ம் வ க் ம் தன்ைமயான ம், நா  நைடைய ெம வாக் ம் 
தன்ைமய மா ய எண்ெணய்ப் ெபா ள்; an oily and volatilebasic substance obtainable from arecanut-lt is said to 
be a purgative and a sialogogue and to slow the pulse

   4. பாக்ைக ேவக வத்  அதனின்  வ க் ம் சாரம்; essence of area nut derived by boiling it.

     [பாக்  + சாரம்]

பாக் ச் வல்

 
 பாக் ச் வல் pākkuccīval, ெப. (n.)

   பாக்  ெவட் யாற் வப்பட்ட பாக் த் கள்; arecanut parings.

     [பாக்  +  வல்]

பாக் செ்ச ல்

 
 பாக் செ்ச ல் pākkuccedil, ெப. (n.)

பாக் ச ் வல் பாரக்்க;see {pakku-c-cial}

     [பாக்  + ெச ல்]
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பாக் செ்ச ள்

 
 பாக் செ்ச ள் pākkuccediḷ, ெப. (n.)

பாக் ச ் வல் பாரக்்க;see {påkku-c-cival}

     [பாக்  + ெச ள்]

பாக் செ்ச க்கல்

 
 பாக் செ்ச க்கல் pākkuccerukkal, ெப. (n.)

    ய்ைமயற்ற பாக்ைக உடெ்காள்வதனால் உண்டா ம் மயக்கம்; dizziness caused by chewing rotten 
arecanuts.

     [பாக்  + ெச க்கல்]

பாக் செ்ச கல்

 
 பாக் செ்ச கல் pāgguccerugal, ெப. (n.)

பாக் செ்ச க்கல் பாரக்்க;see {pakku-CCerukkal}

     [பாக்  + ெச கல்]

பாக் ட் க் கப்பல்

 
 பாக் ட் க் கப்பல் pākkuṭṭikkappal, ெப. (n.)

     கப்பல்; small fishing ship.

     [பாய்கட் க்கப்பல் → பாக் ட் க் கப்பல்.]

     [P]

பாக் ணன்

 
 பாக் ணன் pākkuṇaṉ, ெப. (n.)

   ஆற் ம் ம ந் ; healing medicine. (சா.அக.);

பாக் த் தம்பலம்

 
 பாக் த் தம்பலம் pākkuttambalam, ெப. (n.)

   ெமன்  ெவளி ல் ப்பப்பட்ட ெவற் ைல பாக் ; chewed betel spit out.

     [பாக்  + தம்பலம்]

பாக் த் ைவ-
த்தல்

பாக் த் ைவ-த்தல் pākkuttuvaittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   ெமல் தற் த் த யாகப் பாக் ர ல் ெவற் ைலப் பாக்ைக இ த்தல்; to pound together areca-nut, betel, 
etc. in a small mortar.

     [பாக்  +  ைவ-,]

பாக் ப்பட்ைட

பாக் ப்படை்ட pākkuppaṭṭai, ெப. (n.)

   1.க கமடை்ட ன் ரிந்த அ ப்பாகம்; lower part of the leaf stalk of the arca-palm.

   2. ெச வைக; johnswort {kodaikkânal} shrub.

     [பாக்  + படை்ட]
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பாக் ப்ப த்தல்

 
 பாக் ப்ப த்தல் pākkuppaṟittal, ெப. (n.)

   மணமகைளக் காத த்த மற்ெறா வன் மணமகன் த ேயாைர அவம க்க,  மண ட் ல் 
மணமகைனச ்ேசரந்்தவர ்ைவத் க் ம் தம்பலத்ைத வ யப் ங் ைக; snatching of the betel-nut from 
the bridegroom's party by his rival at the bride's house, deemed an insult.

     [பாக்  + ப த்தல்]

பாக் ப்பைன

 
 பாக் ப்பைன pākkuppaṉai, ெப. (n.)

   பாக் மரம்; arecapalm. (சா.அக.);

     [பாக்  + பைன]

     [P]

பாக் ப்பாைள

 
 பாக் ப்பாைள pākkuppāḷai, ெப. (n.)

   பாக்  மரத் ல் ைவக் ெகாண் க் ம் மடல்; flower sheath or spathe of the areca-palm.

     [பாக்  + பாைள]

பாக் ப் -த்தல்

பாக் ப் -த்தல் pākkuppiḍittal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ற க் த் ங் ண்டாம்ப ச ் ழ்ச்  ெசய்தல்; to contrive to entangle another in some danger.

     "அவைனப் பாக் ப் க் றான்"

   2.  ைறத்  தல்; to diminish, encroach upon.

     " ையப் பாக் ப் க்கக் ம்"(பாக்ைக ெவட் வதற் ப் பாக்  ெவட் ன் வா ல் ைவத் ப் 
);.

     [பாக்  +  -,]

பாக் ப் ள

பாக் ப் ள  pākkuppiḷavu, ெப. (n.)

   1. பாக் த் ண் ; slice of areca-nut.

   2. பா யாக ெவட்டப்பட்ட பாக் ; sized areca-nut.

     [பாக்  +  ள ]

பாக் ப்ைப

 
 பாக் ப்ைப pākkuppai, ெப. (n.)

   ெவற் ைலபாக்  இ ம் ைப; betel pouch.

     [பாக்  + ைப]

பாக் ப்ேபால் வ
ல்

 
 பாக் ப்ேபால் வல் pākkuppōlcīval, ெப. (n.)

   பாக்ைகச ் மா  ேபாலச ் தல்; to slice the arecanut.

     [பாக் ப்ேபால் +  தல்]

1379

www.valluvarvallalarvattam.com 14284 of 19068.



பாக் மட்ைட

பாக் மடை்ட pākkumaṭṭai, ெப. (n.)

   1. பாக்  மரத் ல் உண்டா ம் மடை்ட; the leaf-stalk of the areca-palm.

   2. பாக் ப் படை்ட;see {pākku-p-pattai.}

     'பாக்  மடை்ட னால் பயன்ெகா ம்ெபா டக்ள் ெசய்  பயன்ப த் தல் ற் ப் றச ் ழ க்  
நல்ல '.

     [பாக்  + மடை்ட]

பாக் மரம்

 
 பாக் மரம் pākkumaram, ெப. (n.)

   க கமரம்; area nut tree.

     [பாக்  + மரம்]

     [P]

பாக் ரல்

 
 பாக் ரல் pākkural, ெப. (n.)

   தம்பல க் ம் ைக ரல்; small mortar in which betel and areca-nut are mashed.

     [பாக்  + உரல்]

பாக் ரற்கல்

 
 பாக் ரற்கல் pākkuraṟkal, ெப. (n.)

பாக் ரல் பாரக்்க;see {pākkura}

     [பாக்  + உரல் + கல்]

     [P]

பாக் ெவட்டல்

 
 பாக் ெவட்டல் pākkuveṭṭal, ெப. (n.)

   பாக் த் ண் ; slice of areca-nut.

     [பாக்  + ெவட்டல்]

பாக் ெவட்

பாக் ெவட்  pākkuveṭṭi, ெப. (n.)

   பாக் ச ் ங்க ; nut-crackers for slicing areca-nuts.

     "பதமா ந்த பாக் ெவட் " (தனிப்பா.1,273,14);

     [பாக்  ெவட் ]

     'ஆலங்  பாக் ெவட்  ெபயர ்ெபற்ற .

     [P]

பாக் ெவட் க் 
ைர

 
 பாக் ெவட் க் ைர pākkuveṭṭikārai, ெப. (n.)

   பாக்  ெவட் ையப் ேபால் இைல ரிந்த ைர; a kind of greans the leaves of which is split into {two} parts just 
like the pince rs. (சா.அக.);

     [பாக் ெவட்  +  ைர]
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பாக் ெவட் ையக்
காேணாேம

பாக் ெவட் ையக்காேணாேம pākkuveṭṭiyaikkāṇōmē, ெப. (n.)

   ெபண்கள் ைளயாட்  வைக; a kind of game for girls.

பாக் ெவட் ையக் காேணாேம என்  ெசால் த் ெதாடங் ம் ைளயாட் . அசெ்சால்ைலேய 
ெபயராகக் ெகாண்ட , இ  வடெகாங்  நாட் ல்

     "ப ப் ச ்சட் " எனப்ப ம்.

ஆ வாரெ்தாைக :

ெபா வாக அ வரக்் க் ைறயாத பலர ்இைத ஆ வர.்

ஆ டம் :

ஊரப்் ெபாட்டல்.

ஆ ைற :

தைலைமயான இ  ெப ம்ைபயார ்(எட்  அகைவ தல் 11 அகைவ வைர ள்ள ெபண் ெப ம்ைப);. 
அண்ணா யார ்ேபால் எ ெர ர ்நின்  ெகாள்வர.் அவ ள் ஒ த் ன் ன்னால் ஏைனச ்

யெரல்லா ம் ஒ த்  அைரயாைடைய இன்ெனா த்  பற் க் ெகாண்  வரிைசயாய் நிற்பர.் 
இன்ெனா த்  அவ்வரிைசக்  எ ரந்ின்  ம க்காட்  வல ம் இட ம் ற் ச ்ெசன் , வரிைசயாய் 
நிற் ம் ய ள் அண்ணா ெயா ந்த ற ள் ஒ த் ைய அல்ல  பலைரத ்ெதாட யல்வாள். 
அவள் வலஞ் ெசல் ம் ேபா  இட ம் இடஞ் ெசல் ம்ேபா  வல மாக வரிைசயாக நிற் ஞ் யர ்
வைளந்  வைளந்  இயங் வர.் ெதாடப்பட்ட ெபண் நீங் ட ேவண் ம். இங்ஙனம் 
அண்ணா ெயா ந்த எல்லாப் ெபண்க ம் ெதாடப்ப ம் வைர ஆட் த் ெதாடரலாம்.

ஓர ்ஆடை்ட ந்த ன், ம ைற ம் ன்ேபான்ேற ஆடப்ெப ம்.

ஆட்  (ஆட்டம்); நிக ம் ேபா , தனித்  நிற்பவ ம் வரிைச தல் மான அண்ணா யர ்இ வ ம், 
ன்வ மா  பாட் ப் பா  ெந க ம் உறழ்ந் ைரப்பர.் பாட்  ந்த டன் ப்பப்ப ம்.

பாக் ெவட்

 
 பாக் ெவட்  pākkuveṭṭu, ெப. (n.)

   பாக் ; areca nut.

     "ஒ  பாக் ெவட்  ெகா " (உ.வ.);

     [பாக்  + ெவட் ]

பாக் ெவற் ைல

 
 பாக் ெவற் ைல pākkuveṟṟilai, ெப. (n.)

   தாம்பலம்; areca-nut and betel.

     [பாக்  + ெவற் ைல]

பாக் ெவற் லக் 
ட்

 
 பாக் ெவற் லக் ட்  pākkuveṟṟilakāṭṭu, ெப. (n.)

   ந மணச ்சரக் க் கலந்த பாக் த் ள்; spices mixed with chopped areca-nuts, used in chewing betel.

     [பாக்  + ெவற் ைல +  ட் ]
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பாக் ைவ

பாக் ைவ1 pākkuvaittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   ெவற் ைலபாக்  ைவத் த் மணத் ற்  அைழத்தல்; to invite persons to a wedding, presenting areca-nut 
and betel.

     [பாக்  + ைவ-,]

 பாக் ைவ2 pākkuvaittal,    4. ெச. . .

   இைச நிகழ்ச் , நாடகநிகழ்ச்  த யன நடத் ேவாரக்்  நிகழ்ச் ைய ஏற்பா  ெசய்ேவார ்
ன்னதாக ெவற் ைலப்பாக்  ைவத் க்ெகா த்  நிகழ்ச் ைய உ  ெசய்தல்; conformation between 

artists and programmers by the betel nut.

     [பாக்  + ைவ-,]

 பாக் ைவ3 pākkuvaittal,    18. ெச. ன்றா . (v.t.)

பாக் ப் -, பாரக்்க;see {päkku-p-pid-.}

     [பாக்  + ைவ-,]

பாக் ற

 
 பாக் ற  pākkuṟaḍu, ெப. (n.)

   பாதக் ற  என் ம் ெசால் ன் ம  வ வம்; corr. of பாதக் ற .

     [பாதக் ற  → பாக் ற ]

பாக் றண்

 
 பாக் றண்  pākkuṟaṇṭi, ெப. (n.)

   பால் றண்  என் ம் ைக வைக; milk kurandi. (சா.அக.);

ம வ. காய்க் றண் , பாற் றண் .

பாக்ைக

பாக்ைக pākkai, ெப. (n.)

பாக்கம், 1,2 பாரக்்க;see {pākkam} 1,2.

     "ெநன்ன ப் பாக்ைக வந் " (ப ெனா. ேவ. வந்.74);

     [பாக்  → பாக்ைக] (வ.ெமா.வ.192);

பாககம்

 
 பாககம் pāgagam, ெப. (n.)

    ரிக் ந் ெதாைக; dividing amount.

     [பாகம் → பாககம்]

பாகசம்

 
 பாகசம் pākasam, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ப்  (ைவத் ய .);; a kind of salt.

பாகசாத் ரம்

 
 பாகசாத் ரம் pākacāttiram, ெப. (n.)

   உண  பக் வம் பண் தைல உணரத்் ம் ல்; science of cooking.

மைட ல் பாரக்்க;see {madai-nool}

     [பாக  + skt. {såstram→} த. சாத் ரம்]
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பாகசாைல

பாகசாைல1 pākacālai, ெப. (n.)

   1. ம ந்  கலக் ம் இடம்; a place for mixing medicine-pharmacy.

   2. ம ந்  க் ம் இடம்; place where medicines are prepared pharmacuetical works (சா.அக.);

     [பாகம் + சாைல]

 பாகசாைல2 pākacālai, ெப. (n.)

   மைடப்பள்ளி; kitchen.

     "இன்ன த பாகசாைல" ( ரேபாத.11,29);

     [பாகம் + சாைல]

 பாகசாைல pākacālai, ெப. (n.)

    த்தணி வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruttani Taluk.

     [பாகம் (சைமயல்);+சாைல]

பாக ைலக்கல்

பாக ைலக்கல் pākasilaikkal, ெப. (n.)

   1.  லநாகம்; zinc spar.

   2.  டாைலக்கல்; zinc stone. (சா.அக.);

பாகஞ்ெசய்-தல்

பாகஞ்ெசய்-தல் pākañjeytal,    13. ெச. . . (v.i.)

   1. உண  ெசய்தல்; to cook.

   2. ம ந் ைனப் பக் வமாகச ்ெசய் ெகா த்தல்; to prepare the medicine with extra carefull.

     [பாகம் + ெசய்-,]

ம த் வத் ல் பலவைகயான பாகங்கள் உள. 

   1. ைகப்பாகம்

   2. ஆயபாகம்

   3. அைரப் ப் பாகம்

   4. கலப் ப் பாகம்

   5.  டயாகம்

   6. ெகாள்பாகம்

   7. ைதலபாகம்

   8. இள ய பாகம்

   9. ம பாகம்

   10.   இ த பாகம்

   11. ேவ ப்பாகம்

   12.  யாழபாகம்

பாகஞ்ெசய்ேவான்

பாகஞ்ெசய்ேவான் pākañjeyvōṉ, ெப. (n.)

   ேநாயாளிக்  அ க்கமா ந்  ம ந்  ெகா த் க் கவனித் க் ெகாள்பவன்; one attending on the 
patient to compound and administer medicine and also to give all comforts to him. (சா.அக.);

     "உற்றவன் ரப்்பான் ம ந் ைழச ்ெசல்வாெனன் றப்பானாற் ற்ேற ம ந் ." ( றள்.950);
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பாகைட

பாகைட pākaḍai, ெப. (n.)

பாக்  ெவற் ைல பாரக்்க;see {pakkuverrillai,}

     " க்ெகாள் ண்ணமார ்பாகைட" (காஞ் ப் .வலம் ரி.37);

     [பாக்  → பா  + அைட]

பாகண்டன்

 
 பாகண்டன் pākaṇṭaṉ, ெப. (n.)

   ெவளிப் ைன க்காரன்; pompus, showy person, one who puts on appearances.

பாகண்ைட

 
 பாகண்ைட pākaṇṭai, ெப. (n.)

    வைத; turbith root, Indian jalap. (சா.அக.);

பாகதாரி

 
 பாகதாரி pākatāri, ெப. (n.)

   சைமயற்காரன் (யாழ்.அக.);; cook.

     [பாகம்+ skt. {diri)} த. தாரி]

பாகதானம்

 
 பாகதானம் pākatāṉam, ெப. (n.)

பாகசாைல (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {pāgaśālai.}

     [பாகம் + skt. {ståram→} த. தானம்]

பாகப்பட க்கல்

 
 பாகப்பட க்கல் pākappaḍavurukkal, ெப. (n.)

   பக் வப்ப ம்ப்ப  உ க் தல்; meting to the required standard. (சா.அக.);

     [பாகம்பட + உ க்கல்]

பாகப்ப த்-தல்

பாகப்ப த்-தல் pākappaḍuttal,    20. ெச. . . (v.i.)

   1. சைமத்தல்; to cook.

   2. பங்  ெசய்தல்; to divide shares.

     [பாகம் + ப -,]

பாகப்ப த் -தல்

பாகப்ப த் -தல் pākappaḍuddudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   1. பயன்ப ம்ப த் த யாக்கல்; making anything fit for use.

   2. பதப்ப த் தல்; to prepare anything fit for adaptation, seasoning as pickles. (சா.அக.);

     [பாகம் + ப த் -,]

பாகப்பத் ரம்

 
 பாகப்பத் ரம் pākappattiram, ெப. (n.)

   ெசாத் ப் ரி ைனையத் க் ம் ஆவணம்; partition deed.

     [பாகம் + skt. batra த. பத் ரம்]
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பாகப்

 
 பாகப்  pākappuḍi, ெப. (n.)

    யவன் ைள; potter's kiln.

ம வ: பாக

     [பாகம் →  டம் →  ]

பாகபைட

 
 பாகபைட bākabaḍai, ெப. (n.)

    ைளச ்ச க் த் தக்கவா ,  ரை்வையத் தவசமாகத் தண்டல் ெசய் ம் ைற (இ.வ.);; a system of land 
revenue in which a fixed share of the produce is collected.

     [பாகம் + ப  + பைட → பாகபைட]

பாகபாண்டம்

 
 பாகபாண்டம் pākapāṇṭam, ெப. (n.)

   சைமய க் ரிய சட்  பாைன த ய மட்பாண்டங்கள் (யாழ்.அக.);; mud-pot used for cooking.

     [பாகம் + பாண்டம்]

     [P]

பாகேபதம்

 
 பாகேபதம் pākapētam, ெப. (n.)

   சைமயல் ேவ பா ; difference in cooking, by different cooks.

     [பாகம் + skt. Beda→ த ேபதம்]

பாகம்

பாகம்1 pākam, ெப. (n.)

   1. சைமயல்; cooking, dressing food.

   2. ெவப்பத்தால் வா தல்; heating.

     "பாகெமா  ரகம்" (ேவதா. .77);

   3. பக் வம்; maturity, ripeness.

     "இப்பழம் நல்ல பாகத்  க் ற "

   4.  வைகச ்ெசய் ள் நைடயா ய ெகா  ந் ரி பாகம், கத  பாகம், ேதங்காய்ப் பாகம்; poet style of 
poetry, three in number. viz., {kodimundiripāgam, kadali-pâgam, thenkaipagam,}

     "பாகத் னாற் க ைத பா ப் ப க்கேவா" (தா .சச் தா.3);.

   5. மனநிைல; state of mind.

     " ப் ன் ம் பாக ணரவ்ாள் ப் ப் ெபற்  க ண ம்" (ெதால்.ெபா.127,உைர);.

     [ப  → பாகம்]

 பாகம்2 pākam, ெப. (n.)

   1. ப க்ைக ( டா.);; sharing. dividing.

   2.  ; part, portion.

     " ைன ன் பாக ம் ரிவ  க் ப்பன் " ( வாச.5,37);

   3. பா  ( டா.);; half, moiety.
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பாகம் ப ர்-தல்

 
 பாகம் ப ர-்தல் pāgambagirtal, ெச. . . (v.i.)

   உற னரக் க் ைட ல் ெசாத் க்கைளப் ரித்  எ த் க் ெகாள் தல்; to divide an estate, as a 
kinsmen.

     [பாகம் + ப ர-்,]

பாகம்ேபா -தல்

பாகம்ேபா -தல் pākambōṭudal,    19.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைகப் பாகத்தால் அள தல்; to measure by the arm.

     [பாகம் + ேபா -,]

பாகமா

பாகமா1 pākamātal, ெப. (n.)

   1.  ைம யைடதல்; to come to perfection.

   2. பக் வமைடதல்; reaching a matured state as in preparation of medicine medicated oil electuaries etc. (சா.அக.);

     [பாகம் + ஆ-,]

 பாகமா2 pākamātal,    6. ெச. . . (v.i.)

   1. உண  த யன அணியமாதல்; to be fit for use, as food.

   2. ம ந்  த யன பதமாதல்; to reach a fitting condition, as medicine.

     [பாகம் + ஆ-.]

 பாகமா3 pākamātal,    6. ெச. . . (v.i.)

   பங்  ரிக்கப் ப தல்; to be divided, partitioned.

     [பாகம் + ஆ-.]

பாகர்

பாகர1் pākar, ெப. (n.)

   1. ேதரின் ேமற்றடை்டச ்கற் ள்ள மரக் ைகப் ச ் வர ்( பாண்.258.உைர);; wooden balustrade in car.

   2. ேதர;் car.

     "எ ல் நைடப் பாகெரா " ( பாண்.258.);

     [பா  → பாகர]்

வ.ெமா.வ.193

 பாகர2் pākar, ெப. (n.)

யாைன,  ைர த யவற்ைற பாங்கா ந்  நடத் ேவார.்

 elephant or horse driver.

     "பாகன யரசன் ப் னாேலவ" (பாரத. ல.கா.நா.);;

     "யாைன அ ந்த ந் ம் பாகைனேய ெகால் ம்" (நால ..213);.

     [பாங்கர ்→ பாகர]்
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பாகல்

பாகல்1 pākal, ெப. (n.)

   ெகா  வைக; balsampear climber.

     "ஒ நாட ்பாகற் ெகா ேய பலவ ப்பான்' ( வா .421);.

க. ஹாகல்

     [பா  + அல்]

பாகல்வைக

   1. ெகாம் ப்பாகல் (அல்); ெகாம்பன்பாகல்

   2.  பாகல்

   3.  ன்னப்பாகல்

   4. நிலப்பாகல்

   5. காட் ப்பாகல்

   6. நாய்ப்பாகல்

   7. ேபய்ப்பாகல்

   8.  ட்பாகல்

   9. எ ைமப்பாகல்

   10. காட் ப்பாகல்

   11. நரிப்பாகல்(சா.அக.);

பாகலம்

 
 பாகலம் pākalam, ெப. (n.)

   யாைனக்  வ ம் காய்சச்ல் ேநாய் வைக ( டா.);; fever affecting elephants.

பாகலன்

 
 பாகலன் pākalaṉ, ெப. (n.)

 or lunatic.

பாகற்காய்

 
 பாகற்காய் pākaṟkāy, ெப. (n.)

   பாகல் ெகா ல் காய்க் ம் காய்; bitter-guard.

     "பாகற்கா ன் சா  எ த்  அ ந்  வந்தால் உடம் க்  க ம் நல்ல ."

     [பாகல் + காய்]

பாகற்பலா

 
 பாகற்பலா pākaṟpalā, ெப. (n.)

   ெப ங் ழ்; large goomiz. (சா.அக.);

பாகற்பழம்

 
 பாகற்பழம் pākaṟpaḻm, ெப. (n.)

   காய்சச்ல், நீரி , இைரப் ,  லம்,  ட்டம், மலப்  இவற்ைறப் பாகற்பழம் ேபாக் ம்; riped balsam 
pear. It is useful in cases of fever urinary disease bronchitis, piles leprosy and worms in the intestines (சா.அக.);

     [பாகல் + பழம்]
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பாகன்

பாகன்3 pākaṉ, ெப. (n.)

   1. யாைனப் பாகன்; elephant driver, mahout.

     "யாைன அ ந்த ந் ம் பாகைனேய ெகால் ம்" (நால .213);

     "ைகவல் பாகன் ைபெயன இயக்க" (அகநா.);

   2. ேதர ் த யவற்ைற நடத் ேவான்; charicteer muleteer, horseman, rider.

     "ேதரிற் பாகனா ரந்்த ேதவேதவன்" ( வ்.ெபரிய .7.5.2);.

   3. அ வன் ( தன்); ( டா.);; the planet mercury.

மராத். பாகா. ம. பாவான்.

     [பாங்கன் → பாகன்]

     [பாகம் → பாகன்] ெசல் ,  சம்.79 பக்.582.

 பாகன்4 pākaṉ, ெப. (n.)

   பக் வம் ெபற்றவன்; one who has attained moral or spiritual Ripeness.

     "பவத் ைட ழ் ம் பாக ரல்லவர"் (கந்த .அ ..98);

 பாகன்3 pākaṉ, ெப. (n.)

   1. ஒ  பக்கத் ற் ெகாண்டவன்; person who has anything at his side, partner.

     "நாரிபாகன்" (ேதவா.1172,9);

பாகனம்

 
 பாகனம் pākaṉam, ெப. (n.)

   ஆண்  (யாழ்.அக.);; year.

     [பாசனம் → பாகனம்]

பாகா

 
 பாகா pākā, ெப. (n.)

   பைனச ்சரக்்கைர; sugar obtained from palmyra juice. (சா.அக.);

     [பா  → பாகா]

பாகாசயம்

 
 பாகாசயம் pākācayam, ெப. (n.)

   உண்ட உணைவப் பக் வப்ப த் ம் டல்; small intestines capable of digesting the food taken into the 
system. (சா.அக.);

பாகார்

பாகார ்pākār, ெப. (n.)

   1. ேகாடை்ட ம ல் (அக.நி.);; fortwall.

   2. இடம்; place.

க. பாகல். ஒ.ேநா. பாகர.்

     [பாகர ்→ பாகார]்

பாகாரம்

 
 பாகாரம் pākāram, ெப. (n.)

   எண்வைகக் கணிதத் ல் ஒன்றா ய வ த்தல் ( ங்.);;     [ப  → பா  → பாகாரம்]
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பாகாளி

 
 பாகாளி pākāḷi, ெப. (n.)

   ெவண்ெபான்; impure gold of a white colour. (சா.அக.);

பா

பா 1 pākittal,    11. ெச. ன்றா  பங் தல்; to divide, apportion.

     [பா  → பா .பா த்தல்] (ெசல் .  சம்.79. பக்.182);

 பா 2 pāki, ெப. (n.)

   த யானவன்; competent, eligible peson apportion.

     [பா  → பா ]

 பா  pāki, ெப. (n.)

   கட் ைர ல் ெபா ள் நிர க்  ஏற்ப அைமக்கப்ப ம் பத் ; paragraph.

பா யைமப்  (Paragraph Structure);

எப்ெபா ைளப்பற்  ெய னா ம் அப்ெபா ைளப் பற் ய க த் கைளெயல்லாம் ேகாைவபட 
அைமத் க்ெகாண்  ஒவ்ெவான்ைற ம்பற்  இயன்ற அள  அல்ல  ேவண் மள  தனித்தனிப் 
ப யாக ஒவ்ெவா  வாக் யதெ்தா  வைரவ  பா யைமப்  அல்ல  பா வைர  ஆ ம்.

க தம் கட் ைர ஆவணம் (பத் ரம்);  த யன பா யைமப்ைபேய பா பாடாக் ெகாண் க் ம். 
லா ன், அ காரம் இயல் த ய ரி களாக வ க்கப்பட்  அவற் ள் ஒவ்ெவா   ரி ம் 

பா யைமப் ைடயதாக க் ம்.

பா யைமப் டன் எ தப்பட்ட எவ்வைக எ த் ம், ப ப்பதற்  வச யாக ம் ெபா ள் எளிதாய் 
ளங் வதற்  ஏ வாக ம் பாரை்வக்  நன்றாக ம் இ ப்பதால், உைரநைட ல் எ ம் 

எல்லாவற்ைற ம் பா யைமப் டேன எ தல் ேவண் ம்.

ஒ  பா ன் இ  வரியாக ம் இ க்கக் மாதலால், ஒ  பா க் ம் இன்ெனா  பா க் ம் 
இைட  பாரத்்த டன் ெதளிவாய்த் ெதரி மா , ஒவ்ெவா  பா ன் தல் வரி ம் சற்  வலமாகத் 
தள்ளித் ெதாடங்கப்ெப ம்.

பா

பா 1 pākiḍudal,    12. ெச. ன்றா . (v.t.)

   பங் தல்; to divide, apportion.

 பா 2 pākiḍudal,    20. ெச. . . (v.i.)

   இரப்ேபாரக்்  ஈதல்; to give alms.

     "பா வான் ெசன்ேறைன" (ேதவா.54,4);

     [பா  +இ -,]

பா ேனயன்

பா ேனயன் pākiṉēyaṉ, ெப. (n.)

   உடன் றந்தாள் மகன்; sister's son.

     "பா ேனயரான ைழயகத் தாழ்வார"் (ேகா ெலா.95);

பா

 
 பா  pāāṭu, ெப. (n.)

   பங் ைக; share, portion, allotment.

     [பா  → பா ]
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பா

பா 1 pāku, ெப. (n.)

   1.  ழம்பான உண  ( வா.);; any liquid food.

     "ெபாரிக்க  பளிதம்பா  ளிங்க " ( ர ங். ஆேராகண.34);

   2. இளகக் காய்ச் ய ெவல்லம்; treale, molasses, sugar syrup.

     "ஞானக்

க ம் ன் ெதளிைவப் பாைக" ( வாச. 9,15);

   3. ச க்கைர ( ங்.);; coarse sugar, palm sugar.

   4. பால் ( டா.);; milk.

   5. பாக்க; arecanut.

     " ற்றபா  ெகா ப்பவர"் (கம்பரா. நாட் ப்.29);

   6. அ ப்  (பரணி); என் ம் ண் ன் (அக.நி.);; the second {nakSatrā.}

ெத. பா .

     [ப  → பா ]

 பா 2 pāku, ெப. (n.)

   1. ப ; share, portion, lot, division.

   2. இரப் ; alms.

பா டம்

பா டம் pākuḍam, ெப. (n.)

   1. ைக ைற; gift, present.

     "நரிப்பைடக் ெகா  பா டம் ேபாேல" ( வ்.ெபரியாழ்.4,5,8);

   2. அர ைற (சங்.);; royal revenue, impost, tripute.

ரா. {paada} க. பா ட.

     [பா  → பா டம்]

பா

பா  pākuḍi, ெப. (n.)

   ெதாைல ரம்; long distance.

     "பா ப் பாரவ்ற் ெகாக் ன்" (ப ற் ப்.16);

     [பா → பா ]

 பா  pākuḍi, ெப.(n.)

   1. ேசரநாட்  உம்பாற் காட்  மைலகளின் இைட ந்த  நாட் ப் ப ; a region in ancient Kerala 
mountain.

   2. அகப்பா  பாரக்்க;see agappakudi.

ம வ அகப்பா .

க. பா

     [அகப்பா (ம ல் ழ்ந்த ப் );-பா ]
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பா தம்

 
 பா தம் pākudam, ெப. (n.)

   க ஞ் ரகம்; black cumin.  (சா.அக.);

     [P]

பா ப த் -தல்

பா ப த் -தல் bākubaḍuddudal, ெப. (n.)

   10. ெச. . . ேவ பா  ெதரி ம் வைக ல் ரித்தல்; classify, sort out, differntiate.

     "எதற்காக ஏைழ பணக்காரன் என்  பா ப த் ப் ேப றாய்."

     " ைள, ெசய் கைளப் பா ப த்  நம்ைம உணரச ்ெசய் ற ."

பா ப -தல்

பா ப -தல் bākubaḍudal,    20. ெச. . .  ரி ப தல்; to be classified.

     "அைவ இைனத் ப் பா ப ெமன் ம்" (ெதால். ெசால்.427, ேசனா);

     [பா  + ப -,]

பா பந்

 
 பா பந்  bākubandu, ெப. (n.)

   ஒ  ற் ர ்நிலத் ள்ள ட் ரிைம; joint interest in the property of a village or persons associated family.

     [பாகம் + பந்  → பா பந் ]

பா பந் ரா

 
 பா பந் ரா  bākubandumirācu, ெப. (n.)

   ஒ  ம்பத் ள்ள உ ப் னரக் க் ண்டான நிலக் ட் ரிைம ; occupance of land in coparcenery 
especially by members of the same family.

     [பா பந் . U. {miras}  த.  ரா ]

பா பா

பா பா  pākupāṭu, ெப. (n.)

    ரி ப ைக; division/ {sub-division.} class/ (உம்.);

     " ன் ற் பாற்பா  ெபா ந்ைசவப் பா பா ணரந்் " ( வரக.பா ர.21.);

     [பா ப  → பா பா ]

பா த்தல்

பா த்தல் bākubiḍittal, ெப. (n.)

   1. பா  ெசய்  உ ண்ைட த்தல்; to make a lump of jellied matter.

   2. ேதன் ஊற்  இள யமாகச ்ெசய்தல்; making into an electuary by adding honey-aconserve. (சா.அக.);

பா தல்

 
 பா தல் pākumuṟidal, ெப. (n.)

   பா  பதம் தவ தல்; failing in the preparation of a syrup by exceeding the stage. (சா.அக.);

     [பா  +  ]

பா வலயம்

பா வலயம் pākuvalayam, ெப. (n.)

   ேதாள்வைள(S.I.I.ii, 163);; armlet.

     [வா வலயம் → பா வலயம்]

     [P]
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பா வன்

 
 பா வன் pākuvaṉ, ெப. (n.)

   சைமயற்காரன் (யாழ்.அக.);; cook.

     [பாகம் → பா வன்]

பா ளி

பா ளி pākuḷi, ெப. (n.)

   கன்னி ( ரட்ட ); மாதத்  நிைறநிலா நாள்; full moon in the month of {purattāši.}

     "அைதப் பா ளி ெயன் " ( நாயக .37,81);

பாைக

பாைக pākai, ெப. (n.)

   ஊர;் village, town.

     [பா  → பாகம் → பாைக]   .தா.104.

 பாைக2 pākai, ெப. (n.)

   1. ப  ( டா.);; part. division, section.

   2. வட்டத்ைத ந் ற்ற பதாகப் ரித்  வந்த ஒ  ப  (யாழ்.அக.);;   3. காலவள  வைக; a division of 
time.

     [பா  → பாகம் → பாைக]  .தா.104.

 பாைக pākai, ெப. (n.)

   களிற் ன் உட ல் மதநீர ்ஊ டம்; the spot from which ichor flows in an elephant.

     " கபாைக பாய் கடாம்" (தக்கயாகப்.3);

     [பா  → பாைக]

 பாைக4 pākai, ெப. (n.)

   ேகாணத்ைத அளக்கப் பயன்ப ம் அல , வட்டத் ன் 360 சமபாகத் ல் ஒ  பாகம்; degree (to measure 
angles.);

     [பா  → பாைக]

பாைகமானி

 
 பாைகமானி pākaimāṉi, ெப. (n.)

 protractor.

     [பாைக + மானி]

பாைக ட்ட 
பாத் ரம்

 
 பாைக ட்ட பாத் ரம் pākaiyiṭṭapāttiram, ெப. (n.)

   அள  த்த ஏனம்; graduated vessel. (சா.அக.);

     [பாைக + இட்ட + skt. {para)} த. பாத் ரம்]

பாைக டல்

 
 பாைக டல் pākaiyiḍal, ெப. (n.)

   அள டல்; to graduate. (சா.அக.);

     [பாைக + இடல்]
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பாைகெய ம்

 
 பாைகெய ம்  pākaiyelumbu, ெப. (n.)

   ஒ  க்ெக ம் ; a nasal bone. (சா.அக.);

     [பாைக + எ ம் ]

பாங்க

பாங்க pāṅga, ெப. (n.)

   பலண் கச ்ெசய்ந்நஞ் ; one of the 32 kinds of native arsenices, as contemplated in Tamil Siddha medicine. 
(சா.அக.);

பாங்கயம்

பாங்கயம் pāṅgayam, ெப. (n.)

   1. ஆகாய க டன்; sky root, snake caper.

   2. ெவற் ைலப்பாக் ; betel leaf and nut. (சா.அக.);

பாங்கர்

பாங்கர1் pāṅgar, ெப. (n.)

   1. இடம்; place, location.

     "பல் ம் பட்ட பாங்கர"் ( வக.1909);

   2. பக்கம்; side, neighbourhood.

     "அதற் ப் பாங்கர ்மன் ங் ேகா லாக் " (தணிைகப் . அகத்.166);

     "ஈசன் பாங்கரந்தரியங் ல்லாமல்" ( வரக. நந் கண.5.);

   3. பாங்க்ரக்்ெகா ; a climber.

     "பாங்க ம் ல்ைல ம்" (க த்.111);

     " ல்ைல ம் ந் ங் ேகாட ம் பாங்க ம்" (க த்103-3);

     [பாக்  → பாங் 1 → பாங்கர]்  .தா.104.

 பாங்கர2் pāṅgar, ெப. (n.)

   உகாமரம்; tooth brush tree.

     "பாங்கர ்மராஆம்பல் ந்தணக்கம்" ( ஞ் ப்.85);

     [பாங்  → பாங்கர]்

பாங்கல்

 
 பாங்கல் pāṅgal, ெப. (n.)

   ேவங்ைகமரம்; kino tree. (சா.அக.);

பாங்கற் ட்டம்

பாங்கற் ட்டம்2 pāṅgaṟāṭṭam, ெப. (n.)

   ேதாழன  உத யால் தைல ையத் தைலவன் டத் க் ைக 
( க்ேகா.);;     "இடந்தைலப்பா  –பாங்கற் ட்டம்" (அகப்.கள..5.);

     [பாங்கன் +  ட்டம்]
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பாங்கன்

பாங்கன் pāṅgaṉ, ெப. (n.)

   1. ேதாழன்; friend,associate, companion.

     "பாங்க னி த்தம் பன்னிரண் ெடன்ப" (ெதால்.ெபா.104);

   2. கணவன்; husband.

     "ெபா ள்வ ற் பாங்கனார ்ெசன்ற ெந " (நால ,400);

ம. பாங்ங்ன்

     [பாக்  → பாங்  → பாங்கர.் பாங்  → பாங்கன்]  .தா.104.

ஒ.ேநா. ME. OF. St. Paggis & page.

பாங்கனகம்

 
 பாங்கனகம் pāṅgaṉagam, ெப. (n.)

   பைனச ்ச க்கைர; palmyra sugar. (சா.அக.);

பாங்காக்ெகண்ைட

 
 பாங்காக்ெகண்ைட pāṅgākkeṇṭai, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக்ெகண்ைட ன்; bangkok strain.

பாங்கா

 
 பாங்கா  pāṅgāli, ெப. (n.)

   ஒ  வைக மரம்; burma iron wood tree. (சா.அக.);

பாங்கானவன்

 
 பாங்கானவன் pāṅgāṉavaṉ, ெப. (n.)

   ம ப் ர ள்ளவன்; man of polite address and пnammers.

     [பாங்  → பாங்கானவன்]

பாங்

பாங்  pāṅgi, ெப. (n.)

   தைல ன் ேதா ; female companion of a heroine, lady's maid.

     "பாங்கற் ட்டம் பாங் ற் ட்டம்" (நம் யகப்.அகத்.27.);

     "பாங் யர ்ம ங் ழ" (ெபாரிய . த த்தாட.்); fem. of பாங்கன்.

     [பாங்கன் → பாங் ]

ெசல் . '75 ஆனி. பக். 534.

பாங் ச ்
ைலநிறம்

 
 பாங் ச ் ைலநிறம் pāṅgiccilainiṟam, ெப. (n.)

   மாங் டச் ைல; a kind of mineral stone mentioned in the Tamil Siddha medicine. (சா.அக.);

பாங் ம டம்பா

பாங் ம டம்பா  pāṅgimadivuḍambāḍu, ெப. (n.)

   பாங்  தைல  ேவ பாடை்டக் கண்  ணரச்் ண்ைமய ந்  ஆராய்ந்  
தன்ம டம்ப தல்;   என் ம் ைற; a theme in love poetry.

     [பாங்  + ம  + உடன்பா ]

     " ன் ற ணரத்ல் ைற ற ணரத் வ ன் வ யவன் வர ணரத்ெலன் - ெறா  ன்  
வைகத்ேத பாங்  ம  டம்பா " (அகப்.    கள.22);

பாங் ற் ட்டம்

பாங் ற் ட்டம் pāṅgiyiṟāṭṭam, ெப. (n.)

   ேதா ன் உத யால் தைல ையத் தைலவன் டத் க் ைக;     [பாங் 1 + இன் +  ட்டம்]
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பாங் ற் ட்டல்

பாங் ற் ட்டல் pāṅgiṟāṭṭal, ெப. (n.)

   தைலவன் தைல ைய ஆயத் ச ்ெச த்தல்;(வாண.42. கம்);; to send the heroine with her companions.

     [பாங்  → பாங் ல் +  ட்டல்]

     'இன்' உ  க ப்ெபா ள் உணரத் ் ற்

பாங் னம்

பாங் னம் pāṅgiṉam, ெப. (n.)

   ஆயம்; suite, company.

     "யாங்க ந் ரிேவாள் பாங் னங் காணாள்" (மணிேம.8,35);.

     [பாங் 1 → பாங் னம்]

பாங்

 
 பாங்  pāṅāli, ெப. (n.)

     ன் வைக ள் ஒன்  ( கைவ. னவ.);; a kind of sea-fish.

     [P]

பாங்

பாங் 1 pāṅgu, ெப. (n.)

   1. பக்கம்; side, neighbourhood.

     "கா ெகாண்டலரந்்த பாங்ெகலாம்" ( யா.நாட.்2);

   2. இடம்; place, location.

     "பட்  மண்டபத் ப் பாங்க ந் ேத ன்" (மணிேம.1,61);

   3. ஒப் ; equality, likeness.

     "பாங்க ஞ் றப் ன்" (ெதால்.ெபா.78);

   4. நன்ைம; goodness.

     "பாங்கலா ெந " (வா சங்.இ . ரம.11);

   5. அழ ; beauty, fairness, neatness.

     "பாங் றக் ம் ப " ( .ெவ.9,51.ெகா );

   6. த ; agreeableness.

     "பாங் ற ணரத்ல்" (ெதால்.ெசால்.396);

   7. உடல்நலம்; health.

     " ேமனி பாங்கா?"

   8. இயல் ; nature, propriety.

   9. ஒ க்கம்; gentility, politeness.  

பாங் ரி-த்தல்

 
 பாங் ரி-த்தல் pāṅgudiriddal, ெச. ன்றா . (v.t.)

பாங் ரி (நாஞ்.);. பாரக்்க;see {paigupiri,}

பாங்  +  ரி → பாங் ரி-,

பாங் ெநல்
பாங் ெநல் pāṅgunel, ெப. (n.)

   ெநல்வைக ( வசா.2);; a kind of paddy.
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பாங்  க் ைவ-
த்தல்

 
 பாங்  க் ைவ-த்தல் pāṅgutūkkivaittal, ெச. . . (v.i.)

   வய ல் ஆட் க் ைட ைவப்பதற்  ன் ரிேயாைல த யவற்ைற வய ல் அைமத்தல்(நாஞ்.);; to 
put up hut, etc, as a preliminary to the penning of sheep for manuring of field.

பாங்  பண் -தல்

பாங்  பண் -தல் bāṅgubaṇṇudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   ேநரத்் யாக அணிதல்; to dress neatly.

     [பாங் 1 + பண் -,]

பாங்  பரிசைன

 
 பாங்  பரிசைன bāṅgubarisaṉai, ெப. (n.)

   நன்னைட; good manners, gentle dress and behaviour.

     [பாங்  + பரி  → பரிசைன]

பாங்  பாவைன

 
 பாங்  பாவைன pāṅgupāvaṉai, ெப. (n.)

பாங்  பரிசன பாரக்்க;see {paigயparišanai}

     [பாங்  + skt.{ bhāvanā»} த. பாவைன]

பாங்  ரி-த்தல்

பாங்  ரி-த்தல் bāṅgubirittal,    4. ெச.  ன்றா . (v.t.)

    ைட ைவத்த ன் ஒவ்ெவா வ க் ரிய ஆ கைளத் தனித்தனியாய்ப் ரித்தல்; to divide the respective 
sheep of shepherds who have jointly penned them up for manuring a field.

     [பங் ரி → பாங் பரி]

பாங் மம்

 
 பாங் மம் pāṅgumam, ெப. (n.)

   க ஞ் ரகம்; black cumin. (சா.அக.);.

ம வ: பாங் தம்

     [பாங்  → பாங் மம்]

     [P]

பாங்ெக த் ைவ-
த்தல்

பாங்ெக த் ைவ-த்தல் pāṅgeḍuttuvaittal,    4. ெச. . . (v.i.)

பாங் க்  ைவ (நாஞ்); பாரக்்க;see {pāriguttikkiwai}

     [பங்ெக த் ைவ → பாங்ெக த் ைவ]

பாங்ேகார்

பாங்ேகார ்pāṅār, ெப. (n.)

   நட் னர;் friends.

     "பாங்ேகார ்பாங் ம்" (ெதால்.ெபா.41);

     [பாங்  + பாங்ேகார]்

பாசச்

 
 பாசச்  pāccagi, ெப. (n.)

   தண் க் ைர; amaranthus gangesticus. (சா.அக.);.

     [P]
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பாசச்ல்

பாசச்ல் pāccal, ெப. (n.)

பாய்சச்ல், பாரக்்க;see {payccal}

     "பாசச்ன் மாத் ரம்" (ஞானவா.சத .6);

     [பாய் → பாய்சச்ல் → பாசச்ல்]

 பாசச்ல் pāccal, ெப. (n.)

   1  ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Thirup patturTaluk.

   2. நாமக்கல் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Namakkal Taluk.

     [பாய்சச்ல் – பாசச்ல்]

பாசச்ா

பாசச்ா1 pāccā, ெப. (n.)

   வல்லைம; show of power.

     "உன் பாசச்ா என்னிடம் ப க்கா "

     [பாய்சச்ல் → பாசச் + பாசச்ா]

 பாசச்ா pāccā, ெப. (n.)

பாசை்ச(நாம ப்.266);. பாரக்்க;see {paccal}

பாசச்ாங் ள்ளி

 
 பாசச்ாங் ள்ளி pāccāṅguḷḷi, ெப. (n.)

    ைளயாட் ல் ைற ன் , த க்கஞ் ெசய்பவன்-ள்; one who makes unjust claims in a game.

ம வ. வாசச்ாங் ளி.

     [பாசாங்  + ெகாள்ளி → பாசச்ாங் ள்ளி]  

பாசச்ாங் ள்ளிய
-த்தல்

பாசச்ாங் ள்ளிய -த்தல் pāccāṅguḷḷiyaḍittal,    4. ெச. . . (v.i.)

    ைளயாட் ல் ைற ன்  த க்கஞ் ெசய்தல்; to make unjust clam's in a game.

     [பாசச்ாங் ள்ளி + அ -,]

பாசச்ா ண்ைட

 
 பாசச்ா ண்ைட pāccāvuruṇṭai, ெப. (n.)

   நச் க் க ப் ர உ ண்ைட; naphthaline balls.

     [பாக்ைச + உ ண்ைட → பாசச்ள ண்ைட]  

பாசச்ான்

பாசச்ான் pāccāṉ, ெப. (n.)

   1.  க்கள்ளி; twist spurge.

   2. ெகா க் கள்ளி; creeping milk hedge.

   3.  ம்ைப இைல; leaf of leucus. (சா.அக.);

     [P]
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பாச்

பாச் 1 pācci, ெப. (n.)

   தாய்ப்பால்; milk, mother's milk.

     "பாச்  ேசாச் "

ெத.க. பா , ம. பாச்

     [பால் → பாச் ]

     [பாைல மழைலயர ்'பாச் ' என வழங் ப. (ைவத் ய பரிபாைட);;]

 பாச் 2 pācci, ெப. (n.)

பா : fishery in tanks or pools.

     [பா  → பாச் ]

 பாச்  pācci, ெப. (n.)

பாச் ைக பாரக்்க;see {paccigai}

     [பாய்ச் ைக → பாச் ]

 பாச் 4 pācci, ெப. (n.)

   அைலவாய்க்கைர ேநாக்  வ ம் இ ேவறைலகட் ைடேய ள்ள நீரப்ரப்  (ெசங்ைக. ன.);; water 
surface between two sea tides.

பாச் க்கட்ைட

 
 பாச் க்கடை்ட pāccikkaṭṭai, ெப. (n.)

பாச் ைக பாரக்்க;see {pāccigai}

     [பாச்  + கடை்ட]

பாச் க் த்தைக

 
 பாச் க் த்தைக pāccigguttagai, ெப. (n.)

பா க் த்தைக பாரக்்க;see {pāŠikkuttagai}

     [பா  → பாச்  +  த்தைக]

பாச் க்ைக

 
 பாச் க்ைக pāccikkai, ெப. (n.)

பாச் ைக பாரக்்க;see {pāccigai}

     [பாச் ைக → பாய்ச் ைக → பாச் க்ைக]

பாச் கா

 
 பாச் கா pāccikā, ெப. (n.)

   பாலாட்டங்ெகா ; soma plant of ancient fame. (சா.அக.);.

ம வ. ேசாமலைத
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பாச் ைக

 
 பாச் ைக pāccigai, ெப. (n.)

    தா  க ; dice.

ெத. பா க, ம. பாச் க, க. பா ெக

     [பாய்ச் ைக → பாச் ைக]

     [P]

பாச் யம்

பாச் யம் pācciyam, ெப. (n.)

   1. ப ; part share, portion, allotment.

   2. வ க்கப் ப ந்ெதாைக; dividend arith.

     [பாத் யம் → பாச் யம்]

பாச் யமந் ரி

 
 பாச் யமந் ரி pācciyamandiri, ெப. (n.)

    டாலவணம்; a kind of mineral salt with which bangles are made. (சா.அக.);.

பாச் ல் ேவள் 
நம்பன்

பாச் ல் ேவள் நம்பன் pāccilvēḷnambaṉ, ெப. (n.)

   எட்டாம் ற்றாண்ைடசே்சரந்்த லவர;் a poet, in 8th c.

     [பாச் ல் + ேவள் + நம்பன்]

இவ ைடய இயற்ெபயர ்நம்பன். கல்ெவட் ன் உத யால் அ யப் ெப பவரக்ளில் இவ ம் ஒ வர.் 
ேசாழ மண்டலத்ைதச ்சாரந்்த மழநாட் ன்கண் ளங் ம் ப்பாச் லாச ் ரமேம இவர  ஊர.் 

வரன் மாறன் என் ம் இரண்டாம் ெப ம்  த்தைரயைன இவர ்பா க் ன்றார.் இந்த 
த்தைரயன் க்காட் ப் பள்ளி ன் பக்கத் ள்ள நியமம் என்ற ஊரில் டாரியார ்ேகா ெலான் 

ேறற்ப த் , அக்ேகா ல் உள்ள ண்களில், தன்  பா ய பாடல்கைளக் த் ப் பேதா  
பா ய லவரக்ளின் ெபயரக்ைள ம் ப் ட் க் ன்றான். அக்ேகா ல் ைதந்  ேபானப யால் 
அ ள்ள ண்கைள ம், கற்கைள ம் க்காட் ப் பள்ளிக்க ள்ள ெசந்தைல என் ம் ஊரில் 
ெகாண்  ெசன்  ஒ  வன் ேகா ல் கட் னாரக்ள். அத் ண்க ள் ஒன் ல் நம்பன் பா ய பாடல்கள் 
உள்ளன. பாடல்கள் யா ம் கட்டைளக் க த் ைறகளாக ம் ெவண்பாக்களாக ம் காணப்ப ன்றன.)

பாச் லாச ் ரமம்

பாச் லாச ் ரமம் pāccilācciramam, ெப. (n.)

    வா  எனப்ப ம், பாடல் ெபற்ற ஊர;் a place name in Tanjore Dt.

இவ் ர ்தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள .

     'பாச் ல் ற்றத்  ஆச் ராமமாத ன் பாச் ல் ஆச் ரமம்' என்  வழங்கப்ப ற  என்ற க த்  
அைம ற . ஆச் ரமம் னிவரக்ளின் இ ப் டத்ைதக் ப் ம் நிைல ல் இப்ெபயர ்
அைமந்தேதா எனத் ேதான் ற . சம்பந்தர,்  ந்தரர ்பா ய ேகா ல் இங்  உள்ள .

     "அன்னமாம் ெபாய்ைக ழ் த  பாச் லாச ் ராமத் ைற" ( ந்:14-2);

     "ெபான் ைள கழனிப்

ள்ளினஞ் லம் மாம் ெபாய்ைகப்

பாச் லாச ் ராமத் " ( ந்,14-4);

     "மஞ்சைட மாளிைக ழ் த பாச் லாச ் ராமத் ைற ன்றவன்" (44-3); என் ன்றார ்சம்பந்தர.்);

பாச் வரி

 
 பாச் வரி pāccivari, ெப. (n.)

பா வரி பாரக்்க;see {pāši-war.}

     [பா  → பாச்  + வரி]
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பாச் த்

பாச் த் 1 pāccutti, ெப. (n.)

பாற்ெசாற்  பாரக்்க;see {pār-corri}

     [பாற்ெசாற்  → பாச் த் ]

 பாச் த்  pāccutti, ெப. (n.)

   எ க்  தலான ெச களி ந்  பாெல த்  இ க ைவத்த ஒ  ெபா ள்; the viscid juice of madar and 
other plants collected and evaporated in shallow dish in the sum or in the shade.(சா.அக.);.

ம வ. பாசெ்சாற் , பாற்ேசாற் , பாசே்சாந் .

பாச் ட்

 
 பாச் ட்  pāccuruṭṭi, ெப. (n.)

   ெநய்த ஆைடையச ் ட் ம் ெநச த் த மரம் (யாழ்.அக.);; weaver's beam, a revolving bar of wood round 
which the woven cloth is wound.

     [பாய்ச் ட்  → பாக்க ட் ]

பா +  ட்

பாச் ற்

 
 பாச் ற்  pāccuṟṟi, ெப. (n.)

பாச் ட்   பாரக்்க;see {pӑ-с-сuruffi}

பாசை்ச

பாசை்ச pāccai, ெப. (n.)

   1.  த்தகப் ச் ; silver fish.

   2. தத் ப் ச்  வைக; a house hold pest.

   3.  வரக்்ேகா ; cricket.

   4. கரப் ; cockroach.

     [பாய்சச்ல் → பாசை்ச]

பாசை்ச ண்ைட

 
 பாசை்ச ண்ைட pāccaiyuruṇṭai, ெப. (n.)

   பாசை்ச த ய ச் கள் ணி, தாள் த யவற்ைற அரித்  டாமல், த க்கப் பயன்ப வ ம் 
ெவள்ைள நிற ைடய ம் ஒ வைக ெந  உைடயதாக இ ப்ப ம் ேவ ப் ெபா ளால் 
ெசய்யப்பட்ட மான ய உ ண்ைட; naphthaline ball.

     [பாசை்ச + உ ண்ைட]

பாசெ்சாற்

 
 பாசெ்சாற்  pāccoṟṟi, ெப. (n.)

   பாற்ெசாற்  பாரக்்க;(சா.அக.);; a plant, see {pâccord}

ம: பாசெ்சாற்

     [பாற்ெசாற்  → பாசெ்சாற் ]

பாசெ்சாற் ப்பா
ைல

 
 பாசெ்சாற் ப்பாைல pāccoṟṟippālai, ெப. (n.)

பாற்ெசாற்  பாரக்்க;see {pārcorri}

     [பாற்ெசாற்  + பாைல]

1400

www.valluvarvallalarvattam.com 14305 of 19068.



பாசெ்சா

 
 பாசெ்சா  pāccoṟi, ெப. (n.)

பாற்ெசாற்  பாரக்்க;see {pārcorri}

     [பாற்ெசாற்  → பாற்ெசா ]

பாசக்கட்

 
 பாசக்கட்  pācakkaṭṭu, ெப. (n.)

    றப் ற் க் காரணமான உ ரத்ெ்தாடர் ; the bondage of the soul resulting in births.

     [பாசம் + கட் ]

பாசக்க

 
 பாசக்க  pācakkayiṟu, ெப. (n.)

    க் க் க ; rope with a noose, a weapon of yama.

     [பாசம் + க ]

     [P]

பாசகம்

பாசகம்1 pācagam, ெப. (n.)

   இைரப்ைபக் ம் டற் ம் ந ல் இ ப்ப ம், ெசரிமானத் ற் ச ்கரணியமாக இ ப்ப ம், 
உட க்  ெவப்பத்ைத தந்  உண ச ்சாரத்ைத மற்ற க ந்த உண னின் ம் ரித்  உடம் ற்  
ஊட்டத்ைதக் ெகா ப்பதாக ம் உள்ள லெந ப்  ( லாக் னி);; gastric fire which is situated between the 
stomach and the small intestines which are the seats of fire of digestion. It assists digestion and imparts heat to the whole 
body and separates the nourishing juice (chyle); from other excrementitious substances (dejecta); (சா.அக.);

 பாசகம்2 pācagam, ெப. (n.)

   1.  ரகம்; seed.

   2. ெப ங்ெகாம்மட் ; cucumis colocynthis. (சா.அக.);

 பாசகம்3 pācagam, ெப. (n.)

   வ க் ெமண்; divisor.

     [பாகசம் → பாசகம்.]

பாசகரன்

 
 பாசகரன் pācagaraṉ, ெப. (n.)

   பாசத்ைதக் ைக ைடய ற் வன் (யாழ்.அக.);; yama, as holding the noose of death in his hand.

     [பாசம் + skt. kara→ த. கரன்]

பாசகன்
பாசகன் pācagaṉ, ெப. (n.)

   சைமயற்காரன் (ப ற் ப்.67, 16, அ ம்.);; cook.

பாச

 
 பாச  pācagi, ெப. (n.)

   ெவற் ைல; betel leaf. (சா.அக.);

பாச மம்

பாச மம் pāsagusumam, ெப. (n.)

   இலவங்கம்(ைதலவ. ைதல64);; clove tree.

ம வ.  ராம்
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பாசசாலம்

 
 பாசசாலம் pācacālam, ெப. (n.)

   உ ரக்ளின் பாசதெ்தா ; the innumerable entangements of the soul.

     [பாசம் + skt. {Alam)} த. சாலம்]

பாசஞானம்

பாசஞானம் pācañāṉam, ெப. (n.)

   1. ெசால்லா ம் மனத்தா ம் கைலகளின் அ வா ம் அ ம் அ ;   2. அ யாைம; spiritual ignorance.

     [பாசம் + skt {gnanam} த.ஞானம்]

பாசட

பாசட  pācaḍagu, ெப. (n.)

   ப ய ைரவைக; a kind of edible green.

     "பாசட  ைசயார ்பனிநீர ் ழ்காரீ ( றநா.62-14);

பாசடம்

 
 பாசடம் pācaḍam, ெப. (n.)

   ெவற் ைல; betel leaf.

     [பாசைட → பாசடம்]

     [P]

பாச ம்

பாச ம்  pācaḍumbu, ெப. (n.)

   ப ய அடம்  என் ம் படரெ்கா ; hare leaf.

     "ஏரெ்கா ப் பாச ம்  பரியஊர்  இ " (ஐங் .101-2);

     "ஆய்ெகா ப் பாச ம்  அரிய ஊர் " (அகநா.330-14);

     [ப ைம + அடம்  → அ ம் ]

பாசைட

பாசைட pācaḍai, ெப. (n.)

   ப யஇைல; green leaf.

     "பாசைட நிவந்த கைணக்கா ெனய்தல்" ( ந்.9);

     "வள் ர ் ந்த வ வாழ் பாசைட" ( பாண்.182);

     "ெநய்தற் பாசைட ைர ம் அஞ்ெச " (நற். 47-3);

     "களிற் ச ்ெச  யன்ன பாசைட மயக் " ( ந்.246-2);

     "பாசைட நிவந்த பனிமலரக்் வைள" (ஐங் .225-2);

பாசத்தைள

பாசத்தைள pācattaḷai, ெப. (n.)

பாசக்கட்  பாரக்்க;see {pāša-k-kattu.}

     "பற்ெறன் ம் பாசத்தைள ம்" ( ரிக . 22.);

     [பாசம் + தைள]

பாசத்தன்

 
 பாசத்தன் pācattaṉ, ெப. (n.)

பாசதரன் பாரக்்க;see, {pāsataran}

     [பாசம் + அத்  + அன்]
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பாசதரன்

பாசதரன் pācadaraṉ, ெப. (n.)

   1. பாசக்க ற்ைறக் ைக ைடய காலன்; one holding the noose. yama.

   2. வ ணன் varuna.

     [பாசம் + skt. dharan→ த. தரன்]

பாசெபத்தர்

 
 பாசெபத்தர ்bācabettar, ெப. (n.)

பாரக்்க;see {pāšapandar}

     [பாசம் + ெபற்றார-்ெபத்தர]்

பாசம்

பாசம்1 pācam, ெப. (n.)

   1. க ; cord.

   2. க  வ வான பைடக்கல வைக.

 noose, snare, as a weapon.

     "கட்டா ன்ைனெயன் க ந்ெதா ற் பாசம்" (மணிேம. 22, 71.);

     "ைகக்ெகாள் பாசத் க் ைகப்ப  ேவாெரன" ( லப். 5-132);

     "ெதா த்தபா சத் த் ெதால்ப  நரகைர" (மணிேம. 1-23);

   3. பைடயணிவ ப்  வைக; a kind of battlearray.

     "பாச நாமமணி னின்ற ரேரா  பற் னான்" (பாரத. ப னான். 18.);;

   4. தைள; tie, bondage.

     "பாசத் ளிட்  ளக் ம்" (நான்மணி. 99.);

   5.  ம்மலம்;     "ப ப  பாசெமன" ( மந். 115.);

   6. அன் ; love.

     "பாசமா ய பந்  ெகாண்டா நர"் ( வக. 1320.);

   7. பற் ; attachment.

     "மைனப்பாசங் ைக டாய்" (நால . 130.);

   8. பத் ; devotion.

பாசம க் ம் 
ப மைல

 
 பாசம க் ம் ப மைல pācamaṟukkumbarumalai, ெப. (n.)

   நாகமைல; mountain containing zinc ore. (சா.அக.);

பாசமாைல

பாசமாைல pācamālai, ெப. (n.)

   க த்தணி வைக; a kind of neck-ornament.

     "பாசமாைல... ெயான் ற் ேகாத்த தா  ப ேன ".(s.I.I.iii. 225);

     [பாசம் + மாைல]

பாச தல்

பாச தல் pācamītal, ெப. (n.)

   1. இதளியக் ளிைகக்  உ ர ்ெகா த்தல்; to animate or give life to consolidated mercury ball.

   2. அன்  காட்டல்; to show affection or kindness. (சா.அக.);

     [பாசம் + ஈதல்]
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பாச டத்தாசன்

 
 பாச டத்தாசன் pācamuḍattācaṉ, ெப.  (n.)

    யல்; rabbit (சா.அக.);

பாசேமாசனம்

பாசேமாசனம் pācamōcaṉam, ெப. (n.)

பாச நீக்கம் பாரக்்க;see pasavimõsanam.

     "பல த மாசான் பாசேமாசனந் தான் பண் ம் ப " ( .  . 8, 3.);

     [பாசம் + ேமாகனம் → ேமாசம்]

பாசரிவாள் கத்

 
 பாசரிவாள் கத்  pācarivāḷkatti, ெப. (n.)

   ஆக்கரிவாள்; a kind of sickle.  

ம வ: பா கராகத்

     [பாசம் + அரிவாள்கத் ]

     [P]

பாச கம்

 
 பாச கம் pācarugam, ெப. (n.)

   அ ல்(மைல.);; egle-wood.

பாசல்

 
 பாசல் pācal, ெப. (n.)

பாச்  (ெசங்ைக. னவ.); பாரக்்க;seе {рӑссі}

பாசலம்

பாசலம் pācalam, ெப. (n.)

   1. ெந ப் ; fire.

   2. காற் ; air, wind.

பாசவர்

பாசவர ்pācavar, ெப. (n.)

   இைலய வார;் one who give vegetarian food.

 பாசவர2் pācavar, ெப. (n.)

   ெவற் ைல  ேவார;் dealers in betel leaves.

     "பாசவர ்வாசவர ்ைமந்நிண ைலஞேரா " ( லப். 5, 26.);

 பாசவர ்pācavar, ெப. (n.)

   1. ஆட் ைறச்  ற் ம் வணிகர;் dealers in mutton.

     "பாசவ னத் த த்த வானினக் ெகா ங் ைற" (ப ற் ப். 21, 9);

   2. இைறச்  ற்ேபார ்( லப். 5, 26, உைர; dealers in meat.

     [பா  → பாசவன்]  .தா.210

 பாசவர4் pācavar, ெப. (n.)

   க ரித்  ற்ேபார ்( லப். 526, உைர);; those who make and sell ropes.

     "பாசவரவ்ாசவர"் ( லப். இந் ர. 26.); (க  ரித் ற்பா ம் பச் ைறச்  ட் ைறச்  
ற்பா மாம் என்பர ் லப்ப கார உைர யா ரியர.் (த.ெசா.அக.);
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பாசவல்

பாசவல் pācaval, ெப. (n.)

   1. ெசவ் யவல்; rice obtained from fried paddy.

     "பாசவ த்த க ங்கா லக்ைக" ( ந். 238-1);

     "(பாசவ க்  ங்கா லங்ைக" (அகநா. 141–18.);  

 a preparation of rice obtained by pesting fried paddy.

     "பாசவல் க் "

   2. ப ய ைள நிலம்; green field.

     "பாசவற் படப்ைபயாெர ல் பலதந் " ( றநா. 6);

பாச ேமாசனம்

 
 பாச ேமாசனம் pācavimōcaṉam, ெப. (n.)

   மலபந்தம் நீங் ைக; realease of the soul from worldly bonds.

பாசேமாசனம் பாரக்்க;see {pasamdsanam.}

     [பாசம் + {skt.vi-mocapa,} த.  ேமாசனம்]

பாச ைன

பாச ைன pācaviṉai, ெப. (n.)

   பந்தத் ற்ேக  வா ய ைன;     "பாச ைனைய ப த்  நின் " ( வாச. 9, 4.);

 karma, causing bondage of souls.

     [பாசம் +  ைன]

பாச

பாச  pācavīṭu, ெப. (n.)

பாசநீக்கம், 

 detachment of affection.

     "பாச ம் வப்ேப  ெமன" ( . ேபா. பா. 10, பக். 399);

     [பாசம் +  ]

பாசேவடம்

 
 பாசேவடம் pācavēṭam, ெப. (n.)

   க ந்தகைர; black species of foetidcassia. (சா.அக.);

பாசைவராக் யம்

 
 பாசைவராக் யம் pācavairākkiyam, ெப. (n.)

    ெவ ப் , உலகெவ ப்  (யாழ்.அக.);; determined hatred of worldly attachment.

     [பாசம் + வ ரம் → {vairசg்ya} த. வ ராக் யம்]

பாசைள

 
 பாசைள pācaḷai, ெப. (n.)

    ன் ; wild licorice. (சா.அக.);

     [P]
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பாசற

பாசற 1 pācaṟavu, ெப. (n.)

   பற்ற ைக (ஈ . 5, 3, 1.);; absence of worldly attachment.

     [பாசம் + அ  → அற ]

 பாசற 2 pācaṟavu, ெப. (n.)

   1. நிறத் ன ; loss of colour or complexion.

பாசற ெவய் " ( வ்.  வாய். 5, 3. 1.);.  

   2.  ன்பம் ( க்கம்);;(ஈ . 6, 8, 7.); 

 sorrow.

     [பாசம் + அ  → அற ]

பாசைற

பாசைற1 pācaṟai, ெப.  (n.)

   1. பைகேமற் ெசன்ற பைட தங் டம்; encampment or tent of of an invading army;

     "மா  ெகாள்ேவந்தர;்பாசைற யாரக்்ேக" (ப ற் ப். 83, 9.);;

 warcamp.

   2. ப ய இைலயாற் ெச ந்த ைழ; bushy cave, cavern.

     "மரகதப் பாசைற … பணிமாமணி க ம்" (தஞ்ைசவா. 130);

   3. மர வைக (யாழ்.அக.);; a kind of tree.

   4. மணியாசப் பலைக( ன்.);; a piece of board for smoothing plaster.

     [ப (ைம);→பா  + அைற]

 பாசைற2 pācaṟai, ெப. (n.)

ன்பம்;( வா.); 

 suffering, distress, affliction.

 பாசைற pācaṟai, ெப. (n.)

   1. ப ய இைல களால் ேவயப்பட்ட ;  hut made from green leaves.

     "பாசைற  ெமா  ெப ங் கட ட ்பரிமள ெமால் ெலனப்பரப் " (பாரத.  ல. சாக);

   2. பா ; camp.

பாசைற நிைல

பாசைற நிைல pācaṟainilai, ெப. (n.)

   பைக ேவந்தர ்பணிந்ெதா ங்க ம் ெவற்  ேவந்தன் அவரிடத்ைத ட்  நீங்கானாய்ப் பாசைற ல் 
தங் தைலக் ம் றத் ைற ( . ெவ. 3. 21.);; theme of a victorious king continuing in war-camp even after the 
surrender of his enemies.

     [பாசைற + நிைல]

மன்னெரலாம் மறந் ரப்ப ம்

ப ப்ெபயரான் மறேவந்தன் பாசைற

ந்தன்  ( .ெவ.ெகா .3:21.);

பாசைற ல்ைல

பாசைற ல்ைல pācaṟaimullai, ெப. (n.)

   பாசைற ல் தைலமகன் தன் தைல ைய நிைனக் ம் றத் ைற(ெதால். ெபா. 76உைர.);; a theme in 
which a hero thinks of his beloved when absent from her in war-camp.

     [பாசைற +  ல்ைல]
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பாசன்

பாசன் pācaṉ, ெப. (n.)

   1.  வான்மா (ச .);; the soul, as subject to births and mundance attachments.

   2. இயமன்;(நாம ப. 86.);

 yama.

   3. வ ணன்;(நாம ப. 82.);

 varvna.

   4.  வெப மான்;(யாழ்.அக.);

 siva.

     [பாசம் → பாசன்]

பாசனக்கால்

 
 பாசனக்கால் pācaṉakkāl, ெப. (n.)

   நிலங் க க் ப் பா ம் நீரக்்கால் (இ.வ.);; irrigation channet.

     [பாசனம் + கால்]

பாசன ேப

 
 பாசன ேப  pācaṉapēti, ெப. (n.)

   ெசப்  ெநரிஞ் ல்; a thistle with a red flower. (சா.அக.);

     [பாசநேவ  → பாசனேப ]

பாசனம்

பாசனம்1 pācaṉam, ெப. (n.)

   1. ெவள்ளம்; food.

     "இ ம்ைப ெயன் ம் பாசனத்த ந்  ன்ேறன்" (ேதவா. 955, 9.);;

   2. நீரப்் பாய்சச்ல்; irrigation.

   3. வ ற் ப்ேபாக் ; diarrhoea.

     [பாய் → பாயனம் → பாசனம்]

 பாசனம்2 pācaṉam, ெப. (n.)

   1. ஏனம்; vessel.

     "மணிப்பாசனத ்ேதந் " (ெபரிய . ஏயரே்கா. 35.);;

   2. உண்கலம்;( ங்.);; dish or plate for eating.

   3. மட்பாண்டம்; mud vessel.

   4. மரக்கலம்; boat.

     "பத் யான பாகனம்" ( வ்.  சச்ந். 100.);

   5. அ ப்பைட; support, basis.

     "ெபாய்க் ெகல்லாம் பாசனமாய்"

   6. தங் டம்; receptacle.

பாசனாங்கம்
பாசனாங்கம் pācaṉāṅgam, ெப. (n.)

   கற்பகமரவைக (தக்காயகப்.757,உைர.);; a celestial tree, one of {karpaga-taru.}
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பாசனி

பாசனி pācaṉi, ெப. (n.)

   1. க க்காய்; gallnut.

   2. ெசரிக்கச ்ெசய் ம் ம ந் ; any medicine which aids or stimulates digestion. (சா.அக.);

பாசாங்க -த்தல்

பாசாங்க -த்தல் pācāṅgaḍittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   ேபா யாக ந த்தல்; to dissemble, feign innocence.

     [பாசாங்  + அ -,]

பாசாங்

பாசாங்  pācāṅgu, ெப. (n.)

   1. ேபா ந ப் ; dissimulation, hypocrisy, pretence, humbug.

   2. வஞ்சகம்; trickery, deception.

     "பாக் க் ெகா க்  மந்தப் பாசாங்ேகா" (பண .315);.

     [பாய் → பாய்சச்ல் → பாசச்ல் → பாசச்ம் (ஒ.ேநா.);

நீசச்ல் → நீசச்ம்.பாசச்ல் காட் தல்→பாசச்ங்காட் தல் = பாய்வ  ேபால் ெமய்ப்பா  ெசய்  பாயாமல் 
ஏமாற் தல். பாசச்ாங்காட் தல் → பாசச்ாங்  → பாசாங்  = ஒன்ைறச ்ெசய்யாமேல ெசய்வ ேபால் 
ஏமாற் தல்]

பாசாங் க்கள்ளி

 
 பாசாங் க்கள்ளி pācāṅgukkaḷḷi, ெப. (n.)

பாசாங் க்காரி பாரக்்க;see {pāšāngu-k-kāri}

     [பாசாங்  + கள்ளி]

பாசாங் க்காரன்

 
 பாசாங் க்காரன் pācāṅgukkāraṉ, ெப. (n.)

   பாசாங்  ெசய்ேவான்; hypocrite, dissembler.

     [பாசாங்  + காரன்]

பாசாங் க்காரி

 
 பாசாங் க்காரி pācāṅgukkāri, ெப. (n.)

   பாசாங்  ெசய்பவள்; a hypocritical woman.

     [பாசாங்  + காரி]

பாசாங் சதரன்

 
 பாசாங் சதரன் pāsāṅgusadaraṉ, ெப. (n.)

   கணப  ( ங்.); (பாசத்ைத ம் அங் சத்ைதஹயம் தாங் ப்பவன்);;{Genèsa,} armed with a noose and 
an elephant - goad.

     [பாசம் + அங் சம் + skt. Dhara→ த. தரன்]

பாசா னேப

பாசா னேப  pācāṭiṉapēti, ெப. (n.)

   1. ெந ஞ் ; cow's thorn.

   2.   ெந ஞ் ; red cow thorn.

பாசாைளத் க்
ைக

 
 பாசாைளத் க்ைக pācāḷaittirukkai, ெப. (n.)

    க்ைக ன்வைக ள் ஒன் ; a kind of tirukkal fish.

     [பாசாைள +  க்ைக]
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பா

பா  pāci, ெப. (n.)

   1. ப ைம ைடய ; that which is green.

     "பா ப் பாசத் " ( வக.1649);.

   2. நீரப்்பா ; moss, lichen, duckweed.

     "பா யற்ேற பசைல" ( ந். 399);

   3. கடற்பா  ( ன்.);; seaweed.

   4. ெநட் , 5 (மைல); பாரக்்க;see, netti.

 sola pith.

   5.  ஞ்சாளம் ( ன்.);; saprophyte, mouldiness due to dampness.

   6.   பய  ( ங்.); பாரக்்க;see ciru payaru green gram.

   7.  ழந்ைதகளின் க த் தணிக்  உத ம்மணிவைக; variegated glass beads or green earthen beads for 
children's necklaces.

     " ைன ம் ெவண்பா  ண் " ( வாலவா.52,3);

   8. ேமகம், (அக.நி.);; cloud.

   9. பா நிைல பாரக்்க;see {pasimilai}.

     "நீரச்ெ்ச  ழ்ந்த பா ம்" (ெதால்.ெபா.68);.

க. பா

பா  இறால்

 
 பா  இறால் pāciiṟāl, ெப.  (n.)

   ஒ  ன்;( ன் .அக.);; peracus semisulcatus.

     [பா  + இறால்]

     [P]

பா  உ ைவ

 
 பா  உ ைவ pāciuḷuvai, ெப. (n.)

   உ ைவ ன் வைக; a Sea fish and fresh water fish.

ம வ: உ ைவ.

     [பா  + உ ைவ]

     [P]

பா க்கல்

 
 பா க்கல் pācikkal, ெப. (n.)

   கடல ற் ைடக் ம் பா  படரந்்த கல் (ெநல்ைல.  னவ.);; sea bed stone which is spreading with moss.

     [பா  + கல்]

பா க் த்தைக

 
 பா க் த்தைக pācigguttagai, ெப. (n.)

    ன் த்தைக; fishing lease.

     [பா  +  த்தைக]
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பா கட்

பா கட்  pācigaṭṭi, ெப. (n.)

   வைலசச்ா யாரில் ஒ  வ ப் னர ்(E.T.vii.274);; a sub-division of the valaiyar caste.

     [பா  + கட் ]

பா கம்

 
 பா கம் pācigam, ெப. (n.)

   க ம ; black or Negroe's olive. (சா.அக.);

பா

 
 பா  pācigi, ெப. (n.)

    ங் ல்; bamboo. (சா.அக.);

பா த் ர்ைவ

 
 பா த் ரை்வ pācittīrvai, ெப. (n.)

பா வரி பாரக்்க;see {pāši-vari}

     [பா  +  ரை்வ ]

பா த்ேதளி

 
 பா த்ேதளி pācittēḷi, ெப. (n.)

   பா  படரந்்த ேதாற்ற ைடய ேதளி ன் (தஞ்ைச. னவ.);; a kind of {telífish.}

     [பா  + ேதளி]

     [P]

பா தம்

பா தம் pācidam, ெப. (n.)

   1.  ரக்கப்பட்ட பங் ; that which is divided, a portion, a share.

   2. வ த்த ஈ ;

பா ர்த் க் ட-
த்தல்

பா ரத்் க் ட-த்தல் pācidurddukkiḍaddal,    3. ெச. . . (v.i.)

   அ க் ப் த் க் டத்தல்; to be overspread with dirt.

     "பா  ரத்் க் டந்த பாரம்கட் " ( வ்.நாய்ச.்11,8);.

     [பா  +  ரத்் க் ட-,]

பா நிைல

பா நிைல pācinilai, ெப. (n.)

   பைகவ ைடய வ ெகட அவ ைடய அக டத் ப் ெபா தைலக் ம் றத் ைற ( .ெவ. 
6,17,ெகா );;{(pusap);} a theme describing the crusing defeat of an enemy in an action at the moat of his fortress, inflicted 
by an invading army.

     [பா  + நிைல]

     "அடங்காதார ் டல்சாயக் டங் ைடப் ேபாரம்ைலந்தன் "

உ ைஞயார ்ெநாச் யா டன் அக டத்ேத ேபார ்ெசய்த  பா நிைல என் ம் ைறயாம். 
நீரின்கண் பா ேபால் இ வ ம் ஒ ங் ம் ரந்் ம் ெபா த ன் பா நிைல எனக்  ெபற்ற  
என்க. இதைன,

     "நீரச்ெ்ச  ழ்ந்த பா " என்பர ்ெதால்காப் யனார.்

     "நாவா ம் ேதாணி ம் ேமல்ெகாண்  நள்ளாதார ்ஒவார ் லங்  உடல ம்- வார ்அக  
பரந்ெதா ம் அங் ச ்ேசற் ப் பக வாய் ழ்ந்தார ்பலர"் ( .ெவ.111); );
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பா நீக்கம்

பா நீக்கம் pācinīkkam, ெப. (n.)

   ெசாற்ேறா ம் அ  ேதா ம் ெபா ேள ற்  வ ம் ெபா ள்ேகாள் (இைற.56, உைர);; a mode of 
construction of stanza by which a number of independent sentencess are held together by a central idea running through the 
whole.

     [பா  + நீக்கம்]

பா நீக்

பா நீக்  pācinīkku, ெப. (n.)

பா  நீக்கம் (இைற.56, உைர); பாரக்்க;see {pāši-nikkam}

     [பா  + நீக் ]

பா நீர்

 
 பா நீர ்pācinīr, ெப. (n.)

   பா படரந்்த நீர;் water covered by moss.

     [பா  + நீர]்

பா ப்பைட

பா ப்பைட1 pācippaḍai, ெப. (n.)

   1.  ெரன்  தாக் ம் ேபாரப்்பைட; storming army.

   2. வ ைம ள்ள பைட (யாழ்.அக.); ; strong army.

     [பாய் → பாய்  → பா  + பைட]

 பா ப்பைட2 pācippaḍai, ெப. (n.)

   ைக டப்பட்ட நம் க்ைக ( ன்);; forlorn hope.

     [பா  + பைட]

பா ப்பயற்றம்ைம

 
 பா ப்பயற்றம்ைம pācippayaṟṟammai, ெப. (n.)

   அம்ைமேநாய்வைக (M.L.);; chickenbox.

     [பா ப்பய  + அம்ைம]
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பா ப் பய

 
 பா ப் பய  pācippayaṟu, ெப. (n.)

   பசை்சப் பய ; green gram. 

   தவச வைககளில் பசெ்சன் ப்பதா ப்ெபயர.் இ  ெதன்னிந் ய ல் அ கமாகப் ப ரிடப்ப ம், 
ெநல் வயல்களில் ெநல் அ த்த ன்  இைதத ்ெதளித் ப் ப ராக் வ ண் . த ழரக்ள் இைதச ்

றப் க் ழம் , ெபாங்கல், கஞ் இவ் னங்களில் ேசரப்்ப ண் .  வரம் ப ப் ற்  அ த்தப  இ  
உண ற் ப் பயன்ப வதால்.  றப்பான . பத் ய மான ம், ஊட்ட ம்,  ளிரச்் ம், தரக் 

ய ;     வரப்் ண் , இைத ேநாயாளிக் ப் பலவைகயாக ெசய்  ெகா க்கலாம். இைத 
ேநாய் வாய்ப்பட்  எ ந்தவரக் க் க் கஞ் யாக ம், தண்ணீராக ம், ெசய்  ெகா க்கலாம். இதன் 

ைள எரிசச் க் காக ம்,  டை்டத் தணிக் க ம் கண்ணிற் வ ண் , இ  த்தத்ைதக் நீக் ம், 
இ  தளத்ைதத ்த வதா மாதலால் மைழக் காலத் ம் பனிக் காலத் ம் அ கமாகப் 
பயன்ப த்தக் டா . இைத அள க்க கமாக உண்டால் க சச்ல் ஏறற்ப ம். இதன் மாைவக் 
களிேபால் ள ப் பால் கட் ண்டான ெபண்க க்  மார் ல் ைவத் க் கட்ட ேநாய் நீங் ப் பால் 

ரப் ண்டா ம்; green gram-phaseolus mungo. it is so called because of its green colour. It is very commonly grown in 
south india. but cultivated all over india generally the seeds are scattered in rice fleds after the harvest in the month of 
january or february the tamilians use this in food along with rice as pongal, or conjee or as both. It is neat in importance to 
dholl. (red gram); popularly used in food. It is dietery and nutritious. It is whole some and suited to sick person. The soup 
made of it is often the first article of diet prescribed recovery from actute illness. It is said to be useful in relieving the heat and 
burning of the eyes when applied in the form of powder. it removes the biliouness but adds vayo (wind humour); to

 the system as it is of a cooling nature, it is

 not Sound advisable to make much use of it in the rainy and dew seasons, excessive use of it causes diarrhoea, the flour of 
the pulse is boiled and applied as poultice to woman's breast for promoting the secretion of milk in cases where the natural 
flow is arrested. The whole pulse is a good diet for breakfast. (சா.அக.);

     [பா  + பய ]

     [P]

பா ப்ப ப்

 
 பா ப்ப ப்  pācipparuppu, ெப. (n.)

   உைடத்த பா ப் பய ; broken green gram.

     "பா ப்ப ப்  ழம்  நன்றாக இ க் ம்."

     [பா  + ப ப் ]

பா ப்ப வம்

பா ப்ப வம் pācipparuvam, ெப. (n.)

    ைச னிளம்ப வம்; initial stage in the growth of moustache.

     "பா ப்ப வ ள்ள

ைச ந் த்  ( தக்.30);.

     [பா  + ப வம்]

பா ப்பல்

 
 பா ப்பல் pācippal, ெப. (n.)

   பா  பற் ய பல்; foul tooth. (சா. அக.);

     [பா  + பல்]

பா ப்பாட்டம்

பா ப்பாட்டம் pācippāṭṭam, ெப. (n.)

    ன் ப்பதற்  இ ம் வரி (I.M.P.Mr.327);.; tax on fishing.

     [பா  + பாட்டம்]
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பா படர்-தல்

பா படர-்தல் bācibaḍartal,    3. ெச. . . (v.i.)

   1. பா  வளரத்ல்; moss growing.

   2. பல் ல் ஊத்ைத த்தல்; dirt collected on the teeth.

   3. கண்ணில் ைள சா தல்; muco purulence in the eye.

     [பா  + படர-்,]

பா பந்

பா பந்  bācibandu, ெப. (n.)

   ேதாளணி வைக; an armlet.

     "கட்டழகன் பா பந்  கட் னான்" ( ற .1117);.

     [பா  + பந் ]

பா பற் னபல்

 
 பா பற் னபல் bācibaṟṟiṉabal, ெப. (n.)

   உத்ைத ம் ப ைம நிற ம் த்த பல்; foul tooth.

     [பா பற் ன + பல்]

பா பற் -தல்

பா பற் -தல் bācibaṟṟudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   பா ண்டாதல்; to become mossy or mouldy.

     [பா  + பற் -,]

பா -த்தல்

பா -த்தல் bācibiḍittal,    4.ெச. . . (v.i.)

பா பற்  பாரக்்க;see {pāŠiparru-,}

     [பா  +  -,]

பா த்தபல்

 
 பா த்தபல் bācibiḍittabal, ெப. (n.)

பா பற் னபல் பாரக்்க;see {pāšipartina-pal}

     [பா  +  த்த + பல்]

பா -த்தல்

பா -த்தல் pācipūttal, ெச. . . (v.i)

   1. பா பற்  பாரக்்க;see {pāši-parru.}

   2. பழைமயாதல்; to be ancient, to be antiquated.

     "பா த்த ேவதம் ேபசேவண்டாேவா" (ஈ ,1,6,2);.

     [பா  +  -,]

பா மட்

 
 பா மட்  pācimaṭṭi, ெப. (n.)

   பா  படரந்்த கல் (தஞ்ைச.  னவ.);; stone which spreading moss.

     [பா  + மட் ]

பா மணி

பா மணி pācimaṇi, ெப. (n.)

   1. கரிய மணிவடம்; a string of smath black beads.

   2. பசை்ச மணிவடம்; green, earthen beads.

   3. ஒ  வைக மண்ணால் ெசய்யப்பட்ட, ெவண்களிமண் ( ங்கான்);  ேபான்ற பளபளப்பான மணி; beads 
made of clay (for making necklace);.

     "அவள் க த் ல் பா மணி மாைல!".

     [பா  + மணி]
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பா மறன்

பா மறன் pācimaṟaṉ, ெப. (n.)

   ேபாரே்மற் ெசன்ற பைட பா நிைல ெவற் க் ப் ன், பைகவர ்ஊரகத் ப் ேபார ் ம் தைலக் 
ம் றத் ைற (ெதால்.ெபா.68, உைர);;{(purap);} a theme describing the desire of an invading army to carry the 

battle into the city of an enemy, after inflicting a crushing defeat on him at the moat of his fortress..

     [பா  + மறம் → மறன்.]

பா மாேவைல

 
 பா மாேவைல pācimāvēlai, ெப. (n.)

    ம்ைப; small leucus. (சா.அக.);

ம வ. பா யா.

பா ன்

 
 பா ன் pācimīṉ, ெப. (n.)

   ஒ  கடல் ன் (ெநல்ைல. னவ.);; a kind of sea fish.

     [பா  +  ன்]

     [P]

பா ரல்

பா ரல் pācimural, ெப. (n.)

   ஆ ரலம் (ஆறங் லம்); வள ம் கடல் ன் வைக; halfleak, sea-fish, attaining 6 in in length, hemirhamphus 
xanthopterus.

     [பா  +  ரல்]

     [P]

பா ைல

பா ைல pācilai, ெப. (n.)

   1. பசை்ச ைல ( வா.);; green leaf.

     "பா ைல நாணற் ப த் ப் பரி ைவத் " ( வ்.நாய்ச.்6,7);.

     "பா ைல ெயா த்த பராஅைரப் பா ரி" (ெப ம்.4);

     "நீலத்  அன்ன பா ைல அகந்ெதா ம்" (நற்,249-2);

     "பா ைல ல்ைல ஆ ல் வான் "( ந்.108-3);

     "அம்ம வா  ேதா  பா ைல" (ஐங்,112-1);

     "ெவ ெகாள் பா ைல நீலெமா  "  (அகம்,138-5);

     "இ ழ்ப் ற நீண்ட பா ைல" ( றநா.283-12);

     "பைணையந் ேதாங் ய பா ைலப் ேபா " ( லப், 10-11);

     "பா ைல ெச ந்த ப ங்காற் கைழெயா ' (மணிேம.19-75);

   2. ெவற் ைல; betel leaf.

     "பா ைல ட் " ( வக.1987);.

     [ப ைம → பா  பா  + இைல]

பா வரமா

 
 பா வரமா  pācivaramācu, ெப. (n.)

   ெகாடை்டப் பா ; seed moss. (சா.அக.);
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பா வரால்

 
 பா வரால் pācivarāl, ெப. (n.)

பா  படரந்்த இடங்களில் ேம ம் வரால் ன் (தஞ்ைச.  னவ.);,

 a kind of fresh water fish.

     [பா  + வரால்]

பா வரி

பா வரி pācivari, ெப. (n.)

    ன் த் க் ெகாள்வதற் க் ெகா க் ம் வரி; tax paid for the privilege of fishing.

     "பா வரிக் காரேனா" ( ற .458);.

     [பா  + வரி]

பா ைல

 
 பா ைல pācivilai, ெப. (n.)

    ன் ைல; price of fish.

     [பா  +  ைல]

பா ைழ

பா ைழ pāciḻai, ெப. (n.)

   ஒப்பைன ெசய்யப்பட்ட ெபண்; well-adorned woman.

     "பா ைழ மகளிர ்ெபாலங்கலத் ேதந் ய" ( றம்,367,6);

     "பா ைழப் பகட்டல்" (பட் னப்.147);.

     "ந தல் அரிைவ பா ைழ ைலேய" (அகநா.19-11.);

     [ப (ைம); → பா  பா + இைழ]

பா ைழ மகளிர்

பா ைழ மகளிர ்pāciḻaimagaḷir, ெப. (n.)

   ப ய இைலகளால் ைன  ெசய்யப்ெபற்ற மகளில்; well adorned women, with festive green leaves.

     "ஆய்ெபான் ன ரெ்தா ப் பா ைழ மகளிர"் (ம ,519);

பா னம்

பா னம் pāciṉam, ெப. (n.)

    ளிக் ட்டம்; flock of parrots.

     "பா னங் க இயர"் (நற்.134);.

     [ப ைம + இனம்]
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பா

பா 1 pācu, ெப. (n.)

   1. ப ைம ( வா.);; greenness, verdure.

   2.  ங் ல் ( டா.);; bamboo.

   3.  ரம் (யாழ்.அக.);; bravery, courage.

 பா 2 pācu, ெப. (n.)

பாசம்2, 6 பாரக்்க;see {pāśam}

 tie wordly attachment.

     "பாசற்றவர்

பா  நின்றா ம் பழம்ப  (ேதவா,889,7);.

 பா  pācu, ெப.(n.)

   1. ேதர்  த யவற் ல் ேதரச்்  ( ரதாப. லா.13);; success, as in examinations pass.

   2. ெவளி ல் அல்ல  உள்ேள ெசல்வதற்ேகா ெபா டக்ைளக் ெகாண்  ேபாவதற்ேகா ெகா க் ம் 
ைழ ச ் ட்  (இ.வ.);; gate-pass, permit. destroying.

த.வ. இைச ச் ட்

     [Skt. pass → த. பா ]

பா க்ேகால்

 
 பா க்ேகால் pācukāl, ெப. (n.)

   சாயம் ேபா த ல் ைலத் ப்  டப் பயன்ப த் ம் ஒ  பக்கக் ரை்மயான மரக்ேகால்; a stick 
used in the dying process.

     [பாய்ச்  → பா  + ேகால்]

பா ணம்

பா ணம் pācuṇam, ெப.  (n.)

   பக்கம்; side.

     "பாப்பைம பலைகெயா  பாகனங் ேகா " (ெப ங்.உஞ்ைச,38,148,உைர);.

பா வ ேறாணி

 
 பா வ ேறாணி pāsuvasuṟōṇi, ெப. (n.)

   காட்டாமணக் ; physicnut.

பா ெசங்

 
 பா ெசங்  pācūceṅgi, ெப. (n.)

பாஞ்ேசங்  பாரக்்க;see {pāñjēngi}

ம வ: அரிவாள் ைனப் ண் ,

பா ர்

பா ர ்pācūr, ெப. (n.)

    ப்பாச் ர ்என ெசங்கல்பட்  மாவட்டத் ல் அைமந் ள்ள ஓர ்ஊர;் a village in chengalpet Dt.

     " ைபந்தண் மாத  ேசாைல ழ்ந்த பா ர"் -196-1

     " ைபவாய் நாக ேகாட ம் பா ர"் -196-3

     " பாட ல்கள் ப ல் ஞ் ேசாைலப் பா ர"் 196-5 என இதன் இயற்ைக வளத்ைத ம் 
ெச ைமைய ம் ஒவ்ெவா  பாட ம்  ெசல் ம் நிைல ல்,

     " ப ைமயான ஊர ்என்ற எண்ணத் ேலேய இவ் ர ்'பா ர ்எனச ் ட்டப்பட் க்க ேவண் ம் என்ப  
ெபா த்தமாக அைம ற .)
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பாைச

பாைச1 pācai, ெப. (n.)

   சைமக்ைக (யாழ்.அக.);;  a cooking.

 பாைச2 pācai, ெப. (n.)

 moss.

 பாைச pācai, ெப.(n.)

   1. ெமா ; language, speech.

   2.  உக்  (உ.வ.);; secret language, expressive signs or signals, serving as a mode of communicating ideas.

   3.  ற  (இ.வ.);; a vow in which a person binds himself by oath to wreak vengeance on his foe.

     [Skt. {} → த. பாைச]

பாஞ்சாங்க

 
 பாஞ்சாங்க  pāñjāṅgayiṟu, ெப. (n.)

   மணிவைல ல் மணி டன் ேசரந்் க்கம் க  (தஞ்ைச. னவ.);; a kind of fishing n: rope which have iron 
or brass beads in th end.

பாஞ்சாலங் ச்

 
 பாஞ்சாலங் ச்  pāñjālaṅguṟicci, ெப. (n.)

   ெவள்ைளயைர எ ரத்் ப் ேபாரா  ரபாண் யகட்டெபாம்மனின் தைலநகரமா ளங் ய 
ேகாடை்ட நகரம்; a tort town which was the capital of veera {pāndiy kattapommaŋ,}

பாஞ்சா ைக

 
 பாஞ்சா ைக pāñjāligai, ெப. (n.)

    த் ரப்பாைவ என் ம் ைக; a kind shrub. (சா.அக.);

பாஞ்ேசங்

 
 பாஞ்ேசங்  pāñjēṅgi, ெப. (n.)

    ளிைற; sickle leaf plant used in eye diseases (சா.அக);

ம வ: அரிவாள் க்

பாட்டக்காரன்

பாட்டக்காரன் pāṭṭakkāraṉ, ெப. (n.)

   1.  த்தைகக்காரன்; lessee.

   2.  யானவன்

 tenant. Opp. to {canmi.}

     [பாட்டம் + காரன்]

பாட்டகம்

 
 பாட்டகம் pāṭṭagam, ெப. (n.)

    ச் ப்ைபயம்ைம ( ன்.);; chicken-pox.

பாட்டகன்

 
 பாட்டகன் pāṭṭagaṉ, ெப. (n.)

பாடகன் பாரக்்க;see {pādagan.}

     [பாட்  → பாட்டகன்]
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பாட்டங்கால்

பாட்டங்கால் pāṭṭaṅgāl, ெப. (n.)

   ேதாட்டமா ய இடம்; place of a garden.

     " ல்ைல ந் தாய பாட்டங்கால் ேதா நம்" (க த்.111,40);

     [பாட்டம் + கால்]

பாட்டச் ட்

 
 பாட்டச் ட்  pāṭṭaccīṭṭu, ெப. (n.)

    த்தைகக்காரன் எ க்ெகா க் ம் எ க்ெகா க் ம் த்தைகச் ட் ; lease-deed.

     [பாட்டம் +  ட் ]

பாட்டத்ேதாயம்

 
 பாட்டத்ேதாயம் pāṭṭattōyam, ெப. (n.)

   தண்ணீர ்ேம ந்  ப ம்ப ளித்தல்; a bath in which water is showered upon the person from above shower 
bath. (சா.அக.);

     [பாட்டம் + ேதாயம்]

பாட்டநிலம்

பாட்டநிலம் pāṭṭanilam, ெப. (n.)

   1.  ைறந்த தவசவரி ைடய நன்ெசய் நிலம்;(GTn.D.I.311.);; wet lands on which was fixed a low assessment in 
grain.

   2.  த்தைகக்  வாங் ய நிலம்; the land obtained on lease.

     [பாட்டம் + நிலம்]

பாட்டெநல்

பாட்டெநல் pāṭṭanel, ெப. (n.)

    த்தைக ெயாப்பந்தப்ப  த்தைகக்காரனால் நிலச ்ெசாந்தக்கார க்  அளக்கப்பட ேவண் ய ெநல் 
(s.i.i.v,92.);; the quantum of paddy fixed to be paid as rent to a landlord in a contract of lease.

     [பாட்டம் + ெநல்]

பாட்டப் ப்

 
 பாட்டப் ப்  pāḍḍappiḍippu, ெப. (n.)

   பாட்டக்காரன் பாட்டெநல் தவறாமல் அளப்பதற்  உ யாக அவனிட ந்  நிலத் க் ரியவன் 
வாங் ம் ன்பணம் (நாஞ்.);; the amount of premium paid by a lessee to his landlord.

     [பாட்டம் +  ப் ]
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பாட்டம்

பாட்டம்1 pāṭṭam, ெப. (n.)

   1. ேதாட்டம்; garden.

     "பாங்க ம் பாட்டங்காற் கன்ெறா  ெசல்ேவம்" (க த்.116);

   2.  ல்; cloud.

     "வைலவளஞ் றப்பப் பாட்டம் ெபாய்யா " (நற்.38);

   3. அசச்லசச்லாய்ப் ெபய் ம் மைழ; shower of rain.

     'ஒ  பாட்டம் மைழ ந்தாற் ேபாேல' (ஈ ,1,5,6);.

   4. வரி; tax,rent.

     "ஆட் ப்பாட்டம்,  ன் பாட்டம்"

   5.  ட் ப் ள்  ைளயாட் ல் ஒ  ப ; part of the play of tip-cat.

   6.  ட் ப் ள்ளின் ைளயாட்  ைற; turn in the play of tip-cat.

   7.  த்தைக ைற; contract of lease.

     'ேகா ல் நிலத்ைதப் பாட்டம் ஏற் ப் ப ரி ேறன்'

   8.  த்தைகப்ப  தரேவண் ய ெநல்;(land);

 lease;the grain to be given by the tenant as per agreement.

     "வறட்  காரணமாகக் த்தைகக்காரரக்ள் பாட்டம் அளக்க ல்ைல"

   9.  க்காக க் ம் நிைல; crosswise position.

பாட்டமானன்

பாட்டமானன் pāṭṭamāṉaṉ, ெப. (n.)

   1. அர ைற ய வலர ்(M.E.R.101 of1926-6);; officer in charge of revenue collections.

   2. உழ ப்பாத் ய ைடயவன் (T.A.S.iii:167);; cultivator lessee.

     [பாட்டம் + ஆளன்]

பாட்டரங்கம்

 
 பாட்டரங்கம் pāṭṭaraṅgam, ெப. (n.)

   ஏேத ம் ஒ  தைலப் ல் பாவலரக்ள் பலர ்ேமைடேய ப் பா ம் நிகழ்ச் ; parts meet or forum.

     [பாட்  + அரங்கம்]

பாட்டரம்

 
 பாட்டரம் pāṭṭaram, ெப. (n.)

   தடை்டயான அரவைக (நாஞ்);; a kind of flat file.

     [பா  + அரம்]
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பாட்டன்

பாட்டன்1 pāṭṭaṉ, ெப. (n.)

   1. ெபற்ேறாரின் தந்ைத; grandfather.

     "தந்ைத தாேய பாட்டன் காணி';

   2.  ன்ேனான்; ancestor, grandsire.

     'பாட்டன் காணி'

ம வ:தாைததன்றாைத,  தாைத,

     [ப  → பா  → பாட்டன்]

 பாட்டன்2 pāṭṭaṉ, ெப. (n.)

   பாட்டமதத்தான் ( . .1.1.மைறஞா);; follower of the system of {kumārila bhattar.}

     [பட்டன் → பாட்டன்]

 பாட்டன் pāṭṭaṉ, ெப. (n.)

   ப ங்காகளி ஆட்டத் ல் ந ல் நிற்பவன்; a person standing in middle of the folk play.

     [பாட் -பாட்டன்]

 பாட்டன் pāṭṭaṉ, ெப.(v)

பாய் மரக் கலைன கைர ேசரப்்பதற்  உத ம் காற் .

பாட்டா

பாட்டா1 pāṭṭā, ெப. (n.)

பாட்டன்1 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {pāttan}

     [பாட்டன் → பாட்டா]

 பாட்டா2 pāṭṭā, ெப. (n.)

   1.  ளிப் ; sourness,fermentation.

     "கள் ப் பாட்டாவா க் ற ".

   2.  ளித்த கள்; sour toddy.

     [ப  → பாட்டா]

பாட்டாசாரியர்

 
 பாட்டாசாரியர ்pāṭṭācāriyar, ெப. (n.)

    மாஞ்ைச ன் பாட்டமதப் ரி க்  ஆ ரியரான மாரிலபட்டர;்{kumārila bhaţţa,}

 the author of a system of {Mimāmsā} philosophy

     [பட்டன் → பட்டன் → பாட்டம் + ஆசாரியம்]
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பாட்டாள்

பாட்டாள் pāṭṭāḷ, ெப. (n.)

   1. உைழப்பாளி; industrious person.

   2. ேசாம்ேப ; idler.

     [பா  + ஆள்]

 பாட்டாள்2 pāṭṭāḷ, ெப. (n.)

   பா பவன்ள் ( ன்);; songster.

     [ பா  → பாட்  + ஆள்]

பாட்டாளி

பாட்டாளி pāṭṭāḷi, ெப. (n.)

   உடல் உழப்ைபேய அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  வாழ்க்ைக நடத் பவர;் worker industrious person.

     "பாட்டாளி மக்கள்' வ ைம ல் வா வேதா"

   2. பாட்டாள்(யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {pāttā/}

     [பா  + ஆளி]

பாட்

பாட் 1 pāṭṭi, ெப. (n.)

   1. ெபற்ேறாரின் தாய்; randmother.

     "தந்ைத தாேய பாட்டன் பாட் ". (பன்னி பா.179);.

   2.  ழ ; aged women.

     " மடநைடப் பாட் யரத்்தப் " (பரிபா.10,37);.

     [பாட்டன் → பாட் ]

 பாட் 2 pāṭṭi, ெப. (n.)

   பன் நாய், நரியா ய லங் ன் ெபண்பாற் ெபயர ்(ெதால், ெபா.620.621);; female of hog, dog-and fox.

     "ேவட்டம் மறந்  ஞ் ங்ெகா நரக்் ப்பாட் " (அகநா.196,4);

     [பட்  → பாட் ]

 பாட் 3 pāṭṭi, ெப. (n.)

   பாடன் மகளிர;் woman of the class of strolling singers.

     "பாணர ்வ க பாட் யர ்வ க" (ம ைரக்.749);

     [பாட்  → பாட் ]

 பாட் 4 pāṭṭi, ெப. (n.)

பாட் ப்பாைற

 
 பாட் ப்பாைற pāṭṭippāṟai, ெப. (n.)

   ஒ  பாைற ன் (ெநல்ைல. னவ.);; a kind of rock fish.

     [பாட்  + பாைற]

     [P]
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பாட் ம த் வம்

 
 பாட் ம த் வம் pāṭṭimaruttuvam, ெப. (n.)

    ற் ரப்்ப களில் ேநாய்க க் ப் பட்ட ன் வா லாகத் ெதரிந்  ைகப்பக் வமாகச ்ெசய் ம் 
ம த் ம்; house-hold remedy.

     "ஆங் ல ம ந்  வ வதற்  ன்  பாட்  ம த் வம் க ம் பய ைடயதாக இ ந்த ;இன் ம் 
இ க் ற "

     [பாட்  + ம த் வம்]

பாட் யர்

பாட் யர ்pāṭṭiyar, ெப. (n.)

பாட் 5பாரக்்க;see {pātți.}

     " பாணர ்வ க பாட் யர ்வ க" (ம ைரக்.);

     " மடநைடப் பாட் யரத்் தப் த் தைட றந் " (பரிபா.10.37);

     [பாட்  → பாட் யர]்

பாட் யல்

 
 பாட் யல் pāṭṭiyal, ெப. (n.)

   இலக்கணம் ம் ல்; on poetbric composition.

     " உைரப்பல் பாட் யன் மரேப" (பன்னி பா.பா ரம்);;

பாட் யன் 
மர ைடயார்

 
 பாட் யன் மர ைடயார ்bāḍḍiyaṉmarabuḍaiyār, ெப. (n.)

   ஓர ்இலக்கண லா ரியர;் a grammarian.

இவர ்இயற்ெபயர ்யாெதனத் ெதரிய ல்ைல.

     " ஆரிடர ்ெசய் ள் பா தற் ரிேயார்

கற்ேறார யா வ க் ைடேயார்

வைகக் காலப் பண்  ைற ண ,

மாற்றல் சான்ற வ ந்தவத்ேதாேர"

என்  ெசான்னார ்பாட் யன் மர ைட யாராக ன் என

     'யாப்ப ங்கல த் '  ல் ப் டப் ப ன்றார.்  ல்;

பாட் யன் மர .

     [பாட் யல் + மர ைடயார]்

பாட் ரா

 
 பாட் ரா  pāṭṭirāci, ெப. (n.)

   ஞா  மைற ம் ேநரம் (இலக் னம்);; the sign of The zodiac occupied by the Sun at sunset.

     [ப  → பா  → பாட்  + skt {rasi} த.இரா .)

பாட் ல் -தல்

பாட் ல் -தல் pāṭṭilviḻudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெந ங் த்தாகவன் ப் பரப் தல்; to lie fat.

   2. காலஞ்ெசல்ல தல்; to procrastinate.

   3. ெபாந் ைகயாதல்; to be one's ease.

     [பா  → பாட் ல் +  தல்]
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பாட் ேல ேபா -
தல்

பாட் ேல ேபா -தல் pāṭṭilēpōṭudal,    19. ெச. ன்றா . (v.t.)

   நிலத் டன் ஒட்  ேநராகச ்சாரத்் தல் (இ.வ.);; to place or laydown horizontally.

     [பா  → பாட் ேல + ேபா -,]

பாட் ற்ேபா-தல்

பாட் ற்ேபா-தல் pāṭṭiṟpōtal, ெப. (n.)

   8. ெச. . .(v.i.);

   1. தன் அ வலாய்ச ்ெசல் தல்; to go about on one's business.

   2. மைறதல்;     [பாட் ல் + ேபா-,]

பாட் னர்

பாட் னர ்pāṭṭiṉar, ெப. (n.)

பா னி2 பாரக்்க;see {padini,}

 songsters.

     "உைர னர ்பாட் னர ்ஒ ந்த ேநாக் னர"் ( லப்.1-55);

     [பாட்  → பாட் னர]்

பாட்

பாட் 1 pāṭṭu, ெப. (n.)

   1. பாட் ைக; singing chanting.

   2. இைசப்பாடல்; song,hymn, that which is sung or adapted to music.

   3. இைச; music.

     " த் ம் பாட் ம்" (மணிேம.2,19);

   4. ெசய் ள்; verse or stanza, poem word.

     "பாட் ைர ேல" (ெதால்.ெபா.391);

     "உைர ம் பாட்  மாட்  ைரஇ" (ம .616); இன்  ரற்க ம் பாட் ப்பாக" (மைல.390);

     " க ம்பாட்  வ ைடெயா  தாவன உக ம்" (நற்.119-1);

     " அகவன் மகேள பா க பாட்ேட இன் ம் பா க பாட்ேட அவர"் ( ந். 23-3,4); (ெதா. );

     'பாணா தரித் ப் வப்பாட் " (பரி.7-66);'

     ' பாட்  த மாம் பண்" ( .மா.143-4);

   5. ெசால்(நாநாரத்்த.2361); 

 word.

   6. வைசெமா ; abuse.

     'ேநரம் க த் ச ்ெசன்றால் அம்மா டம் பாட்  வாங்க ேவண் க் ம்'

     [பா → பா  → பாட் ]

பாட் க்கசே்சரி

 
 பாட் க்கசே்சரி pāṭṭukkaccēri, ெப. (n.)

   இைசயரங் ; music concert.

     [பாட்  + கசே்சரி]  கசே்சரி = உ

பாட் க்காணி

 
 பாட் க்காணி pāṭṭukkāṇi, ெப. (n.)

   ெவற் நிலம்; waste land, sterile or stony ground.

ம வ: ெவ ம்பாடானகாணி

     [ப  → பா  + காணி]
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பாட் க்காரன்

பாட் க்காரன் pāṭṭukkāraṉ, ெப. (n.)

   1. பாடகன்; sungstar.

   2. இைசவல்லான்; one skilled in music.

     [பாட்  + காரன்]

பாட் க்

 
 பாட் க்  pāṭṭukku,  .எ. (adv) 

    றரால் அல்ல  றவற்றால் ஊ படா  தன்ேபாக் ல்; unmindful (of external circumstances.etc.);

     "யார ்ேப வைத ம் கவனிக்காமல் அவன் பாட் க் ப் ேபாய் ட்டான்" ேபசேவண்டாம் என்  
ெசால் ம் நீ பாட் க் ப் ேப க் ெகாண்ேட ேபா றாேய!

     "யார ்வந்தால் என்ன வரா ட்டால் என்ன ? ேவைல

பாட் க்  நடக் ம்"

பாட் க் ைடயான்

 
 பாட் க் ைடயான் pāḍḍukkuḍaiyāṉ, ெப.(n.)

   வா ைவயரி ; seeds of intellect Tree.

பாட் க்ேகள்-தல்

பாட் க்ேகள்-தல் pāṭṭukāḷtal, ெச. . . (v.i.)

   1. இைசேகட்டல் ; to hear or attend a musical performance.

   2. வைசேகட்டல்; to be abused.

     [பாட்  + ேகள்-,]

பட் செ்சால்( )-
தல்

 
 பட் செ்சால்( )-தல் paṭṭuccolludal, ெச. . . (v.i.)

பாட் ப்ப  பாரக்்க;see {patuppai}

     [பாட்  + ெசால்-,]

பாட் ைடசெ்சய்
ள்

பாட் ைடசெ்சய் ள் pāḍḍuḍaicceyyuḷ, ெப. (n.)

   பலபாக்கேளா  உைரப்பாடை்ட ம், இைசப்பாடை்ட ைடய இய ைச நாடகப் ெபா டெ்டாடர ்
நிைலச ்ெசய் ள்; an epic by verses.

     " நாட் ம் யாேமார ்பாட் ைடச ்ெசய் ெளன" ( லப்ப .60);

     "உைர ைட ட்ட பாட் ைடச ்ெசய் ள்" ( லப்.ப .87);

     [பாட்  + உைடய + ெசய் ள்]

பாட் ைடத்தைலம
கன்

பாட் ைடத்தைலமகன் pāḍḍuḍaittalaimagaṉ, ெப. (n.)

   இலக் யத்தைலவன்; hero of a poem.

     "எம்ெப மான் பாட் ைடத ்தைலமகனாக ம் ( த்,6. அப் ள்ைள ைர);

     [பாட் ைட + தைலமகன்]

பாட் ைடத்தைலவ
ன்

பாட் ைடத்தைலவன் pāḍḍuḍaittalaivaṉ, ெப. (n.)

பாட் ைடத்தைலமகன் பாரக்்க;see {päffugai-t-talaimagan}

     "உயரந்்ேதான் பாட் ைடத ்தைலவனா ம்" (நம் யகப்.246);

     [பாட் ைட + தைலவன்]
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பாட் த்தைர

 
 பாட் த்தைர pāṭṭuttarai, ெப. (n.)

   ெவற் நிலம்; waste land, sterile or stony ground.

ம வ: பாட் க்காணி  பாட் க்காணி

     [ப  → பா  → பாட்  + தைர]

பாட் நாயகன்

 
 பாட் நாயகன் pāṭṭunāyagaṉ, ெப. (n.)

   பாட் ைடத்தைலமகன் (யாழ்.அக.);; hero of a poem.

     [பாட்  + நாயகன்]

பாட் நிலம்

 
 பாட் நிலம் pāṭṭunilam, ெப. (n.)

பாட் க்காணி பாரக்்க;see {pâttu-k-kâni}

ம வ: பாட் த்தைர

     [பா  → பாட்  + நிலம்]

பாட் ப்ப -த்தல்

பாட் ப்ப -த்தல் pāḍḍuppaḍittal, ெச. . .(v.i.)

   1. இைசப்பாட் ப்பா தல்; to sing.

   2. ெசய் ளியற்றதல்; to compose verses.

     [பாட்  + ப -,]

பாட் ப்பா -தல்

 
 பாட் ப்பா -தல் pāṭṭuppāṭudal, ெச. . . (v.i.)

பாட் ப்ப -, பாரக்்க;see {pãítu-p-pad,}

     [பாட்  + பா -,]

பாட் மைட

பாட் மைட pāḍḍumaḍai, ெப. (n.)

    ரைவக் த்  த யவற் ன் இைடேய பா ம் பாட்  ( லப்.24, தைலப் );; a series of songs sung at 
intervals in dances.

     [பாட்  + மைட]

பாட் வாங் -தல்

 
 பாட் வாங் -தல் pāṭṭuvāṅgudal, ெச. . . (v.i.)

   வச ெப தல்; to be severely abused.

     [பாட்  + வாங் -,]

பாட் வாளி

 
 பாட் வாளி pāṭṭuvāḷi,    உ க்ைகய த் ப் பா ேவான்; one who sings to the accompaniment of a hand-drum; 
strolling singer.

     [பாட்டாளி → பாட் வாளி]
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பாட் த்

 
 பாட் த்  pāṭṭuvirutti, ெப. (n.)

   பகவ  ேகா ல்களில் அம்மன் வ ெவ த் க் ந் ெதா க்  டப்ப ம் நிலம் (நாஞ்);; lands 
given for drawing the image of the goddess and uttering praises, in pagavadi temples.

     [பாட்    +skt.{ vrtti»} த.  த் ]

பாட்ைட

பாடை்ட pāṭṭai, ெப. (n.)

   1. பாைத; road, way.

     "அரசபாடை்ட"

   2. இைச த யவற் ன் நைட; style, as of music.

     " கான த்ைதப் பாடை்டெயல்லாங் கற்ற பனிெமா ேய" ( ற .18.);

   3. ஒ க்கம்; conduct, behaviour.

ெத.பாட க. பாெட

     [ப  → பாதம் → பாைத → பாடை்ட]

 பாடை்ட2 pāṭṭai, ெப. (n.)

    வப்  நிற ள்ள கடல் ன் வைக; sea fish, reddish, electris muralis.

     [P]

பாட்ைடசாரி

 
 பாடை்டசாரி pāṭṭaicāri, ெப. (n.)

   வ ப்ேபாக்கன்; traveller, way farer.

     [பாைத → பாடை்ட + சாரி]

பாடக்கள்

 
 பாடக்கள் pāṭakkaḷ, ெப. (n.)

   பல மரத் க்கள்; taddy which is obtained from, various palmyra trees.

பாடக் டம்

 
 பாடக் டம் pāḍakkiḍam, ெப. (n.)

   ஆ ன்னாப்பாைள; worm killer (சா.அக.);

பாடக் ப்

 
 பாடக் ப்  pāṭakkuṟippu, ெப. (n.)

   ஆ ரியர,் வ ப் ல் மாணாக்கரக்் ப் பாடங்கற் க்க ைறப்ப த்  எ  அைமத் க் ெகாள் ம் 
ப் கள்; notes of lesson.

     [பாடம் +  ப் ]

பாடகஞ்ெசால்( )-
தல்

பாடகஞ்ெசால்( )-தல் pāṭagañjolludal,    8. ெச. . . (v.i.)

   ெதான்மக்கைதகைள மனத் ற் ப ம்ப  ந த் , இன் றச ்ெசால் தல் (நாஞ்);; to expound {purānic} 
stories in an impressive manner with gestures and poses.

     [பாடகம் + ெசால் -,]
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பாடகம்

பாடகம்1 pāṭagam, ெப. (n.)

   1. ெத  ( ங்);; street, section of a village.

   2. காஞ் ள்ள ஒ  ெப மாள் ேகா ல்; vishu shrine in conjeevaram.

     "  ம் பாடகத் ளி ந்தாைன" ( வ்.இயற்.2.94);

   3. ெசய்த்தைள; portion of field.

     "மஞ் க்கமாகக் டந்த நிலத் ல் ன்  பாடகந் த் " (S.I.I.i.iii,.203);

   4. நிழல் (அக.நி.);; shade.

   5. பைறவைக (நாநாரத்்த.261);; a drum.

   6. கைர (நாநாரத்்த. 261.);; bank, shore.

   7.  க ைய ட் க (நாநாரத்்த. 261.);; dice throw.

   8. இழப்  (நாநாரத்்த 261.);; loss

 பாடகம்2 pāṭagam, ெப. (n.)

   மகளிர ்காலணி; anklet, worn by women.

     "பாடகத் தாமைரச ் ற  பணிந் " (மணிேம.25,85);.

     "பரியக ரம் பாடகம் சதங்ைக" ( லப்.6-84);

     "பாடகச் ற  பரற்பைக ழவர"் ( லப்.10-52);

பாடக த் வான்

 
 பாடக த் வான் pāṭagavittuvāṉ,    ெதான்மக்கைதகள மனத் ற்ப ம்ப  இன் ற் ச ்ெசால் ேவான் 
(நாஞ்); one who expounds {purānic} stories in an impressive manner with gestures and poses.

     [பாடகம் + skt. {vidvån»} த.  த் வான்]

பாடகன்

பாடகன்1 pāṭagaṉ, ெப. (n.)

பா ேவான்

 songster, musician;

     "  ற யர ்பாடகர ்பாணர ் கழக்கண்  ( வாலவா.55,3);

     [பா  → பாடகன்]

 பாடகன்2 pāṭagaṉ, ெப. (n.)

   ெசால் வன்ைம ள்ளவன்; able speaker.

     "நல்ல வாரத்்ைதகள் ெசால்லவல்ல... பாடகன்" ( வாலவா.32,5.);

     [பா  → பாடகன்]

பாடங்ேகள்-தல் 
(பாடங்ேகட்டல்)

பாடங்ேகள்-தல் (பாடங்ேகட்டல்) pāṭaṅāḷtalpāṭaṅāṭṭal,    11. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஆ ரியனிடம் கற்றல்; to learn under master.

   2. ப த்த பாடத்ைத உசா தல்; to hear the lessons studied.

     [பாடம் + ேகள்]
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பாடங்ெகா -த்தல்

பாடங்ெகா -த்தல் pāḍaṅgoḍuttal,    4. ெச. . . (v.i.)

   1. ப த்த பாடத்ைத ஒப் த்தல்; to recite a lesson.

   2. ப ப்பதற் ப் பாடம் அைமத்தல்; to prescribe a lesson for study.

   3. ப ப்பதற் ரிய பாடச் வ ையக் ைக ற் ெகா த்தல்; to give the study metyerial.  

     'பவளக்ெகா  நாடகத் ற் ப் பாடம் ெகா க்கப்பட் ட்ட '

     [பாடம் + ெகா -,]

பாடசாைல

 
 பாடசாைல pāṭacālai, ெப. (n.)

   கல் க் டம்; School or college for learning.

     " இர ப் பாடசாைல"

ம வ: பள்ளிக் டம்.

     [பாடம் + சாைல]

பாடஞ்ெசய்-தல்

பாடஞ்ெசய்-தல் pāṭañjeytal,    3. ெச. . . (v.i.)

   ஒளி தல்; to shine, emit tustre.

     'நின  பாடஞ்ெசய் ன்ற... ேவல்' ( றநா.57,உைர);

     [பாடம் + ெசய்-,]

பாடஞ்ெசய்

பாடஞ்ெசய்2 pāṭañjeytal,    1.ெச. ன்றா . (v.t.)

   பாடமாக் தல், பதப்ப த் தல்; making anything fit for use;curing, embalming.

     [பாடம் + ெசய்-,]

பாடஞ்ேசர-்தல்

பாடஞ்ேசர-்தல் pāṭañjērtal,    9. ெச. . . (v.i.)

   பாரத்தால் அ த்தப்ப தல்; to be pressed down, compressed by a weight.

     [பாடம் + ேசர-்,]

பாடஞ்ெசால்( )

பாடஞ்ெசால்( )1 pāṭañjolludal,    8. ெச. ன்றா. . (v.t.)

கற் த்தல்

 to explain lessons;

 to teach.

     [பாடம் + ெசால்-,]

 பாடஞ்ெசால்( )2 pāṭañjolludal, ெச. . . (v.i.)

   பாடம் ஒப் த்தல்; to recite lessons.

     [பாடம் + ெசால்-,]

பாடத் ட்டக்

 
 பாடத் ட்டக்  pāṭattiṭṭakkuḻu, ெப. (n.)

   பள்ளி கல் ரி ஆ யவற் ல் பாடத் ட்டத்ைத உ வாக் ம் அ ஞர ் ; expert committee for syllabus.

     [பாடத் ட்டம் +  ]
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பாடத் ட்டம்

 
 பாடத் ட்டம் pāṭattiṭṭam, ெப. (n.)

கல்

   நி வனங்களில் ப் ட்ட ப ப்ைபப் ப ற் க் ம் ேநாக்கத் ல் கற் க்கப்பட ேவண் யைவ, 
அதற்  உரிய ல்கள் த யவற்ைற உரியவரக்ள் ெசய்  வ க் ம் ட்டம்; syllabus or curriculam 
for a course.

     " அர  இந்த ஆண் தல் பாடத் ட்டத் ல் மாற்றம் ெசய்யப்ேபாவதாக அ த் ள்ள "

     [பாடம் +  ட்டம்]

பாட ல்

 
 பாட ல் pāṭanūl, ெப. (n.)

   மாணவர ்க க்  ஒ  ப் ட்ட பாடத்ைதக் கற் க் ெகா ப்பதற்  உத ம் என்  ேதரந்் 
ெத க்கப்பட்ட த்தகம்; text book.

     " த ழ்நாட் ப் பாட ல் நி வனம்". நன்  ெசயல்ப ற .

     [பாடம் +  ல்]

பாடேபதம்

 
 பாடேபதம் pāṭapētam, ெப. (n.)

   ஒ  ன் எ த் , ெசால், ெதாடர ் த யைவ அதன்  பல ப களில் ெவவ்ேவறாகக் காணப்ப ம் 
நிைல; variant reading of a text.

ம வ: பாடேவ பா

     [பாடம் + skt. {bhãda} த. ேபதம்]

பாடம்

பாடம்1 pāṭam, ெப. (n.)

   1.  ைமைவத்  அ த் ைக; compression, as of a heap of tobacco, olas or skins by a weight placed on it.

   2. பதப்ப த் ைக; tanning.

   3. ஒன்பான்மணி த யவற் ன் ஒளி; as leather;

 curing;

 as tobacco lustre of precious stones and metals..

     " பல்லா ரமாமணி பாட ம்" (கம்பரா. சராப.11);

   4.  மாைல;( ங்); 

 a garland for the head, chaplet.

   5. ெவற் ைல (மைல);; betel. 

   6. (மனித உடல் லங் ன் ேதால்,  ைக ைல த யைவ); ெகட் ப் ேபாகாமல் நீண்ட நாள் 
நிைலக் ம்ப  ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ைற; embalming;

     "பல வைக லங் கள் பாடம் ெசய்யப்பட்  அ ங் காட் யகத் ல் ைவக்கப்பட் க் ன்றன." 

   ம வ: பாடஞ்ெசய்தல்;   7. மனப்பாடம்; text committed to memory.

     [ப  → பாடம்]

 பாடம்2 pāṭam, ெப. (n.)

   1. ப க் ம் ற்ப ; lesson.
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பாடம் பண்ணல்

 
 பாடம் பண்ணல் pāṭambaṇṇal, ெப. (n.)

   பதப்ப த்தல்; to preserve;

 to cure (சா.அக.);

     [பாடம் + பண்ணல்]

பாடம் பண்

பாடம் பண் 1 pāṭambaṇṇudal,    12. ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ஒைல த யவற்ைற அ க்  ைவத்தல்; to ple up, as ola tobacco.

   2.  ைக ைல த யவற்ைறப் பக் வப்ப த் தல்; to cure tobacco leaves, etc.

     [பாடம் + பண் -,]

 பாடம் பண் 2 pāṭambaṇṇudal,    12. ெச. ன்றா  (v.t.)

   மனப்பாடம் பண் தல்; to learn by heart, commit to memory.

     [பாடம் + பண் -,]

 பாடம் பண் 3 pāṭambaṇṇudal,    12. ெச. ன்றா  (v.i.)

   கடல்வளப் ெபா டக்ைளப் பதப்ப த் தல் (தஞ்ைச.  னவ);; to cure.

     [பாடம் + பண் -,]

பாடம் கட் -தல்

பாடம் கட் -தல் pāṭambugaṭṭudal,    10. ெச. . . (v.i.)

   பாடம் கற் த்தல்; to give a lesson.  

     'என்ைன ப த்தவ க்  ஒ பாடம் கட்டேவண் ம்' (உ.வ.);

பாடம் ேபாற் -தல்

பாடம் ேபாற் -தல் pāṭambōṟṟudal,    10. ெச. .  (v.i.)

   ப த்தபாடத்ைதச ் ந் த்தல் (நன்.41);; to reflect upon what is learnt study.

     [பாடம் + பண் -,]

பாடரி

பாடரி1 pāṭari, ெப. (n.)

பாட ,5 (அக.நி); பாரக்்க;See {pādali}

 பாடரி2 pāṭari, ெப. (n.)

   1. ம க் ; any sweet and introicating drink.

   2. சாராயம் (சா.அக.);

 arrack.
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பாடல்

பாடல்1 pāṭal, ெப. (n.)

   1. பா ைக; singing;versitying.

     " பாடல் சான்ற லென  வழக்க ம்" (ெதால்,ெபா.53);;

     "மைறகலந்த ெவா பாடெலாடாடரா " (ேதவா.  ரம ற்6. சம்பந்த);  

   2. இைசப்பா; song, lyric.

   3. ெசய் ள்;  poem,poetry.

     "மங்கலவாழ்த் ப் பாட ம்" ( லப்.ப கம்.63);;

     "நம் பாடலாடைல நயந்  நண்ணினாள் ெகாேலா" ( வரக.கணப ம . 6.);

   4.  கழ்; fame renown.

     "பாடல் சான்ற---பாட் னம்" ( பாண்.151);

     "பாடல் பற் ய பய ைடய ெயழாஅற்" (ெபா ந.56);

     "பாடல் சான்ற நன்னாட்  ந வண்" (ம .331.);

     "நீேய பாடல் சான்ற ப த  ற " (நற்.2561);

     " ளிக  பாட ம் ஒ ந்தனள்" (அகநா.118-13);

     "ப கடல் க்க பாடல்சால் றப் ன்" (அகநா.222-11);

     "பண்என்னாம் பாடற்  இைய ன்ேறல்;

கண்என்னாம் கண்ேணாட்டம் இல்லாத கண்?" ( றள்.573-1);

பாடல்ப டம்

 
 பாடல்ப டம் pāḍalpayiliḍam, ெப. (n.)

   பட் மண்டபம் ( ங்.);; a forum of opposing teams debating a given subject.

     [பாடல் → ப டம்]

பாடல்ெபற்றதலம்

 
 பாடல்ெபற்றதலம் pāṭalpeṟṟadalam, ெப. (n.)

   நாயன்மாரக்ளாேல ம் ஆழ்வார ்களாேல ம் பாடப்ெபற்ற த்தலம்; shrine sanctified by the hymns of 
{Näyanmärs} or {Älvārs.}

     [பாடல்ெபற்ற + தலம்]

பாடல் ெப -தல்

பாடல் ெப -தல் pāṭalpeṟudal,    2. ெச. . . (v.i.)

   1.  லவரக்ளால் அரசன் த ேயார ்பாடல் ெப தல்; having the distinction of being sung by poets.

     "ஓங் ய றப் ன் உயரந்்த ேகள்  மாங்  ம தன் தைலவனாக லவர ்பாடா  வைரக 
என்நிலவைர" ( றநா.);

   2. நாயன்மாரக்ள் ஆழ்வாரக்ள் த ேயாரால் ப் ட்ட க்ேகா ல்களில் உள்ள இைறவைனப் 
பற் ப் பா த்தல்; shrine sanctified by the hymns of {Nāyanmärs} or {Álvars}

     [பாடல் + ெப -,]

பாடலத் மம்

 
 பாடலத் மம் pāṭalatturumam, ெப. (n.)

    ன்னாக மரம்; alexandrian laurel.
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பாடலம்

பாடலம்1 pāṭalam, ெப. (n.)

   1.  வப்  ( வா.);; red.

   2. ெவண் வப்  (நாநாரத்்த.26);; pale red.

   3.  ங் மம் (நாநாரத்்த.261.);; saffron.

   4.  ைர ( வா.);; horse.

     "பாடலங்கரி ைவ ய பந் ம்" (அரிச.் .நகரப்.2);

   5. ேசரன் ைர ( வா.);; horse of the {céra} king.

   6. பா ரி பாரக்்க  'பாடலம் வ ைம ர (கம்பரா.காரக்ால.26.);

   7. மைழக்காலத்  ைள ம் ெநல் (நாநாரத்்த.261.);; a kind of paddy sown and harvested during the rainy season.

     "பாடலம் தன்ெனா  பன்மலர ் ரிந் " ( லப்.13-,154);

     [ப  → பா  → பாடலம்]

ப தல்=  ழ்தல், சாய்தல். ப  ஞா = ஏற்பா  மாைல ேநரம். ெசவ்வானம்=  வப் .

 பாடலம்2 pāṭalam, ெப. (n.)

    ைர; vow.

ம வ: வஞ் னம்.

பாடலனார்

 
 பாடலனார ்pāṭalaṉār, ெப. (n.)

   பாடலம் என்ற இலக்கண லா ரியர;் a grammarian.

     [பாடலம் → பாடலனார]்

பாடலார்

 
 பாடலார ்pāṭalār, ெப. (n.)

   கழற்ெகா ; bonduc creeper (சா.அக.);

ம வ: கழற்

பாட

பாட  pāṭali, ெப. (n.)

   1. பா ரி (மைல); பாரக்்க;See {padiri}

   2. ெவண்பா ைர பாரக்்க;See {veŋpātirai}

   3. ேபற்ப்பா ைர;See {pēy-p}{pâtirai}  

   4.பாட ரம்; the capital of Magadha.

     "ெபான்ம  பாட  ெப இயர ்( ந்.75); see5. கள் ( வா);;

 toddy.

   6. ெநல்வைக (யாழ்.அக);; a kind of paddy.

   7. ெகா வைக  (யாழ்.அக);;а сreeper.

     [பா ரி → பாட ]
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பாட த் ரம்

பாட த் ரம் bāṭalibuttiram, ெப. (n.)

   1.பாட ரம்பாரக்்க;See {padaipuram}

   2. ெதன்னாரக்்கா  மாவட்டத் ள்ள ப்பா ரிப் ர ்என் ம் வத்தலம்;{Tiruppädirippuliyur,} a 
siva shrine in south arcot district.

     "பாட த் ரெமன் ம் ப யைணந் " (ெபரிய  . நா க்.38);;

     [பாட  +  த் ரம்]

பாட ரம்

 
 பாட ரம் bāṭaliburam, ெப. (n.)

   கங்ைக ேசாைண ஆ களின் ைற ள்ள ம் மகத நாட் த் தைலநக மான ஒ  
பைழைமயான நகரம்; the capital of Magatha near the confluence of the {son} and the Ganges, identified with the 
modern patna.

பாடைல

பாடைல pāṭalai, ெப. (n.)

   1. மரவைக; a tree.

   2. பாட ரம் பாரக்்க;See {pāgalpuram}

   3. ெகாற்றைவ;{Durga,}

பாடவம்

பாடவம்1 pāṭavam, ெப. (n.)

   வடைவத் ; the submarine fire.

     [வடவம் → படவம் → பாடவம்]

 பாடவம்2 pāṭavam, ெப. (n.)

   1. வல்லைம; cleverness,ability, prowess.

     " பாடவதெ்தா ன் மன்மதன் பாய்கைண" (கம்பரா. ரப்்.73);;

   2. களிப்  ( வா.);; exultation,joy

   3. நலம் (யாழ்.அக);; health.

   4. ெப ைம (யாழ்.அக);; greatness.

 பாடவம்3 pāṭavam, ெப. (n.)

பாடகம்3 பாரக்்க;See {padagam,}

     "காற்பாடவம் கழன் ேபாேமா? (ெகா.வ.);

பாடவரி

 
 பாடவரி pāṭavari, ெப. (n.)

   ஊரவ்ரிவைக; a village cess.

பாடவைர

பாடவைர pāṭavarai, ெப. (n.)

   வாளவைர (நாம ப.337.);; sword-bean.

     [வாளவைர → பாடவைர]

பாடவள்

பாடவள் pāṭavaḷ, ெப. (n.)

   1. பாடைவ பாரக்்க;See {pādawai}

   2. பா ம்ெபண்; songstress.

     [பாட்  → பா  + அவள்]
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பாடவன்

பாடவன் pāṭavaṉ, ெப. (n.)

   1. பா பவன் (யாழ்.அக.);; songster.

   2. பாடைவ பாரக்்க;See {pāgawai}

     [பா  + அவன் → பாடவன்]

பாட தானம்

 
 பாட தானம் pāṭavitāṉam, ெப. (n.)

 curriculum.

     [பாடம் + {skt.vi-tāņa»} த.  தானம்]

பாட யம்

பாட யம் pāṭaviyam, ெப. (n.)

   வாச் யவைக (S.I.I.ii275);; a musical instruments.

     [பா  → பாட யம்]

பாட ைர

 
 பாட ைர pāṭavurai, ெப. (n.)

   பாடேவ பா  காட் ெய ம் உைர; commentary which denotes the variation of text.

     [பாடம் +உைர]

பாடேவைள

பாடேவைள1 pāṭavēḷai, ெப. (n.)

   ஒன்பான் மணிகைள ம ப் தற்ேகற்ற ஒளியைமந்த ேவைள; time when the lustre of a gem is clearly 
{percêived.}

     [பாடம் + ேவைள]

 பாடேவைள2 pāṭavēḷai, ெப. (n.)

   பள்ளிகளில் பாடப் ரி ைன ெசய்  நடத் ம் காலக் ; period.

     "இன் ,  தல்பாடேவைள த ழ்" (உ.வ.);

     [பாடம் + ேவைள]

பாடைவ

 
 பாடைவ pāṭavai, ெப. (n.)

   ஆடைவ ( வா.);; gemini of the zodiac.

     [ஆடைவ → பாடைவ]

பாடற்பயம்

 
 பாடற்பயம் pāṭaṟpayam, ெப. (n.)

   பாட ன்பம் (பரிபா);; the pleasure of reciting poems.

     [பாடல் + பய்ம்]

பாடற்பயன்

பாடற்பயன் pāṭaṟpayaṉ, ெப. (n.)

   இன்பம், ெதளி , நிைற, ஒளி, வன்ெசால், இ , மந்தம், உசச்ம் என் ம் எண்வைகயான 
இைசப்பயன் ( லப்.3,16,உைர.);; effect of a song, of eight kinds, viz., {inbam, tellvu, nirai, oļi, vaņšol, irudi, mandam, 
uccam.}

     [பாடல் + பயன்]
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பாடற்ெறா ல்கள்

 
 பாடற்ெறா ல்கள் pāṭaṟṟoḻilkaḷ, ெப. (n.)

   இைசப்பாடல் பா ன் யாழ் த யவற் ல் ெசய் ம் ன் ஏற்பா கள்; preliminary work in musical 
instruments.

     [பாடல் + ெதா ல்கள்]

பண்ணல், பரிவட்டைண, ஆராய்தல், ைதவரல், ெசல ,  ைளயாட் , ைக ழ்,  ம்ேபாக்  
என் ங்கைலத ்ெதா ல்கெளட் ம்,   டற் ன்கண் எ த்தல், ப த்தல், ந தல், ந க்கம் கம் தம்); 

லம் என் ைமந் ம் ெப வண்ணம், இைடவண்ணம், வனப்  வண்ண த ய வண்ணங்கள் 
எ பத் தா மாம். (த.ெசா.அக.);

பாட ந்ெதா -
தல்

பாட ந்ெதா -தல் pāṭaṟindoḻugudal, ெச. . . (v.i.)

   இயல்ப ந்  நடத்தல்; behave in habitude.

     "பண்ெபனப் ப வ  பாட ந்ெதா தல்" (க த்.133,8);

     [பா  + அ ந்  + ஒ -,]

பாட வர்

 
 பாட வர ்pāṭaṟivar, ெப. (n.)

   கடற்ெறா ல் அ ைடயவர;் one who expert in oceamfishing.

பாட ந் ற ைடயார.் இவ் டத்ேதவைல ைவத்தால் இத்தன்ைமயான ன் ைடக் ெம ங் 
கடல ைடய னவர ்( கைவ. னவ.);

     [பா  + அ வர]்

பாடன்

பாடன் pāṭaṉ, ெப. (n.)

பாடம்1 பாரக்்க; 3 (S.I.I.ii,78); see {pādam}

     [பா  → பாடன்]

பாடன் மக உ

 
 பாடன் மக உ pāṭaṉmagaṭūu, ெப. (n.)

    ற  ( வா.);; songstress.

     [பாடன் + மக உ]

பாடன்மகள்

 
 பாடன்மகள் pāṭaṉmagaḷ, பாடன் மக உ(யாழ்.அக.) பாரக்்க;See {padammagaợUu}

     [பாடன் + மகள்]

பாடனம்

பாடனம்1 pāṭaṉam, ெப. (n.)

   ெசய்ந்நஞ் ;{seyn-nafiju.}

 பாடனம்2 pāṭaṉam, ெப. (n.)

   1. ெசால் க் ெகா த்தல்; teaching.

   2. பா ைக; singing.

     [பாடம் → பாடனம்]

 பாடனம்3 pāṭaṉam, ெப. (n.)

    ளக்ைக (யாழ்.அக.);; breaking, splitting.

     [பாளம் → பாடம் → பாடனம்]
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பாட ப -த்தல்

பாட ப -த்தல் bāṭaṉubavittal, ெப. (n.)

   4.ெச. . . (v.i.);

   வ ந் தல்; to suffer, experience suffering, undergo trials.

     [பா  + skt.anu-bhavin→. த. அ ப -.]

பாடா

பாடா pāṭā, ெப. (n.)

   1. ஆ ன்னாப்பாைல (மைல.); பாரக்்க;See {adutionä-p-pālai.} worm-killer.

   2. ெகா வைக; shining moonseed.

ம வ: பங்கம்பாைள, பாடக் டம்.

பாடா -தல்

பாடா -தல் pāṭākudal,    7. ெச. . . (v.i.)

   1. ெக யைடதல்; to suffer injury.

   2. அ தல்; to perish;

 to be ruined.

     [ப  → பா  + ஆ -,]

பாடா தம்

 
 பாடா தம் pāṭācidam, ெப. (n.)

   கல்வாைழ; stone plantain. (சா.அக.);

     [P]

பாடாண்

பாடாண் pāṭāṇ, ெப. (n.)

பாடாண் ைன (ெதா.ெபா..80); பாரக்்க;See {pādāntinal}

     [பா  +ஆண்]

பாடாண் ைன

பாடாண் ைன pāṭāṇṭiṉai, ெப. (n.)

   பாட் ைடத ்தைலவன ;    கழ், வ , ெகாைட, அளி த யவற்ைறப் கழ்ந்  ம் றத் ைற 
(ெதால்.ெபா.80,உைர);;{(purap);} theme praising a hero's fame, power, mUnificence, etc.

     [பாடாண் +  ைண]

     "பாடப்ப ன்ற ஆண்மக ைடய ஒ கலா  என்ப  ெபா ள் என் ம், இ  ைனத் ெதாைகப் 
றத் ப் றந்த அன்ெமா த் ெதாைக" என் ம் வர ்ஆ ரியர ்(நச் னாரக்் னியர.்);

பாடாண்பாட்

 
 பாடாண்பாட்  pāṭāṇpāṭṭu, ெப. (n.)

பாடாண் ைன பாரக்்க;See {padantimai,}
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பாடாணம்

பாடாணம்1 pāṭāṇam, ெப. (n.)

   1. கல்;  stone.

     "ஊன் ெம ற்பாடாைம" (ஆ.ெசள.க ச.);

   2. நச் சச்ரக் ;அ  ற ப்பாடாணம், ைவப் ப்பாடாணம் என வைக. (ைவத் யபரி.);

 பாடாணம்2 pāṭāṇam, ெப. (n.)

ெசய்ந்நஞ்  பாரக்்க;See {Śey-n-narju}

 பாடாணம் pāṭāṇam, ெப.(n.)

   1. கல்; stone.

   2.  ற  நஞ் , ைவப்  நஞ்  என்ற ம ந்  சரக் கள்; mineral poison, especially arsenic, of which there are two 
kinds, viz., {}.

   3. எண் வைகத ் ய்ப் க ள் பாைற நில ம் அவற் ண்டா ம் ெபா ள்க ம் (C.G.);; rocky soil and its 
products, one of {}.

த.வ. நச் க்கல்

     [Skt. {} → த. பாடாணம்]

பாடாந்தரம்

 
 பாடாந்தரம் pāṭāndaram, ெப. (n.)

   பாடேவ பா ; variant reading.

     [பாடம் +{ skt.antara»} த. அந்தரம்]

பாபாய் -தல்

 
 பாபாய் -தல் pāpāymuḍidal, ெச. . . (v.i.)

    ெமன ேந ம் ேபரிடர;் to end in disaster.

     "பாடாய் ம்" (ெகான்ைறேவ.);

     [பா  → பாடாய் +  -,]

பாபாய் -தல்

பாபாய் -தல் pāpāyviḻudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ேநரச்் ண்டா ம்ப  தல்; to have a dangerous fall.

   2. ேபரிழப்பா ம்ப  மரம் த யன சாய்தல்; to fall causing heavy loss, as valuable tree;

 to lie prostrate

 as the crops of a field.

     [பாடாய் +  -,]

பாடாய -த்தல்

பாடாய -த்தல் pāḍāyaḍittal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

   க ைமயாகப் ைடத்தல்; to beat severely.

     [பாடாய் + அ -,]

பாடாய -தல்

 
 பாடாய -தல் pāṭāyaḻidal, ெச. . . (v.i.)

    கக் ேக தல்; to be seriously damaged;

 to be ruined.

     [பாடாய் + அ -,]
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பாடாலம்

பாடாலம் pāṭālam, ெப. (n.)

   பா ரி; trumpet flower.

     "பாடாஅலப் ட்பத்தனவா ய பண் நாற்றம்" (நீலேக .422);

     [பாடலம் → பாடாலம்]

பாடாவ

பாடாவ  pāṭāvadi, ெப. (n.)

   1.  ன்பம்; trouble, distress.

   2. பயனற்ற ; useless thing.

     [பா  + {skt.ava-dhb} த.அவ ]

பாடாவ நடச்த் ர
ம்

பாடாவ நடச்த் ரம் pāṭāvadinaṭcaddiram,    மங்கலமற்ற ல ண் ன்கள் (ேசா ட.  ந். 56); a group of 
inuspicious {vinmin.}

     [பா  + வ  + {skt.nakŞatra»} த. நடச்த் ரம்]

பாடாவவைர

 
 பாடாவவைர pāṭāvavarai, ெப. (n.)

   தம்படை்ட அவைர; jamaica horse bean.(சா.அக.);

பாபாவ

பாபாவ  pāpāvaṟudi, ெப. (n.)

   1. ேபரிழப் ; very heavy or severe damage;great loss.

   2. அ பட் ப் ப க்ைகயாகக் டக்ைக; bedridden condition after a severe injury.

ம வ: பாடாவாரி.

     [பா  → ஆ + அ ]

பாடாவனசம்

 
 பாடாவனசம் pāṭāvaṉasam, ெப. (n.)

   ெப ங் மட் ; bitter apple, cuccmus genus. (சா.அக.);

பாடாவாரி

 
 பாடாவாரி pāṭāvāri, ெப. (n.)

பாடாவ  பாரக்்க;See {pādāvarud.}

பாடா

 
 பாடா  pāṭāvidi, ெப. (n.)

பாடாவ  பாரக்்க;See {pāgāvadi}

பாடா ரி

பாடா ரி pāṭāviri, பாடாவ  பாரக்்க;See {padavati}

     "அ ெவா பாடா ரி" (இராமநா. பால.11);

     [பாபாவ  → பாடா ரி]

பாடா

 
 பாடா  pāṭāḻi, ெப. (n.)

   இரடை்டேயாட் க் ளிஞ் ல்,  ைடக் டம்-க கப்பரப் ; backwater area.

     [பா +ஆ ]

பாடாற் -தல்

பாடாற் -தல் pāṭāṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ன்பம் ெபா த் க்ெகாள் தல்; to endure affliction or sorrow.

     " லநாளாற்றாைம  ேயாேட பாடாற் க் டந்தார"் (ஈ  5,3,1);

     [பா  + ஆற் -,]
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பா

பா 1 pāṭi, ெப. (n.)

   1. பா ;  ழாக்ேகாள் பன் ைறெய ப்ப" ( லப். உைரெப .3);

   2. ேசரி ( வா.);; hamlet;quarters.

   3. நா  (யாழ்.அக.);; district.

   4.  ல்ைல நிலத் ர ்( வா.);; pastoral village.

   5. பா  பாரக்்க;See {padi-widய}

     "பா  ெபயரந்் ட்டான் பல்ேவலான்" ( .ெவ.3,10);

   6. பைட ( வா.);; army, troop. 

   7. –கவசம் (அக.நி.);; armour. coat of mail.

   8. உளவாளி ( ன்);; Spy.

ெத.பா . க.ம. பா .

     [ப  → பா ]

 பா  pāṭi, ெப. (n.)

   1. பா -பவன்-பவள், வ ; singer, warbler.

     " க் ப்பா ;

வானம்பா "

பா க்காவல்

 
 பா க்காவல் pāṭikkāval, ெப. (n.)

பா காவல் பாரக்்க;See {paikaval}

     [பா  + காவல்]

பா க்ெகா -த்தல்

பா க்ெகா -த்தல் pāḍikkoḍuttal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ற க்காகச ்ெசய் ள் இயற் த் த தல்; to compose a poem and give it to another.

   2. பாட யற் தல்; to compose a poem.

     "பா க்ெகா த்தாணற் பாமாைல" ( வ்.  ப்பா.தனியன்);

     [பா  + ெகா -,]

பா கா

 
 பா கா pāṭikā, ெப. (n.)

   சந்தனக் ழம் ; sandal solution or paste mixed with other perfumes. (சா.அக.);

பா காப்பார்

பா காப்பார ்pāṭikāppār, ெப. (n.)

   ஊரக்்காவலாளர;் village watchmen; those responsible for the safety of property in a village.

     "ஒன் ெகட்டவாேற பா காப்பாைரப் க் மா ேபாேல" (ஈ 10,1,4);

     [பா  + காப்பார]்
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பா காவல்

பா காவல் pāṭikāval, ெப. (n.)

   1. ஊரக்்காவல்; system of watch in a village.

   2. தைலயாரி; village watchmen.

   3. ஊரக்் காவற்  வாங் ம் வரி (S.I.I.89);; contribution for village watching.

   4. வழக்  உசா  ஒப்பநா ச ்ெசய் ந் தண்டம்( .ேபா.2,2,வாரத்்.);; punishment enforced by a tribunal.

     "பா  காவ ற்பட் க்க ேர" (ேதவா.232,2);

   5. பா காவல்; safe custody or detention.

     "பா காவ ன்" ( வ்.ெபரியாழ், 3,7,5);

     [பா  + காவல்]

பா சம்

 
 பா சம் pāṭisam, ெப. (n.)

   ெப ங்ேகாைர; large sedge grass. (சா.அக.);

பா ெசால்( )-தல்

பா ெசால்( )-தல் pāṭisolludal,    8.ெச. ன்றா .(v.t.)

 A உளைவெவளிப்ப த் தல்;

 to expose secrets.

     [பா  + ெசால்-,]

பா ப்ேபச்

 
 பா ப்ேபச்  pāṭippēccu, ெப. (n.)

பா க்கத பாரக்்க;See {pād-k-kadai}

     [பா  + ேபச் ]

பா பரேத

பா பரேத  bāṭibaratēci, ெப. (n.)

   1. பா க்ெகாண்  அைலந்  ரிபவன்; wandering ballad-singer.

   2. ஊ ராய்த் ரி ம் இரவலன்; wandering beggar.

     [பா  + பரேத ]

பா மாற்றம்

பா மாற்றம் pāṭimāṟṟam, ெப. (n.)

   வழக் ச ்ெசாற்கள் (ெதால்.ெபா.553,உைர.);; colloquialisms, local idioms.

     [பா  + மாற்றம்]

பா ழ்கடல்

பா ழ்கடல் pāḍimiḻkaḍal, ெப. (n.)

   அைலபா ங்கடல்; sea waves which are personificated as singing.

     'பா ழ் கட ன் எ ந்த ம்ைமெயா " (அகநா.334-4);

     [பா  + இ ழ் + கடல்]

பா ழ்-தல்

பா ழ்-தல் pāṭimiḻtal,    13. ெச. . . (v.i.)

   ஒ த்தல்; to roar, make a loud noise.

     "பா ழ் பனிக்கடற் ேசரப்்பன்" ( றநா.49);

     [பா  + இ ழ் -,]
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பா ழ்பனிக்கட
ல்

பா ழ்பனிக்கடல் pāḍimiḻpaṉikkaḍal, ெப. (n.)

பா ழ்கடல் பாரக்்க;See {padimilkadal}

     "பா ழ் பனிக்கடல் ப  வலேனர் " ( ல்ைல-4);

     "பா ழ் பனிக்கடல் ைழஇப் ெபைடேயா " (நற்.91-3);

     "பா ழ் பனிக்கடற் ேசரப்்ப ெனன்ேகா" ( றம்.49-2);

     [பா  + இ ழ் + பனி + கடல்]

பா ழ் பனிநீர்

பா ழ் பனிநீர ்pāṭimiḻpaṉinīr, ெப. (n.)

   ஒ க் ம் கடலைலகளால் உண்டா ம் ளிரந்்த நீரத்் வைல; globale of water.

     "பா ழ் பனிநீரச் ்ேசரப்்பெனா " (நற்.378-11);

     [பா  + இ ழ் + பனிநீர]்

பா ழ் டர்
ைக

பா ழ் டர் ைக pāḍimiḻviḍarmugai, ெப. (n.)

   ஒ க் ன்ற அைலகடல் ேமா ம் பாைற க் ; rock cave that which located in seashore.

     "பா ழ் டர் ைக ழங்க" (நற்.156-9);

     [பா  + இ ழ் +  டர் ைக]

பா ேயாட்டம்

 
 பா ேயாட்டம் pāṭiyōṭṭam, ெப. (n.)

    ற் ர ் ைளயாட்  வைக (யாழ்ப்.);; game of prisoners'bars.

     [பா  + ஒட்டம்]

பா ேயா -தல்

பா ேயா -தல் pāṭiyōṭudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   பா ேயாட்டத் ற் பா ெகாண்  ஓ தல் ( ன்.);; to sing running, in the game of {pādiy-Ottam.}

     [பா  + ஓ -,]

பா ரம்
பா ரம்1 pāṭiram, ெப. (n.)

பா ரம் பாரக்்க;See {pågiram}

பாைட ைலத்தான்

 
 பாைட ைலத்தான் pāṭaigulaittāṉ, ெப. (n.)

   பாகல்; bitter guard. (சா. அக.);

     [பாைட +  ைலத்தான்]

பா ல்

 
 பா ல் pāṭil, ெப. (n.)

   வாைகமரம்; common srissa. (சா.அக.);

பா லம்

 
 பா லம் pāṭilam, ெப. (n.)

   நா (R.);; country

     [பா  – பா லம்]

பா லா

பா லா pāṭilā, ெப. (n.)

   1. வட்டத் ப் (ெபான் டை்ட ன் ேவர)்;; root of sida acvta.

   2. பங்கம்பாைள; worm killer. (சா.அக.);
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பா

பா  pāḍiviḍu, ெப. (n.)

   பாசைற; military camp, war-camp.

     "பா ட் ைனவலஞ் ெசய்ெகன்றான்" (கம்பரா. டண.151);

     [பா  +  ]

     [ேபார ்அைம க் காலத் ல் ஒ  நாட் ன் ேபார ் ரரக் ள் மணமாகாதவரக்ள் க்கப் 
பயன்ப வ ம் பா ெடனேவ அைழக்கப்ெப ம். பா  நிைலயான கட்டடம். பா ட் ல் 
ேபார் ரரக் க்  ேவண் ய உண  க ம், ெபா  ேபாக் க்கான ஏந் க ம் இ க் ம். 
ப ற் ன் ேபா  தங் க் ம் பா கள் இடம் ட்  இடம் எ த் ச ்ெசல்லத்தக்கன.] 
கைலக்களஞ் யம்

பா ரர்

 
 பா ரர ்pāṭivīrar, ெப. (n.)

   பைட ரர ்(நிகண் .);; troops.

     [பா  +  ரர]்

பா ேவட்ைட

பா ேவடை்ட pāṭivēṭṭai, ெப. (n.)

   பாரிேவடை்ட (S.I.I.iv,115);; hunting.

     [பாரிேவடை்ட → பா ேவடை்ட]

பா னம்

 
 பா னம் pāṭiṉam, ெப. (n.)

    த் லம்; ceylon leadwort. (சா.அக.);

ம வ: ெகா ேவ .

பா னி

பா னி1 pāṭiṉi, ெப. (n.)

   பா வாள்; singer. caste.

     "பா னியணியாள்" ( றநா.242.);

   2. பாண் லமகள்; songstress woman of the {pânar} caste.

     "வயேவந்தன் மறம்பா ய பா னி ம்ேம' ( றநா.11);  'இ' ெபண்பா

     [பா  → பா னி]

     "ெபைடம  ற் ெப ந்த  பா னி" (ெபா ந.47);

     "வாெலாளி த்தெமா  பா னி யணிய" (ெபா ந.162);

     "பைடேய ழவ பா னி ேவந்ேத" (ப ற் .1417);

     "பகம் ன் மாரய் பா னி ேவந்ேத" (ப ற் -17-14);

     "ஒ றம் பா னி பாைலயங் ர ன்" (பர.்17-17);

     "பா னி பா ம் வஞ் க் " ( றம்.15-24);

     "பாணன் டான் பா னி யணியாள்' ( றம்.242-3);

     [பாணன் → பா னி (ெபண்பால்);]

 பா னி2 pāṭiṉi, ெப. (n.)

   மட்பாண்டம்; earthern vessel, or pot. (சா.அக.);
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பா நம்

பா நம்1 pāṭinam, ெப. (n.)

   1.  ங் யம் பாரக்்க;See {kunguliyam.}

   2. வாைள ன் பாரக்்க;See {vå/aimin}

 scabbard fish.

ம வ: ெகா ேவ

பா ரம்

பா ரம்2 pāṭīram, ெப. (n.)

   1. சந்தனம் (ைதலவ.ைதல.);; sandalwood.

   2.  ல்; cloud.

   3.  ட் ப் ப் ; rheumatism

   4.  ங் லரி ; granular seeds of the bamboo.

   5.  ழங்  வைக; a root.

   6.  த்தநாகம் (நாநாரத்்த.220.);; zinc.

   7. வயல் (நாநாரத்்த);; field.

பா

பா 1 pāṭudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. பண்ணிைசத்தல்; to sing, to chant.

     "மறம்பா ய பா னி ம்ேம" ( றநா.11);

   2. வண்  த யன இைசத்தல்; to warble, as birds;

 to hum, as bees or beetles.

     "வண் பல ைசபாட" ( வ்.ெபரிய .3,9,3);

   3. பாப் ைனதல்; to make verses, compose poems.

     "பா னார ்பல் கைழப் பல் லவர"் ( .ெவ.8,1);.

   4. பாட்  ஒப் த்தல்; to recite verses from a book.

   5. பாராட் தல்; to speak endearingly.

     "தங்கள் காத னாற் றைகபா னார"் ( வக.1337.);

   6. ேபாற் தல்; to praise.

     "பா கம் வம் ேனா பரி ன் மாக்கள்" ( றநா.32);

   7.  தல்; to declare, proclaim.

     "அறம் பா ற்ேற" ( றநா.34);

   8. ைவதல்; to abuse.

   9. பா ேயாட்டத் ற் பா தல் (யாழ்ப்);; to sing in the game of {pādi-y-Öttam.}

பா எ -த்தல்

பா எ -த்தல் pāḍueḍuttal,    3. ெச. .  (v.i.)

பா ப -தல் பாரக்்க see {padu-papur,}

     [பா  + எ -,]

பா கட் -தல்

பா கட் -தல் pāṭugaṭṭudal,    5. ெச. . . (v.i.)

    ன்னம் பாய்ச் ய கடற்பரப் ேலேய ம ைற ம் வைல பாய்ச் தல் ( கைவ.  னவ.);; repeated sea 
fishing wiht net in the same place.

பா காட் -
தல்

பா காட் -தல் pāṭukāṭṭiviḻudal,    2. ெச. . . (v.i.)

   சாய்ந்  தல்; total on one eide through weakness.

     [பா  காட்  +  -,]
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பா காட் -தல்

பா காட் -தல் pāṭukāṭṭudal,    10. ெச. . . (v.i.)

   1. பக்கஞ்சரிந்  டத்தல்; to lie leaning on oneside.

   2. நீட்டமாகக் ப் ற தல்; to lie prostrate or flat.

     [பா  + காட் -,]

பா காயம்

 
 பா காயம் pāṭukāyam, ெப. (n.)

   ப காயம்; mortal wound.

     [ப காயம் → பா காயம்]

பா காவல்

பா காவல் pāṭukāval, ெப. (n.)

   தன்ன ேல ைவக் ங்காவல் ( வ்.); ெபரியாழ். 3,7,5, வ்யா.பக்.713.);; keeping another in restraint, near 
oneself.

     [பா  + காவல்]

     [பா காவல் → பா காவல்]

பா ட-த்தல்

பா ட-த்தல் pāḍugiḍattal,    3. ெச. . . (v.i.)

   ேநான்  கைடப் த்தல்; to prostrate before deity awaiting its grace.

     "பாசண்டச ்சாத்தற் ப் பா  டந்தா க் " ( லப். 9,15);

     "பன்னாளா ம் பா  டப்ேபன்" (மணிேம.18158);

     [பா  +  ட-,]

பா சாய்தல்

 
 பா சாய்தல் pāṭucāytal, ெப. (n.)

    ரிய சந் ரன் மைறதல்; setting of the sun or moon.

பா ேசதம்

 
 பா ேசதம் pāṭucētam, ெப. (n.)

பா வா  (இ.வ.); பாரக்்க;See {padu-vல்}

     [பா  + ேசதம்]

பா தாங் -தல்

பா தாங் -தல் pāṭudāṅgudal,    9. ெச. . . (v.i.)

    ைணநிற்றல்; to support another's action or deed.

     "அவற் ப் பா தாங் மவ ம் இப்பரிேச தண்டப்ப வ " (T.A.S. iv10);

     [பா  + தாங் ]

பா ைற

பா ைற pāṭuduṟai, ெப. (n.)

   1.  லவரக்ள் பா தற் ரிய ேபாரத்் ைற; war-like exploits, worthy of being song by poets.

     "பா ைற ற் ய ெகாற்ற ேவந்ேத" ( றம்.21.);

   2. தத் வராயர ்இயற் யெதா  சமய ல்; a religious poem by {Tattuvarayar.}

     [பா  +  ைற]
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பா நர்

பா நர ்pāṭunar, ெப.(n.)

   1. இைசபா ேவார;் singers.

   2.  லவர;் poets.

     "பாணர ்பா நர ்பரி லர"் ( றம்.135);

     "பா நர ்ெகாளக்ெகாளக் ைறயாத் தாைனச ்சான்ேறார"் (ப ற் .82-12);

     "பா நர ் ரவல னா நைட யண்ணல்" (ப ற் .86-8);

     "பா நரத் ்ெதா த்த ைகவண் ேகாமான்" (அகம்.100-11);

     "உைலந்த ஒக்கல் பா நர ்ெச ேன" (அகம்.349-5);

     "ெச  ேசஎய் ற் பா நர ்ைகேய" ( றம்.14-19);

     "பா நர ்வஞ்  பாடப் பைடேயார"் ( றம்.33-10);

பா படல்

 
 பா படல் bāḍubaḍal, ெப. (n.)

   ேவைல ெசய்தல்; to work hard.

பா ப -தல்

பா ப -தல் bāḍubaḍudal,    20. ெச. . . (v.i.)

   1.  க உைழத்தல்; to take pains, labour hard.

   2. வ த்தப்ப தல்; to suffer or endure hardship.

     [பா  + ப -,]

பா ப த் -தல்

பா ப த் -தல் bāḍubaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா .

   1.  ன்பப்ப த் தல் (உ.வ.);;  to torture, cause pain.

   2. க னேவைல வாங் தல்; to set to hard abourkeep at hard work.

     [பா ப  → பா ப த் -,]

பா பழக்கம்

 
 பா பழக்கம் bāṭubaḻkkam, ெப. (n.)

    ண்ேபச்  (இ.வ.);; idle talk, gossip.

     [பா  + பழக்கம்]

பா பறப்

 
 பா பறப்  bāṭubaṟabbu, ெப. (n.)

   கவைல ( ன்.);; one's cares or anxieties.

     [பா  + பறப் ]

பா பார்-த்தல்

பா பார-்த்தல் pāṭupārttal, ெச. . . (v.i.)

   1.  ன் ேம ங் (கடல்); இடவரம்ப தல்; to found the fishing limit in the sea.

   2. வைல ைவத்  ன் த்தல்.

 fishing with nets.

   3. தன் அ வல் கவனித்தல்; to attend to One's business.

     [பா  + பார-்,]
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பா -த்தல்

பா -த்தல் bāḍubiḍittal,    4. ெச. . .(v.i.)

   நீரில்லாைமயாற் ப ர ் த யன பட் ப்ேபாதல் (நாஞ்);; to become damaged, as standing crops, an account 
of drought.

     [பா  +   -,]

பா ெபயல்

பா ெபயல் bāṭubeyal,    ெப.(n)  டாமைழ; incessant rain.

     "பா ெபய னின்ற பானா ளிர ல்" (க த்.90);

     [பா  + ெபயல்]

பா ெபா ள்

 
 பா ெபா ள் bāṭuboruḷ, ெப. (n.)

   பாட ன் க வாக அைம ம் ெபா ள்; subject matter (of a poem, etc.);

     " காய அவலங்கேள இவர ்பாக்களின் பா ெபா ள்"

பா வன்

 
 பா வன் pāṭuvaṉ, ெப.  (n.)

பா வான் ( ன்.);;See {pāduvân}

பா வா

 
 பா வா  pāṭuvāci, ெப. (n.)

   ெநல்ைல அளத்தல் ெபான்ைன உ க் தல் த யவற்றால் உண்டா ம் இழப்  (உ.வ.);; wastage, as in 
strong or measuring grain, in filing or melting gold.

     [பா  + வா ]

பா வான்

பா வான் pāṭuvāṉ, ெப.(n)

   1. பாடகன்; singer.

பா வார்

     "பாக்கங் ெகாண்ெடன" (பரிபா.7,31.);

   2. பாணன்;{pânar}

 caste.

நம்பா வான்.

     [பா  → பா வான்]

பா

பா  pāṭuvi, ெப. (n.)

    கழ்பவள்; she who praises.

     "தந்நலம் பா  தந்தாளாம்" (க த்.84);

     [பா  → பா ]

பா வான் ஆண்பால் பா  ெபண்பால்

பா ச்

 
 பா ச்  pāṭuvicci, ெப. (n.)

   பாண்மகள் ( டா.);; woman of the {pânar} caste.

     [பா  → பா ச் ]

பா வான் ஆண்பால் பா ச்  ெபண்பால்
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பா ைவ-த்தல்

பா ைவ-த்தல் pāṭuvaittal,    4.ெச. . . கடல்ேமற் ெசன்  ெபரிய வைலையக் கட ல் இறக் தல் 
(தஞ்ைச. னவ.); to erect fishnet for fishing.

     [பா  + ைவ-,]

பாேட

 
 பாேட  pāṭēṭu, ெப. (n.)

   தாேய  (யாழ்.அக.);; original manuscript.

     [பா  + ஏ ]

பாேடத

 
 பாேடத  pāṭētagi, ெப. (n.)

   கலப் வள்ளி என் ம் ெசய்ந்நஞ்ைசப் ேப க் ம் ஒர ் ைக; an unknown drug said to act mineral 
poisons. (சா.அக.);

பாைட

பாைட pāṭai, ெப. (n.)

   1. ப த் ; cotton.

   2. வட்டத் ப் ;See {vatta-t-tiruppi}

   3.  ணத்ைதத் க் ம் பாைட மரம், அதாவ  ணக்கட் ல்,

 bier.

     " உயர ்பாைடேமற் கா நாள்" (ேதவா.927,3);

   4. ஆைண; an assertion confiromed by oaths.

ம வ. வஞ் னம்.

     [P]

 பாைட pāṭai, ெப.(n.)

   1. ெமா ; language.

     "பரந்ெதா ங் ண் ய பாைட மாக்க ம்" (மணிேம.1,16);.

     [Skt. {} → த. பாைட]

பாண்

பாண் pāṇ, ெப. (n.)

   பாழாக் வ ; that which ruins.

     "பா ேல நீங் ேமா பாண்சனியன்" (ெதய்வச.்  ற .377);

     [பாழ் → பாண்]

பாண்ேசரி

பாண்ேசரி pāṇcēri, ெப. (n.)

   பாணர ்இனத்தார ்வா ம் ேசரி; a village occupied by the {pân} caste.

     " ன் ம் பாண்ேசரிெயா " (ம ைரக்.269);

     " ன் ம் பாண்ேசரி" ( றநா.348-4);

     [பாண் + ேசரி]

பாண்டகசச்ம்

 
 பாண்டகசச்ம் pāṇṭagaccam, ெப. (n.)

   வாைக; common sirisa. (சா.அக.);
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பாண்டைகயமரம்

 
 பாண்டைகயமரம் pāṇṭagaiyamaram, ெப. (n.)

   காட் க் ழ்; a kind of mediacal herb.

பாண்டசச்ம்

 
 பாண்டசச்ம் pāṇṭaccam, ெப. (n.)

   காய த் க் த ம் ெகா ெநல்  என் ம் ைடத்தற்கரிய ைக; goose berry, creeper, a very rare plant 
useful for rejuvenation. (சா.அக.);

பாண்டம்

 
 பாண்டம் pāṇṭam, ெப. (n.)

   ெப ம்பா ம் மண்ணால் ெசய்யப்பட்ட கலம்; mostly earthen pot.

     " ளி ைவத் க் ம் பாண்டம்"

     [பண் → பாண்டம்]

பாண்டத்தைமந்த
ப்

 
 பாண்டத்தைமந்த ப்  pāṇṭattamaindavuppu, ெப. (n.)

   இந் ப் ; rock salt, epsom salt, sindh salt, (சா.அக.);

பாண்டத் ற்சைம
ந்தகன்னி

 
 பாண்டத் ற்சைமந்தகன்னி pāṇṭattiṟcamaindagaṉṉi, ெப. (n.)

   க ப் ரம்; camphor, (சா.அக.);

பாண்டப் டம்

 
 பாண்டப் டம் pāṇḍappuḍam, ெப. (n.)

   ம ந்ைத ைச ட் , அைத நிைறய ெநல் உ ையப் பரப் ய மண் சட் ல் ைவத்  எரிக் ம் 
டம்; a process of calcination in which the medicine is enclosed in a crucible and then placed in the middle of an earthern 

vessel or pot which is filled to the brim with paddy husk and then heated or roasted by blowing. (சா.அக.);

பாண்டரங்கக் த்

பாண்டரங்கக் த்  pāṇṭaraṅgakāttu, ெப. (n.)

    த் ப் ப ெனான்ற ள் ப் ரத்ைத அ த்தேபா  வ ரான் ெவண்ணீறணிந்  ஆ ய  
( லப்.6,45);; dance of sivan when he destroyed the tiripuram, one of eleven {kuttu} பாண்டரங்கம் பாரக்்க see 
{pāņdarangam}

     [பாண்டரங்கம் +  த் ]

பாண்டரங்கண்ண
னார்

பாண்டரங்கண்ணனார ்pāṇṭaraṅgaṇṇaṉār, ெப. (n.)

    றநா ற் ப் ப னாறாம் பாடைல யற் ய கைடக்கழகப் லவர;் a sangam poet author of puram 
16thpoem.
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பாண்டரங்கம்

பாண்டரங்கம் pāṇṭaraṅgam, ெப. (n.)

    த் ப் ப ெனான்ற ள் ப் ரத்ைத அ த்தேபா  வ ரான் ெவண்ணீறணிந்  ஆ ய  
( லப்.6,45.);; dance of sivan when he destroyed the tiripuram, one of eleven {kuttu.}

     "வாேனாரா ய ேதரில் நான் மைறக் க ம்பரி ட்  ெந ம் றம் மைறத் , வார் ல் த் , 
ர் ள் த் த் ேதர் ன் நின்ற ைச கன் கா ம்ப ,  காட் லா ம் பார  வ வா ய இ  ைற 

வ ன் ெவ ண் ணீ ற ணி ந் தா யபாண்டரங்கக் த் " என்பர ்அ யாரக்்  நல்லார;்( லப்,6:44-5 உைர);

அ ம்பத உைரயா ரியர ்ைபர  ஆ ய  என்பர.்

     "ஏறமரக்ட ண் ெவ ெலய் க்...ப  நிைல ரியாப் பாண்டரங்கம்ேம" (க .1.உைர.);

     "பாண்டரங்கம்-ெவள்ைளநிறமான டர.் அத் டரில் நின்  ஆ னைமயாேல இக் த் ப் 
பாண்டரங்கக் த்தா ற் " என்பர ்ெப மைழப் லவர.்)

     [பாண்  + அரங்கம்]

பாண்டரம்

பாண்டரம்1 pāṇṭaram, ெப. (n.)

   1.  வப் ச ் ண்ணாம் ; red quick lime.

   2. மல் ைக; jasmine flower.

   3. ெவண்ைம; whiteness. (சா.அக.);

 பாண்டரம்2 pāṇṭaram, ெப. (n.)

பாண்டல் பாரக்்க;seе {рӑndal}

பாண்டரம் த்-
தல்

பாண்டரம் த்-தல் pāṇḍarambiḍittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   அ க் ப் த்தல்; to be soiled or stained with dirt.

     [பாண்டரம் +  -,]

பாண்டல்

பாண்டல் pāṇṭal, ெப. (n.)

   1. ஊ ப்ேபாதல்; the quality of being rancid.

   2. பா த்  நா தல்; Stinking smell.

   3. பழைமயான ; that which is stale.

   4. க வா ; dried fish.

பாண்டல் க வா

 
 பாண்டல் க வா  pāṇṭalkaruvāṭu, ெப.(n.)

   பதன ந்த க வா  ( கைவ. னவ.);; stale and dried fish.

     [பாண்டல் + க வா ]

பாண்டல் நாற்றம்

 
 பாண்டல் நாற்றம் pāṇṭalnāṟṟam, ெப. (n.)

     நாற்றம்; rancid smell, an offensive smell.

     [பாண்டல் + நாற்றம்]

பாண்டல்ெநய்

 
 பாண்டல்ெநய் pāṇṭalney, ெப. (n.)

   நாற்றெநய்; rancid ghee.

     [பாண்டல் + ெநய்]
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பாண்டல -த்தல்

பாண்டல -த்தல் pāṇḍalaḍittal,    4. ெச. . .

    நாற்றம் தல்; to stink, have a musty or rancid smell.

     [பாண்டல் + அ -,]

பாண்டலரி

 
 பாண்டலரி  pāṇṭalarisi, ெப. (n.)

   ம சலரி ; stale, musty rice.

     [பாண்டல் + அரி ]

பாண்டவக்

பாண்டவக்  pāṇṭavakku, ெப. (n.)

பாண்டவக் (GSm.D.l,ii 144.); பாரக்்க;See {pāņgavakku/}

     [பாண்டவர ்+  ]

பாண்டவக்

 
 பாண்டவக்  pāṇṭavakkuḻi, ெப. (n.)

   பாண்டவர ்கட் யதாகக் க தப்ப வ ம், மைலப்ப களில் காணப்ப வ மான 
பழங்காலப் ைத ; dolmens or cromleobs, supposed to be built by the {pāndavás}

 during their exile.

     [பாண்டவர ்+  ]

பாண்டவக்ேகா
ல்

பாண்டவக்ேகா ல் pāṇṭavakāyil, ெப. (n.)

பாண்டவக் (G.Sm.D.l,I,44.); பாரக்்க;See {pāņgavakkus}

     [பாண்டவர ்+ ேகா ல்]

பாண்டவர்கள்

 
 பாண்டவரக்ள் pāṇṭavarkaḷ, ெப. (n.)

   மன்ன ைடய மக்கள்; sons of king {påndu.}

பாண்ட ைக

பாண்ட ைக pāṇṭavigai, ெப. (n.)

   1. ஊரக்் ; a kind of sparrow.

   2. ெபண்; woman. (சா.அக.);

பாண்

பாண்  pāṇṭi, ெப. (n.)

   1. ஒ ேதயம்; a kingdom.

     "பாண்  நாெடன்ற ன்னர"் ( வாத.  வம்பல.சா.);

   2. பன்னான்  ப்பலைக; a thick plank with 14 hollows, used in a particular kind of game.

   4.  ங் ல்;   பலைக; bamboo.

 பாண்  pāṇṭi, ெப. (n.)

யர,் தைர ல் கட்டம் ேபாட் க் கல் எ ந்  காலால் எற்  ஆ ம் ைளயாட் ,

 a kind of hopscotch game played mostly by girls.

     " ற் ரக்ளில் யர ் ைளயா வ  பாண்  ஆட்டம்தான்"

பாண் க்
பாண் க்  pāṇṭikkuḻi, ெப. (n.)

   1. இறந்தவரக்ைளப் ைதக் ம் ;   2. அடக்கேமைட; sepulchral monument. (சா.அக.);
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பாண் க் 
ெகா

பாண் க் ெகா  pāṇḍikkoḍumuḍi, ெப. (n.)

   ெகாங்  நாட் ன் ஏ  வத்தலங்களிெலான் ம் ஈேரா  மாவட்டத் ள்ள மான ெகா  
என் ம் த்தலம். (ேதவா.);; a sivan shrine in {kodumudi} in Erode District.

கா ரியாற் ன் கைர ல் உள்ள தலம் இதன் பழம் ெபயர ்கைறைச, கைற ர ்ெகா  என்  
கழகக்காலத் ல் வாழ்ந்த மன்னன் ெபயர ்என ம், அவன் ஆண்ட இடேம ெகா  என்ப ம், 

ப்பாண் க் ெகா  ல் ம் ெசய் கள் ஆ ம். (பக்.4,6); );

அப்பர,்  ந்தரர,்சம்பந்தர ் வ ம் இத்தலத்  இைறையப் கழ் ன்றனர.் இதைனச ்சம்பந்தர,்

     "ஊனமர ்ெவண்டைல ேயந்  உண்ப க்ெகன்  உழல் வா ம் ேதனம ம் ெமா மா  ேசர ்  
ேமனி னா ம் கானமர ்மஞ்ைஞகளா ம் கா ரிக் ேகாலக் கைரேமல் பாைல நீறணி வா ம் பாண் க் 
ெகா யாேர" (205-7); என்  பா ன்றார.்

பாண் க்ேகாைவ

பாண் க்ேகாைவ pāṇṭikāvai, ெப. (n.)

ெந மாறன் என்ற பாண் யைனப் பற் ய ம் இைறயனார ்கள யல் த யவற் ல் ேமற்ேகாள் 
காட்டப்பட்ட மான ேகாைவ ல் (வசச்ணந்.ெசய்.45,உைர);. (இலக். .876.உைர.); a {kövaipoem} on 
{Nedumaran} a {pāndya king,}

 cited in {Iraiyanâr-kalaviyal} etc. (தனி லாகக் ைடக்க ல்ைல. ஆ ரிய ம் இன்னாெரன்  
அ யக் ட ல்ைல.

கள யற் காரிைக என் ம் ல் 75 பாடல்க ம் இைறயனார ்அகப் ெபா ளில் மார ்250 
பாடல்க ம், ேகாைவக் ெகாத்  த ய ல்களி ந்  ல ெசய் ள்க ம் ைடத்தன ெவன்  ேவ. 

ைரசா  அவரக்ளால் ஒ  ல் ெதா த்  ெவளி டப் பட் ள்ள .)

பாண் ய அரசன் ெந மாறைனப் கழ்ந்  எ தப்பட்ட ல்.  . . ஆ  அல்ல  ஏழாம் ற்றாண் ல் 
இயற்றப்பட்டதாகக் க தப்ப ற .  ல் வ ம் இப்ேபா  ைடக்க ல்ைல.  ந்  பாட் கள் 
அந் க்  உரியைவ என்  ெதா க்கப்பட் ள்ளன.  லா ரியர ்இன்னார ்என்ப ம் ெதரிய ல்ைல.

காண்ப தல் மணத் ற் ப் ன் நடத் ம் வாழ்க்ைக நிைலகள்வைர ல் ஊடல்,  ழந்ைத ெபற்  
வளரத்்தல்,  த யன உட்பட நா  ைறகைள ம் ஒ  வாழ்க்ைக வரலா ேபால் ெதாடரந்்  
காட் வ  ேகாைவ. அந்தக் காதலர ்சங்க இலக் யத் ல் உள்ளவா  கற்பைனக் காதலரக்ேள. காதலர ்
கண்ட இடம், பழ ய ேசாைல த யவற்ைறச ்ெசால் ம்ேபா ம், உவைமகைள அைமக் ம்ேபா , 
ஒர ்அரசைனேயா வள்ளைலேயா ெதய்வத்ைதேயா கழ்ந்  வ  உண் . அந்த நா  
பாட் க ள் ஒவ்ெவான் ம் ஒவ்ெவா  காரணம்பற்  அந்தத் தைலவ ைடய மைல. நா , ஆ , 
பண் , ெசயல்கள் த யவற் ள் ஏேத ம் ஒன்  கழப்ப ம். அவ்வா  அைம ம் ல்வைகேய 
ேகாைவ.

பாண் க்ேகாைவ ல் பாண் யன் ெந மாறனின் ரம், ெகாைட. ேபாரக்்களங்கள், ெவற் கள் 
த யைவ கழப்ப ன்றன. மாணிக்கவாசகரின் க்ேகாைவயாரில் வெப மான் ேபாற் ப் 

பாடப்ப றார.்  ற்காலத் ல் இவ்வா  ெவவ்ேவ  அரசரக்ைள ம் வள்ளல்கைள ம் 
ெதய்வங்கைள ம் கழ்ந்  ேகாைவகள் பாடப்பட்டன. ஒேர வைக இலக்கணத் ற் க் கட் ப்பட்ட 
காரணத்தால், ெப ம்பாலான ேகாைவகளில் ைமயான பைடப் கள் ைறந் ட்டன. ஆகேவ ஒ  

ல ேகாைவ ல்கேள காலத்தால் அ யாமல் காப்பாற்றப்பட்டன. அைவகள் காக்கப்பட்ட காரணம் 
அவற் ன் இலக் யச ் றப்ேப ஆ ம்.  கழப்பட்ட தைலவரக்ளின் கழ் மைறந்த டன் மற்றக்ேகாைவ 

பாண் த் ைரத்
ேதவர்

பாண் த் ைரத்ேதவர ்pāṇṭitturaittēvar, ெப. (n.)

   ெபான் சா த் ேதவெரன் ம் இயற்ெபய ைடய த ழ்ப் ரவலர;் a popular philanthropist.

நிகழ்த் னார.் எவ ம் ைழபட எ தேலா ேப தேலா டா  என்  க பவர;் இவர ்ம ைர ல் 
வழக்க ஞராகத் ெதா ல் ரிந்த ஆங் ேலேயரா வர ் க் றைளத ்தம் மனம் ேபானப  

த் ெவளி ட்டைம கண்  வ ந் , அவர ்ெவளி ட்ட ப கள் அத்தைன ம் வாங் த் ட் க் 
ெகா த் னார.் இத்தைகய த ழ்த ்ெதாண்டாற் ய இவர ்தம  44ஆம் அகைவ ல் 2-12-1911 இல் 
காலமானார.் இவரியற் ய ல்கள்:  கன்  காவ ச ் ந் ,  வஞான வா கள் ேதாத் ரம்.

பாண் நாயகம்

 
 பாண் நாயகம் pāṇṭināyagam, ெப. (n.)

    ல்ைலத் க்ேகா ல் உள்ள கன் ெபயர;் name of lord murugan in thillai-kkoil.

     [பாண்  + நாயகம்]

பாண் மண்டலம்

பாண் மண்டலம் pāṇṭimaṇṭalam, ெப. (n.)

   பாண் யனா ; the {pandya} country of south india.

     "வளம்ப ம் வயற்பாண் மண்டலத் ண் " (ேச .நாட் ச.்4.);  

     [பாண்  + மண்டலம்]
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பாண் யம்

பாண் யம்1 pāṇṭiyam, ெப. (n.)

   அ ைடைம;     [பண்  → பண்டம் → பாண் யம்]

 பாண் யம்2 pāṇṭiyam, ெப. (n.)

   பாண் யன்ேறயம்;     [பாண் ல் → பாண் யன் → பாண் யம்]

 பாண் யம்2 pāṇṭiyam, ெப. (n.)

 cf.

   1. எ ; bull.

     "ெசஞ் வற் பாண் யம்" (ெப ங். உஞ்ைசக்.38,32.);

   2. எ  ெகாண்  உ ம் உழ ; agriculture; ploughting.

     "பாண் யஞ் ெசய்வான் ெபா ளி ம்" (க த்.136.);

     [பாண் ல் → பாண் யம்]

பாண் ய

 
 பாண் ய  pāṇṭiyavīṭu, ெப.  (n.)

பாண்டவர ்  பாரக்்க;See {pandavar vidu}

     [பாண்டவர ்→ பாண் ய +  ]

பாண் யன்

பாண் யன் pāṇṭiyaṉ, ெப. (n.)

   பாண் யநாட்  ேவந்தன் ( லப்.17.5.);; king of the ancient {pāņdiya} country.

     "ப ம் ண் பாண் யன் ைனவ ல கன்" ( ந்.393-4);

     " ல்ெக  தாைனப் ப ம் ம் பாண் யன்" (அகம்.162-21);

     " ைனந ல் யாைன றல்ேபாரப்் பாண் யன்" (அகம்:201-3);

     " ழ் ண் ம் பாண் யன் மறவன்" ( றம்.179-5);

ம வ: ெச யன், ேவம் ன் கண்ணிக்ேகா,

த ழ்நாடன், ைகதவன்,

டற்ேகா, ெபா யப் ெபா ப்பன்,

ெதன்னவன்,  னல் ைவையத் ைறவன்,

வ ,  மரிச ்ேசரப்்பன்,

னவன். ேகா.

பஞ்சவன், பாண் யன்,

மாறன்,  டற் ேகாமான்,

ேவம் ன் கண் யன்,

ைவைகக் மரன்,

ப ல் கழ் மாறன்,

பாண் யன் 
அ ைடநம்

 
 பாண் யன் அ ைடநம்  pāṇḍiyaṉaṟivuḍainambi, ெப. (n.)

   பாண் ய அரசப் லவரக் ள் ஒ வன்; a pandiya king and wiseman.
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பாண் யன் 
ஆரியப்பைடக் 

கடந்த 
ெந ஞ்ெச யன்

 
 பாண் யன் ஆரியப்பைடக் கடந்த ெந ஞ்ெச யன் pāṇḍiyaṉāriyappaḍaikkaḍandaneḍuñjeḻiyaṉ, ெப. (n.)

    லப்ப காரக் காலத்  அரசாட்  ெசய்த பாண் யன்; a pandiya king who was ruled in the {silappathikāram} 
period.

இவன  ஆட் ச ் றப்ைப இளங்ேகாவ கள் லப்ப காரத் ல் பாராட் ள்ளார.்)

பாண் யன் 
ஏனா  

ெந ங்கண்ணனா
ர்

 
 பாண் யன் ஏனா  ெந ங்கண்ணனார ்pāṇḍiyaṉēṉātineḍuṅgaṇṇaṉār,    கைடக்கழகப் லவர;் a sangam poet.

பாண் யன் 
க ங்ேகான்

பாண் யன் க ங்ேகான் pāṇḍiyaṉkaḍuṅāṉ, ெப. (n.)

   தைலக்கழகத் ன் இ ந்த பாண் ய ேவந்தன்; a pandya king who patronized the {talai-kkalagam} at its 
close.

     "காய் ன வ  தல் க ங்ேகான் ஈறாக" (இைற.1. உைர.);

     [பாண் யன் + க ங்ேகான்]
பாண் யன் 

க ங்ைகெயாள்வா
ட் ெப ம் ெபயர் 

வ

பாண் யன் க ங்ைகெயாள்வாட் ெப ம் ெபயர ்வ  pāṇṭiyaṉkaruṅgaiyoḷvāṭperumbeyarvaḻudi, ெப. (n.)

   கழகக் காலப் பாண் ய மன்னன் க்க ர ம் ெகாைட ைடேயான். இவைனப் பா ய லவர ்
இ ம் டரத்்தைலயார ்( றநா.3);;  a {oandiya} kind in sangam age.

பாண் யன் 
ரஞ்சாத்தன்

 
 பாண் யன் ரஞ்சாத்தன் pāṇṭiyaṉārañjāttaṉ, ெப. (n.)

பாண் ய மன்னரக்ளின் ந்த நிலத் தைலவன்.

ரன் என்பவ ைடய மகன் ஆத ன் ரஞ்சாத்தன் எனப்பட்டான். இவன் ெகாைட நலத் ல் றந்  
ளங் னான். ஆ ர் லங் ழார ்இவைனப் கழ்ந்  பா ள்ளார.் இவன  ம ெபயர ்

பாண் யக் ைரச ்சாக்ைகயன்.

பாண் யன் 
டகாரத் த் ஞ்

ய மாறன் வ

பாண் யன் டகாரத் த் ஞ் ய மாறன் வ 1 pāṇṭiyaṉāṭakāraddudduñjiyamāṟaṉvaḻudi, ெப. (n.)

   கழகக் காலத் ல் வாழ்ந்த ஒ  பாண் யவரசன்; a {pandiya} king in sangam age.

    டகாரெமன்ப  பாண் ய நாட் ந்த ஓர ்ஊர;்   இப்பாண் யன் தன் நாட் ற்  வடக் ந்த 
அரசரக்ேளா  ெப ம்ேபார ்ெசய்  ெவற்  அைடந்தான்;இவ ைடய ேபராற்றைல யந்  ஐ ர ்

டவானார,் ம ைரம தனிள நாகனார ்என் ம் இ  லவரக் ம் பா க் ன்றனர.் இவன் 
காலத் ல் ேசாழ நாடை்டக் ள ற்றத் த் ஞ் ய வளவன் ஆட்  ரிந்  ெகாண் ந்தான். ( றநா. 
51);

பாண் யன் 
த் ரமாடத் த் 

ஞ் ய

பாண் யன் த் ரமாடத் த் ஞ் ய pāṇṭiyaṉcittiramāṭattuttuñjiya, ெப. (n.)

    றநா ற்றால் அ யலா ம் ஒ  பாண் ய மன்னன்; a {pandiya} king in Sangam age known from paran.

   சான்ேறாைரப் ேபாற் ம் சால் ைடயவன்;ெப வண்ைம ம் ெகாண் ந்தான். இவைன ம ைரக் 
லவாணிகன் த்தைலச ்சாத்தனார்

பா ள்ளார.் ( றநா.89.);

பாண் யன் 
தைலயாலங்கானத்

ச ்ெச ெவன்ற 
ெந ஞ்ெச யன்

 
 பாண் யன் தைலயாலங்கானத் ச ்ெச ெவன்ற 
ெந ஞ்ெச யன் pāṇḍiyaṉtalaiyālaṅgāṉattucceruveṉṟaneḍuñjeḻiyaṉ, ெப. (n.)

   சங்ககாலத் ல் ஆட் ரிந்த ஒ  பாண் ய மன்னன்; an ancient king known from {purananuru.}
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பாண் யன் 
பல்யாகசால 

ப் 
ெப வ

பாண் யன் பல்யாகசால ப் ெப வ  pāṇḍiyaṉpalyāgacālamuduguḍumipperuvaḻudi, ெப. (n.)

    றநா ற்றால் அ யலா ம் சங்ககால அரசன்; a ancient king known from {puram.}

கழகக்காலத்  மன்னன், ெப ந்ேதாள் என் ம் அைடெமா  ேசரத்் ஞ் ெசால்லப் ெப வான்.  
'நின்னால் வைசபட வாழ்ந்தவர ்பலரெ்கால், நீ ேவள்  ற் பம் நட்ட யன்களம் பலெகால்' 
( றநா.15.); என்  ெநட் ைமயார ் வதால் இவன் பல மன்னைர ம் ெவன்றவன் என் ம், பல 
ேவள் கைளச ்ெசய்தவள் என் ம் ெகாள்ளலாம்.

     "நின் ைட க்கண் ெசல்வர ்நகரவ்லஞ் ெசயற்ேக பணிக என்  காரி ழார ் வதால்" ( றநா.6.);

இவன் வெப மாைன வ ப பவன் என்ப  ெதரி ற . இவன் ெபரிய வள்ளல். இவைனப் பா ய 
மற்ெறா  லவரெ்ந ம்பல் யத்தனார.் ( றநா. 6,9,12,15,64);

பாண் யன் 
பன்னா  தந்தான்

பாண் யன் பன்னா  தந்தான் pāṇṭiyaṉpaṉṉāṭudandāṉ, ெப. (n.)

   சங்ககாலப் பாண் ய மன்ன ள் ஒ வன்; a {pandiya} king authorofku2ntokai.270.

பாண் யன் 
ம வாணன்

பாண் யன் ம வாணன் pāṇṭiyaṉmadivāṇaṉ, ெப. (n.)

நாடகத்த ழ் ல் ெசய்த ஒ  பாண் ய அரசன் ( லப்.உைரச் றப்.பக்.10.);

 a {pandya} king, author of a dramatic treatise in tamil.

   உைரயா ரியரா ய அ யாரக்்  நல்லார,் இவன் கைடக்கழகத்ைதப் ரந்த பாண் ய ள்  'க  
அரங்ேக யவன்' என்  தம் ைடய உைரப்பா ரத் ல் ள்ளார.் எனேவ இவன் ெசந்த ழ்ப் 

லைம ற் றந்  ளங் ய ேவந்தனாவான். இவன் நாடகத் த ழ் ல் ஒன்ைற இயற் னான். அ  
ம வாணன் நாடகத் த ழ் ல் என் ம் ெபயர ்உைடய .  ற்பாவா ம், ெவண்பாவா ம் இயற்றப் 
ெபற்ற . அ யாரக்்  நல்லார ் லப்ப காரத் ற்  உைர எ வதற்  ேமற்ேகாளாகக் ெகாண்ட 
இைச, நாடக ல்க ள் இ ம் ஒன்றா ம். இந் ல் இக்காலத் ல் இல்ைல;மைறந் ெதா ந்த 

ல்க ள் ஒன்றா  ட்ட .)

பாண் யன் 
மாறன்வ

பாண் யன் மாறன்வ  pāṇṭiyaṉmāṟaṉvaḻudi, ெப. (n.)

   கழகக்காலத்தவன்;இவன் லைமயாள  மாவான் என்ப  நற் ைண ள்ள இவன் பாடல்கள் 
(97:301); அ க் ம்.

 a sangam poet who is author of {Nassina}

பாண் யன் 
டத் மாறன்

 
 பாண் யன் டத் மாறன் pāṇḍiyaṉmuḍattirumāṟaṉ, ெப. (n.)

    ற்காலப் பாண் ய அரசரக் ள் ஒரவன்; an ancient pandiya king known from sangam lit.

பாண் யன் 
ெவள்ளியம்பலத்

த் ஞ் ய 
ெப வ

 
 பாண் யன் ெவள்ளியம்பலத் த் ஞ் ய ெப வ  bāṇṭiyaṉveḷḷiyambaladdudduñjiyaberuvaḻudi, ெப. (n.)

   சங்ககாலத் ல் இ ந்த ஒ  பாண் ய மன்னன்; a {pandiya} king, known from sangam literature.

சங்ககால மன்ன ள் ஒ வன். இவன் தன் கால மன்னரக் டன் நட் ப் ண் க்க ைழந்தவெனன்  
ெதரி ற . இவ ம் ராப்பள்ளி ஞ் ய ெப ந் மாவளவன் என் ம் ேசாழ ம் அளவளா  
ஒ ங் ந்த ேபா  காரிக் கண்ணனார ்என் ம் லவர ்கண்  ம ழ்ந்   'அயலார ் ம் 
ெபா ெமா  ெகாள்ளாமல் இன்ேற ேபால்க ம் நட் ' என் ம் இவ்வா  நட் ப் ண்டால் உலகம்

மக் ரிைமயா ம் என் ம் ப்பாட் ன்றார.்

பாண் ரம்

 
 பாண் ரம் pāṇṭiram, ெப. (n.)

   ெப ங் ைள மரம்; saraswati leaf tree. (சா.அக.);
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பாண் ல்

பாண் ல்1 pāṇṭil, ெப. (n.)

   1. வட்டம் ( வா.);; circle.

     "ெபாலம்ப ம் பாண் ற்கா " (ஐங் .310.);

   2.  ளக் த் தக  ( ங்.);; bowl of a lamp.

   3.  ண்ணி; small bowl or cup.

     "கழற் பாண் ற் கைண ெபா த ைளத்ேதா லன்ேன" ( றநா.97.);

   4. கஞ்சதாளம்; a pair of cymbals.

     "இ க் ரன் ரச ெமன் பாண் ல்" ( லப்.26,194.);

   5.  ைர ட் ய ேதர ்( வா.);; horse-drawn chariot.

     "ப ந் படப் பாண் ெலா  ெபா த பல் னரத் ்தடக்ைக" (நற்.141.);

   6. இரண்  ைடய வண் ; two wheeled cart.

     "ைவய ம் பாண் ம்" ( லப்.14.168.);

   7. ேதரவ்டை்ட ( லப்.14,168);; tely of the wheel of a chariot.

   8. வட்டக்கட் ல்; circular bedstead or cot.

     "ேபரள ெவய் ய ெப ம்ெபயரப்் பாண் ல்" (ெந நல். 123.);

   9. கண்ணா ; qlass. mirror.

     "ஒளி ம்..... பாண் னிைர ேதால்" ( .ெவ.6.12.);

பாண் ல் ளக்

பாண் ல் ளக்  pāṇṭilviḷakku, ெப. (n.)

   கால் ளக் ; standard-lamp.

     "பாண் ல் ளக் ப் ப உச் டர"் (ப ற் ப்.47,6.);

     "பாண் ல் ளக் ப் ப உச் ட ழல (ெந .175.);

     [பாண் ல் +  ளக் ]

பாண் வடம்

பாண் வடம் pāṇḍivaḍam, ெப. (n.)

   கண்ண ரான் கன் கள் ேமய்த்த நிலப்ப ; a place where {krsna} grazed his cattle.

     "பலேதவன் ெவன்ற பாண் வடத் ெதன்ைன ய்த் ன்" ( வ்.நாய்ச.்12,7.);

     [பாண் யம் + வட்டம்]

பாண் வரி
பாண் வரி pāṇṭivari, ெப. (n.)  

    ற்காலத் ள்ள வரிவைக (S.I.I.IV,79);; an ancient  tax.

பாண் ேவளாளன்

பாண் ேவளாளன் pāṇṭivēḷāḷaṉ, ெப. (n.)

   1. ம ைர மாவட்டத் ள்ள ேவளாளரில் ஒ வைக உட் ரி னர;் a sub-sect of the {velala} caste in Madura 
district. (ம .வழக்

   2.  வாங் ரில் வா ம் ெதன்பாண்  நாட்  ேவளாளர;்{velālas} of the {pāndya} country, settled in 
Travancore.

     [பாண்  + ேவளாளன்]

பாண் ற்கா

பாண் ற்கா  pāṇṭiṟkācu, ெப. (n.)

   வட்டக்கா  என்ற ெபான்னணி (ஐங் .310.);; a piece of jewelry know as {volta-k-kāšu.}

     [பாண் ல் + கா ]
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பாண் ற் 
ெபாலங்கலம்

 
 பாண் ற் ெபாலங்கலம் pāṇṭiṟpolaṅgalam, ெப. (n.)

வட்டமாகச ்ெசய்த ெபான்னணி;(ஐங் );

 round shaped gold ornament.

     [பாண் ல் + ெபாலங்கலம்]

பாண் ரம்

பாண் ரம் pāṇṭīram, ெப. (n.)

   1. ஆலமரம்; banyan tree.

   2. ெவண்ைம; whiteness.

பாண்

பாண் 1 pāṇṭu, ெப. (n.)

   1. ெவண்ைம ( ன்.);; whiteness paleness.

   2. காமாைல ( ன்.);; jaundice.

   3. ேநாய்வைக ( ன்.);; anaemia.

   4. நீரக்்ேகாைவ; dropsy, ascites.

   5. பாரதக் கைத ல் இடம் ெபற் ள்ளவ ம்  'பாண் ' என் ம் ேநாய் பற் யைமயால் அப்ெபயர ்
ெபற்றவ ம் பாண்டவர ்ஐவரின் தந்ைத மா ஓர ்அரசன்; a king and father of {pāndava} princes.

   6.  ைள (மைல.);; a common way-side weed.

 பாண் 2 pāṇṭu, ெப. (n.)

   அரத்தக் ைற  காரணமாக வ ற் ல் க்கத்ைத உண்டாக் ம் ேநாய்; chronic dropsy causing bloating of 
the stomach.

பாண் க்கல்

பாண் க்கல் pāṇṭukkal, ெப. (n.)

பாண்டவன் (.M.M.667.); பாரக்்க;See {pațavan-kuri mennir}

     [பாண்  + கல்]

பாண் கம்

 
 பாண் கம் pāṇṭugam, ெப. (n.)

பாண் ரம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;See {panduram}

     [பாண்  → பாண் கம்]

பாண் கம்பளம்

பாண் கம்பளம் pāṇṭugambaḷam, ெப. (n.)

   இந் ரன் இ க்ைக;     "இந் ரன் பாண்  கம்பளந் ளக் ய தாத ன்" (மணிேம.14, 29.);

     "பான்ைம ற் றனா  பாண்  கம்பளம்" (மணிேம.29-21);

     [பாண்  + கம்பளம்]

பாண் ச் லந்

பாண் ச் லந்  pāṇṭuccilandi, ெப. (n.)

    லந் வைக( வரட.்353.);; a spider.

     [பாண்  +  லந் ]

பாண் நாசனி

 
 பாண் நாசனி pāṇṭunācaṉi, ெப.  (n.)

    வா ைவ (சா.அக.);; spindle tree.
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பாண் ைமந்தர்

 
 பாண் ைமந்தர ்pāṇṭumaindar, ெப. (n.)

   பாண்டவர ்( வா.);; the {pāndavas.}

     [பாண்  + ைமந்தர]்

பாண் யாவனம்

 
 பாண் யாவனம் pāṇṭuyāvaṉam, ெப. (n.)

   ஈஞ் ; date palm.

பாண் ரம்

பாண் ரம் pāṇṭuram, ெப. (n.)

   1. ெவண்ைம; whiteness.

   2. ேநாய்வைக; Jaundice.

பாண் ராகம்

 
 பாண் ராகம் pāṇṭurākam, ெப. (n.)

   ெவண்ைம (யாழ்.அக.);; whiteness.

பாண் வன்

 
 பாண் வன் pāṇṭuruvaṉ, ெப. (n.)

   ெபரிய ள்ள-வன்-வள்- . (யாழ்ப்.);; huge person or thing.

     [பாண்  + உ வன்]

பாண் ேரட்

 
 பாண் ேரட்  pāṇṭurēṭcu, ெப. (n.)

   ெவண்க ம்  ( .அ.);; a kind of white sugarcane.

பாண் ைர

 
 பாண் ைர pāṇṭurai, ெப. (n.)

பா ரி ( .அ.); பாரக்்க;See {pātiri} 

 trumpet-flower tree.

     [பாண்  → பாண் ைர]

பாண் ேராகம்

 
 பாண் ேராகம் pāṇṭurōkam, ெப. (n.)

   ேநாய்வைக; a group of diseases, including jaundice, anaemia, dropsy.

     [பாண்  + skt. {Fögha»} த. ேராகம்]

பாண் லா

 
 பாண் லா pāṇṭulā, ெப. (n.)

    டல் (மைல.);; snake gourd.

பாண் யா

 
 பாண் யா  pāṇṭuviyāti, ெப. (n.)

பாண் ேராகம் (ெகா. வ.); பாரக்்க;See {pandய rõgam}

     [பாண்   +skt. {vyådhi,} த.  யா ]
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பாண் ர்

பாண் ர ்pāṇṭūr, ெப. (n.)

   ஓர ்இடப்ெபயர;் a place name.

     "பாண் ரத்ன்னி ண்ட ந் ம்" ( வாச. ரத்் த்.070.);

பாண்ைட

 
 பாண்ைட pāṇṭai, ெப. (n.)

    நாற்றம் ( ன்.);; bad smell, as of rotten fish.

     [பாண்டல் → பாண்ைட]

பாண்ைடநா

பாண்ைடநா  pāṇṭaināṟi, ெப. (n.)

   1. ெகட்ட நாற்றம் ன்ற ெபண் ( ன்.);; a woman with offfensive smell.

   2.  ப்  க்கவள் (யாழ்.அக.);; an angry or peevish person.

பாண்ைட + நா ]  'இ' ெபண்பா .

பாண்பாட்

பாண்பாட்  pāṇpāṭṭu, ெப. (n.)

   யாைனைய ெய ந்  ேபாரிற்பட்ட ரரக்்  யாழ்வல்ல பாணர ்சாப்பண் பா த் தம் ரிைம 
ெசய்தைலக் ம் றத் ைற ( .ெவ.7.11.);;{(purap.);} a theme in which bards skilled in lute sing funeral songs in 
honour of the warriors that fell fighting in a battle-field after slaying the elephants of the enemy.

     [பாண் + பாட் ]

பாண்மகள்

பாண்மகள் pāṇmagaḷ, ெப. (n.)

   பாணற் ல் றந்த ெபண்; a singing woman of the {pânar} tribe.

     "நான் ெகாள் ன் ேகா ன் ன்ெகாள்பாண்மகள்" (அகநா.216.);

     " ள்ெள ற் ப் பாண்மகள் இன்ெக  ெசாரிந்த" (ஐங்.47-1);

     "அஞ் ல் ஒ  அைசநைடப் பாண்மகள்" (ஐங்.49-1);

     "ெசல்லா ேமா ல் பாண்மகள் காணியர"் (ப ற் -60-30);

     "கவ்வாங் ந்  யஞ்ெசாற் பாண்மகள்" (அகம்126-9);

     [பாண் + மகள்]

பாண்மகன்

பாண்மகன் pāṇmagaṉ, ெப. (n.)

   பாணன்; man of the {pânar} caste.

     'பாண்மகன் பட் ப் ப உம் பான்ைம ன் யா னம்" (மணிேம.18,17.);

     "ைநவளம் ப நிய நயந்ெதரிபாைல-ைகவல் பாண்மகன் கடன ந் யக்க" ( பாணா.37.);

     "வைலவல் பாண்மகன் வாெல ற்  மடமகள்" (ஐங்.48-1);

     "யாணர ்ஊரநின் பாண்மகன்" (ஐங்.49-3);

     " தாய்த் ரித ம் பாண்மகேன-நீ தான்" (ஐந்.ஐம்.22-2);

     "ெசவ்வ யாழ்ப் பாண்மகேன!  ராரே்தர ்ைக னால்" ( .மா.124-1);

     [பாண் + மகன்]

பாண்ைம

பாண்ைம pāṇmai, ெப. (n.)

   1. பாணன் தன்ைம ( வக.2515.உைர.);; characteristics of a {pānan,}

   2. தாழ்ச் ; submissiveness.

     [பாண் → பாண்ைம]
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பாண்யாழ்

பாண்யாழ் pāṇyāḻ, ெப. (n.)

   பாணர ்ைக ல் உள்ள யாழ்; an ancient stringed musical arstrumant with {pānas}

     "பாண்யாழ் கைடய வாங் ப் பாங்கர"் (நற்.186);

     [பாண் + யாழ்]

பாணகப்பா

 
 பாணகப்பா  pāṇagappāṭi, ெப. (n.)

   வாணகப்பா  (கல்);, பாரக்்க; the country of the {banās}

     [வானகம் + பா  → பானகப்பா ]

பாணச்

 
 பாணச்  pāṇacci, ெப. (n.)

   பாணத்  (வழக்.);;{Pânar} caste woman.

பாணந்ெதா -
த்தல்

பாணந்ெதா -த்தல் pāṇandoḍuttal, ெச. . . (v.i.)

   1. அம்ெபய்தல் ( ன்.);;  to discharge arrows.

   2. ெக க்கவ ேத தல்(ெகா.வ.);; to seek to run one.

   3. வச  ெபா தல்; to pour out abusire language to revile.

பாணபத் ரன்

பாணபத் ரன் bāṇabattiraṉ, ெப. (n.)

   பாண் யனா ம் ேசரனா ம் பாராட்  ஆதரிக்கப் ெபற்றவ ம் இைசவல்ல பாண்மர ன மா ய 
ஒ  ெபரியார;் a minstrel who was patronised by the {pāndya} and {cera} kings.

"பண்ட  பஞ்  பாணபத் ர ன ைம ெயன்றான்" ( ைள ற  24) ( வன யாரக் ள் ஒ வர ்
பாண் ய மன்னரக்ளில் ஒ வரா ய வர ணன் என்பவ ைடய அைவக்களப் பாணராக இ ந்தவர ்
இவர ்ெபா ட் ச ் வெப மான் ற  ற்பவராக வந்  ஏமநாதன் என் ம் வட ைசப்பாணன் 
ஒ வைனச ்சாதாரிப் பண்ணால்ெவன்றார ்இ  ைளயாடற் ராணத் ல்  " ற ற்ற 

ைளயாடல்" என்  அைமந் ள்ள )

பாணம்

பாணம்1 pāṇam, ெப. (n.)

   1. மைழவண்ணக் ஞ் ; a species of mindie that yields sky coloured flowers.

ம வ. ேமகவண்ணக் ஞ் ,

   2.  ப் க்ெகா ; long pepper creeper.

   3.  ப் ; long pepper.

   4. ைக; hand.

   5. ெவ ப் ; nitre.

   6. ந மைத ஆற் ல் ஓங்காரக் ண்டத் ல் ைடக் ம் இ ங்கக்கல்; a kind of phallic stone said to be found 
in the river narmada. (சா.அக.);;

 பாணம்3 pāṇam, ெப. (n.)

   1. அம்  ( ங்.);; arrow.

   2. ஆகாசவாணம்; rocket, fireworks.

   3.  ப்  (ைதலவ.ைதல.);; long pepper.

   4. ெச வைக ( ங்.);; a species of conehead, 1 sh., strobilanthes sessilis.

   5. இராமபாணம் என் ம் ஒ வைகப் ச் ; an insect called as irama panam.

 பாணம்4 pāṇam, ெப. (n.)
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பாணம்பைழ

 
 பாணம்பைழ pāṇambaḻai,    ெப. ேமகவண்ணக் ஞ் ; a species of mindie  that yields sky coloured flowers (a 
shrub) (சா.அக.)

பாணர்

பாணர ்pāṇar, ெப. (n.)

   பாடல் வல்ல ஒ  சா யர;் an ancient class of tami bands and ministrals.

     [பண் → பாண் → பாணர]்

     "பாணன், பைறயன் யன், கடம்பெனன் ந்நான்கல்ல  ல்ைல" 
என் ( றநா.335.);( றநா.335.); பழஞ் ெசய் ள் ன்ற . பாணரக்ளில் ஆண்பாலாைரச ் 
'ெசன்னியர,் வ ரியர,் ெச ரியர,் மதங்கர,் இன்னிைசகாரர ்பாணெரன்ப' என்  ங்கல நிகண் ம், 
ெபண்பாலைரப் பா னி, ற , பாட் , மதங் , பாடல் மக உ பாண்மகளா ம்' எனத் வாகர ம் 

ம்.

பண்ணிைசப்ேபார ்பாணர.் இவரக்ள் இைசப்பாண ம், யாழ்ப் பாண ம், மண்ைடப் பாண ம் என 
வைக னர ்எனத் ெதால்காப் யப் ெபா ள கார உைர ல் நச் னாரக்் னியர ் ன்றனர.் 

(ெதால்,ெபா ள்.91.);

த ழ் நாட் ல் உள்ள த ழ் அல்ல  ரா டக் லங்க ள் பாணர ் ல ம் ஒன் . இ  கப் 
பைழைமயான ெதன்ப  ெதால்காப் யத்தால யப்ப ம்.

பாணர ்பாைணத் ெதா லாகக் ெகாண்டவர.் பாண் என்ப  பாட் ,பண், பாண், பா . பா என்பைவ 
ஓரினச ்ெசாற்கள்.  வக ந்தாமணி ல் பாணியாழ் (1500);, பாண்வைல(2040); பா வண் (2447); 
என் ம் ெதாடர ்ெமா களில் பாண் என் ம் ெசால் பாட்  என் ம் ெபா ளில் வந் ள்ள . 

லப்ப காரத் ம் (ப.349); பாண்-பாட்  என்  அ யாரக்் நல்லார ் ள்ளார.்

     "பாண ம் இைசப்பாண ம் யாழ்ப்பாண ம் மண்ைடப் பாண ெமனப் பலராம்" என்  
(ெதால். றம்.36,உைர); நச் னாரக்் னியர ் வர.் இைசக்க கள்: ேதாற்க ,  ைளக்க , 
நரப் க்க , கஞ்சக்க ,  டற் க் க  என ஐவைகயாகக் றப்ப ம். இவற் ள், 

ட (ெதாண்ைட); என்ப  இயல்பான வாய்ப்பாட்டாத ன் இதைன நீக்  ஏைனய நான்ைக ேம 
க ெயனக் வர ் லர.் இந்நான்க ள் கஞ்சம் (ெவண்கலம்); தாளக்க . இ  த ற் 
க பற்  ெவண்கலத்தாற் ெசய்யப்பட்டைத ம்,  ன்  இன லக்கணத்தாற் றவற் னால் 
ெசய்யப்பட்டவற்ைற ம் க் ம். தாளக் க ம் தனித்  இன்பம் தாராைமயானம் அ  

க் யமானதன் . ேமற் ய ரிவா ள் இைசப்பாணர ்வாய்ப்பாடக ம், யாழ்ப்பாணர ்
நரப் க்க ன ம், மண்ைடப்பாணர ்ேதாற்க ன மாவர.்  ைளக்க  இயக் ம் 

பாணர் மாைலயர்

பாணர ்மாைலயர ்pāṇarmālaiyar, ெப. (n.)

   பாண் ல மகளிர;் women of the {pânar} caste.

     "மாைலயங் ழல்ேசர ்பாணரம்ாைலயர'் ( வாலவா.54,26.);

     [பாணர ்+ மாைலயர]்

பாணல்

 
 பாணல் pāṇal, ெப. (n.)

   ெவற் ைல; betal leaf. (சா.அக.);

பாண

 
 பாண  pāṇali, ெப. (n.)

ெபாரிக் ஞ் சட் :

 frying pan.

ெத. பாண

க. பாணெல

பாண ங்கம்

 
 பாண ங்கம் pāṇaliṅgam, ெப. (n.)

வாண ங்கம் (சங். அக.); பாரக்்க;See {vāpalingam}

 a kind of siva lingam.

1460

www.valluvarvallalarvattam.com 14365 of 19068.



பாண

 

 பாண  pāṇavi, ெப. (n.)

   தடை்டப் பய ; flat pulse. (சா.அக.);

ம வ காராமணி.

பாண ப்

 
 பாண ப்  pāṇavuppu, ெப. (n.)

   ெவ ப் ; nitre. (சா.அக.);

பாணன்

பாணன் pāṇaṉ, ெப. (n.)

   காட்டாமணக் ; physic nut (சா.அக.);

     [P]

 பாணன் pāṇaṉ, ெப. (n.)

   1. பாடல்வல்ல ஒ சா ; an ancient class of Tamil bards and Minstrels.

     " த்த ம் பாண ம்" (ெதால்.ெபா.91);

   2. பாணான் ( ன்.); பாரக்்க

ம. பாண.

     [பண் → பாண் → பாணன்]

 பாணன்2 pāṇaṉ, ெப. (n.)

   1.  ணன்: 

 worthless man.

     "இங்ேகார ்பாரப்்ெபனப் பாணேனன் ப ற்றாக்ைகைகய ட் " ( வாச.5,44.);

   2. காட்டாமணக் (மைல.); பாரக்்க;See {kāttāmanakku.}

 common physic nut.

     [ஒ கா. பாழ் → பாண் → பாணன்]

பாணா

பாணா pāṇā, ெப. (n.)

   1. வ  ப த்த பாைன (சால்); ( ன்.);; large, rounded pot.

   2. மண்சட் ; earthen pan.

   3. ப த்த ைத

 large testicles.

க. பாெந

ம.பாந

 பாணா pāṇā, ெப. (n.)

பாணாத்த (C.G.); பாரக்்க;See {pana-t-tad/}

ெத. பாணா
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பாணாசெ்ச

 
 பாணாசெ்ச  pāṇācceḍi, ெப. (n.)

காட் க் ெகாஞ் (L.); பாரக்்க;See {kâffu-k-koń} opal orange.

பாணாத்த

 
 பாணாத்த  pāṇāttaḍi, ெப. (n.)

    லம்பக்க (C.G.);; cudgel used by indian gymnasts in fencing.

     [பாணா + த ]

பாணாத்

 
 பாணாத்  pāṇātti, ெப. (n.)

   பாணாரசச்ா ப் ெபண் (இ.வ.);; a woman of the tailor caste.

     [பாணன் → பானத் ]

பாணா

 
 பாணா  pāṇālu, ெப. (n.)

   ெதாடரந்்  ஆட்டம் ஆட யாதப  ேசாணா க் கா ள்பட நா காய்கள் மல்லாந்  நிற்பதான 
தாயம்; a throw of four cowries upside down, including {conálu-k-kāy,} the player being then disqualified from further play in 
that turn, opp. to {cõņālu.}

     [பாழ் + நா  → பாணா ]

பாணாற் ப்பைட

பாணாற் ப்பைட pāṇāṟṟuppaḍai, ெப. (n.)

   தைலவெனா வனிடம் பரி ெபற் வ ம் பாணெனா வன் மற்ெறா  பாணைன அத்தைலவனிடம் 
பரி ெப தற்  ஆற் ப் ப த் வைதக் ம் றத் ைற ( .ெவ. 9, 28.);;     [பாண் + ஆற் ப்பைட]

பாணா

பாணா  pāṇāṟu, ெப. (n.)

பாணாற் ப்பைட (தக்கயாகப்.662, உைர.); பாரக்்க;See {panӑrruppag/}

     [பாண் + ஆ ]

பாணான்

 
 பாணான் pāṇāṉ, ெப. (n.)

   ைதயற்காரச ்சா யான்; man of the tailor caste.

     [பாணன் → பானான்]
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பாணி

பாணி1 pāṇittal,    11. ெச. . . (v.i.)

   1.  ணக்கப்ப தல்; to wait.

     "பாணிேய ெமன்றார"் (க த்.102.);

   2.  ன்வாங் தல்; to withdraw, back slide.

     "சமரிற் பரணியான்" (கந்த .  வா ரர.்59.);

 பாணி2 pāṇiddadal,    3. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. பா த்தல்; to consider, think, imagine conceive.

     'மனத் ேல பாணிக் றான்' ( ன்.);

   2. தாம த்தல்; to delay.

     "பாணிநீ நின் ள்" (பரிபா.8,56.);

   3. ம ப் தல்; to conjecture, estimate, form an opinion, value.

     "ைகயாேல பாணித் ச ்ெசான்னான்' ( ன்.);

   4. நிைறேவற் தல்; to achieve, manage to complete.

     'காரியத்ைத ெயப்ப ேயா பாணித்  ட்டான்'

 பாணி3 pāṇi, ெப. (n.)

   1. காய்ச் ய பதநீர;் boiled state toddy.

பாணிகம்

பாணிகம் pāṇigam, ெப. (n.)

   1. தாமைர; lotus flower.

   2. ைகநகம்; finger nail. (சா.அக.);

     [P]

பாணிைக

 
 பாணிைக pāṇigai, ெப. (n.)

   அகப்ைப (யாழ்.அக.);; a large spoon. (woodend spoon);

     [P]

பாணிசச்ாய்

பாணிசச்ாய் pāṇiccāy, ெப. (n.)

   கள்ேபான்ற த் நிறம் (S.l.l.ii,141.171.);; colour of a class of pearls, resembling that of toddy.

     [பாணி + சாய்]

பாணிச்

பாணிச்  pāṇicci, ெப. (n.)

   பாணரச்ா ப்ெபண் (ம ைரக்.749,உைர.);; woman of {pânar} caste.

     [பாணன் → பாணிச் ]

பாணிச் ர்

பாணிச் ர ்pāṇiccīr, ெப. (n.)

   ைகத்தாளம்;     "பா வார ்பாணிச் ம்" (பரிபா.8,109.);

     [பாணி +  ர]்

பாணித்தல்

 
 பாணித்தல் pāṇittal, ெப. (n.)

   த த்தல்; obstruct (சா.அக.);
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பாணிதம்

பாணிதம் pāṇidam, ெப. (n.)

   1. க ப்பஞ்சா ; sugar can juice.

   2. ெவல்லப்பா ; molasses obtained from jaggery.

   3. கற்கண் ; sugar candy.

   4. தண்ணீர;் water.

   5. ஊக் நீர;் tonic.

   6.  யாழம்; a weak form of decoction derived by boiling the medicinal substance in water. (சா.அக.);

 பாணிதம்1 pāṇidam, ெப. (n.)

   ச க்கைர; sugar. (சா.அக.);

பாணிப்பல்

 
 பாணிப்பல்  pāṇippalli, ெப. (n.)

   வலம் ரிக்ெகா ; isora creeper.  (சா.அக.);

பாணிப்

 
 பாணிப்  pāṇippū, ெப. (n.)

   இ ப்ைபப் ; bassia flower. (சா. அக.);

பாணியம்

பாணியம் pāṇiyam, ெப. (n.)

   ம ந்  ஒ  பங் ம், தண்ணீர ்32 பங் ம் எ த் க் ெகாண்  காய்ச்  அைர அல்ல  கால் பங்  ஆ ம் 
வைர ெகா க்கைவத்  இறக் த் ேதனில் ெகாள் ம் யாழம்; a weak form of decoction prepared by boiling 
one part of medicinal substances or drugs in 32 parts of water till the whole is reduced to 1/2 or 1/

   4. it should be taken in honey. (சா.அக.);

பாணி -த்தல்

பாணி -த்தல் pāṇiyiḻuttal,    4. ெச. . .(v.i.)

   மண்ெவட் யால் கைர ம த்தல்; to support the ridge by a hoe.

     [பாணி + இ -,]

பாணிரம்

 
 பாணிரம் pāṇiram, ெப. (n.)

   தாமைர; lotus flower. (சா.அக.);

பாணினி

பாணினி1 pāṇiṉi, ெப. (n.)

   பா னி; songstress woman of the {pânar} caste.

     "பாணினி  ன்னிைசயாற் பா வாள்" (கடம்ப.உலா,295.);

     [பாணன் → பாணினி]

பாத்தகம்

 
 பாத்தகம் pāttagam, ெப. (n.)

   ேபரா ட் ; ceylon sticky. (சா.அக.);
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பாத்தம்

பாத்தம் pāttam, ெப. (n.)

   ம மரம்; murdah tree. (சா.அக.);

ம வ: க ம .

 பாத்தம் pāttam, ெப.(n.)

   1. ெசய்  ( ஷயம்);; subject or matter dealt with.

     "ஒ  ெசால் க் ப் பாத்த ல்லாத ஐ வரிய மாய்" (ஈ ,3,9,2);.

   2. தரம்; fitness.

     "சங்கல்பத் க் ம் பாத்தம் ேபாராத க்காக" (ஈ ,1,9,2);.

     [Skt. {} → த. பாத்தம்]

பாத்தல்

பாத்தல் pāttal, ெப. (n.)

   1. ெகா த்தல்; to give.

   2. பங் தல்; to share.

     "பாத் ண்" (வள்.உைர.);

பாத்தா-
தல்(பாத்த தல்)

பாத்தா-தல்(பாத்த தல்) pāddādalpāddarudal, ெச. . . (v.i.)

   1. பர தல்; to spread.

   2. உ ேயா தல்; to melt and flow, as gold in the process of refinement.

     "பாத்த ம் ப ம்ெபற்றாலம்" ( வக.398);

     [பா + பாத்தரல் → பாத்தா]

பாத்

பாத்  pātti, ெப. (n.)

   1. ப ; division, section, classification.

     "ம ன் பாத் ற் ரி மன் ப ன்ேற" (ெதால். எ த். 172);

   2.  ெசய்; parterre. pan, small field.

     "வளரவ்தன் பாத்  ணீரெ்சாரிந் தற் " ( றள்.718);

     "க ம் ந  பாத்  யன்ன" ( ந்.262-7);

     "க ம் ந  பாத் ல் க த்த ஆம்பல்" (ஐயங்.65-1);

     "பாத் ப்பன்மலரப்் த்த ம் ன் ' ( றம்.386-11);

     "வைகயறச ் ழா  எ தல் பைகவைரப் பாத் ப் ப ப்பேதார ்ஆ " ( றள்.465-2);

   3. பங்  ( ன்.);; part, portion, share.

   4.   ( ங்.);; house, dwelling abode.

     [பாத்  → பாத் ]

பாத் கட் -தல்

பாத் கட் -தல் pāddigaṭṭudal,    5. ெச. . . (v.i.)

    ைர ைத த யன ெதளிக்க வரம் கட் தல் ( ன்.);; to back up or make garden beds, salt-pans etc.

     [பாத்  + கட் -,]

பாத் ேகா -தல்

பாத் ேகா -தல் pāddiāludal,    9. ெச. . . (v.i.)

பாத் கட்  (உ.வ.); பாரக்்க;See {pattikattu}

     [பாத்  + ேகா -,]
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பாத் ப்ப -தல்

பாத் ப்ப -தல் pāddippaḍudal,    10. ெச. . .  (v.i.)

   1. ெபா ப் ைடைமயாதல் ( ன்.);; to beresponsible;

 to be under obligation .

   2. உரிமப்ப தல் (உ.வ.);; to belong to.

     [பாத் யம் + ப ]

பாத் ப்ப -த்தல்

பாத் ப்ப -த்தல் pāttippaḍuttal,    5. ெச. .  வளரந்ிலத் ேல நிைல ெபறசெ்சய்தல்; to establish, setup.

     "பைகவைரப் பாத் ப் ப ப்பேதார ்ஆ " ( றள்.465.);

பாத் யக்காரன்

 
 பாத் யக்காரன் pāttiyakkāraṉ, ெப. (n.)

பாத் யன் (இ.வ.); பாரக்்க;See {pattiyan}

     [பாத் யம் + காரன்]

பாத் யத் ர யம்

 
 பாத் யத் ர யம் pāttiyattiraviyam, ெப. (n.)

   ெவண்க , இலா சை்சேவர,் சந்தனம், அ  த யன; group of substances conssling of while mustard, 
(fragrant grass); Khus Khus root sandal wood and conch grass or bare grass.

     [பாத் யம் +  ர யம்]   ர யம் + Skt.

பாத் யம்

பாத் யம்1 pāttiyam, ெப. (n.)

   பாதம் அலம்பக் ெகா க்  நீர;் water for ceremonial washing of the feet.

     "பாத் ய தல் ன் ம் பாங் ற வைமத் க் ெகாண் " (தணிைகப் . வள்ளி.161);  

     [பாதம் → பாத் யம்]

 பாத் யம்2 pāttiyam, ெப. (n.)

   உரிைம; right of possession,; claim.

     "கணவன் இறந்  ட்டால் அவ க் ரிய ம்பச ்ெசாத் களில் மைன க் ப் பாத் யம் உண் "

     [பாத்  → பாத் யம்]

 பாத் யம் pāttiyam, ெப. (n.)

    றா ட் ; a plant. (சா.அக.);

ம வ:  ராய் ட் , ற்றா ட் .

 பாத் யம்2 pāttiyam, ெப. (n.)

   ெப ங்ேகாைரக் ழங் ; root of large sedge grass.

ம வ. ெப த்தக்காக

பாத் யல்

 
 பாத் யல் pāttiyal, ெப. (n.)

   தண்ணீர் ட்டான்; water root (சா.அக.);
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பாத் யன்

பாத் யன் pāttiyaṉ, ெப. (n.)

   1.  ற்றத்தான்; relative.

   2. உரிைமயாளன்; one who has a right;

 claimant;

 sharer

   3.  ைணெகா ப் ேபான்; Surety, one who gives security.

     [பாத் யம் → பாத் யன்]

 பாத் யன் pāttiyaṉ, ெப.(n.)

   கட ளின் அ யான்; saint devoted to the feet of God.

     "பைகய  பாத் யன் பாதம் பணிந் " (மணிேம.10:35);.

     " வாத ரச் ் வ பாத் யன்" (ப ெனா.ேகா ற் ப்பண்.58);. த.வ.ெதாண்டன், இைறய யார்

     [Skt. {} → த. பாத் யன்]

பாத் ரம்

பாத் ரம் pāttiram, ெப. (n.)

   வர ப்பாத்  (இ.வ.);; field where raji is grown.

     [பாத்  → பாத் ரம்]

 பாத் ரம் pāttiram, ெப.(n.)

   1. ெகாள்கலம் ( ங்.);; vessel, utensil.

   2. இரப்ேபார ்கலம் ( டா.);; mendicant's bowl.

   3. பாத் ரன் பாரக்்க;see {}.

     "பாத் ரஞ் வெமன்  பணி ேரல்" (ேதவா.1070.3);.

   4. நாடகத் ல் அரிதாரம்  ந ப்பவ-ன்-ள்;     "நட் வக் ைறேயா... பாத் ரக் ைறேயா" 
(ம ைரப்.ப ற் ப்.25);.

   5. இைல (யாழ்.அக.);; leaf.

   6. உடல் (யாழ்.அக.);; body.

   7. எட் ச ்ேசர ்ெகாண்ட ஒர ்அள  (யாழ்.அக.);; a standard of measure equal to eight {}.

   8. கட்டைள (யாழ்.அக);; mould.

   9. அைமசச்ர ்(யாழ்.அக.);; counselor.

   10. வாய்க்கால் (யாழ்.அக.);; canal.

     [Skt. {} → த. பாத் ரம்]

பாத் -தல்

பாத் -தல் pāddudal,    10. ெச. . . (n.)

   பங் தல்; divide, to share appoction.

     "பாத் ண் ந்தன்ைம லாளரய ப் ம்" ( ரிக -க0);

     "ந வ ைணந் ைண ... ப ைர ைவயம். பாத் ய பண்ேப" (ெதால். ெபா.2);

     [ப  → பா → பாத் ]
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பாத்

பாத்  pāttu, ெப. (n.)

   1. ேசா  ( வா.);; boiled rice.

   2. கஞ்  ( டா.);; rice gruel.

   3. ஐம் ல ன்பம்; pleasures of the five senses.

     "பாத் ண்பா ேனத் ண்பான் பா " (ஏலா .44);

     [பற்  → பத்  → பாத் ]

 பாத் 3 pāttu, ெப. (n.)

   1.  ைள க் ைறசச் க்காகச ்ெசய்யப்ப ம் வரி லக் ; remission of revenue an account of failure of crops.

   2. ஊரின் ெமாத்த ைளச ்ச ந்  ெச த்தப்ப ம் ப் ட்ட தவச வள ; fixed payments of grain out 
of the grass produce of a village.

     [பா  + பா → பாத் ]

 பாத் 4 pāttu, ெப. (n.)

   1. நான்  என்ற ெபா ள் ெகாண்ட உக்  ( ன்);; a cant term meaning four.

பாத் ண்

பாத் ண் pāttūṇ, ெப. (n.)

   1. ப த் ண்ைக; sharing one's food with others. 

பாத் ண் உைடத்தா ன்" ( றள்.44);

   2.இரப்ேபாரக்்  இ ம் ஐயம் ( சை்ச);; alms.

     "பத் னிப்ெபண் ர ்பாத்  ணீத்த ம்" (மணிேம. ப .64);

பாத்ேதாய்-த்தல்

பாத்ேதாய்-த்தல் pāttōyttal,    4. ெச. . . (v.i.)

   ெநச ப் பா க் க் கஞ் தல் ( ன்);; to size the warp.

     [பா + ேதாய்-,]

பாதக்காப்

பாதக்காப்  pātakkāppu, ெப. (n.)

   காலணி; chappals.

     "பண்டச ் ெபா  பாதக் காப்ெபா " ( லப்.23-78);

     [பாதம் + காப் ]

பாதக் ற

 
 பாதக் ற  pātakkuṟaḍu, ெப. (n.)

    ற யரால் (அணியப்ப வ ம்);  தல் இ  கால் ரல்களின் இைடெவளி ல் ைழத் க் 
ெகாள்வதற்  ஏற்றவா  கடை்டயால் ெசய்த ைடய மான காலணி; wooden sandals with a toe-grip.

     [பாதம் +  ற ]

பாதகத் ரவம்

பாதகத் ரவம் pātagatturavam, ெப. (n.)

   அரசமரம்; peepul tree.

   2. ஆ ; sheep.

   3. ஆலங்கட் ; hail stone. (சா.அக.);
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பாதகாணிக்ைக

 
 பாதகாணிக்ைக pātakāṇikkai, ெப. (n.)

   ஆ ரியர ்ேபான்ேறாரின் பாதத் ல் ைவத்  அளிக் ம் காணிக்ைக;( தட் ைண);; offering (to one's 
teacher etc.); places at his feet.

     [பாதம் + காணிக்ைக]

பாதச் ப்

 
 பாதச் ப்  pātaccippi, ெப. (n.)

   இப் ெளா  வைக (ெநல்ைல,  னவ.);; a kind of conch-shell.

     [பாதம் +  ப் ]

பாதச் ைல

பாதச் ைல pātaccilai, ெப. (n.)

ைணத் தாங் ம் அ க்கல்;(இராமா.மேயந் ர24);

 base stone of a pillar.

     [Pபாதம் +  ைல]

பாதசத் ரவம்

பாதசத் ரவம் pātasatturavam, ெப. (n.)

   1. அரசமரம்; peepul tree.

   2. ஆலங்கட் ; hall stone (1,2 ைவத் யபரி);

   3. ஆ ; sheep.

பாதசரம்

 
 பாதசரம் pātasaram, ெப. (n.)

 ankle chain with tiny bells.

     "ெவள்ளிப் பாதசரம்".

     [பாதம் + சரம்]

     [P]

பாதசாரி

 
 பாதசாரி pātacāri, ெப. (n.)

 pedestrian.

     [பாதம் + சாரி]

பாதபங்கயமைல

 
 பாதபங்கயமைல bātabaṅgayamalai, ெப. (n.)

 a mountain named {pādapangayamalai} which is located at magadha and having foot fossils of Buddha.

     [ பாதம் + பங்கயம் + மைல ]

பாத ைக

 
 பாத ைக pātapīṭigai, ெப. (n.)

   பாதம் ப ந்த ேமட் டம்; a footstool.

     [பாதம் +  ைக]

     [P]
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பாத ைச

 
 பாத ைச pātapūcai, ெப. (n.)

   ெபரிேயார,் ெபற்ேறார ் த ேயாரின் பாதங்கைளத் ய்ைம ெசய்  மலர ்ைவத்  வணங் ம் 
சடங் ; the ritual of washing the feet (of the teacher, Saint or of one's parents out of respect.

     [பாதம் +  ைச]

பாதம்

பாதம்1 pātam, ெப. (n.)

 one fourth of the duration of the influence of a star.

     " லம் கைட ப் பாதம் என்றால் அவ்வள  ய ைள கள் இரா."

 பாதம்2 pātam, ெப. (n.)

   1. நிழற்ேகாள் இரா ;  an ascending node.

   2. ஐந்தாம் ஆறாம்மாதத் ற் க வ தல்; foetus aborted in the fifth or sixth month of pregnancy.

   3. கால்; leg.  

     ' ணரந்்  ன்ெறா த்  வாதான் பாதம்" ( பஞ்ச.க.வா-1);

     "பாற்பா  மாதவன் பாதம் ெபா ந் " ( லப்.15-168);

     "மற்றவர ்பாதம் வணங் ய வண்ண ம்" (மணிேம.ப .92);

   4. காற்பங் ; quarter part.

     "ப த  மாதவன் பாதம் படரே்கம்... இளங்ெகா காெனைன" (மணிேம.145);

     "ெசய்க ெசபமாைல ற்ெறட் னதற் பா றச ்ெசய்ய மாம்

பாதத் ஞ்ெசய்" (ைசவச.ெபா .கசச.);

   5. சரிைய த ய நா  நிைலக் ம் ெபா ப்ெபயர;்( வஞானேபா. றப் .);

 a course of actions.

பாதமயக்

பாதமயக்  pātamayakku, ெப. (n.)

   1. அ மயக்  ( ன்.);; stanza whose ines are capable of transposition.

   2. ேவ லவரக்ள் பா ய அ கள் ன்றேனா  தாம் ஓர  பா க் ம் ைறக்க  வைக (யாப்.  . 
96, பக்.504);; a kind of artificial stanza of four lines, the first three of which are taken from works of other poeto while the last 
is composed by the author.

     [பாதம் + மயக் ]

பாத லம்

பாத லம் pātamūlam, ெப. (n.)

   1.  கால் (யாழ். அக.);;  heel.

   2.  த் க் க் காரணமான ம் அைடக்கலமாகக் க த ப வ மான வ ; feet of a deity or saint 
considered as the source of bliss and as a refuge.

     "நிைன ன் ண் நாத னலங் ளர ்பாத லம்" ( வக.511);

     [பாதம் +  லம்]
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பாதயாத் ைர

 
 பாதயாத் ைர pātayāttirai, ெப. (n.)

   ேவண் தைல ன்னிட் க் ேகா ல்க க்  அல்ல  ஒ  ப் ட்ட ேநாக்கத் டன் ஓர ்இடத் ற்  
நடந்ேத ேமற்ெகாள் ம் ெசல்ைக; pilgrimage on foot (undertaken in fulfilment of a vow;march.);

     "பழநிக் ப் பாதயாத் ைரப் றப்பட்டனர"்

     "உப் ப் ேபாராட்டத் ற்காகத் தண் ேநாக்  ேமற்ெகாண்ட காந் ன் பாதயாத் ைர ெவற்  
ெபற்ற ".

     [பாதம் + யாத் ைர]

     [ இய → யா → யாத் ைர → ஒ.ேநா. மா → மாத் ைர ]

பாதரவதம்

 
 பாதரவதம் pādaravadam, ெப. (n.)

   க ங்கா ; black wood.

பாதாளக டன்

 
 பாதாளக டன் pātāḷagaruḍaṉ,     ரிப் ண் ; the mongoose plant. (சா.அக.)

பாதாள லம்

பாதாள லம் pātāḷamūlam, ெப. (n.)

   1.  ந் ல்ெகா ; moon creeper.

   2. ஆ ன்னாப்பாைள; worm killer.

   3. கைரயான்; white ant.

   4. ேகாைரக் ழங் ; nut grass, korai grass root.

   5.  ெநஞ் ல்; small castrops, ground burnut. (சா.அக.);

பாதாளவட்

 
 பாதாளவட்  pātāḷavaṭṭi, ெப. (n.)

    ைனப் ல்; a kind of tender grass. (சா.அக.);

     [பாதாளம் + வட் ]

பாதாள வாைக

 
 பாதாள வாைக pātāḷavākai, ெப.  (n.)

   நிலவாைக; east indian senna. (சா.அக.);

     [பாதாளம் + வாைக]

பாதானி

 
 பாதானி pātāṉi, ெப. (n.)

   பழைம ைடய  (ெநல்ைல.);; that which is old.

ெத – பாத
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பா

பா 1 pāti, ெப. (n.)

   1. இரண்  சமபாகமாகப் ப க்கப்பட்ட ெபா ட்ப ; half. moiety.

     "பா ப்ெபண்ெணா  பாகத்தன்" (ேதவா.479,3.);

   2. ந ; middle.

     "பா வ ன் ண் " (காஞ் ப் . வாத்.28.);

   3. ப க்ைக ( டா.);; dividing, sharing.

   4.  ண் ; a piece.

     " ப்பா " (அரிச.் .11.);

ம வ: பால் பாயல்

பயல் பங்

அ த்தம்

பாகம்

பா

     "பா ப் பாக்ைகக் கப்ப ேல ேபாட் ப் பங் க்  நின்றானாம்" (பழ.);

     [ப  → பா ]

பா -த்தல்

பா -த்தல் pātittal, ெச. ன்றா . (v.t.)

இரண்  சமபங் களாகப் ரித்தல். (யாழ்.அக.);

 to halve, divide in halves.

     [பா  → பா த்தல்]

 பா -த்தல் pātittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t)

   1. வ ந் தல்; to trouble, disturb.

   2. தைட ெசய்தல்; to hinder, obstruct.

     [Skt. {} → த. பா  → பா -த்தல்]

பா க்கைர

 
 பா க்கைர pātikkarai, ெப. (n.)

தன் ரில் அல்ல  ற ரில் பா  வரி ெச த் ேய ம் ப் ட்ட ெதாைக ெகா ப்பதாக 
ஒப் க்ெகாண்ேட ம் றர ்நிலத்ைதப் ப ரி பவன் (R.T.);: 

 one who. having no land of his own. undertakes the temporary cultivation of waste land either in his own or any other village. 
usually paying half the kist or some fixed portion of the crop.

     [பா  + கைர]

பா சம்வாதம்

பா சம்வாதம் pātisamvātam, ெப. (n.)

   ஒ  பக்கத்தார ்மட் ஞ் சம்ம க்ைக (ஈ ,4,1,1.);; unilateral consent.

     [பா  + {skt.samvådha} த. சம்வாதம்]
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பா சச்மச ்
ெசய் ள்

பா சச்மச ்ெசய் ள் pāticcamacceyyuḷ, ெப. (n.)

   அளவ ச ்சந்தங்களில் த  ரண்ட ம் ஒத் க் கைட ரண்ட ம் எ த்  க்  வ வ ம், 
த ரண்ட ம் தம் ள் ஒத்  எ த்  க் க் கைட ரண்ட ம் ஒப்ப எ த் க் ைறந்  

வ வ ம்,  த ர ண்ட ம் தம் ள் ஒப்ப எ த் க் ைறந்  கைட ரண்ட ம் தம் ள் ஒப்ப 
எ த் க் றந்  வ வ ம், ஒன் ைட ட் க் ன்  வ வ ம், ஒன் ைட ட்  க் ம் ைறந் ம் 
வ வ ம் பா ச ்சமச ்ெசய் ள் என் ம் வழங்கப்ப ம் (யாப்.95);; a kind of verse in peculier metre.

     [பா  + சமம் + ெசய் ள்]

பா சச்ாமம்

 
 பா சச்ாமம் pāticcāmam, ெப. (n.)

நள்ளிர  ( ன்.);

 midnight.

ம வ. ந சச்ாமம்

     [பா  + யாமம் → சாமம்]

பா

பா 1 pādiḍudal,    18. ெச. ன்றா . (v.t.)

   பங் தல்; to apportion, divide.

     "ைகப்ெபா ள் கண்ேடார ்யாரக்் ம் பா  ( ரேவாரே்பால்" (ேகா ற் .பதஞ்.82.);

     [பா  → பா -,]

 பா 2 pādiḍudal,    18. ெச. ன்றா . (v.t.)

   பா காத்தல் ( ன்.);; to protect, presserve.

     [பா  → பா -,]

 பா 3 pādiḍudal,    18. ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெந க் தல் ( ன்.);; to narrow, press.

 பா  pātiḍu, ெப.(v.i.)

   அர ன்வர  ெசல த் ட்டம்; budget.

     [ப த் +இ -ப த் - பா ]

பா ப்ேபச்

பா ப்ேபச்  pātippēccu, ெப. (n.)

   1. அைர ைறப்ேபச் ; broken language.

   2. ேபச் னிைட; middle of a conversation.

     [பா  + ேபச் ]

பா பகடம்

 
 பா பகடம் bātibagaḍam, ெப. (n.)

   ெசம்பா ம் (இ.வ.);; exact half.

பா ம

பா ம  pādimadi, ெப. (n.)

   வளரம்  ( ப் .212.);; crescent moon.

     "பா ம  ந ேபா  மணிசைட நாதர ளிய மேரசா" ( ப் .சா மைல);
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பா ம யணிந்
ேதான்

 
 பா ம யணிந்ேதான் pādimadiyaṇindōṉ, ெப. (n.)

    ரி ; blue vitriol. (சா.அக.);.

பா மம்

 
 பா மம் pātimam, ெப. (n.)

   நா ெலான்  (யாழ்.அக.);; quarter.

பா யம்

 
 பா யம் pātiyam, ெப. (n.)

   க க்காய்; gall nut. (சா.அக.);

பா ரா

 
 பா ரா pātiyirā, ெப. (n.)

பா ராத் ரி பாரக்்க;See {pātiyirāttiri.}

     [பா  + இரா]

பா ராத் ரி

 
 பா ராத் ரி pātiyirāttiri, ெப. (n.)

   ந யாமம் ( ன்.); பாரக்்க; minght.

     [பா  + இராத் ரி]

பா ரம்

பா ரம் pātiram, ெப. (n.)

   1. மைலயாத் ; malabar mountain ebony.

   2.  ங் ல்; bamboo tree. (சா.அக.);

 பா ரம்1 pātiram, ெப. (n.)

சந்தனம் பாரக்்க;See {sandanam} sandalwood.

 பா ரம்2 pātiram, ெப. (n.)

சந்தனம் பாரக்்க;See {pātiyirattiri}

     [ப  + இரா → ரா]

பா ராத் ரி

 
 பா ராத் ரி pātirāttiri, ெப. (n.)

பா ராத் ரி பாரக்்க;See {patuturatturu}

     [பா  + இராத் ரி → ராத் ரி]
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பா ரி

பா ரி1 pātiri, ெப. (n.)

   1. ெபான்னிற ள்ள ைடய மரவைக; yellow-flowered fragrant trumpet-flower tree,

   1. tr., stereospermum chelonoeds

     'பா ரிப் ச ்ேசரத்லால் த்ேதா ' (நால ,139.);

   2.  வப் ப்  மரவைக;   3. ெவள்ளப் ைடய மரவைக(L.);; whiteflowered trumpet-flower tree, m.tr. 
stereospermum xylocorpum,

   4.  ங் ல் ( ங்.); பாரக்்க;cf. see {mungil}

 patira bamboo.

ம வ: பாடலம் பா ரி ன்கா

ெத. பா ரி

க. பா ரி

     [pபா  → பா ரி]

     "பா ைல ெயா ந்த பராஅைரப் பா ரி" (ெப ம்-4);

     "ேபாங்கந் லகந் ேதங்கமழ் பா ரி" ( -74);

     "மாக்ெகா  அ ரல் ெவா  பா ரி" (நற்-52-1);

     " ைக அன்ன ய்த்தைலப் பா ரி" (நற்.118-8);

     "அஞ் ைனப் பா ரி அலரந்்ெதன" (ஐங்-3462);

பா ரிக் ட்டம்

 
 பா ரிக் ட்டம் pātirikāṭṭam, ெப. (n.)

   பா ரி,  ல்வம்,  ழ், த தாைழ ஆ ய நான் ன் ேவரக்ள் (சங்.அக.);; roots of four trees, viz., {pādiri,} 
vilvam, {kumiland talutālai}

     [பா ரி +  ட்டம்]

பா ரிப் ர்

 
 பா ரிப் ர ்pātirippuliyūr, ெப. (n.)

கட ர ்என்றைழக்கப்ப ம் ெதன்னாற்கா

   மாவட்ட ஊரின் ெதான்ைமப்ெபயர;் an ancient name of cuddalore.

பா ரி மரத் ன் அ ல் ேதான் , தவம் ரிந்த உமாேத க்  வரம் ெகா த்தார ்என்ப ம்,  க்கால் 
னிவர ்இங்  இைறவைனப் த்தலால் ர ்என்ப ம் ேதான்  இரண்டன் ேசரக்்ைகயால் 

பா ரிப் ர ்என் ம் ப்ெபயர ்இத்தலத் க்  அைமந்  ளங் ற  என்பர.் இன் ம் இத் 
தலத் ற் ரிய தலமரமாக பா ரிேய ளங் ற .)

பா ரிேம ந்

 
 பா ரிேம ந்  pātirimēlīndi, ெப. (n.)

   ெவண்பா ரி; white flower trumpet tree. (சா.அக.);

     [பா ரிேமல் + ஈந் ]

பா ரியம்

 
 பா ரியம் pātiriyam, ெப. (n.)

   ெச  (சங்.அக.);; deafness.
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பா ைர

பா ைர pātirai, ெப. (n.)

பா ரி1 (நாநாரத்்த 261.); பாரக்்க;See {pādiri}

     [பா ரி → பா ைர]

பா

 
 பா  pātili, ெப. (n.)

   வைல (யாழ்.அக.);; trap Or snare.

பா வாரம்

 
 பா வாரம் pātivāram, ெப. (n.)

   நிலக் ழா ம் த்தைகக்  எ த்தவ ம் ைள ம் ைளசச்ைலப்பா யாகப் ரித் க்ெகாள் ம் 
ைற; a system of tenanay in which the landlord and the lessee divide the produce of the leased land in equal shares.

     [பா  + வாரம்]

பா

பா 1 pātīṭu, ெப. (n.)

   1. பங் ைக (யாழ். அக.);; dividing, sharing, apportioning.

   2. தைலவன் ப்பப்ப  ேபார் ரர ்பைகவரிட  ந்  கவரந்்த நிைரையத் தமக் ள் பங் வைதக் 
ம் றத் ைற

     "தந் நிைற பா  உண்டாட் க் ெகாைடெயன" (ெதால். ெபா. 58);;

 theme describing the apportioning of cows captured from an enemy among the soldiers as directed by their chief.

     [பா  + இ  → பா  → பா ]

     "கவரக்ைணச ் ற்றங் கவரந்்த கணநிைர

அவரவர ் ைனவ ன் அ ந் ந்தன் " ( றப்.ெவ.13,ெகா );

     "ஒள்வாள் மைலந்தாரக்் ம் ஒற்றாய்ந் ைரத ்தாரக்் ம் ள்வாய்ப்பச ்ெசான்ன லவரக்் ம்-
ள்வாைர

மாறட்ட ெவன்  மறவரத்ம் ரில்

ட்டார ்ெகாண்டநிைர" (ெவண்பா.);

 பா 2 pātīṭu, ெப. (n.)

   1.பா காக்ைக; protecting.

   2. ெச க்ைக

 securing, confining.

பா

பா 1 pātu, ெப. (n.)

   பங் ; portion, share.

     'யாரக்் ம் பா  ரேவாரே்பால' (ேகா ற் . பதஞ்.82.);

 பா 2 pātu, ெப. (n.)

   ஞா  (யாழ்.அக.);; sun.

 பா 3 pātu, ெப. (n.)

   காவல் (யாழ்.அக.);; protection, watch, save, leip.
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பா கம்

பா கம் pātugam, ெப. (n.)

பா ைக, பாரக்்க;See {palukai}

     "பரத க் ப் பா க  மர   ந்  ( வ்.ெப மாள்.10,4.);

பா கா

பா கா1 pātukāttal, ெச. . . (v.i.)

   1.  ங் , அ , ேசதம் த யைவ ேநராமல் காப்பாற் தல்;காத்தல்; protect.

     "எந்தச ் ழ்நிைல ம் நாடை்டப் பா காக்க இரா வம் அணியமாக இ க்க ேவண் ம்"

     "தைலைம அைமசச்ைரப் பா காக்க ஒ  தனிப்பைடேய உள்ள "

     "இைவ தாத்தா பா காத்த ெபா ள்கள்"

   2.  ம்பம் த யவற்ைற அல்ல  கைலகைளப் ேப தல்;பராமரித்தல்; provide for (a family.);;support: 
preserve (arts);

     "அப்பா க் ப் ற  மாமாதான் எங்கள் ம்பத்ைதப் பா காத்  வ றார"்

     "நாட் ப் றக் கைலகள் தைல ைற தைல ைறயாகப் பா காக்கப்பட்  வ ன்றன"

பா காத்

பா காத2் pātukāttal,    15. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. காப்பாற் தல்; to protect, defend, guard.

     'ைபதலாவ ெதன்  பா காத ் ரங் , ( வாச. 5,77.);

   2. வாராமற்ற த்தல்; to ward off. avert.

     "அதைனப் பா காத் க் க தற்ெபா ட் " ( றள்,11,அ . க.);

   3. பராமரித்தல்( ன்.);; to take care of cherish, foster.

     [பா காவல் = பா காப்

பா  = காவல் (யாழ்.அக.); பா காத்தல் என்ப  நிைலசெ்சால் ன் ெபா ள் மைறந்  நன்  காவல் 
காத்தல் என்  ெபா ள் பட்டதனால் பா  என் ம் ெசாற் க் காவல் என் ம் ெபா ள் றப்பட்ட . 
ேவ.க.141]

பா காப்பாளர்

பா காப்பாளர ்pātukāppāḷar, ெப. (n.)

   1. ப ெனட்  வய  நிரம்பாத ஒ வரின் உரிைமகைள அவர ்ெபா ட் க் கவனித் க் ெகாள் ம் 
ெபா ப் க்  நிய க்கப்பட்டவர;்   ெபற்ேறா க்கப் பகரமாக மாணவர ்ேபான்ேறாைரக் கவனித் க் 
ெகாள் ம் ெபா ப்  ஏற்பவர;்   2. பா காக் ம் பணி ெசய்பவர;் பா காவலர;் guard (employed to protect a 
place. person);

     [பா காப்  → பா காப்பாளர]்
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பா காப்

பா காப்  pātukāppu, ெப. (n.)

   1. காப்பாற் ைக; protection, guard, watch.

   2. ஆதரிக்ைக; support maintenance.

 பா காப்  pātukāppu, ெப. (n.)

   1.  ங் , அ , ேசதம் ேபான்றைவ ேநராமல் த க் ம் காவல் அல்ல  கண்காணிப் ; protection;

 defence;

 security.

     " ட்  நடந்த ப் ப் ப ல் இப்ேபா  பலத்த பா காப் ப் ேபாடப்பட் ள்ள "

     "நாட் ன் வ வா ல் க்கால் பங்  பா காப் க்காகச ்ெசலவ க்கப்ப ற "

     " கரே்வார ்நலப் பா காப் ச ்சங்கம்"  2. (ஒ வர ்உண ம்); பத் ரமான நிைல;

 Seeurity;safety.

     "ெபற்ேறாரக் டன் இ ந்த ேபா  உணரந்்த பா காப்  இப்ேபா  இல்ைல"

     "நண்பரக்ள் நிைறந்த ழல் பா காப்பாக இ ந்த "

   3. ெபா ப்ேபா  ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் கவனிப் ; custody (of s.o.);

     " ழந்ைதைய ஆயா ன் பா காப் ல் ட்  ட்  ேவைலக் ப் ேபா ேறாம்"

பா காப் ப் 
ெபட்டகம்

 
 பா காப் ப் ெபட்டகம் pātugāppuppeṭṭagam, ெப. (n.)

   வங் ேபான்றவற் ல் ைல உயரந்்த ெபா ள்கைள ைவத் க்ெகாள்ள ஏற்ப த்தப்பட் க் ம் 
பா காப்பான ைற ல் உள்ள ெபட்  ேபான்ற அைமப் ; safety locker (in a bank. etc.);

     "இந்த வங் ல் பா காப் ப் ெபட்டக வச  உண் "

பா காவல்

 
 பா காவல் pātukāval, ெப. (n.)

பா காப்  ( ன்.); பாரக்்க;See {padukapри.}

பா காவலர்

 
 பா காவலர ்pātukāvalar, ெப. (n.)

பா காப்  ( ன்.); பாரக்்க;See {padukappalar}

பா ைக

 
 பா ைக pātugai, ெப. (n.)

    ெச ப்பைட என் ம் ைக; small leaved spreading creeper. (சா.அக.);

பாைதக் ைல

 
 பாைதக் ைல pātaikkulai, ெப. (n.)

   பாகல்; bitter guard. (சா.அக.);

     [P]

1478

www.valluvarvallalarvattam.com 14383 of 19068.



பாந்தட்படார்

 
 பாந்தட்படார ்pāndaṭpaṭār, ெப. (n.)

பாம் செ்ச  பாரக்்க;See {pémbய-c-ced}

     "அகல்வாய்ப் பாந்தட்படாரப்் பக  மஞ் ம்"

     [பாந்தள் + படார]்

பாந்தம்

பாந்தம் pāndam, ெப. (n.)

   1.

பாந்தவம்(ெகா.வ.); பாரக்்க;See {pandavam}

   2. சா க்கட் ; caste rules.

     'பாந்தத் க்  உட்பட்டான்' (இ.வ.);

   3. இணக்கம்; agreeableness.

     'அவேனா  பாந்தமாய்ப் ேப னாள்' (ெகா.வ.);

   4. ஒ ங் ; order. regularity: system, propriety.

     'நீ ெசய்த  பாந்த மா க் றதா?'

   5. ெபா த்தம்; something fitting or proper.

     [ ற்  → பத்  → பந்  → பந்தம் → பந்தம்]

பாந்தல்

பாந்தல்1 pāndal, ெப. (n.)

    ற் ர;் hamlet of a village.

     'ஏந்தல் பாந்த ட்பட' (S.I. I.vii.67.);

     [பாந்  → பாந்தல்]

 பாந்தல்2 pāndal, ெப. (n.)

   1. ப ங் ைக ( டா.);; skulking, hiding, burking.

   2.  ன்பம்:

 pain, trouble.

     "பாந்த  கரப்பான்" (பதாரத்்த.729.);

     [பாந்  → பாந்தல்]

 பாந்தல்3 pāndal, ெப. (n.)

   கடல ற் கா ம் பள்ளமான இடம் (ெசங்ைக. னவ.);; hollow place in deep sea.

பாந்தவம்

பாந்தவம் pāndavam, ெப. (n.)

   உற ைற; affinity, relationship.

     'எனக் ச ் ேனக பாந்தவத்தால் த்தஞ்ெசய்ய வந்த' (பாரதெவண். 797,உைரநைட.);

பாந்த யம்

 
 பாந்த யம் pāndaviyam, ெப. (n.)

பாந்தவம் ( ன்.); பாரக்்க;See {pāndavam}
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பாந்தள்

பாந்தள் pāndaḷ, ெப. (n.)

   1. பாம் ; snake.

     "பாந்தளஞ் ச ல க்கட ்பாவலன்" ( வாலவா.16,32.);

   2. மைலப்பாம் ; mountain snake.

     "கானிைடப் பாந்தள் கண்ப ப்பன" ( வக.1900.);

பாந்தன்

பாந்தன் pāndaṉ, ெப. (n.)

வ செ்சல்ேவான்.

 passanger, traveller.

     "அபராந்தர ்பாந்தரா " (இர . க் .221.);

பாந்

பாந் 1 pāndudal,    9. ெச. . . (v.i.)

   ப ங் தல் ( டா.);; to skulk hide.

     "ஆந்ைத பாந் ப்ப" (க ங்.127; ப்.);

 பாந் 2 pāndudal,    5. ெச. ன்றா . (v.i)

    றாண் தல்; to scratch, as with nails.

     " ைன என்ைனப் பாந்  ட்ட . (நாஞ்.);

 பாந் 3 pāndu, ெப. (n.)

   1. ெபந்  ( ன்.);; cavity. hollow, deep hole.

   2. வைள க் ம் வ க் ம் இைட ள்ள பாகம்(c.g.);;(arch.);

 spandrel.

   3.  வரிற் கற்களின் இைட ள்ள சந் ; interstices between bricks in a wall.

   4. ேமற்கட்டடத் ல் அடை்டக க்  மத் ள்ள இடம் (கட்டட.நாமா.20.);; celling.

 பாந் 4 pāndu, ெப. (n.)

   மணல் ெவளி ல் பாரவண் க்கப் பயன்ப த் ம் அ கப்ப  மா கள் (இ.வ.);; extra pair of bulls 
used in dragging carts over sandy tracts.

பாந் க் ண

 
 பாந் க் ண  pāndukkiṇaṟu, ெப. (n.)

   பக்கங்களிற் ெபாந்  ந்த ண ( ன்.);; well with cavities in the sides.

     [பந்  +  ண ]

பாந் ச் ண்ணாம்

 
 பாந் ச் ண்ணாம்  pānduccuṇṇāmbu, ெப. (n.)

   ேமற்றளம் வதற்காக நன்றாயைரத்த ண்ணாம் (C.E.M.);(C.E.M.);; ceiling plaster.

     [பாந்  +  ண்ணாம் ]

பாந்ைத
பாந்ைத pāndai, ெப. (n.)

பாந் 3,  1.(யாழ்ப்.); பாரக்்க, see {pānduo}
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பாப்பட்டான்

 
 பாப்பட்டான் pāppaṭṭāṉ, ெப. (n.)

    ரணி; bottle flower. (சா.அக.);

ம வ: பாப்படை்ட

பாப்பட்ைட

 
 பாப்படை்ட pāppaṭṭai, ெப. (n.)

    ரா எ ம் தரச்ெ்ச ; a shrub, usually found in barren lauds.

பாப்ப -த்தல்

 
 பாப்ப -த்தல் pāppaḍuttal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   பரப்  ரித்தல்; to spread.

     "மைழக் கண்ணார ்....... பாப்ப த்த பள்ளி"

     [பா + பாப்ப -,]

பாப்பம்

 
 பாப்பம் pāppam, ெப. (n.)

   ப ப் ச ்ேசா ; cooked rice (nurs.);

     [ப ப்  → பப்  → பாப்  → பாப்பம்]

பாப்பர ஞ்சான்

 
 பாப்பர ஞ்சான் pāpparamūñjāṉ, ெப. (n.)

   ஒ  ன்; a kind of fish.

     [P]

பாப்பா

பாப்பா pāppā, ெப. (n.)

   1. பாைவ; doll.

   2.  ழந்ைத; little child (nurs.);

   3. கண்ணின் க  (இ.வ.);; iris of the eye.

     [பாைவ → பாப்பா]

பாப்பாச்

பாப்பாச் 1 pāppācci, ெப. (n.)

பாப்பா(இ.வ.);

   1. பாரக்்க;See {pappa,}

     [பாைவ → பாப்பா → பாப்பாச் ]

 பாப்பாச்  pāppācci, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ய ; slippers.

த.வ.ெச ப் , காலணி

     [U. {} → த. பாப்பாச் ]
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பாப்பா

பாப்பா  pāppācu, ெப. (n.)

பாப்பாச்  பாரக்்க;See {pappacci}

     "தன்கா ேல பாப்பா ம் ேபாட் " ( ற  805.);

     [பாப்பாச்  → பாப்பாக]

பாப்பாத்

பாப்பாத் 1 pāppātti, ெப. (n.)

   1. வண்ணத் ப் ச் ; a kind of butterfly.

   2. ஒ  வைகக் க ; a kind of superior kite.

ஒ கா: [பாப்  → பாப்பாத் ]

 பாப்பாத்  pāppātti, ெப. (n.)

பாரப்்பணி பாரக்்க;See {parppani}

     [பாப்பான் → பாப்பாத்  ]

பாப்பாத் க் க

 
 பாப்பாத் க் க  pāppāttiggaḻugu, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் ெபண் க ; a brahmini female vulture, egyptian vulture.

     [பாப்பாத்  + க ]

     [P]

பாப்பாத் ப் ச்

 
 பாப்பாத் ப் ச்  pāppāttippūcci, ெப. (n.)

   வண்ணத் ப் ச் ( ன்.);; butterfly.

     [பாப்பாத்  +  ச் ]

பாப்பரி

பாப்பரி pāppari, ெப. (n.)

   1. ெசந்நாகம்; red cobra.

   2. நாகம்; cobra. (சா.அக.);

     [பாம்  + அரி = பாப்பரி. அரி =  வப் ]

 பாப்பரி pāppari, ெப.(n.)

   1. ெசந்நாகம்; red cobra.

   2. நாகம்; cobra. (சா.அக.);

த.வ.நல்லபாம் , அரச நாகம்

பாப்பாத்  ைமனா

 
 பாப்பாத்  ைமனா pāppāttimaiṉā, ெப. (n.)

   ஒ  வைக நாகணவாய்ப் ள் (இ.வ.);; pagoda thrush, temenuchus pagodarum.

     [பாப்பாத்  + ைமனா]

     [P]
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பாப்பா ப த்ைத

 
 பாப்பா ப த்ைத pāppāpaḻuttai, ெப. (n.)

   கண்டங்கத் ரி ைத; brahmin mully, indian night shade.

ம வ: பாபா ப த்ைத.

பாப்பாயம்

 
 பாப்பாயம் pāppāyam, ெப. (n.)

   ஒ வைக ந மணசெ்ச ; costus shrub.

ம வ: ேகாட்டம்.

பாப்பாரக்கனி

 
 பாப்பாரக்கனி pāppārakkaṉi, ெப. (n.)

   க ப் டைல; snake guard used for curry. (சா.அக.);

பாப்பாரக் ேகாலம்

பாப்பாரக் ேகாலம் pāppārakālam, ெப. (n.)

   மரக்காயரின் மணத் ல் மணமகள் பாரப்்பனிக் ேகாலம் ண்  ஒ  ைக ல் ெசம் ம், 
ஒ ைக ல் த ம் ெகாண்  மணமகனிடம் ெசன்  ெசால்லா , அவன் தன் ெசம் ல் பலவைக 
நாணயங்கைள ட அவற்ைறப் ெபற் த் தன் அைறக் ச ்ெசல் ஞ் சடங் (E.T.V. 5.);; a marriage ceremony 
amongst maskkayar, when the bride, dressed like a brahman woman and holding a brass vessel in one hand and a stick in 
the other parleys with the bride-groom until he puts a number of coins in the vessal, and retires in triumph to her chamber.

     [பாரப்்பார ்→ பாப்பார + ேகாலம்]

பாப்பாரத்ெதன்
ைன

 
 பாப்பாரதெ்தன்ைன pāppāratteṉṉai, ெப. (n.)

   ேகளி என் ம் ெதன்ைனவைக; brahman cocoanut (I.);

     [பாரப்்பார ்→ பாப்பார + ெதன்ைன]

பாப்பாரநாகம்

 
 பாப்பாரநாகம் pāppāranākam, ெப. (n.)

   ெசந்நாகம் ( ன்.);; red cobra.

     [பாரப்்பார ்→ பாப்பார + நாகம்]

     [P]

பாப்பாரப் ளி

 
 பாப்பாரப் ளி pāppārappuḷi, ெப. (n.)

   ெப க்கமரம்; brahmin tamarind.

ம வ: பப்பரப் ளி, ெபாந்தம் ளி. (சா.அக.);

     [பாரப்்பார ்→ பாப்பார +  ளி]

பாப்பார ள்ளி

 
 பாப்பார ள்ளி pāppāramuḷḷi, ெப. (n.)

ள்ளி பாரக்்க; see indian nightshade.

     [பாரப்்பார ்→ பாப்பார +  ள்ளி]
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பாப்பார ைமனா

 
 பாப்பார ைமனா pāppāramaiṉā, ெப. (n.)

பாப்பாத்  ைமனா(இ.வ.); பாரக்்க;See {pappathi mainā}

     [பாரப்்பார ்→ பாப்பார + ைமனா]

பாப்பார ெவள்ைள

 
 பாப்பார ெவள்ைள pāppāraveḷḷai, ெப. (n.)

    ய ெவண்ணிற ைடய மா ; pure white coloured cow, which is believable as in auspicious.

ம வ: பாப்பார ெவள்ள

     [பாரப்்பார ்→ பாப்பார + ெவள்ைள]

பாப்பான்

 
 பாப்பான் pāppāṉ, ெப. (n.)

பாரப்்பான் பாரக்்க;See {pārppän}

     [பாரப்்பான் → பாப்பான்]

பாப்பான் ண்

 
 பாப்பான் ண்  pāppāṉpūṇṭu, ெப. (n.)

   காட் சச்ாயேவர;் wild chayroot.  

     [பாரப்்பான் → பாரப்்பான் +  ண் ]

பாப்

பாப் 1 pāppu, ெப. (n.)

பாரப்்பான் பாரக்்க;See {pappai,}

     "பாப் க் ரங்ைகப் பைடயாகக் ட் வந் ர"் (த ழ்நா. 200.);

     [பாரப்்  → பாப் ]

 பாப்  pāppu, ெப.(n.)

   ேராமன் கத்ேதா க சமயத்தா ைடய தைலைமத் தைலவர ்( த் .);; Pope, head of the Roman Catholic 
church.

     [L.{} → த. பாப் ]

பாப் ப்பைக

பாப் ப்பைக pāppuppagai, ெப. (n.)

   க டன்; garuda, the enemy of serpants. (பாம் ன் பைக.);

     "பாப் ப்பைகையக் ெகா  ெயனக் ெகாண்ட ேகாடாச ்ெசல்வைன" (பரிபா. 13, 39.);

     [பாம்  → பாப்  + பைக]

     [P]
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பாப் ரி

பாப் ரி1 pāppuri, ெப. (n.)

பாம் ரி ( ன்.); பாரக்்க;See {pāmburi}

     [பாம்  + உரி → பாப்  + உரி]

 பாப் ரி pāppuri, ெப. (n.)

   1. ெகாம்மட்  மாதைள; melonlime.

   2. பாம் ச ்சடை்ட; snake skin. (சா.அக.);

     [பாம்  + உரி → பாப் ரி]

பாப் வார்

 
 பாப் வார ்pāppuvār, ெப. (adj.) (n.)

பா வார(்R.F.); பாரக்்க;See {pābuār}

பாப்

 
 பாப்  pāppūcu, ெப. (n.)

பாப்பா  பாரக்்க;See {pappasய}  (யாழ்.அக.);

     [பாப்பா  → பாப் ]

பாப்ைப

 
 பாப்ைப pāppai, ெப. (n.)

   களி ட் க் கட்டல்; bandaging after applying poultice. (சா.அக.);

 பாப்ைப pāppai, ெப.(n.)

   களி ட் க்கட்டல்; bandaging after applying poultice. (சா.அக.);

த.வ.மா கட்

பாபட்டான்

 
 பாபட்டான் pāpaṭṭāṉ, ெப. (n.)

ரா(இ.வ.);;See {kurā} bottle-flower.

பாபட்ைட

 
 பாபடை்ட pāpaṭṭai, ெப. (n.)

   தண்ணீர ் ட்டான்;  water root. (சா.அக.);

பாபரப த்ைத

 
 பாபரப த்ைத bābarabaḻuttai, ெப. (n.)

கண்டங்கத் ரி பாரக்்க;See {kandari kattari}
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பா

பா 2 pāpu, ெப. (n.)

   1. கத ; door.

   2. ப .

 section.

   3. கணக் ன் தைலப் ; title, head of accounts.

     [ப ப்  → பாப்  → பா ]

 பா 1 pāpu, ெப.(n.)

    தலாளி; hord, master.

     [H. babu → த. பா ]

 பா 2 pāpu, ெப.(n.)

   1. கத ; door;

   2. ப ; section.

   3. கணக் ன் தைலப் ; title, head of accounts.

     [U. {} → த. பா ]

பா வார்

 
 பா வார ்pāpuvār, ெப. (n.)

    ளக்கங்காட் ப் ரிதெ்த ய கணக் (C.G.);; head or items of account, arranged or classified.

     [ப ப்  + வாரி]

 பா வார ்pāpuvār, ெப.(n.)

   கரணியங்  ரிதெ்த ய கணக் ; head or items of account, arranged or classified.

     [U. {} → த. பா வார]்

பாம்படம்

 
 பாம்படம் pāmbaḍam, ெப. (n.)

   ெபண்கள் அணி ம் ஒ  வைகக் காதணி; a heavy ornament for the ears (worn by rural women);.

 பாம்படம் pāmbaḍam, ெப. (n.)

    ைளக்கா ல் அணியப்ப ம் ெபான் அணிகலன்; a gold pendant worn by women in the ablongear

 lobe. (ெநல்ைல);

     [பா -பாம்+படம்]

பாம்பணி மாநகர்

பாம்பணி மாநகர ்pāmbaṇimānagar, ெப. (n.)

   பாமணி என் ம் தஞ்ைச மாவட்டத்  ஊர;் a place name in Tanjore Dt.

     "ப ப்பத வார ் ைலயார ்தம் பாம்பணி மாநகர ்தன்னில் பாதளசீச்ரம் வணங் " (ெபரிய-கழ ற்119, 
120);

     [பாம்பணி + மாநகர]்
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பாம்பைண

பாம்பைண pāmbaṇai, ெப. (n.)

மா ன் பாம் ப் ப க்ைக: {Thirumāl} serpent-couch.

     "பாம்பைணப் பள்ளிெகாண்ட மாயன்" ( வ்.  மாைல, 20.);

     [பாம்  + அைண]

பாம்பைணப்பள்ளி

பாம்பைணப்பள்ளி pāmbaṇaippaḷḷi, ெப. (n.)

   பாற்கட ல் மால் பள்ளி ெகாண் க் ம்  'ஆ ேசடன்' என் ம் பாம் ப் ப க்ைக;{Thirumāl'sk} 
sopantcouch.

     "பாம்பைணப் பள்ளி யமரந்்ேதா னாங்கண்" (ெப ம். 373.);

     [பாம்பைண + பள்ளி]

     [P]

பாம்பரைண

 
 பாம்பரைண pāmbaraṇai, ெப. (n.)

   பாம்ைபப் ேபால் நச் ள்ள அரைண வைக; a poisonous horse lizard with red tail. (சா.அக.);

க. ஹா ராணி

     [பாம்  + அரைண]

பாம்பன்

பாம்பன் pāmbaṉ, ெப. (n.)

   இராம நாத ரத் ச் ற் ர;் a place name of Ramanathpuram.

இராமநாத ரம் மாவட்டத் ல் ம ைரக் த் ெதன் ழக்ேக மார ்90 கல் ெதாைல ள்ள ஒ  ற் ர.் 
இ  பாம்பன் கால்வா ன் கைர ள்ள . இங்  மார ்100 அ  உயர ள்ள கலங்கைர ளக்கம் 
உள்ள . அதன் ஒளி 12-14 கல் ரம் ெதரி ம்.

     [பாம்  (வைள ); → பாம்பன்]

   பாம்பன் கால்வாய் இராமநாத ரத்ைதய த்த மண்டபத் ற் ம் இராேம வரம் ற் ம் 
இைடேய ள்ள கால்வாய்; a channel betwen south india and Rameswaram.

பாம்பன கள்

பாம்பன கள் pāmbaṉaḍigaḷ, ெப. (n.)

   பாம்பன் என் ம் ஊரக்்க ல் உள்ள ரப்பன் வலக என்ற ற் ரில் றந்தவர.் இவர ் கன ள் 
ெபற் த் ேதாத் ர சாத் ர வ வமான பல ெசய் ள் ல்க ம் உைரநைட வ வான ல்க ம் 
இயற் யவர.் இவரியற் ய பாடல்கள் ஆ  மண்டலமாகத் ெதா க்கப் பட் ள்ளன; a well known poet bom 
in {pirappanwalasu,} near {pâmban} who was a devotee of lord marugan his poems are compiled by six {mangalams} total of 
6666

     [பாம்பன் + அ கள்]

பாம்பாட்டம்

 
 பாம்பாட்டம் pāmbāṭṭam, ெப. (n.)

   ஆ த யவற் ன் வைளந்  ெசல் ம் ேபாக்  ( ன்.);; a zigzag, meandering course.J

பாம்பாட்

பாம்பாட்  pāmbāṭṭi, ெப. (n.)

   1. பாம்ைபப் த் ப் பழக்  ஆட் பவன்; snake – charmer.

   2. வரிக் த்  வைக ( லப். 3, 13, உைர);; a kind of dance.

   3. பாம்பாட் ச ் த்தர ்பாரக்்க;See {pâmbaff-c-cittar}

     'பாம்பாட்  பாம் ேல, கள்ளன் கள ேல' (பழ.);

     'பாம்பாட் க் ப் பாம் ேல சா ;

கள்ள க் க் கள ேல சா ' (பழ.);

ெத. ஆவா க

     [P]
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பாம்பாட் ச ்
த்தர்

பாம்பாட் ச ் த்தர ்pāmbāṭṭiccittar, ெப. (n.)

   ப ெனண் த்த ள் ஒ வர;் sittar. one among the eighteen.

     [பாம்பாட்  +  த்தர]்

     [இச் த்தர ்பாண் நாட் ல் றந்  சடை்ட னி டம் க்ைக ெபற்றார ்என் ம் க் 
ேகாகரணத் ல் றந்  ம தமைல ல் வாழ்ந்  பல த் கள் நடத் னார ்என் ம், ம தமைல ல் 
இவர ்வாழ்க்ைக பற் ய ன்னங்கள் இன் ம் உள்ளன என் ம் வர.் இவர ்பா ய  'ஆ பாம்ேப' 
என்ற ெதாடக்க ைடய பாடல்கள் 129 இன்  வழக் ல் உள்ளன. இைவ கட ள் வணக்கம், 

வணக்கம், பாம் ன் றப் ,  த்தர ்வல்லபம், சம்வாதம். ெபான்னாைச ெபண்ணாைச லக்கல், 
யாக்ைக நிைலயாைம, யாக்ைக இயல் , பாச நீக்கம், ெசா பதரிசனம்,   உபேதசம், ஞானதரிசனம் 
என்ற தைலப் களில் இ ப் ப  பத் ப் பாடல் ேமனி அைமந் ள்ளன. இ ப் ப  மட் ம் 
எண் ர  ஆ ரிய மண் லங்கள் ( த்தங்கள்);. மற்றைவ இரண்ட  ெகாண்டைவ.  த்தர ்பாடல் 
என்ற மாத் ரத் ேல

     "நாதர ்  ேம க் ம் நாகப் பாம்ேப-நச் ப் ைபைய ைவத் க் ம் நல்ல பாம்ேப' என்ற 
இவ ைடய பாடல் எல்லா க் ம் நிைன  வ ம்.  ன்னாகவராளி அராகத் ல் அைமந்த இவர ்
பாடல்கைளத் த  இன்  வைர ல் பலர ்பாடல் ெசய் க் றரக்ள்.

இவர ்பாடல்கள் வனியச ்சாரப்ான ெமய்ப்ெபா ள் ெகாண்டைவ. பாம்  வ வாக மண்ட த் ள்ள 
ண்ட னி ஆற்றைல எ ப்  அதன் லம் ஆதனியல் காட் ம் ெதய்வக்காட் ம் காண்பைத 

இைவ ம். பல ப கள் வாலாயமான க த் களா ம், எளிய நைடயா ம், ெசால் நயத்தா ம். 
ெதளிந்த உவைமயா ம் இைவ றந்த இலக் யப் பண் ைடயைவ.  ல் கா ம் உவைமகள் க்க 
நயமானைவ. இைடச ்ெச கல்க ம் ேசரந்் ள்ளன. காலம் ளக்கமாகத் ெதரியாதேபா ம், 
ெசாற்கைள ஆரா ம் ேபா , 14ஆம் ற்றாண்  என்  க தலாம்.

பாம்பாட்  என்ப  பல்வரிக் த் ள் ஒன்  என்  அ யாரக்்  நல்லார ் ப் றர.் இ  பாம்ைப 
எ த்  ஆட் ன்ற டாைரக் ப் வ  ஆ ம். இச் த்தர ்ெபயரில் வ ம்ேபா , இ  ண்ட னி 
ஆற்றலா ய பாம்ைப ஆட் தல் என்  ெபா ள்ப ம்.  த்தரா டம் என்ற ல் இவர ்ெசய்தெதன்  

லர ் வர.் இதற் ச ்சான் ல்ைல இந் ைல நச் னாரக்் னியர ் ப் றார.் இ  காலத்தால் 
இச் த்த க்  ற்பட்டெதனக் றலாம்.]

பாம்பாட் ப் 
பச் ைல

 
 பாம்பாட் ப் பச் ைல pāmbāṭṭippaccilai, ெப. (n.)

   ெவட் ண்ட தைசையக் டச ்ெசய் ம் ெதா கண்ணிப் பச் ைல; talegraph plant which is capable of 
uniting or joining shivered muscles. (சா. அக.);

ம வ: அரவாட் ப் பச் ைல

     [பாம்பாட்  + பச் ைல]

பாம்பாட்

பாம்பாட் 1 pāmbāṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

   பாம்ைபப் படெம த்தாடச ்ெசய்தல்; to make a cobra dance with its hood outspread.

 பாம்பாட் 2 pāmbāṭṭudal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

ெதாந்தர  பண் தல்( ன்);

 to trouble, give annoyance.

க. ஹாவா

     [பாம்  + ஆட் ]

பாம்பா

பாம்பா  pāmbāṭi, ெப. (n.)

    மால் (நாம ப. 51.);;{Visņu.}

     [பாம்  + ஆ ]
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பாம்

பாம்  pāmbu, ெப. (n.)

   1. ஊரந்்  ெசல் ம் உ ரிவைக; snake, serpent.

     "பாம்ேபா ட ைறந் தற் " ( றள், 890.);

   2. நிழற்ேகாள் (இரா  அல்ல  ேக );; ascending or descending node of the moon.

   3. ஆ யம் ( ங்.); (கவ்ைவ); பாரக்்க;See the ninth naksatra.

   4. பகல் த்தங்களிெலான்  ( தான ணா ண. 73.);;   5. நாணைல ம் ைவக்ேகாைல ம் பரப்  
மண்ைணக் ெகாட் ச ் ட்டப்பட்ட ரைண; ropes of twisted reeds and straw with earth inside.

     "பாம் க ட் ெமன்பார"் ( வாத. .மண் .21.);

   6. நீரக்்கைர ( ங்.);; bank of a river or tank.

   7. தாளக் க  வைக (பரத. தாள. 35.);; a kind of cymbals.

     'பாம்  ன் ற ஊரிேல ேபானால் ந  

நமக்  என்  இ க்க ேவண் ம்' (பழ.);

     'பாம்ைப டை்ட ேல,  ையக் ட் ேல ெகால்ல ேவண் ம்' (பழ.);

     'பாம்  பைக ம் ேதால் உற மா' (பழ.);

     'பாம்ேபா  பழேகல்' (பழ.);

     'பாம் க் ப் பைக க டன்' (பழ.);

     'பாம் ம் ேநாவாமற் பாம்  அ த்த ேகா ம்

பாம் க்க

 
 பாம் க்க  pāmbukkaḍi, ெப. (n.)

   பாம்  ண் ைக; snake bite.

     [பாம்  + க ]

பாம் க்கண்ணி

 
 பாம் க்கண்ணி pāmbukkaṇṇi, ெப. (n.)

   சங்கங் ப் ; smooth volkameria. (சா.அக.);

ம வ:  நா சச்ங்

     [பாம்  + கண்ணி]

     [P]

பாம் க்கல்

 
 பாம் க்கல் pāmbukkal, ெப. (n.)

   பாம் ன் நஞ்ைச நீக் ம் ஒ வைகக் கல்; snake stone, porous or absorbent substance regarded as efficacious in 
curing snake-bite.

     [பாம்  + கல்]

பாம் க்கள்ளி

 
 பாம் க்கள்ளி pāmbukkaḷḷi, ெப. (n.)

கள்ளிவைக (நாஞ்.);

 a kind of spurge.

     [பாம்  + கள்ளி]
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பாம் க் த் தசச்ன்

 
 பாம் க் த் தசச்ன் pāmbukkuttaccaṉ, ெப. (n.)

   பாம் ன் டா ய ற்ைறக் கட் ம் கைறயான்( ன்.);; lit.., housebulider for a serpant.

     [பாம் க்  + தசச்ன்]

பாம் க்ேகாலா

 
 பாம் க்ேகாலா pāmbukālā, ெப. (n.)

   பாம் ைடய ேகாலா ன் (சா.அக.);; a kind of {kola} fish which have a resemblance of snake.

     [பாம்  + ேகாலா]

     [P]

பாம் க்ேகாைவ

 
 பாம் க்ேகாைவ pāmbukāvai, ெப. (n.)

   ஐ ர செ்ச ; bryonia. (சா.அக.);

     [பாம்  + ேகாைவ]

     [P]

பாம் கண்ட த்த
ன்

 
 பாம் கண்ட த்தன் pāmbugaṇṭasittaṉ, ெப. (n.)

   கர  ( ன்.);; bear. lit., {cittan} who finds snakes, while burrowing for white ant.

     [பாம்  + கண் +  த்தன்]

பாம் ெகால்

பாம் ெகால்  pāmbugolli, ெப. (n.)

   1.  ரிப் ; indian snake root.

   2. அரவதன்; herb of repentance. (சா.அக.);

     [பாம்  + ெகால் ]

பாம் சச்ட்டம்

 
 பாம் சச்ட்டம் pāmbuccaṭṭam, ெப. (n.)

   கடை்டச் வர ்அல்ல  தாழ்வாரத் ல் ஓ ம் ெந க் மரம்; bressummer.

     [பாம்  + சட்டம்]

பாம் சச்ட்ைட

 
 பாம் சச்டை்ட pāmbuccaṭṭai, ெப. (n.)

   பாம்  கழற் ம் ேதால்; snake's slough.

     [பாம்  + சடை்ட]

பாம் ச்

 
 பாம் ச்  pāmbuccuḻi, ெப. (n.)

   மாட் ச ்க வைக ள் கப் ல் ஒ  வலப் றமாக ம் கா ல் ஒ  வலப் றமாக ம் ஆக இரண் ல் 
ேசரந்் க்கம் ய ; an inauspicious {suli.}

     [பாம்  +  ]
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பாம் செ்ச

 
 பாம் செ்ச  pāmbucceḍi, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ்ெச ; jack-in-the pulpit. indian turnip, {kõÇdai. -}

     [பாம்  + ெச ]

பாம் செ்ச

 
 பாம் செ்ச  pāmbuccevi, ெப. (n.)

    ரை்மயான ெச ணர் ; sharp ear, acute hearing.

     [பாம்  + ெச ]

பாம் ண் பறைவ

பாம் ண் பறைவ pāmbuṇpaṟavai, ெப. (n.)

   க டன்; Iit, snake-eating bird garuda.

     " ைவப் ேமனியான் பாம் ண் பறைவக் ெகா ேபால" ( .ெவ. 9, 39.);

     [பாம்  + உண் + பறைவ]

பாம் ணிக்க ங்க
ல்

பாம் ணிக்க ங்கல் pāmbuṇikkaruṅgal, ெப. (n.)

   பாம் ன் நஞ்ைச உண் ம் ஒ வைகக் கல்; a kind of stone.

     "பாம் ணிக் க ங்கல் ம் பய ம் ற்பா ெனா வன்' (ெதால். ெசால். 35, ேசனா.);

     [பாம்  + உண் + இ + க ங்கல்]

பாம் த்தசச்ன்

 
 பாம் த்தசச்ன் pāmbuttaccaṉ, ெப. (n.)

பாம் க் த் தசச்ன், பாரக்்க;See {pambukk-ttaccan.}

     [பாம்  + தசச்ன்]

பாம் த் ைச

 
 பாம் த் ைச pāmbuttisai, ெப. (n.)

 west.

     [பாம்  +  ைச]

பாம் ன்னி

 
 பாம் ன்னி pāmbudiṉṉi, ெப. (n.)

   ைதத்த ள்ைள ெவளிேய ெகாண்  வ ம் நச் ைக; a kind of poisonous herb. the leaves of which are 
used with other ingredients to extact thorn from the body.

     [பாம்  +  ன்னி]

பாம் நடனம்

 
 பாம் நடனம் pāmbunaḍaṉam, ெப. (n.)

   இைசக்ேகற்றப , நடனமங்ைக பாம் ேபால் வைளந்  ெநளிந்  ஆ ம் ஆட்டம்; snake dance.

     [பாம்  + நடனம்]
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பாம் ப்ப ந்

பாம் ப்ப ந்  pāmbupparundu, ெப. (n.)

   பாம் ண் ம் ப ந்  வைக (M.M.219);; common serpent-eagle living on snakes circatus gallicus.

     [பாம்  + ப ந் ]

 பாம் ப்ப ந்  pāmbupparundu, ெப. (n.)

   ப ந்  வைகக ள் ஒன் ; snake vulture.

பாம் ப் டாரன்

 
 பாம் ப் டாரன் pāmbuppiṭāraṉ, ெப. (n.)

   பாம் - ப்ேபான்; snake-catcher.

     [பாம்  +  டாரன்]

பாம் ப் ற்

 
 பாம் ப் ற்  pāmbuppuṟṟu, ெப. (n.)

   பாம் ன் வைள; snake's hole.

     [பாம்  +  ற் ]

     [P]

பாம் ெமாசை்ச

 
 பாம் ெமாசை்ச pāmbumoccai, ெப. (n.)

    வைக ( ன்.);; a plant, dolichos falctus.

     [பாம்  + ெமாசை்ச]

பாம் ேமா ரம்

பாம் ேமா ரம் pāmbumōtiram, ெப. (n.)

   1. ந ர ல் அணி ம் ேமா ரம்; ring for the middle finger.

   2. பாம் வமான ேமா ர வைக; sing, shaped like a serphent.

     [பாம்  + ேமா ரம்]

     [P]

பாம் ரம்

பாம் ரம் pāmburam, ெப. (n.)

    ப்பாம் ரம் என் ம் தஞ்ைச மாவட்ட ஊர;் a plact name in Tanjore Dt.

     [பாம்  ரம் → பாம் ரம்]

அரவரசன் வ பட்ட தலம். ஆைகயால் இப்ெபயர ்ெபற் க்கலாம்.

     "மஞ்  ேதாய் ேசாைல மாம லாட மாட

மாளிைகத் தன்ேம ேல ப்

பஞ் ேசர ்ெமல்ல ப் பாைவயர ்ப ம்

பாம் ர நன்னக ராேர" - (ேதவா.41-4);

     "மடக்ெகா  யவரக்ள் வ ன லாட வந் யரி ன் கைரேமல்

பைடப்ைப ற் ெகாணரந்்  ப மணி

த ம்- பாம்  நன்னகராேர' (ேதவா.41-8);

என்ற பாடல்கள் அரி லாற் ன் கைர ல்

பாம் ர நகர ்ெச ப் ற் ந்த நிைலைய காட் ன்றன.
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பாம் ராணி

 
 பாம் ராணி pāmburāṇi, ெப. (n.)

பாம்பரைண(ெநல்ைல வழக்.); பாரக்்க, see{pānbaranai}

க. ஹா ராணி

பாம் ரி

பாம் ரி pāmburi, ெப. (n.)

   1. பாம் ச ்சடை்ட ( ன்.); பாரக்்க;See {pambய-C-attai}

   2. அகழ் ( டா.);; moat.

   3. ஒ  ம ப் ; a girdlelike structure edged round a fort-wall.

     " டங் ழ் ப ம்ெபாற் பாம் ரி" ( வக. 250);

   4. அக ல் இறங்க உத ம் ப க்கட்  (தஞ்.);; flight of steps leading from a fort-wall into the moat surrounding it.

     [பாம்  + உரி]

 பாம் ரி pāmburi, ெப.(n.)

   ம ல  ஆேளா , ஓர ்ஆள் ந் ெசல் ம் உள்ளகத் ைள வா ல்; a manhole in a rampart.

     "பன்மலரக்் டங் ழ் ப ம்ெபாற் பாம் ரி. ( வக.1250);.

     [பாம் +ஊரி]

பாம் ேராசைன

 
 பாம் ேராசைன pāmburōcaṉai, ெப. (n.)

   பாம் ன் ேகாேராசைன; snake bazoar.

     [பாம்  + {sktrosņā} த. ேராசைன]

பாம் வடம்

 
 பாம் வடம் pāmbuvaḍam, ெப. (n.)

பாம்படம் (இ.வ.); பாரக்்க;See {pārmbadam}

     [பாம்  + வடம்]

பாம் வ

 
 பாம் வ  pāmbuvayiṟu, ெப. (n.)

   நீண்  ஒட் ய வ  (இ.வ.);; a long lean abdomen.

     [பாம்  + வ ]

பாம் ரல்

 
 பாம் ரல் pāmbuviral, ெப. (n.)

   ந ரல் (இ.வ.);; middle finger.

     [பாம்  +  ரல்]

பாம்ேபா  பட

 
 பாம்ேபா  பட  bāmbōḍubaḍali, ெப. (n.)

   நீண்ட மடை்ட ள்ள இளம்பைன (யாழ்ப்.);; young palmyra with long stalks.

     [பாம்  + ஒ  + வட ]
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பாமக் னம்

 
 பாமக் னம் pāmakkiṉam, ெப. (n.)

   கந்தகம் (ைவத் யபரி.);; sulphur.

பாமகள்

பாமகள் pāmagaḷ, ெப. (n.)

   கைலமகள்; sarasvati, goddess of poetry.

     "பாமகள் ேபா  நீேய" (ஞானவா.  ைல. 74.);

     [பா + மகள்]

பாமடந்ைத

 
 பாமடந்ைத pāmaḍandai, ெப. (n.)

பாமகள் ( ங்.);பாரக்்க;See {pā-magal}

 goddess of poetry.

     [பா + மடந்ைத]

பாமதம்

பாமதம் pāmadam, ெப. (n.)

   1. வா ைவ; spindle or intellect tree. (சா.அக.);

   2. உ ைவ;    ன் வைக; a fresh waterfish.

பாம வா

 
 பாம வா pāmaduvā, ெப. (n.)

   ஆடாேதாைட; malabar winter cherry. (சா.அக.);

பாமம்

பாமம்1 pāmam, ெப. (n.)

   பரப் (இலக்.அக.);; extension, expanse.

 பாமம்2 pāmam, ெப. (n.)

   1.  ரங் ; itch, eczema.

   2.  ண்; sore.

     "பாமாக் ப் ப ன்ற ----- ேசடகம்" (கம்பரா.  லபல. 203.);

     [பா → பாமம்]

 பாமம்3 pāmam, ெப. (n.)

   1.  னம்(யாழ்.அக.);; anger.

   2. ஒளி; brilliance.

     "பாமமா கடல் டங்காக" (கம்பரா. அர . 7);

     [பா → பாமம்]

 பாமம்1 pāmam, ெப.(n.)

   1.  ரங் ; itch, eczema.

   2.  ண்; sore.
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பாமன்

பாமன் pāmaṉ, ெப. (n.)

   1. க ரவன்; sun.

   2. உடன் றந்தாள் கணவன்; sister's husband.

 பாமன் pāmaṉ, ெப.(n.)

   1. ஞா ; Sun.

   2. உடன் றந்தாள் கணவன்; sister's husband.

     [Skt. {} → த. பாமன்]

பாமா

 
 பாமா  pāmāṭu, ெப. (n.)

   பாய்மரத் ன் க ; peak of the mast.

     [பாய் க  → பா  → பாமா ]

பாய் க  = கட ல் ெதாைல ரமாய்ச ்ெசன்ற ேவைள மரக்கலத் ன் பாய் மட் ேம ெதரி ந் 
ேதாற்றம். (ெநல்ைல. னவ.);

பாமார்சா

 
 பாமாரச்ா pāmārcā, ெப. (n.)

   பர ெய ங் கடலைல (ெநல்ைல. னவ.);; spreading sea waves.

பாமாரி

 
 பாமாரி pāmāri, ெப. (n.)

   கந்தகம் (சங்.அக.);; sulphur.

 பாமாரி pāmāri, ெப.(n.)

   கந்தகம் (சங்.அக.);; sulphur.

     [Skt. {} → த. பாமாரி]

பாமாேராகம்

 
 பாமாேராகம் pāmārōkam, ெப. (n.)

   ேபய்ச ்ெசா  (ைபஷஜ.);; scabies, itch.

 பாமாேராகம் pāmārōkam, ெப.(n.)

   ேபய்ச ்ெசா  (ைபஷஜ.);; scabies, itch.

     [Skt. {} → த. பாமாேராகம்]

பாமாைல

 
 பாமாைல pāmālai, ெப. (n.)

   க மாைல( வ்.நாய்ச.் தனியன்);; garland of verses in praise of a person garland of hymns.

     [பா + மாைல]
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பா னி

பா னி2 pāmiṉi, ெப. (n.)

    சண்பகம்; cananga flower plant. (சா.அக.);

 பா னி pāmiṉi, ெப.(n.)

   ெபண் (சங்.அக.);; woman.

     [Skt. {} → த. பா னி]

பாைம

பாைம pāmai, ெப. (n.)

    ரங்  (ைதலவ. ைதல. 140.);; itch.

 பாைம1 pāmai, ெப.(n.)

    ரங்  (ைதலவ.ைதல. 140);; itch.

     [Skt. {} → த. பாைம]

 பாைம2 pāmai, ெப.(n.)

   கண்ண க் கந்த ேத ய ள் ஒ த்  (பாகவத.10,25,1);; a favourite wife of {}.

     [Skt. {} → த. பாைம]

பாய்-தல்

பாய்-தல் pāytal,    4. ெச. .  (v.i.)

   1. தா தல்; to spring, leap, bound, gallop, prance.

     ' தண்கடற் ைர ைசப் பா ந் ' ( றநா.24);

   2. நீர ் த யன ேவகமாய்ச ்ெசல் தல்; to flow, issue or gush out, as waterfall.

   3. ேமனின்  த்தல்; to jump dowm, as from a hill.

     'வைரபாய்த னன் ' (நால , 369.);.

   4. நீ ண் ழ் தல்; to plunge, dive, as into water.

     "பங்கயப் ம் னல் பாய்ந்தா " ( வாச.7.13.);

   5. எ ர ்ெசல் தல்; to move towards, as the needle attracted by a loadstone.

   6. பர தல் (ெதால்.ெசால்.361);; to spread, as water, darkness;

 to radiate, as light;

 to extend.

   7.  ைரந்  ப தல்; to settle or faster on, as the light, the mind, the imagination.

     'மனம் அங்ேக பாய்ந்த '

   8. தாக் தல்; to attack, spring at, pounce on. 

பாய் ற ேசைன.

   9.  ைரந்ேதா தல் ( ன்);; to run, dart, fly, flit across;
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பாய்

பாய்2 pāytal,    3. ெச. ன்றா  (v.t.)

   1.  னத்ேதா  தாக் ப்ேப தல்; to abuse to accost roughly.

     ' ஏன் அவைனப் பாய் றாய்? ( ன்);

   2.  த் தல்; to pierce, penetrate to plunge into.

ெவல்களி  பாயக் கலங்  ரா ம  ளெகால்' ( .ெவ.6,4.);  

   3.ெவட் தல்:

 to cut:

     'வ ந ல் ந யம் பாய்த ன்' ( றநா.23);

   4.  ட் தல்; to rush against, butt.  '

பாய் ற மா '

     "ெந தெ்த  ெயஃகம் பாய்த ற் ண் ரந்் " ( ல்ைல.68);

     "க ம ற் கதவம் பாய்த ற் ெறா ளந் " (அகம்.24-11);

     "  டர ் ைகய க்கம்பாய் த டனி ையந் " (அகம் 47-6);

     'ெந ங்ைக ந யம் பாய் த னிைல ய ந் " ( றம் 36-7); 

நான்ேச அணிநிற ேவாரி பாய்த ன் த ந் ' ( றம்.109-7);

 பாய்3 pāytal,    4. ெச. . .

பாய்க் ைட

பாய்க் ைட pāykkiḍai, ெப. (n.)

   ேநா டன் ப க்ைக ற் டக் நிைல; bedridden condition.

     "பாய்க் ைட கண்ட "  ( ப் :1111.);

     [பாய் +  ைட]

பாய்க் ப்பல்

 
 பாய்க் ப்பல்  pāykkuppalli, ெப. (n.)

   பா ம் ப க்ைக மாய் இைளத் க் டத்தல்; confining one self to bed from extreme exhausion owing to 
prolonged illness.

பாய்க்ேகாைர

 
 பாய்க்ேகாைர pāykārai, ெப. (n.)

   ேகாைர வைக ( ன்.);; a kind of sedge.

     [பாய் + ேகாைர.]

பாய்க்ேகால்

 
 பாய்க்ேகால் pāykāl, ெப. (n.)

பாய்மரம் (ெசங்ைக. னவ.); பாரக்்க;See {pay-maram}

     [பாய் + ேகால்]

பாய்கலத்தாமைட

 
 பாய்கலத்தாமைட pāykalattāmaḍai, ெப. (n.)

   கடற்பரப் ன் ன் பாட் டங்க ள் ஒன்  ( கைவ. னவ.);; fishing place.

     [பாய்கலம் + தாமைட]
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பாய்கைலப்பாைவ

பாய்கைலப்பாைவ pāykalaippāvai, ெப. (n.)

   1. ெகாற்றைவ; durga, riding on a leaping stag.

     [பாய்கைல + பாைவ]

பாய்ெகா -த்தல்
பாய்ெகா -த்தல் pāykoḍuttal,    4. ெச. .  (v.i.)

   மணமக்கள் ம் தைலக் ட்டக் ெகாண்டாட்டம் (இ.வ.);; to celebrate the nuptial ceremony.

பாய்ங்கம்

 
 பாய்ங்கம் pāyṅgam, ெப. (n.)

   இைசக்க  ஒன் ன் ெபயர ்( கைவ);; a kind of musical instrument.

பாய்சச்ல்

பாய்சச்ல் pāyccal, ெப. (n. )

   1. தா ைக

 bounding, galloping, rushing.

     "  ைரப் பாய்சச்ல்"

   2.  ப்  ( ன்);; jump, prance.

   3. எ ச்  ( டா);; springing forth.

   4. நீேராட்டம்; current, stream, torrent ( ன்);

   5. ெசாரிைக( ன்);; issue, discharge, gush, as of tears.

   6. ெப ைக; overflowing.

   7. பாசனம்;(ெகா.வ); 

 irrigation.

   8.  ட் ைக ( ன்);; butting.

   9.  ழ்ப்ப யாைம( ன்);

 disobedience.

   10.  த் ைக; piercing.

   11. ெச ைக;( ன்); 

 sheathing, as a sword ( ன்);

பாய்சச்ல் காட் -
தல்

பாய்சச்ல் காட் -தல் pāyccalkāṭṭudal,    9. ெச. .  (v.t.)

   1. எ ரத்் ப் பாயசெ்சய்தல்; to cause to spring, leap up;

 to set one against another, as a ram or a butting goat.

   2. ஏய்த்தல்( ன்.);; to tantalise.

     [பாய்சச்ல் + காட் -,]

பாய்சச்ல்மா

பாய்சச்ல்மா  pāyccalmāṭu, ெப. (n.)

   1. பா ங்காைள (ெகா.வ.);; butting bull.

   2. காைளகைள நீண்ட க ற்றாற்கட்  ெவ ட்  ழ்த் ம் மறவர ்ெகாண்டாட்ட வைக (E.T.iii, 90.);; a 
sport of bull-baiting amongst {kallars} where in bulls are tethered to long ropes and sought to be thrown down.

     [பாய்சச்ல் + மா ]

     'பாய் ற மாட் க்  ன்ேன க் றள் ெசான்னாற் ேபால' (பழ.);

     [P]
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பாய்சச்ல் 

பாய்சச்ல் 1 pāyccalviḍudal,    20. ெச. .  (v.i.)

   தா செ்சல் தல் ( ன்.);; to gallop, ride at a gallop.

     [பாய்சச்ல் +  -,]

 பாய்சச்ல் 2 pāyccalviḍudal,    18. ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேவகமாய் ெவ ட் தல்; to ride or drive at a high speed.

     [பாய்சச்ல் +  -,]

பாய்ச்

பாய்ச்  pāycci, ெப. (n.)

   1. பாய்ச் ைக ( ன்); பாரக்்க, see {p5yccial}

   2. பாய்ச் வைல பாரக்்க, (இ.வ.); seе {рӑуссиа/a/}

     [பாய்ச் ைக → பாய்ச் ]

பாய்ச் ைக

 
 பாய்ச் ைக pāyccigai, ெப. (n.)

   கவ  ( ன்);; dice.

     [பாய் → பாய்ச் ைக]

பாய்ச் வைல

பாய்ச் வைல pāyccivalai, ெப. (n.)

பாய்ச ்கவைல (இ.வ); பாரக்்க;See {p5yccu valai}

     [பாய்ச்  + வைல]

பாய்ச் -தல்

பாய்ச் -தல் pāyccudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நீைர ெவளிசெ்ச த் தல்; to lead or conduct water, to irrigate.

     "அன் நீர ்பாய்ச்  யறக்க ர ்ஈன்றேதார ்ைபங் ழ்" (அறெந .5.);

   2. தள் தல்; to push over, upset, throw down.

     "இலங்ைகையக் றப் பாய்ச் " (கம்பரா.நிந்த.63.);

   3.  த் தல்( ன்);; to thurst. plunge into:

   4. உடெ்ச த் தல்; to infuse, inject, introduce, as poison, to put in;

 to cause to enter . 

     ' ணிேலபாய்ச் னாரக்ள்' (ஈ .2.8.9.);

ம. பாய்க் க.

     [பாய் → பாய்ச் ]
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பாய்ச்

பாய்ச்  pāyccu, ெப. (n.)

   ெதரிநிைல ைனப்ப ; ( ற ைனப்ப );; verbal root which is the state of clear indication.

     [பாய் → பாய்ச் ]

 பாய்ச்  pāyccu, ெப. (n.)

   1. உ ட் ைக; throw, as of dice.

   2. கவ  ( வக.983.உைர);; dice.

   3.  த் ைக; plunging, thrusting.

   4. வரிசச்ல்( ன்);; thin, rough kind of lath, used in roofing huts or for hedging.

     [பாய் → பாய்ச் ]

 பாய்ச்  pāyccu, ெப. (n.)

   பாய்ைக; spring,leap.

     ' ப்பாய்ச் ப் பாய்ந்தான்'

     [பாய் → பாய்ச் ]

பாய்ச்  உ ைவ

 
 பாய்ச்  உ ைவ pāyccuuḷuvai, ெப. (n.)

    ள் ம் அல்ல  பா ம் தன்ைம ள்ள உ ைவ ன் (தஞ்ைச. னவ);; a kind of fresh waterfish.

     [பாய்ச்  + உ ைவ]

     [P]

பாய்ச் க்காட் -
தல்

பாய்ச் க்காட் -தல் pāyccukkāṭṭudal,    5. ெச. .  (v.i.)

   1.  ழந்ைதகளிட ந்  ஒளித்  ைவப்ப ல் ைகத் றங்காட் தல்; to show sleight of hand, as in concealing 
objects from the eyes of children.

   2. பாய்சச்ல் காட் -. 2, பாரக்்க;See {pāycca/-kåttu}

     [பாய்ச்  + காட் -.]

பாய்ச் கண்

 
 பாய்ச் கண்  pāyccugaṇṭi, ெப. (n.)

   சா ப் பத் ரி; mace (சா.அக);

ம வ: வ வா

பாய்ச் த்ேதள்

பாய்ச் த்ேதள் pāyccuttēḷ, ெப. (n.)

   ெபாய்த்ேதளி ட ்  ப்  ற  ைரக் கலங்கப்பண் தல்ேபால உண்டாக் ம் அசச் ணர் ( லப்,9,48, 
உைர.);; false alarm caused by throwing an imitation scorpion at a person.

     [பாய் → பாய்ச்  + ேதள்]

பாய்ச் லக்ைக

பாய்ச் லக்ைக pāycculakkai, ெப. (n.)

   1. இ வர ்மா  மா  இைட டா  இரண்  உலக்ைகயாற் த் ைக; alternate stroke of two pestles when 
two persons work jointly in husking grain.

   2. இ வர ்எ ர ்நின்  ஒற்ைற லக்ைக ெகாண்ேட தவசங் த் ைக ல் அவரவர ் ைற ல் 
உலக்ைகைய மா வாங் ைக; exchange of pestle at every stroke when two persons jointly husk grain.

     [பாய்ச்  + உலக்ைக]
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பாய்ச் வைல

 
 பாய்ச் வைல pāyccuvalai, ெப. (n.)

   பலர ் த் ப் பாய்ச் க் ம் ன்வைல; fishing net, let down perpendiculary and then drawn ashore.

     [பாய்ச்  + வைல]

பாய்சை்ச

 
 பாய்சை்ச pāyccai, ெப. (n.)

    ள்வண் ; cricket.

     [P]

     (இப் ச் ன் உணரெ்காம் கள் ெமல்  யனவா ம் க ம் நீண் ம் இ க் ம் வா ப் கள் 
க த் ண்பதற்காக அைமந் க் ன்றன.  ன்னங்கால்கள் தத் க் ப்பதற்கானைவ. பாதம் ன்  
ப களாலான . பாய்சை்ச ன் ன் இறக்ைககள் றப்பான அைமப்ைபக் ெகாண்டைவ. இைவ ேநர ்
நீளத் ல் ம ந் ப்பதால் ேவ  ச் களி ந்  இவற்ைற எளி ல் கண்ட யலாம். இறக்ைககள் 
இல்லாத பாய்சை்சக ம்.  க ம் வளரச்்  ன் ய இறக்ைக கைள ைடய பாய்சை்சக ம் உள.

   ஆண் பாய்சை்சகேள ஒ  உண்டாக் ம்;அவற் ன் ன்னிைணச ் ற களில் ஒ  உண்டாக் ம் 
உ ப் கள் அைமந் ள்ளன.

இைவ ஒன்ேறாெடான்  உர வதால் ஒ  உண்டா ற . ஒ ைய உண ம் ெச  இப் ச் ன் 
ன்னிைணக்கால்களின் ழங்கா ல் (Tibia); ைவக்கப் பட் க் ன்றன.

ெபா வாகப் பாய்சை்சகள் நிைலத் ைண உணைவேய உடெ்காள் ம்.  ல பாய்சை்சகள் ைத ன் 
ைனகைளக் க த் த் ங் ைள க் ம். ேவ  ல, இறந்த , ச் கைள உண் ம்.  ட் ப் 

பாய்சை்சகள் ணி,  த்தகம், ேதால் த யவற்ைறத் ன் ம். பாய்சை்சகள்

மண்ணி ம் ெச களி ம் டை்ட ன்றன.  டை்ட ம் உ ப்  ெப ம்பா ம் ஈட்  ேபால் 
நீண் க் ம். பாய்சை்சகள் பலவைக:  ட் ப்பாய்சை்ச (House C); நம  ட் ள் வர.் 

ைளகளி ம் படங்களின ம் வாழ் ன்ற  மரப்பாய்சை்ச (Tree C.); ெச களின் 
இைலகைளத் ன்  வாழ் ன்ற . வயல் பாய்சை்சைய (Field C.); வயல் ெவளிகளி ம், 
கற்களின ம், அ ய தாவரத்தண் ன் அ ம் காணலாம் ள்ைளப் ச் , மண்ைணத் 

ைளத்  அத ள் வாழ் ற

இனிய ஒ ைய எ ப் ம் மரப்பாய்சை்சக ம் உண்  னா ம் சப்பானி ம் இவ்ெவா ைய 
ம்  இவற்ைற ட் ல் களி ட்  வளரக்் றாரக்ள்)

பாய் ற் ெவல்ல
ம்

 
 பாய் ற் ெவல்லம் pāycuṟṟivellam, ெப. (n.)

   இள ய ெவல்லம்; semisolid jaggery rolled up in mat (சா.அக.);

பாய்த் அளத்-தல்

பாய்த் அளத்-தல் pāyttuaḷattal,    3. ெச. . . (v.i.)

   தவசக் யல்களில் அளக் ம் க ையசெ்ச  அளத்தல்; to make full measure.

     [பாய்த்  + அள-,]

பாய்த் -தல்

பாய்த் -தல் pāyddudal,    5. ெச. ன்றா  (v.t.)

பாய்ச் -, பாரக்்க;See {payccu-}

     "இன்ேறன் பாய்த்  நிரம் ய வற் தம்" ( வாச.3,173);

     [பாய் → பாய்த் -,]

பாய்த்

பாய்த் 2 pāyttu, ெப.(n.)

பாய்சச்ல்3 பாரக்்க;See {paycca}

     'தவைளப்பாய்த் ' (நன்.19.);

     [பாய் → பாய்த் -,]

     'ஒ' ெதா ற்ெபயரீ .
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பாய்த் ள்

 
 பாய்த் ள் pāyttuḷ, ெப. (n.)

   பாய்ைக; spring, leар.

     [பாய் → பாய்த் ள்]

     'உள்' ெதா ற்ெபயர் .

ஒ.ேநா. க் ள்.

பாய் ம் -தல்
பாய் ம் -தல் pāydirumbudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   கடல் ேமற்ெசன்ற மரக்கலம் கைரேசரத்ல்; fishing ship: to return the shore.

பாய் க் ேயா —
தல்

பாய் க் ேயா —தல்1 pāydūkkiyōṭudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   பாய்ப்ப ம ல் பாைய ஏற்  அதன் ைணயால் கலஞ்ெச த் தல் (ெசங்ைக.  னவ.);; to sail the ship 
after veiling the mat.

     [பாய் +  க்  + ஒ -]

பாய் க் ேயா -
தல்

பாய் க் ேயா -தல்2 pāydūkkiyōṭudal,    5. ெச. . .(v.i.)

பாய்வ -த்தல் பாரக்்க;See {рау-иa/F,}

     [பாய் +  க்  + ஓ ]
பாய் க் –தல் பாய் க் –தல் pāydūkkudal,    9. ெச. . . பாய்வ  ( ன்) பாரக்்க;See {pay-wal}

பாய் நாட் -தல்

பாய் நாட் -தல் pāynāṭṭudal,    9. ெச. . .(v.i.)

பாய்வ த்தல் பாரக்்க;See {pay-wa/-,}

     [பாய் + நாட் -,]

பாய்ப்ப மல்

 
 பாய்ப்ப மல் pāypparumal, ெப. (n.)

பாய்க்ேகால் பாரக்்க;See {pay-k-kal}

பாய் ட் -தல்

பாய் ட் -தல் pāypūṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

பாய்வ -த்தல்;பாரக்்க. see {pay-wall,}

     [பாய் +  ட் -,]

ஒ.ேநா. ஏர் ட் -தல்

பாய்மைட

 
 பாய்மைட pāymaḍai, ெப. (n.)

   வாய்க் கா ந்  தண்ணீர ்பா ம் வ ; opening in the ridge of a field for the inflow of water.

பாய்மரக்கப்பல்

 
 பாய்மரக்கப்பல் pāymarakkappal, ெப. (n.)

   காற் ன் ைசயால் ெசல் தற்ேகற்ற  வைக ல் பாய்கள் கட்டப்பட்ட பழங்கால கப்பல்; sailing ship.

     [பாய்மரம் + கப்பல்]

பாய்மரக்க

 
 பாய்மரக்க  pāymarakkayiṟu, ெப. (n.)

   ஆலாத் (பாண் ச.்);; cable.

     [பாய்மரம் + க ]
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பாய்மரக் ம்

 
 பாய்மரக் ம்  pāymarakāmbu, ெப. (n.)

   பாய்மரத் ன் உச் a (naut);; knob or Conical top of a mast.

     [பாய்மரம் +  ம் ]

பாய்மரம்

பாய்மரம் pāymaram, ெப. (n.)

   கப்பற் பாய் க் ம் ந மரம்; mast.

     "பாய்மரக் ெகா ேபால" (ம ைரப் ப ற் ப்.16);

     [பாய் + மரம்]

     'பாய்மர ல்லாத கப்பைலப்ேபால' (பழ);

     'பாய்மரம் ேசரந்்த காகம் ேபாலாேனன்' (ப );

பாய்மரவங்

 
 பாய்மரவங்  pāymaravaṅgu, ெப. (n.)

   பாய்மரஞ்ெச ம் க் க் கடை்டத் ைள;     [பாய்மரம் + வங் ]

பாய்மர ட்சம்

 
 பாய்மர டச்ம் pāymaraviruṭcam, ெப. (n.)

   ெநட் ங்கம் பாரக்்க;  indian mast tree ( ன்); see {netțilingam}

     [பாய்மரம் + {sktwrksa,} த.  டச்ம்]

பாய்மா

பாய்மா pāymā, ெப. (n.)

   1.  ைர; horse.

     "பைடக் ட்டம் பாய்மா ைடயா ைடக் ற் ம்' (நான்மணி.18);

   2.  ; tiger ( ங்);

     [பாய் + மா]

பாய்மா

 
 பாய்மா  pāymāli, ெப.(n.)

   ெவள்ளச ்ேசதம்( ன்);; destruction of land by flood.

பாயமா

 
 பாயமா  pāyamāli, ெப.(n.)

   அ (P.T.L.);; destruction ravage, ruin.

     [பாய்மா  → பாயமா ]

பாய்மா -தல்
பாய்மா -தல் pāymāṟudal,    5. ெச. . .(v.i.)

   ெச த்  ெந க்ேகற்பக் கப்பற்பாைய மாற ைவத்தல்;     [பாய் + மா -,]

பாய் -த்தல்

பாய் -த்தல் pāymididdal,    4. ெச. . . (v.i.)

   உட ற ; sexual intercourse.

     [பாய் +  -,]

பாய்வ -தல்

 
 பாய்வ -தல் pāyvarudal, ெச. . .(v.i.)

   கடல்ேமற் ெசன்ற மரக்கலம் அைலவாய் ேநாக் த் ம் தல் ( னவ.ெபா.);; to return after finishing the 
fishing in the sea.
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பாய்வ -த்தல்

பாய்வ -த்தல் pāyvalittal,    4. ெச. . .(v.i.)

   1. கப்பற்பாய் ஏற் தல்;( ன்.);

 to hoist sail.

   2. கப்பற்பாய் காற் டெ்காண்  ரியச ்ெசய்தல்; to spread sail.

     [பாய் + வ -,]

பாய் ரி

பாய் ரி1 pāyvirittal, ெச. . .(v.i.)

   1. கப்பற்பாய் காற் டெ்காண்  ரியச ்ெசய்தல்; to spread sail.

   2. வ செ்சல  ெதாடங் தல் (இ.வ.);; to start or embark on a journey.

   3. பரத்தைம; adultration.

     "அவள் பத் ப் ேப க் ப் பாய் ரித்தவள்"

     [பாய் +  ரி]

 பாய் ரி pāyviri, ெப. (n.)

   பசைல வைக (மைல.);; purslane.

பாயக்கட்

 
 பாயக்கட்  pāyakkaṭṭu, ெப. (n.)

    ற் ரத்் தைலைம அ வலர;் village headman.

     "பாயக்கட்  பலபட்டைட ற் ேசாைலயப்பப் ள்ைளேயா" ( ற );

     [பாயம் + கட் ]

பாயசம்

பாயசம் pāyasam, ெப. (n.)

   பாற்ெசாற்  என் ம் ைக ( டா.);; a kind of herb.

 பாயசம்1 pāyasam, ெப.(n.)

   பால், அரி , சரக்்கைர அல்ல  ெவல்லம் த யவற்ேறா  ேசரத்் ச ்ெசய் ம் ெந ழ்ச் யான 
இன்ன ; a semi-liquid food prepared out of milk, rice, sago, etc mixed with sugar or jaggery.

 பாயசம்2 pāyasam, ெப.(n.)

   பாற் ெசாற் , ஒ  ெச  வைக; a plant, Ruellia secunda.

     [Skt. {} → த. பாயசம்]

பாயசா

 
 பாயசா pāyacā, ெப.(n.)

   இைலக்கள்ளி; a kind of Spurg, which have large leaves. (சா.அக.);

பாய -த்தல்

பாய -த்தல் pāyaḍittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   பாய்மரத் ல் பாைய ேமேலற் தல் ( கைவ. னவ.);; to hoist sail in the mast.

     [பாய் + அ -,]
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பாயதானம்

பாயதானம் pāyatāṉam, ெப. (n.)

   பாற்ேசா ;  rice boiled in milk.

     "ெபாற்  பாய தானம் ளிப்  த ன் ேபானம்" ( வத .பரம.37);.

 பாயதானம் pāyatāṉam, ெப.(n.)

   பாற்ேசா ; rice boiled in milk.

     "ெபாற்  பாயதானம் ளிப்  த ன் ேபானம்" ( வத .பரம.37);.

     [Skt. {} → த. பாதானம்]

பாயம்

பாயம் pāyam, ெப. (n.)

   1.  ணரச்்  ப்பம்; sexual desire.

     "ஈரஞ்்ேச  ஆ ய இ ம்பல் கட் ப் பன்ம ரப்் ணெவா  பாயம் ேபாகா " (ெப ம்பாண்.342);

   2. மனத் க்  ப்பமான ; that which is pleasing to the mind.

     "பளிங்  ெசாரி  அன்ன பாய் ைன ைட  நளிப  லம் ற் பாயம் பா " ( ஞ் ப்.58);

     [பய் → பாய் → பாய் + அம்]

ஒ. ேநா. பாயம்=பாசம்

ேதயம்=ேதசம்

ேநயம்=ேநசம்

பாயல்

பாயல் pāyal, ெப. (n.)

   1. மக்கட் ப க்ைக ( ங்.);; bedding.

   2. உறக்கம்; sleep.

     "அரி ெப  பாயற் ம  ழா ம்" (ப ற் ப். 19,12);.

     "ப ன ங் க ப் ற் பாய  ள்ளார"் ( ந். 254-5);

     "பழன ஊரன் பாயல்இன் ைணேய" (ஐங்.96-4);

     "பண் ம் பாய ம் ெகாண்டனள் ெநாண் " (ஐங்.176-1);

     "பரந் ப  பாய னவ்  படெ்டன" (அகம்.39-16);

     "கண்ப  பாயல் ைகெயா ங்  அைசநிைல" (அகம்.187-20);

     "பாயற் பள்ளி ம் ப வத் ெதா க்க ம்" (மணிேம.2-24);

     [பாய் → பாயல்]

 பாயல் pāyal, ெப. (n.)

   பா  ( ங்.);; half.

ெத. பாய.

     [பா2 → பாயல்]
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பா ரம்

பா ரம்1 pāyiram, ெப. (n.)

   1.  க ைர (நன்.1);; preface, introduction, preamble, prologue.

     "ெச மனத்தார ்பா ரங் " (பழெமா.165);

   2. ெபா ளடக்கம்; synopsis, epitome.

     "அ ந்த  ழ்க் ப் பா ரம்' (சடேகாபரந்.9); ( ன்);

   3. வரலா ; origin, history.

.ெ◌ ரப் ெபயரக்ள் : பா ரம் என்ப  க ைர. அ  ஒ  ற்  இன் யைமயாத ெதன்ப .

     "எந் ல் உைரப் ம் அந் ற் ப் பா ரம் உைரத்  உைரக்க" என்ப  இலக்கணம். என்ைன?

ஆ ர கத்தான் அகன்ற தா ம்

ர ல்ல  ப வ லன்ேற" (நன்.54);

ன்றாராத ன்.

     "பா ரெமன்ற  ற ைரைய, ல் ேகட் ன்றான் ற ைர ேகட் ன் ெகா ச ்ெசன்ற வ த் ன்  
இனி  ெசல் மா  பால அந் ல் இனி  ளங் த ற் ற ைர கட்டல் ேவண் ம். என்ைன?"  ப வப் 
ெபா ட்டா ய பா ரங் ேகட்டாரக்்  ண்ெபா ட்டா ய ல் இனி  ளங் ம்"

ன்றாராக ன்.

     "அப்பா ரந்தான் தைலயைமந்த ைனக்  ைனயைமந்த பாகன் ேபால ம், அளப்பரிய 
ஆகாயத் ற்  ளக்க மா ய ங்க ம் ஞா ம் ேபால ம்,  ற்  இன் யைமயாச ் றப் ற்றா 

த்த ன்;

அ  களாக்காற் ன்  ட் ய ரீஇப் ேபால ம் ச்  க்க மான் ேபால ம். மாணாக்கன் 

பா ரம் ெசய்வார்

 
 பா ரம் ெசய்வார ்pāyiramceyvār, ெப. (n.)

    க ைர எ பவர;்  one who make preface. preamble.

     [பா ரம் + ெசய்வார]்

தன்னா ரிய ந் தன்ேனாெடா ங் கற்ற ஒ  சாைல மாணாக்க மாவர.் (நச.்ெதால்.எ த் .பா .);

பா க்ைக

பா க்ைக pāyirukkai, ெப. (n.)

   பரந்த ப் ; extream desire.

     "இ ந் றஞ் ற் ய ெப ம்பா க்ைக ம்" ( லப்.இந் ர .54.);

பா ம் 
பனிக்கடல்

பா ம் பனிக்கடல் pāyirumbaṉikkaḍal, ெப. (n.)

   பரந்  ரிந்த ளிரக்டல்; ocean.

     "பா ம் பனிக்கடல் ேவட்டஞ் ெசல்லா" (பட.்.92);

     "பா ம் பனிக்கடல் பார் கள் படப் க் " (பரி.5-1);

பா -த்தல்

 
 பா -த்தல் pāyiḻuttal, ெச. . . (v.i.)

பாய்வ -. ( ன்.); பாரக்்க;See {pay-wall,}

     [பாய் +இ -,]

பா றக் -தல்

 
 பா றக் -தல் pāyiṟakkudal, ெச. . . (v.i.)

   கப்பற்பாைய மடக் தல்; to let down sail.

     [பாய் + இறக் -,]
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பா ங்ெகண்ைட

 
 பா ங்ெகண்ைட pāyuṅgeṇṭai, ெப. (n.)

    ன் வைல ங்கால் வைல னின் ந் தா ப் பா ந் தன்ைம ைடய ஒ வைகக் ெகண்ைட ன் 
( னவ.ெபா.வ.);; a kind of {kendai} fish.

     [பா ம் + ெகண்ைட]

பா க்ைகயர்

 
 பா க்ைகயர ்pāyuḍukkaiyar, ெப. (n.)

   பாைய உ த் க் ெகாள் ம் சமணத ் ற  வைக னர ்(ேதவா.);; a class jaina ascetics of clad in mats.

     [பாய் + உ க்ைகயர]்

பா ைட-த்தல்

பா ைட-த்தல் pāyuḍaittal,    4. ெச. . . (v.i.)

பாய் ரி-, 2 பாரக்்க;See {pay-wri}

     [பாய் + உைட]

பா ைடயவர்

பா ைடயவர ்pāyuḍaiyavar, ெப. (n.)

   சமணர;் Jainas.

     "பா ைடயவர் ட டநாகப்ப  ெகாணி சரன்" ( ைள.நாக.8.);

     [பாய் + உைடயவர]்

பாெய -த்தல்
பாெய -த்தல் pāyeḍuttal,    4. ெச. . . (v.i.)

பாய்வ -,( ன்.); பாரக்்க, see {paywal}

பார்

பார1் pārttal,    11. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கண்ணால் ேநாக் தல்; to see, look at, view, notice, observe.

     "பாராக் றழா" (க த்.65.);

   2. ஆராய்தல்; to examine, inspect, search into, scrutinise.

     "ப பய ம் பாரத்் ச ்ெசயல்" ( றள்,676);

   3. அ தல்; to know.

     'காலம்பாரத்்  உள்ேவரப்்பர ்ஒள்ளியவர"் ( றள்.487.);

   4. எ ரப்ாரத்்தல்; to look for, expect.

     "வ ந்  பாரத்் ப்பான்" ( றள்,86.);

   5.  ம் தல்; to desire, long for.

     " ைமப் பாரப்்பார"். (கம்பரா.  க்ெகாய்.9.);

   6. ேத தல்; to search for, seek.

     "ஆட்பாரத் ் ழ ம் அ ளில் ற் " (நால ,20.);

   7. வணங் தல்( டா.);; to worship.

   8. ம த்தல்; to estimate, value.

     'அவன் வ ரம் பாரப்்ப ல் ெகட் க்காரன்' (ெகா.வ..);

   9. கவனித்தல்; to heed, pay attention to.

பார்அைண-த்தல்

பாரஅ்ைண-த்தல் pāraṇaittal,    4. ெச. . .(v.i.)

   ேமடை்ட அைணத்தல்; to support the ridge.

     [பார ்+ அைண-,]
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பார்க்க

பாரக்்க pārkka,      (இைட.) part,

   உறழ்ச் ப் ெபா ளில் வ ம் ெசால்; a partciple of comparison meaning  'than'

     "அைவகளி ம் பாரக்்கப் ரீ  ம்ப ' (ேகா ற் .  ழா.22,உைர);

     "பாரக்்கப் ப னா ரம் கண் ேவண் ம்" (பழ);

     [பார ்→ பாரக்்க]

பார்க்கட் -தல்

பாரக்்கட் -தல் pārkkaṭṭudal,    5. ெச. . . (v.i.)

ன்ெசய்க்  வரம் தல்;( ன்.);

 to put up ridges enclosing fields for dry cultivation.

     [பார+் கட் -,]

பார்க்கடம்

 
 பாரக்்கடம் pārkkaḍam, ெப. (n.)

   சாம்பல்; ashes.

பார்க்க

பாரக்்க  pārkkavi, ெப. (n.)

ேதக்  பாரக்்க,  2. (மைல);

 beetle-kiler.

 பாரக்்க 1 pārkkavi, ெப.(n.)

    மகள்; Lakshmi.

     "பாரக்்க ம் யாரக்்  ேபால் வாய்க் ெமன்" (மேனான்.3, வகா .49);.

   2. மைலமகள் (யாழ்.அக.);; Parvati.

   3. ெவள்ள ; small chiretta.

     [Skt. {} → த. பாரக்்க ]

 பாரக்்க 2 pārkkavi, ெப.(n.)

   ேதக்  மரவைக (மைல.);; beetle killer.

     [Skt. {} → த. பாரக்்க ]

பார்க்

 
 பாரக்்  pārkki, ெப. (n.)

    வைள மலர;் pipe flower (சா.அக.);

பாக் ம்

 
 பாக் ம் pākkilum, இைட (part) பாரக்்க, பாரக்்க. (ெகா.வ.) see {pārkka}

     [பார ்→ பார் ம்]
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பார்க் ச்

 
 பாரக்் ச்  pārkkuccu, ெப. (n.)

   பைட ரரக்ள் க்கக் கட் ய ; barracks, a line of houses built for soldiers.

     [பார ்+  ச் ]

 பாரக்் ச்  pārkkuccu, ெப.(n.)

   காவல் பைட னர ் க்கக் கட் ய  ட்  வரிைச; barracks a line of houses built for soldiers.

     [E. barracks → த. பாரக்் ச் ]

பார்க் மா

 
 பாரக்் மா  pārkkurumāṭu, ெப. (n.)

   உழ க் ப் பயன்ப ம் மாட் வைக; Bargur cattle, used for ploughing.

     [ப ர ்+ மா  → பாரக்் மா ]

பார்க்ெகா

 
 பாரக்்ெகா  pārkkoḍi, ெப. (n.)

   நன்னாரி; indian sarsaparilla. (சா.அக.);

பார்க்ேகால்

பாரக்்ேகால் pārkāl, ெப. (n.)

கட் யத்த  (T.A.S.ii.67.);

 staff of honour.

     [பார ்+ ேகால்]

பார்ச் ைக

பாரச்் ைக pārccigai, ெப. (n.)

   1. ம ந்த; medicine.

   2. ம ரச்் ைகப் ; peacock's crest. (சா.அக.);

பார்சவம்

பாரச்வம்1 pārcavam, ெப. (n.)

பாரக்்க, பார் வம், 2,4. (யாழ்.அக.);

 பாரச்வம்2 pārcavam, ெப. (n.)

   பரி . (யாழ்.அக.);; reward.

பார்சா

 
 பாரச்ா  pārcāṉu, ெப. (n.)

   கள்ளி; spurge.

பார் க்கஞ்சாங்
ேகாைர

 
 பார் க்கஞ்சாங்ேகாைர pārcikkañjāṅārai, ெப. (n.)

   ெச வைக;  persian tulsi.

     [பார்  + கஞ்சாங்ேகாைர]

 பார் க்கஞ்சாங்ேகாைர pārcikkañjāṅārai, ெப. (n.)

   ெச  வைக; Persian tulsi.

     [பார் +கஞ்சாங்ேகாைர]
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பார் வம்

பார் வம் pārcuvam, ெப. (n.)

   1.  லாப்பக்கம், (யாழ்.அக.);

 side of the body.

   2. பக்கம்; side.

   3. உத ; support.

   4. வட்டம்; circle.

 பார் வம் pārcuvam, ெப.(n.)

   1.  லாப்பக்கம்; side of the body.

   2. பக்கம்; side.

   3. உத ; support

   4. வட்டம்; circle.

     [Skt. {} → த. பார் வம்]

பார்த்த

 
 பாரத்்த pārtta, ெப. எ. (adj.)

   ஒ  ைசைய ேநாக் ய; facing (a direction);.

     ' ழக்  பாரத்்த '.

     [பார ்→ பாரத்்த]

பார்த்த ட்சம்

 
 பாரத்்த டச்ம் pārttaviruṭcam, ெப. (n.)

   க ம ; black marutu.

     [பாரத்்த + skt. {vriksha»} த.  டச்ம்]

பார்த்தன்

பாரத்்தன் pārttaṉ, ெப. (n.)

   கந்தகச ்ெசய்ந்நஞ் ; a kind of native arsenic. (சா.அக.);

 பாரத்்தன் pārttaṉ, ெப.(n.)

   அ ச் னன் (பாரத. அ ச் னன் ர.்44);; Arjuna.

     [Skt. {} → த. பாரத்்தன்]
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பார்த் வம்

பாரத்் வம் pārttivam, ெப. (n.)

   1. உலகத் ெதாடரப்ான ; that which pertains to the earth.

   2. நிலங்களி ந்  ெப ம் ஊ யம், ( க் ர நீ ,97.);,

 income derived from lands.

   3. உலகம் ( டா.);; clay.

     [பார ்→ பாரத்் வம்]

 பாரத்் வம் pārttivam, ெப.(n.)

   1. நில லகத் ெதாடரப்ான ; that which pertains to the earth.

   2. நிலங்களி ந்  ெப ம் ஊ யம் ( க் ரநீ ,97);; income derived from lands.

   3. நிலம் ( டா.);; earth.

     [Skt. {} → த. பாரத்் வம்]

பார்த் வ ங்கம்

 
 பாரத்் வ ங்கம் pārttivaliṅgam, ெப. (n.)

   ஈரமண்ணாலான வ ங்கம் (சங்.அக.);; sivalinkam made of wet clay.

     [பார ்→ பாத்தவம் + இலங்கம் → இ ங்கம்]

 பாரத்் வ ங்கம் pārttivaliṅgam, ெப.(n.)

   ஈரமண்ணாலான வ ங்கம் (சங்.அக.);; Siva- lingam made of wet earth.

     [Skt. {}+த.இலங்கம் → த. பாரத்் வ ங்கம்]

பார்த் வன்

பாரத்் வன் pārttivaṉ, ெப. (n.)

   அரசன்; king.

     "பாண்டவ ெனன்ெறா  பாரத்் வன்' (உபேதசகா, வத் ேரா 123.);

     [பார ்→ பாரத்் வன்]

பார்த் க்ெகாள்-
தல்

பாரத்் க்ெகாள்- தல் pārddukkoḷḷudal,    16. ெச. . .(v.i.)

   ெபா ப்ேபா  கவனித் க் ெகாள் தல்; look after (s.o.or.sth.);;take care of.

     "நீ ட் ல் இல்லாதேபா  ழந்ைதைய, யார ்பாரத்் க்ெகாள் றாரக்ள்?

     " டை்டப் பாரத்் க் ெகாள் ம் ப  ட்  ஊ க் ப் ேபாய் ட்டார"்

     [பாரத்்  + ெகாள் -,]

     [பாரத்்  + ெகாள் -,]

பார்த் -தல்

பாரத்் -தல் pārdduviḍudal,    20. ெச. . . (v.i.)

   தனக்  டப்பட்ட அைற வலாக நிைனத்  ேமாசமான நிைலைய மாற் ம் ைற ல் 
கட் தல்;     "அவன் என்ைன ம ப்பேத இல்ைல அவைன உண்  இல்ைல என்  பாரத்்  
ேறன்"

     "என் பரிந் ைர இல்லாமல் உனக்  ேவைல ைடத் மா, அைத ம் பாரத்் ேறன்"

     [பாரத்்  +  -,]
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பார்தாங்

 
 பாரத்ாங்  pārtāṅgi, ெப. (n.)

   மரசச்க்ைக;  sappan wood.

     [பார ்→ தாங் ]

பார் ர்-தல்

பார் ர-்தல் pārtīrtal,    5. ெச. ன்றா . (n.)

பைடைய ஒேர வரிைசயாக அணிவ த்தல் ( ன்.);

 to draw out in a line, as troops.

பார்ப்பைட

 
 பாரப்்பைட pārppaḍai, ெப. (n.)

    ச் ளி என் ம்  பறைவ; a small bird moving swiftly. (சா.அக.);

பார்ப்ப

 
 பாரப்்ப  pārppadi, ெப. (n.)

   ெப ெந ஞ் ல்; crow thorn. (சா.அக.);

 பாரப்்ப  pārppadi, ெப.(n.)

பாரவ்  பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. பாரவ்  → பாரப்்ப ]

பார்ப்பனக்ேகாலம்

பாரப்்பனக்ேகாலம் pārppaṉakālam, ெப. (n.)

   பாரப்்பனன் ேபான்ற ேகாலம் ைனதல்; external appearance as if brahmin.

     "பால் ைர ெவள்ெள ற் ப் பாரப்்பனக் ேகாலத் " ( லப்.21-48);

     [பாரப்்பன + ேகாலம்]

பார்ப்பனசே்சரி

பாரப்்பனசே்சரி pārppaṉaccēri, ெப. (n.)

   பாரப்்பனர ் க் டம். (நன்.377, ம ைல.);; quarters where brahmins live.

     [பாரப்்பனர ்+ ேசரி]

பார்ப்பனத்

 
 பாரப்்பனத்  pārppaṉatti, ெப. (n.)

   பாரப்்பனி;  brahmin lady.

     [பாரப்்பனன் → பாரப்்பனத் ]

க. ஹா வ .

பார்ப்பனமகளிர்

பாரப்்பனமகளிர ்pārppaṉamagaḷir, ெப. (n.)

 brahmin ladies.

     "பாரப்்பன மகளிர ்சாரற் றத்  அணிய" (நற்.321-4);

     [பாரப்்பன(ர)்; + மகளிர]்

பார்ப்பனமகன்

பாரப்்பனமகன் pārppaṉamagaṉ, ெப. (n.)

   பாரப்்பனன்; Brahmin.

     "பாரப்்பன மகேன பாரப்்பன மகேன" ( ந்:156-1(2);

     [பாரப்்பனன் + மகன்]
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பார்ப்பனமாக்கள்

பாரப்்பனமாக்கள் pārppaṉamākkaḷ, ெப. (n.)

   பாரப்்பனமக்கள்; brahmin persons.

     "ஆ  மானியற் பாரப்்பன மாக்க ம்" ( றம்.91);

     [பாரப்்பன + மாக்கள்]

பார்ப்பன மக
ன்

பாரப்்பன மகன் pārppaṉamudumagaṉ, ெப. (n.)

    த்தபாரப்்பனன்; age old brahmin.

     "பாரப்்பன மகன் ப ம ண் யன்" (மணிேம.5-33.);

     [பாரப்்பன(ன்); +  மகன்]

 பாரப்்பன மகன் pārppaṉamudumagaṉ, ெப. (n.)

    த்தபாரப்்பனன்; age old brahmin.

     "பாரப்்பன மகன் ப ம ண் யன்" (மணிேம.5-33.);

     [பாரப்்பன(ன்); + மகன்]

பார்ப்பன ல்ைல

பாரப்்பன ல்ைல pārppaṉamullai, ெப. (n.)

   பைகத்த மன்னரி வ ைடய மா பாடை்ட நீக்க ய ம் பாரப்்பான  ந நிைல ம் றத் ைற 
( .ெவ.8.18.);;     [பாரப்்பனர ்+  ல்ைல]

 பாரப்்பன ல்ைல pārppaṉamullai, ெப. (n.)

   பைகத்த மன்னரி வ ைடய மா பாடை்ட நீக்க ய ம் பாரப்்பான  ந நிைல ம் றத் ைற 
( .ெவ.8,18.);;     [பாரப்்பனர ்+  ல்ைல]

பார்ப்பனவாைக

பாரப்்பனவாைக pārppaṉavākai, ெப. (n.)

   ேவதம் வல்ல அந்தணன் ேவள்  ேவட்டலாற் ெப ம் ெப ைமையக் ம் றத் ைற 
( .ெவ..8,9.);; theme describing the greatness of a learned brahmin, attained through the performance of sacrifices.

     "பாரப்்பன வாைக  ஏற் ற" ( லப்-23-72);

     [பாரப்்பன(ரி); + வாைக]

 பாரப்்பனவாைக pārppaṉavākai, ெப. (n.)

   ேவதம் வல்ல அந்தணன் ேவள்  ேவட்டலாற் ெப ம் ெப ைமையக் ம் றத் ைற 
( .ெவ.8,9.);; theme describing the greatness of a learned Brahmin. attained through the performance of sacrifices.

     "பாரப்ன வாைக  ஏற் ற" ( லப்-23-72);

     [பாரப்்பன(ர)்; + வாைக]

பார்ப்பனன்

பாரப்்பனன் pārppaṉaṉ, ெப. (n.)

பாரப்்பான்,1. see {pappan1} பாரக்்க,

     "ஆனியற் பாரப்்பன மாக்க ம்" ( றநா.9.);

     [பார ்→ பாரப்்பனன்]

 பாரப்்பனன் pārppaṉaṉ, ெப. (n.)

பாரப்்பான்,

   1. see {papa} 1 பாரக்்க,

     "ஆனியற் பாரப்்பன மாக்க ம்" ( றநா.9.);

     [பார ்→ பாரப்்பனன்]
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பார்ப்பனி

பாரப்்பனி pārppaṉi, ெப. (n.)

   பாரப்்பனப் ெபண்; brahmin woman.

     'பாரப்்பனி ம ைய' (மணிேம.22,41.);

     "பாசண்டன்யான் பாரப்்பனி தன்ேமல்" ( லப்.30-69);

     "பாரப்்பனி தன்ெனா  பண்ைடத் தாய்பாற் காப் யத் ெதால் க் க ன்ெபற வளரந்் " ( லப்.30-82);

பாரப்்பனன் (ஆ.பா.); பாரப்்பனி (ெப.பா.);

     [பாரப்்பனன் → பாரப்்பனி]

இ-ெபண்பாற்ெபயரீ

பார்ப்பாத்

 
 பாரப்்பாத்  pārppātti, ெப. (n.)

பாரப்்பனி பாரக்்க; ( ன்.); see {parppani}

     [பாரப்்பான் → பாரப்்பாத் ]

பார்ப்பார்

பாரப்்பார ்pārppār, ெப. (n.)

   அந்தணர;் brahmins.

     'பைகவர் ல் ஆரக் பாரப்்பார ்ஒ க" (ஐங்.4-2);

     'பாரப்்பார ்ேநாவன ெசய்யலர ்மற் " ( றம்43–14);

     'எச் லார ் ண்டார ்பகப்பாரப்்பர ் த்ேதவர"் (ஆ.ேகாைவ.5-1);

     'ஐம் தம் பாரப்்பார ்பகத் ங்கள் ஞா " (ஆ.ேகாைவ.15-1);

     'பாரப்்பா ரறேவார ்பகப்பத் ணிப்ெபண் ர"் ( லப்.21-53);

     [பார ்→ பாரப்்பர]்

பாரப்்பார,் ஐயர,் அந்தணர ்என் ம் ெபயரக்ள்

த ழ்நாட் ற் பாரப்்பன க் ப் பாரப்்பார,் ஐயர,் அந்தணர ்என ன்  ெபயரக்ள் வழங்  வ ன்றன. 
இவற்ைற ஆராய ேவண் ம்.

பாரப்்பார.்

பாரப்்பார.் அல்ல  பாரப்்பனர ்என் ம் ெபய க்  மைற ல்கைளப் பாரப்்பவர ்என்ப  ெபா ள். 
ஆரியர ்வ ன்ேப, த ழ க்  மைற ல்கள் இ ந்தன. அ  ன்னரக்் றப்ப ம். த ழ் 
மைற ல்கைளப் பாரப்்ப ம், வ பா ,  மணம் த யவற்ைற நடத் வ ேம ெதா லாகக் 
ெகாண் , பாரப்்பனர ்என் ம் ெபய டன் ஒ  லத்தார ் ன்னேம ந் ,  ன்  ஆரியப் ராமணர ்
வந்த ன் தம் ெதா ைல ழந்  ட்டனர.் ஆரியப் ராமணர ்த ழப் பாரப்்பாரின்

ெதா ைலேமற்ெகாண்ட ன், தா ம்அவர்

ெபயராேலேய அைழக்கப்பட்  வ தல்

பார்ப்பார் 
வைகக்கடன்

பாரப்்பார ் வைகக்கடன் pārppārmūvagaiggaḍaṉ, ெப. (n.)

   ேதவர,்  னிவர,் ெதன் லத்தார ்ஆ ய வரக்் ம் ைறேய ெசய்யப்ப ம் ேவள் ம், 
ேவதேமா த ம், மகப்ெப த ம்; the three duties of brahmins.

     " ன்  கடன் க த்தயாரப்்பா ம்" ( ரிக .35);

     [பாரப்்பார ்+  வைக + கடன்]
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பார்ப்பாரத்ெதன்
ைன

 
 பாரப்்பாரதெ்தன்ைன pārppāratteṉṉai, ெப. (n.)

பாப்பாரதெ்தன்ைன பாரக்்க, (L.); see {päppära-t-tennai}

     [பாரப்்பார +  ெதன்ைன]

பார்ப்பாரப் ளி

 
 பாரப்்பாரப் ளி pārppārappuḷi, ெப. (n.)

பப்பரப் ளி பாரக்்க, (L.); see {papparappu}

     [பாரப்்பார +  ளி]

பார்ப்பார ெதா
ல்

பாரப்்பார ெதா ல் pārppāraṟudoḻil, ெப. (n.)

   ஈதல், ஏற்றல், ஒதல், ஒ த்தல், ேவட்டல், ேவட் த்தல் என்பன (காஞ் ப். ஒ க்கப்பட.95.);; the six 
occupations of brahmins.

     [பாரப்்பார ்+ அ ெதா ல்]

பார்ப்பான்

பாரப்்பான் pārppāṉ, ெப. (n.)

   1. பாரப்்பான்; Brahmin.

     "அன்னைவ ற ம் பாரப்்பாரக்் ரிய" (ெதால்.ெபா.177.);

     "கற்ேறாய்த் த்த ப வப் பாரப்்பான்" ( ல்ைல-37);

     "ேசரி ற் ேபாக ட ர ்பாரப்்பாைன" (க -65–8);

     " பாரப்்பான் அஞ் னனாதல் அ ந் யான்" (க -65-20);

     "ேவளாப் பாரப்்பான் வாளரந் த்த" (அகம்.24-1);

     " ெதாய் பாரப்்பான் ம ெவள் ேளாைல" (அகம்.337-7);

     "மா  பாரப்்பான் மைறவ  காட் ட" ( லப்.1-52);

     "பாரப்்பா ெனா மைனயா ெளன்ேமற் படாதன." ( லப்.9-7);

   2.  ரமன்; brahma.

     "பாரப்்பான் ண் ைக ந்த நீ ம்" (கம்பரா.வ ண.61.);

   3. யமன் (யாழ்.அக.); 

 yama.

     'பாரப்்பா க்  வாய் ேபாக்காேத ஆண் க்  அ தா ம் ெசால்லாேத' (பழ.);

     'பாரப்்பான் க ப் ம் பைறயன் வப் ம் ஆகா ' (பழ.);

     'பாரப்்பாைரப் பாரத்் ப் பரேதசம் ேபானாற் ேபால' (பழ.);

பார்ப்பான் ண்

 
 பாரப்்பான் ண்  pārppāṉpūṇṭu, ெப. (n.)

   பற்பாடகம் என் ம் ைக; fever plant, (சா.அக.);

     [பாரப்்பான் +  ண் ]

பார்ப்

பாரப்்  pārppi, ெப. (n.)

பாரப்்பனி பாரக்்க;See {pappam}

     "பாக் யமைமந்த பாரப்் யாப் ைய ம்" (ெப ங்,நரவாண.7.130.);

     [பாரப்்பான் → பாரப்் ]
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பார்ப் னி

 
 பாரப்் னி pārppiṉi, ெப. (n.)

பாரப்்பணி பாரக்்க;See {parppani}

     [பாரப்்பான் → பாரப்் னி)]

பார்ப்

பாரப்் 1 pārppu, ெப. (n.)

   1. பறப்பவற் ன் இளைம (ெதால்.ெபா.559.);; fledgling.

   2. தவழ்பவற் ன் இளைம;(ெதால்.ெபா.560);; young of the tortoise, frog toad, lizard, etc.

   3.  லங் ன் ட்  ( ங்.);; young of quadrupeds.

     [பார ்→ பாரப்் ]

 பாரப்் 2 pārppu, ெப. (n.)

   பாரப்்பனசச்ா ; the brahmin caste.

     'ஆ ம்........பாரப்் யற் றம்' (ெதால்.ெபா.75.உைர.);

     [பார ்→ பாரப்் ]

பார்ப் த்ேதள்

பாரப்் த்ேதள் pārpputtēḷ, ெப. (n.)

   உலகத்தாய்; the goddess of earth.

     "பாரப்் த்ேதள் பயதெ்தா  பரந்தேத." (தக்.யாகப்.671);

     [பார ்+  த்ேதள்]

பார்பைட

 
 பாரப்ைட pārpaḍai, ெப. (n.)

   தவச அரிையக் களத் ற் பங் ட் க் ெகாள் ைக(R.F.);; division of corn-sheaves before the grain is threshed.

     [பார ்+ பைட]

பார்ப

 
 பாரப்  pārpadi, ெப. (n.)

   ெப ெந ஞ் , (மைல.); பாரக்்க; cow-thorn.

பார்மகள்

பாரம்கள் pārmagaḷ, ெப. (n.)

   உலகத்தாய்; the goddess of earth.

     "பாரம்க  நாமகேளா  பல்லாண் ைச ன்" ( வாச.9,1.);

     "ேநரிந்  பங்கள் ற" (இராமா. கரன்.284.);

     [பார ்+ மகள்]

பார்மகன்சாரி

 
 பாரம்கன்சாரி pārmagaṉcāri, ெப. (n.)

   பசை்சக்கற் ரம் (யாழ்.அக.);; medicated camphor.

பார்மதம்

 
 பாரம்தம் pārmadam, ெப. (n.)

    வழைல; fuller's earth. (சா. அக.);
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பார்மண்டா

 
 பாரம்ண்டா  pārmaṇṭāṭi, ெப. (n.)

   சங்  மற் ம் த் க் ளிப்பாரக்்  வ  காட் ேவான் (ெநல்ைல. னவ.);; a guide to pearl fishing.

     [பார ்+ மண்டா ]

பார்மரம்

 
 பாரம்ரம் pārmaram, ெப. (n.)

    ட்  மரம்; floor of a carriage.

     [பார ்+ மரம்]

பார்மாற் -தல்

பாரம்ாற் -தல் pārmāṟṟudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   மண்ணைணத்தல்; to support the ridges.

ம வ: பா மாத் தல்

     [பார ்+ மாற் -,]

பார் ைசநடந்ேதா
ன்

 
 பார் ைசநடந்ேதான் pārmisainaḍandōṉ, ெப. (n.)

    த்தன் ( ங்.);; Buddha.

     [பார ்+  ைச + நடந்ேதான்]

பார் ைசேயான்

 
 பார் ைசேயான் pārmisaiyōṉ, ெப. (n.)

பார் ைச நடந்ேதான் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;See {pārmišai nagandõn}

     [பார ்+  ைசேயான்]

பார் ர்பறந்த
ைல

பார் ரப்றந்தைல pārmudirpaṟandalai, ெப. (n.)

    ணங்கைளப் ைதக்கப்பயன்ப ம் இடம்; burial ground.

     "ஊரந்னி றந்த பார் ர ்பறந்தைல" ( றம்.265-1);

     [பார ்+  ர ்+ பறந்தைல]

பார் ர்பனிக்கட
ல்

பார் ரப்னிக்கடல் pārmudirpaṉikkaḍal, ெப. (n.)

    கக் ளிரந்்தகடல்; deep cold sea.

     "பார் ர ்பனிக்கடல் கலங்க ள் க் " ( .45);

     [பார ்+  ர ்+ பனிக்கடல்]

பார்ைமயத்தாணி

 
 பாரை்மயத்தாணி pārmaiyattāṇi, ெப. (n.)

   ைமயக் கடை்ட, இ , வண்  ஏரக்்கால் ஆ ய ன்ைற ம் இைணத் ள்ள கம் யாணி; linch pin.

ம வ: அசச்ாணி

     [பார ்+ {skt.madya:} த. ைமயம் + அத்  + ஆணி]

பார்வணம்

பாரவ்ணம் pārvaṇam, ெப. (n.)

   1. மான்; deer.

   2. மான்ெச க்கள்ளி; leaf spurge. (சா.அக.);

ம வ: இைலக்கள்ளி

1517

www.valluvarvallalarvattam.com 14422 of 19068.



பார்வதம்

பாரவ்தம் pārvadam, ெப. (n.)

   ேவம் . பாரக்்க;
 பாரவ்தம்2 pārvadam, ெப. (n.)

   1.

   வா ைவ; staff tree.

   2. ேவம் ; neem tree.

   3. மைல; mountain.

பார்வல்

பாரவ்ல்1 pārval, ெப. (n.)

   பாரத்்தல்; look.

     "பாரவ் க்ைக ( றநா.4.);

 பாரவ்ல்2 pārval, ெப. (n.)

   1. பாரக்்ைக; looking, look.

     "இன்கண் உைடத்தவர ்பாரவ்ல்" ( றள்.1152);

   2. காவல்; watch.

     "பாரவ்ற் பாசைற த உம்' (ப ற் ப்.84,5.);

   3. பறைவக் ஞ்  (யாழ்.அக.);; fledgling

   4. மான் த யவற் ன் கன் . (யாழ்.அக.);; young deer and other animals

   5. பாரை்வ லங்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;See {pārvalvilangu}

     [பாரை்வ → பாரவ்ல்]

 பாரவ்ல் pārval, ெப. (n.)

   தம் பைகவர ்ேசய்ைமக்கண் வ தைலப் பாரத்் த்தற்கரிய உயரச்் ைய ைடய அரண் 
(நச.்ம ைர.231.);; port which have a watch tower.

     [பாரை்வ → பாரவ்ல்]

பார்வற் பாசைற

பாரவ்ற் பாசைற pārvaṟpācaṟai, ெப. (n.)

   காவற்பாசைற; encarmpment with guardroom.

     "ப ந் பறக் கல்லாப் பாரவ்ற் பாசைற" (ம .231);

     "பாரவ்ற் பாசைறத் த உம் பல்ேவற் யர…்…" (ப ற் .84-5);

     [பாரவ்ல் + பாசைற]
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பார்ைவ

பாரை்வ pārvai, ெப. (n.)

   1. காட் ; looking. seeing;

 sight, vision, glance, look.

   2. கண்; eye.

     "பாரை்வ ல்  ைமந்த ம்" (ேச .அ வ.4.);;

   3. ேதாற்றம் ( ன்.);; appearance, view, aspect.

   4. ேநரத்் ; that which is attractive, interesting or neat in appearance.

   5. ம ப்  (அக.நி.);; estimate. value,

   6. ேநாக்  ,மந் ரிக்ைக; incantation uttered by a magician with his gaze fixed on his subject.

     "ம ந்த த்த ம் பாரை்வ னா ம்" ( ைள.பாண் யன். 47.);;

   7. க த்ைத; magic. Black art. witch craft. (ெகா.வ.);;

   8. கண்ேணாட்டம் ( ங்.);; benignity, kindliness.

   9. ேசாதைன( ன்.);; review, rivision, examination.

   10. ேமல் சாரைண( ன்.);; supervision, superintendence.

   11. கவனம்( ன்.);; attention, observation.

   12. பாரை்வ லங்  பாரக்்க;See {parvai Vilangu}

     "பாரை்வ யாத்த பைறத்தாள் ள ன்" (ெப ம்பாண்.95.);;

பார்ைவக்காரன்

பாரை்வக்காரன் pārvaikkāraṉ, ெப. (n.)

   1. மந் ரித்  ேநாய் ரப்்ேபான்; one who effects cures by uttering charms.

   2. அஞ்சன ட் ப் ைதயல் காண்ேபான்; a sorcercer who finds out hidden treasure.

   3. ம ப் ேவான்; estimator, surveyor.

   4. ேமல காரி; superior officer superintendent.

     [பாரை்வ + காரன்]

பார்ைவக் ணம்

 
 பாரை்வக் ணம் pārvaikkuṇam, ெப. (n.)

   ஏவலா ண்டாம் ேகாளா  ( ன்.);; a disease believed to be caused by wittchcraft.

     [பாரை்வ →  ணம்]

பார்ைவக் ைற

பாரை்வக் ைற  pārvaikkuṟaivu, ெப. (n.)

   1. கட் லன் மங் ைக (ெகா.வ.);; defect in eyesight, myopia

   2. ேப த ல் உண்டாம் ைற ( ன்.);; lack of supervision or attendence.

     [பாரை்வ →  ைற ]

பார்ைவக் ர்ைம

 
 பாரை்வக் ரை்ம pārvaikārmai, ெப. (n.)

   பாரத்்த ன் ட்பம்; keenness of vision. (சா.அக.);

     [பாரை்வ +  ரை்ம]
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பார்ைவச ்சட்டம்

 
 பாரை்வச ்சட்டம் pārvaiccaṭṭam, ெப. (n.)

   இரடை்டக் கத களின் சந் ைன ட ளிம் ல் ைதக் ம் மரக்கம் சச்ட்டம் (கட்டட. நாமா.);; frame 
nailed to the right leaf of a double door to cover the space between the leaves.

     [பாரை்வ + சட்டம்]

பார்ைவச் ல்

 
 பாரை்வச் ல்  pārvaiccillu, ெப. (n.)

பாரை்வத் தக  (உ.வ.); பாரக்்க;See {parvalt- tagaøu.}

     [பாரை்வ +  ல் ]

பார்ைவத்தக

 
 பாரை்வத்தக  pārvaittagaḍu, ெப. (n.)

    ட் வாய்த்தக  (சங்.அக.);; key plate.

     [பாரை்வ + தக ]

பார்ைவத்தாழ்ச்

பாரை்வத்தாழ்ச்  pārvaittāḻcci, ெப. (n.)

   1. அசடை்ட; neglect, want of care.

   2. பாரை்வக் ைற  பாரக்்க;See {parvai-kkusaivu}

     [பாரை்வ + தாழ்ச் ]

பார்ைவத் ண்

 
 பாரை்வத் ண் pārvaittūṇ, ெப. (n.)

    ட் ைடய கப் ேல ங் டத் ேல ம் அழ படச ்ெசய்  நி த் ந் ண் (இ.வ.);; decorated post 
at the entrance or at the central hall of a building.

     [பாரை்வ +  ண்]

பார்ைவநரம்

 
 பாரை்வநரம்  pārvainarambu, ெப. (n.)

   கண்நரம்  (M.L.);; optic nerve.

     [பாரை்வ + நரம் .]

பார்ைவெநச

 
 பாரை்வெநச  pārvainesavu, ெப. (n.)

    ன்தாைனக்  ன்  ைழயால் ெநச  ெசய்யப்ப ம் இரண்  ழப்ப ; three threaded weaving 
of two cubit-measure in front of the border.

     [பாரை்வ + ெநச ]

பார்ைவப் பக்கம்

 
 பாரை்வப் பக்கம் pārvaippakkam, ெப. (n.)

   த ன் இடப்பக்க ெநச ; left-side weaving in a handloom.

     [பாரை்வ + பக்கம்]
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பார்ைவப்படல்

 
 பாரை்வப்படல் pārvaippaḍal, ெப. (n.)

   கண் க் ப் லப்படம்; to be perceived in the eye.

     "பாரப்ாரை்வப் பட்டாற் ப யா ெசபங்கள்" (ைசவச. ெபா .கசக.);

     [பாரை்வ + படல்]

பார்ைவப் பலைக

 
 பாரை்வப் பலைக pārvaippalagai, ெப. (n.)

   நிைலப்ப ல் கத ப் ெபா த் க்  ேமல் அழ ற அைமக்கப்ப ம் பலைக (இ.வ.);; plank placed on the 
transion of a door.

     [பாரை்வ + பலைக]

பார்ைவபார-்த்தல்

பாரை்வபார-்த்தல் pārvaipārttal,    11. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ம த்தல்; to estimate.

   2. ேசா த்தல்; to examine;

 to supervise.

   3. ேநாக்  மந் ரித்தல்; to look, intently, as an enchanter to practise magic.

   4. ஏவல் ைவத்தல் (இ.வ.);; to sorcerize.

     [பாரை்வ + பார-்,]

பார்ைவமடப்
ைண

பாரை்வமடப் ைண pārvaimaḍappiṇai, ெப. (n. )  

   பாரை்வ லங் ;     "பாரை்வ மடப் ைன த இப் ேதார"் ( றநா.320-4);

பார்ைவமான்
பாரை்வமான் pārvaimāṉ, ெப. (n.)

பாரை்வ கம் (ெப மாண்.95, உைர.); பாரக்்க;See {pārvai mirugam}

பார்ைவ கம்

 
 பாரை்வ கம் pārvaimirugam, ெப. (n.)

    லங் கைளப் த்தற் ப் பழக் ய லங் ; animal used as a decoy.

பாரை்வ லங்  என்ப  ற் ந் த ழாம்.

     [பாரை்வ + {skt.mrga)} த.  கம்]

பார்ைவ ந்

 
 பாரை்வ ந்  pārvaimundi, ெப. (n.)

   ேமல் ந் ; the edge of the skirt worn upon her shoulders.

     [பாரை்வ +  ந் ]

பார்ைவயாளர்

பாரை்வயாளர ்pārvaiyāḷar, ெப. (n.)

   1.  ைரப்படம், கைல நிகழ்ச் ,  ைளயாட்  ேபான்றவற்ைற காணவ பவர,் கண்  
களிப்பவர;் viewer;

 audience: spectator;

     "பாரை்வயாளரக்ளால் ைளயாட்டரங்  நிரம்  வ ந்த "  2. (ஒ  நிகழ்ச் , பணி ேபான்றவற்ைற 
ேநரில் கண் ); தகவல், பரிந் ைர ேபான்றைவ த வதற்காக அ ப்பப்ப வர ்;

 observer.

     "கட் ன் மாநிலத் ேதரத் க்  ேம டத் ந்  பாரை்வயாளரக்ள் வந் ந்தனர"்.

     [பாரை்வ + ஆளர]்
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பார்ைவ -தல்

பாரை்வ -தல் pārvaiyiḍudal,    20. ெச. . . (v.i.)

   1. அணிவ ப் , கைல நிகழ்ச்  ேபான்றவற்ைற ஒர ்இடத் ந்  கா தல்; inspect;

 watch (a parade, gageantry, etc.);

     " ப்பைட அணிவ ப்ைபக் யர த் தைலவர ்பாரை்வ ட்டார"்

   2. ேமற் பாரை்வ தல்; supervise;visit (for checking.);

     " ெரன தல்வர ்ம த் வ மைனையப் பாரை்வ டச ்ெசன்றார.்"

     [பாரை்வ + இ -,]

பார்ைவ

பாரை்வ  pārvaiyili, ெப. (n.)

    டன். (ேச . அ வ.4.);; blind person.

     [பாரை்வ + இ ]

பார்ைவ கம்

 
 பாரை்வ கம் pārvaiyugam, ெப. (n.)

   இரண்  பாரை்வ நரம் க ம் டம்; the crossing of the two optic nerves. (சா.அக.);

     [பாரை்வ +  கம்]

பார்ைவ வளம்

 
 பாரை்வ வளம் pārvaivaḷam, ெப. (n.)

    ைல ல் ெவளிைவத் க் கட்டக் ய ேதாற்ற ள்ள பக்கம் ( ன்.);; outside or right side of a cloth opp. to 
{kuruțţu-valam}

     [பாரை்வ + வளம்]

பாரக்கண்ைட

 
 பாரக்கண்ைட pārakkaṇṭai, ெப. (n.)

   மட்  ன்வைக; a kind of fish.

     [பாைர+ெகண்ைட → பாரக்ெகண்ைட]

பாரக்கற்றைல

பாரக்கற்றைல pārakkaṟṟalai, ெப. (n.)

   கற்றைல ன்வைக (பறாைள பள் .15.);; a kind of fish.

     [பாைர + கற்றைல → பாரக்கற்றைல]

பாரகம்

பாரகம்1 pāragam, ெப. (n.)

   நிலம்; earth.

     " ளர ்நீ த்த பாரகம்" (கம்பரா. மந்தைர.76.);

     "பாரகம் அடங்க ம் ப ப் ணி அ ெகன" (மணிேம.16-134);

     "பாரக ற் பண்ைடேயா ரிைழத்த" (மணிேம.28-201);

     [பார ்→ பாரகம்]

 பாரகம்2 pāragam, ெப. (n.)

    ைரச் ைல ( ங்.);; curtain.

 பாரகம் pāragam, ெப. (n.)

   ேதாணி. (சங்.அக.);; boat.
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பாரகர்

பாரகர ்pāragar, ெப. (n.)

   1. கைரகண்டவர;்(ேகா ற் .நடராச.33.);

 one who learn verywell.

   2.  மப்பவர;் career, bearer.

     "பாரகர ்பரிக்கக்ெகாட்ட" ( . .2:95.);

   3. நாயகர;் the supreme being.

     "ஒப் ைடய மனத் னராய்ப் பாரகர ்பாரியர ்வா  ற ெளங் ம்" (அரண ரி .நக.14.);

     [பார ்→ பாரகர]்

பாரகன்

பாரகன்1 pāragaṉ, ெப. (n.)

பாரங்கதன் பாரக்்க;See {pārangatan.}

     "ேவதபாரகன்" (கம்பரா.இரணி.27);

 பாரகன்2 pāragaṉ, ெப. (n.)

   1.  மப்ேபான்; carrier, bearer.

     "பாரகரப்ரிக்க" ( . .2,95.);

   2. தாங் பவன்; supporter, sustainer.

     "பாரகன் றைன ம்" ( வத .பாவ.8.);

     [பாரகம் → பாரகன்]

 பாரகன்1 pāragaṉ, ெப.(n.)

    மப்ேபான்; carrier, bearer.

     "பாரகரப்ரிக்க ( . .2,95);.

   2. தாங் பவன்; supporter, sustainer.

     "பாரகன் றைன ம் ( வத .பாவ.8);.

     [Skt. {} → த. பாரகன்]

பாரகா யம்

பாரகா யம் pārakāviyam, ெப. (n.)

   ெப ங்காப் யம்; great epic.

     "பாரகா யெமலா

ரி  னத் னிற் பகர" (த ழ்நா.221.);

     [பார + கா யம்]

 பாரகா யம் pārakāviyam, ெப.(n.)

   ெப ங்காப் யம்; great epic.

     "பார கா யெமலா ரி  னத் னிற் பகர" (த ழ்நா.221);.

     [Skt. {} → த. பாரகா யம்]

பார

பார  pāraāli, ெப. (n.)

   சாமாைன எ த் க் ெகாண்  ேபாவதற் ரிய  (s.i.i.i140.);; cartage; freight, carrier's charges.

     [பாரம் +  ]
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பாரங்கம்

 
 பாரங்கம் pāraṅgam, ெப. (n.)

   இலவங்கப் படை்ட (சங்.அக.);; cinnamon bark.

பாரங்
பாரங்  pāraṅgi, ெப. (n.)

பாரங் ,  1. (சங். அக.); பாரக்்க;See {pārarigui.}

பாரங்

பாரங்  pāraṅgu, ெப. (n.)

   1.  ேதக் (சங்.அக.);;See {sirutēuku;} 

 beetle killer.

   2. காட் ல  (சங். அக.);; false tragacanth.

   3. நரிவாைழ. (மைல.);; tube flower.

ம வ: ேகாங் ல .

 பாரங்  pāraṅgu, ெப.(n.)

   1.  ேதக்  (சங்.அக.);; beetle killer.

   2. காட் ல  (சங்.அக.);; false tragacanth.

   3. நரி வாைழ (மைல.);; tube flower.

     [Skt. {} → த. பாரங் ]

பாரசச்ா

பாரசச்ா  pāraccāvu, ெப. (n.)

   1. அகைவ ரந்்ேதாரின் இறப் (இ.வ.);; death of a very old person.

   2. காலமல்லாத காலத் ல் ஏற்ப ம் இறப் .

 untimely death of a person.

     [பாரம் + சா ]

பாரச் ைம

 
 பாரச் ைம pāraccumai, ெப. (n.)

   கனத்த ைம (யாழ்.அக.);; heavy burden.

     [பாரம் +  ைம]

பாரசவம்

 
 பாரசவம் pārasavam, ெப. (n.)

   பைடக்கலப் ெபா  (யாழ்.அக.);; weapon.

பார ைக

 
 பார ைக pārasigai, ெப. (n.)

   ப ந்  ( ங்.);; hawk, falcon kite.

ம வ: காரத்

பார கேவாமம்

 
 பார கேவாமம் pāracīkavōmam, ெப. (n.)

    ராசானிேயாமம்; black hencane.

     [பார கம் + ஒமம்]
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பாரஞ்சாம்

 
 பாரஞ்சாம்  pārañjāmbi, ெப, (n.)

ைமைய ேயற் றக் வதற் ரிய க ( ைவ.);:

 crane.

     [பாரம் + சாம் ]

பார த் க்ைக

 
 பார த் க்ைக pāraḍittirukkai, ெப. (n.)

   கடல ப் பாைறகளின் இ க் ல் தங் ெமா  க்ைக ன் வைக; a kind of trukkaimin.

     [பார  +  க்ைக]

பாரணம்

பாரணம் pāraṇam, ெப. (n.)

   மனத் ற்  இைசந்  ஓ தல்; ceremonial recitation.

     "பாரணங்க ெளங் ம் பரந்ெதா ப்ப"

     [பார1் + அணம்]

 பாரணம்2 pāraṇam, ெப. (n.)

   ேமகம் (யாழ்.அக.);; cloud.

     [பார2் + .அணம்]

 பாரணம்1 pāraṇam, ெப.(n.)

   1. உண் ைக; eating, taking food.

     "ேதவர ்பாரணம் பண்ண ட்ட ைபம்ெபான் ேவ ைக ல் (பாரத. இராச .90);.

   2. ேநான்  இ ந்  உண் ைக; breaking a fast.

     "வந்தமாதவரக்ேளா ம் பாரண ம ழ்ந்  ெசய்தான் (கந்த .கந்த . 14);.

   3. நிைற  (யாழ்.அக.);; satistaction.

     [Skt. {} → த. பாரணம்]

பாரத்தனம்

பாரத்தனம் pārattaṉam, ெப. (n.)

   ெப தம்; pride of achievement.

     "பாரத்தனம்ேபசல் பண்ேபா" (தா .பராபர.271.);

     [பாரம் + தனம்]
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பாரத் வாசம்

பாரத் வாசம் pārattuvācam, ெப. (n.)

   1. வ யன் ( வா.); பாரக்்க,

 kingcrow.

   2. காைட ( ன்.); பாரக்்க Quail.

   3.கற்ப ல ெளான்  (ெதால்.ெபா.75,உைர.);

 a treatise on kalpa.

   4. எ ம் . (யாழ். அக.);; bone.

 பாரத் வாசம் pārattuvācam, ெப.(n.)

   1. கரிக்  ( வ.);; king crow

   2. காைட; quail.

   3. வாழ்நாைள நீ க்கச ்ெசய் ம் ம ந்  பற் க் ம் ஒ  ல் (ெதால்.ெபா ள். 75. உைர);; a treatise 
on kalpa.

   4. எ ம் ; bone.

     [Skt. {} → த. பாரத் வாசம்]

பாரத்ெதாந்தைர

 
 பாரதெ்தாந்தைர pārattondarai, ெப. (n.)

   ெதாந்தர  க்க ெப ஞ்ெசயல்( ன்.);; a weighty and troublesome business.

     [பாரம் + ெதாந்தைர]

பாரதம்

பாரதம்2 pāradam, ெப. (n.)

   இதளியம். (நாம ப.395.);; quick silver.

 பாரதம் pāradam, ெப.(n.)

   1. பாரதப்ேபார;் the great war of {}

     "நீயன்  மாபாரதமகற்ற மற்றார ்ெகால் வல்லாேர (பாரத. ட் ண.34);.

   2. மாபாரதம்; the Mahabharata.

     [Skt. {} → த. பாரதம்]
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பாரதம்பா ய 
ெப ந்ேதவனார்

பாரதம்பா ய ெப ந்ேதவனார ்bāradambāṭiyaberundēvaṉār, ெப. (n.)

   பாரத ெவண்பாப் பா ய லவர;் a poet, the author of {pārada-Venbā.}

   பாரதத்ைத ெவண்பா ம் அகவ ம் உைரநைட ம் ர வரப் பா  ெவளி ட்டைமயால் பாரதம் 
பா ய ெப ந்ேதவனார ்என்  அைழக்கப்ெபற்றார.் இவர ்பா ய பாரதம் வ ம் 

ைடக்க ல்ைல;உத் ேயாக ப வம்,  ம ப வம்,  ேராண ப வம் ஆ ய ன்  ப வங்களி ம் 
818 ெவண்பாக்க ம் 6 ஆ ரியப் பாக்க ம் 6 ஆ ரிய மண் லப் பாக்க ம் மட் ேம 

ைடத் க் ன்றன. இவர ் றந்த  ெதாண்ைட நா  எனத் ெதாண்ைடமண்டல சதகத்தால் 
அ ேறாம். இப்ெபா  அச் ட்  வழங் ம் பாரத ெவண்பா ல் த ல் நாயக வணக்க ம், 
அ த் த் ெதள்ளாற் ல் ேபாரெ்வன்ற அரசன் றப் ங் வ  காரணமாகப் ப க்காகப் லவர ்
இவைரத ்ெதாண்ைட மண்டலத்தார ்என்  எ  ைவத்தார.் ெதள்ளாற் ல் ேபார ்ெவன்ற நிகழ்ச்  
கைடக்கழங்கம் அ ந்த பல்லாண் க க் ப் ன்னேரயா ம். ஆத ன் இப் ற்காலப் பாரத க்  
ேவறாகச ்கழகக்காலத் ல் ேதான் ய பாரத ல் ஒன்  இ த்தல் ேவண் ம். நச் னாரக்் னியரா ம், 
ெதால்காப் யத் ன் ற உைரயா ரியரக்ளா ம் ேமற்ேகாள்களாக எ த்தாளப்பட்ட பாரத ற் 
ெசய் டக்ள் ற்காலத்தனவாகலாம். பாண் யரக்ளின் ேவள் க் ச ்ெசப்ேப , த ழ்க் கழகம் 
நி ய ல ஆண் க க் ப் ன் வந்த பாண் ய மன்னன் ஒ வன் ெப  யற் யால் பாரதம் 
த ல் ஆக்கப்பட்ட  என்  ன்ற . எனேவ இந் ல் கழகக்காலத் ன் ல் ேதான் க் 
கலாம் என்  க ன்றனர.்

ஐங்  , அகநா ,  றநா , நற் ைண,  ந்ெதாைக ஆ ய ஐந்  ெதாைக 
ல்களி ள்ள கட ள் வாழ்த் ப் பாடல்கள். பாரதம் பா ய ெப ந்ேதவனார ்ெபயரில் 

இடம்ெபற் ள்ளன.

இக்கட ள் வாழ்த் ப் பாடல்கள் வ ரான்,  மால்,  கன் ஆ ய கட ள்க க் க் 
றப்பட்டைவயா ம்.)

பாரதெவண்பா

 
 பாரதெவண்பா pāradaveṇpā, ெப. (n.)

   ெப ந்ேதவனாரால் ெப ம் பான்ைம ம் ெவண்பா ற் பாடப்பட்ட பாரதம்; the {paradam,} composed 
chiefly in {Venbå} metre by {peruntēvanār.}

     [பாரத + ெவண்பா]

பாரதாகம்

 
 பாரதாகம் pāratākam, ெப. (n.)

   ேபரா ட் ;  fragrant stickly mallow. (சா.அக.);

பார க்ைக

பார க்ைக pāradikkai, ெப. (n.)

   {(nàtya);} இணக்ைக வைக. (பரத. பாவ. 58.);; a pose with both hands.

     [பார  + ைக]

பார

 
 பார  pāradigi, ெப. (n.)

   கடம் ; cadamba tree. (சா.அக.);

பார ரசம்

பார ரசம் pāradirasam, ெப. (n.)

   இதளியம் கந்தகம் த யன ேசரந்்த ட் ம ந்  வைக (ைபஷஜ. 153.);; a medicine compounded of 
quicksilver, sulphur and other ingredients.

     [பார  + ரசம்]
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பார ரம்

பார ரம் pāratūram, ெப. (n.)

   1. ெப ந் ரம் ( ன்.);; great distance.

   2. இன் யைமயாத

 that which is important or Momentous.

   3. ஆழ்ந்த எ ரக்ாலம் பற் ய ஆராய்ச்  (ெகா.வ.);

 foresight.

     [பாரம் + ரம்]

பாரப்பட்ட காரியம்

பாரப்பட்ட காரியம் pārappaṭṭakāriyam, ெப. (n.)

   1. ெபரிய ெசய் ; serious affair.

   2. ெப ம்ப யான ெதா ல்; business on a large scale.

     [பாரப்பட்ட + skt. {karya,} த. காரியம்]

பாரப்ப -தல்

பாரப்ப -தல் pārappaḍudal, ெச. . . (v.i.)(யாழ்ப்.)

   1. ெபா ப் தல்; to become burdensome or onerous.

   2.  ைம தல்; to be heavily laden.

   3. வழக்  மன்றத் ல் உகவ க்  ைவக்கப்ப தல்; to be committed for trial.

பாரப்ப

 
 பாரப்ப  pārappaḻi, ெப. (n.)

   ெப ங் ற்றம் (யாழ்.அக.);; serious offence.

     [பாரம் + ப ]

பாரப் ரளி

பாரப் ரளி pārappuraḷi, ெப. (n.)

   1. ெப ம்ெபாய்:

 downright lie.

   2. ெப ங் ம் ; great mischief.

     [பாரம் +  ரளி]
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பாரம்

பாரம்1 pāram, ெப. (n.)

   1. உலகம் ( ங்.);; earth.

   2. ப த் ; indian cotton plant.

     "பாரம் ரம் ைபங் க்கத் " ( ஞ் ப்.92.);

     [ பார ்+ பாரம் ]

 பாரம்2 pāram, ெப. (n.)

   1. ெபா க்ைக ( டா.);; bearing, sustaining.

   2. கனம் ( டா.);; weight,heaviness.

     "பாரக் டர ் ைடபாசைட" (இராம. கரன்.64.);

   3.  ைம; burden, load.

     "பாேர  ெப ம்பாரந் ர ( வ்.ெபரிய . 2,10,8.);

   4. இடேவ பா  பற்  20 அல்ல  21 அல்ல  28  லாங்ெகாண்ட நிைறவைக ( ங்.);; a standard weight= 
20, 210r28 {tulām} in different localities.

   5. ெபா ப் ; accountability, responsibility, charge, trust.  

     'அவன்ேமல் பாரேமற் னார'் ( ன்.);

   6. ெப ங் ம்பம்; big family, considered a burden.

     "ப த் ம் வாேரம் பார லேம" ( றநா.145.);

பாரம் க்

 
 பாரம் க்  pāramtūkki, ெப. (n.)

ப க்  பாரக்்க;See {palutükki}

     [பாரம் +  க் ]

பாரமர்

 
 பாரமர ்pāramar, ெப. (n.)

   மாமரம்; mango tree. (சா.அக.);

பாரமா

 
 பாரமா pāramā, ெப. (n.)

   மாமரம் (சங்.அக.);; mango tree.

பாரேமச் வரம்

பாரேமச் வரம் pāramēccuvaram, ெப. (n.)

    வனியத்ேதான் யம் இ பத்ெதட்ட ள் ஒன்  (ைசவச.ெபா .334,உைர.);; an ancient {Šaiva} scripture in 
sanskrit, one of 28 {civákamam, qv.§.}

     [பரம → பாரம + skt. ஈச் ரம்]

பாரற

பாரற pāraṟa, ெப. (n.)

   தைடயற; without hinderance.

     "பா ற் ந்த கைலபாரறச ்ெசன்ற ேகள் க் ேகா ற் ந்த  நாட்டணி ற ற்ேறன்" 
( ந்.நாமக.1.);
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பாரா

பாரா pārā, ெப. (n.)

   ெச ளில்லாத கடல் ன்;   பாைர னின் ேவறான  (ெசங்ைக. னவ.);; a kind of sea fish that which is 
different from {pārāi min.}

 பாரா1 pārā, ெப.(n.)

   இதளியம்(பாதரசம்); (இ.வ.);; mercury, quick-silver.

 பாரா2 pārā, ெப.(n.)

   1. காவல்; watch, custody.

   2. பாராக்காரன்;see {}.

     [U. pahra → த. பாரா2]

 பாரா3 pārā, ெப.(n.)

   கட்டானாட்டத் ல் எட் ைன ம், பன்னிரண் ைன ம் க் ந் தாய வைக; count of 8 or 12 in the game 
of draught.

     [U. {} → த. பாரா3]

 பாரா4 pārā, ெப.(n.)

   ப  (இ.வ.);; bit, fragment.

த.வ. ண்

பாராகலம்

பாராகலம் pārākalam, ெப. (n.)

   பன்னிரண்  ெபரிய மரக்கால் ெகாண்ட கலவள  (இ.வ.);; a kalam measure of 12 big marakkal.

     [ப ைம → பாரா + கலம்]

பாராங்கல்

 
 பாராங்கல் pārāṅgal, ெப. (n.)

க்கான்கல்: 

 limestone. (சா.அக.);

பாராசாரியம்
பாராசாரியம் pārācāriyam, ெப. (n.)

    ற்ப ல் வைக (இ சமய.);; a treatise on architecture, one of 32 {Šispanul.}
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பாராட் -தல்

பாராட் -தல் pārāṭṭudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  கழ்தல்; to applaud, commend, eulogise.

     "பண்  பாராட்  ல " ( றள்.994.);

     "பரம க்கன்பரான வ யர ்பாராட்

வாெரன் " ( வரக.பா ர.20);

   2. அன்  ெசய்தல்; to caress, fondle, to entertain.

     " வ  பன்னா ம் பாராட்ட" (க த்.24.);

   3. ெப த ைரத்தல்; to boast, make a parade of; to magnify, exaggerate.

     "பாசம்ேபாய் நின்றவரே்பாற் பாராட் "  (தா .பராபர.41.);

     "ைமந்தைரத் தாங் த்தாயார ்ம ழ்ந்  பாராட்  ேமாைச' (அ ண ரி . நாட1்0.);

   4. ெகாண்டா தல்; to celebrate.

     "பற்றற்ற கண் ம் பழைம பாராட் தல்" ( றள். 524.);

   5. பலகா ஞ் ெசால் தல்; to repeat, say over and over.

     "பயனில்ெசால் பாராட்  வாைன" ( றள்,196.);

   6.  ரித் ைரத்தல் ( ன்.);; to expatiate;

 to dwell on

   7. மனத் ல் ைவத்தல்; to mind;

பாராட் க்காரன்

பாராட் க்காரன் pārāṭṭukkāraṉ, ெப. (n.)

   1. பகட்டானேபாக் ள்ளவன்; top finical or showy person.

   2.  ைனந்  ேவான்; exaggerator.

பாராட் சச்ரிப்

 
 பாராட் சச்ரிப்  pārāṭṭuccarippu, ெப. (n.)

   ெசாற்கைள எ த் க் ைக( ைவ.);; emphasis on a word.

     [பாராட்  + உசச்ரிப் ]

பாராட் ந்தாய்

 
 பாராட் ந்தாய் pārāṭṭundāy, ெப. (n.)

   ஈன்ற தாய் ( வா.);; mother.

     [பாராட் ம் + தாய்]

பாராட் ப்ேப -தல்

பாராட் ப்ேப -தல் pārāṭṭuppēcudal,    12. ெச. ன்றா .(v.t.)

    கழ்தல்; to applaud.

     [பாராட்  + ேப -,]

பாராட் வாக் ய
ம்

 
 பாராட் வாக் யம் pārāṭṭuvākkiyam, ெப. (n.)

பகட் ப் ேபச் ;( ைவ.); 

 magniloquence.

     [பாராட்  + வாக் யம் ]

 skt. {vakya} த. வாக் யம்
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பாராணி

 
 பாராணி pārāṇi, ெப. (n.)

   வண் ன் அச் ; axis of the cart.

     [பார ்+ ஆணி]

பாராத் யம்

 
 பாராத் யம் pārāttiyam, ெப. (n.)

ன்பம் (இ.வ.);

 misery distress.

பாரா ரம்

 
 பாரா ரம் pārāturam, ெப. (n.)

   ஆழ்ந்த ன்ஆராய் (இ.வ.);; foresight.

     'பார ரம யாதவன்'.

     [பார ரம் → பாரா ரம்]

பாராபாரி

பாராபாரி pārāpāri, ெப. (n.)

   ேபரள ; great dimension.

     ' ழம் கடை்டெயன்றால் அகலம் பாராபாரி என்பாரக்ள்' (ம .கள.i.5.);

பாரா கம்

பாரா கம் pārāmugam, ெப. (n.)

   1. ஒ வைர பாரத்்ததாகக் காட் க்ெகாள்ளாத ேபாக் ; deliberate mattention;ignoring.

     'உத  ேகட் வாேனா என்  நிைனத் ப் பாரா கமாக உடக்ாரந்் ந்தார்

   2. ேவண் ெமன்ேற ஒ க் ப் றக்கணிக் ம் ேபாக் ; indifference;neglect.

     "ெதா லாளர ் க்க ல் அர  பாரா கமாக இ க்க ல்ைல"

     "இந்தச ் க் ல் நீங்க ம் ஏன் பாரா கமாக இ க் ரக்ள்?"

பாராயணபத் ரம்

பாராயணபத் ரம்2 bārāyaṇabattiram, ெப. (n.)

   ஆ ரியர ்மாணாக்க க் க் ெகா க் ம் உ ச ் ட்  (யாழ்.அக.);; an undertaking given by a teacher to his 
students.

     [பாராயணம் + பத் ரம்]

 skt {Bathira} த. பத் ரம்

பாராயணம்

பாராயணம் pārāyaṇam, ெப. (n.)

   சமய ல்கைள ைறப்ப  ஒ தல் அல்ல  ப த்தல்; ceremonial recitation or reading.

     "பாராயண மைற நான்ைக ம்" (கம்பரா.நி ம்ப. 139.);

     "ேகா ல் ேவத பாராயணம் நடந்  ெகாண் ந்த "

     "ேவதபாராயணப் ப வன் வர ்ெசய்ப வல கபகரேவா" (தா .சச் .);

பாராயணன்

பாராயணன் pārāyaṇaṉ, ெப. (n.)

   1.  ைறயாக ஓ பவன்; person who adheres to a course of reading.

   2. ஒன்றைனக் க்ெகாள்ேவான் ( ங்.);; person who concentrates his mind on one object.
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பாராயணி

பாராயணி1 pārāyaṇi, ெப. (n.)

   1. கைலமகள் (யாழ்.அக.);; the goddess of clearning.

   2.  ைறயாக ஒ பவன்-ள்(சங்.அக.);; one who adheres to a course of reading.

 பாராயணி2 pārāyaṇittal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

   பாராயணமாகப் ப த்தல்; to read ceremoniously, as in {pārāyanam.}

     "அ கமாகப் ப ன் ம் பாராயணித் ம்" (இராமநா. க ைர. பக்.17.);

பாராயணிகன்

 
 பாராயணிகன் pārāyaṇigaṉ, ெப. (n.)

   மாணாக்கன் (யாழ்.அக.);; one who studies, student.

     [பாராயணி → பாராயணிகன்]

பாரார்

பாரார ்pārār, ெப. (n.)

   பைகவர ்(நிகண் .);; enemies.

     [பார ்+ ஆ (எ ரம்ைற); + அர]்

 பாரார ்pārār, ெப. (n.)

   1. நில லகத்தார;் people of the earth.

     "பாரார ் ம் ள்ளார"்( வாச.8.2.);

     [பார ்+ ஆர]்

பாராவாரம்

பாராவாரம் pārāvāram, ெப. (n.)

   1. கடல்; sea ocean.

     "பாராவாரம் பல்வளம் ப நிற காராளர ்சண்ைப" (மணிேம. 3, 58.);

     "பாராவாரந் தைணப்பணிவன்" (ேச .ேச வந்-24.);

   2. கடற்கைர ( ங்.);; sea-shore.

     [பாரா + வாரம்]

பாரா மன்றம்

 
 பாரா மன்றம் pārāḷumaṉṟam, ெப. (n.)

   காண்க;நாடா மன்றம்;See {nagalu◌ாaram}_

     "பாரா மன்ற அைவ ல் ேமலைவ, மக்களவ என் இ அைவகள் இ க் ன்றன"
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பாரி

பாரி1 pārittal,    11. ெச. . . (v.i.)

   1.பர தல்; to spread, expand, to around.

     "இவணலம் பாரித் ட்ட ந்நகர"் ( வக.706);

   2. ப த்தல் (ெகா.வ.);; to be bulky, huge.

     "பாரிக் மார ைல ைமயாட் ம்" (மைறைசயந்.);

   3.  யாதல்; to increase.

     "தாரிப் ன் ப் ப தைலக் ெகாள்வ  பாரித் " (ெபரிய . இைளயான்.9.);

   4. ேதான் தல்; to arise, appear, come into being.

     "பகல் ெசய் மண் லம் பாரித்தாங் " (ெப ம்பாண்.442.);

   5. ஆயத்தப்ப தல்; to prepare.

     "பா ய ெவ ந்த ேவங்ைக பாரிக் மள ல்" ( ளா. ற.19.);.

 பாரி2 pārittal,    11. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வளரத்்தல்; to foster.  

     'பண் ன்ைம பாரிக் ம்ேநாய்" ( றள்.851);.

   2. ேதான்றச ்ெசய்தல்; to cause to appear.

   3. அைமத் க் ெகா த்தல்; to cause to be obtained.

பாரிக்ைகவாரி

 
 பாரிக்ைகவாரி pārikkaivāri, ெப. (n.)

   ெப நாகதாளி; prickly pear. (சா.அக.);.

பாரிக்ேகா

பாரிக்ேகா  pārikāṭu, ெப. (n.)

    வர ் ைளயாட்  வைக; a kind of children's game.

இ ல் இ வைக

   1. நாலாளம் பாரி ஆ க : ஏறத்தாழ நாற்கசசச் ரமான ஒர ்அரங்  றப்ப ம்.

ஆ வார ்ெதாைக: இைத ஆட எண்மர ்ேவண் ம்.

ஆ டம்: இ  ெபாட்ட ம் ஆன்ற ற்றத் ம் ஆடப்ெப ம்.

ஆ ைற: நந்நான்  ேப ள்ள இ கட்  அைமக்கப்ப ம். உடன்பாட் ன் ப ேயா,  ளச ்
ட் ன்ப ேயா,  றவைகத் ேதரத்ற்ப ேயா, ஒ  கட் யார ்அரங் ற் ள் நிற்க, இன்ெனா  கட் யார ்

பக்கத் ற் ெகா வராகக் ேகாட் ன் ேமல் நின்  ெகாள்வர,் உன்நிற்பார ்ேகாட் ன்ேமல் நிற்பாரா ல் 
ெதாடப்படாமல் ெவளிேயற ேவண் ம் அங்ஙனம் ஒ வன் ெவளிேய  ம்

உள்நிற்பாரக்்  ெவற் யாய் ஆடை்ட ந் ம்.  த ல் ெவளிேய பவன் ேகாட் ன் ேமல் 
நிற்பா ள் ஒ வனால் ெதாடப்பட் ன், ம ப்பாரக்்  (அதாவ  ேகாட் ன் ேமல் நிற்பாரக்் ); 
ெவற் யாய் ஆடை்ட ம். அதன் ன் ம ப்பார ்உள்நிற்பாராக ம், உள்நிற்பார ்ம ப்பாராக ம் 
மாறேவண் ம்.

   2. எட்டாளம் பாரி இ  எண் கசச ்ச ரங் ப் ப ன வரால் ஆடப்ப ம், எண்மர ்உள்நிற்க, எண்மர ்
பக்கத் ற் வராகக் ேகாட் ன் ேமல் நின்  ம ப்பர.் நாலாளம் பாரி ம் எட்டாளம் பாரி ம் 
ஆ ைறெயான்ேற. (த ழ்நாட்  ைளயாட் க்கள்.பக்.52.);

     [பாரி + ேகா ]

1534

www.valluvarvallalarvattam.com 14439 of 19068.



பாரிகாரர்

 
 பாரிகாரர ்pārikārar, ெப. (n.)

   இராக்காவற் காரர;் night watchman.

     [பாரி + காரர]்

பாரிசத்தான்

பாரிசத்தான் pārisattāṉ, ெப. (n.)

   1. நண்பன்;( ைவ.); ; friend.

   2. ஒ  கட் ையச ்ேசரந்்தவன்(இ.வ.);; partisan.

பாரிசாத்

 
 பாரிசாத்  pāricātti, ெப. (n.)

   பலாமரம்; jack tree. (சா. அக.);

பாரிசாதா

 
 பாரிசாதா pāricātā, ெப. (n.)

   அ க் ராங் ழங் ; horse root. (சா.அக.);

பாரிடம்

பாரிடம் pāriḍam, ெப. (n.)

   நிலம் (சங்.அக.);; earth.

     [பார ்+ இடம்]

 பாரிடம்2 pāriḍam, ெப. (n.)

    தம்; demon;goblin.

     " ந்தாட் பாரிடங் ளிப்ப" (கல்லா.34.7.);

பாரிண்

 
 பாரிண்  pāriṇṭi, ெப. (n.)

    வனாரே்வம் ; shiva's neem.  (சா.அக.);

பாரித் ரம்

 
 பாரித் ரம் pārittiram, ெப. (n.)

    ங்ைக(ைவத் யபரி.);; drumstick.

பாரித் ைர-த்தல்

பாரித் ைர-த்தல் pāritturaittal,    4. ெச. . .(v.i.)

    ரித் ைரத்தல்; to lecture.

     "பயனில-பாரித் ைரக்  ைர" ( றள்.193.);

     [பாரித்  + உைர-,]
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பாரிப்

பாரிப் 1 pārippu, ெப. (n.)

   1. ப மன்; bulkiness largeness, hugeness.

   2. பரப் ; expanse extent.

     "ஆ ன் தன்ைம யளவல்ல பாரிப் " ( வ்.இயற். த்.67);

   3.  ப்பம்; desire, pleasure.

     "ேகாரின காரியத்தனவல்ல இப்பளிப் " (ஈ ,3,7,2.);  4.

ரசெ்சயல்:

 heroic deed. feat of strength.

     "ம ைகடவர ்பாரிப் " ( மேரச.47.);.

 பாரிப்  pārippu, ெப. (n.)

   1. கனம்; heaviness, weight, gravity.

     "க ரம்ைலப் பாரிப் க் கண் " (இலக். .523, உைர.);.

   2. அ கப்ப ைக ( ன்.);; seriousness. ( க்ேகா.132, உைர);.

 பாரிப்  pārippu, ெப. (n.)

   ஒ ப்பா ; aggregarim;undivided attention to an object.

     "கனிதெ்தாண்ைடவாய்ச்  க ர ் ைலப்பாளிப் க் கண் " ( க்ேகா.132.);

பாரிபறம்

பாரிபறம்  bāribaṟambu, ெப. (n.)

   பாரி ன் மைலநா ; a hill region belonging to the chief {pāri}

     "பாரி பறம் ற் பணிச் ைனத் ெதண்ணீர"் ( ந்.196-3);

     "உைரசால் வண் கழ்ப் பாரி பறம் ன்" (அகம்.303-10);

     "பாரி பறம் ற் பணிச் ைனத் ெதண்ணீர"் ( றநா.176-9);

     [பாரி + பறம் ]

பாரிபாசம்

 
 பாரிபாசம் pāripācam, ெப. (n.)

    ைடேவல்; umbrella thron babool.

பாரிபா யம்

பாரிபா யம் pāripāviyam, ெப. (n.)

   1. ேகாட்டம்; arabian costus.

   2. ஒ வைக மாத் ைர; a pill (சா.அக.);
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பாரிமகளிர ்
(சங்ககாலம்)

பாரிமகளிர ்(சங்ககாலம்) pārimagaḷircaṅgagālam, ெப. (n.)

   வள்ளல் பாரி ன் ெபண்மக்கள்; daughters of {ari,} a philontharaphist. 

சங்கைவ என வழங் ன்றன. பாரி இறந்த ன்னர ்அவர ்நண்பரான க லர ்இவரக்ைள ச் க்ேகா, 
இ ங்ேகாேவள் என்ற நில மன்னரக்ளிடம் அைழத் ச ்ெசன்  மணக்க ேவண் யதாக ம், 
அவரக்ள் ேவந்த க் ம் பைகவனான பாரி ன் மகளிைர மணக்க அஞ் னாெரன ம்,  ன்னர ்ேவ  
வ ன் ப் பாரப்்பாரிடம் இவரக்ைளத் அைடக்கலப் ப த்  வடக் ந்  உ ர ் றந்தார ்என் ம் 

றநா ற் ச ்ெசய் டக்ள் (200,201);  ன்றன. பாரி மகளிர ்மைழ ல் நைனந்  வ ந் ய

ஒளைவயா க்  தம் ைலச ் ற்றாைட ைன ம்,  ைர உண ைன ம் ெகா க்க, ஒளைவயார ்
அவரக்ள்

அன் ைனப் பாராட் ப், பா ய ெசய்   பாரி ப த்த பரி ம்' என் ம் தனிப்பாடலால் 
அ யப்ப ன்ற . ஒளைவயார ் ேவந்தைர ம் இணக்கப்ப த் ப் பாரிமகளிர ்இ வைர ம் 

க்ேகா ர ்மைலயமான் தல்வர ்இ வரக்் ம் மண த் ைவத்தார ்என்  ற்காலக் கைதகள் 
ன்றன.

     "ைகவண் பாரி மகளி ெரன்றெவன் ேதற்றாப் ன்ெசா ேனாற் ற் ெப ம' ( றம்.202-15);

பாரிய

பாரிய pāriya, ெப.அ (adj.)

   1. ெப ம்; ந்த(இலங்.);; great.

     "பாரிய யற் "

     "பாரிய சாதைன"

   2. அரிய; அ ைமயான; rare.

     "பாரிய கண் ப் "

     "பாரிய கைலஞர"்

     [ பரிய → பாரிய ]

பாரியம்

பாரியம் pāriyam, ெப. (n.)

   1. க க்காய்; gall nut.

   2.  க் ; bastard teak (சா.அக.);

ம வ: க யாண ங்ைக.

பாரியன்

 
 பாரியன் pāriyaṉ, ெப. (n.)

   பசைள; spinach. (சா.அக.);

பாரிேவள்

பாரிேவள் pārivēḷ, ெப. (n.)

பாரி பாரக்்க;See {parl}

     "பாரிேவள்பாற் பா ைன ெச ேன"( றநா.105-8);

     [பாரி + ேவள்]

பா யம்

பா யம் pāruviyam, ெப. (n.)

   1. அ ல்; eagle wood.

   2. ஈசச்ம்; date tree.

   3. ைககால் ண்ைம; hardness of limbs. (சா.அக.);.

பா ள்ளம்

 
 பா ள்ளம் pāruḷḷam, ெப. (n.)

ைனக்கண்ணி(தஞ்ச. னவ.); பாரக்்க;See {pմրal-k-kaրրi}
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பாைர

பாைர pārai, ெப. (n.)

   1. கடப்பாைர; crowbar.

     "பாைரக்  ெநக் டாப்பாைற" (நல்வ ,33.);

   2.  ற்ெச க் ங்க ; small hoe for cutting grass.

   3. எ பைடவைக; a kind of missile.

     "பாைர ன் றைலய" (கம்பரா.நாக.பாச.110.);

   4. ெச வைக; a plant.

     "உரிந்த பாைற" (க ங்.63.);

   5.  ன்வைக; horse mackerel.

     "பாைரச ்ேசல் ைமப் கத் ேத " (தனிப்பா. 1, 175, 33.);

கஹாஷ. ம.பா.ர.  .ேபதரங்

 பாைர pārai, ெப. (n.)

   1. பாைர ன்; horse mackeral of the caranx genus.

   2. இ ப் லக்ைக;  iron pestle.

   3. கற்ெசய்ந் நஞ் ; a mineral poison found at the bed of rocks. (சா.அக.);

பாைரக்க

 
 பாைரக்க  pāraikkaru, ெப. (n.)

   பாைற ப் ந்  ெசய்யப்ப ம் கல் ப் ; a chemical salt prepared from rock salt as per process laid down in 
the said work. (சா.அக.);

     [பாைர + க ]

பாைரக் ைவ

 
 பாைரக் ைவ pāraikkiḷuvai, ெப. (n.)

   ஒ வகக் ைவ மரம்; indian balsam tree. (சா.அக.);

     [பாைர +  ைவ]

பாைரக் ச்

 
 பாைரக் ச்  pāraikkucci, ெப. (n.)

   கடப்பாைர; crowbar.

ம வ : பாைறக்ேகால்

     [பாைர +  ச் ]
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பாைர ன்

பாைர ன் pāraimīṉ, ெப. (n.)

   பாைற ன் இ க் ல் காணக் ம் கடல் ன்; horse mackerel.

     "பாைரசே்சல் ைமப் கத்ேத " (தனிப்பா.i,175,53.); வைககள்:

   1. அம்பட்டன் பாைர

   2. இராமப்பாைர(நாமப்பாைர

   3. ஆக்காம்பாைர

   4. இ ம்பாைர

   5. இராப்பாைர

   6. ஒட்டாம்பாைர

   7. க க்காம்பாைர

   8. கட்டாம் பாைர

   9. கட்டாஞ் ப் பாைர

   10. கள்ளப் பாைர

   11. க ந்தைலப் பாைர

   1 2.  கண்ணிப் பாைர

   13. கரி ஞ் ப் பாைர

   1 4.. காசாம் பாைர

பாைர ட்டான்

 
 பாைர ட்டான் pāraimuṭṭāṉ, ெப. (n.)

   ஒ  ன் ( கைவ. னவ.);; a kind of fish.

     [பாைர +  ட்டான்]

     [P]

பாைரயாளி

 
 பாைரயாளி pāraiyāḷi, ெப. (n.)

    ழ்க்கடற் கைர ல் ைடக் ம் ஒ  வைகச ் ப் ; rock oyster in coramandal coast. (சா.அக.);

     [பாைர + ஆளி] ஆளி =  ப் ள் ஒ  வைக]

பாைர ரால்

 
 பாைர ரால் pāraiyirāl, ெப. (n.)

   கடல ப்பாைரேயாரங்களில் வா ம் கட றால்; rock craw fish, sea prawn. (சா.அக.);

     [பாைர + இறால்]

     [P]

பாைர ல

 
 பாைர ல  pāraiyilavu, ெப. (n.)

   காட் ல ; copsuled silk cotton. (சா.அக.);

     [பாைர + இல ]
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பாைர ப் ச ்
ண்ணம்

 
 பாைர ப் ச ் ண்ணம் pāraiyippuccuṇṇam, ெப. (n.)

   பாைர ப் டன் கைடச ்சரக் கைள ம் ேசரத்் க் காய்ச்  ேவக ம் வ ம் உண்டா ம்ப  
அணியம் ெசய்த ஒ  வைகச ் ண்ணம்; a universal medicine of high potency and repute prepared according to the 
siddha process. (சா.அக.);

     [பாைர + உப்  +  ண்ணம்]

பாைரெய ம்

 
 பாைரெய ம்  pāraiyelumbu, ெப. (n.)

   கா ன் ன் ற எ ம் ; the petrous porton of the temporal bone. (சா.அக.);.

     [பாைர + எ ம் ]

பாேராைல

 
 பாேராைல pārōlai, ெப. (n.)

   பழம் ைவக்கப்ப ம் பைனேயாைல; palmyra ea on which fruits are kept.

     [ஒ கா: வார ்→ பார ்+ ஒைல]

பால்

பால்1 pāl, ெப. (n.)

   1.  ழ ,  ட்  த யவற்ைற ஊட்  வளரப்்பதற் த் தாய் ைல னின்  ரக் ம் ெவண்ைமயான 
நீரம்ப்ெபா ள்; milk.

     "நல்லான் ம்பால்"( ந்.27);

   2. பால் ெதளித்தல் பாரக்்க;See {parietal}

   3. மரம் த யவற் ந்  வ ம் நீரம்ப் ெபா ள்; milky juice in plants, fruits, etc.

   4. அம்ைம த் ந்  க ம் நீரம்ப்ெபா ள்; lymph matter, fluid in. pustules as in small-pox.

   5. ெவண்ைம; whiteness.

     "பாற்  நீற்ெறம்பரமைன" ( வாச.44,6);

   6. சா ; liquid extract.

     "அரக் ன்வட்  நாவ க் ம் பான் ம த் " (நற்:341.);

     'பால் ஆரிய க் , ப  ராமநாத வா க் ' (பழ.);

     'பால் இ க் ற  பாக் யம் இ க் ற , பா ேல ேபாட் க் க்கப் பத் ப் ப க்ைகக்  வ  
இல்ைல' (பழ.);

     'பால் நக்காத ைன ம் பரிதானம் வாங்காத ராமண ம் உண்டா?' (பழ.);

     'பால் க்கப் பாக் ய ல்லாதவன் ைலக் ப் பால் வாங் னானாம் அைத ம் ைன 
த்ததாம்' (பழ.);

     "பா ந் ேத ஞ் ேசரந்்தாற் ேபால" (பழ.);

பால்ஊத்தாங் ச்

 
 பால்ஊத்தாங் ச்  pālūttāṅgucci, ெப. (n.)

   ெவண்ணிறத் ல் பளபளப்பாய்க் காணக் வெதா  சங்  (தஞ்ைச.  னவ.);; white and glittered conch.

     [பால் + ஊத்தாங் ச் ]
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பால்ஒ ைவ

 
 பால்ஒ ைவ pāloḍuvai, ெப. (n.)

   ெகா ப்பாைல; twining swallow root. (சா.அக.);

பால்கட் -தல்

 
 பால்கட் -தல் pālkaṭṭudal, ெச. . .

பால்ைவ ( ன்.); பாரக்்க: see {paival.}

     [பால் + கட் -,]

பால்க க்காய்

 
 பால்க க்காய் pālkaḍukkāy, ெப. (n.)

   ெவள்ைளக் க க்காய்; white gall nut. (சா.அக.);

ம வ: பாலகண் தம்.

     [பால் + க க்காய்]

பால்கவா

 
 பால்கவா pālkavā,     ரட் ப்பாெலன் ம் ற் ண் வைக;(இந் பாக.); a confection made of cream and 
sugar with certain other ingredients.

க. ஹால்ேகாவா.

ம வ. பால்ேகாவா.

     [பால் + Mhr. ேகாவா → -கவா]

பால்க டா

 
 பால்க டா pālkavuṭā, ெப. (n.)

   ெவண்ைமயான க் ப்ப ைடய வைளந்த சங்  (ெசங்ைக,  னவ.);; bend and white nosed conch.

பால்களர்

 
 பால்களர ்pālkaḷar, ெப. (n.)

    ைர ல் நீர ்காய்வ ம் எப்ப ம் ஒரள  ைளவ மான களரம்ண் நிலம்; semy marshy land.

     [பால் + களர]்

பால்க ம்

 
 பால்க ம்  pālkaḷumbu, ெப. (n.)

   பைடேபால் க த் ல் உ வா ம் ண்; ringworm like. ulcer which is in the neck.

     [பால் + க ம் ]

பால்கற-த்தல்

பால்கற-த்தல் pālkaṟattal,    3. ெச. ன்றா (v.t.)

   ஆன் த யவற் ன் ம ந்  பாைலக் கறந்ெத த்தல்; to milk as a cow or other animal.

     [பால் + கற-,]

பால்காட்டாஞ்

 
 பால்காட்டாஞ்  pālkāṭṭāñji, ெப. (n.)

   எ ள் க் ெகா ; a kind of herb.
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பால்காய்ச் தல்

 
 பால்காய்ச் தல் pālkāyccudal, ெப. (n.)

    ட் ல் ப் ந்  அதன் அ யாகக் பாைலக் காய்ச் ம் றப்  ேநர் ; ceremony of boiling the 
milk as a sign of house warming.

     [பால் + காய்ச் -,]

பால் டம்

 
 பால் டம் pālkuḍam, ெப. (n.)

    கன், மாரியம்மன் த ய ெதய்வங்க க்  பத்தரக்ள் ேநரத்் க் கடனாகப் பால் நிரம் ய 
டங்கைளத் தைல ல் தாங் ச ்ெசன்  பாலாட் ச ்ெசய் ம் ழா; festival in which devotes carry puts filled 

with milk to idols of murugan mariyamman etc., in fulfilment of one's VOW.

     [பால் +  டம்]

பால் மற-த்தல்

பால் மற-த்தல் pālkuḍimaṟattal,    3. ெச. . . (v.i.)

பால்மறத்தல் பாரக்்க;See {pāsmara-,}

     [பால்  + மற-,]

பால் ஞ்சா

 
 பால் ஞ்சா pālkuṟiñjā, ெப. (n.)

   பால் க ைடய ஞ்சா என் ம் ைக; milk swallow wort. (சா.அக.);

பால்ெகண்ைட

 
 பால்ெகண்ைட pālkeṇṭai, ெப. (n.)

பாற்ெகண்ைட பாரக்்க;See {par-kengai}

     [பால் + ெகண்ைட]

     [P]

பால்ெகா -த்தல்

பால்ெகா -த்தல் pālkoḍuttal,    4. ெச. . . (v.i.)

    ைல ண் மா  ெகா த்தல்; to suckle.

     [பால் + ெகா -,]

பால்ெகாள்( )தல்

பால்ெகாள்( )தல் pālkoḷḷudal,    12. ெச. . .(v.i.)

பால் - பாரக்்க;See {papid}.

     [பால் + ெகாள்-.]

பால்ேகாவா

 
 பால்ேகாவா pālāvā, ெப. (n.)

    ரட் ப் பாெலன் ம் ற் ண்  வைக (இந் பாக.);; a confection made of cream and sugar with certain other 
ingredients.

     [பால் + ேகாவா]

ேகாவா-mhr

ம வ: பால்கவா.

பால்சங்

பால்சங்  pālcaṅgu, ெப. (n.)

   1.   ழந்ைதக க் ப் பால் அல்ல  ம ந்  கட்டப் பயன்ப ம் ெவண்சங் ; small white conch 
used for administering medicine to the children.

   2. ெவள்ைளச ்சங் ; white conch. (சா.அக.);

     [பால் + சங் ]
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பால் த -தல்

பால் த -தல் pālcidaṟudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   காற் னால் தவசமணி பால்வற்  ெவ த் ப் பதராதல்; to be dry of the milk as the tender, grain by wind.

     [பால் +  த -,]

பால் தந் ரம்

 
 பால் தந் ரம் pālcudandiram, ெப. (n.)

    ற் ர ்ேவைலக்காரரக் க்  ப யாகக் ெகா க் ம் தவசம்; allowance in kind to village officers.

     [பால் + {sktsuatantrā→} த.  தந் ரம்]

பால் ரப்படக்

பால் ரப்படக்  pālcurappaḍakki, ெப. (n.)

   1. மல் ைகப் ; jasmine flower.

   2. பால் ரப்ைபக் ைறக் ம் ம ந் ப் ெபா ள்; any drug that decreases of arrests secretion of milk. (சா.அக.);

பால் ரம்

 
 பால் ரம் pālcuram, ெப. (n.)

   மகளிரக்் ப் பால் மார் ற்கட் க்ெகாள்  வதனா ண் டா ம் காய்சச்ல்; milk fever.

     [பால் + {skt svara»} த. மரம்]

பால் றா

 
 பால் றா pālcuṟā, ெப. (n.)

   ெவள்ைளச ் றா ன்; white shark. (சா.அக.);

     [பால் +  றா]

பால்ெசாரி-தல்

பால்ெசாரி-தல் pālcoridal,    3. 2ெச. . . (v.i.)

   மா  த யவற் ன் ம ந்  பால் தாேன வ தல்; to have a free flow of milk from udder, from tender 
feelings towards the calf.

     "மாற்றேத பால்ெசாரி ம்…….ப க்கமள்" ( வ். ப்பா.21.);

     [பால் + ெசாரி-,]

பால்ெசாரிக் ைர

 
 பால்ெசாரிக் ைர pālcorikārai, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ண் ம் ைர; a kind of edible greens. (சா.அக.);

     [பால் + ெசாரி +  ைர]

ஒ கா: (பாற்ெசாற்  → பால்ெசாரி.]

பால்ேசார்-தல்

பால்ேசார-்தல் pālcōrtal, ெச. . . (v.i.)

பால் ெசாரி-, பாரக்்க;See {pal-sori}

     " ைலவ ேய நின்  பால்ேசார" ( வ். ப்பா.12.); see {pāl-šori-,}

பால்தர

 
 பால்தர  pāltaragu, ெப. (n.)

   கால்நைட வரிவைக(R.T);; a tax on cattle.

க. பால்தர

     [பால் + தர ]
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பால் க்ைக

 
 பால் க்ைக pāltirukkai, ெப. (n.)

    க்ைக ன்வைக; a kind of tirukkai fish.

     [பால் +  க்ைக]

     [P]

பால் த்தம்

 
 பால் த்தம் pāltuttam, ெப. (n.)

    த்தம் (ைபஷஜ.);; sulphate of zinc:

     [பால் +  த்தம்]

பால்ெதளித்தல்

 
 பால்ெதளித்தல் pālteḷittal, ெப. (n.)

   எரி ட் ய அல்ல  அடக்கம் பண்ணிய ம நாள் அவ் டத் ற் பா ம் ஒன்பான் தவச ம் ேசரத்் த் 
ெதளிக் ம் சடங் ; ceremony of sprinkling milk and scattering cereals in the place where a corpse has been burnt or 
buried, on the day after cremation or burial.

     [பால் + ெதளித்தல்]

பால்ேதமல்

 
 பால்ேதமல் pāltēmal, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ் ணங் ; a kind of freckle.

     [பால் + ேதமல்]

பால்ேதாய்-த்தல்

பால்ேதாய்-த்தல் pāltōyttal,    17. ெச. . . (v.i.)

   உைற த் தல்; to curdle milk by adding a tiny quantity of fermenting agent.

     [பால் + ேதாய்-,]

பால்ேதாய்தல்

 
 பால்ேதாய்தல் pāltōytal, ெப. (n.)

   பால் த ராக மா ைக ( ன்.);; curdling of milk.

     [பால் + ேதாய்தல்]

பால்நசைன

 
 பால்நசைன pālnasaṉai, ெப. (n.)

   ெசந்நிற ள்ள மணிகளில் ெவண்ணிறம் பாய்ந் க்ைக (ெகா.வ.);; whiteness in a ruby.

பால்நண்

 
 பால்நண்  pālnaṇṭu, ெப. (n.)

   ெவள்ைள நண்  (ெகா.வ.);; white crab.

     [பால் + நண் ]

ம வ. ெவள்ைளக்க நண்
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பால்நரம்

 
 பால்நரம்  pālnarambu, ெப. (n.)

   தாய் ைல ற் பால் ேதான் ம் ேபா  கா ம் பசை்ச நரம்  ( ன்.);; blue lacteal vein, appearing 
prominently in a young mother with a suckling child.

     [பால் + நரம் ]

பால்நீர் ள்ளி

 
 பால்நீர் ள்ளி pālnīrmuḷḷi, ெப. (n.)

   ெவள்ைள நீர ் ள்ளி; cow thorn bearing white flowers. (சா.அக.);

     [பால் + நீர் ள்ளி]

பால்பகாவஃ
ைணப்ெபயர்

பால்பகாவஃ ைணப்ெபயர ்pālpakāvaḵṟiṇaippeyar, ெப. (n.)

   ஒன்றன்பால், பல ன்பால், இரண் ற் ம் ெபா வான ெபயர ்(நன்.281);;     "பால்பகாவஃ ைணப் 
ெபயரக்ள் பாற்ெபா ைமய" (நன்.21.);

பால்+ப +ஆ. (எ.ம.); +அஃ ைணப்ெபயர்

பால்பல்

 
 பால்பல் pālpal, ெப. (n.)

    ழந்ைதப் ப வத் ல் ேதான் ப் ன்  ந் டக் ய பல்; milk-tooth.

     [பால்+பல்]

பால்பற் செ்சால்-
தல்

பால்பற் செ்சால்- தல் pālpaṟṟiccolludal,    13. ெச. . . (v.i.)

   ஒ சாரப்ாய்ப் ேப தல்; to express a partisan view.

     "என்ெப ம் பால் பற் ச ்ெசால்லா த ம்" ( ரிக .27.);

பால்பாசச்ான்

 
 பால்பாசச்ான் pālpāccāṉ, ெப. (n.)

   மரக்கள்ளி; spurge tree (சா.அக.);

     [பால்+பாசச்ான்]

பால்பாய்-தல்

பால்பாய்-தல் pālpāytal,    3. ெச. .

   1. {RÖš TÖÝ RÖÚ] ÜT£ hÚ L ; abundant secretion of milk in a woman's breasts, from tender feeling towards her child.

     "பால்பாய்ந்த ெகாங்ைக" ( வ்.ெபரியாழ். 1,2,3.);

   2. ெவட்  த யவற்றால் மரத் னின்  பால் ெவளிப்ப க ( ன்.);; exuding of milky juice from a tapped tree.

பால்+பாய்தல்

பால் -த்தல்

பால் -த்தல் pālpiḍittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   ெநன்மணி த யவற் ல் பால்பற் தல்(ெகா.வ.);; to be in the milk, said of grain, etc.

     [பால் +  -,]

பால் பதம்

 
 பால் பதம் bālbiḍibadam, ெப. (n.)

   ப ரக்்க ரிற் பால் உண்டாந்த ணம் ( ன்.);; stage of grain being in the milk.

     [பால்  + பதம்]

1545

www.valluvarvallalarvattam.com 14450 of 19068.



பால் ர்க்

 
 பால் ரக்்  pālpīrkku, ெப. (n.)

   ெவண் ரக்் ; a white species of gourd.

ம வ. ேபய்ப் ரக்்

     [பால் +  ரக்் ]

பால் ங்

 
 பால் ங்  pālpuṅgu, ெப. (n.)

   தடை்டப் ங் ; wild pongamia (சா.அக.);

ம வ: காட் ப் ங் .

பால்ெபா -தல்

பால்ெபா -தல் pālpoḻidal,    4. ெச. . . (v.i.)

   ெச ப்பா த்தல்; to be prosperous; to overflow with milk and honey.

     'அந்த நாட் ல் பால்ெபா ற '.

     [பால் + ெபா -,1]

பால்ம

 
 பால்ம  pālmaḍi, ெப. (n.)

   நிரம்பக் கறக்கக் ய கால்நைடகளின் ம  ( ன்.);; udder teeming with milk.

     [பால் + ம ]

பால்ம யழற்

 
 பால்ம யழற்  pālmaḍiyaḻṟci, ெப. (n.)

   ப த யவற் ன் ைலக்காம்  ெவ த் க்ைக (M.L.);; deseased condition of the udders.

     [பால்ம  + அழற் ]

பால்மண்

 
 பால்மண் pālmaṇ, ெப. (n.)

    ய்ைமயான பால்மண்; pure mud. (சா.அக.);

     [பால் + மண்]

பால்மணம்

பால்மணம் pālmaṇam, ெப. (n.)

   1. பா ன் ந மணம் ( ன்.);; smell of milk.

   2. கஞ்  காய்ச் ைக ல் பக் வமான டன் உண்டா ம் மணம் ( ன்.);; smell of rice-gruel at a proper stage 
of boiling.

   3. பால்  ழந்ைத ன் வா ந்  ம் பால்மணம்; smell of milk of a suckling child.

     'பால்மணம் மாறாத ழந்ைத'

   4.  ற் ன அம்ைமப் பா ன் நாற்றம்; odour emitted from fully developed pustules of small-pox.

     [பால் + மணம்]

பால்மணிக்ைக

 
 பால்மணிக்ைக pālmaṇikkai, ெப. (n.)

   ேசாம் ; anise seed. (சா.அக.);

     [பால் + மணிக்ைக]
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பால்மர-த்தல்

 
 பால்மர-த்தல் pālmarattal, ெச. . . (v.i.)

பால்ம -, பாரக்்க, see {pālmaru-,}

பால் + மர-,]

பால்மரம்

 
 பால்மரம் pālmaram, ெப. (n.)

   பா ள்ள மரம் ( ன்.);; sappy tree.

ம வ: ஆலமரம்

     [பால் + மனம்]

பால்மற-த்தல்

 
 பால்மற-த்தல் pālmaṟattal, ெச. . . (v.i.)

    ழந்ைத பால் ப்பைதத் த ரத்ல்; to be weaned.

     [பால் + மற-,]

பால்ம -த்தல்

பால்ம -த்தல் pālmaṟuttal, ெச. . . (v.i.)

   1. பால்மற-. பாரக்்க see {pal-mara.}

   2. பால்வற் ப்ேபாதல் (யாழ்.அக.);; to get dry of milk.

     [பால் + ம -,]

பால்மைற

பால்மைற pālmaṟai, ெப. (n.)

ெதா மைற (மாட் வா.19.); பாரக்்க: see {tosumarai}

 a defect in cattle.

பால்மாங்காய்

 
 பால்மாங்காய் pālmāṅgāy, ெப. (n.)

மா, பலா

    தலான பழங்கலந்த பா ண  (இ.வ.);; a kind of fruit salad.

     [பால் + மாங்காய்]

பால்மா க்ைக

 
 பால்மா க்ைக pālmāṟikkai, ெப. (n.)

ேசாம் க்ைக (யாழ்.அக.); idleness, sluggishness.

     [பால்மா ைக → பால்மா க்ைக]
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பால்மா

பால்மா 1 pālmāṟudal,    9. ெச. . . (v.i.)

   1. பால்வற் ப் ேபாதல்; to become dry of milk.

   2. தாய்ப்பா ண்ணா  ற ண  ெகாள் தல்; to be weaned.

     [பால் + மா -,]

 பால்மா 2 pālmāṟudal,    9. ெச. . . (v.i.)

   1. ேசாம் த்தல்; to be lazy.

     'எ த் க் ப் பால்மா ன கணக்க ம், உ க்ைகக் ப் பால்மா ய தா ம் ெக வர'்

   2.  ன் வாங் தல்; to fail, backslide.

     'பணத் க் ப் பால்மாறாமல் அவரக்ள் ப்பம்ேபாற்ெகா ' (இ.வ.);

ெத. பா மா

     [பால் + மா -,]

பால் ன்

பால் ன் pālmīṉ, ெப. (n.)

நீலநிற ள்ள ம் ன்ற  வளரவ் மான ெகண்ைட ன் வைக. ( ன்.);

 milkfish, brillant glossy blue, attaining 3ft in length.

     [பால் +  ன்]

பால் ட்டான்

 
 பால் ட்டான் pālmuṭṭāṉ, ெப. (n.)

பால் ேபா ம் ெவண்ைமயான  ளிஞ் ல் ன் வைக. (தஞ்ைச. னா.);

 a kind of white shell fish.

பால் டங்

பால் டங் 1 pālmuḍaṅgi, ெப. (n.)

   ேவ ப்ப த்  என் ம் ைக; a tainer title being a hedge plant bearing fruit with cotton fibres in side. 
(dogsbame);. (சா.அக.);

ம வ: உத்தாமணி, உத்தமதாளி, அசச்ாணி ,

     [பால் +  டங் ]

     [P]

 பால் டங் 2 pālmuḍaṅgi, ெப. (n.)

   நிலப் சனி (யாழ்.அக.); பாரக்்க; panicled bindweed.

ம வ: பால்ேமா க்கம்.

 பால் டங்  pālmuḍaṅgi, ெப. (n.)

   ேவ ப்ப த் ; hedge-twiner.

     [பால் +  டங் ]

பால் ைலச்

 
 பால் ைலச்  pālmulaicci, ெப. (n.)

ணங்கமரம் (சா. அக.); பாரக்்க;See {cunangamaram}

     [பால் +  ைலச் ]
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பால் த் ரம்

 
 பால் த் ரம் pālmūttiram, ெப. (n.)

   ெவள்ைளயாக இறங் ம் நீர ்(M.L.);; urine of a morbid condition chyluria.

     [பால் +  த் ரம்]

பால்ேமனியாள்

 
 பால்ேமனியாள் pālmēṉiyāḷ, ெப. (n.)

   கைலமகள்; Saraswati, milk-white in colour.

     [பால் + ேமனியாள்]

பால்ேமா க்காய்

 
 பால்ேமா க்காய் pālmōṭikkāy, ெப. (n.)

பால் டங்  ( ன்.); பாரக்்க, see {palmபdarg}

     [பால் + ேமா க்காய்]

பால்ேமாதகம்

பால்ேமாதகம் pālmōtagam, ெப. (n.)

   பா ல் ெவந்தேமாதகம் (இராசைவத்.161.);; a kind of confectionery boiled in milk.

     [பால் + ேமாதகம்]

ம வ: பால்ெகா க்கடை்ட

பால்வ தல்

 
 பால்வ தல் pālvaḍidal, ெப. (n.)

   இளைமச ்ெசவ் த் ேதாற்றம் (உ.வ);; blooming appearance of youth.

     [பால் + வ தல்]

பால்வ

 
 பால்வ  pālvaḍi, ெப. (n.)

   பாைல வ கட் தற் ரிய ஏனம் (யாழ்ப்.);; a kind of perforated basket used for straining milk.

     [பால் + வ ]

பால்வ ந்தான்

 
 பால்வ ந்தான் pālvaḍindāṉ, ெப. (n.)

காட் ப்ைப பாரக்்க, see {kalirappai}

பால்வைட
பால்வைட pālvaḍai, ெப. (n.)

   பா ல் ேவகைவத்த வைடப்பணிகாரம் (இராசைவத். 139.);; a kind of cake boiled in milk.

பால்வண்ணன்

பால்வண்ணன் pālvaṇṇaṉ, ெப. (n.)

   1.  வன்;{šivan,}

   2. பலராமன்;{balarāma.} lit.,

 one who is white in colour.

     [பால் + வண்ணன்]
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பால்வத் ப் 
ப த்தான்

 
 பால்வத் ப் ப த்தான் pālvattippaḻuttāṉ, ெப. (n.)

   ஈ ர ; a medicinal climber. (சா.அக.);

     [பால் + வற்  → வத்  + ப த்தான்]

பால்வைர ள

பால்வைர ள  pālvaraigiḷavi, ெப. (n.)

   எண், அள  த யவற் ன் ப ையக் க் ஞ்ெசால் (ெதால். எ த்.165.);; word denoting a fraction or 
portion.

     [பால் + வைர+  ள ]

பால்வைர 
ெதய்வம்

பால்வைர ெதய்வம் pālvaraideyvam, ெப. (n.)

   நல் ைன ைனகைள வ க் ந் ெதய்வம்; deity that assorts evil and good kama.

     "பால்வைர ெதய்வம் ைனேய தம்" (ெதால். எ த்.58.);  [பால் + வைர + ெதய்வம்]

பால்வல்

 
 பால்வல்  pālvalli, ெப. (n.)

   நன்னாரிையப் ேபால் தன்ைம ள்ள ஒ  ைக; a plant having the qualities of indian Sarsaparvilla. (சா.அக.);

ம வ: பால்வள்ளி,

     [பால் + வல் ]

பால்வ

பால்வ  pālvaḻu, ெப. (n.)

   ஒ பாற் ெசால் ஏைனப்பாற் ெசால்ெலா  தலா ய ற்றம் (ெதால்.ெசால்.11,ேசனா.);; in correct use 
of one pāl for another.

     [பால் + வ ]

பால்வ வைம

பால்வ வைம  pālvaḻuvamaidi, ெப. (n.)

   பால்வ ைவ ஆெமன்  அைமத் க் ெகாள்வ (நன்.379,உைர.);; sanction by usage of the incorrect use of {pål.}

     [பால்வ  + அைம ]

பால்வ வைமப்

பால்வ வைமப்  pālvaḻuvamaippu, ெப. (n.)

பால்வ வைம  (நன்.380,உைர.); பாரக்்க, see {pālvasu-v-amaiti}

     [பால்வ  + அைமப் ]

பால்வள்ளி

 
 பால்வள்ளி pālvaḷḷi, ெப. (n.)

   ெகா வைக; slender fruited viper-dogbane.

ம. பால்வள்ளி

பால்வன்னத்

பால்வன்னத்  pālvaṉṉatti, ெப. (n.)

    வசத் ; consort of siva.

     "நாரணியாம் பால்வன்னத் " ( மந்.1046.);

     [பால் + வ]
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பால்வா

 
 பால்வா  pālvāṭi, ெப. (n.)

    ற் ரக்ளில் ஐந்  அகைவக் ட்பட்ட ழந்ைதக க்  உண ம் தக்க கவனிப் ம் த வதற்  
அரசா ம் ெதாண்  நி வனங்களா ம் நடத்தப்ப ம் அைமப் ; a welfare facility which combines creche and 
pre-school education for children in the rural areas: balwadi.

     "பால்வா ல் ழந்ைதக க்  நண்பக ண  த வாரக்ள்".

     [பால் + வா ]

பால்வாய்க் ழ

 
 பால்வாய்க் ழ  pālvāykkuḻvi, ெப. (n.)

   ஆ ழ்ப்ேபறைடந்த ழந்ைத (இ.வ.);; child born with silver spoon in its mouth.

பால்வார்த்தல்

 
 பால்வாரத்்தல் pālvārttal, ெப. (n.)

   நாகெதய்வத் ன் அ ைளப் ெபறப் பாம் ப் ற் ல் பா ற் ச ்ெசய் ம் சடங்  (ெகா.வ.);; the ceremony 
of pouring milk in serpent holes and ant-hills, with a view to l' get the blessings of the serpent-deity.

     [பால் + வாத்தல்]

பால்வார்த் க் 
க -தல்

 
 பால்வாரத்் க் க -தல் pālvārddukkaḻuvudal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   அ ேயா  இழந் தல் (இ.வ.);; to lose for ever, part with.

பால் ைனேநாய்

 
 பால் ைனேநாய் pālviṉainōy, ெப. (n.)

   உட ற  ெகாள்வதன் லம் றப் ப் களில் ெதாற் ப் பர ம் ேநாய்; venereal disease.

     "பால் ைனேநாய் அ த்த தைல ைறையக் டத்தாக் ம்.

     [பால் ைன + ேநாய்]

பால் மண்டலம்

 
 பால் மண்டலம் pālvītimaṇṭalam, ெப.(n.)

   இர ல் ண்ணில் ஒ றமாக நீளத்ேதான் ம் ண் ன் ரளின் ஒளி ( ன்);; milky way.

     [பால் +   + மண்டலம்]

பால்ெவ -த்தல்

பால்ெவ -த்தல் pālveḍittal,    4. ெச. . . (v.i.)

பால் த -, பாரக்்க;See {pā/šidaru}

     [பால் + ெவ -,]

பால்ெவ பதம்

 
 பால்ெவ பதம் bālveḍibadam, ெப. (n.)

   தவச மணி ற் பால் நிைறந்  ம் நிைல( ன்.);; a stage in the growth of grain when it is in the milk.

     [பால்ெவ  + பதம்]
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பால்ெவண்ைட

 
 பால்ெவண்ைட pālveṇṭai, ெப. (n.)

   ெவண்ைடவைக; musk mallow.

     [பால் + ெவண்ைட]

பால்ெவள்ளி

 
 பால்ெவள்ளி pālveḷḷi, ெப. (n.)

   ெசாக்கக்கட்  ெவள்ளி (இ.வ.);; pure silver.

ம வ:  யெவள்ளி

ெசாக்க ெவள்ளி

     [பால் + ெவள்ளி]

பால்ெவள்ைள

 
 பால்ெவள்ைள pālveḷḷai, ெப. (n.)

   பால்ேபா ம் யெவள்ைள; milkwhite.

     [பால் + ெவள்ைள]

பால்ெவள்ைளச ்
ேசாளம்

பால்ெவள்ைளச ்ேசாளம் pālveḷḷaiccōḷam, ெப. (n.)

   ெவள்ைளநிறசே்சாளவைக ( வசா.3.);; a kind of maize.

     [பால்ெவள்ைள + ேசாளம்]

பால்ெவள்ைளத்
வைர

 
 பால்ெவள்ைளத் வைர pālveḷḷaittuvarai, ெப. (n.)

    வைர ல் ஒ வைக; southern - ghaut ebony. (சா.அக.);

ம வ: பால்ெவள்ேளாைட

     [பால்ெவள்ைள +  வைர]

பால்-ைவத்தல்

பால்-ைவத்தல் pālvaittal,    19 ெச. . . (v.i.)

   1. அம்ைம த் தல்( ன்);; to vaccinate, inoculate.

   2. பால் -, (இ.வ.); பாரக்்க;See {pālpigi-,}

     [பால் + ைவ-,]

பாலகங்கயம்

 
 பாலகங்கயம் pālagaṅgayam, ெப. (n.)

   ெதன்னங்கள்; coconut toddy. (சா. அக.);

பாலகம்

பாலகம் pālagam, ெப. (n.)

   1. எள் ; gingelly seed.

   2.  ேவரி; fragrant root.

   3. ேகாஷ்டம்; arabian costus. (சா.அக.);

பாலகனம்

 
 பாலகனம் pālagaṉam, ெப. (n.)

   காைரசெ்ச ; thorny webra. (சா.அக.);
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பாலகாப் யம்

பாலகாப் யம் pālakāppiyam, ெப. (n.)

   பாலகாப் யர ்ெசய்த யாைனம த் வ ல்; a veterinary trealise on elephants disease by palakappiyar.

     "பாலகாப் ய றன்னால் வணக் னான்" (இர . மாைல.94.);

பாலகாப் யர்

 
 பாலகாப் யர ்pālakāppiyar, ெப. (n.)

   ஒ  னிவர;் a sage.

பாலெகண்ைட

பாலெகண்ைட pālageṇṭai, ெப. (n.)

   ஒ  வைக நன்னீர ் ன்; a kind of fresh water fish.

வைககள்:

   1. பாலெகண்ைட

   2. நரிபால ெகண்ைட

   3. ெமத்ைத பாலெகண்ைட

   4. சாணிபால ெகண்ைட

   5. உல்லபால ெகண்ைட

   6.  ள் பால ெகண்ைட

   7.  ள்ளிபால ெகண்ைட

   8. ெதாப்ைப பால ெகண்ைட

   9. ெசல்ல பால ெகண்ைட

   10.  ள்ளன் பால ெகண்ைட

   11.  ஞ் பால ெகண்ைட

   12. ேசற் பால ெகண்ைட

   13. பா பால ெகண்ைட

   14. ெதா ம்பான் பால ெகண்ைட

பால

பால  pālaḍi, ெப. (n.)

   1.  கள்ளி; twisted spurge.

   2. பாற்ேசா ;
 பால  pālaḍi, ெப. (n.)

பால ல் (இலக்.அக.); பாரக்்க;See {pāl-adīši/}

     [பால் + அ  - அ .]

பால ல்

பால ல் pālaḍisil, ெப. (n.)

   பா ல் அட்டேசா ; rice cooked in milk.

     'இன்பால ற் வர் ன்றைகப்ேப ' ( வக.443.);

     [பால் + அ ல்]
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பாலைட

பாலைட1 pālaḍai, ெப. (n.)

    ழந்ைதகட் ப் பா ட் ஞ் சங் ; conch shell or any metallic imitation of it for feeding infants.

     " றந்த ழந்ைதக க்  ம ந்  ெகா க்க ேவண் ெமன்றால் பாலைட ல் ஊற் க் 
ெகா ப்பாரக்ள்"

     [பால் + அ  → அைட]

     [P]

 பாலைட pālaḍai, ெப. (n.)

    த் ரப் பாலைட (மைல.);; pointed eaved tok-trefoil.

     [பால் + அைட]

பாலத் ரண்

 
 பாலத் ரண் pālatturaṇ, ெப. (n.)

   ஆற் ன்ேமற்பாலத்ைதத ்தாங் தற் க் கட் ம் ள் க்கடை்ட (C.E.M.);; per of a proge.

     [பால் +  ண்]

பாலதனயம்

 
 பாலதனயம் pāladaṉayam, ெப. (n.)

   க ங்கா ; ebony tree. (சா.அக.);

பால ணம்

பால ணம் pāladiruṇam, ெப. (n.)

   1. இளம் ல்; tender grass.

   2. ப ம் ல்; green grass. (சா.அக.);

பால

 
 பால  pāladu,     . . . ெப ம்பா ம் ெசய என் ம் வாய்ப்பாட்  ைனெயசச்த் ன் ன் அல்ல  

ல வைகத் ெதா ற்ெபயரின் ன்  'த ந்த ,'  'உரிய ' என் ம் ெபா ளில் பயன்ப ம் 
ைன ற் ; mostly after an infinitive or after certain verbal nouns a finite form used in the sense of (is) worthy; (is) 

proper.

     "இந்தத் ட்டம் வரேவற்கப்பால "

     "அவர ் க் ம் க த்  நிைனத்தற் பால ".

     [பால் → பால ]
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பாலம்

பாலம் pālam, ெப. (n.)

   1. ஆற் ன் ேமலாக இ கைரகைள ம் இைணக் ம் கட் மானம்; bridge.

     "ெந ப்பா ம் ம ரப்்பால மா நடக்க ேவ ம்" (இராமநா. ட.்12.);

   2. நீரின் அைணச ் வர;் dam, embankment, projecting wharf, jetty.

 பாலம்1 pālam, ெப.(n.)

   ெநற்  ( ங்.);; forehead.

     " ப் பால ம்" ( நாயக .11,11);.

த.வ. தல்

     [Skt. {} → த. பாலம்]

 பாலம்2 pālam, ெப.(n.)

   ம  ( வா.);; a weapon.

த.வ.ேகாடரி

     [Skt. {} → த. பாலம்]

பாலம்ைம

 
 பாலம்ைம pālammai, ெப. (n.)

   ெபரிய அம்ைமேநாய் (M.L.);; small-pox.

பாலமணி

பாலமணி pālamaṇi, ெப. (n.)

   1. அக் மணி ( ன்.);; shell beads.

   2. ெவள்ைளப் பா மணி (ெகா.வ.);; white glass beads opp. {kirai-maņi.}

பால ர்தம்

பால ரத்ம் pālamirtam, ெப. (n.)

பால ல் பாரக்்க;See {pã/adisi/}

     "ஆ ல  பால ரத்ஞ் ய வ ன் " ( வக.2033.);

பால டாங்

 
 பால டாங்  pālamuṭāṅgi, ெப. (n.)

   ேவ ப்ப த் ; hedge cotton. (சா.அக.);

ம வ : உத்தாமணி

அசச்ாணி 

ந் ல்

பாலர்

 
 பாலர ்pālar, ெப. (n.)

    ல்ைலநில மக்கள்( ங்.);; inhabitants of pastoral tracts, herdsmen. shepherds.

ேகாவலர ்→ ேகாபாலர ்→ பாலர ்]
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பாலர்க் த

 
 பாலரக்் த  pālarkkudavi, ெப. (n.)

   க ைதத் ம்ைம; donkey toombay, indian borage.

     [  றாரக் க்  ஏற்ப ம் ேநாய்கைளக் ணப்ப த் வ ல் தன்ைமயாக இம் ைக இ ப்பதால் 
இப்ெபயர ்ெபற்றெதன்க ]

பாலர

 
 பாலர  pālarasu, ெப. (n.)

   காட் ங்ைக; wild moring a tree. (சா.அக.);

பாலவைர

பாலவைர pālavarai, ெப. (n.)

   1. அவைரவைக ( ன்.);; a species of egyptian bean.

   2. ெவள்ளவைர (இ.வ.);; country bean.

     [பால் + அவைர]

பாலவன்

பாலவன் pālavaṉ, ெப. (n.)

   பால்வண்ணமான வன்;{Śiva} in His milk white manifestation.

     "பா னி பாலவன் பாகம தா ேம' ( மந்.1216.);

     [பால் + பாலவன்]

பால

பால  pālavi, ெப. (n.)

பால ல் பாரக்்க,

 Paladisil.

     "பால ம் ம் ைக ம்" ( வக.1045.);

பாலேவாரக்கட்ைட

 
 பாலேவாரக்கடை்ட pālavōrakkaṭṭai, ெப. (n.)

   பாலத் ன் இ  கைரகளி ள்ள பக்கச் வர ்(C.E.M.);; abutment of a bridge.

     [பாலம் + ஓரம் + கடை்ட]

பாலறாவாயர்

பாலறாவாயர1் pālaṟāvāyar, ெப. (n.)

    ஞானசம்பந்தர ்என் ம் நாயன்மாரின் ம ெபயர;் the other name of Tirugnas ampandar a canonized 
{šaiva} Saint.

     [ பால் + அறா + வாயர ்]

 பாலறாவாயர2் pālaṟāvāyar, ெப. (n.)

   ேசக் ழாரின் இளவல்; younger brother of {sēkkiļār}

பால த் தல்

 
 பால த் தல் pālaṟuguguddudal, ெப. (n.)

    மணச ்சடங் வைக (நாஞ்.);; a form of benediction in a marriage ceremony.

     [ பால் + அ  +  த் தல் ]

பாலன்சம்பா

 
 பாலன்சம்பா pālaṉcambā, ெப. (n.)

   ெவள்ைளசச்ம்பா (இ.வ.);; milk white {sampá} paddy.

     [ பால் + சம்பா - பால்சம்பா → பாலன் சம்பா ]
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பாலா

 
 பாலா pālā, ெப. (n.)

   ைக ட்  (இ.வ.);; spear.

பாலாடகத்

 
 பாலாடகத்  pālāṭagatti, ெப. (n.)

   ெகாக் ற ; csanis feather plant. (சா.அக.);

பாலாைட

பாலாைட1 pālāṭai, ெப. (n.)

பாேல ( ன்.); பாரக்்க;See {pālēgu}

 பாலாைட2 pālāṭai, ெப. (n.)

    ழந்ைதக க் ப் பா ட் ஞ் சங் ; conchshell or any metallic invitation of it for feeding infants.

     [ பாலாைட1 → பாலாைட ]

 பாலாைட3 pālāṭai, ெப. (n.)

அம்மான் பசச்ரி  பாரக்்க;See {ammān-paccariši}

பால் + அைட. அைட= இைல

அைட தல் நீண்ட .

 பாலாைட4 pālāṭai, ெப. (n.)

பாற்சங்  (ெநல்ைல.  னவ.); பாரக்்க;See {paraigய}

பாலாைடக்கட்

 
 பாலாைடக்கட்  pālāṭaikkaṭṭi, ெப. (n.)

ெகா ப் ச ்சத்  நிைறந்த பாைலக் காய்ச் க் ளிர ைவத் ப் ளிக்கச ்ெசய்  ெசய்யப்ப ம் 
ெம வான ெவளிர ்மஞ்சள் நிறக்கட் :

 cheese.

     [ பாலாைட + கட்  ]

பாலாைடசச்ங்

 
 பாலாைடசச்ங்  pālāṭaiccaṅgu, ெப. (n.)

பாற்சங்  (உ.வ.); பாரக்்க: see {pársariku}

பாலா

 
 பாலா  pālāti, ெப. (n.)

   ேசற் க் கற்றாைழ; pulp alое (சா.அக.);

பாலாந்ெதல்

 
 பாலாந்ெதல்  pālāndellu, ெப. (n.)

   ஒ  வைகத் ெதல் க் ெகா ; west indian cocoon. (சா.அக.);

பாலாமா

 
 பாலாமா pālāmā, ெப. (n.)

   ேபய்த் ம்மட் ; bitter apple. (சா.அக.);
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பாலாைம

 
 பாலாைம pālāmai, ெப. (n.)

   ெவண்ைம நிற ள்ள ஆைமவைக; a kind of tortoise.

     [பால் + ஆைம]

பாலா

பாலா  pālāvi, ெப. (n.)

   ெநல்வைக (யாப். . 509.);; a kind of paddy.

 பாலா 2 pālāvi, ெப. (n.)

   பா ன் ஆ ; steam from boiled milk.

     " ழ்சலேதாடந் தணிக்கப் பாலா " (ேதைவ லா. 31.);.

     [பால் + ஆ ]

பாலா

பாலா  pālāṟu, ெப. (n.)

   க நாடகத் ள்ள நந் க்கத் ல் ேதான் ச ்ேசலம் வடவாரக்்கா , ெசங்கற்பட்  
மாவட்டங்களின் வ யாய் ஓ ம் ஓர ்ஆ ; the river {palar} which rises in the Nandidurg hills in {karnādaga} and 
flows though the districts of salem, North Arcot and chingleput

     "பாலா  ைசத்தைல ெபான் கரி" (க ங். 354.);

     [பால் + ஆ ]

பா

பா 3 pāli, ெப. (n.)

   1. ஆலமரம். (மைல.);; banyan tree.

   2. ெசம்ப த்  (மைல.); பாரக்்க;See {Šemparuthia} variety of hibiscus.

   3. கள் ( .அ.);; toddy.

   4. பாலா  பாரக்்க, see {palaru,}

     'பங்கயத்தட நிைறப்பவந் வ  பா ' (ெபரிய .  க் ப் த். 21.);

   5. பாற்ப ; milking cow.

   6. பாைன; pot. (சா.அக.);.

 பா 4 pāli, ெப. (n.)

    த்த சமய ல்கள் எ தப்பட்ட பைழய ெமா ; an ancient indian language, sacred to buddhists.

 பா  pāli, ெப. (n.)

    க்ேகா ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Thirukkoyilur Taluk.

     [பா -பா ]

பா கம்

 
 பா கம் pāligam, ெப. (n.)

   ேபய்ப் ரக்் ; wild devil gourd. (சா.அக.);
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பா ைக

பா ைக pāligai, ெப. (n.)

ைளப் பா ைக பாரக்்க;See, {mulai-pālikai,}

 பா ைக pāligai, ெப. (n.)

   1.  மணம் த ய நற்காலங்களில் ைளகள் உண்டாக ஒன்பான்வைகத் தவசங்கள் ைதக் ந் 
தா ; earthen pot in which {nava-tániyam} is sown in marriage and other ceremonies.

     " ரண ம்ப ம் ெபாலம்பா ைகக ம்" (மணிேம. 1, 44.);

     "பா ைக க் ம் ப ன் " ( .மா. 51-4);

     " ளக் னர ்கலத் னர ் ரிந்த பா ைக" ( லப். 1-58.);

     " ரண் ம்பத் ப் ெபா ந்த பா ைக" ( லப். 5-153);

   2. ஆ தக் ர;்( ன்.);

 sharp edge of a cutting instrument.

     [P]

 பா ைக2 pāligai, ெப. (n.)

   ஒ வைகக்காதணி; a ear-ornament.

     'பா ைக ல் ப கண் ஒன் ம் ெகாக் வாய் ஒன் ம்' (s.i.i.ii. 204.);

 பா ைக3 pāligai, ெப. (n.)

பா ைகெகாட் த
ல்

 
 பா ைகெகாட் தல் pāligaigoṭṭudal, ெப. (n.)

    மணம் த ய ல சடங்  களினி ல் பா ைக ல் ைளத்த ஒன்பான் தவச ைளகைள 
நீரிற் ேசரக்் ஞ் சடங் (இ.வ.);; the ceremony of emptying sprouts in the {pâligai} into a river of tank on the conclusion 
of marriage and other ceremonies.

     [பா ைக + ெகாட் தல்]

பா ைகெதளித்த
ல்

 
 பா ைகெதளித்தல் pāligaideḷiddal, ெப. (n.)

    மணம் த ய னிதச ்சடங் கள் நிகழ்ைக ல் பா ைகத் தா களில் ஒன்பான் தவசங்கைள 
ைதக் ஞ் சடங் ;     [ பா ைக + ெதளித்தல் ]

பா ைகயாய்-தல்

பா ைகயாய்-தல் pāligaiyāytal,    17 ெச. . . (v.i.)

   அைண ன் த் தாேன நீர ்பாய்தல், (தஞ்.வழக்.);; to flow easily without the help of a dam.

பள்ளக்ைக → பா ைக. பள் → பாள்

ஒ.ேநா. ெகாள் → ேகாள்
பா ைக -தல் பா ைக -தல் pāligaiviḍudal,    3. ெச. . . பா ைக ெகாட் -, (இ.வ.) பாரக்்க;See {pāligai koffu }

பா தம்

பா தம் pālidam, ெப. (n.)

   1. ெப ந்ேதக் ; a kind of big teak tree.

   2. கலந் ட் ய ந மணப்ெபா ள்; a compound mixture of different kinds of perfumes.

   3. கலப் சச்ரக் ; adultrated substance.

   4. கற் ர மரம்; comphor tree. (சா.அக.);
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பா பாய்

பா பாய்1 pālipāytal,    17. ெச. . . (v.i.)

   பாலா  ேபான்  கவரப்ட் ப் பல கமாகப் ரிதல்; to branch out in various directions, resembling the delta of 
the {pālār}

     'வ்யசன ம்பா  பாயப் ெபற்ற ' (ஈ , 5, 5. ப்ர.);

     [ பா  + பாய்-, ]

 பா பாய்2 pālipāytal, ெச. . . (v.i.)

பல் பற்  (ஈ , 5, 4. 1.  .); பாரக்்க;See {passparru}

 to hold fast.

     [ பல் பாய் → பா பாய்-, ]

பா பாய்-தல்

பா பாய்-தல் pālipāytal,    17. ெச. . . (v.i.)

பா ைக பாய்தல் (தஞ். வழக்.); பாரக்்க;See {pālīgas pāy-,}

 to flow easily, without damming.

     [ பா ைகயாய்-, → பா பாய்-, ]

பா மரம்

 
 பா மரம் pālimaram, ெப. (n.)

   ஆலமரம்; banyan tree.

பா ரல்

பா ரல் pāliral, ெப. (n.)

   1.  டசப்பாைல; cotton milk plant.

   2. ெவட்பாைல; concssibark.

பா றக்கம்

 
 பா றக்கம் pāliṟakkam, ெப. (n.)

பா றங் -தல்(யாழ்.அக.); பாரக்்க;See {pālirangu-,}

பா றக் -தல்

பா றக் -தல் pāliṟakkudal,    10. ெச. . (v.i.)

   ஆ.  த யன பால் ரத்தல்(இ.வ.);; to fill the udder with milk, as a cow.

     [ பால் + இறக் -, ]

பா றங் தல்

பா றங் தல் pāliṟaṅgudal, ெப. (n.)

   1. பால் ெதாண்ைட வ ச ்ெசல் ைக; passing of the milk down a person's throat.

   2. அம்ைமப்பால் வற் ைக; the state of pustules becoming dry.

     [ பால் + இறங் தல் ]

பா

 
 பா  pāliṟuvi, ெப. (n.)

    க்  (மைல.);; indian coral tree.

பா ன் பஞ்சைண

 
 பா ன் பஞ்சைண pāliṉpañjaṇai, ெப. (n.)

   ஆலமரம்; banyan tree. (சா.அக.);
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பா ன் 
ன்றாந்தம்

 
 பா ன் ன்றாந்தம்  pāliṉmūṉṟāndambi, ெப. (n.)

   ெவண்ெணய் அல்ல  ெநய்; butter or ghee derived from milk after three operations. (சா. அக.);

     [ இ  ஒ  ம த் வக் உக்  ]

பா னி

பா னி pāliṉi, ெப. (n.)

   1. நன்னாரி; indian sarasparilla.

   2. ெகா க்கள்ளி; creeping milk hedge.

   3. ஒ வைக மல் ைக; a species of jasmine.

   4. இலவங்கப் படை்ட வைக; cinnamomum genus.

   5. தணக்  மரம்; katearah gum tree.  (சா.அக.);

பா க் ள் தங்கட்

 
 பா க் ள் தங்கட்  pālukkuḷcūtaṅgaṭṭi, ெப. (n.)

   ெகா க்கள்ளி; creeping milk hedge.

பா கம்

 
 பா கம் pālugam, ெப. (n.)

   க ப் ரம் ( ன்.);; camphor.

ம வ: க ப் ரவள்ளி

பா கவள்ளி

 
 பா கவள்ளி pālugavaḷḷi, ெப. (n.)

   க ப் ர வள்ளி; camphor creeper.

ம வ: பா கம் (சா.அக.);

பா ண்ணி

 
 பா ண்ணி pāluṇṇi, ெப. (n.)

உடம் ல் உண்டாம் ஒ வைகச ்சைத வளரச்் . (ெகா.வ.);

 wart.

பா ணர்ச்

 
 பா ணரச்்  pāluṇarcci, ெப. (n.)

   உட ற  ெகாள்ள ேவண் ம் என்ற உந் தைலத் ேதாற் க் ம் உணர் ; sexual urge or feeling.

     "பா ணரை்வத் ண்டக் ய அ வ ப் ப் படங்கைள ற் ம் அ க்க மனத்தள ல் 
ஒத் ைழக்க ேவண் ம்"

பா ம் பழ ம் 
ெகா த்தல்

 
 பா ம் பழ ம் ெகா த்தல் pālumbaḻmumkoḍuttal, ெப. (n.)

    மணக் காலத் ல் மணமக க் ம் மணமக க் ம் ஆ ன் பா ம் வாைழப் பழ ங் ெகா த்  
நல் ைர ஞ்சடங் ; the ceremony of giving plantain fruit and milk, as to the bride and bridegroom in a marriage.

     [ பா ம் + பழ ம் + ெகா த்தல் ]
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பா ம ந்தப் த்
ேதாய்தல்

 
 பா ம ந்தப் த்ேதாய்தல் pālumaṟugundappittōytal, ெப. (n.)

   வ வ மர  (சந்த ); உண்டாக ேவண்  மணமக ம் மணமக ம் பா ம் அ ந் தைல ட்  
ைக ( ன்.);; bath taken. with a view to obtain progeny, by the bride and the bridegroom in a marriage, putting milk 

and harialli grass on the head

     [ பா ம் + அ ம் + அப் ல் + ேதாய்தல் ]

பா ற

 
 பா ற  pāluṟavu, ெப. (n.)

   உட ற ; sexual intercourse.

     [ பால் + உற  ]

பா ஞ்

 
 பா ஞ்  pāluṟiñji, ெப. (n.)

   ெகா ன் வ வத் ந்  க ரில் பால் க் ம் ெபா  பாைல மட் ம் அ ந் ம் ச் ; an insect 
which destracking paddycrop.

பா ஞ் -தல்

பா ஞ் -தல் pāluṟiñjudal,    9. ெச. . . (v.i.)

    ழந்ைத ைல ண்ணல்; child sackling at the breast.

     [ பால் +உ ஞ் -, ]

பா கம்

 
 பா கம் pālūkam, ெப. (n.)

    ைடேவல்; umbrella thorn babool (சா.அக.);

பா ட்

 
 பா ட்  pālūṭṭi, ெப. (n.)

   தன் ட் க் ப் பால் ெகா த்  வளரக்்கக் ய உ ரினம்; mammal.

     " ங்கலம் ஒ  பா ட் "

பாேல

 
 பாேல  pālēṭu, ெப. (n.)

   காய்ச் ய பா ன் ேமற்ப ம் ஆைட; cream of milk.

     [ பால் + ஏ  ]

பாேலயம்

பாேலயம் pālēyam, ெப. (n.)

   1.  ள்ளங் ; small garden raddish.

   2. க ைத; ass. (சா.அக.);
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பாைல

பாைல1 pālai, ெப. (n.)

   1.  ல்ைல ம் ஞ் ந் ரிந்த நிலம்; arid, desert tract.

     " ல்ைல ம் ஞ் ம் ைறைம ன் ரிந்  நல் யல் ழந் .. ந ங் ய த் ப் பாைல 
ெயன்பேதார ்ப வங் ெகாள் ம்" ( லப். 11,64-6.);

   2. பாைலத் தன்ைம; aridity, barrenness.

     "பாைல நின்ற பாைலெந வ " ( பாண். 11.);

   3.  றங்கா ; burning-ground.

     "பாைலநிைல ம்" (ெதால். ெபா. 79);

   4. பாைல நிலத்  உரிப் ெபா ளா ய ரி ;     "பாைல சான்ற ரம்" (ம ைரக். 314);

   5. இ ள்மரம் (L.);; ironwood of ceylon.

   6.  ள் ம ழ்; woolly ironwood.

   7. காட் ப்ைப(L.);; indian guttapercha.

   8. உலக்ைகப் பாைல (L.);; wedge. leaved apeflower.  

   9 மரவைக (L.);; silvery-leaved ape flower.

   10. ஏ ைலப் பாைல (L.);; seven leaved milk-plant.

   11.  டசப்பாைல; conessibark.

   12. காட்டலரி; mango like cerbera.

பாைலக்க ப்ெபா
ள்

பாைலக்க ப்ெபா ள் pālaikkarupporuḷ, ெப. (n.)

   பாைல நிலத் ற் ரிய ெபா ள்; theme of the {palaitinai.}

   அ ;   கன்னியா ய ெதய்வ ம்,  டைல ம், காைள ம்,  ளி ம், எ ற் மா ய 
உயரந்்ேதா ம்;   எ ன ம், எ ற் ய ம், மறவ ம், மறத் ய மா ய தாழ்ந்ேதா ம்,  றா ம், 
ப ந் ம், எ ைவ ம், க மா ய ள் ம்;ெசந்நாயா ய லங் ம்,  ம்பா ய ஊ ம், 

ங்காவ மா ய நீ ம்,  ரா ம், மரா ம், உ ைஞ மா ய ம், பாைல ம், ஒைம ம், 
இ ப்ைப மா ய மர ம், வ  ப த்தன ம், ப ற் கவரந்்தன மா ய யா ம், பஞ் ரமா ய 
பண் ம், ேபார ் ரித ஞ் பகற் ைறயாட மா ய ெதா ெமனப் ப னான்

   வைகப்ப ம்;     "கன்னி டைல..... பகற் ைறயாடல் பாைலக்க ப் ெபா ேள" (அகப்,அகத் ைண21);

     [பாைல + க  + ெபா ள். க ப்ெபா ள் = எல்லாவற் க் ம் அ ப் பைடயான கால ம் இட ம் 
என் ம் தற் ெபா ளி ந்  க க்ெகாண்  ேதான் ய ]

பாைலக்காட் ச்
ேசாைன

 
 பாைலக்காட் சே்சாைன pālaikkāṭṭuccōṉai, ெப. (n.)

   பாைலக்கா  என்ற ப ல் ஆடைவ (ஆனி);மாதம் தற் ெபய் ம் நன் மாத  மைழ ( ன்.);; the 
incessant rain of four months beginning with july in the paghat region north-west monsoon.

     [பாைல + பா  + ேசாைன]

பாைலக்கார

 
 பாைலக்கார  pālaikkāravīki, ெப. (n.)

   எ க் ; madar plant. (சா.அக.);
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பாைலக் ழத்

பாைலக் ழத்  pālaikkiḻtti, ெப. (n.)

   ெகாற்றைவ ( ரக்்ைக);; Durga, goddess of desert tracts.

     "பாைலக் ழத்   னாட் ய லத் " (கல்லா. 17, 45.);

     "நவ  தனி ைளந்  ேமென ம் பாைல ழத்  ய ணயந் "  (ேச . ராசார.29.);

     [பால் +  ழத் ]

பாைலக் ைர

 
 பாைலக் ைர pālaikārai, ெப. (n.)

   ஒ வைக உண் ம் ைர; a kind of edible greens. (சா.அக.);

ம வ: க ைதப்பாைல

பாைலக்

 
 பாைலக்  pālaikkuruvi, ெப. (n.)

    வைக ( ன்.);; a species of bird.

     [பாைல +  ]

பாைலக்ெகா

பாைலக்ெகா  pālaikkoḍi, ெப. (n.)

   1. ெகா ப்பாைல; green wax-flower.

   2. ஒ வைகக் ெகா ; Rajmahal hemp of Madras.

   3. ெகா வைக; a coarse climber with slender twining stem. 1,

பாைலக்ெகௗதம
னார்

பாைலக்ெகௗதமனார2் pālaikkaudamaṉār, ெப. (n.)

   ப ற் ப்பத் ன் ன்றாம் பத் ைனப் பா ய லவர;் the author of the thrid decad of {patirru-p-pattu.}

     [பாைல + ெகளதமனார]்

ேவ  ெபயர:் பாைலக் ேகாதமனார,் ெகளதமனார,் ேகாதமனார.்

இவர ்பாைலத ் ைணையச ் றப் த் ப் பா ஞ் றப் க் த் ப் பாைலக் ெகளதமனார ்என்  
அைழக்கப் ெபற்றார.் இவர ்இமயவரம்பன் தம்  பல்யாைனச ்ெசல்ெக ட் வைனப் 
ப ற் ப்பத் ல் ன்றாம் பத் ல் பா ச ் றப் த் ள்ளார.்  லவைரச ் றப் க்கக் க ய 
ேவந்தனிடம் இவர ் 'யா ம் என் ற்ற ம் றக்கம் ம்ப  ெபா ந் ய அறங்கைள த் த் 

றக்கத்ைதத் த க' என்றார.் ேசரன் அவர ் ம் ய வண்ணேம ேவள்  பல ெசய்  நீ ைழ ம் 
றக்கத் ன்கண் நீ  வாழ்க என உத னான். இச ்ெசய் ையப் பழெமா  பா ய 
ன் ைறயைரயனார ் 'ெதா த்த ெப ம் லவன் ெசாற் ைற ர, அ த் த் தா என்றாற்  வா யேரா' 

(316); என்  ப்பாகச ் ட் ள்ளார.்

இந் ன் பைழய உைரகாரர.் இதைன ளக் ள்ளார.் இளங்ேகாவ கள் இதைன

     "நான் மைறயாளன் ெசய் ட ்ெகாண்  ேமனிைல லகம் த்ேதானா ம்" (28: 137-138); எனச ்
ட் ன்றார.் ெதால்காப் யம் றத் ைண யல் 25ஆம் ற்பா ற்  நச் னாரக்் னியர ்உைரத்த 

உைர ம் இச ்ெசய்  ட்டப் பட் ள்ள .

ல்: ப ற் ப்பத்  ன்றாம் பத் .  றம்: 366.

ந்ெதாைக: 16, 37, 124, 135, 137, 209, 231, 262, 283, 398,

பாைலசச்ைடச்

 
 பாைலசச்ைடச்  pālaiccaḍaicci, ெப. (n.)

   ஒ  வைகச ் மரம்; a small tree. (சா.அக.);

பாைலச் ைல

 
 பாைலச் ைல pālaiccilai, ெப. (n.)

   ப கக்கல்; crystal glass.
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பாைலத் ைண

பாைலத் ைண pālaittiṇai, ெப. (n.)

   ஐந் ைணக ள் ஒன் ;   அ ;   பாைல தற் ெபா ள், பாைலக்க ப்ெபா ள், பாைல 
உரிப்ெபா ெளன ன்  வைகப்ப ம்; ஞ் ப் பாைல ல்ைல ம தெநய்தைலந் ைணக் ெகய் ய 
ெபயேர" (அகப். அகத் ைண. 6.); எனபதனாற் ெபறப்ப ம்.

 desert tract.

     [பாைல +  ைண]

பாைலத் றம்

 
 பாைலத் றம் pālaittiṟam, ெப. (n.)

     [பாைல +  றம்]

பாைலத் ைற

 
 பாைலத் ைற pālaittuṟai, ெப. (n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் அைமந் ள்ள:  ப்பாைலத் ைற என்  ட்டப்ப ம் பாடல் ெபற்ற ஊர;் a 
place name in Tanjore Dt.

     "ம  நாண்மலர ்மல் ைக ெசண்பகம் பர நீரப்் ெபான்னிப் பாைலத ் ைற"(ேதவா. நா.);

பாைலநல்மரம்

பாைலநல்மரம் pālainalmaram, ெப. (n.)

   1.  ராமரம்; common botte fower.

   2. மார ்மரம்; saul tree. (சா.அக.);

பாைலநாதம்

பாைலநாதம் pālainātam, ெப. (n.)

   1. வழைல நாதம்: 

 the essence of fuller's earth.

   2. ெபண்ணின் நாதம்; the ovarian fluid in a female. (சா.அக.);

பாைலநிலப் ள்

பாைலநிலப் ள் pālainilappuḷ, ெப. (n.)

   1. க ; vulture.

   2.  றா; pigeon.

   3. ப ந் ; kite. (சா.அக.);

பாைலநிலப்

பாைலநிலப்  pālainilappū, ெப. (n.)

   1. கள்ளி; milk sparge flower.

   2. பாைல; iron wood tree.

   3.  ைளப் ; flower of a species of soft cotton. (சா.அக.);

பாைலநிலம்
பாைலநிலம் pālainilam, ெப. (n.)

பாைல2. ( ன்.); பாரக்்க;See {pālai}

பாைலநிைல

பாைலநிைல pālainilai, ெப. (n.)

   இறந்த கணவ டன் ப்பாய்வாள் தான் உடன் கடை்டேய தைல லக் ேனா டன் உறழ்ந்  ம் 
றத் ைற;{(purap,);} theme describing the mood of a widow who, intending to immolate herself on her hunband's funeral 

pyre, rebukes those who try to dissuade her.

     "நல்ேலாள் கணவென  நனியழற் இச ்ெசால் ைட ட்ட பாைல நிைல ம்" (ெதால். ெபா. 79.);

     [பாைல + நிைல]

பாைலநீலம்

 
 பாைலநீலம் pālainīlam, ெப. (n.)

   ெவட்பாைல (L.);; blue dyeing rosebay.

ம வ, நீலம்பாைல

1565

www.valluvarvallalarvattam.com 14470 of 19068.



பாைலப்பண்

 
 பாைலப்பண் pālaippaṇ, ெப. (n.)

   ெப ம்பண்வைக ( வா.);; a primary melody.

     [பாைல + பண்]

ெந ேவர்

 
 ெந ேவர ்neḍuvēr, ெப. (n.)

   சாய டப் பயன்ப ம் வைக (மைல.);; Indian maddar.

     [ெந  + ேவர.் நீண்டேவர]்
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பாைலப்பழம்

 
 பாைலப்பழம் pālaippaḻm, ெப. (n.)

   பழ ண்ணிப் பாைல; indian mimusops. (சா.அக.);

     [பாைல + பழம்]

பாைலப் றம்

பாைலப் றம் pālaippuṟam, ெப. (n.)

   பாைலத் ைணக் ப் றத் ைணயா ய வாைக;     [ ரநைட, பாைல என ைறயாம். 
இவ் ரண்ட ைன ம், நம் யகப் ெபா ள் ஒ யல் 35ஆவ  ற்பா ல் அகப் றப்ெப ந் 

ைணெயன்றார.்

     "வாைக தாேன பாைலய  றேன" (ெதால். 1019);

     [பாைல + றம்]

பாைல பா ய 
ெப ங்க ங்ேகா

பாைல பா ய ெப ங்க ங்ேகா bālaibāḍiyaberuṅgaḍuṅā, ெப. (n.)

கைடக் கழகக் காலத் ப் லவர.்

 a sangam poet.

இவர ்கைடக்கழகக் காலத் ல் வாழ்ந்த அரசப் லவரக் ள் ஒ வர.் ேபய் மகள் இளெவ னியார ்
றநா ற் ல் (11); பா ய பாட் ல் இவைரச ்ேசரமான் பாைல பா ய ெப ங்க ங்ேகா என்  

ப் வதால் இவர ்ேசரமன்னர ்என்  அ யலாம். க ங்ேகான் என்ற ெபயர ்காய் ன வ  தல் 
க ங்ேகானீறாக எனப் பாண் யரக்்  வந் ப் ம் ேசரமன்னர ்க க்ேக ெப ம்பா ம் வ ன்ற .

   இவர ்பா யனவாக இப்ெபா  ைடப்பன அ பத்ேத  பாடல்கள். அவற் ள் ஒன்  மட் ேம 
றத் ைண த ய . ஏைனய அ பத்தா ம் அகப்ெபா ள் த யனேவ, அகப்ெபா ள் பாடல்கள் 

அ பத்தா ல் ஞ்  பற் ய  ஒன் ;   ம தம் பற் ய  ஒன் ;எஞ் ய அ பத்  நான் ம் பாைலப் 
ெபா ள் பற் ேய வந் ள்ளன. இவ்வா  இவர ்இப்ெபா ைள ரித் த் றம்படப்பா யைமயால்  
'பாைலபா ய' என்ற அைட ைனப் ெபற்றார.் இவர  பாைலத ் ைணப் பாடல்களில் பழந்த ழ் 
வரலா  லவற்ைற ம் ட் ள்ளார.் அர யல் ட்பங்கள் எ த் க் காட்டப்பட் ள்ளன.

பாைலமண்

 
 பாைலமண் pālaimaṇ, ெப. (n.)

   யமண்; pure mud. (சா.அக.);

பாைலமணி

பாைலமணி pālaimaṇi, ெப. (n.)

பாலமணி பாரக்்க;See {palamani}

     "இல  மாணிக்கங்கள் ற் ன்ற கைட ற் பாைல மணி ம் ற்பார"் ( ேவங். சத. 90.);

பாைலமா த

 
 பாைலமா த  pālaimārudamūli, ெப. (n.)

   ரண்ைட; adamant creeper. (சா.அக.);

பாைலயாக்

 
 பாைலயாக்  pālaiyākki, ெப. (n.)

   கற்ப  ெயனப்ப வ ம், இளைமயாக இ க்கச ்ெசய்வ ம் ஆன க ெநல் ; a rejuwenating drug. 
(சா.அக.);

பாைலயாழ்

பாைலயாழ் pālaiyāḻ, ெப. (n.)

பாைலப்பண் பாரக்்க;See {palai_p-par.}

     "பாைலயாழ் ப த்த" (கம்பரா. மாரீசன்வைத. 95.);

     "பாைலயாழ்ப் பாண்மகேள! பண்  நின் நாயகற் " ( .மா.133-1.);

     [பாைல + யாழ்.]
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பாைலயாழ்த் றம்

 
 பாைலயாழ்த் றம் pālaiyāḻttiṟam, ெப. (n.)

   பாைலப் பண்ைணச ்சாரந்்த பண்கள் ( ங்.);;     (mus.); group of secondary melody types of {pålai} class.

     [பாைல + யாழ்த் றம்]

பாைல ைடச்

பாைல ைடச்  pālaiyuḍaicci, ெப. (n.)

   1. மரவைக; indian calosanthes, m.tr., oroxylum indicum.

   2. ஒ வைகச ் மரம்; tender wild jack, mitr.,

     [பாைல + உைடச் ]

பாைல ரிப்ெபா
ள்

 
 பாைல ரிப்ெபா ள் pālaiyuripporuḷ, ெப. (n.)

   பாைலத் ைணக் ரிய உரிப்ெபா ள்;   அ  ரித ம் ரிதல் நி த்த ெமன இரண்  வைகப்ப ம் 
(அகப். அகத் ைண. உ . உைர.);; that distirctive erotic mood in love of {paratinal}

     [பாைல + உரிப்ெபா ள்]

பாைலவனச ்
ேசாைல

 
 பாைலவனச ்ேசாைல pālaivaṉaccōlai, ெப. (n.)

   பாைலநிலத் ல் அரிதாகக் காணப்ப ம் நீ ம் நிழல்த  மரங்க ம் நிைறந்த ப ைமயான 
இடம்; oasis.

     [பாைலவனம் + ேசாைல]

பாைலவனம்

 
 பாைலவனம் pālaivaṉam, ெப. (n.)

   நீண்  அகன்ற மணல்ெவளி (இக்.வ.);; desert.

ஒட்டகம் பாைலவனக் கப்பல் என அைழக்கப்ப ம்.

     [பாைல + வனம்]

பாெலா ைவ

 
 பாெலா ைவ pāloḍuvai, ெப. (n.)

   ெகா ப்பாைல (மைல.);; green wax-flower.

பாெலா க் தல்

 
 பாெலா க் தல் pāloḻukkudal, ெப. (n.)

   இறக் ந் த வா ல் இறப்பவரின் வா ல் பால் ஊற்றஞ்சடங் ; the ceremony of giving a little quantity of milk 
to a dying person by his relatives.

     'தாய க்கப் பாெலா க் ற காலத் ல் மகன் தாயம் ேபாட் க் ெகாண் ந்தான்' (உ.வ.);

     [பால் + ஒ க் தல்]

ஒ க் தல் = ஊற் தல்
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பாெலாளி-த்தல்

 
 பாெலாளி-த்தல் pāloḷittal, ெச. . . (v.i.)

ஆ. பாைலக் கறப்பவ க் ச ் ரக்கா  கன் க்காக உள்ளடக் க் ெகாள் தல்(யாழ்ப்.);, 

 to stint milk, as a milch cow.

     [பால் + ஒளித்-தல்]

பாேலாய்தல்

 
 பாேலாய்தல் pālōytal, ெப. (n.)

   ைல ல் பால் வற் தல்; cessation of milk secretion in the breasts. (சா.அக.);

     [பால் + ஒய்தல்]

பாேலாம க்கா

 
 பாேலாம க்கா pālōmaḍikkā, ெப. (n.)

   நிலப் சணி; giant potato. (சா.அக.);

ம வ: பால்ம க்கா

பால் டங்

பாவகம்

பாவகம்1 pāvagam, ெப. (n.)

   1. ; fire.

     "பாவகப் ப வாய் நாகம்" ( வாலவா. 36, 5.);

   2. ேசங்ெகாடை்ட (யாழ்.அக.);; markingոnut.

 பாவகம்1 pāvagam, ெப.(n.)

   1. க த் ; meaning, purpose, intention.

     "பாவக ன்னெதன்  ெதரி லர"் (கம்பரா. ம்ப.9);.

   2. ஊழ்கம்; contemplation, meditation.

     "பாவகமா ந் " ( ப் .608);.

   3. இயல்  ( ன்.);; natural state, innate propensity or disposition, nature.

   4. உ வம்; appearance, form.

     "ேவடனாம் பாவகங் ெகா  நின்ற " (ேதவா.533,1);.

   5. காதைல ெவளி ம் ப்  ( ன்.);; external expression of amatory feelings.

   6. ந ப் ; pretence.

     "பாவகம் பல ஞ் ெசய் " (ெபரிய . நீலகண்ட.26);.

     [Skt. {} → த. பாவகம்]
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பாவகன்

பாவகன் pāvagaṉ, ெப. (n.)

   1. ய்ைமயன்; holy person.

     "பறைவ ன் லங்கள் காக் ம் பாவகன்" (கம்பரா. நாகபா.270);

   2. ய்ைம ெசய்பவன்; purifier.

   3. ெந ப் த் ெதய்வம்; Fire. the God of fire.

     "ெந ங்கடற் ப ம் பாகவன்" (கம்பரா.கவந்.14.);.

   4. நஞ்  ரக்் ம் ம த் வன்; one who cures poisonous bite.

     " ட ந ல ேம  ெமய்ப்பாவகனின் ம்" ( வ ட ்பயன், 57.);

பாவ

 
 பாவ  pāvagi, ெப. (n.)

   ெந ப் ல் ேதான் யவனான கக் கட ள் ( ங்);; skanda, born of fire.

பாவசா னி

 
 பாவசா னி pāvacātiṉi, ெப. (n.)

இ ள் ெச  பாரக்்க;See {irul-vidu-šedí.}

பாவட்டங்காய்

 
 பாவட்டங்காய் pāvaṭṭaṅgāy, ெப. (n.)

   ஆேராகம், தக்க ப் ; த்தா சாரம், சளி ஆ யவற்ைறப் ேபாக் ம் ம ந் க்காய்;  unriped fruits of 
{pāvatta} it cures nausea anal irritation, diarrhoea and aggravated phlegm humour (சா.அக.);

பாவட்டம்

பாவட்டம் pāvaṭṭam, ெப. (n.)

   1. மானவாரி ெநற்ப ரில்கைளெய க்கப் பயன்ப த் ம் க ; a tool used in dry land.

   2. பா ரி பாரக்்க;See {pādri}

பாவட்டா

 
 பாவட்டா pāvaṭṭā, ெப. (n.)

   ஒ  ெகா ; creeper (சா.அக.);

பாவட்ைட

பாவடை்ட pāvaṭṭai, ெப. (n.)

   1. ெச வைக (பதாரத்்த.534);; pavetta,I,sh., pavetta indica

   2. ஒ வைகச ் மரம் (L.);; common bottle flower,s tr., webera corymbosa

   3. ஆடாேதாைட (யாழ். அக.); பாரக்்க;See {ādātõdai malabar-nut}

வைககள் :

   1. வப் ப் பாவடை்ட

   2. மஞ்சட் பாவடை்ட

   3. ள் பாவடை்ட

ெத. பாபட.

க. பாெவட.

ம. பாவட்ட

ம வ : ரைணசெ்ச .
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பாவட்ைடச ்
சக்களத்

 
 பாவடை்டச ்சக்களத்  pāvaṭṭaiccakkaḷatti, ெப. (n.)

   பாவடை்ட ேபான்ற ஒ வைகசெ்ச  (யாழ்.அக.);; a shrub resembling the {pāvattai}

     [பாவடை்ட + சக்களத் ]

பாவ

பாவ  pāvaḍi, ெப. (n.)

   ஏ ; stirr up.

     "பாவ ட ்ேட ங் க ம் ரி ம்" (பண .163.);

ம வ. அ தாங் , அ ெகா

     [பா  + அ ]

 பாவ  pāvaḍi, ெப. (n.)

   அகன்ற பாதம்; broad Foot.

     "ெப ந்தண் ள  ைழத்த பாவ "(நற்.51-8);

     "பாவ  உரல ப வாய் வள்ைள" ( ந்.89-1);

     "ப உப்பல் அன்ன ப iப் பாவ " ( ந்.180-1);

     "பான்ம ண் ம ப்  ரல் ைர பாவ " (க .21-1);

     "பாவ யாற் ெசறேனாக் ன்" ( றநா.15-8);

     "ப மணி ரட் ம் பாவ ப் பைணத்தாள்" ( றநா72-3);

     [பா + அ ]

பாவண்ணம்

பாவண்ணம் pāvaṇṇam, ெப. (n.)

   ற்பா க் ரிய சந்தம்; a rhythm specially adapted for {nū r - pā.}

     "அவற் ட,் பாஅவண்ணஞ் ெசாற் ரத்் தா  ற்பாற் ப ம்" (ெதால்.ெபா.526.);

     [பா + வண்ணம்]

பாவல்

பாவல் pāval, ெப. (n.)

   1. ய  ( ங்);; wooden sandals.

   2. மரக்கல ப் க்க ள் ஒன் ; spar of a dhoney, the top of which is attached to the border of the sail to keep it to 
the wind. 

ழ்ப்பாவல், ேமற்பாவல், ( ன்);  3.பாகல்2 பாரக்்க;See {pāga/}  balsam – pear.

ம. பாவல். ெத. பாவ.

பாவலர்

பாவலர ்pāvalar, ெப. (n.)

   ெசய் ளியற் பவர(் வா.);; poets, bards.

     "பாவலரக்் ெகாடன் ம்" ( வரக.கணப ம  1.);

     'பாவலர ்அ ைம நாவலர ்அ வார'் (பழ.);

     [பா + வல்லவர ்→ பாவலர]்

பாவலாக்கட்ைட

 
 பாவலாக்கடை்ட pāvalākkaṭṭai, ெப. (n.)

   லம்பக் கடை்ட வைக ; a kind of thick fencing - staff.

     [பாவலா + கடை்ட]
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பாவ த்தல்

 
 பாவ த்தல் pāvaṟuttal, ெப. (n.)

   ெநய்யப்பட்ட ணிையப் பா னின்  ணிதெ்த த்தல்; to cut the cloth from the warp.

     [பா + அ த்தல் பா-ெநச ப்பா( );]

பாவைற

பாவைற pāvaṟai, ெப. (n.)

   டாரம்; tent.

     "தரணிபன் சைதத்த பாவைறகள்" (ஞானவா. தா . 84);.

     [பா  + அைற]

பாவனம்

பாவனம்1 pāvaṉam, ெப. (n.)

   1. ய்ைம ெசய்ைக; purification, expiation.

   2. ய்ைம ( ன்);;  purity.

 பாவனம்2 pāvaṉam, ெப. (n.)

   ம ந்  ைழக்ைக (இ.வ.);; mixing of medicinal drugs, infusion.

பாவனன்

பாவனன் pāvaṉaṉ, ெப. (n.)

   1. ய்ைம ெசய்பவன்; one who purifies.

   2. அ மான்;{hanumān-} the son of wind-god.

   3. மன் (பாரத. பாத்தாம்.142.);; bhima, the son of wind – god.

 பாவனன் pāvaṉaṉ, ெப.(n.)

   1. ய்ைம ெசய்பவன்; one who purifies.

   2. ஆஞ்சேநயர;்{}, the son of Wind-

 God.

   3. மன் (பாரத.பத்தாம்.142);; Bhima the son of Wind God.

     [Skt. {} → த. பாவனன்]

பாவனாசம்

 
 பாவனாசம் pāvaṉācam, ெப. (n.)

   க் ற்றாலத் ற்  அ ல் உள்ள வத்தலம்; a sivan shrine near {Thirukkurralam.}

பாவனி

பாவனி pāvaṉi, ெப. (n.)

   1. ள ; holy basil.

   2. ப ; cow.

   3. நீர;் water. (சா.அக.);

பாவாடம்

 
 பாவாடம் pāvāṭam, ெப. (n.)

   ெதய்வத் ேமனிகளின் ன்னர ்நாக்ைக அ த் க் ெகாள் ம் ேநரத்் க்கடன் ( ன்);; vow to cut off 
one's tongue before a  deity.

ெத. பாவாட .
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பாவாைட

பாவாைட pāvāṭai, ெப. (n.)

   1. ெபரிேயார ்நடந்  ெசல்லத் தைர  ரிக் ஞ் ைல; cloth or carpet spread on the ground for persons of 
distinction to walk on.

     'நா  ம ழவவ்வள ம் நைடக்காவனம் பாவாைட டன்.... நிைரத் ' (ெபரிய . ஏயரே்கான்.57.);

   2. கட ள் த ேயாரக்்  ன் ஆைட ற்பைடக் ம் ேசா ; boiled rice heaped on a cloth before a deity or 
eminent person.

     "பதம் ெபற்றாரக்் ப் பகல் ளக் ம் பாவாைட மாக் ெகாள்ளேீர" (க ங்:548);

   3. ேமெலழ ம் ஒ வைக ச் ைல (இ.வ.);; cloth used for waving before a deity or a person of distinction.

   4. ெபண்களின் உைடவைக; skirt.

   5. ேமைச ரிப்  ( ன்);; table cloth.

ம. ெத. பாவட

     [பா  + ஆைட]

 பாவாைட2 pāvāṭai, ெப. (n.)

   உள்ளாைடயாகப் ெபண்க ம் ெவளிப் ற ஆைடயாகச ்  ய ம் அணி ம், இ ப் ந்  
க க்கால் வைர ெதாங் ம்ப யான உைட; a kind of skirt down to the ankle cwornas outer garment by young girls, 
as inner garment by women.

 பாவாைட pāvāṭai, ெப. (n.)

   ேவைலயாள் (I.M.P.Cg.146);; servant.

பாவாைடக்காரன்

 
 பாவாைடக்காரன் pāvāṭaikkāraṉ, ெப. (n.)

   ஞ்சம் பாவாைட கட் ம் ேவைலக்காரன் (இ.வ.);; tiveried servant.

     [பாவாைட + காரன்]

பாவாைடப்

 
 பாவாைடப்  pāvāṭaippū, ெப. (n.)

   பரந் டக் ம் இ ப்ைபப் ( ன்);( ன்);; mahua flowers which lie Scattered on the ground.

     [பாவாைட + ]

பாவாைடராயன்

 
 பாவாைடராயன் pāvāṭairāyaṉ, ெப. (n.)

பாவைட ரன்(தஞ்.); பாரக்்க;See {pāvāgaiviran}

     [பாவாைட + அைரயன்]

ஒ கா. அைரயன் என்ப  பைழய ட்டமாகலாம்

     [  ெதய்வங்களில் ஒன் . அங்காளி அம்மன் ன்  தன  ெநஞ்சாங் ைல, டல், ஈரல் 
த யவற்ைறப் பாவாைடப் பைடயல் ஆக் ய ப னால் இவ்வா  ெபயர ்ெபற்றான் என்பர;்

மற் ம் காவற்ேசவகன் என ம் வர.் இப்பாவாைடராயைன அ த்தட் மக்கேள

ெப ம்பா ம் வ பா  ெசய் றாரக்ள்]
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பாவாைட 

பாவாைட 1 pāvāṭaivīcudal, ெச. . . (v.i.)

   அரசர ்தைலவர ் ன்  ஒ வைகப்பாவாைட ைத  ம ப் ர  ெசய்தல்; to wave {pāvādai} before 
kings and chieftains, as a mark of honour.

     "இ றத் ம் .... பாவாைட ச" ெதய்வச.் ற . 565.)

 பாவாைட 2 pāvāṭaivīcudal, ெச. . . (v.i.)

   ெவண் ைல அைம க் யாக தல் ( ன்.);; to wave a white cloth, as a signal of truce.

     [பாவாைட + -,]

பாவாைட ரன்

 
 பாவாைட ரன் pāvāṭaivīraṉ, ெப. (n.)

   ஒ  ற் ரத்் ெதய்வம்; a village deity.

பாவாணர்

பாவாணர1் pāvāṇar, ெப. (n.)

பாவலர ்பாரக்்க;See {payalar.}

     "பாவாணர ்மங்கலக் க வா  பா " ( செ்சந் ர ் ள்ைளத், பைற.4);

     [பா + வாழ்நர ்→ வாணர]்

 பாவாணர2் pāvāṇar, ெப. (n.)

ேதவேநயப் பாவாணர ்{Dévanéya-p-pāvanar}

   ேதவேநசன் (1902-1981); என் ம் இயற்ெபயர ்ெகாண்  இவரத்ம் த ழ்ப் பாப் ைன ம் ஆற்றலால் 
ன்னர ்க வாணர ்என் ம் ன்னர ்அதன் த ழாக்கமாகப் பாவாணர ்என் ம் ற்ப த்  

அைழக்கப்பட்டார.் இவரத்ம் பாப் ைன ம் ஆற்றல் த ழ்மர ைன அைனத்  வைக ம் த ம், 
றத்த . ஆ ம் அவர  ெசால்லாய் த் றம் அதனி ம் ஞ்  அவ க்  நிைலயான கைழ 

ஈட் த்தந்த . ெசால்லாய் ப் லம் த ழ்வரலாற் ல் பாவாணரத்ம் வ ைகக் ப் ன்னேர ஊக்கம் 
ெபற் த் கழ்ந்த . அவர  ெசால்லாய்  தனித்தன்ைம வாய்ந்த ; லத்தன்ைம ெபா ந் ய . 

ைத ண்  டந்த பல உண்ைமகைள ண்  ளக் க் காட் த் த க்  ஏற்றமளித்த . த ழ்ச ்
ெசாற்களின் இயல் கைள ம் உண்ைமகைள ம் ளக் வ இ வடெமா  ேபா ம் ற ெமா களில் 
ெசன்  வழங் ம் த ழ்ச ்ெசாற்கைள அைடயாளங் காட் வ , றெமா ச ்ெசாற்க க்  ேநரிய 
கைலச ்ெசாற்கைளப் பைடப்ப  என் ம் த் றங்களில் பாவணரின் ெசால்லாய் ப் பரப்  

கழ்ந்த . இலக்கண இலக் யப் ப ற்  றெமா  அ , ெமா யல் அ , ெமா யாய்  
த ய அவரத்ம் பல் ைறப்பட்ட அ , அவரத்ம் ெசால்லாய்  இயல்பாக ஆழ்ந்தகன்  ெசல்வதற் த் 
ைணநின்றன. த னின்  கடன் ெகாண  றெமா களில் வழங் ம் ெசாற்கைளக் கண்ட ய 

வ வைக காட் ப்ப ம், அேதேபால் தைம ல் கைலசெ்சால் பைடக்க ெந ைற வ த் ப்ப ம் 
பாவாணரின் ஆழங்காற்பட்ட அ வாற்றைலப் லப்ப த் ன்றன. அவர ்தம் வாழ்நாள் வ ம் 
ெசால்லாய் ேலேய ைளத்தார.் த ழ் தன்ைன நிைலநி த் க் ெகாள் ம் யற் க் த் 

ைணநிற்ப ல் ெதால்காப் யைரய த் க்க தத் தக்கவர ்இவேர என் ம் றப் க் ரியவராகத் 
கழ் றார ்வாவாணர.் த ன் ஏற்றத் ற்காகேவ தம்ைம ைமயாக

   ஈ ப த் க் ெகாண்  உைழத்த இவைரப் ேபான்ேறாைரக் காணத் த ழ்வரலாற் ல் பல 

பாவாற்

பாவாற்  pāvāṟṟi, ெப. (n.)

   ெநய்ேவார ் ச்  ( வக.615.1153 உைர.);; weaver's brush.

     [பா + ஆற்  → பாவாற்  → பாவாற் ]

பாவாற் -தல்

பாவாற் -தல் pāvāṟṟudal,    5. ெச. ன்றா . (v.i.)

   ெநச ப்பாைவத ்த க் ச ் த்தஞ் ெசய்தல்; to make the warp ready for the loom.

     [பா + ஆற் -,]

பா தம்

 
 பா தம் pāvidam, ெப. (n.)

   ம ந் ற் ேச ம் ெபா ள்; ingredient. (சா.அக.);
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பா ையம்

பா ையம்1 pāviyaim, ெப. (n.)

   அ கம்; jainism.

     " பா யமல்லா த ைரப்பான்" (ைசவச ஆசாரிய.கா.);

பா யம்

பா யம்2 pāviyam, ெப. (n.)

   1. இலக் யம்; literature.   

   2.க தத்தக்க  எண்ணிப் பாரக்்கத்தக்க ; that which is con ceivable.

   3. த  (ைசவச.ஆசாரிய.11);; fitness, worthiness.

     [பா  + இயம் → பா யம்]

பா யர்

பா யர ்pāviyar, ெப. (n.)

   ப் ைடயவர;் those who have opinions or ideas.

     " ல் ைகப்ேபா ன் ம்பாவ ம் பா யரக்ள்" ( க்ேகா.364);

     [பா யம் → பா யர]்

பா யா-தல்

பா யா-தல் pāviyātal,    6. ெச. . . (v.i.)

   உண்டாதல்;   வ தல்; come into cxistence, to come.

     [பா  + ஆ-,]

பா ரி

 
 பா ரி pāviri, ெப. (n.)

ப ரி ( ங்); பாரக்்க;See {paširi}

 creeping purslance.

ெத. பா

     [பா +  ரி]

பா ரிமண்டபம்

பா ரிமண்டபம் bāvirimaṇṭabam, ெப. (n.)

   அைவயமண்டபம்; academy.

     " ெதய்வப் பா ரி மண்டபம்" ( வாலாவா.198);.

     [பா + ரி + மண்டபம்]

பா

 
 பா  pāvili, ெப. (n.)

கத் ரியா  பாரக்்க;See {kåttiri-pâvis}

 a kind of ear-ornament.

ெத. பா  க. பாவ

     [பா + இ ]

பா ேலவார்-த்தல்
பா ேலவார-்த்தல் pāvilēvārttal,    3. ெச. . . (v.i.)

   ெவண் ல் சாய ல் ேசரத்்  ெநய்தல்;     [பா ேல + வார-்த்தல்]

பா ன் ணர்ப்

பா ன் ணரப்்  pāviṉpuṇarppu, ெப. (n.)

   த் ரக் க க ெளான் ; அ  நால்வர ்நான்க க்  ஈற் ைர ெசான்னால் தான் அ க்  தல் 
பா ப் ெபா ண் ப்ப ; a metrical composition fitted into fenciful figures, one of {når-kavi.}

     " பாதமயக்ேக பா ன் ணரப்்ேப" (யாப்ப ங்கலம்.ெசய் . 96.);

     [பா ன் + ணரப்் ]
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பா னம்

பா னம் pāviṉam, ெப. (n.)

   தா ைச, ைற, த்தம் என்ற ப்ப யான பா ன் வைக; sub-division of verse, of which there are three 
kinds, viz., {tališai, turai,}  viru tam

     [பா + இனம்]

     [ ைற தா ைச த்தெமன் ம் வைகப் பா னங்க ள் த்தெமான்ேற வடெமா ப் 
ெபயரால் வழங் வதா ம் அஃ உம் ெபயரான் மட் ம் வடெமா ேய யன்  யாப்பானன் . வைகப் 
பா னங்க ள் ைற தா ைச ெயன்  ரண் ந் த ழா க்க, ஏைனெயான்  மட் ம் 
வடெமா யா த்தல் எங்ங்ணம்? ஏைன ெமா கடெ்கல்லா ல்லாத பரந்த யாப் லக்கணம் 
த க்க ம், வடெமா யாப்ைப ேவண் ற்ெறன்றல் ந்ைத ம் ந்ைதேய,  'ெவண்பா 

த ய ெசய் ளிலக்கண ம் இன்ேனாரன்ன ற ம் வடெமா ற் ெபறப்படாைமயா ம்" என்றார ்
வஞான னிவர ம். ஆங் ல யாப் ப் பலவைகப் பாக் ேம ம் த ழ்ேபால அத் ைணப் 

பரந் பட்டதன் .

ஒ  ெமா யான  காலஞ் ெசல்லச ்ெசல்ல, அவ்வக் காலத்  மக்கள் இயல் ற் ம் அ ற்  
ேமற்றவா  இலக் யத் ம் ரிதல் இயல்ேப. அங்ஙனம் த ழ் யாப் ம் கழகக் காலத் ற் 
பாவா ந்  ற்காலத் ல் பா னமாகத் ரிந்த .

எல்லாப்பா னங்க ம் க ப்பா னின்ேற ேதான் யவா ம். ெவண்பா, ஆ ரியப்பா

என்  ரண் ம் ெப ம்பா ம் வரம் றவாதன. வஞ் ப்பா ம் ம ட்பா ம் கலப் ப் பாக்கேள ம், 
அைவ ம் அவற் க்ேகா யவா  ஒ வைக வரம் பட்டனேவ. ஆனால், க ப்பாேவா ஒ  கட் ன்  
எல்லாவ யா ம் எல்லா ேவாைசயா ம் பற்பல ப் ப் ெபற்  வரம் கந்  வ வதா ம். 
அத ள் ம் ெகாசச்கக்க ேயா ஏைனக் க கட் ரிய ம் எல்ைல ம் இகந் ,

     "தர ன் றா த் தா ைச ெபற் ம்

தா ைச ன் த் தர ைடத ்தா ம்

எண்ணிைட ட் ச ் ன்னங் ன் ம்

பா

பா  pāvīṭu, ெப. (n.)

   ேமேல தளம் ேபாட்ட ; terraced house.

     "பா  பள்ளியைற" (ெநல் .164);

     [பா( ); + ]

பா

பா 1 pāvudal,    5. ெச. . .(v.i.)

   1.பர தல்; to extend.

     "ைமப்பா ய கண்ணியர"் ( வாச. 24.6);

   2. நிைறதல்; to be diffused.

   3. படரத்ல்; to spread, as creepers on the ground;

 to ramify as family connections.

   4. ஊன் தல்; to touch, skim along the ground.

     "கால் நிலத் ப் பாவாைமயால்" ( லப்.23,190,அ ம்.);

     [பர  → பா -,]

 பா 2 pāvudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.தளவரிைச தல்; to lay in order;

 to pave;

 cell with boards.

   2. பரப் தல் (யாழ்.அக.);; to spread.

   3. நாற் க்  ெந க்  ைதத்தல்; to seed closely for transplantins.

   4. நாற்  ந தல்; to transplant.
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பா  அ வாக்கல்

 
 பா  அ வாக்கல் pāvuaṇuvākkal,    பா ல் எக் ைற ம் இல்லாமல் ெசம்ைம ெசய்தல்; to finish the warp in 
the excellence.

     [பா  + அ  + ஆக்கல்]

பா உ ைள

 
 பா உ ைள pāvuuruḷai, ெப. (n.)

   த ல் பா  ற்றப்பட் க் ம் உ ைள வ வ மரத்தண் ; seam(in which the warp is kept.

     [பா  + உ ைள]

பா ஒ -தல்

பா ஒ -தல் pāvuoḍudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   பைசயால் பா  இைழகைள ஒட் தல்; to paste the yarns in the warp.

     [பா  + ஒ -,]

பா கல்

பா கல் pāvugal, ெப. (n.)

   தளம் பரப் ங்கல்;(ேகா ெலா.13.);; stones or slabs used for paving or terracing.

     [பா  + கல்]

பா க

 
 பா க  pāvugaḻi, ெப. (n.)

   பா ன் ளைவ நி த் ங்க ;     [பா  + க ]

பா பலைக

 
 பா பலைக bāvubalagai, ெப. (n.)

   ேமற்றளமாகப்பரப் ம் பலைக (யாழ்: அக);; wainscot or ceiling with boards.

     [பா  + பலைக]

பா றல்

 
 பா றல் pāvuāṟal,    கஞ்  ேபாட்ட பா ன் ஈரம் நீங்க ங் ற் ச் களால் தல்; to cleaving on the warp 
for drying.

     [பா  + றல்]

பா த் ப்ேபா -
தல்

பா த் ப்ேபா -தல் pāvuguddippōṭudal,    19.ெச. ன்றா  (v.t.)

   பாைவ வண்ணத் ல் ேதாய்த்ெத த்தல்; dying.

     [பா  + த்  + ேபா -,]

பா ச் ட்

 
 பா ச் ட்  pāvuccuruṭṭi, ெப. (n.)

   பாைவச ் ற்ற உத ம் ங் ற் க ; a bam boo pole which is used to fold the warp.

ம வ: பா ட் , பா )க ட் ம் த .

     [பா  + ட் ]

பா த்தைட

 
 பா த்தைட pāvuttaḍai, ெப. (n.)

   பா க் ரிய இைழகளின் ெதா ப் ; bundle of yarn which is used in warp.

     [பா  + தைட]
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பா தட் -தல்

 
 பா தட் -தல் pāvudaṭṭudal, ெச. . .(v.i.)

   ேகால த்தல்; beating the warp with stick.

     [பா  + தட் -,]

பா தட் -தல்

பா தட் -தல் pāvuduvidaṭṭudal,    5. ெச. . .(v.i.)

   பா  ெதளிவாக்கத் தட் தல்; beating the warp the warp with stick.

     [பா  +  + தட் -,]

பா ேதாய்-தல்

 
 பா ேதாய்-தல் pāvutōytal, ெச. . .(v.i)

   நீட் ப்பா ல் கஞ்  ேபாட்  இைழகைளச ்ெசம்ைமெசய்தல்; to starch the yarns in the warp.

     [பா  + ேதாய்-,]

பா  நயநயப்பாய் 
இ -த்தல்

பா  நயநயப்பாய் இ -த்தல் pāvunayanayappāyiruttal,    2. ெச. . . (v.i.)

   த்தள  எண்ெணய் ேசரக்்கப்பட்டபைச டன் ேதாய்ந்த (பா ன் தன்ைம); பா ெமன்ைமயாய் 
இ த்தைலக் த்தல்; tenderness of the yarns.

     [பா  + நயநயப்பாய் + இ -,த்தல்]

பா நீட் -தல்

பா நீட் -தல் pāvunīṭṭudal,    10. ெச. . .(v.i.)

   றந்தெவளி ல் பா ைனச ்ெசம்ைம ெசய்ய நீட் தல்; to spread in outdoor for to clean.

     [பா  + நீட் -,]

பா ைண-த்தல்

பா ைண-த்தல் bāvubiṇaittal,    4. ெச. . .(v.i.)

   அச் ள்ள இைழக டன் பா ைனத் த ேலேய ைணத்தல்; to join the yarns in the warp.

   ம வ: பா  நி ட் தல்;     [பா  + ைண-.]

பா ந்  ேபா-
தல்

பா ந்  ேபா-தல் pāvumuṟindupōtal,    8. ெச. . .(v.i.)

   பா ப் பட் க் க் கஞ்  ேபா ம் ேபா ம்ேபா  பட் ல் ஏற்பட்ட மாற்றத் ைதக் த்தல்; to indicate, while 
starch in the warp.

     [பா  + ந்  + ேபா-,]

பா ள்

 
 பா ள் pāvuḷ, ெப. (n.)

   ட் ன் உட்பக்கத் ள்ள அைற (ெநல்ைல);; a room in the inner part of the house.

     [பா  + உள்]
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பாைவ

பாைவ pāvai, ெப. (n.)

   1.ப ைம; puppet.doll.

     "மரப்பாைவ நானா ரம் ட்  யற் " ( றள்.1020.);

   2. அழ ய உ வம்; image, picture, portrait.

     ' த் ரப் பாைவ  ன்த்தக வடங் ' (நன்.40);

   3. க ; pupil of the eye.

     "க மணி ற் பாவாய்நீ ேபாதாய்" ( றள், 1123);

   4. ெபண்; woman, lady, damsal.

     "பாடக ெமல்ல ப் பாைவ' (ேதவா,538,1);.

   5. ரவமலர;் flower of the common bottle flower tree.

     " ரவம் பயந்த ெசய்யப் பாைவ" (ஐங் .344);

   6. பாைவக் த் ;பாரக்்க

     " ன் ெசய்ேயா ளா ய பாைவ ம்"( லப்.6,61.);

   7. ேநான்  வைக; a religious observance.

     "நா  நம்பாைவக் ச ்ெசய் ங் ரிைசகள்" ( வ். ப்பா. 2.);

   8. ெவம்பாைவ பாரக்்க; a hymn in {Tiruvāšagam}

   9. ப்பாைவப் பாரக்்க;See {Tirup-pāvas} a human in {Nālāyira-p-pirapandan}

பாைவக் த்

பாைவக் த்  pāvaikāttu, ெப. (n.)

   1. த் ப் ப ெனான்ற ள் அ ணர ்கா ற்  ம்ப  ெகால் ப்பாைவ வ  ெகாண்  மகள் 
ஆ ய ஆடல்; dance of lakshmi when she assumed the form of {kolli-ppāvai,} fascinated the {asurās} and made them fall 
down insensible, one of 11 {kuttu,} q.v.;

     " ன் ெசய்ேயாள் ஆ ய பாைவ ம்" ( லப்.கடலா .61.);

   2. ெபாம்ைமயாட்டம்; puppet dance;

ைர மைற ல் இ ந்  ெகாண்  ெபாம்ைமகளின் உ ப் களில் இைணக்கப்பட் க் ம் ைல 
இ ப்பதன் லம் ெபாம்ைமைய இயக்  நிகழ்த் ம் கைல நிைல: (ெபாம்மலாட்டம்.);

     "ேதாற்

பாைவக் த் ம்" ( . .4.24.);

     [பாைவ + த் ]

பாைவஞாழல்

பாைவஞாழல் pāvaiñāḻl, ெப. (n.)

   ஞாழல்வைக (இைற.2,பக்.28);; a kind of {iaa}

     [பாைவ + ஞாழல்]

பாைவத் பம்

பாைவத் பம் pāvaittīpam, ெப.(n.)

   ேகா ல் வழங் ம் ஒளிவ பாட் க் க வைக (பரத.ஒ :42,உைர);; a kind of lamp with a damsel 
shaped stand, waved before idols in a temple.

     [பாைவ + வம் → பம்]
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பாைவப்பாட்

பாைவப்பாட்  pāvaippāṭṭu, ெப. (n.)

   ப்பாைவ, ெவம்பாைவகளில் உள்ளைவேபால நான்க ன் க் வ ஞ் ெசய் ள் வைக 
(ெதால்.ெபா.461.உைர.);; a kind of stanza having, more than four lines as in {Tiruppavai} and {Tiru-v-empāwai}

     [பாைவ + பாட் ]

ைல (மாரக் ); மாதத் ல் யற்காைல ல் மணம் ஆகாத ெபண்கள் ஒ வைரெயா வர ் ல் 
எ ப் , வட்டமாய்க் , ெபாய்ைகக் கைரக் ச ்ெசன்  நீரா , பாைவ ைவத்  வ பா  நடத் ப் 
பா வ  பாைவப்பாட்  எனப்ப ம். மைழ ெபய்  நா  நலம் ெப வதற்காக ம், தமக்  நல்ல 
கணவன் வாய்த் த் மணம் நைடெப வதற்காக ம் கன்னிப்ெபண்கள் அவ்வா  ைவகைற ல் 
நீரா  ேநான்  ேநாற்ப  பழங்கால வழக்கம். பத் க்கக் காலத் ல் அ  கட ள் வ பாட்ேடா  
ஒன்  அைமந்த .

மாணிக்கவாசகரின் ெவம்பாைவ ம் ஆண்டாளின் ப்பாைவ ம் அவ்வைக ல் அைமந்த 
பாடல்கள்.

மணம் ஆகாத ெபண்கள் லர ்ைவகைற ல் எ றாரக்ள். இன் ம் கண் த்  எழாத மற்றப் 
ெபண்கைள எ ப் றாரக்ள். அவரக்ள் ஒ வேரா  ஒ வர ்ேப வ ேபால் பாைவப் பாடல் 
ெதாடங் ற .

     " த ம் ம் இல்லாத ேசா யான இைறவைன நாங்கள் பா ேறாேம;

அைதக் ேகட் ம் ேகளாதவள்ேபால் இன் ம் த்  எழாமல் உறங் றேய? உன் ெச  
உணரச்் யற்ற ெச ேயா?" என்  ஒ த்  றாள். அதற் ேமல் மற்ெறா த்  ெசால் றாள்.

     "இைறவ ைடய வ கைள நாம் வாழ்த் ய ஒ ையத் ெத ல் ேகட்ட டன் அவள் ம்  ம்  
அ  ெமய்ம்மறந்  ப க்ைக ந்  ரண்  உணரச்்  யற்றவனாய் இப்ப க் டந்தாள்! இ  
எங்கள் ேதா ன் தன்ைம. இைத என்ன யப்  என்ப ! உறங் ேவாைர எ ப்பச ்ெசன்ற ெபண்கள் 
இவ்வா  ேப க்ெகாள்வதாக மாணிக்கவாசகரின்

ெவம்பாைவ ெதாடங் ற :

பாைவப் ள்ைள

 
 பாைவப் ள்ைள pāvaippiḷḷai, ெப. (n.)

   ெபாம்ைம(இலங்.);; doil.

     [பாைவ + ள்ைள]

பாைவமன்றம்

பாைவமன்றம் pāvaimaṉṟam, ெப. (n.)

   லப்ப காரத் ல் அ யலா ம் பாைவகள் அைமக்கப்பட் ள்ளன மண்டபம்; a hall with statues come to 
known by {Šilappadigaram}

     [பாைவ + மன்றம்]

     " பாைவ நின் ற உம் பாைவ மன்ற ம்" ( லப்-5-138);

பாைவயாடல்

பாைவயாடல் pāvaiyāṭal, ெப. (n.)

   1. பாைவக் த்  ( லப்.6.61,உைர); பாரக்்க;See {pavai-k-kப்iப}

   2. ெபண்பாற் ள்ைளத்த  ன் உ ப் க்க ள் பாட் ைடத்தைல  பாைவ ைவத்  ைளயா ைக 
( வா.);; play with dolla characteristic feature of {penparpillai-t-tamil}.

     [பாைவ + ஆடல்]

பாைவ ஞ்

பாைவ ஞ்  pāvaiyiñji, ெப. (n.)

   இஞ் க் ழங் ; ginger root.

     "பாைவ ஞ் ங் ைவச ் ண்ண ம்" (ெப ங்.உஞ்ைசக், 51,23);,

     [பாைவ + இஞ் ]
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பாைவ ளக்

பாைவ ளக்  pāvaiviḷakku, ெப.(n.)

   பாைவ உ வறத் ன் ைக ல் உள்ள ளக் ; lamp with a damsel shaped stand.

     " ெபாலம் பா ைகக ம் பாைவ ளக் ம் பல டன் பரப் ன்" (மணிேம.1,45);.

     "பாைவ ளக் ற் ப உச் ட ரழல" ( ல்ைல.85);

     "பாைவ ளக் ப் ப ம் ெபாற் பாடைக" ( லப்.5.154);

     [பாைவ + ளக் ]

     [P]

பாேவாதயம்
பாேவாதயம் pāvōtayam, ெப. (n.)

   பாவகத் ேதாற்றெமன் ம் அணி( வல.45.);; a kind of figure of speech.

பாேவாட்டம்

பாேவாட்டம் pāvōṭṭam, ெப. (n.)

   நாட் யம்; dance.

     "பாேவாட்டம் ஒ வ  நட் வன்மார"் (பண .190);

     [பாைவ + ஒட்டம்]

பாேவாடல்

 
 பாேவாடல் pāvōṭal, ெப. (n.)

   ெநச ல் இைழேயா ந் த  (யாழ்.அக.);; weaver's beam.

     [பா + ஒடல்]

பாேவா -தல்

பாேவா -தல் pāvōṭudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ைல ெநச ப்பாவாக் தல் ( ன்.);; to run the weaver's warp.

   2. ச த் க் ெகாண்ேட த்தல்; to be always in motion.

     [பா +  ஓ -,]

பாழ்

பாழ்1 pāḻttal,    11ெச. . . (v.i.)

   1. அ வைடதல்; to go to ruin, to be laid waste.

   2. பயன தல்.

 to become useless.

     "பாழ்த்த றப் " ( வாச.5.16);

   3. ர் ன் தல்; to be accursed, as a place or a hoபse.

     "பாழ்த்த பா க் டரிேல ெந ங்க_ங் டந்ேதற் ம்" (கம்பரா. கப்.70);

     [பழ→யாழ்-,]

ேவ.க.153

 பாழ்3 pāḻ, ெப. (n.)

   ெப ைம; largeness.

     "பா ெவஞ் ைற வண ம்" (உபேதச. ரா .கா.);

   2. னிவரவ்ா டம்; dwelling of saint.

     "எங் ம்மணற் பா களாய்" (ெபரிய .தண் .4.);

     [பழ → பாழ்]

 பாழ்4 pāḻ, ெப. (n.)
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பாழ்க்க -த்தல்

 
 பாழ்க்க -த்தல் pāḻkkaḍittal, ெச. .  (v.t.)

   பாழாக் தல்; to desolate, devastate, reduce to ruins.

     [பாழ் → பாழ்க்  + அ -,]

பாழ்க் ைற-த்தல்

பாழ்க் ைற-த்தல் pāḻkkiṟaittal, ெச. . . (v.i.)

   ணாகசெ்சயல் ெசய்தல்; to labour in vain.

     "பாழ்க் ைறத் க்க த் ர"் (அ ட்பா, vi. உ றல்2.);

   பாழ் நிலத் க் த் தண்ணீ ரிைறத்தல்; lit.,to irrigate a barren land.

     [பாழ் → பாழ்க்  + இைற-,]

பாழ்க்ேகாட்டம்

பாழ்க்ேகாட்டம் pāḻkāṭṭam, ெப. (n.)

   கா ; a cremation-ground.

     "ெபா  த்த பாழ்க்ேகாட்டஞ் ேசரா ன்" (ப ெனா,ஐய ,ேஷத்.2);

     [பாழ் + ேகாட்டம்]

பாழ் ைட

 
 பாழ் ைட pāḻkiḍai, ெப. (n.)

   டாமற்பற் க் டக்ைக; lying obstinately sitting dhurna.

     "கடன்காரன் பாழ் ைடயாய்க் டக் றான்"

     [பாழ் + ைட]

பாழ்ங் ண

பாழ்ங் ண  pāḻṅgiṇaṟu, ெப. (n.)

   ரந்்  அல்ல  இ ந்  பாழான ண  (நன்.223,ம ைல);; neglected, dilapidated or ruined well.

     [பாழ் → பா ம் + ண  → பாழ்ங் ண ]

பாழ்ங்

 
 பாழ்ங்  pāḻṅguḍi, ெப. (n.)

   ரெ்கட்ட ம்பம் (யாழ்.அக.);; a family in distress.

     [பாழ் → பா ம் +  → பாழ்ங் ]

பாழ்ஞ்ேசரி

 
 பாழ்ஞ்ேசரி pāḻñjēri, ெப. (n.)

   ப்பற்ற ஊரப்்ப  (யாழ்.அக.);; deserted quarters in a village.

     [பா ம்ேசரி → பாழ்ஞ்ேசரி]

பாழ்ந்தா

பாழ்ந்தா  pāḻndāṟu, ெப. (n.)

   ப ; deep, unfathomable pit.

     "தண்ைமயா ற பாழ்ந்தா  நிரம் ம்ப யான" ( வ்.கண்ணி ண். 3. வ்யா,49);

     [பாழ் + தா ]

பாழ்ந் மண்

 
 பாழ்ந் மண் pāḻndirumaṇ, ெப. (n.)

   ெசந் க்ேகா  இ ம் மண்;{vaisnava} caste-mark without the red line in the middle, put on during pollution.

     [பா ம் + மண்]
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பாழ்ந் ர

 
 பாழ்ந் ர  pāḻnduravu, ெப. (n.)

பாழ்ங் ண ;See {pāl-n-kinaru. }

     [பா ம் + ர  → பாழ்ந் ர ]

பாழ்நத்தம்

 
 பாழ்நத்தம் pāḻnattam, ெப. (n.)

பா ர ்( ன்); பாரக்்க;See {pālūr}  

     [பாழ் + நத்தம்]

பாழ்நிலம்

 
 பாழ்நிலம் pāḻnilam, ெப. (n.)

   நிலம்(யாழ்.அக.);; barren land.

     [பாழ் + நிலம்]

பாழ்ெநற்

 
 பாழ்ெநற்  pāḻneṟṟi, ெப. (n.)

   நீ  த ய யணியாத ெவ  ெநற் ; bare forehead without sectarian marks.

     [பாழ் + ெநற் ]

பாழ்ப -தல்

பாழ்ப -தல் pāḻpaḍudal,    20. ெச. . . (v.i.)

   1. ேக தல்; to be ruined or desolated;

 to become waste.

     "வாழ்க்ைக ப வந்  பாழ்ப த ன் " ( றள்,83.);

   2. ஒளிமங் தல்; to lose lustre.

     "கண்பாழ்பட் ' (நால ,306);

     [பாழ் + ப -,]

பாழ்ப நனந்த
ைல

பாழ்ப நனந்தைல pāḻpaḍunaṉandalai, ெப. (n.)

   ணத்ைத அடக்கம் ெசய் ம் டல்; cremation ground.

     "ப ணங் கவ ம் பாழ்ப  நனந்தைல" (அகம்.319-5);

     [பாழ்ப  + நனந்தைல]

பாழ்ம் றம்

 
 பாழ்ம் றம் pāḻmbuṟam, ெப. (n.)

   ேயா ப் ேபான நிலப்ப ; desolated region.

     [பாழ் + றம் → யாழ்ம் றம்]

பாழ்மைன

பாழ்மைன pāḻmaṉai, ெப. (n.)

   இ ந் பாழான ; ruined house.

     "பாழ்மைன ம் ேதவ ல ம் கா ம்" (ஆ.ேகாைவ.57-1);

     [பாழ் + மைன]
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பாழ் ைல

 
 பாழ் ைல pāḻmūlai, ெப. (n.)

   எளி ற் ெசல்ல யா  ெதாைலவா ள்ள இடம்; distant, inaccessible place.

     "அவன் எங்ேகேயா பாழ் ைல ல் இ க் றாள்"

     [பாழ் + ைல]

பாழ்வாய் -தல்

பாழ்வாய் -தல் pāḻvāyāṟudal,    5. ெச. .  (v.i.)

   நன்  மறந்  த்தல் ( ன்);; to murmur ungratefully.

     [பாழ் + வாய் -,]

பாழ்வாய்ச்

 
 பாழ்வாய்ச்  pāḻvāycci, ெப. (n.)

   காரண ன் க் ைற பவள்; woman who complains without cause.

     [பாழ் + வாய்ச் ]

பாழ்வாயன்

 
 பாழ்வாயன் pāḻvāyaṉ, ெப. (n.)

   காரண ன் க் ைற பவன்; man who complains wihtout cause.

     [பாழ் + வாயன்]

பாழ்ெவளி

பாழ்ெவளி pāḻveḷi, ெப. (n.)

   1. ெவட்டெவளி; desert; uninhabited region.

   2. பரெவளி;     [பாழ் + ெவளி]

பாழ -த்தல்
பாழ -த்தல் pāḻṭittal,    4. ெச. . . பாழாக் -, பாரக்்க;See {pāļākku-,}

     [பாழ் + அ -,]

பாழ வான்

பாழ வான் pāḻṟuvāṉ, ெப. (n.)

     'ஒ ந் ேபாவாய்' என்  ெபா ள்ப ம் வைசெமா ;

 a term of abuse, meanin a damned person.

     'அடபாழ வாய் உன் ெசய்  சற்  ைரத் ேலன்' (சரவண.பண .94);

பாழாக் 1-தல்

   7. ெச. . . (v.t.);

   1. (பணத்ைத); பயனற்ற வ ல் ெசவ த்தல்;   ணாக் தல்; waste fritter (money, etc. away.);

     "ெசாத்ைதெயல்லாம் த்ேத பாழாக் றான்"  

   2. (நன் ன்); நல்ல தன்ைமைய இழக்கசெ்சய்தல்;   ெக த்தல்; cause damage to, destroy; spoil.

     "ேதால் ெதா ற்சாைலக் க களால் ைளநிலங்கள் பாழாக்கப் ப ன்றன'.

     [பாழ் + ஆக் -,]

பாழாக்

பாழாக் 2 pāḻākkudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   பயனற்றதாகச ்ெசய்தல்; to spoil, mar, waste, destroy.

     "என்ன ைவ ெயல்லாம் பாழாக்  ெயைனப் பாழாக் ம்" (தா .கற் .5);

     [பாழ் + ஆக் -,]
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பாழாய்ப்ேபான

 
 பாழாய்ப்ேபான pāḻāyppōṉa, ெப.அ. (adj.)

   பயன்படாத ஒன்ைறப் பற்  எரிசச்ேலா  ப் வ ; useless;damn.

     "இந்தப் பாழாய்ப்ேபான ேப ந்  ஏன் இன் ம் வர ல்ைல."

     [பாழாய் + ேபான]

பா

பா 1 pāḻi, ெப. (n.)

   1. ெவ ைம ( ங்);; desolation, waste, void.

   2. ண் (யாழ்.அக.);; space.

   3. கடல் (அக.நி.);; sea.

   4. அகலம் ( வா.);; expanse.

     "பா ப்  ேமல்" (ஞானவா.கற்க.8);

 wideness.

   5. ெப ைம ( டா.);; superiority, eminence.

     "மால்வைரப் பா மா கட் ச் " (கம்பரா.ைகயைட.23);

   6. வ ைம ( ங்.);; power.

     "வாளம ள்….பா

ெகாண்டன் " ( .ெவ.7.14);.

   7. ேபார;் fight battle.

     "பா  ெகாள்  ேமமத்தா ம்" (ெதால்.ெபா.72.);

     [பாழ் → பா ]

 பா 2 pāḻi, ெப. (n.)

பா ப்பறந்தைல

பா ப்பறந்தைல pāḻippaṟandalai, ெப. (n.)

   பா டம்; desert.

     "அளி யல் வாழ்க்ைகப் பா ப் பறந்தைல" (அகநா.208-6);

     [பாழ் → பா  + பறந்தைல]

பா ைம

பா ைம pāḻimai, ெப. (n.)

   1. ெவ ைம; Empires.

     "ப ைமயான கன ல்" ( வ்.ெபரிய .11,2,6);

   2. வ ைம; strength.

     "ம தன்பா ைம ற்பட் " ( வ். வாய்,2,1,5);

     [பா  → பா ைம]

பா வாய்

பா வாய் pāḻivāy, ெப. (n.)

   க கத் ள்ள ட்  (இ.வ.);; bar of sand where a river joins the sea.

     [பா  + வாய்]

ேவ.க.154.
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பா க் ைற-த்தல்

பா க் ைற-த்தல் pāḻukkiṟaittal,    4. ெச. .  (v.i.)

   பயனற்ற நிலத் க்  நீரிைறத்தல்; lit, to irrigate a barren land.

     "இர  பகல் பா க் ைறப்ப"( மர. ர.நீ ெந .90.);

     "ஏைழத் ெதா ம்பேனன் எத்தைனேயா காலெமல்லாம்

பா க் ைறத்ேதன் ( வாசக. த்ேதா.13,

     [பா க்  + இைற-,]

பா ம்

பா ம் pāḻum, ெப.அ. (adj.)

   1. பாழைடந்த

 desolate: ruined.

     "பா ம் ேகா ல்'

   2. பாழாய்ப்ேபான; useless wretched.

     "பா ம் உலகம் என்ைன வாழ ம் ட ல்ைல, சாக ம் ட ல்ைல".

பா ர்

பா ர ்pāḻur, ெப. (n.)

   நீங் ய ஊர;் deserted village.

     "பா ரக்் ணற் ற் ரக்ெவன் ெச ேய" ( றநா.132.);

     'பா க்  நரி அரசன்' (பழ.);

க. ஹா

     [பாழ் → பா ர]்

பா ர்க் ண

பா ரக்் ண  pāḻurkkiṇaṟu, ெப. (n.)

ெவ ங் ண :

 barren well.

     "பா ரக்் ணற் ற் ரக்ெவன் ெச ேய" ( றநா.1323);

     [பா ர ்+ ண ]

பா ர்க் ரம்ைப

பா ரக்் ரம்ைப pāḻūrkkurambai, ெப. (n.)

   இ கா ; graveyard.

     "பா ரக்் ரம்ைப ற் ேறான் ம் ஆங்கண்" (அகம்.129-6);

பா ர்ெந ஞ்

பா ரெ்ந ஞ்  pāḻūrneruñji, ெப. (n.)

   பா ரில் ைளத் க் டக் ம் ெந ஞ் ல் ள்; a thomy thistle in barrenland.

     "பா ர ்ெந ஞ் ப் பசைல வான் " ( றம்.155-4);

பாைழ

 
 பாைழ pāḻai, ெப. (n.)

     'ஏைழ' என்பேதா  இைணந்  வ ம் ெசால்;

 echo word which occurs in combination with ஏைழ.

பாழ் → பாைழ = பாழ்பட்ட நிைலைமயர.் இைணெமா : ஏைழபாைழ.

பாளக்கட்

பாளக்கட்  pāḷakkaṭṭi, ெப. (n.)

பாளம், 2 பாரக்்க;See {pālam}

     [பாளம் + கட் ]
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பாளங்கட் -தல்

பாளங்கட் -தல் pāḷaṅgaṭṭudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   ண் க் த் ணிகட் தல் (M.L);; to put a bandage.

     [பாளம் + கட் -,]

பாளச் ைல

பாளச் ைல pāḷaccīlai, ெப. (n.)

   1. ண் க்  இ ம் ம ந்  ய ைல (யாழ்.அக.);; plaster.

   2. ஒ  உக் ; conventional term peculiar to a class or body of men.

     [பாளம் + ைல]

பாளபந்

 
 பாளபந்  bāḷabandu, ெப. (n.)

   ேதவநாகரி ெய த்  (உ.வ.);; the {dévanāgari} character.

க. பாளபந்

     [பாளம் + பந் ]

பாளம்

பாளம் pāḷam, ெப. (n.)

   1. தகட்  வ வம் (இலக்.அக.);; flattened shape.

   2. மாைழக்கட் ; metal molten and cast in moudds.

     "உ க ெவந்த பாளத்ைத" ( வக. 2768);

   3. ெவ த்த தகட் த் ண்  ( ன்);; flake, scale, lamina from a solid mass.

   4. ேதா ரி  ( ன்);; peeling or cracking of the skin.

   5. ெவ ப்  (சங்.அக.);; saltpeter.

   6. ைல ன் ; long strip of cloth.

   7. பளபளப்  (இ.வ.);; polish.

ெத. பால . க. பாள, ம. பாளம்

பாளயம்

பாளயம் pāḷayam, ெப. (n.)

பாைளயம் பாரக்்க;See {palayam.}

     "நிசானாட் ய பாளய ம்" (தா . பராபர. 232);

     [பாைளயம் → பாளயம்]

பாளாசக்க

 
 பாளாசக்க  pāḷācakkayiṟu, ெப. (n.)

   ைர ன் காற்க  ( ன்);; heelrope by which a horse's feet are fastened to a peg.

     [பாளாசம் + க ]
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பாளி

பாளி1 pāḷi, ெப. (n.)

   அைடயாளம் ( ன்);; sign. signel, mark.

 பாளி2 pāḷi, ெப. (n.)

   1. பணித் ; embroidered garment.

   2. ேமற்கட் ச் ைல; canopy.

 பாளி3 pāḷi, ெப. (n.)

   த்தசமய ல்கள் எ தப்பட்ட பா  என் ம் பைழய ெமா ; an ancient Indian language, sacred to Buddhists.

 பாளி4 pāḷi, ெப. (n.)

   பாசைற ( ங். 624.);; camp, tent.

     [பா  → பாளி]

 பாளி7 pāḷi, ெப.(n.)

   1. ெகாட்  ழக் டன் ரி ம் இராக்காவல்; night-watch with the beat of drum.

     " ளம் ம் பாரி  மடங் ன " (கம்பரா.ஊரே்த.158);.

   2. இராக்காவலாளர ்பாடல்; night - watchman's song.

சங் தப் பாரி, பாைறப்பாரி, மணிப்பாரி (இ.வ.);.

பாளிகா

 
 பாளிகா pāḷikā, ெப. (n.)

   ரகம்; cumin seed. (சா.அக.);

பாளித் யம்

பாளித் யம் pāḷittiyam, ெப. (n.)

   ரா த இலக்கண ள் ஒன் ; a {prakrit} grammar.

     "பாளித் ய ெமன் ம் பாகத லக்கண ம்"(காரிைக, பா . 1, உைர.);

     [பா  → பாளித் யம்]
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பாளிதம்

பாளிதம் pāḷidam, ெப. (n.)

   1. ேசா  ( ங்.);; boiled rice.

   2. பாற்ேசா ; rice boiled in milk.

   3. ழம் ; liquid of a thick consistency.

     [பளிதம்2 → பாளிதம்]

 பாளிதம்2 pāḷidam, ெப. (n.)

   1. பட் வைக ( ங்.);; silk garment.

   2. பாளி பாரக்்க;See {pal.}

     " ரபாளிதப் படாம்" ( க்காளத். . பஞ்சாக்கர. 69.);

 பாளிதம்3 pāḷidam, ெப. (n.)

   கண்டச க்கைர ( ங்.);; sugar-candy.

 பாளிதம்4 pāḷidam, ெப. (n.)

   1. பசை்சக் கற் ரம்; medicated camphor.

     "அட  லால் பா  பாளித  ண்ணான்" (ெதால். ெசால். 279, இளம்.);

   2. சந்தனம் (ைதலவ. ைதல.);; sandal paste.

பாளிந்

 
 பாளிந்  pāḷindi, ெப. (n.)

   ெச மலரக்் ெகான்ைற; a kind of {konrai} (சா.அக.);

பாேளபந்

 
 பாேளபந்  pāḷēpandu, ெப. (n.)

பாளபந்  பாரக்்க;See {palapandu}

     [பாேள + பந் ]
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பாைள

பாைள1 pāḷai, ெப. (n.)

   1. ெதங்  த யவற் ன் ைவ ய மடல்; spathe of palms.

     "பாைள ைடக் க ேகாங் ' (ேதவா.9,1);

     "பாைளேயா ெயா  ங்கள் பாரத்்தனள்" ( வரக.ேம .26);

   2. ெசம்பாைள;ெநல்; a reddish kind of paddy.

   3. பதர;் empty ears of grain, chaff.

   4. றா ஈரல்; shark's liver.

க. ஹாெள.

     "பரியைரக் க ன் பாைளயம் ப ம் " (ெப ம்.7);

     "பாைள தந்த பஞ் யங் ங்காய்" ( ந்.293-34);

     "பழனவாைள பாைள ண்ெடன"(பரிபா.7-34);

     "பாைள பற் ந் ெதா யப் றஞ்ேசர் " (அகம், 335-15);

     [ ன் → பள் → பாைள]

     [P]

 பாைள2 pāḷai, ெப. (n.)

   1. க ல் இ க் ம் ப வம்; embryonic stage.

பாைளக்கத்

 
 பாைளக்கத்  pāḷaikkatti, ெப. (n.)

   கள்ளிறக் ேவார ்ைகக்ெகாள் ங்கத் ; toddy-drawer's knife.

ம வ. பாைளயரிவாள்

     [பாைள + கத் ]

     [P]

பாைளச் ழ்

 
 பாைளச் ழ் pāḷaiccūḻ, ெப. (n.)

   பாைள ற் கட் ய ப்பதந்தம்; torch made of spathe of palms.

     [பாைள + ள் → ள் → ழ்]

பாைள -தல்
பாைள -தல் pāḷaicīvudal,    7. ெச. . . (v.i.)

   கள்ளிறக்கப் பாைளையச ் தல்; to pare the spathe of palms.

பாைளத்த

 
 பாைளத்த  pāḷaittaḍi, ெப. (n.)

   கள்ளிறக்க உத ஞ் த ; a short club used by toddy drawers.

     [பாைள + த ]

பாைளதட் -தல்

பாைளதட் -தல் pāḷaidaṭṭudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   கள்ளிறக்கப் பாைளைய ந க் தல்; to beat the spathe of a palm for making it yield toddy.

     [பாைள+தட் -]
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பாைளப்ப வம்

பாைளப்ப வம் pāḷaipparuvam, ெப. (n.)

   இளம் ப வத் ற்  ந் ய க ெலா  ப வம் (பன் ற்.900);; embryonic stage.

     [பாைள + ப வம்]

பாைளயக்காரர்

பாைளயக்காரர ்pāḷaiyakkārar, ெப. (n.)

   சயநகர ேவந்தராட் ல் ய நாடை்ட ஆண்  வந்த தைலவரக்ள்; poligars.

     "பாைளயக்காலர ்பணங்க க்கங் காள ப் ம் வல்லைம ம்" (பண .22);.

ெத. பாெளகா . க. பாெளயகார  ம. பாளயக்கார.்

     [பாைளயம் + காரர]்

பாைளயத் ப் 
ள்ைள

 
 பாைளயத் ப் ள்ைள pāḷaiyattuppiḷḷai, ெப. (n.)

   ேபாரம்றவரின் மக்களாய் அரசன் ெசல ற் பைடமறவராவதற்  வளரக்்கப்ப ேவான் ( ைவ.);; son 
of warrior brought up abdtrained as a soldier at the king's expense.

     [பாைளயம் + அத்  + ள்ைள]

பாைளயப்பட்

 
 பாைளயப்பட்  pāḷaiyappaṭṭu, ெப. (n.)

   அரச க் ப் ேபாரில் உதவேவண் ம் என்ற கட் ப்பாட்  வைரயைற டன் பாைளயக் கார க்  
டப்பட்ட ஊரத்் ெதா  (C.G.);; estate, village or group of villages of a feudal chieftain or poogar held originally on 

condition of rendering military service whenever required by his suzerain.

க. பாெளயபட் .

     [பாைளயம் + பட் ]

பாைள த்தம்

பாைள த்தம் pāḷaimuttam, ெப. (n.)

   பாைள ல் உண்டான த் கள் (ெபரிய .69–8.);; pearls originated in spathe of palms.

     [பாைள + த்தம்]

பாைளயம்

பாைளயம் pāḷaiyam, ெப. (n.)

   1. பைட; army.

     "இ  பாைளயத் னிடந்ேதா ம்" (பாரத. ப ேனா.45);

   2. பாசைற ( ங்.);; war-camp.

   3. பாைளயப்பட் (C.G.); பாரக்்க;See {pālayap-pattu}

   4. ெபாற்ைற ழ்ந்த ஊர;் village surrounded by hillocks.

ெத. பாெள , க. பாெளய, ம. பாளயம்.

பாைளயம் ேபா -
தல்

பாைளயம் ேபா -தல் pāḷaiyambōṭudal,    8. ெச. . . (v.i.)

   1. பைட டன் தங் தல் ( ன்);; to pitch a war-camp.

   2. ெந ங்காலம் ஓரிடத் த் தங் தல் (உ.வ.);; to stay in a place too long.

     [ஒ கா : பள்ளயம்→பாைளயம்]

பாைளய றங் -
தல்

பாைளய றங் -தல் pāḷaiyamiṟaṅgudal,    21. ெச. . . (v.i.)

   பைட தங் தல்; to encamp in a war-expedition.

     " பாைளயமன் றங் " (தனிப்பா.i 373,12);.

     [பாைளயம் + இறங் -]
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பாைளய ெம ம் -
தல்

பாைளய ெம ம் -தல் pāḷaiyameḻumbudal,    2. ெச. . . (v.i.)

   பைட ளம் தல் (யாழ்.அக.);; to start on a expedition.

     [பாைளயம் + எ ம் ]

பாைளயரம்

 
 பாைளயரம் pāḷaiyaram, ெப. (n.)

   ைரக் ளம்ைப அரா ம் அரம் ( ன்);; a coarse kind of rasp, used in filing horse's roofs.

     [பாைள + அரம்]

பாைளயரிவாள்

 
 பாைளயரிவாள் pāḷaiyarivāḷ, ெப. (n.)

பாைளக்கத்  பாரக்்க;See {pājai-k-kaff}

     [பாைள + அரிவாள்]

பாைளய

 
 பாைளய  pāḷaiyaṟugu, ெப. (n.)

   வடங் ய அ ; a kind of grass with flower inside the sheath. (சா.அக.);

     [பாைள + அ ]

பாைள க் -தல்

பாைள க் -தல் pāḷaiyiḍukkudal,    5. ெச. . . (v.i.)

பாைளதட் -, பாரக்்க;See {pājai-tattu-,}

     [பாைள + இ க் -,]

பாைள ைடச்

 
 பாைள ைடச்  pāḷaiyuḍaicci, ெப. (n.)

   மரவைக; indian calosanthes, m.tr, aroxylum indicum.

     [பாைள + உைடச் ]

பாைளவ தல்

 
 பாைளவ தல் pāḷaivarudal, ெப. (n.)

   பாைள தன் தலாகத் ேதான் ைக; the first appearance of spathe, considered a sign of mature growth.

     [பாைள + வ தல்]

பாைள 
ெவ சச்ான் 

ழங்

 
 பாைள ெவ சச்ான் ழங்  pāḷaiveḍiccāṉkiḻṅgu, ெப. (n.)

   நறைளக் ழங் ; a tuber. (சா.அக.);

     [பாைள + ெவ சச்ான் + ழங் ]

பாைளைவ-த்தல்

பாைளைவ-த்தல் pāḷaivaittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   காய்க்கத் ெதாடங்கற் யாகத் ெதன்ைன த யன  தல்; to shoot forth or form spathe.

     [பாைள + ைவ-,]
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பாற்கட்

பாற்கட்  pāṟkaṭṭi, ெப. (n.)

   1. கட் ப்பால்; cheese, condensed milk.

   2. ழந்ைதகளின் வ ற் ல் உண்டாம் கட்  (M.L.);:

 enlargement of the fiver or spleen in children.

     [பால் + கட் ]

பாற்கட்

 
 பாற்கட்  pāṟkaṭṭu, ெப. (n.)

   ழந்ைத ைல ண்ணாைமயான் பால் ரந்  ேதங் ைக; accumulation of milk in the breast when the child 
does not suck.

     [பால் + கட் ]

பாற்கட் ரம்

 
 பாற்கட் ரம் pāṟkaṭṭusuram, ெப. (n.)

   ைல ற் பால் கட் க் ெகாள் வதால உண்டாம் காய்சச்ல்; milk-fever.

     [பாற்கட்  + ரம்]

பாற்கட் ப் ப ர்

 
 பாற்கட் ப் ப ர ்pāṟkaṭṭuppayir, ெப. (n.)

   பால் த்த ப ர;் grain in the milk.

     [பாற்கட்  + ப ர]்

பாற்கடல்

பாற்கடல்1 pāṟkaḍal, ெப. (n.)

   ஏ  கடல்க ள் பால்மயமான ெப ங்கடல்; ring-shapped ocean of milk, one of {elu-kadal.}

     "பாற்கடற் பனிப  ேபால்" ( வக.3035);.

     "பாற்கடலார தங் ெக த்தைழத் ' (அரிச.்நாட் ப்.34);.

     "பாற்கடைலக் க்கப் பாரத்் ம் ைன" (பழ.);

க. ஹா கட .

     [பால் + கடல்]

 பாற்கடல்2 pāṟkaḍal, ெப. (n.)

     "பாற்கடற் பனிம  ேபால" ( வக.3035);

     "தன்  ற ம் பாற்கடல் நாப்பண்" (பரிேம.13-6);

     [பால் + கடல்]

 பாற்கடல் pāṟkaḍal, ெப.(n.)

   னவரக்ள் ன் க் ம் கைட  கடல் எல்ைல; the maximum distance for fishing operations by the fishermen.

     [பால்+கடல்]

ெதளிந்த கடல், பால் ேபால் ெதரிவதால் பாற்கடல் எனப்பட்ட . கைர ந்  50 தல் 80 கல் 
ெதாைல ல் ெதளிந்த கட ல் ேவடன் றா ேபான்றன ம் னவர ்வணங் ம் ெதய்வத்தன்ைம 

ன்க ம் உள்ளன என்பர.்
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பாற்கடற் 
றந்தாள்

 
 பாற்கடற் றந்தாள் pāṟkaḍaṟpiṟandāḷ, ெப. (n.)

   மகள்; goddess.

     [பாற்கடல் + றந்தாள்]

பாற்கடற் ளி

 
 பாற்கடற் ளி pāṟkaḍaṟṟuḷi, ெப. (n.)

   தாளகம்; yellow orpiment. (சா.அக.);

     [பாற்கடல் + ளி]

பாற்க க்கண்

பாற்க க்கண் pāṟkaḍukkaṇ, ெப. (n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy.

     "பரக் ஞ்  பாற்க க்க ெனன் ம்" (ெநல் .185);

     [பால் + க க்கன்]

பாற்க ர்

பாற்க ர ்pāṟkadir, ெப. (n.)

   நிலா; moon light.

     "பாற்க ர ்பரப் " ( லப்4,25);

     [பால் + க ர]்

பாற்கரப்பான்

 
 பாற்கரப்பான் pāṟkarappāṉ, ெப. (n.)

   கரப்பான் ேநாய் வைக; a kind of eruption.

     [பால் + கரப்பான்]

பாற்கரிேயான்

பாற்கரிேயான் pāṟkariyōṉ, ெப. (n.)

இந் ரன்;(ைதலவ. ைதல.11.);

 indra.

பாற்கலசம்

 
 பாற்கலசம் pāṟkalasam, ெப. (n.)

பாற்கலயம் பாரக்்க;See {pār-Kaayam}

     [பால் + கலயம் → கவசம்]

பாற்கலயம்

 
 பாற்கலயம் pāṟkalayam, ெப. (n.)

   பால்கறக் ம் மடக்லம்; milking pot.

     [பால் + கலயம்]

பாற்கவ

 
 பாற்கவ  pāṟkavaḍi, ெப. (n.)

   ெவள்ைளசே்சா ; white cowry, small shell used as money.

     [பால் + கவ ]

ம வ: ேசா .
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பாற்கா

 
 பாற்கா  pāṟkāci, ெப. (n.)

   ெபான் மத்ைத; dhatura with yellow flower. (சா.அக.);

பாற்காய்

பாற்காய் pāṟkāy, ெப. (n.)

   1. பால்பற் ய இளங்காய்; unripe fruit which abounds in milky juice.

   2. பா ண்ணி(யாழ்.அக.); பாரக்்க;See {pal-սրըi}

     [பால் + காய்]

பாற்காயம்

 
 பாற்காயம் pāṟkāyam, ெப. (n.)

பாற்ெப ங்காயம் பாரக்்க;See {pār-perunkāyam}

     [பால் + காயம்]

பாற்காரன்

 
 பாற்காரன் pāṟkāraṉ, ெப. (n.)

   பால் ற்ேபான்; milk man.

     [பால் + காரன்]

காரன்-ெசால்லாக்க ஈ .

பாற்காரி

பாற்காரி pāṟkāri, ெப. (n.)

   1. பால் ற்பவள்; woman who sells milk.

   2. ழந்ைதக க் த் தன் ைலப்பால் ெகா த்  வளரக்் ம் ெச த்தாய்; wet nurse.

     [பால் + காரி]

காரி-ெசால்லாக்க ஈ

பாற்காவ

 
 பாற்காவ  pāṟkāvaḍi, ெப. (n.)

   பாற்கலசங்கள் ெகாண்ட காவ ; a {kavadi} with vessels full of milk.

     [பால் + காவ ]

     [P]

பாற் ண்டல்

பாற் ண்டல் pāṟkiṇṭal, ெப. (n.)

   பால் கலந்த உண வைக (இராசைவத்.139.);; a kind of preparation made of milk with other ingredients.

     [பால் + ண்டல்]

பாற்

 
 பாற்  pāṟkuruvi, ெப. (n.)

   பறைவவைக; indian jay.

     [பால் + ]

பாற் கம்

 
 பாற் கம் pāṟguligam, ெப. (n.)

   பா ம் ; milk globule. (சா.அக.);

     [பால் + கம்]
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பாற் ழந்ைத

 
 பாற் ழந்ைத pāṟkuḻndai, ெப. (n.)

   ைகக் ழந்ைத (யாழ்.அக.);; a sucking child.

     [பால் + ழந்ைத]

பாற் ழப்பம்

 
 பாற் ழப்பம் pāṟkuḻppam, ெப. (n.)

   ெகா ப்பாைல என் ம் ைக; twining swallow root.

     [பால் + ழப்பம்]

பாற் ழம்

பாற் ழம்  pāṟkuḻmbu, ெப. (n.)

   நன்றாகக் காய்ந்  எ ப ந்த பால்; milk boiled to a stage of thick consistency.

     "மாேஸாபவா க க் ப் பாற் ழம்  ெகா ப்பாைரப் ேபாேல" ( வ். ெந ந். 21,187.);

     [பால் + ழம் ]

பாற் றண்

 
 பாற் றண்  pāṟkuṟaṇṭi, ெப. (n.)

   டெ்ச வைக; milk corandy.

     [பால் + றண் ]

பாற் ழ்

பாற் ழ் pāṟāḻ, ெப. (n.)

பாற்ேசா  பாரக்்க;See {pār-coru.}

     "பாற் ைழ ைழ ைவ ணரா தாங் " (நால ,321.);

     [பால் + ழ்]

பாற்ெகண்ைட

பாற்ெகண்ைட pāṟkeṇṭai, ெப. (n.)

   ன்ற  வளரவ் ம், பளபளப்பான நீலநிற ள்ள மான ெகண்ைட ன் வைக (யாழ்.அக.);; white mullet, 
brilliant glossy blue, attaining 3ft. and more in length, chanus salmoncus.

ம வ. ெவள்ளிக்ெகண்ைட

     [பால் + ெகண்ைட]

பாற்ெகா

 
 பாற்ெகா  pāṟkoḍi, ெப. (n.)

நன்னாளி பாரக்்க;See {nånnari} indian sarsaparilla

     [பால் + ெகா ]

பாற்ெகாவ்ைவ

 
 பாற்ெகாவ்ைவ pāṟkovvai, ெப. (n.)

   ெகாவ்ைவ வைக (யாழ்.அக.);; a kind of creeper with white flower, capparis.

     [பால் + ெகாவ்ைவ]

30

www.valluvarvallalarvattam.com 14501 of 19068.



பாற்ெகா ஞ்

 
 பாற்ெகா ஞ்  pāṟkoḻiñji, ெப. (n.)

   ெகா ஞ்  வைக; a kind of citrus frowth. (சா.அக);

     [பால் + ெகா ஞ் ]

ம வ. பாற்ெகாளஞ்

பாற்சம்பா

 
 பாற்சம்பா pāṟcambā, ெப. (n.)

   சம்பா ெநல்வைக; a kind of {camba} paddy.

     [பால் + சம்பா]

பாற்சா சம்

 
 பாற்சா சம் pāṟsātisam, ெப. (n.)

   ேதங்காய்ப்பால்; milk of cocoanut kernel. (சா.அக.);

     [பால் + சா சம்]

பாற்சாம் ராணி

 
 பாற்சாம் ராணி pāṟcāmbirāṇi, ெப. (n.)

   மலாக்கா சாம் ராணி; malaca benzoin (சா.அக..);

     [பால் + சாம் ராணி]

பாற் ட் க் ைர

 
 பாற் ட் க் ைர pāṟciṭṭikārai, ெப. (n.)

   ஒ வைக உண க் ைர; a kind of edible greens. (சா.அக.);

பாற் ரசந்தன்

 
 பாற் ரசந்தன் pāṟsirasandaṉ, ெப. (n.)

   க டப்பசை்ச என் ம் பாம் க்க  நச் நீக் ம் ைக; a kind of emerad. bery aqua marina it is so called from 
being an antidote to snake-bite. (சா.அக.);

ம வ: ெக டப்பசை்ச, க டப்பசை்ச, ப கக்கல், கடல் வண்ணக்கல்.

பாற் னி

 
 பாற் னி pāṟcīṉi, ெப. (n.)

   பா லைமந்த த் ப் ; sugar of milk, lactin. (சா.அக.);

     [பால் + னி]

பாற் ண்

பாற் ண்  pāṟcuṇṭu, ெப. (n.)

   1. பால்காய்ச் ய பாைன ன் அ ற் பற் ய பாற்பற் (யாழ்.அக.);; crease of milk adhering to the vessel in 
which milk is boiled.

   2. தைல ல் ேதான் ம் ெபா ; scurt, dandruff on the head.

     [பால் + ண் ]
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பாற் ண்ைட

 
 பாற் ண்ைட pāṟcuṇṭai, ெப. (n.)

   கசப் ல்லாத ண்ைடக்காய் வைக; indian current tomato.

ம வ. பாற்கண்டக்காய்

     [பால் + ண்ைட]

பாற் ர

 
 பாற் ர  bāṟcurabi, ெப. (n.)

   பாலாட்டங்ெகா ; a kind of creeper. (சா.அக.);

ம வ: ஆட்டாங்ெகா .ேசாமலைதக்ெகா

பாற் க்

 
 பாற் க்  pāṟcurukki, ெப. (n.)

   பாைல வற்றச ்ெசய் ம் ; a medicinal plant that checks the secretion of milk, laclifuge.

     [பால் + க் ]

பாற் றா

பாற் றா2 pāṟcuṟā, ெப. (n.)

   இரண்ட  வளரவ் ம் சாம்பல் நிற ள்ள மான ன்வைக; white shark, grey, attaining 2ft. in length, carcharias 
laticandus.

     [பால் + றா]

     [P]

பாற்ெசாக்

 
 பாற்ெசாக்  pāṟcokku, ெப. (n.)

   ெசல்வம ழ்ச் (யாழ்.அக.);; cheerfulness due to affluence.

     [பால் + ெசாக் ]

பாற்ெசாரிக் ைர

பாற்ெசாரிக் ைர pāṟcorikārai, ெப. (n.)

டல்ேநாையத் ரக்்க உத ங் ைரவைக;(பதாரத்்த.599.);

 a kind of greens said to cure disease of the bowels.

     [பால் + ெசாரி + ைர]

பாற்ெசாற்

 
 பாற்ெசாற்  pāṟcoṟṟi, ெப. (n.)

பாற்ேசாற்  பாரக்்க;See {pār-corri}

     [பால் + ெசாற் ]

ம வ: அம்மான் பசச்ரி .

பாற்ெசாற் ப்பா
ைல

 
 பாற்ெசாற் ப்பாைல pāṟcoṟṟippālai, ெப. (n.)

காட் ப்ைப பாரக்்க;See {kāțuruppai} indian gulla percha, see {kāt-tfropal}

ம வ: ெபாற் க் ைர

     [பாற்ெசாற்  + பாைல]
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பாற்ெசா

 
 பாற்ெசா  pāṟcoṟi, ெப. (n.)

தாய்ப்

   பா ல்லாைமயால் உண்டாஞ் ெசா ப் ண்; scabbiness, due to want of mother's milk.

     [பால் + ெசா ]

பாற்ேசாட்ைட

 
 பாற்ேசாடை்ட pāṟcōṭṭai, ெப. (n.)

   ழந்ைதக்  உண்டா ம் பால் க் ம் ஆவல்; craving for milk, as of an infant.

     [பால் + ேசாடை்ட] 

பாற்ேசாற்

 
 பாற்ேசாற்  pāṟcōṟṟi, ெப. (n.)

   ெச வைக ( ன்);; a plant.

     [பால் + ேசாற் ]

ம வ: பாற்ெசாற் ப்பாைல.

பாற்ேசா

பாற்ேசா  pāṟcōṟu, ெப. (n.)

   1. பால்கலந்த ேசா ; rice boiled in milk.

   2. ெவண்ைமயான ேசா ; white rice.

     "ெநய் லாப் பாற்ேசாற் ேனார"் (நால .333);

     [பால் + ேசா ]

பாற்ப

 
 பாற்ப  pāṟpasu, ெப. (n.)

   கறைவப்ப  (யாழ்.அக.);; milch cow.

     [பால் + ப ]

பாற்பட்டார்

பாற்பட்டார ்pāṟpaṭṭār, ெப. (n.)

   ற யர;் ascetics, noted for their extreme discipline.

     "பாற்பட்டார ்ெகாண்ெடா ம் பண் " (ஏலா .13);

     [பாற்ப -, → பாற்பட்டார]்

பாற்ப -தல்

பாற்ப -தல் pāṟpaḍudal,    20. ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ ங்கைடதல்; to be well arranged, to be well disciplined.

   2. நன் ைற ல் நடத்தல்; to tread the path of virtue.

     "பாற்பட்டார ் ம் பயெமா " (இனி.நாற்.7);

     [பால் + ப -,]

பாற்பண்ணியம்

 
 பாற்பண்ணியம் pāṟpaṇṇiyam, ெப. (n.)

   பால் கலந்த பணியாரவைக(இராசைவத்.);; a kind of preparation made of milk and other ingredients.

     [பால் + பண்ணியம்]
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பாற் ர்க்

 
 பாற் ரக்்  pāṟpīrkku, ெப. (n.)

   ெவண் ரக்் ; a white species of gourd, (சா.அக.);

     [பால் + ரக்் ]

பாற் ங்

 
 பாற் ங்  pāṟpuṅgu, ெப. (n.)

தடை்டப் ன்  பாரக்்க (சங்.அக.);;See {titai-p-purgய}

     [பால் + ங் ]

பாற் ட்

 
 பாற் ட்  pāṟpuṭṭi, ெப. (n.)

   ழந்ைதக க் ப் பா ட் ம் ட் ; feeding bottle.

     [பால் + ட் ]

பாற் டல்

 
 பாற் டல் pāṟpuḍal, ெப. (n.)

   ெவண் டைல; a white species of snake gourd. (சா.அக.);

     [பால் + டல்]

பாற் ரண்

 
 பாற் ரண்  pāṟpuraṇṭi, ெப. (n.)

   ற்றம்மான் பசச்ரி ; thyme-leaved spurge. (சா. அக.);

     [P]

பாற் ரிதம்

 
 பாற் ரிதம் pāṟpūridam, ெப. (n.)

   எ க் ைல; leaf madar. (சா. அக.);

பாற்ெபட்

 
 பாற்ெபட்  pāṟpeṭṭi, ெப. (n.)

   ைமப்பால் அடங் ய ட் ; case of condensed milk.

     [பால் + ெபட் ]

பாற்ெபரி

 
 பாற்ெபரி pāṟperi, ெப. (n.)

   ஒ  ைமசெ்ச ; a kind of white berry. (சா.அக.);

பாற்ெப க்

பாற்ெப க்  pāṟperukki, ெப. (n.)

   தாய்ப்பாைலப் ெப கச ்ெசய் ம் (M.M.966);; a medicinal plant that increase the secretion of milk, lactagogue.

     [பால் + ெப க் ]
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பாற்ெப ங்காயம்

 
 பாற்ெப ங்காயம் pāṟperuṅgāyam, ெப. (n.)

   ெப ங்காய வைக; variety of asafoetida.

     [பால் + ெப ங்காயம்]

பாற்ேப கம்

 
 பாற்ேப கம் pāṟpēvigam, ெப. (n.)

   கள்ளி; spurge. (சா.அக.);

பாற்ெபாங்கல்

பாற்ெபாங்கல் pāṟpoṅgal, ெப. (n.)

பா ல் அட்ட கலைவச ்ேசா ;(பதாரத்்த.1401);

 rice booed in milk.

     [பால் + ெபாங்கல்]

பாற்ெபா த்தம்

பாற்ெபா த்தம் pāṟporuttam, ெப. (n.)

   ெசய் ண் தன் ெமா ப்ெபா த்தம் பத்த ள் ற்ெற த் க்கைள ஆண்பாலாக ம் 
ெநடெ்ட த் க்கைளப் ெபண்பாலாக ம் ஒற் ம் ஆய்த மா ய எ த் க்கைள அ ப்பாலாக ம் 
ெகாண் , ஆண்பாைலப் க டத்  ஆெண த் கைள ம், ெபண்பாைலப் க டத் ப் 
ெபண்ெண த்  கைள ம் ெசய் ள் ெமா த ல் அைமக் ம் ெபா த்த வைக (ெவண்பாப். 

தன்.5.);; the rule of propriety which enjoins that the commencing letter of a stanza should, while praising a man and a 
woman, be respectively masculine and feminine, the short vowels being considered masculine,

 long vowels feminine, and consonants and {âydam} neuter, one of {10ceyyun-mudan-moip-poruttam.}

     [பால் + ெபா த்தம்]

பாற்ேபானகம்

பாற்ேபானகம் pāṟpōṉagam, ெப. (n.)

பாற்ேசா  பாரக்்க;See {par-coru.}

     'பாற்ேபானக த ய ேசா கைள' (ம ைரக்.607,உைர.);

     [பால் + ேபானகம்]

பாற்றம்

பாற்றம் pāṟṟam, ெப. (n.)

பாத்தம் பாரக்்க;See {pattam,}

     "பாற்றம் ேபாராதப யான நாம்" ( வ். ெந ந்.21,வ்யா.பக்.198);

     [பாத்தம் → பாற்றம்]

பாற்றல்

பாற்றல் pāṟṟal, ெப. (n.)

   நீக் தல்; to remove.

     "ஆசமனமா  மற ெனா  ட் த ம், பாசத்ைதப்பாற் ம் ப க் " (ைசவச.536.);

     [பாற்  → பாற்றல்]

பாற் ைணவ

பாற் ைணவ  pāṟṟiṇaivaḻu, ெப. (n.)

   இடமயக்க ன் ப் பா ந் ைண ம் மயங் வ  (ம ைல.நன்.374);; gender and place error.

     [பால் + ைண + வ ]

பாற்

பாற்  pāṟṟu, ெப. (n.)

   உரிய ; a poetic form of the appellative noun as.

     'பால ங' "ெசல்வெமான் ண்டாக ைவக்கற் பாற்றன் " (நால .11.);
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பாற் த்தம்

 
 பாற் த்தம் pāṟṟuttam, ெப. (n.)

   ெவண் த்தம்; sulphate of zinc. (சா.அக.);

     [பால் + த்தம்.]

பாற் -தல்

பாற் -தல் pāṟṟudal,    5. ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. நீக் தல்: 

 to remove.

     "பகேலான் ெக ெமனப் பாற் வனேபால" (ெப ங்.உஞ்ைசக்.38.15.);

   2. அ த்தல்; to ruin.

     "பணிந்தாரான பாவங்கள் பாற்றவல ர"்(ேதவா.946.3);

     [பா  → பற் -,]

பாற் ளி

பாற் ளி pāṟṟuḷi, ெப. (n.)

   த்த ழ் ; semon.

     "பாற் ளி பவளநீர ்ப " ( ந்தா. த் .87.);

ம வ. யம்

     [பால் + ளி]

பாற் ைற

பாற் ைற pāṟṟuṟai, ெப. (n.)

   ச்  மாவட்டத்ைதச ்சாரந்்த ப்பாற் ைற என் ம் ஊர;் a place name in Trichy Dt.

     "பாவந் ர ் னல் மல் ய பாற் ைற" (ேதவா.56-4);

     "பாைலம்மலர ் ம் ய பாற் ைற" (ேதவா,56-9);

     "ைபந்தன் மாத  ழ்த  பாற் ைற" (ேதவா.56-10);

     [பால் + ைற]

பாற்ெறளி

 
 பாற்ெறளி pāṟṟeḷi, ெப. (n.)

பால்ெதளித்தல் பாரக்்க;See {pâtélifa/}

     [பால் + ெதளி → பாற்ெறளி]

பாற்ேறங்காய்

 
 பாற்ேறங்காய் pāṟṟēṅgāy, ெப. (n.)

   இளநீர ் க்க ேதங்காய்; tender cocoanut containing delicious milk.

     [பால் + ேதங்காய்]

ெபாற  
ஆடா க்ைக

 
 ெபாற  ஆடா க்ைக poṟaḍiāḍātirukkai, ெப. (n.)

   க்ைக ன் ( னவ.ெபா.வ.);; a kind of shark.

     [P]
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பாற த் க்ைக

 
 பாற த் க்ைக pāṟaḍittirukkai, ெப. (n.)

   கடல ப் பாைற ல் ேம ம் க்ைக ன் (ெசங்ைக. னவ.);; a kind of sea-fish.

     [பாைற → பாற  + க்ைக]

பாற ப்பாம்

 
 பாற ப்பாம்  pāṟaḍippāmbu, ெப. (n.)

   கடல ப் பாைற ன் இ க் ல் தங் ம் பாம்  (தஞ்ைச. னவ.);; a kind of sea-snake.

     [பாைறய  → பாற  + பாம் ]

பாற ன்

பாற ன் pāṟaḍimīṉ, ெப. (n.)

   1. கடல ப் பாைற ல் தங் ம் அல்ல  ேம ம் கடல் ன் (தஞ்ைச. னவ.);

 a kind of deep sea fish.

   2. பாைற ன் (ெசங்ைக. னவ.); பாரக்்க;See {pāraī-min}

     [பாைறய  → பாற  + ன்]

பாைறநண்

 
 பாைறநண்  pāṟainaṇṭu, ெப. (n.)

   பாைற ல் தங் ெமா  கடல்நண்  ( மரி, னவ.);; a kind of Sea-crab.

     [பாைற → பாற + நண் ]

     [P]

பாறல்

பாறல் pāṟal, ெப. (n.)

   1. ஆேன ( ங்);; bull.

   2. ைடேயாைர; taurus of the zodiac. ( வா.);

   3. ெபா ெய (யாழ்.அக.);; pack-bull.

   4. மைழப்பாட்டம்; heavy shower.

     [பா  → பாறல்]

பாறாங்கல்

பாறாங்கல் pāṟāṅgal, ெப. (n.)

   1. பாைறக்கல் (ெதால்);.எ த்.284,உைர);; block of stone.

   2. தனித் ண்டாகக் காணப்ப ம் ெபரியகல்; large piece of rock.

     [பாைற + ஆம் + கல்]

பா கற் கம்

 
 பா கற் கம் pāṟigaṟcigam, ெப. (n.)

   உடல் வ ம் ெபா க்க யாத வ ைய உண்டாக் ம் ஒ வைக ேநாய்; a disease causing pain all 
over the body. (சா.அக.);
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பா

பா 1 pāṟudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   1. அ தல்; to be destroyed, runied.

     "பழம் ைனகள் பா ம் வண்ணம்" ( வாச.51-1);

   2. த தல்; to be scattered.

     "ஆ வானிற் காெலா  பா " (அகநா.9);

   3. நிைலெகட்ேடா தல் ( ங்.);; to run, flee.

     "அ மன் பா னன்" (கம்பரா. ம்பக.182.);

   4. ப தல்; to be torn into pieces.

     "பா ய

தாேரன்" ( றநா.150);

   5. அ ப தல் (யாழ்.அக.);; to give way, to be uprooted.

   6. ஒ ங்கற் ப் பரந் டத்தல்; to be in disorder to be dishevelled.

     "ெசம் க மந் ...பா ம ர ் த் ம்" (நற்.151);

   7. ெபா தல் (யாழ்.அக.);; to fight.

 பா 2 pāṟudal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நீங் தல்; to leave.

பா பாறாக் -தல்

பா பாறாக் -தல் pāṟupāṟākkudal,    5. ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைதத்தல்; to destroy, ruin.

     "அ ரரக்ைள ேந யாற் பா  பாறாக் னான்' ( வ்.இயற்.ெபரிய .33.);

     [பா  + பா  + ஆக் -,]

பா ைவ-த்தல்

பா ைவ-த்தல் pāṟuvaittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   ேதாணி ற் பண்டேமற் தல்; to load dhoney with cargo.

     [பா  + ைவ-,]

பாைற

பாைற pāṟai, ெப. (n.)

   1. நிலத் ள்ள க ங்கற் ரள்( றநா.118உைர.);; rock crag. ledge, stratum of stone or mineral fossil.

     "ப மைழ ெபா ந்த பாைற ம ங் ல்" (நற்:617);

     "உைலக்கல் அன்ன பாைற ஏ " ( ந்-122);

     "பாைற ெந ஞ் ைன ைளந்த ேதற" (அகம். 2-4);

     "ேமாட் ம் பாைற ட் வட் ேடய்ப்ப" (அகம்:5-10);

     "பாைரக்  ெநக் டாப் பாைற ப மரத் ன் ேவ க்  ெநக்  ம்" (ஒளைவ.);

   2. டை்ட;   3. னவைக; horse mackerel.

   4. ஓ தல்; to run.

ம. பாற,

பாைறக்காணம்

 
 பாைறக்காணம் pāṟaikkāṇam, ெப. (n.)

   பாைற ெதாடரப்ான பைழய வரி வைக; an ancient tax on quarries.

     [பாைற + காணம்]
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பாைறக் ட்

 
 பாைறக் ட்  pāṟaikkuṭṭi, ெப. (n.)

     'பாைற' னத் ச ் ன் ( கைவ. னவ.);;

 a kind of small rock fish.

     [பாைற + ட் ]

     [P]

பாைறப -தல்

பாைறப -தல் bāṟaibaḍudal,    20. ெச. .  (v.i.)

   இ தல்; to become hard like a rock.

     "பாைறப த ர ்பாெலா " ( வக.426);

     [பாைற + ப -,]

பாைறமண்டல்

 
 பாைறமண்டல் pāṟaimaṇṭal, ெப. (n.)

   கட ல் ேம ம் ெபரிய பாைற ன்களின் ட்டம் (ெநல்ைல. னவ.);; school of fish in sea.

     [பாைற + மண்டலம் → மண்டல்]

பாைற ன்

 
 பாைற ன் pāṟaimīṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைக ன்; a kind of fish. (சா.அக.);

பாைற த்ேதா
ன்

 
 பாைற த்ேதான் pāṟaiyiludiddōṉ, ெப. (n.)

   கார் ற்ெசய்ந்நஞ் ; a kind of {assenic.} (சா.அக.);

ம வ: பாைற ற்பத் .

பாைற றால்

 
 பாைற றால் pāṟaiyiṟāl, ெப. (n.)

   பாைற ல் ேம ம் ஒர ்இறால் ன் (ெநல்ைல. னவ.);; kind of sea-prawn.

     [பாைற + இறால்]

பாைற ப்

 
 பாைற ப்  pāṟaiyuppu, ெப. (n.)

   இதளியத்ைதக் கட் ேபாலாக் ம் உப் ; kind of salt capable of consolidating mercury.

பான்மா -தல்

பான்மா -தல் pāṉmāṟudal,    9. ெச. .  (v.i.)

   1. பால்  மறத்தல்; to be weaned.

     " ள்ைள பான்மா ேமா வ ற்பல் ேம" (அ ட்பா,1, வ ண் ைற.92);

   2. வ ந் தல் (இ.வ.);; to fret, worry oneself.

   3. ேசாம்பலா த்தல் ( ன்.);; to be lazy.

     [பால் + மா -,]
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பான் ட்டான்

 
 பான் ட்டான் pāṉmuṭṭāṉ, ெப. (n.)

   உக் யாக வழங் ம் ஒ வைக ன்; a kind of fish which is used as correctional term.

     [பால் + ட்டான்]

     [P]

பான் ல்ைல

பான் ல்ைல pāṉmullai, ெப. (n.)

   தைல ைன மணந்த தைலவன் மனம ழ்ந்  தம்ைம ஒ ங்  ட் ய நல் ைனையப் கழ்ந்  
ம் றத் ைற; theme of a lover who has married his ladylove praising the destiny that brought them together.

     "பகரவ்னர ்ேபால்வேதார ்பான்ைம ன் நி த்த" ( லப்.3-169);

     "பான்ைம ல் ரியா  பாற்க ர ்பரப் " ( லப்.4-25);

     [பால் → பான்ைம]

பான்

 
 பான்  pāṉṟu, ெப. (n.)

   ைள; wolly creeper. (சா.அக.);

பான்னா

 
 பான்னா pāṉṉā, ெப. (n.)

   பசை்ச மணி; emerald. (சா.அக.);

பானல்

பானல் pāṉal, ெப. (n.)

   1. ம தநிலம் ( ங்.);; agricultural tract.

   2. வயல்( ங்.);; ricefied

   3. க ங் வைள( ங்.);;{kāruņkuvalai} blue nelombo.

     "பானல் த்த ெவள்ளத் ப் ெபரிய

கண்ணார"் (இராமா.உலா ய.4.);

   4. கடல்; ocean.

     "யாைனபட்ட வ னல் யாெறலாம் பானல் பட்ட' (கம்பரா. தற்ேபார.்50);

   5. கள்(அக.நி.);; toddy.

   6. ைர(அக.நி.);; horse.

   7. ெவற் ைல(அக.நி.);; betel pepper.

பானவட்டம்

 
 பானவட்டம் pāṉavaṭṭam, ெப. (n.)

   ஆ ைடயார;் base or pedestal of a linga.

     [பானம் + வட்டம்]

பான யம்

 
 பான யம் pāṉaviyam, ெப. (n.)

கா னிக் ைர பாரக்்க;See {kāšinj-k-kirai}
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பானாட்கங் ல்

பானாடக்ங் ல் pāṉāṭkaṅgul, ெப. (n.)

   நள்ளிர ; midnight.

     "வய ப் ெபைட யக ம் பானாட் கங் ல்" ( ந் 301-4);

     "பல்ேலார ் ஞ் ம் பானாட் கங் ல்" ( றந்:355-4);

     "பானாட ்கங் ம் பக ம்" (அகம்:57-18);

     "மன் ர ்ம ந்த பானாட் கங் ல்" (அகம்.58-2);

     "ப மைழ ெபா ந்த பானாட் கங் ல்" (அகம்.92-2);

     [பானாள் + கங் ல்]

பானாள்

பானாள் pāṉāḷ, ெப. (n.)

   1. நள்ளிர ; midnight.

     " ன்  ளிரப்்பன்ன ரப்் பானாள்" (ெந நல்.12.);

     "யாேன அன் ம் உளரெ்கால் பானாள்" (நற்.104-8); (இர  ந யாமம்);

     "க கால் ெகாள் ம் ெபா ெகாள் பானாள் (நற்.171-9);

     "தான ந் தன்ேறா இலேள பானாள்" (நற்.175-6);

     "யாேன ம ள்ேவன் ேதா  பானாள்" ( ந்.94-3);

     "தான ந் தனேளா இலேளா பானாள்" ( ந்.142-3);

     "ஆனாத் யரெமா  வ ந் ப் பானாள்" ( ந்.145-3);

     " ளரி கரி ம் ன்பனிப் பானாள்" (அகம்.163-8);

     "ஏன ம் இறங்கப்ெபாைற உ ரத்்தன பால்நாள்' (அகநா.192-8);

     "யாேம அன் ம் உளரெ்கால் பானாள்" (அகம்.202-9);

   2. பா நாள் (ைதலவ.);; half a day.

     [பால் + நாள்]

பாணிக்கன்னி

 
 பாணிக்கன்னி pāṇikkaṉṉi, ெப. (n.)

   பாற்படை்ட; a tree. (சா.அக.);

பானிக் ச்

பானிக் ச்  pāṉikkurucci, ெப. (n.)

   1. ரகம்(சங்.அக.); பாரக்்க;See ciragam.

 Cumin.

   2. னக்காரம்(யாழ்.அக.);; alum.

பானியவைர

 
 பானியவைர pāṉiyavarai, ெப. (n.)

   வலம் ரிக்ெகா ; a kind of creeper.

ம வ: பாணியவல்  (சா.அக.);

பானியவல்

 
 பானியவல்  pāṉiyavalli, ெப. (n.)

   வலம் ரிக்ெகா  (மைல.);; a climber.

     [பானியம் + வல் ]
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பானிறவண்ணன்

பானிறவண்ணன் pāṉiṟavaṇṇaṉ, ெப. (n.)

   பலேதவன்; elder brother of Krishna.

     "நீனிற வண்ணெனன்  ெந ந் ல் கவரந்்  தன் ன்-பானிற வண்ணேனாக் ற்ப ைடத ்
ெதன்  கண்டாய்" ( வக.நாமக.);

     "பானிற வண்ணன் ேபாற் ப ரந்்த ெவள்ைள ம்" (க .104-8);

பாைன

பாைன1 pāṉai, ெப. (n.)

   1. மண் டா; large carthen pot or vessel.

     "பங்க  ர தப் பாைனேமல்வ  ெபாங்க ன்" (அரிச,் வா.85);

     "ெசம்  ெசாரி பாைன ன் ன்னிஎவ் வா ம்" (நற்.153-3);

     "ப வாய்ப் பாைனக் ைன ரந்த" (கல்பாைன); (அகம்.157-2);

     'மண்பாைனத் தண்ணீர ் ளிரச்்  த வதாம்" (உ.வ.);

   2. ஓர ்அள ; a measure of capacity (ெதால், எ த்.170,உைர);

   3. நான்  ெசம்  ெகாண்ட எண்ெணயள  oil measure=4 cembu.

ெத. பாந ம. பாந

     "உைடந்த பாைன ஒட் னா ம் ஒட் ம்;

மா  யார ்ஒட்டாள்' (பழ.);

     "பாைன ல் இ ந்தாலல்லேவா அகப்ைப ல் வ ம்" (பழ.);

     "பாைன ேல பதக்  ெநல் இ ந்தால் ைல ேல க் ணி ெதய்வம் த்தா ம்" (பழ.);

     [P]

பாைனக் ைவ

 
 பாைனக் ைவ pāṉaikkuḍuvai, ெப. (n.)

   பாைன (யாழ்.அக.);; small pot.

     [பாைன + ைவ]

பாைன டக்

 
 பாைன டக்  pāṉaiyuḍakkumūli, ெப. (n.)

   ளைவக்ெகால் ; a plant used in carbuncle. (சா.அக.);

ம வ: பாைனெவ சச்ாள்.

பாைன

 
 பாைன  pāṉaimūṭi, ெப. (n.)

   பாைனைய ட உத ம் மடக்லன்; a lid used to cover an earthen pot.

ம வ. மடக் .

     [பாைன + ]

பாைனெவ சச்ான்

 
 பாைனெவ சச்ான் pāṉaiveḍiccāṉ, ெப. (n.)

   ளைவெகால் (மைல.);; a species of the murdah plant.

     [பாைன + ெவ சச்ான்]
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த்ெதாட் ைவப்
நஞ்

 தெ்தாட் ைவப் நஞ்  puttoṭṭivaippunañju, ெப. (n.)

   ைவப்  நஞ் வைக ெளான் ; a prepared arsenic.

த்ேதா

த்ேதா  puttōṭu, ெப. (n.)

   ப்பாைன; new pot.

     " த்ேதா  தண்ணிரக்் த் தான் பயந்தாங் "(நால . 1391);.

     [  → த் + ஒ ]

த்ேதாவம்

 
 த்ேதாவம் puttōvam, ெப. (n.)

   அத் மரம்; fig tree.

த

த puda, ெப. (n.)

   வா ல்; gate.

     "மைழ ேபாழ்ந்  ததெ்தா ம்"( வக. 2398);.

     [ ல் →  → தா → த]

தசனன்

 
 தசனன் pudasaṉaṉ, ெப. (n.)

   அ ஞன் (அக.நி.);; wise or learned man.

தஞ்ெசய்-தல்

தஞ்ெசய்-தல் pudañjeydal,    1 ெச. . .(v.i.)

தெம -தல் பாரக்்க;See. pudamelu-,

     "ெவண் ைர ர ெயன்னப் தன்க்ெசய் "( வ்.ெபரிய . 9, 3,7);.

     [ தம் + ெசய்-,]

தப் ரியம்

 
 தப் ரியம் pudappiriyam, ெப. (n.)

   மரகதம் (சங்l.அக.);; emerald.

தம்

தம் pudam, ெப. (n.)

   மஞ்  (ேமகம்);; cloud.

     " த  ம் ல்"( வ். ெபரிய . 9,8,8);.

     [ ல் → ளி = ( ளித் ப்); ெபாங் வ , ேமெல வ . ல் →  → தம் = ேமெல ந்  
காணப்ப வ , ல்]

தெம -தல்

தெம -தல் pudameḻudal,    6 ெச. . . (v.i.)

   தா ெய தல்; to leap up, jump up, rise with a bound.

     " தெம  ர கள் ைடபரந் ட"( ளா. ற. 42);.

க. டேவள்

     [ தம் + எ  -,]
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தர்

தர1் pudar, ெப. (n.)

தல்1 (அ . நி.); பாரக்்க;See. pudal.

ெகால்ைலப் றத் ல் ல் ம் த ம் மண் க் டக் ற  (உ.வ.);.

   க. ெபாத ;   ெத. ெபாத; . ண்ெடல்

     [ ல் →  → தல் → தர ்(ேவ. க. 3, 76); ல, ர ேபா ]

 தர2் pudar, ெப. (n.)

தர2் (அக.நி.); பாரக்்க;See. pudār2.

     [  → தா → தர]்

தரக்்காைட

 
 தரக்்காைட pudarkkāṭai, ெப. (n.)

   ல்நிலங்களி ம் தரக்ா களி ம் ரி ம் காைட வைக; jungle bush-quail.

     [ தர ்→ காைட]

தரச்் ட்

 
 தரச்் ட்  pudarcciṭṭu, ெப. (n.)

   ட ப் ப களில் ல்ெவளிகள், பள்ளத்தாக் ப் தரக்ள், ைளநிலங்கள், ேவ கள் 
ஆ யவற்ைறச ்சாரந்்  ரி ம் ஒ வைகச் ட் ; pied bushchat.

     [ தர ்+ ட் ]

தர்ப்

 
 தரப்்  pudarppū, ெப. (n.)

   ல் ன் ; grass flower.

     [ தர ்+ ]

தரவ்ானம்பா

 
 தரவ்ானம்பா  pudarvāṉambāṭi, ெப. (n.)

   ல் ம் த மான ெவற் நிலங்களில் இ க் ம் வானம்பா ; jerden's bush lark.

     [ தர ்+ வானம்பா ]

தரவண்ணான்

 
 தரவண்ணான் pudaravaṇṇāṉ, ெப. (n.)

   இராப்பா ; washerman for Adidravidas.

ம வ, ெபாறதவண்ணான்

தெர

 
 தெர  pudareli, ெப. (n.)

   எ வைக; field rat.

     [ தர ்+ எ ]
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தல்

தல்1 pudal, ெப. (n.)

   1. த் ச ்ெச களின் ெச , ; bush, thicket, low jungle.

     " தன் மைறந் "( றள், 274);.

   2. ல் னம் றசா  ( வா.);; grass

   3. ம ந் ப்  ( வா.);; medicinal shrub.

   4. அ ம் ; bud.

     " த்த ல்ைலப் தல் ழ் பறைவ"(ப ற் ப். 66,16);.

     [ ல் →  → தல் (ேவ. க. 3. 76);]

 தல்2 pudal, ெப. (n.)

   வம் ( ங்.);; eyebrow.

     "கைழ ற் தல்"(தனிப்பா. ii.193, 467.);.

     [ ல் →  → தல் = ெச ந்த , ல் னம் (ேவ.க.3,76); ெச ந்த ம ரப்்பாகம்]

 தல்3 pudal, ெப. (n.)

   நாணல்; reed.

     [  → தல் ( தராக வளரவ் );]

தல்வர்ப்ேப

தல்வரப்்ேப  pudalvarppēṟu, ெப. (n.)

   ஆண்மக்கைளப் ெப ைக; obtaining Sons." தல்வரப்் ேபற் ன  றப் க் றப்பட்ட ".( றள், 61, 
உைர);.

     [ தல்வர ்+ ேப . ெப  → ேப ]

தல்வன்

தல்வன் pudalvaṉ, ெப. (n.)

   1. மகன்; son.

     "ெபான்ேபாற் தல்வரப்் ெபறா ம்"( றநா. 9.);.

   2. மாணாக்கன்; disciple, student;

     "எண்ணில் பத் கழ் தல்வரக்் "( வாலவா. 35, 1);.

   3. ; subject.

     "நின் தல்வைரத ்த இ"(ெப ங். இலாவாண. 1, 33);.

     [ ள் →  = ழந்ைத. ள் → ள் = ள்ைள. ள் → ள்ைள. ( ); → தல்  → தல்வன் ( . தா. 
40,41);]

தல்

தல்  pudalvi, ெப. (n.)

   மகள் ( ங்.);; daughter.

     " ேலான தல்வன் ைமந்தன் தல் "(கம்பரா. ரப்்ப. 39);.

     [ தல்வன் (ஆ. பா.); - தல்  (ெப. பா.); 'இ' ெப.பா. ஈ ]
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தவம்

தவம்1 pudavam, ெப. (n.)

   வா ல்; gate.

     " தவம் பல ள"( லப். 11,119);.

க.  (கத ன் பக்கம்);

     [ த  → தவம்]

 தவம்2 pudavam, ெப. (n.)

   அ ; bermuda grass.

     "ெபாய்ைகக் ெகா ங்காற் தவெமா "(பட் னப். 243);.

     [ தர ்→ தவம்]

த

த 1 pudavu, ெப. (n.)

   1. கத ; door.

     "நல்ெல ெனம் த "(ப ற் ப். 16, 5);.

   2. வா ல்; entrance, gate.

     "ேகா ேகக் ங் ைடப் த ன்"(ெப ம்னாண். 52);.

   3. மத ; sluice.

     " னல் ெபா  த றந்ைத"(அகநா. 237);.

   4. ட் வாசல் ( டா);; small door with in a larger one, wicket.

   5. ைக (இ.வ.);; Cave.

க.  ( ைழதல்);,  ( ைழைக);,  (கத ன் பக்கம்);

     [ ல் → ( ல்லம்); → ெபால்லம் = ஓடை்ட, ைள. ள் → ைழ → ைழ = ைள, கணவாய். ( . தா. 277); 
ல் → ( ); → த ]

 த 2 pudavu, ெப. (n.)

தவம்2 பாரக்்க;See. pudavam2.

     " ல்லைரக் காஞ் ப் னல் ெபா த ன்"(மைலப . 449);.

     [ தல் → தர ்→ த ]

தளி

 
 தளி pudaḷi, ெப. (n.)

   லால் (அக. நி.);; animal foOd.

தற் ல்

 
 தற் ல் pudaṟpul, ெப. (n.)

   ல்வைக (அக. நி.);; a kind of grass.

     [ தர ்+ ல்]
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தற்

 
 தற்  pudaṟpū, ெப. (n.)

   நிலப் ; flowers of grasses and shrubs.

     [ தல் + ]

தா

தா1 putā, ெப. (n.)

   கத ; door.

     "இன்பப் தாத் றக் ந் தா ைடய ரத்் "( வக. 1549);.

     [ ல் → ( ); → தா]

 தா2 putā, ெப. (n.)

   1. மரக்கானாைர; a crane.( லப். 10,117, அ ம்);.

   2. ெப நாைர; a large heron.

     " ள் ம் தா ம்"( லப், 10,117);.

     [ ல் →  → தா (ேவ. க.3. 76]

தாநா
தாநா  putānāḻi, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக; an ancient tax. (S.I.I.ii.,521);.

தா

 
 தா  putāru, ெப. (n.)

   தர;் bush. (Pond.);.

     [ தர ்→ தார ்→ தா ]

தா

தா  putāḻi, ெப. (n.)

தா நா  பாரக்்க;See. pudānāli (S.I.I. ii.509);.

     [ தாநா  → தா ]

தானன்

தானன் putāṉaṉ, ெப. (n.)

   1. தசனன் (யாழ். அக.); பாரக்்க;See. pபdasaran.

   2. ; preceptor.
 
  pudisu, ெப. (n.)

 பாரக்்க;See pսdidս.

     [  → ]

 pudidu, ெப. (n.)

   ய ; that which is new, uncommon or wonderful.

     "அந்ேதா யேனன் ெசய்வ  ேதா" (அ ட்பா. vi. . ள்ைளப்ெப . 89);.

   2. ளக் ன் ன் ைவக்கப்ப ம் தல் ைளசச்ற் காணிக்ைக ( ன்.);; first sheaves of a rice crop, 
offered to a lamp personifying Laksmi.

க. ெபாத

     [ ய  → ]
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நகம்

 
 நகம் pudinagam, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ப ப்  வண்ணக் லம் (ேகா ைம);; a kind of IUCaS.

ய

 
 ய pudiya, . . எ. (adi.)

   யதான; new;

ய ைளசச்ைல அ வைடக் காலத் ல் எ ரப்்பாரப்்பர ்(உ.வ.);.

   ம. ய;க. ெகாச, ெபாச

     [  → ய]

யஏற்பா

 
 யஏற்பா  pudiyaēṟpāṭu, ெப. (n.)

   ஏ ன் றப் , வாழ் , இறப் , உ ரப்் , அ ைர த யவற்ைறப் பற் க் ம் ல்; the new 
testament.

     [ ய + ஏற்பா ]

யேகாச் ைன

 
 யேகாச் ைன pudiyaācciṉai, ெப. (n.)

   ஆன்மணத் ; fresh bezoar.

     "ெபா ங் மப்  ய ேகாச் ைனேயா ெரன்ேற"(பரராசேசகரம்);.

     [ ய + ேகாச் ைன]

ய

ய 1 pudiyadu, ெப. (n.)

   இதற்  ன் இ ந் க்காத . இப்ெபா  தன் தலாக வந்த ; that which is new.

ய  கவரச்்  க்கதாக இ க் ம் (உ.வ.);.

   க. ெபாச ;பட. ெகாச

     [  → ய → ய ]

 ய 2 pudiyadu, ெப. (n.)

   யதாகச ்சைமத்த ேசா  (இ.வ.);; freshly cooked rice. Opp. to palaiyadu.

     [  → ய → ய ]

 ய 3 pudiyadu, ெப. (n.)

   அ வைடயான ம் ெகாண்டா ம் ழா; the festival on the completion of the harvest.

     " காரத்் ைகப் ய க்  ளித்தாரக்ளா ல்"(ஈ , 1,5,1);.

     [  → ய → ய ]
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ய ண்( )

ய ண்( )1 pudiyaduṇṇudal,    6 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒேரய யாக கரச்்  ெகாள் தல்; to enjoy in part;

 to have partial experience.

     "இ க் ன் ய ண்ட யாத நான்"(ஈ  3,2,4);.

   2. தல் ைளந்த ைளைவ நல்ேவைள ற் சைமத் ண் தல்; to celebrate the ceremoney in which the first 
fruits of crops are Cooked and eaten at an auspicious hour.

     " னத் னிக் ள்ளிப் வ க்காட்  ....இனக் றவர ் ய ண் ம்"( வ். ெபரியாழ். 5,3,3);.

     [ ய  + உண்-,]

 ய ண்( )2 pudiyaduṇṇudal,    6 ெச. . . (¬v.i.)

   தன் தல் ைவ( ); பாரத்்தல்; to have a first taste of.

     "தன் ற க் ரிய ேபாகங்களி ம் ஆசார ஸம்ஸ் காரா களி ம் ய ண்ணாேத"(ரஹஸ்ய. 87);.

     [ ய  + உண்-,]

ய ண்ணல்

 
 ய ண்ணல் pudiyaduṇṇal, ெப. (n.)

   யதாக ைளந்த ைளைவ நல்ேவைள ற் சைமத் ண் ம் சடங் ; a ceremony in which the rice of a 
new crop is cooked and eaten at an auspicious hour.

     [  + உண்ணல். உண் → உண்ணல். 'அல் ' ெதா. ெப. ஈ ]

யமனிதன்

யமனிதன் pudiyamaṉidaṉ, ெப. (n.)

   1. ெவளியார,் வரவாளர ்(அன்னியன்);; stranger.

   2. தாக ேவைல ல் அமரந்்தவன் ( ன்.);; novice, beginner one new in office.

   3. ஆண் ழந்ைத; stranger, new born male child.

ய + மனிதன்]

யமரிசம்

 
 யமரிசம் pudiyamarisam, ெப. (n.)

   நி த்தலளைவ ெளான் ; a height.

     " ய மரிசங்காற்கழஞ் "(பரராசேசகரம்);.

யர்

 
 யர ்pudiyar, ெப. (n.)

யவர ்பாரக்்க;See. pudiyawar.

     [ ய → யர.் 'அர ்' ப. பா. ஈ  ]

யவர்

யவர ்pudiyavar, ெப. (n.)

   1. தாக வந்தவர;் new-comers.

   2. ந் னர ்( டா);; guests, visitors.

   க. ெபாசம்ப, ெகாசப; . ெபாசதாெய,

   ெபாசப;   . னஞ் ;பட. ெகாசம.

     [  → யவர]்
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ய ைல

 
 ய ைல pudiyavilai, ெப. (n.)

   பச் ைல; fresh green leave.

     [ ய + இைல]

யேவற்பா

 
 யேவற்பா  pudiyavēṟpāṭu, ெப. (n.)

யஏற்பா  பாரக்்க;See. pudiyarpadu.

     [ ய + ஏற்பா ]

யன் னா

 
 யன் னா pudiyaṉpudiṉā, ெப. (n.)

னாக் ைர:

 a plant.

ம வ. னா

யன தல்

யன தல் budiyaṉabugudal, ெப. (n.)

ெசால்வழக்கம் த யன யனவாக உண்டா ைக;(gram.);

 coming into vogue of new forms of speech or expressionon.

     'பைழயன க த ம், யன த ம் வ வல'(நன். 462);.

     [ யன + தல். 'தல்' ெதா.ெப.ஈ ]

ளநீர்

ளநீர ்pudiyiḷanīr, ெப. (n.)

   தாகப் ப த்த இளநீரக்்காய் (பதாரத்்த,63);; tender coconut just plucked.

     [ ளநீர ்→ ளநீர]்

ேயார்

 
 ேயார ்pudiyōr, ெப. (n.)

யவர ்( ன்.); பாரக்்க;See. pudiyavar.

     [  →  → ேயார]்

ர்

ர1் pudir, ெப. (n.)

 2 ( ன்); பாரக்்க;See. pudidu 2.

     [  + க ர ்→ க்க ர ்→ ர]்

 ர2் pudir, ெப. (n.)

   கைத; riddle.

ம வ. 

க. ப

     [ ள் → ள் → ய் → ( ); →  = ய்ப்ப  ேபால் க் ம் கைத. ள் –  →  → ர ்= 
கைத. ர ்→ ர ்( .தா.262);]
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ரி

ரி pudiri, ெப. (n.)

   ெநற்ேசா ; rice (food); prepared with newly harvested paddy.

     [  + க ர ்- க ர ்→ ர ்→ ரி]

அ வைடயான ன், ரி என் ம்  ெநல்ைலச ்சைமத்  நன் ய டன் வ ப ெதய்வத் ற் ப் 
பைடத் ண்பேத ெபாங்கல் (த.க.140);.

ரிவயல்

 
 ரிவயல் pudirivayal, ெப. (n.)

தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள ஊர,்

 a village in Tañjāvūr dt.

     [ ல் + ரி + வயல் – ல் ரிவயல் → ரிவயல்]

 
  pudili, ெப. (n.)

   எண்ெணய்த் த்  (யாழ்.அக);; leather bag for keeping oil.

க. த்த

     [ ள் → ட்  = உட் ைள ள்ள கலம். ள் → ( ல்); →  →  → ]

னக்க தா

 
 னக்க தா  pudiṉakkaḍudāci, ெப. (n.)

   ெசய் த்தாள் (யாழ்ப்.);; newspaper.

     [ னம் + க தா ]

 Port. cartez → த. க தா

னத்தாள்

 
 னத்தாள் pudiṉaddāḷ, ெப. (n.)

   ெசய் த்தாள்; newspaper,

     [ னம் + தாள்]

னம்

னம்1 pudiṉam, ெப. (n.)

   1. ைம ( ன்.);; newness. novelty.

   2. ெசய் ; news.

   3. யப்  ( ன்.);; wonderful or strange thing: extraordinary event: miracle.

     [  →  → னம்]

 னம்2 pudiṉam, ெப. (n.)

னத்தாள் பாரக்்க (இக்.வ.);;See. pudinattal.

     [  →  → னம்]

னாகம்

 
 னாகம் pudiṉākam, ெப. (n.)

   ரம்; perchloride of mercury.
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 pudu, ெப.அ. (adj.)

   1. யதாக இ க் ற; new.

ழந்ைதக் ப் த் ணி என்றால் க ம் க் ம் (உ.வ.);.

   2. ண் ம் வ ற அல்ல  ண் ம் ஏற்ப த் ற; fresh, afresh.

ெவள்ளம், க் கணக் .

   3. (ஒ நிகழ் ன் தன்ைம); இன் ம் ட்  நீங்காத; still retaining the newness.

மாப் ள்ைள. ம மகள்.

   ம. ;   க. ஒச, ெபாச, ெகாச;   . ெபாச;   பட. ெகாச;   பர.், கட. ன்;   ேகாண். ேனா;   ., . 
னி;   . னா;   மா. ென;   ரா. ச் ன்; ட. த்.

     [ ல் → ள் →  = ைளத்தரிக் ம் ற் ரி.  → . தல் = உடெ்சல் தல், ல் → . 
ஒ.ேநா. ெமல் → ெம ]

க்கட்

 
 க்கட்  pudukkaṭṭu, ெப. (n.)

   ய ைற ( ன்.);; new institutions, orders, ordinances, establishments or regulations.

     [  + கட் ]

க்கணக் நாள்

 
 க்கணக் நாள் pudukkaṇakkunāḷ, ெப. (n.)

   நாட் க் ேகாடை்டச ்ெசட் மார ் ன்றாண் க் ெகா ைற வணிக( யாபார);த் ெதாடக்கத் ற்  
ஏற்ப த் ம் நல்ல நாள்; auspicious day for the commencement of business transactions for a fresh triennial period, 
(Nattu,Chetti);

     [  + கணக்  + நாள்]

க்கணி-த்தல்

க்கணி-த்தல் pudukkaṇiddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   அழ ெப தல்; to receive new beauty.have new attraction.

     ' க்கணித்த றைக ைடய ேசவல் ' (ஈ .);.

     [  + கணி-,]

க்கணிப்

க்கணிப்  pudukkaṇippu, ெப. (n.)

   யெவாளி; fresh lustre, enhanced beauty.

     'ஆைட ைட ம் க்கணிப் ம்'( வ். வாய் 8,9.5);.

     [ க்கணி → க்கணிப் . ' ' ெதா.ெப.ஈ ]

க்கம்

 
 க்கம் pudukkam, ெப. (n.)

   யதன்ைம; newness.

ம. க்கம்.

     [  → க்  → க்கம். 'அம்' ெதா.ெப.ஈ ]

க்கரகம்

 
 க்கரகம் puduggaragam, ெப. (n.)

   ப்பாைன அல்ல   மண்சட் ; a new earthern pot.

     [  + கரகம்]
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க்க க்

க்க க்  pudukkarukku, ெப. (n.)

   1. ேவைலத ்ெதாடக்கத் ல் ய ஆ க்  உண்டாஞ் ப் ; Smartness or briskness of fresh hand.

   2. ைம; freshness.

     'நைக ன் ம் க்க க்  அ ய ல்ைல'.

     [  + க க் ]

க்கலசசக்கரம்

 
 க்கலசசக்கரம் pudukkalasasakkaram, ெப. (n.)

   ய ஓ  ; a piece of new broken tile.

     [  + கலசம் + சக்கரம்]

க்கலசம்

 
 க்கலசம் pudukkalasam, ெப. (n.)

க்கரகம் பாரக்்க;See. pudu-k-karagam.

     [  + கலசம்]

க்கலம்

க்கலம் pudukkalam, ெப. (n.)

   யமட் பாண்டம்; new pot of clay.

     ' க்கலம் ேபா ம்ம்'( வக.2108.);.

ம. க்கலம்

     [  + கலம்]

க்க நீர்

 
 க்க நீர ்pudukkaḻunīr, ெப. (n.)

   தாக அரி  க ன நீர;் water of washed rice which is fresh.

ம வ. அரி க்கழனி, கழனித்தண்ணிர்

     [  + க நீர]்

க்கா

 
 க்கா  pudukkācu, ெப. (n.)

   கா  (நாணய); வைக; a kind of coin. (Pd.M.);.

     [  + கா . காழ் → கா ]

க்கால்

 
 க்கால் pudukkāl, ெப. (n.)

   யதாக ெவட்டப்ப ம் கால்வாய்; new water channel.

பழங்காைலத் ரக்்காேத க்காைல ெவட்டாேத (பழ.);.

     [  + கால். கால் = வாய்க்கால்]
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க் -தல்

க் -தல் pudukkudal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. த்தல்; to renovate, make new.

     'ஒளிெபறப் க் .'(ெப ங்.வத்தவ.4,2);.

   2. அழ ப த் தல் (அலங்கரித்தல்);; to adorn.

     'உலகெமல்லாம் க் வானைமந்ேதம்'(உபேதசகா. வ ண்.365);.

   3. ெம ேகற் தல்; to polish, to make shines.

ளக்ைகப் ளி ேபாட் ப் க்  (உ.வ.);.

ம. க் க.

     [  → க் -,]

க்

 
 க்  pudukkuḍi, ெப. (n.)

   தாய் வந்ேத ய ; ryots newly settled in a village or town (R.T.);.

வாடைக களிற் க்  ம்ேபா  ஒட்டைட ேபாக்  ெவள்ைளய க்கப்ெப ம் (உ.வ.);.

     [  + ]

க் ப் றம்

க் ப் றம் pudukkuppuṟam, ெப. (n.)

   ேகா ல் த யவற்ைறப் ப் த்தற்  ைவத்த அற(த ம);ச ்ெசாத் ; provision made for the repair of 
charitable institutions.

     ' ராஜ ராஜன் ணற் க் ம் ெதாட் க் ம் ேசதத் க் ம் ஆட்டாண்  ேதா ம் க் ப் றமாக 
ைவசச் ெநல் '(S.l.l.iii, 7);.

     [ க்  + றம்.  ' றம்' இைற  நிலத்ைதக் க் ம் ன்ெனாட் . ஒ.ேநா. அ ற் றம், 
அறப் றம். (த.வ.1,95);]

க் ளிைக

க் ளிைக pudugguḷigai, ெப. (n.)

   பைழய கா  (நாணய); வைக; an ancient coin (S.I.I.iv.108);.

     [  + ளிைக. ள் → ளியம் → ளிைக]

க்ெகால்ைல

க்ெகால்ைல pudukkollai, ெப. (n.)

   யதாகக் த் ய ேவளாண்நிலம்; newly cultivated agricultural land.

     [  + ெகால்ைல]

கா ெவட் க் களப் தல், கல்ெபா க் தல், எ தல், ஆழ தல், கட் ய த்தல், பரம்ப த்தல் 
(தாளிய த்தல், பல் யா தல், ஊட் த்தல்,பட த்தல்); ணக்கல், ைதத்தல், 
கைளெய த்தல், காவல்காத்தல், அ வைடெசய்தல், களஞ்ேசரத்்தல், சாைண யைடதல் 
( ேபா தல்,ேபாரைமத்தல்);, சாைண ரித்தல், காயப்ேபா தல், ைண யல த்தல் 
(கடா தல்,அதரி ரித்தல்);, ைவக்ேகால் அல்ல  சக்ைக, அல்ல  கப்  நீக்கல், ெபா ாற்றல், 
ெபா யளத்தல், ைதக்ெக த்தல், களஞ் யஞ் ேசரத்்தல் என்பன வானாவாரிப் க்ெகால்ைல 
ேவளாண்ைம ைனகளாம் (ப.த.நா.ப.89,90);

க்ேகாட்ைட

க்ேகாடை்ட pudukāṭṭai, ெப. (n.)

   1. யதாக அைமக்கப்பட்ட ேகாடை்ட; new fort.

   2. ஒ  நகரத் ன் ெபயர;் name of a town.

     [  + ேகாடை்ட]

க்ேகாட்ைடமா

 
 க்ேகாடை்டமா  pudukāṭṭaimāṭu, ெப. (n.)

   ரட் த்தன ள்ள மா  (இ.வ.);; wild cattle, as of Pudukköttai, a small Indian state in South India.

     [ க்ேகாடை்ட + மா ]
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க்ேகா

 
 க்ேகா  pudukāṭi, ெப. (n.)

   ைகம்ெபண் க்  ( தைவக் ); அளிக் ங் ேகா ப் டைவ (இ.வ.);; new cloth offered ceremonially to a 
woman on her widowhood.

     [  + ேகா ]

க்ேகாள்

க்ேகாள் pudukāḷ, ெப. (n.)

   தாகப் பற் க் ெகாள்ளப்பட்ட ; new acquisition, as of a wild elephant;seizure, as of a fort-wall.

     ' க்ேகாள் யாைன ம்'(மணிேம.28,60);.

     [  + ேகாள். ெகாள் → ேகாள்]

ைக

 
 ைக pudugai, ெப. (n.)

   க்ேகாடை்ட ஊரின் ம உசெ்சால்; contracted form of the Pudukköttai town.

     [ க்ேகாடை்ட→ ைக]

சச்ைமயல்

 
 சச்ைமயல் puduccamaiyal, ெப. (n.)

   யதாக சைமத்த உண , சைமயல்; fresh food, hot food.

நாட் ப் றத் ல் ெபா வாக இரா ணேவ சச்ைமயலா ம் (உ.வ.);.

     [  + சைமயல். சைம → சைமயல்]

சச்ரக்

சச்ரக்  puduccarakku, ெப. (n.)

   1. ய வணிகப் பண்டம் ( ன்.);; new or fresh merchandise.

   2. இனிவ ம் ஊழ் (ஆகா யம்);,

 karma, which is yet to come to fruition.

     'பழஞ்சரக் ம் சச்ரக் ம் பணியற்ேறேன'(ம ைரப்,49);.

     [  + சரக் ]

செ்சய்ைக

 
 செ்சய்ைக puducceykai, ெப. (n.)

ய ஆண் ல் தற்சா ப  ( ன்.);.

 first cultivation in a year.

     [  + ெசய்ைக. ெசய் → ெசய்ைக]

செ்சய்

 
 செ்சய்  puducceydi, ெப. (n.)

   வதாக வ ம் ெசய் ; latest news.

செ்சய்  த வதற்  இதழ்களில் ன் ரிைம (உ.வ);.

     [  + ெசய் ]
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சே்சரி

சே்சரி puduccēri, ெப. (n.)

   1. இந் ய நாட் ன்ந வண் அர ன் ஆ ைகக் ட்பட்ட ஒ  மாநிலம்; an union territory of India.

   2. அம்மாநிலத் ன் தைலநகரம்; capital of Puduccëri union territory.

ம வ. பாண் சே்சரி

ம. சே்சரி

     [  + ேசரி. ேசர ்→ ேசரி]

சே்சரிக் ழங்

 
 சே்சரிக் ழங்  puduccērikkiḻṅgu, ெப. (n.)

சே்சரிவள்ளி பாரக்்க;See. puduccēri-Vassi.

     [ சே்சரி + ழங் ]

சே்சரிமாப் ள்
ைள

 
 சே்சரிமாப் ள்ைள puduccērimāppiḷḷai, ெப. (n.)

   பகட்டாக ஆடம்பரமாய் இ ப்பவன்; fop,dandy.

     [ சே்சரி + மாப் ள்ைள]

சே்சரிவள்ளி

 
 சே்சரிவள்ளி puduccērivaḷḷi, ெப. (n.)

சே்சரி வள்ளி ழங்  பாரக்்க;See. puduc-cérivas-k-kiangu.

     [ சே்சரி + வள்ளி]

சே்சரிவள்ளிக்
ழங்

சே்சரிவள்ளிக் ழங்  puduccērivaḷḷikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   1. ெசவ்வள்ளி; purple yam.

   2. மரவள்ளி ழங் ; root of tapioca.

     [ சே்சரி + வள்ளிக் ழங் ]

சே்சவகன்

 
 சே்சவகன் puduccēvagaṉ, ெப. (n.)

   தாகப் பைடத ் ைற ல் ேசரந்்த (இரா வத் லமரந்்த); பைடயாள் ( ைவ.);; conscript.

     [  + ேசவகன்]

செ்சால் ைன

 
 செ்சால் ைன  puduccolpuṉaivu, ெப. (n.)

   யதாகக் கைலசெ்சால் பைடப் ; coining new technical terms.

பாவாணரின் செ்சால் ைன  நிகரற்ற  (உ.வ.);.

     [ செ்சால் + ைன ]

சே்சா

 
 சே்சா  puduccōṟu, ெப. (n.)

ேசா

 hot Cooked rice.

     [  + ேசா ]
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  pudusu, ெப. (n.)

ய  பாரக்்க;See. pudiyadu.

     [ ய  →  → ]

த்தண்ணிர்

 
 த்தண்ணிர ்pududdaṇṇir, ெப. (n.)

நிைற (இ.வ.); பாரக்்க;See. pudurai.

     [  + தண்ணீர]்

த்தண்ணீர் ட்
டல -தல்

த்தண்ணீர் ட்டல -தல் pududdaṇṇīrviṭṭalasudal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. பாத் ந்  உப் வாரிய ன்னர ்பைழய நீைரப் பாத் ந்  க த் ட் ப்  நீரால் 
நன்றாக அல தல்; to wash the salt pan with fresh water after sweeping the salt from It.

   2. ஒ ைற அல ய ணிகைளச ்சவரக்்காரம் ேபாக ண் ம்  நீர ் ட்  நன்றாக அல தல்; to 
rince the washed clothes one again with fresh water to romove the soap cleanly.

     [ த்தண்ணீர ்+ ட்  + அல  -,]

த்தைர

த்தைர pududdarai, ெப. (n.)

   1. நீரந்ிைலையத் ரத்்  உண்டாக் ன நிலம் ( ); ( ன்.);; reclaimed land, as by draining away water and 
raising the surface level.

   2. தாக இடப்ப்ட்ட தைர; floor newly laid.

     [  + தைர]

ங்கள்

ங்கள் pududiṅgaḷ, ெப. (n.)

   ைறநிலா; crescent moon.

     ' த் ங்கடக்ண்ணியான்'(க த்.150);

     [  + ங்கள்]

த் ணி

 
 த் ணி pududduṇi, ெப. (n.)

   பயன்ப த்தப்படாத ணி; new cloth.

க., பட. ெகாசபடெ்ட

     [  + ணி.]

த்ேதவங்

 
 த்ேதவங்  pududdēvaṅguḍi, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள ஊர;் a village in Tañjavur dt.

     [  + ேதவன் + ]

த்ேதன்

 
 த்ேதன் pududdēṉ, ெப. (n.)

   நாட்படாத ேதன்; fresh honey.

     [  + ேதன்]
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நகர்

 
 நகர ்pudunagar, ெப. (n.)

   யதாக உ வான நகரம்; new town.

     [  + நகர]்

நைட

 
 நைட pudunaḍai, ெப. (n.)

    மா ரியான ைற (அல்ல ); ஒ க்கம் ( ன்.);; new style or fashion; strange or unusual manners.

     [  + நைட]

நாணயம்

நாணயம் pudunāṇayam, ெப. (n.)

   1. தாக த் ைரய க்கப்பட்ட கா ; new coin.

   2. பைழய வழக் க்  மா பட்ட வழக்  ( ன்.);; an innovation.

     [  + நாணயம்]

 Skt. nånaka →  த. நாணயம்

நிலசலம்

 
 நிலசலம் pudunilasalam, ெப. (n.)

   கங்ைகத் தண்ணீர;் water of Ganges.

     [  + நிலசலம்.]

நிைற

 
 நிைற puduniṟai, ெப. (n.)

   ஆ  த யவற் ன் ப்ெப க் ; freshes in a river.

     ' நிைறவந்த னலஞ்சாயல்'

ம வ. ஆற் ப்ெப க்

க. ெகாசநீ

     [  + நிைற.]

நீர்

நீர1் pudunīr, ெப. (n.)

நிைற பாரக்்க;See. pudu-nirai.

     [  + நீர.்]

 நீர2் pudunīr, ெப. (n.)

   ஊற்  நீர;் spring water.

     [  + நீர.்]

நீர் ழ

நீர் ழ  pudunīrviḻvu, ெப. (n.)

ப் னல் ழ  பாரக்்க;See. pudu-p-punal-vilavu.

     ' நீர ் ழ ன் ஆரவாரத்ைத'(ம ைரக்.264, உைர);.

     [ நீர ்+ ழ .]

58

www.valluvarvallalarvattam.com 14529 of 19068.



நீராட்

நீராட்  pudunīrāṭṭu, ெப. (n.)

ப் னல் ழ  பாரக்்க;See. pudu-p-punalvilavu.

     ' தல்வராைண நீராடெ்டன'(ெப ங். உஞ்ைசக்.38, 23);.

     [ நீர ்+ ஆட் .]

ப்பசைள

 
 ப்பசைள puduppasaḷai, ெப. (n.)

   ெகா ப்பசைல; heart leaved malabar nightshade.

     [  + பசைள.]

ப்பட்

 
 ப்பட்  puduppaṭṭi, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள ஊர;் a village in Tañjāvūr dt.

     [  + பட் .]

ப்பணம்

ப்பணம் puduppaṇam, ெப. (n.)

   1.  கா  (நாணய); வைக ( ன்.);; a small coin.

   2. செ்சல்வம்; newly acquired wealth.

     [  + பணம். படம் → பணம்.]

ப்பழக்கம்

ப்பழக்கம் puduppaḻkkam, ெப. (n.)

   1. ய வழக்கம்; new usage, practice or fashion.

ைக த்தல் அவ க் ப் ப்பழக்கம் (உ.வ.);.

   2. பழக்க ல்லாதவன் ெசயல்; work of a beginner, un accustomed effort, as of a novice.

   3. ய பழக்கம்; new or recent acquaintance.

     [  + பழக்கம்.]

ப்பாைன

 
 ப்பாைன puduppāṉai, ெப. (n.)

க்கலசம் பாரக்்க;See. pudu-k-kalasam.

ம வ. ப்பாண்டம்.

க., பட. ெகாச மடெக.

     [  + பாைன.]

ப் -த்தல்

ப் -த்தல் puduppiddal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ப பாரத்்தல்; to renovate, repair.

   2. காலத் ற்  ஏற்ப மாற் யைமத்தல்; to make new, remodel, refit, modernize.

ேவைல வாய்ப்  அடை்டையப் ப் த்  ட்டாயா? (உ..வ.);.

     [  → ப் -,]
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ப்

 
 ப்  puduppudu, ெப.அ. (adj.)

   அண்ைம ல் உ வாக்கப்பட்ட  அல்ல  ேதான் ய ; very recently made or produced.

க. ெகாசெகாச.

     [  + .]

ப் க் -தல்

ப் க் -தல் puduppudukkudal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

ப் -த்தல் ( ன்.); பாரக்்க;See. puduppi-.

     [  + க் -.]

ப் னல் ழ

ப் னல் ழ  puduppuṉalviḻvu, ெப. (n.)

   ஆற் ன்  நீர ்வந்தேபா  நிகழ்த் ம் ெகாண்டாட்டம்; festival celebrating the on-coming of freshes in a river.

கரிகால் வளவன் ப் னல் ழ  ெகாண்டா ந் தைலநாட்ேபால ( லப்.6, 160 உைர);.

     [  + னல் + ழ . ள் → ைள → ைழ → ைழ  = ப்பம், ம்  நிகழ்த் ம் 
ெகாண்டாட்டம்.]

ப் னலாட்

ப் னலாட்  puduppuṉalāṭṭu, ெப. (n.)

ப் னல் ழ  ( லப்.10.22, அ ம்); பாரக்்க;See. pudu-p-punal-vilavu.

     [  + னல் + ஆட் .]

ப் ைனவர்

 
 ப் ைனவர ்puduppuṉaivar, ெப. (n.)

   யதாக ஒன்ைறக் கண்  ப்பவர;் inventer.

     [  + ைனவர.்]

ப்ெபண்

 
 ப்ெபண் puduppeṇ, ெப. (n.)

   யதாகத் மணமான ெபண் (ெகா.வ.);; newly-married woman, bride.

ம வ. மணப்ெபண்

ம. யெபண்

     [  + ெபண்.]

ப்ெபயல்

ப்ெபயல் puduppeyal, ெப. (n.)

   தன் தலாகப் ெபய் ம் மைழ; first rains.

     "ெபாய்யா வானம் ப்ெபயல் ெபா த ம்"( லப்.23, கட் ைர.9);.

     [  + ெபயல். ெபய் → ெபயல். 'அல்' ெதா.ெப.ஈ  ' ' ன்ைம த்த ன்ெனாட் . (த.வ.1, 93);.]

ப்ேபாக்

 
 ப்ேபாக்  puduppōkku, ெப. (n.)

   வைக; style, new fashion.

ைரப் படங்களில் ப்ேபாக்ைகக் கைடப் ப்பவர ்நன்  ெபா ளடீ் வர ்(உ.வ.);.

     [  + ேபாக் . ேபா → ேபாக் .]
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-த்தல்

-த்தல் budubududdal,    11 ெச. . (v.i.)

-தல் (இ.வ.); பாரக்்க;See. pudumu-.

     [  + -,]

மங்கலக் யா
ன்

மங்கலக் யான் pudumaṅgalakkuḍiyāṉ, ெப. (n.)

   பைழய கா  நாணய வைக (பண . 139);; an ancient coin.

     [ மங்கலம் + யான்.]

மணம்

 
 மணம் pudumaṇam, ெப. (n.)

   மணம் ( வா.);; marriage, wedding.

     [  + மணம். ள் → (மள்); → மண → மணம். மணத்தல் = கலத்தல், தல்.]

மணவாட்

 
 மணவாட்  pudumaṇavāṭṭi, ெப. (n.)

   யதாகத் மணம் ெசய்  ெகாண்டவள்; woman, bride.

ம வ. மணப்ெபண், ப்ெபண்

ம. யெபண் .

     [  + மணவாட் .]

மணவாளன்

மணவாளன் pudumaṇavāḷaṉ, ெப. (n.)

   1. தாகத் மணம் ெசய் ெகாண்டவன்; newly-married man, bridegroom.

மணவாளப் ள்ைளக ம்.... காத்தற்  ஏ னார ்( வக.420,உைர);.

   2. என் ம் மணமகனாக இ க் ம் தன்ைம னன்; one who ever enjoys the pleasures of a bridegroom.

     " க்கம ழமளி ேசக் ம் மணவாளனார"்( வக.1880);.

ம வ. மணமகன், மாப் ள்ைள

     [  + மணவாளன்.]

ம ந்

ம ந்  pudumarundu, ெப. (n.)

   1. அன்  ெசய்த ம ந் ; newly prepared medicine.

   2. வழக்கமாகத் தரப்ப ம் ம ந்  அல்லாமல் மாற்  ம ந்  அல்ல  தலான ேவ ம ந் ; new 
medicine instead of old medicine or new medicine additional to it.

     [  + ம ந் .  → ம  → ம ந்  = ேநாய் ரக்் ம் ந மணத்தைழ, ேநாய் நீக் ம்ெபா ள்.]

மலர்

 
 மலர ்pudumalar, ெப. (n.)

   அன்றலரந்்த மலர;் fresh flower.

ம. மலர்

     [  + மலர.்]

மைழ

 
 மைழ pudumaḻai, ெப. (n.)

   தல் மைழ; the first rain.

ம. மழ

     [  + மைழ.]
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மைழத்தண்ணீ
ர்

 
 மைழத்தண்ணீர ்pudumaḻaiddaṇṇīr, ெப. (n.)

   அன்  ெபய்த மைழநீர;் water obtained by fresh rain.

ம வ. ப்ெபயல்

     [  + மைழ + தண்ணீர.்]

மனிதன்

மனிதன் pudumaṉidaṉ, ெப. (n.)

   1. ய மனிதன் பாரக்்க;See. pudiya manidan.

   2. தன் கரி  (பாவம்);க்  இரங் ய த்தவன் (ெகா.வ.);; true Christian.

     [  + மனிதன்.]

 Skt. manu-ja → த. மனிதன்

மைன

 
 மைன pudumaṉai, ெப. (n.)

   யதாகக் கட்டப்பட்ட இல்லம்; newly built house.

ம வ. .

     [  + மைன.]

மைனப்
ழா

 
 மைனப் ழா pudumaṉaippuguviḻā, ெப. (n.)

   யதாகக் கட்டப்பட்ட இல்லத் ற் க் ேய வைதக் க்க நடத் ம் ழா 
( ரகப் ரேவசம்);; house warming.

நண்பர ் மைனப் ழா ைனச ் றப்பாக நடத் னார ்(உ.வ.);.

     [ மைன + ழா.]

மா

 
 மா  pudumāṭu, ெப. (n.)

   பழக்கப்படாத மா ; untamed bull.

     [  + மா .]

மா ளிப்பாட்
-தல்

மா ளிப்பாட் -தல் pudumāṭuguḷippāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

     [ மா  + ளிப்பாட் -,]

மாப் ள்ைள

 
 மாப் ள்ைள pudumāppiḷḷai, ெப. (n.)

மணவாளன் (ெகா.வ.); பாரக்்க;See. pudumanavāsan.

     [  + மாப் ள்ைள. மணப் ள்ைள → மாப் ள்ைள.]

மானியம்

மானியம் pudumāṉiyam, ெப. (n.)

   தாகக் ெகா த்த இலவய (இனாம்); நிலம். (பண .171);; newly-granted inam land.

     [  + மானியம்.]

ன்னல்
ன்னல் pudumiṉṉal, ெப. (n.)

   பைழய கா  (நாணய); வைக (பண .143);; an ancient coin.

62

www.valluvarvallalarvattam.com 14533 of 19068.



-தல்

-தல் pudumudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஒன் ம் அ யாத ேபால் ேப தல் (ெநல்ைல);; to talk with feigned ignorance.

     [  → -.]

கைன

 
 கைன pudumugaṉai, ெப. (n.)

   ெதாடக்கம் ( ன்.);; beginning, commencement, as of an event.

     [  + கைன.]

கம்

கம் pudumugam, ெப. (n.)

   1. நாடகம் ைரப்படம் ேபான்றவற் ல் தன் தலாக அ கமா பவர;் person making his or her debut 
in stage, film etc.

கங்க க்  நல்லவரேவற்  இ க் ற . (உ.வ.);.

   2. யவர,் தன் ைறயாகப் பாரக்்கப்ப பவர;் Stranger.

யார ்அந்தப் கம் (உ.வ.);.

     [  + கம்.]

தல்

 
 தல் pudumudal, ெப. (n.)

   அ த்த ஆண்  (இ.வ.);; succeeding year.

     [  + தல்.]

யற்
யற்  pudumuyaṟāṭu, ெப. (n.)

   ங்கள் (சந் ரன்); (சாதக. ற்.6);; the moon.

ைம

ைம1 pudumai, ெப. (n.)

   1. தாந்தன்ைம; newness, freshness, novelty.

     " ன்ைனப் ைமக் ம் ேபரத்் மப் ெபற் யேன"( வாச. 7, 9);.

   2. பழக்க ன்ைம; want of training or practice.

   3. அரியதாக நிகழ்வ  (அ ரவ்ம்);; strangeness, extraordinariness uncommonness.

   4. யப் ; miracle.

அங்ஙனங்காண்ேபனா ன் இஃ  ஒ  ைமயன்ேறா ( லப்.19.10. உைர);.

   5.  ( வா.);; plenty, abundance.

   6. எ ல்; fresh glow, brightness.

 ம ர ்பரன் (கந்த .அைவயடக்.13);.

   7. நாட் க்ேகாடை்டயார ் ள்ைளப்ேப  த யவற்ைறக் ெகாண்டா ம் சடங்  வைக 
(நாட.்ெசட்.);; ceremonial feast on the occasion of childbirth etc.

   ம. ம;   க.ெபாச .ெகாச ;   பட. ெகாச ; ட., ெம

     [  → ைம.]

யாெதான் ம் எவ் டத்தா ம் எக்காலத் ம் ேதான்றாதேதார ்ெபா ள் ேதான் தல் 
(ெதால்.ெபா ள்.251); என்  இளம் ரணர ் ைமக் த் த ம் வைரயைற ப ப்ெபா க் ம் 

ண்ெபா க் ம் ெபா ந் தல் காண்க.

 ைம2 pudumai, ெப. (n.)
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ைமகாட் -தல்

ைமகாட் -தல் pudumaikāṭṭudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   1. இயற்ைக இறந்த ெசயல் (அற் தம்); ேதாற் த்தல் ( ன்.);; to perform miracles, to show miraculous powers.

   2. அ யாத ேபாற் காட் க் ெகாள் தல்; to pretend ignorance.

     [ ைம + காட் -,]

ைம ெசய்-தல்

ைம ெசய்-தல் pudumaiseydal,    1 ெச. . . (v.i.)

ைமகாட் -தல் ( ன்.); பாரக்்க;See. pudumai-kattu.

     [ ைம + ெசய்.]

ெமா

ெமா 1 pudumoḻidal,    3 ெச. . . (v.i.)

   ய ெசய்  தல்; to announce fresh news.

     " தர ் ெமா ந் றக் ேகட்டைன"(உபேதசகா. வத் ேரா.171);.

     [  + ெமா -.]

 ெமா 2 pudumoḻi, ெப. (n.)

   யதாகத் ேதான் ய ெமா , ெமா க்  எ ரான ; new language.

     [  + ெமா . த ழ் ஒ  ெமா  (ancient language);. இந்  ஒ  ெமா . (ஒ.ெமா.1, 80);].

 ெமா 3 pudumoḻi, ெப. (n.)

   யதாக அைனவரா ம் பயன்ப த்தப் ப ம் ெதாடர ்ெமா , பழெமா  ேபால் யதாக 
உ வாக்கப்பட்ட ; newly constructed proverb.

வ

வ  puduvadu, ெப. (n.)

   ; anything new.

     "அ  வேதாவன்ேற"( றநா.42);.

வயல்

 
 வயல் puduvayal, ெப. (n.)

   யதாக த் யைமக்கப்பட்ட வயல்; land newly brought under cultivation.

     [  + வயல்.]

வர

 
 வர  puduvaravu, ெப. (n.)

   யதாக வந்த ; new arrival.

     [  + வர .]

வல்

 
 வல் puduval, ெப. (n.)

   யதாகத் த் யைமத்த வயல் (நாஞ்.);; and newly brought under cultivation.

ம. வல்

     [ வயல் → வல்.]
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வ

 
 வ  puduvaḻi, ெப. (n.)

   யதாக உ வாக்கப்பட்ட வ ; new path.

     [  + வ .]

வன்

வன் puduvaṉ, ெப. (n.)

   யவன்; new man, stranger.

     " லம்ெபயர ் வன்"( லப்.16:129);.

     [  → வன்.]

வன்னம்

 
 வன்னம் puduvaṉṉam, ெப. (n.)

சே்சா  பாரக்்க;See. pudu-c-coru.

     [  + அன்னம்.]

 Skt. anna → த. அன்னம்

 
  puduvīṭu, ெப. (n.)

மைன பாரக்்க;See. pudumanai.

க., பட. ெகாசமென.

     [  + .]

ெவட்
ெவட்  puduveṭṭu, ெப. (n.)

   பைழய கா  (நாணய); வைக (பண .133);; an ancient coin.

ெவள்ளம்

 
 ெவள்ளம் puduveḷḷam, ெப. (n.)

   மைழக் ப் ன் ஆற் ல் வ ம் ர ்நீரப்்ெப க் , யதாக வ ம் ெவள்ளம்; fresh flood, sudden rise of 
water in rivers after rain.

ம. ெவள்ளம்.

     [  + ெவள்ளம். ெவள் → ெவள்ளம் = ெவ ப்பான ப்ெப க்  நீர.்]

ெவள்ைள

 
 ெவள்ைள puduveḷḷai, ெப. (n.)

   நாட்படாத ெவடை்டேநாய்; fresh gonorrhoea opposed to chronic one.

ம வ. ெவள்ைளேநாய்

     [  + ெவள்ைள. ள் → ெவள் → ெவள்ைள = உடம் ள்ள ட் வைக.]

ைவ

ைவ puduvai, ெப. (n.)

   ல் த் ர ்( ல் த் ர)்;, சே்சரி, க்ேகாடை்ட த ய ஊரப்் ெபயரக்ளின் 
ம உசெ்சால்; contracted form of the names of certain towns, as Tiruvilliputtur, Puduccēri, Pudukköttai etc.

ட் த்தன் ( வ்.ெபரியாழ்.3,3,10); 'த யரந்்  ைவயம்ப ' (தனிப்பாடல்);

     [ சே்சரி → ைவ, க்ேகாடை்ட → ைவ என ெவவ்ேவ  நிைல ன் ம உச ்ெசாற்கள் 
இைவ.]
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ைவ ப் ராம
சா த யார்

 
 ைவ ப் ராமசா த யார ்puduvaisuppurāmasāmimudaliyār, ெப. (n.)

   ஒ  லவர;் a poet.

இவர ்ேகா லாம் ைகமாைல, ல்வ வனத்தந்தா  ஆ ய ல்கைள எ ள்ளார.்

ைவெபான்ைன
யா த யார்

 
 ைவெபான்ைனயா த யார ்buduvaiboṉṉaiyāmudaliyār, ெப. (n.)

   ஒ  லவர;் a poet.

இவர ்ம லாசல கர ் ம்மணிக்ேகாைவ என்ற ைல இயற் ள்ளார.்

ேவார்

ேவார ்puduvōr, ெப. (n.)

   1. ய மாந்தர;் strangers.

     " ேவார ்ேநாக் ம் பணிக்  ேநாய்  ர க்கத் "(மைலப .288);.

   2. பட்ட  (அ பவம்); அற்றவர;் in experienced persons.

     [  → ேவார.்]

ைத

ைத1 pudaidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. மண் க் ள் மைறதல், ஏதாவ  ஒ  ெபா ளாய் மைறக்கப்ப தல்; to be buried, as treasure, to be 
covered, concealed.

அங்கண்மால் ம்  ைதய (ம ைரக்.384.);.

   2. அ ழ்தல்; to sink in, as a wheel, to enter, penetrate, as in arrow.

     "ெந ஞ் ைன ைதயப் ந்ெத த்தளித் ம்"(கல்லா.13);.

   3. உள்ளடங் த்தல்; to lie hidden, as a meaning.

இப்பாட்  ைதெபா ள்ள .

     [ ல் →  → ைத-.]

 ைத2 pudaiddal,    11 ெச. ன்றா . (v.t,)

   1. அடக்கம் பண் தல்; to bury, to inter. 

ணத்ைதப் ைதப்ப ம் த ழர ்வழக்கம் (உ.வ.);.

   2. ஒளித் ைவத்தல்; to hide, as treasure, to conceal.

     "ேதமாங்கனிைய… அைற ற் ைதத் "( மந்.202);.

   3. வாய் ெச  த யவற்ைறப் ெபாத் தல்; to close, cover, as the mouth, ear.

     " ந் ரப்பவளச ்ெசவ்வாய் ெசங்ைக ற் ைதத் "(கம்பரா. ைகேக . ழ். 104);.

   4. ேபாரத்் தல் ( ன்.);; to clothe to cover.

ைதக்க

 
 ைதக்க  pudaikkaru, ெப. (n.)

   ராநிைல ற் றந்த டனிறந்  ைதக்கப்ப ம்  ழந்ைத; buried foetus or immatured child which born 
dead or died after delivery.

     [ ைத + க .  → க  = ல், டை்ட, ழ , ட் .]
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ைத

ைத  pudaiguḻi, ெப. (n.)

   1. இறந்தவைரப் ைதப்பதற்கான ; pit for burial, grave.

   2. ைதமணல் பாரக்்க;See pudai-manal.

     [ ைத + .]

ைதசாலகம்

ைதசாலகம் pudaicālagam, ெப. (n.)

   சாய்க்கைட நீர ்ெசல்வதற்காக ஏற்ப த்தப்பட்ட நிலத்த  வ ; underground drainage.

ம வ. கரந் பைட.

     [ ைத + சாலகம்.]

பண்ைடத்த ழகத் ன் ேகாநகரக்ளில் அங்கண நீைரக்கண்ணிற்படாமல் ெச த் தற் , கரந் பைட 
என் ம் ைதசாலகம் இ ந்த . அ  ெத  ந ற் கட்டப்பட்  யாைனக் ட்டம் ேமற்ெசல் ம்ப  
க ங்கல்லால் டப்பட் ந்த . அ ற்ெசன்ற நீர ்யாைனத் க்ைக ேபான்ற ம் ன் வா லாய் 
அக ல் ந்த . (ப.த.நா.ப.138);

ைதெபா ள்

ைதெபா ள் budaiboruḷ, ெப. (n.)

   1. நிலத் ற் ைதந்  டக் ம் ெசல்வம்; hidden treasure

   2. நிலத் ன் ழ் ைதந் க் ம் பண்ைடக் காலச ் ன்னங்கள்; burried remains (found in archaeological 
excavations);.

   3. ஆழ்ந்த க த் ைடய ேபச்  அல்ல  எ த்  (ெகா.வ.);; speech or written of profound significance.

   4. பாட் ல் மைறந் ள்ள ெபா ள்; hidden meaning in the verse.

     [ ைத + ெபா ள்.]

ைதமணல்

 
 ைதமணல் pudaimaṇal, ெப. (n.)

   ேமற்பரப் ல் அ ந் ம் எந்த ஒன் ம் உடெ்சன் டக் ய மணற்பரப் ; quick sand.

ம வ. ெசாரிமணல், உ ரம்ணல்.

     [ ைத + மணல்.]

ைதயல்

ைதயல் pudaiyal, ெப. (n.)

   1. மைறைக; being hidden.

   2. ைதெபா ள் பாரக்்க;See. pudai porul.

ைதயைலக் கல் ெய த்தவன் (இராமநா.ஆரணி.23);.

   3. அம் க்கட்  (அக.நி.);; sheaf of arrows.

   4. ேகடயம் (அக.நி.);; shield.

     [ ைத → ைதயல், 'அல்' ெதா.ெப.ஈ .]

 ைதயல் pudaiyal, ெப. (n.)

   1. ஓர ்ஆட்ட வைக.

 type ofagame (ெநவ);.

   2. இயல்பான பாண்  ைளயாட் ; a pandy game (தஞ்ைச);

     [ ைத- ைதயல்]

   ெவற் க்காய் ஒ  ல் நிைறய ைடத்தால் ைதயல் ைடத்த  என்ப  வழககம்;
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ைத ள்

ைத ள் pudaiyiruḷ, ெப. (n.)

   காரி ள்; deep darkness.

     " ைத ட ்படாஅம்ேபாக நீக் "( லப்.5,4);.

     [ ைத + இ ள்.]

ைத ரல்

 
 ைத ரல் pudaiyūral, ெப. (n.)

   ெகால்லங்ேகாைவ (மைல.);; a climbing shrub.

ைதவாணம்

 
 ைதவாணம் pudaivāṇam, ெப. (n.)

   ெபா வாணவைக; a kind of rocket.

     [ ைத + வாணம்.]

ப் சக்கட்

 
 ப் சக்கட்  puppusakkaṭṭi, ெப. (n.)

   ைர ர ல் ஏற்ப ங் கட் ; pulmonary abscess.

     [ ப் சம் + கட் .]

ப் சசச்ன்னைற

 
 ப் சசச்ன்னைற puppusassaṉṉaṟai, ெப. (n.)

   ைர ர ள்ள காற்றைற; aircell of the lung.

     [ ப் சம் + சன்னைற.]

ப் சச் க்கம்

 
 ப் சச் க்கம் puppusassurukkam, ெப. (n.)

   ைர ர ன் ஒ க்கத் னா ண்டா ம் ேநாய்; pulmonary condensation.

     [ ப் சம் + க்கம்.]

ப் சச் ழற்

 
 ப் சச் ழற்  puppusassuḻṟṟi, ெப. (n.)

   ைர ரல் வ யாய் அரத்தம் ேபாதல்; pulmonary circulation of blood.

     [ ப் சம் + ழற் .]

ப் சதா தம்

 
 ப் சதா தம் puppusadāpidam, ெப. (n.)

ப் சவழற்  பாரக்்க;See. puppusa-v-alarci.

     [ ப் சம் + தா தம்.]

 Skt. täpita → த. தா தம்

ப் சநரம்

 
 ப் சநரம்  puppusanarambu, ெப. (n.)

   ைள நரம் ; pneumo gastric nerves.

     [ ப் சம் + நரம் .]
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ப் சநா

 
 ப் சநா  puppusanāṭi, ெப. (n.)

   ய்ைமயான ெசவ் யரத்தத்ைத ைர ர னின்  ெநஞ் ப்ைப னிடப் பக்கத் ற் க் ெகாண்  
ேபாய்ச ்ேசரக்் ம் ழல்; pulmonary vein.

     [ ப் சம் + நா .]

ப் சநாளம்

 
 ப் சநாளம் puppusanāḷam, ெப. (n.)

   மா பட்ட காரியரத்தத்ைத ைர ரற் ைபக க்  எ த் ச ்ெசல் ங் ழல்; pulmonary artery.

     [ ப் சம் + நாளம், ள் → ( ள்); → நாள் → நாளம் = உட் ைள ள்ள தண் , அரத்தக் ழாய்.]

ப் சபதம்

 
 ப் சபதம் bubbusabadam, ெப. (n.)

ப் சவழற்  பாரக்்க;See. puppusa-y-alarci.

ம வ. ப் சதாபம்

     [ ப் சம் + பதம்.]

ப் சம்

 
 ப் சம் puppusam, ெப. (n.)

   ைர ரல் (இங்.ைவ.);; lung.

     [உ → உப்  → உப் சம் → ப் சம் = உப்  அதாவ  ரிந்  ங் வ .]

த. உப் சம் → Skt. phuppusa.

ப் சவழற்

 
 ப் சவழற்  puppusavaḻṟsi, ெப. (n.)

   ைர ரல் ேநாய்வைக; lung disease, pleuropneumonia (M.L.);.

     [ ப் சம் + அழற் .]

ப் சவ ப் ண்

 
 ப் சவ ப் ண் puppusavaḻippuṇ, ெப. (n.)

   ைர ர ேலற்ப ம் தைசய கல் ேநாய்; pulmonary gangrene.

     [ ப் சவ  + ண்.]

ப் சேவர்

 
 ப் சேவர ்puppusavēr, ெப. (n.)

   ைர ர ன் அ ப்ப ; root for the lungs.

     [ ப் சம் + ேவர.்]

ப் ேசானதனம்

 
 ப் ேசானதனம் puppucōṉadaṉam, ெப. (n.)

    ழற் யற்ற ைர ரல்; atelutasis pulmonium.
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ப் லம்

 
 ப் லம் puppulam, ெப. (n.)

   ைர ர னின்  உச் ேநாக் ச ்ெசல் ம் பத் வைக வளி ெளான் ; one of the ten vital airs situated in 
the chest or lungs.

ப் ளம்

 
 ப் ளம் puppuḷam, ெப. (n.)

   ைடப் , ழ்; film' fl;bulb.

     [ ைட → ைடப்  → ப்  → ப் ளம்.]

ம்ெமனல்

 
 ம்ெமனல் pummeṉal, ெப. (n.)

   ஒ க் ப்  வைக (சங்.அக.);; onom expr. denoting buzzing sound.

     [ ம் + எனல்.]

ம்ைம னம்

 
 ம்ைம னம் pummaiduṉam, ெப. (n.)

   எ வாய்ப் ணரச்் ; a kind of sodomy.

ம் கம்

ம் கம் pumvirugam, ெப. (n.)

   1. ஒ வைக (கத் ரி); நஞ் ; a variety of aconity.

   2. ஒ வைக மான் (கத் ரி); (சங்.அக.);; musk deer.

ய்

ய்1 puytal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ப க்கப்ப தல்; to be pulled out, torn off, wrested.

ய்ந்  கால்ேபா ல் லான் கந்த ெவண் ைட (களவ . 39);.

   2. மைறதல்; to disappear,

ேகாலப்பகற்களிகறான் கற் ய்ய ( வ்.இயற். த்.40);.

     [ ல் → ள் → ய் (ேவ.க.3, 114);.]

 ய்2 puyttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ப த்தல்; to extract, pull out, uproot.

ய்தெ்த  க ம் ன் கைழ ( றநா.28);.

   2. பயத்தல்; to produce, yield.

   ெத. ச் ;   நா. ச;்   பர.் சச்;   கட. ச் ர;்   ேகாண். சக்ானா;   . க்னா;மா. ெச.

     [ ள் → ய். ய்தல் (த. .); → ய்த்தல் ( . .);.]
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ய

ய1 puyattal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ய்-த்தல் 1 பாரக்்க;puy2 1.

ெமய்வ  ேவல் யந்  ேமல்வ ம் ( நாயக . 37,60);.

   2. ெவளிேய தல் (ஈ . 9, 5, 10);; to depart, separate.

     [ ய்த்தல் → யத்தல்.]

 ய2 puyattal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெபயரத்்தல்; to pluck, pull out.

     'நைவகண்  வாடக்ண் யக்கெவா  ைமந்தைனப் ேபா த்தார ்(கச் .வண் .293);.

     [ ல் → ள் → ய். ய்த்தல் = ப க்கப்ப தல் (ேவ.க.3.114);. ய்த்தல் → யத்தல்.]

யக்

யக்  puyakku, ெப. (n.)

   1. ட் நீங் ைக; departing, separation.

   2. மனக்கவரச்்  (ஈ . 9, 5, 10);; attractiveness.

     [ ய → யக் .]

யங்ெகாட் -தல்

யங்ெகாட் -தல் puyaṅgoṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   மறக் யாகத் ேதாள்கட் தல்; to strike or pat on one's own shoulder in challege, as a warrior.

தங்கச ் ைமயப் யங் ெகாட் ம் (தனிப்பா.1, 382, 29);.

     [ யம் + ெகாட் -.]

யத் ைண

 
 யத் ைண puyattuṇai, ெப. (n.)

   த ந்த ைணவன் ( ன்.);; helper, useful as the arm.

     [ யம் + ைண.]

யபராக் ரமம்

 

 யபராக் ரமம் buyabarākkiramam, ெப. (n.)

யவ  ( ன்.); பாரக்்க;See. puya-vali.

Skt parākrama → த பராக் ரமம் 

     [ ய + பராக் ரமம்.]

யபலம்

 
 யபலம் buyabalam, ெப. (n.)

   யவ  ( ன்.);;பாரக்்க;See puya-vali.

     [ யம் + பலம்.]
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யம்

யம் puyam, ெப. (n.)

   1. ேதாள்; arm, shoulder.

     " யம்பல ைடய ெதன்னிலங்ைகயர ்ேவந்தன்"(ேதவா.130, 8);.

   2. ைட; side.

   3. ேகாணத் ன் பக்கக்ேகா  (இக்.);;     [ ல் → ெபால்  = த . ள் → ( ள்); → ண்  → ண்டம் = 
ரட்  ( .தா.209); ள் → ய் → யம் = ரண்ட ேதாள்.]

த. யம் → Skt. bhuja

வைளதல் ெபா ள்ப ம் bhuj என் ம் அ ந்  வைளந்த , வைளந்  ெதாங் வ , ெதாங் ம் ைக, 
ைகேபான்ற ம் க்ைக, ேபான்ற ெபா ள் வளரச்் ையக் ெகாண்ட bhuja என் ம் ெசால் 
வளரந்் ள்ளைத மா. .அகர த  காட் ற . இப்ெபா ள் வளரச்்  ைகக் ம் அ ேபான்  

ளங் வனவற் ற் ம் ெபா ந் ேமயல்லாமல் ேதா க் ப் ெபா ந்தாைமையக் காணலாம். 
பைணத்ேதாள், ண்ேடாள், ணிேதாள் என்பன ேபான்ற வழக் கள் த ல் ேதாள் ரட் ப்

ெபா ளில் வழக் ன் ள்ளைதக் காட் ன்றன. ரட் ப்ெபா ள் அ ப்பைட ல் ேதாள், ன் 
அத்ேதா டன் ெபா ந் க் ம் ேமற்ைக, ைக, ைகேபான்ற ம் க்ைக என்றாற்ேபான்ற ஆட் கள் 
இயல்பான ெபா ள் வளரச்் ையக் காட் க் ன்றன. த ல் ேதாள், இ ேதாள்களில் 
ஒன்ைறப்ேபான்  இ க் ம் பக்கம், பக்கத்ைதப்ேபான்ற ேகாணத் ன் பக்கக்ேகா  ஆ ய 
ெபா ள்க டன் நின் ள்ள .

ய ட்

ய ட்  puyamuṭṭi, ெப. (n.)

   ல்ைலத் ேதாண்ேமற் த்  ேமேனாக்  அம்ெபய்ைக ( வக.1680, உைர);; holding the bow above the 
shoulder and shooting upwards.

     [ யம் + ட் ]

யல்

யல்1 puyal, ெப. (n.)

   1. மைழெபய்ைக; raining.

யல்(ேமகம்);ேபாற் ேமனியம்மான் ( வ். வாய்,8,10,2);

   2. நீர;் water.

     'மாேமகம் ெபய்த யல்.'( வக.2476);.

   3. ல் (ேமகம்);; Cloud..

     ' ண் ன்னிய யல்'(ப ற் ப்.84,22);.

ம வ. மைழ, எ , மங் ல், மஞ் , ெகாண்டல், ெகாண் , ண், ம் , மால், ெசல், கார,் ைம, மாரி,

     [ெபாய் → ெபய், ெபய்தல் = ைளவ  நீர ்ஒ தல், (ேவ. க. 3, 126); ெபய் → ெபயல் = ெபா ைக, 
மைழ, மைழத் ளி. ெபயல் → யல் = னின்  ம் மைழ, மைழயாலான நீர,் மைழெபய் ம்

ல்]

 யல்2 puyal, ெப. (n.)

   1. ெகா ங்காற்  ( ன்.);; gale, Storm, tempest, gust, Squall.

   2. ழல் காற் ; Cyclone.

ம வ, ைற, றாவளி,

     [ ள் → ய் → யல் ( தா.251);]
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யல்காற்

 
 யல்காற்  puyalkāṟṟu, ெப. (n.)

யற்காற்  பாரக்்க;See. puyar-karu.

யல்காற் ன் ேவகம் தணிய ல்ைல.

     [ யல் + காற் ]

யல் ன்னம்

 
 யல் ன்னம் puyalciṉṉam, ெப. (n.)

   யல் ேதாற் தற் ரிய அ ; storm.

     [ யல் + ன்னம்]

யல்மண்டலம்

 
 யல்மண்டலம் puyalmaṇṭalam, ெப. (n.)

   யல் உ வா க் ம் ப ; storm-zone.

     [ யல் + மண்டலம்]

யல் ல்

 
 யல் ல் puyalmugil, ெப. (n.)

   ய ன்ேபா  எ ம் ல்; Storm cloud.

     [ யல் + ல்]

யல்ேமகம்

 
 யல்ேமகம் puyalmēkam, ெப. (n.)

யல் ல் பாரக்்க;See. puyal-mugil.

     [ யல் + ேமகம்]

யல்ைமயம்

 
 யல்ைமயம் puyalmaiyam, ெப. (n.)

   யல்காற்  நிைல ெகாண் க் ம் இடம்; the centre place of storm, cyclone.

     [ யல் + ைமயம்.]

 Skt madya → த. மத் யம் → ைமயம்

யல்வண்ணன்

யல்வண்ணன் puyalvaṇṇaṉ, ெப. (n.)

   மால்; Tirumal.

யல் வண்ணன் னல் வாரக்்க (க ங்.1);.

     [ யல் + வண்ணன். யல்= ல்]

யல -த்தல்

யல -த்தல் puyalaḍittal,    4 ெச. . . (vi)

   றாவளி காற்ற த்தல்; to form cyclone.

     [ யல் + அ -,]
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யலாய்

 
 யலாய் puyalāy, .எ. (adv)

   ஆரப்்பாட்டமாய்; Stormily.

ேதரத்ல் நாள்களில் தைலவர ் யலாய் இயங் னார ்(உ.வ.);.

     [ யல் + ஆய்]

யேல

யேல  puyalēṟu, ெப. (n.)

   இ ; thunder.

ெப ஞ் னப் யேலறைனைய (ப ற் ப்.51,28);.

     [ யல் + ஏ ]

யவ ப்

யவ ப்  puyavaguppu, ெப. (n.)

   பாட் ைடத ்தைலவன  ேதாள்வ ையக் ம் கலம்பக ப்  ( மர. ர.ம ைரக்.11);; a section of 
kalampagam, describing the valourous deeds of its hero.

     [ யம் + வ ப் ]

யவ

 
 யவ  puyavali, ெப. (n.)

   ேதாள்வ ைம ( ன்.);; strength of arm.

     [ யம் + வ ]

யற்காற்

 
 யற்காற்  puyaṟkāṟṟu, ெப. (n.)

   ெப ங்காற்ற; storm-wind. (C.G.);.

     [ யல் + காற் ]

யாசலம்

 
 யாசலம் puyācalam, ெப. (n.)

   மைலெயாத்த ேதாள் ( ன்.);; hill-like shoulder.

     [ யம் → யா + அசலம்]

 Skt. acala → த. அசலம்

யாந்தரம்

 
 யாந்தரம் puyāndaram, ெப. (n.)

   மார்  (யாழ்.அக.);; chest of a person.

     [ யம் → யாந்தரம்]
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ர-த்தல்

ர-த்தல் purattal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. காத்தல், ேபணிவளரத்்தல்; to keep, preserve, protect, cherish, tend, govern.

வளங்ெக  றப்  லகம் ைரஇ (ப ற் ப்.50,4);-

   2. யாகக் ெகா த்தல் ( ங்.);; to give bountifully, bestow.

   3. வணங் தல்( ங்.);; to reverence.

   4. உத தல்; to bestow favour.

மேகாதரா கள் ரக்க (தக்கயாகப்.138);.

   க.ெபாெர, ெத.ப்ேரா ;   ேகாண்.ெபாரப்னா;   ெகாலா. ராய்;பர,்ெபாரிப்

 AS.beorgen;

 Ger bergew

     [ ல் → ர ்→ ர-,]

ரக்காழ்

 
 ரக்காழ் purakkāḻ, ெப. (n.)

   ெபண்மரம்; the female species of tree.

     [ றம் → ரம் + காழ்]

ரகரன்

ரகரன் puragaraṉ, ெப. (n.)

   ப் ர ( ரி ர); ம த்ேதான், வெப மான்;Śivan. as the destroyer of tiripuram.

     " ரகரனிசச்ாஞானக் ரிையயாப்ப் ேபாந்த ல்வ மர தல்"( ைள, இந் ரன் .17);.

     [ ரம் + கரன்]

 Skthara » த. கரன்

ரசே்சா

 
 ரசே்சா  puraccōti, ெப. (n.)

   மைலப  ைக; an herb that grows on mountains.

ரசங்ெகாட்ைட

 
 ரசங்ெகாடை்ட purasaṅgoṭṭai, ெப. (n.)

   மலப் , வ ற் ைரசச்ல் ேபான்றவற்ைறப் ேபாக் ம் ரசம் ைத; See.d of buteafrondosa.

ம வ. க்கம் ைத, ரசம் ைத

     [ ரசம் + ெகாடை்ட]

ரசம் ன்

 ரசம் ன் purasambisiṉ, ெப. (n.)

   ன்வைக ெளான் ; gum of butea frondosa tree.

     [ ரசம் + ன்]

ரசம் ைத

 
 ரசம் ைத purasamvidai, ெப. (n.)

ரசங்ெகாடை்ட பாரக்்க;See. purašan-kottai.

     [ ரசம் + ைத]
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ரசல்

ரசல் purasal, ெப. (n.)

   ஒ க்  (இ.வ.);; leak.

     [ ல் → ர ்→ ைர = உட் ைள. ைர → ைரசல் = ைள ேவ.க.3.101,102, ைரசல் → ரசல்]

ர '

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ர

ர 2 purasu, ெப. (n.)

   மரவைக; East Indian Satin-wood. (L.);.

 ர 3 purasu, ெப. (n.)

   மரவைக (பதாரத்்த.212);; battle of plessey tree.

 ர 4 purasu, ெப. (n.)

    ெபண் ழந்ைத; a little girl.

     [ ள் → ள் = ள்ைள, ள்ளைமயழ . ள் →  = ழந்ைத ( .தா.40,41);  →  → ர ]

ர ேமற் ல்

 
 ர ேமற் ல்  purasumēṟpulluruvi, ெப. (n.)

   ல ைளையப் ேபாக் ஞ் ரணம்; parasite of buteafrondosa powder which is useful in piles.

     [ ர ேமல் → ல் ]

ரைச

ரைச purasai, ெப. (n.)

   யாைனக் க த் ம் க ; halter or head-stall of an elephant.

ஆய்மணிப் ரைச யாைன ன் (கம்பரா. ளா.36);

     [ ள் →  → ரள். ள் → ர → ரைச]

ரஞ்சரம்

 
 ரஞ்சரம் purañjaram, ெப. (n.)

   ேதாள்; shoulder.

     [ ரந்தரம் → ரஞ்சரம்]
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ரட்

ரட் 1 puraṭci, ெப. (n.)

   1. றழ்  (ெகா.வ.);; upsetting, overturning.

   2. ஒ ங் ன்ைம; disorder.

   3. சட்ட ல்லா நிைல; anarchy.

     [ ள் →  → ரள். ரள்தல் = ெசால் மா தல். ரள் → றள் → றழ்ச் , ரள் → ரட்  ( .தா:234);]

 ரட் 2 puraṭci, ெப. (n.)

   ய காலத் ல் நிைலைம ற் ம் மா ம் தன்ைம; revolution.

ெதா லாளரக்ள் ரட்  ெசய்வைதத் த ர ேவ  வ  இல்ைல. (உ.வ.);

     [ ரள் → ரட்  ( .தா.234);]

ரட் கரம்

 
 ரட் கரம் puraṭcigaram, ெப. (n.)

 the quality of being revolutionary.

ரட் கரமான ட்டம் (உ.வ.);

     [ ரட்  + கரம்]

 Skt. ãkarsaka → த. கரம்

ரட் ெசய்-தல்

ரட் ெசய்-தல் puraṭsiseytal,    4 ெச. , (v.i.)

   ய காலத் ல் இ க் ம் நிைலைய மாற் வதற் ப் பணி ரிதல்; to revolutionize.

     [ ரட்  + ெசய்-,]

ரட் யாளர்

 
 ரட் யாளர ்puraṭciyāḷar, ெப. (n.)

   நிைலைமைய ற் ம் மாற்ற பணி ரிந்தவர;் revolutionary.

     [ ரட்  + ஆளர]்

ரட்டல்

ரட்டல்1 puraṭṭal, ெப. (n.)

   க ;     [ ரள் → ரட் . ரட் தல் = ஒன்ைறத் ப் தல். ரட்  → ரட்டல் → ரட் ச ்சைமக் ங் க , 
( .தா.231);]

 ரட்டல்2 puraṭṭal, ெப. (n.)

   அைம ன்ைம; restlessness.

     [ ரட்  → ரட்டல். 'அல்' ெதா.ெப.ஈ ]

 ரட்டல்3 puraṭṭal, ெப. (n.)

   ஏமாற் தல்; cheating.

அவன் ஒ  ரட்டல் ேபரவ்  (உ.வ);

     [ ரட்  → ரட்டல். 'அல்' ெதா.ெப.ஈ ]
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ரட்டன்

ரட்டன் puraṭṭaṉ, ெப. (n.)

   1. மாறாட்டக்காரன்; deceiver, equivocator,(S.l.l.v.3);.

   2. ெபாய்யன், உண்ைமையத ் ரித் ம் மாற் ம் பவன்; liar, one who distorts facts, wheeler - dealer, 
twister.

ம. ரட்டன்

     [ ள் →  → ரள். ரள்தல் = ெசால் மா தல். ரள் → ரளி = ெமய்ம்மாற் , ெபாய். ரள் → ரட்  
→ ரட்டன் ( .தா.234);]

ரட்

ரட்  puraṭṭi, ெப. (n.)

   ஒன்ைறப் ரட்ட பயன்ப த் ம் க ; an instrument used to turn.

     [ ரள் → ரட் . ரட் தல் = ஒன்ைறத் ப் தல். ரட்  → ரட் . ேதாைச ரட்  = 
ேதாைசத் ப்  ( .தா.231.);]

ரட் க் ைர

 
 ரட் க் ைர puraṭṭikārai, ெப. (n.)

   காட் த் த் ; bristly-leaved jew's mallow (L.);

ரட் ய -த்தல்

ரட் ய -த்தல் puraḍḍiyaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. மாறாட்டமாய்ப் ேப தல் ( ன்.);; to prevaricate.

   2. உண்ைமைய ம த்தல்; to deny a fact, to lie boldly.

     [ ரள் → ரட்  → ரட்  + அ -,]

ரட்

ரட் 1 puraṭṭudal,    5 ெச ன்றா , (v.t.)

   1. உ ட் தல்; to turn a thing over, to roll.

ைட ைடக் க ந்தைல ரட்  ன்றா ைடய ய(பட் னப்.230.);

   2. ெசய்  த்தல்; to accomplish, used in contempt.

   3. ழ்ேமலாகத் ப் தல்; to turn up, as the soil in ploughing.

   4. க  த யவற்ைறக் ண்  வதக் தல் (இ.வ.);; to fry, as wegetable curry.

   5. மட் தல்; to nauseate, retch.

வ ற்ைறப் ரட் ற

   6. ஏய்த்தல் (வஞ் த்தல்); ( ன்.);; to deceive to falsify.

   7. மா ப த் தல்(ெகா.வ.);; to pervert, distort.

   8. ேதய்த்தல் ( ன்.);; to smear, rub on the head, as oil.

   9. அ க்காக் தல் ( ன்.);; to stain, foul with dirt.

   10. ம த் ைரத்தல் (ஆட்ேச த்தல்); ( ன்.);; to deny, refute.

   ம. ரட் க, ரட் க;பட.ெபரட்

     [ ரள் → ரட் ]

 ரட் 2 puraṭṭu, ெப. (n.)

ரட்ட் ட்

ரட்ட் ட்  puraṭṭṭuruṭṭu, ெப. (n.)

   1. மாறாட்டமாகப் ேப ைக; lying, prevarication.

   2. தந் ர ெசயல்; subterfuge.

     [ ரட்  + உ ட் . இைத உ ட்  ரட்  என்  மாற் செ்சால்வ ம் உண் .]
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ரட்ேடா யம்

 
 ரட்ேடா யம் puraṭṭōṭiyam, ெப. (n.)

   இ வழக்  ( ன்.);; obscene language.

     [ ரட்  → ரட்ேடா யம்]

ரடம்

 
 ரடம் puraḍam, ெப. (n.)

   ெபான்; gold.

ரண்ைட

ரண்ைட puraṇṭai, ெப. (n.)

   கலான ெகா வைக, ரண்ைட; square stalked vine.

     [  → ரள் → ரண்ைட = ரண் க் ம் அல்ல  க் ண் க் ம் ெகா  ( .தா.242);]

 ரண்ைட puraṇṭai, ெப. (n.)

   ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruppattur.Taluk.

     [ ரண்ைட- ரண்ைட]

ரணி

ரணி1 puraṇi, ெப. (n.)

   1. ஊன் ( ங்);; flesh.

     ' ணபா ....ந த்  நின்ற ன்றன ரணி'(அரிசமய, பரகா.37.);

   2. ேதால் (ெகா.வ.);; skin.

   3. சாரமற்ற ; that which is useless.

     'ேசாைல ன் ேபாக்யைத ரணிெயன் ம்ப யாய்த்  ஊரில் 
ேபாக்யைத'( வ். மைல.18.வ்யா,பக்.,67);

     [ றம் → றன் → றணி = ேமற் றம், மரத் ன் ேமற் றமா க் ம் படை்ட. றணி → ரணி = 
லங் களின் ேமலாக இ க் ம் ஊன், ஊைனப் ேபாரத்் க் ம் ேதால், (ேமலாக இ க் ம்); 

சாரமற்ற .]

 ரணி2 puraṇi, ெப. (n.)

ளியம் றணி பாரக்்க;See. pusyam purani.

     [ றணி → ரணி]

ரணிமண்

 
 ரணிமண் puraṇimaṇ, ெப. (n.)

   க ைத; ass.

ரத்தாபனேநாய்

 
 ரத்தாபனேநாய் purattāpaṉanōy, ெப. (n.)

   நீரப்்ைப ேலற்ப ம் அழைல ேநாய்; a disease of urinary bladder.

ரத் ரயம்

ரத் ரயம் purattirayam, ெப. (n.)

ரம் ன்  பாரக்்க;See. puram–munru.

     ' ண் ைலயாற் ரத் ரயங்கைள ம் ெபா யாக் லன்... எங்கள் பண்ணவேன'( நாற்.24);

     [ ரம் + ரயம்.]

 Skt. traya → த. ரயம்
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ரத் வாரம்

 
 ரத் வாரம் purattuvāram, ெப. (n.)

ரவா ல் ( ன்.); பாரக்்க;See. puravaiyil.

     [ ரம் + வாரம்]

 Skt. dvåra → த. வாரம்

ரதகனன்

 
 ரதகனன் puradagaṉaṉ, ெப. (n.)

ரெமரித்ேதான் ( ன்.); பாரக்்க;See. puramerittõn.

     [ ரம் + தகனன்]

ரந்தரம்

 
 ரந்தரம் purandaram, ெப. (n.)

   ேதாள் (சங்.அக.);; shoulder.

     [ யம் → ரம் → ரந்தரம்]

ரந்தரேலாகம்

ரந்தரேலாகம் purandaralōkam, ெப. (n.)

ரந்தர லகம் பாரக்்க;See. purandara-v-ulagam.

     'ெசல்வப் ரந்தரேலாகம் ைழக்கைட யா ெமம் ேபா கட ்ேக'( ற்.32.);.

     [ ரந்தர(ன்); + ேலாகம்.]

த. உலகம் → Skt. lõga.

 Skt. dara → த. தரன்

ரந்தர லகம்

 
 ரந்தர லகம் purandaravulagam, ெப. (n.)

   இந் ர லகம்; Indra's heaven.

     [ ரந்தர(ன்); + உலகம்]

ரந்தரன்

ரந்தரன் purandaraṉ, ெப. (n.)

 Indra.

     " ரந்தரன் தன்ேனா  வாேனார"்(ேதவா.926, 8);.

ம. ரந்தரன்

     [ ரம் + தரன்]

 Skt. dara → த. தரன்

ரந்தார்

ரந்தார ்purandār, ெப. (n.)

   அரசர;் kings.

     ' ரந்தாரக்ண் ணீரம்ல்க'( றள், 780);

க.ெபாெரதர்

     [ ரம் → ரந்தார]்

ரப் ரிைய

 
 ரப் ரிைய purappiriyai, ெப. (n.)

   ெசந்தாைழ (அனா ); ( .அ.);; pine-apple.
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ரப்

 
 ரப்  purappu, ெப. (n.)

   காப்  (பா காப் ); (சங்.அக.);; keeping, protection.

ெத. ப்ேரா

     [ ர → ரப் .]

ரம்

ரம்1 puram, ெப. (n.)

   1. ஊர ்( ங்);; town.

   2. நகரம் ( ங்.);; city.

     'ம ைர யந்தண் ரத் ன் கண்'( வாலவா.39,1);.

   3. ம லரண் ஆழ்ந்த தைலநகரம் ( டா.);; metropolis, fortified town, royal city, capital.

   4. ரம் ன்  பாரக்்க;See. puram munru.

     ' ரெமரி ெசய்தவர'்(ேதவா.97.11);.

   5. ேகா ல்; temple.

     'ேம  வரக்் ேகா ய ர ம்'(கல்லா. 24, 23);.

   6. ேமன்மாடம் (யாழ்.அக.);.

 upper storey.

   7.  (யாழ்.அக.);; house.

   8. உடல் ( ங்.);; body.

     'அயன் ரெமனப் ெபா ந்தான்'(பாகவத.1, மாயவன . 16);.

   9. றணி, ேதால் (யாழ்.அக.);; skin.

 OE. Burg, burh;

 OS. burg: OHG. burug;

ரம்பாய்ைவ-த்தல்

ரம்பாய்ைவ-த்தல் purambāyvaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மைறவாக ைவத்தல்; to keep aside.

     [ ரம்பாய் + ைவ-, றம் → ரம்.]

ரம் ன்

 
 ரம் ன்  purammūṉṟu, ெப. (n.)

   ப் ரம் ( ரி ரம்);; the three cities destroyed by Sivan.

     [ ரம் + ன் .]

ரம் ன்ெறரித்
ேதான்

 
 ரம் ன்ெறரித்ேதான் purammūṉṟerittōṉ, ெப. (n.)

   ப் ரத்ைத ( ரி ரத்ைத); எரித்தவன், வெப மான்; Sivan, as the destroyer of tiripuram,

ம வ. ராரி, ராந்தகன், த்தன், த்ேதாலான், அரவன், அண்ணல், பரமன், அரன்.

     [ ரம் + ன்  + எரித்ேதான்.]
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ரெமரித்ேதான்

 
 ரெமரித்ேதான் puramerittōṉ, ெப. (n.)

ரம் ன்ெறரித்ேதான் பாரக்்க;See. purammūnferittõn.

     [ ரம் + எரித்ேதான்.]

ரவரித் ைணக்க
ளம்

ரவரித் ைணக்களம் puravarittiṇaikkaḷam, ெப. (n.)

ர வரி ைணக்களம் பாரக்்க;See. puravuvari tinai-k-kalam (s.1.1 iii. 116, 17);.

     [ ர  + வரி + ைணக்களம்.]

ரவரியார்

ரவரியார ்puravariyār, ெப. (n.)

   அர ைறக் கணக்கர;் revenue accountants. (I.M.P.Sm. 56);.

     [ ர  + வரியார.்]

ரவலன்

ரவலன் puravalaṉ, ெப. (n.)

   காத் த ேவான்; protector, preserver, defender.

     'ெமய்ய  ரவல ரின்ைம ற் ப ேய'( றநா. 69);.

   2. அரசன்; king.

     ' ரவல ென ங்கைட'( .ெர. 9, 2, ெகா );.

   3. ெகாைடயாளன் ( .ெவ.9, 25, ெகா );; liberal man.

ம வ. ெப மான், ஏந்தல், ேவந்தன், மன்னன், ெபா நன், ேகா, ெகாற்றவன், இைறவன், அண்ணல், 
தைலவன், காவலன், ரி ல்.

     [ ர → ர  → ரவலன்.]

அரச க் க் காவல் ெதா ேல றப்பாதலால் ரவலன் காவலன் அல்ல  அரசன் என் ம் ெபா ைளக் 
த்  நின்ற . அர  என்ப  அரண் என் ம் ெசால் ற்  இைணயாய் காவல் என் ம் க த்ைத 

அ ப்பைடயாய்க் ெகாண் ப்ப  ஒப்  ேநாக்கத் தக்க .

ேவந்தன் அைம க் காலத் ல் ஒவ்ெவா  நா ம் பக ல் தற் பத்  நா ைக ெகாைடக் ச ்
ெசல ட்டான். இ  ேபான்ற அர ன் அல்ல  ரவலன் ெகாைடக் ணம் பற் ப் ரவலன் 
ெகாைடயாளைனக் த்த .

ரவாய்தல்

ரவாய்தல் puravāytal, ெப. (n.)

ரவா ல் (நாம ப.493); பாரக்்க;See. puravāyil.

     [ ரவா ல் → ரவாய்தல்.]

ரவா ல்

 
 ரவா ல் puravāyil, ெப. (n.)

   நகரத் ன் வா ல் ( டா.);; tower gate of a city or town.

     [ ரம் + வா ல்.]

ரவா

 
 ரவா  puravāli, ெப. (n.)

   க ப் டம் (கக் );; latrine, privy (C.G.);.

     [ றவா  → ரவா .]
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ர

ர 1 puravi, ெப. (n.)

   ைர; horse.

     'கதழ்பரிய ர ' (ப ற் ப். 80, 13);.

ம வ. பாடலம், ேகாடகம், இ ளி, வன்னி, ைர, பரி, கந் கம், கனவட்டம், ேகாரம்.

     [ ரம் = உயரந்்தமைன. ரம் → ர  = ம ல் தாண் ம் உயரந்்த ைர. ( .தா. 67);.]

 ர 2 puravi, ெப. (n.)

   1. தலாம் ண் ன் (அ வ ); ( ங்.);; the first naksatra.

   2. ைர அல்ல  யாைன கட் டம்; stable for horses or elephants.

     'பட்டத் யாைன ண்ட ர ற் ற ம், ைர ண்ட ர ற் ற ம்'.(ேகா ெலா.17);.

     [ ரம் → ர .]

 ர 3 puravi, ெப. (n.)

   றப் ; class, order.

     'ெகட் க்காரப் ர '(யாழ்ப்.);

     [ ற  → ர  (ெகா.வ.);.]

ர சயன்

ர சயன் puravisayaṉ, ெப. (n.)

   ப் ரம் ெவன்ேறான்;Śivan, as conqueror of tiripuram.

     ' ர சயன் டந்த  பா ர '(பாரத. அ ச் னன் ர.்7);.

     [ ரம் + சயன்.]

 Skt. vijaya → த. சய

ர த்ேதவர்

ர த்ேதவர ்puravittēvar, ெப. (n.)

   ைர க ள்ள ேதவர ்(அ னி ேதவைதகள்);; the Asvins, as gods with horse-faces.

     'ஆ ள் ெப மா த க்கப்பர ் ரிந் டாப் ர த் ேதவர'்(யாகவத.2, மாயவனிைல.14);.

     [ ர  + ேதவர.்]

ர யாட்டம்

 
 ர யாட்டம் puraviyāṭṭam, ெப. (n.)

   ெபாய்க்கால் ைர; a folk dance performed with a dummy horse.

     [ ர  + ஆட்டம்.]

 ர யாட்டம் puraviyāṭṭam, ெப.. (n.)

   ெபாய்க்கால் ைரயாட்டம்; a folk dance of dummy horse.

     [ ர +ஆட்டம்]

ர ெய ப்

ர ெய ப்  puraviyeḍuppu, ெப. (n.)

   ைரஊர் ல் (வாகனத் ல்); இைறவன் ( வா ); எ ந்த ந் ழா (பஞ்ச. 
க.172);; festival of taking a deity on a horse in procession.

     [ ர  + எ ப் . எ  → எ ப் .]
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ர வட்டம்

 
 ர வட்டம் puravivaṭṭam, ெப. (n.)

   ைரேயா ம் ெத  (ைவயாளி ); ( டா.);; riding ground.

     [ ர  + வட்டம்.]

ர ேவள்

ர ேவள்  puravivēḷvi, ெப. (n.)

   ைர ேவள் ; horse sacrifice.

     "அண்ணலம் ர ேவள்  யாற் னன்"(பாகவத.1. பரிட் த் ன்.19);.

     [ ர  + ேவள் .]

ரெவன் ேயான்

 
 ரெவன் ேயான் puraveṉṟiyōṉ, ெப. (n.)

   ப் ரம் ( ரி ரம்); ெவன்ேறான், வெப மான்; Sivan, as conqueror of tiripuram.

     [ ரம் + ெவன் ேயான். ெவற்  → ெவன் .]

ர

ர  puravu, ெப. (n.)

   1. காப் ; care, protection.

     'ெபயன்மைழ ர ன்றா '(ப ற் ப்.26.6);

   2. ெகாைட; gift, grant, boon.

     'இ க ைறேய ரெவ ரந்் ேதாரக்்ெகன'(ப ற் ப். 80, 10);.

   3. ஆட் டம்; place of jurisdiction.

     ' ர ைடயாரக்ைள வ ம் ரவாசற வாண் '(ேதவா.461.5);.

   4. அர ைற; tax.

     ' ர ரக் ங் ரி லாண்ைமச ் ேயான்'( றநா.75.);.

   5. அரசனால் அளிக்கப்ப ம் இைற  நிலம்; land given free of rent by a king.

     " ர தெ்தா த் ண் ைவ யா ம்"( றநா.260);.

     'எட் ப் ர , கா ப் ர '(நன்.158, ம ைல);.

   6. ஆ த யவற் ந்  நீரப்ா ம் வயனிலம்; paddy-field irrigated by a river or tank.

ஆற் ப் ர .

   7. ெச ைம; fertility, as of the soil.

     ' ரவார ்கழனி ழ்'( வ். வாய்.8, 9, 9);.

     [ ல் → ர ்→ ர. ரத்தல் = காத்தல், ேபணிவளரத்்தல். ர → ர .]

ர ெநல்

ர ெநல் puravunel, ெப. (n.)

   ெநல்லாகச ்ெச த் ம் நிலவரி; land-tax paid in paddy.

     'அளக்கக் கடவ ர ெநல் ந் ற் க் கா ம்' (S.I.I.V.499);.

     [ ர  + ெநல்.]

ர ெபான்

ர ெபான் buravuboṉ, ெப. (n.)

   வரிவைக; an ancient tax (S.I.I.ii.509, 52);.

     [ ர  + ெபான்.]
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ர ரி ைணக்கள
ம்

 
 ர ரி ைணக்களம் puravuridiṇaikkaḷam, ெப. (n.)

   அர ைறக் கணக்  ைவப்ேபார ் ம் அ வலகம்; office of revenue accountants.

     [ ர  + வரி + ைணக்களம்.]

ர வரி

ர வரி puravuvari, ெப. (n.)

   அர ைறக்கணக்கன்; revenue accountant. (S.I.I.ii.306);.

     [ ர  + வரி.

ரள்( )-தல்

ரள்( )-தல் puraḷḷudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. உ தல்; to roll over, to tumble over. to be upset.

     'அ த் ப் ரண் ந்தான். க ைத ரண்ட களமாய் ேபாய் ட்ட '.

   2. க தல்; to slip off.

     ' ல்லார ் ர  டல்'( றள். 755);.

   3. அைலம தல்; to roll, as waver.

     ' ரெண ந் ைரகளம்'(கம்பரா. டண.27);.

   4. நிரம்  வ தல், கைர கடந்ேதா தல்; to be full to the brim, to overflow.

     "ஆ கைர ரண்  ேபா ற ".

   5. அ க்காதல் ( ன்.);; to become besmeared, soiled or dirty.

   6. நீரிற்கலத்தல் ( ன்.);; to be soaked, drenched.

   7. மா பாடைடதல்; to deranged, to be changed, as times, seasons customs or laws;

 to be overturened, as a state.

   8. ெசாற் றழ்தல்; to go back upon one's word.

   9. ம ப் த் ெதரி க்கப்ப தல் ( ன்.);; to be refuted or confuted.

   10. கற் தல் ( ன்.);; to revolve.

   11. பணம் ைரந்  ெதா தல் அல்ல  ைகமா தல்; to abound. அந்த ஊரில் பணம் ரள் ற .

ரளைவ-த்தல்

ரளைவ-த்தல் puraḷavaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உண்ணாக் ல் தடவல்; to smear over ovula.

     [ ரள் → ரள + ைவ-,]

ரளி

ரளி1 puraḷi, ெப. (n.)

   1. ெபாய் ( ன்.);; lying, falsehood.

   2. ஏய்ப்  (வஞ்சைன);; deceit.

   3. ம்  ( ன்.);; mischief, waggishness.

   4. சண்ைட; quarrel. wrangle, broil.

   5. கலகம் ( ன்.);; insurrection.

   6. ட் த்தனம் ( ன்.);; restiveness, as of a beast, unruliness, refractoriness.

     [ ல் → ர ்→ ரள், ர தல் = உ தல், மா பாடைடதல் ரள் → ரளி = (ேவ.க.3, 94);.]

 ரளி2 puraḷi, ெப. (n.)

   அரத்தம், ;(இைற.1, பக். 9);; blood.
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ரளிக்காரன்

ரளிக்காரன் puraḷikkāraṉ, ெப. (n.)

   1. ெபாய்யன் ( ன்.);; liar, prevaricator.

   2. ரட் ச ்ெசய்ேவான்; mischievous person, wag, knave.

   3. சண்ைட பவன்; quarrelsome person.

   4. ஆைண க் கலகஞ்ெசய்ேவான்; rebel, insurgent.

     [ ரளி + காரன்.]

ரளிபண்

ரளிபண் 1 buraḷibaṇṇudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   ம்  ெசய்தல் ( ன்.);; to be waggish, mischievous.

     [ ரளி + பண் -,]

 ரளிபண் 2 buraḷibaṇṇudal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஏளனம் ெசய்தல் (ெகா.வ.);; to mock.

     [ ரளி + பண் -,]

ரளி த்ைதக்கார
ன்

 
 ரளி த்ைதக்காரன் puraḷivittaikkāraṉ, ெப. (n.)

   மாய்மாலக்காரன் ( ைவ.);; chariatan.

     [ ரளி + த்ைத + காரன்.]

 Skt. vidyā → த. த்ைத

ராணம்

 
 ராணம் purāṇam, ெப. (n.)

   க க்காய்; gallnut.

ராணி

ராணி1 purāṇi, ெப. (n.)

றணி (ைதலவ.ைதல.); பாரக்்க;See. purani.

     [ ரணி → ராணி.]

 ராணி2 purāṇi, ெப. (n.)

   படை்டவைக ெளான் ; a kind of bark.

     [ ரணி → ராணி.]

ராணிைய

 
 ராணிைய purāṇiyai, ெப. (n.)

ராணி பாரக்்க;See. purāni.

     [ ராணி → ராணிைய.]

ராரி

 
 ராரி purāri, ெப. (n.)

ர ன்ெறரித்ேதான் பாரக்்க ( ங்.);;See. pura-mūnrerittön.

     [ ரம் + எளி- ரெமரி → ராரி]
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ரி'-தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ரி

ரி2 puridal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. க் க் ெகாள் தல்; to be twisted, to curl.

     ' ர் ரி நரம் ன்'(மைலப :23);

   2. ம் தல்; to turn.

     'மற்ைறய ேக ரியல்'( வ். இயற். த்.42,வ்யா.பக்.247);.

   3. தல்; to abound.

     'வனப் ப் ரிந்த தைக னான்'(பரிபா.7,51);

   4. அைசதல்; to shake.

     'தார் ரிந்தன்ன'(ப ற் ப். 66,13);

ம. ரி க.

 Espire;

 L spira;

 Gksperia,

     [ ல் → ர ்→ ரள். ர தல் = உ தல், மா பாடைடதல். ர ்→ ரி (ேவக,3, 94.95);]

 ரி3 purittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ம்பச ்ெசய்தல்; to cause to desire.

ரிக் ழல்

ரிக் ழல் purikkuḻl, ெப. (n.)

ரி ழல் பாரக்்க;See. puri-kuzal.

     ' ரிக் ழன் மடந்ைதயர'்( வக.2688);.

ம. ரி ழல்

     [ ரி + ழல்]

ரிக்

ரிக்  purikāṭu, ெப. (n.)

   ெநற்ேசர;் straw bin for paddy.

     ' ரிக்க் ட் ல் நின்ற.....பலவ க்கத்  ெநல் '( லப்.10,123,உைர.);

     [ ல் → ர ்→ ரி = க் , ரி,க . ரி +  - ரிக்  = ைவக்ேகாற் ரி, ெநற்  (ேவ.க.3,95);]
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ரிக

 
 ரிக  purigayiṟu, ெப. (n.)

   ைவக்ேகாலால் க் ச ்ெசய்த க ; rope made of hay.

     [ ரி + க ]

ரிகன்மம்

 
 ரிகன்மம் purigaṉmam, ெப. (n.)

மாற் லக்கம் ( ைவ);;(math.);

 logarithm.

     [ ரி + கன்மம்]

ரி ழல்

ரி ழல் puriguḻl, ெப. (n.)

   கைட ழன்  ண்ட ந்தல்; curly tresses.

     ' ரி ழன் மாதர'்( லப்.14,37);

     [ ரி + ழல்]

ரிைக

ரிைக purigai, ெப. (n.)

த் ைர (அங்கக் ரிைய); வைக ( லப்.3,12,உைர,பக்.81.);;(natya);

 a hand-pose.

     [ ரி → ரிைக. ல் → ர ்→ ரி. ரிதல் = ெசய்தல். ரிைக = ைககளால் த் ைர ெசய்ைக]

ரிசைட

 
 ரிசைட purisaḍai, ெப. (n.)

   ரண்  ண்ட சைட ( ன்.);; tangled, matted locks.

     [ ரி + சைட]

ரிசம்

ரிசம்1 purisam, ெப. (n.)

   அ ைம (இ.வ.);; Scarcity.

 ரிசம்2 purisam, ெப. (n.)

   நான்  ழ நீளம் ( ன்.);; length of four cubits.

ரிசாலம்

ரிசாலம் puricālam, ெப. (n.)

   1. ெகஞ் ைக; urgent entreaty.

   2. ேவண் ைக ( ண்ணப்பம்); (இ.வ.);; petition.

     [ ரி + சாலம். சாரம் → சாலம்]

ரிசாலம் -த்தல்

ரிசாலம் -த்தல் puricālambiḍittal,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

   வ ந்  ேவண் தல் ( ன்.);; to beg earnestly.

     [ ரிசாலம் + -,]
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ரிைச

ரிைச purisai, ெப. (n.)

   ம ல்; fortification, wall.

     'ஏந் ெகா ைறப் ரிைச'( றநா.17);

 E.murus

     [ ரி → ரிைச = நகைரச் ழ்ந்த ம ல் (ேவ.க.3.96);]

பண்ைடத்த ழகத் ன் ேகாநகரக்ளில், ஊைரச் ற் க் ேகாடை்டம ல் இ ந்த . அ  ரிைச 
எனப்பட்ட . ரிதல் வைளதல். ரிைச ள்ள நகரப்்ெபயரக்ேள த ல் ரி என் ம் ஈ  ெபற்றன. 
ேகாடை்ட என்ப ம் வைளதற் ெபா ளேத. ேகா தல் வைளதல். பாம் ரி, ெகாத்தளம் (bastion);, வா ற் 
ேகா ரம், பதனம் (rampart);. ஞா ல் த ய பல ப் கைள ைடய  ேகாடை்டம ல். ல 
நகரக்ளில் ஏெழ ல்கள் இ ந்தன. றம ைலச ் ற்  அக  இ ந்த . (ப.த.நா.ப.138, 139);

ரிதாள்

 
 ரிதாள் puritāḷ, ெப. (n.)

ரிகடை்ட பாரக்்க;See purikattai.

     [ ரி+தாள்]

ரி ரி-த்தல்

ரி ரி-த்தல் puridiriddal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. க ற் க்காகப் ரி க் தல் (யாழ்.அக.);; to twist, as strands for rope-making.

   2. ெக க்க வாய்ப் த் ேத தல் (இ.வ.);; to plot one's ruin.

     [ ர ்→ ர ்→ ரி = க் , க . ரி + ரி-,]

ரிெத த்தல்

ரிெத த்தல் purideṟiddal, ெப. (n.)

   1. க  அ ைக; breaking of a rope.

   2. வ  தவ ைக; failure of a stratagem.

     [ ரி + ெத த்தல்.'தல்' ெதா.ெப.ஈ ]

ரிந் ெகாள் த
ல்

ரிந் ெகாள் தல் purindugoḷḷudal,    10 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெசய் ையப் ெபா ள் ெதளிேவா  உள்வாங் தல்; to understand.

அவர ்ெசான்னைத நான் ரிந்  ெகாண்ேடன் (உ.வ.);

   2. நிைலைமைய ணரத்ல்; to realize, comprehend.

அவர ்என் நிைலைமையப் ரிந் ெகாண்டார.்

     [ ரி → ரிந்  + ெகாள்-,]

ரிந்ேதார்

ரிந்ேதார ்purindōr, ெப. (n.)

   நண்பர ்( டா.);; friends.

     [ ல் → ல் . ல் தல் = நண்பராய் ம தல். ல் → ர ் → ரி. ரிதல் = ம் தல் (ேவ.க.3.87); ரி 
– ரிந்ேதார]்

ரி ல்

ரி ல் purinūl, ெப. (n.)

ரி ந் ல் பாரக்்க;See. purimunnul.

     ' மார் னிற் ரி ம் ண்ெட  ெபாற்பேத'(ேதவா.385.3);

க. ரிேநண்( ரித்தக );

     [ ர ்→ ரி = க் . க . ரி + ல் ஒ.ேநா. ப் ரி = க் ய ந் ல் ( ல்);]

ரிப் -த்தல்

ரிப் -த்தல் purippittal,    11 ெச ன்றா , (v.t.)

   வைளந்  ம்பச ்ெசய்தல்; to cause to bend.

     "சந்ததம் த்தச ்ெசம்பதம் ரிப் த் "( வாலவா.கட ள் 2);

     [ ல் → ர ்→ ரி. ரிதல் = வைளதல், ம் தல் ரி → ரிப் -, ' ' . .ஈ ]
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ரிபாய்ச் -தல்

ரிபாய்ச் -தல் puripāyccudal,    5 ெச ன்றா , (v.t.)

    க ற்ைற க் தற்  ஒ ங் ப த் தல் (யாழ்ப்);; to arrange strands for making cord.

     [ ரி + பாய்ச் . பாய் → பாய்ச் ]

ரிமைண

 
 ரிமைண purimaṇai, ெப. (n.)

   பாண்டம் ைவத்தற்  ைவக்ேகாைலச ் ற் யைமத்த டம்; ring shaped pad of twisted straw, etc.

     [ ல்  → ர ்→ ரி = க் . க . ரி + மைண - ரிமைன = ைவக்ேகாற் ரியால் ெசய்யப்பட்ட 
மைண]

ரிமாந்தம்

 
 ரிமாந்தம் purimāndam, ெப. (n.)

   மா லங்க மரம்; a tree-crataeva.

ரி கம்

ரி கம்1 purimugam, ெப. (n.)

   ேகா ரம் (யாழ்.அக.);; tower at the front of a town.

     [ ரி + கம். ல் → ர ்→ ரி,வைள , ம ல் ழ்ந்த ேகாடை்ட. ரி கம் = ம ல் ழ்ந்த ேகா ரம்]

 ரி கம்2 purimugam, ெப. (n.)

   1. சங்  (யாழ்.அக.);; conch.

   2. நத்ைத; snail.

     [ ரி → கம். ல் → ர ்→ ரி = க் , சங் . ரி கம் = வைளந்த சங் . ஒ.ேநா. வலம் ரி = 
வலப் றமாக வைளந்த சங் . இடம் ரி = இடப் றமாக வைளந்த சங் ]

ரி ந் ல்

ரி ந் ல் purimunnūl, ெப. (n.)

   க் ய ல்; sacred thread worn by the twice born, consisting of three stands.

     ' ரி ந் லணிமாரப்ர'்(ெபரிய :த த்தாட.்117.);

     [ ல் → ரி = க் , க . ரி + ந் ல். ரி ந் ல் = ன்  ல்கள் க் ண்ட ல்]

ரி க்கல்

 
 ரி க்கல் purimuṟukkal, ெப. (n.)

   ேகாடெ்சால் ைக (யாழ்.அக);; tale bearing.

     [ ரி + க்கல். ல் → ர ்→ ரி = க் , ள். ற → க்கல். 'அல்' ெதா.ெப..ஈ . ரி க்கல் 
= ைணயசெ்சய்  ரித்தல், ரித் ப் ேப தல்.]
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ரி க்

ரி க் 1 purimuṟukkudal,    5 ெச ன்றா . (v.t.)

   ேகாடெ்சால் தல்; to carry tales, back-bite.

     [ ரி + க் -,]

 ரி க் 2 purimuṟukku, ெப. (n.)

ரி க்கல் பாரக்்க;See. purimurukkal.

   2. மலராத தாமைரப்  ( ன்.);; unblown lotԱՏ.

     [ ரி + க் .]

 ரி க் 3 purimuṟukku, ெப. (n.)

   க்  வைளயல்; ring made of twisted hay etc.

     [ ரி + க் .]

ரிேமாகம்

ரிேமாகம் purimōkam, ெப. (n.)

   1. சம் நாவல் (மைல.);; rose-apple.

   2. ளா; w00d-apple.

ரியட்டகம்

ரியட்டகம் puriyaṭṭagam, ெப. (n.)

ரியட்டம் பாரக்்க;See. puriyattam.

     'மனா  தன்மாத் ைர ரியட்டகந்தான்'( . .2,64.);

     [ ரியட்டம் → ரியட்டகம்]

ரியட்டகாயம்

 
 ரியட்டகாயம் puriyaṭṭakāyam, ெப. (n.)

ரியட்டம் பாரக்்க ( ன்.);;See. puriyatțam.

     [ ரியட்டம் + காயம்]

ரியட்ட த் னி

 
 ரியட்ட த் னி puriyaṭṭasittiṉi, ெப. (n.)

   தக்ேகாலம்; a fragrant drug chewed with betal.

ரியட்டம்

 
 ரியட்டம் puriyaṭṭam, ெப. (n.)

   ண் டம் ; a kind of spiritual form of body, subtle body.

     [ ல் → ரி = க் . ரி → ரியட்டம். ப டம் ற் ள் ெவளிப்பைடயாக அ ய யலாத 
தன்ைம ல் க்  ேபால் இ ப்பதாகக் ெகாள்ளப்ப ம் ண் டம் ]

ரியட்ட பம்

ரியட்ட பம் puriyaṭṭarūpam, ெப. (n.)

ரியட்டம் பாரக்்க;See. puriyattam.

     ' ரியட்ட பம்தாேன பாகனா சரீரமா '( . .2,36.);

     [ ரியட்டம் + பம்]

த. உ வம் → Skt rupa → த. பம்.
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ரியைண

 
 ரியைண puriyaṇai, ெப. (n.)

ரிமைன (ைதலவ.ைதல.); பாரக்்க;See. purimanai.

     [ ரி + அைண. ரிமைண → ரியைண என் மாம்]

பாைன ன் அ த் ைரச ் மக்க ம் அைத நிலத் ல் படாதவா  தாங்க ம் ன்னப்பட்ட அைண 
ரியைண. இ  வாைழநார,் ைவக்ேகால், ெதங் ன்நார,் பசை்சக்ெகா  த யவற்றால் ன்னப்ப ம்.

ரியம்

 
 ரியம் puriyam, ெப. (n.)

   த் வைக ( ங்.);; a kind of drama.

     [ ரி → ரியம்]

ரி ட் ர்-த்தல்

ரி ட் ர-்த்தல் puriyiṭṭīrttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t)

ரிையக் கட் -த்தல் பாரக்்க;See. puriyai-k-kattlyllu-.

இடந்ெதா ம் ரி ட் ரத்்தாரி  காதம்'( ற்றா. தலக ற்சன.31.);

     [ ரி → ரிைய + இட்  + ஈர-்,]

ரிையக்கட் -
த்தல்

ரிையக்கட் -த்தல் puriyaikkaṭṭiyiḻuttal,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. ப ைத னாற் கட் த்தல்; to fasten with strands of straw and draw.

   2. ெதால்ைலப் ப த் தல்; to vex, harass. torment.

     "நான் உன்ைனப் ரிையக்கட்  க் ேறன்"(உ.வ.);

     [ ரிைய + கட்  + இ -,]

ரிவ -த்தல்

ரிவ -த்தல் purivalittal, ெச. . . (v.i.)

   கட் தல்; to tie, fasten.

     ' த்தாற் ரிவ த் '( வாலவா.32,20);

     [ ரி + வ -,]

ரிவைள

ரிவைள purivaḷai, ெப. (n.)

   க்  வைளயல்; twisted bracelet.

     ' கலாெதா ம் ரிவைளயார ்ெமன்ேறாள்'( .ெவ.10,காஞ் ப்.1);

     [ ரி+வைள, வள் → வைள = வைளயல்]

ரி -தல்

ரி -தல் puriviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   க  ரிக்கப் ரிைய க் தல் ( ன்.);; to twist for making cord.

     [ ரி + -,]

ரி ல் கழ்ச் ய
ணி

ரி ல் கழ்ச் யணி purivilpugaḻcciyaṇi, ெப. (n.)

ப ப்ப  ேபாலப் க ம் அணிவைக ( ரேசா.அலங்.12);;(rhet.);

 indirect or veiled eulogy.

     [ ரி  + இல் + கழ்ச்  + அணி]

ரி ன்ைமநயம்

ரி ன்ைமநயம் puriviṉmainayam, ெப. (n.)

த்தசமயத்  நயம் நான்க ள் ஒன்  (மணிேம.30,218);;(Buddh.);

 a casual relation one of four nayam.q.v.

     [ ரி  + இன்ைம + நயம்]
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ரி

ரி 1 purivu, ெப. (n.)

   1. அன் ; love, attachment.

     ' ரிெவா  நா னாற் ைவ ணரத்் '( .ெவ.ஒ ,12);

   2. ப்பம்; desire.

     ' ைன ரக்் ம் ரி ைடயார'்(ேதவா.905,1);

   3. ெதா ல்; action. practice.

     'இ ரளி ரத்் ப் ரிெவா  ேசரத்் '(கல்லா.8);

     [ ல் → ர ்→ ரி. ரிதல் = ம் தல். ல் → ர ்→ ரி → பரி = அன்  (ேவ.க.3.87);, ரி → ரி ]

 ரி 2 purivu, ெப. (n.)

   1. தவ ; error.

     ' ரி லாெமா  ரம்'(பாரத. .43);

   2. தப்  நீங் ைக,

 escape.

     ' ரி ன் …. ேபாற் வ ேபாற் '( .ெவ.8,20);

   3. ேவ ப ைக (அக.நி.);; change.

     [ ரி → ரி  (ேவ.க.3.96);]

ரடீமம்

 
 ரீடமம் purīṭamam, ெப. (n.)

   உ ந் ; black gram.

ரத்ீ

 
 ரீத்  purītti, ெப. (n.)

   க்கத் ற் ரிய நா  வைக; a nerve one that causes Sleep.
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1 puru, ெப. (n.)

   1.  (சங்.அக.);

 abundance.

   2. ப ைம; greatness.

 கண்டந் தாங் ந் தன்ைமயால் ( நாயக .46,44);

   3.  (ேமாடச்ம்); ( ன்.);; heaven.

     [ ல் → பல் → பன்ைம = ஒன் ற்  ேமற்பட்ட ெதாைகப் ப ைம, ெதா . ல் → ர ்→ .]

 2 puru, ெப. (n.)

   ழந்ைத ( ன்.);; child, infant.

.  (இைளய);, கஞ் ட(  கன் ); நிெண (இைளயகாய், ஞ் );

     [ ள் +  ( .தா.40);]

த.  → Skt.bhrúna

 3 puru, ெப. (n.)

   காட் க் ழ் (கா.);; french mulberry of the wersern ghat.

ங்

 
 ங்  puruṅgi, ெப. (n.)

   கரிசலாங்கண்ணி; a plant eclypta prostata.

 
  purusu, ெப. (n.)

வாணவைக ( ன்.);:

 a kind of rocket.

  purusu, ெப.(n.)

   அ க்ெக க் ங் க  வைக (இ.வ.);; brush.

த.வ. ரி

     [E. brush → த. ]

ட

 
 ட  puruḍagi, ெப. (n.)

   ன்ைன; poon tree.

     [ டம் → ட .]

டம்

 
 டம் puruḍam, ெப. (n.)

   ன்ைன (மைல.);; common poon.
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ட

 
 ட  puruḍamiru, ெப. (n.)

 (சங்.அக); பாரக்்க;See. puru biru.

டா

டா1 puruṭā, ெப. (n.)

   அசச் ட் ைக (ெகா.வ.);; frightening.

     [ ல் → ர ்→ ரள். ர தல் = உ தல், மா பாடைடதல், ெசாற் றழ்தல். ரள் → ரட் . ரட் தல் 
= உ ட் தல். ழ்ேமலாகத் ப் தல், வஞ் த்தல். ரள் → ரட்  = ழ்ேமலாகத் ப் ைக. 
ெசாற்ெபா ள் ரிப் , வஞ்சகம் (ேவ.க.3.94,95); ரள் → ர  → ரடா = மாற் செ்சால்  அச் த் ைக.]

 டா2 puruṭā, ெப. (n.)

   ெபாய் (இ.வ.);; falsehood.

ெத. டா.

     [ ல் → ர ்→ ரள் → ரட் , ழ்ேமலாகத் ப் ைக, வஞ்சகம். ரள் → ர  → ரடா.]

டா கம்

 
 டா கம் puruṭātigam, ெப. (n.)

   ெப நரந்தம் (பம்பளிபாக);; a very big citrus fruit.

டால்

டால் puruṭāl, ெப. (n.)

டா2 பாரக்்க;See. puruda2.

     [ டா → டால்]
 
  puruḍi, ெப. (n.)

ண்  பாரக்்க;See. pմrմndi.

     [ ண்  → ]

 puruḍu, ெப. (n.)

   1. ேப கால ய்ைமக்ேக  ( ரசவத் ட் ); (இ.வ.);; ceremonial pollution on account of child birth.

   2. மகப்ேப  டத் ல் ழந்ைதக்  வ ம் ண்கட் ; skin eruptions of a new born child.

   க. ;   , ; ட. சஅ்ச ்(ேப காலத் ற் ப் ன்கா வாவைர ெபண்கள் தங் ம் ல்);

     [ ள் →  = ழந்ைத. ள் →  → ]

  puruḍu, ெப. (n.)

   1 ைடத் த் தனிேய ெவளி ல் ெதரி ம் கட் .

 a protrubed eruption

   2. மா  ேபான்ற அல்ல  ைழ  உண ப் ெபா ள்களில் கட் ப்ப ம் ரள்; a ball like objects in foodstuff.

     [ - ]
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ண்

 
 ண்  puruṇṭi, ெப. (n.)

   மல் ைக (மைல.);; jasmine.

     [ ல் → ர.்  → ண் ]

த. ண்  → Skt, bhürundi.

ணம்

ணம் puruṇam, ெப. (n.)

   க ப்ைபக் ழ  (ைதலவ.ைதல);; foetus.

     [ ள் →  = ழந்ைத. ள் → ள் → ள்ைள. ள் → ள் = க , க ப்ைபக் ழ , இளைம 
( .தா.40,41.);  → ணம்);]

த. ணம் → Skt, bhrúna

ணேமகம்

 
 ணேமகம் puruṇamēkam, ெப. (n.)

   க க்காய்; gallnut.

 
  purupīru, ெப. (n.)

   தண்ணீர ் ட்டான் (மைல);; water root.

கம்

 
 கம் purupīrugam, ெப. (n.)

 பாரக்்க;See. purupiru.

     [  → கம்]

ேமாகம்

 
 ேமாகம் purumōkam, ெப. (n.)

ரிேமாகம் பாரக்்க;See. purimogam.

ம வ. சம்  நாவல்

வத் ப்

 
 வத் ப்  puruvattuḍippu, ெப. (n.)

   வ ந டத் ல் த்தைல வாக் ம் ஊைத ேநாய்; a disease which causes constant twitch of the eye-
brows.

     [ வம் + (அத் ); + ப்  'அத் ' சாரிைய,  → ப் ]

வத் ேமல்

வத் ேமல் puruvattumēl, ெப. (n.)

   வெப மான  ெநற் க்கண் (தக்கயாகப்.334, உைர);; Sivan's third eye, in the forehead.

     [ வம் → வத்  + ேமல்]

வந

வந  puruvanaḍu, ெப. (n.)

   1. வங்களின் இைட ள்ள ப ; space between the eyebrows.

   2. ஆறாதாரங்க ள் ஒன்றான ஆதன் இ ப் டம் (ஆஞ்ைஞ);;(yöga);

 middle of the forehead considered as the seat of the Soul.

     [ வம் + ந ]
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வெநரி-த்தல்

வெநரி-த்தல் puruvanerittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   னத்தால் வங்கைள வைளத்தல் (ெகா.வ.);; to knit one's eyebrows in anger, to frown.

     [ வம் + ெநரி-]

வப் ெவட்

 
 வப் ெவட்  puruvappuḻuveṭṭu, ெப. (n.)

   வத் ேலற்ப ர்  ேநாய்; a disease marked by the falling of the hairs of eyebrow.

     [ வம் +  + ெவட் ]

வம்

வம்1 puruvam, ெப. (n.)

   ைர (ச .);; horse.

     [ ர  →  → வம்]

 வம்2 puruvam, ெப. (n.)

   1. கண்களின் ேம ள்ள ம ரவ்ைள , வைளந்த கண்படை்ட; eybrow.

     'ெகா ம் வம்'( றள்,1086);

   2. ண் ளிம்  ( ன்.);; lip of a sore.

   3. வரம்  ( ன்.);; ridge of flowerbed or plot of garden.

     [ ல் →  → ரி, ரிதல் = வைளதல். வலம் ரி இடம் ரி என் ம் சங் கைள ேநாக் க.  → 
வம் = கண்ேமல் ம ர ்வைள  (த.வ.1.68);]

வம் -த்தல்

வம் -த்தல் puruvamcuḻittal,    4. ெச. . . (v.i.)

வ ெநரி-த்தல் பாரக்்க;See. puruva neri-,

     [ வம் + -,]

வமத்

 
 வமத்  puruvamatti, ெப. (n.)

வந  பாரக்்க;See. puruva-nadu.

     [ வம் + மத் ]

 Skt. madhya → த. மத்

வமத் யம்

 
 வமத் யம் puruvamattiyam, ெப. (n.)

வநா  பாரக்்க;See. puruva-nadu.

     [ வம் + மத் யம்]

 Skt. madhya → த. மத் யம்

வைமயம்

 
 வைமயம் puruvamaiyam, ெப. (n.)

வந  பாரக்்க;See. puruva-nadu.

     [ வம் + ைமயம்]

 Skt. madhya → த. ைம.
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ைவ

ைவ1 puruvai, ெப. (n.)

   1. ஆ ; goat.

     'ெசந்நிலப் ற ன் ன்ம ரப்் ைவ'(நற்.321);

   2. ெசம்ம யா  ( ங்.);; sheep.

   3. ெபண்ணா ; female of goat or sheep.

     ' ம ர ் ைவ'(ஐங் .238);

     [ ல் → ைர → ைர → ெப  → ெப க் . ல் →  → ைவ]

 ைவ2 puruvai, ெப. (n.)

   இளைம ( டா.);; youth, juvenility.

     [ ள் →  = ழந்ைத.  → ைவ = இளைமப்ப வம்]

ன்

 
 ன்  puruṉṟi, ெப. (n.)

   மல் ைக; jasmine flower.

உ

உ purūu, ெப. (n.)

   வம்; eyebrow.

     ' ல உப் பங்கத் ம்'(தக்கயாகப்.430);

     [  → வம்.  → உ]

ண்ணம்

 
 ண்ணம் purūṇṇam, ெப. (n.)

   க ப் பத் ள்ள ரக் ; foetus.

     [  → ண்ணம் → ண்ணம்]
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ைர

ைர1 puraidal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஒத்தல்; to resemble.

     'ேவய் ைர ெப ...பைணத்ேதாள்'(ப ற் ப்.65,8);

   2. ைதத்தல்; to sew coarsely with a fibre or thread, to stitch.

     'தம் ைடய வஸ் ரத்ைதப் ைரயாநின்றாராய்'(ஈ ,4,10,7);

   3. மைறத்தல் ( ன்.);; to take means to hide, as a fault, to Conceal.

     [ ல் தல் = ெபா ந் தல், ஒத்தல். ல் → ைர ( .தா.197); ைரதல் = ஒத்தல், ெபா த் த் ைதத்தல்.]

 ைர2 puraidal,    2. ெச. . . (v.i.)

   1. ெபா ந் தல்; to be becoming or proper.

 to be appropriate.

     " றத்ேதா ராங்கட ் ைரவ ெதன்ப"(ெதால். ெபா.176);.

   2. ேநரத்ல்; to happen, occur.

     " ணரந்்ேதாரிைட ைலயல்கல் ைரவ "(பரிபா.6,55);.

   3. ச் த் ண தல் (இ.வ.);; to be suffocated.

க. ள்

     [ ல் தல் = ெபா ந்தல். ல் → ைர .தா.197)]

ைரக்கட்

 
 ைரக்கட்  puraikkaṭṭi, ெப. (n.)

   உட் ைள ைடய ண்கட்  (இ.வ.);; tumour.

க. ெபாெர, ெர

     [ ைர + கட் ]

ைரக்கல்

 
 ைரக்கல் puraikkal, ெப. (n.)

   ம ந்தைரக் ம் யம் ; small stone slab for grinding drugs.

     [ ைர + கல்]

ைரக் த்தல்

 
 ைரக் த்தல் puraikkuttal, ெப. (n.)

ைரக் த்தல் பாரக்்க;See. piral-k-kuttal.

     [ ைரக் த்தல் → ைரக் த்தல்]

ைரக் ழல்

ைரக் ழல் puraikkuḻl, ெப. (n.)

   1. டரி ல் அல்ல  க த் ல் ேதான் ம் தைசக்கட் ; dewlap, goitre, morbid enlargement in the nape of neck.

   2. ைரக்கட்  பாரக்்க;See. puras-k-katti.

     [ ைர + ழல்]
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ைரக்

 
 ைரக்  puraikkuḻi, ெப. (n.)

ைரக்கட்  ( ங்.); பாரக்்க;See. purai-k-katți (M.L.);.

     [ ைர +  + ள் → ]

ைரக் ைழ

ைரக் ைழ puraikkuḻai, ெப. (n.)

ைரக் ழல் 1 பாரக்்க;See. purai-k-kulai 1 (M.L.);

     [ ைர + ைழ. ள் → ைழ]

ைரக்ேக -தல்

ைரக்ேக -தல் puraikāṟudal,    7 ெச. . . (v.i.)

ைரேய தல்( ன்.); பாரக்்க;See. purai-y-eru-,

     [ ைரக்  + ஏ -,

ச் க் ழலான ைரக்  உண ப்ெபா ள் ெசன்  தல்]

ைர ைள-த்தல்

ைர ைள-த்தல் puraigiḷaittal,    4 ெச. . . (v.i)

ைரேயா -தல் பாரக்்க;See. purai-y-odu-.

     [ ைர ைள-,]

ைரசச்ைத

 
 ைரசச்ைத puraiccadai, ெப. (n.)

   கழைல; Sarcoma.

ைரசச்ைதப் ண்

 
 ைரசச்ைதப் ண் puraiccadaippuṇ, ெப. (n.)

   ழ்க்கழைல; ulcerated sarcoma.

     [ ைரசச்ைத + ண்]

ைரசச்ல்

 
 ைரசச்ல் puraiccal, ெப. (n.)

   ண ச்  (சங். அக.);; Suffocation, panting.

     [ ைர → ைரசச்ல்]

ைரசல்

ைரசல்1 puraisal, ெப. (n.)

   1. ெபாத் ைக; mending, darning, braiding.

   2.மந்தணம் (இரக யம்);; secret, private affairs.

     [ ல் → ள் → ண் → னர.் ல் → ர ்→ ைர → ைரசல்]

 ைரசல்2 puraisal, ெப. (n.)

   1. ழப்பம் (யாழ்.அக.);; disorder, discord, variance.

   2. வ ன்ைம; hollow, hole, interstice.

   3. வ ன்ைம; weakness.

     ' ற ைடய ைரசல்கைள எப்ப  ய யலாம்.'(பஞ்சதந்.64.);

   4. ற்றம்; flaw, defect.

   5. மாணிக்கக் ற்றங்க ள் ஒன்  (இ.வ.);; faw in a precious Stone.

     [ ைர = ைள, ைள. ைர → ைரசல் (ேவ.க.3.102);]
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ைர

 
 ைர  puraisu, ெப. (n.)

   பலாக ( .அ.);; palastree.

ைரைச

ைரைச puraisai, ெப. (n.)

ரைச பாரக்்க;See. purasai.

     " ைரைச யாைன ற் ெகாண் "(கம்பரா.பள்ளியைட.126);

     [ ரைச → ைரைச]

ைரத்தல்

ைரத்தல் puraittal, ெப. (n.)

இன்னா ரல் (அபகர); வைக ( வாலவா. 57,14, அ ம்.இைசமர );;(mus.);

 a defective note in singIng.

     [ ல் → ( ல்லம்); → ெபால்லம் = ஒடை்ட, ைள. ல் → ைர = ற்றம். ைர → ைரத்தல் = 
பா ம்ேபா  ைர ( ற்றம்); தல், ைர ந்த பாடல்]

ைரத்தலம்

 
 ைரத்தலம் puraittalam, ெப. (n.)

   ழ்ப் த்  ைரேயா ய ண்க க் ப் பயன்ப த் ம் ம ந் ; medicated oil for sinus sore, fistula etC.

     [ ைர + ைதலம்]

 Skt. taila → த. ைதலம்

ைரப்ப -தல்

ைரப்ப -தல் puraippaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ெபாந் ப தல்; to become hollow, as a tree.

     "மரம் ைரபட்ட "(ெதால்,ெசால்.390,உைர);.

     [ ைர + ப -, ல் → ைர = ஒடை்ட, ைள.  'ப ' . .]

ைரப்

ைரப் 1 puraippu, ெப. (n.)

   1. ற்றம்; fault. Defect.

     " ைரப் லாத பரம்பாேன"( வ். வாய். 4,3,9);.

   2. ஐ ற ; doubt.

     ' ைரப்பறத ்ெதளிதல் காட் '(ேம மந் .107);

     [ ல் தல் = ைளத்தல். ல் = உட் ைள ள்ள நிைலத் ைணவைக, ல்லரி , ைம, ல் → ர ்→ 
ைர = உட் ைள, உட் ைளப் ெபா ள், ெபாய், ற்றம். ைர → ைரப்  (ேவ.க.3.101,102]

 ைரப் 2 puraippu, ெப. (n.)

   ஒப் ; resemblance, likeness.

     ' ைரப் ன் '( .ெவ.2,6.);

     [ ல் → ைர. ைரதல் = ஒத்தல். ( .தா.197); ைர = ஒப் . ைர → ைரப் . ' '. ெதா.ெப.ஈ ]

ைரப் ண்

 
 ைரப் ண் puraippuṇ, ெப. (n.)

   உள்ேளா ம் அல்ல  உட் ைளப் ண்; elongated abscess with only a small orifice, sinus.

     [ ைர + ண்]
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ைரப -தல்

ைரப -தல் buraibaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   வ ந் தல்; to be distressed.

     ' ள்ளிநில ம் ைரபடலரிெதன'(பரிபா.2,34.);.

     [ ைர + ப -,]

ைரேபா-தல்

ைரேபா-தல் puraipōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

ைரேயா -தல் பாரக்்க;See. purai-y-odu-,(M.L.);

     [ ைர + ேபா-,]

ைரமாறல்

 
 ைரமாறல் puraimāṟal, ெப. (n.)

   ண் ைர ஆ க் ணமைடதல்; healing of the sinus.

     [ ைர + மாறல். மா  → மாறல்]

ைரைம

ைரைம1 puraimai, ெப. (n.)

ைர5 பாரக்்க;See. purai.5

     'மன்பைத காக் ம் நின் ைரைம ேநாக்கா '( றநா.210);.

     [ ைர + ைரைம. 'ைம'ப.ெப.ஈ ]

 ைரைம2 puraimai, ெப. (n.)

   ஊ வ இடந்த ம் இயல் ; permeability.

     [ ைர → ைரைம]

ைரேமார்

 
 ைரேமார ்puraimōr, ெப. (n.)

ைரேமார ் பாரக்்க;See. pirai mðr.

ம வ, உைறேமார்

     [ ைரேமார ்→ ைரேமார]்

ைரய

ைரய puraiya, இைட. (part.)

   ஒர ்உவமஉ  (ெதால்.ெபா.290);; particle showing simalarity or resemblance.

     [ ல் → ைர( .); = ெபா ந் , ஒப்பா  (ெப.); ஒப் . ைரய = ேபால(உவமஒ ); ( . .36);]

ைரயக க்கைரச
ல்

 
 ைரயக க்கைரசல் puraiyagaḍiggaraisal, ெப. (n.)

   மாங் சக்கைரசல்; water distilled from the flesh of birds.

ைரயன்

ைரயன் puraiyaṉ, ெப. (n.)

   1. ; house. cottage.

   2. இைலக் ல் (பன்னசாைல);; dwelling made of leaves.

     [ ைர → ைரயன் = (உட் ைள ள்ள);  (ேவ.க.3,102);]

ைர

 
 ைர  puraiyisivu, ெப. (n.)

   நீரே்காைவ சளிேநாய்வைக; neuralgia (M.L);.

     [ ைர + இ ]
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ைர டம்

ைர டம் puraiyiḍam, ெப. (n.)

   1. ேதாப் ; garden(T.A.S.ii,51.);;

   2. டை்ட ெயாட் ய ெவ ைமயான (கா ); இடம்; vacant space at the backyard of a house.

ைர டத் ல் தான் ைவக்ேகாற் ேபார ்ைவத் க் ேறாம். (உ.வ.);

     [ ைர + இடம். ல் = உட் ைள ள்ள நிைலத் ைண வைக, உட் ைள ள்ள பைன, உட் ைள ள்ள 
ெதன்ைன. ல் →  ைர = உட் ைளப்ெபா ள். ைர டம் = உட் ைள ள்ள நிைலத் ைன (ெதன்ைன, 
பைன த யன); வள டம்]

ைர நர்

ைர நர ்puraiyunar, ெப. (n.)

   ஒப்பவர;் rivals, equals.

     " ைர நரில்லாப் ரைமேயாய்"( .280.);.

     [ ைர = ஒப் . ைர நர ்= ஈடானவர,் நிகரானவர ்சம நிைலயாளர.்]

ைர ள்

ைர ள் puraiyuḷ, ெப. (n.)

   ( ங்.);; house.

     [ ல் →  ர ்→ ைர = (உட் ைள ள்ள); . ைர → ைர ள் (ேவ.க.3,102);]

ைரேயற்றம்

 
 ைரேயற்றம் puraiyēṟṟam, ெப. (v.i.)

   உண ப்ெபா ள் தனக் ரிய வ ற் ெசல்லா  உ ரப்்  ( வாச);க் ழ ற் ெசன்  அைடத் க் 
ெகாள்ைக; suffocation due to food entering the wind pipe.

     [ ைர + ஏற்றம். ஏ  → ஏற்றம்]

ைரேய -தல்

 
 ைரேய -தல் puraiyēṟudal, ெச. .  (vi.)

   உண ப்ெபா ள் தனக் ரிய வ ற் ெசல்லா  ச் க் ழ ற் ெசன்  அைடத் க்ெகாள் தல்; to be 
suffocated by food passing into the wind pipe.

சாப் ம்ேபா  ேபசாேத, ைரேய ம் (உ.வ.);.

     [ ைர + ஏ -, ]

ைரேயாடல்

 
 ைரேயாடல் puraiyōṭal, ெப. (n.)

   ைரேயா தல்; becoming fistulous.

     [ ைர + ஒடல். ஒ  → ஒடல்.]

ைரேயா ய

 
 ைரேயா ய puraiyōṭiya, ெப.எ. (adj.)

   பன்ம  வைள க ைடய; sinuous.

     [ ைர + ஒ ய. ஒ  → ஒ ய]

ைரேயா -தல்

ைரேயா -தல் puraiyōṭudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   ண்ணில் உட் ைள ண்டாதல்; to become fistulous as an ulcer.

     [ ைர + ஒ -,]
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ைரேயார்

ைரேயார1் puraiyōr, ெப. (n.)

   1.ெபரிேயார;் eminent persons.

     "ேவடை்கப் ைரேயார"்(ப ற் ப். 15,31.);

   2. ெமய்ப்ெபா ணரந்்ேதார;் men of real wisdom.

     " ைரேயாைரப் படரந்்  நீ"(க த்.15.);

 E. peer,an equal, a nobleman;

 L peer, equal.

     [ ல் → லம் → லன். ல் → ைர, ைரதல் = ெபா ந் தல் ஒப்பாதல். ல் → ைர - ைரய ேபால. 
ைர → ைரேயார ்= ஒத்ேதார.் உவைம றத்தக்க ெபரிேயார.் ' உயரந்்ததன் ேமற்ேற உள் ங்காைல ' 

(ெதால்,1222); என்றதனால் உயரந்்த ெபா ேள உவைம ெகாள்ளப்ப வ  மர  எனவ க ]

 ைரேயார2் puraiyōr, ெப. (n.)

   காதல் மகளிர;் sweet hearts.

     " ைரேயா ண்கட் ல்"(ப ற் ப்.16,18);.

     [ ைர → ைரேயார]்

 ைரேயார3் puraiyōr, ெப. (v.i.)

   1. ேழார ்( டா.);; base persons of low rank.

   2. டர ்( ங்.);; robberS.

ைரவளர்-தல்

ைரவளர-்தல் puraivaḷartal,    3 ெச. . . (v.i.)

   கண்ணில் சைத வளரத்ல் (இ.வ.);; to have cataract developed in the eye.

     [ ைர + வளர-், ]

ைர

 
 ைர  puraivu, ெப. (n.)

   ெபா த் வாய் ைதயல்; stitching.

     [ ைர → ைர .  ' ' ெதா.ெப.ஈ ]

ைரைவ-த்தல்

ைரைவ-த்தல் puraivaittal,    4 ெச ன்றா . (v.t.)

   ழாயாக்கல்; to fistulate.

     [ ைர + ைவ-, ]

ேரார ைள

 
 ேரார ைள purōravīḷai, ெப. (n.)

   ஈைள ேநாய் வைக ெளான் ; thymic asthma.

ம வ. ைர
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ல்

ல்1 pul, ெப. (n.)

   ங் ற் ம்பத்ைதச ்ேசரந்்த ல்வைக (ெதால். ெபா. 641); ( வா.);; grass family having exogenous 
toughness of structure as bamboo.

   2. பைன (மைல.);; palmya-palm.

     "அன் ல் ற்ேசக்ைக க் "(கல்லா.38,10);.

   3. ப ேனழாம் ன். (அ டம்);; the 17" naksatra.

   4. ெதன்ைன (ைதலவ. ைதல.);.

 coconut palm.

   5. நிலத் ைண வைக; a vegetable kingdom.

   6.. ஒ  சார ் லங் களின் உணவான  வைக; grass.

ப ம் ல் தைல காண்பரி  ( றள்,16);

   7. தர ்( ங்);; thicket.

   8. கம் ; bulrush millet.

   9. ன்ெசய் தவசம் ( றநா.248);; any grain other than paddy.

   10. ல்லரி  பாரக்்க;See. pularisi.

   11. ம ந் ச ்ெச  வைக ( வா.);; a kind of medicinal plant.

   12. ைம; smallness, in quantity, number or value.

ல்கல்

 
 ல்கல் pulkal, ெப. (n.)

அைணதல்,

 embracing.

     [ ல்  → ல்கல்]

ல் -தல்

ல் -தல் pulkudal,    6 ெச. . .(v.i.)

   1. அைணதல்; to embrace.

     'அன்னந் தன்னினம் ெபைடெயா ம் ல்  '(ேதவா. 584. 9);,

   2. ணரத்ல்; to copulate.

   3. நண் னராய் ம தல் (யாழ்ப்);; to be attached, as friends.

ம. ல் க, ல் க.

     [ ல் தல் = ெபா ந் தல். ல் → ல்  (ேவ.க. 3,62); ]

ல்க ட்ைட

 
 ல்க டை்ட pulkaruṭṭai, ெப. (n.)

   பாம் வைக  ெளான் ; a variety of snake.

     [ ல் + டை்ட. ள் → டை்ட]

ல்நாகம்

 
 ல்நாகம் pulnākam, ெப. (n.)

   நாகப்பாம்  வைக (இ.வ.);; a kind of cobra.

     [ ல் + நாகம்]
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ல்நாகன்

 
 ல்நாகன் pulnākaṉ, ெப. (n.)

   தாழம்  க் ம்  நாகம்; snake in the flower of fragrant screw pine.

ம வ. நாகம்

     [ ல் + நாகன்]

ல்பத்ைதய -
த்தல்

ல்பத்ைதய -த்தல் pulpattaiyaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ல் ைளத்த பத்ைதகைள வரிைசயாய் ைவத் க் கட் தல்; to turt. (CEM);.

     [ ல் + பத்ைத + அ . பற்ைற = ல் வளரந்்த மண்கட் . பற்ைற → பத்ைத.]

ல்மரம்

 
 ல்மரம் pulmaram, ெப. (n.)

ெதன்ைனமரம்,

 Coconut palm.

     [ ல் + மரம்]

ல்மானம்

ல்மானம் pulmāṉam, ெப. (n.)

ன்மானம் ( ன்); பாரக்்க;See. punmanam.

     [ ல் + மானம், ல் → லம் → லர,் லரத்ல் = ெதளிதல், ெதளிவாதல். ல்- லரச்்  = ைக. லர ்→ 
லரி = யல். ல் தல் = ெபா ந் தல், ணரத்ல் (ேவ.க. 3,62-64);]

ல் ைள-த்தல்

ல் ைள-த்தல் pulmuḷaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

ல்ெல -தல் (ெகா.வ.); பாரக்்க;See. pull-elu-,

     [ ல் + ைள]

ல் ைனப் ச்

 
 ல் ைனப் ச்  pulmuṉaippūcci, ெப. (n.)

     அல்ல  உ ரி வைக  ெளான் ; a kind of Small-Worm or insect.

     [ ல் ைன+ ச் ]

ல்ேமய்-தல்

ல்ேமய்-தல் pulmēytal,    3 ெச. . . (v.i.)

ல்  ேமய்-தல் பாரக்்க:See. pulu-mey-,

     [ ல் + ேமய்]

ல்ல

ல்ல1 pulla, .எ.(adv.)

   ெபா த்த; suitably, agreeably.

     [ ல் தல் = ெபா ந் தல். ல் → ல்ல (ேவ.க. 3,63);]

 ல்ல2 pulla, இைட. (part.)

   உவம ; particle showing similarity or resemblence.

     ' ல்லப் ெபா வப் ெபாற்பப் ேபால'(ெதால். உவம. 11);

     [ ல் தல் → ெபா ந் தல். ல் → ல்ல (ேவ.க.3,63); = ஒன் ேனா  ெபா ந் ப் பாரப்்பைத 
உணரத்் வ ]

ல்லகச்

 
 ல்லகச்  pullagacci, ெப. (n.)

   ேசம் ; ColoCasia.
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ல்லகண்டங்க ம்

 
 ல்லகண்டங்க ம்  pullagaṇṭaṅgarumbu, ெப. (n.)

   ேபய்க்க ம் ; wild sugarcane.

     [ ல்ல + கண்டம் + க ம் . கள் → கண்  → கண்டம். க  → க ம் ]

ல்லகண்டம்

ல்லகண்டம்1 pullagaṇṭam, ெப. (n.)

   1. ஒ வைகக் க ம்  (நாநாரத்்த 178);; a kind of sugar-cane.

   2. கண்ட ச க்கைர( ங்.);; Sugan candy.

ெத. ல்லகண்ட

     [ ல் → ல்ல + கண்டம். ெதன்ைன, பைன, ங் ல் ேபான்  க ம் ம் ல் னத்ைதச ்சாரந்்த . 
இைதப் ல் (grass); க் ப் ெபா ள் ெசால் ம் ேபா

 any plant of the monocotyledonous family Gramineae. the most important to man in the vegetable kingdom, with long, 
narrow leaves and tubular stems, including wheat and other cereals, reeds (but not sedges);, bamboo and sugar-cane 
என்  ேசம்பரார ்ஆங் ல அகர த  த் ள்ளைதக் காண்க.]

 ல்லகண்டம்2 pullagaṇṭam, ெப. (n.)

   க ப்பஞ்சா ; juice of sugarcane.

     [ ல் → ல்ல + கண்டம்]

ல்லகம்

ல்லகம் pullagam, ெப. (n.)

   மகளிர ்தைலக்ேகாலத் ல் ஒ ப்பா ய ெநற் யணி; women's ornament for the forehead, part of 'talai-k-
kolam',

     'ெதாய்யகம் ல்லகந் ெதாடரந்்த தைலக்கணி'( லப்.6,107);.

     [ ல் தல்=ெபா ந் தல். ல் → ல்லகம்= ெநற் ேயா  ெபா ந் க் ம் அணி]

ல்லங்கண்டம்

 
 ல்லங்கண்டம் pullaṅgaṇṭam, ெப. (n.)

   ச க்கைரக்கட் ; jaggery.

ம வ. மண்ைட ெவல்லம்

     [ ல் → ல்லம் + கண்டம்]

ல்லங்காடனார்

ல்லங்காடனார ்pullaṅgāṭaṉār, ெப. (n.)

   5 ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த லவர;் a poet of fifth century.

இவர ்ைகந்நிைல என்ற ைல இயற் ள்ளார்

 ல்லங்காடனார ்pullaṅgāṭaṉār, ெப.(n.)

   கைடக்கழகப் லவர;் poet of sangam age.

     [ ல்- ல்லம் [மலர]்+கா +அன்+ஆர]்

மாேறாக்கத்  ள்ளிநாட்  நல் ர ்கா  யார ்மகனாரா ய ல்லங்காடனார ்ைகந்நிைல பாடல் 
இயற் யவர.்
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ல்லடை்ட

 
 ல்லடை்ட pullaṭṭai, ெப. (n.)

ப ைரய க் ம் ச் வைக (இ.வ.);,

 slug species of vaginula.

     [ ல் + அடை்ட. ஒட்  → அட்  → அடை்ட]

ல்லைட

 
 ல்லைட pullaḍai, ெப. (n.)

   அப்பம்; rice-cake.

ல்லணர்

 
 ல்லணர ்pullaṇar, ெப. (n.)

ல்லணல் (யாழ்.அக); பாரக்்க;See. pullanal.

     [ ல் + அணல் – ல்லணல் → ல்லணர]்

ல்லணல்

ல்லணல் pullaṇal, ெப. (n.)

   இளந்தா ; down on the chin.

     ' ல்லணற்காைள'( றநா.258.);

     [ ல்+அணல். அண் → அணல்]

ல்லைண

ல்லைண1 pullaṇai, ெப. (n.)

   ற்ப க்ைக( ன்);; bed of grass.

     [ ல் + அைண. அள் → அண் → அண → அைண = இ க்ைக,ெமத்ைத,ப க்ைக]

 ல்லைண2 pullaṇai, ெப. (n.)

   ன்னிட்  ( ைவ.);; manger, Crib.

     [ ல் + அைண]

ல்லம்

ல்லம்1 pullam, ெப. (n.)

   1. எ ; bull.

     ' ல்லேம தன் ம் க ைய'(ேதவா.76.11.);

   2. ைடேயாைர( டா.);; taurus of the zodiac.

     [ ல் → ல்லம். ரண்ட உ வ ைடய ]

 ல்லம்2 pullam, ெப. (n.)

   வைசெமா ; abuse.

     ' ல்லம்ேப ம்'(ேதவா. 380,6.);.

     [ ல் தல்= ைளத்தல். ல்= ைம, இ . ல்→ ல்லம்-இ படக் ம் வச ,]

 ல்லம் pullam, ெப. (n.)

    (யாழ்.அக.);; flower.

     [ ல் → லர.் லரத்ல் = ெதளிதல், வ தல். ல் → ல்லம் = (இதழ்); ரிந்த ]
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ல்லம

 
 ல்லம  pullamarudu, ெப. (n.)

   மரவைக; paniculate Winged myrobalan.

ல்லர்

ல்லர1் pullar, ெப. (n.)

   ேவடர(்ச );; hunters.

க. ங்கார (வைல ரித் ப் பறைவகைளப் ப்பவன்);

     [ ல் → ல்லர ்= ல்ேலந்  ேவடை்டயா பவர,் ேவடர.் ல்லர ்→ ல்லர ்→ ல்லர.்]

 ல்லர2் pullar, ெப. (n.)

   ைமக் ண ைடயவர;் mean or petty-minded person.

     [ ல் → ல்லர.் ல் = ைம. எ.கா. ன்ைம, ல் யர,் ன்ெசய், ன்ெசயல், ன்னைக (ஒ.ெமா.2,96.);]

ல்லரி

ல்லரி1 pullarittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ம ரக்் செ்ச தல்; to make the flesh creep;

 to horripilate.

   2. மா  த யன உண  ப்ப ன் ப் ல்ைலத் ழா தல்; to show aversion towards fodder, as cattle.

     'மா  வனந் ன்னா  ல்லரிக் ம்'(மாட் வா.88.);.

ம வ. ம ரக்் செ்ச தல் ெத. ல்லரி

     [ ல்+அரி-, அரித்தல் = ணெவ த்தல்]

 ல்லரி2 pullari, ெப. (n.)

   ற்கட் ; sheaf of graSS.

     [ ல் + அரி, அரி = க ரக்்கட் .]

 ல்லரி3 pullari, ெப. (n.)

   ேமய்சச்ல்வரி; tax on grazing fine levied on stray cattle (C.G);.

ெத. ல்லரி

     [ ல்வரி → ல்லரி]

ல்லரிசச்ா

 
 ல்லரிசச்ா  pullariccāvi, ெப. (n.)

   ல் ைளயாத காலத் ச ்ெசய் ம் வரிநீக்கம்; remission of tax when grazing lands become barren or devoid of 
grass (C.G);.

     [ ல்லரி + சா ]

ல்லரி

ல்லரி  pullarisi, ெப. (n.)

   வற்கட (பஞ்ச);க் காலத் ல் ஏைழகள் உண் ம் அரி ேபான்ற தவசம் ( றநா.248 உைர);; grain of cluster 
grass eaten in time of scarcity.

     [ ல் தல் = ைளத்தல். ல் = உட் ைள ள்ள நிைலத் ைணவைக ற்ேபான்ற கம்பம், ல்லரி  
(ேவக.3,101); ல் + அரி  ]
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ல்லரிப்

 
 ல்லரிப்  pullarippu, ெப. (n.)

   உணர் ன்  யால் ேதா ல் ஏற்ப ம் ரப்்  நிைல, ல்லரிக் ற நிைல; thrilling, exciting (state);.

ல்லரிப்ைப ஏற்ப த் ம் நிகழ்ச் .

     [ ல் + அரிப் ]

ல்லரிவரி

ல்லரிவரி pullarivari, ெப. (n.)

ல்லரி2 பாரக்்க;See. pullari2 (C.G.);.

     [ ல்லரி + வரி]

ல்லரிவாள்

 
 ல்லரிவாள் pullarivāḷ, ெப. (n.)

   ெநற்ப ரினிைட ள்ள ல்ைலய க்கப் பயன்ப த் ம் பன்ன வாள்; a kind of sickle.

     [ ல் + அரிவாள். அரிதல் =  தாக அ த்தல். வள் → வாள் = வைளந்த கத் ]

ல்லல்

 
 ல்லல் pullal, ெப. (n.)

ல்கல் பாரக்்க;See. pulgal.

ம வ. ம தல், நண்ணல், சாரத்ல், அ கல், அ தல், வணல், ன்னல், அண்ணல், த தல், 
கட் ப் த்தல்

     [ ல் → ல்லல்]

ல்லவட்டக்கா

ல்லவட்டக்கா  pullavaṭṭakkācu, ெப. (n.)

   பைழய கா வைக (பண , 114);; an ancient coin.

     [ ல்லவட்டம் + கா ]

ல்லவம்

 
 ல்லவம் pullavam, ெப. (n.)

   நாவல் மரம்; a tree.

     [ ல் → ல்லவம்]

ல்லைவ

ல்லைவ pullavai, ெப. (n.)

   ேயார ்(கல் ய  ைறந்ேதார)்; அைவ; council of less learned.

     ' ல்லைவ ள் ெபாசச்ாந் ம்'( றள்,719.);

     [ ல் + அைவ]

ல்லற் -தல்

ல்லற் -தல் pullaṟāṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ஏ தல்; to abuse, revile.

     'தைலமகள் பரத்ைதையப் ல்லற் ய '( .ெவ. 12, ெபண்பாற். 10, ெகா , உைர.);.

     [ ல் → ல்லம் = வைசெமா , ல்லல் + -,]

ல்ல வர்

 
 ல்ல வர ்pullaṟivar, ெப. (n.)

ல்ல வாளர ்(நிகண் ); பாரக்்க;See. pullarivāsar.

     [ ல்= ைம, இ . ல் + அ வர.் அ  → அ வர ்]
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ல்ல வாண்ைம

ல்ல வாண்ைம pullaṟivāṇmai, ெப. (n.)

   அ ன்ைம ( றள், அ .5.);; low understanding, ignorance.

     [ ல் + அ  + ஆண்ைம]

ல்ல வாளர்

ல்ல வாளர ்pullaṟivāḷar, ெப. (n.)

   ேமம்ேபாக்கான அ ைடயவன் ( றள், 841, உைர);; men of low understanding; foolish men; shallow pretenders 
to knowledge.

     [ ல் + அ  + ஆளர]்

ல்ல னார்

ல்ல னார ்pullaṟiviṉār, ெப. (n.)

ல்ல வாளர ்பாரக்்க;See. pullarivālar.

     'வாழ்நாைளப் ேபாக் வார ் ல்ல னார'்(நால , 327.);.

     [ ல் + அ னார]்

ல்ல

ல்ல  pullaṟivu, ெப. (n.)

   அ யாைம; ignorance, little knowledge.

     ' ல்ல  காட் ம்'(நால , 314.);.

     [ ல் = ைம, இ . ல் அ ]

ல்ல

 
 ல்ல  pullaṟugu, ெப. (n.)

   அ  வைக (இ.வ.);; a variety of bermuda grass.

     [ ல் + அ .]

ல்லன்

ல்லன் pullaṉ, ெப. (n.)

   1. அ வற்றவன்; ignorant person.

   2. இ ந்தவன்; vile, base person.

     'கல்லாப் ல்லரக்்  நல்ேலார ்ெசான்ன ெபா ெளன'(கம்பரா. தாடைக. 72);.

   3. ஒ க்க ல்லாதவன்; man without character.

     [ ல் → ன்ைம = ைம, இ . ல் → ல்லன். 'அன்'. ஆ.பா.ஈ .]

ல்லா

 
 ல்லா pullā, ெப. (n.)

   ஆற  ெகாண்ட நீட்டலளைவக் ேகால் ( ன்.);; six foot rod, used as a linear measure.

   க. ள்ெள;   ெத. ல்ல; . ல்ேல

     [ ன் → பல் = பல்காற் பறைவ. ல் →  → தா → ைத = அம் க்கட் . ல் → ல்லா = 
ரண்டேகால், அள  ேகால்]

ல்லாக்

 
 ல்லாக்  pullākku, ெப. (n.)

லாக்  பாரக்்க;See. puläkku.

     [ லாக்  → ல்லாக் .]
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ல்லாங்க

 
 ல்லாங்க  pullāṅgaḻi, ெப. (n.)

ல்லாங் ழல் பாரக்்க;See. pullān-kulal.

     [ ல் = உட் ைள ள்ள நிைலத் ைண வைக, உட் ைள ள்ள ங் ல். ல்+ஆம்+க . ல்லாங்க  = 
ங் ல் க யால் ெசய்யப்பட்ட இைசக்க .]

ல்லாங் ழல்

ல்லாங் ழல் pullāṅguḻl, ெப. (n.)

   ஒ றம் அைடப் ம் ழ ல் வாய் ைவத்  ஊத ஒ ைள ம், வாயால் ஊ ய காற்  ெவவ்ேவ  
வைககளில் ெவளிேய வதற்  ஏற்ப ஆ தல் எட் த் ைளக ம் உைடய ஒ  இைசக் க  ; flute.

ம. ல்லாங் ழல்

     [ ல் + ஆம் + ழல். ல் = உட் ைள, உட் ள்ன ள்ள ப ரவ்ைக அல்ல  ங் ல், ல்லாங் ழல் = 
ங் ற் ழல் (த.வ. 1. 69);.]

 ல்லாங் ழல் pullāṅguḻl, ெப. (n.)

ஒன்ேறகால் அ ல் ஏ  ைளகைளக் ெகாண் க் ம் ங் லால் ஆன இைசக் க :

 fute.

     [ ல்+அம்+ ழல்]

ன் ண்டம்

ன் ண்டம் puḻuvūṉpiṇṭam, ெப. (n.)

   க்கள் ம ந்த உடல்; body.

     "வ ெவா  டந்த ன் ண்டத் " (மணிேம. 6, 109);.

     [  + ஊன் + ண்டம்.]

ெபா ள்

 ெபா ள்  poruḷvīṭu, ெப. (n.)

   ெபா ளிற் பற்ற் ைக (யாழ்.அக.);; non-attachment to worldly goods.

     [ெபா ள் + ]

ெபா ளகரா

 
 ெபா ளகரா  poruḷagarāti, ெப. (n.)

   ச ரகரா ல் ஒ ெபா ட ்பல்ெபயர ் ம் ப ( ன்.);; dictionary of synonyous words, one of the four 
sections of caduragarädi.

     [ெபா ள்+அகரா ]

ெபா ளட்டவைண

 
 ெபா ளட்டவைண poruḷaṭṭavaṇai, ெப. (n.)

   ல் த யவற் ன் உள்ளடக்கச ்ெசய் க் ப் ; table of contents.

     [ெபா ள்+அட்டவைண]

ெபா ளடக்கம்

 
 ெபா ளடக்கம் poruḷaḍakkam, ெப. (n.)

ெபா ளட்டவைண பாரக்்க;see porulattavanai.

     [ெபா ள்+அடக்கம்]
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ெபா ளணி

ெபா ளணி poruḷaṇi, ெப. (n.)

   ெபா ளைம  ேபச் த் றன்; a class of figure of speech relating to sense, opp. to col-1-ani.

ெபா ளணி யல் (தண் );

     [ெபா ள் + அணி]

ெபா ள காரம்

ெபா ள காரம் poruḷadikāram, ெப. (n.)

   1. அகப்ெபா ளிலக்கண ல்; treatise on agapporul .

அரசன் ெபா ள கார ன்ைம ற் கவல் ன்றான், (இைற. 1. உைர);

   2. அகம் றம் த யவற்ைறக் ம் ெதால்காப் யத் ன் ன்றாம் ப ; the third division of 
Tolkāppiyam, treating of agam, puram, etc.

   3. அ வாரந்்த ெசய் கைள ெயல்லாம் ரித் ப் ெபா ணான் ைன ம் ம் ற்ப ( ன்.);; that 
part of ethics which treats of porumângu, embracing all kinds of knowledge and practice.

     [ெபா ள் + அ காரம்]

ெபா ளந்தா

 
 ெபா ளந்தா  poruḷandāti, ெப. (n.)

ெபா ளிைசயந்தா  பாரக்்க; see porl-saiandäd.

     [ ெபா ள் + SKț. anta + ādi த.அந்தா ]

ெபா ளற்றேபச்

 
 ெபா ளற்றேபச்  poruḷaṟṟapēccu, ெப. (n.)

   ெகாசை்சப்ேபச் ; meaningless talk.

     [ெபா ள்+அற்ற + ேபச் ]

ெபா ளைற

ெபா ளைற poruḷaṟai, ெப. (n.)

   க ல அைற; treasury.

     "ெப ம் ெபா ளைற ட்பட்ட ஆணிப்ெபான்" ( வாலவா.35.24);

     [ெபா ள்+அைற]

ெபா ளன்

ெபா ளன் poruḷaṉ, ெப. (n.)

பரம்ெபா ள்:

 ultimate reality.

ெபா ளன் னிதன் ( லப், 10, 174);

     [ெபா ள் → ெபா ளன்]

ெபா ளாக்கம்

 
 ெபா ளாக்கம் poruḷākkam, ெப. (n.)

   ெபா ள்ேத தல்; earn money.

     [ெபா ள்+ஆக்கம்]

ெபா ளா ெபயர்

ெபா ளா ெபயர ்boruḷākubeyar, ெப. (n.)

   தற்ெபா ளின் ெபயர ்அதன் ைனக்கா ம் ஆ ெபயர ்(நன். 290);; metonymy, where the whole is put for 
its part.

     [ெபா ள்+ஆ ெபயர ்]
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ெபா ளாைச

 
 ெபா ளாைச poruḷācai, ெப. (n.)

   பணம் தலானவற் ன் தான நைச; covetousness, avarice.

     [ெபா ள்+ஆைச]

ெபா ளாள்

ெபா ளாள் poruḷāḷ, ெப. (n.)

   இல்லாள் (மைன );; wife, as one's property.

றன் ெபா ளாட ்ெபடெ்டா ம் ேபைதைம ( றள், 141);

     [ெபா ள்+ஆள்]

ஆள் ெபண்பா . கணவனின் ெப ைமக் க் கரணியமாய் இ த்த ன் மைன  ெபா ளாள் 
எனப்பட்டாள். ெபா ளல்லவற்ைறப் ெபா ளாகச ்ெசய் ம் ெபா ளல்ல ல்ைல ெபா ள் 
எ ங் றட்பா ஈண்  ேநாக்கற்பாற் .

ெபா ளாளர்

 
 ெபா ளாளர ்poruḷāḷar, ெப. (n.)

   காசாளர;் Cashier.

     [ெபா ள்+ஆள்+அர]்

ெபா ளானந்தம்

ெபா ளானந்தம் poruḷāṉandam, ெப. (n.)

இைற ச ்   ம் கழ் ச ்   ம் , உவைம ம் றவற் ம் ஊ பயப்பப் பா ம் 'ஆனந்தக் 
ற்றம் (யாப். .பக்.519);

 a defect in composition of iraicci, eulogy, simile, etc.,

     [ெபா ள்+SKi anta-ad. த. ஆனந்தம்]

ெபா ளிைசயந்தா

ெபா ளிைசயந்தா  poruḷisaiyandāti, ெப. (n.)

ஒைசயாலன் ப் ெபா ளால் வ ம் ஈ  ெதாடங் த் ெதாைட(ஈ .1, 6, 2 );.

 variety of andadi-t-todai in which the repetition of the ending is confined to mere sense and has no reference to word of 
sound, opp to iyal-ical-y-andādi.

     [ெபா ளிைச+ அந்தா ]

     [SK! anta+ādi த. அந்தா ]

ெபா ளியல்

 
 ெபா ளியல் poruḷiyal, ெப. (n.)

   அகப்ெபா ள் பாடலடங் ய ஒ  ல் (கள யற்.);; ananthology of poems On'agapporul.

     [ெபா ள்+இயல்]

ெபா ளியல் ைர
த்தல்

 
 ெபா ளியல் ைரத்தல் poruḷiyalpuraittal, ெப. (n.)

   எ த் க்ெகாண்ட ெபா ளின் இயல்ைப உைரத்தல்; indication of the subject matter of a treatise.

     [ெபா ள்+இயல்  + உைரத்தல்]

ெபா ளிலக்கணம்

 
 ெபா ளிலக்கணம் poruḷilakkaṇam, ெப.(n.)

   அகம் றம் த யவற்ைறக் ம் இலக்கண ல்( ன்.);; grammar dealing with agam puram, etc.

     [ெபா ள்+இலக்கணம்]
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ெபா ளின்ெசல்

 
 ெபா ளின்ெசல்  poruḷiṉcelvi, ெப. (n.)

   மகள் ( ங்.);; lakshmi, as goddess of Wealth.

     [ெபா ள் → ெபா ளின் + ெசல் ]

ெபா ளின்பம்

ெபா ளின்பம் poruḷiṉpam, ெப. (n.)

ெபா ட் ைவ பாரக்்க;see porயt-cuval (இலக். . 635, உைர);

     [ெபா ள்+இன்பம்]

ெபால்லாங்கன்

 
 ெபால்லாங்கன் pollāṅgaṉ, ெப. (n.)

   ம் க்காரன் (யாழ்.அக.);; misehievous perSon.

     [ெபால்லாங்  → ெபால்லாங்கன்]

ெபால்லாங் க்கார
ன்

 
 ெபால்லாங் க்காரன் pollāṅgukkāraṉ, ெப.(n.)

   ங் ைழப்பவன்; bad egg, ill-wisher.

     [ெபால்லாங் +காரன்]

     'காரன்' உைடைம பற் ய ஆண்பா .

ெபால்லாங்ெகண்
ணம்

 
 ெபால்லாங்ெகண்ணம் pollāṅgeṇṇam, ெப. (n.)

யஎண்ணம் ill - will.

     [ெபால்லாங் +எண்ணம்]

ெபால்லாங் ச ்
ெசயல்

 
 ெபால்லாங் ச ்ெசயல் pollāṅgucceyal, ெப. (n.)

   ெக ெசயல்; mal practice.

     [ெபால்லாங்  + ெசயல்]

ெபால்லாங் த் ட்

 
 ெபால்லாங் த் ட்  pollāṅguttiṭṭu, ெப. (n.)

   வைசெமா ; evil-speaking.

     [ெபால்லாங்  + ட் ]

ெபால்லாங் த் க்

 
 ெபால்லாங் த் க்  pollāṅguttīkkuṟi, ெப. (n.)

   ெபால்லாங் அ ; fore boding.

     [ெபால்லாங்  + அ ]

ெபால்லாசெ்சயல்

 
 ெபால்லாசெ்சயல் pollācceyal, ெப. (n.)

ெபால்லாங் ெசயல் பாரக்்க;see polanku-cСауаl.

     [ெபால்லாங்  + ெசயல்]
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ெபால்லாதவன்

ெபால்லாதவன் pollātavaṉ, ெப. (n.)

ங்காளன் (ேபாக் ரி);.

 rascal.

     [ெபால்லாங்  + ெசயல்]

 ெபால்லாதவன் pollātavaṉ, ெப. (n.)

   1. யவன்; bad, wicked man.

   2. க ைமயானவன்; rude, rough man.

     [ெபால் → ெபால்லாதவன்]

ெபா பைத

ெபா பைத boruḷubadai, ெப. (n.)

   அ ைம ச ்சர ் . த ேயாைர அரசன் ெதரிந்ெத த் தற் ரியேதர் றம் நான்க ள் ேவற்றரசனிடம் 
அ கப்ெபா ள் ெபறலாெமன்  த் த் ேதர்  ெசய் ம் ைற ( றள்,501, உைர);; testing a minister's 
or officer's loyalty by throwing him into circumstances in which he is tempted by tales of prospective prosperity under another 
sovereign, one of four ubadai, q.v

     [ெபா ள் + Skt. upadhā- த.உபைத]

ெபா ைர

ெபா ைர poruḷurai, ெப. (n.)

   1. ெமய் ைர; truthful or unfailing Word.

     'ெபாய் ைரேய யன்  ெபா ைரேய ( லப்,9,18);.

   2. பய ைடய ெசால்; useful word or speech.

     " ஒர ்ெபா ைர, ேகளிெதன்றான்" ( வக.1123);

   3. க ைர reputation ெபா ைர ழந் .....நா த் றந்ேதன் (மணிேம.2.40.);

   4. மந் ரம்; mantra.

     'ெபா ைர ெபற்  வந்தான் ( வக.1723.);

     [ெபா ள்+உைர]

ெபா ைரயாள்ர்

ெபா ைரயாள்ர ்poruḷuraiyāḷr, ெப, (n.)

   சான்ேறார;் wise men, sages.

ெபா ைரயாளர ்நச் க் ெகான்ேறற்  ( லப்.16,65);

     [ெபா ைர ஆளர]்

ெபா வைம

 
 ெபா வைம poruḷuvamai, ெப. (n.)

ெபா ளின் தன்ைமைய உவ த் க் ம் அணிவைக (யாழ்.அக.);;(rhet);

 a kind of simile in which the qualities of two things are compared.

ெபா ைன

ெபா ைன poruṉai, ெப. (n.)

ெபா ைந பாரக்்க;see porupal.

அைல ரப்் ெபா ைன ந கத் ம் ( வாலவா. நாட் ச.்9);.

     [ெபா ைந → ெபா ைன]

ெபாேரெரனல்

ெபாேரெரனல் porēreṉal, ெப. (n.)

   ச க் ப் ; onom, expr. signifyit suddenness.

     'வண்  ெபாேரெரன ெவ (பரிபா.பக்.166,30);

     [ெபாேரர ்+ எனல்]
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ெபால்

 
 ெபால் pol, ெப. (n.)

ெபால்  பாரக்்க;  pollu.

க.ெபால்

     [ ல்→ெபால்]

ெபால்ல

ெபால்ல  polladu, ெப. (n.)

ெபால்லா  பாரக்்க; see polidu.

நல்ல  ெபால்ல .

     [ெபால்லா  → ெபால்ல ]

 ெபால்ல  polladu, ெப. (n.)

   உடல் த யன ேக ற்றநிைல; emaciation; thinness as of body; spoilt condition.

     "நீஇப்ப ப் ெபால்லாத ப்பாேனெனன்ன, நாம் ேநாயாய்க் டந்ேதாம் கண் ேரெயன் " 
(சங்கற்பநி, 205.உைர);

ெபால்லம்

ெபால்லம் pollam, ெப. (n.)

   1. ைதக் ( வா.);; stitching.

   2. இைணக்ைக ( ங்.);

 joining as in tailoring or in carpentr.

   3. ேசரத்் த் ைதக்க உத ம் ண் (யாழ்ப்);; piece, division, strip, used in pat;work.

     [ ல்→ெபால்→ெபால்லம்]

ெபால்லம்ெபாத் -
தல்

ெபால்லம்ெபாத் -தல் pollamboddudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ந்த ணி ;இரண்  தைலைய ங் ட் த் ைதத்தல்; sew together, as two pieces of cloth.

     'ெபால்லப் ெபாத் ய ெபா  ேபாரை்வ (ெபா ந.8);

     [ெபால்லம் + ெபாத் -]

ெபால்லர்

ெபால்லர ்pollar, ெப. (n.)

   1. ைதயற்கார( ங்.);; tailors, as sewers.

   2. ேதால் ைனஞ; leather workers, shoe makers.

     [ ல்→ ெபால் → ெபால்லர]்

ெபால்லா

ெபால்லா pollā, ெப.எ (adj)

   1. ைமயான; bad, vicious, evil, wicked.

     "ெபால்லாக், கனாக்கண்டார ்( வக.2173);

   2. க ைமயான; severe, intense.

     "ெபால்லாத ம ந் க. ெபால்ல. ம. ெபால்லா

     [ ல்→ெபால்→ெபால் + ஆ]

     'ஆ' - எம.இ.
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ெபால்லாக்காட்

ெபால்லாக்காட்  pollākkāṭci, ெப.(n.)

   மயக்கவ ; confused knowledge, bewilderment.

     "ெவஃகல் ெவ ளல் ெபால்லாக் காட் ெயன்  (மணிேம.30.71);

     [ெபால் + ஆ + காட் ]

ஆ- எம.இ.

ெபால்லாக்காலம்

 
 ெபால்லாக்காலம் pollākkālam, ெப.(n.)

   ெகட்டகாலம்; evil or impropities time.

     [ெபால் + ஆ + காலம்]

ஆ- எ. ம.இ.

ெபால்லாக் ம்

ெபால்லாக் ம்  pollākkuṟumbu, ெப. (n.)

ைம ைடய ற்றரண்

 dangerous small port.

     'ெபால்லாக் ம் ம் ேபா தற் க ைம ன்' (ெப ங். 1:54:50);

     [ெபால் + ஆ + ம் ]

     'ஆ' – எ.ம.இ.

ெபால்லாங்

ெபால்லாங்  pollāṅgu, ெப. (n.)

   1. 

 evil vice, vileness.

     "ெபால்லாங்ெகன்பைவ ெயல்லாந் த ர ்(ெகான்ைறேவ,);

   2. ற்றம் ( ங்,);

 defect, fault.

மாணவகன் ெபால்லாங் ைரக்க (ெபரிய . சண்ேடகர.40);,

   3. ஈனம் (யாழ்.அக.);; deficiency, degradation.

   4. ேக ( ன்.);; ruin, injury, destruction.

   5. மற  ( டா);; forgetfulness.

     [ெபால்லா→ ெபால்லாங் ]

ெபால்லாங் சச்
ெ◌ால்

 
 ெபால்லாங் செ்சால் pollāṅguccol,  Qu, (n.)

   ெமா ; evil word.

     [ெபால்லாங்  + ெசால்]

ெபால்லாசச்ாம்பற்
றைர

ெபால்லாசச்ாம்பற்றைர pollāccāmbaṟṟarai, ெப. (n.)

கட்டடத் ற் த் த ல்லாத தைரவைக,

 building purposes.

உவரத்்தைர ஈைளத்தைர ெபால்லாசச்ாம்பற்றைர ( லப்.394 உைர, பக்.114);.

     [ெபால்+ஆ+ சாம்பல் + தைர]

     'ஆ' – எ.ம.இ.
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ெபால்லாத்தனம்

 
 ெபால்லாத்தனம் pollāttaṉam, ெப. (n.)

   ைம ைள க் ம் ணம்; wickedness.

     'என்னிடேம உன் ெபால்லாத்தனத்ைதக்

காட் றாேய!"

     [ெபால் + ஆ +தனம்]

ஆ' – எ.ம.இ.

ெபால்லாத

ெபால்லாத pollāta, ெப.எ. (adj.)

ெபால்லா பாரக்்க; see pol.

     'ெபால்லாத சமணெரா  (ேதவா.4.12.10);.

     [ெபால் → ெபால்லாத]

ெபால்+ஆ+த்+அ.

     'ஆ' எ.ம.இ.

     'த்'- இ.கா. இைடநிைல

     'அ'- ெப.எ. ஈ .

ெபால்லாத ரம்ம்

 
 ெபால்லாத ரம்ம் pollātagiramm, ெப. (n.)

   யெதா ல்; evil dealing.

     [ெபால்→ ெபால்லாத + skt.grama.த. ரமம்]

ெபால்லா

ெபால்லா  pollātu, ெப. (n.)

   ய ; vice evil.

ெபைட ெயா  ணர்  ம் பல் ெபால்லாெதன ம் (ெப ங்மகத.2.168);

     [ெபால் → ெபால்லா ]

ெபால்லாநிலம்

ெபால்லாநிலம் pollānilam, ெப. (n.)

   ேசற் நிலம் ( ங்.);; land full of mire.

     [ெபால்→ ெபால்லா+நிலம்]

 ெபால்லாநிலம் pollānilam, ெப. (n.)

இ கா :

 cremation ground.

     "உங்கைளப் ெபால்லா நிலத் ேல வதற்  ன்னம்" ( வ். ப்பல். , வ்யா. பக். 50);
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ெபால்லாப்

ெபால்லாப்  pollāppu, ெப. (n.)

   1. ெபால்லாங் ( ன்); பாரக்்க; see polangu 1.

   2.  மனக் ைற; grievance.

     'ெபால்லாப்ெபன் ேம ண்ேடா மன்மதா ( ற்றா, ற33,);

   3. ன்பம்; trouble.

     'ஒ வன் தனக் ப் ெபால்லாப்  ேவண் ன் (நான்மணி, 17:உைர);

     [ெபால்→ ெபால்லாப் ]

 ெபால்லாப்  pollāppu, ெப. (n.)

   ம ப் ; bobjection.

இக்சாணிக் ப் ெபால்லாப் ச ்ெசால் ல்" ( க் கல். 327);

ெபால்லாமணி

ெபால்லாமணி pollāmaṇi, ெப. (n.)

   1. ைள டப் ெபறாத மணி; gem which has not been bored.

   2. ற்றமற்ற மணி( ன்.);; flawless gem.

   3. மாசற்ற பரம்ெபா ள்; god, as immaculate.

என் ெபால்லா மணிையப் ணரந்்ேத ( வாச.271.);

     [ெபால் → ெபால்லா + மணி]

ெபால்லாைம

ெபால்லாைம pollāmai, ெப. (n.)

   1. ; evil. ill, vileness.

   2. ற்றம்; fault, defect.

ைண ெபால்லாைம….இ  ( வக.717);.

     [ெபால் → ெபால்லா→ ெபால்லாைம]

ெபால்லாவா

ெபால்லாவா  pollāvāṟu, ெப. (n.)

   செ்சயல்; evil course of conduct.

     "ெபால்லாவா  ெசயப் ரியா  (ேதவா.602:7);

     [ெபால்→ ெபால்லா + ஆ → ெபால்லாவ ]

ெபால்லான்

ெபால்லான் pollāṉ, ெப. (n.)

   1. யவன்; wicked man.

ேவடெரன் ம் ெபால்லாரக்்  (ெவங்ைகக்ேகா.101.);

   2. அ ; ignorant person.

ேபைதநீ ெபரி ம் ெபால்லாய் ( வக.269);

     [ெபால் → ெபால்லா→ ெபால்லான்]
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ெபால்லான்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ெபால் -தல்

 
 ெபால் -தல் polludal, ெச ன்றா.  (v.t.)

   ெபாள்  பாரக்்க;ெபால்லாப் ள்ைளயார;் See polju.

     [ ல்→ ெபால்→ெபால் ]

ெபால்

ெபால்  pollu, ெப. (n.)

   பதர(் ன்);; empty glume or husk of grain.

     [ ல்→ ெபால் → ெபால் ]

 ெபால்  pollu, ெப. (n.)

   1. த (யாழ்.அக);; walking stick, cane.

   2. ஊன் ேகால்,

 prop.

     [ ல்→ெபால் → ெபால் ]

ெபாலங்கலம்

ெபாலங்கலம் polaṅgalam, ெப. (n.)

   ெபான்னணிகலன்; gold jewel.

     'ெபாலங்கலநந்த (ஐங் .316.);

     [ ல்→ ெபால் → ெபாலம் + கலம்]

ெபாலங்கா

ெபாலங்கா polaṅgā, ெப. (n.)

   இந் ர ைடய ேசாைல; grove of indra.

அ ம்ெபாலங் கா ைவந்தால் (தக்கயாகப்,71.);

     [ெபாலம் +கா]

ெபாலந் ம்ைப

ெபாலந் ம்ைப polandumbai, ெப. (n.)

   ெபான்னானியன்ற் ம்ைப; Tumpa-which made by gold.

     'ெபாலந் ம்ைபக் கழற்பாண் ற் ( றநா.97);

     [ெபாலம் + ம்ைப]
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ெபால்ெபாலெவன
ல்

 
 ெபால்ெபாலெவனல் polpolaveṉal, ெப. (n.)

 Expr singnifying crumbling, as of earth (ஆ);

 looseness

ெபாலம்

ெபாலம் polam, ெப. (n.)

   1. ெபான்,

 gold.

     'ெபாலம் ண் ேவந்தர ்(ப ற் ப்.64);

   2. அழ ( வா.);; beauty, fairness.

     'ெபாலந்ேதரப்் ெபாைறய (ப ற் ப்.84,6.);

   3. அணிகலம்

 jewel.

   4. ெபான்னிறம்( ன்);; gold colour.

     [ ல் → ெபால் → ெபாலம்]

 ெபாலம் polam, ெப. (n.)

ெபால்லாங் ( ன்.);

 badness, evil.

     [ெபால்→ ெபால்லாம்(→ ெபால்லாங் ெபால்லாம் → ெபால்லாப் . ெபால்லாம் → ெபாலம்]

ெபாலம் ள்

ெபாலம் ள் polambuḷ, ெப. (n.)

ெபான்வாய்ப் ள் பாரக்்க;see perviyp-pu.

கயல்ெகாள் ெபாலம் ள் (ெப ங்வத்தவ:269);

 kingfisher.

     [ெபாலம் + ள்]

ெபாலன்

ெபாலன் polaṉ, ெப. (n.)

ெபாலம் பாரக்்க; see polam.

     'ெபாலன் கழற்காற்ெபா ' (கம்பரா ல ைற.29);

     [ெபாலம் → ெபாலன்]

ெபாழக்கைட

 
 ெபாழக்கைட poḻkkaḍai, ெப. (n.)

   ெகால்ைலப் றம்; backyard.

     [ ைழக்கைட → ெபாழக்கைட ]

ெபாலன்காலா

ெபாலன்காலா polaṉkālā, ெப. (n.)

   ஆற  நீளம் வளரக் ய ம், ன் ம் ப ய நிற ள்ள மான கடல் ன்வைக; mango - fish, silvery 
green, attaining 6 ft in length, polynemus tetradactylus.

     [ெபாலன் + காலா]
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ெபாலா

 
 ெபாலா polā, ெப. (n.)

   ஊன்; flesh.

     [ லால்→ ெபாலா]

ெபா '-தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ெபா -தல்

 
 ெபா -தல் polidal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ணரத்ல்; to cover, as bull or ram;

 to capulate.

     'ெபா காைள'

     [ ல்→ெபால்→ ெபா ]
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ெபா

ெபா  poli, ெப. (n.)

   1. ற்றாெநற் யல். (யாழ்ப்.);; heap of unwinnowed grain.

   2. ற் யெநல்; winnowed paddy.

   3. ைள ன் அள ; out-turn.

அந்த வயல் என்ன ெபா  கா ம்?"

   4. தவசமாகக் (தானியம்); ெகா க் ம் வட் .(இ.வ.);

 interest paid in kind.

   5. களத் ல் ெநல்லளக் ம் ேபா  தல் மரக்கா க்  மங்கலமாக வழங் ம் ெபயர;்(இ.வ.);

 a term for the first marakkâl, of grain measured at the threshing floor.

   6. த் ேவான் ெகாங்  ேவளாளரில் இறந்தவெர ம்ைப ன்றா நாள் நீரி ட் ப் பகமரத் ற்  
பால்வாரக்் ம் ேபா  வழங் ம் நற்ெசால் (G.TP.D.I.105);; exclamation by a barber on the third day of a funeral, as 
he pours milk at the foot of a green tree after throwing the bones of the deceased in water, a custom among the kongu 
vēlālās.

   7. ணரச்் ; covering, as of animals (ெகா.வ.);

     [ ல்→ெபால்→ ெபா ]

 ெபா  poli, ெப. (n.)

இரண்  நிலத் ற்  இைட ல் உள்ள வரப்

 a ridge in land.

ெபா எ

 
 ெபா எ  polierudu, ெப. (n.)

ெபா ெய  பாரக்்க;see pollearutu.

     [ெபா  + எ ]

ெபா க்கட்ைட

 
 ெபா க்கடை்ட polikkaṭṭai, ெப.(n.)

   ெபா ெய கைளக் கட் ம் மரக்கடை்ட (யாழ்.அக.);; stock to which the leading ox in threshing is tied.

     [ெபா  + கடை்ட]

ெபா க்கந்

 
 ெபா க்கந்  polikkandu, ெப. (n.)

   ற் ய ன் களத் ற் டக் ம் ெநற் கலந்த பதர(் ன்);; chaff containing some grain, left on the threshing-floor 
after winnowing.

     [ெபா  + கந்  = பதர]்

ெபா க் ப்

 
 ெபா க் ப்  polikkuṟippu, ெப. (n.)

   க ர த் க் த்த ெநற்பட்டைடக் கணக் (R.T.);; memorandum of the heaps of corn on a threshing-floor.

     [ெபா  + ப் ]
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ெபா க்ெக

 
 ெபா க்ெக  polikkeḍi, ெப. (n.)

   ைவக்ேகால் (யாழ்.அக);; straw.

     [ெபா  + ெக ]

ெபா கடா

ெபா கடா poligaṭā, ெப. (n.)

   1. ெபா ெய  ( ன்); பாரக்்க;see polyerudu.

   2. ெபா யா ; ram or he-goat kept for covering (W.);.

   3. தன்மனம் ேபானப  ரி ம் த யன்(இ.வ.);,

 rake, reckless person who leads a loose life.

     [ெபா +கடா]

ெபா காைள

ெபா காைள polikāḷai, ெப.(n.)

ெபா ெய  பாரக்்க;1. see polikāļai.

     [ெபா  + காைள]

ெபா ட -தல்

ெபா ட -தல் polisuḍaṟudal, ெச. . . (v.i.)

   அ வைட ற் களத்ேத ம ழ்ச் க் யாக ம் பண்ைணயாரக்்  வாழ்த்தாக ம் பா ப் 
ெபா ேயா ெபா  என்  தல்( ன்.);; to shout poli-y-6-poli in joy and as a blessing to a landlord when the year's 
harvest is over.

     [ெபா  + -தல்]

ெபா ைக

ெபா ைக poligai, ெப. (n.)

ெபா ைச(s.i.i a 55. 8); பாரக்்க;see possai.

     [ெபா ைச→ ெபா ைக]

ெபா சச்ல்

 
 ெபா சச்ல் policcal, ெப. (n.)

   ணரச்் (.இ.வ.);; covering, especially among animals.

ெபா சச்ற்காைள

ெபா சச்ற்காைள policcaṟkāḷai, ெப. (n.)

ெபா ெய  1 பாரக்்க;see poss-y-erudu.

     [ெபா சச்ல் + காைள ]

ெபா ைச

ெபா ைச polisai, ெப. (n.)

   1. ஊ யம்; gain, profit.

ெபான் ெபற்ற ெபா ைச ெபற்றார ் ைணயனார'் ( வக. 2546);

   2. வட் ; nterest, especially in kind.

ெபா ைசக் க் ெகாண்ட ஊ ம்' (si i, 82);

     [ெபா → ெபா ைச]

ெபா ைச ட் -
தல்

 
 ெபா ைச ட் -தல் polisaiyūṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

   வட்  ெச த் தல்; to pay intereSt.

     [ெபா ைச + ஊட் -]
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ெபா ைச ட்

ெபா ைச ட்  polisaiyūṭṭu, ெப. (n.)

   வட்  ெப ைக; earning interest.

ெபா ைச ட் க் . ைவத்த கா  (si 11, 121);

     [ெபா ைச + ஊட் ]

ெபா தள்ளி

 
 ெபா தள்ளி polidaḷḷi, ெப. (n.)

களத் ேல ெநல்ைல அளக் ம்ேபா  அதைனக் த் த் த ம் ற் ர ்ஆள்(இ.வ.);

 village Servant who assists in measuring paddy, especially by showing it within easy reach of the marakkal.

     [ெபா +தள்→தள்ளி]

இ. . . ஈ .

ெபா ற் -தல்

 
 ெபா ற் -தல் poliduṟṟudal, ெச. ன்றா , (v.t.)

   களத் ல் ெநல்ைலப் பதரே்பாகக் காற் ல் ற் தல்; to separate grains from chaff by winnowing.

     [ெபா  + ற் -]

ெபா நைடயன்
ெபா நைடயன் polinaḍaiyaṉ, ெப. (n.)

ெபா ெய , 2. (யாழ்.அக); பாரக்்க; see poli-y-erudu.

ெபா ப்பாட்

ெபா ப்பாட்  polippāṭṭu, ெப. (n.)

   1. அ வைட ற் களத்ேத தைலவைன வாழ்த்  உழவர ்பா ம் பாட்  (இ.வ.);.

 song sung by farmers in the threshing floor in praise of the landlord at the end of a harvest.

   2. க ைமயான வைச; strong invective.

ெபா ப்பாட் ப் பாடப் ந்தாள். ( ற  . 785);

     [ெபா  + பாட் ]

ெபா ப்பா

ெபா ப்பா  polippāṭu, ெப. (n.)

ெபா கடா,2. பாரக்்க; see pol-kada.

ெபா ப்பாடை்டப் ேபாேல றப்பட்டாள் ( ற . 785);

     [ெபா ப் +ஆ → ெபா ப்பா ]

ெபா ப்பாய்

 
 ெபா ப்பாய் polippāy, .எ. (adv.)

   ெம வாய் (இ.வ.);; gently.

     [ெபா ப்  + ஆ-]

ெபா ப்

 
 ெபா ப்  polippu, ெப. (n.)

   ணரச்் ; act of covering, especially by a bull.

     [ெபால்→ ெபா → ெபா ப் ]
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ெபா ப் க்கடா

ெபா ப் க்கடா polippukkaṭā, ெப. (n.)

ெபா கடா,

   1. பாரக்்க;see poli-kadā1.

ெபா ப் க் கடா ன் ெகா ப் ' ( ற . 632.);

     [ெபா → ெபா ப்  + கடா]

ெபா பா தல்

ெபா பா தல் polipāṭudal, ெப. (n,)

   1. களத் ற் ட க் ம் ேபா  உழவர ்பாட் ப்பா ைக ( லப்._10, 137, உைர);; singing by farmers in the 
threshing-floor when cattle are being led to tread the sheaves.

   2. ெபா ப்பாட் ப் பா ைக (இ.வ.);:

 singing of poli-p-pâttu.

     [ெபா  + பா தல்]

ெபா ெபா ெய
னல்

 
 ெபா ெபா ெயனல் boliboliyeṉal, ெப. (n.)

   ட்ட ற் ைணயல் மா கைள ஒட் ம் ேபா  உழவரி ம் ஒ க் ப்  ( ன்.);; redupl of ெபால் 
expressior shouted to urge bullocks in treading ou! grain.

     [ெபா  ெபா  + எனல்]

ெபா மதம்

ெபா மதம் polimadam, ெப. (n.)

   1. நண் ; crab.

   2, ஆண் ; penis.

ெபா ைறநா

ெபா ைறநா  polimuṟaināku, ெப. (n.)

   ெபா யக் ய பக் வ ள்ள டாரி (SLI.iv.102);; heifer fit for covering.

     [ெபா + ைற + நா ]

ெபா யள

 
 ெபா யள  poliyaḷavu, ெப. (n.)

   களத் ற் ட த்த டன் தாராளமாக அளக் ம் ெநல்லள ; over measure, liberal measuring of grain on a 
threshing floor.

     [ெபா +அள ]

ெபா யா

 
 ெபா யா  poliyāṭu, ெப. (n.)

ெபா கடர ்பாரக்்க;see polikata.

     [ெபா +ஆ ]

ெபா ட்

ெபா ட்  poliyūṭṭu, ெப. (n.)

ெபா ைச ட்  (sii, 84, 88); பாரக்்க; see policaiyōțu.

     [ெபா  + ஊட் ]
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ெபா ெய

ெபா ெய  poliyerudu, ெப. (n.)

   1. ஆக்கைளச ் ைனயாக் தற் ெபா ட்  வளரக்்கப்ப ம் காைள ( ங்);; bull kept for covering.

ெகா ய ெபா ெய ைத க் ம் க ெறான்  ேகாத்  (அறப். சத. 42);

   2. களத் ப் ைணயல் மா களில் தற்ெசல் ங்கடா( ன்);; the leading ox in treading out grain on a 
threshing - floor. (w.);

   3. உழ க்காைள; breeding bull.

     [ெபா  + எ ]

ெபா -தல்

 
 ெபா -தல் polivīcudal, ெச ன்றா . (v.t.)

   களத் ல் ெநல்ைலப் பதரே்பாக தல் (இ.வ.);; to winnow the heap of grain on a threshing floor.

     [ெபா  + -]

ெபா

ெபா  poliviḍu, ெப. (n.)

   ேகா ற் ெசல  ட்  டப்ப ம் ற் ர;் village given as an endowment for temple expenses.

     "ெபா  டாகப் ..... த் ர ்என் ற ராமத்ைத ஸ்மரப்் த்தான் (ேகா ெலா. 125);

     [ெபா  +  → ]

ெபா

ெபா  polivu, ெப. (n.)

   1. கமலரச்் ; brightness or bloom of countennance.

   2. ேதாற்றப் ெபா ; grandness of appearance, as from dress.

ேகாலம் ெபா  காட் ய ெகாள்ைக ம் வாச 2, 30)

   3. அழ  (அக.நி.);; beauty, splendour, lustre.

     'ெபான்னைரச ் ைர ன் ெபா ம் ேநாக் னான்' (கம்பரா. நகரநீ்ங் . 162);

   4. ெச ப் ; prosperity.

   5. ப ைம( ன்.);; largeness.

   6.  (அக.நி.); ; fullness, abundance, copiousness.

ண்ணியந்ேதான்  ேமன்ேமல் வளரவ்தன் ெபா  ேபால்வார'் (ெபரிய . கண்ணப்ப. 42,

   7. எ ச்  ( ங்);; height, loftiness.

   8. ெபான் (அக.நி.);

 gold.

   9. ெவ ந்ேதாற்றம்(யாழ்ப்.);; speciousness, plausibility, (j);

   10, ணரச்்  (ெகா.வ.);; covering, among animals.

     [ெபால் + ெபா  + ெபா ]

ெபா  மங்கலம்

ெபா  மங்கலம் polivumaṅgalam, ெப. (n.)

மன்னவன் ம ழப் றந்த ஆண் ழந்ைதையப் பல ம் ெகாண்டா தைலக் ம் றத் ைற ( .ெவ.9, 
23); (purap.);

 theme describing the public celebrations on the birth of a prince.

     [ெபா  + மங்கலம்]
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ெபா ேவ

ெபா ேவ  polivēṭu, ெப. (n.)

ெபா  பாரக்்க;see polividu.

ெகா யாலத்ைதப் ெபா ேவட் க் ராமமாகச ்சமரப்் த்தான்' (ேகா ெலா. 125,);

     [ெபா  → ெபா ேவ ]

ெபா ெவா ங்

 
 ெபா ெவா ங்  polivoḻuṅgu, ெப. (n.)

   ெசவ்ெவா ங் ; good order.

     [ெபா  + ஒ ங் ]

ெபா -தல்

ெபா -தல் polugudal, ெச. . . (v.i.)

   1. அ கப்ப தல்; to increast, enlarge, as a sore;

 to spread, as an eruption.

   2. நீெரா தல் (சங்.அக.);; to flow, drip, as Water.

ெத. ெபால

     [ெபா  + ெபா  + ெபா  ]

ெபா ெபானல்

 
 ெபா ெபானல் boluboṉal, ெப. (n.)

 onom ecpr signifying falling loosely or quickly (ஆ);

   ெநா ங்கற் ப் ; crumbling, as of earth.

     [ெபா ெபா  + எனல்]

ெபா  - தல்

ெபா  - தல் poḻidal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெபய்தல்; to pour forth, shower, as rain.

     'க ந்த  ெபா ந்ெதன வான்கண் மா ம் ( றநா.203);

   2. கச ்ெச த் தல்; to discharge in abundance.

இளங்ேகாளரி ெபா ந்தான் (கம்பரா.நி ம்பைல.118);

   3. தாராளமாய்க் ெகா த்தல் (கடா.);; to give liberally.

   4. தட் த் தடங்க ன் ப் ேப தல்; to pour forth a torrent of eloquence.

   அவன் அைவ ல் நின்  ெபா றான்;     [ெபாய் → ெபா → ெபா ]
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ெபா '-தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ெபா '

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ெபா கைண

ெபா கைண poḻigaṇai, ெப. (n.)

   ெதாடரந்்  எய் ன்ற அம் ; pour down or shaft.

     'க ப் ணிக் கைறத்ேதால் ெபா கைண உைதப்  (அகநா.24);

     [ெபா  + கைன]
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ெபா ப்

ெபா ப்  poḻippu, ெப.(n.)

   1. ெபா ப் ைர பாரக்்க;see polippurai.

     'ெபா ப்பகல ட்ப ெலசச்ம் (நால ,319);.

   2. ற்ப கம்; argument of a poem or treatise.

ந்தரர் ் ைளயாடற் ச ்ெசால் ய த ழ்ப்ெபா ப் பாம் ( வாலவா.ப கம்.11.);

   3. ப் ; clue hint, short direction.

     'ெபா ப் க் காட் னான் (W.);,

   4. ஊ த்தல்; inference from appearances or circumstances.

   5. ெபா ப் த் ெதாைட பாரக்்க;see posippu-t-toddai.

     'ெபா ப்  ெமா உ ஞ் ெசந்ெதாைட மர ம் (ெதால்.ெபா.402);

     [ ல் → ெபால் → ெபா  ( ரள்); → ெபா  → ெபா ப் ]

ெபா ப் த் ரட் -
தல்

ெபா ப் த் ரட் -தல் poḻippuddiraṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

   ண்டப் ெபா ள் தல்; to give the substance, as of a passage.

     'க த் ைரத் க் கண்ண த் ப் ெபா ப் த் ரட் யகலங் றல் (இைறகள.1.13);

     [ெபா ப்  + ரட் →தல்]

ெபா ப் த்ெதா
ைட

ெபா ப் தெ்தாைட poḻipputtoḍai, ெப.(n.)

அளவ ள் தற் ரக்்கண் ம் ன்றாஞ் ரக்் கண் ம் ேமாைன தலா ன வரத ்ெதா ப்ப  
(இலக். .723.); (pros.);

 versification in which there is monal, etc. in the first and third feet of a four-foot line.

     [ெபா ப்  + ெதாைட]

ெபா ப் ப்ெபா
ப்பாய்ப் ேப -தல்

ெபா ப் ப்ெபா ப்பாய்ப் ேப -தல் poḻippuppoḻippāyppēcudal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. வைகப்ெபா ள் உள்ளடங்கப் ேப தல்; to speak sarcastically.

   2. ங்கக் தல் ( ன்.);; to give a brief outline.

     [ெபா ப்  → ெபா ப்பாய் + ேப ]

ெபா ப் ைர

 
 ெபா ப் ைர poḻippurai, ெப. (n.)

   ெபா ைளத் ரட் க் ம் உைர. ( ங்);; a commentry which paraphrases a text or summarises, its Substance.

     [ெபா ப்  + உைர]
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ெபா ல்

ெபா ல் poḻil, ெப.(n.)

   1. ெப ைம ( ங்.);; greatness, largencess.

   2. ேசாைல ( ங்.);; park, grove, forest.

காவதப் ெபா ற் கப் றம் (கம்பரா. வனம் , 32);

   3. ந்ேதாட்டம் ( வா.);.

 flower garden, pleasure-garden.

அணிமலரப்்  ம்ெபா லகவ ன் (மணிேம.ப .38.);

   4. மண் லகம்; earth.

     'ெபா ல் காவலன் ( .ெவ.6.6);

   5. உலகம்; world.

நல் த்தான் காத்தளிக்கம் ெபா ேல ம் ( வ். வாய், 1,4,5.);

   6. நா  ( டா.);; country, district.

   7. நாட் ன் ; division of a country.

நாவலந்தண்ெபா ல் (ெப ம்பாண்.465);

     [ ல் → ெபால் → ெபா  → ெபா  + ெபா ல்]

ெபா லகம்

ெபா லகம் poḻilagam, ெப. (n.)

ெபா ல், 3.பாரக்்க;see polilakam.

     'அணிமலர ் ம்ெபா லகைவ ன் (மணி.ப .38.);

     [ெபா ல் + அகம்]

ெபா

ெபா  poḻivu, ெப. (n.)

   1. ெபா ைக; flowing, raining.

     "ெபா ெவா யாப் ஞ்ேசாைல (ெபரிய . நாைளப்.3);

   2.நிைற ( ன்.);; atubence.

   3. ெப தல் (or);,

 increase, as of revenue.

   4,ஊ யம்; profit, advantage.

     [ெபா  + ெபா ]

ெபா ற்பாயல்

ெபா ற்பாயல் poḻiṟpāyal, ெப. (n.)

   ேசாைல டத் ப் ப க்ைக; bed in park.

ஆராக் காம மலரெ்பா ற் பாயல் (பரிபா.8.40.);

     [ெபா ல் + பாயல்]

ெபா சாய்-தல்

 
 ெபா சாய்-தல் poḻucāytal, ெப. (n.)

   ெபா  சாய்தல்; Sunset.

     [ெபா  → ெபா ச ்+ சாய் - தல்]
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ெபா த

 
 ெபா த  poḻudaṟudi, ெப. (n.)

   க ரவன் மைற ம் ேவைள; time of sunset.

 ெபா த  poḻudaṟudi, நா ம், (ெகா.வ)

 whole day.

ெபா த  ேவைல

ெசய்தேதன்

     [ெபா  + அ ]

ெபா க்க

 
 ெபா க்க poḻudirukka, .எ. (adv)

   க ரவன் மைறவதற்  ன்; just before sunset, while it is still day.

     'ெபா க்க வந்ேதன்'

     [ெபா  + இ  → இ க்க]

ெபா ற் டல்

 
 ெபா ற் டல் poḻudiṟāṭal, ெப. (n.)

ெபா ெதா ணரத்ல் ( டா.); பாரக்்க;see polutodupunantal.

     [ெபா  → ெபா ல் + டல்]

ெபா றங் -தல்

 
 ெபா றங் -தல் poḻudiṟaṅgudal, ெப. (n.)

க ரவன் மைற ம்ேநரம்

 sunset.

     [ெபா  + இறங் தல்]

ெபா

ெபா  poḻudu, ெப. (n.)

   1. காலம்; time.

     'இகல்ெவல் ம் ேவந்தரக்்  ேவண் ம் ெபா  ( றள்,481.);

   2. தக்கசமயம்; oppurtunity.

   3. வாழ்நாள்; lifetime.

     'ெபா தளந்த ம் ெபாய்யா…..காண்ைகயரீ ( ல்ைலப்.55.);

   4, கணம்; moment of time.

     'ஒ ெபா ம் வாழ்வ த யார ்( றள்.337.);

   5. ெபா  ெப ம்ெபா கள்;( லப்.ப க.உைர.);

 aivision of time, of two kinds;viz., ciru-polludu, peru-m-polutu.

   6. க ரவன் ( ங்.);; sun.

ெபா  ேபாய்ப் பட்ட ன்ைற ( வக.1747);

     [ேபா  + ேபாழ்  + ெபா ]
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ெபா கட் தல்

 
 ெபா கட் தல் poḻudugaṭṭudal, ெப. (n.)

   மைழக் யாக  லால் க ரவன் மைறப் ண் ைக; cloudy sky, as a sign of rain.

     [ெபா  + கட் தல்]

ெபா கண் ரங்
கல்

ெபா கண் ரங்கல் poḻudugaṇṭiraṅgal, ெப. (n.)

ரிவாற்றாத தைல  மாைலப் ெபா கண்  வ ந் ைக ( றள்,அ .123); (akap.);

 theme describing the pining of a maiden at eventide for her absent lower.

     [ெபா  + கண்  + இரங்கல்]

ெபா  கா தல்

ெபா  கா தல் poḻudukāṇudal, ெப. (n.)

   1. ெபா  றப்ப தல் ( ன்);; பாரக்்க;(w);; see poludu-purappadudal.

   2. சாலம் ேபா யதாைக; sufficiency of time.

     [ெபா  + கா தல்]

ெபா சாய்தல்

 
 ெபா சாய்தல் poḻuducāydal, ெப. (n.)

ெபா றங் தல். பாரக்்க; see poludயiranguda.

     [ெபா  + சாய்தல்]

ெபா ேசா சா
ப் -தல்

 
 ெபா ேசா சாப் -தல் poḻuducōṟucāppiḍudal, ெச. . . (v.i.)

   க ரவன் மைற ன் உண் தல்; to take food before sunset.

ஞா ற் க் ழைமயாதலால் ெபா  ேசா  சாப் ட்ேடன் (நாஞ்.);

     [ெபா  + ேசா  + சாப் -]

ெபா தயம்

 
 ெபா தயம் poḻududayam, ெப. (n.)

   க ரவன் ேதாற்றம்; rising of the sun.

     [ெபா  + உதயம்]

 Skt. udaya-→ த. உதய

ெபா தாழ்த் -
தல்

ெபா தாழ்த் -தல் poḻududāḻddudal, ெச. . . (v.i.)

   1. காலம் நீட் த்தல்; to be late, behind time.

   2. காலம் ேபாக் தல் (யாழ்ப்.);,

 to while away time.

     [ெபா  + தாழ்த் -]

ெபா ம்பல்

 
 ெபா ம்பல் poḻududirumbal, ெப. (n.)

   க ரவன் உச் னின்  சாய்ைக; the sun's passing beyond the meridian.

     [ெபா  + ம்பல்]
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ெபா ம்

 
 ெபா ம்  poḻududirumbi, ெப. (n.)

   ெபா வணங் ; sun flower plant.

     [ெபா  + ம் ]

ெபா ப தல்

 
 ெபா ப தல் boḻudubaḍudal, ெப. (n.)

ெபா றங் தல் பாரக்்க; see poludargudal.

     [ெபா  + ப தல்]

ெபா தல்

 
 ெபா தல் boḻudubugudal, ெப. (n.)

ெபா றங் தல் பாரக்்க;see połudirangudal.

     [ெபா  + தல்]

ெபா றப்ப த
ல்

 
 ெபா றப்ப தல் boḻudubuṟabbaḍudal, ெப. (n.)

   க ரவன் ேதாற் தல்; Sunrise.

     [ெபா  + றப்ப ]

ெபா தல்

 
 ெபா தல் poḻudupūdal, ெப. (n.)

   ெபா தல்; Sunset.

     [ெபா  + தல் → தல்]

ெபா ேபாக் -
தல்

ெபா ேபாக் -தல் poḻudupōkkudal, ெச. . . (v.i.)

   1. காலங்க த்தல்; to pass away time, spend time in recreation.

   2. ேசாம் க் க த்தல் (யாழ்ப்);; to ide, while away.

     [ெபா  + ேபாக்  - தல்]

ெபா ேபாக்

ெபா ேபாக்  poḻudupōkku, ெப. (n.)

   1. காலங் க க்ைக; spending of time.

     'நிற்பர ைச ம் ெபா ேபாக்ெகனக் க ள் ரிவாய் ( வப். ரபந். ேசாண.29);.

   2. இைளப்பா ம் ெபா ட்  ைளயா ைக; recreation.

     [ெபா  + ேபாக் ]

ெபா ேபாக் ப்
ேபச்

 
 ெபா ேபாக் ப்ேபச்  poḻudupōkkuppēccu, ெப. (n.)

   ற் ைரயாடல்; trival talk.

     [ெபா  + ேபாக்  + ேபச் ]

ெபா ேபாதல்

ெபா ேபாதல் poḻudupōdal, ெப. (n.)

   1. ெபா  றங் தல் பாரக்்க; see poludirangudal.

   2. காலங்க க்ைக; whiling away time.

     [ெபா  + ேபாதல்]
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ெபா மைற

ெபா மைற poḻudumaṟai, ெப. (n.)

   மாைல; evening.

     " ட்டகந்தன்ைனப் ெபா மைற க் ம்' (ெப ங்.2:9:26.);

     [ெபா  + மைற]

ெபா வணங்

 
 ெபா வணங்  poḻuduvaṇaṅgi, ெப, (n.)

ரியகாந்  பாரக்்க;see suriyakanti Sunflower.

     [ெபா  + வணங் ]

ெபா தல்

 
 ெபா தல் poḻuduviḍidal, ெப. (n.)

ெபா  யல் பாரக்்க;see poluduVidçiyal.

     [ெபா  + தல்]

ெபா யல்

 
 ெபா யல் poḻuduviḍiyal, ெப, (n.)

   யற்; break of day.

     [ெபா  + யல்]

ெபா -தல்

 
 ெபா -தல் poḻuduviḍudal, ெச. . . (v.i.)

ெபா  ேபாக் - (யாழ்.அக); பாரக்்க; See polutu-pôkku.

     [ெபா  + தல்]

ெபா ர்தல்

 
 ெபா ரத்ல் poḻutūrtal, ெப, (n.)

   சா ங்காலமாைக (இ.வ.);; becoming dusk.

     [ெபா  + ஊரத்ல்]

ெபா ேத தல்

 
 ெபா ேத தல் poḻudēṟudal, ெப. (n.)

   காலங்க ைக; elapsing of time.

     [ெபா  + ஏ தல்]

ெபா ெதா ணர
◌த்ல்

 
 ெபா ெதா ணரத்ல் boḻudoḍubuṇardal, ெப. (n.)

   வணிகர ் ணங்கள் எட்ட ள் ெசயல்கைளக் காலத் ற் ேகற்பக்ெகாண்  நடத்் ைக ( ங்.);; adapting 
oneself to th times, one of eight virtues of the merchant Caste.

     [ெபா  → ெபா ெதா  → ணரத்ல்]

ெபா ேதா

ெபா ேதா  poḻutōṭu,    1. மைற ன்

 just before sunset.

   2. த யான காலத் ல் in time.

     [ெபா  → ெபா ேதா ]
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ெபாள்

 
 ெபாள் poḷ, ெப. (n.)

உடெ்டாைள ( ங்.);

 hole.

     [ ல் → ெபால் → ெபாள்]

 ெபாள் poḷ, ெப. (n.)

ெபாள்ெளனல் ( வா.); பாரக்்க;see poslenal.

     [ெபாள் → ெபாள்ெளனல்]

ெபாள்ளல்

ெபாள்ளல் poḷḷal, ெப. (n.)

   1. ைளக்ைச; boring a hole.

   2, ெபாளிைக; chiselling, a a stone.

   3. ைள; hole, rent, fissure puncture;

     'ெபாள்ளலாக்ைக யகத் ல்'(ேதவா.262.5);

   4. மரப்ெபாந் ; hollow in a tree. ( ங்.);;

   5.அம்ைமவ ; pocks, in smallpox.

   6. அப்பவைக; pastry, ( ங்.);;

   7. ெகாப் ளம்; blister, swelling.

   8. ற்றம்; failure, fault, defect, as a puncture.

     'காரியம் ெபாள்ளலாய்ப் ேபா ற் '

     [ ல்→ெபால்→ெபாள்→ ெபாள்ளல்]

ெபாள்ளாமணி

 
 ெபாள்ளாமணி poḷḷāmaṇi, ெப. (n.)

ெபால்லா  மணி பாரக்்க;see poslāmani.

     [ெபாள் + ஆ + மணி]

ஆ – எ.ம.இ.

ெபாள் -தல்

ெபாள் -தல் poḷḷudal, ெச. ன்றா , (v.t.)

   1, ைளத்தல்; to bore make a hole.

   2. ெபாளிதல் ( ன்.);; to hew, chisel.

 ெபாள் -தல் poḷḷudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெகாப் ளம் உண்டாதல்; to blister, to sell.

     'எண்ெணய்ச் டர,் ந்  ைக ெபாள்ளி ட்ட .

   2. தல் ( ன்.);; to be rent or torn.

     [ெபாள் → ெபாள்  → ெபாள் தல்]
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ெபாள்ெளனல்

ெபாள்ெளனல் poḷḷeṉal, ெப. (n.)

   ைர க் ப் ; onom exprsignifying suddenness.

தன்னகல ெமல்லாம் ெபாள்ெளன. யரத்்  ( வக.256);

     [ெபாள் + எனல்]

ெபாள்ைள

ெபாள்ைள poḷḷai, ெப. (n.)

   ெதாைள"; hole.

     'ெபாள்ைளக் கரத்த ேபாதகத் ன்' ( வ்.ெபரிய .5.12);

     [ெபாள் → ெபாள்ைள]

ெபாளி-தல்

ெபாளி-தல் poḷidal, ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. உளியாற் ெகாத் தல்; to chisel, pick.

     'கல்ெபாளிந் தன்ன (ம ைரக்.482.);

   2. ளத்தல்; to split, as a stone.

     "ெபாளிந் , ண் ைல ( நாயக .22:43.);

   3. இ த்தல்

 to beat so as to break to dig.

கற்றைரையப் ெபாளிந்  பண்ணின டங் ைன ைடய (ம ைரக்.730, உைர);

   4. ைளெசய்தல் ( ன்.);; to make holes, to open, puncture, as a blister.

 ெபாளி-தல் poḷidal, ெச. . .(v.i.)

   1. ஒடை்டயாதல்; to be perforated punctured.

கண்ட டெமங் ம் ெபாளிந்  (ஈ , 4,1,1);

   2. பள்ளாமதல் (இ.வ.);; to become dented.

     [ெபாள் → ெபாளி → ெபாளிதல்]

ெபாளி-த்தல்

ெபாளி-த்தல் poḷittal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   1. ைளெசய்தல்; to bore, perforate, puncture.

மாடத்தாங்கட் சாளரம் ெபாளித்த கால்ேபா ெப வ  (மணிேம,4,52.);

   2. த்தல்; to tear into strips, as fibre.

களி …. ஆசச்ாைவப் ளந்  அந்நாைரப் ெபாளித்  (ெதால்.ெபா.231உைர);.

     [ெபாள் → ெபாளி → ெபாளி.]
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ெபாளி

ெபாளி poḷi, ெப. (n.)

   1. உளியா ட்ட ைள; hole made with a chisel; mortise.

   2. மண்ெவட் ன் ெவட்  (யாழ்.அக.);; depression left in the earth by a hoe or showell.

   3. பாய் ைடவதற்  வ ரந்்  ைவக் ம் ஒைல; strip of ola, prepared for braiding into mats.

ெபாளிப்பாய் (náñ);.

   4. ெபாளிமண் பாரக்்க;see polimam.

     [ெபாள் → ெபாளி.]

 ெபாளி poḷi, ெப. (n.)

ெபா  பாரக்்க;see pol.

ெபாளிைய ெவட்  இரண்  தைள ம் ஒன்றாக் னான்.

     [ெபா  → ெபா ல் → ெபா  → ெபாளி]

ெபாளிமண்

 
 ெபாளிமண் poḷimaṇ, ெப. (n.)

   மண்ெவட் யாற் ல்ேலா  ேசரத்ெ்த த்த வரப் மண் ( ன்.);; hoe-full or shorel-full of earth, piece of turf.

     [ெபாளி + மண்]

ெபாளிேரைக

 
 ெபாளிேரைக poḷirēkai, ெப. (n.)

பாரக்்க ெபாளிவாய் பாரக்்க; see polway.

     [ெபாளி –→ SKț rekhā த.ெபாளி ]

ெபாளிவாய்

 
 ெபாளிவாய் poḷivāy, ெப. (n.)

   உளி த ய க யால் ெவட்டப்பட்டகா (இ.வ.);; groove hollow cut by a tool;mortise.

     [ ெபாளி + வாய்]

ெபாளி

 
 ெபாளி  poḷivu, ெப. (n.)

   ெபாளிைக ( ன்.);; picking, as a millstone, chiselling, hewing.

     [ெபாளி → ெபாளி ]

ெபாற்கைச

 
 ெபாற்கைச poṟkasai, ெப. (n.)

   ெபான்கம் . (யாழ்.அக.);; gold wire.

     [ெபாள் + கைச]

ெபாற்கட்

ெபாற்கட்  poṟkaṭṭi, ெப. (n.)

   தங்கக்கட் ; nugget, ingot of gold.

   காய்சச்ச் ் டர ் ம் ெபாற்கட் ேபால் (தா .பாபர.354.);;     [ெபான் + கட் ]
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ெபாற்க க்காய்

 
 ெபாற்க க்காய் poṟkaḍukkāy, ெப. (n.)

   ெபான்னிறமான மஞ்சள் க க்காய்; yellow gall nut.

     [ெபான் + க க்காய்]

ெபாற்கண்

 
 ெபாற்கண் poṟkaṇ, ெப. (n.)

   ெபான்னால் ெசய்யப்பட்ட கண்; golden eye.

ேநரத்் க் கட க்காகத் ெதய்வத ் ேமனிக்  அணி க்கச ்ெசய்யப்ப ம் கண்ணடக்கம்.

     [ெபான் + கண்]

ெபாற்கண்ைட

 
 ெபாற்கண்ைட poṟkaṇṭai, ெப. (n.)

ெபாற்ெகண்ைட (யாழ்.அக); பாரக்்க; see por kandai.

     [ெபான் + ெகண்ைட → கண்ைட]

ெபாற்கண்ணி

 
 ெபாற்கண்ணி poṟkaṇṇi, ெப. (n.)

   ெபான்னாங்கண்ணி; sessile plant-Illecebrrr SeSSile.

ெபாற்கணக்

 
 ெபாற்கணக்  poṟkaṇakku, ெப. (n.)

   ெபான்னிைறயள ( ன்.);; table of weights foi precious metais, troy weight.

     [ெபான் + கணக் ]

ெபாற்கம்

ெபாற்கம்  poṟkambi, ெப. (n.)

   தங்கசக்ம் ; gold wire.

     "ெபாற் கம் ைன ெயாத்த…. நரம் ன  ( பாண். 34, உைர.);

     [ெபான் + கம் ]

ெபாற்கைர

 
 ெபாற்கைர poṟkarai, ெப. (n.)

   ெபான்னிைழ; gold lace.

     "ேபாரத்் ய ெபாற்கைரெவண் பட் " (த.வ.);

     [ெபான் + கைர]

ெபாற்கலசம்

ெபாற்கலசம் poṟkalasam, ெப.(n.)

   1. ேகா ரம் த யவற் ன் ேமல் ைவக் ம் ெபான்னாலா ய ம்பம்; pot-shaped finial of gold, as an 
ornament on a tower.

   2. ெபான்ஏனம் ( த்.);,

 golden vial, golden VeSSel.

     [ெபான் + கலசம்]
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ெபாற்கலம்

ெபாற்கலம் poṟkalam, ெப. (n.)

   1. ெபான் ஏனம்; golden vessel.

     "ெபாற்கலத் ப் ெபய்த ர ்வான் க்கல்" (நால , 206);

   2. ெபான்னா யன்ற அணிகலன்; Golden ornament.

     [ெபான் + கலம்]

ெபாற்கலன்

ெபாற்கலன் poṟkalaṉ, ெப. (n.)

ெபாற்கலம், பாரக்்க; see por-kasam.

     "ெபான்னிற் தா ய ெபாற்கலேன (கம்பரா. இரணிய, 112);

     [ெபான் + கலன்]

ெபாற்கலனி க்
ைக

 
 ெபாற்கலனி க்ைக poṟkalaṉirukkai, ெப. (n.)

ெபாற்பண்டாரம் ( ங்.); பாரக்்க; see porpandarат.

     [ெபான் + கலன் + இ க்ைக]

ெபாற்க யாணம்

 
 ெபாற்க யாணம் poṟkaliyāṇam, ெப.(n.)

   மணநாள் ெதாடங்  ஐம்பதாண்  ந்தவன்  கணவ ம் மைன ம் ெகாண்டா ம் சடங்  
( த்.);; Golden jubilee of a wedding.

     [ெபான் + க யானம்]

ெபாற்கா கம்

 
 ெபாற்கா கம் poṟgācugam, ெப (n.)

   ெகாள் க்ெகா ; horse-gram creeper.

     [ெபான் + கா கம்]

ெபாற்கா

ெபாற்கா  poṟkācu, ெப. (n.)

   1.ெபான்னால் ெசய்யப்பட்ட பணம் ( வா.);; gold Coin.

   2. ெகாள் (மைல); பாரக்்க;see ko Horsegram.

     [ெபான் + கா ]

ெபாற்காப்

 
 ெபாற்காப்  poṟkāppu, ெப. (n.)

   ெபான்னால் ெசய்யப்பட்ட வைள; gold bangle, braselet.

     'ெபாற்காப் க்  ஆைசப்பட் ப் ன் ைக ல் அகப்பட்ட  ேபால (பழ.);

     [ெபான் + காப் ]

ெபாற்காைர

 
 ெபாற்காைர poṟkārai, ெப. (n.)

   ெபான்னா யன்ற க த்தணிவைக (சங்,அக.);; a gold necklet.

     [ெபான் + காைர.]

141

www.valluvarvallalarvattam.com 14612 of 19068.



ெபாற்

ெபாற்  poṟgiḍugu, ெப. (n.)

   ெபான்னாலா ய ேமற்றட் ; a roof which made by gold.

     'ெபாற்  ெச ந்த ேபாரை்வ ற்  (ெப ங்.1:34:135);

     [ெபான் + ]

ெபாற்

ெபாற்  poṟkiḻi, ெப. (n.)

   ைல ன் ந்த தங்கக் கா ப்ெபா ; gold or gold coins tied up in a piece of cloth.

     "ைக ைற ேவலானீந்த ெபாற்  ( ைள த க் 81);

     [ெபான் + ]

ெபாற்  
ண்ணம்

ெபாற்  ண்ணம் poṟkuṟusuṇṇam, ெப. (n.)

   ெபாற்ெபா ; powder of gold.

த்  மணி ம் ெபாற்  ண்ண ம்' (ெப ங்.1:42,92);

ெபாற் டம்

ெபாற் டம் poṟāṭam, ெப. (n.)

   ஏம டம்; a mountain to the north of the Himalayas.

     "ெபாற் டஞ் ெசன்  (கம்பரா. ம த் .24);

     [ெபான் + டம்]

ெபாற்ெகண்ைட

 
 ெபாற்ெகண்ைட poṟkeṇṭai, ெப. (n.)

ெபாற்சளிைக (யாழ்.அக); பாரக்்க;see porCarigai.

     [ெபான் + ெகண்ைட]

ெபாற்ெகனல்

ெபாற்ெகனல் poṟkeṉal, ெப. (n.)

   ெபான்னிற ைடயதாதற் ப் ; expr of being or becoming golden in colour.

     "பன்மலர ்ெபாற்ெக ம் பரி  (தணிைகப் . நகர. 37);

     [ெபான் → ெபாற்  + எனல்]

 ெபாற்ெகனல் poṟkeṉal, ெப. (n.)

   ைர க் ப் ; onom expr of suddenness.

     'ெபாற்ெகன் ெற ந்  த்தந்தந்  (கணம் ஷ்ைணயர.் ரத்்.17);

     [ெபா க்ெகனல் → ெபாற்ெகனல்]

ெபாற்ைகப் 
பாண் யன்

ெபாற்ைகப் பாண் யன் poṟkaippāṇṭiyaṉ, ெப. (n.)

இர ல் பாரப்்பனி ெயா த் ன் ட் க் கதைவத் தட் ப் ேபாந்த ற்றத் ற்காகத் தன் ைக 
ைறத் , அக்ைகக் ப் பகரமாகப் ெபாற்ைக ண்ட பாண் ய ேவந்தன் (ெதால். ெபா. 89, இளம் );

 a pandiyan, who is said to have punished himself for knocking at the door of a Brahmin woman's house during his nightly 
rounds by cutting off his hand and obtained a golden hand instead.

     [ெபான் + ைக + பாண் யன்]
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ெபாற் ண்ணம்

ெபாற் ண்ணம் poṟcuṇṇam, ெப. (n.)

   1. ழாக்களில் மக்கள் உட ன்  வப்ப ம் ந மணப்ெபா  ( வாச.9.1);; perfumed powder strewn 
upon persons on great occasions.

   2. உடம் ல் அப் க் ெகாள் தற்  உரிய ெபாற் ள்,

 gold dust used in smearing the body for adornment.

     'ைபம் ெபாற் ண்ண லங்கெமய்ம் மப்  ( வக. 2189);

     [ெபான் + கண்ணம்]

ெபாற் ட்

ெபாற் ட்  poṟcūṭṭu, ெப. (n.)

   ெநற் ப்பட்டம்; a golden plate worn on the forehead.

     'ெசம்ெபாற் டெ்டா  கண்ணி… அ ளி ( வக. 2569);

     [ெபான் + ட் ]

ெபாற்ப

ெபாற்ப poṟpa, .எ. (adv)

   ெபா ெபற; beautifully, elegantly.

     ' மணி.. ெசன்னி ெபாற்ப :85)

 ெபாற்ப poṟpa, இைட (part)

   ஓர ்உவமச ்ெசால்; a term of comparison.

     'ம யம் ெபாற்ப மலரத்்த வாண் கம் (ெதால், ெபா:286, உைர);

ெபாற்ப

ெபாற்ப  poṟpaḍi, ெப. (n.)

   ெபான் லகம்; svarga, as the golden world.

நற் ரம் பரிந்ேதார ்ெபாற்ப  ெயய்த ம் ( லப்.30.136);.

     [ெபான் + ப ]

ெபாற்பைட

ெபாற்பைட poṟpaḍai, ெப. (n.)

   ைர, பாைன த யவற் ன் ேம ; golden trappings, as of a horse or elephant.

     'ேவழ  ம். ைனெசம் ெபாற்பைடேய பணிந்  ( வக.2174);

     [ெபான் + பைட]

ெபாற்பண்டாரம்

 
 ெபாற்பண்டாரம் poṟpaṇṭāram, ெப. (n.)

   ெபான் ம் ெபாற்கலங்க ம் ைவக் ம் க லம் ( ங்.);; treasury of jewels and gold.

     [ெபான் + பண்டாரம்]

ெபாற்பணி

 
 ெபாற்பணி  poṟpaṇidi, ெப.(n.)

   ெபான்னணி( ன்.);; jewel of gold.

     [ெபான் + பணி → பணி ]

     ' ' ெசால்லாக்க ஈ
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ெபாற்பலைக

ெபாற்பலைக poṟpalagai, ெப. (n.)

   வ பாட் க் ரிய ெதய்வ உ வங்கைள எ த் ச ்ெசல் தற் ரிய ஒப்பைமப்பலைக; ornamental plank 
for carrying idols.

ெபாற்பலைக ேய வந்  ங்ேகா  ெலய் னான் ( வக். ரபந். தஞ்ைசப் ெப ைடயா லா,312);

     [ெபான் + பலைக ]

ெபாற்பாதம்

ெபாற்பாதம் poṟpātam, ெப. (n.)

வ ,

 gold like foot of a great person, a term used n reverence.

   தரணி நிவந்தளிப்ப நீட் ய ெபாற்பாதம் ( வ்.இயற்.2,78);;     [ெபான் + பாதம்]

ெபாற்பாைவ

ெபாற்பாைவ poṟpāvai, ெப. (n.)

   ெபான்னாலான ப ைம; golden puppet.

   அழ ய ெபண்; beautiful woman.

நன்மலர ்ேமற் ெபாற்பாவாய் (நால ,266);

     [ெபான் + பாைவ]

ெபாற்பாளம்

 
 ெபாற்பாளம் poṟpāḷam, ெப. (n.)

   ெபரிய ெபாற்கட் ( ன்.);; bar of gold, bullion.

     [ெபான் + பாளம்]

ெபாற்ெகால்லன்

ெபாற்ெகால்லன் poṟkollaṉ, ெப. (n.)

ெபான் ெசய் ெகால்லன் பாரக்்க;see pon-Sey-kossan.

     "ெபாற்ெகால்லரா ர வைரக் ெகான் ' ( லப்ப . உைரெப  கட் ைர, 1);

     [ெபான் + ெகால்லன்]

ெபாற்ேகா தம்

 
 ெபாற்ேகா தம் poṟāpidam, ெப, (n.)

   மஞ்சள் ெவற் ைல; yellow betel leaf tree bearing yellow fragrant flowers.

ெபாற்ேகா ல்

 
 ெபாற்ேகா ல் poṟāyil, ெப. (n.)

   ெபான்னால் ேவயப்பட்டேகா ல். (அ ரிதசர  ேகா ல்);; temple which has golden roof.

     [ெபான் + ேகா ல்]

ெபாற்ேகாள்

ெபாற்ேகாள் poṟāḷ, ெப. (n.)

   யாழக்ேகாள்; the planet jupiter.

எரிப ம் ெபாற்ேகாள் வந்  ( ைள. உக் ர வவ.11);

     [ெபான் + ேகாள்]

ெபாற்சைப

 
 ெபாற்சைப boṟcabai, ெப. (n.)

ல்ைல ள்ள ெபான்னம்பலம். (சங்.அக.);

 The Golden Hall at chidambaram.

     [ெபான் + → ைவ → சைப]
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ெபாற்சரக்

 
 ெபாற்சரக்  poṟcarakku, ெப. (n.)

   உயரந்்த பண்டம்; goods of the highest quality, Valuable as gold.

     [ெபான் + சரக் ]

ெபாற்சர

 
 ெபாற்சர  poṟcaraḍu, ெப, (n.)

ெபாற்கம் யாற் ன்னிய க த்தணி வைக (இ.வ.);

 necklace made by plaiting gold threads.

     [ெபான் + சர ]

ெபாற்சரிைக

ெபாற்சரிைக poṟcarigai, ெப. (n.)

   ஆைடக்கைர த யவற் ற் ேசரக்்கப்ப ம் ெபான்னாலைமந்த இைழ; Gold thread, gold fringe.

     "ெசம்ெபாற்சரிைக ேவைல ட் ' (தனிப்பா.1,260);

     [ெபான் + u.zar.த. சரிைக]

ெபாற்சாமம்

 
 ெபாற்சாமம் poṟcāmam, ெப. (n.)

   ெகான்ைற; a cassia.

ெபாற்சாயல்

 
 ெபாற்சாயல் poṟcāyal, ெப. (n.)

   உடம் ன் ெபான்ேமனி; glittering body.

     [ெபான் + சாயல்]

ெபாற் ைல

ெபாற் ைல poṟcilai, ெப. (n.)

   1. ெபான்னாலான ப ைம; golden image.

   2. ெபான்மயமான மைல; mt. Meru, as golden (மகாேம );

     [ெபான் + ைல]

ெபாற் ன்னம்

ெபாற் ன்னம் poṟciṉṉam, ெப, (n.)

   ேபாரக்் ச ்ெசல் ம் ரர ்வா ட் க் ெகாள் ம் ெபாற் ண் . ( வக.2303, உைர);; small piece of gold 
put by warriors in their mouths when going to war.

     [ெபான் + ன்னம்]

ெபாற் ந் ல்

ெபாற் ந் ல் poṟcīndil, ெப. (n.)

   1. நற் ந் ல்(M.M.);; a superior kind of gulancha.

   2. ந் ல்வைக (L);; woolly heart-leaved moon-seed, m.d.

     [ெபான் + ந் ல்]

ெபாற்பாைள
ெபாற்பாைள poṟpāḷai, ெப. (n.)

   ெநல்வைக ( ரப்்,58);; a kind of paddy.

ெபாற் -த்தல்

ெபாற் -த்தல் poṟpittal, ெச. ன்றா , (v.t.)

   ஒப்பைன ெசய்தல் (அலங்கரித்தல்);; beautily adorn.

க ேளா  க ைகயாக ெபாற் த்தார ்( ரேமாத.் 9,19);

     [ெபான் +  = ெபாற்  → ெபாற் ]

     '  ெசால்லாக்க ஈ
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ெபாற் ர்

ெபாற் ர ்poṟpidir, ெப, (n.)

   பசைல; beaut spots on a woman's person.

     "ெபாற் த் ரணிந்  ங் ம் ணர் ைல' ( ரம் அ க்6);

     [ெபான் + ர]்

ெபாற் ரகாசம்

 
 ெபாற் ரகாசம் poṟpirakācam, ெப.(n.)

   ெபான்மயம், (யாழ்.அக.); பாரக்்க; set ponmayam.

     [ெபான் + Skt pra-Kasa, த. ரகாசம்]

ெபாற் ன்னல்

ெபாற் ன்னல் poṟpiṉṉal, ெப. (n.)

   ெபாற்கம் யாற் ன்னிய அைரஞாண்; waist band woven of gold threads.

     ' வைர ல சாத் ன ெபாற் ன்ன ம் ( வ். ெபரியாழ் 1,73,வ்யா. பக்.142);

     [ெபான் + ன்னல்]

ெபாற்

ெபாற்  poṟpu, ெப. (n.)

   1. அழ  ( ங்);,

 beauty, gracefulness elegance.

     "ெபாற் ைட யாக்  (கம்பரா. ரப்்ப.68);

   2. ஒப்பைன ( ங், );

 decoration, embellishment.

   3. ெபா ; magnificence, excellence.

மக உ மடன்ேமற் ெபாற் ைட ெந ைம ன்ைமயான (ெதால்.ெபா.35.);.

   4. . ( வா.);

 abundance, plenty.

ண்ணின் ெபாற்ைப (ஞானா.43,8.);

   5. தன்ைம; nature, quality.

     'அகமலரின் ைவத் ப் ேபாற் ம் ெபாற் னார ்(ெபரிய .ெப ழ.3);

     [ெபான் + = ெபாற் ]

     '  ெசால்லாக்க ஈ

ெபாற்

ெபாற்  poṟpuvi, ெப. (n.)

ெபாற்ப  பாரக்்க; see porpadi.

     'சரபங்கனினிேதறப் ெபாற்  ெகா த்த கழ் ேபாற் ம் (ேச . இராமன ச.்63);

     [ெபான் + Skt. bhuvi. த. ]

ெபாற் த் -தல்

 
 ெபாற் த் -தல் poṟpuṟuddudal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

ஒப்பைனெசய்தல் ( ங்.);

 to adorn.

     [ெபாற்  + உ த் -]
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ெபாற்

ெபாற்  poṟpū, ெப. (n.)

   1. தங்கப்  பாரக்்க; see targa-p-pugolden flower.

   2. பாணரக்்  அரசர ் டவளிக் ம் தாமைர வான ெபான்னணி வைக 
(ெபா ந.159, ழ்க் ப் );; grmamental lotus flower, made of gold and presented to a bard by a king.

     [ெபான் + ]

 ெபாற்  poṟpū, ெப. (n.)

பைழய வரிவைக (MER. 217 of 1927–8);

 an ancient tax.

ெபாற் ச்

ெபாற் ச்  poṟpūccu, ெப. (n.)

   ெபாற் ழம்  ைக( ன்);; glding.

   2. ெபான்னின் அரக் ; gold foil.

     [ெபான் + ச் ]

ெபாற் ண்

 
 ெபாற் ண் poṟpūṇ, ெப. (n.)

   ெபான்னால் ெசய்யப்பட்ட அணி; golden ornament, jewel.

     [ெபான் + ண்]

ெபாற் ால்

 
 ெபாற் ால் poṟpūl, ெப. (n.)

ெபான்னாலான ல் (இ.வ.);

 sacred thread of gold, used as an ornament.

     [ெபான் + ரல்]

ெபாற்ெபா

ெபாற்ெபா  poṟpodu, ெப. (n.)

ெபாற்சைப, பாரக்்க; see porcabai.

     'ெபா ைடப்பாகர'் மன் ம்ெபாற்ெபா வத ட ் க்கார'் (ெபரிய :இயற்பைக. 34);.

     [ெபான் + ெபா ]

ெபாற்ற

ெபாற்ற poṟṟa, ெப. (n.)

   1. ெபான்னாலா ய,

 golden.

ெபாற்ற மாளிைக ( நாயக .75.126);

   2. றந்த; good, excelent, fine.

     "ெபாற்ற ண்ணெமனப் கழ்ந்தார ்( வக.885);

     [ெபால் → ெபாற்ற]

ெபாற்றக

ெபாற்றக  poṟṟagaḍu, ெப. (n.)

   1. ெபாற் ன்னம் பாரக்்க;see porciam.

     "ெபாற்றக  தம்வா ளிட் ' ( வக.778,உைர.);

   2. ெபான்னின் ெம த்தாள் (இ.வ,);; gold toil.

     [ெபான் + தக ]
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ெபாற்றட்டம்

 
 ெபாற்றட்டம் poṟṟaṭṭam, ெப. (n.)

   ெபான்னா லா ய தட் ப் ேபான்ற ; golden broad petalled.

     'வண்ெபாற் றட்டமலரந்்த வாத ன்

     [ெபான் + தட்  → தட்டம்]

ெபாற்றட்டான்

 
 ெபாற்றட்டான் poṟṟaṭṭāṉ, ெப. (n.)

ெபான்ெசய்ெகால்லன்( ன்);,

 goldsmith.

ம வ. ெபாற்ெகால்லன்

     [ெபான் + தட்டான்]

ெபாற்றைல

 
 ெபாற்றைல poṟṟalai, ெப. (n.)

ெபாற்றைலக் ைகயாந்தகைர (பதாரத்்த); பாரக்்க;see porrai-k-kalyāndagaraj.

     [ெபான் + தைல]

ெபாற்றைலக்கரிப்
பான்

 
 ெபாற்றைலக்கரிப்பான் poṟṟalaikkarippāṉ,  porala.k. karippan.

ெபாற்றைலக்ைகயாந்தகைர, (சங்.அக.); பாரக்்க;see porriai-kkayāndagarai.

     [ெபாற் + தைல + கரிப்பான்]

ெபாற்றைலக்ைக
யாந்தகைர

ெபாற்றைலக்ைகயாந்தகைர poṟṟalaiggaiyāndagarai, ெப. (n.)

   ம ந் ப்  வைக; ceyion verbesina, m.cl. (பதாரத்்த.361.);

     [ெபாற்றைல + ைகயாந்தகைர]

ெபாற்றா

 
 ெபாற்றா  poṟṟātu, ெப. (n.)

ெபாற்றைலக் ைகயாந்தகைர (மைல); பாரக்்க; see portalaik-kayantakarai.

     [ெபான் + தா ]

ெபாற்றாப்

ெபாற்றாப்  poṟṟāppu, ெப. (n.)

   ம லாப் ரத்் க்ேகா ல் நைடெப ம் ஊஞ்சல் ழா; a festival in the Śiva shrine at Mylapore.

     "கபா சச்ரமமரந்்தான் ெபாற்றாப் க் காணாேத ேபா ேயா (ேதவா.11198);.

     [ெபான் + தாம் ]
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ெபாற்றாமைர

ெபாற்றாமைர poṟṟāmarai, ெப. (n.)

   1. ெபான்வண்ண ளரி; golden lotus, as of svarge.

ெபாற்றாமைர ய ேய ேபாற் ம் ெபா ள் ேகளாய்' ( வ். ப்பா, 29);

   2. ம ைரக் ேகா ல் த ய டங்களில் உள்ள ெபாய்ைக; sacred tank, as in the temple at Maduri.

     'தைலச ்ச  ெபாற்றாமைர"(ேதவா. 435, 10);

   3. ெபாற்  பாரக்்க; see porp.

ைபம் ெபாற்றாமைர பாணரச்் ட் ' (ப ற் ப். 48);

     [ெபான் + தாமைர]

ெபாற்றாைர

ெபாற்றாைர poṟṟārai, ெப. (n.)

ெபற்ேறாைர ( வக. 2132 -ம்); பாரக்்க; see portrai.

     [ெபான் + தாைர]

ெபாற்றாலம்

ெபாற்றாலம் poṟṟālam, ெப. (n.)

ெபாற்ப  பாரக்்க;see porpadi.

     'ெபாற்றாலத்தமரர'் (ேச . நாட.் 14);

     [ெபான் + தாலம்]

ெபாற்றா

 
 ெபாற்றா  poṟṟāli, ெப. (n.)

   மங்கல அணி; marriage badge of gold.

     [ெபான் + தா ]

ெபாற்றாவல்

 
 ெபாற்றாவல்  poṟṟāvalli, ெப. (n.)

ந் ல் (சங்.அக); பாரக்்க;see cindil.

ெபாற்

 
 ெபாற்  poṟṟi, ெப. (n.)

எ ைமப்பாற் ெசாற்  ( .அ); பாரக்்க;see erumappār-corri.

 a species of the plant rucia.

ெபாற்ேறகராசன்

 
 ெபாற்ேறகராசன் poṟṟēkarācaṉ, ெப. (n.)

ெபாற்றைலக் ைகயாந்தகைர (ைதலவ. ைதல.); பாரக்்க;see porralal-k-kalyāntakara.

     [ெபான் + Skt doha த.இராசன்]

ெபற்ேறைர

ெபற்ேறைர peṟṟērai, ெப. (n.)

ெபாற்ேறாைர ( வக. 2132, . ம்); பாரக்்க;see porrora.

     [ெபான் + ேதாைர → ேதைர]
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ெபாற்ைற

ெபாற்ைற poṟṟai, ெப. (n.)

   1. மைல,

 hillock, mound.

     "ெபாற்ைறமால் வைரகேளா ெவன் யெந ம் ெபா ப்  மம்மா' (கம்பரா. இலங்ைககாண். 22);

   2. கற்பாைற;( வ். சச்ந். 52, வ்யா);

 rock.

   3. மைல; mountain.

ெபாற்ைற ற் ெற த்தான் (ேதவா. 1218, 10);

   4.  (அக.நி);; bush, low jungle. (அ .நி);

   5. கா ;( வ். சச்ந்த 52, யா);

 forest.

   6. கரிகா ; burnt jungle.

     [ெபாைற → ெபாற்ைற]

ெபாற்ெறாட்

 
 ெபாற்ெறாட்  poṟṟoṭṭi, ெப. (n.)

   ெகா ய நஞ்  வைக ( ன்.);; arsenic.

ெபாற்ெறா

ெபாற்ெறா  poṟṟoḍi, ெப. (n.)

   1.ெபான்னாலா ய ேதாள்வைள; golden bracelet.

     "ெபாற்ெறா த் ேதாட ்ைபயரவல் ன் மடந்ைத நல்லர ்( வாச. 9, 12);

   2. ெபண் (ெபான் ேதாள் வைள அணிந்தவள்);

 Woman, as wearing golden bracelets.

     ' ரியல ெமன் ைரத்த ெபாற்ெறா ம்' (நால . 376);

     [ெபான் + ெதா ]

ெபாற்ேறாைர

ெபாற்ேறாைர poṟṟōrai, ெப. (n.)

   இைட ேல அணி ம் ெபான்வடம்; thread-like waist ornament, made of gold.

     "அல் ற் ெபாற்ேறாைர ன்ன' ( வக. 2132);

     [ெபான் + ேதாைர.]

ெபாறாைம

ெபாறாைம poṟāmai, ெப. (n.)

   1. அ க்கா ; envy, grudge jealously.

இப் ெபாறாைம ம் ெபாைறக்  ம தைலயாக ன் ( றள்,17, ஆம்அ . ன் ைர);

   2. ெபா ைம ன்ைம; impatence.

ெபாறாைம ஞ்  ேதான்ற' (கம்பரா. ங்கரர.்2);

   3. ெபா மல்; sobbing.

ம. ெபாரய்ம.

     [ெபா  + ஆ(எ.ம.இ.);-ைம பண். ெப.ஈ ]
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ெபா -தல்

ெபா -தல் poṟidal, ெச. . . (v.i.)

   1. ப தல் (யாழ்ப்.);; to snap, spring, as a trap, etc

   2, ச் டர ் த தல்:

 to throw out sparks.

ெபா ந்ெத  கண்ணினன்' (கம்பரா. ம்ப. 254);

   3. ச க் தல் (யாழ்.அக);; to slip side, asthe foot.

   4. சரிதல் ( ன்.);; to be sloping or aslant.

   5. ழப் தல் ( ன்.);; to be ready to fall on one, as an occusation.

   6. கைலதல் ( ன்.);; to fail.

ெபா

ெபா 1 poṟittal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   1. த் ைர தல்; to impress, stamp.

ெகண்ைடெயா  ெபா த்த யவாக' ( றநா. 58);

   2. எ தல் ( ங்);; to write.

   ெதாய் ல் ெபா த்த வன ைல' (க த். 93); 3, த் ரித்தல்; to sketch, paint.

ெபா த்த வாைழ ன் கனி ைன' ( ர ங். வசவண். 19);

   4. ெத த்தல்; to bespatter.

     " ைலத்தடஞ் ேசதகம் ெபா ப்ப" ( வக. 46);

   5. கைலத்தல் ( ன்.);; frustrate.

     [ெபாளி → ெபா  ]

 ெபா  poṟi, ெப.(n.)

   1. வரி; stripe, as of tiger.

ெபா  ைவ

   2. ைகவரி;( ங்);

 ne on the palm.

   3. ள்ளி; spot, as on an lephants forehead, dot, point.

ெபா த்தல்

ெபா த்தல் poṟittal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெபா  - பாரக்்க; see port.

   2. ெபா 12 பாரக்்க. ெந ப் ைட ைட ெபா தெ்தழ (கம்பரா. வ ண. 32);

   3. அ ந் தல்; to be impressed or imprinted.

     " ல ட ்ெபா த்த ண்" (க த். 71, 11);

     [ெபாளி → ெபா ]

ெபா எக்

 
 ெபா எக்  poṟiekki, ெப. (n.)

இயந் ர

   ஆற்ற ள்ள நீரவ்ாங்  ழாய்; power driven pump.

     [ெபா  + எக் ]

151

www.valluvarvallalarvattam.com 14622 of 19068.



ெபா க்கல்

ெபா க்கல் poṟikkal, ெப. (n.)

   ைல நாகக்கல்; a kind of stone.

   2. க்கான்கல்; kunkur.

     [ெபா  + கல்]

ெபா க்காளான்

 
 ெபா க்காளான் poṟikkāḷāṉ, ெப. (n.)

   ேபய்க்காளான்; a variety of mushroon.

ெபா க்ேகதனம்

 
 ெபா க்ேகதனம் poṟikātaṉam, ெப.(n.)

   ைகப் ல்; a variety of grass.

ெபா கடைல

ெபா கடைல poṟigaḍalai, ெப.(n.)

   1.  கடைல; bengal gram.

   2. ெபாரித்த கடைல; fried bengal gram.

     [ெபாரி → ெபா  + கடைல]

ெபா  கலங் -தல்

ெபா  கலங் -தல் poṟigalaṅgudal, ெச. . . (vi)

   அ  மயங் தல்; to be confused and bewildered in one's senses.

◌ லைனந் ம் ெபா  கலங்  ெந மயங்  (ேதவா. 278, 1);

     [ெபா  + கலங் ]

ெபா  த -தல்

ெபா  த -தல் poṟisidaṟudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ப்ெபா  பறத்தல்; to fly out, as sparks.

   2. ெபா  கலங் - பாரக்்க;see pori-kalangu.

     [ெபா  + த - ]

ெபா த்தாழ்

ெபா த்தாழ் poṟittāḻ, ெப. (n.)

   இயந் ரத் தாழ்க்ேகால்; machine bar.

     'ெபான்ெசய் ேபைழேயா  ெபா தாழ் நீங்  (ெப ந்.1:32:77);

ெபா தட் -தல்

ெபா தட் -தல் poṟidaṭṭudal, ெச. . , (v.i.)

   1. அ  கலங் தல்; to flash, as eyes from a blow.

   2, வ க் தல்; to slide, as the feet.

     [ெபா  + தட் - ]

ெபா ெதாைல-
த்தல்

 
 ெபா ெதாைல-த்தல் poṟidolaiddal, ெச. . . (v.i.)

   ஒ  ெசயைல மன ன் த் ராக் கடைமயாக த்தல்; to do any work, as a matter of duty.

     [ ெபா  + ெதாைல-,]

ெபா நீர்

 
 ெபா நீர ்poṟinīr, ெப. (n.)

   யம் ; semen ம வ, த்த ழ்

     [ெபா  + நீர]்
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ெபா ப்பாைவ

ெபா ப்பாைவ poṟippāvai, ெப.(n.)

   இயந் ரப் பாைவ; machine dall.

     "ெப ம்ெபா ப் பாைவ ம ங்  னி இ' (ெப ங். 1:58:61);

     [ ெபா  + பாைவ]

ெபா ப்

ெபா ப்  poṟippu, ெப. (n.)

   1. ப ைக ( ன்.);; snapping.

   2. எ ைக (இ.வ.);; writing, drawing.

     [ெபா  → ெபா ப் ]

ெபா ப்ேபைழ

ெபா ப்ேபைழ poṟippēḻai, ெப. (n.)

   ழ்ச் யத்ைத ைடய ெபட் ; machine box.

ெப ம்ெபா ப் ேபைழ இைவெயனக் க் (ெப ங்.1:40:239);

     [ெபா  + ேபைழ]

ெபா பறத்தல்

ெபா பறத்தல் boṟibaṟattal, ெப. (n.)

   1. ப்ெபா  த ைக; flying of sparks.

     "நீரிைட நி ரெ்பா  பறக்க" (கம்பரா. ேச .11);

   2. ப்பறக்கப் பாரக்்ைக ( ன்.);.

 flaming of the eyes, as in anger.

     [ெபா  + பறத்தல்]

ெபா ம ர்

ெபா ம ர ்poṟimayir, ெப. (n.)

   ள்ளி கைள ைடய ம ர;் spot on the hair.

     "ெபா ம ர ்எ த் ல் நைடப் ெபைட' ( ந்-154);

     [ெபா  + ம ர]்

ெபா தல்

 
 ெபா தல் poṟimudal, ெப. (n.)

   உ ர;் soul, as superior to the senses.

     [ெபா  + தல்]

ெபா யமலம்

 
 ெபா யமலம் poṟiyamalam, ெப. (n.)

   ங்க மரம்;(சங்.அக); ; indian beech.

     [ெபா  + அமலம்]

ெபா யைமப்

 
 ெபா யைமப்  poṟiyamaippu, ெப. (n.)

   க  அைமந் க் ம் நிைல; Device.

     [ெபா  + அைமப் ]
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ெபா யைர

 
 ெபா யைர poṟiyarai, ெப. (n.)

ள்ள பாரக்்க;see Sirupulsad.

 a species of ticktrefoil (சங்.அக.);

     [ ெபா  + அைர ]

ெபா யற்றார்

 
 ெபா யற்றார ்poṟiyaṟṟār, ெப. (n.)

ெபா லார ்( வா.); பாரக்்க;see pory-ia.

     [ெபா  + அற்றரர]்

ெபா யைற

ெபா யைற poṟiyaṟai, ெப. (n.)

   1. ெபா  1 (ெதால், ெசால். 57, உைர பாரக்்க;see pori-y-/s/.

   2. ; one devoid of luck.

     "ெபாய்வழங்  வா ப ெபா யைற ம் ( ரிக , 15);

     [ெபா  + அ  → அைற]

ெபா யார-்த்தல்

ெபா யார-்த்தல் poṟiyārttal, ெச. . . (v.i.)

ெபா தட்  1 (யாழ்.அக); பாரக்்க; see portal.

     [ெபா  + ஆர-்]

ெபா லார்

 
 ெபா லார ்poṟiyilār, ெப. (n.)

   ேழா ( டா);; the base, the vulgar.

     [ெபா  + இலார]்

ெபா

ெபா  poṟiyili, ெப. (n.)

   1.அ வற்றவ – ன் - ள்; ignorant, senseless person.

     'ப தைலப் ெபா ச ்சமணர'் ( ப் . 258);

   2. உ ப் க் ைற ைடயவ-ன்-ள்,

 deforme person.

ைககான் டங்  ெபா  ( ர ங், க , 1);

   3. நற்ேப ல்லாதவ-ன். ள்( ன்.);; unfortunate person.

     [ெபா  + இ ]

ெபா ேயற் -தல்

 
 ெபா ேயற் -தல் poṟiyēṟṟudal, ெச. .  (v.i.)

ெபா ைவ (யாழ்.அக); பாரக்்க;se porivai.

     [ெபா  + ஏற் ]

ெபா ெயாற்ேறா
ைல

ெபா ெயாற்ேறாைல poṟiyoṟṟōlai, ெப. (n.)

   த் ைர ட்ட ஒைலக்க தம்; letter in cadian leaf, impressed with a seal.

அைம யாளைரப் ெபா ெயாற் ேறாைலேயா ட யப் ேபாக் ' (ெப ங். நரவான, 7,71);

     [ெபா  + ஒற்  + ஒைல]
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ெபா வரித்த

ெபா வரித்த  poṟivarittavisu, ெப, (n.)

   த்ேதால் இறக்ைக; seat which made by skin of tiger.

ெபா வரித் த ற் ெபான்னிறப் பலைக (ெப ங்2:1783);

     [ெபா  + வரி + த ]

ெபா வா ல்

ெபா வா ல் poṟivāyil, ெப. (n.)

   லன் ( வா);; organ of sense.

ெபா வா  ைலந்த த்தான் ( றள், 6);

     [ெபா  + வா ல்]

ெபா வா ற் 
காட்

 
 ெபா வா ற் காட்  poṟivāyiṟkāṭci, ெப. (n.)

   லன்களால் அ ம ; perception of the senses with the aid of mental faculties.

     [ெபா வா ல் + காட் ]

ெபா ரியன்

 
 ெபா ரியன் poṟiviriyaṉ, ெப. (n.)

ஒ வைக ரியன் பாம் ,

 variety of Snake.

     [ெபா  + ரியன்]

ெபா

ெபா  poṟivu, ெப. (n.)

   1. ச க்கல்; sloping, sliding.

   2. ைக,

 Snapping.

     [ெபா  → ெபா ]

ெபா ைவ-த்தல்

 
 ெபா ைவ-த்தல் poṟivaittal, ெச. . . (v.i.)

   எ  த ய உ ரிகைளப் க்க ைவக் ம் ட்  வைல த யன ( ன்);; to set a trap.

     "எ த் ெதால்ைல தங்க ய ல்ைல இன்  ெபா  ைவக்க ேவண் ம்."

     [ெபா  + ைவ-]
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ெபா '-த்தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ெபா க்கைவ-
த்தல்

ெபா க்கைவ-த்தல் poṟukkavaittal, ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. சாரைவத்தல்; to place,lean against.

   2, ேதாணி தட்டச ்ெசய்தல்; to run aground, as a vessel.

   3, ெபா ப்பாதல்; to impose a duty or expense upon.

   4. பார ேமற் தல்; to overload.

   5. ஏற்றைம ம் ப  ெசய்தல்; to cause to bear.

     [ெபா  → ெபா க்கைவ]

ெபா க் ைத

 
 ெபா க் ைத poṟukkuvidai, ெப. (n.)

   ெசம்ைமப்ப த்தப்பட்ட ைத; improved seed.

     [ெபா க்  + ைத]

ெபா க்

 
 ெபா க்  poṟukki, ெப. (n.)

ெபா க் த் ன்னி (ெகாவ.); பாரக்்க; see porukki-t-ti.

     [ெபா க்  → ெபா க் ]

     'இ' .  ஈ .

ெபா க் த் 
ன்னி

ெபா க் த் ன்னி poṟukkittiṉṉi, ெப. (n.)

   1. இங் ம் அங் மாகப் ெபா க் த் ன் ம் வ ய – ன் – ள்; one who picks up, gathers,gets his food here and 
there, one despicably poor.

   2, கஞ்சன்; niggardly person.

     [ெபா க்  → ன்னி]

ெபா க் ட்

 
 ெபா க் ட்  poṟukkucīṭṭu, ெப. (n.)

ளச் ட்  (ஆகழ்);.

 lottery.

     [ெபா க்  + ட் ]
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ெபா க் -தல்

 
 ெபா க் -தல் poṟukkudal,    ெச. ன்றா . அங் ம் இங் ம் த ய ெபா ைளத் ெதரிந்ெத த்தல்; to pick 
up here and there. glean, to pick out from mass, select.

     [ெபா க்  → ெபா க் தல்]

ெபா த் ப்ேபா-
தல்

ெபா த் ப்ேபா-தல் poṟuttuppōtal, ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. ேதாணிகட் தல்; to ran aground.

   2. மாட் க்ெகாள் தல்; to be stuck or jammed in.

     [ெபா த்  → ெபா த்  + ேபா]

 ெபா த் ப்ேபா-தல் poṟuttuppōtal, ெச. ன்றா . (v.i.)

   ெதாடரந்்  ெபா த்தல்; to continue toterate.

     [ெபா த்  + ேபா]

ெபா

ெபா  poṟudi, ெப. (n.)

   1. ெபா ைம; patience, forbearance.

க ம் ெபா ள்ள வன்'

   2. ற்றம் பாராட்டாைம( ன்); ; pardon, forgiveness.

   3. இளக்காரம் (யாழ்ப்.);; indulgence, levity.

   4. ஒய்  (யாழ்ப்.);; suspension of business.

   5. ணக்கம் (யாழ்ப்.);; slowness, delibration, delay.

     [ெபா  → ெபா ]

ெபா ப்பற்றவன்

ெபா ப்பற்றவன் poṟuppaṟṟavaṉ, ெப. (n.)

   1. ெபா ப்  ஏற்காதவன் (ெகா.வ.);; irresponsible person.

   2. ெபா ைமயற்றவன்; impatient man

   3. உத யற்றவன்; one destitute of help.

     [ெபா ப்  + அற்றவன்]

ெபா ப்பாளி

 
 ெபா ப்பாளி poṟuppāḷi, ெப. (n.)

   ெபா ப்பானவன்; responsible person.

     [ெபா ப்  + ஆளி]

     'ஆளி' ைன த .
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ெபா ப் -த்தல்

ெபா ப் -த்தல் poṟuppittal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   1. மத் தல்; to cause to rest on.

   2. ெபா ப் க்கட்  - 1. பாரக்்க;see  poruppu-k-kattu.

   3. ட் க் ெகா த்தல்; to prop to sustain.

   4. ெபா க் மா  ெசய்தல்; to cause to bear.

     ' வ ையப் ெபா ப் க்  மவர ்தன் ெசால்வ  வ மவைரப் ெபா ப் க்கச ்ெசால்ல 
ேவண்டா ேற' (அட்டாதச டக்ப்);

   5. பா காத்தல் (இ.வ.);

 to maintain.

     [ெபா  → ெபா ப்  - த்தல்]

ெபா ப்

ெபா ப்  poṟuppu, ெப. (n.)

   1. பாரம்; stress, pressure, burden.

   2. ட்  ( ன்.);,

 prop, support, stay.

   3. உ ; duty, responsibility.

   4. இன் யைமயாைம

 importance.

   5. த ,

 weight of character.

   6. ெபா ைம; patience, forbearance.

   7. வரி (இ.வ.);; tax.

     [ெபா  → ெபா ப் ]

ெபா ப் க்கட் -
தல்

ெபா ப் க்கட் -தல் poṟuppukkaṭṭudal, ெச. ன்றா .(v.i.)

   1. உ யளிக்கச ்ெசய்தல்; to put responsibility on.

   2. ஈ காட் தல்; to tender as security.

   3. ற் த்தல் ( ன்.);; to accomplish.

ெபா ப் க்காரன்

 
 ெபா ப் க்காரன் poṟuppukkāraṉ, ெப. (n.)

ெபா ப்பாளி.(யாழ்.அக); பாரக்்க;see poruppal.

     [ெபா ப்  + காரன்]

     'காரன் உைடயவைனக் க் ம் ஈ .

ெபா ப் ைடைம

 
 ெபா ப் ைடைம poṟuppuḍaimai, ெப. (n.)

   கடைமப்ெபா ப் ; oblication.

     [ெபா ப்  + உடைம]
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ெபா

 
 ெபா  poṟumi, ெப. (n.)

   அ ரி ேபான்ற இைல ம் வந்த ைடய வைக; a red-flowered plant with indigo like leaf and bean-
like fruit.

ெபா ைம

ெபா ைம poṟumai, ெப. (n.)

   1. அடக்கம்; meekness, self-control.

   2. ெபாைற; patience, endurance, tolerance, forbearance.

     [ெபா  → ெபா ைம]

     'ைம' ப. ெப. ஈ

ெபா ைமக்காரன்

 
 ெபா ைமக்காரன் poṟumaikkāraṉ, ெப. (n.)

   சாந்த ள்ளவன் ( ன்.);; patient man.

     [ெபா ைம + காரன்]

     'காரன் உைடயவைனக் க் ம் ஈ .

ெபா ைமசா

 
 ெபா ைமசா  poṟumaicāli, ெப.(n.)

ெபா ைமக்காரன் பாரக்்க;see porumi-kkaran.

     [ெபா ைம + சா ]

     'சா  உைடைமப் ெபா ளி , ஒ.ேநா. றைமசா , பாக் யசா '

ெபா வாஞ்ேச

 
 ெபா வாஞ்ேச  poṟuvāñjēṟu, ெப. (n.)

   கடல் ேசற் ன் வைக; a kind of sea mud.
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ெபாைற

ெபாைற poṟai, ெப. (n.)

   1. ன்

 small  hillock.

     'அைற ம் ெபாைற  மணந்த  ( றநா. 118);

   2. மைல

 mountain.

     "ெத ம் ெபாைற ைசய ங்காற் ெகன்ைற (ஐங் . 430);

   3. கைம. ( வா.);.

 deload.

ைழ  ைழ ம் ெபாைறயா

   4. கனம்,

 weight, heaviness.

     "ெபைற தந்தன காெசாளிர ் ண் (கம்பரா. அ கா. 40,);

   5. நில ல  ( ங்.);; earth.

     "ெபாைறதரத ் ரண்டதா  (இர . ததன்சாப. 50);

   6. ெபா ைம; patence,forbearance.

     "வன்ைம ள் வன்ைம மடவாரப்் ெபாைற ( றள், 153);

ெபாைறநிைல

 
 ெபாைறநிைல poṟainilai, ெப. (n.)

   மனத்ைத ஒ வ ப்ப த் தல் (தாரைன.வ.);;     [ெபாைற + நிைல]

ெபாைறேநாய்

 
 ெபாைறேநாய் poṟainōy, ெப. (n.)

க ப்பத் ன்பமா ய ேநாய்,

 pain of pregnancy.

     [ெபாைற + ேநாய்]

ெபாைறமண்

ெபாைறமண் poṟaimaṇ, ெப. (n.)

   1. ெசத்ைத த யவற் ன் கலைவயான வளம் நிைறந்த மண்; loamy soll.

   2. ெசங்கல் ெசய்வதற்கான களிமண்; clay used for making bricks.

     [ெபாைற + மண்]

ெபாைறம

ெபாைறம  poṟaimali, ெப. (n.)

   ைம க்க; heavy lord.

ெபாைறம  க ைத ெந ைர த இய (அகநா89);

ெபாைறைம

ெபாைறைம poṟaimai, ெப. (n.)

ெபாைற, 6.பாரக்்க நின்ெனஞ்சங்ெகாண்ட ெபாைறைம காணிய (ெப ங்உஞ்ைசக்36,84);

     [ெபா  → ெபாைற → ெபாைறைம]
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ெபாைறயன்

ெபாைறயன் poṟaiyaṉ, ெப. (n.)

   1. மப்பவன்; sustainer, bearer.

     ' ன்னிைலப் பவத் க்

ெகல்லாந் தாெனா  ெபாைறயனா  (உபேதசகா. வ ண்,344);

   2. ேசரன்; céra king, as lord of the mountainous region in the Tamil country.

     'யாைனக் க மான் ெபாைறய ( றநா.53);

   3. ெபா ைமக் ம் ெபாைறக் ம் றந்த த மன்.

 Dharmapatra, the eldest of the pāndavās as embodiment of patience ( டா.);;

     [ெபா  → ெபாைற → ெபாைறயன்]

ெபாைறயாட்

ெபாைறயாட்  poṟaiyāṭṭi, ெப. (n.)

   1. ெபா ைம ள்ளவன்; patient woman.

     ' ங் ம் ம ங் ற் ெப ம்ெபாைற யாட் ைய ( க்ேகா.353);

   2. கா ெகா க் ம் சாரிப் ெபண்; priestess who offers kāvu.

கானப்ப ' ேநரக்ட ட ்ெபாைறயாட்  வந்தாள் (ெபரிய . கண்ணப்.65);

     [ெபாைற + ஆட் ]

ெபாைறயாளன்

 
 ெபாைறயாளன் poṟaiyāḷaṉ, ெப. (n.)

ெபாைறயன் ( ங்); பாரக்்க;see porayam.

     [ெபாைற + ஆளன்]

ெபாைறயாற் -
தல்

ெபாைறயாற் -தல் poṟaiyāṟṟudal, ெப. (n.)

   ெபா த்தல் (கம்பரா.உ க்.11);; to bear with patience.

     [ெபாைற + ஆற்  → ெபாைறயாற்  – தல்]

ெபாைற ந்தாற்
-தல்

ெபாைற ந்தாற் -தல் poṟaiyirundāṟṟudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ன்பம் ெபா த்தைலக் கைடப் த்தல்; to bear with patience.

     " ெபாைற ந்தாற் ெயன் ம் ேபாற் ேனன்" (கம்பரா. கந்தர. உ க்காட் .11);

     [ெபாைற + இ  → இ ந்  + ஆற் தல்]

ெபாைற லான்

ெபாைற லான் poṟaiyilāṉ, ெப.(n.)

   ெபா ைம ல்லாதவன்; impatient person.

   2. ேவடன் ( டா.);; Savage, forester, hunter.

     [ெபாைற + இல் + ஆ]

இல்'எ. ம. இைடநிைல

ெபாைற ைடைம

ெபாைற ைடைம poṟaiyuḍaimai, ெப.(n.)

   ெநஞ் ரம் (மனத் ண்ைம);; vitality.

நிைற ைடைம நீங்காைம ேவண் ன் ெபாைற ைடைம ேபாற்  ஒ கப் ப ம் ( றள்.154);

     [ெபாைற + உைடைம]
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ெபாைற ர்-
த்தல்

ெபாைற ர-்த்தல் poṟaiyuyirttal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   1. இைளப்பா ம்ப  ைம றக் தல்; to disburden and rest.

ைற ைற ேதா ம் ெபாைற ரத்் ெதா  (ெபா ந,239);.

   2. மகப்ேப ; to be delivered of a child.

ெப ந்ேத  ெபாைற ரத்்த கட் ல் (நன்,269,உைர);

     [ெபாைற + உ ரத்்தல்]

ெபான்

ெபான் poṉ, ெப. (n.)

   1. ெசம்ெபான் (சாத பம்);, ளிச் ைற, ஆடகம், நாவலம் என நான் வைகப்பட்ட தங்கம்; gold of which 
there are four kinds, viz., catarupam, kiliccirai, ādagam, campunatam.

     'ெபான் ந் ம் த் ம் ( றநா.218.);

   2. மாைழ ( ங்.);; metal.

ெசம்ெபான், ெவண்ெபான், க ம்ெபான்

   3. இ ம் ; Iron.

     ' ண் ற் ெபான் ன் ங் யற்  ( றள், 931);

   4. ெசல்வம்; wealth.

     'ெபான் ைடய ேர ம் க ைடய ேர ம் (நள.க  ெதாடர.்68);

   5. அணிகலன்; ornament.

கட த்த காரிைக ெபான்னணிந் ந் ெதன. ( வக.1250);

   6. நாண்; marriage badge.

     'ெபான்ைனக் ெகாணரந்் . நீெபான் ைனந்த ேவ (தஞ்ைசவா,359,);

   7. தங்ககாக; a gold coin.

   8. ெபான்மைல, 1, பாரக்்க;see ponimālai,1.

ஆணிப்ெபான் ல்  ( மர. ர. னாட். ள்.63.);

ெபான்கண்

ெபான்கண் poṉkaṇ, ெப. (n.)

   1. வந்த உடம் ; reddish body.

     'ெபான்கட பசை்ச ைபங்கண் மாஅல் (பரிபா.3:32,);

   2. ெபாற்கண் பாரக்்க;see porkan.

     [ெபாள் + கண்]

ெபான்காண்( )-
தல்

ெபான்காண்( )-தல் poṉkāṇṇudal, ெச. .

   மாற் க்கா தல்; to lest the quality of gold.

ெபான் காண்பாரக்ளாக ம்" (Silvi.149);

     [ெபான் + காண்-]

ெபான் ற்றம்

 
 ெபான் ற்றம் poṉkuṟṟam, ெப. (n.)

   ைர களிப் ; the defects of gold, Verdigiris.

     [ெபான் + ற்றம்]
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ெபான்ேகாலம்

 
 ெபான்ேகாலம் poṉālam, ெப. (n.)

   த் ர  எனப்ப ம் மரம்; child's amuet ee. (I.);

ெபான்ஞாண்

ெபான்ஞாண் poṉñāṇ, ெப. (n.)

   ெபாற்ெகா ; old chain.

ன்  ெபான்ஞான் ெபா ந்ெதாடர ்ேகாத்த (ெப ங்1:46:177.);

     [ெபான் + ஞாண்]

ெபான்ெசய்-தல்

ெபான்ெசய்-தல் poṉceytal, ெப. (n.)

   நல்ல ெசயல் ெசய்தல்; to do a good deed.

ேகடக் ன் ெபான்ெசய் ேதன் (க த்.143);

     [ெபான் + ெசய்-]

ெபான்ெசய்ெகால்
லன்

ெபான்ெசய்ெகால்லன் poṉceykollaṉ, ெப. (n.)

   தட்டான்; goldsmith.

ெபான்ெசய் ெகால்லணி னினிய ெதளிரப்்ப (நற்.394.);

     [ெபான் + ெசய் + ெகால்லன்]

ெபான்ெசய் லவ
ன்

ெபான்ெசய் லவன் poṉceypulavaṉ, ெப. (n.)

   1. ெபான்ெசய் ெகால்லன் பாரக்்க ee pon-cey-kollan.

   2. ெபான்னரிப்ேபான்; gatherer of gold, as from mines. ( லப்.5.31.அ ம்);

     [ெபான் + ெசய் + லவன்]

ெபான்ெஞ

 
 ெபான்ெஞ  poṉñegiḻi, ெப. (n.)

   அரிெபய் லம் . gold anklet with beads nside for tinkling ( வா.);;     [ெபான் + ெஞ ]

ெபான் கள்

 
 ெபான் கள் poṉtugaḷ, ெப. (n.)

   தங்கத் ள் (ெபா );; gold-dust.

     [ெபான் + கள்]

ெபான் ற்

 
 ெபான் ற்  poṉnūṟpuḻu, ெப. (n.)

   நீண் ண்ட வ ைடய ெபான்னிறமா வைக; golden nematode

     [ெபான் + ல் + ]

ெபான்ப -தல்

ெபான்ப -தல் poṉpaḍudal, ெப. (v.i.)

   ேதாற்றப்ெபா தல்; to appear brigt

ெதாய் ெல த்த ெப ம்ெபான் ப க (க த்.64);"

     [ெபான் + ப -]

ெபான்பத்தன்

 
 ெபான்பத்தன் poṉpattaṉ, ெப.(n.)

ெபான்ெசய் ெகால்லன், பாரக்்க;see pon-ce kolar (ெகா.வ.);

     [ெபான் + பத்தன்]
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ெபான்பற் ர்ப்
த்த த் ரனார்

 
 ெபான்பற் ரப்் த்த த் ரனார ்poṉpaṟṟiyūrpputtamittiraṉār, ெப. (n.)

ரேசா ய என் ம் இலக்கண ல் ெசய்த லவர்

 authour of the veracoliyam

ெபான்பா ரி

 
 ெபான்பா ரி poṉpātiri, ெப. (n.)

மரைவ

 fragrant trumpet-flower

     [ெபான் + பா ரி]

ெபான்பாைவ

ெபான்பாைவ poṉpāvai, ெப. (n.)

மக

 LaxSmi

     'ெபான்பாைவ ேகள்வ. ( வ்.இயற்.4,59);

     [ெபான் + பாைவ]

ெபான் ைன-தல்

ெபான் ைன-தல் poṉpuṉaidal, ெச. ன்ற . (v.t.)

   மங்க யம் ட்  மணத்தல்; marry, as tying the tāli

ங்ேகண் ன் நீ ெபான் ைனந்த ேவ (தஞ்ைசவா.359,);

     [ெபான் + ைன]

ெபான் ண்( )த
ல்

 
 ெபான் ண்( )தல் poṉpūṇṇudal, ெச. . . (v.i.)

   அணிகலன் அணிதல்; to wear gold ornaments.

     [ெபான் + ண் → தல்]

ெபான்ெபயேரான்

ெபான்ெபயேரான் poṉpeyarōṉ, ெப. (n.)

   ெபான்னன் இரணிய க ; hiranyakasipu, as gold coloured

     "ெபான்ெபயேரான் மார் டந்த ங்ேகாத வண்ணர ்( வ்.இயற்.1.23);

     [ெபான் + ெபயர ்→ ெபயேரான்]

ெபான்மணல்

 
 ெபான்மணல் poṉmaṇal, ெப.(n.)

   ெபாற் கள் ெகாண்ட மணல்; sand containing gold;

 gold ore, (W.);

     [ெபான் + மணல்]
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ெபான்மணி

ெபான்மணி poṉmaṇi, ெப. (n.)

   1. ெபான்னா லா ய உ ண்ைடமணி,

 gold bead.

   2. ெபான்மணியாலான அணிவைக

 necklace

 of gold beads

     "ெபான்மணி ெயா ப்ப' ( வ்.ெபரிய .1,7.1);

     [ெபான் + மணி]

ெபான்மணியார்

ெபான்மணியார ்poṉmaṇiyār, ெப. (n.)

கழகக்காலப் லவர.்

 a sankam poet ( ந் 391);;

     [ெபான் + மணி → மணியார]்

ெபான்மைண

ெபான்மைண poṉmaṇai, ெப. (n.)

ெபாற் பலைக,

 low golden seat

நன்ைக ந வட்." ெபான்மைண ேயற் ப் (ெப ங் 1:42:107.);

     [ெபான் + மைன]

ெபான்மயம்

 
 ெபான்மயம் poṉmayam, ெப. (n.)

   ெபான்னிற மான பளபளப் ; golden lustre. (w.);

     [ெபான் + மயம்]

ெபான்ம ற்ெகான
◌ை்ற

 
 ெபான்ம ற்ெகான்ைற poṉmayiṟkoṉṟai, ெப.(n.)

   ெகான்ைற வைக; a kind of indian labarman (சங்.அக.);

     [ெபான் + ம ல் + ெகான்ைற]

ெபான்மரம்

ெபான்மரம் poṉmaram, ெப. (n.)

றக்கத் ள்ள (ெசாரக்்கத் ள்ள); ெபான் மயமான மரம்.

 golden tree, in Suarga ( வக.3122);

     [ெபான் + மரம்]
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ெபான்மைல

ெபான்மைல poṉmalai, ெப. (n.)

   1. தங்க மயமானமைல (ேம );

 mt, meru as golden.( ங்.);;

     'ெபான்மைலக் கட ள்' ( ைள, ேம ைவ.39.);

   2. பணி (இமய); மைல. ( ங்.);; the Himalayās

     'ெபான்மைலப் நின் ேறாங்க' (ெபரிய .எ பத்த.2.);

   3. ேமற் ைச மைல; western-hill where the sunsets.

     'ெபான்மைல டரே்சர ்(க த்.126);

   4. ப் ரங்க ள் ஒன் ; one of three arieal castles destroyed by siva ( ங்);.

   5. ச் ராப்பள்ளி ள்ள தா மானவர ்மைல ( ன்.);; the rock in Tricirāppalli

     [ெபான் + மைல]

ெபான்மைலவல்

ெபான்மைலவல்  poṉmalaivalli, ெப. (n.)

   மைலமகள் (பாரவ் );; goddess parvati

     ' ரி  ெசய்தனள் ெபான்மைலவல்  (ெபரிய . க் ப் :56);

     [ெபான்மைல + வல் ]

ெபான்மைழ

ெபான்மைழ poṉmaḻai, ெப. (n.)

   ெபான்மாரி 1.;பாரக்்க;see pommār 1 (w);

     [ெபான் + மைழ]

ெபான்மாைச

ெபான்மாைச poṉmācai, ெப. (n.)

ெபான்னா லா ய ஒ வைகக்காக,

 gold coin,

கன ெபான்மாைச காண ேவந்  (ப ங். 1:36:76);

     [ெபான் + மாைழ → மாைச]

ெபான்மாரி

ெபான்மாரி poṉmāri, ெப. (n.)

   1. தங்கமைழ, shower of gold

     "நன்நீர  த ர் ப் ெபன்மாரியாகப் ெபா  (த ழ்நா. 52);

   2. ைரச ்சா வைக

 A kind ot horse;

நாயன வஞ்சனம் ெபான்மாரி" ( வாலவா.28.69);

ெபான்மாைல

ெபான்மாைல poṉmālai, ெப. (n.)

ெபான்னரிமாைல பாரக்்க;see pon-marimial

ெபான் மாைல யலங்கேலா மரம் லம்ப ( வக. 349.);

     [ெபான் + மாைல]

ெபான்மாளிைக

ெபான்மாளிைக poṉmāḷigai, ெப. (n.)

   அரண்மைன ல்அரசன்தங் ம் ஆடகமாடம்; golden palace,

ெபான்மாளிைகத் ஞ் ன ேதவராக (s.i.iii, 70);

     [ெபான் + மாளிைக]
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ெபான் ன்

 
 ெபான் ன் poṉmīṉ, ெப. (ո)

ன் ெகண்ைட பாரக்்க (இ.வ.); see pumin-kendai

     [ெபான் + ன்]

ெபான் கட்ைட

ெபான் கடை்ட poṉmugaṭṭai, ெப. (n.)

   1. வட்டத் ப்  பாரக்்க; kidney leaved moon seed

   2. ெச வைக; buckler-leaved moon-seed

   3. ஆ ன்னாப் பாைள;பாரக்்க worm-killer (l.);

   4. அரிவாண் ைனப் ண்  பாரக்்க see arivanmarappindu

     [ெபான் + டை்ட]

ெபான்

 
 ெபான்  poṉmuḍi, ெப. (n.)

ெபான்மணிகளால் அணி ெசய்யப்பட்ட ம டம் SrOWn net.

     [ெபான் + ]

ெபான் யார்

 
 ெபான் யார ்poṉmuḍiyār, ெப. (n.)

கைடக்கழகப் லவ ள்.ஒ வர்

 a poet of last Sangam;

ெபான் ல்ைல

 
 ெபான் ல்ைல poṉmullai, ெப. (n.)

   செ்ச  வைக; golden jasmine.

     [ெபான் + ல்ைல]

ெபான் லாம்

 
 ெபான் லாம் poṉmulām, ெப. (n.)

   ெபான் ச் ; gilding. (w);

     [ெபான் + லாம்]

ெபான் ைள

 
 ெபான் ைள poṉmuḷai, ெப. (n.)

ெபாற்கா ன் த் ைர

 stamp on a gol coin.

     [ெபான் + ைள]

ெபான் ங் ல்

 
 ெபான் ங் ல் poṉmūṅgil, ெப. (n.)

வாங் ரில் ைளவ ம் ள்ளில்லா மா ய ஒ வைக ங் ல் ெபான் ச்

 thorn less bamboo of travancore axytenanthera bourdillon

     [ெபான் + ங் ல்]
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ெபான்ெம

 
 ெபான்ெம  poṉmeḻugu, ெப. (n.)

ெபான் ைர எ க் ம் ெம ,

 a kind of darkish wax used by goldsmiths in testing the fineness of gold.

     [ெபான் + ெம ]

ெபான்ேமனிச்

 
 ெபான்ேமனிச்  poṉmēṉicci, ெப. (n.)

ேபய்க்கடைல,

 a bitter wild gram.

     [ெபான் + ேமனி → ேமனிச் ]

     'இ உைடைமப்ெபா ள் ெபயரீ .

ெபான்ைம

ெபான்ைம poṉmai, ெப. (n.)

ெபான்னிறம்

யம்ெபான்ைம மாமலராகக் ல ன (ேதவா, 251, 8);

     [ெபான் → ெபான்ைம]

     'ைம' ப. ெப. ஈ .

ெபான்வண்

ெபான்வண்  poṉvaṇṭu, ெப. (n.)

   ெபான்னிற ள்ள வண் வைக; gold coloured beetle

ேபாந்தெதன் ெனஞ்ெசன் ம் ெபான்வண்  ( வ். இராமா ச. 100);

     [ெபான் + வண் ]

ெபான்வண்ணக் 
காரிைள

 
 ெபான்வண்ணக் காரிைள poṉvaṇṇakkāriḷai, ெப. (n.)

கந்தகம் sulphur(சங்,அக.);

     [ெபான் + வண்ணம் + காரிைள]

ெபான்வண்ணக் 
ஞ்

 
 ெபான்வண்ணக் ஞ்  poṉvaṇṇakkuṟiñji, ெப. (n.)

   ெபான்னிற ள்ள ம ேதான் ; hanna

     [ெபான் + வண்ணம் + ஞ் ]

ெபான்வண்ணத்த
ந்தா

 
 ெபான்வண்ணத்தந்தா  poṉvaṇṇattandāti, ெப. (n.)

   ப ேனாராந் ைற ள் இடம் ெபற் ள்ள ம் ேசரமான் ெப மாள்நாயனார ்இயற் ய மான 
ற் லக் யம்; a poem in patinorántrumurai, by cëraman-perumal nayanar.

     [ெபான் + வண்ணம் → வண்ணத்  + அந்தா ]

 skt anta + ādi -→ த.அந்தா ]

ெபான்வரி

ெபான்வரி poṉvari, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக; an ancient tax (im.p.cg. 861);

     [ெபான் + வரி]
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ெபாண்வரிமாைட

ெபாண்வரிமாைட poṇvarimāṭai, ெப. (n.)

ெபாண்வரி பாரக்்க,;see popvari (i.m.p.cg. 861);

     [ெபான்வளி + மாைட]

ெபான்வைர

ெபான்வைர poṉvarai, ெப. (n.)

   1.ெபாண்மைல, 1.3. பாரக்்க;see poŋmalai.

   2. ெபான் மைல, 2. பாரக்்க;see pormalai 2

ண்பரிகம் ெபான்வைரேம ேலற்  (ெபரி . வா ._1);

     [ெபான் + வைர]

ெபாண்வ கல்

 
 ெபாண்வ கல் poṇvaṟugal, ெப. (n.)

   ெபாண்னிறமாக வ த்தல்; to fry till it attains goid colour of red Colour.

     [ெபான் + வ கல்]

ெபான்வாணிகர்

ெபான்வாணிகர ்poṉvāṇigar, ெப. (n.)

   தங்க வணிகரக்ள்; dealers in gold.

ெபாற்ேபதத்ைதப் ப த்த ம் ெபான்வாணிகர'் ( லப். 14, 204, உைர);

     [ெபான் + வாணிகர]்

ெபான்வாய்ப் ள்

 
 ெபான்வாய்ப் ள் poṉvāyppuḷ, ெப. (n.)

   ச் க்  ( ங்);; king-fisher.

     [ெபான் + வாய் + ள்]

ெபான்வானம்

 
 ெபான்வானம் poṉvāṉam, ெப. (n.)

   டகம் ( த்தைள); மைல; hill of brass.(யாழ்.அக);;

     [ெபான் + வானம்]

ெபான் த்

 
 ெபான் த்  poṉvittu, ெப. (n.)

ஈயமணல்

 sand containing lead (சங்.அக.);.

     [ெபான் + த் ]

ெபான் ல்

ெபான் ல்  poṉvilli, ெப. (n.)

   வ ரான்; Siva as having méru, as bow.

     [ெபான் மைலைய (ேம ைவ); ல்லாக உைடயவன்]

     "ஆணிப்ெபான் ல் ணர ்மாணிக்கவல் ' ( மர. ர. னாட் ர.் 63);

     [ெபான் + ல் → ல் ]

     "இ" உைடைமப் ெபா ள் ெபயரீ .
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ெபான் ைல

 
 ெபான் ைல poṉvilai, ெப. (n.)

   ஏற்றமான ைல; very high price, as of gold.

     [ெபான் + ைல]

ெபான் ைலப் 
பாைவயர்

ெபான் ைலப் பாைவயர ்poṉvilaippāvaiyar, ெப. (n.)

ெபான் ைல மகளிர ்பாரக்்க;see pon-visas-magasir.

ெபான் ைலப் பாைவயர ்மன ம் ேபான்றேத" (கம்பரா. தாடைக. 15);

     [ெபான் + ைல + பாைவயர]்

ெபான் ைல 
மகளிர்

 
 ெபான் ைல மகளிர ்poṉvilaimagaḷir, ெப. (n.)

   பரத்ைத; prostitutes.

ெபான் ழா

 
 ெபான் ழா poṉviḻā, ெப. (n.)

   ஐம்பதாம் ஆண் க் ெகாண்டாட்டம்; golden Jubilee.(இக்.வ.);

     [ெபான் + ழா]

ெபான் ைள டம்

 
 ெபான் ைள டம் poṉviḷaiviḍam, ெப. (n.)

   ெபான் உண்டா டம்; gold mine.

     [ெபான் + ைள  + இடம்]

ெபான் ைன 
ெசய்ேவார்

 
 ெபான் ைன ெசய்ேவார ்poṉviṉaiseyvōr, ெப. (n.)

ெபான் ைனமாக்கள் பாரக்்க;see ponvinaimākkal.

     [ெபான் + ைன + ெசய்ேவார]்

ெபான் ைன 
மாக்கள்

 
 ெபான் ைன மாக்கள் poṉviṉaimākkaḷ, ெப.(n.)

   தட்டார;் goldsmiths ( டா.);;

     [ெபான் ைன + மாக்கள்]

ெபான்

ெபான்  poṉvī, ெப. (n.)

   ெபான்னிறமான மலர;் golden colour flower.

ெபான்  ஞாழேலா ப் ன்ைனவரிக் ம் (அகநா.70);, ெபான்வ மணிய ம் னேவ (ஐங் .201.);

     [ெபான் + ]

ெபான்ெவட்

 
 ெபான்ெவட்  poṉveṭṭu, ெப. (n.)

ெபான்ெவட் வாய் பாரக்்க (இ.வ.);; See po vef!uway.

     [ெபான் + ெவட் ]
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ெபான்ெவட் வாய்

 
 ெபான்ெவட் வாய் poṉveṭṭuvāy, ெப. (n.)

ேபச்  த யவற் ல் ேநரை்ம,

 exactness, a in correctness of speech etc., as cut-gold(இ.வ.);

     [ெபான் + ெவட்  + வாய்]

ெபான்றக் ெக தல்

ெபான்றக் ெக தல் poṉṟakkeḍudal, ெச. . . (v.i.)

   ற்ற ம் அ தல்; to be absolutely, ruined.

ெபான்றக் ெகடாப் ெபா ள்' (மணி, 30, 223);

     [ெபான்ற + ெக தல்]

ெபான்றல்

 
 ெபான்றல் poṉṟal, ெப. (n.)

சாதல் dying

     [ெபான்  →  ெபான்றல்]

ெபான்றாவல்

 
 ெபான்றாவல்  poṉṟāvalli, ெப. (n.)

   ந் ல் பாரக்்க, gulancha (ைதலவ. ைதல);;

ெபான் -தல்

ெபான் -தல் poṉṟudal, ெச. . . (v.i.)

   1. அ தல்; to perish, to be ruined.

கழல்லாற் ெபான்றா  நிற்பெதான் ல் ( றள், 233);

   2. இறத்தல்; to die.

மடமாக்கள் ெபான் ெலன் ெபான்றாக்காெலன் (நால , 323);

   3. தவ தல்; to fail.

ெபான்ற ல் பக க்  (கம்பரா. வ ண 77);

   4. பாரை்வ த யன ைறதல்; to be reduced, to become wearied or dim, as the eyes by great exertion.

     [ ல் ( ைள); → ெபால் +  → ெபாத்  → ெபாற்  → ெபான் ]

ெபான்ெறா -தல்

ெபான்ெறா -தல் poṉṟoḍudal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   ெபான்ைனத் ெதாட் ச ் தல்; to adjure, take oath, touching a piece of gold.

     'ெபான் ெறாட்ேடம் யா ம்ைமப் ேபாெகாட்ேடாம்' ( வக. 2945);

     [ெபான் + ெதா தல்]

ெபான்னகர்

ெபான்னகர ்poṉṉagar, ெப. (n.)

   1. வா லகம்; amaravati,as the golden city.

ெபான்னகர ்வ தாப் ேபா வர'் (மணி.1,41);

   2. வ ல ; sivals heaven

. வதாவ ம் ேபாதர ல்ல ம் ெபான்னகர ்( வாச. 5, 36);

     [ெபான் + நகர]்
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ெபான்னகர்க்
ைறவன்

 
 ெபான்னகரக்் ைறவன் poṉṉagarggiṟaivaṉ, ெப. (n.)

ேவந்தன் (இந் ரன்);

 indra, as lord of poņņakar. ( ங்.);

     [ெபான்னகரக்்  + இைறவன்]

ெபான்னகர்ச ்
ெசல்வன்

 
 ெபான்னகரச் ்ெசல்வன் poṉṉagarccelvaṉ, ெப. (n.)

ெபான்னகரக்் ைறவன் பாரக்்க;see postpakar-c-ce/Van

     [ெபான்னகர ்+ ெசல்வன்]

ெபான்னகரம்

ெபான்னகரம் poṉṉagaram, ெப. (n.)

ெபான்னகர,் 1 பாரக்்க ெபான்னகரம் க்  ( வ்.இயற்.ெபரியம். 20);;see ponnakar,

     [நகர ்→ நகரம்]

ெபான்னங்ெகாட்
ைட

 
 ெபான்னங்ெகாடை்ட poṉṉaṅgoṭṭai, ெப. (n.)

   வந் க் ெகாடை்ட; soa mul-Sapindus trifoliatus.

     [ெபான் → ெபான்னம் → ெகாடை்ட ]

ெபான்னசே்சரான்

 
 ெபான்னசே்சரான் poṉṉaccērāṉ, ெப. (n.)

   ேசங்ெகாடை்டவைக பாரக்்க; glabrous marking-nut (L);.

ெபான்னசலம்

ெபான்னசலம் poṉṉasalam, ெப. (n.)

ெபான்மைல, 1, 2, 3 பாரக்்க;see ponmalai 1.2.3.

     [ெபான் + அசலம் ]

     [Skt.a - cala →  த.அசலம்]

ெபான்னஞ் லம்

ெபான்னஞ் லம்  poṉṉañjilambu, ெப. (n.)

ெபான்மைல, 1, 2, 3.பாரக்்க; See pormalai.123.

அத்த ெமன்  ெபான்னஞ் லம்  க ேரான் மைறத ம் (இைற, 18 பக் 142. ேமற்ேகாள்);

     [ெபான் + ெபான்னம் + லம் ]

ெபான்னடர்

ெபான்னடர ்poṉṉaḍar, ெப. (n.)

   தகட் ப் ெபான்; fine gold leaf.

பகம் ெபான்னட ரா  ேகா ' ( வக. 1973);

     [ெபான் → அடர]்

ெபான்னணி-தல்

ெபான்னணி-தல் poṉṉaṇidal, ெச. ன்றா. , (v.t.)

ெபான் ைன பாரக்்க;see popunal.

கன்னியன்னா டன்ைனப் ெபான்னணிவான்' (இைற. 23, பக். 164. ேமற்ேகாள்);

     [ெபான் → அணிதல்]

172

www.valluvarvallalarvattam.com 14643 of 19068.



ெபான்னத் ப் 
ெபட்

 
 ெபான்னத் ப் ெபட்  poṉṉattuppeṭṭi, ெப. (n.)

   மணத் ல் தா  ைறகள் எ த் ச ்ெசல் ம் ெபட் ; basket in which the tāli and wedding saree are 
carried in a marriage (j);.

     [ெபான் + ெபான்னத்  + ெபட் ]

ெபான்னப் ரகம்

 
 ெபான்னப் ரகம் poṉṉappiragam, ெப. (n.)

சாக்காய்ெபான்வைக (சங்.அக);

 a kind of mica.

     [ெபான் → அப் ரசம்]

     [Skt.abhraka → த. அப் ரகம்]

ெபான்னம்பர்

ெபான்னம்பர ்poṉṉambar, ெப. (n.)

   ஒ வைக மணப் பண்டம்; a kind of amber.

 ெபான்னம்பர ் வம்பர ்ெபாங்கேவ க்காளத்,4. பஞ்சாக், 55); (ெச.அக.);

     [ெபான் → அம்பர]்

ெபான்னம்பல 
அ கள்

ெபான்னம்பல அ கள் poṉṉambalaaḍigaḷ, ெப. (n.)

   1. ைகவல்ய நவநீதம் என்ற ம் பகவத் ைதக் ச ்ெசாற்ெபா  எ ள்ளார;் the outhor of 
kaivalyanavanitam.

   2. இ  சமய ளக்க ேசா ' என்ற ைல எ யவர.் காஞ் ரத்ைதச ்ேசரந்்தவர.்

 an author of eru-samaya-vilakkasoti, in kanchipuram.

ெபான்னம்பல் 
வம்

 
 ெபான்னம்பல் வம் poṉṉambalcivam, ெப. (n.)

மைறவனத் ைற மாைல, ேத ய தக் ெகாத் . மார நாயகர ்ப கம் ேபான்ற ல்கைள 
இயற் யவர.்

 the author of poetry viz maraivanat-tiraimālai, tāciyakitak-kottu, etc.

ெபான்னம்பலத்தா
ர்

ெபான்னம்பலத்தார ்poṉṉambalattār, ெப. (n.)

   ைகக்ேகாளர ்சா ையச ்சாரந்்த இரந் ண் ம் ரி னர;் beggars attached to the kaikkösa caste (e. t. iii. 
35.);.

     [ெபான்னம்பலம் → ெபான்னம்பலத்தார]்

     [ெபான் + அம்பலத்தார]்

ெபான்னம்பலதாச
ர்

 
 ெபான்னம்பலதாசர ்poṉṉambalatācar, ெப. (n.)

     ' ல்ைல வகாம ெசளந் ரி ரடை்டமணிமாைல ைல இயற் யவர;்

 the author of tillai-Sivakama-Sountaritiruviratti-mani-malai.

ெபான்னம்பலம்

ெபான்னம்பலம் poṉṉambalam,    1.ெபான் னாலைமந்த டம்; golden hall ( லப். ப கம், 41, உைர).

   2. ல்ைல ள்ள ெபாற்சைவ; the golden hall of chidambaram.

     'ெபான்னம் பலத்  ேம யாடல் ரியா நின்றவர'் (ெபரிய . நா க். 175);

     [ெபான் + அம்பலம்]
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ெபான்னம்பாைள

 
 ெபான்னம்பாைள poṉṉambāḷai, ெப (n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy (a.);.

     [ெபான் → ெபான்னாம் + பாைள]

ெபான்னம்மாள்

 
 ெபான்னம்மாள் poṉṉammāḷ, ெப. (n.)

     ' வானந்த சாரம் எ ம் ல் இயற் யவர;்

 the author of sivānanta-săram.

ெபான்னரி

ெபான்னரி poṉṉari, ெப. (n.)

   ண் ணி த யவற் ளி ம் ெபாற்பரல்; bead of gold inside a thinking ornament.

     "ெபான்னரிய ண் ணி ம் ( வக.2921.);

     [ெபான் + அரி]

ெபான்னரி'-த்தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ெபான்னரிதாரம்

ெபான்னரிதாரம் poṉṉaritāram, ெப. (n.)

   அரிதாரவைக; orpiment, a sulphide of arsenic (பதாரத்்த.1158.);.

     [ெபான் + அரிதாரம்]

ெபான்னரிமாைல

ெபான்னரிமாைல poṉṉarimālai, ெப (n.)

   க த்தணிவைக; a kind of gold necklace.

     'ேதாளிற்ேறான் ம் ெபான்னரிமாைல' (கம்பராமாயாசன.5);

     [ெபான் + அரி + மாைல]

ெபான்னரியமா
ைல

 
 ெபான்னரியமாைல poṉṉariyamālai, ெப. (n.)

ெபான்னரி மாைல பாரக்்க;see poss-n-arylmalai (யாழ்.அக.);.

     [ெபான் + அரி → அரியம் + மாைல]
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ெபான்னலரி

ெபான்னலரி poṉṉalari, ெப. (n.)

   1. ஈழத்தலரி பாரக்்க, ( .அ);; pagoda tree.

   2. அலரிவைக; exile oleander (L);.

     [ெபான் + அலரி]

ெபான்னவன்

ெபான்னவன் poṉṉavaṉ, ெச. (n.)

   1. ெபான்ேபால் அ ைமயானவன்; one precious like gold.

     ' ன்னவ ல க்  மணிப் ெபான்னவன் (ேதவா.1069,8);

   2. யாழன்; Jupiter, as the golden planet.

   3. இரணியக ; hiranya kasibu. (w.);

   4. கனா யற் ய லவர;் the author of kanānul, a treatise on dreams.

     [ெபான் → ெபான்னவன்]

ெபான்ன

 
 ெபான்ன  poṉṉaṟuvili, ெப. (n.)

   மரவைக; golden sebestan.

     [ெபான் + ந ]

ெபான்னைற

ெபான்னைற poṉṉaṟai, ெப. (n.)

   1. ெபாற்ேபைழ; golden chest.

பல்கலேமதகப் ெபய்தேதார ்ெபான்னைறதான் ெகா த்தான் ( வக.237);

   2. அரசன் தங் ம் எ ல்மண்டபம்; king's apartments.

     "ெபான்னைற  ளின்னமளிப் வைண ன் ேமேலான்' ( வக.2035.);

   3. க லம்; place where treasure and jewels are kept.

ளங் , ெபான்னைற ள் நி ப் ேபைழ ள் (ெப ங்.உஞ்ைசக்.38, 210.);

     [ெபான் + அைற]

ெபான்னன்

ெபான்னன் poṉṉaṉ, ெப. (n.)

   1.ெபான் ைடய ேயான்; one who has gold. (நன்,276.உைர.);

   2. ெபான்னவன், 1 பாரக்்க see poravan, 1

என்ன . அ ேயன்றனமா யெபான்னன் (ேதவா.784,2.);

   3. யவன்; urchin, small boy. (W);.

   4. அ கக் கட ள்; arhat (w.);.

   5. ெபான்னவன் 3 பாரக்்க;see poravan 3.

     'ெபான்னன் ைபம்  ெணஞ் டந்  ( வ்.ெபரிய .3,4,4);

ெபான்னாகத்தான்

ெபான்னாகத்தான் poṉṉākattāṉ, ெப. (n.)

ெபான்னவன் 3 பாரக்்க;see pommavan.

     'ெபான்னாகத்தாைன நக்கரி வமா  நகங் ளரந்் டந்  ( வ்.ெபரிய ,5,9,5.);

     [ெபான் + ஆகத்தான்]

ெபான்னாகனார்

 
 ெபான்னாகனார ்poṉṉākaṉār, ெப. (n.)

   கழகக்காலப் லவர ் ந்ெதாைக ல் இவர ்பாடல்கள் இடம்ெபற் ள்ளன; a sankam poet.
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ெபான்னாங்கண்
ணி

ெபான்னாங்கண்ணி poṉṉāṅgaṇṇi, ெப. (n.)

   1. ெபான்னாங்காணி பாரக்்க;see pon-p-ikam (இ.வ.);

   2. உண க் ப் பயன்ப ம் ைர; a kind of green's.

     'கண் க் னிய ெபான்னாங்கண்ணி (பழ.);

ெபான்னாங் கண்ணிையப் ளி ட்  ஆக் னால் உண்ணாப் ெபண் ம் உழக்  உண்பாள் (பழ);

     [ெபான்னாங்காணி → ெபான்னங்கண்ணி]

ெபான்னாங்காணி

ெபான்னாங்காணி poṉṉāṅgāṇi, ெப. (n.)

   வைக; a plant growing in damp places. (பதாரத்்த:349);;

     [ெபான் + ெபான்னாம் + காணி]

ெபான்னாங்காணி
ச ்சக்களத்

 
 ெபான்னாங்காணிச ்சக்களத்  poṉṉāṅgāṇiccakkaḷatti, ெப. (n.)

   ெபான்னாங்காணி ேபான்ற வைக; a plant resembling poņņańkāņi.

ெபான்னாங்காய்

 
 ெபான்னாங்காய் poṉṉāṅgāy, ெப. (n.)

ெபான்னாங்ெகாடை்ட பாரக்்க;see ponnānkoțţai.

     [ெபான் → ெபான்னாம் + காய்]

ெபான்னாங்ெகாட்
ைட

ெபான்னாங்ெகாடை்ட poṉṉāṅgoṭṭai, ெப. (n.)

வந் . பாரக்்க (mm843.);

     [ெபான் → ெபான்னாம் + ெகாடை்ட]

ெபான்னா '

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ெபான்னா

 
 ெபான்னா  poṉṉāci, ெப. (n.)

ஆண் :

 penis.

ழந்ைத ெபான்னா ல் எ ம்  க த்த . (இவ);

     [ெபான் + skt. Nasika.  நா ]
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ெபான்னா ைட
ைக

 
 ெபான்னா ைடைக poṉṉāciyuḍaigai, ெப.(n.)

   க் ந் வ ைக; nosebleed, epistaxis.

     [ெபான் +ski nasika. நா  + உைடைக]

ெபான்னாைச

ெபான்னாைச poṉṉācai, ெப.(n.)

   ெபா ளில் ைவக் ம் பற் ; desire of wealth, avarice (ைகவல்.தத்.1);.

     [ெபான் + ஆைச]

ெபான்னாட்

ெபான்னாட்  poṉṉāṭci, ெப. (n.)

   யாழக் ழைம; thurs day, as the day presided over by jupiter.

உேரா ணி ரந்்த ெவாளிம  ெயாண் ெபான்னாட் ' ( வக.620.);

     [ெபான் + ஆட் ]

ெபான்னாைட

ெபான்னாைட poṉṉāṭai, ெப. (n.)

   ெபான்னிைழ ெகாண்  ெநய்த ணி; gold coth, gold bordered silk cloth.

     'ெபான்னாைட ைனந்தா ம் (கம்பரா.மாரீச.4.);

     [ெபான் + ஆைட]

ெபான்னாந்தகைர

 
 ெபான்னாந்தகைர poṉṉāndagarai, ெப. (n.)

ெபான்னா ைர பாரக்்க;see poravirai (ைபஷஜ.);.

     [ெபான் → ெபான்னாம் + தகைர]

ெபான்னாந்தட்டா
ன்

ெபான்னாந்தட்டான் poṉṉāndaṭṭāṉ, ெப. (n.)

   ெநஞ் டத்ேத மஞ்சணிறம் வாய்ந்த ஒ வைகக் ; yellowbreasted thrush, as gold coloured. 
(பதாரத்்த,900);,

   2. தட்டாரப் ச்  பாரக்்க;see dragon-fly. (இ.வ.);

     [ெபான் → ெபான்னாம் + தட்டான்]

ெபான்னாந்தைல

 
 ெபான்னாந்தைல poṉṉāndalai, ெப. (n.)

   ெவண்ணிற ள்ள கடல் ன்; sea-bream, small sea-fish, whitish.

ெபான்னாம்பழம்

 
 ெபான்னாம்பழம் poṉṉāmbaḻm, ெப. (n.)

ெநய்க்ெகாட்டான்பாரக்்க;soap-nut(மைல);

ெபான்னாம்

 
 ெபான்னாம்  poṉṉāmbū, ெப. (n.)

ெபான்னா ைர பாரக்்க;see ponnaviral.(மைல.);

ெபான்னாயகன்

ெபான்னாயகன் poṉṉāyagaṉ, ெப. (n.)

   ெநன்வைக; a kind of paddy.

க ப்பன் ன்னட்  ெபான்னாயகன் (பறாைள.பள் .23.);

     [ெபான் + நாயகன்]
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ெபான்னாவாைர

 
 ெபான்னாவாைர poṉṉāvārai, ெப. (n.)

ெபான்னா ைர பாரக்்க; see paaviral.

     [ெபான் + ஆ ைர → ஆவாைர]

ெபான்னா ைர

ெபான்னா ைர poṉṉāvirai, ெப. (n.)

   1. ெச வைக; fetid cassia, (a.);.

   2. ேபயா ைர; negro coffee (I);.

   3. மஞ்சட் ெகான்ைற; siamese tree senna (kr.);.

     [ெபான் + ஆ ைர]

ெபான்னி

ெபான்னி poṉṉi, ெப. (n.)

   1. கா ரி. ( வா.);; ne kaveri.

     'ெபான்னிவளம் ெப ம்' வ்.ெபரிய .7,8,3.).

   2. எட்டாம்பாட்டன்; ncestor of the 8th generation (j);

ெபான்னா  பாரக்்க; see porac.

     [ெபாள் → ெபான்னி ]

     'இ' உைடைமப்ெபா ள் ெபயரீ

ெபான்னிக் ட
ைடதல்

 
 ெபான்னிக் ட ைடதல் poṉṉikkuḍamuḍaidal, ெப.(n.)

ெபான்னா ைடைக பாரக்்க;(m.I.);;see potrāciyutaikai.

ெபான்னிடம்

ெபான்னிடம் poṉṉiḍam, ெப. (n.)

   உச் த் ைள; fontanels.

     'ெபான்னிடந்ேத  ( ப் .586);

     [ெபான் + இடம்]

ெபான்னித் ைறவ
ன்

ெபான்னித் ைறவன் poṉṉittuṟaivaṉ, ெப.(n.)

   ேசாழன்; chõla king a lord of the vāvēri region.

     'ெபான்னித் ைறவைன வாழ்த் னேவ (க ங்,581, ப்);

     [ெபான்னி + ைறவன்]

ெபான்னிநாடன்

ெபான்னிநாடன் poṉṉināṭaṉ, ெப. (n.)

   ேசாழன்; chola king.

     'வண்டல்பாய் ெபான்னிநாடைன (க ங்.135.);

     [ெபான்னி + நாடன்]

ெபான்னிநா

ெபான்னிநா  poṉṉināṭu, ெப. (n.)

   ேசாழநா ; chola country.

யாகமா ேநாதன் ெதய்வப் ெபான்னி நாட்  (கம்பராம ந் .58);

     [ெபான்னி + நா ]
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ெபான்னி ைள

 
 ெபான்னி ைள poṉṉimiḷai, ெப. (n.)

   தா ப்ெபா ள் வைக; gold-coloured antimony.

     [ெபான் + நி ைள]

ெபான்னியா

ெபான்னியா  poṉṉiyāyi, ெப. (n.)

ஒ  ற் ரத்் ெதய்வம் (g.tp.d.1,89.);.

 a willage goddess.

     [ெபான்னி + ஆய் → ஆ ]

ெபான்னி ைடதல்

 
 ெபான்னி ைடதல் poṉṉiyuḍaidal, ெப. (n.)

ெபான்னா ைடைக பாரக்்க (இ.வ.);;see porraciyadaikai.

     [ெபான்னி + உைடதல்]

ெபான்னிேரக்

 
 ெபான்னிேரக்  poṉṉirēkku, ெப. (n.)

   ெபான்னிைலத் தக ; gold-foil, gold-leaf. (இ.வ.);

     [ெபான் + ேரக்  → இேரக் ]

     [U, rek - த. இேரக் ]

ெபான்னிலக்கம்

ெபான்னிலக்கம் poṉṉilakkam, ெப.(n.)

   1. எண்வாய்பா ; numberation table.

   2. ெபான்னிைற வாய்பா ; table of gold weight (m.m.);

     [ெபான் + இலக்கம்]

ெபான்னிலம்

ெபான்னிலம் poṉṉilam, ெப. (n.)

   ெபான் லகம்; svarga, as the golden land.

     'ெபான்னஇலத் ெத ந்ேதார…்.. ங்ெகா ' ( வக.1457);

     [ெபான் + நிலம்]

ெபான்னிைழ

 
 ெபான்னிைழ poṉṉiḻai, ெப. (n.)

ெபாற்களிைக பாரக்்க;see porcarikai.

     [ெபான் + இைழ]

ெபான்னிற்ெபா -
தல்

ெபான்னிற்ெபா -தல் poṉṉiṟpodidal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   ெபான் ேபாலப் ேபணிக்ெகாள் தல்; to take great care of to treasure.

     "ெபான்னிற் ெபா ந்ேதன்' ( லப்.1613);

     [ெபான் → ெபான்னில் + ெபா -]

ெபான்னிறமாட்

 
 ெபான்னிறமாட்  poṉṉiṟamāṭci, ெப.(n.)

ெபான்னி ைள பாரக்்க;(சங்.அக.); see ponorimilai.
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ெபான்னிறத்

 
 ெபான்னிறத்  poṉṉiṟatti, ெப. (n.)

   கண்டங்கத் ரி; a thorny shrubsolanum jacquini.

ெபான் க்கா

 
 ெபான் க்கா  poṉṉukkāti, ெப. (n.)

   களிம்பற்ற ெசம் ; copper purified which does not rust.

ெபான் க்  ங்

 
 ெபான் க்  ங்  poṉṉukkuvīṅgi, ெப. (n.)

   ைகக்கட் ; mumps, parotities, believed to be cured by Wearing a gold ornament.

     [ெபான் → ெபான் க்  + ங் ]

ெபான் சச்ா க்க
ராயர்

 
 ெபான் சச்ா க்க ராயர ்poṉṉuccāmikkavirāyar, ெப. (n.)

   காதற் ரபந்தம் என்ற ன் ஆ ரியர;் an author of katarpirabantam.

ெபான் சச்ா த்
ேதவர்

 
 ெபான் சச்ா த்ேதவர ்poṉṉuccāmittēvar, ெப. (n.)

   இராச மன்னாரே்கா ல்( ); தல ராணம் இராசமன்னனார ்அலங்காரக்  ேகாைவ ஆ ய ல்கைள 
இயற் யவர;் the author of eråsamannār-koil-talapuranam and erasamannār-alakāram-kówai.

ெபான் சச்ா ப்
ள்ைள

 
 ெபான் சச்ா ப் ள்ைள poṉṉuccāmippiḷḷai, ெப. (n.)

   ேகாடாங்  மாைல' எ ம் ல் இயற் யவர;் the author of kolānki-malai.

ெபான் டம்

ெபான் டம்  poṉṉuḍambu, ெப. (n.)

   1. ேதவ உடம் ; body of a divine being, as golden.

தவத் டம்  நீங் னார…். ெபான்  டம்பைடந்த ெதாப்பேவ ( வக.325.);

   2. ெபண் ; pudendum muliebre. (தஞ்.);.

     [ெபான் + உடம்  ]

ெபான் க் -தல்

 
 ெபான் க் -தல் poṉṉurukkudal, ெப. (n.)

   நற்காலத் ல் தா ெசய்யப் ெபான்ைன உ க் தல்; to perform the ceremony of melting gold for the tall at 
an auspicioUS time.

     [ெபான் + உ க் -]

ெபான் ட்

 
 ெபான் ட்  poṉṉuruṭṭu, ெப. (n.)

   உ ட்டாயைமத்த ெபான்ேமா ரம்; plain gold ring, hoop of gold, (w);.

     [ெபான் + உ ட் ]
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ெபான் ைர

ெபான் ைர poṉṉurai, ெப. (n.)

   1. உைரகல் ல் உைரத்த ெபான்னின் ேதய்மானம்; streak of gold on a touchstone.

     'ெபான் ைர க க் ந் தைலயர'் ( :145);.

   2. ஒ வைக ெநல்; a kind of paddy, (a);.

     [ெபான் + உைர]

ெபான் லகம்

ெபான் லகம் poṉṉulagam, ெப. (n.)

   1. வா லகம்; suarga.

     'ெபான் லகத் ள்ள ப் ர ' ( வக.527.); 2. (jaina);

ெபான்ென ல் வட்டம் பாரக்்க;see poreyvalam.

     'ெபான் லகத் ய்க்  ழ் ைன ( வக.380);

     [ெபான் + உலகம்]

ெபான் லகாளி

 
 ெபான் லகாளி poṉṉulakāḷi, ெப. (n.)

   ேவந்தன் (இந் ரன்); ( ங்);; indra.

     [ெபான் + உல  + ஆளி]

ஆளி – 'இ' உைடைமப்ெபயரீ

ெபான் ல

ெபான் ல  poṉṉulagu, ெப. (n.)

ெபான் லகம் பாரக்்க,

     'ெபான் லகாள (ேதவா.293,16);

     [ெபான் + உல ]

ெபான் மாைல

 
 ெபான் மாைல poṉṉuṟumālai, ெப. (n.)

   ெபான்னிைழ கலந்  ெநய்த ைகத் ண்  வைக; a handkerchief interwoven with gold (W.);

     [ெபான் + உ  + மாைல]

ெபான் சல்

ெபான் சல் poṉṉūcal, ெப. (n.)

   ெபான்னாலா ய ஊஞ்சல்; golden swing.

     'ெபான் ரசலாடாேமா ( வாச16.1);

     [ெபான் + ஊசல்]

ெபான் மத்ைத

ெபான் மத்ைத poṉṉumattai, ெப. (n.)

   1. ெச வைக.( ங்.);; purple stramony.

   2. ெச  வைக; a species of zanthium orientale.

     [ெபான் + ஊமத்ைத]

ெபான் ல்

ெபான் ல் poṉṉūl, ெப. (n.)

   1. ெபாற்கம் . (s.i.i.ii, 156,42.);; gold wire.

   2. க த்தணிவைக; gold necklace of several strands.

   3. ெபாற் ல்; golden sacred thread.

     ' ைடயார ்ெபான் னன் ( வ். வாய். 3,7,4,);

     [ெபான் + ல்]
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ெபான்ென ல்

ெபான்ென ல் poṉṉeyil, ெப. (n.)

ெபான்ென ல் வட்டம் பாரக்்க; see porney Vallam.

     ' ேபரன் ெசய்த ப்  ெபான்ென ற் ள் . ஆ ரத்்  ( டா,4,1.);

     [ெபான் + எ ல்]

ெபான்ென ல் 
வட்டம்

ெபான்ென ல் வட்டம் poṉṉeyilvaṭṭam, ெப. (n.)

பாரக்்க, சமவசரணம், (jain);

 heavenlypavilion.

ெபான்ென ல் வட்டத் ற்  ெச த் ம் ஊழ் ைன ( வக.380,உைர);

     [ெபான்ென ல் + வட்டம்]

ெபான்ென ற்ேகா
ன்

 
 ெபான்ென ற்ேகான் poṉṉeyiṟāṉ, ெப. (n.)

ெபான்ென நாதன் பாரக்்க ( டா.);; see pop-o-eyr-kön.

ெபான்ென னாத
ன்

 
 ெபான்ென னாதன் poṉṉeyiṉātaṉ, ெப. (n.)

அ கக் கட ள். ( வா); (jana);

 arhat, as lord of the Camavacaranam.

     [ெபான்ென ல் + skt.natha, த.நாதன்]

ெபான்ென த்

ெபான்ென த்  poṉṉeḻuttu, ெப. (n.)

   ஒ வைகத ் ல்; a kind of cloth ( லப்.14108.உைர);.

     [ெபான் + எ த் ]

ெபான்ேனர்

ெபான்ேனர ்poṉṉēr, ெப.(n.)

   1. ப வ காலத் ல் நல்லநாளில் தன் ைறயாக உ ங்கலப்ைப; the plough used on an auspicious day for 
the first time in a season.

     'ெபான்ேனர ் ட்  நின்ேறார.் ( லப்.10.135.உைர);

   2. ெபான்ேனரக்்கட்  பாரக்்க, (இ.வ.);; see pop-n-èrkattu.

     [ெபான் + ஏர]்

ெபான்ேனர்க்கட்

 
 ெபான்ேனரக்்கட்  poṉṉērkkaṭṭu, ெப. (n.)

   ப வகாலத் ல் நல்ல நாளிற் ெசய் ம் த ; first ploughing of a season on an auspicious day with 
appropriate ceremonies (w.);

     [ெபான்ேனர ்+ கட் ]

ெபான்ேனர்ப் ட்

 
 ெபான்ேனரப்் ட்  poṉṉērppūṭṭu, ெப. (n.)

ெபான்ேனாக்கட்  பாரக்்க; see ponn-árkattu (W);.

     [ெபான்ேனர ்+ ட் ]
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ெபான்ைனயசா
கள்

 
 ெபான்ைனயசா கள் poṉṉaiyacāmigaḷ, ெப. (n.)

     'சதானந்த சதகம்' என்ற ைல இயற் யவர;்

 the author of satānantasatakam.

ெபான்ைனயா ள்
ைளக

 
 ெபான்ைனயா ள்ைளக poṉṉaiyāpiḷḷaiga, ெப. (n.)

   இைச ல், தஞ்ைசப்ெப ைடயான் ேபரிைச ஆ ய ல்கைள இயற் யவர;் the author of esaiyial, and 
tancai-pperuvulaiyan-périsai.

ெபான்ேனார்

ெபான்ேனார ்poṉṉōr, ெப. (n.)

   ேதவரக்ள்; devas (ெப ங். இலாவாண.7.168, பாடேபதம்);

     [ெபான் → ெபான்ேனார]்

ெபான்ேனாைட

ெபான்ேனாைட poṉṉōṭai, ெப. (n.)

   ெபான்னாற் ெசய்த ெநற் ப்பட்டம்; thin plat of gold worn on the forehead, as an ornament or badge of distinction.

     'ெபான்ேனாைட நன்ெறன்றாள் நல்லாேள ( தெ்தா.58);

     [ெபான் + ஒைட]

ெபான்ேனா வார்

 
 ெபான்ேனா வார்  poṉṉōtuvārcu, ெப. (n.)

   ஞான சம்பந்த ரத்் நாயனார ் ராண வசனம் எ ம் ைல இயற் யவர;் the author of tiruñana-
sammanta-murttinayanār-purana-vasanam.

ெபான்ேனாைல

ெபான்ேனாைல poṉṉōlai, ெப. (n.)

   மகளிர ்காதணி வைக; gold ear-ring for a woman.

     'ெபான்ேனாைல வட்டம் ெபா ந்  ன் ப் ( வக.677);

     [ெபான் + ஒைல]

ெபானத்

ெபானத்  poṉatti, ெப. (n.)

   1. நீல நிற ள்ள ம் ஆ அ  வளரச்் ைடய மான ஆற் ன் வைக; a river-fish, bluish, attaining.

   2. நீல நிற ள்ள ஆற் ன் வைக; a river-fish with long maxillary barbels, bluish.

ேபா

ேபா pō, த ழ் ெந ங்கணக் ல் 'ப்' என்ற ெமய்ெய த் ம், 'ஒ'என்றெநட் ெர த் ம் ேசரந்்  
உண்டான உ ரெ்மய்ெய த் ,

 the compound of ப் and ஒ.

     [ப் + ஓ = ேபார]்

 ேபா pō, இைட. part

   ஓர ்அைசநிைல (ெதால்.ெசால்.281);; an expletive.
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ேபா-தல்

ேபா-தல் pōtal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெசல் தல்; to go, proceed to go away, depart.

மாமலர ்ெகாய்ய. யா ம் ேபாவல்' (மணிேம. 3.83);

   2. அைடதல்( ன்);; to reach a destination (w);.

   3. உரியதாதல்( ன்);; to belong.

   4. றத்தல்; to be born.

வணிகர ்மர ற் ேபாந்ேதான் (உபேதசகா. வ ண்.153);

   5, நீண்  ெசல் தல்; to lie, pass through, as a path.

ெதன்கைரக்  ந வாகப் ேபா ன. இைட க ' (T.A.S. 1.189,);

   6. த யாதல்; to be proper, admissible passable.

அப்ப ச ்ெசய்யப் ேபாகா ( ன்);

   7. ெந ைமயாதல் (ெதால்.ெசால்.317);; to become long to be stretched out.

   8. ேநரை்மயாதல்; to become straight.

   வாரத்ல் ேபாகல்.... ேநர்  ெந ைம ம் ெசய் ம் ெபா ள' (ெதால். ெசால்.317);;   9. பரத்தல்; to extend, 
spread.

     ' ம்  ஞாலத்தகத் ம் வளிேய ெய ரே்பாம் பல்க ர ்ஞா ற்ெறாளி' (க த்.144, 40);

   10 நிரம் தல்; to be ful.

ேபாக்கடா

 
 ேபாக்கடா pōkkaṭā, ெப. (n.)

   வம்பன் (இ.வ);; rowdy.

     [ேபாக்  + கடா]

ேபாக்க -த்தல்

ேபாக்க -த்தல் pōkkaḍittal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. இழத்தல்; to lose.

     'கான் மாரீசன் என்றவைர ம் ேபாக்க த்ேதன்' (இராமநா. உ த். 44);

   2. ணாக் தல்( ன்);; to waste (w);.

   3. லக் தல்( ன்);; to dispel, disperse, banish, chase away.

   4. ேபாகச ்ெசய்தல்( ன்);; to cause to go.

     [ேபா → அேபாக்  + அ  → ேபாக்க ]
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ேபாக்க

ேபாக்க  pōkkaḍi, ெப. (n.)

   1. இழக்ைக( ன்);

 losing, loss.

   2, ெபா ளாதர ( ன்);; pecuniary means.

   3. தற்ேபாக் ; liberty of action, (w);.

   4. க வாய்; remedy.

     'ேபாக்க  யற்ற தைச' (ஈ ,9,1,2);

   5. காலக்ெக ; opportunity, scope.

ேமல் வாரத்்ைத ெசால்ைகக்  ஒ  ேபாக்க ல்ைல' (ஈ . 6, 2,5);

     [ேபா → அேபாக்  + அ  → ேபாக்க ]

ேபாக்க ப்பான்

 
 ேபாக்க ப்பான் pōkkaḍippāṉ, ெப. (n.)

   ஒ  வைசச ்ெசால்; a curse, meaning loser'

     [ேபாக்க  → ேபாக்க ப்பான்]

ேபாக்க ய -தல்

ேபாக்க ய -தல் pōkkaḍiyaṟudal, ெச. . . (v.i.)

   1. க ட ல்ைலயாதல்; to lose one's means of livelihood.

   2. ெசயல தல்( பரம், 342);; to be helpless, to be said prostrate.

     [ேபாக்க  + அ - ]

ேபாக்கணங்ெகட்ட
வன்

 
 ேபாக்கணங்ெகட்டவன் pōkkaṇaṅgeṭṭavaṉ, ெப. (n.)

ேபாக்க வான் (ெகா.வ.); பாரக்்க;see põkkaruwān.

     [ேபாக்  → ேபாக்கணம் + ெகட்டவன்]

ேபாக்கணம்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;
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ேபாக்கணம்

 
 ேபாக்கணம் pōkkaṇam, ெப. (n.)

   நாணம்( ன்);; shame, sense of shame.

     [ேபாக்  + அனம்]

 ேபாக்கணம் pōkkaṇam, ெப. (n.)

   கட் சே்சா ; viaticem, food for journey.

     [ெபாக்கணம் → ேபாக்கனம்]

ேபாக்கம்

 
 ேபாக்கம் pōkkam, ெப. (n.)

   ெபா ( டா);; beauty, splendour.

     [ெபாக்கம் → ேபாக்கம்]

ேபாக்க -தல்

ேபாக்க -தல் pōkkaṟudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ற்றம் நீங் தல்; to be faultless.

     'ேபாக்க ப வல்" (ெதால். பா );.

   2. க ய தல்; to lose one's means of velihood.

ேபாக்கற் ச ்ெசயல்மாண்  நின்ற நிைல (ஈ , 6,10, 10);

     [ேபாக்  + அ - ]

 ேபாக்க -தல் pōkkaṟudal, ெச ன்றா (v.t.)

   ட் ன் ச ்ெசய்தல்; to make no depault.

ேகா ல் ேதைவசாரம் சந் ரா த்தவைர ேபாக் க ப் பல னாக ச ்  லா ேல ைச பன்னிக்ெகா த்ேதாம் 
(S.I.I.iv102);

கடைம தட் ப் ேபாக் க க் க ேபா  ெமன்  மகாசைபேயாம் சம்ம த் (S.I.l.viii.165);

     [ேபாக்  + அ  - த்தல்]

ேபாக்க

ேபாக்க  pōkkaṟudi, ெப.(n.)

   க ன்ைம; want of an alternative.

ன்  பலப ஞ் ெசான்னதைனேயேபாக்க லாற் ன் ஞ் ெசால் ன்ேறன் (நிலேக . 392 உைர);

     [ேபாக்  + அ  → அ ]

ேபாக்க வான்

ேபாக்க வான் pōkkaṟuvāṉ, ெப. (n.)

   1. ேபாக் ட ல்லாதவன்; one who has nothing to fall back upon;

 one who has no means of living; a destitute person.

     'ேபாக்க வான் ட் ற் ந்தான் ( ற . 845);

     [ேபாக்க  → ேபாக்க வான்]
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ேபாக்கன்

ேபாக்கன் pōkkaṉ, ெப. (n.)

   1. வ ப்ேபாக்கன்; wayfarer, traveller.

   2. ெவளிநாட் க்காரன்; foreigner.

   3. பயனற்றவன்; worthless person.

   4. கயவன்( ன்);; mean fellow.

க. ேபாக ம. ேபாக்கந

     [ேபாக்  → ேபாக்கன்]

ேபாக்காட் -தல்

ேபாக்காட் -தல் pōkkāṭṭudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அ ப் தல்; to send away.

   2. ேவற் டம் ேபா மா  சாக் ச ்ெசால்  த்தல்; to send to another place or to a third person, excusing 
oneself.

     [ேபாக்  → காட் - ]

ேபாக்கா

 
 ேபாக்கா  pōkkāṭu, ெப. (n.)

   ைனகைளப் ேபாக் ம் ெபா ட்  காடெ்டல்ைல ல் ேபாக டப்ப ம் ஆட் க்கடா; scape goat.

     [ேபாக்  → ஆ ]

 ேபாக்கா  pōkkāṭu, ெப. (n.)

   இறப் ; death (யாழ்.அக.);.

     [ேபா → ேபாக்கா ]

ேபாக்காளன்

ேபாக்காளன் pōkkāḷaṉ, ெப. (n.)

   1. இளைம ல் இறந்ேதான்; man who died a premature death.

   2. பயனற்றவன்; worthless man.

     [ேபாக்  + ஆள் + அன் → ேபாக்காளன்]

ேபாக்காளி

ேபாக்காளி pōkkāḷi, ெப. (n.)

   1. இளைம ல் இறந்தவ – ன் - ள்; man or women who died a premature death.

   2. ஒன் க் ம் உதவாதவ – ன் - ள்; workless person.

     [ேபாக்  + ஆள் + இ → ேபாக்காளி]

     "இ" உைடைமப் ெபா ள் ெபயரீ

ேபாக்

ேபாக்  pōkki, .எ. (adv)

   1. ேபாக்கன்,2 (யாழ்.அக); பாரக்்க; see pökkan.

   2. ன் ; afterwards.

இைவ ேபாக் ச ்ெசால் ம்' (ெதால். ெபா. 444, உைர);

   3. த ர; besides.

     'கல்யாண ண சயமான இத்தைனப் ேபாக் ப் றம் ேபா ற் ல்ைல (ஈ , 3,1, 6);

     [ேபாக்  → ேபாக் ]
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ேபாக் ச ்
ெசால்( )-தல்

ேபாக் ச ்ெசால்( )-தல் pōkkiccolludal, ெச. . . (v.i.)

   ன்னரக்் தல்; to deal with, in a latter place.

அைவ இரண்  ைணக் ம் ர ைன ஆதலாற் ேபாக் ச ்ெசால் ம் (ேந  நா. 41 உைர);

     [ேபாக்  + ெசால்--, ]

ேபாக் டம்

ேபாக் டம் pōkkiḍam, ெப. (n.)

   1. ஒ க் டம்; way of escape.

   2. க டம்; place of refuge.

ேபாக் டங் காேணன் ( வாச.23, 6);

     [ேபாக்  → இடம்]

ேபாக் யல்

ேபாக் யல் pōkkiyal, ெப. (n.)

   கரிதகம்( ரேசா.யாப். 11, உைர); ; last member of some kinds of kali-p-pā verse.

     [ேபாக்  + இயல்]

ேபாக் ரி

 
 ேபாக் ரி pōkkiri, ெப. (n.)

ேபாக்  பாரக்்க; see põkkili.

     [ேபாக்  → ேபாக்  → ேபாக் ரி]

ேபாக் ரிசாக் ரி

 
 ேபாக் ரிசாக் ரி pōkkiricākkiri, ெப . (n.)

ேபாக்  ( ன்); பாரக்்க;see pokkili.

     [ேபாக் ரி + சாக் ரி]

எ ைக ேநாக்  வந்த மர  இைணசெ்சால்

ேபாக் ரித்தனம்

 
 ேபாக் ரித்தனம் pōkkirittaṉam, ெப. (n.)

   ெபால்லாசெ்சயல்; rascality.

     [ேபாக் ரி + தனம்]

ேபாக்

ேபாக்  pōkkili, ெப. (n.)

   1. க யற்றவன்; one who has no refuge. (யாழ்.அக.);

   2. கயவன்;(சங்.அக);

 villain.

     [ேபாக்  + இ ]

இல் + இ - இ

     'இ' உைடைமப் ெபா ள் ெபயரீ .
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ேபாக் -தல்

ேபாக் -தல் pōkkudal, ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. ேபாகச ்ெசய்தல்; to sent, to cause to go.

     " ள்ைளையப் ேபாக் ேனன்" ( வ்.ெபரியாழ். 3.2.1);

   2. ெசய்தல்; to discharge, pay, render.

     'வனத் ழாய்க் கணவரக்் ம் வணக்கம் ேபாக் னாள்" (கம்பரா. ட் ப்,84);

   3. ெசய்  த்தல், to complete, finish.

ரிய ேவண் வ யாைவ ம் ைற ேபாக்  (உபேதசகா. வ ரத. 319);

   4. ெகா த்தல்; to give.

     'கலன்க ம் ம் ேபாக் னான்' (கம்பரா. எ ச.் 6);

   5. உணரத்் தல்; inform, make known.

கரிேபாக் னாள்' ( வக.889);

   6. உட் த் தல்( ன்);; to insert.

   7. கட் தல்; to bind.

     ''எக்க த்  நாணாற் க ம் னைன ெமன்ேறாள் ேபாக் ச ் ைற த்தாள்'. (பரிபா. 7,56);

   8. ெம றச ்ெசய்தல்; to make lean.

ஆக்ைகையப் ேபாக்கப் ெபற்  ( வாச. 6,10);

   9. இல்லாமற் ெசய்தல்; to clear remove.

ேபாக்

ேபாக்  pōkku, ெப. (n.)

   1. ேபாகசெ்சய்ைக; causing to go, letting out.

   2. வ ; way, passage, exit,

   3. ரங்கவ ( ன்);; subterranean passage.

   4. நைட( ங்);; walk, step, gait,

   5. ட் ; recovery.

நாகம் ேபாக்கறக் ெகாண்ட ேத ம்' ( வக. 1285);

   6. கல்; refuge.

இலங்ைக ேபாக்கற ம்' (கம்பரா. மாயாசனக.83);

   7. இடம்; place.

இ  இந் த ப் ேபாக்  ேல   ைட க் மா ?

   8. நிலத் யல் ; character of land, as hilly sandy.

மைலப்ேபாக்  ஆற் ப்ேபாக் ,

   9. மனச ்சாய் ; tendency, turn of mind.

அவைனப் ேபாக் ப் ேபால் ட் ப் க்க ேவண் ம்.

   10. சாக் ; excuse.

   11. பழக்கம் (யாழ்.அக);; habit.
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ேபாக் க்க -த்தல்

 
 ேபாக் க்க -த்தல் pōkkukkaḻittal, ெச. . , (v.i.)

   கண்ேண  க த்தல்; to dispel the effects of the evil eye.

     [ேபாக்  + க -]

ேபாக் க்காட் -
தல்

ேபாக் க்காட் -தல் pōkkukkāṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

   1. வ காட் தல்; to point ou a way.

   2. சாக் ச ்ெசால் தல்; to give excuse.

   3. ப் க் காட் தல்( ன்);; to give an outline or clue, to Suggest.

     [ேபாக்  → காட் - ]

ேபாக் சச்ாக்

 
 ேபாக் சச்ாக்  pōkkuccākku, ெப. (n.)

   ெநாண் சச்ாக் ( ன்);; lame excuse, pretence.

     [ேபாக்  + சாக்  ]

ேபாக் ச் ற் ப் 
ேபா -தல்

 
 ேபாக் ச் ற் ப் ேபா -தல் pōkkuccuṟṟippōṭudal, ெச. . . (v.i.)

ேபாக் ப் ேபா ( ன்); பாரக்்க;see pdkku-p-pôdu.

     [ேபாக்  + ேபாக்  + ேபா ]

ேபாக் செ்சய்தல்

 
 ேபாக் செ்சய்தல் pōkkucceytal, ெச. ன்றா , (v.t.)

   ற்றல்; to sell.

     "ேபாக் ச ்ெசய்  ெபான்வரக்காட் க"(கல்.);

     [ேபாக்  + ெசய்- ]

ேபாக் செ்சால்( )
-தல்

 
 ேபாக் செ்சால்( )-தல் pōkkuccolludal, ெச. . . (v.i.)

   சாக் க் காட் தல்; to make ՅXCԱՏՅ.

     [ேபாக்  + ெசால்]

ேபாக் த்ெதளி

 
 ேபாக் தெ்தளி  pōkkutteḷivu, ெப. (n.)

   இறக் ந் த வா ல் உண்டா ம் ேநாய்தெ்தளி ; apparent abatement of disease just before death.

     [ேபாக்  + ெதளி ]
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ேபாக் நீக்

ேபாக் நீக்  pōkkunīkku, ெப. (n.)

   1. ேபாக் வரத் ; going and coming.

   2. பாடை்ட( ன்);; thorough fare.

   3. க டம்; refuge.

   4. இைடெவளி( ன்);; escape, opening.

   5. வ ைற( ன்);,

 methed way.

   6. பழக்கம், (யாழ்.அக.);; habit, practice.

     [ேபாக்  + நீக்  ]

 ேபாக் நீக்  pōkkunīkku, ெப. (n.)

   1. அன்  ெக  நிைலைம(இ.வ.);; amiability.

   2. ஈ ரக்கம்(ெகா.வ.);; kind heartedness.

     [ேபாக்  + நீக்  ]

ேபாக் ப்ேபா -
தல்

 
 ேபாக் ப்ேபா -தல் pōkkuppōṭudal, ெச. . . (v.i.)

   கண்ேண  க க்க அல்ல  ேபய் ரட்ட உ ரக்்கா  ெகா த்தல்; to offer pali in an open or exposed place 
for dispelling demons or averting evil.

     [ேபாக்  + ேபா - ]

ேபாக் வண்

ேபாக் வண்  pōkkuvaṇṭi, ெப. (n.)

   1. ெவ ைமயாகத் ம் ச ்ெசல்வதால் ைறந்த வாடைகக் க் ைடக் ம் வண் ; return bandy, cart 
retuning empty after discharging its load and therefore available for a cheap fare.

   2. ம் ய இடத் ற் ச ்ெசன்  ெகாண் ப்பதால் ைறந்த வாடைகக் க் ைடக் ம் 
வண் ; carriage or cart going in the desired direction of its own accord and therefore available for a cheap fare.

     [ேபாக்  + வண் ]

ேபாக் வரத்

ேபாக் வரத்  pōkkuvarattu, ெப. (n.)

   1. ேபாத ம் வ த ம்; going and returning.

ந்ேத ெனன் ற இ  ஒ  ேபாக் வரத்  உண்டா யான்  (ஈ , 6, 10, 10);.

   2. ஊடா ைக( ன்);; familiar intercourse, *requent visiting, intercommunication.

   3. ந் னர(் ன்);; guests.

   4. வர  ெசல ; noome and expenditure.

     [ேபாக்  + வரத் ]

ேபாக் வரத் க்க
ழகம்

 
 ேபாக் வரத் க்கழகம் pōkkuvarattukkaḻkam, ெப. (n.)

   ெசல்ைகயர ்ேபாக் வரத்  நி வனம்; Public transport Department.

     [ேபாக் வரத்  + கழகம்]
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ேபாக் வரத் த் 
ைற

 
 ேபாக் வரத் த் ைற pōkkuvarattuttiṟai, ெப. (n.)

   ஆடக்ைள ம் சரக் கைள ம் இடம் ட்  இடம் ெகாண்  ெசல் ம் ஊர்  நி வனம்; Transport 
Department.

     [ேபாக் வரத்  + ைற]

ேபாக் வரத் ெந
ரிசல்

 
 ேபாக் வரத் ெநரிசல் pōkkuvarattunerisal, ெப. (n.)

   ேபாக் வரத் த்தைட; hold up of traffic.

     [ேபாக் வரத்  + ெநரிசல் ]

ேபாக் வரத்  
மணியம்

 
 ேபாக் வரத்  மணியம் pōkkuvarattumaṇiyam, ெப. (n.)

   ந் னைர வரேவற்  நலம் பாராட் ம் ஊ யர;் clerk deputed to attend on guests.

     [ேபாக் வரத்  + மணியம்]

ேபாக் வர

ேபாக் வர  pōkkuvaravu, ெப. (n.)

   1. ேபாக் வரத்  பாரக்்க

   2. றப் றப் ; death and birth.

ேபாக் வர  ய ( . ேபா. 2,);

   3. நில ரிைமைய உ ப்ப த் ம் ைற அல்ல  அ வலகம்; settlement, a revenue term.

ேபாக் வர  கசே்சரி.

   4, உரிைமப்ப  ஆவணம் மா ைக; transfer of patta.

நான் ைலக்  வாங் ன நிலம் என்ேபரக்்  இன் ம் ேபாக்  வர  ஆக ல்ைல (நாஞ்);

     [ேபாக்  + வர ]

ேபாக் வாக்

ேபாக் வாக்  pōkkuvākku, ெப. (n.)

   1. ெபா வான ேதாற்றம்; good personal appearance.

   2. உடற்கட் ; good build of body, said of a person.

     [ேபாக்  + வாக் ]

ேபாக் -தல்

ேபாக் -தல் pōkkuviḍudal, ெச. . . (vi.)

   1. நீர ்ேபாக தல்; to make a drain, on outlet.

   2. ேபாக் ைவ 1- பாரக்்க (w);

   3. வ தல்; to provide a way or means of outlet.

 ேபாக் -தல் pōkkuviḍudal, ெச. ன்றா. . (vt.)

   1. ெசலவ த்தல்; to spend.

     [ேபாக்  + ]

192

www.valluvarvallalarvattam.com 14663 of 19068.



ேபாக்

ேபாக்  pōkkuvīṭu, ெப. (n.)

   1. ெசல்ல ைக; sending away.

   2. ெசாற் ெசயல்களால் உணரச்் க்  வ ைக; outlet, as for one's feelings, giving went.

     " ராட் ையக் கண்ட ரீ க் ப் ேபாக்  டாக" ( வ். மாைல 1, வ்யா. பக். 11);

     [ேபாக்  → ேபாக் ]

ேபாக் ைவ-த்தல்

ேபாக் ைவ-த்தல் pōkkuvaittal, ெச. . . (v.i.)

   1. ழ்ச் ரங்கம் அைமத்தல்; to make underground cellar for hiding treasure.

   2. ெசல க்  வ ேத தல்; to find out ways of expenditure.

     [ேபாக்  + ைவ]

ேபாக

ேபாக pōka, . .எ. (adv)

   1.த ர; besides, excepting.

ேபாரி ற்றவரக்ள் ேபாக மற்றவர ் றத்  ேலா ய ம் ( ரேபாத. 30, 59);

   2. ப ப் ெபா ளில் வ ம் ஒ  ைணச ்ெசால்; an expletive of emphasis.

நான் வரப்ேபாக ேவைல நடக்க ல்ைல. (ெகா.வ);

     [ேபா → ேபாக]

ேபாக காரிைக

 
 ேபாக காரிைக pōgagārigai, ெப. (n.)

   ஒ  ( வனியக் ெகாண் ); ல்; a treatise or siva siddhānda philosophy.

     [ேபா + காரிைக]

ேபாக '-த்தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;
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ேபாக '

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ேபாக ப் ேபாக்

 
 ேபாக ப் ேபாக்  pōkaḍippōkku, ெப. (n.)

   தற்ெசயல்; accident, casualness.

     [ேபாக  + ேபாக் ]

ேபாக -தல்

ேபாக -தல் pōkaḍudal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   1. க த் தல்; to set aside, cast away.

ேபாகட்ட உடம்ைம ம்' ( வக.951, உைர);

   2. ேபாக தல்; to let go.

ேபாெகனட் ேபாகடாய்' ( வக. 1365);

     [ேபாக  → ேபாக ]

 ேபாக -தல் pōkaḍudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ல தல்; to leave, escape.

ெபால்லாத  ேபாக ம்' (ேதவா. 376.4);

     [ேபாக  → ேபாக  ]

ேபாகண்டன்

 
 ேபாகண்டன் pōkaṇṭaṉ, ெப. (n.)

   ஐந்  அகைவக்  ேமல் ப ைனந்  அகைவக் ட ்பட்ட ஆண் மக (யாழ்.அக);; a male child between five 
and fifteen years.

 ேபாகண்டன் pōkaṇṭaṉ, ெப.(n.)

   ஐந்  அகைவ (வய );க் ேமல் ப ைனந்  அகைவ (வய );க் ட்பட்ட ஆண்மக  (யாழ்.அக.);; a male 
child between five and fifteen years.

     [Skt. {} → த. ேபாகண்டன்.]
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ேபாகநாதர்

 
 ேபாகநாதர ்pōkanātar, ெப. (n.)

   ம த் வ ல்கள் பலவற் ன் ஆ ரிய ம் ப ெனண் த்தரி ெலா வ மான னிவர;் a mystic, author 
of Several works on medicine, one of padinen-Šiddar.

 ேபாகநாதர ்pōkanātar, ெப.(n.)

   ம த் வ ல்கள் பலவற் ன் ஆ ரிய ம் ப ெனண் த்தரக் ள் ஒ வ மான னிவர;் a mystic, 
author of several works on medicine, one of {}-cittar.

     [Skt.  {} → த. ேபாகநாதர.்]

ேபாகப்ேபாக

 
 ேபாகப்ேபாக pōkappōka, . .எ. (adv.)

   காலம் ெசல்லச ்ெசல்ல; as time goes on.

     [ேபாக + ேபாக]

ேபாகல்

ேபாகல் pōkal, ெப. (n.)

   1. உயர் ( ங்);; rising.

   2. நீளம்( டா);; length.

     [ேபா  → ேபாகல்]

ேபாக -தல்

ேபாக -தல் pōkaviḍudal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   ந வ தல்; to let go, allow to pass or slip away, to abandon.

     'ேபா த்த உண்ைம ெயங்ேக ேபாக ட்டாய் (தா . உடல்ெபாய்.5);

     [ேபா → ேபாக + - ]

ேபாகாப் ல்

ேபாகாப் ல் pōkāppul, ெப. (n.)

   ெசங்க நீர ்ேபான்ற கைளய யாத ெகா வைக; creeper that can not be rooted out.as cengalunir.

ேபாகாப் ல்லா ய க நீர ் தைலப் ப த் ' ( லப்.10,127 உைர);

     [ேபா → ேபா  + ஆ + ல்]

ேபாகா

ேபாகா  pōkāṟu, ெப. (n.)

   ெபா ைளச ்ெசல ம் வ ; expenditure of money.

ேக ல்ைல ேபாகா றகலாக் கைட' ( றள், 478);

     [ேபா → ேபா  + ஆ  ன
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ேபா '

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ேபா  ெகா த்தல்

 
 ேபா  ெகா த்தல் pōgigoḷuttal, ெப. (n.)

   ேபா ப்பண் ைக நாளில் ந் ய இர ல் பைழய பண்டங்கைள ம், பழந் ணிகைள ம் ெந ப்  
ைக; burning of old clothes and leumber on the night of poki-pantikai.

     [ேபா  + ெகா த்தல்]

ேபா ப் பண் ைக

 
 ேபா ப் பண் ைக pōgippaṇṭigai, ெப. (n.)

   ெபாங்கற் பண் ைகக்  ந் ய நாளிற் பைழயன க த் ம் இல்லம் க் ம் ெசய் ம் ழாத் 
ெதாடக்கம்; festival on the day before pånkal.

     [ ேபா  → ேபா  + பண் ைக]

ேபா ல்

ேபா ல் pōkil, ெப. (n.)

   1. வ ம் ( ங்);.

 ower bud.

   2. ெகாப் ழ்( ங்);; navel.

   3. பறைவ; bird.

ஆலம் ேபா றைனத்த க் ம் ேவனில் (ஐங் .303);

     [  → (ேபா ); → ேபா ல் → ேபா ல்]

ேபா வல்லபம்

 
 ேபா வல்லபம் bōkivallabam, ெப. (n.)

   சந்தனம்(மைல);; sandal wood.

     [ேபா ல் + வல்லபம்]

ந மணம் பற் ப் ேபா ல் என்ப  சந்தனத்ைதக் த்ததாகலாம்.

 ேபா வல்லபம் bōkivallabam, ெப.(n.)

   சந்தனம் (மைல.);; sandal wood.

     [Skt. {}-vallabha → த. ேபா  வல்லபம்.]
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ெபா வாசம்

 
 ெபா வாசம் pogivācam, ெப. (n.)

ேபா வல்லபம் (சங்.அக); பாரக்்க; see pdg Vallabam.

     [ேபா ல் + வாசம்]

ேபா ன்ற காலம்

ேபா ன்ற காலம் pōkiṉṟakālam, ெப.(n.)

   நிகழ் காலம்; present time.

     'ேபா ன்ற காலங்கள்' ( வ். வாய். 2.6.10);

     [ேபா → ேபா ன்ற + காலம்]

ேபா -தல்

 
 ேபா -தல் pōkudal, ெச. . . (v.i.)

ேபா பாரக்்க;see põ.

     [ேபா → ேபா ]

ேபா காலம்

ேபா காலம் pōkukālam, ெப. (n.)

   எ ரக்ாலம்; future tense.

ேபாய காலங்கள் ேபா  காலங்கள் ( வ். வாய், 2, 6,10);

     [ேபா  + காலம்]

ேபா

ேபா  pōkuḍi, ெப. (n.)

   1, ஊைர ட்  ேபாய் ட்ட ம்பம்; family that has le its native village.

   2. றங்கைட இல்லாமல் மைறந்  ேபானவ ைடய ெசாத்

 propert left by a person who has disappeared with out leaving any heirs or claimants.

     [ேபா  +  ]

ேபா யர்-தல்

ேபா யர-்தல் pōkuyartal, ெச. . . (v.i.)

   1. வளரத்ல்; to grow, increase.

     'ேபா ய நீள்கைழ'( வக.1422,);

   2. உயரத்ல்; to be higr to rise upward.

ேபா யர ்ம ய ேம  ( வக.705);

     [ேபா  + உயர]்

ேபா ழ்

ேபா ழ் pōāḻ, ெப. (n.)

   ைனப்பயல் ( ம்);; fate that ordains loss.

ைகப்ெபா  ேபா ழாற் ேறான்  ம ' ( றள்,371);

     [ேபா  + ஊழ்]

ேபாைக

ேபாைக pōkai, ெப.(n.)

   ெசல ; departure going.

ேபாைகேசர ் ைடெகாண்  (கந்த . ரன்றண்.31);

ெத. ேபாக, க. ேபா

     [ேபா → ேபாைக ]
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ேபாெகாட் -தல்

ேபாெகாட் -தல் pōkoṭṭudal, ெச. ன்றா.  (v.t.)

   ேபாக தல்; to permit to go, allo

 to depart,

யா  ம்ைமப் ேபாெகாட்ேடா ( வக. 2045);

     [ேபா → ேபாக + ஒட் - ]

ேபாங்கம்

ேபாங்கம் pōṅgam, ெப. (n.)

   மஞ்சா  மரவைக ( ஞ் ப்.74);; a veriety of redwood.

     [ேபா → ேபாக்  → ேபாங்  → ேபாங்க]

ேபாங்காலம்

ேபாங்காலம் pōṅgālam, ெப. (n.)

   1. ைனப் பயன் ைளந்  ன் ம் ேவைள( ன்);:

 time of adverse influences, when former evil deeds bear fruit, opp. to āñkālam.

   2. இறப் க் காலம் ( ன்);; time of death.

     [ேபாம் + காலம்]

ேபாங்

 
 ேபாங்  pōṅgu, ெப. (n.)

ேபாக்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see põkkus.

     [ேபாக்  → ேபாங்  ]

ேபாசக்ைக

ேபாசக்ைக pōcakkai, ெப. (n.)

   1. ேபா த் ேதாற்றம்; deceptiveness of appearance.

   2. ேமற் ச் ; superficialit of character.

   3. மாயம்; counterfeit, sham, pretence or cover to save credit or hide poverty.

     [  → ைக → ேபாசைக → ேபசக்ைக]

ேபாசக்ைக ேவைல

 
 ேபாசக்ைக ேவைல pōcakkaivēlai, ெப. (n.)

   ேபா  வைல( ன்);; COUnterfeit unsubstantial work.

     [ேபாசக்ைக + ேவைல ]

ேபா வல்லபம்

 
 ேபா வல்லபம் bōcivallabam, ெப. (n.)

ேபா வல்லபம்(சங்,அக); பாரக்்க;see pdgiVallabam.

 ேபா வல்லபம் bōcivallabam, ெப.(n.)

ேபா வல்லபம் (சங்.அக.); பாரக்்க;see {} –vallapam.

     [Skt. {}+→ த. ேபா வல்லபம்.]

ேபாஞ்சான்

 
 ேபாஞ்சான் pōñjāṉ, ெப. (n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy.

198

www.valluvarvallalarvattam.com 14669 of 19068.



ேபாஞ்

ேபாஞ்  pōñji, ெப. (n.)

   1. ைகயணிவைக; a kind of wristlet.

   2. எ சை்ச பழசச்ா ; lime-juice and Sugar.

க. ேபாஞ்ெச

ேபாஞ் க்காய்

 
 ேபாஞ் க்காய் pōñjikkāy, ெப. (n.)

   அவைரக்காய்; field-bean.

ேபாட்கன்

ேபாடக்ன் pōṭkaṉ, ெப. (n.)

   1. ெபாய்யன்; lar.

ஆராய்ந்தால் அ தா ம் ேபாடக்ன்' (ஈ  8, 10, 1);

   2, ைணேகடன்; person deviod of shame or modesty.

   ேபாடக்ன் த்த;வ ப் பாட் ற் ெபா த்தான் ெகாணரந்்  ரக்ள் ( வ். நாய்ச ்13, 6);

     [ ல் → ெபால் → ெபாள் → ேபாள் → ேபாடக்ன்]

ேபாட்ட ப்

 
 ேபாட்ட ப்  pōḍḍaḍuppu, ெப. (n.)

ேபா ;(இ.வ.); பாரக்்க;see pogu.

 a kind of oven.

     [ேபா  + அ ப் ]

ேபாட்டைட-த்தல்

 
 ேபாட்டைட-த்தல் pōḍḍaḍaittal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   ணித்தல்; to stuff, cram, as food.

     [ேபா  → ேபாட்  + அைட ]

ேபாட்

ேபாட்  pōṭṭi, ெப. (n.)

   1. எ ரிைட; rivalry emulation.

தாட் க டன் ெவ ேபாட்  ேபாட் களாக (இராமநா. உ த், 15);

   2. ேக (யாழ்.அக);; ridicule.

ெத. க. ேபா

     [ ல் → ெபால் → ெபாள் → (ெபாட் ); → ேபாட்  ]

   ேபாட் -சமன்ைம;இக தல்.

 ேபாட்  pōṭṭi, ெப. (n.)

   பந்தயம்; contest.

ேபாட் க்காரன்

ேபாட் க்காரன் pōṭṭikkāraṉ, ெப. (n.)

   1.எ ரி; rival. (w);.

   2. ேக க்காரன்; one who ridicules or sneers. (யாழ்.அக);

     [ேபாட்  + காரன்]
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ேபாட் க்ைக

 
 ேபாட் க்ைக pōṭṭikkai, ெப. (n.)

ேபாட் ( ன்); பாரக்்க;see pdfs.

     [ேபாட்  → ேபாட் ைக → ேபாட் க்ைக]

     'ைக' ெதா. ெப. ஈ .

ேபாட் வழக்

 
 ேபாட் வழக்  pōṭṭivaḻkku, ெப. (n.)

   இைடயறா எ ரவ்ழக் ( ன்);; continual rivalry or dispute.

     [ேபாட்  + வழக்  ]

ேபாட் க் ெகா -
த்தல்

ேபாட் க் ெகா -த்தல் pōḍḍukkoḍuttal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. டச ்ேசரத்்தளித்தல் (இ.வ.);; to add, supplement.

   2. ற க்காகச ்ெசய்தல்; to be for another, as a sum.

   3. அ த்தல்( ன்);; to slap, cuff.

   4. ேகாள் ட் தல்; to tel tales.

     'எ த்தைர ஏவலன் தைலைமயா ரியரிடம் ேபாட் க் ெகா த்தான்'

     [ேபாட்  + ெகா - ]

ேபாட் க்ெகாள்(
)-தல்

ேபாட் க்ெகாள்( )-தல் pōṭṭukkoḷḷudal, ெச. ன்றா , (v.t.)

   1. தல்( ன்);; to wear.

   2. ஏற் க் ெகாள் தல்(ெகா.வ);; to take upon oneself.

     [ ேபாட்  + ெகாள்- ]

ேபாட் ப்ெபால்லா
ங்

ேபாட் ப்ெபால்லாங்  pōṭṭuppollāṅgu, ெப. (n.)

   1. ற்றம்(யாழ்.அக);; fault.

   2. வைச; abuse.

     [ேபாட்  + ெபால்லாங்  ]

ேபாட் மா -தல்

ேபாட் மா -தல் pōṭṭumāṟudal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   1. ழப் தல்; to confuse, to mix up.

   2. உழப் ப் ேப தல்; to equivocate.

     [ேபாட்  + மா -]

ேபாட் -தல்

ேபாட் -தல் pōḍḍuviḍudal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   1. ந வ தல்; to drop.

   2. எ தல்; to cast away.

   3. இழத்தல்; to lose.

   4. ெகான்  ைக தல்; to leave, abandon, as an elephant, after killing its enemy.

   5. ேமற்ேபாதல்; to surpass, to ovewrcome.

     [ேபாட்  + - ]
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ேபாட் ைவ-த்தல்

ேபாட் ைவ-த்தல் pōṭṭuvaittal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   1. ேச த் ைவத்தல்; to lay up.

   2. காலந் தாழ்த் தல்; to delay.

க தத் ற்  ம ெமா  எ தாமல் ேபாட்  ைவத் க் றான்.

     [ேபாட்  + ைவ]

ேபாடகம்

ேபாடகம் pōṭagam, ெப. (n.)

   1. ண்( ன்);; boil tumour.

   2. அம்ைமக் ெகாப் ளம் (சங்,அக);; pock in small pox.

   3, ெகாப் ளிப்பான்;(சங்.அக);

 measles.

   4. அம்ைம; small pox.

     [ேபா  → ேபாடகம்]

 ேபாடகம் pōṭagam, ெப.(n.)

   1. ண் ( ன்.);; boil, tumour.

   2. அம்ைமக் ெகாப் ளம் (சங்.அக.);; pock in small pox.

   3. ெகாப் ளிப்பான் (சங்.அக.);; measles.

   4. அம்ைம (இ.வ.);; small pox.

     [Skt. {} → த. ேபாடகம்.]

ேபாடம்

ேபாடம் pōṭam, ெப. (n.)

   1. தகரக்்ைக(ேச . ேவதா. 34. ழ்க் ப் );; slapping.

   2. ெசால் க்  அ ப்பைடயாய் வ ம் ெபா ைள உணரத்்தவல்ல இைச( . .18);; eternal and imperceptible 
element of Sounds and words and the real Vehicle of the idea which flashes on the mind when a Sound is uttered.

     [ேபா  → ேபாடம்]

 ேபாடம்1 pōṭam, ெப.(n.)

   1. தகரக்்ைக (ேச . ேவதா.34, ழ்க் ப் );; slapping.

   2. ெசால் க்  அ ப்பைடயாய் தற் காலந்ெதாட்  உள்ள ெபா ைள உணரத்்த வல்ல நாதம் 
( . .181);; eternal and imperceptible element of sounds and words and the real vehicle of the idea which flashes on the 
mind when a sound is uttered.

த.வ. ஒைச

     [Skt. {} → த. ேபாடம்.]

 ேபாடம்2 pōṭam, ெப.(n.)

   ேதசம் ஐம்பத் தாற ள் ஒன்  ( ேவங்.சத.97);; a country one of 56 {}.

     [Skt. {} → த. ேபாடம்.]
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ேபா '

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ேபா

 
 ேபா  pōṭi, ெப. (n.)

ேபாட்  (CG); பாரக்்க;see pdff.

     [ேபாட்  → ேபா  ]

 ேபா  pōṭi, ெப. (n.)

ேபா யாரய்ாழ்ப் பாரக்்க; See põgiyar.

     [ேபா  → ேபா  ]

     'இ' ைன தல் ஈ .

ேபா யார்

 
 ேபா யார ்pōṭiyār, ெப. (n.)

   நிலக் ழார;் landed proprietor.

     [பா  → ேபா  → ேபா யார]்
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ேபா -தல்

ேபா -தல் pōṭudal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   1. எ தல்; to cast down, throw a short distance, to cast away.

த்த க க்ைகையச ் ம் ேபாடா (இர . ஆற் .19);

   2 இ தல்; to put, set in a position, lay.

ல்லா  ெமா பச் ைல யா ம் ேபாட் ைறஞ் ' (தா . பாயப் . 31);

   3. தாழ் த யன இ தல்; to fasten, as a bott.

கத  ேபாட்டா ற்றா?'

   4. தல்; to put on, as ornaments.

     'வ ரமாைல ெபா யப் ேபாட் ' (இர . இலவண.40);

   5. ஈ தல்; to bring forth, as animals, to put forth, yield, as fruittree.

வாைழ ைல ேபாட்ட .

   6. அச் ட்  ெவளிப் ப த் தல்; to bring out, to publish.

த்தகம் ேபாட்டான்

   7. கணக் ச ்ெசய்தல்; to work, as a sum.

   8. வைரதல்; to draw, as a figure.

   9. பரிமா தல்,

 to serve, to Stamp, to teat, as a drum.

ேபா

ேபா  pōṭu, ெப. (n.)

   1. எ ப்பா ள்ள ; anything striking or impressive as a speech.

அவன் ஒ  ேபா  ேபாட்டான், எல்லா ம் ஒ ங் னாரக்ள்

   2. நற்ேப ; luck.

     [ேபா → ேபா ]

 ேபா  pōṭu, ெப. (n.)

   ெமாடை்ட; taldness Shaven Condition.

     [ெமாடை்டேயா  → ேபா ]

 ேபா  pōṭu, ெப. (n.)

   1. ெபாந் ; hole opening, cleft.

     'வயல் வரப் ல் ேபா  பாய்ந் ப்பதால் பாய்ச் ன நீர ்நிற்ப ல்ைல'

   2. ேகாடை்டய ப்  பாரக்்க.

     [ ல் ெபால் → ெபாள் → ெபாத்  ெபாட்  → ேபா ]

 ேபா  pōṭu, ெப.(n.)

   1. கா ெவட்  உண்டாக் ய ைள நிலம்; deforested agriculture land.
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ேபா  கா

 
 ேபா  கா  pōṭukāṭu, ெப. (n.)

   மைலச ்சார் ல் ன்ெசய் ேவளாண்ைம ெசய்யக் ய நிலம்; land fit for raising dry crops on the hills (w);

     [ேபா  + கா ]

ேபா கால்

 
 ேபா கால் pōṭukāl, ெப. (n.)

   தரி நிலத்ைத தல் ைறயாக உ  ப ரி ைக; first cultivation in waste land.

     [ேபா  + கால்]

ேபா கால் நிலம்

 
 ேபா கால் நிலம் pōṭukālnilam, ெப. (n.)

   லகாலங்களில் மட் ம் ப ர ்ெசய்யப்ப ம் நிலம்; and cultivated off and on and not annually.

     [ேபா கால் +நிலம்]

ேபா கால் 
பாத் யம்

 
 ேபா கால் பாத் யம் pōṭukālpāttiyam, ெப. (n.)

   ெவற்  நிலத்ைத உ  ப ர ்ெசய்வதால் யானவ க்  நிலத் ண்டாம் உரிைம; customary right 
accruing to a farmer in an uncultivated waste brought by him under cultivation.

     [ேபா கால் + பாத் யம்]

ேபா ைக

 
 ேபா ைக pōṭugai, ெப. (n.)

   கப்பேலாரத் ள்ள ைகப் ; bulwark.

     [ேபா  → ேபா ைக]

ேபா த

 
 ேபா த  pōḍudaḍi, ெப. (n.)

   பயனற்றவன் (எ ந்த த );; lit, a stick thrown away, useless person (w);.

     [ேபா  +த  ]

ேபா ைத

 
 ேபா ைத pōṭudai, ெப. (n.)

   வைரக் காக் ம் ேமற்கட் ; coping on a wall.

     [ேபா  → ேபா ைக → ேபா ைத ]

ேபா  பாய்-தல்

 
 ேபா  பாய்-தல் pōṭupāytal, ெச. . . (v.i.)

   வயல் வரப் ல் ெவ ப் ண்டாதல்; to have defts in ridges.

     [ேபா  + பாய்]
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ேபா மண்

 
 ேபா மண் pōṭumaṇ, ெப. (n.)

   தாகக் ெகாணரந்்  ெகாட் ய மண்; loose earth freshly thrown.

     [ேபா  + மண்]

ேபா வான்

 
 ேபா வான் pōṭuvāṉ, ெப. (n.)

   ேதாைச த ய பணியாரத் ல் ேசரக்் ம் உ த்தமா; mashed black gram used in preparing ricecajes.

     [ேபா  → ேபா வான்]

ேபாத்தா'-
தல்(ேபாத்த தல்)

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ேபாத்தா-தல்

ேபாத்தா-தல் pōttātal, ெச. . .

   1. ேபாதைலச ்ெசய்தல்; to go, proceed.

நல்வா ற் ேபாத்தந்த ெபா னான். க த்.84,5.)

   2. ெவளிவ தல்; to get out, come out.

     'ேபாத்தந்  தாயர ்ெத ற் ற ரப்்ப (க த்.84,14);

     [ேபா + தா → ேபாத்தா-தல்]

ேபாத்

ேபாத்  pōtti, ெப. (n.)

   1. பாட்டன்; grand father.

   2. மைலயாளக் ேகா ல் சாரி; brahman temple priest in Malabar.

     [ேபாற்  → ேபாத் ]

 ேபாத்  pōtti, ெப.(n.)

   இறந் ேபானவ-ன்-ள்; deceased person.

     "ஆஜரி க் ம் ேபாத்  ெயன்ன ம்" (தா ல்தாரந்ா.69);.

     [Skt. Arab. {} → த. ேபாத் .]
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ேபாத் ரி

 
 ேபாத் ரி pōttiri, ெப. (n.)

   பன் ( டா);; hog, pig.

     [ேபாத்  → ேபாத் ரி]

 ேபாத் ரி pōttiri, ெப.(n.)

   பன்  ( டா.);; hog, pig.

     [Skt. {} → த. ேபாத் ரி.]

ேபாத்

ேபாத்  pōttu, ெப. (n.)

   1. ெபற்றம், எ ைம, , மைர, ல்வாய் த ய லங்ேகற் ன் ெபா (ெதால்.ெபா ள்.597);; male of 
animals, especialy, cattle, tigers, deer.

   2. ம ல் எழால். என்பவற் ன் ஆண்;(ெதால்.ெபா.598);; male of peafowl, herons and some other birds.

   3. தைல, றாப்ேபான்ற நீர ்வா னத்  ஆண்; male of aguatic animals, as crocodile, etc (ெதால்.ெபா.580);

   4. ஓர ரினிளைம, (ெதால்.ெபா.580);; sapling.

   5. க் ைள; tender branch or shoot of a tree.

மரம் ெபாத்  ட் க் ற .

   6. ெசம்ேபாத் (சங்,அக); பாரக்்க;sem pottu.

 crow-pheasant.

     [ ெபாத்  → ேபாத் ]

 ேபாத்  pōttu, ெப. (n.)

   1. ெபாந் ; hole, hollow.

   2, லங்  டம்; lair of a beast.

   3. மனக் ற்றம்; vice, fault, as hollowness of mind.

     'ேபாத்தறா ல்ல னார ்(நால ,35);

     [ெபாத்  → ேபாத் ]

ேபாத் க்கால்

ேபாத் க்கால் pōttukkāl, ெப. (n.)

காம் (ெதால்.ெபா.579உைர);

 sugar-cane.

     [ ேபாத்  + கால்]

ேபாத் ராசா

 
 ேபாத் ராசா pōtturācā, ெப. (n.)

   ேசாம்ேப ; indolent person.

     "த ப்ேபாத் ராசா

     [ ேபாத்  + இராசா]

     [ த. அரசன் Skt raja த. இராசா]
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ேபாத் ெவ -த்தல்

 
 ேபாத் ெவ -த்தல் pōttuveḍittal, ெச. .

   மரக் ைள ேதான் தல்( ன்);; to sprout, as saplings.

     [ ேபாத்  + ெவ - ]

ேபாத

ேபாத pōta, . .எ. (adv)

   1. ேபா மானப ; sufficiently.

ேபாதக்ெகா த்தான்

   2. ெசவ்ைவ யாக; well rightly.

     'ேபாதத் தன்ெச த் ெதாைள  ைககளாற் ெபாத்  (கம்பரா. இரணி:22);.

   3. ைரவாக; speediy.

உய்ய ேவண் ெல ேபாத ெநஞ்ேச (ேதவா.640,8);

     [ ேபா  → ேபாத]

ேபாதக்கட்ைட

 
 ேபாதக்கடை்ட pōtakkaṭṭai, ெப. (n.)

ேபா க்கடை்ட பாரக்்க;see podikkatal.

     [ ேபா  + கடை்ட → ேபாதக்கடை்ட]

ேபாதகம்

ேபாதகம் pōtagam, ெப. (n.)

   1. இளைம, ( ங்.);; youthfulness, infancy.

   2, யாைனக், கன் .( ங்);; elephant calf.

     "ேவழப்ேபாதக மன்னவன் தாேலா' ( வ்.ெப மாள்,7,1);

   3. யாைன; elephant.

ேபாதகெமான்  கன்  (கம்பரா. டண.113);.

   4. லங் ன் ள்ைள ( டா);; youth of animals.

   5. ேபாத்  1,4. ( ங்);. பாரக்்க

 ேபாதகம் pōtagam, ெப. (n.)

பகைள(மைல); பாரக்்க;see paşaaf.

 ேபாதகம் pōtagam, ெப. (n.)

   அப்பவைக;( ங்);; a kind of sweetmeat.

     [ெபா த்  → ெபாத்  → ேபாதகம்]

 ேபாதகம் pōtagam, ெப. (n.)

   எட் மரம்(மைல.);; strychnine tree.

ேபாதந்

ேபாதந்  pōtandu, .எ. (part)

   ஒ  ெசால் க்கா ; an expletive.

அ  லக் ப் பட்ட . ஈண் ப் ேபாதந்  (ெதால்ெசால், 422, இளம் );

     [ ேபாதா → ேபாதந் ]
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ேபாதப் றா

 
 ேபாதப் றா pōtappuṟā, ெப. (n.)

   றாவைக(MM);; imperial pigeon.

ேபாதம்

ேபாதம் pōtam, ெப. (n.)

   1. மரக்கலம்( வா);; ship boat.

     'ேபாதங்ெகா ென ந்தனிப் ெபா ல் ம்ெபா  (கம்பரா.பள்ளிபைட.68);

   2. 2ஆம் ண் ன் ( ங்.);; the second naksatra.

   3. ேபாதகம்1, 2 (அக.நி); பாரக்்க. '

   4. மைனக்கட்  (யாழ்.அக);; house-site.

 ேபாதம்1 pōtam, ெப.(n.)

   1. ெமய்ய  (ஞானம்); ( டா.);; wisdom.

     "ேபாத ெமாத்தனன் மா " (கம்பரா. தற்ேபார.்222);.

   2. அ ; knowledge, understanding, intelligent.

     "ேபாதத்  னகன் " (ெப ங். உஞ்ைசக்.43, 61);.

     [Skt. {} → த. ேபாதம்1.]

 ேபாதம்2 pōtam, ெப.(n.)

   1. மரக்கலம் ( வா.);; vessel, ship, boat.

     "ேபாதங்ெகா ெண ந் தனிப் ெபா ல் ம்ெபா " (கம்பரா. பள்ளிபைட.68);.

   2. தா  (பரணி); ண் ன் நாள் ( ங்.);; the second naksatra.

ேபாதர

ேபாதர pōtara, . .எ (adv.)

   அ கமாக; abundantly, plentiful.

ேபாதாக் கன ற் கண்  ( வ். க் ந்4);

ேபாதர

ேபாதர  pōtaravu, ெப. m.

   1. ேபாைக; passing, going.

வதாவ ம் ேபாதர ல்ல ம் ( வாச.5.36);

   2. ெச த் ைக; sending despatching.

   3. ெகாண்  வ ைக( ன்.);; bringing.

     [ேபா  → ேபாதர ]

 ேபாதர  pōtaravu, ெப. (n.)

   1. நயசெ்சால்; respectfulness of language, blandishment.

     'ேபாதரவான ெசால்

   2. நல் த ; civility, urbanity.

   3. ெபாய்ப் கழ்ச் ; adulation, flattery.

   4. ேப ைக; using anything with Case.

     [ேபா  → ேபாதர ]
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ேபாத ப்

 
 ேபாத ப்  pōtalippu, ெப. (n.)

ேபாதர ;(யாழ்ப்.); பாரக்்க;see podaravư.

     [ேபா  → ேபாத ப் ]

ேபாத ைம

 
 ேபாத ைம pōtalimai, ெப. (n.)

ேபாதர ;(யாழ்.அக.); பாரக்்க;see podaravư.

     [ேபா  → ேபாத ைம]

ேபாதவாகன்

 
 ேபாதவாகன் pōtavākaṉ, ெப. (n.)

   ேதாணிேயாட் பவன்(சங்.அக);; boatman.

 ேபாதவாகன் pōtavākaṉ, ெப.(n.)

   ேதாணி ேயாட் பவன் (சங்.அக.);; boatman.

த.வ. ஓடக்காரன்

     [Skt. {} → த. ேபாதவாகன்.]

ேபாதா-
தல்(ேபாத தல்)

ேபாதா-தல்(ேபாத தல்) pōdādalpōdarudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெசல் தல்; to go, pass.

றங்கைட ேபாதர ட்ட ம ம் (க த்.56);.

   2. ம் தல்; to return.

ேபாத ம்ேபா தசச்ம் (நால ,83);

   3. வ தல்; to come.

ேபாதர ்கண்டா ங்ேக ேபாதரக்ண்டாய் ( வ். ெபரியாழ்.2.9,6);

   4. ெபறப்ப தல்; to be interred.

     'ஆண் ந்  ய்ப்பெரன்ப  ேபாத ம். க்ேகா.1உைர)

     [ேபா + தா]

ேபாதா-தல்

ேபாதா-தல் pōtātal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   1. ெகாண் ேபாதல்( ங்.);; to carry away.

   2. ெகாண் வ தல்( ன்);; to bring (w.);

   3. எ ரெ்காண்  ேபாதல்( டா);; to welcome, receive with Courtesy.

     [ேபா + தா]

ேபாதா
ேபாதா pōtā, ெப. (n.)

   ெப நாைர ( லப்.10.117.உைர);; cyrus crane.
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ேபாதாக்காலம்

 
 ேபாதாக்காலம் pōtākkālam, ெப.(n.)

   க்காலம்( ன்.);; time of misfortune, evil days.

     [ேபா  + ஆ + காலம்]

     'ஆ' - எம.இ.நி.

ேபாதாக் ைற

 
 ேபாதாக் ைற pōtākkuṟai, ெப. (n.)

ேபாதாக் ைறசச்ல் பாரக்்க;see peda-kKuraiCCal.

     [ேபா  + ஆ + ைற]

     'ஆ' - எம.இ.

ேபாதாக் ைறக்

 
 ேபாதாக் ைறக்  pōtākkuṟaikku, .எ. (adv)

   உள்ளைவ ேபாதாெதன் ; as though not sufficient.

ேபாதாக் ைறக் ப் ள்ைள ம் றந்த .

     [ேபா  + ஆ + ைற + ]

     'ஆ' – எ.ம.இ.

ேபாதாக் ைறசச்ல்

 
 ேபாதாக் ைறசச்ல் pōtākkuṟaiccal, ெப.(n.)

   அ கப்ப ( ன்.);; supplement, addition to make up any deficiency.

     [ேபா  + ஆ + ைறசச்ல்]

     'ஆ' - எம.இ.நி.

ேபாதாதகாலம்

 
 ேபாதாதகாலம் pōtātakālam, ெப. (n.)

ேபாதாக்காலம் பாரக்்க;see podā-k-kalam.

     [ேபாதாத + காலம்]

ேபாதாைம

ேபாதாைம pōtāmai, ெப. (n.)

   1. மனெவாப் ன்ைம; estrangement between persons.

   2. ைற ; insufficiency, unfitness.

   3. பற்றாக் ைற; Scarcitx.

     [ேபா  + ஆ + ைம → ேபாதாைம]

     'ஆ எம.இ.நி'ைம' பண் ப்ெபயரீ .
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ேபா

ேபா  pōti, ெப. (n.)

மைல ( ங்);.

 hill, mountain.

 ேபா  pōti, ெப. (n.)

ேபா ைகக்கடை்ட பாரக்்க;see põdigai-k-kattai.

     "இந் ர நீலக்கல் த்தைல ேபா ய  ( ைள, மண.64);

     [ேபா  → ேபா ]

 ேபா 1 pōtittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ப்ப ண்டாதல்; to have inclination.

     "ேபா த்த ேபா  வ ேவன்" (நாஞ்.);.

     [Skt. {} → த. ேபா -த்தல்.]

 ேபா 2 pōti, ெப.(n.)

   1. அ ; wisdom, knowledge.

     "ேபா ச ்ெசல்வம் ண்டவர"் ( வக. 366);.

   2. அரசமரம்; pipal, as the tree of wisdom.

ேபா ைக

ேபா ைக pōtigai, ெப. (n.)

ேபா ைகக் கடை்ட பாரக்்க.'ேபா ைகத் தலத் " (கம்பரா. நகரப்.25);

     [ ேபா  → ேபா ைக]

 ேபா ைக pōtigai, ெப. (n.)

   பல்லவர ்காலச ் ற்பப் பாணி லைமந்த ற்ப வ வம்; a feature in sculpture.

     [ேபா +ேபா கள்+கள்]

ேபா ைகக்கட்ைட

ேபா ைகக்கடை்ட pōtigaiggaṭṭai, ெப. (n.)

   1. ண்ேமல் ைவக் ம் தாங் கடை்ட; capital of a pillar.

   2. ந்த :( ங்);.

 stake.

     [ ேபா ைக + கடை்ட]

ேபா ைகத் ண்

 
 ேபா ைகத் ண் pōtigaittuṇ, ெப. (n.)

   ந் ண் (யாழ்.அக.);; stout pillar.

     [ ேபா ைக + ரண்]

ேபா ய

 
 ேபா ய pōtiya, ெப, எ, (adj).

   ேபா மா ேபா ய அள ; adeguate, competes Suitable.

     [ேபா  → ேபா ய]
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ேபா ய

 
 ேபா ய  pōtiyaguḍi, ெப. (n.)

   ம ப் ற் ய ம்பம்( ன்.);; respectal family, (w);

     [ேபா ய +  ]

ேபா யல்

 
 ேபா யல் pōtiyal, ெப.(n.)

ேபா ைகப் பலன் (இ.வ.); பாரக்்க;see põdigai-p-palagai.

 ேபா யல் pōtiyal, ெப.(n.)

ேபா ைகப் பலைக (இ.வ.);;see {}.

த.வ. அரசாணிப் பலைக

     [Skt. bodhgai → த. ேபா யல்.]

ேபா யவன்

 
 ேபா யவன் pōtiyavaṉ, ெப. (n.)

   கண்ணி வான்(யாழ்.அக);; gentlemen, nobleman.

     [ேபா  → ேபா யவன்]

ேபா னன்

ேபா னன் pōtiṉaṉ, ெப. (n.)

   நான் க (தாமைரப் ல் இ ப்பவன்);; Brahama,seated on the lotus.

     " மா ம் ேபா ன  ேதவ ம்" ( வத . பா ..2);

     [ேபா  → ேபா னன்]

ேபா -தல்

ேபா -தல் pōdudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ேபா யதாதல்; to be adequate, to suffice.

     'உலகெமலா ரல் ேபாதா ெதன்ேற' ( வாக, 9, 6);

   2. ம க்கப்ப தல்( ன்);; to be respectable.

   3, #5(5#lum ĝisb; to be competent, fit, suitable.

 ேபா -தல் pōdudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெசல் தல்; to go, pass.

ேபா  நான் ைனக்ேகடன் ( வாச, 5, 22);

   2. ஒ தல்; to conduct oneself, behave.

அறைன அ ந்  ேபா தல்... சான்ற வரக்்ெகல்லாம் ைறைம' (க த், 139,2, உைர);

     [ேபா → ேபா -தல்]
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ேபா

ேபா  pōtu, ெப. (n.)

   1. மல ம் ப வத்த ம் ; flower bud ready to open.

     'காைல பகெலல்லாம் ேபாதா ' ( றள். 1227);;

 flower bud ready to open.

   2. மலர ்( வா);; flower.

ேபாதார ் ந்தல்" ( .ெவ.12.இ பாற்.5.ெகா .);

   3. ெசல்  ( த்.76, அ ம்.பக்.389);,

 freshness, beauty.

 ேபா  pōtu, ெப. (n.)

   1. ெபா  1,2,3, ( டா); பாரக்்க

     'ேபா ஞ் ெசன்ற  டபால்" (கம்பரா வனம் . 14);

 ேபா  pōtu, .எ. (adv).

   ெபா ல்; when, while, during the time that.

ஆடெ்காண்ட ேபாேத ெகாண் ைலேயா ( வாச. 33,7);

ஒரி.க.ேபாழ்

     [ேபா → ேபா  ]

ேபா கட் தல்

ேபா கட் தல் pōdugaṭṭudal, ெப. (n.)

   1. காைல, மாைலகளில் ல் ல நா ைக வைர க ரவைன மைறத் க் ெகாண்  க்ைக; hiding of 
the sun by clouds for some time in the morning and the evening.

   2. மைழெபய்வதற்  அ யாய்க் காரிக் ழைம (சனிக் ழைம); மாைல ம் அ த்த நாட ்காைல 
ம் ல்க ரவைன மைறத் க்ைக; hiding of the sun by clouds on a saturday evening and the next morning as 

indicative of heavy rain during the week.

     [ேபா  + கட் தல்]

ேபா காலம்

 
 ேபா காலம் pōtukālam, ெப. (n.)

   ேப காலம்; time of childbirth.

     [ேபா  + காலம்]

ேபா  ெசய்-தல்

ேபா  ெசய்-தல் pōtuseytal, ெச. . , (v.i.)

   1. ேபர ம்பாதல்; to be ready to blossom, as a bud.

   2. தல்; to close.

     'கண் ேபா , ெசய் '( வ்.இயற். த்93);

   3.அல தல்(வ்யா,);

 to blossom, ( வ்.இயற. த். 93);

   4.உண் தல்; to eat.

     "ெவண்ெணய் ேபா  ெசய்தமரிய னிதர"் ( வ். ெபரிய . 87,4);

   5. ரல் மா தல் (ஈ , 2, 3,7);; to change, as voice on account of phlegm.

     [ேபா  + ெசய்- ]
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ேபா ஞ்சாட்

 
 ேபா ஞ்சாட்  pōtuñjāṭci, ெப. (n.)

   த யான சாட் ( ன்);; competent witness.

     [ ேபா  + SKț sāksi. த.சாட் ]

ேபா ப தல்

 
 ேபா ப தல் bōdubaḍudal, ெப. (n.)

   க ரவன் மைற ; sunsel.

     [ேபா  + ப தல்]

ேபா  ேபாக் -தல்

ேபா  ேபாக் -தல் pōdupōkkudal, ெச. . . (v.i.)

   காலங்க த்தல்; to spend time.

     ' றனல ரவ றப் ேபா  ேபாக் ' (கம்பரா.உ க்கா.14);

     [ேபா  + ேபாக் - ]

ேபா ேபாக்

ேபா ேபாக்  pōtupōkku, ெப. (n.)

   1. காலங்க க்ைக; passing of time.

   2. ைளயா  இைளப்பா ைக; recreation.

     'ேபா ேபாக்காகச ் ல ரபந்தங்கைளப் பண் க்கப் பாரத்்ேதாம்." (ஈ ,7,9, ப்ர);

     [ேபா  + ேபாக் ]

 ேபா ேபாக்  pōtupōkku, ெப. (n.)

ைளயாட்

 play;past time.

     "ேதாைளக் க த் த் தைலையச ்சரித் ப் ேபா ேபாக்காக நின்  ெகான்றப " (ஈ .1.67);

     [ேபா  + ேபாக் ]

ேபா  
ேபாதாெதனல்

 
 ேபா  ேபாதாெதனல் pōtupōtāteṉal, ெப. (n.)

    ைறந்ததன் ப் ; expr of slight deficiency or insufficiency.

     [ேபா ம் + ேபாதா  + எனல்]

ேபா  ைவ தல்

ேபா  ைவ தல் pōduvaigudal, ெப. (n.)

   காலம் நீட் க்ைக; being late.

     "அ  ெசய்ைகக் ப் ேபா ைவ ற் ." (ஈ ,7,10.4);

     [ேபா  + ைவ தல்]

ேபாைதப் ல்

ேபாைதப் ல் pōtaippul, ெப. (n.)

   1. கரப்் ரப் ல்( ன்.);; lemon-grass (w);

   2. காவட்டம் ல்(சங்.அக);;பாரக்்க;see kāvasampus citronella grass.

     [ேபாைத + ல்]
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ேபாந்த

ேபாந்த pōnda, ெப.எ. (adj.)

   1. த ந்த; fit suitable, proper, competent.

     "ேபாந்த மனிதன்"(w);

   2. பழ ன( ன்);; practsed.

   3. ரம்ான மான; final, ultimate.

உண் த் ன்பமாவேத ேபாந்தெந  (தா , ன்மயா.5);

     [ேபா → ேபாந்த]

ேபாந்

ேபாந்  pōndi, ெப. (n.)

   1. க்கம்(யாழ்.அக);; swelling.

   2. ேபாந் க்கால் பாரக்்க;see póndi-k-kāl.

ெத. ேபாத

     [ேபா → ேபாந் ]

ேபாந் க்கால்

ேபாந் க்கால் pōndikkāl, ெப. (n.)

யாைனக் கால்( ன்);,

 elephantiasis (w.);

ெதேபாதஹா

     [ெபாந்  → ேபாந்  → ேபாந் க்கால்]

ேபாந் = க்கம்.ெத.ேபாதாக்கா .ேவ.க. (பக்.79);

ேபாந் ன் 
கண்ணிக்ேகான்

 
 ேபாந் ன் கண்ணிக்ேகான் pōndiṉkaṇṇikāṉ, ெப. (n.)

ேபாரந் ன்றாேரான்( ங்);. பாரக்்க:

     [ேபாந்  → ேபாந் ன் + கண்ணி + ேகான்]

ேபாந் ன்றாேரா
ன்

 
 ேபாந் ன்றாேரான் pōndiṉṟārōṉ, ெப. (n.)

   ேசரன்( டா.);; céra king, as decked with a garland of palmyra flowers.

     [ேபாந்  → ேபாந் ன் + தாேரான்]

ேபாந்

ேபாந்  pōndu, ெப. (n.)

   1. ேபாந்ைத பாரக்்க; see pondal.

அவன் ெபான் ேமற் ேபாந்  கண்டான்' (ெப ந்ெதாைக 690);

   2. பல் ; lizard.

     [ெபாந்  → ேபாந்  ]
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ேபாந்ைத

ேபாந்ைத pōndai, ெப. (n.)

   1. பைன; palmyra palm.

     "ேபாந்ைத ேவம்ேப யாெரன வ உம் மாெப ந் தாைனயர ்மைலந்த ம்" (ெதால். ெபா. 60);

   2. இளம்பைன( வா.);; young palmyra.

   3. பைன(அ ட);நாள்; the 17th naksatra.

     [ேபாந்  → ேபாந்ைத]

 ேபாந்ைத pōndai, ெப. (n.)

   ெசஞ்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Senji Taluk.

     [ேபாந் -ேபாந்ைத (பைன);]

ேபாப

 
 ேபாப  pōpaḍi, ெப. (n.)

   உ ெவாற் ைம, ( ன்.);; trace.

ெத.ேபாப

     [ேபால் + ப ]

ேபாப சாரி-
த்தல்

 
 ேபாப சாரி-த்தல் pōpaḍivicārittal, ெச. . . (v.i.)

   டை்டப் பற் த் ப்  உசா தல்( ன்.);; to trace stolen property, to investigate about theft.

     [ேபாப  + சாரி]

     [Skt. Bicåri → த. சாரி.]

ேபாம்

 
 ேபாம் pōm, இைட. (part)

   ஓர ்அைசச ்ெசால்(ச );; an expletive.

     [ேபா → ேபாம்]

ேபாம்பல்

 
 ேபாம்பல் pōmbal, ெப. (n.)

நீரக்்கடம் (மைல);

 Water cadamba.

     [ேபாம் → ேபாம்பல்]

ேபாய்ப்பா

ேபாய்ப்பா  pōyppāṭu, ெப. (n.)

   1. கழ்; prise.

     "ேபாய்ப்பா ைடய நின்தந்ைத ம்" ( வ். ெபரியாழ். 2, 3,1);.

   2. ெபரிதா க்ைக; largeness.

சங்கங்கள் ேபாய்ப்பா ைடயனேவ' ( வ். ப்பா.26);

     [ ேபா → ேபாய் + பா ]

பா  - ெதா.ெப.ஈ .
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ேபாய்வ-தல்

 
 ேபாய்வ-தல் pōyvadal, ெச. . , (v.i.)

   ேபாதல் (ெகா.வ.);; to go.

ேபாயகாலம்

ேபாயகாலம் pōyakālam, ெப. (n.)

ேபான காலம் பாரக்்க;see ponakalam.( வ். வாய். 2, 6,10);

     [ேபா + காலம் → ேபாயகாலம்]

ேபா

 
 ேபா  pōyi, ெப. (n.)

ேபா  ( ன்); பாரக்்க; see põg.

     [ேபா  + ேபா ]

ேபா ற்

ேபா ற்  pōyiṟṟu, இைட (part)

ஒர ்அைசநிைல(ெதால், ெசால். 425);,

 an expletive (ெதால், ெசால். 425);

     [ேபா → ேபா ற் ]

ேபார்'-த்தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ேபார்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;
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ேபார்

ேபார ்pōr, ெப.(n.)

   1. சண்ைட; fight, battle war.

ன்ேற  யாைனப்ேபார ்கண்டற்றால் ( றள்,758);

   2. மற்ேபார;் wrestling.

   3. இகல்; rivalry, competition.

     " ைணவாட் ேபாரக்்கலாம்" ( வக. 620);

     [ெபா  → ேபார]்

 ேபார ்pōr, ெப. (n.)

   பக ன் சாணம் (யாழ்ப்);; Cow-dung.

ேபார்க்கட் -தல்

ேபாரக்்கட் -தல் pōrkkaṭṭudal, ெச ன்றா. . (v.t.)

   1. உள் க் ள்ேள சரிப்ப த் தல்; to adjust settle.

   2. மைறத்  அடக் க் ெகாள் தல்; to hide (யாழ்.அக.);

     [ேபார ்+ கட்  - தல் ]

ேபார்க்கடம்

ேபாரக்்கடம் pōrkkaḍam, ெப. (n.)

   சண்ைட ெசய்வதா ய ரர ்கடைம; the duty of a warrior to fight in battle.

     "ேபாரக்்கடம் ண்ட ெபா வ த் தடக்ைக ன்' (ெப ங். உஞ்ைசக் 53,91);

     [ேபார ்+ கடம்]

ேபார்க்கடா

 
 ேபாரக்்கடா pōrkkaṭā, ெப. (n.)

   சண்ைடக்காக வளரக்்கப்ப ம் ஆட் க்கடா (ெகா.வ.);; fighting ram.

     [ேபார ்+ கடா]

ேபார்க்கண்

ேபாரக்்கண் pōrkkaṇ, ெப. (n.)

ேபாரக்்களம், பாரக்்க;see põr-k-kalam.

     "ேபாரக்்கண் ணி னல்" (பரிபா. 6, 29);

     [ேபார+் கண்]

ேபார்க்கத

ேபாரக்்கத  pōrkkadavu, ெப. (n.)

   1. பலைககைள இைணத்த கத ; batten door.

ப் ெபா ப் ேபாரக்்கத ன் (பட் னப். 40);

   2. இரடை்டக் கத  ( லப். அ ம். அகரா );,

 folding doors, as joined.

     [ேபார ்+ கத ]

ேபார்க்க

 
 ேபாரக்்க  pōrkkaruvi, ெப. (n.)

   பைடக்கலம்; weapon of war.

     [ேபார ்+ க ]
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ேபார்க்கப்பல்

 
 ேபாரக்்கப்பல் pōrkkappal, ெப. (n.)

   ேபாரக்்கலம்; war-ship.

     [ேபார ்+ கப்பல்]

ேபார்க்கவசம்

 
 ேபாரக்்கவசம் pōrkkavasam, ெப.(n.)

   ேபாரத்்தற்காப் க் க கள்; apparatus for defence.

     [ேபார ்+ கவசம்]

ேபார்க்களத் 
ெதா தல்

ேபாரக்்களத் ெதா தல் pōrkkaḷaddoḻidal, ெப. (n.)

   ேபாரிற் றங்ெகாடா  ரன் சற்களரி ேல பட்டைதக் ம் றத் ைற ( .ெவ. 2, 6, 
தைலப் );; theme describing a warrior fighting to the last on the battlefield without retreating.

     [ேபாரக்்களம் + ெதா தல்]

ேபார்க்களம்

ேபாரக்்களம் pōrkkaḷam, ெப. (n.)

   ேபாரி டம் ( ங்);; field of battle.

ேபாரக்்களம் பா ம் ெபா நன்' (ெபா ந. 57, உைர);

     [ேபார ்+ களம்]

ேபார்க்களரி

ேபாரக்்களரி pōrkkaḷari, ெப. (n.)

ேபாரக்்களம் பாரக்்க;see por-k-kalam.

ேபாரக்் களரி ேல ந்தான் ( . ெவ.2, 6, உைர);

     [ேபார ்+ களரி]

ேபார்க்களப்பைட

 
 ேபாரக்்களப்பைட pōrkkaḷappaḍai, ெப. (n.)

   ேபாரப்்பைட; army.

     [ேபார ்+ களம் + பைட]

ேபார்க்கள ரன்

 
 ேபாரக்்கள ரன் pōrkkaḷavīraṉ, ெப. (n.)

ேபார் ரன் பாரக்்க; see porveeran.

     [ ேபார ்+ களம் + ரன்]

ேபார்க்காைள

 
 ேபாரக்்காைள pōrkkāḷai, ெப. (n.)

   உட ற் ள்ளியைமந்த எ ; bullock with sports on the body.

     [ கர ்→ ேபார ்+ காைள]

ேபார்க் ைர

 
 ேபாரக்் ைர pōrkkudirai, ெப. (n.)

   ேபாரக்ளக் ைர; war-horse.

     [ேபார ்+ ைர]
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ேபார்க் ரல்

 
 ேபாரக்் ரல் pōrkkural, ெப. (n.)

ேபார் ழக்கம் பாரக்்க;see põrmulakkam.

     [ேபார ்+ ரல்]

ேபார்க் ப்

 
 ேபாரக்் ப்  pōrkkuṟippu, ெப. (n.)

   அரிக் கட் க்களின் கணக் ; account of cornstalks Cut.

     [ேபார ்+ ப் ]

ேபார்க்ெக வஞ்

 
 ேபாரக்்ெக வஞ்  pōrkkeḻuvañji, ெப. (n.)

   வஞ் மாைல  ேபா க் ப் றப்ப ம் ரைரப் க ம் ற் லக் யவைக( ன்);; panegyric on an 
army marching to battle, the warriors being decked with wreaths of wanji flowers.

     [ேபாரக்்  + எ  + வஞ் ]

ேபார்க்ேகாலம்

ேபாரக்்ேகாலம் pōrkālam, ெப. (n.)

   ேபாரணி ைக; military accoutrements, martial costume.

ேபாரக்்ேகால நீக் .... ைலயார ்மண் ப்ப வா ' ( வக. 2352);

     [ேபார ்+ ேகாலம்]

ேபார் கல-த்தல்

 
 ேபார ்கல-த்தல் pōrkalattal, ெச. . . (v.i.)

   ேபார் ரிதல்( ன்.);; to engage in a battle.

     [ேபார ்+ கல-த்தல்]

ேபார்சே்சவகன்

 
 ேபாரச்ே்சவகன் pōrccēvagaṉ, ெப. (n.)

   பைட ரன்; soldier.

     [ ேபார ்+ S.K.ț sēvaka. த.ேசவகன்]

ேபார்சே்சவல்

 
 ேபாரச்ே்சவல் pōrccēval, ெப. (n.)

   ேபாரப்் பந்தயத் க்காக வளரக்்கப்ப ம் ேசவல்; game-cock, fighting cock.

     [ேபார ்+ ேசவல்]

ேபார்சே்சைண

 
 ேபாரச்ே்சைண pōrccēṇai, ெப. (n.)

ேபாரப்் பைட பாரக்்க;see pār-p-padai.

     [ேபார+் ேசைன]
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ேபார்த்தளவாடங்க
ள்

 
 ேபாரத்்தளவாடங்கள் pōrttaḷavāṭaṅgaḷ, ெப. (n.)

   ேபாரக்் க கள்; military equipments.

     [ேபார ்+ தளவாடங்கள்]

ேபார்த் றன்

 
 ேபாரத்் றன் pōrttiṟaṉ, ெப. (n.)

ேபாரச்் யப் பாைவ பாரக்்க; see por-caya-ppaиai.

     [ேபார ்+ றன்]

ேபார்த் ன

 
 ேபாரத்் ன  pōrttiṉavu, ெப. (n.)

   ேபாரி ம் றைம; military skil.

     [ேபார ்+ ேசைன]

ேபார்த் க்கட் -
தல்

ேபாரத்் க்கட் -தல் pōrddukkaṭṭudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உள் க் ள்ேள சரிப்ப த் தல்; to adjust, settle.

   அடக் க் ெகாள் தல்; to hide.

     [ேபாரத்்  + கட் - ]

ேபார்த் -தல்

ேபாரத்் -தல் pōrddumūṭudal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

ேபாரத்் க்கட்   2 (யாழ்.அக,);  பாரக்்க;see pÖrttư-k-ka!!ư.

     [ேபாரத்்  + ]

ேபார்த்ேதங்காய்

 
 ேபாரத்்ேதங்காய் pōrttēṅgāy, ெப. (n.)

   பந்தயத் க் ரிய வ ய ேதங்காய்; heard cocount used in game or contest of physical strength.

     [ேபார ்+ ேதங்காய் ]

ேபார்ந வ க்ைக

 
 ேபாரந் வ க்ைக pōrnaḍivaḍikkai, ெப. (n.)

   ேபாரந்ிலவரம்; state of warfare.

     [ேபார ்+ ந வ க்ைக]

ேபார்நாட்டம்

 
 ேபாரந்ாட்டம் pōrnāṭṭam, ெப. (n.)

   ேபாரி ம் ஆைச; war-disire.

     [ேபார ்+ நாட்டம்]

ேபார்நிறம்

ேபாரந்ிறம் pōrniṟam, ெப. (n.)

   ேபாரப்்ெபா ; fighting vigour.

     'ேபாரந்ிறப் த்  ேசன்ன் ( வக.789,உைர);

     [ கர ்→ ேபார ்+ நிறம்]
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ேபார்நி த்தம்

 
 ேபாரந்ி த்தம் pōrniṟuttam, ெப. (n.)

   இைடக்காலச ்சண்ைட நி த்தம்; armistice.

     [ ேபார ்+ நி த்தம்]

ேபார்ப்பைட

 
 ேபாரப்்பைட pōrppaḍai, ெப. (n.)

   ேபாரிடச ்ெசல் ம் பைட; force equipped for war.

     [ேபார ்+ பைட]

ேபார்ப்பைடபட் ய
ல்

 
 ேபாரப்்பைடபட் யல் bōrbbaḍaibaḍḍiyal, ெப. (n.)

   ேபாரப்்பைட ளக்கக் ப் ; army ist.

     [ேபார ்+ பைட + பட் யல்]

ேபார்ப்பைற

ேபாரப்்பைற pōrppaṟai, ெப. (n.)

   ேபார ் ர ; war-drum.

     "ேபாரப்்பைற ழங்  ெயங் ம்" ( வக.758);

     [ேபார ்+ பைற]

ேபார்ப் சை்ச

ேபாரப்் சை்ச pōrppiccai, ெப. (n.)

   ப்பணிக்காகக் களத் ல் தண்டப்ப ம் பைழய வரிவைக (G.Tn. D.I.313.);; a tax collected in ancient times 
at the time of the harvest from the ryots for repairs to temples.

     [ேபார ்+ சை்ச]

 Skt. Lehiksä → த. சை்ச

ேபார்ப்

ேபாரப்்  pōrppu, ெப. (n.)

   1. ேபாரை்வ பாரக்்க; see perva.

ேபாரப்்  ரசம் (ப ற் ப்.84,2);

   2. ெநற்ேபார(் ங்.);; heap of threshed paddy.

     [ேபார ்→ ேபாரப்் ]

ேபார்ப்

ேபாரப்்  pōrppū, ெப. (n.)

   ேபாரில் ரர ்அணிந்  ெகாள் ம் அைடயாளப் ; flower for garland used by warriors when going to battle.

     'ேபாரப்் ம் தாரப்் ம்' (ெதால்.ெபா.626,உைர);

     [ேபார ்+  ]

ேபார்ப்ைப

ேபாரப்்ைப pōrppai, ெப. (n.)

   1. உழ சா ன் உட் ; gurrow.

   2. கைள ெகாட் ன் அ  (யாழ்.அக.);,

 handle of a small hoe.

     [ ேபார ்+ ைய]
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ேபார்ப்ைபக்கா
ைள

ேபாரப்்ைபக்காைள pōrppaikkāḷai, ெப. (n.)

   1. ெபா ெய ; breeding bull.

   2. உழ க் ரிய காைள (யாழ்.அக);; plough ox.

     [ ல் → ெபால் → ேபால் → ேபார ்→ ேபாரப்்ைப + காைள]

ேபார்ப்ைபயன்

 
 ேபாரப்்ைபயன் pōrppaiyaṉ, ெப. (n.)

ேபாரப்்ைபக் காைள (யாழ்.அக); பாரக்்க;see pórppas-k-kāsaf.

     [ ல் → ெபால் → ேபால் → ேபார ்→ ேபாரப்்ைபயன்]

ேபார்

ேபார்  pōrpu, ெப. (n.)

   தவசப்ேபார;் gran heap.

ன் கண் டன்ன நிைலப்பல் ேபார்  ( றநா.353);

     [ேபார ்→ ேபார் ]

ேபார்ேபா -தல்

 
 ேபாரே்பா -தல் pōrpōṭudal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   தவச மணிகைளப் ரித்த ன் ைவக்ேகாைல மைழ ற் ெகடாத ப  த்  தல் (யாழ்.அக);; to 
stack hay after threshing.

     [ேபார ்+ ேபா  - தல்]

ேபார்மகள்

ேபாரம்கள் pōrmagaḷ, ெப. (n.)

   ெவற் த் மகள்; goddess of victory.

     "ேபாரம்கைள ...... த யைக ெபாறாைம ர." (கம்பரா.இராவணன்வைத.226);

     [ ேபார ்+ மகள்]

ேபார்மடந்ைத

ேபாரம்டந்ைத pōrmaḍandai, ெப. (n.)

   1. காளி; Durga, the goddess of war.

   2. ெவற் த் மகள்:(யாழ்.அக);

 the goddess of Valour.

     [ ேபார ்+ மடந்ைத]

ேபார்மறவன்

 
 ேபாரம்றவன் pōrmaṟavaṉ, ெப. (n.)

ேபார் ரன் பாரக்்க; see per-wiran.

     [ேபார ்+ மறவன்]

ேபார்மாந்தம்

 
 ேபாரம்ாந்தம் pōrmāndam, ெப. (n.)

   ழந்ைத ேநாய் வைக(பாலவா.);; a child's disease caused by visceral obstructions.

     [ெபா  + மாந்தம்]
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ேபார் கம்

ேபார் கம் pōrmugam, ெப. (n.)

   1. ேபார் ைன; front, foremost line of battle.

     'ேபார ் கத்ைத ய யாைனப் ேய ெறன்ேறன். (தனிப்பா. 1, 275,16);.

   2. ேபார ் ைனந்  நிக டம்; the place where battle rages the most.

     'ேபார ் கந் தன்னினீ றந்தந் ேத னால் (பாரதநிைர ட7்0);

     [ேபார ்+ கம்]

ேபார் ர

ேபார் ர  pōrmurasu, ெப. (n.)

ேபார ்பைற பாரக்்க; see porp-parai.

     "ேபார ் ரெச ெவழப்ெபாங்  (பாரதநான்காம்.3);

     [ேபார ்+ ர ]

ேபார் ழக்கம்

 
 ேபார் ழக்கம் pōrmuḻkkam, ெப. (n.)

   ேபாரக்் ரல்; war-shout.

     [ேபார ்+ ழக்கம்]

ேபார் ள்

 
 ேபார் ள் pōrmuḷ, ெப. (n.)

   ேசவ ன் ன்னங்கால் ள் (யாழ்.அக);; cocks claw.

     [ேபார ்+ ள்]

ேபார் ைன

 
 ேபார் ைன pōrmuṉai, ெப. (n.)

ேபார் க (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see põrmugam.

     [ேபார ்+ ைன]

ேபார் ட் -தல்

ேபார் ட் -தல் pōrmūṭṭudal, ெச. ன்றா.வ (v.t.)

   1. சண்ைட ெசய்யத் ண் தல்(யாழ்.அக);

 to spur on to guarrel.

   2. ேபாள்ெசால்  ரித்தல்(இ.வ.);; to creat mis-under, stanc ing between.

     [ேபார ்+ ட் ]

ேபார்ைம

ேபாரை்ம pōrmai, ெப. (n.)

   இரக்க (நம ப.608.);; mercy, pity.

     [ஒ ைம → ேபாரை்ம]

ேபார்வாங் -
தல்

 
 ேபாரவ்ாங் -தல் pōrvāṅgiviḍudal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   ட க்கத் ெதாடங் தல்; to begin threshing of the grain.

     [ ேபார ்+ வாங் -,]
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ேபார் ரன்

 
 ேபார் ரன் pōrvīraṉ, ெப. (n.)

   ேபாரி  ரன்; Soldier.

     [ ேபார ்+ ரன்]

ேபார்

ேபார்  pōrvu, ெப. (n.)

ேபார்  பாரக்்க; see porbu.

     "கயலார ்ைர ேபார் ற் ேசக் ம்."(ஐங் .9);

     [ ேபார ்→ ேபார் ]

ேபார்ெவ யர்

 
 ேபாரெ்வ யர ்pōrveṟiyar, ெப. (n.)

   ெவற் ரம்ேப பவர;் warmonger.

     [ேபார ்+ ெவ யர]்

ேபார்ைவ

ேபாரை்வ pōrvai, ெப. (n.)

   1. ைக ( ங்.);; covering, wrapping.

   2. ேமன் ந் ணி( ங்.);; upper garment, cloak, blanket, rug, mantle.

     "யாைன ரிைவப் ேபாரை்வ" (கம்பரா. ைல.150);

   3. ேதால்;( ங்.);

 skin.

   4. கவசம்; cocet of mail, corslet.

     ' ப்ெபா ப் ேபாரை்வ நீக்  ( வக.266);.

   5. வாள் த யவற் ன்உைற ( வக.266.உைர);

 sheath, as of sword.

   6. ேதரத்்தட் ன் ெவளிமைறயப் பா ன பலைக; wooden cover of a temple-car.

உள்ளரக் ெக ந்த வ க்  ேபாரை்வ. ( பாண்256);

ெத.ேபாரவ்

     [ேபார ்→ ேபாரை்வ]

 ேபாரை்வ pōrvai, ெப. (n.)

   யா ன் உ ப் களில் ஒன் ; a part of the harp.

ேபார்ைவச் ைல

ேபாரை்வச் ைல pōrvaiccīlai, ெப. (n.)

ேபாரை்வ 2 பாரக்்க;see põrvai.

     [ேபாரை்வ + ைல]

ேபார

ேபார pōra, .எ. (adv)

   க ம் (ஈ ,47ப்ர);; entirely, exceedingly.

     [ேபா  → ேபார]
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ேபார '-த்தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ேபார

ேபார  pōraḍi, ெப.(n.)

   1. தைலய க் க ரப்்ேபாைரக் கடா ட்  அ த்  ெநல்ைலப் ரிக்ைக; threshing.

   2. ெநற்களம்; threshingfoor.

   3. ேதங்காய் ைளயாட்  (யாழ்ப்.);; playing with Cocoanuts.

     [ேபார ்→ ேபார ]

ேபாரப்ெபா ய

ேபாரப்ெபா ய pōrappoliya, . .எ.(adv)

   வ ம்; fully, completely.

இவன் இவைனப் ேபாரப் ெபா யச ்ெசால் ங்காட் ல்'(ஈ .47.ப்ர.);

     [ேபார + ெபா ய]

ேபாரன்

 
 ேபாரன் pōraṉ, ெப.(n.)

   ைவக்ேகால் தடை்ட (யாழ்ப்.);; paddy silk.

     [ேபார ்→ ேபாரன்]

ேபாராக்காலம்

ேபாராக்காலம் pōrākkālam, ெப.(n.)

ேபாதாக்காலம் பாரக்்க;see p5da-k-kalam.

     [ேபாதா → ேபாரா]

ேபாராைச

 
 ேபாராைச pōrācai, ெப.(n.)

ேபாரந்ாட்டம்  பாரக்்க;see pdf-nāttam.

     [ேபார ்+ ஆைச]

ேபாராட்டக்களம்

 
 ேபாராட்டக்களம் pōrāṭṭakkaḷam, ெப.(n.)

   ேபாரி டம்; armagedon (or); warfield.

     [ேபாராட்டம் + களம்]
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ேபாராட்டம்

ேபாராட்டம் pōrāṭṭam, ெப.(n.)

   1. சண்ைட ைக; fighting.

     "மடந்ைதயர ் ற் ன்பேமா... ெபான்னாட் ம் வந்தெதன்றாற் ேபாராட்டமல்லேவா" (தா . 
எங் நிைற.10);.

   2. சண்ைட; combat, struggle.

   3. ேபாட் ; competition, rivalry.

   4. டா யற் ; contention, striving earnestly.

     [ேபாரா  → ேபாராட்டம்]

ேபாரா -தல்

ேபாரா -தல் pōrāṭudal, ெப.(n.)

   1. ெபா தல்; to fight, carry on war.

     " ையப், ேபாரா ரந்ேதா ந் தம்மெதன்பார"் (தா . பாராபா. 228);.

   2. ெதாந்தர  ப தல்; to struggle.

   3. ேபாரம் ேப தல்; bargain (w.);.

     [ேபார ்+ ஆ  - தல்]

ேபாராரவ்ம்

 
 ேபாராரவ்ம் pōrārvam, ெப.(n.)

   ேபாரி ம் எண்ணம்; fighting spirit.

     [ேபார ் +  ஆரவ்ம்]

ேபாராற்றல்

 
 ேபாராற்றல் pōrāṟṟal, ெப.(n.)

   ேபாரி ம்  ஆற்றல்; fighting capacity.

     [ேபார ்+ ஆற்றல்]

ேபாரான்

ேபாரான் pōrāṉ, ெப.(n.)

   ைரவைக; a kind of horse.

     "உயரக்னவட்டம் ேபாரான்" ( வாலவா.28,69);.

ேபாரி'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;
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ேபாரி

ேபாரி pōri, ெப. (n.)

   கன் வ பாட்   இடமான ப்ேபா ர;் tiru-p-põrūr sccred to god subrahmanya.

ேபாரிவா ழா மா கேன ( ப்ேபா.சந்:9,1);

     [ேபா ர ்→ ேபாரி]

ேபாரிக்கட்ைட

 
 ேபாரிக்கடை்ட pōrikkaṭṭai, ெப. n ேபா ைகக்கடை்ட பாரக்்க;see port kattal.

     [ேபா  → ேபாரி + கடை்ட]

ேபாரிைக

 
 ேபாரிைக pōrigai, ெப. (n.)

ேபா ைகக் கடை்ட பாரக்்க;see porikai

     [ ேபா ைக → ேபாளிைக]

ேபாரி தல்

 
 ேபாரி தல் pōriḍudal, ெப. (n.)

   ெபா தல்; one engaged in fight.

     [ேபார ்+ இ தல்]

ேபாரிேல ேபா -
தல்

 
 ேபாரிேல ேபா -தல் pōrilēpōṭudal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   பயனற்றதாக் தல்; to render useless.

     [ேபார ்→ ேபாரிேல → ேபா ]

ேபாரிழப்

 
 ேபாரிழப்  pōriḻppu, ெப. (n.)

   ேபாரினால் உண்டா ம் இழப் ; loss of war.

     [ேபார ்+ இழப் ]

ேபா ணர்ச்

 
 ேபா ணரச்்  pōruṇarcci, ெப. (n.)

   ேபாரி ம் மனப்பான்ைம; fighting spirit.

     [ேபார ்+ உணரச்் ]
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ேபா -தல்

ேபா -தல் pōrudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெசல் தல்; to go on, proceed, to continue.

நீர ்ஆதரித் க்ெகாண்  ேபா ம் ( பரம்.170);.

   2. ண் வ தல்; to return.

   3. எட் தல்; to reach.

ேபார டாெயங்கள் படை்ட ( வ்.நாய்ச,்3,7);

   4. ெபா ள் ெபறப்ப தல்; to be understood, as a meaning.

     " ரத் யகரத்்த சயமா ம் ேபா ைகயாேல (ஈ ,1,12);.

     [ேபா  → ேபா ]

 ேபா -தல் pōrudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ேபா  யதாதல்; to be enough, sufficient.

 மானிடவெரன்  எண் ைகக் க் டப் பாற்றம் ேபாராதப யான நாம், ( வ். ெந ந் 21, வ்யா. 
பக்.198);

     [ேபா  → ேபா  – தல்]

ேபா த

 
 ேபா த  pōrudavi, ெப. (n.)

   ேபார் ர க்  உத ெசய்ைக; succour rendered to a warrior. (W);.

     [ேபார ்+ உத ]

ேபா க்கம்

 
 ேபா க்கம் pōrūkkam, ெப. (n.)

   ேபாரி ம் மனஎ ச் ; fond of fighting.

     [ேபார ்+ ஊக்கம்]

ேபாெர ர்-தல்

ேபாெர ர-்தல் pōredirdal, ெச. . . (v.i.)

   ேபாரெ்சய்தைல ேமற்ெகாள் தல்; to set out to fight.

ேபாெர ந்தற்றர ்(க த்,89);

     [ேபார ்+ எ ர ்– தல்]

ேபாேர

ேபாேர  pōrēṟu, ெப. (n.)

   1. ேபார ்ெசய்யவல்ல காைள; fighting bull.

ேபாேரெறான் ைடயா . மளைகக் ேகா ம் ( வ். ெபரிய . 2,10);

   2. ேபார் ரன்; champion, hero.

ட் ெயம்ேபாேரற்ைற ( வ்.இயற்.ெபரிய, ம,117);

   3, ெசவ்வாய் ேகாள்; the planet mars. (ச .);

     [ேபார ்+ ஏ ]
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ேபால்' )-தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ேபால்

ேபால் pōl, இ.ெசால். (Part)

   1. ஒர ்உவம ; a particle of comparison.

சமன் ெசய்  ர் க் ங் ேகால்ேபாலைமந்  ( றள்,118);

   2. ஓரஅ்ைசசெ்சால்; expletive ( க்ேகா,222);

     [ேபா → ேபால்]

 ேபால் pōl, ெப. (n.)

   1. உள்ளி ல்லாத ; hollow object.

     'ேபால்வைள'.

   2. பதர;் chaff.(w);.

   3. ெபாய்; falsehood (அ .நி);

   4. ங் ல்; bamboo (மைல);

     [ ல் → ெபால் → ேபால்]

ெத. ேபா

 ேபால் pōl, ெப. (n.)

   1. ெவற் ; victory, valour.

பண் ணராரம் ன்ேமல்ேபாலைன(ேதவா.381-1);

ேபால்கட்ைட

 
 ேபால்கடை்ட pōlkaṭṭai, ெப. (n.)

ேபால்மரம் பாரக்்க;see polmaram.

     [ ேபால் + கடை்ட]
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ேபால்சா

 
 ேபால்சா  pōlcāvi, ெப. (n.)

   உட் ைள ள்ள ற ேகால்; tubularkey.

     [ேபால் + சா ]

 port chiavi → த.சா

 ேபால்சா  pōlcāvi, ெப.(n.)

   உட் ைள ள்ள ற ேகால் (இ.வ.);; tubular key.

த.வ. ெபண் சா

     [T. {} → த. ேபால்சா .]

ேபால்மரம்

 
 ேபால்மரம் pōlmaram, ெப. (n.)

   வண் ன் ன் றத் ள்ள நீண்ட மரக்கடை்ட; wooden shaftfitted to the fore-part of a vehicle.

     [ ேபால் + மரம்]

 ேபால்மரம் pōlmaram, ெப.(n.)

   வண் ன் ன் றத் ள்ள நீண்ட மரக்கடை்ட (இ.வ.);; wooden shaft fitted to the fore-part of a vehicle.

த.வ. க்கைணமரம்

     [E. pole → த. ேபால்+மரம்.]

ேபால் ங் ல்

 
 ேபால் ங் ல் pōlmūṅgil, ெப. (n.)

   ங் ல் வைக; hollow bamboo.

     [ேபால் + ங் ல்]

 ேபால் ங் ல் pōlmūṅgil, ெப.(n.)

   ங் ல் வைக; hollow bamboo bambusa arundinaca typica.

த.வ. ைள ங் ல்

     [T. {} → த. ேபால்+ ங் ல்.]

     [p]

ேபால

ேபால pōla, இ.ெசால். (Part)

ேபால்,1, 2 பாரக்்க see pol12. (ெதால்.ெபா.291);

     [ ேபால் → ேபால]
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ேபா

ேபா  pōli, ெப. (n.)

   1. ஒப் ைடயவன் வள் - ; a person orthing that is egual, egu valent.

ல்ைல ேபா தன் காதலேன( க்ேகா.303);

தாமைர வ க க் ப் ேபா யா க்க. (ஈ ,1,4,ப்ர);

   2. ஒப் ; similarity.

உவமப்ேபா  (ெதால்.ெபா.300,உைர);

   3. சாயல்; imitation, semblance. (w);.

   4. கள்ளப்ெபா ள்; anything spurious, bcounterfet.

ேபா நாணயம்

   5. வஞ்சகம்; pretence, hypocrisy.

   6. ேக ; jest.

   7. ேபா ெய த்  பாரக்்க (நன்.122);

   8. இலக்கணப்ேபா  பாரக்்க. (நன்.238);

   9. ேபா ப்பாசம்

 sophism.

பக்கப்ேபா  ேம ப் ேபா ம் (மணி.29145);

     [ ேபால் → ேபா ]

ேபா இரக்கம்

 
 ேபா இரக்கம் pōliirakkam, ெப.(n.)

   ெபாய்இரக்கம்; lips sympathy.

     [ேபா  + இரக்கம்]

ேபா க் ரல்

 
 ேபா க் ரல் pōlikkural, ெப. (n.)

   மாற் க் ரல்; false roar.

     [ேபா  + ரல்]

ேபா க்ைகெயாப்
பம்

 
 ேபா க்ைகெயாப்பம் pōlikkaiyoppam, ெப.(n.)

   ெபாய்க்ைகெயாப்பம்; forgery signature.

     [ேபா  + ைகெயாப்பம்]

ேபா சச்மயம்

 
 ேபா சச்மயம் pōliccamayam, ெப. (n.)

   ெபாய்யான மதம்; false religion.

     [ேபா  + சமயம்]
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ேபா செ்சய்

 
 ேபா செ்சய்  pōlicceyti, ெப. (n.)

   ெபாய்செ்சய் ; false news.

     [ேபா  + ெசய் ]

ேபா ந ப்

 
 ேபா ந ப்  pōlinaḍippu, ெப. (n.)

   பாசாங்  ெசய்தல்; hypocricy.

     [ேபா  + ந ப் ]

ேபா சச்ரக்

ேபா சச்ரக்  pōliccarakku, ெப. (n.)

   1. உண்ைமச ்சரக்ைகப் ேபாலச ்ெசய்த பண்டம்; imitation goods or commodity, as not genuine.

   2. ெவளிப்பகட் ள்ள ெபா ள்; showy goods, as appearing good.

     [ேபா  + சரக் ]

ேபா த்தகவல்

 
 ேபா த்தகவல் pōlittagaval, ெப. (n.)

   ெபாய்த்தகவல்; general talk of doultful acCuracy.

     [ேபா  + Aral.dakhi, த.தகவல்]

ேபா த்தனம்

 
 ேபா த்தனம் pōlittaṉam, ெப. (n.)

   உண்ைமயல்லாத ெவளித்ேதாற்றம்; imitation, disguise, show (யாழ்.அக);

     [ேபா  + தனம்]

ேபா த் ைர

 
 ேபா த் ைர pōlittirai, ெப. (n.)

   ெபாய்த் ைர; curtain.

     [ேபா  + ைர]

ேபா த் ேதாற்றம்

 
 ேபா த் ேதாற்றம் pōlittōṟṟam, ெப. (n.)

   ெசயற்ைகத் ேதாற்றம்; false appearance.

     [ேபா  + ேதாற்றம்]

ேபா நைட

 
 ேபா நைட pōlinaḍai, ெப. (n.)

   ேபா யான நடத்்ைத; trick of syle.

     [ேபா  + நைட]
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ேபா நியாயம்

ேபா நியாயம் pōliniyāyam, ெப.(n.)

   1. ெபாய்க்காரணம்; false reasoning.

   2. நியாயம் ேபால் காணப்ப ம் நியாயற்ற .

 that which seems just bet is really un.J.

     [ேபா  + skt nyåya. த.நியாயம்]

ேபா ப்பாசம்

 
 ேபா ப்பாசம் pōlippācam, ெப. (n.)

   ெபாய்ப் பாசம்; Sophism.

     [ேபா  + பாசம்]

ேபா ப்ேபச்

 
 ேபா ப்ேபச்  pōlippēccu, ெப.( n.)

   கட்டட ்ேபச் ; hypocritical speech.

     [ேபா  + ேபச் ]

ேபா மனிதன்

 
 ேபா மனிதன் pōlimaṉidaṉ, ெப.(n.)

   மக்கட்பண்பற்றவன்; brutish mar w.

     [ ேபா   + skt manu-ja த.மனிதன்]

ேபா ைம

ேபா ைம pōlimai, ெப. (n.)

ேபா  பாரக்்க; see poli.

ேபா ைம ரங்  ைரத்த பாகரத்தாேல ( வ். வாய். ஈ .2.1.2.ப்ர. பண்ணி);

     [ ேபா  → ேபா ைம]

ேபா ெமா

ேபா ெமா  pōlimoḻi, ெப. (n.)

இலக்கணப் ேபா  பாரக்்க;see jakkana po/f (நன்.238. ம ைல);

     [ேபா  + ெமா ]

ேபா யாள்

ேபா யாள் pōliyāḷ, ெப. (n.)

   1. ெவளி  ேவடக்காரன்; dissembler, pretender.(யாழ்.அக);

   2. ேமல் வாரியாக ேவைல ெசய்பவன்; superficial person (w.);

     [ேபா  + ஆள்]

ேபா ரக்கம்

 
 ேபா ரக்கம் pōliyirakkam, ெப. (n.)

   ெபாய்யாக இரக்கம் காட் தல்; lip's sympathy.

     [ேபா  + இரக்கம்]

ேபா ெய த்

ேபா ெய த்  pōliyeḻuttu, ெப. (n.)

   1. ஒெர த் க் ப் பகரமாக அவ்ெவா ல்  அைம ம் எ த் ; syllatle or letter resembling another in sound, 
as அய் for ஜ, அய்  for ஒள.

   2. ஒெர த் க் ப் பகரமாக  வ ம் எ த் ; letter substituted for another different in Sound, as in சாம்பர ் for 
சாம்பல். (நன்.);

     [ேபா  + எ த் ]
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ேபா வாழ்க்ைக

 
 ேபா வாழ்க்ைக pōlivāḻkkai, ெப. (n.)

   ெபாய் வாழ்க்ைக; false life.

     [ேபா  + வாழ்க்ைக]

ேபா ரம்

 
 ேபா ரம் pōliviram, ெப. (n.)

   பாசாங்  ரம்; lion's Skin.

     [ ேபா  + ரம்]

ேபா ேவடம்

 
 ேபா ேவடம் pōlivēṭam, ெப. (n.)

   ேபா  ந ப் ; hypocricy.

     [ ேபா  + ேவடம்]

 Skt. Vésa→ த.ேவடம்

ேபா ேவைல

 
 ேபா ேவைல pōlivēlai, ெப. (n.)

   கள்ளத்தனமான ேவைல; shoddy work (யாழ்.அக);

     [ேபா  + ேவைல]

ேபா ம்

ேபா ம் pōlum, இ.ெசால். (part)

   ஓர ்அைசச ்ெசால்; an expletive. (நன்.441);

     [ேபால் → ேபா ம்]

ேபா -த்தல்

ேபா -த்தல் pōvittal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   ெபாக் தல்; to cause to go, to lead.

ேபா ப்பம் பா டம்ைப (நல்வ ,19);.

     [ேபா + ேபா  - த்தல்]

ேபா

ேபா  pōvu, ெப. (n.)

   ேபாைக; going.

ேபா ண்ட ெதன்னிைனய' (கம்பரா.நாகபாச. 231);

     [ேபா → ேபா ]

ேபா  - த்தல்

ேபா  - த்தல் pōvittal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

ேபா  பாரக்்க;see pow (நன்.137, ம ைல);

     [ேபா → ேபா  → ேபா  - த்தல்]

235

www.valluvarvallalarvattam.com 14706 of 19068.



ேபாழ்-தல்

ேபாழ்-தல் pōḻtal, ெச. . . (v.i.)

   1. ள ப தல்; to be cleft, split.

   2. ரி ப தல்; to be disunited. (w); ெச. ன்றா. . (v.t.);

   1, ளத்தல்,

 to split, cleave open.

கல் ைட ெந ெந  ேபாழ்ந்  கரன ப்ப (ப ற் ப்.19, 2);.

   2. ஊ ச ்ெசல் தல்; to pass through, cross over.

கடற் ட்டம்ேபாழ்வரக்லவர ்( நான்மணி.18);.

   3. அ த்தல்; to dispel, to destroy.

நீ ள்  ேபா  நிைலைமத் ' ( வக. 2118);.

     [ ல் → ெபால் → ேபாழ்']

ேபாழ்

ேபாழ் pōḻ, ெப. (n.)

   1. ள ; cleft.

ேபாழ்படக் டந்த (கல்லா. க்க);

   2. ண்டம்; piece.

பகங்காய்ப் ேபாெழா  (ெப ம்பாண், 307);

   3. ேதாலால் அைமந்த வார;் leathe strap.

ேபாழ் ண்  ( றநா. 82, 4);.

   4. தக ; sheet.

ெவள்ளிப் ேபாழ் லங்கைவத் தைனய ( வக.70);

     [ ல் → ெபால் → ேபாழ்']

ேபாழ்க்கைம

ேபாழ்க்கைம pōḻkkamai, ெப. (n.)

   அைட  ேக ; irregularity, disorder, ill-manners. ( வ். மாைல, 33 வ்யா 110);

     [ேபாழ்க்கன் → ேபாழ்க்கைம]

ேபாழ்க்கன்

ேபாழ்க்கன் pōḻkkaṉ, ெப. (n.)

   அைட   ேகடன்; ill-mannerer person.

ெபாய்ெயல்லாம் ெபா ந்  ெகாண்ட ேபாழ்க்கேனன் ( வ். மாைல, 33);

     [ேபாழ் → ேபாழ்க்கன்]

ேபாழ்

ேபாழ்  pōḻtu, ெப. (n.)

   1. ெபா  பாரக்்க அழல் மண்  ேபாழ் ன் (நால . 202);

   2. நன் ரத்்தம்; auspicious time.

இப்ேபாழ்  ேபாழ்ெதன் ற வாய்ப்பக் ய (க த். 93);

     [ேபா  → ேபாழ் ]

ேபாழ் கம்

 
 ேபாழ் கம் pōḻmugam, ெப. (n.)

   பன் ; hog. ( ங்);

     [ேபாழ் + கம்]
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ேபாழ்

ேபாழ்  pōḻmugi, ெப. (n.)

ேபாழ் கம் பாரக்்க ( ம ப, 220);

     [ேபாழ் + கம் → ]

ேபாழ்

 
 ேபாழ்  pōḻvu, ெப.(n.)

   ள ; cleft, fissure.

     [ேபாழ் → ேபாழ் ]

ேபாழ்காலா

 
 ேபாழ்காலா pōḻkālā, ெப. (n.)

   பளபளத்த பசை்ச நிற ள்ள ம் ஆற நீளம் வளரவ் மான கடல் ன்வைக; resebal, seafish, silvery green, 
attaining six feet and more in length. polynemus tetradactylus.

     [ேபாழ் → ேபாழகாலா]

ேபாழப்ெபட்

ேபாழப்ெபட்  pōḻppeṭṭi, ெப. (n.)

   1. வண்ணங் ெகா த்த பைனேயாைலகைளக் ெகாண்  பலவ வமாக ைடயப்ப ம் ைட; palmyra 
basket of fancy shapes, cloured attractively.

   2. மணத் ன் ேபா  மாப் ள்ைள ட்டார ்மணமகள் ட் ற் த் ேதங்காய் பழம் ெவற் ைல 
பாக்  த யன ெகாண்  ேபா ம் சாயவட் ; lacguer plate containing cocoanuts, aarecanuts, betels and 
plantains carried to the bride's house by the bride-groom's party in a marriage.

     [ ழா → ெபட்  → ேபாழப்ெபட் ]

ேபாழம்

ேபாழம் pōḻm, ெப. (n.)

   மா ப ஞ் ெசால்; inconsistent word.

     'ேபாழம் பலேப ' (ேதவா.1080,11);

     [ேபால் → ேபாழ் → ேபாழம்]

ேபாளம்

 
 ேபாளம் pōḷam, ெப. (n.)

ந மணப் பண்டவைக myrrh, a|oes, gum-myrrh.

ேபாளம்:

 
 ேபாளம்: pōḷam, ெப. (n.)

   ஒ வைகத ்நிைலத் ைண; a plant (மைல);.

ேபாளி

 
 ேபாளி pōḷi, ெப (n.)

   டன்; simpleton.

ேபாற்றர

 
 ேபாற்றர  pōṟṟaravu, ெப. (n.)

   ேப ைக; due regard, civility, (w.);

     [ ேபாற்  → ேபாற்றர ]
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ேபாற்றலர்

 
 ேபாற்றலர ்pōṟṟalar, ெப. (n.)

ேபாற்றார ்பாரக்்க;see porrãr.

     [ேபாற்  + அல் + அர]்

அல்' எ. ம. இ. நி.

ேபாற்றன்

ேபாற்றன் pōṟṟaṉ, ெப. (n.)

   பாட்டன்; grandfather (நாம ப, 189);

     [ேபாற்  + அன் → ேபாற்றன்]

ேபாற்றார்

ேபாற்றார ்pōṟṟār, ெப, (n.)

   பைகவர;் foes, enemies.

ேபாற்றாப் ெபா த்த ஞ் ழ்ச் ய தகல ம் றநா. 2)

     [ேபாற்  + ஆ +அர]்

அல்' எ. ம. இ. நி.

ேபாற்

ேபாற்  pōṟṟi, ெப. (n.)

   1. கழ்ெமா ; praisse, applause, commendation (w);.

   2. ேகா ற் ைச ெசய் ம் மைலயாள நாட் ப் சாரி; brahman temple-priest of malabar (w);.

   3. ேபாத்  பாரக்்க. ெச. .  (v.i.);

   1. வ ப  ெசால் வைக; explamation of praise.

ெபாய் ர ்காட் ப் ைரேயாய் ேபாற்  ( லப் 13,92);

     [ேபாற்  → ேபாற் ]

ேபாற்  ெசய்-தல்

ேபாற்  ெசய்-தல் pōṟṟiseytal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   வ ப தல்; to praise, worship, adore.

பரமைன ….ேபாற்  ெசய்ேவேன. ( மந். 3);

     [ேபாற்  + ெசய்தல்]

ேபாற் ைச-த்தல்

ேபாற் ைச-த்தல் pōṟṟisaittal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

ேபாற் ெசய் பாரக்்க. றந்த வார ்ேபாற் ைசப்ப' (ெப ய . மானக்கஞ்சாற, 12);

     [ேபாற்  → ேபாற் ைச - த்தல்]

ேபாற்  ெசால்( )-
தல்

 
 ேபாற்  ெசால்( )-தல் pōṟṟisolludal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

ேபாற் ெசய் பாரக்்க;see porri-cey (w);.

     [ேபாற்  ெசால்( ); – தல்]

ேபாற் ப்பஃெறா
ைட

ேபாற் ப்பஃெறாைட pōṟṟippaḵṟoḍai, ெப. (n.)

   ெமய்கண்ட ல்கள் ப னான்க ள் ஒன் ம் உமாப வம் இயற் ய மான வனியக் 
ெகாண்   ல்; a text-book of the siva siddhanta philosophy by umāpati-civyācāriyar, one of 14 mey-kanta-cattiram, 
q.v.

     [ேபாற்  + பஃெறாைட]
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ேபாற்  பண் -
தல்

 
 ேபாற்  பண் -தல் bōṟṟibaṇṇudal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

ேபாற் ெசய் பாரக்்க;see porri-cey (W);.

     [ ேபாற்  + பண்  – தல்]

ேபாற் ப் 
ேப தல்

 
 ேபாற் ப் ேப தல் pōṟṟippēṇudal, ெப.(n.)

   ராட்  வளரத்்தல்; cherishment.

     [ ேபாற்  + ேப தல்]

ேபாற் ைம

 
 ேபாற் ைம pōṟṟimai, ெப. (n.)

   வணக்கம்; honour, reverence, (w);.

     [ ேபாற்  → ேபாற் ைம]

ேபாற் யாதல்

ேபாற் யாதல் pōṟṟiyātal, ெப. (n.)

   இ க் ைக; grasping or securing closely (நாம ப. 757);

     [ெபாத்  → ெபாற்  → ெபாற்  ேபாற்  + ஆதல்]

ேபாற்

ேபாற்  pōṟṟīṭu, ெப. (n.)

   பா காவல் வைக; a system of watching.

     'ேபாற்  த  பா காவ ம்' (ெதால். ெபா. 171, உைர);

     [ ேபாற்  + இ  → ஈ ]

ேபாற் -தல்

ேபாற் -தல் pōṟṟudal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   1. வ ப தல்; to praise, applaud ( ங்.);

ேபாற்  ம யா ண்ணின்  ந ேவன் ( வாச. 5, 60);

   2. வணங் தல்; toworhsip( ங்.);

   3. பா காத்தல்; to protect, keep with great care.

ேபாற் னரியைவ ேபாற்றல். ( றள், 693);

   4. வளரத்்தல்; to noursih (w.);

   5. யைவ த த் க்காத்தல்; to guard against.

றஞ்ெசாற் ேபாற் ன் ( லப். 30, 188);

   6. கைட த்தல்; to adhere, hold fast to.

கழ்ந்தைவ ேபாற் ச ்ெசயல் ேவண் ம்

   7. ந்ேதாம்பல்; to entertain, to treat with regard.

எம்ைமப் ேபாற்றேவ' (கம்பரா. அர யல், 40);

   8. ம் தல்; to desire.

ேபாற் க் ேகண்ம  (ெபா ந. 60);

   9. க தல்; to conzider.

ெபாசச்ாவாக், க யாற் ேபாற் ச ்ெச ன் ( றள், 537);
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ேபாற்

ேபாற்  pōṟṟu, ெப. (n.)

   1. காப் ; protection (சங்.அக);.

   2. பாராட்  வ ப ; praise, invocation.

   3. கழ்தல்; very high commendation. (யாழ்.அக.);

     [ கல் → கற்  → ேபாற் ]

ேபாற் நர்

ேபாற் நர ்pōṟṟunar, ெப. (n.)

   1. ற்றத்தார;் relatives, kinsmen.

ேபாற்றா ரி ம் ேபாற் ந ரி ம் (பரிபா. 4, 52);

   2. ஒன் ணரவ்ார;் those who understand.

ேவற் ைம ன்ற  ேபாற் நரப்் ெப ேன (பரிபா. 4, 55);

     [ேபாற்  + ேபாற் நர]்

ேபாைற

ேபாைற pōṟai, ெப. (n.)

   1. ெபாந் ; hole, hollow in a tree.

   2, ண  த யவற் ன் வங் ; cavity in the side of a well (w.);

     [ ைர → ேபாைர → ேபாைற]

ேபான்

ேபான் pōṉ, ெப. (n.)

   1. ெபா ; trap (ஈ ,2, 8, 4 );

   2. மைலக் ைக; cave running into the side of a hill.

   3. உைலக் ம் த் க் ம் இைட ல் சாய்வாகச ்ெசல் ம் அ ப் ப் பாகம்; sloping cavity between the 
bellows and the over in a pôn-atuupu.

     [ ல் → ேபால் → ேபான்]

ெபள

 
 ெபள peḷa,    த ழ் ெந ங்கணக் ல் 'ப்' என்ற என்ற ெமய்ெய த் ம் 'ஒள' என்ற உ ெர த் ம் ேசரந்்  
உண்டான  உ ர ் ெமய்ெய த் ; the compound of ப் and ஒள. (ெச.அக).

     [ப் + ஒள → ெபள]

ெபளரி

 
 ெபளரி peḷari, ெப. (n.)

   ெப ம் பண் வைக; a musical mode, one of perum. pan, q.v

 ெபளரி peḷari, ெப.(n.)

   ெப ம்பண்வைக ( ங்.);; a musical, mode, one of perum-pan.

ெபள

ெபள  peḷaluruvi, ெப. (n.)

   மரஞ் ெச களில் ஒட்  வள ம் வைக; honey suckle mistletoe.

     " ைரக் ப் ல்  ேழ ைளத்தாற் ேபால்" (இராமநா. அேயாத், 20);

     [ ல்  → ெபள ]

 ெபள  peḷaluruvi, ெப.(n.)

   ல் ; honey suckle mistletoe.
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தட் க்ெக -தல்

தட் க்ெக -தல் daḍḍukkeḍudal,    20 ெச  (V.i.)

   1. மனங்கலங் தல்; to be greatly alarmed, perplexed, distracted, bewildered.

   2வ ைமயால் நிைலெக தல்; to be in great straits;

 to be shattered, broken down by poverty.

   3. த மா ப் ேபாதல்; to be misled, mistaken.

   4.இழப்பைடதல் ( ன்);; to suffer loss.

   5. தா மாறாதல்; to be disjoint.cd.

   6. தட் ண் ேபா, see tattundu-po-- 3.

     "தட் க்ெகட்  க் ப் பாய்ஞ்  (பாய்ந் ); டக் ற  (பழ);

     [தட்  + ெக -]

தட் க்ேக

தட் க்ேக  taṭṭukāṭu, ெப.(n.)

   1. ழப்பம்:

 perplexity, bewilderment.

   2. வ ைம; Want, destitution.

   3.இழப் ; loss.

   4. அ ; defeat, discomfiture, ruin.

அன்  வளமாக வாழ்நதவன் இன்  தட் க்ெகட் ப் ேபாய் ட்டான் (உ.வ);

ம வ, தட் க்ேக

     [தட்  + ேக . ெக  → ேக ]

தட் க்ெகாட்

தட் க்ெகாட்  taṭṭukkoṭṭu, ெப. (n.)

   1. ெகாட்  ழக்  (இ.வ.);; playing of drums and pipes.

   2. ேபா ந ப்  (யாழ்ப்);; empty show.

   3. க் ப்ெபா ள் ( ன்.);; bauble, gewgaw.

   4. ழ்ச்  (யாழ்அக.);; trick, stratagem.

     [தட்  + ெகாட் ]தட் ச் ற்

தட் க்ெகா

 
 தட் க்ெகா  taḍḍukkoḍi, ெப. (n.)

எட்  ைல ள்ள பட்டம் (யாழ்ப்.:

 Octagonal paper-kite.

     [தட்  + ெகா ]

தட் க்ேகால்

 
 தட் க்ேகால் taṭṭukāl, ெப. (n.)

யவரின் ரிைக ற் ம் ேகால் (இ.வ.);

 turning stick of the potter's wheel.

     [தட்  + ேகால்]
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தட் சச்ரி

தட் சச்ரி taṭṭuccari, ெப. (n.)

   மகளிர ் ன் ைக ல் அணி ம் அணிவைக; a kind of ornament Wornby Women on the forearm.

     "தட் ச ்சரிையச ்சரியாகக் ைகக்கணிந் " ( ளப்ப.136);

     [தட்  + சரி]

தட் ச் ட்

 
 தட் ச் ட்  taṭṭuccīṭṭu, ெப. (n.)

   க்  எ க் ம் ட் ; a kind of chit transaction, where prize is determined by drawing of lots (ெச.அக.);

ம வ, ெகாட் ச ் ட்

     [தட்  + ட் ]

தட் ச் ள

 
 தட் ச் ள  taṭṭuccuḷagu, ெப. (n.)

   அகன்ற றவைக; broad winnowing-fan (ெச.அக);

     [தட்  + கன , அல் → ல் - சன் +  = கள , தட்  = அள ]

தட் ச் ற்

தட் ச் ற்  taṭṭuccuṟṟu, ெப.(n.)

   1. எரியணத் தட் ச ்( டன்); ற் ைக; waving a salver with lighted camphor before an idol.

   2. தட் ைட பாரக்்க: See tattudai.

க. தட் ச் ட்

     [தட்  + ற் ]

தட் ைட

தட் ைட taḍḍuḍai, ெப.(n.)

   ேவட் : cloth worn round the loins, without passing it between the legs;     "ேவ  ம ெயான்ைறத் தட் ைடயாக 
உ த் க் ெகாண் " ( னாட்.சரித.்II.152);.

ம வ தட்டாைட அைடயவைளந்தா ைட

     [தட்  + உைட]

தட் ண் ேபா-தல்

தட் ண் ேபா-தல் taṭṭuṇṭupōtal,    8 ெச.  (v.i.)

   1. த ண் தல்; to be beaten off, Scattered.

   2. க ர ப தல்; to be threshcd out, as rape Sced.

   3. தைடப்ப தல்; to be thwarted;

 to fail, as an expected good.

காரியம் தட் ண்  ேபா ற்  (உ.வ.);

   4. கலங் தல்; to be upset.

அவன் தட் ண்  ேபானான் (இ.வ);

   5. சரக்  ேமாச யாய் மாற்றப்ப தல் ( ன்);: to be exchanged clandest incly and fraudulently, as commoditics.

     [தட் ண்  + ேபா]

தட் ண்ணல்

 
 தட் ண்ணல் taṭṭuṇṇal, ெப. (n.)

   ைறந்  ேபாதல்; bccoming decrcascd.

     [தட்  + உண்ணல்]

242

www.valluvarvallalarvattam.com 14713 of 19068.



தட் த்தடக்

 
 தட் த்தடக்  taḍḍuttaḍakku, ெப.(n.)

தட் த் தைட ( ன்); பாரக்்க: See al-t-talai.

     [தட்  + தடக் ]

தட் த்தடங்கல்

தட் த்தடங்கல் taḍḍuttaḍaṅgal, ெப. (n.)

தட் த்தைட (இ.வ.); பாரக்்க;see tattu-t-tadai.

ம வ தட் த்தைட

     [த  → தடக்  → தடங்  → தடங்கல் தட் த்தடங்கல் என்ப  மர தெ்தாடர ்( .தா.101]

தட் த்தடவல்

தட் த்தடவல் taḍḍuttaḍaval, ெப. (n.)

   1. தட் த் தைட பாரக்்க;see tattu-t-tadai.

   2. ைற ; insufficiency, scantiness.

ம வ, தட் த்தடக்  கக் ைற

     [தட்  + தடவல்]

தட் த் த மா -
தல்

தட் த் த மா -தல் daḍḍuddaḍumāṟudal, ெச. .  (V.i.)

   1. இயல்பாகச ்ெசய்ய யாமல் ண தல்; to Struggle, sumble.

இ ட் ல் தட் த் த மா ப் ப ேய னான் (உ.வ.);

   2. த மா தல்; to stumble and grope about tot ter.

     [தட்  + த மா -.]

தட் த்தைட

தட் த்தைட taḍḍuttaḍai, ெப. (n.)

   1. தைட; hindrance, impcdiment.

   2. த மாற்றம்; hestitation.

ம வ, தட் த்தடவம், தட் த்தடங்கல், தட் த்தடக்

     [தட்  + தைட]

தட் த்தாவரம்

 
 தட் த்தாவரம் taṭṭuttāvaram, ெப. (n.)

   க டம் (யாழ்ப்);; resort, refuge.

     [தட்  + Skt. தாவரம்]

தட் ப்ப

 
 தட் ப்ப  taḍḍuppaḍi, ெப.(n.)

   மரக்கட் ல் (நாஞ்);; wooden-col.

ம. தட் ப

     [தட் +ப ]
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தட் ப்ப -தல்

தட் ப்ப -தல் daḍḍuppaḍudal,    5 ெச  (v.i.)

   1. தைடப்ப தல்; to be stopped, checked, obstructcd.

     "அ ேல வந்தவாேற தட் ப்ப ம்" (ஈ  4.9.6);

   2. ைற ப தல்; to be lacking, Wanting, as stores, money, rain.

எனக் ப் பணம் தட் ப்ப ற  (உ.வ.);

   3. லன்க க்  ெசய் யாதல்; to be perceived by the senses or the intellect (ெச.அக.);.

     [தட்  + ப -]

தட் ப் பல ைக

தட் ப் பல ைக taṭṭuppalagai, ெப. (n.)

   1. இள யத் தைரையக் ெகட் க் ங்கடை்ட ( க வழக்);,

 rammer plank.

   2. ைர களில் ைர ேவ ம்ேபா , தடை்டையத ்தட் ச ்சரி ெசய்யப் பயன்ப ம் மரப்பலைக க 
வழக்

 a Wooden plank uscd for levelling hay.

ம.தட் பலக

     [தட்  + பலைக, தட்  - ஒன்ெறா  ஒன்  ட் , அ த் சே்சரத்்தல்:]

ட் தற்க த் னின்  ழ்த்த ேவர / ம் ட் ம்ெப7 ன் ஒன்  ேச த்தன்ைமத் . நிலத்ைதேயா, 
ைரையேயா சமப்ப த் ம் ட் ப்

பலைக, தட் ப்பலைக ஆ ற் ]

தட் ப்பலா

 
 தட் ப்பலா taṭṭuppalā, ெப. (n.)

   தந்தப்பலா (பலா ன் ஒ வைக);; a kind of jack-fruit.

     [தட் +பலா]

தட் ப்பற-த்தல்

தட் ப்பற-த்தல் taṭṭuppaṟattal,    3 ெச  (v.i.)

   ெரன மைறந்ெதா தல் (இ.வ.);;   10 disappear suddenly, vanish, as taking wings all of a sudden. 

     [தட்  + பற-]

தட் ப்பனாட்

தட் ப்பனாட்  taṭṭuppaṉāṭṭu, ெப. (n.)

   1. உலரைவத்த பனம்பழசச்ா ; dried cakes of the fruit of palmyra.

   2. பைனெவல்லக்கட் ; dried cakes of palmyra sugar.

     [தட் +பனாட் ]

பனாட்  யாழ்ப்பாணத் ன் றப் ண  வைகயா ம் தற்ேபா  த ம ரி மாவட்டத் ல், 
மாம்பழசச்ாற்ைறப் ந் , உலரைவத்  அவற் ன் லமாக இன் ைவப் பண்டஞ் ெசய் , 
ெப ைலக்  ற் ன்றனர.்

தட் ப்பா

 
 தட் ப்பா taṭṭuppā, ெப. (n.)

   ேதரின் ேம ம் பரப்  ( வா.);; a kind of seat in a chariot.

     [தட் +பாய்=தட் ப்பாய் → தட் ப்பா.]

தட் ப்பாடல்

தட் ப்பாடல் taṭṭuppāṭal, ெப. (n.)

   1. தட்  க் ன ைடைவ (யாழ். அக.);; Saree brushed and polished.

   2.தட் ப்பாடன் பாரக்்க;see tattu-p-padan (ெச.அக.);

     [தட் +பாடல்]
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தட் ப்பாடன்

 
 தட் ப்பாடன் taṭṭuppāṭaṉ, ெப. (n.)

   பளபளக் ம் கப் ள்ள ைடைவ; the glittering border sarce.

     [தட் ப்பாடன் = ெபான், ெவள்ளி இைழகள் ன் ம்வண்ணம் இ ம ங் ம் கைலயழ டன் 
கப்பைமத்த ைடைவ]

தட் ப்பா

 
 தட் ப்பா  taṭṭuppāṭu, ெப. (n.)

   ைற ; shortage.

     [தட்  + பா , பா  = ெசால்லாக்க ஈ ]

தட் ப்பாய்தல்

 
 தட் ப்பாய்தல் taṭṭuppāytal, ெப. (n.)

ளித்தட்  (இ.வ.); ைளயாட் ,

 a boy's game.

     [தட்  + பாய்தல்]

தட் ப் ழா

தட் ப் ழா taṭṭuppiḻā, ெப. (n.)

   வட்டமாய் ைடந்த ெபட் வைக; a round wicker basket or tray.

     "தட் ப் ழா ேல உலர வாற் " (ெப ம்பாண் 275. உைர);

     [தட்  + ழா]

தட் ப் ைட

தட் ப் ைட taḍḍuppuḍai, ெப. (n.)

தவசத்ைத றம் த யவற்றாற் ைடக்ைக (ெதால், ெசால் 77, இளம் ,  16, உைர);,

 winnowing and sifting grain with fan.

     [தட் ப் ைட → தட் ப் ைட]

தட் ப்

தட் ப்  taṭṭuppuḻugu, ெப.(n.)

   ப் ைன ன் உட னின்  ெகாய்த பாகத் ந்  ந க் ெய க் ம்  ( ன்.);; civet 
extracted from the dried and beaten flesh of the civet cat.

   2. ச ்சட்டம்; secretion from the gland in the anal pouch of the civet cat.

     "தட் ப் ஞ் சாத் " (S.I., I, viii, 186);,

ம. தட் ப்

     [தட்  + ]

தட் ப்ெபா த் த
ல்

 
 தட் ப்ெபா த் தல் daṭṭupporuddudal, ெப. (n.)

பலைக, சட்டம் ஆ யவற்ைற இைணப் த் ெதரியாமல் ேசரத்்  ஒட் தல் (இ.வ.);:

 connecting frame, as of plank door etc.

     [தட்  + ெபா த் தல்]

தட் ப்ேபா -தல்

தட் ப்ேபா -தல் daṭṭuppōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ேசைல ன் ன்றாைனைய இ வர ்பற்  ன் த்தல் (இ.வ.);; to catch fish by means of a cloth held by two 
persons at the ends.

     [தட்  + ேபா -]
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தட் ப

 
 தட் ப  taḍḍubaḍi, ெப. (n.)

தட் ப்ப  (நாஞ்); பாரக்்க;see tattu-p-padi.

     [தட் +ப ]

தட் ம

தட் ம 1 taḍḍumaḍi, ெப,(n.)

ஆழமான கட ல் இ ம் வைலவைக ( ன்);,

 fishing net used in decp sea, dist, fr. karaï-madi.

     [தட் +ம ]

 தட் ம 2 taḍḍumaḍi, ெப. (n.)

   1. தட் ம வைல பாரக்்க;see alumal-Walai.

   2 ன் வைலப் ைப; a shore net-bag.

ம. தட் ம

     [தட்  + ம , ம  = வைலப்பட்ட ன் இறங் ம், வைலக் ]

தட் ம வைல

 
 தட் ம வைல taḍḍumaḍivalai, ெப.(n.)

கச ் ன்கள் மட் ேம வைலப்ப ம்,  கண்க ைடய ன் வைல ( மரி ன.);

 a short net-bag with small holes.

ம வ, கண் வைல

     [தட் +ம +வைல. ம =வைலப்பட்ட ன் ெசன்றைட ங் கைடக் ]

தட்  மணி

 
 தட்  மணி taṭṭumaṇi, ெப. (n.)

ெபாற் றட் களாலா ய க த்தணி (யாழ். அக.);

 Small necklace of square pieces of gold.

     [தட் +மணி]

தட் ம -த்தல்

தட் ம -த்தல் taṭṭumaṟittal,    4 ெச.  (v.i.)

   ளித்தட்  ைளயா தல் (இ.வ.);; to play the game of killi-t-tattu.

தட்  + ம -ஹ

தட் ட்  தட்  
மா

 
 தட் ட்  தட்  மா  daṭṭumuṭṭudaṭṭumādu, ெப. (n.)

   பால் ைனேநாய் ரக்் ம் ம ந் ; a curative medicine for Venereal disease (சா.அக.);

     [தட்  + மா ]

தட் மாற்

 
 தட் மாற்  taṭṭumāṟṟu, ெப. (n.)

   ழ்ச்  ( ன்);;  Stralagen.

     [தட்  + மாற் ]
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தட் மாற் -தல்

தட் மாற் -தல் daṭṭumāṟṟudal,    5 ெச ன்றா  (V.L.)

   பட் ைழ அணியம்ெசய் ம்ேபா , அல்ல  பட் ப் ச்  வளரப்் ன்ேபா , தடை்டத் ய்ைம ெசய்  
மாற் தல்; occan the plate in sericulture (ெசங்.க.);.

     [தட்  + மாற் ]

தட் மா

தட் மா  taṭṭumāṟi, ெப. (n.)

   ஏமாற் பவ-ன்-ள் ( ன்.);; cheat.

     [தட்  + மா ]

 தட் மா 2 taṭṭumāṟi, ெப. (n.)

   நிைல ைலந்த ெபண்; unchaste Woman (சா.அச.);.

ம வ, கட் க் ைலந்தவள், ஆள்மா

     [தட்  + மா  கற்  ெத னின்  வ யவள்]

தட் மா -தல்

தட் மா -தல் daṭṭumāṟudal,    5 ெச  (v.i.)

   1. நிைலெக தல்; to be upset, overturned.

     "வானாட ந்  தட் மா ம்" (ெகாண்டல் . 278);

   2. ெகட் ப்ேபாதல்; to become corrupt morally.

     [தட்  + மா -]

தட் மானம்

தட் மானம் taṭṭumāṉam, ெப. (n.)

   1. ஏமாற்  (நாஞ்.);; cheating.

   2. ழ்ச்  (இ.வ.);

 cunning Ways.

     [தட் +மானம் 'மானம்'-ெசால்லாக்க ஈ . (ஓ.ேநா.); கட் மானம், வ மானம்]

தட் ள தண்ணீ
ர்

 
 தட் ள தண்ணீர ்daṭṭumiḷagudaṇṇīr, ெப. (n.)

   கார ள்ள ெகா  வைக; a hot juice of pepper, etc.

     [தட் ள +தண்ணீர]்

தட் ட்

தட் ட்  taṭṭumuṭṭu, ெப. (n.)

   1. அைறகலன்; furniture, goods and chattels, articles of various kinds.

     "தட் ட்  ற்  மாற்றா " (பண .225);

   2. க கள்; apparatus, tools, instruments, utensils.

   3. டை்ட ச்  ( ன்.);; luggage, baggage.

ம. தட் ட் , ெத. தட் ட் , . ட் ,

தட் ட் , தட் ட்

     [தட்  + ட் ]

தட் தல்

 
 தட் தல் daṭṭumuṟidal, ெப. (n.)

   தைரக் க் ழ், பாைறயைமப் ல் ேதான் ம் மாற்றம்; the underground change of rock position.

     [தட்  + தல்]
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தட் ேம

 
 தட் ேம  taṭṭumēṭu, ெப. (n.)

   உப்  ெகாட் ைவக்கப் பயன்ப ம் ேமட்  நிலம்; raised platform to keep salt.

ம வ, உப்  ேம

     [தட்  + ேம ]

தட் -தல்

தட் -தல் daṭṭuruvudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   ஊ ெசல் தல் (யாழ் அக);; to pass through, penetrate.

     [தட்  + உத ]

தட் ெராட்

 
 தட் ெராட்  taṭṭuroṭṭi, ெப. (n.)

   ைகயால் தட் ய ட்டைட (ெராட் );; hand made bread (சா.அக.);

ம வ, ஈரட்

     [தட்  + ெராட் . இரட்  → ெராட் .. தட் ெராட்  - மா ைனத் தட் , இ  ம ங் ம் 
அட் ச் டப்ப ம் ட்டைட]

தட் வம்

 
 தட் வம் taṭṭuvam, ெப. (n.)

பைனேயாைல யாற் ெசய்த உண்கலம் யாழ்ப்),

 palmyra leaves plaited like a plate for holding food.

     [தட்  → தட் வம்

     "அம்" ெசால்லாக்க ஈ . ஓ.ேநா;

சட் வம்]

தட்  வாணி

தட்  வாணி taṭṭuvāṇi, ெப. (n.)

   1.மட்டக் ைர; Indian-bred pony.

   2. மராட் ய நாட் க் ைர (அகவசா.3);; horse of the Marati country. 

   3. ைலமகள் (இ.வ.);; prostitute.

   4. கணவ க்கடங்காத மைன ; jade (ெசஅக.);

     [தட்  + வாணி பைட ர க்கடங்காத ைரக் த் தட் வாணி என் ம் சண் ' என் ம் ெபயர.் அப் 
ெபயர ்கணவ க்  அடங்காத மைன ைய ங் க் ம். jade என்ற ஆங் லசெ்சால் அடங்காக் 

ைரைய ம் அடங்கா மைன ைய ம் த்த  ஒப்  ேநாக்கத்தக்க . (ெசா.ஆக.பக்.100);.]

தட் வாணி

தட் வாணி2 taṭṭuvāṇi, ெப. (n.)

கைலமகள்: 

 goddess of knowledge.

     [தட்  + வாணி தட்  -இதழ், தாமைர. வாணி= வாழ்பவன் தாமைர ல் வா ம் கைலமகள்]

தட் வாய் ரிதல்

 
 தட் வாய் ரிதல் daṭṭuvāyviridal, ெப. (n.)

   ெபான்னாக்க (வாத); ைறப்ப  ெசய்யாத ற்றத்தால், த் ெகாண்  ெபான்ைனத ்தட் ம்ேபா , 
ந ந்  ஒ யா , வாய் ளத்தல்; a defect in the composition of gold arising from want of malleability by which a metal 
is rendered in capable of being shaped or beaten flat with a hammer (சா.அக,);

     [தட் வாய் + ரிதல்]
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தட் க் னம்

 
 தட் க் னம் taṭṭuvikkiṉam, ெப. (n.)

   தட்டம், ேமனிைல; strater, higher.

     [தட்  + Skt. க் னம்]

தட் ேவ

 
 தட் ேவ  taṭṭuvēli, ெப(n.)

   மைறப் ேவ ;  fence.

     [தட்  + ேவ  தட் -த த்  மைறக்ைக த ப் ]

தட் ப்

தட் ப்  taṭṭuḷuppu, ெப. (n.)

   த மாற்றம்; disturbed condition, as of mind. bewilderment.

     "தத்த மதங்களிற் றட் ப் ப் பட் நிற்க" ( வாச.15:6);.

     [தட்  + உ தப் . உ ப்  = நிைல த மா ைக]

தடெ்ட -த்தல்

தடெ்ட -த்தல் taḍḍeḍuttal,    4 ெச.  (v.i.)

   ேதாட்டம் த யவற் ல் வரப்ெப த்தல் (நாஞ்);; to put up ridges with a view to divide into beds, as a garden.

     [தட்  + எ -]

தடெ்ட த்தர்

 
 தடெ்ட த்தர ்taṭṭeḻuttar, ெப. (n.)

தட்டசச்ர:்

 typist.

     [தட்  + எ த்தர]்

தடெ்ட த்

 
 தடெ்ட த்  taṭṭeḻuttu, ெப. (n.)

தட்டச்  பாரக்்க;see tatttaccu.

     [தட்  + எ த் ]

தடெ்ட த் இயந்
ரம்

 
 தடெ்ட த் இயந் ரம் taṭṭeḻuttuiyandiram, ெப. (n.)

   தட்டச் ப்ெபா ; type-writer ( ரி அக.);

     [தடெ்ட த்  + இமத் ரம்]

தடை்டக்க ங்ெகா
ள்

 
 தடை்டக்க ங்ெகாள்  taṭṭaikkaruṅgoḷḷu, ெப. (n.)

   அ ரிசெ்ச வைக; a kind of indigo, lndigofera hirsuta.

     [தடை்ட + க ைம + ெகாள் ;

க ைம நிறங்ெகாண்ட, தடை்டயான பய ]
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தடை்டக்கசச்ா

 
 தடை்டக்கசச்ா taṭṭaikkaccā, ெப. (n.)

தடை்டயான ஆற்  ன் (தஞ்ைச ன);

 river fish.

   ம வ, அ ைர ன் (தஞ்ைச ன);;     [தடை்ட + கசச்]

தடை்டக்க ம்

 
 தடை்டக்க ம்  taṭṭaikkarumbu, ெப. (n.)

ைவயற்ற க ம் ன் ேமற்ப :

 tasticless upper part of Sugarcane (d. T. P. f.);.

ம வ, ெகா த்தாைட

     [தடை்ட + க ம் ]

தடை்டக்கல்

 
 தடை்டக்கல் taṭṭaikkal, ெப.(n.)

தைர ம், வரி ம், பா தற் ப் பயன்ப ம் பா கல்

 the polished and designed marble tiles.

     [தடை்ட + கல்]

தடை்டக் கவைல

 
 தடை்டக் கவைல taṭṭaikkavalai, ெப. (n.)

   தடை்டவ வமான கவைல ன்; Malabar Sca fish.

     [தடை்ட + கவைல]

தடை்டக்கவைலவ
ைல

 
 தடை்டக்கவைலவைல taṭṭaikkavalaivalai, ெப. (n.)

   ன்  வைல; Malabar fish-net.

     [தடை்ட + கவைல + வைல]

தடை்டக்காைர

 
 தடை்டக்காைர taṭṭaikkārai, ெப. (n.)

தடை்டக் காைற பாரக்்க;see tattai-k-Karai. 

ம வ, காரல் ன்

     [தடை்ட + காைர]

தடை்டக்காைற

 
 தடை்டக்காைற taṭṭaikkāṟai, ெப. (n.)

   ன் வைக; a kind of fish.

     [தடை்ட + காைற]
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தடை்டக்

 
 தடை்டக்  taṭṭaikkirumi, ெப. (n. )

   ட ள்ள ஒ வைகக் ; a kind of flat worm found in the intestines - Platy helminthes.

     [தடை்ட+ ]

தடை்டக் ேநா
ய்

 
 தடை்டக் ேநாய் taṭṭaikkiruminōy, ெப. (n.)

   உடம் ல் தடை்டேநாய் உ ரி வதால், அ வ ற் ல் ஏற்ப ம், ேநாய்; disease arising from the presence 
of abnormal number of flat Worms in the abdomen (சா.அக.);. 

     [தடை்ட +  + ேநாய்]

தடை்டக்ேகாைரக்
ழங்

 
 தடை்டக்ேகாைரக் ழங்  taṭṭaikāraikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   ேகாைரப் ல் ன் ழங் ; the bulbous root of cyprus grass (சா.அக);,

     [தடை்டக்ேகாைர + ழங் ]

தடை்டசச்ம்பங்

 
 தடை்டசச்ம்பங்  taṭṭaiccambaṅgi, ெப. (n.)

   சம்பங்  வைக; tuberose, garden bulp. Polianthes tuberosa (ெச.அக..);,

     [தடை்ட + சம்பங் ]

தடை்டச் ட்

 
 தடை்டச் ட்  taṭṭaicciṭṭu, ெப. (n.)

   ட் க் வைக; a kind of house sparrow, passer indicus.

     [தடை்ட + ட் ]

தடை்டத்தைல

 
 தடை்டத்தைல taṭṭaittalai, ெப. (n.)

   தடை்டயான ெபரியதைல ( ன்);; large, flat head.

     [தடை்ட + தைல]

தடை்டத் ப்

 
 தடை்டத் ப்  taṭṭaittiruppu, ெப. (n.)

   அணிகலன் வைக (யாழ். அக.);; a kind of OIIhal:Int.

     [தடை்ட + ப் ]

தடை்டநாக் ப் ச்

 
 தடை்டநாக் ப் ச்  taṭṭainākkuppūcci, ெப. (n.)

   நாடாப்  உ ரிவைக; a kind of tape-worm, Taenia solium. (ெச.அக.);

     [தடை்ட +நாக் ப் ச் ]
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தடை்டப் பய

தடை்டப் பய  taṭṭaippayaṟu, ெப. (n.)

   ெப ம்பய , பய வைக (பதாரத்்த, 84);; chowlee bean.

ம வ, காராமணி

ம. தட்டப்பய

     [தடை்ட + பய ]

தடை்டப்பாம்

 
 தடை்டப்பாம்  taṭṭaippāmbu, ெப. (n.)

தடை்டயா க் ம் கடற்பாம்  வைக,

 a kind of flat sea-snake - Hydrophis.

     [தடை்ட+பாம் ]

தடை்டப் கம்

 
 தடை்டப் கம் taṭṭaippīrugam, ெப. (n.)

   கம்பரி ; rice of kambu.

     [தடை்ட + ப கம்]

தடை்டப்

 
 தடை்டப்  taṭṭaippīli, ெப. (n.)

   கண்  ர க்க த்த ர ல் அணி ம் தடை்ட க ள்ள அணி (இ.வ);; flat - faced, ringworm on the fourth 
toe.

     [தடை்ட+ ]

தடை்டப் ைட நர்

 
 தடை்டப் ைட நர ்taḍḍaippuḍaiyunar, ெப.(n.)

   பறைவேயாட் ங் க ைய ைடய மகளிர;் the women who has chasing bat.

     [தடை்ட + ைட நர]்

தடை்டப்

 
 தடை்டப்  taṭṭaippuḻu, ெப. (n.)

   உண் ம் இைறச்  லம், மனிதஉட ள் ெசன்  வா ம் ஒ  வைகப் ; tape-worm.( ரி.அக);.

     [தடை்ட+ ]

தடை்டப் ன்

 
 தடை்டப் ன்  taṭṭaippuṉku, ெப. (n.)

   ன்ைனமர வைக; Indian beech, l. tr., Pongamia glabra.

ம வ, பால் ன்

     [தடை்ட + ன் ]

தடை்டப் ச்

 
 தடை்டப் ச்  taṭṭaippūcci, ெப. (n.)

தடை்ட நாக் ப் ச்  பாரக்்க;see tattai-nakku-p-pucci.

     [தடை்ட + ச் ]
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தடை்டப்ைபவைல

 
 தடை்டப்ைபவைல taṭṭaippaivalai, ெப(n.)

   வைல வைக; flat trawl.

தடை்ட ங் ல்

 
 தடை்ட ங் ல் taṭṭaimūṅgil, ெப. (n.)

   ங் ல் வைக; spiny bamboo (சா.அக,);,

     [தடை்ட+ ங் ல்]

தடை்டயம் ைம

 
 தடை்டயம் ைம taṭṭaiyammai, ெப. (n.)

தட்டம்ைம ( ன்.); பாரக்்க: See taflammai.

     [தடை்ட + அம்ைம]

தடை்டயரம்

 
 தடை்டயரம் taṭṭaiyaram, ெப. (n.)

   மாைழகைள ம் வன்ெபா ள்கைள ம் அரா ம் இ ம் க்க ; Flat rasp.

     [தடை்ட + அரம்]

ம வ, ரட்  அரம்

ய அ ங்கைலப்பணி ைனச ்ெசய்வதற் ம், ைலம ப் ள்ள ெபா டக்ைள அரா தற் ம், 
பயன்ப ம் தடை்டயான அரம்

தடை்டயா தம்

 
 தடை்டயா தம் taṭṭaiyātītam, ெப. (n.)

ேசாளம்: 

 great millet.

தடை்டயாமணக்

 
 தடை்டயாமணக்  taṭṭaiyāmaṇakku, ெப. (n.)

   ச் யாமணக் ; a kind of castor plant (சாஅக.);

     [தடை்ட + ஆமணக் ]

தடை்ட ைழப் ளி

தடை்ட ைழப் ளி taṭṭaiyiḻaippuḷi, ெப. (n.)

   மரம் இைழக் ம் இைழப் ளி வைக (கட்டட நாமா: 39);; priming plane.

     [தட்  (தடை்ட); + இைழப்  + உளி அ ப்பாகம் தடை்டயாய் அந்த ம நிைலக்கதவம், சாளரம், கட் ல் 
ேபான்ற மர ப் ப கைள இைழப்பதற் ப் பயன்ப வ மான, இைழப் ளி வைக.]

தடை்டெய ம்

 
 தடை்டெய ம்  taṭṭaiyelumbu, ெப.(n.)

   தகடெ்ட ம் ; fat bone (சாஅக);

     [தடை்ட+வைள ]
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தடை்ட வைள

 
 தடை்ட வைள  taṭṭaivaḷaivu, ெப. (n.)

   தடை்டயான வைள  வைக; a kind of flat curve.

     [தடை்ட+வைள ]

தடெ்டாட்

 
 தடெ்டாட்  taṭṭoṭṭi, ெப. (n.)

   தட்டட்  (இ.வ.);;  terraced-roof.

     [தடெ்டாட்  → தடெ்டாட் =தடை்டயான ஓ  ேமய்ந்த, ேமற் ைர]

தடெ்டாட்

 
 தடெ்டாட்  taṭṭoṭṭu, ெப. (n.)

   ட்ட ஒ  (ெபா. வழ.);; burnt-tile.

ம வ. ைமேயா , தட்ேடா

     [தடை்டயாக அட் ச ்ெசய்யப்பட்ட ஒ ]

தடெ்டா

தடெ்டா  taṭṭoli, ெப. (n.)

   வரி வைக (S.I.I.i, 114);; an ancient tax.

     [தட்  +ஒ = இன்னிமம் பா ேவார ்ெச த் ய வரி]

 தடெ்டா 2 taṭṭoli, ெப. (n.)

பட்டைற அைமத் த் ெதா ல் ெசய் ம் கம்மாளர,் ெகால்லர ்ேபான்ேறார ்இ க் ம் வரி (கல்);

 professional tax on black Smiths.

தடெ்டாளி

தடெ்டாளி taṭṭoḷi, ெப. (n.)

   மாைழயால் (உேலாகத்தால்); ஆன கண்ணா  வைக; metal mirror.

     "உக்க ந் தடெ்டாளி ந் தந் " ( வ். ப்பா.20);

     [தட்  + ஒளி தடை்டவ வா ள்ள கண் னின்  ெபறப்ப ம் ஒளி;ஒளிேபால் ளி ம் 
மாைழயாலா ய கண்ணா .]

தட்ேடாட்

தட்ேடாட்  taṭṭōṭṭuvīṭu, ெப. (n.)

   1. நாட் ஓ களாலான ைர ைடய  (ெசங்ைக.);; burnt-tic terraced house.

   2. தட்ேடா  பாரக்்க: See tattodu.

     [தட்ேடாட் + ]

தட்ேடா

தட்ேடா  taṭṭōṭu, ெப. (n.)

   1. தடை்ட ஒ  ( லப்5 7: அ ம்);; pantic.

   2. ைரைய மா  இ ம், வைள ள்ள ஓ ; common Country tile.

ம வ, ைமேயா

     [தட்  → தடை்ட (தடை்டயாகச ்ெசய் ); + ஓ ]

தட்ேடாட் க்கட் க்
ேகாப்

 
 தட்ேடாட் க்கட் க்ேகாப்  taṭṭōṭṭukkaṭṭukāppuvīṭu, ெப. (n.)

   நாட்  ஒ களால் ேவயப்பட்ட ைர ம், அைனத்  அைமப் க ம் அைமந்த ெபரிய  
(ெசங்ைக);; a big house with all facilitics and roofed with country tiles.

     [தட்ேடா +கட் க்ேகாப் + ]
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தட்பம்

தட்பம் taṭpam, ெப. (n.)

   1. ளிரச்் ; cold, C00lness.

   2. தல் த ய உடற்கைளப்ைபப் ேபாக் ம் அ ட்பணி ைட:

 fanning and other acts necessary for cooling the body.

     "பலதட்பந் தாஞ்ெசய்ய" ( வக.1810);

   3. அன் , அ ள்; love, mercy.

     "அழ ய தட்பத் ைன ைடயார"் ( றள்.30, உைர);

க.தண்

     [ ள் → தள் → தண் → தணம். தண் → தட்  → தட்பம். ளிரச்்  டை்டத் தணிப்பதால் 
தணித்தற்க த் ல், ளிரச்் க் க த் ப் றந்த . ெவப்ப நாட் ல் , தணி  க தன்ைமயாகக் 
க தப்ப ம் ( .தா.2710.]

தட்பெவப்பநிைல

 
 தட்பெவப்பநிைல taṭpaveppanilai, ெப. (n.)

   ஒ  ப ல் நில ம் ெவப்பம், காற் , ளிர ் த யவற் ன் நிைல; climate, climatic condition.

உள்நாட் த் தட்பெவப்பநிைலக் ப் ெபா ந்தாத ைற ல் கள் கட்டப்ப ன்றன. (இக்வ);

ம வ, ப வநிைல

     [தட்பெவப்பம்+நிைல]

தட்பெவப்பம்

 
 தட்பெவப்பம் taṭpaveppam, ெப. (n.)

தட்பெவப்பநிைல பாரக்்க;see tatpa-veppianilai.

தட்பெவப்பமாற்ற
ம்

 
 தட்பெவப்பமாற்றம் taṭpaveppamāṟṟam, ெப. (n.)

   ப வநிைல  ேலற்ப ம் மா பா ; climatic change.

     [தட்பெவப்பம்+மாற்றம்]

தட்ேடார்

 
 தட்ேடார ்taṭṭōr, ெப. (n.)

   தைடப்படச ்ெசய்ேதார;் the people who obstructed or hindered.

தட

தட1 taḍa, ெபஎ (adj.)

   ெமல் ய; soft, tender.

     "தடந்தா ெளன்ப  ெமல் ய வா ய ரீபாத ெமன்றவா " (நீலேக  அைவயடக்கம் 1. உைர);!

 தட2 taḍa, .ெப.எ (adj.)

   ெபரிய; large, broad, full.

     'தாேடாய் தடக்ைக" ( றநா.14. 11);

   2. வைளந்த,

 bent, curved.

     "தடங்ேகாட் ெட ைம" (ஜங்  98);
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தடக்கம்

 
 தடக்கம் taḍakkam, ெப. (n.)

தடக்  (இவ.); பாரக்்க;see tadakku.

தடக் ப்ேப -தல்

தடக் ப்ேப -தல் daḍakkippēcudal,    5 ெச  (v.i.)

   க் ப்ேப தல் ( ன்.);; to stutter, speak with hesitation.

ம வ, ெதற் ப்ேப தல்

     [த  → தட → தடக்  + ேபச- தட் த் த மா ப் ேப தல்]

தடக்

தடக் 1 daḍakkudal,    5. ெச. .  (v.i.)

   தைடப்ப தல் ( ன்.);; to be obstructed, impeded, detained.

     [த  → தட → தடக் -]

 தடக் 3 taḍakku, ெப. (n.)

   தைட; obstacle, hindrance, impediment (ெச.அக);.

     [த  → தட → தடக் ]

தடக் -தல்

தடக் -தல்2 daḍakkudal,    4 ெச ன்றா . (v.i)

   1. தைடபண் தல் (யாழ் அக);; to obstruct, hinder, detain. 

   2.இட தல் (யாழ்ப்.);; to tripup.

     [த  → தட → தடக் -]

தடகம்

தடகம் taḍagam, ெப. (n.)

   1. ஏரி, 

 lake. 

   2 தடாகம் பாரக்்க;see tagdigam.

     [ ட்  → தட்  → தட்டடம் → தடம்=அகலம். அகன்ற ளம். தடம் → தடகம் ( .தா.117);. தடாகம் → 
தடகம்.]

தடகளப்ேபாட் க
ள்

 
 தடகளப்ேபாட் கள் taḍagaḷappōḍḍigaḷ, ெப. (n.)

   தடங்களின் வ யாக நடத்தப்ப ம் ேபாட் கள்; track and field events.

     [தடகளம் + ேபாட் ]

தடங்கண்

 
 தடங்கண் taḍaṅgaṇ, ெப. (n.l) 

   ெபரியகண்; large eyes.

     [தட=ெபரிய.தட → தடம்+கண்]]

தடங்கண்ணி

 
 தடங்கண்ணி taḍaṅgaṇṇi, ெப. (n.)

   ெப ங் கண்கைள ைடயவள்; large cyed Woman.

     [தட=ெபரிய.தட → தடம்+கண்]
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தடங்கல்

தடங்கல் taḍaṅgal, ெப. (n.)

   1. தைட; hindrance, impediment, obstruction.

     "தடங்க ன்  ய சரேம ைடந்த" ( ளா.அர .212);

ஊ யரக்ளின் ேவைலநி த்தத் னால் நீர ்வழங் வ ல் தடங்கல் ஏற்பட் ள்ள . (இவ);

   2. தைட ( ன்);

 objection.

   3. அைடப் :

 confinement, detention, as of stray cattle.

   4. காலநீட்டம் (தாமதம்); (யாழ் அக);;  dclay.

   5. ேவைல ன் க்ைக ன்)

 Stagnation, inactive condition.g.,

தடங்க க்  வ ந் ேறாம். (வாெனா  ெமா );

     [த  → தடக்  → தடங்  → தடங்கல்]

தடங்கல் பண் -
தல்

தடங்கல் பண் -தல் daḍaṅgalpaṇṇudal,    5 ெச.  (v.i.)

   1. நி த் ைவத்தல்; to detain, to prevent, to put a legal stop to a proceeding.

   2. தைடெசய்தல்; tourgean objection (ெசஅக);.

     [தடங்கல் + பண் ]

தடங்க த்தர

 
 தடங்க த்தர  taḍaṅgaluttaravu, ெப. (n.)

தைடயாைண பாரக்்க;see tadai-y-anai. [தடங்கல் + உத்தர ]

தடங் -தல்
தடங் -தல் daḍaṅgudal,    5 ெச.  (v.i.) தடக்  (இவ.) பாரக்்க;see tagakku (ெச.அக).

     [தடங்  + தடங் -]

தடங் நா

 
 தடங் நா  taḍaṅgunāḍi, ெப. (n.)

   ட் ட்  அ க் ம் நா ; pulse beating at intervals, intermittent pulsc.

     [தடங்  +நா ]

தடங்ேகா -தல்

தடங்ேகா -தல் daḍaṅāludal,    5 ெச  (v.i.)

   1. வ யைமத்தல்; to pave way for.

   2. அ த்தவைனக் ெக க்க வ ேத தல் (யாழ்ப்.);; to plot one's ruin.

     [த  → தடம் + ேகா -]

தடச்

 
 தடச்  taḍacci, ெப. (n.)

   ப ங்கண்க ைடய ெபரியவைலப் ன் வதற் ம், கட் வதற் ம், பயன்ப ம் உ யான ல்; a 
strong thread used to weave and knot big fishing-net.

     [தைட → தட → தடச் ]

257

www.valluvarvallalarvattam.com 14728 of 19068.



தடசல்

தடசல் taḍasal, ெப. (n.)

   1. ெநட் ப் ல் (மைல);;  soil-pith.

   2. ரிப் ண் ; indian Snake root.

   3. ளியாைர ( அ.);; yellow wood sorrel.

 தடசல்2 taḍasal, ெப. (n.)

   தா ப்ெபா ள் வைக (சைடச் );; common Indian lindan - Grewia tillacfotia.

தட

 
 தட  taḍasu, ெப. (n.)

தடசல் பாரக்்க: See tadasal.

தட மரம்

 
 தட மரம் taḍasumaram, ெப. (n.)

   கட்டடப் பணிக க் ப் பயன்ப ம் மரவைகக ள் ஒன்  (ம ைர மாவட்டம்);; a kind of Wood, used for 
constructing buildings.

     [தட +மரம்.]

தடத்தம்

தடத்தம்1 taḍattam, ெப. (n.)

   உற்றார,் உலேகார ் ம்ப உற ந்  ப ைக; to be free from family and wordly attachments.

     [த  → தடத்தம் =இல்லற வாழ் னின்  பட் த் ற வாழ் ல் ஈ ப தல்]

 தடத்தம்2 taḍattam, ெப. (n.)

   தைட (நாஞ்);; hindrance, obstacle;objection.

     [த  → தடத்தம்]

 தடத்தம்3 taḍattam, ெப. (n.)

   1. ந நிைல; indifference, neutrality.

     "தடத்தமாய் நின்ெறாளிர ்நிரஞ்சன நிராமயத்ைத" (தா . வ ள் லாசப் பர வ]

     [தட +த் + அம் தட = அகலம் ெப ைம, ந நிைல த்தெதன்க]

தடத்தர்

 
 தடத்தர ்taḍattar, ெப. (n.)

தடத்தன் பாரக்்க: See taglattan.

     [த  → தடத்தார]்

தடத்தல்

 
 தடத்தல் taḍattal, ெப (n.)

   உலகக் கவைலகைள டெ்டா த்தல்; detached towards the Worldly affairs.

     [த  → தடத்தல் - இைற யல் வாழ் ற் த் தைடயா ள்ள உலகக் கவைலகைள ஒ த் , இைறச ்
த்தைன ல் ழ் தல், அவ்வா  ழ் பவேன, தடத்தன் என்ற க]
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தடத்தன்

தடத்தன் taḍattaṉ, ெப. (n.)

   1. ந வர;் neutral, indifferent person, umpire.

   2. ேமேலான் ( ன்.);; honourable person.

     [த  → தட + அன் = தடத்தன், ேமலானவன். தட = ெபரிய, ேமலான]

தடதட-த்தல்

தடதட-த்தல் daḍadaḍaddal,    4 ெச. .  (v.i.)

   1.தள்ளா தல்; to totter from age, weakness, etc.

   2. ழ தல்; to be disconcerted;

 to be confused in speech.

   3. தளரவ்ாதல்; to be loose (ெசஅக.);.

     [தட → தடதட-]

தடதடத்தல்

தடதடத்தல் daḍadaḍaddal, ெப.(n.)

   1, அசச்த்தால் ந ங் தல்; becoming nervous.

   2. நாக் த் தட்டல்; sounding the tongue while tasting.

   3. வாய் ழ தல்; becoming confused in speech.

   4. ைககால் ேசாரவ்ைடதல்; trembling of the limbs through weakness (சா.அக.);.

     [தடதட → தடதடத்தல்.]

தடதடப்

தடதடப் 1 daḍadaḍappu,    தள்ளாட்டம்; a symptom consisting of inability to stand or walk in a normal manner.

     [தடதட → தடதடப் ]

 தடதடப் 2 daḍadaḍappu, ெப. (n.)

தடதடத்தல் பாரக்்க;see lagda tagda Ital.

     [தடதட → தடதடப் வ]

தடதெடனல்

தடதெடனல்1 daḍadaḍeṉal, ெப. (n.)

   1. ைர க் ப் ; fluency, ease, as in reading, swiftness, as in Walking.

   2. ஒ க் ப் ; falling sound.

     "தாளான் த் த் தடதெடன் " (ெகாண்டல் .186);

   ம, தடபடல்;   க. தடதடென, ெத. தடதட;   தடதட; .தடபட, தடப

     [தடதட+எனல். ெதா த்தல் ரி ]

 தடதெடனல்2 daḍadaḍeṉal, ெப. (n.)

   தள்ளா தல்; tattering.

தடந்ேத -தல்

தடந்ேத -தல் daḍandēḍudal,    5 ெச. .  (v.i.)

தடங்ேகா -தல் (யாழ்ப்); பாரக்்க: See tadan-kolu.

     [தடம் + ேத -]

தடநார்

 
 தடநார ்taḍanār, ெப. (n.)

பைனேய கள் கா ல் மாட் க் ெகாள் ம், பைனநாரினாற் ெசய்யப்பட்ட க  (யாழ்.அக);

 foot-brace used by climbers of palmyras.

     [தைடநார ்→ தடநார.் 'ஜ' - ஐகாரக் க்கம்]
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தடபட-த்தல்

தடபட-த்தல் taḍabaḍattal,    20. ெச. . . (v.i.)

   1. தளம் தல் (யாழ்அக.);; to shake, tremble, oscillate.

   2. ைர  (இவ.);; to be hasty.

     [தடதட → தடபட-]

தடபடல்

 
 தடபடல் taḍabaḍal, ெப.(n.)

தட டல் பாரக்்க;see tagla-pugal.

     [தட+படல்]

தடபெடனல்

தடபெடனல் taḍabaḍeṉal, ெப. (n.)

   1. ஒ க் ப் ; patting Sound.

     "வ வார ்தைல ற் றடபெடனப் ப டெ்டா " (சத்தரலங்காப் -);

   2. தள்ளாடற் ப்  (யாழ் அக.);; tottering.

   3. தடபட-த்தல் பாரக்்க, See talapada

     [தடபட + எனல்]

தட டல்

தட டல் taḍabuḍal, ெப. (n.)

   1. ைர : 

 hastiness, precipitancy.

   2. சந்த , ப் ; bustle, clamour, hubbub, fuss, eclat.

   3. ஆரவாரம்(அமளி); (இவ.);; Ostentation, show.

     "மாண்  அைமசச்ர ்வ ைக ன் ேபா  தட டலான வரேவற்  வழங்கப்பட்ட " (உவ);

   4. ேபரிடர;் critical condition, as a person Seriously ill (ெசஅக);.

ெபரியவரின் நிைலைம இன்ேறா, நாைளேயா எனத ்தட டலாக ள்ள  (உ.வ);.

     [தடபட → தட ட → தட டல்.]
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தடம்

தடம்1 taḍam, ெப. (n.)

   1. ெப ைம ( வா.);;  greatness, largeness.

     "தட ம் கய ம் நளி ம் ெப ைம" (ெதால்.ெசால்.314);

   2. அகலம் ( டா);; width, expansc.

   3. ெசல்வப்ப  ( ங்);; richness.

   4. வைள  ( வா.);; curve, bend.

     "தடெவன் ள  ேகாட்ட ஞ் ெசய் ம்" (ெதால்.உரி 32]

     "தடம ப் ெப ைம" (நற்.120);

     [ ட்  → தட்  → தட்டம் → தடம் ( தா.117);. ள் → ட → டம் → தடம். தடம் = வைள , ெப ைம 
தடம் = ப ைமக் க த்  ழ்த்த . ப ைம ைடய , ெப ைம ெப த்தன்ைமத் . 
இப்ெபா ண்ைம ல் ெப ைம க்க ெசல்வத்ைத ங் த்  வழங் ற்ெறன்க வளம் - தளம் → தடம் 
(ேவக 238);

ெத. ெதாளங்  ம. ல

 தடம்2 taḍam, ெப. (n.)

   1. கைர ( டா);; bank, shore.

   2. நீரந்ிைல; tank, bathing-ghat.

   3. ேவள் க் ; sacrificial pit.

   4. வரம்  ( ன்.);; ridge, as in a field;

தடம்ப -தல்

தடம்ப -தல் daḍambaḍudal,    20 ெச  (v.i.)

   1. த ம் ப தல்; to be marked with impressions or Scar.

   2. ப ற் யால் ஆற்றல் தல்; to become skilled by practice.

     [த  → தடம் + ப -]

தடம்பார்'-த்தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

தடம் த்தல்

தடம் த்தல் taḍambiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

தடம்பார-்த்தல் (இவ); பாரக்்க: See tadam-pai.

     [தடம்+ -.]

தடம் ரள்-தல்

தடம் ரள்-தல் taḍamburaḷtal,    4 ெச  (v.i.)

   நிைலெக தல்; to be disturbe from ones situation.

     [தடம்+ ரள்-.]
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தடம் ரள் -தல்

தடம் ரள் -தல் daḍamburaḷḷudal,    12 ெச . (v.i.)

   பாதநரம்  ச தல் (இவ.);; to besprained in the foot.

   2.ெதாடர ்வண்  தண்டவாளத் ந்  இறங் தல்; derailment.

   3 ெகாண்ட ெகாள்ைக ந்  றழ்தல்; to deviate from the principles (ெச.அக.);.

     [தடம் + ரள்( );-]

தடம் ெபாங்கத்தம் 
ெபாங்ேகா

தடம் ெபாங்கத்தம் ெபாங்ேகா taḍamboṅgattamboṅā, இைட (int.) 

   ெபாங்கத்தம் ெபாங்ேகா ( வ். ெபரிய . 10:2: 1); பாரக்்க see pongattam-pongo; exclamation of surrender by the 
vanquished (ெச.அக.);.

தடம்ேபா -தல்

தடம்ேபா -தல் daḍambōḍudal, ெச  (v.i.)

   1. லங் கைளப் க்கக் கண்ணி ைவத்தல்; to Sct a strap for catching small animals.

   2. ெக க்க வ ேத தல்; to contrive another's Tuin.

   3. நன்ைம வாக ஏற்பா  ெசய்தல்; to pave way good deeds.

அவன் ெவற் க் த் தடம்ேபாட்டான் (உவ.);

     [தடம் + ேபா -.]

தட மண்

 
 தட மண் taḍamaṇ, ெப. (n.)

   ைதமண் (யாழ்அக.);; carth used for plastering.

     [தட  + மண் → தடமண்.]

தடமாண் ேபா-
தல்

தடமாண் ேபா-தல் taḍamāṇḍupōtal,    8 ெச  (v.i.)

   அைடயாளந் ெதரியாதப  ற் ம் அ ந் ேபாதல்; to be ruincd utterly, as leaving no trace behind.

     [தடம் + மாண்  + ேபா = தடமாண்  ேபாதல் மா தல், ம தல், அ தல், தடம்மா தல் எசச் ன் ச ்
ெசயற்பா  ற் ம தல்]

தடம்மா தல்

தடம்மா தல் daḍammāṟudal,    5. ெச. . .(v.i.)

   1. ஒ ங்கற்ற ைற ல் நடத்தல்;   2. ஒட்டப் பந்தயத் ல் ெசல்ல ேவண் ய தடத்ைத ட் ட்  
மா ேயா தல்; to play foul in running race.

தடம் மா யவரக்ள், வாழ்க்ைக ல் ெவற் ைய ேநாக் செ்சல்வ , எளிதன் .

     [தடம்+மா -.]

தடெம த்தல்

தடெம த்தல் taḍameḍuttal,    4 ெச. .  (v.i.)

தடம்பார-்த்தல் பாரக்்க: See tadam-par.

     [தடம் + எ -]

தடயஅ யல்

 
 தடயஅ யல் taḍayaaṟiviyal, ெப. (n.)

   தடயங்கள் வ க் ற்றங்கைளத் ப் த் லக்க உத ம் அ யல் ைற; forensic Science. 

தடயஅ யல் ஆய் ற்  மண்ைடேயா  இன் யைமயாத  இக்வ. ெப ங்ெகாள்ைள, ெகாைல 
ேபான்றவற்ைறத் ப் த் லக் வ ல் தடய அ யல், றந்த நிைலக்களனாகத் கழ் ற . (இக்வ.);

     [ ளம் → தளம் → தடம்- → தடயம் + அ யல் – தடயஅ யல்]
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தடயம்

தடயம்1 taḍayam, ெப. (n.)

   1. நடந்தைத அ ந் ெகாள் ம் வைக ல் எஞ் ப்ப  அல்ல  ைடப்ப  (இக்வ);

 trace.

ந்  ெதாங் ம் ைளகள் யாைன வந்  ேபானதற்கான தடயம் (இக்வ);

   2. பலபண்டம் ( சங்.அக.);; goods, furniture, articles, things. 

   3. அணிகலன்கள் (ஆபரணங்கள்); (ெநல்ைல);

 ornaments.

   4. கள ேபாய்த் ம் க் ைடத்த ெபா ள் (இ.வ.);; recovered stolen property.

   5. சான் ; clue.

ேநற்  நடந்த ட்  வழக் ல் டைனப் பற் ய தடயங்கள் ைடத்தன (உ.வ.);

     [தளம் → தடம் → தடயம்]

 தடயம்2 taḍayam, ெப. (n.)

   லங்  (இவ);; fetters.

     [தைட → தடயம்]

தடல்

தடல்1 taḍal, ெப. (n.)

   1. அள ேகால்; Scale.

   2. நார;் fibre.

 தடல்2 taḍal, ெப. (n.)

   1. வாைழமடல் (இ.வ.);

 sheathing petioles of the plantain tree.

   2. லங்  மர த யவற் ன் ேதால் (யாழ்ப்);

 flake, peel, splinter.

   3. பலாப்பழச ் ைள ைனச ் ற் ள்ள ெச ள் (யாழ் அக);; refuse of jack fruit, especially the spongy internal 
part.

   4. ேமட்  நிலம். (இ.வ.);; highland.

     [த - → தட- → தடல்]

தடல் ஞ்ெசய்

 
 தடல் ஞ்ெசய் taḍalpuñjey, ெப. (n.)

   ப ரி வதற்ேகற்றதாகாத ேமட் நிலம் (இராட)்;; high land unsuitable for cultivation.

     [தடல் + ன்ெசய்]

தடல

 
 தடல  taḍalaḍi, ெப. (n.)

   ரட் த்தனம்; rough and rude.

தடல யா ேப த் தள்ளிட்டான் (இவ);

ம வ, அடாவ  தடால

     [அடாவ  → தடாத  → தடால  → தடல .]
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தடைல

 
 தடைல taḍalai, ெப. (n.)

   ப் ; attachment.

தடவக்ெகா -த்தல்

தடவக்ெகா -த்தல் taḍavakkoḍuttal,    4 ெச. ,  (v.i.)

   1. ைகத்தடவ இடங் ெகா த்தல்; to let one to stroke the back.

   2. க இணங் தல்; to yield too much, to be too submissive.

     [தட  + ெகா -]

தடவங்கம்

 
 தடவங்கம் taḍavaṅgam, ெப. (n.)

   க ப்  ஈயம் (காரீயம்);; black-lead (சா.அக.);. 

தடவம்

தடவம் taḍavam, ெப. (n.)

   1. அ ைம: 

 rareness.

   2. ஆ ; வ ; path orway.

   3. ெமய் ண் தல்; to touch affectionately, as the body of a child;

 to caress.

   4. ைண ட் தல்; to tune the yal.

     [தட → தட  → தடவம்]

தடவல்

தடவல்1 taḍaval, ெப. (n.)

   பண த யவற் ன் ட் ப்பா ( ன்.);; scantiness, searcity, as of money (ெச.அக );.

     [தட  – தடவல்]

 தடவல்2 taḍaval, ெப. (n.)

தடைவ, பாரக்்க: See tadavai l.

     "த ம த் ரன் ஒ  தடவல் ெபாய் ெசால் " (ஈ , 5, 5:7);.

     [தரவல் → தரமல் → தடவல்]

 தடவல்3 taḍaval, ெப (n.)

   1.ஆ  என்ற எண்ணின் உக்  (சங்.அக.);; six, a slang term.

   2. ெபாங்கல் த ய உண  வைக (இ.வ.);

 a delicious preparation of rice.

 தடவல்4 taḍaval, ெப. (n.)

   தல்; anointing, smearing, rubbing.

     [தட  = ேமற் ச்  தட  → தடவல்]
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தடவைல

 
 தடவைல taḍavalai, ெப. (n.)

   ன்  வைல வைக ெளான் ; a kind of fishing-net.

     [தைட + வைல = தைடவைல → தடவைல.]

தடவற்

 
 தடவற்  taḍavaṟpulu, ெப. (n.)

அ ப : 

 sixty.

     [தடவல் → தடவற் ,]

தடவாதல் 
(தடவ தல்)

தடவாதல் (தடவ தல்) daḍavādaldaḍavarudal,    15 ெச ன்றா  (v.t.)

   1. தட தல்; to stroke;

 to blow gently over.

     "மந்தமா தம்…… தடவந்  வ ெசய்வ " ( வ்ெபரிய  8 5 : 1);.

   2. தல்; to rubbcsmcar.

     "நீ  தடவந் டப ேம  (ேதவ.774:1); 

   3.ேத தல்; to Seck.

     "பழமைற ந் தடவா" (அழகரக்லம் 15.);

   4. யாழ் த யன வா த்தல் ( ன்.);; to play, as on a lute.

     [தட +வ -.]

தட க்கட் னகல்

தட க்கட் னகல் taḍaviggaḍḍiṉagal,      (கைல) ெப. (n.)

   ெபான்னணி ல் ெதரிந்ெத த் ப் ப த்த வ ரக்கல்; to enclose diamond stone set in gold ornament.

     " மாைல ல் தட க்கட் ன கல் " (ெதகல்.ெதா. 23 'கல் 46);

ம வ. தளம்

     [தட  + கட் ன + கல். ெசாக்கத் தங்கத் ல் ெசய்த ெபான்னணி ல் பளிங்  வ ரம் ப க்ைக, 
தட க் கட் ைக - க க்கமாகச ்ெசய் ம் ேவைலப்பா ]

தட க்கட் னபளி
ங்

தட க்கட் னபளிங்  taḍavikkaḍḍiṉabaḷiṅgu, ெப. (n.)

   படை்ட ட் ய பளிங்  வ ரம் கட் ய ெபாற்சர ; to Set well cut diamond in a polished golden chain.

     "தட க் கட் ன பளிங்  ப ெனட் னால் நிைறநா  மஞ்சா ம் ன் ம்" (ெதகல்.ெதா 2, கல். 3);

ம வ, பளிக் வ ரம்

     [தட  + கட் ன + பளிங்  – படை்ட ட் ன ைவரம்.]

தட க்கட் -தல்

தட க்கட் -தல் daḍavikkaḍḍudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ப த்தல்; to enchase, set in.

     " ளிெயான் ற் கண்ணில் தட க்கட் ன கல் (S.1.1.1.46.);

மாைல ல் தட க் கட் ன கல்  (S.I.I.XXIII.46.);

     [தட  → கட் ]
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தட க்ெகா '-
த்தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

தட த்தட் ப்பார்-
த்தல்

 
 தட த்தட் ப்பார-்த்தல் taḍavittaḍḍippārttal, ெச  (v.t.)

   வ ற்ைறக் ைக னால் வ ப் ன் தட் ; to pass the handsgently over the abdomen and tap (சா.அக);. 

     [தட  + தட்  + பார]்

தட த்ேத -தல்

 
 தட த்ேத -தல் daḍaviddēḍudal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   இ ட் ல் தட ப்பாரத்்  ேத தல்; to grope around.

இ ளில் காலால் தட த்ேத ப் பாரத்் , அ ெய த்  ைவத்தார ்(உ.வ.);

     [தட  + தட்  + பார]்

தட ப்பார்-த்தல்

தட ப்பார-்த்தல் taḍavippārttal,    4 ெச ன்றா  (v.t)

   ைக னால் உடம்ைபத் தட ஆராய்தல்; to examine palpatc by manual.

     [தட  + பார]்

தட ப் த்தல்

தட ப் த்தல் taḍavippiḍittal,    4 ெச ன்றா  (v. t.)

தட த்ேத தல் பாரக்்க;see tadavi-t-tedu.

தட ப் க்கக் ைக ல்ைல. அவன் ெபயர ்ெசளரியப்ெப மாள் (பழ.); [தட + -]
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தட

தட 1 daḍavudal,    5 ெச ன்றா. . (v.t) 1.

வ தல் ( வா.);

 to Sroke.

     "தன் ெநஞ்சந் தாேம தடவாேரா தானவரக்ள்" (கம்பரா.மாயாசனக. 80);

 to anoint, as with liniment;

 to smear, spread on, plaster.

     "தைலக் த் ேதங்காெயண்ெணய் தட க்ெகாண்டான்" (உவ.);

     'பைசதட ப் படத்ைத ஒட் னான் (இக்.வ.);

   3. தகட் ப்பணிகாரஞ் ெசய்தல் (யாழ்ப்);; to make into thin pancakes.

   4. இ ட் ல் ைக கால் த யவற்றால் ழா தல்; to grope, feel one's way with hands or feet, as in the dark.

     'கா னாற் றட ச ்ெசன் ' (ெபரிய . இைளயான் .18);

   5. ேத தல்; to seek.

     " லந்தட " (கம்பரா.நட் க்ேகா.53);

   6. ைறத்தளத்தல்; to measure closely or Stintingly.

   7. யாழ் த யன வா த்தல்; to play, as on a lute.

   8. தல்; to steal.

   9. உரிைமயல்லாதவைளப் ணரத்ல்; to have illicit intercourse with a woman.

தட ச் ைன

 
 தட ச் ைன taḍavucciṉai, ெப. (.n)

   ெபரிய ெகாம் ; big staff.

     [தட  + ைன]

தட செ்ச

 
 தட செ்ச  taḍavuccevi, ெப. (n.)

   ெபரிய கா ; large ears.

     [தட  + ெச தடம் = ெப ைம, ப ைம]

தட த்தா

 
 தட த்தா  taḍavuttāḻi, ெப. (n.)

ெப ஞ்சா :

 bigjar.

     "தட த்தா  ெநட் ன்" (அழகர் ள்.);

ம வ, சா

     [தட +தா ]

தட நிைல

தட நிைல taḍavunilai, ெப. (n.)

   ேம லகம், றக்கம்; Indra's paradise.

     "கட ள் கண்ணிய தட நிைலக் ேகாட்டம்" ((ஞானா.17:44);
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தட ப த்

 
 தட ப த்  taḍavubarutti, ெப. (n.)

   ப த் த் தட் ப்பா  (இ.வ.);; scarcity of cotton.

     [தட  + ப த்  ஒ கா ப த் க்காட் ல் தல்தரமான ப த் ைன எ த்த ற , அங்ெகான் ம், 
இங்ெகான் மாய் உள்ள ப த் ையத் ேத ெய த்தல்]

தட வாய்

தட வாய் taḍavuvāy, ெப. (n.)

   மைலச் ைன; mountain pool.

     "தட வாய்க் க த்த மா தழ்க் வைள" ( றநா.105.);

     [தட +வாய்]

தடைவ

தடைவ taḍavai, ெப. (n.)

   1. ைற (இ.வ);; time,tun.

   2. தவைண (யாழ்ப்);,

 instament. 

எத்தைன தடைவ ெசால் க்ெகா த்தா ம், இந்த மாணவரக் க் ப் ரிவேத ல்ைல (உ.வ.);

இந்,த ஊ க்  நான் பல தடைவ வந் க் ேறன் (இக்.வ.);.

ெத. தடவ

     [தடம் → தடைவ. தடைவ = ைற ( தா.258.);]

 தடைவ taḍavai, ெப.. (n.)

   ைற; time, occasion, turn.

     "இரண்  தடைவ வந்  ேபானான்".

     [தரம்-தடம்-தடைவ]

தட

தட  taḍaṟu, ெப. (n.)

   1. ேபாரக்்க ைற

 sheath, scabbard, case.

     "தடற் டங் ெகாள்வாள்" (களவ  18);.

   2. ெதாண்டகப்பைற (அகநி);; a kind of drum.

தடனம்

தடனம் taḍaṉam, ெப. (n.)

   தாடனம்; patting, tapping.

     "ஒ ைக எத்  தடனதெ்தானி ெய த் ெத ய" (ெநல் .286.);
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தடா

தடா taṭā, ெப. (n.)

   1.பாைன ( வா.);; pot.

   2. டா ( வா.);

 big pot.

     "ந ெநய்ெயாேராதடா ண்ண" ( வ் ெபரியாழ் 1:2:4);

   3.கணப் சச்ட்  ( லப்.14:99:உைர);; a kind of earthen grate.

   4. ப ைம; largeness, greatness.

     "தடா ட ம்பர"் (கல்லா 8:15);.

   5. டா ம் ெபரிதான ஏனம் (பாத் ரம்);; a vessel larger than a mida.

     "அந்தப் பாைலெயல்லாம் காய்ச் ைகக்காக டாக்கேளா ம் தடாக்கேளா ம் அ ப் ேல 
ஏற் ைவத் " ( வ். ெபரியாழ் 2:9:5 யா.பக்.463.);

     [ ைமக்க த் னின்  ேதான் ய ப ைமக்க த் ேவர ் ம் ரண்ட ெபா ள், 
ப த் க் ம். ள் → டம் → தடம் → தட → தடா ( .தா.236.]

தடாக க மம்

தடாக க மம் taṭāgagarumam, ெப. (n.)

   ளத் க் ப் ேபாதல்; going to stools to washing the posteriors.

ம வ, மலங்க க்ைக, கால்க ைக

     [தடம் → தடாகம்+க மம் (வ.வ.170);]

தடாகத்தா யர்

தடாகத்தா யர ்taṭākattāṭuyar, ெப. (n.)

   2. தாமைர ைல; lotus leaf.

     [தடாகத் +ஆ யர]்

தடாகப் ர ட்ைட

 
 தடாகப் ர டை்ட daṭākappiradiṭṭai, ெப. (n.)

   ஏ  வைகக் ெகாைடக ள் ஒன்றா ய ளம் ெவட் ைக; sinking or digging tanks, one of elu-vagai-k-kodai.

     [தடாகம் + ர டை்ட]

தடாகம்

தடாகம்1 taṭākam, ெப. (n.)

   ளம் ( ங்);; pond, pool, tank.

     "சங்ெகா ண்டாக் த் தடாகேம" (பண . 268);

     "ெசம்ைபப் ப் னல் தடாக ேமற்ற தண்fைனப் பாங்கர"் (பரி.9:27-28); தட ம்

     "கய ம் நளி ம் ெப ைம" (ெதால். ெசால். 22); உத் ரேம ரில் உள்ள ஏரி ன் ெபயர ்ைவரேமகத் 
தடாகம்.

ம. தடாகம்

     [தட்டம் → தடம் → தடாகம் = தடாகம் = அகலம், அகன்ற ளம் (வவ. 170);]

 தடாகம்2 taṭākam, ெப. (n.)

   நீர் ள்ளி; Water thorn.
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தடாகேயாகம்

தடாகேயாகம் taṭākayōkam, ெப. (n.)

   றப்  ஒைர ந்  2, 5, 8ஆம் களிேல ம், 3, 5, 9ஆம் களிேல ம், ஏ  ேகாள்கள் 
ந் , ெப ஞ்ெசல்வ ள்ளவனா ம் இவ யாவாெனன்பைதக் க் ம் ைம (அவேயாகம்); 

(அவேயாகம்); (சாதக ந்.2036);; inauspicious yoga when the 7 planets appear promiscuously cither in the second, fifth 
and eighth houses or in the third, sixth and ninth houses from the ascendant, indicative of miserliness.

     [தடாகம் + ஓகம்]

தடாகவாதாரம்

 
 தடாகவாதாரம் taṭākavātāram, ெப. (n.)

   ஏரிப்பாய்சச் ள்ள நிலம்; land irrigated by a tank or lake.

     [தடாகம் + ஆதாரம்;

தடாகத்ைத ஆதாரமாக ெகாண்ட ] மன்பைதக்  ஆதாரமாகத் கழ்வ  நிலேமயா ம். 
ஏரிப்பாய்சச் ள்ள நிலேம ப ம் ணி மற் ப் பல்வள ம் ெச த் ேதாங் ம், பாரி க்  
ஆதாரமா ம்.

தடாதைக

தடாதைக taṭātagai, ெப. (n.)

அங்கயற் கண்ணியம்ைம ( ைள, தடாதைகப் 4);:

 Minatci, the Goddess of Madurai, as endowed with irresistible valour.

     [தடா+தைக ெப ைமசான்ற தண்ணனி தவ ம் அங்கயற்கண்ணி]

தடாத

தடாத  taḍātaḍi, ெப. (n.)

   1. ழப்பம் (யாழ்.அக);; disturbance, confusion.

   2. கலக்கம்; agitation of mind.

ம வ, தடால

     [தடா + த , தடாத  = நிைல த மா  மனம் ேப வதால், ஏற்ப ம் மன உைளசச்ல்]

தடாத க்காரன்

 
 தடாத க்காரன் taḍātaḍikkāraṉ, ெப. (n.)

றெந  வன்ைமயாளன் ( ன்);,

 one whouses unlawful forcc.

ம வ, தடால க்காரன், அடாவ க்காரன்

     [தடாத  + காரன், காரன் = உைடைமப் ெபயரீ . ஒ கா.அடாவ  → தடாவ  → தடாத +காரன்]

தடா வங் சம்

தடா வங் சம் taṭātivaṅgusam, ெப. (n.)

   பறைவகளின் பறக் ம் றன் வைககளில் (பறைவக்க க ள்); ஒன்  (கா க ரிேலா, 6);; a mode of 
bird's flight.

     [தடா +அங் சம்]

தடா டாெவனல்

தடா டாெவனல் taṭāpuṭāveṉal, ெப. (n.)

   1. னந்  ேப ங் ப் :

 onom, expr of blustering, scolding or abusing.

   2. ழ் ம் ஒ க் ப் ; tumbling down. 

   3.ஆரவாரக் ப் ; pompous manner. 

     'தடா டாெவன்  வந்தான் (இவ);.

     [தடா டா + எனல்]
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தடாம்

தடாம் taṭām, ெப. (n.)

   வைள ; curve, bend.

     "தடாம் ைற ம ப் " ( வக.806);

     [த  → தட → தடாம்]

தடாய்-த்தல்

தடாய்-த்தல் taṭāyttal,    4 ெச. ன்றா  (v.t)

   ெப கசெ்சய்தல்; to cause to swell or increase.

     " ண்ேடாதரன் ேபால் மாைரத ்தடாய்த் " (ம .க.1:66);

     [த  → தடா → தடாய்-.]

தடாயக ப்பம்

 
 தடாயக ப்பம் taṭāyagaruppam, ெப. (n.)

   உடற் ைறக்  உட்ப ம் க ; cmbryo Subject to deformitics.

     [தடாயம் + க ப்பம்]

தடா ன

தடா ன taṭāyiṉa, ெப.எ. (adj.)

   வைளந்த;  curved.

     "ெபான்னனார ்தங்கண்ணிடங் ெகாண்ட மார் ற் றடா னகா  ெகாள்ேவல்" ( வக. 255);

     [தடாம் → தடா ன]

தடாரம்

தடாரம் taṭāram, ெப. (n.)

   ஈெராத் த்தாளம் ( லப்.6:35;உைர);; a time measure of double bcating.

   2. ன்னம்ைம (இவ);; measles.

     [தட → தடா → தடாரம்]

தடாரி

தடாரி1 taṭārittal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ஊ தல்; to bore, pierce through.'s stified.

   தந்தம் " (தனிப்பா.1, 350:26); 2. கக்கண் த்தல் ( ன்.);; to give a good scolding.

க. தடா , ெத. தடா ஞ்

     [தடா → தடார ்→ தடாரி-]

 தடாரி2 taṭāri, ெப. (n.)

   1. உ க்ைக; drum shaped like an hour-glass.

     "ைகக்கச ந்தெவன் கண்ணகன் றடாரி (ெபா ந 70);

   2. ைணப்பைற,

 a drum or labor of the agricultural tract.

     "ெதண்கட்டடாரிப் ெபா ல் ெபா ந" ( .ெவ. 9:30);.

   3.பம்ைபெயன் ம் பைற ( ங்);; a kind of drum.

     "கடாஅ யாைனக் கால்வ யன்னெவன் ெதடாரித் ெதன்கண் ெதளிரப்்ப ெவாற் " ( றநா.368:14-15);

   4. பைறெயன் ம் ெபா  ( ங்); drum,

     " தாஅர ்வள் ற் தரப்் றத ்தடாரி" ( றநா.381);

ம. தடாரி
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தடாரிக்கல்

 
 தடாரிக்கல் taṭārikkal, ெப. (n.)

ஊ வல்:

 piercing (சா.அக);,

     [தடாரி + கல்]

தடா தல்

தடா தல் daṭāvudal,    5 ெச  (v.i.)

   வைளதல்; to bend, curve.

     "தடா ய வம் ம்" ( வ்.இயற் த்.6);

     [ ளம் → டம் → தடம் → தட → தடா → தடா ;

தடா  = வைளதல் (ேவக 268); வ.வ.170.);]

தடானனம்

 
 தடானனம் taṭāṉaṉam, ெப. (n.)

   ெசங் ப்ைப; red species of rattlewort (சா.அக);.

த க்கந்தகம்

 
 த க்கந்தகம் taḍiggandagam, ெப. (n.)

   உ ைளக்கந்தகம்; roll sulphur (சாஅக.);

     [தண்  → த +கந்தகம்]

த க்கம்

த க்கம்  taḍikkambu, ெப. (n.)

ைகக்க :

 cane, walking-stick (ெச.அக);

     [த 2+கம் ;

ைசச ்ெசால்]

த க்கல்

த க்கல் taḍikkal, ெப. (n.)

   த க்ைக, ங் ைக; swelling.

     [தண்  → த  + கல் =த க்கல் = ப த் ப் ைடத் த்த க்ைக (வ.வ 17);

ப ைமக் க த் ேவர ் ங் வதற்ெபா ளில் வந் ள்ள )

த க்காரன்

 
 த க்காரன் taḍikkāraṉ, ெப. (n.)

றா ன்: 

 shark-fish.

     [தம் னர ்(பட் னவர ்மட் ம்,அ ந்  ெகாள் ததற் ரிய, உக் ப் ெபயர.்]

த க்ெகாம்

த க்ெகாம்  taḍikkombu, ெப. (n.)

   மாட் க் ற்றவைக (ெபரியமாட் 16);; a defect in cattle.

     [தண்  → தண்  → த +ெகாம்  (வ.வ.171);]
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த க்ெகான்ைற

 
 த க்ெகான்ைற taḍikkoṉṟai, ெப. (n.)

   ெப ங் ெகான்ைற; stairsop, large variety of cassia (சா.அக.);.

     [த  + ெகான்ைற]

த காரன்

த காரன் taḍikāraṉ, ெப. (n.)

   அ ப்பவன்; destroyer, as one with a cudgel.

     "த காரனான யமன்" (தா . ற் .1);

ம. த க்காரன் (கைடநிைல அர  ஊ யன்);

     [த  + கரன், கரன் = உைடைம ெபயரீ  ஒ.ேநா. மாட் க்காரன், ட் க்காரன், கைடக்காரன்]

த ைக

 
 த ைக taḍigai, ெப. (n.)

   ன்னல்; lightning.

     [த  → த ைக]

த ைகபா

 
 த ைகபா  taḍigaipāḍi, ெப. (n.)

   இராசராசன் ெவன்ெற த்த நா க ள் ஒன் ; One of the country invaded by Rajaraja Cholan.

     "த ைகபா ம் ளம்பபா ம்" ( தல் இராசராசன் ெமய்க் ரத்் );

     [த ைக + பா ]

இ , சங்கரபா க் ம் ளம்பபா க் ம் இைட ள்ளேதார ் நா .

த சச்ம்பா

த சச்ம்பா taḍiccambā, ெப. (n.)

   எட்  மாதத் ல் ைள ம் ெநல்வைக; a kind of paddy maturing in 8 months (ெச.அக);,

த சச்ம்பா=ப ைமயான நீண்டகால த் ]

த ச் ைல

 
 த ச் ைல taḍiccūlai, ெப. (n.)

   நடக்க யாதப , த ைய ஊன் செ்சல்ல ைவக் ம் வ ற் ேநாய்; a kind of gout rendering, one unable to 
move about without a stick.

     [த  + ைல, த ச் ைல = த ன் உத டன்தடக்க யலாத்தன்ைம ள்ள வ ற் ேநாய்]

த சை்ச

 
 த சை்ச taḍiccai, ெப. (n.)

தடசல் பாரக்்க: See tadasal(சாஅக.);

த

த  taḍisu, ெப. (n.)

   1. தா  பாரக்்க: See tadi.

   2. உ ம் ; guana.

     [த  → த ]
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த சாத் -தல்

த சாத் -தல் daḍicāddudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   1. ைகெய த் க் தல் (இ.வ.);

 to affix signature - mark.

   2. த யால் அ த்தல்; to beat with staff.

     [த  + (சாரத்்  → ); சாத் -]

த த்தேதகம்

 
 த த்தேதகம் taḍittatēkam, ெப. (n.)

   ப த்த உடம் ; stout body (சா.அக.);

 Skt. Deha → த.ேதகம்.

     [த  - த த்த + ேதகம்]

த த்தநாக்

 
 த த்தநாக்  taḍittanākku, ெப. (n.)

ங் ய நாக் . இ  ேநா னால் அல்ல  நஞ் ண்டதால் ஏற்ப ம் அ ,

 swolen tongue, it is a symptom prominent in a case of poisoning or sometimes from a disease. (சாஅக.);

     [த  → த த்த+நாக் ].

த த்தநாளம்

 
 த த்தநாளம் taḍittanāḷam, ெப. (n.)

   ப த்  ெநளிந் , ச்  சச்ாகக் காணப்ப ம் நாளம்; veins exhibiting a morbid enlargement of dilation 
and knotty and irregular appearance especially in the lower extremities.

     [த த்த + நாளம்]

த த்தமண்ெணண்
ெணய்

 
 த த்தமண்ெணண்ெணய் taḍittamaṇīeṇīey, ெப. (n.)

   மண் ெநய்மம் (ைதலம்);; a darkgreen kerosene oil commonly used for all engines - crude oil.

     [த த்த+மண்+எண்ெணய். எள்+ெநய்-எண்ெணய்.]

த த்தமல

 
 த த்தமல  taḍittamalaḍi, ெப. (n.)

   ழந்ைத ெபறா  ப த்த ெபண்; a stout sterile woman.

     [த த்த+மல ]

த த்தனம்

த த்தனம் taḍittaṉam, ெப. (n.)

   1. ரட் த்தனம்; rashness, rudeness.

   2. மட் த்தனம்(இ.வ.);; foolishness, stupidity.

   3. ம ைம (தஞ்ைச.);; laziness.

     [த +தனம். த =ப ைம. தனம்=ெசால்லாக்க . ஒ.ேநா அடாவ த் தனம், ரத்தனம், 
ம ைமத்தனம்]
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த த்தாண்டவராய
ன்

 
 த த்தாண்டவராயன் taḍittāṇḍavarāyaṉ, ெப. (n.)

   ெகா த்த மைடயன் (உ வ);; Study but idle Vagabond, a term of reproach.

     [த  = ன் , தைச ந்  ெகா த் த் ரி ம் மைடயன். த  + தாண்டவம் + ராயன்]

த த்

த த்  taḍittu, ெப. (n.)

   ன்னல்; lightning.

     'தரங்கநீர ்ேவைல ற் ற த்  ழ்ந்ெதன" (கம்பரா.இராவணன்வைத 237);

     [த  → த த் ]

த த் ப

 
 த த் ப  daḍiddubadi, ெப. (n.)

   ேமகம்; cloud.

த நாங்

 
 த நாங்  taḍināṅgu, ெப. (n.)

நாகப் : 

 long pointed broad-leaved-Ceylon iron-wood. (ெசஅக.);

     [த  + நாங் ]

த நான்

 
 த நான்  taḍināṉku, ெப. (n.)

த நாங்  பாரக்்க;see tadi-nangu.

     [த  + நான் ]

த நி

த நி taḍini, ெப. (n.)

   ஆ ; river.

     " த நியைசய இைச ெபாங்க" ( ப் .19);

     [த  → த நி]

த நிலன்

த நிலன் taḍinilaṉ, ெப. (n.)

   அளந்  வரப் டப்பட்ட நிலம்; measured land for the field.

     " ழ் லச ்ெசய்த  நிலன்" (S.1.1,13.44);

     [த +நிலன்]

வ த்தல் (:); அைடயாள வரம் ட் ப் ரித்தைமைய, ணரத்் ங் .

த ப்பதக்

த ப்பதக்  daḍippadakku, ெப. (n.)

   பைழய வரி வைக. (S.I.I.V., Il-4);; a tax.

     [த  + பதக்  த  = லங் த்த அள  பதக்  = ஒவ்ெவா  அள ற் ஞ் ெச த் ய வரி)

த ப்பம்

த ப்பம் taḍippam, ெப. (n.)

ப ைம:

 thickness, bulkiness.

த ப்பமான ேதால்,

   2. க்கம்; swelling.

     [த  → த ப்  → த ப்பம்]
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த ப்பயல்

த ப்பயல் taḍippayal, ெப. (n.)

   1. ெகா த்தவன்; stout fellow.

   2. ரடன்; stubborn, senseless person.

   3. மட் ; blockhead (ெச.அக);.

ம வ, த த்தாண்டவராயன்

     [த +பயல்]

த ப்பானேபச்

த ப்பானேபச்  taḍippāṉapēccu, ெப. (n.)

   1. ரட் ப்ேபச் ; impudentalk.

   2. நாண ல்லாப் ேபச் (இ.வ.);; shameless speech.

     [த ப்+ஆன + ேபச் . த  → த ப்  = ப ைம, ப ைமயாேலற்ப ம் ேசாம்பல் ேசாம்பலா ண்டான 
நாணமற்ற தன்ைம நாணத்ைத ட்டவன் ஞாலத் ல் ெபரியவன், என் ம் வழக்ைக ேநாக் க.]

த ப்

த ப்  taḍippu, ெப. (n.)

   1. ெகட் த்தன்ைம; thickness, as of liquids, inspissation.

   2. க்கம்; swelling, as from a blow;

 protuberance, hypertrophy, callosity, inflammation.

   3. ப மன்; thickness of a solid Substance, as a board.

   4. உடற்ற ம் ; a disease causing eruptions in the body - Urticaria.

கம்பளிப் ச்  க த்ததனால் உடம்ெபல்லாம் த ப்பாய் இ க் ற  (உவ);.

   5. ரிப் ; plumpness, as of a person, of the breast.

   6. ெச க் (இவ.);; pride.

ம. த ப் :க த : ெத தட்ட : . த ெக ட த  (அ  ேபான்றவற்றால் உட ல் ஏற்ப ம் வ );,

     [த  → த ப் ;

     'த ப் ' ெதா ற்ெபயர ்' ' ெதா.ெப, ஈ .]

த ப் த்

 
 த ப் த்  taḍipputti, ெப. (n.)

மந்த த்  (உவ);

 thick headedness.

     [த  + த் ]

 Skt. buddhi → த. த் .
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த ப் ேநாய்

த ப் ேநாய் taḍippunōy, ெப. (n.)

கண்ேணாய்:

 an eye disease.

     [த ப்  + ேநாய்]

இந் ேநாய்

   1. இைமத ப்

   2. இளிசச்ற் கண்,

   3. டம ர ்என வைகப்ப ெமன்

சாம்ப வம் ம த் வ அகர த  ம்

த ப் ப்பைட

த ப் ப்பைட taḍippuppaḍai, ெப. (n.)

   1. உடம் ல் தைசத்த ப்ைப உண்டாக் ம் ஒ வைக பைடேநாய்:

 thickening of the skin on different parts of the body.

   2. வண்  அல்ல  ல்நஞ் க்க ;  a contagious skin discase forming in the shape of rings due to bites of beetle or 
other poisonous reptiles and insects. 

   3. த்தத்த ப் ; urticaria.

ம வ, ெசா ரங்

     [த ப்  + பைட;பைட ரள்வ ேபால் ட் த் ட்டாகத் த த் ள்ள ெசா  ரங் ]

த ப்ேப -தல்

த ப்ேப -தல் daḍippēṟudal,    5. ெச ன்றா  (v.i.)

   த த் க் ெகாண்ேட ேபாதல்; to grow thicker and thicker.

     [த ப் +ஏ -.]

த ணக்

த ணக்  taḍibiṇakku, ெப. (n.)

   அ த ; fighting with clubs.

     "ஒ நான் த  ணக்ேக" ( வ். வாய் 6:2:-7);

     [த  + ணக் ]

த ேபா -தல்

த ேபா -தல் daḍipōḍudal,    20 ெச. .  (v.i.)

   1. நிலமளத்தல் ( ன்);; to measure ground, as in thegamcottipcat. 

   2 ேதைர, மரக்கடை்டயால் ெநம் க் ளப் தல் (இ.வ.);; to apply the leverbcam to the wheels in starting a temple 
Car. 

   3 வ ந்  யன் , ஒ வைன ேவைல ல் ட் தல்; to set a person to work, with great difficulty.

   4. இைட  ெசய்தல் (இ.வ.);,

 to raise objections;to put obstacles in the way.

     [த  + ேபா -.]

த மம்

த மம் taḍimam, ெப. (n.)

   1. ம ந் ப் ; an mcdicinal plant.

   2. சளி; phlegm.

     [தண் → த மம் → த மம்]

த மைர
த மைர taḍimarai, ெப. (n.)

   மாட் க் ற்ற வைக (ெபரியமாட் 19.);; a defect in cattle.

த மல்
த மல் taḍimal, ெப. (n.)

த மன்1 (இவ); பாரக்்க: see tadiman1.
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த மன்

த மன்1 taḍimaṉ, ெப. (n.)

நீரக்்ேகாைவ ( ன்);: 

 cold, catarrh.

ம வ த மல், த மம், த மன்

     [தண் = னிரச்் . நீரே்காரப்் ;

தண் → த  → த மம் → த மம் → த மன் (ம.தா.299]

 த மன்2 taḍimaṉ, ெப. (n.)

   ப மன் (உவ);; thickness.

ெத. தட

     [தண்  → த  → த மன் (வ.வ.171);]

த மாடன்

 
 த மாடன் taḍimāḍaṉ, ெப. (n.)

த யன் பாரக்்க;see laagdiyan.

ம வ, ஊர் ற்

ம. த மாடன் க, த ம

     [த  + மாடன். ஊரக்்கா  மா ேபான்  கண்ணில் கண்டைதத ் ன் , ெகா த் ப் ெப த் த் 
ரிபவன்]

த மா

 
 த மா  taḍimāḍu, ெப. (n.)

த யன் பாரக்்க: see tadiyan (ெச.அக.);,

     [த +மா ]

த ண்டன்

 
 த ண்டன் taḍimiṇḍaṉ, ெப. (n.)

த யன் பாரக்்க;see tadiyan.

ம வ, த மாடன், த யன்

     [த  + ண்டன்]

த க் ள்ளான்

 
 த க் ள்ளான் taḍimūkkuḷḷāṉ, ெப. (n.)

   ப த்த க் ள்ள பறைவவைக ( ன்);; Snipe with a stout bill.

     [த க்  + உள்ளான்]

த யங்காய்

 
 த யங்காய் taḍiyaṅgāy, ெப. (n.)

சாம்பற் சணி (ெநல்ைல);,

 white-gourd melon.

ம வ, த யன், த யன்காய், பரங் க்காய்.
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த ய

த ய  taḍiyaḍi, ெப. (n.)

   1. த ப் ணக்  (உவ); பாரக்்க;see tadi-p-pinakku.

   2. ட்டத்ைதக் கைலக்க காவலர ்ைகயா ம் வன் ைற வைக; lathi charge by police men to disburse யruly 
crowd.

சட்டத் ற்  றம்பான ட்டத்ைதக் கைலக்கக் காவலர ்த ய  நடத் னர.்

     [த +அ ]

அ த  = மக்கள் ெசய்வ

த ய  = காவலர ்நிகழ்த் வ

த ய டாவ

 
 த ய டாவ  taḍiyaḍimiḍāvaḍi, ெப. (n.)

   ெந யற்ற ரட் ப்ேபச் ; unreasonable Violent talk.busic.

த ய டாவ  ய க் றான்.

     [த ய + டா+அ ]

ெவ ம் பாைனைய அ த்த  ேபான்ற க ம்ஒ யால் றத ்தகாத ெசாற்கைளக் வ .

த ய ண்டம்

 
 த ய ண்டம் taḍiyaḍimuṇḍam, ெப. (n.)

   ணி ள்ள உடல்வ ; body's strength and couragc.

     [த ய + ண்டம்]

த யம்

த யம் taḍiyam, ெப. (n.)

   இரண்  ைச ெகாண்ட நிைற (G. Sm.D.I.i, 283);; standard weight of 2 viss.

ெத. த ய , க. தடய

     [த  + அம் ="அம்" ெசால்லாக்க ஈ ]

த யைரஞ்சான்

த யைரஞ்சான் taḍiyaraiñjāṉ, ெப. (n.)

   கட ல் வா ம் 12 அ நீள ள்ள நச் ப்பாம் ; Sea-bungar, venomous snake, attaining twelve ft. (தஞ்ைச);

     [த  + அைரஞ்சான்;நீள ள்ள நச் ப் பாம் ரி தஞ்ைசக் கடற்கைர ல் யாகக் காணப்ப ம்]

த யன்

த யன் taḍiyaṉ, ெப. (n.)

   1. ெகா த்தவன்; Stout, fat person.

     "த யர ்க ந்தெரன்னலாய்" (ஈ  4.8.);

   2. பயனற்றவன். ரடன்; rude, senseless fellow.

ம வ, த ண்டன், த மா , த மாடன், த யாண் ள்ைள, த யா ள்ைள, த ராமன், த ராயன், 
த த்தாண்டவராயன்.

ம. த யன்

     [தண்  - த மன் (வ.ெமா.வ. 171);, ெகா த் த் ரி ம் ஊரா (ெகாண்  மா ); ேபால, 
றரெ்பா ைளக் கவரப்வன். உடம் ெகா த்த ைடைனக் க் ம் வைசசெ்சால்]
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த யன்காய்

 
 த யன்காய் taḍiyaṉkāy, ெப. (n.)

த யங்காய் பாரக்்க: See tadiyaigay); (ெசஅக.);

ம வ, க யானப் ைன

     [த  → த யன்+காய்.ப த் த் ரண்ட. ப ைமத்ேதாற்றங் த்  வழங் ய ெபயர]்

த யன் லா

 
 த யன் லா taḍiyaṉcīlā, ெப. (n.)

   ப ய நிற ள்ள கடல் ன்வைக; sea-fish, greyishgreen, Sphyraena obtusata (ெச.அக.);

த யாண் ள்ைள

 
 த யாண் ள்ைள taḍiyāṇpiḷḷai, ெப. (n.)

த யன் பாரக்்க;see tadiyan.

     [த  + ஆண் + ள்ைள]

த யாத்தைட

 
 த யாத்தைட taḍiyāttaḍai, ெப. (n.)

   ஆடாேதாைட; Malabar winter cherry.

த யா ள்ைள

 
 த யா ள்ைள taḍiyāpiḷḷai, ெப. (n.)

த யன் பாரக்்க (இ.வ);;see tadyan.

ம. த யா ள்ைள

     [த +ஆண்+ ள்ைள-த யாண் ள்ைள → த யா ள்ைள]

த ராமன்

த ராமன் taḍirāmaṉ, ெப. (n.)

   1. ல் ; parasite;Viscum monoicum.

   2. த யன் பாரக்்க;see tadiyan.

     [த  + ராமன், இராமன் = ஏேத ம் ஓர ்ஆைளக் ப்பதற்கான, ெபா செ்சால். ெப த் னி ன் , 
ண்ேபச் ப் ேப  ஊரவ்ம்  இ ப்பவன். 'தண்டசே்சா  த ராமன்' என் ம் வழக்ைக ேநாக் க.]

த ராயன்

 
 த ராயன் taḍirāyaṉ, ெப. (n.)

த யன் பாரக்்க;see tadiyan.

     [த  + (அைரயன் → );ராயன்.]

த வழக

 
 த வழக  taḍivaḻgagu, ெப. (n.)

   ரட்  வழக்  (நாஞ்.);; un reasonable, senseless contention.

     [த  + வழக் ]
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த வ

த வ  taḍivaḻi, ெப. (n.)

   1. ெந ஞ்சாைல; highway.

   2. வயல்க க் ைடேய ெசல் ம் வரப் ப்பாைத; foot-path, on the ridge of fields.

     [த  + வ ]

த வ வாரியம்

த வ வாரியம் taḍivaḻivāriyam, ெப. (n.)

   வயல்வ ப் பாைதகைள அளந்  இைசவளிக் ம் உரிைமெபற்ற னர;் officials who engage to 
measure the foot-paths of paddy fields.

     " வநி நா யணச ்ச ரே்வ  மங்கலத் ள் - க ங்  வாரியப் ெப மக்க ம் த வ வாரியப் 
ெப மக்க ம் க்க" (S.I.I. iii. I 156);

     [த  + வ  + வாரியம்]

த வால்

த வால் taḍivāl, ெப. (n.)

   மாட் க் ற்றவைக (ெபரிய.மாட் 18);; a defect in cattle.

     [தண்  → த  + வால்]

த ைல

த ைல taḍivilai, ெப. (n.)

   1.ெவட் ைக; tree value.

     [த  + ைல]

த

த  taḍivu, ெப. (n.)

   1. ெவட் ைக; cutting.

   2. அ க்ைக; Goa, killing, destroying.

     [த  → த ]

த ெவட் ப்ேபா -
தல்

த ெவட் ப்ேபா -தல் daḍiveḍḍippōḍudal,    19 ெச ன்றா  (v.t.)

த ேபா  4. (இவ); பாரக்்க: see tadi-podu 4.

     [த ெவட்  + ேபா -]

த ைவ-த்தல்

த ைவ-த்தல் taḍivaittal,    4 ெச.  (v.i.)

   ெதன்ைன வளரப்் ல் தலாவதாகக் ந்  மரம் ேதான் தல் (நாஞ்);; to form stem, as coconut 
palm, in cultivation.

     [த  + ைவ-]

த னி

த னி taḍiṉi, ெப. (n.)

ஆ  ( ங்.);

 river.

     "ஒ ம் நஞ்சத்த னி" ( வாலவா. 36:13.);

     [த  → த னி.]
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த

த 1 taḍuttal,    4 ெச ன்றா  (v.t)

   1. தைட ெசய்தல் ( ங்.);; to hinder, stop, obstruct;

 to forbid, prohibit, to resist.

     "இயங்கறத் த ன்" (கம்பரா. தற்ேபார.்3); 'அரசரக்ட் ள்ேள எ ம் ேபாரக்ைளப் லவரக்ள் 
த ப்ப  வழக்கம் (உ.வ.); 

   2.அைடத்தல்; to dam, block up.

   3. ேவ ரித்தல்; to partition off.

அந்த அைறையத் த த் க் றான் (உவ.);,

   4. நி த்  ைவத்தல்; to detain.

   5. அடக் தல்; to curb, check, restrain, control.

     "த க்கலாகலாத் யரம்" (கம்பரா.பள்ளியைட 133);.

   6. லக் தல்; toward off, avert.

     "சாபத்ைத நக்கேள ெகாலாந் த க்கவல்லான்" (கந்த .சந் ர.49);

   7. எ ரத்்தல்; to oppose.

   8. ம த்தல்; to contradict, rebut, repel.

   9. பயனறசெ்சய்தல் ( ன்.);; to baffle, frustrate.

   10. எண்ணம் மாறசெ்சய்தல்; to dissuade.

த க்கல்

 
 த க்கல் taḍukkal, ெப. (n.)

தைட ( ன்);: 

 stumbling block, impediment.

     [த  → த க்கல்]

த க் நில்-தல்

த க் நில்-தல் taḍukkiniltal,    14 ெச. .  (v.i.)

   தைடயால் நின் ேபாதல் ( ன்);; to come to a standstill, as by an obstacle.

     [த க்  + நில்-]
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த க்

த க் 1 daḍukkudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t)

   இட தல்; to obstruct, impede, hit against, trip up (ெசஅக.);

     [தள் → த  → த க் -]

 த க் 2 taḍukku, ெப. (n.)

   1. இட ைக; impeding, tripping.

   2. தட்  (இ.வ.);; screen.

     "ெதன்ேனாைல த க் ப் ன்ன க ம் ஏற்ற " (உவ.);

   3. பாய்; mat.

     "த க் த் த் தைலையப் ப ப்பார"் (ேதவா.80:10);;

 thin flat layer.

   5. இ க்ைக (த ); ( லப். 16, 37;உைர);; Seat.

ம வ, தட் , த

ம. த க்  க, த ெக, ெத. தடக

     [த  → த க் . அம ம் அண ல் தடை்டயாகச ் தாக ைடயப்ப ம் த க் , த ச எனப்பட்ட . 
தட்  ேபான்ற பாய். ( .தா.93);.

 த க் 3 taḍukku, ெப. (n.)

த க் த்தள் தல்

த க் த்தள் தல் daḍukkuddaḷḷudal,    5 ெச  (v.i.)

   கமன் தல் ( ன்);; to flatter.

     [த க்  + தள் -]

த க் ப்பாய்

த க் ப்பாய் taḍukkuppāy, ெப. (n.)

   1. பாய் (இ.வ.);

 Smal mat.

   2: ேகாைர, சம்ைப ேபான்ற ல்வைக அல்லா , ெதன்ேனாைல, ங் ற்படை்ட, பைனேயாைல 
ேபான்றைவ களால் ைடயப்ப ம் பாய்; mat made up of ribbon like palm leaves, coconut leaves or bamboo ribs 
instead of korai or Sambai.

     [த  → த க்  + பாய்]

த க் ேவட்

 
 த க் ேவட்  taḍukkuvēḍḍi, ெப. (n.)

   நடக் ம்ேபா  கா ல் த க் ம் ஆைட; cloth wound undivided round the lions, as hindering one in Walk.

ம வ, அைடயவைளந்தான் உைட.

     [த  → த க்  + ேவட் ]

த ட்டம்

த ட்டம் taḍuguḍḍam, ெப. (n.)

   ணாைலக் த் வைக; a kind of dance.

     "த ட்டமாய்ப் பறவாதார"் ( வ். வாய். 3:5:3.);

     [த  + ட்டம்]

த வல்

த வல்  taḍucūḍuvalli, ெப. (n.)

   1. ம ந் க்ெகா ; medicinal creeper.

   2. ல்ைல; jasmine.
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த த்தாட்ெகாண்ட
ர்

 
 த த்தாடெ்காண்ட ர ்taḍuttāḍkoṇḍavūr, ெப. (n.)

   ெதன்னாரக்்கா  மாவட்டம், க் ேகா ர ்வட்டத் ல், ெவண்ெணய் நல் க்  அ ேக ள்ள 
ஒ ர;் a place in Tennarkkadu district at Tirukkovillir taluk, near to Thiruvenneynalūr.

     [த த்  + ஆடெ்காண்ட + ஊர]்

   வன்ெனஞ்ைச ெந ழ்ந் கச ்ெசய் ந் ந்த ழ்த ் ப்பாட்டால், ேதவாரம் பா ய ந்தரைர, 
இைறவன் த த்தாடெ்காண்ட இடம்; ந்தரர ்சடங்க வாசச்ாரியார ்மகைள மண க்க 

ைனந்தஞான் , மணம் நிகழாவண்ணம், இைறவனால் த த்தாளப்பட்ட ஊர.்

த த்தாட்ெகாள் )
-தல்

த த்தாடெ்காள் )-தல் daḍuddāḍkoḷḷudal,    16 ெச ன்றா  (v.t)

   எ ரே்நாக் ம் ைனயன் , ேவ ைன ேமற்ெகாள் ங்கால், அவ் ைனையத் த த் , தன்வயம் 
ைவத் க்ெகாள்ளல்; to prevent from doing unexpected thing and taking to one's side.

     [த த்  + (ஆன்ெகாள்  → ); ஆடெ்காள் -.]

   ந்தர ரத்்  நாயனார,் இைறபணி மறந்  மணம் ெசய் ெகாள்ள யன்றேபா , இைறவன் 
ேயார ்வ வம் ண் , மணஞ் ெசய்வைதத் த த் , தன்பால் ஆடெ்காண்ட ெசய் ைனச ்

ந்தரரின் ப்பாட்  ெதரி க் ன்ற ;த ழ்நாட் ல் மக்கைள அ ைமெகாள் ம் ைற 
இ ந்தைத ம், அதற்  அந்தணரக் ம் லக்கல்ல என் ம் வாழ் யல் ைறைம ைன ம், 
ேதவாரத் ப்பாக்கள் வா லாக, நாம் அ ன்ேறாம்

த த்தாள்( )-தல்

த த்தாள்( )-தல் daḍuddāḷḷudal,    16 ெச ன்றா  (v.i.)

   த்  ட் க்ெகாளல்; to reclaim, redeem, as a person from his evil ways.

     [த  → த த்  + ஆள்( );-.]

த த்தாளி

 
 த த்தாளி taḍuttāḷi, ெப. (n.)

ைர :

 Swiftness.

     [ச  → த  → த த்தாளி.]

த த் ைவ-த்தல்

த த் ைவ-த்தல் taḍuttuvaittal,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

தைடெசய்  நி த்  ைவத்தல் ( ன்);

 to put off, postpone.

     [த  → த த்  + ைவ-]

த தைல

த தைல daḍudalai, ெப. (n.)

   தங் தைட;  impediment.

     "அவரக்ள் த தைல ன்  எங் ம் ேபாவாரக்ள்" எங்க ர,் 24)

     [த  + தைல]

த தாளி

 
 த தாளி taḍutāḷi, ெப. (n.)

   ச த்தம் (அவசரம்);; haste, hurry.

     "இந்தத் த தாளி ல் ஒன் ம் யா  (ெநல்ைல.);

     [த தாளி = த க் ன்ற ஆள், ஒ கா. ச தான் → ச தாளி – த தாளி]
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த ப்

த ப்  taḍuppu, ெப. (n.)

   1. இைட , த க்ைக; hindering, obstructing, resisting, prohibiting.

     "த ப்ப ஞ் சாபம்" (கம்பரா. அக ைக 75);

   2. தைட; check, hindrance, restraint.

கடத்தல் த ப் ப் ரி  (இக்வ.);

     [த  – த ப் ]

த ப் க் காவல்

 
 த ப் க் காவல் taḍuppukkāval, ெப. (n.)

   ற்றம்ெசய்தவர ்என்  நம்பப்ப பவைர, ன்ெனசச்ரிக்ைகயாகக் ேகட்டாய் ன் க் ப் ட்ட 
காலம்வைர, ைற ல் ைவத்தல்; detaining a person without trail as a preventive mcasure;preventive detention...

ஓராண்  த ப் க்காவ ல் ைவக்கப்பட்டார ்( ரி அக.);

     [த ப்  + காவல்]

த ப் ச ் வர்

 
 த ப் ச ் வர ்taḍuppuccuvar, ெப. (n.)

   மண்ணரிப் , ெவள்ளம் ஆ யவற்ைறத் த க் ம் வர ்(ெபாவழ);, மைறப் க்காகக் கட்டப்ப ம் 
வர;் Wal.

     [த ப் + வர]்

த ப்

 
 த ப்  taḍuppūci, ெப. (n.)

   ன் ப்ேபா  ேபாடப்ப ம் ஊ ; vaccination, inoculation.

     [த ப்  + ஊ ]

த பைட

 
 த பைட taḍubaḍai, ெப. (n.)

   மாற் ப்பைட; spare army, part of an army.

     [த  + பைட]

த -த்தல்

த -த்தல் taḍubuḍuttal,    4 ெச.  (v.i.)

ைர ப த்தல் (யாழ் அக);

 to be hasty.

     [த  → த - ஒ கா த ப  → த -]

த தாயம்

 
 த தாயம் taḍubuḍutāyam, ெப. (n.)

ச த்தம், ைர  (யாழ். அக.);

 hastiness.

     [த +தாயம்]

த ெபா -த்தல்

த ெபா -த்தல் taḍuboḍuttal,    4 ெச  (v.i.)

   ைர ப தல்; to urge.

     [த  + ெபா -]
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த ெபாெடனல்

த ெபாெடனல் taḍuboḍeṉal, ெப. (n.)

   1. ஒ க் ப் ; onom. expr. of patting or rattling sound.

   2. தட டெடனல் பாரக்்க;see tadapudenal.

     [த  + ெபா  + எனல்]

த ெபா தாயம்

 
 த ெபா தாயம் taḍuboḍutāyam, ெப. (n.)

   ைர ; speed.

     [த  → த ெபா  + தாயம்]

த ெபா

 
 த ெபா  taḍuboṟi, ெப. (n.)

   க்   ைர ; break point.

     [தைட → த  + ெபா ]

த மம்

த மம் taḍumam, ெப. (n.)

   1. ளிரச்் ; coolness.

   2. நீரக்்ேகாப் ; cold.

ம வ, மம், நீரக்்ேகாைவ

     [தண் → த  → த மம் தா 299.]

த மல்

 
 த மல் taḍumal, ெப. (n.)

த மம் (ெநல்ைல); பாரக்்க;see tadumain.

ம. த மல் க. த  (ஈரம்);, ெத. த

     [த மம் → த மல்]

த மன்

 
 த மன் taḍumaṉ, ெப. (n.)

த மம் (ெநல்ைல); பாரக்்க;see taduman.

     [த மம் → த மன்]

த மாற்றம்

த மாற்றம் taḍumāṟṟam, ெப. (n.)

   1. ஒ ங் ன்ைம; disorder, as of things, derangement, inconsistency, as in speech.

     "ெசாற்ற  மாற்றத் ெதாடரச்் ைய ட் " (மணிேம 27.106); 2.தள்ளா ைக;

 tottering, unsteadiness, stumbling, staggering, slipping.

   3. மனக்கலக்கம்; perplexity, confusion, bewilderment, mental disorder.

     "த மாற்றம் ேபாஒத் ைணய வாரில்" (நால .140);

   4. ஐ ற  ( ன்.);; doubt, hesitation.

   5. தவ  ( ன்.);; mistake;

 proneness to mistake.

ம. த மா  ெத. தடமா

     [த மா  → த மாற்றம்]
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த மாற்

த மாற்  taḍumāṟṟu, ெப. (n.)

த மாற்றம் பாரக்்க: See tadumarram.

     "தண்ணீர ்ெபறாஅத் த மாற் ற ந் யரம்" (க த். 6);

     [த மாற்றம் → த மாற் ]

த மா -தல்

த மா -தல் daḍumāṟudal,    5 ெச.  (v.i.)

   1. ஒ ங்கற் த்தல்; to be deranged.

   2. ெந ன் க் கலந்  டத்தல்; to be thrown in a jumble.

     "எல்லா ைடத மா  நீரால்" (கம்பரா. ஆற் ப். 17);

   3. ச க் தல், வ க் தல்; to slip.

   4. தள்ளா தல்; to totter, stagger, be unsteady.

     "இைட த மாற ேவ " (கம்பரா.ஊரே்த . 184);

   5. ண் ெய தல்; to be tossed about.

   6. ன்பத் ற் ள்ளாதல்; to be troubled.

     " ைனக்கட ற் ற மா  ரக்் " (ேதவா.974.); 

   7.தா மாறாக் தல், மைலப் ட் தல், கலங் தல்; to be confused.

   8. மனங் கலங் தல்; to be puzzled.

     "எண்ணந்தான் த மா " ( வாச 3:25,);

   9. க்கலாக் தல், க்கைவத்தல், ன்னிக்ெகாள் தல்; to be perplexed.

   10. ெக த்தல், ைலத்தல்; to be disconcerted.

   11. ஐயங்ெகாள் தல், தயங் தல் ( ன்.);; to hesitate, to doubt;

 to be in suspense.

த மா த்

த மா த்  taḍumāṟutti, ெப. (n.)

   க யத்ைதக் கரணியெமனத ்த மாறக் ம், அணிவைக மாறனலங், ெசால் 205); a figure of specch 
in which cause and effect arc inverted.

     [த மா  + உத் ]

த மா வமம்

த மா வமம் taḍumāṟuvamam, ெப. (n.)

   1. ஐயவணி (ெதால் ெபா ள். 310. உைர);

 a figure of speech in which a close resemblance between two objects leads to one of them being spoken of as if it were 
mistaken for the other.

   2. எ ர ்நிைலயணி (ெதால் ெபா ள் 310. உைர);

 a figure of speech in which the usual form of comparison is inverted, the uvamanam being compared to the uvameyam.

     [த மா  + உவமம்]

த மா வைம

த மா வைம taḍumāṟuvamai, ெப. (n.)

த மா வமம் (இலக். . 640); பாரக்்க: See tadumaruvamam.

     [த மா  + உவைம]
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தைட

தைட taḍai, ெப. (n.)

   1. த க்ைக; resisting, obstructing.

     "தைடேய ல் லம்" (கம்பரா. அ காயன்.251);.

   2. இைட :

 hindrance, obstacle, impediment, interruption.

     "தைடெயா  ன் றா " (கம்பரா. ட்  163.);

   3. ம ப் ; objection.

தைட ைட

   4. காப்பாைட (அ );

 coat of mail.

   5. காப் ; armlet or anklet worn as a charm.

   6. astousi, guard, Watch.

     "தம் பரிசனங்கள் ழத் தனித்தைடேயா ஞ் ெசன் " (ெபரிய . ஞான.647);.); 7.வா ல்;

 door, gate.

     "தனித்தைட ன் ைவ ம் நந் " (காஞ் ப்  மணிக.31);

   8. அைண; bund, embankmcnt.

     "தாங் தைட ெபா " (gpugh/ 7:19); 9.அைடப் ;

தைடஇ

தைடஇ taḍaii, . .எ. (adv.)

   1. சரிந் ; bent down, drooped.

   2. ப த் ; plump.

     " தல்வற் ற த்த பாெலா  தைடஇத் தைல யணிந்த ேதங்ெகாண் ெமன் ைல" (அகநா.26.);

     [த  → தட → தைட → தைடஇ]

தைடஇய

தைடஇய taḍaiiya, ெப.எ. (adj.)

   1. ப த்த; plumpy.

     "நன் ந் தைடஇய ெமன்ேறாள்" (க த் 93);

   2. ரண்ட; rounded.

     "அம்பைணத ்தைடஇய ெமன்ேறாள்" (ெத தல் 149);

தைடஇய என்பதற் ச ்சரிந்த, வைளந்த என்  ெபா ள் ெகாள்ளின், தட ெவன் ம் 
உரிசெ்சால்ல யாகப் றந்த எசச்மாகக் ெகாள்க இனித் தைடஇய என்பதற் ப் ப த்த என் ம் 
ெபா ண்ைமைய 'தைடஇய ெமன்ேறாளாய் ேகட் வாயா ன" (க த். 93); என ம் வ டங்களில் 
காண்க. (அகநா. 26 ெபா. ேவ. ேசா. உைர);

     [த  → தைட → தைடஇய]

தைடஒட்டம்

 
 தைடஒட்டம் taḍaioḍḍam, ெப. (n.)

தைடேயாட்டம் பாரக்்க;see tadai-y-ottam.

     [த  → தைட + ஒட்டம்]
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தைடக்கல்

 
 தைடக்கல் taḍaikkal, ெப. (n.)

   இைட ; Stumbling block.

த ழ்ப்பற் ன்ைமேய த ழ் வளரச்் க் த் தைடக்கல்லாக உள்ள  (உவ.);

     [த  → தைட + கல்]

தைடக்காப்

 
 தைடக்காப்  taḍaikkāppu, ெப. (n.)

   ப ரக்ட்  வ ந்ெதாற்  ேநாய்; disinfection.

     [த  → தைட + காப் ]

தைடகட் -தல்

தைடகட் -தல் daḍaigaḍḍudal,    5 ெச ன்றா , (v.t)

   1. பாம்  த யவற்ைற மந் ரத்தால் த த்தல்; to control or check by magic spell, as a Cobra.

   2. ைலக்ேகா ல் எைடத்தைடய தல்; to put equivalent weight of the container in the other plate of the scale 
to equalise.

     [த  → தைட + கட் -]

தைடகட்

தைடகட் 2 taḍaigaḍḍu, ெப.(n.)

   நிைறயள கைள ஆய் ெசய் ம் பணி; office of inspector of weights measures, etc.

     "தைடகட்  மாைலயப்ப ள்ைளேயா" ( ற  453.);

     [தைட + கட் ]

தைடக ப்பாசயம்

 
 தைடக ப்பாசயம் taḍaigaruppācayam, ெப. (n.)

   க த்தரிக் ம்ேபா  ஏற்ப ம் உட ப் க் ேக ; embryo subjected to deformity.

     [தைட+க ப்பாசயம்]

தைடெசய்-தல்

தைடெசய்-தல் taḍaiseytal, ெப. (n.)

த 1-த்தல் பாரக்்க;see tadu1 -

     "நில் ங் ெகனேவ தைட ெசய்த நிைல" (கந்த .தக்கன் க ைல.18);

     [தைட+ெசய்-.]

தைடநீக்

தைடநீக்  taḍainīkki, ெப. (n.)

   1. வ ற் ப் ேபாக்  ம ந் ; medicine for opening the bowels.

   2. உடற்க நீைரத ்தைட ெசய்தல்; medicine having the powder of clearing opening or controlling the natural ducts 
of the fluids and secretion of the body.

     [தைட + நீக் ]

தைடப த் -தல்

தைடப த் -தல் daḍaibaḍuddudal,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

   த த்தல்; to prevent.

     [தைட + ப த் -, 'ப த் ' ைண ைன]

தைடபண் -தல்

தைடபண் -தல் daḍaibaṇṇudal,    4 ெச ன்றா  (v. t.)

   1.இைட  ெசய்தல்; to hinder, interpose obstacles, prevent.

   2. காவற்ப த் தல்; to arrest, confine.

   3. த த்தல்; to stop, exclude, interrupt, possession.

     [தைட + பண் - 'பண் ' ைண ைன]
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தைடமரம்

தைடமரம்1 taḍaimaram, ெப. (n.)

   ெநய்த ணிையச ் ட் வதற் த் த ல் அைமக்கப்பட்ட க் சச்ட்டம் (இ.வ.);; cross-piece in a 
loom, used for rolling the cloth when woven.

ம வ, இைடமரம், படமரம்

     [தைட+மரம்]

 தைடமரம்2 taḍaimaram, ெப. (n.)

   மரவைக;  a kind of tree - Pterospermum suberifolium.

தைடம ந்

 
 தைடம ந்  taḍaimarundu, ெப. (n.)

   த ப் ; preventive medicine.

     [தைட + ம த் ]

தைடேமா ரம்

 
 தைடேமா ரம் taḍaimōtiram, ெப. (n.)

   ெபரிய கைணயா ையத் த த் நிற் ஞ்  கைணயா ;  keeper.

     [தைட+ேமா ரம்]

தைடயம்

தைடயம் taḍaiyam, ெப. (n.)

   1. நி க்கப் ேபா ம் ெபா ைள ைவத் க் ம் ஏனம் த யவற் ற் ரிய எைட ( ன்);; allowance 
weight to balance the vessel containing the articles to be weighed.

     "தைடயெமன் ந் க் த் தராசானி க்க" (பண . 181);

   2. ெபற் க் ெகாண்ட ெபான் க் த் தட்டார ்ெகா க் ம் ெபான் னிைறகல் (இ.வ);:

 token weight given by a goldsmith, as showing the amount of gold delivered to him.

   3 அணிகலன்கள் (ெநல்ைல);

 ornaments.

   4. தட் ட்  (இ.வ.);

 utensils, articles.

   5. கள  த ய ற்றங்களில் ெதாடர் ைடய ெபா ள் (இ.வ.);; stolen property; material object concerned in a 
crime.

   6. ெகா ைவப்பண்டம் (இவ);; pawnedgoods.

   7. கத் ப்  ( ன்.);; hilt of a sword.

     [தைட + அம், 'அம்'= ெசால்லாக்க ஈ ]

தைடய த்தல்

தைடய த்தல் taḍaiyaṟuttal,    4 ெச. .  (v.i.)

   1. மந் ரத்தைட நீக்கதல்; to remove magic spells by counter charms.

   2. இைட  லக் தல்; to obviate or remove difficulties.

     [தைட + அ -]

தைடயாைண

தைடயாைண taḍaiyāṇai, ெப. (n.)

   1. ஒன்ைறச ்ெசய் அல்ல  ெசய்யற்க என, அறமன்றம் இ ம்ஆைண; injunction.

   2. ெபா அைம  க  ஊரவ்லம், ட்டம் ேபான்றவற்ைற நடத்தத் தைட த் , அ காரிகளி ம் 
ஆைண; prohibitory order.

     [த  → தைட + ஆைண/]
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தைடேயாட்டம்

 
 தைடேயாட்டம் taḍaiyōḍḍam, ெப. (n.)

   தடகளப் ேபாட் ல் ஏற்ப ம் தைடகைளத் தாண்  ஒ ற ஒட்டம்; hurdles.

     [தைட + ஓட்டம்]

தைடவாங் -தல்

தைடவாங் -தல் daḍaivāṅgudal,    5 ெச ன்றா  (v.t.)

   வண் சச்க்கரத் ல் கம் ையப் ெபா த் தல் (ெசங்ைக.);; to spoke in its axle point.

     [தைட + வாங் -]

தைட ைட

தைட ைட taḍaiviḍai, ெப. (n.)

   1. ம ப் ரம் ைட ம்; objection and reply.

   2 உடன்பா ம் மா பா ம்; pros and cons.

     [தைட + ைட]

தண்

தண் taṇ, ெப. (n.)

   1. ளிரச்்  ( ங்.);;  coolness, coldness.

   2. நீர;் water.

   3. அ ள்; grace; love.

     "தண்கலந்த ந்ைதேயா " (ேச . ைத ண்ட 5);

க. ம. தண்,

தண்கடல்

 
 தண்கடல் taṇkaḍal, ெப. (n.)

நீர ்( த். உ);

 urine.

     [தண் + கடல்]

தண்கடற்ேசர்ப்பன்

தண்கடற்ேசரப்்பன் taṇkaḍaṟcērppaṉ, ெப. (n.)

   ெநய்தல்நிலத் தைலமகன்; chief of the maritime tract.

     " ண்டக மல ந் தண்கடற் ேசரப்்பன்" (ஜங் . 108);

     [தண்கடல் + ேசரப்்பன்]

தண்க ர்

தண்க ர ்daṇkadir, ெப. (n.)

தண் டரக்் கைலேயான் பாரக்்க;see tan-sundar-k-kalaiyon.

     'தன்னிழேலா ெரல்லாரக்் ந்தண் க ராம்" ( .ெவ.9:34);.

ம வ, ளிரக் ர,் தண் டர்

     [தண் + க ர]்

தண்கயம்

தண்கயம் taṇkayam, ெப. (n.)

   ளிரந்்த ளம்; cool pond.

     "ந ையம்பான் மகளிரா ம் ைதஇத் தண்கயம் ேபால" (ஜங்  84);

     [தண்+கயம். கயம்= ளம்]
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தண்கான்

 
 தண்கான் taṇkāṉ, ெப. (n.)

   இ ந்தகா ; thinning forest.

     "ெவஞ் டர ்அன்னாைன யான் கண்ேடன்" (க த்.);

     [தண்+கான்.]

தண் டர்

 
 தண் டர ்taṇcuḍar, ெப. (n.)

தண் டரக்் கைலேயான் பாரக்்க: see tan-Šudar-k-kalai-yõn.

     "தண் டர ்அன்னாைளத் தான் கண்டாளாம்" (க த்.);

     [தண்+ டர]்

தண் டர்க்கைல
ேயான்

 
 தண் டரக்்கைலேயான் taṇcuḍarkkalaiyōṉ, ெப. (n.)

   நில  ( வா.);; moon.

ம வ, ளிரம் யன், தண்ணிலவன், அம்

     [தண்சடர ்+ கைலேமான். ளி ம் ஒளி ஞ் சான்ற க ரக்ைள ைடயவன்.]

தண் ெசாரி

தண் ெசாரி  taṇcorivu, ெப. (n.)

   1. ளிரச்் யான தண்ணீரப்் சச்ல்; cold douche.

   2. ல்ெலனக் ழாய்த்தண்ணீரச் ்ெசாரி ; cold shower bath (சா.அக);.

     [தண் = ளிரை்மத் தன்ைம, தண் + ெசாரி ]

தண்டக்கட்

தண்டக்கட்  taṇṭakkaṭṭu, ெப. (n.)

   களத் ற் ெபா ஞ் சைமயத் க் காற்  அ த் க் ெகாண் ேபான ெநல்ைலத ் ற் ேவார ்
அைடதற் ரிய உரிைம (G. Sm, D. 1, ii, 49);; ryot's perquisite of the grains carried away by wind while winnowing.

     [தண்டம்+கட் ]

தண்டக்காரன்

 
 தண்டக்காரன் taṇṭakkāraṉ, ெப.(n. )

   ேவைலக்காரன் ( னவ.);; Servant.

தண்டம்+காரன். 'காரன்' – உைடைமப் ெபயரீ . ஒ.ேநா. ேவைலக்காரன், மாட் க்காரன், ட் க்காரன்]

தண்டக்காரி

தண்டக்காரி1 taṇṭakkāri, ெப. (n.)

   ேவைலக்காரி; maid servant.

     [தண்டக்காரன் (ஆ.பா.); – தண்டக்காரி (ெப.பா.);

 தண்டக்காரி2 taṇṭakkāri, ெப. (n.)

   ெதாட்டால் வா ; prickly sensitive plant (சா.அக);.

     [தண்டம்+காரி]
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தண்டக் ற்றம்

தண்டக் ற்றம் taṇṭakkuṟṟam, ெப. (n.)

   தண்டைனக் ரிய ற்றம்; punishable Offence.

     " ற்றம் ெசய்தாைரக் ெகாள் ம் தண்ட ம்" (S.I.I. 8, 469);,

     [தண்டம் + ற்றம்]

தண்டகநா

 
 தண்டகநா  taṇṭaganāṭu, ெப. (n.)

   ெதாண்ைடமண்டலம்; an ancient tax.

     [தண்டம் + ற்றம்]

தண்டக நா

தண்டக நா  taṇṭaganāṭu, ெப. (n.)

ெதாண்ைடமண்டலம் பாரக்்க: See tondai mandalam.

     "வார் னற் ெறண் ைரத ்தண்டகநா " (கம்பரா ஆ ெசல் 38);

     [ெதாண்ைடநா  → ெதாண்டநா  → தண்டதா  → தண்டகநா ]

தண்டக ரம்

 
 தண்டக ரம் taṇṭagaburam, ெப. (n.)

   காஞ்  நக க் ள்ள ப ன் ன்  ெபயரக் ள் ஒன் ; one of the thirteen names of Kāījipuram.

தண்டகம்

தண்டகம்1 taṇṭagam, ெப. (n.)

   1. ெதாண்ைட நா ; tondai-mandalam.

   2. தண்டகாரணியம் பாரக்்க;see tanda-karaniyam.

     "தண்டகமா மட யா ;(உத்தரரா. சம் வன்வ 65);.

   3. தண்டைன; punishment.

     "எம் ரான் றண்டகஞ் ெசய் தைலயளி யா மால்" (கந்த . த .196);

   4. ஒ  வைக வடெமா ச ்ெசய் ள் ( ரேசா. யாப்.34. உைர);; a kind of Sanskrit verse.

   5. ெக ம் ; spinal cord, as the seat of a mystic centre.

     "தண்டகத் ள்ளைவ" ( மந்.1385);

 தண்டகம்2 taṇṭagam, ெப. (n.)

   1. கரிக் ; black sparrow. 

   2. ைர; foam. 

   3. அகத் யர,் இராமேதவர ் தலாேனார ்ெசய்த த ழ் ம த் வ ல்; the name of a treatise on medicine 
written by Agattiyar and Ramadevar.

   4. இ ேநாய் வைக ெளான் ; a kind of spasm.

   5. உடல் ைறப் ; stiffness of the whole body (சா.அக.);

தண்டகமாைல

தண்டகமாைல taṇṭagamālai, ெப. (n.)

   ெதாண் ாற்றா வைகச ் ற் லக் யங்க ள் ந்  ெவண்பாக்களா யன்ற ற் லக் ய 
வைக (ெதான்.  283, உைர);; poem of 300 stanzas in venpa metre, one of 96 pirabandam.

     [தண்டகம் + ஊைத]
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தண்டக ைத

 
 தண்டக ைத taṇṭagavūtai, ெப. (n.)

   டக் ேநாய் வைக ( வரப்);; a kind of paralysis.

     [தண்டகம் + ஊைத]

தண்டகன்

தண்டகன்1 taṇṭagaṉ, ெப. (n.)

   1. தண்ட காரணியம், தண்டகநா  இவற் ன் ெபய க் க் காரணமான அரசன் (கந்த , நகர, 
374);; a king, after whom Tandagaraniyam and Tandaganadu took their names.

   2. ற் வன்; Yaman,

     'தண்டகன் ெவ ட்  ெயய் னான்" (கந்த .மாரக்்.215);

     [தண்டகம் → தண்டகன்]

தண்டகாகம்

 
 தண்டகாகம் taṇṭakākam, ெப. (n.)

ெசம்ேபாத்  (சங் அக.);

 crow pheasant.

தண்டகாரணியம்

தண்டகாரணியம் taṇṭakāraṇiyam, ெப. (n.)

   ெதன்ேதயத் ல், ற கள் க்  வ ந்த கா ; the forest of Dandagam in Deccan, a famous resort of ascetics.

     "தண்டகாரணியம் ந் " ( வ். ெபரிய  II. 2:3);

     [தண்டகம் + ஆரணியம்]

 Skt. aranya → த.ஆரணியம்

தண்ட ைவப் ந
ஞ்

 
 தண்ட ைவப் நஞ்  taṇṭagivaippunañju, ெப. (n.)

கல் நஞ் :

 phosphorus (ெசஅக.);

     [தண்ட  + ைவப் நஞ் ]

தண்டைக

 
 தண்டைக taṇṭagai, ெப. (n.)

தண்டகாரணியம் (சங்அக); பாரக்்க;see tandagaraniyam.

தண்டங் ைர

 
 தண்டங் ைர taṇṭaṅārai, ெப. (n.)

தண் க் ைர,

 common spinach.

     [தண்  + ைர]
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தண்டங்ெகா

தண்டங்ெகா 1 taṇḍaṅgoḍuttal,    4 ெச ன்றா  (v.t)

   1. ஒ ப் க் கட்டணம் ெச த் தல்; to pay a fine, suffer a penalty.

   2. இழத்தல் (இ.வ.);;  to suffer loss.

     [தண்டம் + ெகா -]

 தண்டங்ெகா 2 taṇḍaṅgoḍuttal,    4 ெச  (v.i.)

   இழப் க்  ஈ  ெகா த்தல் (உ வ); ; to make good a loss.

     [தண்டகம் + ெகா -]

தண்டசே்சா

தண்டசே்சா  taṇṭaccōṟu, ெப. (n.)

   1. பயனற்றவ க்  இ ம் உண

 food offered to useless persons under compulsion.

   2. இலவயமாகக் ெகா க் ஞ் ேசா  (இ.வ.);

 food given gratis.

   3. ல் ;see pulluruvi.

ம வ, ண்ேசா , ெவட் சே்சா

     [தண்டம்+ேசா ]

தண்டசக்கரம்

தண்டசக்கரம் taṇṭasakkaram, ெப (n.)

   யவன  ைக ம் ேகா ம் (நன், 297,உைர.);; potter's stick and wheel (ெச.அக,);

     [தண்டம்+சக்கரம்]

தண்டசம்

 
 தண்டசம் taṇṭasam, ெப (n.)

   ெகால் ைல; blacksmith's forge.

தண்டஞ்ெசய்-தல்

தண்டஞ்ெசய்-தல் taṇṭañjeytal,    1 ெச ன்றா  (v.t.)

   1.தண் த்தல்

 to punish.

   2. ேகாலால் அளத்தல்; to measure with a rod.

     "கணக்க டன்  தண்டஞ்ெசய் " ( வாலவா. 32 72 );

   3. நிலத் ல் ழ்ந்  வணங் தல்; to make obeisance by prostration.

     [தண்டம்+ெசய்-.]

தண்டட்

 
 தண்டட்  taṇṭaṭṭi, ெப. (n.)

   தண்ெடாட்  (ெநல்ைல);; a Woman's ear ornament.

     (தண்ெடாட்  → தண்டட் , கா த் தண் ைனெயாட்  மாதர ்அணி ங் காதணி, இன் ம் 
ெதன்பாண் ப் ப ல் மக்கன் வழக்கத் ள்ள ]

தண்ட -த்தல்

தண்ட -த்தல் taṇḍaḍittal,    4 ெச.  (v.i.)

   பைட, பைட ட் ல் தங் தல்; to encamp, as an invading army.

     [தண்  + அ -]
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தண்டத்தைலவன்

தண்டத்தைலவன் taṇṭattalaivaṉ, ெப. (n.)

   பைடத்தைலவன்; commander of an army.

     "தண்டத்தைலவ ந் தைலத்தாரச் ்ேசைன ம்" ( லப்.26,80);.

     [தண்  → தண்டம் + தைலவன்]

தண்டத்தான்

தண்டத்தான் taṇṭattāṉ, ெப. (n.)

   ற் வன்; yaman.

     "அவண்ணந் தண்டத்தான் ற' ( ரேமாத.்3:23);

   ம வ.காலன்; ற் வன்

     [தண்  → தண்டம் + அத்  + ஆன். பைடக்கல ைடய எமன்.]

தண்டத் ர்ைவ

 
 தண்டத் ரை்வ taṇṭattīrvai, ெப. (n.)

   தண்டைனயாகச ்ெச த் ம் வரி; penal assessment.

     [தண்டம் + ரை்வ]

தண்டத் க்க -தல்

தண்டத் க்க -தல் daṇṭaddukkaḻudal,    4 ெச ன்றா . (v.t)

   1. ெபா ள் த யன வற்ைறப் பயனின் க் ெகா த்தல்; to give money etc., uselessly and under compulsion.

   2. இழப்பாக இ த்தல்; to Suffer penalty.

     [தண்டத் க்  + அ -]

தண்டதரன்

தண்டதரன் daṇṭadaraṉ, ெப. (n.)

   1. ற் வன் (தண் ப்பவன்); ( ங்.);; yaman, as one who punishes.

     "தண்டதரன்ெசல் க ம்பக " ( மர. ர னாட் ள் 38);,

   2. மன் ( ன்.); (கதா தத்ைத ைடயவன்);; Bhiman, as club - bcarcr.

   3. அரசன் (யாழ் அக);; king.

   4. யவன் (யாழ்அக);; potter.

     [தண்டம் + தரன்]

தண்டதாசன்

 
 தண்டதாசன் taṇṭatācaṉ, ெப. (n.)

   அ ைம (யாழ்அக.);; slave.

     [தண்டம் + தாசன்]

 தண்டதாசன் taṇṭatācaṉ, ெப. (n.)

   அ ைம (யாழ்.அக.);; slave.

     [Skt. {} → த. தண்டதாசன்.]

தண்டதா ரி

 
 தண்டதா ரி taṇṭatāmiri, ெப. (n.)

   காலம் காட் ம் க யா ய கன்னல் வட் ல் (யாழ்அக);; hour-glass.

     [தண்டம் + தா ரி தண்டம் - ைண தா ரி – தா ரம்]
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தண்டதாரணம்

 
 தண்டதாரணம் taṇṭatāraṇam, ெப. (n.)

ஆைண: 

 order.

     [தண்டம்+தாரணம்]

தண்டந் ர்ைவ

 
 தண்டந் ரை்வ taṇṭandīrvai, ெப. (n.)

தண்டத் ரை்வ பாரக்்க;see tanda-t-tirvai (ெசஅக);.

     [தண்டம்+ ரை்வ]

தண்டநாயகம்

தண்டநாயகம் taṇṭanāyagam, ெப. (n.)

   1. பைடத் தைலைமப் பணி; commandership of an army.

     "தண்ட நாயகம் பரேகசரி பல்லவவைரயற் " (S.I.I.ii 306);

   2. அரசன்; king, as the lord who punishes.

     [தண்  → தண்டம் + நாயகம்]

தண்டநாயகன்

தண்டநாயகன் taṇṭanāyagaṉ, ெப. (n.)

   1. தண்ட நாயகம் பாரக்்க;see tanda-nayagam.

   2. நந் :

 Nandhi, as the chief of Sivan's host.

     [தண்  - தண்டம் +நாயகன்]

தண்டநீ

தண்டநீ  taṇṭanīti, ெப. (n.)

   அர யல் ம் ல்; Science of polity.

தண்ட நீ யா ம நீ " ( ரேபாத 13,13);

     [தண்  + நீ ]

தண்டப்ப -தல்

தண்டப்ப -தல் daṇḍappaḍudal,    20 ெச  (v.i.)

   ஒ ப் க்கட்டணம் வைரயைற ெசய்தல்; to be fined, punished.

     "சட்டைரப் ைழக்கப் ேப வார ்ஒ கா  தண்டப் ப வ " (TA.S.I.9);

     [தண்டம்+ப -.]

தண்டப்பா கன்

 
 தண்டப்பா கன் taṇṭappācigaṉ, ெப. (n.)

ெகாைலகாரன் (யாழ்.அக);: 

 murderer.

     [தண்டம்+பா கன்][]

தண்டப் ேபர்

 
 தண்டப் ேபர ்taṇṭappēr, ெப. (n.)

   களிட ந்  வாங் ம் வரி ன் பட் ைக (நாஞ்);; rent-roll, showing the tax due from the ryots.

     [தண்டம்+ேபர]்
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தண்டப்ெபா ள்

 
 தண்டப்ெபா ள் taṇṭapporuḷ, ெப. (n.)

   ஒ ப் க்கட்டணமாக வாங் ம் ெபா ள் ( ங்.);; money collected as fines.

     [தன் → தண்  → தண்டம் + ெபா ள்]

தண்டபாணி

தண்டபாணி taṇṭapāṇi, ெப. (n.)

   1. கக் கட ள்; Lord Murugan.

   2. மால்( ன்);; Thirumal.

   3. ற் வன்( ன்);; Yaman.

     [தண்டம் + பாணி;தண்டத்ைதக் ைக ல் ெகாண்டவன்]

தண்டபாலகம்

 
 தண்டபாலகம் taṇṭapālagam, ெப. (n.)

   வா ற் காவல்; gate-keeping.

தண்டபாலன்

 
 தண்டபாலன் taṇṭapālaṉ, ெப.(n.)

   வா ற் காப்ேபார ்(யாழ்அக);; gate-keeper.

 தண்டபாலன் taṇṭapālaṉ, ெப. (n.)

   வா ற் காப்ேபான்; gate-keeper.

தண்ட ண்டம்

 
 தண்ட ண்டம் taṇṭabiṇṭam, ெப. (n.)

பயனற்றவரக்்  இ ம் ண்ேசா  (இவ);

 food wasted on useless persons.

     [தண்டம் + ண்டம்.]

தண்ட த்

 
 தண்ட த்  taṇṭabutti, ெப. (n.)

   கார ்மாநில ஒட்டரப்ப க் ம், வங்கத் ற் ம் ந ல் உள்ள ப ; a place in between northern Bihar 
andBchgal.

தன்ம பாலைன ெவம் ைனய க்க வண் ைற ேசாைல தண்ட த் ம்" ( தல் இராேசந் ரன் 
ெமய் ரத்் (கல்ெவஅக);
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தண்டம்

தண்டம்1 taṇṭam, ெப. (n.)

   ெசங்ேகால் ( க் ர நீ ,22);; sceptre.

     [தண்  → தண்டம்]

 தண்டம்2 taṇṭam, ெப. (n.)

   ஒ ப் க்கட்டணம் (இ.வ.);; fine.

     " க்ைகக் காைற ெபான்னின் படை்ட ேமற் ண்டங் ெகவண ம் ைவத்  ளக் ற்  ஒன் ல் 
தண்டம் இரண் ல்" (S.I.I. ii, 51);. 

 தண்டம்3 taṇṭam, ெப. (n.)

   1. Gastoi); cane, staff, rod, Walking-stick.

     "தண்டங் கமண்டலங் ெகாண் " (பழம);

   2. தண்டாய்தம் ( டா);; club, bludgeon, a weapon.

     "5Gist l-cup gol-g த மன்" (ேதவr);

   3. ைடக்காம்  (gLt.);; handle of an umbrella or parasol.

   4. உலக்ைக; pestle.

     "தண்ட த்த பராகம்" (ைதைவ ைதல 56); 

   5.பட த் ப்  (இவ);;  Oar

தண்டம்ெசய்-தல்

தண்டம்ெசய்-தல் taṇṭamceytal,    1 ெச ன்றா  (v.t.)

   பைகவைர அ த்தல்; to destroy encmy.

     [தள் → தண்  → தண்டம்+ெசய்-.]

தண்டம் பண் -
தல்

தண்டம் பண் -தல் daṇṭambaṇṇudal,    5 ெச ன்றா  (v.t)

   அ ழ்ந்  வணங் தல்; to worship by prostration.

     "ேமனிபா  ெசய்த வைரத ்தண்டம்பண்ணி" (ெகாக்ேகா. பா .4);

     [தண்டம் + பண் -]

தண்டம் -த்தல்

தண்டம் -த்தல் taṇḍambiḍittal,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

   தண்டம் வாங் தல்; to collect fine.

     [தண்டம்+ -.]

தண்டம் ேபா -தல்

தண்டம் ேபா -தல்1 daṇṭambōṭudal,    19 ெச ன்றா  (v.t)

   ஒ ப் க்கட்டண தல்; to impose fine.

     [தண்டம்+ேபா -.]

தண்டம்ேபா

தண்டம்ேபா 2 daṇṭambōṭudal,    19 ெச  & ெச ன்றா  (Vi. & V.t.)

   வணங் தல்; to prostratic in worship, as a devotee.

     [தண்டம் + ேபா -]

தண்டமாதங்கம்

 
 தண்டமாதங்கம் taṇṭamātaṅgam, ெப. (n.)

   நந் யாவட்டம்; common wax flower.

     [தண்  + மாதங்கம்]
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தண்டமானங்ெகா
ட் -தல்

தண்டமானங்ெகாட் -தல் daṇṭamāṉaṅgoṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெச க்ேகா  ழங் தல்; to bluster arrogantly.

நீ தண்ட மானங் ெகாட் னா ம், ஒ வ ம் பயப்பட மாட்டாரக்ள் (நாஞ்);

     [தண்டமானம் + ெகாட் -]

தண்டமானம்

 
 தண்டமானம் taṇṭamāṉam, ெப. (n.)

தண்ைட மானம் (யாழ் அக); பாரக்்க;see tandai-manam.

     [தண் மானம் → தண் மானம்]

தண்டயக் ச்

 
 தண்டயக் ச்  taṇṭayakkucci, ெப.(n.)

   வரின் உச் ல் ைர ன் அ ப்பாகத்ைதத் தாங் ம் மரக்கடை்ட; cross pole for the roof of a wall.

     [தண்  - தண்டயம் + ச் ]

தண்டயச் ல்

தண்டயச் ல்  taṇṭayaccillu, ெப. (n.)

வரின் ேமற்ப ல் அழ க்காக ம், காப் க்காக ம் ெபா த்தப்ப ம், 3/4 ச ர அ  அள ள்ள, 
கல் வரிைச:

   3/4 square feet bricks-row used on the upper-surface of a wall, for decoration and protection ( கைவ);.

     [தண்டயம்+ ல் ]

தண்டயமரம்

தண்டயமரம் taṇṭayamaram, ெப. (n.)

   1. ேகாக்கா  (நாஞ்);

 wall bracket.

   2. மரக்கடை்ட பா ய பரண்; Wooden-loft.

     [தண்டயம்+மரம்]

தண்டயப்

 
 தண்டயப்  taṇṭayappūṭu, ெப. (n.)

   வரில் ைளக் ஞ் ெச ; the plant growing on the wall.

     [தண்டயம் + ]

தண்டயல்

 
 தண்டயல் taṇṭayal, ெப. (n.)

   ேதாணிக் ச ் க்கான் ப்பவர;் helms-man of the boat.

ரக் ைள வைல ஏேலேலா ணக்கெமன்ன

தண்டயேல ஏேலேலா (நாட்டார ்பாடல்);

     [தண்டயம் → தண்டயல்]

தண்டயாத் ைர

தண்டயாத் ைர taṇṭayāttirai, ெப. (n.)

   பைடெய த் ச ்ெசல் ைக; military expedition.

     "எ ந்தனன் றண்டயாத் ைர" (அ ணா . ரதத்த.7);.

     [தண்டம்+Skt. யாத் ைர]
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தண்டயாமன்

 
 தண்டயாமன் taṇṭayāmaṉ, ெப. (n.)

   அகத் யன்; the great sage Agattiyan, the chief of Siddha school of thought (சா.அக.);

தண்டேயாகம்

தண்டேயாகம் taṇṭayōkam, ெப. (n.)

ஒக வைக (சாதக ந்.1975);:

 an auspicious ôgam.

தண்டர்

தண்டர ்taṇṭar, ெப. (n.)

   தண்டைன ெசய்ேவார;் those who impose punishment.

     'தண்ட ங் கானத் தந்தாண்ட ள்" ம ரந்.38).

     [தண்ம் → தண்டர.்]

தண்டல்

தண்டல்1 taṇṭal, ெப. (n.)

   1. தண் ைக; Collecting, as tx.

   2. தண் ம் ெபா ள்; collection, amount collected.

   3. வரிையத் தண் பவன்; tx-collector.

   4. வட் ையப் த் க் ெகாண் , த ம் கடன்,

 Ioan from which the interest is deducted in advance.

   5. தவ ைக ( ங்.);; failure, omission.

     "தண்ட றவஞ் ெசய்ேவார"் (கம்பரா.மாரீசன் 12.);

   6. தைட; obstruction, hindra ncc.

     "தண்ட ல்லா டன் ட்டல்" ( ரம் . தகா. 33);

   7. எ ரக்்ைக; resisting, opposing.

     "தண்டைல நாகந்த ர"் ம ரந்.60)

     [தண்  - → தண்டல்]

 தண்டல்2 taṇṭal, ெப. (n.)

   ஒ ப்  தண்டைன); punishment.

     "யான்ெசய் தண்டேல தக லாைம" ( வாத. .மண்கமந்த 13.);

தண்டல்கழனி

 
 தண்டல்கழனி taṇṭalkaḻṉi, ெப. (n.)

   ெசங்ைக மாவட்டத் ள்ள ைசதாப்ேபடை்ட வட்டத்  ஒ ர;் a place in Chengalpalu district at Saida pet taluk.

     [தண்டல் + கழனி= வரிதண் ம், தண்டல் நாயகத் ற்  வழங் ய கழனி தண்டல்கழனி எனப்பட்ட .]

தண்டல்நாயகம்

தண்டல்நாயகம் taṇṭalnāyagam, ெப. (n.)

அரசரக்் ரிய இைற, வ வாய், தண் ம் தைலைமய காரி.

 the chief tax-collector.

     "இைலப் ைனப்பட்ட கைரப்பைட லார ்கட்  தண்டல்நாயகம்" தற் ேலாத் ங்கன்  1079 (S././. 
L.v 990);

     [தண்டல்+நாயகம்]
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தண்டல்பக்கம்

 
 தண்டல்பக்கம் taṇṭalpakkam, ெப. (n.)

   ேதாணி ல் தண்ட க் டம்; paddle - pointed place for punting a boat.

     [தண்டல் + பக்கம்]

தண்டல்ேமனி

 
 தண்டல்ேமனி taṇṭalmēṉi, ெப. (n.)

   வரிவைக; a ta x (ெச.அக);

தண்டலம்

தண்டலம்1 taṇṭalam, ெப. (n.)

   உட க்  நலம் நல் ம், ளிரை்ம நிைறந்த இடம்; a cool and healthy place (சா.அக); .

ம வ, ந்ேதாட்டம்

     [தண்டல் + அம் = உட க்  வள ம் நல ம் ஊட் ம், மலரக்ள் ெச ந்த தண்ண ங்கா ழ்ந்த டம். 
'அம்' சாரிைய]

 தண்டலம்2 taṇṭalam, ெப.(n.)

காஞ் ரம் மாவட்டத் ள்ள ஒ ர்

 Village in Kanjipuram dt.

     [தண்டைன → தண்டலம்.அம் சாரிைய]

ேசாைலையக் க் ம் மற்ெறா  த ழ்ச ்ெசால் அ  தண்டைல என ம், தண்டலம் என ம் வழங் ம்.

தண்டலர்

தண்டலர ்taṇṭalar, ெப.(n.)

   பைகவர;் enemics.

     "தாணிழ னீங் ய தண்டல ராேனார"் (ேச . மங்க ரச் ்8);

     [தண்  → தண்டல் + அர.் தண்  = பைடக்கலம் தண்டலர=்பைடக்கலத்ைத

உைடயவர.் ளிரை்ம த ரந்்த ணத்தவேர பைகவர ்எஞ்ஞான் ம் ெவஞ் னத் லாழ்ந் , அ ளற்ற 
பண் லராய்த் கழ்வர ்ஒ கா தண்  + அல் → அர ்- தண்டவர.் 'அல்' எ ரம்ைற நிைல ல் - ஈங்  
ெசாற்சாரிையயாக வ வ  கண் ெகாள்க.]

தண்டலாளன்

தண்டலாளன் taṇṭalāḷaṉ, ெப. (n.)

   வரி தண் ேவான்;  tax-collector.

     "தனத்ைத ெயல்லாம் வாங் ன் றண்டலாளர"் ( வாத . ப் ெப ந்.116);

     [தண்டல் + ஆளன்]

தண்ட லக்ைக

 
 தண்ட லக்ைக taṇṭalilakkai, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக; an ancient tax.

தண்ட ற்கடைம

 
 தண்ட ற்கடைம taṇḍaliṟkaḍamai, ெப. (n.)

   மக்கள் தாேம ெச த் ம் வரி; a kind of tax.

ம வ, அந்தராயம்

     [தண்  → தண்டல் + இல் + கடைம. தண்டல் = வரி ெச த் தல்]

302

www.valluvarvallalarvattam.com 14773 of 19068.



தண்டைல

தண்டைல taṇṭalai, ெப. (n.)

   1. ேசாைல; grove.

     " த் தண்டைல கம ங் ந்தல்" (அகநா.201);

   2. ந்ேதாட்டம்; flower garden.

     "பல்ேவ  த் ரட ்டண்டைல ற் " (ம ைரக் 341);.

   3. வன்ேகா ல் உள்ள இடம்; an ancient Siva shrine.

ம வ. தண்டைர தண்டலம்

     [தண்டல் → தண்டைவ]

தண்டைலக்ெகாட்

 
 தண்டைலக்ெகாட்  taṇṭalaikkoṭṭi, ெப. (n.)

தந்தைலக்ெகாட்  வட்டக் ப்ைப)

 rattle nail dye (சா.அக);,

     [தண்டைல + ெகாட் ]

தண்டைலநாமத்

 
 தண்டைலநாமத்  taṇṭalaināmatti, ெப. (n.)

தண் ைலநாமத்  பாரக்்க: See tandilai-namatti.

தண்டைலயார் 
சதகம்

தண்டைலயார ்சதகம் daṇṭalaiyārcadagam, ெப. (n.)

சாந்த ங்கக் க ராயர ்இயற் ய  பாக்களால் ஆ ய ஒ  ல்:

 Poem of 100 stanzas by Sandaliiga-k-kaviriyar.

     [தண்டைலயார ்+ சதகம்]

தண்டவந்தார்

தண்டவந்தார ்taṇṭavandār, ெப. (n.)

   வரி தண் தற்  வந்தவரக்ள்; tax Collectors.

     "இந்ெநல் தண்டவந்தாரக்்  ெமய்கண்  ேசா வதாக ம்" (S.I.I.iv. 867);

தண்டவாணி

தண்டவாணி1 taṇṭavāṇi, ெப. (n.)

   ெபான் மாற்ற ய உத ம் ஆணி (S.I.I.ii.237);; golden needle for testing the standard of gold.

 தண்டவாணி2 taṇṭavāṇi, ெப. (n.)

   மாற் க் ைறந்த ற்ற வாணிகத் ற் ரிய ெபான்; degrade and faultcd gold.

     "தண்டவாணிக் க் கால்மாற் த் தண்ணிய ெபான்" (S.I.I.iv.867);.

     [தண் → தண்ட+வணிதண் → தண்ணிய மாற் க் ைறந்த தரங் ன் ய வாணி=வாணிகப்ெபான்]

தண்டவாணிகம்

 
 தண்டவாணிகம் taṇṭavāṇigam, ெப. (n.)

   தண்டம் ெப வதற்கான, ற்றவணிகம்; punishable and faulted trade.

     [தண்டம்+வாணிகம்]
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தண்டவால்

 
 தண்டவால் taṇṭavāl, ெப. (n.)

தண்ைடமானம் ( ன்); பாரக்்க;see tandai-manam.

     [தண்ைட + வால்]

தண்டவால

 
 தண்டவால  daṇṭavāladi, ெப. (n.)

   யாைன;  elephant.

     [தண்ைட + வால் + அ  + இ]

தண்டவாளசெ்சந்
ரம்

 
 தண்டவாளசெ்சந் ரம் taṇṭavāḷaccendūram, ெப. (n.)

   தண்டவாளத்ைதத் ண் களாக் , ெகால்ல ைல ல் ஊ , அத டன் கந்தகம், ரம் ேசரத்் ப் 
ட ட்ட ெசந் ள்; the Cast iron is calcified into red oxide by the process contemplated in Siddha medicine and given for 

gunmam, ancmia, diarrhoea and loss of appetite (சா.அக.);.

     [தண்டவாளம் + ெசத் ரம்]

தண்டற்கடைம
தண்டற்கடைம taṇḍaṟkaḍamai, ெப. (n.)

   வரி தண் ேவார ் ட்ட பைழய வரிவைக (S.I.I. iii, 115);; tax on rent-farming.

தண்டற்காரன்

தண்டற்காரன்1 taṇṭaṟkāraṉ, ெப. (n.)

   1. வரி த யன தண் ேவான்; collector of Village revenue; one who collects amounts duc from creditors.

   2. வரி ட்டல் ெசய் ம் ற் ர ்பணியாளர;் a village servant under the headman of a village, employed in 
collecting revenue.

த ெய த்தவெனல்லாம் தண்டற் காரனா? (பழ.);

   3. கந் வட் க் கடைன ரட் பவர;் oned who collects the repayments on Ioan.

கைடக் த் தண்டல்காரன் வந்தால் பணம் ெகா த்  (உவ.);

 தண்டற்காரன்2 taṇṭaṟkāraṉ, ெப. (n.)

தண்டல்1 (இ.வ); பாரக்்க;see tandal1.

     [தண்டல் + காரன்]

 தண்டற்காரன்2 taṇṭaṟkāraṉ, ெப. (n.)

   சலைவத் ெதா லாளரக்ளின் தைலவன்; chief of a washermen's group.

     [தண்டல் + காரன்]

தண்டற் ப்

 
 தண்டற் ப்  taṇṭaṟkuṟippu, ெப. (n.)

   வரிப்ப ப் ப ேவ ; account of rents, tribute or other ducs.

     [தண்டல்+ ப் ]
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தண்டற்ெகாட்

 
 தண்டற்ெகாட்  taṇṭaṟkoṭṭi, ெப. (n.)

   நீரப்் வைக; aquatic plant of the species aponogeton.

ம வ, ெகாட் க் ழங்

     [தண்டல்+ெகாட் ]

தண்டன்

தண்டன் taṇṭaṉ, ெப.(n.)

   1. ேகால்; staff.

   2. வணக்கம் ( ங்.);; salutation, prostration by Way of Worship.

     [தண்டம் → தண்டன்]

தண்டன்சமர்ப் -
த்தல்

தண்டன்சமரப்் -த்தல் taṇṭaṉcamarppittal,    4 ெச ன்றா  (v.t)

தண்டனி -தல் பாரக்்க; See tandan-idu.

     "மன்னனார ் ன் ெசன்  தண்டன் சமரப்் த்  பரம். 168.)

     [தண்டன்+சமரப்் -.]

தண்டனம்

தண்டனம் taṇṭaṉam, ெப. (n.)

   ஒ ப்  (தண்டைன);; punishment.

     "பாவர ்தண்டனஞ் ெசய்வான்" ( ற்றா. தல: க ற்சன.95);

     [தண்  → தண்டனம் (வ. வ.171);

தண்டனி -தல்

தண்டனி -தல் daṇḍaṉiḍudal,    18 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ெந ஞ்சாண் கைடயாக ந்  வணங் தல், மார்  நிலத் ற ந்  வணங் தல் ( லப். 23 122: 
அ ம்);; to make obcisance by prostration.

     [தண்டம் → தண்டன் +இ - த ேபாற் ேழ த்  வணங் தல் (வ.வ.172);]

தண்டைன

தண்டைன taṇṭaṉai, ெப. (n.)

ஒ ப் :

 punishment, penalty.

     " ைறைம ற் றண்டைன ரிேவன்" ( வர  ேதவர் ைற 5);

     [தண்டம் → தண்டன் → தண்டனம் → தண்டைன (வ.வ.171); ஒ கா. தண்  + அன் + ஐ தண் ெகாண்  
தண் க்ைக இத்தன்ைமத் ]
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தண்டா

தண்டா1 taṇṭā, ெப. (n.)

   1. நசச்ர  (இ.வ.);; difficulty, mischief, Vexation. 

--Prougir gjitulli தண்டா ெலல்லாம் மாட் க் ெகாள்ளாதவன்

   2. சண்ைட (இவ);; dispute, Squable.

   3. க்கல் (இ.வ);,

 puzzle, intricacy, trammel.

   4. கதைவ யைடத்  இ ம் இ ப் த்த  ெநல்ைல; iron bar used in bolting a door.

     [தண்  → தண்டாம் → தண்டா (வ.வ 171.]

தண்டா எ ஞ்ெசால் உ ெமா ந்  வந்ததாகச ்ெசன்ைன அகர த ற் க்கப் 
பட் ள்ள . தண்டம் என்ற ேநர ்ெபா ளிேலேய த ல் வழங் ற . தண்டம் என்பதன் ம உ எனக் 
ெகாள்வேத ெபா ந் ம் அஃேத ேபான்  தண்  → தண்ைட தண்டம் → த  எ ம் ெபா ட ் கள் 
த ழ் சாரந்்தைவேய

 தண்டா2 taṇṭā, ெப. (n.)

தண்டால் இவ) பாரக்்க;see tandal.

ெத. தண்ட

     [தண்  → தண்டா.]

தண்டாக்காரன்

 
 தண்டாக்காரன் taṇṭākkāraṉ, ெப. (n.)

   ெதாந்தைர ெசய்தவன்; troublesome person, quarrelsome.

     [த  → தண்  → தண்டா + காரன். த  ேபான்றவற்றால் அ த் த் ெதால்ைல ெகா ப்பவன்]

தண்டாக் ேகார்

 
 தண்டாக் ேகார ்taṇṭākār, ெப. (n.)

தண்டாக்காரன் பாரக்்க;see tanda-k-kor.

     [தண்டா+ேகார.்]

தண்டாகதம்

 
 தண்டாகதம் daṇṭākadam, ெப. (n.)

   ேமார;் butter-milk (சா.அக.);

தண்டாகாரம்

தண்டாகாரம் taṇṭākāram, ெப. (n.)

   1. உடம்  வைள ன்  ேநரா க் ம் நிைல; Straight and stiff pose of the body, as rod-like.

   2. ட் ைச ன்ைம; continuous, unbroken flow of words.

     "தண்டாகாரமாய்ச ்ெசான்னான்"

   3. ைறப்ப  ேநராகச ்ேசா  ைவத் க் கணிக் ம் ைற; arrangement of cowries in a Straight-line, 
representing numbers in calculation, opp to šarpplāgāram (ெசஅக);,

     [தண்டம்+அகம்+ஆர+்அம்-தண்டாகாரம். 'ஆர'் நிைற  த்த ெசாற்ேப . 'அம்' ெசால்லாக்க .]
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தண்டாங்கடை்டப்
ல்

 
 தண்டாங்கடை்டப் ல் taṇṭāṅgaṭṭaippul, ெப. (n.)

   இஞ் ேவரப்் ல்வைக; ginger-grass, Panicum repens.

     [தண்  + ஆம் + கடை்ட + ல்.]

தண்டாங் ைர

 
 தண்டாங் ைர taṇṭāṅārai, ெப. (n.)

தண் க் ைர (இ.வ.); பாரக்்க: see tandu-k-kirai.

     [தண்  → தண்டம் + ைர → தண்டங் ைர → தண்டாங் ைர]

தண்டாங்ேகாைர

 
 தண்டாங்ேகாைர taṇṭāṅārai, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ேகாைரப் ல்; a kind of Scdge grass. (சாஅக.);

     [தண்  + ஆம் + ேகாைர - தண்டாங் ேகாைர]

தண்டாதனம்

தண்டாதனம் taṇṭātaṉam, ெப. (n.)

   இ க்ைக ஆசனம்); (தத் வப் 107, உைர);; a yogic posture

     [தண்  +ஆசனம் → ஆதனம் - ச → த ரி  தண்டாதனம் தண்  நிலத் ற் டத்தல் ேபா க் ம் 
ஒக, நிைல]

தண்டா

 
 தண்டா  taṇṭātu, ெப.(n.)

   படாதப ; without touching (சா.அக);,

     [தண்  → தண்டா ]

தண்டா : பட் ம்படா ம், ெதாட் ந் ெதாடா த்தல் ேபால், ெசயற்ப தல்,

தண்டாபதானகம்

 
 தண்டாபதானகம் taṇṭāpatāṉagam, ெப. (n.)

   காக்ைகவ ப்  ேநா னால், உடம்ைப மடக் ம் ஆற்றலற் , அைசவற் க் ம் ைறத்த 
நிைலைம; a condition in which the attack of epilepsy with convalsion deprives the body of its power of movement and 
flexibility making it stiff and rigid like rod (சா.அக.);.

     [த  → தண்  → தண்  +ஆபதாளகம்]

தண்டாமைர

தண்டாமைர taṇṭāmarai, ெப. (n.)

   1. ளிரச்் யான தாமைர; lotus of a cooling nature.

   2. ஒ  வைகக் ேகாைர; a kind of sedge grass (சா.அக.);.

     [தண்+தாமைர]

தண்டாமைரக்ேகா
ைர

 
 தண்டாமைரக்ேகாைர taṇṭāmaraikārai, ெப. (n.)

ேகாைர வைக (யாழ் அக;);

 a kind of Sedge, cyprus.

     [தண் + தாமைர + ேகாைர]
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தண்டாமற் 
சாப் டல்

 
 தண்டாமற் சாப் டல் taṇḍāmaṟcāppiḍal, ெப. (n.)

   பல் ற் படாதப  ங் தல்; to swallow without touching the teeth (சா.அக);

     [தண்டாமல்+சாப் டல்]

தண்டா ண்டா

 
 தண்டா ண்டா taṇṭāmuṇṭā, ெப. (n.)

தண் ண்  பாரக்்க;see tandu-mindu.

தண்டா ண்டாப் ேபரவ்  (இவ);

     [தண் ண்  - தண்டா ண்டா. ரட் க் ண ண்ண, அ த ப் ேபரவ் ]

தண்டாைம

தண்டாைம taṇṭāmai, ெப. (n.)

   1. நீங்காைம ( டா);; in separableness, unbroken contact, as with object, place or work.

   2. படாைம; not touching.

     [தண்  → தண்டாைம]

தண்டாய்தபாணி

 
 தண்டாய்தபாணி taṇṭāytapāṇi, ெப.(n.)

   கக்கட ள் தண்டத்ைதக் ைக ைடயவர)்;; Murugan, as holding a club (ெச.அக);,

     [தண்டம்+ஆ தம்+பாணி]

கனின் ள்ைள ைளயாட் ல், தண்டம் ஊன் ேகாலாகேவ பயன்பட்ட . அ  
சண்ைடக்க யாகப் பயன்படாதேபா ம் ெபா வழக்காக, தண்டாய்தபாணி என வழங்கப்ப ற . 
பாணி - ைக ல் ெகாண்டவன் (வ.வ.);

தண்டாய்தம்

தண்டாய்தம் taṇṭāytam, ெப (n.)

   1. கைதப் பைட; club, as a Weapon.

     "தண்டாய்த ந் ரி ல ம் ழ" (கந்தாலங்.25);

   2. தண்டாயம் (இ.வ); பாரக்்க;see tandayam.

     [தண்டம் + ஆய்தம்]

தண்டாய்தன்

தண்டாய்தன் taṇṭāytaṉ, ெப. (n.)

கக் கட ள் தண்டத்ைத உைடயவன்:

 Lord Murugan.

   2.ைவரவக் கட ள்; Lord Vairavar.

   3. ஐயனார,்

 Aiyanar.

   4. மன்:

 Bhimant(ெசஅக);

     [தண்  → தண்டம் + ஆய்தன்]
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தண்டாயம்

தண்டாயம்1 taṇṭāyam, ெப.(n.)

தவைணப்ப  ( ன்.);:

 instalment.

     [தண்  + ஆயம்]

 தண்டாயம்2 taṇṭāyam, ெப.(n.)

   கைமத ்தாங் ந் தண்  (இ.வ.);; pole for ca Trying a burden or vehicle, yoke.

ம, தண்டாயம்

     [தண் +ஆயம்]

 தண்டாயம் taṇṭāyam, ெப. (n.)

   ற வைக; a kind ot pincers.

     " லர ்நா ைன வாங்க வாங்  தண்டாயத் னால் வ த் " (ெபரய .சத் .4);

     [தண்  + ஆயம்]

 தண்டாயம்4 taṇṭāyam, ெப. (n.)

ஏம மணல்:

 sand mixed with gold-gold ore(சா.அக);.

தண்டார்

 
 தண்டார ்taṇṭār, ெப. (n.)

   தாமைர;  lotus (சா.அக.);

     [தண்  → தண்டார]்

தண்டார் ப்

 
 தண்டார ் ப்  taṇṭārmūppu, ெப. (n.)

   ேகா ன்  நடக் ம் ழப்ப வம்; Old-age, decrenitude.

     "தண்டார் ப்  வந் ன்ைனத் தளரச ்ெசய்  நில்லா ன், உண்ேடல் உண்  க்க  உலகம் அ ய 
ைவம் ேனய்" (கல்ெவட் );

     [தண்  + ஆர ்+ ப் ]

தண்டாரணியம்

தண்டாரணியம் taṇṭāraṇiyam, ெப. ( n.)

   1. தண்டகாரணியம் பாரக்்க; See tanda-garaniyam.

     "தண்டாரணியத் த் தாபதப் பள்ளி"( வக.337);

     [தண்டம்+ஆரணியம். தண்  → தண்டம் Skt.aranya → த.ஆரணியம்]
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தண்டாரம்

தண்டாரம் taṇṭāram, ெப. (n.)

   1. யவர ்கழலா :

 potter's Wheel.

   2. மதயாைன,

 elephant in rut. 

   3. ல்; bow.

   4. வண் ; carriage.

   5.ேதாணி:

 boat (ெச.அக);,

யவர ் ழலா , ேகால் ெகாண்  ற்றப்ப வதால், தண்டாாம் எனப்பட்ட . ெகாங் ப்ப ல் 
ைவ ேகாலால் ற்றப்ப வ ல்ைல. யவனார ்வைன ம் ேபா  அவர ்மைன  ைககளால் 

ற் வார.்

     [தண்  → தண்டம்+ஆயம் → ஆரம் → தண்டாரம்]

தண்டால்

 
 தண்டால் taṇṭāl, ெப. (n.)

   உடற்ப ற்  வைக; a kind of excercisc in Indian gymnastics (ெச.அக.);

க. தண்டால்

     [த  → தண்  → தண்டால்]

தண்டாலசகேநாய்

 
 தண்டாலசகேநாய் taṇṭālasaganōy, ெப. (n.)

   உடைலத ்தண்டத்ைதப்ேபால் நீட் , ைர ல் ெகால் ம் ஒ  ேநாய்; a prostating disease bringing collapse 
and death (சா.அக);.

தண்டாலரத்தம் 
ழல்

 
 தண்டாலரத்தம் ழல் taṇṭālarattamviḻl, ெப. (n.)

   ஆண் ன் வ யாக அரத்தம் க தல்; a v cincreal dis casc follow cd by discharge of blood, through the penis 
(சா.அக);.

     [தண்டால் + இல் + அரத்தம் + ழல்]

தண்டா

 
 தண்டா  taṇṭālu, ெப. (n.)

   யா கக் ழங்  தடை்டயான ரண்ட தண் ள்ள ழங் ;  yan.

     [தண்  → தண்டா ]

தண்டாளர் தல்

 
 தண்டாளர் தல் daṇṭāḷarmudal, ெப. (n.)

   பைழய வரி வைக; an ancient tax.

     [தண்டாளர ்+ தல் தண் தல் - வரி ெச த் தல், தண்  + ஆளர ்- வரி ெச த் பவர]்
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தண்டான்

தண்டான் taṇṭāṉ, ெப. (n.)

   1. ேகாைர வைக;   1 specics of sedge, Cyperus rotundus - tuberosus.

     "தண்டானா ய ேகாைரைய" ெப ம்பாண் 217 உைர)

   2. டலங்காய் வைக (சங் அக.);;  a kind of Snake-gourd.

     [தன் → தண்  → தண்டன் → தண்டான் த த்த, தண் ன்ன ைரவைக, தண்  ேபால் உ ண்  
ரண்ட டைவ .]

தண்டான்கட்ைடப்
ல்

 
 தண்டான்கடை்டப் ல் taṇṭāṉkaṭṭaippul, ெப. (n.)

   இஞ்  ேவரப்் ல்; ginger grass (ெச.அக);.

தண்டான்ேவர்

 
 தண்டான்ேவர ்taṇṭāṉvēr, ெப. (n.)

   ம ந்  ேவர;் herbal root (சா.அக);

தண்

தண் 1 taṇṭi, ெப.(n.)

தண்டற்காரன் (யாழ்ப்);

 collector of dues, tax-collcctor (ெச.அக.);,

     [தண்  → தண் ]

 தண் 2 taṇṭittal,    4 ெச ன்றா  (v.i)

   1. ஒ த்தல்; to chastise, scourge, punish.

     "நயனங்கள் ன் ைடய நாயகேன தண் த்தால்" வாச.12:4); ெவட் தல் ( ன்);;

 to cut off, Sever, mutilate, hack.

     "தாறத் தண் த்த தண் " ( வா .பா  7);

   3. கட்டைள தல்; to order. direct. 

அவைன அவ் தஞ் ெசய்யத் தண் த்ேதன் (இவ.);

     [தள் → தண் → தண்  → தண்டம் → தண் -]

 தண் 3 taṇṭittal,    4 ெச. .  (v.i.)

   வ ந்  ய தல்; to take pains, try hard.

     "இ ேல நன்றாய்த் தண் க் றான்" (யாழ்ப்);

     [தன் → தண் → தண்  → தண்டம் → தண் -]

தண் க்கா

 
 தண் க்கா taṇṭikkā, ெப.(n.)

தண் க்ேகால் பாரக்்க;see tandu-k-kol.

தண் க்கால்

 
 தண் க்கால் taṇṭikkāl, ெப.(n.)

தண் க்ேகால் பாரக்்க;see tandu-k-köl.
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தண் ெகாள்( )-
தல்

தண் ெகாள்( )-தல் daṇṭigoḷḷudal, ன்றா  (v.t.)

தண் -தல் பாரக்்க: See taņdu.

நா  ேவ க் ம் உள்பட்ட மைனயால் மாதம் ெதா ம் இ நா  அரி  தண் க் ெகாள்ளக் கடவதாக ம் 
தண் ம் இடத்  இ க் த் தாழ்  ெசான்னா ண்டா ல் (S. I.I .iv 399/1986);.

     [தண்  → தண்  + ெகாள்-]

தண் கம்

தண் கம்1 taṇṭigam, ெப. (n.)

   ன்வைக; a kind of fish (சா.அக.);.

     [தண்  → தண் கம் - தடை்டமயான சைதப்பற் ள்ள ன்] 

 தண் கம்2 taṇṭigam, ெப.(n.)

   1. த் சச்ரம்:

 Wreath of pearls.

தண் ைக

தண் ைக taṇṭigai, ெப.(n.)

பல்லக்  வைக:

 kind of palanquin.

     "ெபாற்றண் ைக ரள்தாங்க ( ளா.கல்.23);

க. தண் ெக

     [தண்  → தண்  → தண் ைக]

தண் ைகக் ச்

 
 தண் ைகக் ச்  taṇṭigaigguccu, ெப. (n.)

   தாழ்வாரந் தாங் ; staff bearer (ெசஅக.);

     [தண் ைக + ச் ]

தண் தரம்

தண் தரம் daṇṭidaram, ெப. (n.)

   ஆற்றல் (யாழ்ப்.); வல்லைல; worth, ability, capacity.

     [தண் 1+தரம்]

தண் ப்பன்னா

 
 தண் ப்பன்னா taṇṭippaṉṉā, ெப. (n.)

பன்னா' வைகக்கடல் ன் ெநல்ைல னவ):

 a kind of sea-fish.

தண் ப்

தண் ப்  taṇṭippu, ெப. (n.)

   1. தண்டைன; chastisement, punishment.

   2. ெவட் ைக (யாழ்அக.);; cutting.

     [தண் 2 → தண் ப் ]

தண் யக்கட்

 
 தண் யக்கட்  taṇṭiyakkaṭṭu, ெப. (n.)

   கல் க் க் கல் நீட் க்ெகாண்ேட வந்  அைமக் ம் கட் மானம்; a kind of Stone architecture.

     [தண் யம்+கட் ]
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தண் யக்ெகாம்

தண் யக்ெகாம்  taṇṭiyakkombu, ெப. (n.)

   1. ந க்கப் பழ ேவார ்ஆதரவாகக் ெகாள் ங்க  (யாழ்ப்);; staff to support beginners learning to dance.

   2. ைரதாங் ங் ந்தகடை்ட (யாழ்ப்);; cross-polic for the roof of a housc. 

   3 மக்கள் ெந க் ட ் காதப  இ ம் க் மரம் (யாழ்ப்);; Wooden cross-bar on props to prevent people 
from crowding upon a reserved place.

   4. பல்லக் க்ெகாம்  (நாஞ்);; palanquin-poles.

     [தண் யம்+ெகாம் ]

தண் ய கனாய
னார்

தண் ய கனாயனார ்taṇḍiyaḍigaṉāyaṉār, ெப. (n.)

   அ பத்  ன்  நாயன்மாரக் ள் ஒ வர;் Saiva saint one of 63.

     [தண் +அ கள்+நாயனார]்

தண் யபா

 
 தண் யபா  taṇṭiyapāli, ெப. (n.)

   வப் ச ்ச ரக்கள்ளி; a red variety of square spurge (சாஅக.);

தண் யம்

தண் யம் taṇṭiyam, ெப. (n.)

. கச் ரக்்கடை்ட (C.G.);,

 under-prop of a bracket.

   2. வாசற்ப ன் ேமற்கடை்ட; lintel.

     'வாசற் கைட ல் தண் யத்ைதப் பற் க் டக் ற" (  ப்பா 123. யா);.

   3. றக் ைரையத் தாங் ங்கடை்ட (இ.வ.);

 corbel. 

   4. தண் யக்ெகாம் , ( லப்.3 10. உைர.);; see tandiya-k-kombu, l.

     [தண்  → தண் யம்(வ.வ.171);]

தண் யமரம்

 
 தண் யமரம் taṇṭiyamaram, ெப.(n.)

   தண்டய மரம்; wall bracket (ெச.அக.);

ம வ.ேகாக்கா

     [தண்டயமரம் → தண் யமரம்]

தண் யல்

தண் யல் taṇṭiyal, ெப. (n.)

   1. ெபரிய  (C.N.);; large house.

   2. பல்லக்  (இ.வ.);; palanquin.

     [தண் யம் → தண் யல்]

தண் யலங்காரம்

 
 தண் யலங்காரம் taṇṭiyalaṅgāram, ெப. (n.)

   வடெமா ல் தண் யா ரியரால் இயற்றப் ெபற்ற கா யாதரிசெமன் ம் அணி ன் ெமா  
ெபயரப்்பா ய த ழ் ல்; a tamil trealise on rhetoric being a translation of Dahdi's Kavyadarsam in Sanskrit (ெச.அக.);

     [தண் +அலங்காரம்]
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தண் ற் ண்

 
 தண் ற் ண் taṇṭiyiṟpuṇ, ெப. (n.)

   ஆண் ல் வ ம் ண்வைக; chancre (ெசஅக.);

தண் லம்

தண் லம் taṇṭilam, ெப. (n.)

   வ சைன ெசய்ததற்காக அைமத் க்ெகாண்ட இடம்; place designed for worshipping Sivan.

     [தண்  → தண் லம்]

 தண் லம் taṇṭilam, ெப.(n.)

   1. ேவள்  ெசய்வதற் த் ெதரிந்ெத த் (நிய த் );க் ெகாண்ட இடம் ( வக.2464,உைர);; place designed 
for the sacrificial fire.

   2. வ ைசக் த் ெதரிந்ெத த் (நிய த் );க்ெகாண்ட இடம்; place designed for worshipping Siva.

     "தண் லந்தனி ம் பகரத்  ங்க ரத்் ம் (காஞ் ப் . சனற் .20);.

     [Skt. {} → த. தண் லம்]

தண் ைலநாமத்

 
 தண் ைலநாமத்  taṇṭilaināmatti, ெப. (n.)

   கண்டங்கத் ரி; prickly brinjal (சாஅக.);

தண் ற்ெகாட்

 
 தண் ற்ெகாட்  taṇṭiṟkoṭṭi, ெப. (n.)

   ம ந் ப்  வைக; a kind of herbal plant (சா.அக.);.

தண் னம்

 
 தண் னம் taṇṭiṉam, ெப. (n.)

   நீரே்மற்படர ்ெகா ; water Weed (சா.அக);,

தண் ரன்

தண் ரன் taṇṭīcuraṉ, ெப. (n.)

   அ பத்  ன்  நாயன்மாரக் ள் ஒ வர;் name of a canonized Saiva saint, one of 63.

தண் கரேனாைல (கல்);

     [தண்  + ஈசரன்]

தண் த்

 
 தண் த்  taṇṭīttu, ெப. (n.)

   ெநல் ன் தாளிைன இற் ழச ்ெசய் ம் ேநாய் (இ.வ.);; a hardening disease in the stalks of paddy.

     [தண்  + ஈத்  தாள  ெநற்ப ரின் தண் ப்ப ையத் தாக் ம் ேநாய். ற்  → ஈத் . ஓ.ேநா. 
காற்  → காத் ;

மாற்  → மாத் ]
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தண்

தண் 1 daṇṭudal,    5 ெச. ன்றா  (v.i)

   1. ேசரத்்தல், ரட் தல்

 to collect, levy, gather, recover, as debts, rents, taxes etc.,

     "தண்ட நிசச் த்த கா ல்" (S. I. I.iii. 211.);.

   2. வ த் தல்; to insist, trouble(ெபா ந.104);

   3.இைணத்தல்; to join, attach.

     "வா ையத் தண்  யமார ்கைடந்த கடல்" (ேதவா.387;10);;

   4. நீங் தல்; to leave, abandon.

     "கற்றல் ேவண் ேவான் வ பா  தண்டான்" ( .காஞ்.103);

     [தன் → தண் - தண் தல் = ேசரத்்தல், ரட் தல்]

 தண் 2 daṇṭudal, ெச. .  .(v.i.)

   1. தணிதல்; to decrease, diminish.

     "தண் த ன்  ெயான் " (கம்பரா ைல.8);

   2. ெக தல்; to perish.

     "தண்டாக் காதல்" ( .ெவ.945. ெகா );

   3. தைடப்ப தல்; to be hindcrcd.

தண் இ -த்தல்

தண் இ -த்தல் taṇṭuiḻuttal,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

   தண்  வ த்தல்; to pull a paddle.

ஈரவைல ஏத்  ஏேலேலா நால்வ ம் தண் க்க ஏேலேலா – நாட்டார ்பாடல்

     [தண்  + இ -]

தண் க்ைக 
தண் க் காரன்

 
 தண் க்ைக தண் க் காரன் daṇṭukkaidaṇṭukkāraṉ, ெப. (n.)

   மரக்கலத்ைத இயக்கத் தண் ப்பவன்;   ெகாம்பால் கட் மரத்ைதச ்ெச த் பவன்; boat-man.

ம. தண் காரன்

     [தண்  + காரன்]

தண் க் ைர

தண் க் ைர taṇṭukārai, ெப. (n.)

   1. ெவள்ைளத் தண் க் ைர:

 Common spinach.

   2.தண்டங் ைர பாரக்்க: see taungdarikirai.

   3. ள்ளத்தண் க் ைர:

 stunted spinach.

ம. தண்டன் ர

     [தன் → தண்  + ைர = ரண்  உ ண்ட ைரத்தண் ]
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தண் க்காரி

 
 தண் க்காரி taṇṭukkāri, ெப. (n.)

   ெதாட்டாற் ங் ; touch-me-not plant. 

     [தண்  + காரி]

தண் க் த்தண்

 
 தண் க் த்தண்  taṇṭukkuttaṇṭu, ெப. (n.)

   ேபாட் ட்  ெகாண் , தண்  வ க்ைக; to push and pull an oar.

தண் க் த் தண்  ஏேலேலா மா தண்  ஏேலேலா அணியத் தண்  ஏேலேலா ேபாட்  வ க்க ம் 
ஏேலேலா – நாட்டார ்பாடல்

தண் க்ைக

 
 தண் க்ைக taṇṭukkai, ெப. (n.)

   ப் ல் ெபா த்தப்பட் க் ம் த ; paddics joint pole.

     [தண்  + ைக]

கள்ளி ன் ன்னம்பால் ஏேலேலா

ஒக்கம தண் க்ைக ஏேலேலா -நாட்டார ்பாடல்

தண் க்ேகால்

தண் க்ேகால் taṇṭukāl, ெப. (n.)

   1. பட த் ப் : 

 oar, paddle.

   2. பட  தள் தற் ரிய சவளமரம்:

 iron-pointcd pole for punting a boat (ெச.அக.);

     [தண்  + ேக7ல்]

தண் கட் -தல்

தண் கட் -தல் daṇṭugaṭṭudal,    5 ெச ன்றா  (v.t.)

   மந் ர த்ைத னால் ஆண் தன்ைமையப் ேபாக் தல் (யாழ்ப்);; to deprive a man of his virility, by magic.

   2. ஒ  ெசய க் த் ர யற்  ேமற்ெகாள்ளல்; to Venture for a particular deed earnestly (361);,

பக்கத் ர ் ழாைவ நடத்த டாமல் நி த் ேய வெதன்  தண் கட் க்ெகாண்  றப்பட்டனர.்

   3. அம்மன் ேகா க்கான மண் ைரையக் ேகா க் த் க் செ்சல்ல, இ ற ம் 
ங் ல்வாைரக் ேகாரத்் க் கட் தல்; to attach bamboo beams on both sides of terracotta horse to enable it to 

convey to the temple.

     [தண்  + கட் -]

தண் ைக

 
 தண் ைக taṇṭugai, ெப. (n.)

   வரி ஈட் ைக; tax collecting.

     [தண்  → தண் ைக]

தண் சச்ா

 
 தண் சச்ா  taṇṭuccāṟu, ெப. (n.)

   ெச த் தண் ன் சா ; juice from the stem of the plant (சா.அக);

     [தண்  + சா ]
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தண் ரம்

 
 தண் ரம் taṇṭusuram, ெப. (n.)

   ஆண்  க்கத்தால் உண்டா ம் ரம்; fever due to inflammation of penis (சா.அக);.

     [தண்  + ரம்]

தண்  ைல

 
 தண்  ைல taṇṭucūlai, ெப. (n.)

   ஆண் ல் ஏற்ப ம் ஒ  த்தல்ேநாய்; pricking pain in the penis (சா.அக.);

     [தண்  + ைல]

தண் த் ைள

 
 தண் த் ைள taṇṭuttuḷai, ெப. (n.)

   நீர ்நாளம்; urethral oriticc (சா.அக);.

     [தண்  + ெதாைன → ைள]

தண் தல்

 
 தண் தல் daṇṭudal, ெப. (n.)

   உண்ணாக் த் ெதா தல்; touching of the uvula (சா.அக);

தண் த் ைளத்தா

 
 தண் த் ைளத்தா  taṇṭuttuḷaittāci, ெப. (n.)

   தாமைர ைல; lotus leaf (சாஅக);.

தண் நி ற் -தல்

தண் நி ற் -தல் daṇṭunimiṟṟudal,    5 ெச ன்றா  (v.t.)

   மரக்கலத்ைதச ்ெச த்தத் ைணக்க ையச ்ெசயற்ப த் தல் (ெசங்ைக ன);; to row a oar.

     [தண்  + ரத்்  → நி ற் -]

தண் நீர்

 
 தண் நீர ்taṇṭunīr, ெப. (n.)

   லணி ம் ழா ல், நான்காம் நாள் நைட ைற; a ceremony on the fourth day of upanayanam, among 
certain Brahmin sects (ெச.அக);

     [தண்  + நீர]்

தண் ேநாய்

 
 தண் ேநாய் taṇṭunōy, ெப. (n.)

ஆண் ன் வ ைறந் , எரிசச்ைல ம், வ ைய ம் உண்டாக் ப், ணரச்் ன்ேபா  
ெவ ப்  ஏற்ப த் , ைதப்ைபக்ேக ம், க்க ம் உண்டாக் ம், ஒ  வைக வளி ேநாய், : 

 disease of the male genital marked by pain, burning sensation, disinclination to sexual intercourse, swelling of the penis and 
the scrotum, supression of urine etc., (சா.அக);,

     [தண்  + ேநாய்]

தண் ப்பைச

 
 தண் ப்பைச taṇṭuppasai, ெப. (n.)

தண் ப்  பாரக்்க; see tanduppi (சா.அக); 

     [தண்  + பைச]
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தண் ப்பற்

 
 தண் ப்பற்  taṇṭuppaṟṟu, ெப. (n.)

   ஆண்  ேநாய்; disease of the penis (சா.அக);

     [தண்  + பற் ]

தண் ப் ளைவ

 
 தண் ப் ளைவ taṇṭuppiḷavai, ெப. (n.)

   ஆண் ண்டா ம் ஒ  வைக ேநாய் (யாழ்அக.);; Scirrhus of the penis.

     [தண்  + ளைவ]

தண் ப்

 
 தண் ப்  taṇṭuppī, ெப. (n.)

   ஆண் ன் ன்ேதா ன், ழ் ப ம் நாற்ற ள்ள பைச; Smcgma (சா.அக);,

தண் ப் ர்க்

தண் ப் ரக்்  taṇṭuppīrkku, ெப. (n.)

ம ந் செ்ச  வைக (இராச ைவத் 99, உைர);:

 a medicinal plant.

     [தண்  + ரக்் ]

தண் ப் ண்

 
 தண் ப் ண் taṇṭuppuṇ, ெப. (n.)

   ஆண் ப் ண்; ulcer penis (சா.அக.);.

     [தண்  + ண்]

தண் ப் ற்

 
 தண் ப் ற்  taṇṭuppuṟṟu, ெப. (n.)

   ஆண்  ேநாய் வைக (யாழ்.அக.);; a vencreal ulcer at the tip of the penis chancre.

     [தண்  + ற் ]

தண் ப -த்தல்

தண் ப -த்தல் taṇṭubaruttal,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

   ஆண்  காம ப்பால் ம் தல்;   10 erect of the penis due to lust (சா.அக.);,

     [தண்  + ப -.]

தண் சம்

 
 தண் சம் taṇṭupīcam, ெப. (n.)

ைர:

 Pig greens (சா.அக);,

தண் ேபா -தல்

தண் ேபா -தல் daṇṭupōṭudal,    20 ெச  (v.i.)

   1. தண் வ  ( ன்); பாரக்்க: See al-vali.

   2.ஊர்  கமத்தல்; to carrya Vehicleby its poles.

     [தண்  + ேபா -.]
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தண் மரம்

 
 தண் மரம் taṇṭumaram, ெப. (n.)

தண் க்ேகால் (இ.வ.); பாரக்்க;see tangu-k-kol.

     [தண்  + மரம்]

தண் மலர்

 
 தண் மலர ்taṇṭumalar, ெப. (n.)

   ஆண்  மலர;் glans penis (சா.அக);,

தண் மாரி

தண் மாரி taṇṭumāri, ெப. (n.)

   1. ஊரகத் தாய்தெ்தய்வம்; a Village goddess.

   2. அடக்க மற்ற ெபண்; bold, headstrong woman, virago.

ெபண்கள் தனிவ ேய தண் மாரியாத் ரியலாகா  (இ.வ);

     [தண்  + மாரி தண்  = பைடக்கலம், மாரி = ஊரகத் தாய்தெ்தய்வம்]

தண் ண்

 
 தண் ண்  taṇṭumiṇṭu, ெப. (n.)

எளி லடங்காைம (இ.வ.);

 obstinacy, stubbornness, insubordination, contumacy.

ம வ. தண்டா ண்டா

     [தண்  + ண் ]

தண் க்கம்

 
 தண் க்கம் taṇḍumuḍukkam, ெப. (n.)

    எ ச் ; erection of the penis (சா.அக.);.

     [தண்  + க்கம்]

தண் நிற்ற
ல்

 
 தண் நிற்றல் taṇḍumuḍuginiṟṟal, ெப. (n.)

   ஆண்  ைறத்  நிற்றல்; penis remaining in the irection posture (சா.அக);,

     [தண்  +  + ற்றல்]

தண்

 
 தண்  taṇṭumuṟi, ெப. (n.)

   ெச  ேநாய் வைக (இவ);; a blight affecting plants.

     [தண்  + தண் ப்ப ைய த்  செ்சய் ம், ெச ேநாய்]

தண் ரிணம்

 
 தண் ரிணம் taṇṭuriṇam, ெப. (n.)

   அரி க் க நீர;் rice washed water (சா.அக);.
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தண் லபைல

 
 தண் லபைல taṇṭulabalai, ெப. (n.)

ப் : 

 long pepper - Piper longum (சா.அக);,

     [தண் லம் → தண் லபைல]

தண் லம்

தண் லம்1 taṇṭulam, ெப. (n.)

   1. அரி ;  rice.

     "தண் லம் ரித் நற் ற ப்ைப சாத் ேய"(கம்பரா.க மண. 85);;

   2. ெநல்; paddy.

   3. ைர; pig greens.

     [தண் தல் = லக் தல், நீக் தல் தண்  → தண் லம், ைணய த் ப் ைடத் ப் ன் த் த் 
த  ேபான்றவற்ைற நீக் ய ன், ஞ் ம் தவசமணி, அரிச. த.தண் லம் → Skt.tandula]

 தண் லம்2 taṇṭulam, ெப. (n.)

   1. ேவள்  ெசய் ம் இடம்; place to do Homam.

   2. தண் லம் பாரக்்க: See tandilam.

     "த மணன் மணி த்தாகத் தண் ல யற் " ( ளா. யம்பா 277);,

   3. ங் ல்; bamboo.

     [தண் லம் → தண் லம்]

 தண் லம் taṇṭulam, ெப.(n.)

   அரி ; rice.

     "தண் லம் ரித் நற்ற ப்ைப சாத் ேய" (கம்பரா.க மண.85);.

தண் லம்

 
 தண் லம்  taṇṭulambu, ெப. (n.)

   அரி க் க நீர;் rice cleaned water (சா.அக.);.

தண் லாகன்

 
 தண் லாகன் taṇṭulākaṉ, ெப. (n.)

   கடல் ன் வைக; a kind of sea - fish.

தண் லாம்

 
 தண் லாம்  taṇṭulāmbu, ெப. (n.)

அரி க் கஞ்  (யாழ் அக.);

 rice gruel (ெச.அக.);

     [தண் லம் + அம்  = தண் லம் → தண் வாம் . தண் வம் = அரி ]

தண்

தண்  taṇṭuvi, ெப. (n.)

   1. ப் ; long pepper.

   2. தண் க் ைர; common spinach (சா.அக.);.
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தண் யகம்

 
 தண் யகம் taṇṭuliyagam, ெப. (n.)

   ைர; pig greens (சா.அக);.

ம வ, தண் யம்

தண்  கம்

 
 தண்  கம் taṇṭulīkam, ெப. (n.)

வாய் ளங்கம் (சங் அக.);

 worm - killer (ெசஅக.);

தண் யம்

 
 தண் யம் taṇṭulīyam, ெப. (n.)

தண் கம் பாரக்்க;see tanduligam. 

தண் ேலரம்

 
 தண் ேலரம் taṇṭulēram, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ைர; a variety of of greens (சா.அக);

தண் ேலாகம்

 
 தண் ேலாகம் taṇṭulōkam, ெப. (n.)

   தண் லாம் ; metal.

தண் ேலாதகம்

தண் ேலாதகம் taṇṭulōtagam, ெப. (n.)

   1. தண் லாம்  (யாழ்.அக);, பாரக்்க: See tandulambu.

   2. அரி க்கஞ் ; rice-gruel.

     [தண் வம் + ஒதகம். தண் வம் = அரி ]

தண் வடம்

 
 தண் வடம் taṇḍuvaḍam, ெப. (n.)

ைள ந்  உடல் ம் உணர்  கைளக் ெகாண் ெசல் ம், ெக ம் ள் 
அைமந் க் ம் நரம் தெ்தா ப் :

 Spinal cord.

     [தண்  + வடம்]

தண் வ

தண் வ 1 taṇṭuvalittal,    4 ெச  (v.i.)

   பட த் ப் த் தள் தல்; to tow, paddle.

ம வ தளாேதா தல்

     [தண்  + வ -]

தண் வ த்தல்

தண் வ த்தல்2 taṇṭuvalittal, ெப.(n.)

   1. ஆண்  நீ தல்; clongation of the penis.

   2. ஆண்  வ ; its as a 5;pain in the penis.

     [தண்  + வ த்தல்]
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தண் வாரம்

 
 தண் வாரம் taṇṭuvāram, ெப. (n.)

   ேமல்வாரதார க் க் ெகா க் ம் ண் வாரம்; land lords right (ெச.அக.);.

ம வ. சா வாரம்

ம, தண் வாரம்

     [தண்  + வாரம்]

தண்  தல்

 
 தண்  தல் daṇḍuviḍudal, ெப. (n.)

   கட்ட க்கப்பட்ட ெநல் ல் க க்காய், பதர ்நீங்கத், ற் த ல் ேமற்ெகாள் ம் ெசயல்; to clean the 
paddy to remove the husk.

     [தண்  + தல்]

தண் யம்

 
 தண் யம் taṇṭūliyam, ெப. (n.)

   ைர (மைல);; species of amaranth. 

ம வ தண் ேலாம்.

தண்ெட -த்தல்

தண்ெட -த்தல் taṇḍeḍuttal,    4 ெச  (v.i.)

   பைடெய த்தல்; to make a military expedition.

     "மன்னவரக்் த் தண் ேபால்" (ெபரிய .க ப்பைக);

ம வ, ேபார ்ெதா த்தல்

     [தண்  + எ - இஃ ம், ரட் க்க த்  பற் யேத ரண்ட பைட டன் ெசன்  பைகவ டன், 
ேபாரெ்தா த்தல், தண்ெட த்தல் என்ற க]

தண்ெட ப்பார்

தண்ெட ப்பார ்taṇḍeḍuppār, ெப. (n.)

பல்லக் ச ் மப்பவர ்(MER570-26);,

 palanquin bcarers.

     [தண்  + எ ப்பார ்- தண்ெட ப்பார.் தண்  = பல்லக்  எ ப்பார ்= மப்பவர]்

தண்ெடரி

 
 தண்ெடரி  taṇṭerivu, ெப. (n.)

   ஆண் ெயரிசச்ல்; burning sensation of the penis (சா.அக);

     [தண்  + எரி ]
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தண்ெட ம்

தண்ெட ம் 1 taṇṭelumbu, ெப. (n.)

   ெக ம்  (யாழ்அக);; spine, back-bone. 

ம. தண்ெடல்

     [தண்  + எ ம் ]

 தண்ெட ம் 2 taṇṭelumbu, ெப. (n.)

   ள்ளந் தண்ெட ம் ; spine bonic of the vertebral column (சா.அக);.

ம வ, ள்ெள ம் , கந்தண்

ம. தண்ெட ம் , தண்ெடல்

     [தண்  + எ ம் ]

தண்ேடசன்

 
 தண்ேடசன் taṇṭēcaṉ, ெப. (n.)

சண்ேட ர நாயனார ் ன் பாரக்்க: See tandesur-nayanar a Šaiva šaint.

ம வ. சண் சர,் தண் ய கள்

     [தண்  = பைடக்கவம். தண்  + ஈசன் = தண் சன் → தண்ேடசன்]

தண்ேட ரப்ெப
ைல

 
 தண்ேட ரப்ெப ைல taṇṭēcurapperuvilai, ெப. (n.)

   ேகா ல காரிகள் உ ப் ப த் ம் ைல; price fixed by the temple authoritics (ெச.அக);

     [தண்ேட ரம் + ெப ைல → தண்ேட வர ெப  ைல, தண்ேட அரர ்ேகா ல் உைடைமகைன. 
ேமற்பாரை்வ ம் அ காரிகன் இ யாக உ ப் ப த் ம் ைல. இவ் ைல ைன அ காரிகள் 
இ யாக் ய ன் , யாவரா ம் ட்டேவ, ைறக்கேவா யா .]

தண்ேட ரன்

 
 தண்ேட ரன் taṇṭēcuraṉ, ெப. (n.)

சண்ேட ர நாயனார ்( ன்); பாரக்்க: See Salesura-ndyanr.

ம வ, சண் கரன்

     [தண்  + ஈசரன் = தண் சரன் → தண்ேட ரன்]

தண்ேடல்

தண்ேடல் taṇṭēl, ெப. (n.)

தண்டல்3 (இ.வ.); பாரக்்க;see tandal3 (ெச.அக);.

     [தண்  → தண்ேடல்]

தண்ேட -தல்

தண்ேட -தல்1 daṇṭēṟudal,    5 ெச  (v.i.)

   பல்லக் ேக தல்; to ride in a palanquin.

     "நன்ைமக் த் தண்ேடறப் ெப வாரக்ளாக ம்" (S.I.I.v. 103);,

     [தண்  + ஏ -]

தண்ேட
தண்ேட 2 taṇṭēṟu, ெப. (n.)

   எ ம்  (யாழ் அக);; bone.
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தண்ேட வரிைச

 
 தண்ேட வரிைச taṇṭēṟuvarisai, ெப. (n.)

   பல்லக்  ஏ ம் உரிைம; the right to climb into the palanquin.

     "இவ க்  தண்ேட  வரிைச ங் க்க"

     [தண்  + ஏ  + வரிைச]

தண்ைட

தண்ைட1 taṇṭai, ெப. (n.)

   1. ழந்ைதகள், ெபண்கள் ஆ ேயார ்கா ல் அணிவ ம், ஒன் ற்ெகான்  ,ெதாட்டாற்ேபா ள்ள 
ைனகைளக் ெகாண்ட ம், உ ட் க்கம்  வ ேலா, அல்ல  ழல் வ ேலா அைமந்த, 

ெவள்ளியாற் ெசய்த காலணி; a kind of hollow anklet, made of silver worn by childred or girls.

   2. ெவள்ளியாற் ெசய்த ைரக் காலணிவைக ( ன்);; a Silver ornament put round the feet of horses.

   3. ேகடகம்: 

 Shield .

     "வள்ளித ்தண்ைட ம்" ( வக 2218);

   4. வால்; tail.

     "ேவங்ைகவரித் தண்ைட" ( வாலவா.46.19); 

   5.தண்ைடமாைல (இவ.); பாரக்்க;see tandai-malai.

க. தண்ெட

     [தண்  → தண்ைட (வவ171.]

 தண்ைட2 taṇṭai, ெப. (n.)

நசச்ரிப்  ( ன்);: 

 trouble, vexation.

   க.தண்ெட; Mar., H. taņtā

தண்ைடக்காரன்

தண்ைடக்காரன் taṇṭaikkāraṉ, ெப. (n.)

   1. நசச்ரிப்ேபான்; troubles omc fellow.

   2. ஏமாற் க்காரன் (யாழ்அக);:

 Crafty person (ெசஅக.);

க. தண்ெடயவ

     [தள் → தண் → தண்ைட + காரன்]

தண்ைடச் றா

 
 தண்ைடச் றா taṇṭaiccuṟā, ெப. (n.)

   றா ன் வைக ெளான் ; a kind of shark fish.

     [தண்ைட + றா]

இச ் றா சங்  ளிக் ம் க் வரக்் ப் ெப ந்ெதாந்தைர ெசய்யக் ய . அதற் ப் ெபரி ம் 
அஞ் வர.் எனி ம், எவ்ெவதன் ங் ைன ம் ெபா ட்டாகக் க தாமல், சங்  ளிப்பாரத்ம் 
அ ங்கைலத ்ெதா ல் றப்பா ைடய ெதனப் ேபாற்றத்தக்க .
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தண்ைடச் ற

 
 தண்ைடச் ற  taṇṭaiccuṟavu, ெப. (n.)

   ன்வைக; a kind of fish.

ெவள்ளிறால் தண்ைடச் ற

     [தண்ைட + ற ]

தண்ைட ேநாய்

தண்ைட ேநாய்1 taṇṭainōy, ெப. (n.)

   ேநாய் வைக; a disease.

     'தண்ைடேநாய் ரேமகம்" ( வவாலவா.2714);

     [தண்ைட+ேநாய்]

 தண்ைட ேநாய்2 taṇṭainōy, ெப. (n.)

   அ வ க்கத்தக்க ேநாய்; vexatious disease.

     [தண்ைட+ேநாய்]

தண்ைடப்

தண்ைடப்  taṇṭaippūṭu, ெப. (n.)

வரில் ஒட்  வள ம் உ ரினம் (ெதய்வச4்06);:

 a parasilic plant growing on walls.

     [தண்ைட + ]

தண்ைடமாரம்

 
 தண்ைடமாரம் taṇṭaimāram, ெப. (n.)

தண்ைட மானம் (யாழ் அக); பாரக்்க;see tandai-manam.

தண்ைடமாைல

தண்ைடமாைல taṇṭaimālai, ெப (n.)

மாைல வைக (ேகா ெலா.87);:

 a kind of small wreath.

     [தண்  → தண்ைட + மாைல]

தண்ைடமானம்

 
 தண்ைடமானம் taṇṭaimāṉam, ெப. (n. )

   லங் கள் வால் க் தல்; raising, coiling, and waving of the tail, as of bcasts when mcttlesome orangry.

     " தண்ைட மானங் ெகாண்ட "

     [தண்  → தண்ைட + மானம் மானம்;

ெசால்லாக்க  ஒ.ேநா. வ மானம், ெவ மானம்]

தண்ைடயம் ல்

 
 தண்ைடயம் ல் taṇṭaiyambul, ெப. (n. )

   ஒ வைகப் ல்; a kind of grass (சாஅக.); 

     [தண்ைட + அம்பல்]
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தண்ைடயல்

 
 தண்ைடயல் taṇṭaiyal, ெப. (n.)

   வள்ளத் ற் , உரிைமயாளன் (யாழ்ப்);; the owner of a boat.

ம வ, மரக்கலம், கட் மரம்

தண்ைடெவட்

 
 தண்ைடெவட்  taṇṭaiveṭṭi, ெப. (n.)

தண்ெடாட்  (இ.வ.); பாரக்்க: See tandotti.

ம. தண்ெடாட்

     [தண்ைட+ெவட் ]

தண்ெடாட்

தண்ெடாட்  taṇṭoṭṭi, ெப. (n.)

   மகளிர ்காதணி வைக; a kind of women's ear-ornament.

     'வ ரத்தண்ெடாட்  தந்தான்" ற  1116); (ெசஅக.);

ம வ. தண்டட் ,

ம, தண்ெடாட்

     [தண்  + ஒட் . தண்  = கா த்தண்  ஒ கா.தண்டட்  → தண்ெடாட் ]

தண்ேடாபாயம்

தண்ேடாபாயம் taṇṭōpāyam, ெப. (n.)

   1. தண்டம்4 பாரக்்க;see tandam.

   2. எ ரிகைளக் ைகயா ம் நான்  வைக வ களில் இ யான, ஒ த்  அடக் ைக; fourth way of 
handling enemies, by force in four ways of handling enemics.

     [தண்டம் = ஒ த்தல், உபாயம் = வ காட்டல், தண்ேடாபாயம்=ஒ த்  வ காட்டல்]

தண்ேடாரா

 
 தண்ேடாரா taṇṭōrā, ெப. (n.)

   பைறயைறந்  மக்கைளக் ட் ச ்ெசய்  தல்; proclamation by beat of tom-tom (ெச.அக);

ம வ, த க்க த்தல்

     [தண்ணம் = ஒ கண் பைற, தண்ணம் + ஒ  - தண்ெணா  - தண்ேடா  → தண்ேடாரா.]

த ழ்நாட் ல், இச ்ெசால் ஊாக மாந்தரிைடேய இரண்டறக் கலந் ட்ட . த க்க த்தல் என்பதன் 
ம வழக்  தண்ேடாராப் ேபா தலா ம் தப்படை்ட என் ம் பைற ல் தட்  எ ப் ம் ஒ

தண்ேடாராப்ேபா
-தல்

தண்ேடாராப்ேபா -தல் daṇṭōrāppōṭudal,    19 ெச ன்றா  (v.t)

   1. த க்க த்தல்; notify the public by the beat of tom-tom.

   2. பரப் தல்:

 tom-tom, make public.

ேவைல ைடத்த ெசய் ைய அதற் ள் ஊர ் க்க தண்ேடாரா ேபாட்  ட்டாயா? (உ.வ.);

     [தண்ேடாரா+ேபா -,]

தண்ேடாற்பலம்

தண்ேடாற்பலம் taṇṭōṟpalam, ெப. (n.)

   ஒ  ; conscora decussata.

   2. மஞ்சணிற ம ந்  வைக; ycllow varicity of sida rhom boidia. (சாஅக.);
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தண்ண

தண்ண taṇṇa, . .எ (adv.)

   எளிைம ைடய; Sorely, distressingly.

     "என ள்ளந் தண்ண ெம க் ேம" (இ ைற 52:293);.

     [தண் → தண்ண]

தண்ணகாரர்

 
 தண்ணகாரர ்taṇṇakārar, ெப. (n.)

   பைழய த்தரிெலாவ வர;் one of the ancient Buddhas.

     [தண்ணகாரர ்– மணங் ளிரை்மயாளர]்

தண்ணைட

தண்ணைட taṇṇaḍai, ெப. (n.)

   1. நா  ( வா.);

 country.

   2. ம தநிலத் ர ்( வா.);; Village in an agricultural tract.

     " ணங் க  ரலம ங் கழனித ்தண்ணைட" ( றநா. 285);

   3. ற் ர ்( ங்);:

 a small town.

   4. பச் ைல ( வா.);; green leaves, foliage, herbage.

   5. கா  (அகநி);; forest.

     [தண் → தண்ணைட]

 தண்ணைட2 taṇṇaḍai, ெப. (n.)

உ க்ைக வைக(அகநி);:

 a kind of drum (ெச.அக);, 

     [தண்ணம் → தண்ணைட]

தண்ணம்

தண்ணம்1 taṇṇam, ெப. (n.)

   1. ஒ கட்பைற;  drum with one head, used at funerals.

   2. ம  ( வா.);; battle-axe (ெசஅக);,

     [தண் → தண்ணம்]

 தண்ணம்2 taṇṇam, ெப. (n.)

   ளிரச்் ; coldness, coolness.

     "தண்ணநின் தவ  னிைறம  யா " (கல்லா.48:2);;

   2. கா  (யாழ்.அக.);; forest.

     [தண் + அம் தண் = னிரை்ம.]

தண்ணவன்

 
 தண்ணவன் taṇṇavaṉ, ெப. (n.)

   நிலவன் ( ங்); ( ளிரந்்தவன்);; moon, as cool.

ம. தண்ணவன்

     [தண் +அவன் ளிரச்்  ெபா ந் ய ம யன்]
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தண்ணளி

தண்ணளி taṇṇaḷi, ெப. (n.)

   அ ள்; mercy, benevolence.

     "தண்ணளி ெவண் ைட ேவந்தன்" (ெபரிய . ம நீ  45);

ம. தண்ணளி

     [தண் + அளி]

தண்ணா-த்தல்

தண்ணா-த்தல் taṇṇāttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   தாழ்த்தல்; to delay.

     "தண்ணாவா த ேயைனப் பணிகண்டாய்" ( வ். வாய்.49:1);

தண்ணாயகர்மக
ைம

தண்ணாயகரம்கைம taṇṇāyagarmagamai, ெப. (n.)

   பைடவரிவைக (M.E.R. 510 of 1921; a tax or contribution payable to the military activities.

     [தண்  + நாயகர ்= தண்டநாயகர ்→ தண்ணாயகர+்மகைம]

தண்ணி

தண்ணி taṇṇi, ெப. (n.)

   1. தண்ணீர ்(இவ); பாரக்்க;see tannir.

   2 கள்; toddy. 

   3 ஏலக்காய் த்ேதா ; cardamon husk (ெச.அக);

     [தண்ணீர ்- → தண்ணி ம உவழக் ]

தண்ணிசச்ாைக

தண்ணிசச்ாைக taṇṇiccākai, ெப. (n.)

   நீர ்சாரந்்த இடப்ப ; seat of watter with place.

     " ன்  மா ம் நிலம் தண்ணிச ்சாைக னால்" (S.I.I. II. 4.);

     [தண்ணி + சாைக]

தண்ணித் க்
ைக

 
 தண்ணித் க்ைக taṇṇittirukkai, ெப. (n.)

   அள ன் யாய் உப் நீராய்ச ்ெசாரி ெமா  க்ைக ன் (ெநல்ைல);; a kind of electrical ray-fish.

தண்ணிப்பன்னா

 
 தண்ணிப்பன்னா taṇṇippaṉṉā, ெப. (n.)

   கடல் ன்க ெளான்  ( கைவ. ன.; a kind of sea-fish.

தண்ணிைம

தண்ணிைம taṇṇimai, ெப. (n.)

   தாழ் ; inferiority.

     "கால்மாற்  தண்ணியெபான்" (S11 ii, 22); (ெசஅக.);

     [தன் → தண் → தணி → தண்ணிைம, தணி  - ைற , தாழ்  தண்ணிைம - தரங் ைறைக.]

தண்ணியெசால்

தண்ணியெசால் taṇṇiyasol, ெப. (n.)

   அைம ப் ப த் ஞ் ெசால் ( வக 747);; Words of reconciliation.

     [தள் → தண் → தணி → தண்ணிம + ெசால் - தண்ணியெசால், தண் → தண்ணிய = னிரந்்த, 
அைம யான, இணங் ய அைம ட்  ச,் னம் த ரத்்  ெதஞ்சகத்ைதக் னிரை்மப் ப த் ம் 
இணக்கமான ெசால்]

தண்ணிய லம்

 
 தண்ணிய லம் taṇṇiyagulam, ெப. (n.)

   ழ்க் லம்; lower stratea (untouchable);.

     [தன் → தண் → தணி → தண்ணிய + லம் -தண்ணிம லம் = தாழ்த்த லம் தணி  = தாழ்  
தண்ணிய = தாழ்ந்த ழான] 
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தண்ணியெபான்

தண்ணியெபான் taṇṇiyaboṉ, ெப. (n.)

   மாற் க் ைறந்த ெபான்; inferior-gold,

     "பண்டாரத் ப் ெபான்ெகா  ெசய்த ப்பட் ைக ஒன்  தண்டவாணிக் க் கால்மாற் த் 
தண்ணியெபான் ப ன்கழஞ்ேச க்காேல மஞ்சா ம்" (S.I.I. II. 59);

     [தண் → தணி → தண்ணிம + ெபான். தண்ணிய=தரங் ைறந்த மாற் க் ைறந்த தண்ணியெபான் 
=தரங் ன் ய ெபான்.]

தண்ணிய

தண்ணிய  daṇṇiyadu, ெப. n.

   1. ளிரந்்த  தாழ்ந்த ; cold, coolness, least.

     "தண்ணிய சா னாரக்்  அ த் ரியாகாைம ன்" ( .க:3 மைற);

     [தள் → தண் → தண்ணிய + அ  - தண்ணிய . தண்ணிய = ளிரந்்த, அைம யான தணி  = தாழ்  
தண்ணிய =தாழ்ந்த தண்ணிய  – தாழ்ந்த ]

தண்ணியமரேவர்

 
 தண்ணியமரேவர ்taṇṇiyamaravēr, ெப. (n.)

   உடம் னரம் ; nerves in the body (சா.அக.);

     [தண்ணிய + மரேவர]்

தண்ணியர்

 
 தண்ணியர ்taṇṇiyar, ெப. (n.)

   தாழ்ந்த லத்தார;் low-caste.

     "தண்ணியராைக ன்  சைமப்பாம்" ( வ வரக்்கறாக ேசட);

     [தணி → தண்ணியர ்– தாழ்ந்தவர]்

தண்ணீர்

தண்ணீர ்taṇṇīr, ெப.(n.)

   ளிரந்்த நீர;் cold freshwater.

   2. நீர;் water. 

தண்ணீர,் தண்ணீர ்(உ.வ.);

     [தண் + நீர ்– தண்ணீர,் தண் = ளிரை்ம.]

தண்ணீர ்வைகைம:

   1.உப் த்தண்ணீர;் salt water.

   2. நல்ல தண்ணீர;் fresh water.

   3. ஆற் த்தண்ணீர:்

 river water.

   4. ஊற் த்தண்ணீர;் spring water.

   5. மைழத்தண்ணீர;் rain water.

   6. பனித்தண்ணீர;் dew water.

   7. கடல்தண்ணீர;் sea water.

   8. கனிமத்தண்ணீர;் mineral water.

   9. ஆலங்கட்  நீர'்

 ice melted water.
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தண்ணீர்அட் வார்

தண்ணீரஅ்ட் வார ்taṇṇīraṭṭuvār, ெப. (n.)

   தண்ணீர ்ெகா ப்பவர;் the philanthropist donating drinking water for public.

     " ராஜராஜன் தண்ணிர ்அட் வாரக்்  நிசதம் ெநல் ணி" (S. /. /. ii. 59.);

     [தண்ணீர+்அட் வார]்

தண்ணீர் அற ஓ -
தல்

தண்ணீர ்அற ஓ -தல் daṇṇīraṟaōṭudal,    5 ெச.  (v.i.)

   கடல்நீர,் கைரப்ப களில் எண் , கா வா, ெவள் வா நாள்களில் (அஷ்ட , அமாவாைச 
ெபளரண் ); ேமேல  இறங் ப் ெபாங் தல்; the water flowing to the seashore during auspicious (fullmoon and the 
new-moon days );

     [தண்ணீர ்+ அற + ஓ .]

தண்ணீர்ஊற்

 
 தண்ணீரஊ்ற்  taṇṇīrūṟṟu, ெப. (n.)

நீ ற்  வ தல் இயற்ைகயாக ம் நீ ற்

 natural Spiring-Water (இ.வ.);

     [தண்ணீ+ஊற் ]

தண்ணீர்க்க

 
 தண்ணீரக்்க  taṇṇīrkkasivu, ெப. (n.)

   நீர ்ஊ  ெவளிேய ைக; oozing (ெச.அக);

     [தண்ணீர ்+ க ]

தண்ணீர்க்கட்

தண்ணீரக்்கட்  taṇṇīrkkaṭṭu, ெப.(n.)

   1. வயல் நீர ்ெவளிேயறாமல் மைடகைள அைடத்  ைவக்ைக; the temperary Stop-gan in the irrigation canal in 
paddy-fields.

     [தண்ணீர ்+ கட் ]

தண்ணீர்க்கண்டம்

 
 தண்ணீரக்்கண்டம் taṇṇīrkkaṇṭam, ெப.(n.)

   நீரில் ழ் ப்ேபாதல் ேபான்ற ேநரச்்  ( பத் );; peril by Water, as drowning (ெச.அக);

     [தண்ணீர+்கண்டம்]

தண்ணீர்க்கத

 
 தண்ணீரக்்கத  daṇṇīrkkadavu, ெப. (n.)

   ஏரி த யவற் ந்  நீர ் தற் ரிய கத  (CEM);; flood - gate.

     [தண்ணீர+்கத ]

தண்ணீர்க்கைர

 
 தண்ணீரக்்கைர taṇṇīrkkarai, ெப. (n.)

   ழல் வண் ; whirling insect (சா.அக);, 

தண்ணீர்க்காணா
ன்இைல

 
 தண்ணீரக்்காணான்இைல taṇṇīrkkāṇāṉilai, ெப. (n.)

   ம ந் ைல ; a kind of medicinal herb(சா.அக.);
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தண்ணீர்க்காரன்

 
 தண்ணீரக்்காரன் taṇṇīrkkāraṉ, ெப. (n.)

   நீர ் மந்  ெகா ப்ேபான்; Waterman (ெசஅக.);

     [தண்ணீர ்+ காரன்]

தண்ணீர்க்காரி

 
 தண்ணீரக்்காரி taṇṇīrkkāri, ெப. (n.)

   நீர ் மந்  ெகா ப்பவள்; Woman supplying water. (ெசஅக.);

     [தண்ணீர+்காரி. "காரி" = உைடைம த்த உயர் ைணப் ெபண்பா  ஒ.ேநா. ைரக்காரி; 
ட் க்காரி, க்காரி]

தண்ணீர்க்காரிச்

 
 தண்ணீரக்்காரிச்  taṇṇīrkkāricci, ெப. (n.)

தண்ணீரக்்காரி (இவ); பாரக்்க: See tannir-k-kari.

     [தண்ணீர+்காரி+இச் -தண்ணீரக்்காரிச . 'இச் ' ெசால்லாக்க ஈ . (ஒ.ேநா.); இைடச் , சைடச் .]

தண்ணீர்க்கால்

 
 தண்ணீரக்்கால் taṇṇīrkkāl, ெப. (n.)

நீேரா ம் வ  (C.E.M.);.

 Water course (ெச.அக);,

     [தண்ணீர ்+ கால்]

தண்ணீர்க் டம்

தண்ணீரக்் டம்1 taṇṇīrkkuḍam, ெப. (n.)

   1. நீர ் கக் ங் டம்; Water-pot.

   2: நீரவ்ாைழ ( ங்);

 traveller's palm (ெச.அக.);.

ம. தண்ணீரக்் டம்

     [தண்ணீர ்+ டம்]

 தண்ணீரக்் டம்2 taṇṇīrkkuḍam, ெப. (n.)

   பனிக் டம்; amniotic fluid (ெச.அக.);.

     [தண்ணீர ்+ டம்]

தண்ணீர்க் த்
ழல்

 
 தண்ணீரக்் த் ழல் taṇṇīrkkuttiviḻl, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கண்ேணாய்; a kind of cye disease (சா.அக);,

தண்ணீர்க் ளம்

 
 தண்ணீரக்் ளம் taṇṇīrkkuḷam, ெப. (n.)

   ெசங்ைக மாவட்டத் ள்ள ஒ ர;் a village in Chehgalpattu dt.

     [தண்ணீர ்ேதங் நிற் ம் தாழ்வான நிலப்பரப் ைன ைடய ப .]
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தண்ணீர்க்ெகாப்

தண்ணீரக்்ெகாப்  taṇṇīrkkoppu, ெப. (n.)

   த்த மதத் னர ்ைகக்ெகாள் ம் ஒ வைக ஏனம் (நீலேக , 250, உைர);; a water - vessel used by Buddhists 
(ெச.அக);,

     [தண்ணீர+்ெகாப் ]

தண்ணீர்கட்டல்

தண்ணீரக்ட்டல் taṇṇīrkaṭṭal, ெப (n.)

   1 த மம் த்தல்; being attacked with cold. 

   2. தைலப்பாரம்; heaviness of the hcad.

   3. ெகாப் ளங் ெகாள்ளல்; formation of a boil.

     [தண்ணீர ்+ கட்டல்]

தண்ணீர்கட் -தல்

தண்ணீரக்ட் -தல் daṇṇīrkaṭṭudal,    5 ெச  (v.i.)

   1. வயல் த யவற் ல் மைடமாற்  நீர ்பாய்ச் தல்; lo irrigate a ficlid, garden bcd, etc.

   2. ண்ணில் நீரக்் ெகாப் ளங்ெகாள் தல் (யாழ்அக.);; to form pus.

     [தண்ணீர ்+ கட் -]

தண்ணீர்க த்-தல்

 
 தண்ணீரக் த்-தல் taṇṇīrkaḻittal, ெச. .  (v.i).

   உப் ப் பாத் களி ந்  நீைர ெவளிேயற் தல்; to let out Water from salt-pan.

தண்ணீர் காட் -
தல்

தண்ணீர ்காட் -தல் daṇṇīrkāṭṭudal,    5 ெச ன்றா  (v.t)

   1. கால்நைடக க்  நீர ்காட் தல்; to water, as bcasts.

   2. ஏமாற்றல் நீைரக் காட் க் க்கெவாட்டா  ெசய்தல்; to deceive, overreach, as showing water without 
allowing one to drink.

     " ல் உனக் த் தண்ணிரக்ாட்  வான்" ( ன்);

   3. அைலக் க த்தல் (இ.வ.);; to tantalize, harass.

வாங் ய கடைன ஒ ங்காகத் ப் த் தராமல் எனக் த் தண்ணீர ்காட் றான் (உ.வ);

     [தண்ணீர ்+ காட் -]

தண்ணீர் கால்

 
 தண்ணீர ்கால் taṇṇīrkāl, ெப. (n.)

   வ ப் ேபாக்கரத்ம் நீரே்வடை்க தனித்தற் ப் பயன்ப ம் ங் னாலான நீள் ழல்மரம்; a water-pipe 
made of a bamboo, given gratis to travellers.

     [தண்ணீரே்கால் → தண்ணீரக்ால்]

தண்ணீர் த் -தல்

 
 தண்ணீர் த் -தல் daṇṇīrkuddudal, ெச ன்றா  (V.L.)

   ெதாட்டானி ந்  உப் நீைரப் பாத் க் த் றந்  தல்; to let off the saltwater to the salt-pan.

தண்ணீர்ெகாள்ளல்

தண்ணீரெ்காள்ளல் taṇṇīrkoḷḷal, ெப. (n. )

   ெகாப் ளத் ல் நீரக்ட் தல்; a boil filed with the water.

   2. ழ்ெகாள்ளல்; forming pus.

     [தண்ணீர ்+ ெகாள்ளல்]

தண்ணீர்ேகா -
தல்

தண்ணீரே்கா -தல் daṇṇīrāludal,    5 ெச.  (v.i.)

ணற் ந்  நீரிைறத்தல் (இவ}

 take up or bale Water.

     [தண்ணீர ்+ ேகா -]
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தண்ணீர்சச்ாைய
யான்

 
 தண்ணீரச்ச்ாையயான் taṇṇīrccāyaiyāṉ, ெப. (n.)

   நீலக்கல்; sapphire (சா.அக.);,

     [தண்ணீர ்+ சாையயான்.]

தண்ணீர்சச்ாைர

 
 தண்ணீரச்ச்ாைர taṇṇīrccārai, ெப.(n.)

   ளத் ல் வ க் ம் நீரப்்பாம் ; rate-Snake Yaocys mucosus.

     [தண்ணீர ்+ சாைர]

தண்ணீர்சச்ாைல

 
 தண்ணீரச்ச்ாைல taṇṇīrccālai, ெப. (n.)

   நீரச்ச்ாைல, தண்ணிரப்்பந்தல்; Water pantar.

     [தண்ணீர ்+ சாைல]

தண்ணீர்ச் ண் ப்
ேபாதல்

 
 தண்ணீரச்் ண் ப்ேபாதல் taṇṇīrccuṇṭippōtal, ெப. (n.)

   ல் ேவகைவக் ம்ேபா , நீர ்வற் ப்ேபாதல் (ெசங்ைக.);; vapour of Water, when boiling thread.

தண்ணீர்சே்சா

 
 தண்ணீரச்ே்சா  taṇṇīrccōṟu, ெப.(n.)

   நீர ் ட்ட ேசா  (யாழ்ப்);; left-over rice mixed with water.

ம வ. பைழயேசா

     [தண்ணீர ்+ ேசா ]

தண்ணீர் 
ேசர்ேவராக்

 
 தண்ணீர ்ேசரே்வராக்  taṇṇīrcērvērākki, ெப. (n.)

ேதத்தான்ெகாடை்ட

 Water cleaning nut (சா.அக.);

தண்ணீர்த்தட்

 
 தண்ணீரத்்தட்  taṇṇīrttaṭṭu, ெப. (n.)

தண்ணீரப்் பற்றாக் ைற (இ.வ.);

 Scarcity of Will CI.

ம வ, நீரத்்தட் ப்பா

     [தண்ணீர ்+ தட் ]

தண்ணீர்த்தடாகத்
செ்சல்

 
 தண்ணீரத்்தடாகத் செ்சல்  taṇṇīrttaṭākattuccelvi, ெப. (n.)

   நாக ங் ; a kind of rare medicinal plant (சா.அக);.
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தண்ணீர்த்தவளம்

 
 தண்ணீரத்்தவளம் taṇṇīrttavaḷam, ெப.(n.)

   நீரே்வடை்க; thirst for water ( சா.அக.);,

     [தண்ணீர ்+தவளம் = நாவறட் ]

தண்ணீர்த்தாகம்

 
 தண்ணீரத்்தாகம் taṇṇīrttākam, ெப.(n.)

   நீரே்வடை்க; thirst (சாஅக);

ம. தண்ணிரத்்தாகம்

     [தண்ணீர ்+ தாவம் + தாகம்]

தண்ணீர்த் ப்

 
 தண்ணீரத்் ப்  taṇṇīrttippili, ெப. (n.)

   ைணநஞ்  ஏ ெலான் ; one of the seven sub-poisonous drugs (சா.அக);

     [தண்ணீர ்+ ப் ]

தண்ணீர்த் க்
ைக

 
 தண்ணீரத்் க்ைக taṇṇīrttirukkai, ெப.(n.)

   அள ன் யாய் உப்ப க்க நீராய்ச ்ெசாரி ம் க்ைக ெநல்ைல; a kind of ray-fish.

     [தண்ணீர ்+ க்ைக]

தண்ணீர்த் ம்

தண்ணீரத்் ம்  taṇṇīrtturumbu, ெப.(n.) 

இைட  (ப ந் தண்ணிரி ள்ள ம் );

 obstruction, as a weed in drinking water.

     "ேதவரீர ் ைபக் த் தண்ணீரத்் ம்பாக" (ஈ  1, 4, 7);

     [தண்ணீர ்+ ம் ]

ெசபக அகர த :

 Straw.

என்  ற  இதற்  உ ஞ் ழல் என்ற ெபா ள் வந் ட்ட . ழல் இைட  அன் .

தண்ணீர்த் ைற

 
 தண்ணீரத்் ைற taṇṇīrttuṟai, ெப.(n.)

நீர ்நிைல ல், இறங் டம் (இ.வ);

 ghat, path of descent to a tank or river.

தாையத் தண்ணீரத்் ைற ல் பாரத்்தால், மகைள ட் ல் பாரக்்க ேவண் ய ல்ைல (பழ);

     [தண்ணீர ்+ ைற தண்ணீரத்் ைற =நீர ்நிைறந்த ைற;ப த் ைற;வ ]

தண்ணீர்த் ைற
ேய -தல்

தண்ணீரத்் ைறேய -தல் daṇṇīrdduṟaiyēṟudal,    5 ெச.  (v.i.)

   மாத லக்காதல் ( .அ அ பந்.);; to be in one's (lady); menstural periods.

     [தண்ணீர ்+ ைற + ஏ -]
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தண்ணீர்த்ெதாட்

 
 தண்ணீரத்ெ்தாட்  taṇṇīrttoṭṭi, ெப.(n.)

தண்ணீைரத ்ேதக் ைவக் ம் ெதாட் :

 Water cistern.

     [தண்ணீர ்+ ெதாட் ]

தண்ணீர்த்ேதள்

 
 தண்ணீரத்்ேதள் taṇṇīrttēḷ, ெப. (n.)

   நீரவ்ாழ் உ ரிவைக; Water-Scorpion (ெசஅக.); 

ம வ, நீரி

     [தண்ணீர ்+ ேதள். நீரில் வாழ்பைவ]

தண்ணீர்த்ேதற்

 
 தண்ணீரத்்ேதற்  taṇṇīrttēṟṟi, ெப. (n.)

   ேதாற்றாங்ெகாடை்ட; Water clearing nut (சா.அக.);,

ம வ. தண்ணிர ்ேசரே்வராக்

தண்ணீர் ெதளி

தண்ணீர ்ெதளி1 taṇṇīrteḷittal,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

   ய்ைம ன் ெபா ட்  நீர ்ெதளித்தல்( ன்.);; to sprinkle Water for purification.

     [தண்ணீர ்+ ெதளி-]

ட் வா ல், க பறக்காமல் ப வதற்காக, நாேடா ம் காைல ல் தண்ணிரெ்தளித்  ைவத்தல் 
த ழ்நாட் ப் பழக்கம் தண்ணீேரா , சாண ம் கலந்  ெகாள்வ ண்  அதன்  ேகால ம் இ வர.்

தண்ணீர்ெதளி

தண்ணீரெ்தளி2 taṇṇīrteḷittal, ெச ன்றா  (v.t)

   1. ஒ க் தல், றக்கணித்தல்; to Wash (One's hands of.

அப்பா அண்ணைன என்ேறா தண்ணீர ்ெதளித் ட் ட்டார ்(உவ.); 'உன்ைனத் தண்ணீரெ்தளித்  
ட்டாரக்ள்' என்றால் ைக ட்  ட்டாரக்ள், என்ப  ெவள்ளிைட மைல, தாைர வாரத்்தல்' என்ப , 

தண்ணீரெ்தளித்  உைடைமையத் றத்தல் என்ற ெபா ண்ைம ேலேய, த ழகத் ல் நாட் றத் ல் 
வழக் ன் யெதன்பைத ஒரந்் ணரக் உரிைமப்ெபா ைள தல் என்ப  அதன் உட் ைடயா ம்.

தண்ணீர்ெதளித்
-தல்

 
 தண்ணீரெ்தளித் -தல் daṇṇīrdeḷidduviḍudal, ெச. ன்றா  (v.t.)

ஒ வைனத ்தன் ப்பப்ப ச ்ெசல் ம்ப  தல் (இ.வ.);:

 to leave one to oneself.

நாட்  தைலக் காலத் ல் பலர,் தம் மக்கைள நாட் ப் பணிக்ெகனத ்தண்ணீரெ்தளித்  ட்டனர ்
(உவ.);

தண்ணீர் ெதளிதல்

 
 தண்ணீர ்ெதளிதல் daṇṇīrdeḷidal, ெப.(n.)

   தண்ணிரக்்கச  நீங் தல்; cleaning of Water from impurities (சா.அக.);,

     [தண்ணீர ்+ ெதளிதல்]
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தண்ணீர்ப்பைக

தண்ணீரப்்பைக taṇṇīrppagai, ெப. (n.)

   1. உடம் க் ச ் லநீர ்ஒத் க் ெகாள்ளாைம யாலா ய மா பா  (இ.வ.);

 injuriousness of some kinds of water, allergy due to Water.

   2. தண்ணீராேலற்ப ங் ற்றம்; morbid affections due to drinking or using water.

     [தண்ணீர ்+ பைக]

தண்ணீர்ப்பட்

தண்ணீரப்்பட்  taṇṇīrppaṭṭi, ெப.(n.)

   1. தண்ணீரப்் பந்தலறத் க்  ட்ட நிலம் (S.I. III, 365);; gift for providing drinking water.

   2. கால் வா ல் நீரம்ட்டத்ைத ஏற்  இறக் வதன் லம், பட ப்ேபாக் வரத்ைத ஒ ங் ப த் ம் 
நீரைடப் ; lock to regulate boat transportation by raising or lowering water level in the canal.

     [தண்ணீர ்+ பட் ]

தண்ணீர்ப்பத்தாய
ம்

 
 தண்ணீரப்்பத்தாயம் taṇṇīrppattāyam, ெப.(n.)

   நீரத்ெ்தாட்  (இ.வ);; cistcrn, reservoir of water.

     [தண்ணீர ்+ பத்தாயம்]

தண்ணீர்ப்பந்தர்

தண்ணீரப்்பந்தர1் taṇṇīrppandar, ெப. (n.)

தண்ணீரப்ந்தல் பாரக்்க: See tannir-p-pandal.

     "தண்ணீர ்பந்தர ்சயம்ெபற ைவத் " ( வாச.2.58);

     [தண்ணீர ்+ பந்தல் → பத்தர]்

தண்ணீர்பந்தல்

 
 தண்ணீரப்ந்தல் taṇṇīrpandal, ெப. (n.)

   ெவ ற்காலத் ல் வ செ்சல் ேவாரக்் க் நீர,் ேமார ் த யன உத ம் அறசச்ாைல; place where 
drinking water, buttermilk, etc. are given gratis to passers - by during the hot Scason.

தண்ணீரப்் பந்த ல் நீர ்ேமார ்வழங் வ  ேபாறம் ஆ ம் (உவ.);

ம. தண்ணிரப்்பந்தல்

     [தண்ணீர ்+ பந்தல்]

தண்ணீர்ப்பன்னா

 
 தண்ணீரப்்பன்னா taṇṇīrppaṉṉā, ெப. (n.)

   தண்ணீரப்்பன்னா ன்; a kind of sea-fish.

தண்ணீர்ப்பா

 
 தண்ணீரப்்பா  taṇṇīrppāci, ெப. (n.)

   தண்ணீரி ள்ள பா ; Water-moss (சாஅக.);

     [தண்ணீர ்+ பா ]

தண்ணீர்ப்பாடம்

தண்ணீரப்்பாடம் taṇṇīrppāṭam, ெப. (n.)

   1. நன்றாக மனப்பாடமான  (இவ.; anything well learnt, as a lcsson or science.

   2. ஏேத ம் ேநாய்வாய்ப்பட்ட காலத் ல், ஒ  வைள ல் தண்ணிர ்நிரப் த் ணியால் , ஒ  
ச் ெகாண்  கலக் , மந் ரஞ் ெசால்வ  ேபால் உசச்ரித் ப் ப கத் த ம் நீர;் a tumbler of Water, 

supposed to immunc with mantras, and allowed to drink, during period of illness.

     [தண்ணீர+்பாடம்]
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தண்ணீர்ப்பாம்

 
 தண்ணீரப்்பாம்  taṇṇīrppāmbu, ெப. (n.)

   நீரப்் பாம் ; Water-Snake.

அவைனத் தண்ணிரப்் பாம்ெபன்  ட் டக் டா  (உவ);

     [தண்ணீர ்+ பாம் ]

தண்ணீர்ப்

 
 தண்ணீரப்்  taṇṇīrppiḍi, ெப. (n.)

தண்ணீரப்் ப்  ( ன்.); பாரக்்க: see tannir-р-рidippu.

     [தண்ணீர ்+ ]

தண்ணீர்ப் ப்

தண்ணீரப்் ப்  taṇṇīrppiḍippu, ெப. (n.)

   1. ளத் ற் ெகாள் ம் நீரினள ; Water capacity of a tank.

   2. ளம் த யவற் ல் நீர ் த் ள்ள பரப்பள ; quantity of water spread of a tank.

   3. உண  த யவற் ன் நீரம்த்தன்ைம; watery condition, as of food, of fruit, etc.

     [தண்ணீர+் ப் ]

தண்ணீர்ப் ர

 
 தண்ணீரப்் ர  taṇṇīrppurasu, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் ர ; a kind of portia tree (சா.அக);, 

     [தண்ணீர ்+ ர ]

தண்ணீர்ப் ரளி

 
 தண்ணீரப்் ரளி taṇṇīrppuraḷi, ெப.(n.)

   கண்மா ல் நீரின் பரப்பள ; the catchment area of water in bund.

ம வ, நீரப்் ப் ப் ப

     [தண்ணீர ்+ ரளி - தண்ணீரப்் ரளி ெசட் நாட் ப் ப ல், கண்மா ள்ள, நீர் ப் ப் ப ைய 
இன் ம், தண்ணீரப்் ரளி என்  அைழக் ன்றனர.்]

தண்ணீர்ப்ேப

 
 தண்ணீரப்்ேப  taṇṇīrppēti, ெப.(n.)

   நீராக ஆ ம் க சச்ல்; Water Stool (சாஅக.);

     [தண்ணீர ்+ ேப ]

தண்ணீர்ப்பட்டபா

தண்ணீரப்்பட்டபா  taṇṇīrppaṭṭapāṭu, ெப. (n.)

   எளிதாகச ்ெசய்யக் ய ெசயல்; that which can be easily donc or performcd;easy Work.

     "ெசய் ளியற் வ  இவரக்் த் தண்ணீர ்பட்டபா " ( னாட்.சரித.்ii, 278); (ெச.அக);

     [தண்ணீர ்+ ப  → பாேவந்த க் ப் பா யம் பா வ  தண்ணீர ்பட்டபாடாக இ ந்த ]

தண்ணீர்பாய்சச்ல்

 
 தண்ணீரப்ாய்சச்ல் taṇṇīrpāyccal, ெப. (n.)

   நிலத் ற்  நீர ்பாய்ச் ைக; irrigating paddy field.

     [தண்ணீர ்+ பாய்சச்ல்]
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தண்ணீர்ேபாட்
-த்தல்

தண்ணீரே்பாட் -த்தல் daṇṇīrpōṭṭumididdal,    4ெச ன்றா  (v.t.)

   உப்பளப் பாத் ல் உழப்  ந்த ம் தண்ணீர ் ட்  அ க்க க்காக த்தல்; to press the ground of 
salt-pan at stages, while letting salt water intermediately.

தண்ணீர்மட்டம்

 
 தண்ணீரம்ட்டம் taṇṇīrmaṭṭam, ெப. (n.)

   நீர ்மட்டம் என் ங் க ; Spirit-level (ெசஅக);

ம வ, நீரம்ட்டம், இதளியமட்டம்

     [தண்ணீர+்மட்டம்]

இயல்பான காற்ற த்தம், ெவப்பங் ெகாண்ட ழ ல், ெதாடரச்் யாக உள்ள நீரம்த் ன் ேமல்மட்டம், 
ரான ஒேர அள னதாக இ க் ம். கட்டடங்களின் உயரங்கைள அளப்பதற் ம், இைணமட்டம் 

ைவப்பதற் ம், இக்ெகாள்ைக பயன்ப ற  ெகாத்தனார ்இதற்ெகனப் பயன்ப த் ம் க , 
தண்ணிரம்ட்டம் (நீர ்மட்டம்); (இரசமட்டம்); ஆ ம். ய கண்ணா க் ழாய்க் ள்ளாக, நிரப்பப்ப ம் 
சாராயத் ன் ந ல் உள்ள ெவற் டக் ழ்ெகாண் , மட்டம் அ யப்ப ற . ன் பல்ேவ

இடங்களின் அைம  கடல்மட்டத் ற்  ேமல் எவ்வள  உயரத் ல் உள்ள  என்பைதக் காண்பதற்  
இக்க  பயன்ப ற . 

தண்ணீர்ம ந்

 
 தண்ணீரம் ந்  taṇṇīrmarundu, ெப. (n.)

தண்ணிைர மந் ரித் க் ெகா க் ம் ப் :

 Water Cure (சா.அக);,

     [தண்ணீர ்+ ம த் ]

தண்ணீர் மாற் -
தல்

தண்ணீர ்மாற் -தல் daṇṇīrmāṟṟudal,    5 ெச ன்றா  (v.t)

   க வா  அணியம் ெசய் ம் ேபா , அ க்க  உப் நீைர மாற் தல்; to change salt-water to process 
karuvadu, dried fish.

     [தண்ணீர ்+ மாற் -]

தண்ணீர்மா -தல்

தண்ணீரம்ா -தல் daṇṇīrmāṟudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ஓரிடத் ந் , மற்ேறாரிடத் ற்  நீைர மைடமாற் ப் பாய்ச் தல்; to lead Water, as from one field to 
another, from one channel to another.

ஒவ்ெவா  நா ம் வயல்க க் ச ் ராகத் தண்ணிர ்மாற் தல் நீரப்ாய்ச் பவனின் ேவைல (உ.வ);

     [தண்ணீர ்+ மா -]

தண்ணீர் ட்டான்
ழங்

 
 தண்ணீர் ட்டான் ழங்  taṇṇīrmīṭṭāṉkiḻṅgu, ெப. (n.)

தண்ணீர் ட்டான் ழங்  பாரக்்க;see tannirviltan-Kilangu (சா.அக);.

     [தண்ணீர ்+ ட்டான் + ழங் .]

தண்ணீர் ன்

 
 தண்ணீர் ன் taṇṇīrmīṉ, ெப. (n.)

   ஒங் ல் ன்; turny-fish (சா.அக);

     [தண்ணீர ்+ ன்]

தண்ணீர் ட்டான்

 
 தண்ணீர் ட்டான் taṇṇīrmuṭṭāṉ, ெப. (n.)

தண்ணீர் ட்டான் பாரக்்க; See tannir-vittan (ெச.அக);.
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தண்ணீர்ேமேலற்
-தல்

தண்ணீரே்மேலற் -தல் daṇṇīrmēlēṟṟudal,    5 ெச ன்றா  (v.t.)

   ெதாைலத்  தண்டைன த்தல் (கட ன்  அ ப் தல்);;   10 sentence one to transportation, as sending 
across the Watc.

தைலப் ேபாராட்டத் ற்காக ரசாவரக்்கைரத் தண்ணீர ்ேமேலற் , அந்தமான் 
ைற லைடத்தனர.்

     [தண்ணீர ்+ ேமல் + ஏற் -]

தண்ணீர்வரி

 
 தண்ணீரவ்ரி taṇṇīrvari, ெப. (n.)

   நீரின் ெபா ட்  க் ம் வரிவைக; Water-ratc, Water-CCSS.

இந்த அைரயாண் ற்கான தண்ணிர ்வரி கட் ட் ரக்ளா? (இவ.);

     [தண்ணீர+்வரி]

தண்ணீர்வாட்டம்

 
 தண்ணீரவ்ாட்டம் taṇṇīrvāṭṭam, ெப. (n.)

   கட்டடம் த யவற் ல், தண்ணிர ்தாேன ேயா தற்  அைமந்த சரி ; Water-fall, amount of slope required 
for unobstructed flow of Water, gradient.

தண்ணீர ்வாட்டம் சரியா ராததால், இங்  நீர ்ேதங் ற  (உவ);

     [தண்ணீர+்வாட்டம்]

தண்ணீர்வார்-த்தல்

தண்ணீரவ்ார-்த்தல் taṇṇīrvārttal,    4 ெச  (v.i.)

   1. வ செ்சல்ேவார ் தலா ேனாரக்் , நா வறட்  ரத்் ட நீரத் தல்; to give Water for drinking, as to 
travellers.

   2. ேநாய் நீங் ேனார ் தலா ேனாைர, நீராட் த்தல் (வ);;  to give a bath, as to a convalescent.

தண்ணீர்வார்

தண்ணீரவ்ார2் taṇṇīrvārttal,    4 ெச ன்றா  (v.t)

   1. ேநா னர,் ேப காலமான ெபண், மாத லக்கான ெபண், இவரக்ைளக் ளிப்பாட் த்தல்; to give a 
ceremonious bath to convellsccnts, dclivered woman, menses Woman ctc.

   2. ெதாடரப்ற நீக் தல்; to wash one's hands of, give up, as a person.

     [தண்ணீர ்+ வார]்

தண்ணீர் ட்டான்
தண்ணீர ் ட்டான் taṇṇīrviṭṭāṉ, ெப. (n.)

   ெகா வைக (பதாரத்்த 429);; climbing asparagus, m.c., Asparagus racemosus.

தண்ணீர் ட்டான்
ழங்

 
 தண்ணீர் ட்டான் ழங்  taṇṇīrviṭṭāṉkiḻṅgu, ெப. (n.)

   சதா க் ழங் ; water-root.

     [தண்ணீர் ட்டான்+ ழங்  = தா மாறாகக் ெகா ட் ப் பட ம் ண்  வைக, த்தேநாய் 
ரப்்பதற்  தண்ணீர் ட்டான் ழங்  ைகண்ட ம ந்தா ம். இக் ழங்  நீளமாக ம் 

ெவண்ணிறமாக ம் சைதப்பற்  க்கதா  க் ம் அம்ைமேநாயகல, இக் ழங் ைனத் 
தண்ணீரில் ஊறைவத் த் களாக் ப் பா ல் கலந்  ப வர.் இக் ழங்  உடம் ள்ள நீரி ; 
எ ம் க்  கவடை்டச்  சளி தலான அைனத்  ேநாய்கைள ம் ேபாக்  ஆண்ைமையப் 
ெப க் ம் என சாம்ப வ ம த் வ அகர த  ம்,.

தண்ணீர் டாய்

 
 தண்ணீர ் டாய் taṇṇīrviṭāy, ெப. (n.)

தண்ணீரே்வடை்க பாரக்்க: See tannir-vetkai (சா.அக.);.

     [தண்ணீர ்+ டாய்]
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தண்ணீர் -தல்

தண்ணீர் -தல் daṇṇīrviḍudal,    20 ெச  (v.i.)

   நீரக் ந்  பண்டங்ெக தல்; to become stale or putrid.

ேசா  தண்ணீர் ட் ப் ேபா ற்  ( ன்);

     [தண்ணீர ்+ -]

தண்ணீர் ேவட்ைக

 
 தண்ணீர ்ேவடை்க taṇṇīrvēṭkai, ெப. (n.)

   நாவறட் ; thirst for Water (சா.அக);.

ம வ. தண்ணிரத்்தாகம்

     [தண்ணீர ்+ ேவடை்க]

தண்ணீரா-தல்

தண்ணீரா-தல் taṇṇīrātal,    5 ெச  (v.i.)

   1. நீர ்வ வாய்ப்ேபாதல்;  to become watery, diluted.

   2. ெநட் வாதல்; to be committed to memory. 

பாடம் தண்ணிரா க் ற  (இ.வ.);

     [தண்ணீர ்+ ஆ -]

தண்ணீராக் -தல்

தண்ணீராக் -தல் daṇṇīrākkudal,    5 ெச ன்றா  (v.t)

   1. ஒ வைன இரக்கங் ெகாள் ம்ப  ெசய்தல்; to make one pity.

   2. மாைழகைள நீரம் லாக் தல்; to melt, dissolve, as metals.

   3 பால் த யவற் ல் நீர ்கலத்தல்; to dilute, as milk.

   4. ெநட் ப் பண் தல்; to get by heart.

பாடத்ைதத் தண்ணீராக்  ட்டான் (உ.வ.

   5. கைரயச ்ெசய்தல்; to dissolve as sugar (சா.அக);

     [தண்ணீர ்+ ஆக் -]

தண்ணீராக 
அ த்தல்

 
 தண்ணீராக அ த்தல் taṇṇīrākaaḍittal, ெப. (n.)

   தண்ணீராக மலம் ெவளிேய தல்; Water motions (சா.அக.);

     [தண்ணீர ்+ ஆக + அ த்தல்]

தண்ணீரில்லாக்கா

 
 தண்ணீரில்லாக்கா  taṇṇīrillākkāṭu, ெப. (n.)

   ஏந் களற்ற இடம்; a place without basic ancnition.

அவைரப் ப வாங்கக் க  தண்ணீரில்லாக் காட் க்  அ ப் ட்டாரக்ள் (உ.வ.);

     [தண்ணீர ்+ இல்லா + கா ]

தண்ணீ த்தாங்க
ல்

 
 தண்ணீ த்தாங்கல் taṇṇīruttāṅgal, ெப. (n.)

   கரிசலாங்கண்ணி; cclipse plant (சாஅக.);
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தண்ணீ ரி

 
 தண்ணீ ரி taṇṇīrūri, ெப. (n.)

தண்ணீரக்் ெகா :

 Water-root (சா.அக);.

     [தண்ணீர ்+ ஊரி]

தண்ணீ ற் க்
ெகாள்ளல்

தண்ணீ ற் க்ெகாள்ளல் taṇṇīrūṟṟikkoḷḷal, ெப. (n.)

   1. ளித்தல்; bathing.

   2. கள் த யைவக் த்தல்,

 drinking toddy ctc. (சாஅக);.

ம வ. தண்ணிர ்ேபா தல்

     [தண்ணீர ்+ ஊற் க்ெகாள்ளல்]

தண்ணைீரச் க்

 
 தண்ணீைரச் க்  taṇṇīraiccurukki, ெப. (n.)

   ஆைர; pseudo ferns (சா.அக);,

     [தண்ணீர ்+ ஐ + க் ]

தண்ணிெராவ்வா
ைம

 
 தண்ணிெராவ்வாைம taṇṇirovvāmai, ெப. (n.)

   நீர ்உடல் நலத் ற்  ஒவ்வாைம; Water disagreeable to ones health.

     [தண்ணீர ்+ ஒவ்வாைம]

தண்ணீேராதல்

 
 தண்ணீேராதல் taṇṇīrōtal, ெப. (n.)

   நீர ்மந் ரிக் க் ெகா த்தல்; consecrating water by mantras and given as Water, cure as to a woman in labour or 
one possessed with devil (சாஅக.);.

     [தண்ணீர ்+ ஓதல்]

தண்ணீேரா -தல்

தண்ணீேரா -தல் daṇṇīrōdudal,    5 ெச  (v.i.)

   ேப காலத் ல் ன்பப்ப ம் ெபண் ர ் த ேயாரக்் க் ெகா க்க, நீரில் மந் ரம் ஒ த்த தல் 
( ன்.);; to consecrate water by mantras, for being given to a Woman in labour.

ேநாயாளிகளின் உள்ளத் ட்பத்ைதக் ட் வதற்காக, ஊரகப் றங்களில் ெசய் ம் நடவ க்ைக, 
மந் ரம் ஒ ய நீைர அ ந் னால், ணி ம் என உள்ளத் ல் ேதான் ம் நம் க்ைகேய, ம ந்தாம்.

     [தண்ணீர ்+ ஒ -]

தண்ணனீி

 
 தண்ணீனி taṇṇīṉi, ெப. (n.)

   ேவங்ைக மரம்;  kina tree.
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தண் ைம

தண் ைம taṇṇumai, ெப. (n.)

   1. அகப் ற ழ ள் ஒன்றா ய மத்தளம்; a kind of drum, one of aga-p-pura-mulavu.

     "தண் ைமப் ன்வ  நின்ற  ழேவ" ( லப் 3140);,

   2, ழ :

 alargedrum.

     "தண் ைம வளிெபா ெதண்கண் ேகட் ன்" ( றநா.89:7);.

   3. உ க்ைக ( டா);; the hour glass drum.

   4. ஒ கட் ைற:

 one-headed drum.

ம. தண் ம

     [தண் → தண் ைம.

     "தண்" என் ம் ஒ க் ப்  ேவரினின் , ழ்த்த ெசால்லா ம் ஒ.ேநா. ண் → ைன. ண்' 
என் ம் ஒ னின்  ைன என் ம் ெசால் றத்தைத ஒக் ம்]

தண் ைமேயான்

தண் ைமேயான் taṇṇumaiyōṉ, ெப. (n.)

மத்தள ஆ ரியன் ( லப் 3:45, உைர, தைலப் :

 drummer in a dancing group.

     [தண் ைம + ஒன்]

தண் ைமேயான
ைம

 
 தண் ைமேயானைம  daṇṇumaiyōṉamaidi, ெப. (n.)

தண் ைமேயான் பாரக்்க; See tannumaiyaon.

     [தண் ைமேயான் + அைம ]

தண்ெணனல்

தண்ெணனல்1 taṇīeṉal, ெப. (n.)

   1. ளிரச்் க் ப் ; being cool, refreshing.

     " ங் காற றண்ெணன் ம்" ( றள்.1104);.

   2. இரங்கற் ப் : 

 being-merciful.

     [தண் + எனல்]

 தண்ெணனல்2 taṇīeṉal, ெப. (n.)

   தட் ைகக் ப் ; onom, expr. of tapping.

     [தண் + எனல்]

தண்ெணன

தண்ெணன  taṇīeṉavu, ெப. (n.)

   1. ளிரந்் க்ைக; being cool or refreshing.

   2. இரங் ைக; being merciful.

     "தண்ெணன ல்ைல நமன்றமரக்ள்" ( வ்.ெபரிய .4. 10:6);

     [தண் + என ]
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தண்பகம்

தண்பகம் taṇpagam, ெப. (n.)

ஒ வைக மரம்:

 a kind of tree.

     "சண்பகந் தண்பகம் பாடலம்" ேம மத ்585)

     [தண் + பகம் → தண்பகம்]

தண்பைண

தண்பைண taṇpaṇai, ெப. (n.)

   ம தநிலம்; agricultural tract.

     "நன்ம  ேவட்ேகாட ் றாஅர ்ேதரக்்கால் ைவத்த ப மண் உத் ரள்ேபால அவன் ெகாண்ட 
த்  இத் தண்பைன நாேட" ( றநா. 32);,

     "க ம்பல்ல  காட யாப் ெப ந்தண்பைன பாழாக ஏம நன்னாெடாள் ெளரி ட் ைன" ( ற.16);

     [தண்பண்ைண → தண்டைன - ளிரந்்த, ெசய்கைள ைடய பண்ைண பண்ைன → பைண. 
பண்ைணக்  அ யான 'பண்' என்ற ெசால் ம், 'ெசய்" எ ம் ெசால் ம் தற்கண் ஒ  ெதா ைலக் 

த் ப் ன்  அத் ெதா க் , நிைலக்களனான இடத்ைத ம் த்தெதனலாம் ெச த்த ேவளாண் 
நிலம் ழ்ந்த ப ]

தண்பதம்

தண்பதம் daṇpadam, ெப. (n.)

   1. ப் னல்; freshctina river.

     "தாழ்ெபா த்த தண்பதப் ெப வ " ( லப் 10 32);.

ப் னல் ழ

     "தண்பதங் ெகாள் ந் தைலநாட்ேபால" ' லப் 6: 160).

   3. தாழ்ந்தநிைல; low condition.

     "தண்பதத்தாற்றாேன ெக ம்" ( றள் 548);

     [தண் + பதம்]

தண்பதங்ெகான்
ந்தைலநாள்

 
 தண்பதங்ெகான் ந்தைலநாள் daṇpadaṅgoṉḷundalaināḷ, ெப. (n.)

   ப் னல் ழ  ெகாண்டா ந் தைலநாள்; festival celebrated on the bank of a river.

     [தண்பதம் + ெகான்ஞம் + தைலநாள்.]

தண்பதப்ெப வ

 
 தண்பதப்ெப வ  daṇpadapperuvaḻi, ெப (n.)

   ப் னலாடச ்ெசல் ம் ெபரிய ; broad street (like a shect of water.);

     [தண்டபதம் + ெப வ ]

தண்

தண்  taṇpu, ெப. (n.)

   ளிரச்் ; coldness, coolness.

     "தண்பா  னத ைள" ( ப் .368);

ம. க. தண்

     [தண் → தண் ]

தண் ைக

 
 தண் ைக taṇpugai, ெப. (n.)

தண் ைகமரம் பாரக்்க;see tanpurgai-maram (சா.அக);.
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தண் ைக மரம்

 
 தண் ைக மரம் taṇpugaimaram, ெப. (n.)

   க ப் க் ங் ய; salul tree.

தண் ெபா ைந

தண் ெபா ைந taṇporunai, ெப. (n.)

   1. தாம் ரபரணி ஆ ; the river Tampirabarani.

     "தண்ெபா ைந ம் ஆன்ெபா ைந ம்" (ெதால் ெபா ள்.191 உைர.);

   2. ஆன்ெபா ந்தம் (அமராவ ); என்ற ஆ ; the river Amaravati.

     "தண்ெபா ைநப் னற்பா ம் ண்ெபா  கழ் றல்வஞ் " ( றநா.11);

தண்ெபா ைந: ெதால்காப் யத் ள் க்கப் ெபற்ற ம், ெதான்மப் கழ் க்க மான தா ரபரணி, 
ேமற் த்தவா , ேசாரத்ம் தைல நகராம் றல்வஞ் ைன, வளப்ப த் ந் தண் ெபா ைநயாய்த் 

கழ்ந்தெதனப் றநா  கல் ற

தண்ைம

தண்ைம taṇmai, ெப. (n.)

   1. ளிரச்் ; Coldness.

     "ம ற் றண்ைம ைவத்ேதான்' ( வா.ச.3: 21); 

   2.அைம ; calmness, Selfpossession, tranquility of mind, gentleness.

     "இன்னா தண்ைம  லாளர ்பைக" (இன் நாற் 32.);

   3. இன்பம்; pleasantness, agreeableness.

   4. ெமன்ைம றள், 1239, உைர); slendernes, gentleness.

   5. தாழ் ( ங்.);; bascness, meanness, inferiority. (நாஞ்.);.

   6. ைள க் ைற ; poorness of yield.

     "ேக கரி ந் தண்ைம ம் நீக் க் கலம் ெநல்' (நாஞ்.);

   7. அ ன்ைம ( வா.);; ignorane, shallowness.

ம. தண்ம க, தண்  ெத. தைழ :

. தம்  ேகாத தண் ட தண்ள் ட தணி ,

பட.த

     [தண் → தண்ைம, ( தா.299.);]

தனக்  
தண்ைமச் றா

 
 தனக்  தண்ைமச் றா daṉakkudaṇmaiccuṟā, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ் றா ன்; a kind of shark fish.

     [தண்ைம + றா.]

344

www.valluvarvallalarvattam.com 14815 of 19068.



தண

தண1 taṇattal,    3 ெச.  (v.i.)

   1. நீங் தல்; to depart, go a way:

     "தங் மலநா த்தனந் ம்" ( ரேமாத.்10:28);

   2. ேபாதல்; to go, to pass.

     [தள் - தண் → தண-]

 தண2 taṇattal,    3 ெச ன்றா  (v.i.)

   1. நீக் தல்; to put away, remove.

     "ேம ைவத் தணப்பான்" (தணிைகப் . கள.340);

   2. ரிதல்; to leave, separate from.

     "தணந்தைம சாலவ ப்ப ேபா ம்" ( றள்.1233);.

     [தன் → தண் → தண-.]

தணத்தல்

தணத்தல்3 taṇattal, ெப. (n.)

ஓதல் த யவற் ல் ெசன்ற  த் க் ம் ப வம் ெபாய்த்தல் (அ  லம்  8, 61);

 unseasonal late-arrival of Sangam literary hero for the sake of education.

     [தள் → தண் → தணத்தல்;

காலந் தாழ்த்தல், தாழ்த்தல்]

தணக்கம்

தணக்கம் taṇakkam, ெப.(n.)

தணக் 1. பாரக்்க See tanakku-1

     "பல் ந் தணக்கம்" ( ஞ் ப். 850);

தணக்கா கம்

 
 தணக்கா கம் taṇaggācigam, ெப. (n.)

   இந் ய க்கடை்ட மரம்;  Indian mulberry (சாஅக);
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தணக்

தணக் 1 taṇakku, ெப. (n.)

   தட மரம், இதன் ைதகள் மன்றாட்  (ெசபம் மாைலயாகக் ேகாக்கப்ப ம்; catamaran, Wood tree, 
necklace and rosarics arc made from the seeds.

தணக்

தனக்  வைககள்:

   1. சாம்பல்தணக் : 

 white catamaran tree.

   2. ெசந்தணக் ; false kutccrah.

   3. ெவண்தணக் ; white tanak.

   4. ெகாடை்டத்தனக் ; whirling nut.

   5. மைலத்தணக் ;  bastard cedar.

ெவள்ைளக்கடம் : 

 bridal conch plant.

   6. ல்தணக் ; yellow flowered silk Cotton

   7. ல்தனக்

   8. பஞ் த்தணக் ; Same as no. 6.

   9. யாைனவ ற் த்தணக் ;  elephantrope tree.

தனக்

தனக் 2 taṉakku, ெப(n.)

   1. ணா என் ங் ெகா  (L.);,

 small ach root s. cl., Morinda umbellata.

   2. டை்டக்ேகாங்  என் மரம்; whirling nut.

   3. ேகாங் ல ; false tragacanth.

   4. ஓடல்2; see diglaf, elephant rope tree.

   5. வால்; tail.

     "தணக் றப் ப த்த ேபா ம்" ( வக. SS7.

ம, தனக்

     [தண் → தண → தணக் .]

 தனக்  taṉakku, ெப. (n.)

   அ ஞ் ல்; alangium.

தனக் ப்ப த்

 
 தனக் ப்ப த்  taṉakkupparutti, ெப. (n.)

   ேகாங் ல ; whirling nut (சா.அக.);.

     [தனக்  + ப த் ]
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தணக் ப் ன்

தணக் ப் ன் taṇakkuppisiṉ, ெப. (n.)

   1. ெவண்ைம, க ைம, ெசம்ைம, நீலம்வண்ணங்க ள்ள மரப் ன், ெசம்ைம, ெவண்ைம றந்த . 
சளிக்ேகாைழைய நீக் ம். இள யத்ைதப் பயன்ப த்த ஆண்ைம, வ ப்ெப ம். நீரச்் க் , 
ெதாண்ைடப் ைகசச்ல் ேபான்ற ேநாய்கைள நீக் ம். இ  வரப்்பாக ன், ப் ேபாக்ைக 
நி த் ம்; an excellent gum of false tragacanth trce. The other gum varieties are red black and purplc. The red and white 
gum varietics are used with great advantage in suppressing phlegm in case of consumption. It is very useful in the irritation of 
the mucous membranes of the pulmonary and ganitourinary organs. Being an astringent itarrestsbleeding.

   2. வா ைமக்ெகாண்ைடப் ன்; true tragacanth or gum of almond trec.

     [தனக்  + ன்]

தணப்

தணப் 1 taṇappu, ெப. (n.)

   ெசல ; ரி ; to spend, to separate.

     [தண → தணப் .]

 தணப் 2 taṇappu, ெப.(n.)

   1. நீங் ைக;  parting Separation.

     "தணப் லாக் கன்னி கங் க க" ( வாைன. உலா. 116);

   2. தைட ; hindrance.

     "தணப்பறக் ெகா த்த ன்ைற" ( வக 37 3);.

   3. ெசல் ைக ( ன்.);:

 going, passing.

     [தண → தணப் .]

தணல்

தணல்1 taṇal, ெப. (n.)

   1. கனிந்தெந ப் :

 live coals, embers, cinders.

     "தணல்  ெபா யா ஞ் ெசக்கரே்மனி" (ேதவா.1090. 7);.

   2. ெந ப் :

 fire.

     " ெயல்லாந் தணல்" (இராமநா.உ த்.13);

     [தழல் → தணல் ஒ.ேநா. அழல் → அனல். ழல் → னல்.]

 தணல்1 taṇal, ெப. (n.)

நிழ டம் (நாஞ்);

 Shade, shady-spot.

ம. தணல்

     [தண் = னிரச்்  தண் → தண்ைம = னிரை்ம, னிரிைம ைடய நிழல். தண் - தண → தணல்]

தணல் ங்

 
 தணல் ங்  taṇalviḻuṅgi, ெப. (n.)

   க்ேகா  ( ன்); (தணைல ங் வ );; Ostrich, as cating cinders (ெச.அக.);.

     [தணல் + ங் , தணல் = ெந ப்  ங்  = ங் வ ]
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தணலம்

 
 தணலம் taṇalam, ெப. (n.)

   எ க்  (மைல);;  madar plant.

ெம க் சச்ாத்

ெம க் சச்ாத்  meḻukkuccāttu, –தல்

 tal,

   5 ெச. ன்றா . (v.t.);

ெம 1-தல் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ெம  → ெம க்  + சாத் -,]

ேமசே்சரி

 
 ேமசே்சரி mēccēri, ெப. (n.)

   ேசலம் மாவட்டம் ஓம ர ்வட்டத் ல் அைமந்த ஊர;் a village {} taluk in {} dt.

     [ேமய்சச்ல் + ஏரி - ேமய்சே்சரி → ேமசே்சரி]

தாரமங்கலம், அமர ந்  ஆ ய ஊரக்ளி ள்ள ேகா ல்கைளக் கட் வதற்காகக் க ங்கற்கைளத் 
க் ச ்ெசன்ற எ ைமகள் ேமய்வதற்காக ெவட்டப்பட்ட ஏரி ேமய்சச்ேலரி எனப்பட்ட . 

ேமய்சச்ேலரிக்  அ ல் அைமந்த ஊர ்ேமய்சச்ேலரி → ேமய்சே்சரி → ேமசே்சரி என வழங்கப்பட்ட . 
இப்ப ல் எ ைம வளரக்்கப்ப வ  .

ேமவா-தல்

ேமவா-தல் mēvātal,      (ேமவ தல்)

 mēvarudal,

   18 ெச. . . (v.i.);

   ெபா த்தமாதல்; to be fitted for.

     "ேமவரக் ளந் " ( ஞ் ப். 138);.

     [ேம + வா-,]

ெமா த மா –த
ல்

ெமா த மா –தல் moḻidaḍumāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. க் ப் ேப தல் (யாழ்.அக);; to stammer.

   2. வாய் ழ தல்; to err, hesitate or stumblein reading, reciting, etc.,

     [ெமா  + த மா -,]

ெவ

 ெவ ve, ெப.(n.)

த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'வ்' என்ற ெமய்ெய த் ம்

     'எ' என்ற

   உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய் எ த் ; the compound of 'v' and 'a'.

     [வ் + எ ெவ]

ெவஃகல்

ெவஃகல் veḵkal, ெப. (n.)

   1. க ப்பம்; excessive disire.

   2. ேபராைச (ச .);; avarice.

     [ெவள் → ெவள்  → ெவஃ  → ெவஃகல், (ேவகபக்120); (ச .);]
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ெவஃகh

ெவஃகh veḵka, ெப.(n.)

   1. காஞ் ரத் த ல் ஒ ம் ேவகவ  ஆ ; vekawat, a river near conjeevaram.

     "ேசயாற்றா ம் ெவஃகா னா ம் ........................ நீரி ந்தவ " (S.I.I.352, 115);.

   2. மால் ப்ப க ெளான்  ( வ். இயற். 3,62);; a visnu, shrine.

ெவஃகாைம

ெவஃகாைம veḵkāmai, ெப.(n.)

   1.  அவா ன்ைம; absence of desire.

   2. றர ்ெபா ைள அைடயக் க தாைம; absence of cupidity.

     "ெவஃகாைம ேவண் ம் றன்ைகப்ெபா ள்" ( றள் 178);

   3. ெவ ப் . dislike. (w.);.

     [ெவஃ  +ஆ+ ைம

     'ஆ' எம.இ.நி.

     "ெவள் → ெவள்  → ெவஃ  + ஆ ைம, ெவஃகாைம ;

அவா ன்ைம] (ேவகபக்120);.

ெவஃ -தல்
ெவஃ -தல் veḵkudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. க ம் தல்; to desire.

அ ள்ெவ ர் கம்

அ ள்ெவ ர் கம் aruḷvegirmugam, ெப.(n.)

   ெவளி கம்; outer or external side.

     "மகரிைக நிைறய ெவ ர் க மாக் " (ெப ங். மகத 17, 161);.

     [ெவ ர ்+ கம்]

ெவக

ெவக vega, ெப,எ (adj.),

   1. பல; many.

   2. அ கமான, much,

     "ெவ கனக ெவாளி ல ம்" ( ப் ;20);.

     [  → ெவ ]
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ெவ

ெவ 2 veguttal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   த்தல்; to be excessive, abundant  (யாழ்.அக.);.

     [ெவ  → ெவ -த்தல்]

 ெவ 3 vegu, இைட, (part.)

   1. ப் டப்ப ம் தன்ைம ன் ையக் காட் வ  ( ைனயைட ன் ன்); தன்ைமைய 
வ த் க் வ ; an intensifier, very.

     'காய்க ைல ெவ  ம , கைத ன் ஆரம்பேம ெவ  ேஜார,் ைர ெவ  ேவகமாக ஓடத் 
ெதாடங் ய ;

   2. ( ரத்ைதக் க்ைக ல்); சராசரி அளைவ ட அ கமான, (காலத்ைதக் க்ைக ல்); நீண்ட (of 
distance);

 away or off, (of time); long.

     'இந்த ஊ க் த் தண்ணிர ்ெவ  ெதாைல ந்  ெகாண் வரப்ப ற '.

     'நாங்கள் ெவ  நாடக்ளாக நண்பரக்ள்'.

     [  → ெவ ]

 ெவ  vegu, ெப.எ. (adj.)

யான, excessive.

     [ - -ெவ ]

ெவ கா

ெவ கா  vegugāmi, ெப.(n.)

   1. ெபான்னி ைள; yellow bismuth.

   2. ெதா கண்ணி பாரக்்க;see tholukanni.

ெவ ெகா ைம

 
 ெவ ெகா ைம vegugoḍumai, ெப,(n.)

   ெகா ய நஞ் ; a kind of arsenic.

     [ெவ  + ெகா ைம]

ெவ ச்

ெவ ச்  veguccuru, ெப.(n.)

ெவ ரதம் 1, 2 (ெபா ட.் நி.); பாரக்்க;see vegu-curadam 1, 2.

     [ெவ  + ]

ெவ ச் தம்

ெவ ச் தம் veguccurudam, ெப.(n.)

ெவ ச் தம் 1,2 பாரக்்க;see vegu-c-curutam 1, 2.(w.);.

     [ெவ  + தம்]

ெவ சனம்

 
 ெவ சனம் vegusaṉam, ெப.(n.)

   மக்கள் ட்டம்; crowd of people.

     [ெவ  + Skt. Jana → த. சனம்]

ெவ சனவாக்

 
 ெவ சனவாக்  vegusaṉavāggu, ெப.(n.)

   ெபா மக்களின் க த் ; popular voice or opinion.

     [ெவ  + Skt. Jana → த. சனம் + வாக் ]
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ெவ சாய்

ெவ சாய் vegucāy, .எ. (adv.)

   1. ெப ம்பா ம்; almost, most probably.

     'ெவ சாய் இன்  மைழ ெபய் ம்'.

   2. ெவ வாய் பாரக்்க;see veguvay.

ெவ ட்

ெவ ட் 2 veguṭci, ெப.(n.)

   னம்; wrath, rage.

     "கைட ைட ெதரியார.் தம் ட ்டாக் ய ம்ம ெவ ட் ள்" (ெப ங். இலாவாண.2, 83-84);.

     [ெவ ள் → ெவ ட் ]

ெவ ட்டல்

 
 ெவ ட்டல் veguṭṭal, ெப.(n.)

   அச் த்தல்; to threaten.

     [ெவ  → ெவ ட்டல்]

ெவ

 
 ெவ  veguḍu, ெப.(n.)

   நாணல்; reed.

     [ெவ  → ெவ ]

ெவ ண்டம்

 
 ெவ ண்டம் veguṇṭam, ெப.(n.)

   க ம்  ( .அ.);; sugancane.

     [ெவ  + கண்டம் → ெவ ண்டம்]

ெவ ேணாக்

ெவ ேணாக்  veguṇōggu, ெப.(n.)

   ற்றப்பாரை்வ; angry look.

     "ெவ க்  ைடயன்ன ெவ ேணாக் " ( றநா. 324);.

     [ெவ ளி + ேநாக் ]

ெவ தாவம்

 
 ெவ தாவம் vegutāvam, ெப.(n.)

டம்ேதர ்பாரக்்க;see vida-t-ter.

ெவ ரேமாடல்

 
 ெவ ரேமாடல் vegutūramōṭal, ெப.(n.)

   ெபான் க்  மாற் யரத்ல்; in alchemy to incrase the quality of gold.

ெவ நாயகம்

ெவ நாயகம் vegunāyagam, ெப.(n.)

   பல ைடய ஆட் ; government, rule or leadership in the hands of many.

     "ெமா ம் ெவ நாயகஞ் ேசரிட ம்" (அறப். சத. 57);

     [ெவ  + ரம் + ஒடல்]
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ெவ நியாயம்

 
 ெவ நியாயம் veguniyāyam, ெப.(n.)

   ெவளியரங்க ைச; external worship (w.);.

     [ெவ  + Skt. Nyaya → த. நியாயம்]

ெவ பத் ரி

ெவ பத் ரி vegubattiri, ெப.(n.)

   1. கத்தரிக்காய்; brinjal.

   2. ெநல் ; otaheite gooseberry.

   3. ள் ள்ள ெச ; thorny plant.

   4. வற் யெபா ள்; that which is dry.

     [ெவ  + Skt. Patra → த, பத் ரி]

ெவ பரணி

 
 ெவ பரணி vegubaraṇi, ெப,(n.)

    ெச வைக; stemless plant.

ெவ ட்டம்

 
 ெவ ட்டம் vegubiṭṭam, ெப,(n.)

   ரி  (யாழ்,அக,);; expanse.

     [ெவ  + ட்டம்]

ெவ த் ரி

ெவ த் ரி vegubuttiri, ெப,(n.)

   1. ழா ெநல்  (ைதலவ);; a small plant.

   2. ள  (சங்,அக,);; sacred basil.

ெவ த் ரிைக

 
 ெவ த் ரிைக vegubuttirigai, ெப.(n.)

   நரிப்பய ; dew gram-phaseolus aconitifolius.

ெவ மஞ்சரி

 
 ெவ மஞ்சரி vegumañjari, ெப.(n.)

   ள செ்ச  (இலக். அக.);; sacred basil.

ெவ ம

ெவ ம  vegumadi, ெப.(n.)

   நன்ெகாைட; reward, present.

     [ெவ  + ம ]

 ெவ ம 2 vegumadiddal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேமலாக ம த்தால்; to consider to be of great value, to estimate highly.

   2. கண்ணியம் பண் தல்; to treat with respect.

     [(ெவ ம  → ெவ ம த்தல்]

ெவ மாரி

ெவ மாரி vegumāri, ெப.(n.)

   1. ெப மைழ; heavy rain.

   2. ; increase.

     [ெவ   + மாரி]
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ெவ மானக்காரன்

ெவ மானக்காரன் vegumāṉaggāraṉ, ெப,(n.)

   பாசாங் க்காரன்; man of pretensions (w.);.

     [ெவ மான + காரன்]

 ெவ மானக்காரன் vegumāṉaggāraṉ, ெப,(n.)

   1. நன்ெகாைட; present.

   2. ெப ம ப் ; great respect.

     "ெவ மானமா மவமானமா ம் ேமன்ைமேயார ்ெசய் லழகாம்" (அறப், சத, 45);,

   3. பாசாங் ; pretension.(w,);.

   4. பண் நயம்; civility (w,);.

     [ெவ  + மானம்]

ெவ மானி'' -த்தல் No results found

ெவ மானி

ெவ மானி2 vegumāṉittal, ெச. .  (v.i.)

   ெப ைம பாராட் தல்; to pretend to greatness (w.);.

     [ெவ மானம் → ெவ மானித்தல்]

ெவ கம்

 
 ெவ கம் vegumugam, ெப. (n.)

   பலவாறாகக் ைளப்ப  (யாழ்.அக.);; that which divides in to several branches in many directions.

     [ெவ  + கம்]

ெவ த் ரம்

ெவ த் ரம்1 vegumūttiram, ெப.(n.)

   அ க்க  நீரிறங் ம் ேநாய், அ த் ரம், இைதத் தண்ணிர ் ட்டான் ழங்  நி த் ம்; polyurea, this 
is cured by water root.

     [ெவ  + த் ரம்]

 ெவ த் ரம்2 vegumūttiram, ெப.(n.)

   நீர  ேநாய்; diabetes.

     [ெவ  + த் ரம்]

ெவ லம்

ெவ லம்1 vegumūlam, ெப.(n.)

   ெவட்  ேவர;் khus-khus-vetiveria zizanioides.

 ெவ லம்2 vegumūlam, ெப.(n.)

   ங்ைக மரைக (இலக்.அக.);; horse-radish tree.

ெவ ர்

ெவ ர ்vegur, ெப.(n.)

   1. ட் னால் வ ம்  ப ; a wort caused by heat.

   2. ேவரக்் ; rash due to prickly heat.

ெவ ரகா

 
 ெவ ரகா  veguragāli, ெப.(n.)

   ெவக்காளி; a tree.
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ெவ ரசம்

 
 ெவ ரசம் vegurasam, ெப.(n.)

   க ம்  (மைல);; Sugarcane.

     [ெவ  + Skt. Rasa → த. இரசம்]

ெவ பன்

ெவ பன் vegurūpaṉ, ெப.(n.)

   1. அைனத்  தமான வ வங்கைள எ க் ம் பசை்ச ஓணான்; chamelion.

   2. மால் (யாழ்.அக.);; Visnu.

   3. வன்; siva.

   4. மன்மதன் (யாழ்.அக.);; kama.

   5. ரமன்; brahma.

ெவ லாங்கம்

 
 ெவ லாங்கம் vegulāṅgam, ெப.(n.)

   ஆ  ன்னாப் பாைள (மைல.);; worm killer.

ெவ லா

 
 ெவ லா  vegulāti, ெப.(n.)

ெவ லா  பாரக்்க (சங்.அக.);;see vekulali.

ெவ லா கம்

ெவ லா கம் vegulātigam, ெப.(n.)

   1. ெவட் ப்பாக் ; cut arecanut.

   2. ற்ேறலம்; small cardamum.

ெவ லா

 
 ெவ லா  vegulāli, ெப.(n.)

   ற்ேறலம் (மைல);; a species of cardamum.

ெவ வசனம்

ெவ வசனம் veguvasaṉam, ெப.(n.)

   பன்ைம எண்ணிக்ைக ( . .24, உைர,பக்.44);; plural number.

     [ெவ  + Skt. vasana → த. வசனம்]

ெவ வாக

 
 ெவ வாக veguvāga, .எ.(adv.)

   க ம்; very much.

     ' யல் ெதன் மாநிலங்கைள ெவ வாகப் பா த்த , ம ந்  ேநாைய ெவ வாக ஊ ப த் ய '.

     [  → ெவ  → ெவ வாக]

ெவ வாச ைட
ேயா

 
 ெவ வாச ைடேயா  veguvācamuḍaiyōgi, ெப.(n.)

   வசம் ; Sweet flag-acorus calamas.

ெவ வாதகம்

 
 ெவ வாதகம் veguvātagam, ெப.(n.,)

   ெவட் ேவர;் khus-khus-vetiveria zizanoides.
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ெவ வாய்

 
 ெவ வாய் veguvāy, .எ.(adv.)

   யாக; very much, greatly.

     [ெவ   → ெவ வாய்]

ெவ வாய்செ்சால்(
)-தல்)

ெவ வாய்செ்சால்( )-தல்) veguvāyccolludal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   1 ளத்தமாகச ்ெசால் தல்; to speak at great length.

   2. வற் த் க் தல்; to speak with great insistence (w.);.

     [ெவ வாய்  → ெசால்]

ெவ தம்

 
 ெவ தம் veguvidam, ெப.(n.)

   நானா வைக ( டா.);; multiplicity.

     [ெவ  Skt, vita → த. தம்]

ெவ ரீ
ெவ ரீ  veguvirīgi, ெப.(n.)

   அன்ெமா தெ்தாைக ( . . 20, உைர);; an elliptical compound word.

ெவ ள்

 
 ெவ ள் veguḷ, ெப.(n.)

   ைர ேவய்வதற் ப் பயன்ப ம் ஒ வைகப் ல் (ெசங்ைக. வழ.);; a grass used for thatched roof.

ெவ ள்( )-தல்

ெவ ள்( )-தல் veguḷḷudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

& ெச. . .(v.i.);

   1. ேகா த்தல்; to be angry.

     "ேவரத்்  ெவ ளார ் ேயார"் (நால ,64);.

   2. பைகத்தல்; to hate, dislike.

     "கல்லான் ெவ ஞ் ெபா ள்"( றள், 870);.

     [ேவ → ேவ  →  ெவ ள் →. ெவ ள்தல். (ேவகபக் 135);]

ெவ ள்

ெவ ள்  veguḷvu, ெப.(n.)

   க் ற்றங்க ள் ஒன்றான ேகாபம்; anger (w.);.

     [ேவ  → ெவ ள் + உ → ெவ ள் . [ேவ.கயக், 135]]

ெவ ளல்

ெவ ளல் veguḷal, ெப.(n.)

   ெவ தல்; choler, anger.

     [ேவக → ெவகள் + அல் → ெவகளல். [ [ேவ.க.பக். 135]]

ெவ ளாைம

ெவ ளாைம veguḷāmai, ெப.(n.)

   ேகா யாைம; absence of anger.

     " ணரின் ெவ ளாைமநன் " ( றள்,308);,

     [ெவ ள் + ஆ + ைம]
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ெவ ளி

ெவ ளி veguḷi, ெப.(n.)

   1. க் ற்றங்க ள் ஒன்றான ேகாபம்; anger, one of mu-k-kuram, q.v.

     "'ெவ ளிகணேம ங் காத்த வரி " ( றள், 29);.

   2 ெவ ப் ; dislike.

     "ஒ  ெபா ளிடத் ம் ைழெவா  ெவ ளி றா " ( ப்ேபா. சந். ங்க  5, 3);.

   3. கபடமற்றவ –ன்-ள்; simple-minded person.

     [ேவ  → ெவ ள் + இ. →. ெவ ளி.

     [ேவ.க.பக் 135)]

ெவ ளிப்

ெவ ளிப்  veguḷippu, ெப.(n.)

   1. ேகாபம்; anger. ( வ்.இயற். த்.17,வ்யா.பக். 117);.

     [ேவ  → ெவ ள் → ெவ ளி + இ → ெவ ளிப் . [ேவ.க.பக் 135]

ெவ ளி லக்

 
 ெவ ளி லக்  veguḷivilaggu, ெப.(n.)

   ஒரலங்காரம், அ  ெவ ளி ேதான்றக்  லக் வ ; avoid anger.

     [ெவ ளி + லக் ]

ெவங்க ப்

ெவங்க ப்  veṅgaḍuppu, ெப.(n.)

   1. அழற் ன்  வ ம் கண்ேணாய்; sore eyes without inflammation.

   2.  ெவண்க ப்  பாரக்்க;see ven-kapuppu.

     [ெவம்ைம + க ப்  → ெவங்க ப் ]

ெவங்கண்

ெவங்கண்1 veṅgaṇ, ெப.(n.)

   1. ெவங்காயம்; onion-alliumcepa.

   2. ன்வைக; a fish with protruburent eyes.

     [ெவம்ைம + கண் → ெவங்கண்]

 ெவங்கண்2 veṅgaṇ, ெப.(n.)

   1. அழெல  க் ங்கண்; fried eye.

     "ெவங்கட ் ள் ரந்்  வந் " ( வ். வாய். 6, 8, 5);.

   2. ெகா ைம; cruelty.

     "ெவங்கண் ேவந்தர"் (ெப ங். வத்தவ. 6, 32);.

   3. ெபாறாைம; jealousy (w.);.

   4. பைகைம; enmity, spite (w.);.

   5. கண் ; evil eye.

   6. த் வா பாரக்்க;see kuttuva.

     'தன் கண்ைணக் ெகா த்  ெவங்கண்ைண வாங்க ேவண் ம்'.

     [ெவம்ைம + கண் → ெவங்கண்]
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ெவங்கண்டல்

 
 ெவங்கண்டல் veṅgaṇṭal, ெப.(n.)

   மரவைக; a kind of tree.

     [ெவண்ைம + கண்டல் → ெவங்கண்டல்]

ெவங்கண்ணன்

 
 ெவங்கண்ணன் veṅgaṇṇaṉ, ெப.(n.)

   ழந்ைத ேநாய்வைக; a kind of children disease.

ெவங்கண்ணனார்

ெவங்கண்ணனார ்veṅgaṇṇaṉār, ெப.(n.)

   கழகக் காலப் லவர;் a sangam poet.

இவர ்நற் ைண ல் 232-ஆம் பாடைலப் பா ள்ளார.்

ெவங்கணன்

 
 ெவங்கணன் veṅgaṇaṉ, ெப.(n.)

   ெகா யவன்; cruel man.

     [ெவம்ைம + கண்ணன் → கணன்]

ெவங்கணாத்

 
 ெவங்கணாத்  veṅgaṇātti, ெப.(n.)

ெவங் ணாத்  பாரக்்க;see venkipātti.

ெவங்க ர்

 
 ெவங்க ர ்veṅgadir, ெப.(n.)

ெவங்க ரச் ்ெசல்வன் பாரக்்க;see verikatir-c-celvan.

     [ெவம்[ைம] + க ர]்

ெவங்க ர்செ்சல்வ
ன்

ெவங்க ரச்ெ்சல்வன் veṅgadirccelvaṉ, ெப.(n.)

   ரியன்; sun.

     " ம்  ரி

ளகற் ம் ெவங்க ரச்ெ்சல்வன் ேபால" ( றநா. 56);.

     [ெவங்க ர ்+ ெசல்வன்]

ெவங்க ர்மதைல

 
 ெவங்க ரம்தைல veṅgadirmadalai, ெப.(n.)

   கரன்ன் ( ங்.);; karna.

     [ெவங்க ர ்+ மதைல]

ெவங்க ேரான்

ெவங்க ேரான் veṅgadirōṉ, ெப.(n.)

ெவங்க ரச்ெ்சல்வன் பாரக்்க;see verikadir-c-celvan.

     "ெவங்க ேரான் லத் க்ேகார ் ளக்காய்த் ேதான் " ( வ். ெப மாள். 10,1);.

     [ெவம்ைம + க ேரான்]
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ெவங்கம்

ெவங்கம் veṅgam, ெப.(n.)

   க்கவ ைம; extreme poverty.

     'ெவங்கம் பரந்த அம்ைமயாரக்்  ளக்ெகண்ெணய் அ ப '.

     [ெவள் → ெவண்  → ெவங்  ெவங்கம் (ேவ.க.பக் 155);]

ெவங்க

 
 ெவங்க  veṅgarudu, ெப.(n.)

   ைள ல்லாத க ர,் நன்  ைளந்த வய ம் ஊ ேட இந்த மா ரி ெவண் நிறக் க ர ்
ப ந் க் ம்; chaff, empty ears of grain.

     [ெவம்ைம + க ர ்→ ெவங்க ர]்

ெவங்கல்

ெவங்கல் veṅgal, ெப.(n.)

   ச்  ேவைலகளில் ச்  பளபளப்பாக இ க்க சப் பயன்ப ம் கல் வரில் ண்ணாம் ப் ச்  
பளபளப்பாக இ க்க இக்கல்லால் நன்றாகத் ேதய்ப்ப ண்  (ேகா. வழக்.); (தஞ். வழ.);; a kind of stone used 
for shining on plastering in the wall. It is also used to rub on whitewash to glitter.

     [ெவள் → ெவண்  → ெவங்  → ெவங்கல். (ேவகபக். 155);]

ெவங்கலக்கல்வம்

 
 ெவங்கலக்கல்வம் veṅgalakkalvam, ெப.(n.)

   ம ந் கள் உேலாகக் களிம்ேபறாதப  ெவங்கலத் னால் ெசய்த ம ந்தைரக் ம் கல்வம், கண் ேநாய் 
ம ந் கள் அைரக் ங் க ; mortar for grinding medicines made of bell-metal.

     [ெவங்கலம் + கல்வம்]

ெவங்கலக்கல்வம்
ெசப் க் ழ

 
 ெவங்கலக்கல்வம்ெசப் க் ழ  veṅgalakkalvamceppukkuḻvi, ெப. (n.)

   உேலாகக் களிம்ேபறாதப  ெவங்கலத் னால் ெசய்த ம ந்தைரக் ம் க , கண் ேநாய் ம ந்  
தயாரிக்கப் பயன்ப வ ; bell metal mortar and copper pestle to grind medicines for the eyes.

     [ெவங்கலம் + கல்வம் + ெசப் க் ழ ]

ெவங்கலக் ம்பா

 
 ெவங்கலக் ம்பா veṅgalakkumbā, ெப.(n.)

   ெவண்கலத்தால் ஆன சாப் ம் ம்பா உயரமாக இ க் ம். டவம் ( த்தைள); ேபால் களிம் றா . 
ஒைசக் ப் ெபயர ்ேபான  ெவங்கலம்; a bronze fowl not rusty as brass famous for sowed.

     [ெவங்கலம் + ம்பா]

ெவங்கலச் ைல

ெவங்கலச் ைல veṅgalaccilai, ெப.(n.)

   ஒ  வைக கைடப்ெபா ள்; a mineral stone - one of the 120 kinds of nature substance referred to in tamil siddha 
medicine.

     [ெவண்கலம் + ைல]

ெவங்கலத்தாலம்

 
 ெவங்கலத்தாலம் veṅgalattālam, ெப.(n.)

   ெவங்கலத்தட் , தாம்பாளம்; plate or dish made of bell-metal.

     [ெவங்கலம் + தாலம்]
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ெவங்கலபாத் ரம்

 
 ெவங்கலபாத் ரம் veṅgalapāttiram, ெப.(n.)

   ட் க் ரிய ெவண்கலத்தாற் ெசய்த ஏனம்; bronze vessel for domestie use.

     [ெவங்கலம் + Skt. patra → த. பாத் ரம்]

ெவங்கலம்

ெவங்கலம்1 veṅgalam, ெப.(n.)

   1. இரண்  பாகம் ெசம் ம் ஒ  பாகம் ெவள்ளிய ம் ேசரத்்  உ க்  வாரத்் , ண்ணி த ய 
ஏனங்கள் ெசய் ேமார ்மாைழ; alloy of 2 parts copper and one part of tin (pewter);.

   2. ெவண்கலம் பாரக்்க;see Venkalam.

     [ெவண்கலம் → ெவங்கலம்]

 ெவங்கலம்2 veṅgalam, ெப.(n.)

ெவண்கலம் பாரக்்க;see ven-kalam.

 ெவங்கலம்3 veṅgalam, ெப.(n.)

   ெசம் ம் ெவள்ளயீ ம் கலந்  உ க்  உண்டாக் ம் கலப்  உேலாகம்; bell-metal, bronze an alloy of copper 
and tin.

     [ெவண்கலம் → ெவங்கலம்]

ெவங்கலாைம

 
 ெவங்கலாைம veṅgalāmai, ெப.(n.)

   ஆைமவைக; a kind of tortoise.

     [ெவங்கலம் + ஆைம]

ெவங்கள்

ெவங்கள் veṅgaḷ, ெப.(n.)

   க க மயக் ங்கள்; highly intoxicating liquor.

     "ெவங்கட ்ெடாைலச் ய ந் ற்பாணி" ( லப்.10,131);.

     [ெவம்[ைம] + கள்]

ெவங்களம்

ெவங்களம் veṅgaḷam, ெப.(n.)

   ேபாரக்்களம்; battle field.

     "மறமன்னர ்ெவங்களத்  ேவ யரத்்த ேவந் '" ( .ெவ. 9,11);.

     [ெவம்[ைம] + களம்]

ெவங்கன்

 
 ெவங்கன் veṅgaṉ, ெப.(n.)

   வ ைமயாளன்; pauper.

     [ெவங்கம் → ெவங்கன்]

ெவங்கைன

 
 ெவங்கைன veṅgaṉai, ெப.(n.)

   கடல் ன் ( கைவ. னவர)்;; seafish.
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ெவங்காக்கணம்

 
 ெவங்காக்கணம் veṅgākkaṇam, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக்காக்கணம் பாரக்்க (பரி.அக.);; sea Vellai-K-kákkanam.

     [ெவண்-ைம + காக்கணம்]

ெவங்காய்சச்ல்

 
 ெவங்காய்சச்ல் veṅgāyccal, ெப.(n.)

   உப் டப்படாமல் ெவ மேன ெவ ற் கா ம் ன் காய்சச்ல் ( கைவ. ன.);; drying of unsalted fish.

     [ெவ ைம + காய்சச்ல் → ெவங்காய்சச்ல்]

ெவங்காயக் ழங்

 
 ெவங்காயக் ழங்  veṅgāyakkiḻṅgu, ெப.(n.)

   நாக்  அசச்ரத்ைதப் ேபாக்கக் ய ெவங்காயத் ன் அ  லம்; bulb of onion capable of removing ulcers on 
the tongue. it is vegetable of all round value it assists digestion and gives tone to the stomach and is a good septic for 
indigestion it increases the healthy action of kidneys and produces proper sleep. it is long used for ulcer stomach. the syrup 
of onion is specific for colds and cough even for colds in the chest and throat. the gas from the well crused onion heals 
chronic ulcers when they are exposed to it.

     [ெவங்காயம் + ழங் ]

ெவங்காயக்ேகா
ைர

 
 ெவங்காயக்ேகாைர veṅgāyakārai, ெப.(n.)

   ல்வைக; a kind of grass.

     [ெவங்காயம் + ேகாைர.]

ெவங்காயத்தைழ

 
 ெவங்காயத்தைழ veṅgāyattaḻai, ெப.(n.)

   ெவங்காயத் னிைல; leaf of onion.

     [ெவங்காயம் + தைழ]

ெவங்காயத்தாம
ைரப்பா

 
 ெவங்காயத்தாமைரப்பா  veṅgāyattāmaraippāci, ெப.(n.)

   நீரப்் வைக; a parasitic water-plant.

     [ெவங்காயம் + தாமைர]

 ெவங்காயத்தாமைரப்பா  veṅgāyattāmaraippāci, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் கடற்பா ; a kind of ceylon moss. (தஞ்ைச. ன.);.

     [ெவங்காயம் + தாமைர + பா ]

ெவங்காயப்

 
 ெவங்காயப்  veṅgāyappū, ெப.(n.)

   ெவங்காயத்ைதப் ேபான்  மடல்கைளக் ெகாண்ட , ன்மம் டல் ஊைத ேநாய் அறேவ ேபாம்; onion 
flower.

     [ெவங்காயம் + ]
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ெவங்காயப் க்
ேகாைர

 
 ெவங்காயப் க்ேகாைர veṅgāyappūkārai, ெப.(n.)

   ேகாைரவைக; a kind of sedge.

     [ெவங்காயம் +  + ேகாைர.]

ெவங்காயப் ண்

 
 ெவங்காயப் ண்  veṅgāyappūṇṭu, ெப.(n.)

   கடற்கைரேயாரங்களில் வள ம் ெச ; a coasted plant or shrub. (தஞ்ைச. ன.);.

     [ெவங்காயம் + ண் ]

ெவங்காயம்

ெவங்காயம்1 veṅgāyam, ெப.(n.)

   ஈ ள்ளி; onion-allium cepa.

   1. ெவங்காயம்.

   2.  ஈர ெவங்காயம்.

   3. நரிெவங்காயம்.

   4. ெவள்ைள ெவங்காயம்.

   5.  ெவங்காயம்.

     [ெவண்[ ைம] + காயம்]

 ெவங்காயம்2 veṅgāyam, ெப.(n.)

   இ ல் 2 வைக ண் , வப் , ெவள்ைள. இதன் சாற்ைற க் னால் உ ஞ்ச ச்  அழற் ையத் 
த க்க ம். வ ற்  வ  ன்மம் டைலப் பற் ய இ ப்  ேநாய் இைவகைளக் ணப்ப த் ம்; it is 
used as condiment. it acts as refeingent stimulent and diuretic, it is capable of healing chronic ulcers.

 ெவங்காயம்3 veṅgāyam, ெப.(n.)

   உரிக்க உரிக்க தனித ்தனியாக வந் டக் ய ேதால் அ க் களால் ஆன, காரச் ைவ ெகாண்ட 
ஒ  வைக ண் ; onion.

     [ெவண்-ைம + காயம் → ெவங்காயம்]

 ெவங்காயம்4 veṅgāyam, ெப.(n.)

ெவங்காயவடகம்

 
 ெவங்காயவடகம் veṅgāyavaḍagam, ெப.(n.)

   ந க் ய ெவங்காயத் டன் உ த்தம் ப ப் , க  த யைவ ேசரத்் ச ்  உ ண்ைடயாக 
உ ட் க் காயைவத்  எ த் ப் ெபாரித் ப் பயன்ப த் ம் ைண உண ப் ெபா ள்; a kind of onion 
preparation dried in the sun and fried before use.

     [ெவங்காயம் + வடகம்]

ெவங்காயெவ

 
 ெவங்காயெவ  veṅgāyaveḍi, ெப.(n.)

   ெவ ; small fireworks.

     [ெவங்காயம்  + ெவ ]
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ெவங்கார்

ெவங்கார1் veṅgār, ெப.(n.)

   ெவப்பம் (யாழ்.அக.);; heat.

     [ெவம் [ைம] + கார]்

 ெவங்கார2் veṅgār, ெப.(n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy.

     [ெவம் [ைம] + கார]்

ெவங்கார்நாற்றம்

ெவங்காரந்ாற்றம் veṅgārnāṟṟam, ெப.(n.)

   தைலப்ெபயன் மைழயாற் சாய்ந்த மண்ணினின்  எ ம் ஆ நாற்றம்; odour caused by rain falling on hot. 
dry ground.

     "கா கள் த ம் ெவங்கார ்நாற்ற ம்" (பரிபா. 20, 10, உைர);.

     [ெவங்கார ்+ நாற்றம்]

ெவங்கார்மண்

ெவங்காரம்ண் veṅgārmaṇ, ெப.(n.)

   க ரவன் ெவப்பத்தாற் ேட ய நிலம் ( வக. 250, உைர);; soil hot with sun's heat.

     [ெவங்கார ்+ மண்]

ெவங்காரப்ெபா

 
 ெவங்காரப்ெபா  veṅgārappoḍi, ெப.(n.)

   ண்க க் ப் ேபா ம் ம ந் ; borax powder.

ம வ, ெவண்காரம், ெபாரிகாரம், டங்கணம்.

     [ெவண்காரம் + ெபா ]

ெவங்காரம்

ெவங்காரம்1 veṅgāram, ெப.(n.)

   ம ந் ச ்சரக் வைக (பதாரத்்த. 1103);; borax.

     "ெவங்காரம் ெவய்ெதனி ம் ேநாய் ரக்் ம்" (நீ ெந  59);.

ெவங்காரம்"

 
 ெவங்காரம்" veṅgāram, ெப.(n.)

   ண் க்  இ ம் ஒ வைகக் காரம்; a kind of caustic.

ெவங்காரிப்

 
 ெவங்காரிப்  veṅgārippu, ெப.(n.)

   வயல்நிலம் அ கெவப்பத்தால் ெவ க்ைக; cracking of agricultural land by excessive heat.

     [ெவங்கார ்→ ெவங்காரிப் ]

ெவங்காரிப் ெவட்
-தல்

 
 ெவங்காரிப் ெவட் -தல் veṅgārippuveṭṭudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   அ வைடக் ப் ற  வய க்  நீர் ட வரப்  ெவட் தல்; to open the ridge for watering a field for the first time 
after harvest.

     [ெவங்காரிப்  + ெவட் தல்]

ெவங்கா ைடப்

 
 ெவங்கா ைடப்  veṅgāruḍaippu, ெப.(n.)

   க ரவன் ெவப்பத்தால் வயல்வரப்  ளந் க்ைக; cracking of ridges in wet lands owing to venkar.

     [ெவங்கார ்+ உைடப் ]
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ெவங்கான்ெவளி

 
 ெவங்கான்ெவளி veṅgāṉveḷi, ெப.(n.)

   நீரற்ற நிலப்ப  (யாழ்.அக.);; desert, arid land.

     [ெவம்[ைம] + கான் + ெவளி]

ெவங் ங்கல்

 
 ெவங் ங்கல் veṅgiṅgal, ெப.(n.)

கண்ணா  ேபான்  பளபளப்பாக உள்ள க் க் க்கல். ேகாலப்ெபா  ெசய்யப் பயன்ப ற  
(வ.ஆ.வழ.);.

     [ெவண் → ெவண் → ெவங்  → ெவங்  + கல்]

ெவங் ணாத்

 
 ெவங் ணாத்  veṅgiṇātti, ெப.(n.)

   ெபரிய மைலப்பாம்  வைக; a huge, mountain snake (w.);.

ெவங் யம்

ெவங் யம் veṅgiyam, ெப.(n.)

   1. ப் ப் ெபா ள் (நன். 269, த்.);; suggested sense, meaning hinted at.

   2. ( த்தலான ெசால்; wit, sarcasm (w.);.

   3. எல்ைல வரம் (யாழ்.அக.);; line of demarcation.

ெவங் ராயன்ெவ
ளி

 
 ெவங் ராயன்ெவளி veṅgirāyaṉveḷi, ெப.(n.)

ெவங்கான்ெவளி பாரக்்க;see verikān-veli.

     [ெவங்கான் → ெவங் ரான் → ெவங் ராயன் + ெவளி]

ெவங் சம்பா

 
 ெவங் சம்பா veṅgusambā, ெப.(n.)

   சம்பா ெநல்வைக; a kind of campa paddy.

     [ெவண் → ெவண்  → ெவங்  + சம்பா]

ெவங் மரிப்

 
 ெவங் மரிப்  veṅgumarippūṭu, ெப.(n.)

   ேபராமணக் ; castor plant producing large seeds-ricinus communis.

     [ெவங் மரி + ]
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ெவங்

ெவங் 1 veṅguru, ெப.(n.)

   1. ரக்ா ; sikali.

     "ேசாைலகள் ழ்ந்த ெவங்  ேம ள் ற் ந்தாேர" (ேதவா. 85, 1);,

     [ெவம்[ைம] + ]

 ெவங் 2 veṅguru, ெப.(n.)

   1. ற் வன்; yama.

     "க ந் தர.்.......... பற் த்தம் ெவங் ன் பாற்காட்ட" (ேபாற் ப் பஃெறாைட);.

   2. ேதால் அழற் ; sun burn.

     [ெவம்[ைம] + ]

ெவங் ேவந்தர்

 
 ெவங் ேவந்தர ்veṅguruvēndar, ெப.(n.)

   ெவங்  என்ப  ரக்ா ன் ெபயரக்ளில் ஒன் ; verguru is a one name of Sigali.

அ ரரக்ள் வ பட்டைமயால் இப்ெபயர ்உண்டாக் ய . ஞான சம்பந்தர ்இவ் ரில் ேதான் ச ்
றந்  ளங் யைம ன் ஞான சம்பந்தர ்ெவங்  ேவந்தர ்என்  றப் ப் ெபயைர அைடந்தார.்

     [ெவங்  + ேவந்தர]்

ெவங்ெக த்ைத

 
 ெவங்ெக த்ைத veṅgeḍuttai, ெப.(n.)

   நச் த் தன்ைம ள்ள ெவண்ணிறக் ெக த்ைத ன் (தஞ்ைச. ன.);; poisonous white keduttai fish.

ெவங்ைகக்கலம்ப
கம்

 
 ெவங்ைகக்கலம்பகம் veṅgaiggalambagam, ெப.(n.)

   வ ரான்  வப் ரகாசர ்பா ய ெவங்ைகக் கலம்பகம் என் ம் ல்; a kalampakam poem on 
siva at venkai by civa-p-pirakācar.

     [ெவங்ைக + கலம்பகம்]

ெவங்ைகக்ேகாைவ

 
 ெவங்ைகக்ேகாைவ veṅgaikāvai, ெப.(n.)

   ெவங்ைகச ் வ ரான்  வப் ரகாசர ்இயற் ய ேகாைவச ் ற் லக் யம்; a kövai poem on siva at 
venkai, by civappirakasar.

     [ெவங்ைக + ேகாைவ]

ெவங்ைகப கனி

 
 ெவங்ைகப கனி veṅgaibaḍugaṉi, ெப.(n.)

   ந் ற் ெகா ; moon creeper-tinospora cordifolia.

     [ெவங்ைக + ப கனி]

ெவங்ைகயலங்கார
ம்

 
 ெவங்ைகயலங்காரம் veṅgaiyalaṅgāram, ெப.(n.)

   ெவங்ைக வ ரான்  வப் ரகாசர ்பா ய ற் லக் யங்க ள் ஒன் ; a work on siva at verikai, by 
civappirakācar.

     [ெவங்ைக + அலங்காரம்]

364

www.valluvarvallalarvattam.com 14835 of 19068.



ெவங்ைக லா

 
 ெவங்ைக லா veṅgaiyulā, ெப.(n.)

   ெவங்ைகச ் வ ரான்  வப் ரகாசர ்  வப் ரகாசர ்இயற் ய உலா ல்; a ula poem on siva at 
verikai, by civappiakācar.

     [ெவங்ைக + உலா]

ெவங்ெகா ப்

 
 ெவங்ெகா ப்  veṅgodippu, ெப.(n.)

   ெப ங்ெகா ப் ; great heat.

     [ெவம்-ைம + ெகா ப்  → ெவங்ெகா ப் ]

ெவங்ேகால்

 
 ெவங்ேகால் veṅāl, ெப.(n.)

ெவங்ேகான்ைம பாரக்்க;see werkermal.

     [ெவம்ைம + ேகால்]

ெவங்ேகாலன்

ெவங்ேகாலன் veṅālaṉ, ெப.(n.)

   ெகா ங் ேகாைல ைடய மன்னன்; tyran, cruel ruler.

     "ெவ வந்த ெசய்ெதா ம் ெவங்ேகாலன்" ( றள், 563);,

     [ெவங்ேகால் + அன்]

ெவங்ேகான்ைம

 
 ெவங்ேகான்ைம veṅāṉmai, ெப.(n.)

   ெகா ங்ேகால்; cruel government.

     [ெவங்ேகால் + ைம]

ெவசச்ம்

ெவசச்ம் veccam, ெப.(n.)

   மாணிக்கக் ற்றவைக; a defect in rubies.

     "ெவசச்ம் ெபாரி " (கல்லா. 98);.

ெவசச்

ெவசச்  veccamudu,    ெப.(n,), சைமத்த உண ; cooked;

 food;

     "ெவசச் த்  மண்ட ம்" (T.A.s.i, 100);.

     [ெவச்  + அ ]

ெவச்

 
 ெவச்  veccu, ெப.(n.)

   ெவம்ைம; heat.

     [ெவய்  → ெவச் ]

ெவச் ெவசெ்சனல்

 
 ெவச் ெவசெ்சனல் veccuvecceṉal, ெப.(n.)

ெவசெ்சனல் பாரக்்க;see Veccenal. (w.);

     [ெவச்  + ெவச்  + எனல்]
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ெவச் ெவந்நீர்

 
 ெவச் ெவந்நீர ்veccuvennīr, ெப.(n.)

   நீர ்(யாழ்.அக.);; hotwater.

     [ெவச்  + ெவந்நீர]்

ெவசெ்சனல்

ெவசெ்சனல் vecceṉal, ெப.(n.)

   1. ெவம்ைமக் ப் ; being hot, becoming heated.

     "தண்ெணன்  ெவசெ்சன் " ( மர. ர. னாட் ள்ைளத்1);.

   2. க ைமயாதற் ப் ; being harsh.

     "தம ஞ் ெசால் ெவச ்ெசன் டச ்ெசால் " ( வக. 2015);.

     [ெவச்  + எனல்]

ெவசெ்சன

ெவசெ்சன  vecceṉavu, ெப.(n.)

   ; heat.

     "தண்ெனன ம் ெவசெ்சன ந் தந் " (ேச  கட ள். 3);.

     [ெவசெ்சனல் → ெவசெ்சன ]

ெவச

 
 ெவச  vesavi, ெப.(n.)

   ெவப்பகாலம்; hot weather.

     [ெவச்   → ெவச ]

ெவஞ்சம்

ெவஞ்சம்1 veñjam, ெப.(n.)

வஞ்சம்' பாரக்்க;see vassam1.

     [வஞ்சம் → ெவஞ்சம்]

 ெவஞ்சம்2 veñjam, ெப.(n.)

   ேகாபம் (யாழ்.அக.);; anger.

     [வஞ்சம் → ெவஞ்சம்]

ெவஞ்சமம்

ெவஞ்சமம்1 veñjamam, ெப.(n.)

   பாைலப் பண்வைக (நம் யகப்.);; a melody-type of the pālai class.

     [ெவம்ைம + சமம்]

 ெவஞ்சமம்2 veñjamam, ெப.(n.)

   ெகா ைமயான ேபார;் war, battle.

     " ளிந்தா ெரா ந்தார ்ெவஞ்சமத் ல்" (பாரத, பன்னிரண்டாம். 73);.

     [ெவம் [ைம] + சமம்]

ெவஞ்சமன்

 
 ெவஞ்சமன் veñjamaṉ, ெப.(n.)

இயமன், yaman (w.);.

     [ெவம்ைம + சமன்]
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ெவஞ்சனபண்டார
ம்

ெவஞ்சனபண்டாரம் veñjaṉabaṇṭāram, ெப.(n.)

ெவஞ்சனம்1 பாரக்்க;see vencnam.

     [ெவஞ்சனம் + பண்டாரம்]

ெவஞ்சனம்

ெவஞ்சனம் veñjaṉam, ெப.(n.)

   1. சைமத்த க ண ; vegetable relish.

   2. க ண ; condiment.

   3. ழம் ; sauce (w.);.

   4. ெமய்ெய த் ; consonant (w.);.

ஆணம் - ெவஞ்சணம் என் ம் இ  ெசாற்க ம் ெப ம்பா ம் ழ்வ ப்பாரிைடேய வழங் ன்றன. 
ஆணம் என் ம் ெசால்ேல ெவந்த ழம்ைபத்தான் க் ம். ஆ ம் பசச் னின்  ெதளிவாய் 
ேவ ப த் க் காட்டற்  ெவந்த என் ம் அைட ெபற்ற .

     "நண்டாண ங் களி ம் ன்றாேலா ெதரி ம்" என்ப  பழெமா . இ ல் ஆணம் என்ப  சைமத்த 
ழம்ைபக் த்தல். காண்க. (வ.ெமா.வ. பக். 267);.

     [ெவந்த + ஆணம் → ெவஞ்சணம் → ெவஞ்சனம்]

 ெவஞ்சனம் veñjaṉam, ெப. (n.)

   வஞ் ர னின் பக்கத்  ெசா வல்; a part of vanjiram fish.

ெவஞ் ைலசெ்சல்
வன்

 
 ெவஞ் ைலசெ்சல்வன் veñjilaiccelvaṉ, ெப.(n.)

   ரபத் ரன்; virabhadra (w.);.

     [ெவம்[ைம] + ைல + ெசல்வன்]

ெவஞ் னக்காரன்

 
 ெவஞ் னக்காரன் veñjiṉakkāraṉ, ெப.(n.)

   க ங்ேகாவக்காரன்; man of strong feeling of anger.

     [ெவஞ் னம் + காரன்]

ெவஞ் னம்

ெவஞ் னம்1 veñjiṉam, ெப.(n.)

   க ங்ேகாபம்; extreme anger.

     "ெவஞ் ன ன்ைம ம்" ( பாண். 210);,

     [ெவம்ைம + னம்]

 ெவஞ் னம்2 veñjiṉam, ெப.(n.)

ெவஞ்சனம் 1, 2, 3 பாரக்்க;see vencanam 1,2,3,

     "ெவஞ் னங்கெளன் ம் ம்பாேள" (தனிப்பா. 1,304,25);.

     [ெவஞ்சனம் → ெவஞ் னம்]

ெவஞ் டர்

ெவஞ் டர ்veñjuḍar, ெப.(n.)

   ரியன்; sun.

     "ெவஞ் டெராளி நீ" (பரிபா. 3,6,7);.

     [ெவம்ைம + டர]்
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ெவஞ்ெசால்

ெவஞ்ெசால் veñjol, ெப.(n.)

   க ஞ்ெசால்; harsh word;

     "க மன நச்  ெவஞ்ெசாற் கட் யங்காரன்" ( வக. 744);.

     [ெவம்-ைம + ெசால்]

ெவஞ்ேசா

ெவஞ்ேசா 1 veñjōṟu, ெப.(n.)

   ேசா ; cooked rice, as hot.

     "எ ற் ய ரட்ட ன் ளி ெவஞ்ேசா " ( பாண்.175);.

     [ெவம்[ைம] + ேசா ]

 ெவஞ்ேசா 2 veñjōṟu, ெப.(n.)

   க  ேசரக்்கப்படாத ேசா ; plain rice, without Curry.

     [ெவண்[ைம] + ேசா ]

ெவட்கக்ேக

 
 ெவடக்க்ேக  veṭkakāṭu, ெப.(n.)

ெவடக்ம் பாரக்்க;see vetkam.

     [ெவடக்ம் + ேக ]

ெவட்கங்ெகட்டவன்

 
 ெவடக்ங்ெகட்டவன் veṭkaṅgeṭṭavaṉ, ெப.(n.)

   இ வானவன்; shameless fellow.

     [ெவடக்ம் + ெகட்டவன்]

ெவட்கம்ெக -த்தல்

 
 ெவடக்ம்ெக -த்தல் veḍkamkeḍuttal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   இ  ப த் தல்; to disgrace (w.);.

     [ெவடக்ம் + ெக ]

ெவட்கஞ் க்

 
 ெவடக்ஞ் க்  veṭkañjikki, ெப.(n.)

   நாண ன்ைம; want of modestry (w.);

     [|ெவடக்ம் + க் ]

ெவட்கப்ப -தல்

ெவடக்ப்ப -தல் veḍkappaḍudal, ெச. . . (v.i.)

   1. நாணமைடதல்; to be ashamed.

   2. சச்மைடதல்; to be bashful.

     'அந்தப் ெபண் டர ் ன் வர ெவடக்ப்ப றாள்'.

     [ெவடக்ம் + ப -]
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ெவட்கப்ப த் -
தல்

 
 ெவடக்ப்ப த் -தல் veḍkappaḍuddudal, ெப.(n.)

ெச. . . (v.i.);

   இ  ப த் தல்; to put to shame (w.);.

     [ெவடக்ம் +  ப த் -,]

ெவட்கம்

ெவடக்ம் veṭkam, ெப.(n.)

   1. அவமானம் ( டா.);; shame.

     "ெவடக்த் க் க் கா ளனி நாேனா" (இராம. த்த. 32);.

   2. சச்ம்; coyness, bashfulness.

     [ெவட்  → ெவடக்ம்]

ெவட்கைற

 
 ெவடக்ைற veṭkaṟai, ெப.(n.)

ெவடக்ங்ெகட்டவன் பாரக்்க;see vetkan- kettavan.(w.);

     [ெவட்  + அ  → ெவடக்ைற]

ெவட்கா

 
 ெவடக்ா  veṭkāli, ெப.(n.)

   மரவைக; a kind of button tree.

     [ெவண்-ைம + கால் → ெவடக்ா ]

ெவட் ைவ

 
 ெவட் ைவ veṭkiḷuvai, ெப.(n.)

   காட் க் ைவ; hill balsam tree. (w.);

     [ெவண்-ைம + ைவ → ெவட் ைவ]

ெவட்

 
 ெவட்  veṭku, .(v.)

   அவமானம் அைடதல்; feel disgraced.

     'நாங்கள் ெவட் த் தைல னி ம்ப  ஒ  ெசயைலச ்ெசய்  ட்டாேய, மைன ைய அ த்த  
ெவட் ம்ப யான ெசயல் இல்ைலயா'.

     [ெவள்  → ெவட் ]

ெவட் -தல்

ெவட் -தல் veṭkudal, ெச. . . (v.i.)

   1.  நாணப் ப தல்; to be ashamed.

   2. சச்ப்ப தல்; to be bashful.

   3. அஞ் தல்; to be afraid (w.);.

     [ெவள்  → ெவட் ]

ெவட் ெவட்ெகனல்

 
 ெவட் ெவடெ்கனல் veṭkuveṭkeṉal, ெப.(n.)

   ெவடக்க் ப்  (யாழ்.அக.);; expr. of shame.

     [ெவட்  + ெவட்  + எனல்]
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ெவட்ெகனல்

ெவடெ்கனல் veṭkeṉal, ெப.(n.)

   ெவள்ள னனாதற் ப் ; expr. of shallowness, empty-headedness.

     "ெவடெ்கன்றார ்  ெவஞ்ெசாலா ண் வார"் (நான்மணி. 73);.

     [ெவட்  + எனல்]

ெவட்

ெவட்  veṭci, ெப.(n.)

   1. ெச வைக; scarlet ixora.m.sh.

     "ெசங்கால் ெவட் ச ் தழ்" ( . 21);.

   2. ேபாரத்் ெதாடக்கமாக ெவட் ப்  அணிந்  பைகவர ்நிைரையக் கவரத்ைலக் ம் றத் ைற 
(ெதால்.ெபா. 57);; theme describing a king's follower wearing vetci flowers and capturing the cows of the enemy.

ெவட் க்கரந்ைத

ெவட் க்கரந்ைத veṭcikkarandai, ெப.(n.)

   பைகவர ்கவரந்்  ெகாண்ட ஆனிைரைய ட்பைதக் ம் றத் ைற (ெதால். ெபா. 57, உைர);; theme-
describing had captured them.

     [ெவட்  + கரந்ைத]

ெவட் ப்

 
 ெவட் ப்  veṭcippū, ெப.(n.)

   ந மணப்  வைக; a fragrant white flower of Ixora coccinea.

     [ெவட்  + ]

ெவட் மறவர்

ெவட் மறவர ்veṭcimaṟavar, ெப.(n.)

   பைகவர ்நிைரையக் கவரச ்ெசல் ம் மறவர ்(ெதால். ெபா. 58, உைர);; soldiers who captue the cows of the 
enemy.

     [ெவட்  + மறவர]்

ெவட் மாைலயன்

 
 ெவட் மாைலயன் veṭcimālaiyaṉ, ெப.(n.)

   மரன்; god of kumaran.

     [ெவட்  + மாைலயன்]

ெவட் யரவம்

ெவட் யரவம் veṭciyaravam, ெப.(n.)

   பைக ைன டத்  நிைரகவரப்ேபா ம் ேபா  உண்டாம் ஆரவாரத்ைதக் ம் றத் ைற ( .ெவ. 1, 
3);; theme describing the tumult of warriors making preparation to go forth to capture enemy's cows.

     [ெவட்  + அரவம்]

ெவட்ட

ெவட்ட veṭṭa, ெப.எ. (adj.)

   1. அ கமான; much.

   2. ெதளிவான; clear (w.);.

     [ெவள் → ெவட்ட]

 ெவட்ட5 veṭṭa, ெப.(n.)

   ேவைல என்பேதா  இைணந்  வ ம் ெசால்; a word which occurs in combination with velai.

     [ெவற்  → ெவட்  → ெவட் ]

ெவற் ேவைல → ெவட் ேவைல
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ெவட்டத்தண்ணீர்

 
 ெவட்டத்தண்ணீர ்veṭṭattaṇṇīr, ெப.(n.)

   இ டெ்பா ல் பளபளக் ம் கடல்நீர ்(ெநல்ைல. ன.);; shining or glittering sea at dark night-sea-water.

     [ெவட்ட + தண்ணீர]்

ெவட்ட ரா

 
 ெவட்ட ரா  veṭṭadirāmūli, ெப.(n.)

யாைனெந ஞ் ல் பாரக்்க;see yanai neruncil.

ெவட்டம்

 
 ெவட்டம் veṭṭam, ெப.(n.)

   ெவளிசச்ம்; light.

     [ெவள் → ெவட்டம்]

ெவட்டரிவாள்

 
 ெவட்டரிவாள் veṭṭarivāḷ, ெப.(n.)

   அரிவாள் வைக; bilihook.

     [ெவட்  +  அரிவாள்]

ெவட்டல்

ெவட்டல் veṭṭal, ெப.(n.)

   1. ெவட் தல்; cutting.

   2. ெகால் தல்; killing.

     [ெவட்  → ெவட்டல்]

ெவட்டவ

 
 ெவட்டவ  veṭṭavaḻi, ெப.(n.)

   பலர ்ெசல் ம் ெந ; beaten track (w.);.

     [ெவட்ட + வ ]

ெவட்ட

ெவட்ட  veḍḍaviḍi, ெப.(n.)

அ காைல ( வ். ப்பா. 29, வ்யா. பக். 248);.

     [ெவட்ட + ]

ெவட்டெவ -த்தல்

ெவட்டெவ -த்தல் veḍḍaveḍittal, ெச. . . (v.i.)

   அ கக் ேகாபங்ெகாள் தல்; to be wild with anger.

     "ெவட்ட ெவ த்தாரக்்ேகார ்ெவவ்வழலன் காண்" (ேதவா. 1143, 9);,

     [ெவட்ட + ெவ ]

ெவட்டெவளி

ெவட்டெவளி veṭṭaveḷi, ெப.(n.)

   1. றந்த ெவளி டம்; open plain.

     "ெவட்ட ெவளியாக ளங் ம் பராபரேம" (தா . பராபர. 362);.

   2.ெவ ப்பைடயான ; that which is clearly evident. (w.);

     [ெவட்ட + ெவளி]
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ெவட்டெவளிசச்ம்

ெவட்டெவளிசச்ம் veṭṭaveḷiccam, ெப.(n.)

   1. ெப ம் ரங்ெகாளி; broad day light.

   2. ெவளிப்பைடயான ; that which is clearly evident. (w.);

     [ெவட்ட + ெவளிசச்ம்]

ெவட்டெவளியாக

 
 ெவட்டெவளியாக veṭṭaveḷiyāka, ,எச.்(adv.)

   ெவளிப்பைடயாக; publicity. (w.);

     [ெவட்டெவளி + ஆக]

ெவட்டெவளி மல
ன்

 
 ெவட்டெவளி மலன் veṭṭaveḷivimalaṉ, ெப.(n.)

   கல் ப் ; rock salt.

ெவட்டறா

 
 ெவட்டறா  veṭṭaṟāmūli, ெப.(n.)

   நத்ைத ரி (யாழ்.அக.);; bristly button weed.

ெவட்டனம்

 
 ெவட்டனம் veṭṭaṉam, ெப.(n.)

ெவடெ்டனம் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see vettenam.

ெவட்டன

ெவட்டன  veṭṭaṉavu, ெப.(n.)

   1. க ைம (யாழ்.அக.);; cruelty.

   2. ெகட் யா க்ைக; hardness.

   3. ெவ க் த்தனம்; being cut and dry.

   4. மன   (வ ைம);; force.

     [ெவடெ்டனல் → ெவட்டன ]

ெவட்டாங் ளி

 
 ெவட்டாங் ளி veṭṭāṅgiḷi, ெப.(n.)

   ெவட் க் ளி; large locust (w.);.

     [ெவட்  → ெவட்டாம் + ளி]

ெவட்டாட்டம்

 
 ெவட்டாட்டம் veṭṭāṭṭam, ெப.(n.)

   தாய ஆட்டவைக; a game of dice.

     [ெவட்  + ஆட்டம்]

ெவட்டாந்தைர

ெவட்டாந்தைர1 veṭṭāndarai, ெப.(n.)

   காய்ந் ய நிலம் (யாழ்.அக.);; dry hard ground, without vegetation.

     [ெவடை்ட + ஆ + தைர]

 ெவட்டாந்தைர2 veṭṭāndarai, ெப.(n.)

   கடல ப்பரப்  (தஞ்ைச. ன.);; undepth sea.
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ெவட்

ெவட் 1 veṭṭi, ெப.(n.)

   மண்ெவட் ; spade (w.);.

   2. வ  (ச .);; path, road, way.

     "ஒளிெயலா நிரம் ய நிைலக்ேகார ்ெவட் ேய"

     "(அ ட்பா. vi, ஆற்றாைம றல், ii, 2);.

   3. பைழய வரிவைக;   4. ெவட் யான் 1, 2 பாரக்்க;see vețiyāņ1, 2.

     [ெவட்  → ெவட் ]

 ெவட் 2 veṭṭi, ெப.(n.)

   பயனின்ைம; uselessness.

     'என்ைன ெவட் க் ப் ெபற்  ேவ க்கா ற் ேபாட் க் றதா'?

     [ெவற்  → ெவட்  → ெவட் ]

 ெவட் 3 veṭṭittal, ெச. . .(v.i.)

   க க ப்பாதல்; to be harsh.

     "இத்தைன ேபா  ப த் ன ைமயாேல ெவட் த் " ( வ். ெந ந். 21, வ்யா. பக். 188);.

     [ெவட்  → ெவட் ]

ெவட் க்காக

ெவட் க்காக veṭṭikkāka, ெப.(n.)

   பைழய வரிவைக; an ancient tax. (I.M.p.cg. 1068);.

     [ ள் → ெவள் → ெவட்  → ெவட்  கா

→ ெவட் க்காக. (ேவ.க.பக்.15);]

ெவட் க்கால்நண்

 
 ெவட் க்கால்நண்  veṭṭikkālnaṇṭu, ெப.(n.)

   வைலைய ெவட் ங் கடல் நண்  ( மரி. ன.);; a sea crab that cuts net.

     [ெவட்  → ெவட்  +  கால் + நண் ]

ெவட் க் ப்ெப -
தல்

 
 ெவட் க் ப்ெப -தல் veṭṭikkuppeṟudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   இலவசமாகக் ைடத்தல்; to get grat is or for nothing.

     [ெவற் க் ப் ெப தல் → ெவட் க் ப் ெப தல்]

ெவட் க்ெகாட் -
தல்

ெவட் க்ெகாட் -தல் veṭṭikkoṭṭudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. மண் த யன ேதாண்  அப் றப்ப த் தல்; to dig and remove, as earth.

   2. ெவட் சச்சாய்3 பாரக்்க;see well-c-cay.

     'அவன் ெவட் க் ெகாட் னாேனா'?

   3. ெவட் க்ெகா  பாரக்்க;see veffi-k-kodu.

     [ ள் → ெவள் → ெவட்   → ெவட்  + ெகாட் -தல்]
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ெவட் க்ெகா -
த்தல்

ெவட் க்ெகா -த்தல் veḍḍikkoḍuttal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. தாராளமாகக் ெகா த்தல்; to give liberally.

   2. உத தல்

 to help one with.

     [ ள் → ெவள் → ெவட்  → ெவட்  + ெகா ]

ெவட் சச்ாய்-த்தல்

ெவட் சச்ாய்-த்தல் veṭṭiccāyttal, ெச. ன்றா  .(v.t.)

   1. மரம் த யன த்  ழ்த் தல்; to cut down.

   2. ெகால் தல்; to kill out right.

   3. ெப ங்காெயங்கைளச ்ெசய்தல்; to accomplish, as great things.

   4. ெவட் க்ெகா  பாரக்்க;see vetti-k-kodu

     [ ள் → ெவள் → ெவட்  + ெவட்  + சாய்த்தல்]

ெவட் சே்சா

ெவட் சே்சா 1 veṭṭiccōṟu, ெப.(n.)

   பைழய வரிவைக; an ancient tax (Insc.);,

     [ெவட்   + ேசா ]

 ெவட் சே்சா 2 veṭṭiccōṟu, ெப.(n.)

   தண்டசே்சா ; food given to a useless mouth.

     [ெவற்  + ேசா ]

ெவட்

ெவட்  veṭṭidu, ெப.(n.)

   க ைமயான ; that which is harsh.

     "ெவட் தாக வாரத்்ைத ெசால்ல" (ஈ . 3,5,7);.

     [ெவட் -ைம → ெவட் ]

ெவட் நிலம்

 
 ெவட் நிலம் veṭṭinilam, ெப.(n.)

   தரி நிலம்; waste land, as lying waste.

     [ெவற்  + நிலம்]

ெவட் ப்பயல்

 
 ெவட் ப்பயல் veṭṭippayal, ெப.(n.)

   பயனற்றவன்; worthless fellow (w.);

     [ெவட்  + பயல்]

ெவட் ப்பாட்டம்

 
 ெவட் ப்பாட்டம் veṭṭippāṭṭam, ெப.(n.)

   பைழய வரி வைக; an ancient tax.

     "ெவட் ப் பாட்ட ம் ........ எப்ேபரப்்பட்ட இைறக  ட்பட" (Insc);.

     [ெவட்  + பாட்டம்]
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ெவட் ப்பா -தல்

 
 ெவட் ப்பா -தல் veṭṭippāṭudal, ெச. . . (v.i.)

   ஒ  லவன் தன்ைனப் ப த் க் ய ெசாற்களாலன் ப் றவா  அவைனப் ப த் ப்பா தல்; to 
compose a poem in retort, without using the opponent's qhraseology.

     [ெவட்  + பா ]

ெவட் ப் டைவ

ெவட் ப் டைவ veḍḍippuḍavai, ெப.(n.)

   பைழயவரிவைக; an ancienttax. (S.I.l.i, 91);.

     [ெவட்  + டைவ]

ெவட் ப் ரட் -தல்

 
 ெவட் ப் ரட் -தல் veṭṭippuraṭṭudal, ெச. . .(v.i.)

   க ைமயாக ேவைல ெசய்தல்; to work hard.

     [ெவட்  + ரட்  → ெவட் ப் ரட் ]

ெவட் ப்ேபச்

 
 ெவட் ப்ேபச்  veṭṭippēccu, ெப.(n.)

   ணான ேபச் ; vain talk, useless speech.

     'ெவட் ப்ேபச் ப் ேபசாேத காரியத்ைத '.

     [ெவட்  + ேபச் ]

ெவட் ப்ேப

ெவட் ப்ேப 1 veṭṭippēcudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. எ ரத்் ச ்ெசால் தல்; to retort.

   2. கண் த் ச ்ெசால் தல் (சங்.அக);; to rebuke.

     [ெவட்  ேப  → ெவட் ப்ேப ]

 ெவட் ப்ேப 1 veṭṭippēcudal, ெச. . . (v.i.)

   க ைமயாகப் ேப தல்; to speak harshly.

     [ெவட்  ேப  → ெவட் ப்ேப ]

ெவட்

ெவட் 1 veṭṭimuṟittal, ெச. . . (v.i.)

 ெவட் 2 veṭṭimuṟittal, ெச. ன்றா . (v.t.)

ெவட் சச்ாய் 1,2,3 பாரக்்க;see veffi-c-cay 1,2,3.

     [ெவட்  + சாய் → ெவட் ]

ெபரிதாகச ்
ெசய்தல்

 
 ெபரிதாகச ்ெசய்தல் peritākacceytal,      'நீ ட் ல் ெவட்  த்த  ேபா ம் கைடக் ப் ேபாய் 
இந்தசச்ாமான்கைள வாங்  வா'.

     [ெவட்  + -,]
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ெவட் ைம

ெவட் ைம veṭṭimai, ெப.(n.)

   1. ெகா ைம; harshless.

   2. வன்ேபச் ; harshless of speech.

     "உறவற்ற ெசால்லாேல ெவட் ைம ெயல்லாம் ெசால்ல ல்ைல" ( வ். ப்பா. 15, வ்யா. பக். 149);.

   3. னம் (சங்.அக.);; anger.

   4. ெவட் யா யம்; service of vettiyan.

     [ெவட்  → ெவட் ைம]

ெவட் யார்பைறய
ர்

ெவட் யாரப்ைறயர ்veṭṭiyārpaṟaiyar, ெப.(n.)

   ல ழா நிகழ்ச் க் காலங்களில் பைற ெகாட்டல் ரி ம் பைறயரவ்ைகயார;் a sub-division of the 
paraiyas, who act as drummers on certain ceremonial occasions (M.M.655);.

     [ெவட் யான் + பைறயர ்→ ெவட் யாரப்ைறயர]்

ெவட் யான்

ெவட் யான் veṭṭiyāṉ, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைகச ் ற் ர ்ஊ யக்காரன்; a village menial servant.

   2. ணஞ் ேவான் (யாழ்.அக.);; one who exemates corpres.

   3. ப ரக்ைள ெவட் ய க் ம் ச் வைக; an insect that cuts off the leaves of crops (w.);.

     [ெவட்  → ெவட் யான்]

ெவட் ரம்

 
 ெவட் ரம் veṭṭiram, ெப.(n.)

   இலந்ைத; indian plum-zizyphus jujuba.

ெவட் ம்

 
 ெவட் ம்  veṭṭirumbu, ெப.(n.)

   இ ம்  ெவட் ம் உளி (யாழ்.அக.);; cold chisel.

     [ெவட்  + இ ம் ]

ெவட் வரி

 
 ெவட் வரி veṭṭivari, ெப.(n.)

   பைழய வரிவைக; an ancient tax.

     [ெவட்  + வரி]

ெவட் வார்த்ைத

 
 ெவட் வாரத்்ைத veṭṭivārttai, ெப.(n.)

ெவட் ப்ேபச்  பாரக்்க;see vetti-p-peccu.

     [ெவட்  + Skt. vartta → த. வாரத்்ைத]

ெவட் ரன்

 
 ெவட் ரன் veṭṭivīraṉ, ெப.(n.)

   றந்த ரன் (யாழ்.அக.);; man of supreme heroism.

     [ெவற்  → ெவட்  + ரன்]
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ெவட் ேவ ைன

ெவட் ேவ ைன veṭṭivētiṉai, ெப.(n.)

   பைழய வரிவைக; an ancient tax (I.M.p.Tj.94);,

     [ெவட்  + ேவ ைன]

ெவட் ேவர்

ெவட் ேவர1் veṭṭivēr, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் ல் ன் அ ேவா; khus-khus whitish yellow root-vetiveria zizaniodes. it contains a resin and volatilc oil. it 
is a stimulent, diaphoretic and aromatic,

ம வ. ழல்ேவர,் ேவர,் லா சை்ச

ேவர,் கஸ்கஸ்,

     [ெவட்  → ெவட்  + ேவர]்

 ெவட் ேவர2் veṭṭivēr, ெப.(n.)

   இலா சை்சப் ல் ( தாத்த. 477);; cuscus-grass.

   2. க ப்  இலா சை்ச; black cuscus-grass.

     [ெவட்  → ெவட்  + ேவர]்

ெவட் ேவைல

 
 ெவட் ேவைல veṭṭivēlai, ெப.(n.)

   பயனற்ற ெசயல்; futile enterprise.

     [ெவற் ேவைல → ெவட் ேவைல]

ெவட் ைவ

ெவட் ைவ veṭṭivai, ெப.(n.)

ெவட் ைம 1,2,3 பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see vettimai 1,2,3.

     [ெவட் ைம → ெவட் ைவ]

ெவட் தல்

ெவட் தல்1 veṭṭudaldal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வாள் த யவற்றால் ள பட எ தல்; to cut, as with a sword or axe.

     "அரியயன்றைல ெவட்  வட்டா னார"் (ேதவா. 369, 2);.

   2. எ த்  த யன ெபா த்தல்; to engrave.

   3. ேதாண் தல்; to dig, as a well.

     ' ண  ெவட்ட தம் றப்பட்ட '.

   4. தவச அள ல் தைல வ த்தல்; to strike of, as the top of a measure, in measuring grain.

     'தைல ையக் ெவட்  அள'.

   5. தைல ையக் கத்தரித்தல்; to crop, as the head.

   6. ணி த யன ண் த்தல்; to cut, as a cloth.

   7. ஆட்டக் காையப் பயனற்றதாக நீக் தல்; to take away, as a piece in chess and other games.

   8. க்க த்தல்; to injure, as insects.

   9. அ த்தல; to destroy.

   10. ம த் ைரத்தல்; retort, refute.

     'எப்ேபா ம் ெவட் ேய ேப றான்'.

   11. க ந்  ேப தல்; to speak harshly.

     [ ள் → ெவள் → ெவட் -தல்]
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ெவட்

ெவட் 2 veṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

   1. பளிச ்ெசன ன் தல்; to flash suddenly, as light ring.

   2. க ைமயாதல்; to be harsh.

     "ெவட் ய ெமா னன்" (கம்பரா. கப். 9);.

   3. ெரன்  நற்ேப  உண்டாதல்; to have a sudden stoke of fortune.

     [ ள் → ெவள் → ெவட் -தல்]

 ெவட் 3 veṭṭu, ெப.(n.)

   1. ண் ப் ; cutting.

     'ஒ  ெவட் ல் அந்த மரம் ம்'.

   2. ெவட் தலா ண்டாம் ண் த யன; wound, cut.

   3. எ த்  த யன ெபா க்ைக; engraving.

     'கல்ெவட் ச ்சாசனம்'.

   4. ஒ வைகப் பைழய  கா ; an ancient small coin.

     "தன் ைடய ெவடெ்டன் ம்" (பண . 143);.

   5. ைதயல் ணி ெவட் ைக; Cutting by tailor.

   6. தைல  கத் ரிக்ைக; cropping the hair.

ெவட் க்கட்ைட

ெவட் க்கடை்ட veṭṭukkaṭṭai, ெப.(n.)

   ைளயற்ற அ மரம்; stump.

     [ ள் → ெவள் → ெவட்  + கடை்ட → ெவட் க்கடை்ட. [ேவ.க.பக்.151]]

ெவட் க்கத்

ெவட் க்கத்  veṭṭukkatti, ெப.(n.)

   கத் வைக; cleaver, chopper.

     [ ள் → ெவள் → ெவட்  + கத்  → ெவட் க்கத் . [ேவ.க.பக்.151]]

ெவட் க்கல்

 
 ெவட் க்கல் veṭṭukkal, ெப.(n.)

   ெசா க்கல்; laterite.

     [ெவட்  + கல்]

ெவட் க்கன்

 
 ெவட் க்கன்  veṭṭukkaṉṟu, ெப.(n.)

   பால் மறந்த கன்  (யாழ்.அக.);; weaned calf.

     [ ட்ட → ெவட்ட → ெவட்  +கன் ]

 ெவட் க்கன்  veṭṭukkaṉṟu, ெப.(n.)

   த் யைமத்த காட்  நிலம்; jungle land cleared and brought under cultivation.

     [ெவட்  + கா ]
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ெவட் க்காயப்பச்
ைல

 
 ெவட் க்காயப்பச் ைல veṭṭukkāyappaccilai, ெப.(n.)

   ெச வைக; a plant-clitoria ternata.

     [ெவட்  + காயம் + பச் ைல]

ெவட் க்காயம்

 
 ெவட் க்காயம் veṭṭukkāyam, ெப.(n.)

   ெவட் னா ண்டாம் ண்; cut. incised wond.

     [ ள் → ெவள் → ெவட்  + காயம் → ெவட் க்காயம்]

ெவட் க்கால்

 
 ெவட் க்கால் veṭṭukkāl, ெப.(n.)

   மாட் ன் ச் வைக (ெப.மாட்.);; an inauspicious sign or mark in cattle.

     [ெவட்  + கால்]

ெவட் க் ளி

 
 ெவட் க் ளி veṭṭukkiḷi, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ச் ; grass hopper. (w.);

     [ெவட்  + ளி]

ெவட் க் த்

 
 ெவட் க் த்  veṭṭukkuttu, ெப.(n.)

   கத்  த ய ரான பைடக்கலங்கைளக் ெகாண்  ெசய் ஞ் சண்ைட; fighting with sharp weapons.

     [ெவட்  + த் ]

ெவட் க் த் ப்ப

 
 ெவட் க் த் ப்ப  veṭṭukkuttuppaḻi, ெப.(n.)

ெவட் ப்ப  பாரக்்க;see vetti-p-palli.

     [ெவட் க் த்  + ப ]

ெவட் க் த்

 
 ெவட் க் த்  veṭṭukkuruttu, ெப.(n.)

   ெவட் ப்பட்ட இடத் ல் ேதான் ம் த்  ( வா,);; shoot sprouting in a lopped tree.

     [ெவட்  + த் ]

 ெவட் க் த்  veṭṭukkuruttu, ெப.(n.)

   ெச களின் இளங் த்  அல்ல  தண் ; newly sprouted part of a plant.

     [ெவட்  + ந் ]
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ெவட் க் ளம்

 
 ெவட் க் ளம்  veṭṭukkuḷambu, ெப.(n.)

   கால்நைட ன் ள ற்ற ளம்  (அ . ந்.);; cloven hoofed.

     [ெவட்  + ளம் ]

ெவட் க் ர்

 
 ெவட் க் ர ்veṭṭukār, ெப.(n.)

   ராண; pointed nail.

     [ெவட்  + ர]்

ெவட் க்ைக

 
 ெவட் க்ைக veṭṭukkai, ெப.(n.)

   க்  வ வாக இைணக்கப்பட்ட ைகமர அைமப் ; a wooden instrument jointed horizontally.

     [ெவட்  + ைக]

ெவட் ற

 
 ெவட் ற veṭṭugiṟa, ெப.எ. (adj.)

   ரிய, ஊ ச ்ெசல் ந் தன்ைம ைடய ; trenchant.

ெவட் சச்ட்ைட

 
 ெவட் சச்டை்ட veṭṭuccaṭṭai, ெப.(n.)

   ெபண்கள் அணி ம் ஒ வைக அங் ; a kind of jacket for girls.

     [ெவட்  + சடை்ட]

ெவட் சச்ந்தம்

 
 ெவட் சச்ந்தம் veṭṭuccandam, ெப.(n.)

   சந்தனச ் ராய்; pieces of sandal wood.

     [ெவட்  + சந்தம்]

ெவட் ைடயா

 
 ெவட் ைடயா  veḍḍuḍaiyāti, ெப.(n.)

   காடெ்ட ைம; wild buffalo.

ெவட் ண்ட ண்

 
 ெவட் ண்ட ண் veṭṭuṇṭabuṇ, ெப.(n.)

ெவட் க்காயம் பாரக்்க;see vettu-k-kayam.

     [ெவட் ண்ட + ண்]

ெவட் ண்( )-தல்

 
 ெவட் ண்( )-தல் veṭṭuṇṇudal, ெச. . . (v.i.)

   ற்ப தல்; to be cut.

     [ெவட்  + உண்]
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ெவட் ணி

ெவட் ணி1 veṭṭuṇi, ெப.(n.)

   ப்  லம் (சா.அ.);; root of long pepper-piper longum.

 ெவட் ணி2 veṭṭuṇi, ெப.(n.)

   1. ழ்ப்ப யாத ள்ைள; disobedient child.

   2. ெகா ரன்; villain.

     [ெவட் ண் + இ]

ெவட் த்தட்

 
 ெவட் த்தட்  veṭṭuttaṭṭu, ெப.(n.)

   பைற ன் வாய்வார;் ear of a drum (w.);.

     [ெவட்  + தட் ]

ெவட் த்தாக்

 
 ெவட் த்தாக்  veṭṭuttākku, ெப.(n.)

   மண்ெண த்த ; excavated pit.

     [ெவட்  + தாக் ]

ெவட் த்தா

 
 ெவட் த்தா  veṭṭuttāvu, ெப.(n.)

   ளம் ஏரி த யவற் ல் ெவட்டப்பட்ட ஆழமான ப ; tank pit, deep portion of a tank.

     [ெவட்  + தா ]

ெவட் ப்பைக

 
 ெவட் ப்பைக veṭṭuppagai, ெப.(n.)

ெவட் ப்ப  பாரக்்க;see vettu-p-pali.

     'இட்டவன் இரா ட்டால் ெவட் ப்பைக'.

     [ெவட்  + பைக]

ெவட் ப்ப -தல்

ெவட் ப்ப -தல் veḍḍuppaḍudal, ெச. . .(v.i.)

ெவட் ண் பாரக்்க;see vettun.

     'ெவட் ப்பட்டாய் மகேன தைல நாளின் ப்ப ேய' (தனிப்பா. 1, 149, 54);.

     [ெவட்  +ப -,]

ெவட் ப்பைட

 
 ெவட் ப்பைட veḍḍuppaḍai, ெப.(n.)

   வாட்பைட; army of swordsmen (w.);.

     [ெவட்  + பைட]

ெவட் ப்ப

 
 ெவட் ப்ப  veṭṭuppaḻi, ெப.(n.)

   ராப்பைக; martal feud.

     'அவ க் ம் இவ க் ம் ெவட் ப்ப  த் ப்ப யாக இ க் ற '.

     [ெவட்  + ப ]
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ெவட் ப்பாக்

 
 ெவட் ப்பாக்  veṭṭuppākku, ெப.(n.)

   இரண்டாகப் ளக்கப்பட்ட மட்டமான பாக் ; split arecanut of inferior greality.

     [ெவட்  + பாக் ]

ெவட் ப்பாக் ெவ
ட்

 
 ெவட் ப்பாக் ெவட்  veṭṭuppākkuveṭṭi, ெப.(n.)

   பாக் ெவட் வைக; a kind of arecanut cracker.

     [ெவட்  + பாக்  + ெவட் ]

ெவட் ப்பாய்ச்

 
 ெவட் ப்பாய்ச்  veṭṭuppāycci, ெப.(n.)

   க த்த கடல் ன் (தஞ்ைச. ன.);; a blackish sea fish.

     [ெவட்  + பாய்ச் ]

ெவட் ப் ச்

 
 ெவட் ப் ச்  veṭṭuppūcci, ெப.(n.)

ெவட் க் ளி பாரக்்க;see vettu-k-kili.

     [ெவட்  + ச் ]

ெவட் மரம்

 
 ெவட் மரம் veṭṭumaram, ெப.(n.)

   கட்டடப் பணிக க் ப் பயன்ப ம் மரங்கள்; woods used for building activities.

     [ெவட்  + மரம்]

ெவட் ம ந்

 
 ெவட் ம ந்  veṭṭumarundu, ெப.(n.)

   ெவட் க் ெகாள்ளப்ப ம் ம ந்  வைக; medicinal herbs, roots, barks, etc., as obtained by cutting.

     [ெவட்  + ம ந் ]

ெவட் மாைல

 
 ெவட் மாைல veṭṭumālai, ெப.(n.)

ெவட் த்தாக்  பாரக்்க;see vettu-t-takku.

     [ெவட்  + மாைல]

ெவட் மாறன்

 
 ெவட் மாறன் veṭṭumāṟaṉ, ெப.(n.)

   ெவ த ம் ஒ வைகப் பண்டம் (யாழ்.அக.);; an intoxicant.

     [ெவட்  + மா  → ெவட் மாறன்]
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ெவட் ைள

 
 ெவட் ைள veṭṭumuḷai, ெப.(n.)

   தாக அ க்கப்பட்ட கா ; money recently minted (W.);.

     [ெவட்  + ைள]

ெவட் ைன

 
 ெவட் ைன veṭṭumuṉai, ெப.(n.)

   உளி, வாள் ேபான்ற தச் க்க களின் ெவட் ம் ரை்மப் ப  (தச.்ெபா .);; sharp end of carpentry 
instiverts like saw, chisel etc.

     [ெவட்  + ைன]

ெவட் க்

 
 ெவட் க்  veṭṭurukku, ெப.(n.)

   ஒன்பா ல ல் ஒன் , அதாவ  க வங்கம்; one of nine metals lead.

     [ெவட்  + உ க் ]

ெவட் ைர

ெவட் ைர1 veṭṭurai, ெப.(n.)

   ெவ  ெவ ப்பான ேபச்  (யாழ்.அக.);; cutting word, harsh speech.

     [ெவட்  + உைர]

 ெவட் ைர2 veṭṭurai, ெப.(n.)

ெவட் ைரப் பணம் பாரக்்க;see vetturai-p-panam (W.);.

 |ெவட்  + உைர]

ெவட் ைரப்பணம்

 
 ெவட் ைரப்பணம் veṭṭuraippaṇam, ெப.(n.)

   கள்ள நாணயம் (யாழ்.அக.);; bad coin.

     [ெவட் ைர + பணம்]

ெவட் வாய்

ெவட் வாய் veṭṭuvāy, ெப.(n.)

   1. அ பட்ட ண்வாய்; gash, opening of a cut.

   2. ெபா த் ; joining(w.);.

     [ெவட்  + வாய்]

ெவட் வா

 
 ெவட் வா  veṭṭuvāli, ெப.(n.)

ெவட் க் ளி பாரக்்க;see vettu-k-kili.(w.);.

     [ெவட் க் ளி → ெவட் வாளி → ெவட் வா ]

ெவட் வாள்

 
 ெவட் வாள் veṭṭuvāḷ, ெப.(n.)

   ெவட் க் கத் வைக (யாழ்.அக.);; a kind of chopper.

     [ெவட்  + வாள்]
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ெவட் ெவட்ெடனல்

ெவட் ெவடெ்டனல் veṭṭuveṭṭeṉal, ெப.(n.)

   1. இனக் ப் ; being angry.

   2. க ைமக் ப்  (யாழ்.அக.);; being harsh.

   3. அச் க் ப் ; being frightened.

   4. ஒளி டற் ப் ; dazzling (w.);.

     'ெவ ல் ெவட் ெவடெ்டன்ெற க் ற '.

     [ெவட்  + ெவட்  + எனல்]

ெவட் ேவர்

ெவட் ேவர ்veṭṭuvēr, ெப.(n.)

ெவட் ேவர1் பாரக்்க ( ங்.);;see vettvēr1.

     [ெவட்  + ேவர]்

ெவட் ேவளாண்
ைம

 
 ெவட் ேவளாண்ைம veṭṭuvēḷāṇmai, ெப.(n.)

   அ வைட; harvest (w.);.

     [ெவட்  + ேவளாண்ைம]

ெவட் ளி

 
 ெவட் ளி veṭṭuḷi, ெப.(n.)

ெவட் ம்  பாரக்்க;see vettirumbu.

     [ெவட்  + உளி]

ெவட்ெடனல்

ெவடெ்டனல்1 veṭṭeṉal, ெப.(n.)

   க ைமக் ப் ; expr. of harshness.

     'ெவடெ்டனப் ேபசன் ன்' (ேதவா. 1241,3);.

     [ெவடை்ட + எனல்]

 ெவடெ்டனல்2 veṭṭeṉal, ெப.(n.)

   ெமளனமாய் இைசத்தற் ப் ; expr. of giving consent by silence.

     "ஆய்ச் ........... ங் க ற்றாற் கட்ட ெவடெ்டன் ந்தான்" -- ( வ். ெபரிய  5, 9, 7);.

     [ெவற்ெறனல் → ெவடெ்டனல்]

ெவட்ெடன

ெவடெ்டன  veṭṭeṉavu, ெப.(n.)

   1. க ைம; severity, harshness.

   2. வன்ைம; hardness.

   3. வன்ைமயான ; that which in severe or hard.

     "ெவடெ்டன  ெமதெ்தனைவ ெவல்லாவாம்"( ைர, 33);.

     [ெவடெ்டனல் → ெவடெ்டன ]

ெவட்ேட

 
 ெவட்ேட  veṭṭēṟu, ெப.(n.)

   ேபாரக்் க கள் (யாழ்.அக.);; a weapon.

     [ ட்ேட  → ெவட்ேட ]
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ெவட்ைட

ெவடை்ட1 veṭṭai, ெப.(n.)

   1. ெவப்பம்; heat.

     "அனல் ெவடை்டயாற் ண் " (இராமநா. உ த்.14);.

   2. நிலக்ெகா ; heat of the ground (w.);.

   3. காம சை்ச; passion, lust.

     "காம ேவடை்ட ேல ம மயங் " (தனிப்பா, i, 195, 10);.

   4. ேநாய்வைக; gonorrhoea.

     [ெவடை்க → ெவடை்ட]

 ெவடை்ட2 veṭṭai, ெப.(n.)

   1. ெவ ைம; emptiness.

   2. பயணின்ைம; uselessness.

     'தங்கம் ெவடை்டயாய்ப் ேபாய் ட்ட '.

   3. காய்ந் ய நிலம்; hard ground.

   4. அ ; ruin.

     'அவன் ெதாட்ட டெ்வல்லாம் ெவடை்ட தான்'.

   4. க னத்தன்ைம; hardness (w.);.

ெவட்ைடக் ரந்

 
 ெவடை்டக் ரந்  veṭṭaikkirandi, ெப.(n.)

ெவடை்டச ் ட் னாேலற்பட்ட கரப்பான் ண்,

 rashes caused by venereal disease.

     [ெவடை்ட + ரந் ]

ெவட்ைடச் ரம்

 
 ெவடை்டச் ரம் veṭṭaiccuram, ெப.(n.)

உடம் ன் அ க ட் னால் வந்த காய்சச்ல்,

 fever due to venereal heat.

     [ெவடை்ட + ரம்]

ெவட்ைடச்

 
 ெவடை்டச்  veṭṭaiccūṭu, ெப.(n.)

   ெபண்ணின்பத் னாேலற் பட்ட ; heat caused by inter course-venereal heat.

     [ெவடை்ட + ]

ெவட்ைடநாள்

 
 ெவடை்டநாள் veṭṭaināḷ, ெப.(n.)

   ந்த ( டான தட்பெவட்பம்; very hot weather.

     [ெவடை்ட + நாள்]
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ெவட்ைடப் ப்

ெவடை்டப் ப்  veḍḍaippiḍippu, ெப.(n.)

   1. வளிப் ப்  ேநாய்வைக; rheumatism.

   2. ைத க்கம்; inflammation of the testicles, orchitis.

     [ெவடை்ட + ப் ]

ெவட்ைட தல்

 
 ெவடை்ட தல் veḍḍaimuḍidal, ெப.(n.)

   ேமக ேவடை்ட ரத்ல்; cure of venereal affection.

     [ெவடை்ட + தல்]

ெவட்ைடயனல

 
 ெவடை்டயனல veṭṭaiyaṉala, ெப.( n.)

   ெவடை்டச் ; congenital heat.

     [ெவடை்ட + அனல்]

ெவட்ைடயாய்ப்
ேபாதல்

 
 ெவடை்டயாய்ப்ேபாதல் veṭṭaiyāyppōtal, ெப.(n.)

   ய்ந்  ேபாதல்; over heated not malleable, becoming brittle.

     [ெவடை்டயாய் + ேபாதல்]

ெவட்ைட மல்

 
 ெவடை்ட மல் veṭṭaiyirumal, ெப.(n.)

   ட் னால் உண்டா ம் இ மல்; cough due to excess heat.

     [ெவடை்ட + இ மல்]

ெவட்ைடவாள்

ெவடை்டவாள்  veṭṭaivāḷāṭu, ெப.(n.)

   1. ட் ல் கட் ற அரக் ; lac taken from the wasp nest built in houses.

   2. ழ க் ; waspnest.

     [ெவடை்ட + வாள் + ]

ெவட்ைடெவளி

ெவடை்டெவளி veṭṭaiveḷi, ெப.(n.)

ெவட்டெவளி1 (சங்.அக.); பாரக்்க;see vetta-veli1.

     [ெவடை்ட + ெவளி]

ெவட்ெடா

 
 ெவடெ்டா  veṭṭoḻivu, ெப.(n.)

   நிலத்ைதப் பயன்ப த் ய ெசல ற் க் ெகா க் ம் ெதாைக; allowance for improvements made on land by 
the tenant.

     [ெவட்  ஒ ]

ெவட்பகடம்

 
 ெவட்பகடம் veḍpagaḍam, ெப.(n.)

   ெவளிப்பகட் ; outward show.

     [ெவள் + பகடம்]
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ெவட்பலா கம்

 
 ெவட்பலா கம் veṭpalāvigam, ெப.(n.)

   ெவள்ேவல்; white babool.

     [ெவட்பலா + கம்]

ெவட்பாடம்

 
 ெவட்பாடம் veṭpāṭam, ெப.(n.)

   வாய்ப்பாடம்; lesson learnt merely by rote.

     [ெவள் + பாடம்]

ெவட்பாைல

ெவட்பாைல veṭpālai, ெப.(n.)

   1. மரவைக ( ங்.);

 dyeing rosebay.

   2. டசப் பாைல; connesibark.

     [ெவள் + பாைல]

ெவட்பாைலயரி

 
 ெவட்பாைலயரி  veṭpālaiyarisi, ெப.(n.)

   ம ந் ச ்சரக் வைக; a medicinal druk.

     [ெவட்பாைல + அரி ]

ெவட்பாைல ைத

 
 ெவட்பாைல ைத veṭpālaividai, ெப.(n.)

ெவட்பாலரி  பாரக்்க;see vetpalarisi.

     [ெவட்பாைல + ைத]

ெவட்பாவட்ைட

ெவட்பாவடை்ட veṭpāvaṭṭai, ெப.(n.)

   1. பாவடை்டவைக( ன்.);; a species of pavattai plant.

   2. ஆடாேதாைட; a shrub adhathoda vesica.

     [ெவள் + பாவடை்ட]

ெவட் கார்

 
 ெவட் கார ்veṭpukār, ெப.(n.)

   மைழ நீரற்ற ேமகம் (யாழ்.அக.);; rainless cloud.

     [[ெவள் + கார]்

ெவட் லம்

ெவட் லம் veṭpulam, ெப.(n.)

   ெவற் டம்; bare ground.

     'ெவட் லந் தன்னிற் ேசாக ஞ்சேவ'(பாரத ச் ப், 33);.

     [ெவள் + லம்]

ெவட் ண்

 
 ெவட் ண்  veṭpūṇṭu, ெப.(n.)

   ெவள்ைளப் ண் ; garlic-allium satirum.

     [ெவள் + ண் ]
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ெவட் ல்

ெவட் ல்1 veṭpūl, ெப.(n.)

   சாம்பல் நிறப் லா; a variety of poola.

     [ெவள் + ல்]

 ெவட் ல்2 veṭpūl, ெப.(n.)

ெவள்ைளப் லா பாரக்்க;see velli-p-poola _,

     [ெவள் + ல்]

ெவட் லா

 
 ெவட் லா veṭpūlā, ெப.(n.)

   சாம்பல் நிறப் லா; a variety of poola.

     [ெவள் + லா]

ெவடங் ணி

 
 ெவடங் ணி veḍaṅguṟuṇi, ெப.(n.)

   மர வைக; stag's-horn trumpet-flower tree.

ெவடெவட-த்தல்

 
 ெவடெவட-த்தல் veḍaveḍattal, ெச. ன்றா .(v.t.)

 shiver (markedly);.

     'அ காைல ல் ஆற் ல் ளித்  ட்  ஈர ேவட் டன் ெவடெவடத்தப  நின்றான்.

     '  வய ல் அவைரப் பாரக்் ம் ேபா  எனக்  ைககாெலல்லாம் ெவட ெவடக் ம்'.

     [ெவட + ெவட-,]

ெவ

ெவ 1 veḍittal, ெச. . . (v.i.)

   1. ள வைடதல்; to crack, to split.

     "ெவ க் ன்ற ப் ணித் லம்" (தஞ்ைசவா. 232);.

   2. ஓைசெயழப் ள தல்; to burst with a noise.

   3. அ ர ்ேவட்  த யன எ தல்; to explode.

   4. ெவ ேயாைச ண்டாதல்; to make an explosive noise.

     "ெவ த்த ேவைல" (கம்பரா. இலங்ைகெயரி.10);.

   5. மலரத்ல்; to blossom.

     "ெவ த்த ேபாெதல்லாம். . . . . . . ெகாய்தான்" (ெசவ்வந் ப் . உைற ர . 47);.

   6. ெவளிக் ளம் தல்; to shoor forth, as tender leaves.

     'இந்தச ்ெச ல் ன் ைல ெவ த் க் ற '.

   7. ைறத்  ேமேல ளம் தல்; to stiffen and stand upright, to be raised.

     "ெவ த்தவாற்  கன் " (அரிச் . வாக, 267);.

   8. ெபாறாைமயால் த்தல்; to burst with envy.

     [ ள் → ெவள் → ெவ ] [வ.ெமா.வ. 259].

 ெவ 2 veḍi, ெப.(n.)

388

www.valluvarvallalarvattam.com 14859 of 19068.



ெவ க்கசெ்சய்-தல்

 
 ெவ க்கசெ்சய்-தல் veḍikkacceytal, ெச. . . (v.i.)

   ழக்கத் டன் ெவ க்கச ்ெசய்தல்; detonate.

     [ெவ க்க + ெசய்-,]

ெவ க்க

 
 ெவ க்க  veḍikkayiṟu, ெப.(n.)

   ெவ  ம ந் ந் ரிக்க ; quick-match.

     [ெவ  → க ]

ெவ க் தல்

 
 ெவ க் தல் veḍikkudal, ெப.(n.)

   ெவ த்தல்; sprout.

     [ெவ  → ெவ க் தல்]

ெவ காரம்

 
 ெவ காரம் veḍikāram, ெப.(n.)

   உப்  வைக ( .அ.);; a kind of salt.

     [ெவ  + காரம்]

ெவ ரந்

 
 ெவ ரந்  veḍigirandi, ெப.(n.)

   ேமகப் ண்வைக; venereal ulcer (w.);.

     [ெவ  + ரந் ]

ெவ ரல்

ெவ ரல் veḍigural, ெப.(n.)

   1. இயல்  மா ய ரல்; hoarse voice.

   2. இைசக்  மா பட்ட ஒைச; discordant note orvoice.

     "கா ளி ேழாைச ெவ ரனா "( ைள ற ற்ற, 30);.

     [ெவ  + ரல்]

ெவ சன்னி

 
 ெவ சன்னி veḍisaṉṉi, ெப.(n.)

   சன்னி வைக (யாழ்.அக,);; a kind of canni.

     [ெவ  + சன்னி]

ெவ ரிப்

ெவ ரிப்  veḍisirippu, ெப.(n.)

   ெப ஞ் ரிப்  ( லப். 15, 64, உைர);; loud laugh, boisterous laugh.

     [ெவ  + ரிப் ]

ெவ ைல

 
 ெவ ைல veḍicūlai, ெப.(n.)

   ைல ேநாய்வைக; a kind of colic.

     [ெவ  + ைல]
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ெவ த்த ரல்

ெவ த்த ரல் veḍittagural, ெப.(n.)

   1. ஒரத்த ரல்; loud voice (w.);.

   2. ெவ  ரல் 1, 2 பாரக்்க;see Vedi-kural 1, 2.

     [ெவ த்த + ரல்]

ெவ த்தெசால்

 
 ெவ த்தெசால் veḍittasol, ெப.(n.)

ெவ ெவ ப்பான ேபச்  (யாழ்.அக.);

 harsh speech.

     [ெவ த்த + ெசால்]

ெவ த் க் ளம் -
தல்

 
 ெவ த் க் ளம் -தல் veḍiddukkiḷambudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   பல்வைக ல் ஈற் ைன ஊ  ெவளிப்ப தல்; erupt.

ெவ ப் க்காட் த
ல்

 
 ெவ ப் க்காட் தல் veḍuppukkāḍḍudal, ெப.(n.)

   னப் க் ெகாள் தல்; exasperation.

     [ெவ ப்  + காட் தல்]

ெவ ப் ண்டகால்

 
 ெவ ப் ண்டகால் veḍippuṇḍakāl, ெப.(n.)

   த்தத் னால் ெவ ப்பா  வ ையத் த ம் கால்; fissured heel.

     [ெவ ப் ண்ட + கால்]

ெவ ப் பாண் க்
கல்

ெவ ப் பாண் க்கல் veḍippupāṇḍukkal, ெப.(n.)

   கவர ்ெவ ப் ற் ெபா த்தப் ப ங்கல் கவரக்ளில் ெவ ப்  அல்ல  ரிசல் ஏற்ப ம்ேபா  வர ்
அகலத் ற்  மார ்1/2 அ  கணத் ல் ெவ ப்  வாக் ல் இரண்  அல்ல  ன்  பாண் க்கற்கள் 

வரில் ெபா த்தப்ப ம். வரில் ெபா த்தப்ப ம் இக்கற்கள் வரில் ேம ம் ெவ ப் கள் ழாமல் 
காக் ம் (ெபா.வழ.);; a stone inserted to thwart or arrest crakes.

     [ெவ ப்  + பாண் க்கல்]

ெவ ப -தல்

ெவ ப -தல் veḍibaḍudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ேபராைச ண்டாதல்; to explode with a loud noise.

     "ெவ பட ழங் ஞ்ெசால் லான்" ( வக. 265);.

   2. த தல்; to scatter.

     "மாற்றார ்ெவ பட்ேடாடல்" ( றநா.93);.

   3. அசச் தல்; to fear.

     "ெவ பட்  ற்  ற்ேறா  ம னம் ேபால்" (கைவ  29);.

     [ெவ  + ப -]
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ெவ பலவன்

ெவ பலவன்1 veḍibalavaṉ, ெப.(n.)

   வைக; a kind of plant whose seedpods burst with noise(w.);.

     [ெவ  + பலவம் → ெவ பலவன்]

 ெவ பலவன்2 veḍibalavaṉ, ெப.(n.)

   ப வங் ைர (மைல);; a kind of greens.

     [ெவ  + பலவன்]

ெவ பாண ப்

ெவ பாண ப்  veḍipāṇavuppu, ெப.(n.)

ெவ ப்  பாரக்்க ( ற . 619);;see vedi-y-uppu.

     "இந் ப்  ெவ பான ப் " ( ற . 619);.

     [ெவ  + பாணம் + உப் ]

ெவ ேபா -தல்

 
 ெவ ேபா -தல் veḍipōḍudal, ெச. . . (v.i.)

ெவ ர ்பாரக்்க;see vedi-tir.

     [ெவ  + ேபா -,]

ெவ ம ந்

 
 ெவ ம ந்  veḍimarundu, ெப.(n.)

   ெவ ப்பதாற் ண்  த யவற்ைற ெவளிக் ளப் ம் வான ம ந் ; gun powder (w.);.

 |ெவ  ;

ம ந்

ெவ யல்

ெவ யல்1 veḍiyal, ெப.(n.)

ெவ 2 பாரக்்க;see vedi2 (w.);,

     [ெவ  → ெவ யல்]

 ெவ யல்2 veḍiyal, ெப.(n.)

   யல்; dawn.

     [ெவ  → ெவ யல்]

ெவ யா

 
 ெவ யா  veḍiyāti, ெப.(n.)

   ந் ற் ெகா ; moon-creeper-menispermum cordifolium.

ெவ ப் யம்

 
 ெவ ப் யம் veḍiyuppiyam, ெப.(n.)

   ஈய ப்  வைக; nitrate of lead.

     [ெவ ப்  + ஈயம்]
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ெவ ப்

ெவ ப் 1 veḍiyuppu, ெப.(n.)

   1. ஓர ்உப் ; salt petre-potassium nitrade.

   2. நீரில் காய்ச் ம் ஐந்தாம் காய்சச் ப் ; a salt which is prepared after fire process from fuller's earth.

   3. ெபாட் ப் ; salt petre.

   4. தைல ப் ; salt prepared from the human skull.

     [ெவ  + உப் ]

 ெவ ப் 2 veḍiyuppu, ெப.(n.)

   ெவ  ம ந் க்  உத ம் உப்  (பதாரத்்த 1092);; nitre, saltpeter.

     [ெவ  + உப் ]

 ெவ ப்  veḍiyuppu, ெப.(n.)

   ஒ வைக ெபாட்டா யம் உப் ; a kind of potassium salt.

த.வ.அழ ப்

     [ெவ +உப் ]

ெவ ப் க்கட்

ெவ ப் க்கட் 1 veḍiyuppukkaḍḍi, ெப.(n.)

   1. ெகா க்காய்ப் ளி; a thorny treepithecolobium dulce.

   2. ரம் ன்ைன ன் ேவரச்ச்ா ; juice of the root of surappunnai

     [ெவ ப்  + கட் ]

ெவ ப் க்கட்

ெவ ப் க்கட் 1 veḍiyuppukkaḍḍu, ெப.(n.)

   1. அம்பளங்காய்; a plant-spondias mangifera, consolidated petre.

   2. தைலேயாட் ன் மா  ேமல் ழ் ைவத்  எரிக்க ேமற்ப  உப் கட் ம்; a single piece of salt petre is placed 
in the midst of cranial bone powder and heated it gets consolidated.

     [ெவ ப்  + கட் ]

 ெவ ப் க்கட் 2 veḍiyuppukkaḍḍu, ெப.(n.)

   ெவ ப்ைப ேவங்ைக ெசய நீரில் ேபாட் க் காயைவத்  எ க்கக் கட் ம், கட் ய ன் 
கரிெந ப் ல் ைவத்  உ க் ட இள  உ ம், இந்த ெவ ப்  கட்  மாந்ைத அரி  எைட 3 நாள் 
சாப் ட ன்மம் ேபாம்; the method of preparing consolidated salt-petre, and its alchemical use and medicinal use are 
mentioned above.

     [ெவ ப்  + கட் ]

ெவ ப் க் ரந்

 
 ெவ ப் க் ரந்  veḍiyuppukkirandi, ெப.(n.)

   ஒ  வைக கழைல ேநாய்; a kind of tumour.

     [ெவ ப்  + ரந் ]

ெவ ப் ச் ண்
ணம்

 
 ெவ ப் ச் ண்ணம் veḍiyuppuccuṇṇam, ெப.(n.)

   ஒ வைக ன்ன ம ந் ; a kind of calcined medicine with basic property of calcium prepared out of saltpetre.

இைத இரண்  மண்டலம் சாப் ட இதனால் நரப்பைணப்  ேபா ம், சைத வ த் ம், ேதகம் ெமத்த 
நாளி க் ம், வா  றப்ப ம், நைர ைர பறக் ம்.

     [ெவ ப்  + ண்ணம்]
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ெவ ப் த்தம்

 
 ெவ ப் த்தம்  veḍiyupputtambi, ெப.(n.)

   ளி நறைளக் ழங் ; root of a plantcissuc acida.

     [ெவ ப்  + தம் ]

ெவ ப் த் ராவ
கம்

ெவ ப் த் ராவகம்1 veḍiyupputtirāvagam, ெப.(n.)

   1. ெவ ப் னால் இறக் ய ராவகம்; nitric acid.

   2. வாைல நீர;் a medicinal liquid obtained by distillation.

   3. வாய் நீர;் saliva.

   4. மரி நீர;் urine of a female.

     [ெவ ப்  + Skt drdwaka→த. ராவகம்]

 ெவ ப் த் ராவகம்2 veḍiyupputtirāvagam, ெப.(n.)

   ெவ ப் னின் ம் எ க்கப்ப ம் ெவ ய அ லம்; nitric acid (w);.

     [ெவ ப்  + Skt. drdvaka→த ராவகம்]

ெவ ப் மண்

 
 ெவ ப் மண் veḍiyuppumaṇ, ெப.(n.)

   ெவ ப் ச ்சத் ள்ள மண்; soil containing salt petre or potash.

     [ெவ ப்  + மண்]

ெவ ப்ைபக் 
கண்டவர்

 
 ெவ ப்ைபக் கண்டவர ்veḍiyuppaikkaṇḍavar, ெப.(n.)

   ெவ ப்ைபக் கட் யவர;் one who has consolidated salt-petre.

ெவ ேயாைசக்கா
ரி

 
 ெவ ேயாைசக்காரி veḍiyōcaikkāri, ெப.(n.)

அண்டக்கல் பாரக்்க;see anga-k-kal.

     [ெவ ேயாைச +காரி]

ெவ ரசம்

 
 ெவ ரசம் veḍirasam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக சா ; fulminating mercury.

     [ெவ  + Skt rasam →த. இரசம்]

ெவ ல்

ெவ ல் veḍil, ெப.(n.)

   1. ேவட் ; explosion, as of a gun.

   2. ய நாற்றம் (யாழ். அக.);; foul smell.

     [ெவ  + ெவ ல்]

ெவ ப்

 
 ெவ ப்  veḍiluppu, ெப.(n.)

ெவ ப்  பாரக்்க;see vedi-yuppu.

     [ெவ ல் +உப் ]
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ெவ வத்ைத

 
 ெவ வத்ைத veḍivattai, ெப.(n.)

   ெவ  ைவத்  ன் த்தற் ரியேதார ்மரக்கலம் ( கைவ. ன,);; a catamaran with deternators or 
explosives.

     [ெவ  + வத்ைத]

ெவ வால்

 
 ெவ வால் veḍivāl, ெப.(n.)

   மாட் க் ற்றவைக (மாட் ைவ. ந்.);; to an inauspicious mark in the tail of cattle.

     [ெவ  + வால்]

ெவ

ெவ  veḍivu, ெப.(n.)

   1. ைக; dawning.

   2. நற்காலம் வ ைக; dawning of better days.

     "ெவ  காலம் வாராதா".

   3. யற்காலம்; dawn.

     [ெவ  → ெவ ]

ெவ ைவ

ெவ ைவ1 veḍivaittal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ப்பாக் யாற் தல்; to shoot with a gun.

   2. ெக க்கப் பாரத்்தல்; to seek an opportunity to destroy or injure.

 ெவ ைவ2 veḍivaittal, ெச. . . (v.i).

   1. ைகக் ம்ப  ெபாய்ச ்ெசாற்கள் ெசால் தல்; to make a surprisingly false statement.

   2. சண்ைட ட் தல்; to foment or start a gwarrel.

     'இல்லாவற்ைற ெயல்லாஞ் ெசால்  அவன் ெவ ைவத்  ட்டான்'.

     [ெவ  + ைவ-,]

 ெவ ைவ3 veḍivaittal, ெச. . .(v.i.)

   ட்டம் ேபாட் க் ெக த்தல்;   உைல ைவத்தல்; to everthing to undermine ruin (S.O.);.

     'அ காரி டம் ஏேதா ெசால்  என் ேவைலக்  ெவ  ைவத் ட்டான்'.

     [ெவ  + ைவ-,]

ெவ க்-என்

ெவ க்-என்  veḍugeṉṟu, .எ. (adv.)

   1. எ ரப்ாராத ைற ல், ெரன் ; unexpectedly, suddenly.

     ' ன்னால் வந்  ெகாண் ந்த நாய் ெவ க்ெகன்  காைலக் க த்  ட்ட .

   2. ஓரி  ெசாற்களில் மனத்ைத வ த் ம் ப யான; sharply,Curtly.

     'என்னால் யா  என்  ெவ க்ெகன்  ப ல் ெசான்னான்'.

     [ெவ க் + என் ]

ெவ க்கன்

ெவ க்கன் veḍukkaṉ, ெப.(n.)

   1. க க ப் ள்ளவன்; crabbed person (w.);.

   2. னங் ெகாள்பவன் (யாழ்.அக.);; angry person.

     [ெவ க்  → ெவ க்கன்]
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ெவ க்

ெவ க் 1 veḍukku, ெப.(n.)

   1. ெவ ெவ ப்  பாரக்்க;see vedu-veduppu.

   2. ெவடெ்டன  பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see veffenavu.

     [ெவ க்ெகனல் → ெவ க் ]

 ெவ க் 2 veḍukku, ெப.(n.)

   லால் நாற்றம் (இலங்.);, ய நாற்றம்; foul odour.

ெவ க் செ்சா க்

 
 ெவ க் செ்சா க்  veḍukkuccoḍukku, ெப.(n.)

ெவ ெவ ப்  பாரக்்க;see vedu-Veduppu.

     [ெவ க்  + ெசா க் ]

ெவ க் ெவ க்
ெகனல்

 
 ெவ க் ெவ க்ெகனல் veḍukkuveḍukkeṉal, ெப.(n.)

ெவ க்ெகனல் பாரக்்க;see Vedu-k-kenal.

     [ெவ க்  + ெவ க்  + எனல்]

ெவ க் ெசால்
தல்

 
 ெவ க் ெசால் தல் veḍukkuṉusolludal, ெப.(n.)

   கத்ைத த் க் ெகாண்  னத் டன் ேப வைத ெவ க்ெகன்  ெசால்வாரக்ள்; an expression of 
wrath or anger.

     ' ள்ெளரிய எ க் ெக த்தா ம் இப்ப யா ெவ க்  ெவ க்  ெசால்ற ?' என்பாரக்ள்.

     [ெவ க்  + ெசால் தல்]

ெவ க்ெகனல்

ெவ க்ெகனல் veḍukkeṉal, ெப.(n.)

   1. ஒ த ன் ஓைசக் ப் ; noise of breaking.

     "அஷ்ட க்ெகச தந்தங்கைள ெவ க்ெகன் ெறா த்த" (இராமநா. ஆரணி. 20);.

   2. ெரனக் ப் ; suddenness and unexpectedness.

   3. ைர க் ப் ; quickness.

     "கா ன் டை்டக்க ம் ெவ க் ெகன்றைசத் ெத த்தால்" (தா . கவாரி 5);.

   4. ேபச் ற் க க ப்பா த்தற் ப் ; churishness in talk.

     'ெவ க்ெகன்  ேப றான்'.

   5. த்  ேநா க் ப் ; shooting pain.

     [ெவ க்  + எனல்]

ெவ த்தலாம்

 
 ெவ த்தலாம் veḍuttalām, ெப.(n.)

   டத்ேதைர (இலத)்;; ashy babool.
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ெவ ப்

 
 ெவ ப்  veḍuppu, ெப.(n.)

ெவ ெவ ப்  பாரக்்க  (யாழ்.அக.);;see vegu-veguppu.

     'ெவ ெவ ப்  காட் தல்' (உ.வ);.

     [ெவ ப்  → ெவ ப் ]

ெவ பாைல

 
 ெவ பாைல veḍupālai, ெப.(n.)

   பாைலமரவைக; a tree.

ெவ ெவ -த்தல்

ெவ ெவ -த்தல் veḍuveḍuttal, ெச. . . (v.i.)

   1. னத்தாற்ேகாபத்தாற் படபடத்தல்; to quiver with rage.

     "ெவ ெவ த் ெத ந்தவன் றனாற்றைல ய க்கவல்லார"் (ேதவா. 776);.

   2. க க ப்பாய்ப் ேப தல்; to speak roughly.

     [ெவ ெவெடனல் → ெவ ெவ -,]

ெவ ெவ த்தெசா
ல்

 
 ெவ ெவ த்தெசால்  veḍuveḍuttasolli, ெப.(n.)

   க ஞ்ெசாற் பவ-ன்-ள் ( ன்,);; one who is churlish in speech.

     [ெவ ெவ  + ெசால் → ெசால்  →

ெவ ெவ த்தெசால் ,

     'இ' உைடைமப் ெபா ளீ )

ெவ ெவ த்தவன்

 
 ெவ ெவ த்தவன் veḍuveḍuttavaṉ, ெப.(n.)

ெவ க்கன் பாரக்்க ( ன்.);;see vegukkan.

     [ெவ ெவ  + அன் → ெவ ெவ த்தவன்]

ெவ ெவ ப்

 
 ெவ ெவ ப்  veḍuveḍuppu, ெப.(n.)

   க க ப்  ( ன்.);; crabbedness.

     [ெவ ெவ  +  → ெவ ெவ ப் ]
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ெவ ெவெடனல்

ெவ ெவெடனல் veḍuveḍeṉal, ெப.(n.)

   1. ெப ஞ் ரிப் ன் ஒ க் ப்  ( ங்.);; laughing loudly.

     "ெவ ெவெடன்ன நக் " (ப ெனா. வாலங்கா. த்த. 2);.

   2. ந க்கக் ப் ; shivering with cold.

     ' ளிர ்ெவ ெவெடன்றாட் ற '.

   3. ைர க் ப் ; being quick.

   4. னக் ப் ; being angry, petulant.

     'ெவ ெவெடன்  ேப றான்'.

   5. ஒல் யா த்தல் ப் ; being thin or slender.

     [ெவ ெவ  + எனல்]

ெவண் அல்

 
 ெவண் அல்  veṇalli, ெப.(n.)

   ெவண்ைம நிற நீர ்அல் ; white water lily.

     [ெவண் [ைம] + அல் ]

ெவண்கட் க்ெகா

 
 ெவண்கட் க்ெகா  veṇkaḍḍukkoḍi, ெப.(n.)

    கட் க் ெகா ; small variety of coagulating creeper-cocculus villosus.

     [ெவண் [ைம] + கட்  + ெகா ]

ெவண்கடம்

ெவண்கடம்  veṇkaḍambu, ெப.(n.)

   மரவைக; a kind of tree.

     "ெவண் டம்  பந்தணிந்தேவ" ( வக. 1650);.

     [ெவண் [ைம] + கடம் ]

ெவண்கடல்

ெவண்கடல் veṇkaḍal, ெப.(n.)

   பாற்கடல் (ெப ங், உஞ்ைசக் 57,113, அ ம்.);; sea of milk.

     [ெவண் [ைம] + கடல் ெவண்கடல்]

ெவண்கட

 
 ெவண்கட  veṇkaḍali, ெப.(n.)

   ெவண் ேதக் ; white teak-lager-Iroemia lanceolata.

     [ெவண் [ைம] + கட ]

ெவண்கடைல

 
 ெவண்கடைல veṇkaḍalai, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ெகாண்ைடக் கடைல; white bengal gram-cicer arietinum.

     [ெவண் [ைம] + கடைல]

ெவண்கடவன்

 
 ெவண்கடவன் veṇkaḍavaṉ, ெப.(n.)

ெவண்ெகாடை்ட பாரக்்க;see ver-kottai.

     [ெவண் [ைம] + கடவன்]
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ெவண்கடன்

 
 ெவண்கடன் veṇkaḍaṉ, ெப.(n.)

ெவண்ணிைலக்கடன் பாரக்்க (இ.வ.);;see Vennilas-k-kadan.

ெவண்க கம்

 
 ெவண்க கம் veṇgaḍigam, ெப.(n.)

ெவப்பாைல பாரக்்க;see Veppalai

     [ெவண் [ைம] + க கம்]

ெவண்க

 
 ெவண்க  veṇgaḍugu, ெப.(n.)

   க வைக ( ங்.);; white mustard.

     [ெவண் [ைம] + க  → ெவண்க ]

ெவண்க ப்

 
 ெவண்க ப்  veṇkaḍuppu, ெப.(n.)

   கண்ேணாய் வைக;     [ெவண் [ைம] + க ப்  → ெவண்க ப் ]

ெவண்கண்

ெவண்கண் veṇkaṇ, ெப.(n.)

ெவங்கண் 6 பாரக்்க ( ன்.);;see verigan.

     [ெவண் [ைம] + கண் → ெவங்கண்]

ெவண்கண்டங்கத்
தரி

 
 ெவண்கண்டங்கத்தரி veṇkaṇṭaṅgattari, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் கண்டங் கத் ரி; thorny plant bearing white flowers and fruits-solanumjacquini.

     [ெவண் [ைம] + கண்டங்கத்தரி]

ெவண்கண்டர்

 
 ெவண்கண்டர ்veṇkaṇṭar, ெப.(n.)

   ெவள்ைளத் ரி , பால் த்தம்; white vitriol-zinc sulphate country.

     [ெவண் [ைம] + கண்டர ்→ ெவண்கண்டர]்

ெவண்கண்டல்

ெவண்கண்டல் veṇkaṇṭal, ெப.(n.)

   1  மரவைக (இலத,்);; white mangrove, s.tr.

   2. மரவைக; papery-barked obtuse-leaved mangrove,m.tr.

     [ெவண் [ைம] + கண்டல் → ெவண்கண்டல்]

ெவண்கண்ணன்

ெவண்கண்ணன் veṇkaṇṇaṉ, ெப.(n.)

   கழகக்காலப் லவர,் இவர ்ெபயர ்ெபா ம் ல் ழான் ெவண்கண்ணனார ்என ம் காணப்ப ம்; a 
sangam poet another name was called podumbil-kilāmweakamnagar.

இவர ்அகநா ற் ல் 130192-ஆம் பாக்கைளப் பா ள்ளார.்

ெவண்க ர்

 
 ெவண்க ர ்veṇkadir, ெப.(n.)

ெவங்க ேரான் பாரக்்க (இலக்.அக.);;see Verikadiron);.

     [ெவண் [ைம] + க ர]்
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ெவண்க ேரான்

 
 ெவண்க ேரான் veṇkadirōṉ, ெப.(n.)

   க ரவன் ( ன்.);; the sun.

     [ெவங்க ேரான் → ெவண்க ேரான்]

ெவண்கமலம்

ெவண்கமலம் veṇkamalam, ெப.(n.)

   1. ெவண்டாமைர; white lotus.

   2. நிைரய வைக ( வத . வரக்்க நரக.114);; a hall.

     [ெவண் [ைம] + கமலம்]

 Skt. Kamalam → த. கமலம்

ெவண்கமைல

 
 ெவண்கமைல veṇkamalai, ெப.(n.)

   கைலமகள் (இலக்.அக.);; sarasvati.

     [ெவண் [ைம] + கமைல]

 Skt. Kamala → த. கமலம்

ெவண்கயல்

 
 ெவண்கயல் veṇkayal, ெப.(n.)

   ெவள்ளிையப் ேபா க் ம் ஒ  ெவண்ணிறக்ெகண்ைட ன் (சங். ல. ன்கள்.);; silvery kendai fish.

     [ெவண் [ைம] + கயல்]

ெவண்கரப்பான்

 
 ெவண்கரப்பான் veṇkarappāṉ, ெப.(n.)

பாற்கரப்பான் பாரக்்க;see par-karappan.

     [ெவண் [ைம] + கரப்பான்]

ெவண்க

 
 ெவண்க  veṇkaru, ெப.(n.)

   டை்ட ன் ெவள்ைளக்க ; the white of egg.

     [ெவண் [ைம] + க ]

ெவண்க ங்கா

ெவண்க ங்கா  veṇkaruṅgāli, ெப.(n.)

   1. ெவக்கால் பாரக்்க;see vekkal.

   2. ெவள்ைளக்க ங்கா  பாரக்்க;see vekkal-k-karunkali.

     [ெவண் [ைம] + க ங்கா ]

ெவண்க ங் ழல்

 
 ெவண்க ங் ழல் veṇkaruṅguḻl, ெப.(n.)

   தாமைரக் ழங் ; root of lotus.

     [ெவண் [ைம] + க ங் ழல்]
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ெவண்க சச்த்

 
 ெவண்க சச்த்  veṇkaruccattu, ெப.(n.)

   டை்ட ன் ெவள்ைளக் க ைவப் ேபான்ற ரதம்; protein or albuminoids.

     [ெவண் [ைம] + க சச்த் ]

 Skt. Sakthi → த. சத் .

ெவண்க நீர்

 
 ெவண்க நீர ்veṇkarunīr, ெப.(n.)

   டை்ட ன் ெவண்க ; white of an egg.

     [ெவண் [ைம] + க நீர]்

ெவண்க ம்

 
 ெவண்க ம்  veṇkarumbu, ெப.(n.)

   ஆைலக் க ம் ; white sugancane-saccharum officinarum.

     [ெவண் [ைம] + க ம் ]

ெவண்க ைள

ெவண்க ைள1 veṇkaruviḷai, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் காக்கணம்; a twiner bearing white flowers-chitoria ternalia.

     [ெவண் [ைம] + க ைள]

 ெவண்க ைள2 veṇkaruviḷai, ெப.(n.)

ெவண்காக்கணம் பாரக்்க (சங்.அக.);;see ven-kakkanam.

     [ெவண்-ைம + க ைள]

ெவண்கல்

ெவண்கல் veṇkal, ெப.(n.)

   1. ெவள்ைளக் கல்;   2. சலைவக்கல் ( ன்.);; white marble.

     [ெவண் [ைம] + கல்]

ெவண்கல்ெகாட்
ைட

 
 ெவண்கல்ெகாடை்ட veṇkalkoṭṭai, ெப.(n.)

   மைல ெவண் ெகாடை்ட; a hill tree loptopetallum wightianum.

     [ெவண் [ைம] + கல் ெகாடை்ட]

ெவண்கல்

 
 ெவண்கல்  veṇkallu, ெப.(n.)

   சலைவக் கல்; white stone-marble stone-cilabluster.

     [ெவண் [ைம] + கல் → கல் ]

ெவண்கலக் ரல்

 
 ெவண்கலக் ரல் veṇkalakkural, ெப.(n.)

   ெவண்கலக் ழல் ேபான்  கணீெரன ஒ க் ம் ரல்; resounding voice, full throated voice.

     [ெவண்கலம் + ரல்]

400

www.valluvarvallalarvattam.com 14871 of 19068.



ெவண்கல நி ைள

ெவண்கல நி ைள1 veṇkalanimiḷai, ெப.(n.)

   நி ைள; bismuth pyrites.

     [ெவண்கலம் + நி ைள]

 ெவண்கல நி ைள2 veṇkalanimiḷai, ெப.(n.)

   அம்பாைர; bismuth, a tonic.

     [ெவண்கலம் + நி ைள]

ெவண்கலப்பட்

 
 ெவண்கலப்பட்  veṇkalappaṭci, ெப.(n.)

   பறைவ வைக (இ.வ.);; a bird.

     [ெவண்கலம் + பட் ]

ெவண்கலப்பாத்
ரம்

 
 ெவண்கலப்பாத் ரம் veṇkalappāttiram, ெப.(n.)

   ெபா டக்லங்களிெலான் ; vessel made of bell metal.

 |ெவண்கலம் + skt. patra → த. பாத் ரம்]

ெவண்கலப்பாைன

 
 ெவண்கலப்பாைன veṇkalappāṉai, ெப.(n.)

   ெவண்கலத்தால் ெசய்யப்பட்ட பாத் ர வைக; pot of bronze.

     [ெவண்கலம் + பாைன]

ெவண்கலபற்பம்

 
 ெவண்கலபற்பம் veṇkalabaṟbam, ெப.(n.)

   ெவண்கலமா ய உேலாகத்ைதப் ட ட்டப் ெபா ; white calcined powder of bell metal.

     [ெவண்கலம் + பற்பம்]

ெவண்கலம்

ெவண்கலம்1 veṇkalam, ெப.(n.)

   ெசம் ம் ெவள்ளிய ம் கலந்  உ க்  உண்டாக் ம் கலப்  உேலாகம் ( ங்.);; bell-metal, bronze, an alloy 
of copper and tin.

     "ெவண்கலப் பத் ரங் கட்  ைளயா " ( வ். ெபரியாழ்.1,9,8);.

     [ெவண் [ைம] + கலம்]

 ெவண்கலம்2 veṇkalam, ெப.(n.)

   நாள் (அக.நி.);; day.

ெவண்க

ெவண்க 1 veṇkali, ெப.(n.)

   ெவண்க ; White mustard-brassica alba.

 ெவண்க 2 veṇkali, ெப.(n.)

ெவண் க ப்பா பாரக்்க ( ன்.);;see wenkalippa.

     [ெவண் [ைம] + க ]
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ெவண்க ப்பா

 
 ெவண்க ப்பா veṇkalippā, ெப.(n.)

   ெவண்டைள ெபற் வ ம் க ப்பாவைக; a kind of kali verse with ven-dalai.

     [ெவண்க  +பா]

ெவண்க

ெவண்க  veṇkavi, ெப.(n.)

   1. ெவண்பா; venpa verse.

   2. ெபா ளாழமற்ற க ; verse, not pregnant with ideas.

     [ெவண் [ைம] + க ]

 Skt. kavi → த. க

ெவண்கழற்

 
 ெவண்கழற்  veṇkaḻṟci, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் கழற் க் ெகா ; thorny creeper bearing white bonduc nut caesalpinia bonducella (alba.);.

     [ெவண் [ைம] + ழற் ]

ெவண்களமர்

ெவண்களமர ்veṇkaḷamar, ெப.(n.)

   1. ம தநில மாக்கள் (ெதால். ெசால். 16,உைர);; inhabitants of the agricultural tract.

   2. ேவளாளர ்(அக.நி.);; Velasas.

     [ெவண் [ைம] + களமர]்

ெவண்களி

 
 ெவண்களி veṇkaḷi, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் க ம் ; white sugarcane-saccharum officinarum.

     [ெவண் [ைம] + களி]

ெவண்களிமண்

 
 ெவண்களிமண் veṇkaḷimaṇ, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் களிமண்; white clay-claymarl.

     [ெவண் [ைம] + களிமண்]

ெவண்களிற்றர

ெவண்களிற்றர  veṇkaḷiṟṟarasu, ெப.(n.)

   ேவந்தனின் ெவள்ைள யாைன (ஐராவதம்);; indra's elephant.

     "வால் ெவண்களிற்றர  வயங் ய ேகாட்டத் " ( லப் 5, 143);.

     [ெவண் [ைம] + களி  + அர ]

ெவண்கற்றாைழ

 
 ெவண்கற்றாைழ veṇkaṟṟāḻai, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் கடல் ன். சாம்பல் நிறம் படரந்்த இம் னின் ப் பரப்  பசை்ச நிறத் னால் ேம ம் 
க ைமயாய்க் காணப்ப ம். உட ன் பக்கப் ப க ம் வ ற் ப் பரப் ம் ெவண்ணிற டனி க் ம் 
( ன.ெபா.வ.);; a kind of sea fish with dark colour on its back, because of combination of green and ash colours. It sides 
and lower portion are white in colour.

     [ெவண் [ைம] + கற்றாைழ]
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ெவண்கற் கள்

 
 ெவண்கற் கள் veṇgaṟṟugaḷ, ெப.(n.)

   சலைவகற்ெபா ; marble dust.

     [ெவண் [ைம] + கற் கள்]

ெவண்கற்ைற

 
 ெவண்கற்ைற veṇkaṟṟai, ெப.(n.)

சவரிக் காரம் பாரக்்க;see cavari-k-karam.

     [ெவண் [ைம] + கற்ைற]

ெவண்கன்னான்

ெவண்கன்னான் veṇkaṉṉāṉ, ெப.(n.)

   ெவண்கல ேவைல ெசய் ம் கன்னான்; smith working in bell-metal.

     "ெவண் கன்னா க் க் ைகங்கரய்ம்.................. எல்லாம் வாரப்் த் ப் தாகப் பண் ற " 
(ேகா ெலா. 94);.

     [ெவண் [ைம] + கன்னான்]

ெவண்காக்கட்டான்

 
 ெவண்காக்கட்டான் veṇkākkaṭṭāṉ, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக்காட்டான்; a twining plant-clitoria ternatea (albiflora);.

     [ெவண் [ைம] + காக்கட்டான்]

ெவண்காக்கணம்

ெவண்காக்கணம் veṇkākkaṇam, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக்காக்கணம் ( ஞ் ப். 68, உைர);; white-flowered-shell creeper.

     [ெவண் [ைம] + காக்கணம்]

ெவண்காக் யம்

 
 ெவண்காக் யம் veṇkākkiyam, ெப.(n.)

   ெவள்ைள ள ; white pepper-piper nigrum.

     [ெவண் + காக் யம்]

ெவண்காக்ைக

 
 ெவண்காக்ைக veṇkākkai, ெப.(n.)

ெவண்காக்கணம் பாரக்்க;see verkakkanam.

     [ெவண் [ைம] + காக்ைக]

ெவண்காகம்

 
 ெவண்காகம் veṇkākam, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் காக்ைக; white crow.

     [ெவண் [ைம] + காகம்]

ெவண்காசம்

 
 ெவண்காசம் veṇkācam, ெப.(n.)

   கண்ேநாய்வைக (யாழ்.அக.);; sore-eyes.

     [ெவண் [ைம] + காசம்]
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ெவண்கா க்கட்

 
 ெவண்கா க்கட்  veṇkācukkaṭṭi, ெப.(n.)

ெவண்ணிறமான கா க்கட் ,

 white catachew-palladium.

     [ெவண் [ைம] + கா க்கட் ]

ெவண்காட் நங்
ைக

 
 ெவண்காட் நங்ைக veṇkāṭṭunaṅgai, ெப.(n.)

   ெவண்காட்  நங்ைக (அ . ந்);, தெ்தாண்ட ைடய மைன ; wife of ciru-t-tongar.

     ' தெ்தாண்ட ைடய ெதாண் கட்  உடந்ைதயா ந்  மகனா ய ராளைன அ த் க் க  
சைமத்தாள்'.

     [ெவண் [ைம] + கா  + நங்ைக]

ெவண்கா

ெவண்கா 1 veṇkāṭu, ெப.(m.)

   ெவண்கா  என நாைக மாவட்டத் ல் உள்ள ஊர;் a village tiruvenkaguin Nagai district.

ரக்ா க் த் ெதன் ழக்ேக ஏ -எட்  கல் ெதாைல ல் இ க் ம் இடம் இ , க் ளம். ஆல், ல்வம், 
ெகான்ைற என்ற ன்  ேகா ல் மரங்கள் இக்ேகா ன் றப் . நா க்கரசர,்

     "பா வான் ெசன்ேறைனப் பற்  ேநாக் ப் பரிச த் ெதன் வைளகவரந்்தார ்பா ேயைன ேமக 
லரிஞ் ம் ேசாைல ழ்ந்த ெவண்கா  ேம ய ரத்னாேர" (249-4); எனப் பா ன்றார.்

 ெவண்கா 2 veṇkāṭu, ெப.(n.)

   ஒ  வதலம்; siva temple.

ெவண்காந்தள்

ெவண்காந்தள்1 veṇkāndaḷ, ெப.(n.)

   ெவள்ைளப் ைடய காந்தள்; november flower plant bearing white flowersgloriosa superba-opposite of cherikantal.

     [ெவண் [ைம] + காந்தள்]

 ெவண்காந்தள்2 veṇkāndaḷ, ெப.(n.)

ெச வைக ( றநா.90, உைர);,

 white species of malabar glory lily.

     [ெவண் [ைம] + காந்தள்]

ெவண்காமாைல

 
 ெவண்காமாைல veṇkāmālai, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் காமாைல ேநாய்; a variety of jaundice.

     [ெவண் [ைம] + காமாைல]

ெவண்காய்சச்ல்

 
 ெவண்காய்சச்ல் veṇkāyccal, ெப.(n.)

    ரம்;ெவண் [ைம] + காய்சச்ல்]
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ெவண்காய்ேவைள

 
 ெவண்காய்ேவைள veṇkāyvēḷai, ெப.(n.)

ெவள்ைளக் ெகாள் க் காய் ேவைள,

 white species of vellai-kollu-k-kay-velai, a plant tephrosia purpurea.

     [ெவண் [ைம] + காய் ேவைள]

ெவண்காயத்தாள்

 
 ெவண்காயத்தாள் veṇkāyattāḷ, ெப.(n.)

   ெவங்காய இைல; onion leaves.

     [ெவண்காயம் + தாள்]

ெவண்காயம்

ெவண்காயம் veṇkāyam, ெப.(n.)

   1. வைக ( ன்.);; onion, allium cepa,

   2. உள்ளி (யாழ்.அக.);; gariic.

     [ெவண் [ைம] + காயம்

ெவண்காரக்களிம்

 
 ெவண்காரக்களிம்  veṇkārakkaḷimbu, ெப.(n.)

   களிம்  ம ந்  வைக; boric ointment.

     [ெவண்காரம் + களிம் ]

ெவண்காரக் ேடா
ரி

 
 ெவண்காரக் ேடாரி veṇkārakkuṭōri, ெப.(n.)

   ெபான்னாக்கம் ெசய் ம் ேபா  உ க்  கத் ல் பயன்ப த் வ ; a mixture of borax (act as a catalatic 
agent); added to aid quick melting of substances in alchemy.

ெவண்காரச் ண்
ணம்

ெவண்காரச் ண்ணம் veṇkāraccuṇṇam, ெப.(n.)

   1. ப் ச ்கண்ணம்; a king like medicine prepared of the three salts.

   2. ெவங்காரத் னின் ம் ட டெ்ட க் ம் ஒ  வைகச் ண்ண ம ந் ; a calcined powder prepared of borax.

     [ெவண்காரம் + ண்ணம்]

ெவண்கார கம்

 
 ெவண்கார கம் veṇgārasigam, ெப.(n.)

   ெவப்பாைல; a tree.

     [ெவண்காரம் + கம்]

ெவண்கார த்

 
 ெவண்கார த்  veṇkārasutti, ெப.(n.)

   ெபாரித்த ெவண்காரம், ெபாரிகாரம்; purification of borax.

     [ெவண்காரம் + த் ]
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ெவண்காரத் ள்

 
 ெவண்காரத் ள் veṇkārattuḷ, ெப.(n.)

   களிம் த் ள்; powder of borax, boric powder.

     [ெவண்காரம் + ள்]

ெவண்காரப்பதங்க
ம்

 
 ெவண்காரப்பதங்கம் veṇkārappadaṅgam, ெப.(n.)

   ஒ  தப் பதங்கம்; boric acid.

     [ெவண்காரம் + பதங்கம்]

ெவண்காரம்

ெவண்காரம்1 veṇkāram, ெப.(n.)

   ெவங்காரம்; borax.

     "ஏலம் ெவண்காரம்" ( ற . 616);.

     [ெவண்-ைம + காரம் → ெவண்காரம்]

 ெவண்காரம்2 veṇkāram, ெப.(n.)

   1. ெபாரியகாரம்; borax-barborate of sodasodium biboras.

இ  வாய்ப் ண் உத  ெவ ப்  ைலக்காம்  ெவ ப் க க்  ேமல் தடவலாம்.

   2. 3 மாதத் ய இ ப் ண்டம்; foetus of third month.

     [ெவண் [ைம] + காரம் → ெவண்காரம்]

ெவண்காரம

 
 ெவண்காரம  veṇkāramadu, ெப.(n.)

   ெவண்காரத் னின்  உ வாக் ய ேதன்; borax honey.

     [ெவண்காரம் + ம ]

ெவண்காரலவனம்

 
 ெவண்காரலவனம் veṇkāralavaṉam, ெப.(n.)

   சா  வராத் தைழகளில் சா  வரச ்ெசய் ம் ஒ  வைக தயாரித்த ப் ; a prepared salt which is capable of 
extracting juice from brittle leaves which ordinarily don't yield juice.

     [ெவண்காரம் + இலவணம்]

ெவண்கார ள்ளி

 
 ெவண்கார ள்ளி veṇkāravuḷḷi, ெப.(n.)

   ெவள்ைள ெவங்காயம்; white onion-allium сере (alba);.

     [ெவண் [ைம] + காரம் + உள்ளி]

ெவண்காரி

 
 ெவண்காரி veṇkāri, ெப.(n.)

   னக்காரம்; alum.
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ெவண்காைர

ெவண்காைர1 veṇkārai, ெப.(n.)

   அைரத்த ண்ணாம்  (யாழ்.அக.);; pounded chunam.

     [ெவண் [ைம] + காைர → ெவண்காைர]

 ெவண்காைர2 veṇkārai, ெப.(n.)

   ரைமக்ெகாஞ் ; micro-nuton extoca.

     [ெவண் [ைம] + காைர]

ெவண்கால்

ெவண்கால் veṇkāl, ெப.(n.)

   யாைன ம ப் னால் ெசய்த கட் ல் த யவற் ன் கால் (ெப ங், உஞ்ைசக். 33, 63);; leg made of ivory, 
as of cot, etc.

     [ெவண் [ைம] + கால்]

ெவண்கா

ெவண்கா 1 veṇkāli, ெப.(n.)

ெவடக்ா  பாரக்்க (பதாரத்்த 457);;see ver-kalli.

     [ெவண் [ைம] + கா ]

 ெவண்கா 2 veṇkāli, ெப.(n.)

   மரவைக; a tree.

க ங்கா ைய ஒத்த . இதனால் த்தம் அரத்த ற்றம் ன , ட்டம் கபம் ேபா ம்.

 ெவண்கா 3 veṇkāli, ெப.(n.)

   ஒ வைக மரம்; a kind of button tree.

     [ெவண் [ைம] + கா ]

ெவண்காவல்

 
 ெவண்காவல் veṇkāval, ெப.(n.)

   ெவ ங்காவல் (இ.வ.);; simple imprisonment.

     [ெவண் [ைம] + காவல்]

ெவண்காவளி

 
 ெவண்காவளி veṇkāvaḷi, ெப.(n.)

   ெவள்ைளப் ; garlic-allium sativum.

     [ெவண் [ைம] + காவளி]

ெவண்கா ைள

 
 ெவண்கா ைள veṇkāviḷai, ெப.(n.)

   ெகா வைக; white-flowered.

     [ெவண்-ைம + கா ைள]

ெவண்காெவளி

 
 ெவண்காெவளி veṇkāveḷi, ெப.(n.)

ெவள்ைளப் ண்  பாரக்்க ( .அ.);;see velai-p-pundu.

     [ெவண் [ைம] + காய் +உள்ளி]
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ெவண்காேவைள

 
 ெவண்காேவைள veṇkāvēḷai, ெப.(n.)

ெவண்கா ைள பாரக்்க ( .அ.);;see venkavilai.

     [ெவண் [ைம] + காய்ேவைள]

ெவண்காழ்

ெவண்காழ் veṇkāḻ, ெப.(n.)

   1. மரத் ன் உள்ளீ ; core of tree.

   2. யெல ந் த வைக (ஐந் . 421);; a small stick, used in hunting rabbits.

     [ெவண் [ைம] + காழ்]

ெவண் ைட

ெவண் ைட veṇkiḍai, ெப.(n.)

   ெநட் வைக; white-flowered.

     " ேகால் ெவண் ைட" ( றநா. 75);.

     [ெவண் [ைம] + ைட]

ெவண் ைடச்

 
 ெவண் ைடச்  veṇkiḍaicci, ெப.(n.)

ெவண் ைட பாரக்்க ( ன்);;see ven-kidal.

     [ெவண் [ைம] + ைடச் ]

ெவண் ப்
ைப

 
 ெவண் ப்ைப veṇgilugiluppai, ெப.(n.)

ேபய் ரட்  பாரக்்க;see pey-mirattu.

     [ெவண் [ைம] + ப்ைப]

ெவண் ழைம

ெவண் ழைம veṇkiḻmai, ெப.(n.)

   ெவள்ளிக் ழைம; friday.

     "ெவண் ழைம யம் ைக த ம் வரத்தால்" (உபேதசகா. வ ரத 322);.

     [ெவண் [ைம] + ழைம]

ெவண் ளி

 
 ெவண் ளி veṇkiḷi, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் ளி; white parrot.

     [ெவண் [ைம] + ளி]

ெவண் ைவ

 
 ெவண் ைவ veṇkiḷuvai, ெப.(n.)

   ள்ளில்லாக் ைவ மரவைக ( ன்);; a species of thornless balsam.

     [ெவண் [ைம] + ைவ]

ெவண் ைவப்ப
ட்ைட

 
 ெவண் ைவப்படை்ட veṇkiḷuvaippaṭṭai, ெப.(n.)

   ைவமரப்படை்ட; bark of balsa modeoran caudatum.

     [ெவண் [ைம] + ைவப்படை்ட]
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ெவண் ரி

 
 ெவண் ரி veṇāri, ெப.(n.)

ெவள்ைளக் ரி பாரக்்க ( ன்.);;see vella-k-kiri.

     [ெவண் [ைம] + ரி]

ெவண் ைரத்தண்

 
 ெவண் ைரத்தண்  veṇāraittaṇṭu, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் ைரத்தண் ; amaranth stem.

     [ெவண் [ைம] + ைர + தண் ]

ெவண் கம்

 
 ெவண் கம் veṇgugam, ெப.(n.)

   ெவண்கடைல;  கடைல; white bengal gram-cicer arietinum.

     [ெவண் [ைம] + கம்]

ெவண் ங் யம்

 
 ெவண் ங் யம் veṇkuṅgiliyam, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் ங் யம்; conkany resin, boswellia serrata (glabra);.

     [ெவண் [ைம] + ங் யம்]

ெவண் ஞ்சம்

 
 ெவண் ஞ்சம் veṇkuñjam, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் ன்  மணி; white jeweller's bead.

     [ெவண் [ைம] + ஞ்சம்]

ெவண் ட்டசாந்

 
 ெவண் ட்டசாந்  veṇkuṭṭacāndi, ெப.(n.)

   ெவண் ட்டத்ைதப் ேபாக் ம் ம ந் ;   ெவள்ைளப் ண்ைட ஒன்பான்சாரத் டன் அைரத்  ெவண் 
ட்டத் ன் ேமல் தடவ மா ம்; a remedy for leucoderma, sal ammoniac, and garlic are made into a paste and applied 

over the affected part.

     [ெவண் ட்டம் + சாந் . சமந்  → சாந் ]

ெவண் ட்டம்

ெவண் ட்டம் veṇkuṭṭam, ெப.(n.)

   உட ல் ெவள்ைளயாகப் பட ம் ட்ட ேநாய்வைக (கடம்ப. .இல்லா.118);; white leprosy.

     [ெவண் [ைம] + ட்டம் → ெவண் ட்டம்]

ெவண் ட்டம்ேபாக்

 
 ெவண் ட்டம்ேபாக்  veṇkuṭṭambōkki, ெப.(n.)

இலந்ைதக்கடை்டத்ைதலம் பாரக்்க;see ilandai-k-kattai-t-tailam.

ெவண் டக்

 
 ெவண் டக்  veṇkuḍakku, ெப.(n.)

   ெவண்ேதக் ; white teak-lageristro-emia lanceslata.

     [ெவண் [ைம] + டக் ]
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ெவண் ைட

ெவண் ைட veṇkuḍai, ெப.(n.)

ெவண்ெகாற்றக் ைட பாரக்்க;see venkorra-k-kuda.

     "மண்டல ன்ெசய் ெவண் ைட" ( வக. 860);.

     [ெவண் [ைம] + ைட]

ெவண் ண் மணி

 
 ெவண் ண் மணி veṇkuṇṭumaṇi, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் ண் மணி; white jeweller's bead.

     [ெவண் [ைம] + ண் மணி]

ெவண் ந்

 
 ெவண் ந்  veṇkundi, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் ங் யம்; conkany resin boswellia serrata (glabra.);,

     [ெவண் [ைம] + ந் ]

ெவண் ந் ரிக்கப
ற்பம்

 
 ெவண் ந் ரிக்கபற்பம் veṇkundirikkabaṟbam, ெப.(n.)

   பல் ேநாையப் ேபாக் ம் ெவள்ைளக் ங் ய பற்பம்; purified resin of boswellia serrata (glabra.); is powdered 
and used as baspam, it is purified by boiling with tender cocoanutwater.

     [ெவண் [ைம] + ந் ரிக்கற்பம்]

ெவண் ப்ைபேம
னி

 
 ெவண் ப்ைபேமனி veṇkuppaimēṉi, ெப.(n.)

   ப்ைபேமனி; rubbish plant - acalypha indica.

     [ெவண் [ைம] + ப்ைபேமனி]

ெவண் தம்

ெவண் தம்1 veṇkumudam, ெப.(n.)

ெவண்ெணய்தல் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see venneydal.

     [ெவண் [ைம] + தம்]

 ெவண் தம்1 veṇkumudam, ெப.(n.)

   1. கண்களில் பஞ்  ேபால் ெவண் ள்ளி ைடத்தாய்ப் பர க் த்த டன் பாரை்வ ம ங்  வ ைய 
உண்டாக் ம் ஒ  வைகக் கண்ேணாய்; disease of the pupil of the eye, marked by pain and which dots on the black 
of the eyes.

   2. ெவள்ளாம்பல்; flower-white lily white nymphane.

     [ெவண் [ைம] + தம்]

ெவண் க் செ்ச

 
 ெவண் க் செ்ச  veṇkurukkucceḍi, ெப.(n.)

க்  பாரக்்க;see kurukku.

     [ெவண் [ைம] + க் செ்ச ]
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ெவண் கடம்

 
 ெவண் கடம் veṇgurugaḍam, ெப.(n.)

   உடம் ன் அரத்தத் ல் பர க் ம் அ க் ; white corpuscle.

     [ெவண் [ைம] + கடம்]

ெவண்

 
 ெவண்  veṇkurudi, ெப.(n.)

   ண் த யவற் ந்  க ம் ஊனீர,் நிணநீர;் lymph.

     [ெவண் [ைம] + ]

ெவண் ைவ

 
 ெவண் ைவ veṇkuruvai, ெப.(n.)

   ெவண்ணிறமான ஒ  ைவ ெநல்; a variety of paddy.

     [ெவண் [ைம] + ைவ]

ெவண் வைள

 
 ெவண் வைள veṇkuvaḷai, ெப.(n.)

   ெவள்ைள அல் ; indian white water lily.

     [ெவண் [ைம] + வைள]

ெவண் றண்

 
 ெவண் றண்  veṇkuṟaṇṭi, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் றண் ; a white variety of thorny shrub.

ம வ, ெவண் ெகாறண் .

     [ெவண் [ைம] + றண் ]

ெவண் ஞ்

 
 ெவண் ஞ்  veṇkuṟiñji, ெப.(n.)

   நி ; effloresscence grown on the soil of fuller's earth.

     [ெவண் [ைம] + ஞ் ]

ெவண் ன்

ெவண் ன்  veṇkuṉṟi, ெப.(n.)

   1. ெவள்ைளக் ன்  பாரக்்க ( ன்.);;see vellai-k-kupri.

   2. அ ம ரம்2, 1 பாரக்்க (மைல.);;see adimaduram.

     [ெவண் [ைம] + ன் ]

ெவண் ன்

ெவண் ன்  veṇkuṉṟu, ெப.(n.)

   கன் எ ந்த ளி ள்ள இடங்க ள் ஒன்  ( வா மைல); ( லப். ன்றக் ரைவ. பாட் மைட.1);; a 
shrine sacred to skanda.

     [ெவண் [ைம] + ன் ]
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ெவண் தாளம்

ெவண் தாளம்1 veṇātāḷam, ெப.(n.)

   நீரத்்தாளி; a plant.

   2. தாளி; a creeper of convolrulus order.

     [ெவண் [ைம] + தாளம்]

 ெவண் தாளம்2 veṇātāḷam, ெப.(n.)

ெவண்டாளி1 பாரக்்க;see Vendasi.

     "ெவண் தாளத் த் தண் ங் ேகாைதயர"்(பட் னம் 85);.

     [ெவண் [ைம] + தாளம்]

ெவண் ளி

 
 ெவண் ளி veṇāḷi, ெப.(n.)

   ெவண்ணிறப் ப ந் ; white eagle.

     [ெவண் [ைம] + ளி]

ெவண்ெகண்ைட

ெவண்ெகண்ைட veṇkeṇṭai, ெப.(n.)

ெவண்ைம நிற ைடய ம் 12 அங் லம் வளரவ் மான ெகண்ைட ன் வைக,

 white carp, silvery, attaining 12 in length.

     [ெவண் [ைம] + ெகண்ைட]

ெவண்ைக

ெவண்ைக veṇkai, ெப.(n.)

   1. ெதா ல் ெசய்  பழகாத ைக; hand unused to work.

     "ெவண்ைக மகளிர"் (ப ற் ம் 29, 6);.

   2. சங்  வைள யணிந்த ைக (ப ற் ப். 29, வைர);; hand wearing conch bangles.

   3. நளிநயம் ெசய்யா  தாளத் ற்  இைச ம் ைக; hand that beats time, without being engaged in 
gesticulation.

     " ற் ேபாக் ய ெவண்ைக" (ப ற் ப் 61, 7);.

   4. ெவள்ளிய ைகப் ,

 whitecoloured handle.

     "ெவண்ைக ெயாள்வாள்" (ெப ம்பாண். 71);

     [ெவண் [ைம] + ைக]

ெவண்ெகாக்

 
 ெவண்ெகாக்  veṇkokku, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக்ெகாக் ; white stork.

     [ெவண் [ைம] + ெகாக் ]

ெவண்ெகா

ெவண்ெகா  veṇkoḍi, ெப.(n.)

   1. ெவற் க் ெகா ; flag of victory.

     " சய ெவண்ெகா " ( றநா. 362);.

   2. சர வ  (ெபரிய . த த்தாட ்97);; saraswadi.

     [ெவண் [ைம] + ெகா ]
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ெவண்ெகா லம்

 
 ெவண்ெகா லம் veṇkoḍimūlam, ெப.(n.)

   ெவள்ைளபட லம்; root of leadwort bearing white flowers plumbage geylanica.

     [ெவண் [ைம] + ெகா லம்]

ெவண்ெகா ேவ

ெவண்ெகா ேவ 1 veṇkoḍivēli, ெப.(n.)

ெவண்பட லம்

 keadwirt bearing white flowers-plumbagozeylanica,

     [ெவண் [ைம] + ெகா ேவ ]

 ெவண்ெகா ேவ 2 veṇkoḍivēli, ெப.(n.)

   ெகா ேவ  வைக (சங்.அக.);; a species of ceylon lead-wort.

     [ெவண் [ைம] + ெகா ேவ ]

ெவண்ெகாம்பன்
பாகல்

 
 ெவண்ெகாம்பன்பாகல் veṇkombaṉpākal, ெப.(n.)

   பாகல் ெகா வைக; a creeper bearing white long carilla fruitsmomordica charantia.

     [ெவண் [ைம] + ெகா ]

ெவண்ெகாம் ப்
ல்

 
 ெவண்ெகாம் ப் ல் veṇkombuppul, ெப.(n.)

ேபய்ப் டல் பாரக்்க;see pey-p-pudal.

     [ெவண் [ைம] + ெகாம் ப் ல்]

ெவண்ெகால்

 
 ெவண்ெகால் veṇkol, ெப.(n.)

   ெவள்ளி (இலக்.அக்.);; silver, as the white metal.

     [ெவண் [ைம] + ெகால்]

ெவண்ெகாள்

 
 ெவண்ெகாள்  veṇkoḷḷu, ெப.(n.)

   நைரக்ெகாள் ; white horse gramdolichos biflorus.

     [ெவண் [ைம] + ெகாள் ]

ெவண்ெகா ஞ்

 
 ெவண்ெகா ஞ்  veṇkoḷuñji, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் ெகா ஞ் ; wild indigo bearing white flowers-tephrosia-purpurea.

     [ெவண் [ைம] + ெகா ஞ் ]

ெவண்ெகாற்றக்
ைட

ெவண்ெகாற்றக் ைட veṇkoṟṟakkuḍai, ெப.(n.)

   அரசன  ெவற்  க் ம் ெவண்ணிறக் ைட ( லப். 5, 173, உைர);; white umbrella of victory, one of the 
theinsignia of royalty.

     [ெவண் [ைம] + ெகாற்றம் + ைட]
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ெவண்ெகாற்றன்

ெவண்ெகாற்றன் veṇkoṟṟaṉ, ெப.(n.)

   கழகக் காலப் லவர;் a sangam poet.

தன்ைன வ த் ம் ஈ ன் ரேலாைசையக் ேகட்ட அள ேலேய ஆ  (ப ); ந ங்க அதன் க த் ள்ள 
மணி ஒ க் ம் என்  இவர ்ஈ ன்பால் ஆ க் ள்ள அசச்த்ைதப் லப்ப த்  அம்மணிேயாைச 
தைல க் க் காமேநாைய ப்பைத இந்த ஒ  ந்ெதாைகப் பாட் ல் காட் ள்ளார.்

     " ைறபனி ைடந்த ேசயரி மைழக்கட ்ெபாைறய  ேநாெயா  லம்பைலக் கலங் ப் ற ங் 
ேகட் நர ்உளரெ்கால் உைற றந்  ஊைத ற் ம் ர ்யாமத்  ஆ ளம் லம் ெதா_ ளம் ம் 
நாந ல் ெகா மணி நல் ர ் ரேல" ( ந் 86);.

ெவண்ேகாட்டம்

ெவண்ேகாட்டம்1 veṇāṭṭam, ெப.(n.)

   1. ஓமா ைக ப்பத் ரண்ட ெளான்றான ந ம்பண்டம் ( லப். 4,77, உைர);; a fragrant substance one of 
32 omalikal. g. v.

   2. ெச வைக; Arabian costum.

     "பால்ெவண் ேகாட்ட ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக் 50, 29);

   3. ற் ம ற்கவர;் pellitory root.

     [ெவண் [ைம] + ேகாட்டம்]

 ெவண்ேகாட்டம்2 veṇāṭṭam, ெப.(n.)

ேகாட்டம் பாரக்்க;see kolam.

     [ெவண் [ைம] + ேகாட்டம்]

ெவண்ேகாடல்

ெவண்ேகாடல் veṇāṭal, ெப.(n.)

ெவண்காந்தள் பாரக்்க;see ver-kantal.

     "ெவண்ேகாட ைலச் ளில்" (ெபரிய . ஆனாய.16);

     [ெவண் [ைம] + ேகாடல்]

ெவண்ேகால்

 
 ெவண்ேகால் veṇāl, ெப.(n.)

   ெவள்ளி; silver.

 |ெவண் [ைம] + ேகால்]

ெவண்ேகா

 
 ெவண்ேகா  veṇāḻi, ெப.(n.)

ெவண்ணிறமான ேகா ,

 white bowl.

     [ெவண் [ைம] + ேகா ]

ெவண்சங்

 
 ெவண்சங்  veṇcaṅgu, ெப.(n.)

   ஒ  , ெவண் காக்கட்டான், ெவண் காக்கணம்; a twining plant bearing white flowers.

     [ெவண் [ைம] + சங் ]
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ெவண்சைத
ந்தல்

 
 ெவண்சைத ந்தல் veṇcadaiviḻiyundal, ெப.(n.)

   கண்களில் ெவள்ைளச ்சைதையப், படரசெ்சய்  வ ைய உண்டாக் ம் ஒ  வைகக் 
கண்ேநாய்; appearance of white film over the black part of the eye, slowly shrounding it entirely and attended with acute 
pain.

     [ெவண் [ைம] + சைத + ந்தல்]

ெவண்சந்தனச்
ராய்

 
 ெவண்சந்தனச் ராய் veṇcandaṉaccirāy, ெப.(n.)

   ெவள்ைளச ்சந்தனக் கடை்ட னின்  ளந்த  ண் கள்; small pieces of white sandal-shaving or 
scraping of white sandal.

     [ெவண் [ைம] + சந்தனச் ராய்]

ெவண்சந்தனம்

 
 ெவண்சந்தனம் veṇcandaṉam, ெப.(n.)

   ெவள்ைளச ்சந்தனம்; white sandal treesantanum album.

     [ெவண் [ைம] + சந்தனம்]

ெவண்சலசம்

 
 ெவண்சலசம் veṇsalasam, ெப.(n.)

   ெவண்டாமைர; white lotus.

     [ெவண் [ைம] + சலசம்]]

 Skt. salasa → த. சலசம்.

ெவண்சலைச

 
 ெவண்சலைச veṇsalasai, ெப.(n.)

   கைலமகள்; sarasvati

 Skt. salasa → த. சலசம்.

ெவண்சாந்

 
 ெவண்சாந்  veṇcāndu, ெப.(n.)

   ண்ணாம் சச்ாந் ; lime mortar, as white.

     [ெவண் [ைம] + சாந் ]

ெவண்சாமரம்

 
 ெவண்சாமரம் veṇcāmaram, ெப.(n.)

ெவண்சாமைர பாரக்்க;see wer-samarai

     [ெவண் [ைம] + சாமரம்]

ெவண்சாமைர

ெவண்சாமைர veṇcāmarai, ெப.(n.)

   அரசச ் ன்னமாகக் ெகாள்ளப்ப ம் க ரி மானின் ம ரக்்கற்ைற (பதாரத்்த 1475);; white hair of the yak, 
used as fly-whisk and reckoned as one of the insignia of royalty.

     [ெவண் [ைம] + சாமைர]
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ெவண்சாய்மைர

 
 ெவண்சாய்மைர veṇcāymarai, ெப.(n.)

ெவண்சாமைர பாரக்்க;see ver-samarai.

     [ெவண்சாமைர → ெவண்சாய்மைர]

ெவண்சாயத்தான்

 
 ெவண்சாயத்தான் veṇcāyattāṉ, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் ெகா ய நஞ் ; a kind arsenic.

ெவண்சாரைண

 
 ெவண்சாரைண veṇcāraṇai, ெப.(n.)

   ெவள்ைளச ்சாரைண; it is useful for rejuvenation.

     [ெவண் [ைம] + சாரைண]

ெவண்சாைர

ெவண்சாைர1 veṇcārai, ெப.(n.)

   சாைரப்பாம் ; white rat-snake (w.);.

     [ெவண் [ைம] + சாைர]

 ெவண்சாைர2 veṇcārai, ெப.(n.)

   1. வழைல பாரக்்க;see Valalai.

   2. க் லம்; semen.

   3. அரியதாய் அகப்ப ம் ெவள்ைளச ்சாைரப்பாம்

 white ral snake found rarely.

   4. நஞ் க்ெகா ; placental cord.

   5. ம த் வ உப் ; the three universal salt.

     [ெவண் [ைம] + சாைர]

ெவண்சாைரக்ெகா
ப்

ெவண்சாைரக்ெகா ப்  veṇcāraikkoḻuppu, ெப.(n.)

   1. வழைல நாத ப் ; a kind of prepared salt.

   2. ெவள்ைளச ்சாைரப் பாம் ன் ெகா ப் ; fat of white rat snake.

ெவண்சாைரச் ன்
னம்

ெவண்சாைரச் ன்னம் veṇcāraiccuṉṉam, ெப.(n.)

   1. நஞ்சக் ெகா ச ் ன்னம், டற் ன்னம்; calcined navel cord.

ெவண்சாறைட

 
 ெவண்சாறைட veṇcāṟaḍai, ெப.(n.)

ெவள்ைளச ்சாரைண பாரக்்க;see vellai-c-caranai.

     [ெவண் [ைம] + சாறைட]

ெவண் த்தகத்

 
 ெவண் த்தகத்  veṇcittagatti, ெப.(n.)

ெவண் ற்றகத்  பாரக்்க;see ven-Sirrakatti.

     [ெவண் [ைம] + த்தகத் ]
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ெவண் த் ர ல
ம்

 
 ெவண் த் ர லம் veṇcittiramūlam, ெப.(n.)

ெவண்ெகா ேவ  பாரக்்க;see ven-kodi-ves.

     [ெவண் [ைம] + த் ர லம்]

ெவண் வைத

ெவண் வைத1 veṇcivadai, ெப.(n.)

   வைக (பதாரத்்த. 1061);; white bindweed.

     [ெவண் [ைம] + வைத]

 ெவண் வைத2 veṇcivadai, ெப.(n.)

வைத

   ேவர,் ைகப்  வரப்்  த்தம் வ ற் ப் ச்  ேபா ம்; root of a plant ipomaea trupenthum, it is purgative the 
black variety is a drastic purgative.

ெவண் க

ெவண் க 1 veṇciṟugaḍugu, ெப.(n.)

   ெவண்க ; white mustard.

     "ெநய்ேயாேட ெவண் க ைக ம் அப் " ( . 228, உைர);.

     [ெவண் [ைம] +  [ைம] + க ]

 ெவண் க 2 veṇciṟugaḍugu, ெப.(n.)

   கத களில் சப்ப ம், ேபய்க் ப் பைகயான  ( லப்.);; painted in doors to anest evil spirit.

     [ெவண் [ைம] +  [ைம] +க ]

ெவண் வப்

 
 ெவண் வப்  veṇcivappu, ெப.(n.)

   ஒ  நிறம்; russet.

     [ெவண் [ைம] + வப் ]

ெவண் ற்றகத்

 
 ெவண் ற்றகத்  veṇciṟṟagatti, ெப.(n.)

   ெவண்ெசம்ைப; a plant bearing white flower-cassia cupidata.

     [ெவண் [ைம] + ற்றகத் ]

ெவண் மா

 
 ெவண் மா veṇciṟumā, ெப.(n.)

   கண்ேணாய்க் ப் பயன்ப த்தப்ப ம் ஒ  ம ந் ; a medicine used for the diseases of the eye.

ெவண் டம்

 
 ெவண் டம் veṇcīṭam, ெப.(n.)

ெகாடை்டக் கரந்ைத பாரக்்க;see kottaik-karandai.

ெவண் ந் ல்

 
 ெவண் ந் ல் veṇcīndil, ெப.(n.)

அ தவல் க் ெகா ,

 moon creepertinosper-mum cordifolia.
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ெவண் ர்

ெவண் ர ்veṇcīr, ெப.(n.)

   ெவண்பா ரிச் ர ்(இலக். . 718);; a metrical foot.

     [ெவண் [ைம] + ர]்

ெவண் ர்ெவண்ட
ைள

ெவண் ரெ்வண்டைள veṇcīrveṇṭaḷai, ெப.(n.)

   ெவண்பா ரிச ் ர ் ன் ேநர ்வந்  ஒன் ந் தைளவைக (காரிைக. உ ப்.10);; a kind of talai in which a venpa-
v-uri-c-cir foot succeeds another foot beginning with ner.

     [ெவண் ர ்+ ெவண்டைள]

ெவண் ரகம்

 
 ெவண் ரகம் veṇcīragam, ெப.(n.)

   ரகம்; Cumin seed.

     [ெவண் [ைம] + ரசம்]

ெவண் ண்ணத்

 
 ெவண் ண்ணத்  veṇcuṇṇatti, ெப.(n.)

   னக்காரம்; alum.

ெவண் ைத

 
 ெவண் ைத veṇcudai, ெப.(n.)

   வரக்ளி ம் ேமற்கட் ம் உ வங்கள் ெசய்யப் பயன்ப ம் அைரத்த ண்ணாம் ; hime mortar used 
for shaping figures on walls and outer structure.

     [ெவண் [ைம] + ைத]

ெவண் ைதக் ன்

ெவண் ைதக் ன்  veṇcudaikkuṉṟu, ெப.(n.)

   ெசய் ன்  வைக; a kind of artificial mound.

     "தைலத்ேதான் ற ய ெவண் ைதக் ன்ெறா  ேவண் வ ற ம்"(ெப ங், உஞ்ைசக் 33,5);.

     [ெவண் [ைம] + கைத + ன் ]

ெவண் ரம்

 
 ெவண் ரம் veṇcuram, ெப.(n.)

   ஒ  வைகச ் ரேநாய்; a variety of fever.

 |ெவண் (ைம); கரம்);

ெவண் மாக்கல்

 
 ெவண் மாக்கல் veṇcurumākkal, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ம ந் க்கல்; white antimony.

ெவண்ெசந் ைற

ெவண்ெசந் ைற veṇcenduṟai, ெப.(n.)

   இரண்ட கள் தம் ள் அளெவாத்  வ ஞ் ெசய் ள் வைக ( ரேசா. யாப். 14);; couplet of lines of equal feet.

     [ெவண் [ைம] + ெசந் ைற]

ெவண்ெசம்ைப

 
 ெவண்ெசம்ைப veṇcembai, ெப.(n.)

ெவண் ற்றகத்  பாரக்்க;see vensirrakatti.

     [ெவண் [ைம] + ெசம்ைப]
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ெசண்ெசவ்வந்

 
 ெசண்ெசவ்வந்  ceṇcevvandi, ெப. (n.)

   ெவள்ைள சாமந் ப் ; white clarysanthe mum flower.

     [ெவண் [ைம] + ெசவ்வந் ]

ெவண்ேசல்

 
 ெவண்ேசல் veṇcēl, ெப.(n.)

   ெவண்ணிற ைடயேதார ்ஆற்  ன் (தஞ்ைச. ன.);; a whitish river fish.

     [ெவண் [ைம] + ேசல்]

ெவண்ேசாளம்

 
 ெவண்ேசாளம் veṇcōḷam, ெப.(n.)

   ேசாளவைக; species of great millet.

     [ெவண் [ைம] + ேசாளம்]

ெவண்ேசா

ெவண்ேசா  veṇcōṟu, ெப.(n.)

   ெவள்ளரி யாற் சைமத்த ெவ ஞ் ேசா ; white rice looked but unmixed with sauce or condiment.

     "ெவண்ேசாற் ப் க்கட  ைவக்க" தனிப்பா. 1,273,14)

 |ெவண் (ைம); ேசா );

ெவண்டகைர

ெவண்டகைர1 veṇṭagarai, ெப. (n.)

   ெவள்ைளப் ைடய தகைர;ெவள்ைளப் ைடய

 white flowered cassia tora.

     [ெவண் [ைம] + தகைர]

 ெவண்டகைர2 veṇṭagarai, ெப.(n.)

   மரவைக; a kin of tree, cassia glauca.

     [ெவண் [ைம] + தகைர]

ெவண்டணக்

 
 ெவண்டணக்  veṇṭaṇakku, ெப.(n.)

   ெவள்ைளத்தணக் ; white catamaran tree.

     [ெவண் [ைம] + தனக் ]

ெவண்டயம்

ெவண்டயம் veṇṭayam, ெப.(n.)

ெவண்ைடயம பாரக்்க;see vengayam.

     " ேராகைரக்காய் ெவண்டயத்தாற் ெபைன" ( ற , 30);.

     [ெவண்ைடயம் → ெவண்டயம்)]

ெவண்டரளேமனி

 
 ெவண்டரளேமனி veṇṭaraḷamēṉi, ெப.(n.)

   ெவள்ைள நஞ் வைக; a kind of arsenic.
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ெவண்டைல

ெவண்டைல veṇṭalai, ெப.(n.)

   1. தைசநீங்  எ ம்  மாத் ரமா யதைல; fleshless, bony head.

     "ெவண்டைல டக்ச ் ரித் " (நால , 50);.

   2. தைலேயா ; skull.

     "ப ெவண்டைல ற் ப ெகாண் ல் ர"் (ேதவா. 946, 3);.

   3. ெவண்டைலக்கடன் பாரக்்க;see vengalai-k-kadan).

     [ெவண் [ைம] + தைல]

ெவண்டைலக்கடன்

 
 ெவண்டைலக்கடன் veṇḍalaikkaḍaṉ, ெப.(n.)

ெவண்னிைலக்கடன் பாரக்்க;see Vesnilal-k-kadan.

     [ெவண்ணிைல → ெவண்டைல +கடன்]

ெவண்டைள

 
 ெவண்டைள veṇṭaḷai, ெப.(n.)

   ெவண்பா க் ரிய தைள; a kind of talai peculiar to venpaverse.

     [ெவண் [ைம] + தைள]

ெவண்டன்

 
 ெவண்டன் veṇṭaṉ, ெப.(n.)

   ெவண்ேடக் ; white teak-legerstramiq lancealata.

     [ெவண் [ைம] + ெவண்டன்]

ெவண்டா

ெவண்டா  veṇṭātu, ெப.(n.)

   1. நீ  ( ங்.);; sacred ashes.

   2. ெவள்ளி (இலக்.அக.);; silver.

     [ெவண் [ைம] + தா ]

ெவண்டாமைர

ெவண்டாமைர veṇṭāmarai, ெப.(n.)

   ெவண்ைம நிறமான தாமைரப் ; white lotus.

     "ெசந்தாமைரெவண்டாமைர" (தக்கயாகம் 319);.

     [ெவண் [ைம] + தாமைர]

ெவண்டாமைரமக
ள்

 
 ெவண்டாமைரமகள் veṇṭāmaraimagaḷ, ெப.(n.)

   நாமகள் ( ங்.);; saraswati.

     [ெவண்டாமைர + மகள்]

ெவண்டாமைரயா
ள்

 
 ெவண்டாமைரயாள் veṇṭāmaraiyāḷ, ெப.(n.)

ெவண்டாமைரமகள் பாரக்்க ( வா.);;see vengamarai-magal.

     [ெவண்டாமைர + ஆள்]
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ெவண்டா

 
 ெவண்டா  veṇṭāvi, ெப.(n.)

   பட் னி டந்  ன் உண்ைகயா ண்டாம் அச ; drowsiness caused by taking food after a fast (w.);.

     [ெவண்  + ஆ ]

ெவண்டா யத் வ
தல்

 
 ெவண்டா யத் வ தல் veṇṭāviyadduvarudal, ெப.(n.)

   க ம் கைளத் ச ்ேசாரவ்ைடந்த நிைல; extreme tiredness.

     [ெவண்டா ற்  → ெவண்டா யத்  . + வ தல்]

ெவண்டா ைச

ெவண்டா ைச veṇṭāḻisai, ெப.(n.)

   ன்ற யாய் ேவற் த்தைள ர  ஈற்ற  ச் ரான் இ வதாகேவ ம் ந் யல் ெவண்பா ஒ  
ெபா ண் ேமல் ன்ற க்  வ வதாகேவ ள்ள ெவண்பா ன் இனம் (urū.5%. 66, a sons);; a kind of 
stanza which either consists of a single triplet of which the first two lines are of four each and the last line is of three feet or 
forms one of a set of three cintiyal-venpa bearing on a single theme.

     [ெவண் [ைம] + தா ைச]

ெவண்டாைழ

ெவண்டாைழ1 veṇṭāḻai, ெப.(n.)

   ெவள்ைளத் தாைழ மரம்; white pandanus or screw pine-pandanus odoratissimus its white flower has no smell.

     [ெவண் [ைம] + தாைழ]

 ெவண்டாைழ2 veṇṭāḻai, ெப.(n.)

   தாைழ வைக; a kind of talai.

     "ெவண்டாைழ ( த்  ளக்ெகரிய" (தனிப்பா. 1,153,62);.

ெவண்டாளி

ெவண்டாளி1 veṇṭāḷi, ெப.(n.)

   தாளிவைக ( . 192, உைர);; white catamaran tree.

     [ெவண் [ைம] + தாளி]

 ெவண்டாளி2 veṇṭāḷi, ெப.(n.)

   இறந் பட்ட கைடக்கழக ல்க ள் ஒன்  (இைற, 1, உைர, பக். 5);; a poem of the middle sangam, not now 
extent.

ெவண்டான்

 
 ெவண்டான் veṇṭāṉ, ெப.(n.)

ெவண்ேடக்  பாரக்்க;see vengekku.

 |ெவண்டன் → ெவண்டான்)
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ெவண்

ெவண் 1 veṇṭi, ெப.(n.)

   1. இன்ைமயால் வ ந் பவன்; one who is in great want.

   2. ண்; useless.

     [ெவண்  → ெவண் ]

 ெவண் 2 veṇṭi, ெப.(n.)

   ஆைட ெநய் ம் பாவைக; warp after it has been sized.

     [ெவண்  → ெவண் ]

 ெவண் 3 veṇṭi, ெப.(n.)

ெவண்ைட பாரக்்க;see vengai (w.);.

     [ெவண்  → ெவண் ]

 ெவண் 4 veṇṭi, ெப.(n.)

   ெவண் க்காய்; a vegetable fruit, ladies finger-hibiscus esculentus.

     [ெவ  → ெவண் . ஒ.ேநா. க  → கண் )

ெவண் க்காய்

ெவண் க்காய்1 veṇṭikkāy, ெப.(n.)

ெவண்ைட பாரக்்க;see vengai.

     [ெவண்  + காய்]

 ெவண் க்காய்2 veṇṭikkāy, ெப.(n.)

   ெவண் ச ்ெச ன் காய்; ladies finger.

     [ெவண்  + காய்]

ெவண் ைர

ெவண் ைர veṇṭirai, ெப.(n.)

   கடல்; sea.

     "தைகெபற்ற ெவண் ைர" (க த். 124);.

     [ெவண் [ைம] + ைர]
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ெவண்

ெவண் 1 veṇṭudal, ெச. . . (v.i.)

   1. வற் ப் ேபாதல்; to dry, as in the sun.

     "ெவண் ப் ப தெ்த ம் ய ம்" ( ப் . 802);.

   2. கைளத்தல்; to be exhausted (w.);.

     'ெவண்  ெவ த்  வந்தான்'.

   3. இல்லாததற்  ஆைசப்ப தல்; to be in great want, to hanker, or ேசாற் க்  ெவண் க் டக் றான்'. 
(உ.வ);.

     [ ள் → ெவள் → ெவண்  → ெவண் தல். (இ.வ.); (ேவ.க.பக்.120);. ெவண் தல் இைளத் ப்ேபாதல்.]

 ெவண் 2 veṇṭu, ெப.(n.)

   1. உட் ைள; hollowness, as of a pipe (w.);.

   2. மரங்களின் உள்ளடீை்டப் ேபாக் ம் ேநாய்வைக; a disease which causes hollowness intrees.

     "உ ைர ெவண்டார ் ழலாக்க ேவண் ேமா" ( க்காளத். உலா 567);.

   3. க ம்  (மைல.);; sugarcane.

   4. ெநட் ; sola pith.

   5. க க்கன் ரி (யாழ்.அக.);; twist of an ear-ring.

     [ ள் → ெவள் → ெவண் ]

ெவண் க்காய்

 
 ெவண் க்காய் veṇṭukkāy, ெப.(n.)

ெவண்ைட பாரக்்க;see vendai (w.);.

 |ெவண்  + காய் → ெவண் க்காய்]

ெவண் ல்

 
 ெவண் ல் veṇṭugil, ெப.(n.)

   ெவள்ைளத் ணி; white cloth (w.);.

 |ெவண் [ைம] + ல்]

ெவண் த்தம்

ெவண் த்தம்1 veṇṭuttam, ெப.(n.)

   ம ற் த்தம் (யாழ்.அக.);; Suphate of copper.

     [ெவண் [ைம] + த்தம்]

 ெவண் த்தம் veṇṭuttam, ெப.(n.)

   ெவள்ைளத் த்தம், பால் த்தம்; white vitroil-sulphate of zinc.

     [ெவண் [ைம] + த்தம்]

ெவண் ளகாய்

 
 ெவண் ளகாய் veṇṭumiḷakāy, ெப.(n.)

   காய்ந் லரந்்த ஒ  வைகக் ண்  ளகாய். ட ளகாய்; a variety of dried chilly which is round.

     [ ள் → ெவள் → ெவண்  ளகாய்]
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ெவண் ள

ெவண் ள  veṇṭuḷasi, ெப.(n.)

   1. நீற் ப் பசை்ச; sweet basil.

   2. ள  வைக; cimumgratissimum.

     [ெவண் [ைம] + ள ]

ெவண் ைற

ெவண் ைற1 veṇṭuṟai, ெப.(n.)

   ன்ற  தல் ஏழ றாக அ கைளப் ெபற் ச ் ர ் ைறந் ம் க் ம் வ தைல ைடய 
ெவண்பா ன் வைக (காரிைக); (யாப். . பக். 537);; a kind of stanza consisting of three to seven lines of unequal 
length.

     [ெவண் [ைம] + ைற]

 ெவண் ைற2 veṇṭuṟai, ெப.(n.)

   வண்  ைற என இன்  தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஊர;் now, in ttanjavur district a village as called 
tiru-Vangu-durai.

ேசக் ழார ்இதைனத் ம  ெவண் ைற என்பார ்(34-574);. சம்பந்தர ்ப கம் இைறவன் ம் டம் 
ெவண் ைற என்பைத எல்லாப் பாடல்களி ம் க் ற  (319);. ைற என்ப  ஆற் த் ைறயாக 
இ க்கலாம். ெவண்ணிலம் என்பதற்  ெவ ந்தைர, மணற்பாங்கான தைர என்  த ழ் ெசன்ைன 
அகரா  ெபா ள் உைரப்பைத ேநாக்க, மணற்பாங்கான ைற என்ற நிைல ல் ெவண் ைற என்ற 
ெபயர ்அைமந் க்கலாம் எனத் ேதான் ற .

     [ெவள் ெவண் + ைற]

ெவண் ைறச ்
ெசந் ைறப்பாட்

ெவண் ைறச ்ெசந் ைறப்பாட்  veṇṭuṟaiccenduṟaippāṭṭu, ெப.(n.)

   க வரி ற் ைச ேபரிைச ற் ைசச ் ற் ைச என்ற ப கைள ைட இன்னிைசப்பாட்  வைக 
(யாப். . பக்.538);;     [ெவண் ைற + ெசந் ைற + பாட் ]

ெவண் க்க ம்

 
 ெவண் க்க ம்  veṇṭūkikkarumbu, ெப.(n.)

ெவள்ைளக் க ம் ,

 white sugancane saccharum officinarum.

     [ெவண் [ைம] + ேதாைக +க ம் ]

ெவண்ேடக்

 
 ெவண்ேடக்  veṇṭēkku, ெப.(n.)

   நீண்ட மரவைக; a kind of lager tree.

     [ெவண் [ைம] + ேதக் ]

ெவண்ேடர்

ெவண்ேடர ்veṇṭēr, ெப.(n.)

   கானல்; mirage.

     "ெவண்ேட ேரா ங் கடங்காய் ம ங் ல்" (அகநா. 179);.

     [ெவண் [ைம] + ேதர]்

ெவண்ேடரச்ெ்ச
யன்

ெவண்ேடரச்ெ்ச யன் veṇṭērcceḻiyaṉ, ெப.(n.)

   இைடக் கழகத் ெதாடக்கத் ல் இ ந்தவனாகக் றப்ப ம் பாண் யன் இைற1, உைர, பக்.5); a pandya 
king who is said to have reigned at the beginning of the middle sangam.

     [ெவண் [ைம] + ேதர ்+ ெச யன்]

ெவண்ைட

ெவண்ைட veṇṭai, ெப.(n.)

   1. ெச வைக; okra, s.sh.

   2. ெவண்ைடக்காய்; ladies finger.

     [ ள் → ெவள் → ெவண்  → ெவண்ைட]
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ெவண்ைடக்காய்

 
 ெவண்ைடக்காய் veṇṭaikkāy, ெப.(n.)

ெவண் க்காய் பாரக்்க;see vendi-k-kay.

     [ ள் → ெவள் → ெவண்  ெவண்ைட + காய்]

ெவண்ைடயம்

ெவண்ைடயம் veṇṭaiyam, ெப.(n.)

   1. ரர;் warriors anklet.

     " ரெவண்ைடய ழங்க" ( ப் . 750);.

   2. ைர த யவற் ன் காற்சதங்ைக; hollow ring with pebbles inside, tied to the feet of horses or elephants.

     "ெவண்ைடயங் கவ " (அரிச.் . ேவட்டந் 13);.

   3. கடை்ட ரல்; thumb-ring.

     [ெவண்  → ெவண்ைடயம்]

ெவண்ெடா ேநா
ய்

ெவண்ெடா ேநாய் veṇṭoḻunōy, ெப.(n.)

ெவண் ட்டம பாரக்்க;see ven-kuttam.

     "க ஞ் ரங்  ெவண்ெடா ேநாய்" (ஏலா . 57);,

     [ெவண் [ைம] + ெதா ேநாய்]

ெவண்ேடா

ெவண்ேடா  veṇṭōṭu, ெப.(n.)

   பனந்ேதா ; calyx-leaf of palmyra.

     "ெவண்ேடா  நிைரஇய ேவந் ைட ய ஞ்சமம்" (ப ற் ப். 40, 10);.

     [ெவண் [ைம] + ேதா ]

ெவண்ேடான்

ெவண்ேடான் 1 veṇṭōṉṟi, ெப.(n.)

   ெவள்ைளத் ேதான்  மலர;் white november flower-gloriosa superba.

     [ெவண் [ைம] + ேதான் ]

 ெவண்ேடான் 2 veṇṭōṉṟi, ெப.(n.)

ெவண் காந்தள் பாரக்்க;see venkantal (w.);.

     [ெவண் [ைம] + ேதான் ]

ெவண்ேடான் த்
ைதலம்

 
 ெவண்ேடான் த்ைதலம் veṇṭōṉṟittailam, ெப.(n.)

   ட்டத் ற் ப் பயன்ப த் வ ம் ழங் னின் ம் வ க்கப்பட்ட மான ெநய்மம் (ைதலம்);; medicated 
oil extracted from the plough root by the process of kuli-t-tailam, it is used for leprosy.

ெவண்ணக

 
 ெவண்ணக  veṇṇagaru, ெப.(n.)

   ெவள்ைள அ ற் கடை்ட; aquila or eaglewood-aquilaria agalocha.

     [ெவண் [ைம] + அ ல் → .அ ர ்+ அ ]

ெவண்ண ல்

 
 ெவண்ண ல் veṇṇagil, ெப.(n.)

   ெவள்ைள அ ல்- மரவைக; white cedar-dysaxylum malabaricum.

     [ெவண் [ைம] + அ ல்]
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ெவண்ணைக

ெவண்ணைக veṇṇagai, ெப.(n.)

   1. ெவள்ளிய பல்; clean, white tooth.

     " த்தன்ன ெவண்ணைகயாய்" ( வாச. 7, 3);.

   2. ன்னைக; smile.

     "அல்லமன் ெவண்ணைக ெசய்  ெவப் ம்" ( ர  ங், த்தரா. 36);.

     [ெவண் [ைம] + நைக]

ெவண்ணஞ்

ெவண்ணஞ்  veṇṇañju, ெப.(n.)

   1. ஊன் ேசடம்; a kind of fleshy substance.

     " க்ெகா  ெவண்ெணஞ் " ( வக. 1584);.

   2. நிணம் ( வக. 1584, உைர);; marrow in the bone.

     [ெவண் [ைம] + நஞ் ]

ெவண்னடம்

 
 ெவண்னடம்  veṇṉaḍambu, ெப.(n.)

ெவள்ைளயடப்பங்ெகா  பாரக்்க;see vellai-yadappari-kodi.

     [ெவண் [ைம] + அடம் ]

ெவண்ணத்ைத

 
 ெவண்ணத்ைத veṇṇattai, ெப.(n.)

   நத்ைதவைக; a kind of snail.

     [ெவண் [ைம] + நத்ைத]

ெவண்ணரி

ெவண்ணரி veṇṇari, ெப.(n.)

   நரிவைக; a kind of fox.

     " ள க் ெகாட் ன் ெவண்ணரிக ெலன்"( றநா.291);

     [ெவண் [ைம] + நரி]

ெவண்ணலாத்

 
 ெவண்ணலாத்  veṇṇalātti, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் பாம் ; a kind of snake.

     [ெவண் [ைம] + ஆத் ]

ெவண்ணலாந்ைத

 
 ெவண்ணலாந்ைத veṇṇalāndai, ெப.(n.)

ெவண்ணாந்ைத பாரக்்க;see vennantai.

     [ெவண்ணாந்ைத → ெவண்ணலாந்ைத]

ெவண்ணலாற்

 
 ெவண்ணலாற்  veṇṇalāṟṟi, ெப.(n.)

   ள  தக்காளி; a plant good for angular stomatitis-solanum nigrum.
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ெவண்ணைல

 
 ெவண்ணைல veṇṇalai, ெப.(n.)

   ெவண்ணைல. எவ்வைக ஈ ம், பா ம் இல்லாமல் ெகா க்கப்பட்ட கடன். ெநல்ைல வட்டாரத் ல் 
நிரக் யாய் டப்பட்டவர;் a loan given without any mortgage or security.

     'என்ென இப்ப  ெவண்ணைலயா ட் ட் ப் ேபா ட்டாேர' என்பாரக்ள்.

     [ெவண்ணிைல → ெவண்ணைல]

ெவண்ண

 
 ெவண்ண  veṇṇaṟivu, ெப.(n.)

   அ ன்ைம; ignorance.

     [ெவள் + அ  → ெவள்ள  → ெவண்ண ]

ெவண்ண

 
 ெவண்ண  veṇṇaṟugu,    ெவள்ள ; a plant-adenema hyssopifolium-or exacum hyssopifolium.

     [ெவண் [ைம] + அ ]

ெவண்ணாகம்

 
 ெவண்ணாகம் veṇṇākam, ெப.(n.)

   ெவள்ளியம்; tin.

     [ெவண்-ைம + நாகம் → ெவண்னாகம்]

ெவண்ணாகனார்

ெவண்ணாகனார ்veṇṇākaṉār, ெப.(n.)

   கழகக்காலப் லவர;் a sangam poet.

இவர ்அகநா ற் ல் 247-ஆம் பாடைலப் பா ள்ளார.்

ெவண்ணாைக

 
 ெவண்ணாைக veṇṇākai, ெப.(n.)

   ெவள்ைள நாைக ; milling tona hortensis.

     [ெவண் [ைம] + நாைக]

ெவண்ணாங்

ெவண்ணாங்  veṇṇāṅgu, ெப.(n.)

   1. ஓைட ெச ; crotolaria-ochlandra travancorica.

   2. ஓைடக்ெகா ; a creeper com bretum ovalifolium.

   3. ற் ைலப் ல ; pterospermum suberi folium alias qacerifolium.

   4. மரவைக; creamy-leaved lancewood, m.tr.

   5. நீண்ட மரவைக; maple-leaved lance wood, I.tr.

     [ெவண் [ைம] + நாங் ]

ெவண்ணாத்  ¬

ெவண்ணாத்  ¬ veṇṇātti, ெப.(n.)

   1. ெவள்ைளயாத் , ஆத் ; bearing white flowers-bauhinia variegata (candida);.

   2. ஒ  வைகப் பாம் ; a snake.

     [ெவள் → ெவண் + ஆத் ]
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ெவண்ணாந்ைத

 
 ெவண்ணாந்ைத veṇṇāndai, ெப.(n.)

   ெப ம்பாம் வைக; python.

ெவண்ணா

 
 ெவண்ணா  veṇṇāyuruvi, ெப.(n.)

   நா  வைக; white species of indian burr. (W.);.

     [ெவண் [ைம] + நா ]

ெவண்ணாரி

 
 ெவண்ணாரி veṇṇāri, ெப.(n.)

   வைக (சங்.அக.);; a plant.

ெவண்ணாைர

ெவண்ணாைர veṇṇārai, ெப.(n.)

   1. நாைர வைக ( டா.);; indian crane.

   2. மரவைக; a tree.

     [ெவண் [ைம] + நாைர]

ெவண்ணாவல்

ெவண்ணாவல்1 veṇṇāval, ெப.(n.)

   1. ெவள்ைள நாவல் மரம்; jambo tree yielding white fruits.

     'இ  அரத்த அ க்கைள ம் ந்  அ க்கைள ம உண்டாக் வ ம் உட்  ேபாக் வ மான ஒ  
ைக'.

   2. ஒ வைகச ்ெசயற்ைக உப்  (சத் ப் );; a kind of prepared salt.

   3. ம வ உப் ; a medicine prepared out of the three salt used for all diseases-kind of medicine.

   4. நஞ் க் ெகா ; navel cord.

     [ெவண் [ைம] + நாவல்]

 ெவண்ணாவல் veṇṇāval, ெப.(n.)

   நாவல் வைக; a kind of rose-apple, in tr.

     " யர ்ெவண்ணாவற் கனிெயான் " ( வாைனக் சம் .5);.

     [ெவண் [ைம] + நாவல்]

ெவண்ணாவல் ர
ல்

 
 ெவண்ணாவல் ரல் veṇṇāvalcural, ெப.(n.)

   ஏ மைல; the sacred gold mountain one of the eight chief ranges in india.

ெவண்ணா

 
 ெவண்ணா  veṇṇāvi, ெப.(n.)

   ெவள்ைள ஆ ைர; white bachnang.

     [ெவண் [ைம] + ஆ ைர → ஆ ]
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ெவண்ணா ைர

 
 ெவண்ணா ைர veṇṇāvirai, ெப.(n.)

   ெவள்ைள ஆ ைரயா ய ஒ  வைகக் கற்ப ; a kind of cassia auriculate used for longevity.

     [ெவண் [ைம] + ஆ ைர]

ெவண்ணி

 
 ெவண்ணி veṇṇi, ெப.(n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ல் உள்ள ஒ  ற் ார;் a village at Thanjavur Dt.

ேசாழநாட் ல் நீடாமங்கலத் ற்  ேமற்ேக ள்ள ஒ  ஊர.் அ  ேதவாரம் ெபற்ற தலங்க ள் ஒன் . 
ேகா ல் ெவண்ணி என இக்காலத்  வழங் ம். அவ் ைர ம், அதைனச ் ழ்ந் ள்ள இடங்கைள ம் 
பாரக்்ைக ல் அந்த இடம் பண்ைடக்காலத் ல் கப்ெபரிய நகராக இ ந் க்க ேவண் ெமன்  
ேதான் ன்ற .

ெவண்ணிக் யத்
யார்

 
 ெவண்ணிக் யத் யார ்veṇṇikkuyattiyār, ெப.(n.)

   கழகக் காலப் லவர;் a sangam poet.

ெவண்ணிலம்

ெவண்ணிலம் veṇṇilam, ெப.(n.)

   1. ெவ ந் தைர; bare ground (w.);.

   2. மணற்பாங்கான தைர (யாழ்.அக.);; sandy soil.

     [ெவண் [ைம] + நிலம்]

ெவண்ணில

ெவண்ணில  veṇṇilavu,    ம ெயாளி; moonlight.

     "ெவண்ணில ன் பயன் ய்த் ம்" (பட் னப். 114);.

     [ெவண் [ைம] + நில ]

ெவண்ணிலாெவா

 
 ெவண்ணிலாெவா  veṇṇilāvoḻugu, ெப.(n.)

   நில நஞ்  வைக; a kind of blue arsenic.

ெவண்ணி ைவ

ெவண்ணி ைவ veṇṇiluvai, ெப.(n.)

   1. பணக்கடன் ; arrears of cash debt.

   2. ைகமாற் க்கடன் (யாழ்.அக.);; temporary loan without security.

     [ெவண் [ைம] + நி ைவ]

ெவண்ணிைல

 
 ெவண்ணிைல veṇṇilai, ெப.(n.)

ெவண்ணிைலக்கடன் பாரக்்க;see Vennilal-k-kadan.

     [ெவண் [ைம] + நிைல]

ெவண்ணிைலக்கட
ன்

 
 ெவண்ணிைலக்கடன் veṇṇilaikkaḍaṉ, ெப.(n.)

   ஈ காட்டா  வாங் ங்கடன்; loan obtained wihtout pledge or mortgage.

     [ெவண்ணிைல + கடன்]
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ெவண்ணிைலப்பத்
ரம்

ெவண்ணிைலப்பத் ரம் veṇṇilaippattiram, ெப.(n.)

   1.ஈ காட்டாத கடைனக் க் ம் ஆவணம்; simple bond, without pledge or mortgage.

   2. ஈ காட்டா  எ க் ெகா க் ங் ைகக் ப் ; note.of,hand, as without security (w.);.

     [ெவண்ணிைல + Skt. patra → த. பத் ரம்]

ெவண்ணிறம்

 
 ெவண்ணிறம் veṇṇiṟam, ெப.(n.)

   சங்க நஞ் ; a kind of white arsenic.

ெவண்ணீர்

ெவண்ணீர ்veṇṇīr, ெப.(n.)

   ெவண்ைமயான நீர;் semen.

     "ெவண்னர ்வா னான் மாதர ்ெசந்நீேரா  .......... க வா ம்" ( த. ஞான. 10, 9);.

     [ெவண் [ைம] + நீர]்

ெவண்ணிரத்்ெதளி

 
 ெவண்ணிரத்ெ்தளி  veṇṇirtteḷivu, ெப.(n.)

   ேதத்தான் ெகாடை்ட; clearing nut-strychnos potatorum.

     [ெவண்ணிர ்+ ெதளி ]

ெவண்ணலீம்

 
 ெவண்ணீலம் veṇṇīlam, ெப.(n.)

   நிறம்; slate blue, blush.

     [ெவண் [ைம] + நீலம்]

ெவண்ணீ

ெவண்ணீ 1 veṇṇīṟu, ெப.(n.)

   நீ ; sacred ashes.

     " வ ேம ெவண்ணற்ைற ெமய் ற் " (ேதவா. 811,2);.

     [ெவண் [ைம] + நி ]

 ெவண்ணீ 2 veṇṇīṟu, ெப.(n.)

   1. கற் ண்ணாம்  நீ ; slaked lime.

     [ெவண் [ைம] + நி ]

ெவண் ட்

 
 ெவண் ட்  veṇṇuruṭṭi, ெப.(n.)

   ட் காந் ; a prostate plantsphoeranthus indicus.

ெவண் ைர

ெவண் ைர veṇṇurai, ெப.(n.)

   1. ன் நீரில் இைரத னா ண்டா ம் ைர; fishing movement escaped foam.

   2. கடல க் பாைற ல் ேமா தலால் உண்டா ம் ைர (ெசங்ைக. ன.);; foam bubbles due to dashing in the 
rocky area under the sea.

     [ெவண் [ைம] + ைர]
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ெவண் மத்ைத

 
 ெவண் மத்ைத veṇṇūmattai, ெப.(n.)

   ெவள் மத்ைத; dhatura bearing white flowers-dhatura alba.

     [ெவண் [ைம] + ஊமத்ைத]

ெவண்ெணட்

 
 ெவண்ெணட்  veṇīeṭṭi, ெப.(n.)

ெவண் ைட பாரக்்க ( றநா. அ ம்.);;see ven-kidai.

     [ெவண் [ைம + ெநட் ]

ெவண்ெணய்

ெவண்ெணய் veṇīey, ெப.(n.)

   1. த ரி ந்  கைடந்ெத க்கப்ப ம் சத் ; butter.

     "ேசதாந  ேமார ்ெவண்ெண ன்" (ெப ம்பாண். 306);.

   2. ெவண்ெணய்ப்பதம் பாரக்்க;see vendey-p-padam.

     [ெவண் [ைம] + ெநய்]

ெவண்ெணய்க்கல்

 
 ெவண்ெணய்க்கல் veṇīeykkal, ெப.(n.)

   மைல ன் ஒட் ல் நிற் ம் ெபரிய ண் க்கல்; ball of rock standing on a hill.

     [ெவண்ெணய் + கல்]

ெவண்ெணய்ச்
றா

ெவண்ெணய்ச் றா veṇīeyccuṟā, ெப.(n.)

   1. ெவண்ைம ம் வப் ம் கலந்த நிற ைடய ம் 18 அங் லம் வளரவ் மான ன்வைக; batten fish, 
silvery shot with purple, attaining 18 in. in length.

     [ெவண்ெணய் + றா]

ெவண்ெணய்த்தா

ெவண்ெணய்த்தா  veṇīeyttāḻi, ெப.(n.)

   1. ெவண்ெணய் ைவக் ஞ் சட் ; butterstoring pot.

   2. ெவண்ெணய்தா ழா பாரக்்க;see venney-t-tali-tiruvila.

     [ெவண்ெணய் + தா ]

ெவண்ெணய்த்தா
ழா

 
 ெவண்ெணய்த்தா ழா veṇīeyddāḻidiruviḻā, ெப.(n.)

   கண்ணன் ெவண்ெணய் ய நிகழ் த் ெதாடரப்ாக நடத்தப்ெப ம் ெப மாள் ேகா ல் 
ழா; a Perumal temple festival in which kannan's of stealing butter is represented.

     [ெவண்ெணய் + தா  + ழா]

ெவண்ெணய்த்ெத

ெவண்ெணய்தெ்த  veṇīeytteḻi, ெப.(n.)

   கைடந்த ேமாைரக் ைகயால் அைலக் ம் ஓைச; sound produed in shaking the churned butter-milk with the hand.

     "ெவண்ெணய்தெ்த  ேகட் மண்ைமயால்"(க த்.108);

     [ெவண்ெணய் + ெத ]

ெவண்ெணய்தல்

 
 ெவண்ெணய்தல் veṇīeytal, ெப.(n.)

   ஆம்பல் வைக ( ங்.);; white indian water-lily.

     [ெவண் [ைம] + ெநய்தல்]
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ெவண்ெணய்நல்
ர்

ெவண்ெணய்நல் ர ்veṇīeynallūr, ெப.(n.)

   1. நம் யா ரைரச ் வ ரான் த த்தாட ்ெகாண்ட ம் ெமய்கண்ட ேதவர ் றந்த ம் கட ர ்
மாவட்டத் ள்ள மான வத் தலம்; a siva shirine in the south arcot district, where saint suntarar was claimed by 
Iord siva as his salve and devotee and where meykanda-távar was born,

   2. கம்ப க் ப் ரந்த சைடயப்ப வள்ளல் வாழ்ந்த ம் தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள மான ஒர ்ஊர;் a place 
in the Tanjore district where cataiyan the patron of the poet kamgar, lived.

     [ெவண்ெணய் + நல் ர]

ெவண்ெணய்ப்பத
ம்

 
 ெவண்ெணய்ப்பதம் veṇīeyppadam, ெப.(n.)

   ெநய்ம (ைதல); ம ந்  காய்ச் ம் பக் வ வைக; a stage in the pereparation of midicinal oil, when it is in the form 
of a pulqy mass.

     [ெவண்ெணய் + பதம்]

ெவண்ெணய்ப்பா
ைர

ெவண்ெணய்ப்பாைர veṇīeyppārai, ெப.(n.)

   சாம்பல் நிற ள்ள ம் ஓர ்அ  நீளம் வளரவ் மான ன் வைக; horse-mackerel, greyish, attaining 1 ft. in 
length, caranyire.

     [ெவண்ெணய் + பாைர]

ெவண்ெணய்ப் ளி

 
 ெவண்ெணய்ப் ளி veṇīeyppuḷi, ெப.(n.)

   ேவரை்வ ல் கலந் ள்ள ஒ  வைகப் ளிப் ப் ெபா ள்; a sour substance mixed in perpiration.

     [ெவண்ெணய் + ளி]

ெவண்ெணய்ம ர
ம்

 
 ெவண்ெணய்ம ரம் veṇīeymaduram, ெப.(n.)

கண் ல்ெவண்ெணய் பாரக்்க;see kangilvenney.

     [ெவண்ெணய் + ம ரம்]

ெவண்ெணய் ைர

 
 ெவண்ெணய் ைர veṇīeyvirai, ெப.(n.)

   சாப் ரா ைர; arnotto seed.

     [ெவண்ெணய் + ைர]

ெவண்ெணய்ெவட்

ெவண்ெணய்ெவட்  veṇīeyveṭṭi, ெப.(n.)

   1. ர ்ம ங் ய ; anything blunt.

   2.பயனற்றவன்; worthless fellow.

   3. ர ல்லாதவன்; coward.

     'அவன் ெவண்ெணய் ெவட்  ரன்'.

     [ெவண்ெணய் + ெவட் ]

ெவண்ெணல்

ெவண்ெணல் veṇīel, ெப.(n.)

   ஒ வைக மைலெநல்; mountain paddy.

     "அ மகண் கந்த வளவா ெவண்ெனல்" ( றநா. 399);.

     [ெவண் [ைம] + ெநல்]
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ெவண்ைண

ெவண்ைண veṇṇai, ெப.(n.)

   1. ெவண்ெணய் நல் ர ்1 பாரக்்க ( . . ப. பா . 2);;see venney-nallor.

   2. ெவண்ெணய்நல் ர ்2 பாரக்்க (கம்பரா. கபள். 263);;see Venney-nallor.

ெவண்ைண ர்

ெவண்ைண ர ்veṇṇaiyūr, ெப.(n.)

ெவண்ெணய்நல் ர ்2 பாரக்்க (கம்பரா. . 38);;see venney-nallor.

     [ெவண்ைண + ஊர]்

ெவண்ெணாச்

ெவண்ெணாச்  veṇṇocci, ெப.(n.)

   மரவைக (பதாரத்்த.528);; five leaved chaste tree.

     [ெவண் [ைம] + ெநாச் ]

ெவண்ெணாச் ல்
ைர

 
 ெவண்ெணாச் ல் ைர veṇṇoccilvirai, ெப.(n.)

   வாய் ளங்கம்; berries-emblica ribes.

ெவண்ேணா

ெவண்ேணா1 veṇṇō, ெப.(n.)

   ஒ  கண்ேணாய் வைக; an eye disease.

 ெவண்ேணா2 veṇṇō, ெப.(n.)

ெவண்ேணா  1 பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see vennovu.

     [ெவண் [ைம] + ேநா]

ெவண்ேணாக்கா

ெவண்ேணாக்கா 1 veṇṇōkkāṭu, ெப.(n.)

   கண்  க த்  நீர ்வ ந்  உடம் ல் எரிசச்ல் கண்  கண்  வப்பா  நில  ெவளிசச்த் ல் 
க்க யா  கண்ெணா  ன்  நடக்க யாமற் ெசய் ேமார ்கண்ேணாய்; an eye disease.

     [ெவண் [ைம] + ேநாக்கா ]

ெவண்ேயாக்கா

ெவண்ேயாக்கா 2 veṇyōkkāṭu, ெப.(n.)

   ழந்ைத றப் க்  ன் உண்டா ம் ேவதைன; false labour pains (w.);.

     [ெவண் [ைம] + ேநாக்கா ]

ெவண்ேனா

ெவண்ேனா  veṇṉōvu, ெப.(n.)

   1. ெவக்க ப்  பாரக்்க;see vekkaduppu.

   2. ெவண்ேணாக்கா  பாரக்்க;see vennōkkādu.

     [ெவண் [ைம] + ேநா ]

ெவண்தகைர

 
 ெவண்தகைர veṇtagarai, ெப.(n.)

ெவண்டகைர பாரக்்க;see vendakarai.

     [ெவண் [ைம] + தகைர]

ெவண்தகர்

 
 ெவண்தகர ்veṇtagar, ெப.(n.)

   ெவள்ளா ; goat.

     [ெவண் [ைம] + தகர]்
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ெவண்தணக்

 
 ெவண்தணக்  veṇtaṇakku, ெப.(n.)

   சாம்பல்தணக் ; white catamaran tree. girrtia rottleriformis.

     [ெவண் [ைம] + தணக் ]

ெவண்தா

 
 ெவண்தா  veṇtātu, ெப.(n.)

   ெவள்ளி; silver.

     [ெவண் [ைம] + தா ]

ெவண்தாைழ

 
 ெவண்தாைழ veṇtāḻai, ெப.(n.)

ெவண்டாைழ பாரக்்க;see vendalai.

     [ெவண் [ைம] + தாைழ]

ெவண் ரம்

ெவண் ரம் veṇtīviram, ெப.(n.)

   1. ெவள்ைளக்காக்கணங்ெகா  பாரக்்க;see vellal-k-käkkanari-kodi.

     [ெவண் [ைம] + Skt. tivசa → த. ரம்]

ெவண் த்தம்

 
 ெவண் த்தம் veṇtuttam, ெப.(n.)

ெவள்ைளத் த்தம் பாரக்்க;see vellai-t- tuttam.

     [ெவண் [ைம] + த்தம்]

ெவண் த்

 
 ெவண் த்  veṇtutti, ெப.(n.)

பால் த்

பாரக்்க;see pal-tutti.

     [ெவண் [ைம] + த் ]

ெவண்

 
 ெவண்  veṇturusi, ெப.(n.)

   ெவள்ைளத் க; white vitriol-sulphate of zinc.

     [ெவண் [ைம] + ]

ெவண் வைர

 
 ெவண் வைர veṇtuvarai, ெப.(n.)

   ெவள்ைளத் வைர; white red-gram-cajanus cajan.

     [ெவண் [ைம] + வைர]

ெவண் ள

 
 ெவண் ள  veṇtuḷasi, ெப.(n.)

ெவண் ள  பாரக்்க (மைல.);;see vendulasi.

     [ெவண் [ைம] + ள ]
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ெவண் த

 
 ெவண் த  veṇdudagi, ெப.(n.)

ெவண்சாரைண பாரக்்க;see ven-săranai.

ெவண் வைள

 
 ெவண் வைள veṇduduvaḷai, ெப.(n.)

   ெவள்ைளத் வைளசெ்ச ; a thorny climber-solanum trilobatum.

 |ெவண் [ைம] + வைள]

ெவண்ேதக்

ெவண்ேதக் 1 veṇtēkku, ெப.(n.)

   மரவைக; a tree-lager slroemia lanceolata.

     [ெவண் [ைம] + ேதக் ]

 ெவண்ேதக் 2 veṇtēkku, ெப.(n.)

ெவண்ேடக்  பாரக்்க;see ven-dakku.

     [ெவண் [ைம] + ேதக் ]

ெவண்ேதமல்

 
 ெவண்ேதமல் veṇtēmal, ெப.(n.)

   ேதமல் ேநாய் வைக; afungus, disease of the skin.

     [ெவண் [ைம] + ேதமல்]

ெவண்ெதா

 
 ெவண்ெதா  veṇtoyili,    க் ைர; agreens.

     [ெவண் [ைம] + ெதா ]

ெவண்ெநாச்

 
 ெவண்ெநாச்  veṇnocci, ெப.(n.)

ெவண்ெணாச்  பாரக்்க;see vennocci

     [ெவண் [ைம] + ெநாச் ]

ெவண்பசை்சக்கட
ைல

 
 ெவண்பசை்சக்கடைல veṇpaccaikkaḍalai, ெப.(n.)

   ப ைமக்கடைல; green bengal gram.

     [ெவண் [ைம] + பசை்ச + கடைல]

ெவண்பச

 
 ெவண்பச  veṇpasali, ெப.(n.)

   ெவள்ைளப் பசைலக் ைர; a creeper-basella alba.

     [ெவண் [ைம] + பச ]
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ெவண்ப ம்பால்

 
 ெவண்ப ம்பால் veṇpasumbāl, ெப.(n.)

   ெவண்ணிறமான ப ன் பால்; milk of white COW.

     [ெவண் [ைம] ப  + பால்]

ெவண்பட்

ெவண்பட்  veṇpaṭṭu, ெப.(n.)

   ெவள்ைள நிற ள்ள பட் ; white silk.

ெவண்பட் த்  ( வக. 2358);.

     [ெவண் [ைம] + பட் ]

ெவண்படலம்

 
 ெவண்படலம் veṇpaḍalam, ெப.(n.)

   கண்ணிற் பட ம் ேநாய் வைக; an eye disease.

     [ெவண் [ைம] + படலம்]

ெவண்பட ைக

ெவண்பட ைக veṇpaḍaligai, ெப.(n.)

   ெவள்ளித்தட் ; silver tray.

     "மணிக் ஞ்  ெவண்பட ைகக் மரனீப்ப " ( வக.3031);.

     [ெவண் [ைம] + பட ைக]

ெவண்ப

 
 ெவண்ப  veṇpaḍi, ெப.(n.)

ெவண்ேசா  பாரக்்க;see ven-soru.

     'இன்  ேகா க்  நா யரி  ெவண்ப க்காகக் ெகா த் க் ேறன்'(உ.வ.);.

     [ெவண் [ைம] + ப ]

ெவண்பைட

ெவண்பைட veṇpaḍai, ெப.(n.)

   ெநய்தற்கரிய ற்பா; warp, in weaving.

     "ஒன்ேறற்  ெவண்பைடக்ேகாெளான் " (பழெமா .125);.

     [ெவண் [ைம] + பைட]

ெவண்பதம்

 
 ெவண்பதம் veṇpadam, ெப.(n.)

   இளம்பதம்; condition of being heated slightly (w.);.

     [ெவண் [ைம] + பதம்]

ெவண்பய

 
 ெவண்பய  veṇpayaṟu, ெப.(n.)

   க ம்பய ; black pulse.

     [ெவண் [ைம] + பய ]

ெவண்ப த்

 
 ெவண்ப த்  veṇparutti, ெப.(n.)

   ெவள்ைளப் ப த் ப் பஞ் ; white cotton.

     [ெவண் [ைம] + ப த் ]
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ெவண்பலகைற

 
 ெவண்பலகைற veṇpalagaṟai, ெப.(n.)

   கவ ; cowry white.

     [ெவண் [ைம] + பலகைற]

ெவண்ப

 
 ெவண்ப  veṇpali, ெப.(n.)

   சாம்பல் ( ங்.);; ash.

     [ெவண் [ைம] + ப ]

ெவண்பா

ெவண்பா veṇpā, ெப.(n.)

   நால்வைகப் பாக்க ள் ஒன் (ெதால்.ெபா.417);; one of the four principal kinds of stanzaforms.

     [ெவண் [ைம] + பா]

ெவண்பாக்கம்

ெவண்பாக்கம் veṇpākkam, ெப.(n.)

   ெசன்ைன மாவட்டத் ல் இ ந்த ஒர ்ஊர;் a village once existed in chennai District.

ெசன்ைனக்க ல் உள்ள ண்  நீரத்் ேதக்கத் ள் ழ் ய . நீரத்்ேதக்கக் கைர ல் ய 
ேகா ெலான்  கட்டப்பட் ள்ள  என்ற எண்ணம் இதைனக் த்  அைம ற . நம் யா ரர ்ப கம் 
இதைனக் த்தைம ற . ஏரா ம் ெபா னில  ெவண்பாக்கம் இடம் ெகாண்ட காரா  டற்றான் 
எனப் பா ன்றார ்இவர ்(99-41);.

ெவண்பா

ெவண்பா  veṇpāci, ெப.(n.)

   பா மணி வைக; a kind of white bead.

     "ெவண்பா  ண் " ( வாலவா. 52,3);.

     [ெவண் [ைம] + பா ]

ெவண்பாட்டம்

ெவண்பாட்டம் veṇpāṭṭam, ெப.(n.)

   1. ேகாைட ற் ெபய் ம் மைழ; summer shower.

     "ெவண்பாட்டம் ெவள்ளம் த ம்" (பழெமா . 300);.

   2. ன் பண ன்  ங் த்தைக; lease in which no premium is paid, dist. Fr.

     [ெவண் [ைம] + பாட்டம்]

ெவண்பாட்

 
 ெவண்பாட்  veṇpāṭṭu, ெப.(n.)

   ெவண்பா; one of the four principal kinds of poetic forms, vemba verse.

     [ெவண் [ைம] + பாட் ]

ெவண்பாண்டம்

 
 ெவண்பாண்டம் veṇpāṇṭam, ெப.(n.)

   அரத்த ல்லாத ெவ த்த உடம் ; pale, anemic body.

     [ெவண் [ைம] + பாண்டம்]

ெவண்பாண்

 
 ெவண்பாண்  veṇpāṇṭu, ெப.(n.)

   றந்த  தல் ந்ேதால் ெவண்ைம ஆவதற் க் காரணமான ேநாய்வைக; albinism.

     [ெவண் [ைம] + பாண் ]

437

www.valluvarvallalarvattam.com 14908 of 19068.



ெவண்பா ைர

ெவண்பா ைர veṇpātirai, ெப.(n.)

   1. ெபான்னிற ள்ள ைடய மரவைக; yellow-flowered fragrant trumpt flower tree.

   2. ெவள்ைளப் ைடய மரவைக; white-flowered trumpet-flower tree.

     [ெவண் [ைம] + பா ைர]

ெவண்பாப்பாட்
யல்

 
 ெவண்பாப்பாட் யல் veṇpāppāṭṭiyal, ெப.(n.)

   ண ரப்பண் தர ்ெவண்பா னால் இயற் ய பாட் யல் ல்; a work on poetics in venpä verse, by 
kunavīra-pântitar.

     [ெவண்பா + பாட் யல்]

ெவண்பாப்

ெவண்பாப்  veṇpāppuli, ெப.(n.)

   1. ெவண்பா பா வ ல் வல்லவன்; title of poets who are experts in composing Venpa verse (w.);.

     [ெவண்பா + ]

ெவண்பாமாைல

 
 ெவண்பாமாைல veṇpāmālai, ெப.(n.)

   றப்ெபா ள் ெவண்பாமாைல; a treatise on the topic of puramin venpäverse.

     " றப்ெபா ள் ழா ன்  ளங்க ெவண் பாமாைலெயனப்ெபயரந்ி இ" ( .ெவ. றப்.);.

     [ெவண்பா + மாைல]

ெவண்பார்க்கல்

 
 ெவண்பாரக்்கல் veṇpārkkal, ெப.(n.)

   க்கான்கல்; calcareous earth.

     [ெவண் [ைம] + பார ்+ கல்]

ெவண்பா ரிச் ர்

ெவண்பா ரிச் ர ்veṇpāvuriccīr, ெப.(n.)

   ேநரே்நரே்நர,் நிைரேநரே்நர,் ேநரந்ிைரேநர,் நிைரநிைரேநர ்என ெவண்பா க்  உரியவைவயாக 
வ ம் ேநரீற்  வைசச ் ர ்(யாப். . 12, 61);; a metrical foot of three acai, i.e. of the value of three long syllables, 
chiefly found in veMpA, of four varieties, viz, nér-nér-nér (---);, nirai-nirai-nér (uu--);, mēr-nirai-nēr(-uu-);, nirai-nirai-nēr(uuuu);.

     [ெவண்பா + உரிச் ர]்

ெவண்பாைவ

 
 ெவண்பாைவ veṇpāvai, ெப.(n.)

   நாமகள்; sarasvati.

     " ப் வணரே்மல் ெவண்பாைவ லாம் ைவ லாப் பாடேல" ( வண. உலா. காப் );.

     [ெவண் [ைம] + பாைவ]

ெவண் த்தைள

 
 ெவண் த்தைள veṇpittaḷai, ெப.(n.)

ெவள்ைளப் த்தைள பாரக்்க;see vellai-p-pittalai.

     [ெவண் [ைம] + Skt.pitala → த. த்தைள]

ெவண் றப்

ெவண் றப்  veṇpiṟappu, ெப.(n.)

   ெவள்ளி ர ்(மணி.27,152);; a kind of birth.

     [ெவண் [ைம] + றப் ]
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ெவண் ைற

ெவண் ைற veṇpiṟai, ெப.(n.)

   ெவள்ளிய ைறத் ங்கள்; the bright crescent moon.

     "அந்  வானத்  ெவண் ைற ேதான் " ( லம். 4, 23);.

     [ெவண் [ைம] + ைற]

ெவண்

 
 ெவண்  veṇpīli, ெப.(n.)

   னக்காரம்; alum.

     [ெவண் [ைம] + ]

ெவண்

 
 ெவண்  veṇpu, ெப.(n.)

   ெவண்ணிலம்; plain land.

     [ெவண் [ைம] + .Skt.bhu → த. ]

ெவண் ைகசச்ல்

 
 ெவண் ைகசச்ல் veṇpugaiccal, ெப.(n.)

   கண் ல் சைத வளரந்்  க த்த பாைவ ெவ ப்ேப  வ ண்டா  அரிப்ெப த்  ைளக் கட்  
பாரை்வ பல தமாய்க் காட் ேமார ்வைகக் கண்ேணாய்; an eye disease.

     [ெவண் [ைம] + ைகசச்ல்]

ெவண் டைல

 
 ெவண் டைல veṇpuḍalai, ெப.(n.)

ெவள்ைளப் டைல பாரக்்க;see vellai-p-pudalai.

     [ெவண் [ைம] + டைல]

ெவண் ணர்ச் ம
◌ாைல

 
 ெவண் ணரச்் மாைல veṇpuṇarccimālai, ெப.(n.)

   ந்  ெவண்பாக்கள் ெகாண்ட ற் லக் ய வைக; a poem of three hundred stanzas in venpá metre (W.);.

     [ெவண் + ணரச்்  + மாைல]

ெவண் ர

 
 ெவண் ர  veṇpurasu, ெப.(n.)

   ண்ணாற் தல் ேவண் த்த ண் ம் ைக; butea bearing white flowers butea- frondosa.

ெவண் க்கல்

ெவண் க்கல் veṇpuḻukkal, ெப.(n.)

   1. இளம் க்கல்; under boiling.

   2. இளம் க்கல்ரி ; rice obtained by husking parboiled paddy.

     [ெவண் [ைம] + க்கல்]

ெவண் க்

 
 ெவண் க்  veṇpuḻukku, ெப.(n.)

ெவண் க்கல் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see ven-pusukkal.

     [ெவண் [ைம] + க் ]

439

www.valluvarvallalarvattam.com 14910 of 19068.



ெவண் ங்கல்

 
 ெவண் ங்கல் veṇpuḻuṅgal, ெப.(n.)

ெவண் க்கல் பாரக்்க;see ven-pulukkal.

     [ெவண் [ைம] + ங்கல்]

ெவண் றா

 
 ெவண் றா veṇpuṟā, ெப.(n.)

   ெவள்ைள றா; white dove.

இதன் க  பத் யத் ற் த ம், ெவண் ட்டம் கரப்பான் ெசா  ேபா ம்.

     [ெவண் [ைம] + றா]

ெவண் கன்

ெவண் கன் veṇpūkaṉ, ெப.(n.)

   கழகக்காலப் லவர;் a sangam poet.

இவர ் ந்ெதாைக 83- ஆம் பாடைலப் பா ள்ளார.்

ெவண் சைன

 
 ெவண் சைன veṇpūcaṉai, ெப.(n.)

   மணப் னி; ashpumpkin-benincasa cerifera.

     [ெவண் [ைம] + ைன சைன]

ெவண் னி

 
 ெவண் னி veṇpūciṉi, ெப.(n.)

   மணப் னி; ash pumpkin-benincasa cerifera.

     [ெவண் [ைம] + கைன → னி]

ெவண் தச்

 
 ெவண் தச்  veṇpūtacci, ெப.(n.)

   இர த நஞ் ; a kind of arsenic.

ெவண் தனார்

ெவண் தனார ்veṇpūtaṉār, ெப.(n.)

   கழகக் காலப் லவர;் a sangam poet.

இவர ் ந்ெதாைக ன் 83-ஆம் பாடைல உவைம நயத் டன் பா  சங்க இலக் யத் ற் ச ் றப் ச ்
ேசரத்் ள்ளார.்

ெவண் யார்

ெவண் யார ்veṇpūtiyār, ெப.(n.)

   கழகக் காலப் லவர,் ெவள் ர ் ழார ்மகனார ்ெவண் யார ்என ம் இவர ்ெபயர ்காணப்ப ம்; a 
sangam poet, another name was called vellur-kilan-maganar-venpandiyan.

இவர ் ந்ெதாைக ல் 97, 174, 219-ஆம் பாடல்கைளச ் றப்பாகப் பா  கழ் ேசரத்் ள்ளார.்

ெவண் த்தல்

 
 ெவண் த்தல் veṇpūpūttal, ெப.(n.)

 bearing white flowers-albiflora.

     [ெவண் [ைம] +  + த்தல்]
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ெவண் ம்பட்

ெவண் ம்பட்  veṇpūmbaṭṭu, ெப.(n.)

   ெவண்பட்டாைடவைக; a kind of cloth of white silk.

     " ெவண் ம்பட் ற் ண் ணியைமந்த பள்ளிக் கட் ல்" (ெப ங். இலாவான. 3, 136);.

     [ெவண் [ைம] +  + பட் ]

ெவண் மான்

ெவண் மான் veṇpūmāṉ, ெப.(n.)

   நாமகள் (நாம ப. 56);; sarasvati.

 |ெவண் [ைம] + மகள் → அ மாள் மான்]

ெவண்

 
 ெவண்  veṇpūli, ெப.(n.)

   மரவைக; a tree.

     [ெவண் (ைம); ]

ெவண் ைனக்கா
ஞ்ெசா

 
 ெவண் ைனக்காஞ்ெசா  veṇpūṉaikkāñjoṟi, ெப.(n.)

   ைனக்காஞ்ெசா ; bearing white seeds.

     [ெவண் [ைம] + ைன + காஞ்ெசா ].

ெவண்ெப மான்

 
 ெவண்ெப மான் veṇperumāṉ, ெப.(n.)

   கடைம என்ற லங் ; nilghau, the great antelope.

     [ெவண் [ைம] + ெப -ைம + மான்]

ெவண்ெபாங்கல்

 
 ெவண்ெபாங்கல் veṇpoṅgal, ெப.(n.)

   ப ப் , ெநய் த யன ேசரத்் ச ்ெசய்த ெபாங்கல் வைக; a preperation of rice boiled with dhal, ghee, etc.

     [ெவண் [ைம] + ெபாங்கல்]

ெவண்ெபா

ெவண்ெபா  veṇpoḍi, ெப.(n.)

   நீ ; sacred ash.

     "ெவண்ெபா ம்.......... அக்கமாமணிக ேம............ வைனந்தார"் ( ரேமாத.் 20, 17);.

     [ெவண் [ைம] + ெபா ]

ெவண்ெபாத்

ெவண்ெபாத்  veṇpotti, ெப.(n.)

   ல்வைக ( லப்.14, 108, உைர);; a kind of garment.

     [ெவண் [ைம] + ெபாத் ]

ெவண்ெபான்

ெவண்ெபான் veṇpoṉ, ெப.(n.)

   1. ெவள்ளி; silver.

     "ெவண்ெபாற் கட் ன்ேமல்" ( வக. 2421);.

   2. க் ரன்; venus.

     "ேமலா ெவண்ெபான் ேபா  காைல" ( றநா. 389);.

     [ெவண் [ைம] + ெபான்]
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ெவண்ெபான்ம
ைல

 
 ெவண்ெபான்மைல veṇpoṉmalai, ெப.(n.)

   க ைலமைல; mount kailash.

     [ெவண் [ைம] + ெபான் + மைல]

ெவண்மட்டம்

ெவண்மட்டம் veṇmaṭṭam, ெப.(n.)

   ேமெல ந்த வாரித் ரம்ானம்; superficial judgement (w.);.

     [ெவண்மட்டம் + க த் ]

 ெவண்மட்டம் veṇmaṭṭam, ெப.(n.)

   1. ேமெல ந்த வாரி; superficiality (w.);.

   2. க்க ேவைலபா ல்லாத சாதாரண); ேவைல (யாழ்.அக.);; plain work.

     [ெவண் [ைம] + மட்டம்]

ெவண்மட்டேவைல

ெவண்மட்டேவைல veṇmaṭṭavēlai, ெப.(n.)

   1. ெபா வைக ேவைல; plain work.

   2. ேமெல ந்த வாரியாகச ்ெசய் ம் ேவைல; superficial work (w.);.

     [ெவண்மட்டம் + ேவைல]

ெவண்மண்டலம்

 
 ெவண்மண்டலம் veṇmaṇṭalam, ெப.(n.)

   ெவள்ைள ; white of the eye-sclera.

ெவண் [ைம] + மண்டலம்]

ெவண்மண்ைட

ெவண்மண்ைட veṇmaṇṭai, ெப.(n.)

   இரப்ேபார ்ைகக்ெகாள் ம் உண்கலவைக; a kind of beggar's bowl.

     "ஊன் ெகாண்ட tெவண்மண்ைட"( றநா. 386);.

     [ெவண் [ைம]  + மண்ைட]

ெவண்மணல்

 
 ெவண்மணல் veṇmaṇal, ெப.(n.)

   ெவள்ைள மணல்; white sand.

     [ெவண் [ைம] + மணல்]

ெவண்மணி

ெவண்மணி veṇmaṇi, ெப.(n.)

   1. த் ; pearl (w.);.

   2. க ையச ் ற் ள்ள ெவள்ைள வட்டம்; the white ring round the pupil of the eye, the white eye.

     [ெவண் [ைம] + மணிெபா ]

ெவண்மணிப்

ெவண்மணிப்  veṇmaṇippūti, ெப.(n.)

   கழகக் காலப் ெபண் லவர;் a female sangam poet.

இவர ் ந்ெதாைக ன் 299-ஆம் பாட ல் தைல ன் காதல் ஏக்கத்ைத அழ  நயத் டன் 
பா ள்ளார.்

442

www.valluvarvallalarvattam.com 14913 of 19068.



ெவண்மத்தன்

 
 ெவண்மத்தன் veṇmattaṉ, ெப.(n.)

   ெவள் மத்ைத; dhatura bearing white flowers-datura alba.

     [ெவள் + உன்மத்தன்]

ெவண்ம

ெவண்ம  veṇmadi, ெப.(n.)

   1. சந் ரன்; the moon (w.);.

   2. ெவள்ைளசே்சம்  (சங்.அக.);; indian kales.

     [ெவண் [ைம] + ம ]

ெவண்ம ர்

ெவண்ம ர ்veṇmayir, ெப.(n.)

   1. நைரத்த ம ர;் grey hair (w.);.

   2. ெவண்சாமைர (ச .); பாரக்்க;see ven-sâmarai.

     [ெவண் [ைம] + ம ர]்

ெவண்ம

 
 ெவண்ம  veṇmarudu, ெப.(n.)

   ள்ைள ம ; a tree-terminalia paniculata.

     [ெவண் [ைம] + ம ]

ெவண்மலக்க சச்
ல்

 
 ெவண்மலக்க சச்ல் veṇmalakkaḻiccal, ெப.(n.)

   இ ேவ ழந்ைதக க் க் கா ம் ெவள் ைடப் க் க சச்ல்; white faeces or excrements as a sign of 
indigestion in children.

     [ெவண் [ைம] மலம் + க சச்ல்]

ெவண்மலம்

 
 ெவண்மலம் veṇmalam, ெப.(n.)

   ெவள்ைள நிறமாக மலம் ெவளிப்படல்; white faeces a sign of jaundice.

     [ெவண் [ைம] + மலம்]

ெவண்மலர்நாயக
ம்

 
 ெவண்மலரந்ாயகம் veṇmalarnāyagam, ெப.(n.)

   க வண் ; black beetle.

     [ெவண் [ைம] + மலர ் + நாயகம்]

ெவண்மைல

 
 ெவண்மைல veṇmalai, ெப.(n.)

ெவள்ளி மைல பாரக்்க;see vess-malai (w.);.

     [ெவண் [ைம] + மைல]

ெவண்மைழ

ெவண்மைழ veṇmaḻai, ெப.(n.)

ெவண் ல் 1 பாரக்்க;see wer-mugil.

     "ெவண்மைழ ேபாலாச ்ெசன்றா யேரா" (ப ற் பப். 55);.

     [ெவண் [ைம] + மைழ]
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ெவண்ம

 
 ெவண்ம  veṇmaṟi, ெப.(n.)

   ெவள்ளா ; goat.

     [ெவண் [ைம] + ம ]

ெவண்மா படலம்

 
 ெவண்மா படலம் veṇmācubaḍalam, ெப.(n.)

   கண்ணில் ெவள்ைள மா  படரந்்  கரகரத்  வ  உண்டாக் ம் ஒ  வைகக் கண்ேணாய்; an eye 
disease albugineaoculi.

     [ெவண் [ைம] + மா  + படலம்]

ெவண்மாடம்

ெவண்மாடம் veṇmāṭam, ெப.(n.)

   ஒ வைக ஊர் ; a kind of vehicle.

     "ைவய ந் ேத ம் வைக ெவண்மாட ம்" (ெப ங், உஞ்ைசக். 42,18);.

     [ெவண் [ைம] + மாடம்]

ெவண்மா ைள

 
 ெவண்மா ைள veṇmātuḷai, ெப.(n.)

   ெவள்ைள மா ளஞ் ெச ; po megranate tree bearing fruits which remain colourless.

     [ெவண் [ைம] + மா ைள]

ெவண்மாைழ

 
 ெவண்மாைழ veṇmāḻai, ெப.(n.)

   ெவள்ளிப் ெபா ள்; things made of silver.

     [ெவண் [ைம] + மாைழ]

ெவண் ளகாய்

 
 ெவண் ளகாய் veṇmiḷakāy, ெப.(n.)

   ெவள்ைள ளகாய்; white chilly.

     [ெவண் [ைம] + ளகாய்]

ெவண் ள

 
 ெவண் ள  veṇmiḷagi, ெப.(n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy.

 |ெவண் [ைம] + ள   → ள ]

ெவண் ள

 
 ெவண் ள  veṇmiḷagu, ெப.(n.)

   ெவள்ைள ள ; white pepper.

     [ெவண் [ைம]  + ள ]

444

www.valluvarvallalarvattam.com 14915 of 19068.



ெவண் ள தக்கா
ளி

 
 ெவண் ள தக்காளி veṇmiḷagudaggāḷi, ெப.(n.)

   ெவள்ைள ள த் தக்காளி, ள த் தக்காளி; solanum nigrum.

     [ெவண் [ைம] +  ள  + தக்காளி]

ெவண் ன்

ெவண் ன் veṇmīṉ, ெப.(n.)

   ெவள்ளி; venus.

     "ெவண் ன் ைச ரிந்  ெதற்ேக ம்" (பட் னப். 14);.

     [ெவண் [ைம] + ன்]

ெவண் ல்

ெவண் ல் veṇmugil, ெப.(n.)

   1. மைழ ெபய் ம் நிைலைய அைடயாத ெவற்  மஞ்ச; white, rainless cloud.

     "ெவண் ற் ெபா க் ம் ெவய்ேயான் ேபால" (ெப ங். உஞ்ைசக் 47, 198);.

   2. மைழ யாய்ப் ெபய் ம் ெவண்ணிறமான மஞ் ; a mythical white cloud believed to rain heavily.

     "ஒளிெகாள் ெவண் லாய்ப் பரந்ெதங் ம் ெபய் மாமைழ" (ேதவா. 176, 2);.

     [ெவண் [ைம] + ல்]

ெவண் க்கம்

 
 ெவண் க்கம் veṇmurukkam, ெப.(n.)

   ெவள்ைள மண க்கம்; thorny indian coral tree bearing white flowers-erythrina indica (alba);.

ம வ. ெவண் ங்ைக.

     [ெவண் [ைம] + க்கம்]

ெவண் ள்ளி

 
 ெவண் ள்ளி veṇmuḷḷi, ெப.(n.)

   ெவள்ைள ள்ளிக் ைர; a thorny plant-barleria Cuspilata.

     [ெவண் [ைம] + ள்ளி]

ெவண்ெம

 
 ெவண்ெம  veṇmeḻugu, ெப.(n.)

   ெவண்ெம ; white wax-cera alba.

     [ெவண் [ைம] + ெம ]

ெவண்ேமகப்ப வ
ன்

 
 ெவண்ேமகப்ப வன் veṇmēkappaḍuvaṉ, ெப.(n.)

   ேதால் ேநாய் வைக; a skin disease.

     [ெவண்ேமகம் + ப வன்]

ெவண்ேமகம்

 
 ெவண்ேமகம் veṇmēkam, ெப.(n.)

   ெவள்ைள ேமகம்; gonorrhoea.

     [ெவண் [ைம] + ேமகம்]
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ெவண்ைம'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ெவண்ைம

ெவண்ைம2 veṇmai, ெப.(n.)

   1. நீரக்்கடம் ; a tree-stephegyne parviflora.

   2. ேவைல; a plant-cleome pentaphylla.

     [ெவள் → (ெவள்ைம); → ெவண்ைம]

ெவண்ைமப் ரட்

 
 ெவண்ைமப் ரட்  veṇmaippuraṭci, ெப.(n.)

   நாட் ல் ெப மள ல் பால் பண்ைணகைளப் ெப க் ம் ட்டம்; scheme for increasing milk production (in 
India); white revolution.

     [ெவண்ைம + ரட் ]

ெவ ர்

ெவ ர1் vedir, ெப.(n.)

   ங் ல்; bamboo.

     [ெவ  → ெவ ல் → ெவ ல் → ெவ ர]்

 ெவ ர3் vedirddal, ெ◌. . .(v.i.)

   ந ங் தல்; to tremble.

     "ெவ ரக்்  நரகேம" (தணிைகப்  ராட்ட.50);.

     [ ர ்→ ெவ ர]்

 ெவ ர4் vedir, ெப.(n.)

   1. ந க்கம்; trembling.

     "வடைல மட்  ெவ ெர த் " (கா க வ ர. 22);.

   2. ெவ ரம் பாரக்்க;see vetriam.

     " ைல ெவ ரிெனல் ைள ம்ேம" ( றநா. 109);.

   3. ரிமலர ்( ங்.);; open flower.

     [ ர ்→ ெவ ர]்

 ெவ ர5் vedir, ெப.(n.)
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ெவ ர்த்தல்

ெவ ரத்்தல்2 vedirddal, ெப.(n.)

   அஞ் தல், னத்தல், ந ங் தல்; fear, angry, trembling.

     [ ர ்→ ெவ ர ்→ ெவ ரத்்தல்]

ெவ ர்ங்ேகால்

 
 ெவ ரங்்ேகால் vedirṅāl, ெப.(n.)

   ங் ற்ேகால்; bamboo rod.

     "ஒ  ெவ ரங்் ேகாைல த்  நீட்ட" (ெதால், பா . உைர);.

     [ெவ ரங்ேகால் → ெவ ரங்்ேகால்]

ெவ ர்ப்

ெவ ரப்்  vedirppu, ெப.(n.)

   1. அசச்ம்; fear (w.);.

   2. ந க்கம் (ச .);; trembling.

   3. கலக்கம் ( வா.);; confusion.

   4. ஓர ் னக் ப் ; a symptom of anger (w.);.

     [ ர ்→ ெவ ர ்→ ெவ ரப்் ]

ெவ ரம்

ெவ ரம்1 vediram, ெப.(n.)

   ெச ; deafness.

     [வ ர ்→ ெவ ர ்→ ெவ ரம்]

 ெவ ரம்2 vediram, ெப.(n.)

   ங் ல்; bamboo.

     " டச் ம் ெவ ர ம்" ( லம் 13, 157);.

     [ெவ ர ்→ ெவ ரம்]

ெவ ரன்

ெவ ரன் vediraṉ, ெப.(n.)

 deat person.

     "மகர ்ெவ ரர"் (ேச . 2-வ  சக்கர, 14);.

     [ெவ ர ்→ ெவ ரன்]

ெவ ரி

 
 ெவ ரி vediri, ெப.(n.)

ெவ ரம் பாரக்்க (மைல);;see vetiram.

     [ெவ ர ்→ ெவ ரி]

ெவ ேரகம்

ெவ ேரகம் vedirēkam, ெப.(n.)

   1. ேவ பா ; difference.

   2. எ ர் ைற; negation.

   3. மர  வ  (ேம மந். 697.உைர);; transformation.

     [ெவ க்  → ெவதக்கலன்]
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ெவ க்கல்

 
 ெவ க்கல் vedukkal, ெப.(n.)

   ெவ ப்பல், ெவ ம்பலன்; whisper, murmur.

     [ெவ க்  → ெவ க்கல்]

ெவ க்கலன்

 
 ெவ க்கலன் vedukkalaṉ, ெப.(n.)

   ன்பம் த யவற்றால் உடல் இைளத்தவன் (யாழ்.அக.);; person emaciated by grief.

     [ெவ க்  → ெவதக்கலன்]

ெவ க் -தல்

 
 ெவ க் -தல் vedukkudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

ெவ ப்  பாரக்்க;see vetuppu.

ெவ ப்பச் ரி

 
 ெவ ப்பச் ரி veduppaccūri, ெப.(n.)

நத்ைதச் ரி பாரக்்க;see nattai-c-cori.

     [ெவ ப்பம் + ரி]

ெவ ் பபட் க

ெவ ் பபட் க1 vebabaṭgiga, ெப.(n.)

   1. எ  டை்டப் நா , இ ேவ ேபய் ரட் ; a plant-ballota disticha.

   2. ெவ்பப்தைத, ஆற் ; cooler.

   3. ெவ த்த க சச்ல், வளிக்காய்சச்ல் ேபா ம்; it cures white diarrhoea and fever.

     [ெவ ப்  + அடக் ]

ெவ ப்படக்

ெவ ப்படக் 2 veduppaḍakki, ெப.(n.)

   1. ெச வைக; false nettle (w.);.

   2. ேபய் ம ட்  (பதாரத்்த.543);; malabar catamint.

     [ெவ ப்  + அடக் ]

ெவ ப்பம்

ெவ ப்பம் veduppam, ெப.(n.)

   1. இளஞ் ; warmth, moderate heat.

   2. ட்டால் , உண்டா ம் வ ற் ப் ேபாக் ; frothy diarrhoea, due to heat in the system (w.);.

     [ெவ ம்  → ெவ ப்  → ெவ ப்பம்]
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ெவ ப்பல்'- தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ெவ ப்

ெவ ப்  veduppi, ெப.(n.)

   ஒற்ைறப் ேபய் ரட்  (பாலவா .494);; a medicinal herb.

     [ெவ ப்  → ெவ ப் ]

ெவ ப் '-தல்

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;
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ெவ ப்

ெவ ப்  veduppu, ெப,(n.)

   1. ெவ ப்பம் 1 பாரக்்க;see veduppam1.(w.);.

   2. மாட்  ேநாய் வைக (மாட் ைவ. ந், 63);; a cattled disease.

   3. காய்சச்ல் ேநாய் வைக (சங்.அக.);; a fever.

     [ெவ ம்  → ெவ ப் ]

ெவ ம் -தல் Vetumpய, ெச. . . (v.i.);

   1. இளம் டாதல்; to become warm.

   2. ற  வா தல்; to lose freshness (w.);.

   3. ெவம்ைமயாதல்; to be hot or heated.

     " ண் ளிர ்ெகாள்ள ேவாங் ம் ெவண் ைட ெவ ம் மா ன்" ( ளா. மந் ர, 26);.

   4. ெகா த்தல்; to boil.

     " நீரக் ற்ெறன ெவ ம் ற்ற" (தா . க ணாகர 9);.

   5. னங்ெகாள் தல் ( ங்.);; to be enraged.

   6. மனங்கலங் தல்; to be disturbed in mind.

     "ெவ ம்  ள்ளம்" ( வாச. 5, 1);.

     [ெவ   → ெவ ம் ]

ெவ ப் க்க சச்ல்

 
 ெவ ப் க்க சச்ல் veduppukkaḻiccal, ெப,(n.)

   ழந்ைதக க்  ைரக்கா ம் ஒ  க சச்ல்; brothy diarrhoea in children.

     [ெவ ப்  + க சச்ல்]

ெவ ப் க்ெகாள்ள
ல்

 
 ெவ ப் க்ெகாள்ளல் veduppukkoḷḷal, ெப,(n.)

   ேடறல்; to get body heated.

     [ெவ ப்  + ெகாள்ளல்]

ெவ ப் ண்டாதல்

 
 ெவ ப் ண்டாதல் veduppuṇṭādal, ெப,(n.)

   ண்டாதல்; getting heated or warm.

     [ெவ ப்  + உண்டாதல்]

ெவ ப் தல்

 
 ெவ ப் தல் veduppudal, ெப,(n.)

   வாட் தல்; heating the medicinal leaf gently in the fire.

     [ெவ ம்  → ெவ ப்  → ெவ ப் தல்]

ெவ ப் வந் ற்ற
ேபா

 
 ெவ ப் வந் ற்றேபா  veduppuvanduṟṟapōdu, ெப,(n.)

   காய்சச்ல் கண்ட ேபா ; when feverish.

     [ெவ ப்   + வந் ற்றேபா ]
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ெவ ப்ைப
த்தல்

 
 ெவ ப்ைப த்தல் veduppaiviruviddal, ெப,(n.)

   டை்டப் ேபாக்கமல்; to abate the heat.

     [ெவ ப்ைப + ெவ த்தல் → த்தல்]

ெவ ம்பக்காய்சச்
ல்

 
 ெவ ம்பக்காய்சச்ல் vedumbakkāyccal, ெப,(n.)

   ம ந்  ெநய்ையச ் ண்டா ம்ப  காய்ச் தல்; to heat the medicated oil.

     [ெவ ம்  → ெவ ம்ப + காய்சச்ல்]

ெவ ம்பல்

ெவ ம்பல் vedumbal, ெப,(n.)

   1. வாடல்; withering.

   2. ஒ  ேநாய்; a disease.

     [ெவ ம்   → ெவ ம்பல்]

ெவ ம்பா

 
 ெவ ம்பா vedumbā, ெப,(n.)

   ெவள்ைள யாதைள; a plant.

ெவ ம் க்ெகாள்
ளல்

 
 ெவ ம் க்ெகாள்ளல் vedumbikkoḷḷal, ெப,(n.)

   இ த் க் ெகாள்ளல்; pulverising or powdering.

     [ெவ ப்  → ெவ ம்  + ெகாள்ளல்]

ெவ ம் தல்

 
 ெவ ம் தல் vedumbudal, ெப,(n.)

ெவ ம்பல்;see vedumbal.

     [ெவ ம்  → ெவ ம் தல்]

ெவ ம் -தல்

ெவ ம் -தல் vedumbudal, ெப,(n.)

ெச. . .(v.i.);

   1. வா தல்; be withered, wilt.

     'க ைமயான ெவ லால் ெவற் ைலக் ெகா  ெவ ம்  ட்ட '.

   2. (மனம்); ைமதல், வ ந் தல்; be grieved.

     ' ட் ன் அவல நிைலைய எண்ணிமனம் ெவ ம் னார'்.

     [ெவ ம் தல் → ெவ ம் தல்]

ெவ ெவ -த்தல்

ெவ ெவ -த்தல் veduveduddal, ெப,(n.)

ெச. . . (v.i.);

   1. அைர ைறயாக ேவதல்; half cooked.

   2. இளஞ் டா த்தல்; to become lukewarm.

   3.  வா தல்; to be partially withered (w.);.

     [ெவ ெவெதனல் → ெவ ெவ -த்தல்]
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ெவ ெவ ப்

 
 ெவ ெவ ப்  veduveduppu, ெப,(n.)

   இளஞ் ; lukewarmness (w.);

     [ெவ ெவ  + ெவ ெவ ப் ]

ெவ ெவெதனல்

 
 ெவ ெவெதனல் veduvedeṉal, ெப,(n.)

   இளஞ் டாதற் ப் ; lukewarm.

     [ெவ ெவ  → ெவ ெவெதனல்]

ெவந்

 
 ெவந் ven, ெப,(n.)

    ( ங்.);; back.

     [ெவரிந்  → ெவந்]

ெவந்த டாமணி

 
 ெவந்த டாமணி vendacūṭāmaṇi, ெப,(n.)

   ெவட் லா; a plant-caeya arborea.

ெவந்தெநல்

 
 ெவந்தெநல் vendanel, ெப,(n.)

   ங்கல் ெநல்; parboiled paddy.

     [ேவ → ெவந்த + ெநல்]

ெவந்த ண்

 
 ெவந்த ண் vendabuṇ, ெப,(n.)

   ெவந்நீர ்பட்  ெகாப்பளித்த ண்; scald.

     [ேவ → ெவந்த + ண்]

ெவந்தம்

 
 ெவந்தம் vendam, ெப,(n.)

   பந்தம்; bondage.

     [பந்தம் → ெபந்தம் → ெவந்தம்]

ெவந்தயக்கா

 
 ெவந்தயக்கா  vendayakkāṭi, ெப,(n.)

   ெவந்தயம் உ ந்  அரி  த யன ேசரத்் ச ்ெசய் ங் கா ; a kind of gruel made of Fenugreek seeds, black 
gram, rice, etc.

     [[ெவந்தயம் + கா ]

ெவந்தயக்காய்

 
 ெவந்தயக்காய் vendayakkāy, ெப,(n.)

   ெவந்தயம் ேசரந்்த ஒ வைக ஊ காய்; pickle mixed up with seed of fenu-greek.

     [ெவந்தயம் + காய்]
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ெவந்தயக் ைர

 
 ெவந்தயக் ைர vendayakārai, ெப,(n.)

   ெவந்தயச ்ெச ன் இைல; fenugreek plant, which is used as vegetable greens-trigonella foenum graecum.

இதனால் வ ற் ப் சம் ேபா ம்.

     [ெவந்தயம் + ைர]

ெவந்தயசச்ம்பா

 
 ெவந்தயசச்ம்பா vendayaccambā, ெப,(n.)

   சம்பா ெநல்வைக; a kind of campapaddy.

     [ெவந்தயம் + சம்பா]

ெவந்தயசச்ா

 
 ெவந்தயசச்ா  vendayaccāṟu, ெப,(n.)

   க வைக; a kind of sauce.

     [ெவந்தயம் + சா ]

ெவந்தயம்

ெவந்தயம் vendayam, ெப,(n.)

   1. ெவந்தய அரி ; fenugreek seed.

   2. ெச வைக (பதாரத்்த. 1042);; fenu greek, s.sh.

     [ெமல் → ெமல் ) → ெமத்  → ெமந்  → ெமந் யம் → ெவந் யம் →  ெவந்தயம்]

ெவந்தயவம்ைம

ெவந்தயவம்ைம vendayavammai, ெப,(n.)

   1. ெவந்தய ைர ேபால் ெகாப் ளங் கண்  ெதாண்ைட கம்  2-3 நாளில் இறங் ம் ஒ  அம்ைம 
ேநாய்; a variety of small pox in which the pustules are as big as fenugreek which fades in 3 days-scarlatna simplx.

   2. காய்சச்ல த்  3 நாளில் தைல ல் ேதான்  7-ம் நாளில் நிரக்்கட் . 9-ம் நாளி றங் ம் 
ஒ வைக அம்ைம ேநாய்l; a kind of small pox.

     [ெவந்ைதயம் + அம்ைம]

ெவந்தல்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;
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ெவந்தல்

 
 ெவந்தல் vendal, ெப,(n.)

ெவந்தயம் பாரக்்க (மைல.);;see Ventayam.

     [ெவந்தயம் → ெவந்தல்]

ெவந்தலயம்

 
 ெவந்தலயம் vendalayam, ெப,(n.)

ெவந்தயம் பாரக்்க;see vendayam.

     [ெவந்தயம் → ெவந்தலயம்]

ெவந்தைலேயா

 
 ெவந்தைலேயா  vendalaiyōṭu, ெப,(n.)

   ெவள்ைளத் தைல மண்ைடேயா ; white skull bone.

     [ெவண்டைல → ெவந்தைல + ஒ ]

ெவந்தழல்

ெவந்தழல் vendaḻl, ெப,(n.)

   வந்ெதரி ம் ; glowing fire.

     "ெவந்தழ ன் ழ்வனி  ேவதெமா ெயன்றான்" (பாரத ப ன் ன். 179);.

     [ெவம் [ைம] + தழல்]

ெவந்தழலல்

 
 ெவந்தழலல் vendaḻlal, ெப,(n.)

   க்கமைடதல்; swelter.

     [ேவ → ெவந்  + அழல் → அழலல்]

ெவந்த

 
 ெவந்த  vendaḻivu, ெப,(n.)

   ப ர ்காய்ந்  க ப் ேபாதலால் உண்டா ம் ப ர ; loss of crop due to the withering up of plants.

     [ேவ → ெவந்  + அ ]

ெவந்தாைரச்

 
 ெவந்தாைரச்  vendāraiccūṭu, ெப,(n.)

   நீரத்்தாைரச் ; heat in the urethra.

     [ெவந்தாைர + ]
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ெவந்

ெவந் 1 vendittal, ெச. . . (v.i.)

   1. னங் ெகாள் தல் ( ப் .136);; to get angry.

   2. டாதல்; to be hot.

     [ேவ → ெவந் -த்தல்]

 ெவந் 2 vendittal, ெச. . . (v.i.)

   ஒற் ைமயாதல்; to be united.

     [ெவந்தம் → ெவந் -த்தல்]

 ெவந் 3 vendittal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   கட் தல்; to bind.

     [ெவந்தம் →ெவந் -த்தல்]

ெவந் ப்

ெவந் ப் 1 vendippu, ெப.(n.)

   1. ெகா ப் ; heat.

   2. னம்; anger.

     "ெவந் ப் டன் வ ம ேணசைனேய"( ப் , 136);,

     [ெவந்  ெவந் ப் ]

 ெவந் ப் 2 vendippu, ெப,(n.)

   கட்  ( ப் . 136, ழ்க் ப் );; bond, union.

     [ெவந்  → ெவந் ப் ]

ெவந் யம்

 
 ெவந் யம் vendiyam, ெப.(n.)

ெவந்தயம் பாரக்்க;see ventayam.

     [ெமந் யம் → ெவந் யம்]

ெவந் றல்

ெவந் றல் vendiṟal, ெப,(n. )

   ெப வ ைம; great strength.

     "ெவந் றற் நடக்ைக, ெவன்ேவற் ெபாைற"

     '(ப ற் ம் 86);.

     [ெவம் [ைம]  + றல்]

ெவந்

 
 ெவந்  vendu, ெப,(n.)

   ற்றம் (யாழ்.அக.);; relative.

     [பந்  → ெபந்  → ெவந் ]

ெவந் சனம்

 
 ெவந் சனம் vendusaṉam, ெப,(n.)

   ற்றத்தார;் rrelative, kith and kin.

     [ெவந்  + Skt. Jana → த. சனம்]
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ெவந் ப்

ெவந் ப்  venduppu, ெப,(n.)

ெவந் றல் பாரக்்க;see ventiral.

     "ெவந் ப் ன் ேவந்  ெசறப்பட்டவர"் ( றள், 895);.

     [ெவம் [ைம] + ப் ]

ெவந் ேபாதல்

 
 ெவந் ேபாதல் vendupōtal, ெப,(n.)

   ெவந் ழலல்; swelter.

     [ேவ → ெவந்  + ேபாதல்]

ெவந் யர்

 
 ெவந் யர ்venduyar, ெப,(n.)

   க்கவ ; extreme pain.

     [ெவம் [ைம] + யர]்

ெவந் யரக்்கண்
ணீர்

 
 ெவந் யரக்்கண்ணீர ்venduyarkkaṇṇīr, ெப,(n.)

   ஆறாத ெவந்த ண்ணால் உண்டா ம் ன்பக் கண்ணீர;் teers of deep and bitter grief.

     [ேவ → ெவந்  + யர ்+ கண்ணீரி]

ெவந் கல்

ெவந் கல் vendurugal, ெப,(n.)

   பைழய கா  வைக (பண .138);; an ancient coin.

     [ேவ + உ  → உ கல்]

ெவந் தாைச

 
 ெவந் தாைச vendurutācai, ெப,(n.)

ஊரக்்கள்ளி பாரக்்க;see or-k-kalli.

ெவந் ளி

ெவந் ளி venduḷi, ெப,(n.)

   ன்பக் கண்ணீர;் tear-drops of sorrow, as hot.

     " ழ்த  ெவந் ள ர  னீக் " (ெப ங். இலாவாண. 10, 63);.

     [ெவம் [ைம] + ளி]

ெவந்ேதக் ரி

 
 ெவந்ேதக் ரி vendēkkiri, ெப,(n.)

   ெந ப்ெப ல்; burning fire.

     [ேவ → ெவந்  → ெவந்ேத  + எரி]

ெவந்ேதக்

 
 ெவந்ேதக்  vendēkku, ெப.(n.)

   ெவண்ேதக் ; whiteteak-lager-stroemia lanceolata.

     [ெவண்ேதக்  → ெவந்ேதக் ]
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ெவந்ேதட்ெகா க்

 
 ெவந்ேதடெ்கா க்  vendēḍkoḍukki, ெப.(n.)

ெபரியேதடெ்கா க்  பாரக்்க;see periya-téd-kodukki.

     [ெவம் [ைம] + ேதள்+ ெகா க் ]

ெவந்ேதளி

 
 ெவந்ேதளி vendēḷi, ெப.(n.)

   ெவண்ணிறத் ேதளி ன் (தஞ்ைச. ன.);; a kind of sea fish.

     [ெவண் [ைம] + ேதளி]

ெவந்ைத

ெவந்ைத vendai, ெப.(n.)

   1. நீரா ேல ங் ய ; anything cooked in steam.

     " ளிப்ெபய்தட்ட ேவைன ெவந்ைத வல் யாக" ( றநா. 246);.

   2. ட்  ( ங்);; meal-cake.

     "ெவந்ைத ேதாைசேய" (கந்த , தானப்ப, 8);,

     [ேவ → ெவந்ைத]

ெவந்ைதயம்

 
 ெவந்ைதயம் vendaiyam, ெப.(n.)

ெவந்தயம் பாரக்்க;see ventayam,

     [ெவந் யம் ெவந்தயம்]

ெவந்ேதா கம்

 
 ெவந்ேதா கம் vendōtigam, ெப.(n.)

   அ ஞ் ல்; hill sack tree-alangium acuminatum.

ெவந்ேதான்

ெவந்ேதான் 1 vendōṉṟi, ெப.(n.)

ெவண்காந்தன் பாரக்்க;see ven-kantan.

     [ெவண் [ைம] + ேதான் ]

 ெவந்ேதான் 2 vendōṉṟi, ெப.(n.)

   ேமல் ேநாக் ப் பட ம் ெச  ( .அ.);; a climbing shrub.

     [ ண் [ெவண் → ெவம்] + ேதான் ]

ெவந்ேதான் கா

 
 ெவந்ேதான் கா vendōṉṟikā, ெப.(n.)

   கண் ப் ைள; waxy deposit in the corners of the eye.

     [ெவண் [ைம] + ேதான் கா]

ெவந்நி -தல்

ெவந்நி -தல் venniḍudal, ெச. . .(v.i.)

   றங்காட் தல் ( .ெவ. 7, 12, உைர);; to retreat, as turning one's back.

     [ெவரிந் → ெவந் + இ -,]
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ெவந்நீர்

ெவந்நீர ்vennīr, ெப.(n.)

   நீர;் hot water.

     'ெவந்நீர…்……இல்லஞ் கலாவா "

     [பழ.51] [ெவம் [ைம] + நீர]்

ெவந்நீர்காயம்

 
 ெவந்நீரக்ாயம் vennīrkāyam, ெப.(n.)

   நீரால் உண்டா ம் ண்; scald caused by boiling water.

     [ெவந்நீர ்+ காயம்]

ெவந்நீர்க்ெகாப் ள
ம்

 
 ெவந்நீரக்்ெகாப் ளம் vennīrkkoppuḷam, ெப.(n.)

   ெவந்நீர ்ப வ னாெல ங் ெகாப் ளம்; vesicles caused by hot water.

ெவந்நீர் ரணம்

 
 ெவந்நீர் ரணம் vennīrviraṇam, ெப.(n.)

   உடம் ல் ெவந்நீர ்ப வ னா ேலற்பட்ட ண்; ulcer caused by hot water-scald.

     [ெவந்நீர ்+ ரணம்]

 Skt. Ranam → த. ரணம்

ெவந்நீ றல்

 
 ெவந்நீ றல் vennīrūṟal, ெப.(n.)

   க் ச ்சாயம்; decoction.

     [ெவந்நீர ்+ ஊறல்]

ெவப்பக்கட்

 
 ெவப்பக்கட்  veppakkaṭṭi, ெப.(n.)

ெவப் க்கட்  பாரக்்க;see veppu-k-katti(w.);.

     [ெவப்பம் + கட்  → ெவப் க்கட் ]

ெவப்பக்க ர்ப்
மானிகள்

 
 ெவப்பக்க ரப்் மானிகள் veppaggadirppumāṉigaḷ, ெப.(n.)

ெவப்பநிைல பாரக்்க;see veppa-nillai.

     [ெவப்பம் + க ரப்் மானிகள்]

ெவப்பக் ைவ

 
 ெவப்பக் ைவ veppakkuḍuvai, ெப.(n.)

   ெவப்பத்ைதக் காத்  நிற் ம் ைவ (அ); சா ; thermos flask.

     [ெவப்பம் + ைவ]

ெவப்பகலல்

 
 ெவப்பகலல் veppagalal, ெப.(n.)

   உடற்  நீங்கல்; vanishing of heat in the body.

     [ெவப்  + அகலல்]
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ெவப்பகற்றல்

 
 ெவப்பகற்றல் veppagaṟṟal, ெப.(n.)

   உடம் ன்  தணித்தல்; to abate the heat in the body.

     [ெவப்  + அகற்றல்]

ெவப்பங்ெகாள்ளல்

 
 ெவப்பங்ெகாள்ளல் veppaṅgoḷḷal, ெப.(n.)

   ெவப்ப றல்; to get warm or becoming heated.

     [ெவப்பம் + ெகாள்ளல்]

ெவப்பசாரம்

ெவப்பசாரம் veppacāram, ெப.(n.)

   1. மனத் யர;் grief (w.);.

   2. னம்; indignation.

   3. ெபாறாைம; spite, spleen.

     [ெவப்பம் + சார ்→ ெவப்பசாரம்]

ெவப்பத்தால் ண
றல்

 
 ெவப்பத்தால் ணறல் veppattāltiṇaṟal, ெப.(n.)

   ெகா ப் னால் க் க்காடல்; sweltry,

     [ெவப்பம் → ெவப்பத்தால் + ணறல்]

ெவப்பத்

 
 ெவப்பத்  veppatti, ெப.(n.)

   வறட் லா (சங்.அக);; Indian snowberry.

     [ெவப்பம் → ெவப்பத் ]

ெவப்பந்தணித்தல்

 
 ெவப்பந்தணித்தல் veppandaṇittal, ெப.(n.)

   தணிதல்; cooling or lowering the temperature.

     [ெவப்பம் + தணித்தல்]

ெவப்பநிைல

 
 ெவப்பநிைல veppanilai, ெப.(n.)

   ஒ  ெபா ளில் ெவப்பம் எந்த அள க்  உள்ள  என்பைதக் ப்பதா ம்; indication of grade of heat.

     [ெவப்பம் + நிைல]

ெவப்பநிைலக்
ைற தம்

 
 ெவப்பநிைலக் ைற தம் veppanilaigguṟaivuvigidam, ெப.(n.)

   வளி மண்டலத் ல் ேமல் ேநாக் ச ்ெசல் ம் ெபா  ெவப்பநிைல மா ம் ேகாணம் ெவப்பநிைலக் 
ைற க் ேகாணமா ம்; low rates in the any region.

ல் உ வாதல், இ , மைழ, வளி மண்டலத் ல் ெகாந்தளிப் ன்  த யவற்ைற ன் ட் ேய 
ெதரிந்  ெகாள்ள வானிைல யலா க்  இக் ைற க் ேகாணம் க ம் உத ற .

459

www.valluvarvallalarvattam.com 14930 of 19068.



ெவப்பம்

ெவப்பம் veppam, ெப.(n.)

   1. , heat.

     'நீரெ்காண்ட ெவப்பம் ேபாற்றாேன தணி ேம" (நால , 68);.

   2. காய்சச்ல்ேநாய்; fever.

     " னவற்  ெவப்ப ெமா த் " ( வாலவா. 37,1);.

   3. ேகாபம்; indignation.

     "ெவப்ப ற்ேறா ன நயம் ( லப் பக். 70);,

   4. ெபாறாைம; spite.

   5. ஆைச (( டா.);; desire.

   6. யர;் sorrow.

   7. நிைரயம் (நரகம்); (இ.ேபா.பா. 2, 3, பக்.20);; a hell.

     [ெவம்  → ெவப்  → ெவப்பம் (ேத. ேந. பக் 103]

ெவப்பமானி

 
 ெவப்பமானி veppamāṉi, ெப.(n.)

 thermometer.

     [ெவம்  → ெவப்  → ெவப்பம் + மானி]

ெவப்பர்

ெவப்பர ்veppar, ெப.(n.)

   1. ெவப்பம் பாரக்்க;see Veppam.

     "அணி ைலத் தடத்

ெனாற்  ெவப்பராற் றட்பமாற் " ( வக.1746);.

   2. டான உண ; hot food.

     " த்தகற் ெகாண்ட க்கண் ெவப்பர.் உண்ட ள்ைள" ( றநா. 269,4);.

     [ெவம்  → ெவப்  → ெவப்பர]்

ெவப்பல்

ெவப்பல் veppal, ெப.(n.)

   சாம்பல் நிறங் கலந்த ெசந்நிற ள்ள ம் கல் ன் க் கட்  கட் யாக உள்ள மான நிலவைக; an 
inferior of soil, light greyish brown earth, limpy and free stones.

     [ெவம்  → ெவப்  → ெவப்பல். ேத.ேந.பக்103]

ெவப்பாலரி

 
 ெவப்பாலரி  veppālarisi, ெப.(n.)

ெவட்பாைல அரி ;seeds of vegpalaiaris.

     [ெவப்பால் + அரி ]

ெவப்பாைல

 
 ெவப்பாைல veppālai, ெப.(n.)

   ம ந் ப் வைக; a medicinal tree wrightia tinctoria alias wanti dysenterica.

     [ெவம்  → ெவப்  → ெவப்பாைல]
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ெவப்பாற்

 
 ெவப்பாற்  veppāṟṟi, ெப.(n.)

   அனலாற் ; Cooler.

     [ெவம்  → ெவப்  → ெவப்பாற் ]

ெவப் -த்தல்

ெவப் -த்தல் veppittal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. டாக் தல்; to heat.

   2. மனக்ெகா ப்  உண்டாக் தல்; to make one hot with anger.

     "ெவன்ற ற பாைர ெவப் த் " [பழெமா. 294].

     [ெவப்  → ெவப்  → ெவப் த்தல்]

ெவப்

 
 ெவப்  veppiḍi, ெப.(n.)

   ெவ ல் தாக்கல்; sun-stroke.

     [ெவப்  → ெவப்  → ெவப் ]

ெவப் யாரம்

 
 ெவப் யாரம் veppiyāram, ெப.(n.)

   மனத் யர ்(யாழ்.அக.);; grief.

     [ெவப்பத் யரம் → ெவப் யாரம்]

ெவப் ரத்தம்

 
 ெவப் ரத்தம் veppirattam, ெப.(n.)

   இதனால் வாய் நாற்ற ண்டா ம்; blood vitiated with heat and it causes bad smell in the mouth.

     [ெவப்  + ரத்தம்]

ெவப் ராளம்

 
 ெவப் ராளம் veppirāḷam, ெப.(n.)

   மனக் ழப்பம்; mental agitation.

     [ெவப் யாரம் → ெவப் ராளம்]
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ெவப்

ெவப்  veppu, ெப.(n.)

   1. ; heat.

   2. காய்சச்ல் ேநாய்; fever.

   3. ேகாபம்; anger.

     "ெவப்ப ற்ேறான  நயம்" ( லப் பக். 70);.

   4. ற்றம்; anger.

     "ெவப் ைட ெமய் ைட ரன்" (கம்பரா.அேயா  62);.

   5. ெபாறாைம; spite.

   6. ஆைச ( டா);; desire.

   7 .ெகா ைம; severity.

     "ெவப் ைட யா உச ்ெசத்தெனன் மன்யான்" (ப ற் ப் 86,4);.

   8. ெதா ேநாய் ( லப்.உைரெப  கட் ைர.1 உைர);; leprosy.

     [ெவம்  → ெவப் ]

   ம, ெத. ெவப் ; . ெபப்  (b);

ெவப் க்கட்

ெவப் க்கட் 1 veppukkaṭṭi, ெப.(n.)

   1. ட் னாேலற்பட்ட கட் ; boils abscess formed due to heat.

   2. ெவப் னால் வ ற் ண்டா ம் கட் ; enlargement due to fever.

   3. காய்சச்ற்கட் ; enlargement of spleen or liver or both.

     [ெவப்  + கட் ]

 ெவப் க்கட் 2 veppukkaṭṭi, ெப.(n.)

   நாட்பட்ட காய்சச் னால் உண்டா ம் வ ற் க்கட் வைக; a smelling in the intestines, accurring after chronic 
fevers. (w.);.

     [ெவப்  + கட்  → ெவப் க்கட் ]

ெவப் க்க சச்ல்

 
 ெவப் க்க சச்ல் veppukkaḻiccal, ெப.(n.)

   ட் னா ண்டா ம் க சச்ல்; diarrhoea caused by excessive heat in the system.

     [ெவப்  + க சச்ல்]

ெவப் க்ெகா

ெவப் க்ெகா 1 veppukkodi, ெப.(n.)

   ெவப்பத் னா ண்டா ம் ஒ  வைகக் கணச ் ; feeling hot due to congenital heat-there may be no rise in 
temperature.

     [ெவப்  + ெகா ]

 ெவப் க்ெகா  veppukkodi, ெப.(n.)

   காய்சச் னால் உண்டா ம் காங்ைக; slight fever (w.);.

     [ெவப்  → ெகா  → ெவப் க்ெகா ]

462

www.valluvarvallalarvattam.com 14933 of 19068.



ெவப் க்ெகா ப்

 
 ெவப் க்ெகா ப்  veppukkodippu, ெப.(n.)

   ெவப்பத் னா ண்டா ம் ஒ  வைகக் கணச் ; feeling hot due to congenital heat.

     [ெவப்  + ெகா ப் ]

ெவப் ச் ரம்

 
 ெவப் ச் ரம் veppuccuram, ெப.(n.)

   ட் க் காய்சச்ல்; fever caused by heat in the system.

     [ெவப்  + ரம்]

ெவப் சன்னி

 
 ெவப் சன்னி veppusaṉṉi, ெப.(n.)

   ; apoplexy due to sunstroke or long exposure in sun's heat.

     [ெவப்  + சன்னி]

ெவப் த்தாகம்

 
 ெவப் த்தாகம் vepputtākam, ெப.(n.)

    அல்ல  வறட் னாற் கா ம் தாக டாய்; thirst due to heat.

     [ெவப்  தாகம்]

ெவப் த் ரல்

 
 ெவப் த் ரல் vepputtīral, ெப.(n.)

   ) க தல்; being cured of heat in the system.

     [ெவப்  + ரல்]

ெவப் நடச்த் ரம்

ெவப் நடச்த் ரம் veppunaṭcattiram, ெப.(n.)

   காய்சச்ல் ண் ன் ( தான. ( தான. ணா ண. 40, உைர);; the 7th or 9th naksatra from that with which 
Jupiter is in conjunction.

     [ெவப்  + நடச்த் ரம்]

 Skt. Nakshatra → த. நடச்த் ரம்.

ெவப் நாற்றம்

ெவப் நாற்றம்1 veppunāṟṟam, ெப.(n.)

   1. ைடநாற்றம்; foul smell (w.);.

     [ெவப்  + நாற்றம்]

 ெவப் நாற்றம்2 veppunāṟṟam, ெப.(n.)

   1. ெகட்ட நாற்றம்; foetid smell.

   2. அ கல் நாற்றம்; putrid smell.

     [ெவப்  + நாற்றம்]

ெவப் நீர்

ெவப் நீர ்veppunīr, ெப.(n.)

   1. ஆ நீர;் vapour.

   2. ேநாய்; a disease.

     [ெவப்  + நீர]்

463

www.valluvarvallalarvattam.com 14934 of 19068.



ெவப் ேநாய்

ெவப் ேநாய் veppunōy, ெப.(n.)

   1. காய்சச்ல் ; slight fever.

     "ெவப் ேநாயர ்நீரின் ழ் ன் ெவம்ைமயா ேம ெகாலாம்" (ைநடத ைகக் ைள. 2);.

   2. ெதா ேநாய்; leprosy.

     "ெவப்  ேநா ங் ம்" ( லப். உைரெப கட.் 1);.

     [ெவப்  + ேநாய்]

ெவப் ப்பார்ைவ

 
 ெவப் ப்பாரை்வ veppuppārvai, ெப.(n.)

ெவப் ப்பாைவ பாரக்்க;see veppuppavai.

     [ெவப்  + பாரை்வ]

ெவப் ப்பாைவ

ெவப் ப்பாைவ1 veppuppāvai, ெப.(n.)

   கட் வைக; a kind of distemper in the bowels with offensive smell, swelling in the bowels after chronic fever.

     [ெவப்  + பாைவ]

 ெவப் ப்பாைவ2 veppuppāvai, ெப.(n.)

ெவப் க்கட்  பாரக்்க (யாழ். அக.);;see Veppu-k-katti.

     [ெவப்  + பாைவ]

ெவப் ப்பாைவக்க
ட்

 
 ெவப் ப்பாைவக்கட்  veppuppāvaikkaṭṭu, ெப.(n.)

ெவப் க்கட்  பாரக்்க;see Veppu-k-katti (w.);.

     [ெவப்  + பாைவ + கட் ]

ெவப் ப் ணி

 
 ெவப் ப் ணி veppuppiṇi, ெப.(n.)

   காந்தப் ெபா யால் ம் ஒ வைக ேநாய்; disease due to heat, the remedy is kantha (load stone); chenduram.

     [ெவப்  + ணி]

ெவப் ஞ்சல்

 
 ெவப் ஞ்சல் veppumiñjal, ெப.(n.)

   ட கரித்தல்; increase of heat in the body.

     [ெவப்  + ஞ்சல்]

ெவப் ெவப்ெபன
ல்

 
 ெவப் ெவப்ெபனல் veppuveppeṉal, ெப.(n.)

   னக் ப் , யரக்் ப் ; fury agony.

     [ெவப்  + ெவப்  எனல்]

ெவப் ள்

ெவப் ள் veppuḷ, ெப.(n.)

   ெவம்ைம; heat.

     "ெவப் ள் ைளந்த ெவங்ைக" ( றநா. 120);.

     [ெவம்  → ெவம் ள்]

464

www.valluvarvallalarvattam.com 14935 of 19068.



ெவப் தல்

 
 ெவப் தல் veppuṟudal, ெப.(n.)

   ண்டதால்; growing warm.

     [ெவப்  + உ தல்]

ெவப் ட் தல்

ெவப் ட் தல் veppūṭṭudal, ெப.(n.)

   1. ண்டாக்கல்; to heat gently.

   2. ேவக ைவத்தல்; to boil.

     [ெவப்  + ஊட் தல்]

ெவம்பகல்

ெவம்பகல் vembagal, ெப.(n.)

   ந ப்பகல் (தக்கயாகப். 164, உைர);; midday.

     [ெவம் [ைம] + பகல்]

ெவம்ப

 
 ெவம்ப  vembasi, ெப.(n.)

   வ ற்ைறக் ள் ம் ப  (ெப ம் ப );; pinching hunger.

     []ெவம் [ைம] + ப ]

ெவம்பரப்

ெவம்பரப்  vembarappu, ெப.(n.)

   1. ெவற்  நிலம்; uncultivated waste.

   2. யான பரபரப் ; excessive flurry to.

     [ெவ ம் + பரப் ]

 ெவம்பரப்  vembarappu, ெப. (n.)

   றம்ேபாக்  நிலம், தரி ; barren land.

ஏைனக்காைன- ரண்பா

ெவம்பல்

ெவம்பல்1 vembal, ெப.(n.)

   1. ெவப்பம்; tropical heat.

     "ெவ ல் ற் நத் ெவம்பைல ய ஞ் ரம்"(நற். 34);.

   2. ற்றம் ( டா.);; anger.

   3. வாடலான ; that which has faded.

   4. ஞ் ற் ப த் க்ெகட்ட காய்; prematurely ripe fruit (w.);.

     [ெவம்  → ெவம்பல்] (ேவ.க.பக். 130);

 ெவம்பல்2 vembal, ெப.(n.)

     [ெவம்  → ெவம்பல்]

ெவம்பளிக்ைக

 
 ெவம்பளிக்ைக vembaḷikkai, ெப.(n.)

   இ மாப் ; pride (w.);.

     [ெவம்  → ெவம்பளிக்ைக]
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ெவம்பற்

 
 ெவம்பற்  vembaṟṟu, ெப.(n.)

   டான பற் ; warm plaster.

     [ெவம் [ைம] + பற் ]

ெவம்பறைவ

 
 ெவம்பறைவ vembaṟavai, ெப.(n.)

   எண்காற் ள்; fabulous eight-legged bird.

     [வன்பறைவ → ெவம்பறைவ]

ெவம்பா

 
 ெவம்பா vembā, ெப.(n.)

   டபனி; mist.

     'ெவம்பாப் ெபய்தால் சம்பா ைள ம்'.

     [ெவண்  → ெவம்  → ெவம்பா]

ெவம்பாடம்

 
 ெவம்பாடம் vembāṭam, ெப.(n.)

   மரவைக; a kind of tree-ventilago madras patam.

     [ெவம்பா  → ெவம்பா  → ெவம்பாடம்]

ெவம்பாடல்

ெவம்பாடல் vembāṭal, ெப.(n.)

   1. வாடல்; fading-withering.

   2. னங்ெகாள்ளல்; to getting angry.

     [ெவம்  + ஆடல் + ெவம்பாடல்]

ெவம் யகாய்

 
 ெவம் யகாய் vembiyakāy, ெப.(n.)

   ஞ் ல் ெவம் ய பழம்; premature fruit.

     [ெவம்  → ெவம் ய + காய்]

ெவம் ளாந்

 
 ெவம் ளாந்  vembiḷāndi, ெப.(n.)

   மனங் ழம் யவன் (யாழ்.அக.);; on who is confused.

     [ெவம் [ைம] + ராந்  → ளாந் ]

ெவம் ளிக்ைக

ெவம் ளிக்ைக1 vembiḷikkai, ெப.(n.)

   ெசவ்ெவ க் ைல; yellow or riped madar leaf.

 ெவம் ளிக்ைக2 vembiḷikkai, ெப.(n.)

   1. இ மாப் ; pride (w.);.

   2. றக்கணிப் ; disregard.

     "த ம்ெபா ைள ெவம் ளிக்ைக பண்ணாேத".

     [ ம்பளிக்ைக → ெவம் ளிக்ைக]
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ெவம்

ெவம் 1 vembudal, ெச. . .(v.i.)

   1. கச ் டாதல்; to be very hot.

     "மைல ெவம்ப" (க  13);.

   2. வா தல்; to fade.

     "ேவேரா  மரம்ெவம்ப" (க த். 10, 4);.

   3. மனம் ங் தல்; to be distressed in mind.

     "ெவம் னாரரக்கெரல்லாம்" (ேதவா.776 வ);.

     [ெவம் → ெவம்  → ெவம் -தல்] [ேவக.பக். 130)

 ெவம் 2 vembudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ம் தல்; to desire.

     "ெவம்ப ரந்் லாம் ேவனிலானிேன" ( வக. 410);

   2. னத்தல்; to be angry.

   3. ஞ் ல் ப த்தல்; to become prematurely ripe.

   4. ெவஞ் னம்; violent anger.

     [ெவம் → ெவம்  → ெவம் தல்);. (ேத.ேத.பக்.102);

 ெவம் 3 vembudal, ெச. . . (v.i.)

ெவம் ங்கல்

 
 ெவம் ங்கல் vembuḻuṅgal, ெப.(n.)

   இளம் க்கலரி ; rice obtained by husking parboiled paddy.

     [ெவம் → ெவம்  → ெவம் ங்கல்)

ெவம்

 
 ெவம்  vembuṟu, ெப.(n.)

   ெவம்ைம; heat (w.);.

     [ெவம் → ெவம்  → ெவம் ]

ெவம் னல்

 
 ெவம் னல் vembuṉal, ெப.(n.)

உத்தாமணி,

 a twining plant hedge cotton-daemia extense.

ெவம்ேபா

 
 ெவம்ேபா  vembōṭu, ெப.(n.)

   ெப ம்ேபாட்  ஆ க்  எ ரிைட ெவத் ேவட் , ஏமாற் க்காரன்; deceirt, crafty person.
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ெவம்மணல்

ெவம்மணல்1 vemmaṇal, ெப.(n.)

   உத சச்ா  வைககளிெலான் ; one of the 120 natural substance.

 ெவம்மணல்2 vemmaṇal, ெப.(n.)

   நிைரயம் (இறந்ேதார ்உல );; a hell.

     [ெவம் [ைம] + மணல்]

ெவம்மா

 
 ெவம்மா  vemmāli, ெப.(n.)

   ெவள் மத்ைத; dhature bearingwhiteflowers-dature alba.

     [ெவண்மா  → ெவம்மா ]

ெவம் ற்

 
 ெவம் ற்  vemmūṟṟu, ெப..(n.)

   ெவந்நீர ்ஊற் ; hot spring, thermal spring.

     [ெவம் [ைம] + ஊற்  → ெவம் ற் ]

ெவம்ைம

ெவம்ைம vemmai, ெப.(n.)

   1. ெவப்பம்; heat.

     "அழெலன்ன ெவம்ைமயால்" (க த் 11);.

   2. க ைம ( வக. 744);; severity, harshness.

   3. ற்றம்; anger.

     "ேவகயாைன ெவம்ைம ற்ைகெகள" ( லப். 15, 47);.

   4. ப்பம் (ெதால். ெசால். 334);; desire.

   5. வல்லைம; mightiness, valour.

     "உலக ன் ெமன் ெவம்ைம னாண்ட " (கம்பரா. அ கா.4);.

ம. ெவம் , ெத. உம்ம.

     [ெவள் → ெவய் → ெவய்ைம → ெவம்ைம. (ேத.ேந.பக்.10.2);

ெவம்ைமப்ெபாட்ட
ணம்

 
 ெவம்ைமப்ெபாட்டணம் vemmaippoṭṭaṇam, ெப.(n.)

   ஒற் டம்; hotfomentation.

     [ெவம்ைம + ெபாட்டணம்]

ெவம்ைமயாற்றல்

 
 ெவம்ைமயாற்றல் vemmaiyāṟṟal, ெப.(n.)

   டை்டத் தணித்தல்; cooling the heat in the system.

     [ெவம்ைம + ஆற்றல்]
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ெவய்

ெவய்  veytu, ெப.(n.)

   1. ெவப்ப ள்ள ; that which is hot.

     " ெந  ெவய் ைட றாஅ ெதய் " (அகநா. 203);.

   2. ெவப்பம் (ம ைரக் 403, உைர);; heat.

   3. ெவப்ப ள்ள ெபா ளா ம் நற்றடம்; fomentation.

   4. க்கம்; sorrow.

     "ெவய்  ெப ம்பயம்" (ஞானா. 35, 3);

.எ.(adv.);

   ைர ல்; speedily.

     "ேவந்தன் ெவ வந்  ெவய் ெக ம்" ( றள், 569);.

     [ெவய்ய  → ெவய்  (ேவக.பக் 130);

ெவய் -த்தல்

ெவய் -த்தல் veytubiḍittal, ெச. . . (v.i.)

   1. ஒற்றடங்ெகா த்தல்; to apply formentation.

   2. நீரா யால் உடைல ேவரக்்கச ்ெசய்தல்; to use steam as a sudorific.

     [ெவய்  + ]

ெவய் ர்-த்தல்

ெவய் ர-்த்தல் veytuyirttal, ெச. . .(v.i.)

   ெவப்பமாக ச்  தல்; to breath hot, as in grief.

     "ெவய் ரத்் ப் ைற தல் யரப்்ப" (அகநா.207);.

     [ெவய்  + உ ர-்த்தல்]

ெவய் ைர

 
 ெவய் ைர veyturai, ெப.(n.)

   க ஞ்ெசால்; harsh word.

     [ெவய்  + உைர]

ெவய் றல்

 
 ெவய் றல் veytuṟal, ெப.(n.)

   அசச்க் ப்  னக் ப் , ன்பம்; fear, rage, woe, pain.

     [ெவய்  + உறல்]

ெவய் -தல்

ெவய் -தல் veyduṟudal, ெச. . .(v.i.)

   1. மனங்கலங் தல் ( ங்.);; to be perplexed.

   2. ன் தல்; to be distressed.

   3. ற்றங் ெகாள் தல்; to be angry.

     [ெவய்  + உ -தல்]

ெவய்ெதனல்

ெவய்ெதனல் veyteṉal, ெப.(n.)

   1. ெவப்பக் ப் ; being hot.

   2. ைர க் ப்  ( டா.);; being in haste.

   3. ெகா ைமக் ப் ; being creel.

     [ெவய்  + எனல்]
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ெவய்ய

ெவய்ய veyya, ெப. எ.(adj.)

   1. ெவப்பமான; hot.

     "ெவய்ய க ேரான் ளக்காக" ( வ். இயற். 1, 1);,

   2.. ெகா ய; fierce, cruel.

   3. ம் தற் ரிய; desirable.

     "ெவய்ய ெநய்" (தக்கயாகப் 506);.

     [ெவள் → ெவய் → ெவய்ய]

ெவய்ய

ெவய்ய  veyyadu, ெப.(n.)

   1. டான  (யாழ்.அக.);; that which is hot.

   2. ெகா ய ; that which is cruel.

   3. தாங்க யாத ; that which is unbearable.

     "அ ம் ெப  ப் ம் ெவய்யதாய " (கம்பரா. மந் ரப் 62);.

     [ெவய் → ெவய்ய ]

ெவய்யநட்சத் ரம்

ெவய்யநடச்த் ரம் veyyanaṭcattiram, ெப.(n.)

   1. அ வன் ேகாள் நின்ற நா க் ப் ப ெனட்டா நா ம், இ பத்  நான்காம் நா ம் ( தான. ணா. 
40, உைர);; the 18th and 24th naksatra counted from the naksatra occupied by mercury.

   2. மகம், ரம், பணி நாடக்ள் ( தமான. பஞ்சாங்க. 20, உைர);; the 10th, 11th and the 2nd naksatram.

     [ெவய்ய + நடச்த் ரம்]

 Skt. natchathra → த. நடச்த் ரம்.

ெவய்யநீர்

 
 ெவய்யநீர ்veyyanīr, ெப.(n.)

   ெவந்நீர ்(யாழ்.அக.);; hot water.

     [ெவய்ய + நீர]்

ெவய்யமாந்தம்

 
 ெவய்யமாந்தம் veyyamāndam, ெப.(n.)

   ட் னால் ஏற்பட்ட மாந்த ேநாய்; indigestion caused through excess of heat.

     [ெவய்ய + மாந்தம்]

ெவய்யல்

 
 ெவய்யல் veyyal, ெப.(n.)

   ெவ ல்; sunlight (w);,

     [ெவ ல் → ெவய்யல்]

470

www.valluvarvallalarvattam.com 14941 of 19068.



ெவய்யவன்

ெவய்யவன் veyyavaṉ, ெப.(n.)

   1. ெவய்யன் 1, 2 பாரக்்க;see veyyan.

   2. ெவய்ேயான் 2 பாரக்்க;see veyyon

     "ெவய்யவ ந் ேதரின்" (ெப ங். இலாவாண. 8,172);.

   3. த் ெதய்வம்; fire-god.

     "ெவய்யவன் பைடைய ட்டான்" (கம்பரா. அ காய 203);.

   4. ெவய்யன்  பாரக்்க;see veyyan.

     [ெவய் → ெவய்யவன்]

ெவய்யன்

ெவய்யன் veyyaṉ, ெப.(n.)

   1. ெகா யவன்; cruel person.

     "ெவய்யனா லேக டன ந்தவன்" ( வ். ெபரிய . 5, 3, 3);.

   2. ெவய்யவன் 3 பாரக்்க;see veyyavan

   3. ெவய்ேயான் 2 பாரக்்க;see veyyon.

   4. ப்ப ள்ேளான்; one who is desirous or eager.

     "நல் ரன் ேவாரப்் ணரத்ல் ெவய்யனா ன்" (க த் 75, 10);.

     [ெவள் → ெவய் → ெவய்யன்] [ேவ.கயக். 129]

ெவய்யனீர்

 
 ெவய்யனீர ்veyyaṉīr, ெப.(n.)

   க ரவன் ஒளிக்க ரால் டான நீர;் water heated by the rays of the sun.

     [ெவய்யல் + நீர]்

ெவய் ல்

ெவய் ல் veyyil, ெப.(n.)

ெவ ல் பாரக்்க;see veyil.

     "நிழல் ெவய் ல் ைம ெப ைம" ( வ். வாய். 6, 3, 10);.

     [ெவய் → ெவ ல் → ெவய் ல்)

ெவய் ல்தாழ

 
 ெவய் ல்தாழ veyyiltāḻ, .எ.(adv.)

   மாைல ல்; in the evening (w.);.

     'ெவய் ல் தாழவா'.

     [ெவ ல் → ெவய் ல் + தாழ]

ெவய் ற் ளிர

 
 ெவய் ற் ளிர veyyiṟkuḷira, .எ.(adv.)

ெவய் ல்தாழ பாரக்்க;see veyyil-tala (w);.

     "ெவய் ற் ளிரவா".

     [ெவ ல் → ெவய் ல் + ளிர]
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ெவய் ற்

 
 ெவய் ற்  veyyiṟcūṭu, ெப.(n.)

   க ரவன் ெவப்பம்; sun's heat.

     [ெவ ல் → ெவய் ல் + ]

ெவய்ேயான்

ெவய்ேயான் veyyōṉ, ெப.(n.)

   1. ெவய்யன் 1 பாரக்்க;see veyyan.

     "ஆரத்்தனர ்ெவய்ேயார"் (கந்த . தனாட்ேபா. 49);.

   2. ரியன்; sun.

     "ெவய்ேயாெனாளி" (கம்பரா. கங்ைக.1);.

   3. வல  க் த் ைள; right nostril.

     "இல  ெவய்ேயானிற் ப னாறளைவ டல்"

     "(கா க. ேயாக. 23);.

   4. ெவய்யவன்3 பாரக்்க;see veyyavan).

   5. ெவய்யன் 4 பாரக்்க;see veyyan.

     "ெபான்னைறதான் ெகா த்தான் கழ்ெவய்ேயான்" ( வக. 237);

     [ெவய் → ெவய்ேயான்]

ெவயர்

ெவயர1் veyarttal, ெச. . .(v.i.)

   1. ேவரை்வ நீர ்உண்டாதல்; to perspire,

     " ைன தல் ெவயரக்்க" (பாரத. பன்னிரண். 47);,

   2. ற்றம் ெகாள் தல்; to be angry.

     [ யர ்→ ெவயர ்→ ெவயர-்த்தல்] [ேவ.க. 129]

 ெவயர2் veyar, ெப.(n.)

   ேவரை்வ நீர;் sweat.

     "ெவயரெ்பா ப்பச ் னங் கைடஇ" ( ;ெவ. 7. 13. ெகா );.

     [ யர ்→ ெவயர]் [ேவ.க. 129]

ெவயர்ப்

ெவயரப்்  veyarppu, ெப.(n.)

   1. ெவயர ்2 பாரக்்க;see veyar.

     " ெவயரப்் ெபா க்ெகன" (கல்லா. 16, 5);.

   2. ேவரை்வ உண்டாைக; sweating.

   3. ற்றம்; anger.

     "ெவஞ்சமம் ைளத்தன. ெவயரப்்பால்" (இர . க் . 12);.

     [ யர ்→ ெவயர ்→ ெவயரப்் ]

ெவயர்

ெவயர்  veyarvu, ெப.(n.)

ெவயர ்2 பாரக்்க ( வா.);;see veyar.

     [ யர ்→ ெவயர ்→ ெவயர் ]
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ெவயரை்வ

ெவயரை்வ veyarvai, ெப.(n.)

ெவயர ்2 பாரக்்க;see veyar.

     [ யர ்→ ெவயர ்→ ெவயரை்வ] [ேவ.க.பக். 129]

ெவ ல்

ெவ ல் veyil, ெப.(n.)

   1. க ரவன் ெவளிசச்ம்; sunlight, sunshine.

     " ல் ரித்தன்ன ெவ ல ப் ன்" (நற். 43);.

   2. க ரவன் ெவப்பம்; heat and glare of the sun, as on a tropical day.

     "என் லதைன ெவ ல் ேபாலக் கா ேம" ( றள், 77);.

   3. க ரவன்; the sun.

     "ெவ ள நீலேவ ேபால் ரிக ரிைட ச" (கம்பரா. வனம் . 2);.

   4. ஒளி ( டா);; brilliance.

     "மணி ைழ ன் ெவ ல்" (கம்பரா.நாட.் 42);.

     [ெவள் → ெவய் → ெவ ல்]

   ம. ெவ ல்;க. ல் (b);.

ெவ ல்த ப்

 
 ெவ ல்த ப்  veyiltaḍuppi, ெப.(n.)

   கட்டட வா ல் பலகணிகளில் ெவ ல் மைறக் ம் வரில் அைமந்த த ப்  அைமப்  (ெபா. 
வழக்);; sun shade.

     [ெவ ல் + த ப் ]

ெவ ல்தாழ்-தல்

 
 ெவ ல்தாழ்-தல் veyiltāḻtal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   மாைல; evening, sunset.

     [ெவ ல் + தாழ்-,]

ெவ ல்நீக்

ெவ ல்நீக்  veyilnīkki, ெப.(n.)

   ைட (தக்கயாகப். 257, உைர);; unbrells.

     [ெவ ல் + நீக் ]

ெவ ல்படர்ந்தநீர்

 
 ெவ ல்படரந்்தநீர ்veyilpaḍarndanīr, ெப.(n.)

   ெவ னால்  ெகாண்ட நீர;் water heated by the sun, it is used to give bath to the patients cured of small poх.

     [ெவ ல் + படரந்்த + நீர]்

ெவ ல்வதக்கம்

 
 ெவ ல்வதக்கம் veyilvadakkam, ெப.(n.)

   ெவ ற் காய்தல்; to dry in the sun.

     [ெவ ல் + வதக்கம்]
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ெவ ல த்தல்

ெவ ல த்தல் veyilaḍittal, ெப.(n.)

   1. க ரவன் ெவளிசச்ம்; sun light.

   2. ெவப்பக்க ர;் sunshine.

     [ெவ ல் + அ த்தல்]

ெவ ந்தர ந்த
ம்

ெவ ந்தர ந்தம் veyilundaravindam, ெப.(n.)

   1. தாமைர; lotus-which is opens when the sun appears.

   2. ெவண்டாமைர; white lotus.

     [ெவ ல் + உந்  அர ந்தம்]

 Skt. Aravinda → த. அர ந்தம்.

ெவ ைறத்தல்

 
 ெவ ைறத்தல் veyiluṟaittal, ெப.(n.)

   க ரவன் ஒளி தல்; sunshine (w);.

     [ெவ ல் + உைறத்தல்]

ெவ ெல த்தல்

 
 ெவ ெல த்தல் veyileṟittal, ெப.(n.)

ெவ ல த்தல் பாரக்்க;see veyil-adittal.

     [ெவ ல் + எ த்தல்]

ெவ ேலான்

ெவ ேலான் veyilōṉ, ெப.(n.)

   ஞா ; the sun.

     "ெவ ேலா  ேமல்பாற் ன் ற் ட்ட" (பாரத தற்ேபார.் 73);.

     [ெவ ல் + அன் → ெவ ேலான்]. .

ெவ ற்காய்தல்

 
 ெவ ற்காய்தல் veyiṟkāytal, ெப.(n.)

   ெவ ற் ளித்தல், ெவ ற் ளிரத்்தலால் ப் ப் ெப தல்; to take sun bath, the sun shining.

     [ெவ ல் + காய்தல்]

ெவ ற் ளி-த்தல்

ெவ ற் ளி-த்தல் veyiṟkuḷittal, ெப.(n.)

   1. ெவ ல் காய்தல்; to be exposed to the sun,

   2. க ரவன் ெவப்பத் ல் ளிர ்காய்தல்; to bath in the sun.

     [ெவ ல் + ளி-த்தல்]

ெவ ற் ளிர்-தல்

 
 ெவ ற் ளிர-்தல் veyiṟkuḷirtal, ெச. . . (v.i.)

   மாைல ல் க ரவன் ெமல்ல மைறதல் ெபா ட்  ெவம்ைம தணிதல் (யாழ்.அக.);; to become mild, as the 
evening sun.

     [ெவ ல் + ளிர-்தல்]
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ெவ ற்பாழ்

 
 ெவ ற்பாழ் veyiṟpāḻ, ெப.(n.)

மைழ ன்  ெவ ல் காய்வதால் உண்டா ம் ப ரக்்ேக ,

 loss of crop due to drought, one of mu-p-pal.q.v.

     [ெவ ல் + பாழ்]

ெவ ற் கள்

ெவ ற் கள் veyiṟṟugaḷ, ெப.(n.)

   ெவ ல் பறக் ம் அ த் கள்; mote in a sunbeam.

     "வாய்ப்ப யலேன ெவ ற் களைனத் ம்" (ப ற் ம் 20, 6);.

     [ெவ ல் + கள்]

ெவ ன்மைற

ெவ ன்மைற veyiṉmaṟai, ெப.(n.)

   ெவ ைல மைறக் ம் க ; that which protects one from the heat of the sun, as an unbrells.

     "கற்பகவல்  சா ையத் தமக்  ெவ ன்மைறயாக" (தக்கயாகப். 11, உைர);.

     [ெவ ல் + மைற → ெவ ன்மைற]

ெவ ேனா

 
 ெவ ேனா veyiṉō, ெப.(n.)

ெவ ன் பா ப்பால் உண்டா ம் ேநாய்,

 sun-stroke.

     [ெவ ல் + ேநா → ெவ ேனா]

ெவரிக்

 
 ெவரிக்  verikkudu, ெப.(n.)

   ெவ ட்  ெகாள் ற ; bewildening lead or go astray.

     'ேயாவ், ைடைய மடக் , மா  ெவளிக் '.

ெவரிந்

ெவரிந் verin, ெப.(n.)

   ; back.

     "ெவரி ெஞனி " (ெதால், எ த், 300);.

     [ெவந் + ெவரிந்]

ெவரிம ந்

 
 ெவரிம ந்  verimarundu, ெப.(n.)

ட ம ந்  ( .அ.);

 poisonous drug.

     [எரி + ம ந்  → ெவரி ம ந் ]

ெவ

ெவ  veru, ெப.(n.)

   எசச்ம்; fear.

     "ெவ வ  ேநான்றாள்__கரிகால்வளவன்" (ெபா ந.147);

     [ெவ  → ெவ ]
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ெவ க் ைட

ெவ க் ைட verukkuviḍai, ெப.(n.)

   காட் ப் ைன ன் ஆண்; male of wild ceet.

     "ெவ க் ைடயன்னெவகேணாக் " ( றநா. 324);.

     [ெவ  + ைட → ெவ க் ைட]

ெவ க்ெகாள்( )-
தல்

ெவ க்ெகாள்( )-தல் verukkoḷḷudal, ெச. . .(v.i.)

   அசச்ங்ெகாள் தல்; to be afraid.

     "ெவ க்ெகாண்  பைதபைதத் " ( ேசேலா. ேசலரை்வ ந்த. 57);.

     [ெவ  + ெகாள்]

ெவ க்ெகாள்ளி

 
 ெவ க்ெகாள்ளி verukkoḷḷi, ெப.(n.)

   மனத் ண்ைம ல்லாதவன்; person who lacks courage, coward.

     [ெவ க்ெகாள் → ெவ க்ெகாள்ளி]

ெவ க்ேகாள்

ெவ க்ேகாள் verukāḷ, ெப.(n.)

   அசச்ங் ெகாள் ைக; fearing.

     "ெவ க்ேகா ற்ற நீங்க" (ெபரிய  த த்தாட.் 114);.

     [ெவ க்ெகாள் → ெவ க்ெகாள் ைக]

ெவ கங் ழங்

ெவ கங் ழங் 1 verugaṅgiḻṅgu, ெப.(n.)

ெவ 1, 4 பாரக்்க;see verugu.

     [ெவ  → ெவ கம் + ழங் ]

 ெவ கங் ழங் 2 verugaṅgiḻṅgu, ெப.(n.)

   ஒ வைக ைகக் ழங் ; a stout long root of the plant-arum macrorhizon.

     [ெவ கன் + ழங் ]

ெவ க

ெவ க  verugaḍi, ெப.(n.)

   1. ைன ன் அ  (யாழ்.அக.);; cat's paw.

   2. ன்  ரல்களின் னிகளால் எ க் மள ; a large pinch, as much as can be taken up with tips of thumb and 
two fingers (w);.

     'அந்தச ் ரண்த் ல் ெவ க த் ள் உடெ்காண்ன ேவண் ம்'.

     [ெவ  + அ  → ெவ க ]

ெவ க த் ள்

 
 ெவ க த் ள் verugaḍittuḷ, ெப.(n.)

   ஒ  ட் ைகப் ெபா ; one pinch of powder.

ெவ க

 
 ெவ க  verugaḍu, ெப.(n.)

ைனக்கா  பாரக்்க;see punai-k-kali.

ெவ கம்

 
 ெவ கம் verugam, ெப.(n.)

   வா ன் டம் ( ங்.);; the under side of tail.
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ெவ கா

 
 ெவ கா verukā, ெப.(n.)

   நீர ் ள்ளி; a thorny weed used as medicinehygrophila auriculate alias astercantha longifolia.

ெவ

ெவ 1 verugu, ெப.(n.)

   1. ஆண் ைன( வா.);; tom-cat

   2. காட் ப் ைன ( ங்.);; wild cat.

     "ெவ க்  ைடயன்ன" ( றநா. 324);.

   3. மரநாய்; toddy cat.

   4. ெவண் ைட ( ங்,);; white-flowered sola.

     [ெம  → ெவ ]

 ெவ 2 verugu, ெப.(n.)

   ெம  (யாழ்.அக.);; polish.

     [ெம  → ெவ ]

ெவ ட்

ெவ ட் 1 veruṭci, ெப.(n.)

   1. ம ட் ; bewiderment.

   2. ம ைக; shyness.

   3. அசச்ம்; fear.

     [ெவ ள் → ெவ ட் ]

 ெவ ட் 2 veruṭci, ெப.(n.)

   மயக்கம்; giddiness.

     [ெவ ள் → ெவ ட் ]

ெவ ட்டல்

 
 ெவ ட்டல் veruṭṭal, ெப.(n.)

   அசச் த்தல், மயக்கல்; fear, allurement.

     [ெவ ள் → ெவ ட்  → ெவ ட்டல்]

ெவ ட்

ெவ ட்  veruṭṭi, ெப.(n.)

   ெவ ட் வ ; that which frightens.

     "ேவழெவண் ரடடக்ைக ெவ ட் " ( வக. 174);.

     [ெவ ட்  → ெவ ட் ]
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ெவ ட் -தல்

ெவ ட் -தல் veruṭṭudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. அசச் த் தல்; to terrify, frighten.

     "பாம் ெனா  படரச்ைடக ைவகாட்  ெவ ட் " (ேதவா, 676, 2);.

   2. மைலக்கச ்ெசய்தல்; to confuse, stupefy.

     "வ   வழகாேல நாடை்ட ெவ ட் த் ரி ற காமன்" (ஈ . 2, 7 8);.

   3. லங் கள் த யவற்ைற ஓட் தல்; to drive away an animals.

   4. ேவகமாகச ்ெசல்லத் ண் தல்; to drive fast.

     'வண்  மாடை்ட ெவ ட் ' (உவ.);.

     [ெவ ள் → ெவ ட் ]

ெவ ட்

ெவ ட் 2 veruṭṭu, ெப.(n.)

   1. சச் ண்டாக் ைக; causing shyness (w.);.

   2. அசச் ண்டாக் ைக; causing fear,

   3. ஒட் ைக; driving away.

   4. ேவகமாகச ்ெசல்லத் ண் ைக; driving fast.

     [ெவ ள் → ெவ ட் ]

ெவ ணி

 
 ெவ ணி veruṇi, ெப.(n.)

   ஆ  ண்டாப் பாைன; a bitter worm killer - an ash coloured prostate plant aristolochia bracteata.

ெவ ைண

ெவ ைண1 veruṇai, ெப.(n.)

   1. ெச வைக (பதாரத்்த 534);; pavetta.

   2. ஒ வைகச ்  மரம் ( .அ.);; common bottle flower, s.tr.

     [ெவ ைண → ெவ ைண]

 ெவ ைண2 veruṇai, ெப.(n.)

   பாவடை்ட; a small tree-pavata indica.

ெவ ப்பைற

ெவ ப்பைற veruppaṟai, ெப.(n.)

   ேபார ் ர ; war-drum.

     "ெவன்  ெயய் தல் ேவண்  நாெமன ெவ ப்பைற ெகாட் " (ெப ங். மகத. 24, 29);.

     [ெவ  + பைற]

ெவ வந்தம்

ெவ வந்தம்1 veruvandam, ெப.(n.)

   அசச்ம்; fear (w.);.

     [ெவ வா → ெவ வந்தம்)]

 ெவ வந்தம்2 veruvandam, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் ெகா ; a kind of creeper.

ெவ வ நிைல

ெவ வ நிைல veruvarunilai, ெப.(n.)

   அம்  தன் மாரை்பப் ளப்ப ம் நிலத் ல் ழாமல் நின்ற ரன  நிைலையக் ம் றத் ைற 
( .ெவ. 7, 23, ெகா .);; theme describing the attitude of a warrior who does not fall down even when his breast is pierced 
through and through by the arrows of his enemies.

     [ெவ வ  + நிைல]
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ெவ வல்

 
 ெவ வல் veruval, ெப.(n.)

   ெவ தல்; to be alarmed.

     [ெவ  → ெவ வல்]

ெவ வ

 
 ெவ வ  veruvayiṟu, ெப.(n.)

   ெவ ம் வ ; empty stomach.

     [ெவ வ  → ெவ வ )]

ெவ வலர்

ெவ வலர ்veruvalar, ெப.(n.)

   பைகவர;் enemies.

     "ெவ வலர ் ரந் ய" (உபேதசகா ரா . 3);.

     [ெவ  + அல் + அர ்→ ெவ வலர]்

ெவ வா-தல் 
(ெவ வ தல்)

ெவ வா-தல் (ெவ வ தல்) veruvādalveruvarudal, ெச. . .(v.i.)

   1. அசச்ந்த தல்; to be fearful.

     "ெவ ெவ  தாைனெகா  ெச ப்பல கடந் " (ப ற் ப். 70, ப .);.

   2. அஞ் தல்; to be afraid.

     "ெவ வந்த ெசய்ெதா ம் ெவங்ேகால னா ன்"( றள், 599);,

     [ெவ  + வா → ெவ வா]

ெவ

ெவ 1 veruvudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

& ெச. . .(v,i);

   1. அஞ் தல்; to be afraid of, to be alarmed.

     "யாைன ெவ உம் தாக் ன்" ( றன், 599);.

     [ெவ ள் → ெவ ]

 ெவ 2 veruvu, ெப.(n.)

   அசச்ம்; fear.

     "ெவ யாட் டத்  ெவ ன் கண் ம்" (ெதால், ெபா. 111);.

     [ெவ ள் → ெவ ]

ெவ ெவ -த்தல்

ெவ ெவ -த்தல் veruveruttal, ெச. . .(v.i.)

   அஞ் தல்; to be afraid.

     "உ ர ்ந ங் ….. ெவ ெவ த்  நின்றனரால்" (உபேதசகா. ரா . 49);.

     [ெவ ள் → ெவ  → ெவ ெவ -த்தல்]
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ெவ ள்

ெவ ள்1 veruḷḷudal, ெச. . .(v.i.)

   1. ம தல்; to be startled, perplexed.

     "எைனக் கண்டார ்ெவ ளா வண்ணம் ெமய்யன்ைப ைடயாய் ெபறநான் ேவண் ேம" ( வா. 32,3);.

   2. அஞ் தல்; to be frightened.

     "ெப ங் யாக்கம் டறெவ ளி" (ெப ங். மகத. 24,84);.

   3. ைர த யன ம தல்; to shy, to be skittish.

     [ெவ ள் → ெவ ள் )-தல்]

 ெவ ள்2 veruḷ, ெப.(n.)

   1. மனக்கலக்கம் ( டா.);; per plexity.

   2. பயம்; fear.

   3. அஞ்சத்தக்க ; that which is fearful.

     "'நின் க கழ்வார ்ெவ ேள" ( வாச. 6.17);.

     [ெவ  → ெவ ள்]

ெவ ள்

ெவ ள் 1 veruḷvu, ெப.(n.)

   ெவ ட் ; skittishness.

     [ெவ  → ெவ ள் → ெவ ள் ]

 ெவ ள் 2 veruḷvu, ெப.(n.)

   மயக்கம்; vertigo.

     [ெவ  → ெவ ள் → ெவ ள் ]

ெவ ளல்

ெவ ளல் veruḷal, ெப.(n.)

   மயங்கல்; to be infatuated.

   2. பயப்படல், ம ளல்; fearing.

     [ெவ  → ெவ ள் → ெவ ளல்]

ெவ ளார-்த்தல்

ெவ ளார-்த்தல் veruḷārttal, ெச. . .(v.i.)

   1. ைகத்தல்; to be startled.

   2. மயங் தல் (யாழ்.அக.);; to be confused.

     [ெவ ள் → ஆர ்→ ெவ ளார-்த்தல்]
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ெவ ளி

ெவ ளி1 veruḷi, ெப.(n.)

   1. ெவ ட் ; bewilderment.

     "ெவ ளி மாடங்கள்" ( வக. 532);.

   2. ெவ ளச ்ெசய் ம் ல்  த யன; scare-crow, that which causes terror.

   3.ெசல்வச ்ெச க் ; pride of riches.

     '"ெவ ளி மாந்தர"் ( வக. 73);.

     [ெவ ள் → ெவ ளி]

 ெவ ளி2 veruḷi, ெப.(n.)

   ேசாளக்ெகால்ைலப் ெபாம்ைம; scarecrow.

     [ெவ  → ெவ ள் → ெவ ளி]

ெவ ளிப் ைண

ெவ ளிப் ைண veruḷippiṇai, ெப.(n.)

   ெபண்மான் வைக (ெப ங். இலாவாண. 15, 31);; a kind of doe.

     [ெவ ளி + ைண → ெவ ளிப் ைண]

ெவ தல்

 
 ெவ தல் veruḷudal, ெப.(n.)

ெவ ளல் பாரக்்க;see verulal.

     [ெவ  → ெவ ள் → ெவ தல்]

ெவர்ப்ேபந்

 
 ெவரப்்ேபந்  verppēndi, ெப.(n.)

   மைலதாங் ; a plant.

     [ெவரப்்  + ஏந் ]

ெவ ைன

ெவ ைன veruṉai, ெப.(n.)

   1. ெச வைக (பதாரத்்த.534);; pavetta indica.

   2. ஒ வைகச ் மரம்; common bottle flower, s.tr.

     [ெவ ைண → ெவ ைன]

ெவ உதல்

ெவ உதல் verūudal, ெப.(n.)

ெவ  பாரக்்க;see veruvu.

     'ெவ உப்பைற" (ெபா ந.171);.

     [ெவ  → ெவ உ]

 ெவ உதல் verūudal, ெப.(n.)

   ம ண்டஞ் ைக; being afraid.

     "அலமர லர ைட ெவ உத லஞ் " ஞ் ப். 137),

     [ெவ  → ெவ உதல்]
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ெவல்( )-தல்

ெவல்( )-தல் velludal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ெவற்  ெகாள் தல்; to conquer, over come.

     "எ நீர ்ைவயகம் ெவ இய ெசல்ேவாய்" ( ல்ைலப். 57);.

   2. ஒ த்தல்; to destroy, romove.

     "வல் ைன ெவல்லவன்' ( ற். 99);.

   3. ஒத்தல்; to resemble.

     "ேவங்ைக ெவன்ற கணங் " (ஐங் . 324);. ெச. . .(v.i);.

   4. ேமம்ப தல்; to excel.

     " ைற ல னில் ளங்  ெவல்கேவ"(ெபரிய . பா  4);.

     [ெவல் → ெவல் )-தல்]

ெவல் கழ்

ெவல் கழ் velpugaḻ, ெப.(n.)

   ேபாரக்்கண் ெவற் னால் உண்டா ம் கழ்ச் ; fame due to victory in war.

     "பா னார ்ெவல் கைழப் பல் லவர"் ( .ெவ. 8, 1);.

     [ெவல் + கழ்]

ெவல்லசச்ாராயம்

 
 ெவல்லசச்ாராயம் vellaccārāyam, ெப.(n.)

   ெவல்லப் பா னின்  காய்ச் ம் சாராயம்; liquor from jaggery.

     [ெவல்லம் + சாராயம்]

ெவல்லச் ைட

 
 ெவல்லச் ைட vellaccīruḍai, ெப.(n.)

   அரி மா ம் ெவல்ல ம் ேசரத்் ச ்ெசய்த ைடப் பணியாரம்; ball-cake of rice-flour made with coarse cane-
sugar.

     [ெவல்லம் + ைட]

ெவல்ல

 
 ெவல்ல  vellaḍi, ெப.(n.)

   வைலவைக; a kind of net.

     [வல் → ெவல் → ெவல்ல ]

ெவல்லந்

 
 ெவல்லந்  vellandi, ெப.(n.)

   டத்ேதர;் a plant-mint-mentha crispa.

ெவல்லப்பா

ெவல்லப்பா 1 vellappāku, ெப.(n.)

   க ப்பஞ்சாற்ைறக் காய்ச்  உண்டாக் ம் ழம் ; treacle.

     [ெவல்லம் + பா ]

 ெவல்லப்பா 2 vellappāku, ெப.(n.)

   1. இன்ேதன்பா  நீர;் syrup.

   2. ெவல்லப் ப ைக; solution of jaggery.

     [ெவல்லம் + பா ]
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ெவல்லப்பாணி

 
 ெவல்லப்பாணி vellappāṇi, ெப.(n.)

   ெவல்லம் கைரத்த நீர;் solution of jaggery.

     [ெவல்லம் + பாணி]

ெவல்லம்

ெவல்லம்1 vellam, ெப.(n.)

   க ப்பஞ்சாற் க் கட் ; jaggery, unrefined cane-sugar.

     "ெவல்லசெ்சா னாவலரக்் " (தனிப்பா. 305,1);.

 ெவல்லம்2 vellam, ெப.(n.)

   1. க ம்  ெவல்லம்; sugarcane jaggery.

   2. பைனெவல்லம்; palmyra jaggery.

   வைககள் ;   1. நல்ல ெவல்லம்.

   2. பைன ெவல்லம்.

   3. ஈசச் ெவல்லம்; date jaggery.

   4. ெதங் ன் ெவல்லம்; jaggery from cocoanut toddy.

     [ெவல் → ெவல்லம்]

ெவல்லல்

 
 ெவல்லல் vellal, ெப.(n.)

   ெகா வைக; small elliptic-cuspidate leaved windberry.

ெவல்லவட்

ெவல்லவட்  vellavaṭṭu, ெப.(n.)

   ெவல்லத்ைதக் காய்ச் ச ்சக்கரமாக ஊற் ய ண் ; circular piece of juggery.

     "ெவல்லவட் ப் ேபால் வாரத்்ைத ெசால் " (க ஞ் 10);.

     [[ெவல்லம் + வட் ]

ெவல்லவல்

 
 ெவல்லவல் vellaval, ெப.(n.)

   ெவல்லஞ் ேசரத்் ப் ச ய அவல்; a sweet preparation of aval or parched rice.

     [ெவல்லம் + அவல் → ெவல்லவல்]

ெவல்

ெவல் 1 velli, ெப.(n.)

   ற்ேறலம் (மைல.);; a species of cardamom.

 ெவல் 2 velli, ெப.(n.)

   றைம சா ப்ெபண்; clever woman.

     [ெவல் → ெவல் ]

ெவல் மா

 
 ெவல் மா vellumā, ெப.(n.)

   ; tiger (w;);.

     [ெவல் + மா → ெவல் மா]
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ெவல்ைல

ெவல்ைல vellai, ெப.(n.)

ெவள்ைள நிறம்,

 whiteness.

     "ெவல்ைல ய ைவ நீக் " ( வத , வஞானதான. 36);.

     [(ெவள்ைள → ெவல்ைல]

ெவல்

 
 ெவல்  velvi, ெப.(n.)

   ெவற் ; victory.

     [ெவல் → ெவல் ]

ெவலங்கப்பாைற

 
 ெவலங்கப்பாைற velaṅgappāṟai, ெப.(n.)

   ெதாைல ரக் கடல ப்பாைற ( ன.ெபா.வ.);; rock in the deepest ocean.

     [ ல  → லங்கம் → ெவலங்கம் + பாைற]

ெவலங்கப்ேபாதல்

 
 ெவலங்கப்ேபாதல் velaṅgappōtal, ெப.(n.)

   ெதாைலவாய்க் கடல் ேமற்ெசல் தல் ( கைவ. ன.);; sailing for a long distance.

     [ ல  → லங்  → ெவலங்கம் + ேபாதல்]

ெவலத்
ெவலத்  velatti, ெப.(n.)

ெவ த் 2 பாரக்்க;see veslitti.

ெவலெவல-த்தல்

ெவலெவல-த்தல் velavelattal, ெச. . .(v.i.)

   1. கைளத்தல்; to be faint with fatigue.

     'ப யால் ெவலெவலத் ப் ேபானான்'.

   2. ைககால் உத தல்; to guake, temble, as one's limbs.

     " ளிரால் ைககால்கள் ெவலெவலக் ன்றன".

   3. மைலத்தல்; to be dazed, astonished.

     'அவன் ேபசை்சக் ேகட்  ெவலெவலத் ப் ேபானான்'.

     [ெவலெவல → ெவலெவல-த்தல்]

ெவலெவலப்

ெவலெவலப்  velavelappu, ெப.(n.)

   1. ேசாரவ்ைடதல்; fainting by fatigue.

   2. கைளப் ; weariness.

   3. ைககால் உதறல்; shivering of the limbs.

   4. வ க் ைறவால் ேநாதல்; convulsion due to weakness.

     [ெவலெவல → ெவலெவலப் ]

ெவ

ெவ  veli, ெப.(n.)

   1. றம்பாக் ைக; banishment.

   2.எ த் னின் ம் தவறான ப ைய லக் ைக; expunging.

     [வ  → ெவ ]

484

www.valluvarvallalarvattam.com 14955 of 19068.



ெவ கம்

 
 ெவ கம் veligam, ெப.(n.)

   கற்றாைழ (மைல.);; aloe.

     [ெவ  → ெவ கம்]

ெவ கயம்

 
 ெவ கயம் veligayam, ெப.(n.)

   க்காக் ைர; country sorrel-rumex vesicarius.

ெவ சாத்

 
 ெவ சாத்  velicāttu, ெப.(n.)

   ஆைளப் க்க ம், ெசாத்ைதக் கட் ப் ப த்த ம் இ ங் கட்டைள; warrant, as of arrest or attachment.

     'ெவ சச்ாத்  ட்  டை்டத் தைடப்ப த் க் ேறன்'.

     [வ  → ெவ  → சாற்  → சாத் ]

ெவ த்

ெவ த்  velitti, ெப.(n.)

   1. ஒல் ; lean person.

   2. ஆைட த யன க த்த ன்  க்ைக; being lose in texture.

   3. ெவள்ேளாைச 1, 2 பாரக்்க;see vellosai.

     [ெவ  → ெவ த்த]

ெவ  இேயான்

ெவ  இேயான் velīiyōṉ, ெப.(n.)

   ெவல் த்ேதான்; on who caused victory.

     "நிற் ம்ேம ெவ இேயா னிவெனன" ( றநா. 125);.

     [ெவல் → ெவலஇ → ெவலஇேயான்]

ெவ ப்

 
 ெவ ப்  veluppi, ெப.(n.)

   ஒற்ைறப் ேபய் ம ட் ; a plant-phlomis zeylanica.

ெவ மசந்

 
 ெவ மசந்  velumasandi, ெப.(n.)

   ைக, உத்தாமணி; a twining plant, hedge cotton-daemia extensa.

ெவவ்வர்

ெவவ்வர ்vevvar, ெப.(n.)

   ெவம்ைம; heat.

     "ெவவ்வேராசச்ம் ெப க" (ப ற் ம். 41, 20);.

     [ெவம்-ைம → ெவவ்வர]்

ெவவ் டாய்

ெவவ் டாய் vevviṭāy, ெப.(n.)

   க ந்தாகம்; intense thirst.

     "ெவவ் டாய்  தளி ற" (பாரத. லாம்ேபார.்46);.

     [ெவம் [ைம] + இடாய்]
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ெவவ்

ெவவ்  vevvidu, ெப.(n.)

   1 டான ; that which is hot.

   2. ெகா ய ; that which is harsh or cruel.

     " ன க்  ெவவ் தா ெய ந் " (க த். 102, 20, உைர);.

     [ெவம் [ைம] → ெவவ் +  → ெவவ் ]

ெவவ் யன்

 
 ெவவ் யன் vevviyaṉ, ெப.(n.)

   ேகா , ெவப்ப ைடேயான்; quick-tempered man, man of angry mood.

     [ெவம் (ைம); → ெவவ்வன் → ெவவ் யன்]

ெவவ் ைன

ெவவ் ைன vevviṉai, ெப.(n.)

   1. ெகா ய ைன; relehtless karma.

   2. ேபார ்(யாழ்.அக.);; battle.

     [ெவம் [ைம] + ைன]

ெவவ் ர்-த்தல்

ெவவ் ர-்த்தல் vevvuyirttal, ெச. . . (v.i.)

ெவய் ர ்பாரக்்க;see vey-tuyir.

     "உள்ள மலங்க... ெவவ் ரக்் ம்" ( வ். வாய். 2, 4, 6);.

     [ேவ + உ ர-்த்தல்]

ெவவ் ர்த்தல்

 
 ெவவ் ரத்்தல் vevvuyirttal, ெப.(n.)

   ெப செ்ச தல்; sighing.

     [ேவ + உ ர-்த்தல்]

ெவவ் ர்க்ெகாள்
( )-தல்

ெவவ் ரக்்ெகாள்( )-தல் vevvuyirkkoḷḷudal, ெப.(n.)

ெச. . . (v.i);

ெவய் ர ்பாரக்்க;see vey-tuyi.

     "ெவவ் ரக்் ெகாண் " ( வ். வாய். 10, 3, 3);.

     [ெவவ் ர ்+ ெகாள் ]-தல்]

ெவவ் ைர

ெவவ் ைர vevvurai, ெப.(n.)

   க ஞ்ெசால்; harsh language.

     "ெவவ் ைர ெயங்கட்  ளம் னிர"் (மணி. 25, 53);.

     [ெவம் → [ைம] + உைர]

ெவவ் ழ

 
 ெவவ் ழ  vevvuḻvu, ெப.(n.)

   ேம ழ ; superticial ploughing.

     [ேம → ேவ + உழ ]

ெவவ்ெவஞ்ெசல்வ
ன்

ெவவ்ெவஞ்ெசல்வன் vevveñjelvaṉ, ெப.(n.)

   ெவம்ைம ைடய ம் ம்பப் ப வ மா ய இளஞாய ; the rising sun, as one whose warmth is welcome or 
pleasing.

     "ெவவ்ெவஞ்ெசல்வன் சம்  படரந்்தாங் " (ெபா ந. 136);

     [ெவம் [ைம] + ெவம் [ைம] + ெசல்வன்]
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ெவவ்ேவகம்

ெவவ்ேவகம் vevvēkam, ெப.(n.)

   ெகா ய நஞ் ; virulent poison.

     "ெவவ்ேவகங் ெகா தெ்த ந் ' ( க்காளத். . காளன்.7);

     [ெவம் [ைம] + ேவகம்]

ெவவ்ேவ

 
 ெவவ்ேவ  vevvēṟu, ெப.(n.)

   தனித்தனி; separateness.

     [ேவ  + ேவ  → ெவவ்ேவ ]

ெவ சை்சக்ெகண்
ைட

ெவ சை்சக்ெகண்ைட veviccaikkeṇṭai, ெப.(n.)

   ெவண்ைம நிற ைடய ம் ஆ  ரலம் வளரவ் மான ன்வைக; carb, silvery, attaining 6 in. in length, cheta 
argentea.

     [ெவளிசை்சக்ெகண்ைட → ெவ சை்சக்ெகண்ைட]

ெவ ட் -தல்

ெவ ட் -தல் veḻumūṭṭudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. வ வ ப்பாக் தல்; to polish.

     " ற் ய ண்ணாம்ைப ெவ மட் "

   2. ற்றம் மைறத் ப் ேப தல்; to smooth over, as a fault. ெச. .  (v.i);.

   3. ேதா ரிதல்; wear off, as the skin.

     [வ ட்  → ெவ ட் -தல்]

ெவ ண்டகாயம்

 
 ெவ ண்டகாயம் veḻumuṇṭakāyam, ெப.(n.)

   ேதா ரிந்த ண்; abrasion.

     [வ ண்ட → ெவ ண்ட + காயம்]

ெவ ள்( )-தல்

ெவ ள்( )-தல் veḻumūḷḷudal, ெச. . .(v.i.)

   1. ேதாள் தல்; to be covered with skin.

   2. வ வ ப்பாதல்; to be smooth or soft.

   3. அைம யா த்தல்; to be silent.

   4. ெவழ ட்  பாரக்்க see vele-mattu.

     [வ  + ள் → ெவ ள் ]-தல்]

ெவ ெமனல்

 
 ெவ ெமனல் veḻumeṉal, ெப.(n.)

   வ வ ப் க் ப் ; expr; of being smooth to the touch.

     [ெவ ள் → ெவ ெமனல்]
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ெவள்

ெவள்1 veḷ, ெப. எ. (adj.)

   1. ெவண்ைமயான; white.

     "ெவள்ளைரக் ெகாளிஇ" (மைலப . 562);.

   2. உள்ளடீற்ற; empty, blank.

   3. கலப் ல்லாத; pure, unadulterated.

   4. ஒளி ெபா ந் ய; shining bright.

     "ெவள்ேவல் டைல" (அகநா);.

     [ெவண்-ைம → ெவள்]

 ெவள்2 veḷ, ெப.(n.)

   ரை்ம (நாம ப. 427);; sharpness.

     [வள் → ெவள்]

ெவள்கல்

 
 ெவள்கல் veḷkal, ெப.(n.)

   அசச்ம், ெவடக்ம், ெவட் தல்; fear, shame, ashame.

     [ெவள் → ெவள்கல்]

ெவள் -தல்

ெவள் -தல் veḷkudal, ெச. . .(v.i.)

   1. ெவட் தல்; to be ashamed.

     "ெவள் ட ம டஞ் சாய்க் ம்" (கம்பரா. வா வைத. 73);,

   2. சச்ப்ப தல்; to be coy, bashful.

     "தான்றன் ெவன் ைய ைரப்பெவள்க" (கம்பரா. வ . 9);.

   3. அஞ் தல்; to fear.

     "ெவந்தனகள் ெகான்ெட ய ெவள் ம் ம ரக்் க ரிமா ரி ேம" ( வக. 1897);.

   4. மனங் ைலதல் ( ங்.);; to shudder, to be perplexed.

     [ெவள் → ெவள் -தல்]

ெவள்யா

ெவள்யா  veḷyāṭu, ெப.(n.)

ெவள்ளா  பாரக்்க (ெதால். ெசால். 17, உைர);;see velladu.

     [ெவள் + யா ]

ெவள்வக்கைண

 
 ெவள்வக்கைண veḷvakkaṇai, ெப.(n.)

   ெவள்ைள வக்கைண; forest gaub diospyrus montana.

ெவள்வங்கப்பற்பம்

 
 ெவள்வங்கப்பற்பம் veḷvaṅgappaṟpam, ெப.(n.)

   ெவள்ளயீ பற்பம்; calcined tin cures skin diseases especially in the generative organs.

     [ெவள் + வங்கம் + பற்பம்]
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ெவள்வங்கம்

ெவள்வங்கம்1 veḷvaṅgam, ெப.(n.)

   ம ந் வைக (இராசைவத். 102, உைர);; a kind of medicine.

     [ெவள் + வங்கம்]

 ெவள்வங்கம்2 veḷvaṅgam, ெப.(n.)

   ெவள்ளயீம்; white lead-tin.

     [ெவள் + வங்கம்]

ெவள்வர

ெவள்வர  veḷvaragu, ெப.(n.)

   வர வைக; aspecies of millet.

     "ெவள்வல த ெகாள் ைடக் கரம்ைப" (பதற்றம் 75.11);.

     [ெவள் + வர ]

ெவள்வரி

ெவள்வரி veḷvari, ெப.(n.)

   1. கண்ேணாய் வைக ( வரட.் 267);; an eye-disease.

   2. பலகைற ( .அ.);; cowry.

   3. ெவள்ளரி பாரக்்க ( லப்.16, 25, அ ம்.);;see vellari

     [ெவள் + வரி]

ெவள்வரியங்கம்

 
 ெவள்வரியங்கம் veḷvariyaṅgam, ெப.(n.)

அ க்  வாைக பாரக்்க;see adukkuVāgai.

     [ெவள்  + வரியங்கம்]

ெவள்வைர-த்தல்

ெவள்வைர-த்தல் veḷvaraittal, ெச. . . (v.i.)

   1. ழக்  ெவ த்தல்; to dawn.

     "ெவன்வைரப் பதன் ன்னந் ைறப ந் " ( வ் நாய்ச.் 1, 2);.

     [ெவள் + வைர-த்தல்]

ெவள்வைரப்

ெவள்வைரப்  veḷvaraippu, ெப.(n.)

ழக்

   ெவ க்ைக; break of dawn;

     "ெவள்வைரப் ன் ன்ென ந் " ( வ். ெபரியாழ்.3, 8, 9);.

     [ெவள்வைர +  → ெவள்வைரப் ]

ெவள்வவ்வால்

ெவள்வவ்வால் veḷvavvāl, ெப.(n.)

   சாம்பல் நிற ள்ள ம், ஒர  வளரவ் மான வவ்வால் ன் வைக (பதாரத்்த 936);; silver pomfret, greyish 
neutral tint with purplish reflections, attaining 1 ft. in length.

     [ெவள் + வவ்வால்]

ெவள்வைளயார்

ெவள்வைளயார ்veḷvaḷaiyār, ெப.(n.)

   சங்  வைளயல் அணிந்த மகளிர;் women, as wearing white conch bracelets.

     "ெவம் ரண் ேவந்த ம் ெவள் வைளயார ்ேதாள் ைழந் " ( .ெவ. 9, 24);.

     [ெவள் + வைளயார]்

ெவள்வாைக

ெவள்வாைக veḷvākai, ெப.(n.)

   வாைக மரவைக; white siris,1.tr.

     [ெவள் + வாைக]
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ெவள்வாைட

 
 ெவள்வாைட veḷvāṭai, ெப.(n.)

   இளந்ெதன்றல் (யாழ்.அக.);; gentle breeze.

     [ெவள் + வாைட]

ெவள்வாரி

 
 ெவள்வாரி veḷvāri, ெப.(n.)

   ெவள்ளயீ மணல்; tin ore.

     [ெவள் + வாரி]

ெவள்வாள்

ெவள்வாள் veḷvāḷ, ெப.(n.)

   ஒளி ள்ள ரிய வாள்; shining sword.

     "ெவள்வாய் ேவந்தன்" ( .ெவ. 8, 27, ெகா );.

     [ெவள் + வாள்]

ெவள்

ெவள்  veḷviḻi, ெப.(n.)

   ெவள்ைள  ( வரட,் .265);; white of the eye.

     [ெவள் + ]

ெவள் ளர்-த்தல்

ெவள் ளர-்த்தல் veḷviḷarttal, ெச. . .(v.i.)

ெவள்ள ளர ்பாரக்்க (ெதால். எ த். 482, உைர);;see vella-Vilar.

     [ெவள் + ளர-்,]

ெவள் ளா

 
 ெவள் ளா veḷviḷā, ெப.(n.)

   ெவண்ேடக் ; ben teak.

     [ெவள் + ளா]

 ெவள் ளா veḷviḷā, ெப.(n.)

   ளாமரவைக; white wood-apple.

     [ெவள் + ளா]

ெவள் ச்

 
 ெவள் ச்  veḷvīccu, ெப.(n.)

   ெதாடக்க நிைலப் ேபச் ; empty boast.

     [ெவள் + ச் ]
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ெவள்ெவங்காயம்

ெவள்ெவங்காயம்1 veḷveṅgāyam, ெப.(n.)

   1. ெவங்காயம்; onion.

   2. ெவள்ைளப் ண்  (சங்.அக.);; garlic.

     [ெவள் + ெவங்காயம்]

 ெவள்ெவங்காயம்2 veḷveṅgāyam, ெப.(n.)

   ெவண்ைமயான ஈ ள்ளி; white coloured allium cepa.

   2. நரிெவங்காயம்; wild onion.

     [ெவள் + ெவங்காயம்]

ெவள்ெவட்

ெவள்ெவட் 1 veḷveṭci, ெப.(n.)

   1. பாவடை்ட; common bottle flower.

   2. ெவட்  பாரக்்க;see vetci (w.);.

     [ெவள் + ெவட் ]

 ெவள்ெவட் 2 veḷveṭci, ெப.(n.)

   ெவள்ைள ெவட் ப் ; white ixora flower.

     [ெவள் + ெவட் ]

ெவள்ெவட் ேவர்

 
 ெவள்ெவட் ேவர ்veḷveṭṭivēr, ெப.(n.)

   இலா சை்ச (சங்.அக.);; cuscus-grass.

     [ெவள் + ெவட் ேவர]்

ெவள்ெவட்ைட

 
 ெவள்ெவடை்ட veḷveṭṭai, ெப.(n.)

   ெவடை்ட ேநாய்; gleet.

     [ெவள் + ெவடை்ட]

ெவள்ெவ

ெவள்ெவ  veḷveḍi, ெப.(n.)

   1. ண்  இல்லாத க் ; blank cartridge.

   2. ெவள் ச் ;see vel-viccu.

   3. ெவள்ள 3 பாரக்்க;see velladi.

     [ெவள் + ெவ ]

ெவள்ெவள்ளரி

 
 ெவள்ெவள்ளரி veḷveḷḷari, ெப.(n.)

   ெவள்ளரி வைக; white cucumber.

ெவள்ெவற் ைல

 
 ெவள்ெவற் ைல veḷveṟṟilai, ெப.(n.)

   ெவள்ைள ெவற் ைலக் ெகா , கற் ர ெவற் ைல; a creeper yielding whie betel leaf.

     [ெவள் + ெவற் ைல]
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ெவள்ேவங்ைக

ெவள்ேவங்ைக veḷvēṅgai, ெப.(n.)

   ேவங்ைக மரவைக; siris,

   1. to.

     [ெவள் + ேவங்ைக]

ெவள்ேவம்

ெவள்ேவம் 1 veḷvēmbu, ெப.(n.)

   ேவப்ப மரவைக;(பரி.அக.);; a kind of margosa.

     [ெவள் + ேவம் ]

ெவள்ேவல்

ெவள்ேவல் veḷvēl, ெப.(n.)

   1. ேபய்க் க ங்கா ; tamarind-like cutch.

   2. ேவல்வைக; panicled babool, m.tr.

     [ெவள் + ேவல்]

ெவள்ேவலம்

ெவள்ேவலம் veḷvēlam, ெப.(n.)

ெவள்ேவல் 2 பாரக்்க;see vel-Vél.

     [ெவள் + ேவலம்]

ெவள்ேவலம்பட்ைட

 
 ெவள்ேவலம்படை்ட veḷvēlambaṭṭai, ெப.(n.)

   ெவள்ைள ேவலம் படை்ட; bark of the iron coloured mimosa-mimosa ferruginea.

     [ெவள் + ேவலம் + படை்ட]

ெவள்ேவலன்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ெவள்ேவலா

ெவள்ேவலா veḷvēlā, ெப.(n.)

ெவள்ேவல் 2 பாரக்்க;see vel-vél.

     [ெவள்ேவல் → ெவள்ேவலா]

ெவள்ேவலான்

 
 ெவள்ேவலான் veḷvēlāṉ, ெப.(n.)

   ேவலமரம்; a tree-acacia arabica.

     [ெவள் + ேவலான்]
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ெவள்ேவ கம்

 
 ெவள்ேவ கம் veḷvēligam, ெப.(n.)

   ேவ ப்ப த் ; hedge cotton twiner-daemia extense.

     [ெவள் + ேவ கம்]

ெவள்ேவேலான்

 
 ெவள்ேவேலான் veḷvēlōṉ, ெப.(n.)

ெவள்ேவலன் பாரக்்க;see well-valan (w.);.

     [ெவள் + ேவல் →  ேவேலான்]

ெவள்ேவள்

ெவள்ேவள் veḷvēḷ, ெப.(n.)

   1. ேவலமரம்; acacia leucophlacea.

   2. படை்ட சாராய மரம்; a tree arractacacia.

     [ெவள் + ேவல் → ேவள்]

ெவள்ெவளவால்

 
 ெவள்ெவளவால் veḷveḷavāl, ெப.(n.)

   ஒ  ன்வைக; a rhomboid sized white fish.

     [ெவள் + ெவளவால்]

ெவள்ளக்கட் ப்பா

ெவள்ளக்கட் ப்பா  veḷḷakkaṭṭuppāṭu, ெப.(n.)

   ) ெவள்ளத்த ப் ; flood control.

   ெவள்ளக்கட் ப்பா ;   ெவள்ளத் ன் அளைவக் கணக் ட்ட ன்னர,் அ த்  அதனால் ஏற்ப ம் 
ேசதங்கைளத் த ப்பதற்  ேவண் ய வ கைளக் ைகயாள ேவண் ம். ெபா வாகக் ைகயாளப்ப ம் 
வ களாவன;   1. ஆற் ப்ப ையத் ப் ரவாக்  நீேராட்டத்ைதத ் ைர ப த் தல்.

   2. நீரத்்ேதக்கங்கள் (Reservoirs); அைமத்தல்.

   3. மண்ணாலான கைரகள் (levees); அல்ல

ெவள்ளத்த ப்  ம ல்கள் (flood walls); அைமத்தல், 4. ெவள்ளத் ப்  வ கள் (flood ways); அைமத்தல்.

   5. நீர் கா (flood proof); நி வனங்கள் அைமத்தல்.

   6. நில காப்  ைறகளால் ெவள்ளத்ைதக் ைறத்தல்.

   7. ெவள்ளப் ப ந்  மக்கைள ெவளிேயற்றல் ெவள்ளப் ப ன் பயன்பாடை்டக் 
கட் ப்ப த்தல் (flood plain zoning);.

ெவள்ளத்தால் ஏற்ப ம் ேசதம் ெவள்ள நீரின் அளைவ ட நீேராட்டத் ல் ஏற்ப ம் நீரம்ட்ட 
உயரத்ைதேய ெபா த் க் ற . எனேவ ஆற் ப் ப ைக ம் அதன் இ  ம ங் ம் வள ம் 
கைளகைளக் கைளவதன் ல ம் நீேரா ம் ப ையச ்சற்  ஆழமாக் வதன் ல ம், 

ப் ரவாக் வதன் ல ம், ஆற் ப் ேபாக் ல் உள்ள வைள கைளக் ைறத்  ேநராக் வதன் 
ல ம் நீேராட்டத்ைத அ கப்ப த்  நீர ்மட்டத்ைதக் ைறக்கலாம். ெவள்ளக் கட் ப்பாட் ற்  

யாகப் பயன்ப பைவ நீரத்்ேதக்கங்களா ம். ெவள்ளத்ைதத் த த் த் ேதக் , அத்ேதக்கத் ன் 
ள்ள நீேராட்டத் ன் இ றத் ம் ேசதம் ஏற்படாத அள ல் தண்ணிைரக் கட் ப்ப த்  

ஓட வ  ஒ  ேநாக்கமா ம். ஆங்காங்  ெவள்ளக் கட் ப்பாட் ற்ெகன்ேற நீரத்்ேதக்கங்கள் 
கட்டப்ப ன்றன ெவனி ம், ெப ம்பாலான நீரத்்ேதக்கங்கள்

     'பலேநாக்  நீரத்்ேதக்க' வைகையச ்ேசரந்்தைவ. ெவள்ளக் கட் ப்பா  மட் ன்  ேவளாண்ைம, 
ன்னாக்கம், தண்ணீர ்ஆ யவற் ற் ம் அைவ அைமக்கப்ப ன்றன. ெவள்ளத்தால் ஏற்ப ம் 
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ெவள்ளக்கா

ெவள்ளக்கா  veḷḷakkāṭu, ெப.(n.)

   1. நீரால் நிலப்பரப்  நிைறைக; inundation by flood.

     " ைழக்கைட ெயல்லாம் ெவள்ளக் காடாய் ட்ட " (ேப.வ.);.

   2. ெப ெவள்ளம்; excessive flood.

     [ெவள்ளம் + கா  → ெவள்ளக்கா ]

ெவள்ளக்கால்

ெவள்ளக்கால் veḷḷakkāl, ெப.(n.)

   ெவள்ளநீர;் great flood.

     "கழனிைய ெவள்ளக்கால் வந்  ேகாத்தெதன" (பரிபா. 7, 33. உைர);.

     [ெவள்ளம் + கால்]

 ெவள்ளக்கால் veḷḷakkāl, ெப.(n.)

   மைழநீர ்ெசல் ம் கால்வாய்; canal of rainflow.

     [ெவள்ளம்+கால்]

ெவள்ளக்

 
 ெவள்ளக்  veḷḷakkuḍi, ெப.(n.)

   தாகநீர;் drink.

     "இன்  கா வா (அமாவாைச); ஆதலால் இர ல் ெகாஞ்சம் ெவள்ளக்  இ க்கட் ம்".

     [|ெவள்ளம் + ]

ெவள்ளக்ேக

ெவள்ளக்ேக  veḷḷakāṭu, ெப.(n.)

ெவள்ளப்பாழ் பாரக்்க;see vella-p-pal.

     "ெவள்ளக்ேக ம் வறட்ேக  ன் க்ேக" ( வ். ப்பா. 3, வ்யா);.

     [ெவள்ளம் + ேக ]

ெவள்ளகத்

 
 ெவள்ளகத்  veḷḷagatti, ெப.(n.)

   அகத்  வைக ( ,அ.);; west indian pea-tree.

     [ெவள் + அகத் ]

ெவள்ள ல்

 
 ெவள்ள ல் veḷḷagil, ெப.(n.)

   அ ல் மரம்; a white species of eagle wood tree-aquilaria agalocha.

     [ெவள் + அ ல்]

ெவள்ளங்காட்

 
 ெவள்ளங்காட்  veḷḷaṅgāṭṭi, .எ. (v.i.)

   யற் காைல ல்; early in the morning.-

     [ெவள்ெளனல் + காட் ]

ெவள்ளச்

ெவள்ளச்  veḷḷacci, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைக ெதாட்  நச் ; a kind of arsenic.

   2. னக்காரம்; alum.
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ெவள்ளச் ப்

 
 ெவள்ளச் ப்  veḷḷaccippi, ெப.(n.)

   ெபான்னி ைள; yellow bismuth.

     [ெவள்ளம் + ப் ]

ெவள்ளசச்ா

ெவள்ளசச்ா  veḷḷaccāvi, ெப.(n.)

ெவள்ளப்பாழ் பாரக்்க;see vela-p-pal (Insc. Pudu. 343);.

     [ெவள்ளம் + சா ]

ெவள்ளசே்சதம்

ெவள்ளசே்சதம் veḷḷaccētam, ெப.(n.)

   1. ெவள்ளப்பாழ் பாரக்்க;see vela-p-pal (w.);.

     "த ழ்நாட் ல் ெவள்ளச ்ேசதத்ைதப் பாரை்வ ட ந வணர க்  வ ைக"

     [ெவள்ளம் + ேசதம்]

ெவள்ளஞ்க

 
 ெவள்ளஞ்க veḷḷañka, ெப.(n.)

   காட் ப்பச் ைல; dal bergia lanceolaria.

ெவள்ளட்ைட

 
 ெவள்ளடை்ட veḷḷaṭṭai, ெப.(n.)

   மர அடை்ட; wood louse.

ெவள்ளடம்

 
 ெவள்ளடம்  veḷḷaḍambu, ெப.(n.)

   ெகா  வைக; moon-flower, m,ch.

     [ெவள் + அடம் ]

ெவள்ள

ெவள்ள  veḷḷaḍi, ெப.(n.)

   1. ெவளிப்பைட; openness (w.);.

   2. ளம்பரப்ப த் தல்; publicity.

   3. உள்ளீ ன்ைம; emptiness (w.);.

   4. எளிைம; simplicity.

   5. ெபா டம்; common place.

     [ெவள் → ெவள்ள ]

 ெவள்ள 2 veḷḷaḍi, ெப.(n.)

   1. ெவ ங்கால்; uncovered foot.

   2. ெவண்பா க் ரிய அ  (யாப். .85, உைர);; metrical line pertaining to venpā.

     [ெவள் + அ ]

 ெவள்ள 3 veḷḷaḍi, ெப.(n.)

   ெவ ட்  (யாழ்.அக.);; Intimidation.

     [ெவள் → ெவள்ள ]
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ெவள்ள சே்சவல்

 
 ெவள்ள சே்சவல் veḷḷaḍiccēval, ெப.(n.)

   கா ன் ள் ெச க்கப்படாத சண்ைடச ்ேசவல்; fighting cock with spurs uncut (w.);.

     [ெவள் + அ  + ேசவல்]

ெவள்ள வைல

 
 ெவள்ள வைல veḷḷaḍivalai, ெப.(n.)

   மணிவைல ல் ஒ   (தஞ்ைச. ன.);; a part of gem studded net.

ெவள்ள ெவ ட்

 
 ெவள்ள ெவ ட்  veḷḷaḍiveruḍḍu, ெப.(n.)

ெவள் ச்  பாரக்்க;see vel-viccu.

     [ெவள்ள  + ெவ ட் ]

ெவள்ளைட

ெவள்ளைட1 veḷḷaḍai, ெப.(n.)

   ெவற் ைல; betel.

     "ெவள்ளைடத ்தம்பல்" (கம்பரா. காரக்ாண். 29);.

     [ெவள் + அைட]

 ெவள்ளைட2 veḷḷaḍai, ெப.(n.)

   1. ண்ெவளி; the great cosmic space.

   2. க் கா ரி ள்ள வன் ேகா ல்; the siva shrine at Tiru-k-kurukāvūr.

     " ளங்ெகாளி கா ர ்ெவள்ளைட ைறவாேன" (ேதவா. 61,10);.

     [ெவள் + அைட]

ெவள்ளணங்காட்

 
 ெவள்ளணங்காட்  veḷḷaṇaṅgāṭṭi, ெச. . . (v.i.)

ெவள்ளங்காட்  பாரக்்க;see ve/ari-kātti.

     [ெவள்ளம் + அணங்காட் ]

ெவள்ளணி

ெவள்ளணி veḷḷaṇi, ெப.(n.)

   தைல க்  மகன் றந்த ெசய் ையத் தைலமகன் அ ந்  ெகாள் ம் ெபா ட் த் ேதா  அணிந்  
ெகாள் ம் ெவண்ைம நிற ள்ள ஆைட த யன (தஞ்ைசவா. 388, தைலப் );; white dress worn by a maid to 
signify to her load that her lady is delivered of a son.

   2. அரசன் றந்தநாள் ஒப்பைன ( வக. 614,உைர);; decorative dress of the king's on his birthday.

   3. அரசன் றந்த நாள் ழா; festival celebrating the king's birthday.

     "அ த்தைள நீக் ம் ெவள்ளணியாம்" ( லப். 27, 229);.

     [ெவள் + அணி]

 ெவள்ளணி veḷḷaṇi, ெப.(n.)

   ெவண் பா ரிமரம்; a tree-stereos-permum chelonoides.

     [ெவள் + அனி]
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ெவள்ளணி ழா

ெவள்ளணி ழா veḷḷaṇiviḻā, ெப.(n.)

ெவள்ளணி3 பாரக்்க;see valani3.

     [ெவள்ளணி + ழா]

ெவள்ளந்
ெவள்ளந் 1 veḷḷandi, ெப.(n.)

   வஞ்சக ன்ைம,  ெவள்ைள மனம்; honesty, plain-hearted  man.

ெவள்ளப்ெப க்

 
 ெவள்ளப்ெப க்  veḷḷapperukku, ெப.(n.)

   ெப மைழயால் ஏற்ப ம் ெவள்ளநீர;் heavy fall of rain.

     [ெவள்ளம் + ெப க் ]

ெவள்ளம்

ெவள்ளம் veḷḷam, ெப.(n.)

   1. நீரப்்ெப க்  ( ங்.);; flood, deluge.

     "ெவள்ளந்தாழ் ரிசைடயாய்" ( வாக. 3, 1);.

   2. கடல்; sea.

     "மகர ெவள்ளத் றத்தால்" (கம்பரா. கடல்காண். 2);.

   3. கடலைல ( ங்.);; sea-wave.

   4. நீர;் water.

     ' க்க ெவள்ளங் ெகாண் வா'.

   5. ஈரம் ( ங்.);; moisture.

   6.  ( டா.);; abundance.

   7. ேபெரண் (ெதால். எ த். 393);; a large number.

   8. உண்ைம; truth (w.);.

     'இ  கள்ளமா ெவள்ளமா?'.

     'த ல் ெவள்ளெமன்ப  ப் ெபா ைளக் க் ம் றப் ச ்ெசால்லாக ம், மைலயாளத் ல் 
ெபா ப் ெபா ைளக் க் ம் ெசால்லாக ம் வழங்கப்ப ற '.

     [ெவண்-ைம → ெவள்ளம்]

ெவள்ளம்பர்

 
 ெவள்ளம்பர ்veḷḷambar, ெப.(n.)

   ெவண்ைம நிறமான ஒ  வைக அம்பர;் white amber.

ெவள்ளம்ேபா -
தல்

ெவள்ளம்ேபா -தல் veḷḷambōṭudal, ெச. . . (v.i.)

   1. கட் த்தல்; to drink liquor.

   2. ெவள்ளெம  பாரக்்க;see vella-medu.

     [ெவள்ளம் + ேபா ]

ெவள்ளெம -த்தல்

ெவள்ளெம -த்தல் veḷḷameḍuttal, ெச. . . (v.i.)

   1. நீர ்பர தல்; to be deluged (w.);.

   2. ெப க்ெக த்தல்; to be in floods.

     [ெவள்ளம் + எ -த்தல்]
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ெவள்ளர்

ெவள்ளர ்veḷḷar, ெப.(n.)

   1. ெவண்ணிற ைடயார;் whitemen.

   2. கவடமற்றவர;் honestmen.

     "கள்ளேரா ந் ெரன்ன……. ெவள்ளேரா ெமன்  நின்றார"் (ேதவா. 1190, 9);.

     [ெவள் → ெவள்ளர]்

ெவள்ளர

 
 ெவள்ளர  veḷḷarasu, ெப.(n.)

   அரசமரவைக (சங்.அக.);; a kind of pipal tree.

     [ெவள் + அர ]

ெவள்ளரைண

 
 ெவள்ளரைண veḷḷaraṇai, ெப.(n.)

   ைலப் ேபன் (சங்.அக.);; lice in clothes.

     [ெவள் → அரைண → ெவள்ளரைண]

ெவள்ளரவம்

 
 ெவள்ளரவம் veḷḷaravam, ெப.(n.)

யற்கால ஒைச.

     "ெவள்ளரவம் ேகட் ைலேயா" ( ப்பாைவ);.

     [ெவள் + அரவம்]

ெவள்ளரவெவற்

 
 ெவள்ளரவெவற்  veḷḷaravaveṟpu, ெப.(n.)

   ேவங்கடமைல; mount Tiruvēňkadamalai.

ெவள்ளரளி

ெவள்ளரளி veḷḷaraḷi, ெப.(n.)

   1. பழக்ெகா ; a creeper cucumis sativus.

     [ெவண்-ைம + அரளி]

ெவள்ளரா

ெவள்ளரா veḷḷarā, ெப.(n.)

   நீலநிற ைடய ம் நான்  அ  வளரவ் மான கடல் ன் வைக; sea-fish, bluish, attaining 4 ft. in length.

     [ெவள் → ெவள்ளரா]

ெவள்ளரா ள்ளி

 
 ெவள்ளரா ள்ளி veḷḷarāmuḷḷi, ெப.(n.)

   ெவள்ளரா ைனப் க்க உத ம் ண் ல் வைக; a fish-hook for catching sea-fish.

     [ெவள்ளரா + ள்ளி]

ெவள்ளரி

ெவள்ளரி veḷḷari, ெப.(n.)

   1. ெகா வைக ( ங்.);; cucumber.

   2. ள்ளி லாம்பழம்; mottled-melon.

     " ட்  ெவள்ளரிப் பழம்" ( ப் . நாயகர் . 3);.

   3. கத் ரி; kakkari-melon.

     [ெவள் + அரி → ெவள்ளரி]
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ெவள்ளரி

ெவள்ளரி 1 veḷḷarisi, ெப.(n.)

   அ ம் அரி ம் ய  ( வா.);; grains of rice used in benediction.

     [ெவள் + அரி ]

 ெவள்ளரி  veḷḷarisi, ெப.(n.)

   பசச்ரி ; raw rice.

     [ெவள் + அரி ]

ெவள்ளரிஞ்செகண
◌ை்ட

ெவள்ளரிஞ்செகண்ைட veḷḷariñjageṇṭai, ெப.(n.)

   மஞ்சள் நிற ள்ள ம் ஒர  வளரவ் மான ஆற்  ன் வைக; corp, orange, attaining 1 ft. in length.

     [ெவள்வரி + ெகண்ைட]

ெவள்ளரிதாரம்

 
 ெவள்ளரிதாரம் veḷḷaritāram, ெப.(n.)

   ெவள்ைள அரிதாரம்; white realgar.se.

     [ெவள் + அரிதாரம்]

ெவள்ளரிப்பழம்

ெவள்ளரிப்பழம்1 veḷḷarippaḻm, ெப.(n.)

   1. எளி ல் ேநா ம் தன்ைம ள்ளவன்; a person of delicate health.

     ' ள்ைள ெவள்ளரிப் பழம் தான்'.

   2. ேநா ற்றவன்; person of sound health, as fresh and plump as a ripe cucumber.

     [ெவள்ளரி + பழம்]

 ெவள்ளரிப்பழம்2 veḷḷarippaḻm, ெப.(n.)

   பழவைக; musk melon-fruit of cucumber.

     [ெவள்ளரி + பழம்]

ெவள்ளரிப் ஞ்

 
 ெவள்ளரிப் ஞ்  veḷḷarippiñju, ெப.(n.)

   ஞ்  ெவள்ளிரிக்காய்; tender fruit of cucumber diuretic.

     [ெவள்ளரி + ஞ் ]

ெவள்ளிப் சணி

 
 ெவள்ளிப் சணி veḷḷippūcaṇi, ெப.(n.)

   சணி வைக ெலான் ; cucumis melon-a creeper.

     [ெவள்ளரி + சணி]

ெவள்ளரி ைத

 
 ெவள்ளரி ைத veḷḷarividai, ெப.(n.)

   ெவள்ளரிப் பழத் ன் ைத; seed of cucumber.

     [ெவள்ளரி + ைத]
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ெவள்ளரி த்

 
 ெவள்ளரி த்  veḷḷarivittu, ெப.(n.)

   ெவள்ளரிப் பழத் ல் உள்ள ைத; the seed of cucumber fruit.

     [ெவள்ளரி + த் ]

ெவள்ளரி ைரெய
ண்ெணய்

 
 ெவள்ளரி ைரெயண்ெணய் veḷḷariviraiyeṇīey, ெப.(n.)

   ெவள்ளரி ைத னின்  இறக் ம் ெநய்மம்; an oil extracted from the seeds of cucumber of musk melon.

     [ெவள்ளரி + ைர + எண்ெணய்]

ெவள்ளரிேவர்

 
 ெவள்ளரிேவர ்veḷḷarivēr, ெப.(n.)

   ெவள்ளரி ன் ேவர;் root of cucumber.

     [ெவள்ளரி + ேவர]்

ெவள்ளல்

ெவள்ளல் 1 veḷḷalli, ெப.(n.)

ெவள்ளாம்பல்1 பாரக்்க ( ங்.);;see vellambal.

     [ெவள் + அல்  → ெவள்ளல் ]

 ெவள்ளல் 2 veḷḷalli, ெப.(n.)

   ெவள்ளாம்பல்; white water lily-nympha esiellate stellate bearing white flowers.

ெவள்ளல் ைர

 
 ெவள்ளல் ைர veḷḷallivirai, ெப.(n.)

   ெவடளைளயல்  ைத;;seeds of white water lily.

     [ெவள் + அல்  + ைர]

ெவள்ளல் ேவர்

 
 ெவள்ளல் ேவர ்veḷḷallivēr, ெப.(n.)

   ெவண்ைம நிற அல்  ேவர;் root of white water lily.

     [ெவள் + அல்  + ேவர]்

ெவள்ளலத் ப்பட்
ைட

 
 ெவள்ளலத் ப்படை்ட veḷḷalattippaṭṭai, ெப.(n.)

   ெவள்ளலத் ன் படை்ட; bark of vesllalatti.

     [ெவள்ளலத்  + படை்ட]

ெவள்ளலரி

ெவள்ளலரி veḷḷalari, ெப.(n.)

   அலரி வைக; linear-leaved Oleander.

     [ெவள். + அலரி → ெவள்ளலரி]

 ெவள்ளலரி2 veḷḷalari, ெப.(n.)

   1. அலரிப்  மரம்; a tree.

   2. ெவள்ளரளி; nerium odorum bearing white flowers.
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ெவள்ளவைர

 
 ெவள்ளவைர veḷḷavarai, ெப.(n.)

   அவைரவைக; country bean.

     [ெவள் + அவைர]

ெவள்ள வா

 
 ெவள்ள வா  veḷḷavāci, ெப.(n.)

   அக ைல ன்ப  க்கப்ப ம் ரை்வ; rate of assessment according to the market-price of grain.

     [ ைலவா  → ெவள்ளவா ]

ெவள்ளவாரி

ெவள்ளவாரி veḷḷavāri, ெப.(n.)

   1. வரத்  வாய்க்கால்; feeder channel.

   2. ெவள்ளநீர ்வ ம் வ கால்; channel to drain off floodwater.

     [ெவள்ளம் + வாரி]

ெவள்ள ளர்-த்தல்

 
 ெவள்ள ளர-்த்தல் veḷḷaviḷarttal, ெச. . . (v.i.)

   க ெவண்ைமயாதல்; to become very white, as a washed cloth.

     [ெவள் → ெவள்ள ளர]்

ெவள்ளெவளி

ெவள்ளெவளி veḷḷaveḷi, ெப.(n.)

   ண்ெவளி; the great cosmic space.

     "கலந் ல் ெவள்ளெவளி யாம்" (ெதால், எ த். 482, உைர);.

     [ெவள் → ெவள்ளெவளி]

ெவள்ள ஞ் ல்

 
 ெவள்ள ஞ் ல் veḷḷaḻiñjil, ெப.(n.)

   ெவள்ைள அ ஞ் ல்; white variety of alińjil.

ெவள்ள கல்

ெவள்ள கல்1 veḷḷaḻugal, ெப.(n.)

   ஞ்ைசக் காளாண் த்த ய  (யாழ்.அக.);; that which has become putrid and mossgrown.

     [ெவள் + அ கல்]

 ெவள்ள கல்2 veḷḷaḻugal, ெப.(n.)

   அ  ெவண்ணிறம் த்தல்; formation of white coating-fungus growth-after putrefaction.

     [ெவள் + அ கல்]

ெவள்ள வன்

 
 ெவள்ள வன் veḷḷaṟivaṉ, ெப.(n.)

   அ னன்; uneducated, fool.

     [ெவள் + அ வன்]

ெவள்ள

ெவள்ள  veḷḷaṟivu, ெப.(n.)

   அ ன்ைம; Senselessness.

     " லங்கன்ன ெவள்ள னார"் (நால , 375);

     [ெவள்  + அ ]
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ெவள்ள

ெவள்ள  veḷḷaṟugu, ெப.(n.)

   1. அ கம் ல்வைக; whie bermuda grass.

   2. ல்வைக; small chiretta (w.);.

     [ெவள்  + அ ]

ெவள்ள ைவ

ெவள்ள ைவ veḷḷaṟuvai, ெப.(n.)

ெவள்ைளத் ளி,

 white cloth.

     " ெவள் ள ைவ" ( றநா. 286);.

     [ெவள் + அ ைவ]

ெவள்ளா

 
 ெவள்ளா veḷḷā, ெப.(n.)

   ஒ  வைக கடல் ன் ( கைவ. ன.);; a kind of sea-fish.

ெவள்ளாங்கம்

 
 ெவள்ளாங்கம் veḷḷāṅgam, ெப.(n.)

ெவள்வரியங்கம் பாரக்்க;see vell-vari.yarikam.

ெவள்ளாங்

 
 ெவள்ளாங்  veḷḷāṅgu, ெப.(n.)

ெவள்ளாஞ்  பாரக்்க;see vellancu.

ெவள்ளாங்

 
 ெவள்ளாங்  veḷḷāṅguḍi, ெப.(n.)

   ேவளாளர ்வா ம் ஊரப்்ப ; part of a village where vélalas live.

     [ெவள்ளான் + ]

ெவள்ளாங்

ெவள்ளாங்  veḷḷāṅgurugu, ெப.(n.)

   ெவண்ணாைர வைக; a species of white crane.

     "ெவள்ளாங் ன் ள்ைள ெசத்தன" (ஐங் . 151);.

     [ெவள் + ஆ + க → ெவள்ளங் ]

ெவள்ளாஞ்ெசட்

 
 ெவள்ளாஞ்ெசட்  veḷḷāñjeṭṭi, ெப.(n.)

   ேவளாள ள் வாணிபஞ் ெசய் ம் ரி னர;் person belonging to class of velalas who trade (w.);.

     [ெவள்ளான் + ெசட் ]

ெவள்ளாட்

ெவள்ளாட்  veḷḷāṭṭi, ெப.(n.)

   1. பணிப் ெபண்; maid servant.

     "ஒ  ெவள்ளாட்  ைய ம் சம்பா த் " (ஈ . 4, 1, 7);.

   2. ைவப்பாட் ; concubine.

     [ெவள் → ெவள்ளாட் ]
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ெவள்ளாட் ைறச்

 
 ெவள்ளாட் ைறச்  veḷḷāṭṭiṟaicci, ெப.(n.)

   ெவள்ளாட் க் க ; mutton.

     [ெவள்ளா   + இைறச் ]

ெவள்ளாட் க்கண்
டம்

 
 ெவள்ளாட் க்கண்டம் veḷḷāṭṭukkaṇṭam, ெப.(n.)

   ெவள்ளாட்  உப் க் கண்டம்; salted dried meat of goat.

     [ெவள்ளா  + கண்டம்]

ெவள்ளாட் க் ட்

 
 ெவள்ளாட் க் ட்  veḷḷāṭṭukkuṭṭi, ெப.(n.)

   ஆட் க் ட் ; kid.

     [ெவள்ளா  + ட் ]

ெவள்ளாட் நீர்

 
 ெவள்ளாட் நீர ்veḷḷāṭṭunīr, ெப.(n.)

   ெவள்ளாட்  த் ரம்; urine of a goat.

     [ெவள்ளா  + நீர]்

ெவள்ளாட் ெநய்

 
 ெவள்ளாட் ெநய் veḷḷāṭṭuney, ெப.(n.)

   ஆட் ப்பால் ெநய்; goat's ghee.

     [ெவள்ளா  + ெநய்]

ெவள்ளாட் ப்பால்

 
 ெவள்ளாட் ப்பால் veḷḷāṭṭuppāl, ெப.(n.)

   ெவள்ளாட் ன் பால்; goat's milk.

     [ெவள்ளா  + பால்]

ெவள்ளாட் ப் த்

 
 ெவள்ளாட் ப் த்  veḷḷāṭṭuppittu, ெப.(n.)

   ெவள்ளாட்  ஆைச; bile of goat.

     [ெவள்ளா  + த் ]

ெவள்ளாட் ப் க்
ைக

 
 ெவள்ளாட் ப் க்ைக veḷḷāṭṭuppuḻukkai, ெப.(n.)

   ெவள்ளாட் ன் மலம்; the dung of goat.

     [ெவள்ளா  + க்ைக]
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ெவள்ளாட்ெடசச்ம்

 
 ெவள்ளாடெ்டசச்ம் veḷḷāṭṭeccam, ெப.(n.)

ெவள்ளாட் ப் க்ைக பாரக்்க;see vellattu-p-pulukkai.

     [ெவள்ளா  + எசச்ம்]

ெவள்ளா ச்

ெவள்ளா ச்  veḷḷāṭicci, ெப.(n.)

ெவள்ளாளச்  பாரக்்க (இலக். .178);;see vesllaiacci.

     [ெவள்ளாழச்   + ெவள்ளா ச் ]

ெவள்ளா யனார்

 
 ெவள்ளா யனார ்veḷḷāṭiyaṉār, ெப.(n.)

   கழகக்காலப்; a sangam poet.

இவர ்ம ைர மாவட்டத் ள்ள ெவள்ேளா  என் ம் ஊரினராக இ க்கலாம்.  தான் அ த்த 
யாைன இடப் றமாக ன் ைசயா  என்  ன் மானத் ைன ளக் ன்றார.் இவர ்
பா யதாக அகநா ற் ல் ஒ  ெசய் ள் காணப்ப ன்ற . இவர ்பாைலத் ைண ன் றப் ைன 

ளக் ன்றார.் இவர ்ெவண்வட் யார ்என் ம் வழங்கப் ெப வர.்

ெவள்ளா

ெவள்ளா  veḷḷāṭu, ெப.(n.)

   ஆ வைக (நன். 266, உைர);; goat.

     "மனிதர ்காராடை்ட ெவள்ளாெடன்ப ெதாக் மால்" ( ர ங். ர  ேதவரவ்ந்த. 59);.

     [ெவள் + ஆ  → ெவள்ளா ]

ெவள்ளாண்ெசட்

 
 ெவள்ளாண்ெசட்  veḷḷāṇceṭṭi, ெப.(n.)

ெவள்ளாஞ்ெசட்  பாரக்்க;see vellan cetti.

     [ெவள்ளான் + ெசட் ]

ெவள்ளாண் ள்
ைள

ெவள்ளாண் ள்ைள veḷḷāṇpiḷḷai, ெப.(n.)

   1. ேவளாளச ் வன் (ெதால். எ த். 338);; velala boy.

   2. ேவளாளன் பாரக்்க;see velalaŋ.

     [ெவள்ளாண்  + ள்ைள]

ெவள்ளாண்மர

 
 ெவள்ளாண்மர  veḷḷāṇmarabu, ெப.(n.)

   ேவளாளர ்இனம்; the valala  caste.

     "ெவள்ளாண் மர க்  ேவதெமன" (நால , தனிப்பா.);.

     [ெவள்ளான் + மர ]

ெவள்ளாண்ைம

 
 ெவள்ளாண்ைம veḷḷāṇmai, ெப.(n.)

   ேவளாண்ைம; cultivation.

     [ேவளாண்ைம → ெவள்ளாண்ைம]
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ெவள்ளாண்வாழ்க்
ைக

 
 ெவள்ளாண்வாழ்க்ைக veḷḷāṇvāḻkkai, ெப.(n.)

   ேவளாளன  வாழ் ; calling of velala.

     [ெவள்ளாண்ைம + வாழ்க்ைக]

ெவள்ளாத் ேபாள
ம்

 
 ெவள்ளாத் ேபாளம் veḷḷāttipōḷam, ெப.(n.)

ெவள்ைளப்ேபாளம் பாரக்்க (இங்.ைவ.);;see vellai-p-polam.

ெவள்ளாந்ைத

ெவள்ளாந்ைத1 veḷḷāndai, ெப.(n.)

   மைலப் பாம்  வைக; a species of rock snake (w.);.

     [ெவள் → (ெவள்ளான்); → ெவள்ளாந்ைத);

 ெவள்ளாந்ைத2 veḷḷāndai, ெப.(n.)

   1 ஆந்ைத; a bird-owl.

   2. மைலப்பாம் ; mountain snake.

     [ெவள் → (ெவள்ளான்); → ெவள்ளாந்ைத]

ெவள்ளாப்

ெவள்ளாப் 1 veḷḷāppu, ெப.(n.)

   ெவள்ைள ேமற்கட் ; white awning or canopy.

     [ெவள் + ஆப் . யாப்  → ஆப் ]

 ெவள்ளாப் 2 veḷḷāppu, ெப.(n.)

   ெவண் ைரக் கடைல (ெசங்ைக. ன.);; foam sea waves.

     [ெவள் + ஆப் . அைலப்  → ஆப் ]

 ெவள்ளாப் 3 veḷḷāppu, ெப.(n.)

   ைவகைற; dawn, early morning.

     [ெவள் → ெவள்ளப் ]

 ெவள்ளாப்  veḷḷāppu, ெப. (n.)

ெவண் ைர

   டன் ய அைலவாய்க்கைரெயாட்  வ ம் கடலைல; sea wave with white foam touching sea-shore.

ெவள்ளாப் த்ெதா
ல்

 
 ெவள்ளாப் தெ்தா ல் veḷḷāpputtoḻil, ெப.(n.)

   ைவகைறப் ெபா ல் கடல்ேமற் ெசன்  ன் க் ம் ெதா ல் (ெநல்ைல. ன.);; fishing activities in sea 
in early morning.

     [ெவள்ளாப்  + ெதா ல்]
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ெவள்ளாம்பல்

ெவள்ளாம்பல் veḷḷāmbal, ெப.(n.)

   1. நீரக்் ெகா வைக; esculent white water-lily.

     "அளியதாேம ெவள்ளாம்பல்" ( றநா. 248);.

   2. ெவண்ெணய்தல் பாரக்்க ( ங்.);;see Venneytal.

     [ெவள் + ஆம்பல்]

ெவள்ளாம் ள்ைள

ெவள்ளாம் ள்ைள veḷḷāmbiḷḷai, ெப.(n.)

ெவள்ளாண் ள்ைள1 பாரக்்க;see velan. pilla.

     [ெவள்ளாண் + ள்ைள]

ெவள்ளாமணக்

ெவள்ளாமணக்  veḷḷāmaṇakku, ெப.(n.)

   காட்டாமணக்  வைக (பதாரத்்த. 530);; common physic nut.

     [ெவள் + ஆமணக் ]

ெவள்ளாைம

ெவள்ளாைம1 veḷḷāmai, ெப.(n.)

   ேவளாண்ைம; cultivation.

     [ேவளாண்ைம → ெவள்ளாைம]

 ெவள்ளாைம2 veḷḷāmai, ெப.(n.)

   1. கடலாைம வைக; white sea turtle.

   2. பைறயாைம; a fresh-water tortoise.

     [ெவள் + ஆைம]

ெவள்ளாரல்

ெவள்ளாரல் veḷḷāral, ெப.(n.)

   ன்வைக; a kind of fish.

     "த  ெவள்ளாரல் ம் ைபயன்" (பறாைள. பள் . 16);.

     [ெவள் + ஆரல்]

ெவள்ளாைர

 
 ெவள்ளாைர veḷḷārai, ெப.(n.)

   நஞ் க்ெகா ; umbilical card.

ெவள்ளாைரச் ன்
னம்

 
 ெவள்ளாைரச் ன்னம் veḷḷāraiccuṉṉam, ெப.(n.)

   டற் ன்னம்; a medicinal powder prepared out of umbilical card.

ெவள்ளால்

 
 ெவள்ளால் veḷḷāl, ெப.(n.)

   நீண்ட மரவைக; java fig.l. tr.
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ெவள்ளாவைல

 
 ெவள்ளாவைல veḷḷāvalai, ெப.(n.)

   கைரக்கடற்பரப் ல் - அண்ைமக் கடற்பரப் ல் வைலத்தற் ரிய ன் வைலக ெளான்  (தஞ்ைச. 
ன.);; fish.net knitted in coastal areas.

 ெவள்ளாவைல veḷḷāvalai, ெப. (n.)

   ெவள்ளத் ன் ஒட்டத் ற் ரிய ைசய ந்  இ க் ம் வைல; a fishing net.

     [ெவள்ளம் – ெவள்ளா+வைல]

ெவள்ளாவைலக்கா
ரன்

 
 ெவள்ளாவைலக்காரன் veḷḷāvalaikkāraṉ, ெப.(n.)

   ெவள்ளாவைல ைவத்  ன் ப்பவர ்(தஞ்ைச. ன.);; fisherman who uses net prevelant in coastal areas.

     [ெவள்ளாவைல +  காரன்]

ெவள்ளா

ெவள்ளா 1 veḷḷāvi, ெப.(n.)

   ஆைடைய ெவ க்க உத ம் நீரா ; steam used for bleaching cloths.

     [ெவ  + ஆ ]

 ெவள்ளா 2 veḷḷāvi, ெப.(n.)

   ணி னின்  எண்ெணய் கக்  அ க்  நீங் வதற்  வண்ணார ்உவரம்ண்ணிட்  ேவக 
ைவத்தல்; boiling clothes by washerman in fuller's earth solution.

     [[ெவ  + ஆ ]

ெவள்ளா கட் -
தல்

 
 ெவள்ளா கட் -தல் veḷḷāvigaṭṭudal, ெப.(n.)

ெச. ன்றா . (v.t.);

   ெவ த்தற் ரிய ஆைடகைள நீரா ல் இ தல்; to treat clothes with steam.

     [ெவள்ளா  + கட் -,]

ெவள்ளா தட்டல்

 
 ெவள்ளா தட்டல் veḷḷāvidaṭṭal, ெப.(n.)

   ஆ  த்தல்; vapour bath.

     [ெவள்ளா  + தட்டல்]

ெவள்ளா நீர்

 
 ெவள்ளா நீர ்veḷḷāvinīr, ெப.(n.)

   வண்ணார ்ெவள்ளா க்காக ைவத்  எரித்த நீர,் இ ல் உடம்  ளித்தால் ெசா  ேபா ம்; the liquid that 
remains after boiling the clothes in fuller's earth solutions.

     [ெவள்ளா  + நீர]்

ெவள்ளா -
த்தல்

 
 ெவள்ளா -த்தல் veḷḷāvibiḍittal, ெப.(n.)

ெவள்ளா தட்டல் பாரக்்க;see veļļāvidațai.

     [ெவள்ளா  + -,]
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ெவள்ளா ைர

ெவள்ளா ைர1 veḷḷāvirai, ெப.(n.)

    மரவைக; glaucous-leaved eglandular Senna, S.tr.

     [ெவள்ளா + ைர]

 ெவள்ளா ைர1 veḷḷāvirai, ெப.(n.)

   ஆ ைர வைக; a kind of plant-cassia auriculata.

ெவள்ளா ைவ

ெவள்ளா ைவ1 veḷḷāvivaittal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. நன்றாக அ த்தல்; to beat severely.

     "பயைல நன்றாக ெவள்ளா  ைவத்த ப்  ட்டான்" (ேப.வ.);.

   2. ெவள்ளா கட்  பாரக்்க;see welavi. katfu (w.);.

     [ெவள்ளா  + ைவ-,]

ெவள்ளா ைவத்த
ல்

ெவள்ளா ைவத்தல்2 veḷḷāvivaittal, ெப.(n.)

   ஆ பட ைவத்தல்; to keep in the vapour.

     [ெவள்ளா  + ைவத்தல்]

ெவள்ளாழச்

 
 ெவள்ளாழச்  veḷḷāḻcci, ெப.(n.)

ெவள்ளாளச்  பாரக்்க;see vellalacci.

     [ெவள்ளாளச்  → ெவள்ளாழச் ]

ெவள்ளாழன்

 
 ெவள்ளாழன் veḷḷāḻṉ, ெப.(n.)

ெவள்ளாளன் பாரக்்க;see vellalan (w.);.

     [ேவளாளன் → ெவள்ளாழன்]

ெவள்ளாளச்

 
 ெவள்ளாளச்  veḷḷāḷacci, ெப.(n.)

   ேவளாள இனப்ெபண்; velala woman.

     [ெவள்ளாளன் → ெவள்ளாளச் ]

ெவள்ளாளர்

 
 ெவள்ளாளர ்veḷḷāḷar, ெப.(n.)

   ைவ யர,் ம த நிலமாக்கள்; agriculturists, formers, peasants.

     [ேவளாளர ்→ ெவள்ளாளர]்

ெவள்ளாளன்

ெவள்ளாளன் veḷḷāḷaṉ, ெப.(n.)

ேவளாள மர னன் (ெதால். எ த். 338, உைர);,

 man of the velala caste.

     [ேவளாளன் → ெவள்ளாளன்]
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ெவள்ளா

ெவள்ளா  veḷḷāṟu, ெப.(n.)

க் ேகாடை்ட ல் உள்ள ம் ேசாழ பாண் ய நா க க்  இைடெயல்ைல ஆன மான ஓர ்ஆ  
(தனிப்பா. 1, 126, 2);,

 a river that flows through the pudukkottah state. forming the traditional boundary between the cosa and the pandya 
kingdoms.

     [[ெவள் + ஆ ]

ெவள்ளான்

ெவள்ளான் veḷḷāṉ, ெப.(n.)

ெவள்ளாளன் பாரக்்க;see vellalan.

     "ெவள்ளான் நத்தங்கள்"(S.I.I.ii,114);.

     [ெவள்ளாளன் → ெவள்ளான்]

ெவள்ளான்

 
 ெவள்ளான்  veḷḷāṉkuḍi, ெப.(n.)

ெவள்ளாங்  பாரக்்க;see vellan-kudi.

     [ெவள்ளான் + ]

ெவள்ளான்ெசட்

 
 ெவள்ளான்ெசட்  veḷḷāṉceṭṭi, ெப.(n.)

ெவள்ளாஞ்ெசட்  பாரக்்க;see vellan cetti (w.);.

     [ெவள்ளான் + ெசட் ]

ெவள்ளான்வைக

ெவள்ளான்வைக veḷḷāṉvagai, ெப.(n.)

   ேவளாளரக்் ரிய ஊரப்்பங்  த யன; that which belongs to the vélala class, as lands in a village.

     "ெவள்ளான் வைகயாய் வ ன்ற நிலம்" (S.I.I.ii,54);.

     [ெவள்ளான் + வைக]

ெவள்ளாைன

ெவள்ளாைன1 veḷḷāṉai, ெப.(n.)

   1. இந் ரன  யாைன,

 Indra'selephant.

     "ெவள்ளாைனச ்ச க்கம் "(ெபரிய .);.

   2. ெவள்ைள யாைன; white elephant.

     [ெவள் + ஆைன]

 ெவள்ளாைன2 veḷḷāṉai, ெப.(n.)

   வாைல சா ; mercury extracted from virmilion and other mercurial compounds.

ெவள்ளானனயத்

 
 ெவள்ளானனயத்  veḷḷāṉaṉayatti, ெப.(n.)

   சா ; mercury.

ெவள்ளாைன ள்
ேளான்

ெவள்ளாைன ள்ேளான் veḷḷāṉaiyuḷḷōṉ, ெப.(n.)

   அய்யனார ்(நாம ப. 43);; aiyanar.

     [ெவள்ளாைன + உள்ேளான்]

ெவள்ளாைன ர்ந்
ேதான்

ெவள்ளாைன ரந்்ேதான் veḷḷāṉaiyūrndōṉ, ெப.(n.)

   இந் ரன் (நாம ப.60);; Indra,

     [ெவள்ளாைன + ஊரந்்ேதான்]
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ெவள்ளாைனவா
ைழ

ெவள்ளாைனவாைழ veḷḷāṉaivāḻai, ெப.(n.)

   வாைழ வைக; a kind of plantain (Insc. Pudu. 929);.

     [ெவள்ளாைன + வாைழ]

ெவள்ளி

ெவள்ளி1 veḷḷi, ெப.(n.)

   1. ெவண்ைம; whiteness.

     "ெவள்ளி ேநான்பைட" '( றநா. 41);.

   2. ெவண்ணிற ள்ள மாைழவைக ( ங்.);; silver.

     " ண்ண  ெவள்ளி ெவற் ன்" ( வக. 1646);.

   3. ெவள்ளிக் கா  வைக; a silver coin.

   4. ண் ன்; star.

     "வானத் ள்ள ெவள்ளிையக் கணக் ட மா?" (உவ.);,

   5. ெவள்ளிக்ேகாள்; the planet venus.

     "இலங்  க ர ்ெவள்ளி ெதன் லம் படரி ம்" ( றநா. 35);.

   6. அ ன்ைம; ignorance.

     "ெவள்ளிைய யாதல் ளம் ைன" (கம்பரா. ேவள் . 29);.

   7. இனம் ெப க்க ந் ; semen virile.

     "ெவள்ளி ேய ெபான்வ  ேயாடாேம" ( மந்;834);.

     [ெவள் → ெவள்ளி 'இ''உைடைமப்ெபா ளி ]

 ெவள்ளி2 veḷḷi, ெப.(n.)

ெவள்ளிக்கட்டன்

ெவள்ளிக்கட்டன் veḷḷikkaṭṭaṉ, ெப.(n.)

   1. ெவள்ைளக் கட் கைள ைடய ரியன் பாம் ; russell's viper.

   2. கண்ணா  ரியன் பாரக்்க;see kannādi-viriyan.

ெவள்ளிக்கண்

 
 ெவள்ளிக்கண் veḷḷikkaṇ, ெப.(n.)

 Wall eye.

     [ெவள்ளி + கண்]

ெவள்ளிக்க

 
 ெவள்ளிக்க  veḷḷikkaru, ெப.(n.)

   ம ந் ப் டம் ைவப்பதன் ன் அதைன ம் வைக ல் ஒன்  ( .அ.);; a kind of covering for drugs, 
used in sublimating them.

     [ெவள்ளி + க ]

ெவள்ளிக்க யா
ணம்

 
 ெவள்ளிக்க யாணம் veḷḷikkaliyāṇam, ெப.(n.)

   மணமக்கள் மணம் த்  இ பத்ைதந்  ஆண் கள் நிைற ெப ம் நாளன்  ெகாண்டா ம் 
ழா; silver wedding.

     [ெவள்ளி + க யாணம்]
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ெவள்ளிக்கா

ெவள்ளிக்கா  veḷḷikkācu, ெப.(n.)

   1. ெவள்ளித் ட் ; silver coin.

   2. ஒ வைக ன் (சங்.அக.);; a kind of fish.

     [ெவள்ளி + கா ]

ெவள்ளிக்கா க்கா
ரம்

ெவள்ளிக்கா க்காரம் veḷḷikkāṭikkāram, ெப.(n.)

   1. கா க்காரம்; silver nitrate-agno3.

   2. இ  கண் ளிம் கள் ங் க் கண்ணில்  வளரந்் ப்பைதக் கைரக் ம்; lunar caustic-agentina nitrus, 
useful for eye disease.

     [ெவள்ளி + கா க்காரம்]

ெவள்ளிக்காரம்

 
 ெவள்ளிக்காரம் veḷḷikkāram, ெப.(n.)

   ெந ப் க்கல் ( .அ.);; nitrate of silver.

ெவள்ளிக்கா

 
 ெவள்ளிக்கா  veḷḷikkāṟu, ெப.(n.)

   உ க்  வாரத்்த ெவள்ளிக்கட் ; bar of silver (w.);.

     [ெவள்ளி + கா ]

ெவள்ளிக் ழங்

 
 ெவள்ளிக் ழங்  veḷḷikkiḻṅgu, ெப.(n.)

   வள்ளிக் ழங் ; sweet potato.

     [ெவள்ளி + ழங் ]

ெவள்ளிக் ழைம

 
 ெவள்ளிக் ழைம veḷḷikkiḻmai, ெப.(n.)

   ழைம ன் (வாரம்); ஆறாவ  நாள்; Friday.

     [ெவள்ளி + ழைம]

ெவள்ளிக் ன்றம்

 
 ெவள்ளிக் ன்றம் veḷḷikkuṉṟam, ெப.(n.)

   இர மைல; silver mountain.

     [ெவள்ளி + ன்றம்]

ெவள்ளிக்ேகால்

 
 ெவள்ளிக்ேகால் veḷḷikāl, ெப.(n.)

   லாக் ேகால்வைக; a kind of steel-yard.

     'ெவ நாய் சந்ைதக் ப் ேபானால் ெவள்ளி அ பட்  வ ம்'.

     [ெவள்ளி + ேகால்]
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ெவள்ளிக்ேகால்வ
ைரயன்

 
 ெவள்ளிக்ேகால்வைரயன் veḷḷikālvaraiyaṉ, ெப.(n.)

   ெவள்ளிக்ேகா ன் வைரகைளப் ேபான்ற வரிகைள ைடய பாம் வைக (சங்.அக.);; a snake with white 
marks resembling those on a vell-k-kol.

     [ெவள்ளிக்ேகால் + வைர]

ெவள்ளிக்ேகாள்

 
 ெவள்ளிக்ேகாள் veḷḷikāḷ, ெப.(n.)

   க ரவைனச ் ற் ச ்ெசல் ம் இரண்டாவ  வான்ேகாள்; the prightest planet second in order of distance from 
the sun, venus.

     [ெவள்ளி + ேகால்]

ெவள்ளிசச்ரிைக

 
 ெவள்ளிசச்ரிைக veḷḷiccarigai, ெப.(n.)

   ெவள்ளியால் இைழத்த ஆைடக் கைர; silver lace.

     [ெவள்ளி + சரிைக]

ெவள்ளிச்

 
 ெவள்ளிச்  veḷḷicci, ெப.(n.)

க ைதமான் ள்ளி பாரக்்க;see kasutai-mān-puff.

ெவள்ளிச் ண்ணம்

 
 ெவள்ளிச் ண்ணம் veḷḷiccuṇṇam, ெப.(n.)

   கண்ணசச்ாந் ; a white calcined powder with properties of calcium.

இதனால் லச்  ேபா ம்,  ள்ைள உடல் ேபால் ைச ெகாண்  இ க் ம், நடந்தால் 
இைளப் த் ேதான்றா .

     [ெவள்ளி + கண்ணம்]

ெவள்ளிைடமன்றம்

 
 ெவள்ளிைடமன்றம் veḷḷiḍaimaṉṟam, ெப.(n.)

   கா ரிப் ம்பட் னத் ல் ன்னாளில் இ ந்த ஒ  மன்றம்; once upon a period were hall at käviri-p-
pumpattinam.

இம் மன்றத் ல் ைவக்கப்பட்ட ெபா ள்கைள எவ ங் கன  ெசய்யத் ணியார.்

     [ெவள்ளிைட + மன்றம்]

 ெவள்ளிைடமன்றம் veḷḷiḍaimaṉṟam, ெப. (n.)

   ம் காரில் இ ந்த ப ; a place in Pumpugar

     [ெவள்ளிைட+மன்றம்]

ெவள்ளிண்டங்ெகா

 
 ெவள்ளிண்டங்ெகா  veḷḷiṇḍaṅgoḍi, ெப.(n.)

ெவள்ளிண்  பாரக்்க;see vellindu.

     [ெவள்ளிண்  → ெவள்ளிண்டம்  + ெகா ]
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ெவள்ளிண்

ெவள்ளிண் 1 veḷḷiṇṭu, ெப.(n.)

   ெகா வைக; shining-leaved soap pod.

     [ெவள் + இண் ]

 ெவள்ளிண் 2 veḷḷiṇṭu, ெப.(n.)

   ஒ  ைர ண் , ஒ  வைக இண்டஞ்ெச ; angular stalked acacia-acacia intsia.

ெவள்ளித்தக

 
 ெவள்ளித்தக  veḷḷittagaḍu, ெப.(n.)

   ெவள்ளிப்படை்ட; silver sheet.

     [ெவள்ளி + தக ]

ெவள்ளித்த

 
 ெவள்ளித்த  veḷḷittaḍi, ெப.(n.)

   ெபரிேயார ் ன் எ த் செ்சல் ம் க ள் ஒன்றான ெவள்ளி கட் யத ; silver rod, an item of 
paraphernala, carried in procession before great person.

     [ெவள்ளி + த ]

ெவள்ளித்த சே்சவ
கன்

 
 ெவள்ளித்த சே்சவகன் veḷḷittaḍiccēvagaṉ, ெப.(n.)

   ெவள்ளித்த ையத் க் ச ்ெசல் ம் பணியாளன்; peon who carries a velli-t-tadi.

     [ெவள்ளி + த  + ேசவகன்]

ெவள்ளித் ைர

 
 ெவள்ளித் ைர veḷḷittirai, ெப.(n.)

 silver screen (for screening films);.

     [ெவள்ளி + ைர]

ெவள்ளித் மண
ம்

 
 ெவள்ளித் மணம் veḷḷittirumaṇam, ெப.(n.)

ெவள்ளிக்க யாணம் பாரக்்க;see well-k-kasiyānam.

     [ெவள்ளி + மணம்]

ெவள்ளித்ேதாற்றம்

 
 ெவள்ளித்ேதாற்றம் veḷḷittōṟṟam, ெப.(n.)

   தன் ேகாளின் ேதாற்றம் ( க் ேராதயம்);; rising of verrus.

     [ெவள்ளி + ேதாற்றம்]

ெவள்ளி

ெவள்ளி  veḷḷidu, ெப.(n.)

   ெவளிப்பைட யான ; that which is plain.

     " ண் ெபா ட்டா ய ெபா ள் ேகட்டாரக்்  ெவள்ளித்தன்  உள் ைடத்தா " (ெதால், ெபா. 656, 
உைர);.

     [ெவண்-ைம + ெவள்ளி ]
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ெவள்ளிநகம்

 
 ெவள்ளிநகம் veḷḷinagam, ெப.(n.)

   ைகலாசம்; celestrial city, sky or heaven.

     [ெவள்ளி + நகம்]

ெவள்ளிநண்

 
 ெவள்ளிநண்  veḷḷinaṇṭu, ெப.(n.)

   ெவள்ளிேபாற் பளபளத் க் காணக் ெமா  கடல்நண்  (ெசங். ன.);; a silvery sea erab.

     [ெவள்ளி + நண் ]

ெவள்ளிநாணயம்

 
 ெவள்ளிநாணயம் veḷḷināṇayam, ெப.(n.)

   ெவள்ளி ல் அ க்கப்பட்ட பணம்; silver coin.

     [ெவள்ளி + நாணயம்]

 Skt. Nanaka → த.நாணயம்.

ெவள்ளிநி ைள

ெவள்ளிநி ைள veḷḷinimiḷai, ெப.(n.)

   1. நி ைள வைக; bismuth ore, 2 நி ைள ம ந் வைக;

 silver coloured bismuth (w.);.

     [ெவள்ளி + நி ைள]

ெவள்ளிநிைல

ெவள்ளிநிைல veḷḷinilai, ெப.(n.)

   ன்பம் நீங்க வான்ேகாள் மைழ ெபய் த்தைலப் கழ்ந்  ம் றத் ைற ( .ெவ. 9, 16);; theme 
praising the planet on his pavers to cause rain and relieve distress.

     [ெவள்ளி + நிைல]

ெவள்ளிநி

 
 ெவள்ளிநி  veḷḷinidurusu, ெப.(n.)

   க காரம்; silver nitrate.

     [ெவள்ளி + நீ க]

ெவள்ளிப்பணம்

 
 ெவள்ளிப்பணம் veḷḷippaṇam, ெப.(n.)

   ெவண் ெபாற்காக; a silver coin.

     [ெவள்ளி + பணம்]

ெவள்ளிப்பணி

ெவள்ளிப்பணி  veḷḷippaṇidi, ெப.(n.)

   1. ெவள்ளிநைக; silver ornament.

   2. ேவைலப் பாடைமந்த ெவள்ளித்தட்டம்; decorated silver-plate (w.);.

     [ெவள்ளி + பணி ]

ெவள்ளிப்பல்லக்

 
 ெவள்ளிப்பல்லக்  veḷḷippallakku, ெப.(n.)

   பல்லக் வைக; a palanguin.

     [ெவள்ளி + பல்லக் ]
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ெவள்ளிப்பாட்

 
 ெவள்ளிப்பாட்  veḷḷippāṭṭu, ெப.(n.)

ெவள்ளிப்பாடல் பாரக்்க;see velli-p_padal.

     [ெவள்ளி  + பாட் ]

ெவள்ளிப்பாடல்

 
 ெவள்ளிப்பாடல் veḷḷippāṭal, ெப.(n.)

   பைழய ல்களில் ெவள்ளி என்ற பாவலரால் யனவாகப் பா ச ்ெச கப்பட்ட பாடல்; stanzas 
interpolated in ancient poems by a poet called velli.

     [ெவள்ளி + பாடல்]

ெவள்ளிப்பாளம்

 
 ெவள்ளிப்பாளம் veḷḷippāḷam, ெப.(n.)

   உ க்  வாரத்்த ெவள்ளி ன் பாளம்; bar of silver (w.);.

     [ெவள்ளி + பாளம்]

ெவள்ளிப் ரி

 
 ெவள்ளிப் ரி  veḷḷippirivu, ெப.(n.)

   ெவள்ளிக்ேகாள் மா நிைல; declination of the planet venus (w.);.

     [ெவள்ளி + ரி ]

ெவள்ளிப் ள்ைள
யார்

 
 ெவள்ளிப் ள்ைளயார ்veḷḷippiḷḷaiyār, ெப.(n.)

ெவள்ளிப் ள்ைளயாரே்நான்  பாரக்்க;see velli-p-pillaiyar-nonbu.

     [ெவள்ளி + ள்ைளயார]்

ெவள்ளிப் ள்ைள
யார்ேநான்

 
 ெவள்ளிப் ள்ைளயாரே்நான்  veḷḷippiḷḷaiyārnōṉpu, ெப.(n.)

   ேவளாளக் கட் க் க த் கள் ெகாண்டா ம் ேநான்  வைக; a fast observed by velàla married women.

     [ெவள்ளி + ள்ைளயார ்+ ேநான் ]

ெவள்ளிப்ெபா

ெவள்ளிப்ெபா  veḷḷippoḍi, ெப.(n.)

   1. ெவள்ளி அர ய ெபா ; silver fillings.

   2. ெவள்ளிமணல்; silver.ore.

     [ெவள்ளி + ெபா ]

ெவள்ளிப த்தல்

 
 ெவள்ளிப த்தல் veḷḷibaḻuttal, ெப.(n.)

   ெபான்னாதல்; silver transmuted into gold.

     [ெவள்ளி + ப த்தல்]
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ெவள்ளிபற்பம்

 
 ெவள்ளிபற்பம் veḷḷibaṟbam, ெப.(n.)

   ெவள்ளிைய நீற் ச ்ெசய்த ம ந்  வைக; block oxide of silver.

     [ெவள்ளி + பற்பம்]

 Skt. Bhasman → த.பற்பம்.

ெவள்ளிப் ச்

 
 ெவள்ளிப் ச்  veḷḷippūccu, ெப.(n.)

   ெவள்ளி ெம ; coating with silver.

     [ெவள்ளி + ச் ]

ெவள்ளி த்தல்

ெவள்ளி த்தல் veḷḷiyūttal, ெப.(n.)

   1. ண் ன்களின் ேதாற்றம்; rising of the stars.

   2. யற்காைல ெவள்ளிக்ேகாள் ேதான் தல்; rising of the planet venus at early dawn.

     [ெவள்ளி + த்தல்]

ெவள்ளிமடந்தாள்

 
 ெவள்ளிமடந்தாள் veḷḷimaḍandāḷ, ெப.(n.)

   ெவள்ளிமடந்தான்ெகண்ைட பாரக்்க (யாழ்.அக.);; vell-madandan-kendai.

     [ெவள்ளி + மடந்தாள்]

ெவள்ளிமடந்தான்

 
 ெவள்ளிமடந்தான் veḷḷimaḍandāṉ, ெப.(n.)

   ய ஆற் க்ெகண்ைட ன்; avery small river fish.

     [ெவள்ளி + மடந்தான்]

ெவள்ளிமடந்தான்
ெகண்ைட

 
 ெவள்ளிமடந்தான்ெகண்ைட veḷḷimaḍandāṉkeṇḍai, ெப.(n.)

   ெகண்ைட ன்வைக; a kind of kendai fish (w.);.

     [ெவள்ளி + மடந்தான் + ெகண்ைட]

ெவள்ளிமடந்ைத

 
 ெவள்ளிமடந்ைத veḷḷimaḍandai, ெப.(n.)

   நீண்ட ெச வைக; moossanda of ceylon.I.sh.

     [ெவள்ளி + மடந்ைத]

ெவள்ளிமண்

 
 ெவள்ளிமண் veḷḷimaṇ, ெப.(n.)

   இயற்ைக ம த் வத் ல் பயன்ப த்தப்ப ம் ஒ வைக ைணநீரம்ப் ெபா ள்; one of the natural 
substances mentioned in siddha medicine.

     [ெவள்ளி + மண்]
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ெவள்ளிமணல்

ெவள்ளிமணல் veḷḷimaṇal, ெப.(n.)

   1. ெவள்ளி கலந்த மணல்; silver ore.

   2. ெவண்மணல்; white sand.

     [ெவள்ளி + மணல்]

ெவள்ளிம ப்

 
 ெவள்ளிம ப்  veḷḷimadippu, ெப.(n.)

   ண் ைன அைடயாளங்கண்  ேநரங் காலத்ைத மற் ம் ைசையய தல் ( ன. ெபா.வ.);; finding of 
time, period and direction based on stars.

     [ெவள்ளி + ம ப் ]

ெவள்ளிமயமான

 
 ெவள்ளிமயமான veḷḷimayamāṉa, ெப.(n.)

   ெவண்ணிறமான; argent.

     [ெவள்ளி + மயமான]

ெவள்ளிம ர்த்த
ைழ

 
 ெவள்ளிம ரத்்தைழ veḷḷimayirttaḻai, ெப.(n.)

   ெவள்ளிைல; white leaf plant.

     [ெவள்ளி + ம ரத்்தைழ]

ெவள்ளிமலாம்

 
 ெவள்ளிமலாம் veḷḷimalām, ெப.(n.)

ெவள்ளி லாம் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see velli-mulam.

     [ெவள்ளி + மலாம்]

ெவள்ளிமைல

ெவள்ளிமைல veḷḷimalai, ெப.(n.)

   1. க ைல மைல; mt. kailas.

     "ெவள்ளிமைல ெய த் லக ன் ங்காவேலான்" (கம்பரா. ரப்்ப. 39);.

   2. ஒ மைல ( டா.);; a mountain.

     [ெவள்ளி + மைல]

ெவள்ளிமன்றம்

ெவள்ளிமன்றம் veḷḷimaṉṟam, ெப.(n.)

ெவள்ளியம்பலம் பாரக்்க ( வாலவா. நகரச.் 4);;see velliyambalam.

     [ெவள்ளி + மன்றம்]

ெவள்ளிமாடம்

ெவள்ளிமாடம் veḷḷimāṭam, ெப.(n.)

   அரண்மைனவைக ( லப். 25,5);; seakind of royal residence.

     [ெவள்ளி + மாடம்]

ெவள்ளி த்

 
 ெவள்ளி த்  veḷḷimitturu, ெப.(n.)

   ேகாடா ரி; a kind of arsenic.
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ெவள்ளி ன்

ெவள்ளி ன் veḷḷimīṉ, ெப.(n.)

   ெவள்ளிக் ேகாள்; venus.

     "ெவள்ளி ைன ெயா ைகக் ட் த் "(ெகாண்டல் . 191);.

     [ெவள்ளி + ன்]

ெவள்ளி லாம்

 
 ெவள்ளி லாம் veḷḷimulām, ெப.(n.)

   ெவள்ளிப் ச் ; coating or plating with silver.

     [ெவள்ளி+ லாம்]

ெவள்ளியகாகச்

 
 ெவள்ளியகாகச்  veḷḷiyakākacci, ெப.(n.)

   ெவண்க த் ; white sugarcane-saccharum officinarum.

     [[ெவள்ளிய + காகச் ]

ெவள்ளியங் ரி

ெவள்ளியங் ரி veḷḷiyaṅgiri, ெப.(n.)

ெவள்ளிமைல1பாரக்்க ( ங்.);;see velli-mala

     [ெவள்ளி + அம் + ரி]

 Skt. Giri → த. ரி.

ெவள்ளியங் ன்

 
 ெவள்ளியங் ன்  veḷḷiyaṅguṉṟu, ெப.(n.)

ெவள்ளிமைல பாரக்்க;see vell-malai.

     [ெவள்ளி + அம் + ன் ]

ெவள்ளியப் ரகம்

 
 ெவள்ளியப் ரகம் veḷḷiyappiragam, ெப.(n.)

   ெவள்ைளயப் ரகம்; white mica.

ெவள்ளியம்

ெவள்ளியம் veḷḷiyam, ெப.(n.)

   மரவைக (மைல.);; wood-apple.

     [ெவள்ளில் → ெவள்ளியம்]

 ெவள்ளியம்1 veḷḷiyam, ெப.(n.)

   மாைழ வைக (பதாரத்்த. 1174); ( .);; tin.

     [ெவள் + ஈயம்]

 ெவள்ளியம்2 veḷḷiyam, ெப.(n.)

   ெவண்ணாகம்; white lead-slannum pewter.

இதன் ெபா  மலத்ைத உண்  பண்ண ம் ேமகத்ைதப் ேபாக்க ம் ப  ர் ம் பயன்ப ம்.

ெவள்ளியம்பலத்த
ம் ரான்

ெவள்ளியம்பலத்தம் ரான் veḷḷiyambalattambirāṉ, ெப.(n.)

ெவள்ளி1.8 பாரக்்க;see vell1,8.

     [ெவள்ளியம்பலம் + தம் ரான்]
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ெவள்ளியம்பலம்

ெவள்ளியம்பலம்1 veḷḷiyambalam, ெப.(n.)

   ம ைரக் ேகா ல் ஆடவல்லான் மன்றம்; the sacred hall dedicated to nataraja in the siva temple a madurai.

     "ெவள்ளியம்பலத்  நள்ளி ட ் டந்ேதன" ( லப். ப . 40, 41);.

     [ெவள்ளி + அம்பலம்]

 ெவள்ளியம்பலம்2 veḷḷiyambalam, ெப.(n.)

   ெவண் ெபாற்றக  ேவயப்பட்ட மன்றம்; mountain containing silver ore.

ெவள்ளியம்பலவா
ணத்தம் ரான்

ெவள்ளியம்பலவாணத்தம் ரான் veḷḷiyambalavāṇattambirāṉ, ெப.(n.)

ெவள்ளி

   1. 8 பாரக்்க;see velli1, 8.

     [ெவள்ளியம்பலம் + வாணன் + தம் ரான்]

ெவள்ளயம்ெப ம
ைல

 
 ெவள்ளயம்ெப மைல veḷḷayamberumalai, ெப.(n.)

   ஞ்ைசயரக் ைடய மைல; a mountain of demigods.

     [ெவள்ளயம் + ெப மைல]

ெவள்ளியா

 
 ெவள்ளியா veḷḷiyā, ெப.(n.)

   ெநத்  ேபா ஞ் ய ன் (ெநல்ைல. ன.);; a kind of tiny fish.

ெவள்ளியார்

ெவள்ளியார ்veḷḷiyār, ெப.(n.)

   1. ெவண்ணிற ைடயவர;் white coloured person.

   2. ெப மகன்; noble-man.

     "ெவள்ளியார ்ணங்க ைரந்த ள் ெசய்வான்" ( வ். ெபரிய . 4, 10, 7);.

   3. வன் ( வ். ெபரிய . 9, 7, 9, வ்யா);; siva.

   4. ெவள்ளி ( வ். ெபரிய . 4, 10, 7, வ்யா);; sukra.

     [ெவள்ளி → ெவள்ளியார]்

ெவள்ளி ைலசெ்ச

 
 ெவள்ளி ைலசெ்ச  veḷḷiyilaicceḍi, ெப.(n.)

ெவள்ளி மடந்ைத பாரக்்க;see velli-madantas.

     [ெவள்ளி + இைல + ெச ]

ெவள்ளி ர்

ெவள்ளி ர ்veḷḷiyuyir, ெப.(n.)

   மக்கட் றப்  ( வக. 3111, உைர);; human being.

     [ெவள்ளி + உ ர]்

ெவள்ளிெய தல்

ெவள்ளிெய தல் veḷḷiyeḻudal, ெப.(n.)

   ண் ன் ேதான் தல் ( வ். ப்பா. 13);; rising of the morning star.

     [ெவள்ளி + எ தல்]
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ெவள்ளிேரக்

 
 ெவள்ளிேரக்  veḷḷirēkku, ெப.(n.)

   க ெம தாக அ க்கப்பட்ட ெவள்ளித் தக ; silver leaf.

     [ெவள்ளி + இேரக் ]

 U. Rek → த. இேரக் .

ெவள்ளில்

ெவள்ளில்1 veḷḷil, ெப.(n.)

   1. ளாம்பழம்; fruit of wood-apple.

     "மன்ற ள ன் மைன ழ் ெவள்ளில்"( றநா. 181);.

   2. ளா1 பாரக்்க ( ங்.);;see viļā.

     [ெவள் + இல்]

 ெவள்ளில்2 veḷḷil, ெப.(n.)

   பாைட; bier.

     "ெவள்ளிற்பாைட" (மணி. 6, 93);.

     [ெவள் + இல்]

ெவள்ளிலங்கா

ெவள்ளிலங்கா  veḷḷilaṅgāṭu, ெப.(n.)

   கா ; cremation ground.

     "ெவள்ளிலங் காட் ைட… நடமா யநாதன்" (ேதவா. 439,10);.

     [ெவள்ளில் + கா ]

ெவள்ளிலத்

 
 ெவள்ளிலத்  veḷḷilatti, ெப.(n.)

   ளாம்பழம் (ைதலவ.);; wood-apple.

     [ெவன்னில் + அத் ]

ெவள்ளிைல

ெவள்ளிைல1 veḷḷilai, ெப.(n.)

   1. ெவற் ைல; betel leaf.

     "ெவள்ளிைலத் தம்பல் கண்டார"் (கம்பரா. வைரக். 49);.

   2. ெவள்ளிமடந்ைத பாரக்்க;see velli-madantai,

     [ெவள் + இைல]

 ெவள்ளிைல2 veḷḷilai, ெப.(n.)

   பைடக்கலத் ன் அல ; sharp edge, as of a spear.

     "ெவள்ளிைல ேவ னான்" ( வக. 328);.

     [ெவள் + இைல]

ெவள்ளிைலப்பற்

ெவள்ளிைலப்பற்  veḷḷilaippaṟṟu, ெப.(n.)

   ெவற் ைலக்கவளி; bundle of betel leaves.

     "அைடக்காய க் ...... ெவள்ளிைலப் பற்ெறான்ப ம்" (S.I.I.iii, 188);.

     [ெவள்ளிைல + பற் ]
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ெவள்ளிைலய

 
 ெவள்ளிைலய  veḷḷilaiyamudu, ெப.(n.)

   ெவற் ைலத் தம்பலப் பைடயல்; offering of betel, as to a diety.

     [ெவள்ளிைல + அ ]

ெவள்ளிேலாத்

 
 ெவள்ளிேலாத்  veḷḷilōtti, ெப.(n.)

   ெச வைக; a plant.

ெவள்ளிேலாத் ரம்

ெவள்ளிேலாத் ரம் veḷḷilōttiram, ெப.(n.)

   1. ெவண் ள்ள மரவைக; a tree with white flowers.

     "ெவள்ளிேலாத் ரத் ன் ம்ெபா க்கைதத்த சாந் ன்" ( வக. 622);.

   2. ளாம்பழம்; wood-apple.

   3. ளாம் படை்ட; bark of wood-apple tree (w.);.

     [|ெவள்ளி + உேலாத் ரம்]

 Skt. lðdhra → த. உலாத் ரம்.

ெவள்ளிவைரகாப்
ேபான்

ெவள்ளிவைரகாப்ேபான் veḷḷivaraikāppōṉ, ெப.(n.)

   நந்  (நாம ப. 42);; nanti. as guarding mt. kailas,

     [ெவள்ளி + வைர + காப்ேபான்]

ெவள்ளிவவ்வால்

ெவள்ளிவவ்வால் veḷḷivavvāl, ெப.(n.)

   சாம்பல் நிற ம், வப்  நிற ம் கலந்த ம் ஒர  வளரவ் மான ன்வைக; silver pomfret, greyisl netural 
tint with purplish reflexions, attaining 1 ft. in length.

     [ெவள்ளி + வவ்வால்]

ெவள்ளிவள்ளி

ெவள்ளிவள்ளி veḷḷivaḷḷi, ெப.(n.)

   மகளிரணி ம் ெவள்ளித் ேதாள்வைள; a kind of silver armlet, worn by women.

     "ெவள்ளிவள்ளி ன் ளங்  ேதாணலார"் ( வக. 420);.

     [ெவள்ளி + வள்ளி]

ெவள்ளிவாரம்

ெவள்ளிவாரம் veḷḷivāram, ெப.(n.)

ெவள்ளிக் ழைம பாரக்்க ( லப். 23, 135);;see vess-k-kijamai.

     [[ெவள்ளி + வாரம்]

ெவள்ளி ழா

ெவள்ளி ழா veḷḷiviḻā, ெப.(n.)

   ஓர ்அைமப் ன் அல்ல  இயக்கத் ன் இ பத்ைதந்தாவ  ஆண்  நிைற க் ெகாண்ட்டம்;   25th 
anniversary of an event.

     [ெவள்ளி + ழா]

ெவள்ளிெவற்

 
 ெவள்ளிெவற்  veḷḷiveṟpu, ெப.(n.)

   க ைல மைர ( டா.);; mt. kailas.

     [ெவள்ளி + ெவற் ]
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ெவள்ளிேவர்

 
 ெவள்ளிேவர ்veḷḷivēr, ெப.(n.)

   சல்  ேவர ்(சங்.அக.);; rootlet.

     [ெவள்ளி + ேவர]்

ெவள்ளி

ெவள்ளி  veḷḷiḻudu, ெப.(n.)

   ெவண்ெணய்; butter.

     "ெவண்ைமெவள்ளி " ( ந். 277);.

     [ெவள் + இ ]

ெவள்ளிற மந்தா
ைர

 
 ெவள்ளிற மந்தாைர veḷḷiṟagumandārai, ெப.(n.)

ெவள்ைளமந்தாைர பாரக்்க (யாழ்,அக);;see velai-mantãrai.

     [ெவள் + இற  + மந்தாைர]

ெவள்ளிறா

 
 ெவள்ளிறா veḷḷiṟā, ெப.(n.)

ெவள்ளிறால் பாரக்்க ( .);;see velliral.

     [ெவள் + இறால்]

ெவள்ளிறால்

ெவள்ளிறால் veḷḷiṟāl, ெப.(n.)

   1. ன்வைக; white prawn.

   2. உடல் ன் வைக; a sea-fish.

     [ெவள் + இறால்]

ெவள்ளியச் ைல

ெவள்ளியச் ைல veḷḷiyaccīlai, ெப.(n.)

   ைண நீரம்ப் ெபா ள்; one of 120 natural substances mentioned in siddha medicine.

     [ெவள்ளியம் + ைல]

ெவள்ளியப் றப்

 
 ெவள்ளியப் றப்  veḷḷiyappiṟappi, ெப.(n.)

ெவள்ைளநாகணம் பாரக்்க;see vellai. nakaslam.

     [ெவள்ளியம் + றப் ]

ெவள்ளயீபற்பம்

 
 ெவள்ளயீபற்பம் veḷḷīyabaṟbam, ெப.(n.)

   ம ந்  ெபா ; calcined powder of tin good for skin diseases.

     [ெவள்ளியம் + பற்பம்]

 Skt. Bhasman → த. பற்பம்

ெவள்ளியமணல்

ெவள்ளியமணல்1 veḷḷiyamaṇal, ெப.(n.)

   ெவள்ளியங்கலந்த மணல்; sand mixed with tin.

     [ெவள்ளியம் + மணல்]
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ெவள்ளிய ப்

 
 ெவள்ளிய ப்  veḷḷiyavuppu, ெப.(n.)

   த்த நாக ப் ; white vitriol, zincisulphas.

     [ெவள்ளியம் + உப் ]

ெவள்ளரீல்

ெவள்ளரீல் veḷḷīral, ெப.(n.)

   1. மணிக் டர;் mesentery.

   2. ைர ரல்); lungs.

     [ெவள் + ஈரல் → ெவள்ளிரல்]

 ெவள்ளரீல் veḷḷīral, ெப.(n.)

   ெநஞ்சாங் ைல ( );; lung.

     [ெவள் + ஈரல்]

ெவள் கா

 
 ெவள் கா veḷḷukā, ெப.(n.)

உகாமரம் பாரக்்க;see ukā-maram.

     [ெவள் + உகா]

ெவள் ம்

 
 ெவள் ம்  veḷḷuḍumbu, ெப.(n.)

   உ ம்  sைக; white guana.

     [ெவள் உ ம் ]

ெவள் ைடக்க ச்
சல்

 
 ெவள் ைடக்க சச்ல் veḷḷuḍaikkaḻiccal, ெப.(n.)

   ெவண் மலக் க சச்ல்; white coloured purging.

     [ெவள் ைட + க சச்ல்]

ெவள் ைடப்பணி

 
 ெவள் ைடப்பணி veḷḷuḍaippaṇi, ெப.(n.)

   ெமய்ேநாகாமல் (அ க் ப்படாமல்); ேமேலாட்டமாகச ்ெசய் ம் ேவைல; whitescholar job.

     [[ெவள் ைட + பணி]

ெவள் ப்

ெவள் ப் 1 veḷḷuppu, ெப.(n.)

   ெவண்ைம நிறமான உப் ; white salt.

     "ெவள் ப் ப் பக நர"் (மணி. 28, 31);.

     [ெவள் + உப்  → ெவள் ப் ]

 ெவள் ப்  veḷḷuppu, ெப.(n.)

   1. ெவள்ைள ப் ; white common salt.

     [ெவள் + உப் ]
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ெவள் ர்

ெவள் ர ்veḷḷuyir, ெப.(n.)

   ெசம்ைம உ ரத்் ப் ; pure soul.

     "என்ைன  ெவள் ராக்கவல்ல" ( வ் ப்பல், 8);.

     [ெவள் + உ ர]்

ெவள் ரம்

 
 ெவள் ரம் veḷḷuram, ெப.(n.)

   ெவள்ைள ரம்; a medicine prepared with tin and other mineral salt.

     [ெவள் + உரம்]

ெவள் ட்

 
 ெவள் ட்  veḷḷuruṭṭu, ெப.(n.)

   ெவ மேன அச் த் ைக ( .);; empty threat.

     [ெவள் + உ ட் ]

ெவள் வரி

ெவள் வரி veḷḷuvari, ெப.(n.)

   நல்ல நீர;் good drinking water.

     "ெவள் வரி ேசய்க் " ( ேனந். 366);.

     [ெவள் + வரி]

ெவள் வா

ெவள் வா veḷḷuvā, ெப.(n.)

   ெவள்ைள யாைன; white elephant.

     "ெவள் வாப் ட ேர ய ேவந்தேன தல்" (பறாைள, பள் . 8);.

     [ெவள் + உவா]

ெவள் ழ

 
 ெவள் ழ  veḷḷuḻvu, ெப.(n.)

   நிலத் ல் ஈரம் அல்ல  காய்சச்ல் அ கம் இல்லாத காலத் ர ்உ ம்; ploughing while the land is neither very 
dry nor very wet.

     [ெவள்+ உழ ]

ெவள் ழ ப்ப ர்

 
 ெவள் ழ ப்ப ர ்veḷḷuḻvuppayir, ெப.(n.)

   பக் வமான ஈரத் ல் உ  ைதத்  உழ சால் ேதான்ற ைள ம் ப ர;் young crops on land properly 
moist when sown, the furrows being visible.

     [ெவள் ழ  + ப ரி]

ெவள் ள்ளி

ெவள் ள்ளி veḷḷuḷḷi, ெப.(n.)

   ெவள்ைளப் ண்  ( லப். 11,. 88, உைர);; garlic.

     [ெவள் + உள்ளி]

ெவள் ள்ளித்ைத
லம்

 
 ெவள் ள்ளித்ைதலம் veḷḷuḷḷittailam, ெப.(n.)

   ெவள்ைளப் ண்  ெநய்; oil extracted from garlic.

     [ெவள் ள்ளி + ைதலம்]

 Skt. Taila → த.ைதலம்.
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ெவள் ள்ளிெநய்

 
 ெவள் ள்ளிெநய் veḷḷuḷḷiney, ெப.(n.)

   ெவள்ைளப் ண் னின்  ெசய்யப்ப ம் ம ந்  ெநய்; medicated ghee prepared with garlic as chief ingredient.

     "இ  ெபண்கள் அத்  ெவடை்டக் க் ெகா க்கலாம்".

     [ெவள் ள்ளி + ெநய்]

ெவள் ள்ளிப்ப ப்

 
 ெவள் ள்ளிப்ப ப்  veḷḷuḷḷipparuppu, ெப.(n.)

   ண் ப்பல்; tooth of garlic.

     [ெவள் ள்ளி + ப ப் ]

ெவள் ைவ

 
 ெவள் ைவ veḷḷuḷuvai, ெப.(n.)

   உ ைவ ன்வைக (சங்.அக.);; a kind of uluvai fish.

     [[ெவள் + உ ைவ]

ெவள் றட்

 
 ெவள் றட்  veḷḷuṟaṭṭi, ெப.(n.)

   பணியார வைக (யாழ்.அக.);; a kind of sweetmeat.

     [ெவள் + ெராட் ]

ெவள்

ெவள்  veḷḷuṟi, ெப.(n.)

   சமணத் ற கள் ைகக்ெகாண்ட உ வைக (ெப ங். உஞ்ைசக். 36,228);; a kind of net-bag used by Jain 
monks.

     [ெவள் + உ ]

ெவள் க்காப் ய
னார்

 
 ெவள் க்காப் யனார ்veḷḷukkāppiyaṉār, ெப.(n.)

   இைடக் கழகப் லவ ேளா வர;் a middle sangam poet.

ெவள் ச்

 
 ெவள் ச்  veḷḷucci, ெப.(n.)

   நத்ைத வைக; a kind of snail.

     [ெவள் + ஊச்  → ெவள் ச் ]

ெவள் மத்ைத

ெவள் மத்ைத veḷḷumattai, ெப.(n.)

   1. ய ஊமத்ைத வைக; white flowered asiatic thorn-apple.

   2. ெபரிய ஊமத்ைத  வைக; thorn-apple.

   3. அ க் மத்ைத பாரக்்க;see agu-k-kümatta.

     [ெவள் + ஊமத்ைத]
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ெவள் ர்க்காப்
யன்

 
 ெவள் ரக்்காப் யன் veḷḷūrkkāppiyaṉ, ெப.(n.)

   இைடக்கழகப் லவ ெளா வர ்(இ.க.உ.);; a middle sangam poet.

     [ெவள் ர ்+ காப் யன்]

ெவள்ெள ப்

 
 ெவள்ெள ப்  veḷḷeḍuppu, ெப.(n.)

   ெவ ப்பான க சச்ல்; white coloured diarrhoea.

     [ெவள் + எ ப் ]

ெவள்ெளண்ெணய்

 
 ெவள்ெளண்ெணய் veḷḷeṇīey, ெப.(n.)

   மரெவண்ெணய்; wood oil tree of indiadipterocarpus indicus.

     [ெவள் + எண்ெணய்]

ெவள்ெளரி

 
 ெவள்ெளரி veḷḷeri, ெப.(n.)

   நரம் ண்டா ம் கட் ையப் ேபாக் ம் ஒர ் ண் ; a plant.

     [ெவள் + எரி]

ெவள்ெளரிக்காய்

 
 ெவள்ெளரிக்காய் veḷḷerikkāy, ெப.(n.)

ெவள்ளரிக்காய் பாரக்்க;see vellarikkay.

     [ெவள் + எரி + காய்] .

ெவள்ெள க்கங்கா
ய்ப்பஞ்

ெவள்ெள க்கங்காய்ப்பஞ்  veḷḷerukkaṅgāyppañju, ெப.(n.)

   இக் கா ன் பஞ்ைசப் பா ல் ேதாய்த்  உ ள்கடைலயள  உண்ைட ெசய்  2,3 மாதப் ண்டங்கைள 
ெவளிப்ப த்தக் ெகா க்கலாம்; the hairs on the seeds of the calolropis can be used to expel 2 or 3 foet us the 
method of administering it is given above.

     [ெவள்ெள க்கங்காய் + பஞ் ]

ெவள்ெள க்கம்ப
ப்

 
 ெவள்ெள க்கம்ப ப்  veḷḷerukkambaḻuppu, ெப.(n.)

   மஞ்சள் நிற எ க்கஞ் ச ; the yellow old leaf of calortropis which bears white flowers.

     [[ெவள்ெள க்கம் + ப ப் ]

ெவள்ெள க்கம்பா
ல்

ெவள்ெள க்கம்பால்1 veḷḷerukkambāl, ெப.(n.)

   எ க்கம்பால் க் , ேப ைத (மகாவாதம்);, நளிர ்(சன்னிபாதம்); ேபா ம்; the milk of calotropis is 
subificient can be used externally for sprain etc. it enters into the preparation of some medicated oils.

     [ெவள்ெள க்கம் + பால்]

 ெவள்ெள க்கம்பால்2 veḷḷerukkambāl, ெப.(n.)

   ெவள்ைளப்  க் ம் ஒ  வைக எ க்கஞ்ெச ; calotropis bearing white flowers.

     [ெவள்ெள க்கம் + பால்]
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ெவள்ெள க் ைல
யார்

ெவள்ெள க் ைலயார ்veḷḷerukkilaiyār, ெப.(n.)

   கழக்காலப் லவர;் a sangam poet.

இவரால் பாடப்பட்ேடான் ேவள் எவ்  அவனிறந்த ன் ம் இவரி ந்  லம் னர.் இறந்த அவ க்  
அவன் மைன  ய இடத் ற் ண்டம் ைவத்தைலக் கண்  தல் வா லாக அவன் 
ெப ங்ெகாைடையப் லப்ப த் னர.் இவர ்பா யனவாகப் றநா ற் ல் இரண்  ெசய் டக்ள் 
உள்ளன. ( றம்.234);

ெவள்ெள க்

ெவள்ெள க்  veḷḷerukku, ெப.(n.)

   எ க் வைக; white madar, 1 sh.

     "ெவள்ெள க்கரவம் ர ஞ்சைட" (ேதவா. 160,1);.

     [ெவள் + எ க் ]

ெவள்ெள க் த்
ைதலம்

ெவள்ெள க் த்ைதலம் veḷḷerukkuttailam, ெப.(n.)

ெவள்ெள க் னின் ம் ெசய்யப்ப ம் ம ந்  ெநய்,

 medicated oil of calotropis an old calcifie mercury and bind sal ammoniac.

     "நாடெ்சன்ற ெவள்ள க் ன் ைதலந்தன்னில் ரசம் நீ ம் நவசச்ாரம் கட் ப்ேபாேம" ( ரம-200);

     [ெவள்ெள க்  + ைதலம்]

 Skt. Taila → த + ைதலம்

ெவள்ெள க் நார்

 
 ெவள்ெள க் நார ்veḷḷerukkunār, ெப.(n.)

   இரசமணிைய ேகாப்பதற்காக க றாகத் த்த எ க்கம்நார;் fibre extracted from (white); calotropis is used 
as waist thread for infants and to thread mercury ball.

     [ெவள்ெள க்  + நார]்

ெவள்ெளல்

ெவள்ெளல் veḷḷel, ெப.(n.)

   1. ெவள்ைள எள்; white gingelly seeds.

   2. க த் ய்ைம ெசய்த எள்; loashed and rubbed gingelly seeds which look white.

     [ெவள் + எல்]

ெவள்ெள

ெவள்ெள  veḷḷeli, ெப.(n.)

   எ  வைக; a species of rat.

     " ம ரப்் ன்றாள் ெவள்ெள " (அகநா. 133);.

     [ெவள் + எ ]

ெவள்ெள செ்ச
செ்ச

 
 ெவள்ெள செ்ச செ்ச  veḷḷeliccevicceḍi, ெப.(n.)

கத்தரிமணி ைல பாரக்்க;see kattari-maniyilai.

     [ெவள்ெள . + ெச செ்ச ]
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ெவள்ெள ம்

ெவள்ெள ம்  veḷḷelumbu, ெப.(n.)

   சைதயற்ற ெவண்ணிற எ ம் த் ண் ; white bone without ay flesh.

     'நாய் க த்த ெவள்ெள ம் '. |

     [ெவள் + எ ம் ]

 ெவள்ெள ம்  veḷḷelumbu, ெப.(n.)

   ேதய்ந்  தைச க ந்த எ ம் ; balanced bone.

     "உள்ளங்கால் ெவள்ெள ம் ேநாவ" (ெப ந்ெதா. 1239);.

     [ெவள் + எ ம் ]

ெவள்ெள ச்

 
 ெவள்ெள ச்  veḷḷeḻucci, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் ெகாப் ளத் ெதாற் ேநாய்வைக; white impetigo.

     [ெவள் + எ ச் ]

ெவள்ெள த்

ெவள்ெள த்  veḷḷeḻuttu, ெப.(n.)

   1. கண் ைகசச் னால் உ வங்கள் லப்படா  கண் ப் ப க்க யா  மைறக் ம் ஒ  
கண்ேணாய்i; an eye disease marked by inability to read.

   2.கண் ைகசச்ல்; shortan eye sight due to old age.

     [[ெவள் + எ த் ]

 ெவள்ெள த்  veḷḷeḻuttu, ெப.(n.)

   எ த்  த யன ளங்கத் ெதரியாைமக் க் காரணமா ய பாரை்வக் ைற; long sight.

     [ெவள் + எ த் ]

ெவள்ெளள்

ெவள்ெளள் veḷḷeḷ, ெப.(n.)

   ெவள்ைள ெவள்ைள நிறமான எள்வைக; a white species of sesame.

     "ெவள்ெளடச்ாந் " ( றநா.246);

     [[ெவள் + எள்]]

ெவள்ெளன்

ெவள்ெளன்  veḷḷeṉpu, ெப.(n.)

ெவள்ெள ம்  பாரக்்க;see vellelumbu.

     "ெவள்ெளன் ழ்ெபற" ( வக. 803);.

     [ெவள் + என் ]

ெவள்ெளன

ெவள்ெளன veḷḷeṉa, ெப.(n.)

   1. அ  சாைல ல்; early in the morning.

     'ெவள்ெளன எ ந் க்க ேவண் ம்' (ேப.வ.);.

   2. த்த காலத் ற்  ன்னேம; beforehand, betimes.

     'பக ல் ெவள்ெளன வந் ட்டாய்'.

     [ெவள்ெளனல் → ெவள்ெளன]

528

www.valluvarvallalarvattam.com 14999 of 19068.



ெவள்ெளனல்

ெவள்ெளனல் veḷḷeṉal, ெப.(n.)

   1. ெவண்ைம யாதற் ப் ; becoming white.

     'ெவள்ெளன ளரத்்த ' (நன். 423, ம ைல);.

   2. ெதளிவாதற் ப் ; becoming clear,

     "ெவள்ெளன ேநாவா ேதான்வ ற் ரங் " ( றநா. 207);.

   3. ெபா  தற் ப் ; dawning of day.

     [ெவள் + எனல்]

ெவள்ேள

ெவள்ேள  veḷḷēṭu, ெப.(n.)

   1."ெவள்ேற ; blank dia, palm leaf not written upon.

     "ெவள்ேளட ்டங்கண் த்தக ெம ய" (ெப ங், உஞ்ைசக். 32 69);.

     [[ெவள் + ஏ ]

ெவள்ேளறன்

 
 ெவள்ேளறன் veḷḷēṟaṉ, ெப.(n.)

   ப தான இ ம்  (யாழ்.அக.);; scrapiron.

     [[ெவள் + ஏறன்]

ெவள்ேள

 
 ெவள்ேள  veḷḷēṟi, ெப.(n.)

   ட் ன் றக்கைடத ்த ப் த் தட்  கட்டப் பயன்ப ம் மரவைக (த ச.் வழக்.);; a kind of wood used for 
fencing or screening partition.

     [ெவள் + ஏ ]

ெவள்ைள

ெவள்ைள1 veḷḷai, ெப.(n.)

   1. ெவண்ைம; whiteness.

     "ெவள்ைள ெவள்யாட் ச ்ெசசை்ச" ( றநா. 286);.

   2. பலராமன்; balaraman.

     "ேம வல யத்த ெவள்ைள" ( லப். 14, 9);.

   3. ண்ணாம் ; lime mortar.

   4. ண்ணாம் , பால், ேமார ்என்ற ன்  ெவண்ைமயான பண்டங்கள்; the three whitethings, viz, cunnāmpu, 
pāl, mõr;

     "ெவள்ைள ெவள்ைள என்பாரக்ள் ேம னிேயார"் (பண . 341);.

   6. ெவள்ளயீம்; white lead (w.);.

   7. வ ரம்; diamond.

   8. பசை்ச மணிக் ற்றம் எட்ட ள் ஒன்  ( லப், 14, 184, உைர);; a flaw in emeralds.

   9. சங்  (ஈ . 6, 1, 5, அ ம்.);; conch.

   10. கள் ( ங்.);; toddy.

   11. மைலப் ண் ; wight's indian nettle.

   12. ெவள்ைளப்பாடாணம் ( .அ.);; a mineral poison.

   13. ேநாய் வைக; gonorrhea.
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ெவள்ைளக்கட்ைட

 
 ெவள்ைளக்கடை்ட veḷḷaikkaṭṭai, ெப.(n.)

   சம்பா ெநல்வைக; a kind of campa paddy.

     [ெவள்ைள + கடை்ட]

ெவள்ைளக்கடப்

ெவள்ைளக்கடப்  veḷḷaikkaḍappu, ெப.(n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy,

     [ெவள்ைள + கடம் ]

 ெவள்ைளக்கடப்  veḷḷaikkaḍappu, ெப.(n.)

   1. நீண்ட கடம்ப மரவைக; a kind of cadamba tree.

   2. நீண்ட மரவைக; bridal couch plant. l. tr.

     [ெவள்ைள + கடம் ]

ெவள்ைளக்கடம்
ைப

 
 ெவள்ைளக்கடம்ைப veḷḷaikkaḍambai, ெப.(n.)

ெவள்ைளக்கடம்  பாரக்்க;see vealli-k-kadambu.

     [ெவள்ைள + கடம்ைப]

ெவள்ைளக்க க்கா
ய்

 
 ெவள்ைளக்க க்காய் veḷḷaikkaḍukkāy, ெப.(n.)

   க க்காய் மரவைக; white myrobalan of cuddapal, I.tr.

     [ெவள்ைள + க க்காய்]

ெவள்ைளக்க

 
 ெவள்ைளக்க  veḷḷaiggaḍugu, ெப.(n.)

ெவண்க  பாரக்்க;see ven-kadugu.

     [ெவள்ைள + க ]

ெவள்ைளக்க தா

 
 ெவள்ைளக்க தா  veḷḷaikkaḍutāci, ெப.(n.)

   ெவள்ைளத்தாள்; white paper.

     [ெவள்ைள + க தா ]

ெவள்ைளக்க ப்

 
 ெவள்ைளக்க ப்  veḷḷaikkaḍuppu, ெப.(n.)

   ேநாய்வைக; a disease.

     [ெவள்ைள + க ப் ]

ெவள்ைளக்கண்டக்
கத்தரி

 
 ெவள்ைளக்கண்டக்கத்தரி veḷḷaikkaṇṭakkattari, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ெவள்ைளப் ள்ள கண்டங் கத் ரி; so lanum jacquini bearing whtie flowers and fruits it is a thorny 
shrub.

     [ெவள்ைள + கண்டக்கத்தரி]
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ெவள்ைளக்கண்டம்

 
 ெவள்ைளக்கண்டம் veḷḷaikkaṇṭam, ெப.(n.)

   இளைமப்ேப க்காக த்த ண் ம் ைக; a herb eaten by siddhars for rejurenation.

     [ெவள்ைள + கண்டம்]

ெவள்ைளக்கண்டர்

 
 ெவள்ைளக்கண்டர ்veḷḷaikkaṇṭar, ெப.(n.)

   ெவண் ரி ; white vitriol-zinc sulphate.

     [ெவள்ைள + கண்டர]்

ெவள்ைளக்கண்
ணி

 
 ெவள்ைளக்கண்ணி veḷḷaikkaṇṇi, ெப.(n.)

   ெச வைக; pink-tinted heart-leaved glory tree, I.sh.

     [[ெவள்ைள + கண்ணி]

ெவள்ைளக்கத்தரி

ெவள்ைளக்கத்தரி veḷḷaikkattari, ெப.(n.)

   ெவண் கத்தரிக்காய்; white brinjal.

     [[ெவள்ைள + கத்தரி]

 ெவள்ைளக்கத்தரி2 veḷḷaikkattari, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் பாம் ; a variety of snake.

     [ெவள்ைள + கத்தரி]

ெவள்ைளக்கத்த
ைல

 
 ெவள்ைளக்கத்தைல veḷḷaikkattalai, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் கடன் ன்; a sea fishsciaena miles.

     [ெவள்ைள + கத்தைல]

ெவள்ைளக்கத் ரி
ப்பட்ைட

 
 ெவள்ைளக்கத் ரிப்படை்ட veḷḷaikkatturippaṭṭai, ெப.(n.)

   மரப்படை்ட; the bark of a tree.

     [ெவள்ைள + கத் ரி + படை்ட]

 Skt. Kastúri → த. கத் ரி.

ெவள்ைளக்கர

 
 ெவள்ைளக்கர  veḷḷaikkaraḍi, ெப.(n.)

   கர வைக; whtie bear, polar fear (w.);.

     [ெவள்ைள + கர ]

ெவள்ைளக்கரந்
ைத

 
 ெவள்ைளக்கரந்ைத veḷḷaikkarandai, ெப.(n.)

ெவண்கரந்ைத பாரக்்க;see venkarantai.

     [ெவள்ைள + கரந்ைத]
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ெவள்ைளக்கரிசலா
ங்கண்ணி

 
 ெவள்ைளக்கரிசலாங்கண்ணி veḷḷaikkarisalāṅgaṇṇi, ெப.(n.)

   கரிப்பான்; ordinary eclipta aiba.

     [ெவள்ைள + கரிசலாங்கண்ணி]

ெவள்ைளக்க

 
 ெவள்ைளக்க  veḷḷaikkaru, ெப.(n.)

   ேகா டை்ட ள் ெவண்ைமயான பாகம்; the white of egg (w.);.

     [ெவள்ைள + க ]

ெவள்ைளக்க ங்
கா

 
 ெவள்ைளக்க ங்கா  veḷḷaikkaruṅgāli, ெப.(n.)

   மரவைக; egg-fruited ebony, m.tr.

     [ெவள்ைள + க ங்கா ]

ெவள்ைளக்க டன்

 
 ெவள்ைளக்க டன் veḷḷaikkaruḍaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் க டன்; a variety of brahminikite.

     [ெவள்ைள + க டன்]

ெவள்ைளக்க ம்

 
 ெவள்ைளக்க ம்  veḷḷaikkarumbu, ெப.(n.)

   ெவள்ைள நிறக் க ம் ; white sugar-cane-saccharum officinarum.

     [ெவள்ைள + க ம் ]

ெவள்ைளக்கல்

ெவள்ைளக்கல்1 veḷḷaikkal, ெப.(n.)

   1. ெவண்ணிற சலைவக்கல்; white marble.

   2. மங்கலான ஒளி ள்ள மணிக்கல்; gem. whitish or pale in lustre.

   3. வ ரம் ேபான்  படை்ட ெச க் ய கண்ணா க்கல்; glass cut in imitation of diamond.

   4. ெவள்ைளரா க்கல் பாரக்்க;see wella. rasi-k-kal.

ெவள்ைள + கல்]

 ெவள்ைளக்கல்2 veḷḷaikkal, ெப.(n.)

   1. க ங்கல் வைகக ள் ஒன்  (ெபா.வ.);; a variety of granite.

   2. ஞ்  நிலத் ல்

   மண் ழ் அைமந்த பாைற வைகக ள் ஒன்  ( வ ல்);; underground rock or granite in arable land.

     [ெவள்ைள + கல்]

 ெவள்ைளக்கல்2 veḷḷaikkal, ெப.(n.)

   ன (பங் னி); மாதத் ல் பணி ர ல் காற் ல்லாக் காலத் ல் க ர ்ேபால் வளரந்் க் ம் ஒ  கல், 
உவர ்நிலத் ன் அ ல் இ க் ம் கல்; the stone found at the bottom of the fuller's earth or the efflorescence grown 
in the soil of fuller's earth in the month of march-april.

     [ெவள்ைள + கல்]
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ெவள்ைளக்கல

ெவள்ைளக்கல1 veḷḷaikkala, ெப.(n.)

   1. ன்  மாதத் ய க ப் ண்டம்;   3 months old foetus.

   2. அைடக்கல் பாரக்்க;see anda-k-kal.

   3. க்கான் கல்; lime stone.

   4. வழைல பாரக்்க;see valalai.

   5. கல் ப் ; rock salt.

   6. ப கக்கல்; crystal.

     [ெவள்ைள + கல்]

ெவள்ைளக்கல்கண
◌ண்ம்

ெவள்ைளக்கல்கண்ணம் veḷḷaikkalkaṇṇam, ெப.(n.)

   1. ண்டச ் ண்ணம்; a white medicinal powder made from the foetus of three months old.

   2. நிலத் ன க் ம் ெவள்ைளக் கல்ைலக் காளவா ல் ேவக ைவத்  நீற்  எ க் ம் 
கண்ணம்; slaked lime.

     [ெவள்ைள + கல் + கண்ணம்]

ெவள்ைளக்கல்கண
◌ண்ாம்

 
 ெவள்ைளக்கல்கண்ணாம்  veḷḷaikkalkaṇṇāmbu, ெப.(n.)

   ண்ணாம் க்கல் வைகக ள் ஒன்  (ம .வழ.);; a variety of lime.

     [ெவள்ைள + கல் + ண்ணாம் ]

ெவள்ைளக்கல்கத்

 
 ெவள்ைளக்கல்கத்  veḷḷaikkalkatti, ெப.(n.)

   உவரம்ண் தைர ன் அ க் ம் ெவள்ைளக் கல்ைல உவர ்மண்ணில் தண்ணி ற் க். கலக்  
அ ல் க  ெய த் ; washing the stone in the solution of fuller's earth, is its purification.

     [ெவள்ைள + கல்கத் ]

ெவள்ைளக்கல்ெச
யநீர்

 
 ெவள்ைளக்கல்ெசயநீர ்veḷḷaikkalceyanīr, ெப.(n.)

   அண்ட ெசயநீர;் a pungent prepared liquid from andakkal.

     [ெவள்ைள + கல் + ெசயநீர]்

ெவள்ைளக்கல் ப்

 
 ெவள்ைளக்கல் ப்  veḷḷaikkalluppu, ெப.(n.)

   ண்ட ப் ; salt extracted from Ve/ai-k-kal.

     [ெவள்ைள + கல் ப் ]

ெவள்ைளக்க யா
ண க்கம்

 
 ெவள்ைளக்க யாண க்கம் veḷḷaikkaliyāṇamurukkam, ெப.(n.)

   ெவள்ைளப் க் ம் க யான க்க மரம்; erythrina indica (bearing white flowers); albiflora.

     [ெவள்ைள + க யான + க்கம்]
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ெவள்ைளக்க யா
ண க்

 
 ெவள்ைளக்க யாண க்  veḷḷaikkaliyāṇamurukku, ெப.(n.)

   மரவைக; white coral tree, m.tr.

     [ெவள்ைள + க யான + க் ]

ெவள்ைளக்க வம்

 
 ெவள்ைளக்க வம் veḷḷaikkaluvam, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் களிமண்ணால் ெசய்த ைமக்க வம்; mortar made of white stone.

     [ெவள்ைள + க வம்]

ெவள்ைளக்க

ெவள்ைளக்க  veḷḷaikkavi, ெப.(n.)

   1. ன் ெமா களாற் க பா ேவான் (ெவண்பாப். ெசய். 48);; one who composes verses in inelegant language.

   2. றைரத ்ெதாடங்கச ்ெசய்  க பா ேவான்; eulogist who gets another to begin his poem (w.);.

   3. ெவண்க  1, 2 பாரக்்க;see ven-kavi 1,2.

     [ெவள்ைள + க ]

 Skt. Kavi → த.க

ெவள்ைளக்கழற்
ெகா

 
 ெவள்ைளக்கழற்ெகா  veḷḷaikkaḻṟkoḍi, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக்கழற் க் காய்க் ெகா ; bonducnut creeper bearing white nuts caesalpinia bonducella.

     [ெவள்ைள + கழற்ெகா ]

ெவள்ைளக்க சச்
ல்

 
 ெவள்ைளக்க சச்ல் veḷḷaikkaḻiccal, ெப.(n.)

   மாந்தக் க சச்ல்; diarrhoea in children which is coloured white caused by indigestion.

     [ெவள்ைள + க சச்ல்]

ெவள்ைளக்கற்கண்

 
 ெவள்ைளக்கற்கண்  veḷḷaikkaṟkaṇṭu, ெப.(n.)

   னிக் கற்கண் ; sugan candy.

     [ெவள்ைள + கற்கண் ]

ெவள்ைளக்கற் ரம்

 
 ெவள்ைளக்கற் ரம் veḷḷaikkaṟpūram, ெப.(n.)

   ெவள்ைளச ் டம் ( .);; a species of champhor.

     [ெவள்ைள + கற் ரம்]

ெவள்ைளக்கற்ெபா

 
 ெவள்ைளக்கற்ெபா  veḷḷaikkaṟpoḍi, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் கற் ண்ணாம்  நீ ; white slaked lime.

     [ெவள்ைள + கற்ெபா ]
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ெவள்ைளக்கற்ற
ைள

ெவள்ைளக்கற்றைள veḷḷaikkaṟṟaḷai, ெப.(n.)

   1. ெவள்ைள நிறமான ம் இரண்ட  வளரவ் மான கடல் ன்வைக; sea-fish, silvery attaining 2 ft. in length.

   2. ெவளி ன ப ைமநிறம் உைடய ம் இரண்  அ  வளரவ் மான கடல்- ன்வைக; sea-fish. greyish 
darkened with green, attaining 2 ft. in length.

     [ெவள்ைள + கற்றைள]

ெவள்ைளக்கற்றா
ைழ

 
 ெவள்ைளக்கற்றாைழ veḷḷaikkaṟṟāḻai, ெப.(n.)

   ஒ வைக கற்றாைழ; a variety of aloe.

     [ெவள்ைள + கற்றாைழ]

ெவள்ைளக்காக்கட்
டான்

 
 ெவள்ைளக்காக்கட்டான் veḷḷaikkākkaṭṭāṉ, ெப.(n.)

ெவள்ைளக்காக்கணம் பாரக்்க;see vellai-k-käkkanam (w.);.

     [ெவள்ைள + காக்கட்டான்]

ெவள்ைளக்காக்க
ணம்

 
 ெவள்ைளக்காக்கணம் veḷḷaikkākkaṇam, ெப.(n.)

   ெகா வைக; white-flowered musell-shell creeper, s.cl.

     [ெவள்ைள + காக்கணம்]

ெவள்ைளக்காக்

 
 ெவள்ைளக்காக்  veḷḷaikkākki, ெப.(n.)

ெவள்ைளக்காக்கணம் பாரக்்க (பரி.அக.);;see vellas-k-käkkanam.

     [ெவள்ைள + காக் ]

ெவள்ைளக்காக் ற
ட்ைட

 
 ெவள்ைளக்காக் றடை்ட veḷḷaikkākkuṟaṭṭai, ெப.(n.)

ெவள்ைளக்காக்கணம் பாரக்்க;see vellai-k-käkkanam.

     [ெவள்ைள + காக் றடை்ட]

ெவள்ைளக்காக்
ைக

 
 ெவள்ைளக்காக்ைக veḷḷaikkākkai, ெப.(n.)

   இல்ெபா க்  எ த் க்காட்டாக காக்ைக; white crow, typical of a non-existent thing.

     [ெவள்ைள + காக்ைக]

ெவள்ைளக்காகம்

 
 ெவள்ைளக்காகம் veḷḷaikkākam, ெப.(n.)

   ெவண்காக்ைக; white crow.

     [ெவள்ைள + காகம்]
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ெவள்ைளக்கா த
ம்

ெவள்ைளக்கா தம் veḷḷaikkākidam, ெப.(n.)

   1. ெவள்ைளத் தாள்; white paper.

   2. எ தாத தாள்; blank paper (w.);,

     [ெவள்ைள + கா தம்]

 U. Hāgas → த. கா தம்.

ெவள்ைளக்கா க்க
ட்

 
 ெவள்ைளக்கா க்கட்  veḷḷaikkācukkaṭṭi, ெப.(n.)

   வப் க்காகக் கட் க்  எ ரான ; white catechu-hyderabad catechu.

     [ெவள்ைள + கா க்கட் ]

ெவள்ைளக்காஞ்
ெசா

ெவள்ைளக்காஞ்ெசா  veḷḷaikkāñjoṟi, ெப.(n.)

   1. காஞ்ெசா ; a plant-tragia in volucrata.

   2. எ ைமக்காஞ்ெசா  பாரக்்க;see erumas-k-kāfīcori.

     [ெவள்ைள + காஞ்ெசா ]

ெவள்ைளக்காட்டம
ணக்

 
 ெவள்ைளக்காட்டமணக்  veḷḷaikkāṭṭamaṇakku, ெப.(n.)

   ெவண்காட்டா மணக் ; White jatropha.

     [ெவள்ைள + காட்டமனக் ]

ெவள்ைளக்காட்டா
மணி

 
 ெவள்ைளக்காட்டாமணி veḷḷaikkāṭṭāmaṇi, ெப.(n.)

   உத்தாமணி (அசச்ாணி );; a twiner title being a hedge plant bearing fruit with cotton fibres inside.

     [ெவள்ைள + காட்டாமணி]

ெவள்ைளக்காணம்

 
 ெவள்ைளக்காணம் veḷḷaikkāṇam, ெப.(n.)

   ெகாள்வைக; a kind of horse-gram.

     [ெவள்ைள + காணம்]

ெவள்ைளக்காந்

 
 ெவள்ைளக்காந்  veḷḷaikkāndi, ெப.(n.)

   மைல ைக வைக; a mountain herb.

     [ெவள்ைள + காந் ]

ெவள்ைளக்காயா

 
 ெவள்ைளக்காயா veḷḷaikkāyā, ெப.(n.)

   மரவைக; narrow-oblong-leaved tree bilberry, s.tr.

     [ெவள்ைள + காயா]
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ெவள்ைளக்கார்

 
 ெவள்ைளக்கார ்veḷḷaikkār, ெப.(n.)

   மைழக்காலத் ல் அ வைடயா ம் காரெ்நல் வைக; a variety of kār paddy harvested in the rainy season.

     [ெவள்ைள + கார]்

ெவள்ைளக்காரச்
ைல

 
 ெவள்ைளக்காரச் ைல veḷḷaikkāraccīlai, ெப.(n.)

   ெவள்ைள நஞ் , ெகளரி, ங் யம், ச ட் ப் , ெவ. ங் யம், ட்ட ணிச ்சாம்பல் ெபா  
ெசய்  காய்ச் த் ணி ட் ய காரச் ைல (கார ளாஸ் ரி);; a plaster prepared with the drugs mentioned 
above.

     [ெவள்ைள + காரச் ைல]

ெவள்ைளக்காரம்

 
 ெவள்ைளக்காரம் veḷḷaikkāram, ெப.(n.)

   ெவங்காரம்; borah.

     [ெவள்ைள + காரம்]

ெவள்ைளக்காரர்

 
 ெவள்ைளக்காரர ்veḷḷaikkārar, ெப.(n.)

   ெவள்ைள நிற மாந்தர;் whites, westener.

     [ெவள்ைள + காரர]்

ெவள்ைளக்காரன்

 
 ெவள்ைளக்காரன் veḷḷaikkāraṉ, ெப.(n.)

   ஐேராப் ய இனத்தான்; european, white man.

     [ெவள்ைள + காரன்]

ெவள்ைளக்காரன்க
வளி

 
 ெவள்ைளக்காரன்கவளி veḷḷaikkāraṉkavaḷi, ெப.(n.)

ேதரக்்கள் பாரக்்க;see terk-kal.

     [ெவள்ைள + காரன் + கவளி]

ெவள்ைளக்காரி

 
 ெவள்ைளக்காரி veḷḷaikkāri, ெப.(n.)

   உவளர ்நிலம்; fuller's earth.

     [ெவள்ைள + காரி]

 ெவள்ைளக்காரி veḷḷaikkāri, ெப.(n.)

     [ெவள்ைள + காரி]
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ெவள்ைளக்காைர

 
 ெவள்ைளக்காைர veḷḷaikkārai, ெப.(n.)

   ெவண்காைர; pounded chunam.

     [ெவள்ைள + காைர]

ெவள்ைளக்காலா

 
 ெவள்ைளக்காலா veḷḷaikkālā, ெப.(n.)

   ஒ  வைக கடல் ன்; elevtherone matctradacfylum.

     [ெவள்ைள + காலா]

ெவள்ைளக் ரிகர்
ணி

 
 ெவள்ைளக் ரிகரண்ி veḷḷaiggirigarṇi, ெப.(n.)

   அவரி; indigo plant.

ெவள்ைளக்
ப்ைப

ெவள்ைளக் ப்ைப veḷḷaiggilugiluppai, ெப.(n.)

   ெச வைக (பதாரத்்த. 254);; rattle wort.

     [ெவள்ைள + ப்ைப]

ெவள்ைளக் ழாத்

 
 ெவள்ைளக் ழாத்  veḷḷaikkiḻātti, ெப.(n.)

   ெபாரிய க் கந்த கடல் ன் (ெநல்ைல. ன.);; a sea fish fit for roasting.

     [ெவள்ைள + ழாத் ]

ெவள்ைளக் ளி

 
 ெவள்ைளக் ளி veḷḷaikkiḷi, ெப.(n.)

   ளிவைக ( ன்.);; cockatoo, cacatuina.

     [ெவள்ைள + ளி]

ெவள்ைளக் ரி

 
 ெவள்ைளக் ரி veḷḷaikāri, ெப.(n.)

   மற்ைறக் ரிகளி ம் றப்  வாய்ந்ததாய் அவற்றால் க் ச ்ெசல்லப்ப வதாகக் க தப்ப வ ம் 
ெவண்ணிற ள்ள மான ய ரிவைக (யாழ்.அக.);; a white mongoose of diminutive size, said to be superior 
to other mongooses and to be carried by them.

     [ெவள்ைள + ரி]

ெவள்ைளக் ைர

 
 ெவள்ைளக் ைர veḷḷaikārai, ெப.(n.)

   ைர வைக (சங்.அக.);; a kind of greens.

     [ெவள்ைள + ைர]

ெவள்ைளக் ங்
யம்

ெவள்ைளக் ங் யம் veḷḷaikkuṅgiliyam, ெப.(n.)

   1. நீண்ட மரவைக (இலத.்);; indian gum anime, vateria indica.

   2.ெவள்ைளக் ங் ய மரப் ன்; gum anime, a resinous exudation from indian gum anime.

   3. மரவைக (இலத.்);; konkani resin, boswellia serrata-glabra.

     [ெவள்ைள + ங் யம்]
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ெவள்ைளக் ட்டம்

ெவள்ைளக் ட்டம்1 veḷḷaikkuṭṭam, ெப.(n.)

   ெவண் ட்ட ேநாய்; white leprosy, leucoderma.

     [ெவள்ைள + ட்டம்]

 ெவள்ைளக் ட்டம்2 veḷḷaikkuṭṭam, ெப.(n.)

   ெவண் ட்டம் (ெசங்ைக.);; white leprosy (C.G.);.

     [ெவள்ைள + ட்டம்]

ெவள்ைளக் நாக
னார்

ெவள்ைளக் நாகனார ்veḷḷaikkuḍinākaṉār, ெப.(n.)

   கழகக் காலப் லவர;் a sangam poet.

ெவள்ைளக்  ெயன்ப  இவர  ஊர.் இவர ்தம் ைடய பைழய நிலங்க க் ரிய வரிப் பணத்ைதச ்
ெச த் வதற்  ஆற்றாதவரா ச ்ேசாழன் ள ற்றத் த் ஞ் ய ள்ளி வளவ க் ச ்
ெச ய த்  அசெ்சய்கைள ற் ட்டாகப் ெபற்றனர ்என்ப  இவர ்பா ய றநா ற் ச ்
ெசய் ளால் ெதரிவ ன்ற . மற் ட் -சரவ்மானியம். இன் ம் இவர ்வாக்காக நற் ைண ல் 
இரண்  பாடல்கள் உள்ளன.( றம்.35);.

ெவள்ைளக் ைர

ெவள்ைளக் ைர veḷḷaikkudirai, ெப.(n.)

   1. ெவண்ணிறக் ைர; white horse.

   2. கள்; toddy.

   3. ைலப்ேபன்; louse in clothes.

     [ெவள்ைள + ைர]]

ெவள்ைளக் ைர
க் ளம்

 
 ெவள்ைளக் ைரக் ளம்  veḷḷaikkudiraikkuḷambu, ெப.(n.)

   ைரக் ளம்  இைதச ் ட் க் கரியாக் த் தடவச ் ல ண்ேநாய்கள் ணப்ப ம்; white horse hoof its 
burnt ash bucals ulcers.

     [ெவள்ைள + ைர + ளம் ]

ெவள்ைளக் ைர
ேமேலறல்

 
 ெவள்ைளக் ைரேமேலறல் veḷḷaikkudiraimēlēṟal, ெப.(n.)

   கள், சாராயம் த யன த்தல்; being intoxicated with drinks.

     [ெவள்ைள + ைர + ேமேலறல்]

ெவள்ைளக் ந்தரி
க்கம்

 
 ெவள்ைளக் ந்தரிக்கம் veḷḷaikkundarikkam, ெப.(n.)

   ெவள்ைள தாமர,் இ  ெவளிர ்பசை்ச அல்ல  மஞ்சள் நிறக் கட் களாஙய இ க் ம்; indian copal-white 
dammer-vateria indica.

இத் டன் ெம , எண்ெணய் ேசரத்் க் களிம்  ெசய்  ண்க க் ம், ரணித் ப் பல் வ க் ம் 
ேபாடலாம்.

     [ெவள்ைள + ந்தரிக்கம்]

ெவள்ைளக் ந்
க்கம்

ெவள்ைளக் ந் க்கம் veḷḷaikkundurukkam, ெப.(n.)

ெவள்ைளக் ந் க்கம் (இலத.்); பாரக்்க;see vellai-k-kunkiliyam.

 ெவள்ைளக் ந் க்கம் veḷḷaikkundurukkam, ெப.(n.)

ெவள்ைளக் ங் யம் 1 பாரக்்க (இலத.்);;see wellai. k-kurikiliyam.

     [ெவள்ைள + ந் க்கம்]
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ெவள்ைளக் ப்ேபா
-தல்

 
 ெவள்ைளக் ப்ேபா -தல் veḷḷaikkuppōṭudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ க் காைடகைள ெவ க்கப்ேபா தல் ( ன்.);; to send one's clothes to wash.

     [ெவள்ைள + ேபா -,]

ெவள்ைளக் தம்

 
 ெவள்ைளக் தம் veḷḷaikkumudam, ெப.(n.)

   க ; an eye diseases of cornea.

     [ெவள்ைள + தம்]

ெவள்ைளக்
ைவ

ெவள்ைளக் ைவ veḷḷaikkuṟuvai, ெப.(n.)

   ெவண்ணிற ைடய ம் 2 அல்ல  3 மாதங்களில் ைளயக் ய ைவ ெநல்வைக; a white species 
of kuruvai paddy caltivated throughout the year, maturing in two or three months.

     [ெவள்ைள + ைவ]

ெவள்ைளக் ன்

ெவள்ைளக் ன் 1 veḷḷaikkuṉṟi, ெப.(n.)

   ெகா வைக (இலத.்);; a kind of indian liquorice plant, abrus precatoriusalbiflora.

     [ெவள்ைள+ ன் ]

 ெவள்ைளக் ன் 2 veḷḷaikkuṉṟi, ெப.(n.)

   ெவண்ணிறக் ன்ற மணி; white jeweller's head-abrus preca lorius bearing white seeds.

ெவள்ைளக் ன் க
ம்

ெவள்ைளக் ன் கம்1 veḷḷaigguṉṟigam, ெப.(n.)

ெவள்ைள ங் யம் 1 பாரக்்க (இலத.்);;see velai-kurikiliyam.

     [ெவள்ைள + ன் கம்]

 ெவள்ைளக் ன் கம்2 veḷḷaigguṉṟigam, ெப.(n.)

ெவள்ைளக் ந் க்கம் பாரக்்க;see vellai-k-kuntirukkam.

     [ெவள்ைள + ன் கம்]

ெவள்ைளக் ன் ம
ணி

 
 ெவள்ைளக் ன் மணி veḷḷaikkuṉṟimaṇi, ெப.(n.)

   ஒ  ன்  மணி; a kind of red seed of crab's eye.

     [ெவள்ைள + ன் மணி]

ெவள்ைளக்ெகளி

 
 ெவள்ைளக்ெகளி  veḷḷaikkeḷiṟu, ெப.(n.)

ெவள்ைளக்ெக த்  பாரக்்க;see wellai. k-kelutti.

     [ெவள்ைள + ெகளி ]

ெவள்ைளக்ெக த்

ெவள்ைளக்ெக த்  veḷḷaikkeḷutti, ெப.(n.)

   ெவண்ணிறமான ம் ப ெனட்  ரலநீளம் வளரவ் மான ஆற் ன் வைக; a river-fish, silvery, attaining 
18 in. in length, macrones cavasius.

     [ெவள்ைள + ெக த் ]
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ெவள்ைளக்ெகாட்ட
ல்

 
 ெவள்ைளக்ெகாட்டல் veḷḷaikkoṭṭal, ெப.(n.)

   ெவடை்ட ஒ க் ; gonorrhoea.

     [ெவள்ைள + ெகாட்டல்]

ெவள்ைளக்ெகா

ெவள்ைளக்ெகா 1 veḷḷaikkoḍi, ெப.(n.)

   1. ெவற் ைல வைக; a variety of betel (G.Sm.D.1,1,215);.

   2. அைம  உடன்

பாட் ற்  அ யாகக் காட் ங் ெகா , flag of truce, white flag.

     [ெவள்ைள + ெகா ]

 ெவள்ைளக்ெகா 2 veḷḷaikkoḍi, ெப.(n.)

கற் ரக்ெகா  பாரக்்க;see Karpora-kkogi.

     [ெவள்ைள + ெகா ]

ெவள்ைளக்ெகா
ேவ

 
 ெவள்ைளக்ெகா ேவ  veḷḷaikkoḍuvēli, ெப.(n.)

   ெகா ேவ  (இலத.்);; whiteflowered lead wort.

     [ெவள்ைள + ெகா ேவ ]]

ெவள்ைளக்ெகாம்

 
 ெவள்ைளக்ெகாம்  veḷḷaikkombu, ெப.(n.)

   நைர ம ர ்(யாழ்.அக.);; grey hair.

     [ெவள்ைள + ெகாம் ]

ெவள்ைளக்ெகாய்
யா

 
 ெவள்ைளக்ெகாய்யா veḷḷaikkoyyā, ெப.(n.)

   ெப ங்ெகாய்யா மரவைக (இலத.்);; white guava.

     [ெவள்ைள + ெகாய்யா]

 Braz. Guava → த. ெகாய்யா

ெவள்ைளக்ெகா
ஞ்

 
 ெவள்ைளக்ெகா ஞ்  veḷḷaikkoḻuñji, ெப.(n.)

ெவண்ெகா ஞ்  பாரக்்க;see ven-kolunci.

     [ெவள்ைள + ெகா ஞ் ]

ெவள்ைளக்ேகாங்

 
 ெவள்ைளக்ேகாங்  veḷḷaikāṅgu, ெப.(n.)

   நீரக்்ேகாங்  (இலத.்);; iron wood of malabar.

     [ெவள்ைள + ேகாங் ]
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ெவள்ைளக்ேகாட்

ெவள்ைளக்ேகாட்  veḷḷaikāṭṭi, ெப.(n.)

   பயனில ேப ம் அ லார ் ட்டம்; assembly of idlers or shallow persons.

     "ெவள்ைளக் ேகாட் ம் ர னி ெலா ன்"  ( லப். 30, 198);.

     [ெவள்ைள + ேகாட் ]

ெவள்ைளக்ேகாட்
ம்ைப

 
 ெவள்ைளக்ேகாட் ம்ைப veḷḷaikāṭṭumbai, ெப.(n.)

   ம்ைப; leucas.

     [ெவள்ைள + ேகாட் ம்ைப]

ெவள்ைளக்ேகா
ல்

 
 ெவள்ைளக்ேகா ல் veḷḷaikāyil, ெப.(n.)

பழந்த ழ்நாட் ல் பலேதவன் வ பா  நிகழ்ந்த ெதன்ப  இலக் யங்களால் அ யப்ப ம். 
ெவண்ணிறம் வாய்ந்த அத்ேதவைன,

     "வால்வைள ேமனி வா ேயான்" என்  லப்ப காரம் க் ன்ற . அவைர ெவள்ைள ரத்்  
என் ம், பல ேதவன் என் ம் பண்ைடத் த ழர ்அைழப்பாரா னர ்தா ரபரணி யாற் ன் கைர ல் 
ெவள்ைளக் ேகா ல் ைற ஒன் ண் . பைழய பல ேதவர ்வ பாடை்ட அ  நிைன ட் வதா ம்;

 a shrine in ancient Tamil as revealed from literature.

     "வால்வைள ேமனி வா ேயான்" என்பதற்  ெவள்ளி வைள (சங் ); ேபா ம் நிறத்ைத ைடய 
ெவள்ைள ரத்்  என்  ெபா ள் உைரத்தார ்அ யாரக்்  நல்லார.்

     [ெவள்ைள + ேகா ல்]

ெவள்ைளக்ேகாரா
ன்

 
 ெவள்ைளக்ேகாரான் veḷḷaikārāṉ, ெப.(n.)

   ெகா வைக; accminate-leaved geranium.

     [ெவள்ைள + ேகாரான்]

ெவள்ைளக்ேகாலச்
றா

 
 ெவள்ைளக்ேகாலச் றா veḷḷaikālaccuṟā, ெப.(n.)

   ப ன் வைக ெளான் ; a kind of stout fish.

     [ெவள்ைள + ேகாலச் றா]

ெவள்ைளகட் -தல்

ெவள்ைளகட் -தல் veḷḷaigaṭṭudal, ெப.(n.)

ெச. . . (v.i.);

   1. ெவள்ளாைட த்தல்; to be dressed in white.

     'அவன் ெவள்ைள கட் ந்தான்'.

   2. மங்கல அணி ழந்த ைமையக் க்க ெவள்ைளயாைட த்தல்; to be put on white clothes, as a sign of 
widowhood.

   3. ெவள்ளாைடயால் ேமற்கட்  கட் தல்; to spread a white ceiling cloth.

     [ெவள்ைள + கட் -,]
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ெவள்ைளகட் தல்

ெவள்ைளகட் தல்1 veḷḷaigaṭṭudal, ெப.(n.)

   ெவள்ைள ஒ க்  நிற்றல்; cured gonorrhoea.

     [ெவள்ைள + கட் தல்]

 ெவள்ைளகட் தல்2 veḷḷaigaṭṭudal, ெப.(n.)

   ேமற்கட்  கட் தல்; bandage.

     [ெவள்ைள + கட் தல்]

ெவள்ைளசச்ங்

ெவள்ைளசச்ங்  veḷḷaiccaṅgu, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைகச ்சங் ; white conch.

   2. சங்கஞ் ெச ; four spined monetiaazema tetracnatha.

     [ெவள்ைள + சங் ]

ெவள்ைளசச்ண் க்
கார்

 
 ெவள்ைளசச்ண் க்கார ்veḷḷaiccaṇṭikkār, ெப.(n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy (A.);.

     [ெவள்ைள + சண் க்கார]்

ெவள்ைளசச் கம்

 
 ெவள்ைளசச் கம் veḷḷaiccadigam, ெப.(n.)

   ெவண் ள ; white pepper.

     [ெவள்ைள + ச கம்]

ெவள்ைளசச்ந்தன
ம்

 
 ெவள்ைளசச்ந்தனம் veḷḷaiccandaṉam, ெப.(n.)

   மரவைக; wooly melon feather foil.

     [ெவள்ைள + சந்தனம்]

ெவள்ைளசச்ம்பா

 
 ெவள்ைளசச்ம்பா veḷḷaiccambā, ெப.(n.)

   சம்பா ெநல்வைக .(இ.வ.);; a variety of campa paddy.

     [ெவள்ைள + சம்பா]

ெவள்ைளசச்க்கைர

ெவள்ைளசச்க்கைர veḷḷaiccakkarai, ெப.(n.)

   1. னிச ்ச க்கைர; white sugar.

   2. உப் ; salt.

     [ெவள்ைள + சரக்்கைர]

ெவள்ைளசச்ாடர
ைண

 
 ெவள்ைளசச்ாடரைண veḷḷaiccāṭaraṇai, ெப.(n.)

ெவண்சாரைண பாரக்்க;see veršāraṇai.

     [ெவள்ைள + சாடரைண]
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ெவள்ைளசச்ாமந்

 
 ெவள்ைளசச்ாமந்  veḷḷaiccāmandi, ெப.(n.)

ெவள்ைளசெ்சவ்வந்  பாரக்்க ( .அ.);;see vellail-c-cevvant.

     [ெவள்ைள + சாமந் ]

ெவள்ைளசச்ாரைட

 
 ெவள்ைளசச்ாரைட veḷḷaiccāraḍai, ெப.(n.)

ெவள்ைளசச்ாரைண பாரக்்க;see vellai-c-carama.

     [ெவள்ைள + சாரைட]

ெவள்ைளசச்ார
ைண

ெவள்ைளசச்ாரைண1 veḷḷaiccāraṇai, ெப.(n.)

   ஒ  வைகச ்சாரைண;   இதன் சா  பா(டா);ணத் க்  க்  ெகா த் க் காட்ட த ம் (சத்  
சாரைண);; a plantirianthema decandra-good diuretic used for eye diseases also.

     [ெவள்ைள + சாரைண]

 ெவள்ைளசச்ாரைண2 veḷḷaiccāraṇai, ெப.(n.)

   சாரைண வைக ( ன்.);; horsepurslane.

     [ெவள்ைள + சாரைண]

ெவள்ைளசச்ாைர

ெவள்ைளசச்ாைர1 veḷḷaiccārai, ெப.(n.)

   நீண்ட மரவைக; a tree.

     [ெவள்ைள + சாைர]

 ெவள்ைளசச்ாைர2 veḷḷaiccārai, ெப.(n.)

   1. உப்  மணி; solidified salt made into beads.

   2. கட் ய கல் ப் ; consolidated salt.

   3.வழைல பாரக்்க;see Valalai.

     [ெவள்ைள + சாைர]

ெவள்ைளசச்ா ேவ
ைளேவர்

ெவள்ைளசச்ா ேவைளேவர ்veḷḷaiccāṟuvēḷaivēr, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைக ைக; root of trianthema decandra. It can be used as a rejuvenating drug.

   2. நீர ்இறங்கக் ெகா க் ம் ேவர;் it is diuretic.

     [ெவள்ைள + சா  + ேவைள + ேவர]்

ெவள்ைளச்

 
 ெவள்ைளச்  veḷḷaicci, ெப.(n.)

   நஞ்  வைக; a kind of arsenic.

 ெவள்ைளச்  veḷḷaicci, ெப.(n.)

   சவ் ரம்; per-chloride of mercury.

     [ெவள்ைள + ந் ாரம்]
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ெவள்ைளச்
ைலப்பால்

ெவள்ைளச் ைலப்பால் veḷḷaiccimulaippāl, ெப.(n.)

   1. வப்  நிறப் ெபண்ணின் ைலப்பால்; the breast milk of a fair coloured woman.

   2. ம ந ப் ெபா ள்; it is useful for preparing internal medicines.

     [ெவள்ைளச்  + ைலப்பால்]

ெவள்ைளச் லாந்

 
 ெவள்ைளச் லாந்  veḷḷaiccilāndi, ெப.(n.)

   மரவைக (இலத)்;; narrow-leaved button flower.

     [ெவள்ைள லாந் ]

ெவள்ைளச் ம
ணியன்

ெவள்ைளச் மணியன் veḷḷaicciṟumaṇiyaṉ, ெப.(n.)

   ஆறைரமாதத் ல் ைளயக் ய  மணியன் ெநல்வைக; a variety of cirumaniyappaddy, maturing in 61/2 
months.

     [ெவள்ைள + மணியன்]

ெவள்ைளச் வ
தைல

 
 ெவள்ைளச் வ தைல veḷḷaicciṟuvaḻudalai, ெப.(n.)

   கத்தரிவைக; white small brinjal.

     [ெவள்ைள +  + வ தைல]

ெவள்ைளச் ைல

 
 ெவள்ைளச் ைல veḷḷaiccīlai, ெப.(n.)

   ெவள்ைள ணி (நாஞ்.);; white cloth.

     [ெவள்ைள + ைல]

ெவள்ைளச ் ைலக் 
த் த க் -தல்

 
 ெவள்ைளச ் ைலக் த் த க் -தல் veḷḷaiccīlaikkuddaḍukkiḍudal, ெச. . .(v.i.)

   நன்றாக ஒப்பைன ெசய்  ெகாள் ம் பணக்கார க் ப் பணி ைட ெசய்தல் (நாஞ்.);; to do honour to 
well dressed or rich persons.

     [ெவள்ைள+ ைலக்  + த க் -,]

ெவள்ைளச் ைலப்
பண்டாரம்

 
 ெவள்ைளச் ைலப்பண்டாரம் veḷḷaiccīlaippaṇṭāram, ெப.(n.)

ெவள்ைள  ேவட் ப்பண்டாரம் பாரக்்க (நாஞ்.);;see vellai-vétti-p-pamdāram.

     [ெவள்ைள + ைல + பண்டாரம்]

ெவள்ைளச் க்கா
ன்

ெவள்ைளச் க்கான் veḷḷaiccukkāṉ, ெப.(n.)

   ைண நீரம்ப் ெபா ள்; white lime stone one of 120 natural substances mentioned in tamil siddha medicine.

     [ெவள்ைள + க்கான்]

ெவள்ைளச் மங்க

 
 ெவள்ைளச் மங்க  veḷḷaiccumaṅgali, ெப.(n.)

   ைகம்ெபண் (இ.வ.);; widow, a term of abuse.

     [ெவள்ைள + மங்க ]

 Skt. Sumangali → த. மங்க .
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ெவள்ைளச் ரிதக
ம்

ெவள்ைளச் ரிதகம் veḷḷaiccuridagam, ெப.(n.)

   ெவண்டைள ல் வ ம் க ப்பா ன் இ ப் வைக (க த். 143, உைர);; the last member in a kaliverse, 
constructed with Venfasai.

     [ெவள்ைள + ரிதகம்]

ெவள்ைளச் றா

ெவள்ைளச் றா veḷḷaiccuṟā, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் க ல நிற ம் இ ப  அங் ல வளரச்் ள்ள கடல் ன் வைக; a sea fish, sandy brown, 
attaining 20 in. in length.

     [ெவள்ைள + றா]

ெவள்ைளச் ைரச்
ெச

 
 ெவள்ைளச் ைரசெ்ச  veḷḷaiccūraicceḍi, ெப.(n.)

ைரசெ்ச  பாரக்்க;see Šurai-c-ced.

     [ெவள்ைள + ைரசெ்ச ]

ெவள்ைளசெ்சந் ா
ரம்

 
 ெவள்ைளசெ்சந் ாரம் veḷḷaiccenram, ெப.(n.)

   ஈயெவள்ளி; white lead.

     [ெவள்ைள + ெசந் ரம்]

ெவள்ைளசெ்சம்
ைப

 
 ெவள்ைளசெ்சம்ைப veḷḷaiccembai, ெப.(n.)

   ெவள்ைளப்  க் ம் ற்றகத் ; cassia cuspidata bearing white flowers.

     [ெவள்ைள + ெசம்ைப]

ெவள்ைளசெ்சவ்வ
ந்

 
 ெவள்ைளசெ்சவ்வந்  veḷḷaiccevvandi, ெப.(n.)

   ெசவ்வந்  வைக ( ன்.);; white chrysanthemum.

     [ெவள்ைள + ெசவ்வந் ]

ெவள்ைளசே்சம்

 
 ெவள்ைளசே்சம்  veḷḷaiccēmbu, ெப.(n.)

   ேசம்  வைக (சங்.அக);; a species of indian kales.

     [ெவள்ைள + ேசம் ]

ெவள்ைளசே்சல்

 
 ெவள்ைளசே்சல் veḷḷaiccēl, ெப.(n.)

   பால்ேபா ம் ெவண்ணிற ைடயெதா  ன் ( ன.ெபா.வ.);; a milky white fish.

     [ெவள்ைள + ேசல்]
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ெவள்ைளசே்சவல்

ெவள்ைளசே்சவல்1 veḷḷaiccēval, ெப.(n.)

   ஒரிப்  (ெநல்ைல. ன.);; a cock species.

     [ெவள்ைள + ேசவல்]

 ெவள்ைளசே்சவல்2 veḷḷaiccēval, ெப.(n.)

ெவண்ணிறச ்ேசவல் இதன் தைலைய அல்ல  ெகாண்ைடைய உளியால்  அரத்தத்ைதக் கத , 
நிைல, பலகணி, உத்தரம், க் க் கடை்டகளில்

     "ஓம் ந  ம -ந ம " என்  யவாேற தட வர ்( க.வழக்.);;

 chiselling its head or throat the blood is smeared on doors. its frames, windows, beam rafter ultering oom nasi-masi nasi 
masi.

     [ெவள்ைள + ேசவல்]

ெவள்ைளசெ்சால்

ெவள்ைளசெ்சால் veḷḷaiccol, ெப.(n.)

   1. எளிய ெசால் ( ன்.);; common, plain word.

   2. நாகரிகமற்ற ெசால் (ெகாசை்ச.);; vulgar word.

     [ெவள்ைள + ெசால்]

ெவள்ைளசே்சாளம்

 
 ெவள்ைளசே்சாளம் veḷḷaiccōḷam, ெப.(n.)

   ேசாளவைக ( ன்.);; white species of great milet.

     [ெவள்ைள + ேசாளம்]

ெவள்ைளசாத் -
தல்

ெவள்ைளசாத் -தல் veḷḷaicāddudal, ெப.(n.)

ெவள்ைள ண்-, பாரக்்க;see vellaipin.

     "ெவள்ைள சாத் க்ெகாண்  சடக்ெகன அரங்கமா நகைர ட் ப் றப்பட் " ( பரம். 362);.

     [ெவள்ைள சாத் -,]

ெவள்ைளடாமர்

 
 ெவள்ைளடாமர ்veḷḷaiṭāmar, ெப.(n.)

ெவள்ைளக் ந் ரிகம் பாரக்்க;see vellai-k-kunfirikam.

ெவள்ைளத்தகைர

 
 ெவள்ைளத்தகைர veḷḷaittagarai, ெப.(n.)

     வைக; sulphur-flowered seena.

     [[ெவள்ைள + தகைர]

ெவள்ைளத்தங்கம்

 
 ெவள்ைளத்தங்கம் veḷḷaittaṅgam, ெப.(n.)

   மாைழ வைக; platinum.

     [ெவள்ைள + தங்கம்]

ெவள்ைளத்தணக்

 
 ெவள்ைளத்தணக்  veḷḷaittaṇakku, ெப.(n.)

   டை்டக்ேகாங் ; whirling rut.

     [ெவள்ைள + தனக் ]
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ெவள்ைளத்தம்பட்
ைட

 
 ெவள்ைளத்தம்படை்ட veḷḷaittambaṭṭai, ெப.(n.)

   வாளவைர (இல்த.);; sword-bean.

     [ெவள்ைள + தம்படை்ட]

ெவள்ைளத்த ழ்

 
 ெவள்ைளத்த ழ் veḷḷaittamiḻ, ெப.(n.)

   எளிய நைட லைமந்த த ழ் ( ன்.);; simple plain tamil.

     [ெவள்ைள + த ழ்]

ெவள்ைளத்தனம்

 
 ெவள்ைளத்தனம் veḷḷaittaṉam, ெப.(n.)

   கபட ன்ைம; simplicity, plainness.

     [ெவள்ைள + தனம்]

ெவள்ைளத்தாம
ைர

 
 ெவள்ைளத்தாமைர veḷḷaittāmarai, ெப.(n.)

   ெவண்டாமைர; white lotus flower it is prescribed for heat produced in the liver and produced by medicine.

     [ெவள்ைள + தாமைர]

ெவள்ைளத்தாைர

ெவள்ைளத்தாைர veḷḷaittārai, ெப.(n.)

   1. ஆ ன் ட்டத்த ல் உள்ள ெவண்ணிறக் ேகா ); white streak near the root of the tail of cow.

   2. ெவள்ைளத் தாைர ள்ள ப ; cow with veffai-t-tāra.

     [ெவள்ைள + தாைர]

ெவள்ைளத்தாள்

ெவள்ைளத்தாள் veḷḷaittāḷ, ெப.(n.)

   1. ேசாளப்ப ர ்ேநா ள் ஒன் ; a pest incident to maize crop.

   2. ெவண்ணிற ஏ ; blank sheet of paper.

     [ெவள்ைள + தாள்]

ெவள்ைளத் ைன

 
 ெவள்ைளத் ைன veḷḷaittiṉai, ெப.(n.)

   ெவண்ணிற ள்ள ைனவைக ( ன்.);; white italian millet.

     [ெவள்ைள + ைன]

ெவள்ைளத் த்தம்

 
 ெவள்ைளத் த்தம் veḷḷaittuttam, ெப.(n.)

   த்தநாக ங் கந்தக ங் கலந்த உப் வைக; sulphate of zinc, white vitriol.

     [ெவள்ைள + த்தம்]

ெவள்ைளத் த்

 
 ெவள்ைளத் த்  veḷḷaittutti, ெப.(n.)

   ெவண் த் ; abutilon.

     [ெவள்ைள + த் ]
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ெவள்ைளத் ம்

ெவள்ைளத் ம்  veḷḷaittumbi, ெப.(n.)

   சாம்பல் நிற ம் ஐ ரல வளரச்் ள்ள கடல் ன்வைக; sea-fish, greyish attaining 5 in. in length.

     [ெவள்ைள + ம் ]

ெவள்ைளத் மட்ட
ன்

ெவள்ைளத் மட்டன் veḷḷaittumaṭṭaṉ, ெப.(n.)

ெவள்ைளத்தம்படை்ட பாரக்்க;see vellai-t-tampattai.

     [ெவள்ைள + தம்மட்டம்2]

ெவள்ைளத் ரட்
மரம்

ெவள்ைளத் ரட் மரம் veḷḷaitturaṭṭimaram, ெப.(n.)

   1. ெவள்ைளத் ரட் ; a curved thorny variety [white + iron hook +tree].

   2. நாக் ஞ்சான்; wood is white silky backed round leaved tree, covered all over with greyish pubescence-capparis 
grandis.

     [ெவள்ைள + ரட்  + மரம்]

ெவள்ைளத் ரி

 
 ெவள்ைளத் ரி  veḷḷaitturisu, ெப.(n.)

   கெவள்ைள; calcined blue vitriol.

     [ெவள்ைள + ரி ]

ெவள்ைளத் ரிைச

 
 ெவள்ைளத் ரிைச veḷḷaitturisai, ெப.(n.)

   மைலப் ன ; wight's indian nettle.

     [ெவள்ைள + ரிைச]

ெவள்ைளத் வைர

ெவள்ைளத் வைர1 veḷḷaittuvarai, ெப.(n.)

   ெவண் வைர; white coloured red-gram-cajanus cajan.

     [ெவள்ைள + வைர]

 ெவள்ைளத் வைர2 veḷḷaittuvarai, ெப.(n.)

   1. மரவைக; leafy fruited ebony.

   2. வக்கைண; mattled ebony.

   3. வைரச ்ெச வைக; a variety of pigeon-pea.

     [ெவள்ைள + வைர']

ெவள்ைளத் ள

 
 ெவள்ைளத் ள  veḷḷaittuḷasi, ெப.(n.)

   ெவண் ள ச ்ெச ; ordinary sacred tulasy - acimum sanctum.

     [ெவள்ைள + ள ]

ெவள்ைளத் றட்

 
 ெவள்ைளத் றட்  veḷḷaittuṟaṭṭi, ெப.(n.)

   மரவைக (இலத.்);; silky-backed round - leaved caper tree.

     [ெவள்ைள + றட் ]
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ெவள்ைளத் வ
ைள

 
 ெவள்ைளத் வைள veḷḷaidduduvaḷai, ெப.(n.)

   ெவள்ைளப் ப் ப்ப ம் ஒ  வைகப் ண்ைணக் ணமாக் வ மான ைகக் ெகா ; three lobed 
night shade baring white flowers, a rejuvenating drugsolanum Irilo batum (albiflora);.

     [ெவள்ைள + வைள]

ெவள்ைளத்ேதக்

 
 ெவள்ைளத்ேதக்  veḷḷaittēkku, ெப.(n.)

   ெவண்ேடக் ; white teak.

     [ெவள்ைள  + ேதக் ]

ெவள்ைளத்ேதமல்

 
 ெவள்ைளத்ேதமல் veḷḷaittēmal, ெப.(n.)

   ெவண்ேதமல்; afungus disease of the skin.

     [ெவள்ைள + ேதமல்]

ெவள்ைளத்ேதன்

 
 ெவள்ைளத்ேதன் veḷḷaittēṉ, ெப.(n.)

   ெவண்ணிறத்ேதன்;   இ  பத் யத் ற் த ம்; white honey.

     [ெவள்ைள + ேதன்]

ெவள்ைளத்ேதன்
ெம

 
 ெவள்ைளத்ேதன்ெம  veḷḷaittēṉmeḻugu, ெப.(n.)

ெவண் ெம

 cera alba.

     [ெவள்ைள + ேதன் + ெம ]

ெவள்ைளத்ெதாட்
டாற் ங்

 
 ெவள்ைளதெ்தாட்டாற் ங்  veḷḷaittoṭṭāṟciṇuṅgi, ெப.(n.)

   ெவண்ெதாட்டாற் ங் ; touch me not plant bearing white flowers.

     [ெவள்ைள + ெதாட்டாற் ங் ]

ெவள்ைளேதால்

 
 ெவள்ைளேதால் veḷḷaitōl, ெப.(n.)

   ெவண் ட்டம்; leucoderma.

     [ெவள்ைள + ேதால்]

ெவள்ைளநகரம்

ெவள்ைளநகரம் veḷḷainagaram, ெப.(n.)

   ம ைர ல் இ ந்த பலேதவர ்ேகா ைல ெவள்ைள நகரம்' என்  லப்ப காரம் க் ன்ற . 
(ஊரக்ாண்காைத. 9);; Bala deva temple at Madurai is called vellai nagaram, as from Cilapatikaram.

     [ெவள்ைள + நகரம்]
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ெவள்ைள நண்

 
 ெவள்ைள நண்  veḷḷainaṇṭu, ெப.(n.)

   ெவண்ணிறமான நண் ; white crab.

     [ெவள்ைள + நண் ]

ெவள்ைளநண் த்
க்ைக

 
 ெவள்ைளநண் த் க்ைக veḷḷainaṇṭuttirukkai, ெப.(n.)

   க்ைக ன் வைக  ெளான் ; a kind of Tiruccai fish.

     [ெவள்ைள + நண்  + க்ைக]

ெவள்ைள நைம

 
 ெவள்ைள நைம veḷḷainamai, ெப.(n.)

   ெவள்ைள நாைக; button tree - anogeissus latifolia.

     [ெவள்ைள + நைம]

ெவள்ைளந ந்தா
ளி

ெவள்ைளந ந்தாளி veḷḷainaṟundāḷi, ெப.(n.)

   ெவண்டாளி ( லப். 13, 156, உைர);; white catamaran tree.

     [ெவள்ைள + ந ைம + தாளி]

ெவள்ைளநன்னாரி

 
 ெவள்ைளநன்னாரி veḷḷainaṉṉāri, ெப.(n.)

   ெவண்நன்னாரி; ordinary sassaparilla.

     [ெவள்ைள + நன்னாரி]

ெவள்ைளநாகனம்

 
 ெவள்ைளநாகனம் veḷḷainākaṉam, ெப.(n.)

ெவள்ைள ேநரவ்ாளம்,

 a purgative shrub-croton tigilium.

     [ெவள்ைள + நாகனம்]

ெவள்ைள நாகம்

 
 ெவள்ைள நாகம் veḷḷainākam, ெப.(n.)

ெவள்ைளநாைக பாரக்்க;see vellai-nagai.

     [ெவள்ைள + நாகம்]

ெவள்ைளநாகர்

ெவள்ைளநாகர ்veḷḷainākar, ெப.(n.)

   பலேதவர;் Balarama.

   1. கர ்ெவள்ைள நாகரத்ங்ேகாட்டம் ( லப். 9,10.);

     [ெவள்ைள + நாகர]்

ெவள்ைளநாைக

 
 ெவள்ைளநாைக veḷḷainākai, ெப.(n.)

   நீண்டமரவைக (இலத)்;; glabrous elliptic obtuse-leaved button tree.

     [ெவள்ைள + நாைக]

551

www.valluvarvallalarvattam.com 15022 of 19068.



ெவள்ைளநாங்

ெவள்ைளநாங் 1 veḷḷaināṅgu, ெப.(n.)

   மரவைக (இலத)்;; Cannon-ball tree of the southern hills.

     [ெவள்ைள + நாங் ]

 ெவள்ைளநாங் 2 veḷḷaināṅgu, ெப.(n.)

   ெவண்ணாங் ; asteriastigma macrocarpum.

     [ெவள்ைள + நாங் ]

ெவள்ைளநா

 
 ெவள்ைளநா  veḷḷaināyuruvi, ெப.(n.)

   ெவண்ணாங் ; ordinary indian burrachyranthus aspera.

     [ெவள்ைள + நா ]

ெவள்ைள நாவல்

ெவள்ைள நாவல்1 veḷḷaināval, ெப.(n.)

   நாவல் வைக (இலத.்);; hemispheric-tubed rose-apple.

     [ெவள்ைள + நாவல்]

 ெவள்ைள நாவல்2 veḷḷaināval, ெப.(n.)

   1. பயன் ; white jamun.

   2. ெவண்ணாவல் பாரக்்க;see vennaval.

அகப்ப வதரி .

     [ெவள்ைள + நாவல்]

ெவள்ைளநா

ெவள்ைளநா  veḷḷaināvi, ெப.(n.)

   நா  நா  வைக (பதாரத்்த. 1055);; a species of aconite.

     [ெவள்ைள + நா ]

ெவள்ைள நா னி

 
 ெவள்ைள நா னி veḷḷaināviṉi, ெப.(n.)

   ெவள்ேவல்ங்காய்; fruit of white babool tree-acocia leucophtaea.

     [ெவள்ைள + நா னி]

ெவள்ைளநிறத்தா
ள்

 
 ெவள்ைளநிறத்தாள் veḷḷainiṟattāḷ, ெப.(n.)

   கைலமகள் ( ங்.);; sarasvati, as white in complexion.

     [ெவள்ைள + நிறத்தாள்]

ெவள்ைளநீர் ள்ளி

 
 ெவள்ைளநீர் ள்ளி veḷḷainīrmuḷḷi, ெப.(n.)

   கற்ப ைக ெலான் ; a rejuvenating drug thorny plant with white flowers hygrophila auriculata.

இதன் ேவர ் தல்  இைல ஈறாக ள்ள எல்லாவற் ம் தாம் ரம் நீறா ம், ன் சாற் னால் இதன் 
கட் ம்.

     [ெவள்ைள + நீர ்+ ள்ளி]
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ெவள்ைளநீலாம்பர
ம்

 
 ெவள்ைளநீலாம்பரம் veḷḷainīlāmbaram, ெப.(n.)

   ெச வைக (இலத.்);; crested purple nail dye.

     [ெவள்ைள + நீலாம்பரம்]

ெவள்ைள ணா

 
 ெவள்ைள ணா veḷḷainuṇā, ெப.(n.)

   மரவைக (இலத.);; bracteate dyeing mulberry.

     [ெவள்ைள + ணா]

ெவள்ைளெநல்

 
 ெவள்ைளெநல் veḷḷainel, ெப.(n.)

   ெநல் வைக (யாழ்.அக.);; a kind of paddy.

     [ெவள்ைள + ெநல்]

ெவள்ைள ெநாச்

 
 ெவள்ைள ெநாச்  veḷḷainocci, ெப.(n.)

   ெவண்ெணாச்  (இலத.்);; five leaved chast tree.

     [ெவள்ைள + ெநாச் ]

ெவைளேநாக்கம்

 
 ெவைளேநாக்கம் veḷainōkkam, ெப.(n.)

- ெவள்ைளேநாக்  பாரக்்க;see wellai. nõkku.

     [ெவள்ைள+ ேநாக்கம்]

ெவள்ைளேநாக்

ெவள்ைளேநாக்  veḷḷainōkku, ெப.(n.)

   கள்ளமற்ற பாரை்வ; guileless look, look of innocence.

     "ெவள்ைள ேநாக் ன்…… மழைல ன் ெசாலார"் ( வக. 1099);.

     [ெவள்ைள + ேநாக் ]

ெவள்ைளப்பச

 
 ெவள்ைளப்பச  veḷḷaippasali, ெப.(n.)

   ெவண் வசைள; a creeper-basella alba.

     [ெவள்ைள + பச ]

ெவள்ைளப்பசைள

 
 ெவள்ைளப்பசைள veḷḷaippasaḷai, ெப.(n.)

   ெவண்பசைளக் ைர; a creeper-basella alba.

     [ெவள்ைள + பசைள]

ெவள்ைளப்பட்டா
ணி

 
 ெவள்ைளப்பட்டாணி veḷḷaippaṭṭāṇi, ெப.(n.)

   ெவண்ணிற உ ள் கடைல வைக; field pea.

     [ெவள்ைள + பட்டாணி]
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ெவள்ைளப்படல்

 
 ெவள்ைளப்படல் veḷḷaippaḍal, ெப.(n.)

   ேநாய்வைக; leucorrhoea.

     [ெவள்ைள + படல்]

ெவள்ைளப்படலம்

ெவள்ைளப்படலம் veḷḷaippaḍalam, ெப.(n.)

   1. கண்ேணாய் வைக; an eye disease marked by flesh growth which is white in colour.

   2. ெவள் ல் சவ்  படரந்்  கண் ைகசச்ல் மற் ம் பாரை்வ மங்கல் உண்டா ம்; a spreading growth 
in the white of the eye.

     [ெவள்ைள + படலம்]

ெவள்ைளப்பணி
யாள்

 
 ெவள்ைளப்பணியாள் veḷḷaippaṇiyāḷ, ெப.(n.)

   கைலமகள்; saraswathi, god of knowledge.

     [ெவள்ைள + பணி → பணிஆள்]

ெவள்ைளப்பரண்
டா

 
 ெவள்ைளப்பரண்டா veḷḷaipparaṇṭā, ெப.(n.)

   ெவண்ணிறப் பரண்டா ன் (தஞ்ைச, ன்.);; a white variety of parandā fish.

     [ெவள்ைள + பரண்டா]

ெவள்ைளப்பவளம்

 
 ெவள்ைளப்பவளம் veḷḷaippavaḷam, ெப.(n.)

   ஒ வைக மணி (யாழ்.அக.);; a kind of gem.

     [ெவள்ைள + பவளம்]

ெவள்ைளப்பற்பம்

 
 ெவள்ைளப்பற்பம் veḷḷaippaṟpam, ெப.(n.)

   மாைழத் கள்; calcined metallic powder.

     [ெவள்ைள + பற்பம்]

 Skt. Basman → த. பற்பம்

ெவள்ைளப்பனங்
ழங்

 
 ெவள்ைளப்பனங் ழங்  veḷḷaippaṉaṅgiḻṅgu, ெப.(n.)

   ெவண்பனங் ழங் ; polypodeum taxifolium.

     [ெவள்ைள + பனம் + ழங் ]

ெவள்ைளப்பைன
ேய

 
 ெவள்ைளப்பைனேய  veḷḷaippaṉaiyēṟi, ெப.(n.)

   ஒ  வைக கடல் ன்; a silvery white sea fish with brown spots in the upper third of body in front half-imbassis 
dussumieri.

     [ெவள்ைள + பைனேய ]
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ெவள்ைளப்பாகல்

ெவள்ைளப்பாகல்1 veḷḷaippākal, ெப.(n.)

   ழ் (பாகல்); வைக (யாழ்.அக.);; white balsam pear.

     [ெவள்ைள + பாகல்]

 ெவள்ைளப்பாகல்2 veḷḷaippākal, ெப.(n.)

   ெவள்ைளப் பாகற்காய்க்ெகா ; climber bearing white carilla fruit (bitter gourdmomordica charatia);.

     [ெவள்ைள + பாகல்]

ெவள்ைளப்பாசா
ண த்

 
 ெவள்ைளப்பாசாண த்  veḷḷaippāsāṇasutti, ெப.(n.)

   ெதளிந்த ெவள்ைள நஞ் ; purification of white arsenic.

ெவள்ைளப்பாசா
ணம்

ெவள்ைளப்பாசாணம்1 veḷḷaippācāṇam, ெப.(n.)

   ற  நஞ்  ப்பத் ெரண்ட  ெளான்  (பதாரத்்த 1160);; a mineral poison, one of 32.

 ெவள்ைளப்பாசாணம்2 veḷḷaippācāṇam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக நஞ் ; white oxide of arsenic.

இ  மாைழகைளப் ேபால் நிலத் ந்  ெவட் ெய க்கப்ப ம்.

     [ெவள்ைள + பாசாணம்]

ெவள்ைளப்பா

 
 ெவள்ைளப்பா  veḷḷaippāci, ெப.(n.)

   ெவண்ணிறக் கடற்பா  ( கைவ. ன.);; a kind of sea moss.

     [ெவள்ைள + பா ]

ெவள்ைளப்பாட்

 
 ெவள்ைளப்பாட்  veḷḷaippāṭṭu, ெப.(n.)

   ெவண்பா; one of the four principal kinds of pactic form.

     [ெவள்ைள + பாட் ]

ெவள்ைளப்பா ரி

 
 ெவள்ைளப்பா ரி veḷḷaippātiri, ெப.(n.)

   பா ரி மரவைக (இலத.்);; trumpet flower.

     [ெவள்ைள + பா ரி]

ெவள்ைளப்பாய

 
 ெவள்ைளப்பாய  veḷḷaippāyaṟu, ெப.(n.)

   எ க் ைல; leaf madar-calotropis giganteci.

ெவள்ைளப்பாவட்
ைட

 
 ெவள்ைளப்பாவடை்ட veḷḷaippāvaṭṭai, ெப.(n.)

   ெவண்ைம நிறப் க்கைள ைடய பாவடை்ட; pavata indica bearing white flowers.

     [ெவள்ைள + பாவடை்ட]
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ெவள்ைளப் த்த
ைள

 
 ெவள்ைளப் த்தைள veḷḷaippittaḷai, ெப.(n.)

   ெவண் டவம் ( த்தைள);; german silver.

     [ெவள்ைள + த்தைள]

 Skt. pitta/å → த. த்தைள

ெவள்ைளப் ல்லா
ஞ்

ெவள்ைளப் ல்லாஞ்  veḷḷaippillāñji, ெப.(n.)

   1. ெச வைக; a plant or shrub bearing white fruits.

   2. லா; phyllanthas multiflorus or fluggea lemcopyrus.

     [ெவள்ைள + ல்லாஞ் ]

ெவள்ைளப் ள்
ைள

ெவள்ைளப் ள்ைள veḷḷaippiḷḷai, ெப.(n.)

   கவடமற்றவன் (வஞ்சகமற்றவன்);-(யாழ்.அக.);; innocent man.

   2. மரவைக; small - leathery - dowry glabrate ovatelance dented acuminate-leaved child's amulet-tree.

     [ெவள்ைள + ள்ைள]

ெவள்ைளப் ர்க்

ெவள்ைளப் ரக்் 1 veḷḷaippīrkku, ெப.(n.)

   ரக்்  வைக (மைல.);; sponge gourd.

     [ெவள்ைள + ரக்் ]

 ெவள்ைளப் ரக்் 2 veḷḷaippīrkku, ெப.(n.)

ெவண் ரக்்

 white luffa.

     [ெவள்ைள + ரக்் ]

ெவள்ைளப் டைல

 
 ெவள்ைளப் டைல veḷḷaippuḍalai, ெப.(n.)

   ெவள்ைளப் டைல; white coloured snake gourd-Tricho santhes anguina.

     [ெவள்ைள + டைல]

ெவள்ைளப் ண்

ெவள்ைளப் ண் veḷḷaippuṇ, ெப.(n.)

   ஊன் ெவ த்  ெமல் யதாய் ேமல் வளரந்்  எளி லாறாத ண் (இங். ைவ. 301);; weak ulcer, wound with 
large flabby pale granulations.

     [ெவள்ைள + ண்]

ெவள்ைளப் த்

ெவள்ைளப் த்  veḷḷaipputti, ெப.(n.)

   1. அ யாைம; innocence.

   2. அ க் ைற (இ.வ.);; stupidity.

     [ெவள்ைள + த் ]

 Skt. Buddhi → த. த் .

ெவள்ைளப் ர

 
 ெவள்ைளப் ர  veḷḷaippurasu, ெப.(n.)

   ெச வைக (இலத.்);; lilac silky labor num.

     [ெவள்ைள + ர ]

556

www.valluvarvallalarvattam.com 15027 of 19068.



ெவள்ைளப் ள்ளி

 
 ெவள்ைளப் ள்ளி veḷḷaippuḷḷi, ெப.(n.)

   கரப்பான்; eczema.

     [ெவள்ைள + ள்ளி]

ெவள்ைளப் னல்
ங்ைக

ெவள்ைளப் னல் ங்ைக veḷḷaippuṉalmuruṅgai, ெப.(n.)

   1. ண்ணாற் ம் லைக; rejuvenating medicine.

   2. கற்ப லைக; a rejuvenating drug.

     [ெவள்ைள + னல் + ங்ைக]

ெவள்ைளப்

 
 ெவள்ைளப்  veḷḷaippuṉugu, ெப.(n.)

   அரசரக்ள் ெநற் ல் ெபாட்டாகப் பயன் ப த்தவ ; white civet used as a mark in the bore head by Rajahs.

     [ெவள்ைள + ]

ெவள்ைளப் ைன

 
 ெவள்ைளப் ைன veḷḷaippuṉai, ெப.(n.)

   மரவைக இலத்.); cuspidated-leaved calycine copton.

     [ெவள்ைள + ைன]

ெவள்ைளப் கம்

 
 ெவள்ைளப் கம் veḷḷaippūgigam, ெப.(n.)

   ெவள்ளி; cucumber-cucumis sativus.

     [ெவள்ைள + கம்]

ெவள்ைளப் ங்கார்

 
 ெவள்ைளப் ங்கார ்veḷḷaippūṅgār, ெப.(n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy.

     [ெவள்ைள + ங்கார]்

ெவள்ைளப் ச்

ெவள்ைளப் ச்  veḷḷaippūccu, ெப.(n.)

   1. ெவள்ைளயக்ைக; white washing.

   2. தவ  த யவற்ைற ம ப்  மைறக்ைக (இ.வ.);; glossing over, as mistakes.

     [ெவள்ைள + ச் ]

ெவள்ைளப் சணி

 
 ெவள்ைளப் சணி veḷḷaippūcaṇi, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் சனிக்காய்; a kind of gourd;as gourd creeper-beriincasa cerifera.

   ம வழக் ;ெப ம் சணி, க யானப் சணி, சாம்பற் சனி.

     [ெவள்ைள + சணி]
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ெவள்ைளப்

ெவள்ைளப்  veḷḷaippūṭu, ெப.(n.)

   1. ம த் வ உப் ; medicinal three salts.

   2. வைக; garlic-allium satiram.

     [ெவள்ைள + ]

ெவள்ைளப் ண்

ெவள்ைளப் ண் 1 veḷḷaippūṇṭu, ெப.(n.)

   கடற்கைரேயாரத் ல் வள ஞ் சங்  ( ைக. ன.);; conch growing near sea-bed.

     [ெவள்ைள + ண் ]

 ெவள்ைளப் ண் 2 veḷḷaippūṇṭu, ெப.(n.)

   சைமய க் ப் பயன்ப த் ம் ஒ வைகப் ண்  (பதாரத்்த. 1048.);; garlic.

     [ெவள்ைள + ண் ]

 ெவள்ைளப் ண் 3 veḷḷaippūṇṭu, ெப.(n.)

   ம த் வ ணம் ெகாண்ட வைக; gariic allium sativum.

     [ெவள்ைள + ண் ]

ெவள்ைளப் ண்
சச்ா

 
 ெவள்ைளப் ண் சச்ா  veḷḷaippūṇṭuccāṟu, ெப.(n.)

   ண் ந்  எ க்கப்ப ம் சா  இைத ரலால் ெதாட்  உள் நாக் ன் வளரச்் க் த் தடவ 
க்கமா ம்; juice of garlic, elongated uvula is cured if touched with this juice.

     [ெவள்ைள + ண்  + சா ]

ெவள்ைளப் த்தா
ளி

 
 ெவள்ைளப் த்தாளி veḷḷaippūttāḷi, ெப.(n.)

   ெசந்தணக்  (இலத.்);; false traga-canth.

     [ெவள்ைள + த்தாளி]

ெவள்ைளப் த்

 
 ெவள்ைளப் த்  veḷḷaippūtutti, ெப.(n.)

   ெவண்  ம் ஒ  வைக த் ; in idna mallow bearing white flowers-abutilon indicum (albiflora);.

     [ெவள்ைள+  + த் ]

ெவள்ைளப் ந்
வைள

 
 ெவள்ைளப் ந் வைள veḷḷaippūnduduvaḷai, ெப.(n.)

   ெவள்ைளத் வைள; prickly shoonday bearing white flowers solanum trilobatum (albiflora);.

     [ெவள்ைள +  + வைள]

ெவள்ைளப் ம்பா
ைள

 
 ெவள்ைளப் ம்பாைள veḷḷaippūmbāḷai, ெப.(n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy (A.);.

     [ெவள்ைள + ம்பாைள]
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ெவள்ைளப் லா

ெவள்ைளப் லா veḷḷaippūlā, ெப.(n.)

   1. லாவைக; small indian snowberry.

   2. ெவள்ைளப் லாஞ்  பாரக்்க;see wellai. p-ulanji.

     [ெவள்ைள + லா]

ெவள்ைளப் லாஞ்

ெவள்ைளப் லாஞ் 1 veḷḷaipyūlāñji, ெப.(n.)

   ெவள்ைளப் லா; white honey shrub which bears white fruits-fluggealeacopyrus.

     [ெவள்ைள + லாஞ் ]

ெவள்ைளப் லாஞ்

ெவள்ைளப் லாஞ் 2 veḷḷaippūlāñji, ெப.(n.)

   ெப ஞ்ெச  வைக (இலத.்);; indian snow berry.

     [ெவள்ைள + லாஞ் ]

ெவள்ைளப் வாத்

 
 ெவள்ைளப் வாத்  veḷḷaippūvātti, ெப.(n.)

   மரவைக (இலத.்);; white variegated mountain ebony.

     [ெவள்ைள + வாத் ]

ெவள்ைளப்

 
 ெவள்ைளப்  veḷḷaippūvi, ெப.(n.)

   ேகாைவ; coccinia indica.

     [ெவள்ைள + ]

ெவள்ைளப் ல்
தங்கட்

 
 ெவள்ைளப் ல் தங்கட்  veḷḷaippūvilcūtaṅgaṭṭi, ெப.(n.)

   ட் ண கரந்ைத; a plant-sphoeranthes indicus.

ெவள்ைளப்ெப ங்
காயம்

 
 ெவள்ைளப்ெப ங்காயம் veḷḷaipperuṅgāyam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ைவப் ப்ெப ங்காயம்; white asafoctide.

     [ெவள்ைள + ெப ங்காயம்]

ெவள்ைளப்ெப ம்
பா

 
 ெவள்ைளப்ெப ம்பா  veḷḷaipperumbāṭu, ெப.(n.)

   அரத்தம் ெவண்ணிற மாக மா  ஒ கப் ெபற்ற ஓர ்ெப ம்பா ; leucorrhoea.

     [ெவள்ைள + ெப ம்பா ]

ெவள்ைளப்ேபச்

ெவள்ைளப்ேபச்  veḷḷaippēccu, ெப.(n.)

   1. ெவளிப்பைடயான ெசால்; plainb speech.

   2.கவட ல்லாம ேபச் ; guileless speech.

     [ெவள்ைள + ேபச் ]

ெவள்ைளப்ெபான்

 
 ெவள்ைளப்ெபான் veḷḷaippoṉ, ெப.(n.)

   மாற் க் ைறவான தங்கம்; pale gold, as an inferior alloy.

     [ெவள்ைள + ெபான்]
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ெவள்ைளப்ெபான்
னா ைர

ெவள்ைளப்ெபான்னா ைர1 veḷḷaippoṉṉāvirai, ெப.(n.)

   ெச வைக ( ன்.);; italian senna.

     [ெவள்ைள + ெபான்னா ைர]

 ெவள்ைளப்ெபான்னா ைர2 veḷḷaippoṉṉāvirai, ெப.(n.)

   ஆ ைர வைக ள் ஒன் ; a white species of cassia-cassia obarata.

ெவள்ைளப்ேபாக்

 
 ெவள்ைளப்ேபாக்  veḷḷaippōkku, ெப.(n.)

   ெவள்ைள ெயா க்  ேநாய்; gohorrhoes.

     [ெவள்ைள + ேபாக் ]

ெவள்ைளப்ேபாளம்

ெவள்ைளப்ேபாளம்1 veḷḷaippōḷam, ெப.(n.)

   மரவைக (ைபஷஜ.133);; myrrh.

     [ெவள்ைள + ேபாளம்]

 ெவள்ைளப்ேபாளம்2 veḷḷaippōḷam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக மணி(யாழ்.அக.);; a kind of gem.

     [ெவள்ைள + ேபாளம்]

 ெவள்ைளப்ேபாளம்3 veḷḷaippōḷam, ெப.(n.)

   1. வாேலந் ர ேபாளம்; a kind of recinous gum-balsa modendran myrrh.

   2. க ஞ் வப் ம் கசப் ம் ந மண ைடய ஒ  வைக ன்; bayce balsam, myrrh, woman bol.

ெவள்ைள ரள்( )-
தல்

 
 ெவள்ைள ரள்( )-தல் veḷḷaiburaḷḷudal, ெப.(n.)

ெச. . . (v.i.);

   மல்லாக்கக் டத்தல் (யாழ்.அக.);; to lie on one's back with face turned skyward.

     [ெவள்ைள + ரள் ]-,]

ெவள்ைள -தல்

ெவள்ைள -தல் veḷḷaipūcudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ண்ணாம்ப த்தல்); ti wgute wash.

   2. தவ  த யவற்ைற ம ப் தல்; to gloss over, as mistakes.

   3. ெவள்ைள ைவ-, பாரக்்க;see vellai-vai-.

     [ெவள்ைள + -,]

ெவள்ைள ண்( )
-தல்

 
 ெவள்ைள ண்( )-தல் veḷḷaipūṇṇudal, ெச. . . (v.i.)

   ெவள்யாைட த்தல் ( ன்.);; to put on white dress.

     [ெவள்ைள + ண் ]-,]

ெவள்ைளமகன்

ெவள்ைளமகன் veḷḷaimagaṉ, ெப.(n.)

   டன்; simpleton.

     "ெவள்ைள மகன் ேபால் லா ற நக் " (மணி. 14;36);.

     [ெவள்ைள + மகன்]
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ெவள்ைளமட்டவா

 
 ெவள்ைளமட்டவா veḷḷaimaṭṭavā, ெப.(n.)

 ( ன் .அக.); பாரக்்க;see kuri.

     [ெவள்ைள + மட்டவா]

ெவள்ைளமட்

ெவள்ைளமட்  veḷḷaimaṭṭi, ெப.(n.)

ெவள்ைளம  2 பாரக்்க (இலத.்);;see vellai-marudu.

ெத. ெதல்லமட் .

     [ெவள்ைள + மட் ]

ெவள்ைளமட் வா
யன்

ெவள்ைளமட் வாயன் veḷḷaimaṭṭivāyaṉ, ெப.(n.)

   ெவள்ைள நிற ம் 16 ரல வளரச்் ள்ள கடல் ன்வைக; seafish, silvery attaining 16 in. in length.

     [ெவள்ைள + மட் வாயன்]

ெவள்ைளமட் வா

 
 ெவள்ைளமட் வா veḷḷaimaṭṭuvā, ெப.(n.)

ெவள்ைள மட் வாயன் பாரக்்க;see vessai-matti-vāyan).

     [ெவள்ைள + மட் வா]

ெவள்ைளமடந்ைத

 
 ெவள்ைளமடந்ைத veḷḷaimaḍandai, ெப.(n.)

ெவள்ளி மடந்ைத (இலத.்); பாரக்்க;see vess-madandi.

     [ெவள்ைள+ மடந்ைத]

ெவள்ைளமந்தரம்

ெவள்ைளமந்தரம்1 veḷḷaimandaram, ெப.(n.)

ெவண் ல் 1 பாரக்்க;see wermukil1.

     [ெவள்ைள + மந்தாரம்]

ெவள்ைளமந்தாரம்

ெவள்ைளமந்தாரம்2 veḷḷaimandāram, ெப.(n.)

ெவள்ைளமந்தாைர பாரக்்க (இ.வ.);;see vella-mandaraj

     [ெவள்ைள + மந்தாரம்2]

ெவள்ைளமந்தாைர

ெவள்ைளமந்தாைர1 veḷḷaimandārai, ெப.(n.)

   ெகாக்  மந்தாைர; taper-pointed mountain ebony.

     [ெவள்ைள + மந்தாைர]

 ெவள்ைளமந்தாைர2 veḷḷaimandārai, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைக ெவள்ைளப் ஞ்ெச ; a flowering plant-bauhinia acuminata.

   2. ஒ  கற்ப லைக; a plant used in longevity of life.

ெவள்ைளமந்

 
 ெவள்ைளமந்  veḷḷaimandi, ெப.(n.)

   மந்  வைக; bonnet monkey.

     [ெவள்ைள + மந் ]
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ெவள்ைளம ர்

 
 ெவள்ைளம ர ்veḷḷaimayir, ெப.(n.)

   நைர ம ர ்(ைபஷஜ);; grey hair.

     [ெவள்ைள + ம ர]்

ெவள்ைளமரம்

 
 ெவள்ைளமரம் veḷḷaimaram, ெப.(n.)

   மர susmã; white cedar (C.E.M.);.

     [ெவள்ைள + மரம்]

ெவள்ைளம தம்

 
 ெவள்ைளம தம் veḷḷaimarudam, ெப.(n.)

   உ யான மரவைகக ள் ஒன் , உத்தரம், ட்டம், பட் யல்களாகப் பயன்ப வ ண்  
(ெபா.வழ.);; a strong stable wood, used as beam, rafter etc.

     [ெவள்ைள + ம தம்]

ெவள்ைளம

ெவள்ைளம 1 veḷḷaimarudu, ெப.(n.)

   1. ம ; flowering murdah.

   2. நீரம்  (இவத.்);; arjuna.

     [ெவள்ைள + ம ]

 ெவள்ைளம 2 veḷḷaimarudu, ெப.(n.)

   ெவள்ைளப்  க் ம் ஆற்  ம த மரம்; a tree-terminalia arjuna myrobalan.

ெவள்ைளம ைத

 
 ெவள்ைளம ைத veḷḷaimarudai, ெப.(n.)

ெவள்ைளம  பாரக்்க;see vellaimarudu.

     [ெவள்ைள + ம ைத]

ெவள்ைளமைழ

ெவள்ைளமைழ veḷḷaimaḻai, ெப.(n.)

    மைழ; scanty, light rain.

     "ெவள்ைள மைழெயன்ேற ளம் " ( ேனந். 4, 21);.

     [ெவள்ைள + மைழ]

ெவள்ைளமனம்

 
 ெவள்ைளமனம் veḷḷaimaṉam, ெப.(n.)

   கவடமற்ற யமனம்; simple, guileless mind.

     [ெவள்ைள + மனம்]

ெவள்ைளமனிதன்

ெவள்ைளமனிதன் veḷḷaimaṉidaṉ, ெப.(n.)

ெவள்ைளக்காரன் பாரக்்க;see vellai-k-kāran.

   2. கவடமற்றவன்; simple minded person.

     [ெவள்ைள + மனின்]

 Skt. manu-ja → த. மனிதன்
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ெவள்ைளமாதைள

 
 ெவள்ைளமாதைள veḷḷaimātaḷai, ெப.(n.)

   ஒ  மாதைள; a species of pomegranate.

     [ெவள்ைள + மாதைள]

ெவள்ைளமா ைள

 
 ெவள்ைளமா ைள veḷḷaimātuḷai, ெப.(n.)

   ெவள்ைள ைதகைள ைடய மா ைள மா ைள வைக; a kind of pomegranate having white seeds in its fruit.

     [ெவள்ைள + மா ைள]

ெவள்ைளமாளர்

ெவள்ைளமாளர ்veḷḷaimāḷar, ெப.(n.)

   கழகக் காலப் லவர;் a sangam poet.

இவர ்பா ய ஏறாண் ல்ைலத் ைற ( றநா. 296);

க்க ெபா ள் நய ைடய .

ெவள்ைள ளகாய்

 
 ெவள்ைள ளகாய் veḷḷaimiḷakāy, ெப.(n.)

ெவண் ளகாய்,

 white chily.

     [ெவள்ைள + ளகாய்]

ெவள்ைள ள

 
 ெவள்ைள ள  veḷḷaimiḷagi, ெப.(n.)

   மடங்கல், கன்னி மாதங்களில் ைதத்  ஐந்  மாதங்களில் அ வைடயா ம் சம்பாெநல்வைக; a kind 
of campa paddy, sown in awani puratfäsi, maturing in five months.

     [ெவள்ைள + ள ]

ெவள்ைள ள

ெவள்ைள ள 1 veḷḷaimiḷagu, ெப.(n.)

   1. மரவைக (பதாரத்்த 952);; china pepper.

   2. ள  (இலத.்);; common pepper.

   3. க  ள ந்  ெசய்யப்ப ம் ெவண் ள ; white pepper, prepared from black pepper,

   4. ெவள்ைள ள  பாரக்்க;see vellai-millaki.

     [ெவள்ைள + ள ]

ெவள்ைன ள

ெவள்ைன ள 2 veḷṉaimiḷagu, ெப.(n.)

   1. ெவண்ணிறமான ள ; white peppers only black-pepper rid off its skin.

வ ற்  வ  த யவற் க் ப் ( ரகணி, ேலஷ்மவாதம், ழ்ப் ரேமகம்); பயன்ப த்த நல்ல ணம் 
த ம்.

   2. ேதாைலப் ேபாக் ன ள ப் பழத் ன் த் ; pepper rid of its skin.

   3. பழத் ன் ைத; seed of a fruit.

     [ெவள்ைள + ள ]
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ெவள்ைள யல்

 
 ெவள்ைள யல் veḷḷaimuyal, ெப.(n.)

   ெவண் யல்; white rabbit.

     [ெவள்ைள + யல்]

ெவள்ைள ரல்

 
 ெவள்ைள ரல் veḷḷaimural, ெப.(n.)

ெசத்த ரல் ( ன் . அக.); பாரக்்க;see Setta-mural.

     [ெவள்ைள + ரல்]

ெவள்ைள க்

 
 ெவள்ைள க்  veḷḷaimurukku, ெப.(n.)

   ெவள்ைளப் ைடய க யாண ங்ைக மரம்; a thorny tree bearing white flowers erythrina indica (albiflora);.

     [ெவள்ைள + க் ]

ெவள்ைள

 
 ெவள்ைள  veḷḷaimuḻi, ெப.(n.)

   ெவண் ; an eye in which the white part is very large wall eye. it is a popular name for glaucoma (a disease of a eye);.

     [ெவள்ைள+ ]

ெவள்ைள ள்
ங்ைக

 
 ெவள்ைள ள் ங்ைக veḷḷaimuḷmuruṅgai, ெப.(n.)

   ெவள்ைளப்  க் ம் க யான ங்ைக; a thorny tree bearing white flowers eythrina indica (albiflora);.

     [ெவள்ைள + ள் + ங்ைக]

ெவள்ைள ள்ேவல்

 
 ெவள்ைள ள்ேவல் veḷḷaimuḷvēl, ெப.(n.)

   ைடேவல் (இலத)்;; buffalo-thorn cutch.

     [ெவள்ைள + ள்ேவல்]

ெவள்ைள ள்ளி

ெவள்ைள ள்ளி1 veḷḷaimuḷḷi, ெப.(n.)

   ெச  வைக;     [ெவள்ைள + ள்ளி]

 ெவள்ைள ள்ளி2 veḷḷaimuḷḷi, ெப.(n.)

   கடல்ப  ப் ெளா வைக (ெநல்ைல. ன.);; a sea based oyster a sea shell-fish.

ெவள்ைள ங் ல்

 
 ெவள்ைள ங் ல் veḷḷaimūṅgil, ெப.(n.)

   ங ல் வைக; yellow bamboo.

     [ெவள்ைள + ங் ல்]
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ெவள்ைள ர்த்

ெவள்ைள ரத்்  veḷḷaimūrtti, ெப.(n.)

   1. பலேதவர ்( லப். 5,171, உைர);; bala deva.

   2. நின்மலவ வன்; one whose form is pure or immaculate.

     [ெவள்ைள + ரத்் ]

 Skt. Morti → த. ரத்் . .

ெவள்ைளெமய்யா
ள்

 
 ெவள்ைளெமய்யாள் veḷḷaimeyyāḷ, ெப.(n.)

ெவள்ைளேமனியாள் பாரக்்க ( டா.);;see vellai-mêniyal.

     [ெவள்ைள + ெமய்யாள்]

ெவள்ைளெம

 
 ெவள்ைளெம  veḷḷaimeḻuḻu, ெப.(n.)

   த்  ெசய்த ேதன் ெம ; purified honey Wax.

     [ெவள்ைள + ெம ]

ெவள்ைளேமகம்

 
 ெவள்ைளேமகம் veḷḷaimēkam, ெப.(n.)

   ெவண் ல்; white venereal discharge.

     [ெவள்ைள + ேமகம்]

ெவள்ைளைம

ெவள்ைளைம veḷḷaimai, ெப.(n.)

   அ ன்ைம; ignorance.

     "ெவள்ைளைம கலந்த …………. ன்ெசான்மாற்றம்" (ெப ங் இலாவான. 19, 21);.

ெவள்ைள ைமனா

ெவள்ைள ைமனா veḷḷaimaiṉā, ெப.(n.)

   பாப்பாத்  ைமனா; pagod-thrush (M.M.533);

     [ெவள்ைள + ைமனா]

ெவள்ைளய ல்

 
 ெவள்ைளய ல் veḷḷaiyagil, ெப.(n.)

ெவள்ைள நிறமான அ ற்கடை்ட,

 white species of eagle wood.

     [ெவள்ைள + அ ல்]

ெவள்ைளயஞ்சனக்
கல்

 
 ெவள்ைளயஞ்சனக்கல் veḷḷaiyañjaṉakkal, ெப.(n.)

 white aatimony which is applied to the conjanctive to ensure acute vision.

     [ெவள்ைள + அஞ்சனக்கல்]

ெவள்ைளயடம்

 
 ெவள்ைளயடம்  veḷḷaiyaḍambu, ெப.(n.)

   ெவண்ணடம் ; white adambo.

     [ெவள்ைள + அடம் ]
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ெவள்ைளய -த்தல்

ெவள்ைளய -த்தல் veḷḷaiyaḍittal, ெச. . . (v.i.)

ெவள்ைள -, 1, 2 பாரக்்க;see vesllai-posu- 1, 2.

     [ெவள்ைள + அ -,]

ெவள்ைளய க்கல
ளி

 
 ெவள்ைளய க்கலளி veḷḷaiyaḍukkalaḷi, ெப.(n.)

   அ க்கலரி; nerium bearing double whorl flowers-nerium odorum.

     [ெவள்ைள + அ க்  + அரளி]

ெவள்ைளய

 
 ெவள்ைளய  veḷḷaiyaṇu, ெப.(n.)

அரத்தத் ல் ைரவாக நகரக் ய ம் ேநாைய எ ரக்் ம் ஆற்றைலக் ெகாண்ட மான ெவள்ைள 
நிற உ ர ,

 white blood cell, white corpuscle.

     [ெவள்ைள + அ ]

ெவள்ைளயத்

 
 ெவள்ைளயத்  veḷḷaiyatti, ெப.(n.)

   கல்லத் ; a kind of big tree.

     [ெவள்ைள + அத் ]

ெவள்ைளயப்பம்

 
 ெவள்ைளயப்பம் veḷḷaiyappam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக உப் ப் பணியாரம் (இ.வ.);; a savoury cake made of dough.

     [ெவள்ைள + அப்பம்]

ெவள்ைளயப்பன்

 
 ெவள்ைளயப்பன் veḷḷaiyappaṉ, ெப.(n.)

   ெவள்ளிக்காக - பணம் (ெகாசை்ச);; the silver rupee.

     [ெவள்ைள + அப்பன்]

ெவள்ைளயம்

 
 ெவள்ைளயம்  veḷḷaiyambuli, ெப.(n.)

   டை்ட ன் ெவண்க ; white of an eggalbumen.

     [ெவள்ைளயம் + ]

ெவள்ைளயம்மான்
பசச்ரி

 
 ெவள்ைளயம்மான்பசச்ரி  veḷḷaiyammāṉpassarisi, ெப.(n.)

   அம்மான் பசச்ரி  வைக ( ன்.);; a plant.

ெவள்ைளயரிங்ைக

 
 ெவள்ைளயரிங்ைக veḷḷaiyariṅgai, ெப.(n.)

ெவள் ைவ பாரக்்க;see veluruvai.

     [ெவள்ைள + அரிங்ைக]
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ெவள்ைளயல்

 
 ெவள்ைளயல்  veḷḷaiyalli, ெப.(n.)

   அல் ; water lily bearing white flowes.

     [ெவள்ைள+ அல் ]

ெவள்ைளயலரி

 
 ெவள்ைளயலரி veḷḷaiyalari, ெப.(n.)

   ெவள்ளலரி; nerium odorum-albiflora.

     [ெவள்ைள + அலரி]

ெவள்ைளயவைர

 
 ெவள்ைளயவைர veḷḷaiyavarai, ெப.(n.)

   ெவண்ைம நிறவைக; dolichos lab lab (tropical); bearing white fruits kitchen garden white lab lab.

     [ெவள்ைள + அவைர]

ெவள்ைளய ரி

 
 ெவள்ைளய ரி veḷḷaiyavuri, ெப.(n.)

   ெவண்ணிறமான அ ரிசெ்ச ; a white species of indigo plant.

     [ெவள்ைள + அ ரி]

ெவள்ைளய க்ைக

 
 ெவள்ைளய க்ைக veḷḷaiyaṟikkai, ெப.(n.)

   ஒன்ைறக் த்த அர ன் ெகாள்ைக நிைலைய ளக் ம் அ க்ைக; white paper.

     [ெவள்ைள + அ க்ைக]

ெவள்ைளயன்

ெவள்ைளயன் veḷḷaiyaṉ, ெப.(n.)

   1. ெவண்ைம நிற ள்ளவன்; skinned person, albino.

   2. ெவள்ைளக்காரன் பாரக்்க;see vellai-karam.

   3. ெவள்ைளயப்பன் பாரக்்க;see Vesa-yappan.

ெவள்ைளயாைட

ெவள்ைளயாைட veḷḷaiyāṭai, ெப.(n.)

   1. ைகம்ெபண் உ க் ம் ெவள்ைளப் டைவ; white cloth worn by widows.

   2. ெவள்ைளேவட்  பாரக்்க;see vellai-vetti.

     [ெவள்ைள + ஆைட]

ெவள்ைளயாதைள

 
 ெவள்ைளயாதைள veḷḷaiyātaḷai, ெப.(n.)

   ெவண்ணிற ஆதைள; white castor, castor plant bearing white seeds.

     [ெவள்ைள + ஆதைள]

ெவள்ைளயாமணக்

 
 ெவள்ைளயாமணக்  veḷḷaiyāmaṇakku, ெப.(n.)

   ெவண்ணாமணக் ; castor, castor plant bearing white seeds.

     [ெவள்ைள + ஆமணக் ]
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ெவள்ைளயா தம்

 
 ெவள்ைளயா தம் veḷḷaiyāmidam, ெப.(n.)

ெவண் ள்ளிக் ைர பாரக்்க;see ven-mulli-k-kirai.

ெவள்ைளயாவைர

 
 ெவள்ைளயாவைர veḷḷaiyāvarai, ெப.(n.)

   ஒ  வைக யாவைர; a plant.

     [ெவள்ைள + யாவைர]

ெவள்ைளயா ைர

 
 ெவள்ைளயா ைர veḷḷaiyāvirai, ெப.(n.)

ெவள்ைளயாவைர பாரக்்க;see vellai. yavarai.

     [ெவள்ைள + யா ைர]

ெவள்ைளயாைன

ெவள்ைளயாைன veḷḷaiyāṉai, ெப.(n.)

   1. ெவண்ணிற ள்ள யாைன; white elephant. 2;

   ேதேவந்தனின் ஊர் யா ய யாைன (அ ராவதம்); ( ைள.);; indra's elephant.

   3. அ கச ்ெசல  ( ைம);; possession which is burdensome owing to the high cost of its maintenance.

     'அந்த ெவள்ைள யாைனக்  நம்மால் னிேபாட யா '.

     [ெவள்ைள + யாைன]

ெவள்ைளயாைன
ர்

ெவள்ைளயாைன ர்  veḷḷaiyāṉaiyūrti, ெப.(n.)

   வானவரக்்கரசன்; indra as riding the white elephant airavatam.

   2. ஐயனார ்( ங்.);; aiyapar.

     [ெவள்ைள + யாைன + ஊர் ]

ெவள்ைளயாைன
வாகனன்

 
 ெவள்ைளயாைனவாகனன் veḷḷaiyāṉaivākaṉaṉ, ெப.(n.)

ெவள்ைளயாைன ர்  (இலக்.அக.); பாரக்்;see veļa-yaga-yurdi.

     [ெவள்ைள + யாைன + வாகனன்]

 Skt. Våhana → த. வாகனன்].

ெவள்ைளயாைன
ேவர்

 
 ெவள்ைளயாைனேவர ்veḷḷaiyāṉaivēr, ெப.(n.)

   இைறச் ; meat.

     [ெவள்ைள + யாைன + ேவர]்

ெவள்ைள ண்

ெவள்ைள ண் 1 veḷḷaiyiṇṭu, ெப.(n.)

ெவள்ளிண்  பாரக்்க;(L); see vellindu.

 ெவள்ைள ண் 2 veḷḷaiyiṇṭu, ெப.(n.)

   க ேவலமரம்; acacia intsia.
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ெவள்ைள றால்

 
 ெவள்ைள றால் veḷḷaiyiṟāl, ெப.(n.)

   இந்த இறால் ஒ  ரல் அள ைடயதா க் ம் ெபா  கட ந்த ஆற் த் ைற ம், 
க ம் ந்  அங்  வள ம். அவ்வா  வள ம் ெபா   பசை்ச நிறமாகக் காணப்ப ம் 
(ெசங்ைக ன.);; IRAL fish migrates, when it attains of finger's size, to bark water and natural saltpan. At this stage it 
looks as slight given colour.

     [ெவள்ைள + இறால்]

ெவள்ைள ைல

 
 ெவள்ைள ைல veḷḷaiyilai, ெப.(n.)

ெவள்ளிமடந்ைத (இலத.்); பாரக்்க;see vess-madantai.

     [ெவள்ைள + இைல]

ெவள்ைள ற்
தல்

 
 ெவள்ைள ற் தல் veḷḷaiyiṟāṭudal, ெப.(n.)

   கடல்ேமற் ெசன்  ன்  ெதா ற்பட்டார ்உண  ெகாள்ள ற்ப தல்; taking food by fishermen engaged 
in fishing.

     [ெவள்ைள ல் + தல்]

ெவள்ைள ரல்

 
 ெவள்ைள ரல் veḷḷaiyīral, ெப.(n.)

ெவள்ளிரல் பாரக்்க;see velliral.

     [ெவள்ைள + ஈரல்]

ெவள்ைள வல்

 
 ெவள்ைள வல்  veḷḷaiyiruvalli, ெப.(n.)

ட்டரளிமரம் பாரக்்க;see kullaralmaram.

     [ெவள்ைள + ஈ வல்ல]

ெவள்ைள ள்ளி

 
 ெவள்ைள ள்ளி veḷḷaiyīruḷḷi, ெப.(n.)

   ெவண்ணிறமான ெவங்காயம்; white coloured onion-allium cepa.

     [ெவள்ைள + ஈ ள்ளி]

ெவள்ைள ஞ்சள்
ைள ம்

 
 ெவள்ைள ஞ்சள்ைள ம் veḷḷaiyuñjaḷḷaiyum, ெப.(n.)

   ெவண்ைமயான ைட; white dress or clothes.

     'அவன் ெவள்ைள ஞ்சள்ைள மாய்ப் ேபா றான்' (இைணெமா );.

ெவள்ைள ப்

 
 ெவள்ைள ப்  veḷḷaiyuppi, ெப.(n.)

   க ப் க்ெக ரான உப் லாங் ெகா ; ordinary stinking swallow wortpentatropis micrphylla,

     [ெவள்ைள + உப் ]
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ெவள்ைள வாள்

ெவள்ைள வாள் veḷḷaiyuruvāḷ, ெப.(n.)

ெவள்ைளேமனியாள் பாரக்்க (நாம ப. 56);;see vellai-meniyal.

     [ெவள்ைள + உ வாள்]

ெவள்ைள ள் ள்

 
 ெவள்ைள ள் ள்  veḷḷaiyuḷmuḷḷu, ெப.(n.)

   ைடேவல்; acacia plomifrous.

     [ெவள்ைள ள் + ள் ]

ெவள்ைள டகம்

 
 ெவள்ைள டகம் veḷḷaiyūṭagam, ெப.(n.)

   ெவண்ணிறத்  ஊடகெம ங் கடல் ன் ( கைவ. ன.);; a white sea fish called UDAGAM.

     [ெவள்ைள + ஊடகம்]]

ெவள்ைள தம்

 
 ெவள்ைள தம் veḷḷaiyūtam, ெப.(n.)

   ெவண்க ; white mustard.

ெவள்ைள மத்ைத

ெவள்ைள மத்ைத veḷḷaiyūmattai, ெப.(n.)

   1. ெவள் மத்ைத பாரக்்க;see vellumattai.

   2. அ க் மத்ைத; downy datura.

     [ெவள்ைள + ஊமத்ைத]

ெவள்ைளெய க்

 
 ெவள்ைளெய க்  veḷḷaiyerukku, ெப.(n.)

   ெவண்ைமநிற எ க்கஞ் ெச வைக; mader bearing white flowers-calotrop is gigantea-albiflora.

     [ெவள்ைள + எ க் ]

ெவள்ைளெய -
த்தல்

ெவள்ைளெய -த்தல் veḷḷaiyeḍuttal, ெச. . . (v.i.)

   1. பாைட டன் ேமற்கட் ெய த்தல் (இ.வ.);; to carry the pall.

   2. அ க்காைடகைள ெவ த்தற்  எ த் ப் ேபாதல்; to take clothes to the wast.

     [ெவள்ைள + எ -]

ெவள்ைளெய த்

 
 ெவள்ைளெய த்  veḷḷaiyeḻuttu, ெப.(n.)

ெவள்ெள த்  பாரக்்க;see velleluttu.

     [ெவள்ைள + எ த்த]

ெவள்ைளெயள்

ெவள்ைளெயள்  veḷḷaiyeḷḷu, ெப.(n.)

   1. க  ய்ைமெசய்  ேமல் ேதாைலப் ேபாக் ய எள் ; segame washed and cleaned of its skin.

   2. எள்  வைக ல் ஒன் ; white variety of sesamesesamum orientale.

     [ெவள்ைள + எள் ]

ெவள்ைளெய -
தல்

ெவள்ைளெய -தல் veḷḷaiyeṟidal, ெச. . . (v.i.)

   1.ெவண்ைம ெபறச ்ெசய்தல் (மைலப . 441, உைர);; to whiten or brighten.

   2. ெவள்ைள -, பாரக்்க;see vellai-visu-.

     [ெவள்ைள + எ -.]
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ெவள்ைளெயாட்ட
ைட

 
 ெவள்ைளெயாட்டைட veḷḷaiyoḍḍaḍai, ெப.(n.)

   ெநல்வைக (இ.வ.);; kind of paddy.

     [ெவள்ைள + ஒட்டைட]

ெவள்ைளெயா க்

 
 ெவள்ைளெயா க்  veḷḷaiyoḻukku, ெப.(n.)

   ேமக ேநாய்; a venereal disease in which there is frequent discharge of semen - a transparent mucous discharge from 
the urethra.

     [ெவள்ைள + ஒ க் ]

ெவள்ைளேயாக்கா
ளம்

 
 ெவள்ைளேயாக்காளம் veḷḷaiyōkkāḷam, ெப.(n.)

   ெவ வாய் மட்டல்; nausea.

     [ெவள்ைள + ஒக்காளம்]

ெவள்ைளேயா

 
 ெவள்ைளேயா  veḷḷaiyōṭu, ெப.(n.)

   ேமற் ைர அைமக்கப் பயன்ப ம் ஒட்  வைக, மங்க ர ்ஓ  (ெத.ஆவழ.);; a kind of tiles used for roofing, 
mangalore tiles.

     [ெவள்ைள + ஒ ]

ெவள்ைளேயான்
ெவள்ைளேயான் veḷḷaiyōṉ, ெப.(n.)

ெவள்ைள ரத்்  1 பாரக்்க (தக்கயாகப். 368);;see vellai-murtti.

ெவள்ைளர தம்

ெவள்ைளர தம் veḷḷairasidam, ெப.(n.)

   ைவப்  நஞ் களில் ஒன் ; one of the prepared arsenic.

   2. ெவள்ளி; silver.

ெவள்ைளரா க்க
ல்

 
 ெவள்ைளரா க்கல் veḷḷairācikkal, ெப.(n.)

   நன்றாகச ் டப்படாத ெசங்கல்; halfburnt brick.

     [ெவள்ைள + ரா க்கல்]

 Skt. Rasi → த. இரா  → ராச.

ெவள்ைளேராசா

 
 ெவள்ைளேராசா veḷḷairōcā, ெப.(n.)

   மலரக்ளில் ஒ வைக - ளரி; indian white rose-rosa alba - a cooling medicine in fever.

     [ெவள்ைள + ேராசா]

 Lat. Rosa → த. உேராசா → ேராசா.

ெவள்ைளவசந

 
 ெவள்ைளவசந  veḷḷaivasanabi, ெப.(n.)

   ஒ  வைக நச்  ைக; a white aconite root.
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ெவள்ைளவட்டன்

ெவள்ைளவட்டன் veḷḷaivaṭṭaṉ, ெப.(n.)

   ேவளாளன் (நாம ப.152);; velala.

     [ெவள்ைள + வட்டன்]

ெவள்ைளவண்ணா
த்

 
 ெவள்ைளவண்ணாத்  veḷḷaivaṇṇātti, ெப.(n.)

   வண்ணாத் ப் ச் வைக; a gryish moth.

     [ெவள்ைள + வண்ணாத்த]

ெவள்ைளவதனத்

 
 ெவள்ைளவதனத்  veḷḷaivadaṉaddi, ெப.(n.)

   ஒ  ; a plant.

ெவள்ைளவரக்்கம்

 
 ெவள்ைளவரக்்கம் veḷḷaivarkkam, ெப.(n.)

   ெவள்ெள க்கம் பால்; milk taken from madar-calotropis bearing white flowers.

     [ெவள்ைள + Skt. varga → த. வரக்்கம்]

ெவள்ைளவர

ெவள்ைளவர  veḷḷaivaragu, ெப.(n.)

   வர வைக; a kind of white millet.

     "ெவள்ைள வர ங் ெகாள் ம் த் ம்" ( றநா. 392);.

     [ெவள்ைள + வர ]

ெவள்ைளவவ்வால்

ெவள்ைளவவ்வால் veḷḷaivavvāl, ெப.(n.)

   சாம்பல் நிறங் கலந்த ெசந்நீல வண்ண ம் ஒர  வளரச்் ள்ள கடல் ன்வைக; a sea-fish, greyish 
neutral tint with purplish reflection, attaining 1st. in length.

     [ெவள்ைள + வவ்வால்]]

ெவள்ைளவள்ைளக்
ழங்

 
 ெவள்ைளவள்ைளக் ழங்  veḷḷaivaḷḷaikkiḻṅgu, ெப.(n.)

   ெவண்ணிறமான வள்ளி; white sweet potato-a creeper-lpomoea digitata alias Ipomoea batatas.

     [ெவள்ைள + வள்ைள + ழங் ]

ெவள்ைளவாடாமல்
ைக

 
 ெவள்ைளவாடாமல் ைக veḷḷaivāṭāmalligai, ெப.(n.)

   பால் வாடாமல் ைக; a white species of amaranth-gomphrena grobosa.

     [ெவள்ைள + வாடா +மல் ைக]

ெவள்ைளவாயன்

 
 ெவள்ைளவாயன் veḷḷaivāyaṉ, ெப.(n.)

   க க்கத்ைத மைறக்க யா  ெவளி  பவன்; babbler, one who cannot keep secrets.

     [ெவள்ைள + வாயன்]
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ெவள்ைளவாரண
ன்

 
 ெவள்ைளவாரணன் veḷḷaivāraṇaṉ, ெப.(n.)

   இந் ரன் ( வா.);; indra, as riding the white elephant airavatam.

     [ெவள்ைள + வாரணன்]

ெவள்ைளவாள்

ெவள்ைளவாள் veḷḷaivāḷ, ெப.(n.)

   பரம உணர்  நிைல; a kind of meditation on the supreme spirit.

     "ெவள்ைளவாள் ெகாண்  ரைன வாழ்த் வேத" ( ற். 19);.

     [ெவள்ைள + வாள்]

ெவள்ளைள ர

 
 ெவள்ளைள ர  veḷḷaḷaivirali, ெப.(n.)

   லாரி, ெச வைக; a plant.

     [ெவள்ைள + ர ]

ெவள்ைள ரா

 
 ெவள்ைள ரா  veḷḷaivirāli, ெப.(n.)

   லாரி-ெச வைக; a plant.

     [ெவள்ைள + ரா ]

ெவள்ைள ரி-
த்தல்

 
 ெவள்ைள ரி-த்தல் veḷḷaivirittal, ெச. . . (v.i.)

   ெபரிேயாைர வரேவற்கத் தைர ல் ெவள்ளாைட ரித்தல்; to spread a white cloth on the floor for guests to 
walk on in a reception.

     [ெவள்ைள + ரி-]

ெவள்ைள த்தம்

ெவள்ைள த்தம் veḷḷaiviruttam, ெப.(n.)

   ெவளிமண் லம் ( த்தம்); ( ரேசா. யாப். 15);; a kind of stanza.

 |ெவள்ைள த்தம்)

ெவள்ைள

 
 ெவள்ைள  veḷḷaiviḻi, ெப.(n.)

   கண் ல் ெவண்ைம ள்ள பாகம்; white of the eye.

     [ெவள்ைள + ]

ெவள்ைள -தல்

ெவள்ைள -தல் veḷḷaivīcudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெவள்ளாைட அல்ல  ெவண் ெகா ைய அைசத்  அைடயாளங் காட் தல் ( ன்.);; to make signals with 
a white flag or cloth.

   2. ம ழ்ச் க்கான அைடயாளமாக ஆைடைய ேமேல தல்; to wave one's cloth for joy.

     [ெவள்ைள + -,]

ெவள்ைள 
ெவங்காயம்

 
 ெவள்ைள ெவங்காயம் veḷḷaiveṅgāyam, ெப.(n.)

ெவள்ைளெவண்காயம் பாரக்்க;see Vellai-ven-kayam.

     [ெவள்ைள + ெவங்காயம்]
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ெவள்ைள ெவட்

 
 ெவள்ைள ெவட்  veḷḷaiveṭci, ெப.(n.)

   ெவ வைக (இலத.்);; white flowered pink jungle geranium.

     [ெவள்ைள + ெவட் ]

ெவள்ைளெவண்கா
யம்

ெவள்ைளெவண்காயம் veḷḷaiveṇkāyam, ெப.(n.)

   1.ெவண்ணிறமான வைக; white onion.

   2. ெவள்ைளப் ண்  பாரக்்க;see vellai-p-pundu.

     [ெவள்ைள +ெவண்காயம்]

ெவள்ைள ெவ -
த்தல்

 
 ெவள்ைள ெவ -த்தல் veḷḷaiveḷuttal, ெச. . .(v.i.)

   ஆைடைய ய க்ககற்  ெவள்ைளயாக் தல்; to wash clothes.

     [ெவள்ைள + ெவ -,]

ெவள்ைள ெவேளர்-
என்

 
 ெவள்ைள ெவேளர-்என்  veḷḷaiveḷēreṉṟu, .எ.(adv)

   க ம் ெவண்ைமயாக; brilliantly white.

     'ெவள்ைள ெவேளேரன்  இ ந்த ேவட்  எப்ப  ஆ ட்ட '

     [ெவள்ைள + ெவேளர ்+ என் ]

ெவள்ைள 
ெவேளெரனல்

 
 ெவள்ைள ெவேளெரனல் veḷḷaiveḷēreṉal, ெப.(n.)

   க ெவண்ைமயாதற் ப் ; being exceedingly white.

     [ெவள்ைள + ெவேளர ்+எனல்]

ெவள்ைளெவற்
ைல

 
 ெவள்ைளெவற் ைல veḷḷaiveṟṟilai, ெப.(n.)

   ெவண்ணிறமான ெவற் ைல வைக; betel leaf of a whitish kind.

     [ெவள்ைள + ெவற் ைல]

ெவள்ைளேவட்

ெவள்ைளேவட்  veḷḷaivēṭṭi, ெப.(n.)

   1 இல்லறத்தான் உ க் ம் ெவண்ணிற ஆைட; white cloth, as worn by house holder.

   2. ெவள்ைள 16 பாரக்்க;see vellai 16.

     [ெவள்ைள + ேவட் ]

ெவள்ைளேவட் க்
காரன்

 
 ெவள்ைளேவட் க்காரன் veḷḷaivēṭṭikkāraṉ, ெப.(n.)

ெவள்ைளேவட் ப்பண்டாரம் பாரக்்க;(இ.வ.);;see vellai-vetti-p-pangaram.

     [ெவள்ைள + ேவட் க்காரன்]
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ெவள்ைளேவட் ப்
பண்டாரம்

 
 ெவள்ைளேவட் ப்பண்டாரம் veḷḷaivēṭṭippaṇṭāram, ெப.(n.)

   மா ம வற்ற ஆைடயணிந்  ேசாம்ேப யாய்த் ரிபவன் (ெநல்ைல.);; idler who is scrupulouly neat in his 
dress.

     [ெவள்ைள + ேவட்  + பண்டாரம்]

ெவள்ைளைவ-
த்தல்

 
 ெவள்ைளைவ-த்தல் veḷḷaivaittal, ெச. . . (v.i.)

   ட் க்  ெம  கண்ணாம்  தல்; to plaster, as the walls of a new house.

     [ெவள்ைள + ைவ-]

ெவள்ைள 
ெவளவால்

 
 ெவள்ைள ெவளவால் veḷḷaiveḷavāl, ெப.(n.)

ெவள்ைள வாவல் (ெசங்ைக ன.); பாரக்்க;see vellai-vaval.

     [ெவள்ைள + ெவளவால்]

ெவள்ெளாக்கலர்

ெவள்ெளாக்கலர ்veḷḷokkalar, ெப.(n.)

   1. ற்றமற்ற மர னர ்(நன். 408, உைர);; persons of spotless lineage.

   2. ட் ல் ெசல்வத் க் ைள ைன ைடயார ்(நன்.407, ம ைல.);; persons whose relations are exceedingly 
wealthy.

   3. மாசற்ற ற்றத் ைன ைடயார ்(நன். 407, ம ைல);; persons whose relations are spotless in character.

ெவள்ெளாத்தா
ைச

ெவள்ெளாத்தா ைச veḷḷottāḻisai, ெப.(n.)

   ெவண்டா ைச (காரிைக, ெசய். 7, உைர);; a kind of metre.

ெவள்ெளா யல்

 
 ெவள்ெளா யல் veḷḷoliyal, ெப.(n.)

   ேசைலக் ஞ்சம் (யாழ்.அக.);; a flywhisk of cloth.

ெவள்ெளாளி

ெவள்ெளாளி1 veḷḷoḷi, ெப.(n.)

   டெரா ; lime light.

     [ெவள் + ஒளி]

 ெவள்ெளாளி2 veḷḷoḷi, ெப.(n.)

   ெவள்ெள த் ; long sight.

     [ெவள் + ஒளி]

ெவள்ெளாளிப்ப
வம்

ெவள்ெளாளிப்ப வம் veḷḷoḷipparuvam, ெப.(n.)

   ெவள்ெள த் ண்டாம் அகைவ (ஈச் ர நிசச்யம். 139);; age when long sight commences.

     [ெவள்ெளாளி + ப வம்]

ெவள்ேளாக்காளம்

ெவள்ேளாக்காளம் veḷḷōkkāḷam, ெப.(n.)

   உள்ளி ந்  உ ழ் நீைர மட் ம் ெவளிேயற் ங் மட்டல் (பாலவா. 1018);; vomitting when saliva only is 
emited.

ெவள்ேளாங்காளம்

 
 ெவள்ேளாங்காளம் veḷḷōṅgāḷam, ெப.(n.)

ெவள்ேளாக்காளம் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see vello-k-kolam.
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ெவள்ேளாைச

ெவள்ேளாைச veḷḷōcai, ெப.(n.)

   1. பா ம் ேபா  ேதான் ம் ெவ த்த ரலா ய இைசக் ற்றம்; discordant note.

     "இவற் ன் த்வனி ல் ெவள்ேளாைசயாய்க் க ண்ப ல்ைல" (ஈ . 5, 9, 6);.

   2. ெப ங் ரல் ( வாலவா. 57, 26, ழ்க் ப் );; cracked voice.

   3.  ெவண்பா க் ரிய ஓைச (க த். 52, உைர);; rhythm peculiarto Vespá.

     [ெவள் + ஓைச]

ெவள்ேளாட்டம்

ெவள்ேளாட்டம் veḷḷōṭṭam, ெப.(n.)

   1. ேநாட்டம் பாரக்் மா  த்ேதர ் த யவற்ைற தன் தலாக நடத் ைக; dragging a new temple-car 
for the first time in trial, trial run.

   2. ஒன்றைன பயன்ப த் வதற்  ன் ெசய்  பாரக்் ம் ேசாதைன (இ.வ.);; preliminary test.

   3. ஒ வன் ேநாக்கத்ைத அ ய ன்னாற் ெசய் ம் ெசயல்; feeler.

     [ெவள் + ஒட்டம்]

ெவள்ேளாடன்

 
 ெவள்ேளாடன் veḷḷōṭaṉ, ெப.(n.)

   ஒட் ல் ஒட்டா  கழன் க் ம் ேதங்கா ள்ளீ  (யாழ.அக.);; copra kernel adhering loosely to the shell.

     [ெவள் + ஒடன்]

ெவள்ேளா

ெவள்ேளா  veḷḷōṭu, ெப.(n.)

   1. ெவள்ைள ேமேலா ; white shell.

   2. ெவண்ைம டன் மஞ்சட ்பசை்ச நிற ம் இ ப  ரல வளரச்் ள்ள கடல் ன் வைக,

 sea-fish silvery yellowish green attaining 20 in. in length.

   3. ெவண்கலம் பாரக்்க;see venkalam.

     'ெவள்ேளாட் ப் பாத் ரம்'.

     [ெவள் + ஒ ]

ெவள்ேளாத் ரம்

ெவள்ேளாத் ரம் veḷḷōttiram, ெப.(n.)

   ெவள்ைளப் ள்ள மரவைக; a tree with white flowers.

     "மால் ெவள்ேளாத் ரத்  ------ வா ணர"் (ஐங் . 301);.

     [ெவள் + ேலாத் ரம்]

 Skt. Lodhra → த. உேலாத் ரம் → ேலாத் ரம்.

ெவள்ேளாந்

 
 ெவள்ேளாந்  veḷḷōndi, ெப.(n.)

   ஓந்  வைக ( ன்.);; a white species of chameleon.

ெவள்ேளாைல

ெவள்ேளாைல veḷḷōlai, ெப.(n.)

   1. எ தப் படாத ஒைல; blank olai.

     "ெவள்ேளாைல கண்பாரக்்கக் ைகயாெல தாைன" (தனிப்பா. i, 109, 49);.

   2. த் ைர டப் ெபறாத ஒைல; unstamped ola.

     'ெவள்ேளாைல யாதாரம்'.

     [ெவள்ைள + ஒைல]
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ெவளம்

 
 ெவளம் veḷam, ெப.(n.)

   னம், க ப் ; angry, impatience, exasperation.

     'ெவௗம் வந்தா அவ்வள தான். ேபாட்  ஒைடச் ட் ப் ேபா வான்'.

     [வலம் → ெவலம் → ெவளம்]

ெவளி

ெவளி1 veḷi, ெப.(n.)

   1. றம்; outside.

     'ெவளிேய ேபா'.

   2. நிலப்பரப் ; open space, plain.

   3. ண்ெவளி; space, as an element, sky.

     "ெவளி ைட ெயான்றாய் ைளந்தாய் ேபாற் " ( வாச. 4, 141);.

   4. இைடெவளி; intervening space, room, gap.

     "வானகம் ங் னர ் ண்ணவர ்ெவளி ன் ெறன்னேவ" (கம்பரா. வவதாரம், 85);.

   5. ெவளிப்பைட,

 openness, plainness.

   6. ளம்பரம்; publicity.

     'க க்கங்கள் ெவளியாய் ட்டன'.

   7. ெவளித்ேதாற்றம் பாரக்்க see veli-t-torram.

   8. வ வைக; means, way.

     "அன்னைவ ம் ெவளி ெபற்ேறாம்" (கம்பரா. மேகந். 3);.

     [ ள் → ெவள் → ெவளி)

ெவளிக்கட்

 
 ெவளிக்கட்  veḷikkaṭṭu, ெப.(n.)

   ட் ன் ன்பாகம்; front portion of a building.

     [ெவளி + கட் ]

ெவளிக்கண்

 
 ெவளிக்கண் veḷikkaṇ, ெப.(n.)

   ெவளிப் றக்கண்r; external eye.

     [ெவளி + கண்]

ெவளிக்க

ெவளிக்க  veḷikkaru, ெப.(n.)

   1. ப் ச ்ேசைல; menustral cloth.

   2. வணிகக் லப் ண்டக்க ; foetus of merchant class.

     [ெவளி + க ]
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ெவளிக்கவசம்

 
 ெவளிக்கவசம் veḷikkavasam, ெப.(n.)

   ெவளிப் றக் ப்பாயம்; external coat.

     [ெவளி + கவசம்]

ெவளிக்காட்

 
 ெவளிக்காட்  veḷikkāṭci, ெப.(n.)

ெவளித ்ேதாற்றம் பாரக்்க ( ன்.);;see veli-t-torram.

     [ெவளி + காட் ]

ெவளிக்கா

 
 ெவளிக்கா  veḷikkātu, ெப.(n.)

   ெவளிப் றக்கா ; external ear.

     [ெவளி + கா ]

ெவளிக்கால்

 
 ெவளிக்கால் veḷikkāl, ெப.(n.)

   நீரெ்வளிேய செ்சல் ம் வாய்க்கால்; outlet, drainage or surplus channel.

     [ெவளி + கால்]

ெவளிக் -தல்

 
 ெவளிக் -தல் veḷikkiḍudal, ெச. . . (v.i.)

   வாய்ப்பகட்டாகச ்ெசால் தல்; to speak formally or glibly.

     [ெவளிக்  + இ தல்]

ெவளிக் ப்ேப -
தல்

 
 ெவளிக் ப்ேப -தல் veḷikkuppēcudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

மனத் ற் பைகைம க்க ம் பாரை்வக்  அ

   ேதான்றாதவா  ேப தல்; to speak

 smoothly hiding one's hatred.

     [ெவளிக்  + ேப -]

ெவளிக் ப்ேபா-
தல்

 
 ெவளிக் ப்ேபா-தல் veḷikkuppōtal, ெச. . . (v.i.)

   மலங்க த்தல் (ெகா.வ.);; to ease one self.

     [ெவளிக்  + ேபா-,]

ெவளிக் வா-தல் 
(ெவளிக் வ தல்)

ெவளிக் வா-தல் (ெவளிக் வ தல்) veḷikkuvādalveḷikkuvarudal, ெச. .வ.(v.i.)

   1. ெவளிப்ப தல்; to become public.

     'அவன் மைறத்  ைவத்த  ெவளிக்  வந்  ட்ட '.

   2. மல ெவளிப்பாட் ணரச்்  உண்டாதல்; to feel urged to stool.

     [ெவளிக்  + வா-,]

578

www.valluvarvallalarvattam.com 15049 of 19068.



ெவளிக்ெகாண் வ
( )-தல்

 
 ெவளிக்ெகாண் வ( )-தல் veḷikkoṇṭuvarudal, ெச. . .(v.i.)

   ெவளிப் ப த் தல், ெவளிக்ெகாணரத்ல்; bring out (the abilities, talent, etc.);.

     ' ழந்ைத ன் த் றைமைய ம் ெவளிக்ெகாண்  வ ம் ப ற்  இ '.

     [ெவளிக்  + ெகாண் வ -தல்]

ெவளிக்ெகாணர-்
தல்

 
 ெவளிக்ெகாணர-்தல் veḷikkoṇartal, ெச. . .(v.i.)

   ெதரியச ்ெசய்தல், ெவளிப்ப த் தல்; bring out (what is hidden);, draw out.

     'க ப் ப் பணத்ைத ெவளிக்ெகாணரவ்தற்கான எல்லா நடவ க்ைகக ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்.

     [ெவளிக்  + ெகாணர-்தல்]

ெவளிக்ேகாட்
வம்

 
 ெவளிக்ேகாட் வம் veḷikāṭṭuruvam, ெப.(n.)

 contour, silhouette.

     'க ரவன் மைற ன் ேபா  ேகா ல் ேகா ரம் ெவளிக் ேகாட் வமாகத் ெதரிந்த '.

     [ெவளிக்ேகாட்  + உ வம்]

ெவளிக்ேகாணம்

 
 ெவளிக்ேகாணம் veḷikāṇam, ெப.(n.)

   வர ்கட் ம்ேபா  ெகாத்  ேவைலக்காரர ் த ல் அதன் ெவளிக்ேகாணங்கைள ஆ  அல்ல  ஏ  
வரிைசகள் வைர அைமத் க் ெகாண்  அவற்ைற கத் த்தமாகச ்சரி ெசய்  ெகாண்  ன்னர ்
இைட ள்ள ேநரான ப ையச ்ெசங்கற்களால் நிரப் லா ம். (ெபா.வழ.);; initial anything, selling of 
angles with six or seven layer of bricks for walls before actually filling the straight line with bricks.

     [ெவளி + ேகாணம்]

ெவளிக்ேகாபம்

 
 ெவளிக்ேகாபம் veḷikāpam, ெப.(n.)

ேமெலழக் காட் ஞ் னம் ( ன்);,

 out ward, pretended displeasure.

     [ெவளி + ேகாபம்]

 Skt. Kopa → த. ேகாபம்.

ெவளிக்ேகா ல்

 
 ெவளிக்ேகா ல் veḷikāyil, ெப.(n.)

   ெபரிய ேகா ைலச ்சாரந்்த ம் அதற் ப் றம் ேல ள்ள மான ேகா ல் (ெபா.வழ.);; outer spaced 
temple attached to a big temple.

     [ெவளி + ேகா ல்]

ெவளிக்ேகாள்

ெவளிக்ேகாள் veḷikāḷ, ெப.(n.)

   ெவளியாக் ைக (நாம ப. 733);; revealing.

     [ெவளி + ேகாள்]
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ெவளிகண்டெசால்

 
 ெவளிகண்டெசால் veḷigaṇṭasol, ெப.(n.)

   ெவளிப்பைடயான ெசால் ( ன்.);; plain word.

     [ெவளிகண்ட + ெசால்]

ெவளிகாண்( )-
தல்

 
 ெவளிகாண்( )-தல் veḷikāṇṇudal, ெச. . . (v.i)

   மைழ ெபய்த ன் வானம் ன் த் ேதான் தல் (இ.வ.);; to clear, as the sky after rain.

     [ெவளி + காண்[ ]-,]

ெவளிெகா ெவளி
ேய

ெவளிெகா ெவளிேய veḷigoḍuveḷiyē, .எ. (adv.)

   ெவளிப்பைடயாய்; publicity.

     "ெவளிெகா  ெவளிேய ேதவரக் க்  அம் தத்ைதக் ெகா த் ட்ட மஹாபாஹ " (ஈ  1, 3, 1);.

     [ெவளிெகா  + ெவளிேய]

ெவளிெகாண்ட

 
 ெவளிெகாண்ட  veḷigoṇṭamūli, ெப.(n.)

   ெவள் மத்ைத; dhatura bearing white flowers-datura alba.

     [ெவளிெகாண்ட + ]

ெவளிெகாள்( )-
தல்

 
 ெவளிெகாள்( )-தல் veḷigoḷḷudal, ெப.(n.)

ெவளிசை்சக்ெகண்ைட பாரக்்க;see vesiccai-k-kengal.

     [ெவளி + ெகாள்]

ெவளிசச்ங்காட் -
தல்

ெவளிசச்ங்காட் -தல் veḷiccaṅgāṭṭudal, ெச. . .(v.i.)

   1. வ  த யன ெதரிய ளக்  த யவற்றால் ஒளி காண் த்தல்; to furnish light, to brandish a torch in 
order to light one's path.

   2. ஒளியாற்  கப்பல் த யவற் க்  அைடயாளம் ெதரி த்தல்; to show a light as a signal at sea.

   3. ஒளி ெசய்தல்; to shine.

     [ெவளிசச்ம் + காட் -.]

ெவளிசச்ங்காட்

ெவளிசச்ங்காட் 2 veḷiccaṅgāṭṭudal, ெச. . .(v.i.)

   1. ேதான் தல் ( ன்.);; to appear.

   2. பகட் ப் ேபசச்ால் ம ப் தல் (இ.வ.);; to put one off with empty words.

   3.ெவளிக் ப்பகட்டாகத் ேதான் தல்; to be showy, gandy in dress.

     [ெவளிசச்ம் + காட் ]

ெவளிசச்ங்கா த
ல்

ெவளிசச்ங்கா தல் veḷiccaṅgāṇudal, ெப.(n.)

   1. யற்காலமாைக; day break.

   2. ெதளிவாைக (இ.வ.);; becoming clear.

     [ெவளிசச்ம் + கா தல்]
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ெவளிசச்ம்

ெவளிசச்ம்1 veḷiccam, ெப.(n.)

   1, ஒளி; light.

   2. ளக் ; lamp.

     'அந்த அைறக்  ஒ  ெவளிசச்ங் ெகாண் வா'.

   3. ெதளி  ( ன்.);; clearness.

 ெவளிசச்ம் veḷiccam, ெப.(n.)

   1. ெவளிப் பைட; publicity.

     " ரெமல்லா ன்ைறக்  ெவளிசச்மாக" (இராமநா. உ த். 28);.

   2. பகட் ; show.

ெவளிசச்ம்ேபாட்
க்காட் -தல்

 
 ெவளிசச்ம்ேபாட் க்காட் -தல் veḷiccambōṭṭukkāṭṭudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ளம்பரப்ப த் தல்; make public.

     'இந்த வாரப் பத் ரிைக அவைரப் பற் ய உண்ைமகைள ெவளிசச்ம் ேபாட் க் காட் ட்ட .

     [ெவளிசச்ம் + ேபாட் க்காட் -,]

ெவளிசச்ம்ேபா

ெவளிசச்ம்ேபா 1 veḷiccambōṭudal, ெச. . .(v.i.)

   1. வணிகப்ெபா ள் ஒளிபடத் ேதான்றச ்ெசய்தல் ( ன்.);; to make a display, to make things, appear in a 
favourable light.

   2. ளக்ேகற் தல்; to light, as lamp to switch on, as electric light.

     [ெவளிசச்ம் + ேபா -,]

ெவளிசச்ம்ேபா -
தல்

 
 ெவளிசச்ம்ேபா -தல் veḷiccambōṭudal, ெச. . .(v.i.)

   உள்ளைத மைறத் ப் ெபாய்த் ேதாற்றங்காட் தல் ( ன்.);; to make false pretensions.

     [ெவளிசச்ம் + ேபா -,]

ெவளிசச்மா-தல்

ெவளிசச்மா-தல் veḷiccamātal, ெச. . . (v.i.)

   1. தல்; to dawn,

   2. ளக் தல்; to come to light.

     [ெவளிசச்ம் + ஆதல் + ெவளிசச்மா-தல்]

ெவளிசச்

 
 ெவளிசச்  veḷiccavīṭu, ெப.(n.)

   கலங்கைர ளக்கம்; lighthouse.

     [ெவளிசச்ம் + ]

ெவளிசச்ாைட

ெவளிசச்ாைட veḷiccāṭai, ெப.(n.)

   1. ெவளிப்பகட்  ( ன்.);; outward show, mere profession.

   2. ெவளித்ேதாற்றம், 1 பாரக்்க;see vess-t-torram 1.

     [ெவளி + சாைட]

ெவளிசச்ாயல்

ெவளிசச்ாயல் veḷiccāyal, ெப.(n.)

ெவளித்ேதாற்றம், 1 பாரக்்க ( ன்.);;see ves-t-torram 1.

     [ெவளி + சாயல்]
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ெவளிச்

ெவளிச் 1 veḷicci, ெப.(n.)

   1. கா ேநாய் வைக; abscess in the external ear.

   2. ளாம் ன் ( .அ.);; gum of the woodapple tree.

 ெவளிச் 2 veḷicci, ெப.(n.)

   1. ஒளி மரம் (நாஞ்.);; a tree said to shine at night.

   2. மரவைக (இலத.்);; small obovate oblong cuspidate leaved cornel.

   3. ன்வைக; a kind of fish. Shell.

ெவளிச் ப் ன்

 
 ெவளிச் ப் ன் veḷissippisiṉ, ெப.(n.)

   ளாம் ன்; gum of wood-apple treegum of feronia elephantum.

     [ெவளிச்  + ன்]

ெவளிச் ெயண்
ெணய்

 
 ெவளிச் ெயண்ெணய் veḷicciyeṇīey, ெப.(n.)

   ளவ எண்ெணய்; oil from Velicci.

     [ெவளிச்  + எண்ெணய்]

ெவளிச் றப்

ெவளிச் றப்  veḷicciṟappu, ெப.(n.)

   ெவளிப்பகட்டாகச ்ெசய் ங் ேகாலம்; adornment of the outside, out ward decoration.

     [ெவளி + றப் ]

 ெவளிச் றப்  veḷicciṟappu, ெப.(n.)

   அ த் ெதளி ; clearness of wisdom.

     "பகவத ் ரசாதத்தால் வந்த ெவளிச் றப்பாேல" (ஈ , 3, 4, 2);.

     [ெவளி + றப் ]

ெவளிசெ்சண்ெண
ய்

 
 ெவளிசெ்சண்ெணய் veḷicceṇīey, ெப.(n.)

   ேதங்காெயண்ெணய் (நாஞ்);; coconut oil.

     [ெவளி + எண்ெணய் → ெவளிசெ்சண்ெணய்]

ெவளிசெ்சல

 
 ெவளிசெ்சல  veḷiccelavu, ெப.(n.)

   ம்பத் ற்கன் ப் றம்பாகச ்ெசய்யப்ப ம் ெபா டெ்சல  (ெகா.வ.);; expenses other than the ordinary 
house hold expenses.

     [ெவளி + ெசலவ]

ெவளிசை்ச

ெவளிசை்ச veḷiccai, ெப.(n.)

ெவளிசை்சக் ெகண்ைட பாரக்்க;see "ெவளிசை்ச ம்" (அழகரக்ல. 86);.

     [ெவளி → ெவளிசை்ச]
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ெவளிசை்சக்ெகண்
ைட

ெவளிசை்சக்ெகண்ைட veḷiccaikkeṇṭai, ெப.(n.)

   1. ெவண்ணிற ம் அ ரல வளரச்் ள்ள ெகண்ைட ன்வைக; a kind of carp, silvery, attaining 6 in in 
length chela argen tea.

   2. ெவண்ைம நிற ைடய ம் ஏறக் ைறய ஆ ரலம் வளரவ் மான ெகண்ைட ன் வைக; a kind of 
carp, silvery, attaining at lease 6 in. in length chela culpeoides.

     [ெவளிசை்ச + ெகண்ைட]

ெவளிசை்சப் ன்

 
 ெவளிசை்சப் ன் veḷissaippisiṉ, ெப.(n.)

ங்ைக அல்ல  ந ப் ன்,

 gum of moringa or naruvili.

     [ெவளிசை்ச + ன்]

ெவளிசங்கம்

 
 ெவளிசங்கம் veḷisaṅgam, ெப.(n.)

ெவளியரங்கம் பாரக்்க ( ன்.);;see veliyararigam.

     [ெவளி + சங்கம்]

 Skt. Sangha → த. சங்கம்.

ெவளிசம்

ெவளிசம் veḷisam, ெப.(n.)

   ண் ல் (நாம ப. 450);; fish-hook.

     [ெவளி + ெவளிசம்]

ெவளி ரம்

 
 ெவளி ரம் veḷisuram, ெப.(n.)

   உட ல் பர ம் ஒ  வைக காய்சச்ல்; a kind offever that is felt outside.

     [ெவளி + ரம்]

ெவளித்தட்

 
 ெவளித்தட்  veḷittaṭṭu, ெப.(n.)

   ெபா ப் ன்  ெசயல் நடத் ைக (யாழ்.அக.);; irresponsible action.

     [ெவளி + தட் ]

ெவளித்தாமைர

 
 ெவளித்தாமைர veḷittāmarai, ெப.(n.)

   வா (ஆகாய);த் தாமைர; sky lotus.

     [ெவளி + தாமைர]

ெவளித் கம்

 
 ெவளித் கம் veḷittugam, ெப.(n.)

   க்க மரம்; a tree-butea frondosa.
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ெவளித்ேதால்

 
 ெவளித்ேதால் veḷittōl, ெப.(n.)

   ேமல்ேதாள்; epidermis.

     [ெவளி + ேதால்]

ெவளித்ேதாற்றம்

ெவளித்ேதாற்றம் veḷittōṟṟam, ெப.(n.)

   1. ேமற்பாரை்வக் க் கா ம் காட் ; out ward appearance.

   2. உ ெவளித ்ேதாற்றம் ( ன்.);; hallucination, vision.

   3. ைளசச்ல் (யாழ்.அக.);; birth, growth, evolution.

   4. காட் ; being manifest or perceptible to the senses.

     [ெவளி + ேதாற்றம்]

ெவளி ற

ெவளி ற1 veḷidiṟaddal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெவளி தல் (யாழ்.அக.);; to let out express.

   2. ெவளிப்பைடயாதல் ( ன்.);; to be frank.

     "ெவளி றந்  ெசான்னான்".

     [ெவளி + ற-,]

 ெவளி ற2 veḷidiṟaddal, ெச. . .(v.i.)

ெவளிரத்் க் காட் -, 1 பாரக்்க;see Velirttu-k-kattu- 1.

     [ெவளி + ற-,]

ெவளி

ெவளி  veḷidu, ெப.(n.)

   1. ெவண்ைமயான ; that which is white.

     "நிறம் ெவளி  ெசய் " ( வ். இயற். 3, 56);.

   2. ெவள்ளிய ஆைட; white cloth.

     "ெவளி  ரித் இ" ( றநா.279);.

ெவளிநடப்

 
 ெவளிநடப்  veḷinaḍappu, ெப.(n.)

 walkout (in an assembly);.

     ' யவற்ைறத் ம்பப்ெபற அைமசச்ர ்ம த்ததால் எ ரக்்கட் னர ்ெவளிநடப் ச ்ெசய்தனர'்.

ெவளிநபர்

 
 ெவளிநபர ்veḷinabar, ெப.(n.)

   நி வனம், அைமப்  த யவற்ேறா ) ெதாடர்  இல்லாதவர;் out sider, stranger.

     'ெவளிநபரக்ள் ன் அ ம  ெபற் த்தான் ெதா ற்சாைலக் ள் ைழய ேவண் ம்'.

     [ெவளி + நபர]்

 U. Nafar →த. நபர.்
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ெவளிநாட்டம்

 
 ெவளிநாட்டம் veḷināṭṭam, ெப.(n.)

    ெந ல் ஒ ைக (இ.வ.);; leading an immoral life.

     [ெவளி + நாட்டம்]

ெவளிநா

ெவளிநா 1 veḷināṭudal, ெச. . .(v.i.)

   ெவளி ற் காணப்ப தல் (யாழ்.அக.);; to be seen outside or in public.

   2. ய ெந ல் ஒ தல் (இ.வ.);; to lead an immoral life.

     [ெவளி + நா ]

 ெவளிநா 2 veḷināṭu, ெப.(n.)

   1. ேவற்  நா ; foreign country.

   2. ெவளி லகம்; the world at large.

     "ெவளிநா காணப் றப்பட ட் ம்" (ஈ . 4, 5, 10);.

     [ெவளி + நா ]

ெவளிநீர்

 
 ெவளிநீர ்veḷinīr, ெப.(n.)

   மைழநீர;் rain water.

     [ெவளி + நீர]்

ெவளிநீ ண்ணிர்

 
 ெவளிநீ ண்ணிர ்veḷinīruṇṇir, ெப.(n.)

   இ ேவ ன்னீர,் ன்னிர;் coryza.

     [ெவளிநீர ்+ உள்நீர]்

ெவளிப்பகட்

 
 ெவளிப்பகட்  veḷippagaṭṭu, ெப.(n.)

ெவளிமயக்  பாரக்்க;see veli-mayakku.

     [ெவளி + பகட் ]

ெவளிப்பக

 
 ெவளிப்பக  veḷippagaḍu, ெப.(n.)

ெவளிமயக்  பாரக்்க;see veli-mayakku.

     [ெவளி + பகடம்]

 ெவளிப்பக  veḷippagaḍu, ெப.(n.)

ெவளிப்பகட்  பாரக்்க;see vli-p-pagattu.

     [ெவளி + பக ]
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ெவளிப்பசப்

ெவளிப்பசப்  veḷippasappu, ெப.(n.)

   1. ெவளிமயக்  பாரக்்க;see velimayakku.

   2. ெவளித்ேதாற்றத் ல் அைம யாய்ப் ேப ைக; speaking blandly.

     [ெவளி + பசப் ]

ெவளிப்படல்

ெவளிப்படல் veḷippaḍal, ெப.(n.)

   1. ேதான்றல்; appearing.

   2. ண்டம் ெவளிப்படல்; presentation of the foetus.

     [ெவளி + படல்]

ெவளிப்ப

ெவளிப்ப 1 veḷippaḍudal, ெச. . . (v.i)

   1. ெவளிேய வ தல்; to come out, issue forth as breath.

   2. ெவளிப்படத ்ேதாற் தல்; to become manifest or evident, to become public, to be revealed.

     "பரவா ெவளிப்படா…. உரேவாரக்ட் காமேநாய்" (நால , 88);.

   3. ெபா ள் ளக்கமாதல்; to be clear, explicit.

     "ெவளிப்ப  ெசால்ேல ளத்தல் ேவண்டா" (ெதால், ெசால். 298);.

   4. ெவளி வா-, 2 பாரக்்க;see veliva-, 2.

     [ெவளி + ப -,]

 ெவளிப்ப 2 veḷippaḍuttal, ெச. . . (v.i.)

ெவளிப்ப த் -, பாரக்்க;see veli-p-paduttu-.

     "தத்தமாற்றல்……….. ெவளிப்ப த் தன் " ( .ெவ.4,6, ெகா );.

     [ெவளி + ப -]

ெவளிப்ப த் -தல்

ெவளிப்ப த் -தல் veḷippaḍuddudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. பலர ்அ யத் ெதரி த்தல் ( ன்.);; to reveal, divulge.

   2. காட் தல்; to show express,

   3. ெவளிேய வரசெ்சய்தல்; to cause to issue or come out, to eject.

   4. த்தகம் ப ப் த்தல் (இ.வ.);; to publich, as a book.

   5. ெவளிேயற் -, 1 பாரக்்க;see veliyerru,1.

     [ெவளி + ப த் -,]

ெவளிப்பைட

ெவளிப்பைட veḷippaḍai, ெப.(n.)

   1. ெதளிவான  (நான். 269);; that which is evident, clear or obvious.

   2. ேமற் பாரை்வ ல் ேதான் வ ; that which is aparent.

   3. ளம்பரம்; publicity.

   4. பல ெபா ள் க் ஞ் ெசால்ைல ஒ  ெபா ட்  உரித்தாக் ம் ெபா ட்  ஏற்றேதார ்அைட 
ெகா த் க் ம் அணிவைக ( றநா. 17, உைர);; a figure of speech in which the meaning of an ambiguous word 
is made clear by the use of a qualifying word, as payavenkai

     [ெவளி + பைட]
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ெவளிப்பைடசெ்சா
ல்

 
 ெவளிப்பைடசெ்சால் veḷippaḍaiccol, ெப.(n.)

   இயல்பாய் ளங்  நிற் ம் ெமா ; clear word.

     [ெவளிப்பைட + ெசால்]

ெவளிப்பைடநிைல
ெவளிப்பைடநிைல veḷippaḍainilai, ெப.(n.)

   அறதெ்தா  நிற்றல் (கள யற். 122);;     [ெவளிப்பைட + நிைல]

ெவளிப்பைட வம
ம்

ெவளிப்பைட வமம் veḷippaḍaiyuvamam, ெப.(n.)

   ப்பானன் த் ெதளிவாக அ யப்ப ம் உவமம் (இலக். . 639, உைர);; explicil simile.

     [ெவளிப்பைட + உவமம்]

ெவளிப்பயன்

ெவளிப்பயன் veḷippayaṉ, ெப.(n.)

   1. ெவளிப்படத ்ெதரியக் ய பயன்; visible gain or advantage.

   2. ெவளிப்ெபா ள் பாரக்்க ( ன்.);;see veli-p-porul.

     [ெவளி + பயன்]

ெவளிப்பா

ெவளிப்பா 1 veḷippāṭu, ெப.(n.)

   மைறத ன்  ெவளிப்பட் த் ேதான் ைக; coming out, appearing in public.

     "ெவளிப்பாட் ச ்ச க்கம்" (பாரத.);.

   2. ெபரிேயாரக்்  அளிக் ங் ைக ைற (சப்.);; presents to great persons.

     [ெவளி + பா ]

 ெவளிப்பா  veḷippāṭu, ெப.(n.)

 manifestation, over sign.

     'நாங்கள் ேதரத் ல் அைடந் க் ம் ெவற்  எங்கள்  மக்கள் ெகாண் க் ம் நம் க்ைக ன் 
ெவளிப்பா '. 2. (எண்ணம், உணர்  த யவற்ைற); ெவளிப்ப த் வ  அல்ல  ெவளி வ ;

 expression, communication.

     'க ைத க ஞனின் எண்ண ெவளிப்பாட் ச ்சாதனம்'.

     [ெவளி + பா ]

ெவளிப் டம்

 
 ெவளிப் டம் veḷippiḍam, ெப.(n.)

கடல ப்பரப் ல் வைல பாய்ச் தற்ேகற்ற இடம் (தஞ்ைச. ன.);.

     [ெவளி + டம்]

 ெவளிப் டம் veḷippiḍam, ெப. (n.)

வைல  வதற்  உத ம் வைக ல் கல், பாைற ேபான்றைவ ல்லாத அ க்கடல் ப ,

 plain sea bed without stones or rocks.

     [ெவளி-ெவளிப் +இடம்]
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ெவளிப்

ெவளிப் 1 veḷippu, ெப.(n.)

   1. ெவளிப் றம் (யாழ்.அக.);,

 outside.

   2. ெவளி டம்; open space unenclosed place.

 ெவளிப் 2 veḷippu, ெப.(n.)

   ெதளி  (யாழ்.அக.);; clearness, brightness.

ெவளிப் டம்ேபாட
ல்

 
 ெவளிப் டம்ேபாடல் veḷippuḍambōḍal, ெப.(n.)

   மைறப் ல்லாமல் றந்தப  ட தல்; ordinary calcination with cow dung cakes.

     [ெவளிப் டம் + ேபாடல்]

ெவளிப் ைரசச்வ்

 
 ெவளிப் ைரசச்வ்  veḷippuraiccavvu, ெப.(n.)

   உடம் ன் ெவளிப் ற ேதால் பாகங்கைள அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  நிற் ம் சவ் ; an external tining 
membrance.

     (ெவளிப் ைர சவ் );

ெவளிப் ற்

 
 ெவளிப் ற்  veḷippuṟṟu, ெப.(n.)

   ற்  ேநாய்வைக; cancer (m.l.);.

     [ெவளி + ற் ]

ெவளிப் றப்படப்
ப்

 
 ெவளிப் றப்படப் ப்  veḷippuṟappaḍappiḍippu, ெப.(n.)

 outdoor shooting.

     [ெவளிப் றம் + படப் ப் ]

ெவளிப்ேபச்

ெவளிப்ேபச்  veḷippēccu, ெப.(n.)

   1. நாட் ச ்ெசய் ; rumour.

   2. உண்ைமயற்ற ேபச் ; hallow in sinceretalk.

     [ெவளி + ேபச் ]

ெவளிப்ெபா ள்

 
 ெவளிப்ெபா ள் veḷipporuḷ, ெப.(n.)

   ெதளிவாய யப்ப ம் ெபா ள் ( ன்.);; obvious meaning.

     [ெவளி + ெபா ள்]

ெவளிெபா ள்

 
 ெவளிெபா ள் veḷiboruḷ, ெப.(n.)

ெவளிப்ெபா ள் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see veli-p-porul.

     [ெவளி + ெபா ள்]
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ெவளிமைட

 
 ெவளிமைட veḷimaḍai, ெப.(n.)

   ேகா ற் ரம் ேப ள்ள ெதய்வங்க க் ப் பைடக் ம் பைடயல் (சப்.);; offerings to the attendent deities 
outside a temple.

     [ெவளி + மைட]

ெவளிமயக்கம்

 
 ெவளிமயக்கம் veḷimayakkam, ெப.(n.)

   கண்ேணாய் வைக; an eye disease.

     [ெவளி + மயக்கம்]

ெவளிம ந்

 
 ெவளிம ந்  veḷimarundu, ெப.(n.)

   ெவளித்ேதாற்றத்தா ண்டாம் ம மயக்கம்; fascination due to outward show.

     "எல்லாம் ெவளிமயக்ேக" (பட் னத் தனிப்பா.);.

     [ெவளி + மயக் ]

 ெவளிம ந்  veḷimarundu, ெப.(n.)

   றத் ம் ம ந் ; medicine for external application or use (C.G.);.

     [ெவளி + ம ந் ]

ெவளிமனிதன்

 
 ெவளிமனிதன் veḷimaṉidaṉ, ெப.(n.)

   அயலான்; stranger.

     [ெவள் + மனிதன்]

 Skt. manu-ja → த. மனிதன்.

ெவளிமா

 
 ெவளிமா veḷimā, ெப.(n.)

   காட் மா; wild mango.

     [ெவளி → ெவளிமா]
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ெவளிமான்

ெவளிமான்1 veḷimāṉ, ெப.(n.)

   1. மான்வைக ( ன்.);; revine deer.

   2. ெபண்மான்வைக (யாழ்.அக.);; hind, female deer.

     [ெவ  + மான்]

 ெவளிமான்2 veḷimāṉ, ெப.(n.)

   கழகக் காலத் த் தைலவ ள் ஒ வன்; a chief of the sargam age.

     "ெவளிமா ைழச ்ெசன்றாரக்் " ( றநா. 162);.

     [ெவளி + மான்]

 ெவளிமான்3 veḷimāṉ, ெப.(n.)

   ெப ஞ் த்தரனரால் பாடப்பட்ட ற்றரசன்; a chieftarin, sung by peruncittanar.

     [ெவளி + மான்]

க்க ெகாைட ேளான். இவன் இறக் ம் ேபா  ெப ஞ் த் ரனாரக்் ப் பரி  ெகா க் மா  தம் க்  
ஆைண ெசய் ந்தான். அவன் ய அள ற்  ெகா ப்ப ெப ஞ் த் ரனார ்ஏற் க் 
ெகாள்ளாமற் ேபாய், மணைன யைடந் , யாைன ம் ெபான் ம் ெபற் , ண் க்  அவைன 
ேநாக் , இரப்ேபாரக்் க் ெகா ப்பவ ரில்ைல மல்லர.் யான் ெபற்  வந்  ஊரப்் றத்ேத 
கட் க் ம் யாைன மணன் தந்த பரி ல், யான் ேபாய் வ ேறன் என் ங் க த் ைன ைடய 
"இரவலர ் ரவைல நீ மல்ைல, ரவல ரிரவலரக்் ல்ைல மல்ல ரிரவல ண்ைம ங் 
காணினி ரவலரக்், ேவா ண்ைம ங் காணினி நின் ரக்், க மரம் வ ந்தத் தந் யாம் ணித்த, 
ெந நல்யாைன ெயம் பரி ல், க மான்ேறான்றல் ெசல்வல் யாேன" என் ம் பாடைலக் ப் 
ேபா னார.்

ெவளி க

ெவளி க  veḷimugaḍu, ெப.(n.)

   உல ல் றெவல்ைல; the atmost limit of space.

     "அ லெவளி க ய" (பாரத ஆறாம்ேபர ்22);.

     [ ள் → ெவள் → ெவளி + க ] [ேத.ேந.பக்.124]

ெவளி ற்றம்

ெவளி ற்றம் veḷimuṟṟam, ெப.(n.)

   1. காட்  க்ைக; wild climber with hairy stem and leaves-bristly bryonia-mukia Scabrella.

     [ெவளி + க்ைக]

 ெவளி ற்றம் veḷimuṟṟam, ெப.(n.)

   1. ட் ன் ெவளிப் றத் ள்ள றந்த ெவளி; courtyard of a house.

   2. சைமயலைற ல்  ஏனம் த யன ய்ைம ெசய் ம் ற்றம்; place marked off in a kitchen for washing 
utensils.

     [ ள் → ெவள் → ெவளி + ற்றம்]

ெவளி லம்

 
 ெவளி லம் veḷimūlam, ெப.(n.)

   ட றக்க ேநாய் ( ைளகள் ெவளித்ேதான் ம் லேநாய் வைக);; external piles (M.L.);.

     [ ள் → ெவள் → ெவளி + லம்]
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ெவளியங்கம்

 
 ெவளியங்கம் veḷiyaṅgam, ெப.(n.)

   பகட் ; outward show, pomp.

     [ெவளி + அங்கம்]

 Skt. Arga → த. அங்கம்.

ெவளியச்

 
 ெவளியச்  veḷiyaccu, ெப.(n.)

   ேதரின் ெவளிப் றச ்சக்கரங்கள் நான் ற் ம் ன் ன் அைமந்த இரண்  அச்  (ெபா.வழ.);; two axis 
for front and book wheels of chariot.

     [ெவளி + அச் ]

ெவளியைட

 
 ெவளியைட veḷiyaḍai, ெப.(n.)

   ைரச் ைல ( ன்.);; curtain, veil.

     [ெவளி + அைட]

ெவளியந்தரம்

ெவளியந்தரம் veḷiyandaram, ெப.(n.)

   இைடெவளி (தக்கயாகப். 147, உைர);; intervening space.

     [ெவளி + அந்தரம்]

 Skt. Antara → த. அந்தரம்.

ெவளியரங்கம்

ெவளியரங்கம் veḷiyaraṅgam, ெப.(n.)

   1. ெவளிப்பைட; openness, publicity.

     "ெவளியரங்கம் ெபறத்தந்ேதாம்" ற்றா. தல 16, 54).

   2. ெதளிவான  ( ன்.);; that which is clear, obvious or evident.

     [ ள் + ெவள் → ெவளி + அரங்கம்]

ெவளியா-தல்

ெவளியா-தல் veḷiyātal, ெச. . .(v.i.)

ெவளிப்ப 1-, பாரக்்க;see veli-p-padu.

     "ெவளிநின்ற மாற்றம் ெவளியான ன்" (பாரத ெவளிப்பாட்  17);.

     [ ள் → ெவளி → ெவளியா-தல்)

ெவளியாக் -தல்

 
 ெவளியாக் -தல் veḷiyākkudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

ெவளிப்ப த் -, பாரக்்க;see velli-p-paguttu-.

     [ெவள் → ெவளி +ஆக் -,]

ெவளியாக்

ெவளியாக் 2 veḷiyākkudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெவளிப்ப த் தல்; make public disclose.

     ' னாத்தாைன ன்னதாக ெவளியாக் ய அ காரிகள்  நடவ க்ைக'.

     [ெவளி + ஆக் -,]
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ெவளியாகாைம

 
 ெவளியாகாைம veḷiyākāmai, ெப.(n.)

   மாத டாயாகா த்தல்; absense of menses.

     [ெவளி + ஆகாைம]

ெவளியா -தல்

ெவளியா -தல் veḷiyākudal, ெச. . .(v.i.)

 be released.

   பள்ளி இ த் ேதர்  கள் நாைள ெவளியா ம்'. 2. (உண்ைம த யைவ); 
ெவளிப்ப தல்; become public, become known.

     'என்றாவ  ஒ  நாள் உண்ைம ெவளியா ம்'.

     [ெவளி + ஆ ]

ெவளியாைட

ெவளியாைட veḷiyāṭai, ெப.(n.)

   1. ஒப்பைனத ்ெதாங்கற் ைல ( ன்.);; curtain, hanging, tapestry.

   2. உடைல க்ெகாள் ம் ஆைட; veil outer-wear.

     [ெவளி + ஆைட]

ெவளியார்

ெவளியார1் veḷiyār, ெப.(n.)

   அ லார;் senseless persons.

     "ெவளியார ் ன் வான் ைத வண்ணங் ெகாளல்" ( றள், 714);.

     [ெவள் → ெவளி → ெவளியார]்

 ெவளியார2் veḷiyār, ெப.(n.)

   றம்பானவர;் outsiders, strangers.

     [ெவள் → ெவளி → ெவளியார)்

ெவளியாள்

 
 ெவளியாள் veḷiyāḷ, ெப.(n.)

   ெதாடர் ல்லாத ேபரவ் ; அயலான், ேவற்றவன்; a person who is not connected (with the affair);, out sider.

     'ெவளியாள் ேவண்டாம் நாேம ெசய்  ெகாள்ேவாம்'.

     [ெவள் → ெவளி → ெவளியாள்]

ெவளி -தல்

ெவளி -தல்1 veḷiyiḍudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

ெவளிப்ப த் -, பாரக்்க;see veli-p-paduttu.

     [ெவள் → ெவளி → ெவளி -தல்]

 ெவளி -தல்2 veḷiyiḍudal, ெச. . .(v.i.)

ெவளிவாங் -, (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see veli-vanku.

     [ெவள் → ெவளி →ெவளி -தல்]

ெவளி ல்

 
 ெவளி ல் veḷiyil, .எ.(adv.) ெவளிேய பாரக்்க;see veliye.

     [ெவள் → ெவளி → ெவளி ல்]
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ெவளி -தல்

ெவளி -தல் veḷiyīṭudal, ெப.(n.)

 release (stamps, film, etc.);.

     ' ய அஞ்சல் தைலைய அர  ெவளி ட்ட '.

     'அந்தப்படம் அ த்த மாதம் ெவளி டப்ப ம்'.

   2. ெசய் , உணரச்்  த யவற்ைறப் பல ம் அ ம் வைக ல் ெவளிப்ப த் தல்; reveal, publich.

     'தயங் த் தயங்  ெசய் ைய ெவளி ட்டான்'.

     'ேமற் ய ெசய் கைள அந்தத் தாளிைக ெவளி ட் க் ற '. தன் ைட யப்ைப 
ெவளி டாமல் இ க்க ய ல்ைல'.

   3. ( ல் த யவற்ைற); அச் ட்  ெவளிக்ெகாண்  வ தல்; publich.

     'ெவளி ட்ட ஆ ரம் ப க ம் ற்பைனயா ட்டன'.

     [ெவள் → ெவளி → ெவளி  → ெவளி ] (ேத.ேந.பக். 124);

ெவளி ட்டாளர்

 
 ெவளி ட்டாளர ்veḷiyīṭṭāḷar, ெப.(n.)

   ல்கைளப் ப ப் த்  ெவளி பவர;் publisher.

     [ெவள் → ெவளி → ெவளி  → ெவளி  → ெவளி ட்டாளர]்

ெவளி

ெவளி  veḷiyīṭu, ெப.(n.)

   1. (அசச் க்கப் பட்  அல்ல  உ வாக்கப்பட் ப் ெபா  மக்க க்காக); ெவளி தல்;     ' த்தக 
ெவளி ட்  ழா ல் அைமசச்ர ்கலந்  ெகாண்டார.்

     ' ய பங் ப் பத் ரங்களின் ெவளி  நாைள ெதாடங் ம்'.

   2. (ெவளி டப்பட்ட ல் த யவற் ன்); ப ; copy (of the publication);.

     'எங்களிடம் எல்லாப் ப ப்பகத்தாரின் ெவளி க ம் ைடக் ம்'.

   3. (எண்ணம், கற்பைன த யவற்ைற); ெவளிப்பா ; expression.

     'க த்  ெவளி ட் ச ் தந் ரம்'.

     'ெவளி ட் த் றன் உள்ளவன் கைலஞன் ஆ றான்'.

     [ெவள் → ெவளி → ெவளி  → ெவளி ]

ெவளி ப்

 
 ெவளி ப்  veḷiyuppu, ெப.(n.)

   கட் ப் , இயல்பாக உண ல் பயன்ப த் ம் க ப் ; common salts.

     [ெவள் → ெவளி + உப் ]

ெவளி ற

 
 ெவளி ற  veḷiyuṟavu, ெப.(n.)

ஒ  நா  ற நா க டன் அர யல், பண்பா , வாணிபம் த ய ைறகளில் ெகாள் ம் உற ,

 foreign affairs, foreign relations (of a country);.

     'ெவளி ற  அைமசச்ர'்.

     'ெவளி ற க் ெகாள்ைள'.

     [ெவள் → ெவளி + உற ]
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ெவளி ர்

 
 ெவளி ர ்veḷiyūr, ெப.(n.)

 place other than one's residence.

     'அப்பா ெவளி ர ்ேபா க் றார,் நாைள தான் வ வார'்.

     [ெவளி + ஊர]்

ெவளிெயரிப்ெபா
கள்

 
 ெவளிெயரிப்ெபா கள் veḷiyerippoṟigaḷ, ெப.(n.)

   ெவல்லப் ெபா களில் ஒ வைக; a combustion.

ெவப்பப்ெபா கள் ெவப்ப ஆற்றைல இயக்க ஆற்றலாகப் பயன்படத்தக்க வ ல் மாற் ன்றன. ஒ  
ெபா ள் எரிந்  அதனால் உண்டா ம் ெவப்பத்ைதக் ெகாண்  இயக்க ஆற்றைல உண்  பண் ம் 
ெபா க க்  எரிெபா கள் என்  ெபயர.் இவற்ைற உள்ெளரி ெபா கள், ெவளிெயரி ெபா கள் என 
இ வைகப் ப த்தலாம். தானியங்  (automobiles); ெபா க ம், வளிமப் ெபா க ம் (Gas turbines); 

தல்வைகையச ்சா ம். நீரா  ெபா க ம், நீரா  ைசயா க ம் இரண்டாவ  வைகையச ்
ேசரந்்தன. வளி மண்டலத் ன் அ த்தத்ைத ட அ கமான அ த்த நிைல ல் ெகா  கலத் ள் 
நீரா  உ வாக்கம் ெசய்யப்ப ற . அ த்தம் அ கமாக இ ப்பதனால் ெவப்ப நிைல ம் 
அ கமாகேவ இ க் ம் அந்த நிைல ல் நீரா ல் நிைறந்த அள  ெவப்பம் அடங் க் ம். 
நீரா ள்ள ெவப்பத்ைத ேவைலக்  மாற் ன்ற ெபா கேள ெவளிெயரி ெபா கள்.

     [ெவளிெய  + ெபா கள்]

ெவளிேய

ெவளிேய veḷiyē, .எ.(adv.)

   1. எல்ைலையத ்தாண் , உள்ேள இல்லாமல்; outside, out.

     ' ட் க்  ெவளிேய உடக்ாரந்்  ேப க் ெகாண் ந்தாரக்ள்'.

     'கைடைய ட்  ெவளிேயவந்தார'். உைற ந் கத் ைய

ெவளிேய எ த்தான்'.

   2. (ேபசச்ால் அல்ல  ெசயல்பா களால்); றர  அ ம்ப , மைறவாக இல்லாமல்

 in public, openly.

     'ெவளிேய ெசான்னால் ெவடக்க் ேக '.

     'என் ேமல் உள்ள ற்றத்ைத அவர ்ெவளிேய காட் க் ெகாள்ள ல்ைல'.

     [ெவள் → ெவளி → ெவளிேய]

ெவளிேயற் -தல்

ெவளிேயற் -தல் veḷiyēṟṟudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ெவளிேய ேபாகச ்ெசய்தல்; to expel.

   2. நா  கடத் தல்; to transport, to extern,

   3. ெவளிப்ப த் -, 3 பாரக்்க;see veli-p-paduttu-.

     [ ள் → ெவள் → ெவளி +ஏற் -,]

ெவளிேய -தல்

ெவளிேய -தல் veḷiyēṟudal, ெச. . .(v.i.)

   1. Qsus flou Gurăşū; to get out, as from a house.

   2. டை்ட ட்  ஒ ப்ேபாதல்; to abandon one's home and go away.

அவன் ெவளிேய  ட்டான்'

   3. ெவளி க் க் ேபாதல்; to migrate.

   4. ஏதத் னின்  தப் த்  வ தல்; to escape from a danger.

     [ ள் → ெவள் → ெவளி + ஏ ]
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ெவளிர்

 
 ெவளிர ்veḷir, ெப.எ.(adj.)

 light, pale.

     'ெவளிர ்மஞ்சள்'.

     'ெவளிர ்நீலம்'.

     [ெவளி → ெவளிர]்

ெவளிரத்் க்காட்
-தல்

ெவளிரத்் க்காட் -தல் veḷirddukkāṭṭudal, ெச. . .(v.i.)

   1. மைழ ெபய்த ன் வானம் ெவ த்தல்; to clear, as the sky after rain.

   2. ெவளி ன நிறமாகத் ேதான் தல்; to appear pale.

     [ெவளிரத்்  + காட் -தல்]

ெவளில்

ெவளில்1 veḷil, ெப.(n.)

   1. யாைனத்த ; post to which elephants are tied.

     "களி லவா ய ல்லைர ெந ெவளில்" ( றநா. 127);.

   2. த ர ்கைடத  ( ங்.);; churning rod.

   3. கம்பம் ( ன்.);; stake, post.

   4. அணில்; squirrel.

     "நீ மரச ்ேசாைல ைழெவளிலா ங் கைழ வளர ்நனந்தைல" (அகநா. 109);.

     [ெவளி → ெவளில்]

 ெவளில்2 veḷil, ெப.(n.)

ெவள்ளில்2 ( ங்.); பாரக்்க;see velli!.

     [ெவளி → ெவளில்]

ெவளிவந்ைத

 
 ெவளிவந்ைத veḷivandai, ெப.(n.)

   மாட் ன் ேம ள்ள உணண்; tick, an external parasite, on cattle.

     [ெவளி → ெவளிவந்ைத]

ெவளிவர்த்தகம்

 
 ெவளிவரத்்தகம் veḷivarttagam, ெப.(n.)

   இ  நா க க்  இைடேய நைடெப ம் வாணிபம்; foreign trade, trade between two regions.

     [ெவளி + Skt. vartaka → த. வரத்்தகம்]

ெவளிவ( )-தல்

ெவளிவ( )-தல் veḷivarudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ( த்தகம், கட் ைர, கைத த யைவ தாளிைக ல்); ெவளியாதல், ( ைரப்படம் தன் 
ைறயாக); ைர டப்ப தல்;     'தாளிைக ல் தன் கட் ைர ெவளி வந் க் றதா என்  ஆவேலா  

பாரத்்தார'்.

     'இப்ேபா  ெவளிவ ம் படங்களில் கைத இ ப்பதாகத் ெதரிய ல்ைல'.

     [ெவள் → ெவளி → ெவளிவ -தல்]
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ெவளிவா-தல் 
(ெவளிவ தல்)

ெவளிவா-தல் (ெவளிவ தல்) veḷivādalveḷivarudal, ெச. . .(v.i)

   1. பலரா ம யப்ப தல்; to be public.

   2. பல க் ம் ைடக் மா  ப ப் க்கப்ப தல்; to be published.

     [ெவள் → ெவளி → ெவளிவா-தல்]

ெவளிவாங் -தல்

 
 ெவளிவாங் -தல் veḷivāṅgudal, ெச. . . (v.i.)

   மைழ ெபய்த ன் ல் கைலந்  ெவளிசச்மாதல் (யாழ்.அக.);; to become clear, as the sky after rain.

     [ெவளி + வாங் -,]

ெவளிவாசல்

ெவளிவாசல் veḷivācal, ெப.(n.)

   1. கட்டடத் ன் ெவளி க் ம் வாசல்; outer gate.

   2. ட் ன் கப் ள்ள ற்றம்; open space in front of a house.

     [ெவளி + வாசல்]

ெவளிவாச க் ப்
ேபா-தல்

 
 ெவளிவாச க் ப்ேபா-தல் veḷivācalukkuppōtal, ெச. . .(v.i.)

ெவளிக் ப் ேபா-, பாரக்்க;see velikku-p-po-.

     [ெவளிவாச க்  + ேபா-தல்]

ெவளிவாய்

ெவளிவாய் veḷivāy, ெப.(n.)

   1. மைற ெபா ைள ெவளி ம் ெசால் (யாழ். அக.);; word disclosing a secret.

   2. பாண்டத் ன் ெவளிப் ற ளிம் ; the outer rim or lip of a vassel.

     [ெவளி + வாய்]

 ெவளிவாய்2 veḷivāy, ெப.எ.(adj.)

   ெவளிப் பைடயாய்; openly.

     'ெவளிவாய்செ்சால்'.

     [ெவளி + வாய்]

ெவளிவாய்க்கல்

 
 ெவளிவாய்க்கல் veḷivāykkal, ெப.(n.)

   கட்டடச ் வரில் அழ யற் கள் ன்பக்கத் ல் ேதான் மா  ெச க்கப்பட்ட கல் (ெபா.வழ.);; a 
stone projected in architectural design in the wall of a building.

     [ெவளி + வாய்க்கல்]

ெவளிவாய்ப்ப
ைக

 
 ெவளிவாய்ப்ப ைக veḷivāyppaḍugai, ெப.(n.)

   ஆ  ளங்கைளய த் ப் றம்பாக ள்ள நிலம்; land adjacent to and outside the bund of a river or tank.

     [ெவளிவாய் + ப ைக]

ெவளிவாயன்

 
 ெவளிவாயன் veḷivāyaṉ, ெப.(n.)

   ட்டகத்ைத (இரக யம்); ெவளி பவன் (யாழ்.அக.);; one who lets out secrets.

     [ெவள் → ெவளி + வாயன்]
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ெவளி -தல்

 
 ெவளி -தல் veḷiviḍudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   பலரி யச ்ெசய்தல்; to reveal, make known.

     [ெவளி + -தல்]

ெவளி த்தம்

ெவளி த்தம் veḷiviruttam, ெப.(n.)

   ன்ற யாேல ம் நான்க யாேல ம் ற் ப்ெபற்  அ ேதா ம் இ ல் ஒ  ெசால்ைலேய 
தனிெசால்லாகக் ெகாண்  ெவண்பா க்  இனமாய் வ ம் பாவைக (காரிைக. ெசய். 7, உைர);; a kind of 
stanze belonging to the venpa class and consisting of three or four lines, each line ending with the same tani-c-co.

     [ெவளி + த்தம்]

 Skt. vrtta → த. த்தம்.

ெவளி தல்

 
 ெவளி தல் veḷiviḻudal, ெப.(n.)

   டல் நிலத் ல் தாழ்க்ைக; ruptured intestines, hemia.

     'அவ க்  ெவளி ந் க் ற '.

     [ெவளி + தல்]

ெவளி வகாரம்

 
 ெவளி வகாரம் veḷivivakāram, ெப.(n.)

ெவளி ற  பாரக்்க;see veli-yuravu.

     [ெவளி + வகாரம்]

 Skt. Vyava-håra → த. வகாரம்.

ெவளி

 
 ெவளி  veḷivīti, ெப.(n.)

   ேகா ல் த யவற் ற்  ெவளிப் ற ள்ள ெத ; boulevard or street surrounding a temple, fort or town.

     [ெவளி → ]

ெவளி

ெவளி  veḷivu, ெப.(n.)

ெவளிப்பைட 1, 2 பாரக்்க;see veli-p-padai.

     [ ள் → ெவள் → ெவளி → ெவளி ); (ேத.ேந.பக். 86);

ெவளிெவ ட்

 
 ெவளிெவ ட்  veḷiveruṭṭu, ெப.(n.)

ெவளிப்பகட்  பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see veli-p-pagattu.

     [ெவளி + ெவ ட் ]

ெவளிேவடம்

ெவளிேவடம் veḷivēṭam, ெப.(n.)

   1. தன் ைவப் றர ்அ யாதப  ச்  த யவற்றால் மைறக்ைக; disguise.

   2. ெவளித்ேதாற்றம்; outward show.

   3. வஞ்சகம்; hypocrisy.

     [ெவளி + ேவடம்]

 Skt. Vesa → த. ேவடம்.
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ெவளிற் க் ணம்

 
 ெவளிற் க் ணம் veḷiṟṟukkuṇam, ெப.(n.)

   இ வான ணம்; immodesty, indecency.

     [ெவளிற்  + ணம்]

ெவளிற் ப்பைன

ெவளிற் ப்பைன veḷiṟṟuppaṉai, ெப.(n.)

   ரை்மயற்ற பைன; palmyra having no hard core.

     "ேவனில் ெவளிற் ப் பைன ேபாலக் ைகெய த் " (அகநா. 333);.

     [[ெவளிற்  + பைன]

ெவளிற் மரம்

ெவளிற் மரம் veḷiṟṟumaram, ெப.(n.)

   1. காழ்ப் ல்லாத மரம் ( ங்.);; soft, pithy tree with out core.

   2. மரவைக ( ள் க் ); (அக.நி.);; east indian coral tree.

     [ெவளிற்  + மரம்]

ெவளிற் ைர

ெவளிற் ைர veḷiṟṟurai, ெப.(n.)

   பயனில்ெசால்; unmeaning word, rain, empty speech.

     "ெவளிற் ைர ெனன்றான்" ( வக. 1431);.

     [ெவள் → ெவளி → ெவளிற் ைர]

ெவளிறர்

 
 ெவளிறர ்veḷiṟar, ெப.(n.)

   அ ல்லார;் fools, shipid people.

     [ெவளி → ெவளிறர]்

ெவளிறல்

 
 ெவளிறல் veḷiṟal, ெப.(n.)

   ெவ த்தல்; becoming pale.

     [ெவள் → ெவளி → ெவளிறல்]

ெவளிறன்

ெவளிறன் veḷiṟaṉ, ெப.(n.)

   1. அ ல்லாதவன் (யாழ்.அக.);; ignorant man.

   2. ழ் மகன் ( ங்.);; mean person.

     [ெவளி → ெவளிறன்]

ெவளி ன

 
 ெவளி ன veḷiṟiṉa, ெப.(n.)

   ேசாைக த்த; Wan.

     [ெவளி →. ெவளி ன]

ெவளி -தல்

ெவளி -தல் veḷiṟudal, ெச. . .(v.i.)

   1.ெவண்ைமயாதல்; to grow white.

   2. நிறங் ெக தல்; to become pale.

     'அவன் கம் ெவளி ப் ேபா ற் '.

     [ெவள் → ெவளி → ெவளி -தல்] (ேத.ேந.பக்.85);.
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ெவளி

ெவளி 2 veḷiṟu, ெப.(n.)

   1. ெவண்ைம; whiteness.

     "ெவளி  ேசரந்ிணம்" (கம்பரா. கரன். 155);

   2. நிற்க்ேக ; paleness, pallor.

   3. ெவளிசச்ம்; light.

     "க ரே்வ ைணயா ெவளி ரவ வ கண்டாய்" (ப ெனா. வா ர் ம், 9);.

   4. ெவளிப்ப ைக; becoming clear or manifest.

     "ெவளிற் ைர வான்ப யாம்." ( க்ேகா 254);.

   5. பயனின்ைம,

 uselessness.

ெவளிற் ைர" ( வக. 1431);,

   6. அ யாைம; stupidity, ignorance.

     "ஆசற்றார ்கண் ம் …… இன்ைம யரிேத ெவளி " ( றள். 503);.

   7. இளைம; tenderness, youth.

     "ெவளிற் ப் பனந் ணி ன்" ( றநா. 35);.

   8. ண்ைமயற்ற ; that which is not dense.

     "ெவளிறான இ ளன் க்ேக" (ஈ . 2, 1, 8);.

ெவ

ெவ 1 veḷuttal, ெச. . .(v.i.)

   1. ெவண்ைமயாதல்; to become white.

     " ரத்்  ெவ த்தேத" (க ங். 243);.

   2. நிறங்ெக தல்; to become pale, to lose colour.

     'அந்தப் டைவ ெவ த் ட்ட '.

   3. தல்; to dawn.

     ' ழக்  ெவ த்த '.

   4. உண்ைம நிைல ெவளிப்ப தல்; to become clear or manifest.

     'அவர ் ெப ைமெயல்லாம் ெவ த் ட்ட '.

     [ெவ → ெவ  → ெவ -த்தல்] [ேத.ேந.பக்.85]

 ெவ 2 veḷuttal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ஆைடெயா த்தல்; to whiten, bleach, wash, as clothes.

   2. ைடத்தல்; to durb, beat hard.

     [ெவ → ெவ  → ெவ த்தல்]

ெவ க்கங்கல்

 
 ெவ க்கங்கல் veḷukkaṅgal, ெப.(n.)

   க்கான் கல்; lime stone.

     [ெவ க்கம் + கல்]
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ெவ ச்

 
 ெவ ச்  veḷucci, ெப.(n.)

ளாம் ன்,

 gum of wood-apple-feronia elephantum.

ெவ த்தபா ரி

 
 ெவ த்தபா ரி veḷuttapātiri, ெப.(n.)

   மரவைக; indian calosanthas.

     [ெவ த்த + பா ரி]

ெவ த்த கம்

 
 ெவ த்த கம் veḷuttamugam, ெப.(n.)

   ெவ த்தற் ன்; white gum.

     [ெவ த்த + ன்]

 ெவ த்த கம் veḷuttamugam, ெப.(n.)

   ெவளி ய கம்; pale face.

     [ெவ த்த + கம்]

ெவ த்தேமகசலம்

 
 ெவ த்தேமகசலம் veḷuttamēkasalam, ெப.(n.)

   ெவள்ைள ேநாய்; gonorrhoea.

     [ெவ த்த + ேமகசலம்]

ெவ த்தல்

ெவ த்தல்1 veḷuttal, ெப.(n.)

   மரவைக (யாழ்.அக.);; a tree.

 ெவ த்தல்2 veḷuttal, ெப.(n.)

   1. மரவைக; a tree.

   2. ெவள்ைளயாக்கல்; calcining.

   3. ெவண்ைமயாதல்; growing whitealbication.

     [ெவ → ெவ  → ெவ த்தல்] [ேத.ேந.யக். 85).

ெவ த்தலரி

 
 ெவ த்தலரி veḷuttalari, ெப.(n.)

   அலரிவைக; pagoda tree.

ெவ த் க்கட் -
தல்

 
 ெவ த் க்கட் -தல் veḷuddukkaṭṭudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

 do very well.

     'அப்பா ேவடத் ல் ந கர ்ெவ த் க் கட் க் றார'்.

     [ெவ த்  + கட் -.]
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ெவ த் நீ தல்

 
 ெவ த் நீ தல் veḷuddunīṟudal, ெப.(n.)

   ம ந்  ெவண்ணிறமா  ளா தல்; medicine turning white and powdery.

     [ெவ த்  + நீ தல்]

ெவ த் வாங்

ெவ த் வாங் 1 veḷudduvāṅgudal, ெச. . .(v.i.)

   க நன்றாகச ்ெசய்தல்; to do a thing in an admirable manner.

     [ெவ த்  + வாங் }

 ெவ த் வாங் 2 veḷudduvāṅgudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

ெவ -, பாரக்்க;see Velu-.

     [ெவ த்  + வாங் ]

ெவ த் -தல்

 
 ெவ த் -தல் veḷudduviḍudal, ெச. .  & ெச. ன்றா .(v.i. & w.t.)

ெவ த்  வாங் -, பாரக்்க;see veluttu-vanku

     [ெவ த்  + ]

ெவ ப்பத்

 
 ெவ ப்பத்  veḷuppatti, ெப.(n.)

   எ ம் ; bone.

ெவ ப்

ெவ ப்  veḷuppi, ெப.(n.)

   1. ண் மணி,

 jeweller's bead.

   2. றங்ைகநா  பாரக்்க;see purankai-nari.

     [ெவ  → ெவ ப்ப]

ெவ ப்

ெவ ப்  veḷuppu, ெப.(n.)

   1. ெவண்ைம; whiteness.

   2. ேநாயால் உடல் ெவளி ைக; pallor, as from illness.

   3. ஆைட ெவ க்ைக; bleaching, washing of clothes.

   4. ைடக்ைக; drubing, beating.

     [ெவ → ெவ  → ெவ ப் ] [ேத.ேந.பக். 85).

ெவ ப் க்கலைவ

 
 ெவ ப் க்கலைவ veḷuppukkalavai, ெப.(n.)

   ெவண்ைமயாக் ம் ெபா ள்; bleaching.

     [ெவ ப்  + கலைவ]

ெவ ப் க்காகச்

 
 ெவ ப் க்காகச்  veḷuppukkākacci, ெப.(n.)

   ெவண்க ம் ; white sugar-canesaccharum offcinarum.

     [ெவ ப்  + காகச் ]
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ெவ ப் ம்

 
 ெவ ப் ம்  veḷuppuḍumbu, ெப.(n.)

   ெவள்ைள ம் ; white guana.

     [ெவ ப்  + உ ம் ]

ெவ ப் நீர்

 
 ெவ ப் நீர ்veḷuppunīr, ெப.(n.)

ெவ ப் பதற்  பயன்ப ம் நீரம்ம்

 washing fluid.

     [ெவ ப்  + நீர]்

ெவ ப்ேபறல்

 
 ெவ ப்ேபறல் veḷuppēṟal, ெப.(n.)

   ெவ த்தல்; to become white.

     [ெவ ப்  + ஏறல்]

ெவ ரல்

 
 ெவ ரல் veḷural, ெப.(n.)

   ெவ த்தல், கண்ணாமாகல்; to be calcined.

     [ெவ → ெவ  → ெவ ரல்]

ெவ ரி

 
 ெவ ரி veḷuri, ெப.(n.)

   ெவ த்தல்; to become white.

     [ெவ → ெவ  → ெவ ரி]

ெவ ெவ -த்தல்

ெவ ெவ -த்தல் veḷuveḷuttal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெவண்ைமயாதல் ( ன்.);; to become white.

   2. நிறங்ெக தல்; to become pale.

     [ெவ  + ெவ -,]

ெவ ெவ ப்

ெவ ெவ ப் 1 veḷuveḷuppu, ெப.(n.)

   1. ெவ ப்  1 பாரக்்க;see veluppu.

   2. ெவ ப்  2 பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see veluppu 2.

     [ெவ → ெவ  → ெவ ெவ ப் ]

 ெவ ெவ ப் 2 veḷuveḷuppu, ெப.(n.)

   ேநாயைடந்த ெவண்ைம; pale.

     [ெவ  → ெவ ெவ ப் ]
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ெவ ெவ ெவன
ல்

ெவ ெவ ெவனல் veḷuveḷuveṉal, ெப.(n.)

   1. க ெவண்ைமயாதற் ப் ; extreme whiteness.

   2. நிறம் ெவளி தற் ப் ; extreme paleness.

   3. ைநயப் ைடத்தற் ப் ; sound thrashing.

   4. ெகாண்டாடத்தக்க தத் ல் ஒன்ைறச ்ெசய்தற் ப் ; doing a thing in an admirable manner.

     [ெவ ெவ  + எனல்]

ெவ ைவ

 
 ெவ ைவ veḷuvai, ெப.(n.)

   ெவண்ைமயாைக (யாழ்.அக.);; becoming white.

     [ெவ → ெவ  → ெவ ைவ]

ெவேள ெரனல்

ெவேள ெரனல் veḷēreṉal, ெப.(n.)

   1.ெவண்ைமயாதற் ப் ; appearing white.

   2. நிறம் ெவளி தற் ப் ; looking pale.

     [ெவேளர ்+ எனல்]

ெவற்பஞ்சனம்

 
 ெவற்பஞ்சனம் veṟpañjaṉam, ெப.(n.)

   நீலாஞ்சனக்கல், க; blue vitriol-copper sulphate.

ெவற்பன்

 
 ெவற்பன் veṟpaṉ, ெப.(n.)

   ஞ்  நிலத் தைலவன் ( ங்.);; chief of kurinicitract.

     [ெவள் → ெவ  → ெவற்பன்]

ெவற் ரதம்

 
 ெவற் ரதம் veṟpiradam, ெப.(n.)

   ஒ வைக ம ந் க்கல் (ைதலவ.);; foliated crystallised gypsum.

ெவற்

ெவற்  veṟpu, ெப.(n.)

   1. மைல ( ங்.);; mountain, hill.

     "மால்வைர நிவந்த ேச யர ்ெவற் ல்' ( . 12);.

   2. பக்க மைல (ஐங் . அ ம்.);; foothill spur.

ெவற்ேபந்

ெவற்ேபந் 1 veṟpēndi, ெப.(n.)

   ெச வைக; sickle-leaf.

 ெவற்ேபந் 2 veṟpēndi, ெப.(n.)

   மைல தாங் ப் ; a plant-sida acuta.

இதனால் பாரிப் , இ ப்  ேநாய் நீங் ம்.
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ெவற்றம்

ெவற்றம் veṟṟam, ெப.(n.)

   1. ெவற்  பாரக்்க;see verri.

     "ேவற் ப் லம் ேபா  நல் ெவற்றங்ெக த் " ( லப். 11, 212);.

   2. ரம் (அக.நி.);; courage.

     [ெவல் → ர ்→  →  → ெவற்றம்)

ெவற்றர்

ெவற்றர ்veṟṟar, ெப.(n.)

   1. ஏைழகள்; poor people.

     " ேதா ரந் ம் ப யறாதயரந்்த ெவற்றைரக் கண் ளந் த்ேதன்"(அ டய்ா. iv, ள்ைளப் ெப . 
58);.

   2. பயனற்றார;் worthless persons.

     "நின்றன யேராடன்  மற் ேமார ்ெவற்ற ள் வாேழன்" (அ ட்பா. ii,அவதெ்தா ற். 8);.

     [ெவற்  + அர]்

ெவற்றல்

ெவற்றல் veṟṟal, ெப.(n.)

ெவற்  பாரக்்க;see verri.

     "ெவற்றல் ேவல்ேவந்தரக்் ன " (இனி. நாற். 36);.

ெவற்றாள்

ெவற்றாள் veṟṟāḷ, ெப.(n.)

   1. ேவைல ல்லாத வ-ன்-ள்; un employed person.

   2. ம்பச ் ைம ன் த் தனித் ப்பவன்-ள்;(யாழ்.அக.);; lonely person without any family responsibilities.

   3. பயனற்றவன்-ள்; worthless person.

     [ெவற்  + ஆள்]

ெவற்

ெவற் 1 veṟṟi, ெப.(n.)

   ெவல்ைக, வாைக ( ங்);; victory, success, conquest, triumph.

     "ெவற் க்க ளக்" (ெகா யான். வ். நாய்ச.் 13,7);.

     [ெவல் → ர ்→  →  = ெவற் ] [ேத.ேந.பக். 89]

 ெவற் 2 veṟṟi, ெப.(n.)

   1. (ேபார,் ேபாட்

   த யவற் ல் எ ரப்்பவைர) ேதாற்க த் ப் ெப ம் உயர் ; victory, success,

     'அவர ்ஆ ரம் ஒப்ேபாைல ேவ பாட் ல் ெவற்  ெபற் ள்ளார.்

     'ெவற்  ேதால்  இல்லாமல் ேபாட்  வைடந்த '.

   2. (எ த் க் ெகாண்ட யற் ன்); பயன் நிைறந்த ; successful completion.

     'உன் யற் கள் ெவற்  ெபற என் வாழ்த் கள்'.

     'ேபச்  ெவற்  அைடந்த '.

   3. ( ைரப்படம் நாடகம் த யைவ நல்ல வ ல் ெகா த் ); நீண்ட நாள் நைடெப ம் 
நிைல;     'கைலப் படங்கள் ெவற்  அைடவ ல்ைல என்  வ த்தப்பட் க் ெகாண்டார.்

     [ெவல் → ( ல்); → ( ர)்; →  ( ல்); →  ெவற் ] [ேத.ேந.பக்.89]
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ெவற் க்க க்காய்

 
 ெவற் க்க க்காய் veṟṟikkaḍukkāy, ெப.(n.)

   ெபரிய மரவைக (ைதலவ.);; crape myrtle.

     [ெவற்  + க க்காய்]

ெவற் க்கம்பம்

 
 ெவற் க்கம்பம் veṟṟikkambam, ெப.(n.)

ெவற் த்தம்பம் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see verri-t-tambam.

     [ெவற்  + கம்பம்]

ெவற் க்கரந்ைதம
ஞ்சரி

ெவற் க்கரந்ைதமஞ்சரி veṟṟikkarandaimañjari, ெப.(n.)

   ெதாண் ற்றா  வைகப் ப வ( ரபந்தம்); ள் பைகவர ்கவரந்்  ெசன்ற நிைரையக் கரந்ைத 
மாைல ய ரர ் ட்பைதக் ம் ல் வைக; a poem celebrating the recovery of cattle from the enemies who 
had captured them by warriors in pursuit wearing karantai, one of 96 kinds pirapantam.

     [ெவற்  + கரந்ைத + மஞ்சரி]

ெவற் க் ர்த்

ெவற் க் ரத்்  veṟṟikārtti, ெப.(n.)

ெவற் ப் கழ் பாரக்்க (தக்கயாகப், 483, உைர);;see Verri-p-pugal.

     [ெவற்  + ரத்் ]

ெவற் க் ைர

 
 ெவற் க் ைர veṟṟikkudirai, ெப.(n.)

   ேபாட்  (பந்தயம்); ல் ெவன்ற ைர (யாழ்.அக.);; winning horse in a race.

     [ெவற்  + ைர]

ெவற் க்ெகா

ெவற் க்ெகா  veṟṟikkoḍi, ெப.(n.)

   வாைகையக் க்க எ க் ம் ெகா ; flag of victory.

     "இவ்வாயர ்மகள் ேதாள்……. ெவற் க்ெகா ைய உண்டாக் னவாம்" (க த்.101,37, உைர);.

     [ெவற்  + ெகா ]

ெவற் காண்( )-
தல்

 
 ெவற் காண்( )-தல் veṟṟikāṇṇudal, ெச. . .(v.i.)

   ெவற் ெப தல் ( ன்.);; to gain a victory, to win.

     [ெவற்  + காண்[ ]-,]

ெவற் ெகாள்ளல்

 
 ெவற் ெகாள்ளல் veṟṟigoḷḷal, ெப.(n.)

   ெவல் தல்; win, succeed.

     [ெவற்  + ெகாள்ளல்]

ெவற் ைலசச்

 
 ெவற் ைலசச்  veṟṟilaiccarugu, ெப.(n.)

   காய்ந்த ெவற் ைல இல்ைல; dried betel leaf.

     [ெவற் ைல + ச ]
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ெவற் ச் ன்னம்

 
 ெவற் ச் ன்னம் veṟṟicciṉṉam, ெப.(n.)

   ெவன்ற பரி ற்ெபா ள்; trophy.

     [ெவற்  + ன்னம்]

ெவற் ச் ட்

 
 ெவற் ச் ட்  veṟṟiccīṭṭu, ெப.(n.)

   க்கல் பரி ச ் ட் ல் ெவற் ையக் க் ஞ் ட்  (யாழ்.அக.);; the winning tickets, as in a lottery.

     [ெவற்  + ட் ]

ெவற் -தல்

 
 ெவற் -தல் veṟṟicūṭudal, ெச. . . (v.i.)

   ெவற்  ெப தல்; to gain a victory. [ெவற்  + -,]

ெவற் டக் ழல்க
ள்

 
 ெவற் டக் ழல்கள் veṟṟiḍakkuḻlkaḷ, ெப.(n.)

   ெதாடக்ககாலக் கணிப்ெபா ல் பயன்ப த்தப்பட்ட ன்ன  உ ப் ; vacumm tubes.

     [ெவற் டம் + ழல்கள்]

ெவற் டம்

ெவற் டம்1 veṟṟiḍam, ெப.(n.)

   ெவ ைமயான இடம் (ெபா ந. 245, உைர);; vacant place.

     [ெவற்  + இடம்]

 ெவற் டம்2 veṟṟiḍam, ெப.(n.)

   1 காற் ல்லாத டம்; vaccum.

   2. ெவ ெவளி; etheric space.

     [ெவற்  + இடம்]

ெவற் த்தண்ைட

 
 ெவற் த்தண்ைட veṟṟittaṇṭai, ெப.(n.)

   ரக்கழல் (யாழ்.அக.);; anklet warn on the leg, as a sing of victory.

     [ெவற்  + தண்ைட]

ெவற் த்தம்பம்

ெவற் த்தம்பம் veṟṟittambam, ெப.(n.)

   1. வாைகக்கம்பம் ( ன்.);; column erected in commemoration of a victory, triumphal column.

   2. ெவற் க் ெகா ையக் கட் ள்ள கம்பம் (யாழ்.அக.);; staff on which is hoisted the flag of victory.

     [ெவற்  + தம்பம்]

 Pkt. Tamba → த. தம்பம்.
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ெவற் த் வசம்

 
 ெவற் த் வசம் veṟṟittuvasam, ெப.(n.)

   ெவற் க்ெகா ; victory or triumph.

     [ெவற்  + வசம்]

 Skt. Dhvaja → த. வசம்,

ெவற் ப்பத் ரம்

ெவற் ப்பத் ரம் veṟṟippattiram, ெப.(n.)

   இ  பக்கத்தார ்உைரைய ம் ேகட்ட ன்னர ்ெகா க்கப்ப ம் ெவற் யாவணம்( க் ரநீ . 
92);; document embodying the judicial decision in a contested case.

     [ெவற்  + பத் ரம்]

 Skt. Bhadra → த. பத் ரம்.

ெவற் ப்பரி

 
 ெவற் ப்பரி  veṟṟipparisu, ெப.(n.)

   ெவற்  வாைக ய ெபா ள்; memorial of victory.

     [ெவற்  + பரி ]

ெவற் ப்பா

ெவற் ப்பா  veṟṟippāṭu, ெப.(n.)

   ெவற் யாற் ெபற்ற ெப ைம; greatness attained by victory.

     "ெவற் ப்பா ங் ணப்பா ம்…... ெதற் ப்பாட" (த ழ்நா.234);

     [ெவற்  + பா ]

ெவற் ப் கழ்

ெவற் ப் கழ் veṟṟippugaḻ, ெப.(n.)

   1. ெவற் யால் உண்டா ம் கழ் ( ன்.);; fame due to victory, as in war.

   2. ேபாரில் அைடந்த ெவற் ையப் கழ்ைக; eulogy on a viclorious campaign.

     [ெவற்  + கழ்]

ெவற் ப்

 
 ெவற் ப்  veṟṟippū, ெப.(n.)

   ெவற் க் யாக அணியப்ப ம் , வாைக மாைல ( ங்.);; flower worn as a sign of victory.

     [ெவற்  + ]

ெவற் மகள்

ெவற் மகள் veṟṟimagaḷ, ெப.(n.)

ெவற்  மடந்ைத பாரக்்க;see verri-madantai.

     " றைர ெவன்  ெவற்  மகைளத் தன்னிடத்  ட் க்ெகாண் "( . ெவ.ஒ . 13);.

     [ெவற்  + மகள்]

ெவற் மடந்ைத

 
 ெவற் மடந்ைத veṟṟimaḍandai, ெப.(n.)

   ெவற் த் மகள் (ெசயெலட் );; the goddess of victory.

     [ெவற்  + மடந்ைத]

ெவற் மாைல

 
 ெவற் மாைல veṟṟimālai, ெப.(n.)

ெவற்  வாைக பாரக்்க;see verri-Vagai.

     [ெவற்  + மாைல]
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ெவற் ர

ெவற் ர 1 veṟṟimurasu, ெப.(n.)

   ெவற் க் யாக க்கப்ப ம் ேபரிைக; drum beaten in token of victory.

     [ெவற்  + ர ]

 ெவற் ர  veṟṟimurasu, ெப.(n.)

   ெவற் ைய அ க்க அ க்கப்ப ம் ர  ( யேபரிைக.);; drum of victory.

ம வ, ெவற் ேபரிைக

     [ெவற் + ர ]

ெவற் ைம

ெவற் ைம1 veṟṟimai, ெப.(n.)

   1. ெவற் யா ய தன்ைம; victoriousness, victory.

   2. ேமம்பா ; distinctive, greatness.

     "ஆரழலாய் நி ர் ன்ற ெவற் ைமெயன்" (ேதா. 1019, 9);.

     [ெவற்  → ெவற் ைய]

 ெவற் ைம2 veṟṟimai, ெப.(n.)

   ெவ ைம; emptiness, barrenness, bareness.

     " ந் தைல ம் ெவற் ைமப் பட் ப் ப ஷ்மா ராதப " ( வ். ெந ந். 21, வ்யா. பக். 173);.

     [ெவ ைம → ெவற் ைம]

ெவற் ைல

ெவற் ைல veṟṟilai, ெப.(n.)

   1. ெகா வைக; betel pepper.

   2. பாக் ஞ் ண்ணாம் ஞ் ேசரந்்  ெமன்  ன்பதற் ரிய ெவற் ைலக் ெகா ன் இைல; betel leaf.

     "ப நீர ் ன் ம் ெவற் ைல" ( வ். வாய். 6,7,1);.

     [ெவள்ளிைல → ெவற் ைல]

     [ேத.ேந.பக். 126]

ெவள்ளிைல  காய் கனி ல்லாத ெவ ங்ெகா ன் இைல.

ெவற் ைலக்கத்
ரி

 
 ெவற் ைலக்கத் ரி veṟṟilaikkatturi, ெப.(n.)

   ெச வைக; musk mallow.

ெவற் ைலக்காய்

 
 ெவற் ைலக்காய் veṟṟilaikkāy, ெப.(n.)

   ெவற் ைலக் ெகா ன் காய் (யாழ்.அக.);; fruit of betel vine.

     [ெவற் ைல + காய்]

ெவற் ைலக்கால்

 
 ெவற் ைலக்கால் veṟṟilaikkāl, ெப.(n.)

ெவற் ைலத்ேதாட்டம் ( ன்.); பாரக்்க;see verrilai-t-tottam.

     [ெவற் ைல + கால்]
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ெவற் ைலக்காளா
ஞ்

 
 ெவற் ைலக்காளாஞ்  veṟṟilaikkāḷāñji, ெப.(n.)

ெவற் ைலப்ப க்கம் பாரக்்க;see Verrilai-p-padikkam.

     [ெவற் ைல + காளாஞ் ]

ெவற் ைலக்ெகா

 
 ெவற் ைலக்ெகா  veṟṟilaikkoḍi, ெப.(n.)

   தம்பல (தாம் ல);வல் ; betel vine.

     [ெவற் ைல + ெகா ]

ெவற் ைலக்ெகா
ந்

ெவற் ைலக்ெகா ந் 1 veṟṟilaikkoḻundu, ெப.(n.)

ெவற் ைல 1 பாரக்்க;see verrilai 1.

     [ெவற் ைல + ெகா ந்த]

 ெவற் ைலக்ெகா ந் 2 veṟṟilaikkoḻundu, ெப.(n.)

   இளெவற் ைல; tender betel leaf.

     [ெவற் ைல + ெகா ந் ]

ெவற் ைலசச்ைர

 
 ெவற் ைலசச்ைர veṟṟilaiccarai, ெப.(n.)

ெவற் ைலத்தட்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see verrilai-t-tatti.

     [ெவற் ைல + சைர]

ெவற் ைலசச்ா

 
 ெவற் ைலசச்ா  veṟṟilaiccāṟu, ெப.(n.)

   ெவற் ைலையக் கசக்  எ க் ம் சா , நஞ்ைச க் ட த ம்; juice of betel leaf, used for treating arsenic.

     [ெவற் ைல + சா ]

ெவற் ைல ட்

 
 ெவற் ைல ட்  veṟṟilaisuruṭṭi, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் ; a kind of worm which rools the betel leaf.

     [ெவற் ைல + ட் ]

 ெவற் ைல ட்  veṟṟilaisuruṭṭi, ெப.(n.)

   ெவற் ைலப் வைக (யாழ்.அக.);; a betel pest.

     [ெவற் ைல + ட் ]

ெவற் ைலச் ள்

 
 ெவற் ைலச் ள் veṟṟilaiccuruḷ, ெப.(n.)

   ெவற் ைல ற் பாக் ைவத் க் கட் ய ள்; betel leaves rolled up with areca-nut parings.

     [ெவற் ைல + ள்]
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ெவற் ைலசெ்சல்
லம்

 
 ெவற் ைலசெ்சல்லம் veṟṟilaiccellam, ெப.(n.)

ெவற் ைலப்ெபட்  பாரக்்க;see verrilal-p-petti.

     [ெவற் ைல + ெசல்வம்]

ெவற் ைலத்தட்டம்

 
 ெவற் ைலத்தட்டம் veṟṟilaittaṭṭam, ெப.(n.)

ெவற் ைலத்தட்  பாரக்்க;see Verrilal-t-tattu.

     [ெவற் ைல + தட்டம்]

ெவற் ைலத்தட்

ெவற் ைலத்தட் 1 veṟṟilaittaṭṭi, ெப.(n.)

   ெவற் ைலைய உள்ளடக்  ைவக் ம் வாைழ ைல த யவற்றாலான  (யாழ்.அக.);; cover made 
of plaintain leaves, straw or ola, for betels.

     [ெவற் ைல + தட் ]

 ெவற் ைலத்தட் 2 veṟṟilaittaṭṭi, ெப.(n.)

   ெவற் ைலசச் ; dried betel leaf.

     [ெவற் ைல + தட் ]

ெவற் ைலத்தட்

 
 ெவற் ைலத்தட்  veṟṟilaittaṭṭu, ெப.(n.)

   ெவற் ைல பாக் , ண்ணாம்  த யன ைவக் ந் தட்டம்; salver for betels, areca-nut, chunam, etc.

     [|ெவற் ைல + தட் ]

ெவற் ைலத்தண்
லம்

 
 ெவற் ைலத்தண் லம் veṟṟilaittaṇṭulam, ெப.(n.)

   ேவம் ன் ேமற் ல் ; parasitic plant on neem tree.

     [ெவற் ைல + தண் லம்]

ெவற் ைலத்தம்ப
லம்

 
 ெவற் ைலத்தம்பலம் veṟṟilaittambalam, ெப.(n.)

   ெவற் ைல பாக்  ெமன்ற எச் ல் (யா.அக.);; red spittle of chewed betel leaves.

     [ெவற் ைல + தம்பலம்]

ெவற் ைலத்தாம்
பாளம்

 
 ெவற் ைலத்தாம்பாளம் veṟṟilaittāmbāḷam, ெப.(n.)

ெவற் ைலத்தட்  பாரக்்க;see verrilai-t-tattu.

     [ெவற் ைல + தாம்பாளம்]

ெவற் ைலத்ேதாட்
டம்

 
 ெவற் ைலத்ேதாட்டம் veṟṟilaittōṭṭam, ெப.(n.)

   ெவற் ைலக்ெகா  ப ர ்ெசய் ந் ேதாட்டம்; betel garden.

     [ெவற் ைல + ேதாட்டம்]
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ெவற் ைலந க்

 
 ெவற் ைலந க்  veṟṟilainaṟukki, ெப.(n.)

   ெச வைக (யாழ்.அக.);; a kind of plant.

ெவற் ைலநாரி

 
 ெவற் ைலநாரி veṟṟilaināri, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ல்; a kind of grass.

ெவற் ைலநா

 
 ெவற் ைலநா  veṟṟilaināṟi, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் தர ்(யாழ்.அக.);; a kind of shrub.

     [ெவற் ைல + நா ]

ெவற் ைலப்பட்

 
 ெவற் ைலப்பட்  veṟṟilaippaṭṭi, ெப.(n.)

ெவற் ைலச் ள் பாரக்்க;see verrilai-c-curul.

     [ெவற் ைல + பட் ]

ெவற் ைலப்பட்
ைட

 
 ெவற் ைலப்படை்ட veṟṟilaippaṭṭai, ெப.(n.)

   காட் க் ழ்; mulberry of western ghatscallicarpes lanata.

     [ெவற் ைல + படை்ட]

ெவற் ைலப்பட
ைக

ெவற் ைலப்பட ைக veṟṟilaippaḍaligai, ெப.(n.)

   ெவற் ைல ைவக் ங் ைட ( வக. 826, உைர);; basket for betels.

     [ெவற் ைல + பட ைக]

ெவற் ைலப்ப க்
கம்

 
 ெவற் ைலப்ப க்கம் veṟṟilaippaḍikkam, ெப.(n.)

   தம்பலந் ப் ங் கலம்; spittoon.

     [ெவற் ைல + பழக்கம்]

ெவற் ைலப்ப

 
 ெவற் ைலப்ப  veṟṟilaippaḻu, ெப.(n.)

   ப த்த ெவற் ைல; sere betel.

     [ெவற் ைல + ப ]

ெவற் ைலப்

 
 ெவற் ைலப்  veṟṟilaippuḻu, ெப.(n.)

ெவற் ைலப் ச்  பாரக்்க;see verrilai-p-ppucci.

     [ெவற் ைல + ]

ெவற் ைலப் ச்

 
 ெவற் ைலப் ச்  veṟṟilaippūcci, ெப.(n.)

   ெவற் ைல ள்ள நச்  ; a kind of small worm in betel leaves, said to be poisonous.
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ெவற் ைலப் ம
ணி

 
 ெவற் ைலப் மணி veṟṟilaippūmaṇi, ெப.(n.)

   மகளிரணி வைக (யாழ்.அக.);; a kind of jewel worn by women.

     [ெவற் ைல + மணி]

ெவற் ைலப்ெபட்

 
 ெவற் ைலப்ெபட்  veṟṟilaippeṭṭi, ெப.(n.)

   ெவற் ைல பாக்  ண்ணாம்  த யன ைவக் ம்  ெபட் ; a small box for betels, areca-nuts, chunam, 
etc.

     [ெவற் ைல + ெபட் ]

ெவற் ைலப்ைப

 
 ெவற் ைலப்ைப veṟṟilaippai, ெப.(n.)

   தம்பலம் (தாம் லம்); ைவக் ம் ைப; a bag for betels, areca-nut, parings, etc.

     [ெவற் ைல + ைப]

ெவற் ைலபாக்

 
 ெவற் ைலபாக்  veṟṟilaipākku, ெப.(n.)

   தம்பலம் (தாம் லம்);; betels andareca-nuts.

     [ெவற் ைல + பாக் ]

ெவற் ைல 
பாக் க்ெகா - 

த்தல்

ெவற் ைல பாக் க்ெகா - த்தல் veṟṟilaipākkukkoḍuttal, ெச. . .(v.i.)

   1. தம்பலம் (தாம் லம்); வழங்  ம ப் ர  (மரியாைத); ெசய்தல்; to show civility by the distributiion of betels 
and areca-nuts.

   2. ெவற் ைல -, 2 பாரக்்க;see verrilai-y-idu-, 2.

     [ெவற் ைல + பாக்  + ெகா -,]

ெவற் ைலபாக்
ைவ-த்தல்

 
 ெவற் ைலபாக் ைவ-த்தல் veṟṟilaipākkuvaittal, ெச. . .(v.i.)

ெவற் ைல ைவ-, பாரக்்க;see Verrilai-vai-.

     [ெவற் ைல + பாக்  + ைவ-,]

ெவற் ைலேயா -
தல்

 
 ெவற் ைலேயா -தல் veṟṟilaiyōṭudal, ெச. . .(v.i.)

   தம்பலம் தல்; to chew betel.

     [[ெவற் ைல + ேபா -,]

ெவற் ைலமடல்

 
 ெவற் ைலமடல் veṟṟilaimaḍal, ெப.(n.)

   ெவற் ைல ைவக் ம் ெபட் வைக; a small box for betels.

     [ெவனற் ைல + மடல்]
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ெவற் ைலம ப்

 
 ெவற் ைலம ப்  veṟṟilaimaḍippu, ெப.(n.)

   ெவற் ைலச ் ள்; roll of betel leef and Arecaunut.

     [ெவற் ைல + ம ப் ]

ெவற் ைலய

ெவற் ைலய  veṟṟilaiyamudu, ெப.(n.)

   இைறவன் பைடய க்கான ெவற் ைல; betels offered to deities.

     "ெவற் ைல ய  அ ப க் மாக" (S.I.I.iii,116,32);.

     [ெவற் ைல + அ ]

ெவற் ைல -
தல்

ெவற் ைல -தல் veṟṟilaiyiḍudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெவற் ைலபாக் க்ெகா -,1 பாரக்்க;see versilai-pakku-k-kodu-.

   2. ரிந்  ெசல்வதற்  ெவற் ைல வழங்  ைட ெகா த்தல்; to give permission to leave, by the giving of 
betels and arecanuts.

     "ெகான்  வ ேறாம் எங்க க்  ெவற் ைல ட்ட ளிர"் (ஈ  4,1,2);.

     [ெவற் ைல + இ -,]

ெவற் ைலவல்

 
 ெவற் ைலவல்  veṟṟilaivalli, ெப.(n.)

   ெவற் ைலவல் ; betelvine-piper betel.

     [ெவற் ைல + வல் ]

ெவற் ைலவள்ளி

 
 ெவற் ைலவள்ளி veṟṟilaivaḷḷi, ெப.(n.)

   வள்ளிக்ெகா வைக (இலத)்;; betel yam.

     [ெவற் ைல + வள்ளி]

ெவற் ைலவள்ளி
க் ழங்

ெவற் ைலவள்ளிக் ழங்  veṟṟilaivaḷḷikkiḻṅgu, ெப.(n.)

__,

ெப.(n.);

   1. உண க் ரிய ஒ  வைகக் ழங்

 vegetable root.

இ ேவ காய்த் ள க் ழங் .

   2. நாகவள்ளிக் ழங் ; dioscorea opposititolia.

     [ெவற் ைல + வள்ளி + ழங் ]

ெவற் ைலவாணி
யர்

ெவற் ைலவாணியர ்veṟṟilaivāṇiyar, ெப.(n.)

இைலவாணியர ்பாரக்்க;see ilai. vaniyar(S.I.I.iv.496);.

     [ெவற் ைல + வாணியர]்

ெவற் ைலெவ ப
தம்

 
 ெவற் ைலெவ பதம் veṟṟilaiveḍibadam, ெப.(n.)

   இட்ட ெவற் ைல ெவ க் ம் ப வம் வைர காய்சச்ப்ப ம் ம ந்ெதண்ெணய்ப்பதம் (யாழ்.அக.);; a 
stage in the boiling of medicinal oil, when a betel thrown into it will crackle.

     [ெவற் ைல + ெவ தம்]
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ெவற் ைலைவ-
த்தல்

 
 ெவற் ைலைவ-த்தல் veṟṟilaivaittal, ெச. . . (v.i)

   ெவற் ைலபாக்  ைவத்  மணம் த ய றப் ற்  உற னர ்நண்பர ் த ேயாைர 
அைழத்தல்; to invite relations, friends, etc. by offering betels and areca-nuts, as to a wedding.

     [ெவற் ைல + ைவ-,]

ெவற் வாைக

 
 ெவற் வாைக veṟṟivākai, ெப.(n.)

   ெவற் க் யாகச ் ம் வாைகமாைல; wreath of siris flowers, worn as an emblem of victory.

     [ெவற்  + வாைக]

ெவற் ெவ

ெவற் ெவ  veṟṟiveṟidu, ெப.(n.)

   பயன் ன்ைம; absolute worthlessness.

     "ெவற்  ெவ ேத ெபற்றதாய் ேவம் ேபயாக வளரத்்தாேள" ( வ். நாய்ச.் 137);.

     [ெவற்  + ெவ ]

ெவற் ேவற்ைக

ெவற் ேவற்ைக veṟṟivēṟkai, ெப.(n.)

   த ல் உள்ள ஒ  அற ல்; code of laws, treatise on civil and religious duties in tamil.

ஆத்  என்பைதப் ேபால் இ  ெவற் ேவற்ைக என்  ெதாடங் ம் தைல ைடைமயால் இவ்வா  
ெபயர ்ெபற்ற . இதற்  ந ந்ெதாைக ெயன ம் ெபயர ்உண் . இந் ற் ெசய் டக்ள் யா ம் ற்பா 
வ ல் அைமந் ள்ளன. இப்பாக்கள் ெப ம்பா ம் ஒவ்ேவார யால் ஆ யைவ 84 பாடல்கள் இதனில் 
உள்ளன. இதைன இயற் யவர ்அ  ரராமபாண் யர ்என் ம் அரசராவர.்

     [ெவற்  + ேவற்ைக]

ெவற் ேவற்ெச
யன்

 
 ெவற் ேவற்ெச யன் veṟṟivēṟceḻiyaṉ, ெப.(n.)

   இவன் பாண்  நாட் ல் ெகாற்ைக ல் இ ந்  அர  ெசய்தவன்; he was administration at korkai in pandinagu.

பாண் யன் ெந ஞ்ெச யன் தான் அர  ைற ேகாயதன் ைளவாக மாண்ட ற  ம ைர நகர ்
ரப்பாரின் க் ெகட்ட ந்  நல்ல மைழ ல்லாைமயா ம் ேவ  பல ெசயல்களா ம் நா  நாேடா ஞ் 
ர ந்  ெகாண் ந்த . ெகாற்ைக ல் இ ந்த இவன் ம ைரைய அைடந்  அரசாட் ைய 

ேமற்ெகாண்டான். ேநரந்் ள்ள ைமகடெ்கல்லாம் க வாய் ெசய்தான். அதன் ற  நா  ெச த்  
நன்னிைலக்  வந்த .

ெவற் ப்

 
 ெவற் ப்  veṟṟiḻuppu, ெப.(n.)

   பயனற்ற ெசயல்; rain attempt, futile effort.

ெவற்

ெவற்  veṟṟu, ெப.எ.(adj.)

   1. (ஒன் ல் இ க்க ேவண் ய ); எ ம் இல்லாத ெவ ம்; empty, bare, blank.

     'ெவற் த்  க் ையக் காட்  அச் த்  ட்டான். இ ப் ல் ண்ைடக் கட் க்ெகாண்  ெவற்  
மாரே்பா  நின்  ைச ெசய்தார'்.

   2. எ ரப்ாரக்் ம் பயைன ைள க்காத; useless.

     ' க்க க் த் ர்  இல்ைல, ஆக நாம் இ வைர ெவற் ப் ேபச் தான் ேப க் 
ெகாண் ந் க் ேறாம்'.

     [ெவள் → ெவ  → ெவற் ]  [ேத.ேந.பக்.126)

ெவற் க்கட்ைட

ெவற் க்கடை்ட veṟṟukkaṭṭai, ெப.(n.)

ெவற்றாள் 2 பாரக்்க;see verral 2.

     [ெவள் → ெவ  → ெவற்  → கடை்ட)
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ெவற் க்கால்

 
 ெவற் க்கால் veṟṟukkāl, ெப.(n.)

   ெவ ங்கால்; bare foot.

     [ெவள் → ெவ  → ெவற்  + கால்]

ெவற் கம்

 
 ெவற் கம் veṟṟugam, ெப.(n.)

   வட்டத் த் ; a plant-abutilon indicum.

ெவற் டம்

ெவற் டம்  veṟṟuḍambu, ெப.(n.)

   1. சைதப் ப் ல்த டம் ; body without much flesh.

   2. இயல்பான டம் ; body in its natural state, mere body.

   3. க ப்ப ல்லாத டம் ; body without conception.

   4. உைட த்தாத டம் ; naked body.

     [ெவ  → ெவற்  + உடம் ] [ேத.ேந.பக்.126]

ெவற் டம் க்காரி

 
 ெவற் டம் க்காரி veṟṟuḍambukkāri, ெப.(n.)

   க ப்பமைடயாத ெபண்; woman not carring.

     [ெவற் டம்  + கார]

ெவற் டல்

ெவற் டல் veṟṟuḍal, ெப.(n.)

   1. ெவ தாய உடம் ; bare, unadorned body.

   2. ணம்; corpse, as lifeless.

     " ந் னராய வந்தாைர ெவற் டலா ேநாக் ம் ெப ந் " ( வக. 1969);.

     [ெவள் → ெவ  → ெவற்  ெவற் டல்]  [ேத.ேத.பக்.126]

ெவற் ப்ேபச்

 
 ெவற் ப்ேபச்  veṟṟuppēccu, ெப.(n.)

   ண்ேபச் ; ldle talk.

     [ெவற்  + ேபச் ]

ெவற் ைர

ெவற் ைர veṟṟurai, ெப.(n.)

   ெபா ளற்ற ெசால்; meaningless word.

     "ெவற் ைரக் ண்ேடார ்வ ைடைம" (நீ ெந .21);.

     [ெவள் → ெவ  → ெவற்  → ெவற் ைர)

ெவற் வட்

 
 ெவற் வட்  veṟṟuvaṭṭi, ெப.(n.)

   வட் ப் பணம்; pure interest.

ெமாத்த வட் ல், உ வாக்க வட் , த , வர  ெசல கள் வட் ைய க த்த ன் எஞ்  நிற்பேத 
ெவற்  வட் .

     [ெவற்  + வட் ]
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ெவற்ெற ம்பன்

 
 ெவற்ெற ம்பன் veṟṟelumbaṉ, ெப.(n.)

   ஒல் யானவன்; bare bone.

     [ெவற்  + எ ம்பன்]

ெவற்ெற ம்

 
 ெவற்ெற ம்  veṟṟelumbu, ெப.(n.)

   சைத க ந்தெவ ம் ; bone rid of flesh.

     [ெவற்  + எ ம் ]

ெவற்ெறனத்ெதா
த்தல்

ெவற்ெறனத்ெதா த்தல் veṟṟeṉattoḍuttal, ெப.(n.)

   ற் ற்றம் பத்த ள் பயனில் ெசாற்ெறாடரப்டக் வ  (நன். ெபா .);; prolixity or verbosity in literary 
composition, as being barren of ideas, one of 10 nur-kurram.

ெவற்ெறனல்

 
 ெவற்ெறனல் veṟṟeṉal, ெப.(n.)

   ெவ ைம யாதற் ப் ; expr, of being empty.

     [ெவ  → ெவற்  → ெவற்ெறனல்]

ெவற்ெறா ப்

 
 ெவற்ெறா ப்  veṟṟoḻippu, ெப.(n.)

   ஒன்றன் தன்ைமைய ம த்  ேவெறான்றன் தன்ைமைய ஏற் க் ம் அணி வைக (யாழ்.அக.);; a 
figure of speech, being a variety of avanuti.

ெவற்ேறாைல

ெவற்ேறாைல veṟṟōlai, ெப.(n.)

   1. எ தப் படாத ஓைல; blank, unwritten ola.

   2. மகளிரணி ம் பைனேயாைலச ் ளாலான காதணி; roll of palmyra leaf, worn in the ear-lobe, by women.

     'உமக்  வாழ்க்ைகப்பட்  ெவ ங் கா ம் ெவற்ேறாைல மாய் நிற் ேறேன'.

     [ெவ  → ெவற்  → ெவற்ேறாைல) [ேத.ேந.பக். 126]

616

www.valluvarvallalarvattam.com 15087 of 19068.



ெவ

ெவ 1 veṟidal, ெச. . .(v.i.)

   ெச தல் ( ங்.);; to be abundant.

 ெவ 2 veṟi, __,

ெப.(n.);

   1. ஒ ங் ; order, orderliness.

     "ெவ  நிைர ேவறாகச ்சாரச்ச்ாரேலா " (க த். 11);.

   2. வட்டம் ( ங்);; circle.

 ெவ 3 veṟi, ெப.(n.)

   1. கள் ( ங்.);; toddy.

   2. மயக்கம் ( ன்.);; drunken ness, drunken fury, intoxication.

   3. மயக்கம் ( ன்.);; giddiness.

   4. கலக்கம் ( ங்.);; bewilderment, confusion, perturbation.

   5. த்  (ப த் யம்);; madness, insanity.

     'ெவ நாய்'.

   6. மதம் ெகாள்ைக; frenzy.

   7. னம்; anger.

ெவ க்க க்காய்

 
 ெவ க்க க்காய் veṟikkaḍukkāy, ெப.(n.)

   ேபய்க் க க்காய்; a kind of wild gallnut.

     [ெவ  + க க்காய்]

ெவ க்கப்பார்-
த்தல்

ெவ க்கப்பார-்த்தல் veṟikkappārttal, ெப.(n.)

   பரக்கப் பாரத்்தல், மரணக் ; staring, a death symptom.

     [ெவ க்க + பாரத்்தல்]

 ெவ க்கப்பார-்த்தல்2 veṟikkappārttal, ெச. ன்றா . (vt.)

   இைமயா  ெவ ண் ; to glare at.

     [ெவ க்க + பார-்.]

ெவ க்கல்

 
 ெவ க்கல் veṟikkal, ெப.(n.)

   க்கான்கல்; lime-stone.

     [ெவ  + கல்]

ெவ க்களம்

ெவ க்களம் veṟikkaḷam, ெப.(n.)

   ெவ யாட்டய ம் இடம்; place where veriy-attu takes place.

     "ெவற்க்களங் க ப்ப" (ெப ங். இலாவான. 2,104);.

     [ெவ  + களம்]
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ெந க் ணம்

ெந க் ணம் neṟikkuṇam, ெப.(n.)

   1. த் க் ணம்; mad quality.

   2. ரட் க ணம்; eccentric.

   3. க காமம்; lusty.

     [ெவ  + ணம்]

ெவ க் தல்

 
 ெவ க் தல் veṟikkudal, ெப.(n.)

ெவ  ெகாள்ளல் பாரக்்க;see veri-kollal.

     [ெவ  → ெவ  → ெவ க் தல்]

ெவ க் த்

ெவ க் த் 1 veṟikāttu, ெப.(n.)

ெவ யாட்  பாரக்்க;see veri-y-attu. ( .ெவ.12. இ பாற். 10, தைலப் );.

     [ெவ  + த் ]

 ெவ க் த் 2 veṟikāttu, ெப.(n.)

   இ  ெதய்வம் ஏ யா ற ெவ க் த்தா ம்; priest dancing under possession by skanda.

ேவலனா ய சாரிைக ல் ேவேலந் ச ்ெசம்பட்டாைட த் ச ்ெசவ்வணியணிந் , ெசஞ்சந்தனம் 
த் ெதாண்டகப்பைற ஒ க்க ஆ வான். இவன் ேவைலேயந் யா ற ப யால் ேவலன் 

எனப்ப வான்.

     [ெவ  + த் ]

ெவ ெகாள்( )-
தல்

ெவ ெகாள்( )-தல் veṟigoḷḷudal, ெச. . . (v.i)

   1. மயக்கங் ெகாள் தல்; to become dizzy, to be intoxicated.

   2. த்  ெகாள் தல்; to be crazy or mad.

   3. ெவ 4-. 3 பாரக்்க;see veri4 -3.

     "ெவ  ெகாண் மத மைலக ம்" (பாரத. ப னாறாம்ேபார.் 25);.

   4. ( ரக்்கம்); டம் ெகாள் தல்; to become furious.

     [ெவ  + ெகாள் ]-தல்]

ெவ ேகாள்

ெவ ேகாள் veṟiāḷ, ெப.(n.)

ெவ யாட்  பாரக்்க;see veri-y-attu.

     "ெவ ேகாள் பண்ணி ந் ெதா றைல ெபயரத்்தவன்" (ெப ங், உஞ்ைசக் 32, 94);.

     [ெவ  + ேகாள்]

ெவ ச்

ெவ ச்  veṟicci, ெப.(n.)

   அ கண்ணி; a plant found in marshing places from which water contionuously oozes out a carnirorous plant - drosera 
indica.

   2. சண்பகம்; a flower-champaca.

     [ெவ  → ெவ ச் ]

ெவ ச்

ெவ ச்  veṟiccu, ெப.(n.)

   ஆடக்ளின்  ெவ ைமயாைக; emptiness, as of a place devoid of inhabitants.

     "ெவ சச்ான மாளிைக" ( ரம், 536);.

     [ெவ  → ெவ ச் ]

618

www.valluvarvallalarvattam.com 15089 of 19068.



ெவ செ்சனல்

 
 ெவ செ்சனல் veṟicceṉal, ெப.(n.)

   ஆடக்ளின்  ெவ ைமயாதற் ப் ; expr. of being vacant or empty, as a place devoid of inhabitants.

     'மைன ம் ழந்ைதக ம் ஊ க் ப் ேபான ற   ெவ செ்சன இ க் ற '.

     [ெவ ச்  + எனல்]

ெவ சே்சா -தல்

 
 ெவ சே்சா -தல் veṟiccōṭudal, ெச. . . (v.i.)

 wear a desolate look.

     ' மணம் ந்த ற  ெவ சே்சா  ட்ட '.

     [ெவ  → ெவ  + ேசா -,]

ெவ ங்

 
 ெவ ங்  veṟisiṅgi, ெப.(n.)

வ ற் ப் ண்,

 ulcer.

     [ெவ  + ங் ]

ெவ த்த ங்கம்

ெவ த்த ங்கம் veṟittasiṅgam, ெப.(n.)

   1. உப்  மணி; a bead made by melting to consolidated salt.

   2. கட் யகல் ப் ; consolidated rock-salt.

   3. உப் ; the three universal salts.

ெவ த்தபார்ைவ

 
 ெவ த்தபாரை்வ veṟittapārvai, ெப.(n.)

   அச் த் ம் பாரை்வ; fearful look.

     [ெவ த்த + பாரை்வ]

ெவ த்தல்

 
 ெவ த்தல் veṟittal, ெப.(n.)

   மயக் றல்; being intoxicaled or stupified.

     [ெவ  → ெவ த்தல்)

ெவ த ம ந்

 
 ெவ த ம ந்  veṟidarumarundu, ெப.(n.)

   மயக்கத்ைத ண்டாக்  ம ந் ; an intoxicating drug-bang.

     [ெவ த  + ம ந் ]
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ெவ

ெவ  veṟidu, ெப.(n.)

   1. ஒன் ல்லாைம; emptiness.

   2.பயனின்ைம; uselessness, futility.

     "ெவ  நின் கழ்கைள ேவண்டாரி ெல த்ேதத் ம்" (க த், 72);.

   3. அ ன்ைம (யாழ்.அக.);; stupidity.

     [ெவ -ைம → ெவ ]

ெவ நாய்

 
 ெவ நாய் veṟināy, ெப.(n.)

   ெவ  த்த நாய்; rabid dog.

     [ெவ  + நாய்]

ெவ நாய்க்க

 
 ெவ நாய்க்க  veṟināykkaḍi, ெப.(n.)

   நசச் க்களால் உண்டா ம் ெகா  ேநாய் வைக; rabie.

இந்ேநாய் கண் க் ம் நாய், ைன, நரி, ஒநாய் ஆ ய லங் கள் க த்தால் மக்க க்  இந்ேநாய் 
ெதாற் ம். இந்ேநாய் கண்ட லங் களின் உ ழ் நீரில் நசச் க்கள் நிைறந் க் ம். இைவ 
மக்கைள நக் னா ம், நக் ன இடத் ல் ண் இ ந்தால் அதன் லம் ேநாய் ெதாற் க்ெகாள் ம். ல 
நா களில் லவைக ெவளவால்கள் க ப்பதனா ம் மக்க க்  இந்ேநாய் பர ற . ைளப் 

றழ்ச் ம், தாங்க யாத ன்ப ம், நீர ்ேவடை்க ம், தண்ணிைரக் கண்டால் ந க்க ம், 
எைத ம் ங்க யாத த ப் ம் இந்ேநா ன் அ கள், இ ல் இந்ேநாய் கண்டவரக்ள் 
இறந்  ேபா ன்றாரக்ள்.

     [ெவ நாய் + க ]

ெவ நாய்க ப்ைப
த் யம்

 
 ெவ நாய்க ப்ைபத் யம் veṟināykaḍippaittiyam, ெப.(n.)

   ெவ நாய் க யால் ஏற்பட்ட த் ; canine madness.

     [ெவ நாய் + க + த்  Skt. ைபத் யம்]

ெவ நாற்றம்

ெவ நாற்றம் veṟināṟṟam, ெப.(n.)

   ணரச்் க் ப் ன் றக் ம் நாற்றம் (ஐங் , 93, வைர);; a kind of odour perceived after sexual inter course.

     [ெவ  + நாற்றம்]

ெவ நீர்

ெவ நீர ்veṟinīr, ெப.(n.)

   1. சாராயம்; arrack.

   2. ப ைக; drink causing giddiness.

     [ெவ  + நீர]்

ெவ ப்பாட்

ெவ ப்பாட்  veṟippāṭṭu, ெப.(n.)

   ெவ யாட் ல் நிக ம் பாடல் (பரிபா. 5, 15, உைர);; song sung in veri-y-aţtu.

     [ெவ  + பாட் ]
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ெவ பா யகாமக்
கண்ணியார்

ெவ பா யகாமக்கண்ணியார ்veṟipāṭiyakāmakkaṇṇiyār, ெப.(n.)

   கழகக் காலப் ெபண் லவர;் a female sangam poet.

ெவ ெயன்ப  ெதய்வேமறப்ெபற்  ஒ த் யா தல். இ  ெவ யாட்ட ெமன ம் வழங் ம். இதன் 
இயல்ைப நன்றாக ளக் ப் பா த்தலால்

     'ெவ பா ய' என் ம் அைடெமா  இவர ்ெபயரக்் ன் ேசரக்்கப் ெபற்ற . (அகநா. 22, 92; நற். 268);.

இவர ் றநா ற் ல் பா ய ெச ைட ழ்தல், ைர மறெமன் ந் ைறப்பாடல்கள் அ தற் 
பாலன.

ெவ ப்பானேவ

 
 ெவ ப்பானேவ  veṟippāṉavēru, ெப.(n.)

ெவள்ளரி  பாரக்்க;see vellarisi.

     [ெவ ப்பான + ேவ ]

ெவ ப்

ெவ ப் 1 veṟippu, ெப.(n.)

   1. கண் சச்ம்; dazzle, glare.

     "ேகால ெவ ப் னான்…. மாைலக் கண் ெகாண்டேவ" ( வக. 2397);.

   2. ஏக்கற  ( ன்.);; longing in consequence of privation.

   3. ெகா ைம; jarring.

     'அந்தப்பாட்  ெவ ப்பா க் ற '.

   4. ம  மயக்கம் ( ன்,);; drunkenness.

     [ெவ  → ெவ ப் ]

 ெவ ப்  veṟippu, ெப.(n.)

   பஞ்சம் ( ன்.);; famine.

     [ெவ  → ெவ  → ெவ ப் ]

 ெவ ப் 2 veṟippu, ெப.(n.)

   மயக்கம்; intoxication, drunkness.

     [ெவ  → ெவ ப் ]

ெவ -த்தல்

 
 ெவ -த்தல் veṟibiḍittal, ெச. . .(v.i.)

ெவ ெகாள்- பாரக்்க;see veri-kol.

     [ெவ  + -,]

ெவ மகள்

 
 ெவ மகள் veṟimagaḷ, ெப.(n.)

   இ மகள்; hell-cat.

     [ெவ  + மகள்]

621

www.valluvarvallalarvattam.com 15092 of 19068.



ெவ மயக்கம்

 
 ெவ மயக்கம் veṟimayakkam, ெப.(n.)

   ெவ ; drunkness.

     [ெவ  + மயக்கம்]

ெவ ம ந்

ெவ ம ந்  veṟimarundu, ெப.(n.)

   1. நஞ் ; arsenic.

   2. மயக்கத்ைத ண்டாக்  ம ந் ; drug causing giddinessintoxicating drug.

     [ெவ  + ம ந் ]

ெவ மலர்

ெவ மலர ்veṟimalar, ெப.(n.)

   1. ந மண மலர ்( க்ேகா. 96, உைர);; fragrant flower.

   2. ெதய்வத் க் ரிய  ( க்ேகா. 96, உைர);; flower offered to a god.

     [ெவ  + மலர]்

ெவ ண்டன்

 
 ெவ ண்டன் veṟimuṇṭaṉ, ெப.(n.)

   த் ப் த்த த யன்; mad fellow.

     [ெவ  + ண்டன்]

ெவ யயர்-தல்

ெவ யயர-்தல் veṟiyayartal, ெச. . .(v.i.)

ெவ யா -, பாரக்்க;see veri-y-adu-.

     "ேவலன் ெவ யர ் யன்களம் ெபாற்ப" (அகநா. 97);.

     [ெவ  + அயர-்,]

ெவ யன்

ெவ யன்1 veṟiyaṉ, ெப.(n.)

   1. த் க் ெகாண்டவன்; an insane man.

   2. மயக்கங் ெகாண்டவன்; a giddy person.

   3. யன்; drunkard.

   4. கஞ்சா த்தவன்; ganjah smoker.

     [ெவ  → ெவ யன்]

 ெவ யன்2 veṟiyaṉ, ெப.(n.)

   1. ெவ ள்ளவன்; drunkard.

   2. த்தன்; madman.

   3. க ைமயானவன்; furious person.

     [ெவ  → ெவ யன்]

 ெவ யன் veṟiyaṉ, ெப.(n.)

   யா ம் அற்றவன்; empty, distitute person.

     "ெவ யரன்ேறா ணங்களான் ரிஞ்சன் தலாேமலாேனார"் (கம்பரா.உ க்காட் . 111);.

     [வ யன் → ெவ யன்]

622

www.valluvarvallalarvattam.com 15093 of 19068.



ெவ யாட்டம்

ெவ யாட்டம் veṟiyāṭṭam, ெப.(n.)

   1. வன் ைறச ்ெசயல், னம்; rampageous conduct, frenzy.

     'இனங்க்கலவரத்ைதத் த ந்த வாய்ப்பாகப் பயன்ப த் க் ெகாண்  கயவரக்ள் ெவ யாட்டம் 
ேபாட்டனர.்

   2. (  ெசால்பவர)்; ெதய்வ ெவ  வந்  ஆ ம்; dance (of a soothsayer); possessed by spirit, frenzied state.

     [ெவ  + ஆட்டம்]

ெவ யாட்டாளன்

ெவ யாட்டாளன்1 veṟiyāṭṭāḷaṉ, ெப.(n.)

   1. த் ப் த்தவன்; madman.

   2. ேதவரக்் கா ேவன்; dance before the fanes of tutelarly gods bacchanalian.

     [ெவ  + ஆட்டாளன்]

 ெவ யாட்டாளன்2 veṟiyāṭṭāḷaṉ, ெப.(n.)

   ெவ யாடல் ரி ம் ேவலன் ( .ெவ.9.41, உைர);; priest dancing under possession by skanda.

     [ெவயாட்  + ஆளன்]

ெவ யாட்

ெவ யாட் 1 veṟiyāṭṭu, ெப.(n.)

   1. ேவலனாடல் ( .ெவ.1, 21, தைலப் );; dance of a priest possessed by skanda.

   2. களியாட்டம; frantic or mad play.

     "ெவ யாட் க் காளாய்" (தா . கற் . 2);.

     [ெவ  + ஆட் ]

 ெவ யாட் 2 veṟiyāṭṭu, ெப.(n.)

   த்   த் தல்; madness.

ெவ யாட் ப்ப
ைற

ெவ யாட் ப்பைற veṟiyāṭṭuppaṟai, ெப.(n.)

   ெவ யாட் ல் ழங் ம் ஞ்  நிலப்பைற (இைற.1,பக்.17);; drum of kurinji tract, used in veri-y-attu.

     [ெவ யாட்  + பைற]

ெவ யாடல்

ெவ யாடல் veṟiyāṭal, ெப.(n.)

   1. ெவ  ெகாள்ளல்; becoming mad.

   2. ேயாட்டம்; devil dance.

   3. மயக்கத் னால் த்தாடல்; dancing through intoxicating.

     [ெவ  + ஆடல்]

 ெவ யாடல் veṟiyāṭal, ெப.(n.)

ெவ யாட்  பாரக்்க;see veri-y-attu.

     [ெவ  + ஆடல்]

ெவ யா -தல்

 
 ெவ யா -தல் veṟiyāṭudal, ெச. . .(v.i.)

   ெவ யாட்டா தல்; to dance under possession by skanda.

     [ெவ  + ஆ -,]
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ெவ யாள்

ெவ யாள் veṟiyāḷ, ெப.(n.)

ெவ யாட்டாளன் ( ந்.366); பாரக்்க;see veryattalan.

     [ெவ  + ஆள்]

ெவ ைற

ெவ ைற veṟiyuṟai, ெப.(n.)

   1. மயக்க ண்டாக் ம் ஒ  வைக ம த் வ ைற; giving chloroform.

   2. த் ப் க்கச ெசய் ம் ம ந ; medicine causing insanity.

     [ெவ  + உைற]

ெவ ெய -த்தல்

ெவ ெய -த்தல் veṟiyeḍuttal, ெச. . . (v.i)

   ெவ யாட்  நிகழ்த் தல்; to conduct a veri-y-attu.

     "தமரெ்வ  ெய ப்  அதைன லக்கக் க ய ேதா " (ஐங் . 28, உைர);.

     [ெவ  + எ -,]

ெவ ெய த்தல்

 
 ெவ ெய த்தல் veṟiyeḍuttal, ெப.(n.)

   ெவ ெகாள்ளல், மதங்ெகாள்ளல்; becoming fascivious of rusty.

     [ெவ  + எ த்தல்]

ெவ ேய

 
 ெவ ேய  veṟiyēṟi, ெப.(n.)

   ெந ப் ; fire.

     [ெவ  + ஏ ]

ெவ ேயா

ெவ ேயா 1 veṟiyōṭudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ஒளி யால் கண் ெவ த் ப் ேபாதல்; to be dazzled, as eyes by excessive brilliancy.

     "பல ண் ன்ன ங்கண்கள் ெவ ேயா  ட்டனேவ" (பாரத. ப ேனழாம் ேபார ்168);.

   2. ஆற்றாைம தல்; to be in despair, to be inconsolable.

     [ெவ  + ஒ -,]

ெவ ேயா -தல்

ெவ ேயா -தல் veṟiyōṭudal, ெச. . . (v.i.)

ெவ s—, 1 பாரக்்க;see veris-, 1.

     "இல்லம் ெவ ேயா ற்றாேலா" ( வ். ெபரியாழ், 3, 8, 1);.

     [ெவ  + ஒ -,]

ெவ ேயான்

 
 ெவ ேயான் veṟiyōṉ, ெப.(n.)

   ேபய்த் வைர; a wild gram.

ெவ வாைக

 
 ெவ வாைக veṟivākai, ெப.(n.)

   பன்  வாைக; bastard rose wood-dalbiergia paniculata.

     [ெவ  + வாைக]

ெவ லக்கல்

ெவ லக்கல் veṟivilakkal, ெப.(n.)

ெவ லக்  (ஐங் .247, உைர); பாரக்்க;see veri-Vilakku.

     [ெவ  + லக்கல்]
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ெவ லக்

 
 ெவ லக்  veṟivilakku, ெப. (n.)

   தைல க் க் காமத்தா ண்டான ேநாைய ேவ  காரணத்தா ண்டானதாகக் ெகாண்  அந்ேநாையத் 
தணிக்க ேவண் ச ்ெசய் ம் ெவ யாடை்டத் த த்  நிற்றைலக் ம் அ த் ைற; theme of opposing the 
veriy-attu performed with a view to curing a lovesick women under a mistaken impression that she is ill.

     [ெவ  + லக் ]

ெவ

ெவ 1 veṟuttal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அ வ த்தல்; to detest, loathe.

     "ெவ ன் ைன யார ்ேகண்ைம" (நால , 172);.

   2. பைகத்தல்; to hate.

   3. ெவ தல் ( டா);; to be angry at.

   4. ம்பா த்தல்; to dislike.

   5. பற் தல்; to renouce, to be free from attachments.

     "ெவ த்தார ் றப்ப ப்பாய் நீேய" (ேதவா. 310, 10);.

     [ெவ  → ெவ த்தல்]

 ெவ 2 veṟuttal, ெச. . .(v.i.)

   1. தல் (ெதால். ெசால். 347);; to abound.

     "ெவ த்த ேகள்  ளங்  கழ்க் க லன்" ( றநா. 53);,

   2. ன்ப தல்; to be afflicted.

     "எ ேரவ ேம கரேம ெவ ப்பெவாேரந்த ேலாேட" ( க்ேகா.243. உைர);.

     [ெவ  → ெவ த்தல்]

 ெவ  veṟu, ெப.(n.)

ெவ க்கசச்ாப் ட
ல்

 
 ெவ க்கசச்ாப் டல் veṟukkaccāppiḍal, ெப.(n.)

   மணம் ச க் ம் வைர ண்ணல்; to eat to satiety.

     [ெவ க்க + சாப் டல்]

ெவ க்கெவ க்க

 
 ெவ க்கெவ க்க veṟukkaveṟukka, .எ.(adv.)

   ேவண்டாெமன்  தள்ளக் ய வள  யாக; in a surfeiting measure.

     [ெவ  → ெவ க்க]
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ெவ க்ைக

ெவ க்ைக1 veṟukkai, ெப.(n.)

   1. அ வ ப் ; aversion, Ioathing.

     "தா ண ெவ ைகைய வா " (ஐங் . 93);.

   2. ெவ ப் ; dislike.

   3. ; abundance.

   4. ெசல்வம்; wealth.

     "நன்கல ெவ க்ைக ஞ் ம் பந்தர் " (ப ற் ப். 55, 4);.

   5. ெபான் ( ங்.);; gold.

   6. வாழ் ன் அ ப்பைடயா ள்ள ; lifespring.

     "பரி லர ்ெவ க்ைக" (ப ற் ம் 38, 9);.

   7. ைக ைற; offering, as to a superior.

     "ெதாைடமலர ்ெவ க்ைகேயந் " ( வக.2708);.

   8.ஊக்கம்; self-assertion.

     "ஒளி ஒ வற்  உள்ள ெவ க்ைக" ( றள், 971);

 ெவ க்ைக2 veṟukkai, ெப.(n.)

   கன  (அக.நி.);; dream.

ெவ க்ைகக் ழவ
ன்

ெவ க்ைகக் ழவன் veṟukkaikkiḻvaṉ, ெப.(n.)

   ெசல்வத் க் ரியவன் ( ேபரன்.);; kubéra, as the god of wealth.

     'okugoso ழவன் மகெளன்ன'( வக. 1871);.

ெவ ங்கல்லைற

 
 ெவ ங்கல்லைற veṟuṅgallaṟai, ெப.(n.)

   ணத்ைத அடக்கம் ெசய்யா  நிைன க் யாகக் கட்டப்பட்ட கல்லைற (ெபா.வழ.);; cemetery.

ெவ ங்காய்

 
 ெவ ங்காய் veṟuṅgāy, ெப.(n.)

   பாக் ; areca-nut.

     [ெவ -ைம , காய்]

ெவ ங்கால்

 
 ெவ ங்கால் veṟuṅgāl, ெப.(n.)

   ெவற் க் கால்; bare foot.

     [ெவ -ைம + கால்]

ெவ ங்காவல்

 
 ெவ ங்காவல் veṟuṅgāval, ெப.(n.)

   ேவைல வாங் த ல்லாமல் அைடத்  ைவத் க் ஞ் ைற; simple imprisonment, opp. to kadun-kaval.

     [ெவ -ைம + காவல்]
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ெவ ங்ைக

ெவ ங்ைக veṟuṅgai, ெப.(n.)

   1. ஒன்  ல்லாத ைக; emptyhand.

     "ெவ ங்ைக ேயா லங்ைக க்கான்" (கம்பரா. ம்பக் 1);.

   2. வ ைம; powerty.

     "ெவ ங்ைகயா ெரன் ம் ேபரின் ெமன்ைமைய வன்ைம ெசய் ம்" (ேச . இலக் . 3);.

     [ெவ -ைம + ைக]

ெவ ங்ைக

 
 ெவ ங்ைக  veṟuṅgaidu, ெப.(n.)

ெவ ங்காவல் பாரக்்க;see verun-kaval.

     [ெவ -ைம + ைக ]

ெவ ங்ேகா

ெவ ங்ேகா  veṟuṅātu, ெப.(n.)

   1. பயனற்ற ; chaff, worthless staff.

   2. ஒன் க் தவாத-வன்-வள்- ; good for nothing person or thing.

     [ெவ -ைம + ேகா ]

ெவ ஞ்ேசா

 
 ெவ ஞ்ேசா  veṟuñjōṟu, ெப.(n.)

   ெவஞ்சன ல்லாத உண ; plain rice without curry, etc.

     [ெவ -ைம + ேசா ]

 ெவ ஞ்ேசா  veṟuñjōṟu, ெப.(n.)

   ெவ ம் ேசா  ( த்தானம்);; cooked rice.

     [ெவ ம்+ேசா ]

ெவ த்த -தல்

ெவ த்த -தல் veṟuddagudal, ெச. . . (v.i.)

   ெச தல்; to abound.

     "ெவ த்தக்க பண்ெபாத்தல்;( றள், 993);,

     [ெவ  + த -,]

ெவ த்தார்

ெவ த்தார ்veṟuttār, ெப.(n.)

   1. ெவ ப் ற்றவர;் haters, those who dislike.

   2. பற்றற்ேறார;் those who have renounced the world.

     "ெவ த்தார ் றப்ப ப்பாய் நீேய" (ேதவா. 310, 10);.

     [ெவ  → ெவ த்தார]்

ெவ த்தாள்

 
 ெவ த்தாள் veṟuttāḷ, ெப.(n.)

   பல ெபண் ழந்ைதகைளப் பற் ச ்ச த்ேதார ்ேம ம் ெப த ல் ெவ ப் ற்  இ ேவ 
கைடப்ெபண்ணாக (சம் ரணம்); என்  றந்த ெபண் ழந்ைதக் ம் ெபயர;் name given to the last of a 
number of female children, showing that their parents wish to have no more daughter.

     [ெவ  → ெவ த்தாள்]
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ெவ த் ைச

ெவ த் ைச veṟuttisai, ெப.(n.)

ெவ த் ைசப்  பாரக்்க;see veru-t-tisappu.

     "இன்ேனாைசத்தாய் ெவ த் ைச ன்றாம்" (ெதால், ெபா. 323. உைர);.

     [ெவ  + இைச]

ெவ த் ைசப்

ெவ த் ைசப்  veṟuttisaippu, ெப.(n.)

   யாப் ன் ஒைசக் ற்றவைக (யாப். . பக்.403);; discordant rhythm in a stanza.

     [ெவ  + இைசப் ]

ெவ ந்தண்ணிர்

 
 ெவ ந்தண்ணிர ்veṟundaṇṇir, ெப.(n.)

   இயல்பான நீர;் water only (in prescribing diet);.

     [ெவ ைம] + தண்ணிர]்

ெவ ந்தப்பைற

 
 ெவ ந்தப்பைற veṟundappaṟai, ெப.(n.)

   த்தவ  ( ன்.);; complete error.

     [ெவ -ைம + பைற]

ெவ ந்தைர

ெவ ந்தைர veṟundarai, ெப.(n.)

   1. ரிப்  த ய இடாத தைர; bare, uncovered floor or ground.

     'ெவ ந் தைர ல் அவர ்இ ந்தார'்.

   2. கட்டாந்தைர; land devoid of vegetation.

   3. பயனில்லாப் ெபா ள்; worthless thing.

     'அவேனா  கலந்  ரிந்  ெவ ந்தைரயா க் ற எனக் " [ஈ . 1, 4, 2).

     [ெவ -ைம + தைர]

ெவ ந்தைல

 
 ெவ ந்தைல veṟundalai, ெப.(n.)

   தைலப் பாைகயணியாத தைல ( ன்.);; bare uncovered head.

     [ெவ -ைம + தைல]

ெவ நைரேயார்

ெவ நைரேயார ்veṟunaraiyōr, ெப.(n.)

   நைர ள்ள த வா; very old persons, as having their hair turned completely grey.

     " ர  நைரேயா ம் ெவ நைட ேயா ம்" (பரிபா. 10, 22);.

     [ெவ -ைம + நைர]

ெவ நிலம்

ெவ நிலம் veṟunilam, ெப.(n.)

ெவ ந் தைர 1 பாரக்்க;see veru-n-tarai1.

     "நின்மகன் அவந்தனாய் ெவ  நிலத் க்கலான ேபா " (கம்பரா. மந்தைரப். 55);.

   2. ெவ ந்தைர 2 பாரக்்க;see Veru-n-tarai 2.

     [ெவ -ைம + நிலம்]

ெவ கம்

ெவ கம் veṟunugam, ெப.(n.)

   ளக்  (ேசா ); நாள்; the 15th naksatra.

     [ெவ [ைம] + கம்]
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ெவ ெநற்

 
 ெவ ெநற்  veṟuneṟṟi, ெப.(n.)

   நீறணியா ெநற் ; bare forehead without sectarian marks.

     [ெவ ைம] + ெநற் ]

ெவ ப்

ெவ ப்  veṟuppu, ெப.(n.)

   1. அ வ ப் ; disgust, aversion.

   2. பைகைம; hatred, enmity

   3. னம் ( டா);; wrath.

   4. ப் ன்ைம; dislike displeasure.

     "ெவ ப் ல் ேவண் ம்" ( றள், 696);.

   5. ன்பம் ( ங்.);; affliction.

   6. கலக்கம் ( வா.);; confusion.

   7. அசச்ம் ( ங்.);; fear.

   8. ெச  (ெதால். ெசால். 347);; abundance.

     [ெவ  → ெவ ப் ]

 ெவ ப் 2 veṟuppu, ெப.(n.)

   ெவ ைம உணர் , மனசே்சார் , ச ப் ; feeling of emptiness (caused by frustration);.

     'வாழ்க்ைக ல் ெவ ப் த் தட் ட்ட '.

     'பத  உயர்  ைடக்காததால் ெவ ப்  அைடந் க் றார'்.

     [ெவ  → ெவ ப் ]

ெவ ப் க்காட் த
ல்

 
 ெவ ப் க்காட் தல் veṟuppukkāṭṭudal, ெப.(n.)

   பரி காட்டாைம; unaffection.

     [ெவ ப்  + காட் தல்]

ெவ ப் க்ெகா -
த்தல்

ெவ ப் க்ெகா -த்தல் veṟuppukkoḍuttal, ெச. . .(v.i.)

   1. அ வ ப்  உண்டாம்ப  நடத்தல்; to behave in a disgusting manner.

   2. அ வ ப்  உண்டாக் தல் (யாழ்.அக.);; to be disgusting.

     [ெவ ப்  + ெகா -,]
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ெவ ம்

ெவ ம் veṟum, ெப.எ.(adj.)

   1. உள்ளடக்கம் இல்லாத; empty.

     'எண்ெணய் இல்லாத ெவ ங் ைவ'.

     'ெவ ம் வ ற் ல் மாத் ைர சாப் டாேத',

   2 (உடல், உட ப்  த யைவ த்  வ ைக ல்); எ ம் அணியாத உடன் ேவ  எ ம் 
இல்லாத,

 bare, naked.

யாேரா அல ம் ஒ  ேகட்ட ம் ெவ ம் உடம்ேபா  ெத க்  ஓ வந்தார.்

   3.'ேவ  எ ம் இல்லாமல் ப் ட்ட  மட் ம் தான்' என்பைதக் றப்பயன்ப ம ெசால்; mere, 
nothing but.

     'இெதல்லாம் ெவ ம் ெபாய்செ்சய் '.

     'ெவ ேசாற்ைற எப்ப ச ்சாப் ட ம்?'.

     [ெவ  → ெவ ம்]

ெவ ம்ப க்ைக

 
 ெவ ம்ப க்ைக veṟumbarukkai, ெப.(n.)

ெவ ஞ்ேசா  பாரக்்க;see verun-corn.

     [ெவ [ைம] + ப க்ைக]

ெவ ம்பாட்டம்

 
 ெவ ம்பாட்டம் veṟumbāṭṭam, ெப.(n.)

ெவண்பாட்டம் பாரக்்க;see ven-pattam,

     [ெவ -ைம + பாட்டம்]

ெவ ம்பாைன

 
 ெவ ம்பாைன veṟumbāṉai, ெப.(n.)

   ெவற் ப்பாைன, ஒன் ல்லாப்பாைன; empty pot.

     [ெவ ைம] + பாைன]

ெவ ம்ேபச்

 
 ெவ ம்ேபச்  veṟumbēccu, ெப.(n.)

   ண்ெசால்; unneccessary-talk.

     [ெவ [ைம] + ேபச் ]

ெவ ம் க்

 
 ெவ ம் க்  veṟumbilukku, ெப.(n.)

   ண்பகட் ; mere glitter, foppery.

     'ெவ ம் க்  வண்ணான்மாற் '.

     [ெவ [ைம] + க் ]
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ெவ ம் றங் ற்

 
 ெவ ம் றங் ற்  veṟumbuṟaṅāṟṟu, ெப.(n.)

   அலரெ்மா  (யாழ்.அக.);; scandal.

     [ெவ ம் றங்  →  ெவ ம் றங் ற் ]

ெவ ம் றங் -
தல்

ெவ ம் றங் -தல் veṟumbuṟaṅāṟudal, ெச. . .(v.i)

   1. றைள தல் ( வா.);; to spread tales.

   2. அலர ் ற் தல் (யாழ்.அக.);; to utter slanderous words.

     [ெவ [ைம] + றம் + ]

ெவ ம் றம்

ெவ ம் றம் veṟumbuṟam, ெப.(n.)

   1. ஒன் ல்லாத நிைல; empty condition.

     "ெவ ம் றத் ேல ஆலத்  வ க்க ேவண் ங் ைக ேல" (ஈ . 1, 8, 9);.

   2. காரண ன்ைம; absence of reason or purpose.

     "ெவ ம் றத் ேல தன்ன தல்லாதைதத் தன்னெதன்  ஏறட் க் ெகாள்ளக் கடவ அவன்"  (ஈ . 9, 8, 7);.

     [ெவ [ைம] + றம்]

ெவ ம்

 
 ெவ ம்  veṟumbū, ெப.(n.)

   ஞ் ல்லாப் ; flower only.

     [ெவ [ைம] + ]

ெவ ம்ெபரியவன்

 
 ெவ ம்ெபரியவன் veṟumberiyavaṉ, ெப.(n.)

   அ ல் ரா  ேதாற்றத்தால் மட் ம் ெபரியவனாகத் ேதான் பவன்; one who is a grown-up physically 
but not intellectually.

     [ெவ [ைம] + ெபரியவன்]

ெவ ம்ெபாய்

 
 ெவ ம்ெபாய் veṟumboy, ெப.(n.)

   ெமய் ன் கலப்  அற்ற ப்ெபாய்; down fight le, unmixed false hood.

     [ெவ [ைம] + ெபாய்]

ெவ ம்வ

ெவ ம்வ  veṟumvayiṟu, ெப.(n.)

   1. ஒன் ல்லா வ ; empty stomach.

   2. க றாத வ ; abdomen with impregnation.

     [ெவ [ைம] + வ ]

ெவ மணம்

 
 ெவ மணம் veṟumaṇam, ெப.(n.)

   மண ன்ைம; odorless.

     [ெவ [ைம] + மணம்]
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ெவ மன்

ெவ மன் veṟumaṉ, ெப.(n.)

   ண்; worthlessness.

     "அப்பசை்ச ெவ மனாகாேம" (ஈ . 4, 10, 7);.

     [ெவ [ைம] + மன்]

ெவ மேன

ெவ மேன veṟumaṉē, .எ. (adv.)

   1. ணாக; in vain, without advantage.

   2. ேவைல ன்ைம; without doing anything, idly.

     "ெவ மேன தாளத் ற்  இைச ம் எ ற்ைக ைன" (ப ற் ம். 61, உைர);.

     [ெவ மன் → ெவ மேன)

ெவ மைன

 
 ெவ மைன veṟumaṉai, .எ.(adv.)

ெவ மேன (யாழ். அக.); பாரக்்க;see verumane.

     [ெவ மன் → ெவ மைன]

ெவ ைம

ெவ ைம veṟumai, ெப.(n.)

   1. ஒன் ன்ைம; emptiness, rapidness.

   2. பயனின்ைம; profitlessness, uselessness.

     "ெவ ைம ன் மைனகள் வாழ்ந் " (ேதவா. 838, 3);.

   3. அ ன்ைம; ignorance.

     "ெவ ைம னவைரப் ேபாக் " ( வக. 1908);,

   4. வ ைம; poverty.

     "ெவ ைம டத் ம்……… ம ைம மனத்தேர யா " (நால , 329);.

   5. கலப் ன்ைம; quality of being unmixed or pure.

     'ெப ஞ் வப் '. [ெவ  → ெவ ைம]

ெவ ைமநிைல

 
 ெவ ைமநிைல veṟumainilai, ெப.(n.)

   வ தான நிைல; state of being empty.

     [ெவ ைம + நிைல]

ெவ ைமேபாக்

 
 ெவ ைமேபாக்  veṟumaipōkki, ெப.(n.)

ண் னி டச்ம் பாரக்்க;see murdinivirutsam.

     [ெவ ைம + ேபாக் ]

ெவ ெமா வன்

ெவ ெமா வன் veṟumoruvaṉ, ெப.(n.)

   தனித்த ஒ வன்; single, solitary person.

     "கலகமாரன் ெவ ெமா வனால்" (தக்கயாகப். 25);.

     [ெவ [ைம] + ஒ வன்]
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ெவ ெமான்

ெவ ெமான்  veṟumoṉṟu, ெப.(n.)

   தனித்த ஒன் ; single, solitary thing.

     "தாம ல்  ெவ ெமான்  ன்னம்" (தக்கயாகப். 23);.

     [ெவ [ைம] + ஒன் ]

ெவ வ

ெவ வ  veṟuvayiṟu, ெப.(n.)

   1. ஒன்  ல்லா வ ; empty stomach.

   2. க றாத வ ; abdomen with impregnation.

     [ெவ [ைம] + வ ]

ெவ வாக் லங்
ெகட்டவன்

 
 ெவ வாக் லங்ெகட்டவன் veṟuvākkilaṅgeṭṭavaṉ, ெப.(n.)

ெவ வாய்க் ைல ெகட்டவன் பாரக்்க;see veru-vay-k-kilai-kettavan.

     [ெவ வாய்க்  + இைல + ெகட்டவன்]

ெவ வாய்

 
 ெவ வாய் veṟuvāy, ெப.(n.)

   வ தானவாய்; empty mouth.

     [ெவ [ைம] + வாய்]

ெவ வாய்க் ைல
ெகட்டவன்

 
 ெவ வாய்க் ைலெகட்டவன் veṟuvāyggilaigeṭṭavaṉ, ெப.(n.)

   ஒன் ல்லாத ஏைழ எவ ம் வா ல் ெவற் ைல ேபாட் க் ெகாள்ள ம் ஏ மற்றவன் ( வக. 
அ ம்.);; extremely poor man, as not even having a betel leaf to chew, used in contempt.

     [ெவ வாய்க்  + இைல + ெகட்டவன்]

ெவ வாய்க் மட்ட
ல்

 
 ெவ வாய்க் மட்டல் veṟuvāykkumaṭṭal, ெப.(n.)

ெவள்ேளாரக்்காளம் பாரக்்க;see vellor-k-kasam.

     [ெவ [ைம] + வாய் + மட்டல்]

ெவ வாய் -
தல்

 
 ெவ வாய் -தல் veṟuvāyāṟudal,    ெச. . .(v.i) தற் தல் ( ன்.); to babble.

     [ெவ [ைம] + வாய் + ]

ெவ வாய்பசப்

ெவ வாய்பசப் 1 veṟuvāypasappudal, ெச. . .(v.i.)

ெவ வாயலட்  1 பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see veru-vay-alattu 1.

     [ெவ [ைம] + வாய் + பசப் ]

 ெவ வாய்பசப் 2 veṟuvāypasappudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெவ ஞ் ெசாற்களால் வசப்ப த் தல்; to loax with empty words.

     [ெவ [ைம] + வாய் + பசப் ]
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ெவ வாயலட் -
தல்

ெவ வாயலட் -தல் veṟuvāyalaṭṭudal, ெச. . .(v.i.)

   1. ண் ேபச் ப் ேப தல் (யாழ்.அக.);; to ulter empty or useless words.

   2. ெவ வாய் -, பாரக்்க;see veru-way-kuru-

   3. தற்ெப ைம ேப தல்; to brag.

     [ெவ [ைம] + வாய் + அலட் -தல்]

ெவ யர்

ெவ யர ்veṟuviyar, ெப.(n.)

   1. பயனற்றவர;் worthless, insignificant persons.

     "இ றப் ம் ெவ யரா ந்தார ்ெசாற் ேகட் " (ேதவா. 962,5);.

     [ெவ [ைம] + இயர]்

ெவ ெவளி

 
 ெவ ெவளி veṟuveḷi, ெப.(n.)

   ெவற் டம்; etheric space.

     [ெவ  [ைம] + ெவளி → ெவ ெவளி]

ெவன்

ெவன்1 veṉ, ெப.(n.)

   ெவற் ; victory.

     "ெவன் வற் ெச ய" ( றநா. 19);.

     [ெவல் → ெவன்]

 ெவன்2 veṉ, ெப.(n.)

ெவந் பாரக்்க;see ven.

     "ம ல்ெவன் றனில்வந்த ங் கனெபரி ேயாேன" ( ப் . 10);.

   ெத. ெவன் ;க. ெபன் .

     [ெவளிந் → ெவன்]

 ெவன் veṉ, ெப.(n.)

   ; back.

     [ெவரிந் → ெவன்]

ெவன்றநாமங்ெகா
-த்தல்

ெவன்றநாமங்ெகா -த்தல் veṉṟanāmaṅgoḍuttal, ெச. . . (v.i.)

   ஒ வ க்  அவைன ெவன்றடக் யவன் ெபயைரக் ெகா த்தல்; to give a person the name of his conqueror.

     "உத்தம ேசாழெனன் வர ்தமக்  ெவன்ற நாமங் ெகா த் " (S.I.I.iv,29-30);.

     [ெவல் + நாமம் + ெகா -,]

 Skt. Naman → த. நாமம்.
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ெவன்றவன்

ெவன்றவன் veṉṟavaṉ, ெப.(n.)

   1. ெவற்  ெபற்றவன்; victor.

     "ெவன்றவன் ெவன்றவன் ேவள் ல் ண்ணவர ்தங்கைள" (ேதவா. 1024, 5);.

   2. பற்றற் ப் ேப ெபற்றவன்; siddha, as one who has renounced the world.

     "ெவன்றவ லகம் ெபற்ற ேவந் " ( வக 956);.

   3. ெவன்ேறான், 2 பாரக்்க;see verror.2.

     "ெவன்றவன் பாதஞ் ேசரந்் " ( வக. 1437);,

     [ெவல் → ெவன் → ெவன்றவன்]

ெவன்றான்

 
 ெவன்றான் veṉṟāṉ, ெப.(n.)

ெவன்ேறான் பாரக்்க;see venron.

     "ெவன்றான் ைன ன் ெறாைக" ( ளா. காப் );.

     [ெவல் → ெவன் → ெவன்றான்]

ெவன்

ெவன்  veṉṟi, ெப.(n.)

   ெவற் ; victory, triumph.

     "ேவலன்  ெவன்  த வ " ( றள், 546);.

ம. ன்னி,

     [ெவல் → ெவன் → ெவன் ]

ெவன் க்

ெவன் க்  veṉṟikātu, ெப.(n.)

   மாற்றாெனா க்க ம் மன்ன யரச்் ங் காட் ங் த்  ( லப். 3,13, உைர);;     [ெவன்  + த் ]

ெவன் க்ெகா

 
 ெவன் க்ெகா  veṉṟikkoḍi, ெப.(n.)

   ெவற் க்ெகா ; victoriya triumph.

     [ெவன்  + ெகா ]

ெவன் மாைல

ெவன் மாைல veṉṟimālai, ெப.(n.)

   1. ெவற் வாைக (யாழ்.அக.);;see verrivakai.

   2. ெவற்  வரிைச; series of victories.

     "ெவன் மாைல ேகட் " ( வக. 2325);.

     [ெவன்  + மாைல]

ெவன் மாைலக்க
ராயர்

ெவன் மாைலக்க ராயர ்veṉṟimālaikkavirāyar, ெப.(n.)

   17-ஆம் ற்றாண்  ந்  வ ம் செ்சந் ரப்் ராணம் இயற் யவ மா ய ஆ ரியர;் a poet 
author of tiruccentur-p-puranam, 17th C.

     [ெவற் மாைல + க ராயர]்

ெவன் யன்

ெவன் யன் veṉṟiyaṉ, ெப.(n.)

ெவன்ேறான்

   1 பாரக்்க;see venron 1.

     "ெச ேமம்பட்ட ெவன் யர"் (க த் 27, 25);.

     [ெவல் → ெவன் → ெவன் யன்]
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ெவன்ேறார்

 
 ெவன்ேறார ்veṉṟōr, ெப.(n.)

   லனடங்கப் ெபற்ேறார,் ெவற் யைடந்ேதார;் controiler of senses, victorious person.

     [ெவல் → ெவன் → ெவன்ேறார]்

ெவன்ேறான்

ெவன்ேறான் veṉṟōṉ, ெப.(n.)

ெவன்றவன் 1,2 பாரக்்க;see venravan 1, 2,

   2. அ கக் கட ள் ( டா.);; arhat, as one who conquered the world by his renunciation.

     [ெவல் → ெவன் → ெவன்ேறான்]

ெவன்னி தல்

ெவன்னி தல் veṉṉiḍudal, ெப.(n.)

   றங் Qöm Gä5á); retreat.

     [ெவரிந் ெவந் ெவன் இ தல்]

ெவன்னிர்

 
 ெவன்னிர ்veṉṉir, ெப.(n.)

   டான நீர;் hot water.

     [ெவந்நீர ்→ ெவன்னி]

ெவன்னிர்ப் ண்

 
 ெவன்னிரப்் ண் veṉṉirppuṇ, ெப.(n.)

   ெகா நீரப்ட்ட ண்; scalds.

     [ெவந்நீர ்→ ெவன்னிர ்+ ண்]]

ெவன்னிறாதல்

 
 ெவன்னிறாதல் veṉṉiṟātal, ெப.(n.)

   நீற் ப் ேபாதல், பற்பமாதல்; to slake, as lime.

     [ெவ நீ  → ெவன்னி  + ஆதல்]

ெவனப்

 
 ெவனப்  veṉappīli, ெப.(n.)

   இ ேவ ; khus-khus root -vetiveria zizanioides.

ெவனப் கம்

 
 ெவனப் கம் veṉappīligam, ெப.(n.)

   இ ேவ ; khus-khus root - vetiveria zizanioides.

ேவ
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ேவ

ேவ1 vē, ெப.(n.)

த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'வ்' என்ற ெமய்ெய த் ம்

     'ஏ' என்ற உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய் எ த் ;

 the compound of v and a.

     [வ் + ஏ+  ேவ]

 ேவ2 vē, ெச. . . (v.i.)

   1. எரிதல்; to burn.

     " னத்  ெவ கமழ் சந்தன ம் ேவங்ைக ம் ேவேம" (நால , 180);.

   2. ெவப்பமாதல்; to be hot, sultry, as the weather, to be scorched.

     'ெவ ற்காலமாைகயால் பகெலல்லாம் ேவ ன்ற '. 3 அழ தல்;

 to be inflamed, as the stomach.

   4. ெகா க் ம் நீர ்எண்ெணய் த ய வற் ற் பக் வப்ப தல்; to be boiled, cooked, as rice.

     'ேசா  ேவக ல்ைல'.

   5. டம் ைவக்கப்ப தல்; to be refined by burning in a crucible as gold.

     "ெவந்ெதரி ப ம்ெபான்" ( வக. 585);,

ேவக்கா

 
 ேவக்கா vēkkā, ெப.(n.)

   ெகா க்காப் ளி; a tree-pithecolobium duice.

     [ேவ → ேவக்கா]
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ேவக்கா

ேவக்கா 1 vēkkāṭu, ெப.(n.)

   1. எரிைக; burning.

     'ெசங்க க்  ேவக்கா பற்றா '.

   2. ெகா க் ம் நீர ் த யவற் ல் ேவ ைக; boiling, cooking.

   3.அ ற் ; inflammation, as of the stomach.

   4. ெவந்த ண் ( ன்.);; burn, scald.

   5. ெவப்பம்; heat.

     'இன்ைறக் க் காற் ல்லாமல் ேவக்காடா க் ற ?'

   6.'இந்த ேவக்கா  உனக்ேகன்?'

     [ேவ + கா ]

 ேவக்கா 2 vēkkāṭu, ெப.(n.)

   1. (அரி  காய்க  த யைவ); ெவந் க் ம் நிைல; boiled state.

     ' டை்டைய அைர ேவக்காட் ல் ெகா ',

   2. க்கம்; sultriness.

     ' ன்  இல்லாமல் இந்த ேவக்காட் ல் எப்ப  ேவைல ெசய்வ ?'

     [ேவ + கா ]

ேவக்காளப்ப -தல்

ேவக்காளப்ப -தல் vēkkāḷappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i)

   1. மனத் யரப்ப தல்; to be pained.

   2. ெவடக்ப்ப தல்; to be shy.

     [ேவக்காளம் + ப தல்]

ேவக்காளம்

ேவக்காளம்1 vēkkāḷam, ெப.(n.)

   1. ேவக்கா  (இ.வ.); பாரக்்க;see vekkadu.

   2. ேகாபம் (இ.வ.);; anger.

   3. மனத் யர;் grief, sorrow.

   4. ெவடக்ம் (யாழ்.அக.);; shyness.

     [ேவ → ேவக்காளம்]

 ேவக்காளம்2 vēkkāḷam, ெப.(n.)

   1. மைழ ல்லாக் காலம்; a dry period without rain.

   2. ெவக்காளம்; sultriness.

   3. வாய் ேவக்காளம்; navsia.

     [ேவ → ேவக்காளம்]

ேவகசரம்

 
 ேவகசரம் vēkasaram, ெப.(n.)

   ஒட்டகம் ( ன்.);; camel.
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ேவகசாரம்

ேவகசாரம் vēkacāram, ெப.(n.)

   1. ஒட்டகம்; camel.

   2. ைர; horse.

   3. ேவகமாக ச்  டல்; hard breathing.

   4. ரிதமாக நடத்தல்; fast walking.

ேவகடம்

ேவகடம் vēkaḍam, ெப.(n.)

   1. மணி ன் மா நீக் ைக; polishing and cleaning gems.

     "ேவகடஞ்ெசய் மணிெயன ன்னினார"் (கம்பரா. நீர் ைள. 22);.

   2. ைம ேவைல ( ன்.);; fancy work.

   3. இளைம; youthfulness.

   4. ன் வைக ( ன்.);; a kind of fish.

     [ேவ → ேவகடம்]

ேவகடன்

ேவகடன் vēkaḍaṉ, ெப.(n.)

   1. ேவக  பாரக்்க;see vegadi.

   2. இைளஞன்; youth.

     [ேவ → ேவகடன்]

ேவக

ேவக  vēkaḍi, ெப.(n.)

   1. மணிமாக நீக் ேவான்; one who cleans and polishes gems.

     "ேவக  ரிச த்த க்  வான  ேபால்" (உபேதசகா. றப் ப். 12);.

     [ேவகடம் → ேவக ]

ேவகைட

 
 ேவகைட vēkaḍai, ெப.(n.)

ேவகடம் பாரக்்க ( ன்.);;see vegadam.

     [ேவகடம் → ேவகைட]

ேவகைடத்தாள்

ேவகைடத்தாள்2 vēkaḍaittāḷ, ெப.(n.)

   ஒளி ள்ள ஒ வைக ெமல் ய வண்ணத் தக  ( ன்.);; foliated tinsel.

     [ேவகைட + தாள்]

ேவகைடத்தாள்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;
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ேவகைடயாள்

 
 ேவகைடயாள் vēkaḍaiyāḷ, ெப.(n.)

   ண்பகட்டான ஆள் ( ன்.);; top.

     [ேவகைட + ஆள்]

ேவகைடேவைல

 
 ேவகைடேவைல vēkaḍaivēlai, ெப.(n.)

   உண்ைம ல்லாத (ேபா ); ேவைல ( ன்.);; unsubstantial work.

     [ேவகைட + ேவைல]

ேவகத்த ப்  / 
ேவகத்தைட

 
 ேவகத்த ப்  / ேவகத்தைட vēkattaḍuppuvēkattaḍai, ெப.(n.)

 speed breaker.

     'இந்த சாைல ன் சந் ப் ல் ேவகத்தைட வந்த ன் பத் கள் ைறந்  ட்டன'.

     [ேவகம் + த ப் /ேவகம் + தைட]

ேவகத்

 
 ேவகத்  vēkatti, ெப.(n.)

    வழைல; a kind of salt obtained from fuller's earth.

ேவகப்பந் ச்

 
 ேவகப்பந் ச்  vēkappanduvīccu, ெப.(n.)

     'அவ ைடய ேவகப்பந்  ச் தான் இன்ைறய கட்டத் ன் றப்  அம்சம்' (உவ);.

     [ேவகம் + பந்  + ச் ]

ேவகப் ள்

ேவகப் ள் vēkappuḷ, ெப.(n.)

   க டன்; sacred kite.

     "ேவகப் ள்ளின் ெவவ் ைச ேகட்ட நாகமகளிரின்" (ெப ங், உஞ்ைசக் 44,44);.

     [ேவகம் + ள்]
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ேவகம்

ேவகம்1 vēkam, ெப.(n.)

   1. ைர ; swiftness, quickness.

     "ம க் வரந்்த ேவகமா மணிநாகம்

     "( வக. 982);.

   2. ைர வள ; speed, velocity, impetuosity.

     'அவன் ைர வா ேவகமாய்ச ்ெசன்ற '.

   3. ைச; force.

     "ேவகெமா  வந்தெதழ ேவகவ  யா " ( வாலவா. 7, 6);.

   4. வ ைம; power, strength.

     'ம ந் ன் ேவகம் இன் ந்தணிய ல்ைல'.

   5. ேகாபம்,

 anger.

     "ஒவா ேவகெமா த் " (க . 103);.

   6. மனக் கலக்கம்; agitation, unrest.

     "ேவகங்ெக த்தாண்ட ேவந்தன  ெவல்க" ( வாக. 1, 6);.

   7. க ைம; severity.

     ' ரம் ேவகமாய க் ற '.

ேவகமடக்கல்

 
 ேவகமடக்கல் vēkamaḍakkal, ெப.(n.)

ேவகநிேராதம் பாரக்்க;see veganirodam.

     [ேவகம் + மடக்கல்]

ேவகர்

ேவகர ்vēkar, ெப.(n.)

   வர;் messenger, courier.

     "நல்ேவந்த க் ைரத்தனர ்ேவகர"் (கம்பரா. அக . 39);.

ெத. ேவக .

     [ேவயர ்→ ேவகர]்

ேவகரம்

ேவகரம் vēkaram, ெப.(n.)

   1. க ைம(சங்.அக.);; severity.

   2. உைறப்  (யாழ்.அக.);; pungency.

     [ேவகம் → ேவகரம்]
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ேவகவ

ேவகவ  vēkavadi, ெப.(n.)

   1 ைவைக; the vaigai river in the madura district.

     "ேவகெமா  வந்ெத  ேவகவ  யா "

     ( வாலவா. 7, 6);.

   2. காஞ் ரத்த ல் ஒ ம் கம்பாந  ( பரம். 170); (காஞ் ப் . தல . 23);; the kampa river near 
kanjeevaram.

   3. தன் காதற் றத்தாற் கழ் ளங் ய ஒர ்இளவர ; a princess famed for her constancy.

     "ேவகவ  ெயன் ைரக் ங் கன்னி" ( வ். இயற். ெபரிய. ம. 52);.

     [ேவகம் → ேவகவத]

ேவகைவ-த்தல்

 
 ேவகைவ-த்தல் vēkavaittal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   டாற் பக் வப்ப த் தல்; to boil.

     [ேவ → ேவ  → ேவகைவ-,]

ேவகா

ேவகா vēkā, இைட. (part)

   1. ேவகா ; unboiled.

   2. ேவக ன்ைம; slow.

     [ேவகா  → ேவகா]

ேவகாத்தைல

 
 ேவகாத்தைல vēkāttalai, ெப.(n.)

   ண் ெவளி; open atmosphere.

     [ேவகா + தைல]

ேவகாத்தைலவ க்
ைக

 
 ேவகாத்தைலவ க்ைக vēkāttalaivaḻukkai, ெப.(n.)

   இள வ க்ைக; a foetus three months old.

     [ேவகாத்தைல + வ க்ைக]

ேவகாதம்

 
 ேவகாதம் vēkātam, ெப.(n.)

   மலக்கட் ; a state of bowels in which the irregular evacuations are very hard and expelled with difficulty-costiveness.

     [ேவ → ேவகாதம்]

ேவகா ப்

 
 ேவகா ப்  vēkātuppu, ெப.(n.)

   யண்ட பட ப் ; a kind of salt prepared out of human skull.

     [ேவ → ேவகா ப் ]
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ேவகாைம

 
 ேவகாைம vēkāmai, ெப.(n.)

   பசை்ச; raw.

     [ேவ → ேவகாைம]

ேவகாரி

ேவகாரி1 vēkāri, ெப.(n.)

   கட்டாய ேவைல (இ.வ.);; compulsory labour.

     [ேவ → ேவகாரி]

 ேவகாரி2 vēkāri, ெப.(n.)

   பைழய வரி வைக (S.I.I.V.95);; an ancient tax.

     [ேவ → ேவகாரி]

ேவகாவரி

ேவகாவரி1 vēkāvari, ெப.(n.)

   நன்றாகச ் டப்படாத ெசங்கல் (இ.வ.);; underburnt brick.

     [ேவ + ஆ + வரி]

 ேவகாவரி2 vēkāvari, ெப.(n.)

   ஒன் க் ம் உதவாதவ-ன்-ள் (இ.வ.);; good-for-nothing person.

இ. ேபகர.்

     [ேவ + ஆ + வரி]

ேவகாவாரி

ேவகாவாரி vēkāvāri, ெப.(n.)

ேவகாவரி1 பாரக்்க;see vega-vari.

     [ேவ + ஆ + வாரி]

ேவகாளம்

ேவகாளம்1 vēkāḷam, ெப.(n.)

   1. காங்ைக; heat.

   2. ேவக்கா ; sultriness.

     "அணிலத்தாம் ேவகாளத்ைதத் தணிக் ம்" (பதாரத்்த 428);.

   2. ேகாபம் ( ன்.);; anger.

     [ேவக்காளம் → அேவகாளம்]

 ேவகாளம்2 vēkāḷam, ெப.(n.)

   ைர  ( ன்.);; swiftness.

     [ேவகம் → ேவகாளம்]

 ேவகாளம்3 vēkāḷam, ெப.(n.)

ெவக்காளம் பாரக்்க;see vekkalam.

     [ெவக்காளம் → ேவக்காளம்]
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ேவ

ேவ 1 vēkittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1. ைரதல்; to be swift.

     "பாசதரென ர ்நீலம ெலா  பாகெனன ேவ யா" (பாரத மணி மான். 52);.

   2. ேகா த்தல்; to be angry.

     "சம்பரன் ேவ த்  மத  ைமேயார ்ேசைன வதஞ்ெசய்வான்"(ஞானவா. ம.16);.

     [ேவகம் → ேவ  → ேவ ]

 ேவ 2 vēki, ெப.(n.)

   1. ேவக ைடயவ-ன்-ள் (இலக்.அக.);; one who is agile or quick.

   2. ேகாப ைடயவ-ன்-ள்; angry person.

     "ேவ யானாற்ேபாற் ெசய்த ைன ைன ட்டேலாரார"் ( . .1,50);,

   3.வஞ்சக ைடய வ-ன்-ள் (நாம ப. 171);; deceilful person.

     [ேவகம் → ேவ  → ேவ ]

 ேவ 3 vēki, ெப.(n.)

   ளகாய்; chilly.

ேவ கம்

 
 ேவ கம் vēgigam, ெப.(n.)

அடம் க்ெகா  பாரக்்க;see adambu-k-kodi.

ேவ தன்

ேவ தன் vēkidaṉ, ெப.(n.)

   ைர ைடயான் ( க் ரநீ .114);; one who is quick, as in action.

     [ேவகம் → ேவ  → ேவ தன்]

ேவ ைத

 
 ேவ ைத vēkidai, ெப.(n.)

   ைர  (யாழ்.அக.);; swiftness.

     [ேவகம் → ேவ  → ேவ ைத]

ேவ -தல்

 
 ேவ -தல் vēkudal, ெச. . . (v.i.)

   காய்தல்; boiling.

     [ேவ → ேவ  → ேவ தல்]

ேவங்கக்கல்

 
 ேவங்கக்கல் vēṅgakkal, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக்கல்; a kind of stone, white translucent quartz.

ேவங்கடக்ேகாட்டம்

 
 ேவங்கடக்ேகாட்டம் vēṅgaḍakāḍḍam, ெப.(n.)

   ெதாண்ைட மண்டலத் ன் ேகாட்டங்க ள் ப்ப  மைலையச ் ழ்ந்த நாட் ப்ப ; Mt. tiruppati and 
the surrounding region, a division of tondaimandalam.

     [ேவங்கடம் + ேகாட்டம்]
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ேவங்கடம்

ேவங்கடம்1 vēṅgaḍam, ெப.(n.)

   1. த ழ் வழங்  நிலத் ன் வடெவல்ைலயான ப்ப  மைல; the tiruppati hills which formed the northern 
boundary of ancient tamil country.

     "வடேவங்கடந் ெதன் மரி" (ெதால், பா );.

   2. ப்ப  என்ற மால் க்ேகா ல்; tiruppatia vispushrine.

ேவங்கடாசலப

 
 ேவங்கடாசலப  vēṅgaṭācalabadi, ெப.(n.)

   ேவங்கடத் க் ேகா ல் ெகாண்ட மால்; Visnu, as the lord of it, tiruppati.

     [ேவங்கடாசலம் + ப ]

ேவங்கடாசலம்

ேவங்கடாசலம் vēṅgaṭācalam, ெப.(n.)

ேவங்கடம் 1 பாரக்்க;see venkagam.

     [ேவங்கடம் + அசலம்]

ேவங்கடாசல ர்த்

 
 ேவங்கடாசல ரத்்  vēṅgaṭācalamūrtti, ெப.(n.)

ேவங்கடாசலப  பாரக்்க;see vengadacala-pati.

     [ேவங்கடாசலன் + ரத்் ]

ேவங்கடாசலன்

 
 ேவங்கடாசலன் vēṅgaṭācalaṉ, ெப.(n.)

ேவங்கடாசலப  பாரக்்க;see venkatacala-pati.

ேவங்கேடசன்

 
 ேவங்கேடசன் vēṅgaṭēcaṉ, ெப.(n.)

ேவங்கடாசலப  பாரக்்க;see vengadacala-pati.

     [ேவங்கடம் + ஈசன்]]

ேவங்கேட வரன்

ேவங்கேட வரன் vēṅgaṭēcuvaraṉ, ெப.(n.)

ேவங்கடாசலப  பாரக்்க;see venkațasalapati(M.N.A.327);.

     [ேவங்கடம் + ஈ வரன்]

ேவங் யம்

ேவங் யம் vēṅgiyam, ெப.(n.)

   1. ப் ப் ெபா ள் (சங்.அக.);; suggested sense,

   2. யங் யம் 2 பாரக்்க;see viyangiyam.

   3. ெவடக்ம்; shame.

     'அவைள ேவங் ய ல்லாமற் ேப னான்'.
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ேவங்ைக

ேவங்ைக1 vēṅgai, ெப.(n.)

   1. வைக; tiger. felis tigris.

     " யவரி ேவங்ைக யைனய வயவர"் ( .ெவ. 3,23);.

   2. நீண்ட மரவைக; east indian kino tree.

   1. tr., ptero carpus marsulpium.

     "சந்தன ம் ேவங்ைக ம் ேவேம" (நால , 180);.

   3. மைல; a hill.

     "ேவங்ைக ெவற் ன்" ( றநா. 336);.

   4. ேவங்ைகநா  பாரக்்க;see vengai-nadu.

     "ேவங்ைக வளநாடன்" ( ரேசா. அலங். 23);.

   5. ெபான் ( ங்.);; gold.

   6.  ெதாடக் ; a thorny shrub which see.

   ெத. ேவ ;ம. ேவன்னா.

     [ேவம் → ேவங்ைக] .தா.145

 ேவங்ைக2 vēṅgai, ெப.(n.)

   நீண்ட மரவைக; east indian kino tree.

ேவங்ைகக்கல்

 
 ேவங்ைகக்கல் vēṅgaikkal, ெப.(n.)

ேவங்கக்கல் பாரக்்க;see venga-k-kal.

     [ேவங்ைக + கல்]

ேவங்ைகக் த்
ேதான்

 
 ேவங்ைகக் த்ேதான் vēṅgaikkuṟittōṉ, ெப.(n.)

   ங்கம்; lion.

     [ேவங்ைக + த்ேதான்]

ேவங்ைகநா

ேவங்ைகநா  vēṅgaināṭu, ெப.(n.)

   ேகாதாவரி ட் னா மாவட்டத்ைதச ்ேசரந்்த ம் பத் ப் ப ேனாராம் ற்றாண் களில் 
ேசாழமன்னனால் ஆட்  ெசய்யப்பட்  வந்த மான ஒரந்ா ; the vengi country comprising the godavari and the 
Kistna districts, ruled by the colas in the 10th and 11th C.

     [ேவங்ைக + நா ]

ேவங்ைகப் ன்

 
 ேவங்ைகப் ன் vēṅgaippisiṉ, ெப.(n.)

   ேவங்ைக மரத் ன் ன்; the gum obtained from the indian kino tree.

     [ேவங்ைக + ன்]
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ேவங்ைகமணட்லம்

 
 ேவங்ைகமணடல்ம் vēṅgaimaṇaṭlam, ெப.(n.)

ேவங்ைகநா  பாரக்்க;see vengai nadu.

     "வட ைச ேவங்ைக மண்டலங் கடந் '.

     [ேவங்ைக + மண்டலம்]]

ேவங்ைக மரம்

 
 ேவங்ைக மரம் vēṅgaimaram, ெப.(n.)

   உ வாய்ந்த மரவைகக ள் ஒன் , கட்டட ேவைலக க் ப் பயன்ப ம் றந்த மரவைகயா ம் 
(ெபா.வழ.);; a kind of wood strongest.

ேவங்ைக றாகம்

 
 ேவங்ைக றாகம் vēṅgaiyūṟākam, ெப.(n.)

   ேவங்ைகப் ; a large streaked tigar-man eater.

     [ேவங்ைக + றாகம்]

ேவங்ைகவ ரம்

 
 ேவங்ைகவ ரம் vēṅgaivayiram, ெப.(n.)

   ேவங்ைக மரத்  வ ரப்பாகம்; the middle hard core of the trunk of the tree-indian kino.

     [ேவங்ைக + வ ரம்]

ேவசெ்சன் -
த்தல்

 
 ேவசெ்சன் -த்தல் vēcceṉṟiruttal, ெச.

ன்றா . (v.t.);

    ஆறா த்தல்; to remain warm.

{ேவ + ெசன் ]

ேவசகம்

ேவசகம்1 vēcagam, ெப.(n.)

   1. யாைன வா ன் னி ( ங்.);; tip of an elephant's tail.

   2. வால் ( டா.);; tail.

   3. ைர ன் டரிம ர ்(நாம ப.211);; horse's mane.

 ேவசகம்2 vēcagam, ெப.(n.)

    (யாழ்.அக.);; dwelling place, house.

ேவசங்ைக

 
 ேவசங்ைக vēcaṅgai, ெப.(n.)

   ஒன்ப  நி ெளான்  ( வசம். MS.);; one of nava-niti.

ேவசைட

 
 ேவசைட vēcaḍai, ெப.(n.)

   க்கம் (யாழ்.அக.);; sorrow.
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ேவசதாரி

 
 ேவசதாரி vēcatāri, ெப.(n.)

ேவடதாரி பாரக்்க;see vegadari.

     [ேவடதாரி → ேவசதாரி]

ேவசம்

ேவசம்1 vēcam, ெப.(n.)

ேவடம்1 பாரக்்க;see vegam.

     [ேவடம் → ேவசம்]

 ேவசம்2 vēcam, ெப.(n.)

   1. ைழ ; entrance.

   2.  (யாழ்.அக.);

 house.

   3. ேவைசயர ்ெத  (யாழ்.அக.);; street of harlots.

 ேவசம்3 vēcam, ெப.(n.)

   ரப்்  (யாழ்.அக.);; vehemence.

 ேவசம்4 vēcam, ெப.(n.)

ேவடகம் பாரக்்க ( ன்.);;see vedagam.

 ேவசம்5 vēcam, ெப.(n.)

ேவைச2 பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see vecai.

ேவசயப்பத் ரி

 
 ேவசயப்பத் ரி vēcayappattiri, ெப.(n.)

   இலவங்கப் பத் ரி; cinnamon leaf.

     [ேவசயம் + பத் ரி]

ேவசயம்

 
 ேவசயம் vēcayam, ெப.(n.)

   இலவங்கம்; Clove.
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ேவசரம்

ேவசரம்1 vēcaram, ெப.(n.)

ேவசற  பாரக்்க;see vesaravu.

ெத. ேவசா .

 ேவசரம் vēcaram, ெப.(n.)

   1. ெத ங்  ெமா  ( ன்.);; the telugu language.

   2. ற்ப வைக; a style of architecture.

     "நாகரந் ரா டம் ேவசர மற் ங் ளந் வற் ேளார ்ெபற் ன்.......... ஆலயங் காண்டக 
ெவ ேபார"் (காஞ் ப் . வ.52);.

 ேவசரம்3 vēcaram, ெப.(n.)

   ஒட்டகம் (யாழ்.அக.);; Camel.

 ேவசரம் vēcaram, ெப. (n.)

ேகா ல் மான அைமப் ன் ஒ  

 a component of a temple turret.

ேவசரி

ேவசரி vēcari, ெப.(n.)

   ேகாேவ  க ைத; mule.

     "மணியணி ேவசரி" (பரிபா. 22,24);.

   2. க ைத ( ங்.);; ass.

     [(ேவ → ேவசரி]

ேவசற

ேவசற  vēcaṟavu, ெப.(n.)

   1. மனசே்சார் ; weariness, fatique.

   2. க்கம்; sorrow.

     "ேவசற ெவா " (காஞ் ப் . த வக். 214);.

     [ேவச  + உ]

ேவச க்ைக

ேவச க்ைக vēcaṟikkai, ெப.(n.)

ேவசற  பாரக்்க;see vesaravu.

     "இன்ப ட் னிைடத் ன்ேற ேவச க்ைக ரே்வனா" ( ப்ேபா. சந்/ ெகாசச்கக்க  4);.

     [ேவச  + அ க்ைக]

ேவச -தல்

ேவச -தல் vēcaṟudal,    6 ெச. . . (v.i.)

   1. மனஞ் ேசாரத்ல்; to be weary, fatiqued.

   2. வ ந் தல்

 to be vexed, distressed.

     "என் ைழக்ேக ைழந்  ேவச ேவைன" ( வாக. 6, 50);.

   ெத. ேவச ;க. ேபச .

     [ஏச  → ேவச ]
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ேவசனம்

ேவசனம் vēcaṉam, ெப.(n.)

   1. ம தநிலத் ர ்( ன்.);; town in an agricultural teract.

   2.  (யாழ்.அக.);; house.

   3. வா ல் (யாழ்.அக.);; gate.

ேவசைனநாற்றம்

ேவசைனநாற்றம் vēcaṉaināṟṟam, ெப.(n.)

   க ரவன் ெவப்பத்தாற் ளம் த யவற் ன் நீரினின்ேற ம் நாற்றம்; odour due to the action of the sun's 
heat, as from a pond, etc.

     "யாற்  ெவந்நாற்  ேவசைன நாற்றங் ப்ப" (பரிபா. 20,13);.

     [ேவசைன + நாற்றம்]

ேவசா

ேவசா vēcā, ெப.(n.)

ேவ  பாரக்்க;see vesi.

     "ேவசாக்கள் ன்ெசல் வ யானில் ளங்க" (கந்த . பா ேகா. 41);.

     [ேவ → ேவசா]

ேவசாடல்

 
 ேவசாடல் vēcāṭal, ெப.(n.)

   மனக்கலக்கம் (யாழ்.அக.);; mental agitation.

க. ேபகாடா.

     [ேவசற  + ஆ -.]

ேவசாைட

 
 ேவசாைட vēcāṭai, ெப.(n.)

ேவசைட (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see vesadai.

ேவசாறல்

ேவசாறல் vēcāṟal, ெப.(n.)

   1. ேசார் ; weariness.

   2. க்கம்; sorrow.

     "நிைனக் ம் ேவசாறலா ம " (அ ட்பா. vi. அ பவ. 44);.

   3. ஆ ைக (யாழ்.அக.);; becoming consoled or pacified.

   4. கைளப்பா ைக (யாழ்.அக.);; rest.

   ெத. ேவசா ;   க. ேபஜா ;ம. ேபஜாறா.

     [ேவசா  → ேவசாறல்]

ேவசா

ேவசா 1 vēcāṟudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ேவச -, 1 ( ன்); பாரக்்க;see vesaru-.

   2. ேவச -, 2 பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see vesaru-.

   3.கைளப்பா தல் (யாழ்.அக.);; to rest.

   4. ஆ தல் (யாழ்.அக.);; to be consoled or pacified.

     [ேவச  → ேவசா ]

 ேவசா 2 vēcāṟu, ெப.(n.)

ேவசாறல் பாரக்்க;see vesaral.

     'உடம்  க ம் ேவசாறா க் ற '.
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ேவ

ேவ 1 vēci, ெப.(n.)

   1. பரத்ைத ( ங்.);; courtesan, whore.

   2. டா ஒ க்கம் ( பசாரி); (யாழ்.அக.);; adult.

 ேவ 2 vēci, ெப.(n.)

   1. ள த் தக்காளி; a plant-solanum nigrum.

   2. ேவைச பாரக்்க;see vesai.

ேவ க்கள்ளன்

 
 ேவ க்கள்ளன் vēcikkaḷḷaṉ, ெப.(n.)

   பரத்ைதயரத்ரகன் (ேவ ற ள்ளவன்); ( ன்);; whore-monger.

     [ேவ  + கள்ளன்]

ேவ ைக

ேவ ைக vēcigai, ெப.(n.)

   1. வா ல்; entrance.

   2. ேபானிவாய்; vagina.

     [ேவ  → ேவ ைக]

ேவ த்தனம்

ேவ த்தனம் vēcittaṉam, ெப.(n.)

   1.பரத்ைதைம ( ன்.);; harlotry.

   2. றரம்ைன நயத்தல்; adultery.

   3. பகட் ; coquetry.

     [ேவ  + தனம்]]

ேவ தம்

 
 ேவ தம் vēcidam, ெப.(n.)

ஊ ைழமம்

 seton.

அ ைவ ல் றப்பாக லங் டல் ேதால  டாக ஊ தல் த ப் ற்காக ம் ெசயற்ைகப் ண் லம் 
ம ந் ச ் நீர ்ெப வதற்காக ம் ஊ  ெச த்தப்ப ம் ம ர ்அல்ல  இைழயாலான ய்க்கற்ைற 
ஊ நீர,் ஊ ைழமம் வ ப் ெபறப்ப ம் ெசயற்ைகச ் நீர.்

ேவ நங்ைக

 
 ேவ நங்ைக vēcinaṅgai, ெப.(n.)

   ளகாய் நங்ைக; a plant.

     [ேவ  + நங்ைக]

ேவ ப்பழம்

 
 ேவ ப்பழம் vēcippaḻm, ெப.(n.)

   எ சச்ம்பழம்; lime fruit.

     [ேவ  + பழம்]
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ேவ ப்பார்ைவ

 
 ேவ ப்பாரை்வ vēcippārvai, ெப.(n.)

   ணரச்்  ேநாக் ; look with a desire for sexual intercourse.

     [ேவ  + பாரை்வ]

ேவ யம்

ேவ யம் vēciyam, ெப.(n.)

   1. ேவசம்2, 3 பாரக்்க (சங்.அக.);;see vesam.

   2. பரத்ைதயர ் ; house of prostitute.

     [ேவ  → ேவ யம்]

ேவ யர்பால்

 
 ேவ யரப்ால் vēciyarpāl, ெப.(n.)

   பரத்ைத ன்பால்; breast milk of prostitutesnot useful for any kind of medicines - internal or external.

     [ேவ யர ்+ பால்]

ேவ யா -தல்

 
 ேவ யா -தல் vēciyāṭudal, ெச. . .(v.i.)

   கற்ெபா க்கந் தவ  நடத்தல் (யாழ்.அக.);; to become an adulteress, to walk the street, as a prostitute.

     [ேவ  + ஆ -,]

ேவ ைய

 
 ேவ ைய vēciyai, ெப.(n.)

ேவ  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see vesi.

     [ேவ  → ேவ ைய]

ேவ ைடயான்

 
 ேவ ைடயான் vēciviḍaiyāṉ, ெப.(n.)

   க ைத; ass.

     [ேவ  + ைடயான்]

ேவைச

ேவைச1 vēcai, ெப.(n.)

ேவ  பாரக்்க;see vesi.

     "ேவைசயர ்நட் ம்" (நால , 371);.

     [ேவ  → ேவைச]

 ேவைச2 vēcai, ெப.(n.)

   ஊ யம் (சம்பளம்); (யாழ்.அக.);; wage, remuneration.

ேவட்களம்

 
 ேவடக்ளம் vēṭkaḷam, ெப.(n.)

   ேவடக்ளம் என்ற ெபயரில், ெதன் ஆரக்்கா  மாவட்டத் ல் உள்ள ஊர;் its name tiru-vetkalam village 
placed in ten-arkkadu district.

தம்பரத் ற் ப் பக்கத் ல் அண்ணாமைலப் பல்கைலக்கழகத்ைத ஒட் ள்ள  என்ற எண்ணம் 
அைம ற . 'ேவடக்ளம்' என்ற நிைல ல் பாரக்் ம்ேபா , ேவடை்டயா ம் நிைலவாய்ந்த களம் என்ற 
ெபா ள் அைம ற . எனேவ ேவடரக்ள் வாழ்ந்த ப யக இ ந் க்கலாம். சம்பந்தர,் அப்பர ்
இத்தலத்  இைறவைனப் பா ப் பர ள்ளனர.்
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ேவட்ைக

ேவடை்க1 vēṭkai, ெப.(n.)

   1. பற் ள்ளம்; desire, want, appetite.

     "ேவடை்கெயல்லாம் தெ்தன்ைன…… வ க்கட் ட் ைன" ( வ். வாய். 4, 9, 9);.

   2. பத் நிைலக ள் ஒன்றான காம ப்பம் (நம் யகப்.36, உைர);; amorousness, one often avattai, q.v.

     [ெவள் → ேவள் → ேவட்  → ேவடை்க]

     [ேத.ேந.பக். 145]

 ேவடை்க2 vēṭkai, ெப.(n.)

   காம ப்பம்; sexual desire.

     [ெவள் → ேவள் → ேவட்  → ேவடை்க]

ேவட்ைகத் ைண

 
 ேவடை்கத் ைண  vēṭkaittuṇaivi, ெப.(n.)

   மைன  ( ன்);; wife.

     [ேவடை்க + ைண ]

ேவட்ைகநீர்

ேவடை்கநீர ்vēṭkainīr, ெப.(n.)

   1. டாய் தணிக் ம் நீர ்( ன்.);; water to quench one's thirst.

   2. காமநீர;் a fluid discharge in a woman from orgasm in sexual inter course.

     [ேவடை்க + நீர]்

ேவட்ைகேநாய்

ேவடை்கேநாய் vēṭkainōy, ெப.(n.)

   1. ேவடை்க பாரக்்க;see vetkai.

     "ேவடை்க ேநாய் ர நிைனந்  கைரந் ம்" ( வ். வாய் 9, 6, 7);.

   2. வயா ( றநா. 20, 14, உைர);; morbid appetite or longings of women during pregnancy.

     [ேவடை்க + ேநாய்]

ேவட்ைகப்ெப க்க
ம்

 
 ேவடை்கப்ெப க்கம் vēṭkaipperukkam, ெப.(n.)

   ேபராைச ( ங்.);; great desire.

     [ேவடை்க + ெப க்கம்]

ேவட்ைகெப க்கம்

 
 ேவடை்கெப க்கம் vēṭkaiberukkam, ெப.(n.)

   காமேநாய்; excess of love for intercourse-amorousness.

     [ேவடை்க + ெப க்கம்]

ேவட்ைக ந் த்
தல்

ேவடை்க ந் த்தல் vēṭkaimunduṟuttal, ெப.(n.)

   தைல  தன் ப்பத்ைதத ்தைலவன் ன் ம் றத் ைற ( .ெவ.12, 1);; theme of a woman giving 
expression to her love in the presence of her loneq.

     [ேவடை்க + ந் த்தல்]
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ேவட்ைகைம

ேவடை்கைம vēṭkaimai, ெப.(n.)

ேவடை்க பாரக்்க;see vetkai.

     "ேவடை்கைம ெயன்  நா ல்" ( வக. 2729);.

     [ேவள் → ேவடை்கைம]

ேவட்ேகா

ேவட்ேகா vēṭā, ெப.(n.)

   யவன்; potter.

     "ேவட்ேகாச ் றா அர ்ேதரக்்கால் ைவத்த ப  மட் உத் ரள்" ( றநா.32);.

     [ேவள் + ேகா3]

ேவட்ேகாபன்

 
 ேவட்ேகாபன் vēṭāpaṉ, ெப.(n.)

ேவட்ேகா (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see vetko.

     [ேவட்ேகா → அன்]

ேவட்ேகாவன்

ேவட்ேகாவன் vēṭāvaṉ, ெப.(n.)

ேவட்ேகா பாரக்்க (ெபரிய . நீல கண்டநாய.1); see vețko.

     [ேவட்ேகா + அன்]

ேவட்சாைட

 
 ேவடச்ாைட vēṭcāṭai, ெப.(n.)

   ேவட்டாைட; a mode of wearing clothes by males.

     [ேவட்  + ஆைட]

ேவட்

ேவட்  vēṭci, ெப.(n.)

ேவடை்க பாரக்்க;see vetkai.

     "ெவளிப்பட் ைறஞ் ம் ேவட்  மாேம" மந். 437).

     [ேவள் → ேவட் ]

ேவட்ைச

ேவடை்ச1 vēṭcai, ெப.(n.)

   ப்பம் (யாழ்.அக.);; desire.

     [ேவள் → ேவடை்ச]

 ேவடை்ச2 vēṭcai, ெப.(n.)

   ைடைவ (யாழ்.அக);; sагее.

ேவட்டக்

ேவட்டக் 1 vēḍḍakkuḍi, ெப.(n.)

   ேவட் வர ் .; hunter's quarer.

     "ேவட்டக் ெதா ம்" ( றநா. 333);.

     [ேவ  + ]

 ேவட்டக் 2 vēḍḍakkuḍi, ெப.(n.)

   ேவட்டக்  என, காைரக்கா க்  அ ல் அைமந் ள்ள  இவ் ர;் this village near by kara-k-kal as called 
vetta-k-kudi.

ேவட்டம்  ேவடை்டயா ம் மக்கள் வாழ்ந்த ப் ப் ப  (ேவடை்ட-ேவடை்டயா தல்); என்பேத 
ெபா த்தமாக அைம ற . சம்பந்தர ்இங் ள்ள வைனப் கழ் ன்றார.் இவ்ேவட்டக்  ேவடரக்ள் 
வாழ்ந்த ப்பாக இ க்கலாம் என்ப , காட் ப்ப  என்ற எண்ணத்தா ம் உ ப்ப ற .
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ேவட்டகண்ணனார்

 
 ேவட்டகண்ணனார ்vēṭṭagaṇṇaṉār, ெப.(n.)

   கழகக் காலப் லவர;் a sangam poet.

இவர ்சா ல் ேவடர ்என்  ெதரி ற . ேவட்டம்-ேவடை்ட. இவர ்தாம் ேவடர ்என்பதற் ையக் 
ந்ெதாைக ல் ேதா  ற் ல்

     "தைலமக ைடய ற்ேறவல் மகன்",

     "ெநய்கனி ம் ழ் காயமாக ஆரப்தம் ெப க" என்

ெநய் ற் ெபாரித்த காைட இைறச் ையக் ள்ளார.் ேவட்டக் கண்ணனார ்என்ப

கண்ணப்ப நாயனாைர நிைன த் ன்ற .

ேவட்டகம்

ேவட்டகம்1 vēṭṭagam, ெப.(n.)

   மைன ன் றந்த ; house of one's wife's people.

     " க்  ேவட்டகத் னி ண் ம் ன்ைமேயார"்(ைநடத.நகரநீ்ங்.17);.

     [ேவள் + அகம்1]

 ேவட்டகம்2 vēṭṭagam, ெப.(n.)

   தைலப்பாைக(யாழ்.அக.);; turban.

     [ேவள் + அகம்]

 ேவட்டகம்3 vēṭṭagam, ெப.(n.)

   ன்; gum.

ேவட்டஞ்ெசய்-தல்

 
 ேவட்டஞ்ெசய்-தல் vēṭṭañjeytal, ெச. ன்றா  (v.t.)

ேவடை்டயா  பாரக்்க;see vettai-y-adu-,

     "ேவட்டஞ் ெசய் காண்டாம்"

     [அரிச.் .]. [ேவட்டம் + ெசய்-,]

ேவட்டணம்

ேவட்டணம் vēṭṭaṇam, ெப.(n.)

   1. ழ்ைக; surrounding.

   2. கா ; ear.

   3. வர;் wall.

     [ேவள் → ேவட்டணம்]

 ேவட்டணம் vēṭṭaṇam, ெப.(n.)

   த் ன் உ ப் க ள் ஒன்  ( லப். பக். 81, ழ்க் ப் );; a gesture or movement in dancing.

ேவட்டம

ேவட்டம1 vēṭṭama, ெப.(n.)

   1. ேவடை்ட; hunting, chase.

     "வயநாய் ற்படேவட்டம் ேபா ய றவன்" (அகநா. 182);.

   2. ெகாைல ( ங்);; murder.

   ெத., க. ேவட;ம. ேவட்ட.

     [ேவள் → ேவடை்ட → ேவட்டம்)
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ேவட்டம்

ேவட்டம்2 vēṭṭam, ெப.(n.)

   1. ப்பம்; desire.

     "உயரந்்த ேவட்டத் யரந்்  ேனாரக்் " ( றநா.214);.

   2. ம் ய ெபா ள்; the thing desired.

     " ேவட்டம் ேபா ய........ ம் " (க த். 46);.

க. ேவட.

     [ேவள் → ேவடை்ட → ேவட்டம்)

 ேவட்டம்3 vēṭṭam, ெப.(n.)

   1. ன்; gum.

   2. சாரம்; essence.

ேவட்டமா -தல்

ேவட்டமா -தல் vēṭṭamāṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

ேவடை்டயா -, பாரக்்க;see vettai-y-adu-.

     "ெச ங்கடல் ேவட்ட மா " ( வக. 2770);;

     [ேவட்டம் + ஆ -,]

ேவட்டல்

ேவட்டல் vēṭṭal, ெப.(n.)

   1. ேவள்  ெசய்தல்; sacrificing, one of antanan-aru-tolil, q.v.

     "ஒதல் ேவட்டலைவ றர ்ெசய்தல்" (ப ற் ப் 24, 6);.

   2. மணம்; marriage.

   3. ம் ைக ( ங்.);; desiring.

   4. ஏற்ைக (அ .நி.);; begging.

     [ேவள் → ேவட்டல்]

ேவட்டாரன்

ேவட்டாரன் vēṭṭāraṉ, ெப.(n.)

ேவடை்டக் காரன் 2 (நாஞ்); பாரக்்க;see vettai-k-karan.

     [ேவள் → ேவடை்ட → ேவட்டாரன்]

ேவட்டாவளியன்

ேவட்டாவளியன் vēṭṭāvaḷiyaṉ, ெப.(n.)

ேவட் வன் 4 (இ.வ.); பாரக்்க;see vettuvan.

     [ேவட்டம் + வளியன்]

ேவட்டாள்

ேவட்டாள் vēṭṭāḷ, ெப.(n.)

   1. மைன  (யாழ்.அக.);; wife.

   2. மணமானவள் ( ன்.);; married woman.

     [ேவ → ேவட்டாள்]

ேவட்டான்

ேவட்டான் vēṭṭāṉ, ெப.(n.)

   1. ம் ேவான்; one who desires.

     "ேவட்டாரக்் னிதா னல்ல  நீரக்் ணி ெதன் ண்பேவா நீ ண்பவர"் (க த். 62);.

   2. கணவன் (யாழ்.அக.);; husband.

   3. மணமானவன் ( ன்.);; married man.

   4. நண்பன் (யாழ்.அக.);; friend.

     [ேவள் → ேவட்டான்]
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ேவட்

ேவட்  vēṭṭi, ெப.(n.)

   ஆடவர ் ைன ம் ஆைட; man's clothes.

     "ேவட் ந் தாழ்வட ம் ெவண்ணீ ம்" (ஒ . சரிையக் கழற் . 4);.

     [ெவட்  → ேவட் ]

ேவட் த் ணி

 
 ேவட் த் ணி vēṭṭittuṇi, ெப.(n.)

ேவட்  பாரக்்க;see vetti.

     'ேவட் த் ணிக்  ல்லாதவன்'.

     [ேவட்  + ணி]

ேவட் தம்

ேவட் தம் vēṭṭidam, ெப.(n.)

   1. ழ்ைக (இலக்.அக.);; surrounding.

   2. ழப் ெபற்ற ; that which is surrounded.

   3. தைட (இலக்.அக.);; obstacle.

   4. ம ப்  (யாழ்.அக.);; folding.

   5. ஒ  வைகக் த்  (யாழ்.அக.);;     [ேவட்  → ேவட் தம்]

ேவட் தகம்

 
 ேவட் தகம் vēṭṭidagam, ெப.(n.)

ேவட் தம் பாரக்்க;see vettidam.

     [ேவட்  → ேவட் தகம்]

ேவட்

ேவட் 1 vēṭṭu, ெப.(n.)

   ேவடை்டயா ந் ெதா ல்; the occupation of hunting.

     "ேவடெ்டன் ந் ெதா ைடயாைன ேவட் வன் என்ற ன்" (ெதால். ெபா. 21, உைர);.

     [ேவ  → ேவட் ]

 ேவட் 2 vēṭṭu, ெப.(n.)

   ெவ ; report of a gun.

     'தப்படை்ட ெயா வல் ேவட் ' (அறப். சத. 63);,

     [ேவ  → ேவட் ]

ேவட் ப்ப -தல்

ேவட் ப்ப -தல் vēṭṭuppaṟidal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ெவ  ெவ த்தல்; to burst, explode, as a cartridge.

   2. ழ்ேநாக் க் காற்  தல்; to break wind.

     [ேவட்  + ப ]
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ேவட் வன்

ேவட் வன் vēṭṭuvaṉ, ெப.(n.)

   1. ேவடன்1 பாரக்்க ( டா.);;see vedam.

     "ேவட் வன் ட் ழ்த ்தற் " ( றள், 274);.

   2. ேவடை்டக் ச ்ெசல்ேவான்; one who goes hunting.

     "யாைன ேவட் வன் யாைன ம் ெப ேம ( றநா.214);.

   3. ஞ்  நிலத் ற் ரிய ஆடவன்,

 man of the kurincitrack.

     "ஆயர ்ேவட் வா" (ெதால். ெபா. 21);.

   4. ள  ( ங்.);; hornet.

     "ேவட் வனாமப் ப்ேபால்" ( .ேபா. 1,2,2);.

   5.நாண் ன்க ள் பத்தாவ  (மகம்); ( ங்.);; the 10-th naksatra.

     [ேவ  → ேவட் வன்]

ேவட் வாளி

ேவட் வாளி vēṭṭuvāḷi, ெப.(n.)

ேவட் வன்

   4. பாரக்்க (சங்கற்ப,9, உைர);;see vettuvan.

     [ேவட் வாள் + இ]

ேவட் வாளியன்

 
 ேவட் வாளியன் vēṭṭuvāḷiyaṉ, ெப.(n.)

ேவட் வாளி (சங்.அக.); பாரக்்க;see vettuvali.

     [ேவட் வாளி + அன்]

ேவட்

ேவட் 1 vēḍḍuviḍudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   தல்; to steal, rob.

     [ேவட்  + -,]

 ேவட் 2 vēḍḍuviḍudal, ெச. . .(v.i.)

   1. ேவட் ப்ப -, பாரக்்க;see véttu-p-pari.

   2. ெபாய்ெசால் தல்; to bib.

     [ேவட்  + -,]

ேவட் த்

ேவட் த்  vēṭṭuvitti, ெப.(n.)

   ஞ்  நிலப்ெபண் (ெதால்.ெபா.20, உைர);; women of the kurinictract.

     [ேவட்  + த் ]

ேவட் ேவளான்

ேவட் ேவளான் vēṭṭuvēḷāṉ, ெப.(n.)

ேவட் வன் 4 பாரக்்க;see vettuvan.

     " ட்ட ம் ேவட் ேவளா ம் ேபாேல" (ஆசாரய் 11);.

     [ேவட்  + ேவளான்]
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ேவட் ைவ

 
 ேவட் ைவ vēṭṭuvai, ெப.(n.)

ெவ ைவ பாரக்்க;see vedivai.

     [ேவட்  + ைவ]

ேவட்ைட

ேவடை்ட1 vēṭṭai, ெப.(n.)

   1. ேவட்டம்1,1 பாரக்்க;see vettam.

     "ேவடை்ட ேவடை்க க" (கம்பரா.நகரநீ்ங், 74);

   2. ேவடை்ட ற் ைடக் ம் ெபா ள்; hunt, game killed in hunting.

     " த்த  நமக்  ேவடை்ட வாய்த்த ன் " ( வாலவா. 44, 38);.

   3. ெகாைல; murder.

     "ஆ வேன ன்  மா ர ்ேவடை்ட" [ ற்.56).

     [ேவ  → ேவடை்ட]

 ேவடை்ட2 vēṭṭai, ெப.(n.)

   1. இைணப் ; weariness.

   2. ன்பம்; affliction.

ேவட்ைடக்கடா

 
 ேவடை்டக்கடா vēṭṭaikkaṭā, ெப.(n.)

   ேவடை்டக் ப்பழக் ய கடா (யாழ்.அக.);; ram trained for hunting.

     [ேவடை்ட + கடா]

ேவட்ைடக்காரன்

ேவடை்டக்காரன்1 vēṭṭaikkāraṉ, ெப.(n.)

   1. ேவட வன் 1 பாரக்்க;see Vettvan.

   2. ேவடை்டயா ம் ஒ  வைக னர;் person belonging to the hunting caste.

     [ேவடை்ட + காரன்]

 ேவடை்டக்காரன்2 vēṭṭaikkāraṉ, ெப.(n.)

   1. ெசந்நாய் பாரக்்க;see cennay.

   2. ேவடை்டநாய் பாரக்்க;see Vettai-nay.

     [ேவடை்ட + காரன்]

ேவட்ைடகட் -தல்

ேவடை்டகட் -தல் vēṭṭaigaṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

   ேவடை்ட ேமற் ெசல் தல்; to go hunting.

     "ெபாங் கடல் ேவடை்டகட் " (ெகாண்டல் . 71);.

     [ேவடை்ட + கட் -,]

ேவட்ைடநாய்

ேவடை்டநாய் vēṭṭaināy, ெப.(n.)

   ேவடை்டயாடப் பழ ய நாய்வைக; a special breed of hunting dogs.

     "ேவடை்ட நாய்ேபாற்க க்க வ ஞ் லேநரம்" (தனிப்பா. i, 264,1);.

   2. க க் ம் நாய் (யாழ்.அக.);; biting dog.

     [ேவடை்ட + நாய்]
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ேவட்ைடப்பல்

ேவடை்டப்பல் vēṭṭaippal, ெப.(n.)

   வைளந்த யாைனக்ேகா  ( ன்.);; tusk, fang.

     [ேவடை்ட + பல்2]

ேவட்ைடப்ைப

 
 ேவடை்டப்ைப vēṭṭaippai, ெப.(n.)

   ேவடை்டயா தற் ரிய ம ந்  ெவ  த யைவ ைவக் ம் ைப; hunters pouch for cartridges, etc.

     [ேவடை்ட + ைப]

ேவட்ைட -த்தல்

 
 ேவடை்ட -த்தல் vēḍḍaibiḍittal, ெச. . . (v.t.)

ேவடை்டயா -, பாரக்்க;see vettai-y-adu-.

     ' ைலக் ற நாய் ேவடை்ட க் மா?'

     [ேவடை்ட + -,]

ேவட்ைடய யல்

 
 ேவடை்டய யல் vēṭṭaiyaviyal, ெப.(n.)

   அ யற்க  வைக (யாழ்.அக.);; a kind of curry preparation.

     [ேவடை்ட + அ யல்]

ேவட்ைடயா -தல்

ேவடை்டயா -தல் vēṭṭaiyāṭudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெகால் தற் ேக ம் த்தற்ேக ம் காட் ள்ள லங்  த யற்ைறத் ரத் ச ்ெசல் தல்; to 
chase, hunt.

     "கானகத் ெதய்  நீ ேவடை்டயா  லங் ன மாய்த் " (அரிச.் . ேவட்டஞ். 3);.

     [ேவடை்ட + ஆ -,]

ேவட்ைட ராகம்

 
 ேவடை்ட ராகம் vēṭṭaiyirākam, ெப.(n.)

   ேவடை்டக் ரிய பண்; hunting note.

     [ேவடை்ட + இராகம்]

ேவட்ைடவாளி

ேவடை்டவாளி vēṭṭaivāḷi, ெப.(n.)

   ள  வைக (ேகா ற் . பதஞ். 80, உைர);; a kind of hornet.

     [ேவடை்ட + வாளி]

ேவட்ேடான்

ேவட்ேடான் vēṭṭōṉ, ெப.(n.)

   மணமானவன் (சங்க.அக.);; married man.

   2. கணவன் (நாம ப. 193);; husband.

   3. நண்பன் (யாழ்.அக.);; friend.

   4. ம் ேவான் ( ங்.);; one who desires.

ேவட்பாளர்

 
 ேவட்பாளர ்vēṭpāḷar, ெப.(n.)

   ேதரத் ல் ேபாட் பவர;் candidate (for election to an office);.

     'எங்கள் ெதா  ேவட்பாளர'்.

     [ேவள் → ேவட்  → ேவட்பாளர]்
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ேவட் த்தல்

 
 ேவட் த்தல் vēṭpittal, ெப.(n.)

   அந்தணர  ெதா ள் ஒன்றான ேவள்  ெசய் க்ைக ( ங்.);; conducting sacrifies as priests, one of antanar-
aru-tolil, q.v.

ேவட்

 
 ேவட்  vēṭpu, ெப.(n.)

ப்பம் (யாழ்.அக.); desire.

     [ேவள் → ேவட் ]

ேவட் ம

 
 ேவட் ம  vēṭpumaṉu, ெப.(n.)

   தகவல்கைள நிரப் க் ைகெய த் ட்  ன்ைவப் த் ெதாைக டன் (ேதரத்ல் அ காரி டம்); 
அளிக் ம் ப வம்; nomination papers.

     'கட்  ேவட்பாளரக்ள் ேவட்  ம  தாக்கல் ெசய்ய ஊரவ்லமாக வந்தனர'்.

     [ேவட்  + ம ]

ேவடகம்

 
 ேவடகம் vēṭagam, ெப.(n.)

   காதணிவைக (அக.நி.);; an ear-ornament.

ேவடங்கட் -தல்

 
 ேவடங்கட் -தல் vēṭaṅgaṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

   மா ேவடம் ெகாள் தல்; to put on a disguise.

     [ேவடம் + கட் -,]

ேவடங்காட் -தல்

 
 ேவடங்காட் -தல் vēṭaṅgāṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

   ேபா யாக ந த்தல் ( ன்.);; to dissemble, to appear in false light.

     [ேவடம் + காட் -,]

ேவடச்

 
 ேவடச்  vēṭacci, ெப.(n.)

   ேவட் வ லப் ெபண்; women of the hunter tribe.

     [ேவடன் → ேவடச் ]

ேவடசே்சரி

 
 ேவடசே்சரி vēṭaccēri, ெப.(n.)

   ேவட ர;் hamlet of hunters.

     [ேவடன் + ேசரி]

ேவடசம்

 
 ேவடசம் vēṭasam, ெப.(n.)

   ரம் ; calamus rotang.
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ேவடணம்

 
 ேவடணம் vēṭaṇam, ெப.(n.)

   வைளக்ைக (சங்.அக.);; surrounding.

ேவடதாரி

ேவடதாரி vēṭatāri, ெப.(n.)

   1. ( த் , நாடகம் த யவற் ல் ந ப்பதற்காக); ேவடம் தரித்தவர;் one who plays a role in a drama.

   2. ( ய ஆதாயம் ேத ம் உள்ேநாக்கத் டன்); ெவளி ல் ேவ  தமாகப் ேப  ந ப்பவர,் ெவளிேவடம் 
ேபா பவர;் one who masks his intentions hypocrite.

     "ச க ேசைவ என்ற ேபாரை்வ ல் ேவடதாரிகள்'.

     [ேவடம் + தாரி]

ேவடந்தாங்கல்

ேவடந்தாங்கல்1 vēṭandāṅgal, ெப.(n.)

   த ழ்நாட் ல் ெசங்கற்பட்  மாவட்டத் ல் ம ராந்தகம் வட்டத் ல் உள்ள ஊர;் this village located at 
madurandagam taluk in cengarpattu district state of tamil-nādu.

ெசன்ைன ல் இ ந்  54 ைமல் ெதாைல ல் இ க் ற . இங்  74 ஏக்கர ்பரப் ள்ள ெபரிய ஏரி ஒன்  
இ க் ற . அதற் ள் ஏராளமான கடப்ப மரங்கள் இ க் ன்றன. அம்மரங்களில் ஆ ரக் கணக்கான 
பறைவகள் பல நா களி ம் இ ந்  ெசப்டம்பரத்் ங்கள் தல் மாரச்் த் ங்கள் வைர ல் வந்  
தங்  டை்ட ட் க் ஞ்  ெபாரிக் ன்றன. ஏரி நீரில் மரங்கள் இ ப்பதால் பறைவக க் த் 

ங் ண்டாவ ல்ைல. ேவடந்தாங்கல் மக்கள் இப்பறைவக க்  எவ்வைகயான ங் ம் ேநராதவா  
150 ஆண்  களாகப் பா காத்  வ ன்றனர.் இைவகைளப் பாரப்்பதற் ப் பல ஊரக்ளி ந் ம் 
மக்கள் வ ன்றதால் கற் லாத் தலமாக ம் இ ந்  வ ற .

 ேவடந்தாங்கல்2 vēṭandāṅgal, ெப.(n.)

   பறைவகள் க டம்; birds shelter.

த ழக வன லங் ப் க டங்களில் க ங் க்  அ ல் நீரப்்பறைவகள் வந்  தங் ம் 
ேவடந்தாங்கல் க டம் க் யமான இடமா ம். மார ்15 ெவவ்ேவ  வைக நீரப்்பறைவகள், 
நத்ைத த்  நாைர, நைரயான் (gray herons);, வக்கா (night herons);, மைடயான் (pond herons);, 
ெவண்ெகாக் ல் நான்  வைககள், கங்கணம் (ibis);, கரண்  அல  (spoon bill);, ன்  வைக நீரக்் 
காக்ைககள், பாம் த்தாரா ஆ ய பறைவகள் ேவடந்தாங்கல் ஏரி ன் ைமயத் ல் உள்ள கடப்ப 
மரங்களில் கட்  இனப்ெப க்கம் ெசய் ன்றன.
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ேவடம்

ேவடம்1 vēṭam, ெப.(n.)

   1. உைட த யவற்றாற் ெகாள் ம் ேவற்  வ வம்; disguise.

     " ராத ேவடெமா  ஞ் க வாயவள்…. ெகாங்ைக நற்றடம் ப ந் ம்" ( வாச. 2, 15);.

   2. உைட; clothes, dress.

     [ேவள் → ேவடம்]

 ேவடம்2 vēṭam, ெப.(n.)

   ப்பம்; desire.

     "ேவண்டற் கரிய டயங்களின் ேவட மாற் " (பாரத. சம்பவ. 53);.

க. ேவட.

     [ேவள் → ேவடம்]

 ேவடம்3 vēṭam, ெப.(n.)

   1. (ந ப்பவர)்; பாத் ரத் ற்  ஏற்பச ்ெசய்  ெகாள் ம் ஒப்பைன; costume due to a part in a drama, make-
up.

   2. ( ைரப்படம், நாடகம் த யவற் ல்); பாத் ரம்; role (in a film, etc.);.

     'கதாநாய யாக ந த்தவர ்அம்மா ேவடத் ல் ந க்க ஆரம் த் ட்டார'்.

     [ேவள் → ேவடம்]

ேவடம்கட் -தல்

 
 ேவடம்கட் -தல் vēṭamkaṭṭudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

 play roles (in drama, etc.);.

     'அந்த காலத் ல் அவர ்கள்ள பாரட் ்ேவடம் கட் க்ெகாண்  வசனம் ேப னால் அரங்கேம அ ம்'.

     [ேவடம் + கட் -,]

ேவடன்

ேவடன்1 vēṭaṉ, ெப.(n.)

   1. ேவட் வன்; hunter, fowler.

     'ெவந்ெதா ல் ேவடராரத்் " ( வக. 421);.

   2. பாைல நிலத் ற் ரியவன் ( வா.);; man of the palaitract.

     [ேவ  → ேவடன்]

 ேவடன்2 vēṭaṉ, ெப.(n.)

ேவடதாரி 1 பாரக்்க (கந்த .);;see vedadari1.

     [ேவடம் → ேவடன்]

ேவடாங்க

 
 ேவடாங்க  vēṭāṅgayiṟu, ெப.(n.)

   கட் மரத் ல் னி மற் ம் அ ப்பக்கத் ைனக் கட் ைணக் ம் ெப ங்க  (தஞ்ைச. ன.);; large 
rough.

     [ேவடம் + க ]
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ேவ க்ைக

ேவ க்ைக vēṭikkai, ெப.(n.)

   1. ைளயாட் ; amusement, diversion, fun.

     "ெமள்ளக் க் கலந் ந்  ெகாள்வேதா ேவ க்ைக" (பண  314);.

   2. யப் க்காட் ; show.

     'ேவ க்ைக பாரக்்கப் ேபானான்'.

   3. அணி ெசய்தல் (அலங்கரிப் ); (இலக்.அக.);; decoration.

ெத. ேவ கா.

ேவ க்ைகக்காரன்

 
 ேவ க்ைகக்காரன் vēṭikkaikkāraṉ, ெப.(n.)

   யப் ச ்ெசய்ைக ைடயவன்; droll person.

     [ேவ க்ைக → காரன்]

ேவ க்ைககாட் -
தல்

 
 ேவ க்ைககாட் -தல் vēṭikkaikāṭṭudal, ெச. . .(v.i.)

   யப்பாணச ்ெசயல் ெசய்தல்; to divert, amuse.

     [ேவ க்ைக + காட் தல்]

ேவ க்ைகெசய்-
தல்

 
 ேவ க்ைகெசய்-தல் vēṭikkaiseytal, ெச. . . (v.i.)

ேவ க்ைககாட் -, பாரக்்க;see vedikkai-kattu-.

     [ேவ க்ைக + ெசய்-,]

ேவ க்ைகப்ேபச்

 
 ேவ க்ைகப்ேபச்  vēṭikkaippēccu, ெப.(n.)

   ைளயாட்  தனமான ெசால்; divertin talk, banter.

     [ேவ க்ைக + ேபச் ]

ேவ க்ைகபார்-
த்தல்

 
 ேவ க்ைகபார-்த்தல் vēṭikkaipārttal, ெச. ன்றா . (v.t.)

 enjoythe scenes, witness passively.

     'நீ அவைன அ த்தால் நாங்கள் ேவ க்ைகப் பாரத்் க் ெகாண்  இ ப்ேபாமா?'

     [ேவ க்ைக + பார-்,]

ேவ க்ைகமனிதன்

 
 ேவ க்ைகமனிதன் vēṭikkaimaṉidaṉ, ெப.(n.)

ேவ க்ைகக்காரன் பாரக்்க;see vedikkai-k-karan.

     [ேவ க்ைக + மனிதன்]

ேவ க்ைகயரங்கம்

 
 ேவ க்ைகயரங்கம் vēṭikkaiyaraṅgam, ெப.(n.)

   உடற்ப ற்  மற் ம் உலாவ ம் காட்  தலான ேவ க்ைககள் காட் டம் (வட்டங் );; circus.

     [ேவ க்ைக + அரங்கம்]
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ேவ ச்

ேவ ச்  vēṭicci, ெப.(n.)

ேவடச்  பாரக்்க;see vepacci.

     "ேவ ச்  ெகாங்ைக ம் ங் மரைன" (கந்தரல. 53);.

     [ேவடச்  → ேவ ச் ]

ேவ தம்

 
 ேவ தம் vēṭidam, ெப.(n.)

   ைககைளக் காய்ச் வதால் உண்டா ம் நாற்றம் ( ன்.);; unpleasent smell, as in boiling medicinal plants.

     [ேவ  → ேவ தம்]

ேவ

ேவ  vēṭu, ெப.(n.)

   1. ேவடர ்ெதா ல்; hunting.

     "ேவடெ்டா  ேவய் ல வத் ப் ரித்  நின்னாய்" (அகநா. 318);.

   2. ேவட லம்; the caste of hunters.

     "ேவ ைட ேவங்கடம்" ( வ். இயற். நான் . 47);.

   3. ேவடன் (இலக்.அக.);; hunter.

   4. வரிக் த் வைக ( லப். 3, 13, உைர);; a kind of masquerade dance.

க. ேபடா.

     [ேவள் → ேவ ]

 ேவ 2 vēṭu, ெப.(n.)

   1. கலத் ன் வாைய க்கட் ம் ஆைட ( ன்.);; cover for the mouth of a vessel.

   2. ைக (யாழ்.அக.);; covering.

   3. வ கட் ைல; cloth for filtering or straining.

   4. ெபாட்டணம் (யாழ்.அக.);; small packet.

   ெத. ேவைச;   க. ேவ ;ம. ேவ . [ேவள் → ேவ ]

ேவ கட்டல்

 
 ேவ கட்டல் vēṭugaṭṭal, ெப.(n.)

   பாத் ரத் ன் வாைய ைலத் ணியால் டல்; covering the mouth of a vessel with a cloth on which the 
substance to be boiled in vapour is put.

     [ேவ  + கட்டல்]

ேவ கட் -தல்

ேவ கட் -தல் vēṭugaṭṭudal, ெச. . .(v.i.)

   1. பாைன ன் வாைய ைலயாற் கட் தல் ( ன்.);; to tie a cloth over the mouth of a pot.

   2. ெபாட்டணங் கட் தல் (யாழ்.அக.);; to tie into a bundle.

     [ேவ  + கட் -,]

ேவ கா

 
 ேவ கா vēṭukā, ெப.(n.)

   பா ரி; trumpet flower tree-sterospermum chelonoides.
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ேவ ப

ேவ ப  vēṭubaṟi, ெப.(n.)

   1. வ ப்ப ; highway robbery.

     " ந்தரர ்ேவ ப ."

   2. மங்ைக மன்னன் மாைல வ ப க்க யன்றைதக் ெகாண்டா ந் ழா (ெப ந்ெதா. 
1863, தைலப் );; a festival celebrating tirumargai;

-mannan's attempt to rob Visnu on the highway.

     [ேவட + ப ]

ேவ ள்

 
 ேவ ள் vēṭumuḷ, ெப.(n.)

   ேவலமரவைக (இலத.்);; pulpy podded black babool.

     [ேவ  + ள்]

ேவ வ

ேவ வ 1 vēṭuvaḻi, ெப.(n.)

நீண்ட மரவைக,

 pulpy-podded black babul.

     [ேவ  + வ ]

 ேவ வ  vēṭuvaḻi, ெப.(n.)

ேவ ள் பாரக்்க;see vedu-mul.

ேவ வன்

ேவ வன் vēṭuvaṉ, ெப.(n.)

   1. ேவடன்; hunter.

     " ரத்தாெலா  ேவ வனா " (ேதவா. 485, 4);.

   2. ேவட் வன் 4 பாரக்்க (ேதவா. 485, 4); see vettuvan.

     [ேவ  → ேவ வன்]
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ேவைட

ேவைட1 vēṭai, ெப.(n.)

   1. ேவடை்க; desire longing.

     "வள்ளிக்  ேவைட ெகாண்ட ெப மாேள" ( ப் . 288);.

   2. காமேநாய்,

 lovesickness.

     "ெகாண்டேதார ்ேவைட ம்" (கந்த . த த். 74);.

   3. தாகம்; thirst.

     "சால வ ந் ன ேவைடேயா "(கம்பரா. வ , 24);.

க. ேவட.

     [ேவண் → ேவ  → ேவைட] [ேத.ேந.பக்.99]

 ேவைட2 vēṭai, ெப.(n.)

   மரக்கலம் (யாழ்.அக.);; boat, vessel.

 ேவைட3 vēṭai, ெப.(n.)

   1. ெவப்பம்; heat, intense dryness.

     "ேவைடயெதய்த ெவ ப் ம்" ( வா . 522);.

   2. மைழ ல்லாக் காலம்; season of drought.

ேவைடக்காலம்

ேவைடக்காலம் vēṭaikkālam, ெப.(n.)

   1. ேகாைடக்காலம் ( ன்.);; hot season, summer.

   2. ேவைட3, 2 பாரக்்க;see vedai.

     [ேவைட + காலம்]

ேவண்

ேவண்1 vēṇ, ெப.(n.)

ேவணா  பாரக்்க;see vepadu.

     " டங்கற்க ேவண் " (நன். 272 ம ைல.);.

     [ெவள் → ேவள் → ேவண்] [ேத.ேந.பக்.145]

 ேவண்2 vēṇ, ெப.(n.)

   ப்பம் (யாழ்.அக.);; desire.

     "ஒன்பாண்  ட்டங் டங்கற்கா ேவண் " (நன். 272, ம ைல);.

ம. ேவண்.

     [ேவள் → ேவண்]

 ேவண்3 vēṇ, ெப.(n.)

   ஆைசப் ெப க்கம்; excess desire.

     [ேவள் → ேவண்]
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ேவண்டப்பா

ேவண்டப்பா 1 vēṇṭappāṭu, ெப.(n.)

ேவண்டற்பா  பாரக்்க (தக்கயாகப். அ ம்.);;see vendar-padu.

     [ேவண்டல் + பா ]

 ேவண்டப்பா 2 vēṇṭappāṭu, ெப.(n.)

ெபா ள் நிரம் தற் ரியதாய்த் ெதாக்  நிற் ஞ் ெசாற்ெறாடர ்(Gram);

 words which are understood, in an elliptical constraction.

     "நின்ற ல் , ரபத் ர ேதவரக்்  எ ேர ெபா தற்  நின்ற ல்  ெயன்ப  ேவண்டப்பா " 
(தக்கயாகப் 704, உைர);.

     [ேவண்டல் + பா ]

ேவண்டல்

ேவண்டல் vēṇṭal, ெப.(n.)

   1. ம் ைக ( ங்.);; desiring.

   2. ண்ணப்பம்; petition.

     [ேவண்  → ேவண்டல்]

ேவண்டலன்

 
 ேவண்டலன் vēṇṭalaṉ, ெப.(n.)

   பைகவன் (ேச .);; enemy.

     [ேவண்  + அ + அன்]

ேவண்ட ப்

 
 ேவண்ட ப்  vēṇṭaviruppu, ெப.(n.)

   ப் ன்ைம; reluctance.

     [ேவண்  + ஆ + ப் ]

ேவண்டற்பா

ேவண்டற்பா  vēṇṭaṟpāṭu, ெப.(n.)

   1. ப்பம் (தக்கயாகப், 506, உைர);; desire.

   2. ேதைவ; need.

   3. ெப ைம; greatness, as compelling obeisance.

     "அவன் ெதா ம்ப யான ேவண்டற்பா ைடய தான் ெதாழாநின்றாள்" (ஈ  2, 4, 4);.

   4. க வம்; pride.

     " தகனநாதர ்க ட பகவாைன ேவண்டற்பா  ெக த்த " (தக்கயாகப். 554, உைர);.

     [ேவண்டல் + பா ]

ேவண்டாத்தைலய
ன்

ேவண்டாத்தைலயன் vēṇṭāttalaiyaṉ, ெப.(n.)

   1. அஞ்சாதவன்; dare-devil.

   2. ரடன்; rough-mannered person.

     [ேவண்  + ஆ + தைலயன்]

ேவண்டாத்தனம்

ேவண்டாத்தனம் vēṇṭāttaṉam, ெப.(n.)

   1. தவ ; wrong, wickedness.

   2. ேவண்டாப்ெபா ப்  பாரக்்க;see venda-p-poruppu.

     [ேவண்  + ஆ + தனம்]
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ேவண்டாத

 
 ேவண்டாத vēṇṭāta, ெப.எ. (adj.)

க்கல் ஏற்ப த்தக் ய, ேதைவ ல்லாத,

 unnecessary.

     'ேவண்டாத ேவைலகைள ெயல்லாம் ஏன் இ த் ப் ேபாட் க் ெகாண்  ெசய் றாய்?'

     [ேவண்  + ஆ → ேவண்டாத]

ேவண்டாதகாரியம்

 
 ேவண்டாதகாரியம் vēṇṭātakāriyam, ெப.(n.)

   ேதைவ ல்லாத ெசயல்; unnecessary act or business.

     [ேவண்  + ஆ + அன்]

ேவண்டாதவன்

ேவண்டாதவன் vēṇṭātavaṉ, ெப.(n.)

   1. ம்பப்டாதவன்; undesirable man.

   2. பைகவன்; enemy.

     [ேவண்  + ஆ + அன்]

ேவண்டாதார்

ேவண்டாதார ்vēṇṭātār, ெப.(n.)

   1. ப்பமற்றவர;் those who have no desires.

     "வளம்பட ேவண்டாதார ்யார ்யா ல்ைல" (நால , 103);.

   2. ேவண்டார ்2 பாரக்்க;see vendar.

     "ேவண்டாதார ்ெநஞ் டக்" (க த்.100);.

     [ேவண்  + ஆ + அர]்

ேவண்டாப்பா

 
 ேவண்டாப்பா  vēṇṭāppāṭu, ெப.(n.)

ேவண்டாப்ெபா ப்  பாரக்்க;see vendaр-poruppu.

     [ேவண்  + ஆ + பா ]

ேவண்டாப்ெபா ப்

 
 ேவண்டாப்ெபா ப்  vēṇṭāppoṟuppu, ெப.(n.)

   ெபா ப் ன்ைம; indifference, irresponsibility.

     [ேவண்  + ஆ + ெபா ப் ]

ேவண்டாம்

ேவண்டாம் vēṇṭām, .(v.i)

   1 இன் யைமயா  ேவண்டத்தக்கதன்  என்ப  க் ம் யங்ேகாள் ைன; verb meaning will not be 
required or will not be necessary, indispensade.

     "ஓதாம ெலா நா க்கேவண்டாம்".

   2. இன் யைமயாத தன்  என்ற ெபா ளில் ஐம்பால் டத் ற் ம் உரியதாய் வ ம் எ ர ்கால 
ைன ற் ; verb in the future tense used in all genders, numbers and persons meaning (a); will not be required;

   உற ன்ைம த யவற்ைறக் க் ம் ஐம்பால் டத் ற் ம் உரியதாய் வ ம் எ ரக்ால 
ைன ற் ;   3. அவ ய ன்ைம என்பைதக் க் ம் ைன; auxiliary verb meaning must not.

     [ேவண்  + ஆ + அம்]
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ேவண்டாைம

ேவண்டாைம vēṇṭāmai, ெப.(n.)

   1 ெவ ப் ; aversion, dislike.

     "ேவண் தல் ேவண்டாைம லான்" ( றள், 4);.

   2. அவா ன்ைம; absence of desire, contentment.

     "ேவண்டாைமயன்ன ச ்ெசல்வ ண் ல்ைல" ( றள், 363);.

     [ேவண்  + ஆ + ைம]

ேவண்டார்

ேவண்டார ்vēṇṭār, ெப.(n.)

   1. ேவண்டாதார ்1 பாரக்்க;see vengadar.

   2. பைகவன்; enemies.

     ''ேவண்டார ்ெபரியர ் றல்ேவேலான்றாணிைளயன்" ( .ெவ. 10, ெபா , 6);.

     [ேவண்  + ஆ + அர]்

ேவண்டாெவ ப்

 
 ேவண்டாெவ ப்  vēṇṭāveṟuppu, ெப.(n.)

   ெமத்தனம், க த் ன்ைம; indifference, unconcern.

     'அவன் அந்தக் காரியத்ைத ேவண்டா ெவ ப்பாய்ச ்ெசய் றான்'.

     [ேவண்  + ஆ + ெவ ப் ]

ேவண்

 
 ேவண்  vēṇṭi, .ெச.(prep.)

   ெபா ட் ; for the sake of.

     'அைத எனக்  ேவண் ச ்ெசய்'.

     [ேவண்  + இ]

ேவண் க்ேகள்-தல் 
(ேவண் க்ேகட்டல்)

 
 ேவண் க்ேகள்-தல் (ேவண் க்ேகட்டல்) vēṇṭikāḷtalvēṇṭikāṭṭal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   மன்றா க் ேகட்டல் (யாழ்.அக.);; to besseech.

     [ேவண்  + ேகள்-தல்]

ேவண் க்ெகாள்(
)-தல்

 
 ேவண் க்ெகாள்( )-தல் vēṇṭikkoḷḷudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ பா ; to solicit, pray for, request.

     [ேவண்  + ெகாள்[ ]-தல்]
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ேவண் ய

ேவண் ய1 vēṇṭiya, ெப.எ.(adj.)

   1. இன் யைமயாத; indispensable.

   2. ேதைவயான; required.

   3. ேபா மான; sufficient.

   4. யான; many.

     "ேவண் ய நாள் என்ேனா ம் பழ ய நீ" (தா . மண்டலத். 10);.

     [ேவண்  → ேவண் ய]

 ேவண் ய2 vēṇṭiya, ெப.எ. (adj.)

   1. ேதைவயான, ேபா மான; necessary, adequate.

     'கல் ரி ெதாடங் வதற்  ேவண் ய வச கள் ராமத் ல் இல்ைலயா?'

   2. (பழக்கத் ல் ); ெந க்கமான; close (to S.O.);

     'அவர ்உனக்  ேவண் யநபர ்என்  ெதரி ற '.

   3. (ெசய என் ம் வாய்பாட்  ைனெயசச்த் ன் ன்); நிரப்்பந்தத்ைதேயா அவ யத்ைதேயா 
ெவளிப்ப த்தப் பயன்ப வ ;ெசய்ய ேவண் ய ேவைல நிைறய இ க் ற '.

     'ப க்க ேவண் ய த்தகம்'.

     [ேவண்  → ேவண் ]

ேவண் ய

ேவண் ய  vēṇṭiyadu, ெப.(n.)

   1. இன் யைமத ; that which is indispensable.

     "ப க்  ேவண் ய  மைழ".

   2. ேதைவயான ; that which is required.

     'பாைன ெசய்யக் யவ க்  மண்ேனா  சக்கர ம் தண்ட ம் ேவண் ய '.

   3. ேபா மான ; that which is sufficient.

   4. யான ; that which is abundant.

   5. ேவண  2 பாரக்்க;see venadu.2.

     [ேவண்  + அ ]

ேவண் யமட் ம

ேவண் யமட் ம vēṇṭiyamaṭṭuma, .எ.(adv.),

ெப.(n.);

   1. அவ யமான அள ல்; as much as is indispensable.

   2. ேதைவயான அள ல்; as much as is required.

   3. ேபா மான அள ல்; sufficiently.

   4. யாக; abundantly.

     [ேவண் ய + மட் ம்]

ேவண் யவன்

ேவண் யவன் vēṇṭiyavaṉ, ெப.(n.)

   1. அன் ற் ரியவன்; friend, favourite.

   2. ஒ வன  நன்ைமைய நா பவன், நலன் ம் ; well-wisher, interested person.

     'அரச க்  மந் ரிேவண் யவன்'.

     [ேவண்  + அவன்]
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ேவண் -த்தல்

 
 ேவண் -த்தல் vēṇṭiyiruttal, ெச. . . (v.i)

   இன் யைமயாததா த்தல்; to be necessary or indispensable.

     'இந்தக்  காலத் ற் ப் படாேடாபம் ேவண் க் ற '.

     [ேவண்  + இ ]

ேவண்

ேவண் 1 vēṇṭudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ம் தல்; to want desire.

     "பகேலா  ெசல்லா  நின் யல் ேவண் வன்" (க த், 145);.

   2. வ ப தல் ( ங்.);; to beg, entreat, request.

     "ேவண் த்ேதவ ரிரக்கவந்  றந்த ம்" ( வ். வாய். 6, 4, 5);.

   3. ம் க் ேகட்டல்; to listen to with eagerness.

     "அன்ைன வா  ேவண்டன்ைன" (ஜங் . 101);.

   4. ைலக்  வாங் தல் (நாம ப. 704);; to buy purchase.

     [ேவள் →  ேவண் -தல்]

 ேவண் 2 vēṇṭudal, ெச. . .(v.i.)

   இன் யைமயாததாதல்; to be indispensable, to be necessary.

     "ேவண் ேம காக்ைக க வேதார ்ேகால்" (நால . 41);.

     [ேவள் → ேவண் ]

ேவண் ேகாள்

ேவண் ேகாள் vēṇṭuāḷ, ெப.(n.)

   மன்றா தல், வ ப தல்; supplication, request, entreaty.

     "ெவன்  பத் ரஞ் ெசய  நின் ேவண் ேகாெளன்றார"் ( ைள. ற . 51);.

     [ேவண் -, + ெகாள்-,]

ேவண் ேகாள்வரி

ேவண் ேகாள்வரி vēṇṭuāḷvari, ெப.(n.)

   வரிவைக (S.I.I.iv.79);; a tax,

     [ேவண்  + ெகாள் + வரி]

ேவண் நர்

ேவண் நர ்vēṇṭunar, ெப.(n.)

   ம் ேவார;் those who wish for or desire a thing.

     "ேவண் நர ்ேவண் யாங் ெகய் னர ்வ பட" ( . 248);.

     [ேவண்  + நர]்
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ேவண் ம்

ேவண் ம் vēṇṭum, . .(v.opt.)

   1. இன் யைமயா  ேவண்டத்தக்க  என்ப  க் ம் யங்ேகாள் ைன; verb meaning 'will be required' 
or'will be necessary, indispensable'.

     "ேவந்தனீயா  ைவய ைசபடக் காத்தல் ேவண் ம்" ( வக. 201);.

   2. இன் யைமயாத  என்ற ெபா ளில் ஐம்பால் டத் ற் ம் உரியதாய் வ ம் எ ரக்ால 
ைன ற் ; verb in the future tense used in all genders, numbers and persons, meaning (a); will be required.

     'எனக் ப் த்தகம் ேவண் ம்'. உற  த யவற்ைறக் த்  ஐம்பால் டத் ற் ம் உரியதாய் 
வ ம் எ ரக்ால ைன ற் ';

     'அவன் உனக்  என்ன ேவண் ம்?'.

   3. அவ யம் என்பைதக் க் ம் ைன; auxiliaryverb meaning 'must'.

     [ேவள் → ேவண் ம்]

ேவண் மள

 
 ேவண் மள  vēṇṭumaḷavu, ெப.(n.)

   ேபா மட் ம்; as much as required, quantum sufficit.

     [ேவண் ம் + அள ]

ேவண் ெமன்

ேவண் ெமன்  vēṇṭumeṉṟu, .எ. (adv.)

   1. மனேதா ; intentionally.

     'அைத ேவண் ெமன்  ெசய்ேதன்'.

   2.  வாதமாய்; wilfully.

     'பலர ்த க்க ம் ேவண் ெமன்  அந்தக் காரியத்ைதச ்ெசய் றான்'.

     [ேவண் ம் + என் ]

ேவண்மாள்

ேவண்மாள்1 vēṇmāḷ, ெப.(n.)

   ேவளிர் லப் ெபண்; women of veliri-tribe.

     "ேவண்மாள் அந் வஞ் ெசள்ைள" (ப ற் ப். 9-ஆம்ப );.

     [ேவண்மான் → ேவண்மாள்]

 ேவண்மாள்2 vēṇmāḷ, ெப.(n.)

   ேசரன் ெசங் ட் வ ைடய மைன ; wife of | ceran-cenguttuvan

     'கண்ண க் க் ேகா லைமக்க ேவண் ெமன்  தன் கணவனிடந் ெதரி த்  அவ்வாேற ேகா ல் 
அைமப் த்தவன்'.

     [ேவண்மான் → ேவண்மாள்]

ேவண்மான்

ேவண்மான் vēṇmāṉ, ெப.(n.)

   ேவளிர ் லத்  மகன்; male member of vesirtribe.

     "நன்னன் ேவண்மான்" (அகநா. 97);.

     [ேவண் + மான்]

ேவண

 
 ேவண vēṇa, ெப.எ.(adj.)

ேவண் ய பாரக்்க;see vendiya.

     [ேவண்  → ேவண]
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ேவணைக

 
 ேவணைக vēṇagai, ெப.(n.)

   ற் ம ல் ( ங்.);; surrounding wall, outer fortification.

ேவன

ேவன  vēṉadu, ெப.(n.)

   1. ேவண் ய  1,2,3,4 பாரக்்க;see vengiyadu.

   2. மனத் த் ேதான் ய ; whatever strikes the mind.

     "காணாமல் ேவனெதல்லாங் கத்தலாம்" (தனிப்பா. i, 92, 6);.

     [ேவண் ய  → ேவண ]

ேவணவா

ேவணவா vēṇavā, ெப.(n.)

   ேவடை்கப் ெப க்கம் (ெப ப்பம்); (ெதால், எ த். 288, உைர);; ever-increasing desire, intense desire.

     [ேவண் + அவா = ேவணவா] [ேத.ேந.பக்.95]

இைத ேவடை்க + அவா என்  ரிப்ப  ெபா ந்தா .

ேவணன்

 
 ேவணன் vēṇaṉ, ெப.(n.)

   ைவேதக க்  அம்பட்டப் ெபண்ணினிடம் றந்தவன் (சங்.அக.);; person born of a barber girl and a vaitekan.

ேவணாட்ட கள்

ேவணாட்ட கள் vēṇāḍḍaḍigaḷ, ெப.(n.)

   1. ேவணாட்  அரசன்; ruler of venattu (TA.S.ii,184);.

   2. ைசப்பா யற் ய ஆ ரிய ள் ஒ வரான ெபரியார ்( ைசப்பா . 3);; a saiva saint one of 
the authors of tiru-v-icai-p-pa.

     [ேவணா  + அ கள்]

ேவணாடர்

ேவணாடர ்vēṇāṭar, ெப.(n.)

ேவணாட்ட கள் பாரக்்க ( ைசப். பா . 2);;see venattaggal.

     [ேவணா  + அர]்

ேவணா

ேவணா  vēṇāṭu, ெப.(n.)

   ெகா ந்த ழ் நா  பன்னிரண்ட ள் தாங் ர ்நாட் ல் அடங் ய ெப ம் ப ; the region 
comprising the major portion of modern travancore, whre a dialect of tamil was spoken, one of 12 kotun-tamil-nadu q.v.

     [ேவள் + நா ]

ேவணா ேயார்

ேவணா ேயார ்vēṇāviyōr, ெப.(n.)

   க ரவன் ெவப்பத்தால் உலகந் ன் றாமல் அதைன தம்ேமல் தாங்  அக்க ேரா டன் ெசல் ம் 
ஒ சார ் னிவர ் ழாம் ( றநா.43, உைர);; a band of rsis who accompany the sun obstructing the heat of the sun 
from affecting the earthfully and thus prevent suffering.

     [ ண்ணா ேயார ்→ ேவணா ேயார]்
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ேவணி

ேவணி vēṇi, ெப.(n.)

   1. சைட ( ங்.);; matted hair.

   2. ன்னிய ம ர;் plaited hair.

   3. மரேவர ்(யாழ்.அக.);; root.

   4. வசம்  (ைதலவ. ைதல.19);; sweet flag.

   5. ந  ( ங்);; river.

   6. நீரப்்ெப க்  (இலக்.அக.);; flood.

 ேவணி2 vēṇi, ெப.(n.)

   1. ெத ; street.

   2. ேசரி; village.

 ேவணி3 vēṇi, ெப.(n.)

   1. வானம் ( ங்.);; atmospheric space.

   2. ெவளி (இலக். அக.);; open space.

 ேவணி4 vēṇi, ெப.(n.)

   ேபய்ப் ரக்் ; loofalufaaegyptiaca.

ேவணிைக

 
 ேவணிைக vēṇigai, ெப.(n.)

   ன்னிய ம ர ்(யாழ்.அக.);; braided hair.

ேவணியளம்
ேவணியளம் vēṇiyaḷam, ெப.(n.)

   மத்தள வைக (பரத. ஒ .13);; a kind of mattalam.

ேவணினர்

ேவணினர ்vēṇiṉar, ெப.(n.)

   ம் பவர;் those who love or desire.

     "ேவலன பத ம் ேவணின. ேரணினேர" ( வத . வரக்்க. ேசட. 48);

     [ேவண்  + அர ்+ ேவணினர]்

ேவணிர்

ேவணிர ்vēṇir, ெப.(n.)

   தாகேவடை்க நீங்க உண்  நீர;் water to allay thirst.

     "ேவணீ ண்ட ைடேயாரன்னர"் (க த். 23);.

     [ேவள் + நீர]்

ேவணிரம்
ேவணிரம் vēṇiram, ெப.(n.)

வந் 1,1 ( .அ.); பாரக்்க;see puvandi.

ேவணீ

ேவணீ  vēṇīṟu, ெப.(n.)

   1. ந ; cordia obligua.

   2. ெவண்ணீ  பாரக்்க;see venniru.
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ேவ

ேவ 1 vēṇu, ெப.(n.)

   1. ழலா ெதாண்ைட; a plant-cappans aphylles.

   2. பற்பாடகம்; fever plant-mollugo cerviana.

   3. தைலசச்ன் ழந்ைத தைல மண்ைட ேயாட் ந்  ெசய்யப்ப ம் ஒ த அண்டச ் ண்ணம்; the 
calcined white powder prepared from cranial bones of the first born.

     [ேவள் + உ → ேவ ]

 ேவ 2 vēṇu, ெப.(n.)

   1. ங் ல் ( ங்.);; bamboo.

   2. இைசக் ழல்; reed-pipe.

ேவ கானம்.

   3. உட் ைள ள்ள ழல்( ங்.);; hollow tube.

   4. ல் ( ங்.);; bow.

     "ேவ ப் ரி ெதாைட ரளவாங் " (இர . ட் ப். 65);.

   5. த ரா  (இலக். . 882);; sagittaripus of the zodiac.

   6. வாள் ( டா.);; sword.

ேவ கம்

 
 ேவ கம் vēṇugam, ெப.(n.)

   யாைனத் ெதாட்  ( ந்தாமணி. நிகண் .);; elephants goad.

     [ேவ  → ேவ கம்]

ேவ சபலம்

 
 ேவ சபலம் vēṇusabalam, ெப.(n.)

   ங் லரி ; bamboo seed.

     [ேவ  + சபலம்]

ேவ நம்

 
 ேவ நம் vēṇunam, ெப.(n.)

   ள ; pepper-piper nigrum.

     [ேவ  + நம்]

ேவ பத் ரி

ேவ பத் ரி vēṇubattiri, ெப.(n.)

   1. ங் ைல; bamboo leaf.

   2. பால் ெப ங்காயம்; white asafoetida.

   3. ங் ைல ல் மேனா ைல வந் ம்; red orpiment is calcified as red powder by the leaf of bamboo.

     [ேவ  + பத் ரி]

ேவ ம்

ேவ ம் vēṇum, . .(v.opl.)

ேவண் ம் பாரக்்க;see ventum.

     "ேவ மா ல் ேவ ெமன் " (பாரத. . 165);.

     [ேவ  → ேவ ம்] [பாரத. . 65]
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ேவ மள

 
 ேவ மள  vēṇumaḷavu, .அ. (adj.)

   ேவண் மட் ம்; to the desired amount Adlibitum, as much is requisite quantum tibet.

     [ேவ ம் + அள ]

ேவ ெமன்

 
 ேவ ெமன்  vēṇumeṉṟu, எ. .(adv.)

ேவண் ெமன்  பாரக்்க;see vendumeru.

ேவ ல்

ேவ ல் vēṇūl, ெப.(n.)

   காம ல்; treatise on erotics.

     "அம்மடாவாரியலான ம்….. ஆடவர ்ெசய்ைக ம்...... ளம் ம் ேவ ல்" (கந்த . இந் ர ரி 25);.

     [ேவள் + ல்]

ேவத்தைவ

ேவத்தைவ vēttavai, ெப.(n.)

   அரசைவ; royal assembly.

     "இைசெப  ன் ேவத்தைவ" (மைலப . 39);.

     [ேவந்  + அைவ3]

ேவத்தன்

ேவத்தன்1 vēttaṉ, ெப.(n.)

   அ ந்ேதான் (இலக்.அக.);; one who knows.

 ேவத்தன்2 vēttaṉ, ெப.(n.)

ேவத் யன் பாரக்்க (கம்பரா. ட் ப்.116);;see vettiyan.

ேவத்தாள்

 
 ேவத்தாள் vēttāḷ, ெப.(n.)

   ேவ  ஆள், ழ்நிைலக்  அன்னியர;் the other person.

ேவத் யம்

ேவத் யம் vēttiyam, ெப.(n.)

   1. அ யப் ப வ ; that which is known.

     "அ பலத் " ( . . அளைவ, 1, வாக. பக.113);.

   2. அைடயாளம் (யாழ்.அக.);; mark, sign.

ேவத் யல்

ேவத் யல் vēttiyal, ெப.(n.)

   1. ேவந்தன  தன்ைம (நன். 409, ம ைல);; kingly nature.

   2. அரசன் ன் ஆ ம் த் வைக; a kind of dance performed in the presence of a king, opp. to potu-v-iyal.

     "ேவத் யல் ெபா யெலன றத் க் த் ம்" ( லப். 14, 148, உைர);.

   3. ேவத் யன்ம  பாரக்்க ( றநா.அ ம்.);;see vettiyan-malipu.

     [ேவந்  + இயல்]

ேவத் யன்

 
 ேவத் யன் vēttiyaṉ, ெப.(n.)

   அ யத்தக்கவன்; one who is knowable.

     "சட் னால் ேவத் யன்"
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ேவத் யன் 
மண்டபம்

ேவத் யன் மண்டபம் vēttiyaṉmaṇṭabam, ெப.(n.)

   அரசன  ேபேராலக்க மண்டபம்; durbar hall of a king.

     "ேவத் யன் மண்டப ேம ய ன்னர"் ( லப். 28, 79);.

     [ேவத் யன் + மண்டபம்]

ேவத் யன்ம

ேவத் யன்ம  vēttiyaṉmalivu, ெப.(n.)

   மறமன்னன  ேமம்பாட் ைன ரர ்ெசால் தைலக் ம் றத் ைற ( .ெவ.2,13);; theme in which 
warriors expatiate upon the greatness of a heroic-king.

     [ேவத் யன் + ம ]

ேவத் ரகரன்

 
 ேவத் ரகரன் vēttiragaraṉ, ெப.(n.)

   நந் ேதவன் (இலக்.அக.);; nant.

ேவத் ரசச்ாய்

 
 ேவத் ரசச்ாய் vēttiraccāy, ெப.(n.)

   ரப்பங்ேகாைர (ைதலவ.);; sedge.

     [ேவத் ரம் + சாய்]

ேவத் ரத்தாள்

 
 ேவத் ரத்தாள் vēttirattāḷ, ெப.(n.)

   ரப்பங் ழங்  (ைதலவ.);; tuber of ratten reed.

     [ேவத் ரம் + தாள்]

ேவத் ரதரன்

ேவத் ரதரன் vēddiradaraṉ, ெப.(n.)

   1. வா ற்காவலன் ( ன்.);; gate-keeper.

   2. நந் ேதவன் (யாழ். அக.);; nanti.

   3. கட் யக்காரன் (யாழ்.அக.);; herald, panegyrist.

ேவத் ரப்பைட

ேவத் ரப்பைட vēttirappaḍai, ெப.(n.)

   ரம்பா ய க ; cane, as a weapon.

     "ேவத் ரப் பைடயாற் றாக் " ( ைள. பா . 17);.

     [ேவத் ரம் + பைட]

 ேவத் ரப்பைட vēttirappaḍai, ெப. (n.)

   ரம்பா ய ஆ தம்; cane as a weapon.

     "ேவத் ரப்பைடயாற் றாக் " ( ைள. பா . 17);.

ேவத் ரபாணி

ேவத் ரபாணி vēttirapāṇi, ெப.(n.)

   ட்டத்ைத ஒ க் தற் க் ைக ற் ரம்  தாங் ள்ள பணியாளன் (ேகா ெலா. 57);; attendant who, 
with a cane in his hand, maintains order in a crowd.
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ேவத் ரம்

ேவத் ரம்1 vēttiram, ெப.(n.)

   உப்பங்ேகாைர; a kind of grass.

 ேவத் ரம்2 vēttiram, ெப.(n.)

   1. ரம் ; rattan.

     "ேவத் ரக் கரத்ேதார"் (தணிைகப் . அகத் . 84);.

   2. அம்  ( ன்.);; arrow.

 ேவத் ரம்3 vēttiram, ெப.(n.)

   இலந்ைத (மைல.);; jujube tree.

ேவதகப்ெபான்

ேவதகப்ெபான் vētagappoṉ, ெப.(n.)

   ட ட்ட ெபான்; refined gold.

     "அல்லாத ெபான்னிற்காட் ல் ேவதகப் ெபான் க்  ஏற்ற ண் "

     [ வ். மாைல, 39, வ்யா.).

ேவதகம்

ேவதகம்1 vētagam, ெப.(n.)

   1. ட ைக; refining, as of gold.

     'ேவதகப் ெபான்'.

   2. ட ட்டெபான்; refined gold.

     " ளங்காநின்ற ேவதகேம" (தா . ெபற்ற. வட். 10);.

   3. இ ம்  த ய உேலாகங்கைளப் ெபான்னாக் ம் பண்டம்; agent to transmute baser metals into gold.

     "இன்  ேவதகத் ம்  ெபான்னானாற் ேபால" (ெபரிய . கண்ணப். 154);.

 ேவதகம்2 vētagam, ெப.(n.)

   1. டம் (இலக்.அக.);; camphor.

   2. தவசம் ( த் ); (யாழ்.அக.);; grain.

 ேவதகம்1 vētagam, ெப. (n.)

   1. ேவ ப த் ைக; distingushing.

     "உ  மாயா டைல ம் ேவதகஞ்ெசய் தாணடவங்கணேன" (ேகா ற் . இரணிய. 56);;

   2. ேவ பா ; differentiating, change, modification.

     " ண்களி ரவ்ேதார ்ேவதகம் வந்  ெவளிப்ப  மாகாேத" ( வாச. 49, 1);;

   3. பைகைம ( ேராதம்);; dissension, disunion.

ேவதகாரன்

ேவதகாரன் vētakāraṉ, ெப.(n.)

   1. ைட

ன் ேவான் ( டா. 2, 32);,

 worker in bamboo.

   2. ெநய்ேவான் (யாழ்.அக.);; weaver.
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ேவதங்கம்

ேவதங்கம் vētaṅgam, ெப.(n.)

   ஒ  வைகத் ல் ( லப். 14, 108, உைர);; a kind offine cloth.

 ேவதங்கம் vētaṅgam, ெப. (n.)

   ஒ வைகத ் ல் ( லப். 14, 108, உைர.);; a kind of fine cloth.

ேவதசம்

ேவதசம் vētasam, ெப.(n.)

   1. ரம்  வைக (இலக்.அக.);; rattan palm, m.cl., calamus rotang.

   2. நாண ல் (ஈ .);; sacred grass.

 ேவதசம்2 vētasam, ெப.(n.)

   ெப ரல  (யாழ்.அக.);; part of the hard under the root of the thumb.

 ேவதசம்3 vētasam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ெவள்ளி; a variety of silver.

 ேவதசம்1 vētasam, ெப. (n.)

   1. ரம் வைக (இலக். அக.);; rattan palm.

   2. நாணற் ல் (ஈ .);; sacred grass.

 ேவதசம்2 vētasam, ெப. (n.)

   ெப ரல  (யாழ்.அக.);; part of the hand under the root of the thumb.

     [Skt. {} → த. ேவதசம்]

ேவதசன்னம்

 
 ேவதசன்னம் vētasaṉṉam, ெப.(n.)

   அத் ; fig tree-ficus.

ேவதசாரம்

ேவதசாரம் vētacāram, ெப.(n.)

   1. நாணற் ல்; reed, a kind of grass.

   2. ெவண் க ங்கா ; a white species of Acacia tree-Diospyros tupru.

 ேவதசாரம்1 vētacāram, ெப. (n.)

   1. ேவதத் ன் சாரமான ; the essence of the Vedas.

     "ஆைகயால் இ  சகல ேவதசாரம்" (அஷ்டாதச. ட் ப். மந் ர.34);.

   2. ேவத ர  பாரக்்க;(சங்.அக.); see {}.

 ேவதசாரம்2 vētacāram, ெப. (n.)

   ேவதசம்1 பாரக்்க;

ேவத டங்கன்

 
 ேவத டங்கன் vēdaduḍaṅgaṉ, ெப.(n.)

   சாைரப்பாம் ; male cobra.
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ேவதநாதம்

 
 ேவதநாதம் vētanātam, ெப.(n.)

   ெவள்ெள க் ; madar bearing white flowers-calotropis gigantea (albiflora);.

     [ேவதம் + நாதம்]

ேவதநாயகம் ள்
ைள (மாயவரம்)

ேவதநாயகம் ள்ைள (மாயவரம்) vētanāyagambiḷḷaimāyavaram, ெப.(n.)

 he has belongs to 18th century.

ெபண் த்  மாைல, நீ  ல், சரவ் சமரச ரத்்தைன, ரதாப த யார ்சரித் ரம், ண ந்தரி 
சரித் ரம், த யன இவர ்ெசய்த ல்கள் (1887);.

ேவத ட்

 
 ேவத ட்  vētabuṭbi, ெப.(n.)

   ெவள்ைள காக்கணம்; a twiner bearing white flowers-fitoria ternatea (albiflora);.

ேவதரிக்கண்ட

 
 ேவதரிக்கண்ட  vētarikkaṇṭapūṭu, ெப.(n.)

   ரண்ைட; a climbing planti-vitex quadrangularis.

ேவதவரி

 
 ேவதவரி  vētavarisi, ெப.(n.)

   வா ைவயரி ; seeds of gymnosporia motana.

ேவதவல்

 
 ேவதவல்  vētavalli, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ண் ; a plant-acacia farniciana alias vechellia farniciana.

   இ  ெபரிய ெச யாக ம் அல்ல  மரமாக ம் இ க் ம், டக் ண் , இதன் ைதகள் இரண்  
வரிைசயா க் ம், க்கள் உ ண்ைட வ வமா ம் இைலகள் தைழகளின் இ  பக்கங்களி ம் 
உண் . வங்காளம், அசாம் மற்ெறங் ம் ைள ம், இ ந்  றப்பாக ன் எ ப்ப ண் ;இதன் 

 வாைல ல் ைவத்தால் வாசைனத் ர யம் வ ம்,

மாரக் , ைத ல்  க் ம்.

ேவதவாரி

 
 ேவதவாரி  vēdavāridi, ெப.(n.)

   கத் ரியலரி; a variety of nerium odorum,

ேவத த்தாரம்

 
 ேவத த்தாரம் vētavittāram, ெப.(n.)

வாைலப் நீர ்பாரக்்க;see valai_p-pu-nir.

     [ேவதம் + த்தாரம்]
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ேவதன்

ேவதன்1 vētaṉ, ெப.(n.)

   க க்காய் (மைல);; chebulic myrobalan.

 ேவதன் vētaṉ, ெப. (n.)

   1. ரமன்( ங்.);;{}.

   2. கட ள்; God.

     "ேவதைன ெவண் ரி லைன" ( வ். இயற். த்.79);;

   3. யாழன் ( ங்.);; Brhaspati.

ேவதனம்

ேவதனம் vētaṉam, ெப.(n.)

   ெபான் (யாழ்.அக.);; gold,

 ேவதனம்1 vētaṉam, ெப. (n.)

   1. ; hire. (Loc);.

   2. யாகக் ெகா க்கப்ப ம் சம்பளம்; salary, monthly

 wages.

 ேவதனம்2 vētaṉam, ெப. (n.)

   1. அ ; knowledge, wisdom. 

   ேவதனவ வானான் (ஞானவா. உத்தா. 68);;   2. ேவதம்; the {}.

ேவதனத்ரய ேவேள நேமாநம ( ப் . 996);

   3. உணரச்்  ( க் ரநீ . 98);; feeling, sensation.

   4. ேவதைன (யாழ்.அக.);; pain, torment, agony.

 ேவதனம்3 vētaṉam, ெப. (n.)

   ெபான் (யாழ். அக.);; gold.

 ேவதனம்4 vētaṉam, ெப. (n.)

ேவதனா

 
 ேவதனா vētaṉā, ெப.(n.)

   ெசவ் ற ; red fuel or red feather.

ேவதனி

ேவதனி1 vētaṉi, ெப.(n.)

   ெவந்தயம்; fenugreek.

 ேவதனி2 vētaṉi, ெப.(n.)

   ேநாைய உண்டாக் வ ; that which causes pain or disease.

 ேவதனி vētaṉi, ெப. (n.)

   யாைன ன் கா  (ெச );கைளத் ெதாைள ங் க  (யாழ். அக.);; an instrument for perforating elephant's 
ear.

ேவதைன

ேவதைன vētaṉai, ெப.(n.)

   1. ேநாய்; disease.

   2. ன்பம்; suffering, affliction.
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ேவதைன ர்தல்

 
 ேவதைன ரத்ல் vētaṉaitīrtal, ெப.(n.)

   வ த்தந் ரத்ல்; being releived off pain.

     [ேவதைன + ரத்ல்]

ேவதைனப்படல்

ேவதைனப்படல் vētaṉaippaḍal, ெப.(n.)

   1. ன்பப்படல்; being tormented.

   2.  ேநா னால் வ ந்தல்; suffering from disease or pain.

     [ேவதைன + படல்]

ேவதநி

 
 ேவதநி vētani, ெப.(n.)

   ெவந்தயம்; fenegreek seed - Trigonella foenumgracum.

ேவதாக் னி மர
ன்

 
 ேவதாக் னி மரன் vētāggiṉigumaraṉ, ெப.(n.)

   ப்ைபேமனி; rubbish plantacalypha indica.

ேவதாந்தசாரம்

 
 ேவதாந்தசாரம் vētāndacāram, ெப.(n.)

   தாமைரக் ழங் ; root of lotus.

ேவதாந்தபாம்பாட்

 
 ேவதாந்தபாம்பாட்  vētāndapāmbāṭṭi, ெப.(n.)

   பாம்பாட்  த்தர;் one of the pampatti siddhar.

ேவதாந்தவா

 
 ேவதாந்தவா  vētāndavāti, ெப.(n.)

    (ம ல் த் ம்);; blue vitriol, copper sulphate.

ேவதாரன்

 
 ேவதாரன் vētāraṉ, ெப.(n.)

   பல் ; lizard.

ேவதாளக்கன்னி

 
 ேவதாளக்கன்னி vētāḷakkaṉṉi, ெப.(n.)

 flous

   நிலவாைக; a tree which see.
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ேவதாளம்

ேவதாளம் vētāḷam, ெப.(n.)

   1. ேபய் ( வா.);; demon, ghost, goblin, vampire.

   2. சா ; devil.

     "ேவதாள கடகேமய மாேயாேள" (தக்கயாகப். 104);,

 ேவதாளம் vētāḷam, ெப. (n.)

   1. ேபய் ( வா.);; demon, ghost, goblin, vampire.

   2. சா ; devil.

     "ேவதாள கடகேமய மாேயாேள" (தக்கயாகப். 104.);.

ேவ

ேவ 1 vētittal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ேவ  பாரக்்க;see vedi.

   2. உேலாகத்ைத மற்ெறான்றாக மாற் தல்; transmuting.

   3. ளத்தல்; splitting, dividing.

 ேவ 2 vēti, ெப.(n.)

   1. ேவறாக்கல்; to transmute metals as in alchemy.

   2. வகாரப்ப த்தல்; to practice alchemy.

   3. ரித்தல்; chemically decomposing.

   4. ேப  பாரக்்க;see pedi.

 ேவ 1 vēti, ெப. (n.)

   1. அ ந்தவன்; one who knows.

     "ேவ ேபாற்  மலாேபாற் " ( வாச. 4, 106.);;

   2. ரமன் (அ .நி.);; Brahma.

   3. பண் தன் (இலக். அக.);; learned person.

 ேவ 2 vēti, ெப. (n.)
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ேவ ைக

ேவ ைக1 vētigai, ெப.(n.)

   ரிக் ந் தன்ைம; the act of chemical decomposition.

 ேவ ைக2 vētigai, ெப.(n.)

   1. ண்ைண ( ங்.);; plat form, pial.

     "பவளத் தரிள்காற்ைபம்ெபான் ேவ ைக" ( லப். 5, 148);.

   2. மணேமைட ( ங்.);; marriage dais.

   3. கா ள்ள இ க்ைக ேமைட (ேகா ெலா. 15);; stool, pedestal.

   4. கட க க்  உணவாக உ ரக்ைளக் ெகான்  காணிக்ைக ம் ேமைட; altar, raised platform for 
oblations of rice, etc. in temple.

   5. சைன ெசய் ம் இடம்; place of worship (saiva.);.

   6. பலைக (அக.நி.);; plank.

   7. ெத  (ெபா .நி.);; street.

 ேவ ைக1 vētigai, ெப. (n.)

   1. ண்ைண ( ங்.);; platform, pial.

     "பவளத் ரள்காற் ைபம் ெபான் ேவ ைக" ( லப். 5, 148);.

   2. மணேமைட;( ங்.);

ேவ யன்

ேவ யன் vētiyaṉ, ெப.(n.)

   னக்காரம் ( .அ.);; alum.

 ேவ யன்1 vētiyaṉ, ெப. (n.)

   1. பாரப்்பனன்; Brahmin.

     "நான்மைற ேவ யரே்தத் " ( வாலவா. 40,2);

   2. ரமன்;{}.

     "ேவ யன் தலாவமர ம்" (கல்லா. 25 13);

   3. கட ள்; God.

     "ேவ யா ேவத தா" (ேதவா. 870,1);.

 ேவ யன்2 vētiyaṉ, ெப. (n.)

   னக்காரம் ( .அ.);; alum.

ேவ யல்

 
 ேவ யல் vētiyiyal, ெப.(n.)

   ெபா ள்களில் லக் கைள ம் அந்த லக் கள் எந்தச ் ழ்நிைல ல் எவ்வா  ஒன்ேறா  
ஒன்  ைன ரி ன்றன என்பைத ம் வரிக் ம் அ யல் ைற ேவ யல்; chemistry.

ேவ னம்

ேவ னம் vētiṉam, ெப.(n.)

   ஈரவ்ாள்; saw.

     "ேவ னத் ப்ப ம்" ( லப். 14, 176);.
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ேவ

ேவ 1 vētu, ெப.(n.)

   1. ெவம்ைம; heat, warmith.

     "ேவ  ெசய் சாந்த ம்" ( வக. 2675);.

   2. டான ஒற்றடம; fomenatation.

     "ேவ ெனாற் " (க . 106);.

   3. கார ம ந்  (சங்.அக.);; caustics pungent medicine.

     [ெவய்  → ேவ ] [ேவ.க.பக். 130]

 ேவ 2 vētu, ெப.(n.)

   ைக அல்ல  சரக் கைள தண்ணிரிற் ேபாட் க் காய்ச் றக் , அந்த ஆ ைய ேவதைன ள்ள 
இடத் ல் ப ம்ப  ெசய்தல், அதாவ  ஆ ; vapour bath with using drugs or without using drugs.

     [ெவய்  → ேவ ]

 ேவ 3 vētu, ெப.(n.)

   1. தண்ணிர;் water.

   2. ெவய் ; that which is warm.

   3. ேவரை்வ ண்டாக்  ம ந் ; sudorific medicine - that which produces perspirationDiaphoretic.

ேவைத

ேவைத vētai, ெப.(n.)

   1. ெபான்னாக்கல்; transmuting into gold.

   2. யரம்; grief.

     "ஏைதயா ந்த ேவைத" (இராமநா. . 14);.

     [ேவ  → ேவைத]

ேவைதக்கன்னி

 
 ேவைதக்கன்னி vētaikkaṉṉi, ெப.(n.)

ேவைதக்கணிப்  பாரக்்க;see Vedai-k-kanippudu.

ேவைதக்கனிப்

 
 ேவைதக்கனிப்  vētaikkaṉippūṭu, ெப.(n.)

   நாய்ேவைள; a plant - cleome viscosa.

ேவைதக்

 
 ேவைதக்  vētaikkuru, ெப.(n.)

   மட்டரக உேலாகங்கைளப் ெபான்னாக் ம் யற் ல் பயன்ப த் ம் உப் ; universal salt or substance 
used in alchemy.

     [ேவைத + ]

ேவைதசத்

 
 ேவைதசத்  vētaisatturu, ெப.(n.)

   ெவள்ளிய மணல்; tin-ore.

     [ேவைத + சத் ]
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ேவைத ந் ரம்

 
 ேவைத ந் ரம் vētaisindūram, ெப.(n.)

   உேலாகங்கைளப் ெபான்னாக் ம் ம ந் ; a red calcified powder used to transmute base metal into gold.

     [ேவைத + ந் ாரம்]

ேவைதம ந்

 
 ேவைதம ந்  vētaimarundu, ெப.(n.)

   ேவ யல்; elixir.

     [ேவைத + ம ந் ]

ேவைத கம்

 
 ேவைத கம் vētaimugam, ெப.(n.)

   உ க் கம்; melting point.

     [ேவைத + கம்]

ேவைதயாடல்

 
 ேவைதயாடல் vētaiyāṭal, ெப.(n.)

   சமரா தல், (வாதஞ் ெசய்தல்);; practising alchemy.

     [ேவைத + ஆடல்]

ேவைதேவங்ைக

 
 ேவைதேவங்ைக vētaivēṅgai, ெப.(n.)

உ ர ேவங்ைக,

 a tree-pterocarpus marsupium.

     [ேவைத + ேவங்ைக]

ேவந்தர்பைட

 
 ேவந்தரப்ைட vēndarpaḍai, ெப.(n.)

   இந் ரேகாபம்; an insect which is of red velvety appearance.

     [ேவந்தர ்+ பைட]

ேவந்தைவ

ேவந்தைவ vēndavai, ெப.(n.)

ேவத்தைவ பாரக்்க;see vettavai.

     "இவ்வைக ைரெசய ந்த ேவந்தைவ" (கம்பரா. மந் ரப் 80);.
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ேவந்தன்

ேவந்தன்1 vēndaṉ, ெப.(n.)

   1. இைமயவர ்ேகான்; indra.

     "ேவந்தன் ேமய ம் ன லக ம்" (ெதால். ெபா.5);.

   2. அரசன்; king.

     "பாடல் சான்ற றல் ேவந்த ம்ேம" ( றநா. 11);.

   3. பகலவன் 1 ( ரியன்); ( டா.);;   4. ங்கள் (சந் ரன்); ( டா.);; moon.

   5. யாழன் ( டா.);; brhaspati.

     [ேவய் → ேவய்ந்ேதான் → ேவந்தன்] (ேவ.க.பக் 121);

 ேவந்தன்2 vēndaṉ, ெப.(n.)

   1. அரசமரம்; a tree-ficus religioga.

   2. ெவள்ளிக்ேகாள்; venus.

   3. தன்ேகாள்; mercury.

ேவந்தன்தாரம்

 
 ேவந்தன்தாரம் vēndaṉtāram, ெப.(n.)

   வாணெகந் ; sulphur used in fire works.

     [ேவந்தன் + தாரம்]

ேவந்தன்பட்ைட

 
 ேவந்தன்படை்ட vēndaṉpaṭṭai, ெப.(n.)

   அரசம்படை்ட; bark of peepal tree-ficus relisiosa.

     [ேவந்தன் + படை்ட]

ேவந்தன்ெவ ளி

 
 ேவந்தன்ெவ ளி vēndaṉveguḷi, ெப.(n.)

   ெகா ய நஞ் ; a kind of arsenic.

     [ேவந்தன் + ெவ ளி]

ேவந் சம்

 
 ேவந் சம் vēndisam, ெப.(n.)

   ெவண் ள ; white pepper.

ேவந்

ேவந்  vēndu, ெப.(n.)

   1. அரசபத ; kingly position.

     "ேவந்த ம் ேவந்  ெக ம்" ( றள், 899);.

   2. அர யல் ( .ெவ. 4,5, உைர);; kingdom, royalty.

   3. பகலவன் (அ .நி.);; indra.

   4. அரசன்; king.

     "ெவந்தப் ன் ேவந்  ெசறப்பட்டவர"் ( றள், 895);.

     [ேவ → ேவந் ]
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ேவந்

 
 ேவந்  vēnduru, ெப.(n.)

   ஏழாந்தைல ைற ல் தந்ைதவ  ன்ேனான் ( ன்.);; ancestor in the sixth degree in the paternal line.

ேவந்ேதான்

ேவந்ேதான்  vēndōṉṟi, ெப.(n.)

   1. காந்தள்; a climber-Gloriosa superba.

   2. காரத்் ைக ழங் ; plough root- Gloriosa superba.

 ேவந்ேதான் 2 vēndōṉṟi, ெப.(n.)

   கலப்ைபப் ழங்  ( ன்.);; malabar glory lily.

ேவநிபம்

 
 ேவநிபம் vēnibam, ெப.(n.)

   ேவப்ப மரம்; neem tree-melia indica.

ேவப்பங்கள்

 
 ேவப்பங்கள் vēppaṅgaḷ, ெப.(n.)

   ேவப்ப மரத் னின்  வ ம் நீர ்( ன்.);; a sour juice that oozes from margosa trees, used medicinally.

     [ேவப்பம் + கள்]

ேவப்பங்காய்

 
 ேவப்பங்காய் vēppaṅgāy, ெப.(n.)

     (the bitter); fruit of the neem tree.

     'அவ க்  கணக்  என்றால் ேவப்பங்காய்'.

     [ேவப்பம் + காய்]

ேவப்பங் நீர்

ேவப்பங் நீர ்vēppaṅguḍinīr, ெப.(n.)

   ேவப்பம் படை்ட னின்  வ த்த க க் நீர;் decoction prepared from margosa bark.

     "இவ்ேவப்பங் நீைரயன்ேற நா ன்ைனக் க்கச ்ெசால் ற " (ஈ . 1, 10, 4);.

     [ேவப்பம் + நீர]்

ேவப்பங்ெகாட்ைட

 
 ேவப்பங்ெகாடை்ட vēppaṅgoṭṭai, ெப.(n.)

   ேவம் ன் ைத; seeds of margosa.

     [ேவப்பம் + ெகாடை்ட]

ேவப்பங்ெகா ந்

 
 ேவப்பங்ெகா ந்  vēppaṅgoḻundu, ெப.(n.)

   ேவப் ைலக் ெகா ந் ; tender leaf of margosa tree.

     [ேவப்பம் + ெகா ந் ]

ேவப்பெநய்

ேவப்பெநய் vēppaney, ெப.(n.)

ேவப்ெபண்ெணய் பாரக்்க (பதாரத்்த. 157);;see veрреnnеу.

     [ேவப்பம் + ெநய்]
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ேவப்பம்பட்ைட

ேவப்பம்படை்ட vēppambaṭṭai, ெப.(n.)

   ேவம் ன் படை்ட இப்படை்டைய ட காய்சச்ல் தளிர ்காய்சச்ல் இவற் ற்  பயன்ப த் வ ண் , 
இதன் ரணம் கல்பமாக பயன்ப த்தலாம், இம்ம ந் க் நீர ்(கஷாயம்); காய்சச் க்  ற்பா  
பலகாரியாக ம் பல ண்ணிற் ம் அக் னி மந்தத் ற் ம் பயன்ப த்தலாம். ேவப்ப மரத் ன் படை்ட, 
100 வ டத் ய ேவப்பம் படை்ட ம் வரசம் படை்ட ம் கற்பத் க் ச ்சாமானமாகக் க தப்ப ம்; bark 
of margosa tree used a tonic in medicine-melia azardirachta.

     [ேவப்பம் + படை்ட]

ேவப்பம்ப னி

 
 ேவப்பம்ப னி vēppambadiṉi, ெப.(n.)

   ேவப்ப மரத் னின் றக் ம் பதனி; unfermented liquid got from very aged neem tree.

     [ேவப்பம் + ப னி]

ேவப்பம்ப ப்

 
 ேவப்பம்ப ப்  vēppambaruppu, ெப.(n.)

   ேவப்பங் ெகாடை்ட ட ்ப ப் , இ  ம ந் ப் ெபா ளாகப் பயன்ப ம்; the kernal of the seed of 
margosa, it is an general antidote.

     [ேவப்பம் + ப ப் ]

ேவப்பம்பா

ேவப்பம்பா 1 vēppambāci, ெப.(n.)

   ஒ  நீரப்் ண் ; a water plant, moss-chara corallina.

     [ேவப்பம் + பா ]

 ேவப்பம்பா 2 vēppambāci, ெப.(n.)

   ப ைரக் ெக க் ம் ஒ  வைகப் பா  (யாழ்.அக.);; a kind of moss, affecting crops.

     [ேவப்பம் + பா ]

ேவப்பம் ன்

 
 ேவப்பம் ன் vēppambisiṉ, ெப.(n.)

   ேவப்ப மரத் ன் ன்; gum of margosa.

     [ேவப்பம் + ன்]

ேவப்பம்

ேவப்பம்  vēppambū, ெப.(n.)

   1. ேவப்ப மரத் ன்  இதன் ம ந் க் நீர ்கல் ர ன் ெதா ைலச ்சரிப த் ம்; flowers of margosa. its 
decoction regulates the action of liver.

   2. நாட ்ெசன்ற ேவப்பம் வால் த்தத்தா ண்டான ெப  ரச்ை்ச நாக்  ேதாசம் மலக்  
ேபா ம்; old dried flowers are better than the fresh flowers.

     [ேவப்பம் + ]

ேவப்பம் த்

 
 ேவப்பம் த்  vēppamvittu, ெப.(n.)

   ேவப்பங்ெகாடை்ட; margosa seed.

     [ேவப்பம் + த் ]
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ேவப்பம்ேவர்

 
 ேவப்பம்ேவர ்vēppamvēr, ெப.(n.)

   ேவம் ன் ேவர;் root of margosa.

     [ேவப்பம் + ேவர]்

ேவப்பம்ரம்

ேவப்பம்ரம் vēppamram, ெப.(n.)

ேவம்  1 பாரக்்க;see vembu1.

     [ேவப்பம் + மரம்]

ேவப்ப த்

 
 ேவப்ப த்  vēppamuttu, ெப.(n.)

   ேவம் ன் ெகாடை்ட ( ன்.);; seed of margosa fruit.

     [ேவப்பம் + த் ]

ேவப்பெமாட்

 
 ேவப்பெமாட்  vēppamoṭṭu, ெப.(n.)

   ேவப்பம் ன் அ ம் ; flower buds of margosa.

     [ேவப்பம் + ெமாட் ]

ேவப்பரி

 
 ேவப்பரி  vēpparisi, ெப.(n.)

   ேவப்பம் ப ப் ; kernel of the margosa seeds.

     [ேவப்பம் + அரி ]

ேவப்பல

 
 ேவப்பல  vēppalagu, ெப.(n.)

   ேவப் ைல ன் ஈரக்்  ( ன்.);; petiote or rib of margosa leaf.

     [ேவப்பம் + அல ]

ேவப்பா கம்

 
 ேவப்பா கம் vēppāligam, ெப.(n.)

   ெவட்பாைல; a tree-nerium antidysenterica.

ேவப்பாைல

ேவப்பாைல1 vēppālai, ெப.(n.)

   கசப்  ெவட்பாைல (பதாரத்்த.235);; conessi bark.

 ேவப்பாைல2 vēppālai, ெப.(n.)

   1. ஒ  ெச ; a plant.

   2. ேவப்பா கம் பாரக்்க;see veppaligam.
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ேவப் ைலக்கட்

ேவப் ைலக்கட் 1 vēppilaikkaṭṭi, ெப.(n.)

   நாரத்ைத ைல உப்  ளகாய் த ய வற்றாற் ெசய் ம் மண க்க உண  வைக; a kind of relish made 
of narrata's leaves, salt, chilies, etc.

     [ேவப் ைல + கட் ]

 ேவப் ைலக்கட் 2 vēppilaikkaṭṭi, ெப.(n.)

   ளி, ளா எ சை்ச ச்  இைவகளின் ேசரத்் த்  உண்ைட ெசய் லரத்் ப் த்தத்ைதத் 
தணிப்பதற்காக பயன்ப த் ம் ஒ  உ ண்ைட; a bolus got by grinding margosa tender leaves, tamerind, wood-
apple leaves, tamerind, wood-apple leaves, lime and bitter-orange leaves.

     [ேவப் ைல + கட் ]

ேவப் ைலக்க க

 
 ேவப் ைலக்க க  vēppilaiggarugagu, ெப.(n.)

   வாசல் அைமக்கப்ப ம் அழ ய மரேவைலப்பா க ள் ஒன்  (ெபா.வழ.);;     [ேவப் ைல + க க் ]

ேவப் ைலநங்ைக

 
 ேவப் ைலநங்ைக vēppilainaṅgai, ெப.(n.)

ளகாய் நங்ைக பாரக்்க;see milagaymargai.

     [ேவப் ைல + நங்ைக]

ேவப் ைலய -
த்தல்

ேவப் ைலய -த்தல் vēppilaiyaḍittal, ெச. . .(v.i.)

   1. ேவப் ைலயால் உடம் ல் அ த்  மந் ரித்  ேநாய் ரத்்தல்; to effect a magic cure by passing a handful of 
neem twings over the body.

   2. இைசயாத லனத் ல் ஒ வைன இைச க்க ய தல்; to coax a person to yield.

     [ேவப் ைல + அ -,]

ேவப் ர்க்

 
 ேவப் ரக்்  vēppīrkku, ெப.(n.)

   ேவப் ைல ன் ஈரக்் ; the rib of the margosa leaf.

     [ேவம்  + ஈரக்்  → ேவப் ரக்் ]

ேவப்

 
 ேவப்  vēppu, ெப.(n.)

ேவம்  பாரக்்க;see Vembu.

     [ேவம்  → ேவப் ]

ேவப் கம்

 
 ேவப் கம் vēppūligam, ெப.(n.)

ைனக்கா  பாரக்்க;see punai-k-kali.

ேவப்ெபண்ெணய்

 
 ேவப்ெபண்ெணய் vēppeṇīey, ெப.(n.)

   ேவப்பங் ெகாடை்ட னின்  எ க் ம் ெநய்; oil extracted from margosa seeds.

     [ேவப்பம் + எண்ெணய்]
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ேவபனம்

ேவபனம் vēpaṉam, ெப.(n.)

   அைச ; movement, shaking.

     "ேவயெமான் ல்லாத ந்ைத" (ேம மந் 99);,

 ேவபனம் vēpaṉam, ெப.(n.)

   1. ேவபம் பாரக்்க (இலக்.அக.);;see vepam.

   2. பயம் (யாழ்.அக.);; fear.

ேவபாக்

ேவபாக்  vēpākku, ெப.(n.)

   ேவ ைக; heating, boiling.

     "ேவபாக் க ந் " ( றள், 1128);.

ேவ -த்தல்

ேவ -த்தல் vēpittal, ெச. . .(v.i.)

   ந ங் தல்; to tremble, quake.

     "ேவ யாப்  ப ன் வா " (ேம மந். 366);.

ேவம்

 
 ேவம் vēm, ெப.(n.)

   ேவகம்; will boil.

ேவம்பர்

 
 ேவம்பர ்vēmbar, ெப.(n.)

   நீர ் த யன இைறக் ங் ழாய்; pump.

ேவம்ப லக்ைக

 
 ேவம்ப லக்ைக vēmbarulakkai, ெப.(n.)

   நீரக்் ழாய்க் க ல் நீைர இ ப்பதற் ரிய உலக்ைக; plunger of a pump.

ேவம்பற் ார்க் 
கண்ணன் 

த்தனார்

ேவம்பற் ாரக்் கண்ணன் த்தனார ்vēmbaṟrkkaṇṇaṉāttaṉār, ெப.(n.)

   கழகக் காலப் லவர;் a sargam poet.

ேவம்பற் ார ்என்ப  ம ைரக்  வட ழக் ல் இரண்  காதத் ல் ைவைய ந க்  வடக்ேக உள்ள . 
பண்ைடக்காலந்ெதாட் த் த ழ் அ ஞர ்வா ம் இடம் இ . இப்ேபா  ேமம்பத் ர ்என்  வழங் ற . 
ேவம்பற் ாரக்் மரனார ்என்பவரின் பாடல்கள் அகத் ம், றத் ம் உள்ளன. இவர ் த்தா ந் 
ெதா ைல ைடயவர.்

     "ேவல, நீ ெகா க் ம் ப ையச ் லம்பன் ஒண்டாரகல ம் உண் ேம" என்  ேதா  ற் ல் இவர ்
அைமத் ள்ள க த்ைதப் ற்காலத்தவர ்அங்ணேம எ த்தாண்டனர.் (த ழ் ெந . ேமற் 104;

   பாண் க் ேகாைவ; ைள த் ெதளி ); ந்ெதாைக ல் இவர ்பா ய பாடெலான்  இடம் 
ெபற் ள்ள  ( ந் 362);.

ேவம்பற் ார்க் ம
ரனார்

ேவம்பற் ாரக்் மரனார ்vēmbaṟrkkumaraṉār, ெப.(n.)

   கழகக் காலப் லவர;் a sargam poet.

   ேவம்பற் ார ்என்ப  ம ைரக் க் ழக்ேக உள்ள ஒ  ஊர;்   ேவம்பத் ரெரன இக்காலத்  
வழங் ம்; லேசகரச ்ச ரே்வ  மங்கலெமன் ம் இத க்  ஒ  ெபயர ்உண்ெடன்  லாசாசனத்தால் 
ெதரி ற . கைடசச்ங்கப் லவர ்காலந்ெதாடங்  இன் வைர அந்தணரக்ேள த ழ்ப் லவரக்ளாக 
இவ் ரில் ளங் த்தல் கண் டாதலா ம், ெபயரா ம்

இவர ்அந்தணராகக் க தப்ப றார.் இவர ்பா யனவாக அகநா ற் ல் ஒன் ம், றநா ற் ல் 
ஒன் மாக இரண்  ெசய் டக்ள் உள்ளன. ( றம். 317);.

ேவம்பன்

ேவம்பன் vēmbaṉ, ெப.(n.)

   பாண் யன்; pandiyan, as wearing a garland of margosa flowers. (ேவப்பம்  மாைலைய ைடயவன்);

     " ைனயலர ்ேவம்பன்ேறரானா " ( லம். 16, 149);.
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ேவம்பனம்

 
 ேவம்பனம் vēmbaṉam, ெப.(n.)

   கள் (யாழ்.அக.);; toddy.

ேவம்பா

ேவம்பா1 vēmbā, ெப.(n.)

ேவம்பர ்பாரக்்க;see vembar.

 ேவம்பா2 vēmbā, ெப.(n.)

   ெவந்நீர ் டைவக் ங் கலம்; vessel for heating water, salamander.

ேவம்பா-தல்

ேவம்பா-தல் vēmbātal, ெச. . .(v.i.)

   1. கசப்பாதல்; to be bitter.

   2. ெவ ப் க் ரியதாதல்; to be disliked.

     "என்ைன ம் ேவம்பாக் " (தனிப்பா. 411,45);.

ேவம்பாடம்

 
 ேவம்பாடம் vēmbāṭam, ெப.(n.)

ேவம்பாைட பாரக்்க;see vem-padai.

ேவம்பாடம்பட்ைட

 
 ேவம்பாடம்படை்ட vēmbāṭambaṭṭai, ெப.(n.)

   ள் படை்ட, சாயப்படை்ட; a barkventiligo madras patana.

     [ேவம்பாடம் + படை்ட]

ேவம்பாைட

 
 ேவம்பாைட vēmbāṭai, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ேகா ; red creeper.

ேவம்பாணி

ேவம்பாணி1 vēmbāṇi, ெப.(n.)

   ய ஆணிவைக ( ன்.);; small nail.

 ேவம்பாணி vēmbāṇi, ெப.(n.)

   ராணி, ஒ  நாட்பட்ட ேநாய்; a disease-chronic diarrhoea.

ேவம்பா கம்

 
 ேவம்பா கம் vēmbātigam, ெப.(n.)

   நிலேவம் ; ground neem, the creatandrographi's paniculata.

ேவம் ன்கண்ணி
யன்

 
 ேவம் ன்கண்ணியன் vēmbiṉkaṇṇiyaṉ, ெப.(n.)

ேவம்பன் பாரக்்க ( ங்.);;see vermban.

     [ேவம் ன் + கண்ணியன்]

ேவம் ன்ேமற் ல்

ேவம் ன்ேமற் ல்  vēmbiṉmēṟpulluruvi, ெப.(n.)

ஒ  கற்ப ைக, 108 கற்ப ைகக ள் ஒன்

 a parasitic plant on neem tree.

     [ேவம் ன் + ேமல் + ல் ]
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ேவம்

ேவம்  vēmbu, ெப.(n.)

   1. மரவைக; neem, margosa, m.tr. azadirachta indica.

     "ேவம் ன் ைபங்கா ெயன்ேறா  தரிேன" ( ந். 196);.

     'மைனக்  ேவம் , மன் க் ப் ளி' (பழ);.

   2. கசப் ; bitterness of taste.

   3. ெவ ப் ; dislike.

     "ேவம் ற்ற ந்நீர ் ங்க" ( வக. 513);.

   ம. ேவம் ;   ெத. ேவ ;க. . ேப  (b);

     [ேவ → ேவம் ] [ேவ.க.பக். 80]

ேவம் க்ெகாட்ைட

 
 ேவம் க்ெகாடை்ட vēmbukkoṭṭai, ெப.(n.)

   ேவப்பம் ைர; seed of margose.

     [ேவம்  + ெகாடை்ட]

ேவம் ழ்

 
 ேவம் ழ் vēmbusimiḻ, ெப.(n.)

   ேவப்பங் கடை்ட னால் ெசய்த ம ந்  ைவக் ம் பரைள; a small box made of margosa wood for preserving 
medicines.

     [ேவம்  +  ழ்]

ேவம் வைக

ேவம் வைக vēmbuvagai, ெப.(n.)

   ேவப்ப மரம்; margosa tree-neem tree Axardirachta indica alias melia indica.

   1. வனார ்ேவம்  - shiva's neem - indigofera asphalathoides.

   2. மத ரி ேவம்  - Bischopia javanica.

   3. க  ேவம்  - black neem – Garuga pinnate.

   4. மைல ேவம் , நாய் ேவம்  - Melia azardirachta.

   5. சாக்கைர ேவம் ,

   6. நிலேவம்  – Indian chiretta - Andro - graphis paniculata,

   7. க  ேவம்  – curry leaf - Murraya Koenegil.

   8. நீர ்ேவம்  - Pteris genus.

   9. சன்னத் க்க ேவம்  —

   10. வ ேவம்  - cippadessa fruiticosa.

   11. சந்தன ேவம்  – cedrela toona.

   12. ெப  ேவம் ,

   13.  ேவம் .

     [ேவம்  + வைக]
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ேவமண்கல்

ேவமண்கல் vēmaṇkal, ெப.(n.)

   ெசங்கல்; brick

     "ேவமண்கல்ேல ரி டரச் ்ெசம் ெபாற் ன் கல்லா ன" (ெபரிய . ஏயர.் 50);.

     [ேவமண் + கல்]

ேவமம்

ேவமம் vēmam, ெப.(n.)

   ெநய்வார ்த ; loom.

     "ேவம தல தா னி தகற்ற" ஞான.15).

ேவமா

ேவமா vēmā, ெப.(n.)

ேவமம் பாரக்்க;see vemam.

     "ஆைடக்  நாடா ேவமா த யன" (த க்க. சங். 42);.

ேவமானியர்

ேவமானியர ்vēmāṉiyar, ெப.(n.)

   வானவர ்( மானத் ற் ரிதல்);; celestials, as borne in heavenly cars.

     "ேவமானியரத்ம் மகளிரின்" ( வக. 2455);.

ேவய்-தல்

ேவய்-தல் vēytal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   தல்; to cover, as a building, to roof, thatch.

     " றங்கழல் ேவய்ந்தன" ( .ெவ. 3, 22);.

   2. தல்; to put on, as a garland, to Wear, as Crown.

     " தன் மானப் ேவய்ந் " (ம ைரக் 568);.

   3. ழ்தல்; to surround.

     "மாைலைய ேவய்ந்தரிக்  நி " ( வக. 1769);.

   4. ப த்தல்; to set, as gems,

     "ேவய்ந்த மாமணிக் கவச ம்" (பாரத. காண்டவ. 8);.

     [ேமய் → ேவய் → ேவய்தல்]

     [த .வ.பக். 72]
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ேவய்

ேவய்2 vēy, ெப.(n.)

   1. ங் ல்; bamboo.

     "ேவய்ப்ெபயல் ைள ட ்ேடக்கட ்ேடறல்" (மைலப . 171);.

   2. ங் ற்ேகால்; bamboo rod.

     "ேவயகமா ஞ் ேசாராவைக ரண்ேடய யாற்றான்" ( வ், இயற். த் 61);.

   3. உட் ைளப் ெபா ள் ( ங்.);; tube anything hollow.

   4. னர் ச ம்; the seventh naksatra.

     "ேவய் னர ் ச ம்" (கம்பரா. வவதாரப். 102);.

   5. ேவய்ைக (அக.நி.);; covering, roofing.

   6. மாடம் (நாம ப. 494);; mansion.

   7. ைன (அக.நி.);; karma.

   8. யாழ் (அ .நி.);; yal

   9. உன்னிப் ச ்(கவனம்); ெசய்ைக (அ .நி.);; composition, as of a song.

 ேவய்3 vēyttal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   ஒற்றராற் ெசய் ய தல் (ம ைரக். 642, உைர);; to spy out.

     "ேவய்த் ேற, கள  காண்ப " (ஈ . 3, 8, 3);.

ேவய்க்கண்

ேவய்க்கண் vēykkaṇ, ெப.(n.)

   ங் ற் க  (நாம ப. 297);; bamboo joint.

     [ேவய் + கண்]

ேவய்ங் ழல்

ேவய்ங் ழல் vēyṅguḻl, ெப.(n.)

   ல்லாங் ழல்; bamboo pipe.

     "ஆயரக்ள் ேவய்ங் ழேலாைச ம் ைடமணிக் ர ம்" ( வ். ப்பள்ளிெய ச.் 4);.

     [ேவய் + ழல்]

ேவய்தல்

ேவய்தல்1 vēytal, ெப.(n.)

   ைரயால் டப்பட்ட  ( ட.);; thatched house.

   2. ைள (அ .நி.);; tube.

     [ேமய் → ேவய் → ேவய்தல்]

 ேவய்தல்2 vēytal, ெப.(n.)

   ஒற்  (அ .நி);; Spying.

ேவய்ந் ணி

ேவய்ந் ணி vēynduṇi, ெப.(n.)

   ஊ ழல்; bamboo pipe.

     "ேவய்ந் ணியலம ம்Galińg/swf wavuodouň றத்தர"் ( வக. 1848);.

     [ேவய் + ணி]

ேவய்ெநல்

ேவய்ெநல்  vēynellu, ெப.(n.)

   கள் ெச த் ங் கடைமக ெளான் ; a customary due from the cultivator (T.A.S.iii.32);,

     [ேவய் + ெநல் ]
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ேவய்ம்பரம்

 
 ேவய்ம்பரம்  vēymbarambu, ெப.(n.)

   ங் ற்பாய்; bamboomat.

     [ேவய் + பரம் ]

ேவய்வனம்

ேவய்வனம் vēyvaṉam, ெப.(n.)

   ெநல்ேவ த் தலம் ( ைள. 31, 2);; tiru-nel-vell believed to have been originally a bamboo forest.

     [ேவய் + வனம்]

ேவய்

ேவய்  vēyvu, ெப.(n.)

   ைக (சங்.அக.);; covering.

     [ேமய் → ேவய் → ேவய் ]

     [த .வ.பக். 72)

 ேவய் 2 vēyvu, ெப.(n.)

   ஏய்ப்  (சங்.அக.);; deceiving.

ேவய்ைவ

ேவய்ைவ vēyvai, ெப.(n.)

   யாழ் நரம் க் ற்றவைக; a defect in a lute string.

     "ேவய்ைவ ேபா ய ர ளர ்நரம் ன்" (ெபா ந. 17);.

ேவயர்

ேவயர1் vēyar, ெப.(n.)

   ஒற்றர ்( ங்.);; sples.

     [ேமய் → ேவய் → ேவயர]்

 ேவயர2் vēyar, ெப.(n.)

ேவயல் பாரக்்க ( ன்.);;see veyal.

 ேவயர3் vēyar, ெப.(n.)

   பாரப்்பனக் வைக; a class of brahmins.

     "ேவயரத்ங்கள் லத் த்த ட் த்தன்" ( வ். ெபரியாழ். 5, 4, 11);.

ேவயரி

 
 ேவயரி  vēyarisi, ெப.(n.)

   ங் லரி  ( வா.);; seed of the bamboo.

     [ேவய் + அரி ]

ேவயல்

ேவயல் vēyal, ெப.(n.)

   ங் ல் (நன். 71, ம ைல.);; short-sized bamboo.

     [ேமய் → ேவயல்]

ேவயாம்

 
 ேவயாம் vēyām, ெப.(n.)

ேவரடம் பாரக்்க ( .அ.);;see veradam.
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ேவயாமாடம்

ேவயாமாடம் vēyāmāṭam, ெப.(n.)

   நிலா ற்றம்; open terrace of the upper storey, as uncovered.

     "ேவயா மாட ம் யன்கல க்ைக ம்" ( லப். 5, 7);.

     [ேவயா + மாடம்]

ேவ காரம்

 
 ேவ காரம் vēyikāram, ெப.(n.)

   ெவண்காரம்; borax.

     [ேவய் + காரம்]

ேவ ைல

 
 ேவ ைல vēyilai, ெப.(n.)

   ங் ைல; leaf of bamboo, it is an emmenagogue.

     [ேவய் + இைல]

ேவ ள்

ேவ ள் vēyuḷ, ெப.(n.)

   1. ைக; covering.

     "ேவ ள் ம் " ( ;ெவ. 8, 28);.

   2. மலரை்க; blossoming.

     'ேவ ளம் பட் ப் ைச கண் க ப் ' (கல்லா 20, 5);.

   3. ேவயந்த மாடம் ( டா.);; terraced house.

   4. ேமன்மா ; upper storey.

     " த் ரத் யற் ய த்தக ேவ ள்" (ெப ங் இலாவண 6, 65);.

   5. மாடம் (நாம ப. 494);; mansion.

     [ேமய் → ேவய் → ேவ ள்) [ .தா.பக். 80)
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ேவர்

ேவர1் vēr, ெப.(n.)

   1. மரஞ்ெச கைள மண்ணின் ேமல் நிைல நிற்கச ்ெசய்  அைவ உணேவற்க உத வதான அ ப்ப  
( டா);; root.

   2. ஒ  வைக ந மண ேவர;் black cuscuss grass.

     "ேவர ் மவரக்ள் மண்பற் க் கழற்றாதாப் ேபாேல" (. (  வசன. 169);.

   3. ப் ேவர ்(ைதலவ.);; root of long pepper.

   4. ேவா ்ேபான்ற ; anything root like.

     "அலைக யன்ன ெவள்ேவரப்் க் கலவமஞ்ைஞ" (மைலப . 234);.

   5.அ ப்பைட; foundation.

   6. காரணம்; cause.

     "ேவர  ………… வ வா " (ஞானவா. ைவராக். 76);.

க. ேப .

     [ ள் → ளர ்→ யர ்→ ேவர)் [ெசல் .77. ைவகா , 499]

 ேவர3் vēr, ெப.(n.)

   1. ேவரை்வ; perspiration.

     "ேவெரா  நைனந் " (ெபா ந. 80);.

   2. னம் ( ன்.);; anger,

ேவர-்த்தல்

ேவர-்த்தல் vērttal, ெச. . .(v.i)

   1. உட ன் ேமல் றத்  நீரத்் ளி ேதான் தல்; to sweat, perspire.

     "ேவரத்்  ெவ ளார ் ேயார"் (நால , 64);.

   2. மனப் க்கம்; to feel irritated.

   3. னங்ெகாள்தல்; to be angry, indignant.

     "பாலன்ேமல் ேவரப்்ப  ெசய்த ெவங் ற் " (ேதவா. 82, 7);.

   4. அஞ் தல்; to be afraid.

     "ேவரத்்தா ர கண்  ம் ைறேவார"் (கம்பரா. அ கா. 22);.

க. ேபமர.்

     [ெவயர ்→ ேவர ்→ ேவரத்்தல்]

ேவரக்்கடைல

 
 ேவரக்்கடைல vērkkaḍalai, ெப.(n.)

   நிலக்கடைல; ground-nut.

     [ேவர ்+ கடைல]

ேவரக்்கடைலப்ப
ப்

 
 ேவரக்்கடைலப்ப ப்  vērkkaḍalaipparuppu, ெப.(n.)

   நிலக்கடைல ைத; ground nut kernel.

     [ேவரக்்கடைல + ப ப் ]

700

www.valluvarvallalarvattam.com 15171 of 19068.



ேவரக்்கடைல ண்
ணாக்

 
 ேவரக்்கடைல ண்ணாக்  vērkkaḍalaibiṇṇākku, ெப.(n.)

   ேவரக்்கடைலப் ப ப்ைப ெசக் ட்  ஆட் வதால் உண்டா ம் ண்ணாக் ;   இ  உரமாக ம், 
மா க க்  உணவாக ம் பயன்ப த்தப்ப ற ; ground nut cake-used as manure and food for cattle.

     [ேவரக்்கடைல + ண்ணாக் ]

ேவரக்்கடைலெய
ண்ெணய்

 
 ேவரக்்கடைலெயண்ெணய் vērkkaḍalaiyeṇīey, ெப.(n.)

   ேவரக்்கடைல ப ப் ந்  எ க் ம் எண்ெணய்; ground nut oil used for cooking.

     [ேவரக்்கடைல + எண்ெணய்]

ேவரக்்கசாயம்

 
 ேவரக்்கசாயம் vērkkacāyam, ெப.(n.)

ேவரக்ைளக் ெகாண்  இறக் ங் கசாயம்

 a decoction prepared from roots, e.g., தச ல கசாயம்.

     [ேவர ்+ கசாயம்]

ேவரக்்கட்ைட

 
 ேவரக்்கடை்ட vērkkaṭṭai, ெப.(n.)

   வசம் ; sweet flag - a drug - A corus calamus.

     [ேவர ்+ கடை்ட]

ேவரக்்கல்

 
 ேவரக்்கல் vērkkal, ெப.(n.)

   காப் ன் ேமற்பரப் ள்ள  கற்கள் அல்ல  மணல் ( கைவ. ன.);; piece of rock.

     [ேவர ்+ கல்]

ேவரக்்காந்

 
 ேவரக்்காந்  vērkkāndi, ெப.(n.)

   ட்  காந் ; a prostate plant with blue flowers used for fevers-sphoeranthes indicus.

     [ேவர ்+ காந் ]

ேவரக்் யாழம்

 
 ேவரக்் யாழம் vērkkiyāḻm, ெப.(n.)

ேவரக்்கசாயம் பாரக்்க;see ver-k-kasayam.

ேவரக்் ழங்

 
 ேவரக்் ழங்  vērkkiḻṅgu, ெப.(n.)

ேவரி ள்ள ழங்  tuber, rhizome.

     [ேவர ்+ ழங் ]

ேவரக்் ற

ேவரக்் ற  vērkkiṟadu, ெப.(n.)

   1. யரக்் ற ; to be perspiring.

   2. னமா க் ற ; to be angry.
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ேவரக்் ச்

 
 ேவரக்் ச்  vērkkuccu, ெப.(n.)

   ெநய்வார ்க வைக; weaver's brush, as made of rools of grass.

     [ேவர ்+ ச் ]

ேவரக்் ம ந்

 
 ேவரக்் ம ந்  vērkkumarundu, ெப.(n.)

   யரை்வைய உண்டாக் ம் ம ந் ; sudorific.

     [ேவரக்்  + ம ந் ]

ேவரக்்

ேவரக்்  vērkkuru, ெப.(n.)

   யரை்வயா ண்டா ம் ப ; rash due to.

ம. ேவர் .

     [ேவர3் + 3]

ேவரக்்

 
 ேவரக்்  vērkkuṟi, ெப.(n.)

   னக் ப்  ( ன்.);; sign of anger.

     [ேவர ்+ ]

ேவரக்்ெகாம்

ேவரக்்ெகாம்  vērkkombu, ெப.(n.)

   1. வைக (மைல.);; ginger-plant.

   2. க்  (ைதலவ.);; dried ginger.

     [ேவர1் + ெகாம் ]

ேவரக்்ெகா ந்

 
 ேவரக்்ெகா ந்  vērkkoḻundu, ெப.(n.)

   ேவலங்ெகா ந் ; tender leaves of Acacia arabica, uses for eye diseases.

     [ேவர ்+ ெகா ந் ]

ேவரக்ல்( )-தல்

ேவரக்ல்( )-தல் vērkalludal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேவேரா  அ த்தல்; to oot out.

     "அறத்ைத ேவர ்கல் ம்………. ெபாய்ச ் ைத க்ேகாரக்ள் ண் வேரா" (நள. க ெதா.40);.

     [ேவர ்+ கல்[ ]-,]

ேவரச்ச்ாயம்

 
 ேவரச்ச்ாயம் vērccāyam, ெப.(n.)

   சாய ேவரி ந்  இறக் ய சாயம் ( ன்.);; dye from chay root.

     [ேவர ்+ சாயம்]

ேவரத்் க்ெகாட் -
தல்

 
 ேவரத்் க்ெகாட் -தல் vērddukkoṭṭudal, ெச. . .(v.i.)

   அ கமாக ேவரை்வ நீர ்வ தல்; to perspire profusely.

     [ேவர-், + ெகாட் -,]
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ேவரத்் வ -தல்

ேவரத்் வ -தல் vērdduvaḍidal, ெச. . . (v.i.)

   1. ேவரத்் க் ெகாட் -தல் பாரக்்க;see verttu-k-kottu-.

   2. ஆ  ளிரந்்  ரவமாக வ தல்; to be distilled, as liquors.

     "ேவரத்்  வ ந்தாற் சாராயம்".

     [ேவரத்்  + வ -,]

ேவரத்்ேதால் 
ேவரத்்ேதா

 
 ேவரத்்ேதால் ேவரத்்ேதா  vērttōlvērttōli, ெப.(n.)

   ேவரப்்படை்ட; bark of the root.

     [ேவர ்+ ேதால், ேவர ்+ ேதா ]

ேவர்நீர்

 
 ேவரநீ்ர ்vērnīr, ெப.(n.)

ேவரை்வ பாரக்்க;see vervai.

     [ேவர ்+ நீர]்

ேவர்ப்படலம்

 
 ேவரப்்படலம் vērppaḍalam, ெப.(n.)

   கண்ேணாய் வைக (யாழ்.அக.);; an eyedisease.

     [ேவர ்+ படலம்]

ேவர்ப்பலா

ேவரப்்பலா vērppalā, ெப.(n.)

   மரவைக ( ரேசா. ெதாைக.8);; jack tree.

     [ேவர ்+ பலா]

ேவர்ப்பார்

 
 ேவரப்்பார ்vērppār, ெப.(n.)

   னமா க் றவர;் one who is angry.

     [ேவர ்+ பார]்

ேவர்ப் ங்கல்

 
 ேவரப்் ங்கல் vērppiḍuṅgal, ெப.(n.)

   ேநாய் ணப்ப வதற்  மந் ரம் ெசால்  ெச ன் ேவைரப் ங்கல்; plucking the root as a sign of 
curing diseases,

     [ேவர ்+ ங்கல்]

ேவர்ப்

ேவரப்்  vērppu, ெப.(n.)

ேவர3் பாரக்்க ( ன்.);;see ver.

க. ேபவ .

     [ யர ்→ ேவர ்→ ேவரப்் )] [த .வ.பக்.72]

ேவர்ப்

 
 ேவரப்்  vērppuḻu, ெப.(n.)

ேவரப்் ச்  பாரக்்க;see ver-p-pucci.

     [ேவர ்+ ]
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ேவர்ப் ச்

 
 ேவரப்் ச்  vērppūcci, ெப.(n.)

   ேவரி ந்தப  அதைனத் ன்  ெச ையக் ச் வைக; a grub that eats off the root-tips and fibrils of a plant 
and quickly destroys it.

     [ேவர ்+ ச் ]

ேவர்
ேவர்  vērpu, ெப.(n.)

ேவர3் பாரக்்க (சங்.அக.);;see ver

ேவரெ்பா -த்தல்

ேவரெ்பா -த்தல் vērpoḍittal, ெச. . . (v.i.)

   ேவரை்வ நீர ம் தல்; to perspire.

     "இைடப் வங் ேகாட் த் ப்ப ேவர ்ெபா ப்ப" (கம்பரா. ஊரே்த  111);.

     [ேவர ்+ ெபா -,]

ேவரவ்ாசம்

 
 ேவரவ்ாசம் vērvācam, ெப.(n.)

   ஒ வைக ந மண ேவர ்( வா.);; cuscuss grass.

     [ேவர ்+ வாசம்]

ேவரவ்ாளி

ேவரவ்ாளி vērvāḷi, ெப.(n.)

   காதணி வைக (S.I.l. viii, 68);; an ear-ornament.

     [ேவர ்+ வாளி]

ேவர் -தல்

 
 ேவர் -தல் vērviḍudal, ெச. . .(v.i.)

ேவர் -தல் பாரக்்க;see ver-vilu-.

     [ேவர ்+ -,]

ேவர் -தல்

 
 ேவர் -தல் vērviḻudal, ெச. . .(v.i.)

   ெச  த யன நிலத் ல் நிைலத்  நிற் ம் ப  ேவர ்ப ந்ேதா தல்; to take root.

     [ேவர ்+ -,]

ேவர்

ேவர்  vērvu, ெப.(n.)

ேவர3், 1 பாரக்்க;see vēr.

     "ெதன்றல் வந்ெதைனயன் கத் ன் ேவரவ்கற்ற" ( ளப்ப.99);.

     [ேவர ்→ ேவர் ]

ேவரெ்வட்

 
 ேவரெ்வட்  vērveṭṭu, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் பல்ேநாய்; a disease of the tooth.

ேவரை்வ

ேவரை்வ vērvai, ெப.(n.)

ேவர3், 1 பாரக்்க;see ver.

க. ேபவ .
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ேவரை்வகரம்

 
 ேவரை்வகரம் vērvaigaram, ெப.(n.)

   ேவரை்வக் காய்சச்ல்; sweating fever, a vontagious malignant fever marked by dark coloured sweat-Ephemera maligna 
- Anglicus sudor.

     [ேவரை்வ + ரம்]

ேவரை்வ ண்டாக்

 
 ேவரை்வ ண்டாக்  vērvaiyuṇṭākki, ெப.(n.)

   யரை்வ ண்டாதல்; perspiring.

     [ேவரை்வ + தட்டல்]

 ேவரை்வ ண்டாக்  vērvaiyuṇṭākki, ெப.(n.)

   யரை்வ ண்டாக்  ம ந் ; a medicine or drug which promotes sweating - Diaphoretics.

     [ேவரை்வ + உண்டாக் ]

ேவரை்வவாங்

ேவரை்வவாங்  vērvaivāṅgi, ெப.(n.)

   யரை்வ ரப் கள் வா லாக யரை்வ ெவளிப்ப தல் (M.M.966);; sudorific.

     [ேவரை்வ + வாங் ]

ேவரகம்

 
 ேவரகம் vēragam, ெப.(n.)

   க ப் ரம் ( .அ.);; camphor.

ேவரச் க்ெகா

ேவரச் க்ெகா  vēraccukkoḍi, ெப.(n.)

   சந்தன வைக ( லப். 14, 108, உைர);; a species of sandal wood.

     [ேவரச்  + ெகா ]

ேவரடம்

 
 ேவரடம் vēraḍam, ெப.(n.)

   ள்மரவைக ( டா.);; jujube tree.
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ேவரம்

ேவரம்1 vēram, ெப.(n.)

   ெவ ளி ( ங்.);; anger, wrath.

     "காணா நின்ற ேவரங்கனற்ற" (ேம மந்;149);.

 ேவரம்2 vēram, ெப.(n.)

   1. மஞ்சள் (மைல.);; turmeric.

   2. (அடப்பங்); ெகா வைக (மைல.);; hare leaf.

   3. ஒ  வைக ெச  (யாழ்.அக.);; indian kales.

 ேவரம்3 vēram, ெப.(n.)

   1. ெசய் ன் ; artificial mound.

     " கரேமா ரிலக்கஞ்  ெபான் டர நின்ற ேவரெமான் " (கந்த . நகர . 1);.

   2. ேகா ரம் (நாம ப. 493);; tower.

   3. ேமகக் ட்டம் ( ன்);; mass of clouds, as in the morning with the sun behind.

 ேவரம்4 vēram, ெப.(n.)

   உடம் ; body.

ேவர ட்
ேவர ட்  vēramuṭṭi, ெப.(n.)

   ெச வைக (நாம ப. 326);; pink-tinged white sticky mallow.

ேவரல்

ேவரல்1 vēral, ெப.(n.)

   1 ங் ல்; small bamboo.

     " ண் ேகால் ேவரல்" (மைலப . 224);.

   2. றக்காழ் ள்ள ங் ல் வைக ( டா.);; spiny bamboo.

   3. ங் லரி  ( ங்.);; seed of bamboo.

 ேவரல்2 vēral, ெப.(n.)

   ேவரக்்ைக (இ.வ.);; perspiring.

ேவர -த்தல்

ேவர -த்தல் vēraṟuttal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   ேவேரா  அ த்தல்; to root out, extirpate.

     "அவர ்ேவெர ப்ெபன் ெவ வன் ன்" (கம்பரா. அகத் யப். 22);.

     [ேவர ்+ அ -,]

ேவரற்

 
 ேவரற்  vēraṟku, ெப.(n.)

   ந் ல்; moon creeper-Tionospernum cordifolia.

     [ேவர ்+ அற் ]

ேவரறப் ங்கல்

ேவரறப் ங்கல் vēraṟappiḍuṅgal, ெப.(n.)

   1. ேவெரா  ப த்தல்; to weed out.

   2. ம் ணமாக்கல்; to root out as in disease.

     [ேவர ்+ அ ப் ங்கல்]
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ேவரி

ேவரி1 vēri, ெப.(n.)

   1. ேதன்; honey.

     "கமலங் கலந்த ேவரி ம்" ( க்ேகா. 30);.

   2. கள்; toddy.

     "க கமழ் ேவரிக் கைடேதா ஞ் ெசல்ல" ( .ெவ.4,25);.

   3. ஒ வைக ந மண ேவர ்( வா,);; cuscuss grass.

   4. ஓமா ைக ப்பத் ரண்ட ெளான்  ( லப். 6, 77, உைர);; an aromatic, one of 32 omalikai.

   5. ந மணம்; frangrance, scent.

 ேவரி2 vēri, ெப.(n.)

   1. ந்ேதன்; honey in flowers.

   2. பழசச்ா ; juice of fruits.

   3. ெவட் ேவர;் fragrant yellow root-khus khus -vetivaria zizanioides alias Andropogam aromaticus.

ேவரிச் மம்

 
 ேவரிச் மம் vēriccumam, ெப.(n.)

   ெவள்ெள க்  (சங்.அக.);; white madar.

     [ேவரி + மம்]

ேவரிசாத்தன்

ேவரிசாத்தன் vēricāttaṉ, ெப.(n.)

   கழகக் காலப் லவர;் a sangam poet.

     [ேவரி + சாத்தான்]

இவர ் ந்ெதாைக ல் 278-ஆம் பாடைலப் பா ள்ளார.்

ேவரித்தண்

 
 ேவரித்தண்  vērittaṇṭu, ெப.(n.)

   ேதன் ைவக் ங் ழாய் (இலக்.அக.);; tube for keeping honey.

     [ேவரி + தண் ]

ேவரி தகம்

ேவரி தகம் vērimītagam, ெப.(n.)

   1. இ ேவ ; khus khus root.

   2. ேவரி பாரக்்க;see veri.

     [ேவரி + தகம்]

ேவரியன்

ேவரியன் vēriyaṉ, ெப.(n.)

   பைகவன்; foe.

     "பண்ைட ேவரியர ்கடாம்" (நீலேக . 95);.

ேவரில்லாக்ெகாத்
தான்

 
 ேவரில்லாக்ெகாத்தான் vērillākkottāṉ, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ெகாத்தான் ெகா ; a variety of

ெகா த்தான்

 moss creeper - cassytha americana.

     [ேவரில்லா + ெகாத்தான்]
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ேவ க் ள்பாடா
ண த்

 
 ேவ க் ள்பாடாண த்  vērukkuḷpāṭāṇasitti, ெப.(n.)

உேராம டச்ம்

 a kind of tree.

ேவ ன்றல்

 
 ேவ ன்றல் vērūṉṟal, ெப.(n.)

   ேவரப்ற்றல்; taking root.

     [ேவர ்+ ஊன்றல்]

ேவ ன் -தல்

ேவ ன் -தல் vērūṉṟudal, ெச. . .(v.i.)

   1. ெச  த யன நிைலெபற்  நிற் ம்ப  அவற் ன் ேவர ்நிலத் ற் ப ந்ேதா தல் (ஈ . 4, 8, 5);; to 
take root.

   2. அைசக்க யாத ப  உ யாய் நிைல நாட்டப் ெப தல்; to be established or settled firmly.

     [ேவர ்+ ஊன் -,]

ேவ ன் கட்

 
 ேவ ன் கட்  vērūṉṟugaṭṭi, ெப.(n.)

   அ கனத்த கட் ; thick based abscessdeep rooted abscess.

     [ேவ ன்  + கட் ]

ேவெர த்

ேவெர த்  vēreḻuttu, ெப.(n.)

   லெவ த்  ( மந். 970);; primary, basic or

 fundamental letter, as of a mantra.

     [ேவர ்+ எ த் ]

ேவைரயாட் ப ர்

 
 ேவைரயாட் ப ர ்vēraiyāṭṭubayir, ெப.(n.)

   இலவங்கப்படை்ட; cinnamon barkcinnamomum zeylanicum.

     [ேவைரயாட்  + ப ர]்

ேவேராட தல்

 
 ேவேராட தல் vērōṭaḻidal, ெப.(n.)

   ேவ டன் ெக தல்; being ruined totally.

ேவேரா -தல்

ேவேரா -தல் vērōṭudal, ெச. . .(v.i.)

ேவ ன் -தல் பாரக்்க;see verunru-,

     "பழமைற ச் ைசேவேரா " [ ரேமாத.் 22, 102)]
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ேவல்

ேவல்1 vēl, ெப.(n.)

   1. னிக் ரை்ம ைடய ைகேவல்; dart, spear, lance, javelin.

     "ெந ேவல் பாய்ந்த மார் ன்" ( றநா. 297);.

   2. ரி லம்

 trident.

     "ைகய  ேவல் ேந " ( வ் இயற். 1, 5);.

   3. ேபாரக்்க  ( ங்.);; weapon.

   4. ஈட் வைக ( லப். 15,216, உைர);; a kind of spear.

   5. ெசல் ைக (அ .நி.);; conquering.

   6. பைக (அ .நி.);; enemy.

     [ெவல் → ேவல்]

 ேவல்2 vēl, ெப.(n.)

   1. மரவைக; babul.

   2. ேவல் வைக (இலத.்);; Panicled babul.

   3. உைட5 பாரக்்க;see ugai.

   4. றக்காழ் உள்ள ங் ல் வைக (நாம ப. 296);; spiny bamboo.

ேவல்கந்

 
 ேவல்கந்  vēlkandi, ெப.(n.)

   ெச வைக (சங்.அக.);; scabrous ovate unifoliate ticktrefoil.

     [ேவல் + கந் ]

ேவல்கம்

 
 ேவல்கம்  vēlkambu, ெப.(n.)

 a long staff with a leaf-like metal edge used as a weapon, a kind of spear.

     [ேவல் + கம் ]

ேவல்சங்

ேவல்சங்  vēlcaṅgu, ெப.(n.)

   1. டச்ங் ; a conch with thorny edges.

   2. உபரசச ்சரக் ; a mineral body.

     [ேவல் + சங் ]

ேவல்தாரி

 
 ேவல்தாரி vēltāri, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ெந ங்ேகாட் ப் ைடைவ; a kind of saree with long stripes.

     [ேவல் + தாரி]

ேவல் கம்

 
 ேவல் கம் vēlmugam, ெப.(n.)

   கல்லாைர; a creeper.

     [ேவல் + கம்]
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ேவல்லசம்

 
 ேவல்லசம் vēllasam, ெப.(n.)

   ள ; pepper-piper nigrum.

ேவல்

 
 ேவல்  vēlli, ெப.(n.)

   ெகா ; a creeper.

ேவல் மா

 
 ேவல் மா  vēlviḻimātu, ெப.(n.)

   கண்டங்கத் ; a thorny shrub-solanum xanthocarpum.

     [ேவல் +  + மா ]

ேவல் யாள்

 
 ேவல் யாள் vēlviḻiyāḷ, ெப.(n.)

   கத் ரி மஞ்சள்; a kind of turmeric-curcuma aromatica.

     [ேவல் + யாள்]

ேவலங்காய்க்ெகா

 
 ேவலங்காய்க்ெகா  vēlaṅgāykkolusu, ெப.(n.)

   ேவலங்காய்கைளப்ேபா ம் ண் கைள ைடய காலணி வைக; asilver anklet with beads resembling babul 
fruit.

     [ேவலங்காய் + ெகா ]

ேவலங் ச்

ேவலங் ச்  vēlaṅgucci, ெப.(n.)

   க ேவலங் ச் , பல் க் ; a twig of Acacia arabica 8 inches long and of finger's thickness is used as tooth-
brush, it strengthens the teeth.

     [ேவலம் + ச் ]

ேவலசம்

 
 ேவலசம் vēlasam, ெப.(n.)

   ள  (சங்.அக.);; pepper.

ேவலப்பேத கர்

ேவலப்பேத கர ்vēlappatēcigar, ெப.(n.)

   ப ேனழாம் ற்றாண் ல் வாவ ைற யா னத்  ஆசானா ந்தவ ம் 
ப்ப ய ரப்் ராணம் பா யவ மான ஆ ரியர ்(அ . ந்.);; a head of tiruvadutural mutt and author of 

tiruppariyalur-p-puranam, 17C.

ேவலம்

ேவலம்1 vēlam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக மரம்; a thorny tree- Acacia genus.

 ேவலம்2 vēlam, ெப.(n.)

   ேதாட்டம் (யாழ்.அக.);; garden.

ேவலம்பட்ைட

 
 ேவலம்படை்ட vēlambaṭṭai, ெப.(n.)

   ேவலமரத் ப்படை்ட; babul bark.

     [ேவல் + படை்ட]
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ேவலம்பட்ைடசச்ா
ராயம்

 
 ேவலம்படை்டசச்ாராயம் vēlambaṭṭaiccārāyam, ெப.(n.)

   ேபாைத ம் த்த ன ம் உண்டா ம்; arrack prepared from the bark of Acacia.

     [ேவலம் + படை்ட + சாராயம்]

ேவலம்பா

ேவலம்பா 1 vēlambāci, ெப.(n.)

   பா வைக ( .அ.);; a kind of moss.

     [ேவலம் + பா ]

 ேவலம்பா 2 vēlambāci, ெப.(n.)

   ஒர ் ண் ; a herb-vallisneria spirahs.

     [ேவைல + பா ]

ேவலம் ன்

 
 ேவலம் ன் vēlambisiṉ, ெப.(n.)

   ன் வைக; gum arabic.

     [ேவல் + ன்]

ேவலமரம்

 
 ேவலமரம் vēlamaram, ெப.(n.)

 babul.

ேவலன்

ேவலன் vēlaṉ, ெப.(n.)

   1. ேவற்காரன்; spearman.

   2. கன் ( ங்.);; skanda.

   3. கன் சைன ெசய்பவன் ( . 222);; priest worshipping skanda.

     [ேவல் → ேவலன்]

ேவலனாடல்

 
 ேவலனாடல் vēlaṉāṭal, ெப.(n.)

   ேவலன் ஆ ம் ெவ யாட்  த்  ( ங்.);; dancing of a priest under possession by skanda.

     [ேவலன் + ஆடல்]

ேவலா

 
 ேவலா vēlā, ெப.(n.)

   க ேவல்; Acacia arabica.

ேவலா ன்

 
 ேவலா ன் vēlāmīṉ, ெப.(n.)

   ப ப்  நிறத் ல் காணப்ப ம் ஆழக் கடல் ன் ( கைவ. ன.);; a kind of sea fish.

ேவலா ற்றாைழ

 
 ேவலா ற்றாைழ vēlāmuṟṟāḻai, ெப.(n.)

கடற்றாைழ பாரக்்க;see kadarralai.
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ேவலாேமற் ல்

 
 ேவலாேமற் ல்  vēlāmēṟpulluruvi, ெப.(n.)

   ேவலமரவைக; parasitic plant growing on the acacia tree.

ேவலா தம்

ேவலா தம் vēlāyudam, ெப.(n.)

ேவல்1, 1 பாரக்்க;see vel.

     [ேவல் + ஆ தம்]

ேவலா தமான்

 
 ேவலா தமான் vēlāyudamāṉ, ெப.(n.)

   ம்மம்; lion.

ேவலா தன்

ேவலா தன் vēlāyudaṉ, ெப.(n.)

   கன்; skanda, as wielding the lance.

     "ேவதாகம த்ர ேவலா தன்" (கந்தரலங்.17);.

     [ேவல் + ஆ தன்]

ேவலாைர

 
 ேவலாைர vēlārai, ெப.(n.)

கடலாைர பாரக்்க;see kadasarai.

ேவலாவலயம்

 
 ேவலாவலயம் vēlāvalayam, ெப.(n.)

ேவலாவைலயம் பாரக்்க (அ.க.நி.);;see vela-valaiyam.

     [ேவல் + வலயம்]

ேவலாவைலயம்

ேவலாவைலயம் vēlāvalaiyam, ெப.(n.)

   1. கடல்; sea, as the boundary of the earth.

   2. நிலம்; earth, as boundary by the sea.

     "ேவலாவலயம் ளக் " (மாறனலங். 217. உதா. 517);.

     [ேவல் + வைலயம்]

ேவலா

ேவலா  vēlāḻi, ெப.(n.)

   கடல்; sea.

     "ேவலா  ல " ( ைணமாைல 62);.

ேவலான்

 
 ேவலான் vēlāṉ, ெப.(n.)

   ேவற்பைட தாங் யவன்; spearman.

     [ேவல் + அன்]
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ேவ

ேவ 1 vēli, ெப.(n.)

   1. ள், க  த யவற்றாலான அரண்; hedge, fence.

     "ேவரல் ேவ  ேவரக்்ேகாட் பல ன்" ( ந். 18);.

   2. ம ல் ( ங்.);; wall.

   3. காவல் ( ங்.);; custody, watch, guard.

     "நிைறநாண்ேவ நீங் " (கல்லா. 87,3);.

   4. நிலம் ( ங்);; land.

     "சா ேவ ந் த இய ைவப் ம்" (கம்பரா.நாட் ப். 12);.

   5. வயல் ( ங்.);; field.

   6. நில அள ; land measure = 6.74 acres (G.Ti.D. 1, 135);.

   7. ப க்ெகாட் ல் ( ங்.);; cowshed.

   8. ஊர ்( ங்.);; village.

     "பன்னி  ேவ  ெகாண்ட ஞ் ெசய்ைக கண் " (ேதவா. 176, 2);

   9. ேவ ப்ப த்  பாரக்்க ( .அ.);;see veli-p-parutti.

   10. இல வைக; red-flowered silk cotton tree.

     "ேவ யங் ஞ் ல் ைளகாய்ப் பஞ் னம்" (கல்லா. 87);.

   11. ஒைச (அ .நி.);; sound.

ேவ க்கள்ளி

 
 ேவ க்கள்ளி vēlikkaḷḷi, ெப.(n.)

   கள்ளிவைக (சங்.அக.);; a kind of spurge.

     [ேவ  + கள்ளி]

ேவ க்காக

ேவ க்காக vēlikkāka, ெப.(n.)

   பைழய வரி வைக (S.I.I.iii, 142);; an ancient village-tax.

     [ேவ  + கா ]

ேவ க்காரம்

 
 ேவ க்காரம் vēlikkāram, ெப.(n.)

   ெவண்காரம்; borax

     [ேவ  + காரம்]

ேவ க்கால்

ேவ க்கால் vēlikkāl, ெப.(n.)

   1. ேவ ; hedge, fence.

   2. ேவ கட் ய ேதாட்டம்; fenced garden.

   3. ேவ  கட்ட ந ங்க  ( ன்.);; stake in hedging.

     [ேவ  + கால்]

ேவ க்ெகா

 
 ேவ க்ெகா  vēlikkoḍi, ெப.(n.)

ேவ ப்ப த்  பாரக்்க;see veli-p-parutti.

     [ேவ  + ெகா ]
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ேவ க்ெகாவ்ைவ

 
 ேவ க்ெகாவ்ைவ vēlikkovvai, ெப.(n.)

   ேகாைவ; a climbing plant-Bryonia grandis.

     [ேவர + ெகாவ்ைவ]

ேவ கட் -தல்

 
 ேவ கட் -தல் vēligaṭṭudal, ெச. ன்றா . (v.i.)

   க  த யவற்றால் இடத்ைதச ் ழத்த த் வரம் தல்; to hedge, fence, as a field's to make a hedge or 
fence.

     [ேவ  + கட் -,]

ேவ கம்

ேவ கம்1 vēligam, ெப.(n.)

   கற்றாைழ (சங்.அக.);; aloe.

 ேவ கம்2 vēligam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக மலேநாய்; a disease due to worms in the intestines.

     [ேவ  → ேவ கம்] [ .தா.8]

ேவ ெகா -தல்

 
 ேவ ெகா -தல் vēligoḷuvudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

ேவ கட் -தல் பாரக்்க ( ன்.);;see veli-kattu-

     [ேவ  + ெகா -,]

ேவ த் த்

 
 ேவ த் த்  vēlittutti, ெப.(n.)

   ெச வைக (இலத.்);; pipal-leaved evening mallow, m.sh., abutilon polyandrum.

     [ேவ  + ச த் ]

ேவ தம்

 
 ேவ தம் vēlidam, ெப.(n.)

   கட் ; bandage.

ேவ நாயகம்

 
 ேவ நாயகம் vēlināyagam, ெப.(n.)

   காட்டாமணக் ; wild castor plant Jatropha carcas.

     [ேவ  + நாயகம்]

ேவ ேநாய்

 
 ேவ ேநாய் vēlinōy, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ேநாய்; a kind of disease.

     [ேவ  + ேநாய்]

ேவ ப்பய

ேவ ப்பய  vēlippayaṟu, ெப.(n.)

   பைழய நாணய வரி வைக (S.I.I.i, 89);; an ancient tax in cash.

     [ேவ  + பய ]
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ேவ ப்ப ர்

 
 ேவ ப்ப ர ்vēlippayir, ெப.(n.)

   ேதாட்டங்களில் ைள க் ம் ப ர;் plant grown in gardens.

     [ேவ  + ப ர]்

ேவ ப்ப த்

ேவ ப்ப த் 1 vēlipparutti, ெப.(n.)

   உத்தாமணி, உத்தமதாளி, அசச்ாணி ; a twiner title being a hedge plant bearing fruit with cottony fibres inside-
Dog's bane, whitlow plant-Daemia extensa. The whole plant is emetic and expectorant, and used mostly in children's disease.

     [ேவ  + ப த் ]

 ேவ ப்ப த் 2 vēlipparutti, ெப.(n.)

   ெகா வைக (பதாரத்்த 578);; stinking swallow wort, m.cl... damia extensa.

     [ேவ  + ப த் ]

ேவ ப்பாகல்

 
 ேவ ப்பாகல் vēlippākal, ெப.(n.)

   பாகல் வைக ( ன்.);; a kind of caper plant.

     [ேவ  + பாகல்]

ேவ ப்பா

 
 ேவ ப்பா  vēlippāci, ெப.(n.)

   பா வைக (M.M.);; hedge moss, sida humilis.

     [ேவ  + பா ]

ேவ ேபா -தல்

 
 ேவ ேபா -தல் vēlipōṭudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

ேவ கட் -தல் பாரக்்க;see velikattu-.

     [ேவ  + ேபா -,]

ேவ ள்

 
 ேவ ள் vēlimuḷ, ெப.(n.)

   க ேவல் ள்; thorn of Acacia arabica.

     [ேவ  + ள்]

ேவ -த்தல்

 
 ேவ -த்தல் vēlimuṟittal, ெச. . .(v.i.)

ேவ ய -தல் பாரக்்க;see veli-yali-.

     [ேவ  + -,]

ேவ ங் ல்

 
 ேவ ங் ல் vēlimūṅgil, ெப.(n.)

   ெச வைக ( ன்.);; a major shrub, Justicia betonica.

     [ேவ  + ங் ல்]
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ேவ யைட-த்தல்

 
 ேவ யைட-த்தல் vēliyaḍaittal, ெச. ன்றா .(v.t.)

ேவ கட் -தல் பாரக்்க;see veli-kattu-.

     [ேவ  + அைட-.]

ேவ ய -த்தல்

ேவ ய -த்தல் vēliyaḻittal, ெச. . .(v.i.)

   1. காவலைடப்ைப அ த்தல்; to destroy or remove afence.

   2. வரம்  கடத்தல்; to transgress bounds.

     [ேவ  + அ -,]

ேவ ைற

 
 ேவ ைற vēliṟai, ெப.(n.)

ேவலா தன் பாரக்்க ( டா.);;see velayudan.

     [ேவல் + இைற]

ேவ ன்ேமற் ல்

 
 ேவ ன்ேமற் ல்  vēliṉmēṟpulluruvi, ெப.(n.)

ேவலாேமற் ல்  பாரக்்க;see vāsā-mêr-pulluruvi.

     [ேவ ன் + ேமல்+  ல் ]

ேவ த்தம் தளவா
ய்

ேவ த்தம் தளவாய் vēluddambidaḷavāy, ெப.(n.)

   ரபாண் யக் கட்டெபாம்மன், த்ேதவர ் த யவரக்ைளப் ேபால் அந்நாளில் ேகரள 
தைலக்  ெவள்ைளக் காரரக்ைள எ ரத்்தவர ்இவர;் that day agianst britishman Kerala Independent like 

virapandiya-k-kattabomman, pull-ttēVar.

இவர ் றந்த ஊர ் மரி மாவட்டத் ல் உள்ள தைலக் ளம் என்பதா ம். இவர ் . .1765-ஆம் ஆண் ல் 
றந்  பதெ்தான்பதாம் ற்றாண் த் ெதாடக்கம் வைர வாழ்ந் ந்தார.் ேவணாட்  அைமசச்ராக 

இ ந்  ேநரை்மயான ஆட்  ரிந்தவர.் தன்மானங்காக் ம் ெபா ட் த் தைலையத் தம் டம் 
ெகா த்தவர.் இவ ைடய கைழப் பரப் ம் நாடகங்கைள மக்கள் இன் ம் ந க் ன்றனர.் இவர ்
பயன்ப த் ய வாைள இவ ைடய ம்பத் னர ்இந் யக் யர த் தைலவராக இ ந்த 
இராேசந் ர ரசாத் ரடம் ெகா த்தனர.் அவ்வாள் ல் ல் உள்ள ேத யப் ெபா டக்ாட்  
மண்டபத் ல் ைவக்கப்பட் க் ற .

     [ேவ த்தம்  + சதளவாய்]

ேவ ர்க் ழான்

 
 ேவ ரக்் ழான் vēlūrkkiḻāṉ, ெப.(n.)

   ெதாண்ைட நாட் ல் ழம்பட்  என் ம் ற் ரில் இ ந்த ஒர வள்ளல்; a small village kumilampattu were 
one donar at tonga-nādu.

     [ேவ ர ்+ ழான்]

பஞ்சகாலம் ஒன்  ேநரிட்ட ெபா  இவன் தன்ைன நா வந்த பல லவரக்ைள ம், றைர ம் 
உண ட் க் காப்பாற் னான்.

ேவேல

ேவேல  vēlēṟu, ெப.(n.)

   ேவல் ைதத்த ண்; wound caused with a javelin.

     "ேவேல  படத் ேதேள  மாய்ந்தாற்ேபால" (இைற. 2, பக். 39);.

     [ேவல் + ஏ ]
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ேவைல

ேவைல vēlai, ெப.(n.)

   1. ெதா ல்; work. labour task.

     "ேவைல ல ற் றக் ம் ேவைலெயா ந்ேதா ல்ைல" (அட்டப். வரங்கக் 54);.

   2. காரியம்; business, matter.

என்ன ேவைலயாய் வந்தாய்?'.

   3. ேவைலப்பா ; workmanship.

     'இந்த நைக ல் அைமந்த ேவைல க ம் அ ைமயான '.

   4. ேவைலத் றன் பாரக்்க;see vélai-t-tiran.

   5. பத ; situation, office.

     'உனக்  எங்ேக ேவைல?'.

     [ேவல் + ேவைல]

   ம. ேவல; . ேப .

 ேவைல2 vēlai, ெப.(n.)

   1. காலம் ( ங்.);; time, timit of time.

     "மணந் ண்ம் ேவைல" ( றள். 1221);.

   2. கடற்கைர ( ங்.);; sea-shore.

ேவைலக்கந்தகம்

ேவைலக்கந்தகம் vēlaiggandagam, ெப.(n.)

   1. கடற்பா ; sea weeds.

   2.ஒ  க ப்ெபா ள்; one of the 120 natural substances.

     [ேவைல + கந்தகம்]

ேவைலக்கள்ளி

 
 ேவைலக்கள்ளி vēlaikkaḷḷi, ெப.(n.)

   ேவைல ெசய்யாமல் ஏமாற் பவள்; woman who shirks work.

     "ேவைலக்கள்ளிக் ப் ள்ைளசச்ாக் "

     [ேவைல + கள்ளி]

ேவைலக்காரத்தன
ம்

 
 ேவைலக்காரத்தனம் vēlaikkārattaṉam, ெப.(n.)

ேவைலத் றன் பாரக்்க;see velai-t-tiran.

     [ேவைலக்காரன் + தனம்]

ேவைலக்காரன

ேவைலக்காரன1 vēlaikkāraṉa, ெப.(n.)

   1. ஊ யன்; man-servant.

   2. ெதா லாளி; workman, labourer.

   3. ெதா ல்வல்லவன்; skilled worker.

   4. ழ்ச்  ெசய்பவன்.

     'அவன் ெபரிய ேவைலக்காரன்'.

     [ேவைல + காரன்]
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ேவைலக்காரன்

ேவைலக்காரன்2 vēlaikkāraṉ, ெப.(n.)

ைவக்ேகால் தள் ந் த , rake.

     [ேவைல + காரன்]

ேவைலக்காரி

 
 ேவைலக்காரி vēlaikkāri, ெப.(n.)

   பணிப்ெபண்; servant-maid.

     [ேவைல + காரி]

ேவைலக்காலம்

 
 ேவைலக்காலம் vēlaikkālam, ெப.(n.)

   ேவைல ெசய் ம் ேநரம்; period of work.

     [ேவைல + காலம்]

ேவைலக்

 
 ேவைலக்  vēlaikāli, ெப.(n.)

   ப் ட்ட ேவைலக் க் ெகா க் ங் ப்பணம்; wage for a specific item of Work, dist, fr. nat-kuli.

     [ேவைல + ]

ேவைலக்ேக

 
 ேவைலக்ேக  vēlaikāṭu, ெப.(n.)

ைனக்ேக  பாரக்்க;see vinai-k-kedu.

     [ேவைல + ேக ]

ேவைலகாட் -தல்

 
 ேவைலகாட் -தல் vēlaikāṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

ேவைலத்தனம்பண் -தல் பாரக்்க;see vélai-t-tanam-pannu-.

     [ேவைல + காட் -,]

ேவைலெகாள்( )

ேவைலெகாள்( )1 vēlaigoḷḷudal, ெச. . .(v.i.)

   அ க ேவைல ெசய் ம் ப யாதல்; to involve labour.

     'அைதச ்ெசய்யத் ெதாடங் னால் இன் ம் ேவைல ெகாள் ம்'.

     [ேவைல + ெகாள் ]-,]

 ேவைலெகாள்( )2 vēlaigoḷḷudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

ேவைல வாங் -தல் பாரக்்க;see vélai-vángu.

     [ேவைல ெகாள் )-,]

ேவைலச் க்

 
 ேவைலச் க்  vēlaiccurukku, ெப.(n.)

   ேவைல அ கங்ெகாள்ளாைம; economy of labour.

     [ேவைல + க் ]
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ேவைலசாய்-தல்

 
 ேவைலசாய்-தல் vēlaicāytal, ெச. . . (v.i.)

   க்  வ தல்); to come an end, as life.

     'அவர ்பா  ேவைல சாய்ந்  ட்ட '.

     [ேவைல + சாய்-,]

ேவைலசாய்

ேவைலசாய்2 vēlaicāyttal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ேமற்ெகாண்ட ெதா ல் த்தல்; to finish as a job.

     'அந்த காரியத்ைத ேவைல சாய்த்  ட்டான்'.

   2. அ த்தல்; to ruin, make an end of.

     'அவன் அந்தக் ைய ேவைல சாய்த்  ட்டான்'.

   3. ெகாைல ரிதல்; to slay, murder.

     [ேவைல சாய்2-,]

ேவைலெசய்

ேவைலெசய்1 vēlaiseytal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெதா யற் தல்; to do work.

     'ேவைல ெசய்தாற் ; ேவடம் ேபாட்டாற் கா '.

   2. ம ப்  ெசய்தல்; to shave.

   3. ழ்ச்  ெசய்தல்; to play tricks.

   4. ேவைலத ்தனம்பண் -, 2 பாரக்்க;see vésai-t-tanam-pannu.

     [ேவைல ெசய்-,]

 ேவைலெசய்2 vēlaiseytal, ெப.(n.)

   1. (இயந் ரம் த யைவ); இயங் தல்;     'கணிப்ெபா  ேவைலெசய் ம் தேம தனி'.

   2 (ம ந்  ேபான்றைவ); பா ப்ைப அல்ல  பலைனத ்த தல்;     'அைர மணி ேநரத் க்  ன்  
த்த ம ந்  இப்ேபா தான் ேவைல ெசய்ய ஆரம் த் க் ற '.

     [ேவைல ெசய்-,]

ேவலத்தலம்

 
 ேவலத்தலம் vēlattalam, ெப.(n.)

ேவைலத ்தைல பாரக்்க ெகா.வ.);see vēlai-t-talai.

     [ேவைல + தலம்]

ேவைலத்தைல

 
 ேவைலத்தைல vēlaittalai, ெப.(n.)

   ேவைல நடக் டம்; place of work.

     [ேவைல + தைல]

ேவைலத்தனதம்

 
 ேவைலத்தனதம் vēlaiddaṉadam, ெப.(n.)

ேவைலத் றன் பாரக்்க;see velai.t-tran.

 |ேவைல + தனம்]

719

www.valluvarvallalarvattam.com 15190 of 19068.



ேவைலத்தனம்பண
◌் -தல்

ேவைலத்தனம்பண் -தல் vēlaiddaṉambaṇṇudal, ெச. . .(v.i.)

   1. ேவைல ல் றைம காட் தல்; to show one's skill or handiwork.

   2. ம்  பண் தல்; to do mischief, to create trouble.

   3. ேவைல ெசய்-,  பாரக்்க;see welai-cey-.

     [ேவைலத்தனம் + பண் -,]

ேவைலத் றம்

 
 ேவைலத் றம் vēlaittiṟam, ெப.(n.)

ேவைலத் றன் பாரக்்க;see velai.t-tiran.

     [ேவைல + றம்]

ேவைலத் றைம

 
 ேவைலத் றைம vēlaittiṟamai, ெப.(n.)

ேவைலத் றன் பாரக்்க;see velai.t-tiran..

     [ேவைல + றைம]

ேவைலத் றன்

ேவைலத் றன் vēlaittiṟaṉ, ெப.(n.)

   1. ெதா ல் ெசய்வ ல் வல்லைம,

 efficiency or skill, as in an art or craft.

   2. ம் ச ்ெசயல்; mischief, trick.

     [ேவைல + றன்]

ேவைலத் றட்

 
 ேவைலத் றட்  vēlaittuṟaṭṭu, ெப.(n.)

   மாவைக; tree caper.

     [ேவைல + றட் ]

ேவைலத்ெதால்ைல

 
 ேவைலதெ்தால்ைல vēlaittollai, ெப.(n.)

   அ க ேவைலயால் உண்டா ம் ெந க்க ; pressure of work.

     [ேவைல + ெதால்ைல]

ேவைல ர்

ேவைல ர1் vēlaitīrtal, ெச. . .(v.i.)

ேவைலசாய்1-, பாரக்்க;see welai.cay.

     [ேவைல + ர-்,]

 ேவைல ர2் vēlaitīrttal, ெச. ன்றா . (v.t.)

ேவைல சாய2-, பாரக்்க;see vela-cay.

     [ேவைல + ர-்,]

ேவைலநாணயம்

ேவைலநாணயம் vēlaināṇayam, ெப.(n.)

   1. ேவைல ல் ேநரை்ம; honesty in work.

   2. ெசய்யப்ப ம் ேவைல ன் ேமம்பா ; excellence of work.

     [ேவைல + நாணயம்]
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ேவைலநாள்

 
 ேவைலநாள் vēlaināḷ, ெப.(n.)

   பணி நாள்; working day.

     [ேவைல + நாள்]

ேவைலநி த்தம்

ேவைலநி த்தம் vēlainiṟuttam, ெப.(n.)

   1. ேவைல ன் க்ைக; stoppage of work, as on holidays.

   2. ேவைலம யல் பாரக்்க;see vésai-mariyal.

     [ேவைல + நி த்தம்]

 ேவைலநி த்தம் vēlainiṟuttam, ெப.(n.)

   ெபா ப்பணிநி த்தம்; General strike.

     [ேவைல + நி த்தம்]

ெதா ல் ைற ல் ேவைல நி த்தம் என்ப  ெதா லாளர ்ெபற் ள்ள வன்ைமயானேதார ்
க யா ம். தத்தம் ைறகைள நீக் க் ெகாள்ள ம், ஊ ய உயர் ெபற ம் ெதா லாளரக்ள் இந்த 
க ையப் பயன்படத் ன்றனர.் ப் ட்ட ஒ  ெதா ல் வ ேமா அல்ல  ப் ட்ட ஒ  
மாநிலத் ேலா நைடெப ம் ேவைல நி த்தத் ம் ெபா  ேவைல நி த்தம் என்  ெபயர.் 
ச கத்ைத ம் அரசாங்கத்ைத ம் எ ரத்்  எல்லாத் ெதா ல் நி வனங்களி ம், ஆைலகளி ம், 
ேபாக் வரத் த் ைறகளி ம் ெபா ளாக்கத்ைத நிைல ைலயச ்ெசய் ம் ேவைல நி த்தம் ேத ய 
ேவைல நி த்தம் எனப்ப ம்.

   19ஆம் ற்றாண் ன் ற்ப ல் ெதா ற்சங்கத் தைலவரக்ள் ேவைல நி த்தங்கைள நடத்தத ்
தைலப்பட்டனர.் 1829 தல் 1842 வைர ேவைல நி த்தங்கள் பல நடந்தன. ஒவன் (Owen); என்பார ்
நாட் ல் இயங் வந்த ெதா ற் சங்கங்கைள ெயல்லாம் இைணத் ப் ெபா  ேவைல நி த்தம் ஒன்  
நடத்  ெவற்  ெபற யற்  ெசய்தார.் ஆனால் அவ்ேவைல நி த்தம் ேதால் யைடந்த . ெபா  
ேவைல நி த்தம் மக்கள் க த் ற்  ஒவ்வாமல் அவரக் ைடய ஆரவ் ம் ஆதர ம் ெபறக் டாமல் 
மைறந் ட்ட .

   தல் உலக ேபா க் ப் ன் ெதா லாளர ்களிைடேய ேவைல நி த்தங்கள் ண் ம் ண் ம் 
ேதான் ன. நிலக்கரிச ் ரங்கத் ெதா ல் பல ளரச்் கள் ஏற்பட்டன. 1926 ஆம் ஆண்  ேம மாதம் 
3ஆம் நாள் தல் ஒன்ப  நாடக் க் ப் ெபா  ேவைல நி த்தம் நா  வ ம் நைடெபற்ற . 15 

ேவைலநீர்

 
 ேவைலநீர ்vēlainīr, ெப.(n.)

   கல் ப் ; rock salt.

     [ேவைல + நீர]்

ேவைலேநரம்

ேவைலேநரம் vēlainēram, ெப.(n.)

   1. ேவைல ெசய்தற் ரிய காலம்; period of work.

   2. ேவைல ெசய் ன்ற ேவைள; worktime.

     [ேவைல + ேநரம்]

ேவைலப்பரட்ீைச

ேவைலப்பரீடை்ச vēlaipparīṭcai, ெப.(n.)

   ஒ வன  ேவைலத் றைமைய ஆராய்ைக; trial of one's skill in buisiness.

   2. ேவைலத் றன் பாரக்்க;see vela-t-tiran.

     [ேவைல + பரீடை்ச]

721

www.valluvarvallalarvattam.com 15192 of 19068.



ேவைலப்பா '

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள், றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,  என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப , ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

ேவைலப்பா

 
 ேவைலப்பா  vēlaippāṭu, ெப.(n.)

   கைலப் ெபா ள், ைக ைனப்ெபா ள், த யவற் ல்) அழ ம் க்க ம் ெவளிப்ப ம் வைக ல் 
றைமயாகச ்ெசய்யப்ப ம் ேவைல; craftsmanshi, workmanship.

     ' றப் ேவைலப்பா  நிைறந்த  ேகா ல்'. ன்னால் ேவைலப்பா கள் உைடய ைகப்ைப'.

     [ேவைல + பா ]

ேவைலப்பார்-த்தல்

 
 ேவைலப்பார-்த்தல் vēlaippārttal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   பணி ரிதல், ெதா ல் ெசய்தல்; do work, work (in an office, etc.);.

     'ஒ  உண  ல் ேவைலபாரக்் றார'்.

     [ேவைல + பார-்,]

ேவைலபண் -தல்

 
 ேவைலபண் -தல் vēlaibaṇṇudal, ெச. . .(v.i.)

ேவைலெசய்-தல் பாரக்்க see velai-cey-.

     [ேவைல + பண் -,]

ேவைல -த்தல்

 
 ேவைல -த்தல் vēlaibiḍittal, ெச. . .(v.i.)

ேவைலெகாள்-தல் பாரக்்க;see velai-kol.

     [ேவைல + -,]

ேவைலேபாட் க்
ெகா -த்தல்

 
 ேவைலேபாட் க்ெகா -த்தல் vēlaipōḍḍukkoḍuttal, ெச. ன்றா .(v.t.)

 help (S.O.); with ajob.

     'என் மக க்  உங்கள் ெநசவாைல ல் ஒ  ேவைல ேபாட் க் ெகா ங்கள்'.

     [ேவைல + ேபாட்  + ெகா -,]
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ேவைலம யல்

ேவைலம யல் vēlaimaṟiyal, ெப.(n.)

   1. ஒ வைன ேவைல ெசய்யெவாட்டா மற்ற க்ைக; slopping a person in his work.

   2. ெதா லாளர ் ப்ேப  ேவைலைய ஒேர காலத் ல் நி த் ைக; strike.

     [ேவைல + ம யல்]

ேவைலமானம்

ேவைலமானம் vēlaimāṉam, ெப.(n.)

ேவைலத் றன் 1 பாரக்்க;see weal-t-train.

     [ேவைல + மானம்]

ேவைல னக்ெகட்
டவன்

ேவைல னக்ெகட்டவன் vēlaimiṉakkeṭṭavaṉ, ெப.(n.)

   1. பயனற்றேவைல ெசய்  ண்ெபா  ேபாக் பவன்; one who wastes his time in useless work.

   2. ேவைல ன்  ேசாம் ப்பவன்; idler.

     [ேவைல + னக்ெக  + அன்]

ேவைல னக்ெக -
தல்

 
 ேவைல னக்ெக -தல் vēlaimiṉakkeḍudal, ெச. . .(v.i.)

ேவைலெமனக் -தல் பாரக்்க;see vésaf-mena-k-kidu.

     [ேவைல + னக்ெக -,]

ேவைல னக்ேக

ேவைல னக்ேக  vēlaimiṉakāṭu, ெப.(n.)

   பய ள்ள ேவைல ெயான் ன்  க்ைக; being without any useful work.

   2. ணான ெசயல்; wasted labour.

     [ேவைல + னக்ேக ]

ேவைல ைலமாத
ர்

 
 ேவைல ைலமாதர ்vēlaimulaimātar, ெப.(n.)

   வைள; a thorny climber, three tobed night shade-solanum trilobatum.

     [ேவைல + ைல + மாதர]்

ேவைலெமனக் -
தல்

ேவைலெமனக் -தல் vēlaimeṉakkiḍudal, ெச. . .(v.i.)

   1. பய ள்ள ேவைலெயான்  ன் த்தல்; to be without any useful work.

   2. ெசய்த காரியம் ணாதல்; to have one's labour wasted.

     [ேவைல ெமனக் -,]

ேவைலேமற்ேபா-
தல்

 
 ேவைலேமற்ேபா-தல் vēlaimēṟpōtal, ெச. . .(v.i.)

   தன் ேவைலையக் கவனிக்கப் ேபாதல்; to go on duty, to go to work.

     'மந் ரி ேவைல ேமற் ேபா க் றார'்.

     [ேவைல ேமல் ேபா-,]

ேவைலயாள்

 
 ேவைலயாள் vēlaiyāḷ, ெப.(n.)

   க்  ேவைல ெசய்பவன்; workman, labourer, servant.

     [ேவைல + ஆள்]
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ேவைல ல்லாத்
ண்டாட்டம்

 
 ேவைல ல்லாத் ண்டாட்டம் vēlaiyillāttiṇṭāṭṭam, ெப.(n.)

   ேவைல ைடக்காத நிைல; unemployment.

     'மக்கள் ெதாைக  அ கமாக அ கமாக ேவைல ல்லாத் ண்டாட்ட ம் அ கமா க் ெகாண்  
ேபா ற '.

     [ேவைல ல்லா + ண்டாட்டம்]

ேவைல ற் ன்
ேறான்

 
 ேவைல ற் ன்ேறான் vēlaiyiṟṟuyiṉṟōṉ, ெப.(n.)

   பாற்கட ற் பள்ளி ெகாண்டவன், மால் ( டா.);; visnu, as sleeping on the sea of milk.

     [ேவைல + ல் + அன்]

ேவைலையக்காட்
-தல்

 
 ேவைலையக்காட் -தல் vēlaiyaikkāṭṭudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   ம்  ெசய்தல்; play dirty tricks.

     'உங்களிடம் மட் மல்ல, ேவ  லரிட ம் அவன் ேவைலையக் காட் க் றான்'.

     [ேவைலைய + காட் -,]

ேவைல வஞ்

 
 ேவைல வஞ்  vēlairusivañsi, ெப.(n.)

   த்தா ட் ; a drug - pavonia zeylanica.

     [ேவைல +  + வஞ் ]

ேவைலவளர்

ேவைலவளர1் vēlaivaḷarttal, ெச. . . (v.i.)

   ேவைலைய நீட் த்தல்; to prolong work.

     [ேவைல + வளர-்,]

ேவைலவாங்

ேவைலவாங் 1 vēlaivāṅgudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   றைர ஏ  ேவைல ெசய் ம்ப  ஏ தல்; to get work done, to exact work from.

     [ேவைல + வாங் 1-,]

 ேவைலவாங் 2 vēlaivāṅgudal, ெச. . . (v.i.)

ேவைலெகாள்-, பாரக்்க;see véla-kol-.

     [ேவைல + வாங் -,]

ேவைலைவ

ேவைலைவ1 vēlaivaittal, ெச. . . (v.i.)

   ண் ேவைல தல்; to cause one to work unnecessarily.

     [ேவைல + ைவ-,]

 ேவைலைவ2 vēlaivaittal, ெச. . . (v.i.)

   ஒ வைனக் கா தல் த ய வற் ற்  ேநரங் ப் தல்; to make appointments.

     [ேவைல ைவ-,]
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ேவவம்

ேவவம்1 vēvam, ெப.(n.)

   தனிைம (அ .நி.);; loneliness.

     [ஏகம் → ேவவம்]

 ேவவம்2 vēvam, ெப.(n.)

   ன்பம் (அ .நி.);; distress.

க. ேபவசா.

     [எவ்வம் → ேவவம்]

ேவவல்

ேவவல் vēval, ெப.(n.)

   ற்காலத்  வழங் ய நாணயவைக; an ancient coin.

     " ேவவல் ங்க ெலன் ம்"(பண . 25);.

     [ேவ → ேவவல்]

ேவவாள்

ேவவாள் vēvāḷ, ெப.(n.)

   ஒற்றன்; spy.

     "ேவவா எ ப் ம் சாரிப் ம்" (பண . 25);.

     [ேவ  + ஆள்]

ேவ

ேவ 1 vēvi, ெப.(n.)

ேவ -த்தல் பாரக்்க;see vévi-.

 ேவ 2 vēvi, ெச. ன்றா .(v.t.)

   ேவகைவத்தல்; boiling.

ேல

ேல 1 lēvu, ெப.(n.)

   ஒற் ; spying, espionage.

     [ேவய்  → ேவ ]

 ேல 2 lēvu, ெப.(n.)

   ேவைக ; burning, boiling.

     [ேவ → ேவ ]

ேவ

ேவ 3 vēvu, ெப.(n.)

ேவள்  2 பாரக்்க;see vělvu.

     [ேவள்  → ேவ ]

ேவ காரன்

 
 ேவ காரன் vēvukāraṉ, ெப.(n.)

   ஒற்றன்; Spy.

     [ேவ  + காரன்]

ேவ பார்-த்தல்

ேவ பார-்த்தல் vēvupārttal, ெச. ன்றா . (v.t.)

ேவய்3-தல் பாரக்்க;see wey.

     [ேவ  + பார-்,]

ேவெவ -த்தல்

ேவெவ -த்தல் vēveḍuttal, ெச. . .(v.i.)

ேவள்ெவ -, 1 பாரக்்க;see vel-vedu-.

     [ேவ + ெவ -,]
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ேவைவ

ேவைவ vēvai, ெப.(n.)

   ெவந்த ; that which is boiled or cooked.

     "பராைர ப ெகனத ்தண் " (ெபா ந.104);

     [ேவ → ேவைவ]

ேவழ்

 
 ேவழ் vēḻ, ெப.(n.)

   க ம் ; sugar cane - saccharum officinarum.

     [ேவ → ேவழ்]

ேவழ்

 
 ேவழ்  vēḻvi, ெப.(n.)

   ேவள்  (அ .நி.);; corr. of.

     [ேவள்  → ேவழ் ]

ேவழக்க ம்

ேவழக்க ம்  vēḻkkarumbu, ெப.(n.)

   நாணல்வைக; kaus, a large and coarse grass.

     "ேவழக் க ம் ெனா  ெமன் க ம் " (ெபரிய . ஏனா . 2);.

     [ேவழம் + க ம் ]

ேவழக்ைகலா

 
 ேவழக்ைகலா  vēḻkkailāti, ெப.(n.)

மதனப்  பாரக்்க;see madara-p-pa.

     [ேவழம் + ைகலா ]

ேவழக்ேகா

ேவழக்ேகா  vēḻkātu, ெப.(n.)

   சா  நீங் ய க ம் ச ்சக்ைக; refuse of crushed sugarcane after the juice is extracted.

     "சாற்  ேவழக்ேகா  ேபால்" (காஞ் ப் . நகர. 52);.

     [ேவழம் + ேகா ]

ேவழக்ேகால்

ேவழக்ேகால் vēḻkāl, ெப.(n.)

   ேபய்க் க ப்பந்தடை்ட (ெப ம்பாண். 263, உைர);; stem of kaus.

     [ேவழம் + ேகால்]

ேவழகம்

 
 ேவழகம் vēḻkam, ெப.(n.)

   ரக்் ; loofa ribbed gourd - luffa acutangula.

 ேவழகம் vēḻkam, ெப.(n.)

   ங் ல்; bamboo.
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ேவழம்

ேவழம் vēḻm, ெப.(n.)

   1. க ம்  ( ங்.);; sugar cane.

   2. ேவழக்க ம் பாரக்்க (ெப ம்பாண். 263, அ ம்.);;see véla-k-karumbu.

   3. நாணல் வைக ( ங்.);; european bamboo read.

     "ேவழப்பழனத் " (ம ைரக். 257);,

   4. ங் ல் ( ங்.);; spiny bamboo.

   5. ெகா  வைக ( ரக்் ); ( .அ.);; sponge gourd.

   6. ல்வைக (யாழ்.அக.);; kaus, a large and coarse grass.

   7. இைச ( ங்.);; music.

   8. யாைன; elephant.

     "இர ப் னேமய்ந்த ர ச் ன ேவழம்" (அகநா. 309); ( ங்.);.

   9. இடரா  (பரிபா.11, 2, உைர);; aries of the zodiac.

   10. பரணி நடச்த் ரம் (பரிபா.11, 2, உைர);; the 2nd naksatra.

   11. ளாம் பழத் ற்  வ வெதா  ேநாய்; a disease affecting the fruit of the wood-apple.

     "ேவழந் ற் ய ெவள்ளிேல ேபால்" ( வக. 232);.

   12. ஒ  வைகப் ச்  (ெபா .நி.);; an insect.

     [ெவள் → ேவள் → ேவளம் → ேவழம்]

ேவழம்பம்

ேவழம்பம் vēḻmbam, ெப.(n.)

   1. வஞ்சகம்; deceit, trick.

     "ேவழம்பத்ைதவர ்ேவண் ற்  ேவண் ப்ேபாய்" (ேதவா. 472,1);. 2 ஏளனம்;

 ridicule mockery.

     [ேவ → ேவழம்பம்]

ேவழம்பர்

ேவழம்பர ்vēḻmbar, ெப.(n.)

   1. கைழக் க்கர ்( ங்.);; pole-dancers.

   2. நைகப் ட் த் றனாளர ்( ரஷகர)்; ( லப். 26, 130);; professional wits or humourists.

   3. ேக  ெசய்ேவார ்( லப். 5, 53, உைர);; those who ridicule or mock.

     [ேவழம்பம் → ேவழம்பரி]

ேவழெவந்

ேவழெவந்  vēḻvendī, ெப.(n.)

   யாைனத்  ேநாய்; a disease that causes great hunger.

     "ேவழ ெவந் னிங் " ( வக.401);.

 |ேவழம்+ ெவம்-ைம + ]

ேவழா கம்

ேவழா கம் vēḻāgigam, ெப.(n.)

   1. வந் க் ெகாடை்ட; soap nut.

   2. வந் க்ெகா ; a creeper.
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ேவள்

ேவள்1 vēḷtalvēṭṭal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ேவள் ெசய்தல்; to ofter sacrifices.

     "ஒதல் ேவட்டல்" (ப ற் ம். 24, 6);.

   2. மணம் ரிதல்; to marry.

     "ெமய்ந்நிைற வைர வ ம் ேவட்டார"் (கம்பரா. க மணம் 102);.

   3. ம் தல்; to desire.

     "வய மகளிர ்ேவட் ணினல்ல " ( றநா. 20);.

   4. நட்  ெகாள்ளல்; to love.

     'மலரந்்  ற் ம்பா  ேவட்டேத ேவட்டதா நட்பாட் " (நால , 215);.

 ேவள்2 vēḷ, ெப.(n.)

   1. மணம்; marriage.

     "ேவள்வாய் கவடை்ட ெந " (பழெமா 360);.

   2. ப்பம் ( ன்.);; desire.

   3. காமன்; kama.

     "ேவள் பட  ெசய் " (ேதவா 1172, 8);.

   4. கக்கட ள்; skanda.

ேவள் லம்

ேவள் லம் vēḷpulam, ெப.(n.)

   ச க் யரக்் ரிய நா  (S.I.I.iii,160);; the country of the casukyas.

     [ேவள் + லம்]

ேவள் லவரசன்

 
 ேவள் லவரசன் vēḷpulavarasaṉ, ெப.(n.)

   ச க் ேவந்தன் ( வா.);; calukyaking.

 a sacrifice.

     [ேவள்  + க ைல]

ேவள் க்

 
 ேவள் க்  vēḷvikkuḍi, ெப.(n.)

   ேதவார பாடல்களில் இடம் ெபற்ற ப் களில் ஒன் ; humble dwelling.

 என் ம் ெசால் ஊரப்்ெபயரக்ளில் அைமந்த ப்ைப உணரத்் வதா ம். இைளயான் ற் 
றந்த மாறன் என்ற தெ்தாண்டர ்இைளயான்  மாறன் என்  ெபரிய ராணத் ல் 

ேபசப்ப ன்றார.்

     [ேவள்  + ]

ேவள் ண்டம்

 
 ேவள் ண்டம் vēḷviguṇṭam, ெப.(n.)

   ேவள் க்  ( ங்.);; sacrificial pit.

     [ேவள  + ண்டம்]
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ேவள் க்  
ேவந்தன்

 
 ேவள் க்  ேவந்தன் vēḷvikkuvēndaṉ, ெப.(n.)

ேவள்  நாயகன் பாரக்்க ( டா.);;see vélvi-nāyagan.

     [ேவள் க்க + நாயகன்]

ேவள் சச்ாைல

ேவள் சச்ாைல vēḷviccālai, ெப.(n.)

   ேவள்  நிகழ்த் ம் இடம்; sacrificial hall.

     "ேவள் சச்ாைல ன் ேவந்தன் ேபாந்த ன்"( லப். 30, 170);.

     [ேவள்  + சாைல]

ேவள் த்த

 
 ேவள் த்த  vēḷvittaṟi, ெப.(n.)

ேவள் த் ணம் பாரக்்க ( ங்.);;see vēlvi-t-tūnam.

     [ேவள்  + த ]

ேவள் த் ரண்

 
 ேவள் த் ரண் vēḷvitturaṇ, ெப.(n.)

ேவள் த் ரணம் பாரக்்க ( டா.);;see vélvi-t-tūnam.

     [ேவள்  + ண்]

ேவள் த் ணம்

ேவள் த் ணம் vēḷvittuṇam, ெப.(n.)

   ேவள் ல் கட க்  உணவான உ ரிையக் கட் ைவக் ம் தம்பம்; stake to which the sacrificial victim is 
fastened.

     "மணிச் ரல்.......... ேவள் த் ரணத் தைசஇ" (ெப ம்பாண். 316);.

     [ேவள்  + ரணம்]

ேவள் நாயகன்

 
 ேவள் நாயகன் vēḷvināyagaṉ, ெப.(n.)

   இைமயவர ்ேகான் ( ங்);; indra, asthelord of sacrifices.

     [ேவள்  +  நாயகன்]

ேவள் நிைல

ேவள் நிைல vēḷvinilai, ெப.(n.)

   1. அரசன் ேவள்  ெசய்த ெப ைமையப் கழ்ந்  ம் றத் ைற ( .ெப. 9, 15);;   2. தைலவன் 
ேசதா ைன நாடக்ாைல ற் ெகா க் ங் ெகாைடச ் றப் ைனக் ம் றத் ைற (ெதால். ெபா. 
90);;     [ேவள்  + நிைல]

ேவள் மைல

 
 ேவள் மைல vēḷvimalai, ெப.(n.)

   வ் ய ம ந்  ைககைள ைடய ஒ  மைல; mountain containing many extraordinary drugs.

     [ேவள்  + மைல]

ேவள் தல்வன்

ேவள் தல்வன் vēḷvimudalvaṉ, ெப.(n.)

   1. ேவள் த் தைலவன் (பரிபா. 3,4,5, உைர);; sacrificer, one who performs a sacrifice.

   2. ேவள்  நாயகன் பாரக்்க;see velvi. nayakan

     " லங்ெகன ண்ேணார ்ேவள் தல்வன்" (பரிபா. 5, 31);.

     [ேவள்  + தல்வன்]
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ேவள் யா ரியன்

ேவள் யா ரியன் vēḷviyāciriyaṉ, ெப.(n.)

   ேவள்  ெசய் க் ம் ேபாற்றாளி (ெதால். ெபா. 75, உைர);; priest who conducts a sacrifice.

     [ேவள்  + ஆ ரியன்]

ேவள் யாளன்

ேவள் யாளன் vēḷviyāḷaṉ, ெப.(n.)

   1. பாரப்்பனன் ( .வ.);; brahmin.

   2. ெகாைட யாளன் ( ங்.);; munificent person.

     [ேவள் +ஆளன்]

ேவள் ன்ப

 
 ேவள் ன்ப  vēḷviyiṉpadi, ெப.(n.)

   மால் ( ங்.);; visnu, as the lord of sacrifice.

     [ேவள் ன் + ப ]

ேவள்

ேவள்  vēḷvu, ெப.(n.)

   1. ேவள் ; sacrifice.

     " ழ ம் ேவள் ம் த்தெலான் ன் ைமயால்" ( வக. 138);.

   2. மணத் ல் மணமக்கள் ட்டாரக்ள் வரிைசயாக ெவ க் ம் உண ப்பண்டம்; presents of food-stuffs 
from the hose of the bridegroom to that of the bride and vice versa, at a wedding (C.N.);.

   3. அ ம் பண்டம் (யாழ்.அக.);; rare commodity.

     [ேவள் → ேவள் ]

ேவள்ெவ -த்தல்

ேவள்ெவ -த்தல் vēḷveḍuttal, ெச. . .(v.i.)

   1. மணமகன் ட்டா க்  மணமகள் ட்டா ம் மணமகள் ட்டா க்  மணமகன் ட்டா ம் 
ந் க் ரிய வரிைசப் பண்டங்கைள ய ப் தல்; to send presents of food-stuffs from the house of the bride 

groom to that of the bride and vice versa, at a Wedding.

   2. பல பண்டந்ேத க் ெகாண்  ேபாதல் (யாழ்.அக.);; together and carry varied articles.

     [ேவள்  + எ ]

ேவளம்

ேவளம் vēḷam, ெப.(n.)

   1. ேசாழராற் ைற க்கப்பட்ட உயர ் லத்  மகளிர ்அ ைமயாக வா ம்ப  அைமத்த 
அரண்; fortified place where ladies of rank captured in war were kept as slaves by the colas.

     " னவர ்கானகம் க............. ேவளம் மட ர"் (க ங். 41);.

     " ர பாண் யைன த்தைல ெகாண்  அவன் மடக்ெகா ைய ேவளேமற் " (S.I.I.iii,217);.

   2. இ ப் டம்; quarters (S.I.I.ii,440);.

     [ெவள் → ேவள் → ேவளம்]

ேவளேமற் -தல்

ேவளேமற் -தல் vēḷamēṟṟudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   ைற த்த மகளிைர ேவளத் ல் அமரத்் தல் (S.I.I.iii, 217);; to confine ladies of rank captured in war within a 
vésam,

     [ேவளம் + ஏற் -,]

ேவளன்

 
 ேவளன் vēḷaṉ, ெப.(n.)

ேவளான் பாரக்்க;see vélàn.

     [ேவள் → ேவளன்]
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ேவளா

ேவளா1 vēḷā, .எ. (adv.)

   ஒ  பய ன்  ( ங்.);; to no purpose.

     [வாள → ேவளா]

 ேவளா2 vēḷā, ெப.(n.)

   ெசம்மண் நிற ள்ள ம் இ ப  அ  நீளம் வளரவ் மான றா ன் வைக; sawfish, sandy brown, attaining 
20 ft. in length, pristis zyzrom.

ேவளாெக த்ைத

 
 ேவளாெக த்ைத vēḷākeḍuttai, ெப.(n.)

   நச் த் தன்ைம டன் ய ெப ம் டக்ைள ைடய ன் (தஞ்ைச. ன.);; a kind of fish which have the 
large poisonous thorns.

     [ேவளா + ெக த்ைத]

ேவளாச் றா

 
 ேவளாச் றா vēḷāccuṟā, ெப.(n.)

   ெபரிய றா ன் வ க; a large cetaceous fish Grampus.

     [ேவளா + றா]

ேவளாட்
ேவளாட்  vēḷāṭṭi, ெப.(n.)

ெவள்ளாட்  பாரக்்க (இலக். . 45, உைர);;see vellatti.

ேவளாண்மாந்தர்

ேவளாண்மாந்தர ்vēḷāṇmāndar, ெப.(n.)

   ேவளாளர ்(ெதால். ெபா. 635);; velalar.

     [[ேவளாண் + மாந்தர]்

ேவளாண்மாந்தரி
யல்

 
 ேவளாண்மாந்தரியல்  vēḷāṇmāndariyalpu, ெப.(n.)

   ஆைண வ நிற்றல், அ ந்ேதாைர நி த்தல், ைகக்கடனாற்றல், க வகத் ண்ைம, ஒக்கல் ேபாற்றல், 
ஒவா யற் , மன்னிைறத தல், ஒற் ைம ேகாடல், ந்  றந்த தல், ந் ய ெவா க்கம் என்ற 
ேவளாளரக்் ரிய பத் வைகத ்தன்ைமகள் ( ன்.);; characteristics of the vésàsas, ten in number viz., ānai-vali-
nirral, alintorai-niruttal, kaikkatan-arral, kacivaga-t-tunmai, okkal-porral, ova-muyarci, mannirai-tarutal, orrumai-kodal, virundu-
purantarutal, tirunitya-v-olukkam.

     [ேவளாண்ைம + மாந்தர ்+ இயல் ]

ேவளாண்ைம

ேவளாண்ைம vēḷāṇmai, ெப.(n.)

   1. ெகாைட ( ங்.);; gift, bounty, liberatity.

   2. உத ; beneficence, help.

     " ந்ேதாப்   ேவளாண்ைம ெசய்தற் ெபா ட் " ( றள், 81);.

   3. ப ர ்ெசய் ம் ெதா ல்; cultivation of the soil, agriculture, husbandry.

   4. உண்ைம ( ங்.);; truth.

     "ேவளாண்ைம தா ம் ைளந் ட" (ெகாண்டல் . 84);.

     [ேவள் → ேவளான்  → ேவளாண்ைம]

ேவளாண்ைமயமர்
க்களம்

 
 ேவளாண்ைமயமரக்்களம் vēḷāṇmaiyamarkkaḷam, ெப.(n.)

   அ வைடக்காலத்  நிக ம் ெநற்களத் தாரவாரம்; stir and bustle of harvest.

     [ேவளாண்ைம + அமரக்்களம்]
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ேவளாண்வாைக

ேவளாண்வாைக vēḷāṇvākai, ெப.(n.)

   ேவளாளன் ெசய்தற் ரிய கடைமகைள நிைறேவற்றைலக் ம் றத் ைற ( . ெவ. 8,11);; theme of 
exalting a vēlāsa for doing the duties laid upon him by caste rules.

     [ேவளாண் + வாைக]

ேவளாண்வா ல்

ேவளாண்வா ல் vēḷāṇvāyil, ெப.(n.)

   இரத்தல் (யா க்ைக);; begging, as offering an outlet for liberality.

     "ேவளாண்வா ல், ேவட்பக் " (ெபா ந.75);.

     [ேவளாண் + வா ல்]

ேவளாதரம்

ேவளாதரம் vēḷātaram, ெப.(n.)

   1. ஒ வைகப் ஒ வைகப் ரசமரம்; a tree.

   2. ைவம் ர ; Buteafrodosa.

ேவளாரி

 
 ேவளாரி vēḷāri, ெப.(n.)

 Jamaica switch sorrel.

ேவளாவளி

ேவளாவளி vēḷāvaḷi, ெப.(n.)

   1. பண் (பரத. இராக. 56);;   2. ெசவ்வ க் ப் றமான பண் ற வைக ( லப். 14, 160-167, உைர);; a 
secondary melody-type of the cevvali-class.

 ேவளாவளி1 vēḷāvaḷi, ெப. (n.)

   பழம்ெப ம்பண்களில் ஒன் ; an ancient melody.

 ேவளாவளி2 vēḷāvaḷi, ெப. (n.)

   ெநய்தல் நிலத் ற் ரிய பண்; a melody type peculiar to marytime.

ேவளாேவைள

ேவளாேவைள vēḷāvēḷai, .எ.(adv.)

   1. ற் ல சமயத் ல்; at one time or another, occasionally.

   2. உரிய காலத் ல்; at the proper time.

     'நீ ேவளாேவைள ல் வரேவண் ம்'.

     [ேவைள + ேவைள]

ேவளாளர்ெசய்ைக

 
 ேவளாளரெ்சய்ைக vēḷāḷarceykai, ெப.(n.)

ேவளாண்மாந்தரியல்  பாரக்்க ( ங்.);;see vésàn-mântar-lyapu.

     [ேவளாளர ்+ ெசய்ைக]

ேவளாளர ெதா
ல்

 
 ேவளாளர ெதா ல் vēḷāḷaraṟudoḻil, ெப.(n.)

   உழ , ப க்காவல், வாணிபம், க வம், கா க ைன, இ.  றப்பாளரே்கவல் ெசயல் என் ம் 
ேவளாளரக்் ரிய அ வைகத ்ெதா ல் ( வா.);; the six occupations of the vélalas.

     [ேவளாளர  + ெதா ல்]
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ேவளாளன்

ேவளாளன் vēḷāḷaṉ, ெப.(n.)

   1. ஈேவான் ( ங்.);; liberal person.

     "ேவளாள ெனன்பான் ந் க்க ண்ணாதான்" ( ரிக  12);.

   2. ஒ  லம்; Velala, a caste.

   3. ேவளாள வ ப் னன்; a person of velala caste.

   4. வணிகன் (ைவ யன்); ( ங்.);; vaisya.

   5. கைடமகன் ( த் ரன்); ( ங்.);;šūdra.

     [ேவள் → ேவளாளன்]

ேவளான்

ேவளான் vēḷāṉ, ெப.(n.)

   1. லப்ெபயர;் a caste title.

     "ம ராந்தக ேவந்த ேவளான்" (S.I.l.ii,10);.

   2. யவர ்வ ப் ப் ெபயர;் a title of persons belonging to the Kuyavar caste.

     [ேவள் → ேவளான்]

ேவளா லம்

 
 ேவளா லம் vēḷāṉuālam, .எ.(adv.)

   ப்ப ; according to fate.

ேவளிர்

ேவளிர ்vēḷir, ெப.(n.)

   1. த ழ் நாடாண்ட ஒ  சார ்அரசர ் லத்தார;் a class of ancient cheifs in the tamil country.

     "நாற்பத் ெதான்ப  வ ைற வந்த ேவளி ள் ேவேள" ( றநா. 201);.

   2. ச க்  ேவந்தர ்( வா.);; the calukyas.

   3. நில மன்னர ்( டா.);; petty cheifs.

     [ேவள் → ேவளிர]்

ேவளி ைகச் ைல

 
 ேவளி ைகச் ைல vēḷirugaiccīlai, ெப.(n.)

   க ம் ; sugar cane - saccharum officinarum.

     [ேவளி ைக + ைல]

ேவ

 
 ேவ  vēḷugi, ெப.(n.)

ேவம்பாடம் படை்ட பாரக்்க;see vémpādam-pattai.

ேவ ங்

 
 ேவ ங்  vēḷuṅgi, ெப.(n.)

ேவம்பாடல் பாரக்்க;see vémpādal.

ேவ ங்

ேவ ங்  vēḷuṅgu, ெப.(n.)

   1. மரவைக (மைல.);; tube in tube wood, tr., dalbergia paniculata.

   2. ஒ  வைகக்ெகா  (சங்.அக.);; red creeper.
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ேவ

 
 ேவ  vēḷusi, ெப.(n.)

   அ ற்கடை்ட; eagle-wood.

ேவைள

ேவைள1 vēḷai, ெப.(n.)

   1. காலம், 1,2,3,6 பாரக்்க;see kalam.

   2. ைனப்பயன் (க ம ைன.); (யாழ்.அக.);; ethical causation.

     [ேவ → ேவைள]

 ேவைள2 vēḷai, ெப.(n.)

   1. நாய்க்க செ்ச  (சங்.அக.);; black vailay.

     "ேவைள ெவண் " ( றநா. 23);.

   2. ெச வைக; a sticky plant that grows best in sandy places.

     [ேவள் → ேவைள]

 ேவைள3 vēḷai, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைக . இதன் இைலகைளப் பசை்சயாகேவ பயன்ப த்தலாம்;   இதனின்  ஒ  த 
காரமான எண்ெணய் எ க்கலாம்;   அ  க் ரத் ல் ஆ யாய்ப் ேபாகக் ய ;   இதன் இைல ன் 
சாற்ைறப் ந்  கா களில் ட, ல் வ த ம் கா  வ ம் ணப்ப ம். இதன் ரணம் ழந்ைத 
க க்  ெகா ப்ப ண் ;   ெவள்ைளப் ண் டன் ம ந் க் நீர ்காய்ச்  அதனின்  ைதல 
ெம த்  ட்டம் தலா ய ேதால் ேநாய்க க்  ெகா க்கலாம். இ ந்  ைதல றக் த் தைல 

க தளம், ஊைத ேலட் மம், ஊைத இைவகள் ேபா ம்;   நல்ேவைள ேவர ்பல் ளக்க உத ம், 
அழ  உண்டா ம்; a medicinal plant. cleome pentaphylla;

 Its leaves are edible and used as greens. Its root is used as tooth brush, and it causes brightness of the face. Its juice along 
with that of garlic is used to consolidate vermilion. That vermillion is very useful for fevers (by C.D.);.

ேவைளக்காரர்

ேவைளக்காரர ்vēḷaikkārar, ெப.(n.)

   அரசரக்்  ேவைளப்ப  உரிய பணிையத ்தாம் ெசய்ய யலாதேபா  தம் ைர மாய்த் க் 
ெகாள்வதாக ரதம் ண்ட பணியாளர;் devoted servants who hold them-selves responsible for a particular service 
to their king at stated hours and vow to stab themselves to death if they fail in that.

     " ேவைளக் காரைரப் ேபாேல………. ைகேமேல வாெரா வரிேற"(ஈ  5, 1, 9);.

     [ேவைள+ காரர]்

ேவைளக்காரன்

 
 ேவைளக்காரன் vēḷaikkāraṉ, ெப.(n.)

   ைம உண்டாக் ம் காலக் கட ள்; eviltime, personified.

     'ேவைளக்காரன் இப்ப  ப த் றான்'.

     [ேவைள + காரன்]

ேவைளக் ைற

 
 ேவைளக் ைற vēḷaikkuṟai, ெப.(n.)

   யகாலம் ( ன்.);; bad times.

     [ேவைள + ைற]
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ேவைளப்பாைச

 
 ேவைளப்பாைச vēḷaippācai, ெப.(n.)

   ெச வைக; Rhombleaved morning mallow, sida rhombifolia.

     [ேவைள + பாைச]

ேவைளப் ச

 
 ேவைளப் ச  vēḷaippisagu, ெப.(n.)

ேவைளக் ைற பாரக்்க;see velai-k-kurai.

     [ேவைள + ச |

ேவைளப் ைழ

 
 ேவைளப் ைழ vēḷaippiḻai, ெப.(n.)

ேவைளக் ைற பாரக்்க ( ன்.);;see vélai-k-kurai.

     [ேவைள + ைழ]

ேவைளபார்-த்தல்

ேவைளபார-்த்தல் vēḷaipārttal, ெச. . . (v.i.)

   1. நன் த்தம் பாரத்்தல்; to fix an auspicious hour.

     'ெபண்ைண ஊ க்  அ ப்ப ேவைள பாரக்்க ேவண் ம்'.

   2. தக்க அைமயம் பாரத்்தல்; to wait for an opportunity.

     [ேவைள பார-்,]

ேவைள ண்( )-
தல்

 
 ேவைள ண்( )-தல் vēḷaipūṇṇudal, ெச. . .(v.i.)

   மன்றா தல் (யாழ்.அக.);; to beseech.

     [ேவைள + ண் ]-,]

ேவைளயம்

 
 ேவைளயம் vēḷaiyam, ெப.(n.)

   ெவற் ைல பாக் ; betel leaves and areca-nuts.

க. ைளய.

ேவற்கழ

 
 ேவற்கழ  vēṟkaḻli, ெப.(n.)

   உடம் ன் நரம் ; nerves of the body.

ேவற்காரன்

ேவற்காரன் vēṟkāraṉ, ெப.(n.)

   1. ேவற் க ைடய மறவன்; spearman.

   2. அரச பணி ன் பைடக்கலக் ைகயன்; armed servant of a king.

     "ராஜத் ேராகம் பண்ணினவரக்ைள ந ைகக்  ேவற்காரைர வர மா ேபாேல" (ஈ . 1, 4, 9);.

     [ேவல் + காரன்]
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ேவற் ஞ்சரன்

 
 ேவற் ஞ்சரன் vēṟkuñjaraṉ, ெப.(n.)

   ேதவாங் ; an animal, sloth.

     [ேவல் + ஞ்சரன்]

ேவற்ேகாட்டம்

ேவற்ேகாட்டம் vēṟāṭṭam, ெப.(n.)

   கேவள் ேகா ல்; temple of skanda.

     "உச் க் ழான் ேகாட்ட ரக்்ேகாட்டம் ேவற்ேகாட்டம்" ( லப். 9, 11);.

     [ேவல் + ேகாட்டம்]

ேவற்றலம்

 
 ேவற்றலம் vēṟṟalam, ெப.(n.)

   காற்  ( ங்.);; wind.

ேவற்றவன்

ேவற்றவன் vēṟṟavaṉ, ெப.(n.)

   1. அயலான்; stranger.

     "ேவற்றவரக்் ெகட்டா ேயாகர"் (ேச . ேதாத். 43);.

   2. பைகவன்; enemy.

     "ேவற்றவ ராரத்்தனர"் (கம்பரா. இராவணன்வைத. 78);.

 |ெவ  → ேவ  + அன்] [ேவ.க.பக். 147]

ேவற்றாள்

ேவற்றாள் vēṟṟāḷ, ெப.(n.)

   1. அன்னிய மானவ-ன்-ள்; stranger.

     "ேவற்றாெளன்ன ெவாண்ணாதப " (ஈ . 5, 10, 2);.

   2. பைற ( ன்.);; pariah.

     [ெவ  → ேவ  → ேவற்  + ஆள்]

ேவற்றான்

ேவற்றான் vēṟṟāṉ, ெப.(n.)

   1. ேவற்றவன் 1 பாரக்்க;see weravar.

     "ேவற்றாரக் றத் வன் றஞ்செமன் ரெவன்றான்" (கம்பரா. வா வ. 33);.

   2. ேவற்றவன் 2 பாரக்்க;see verravan.

     "ேவற்றாைர ேவற்றார ்ெதா த ளிவர " (பரிபா. 20, 71);.

     [ெவ  → ேவ  → ேவற்  + ஆன்] [ேவக.பக். 147]

ேவற்றாைன

 
 ேவற்றாைன vēṟṟāṉai, ெப.(n.)

   அ வைகத ்தாைன ள் ஒன்றான ேவற்பைட ( வா.);; force of spearmen in an army, one of aruvakai-t-tana.

     [ேவள் + தாைன]

ேவற் ைசப்பா

 
 ேவற் ைசப்பா vēṟṟisaippā, ெப.(n.)

   ச க்கம் அல்ல  இலம்பகத் ன் ல் ேவ பாடான இைசெபற்  வ ம் பா வைக ( வா.);; a verse 
in a distinctive metre at the end of a carukkam orilampakam.

     [ேவ  + இைச + பா]
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ேவற்

ேவற்  vēṟṟu, ெப.(n.)(adj.)

   1. ற; other, besides one's own.

     'ேவற்  ெதா ச ்ெசாற்கள் பல் நம் ெமா ல் வழங் ன்றன'.

   2. ெதாடர்  இல்லாத, ய; unfamiliar, new.

     'ேவற்   மனிதரக்ைளக் கண்  ழந்ைத அ ற '.

     [ெவ  → ேவ  → ேவற் ] (ேவ.க.பக். 147);

ேவற் க்காற்

ேவற் க்காற்  vēṟṟukkāṟṟu, ெப.(n.)

   1. ைசமா  ங்காற் ; wind from a different direction.

   2. அபானவா ; fart.

     [ெவ  → ேவற்  + காற் ]

ேவற் க் டக்கன்
ெவட்

ேவற் க் டக்கன்ெவட்  vēṟṟukkuḍakkaṉveḍḍu, ெப.(n.)

   பைழய நாணய வைக (கண . 133);; an ancient coin.

     [ேவ  → ேவற்  + டக்கன்ெவட் ]

ேவற் க் ரல்

ேவற் க் ரல் vēṟṟukkural, ெப.(n.)

   1. அன்னிய ரல்; strange voice.

   2. மா ரல்; unnatural tone, disguised voice.

ேவற் க் ழல்

ேவற் க் ழல் vēṟṟukkuḻl, ெப.(n.)

   1. மா  ரல்; change of voice.

   2. ெதாண்ைடக்கம்மல்; hoarse voice.

     [ேவ  → ேவற்  + ழல்]

ேவற் டம்

 
 ேவற் டம்  vēṟṟuḍambu, ெப.(n.)

   மாறான டம் ; change in the appearance of body - through diseases.

     [ேவ  → ேவற்  → உடம் ]

ேவற் த்தாய்

 
 ேவற் த்தாய் vēṟṟuttāy, ெப.(n.)

   நற்றாயல்லாத மாற்றாந்தாய்; step-mother.

     [ேவ  → ேவற்  + தாய்]

ேவற் நர்

ேவற் நர ்vēṟṟunar, ெப.(n.)

   மா வ வங் ெகாண்டவர;் persons in disguise.

     " ற் வர ் ற்  ேவற்  ராெகன" (ெப ங்.மகத. 1, 94);.

     [ேவ  → ேவற்  → ேவற் நர]்

ேவற் நிைலெமய்
ம்மயக்கம்

ேவற் நிைலெமய்ம்மயக்கம் vēṟṟunilaimeymmayakkam, ெப.(n.)

   க்,ச,்த்,ப் ெவா ந்த ப னான்  ஒற் க்க ம் தம் டன் றெமய்கள் வந்  மயங் ைக (நன். 110, 
உைர);;     [ேவ  → ேவற்  + நிைல + ெமய் + மயக்கம்]

ேவற் ப் லம்

ேவற் ப் லம் vēṟṟuppulam, ெப.(n.)

   1. தனக்  அன்னியமான டம்; strange place, foreign place.

   2. பைக டம்; enemy's country.

     "ேவற் ப் லத் றத் " ( றநா. 31);.

     [ேவ  → ேவற்  + லம்]
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ேவற் ப்ெபா ள்
ைவப்

ேவற் ப்ெபா ள்ைவப்  vēṟṟupporuḷvaippu, ெப.(n.)

   றப் ப் ெபா ைளச ்சா ப்பதற் ப் ெபா ப் ெபா ைள ம், ெபா ப்ெபா ைளச ்சா ப்பதற் ச ்
றப் ப் ெபா ைள ம் அைமத் க் ம் அணி (தண் . 46);; a figure of speech in which a particular notion is 

substantiated by a general notion or vice versa.

     [ேவ  → ேவற்  + ெபா ள் + ைவப் ]

ேவற் மணாளன்

 
 ேவற் மணாளன் vēṟṟumaṇāḷaṉ, ெப.(n.)

   அயலான் (யாழ்.அக.);; paramour.

     [ேவ  → ேவற்  + மணாளன்]

ேவற் மனிதன்

 
 ேவற் மனிதன் vēṟṟumaṉidaṉ, ெப.(n.)

   அன்னியன்; stranger.

     [ேவ  → ேவற்  + மனிதன்]

ேவற் கம்

ேவற் கம் vēṟṟumugam, ெப.(n.)

   1. அன்னிய கத்; face of a stranger, unfamiliar face.

     'அந்தக் ழந்ைதக்  ேவற் க ல்ைல'.

   2. ப்  ெவ ப்ைபக் காட் ம் மா கம்; altered face, indicating one's displeasure.

     [ேவ  → ேவற்  + கம்]

ேவற் ைன

ேவற் ைன vēṟṟumuṉai, ெப.(n.)

   பைகப்பைட; enemy's army.

     "ேவ ன்  பலைக ேவற் ைனக க் ம்."(அகநா. 67);.

     [ேவ  → ேவற்  + ைன]

ேவற் ைம

ேவற் ைம vēṟṟumai, ெப.(n.)

   1. ேவ பா ; difference.

     "ேவற் ைம ன் க் கலந் வர ்நட்டக்கால்" (நால . 75);.

   2. ரண்; antipathy.

     "காமம் கரப்ட ேவற் ைமக் ெகாண்  ெபா ள்வ ற் ேபா வாய்" (க த். 12);.

   3. ஓப் ைம ன்ைம; dissimilarity, disagreement.

   4. ஒ  ெபா ளின் ேவ  பா  காட்டற் ரிய தன்ைம; characteristic mark distinguishing an in dividual or species.

   5. ெசயப்ப  ெபா ண் தலா ன வாகப் ெபயரெ்பா ைள ேவ ப த் வ  (ெதால். ெசால். 62);;   6. 
ேவற் ைம  பாரக்்க (நன்.420);;see (Gram); větruma-yurubu.

   7. ேவற் ைம ணரச்்  பாரக்்க (நன். 151);;see verumai, p_punarcci.

   8. ேவற் ைமயணி பாரக்்க (தண் . 49);;see vérrumai-y-ani

     [ெவ  → ேவ  → ேவற் ைம] (ேவ.க.பக். 146);

ேவற் ைமகாட் -
தல்

 
 ேவற் ைமகாட் -தல் vēṟṟumaikāṭṭudal, ெச. . .(v.i.)

   ேவ பா  காட் தல் (யாழ்.அக.);; to differentiate, to make a difference, to make invidious distinction.

     [ேவற் ைம + காட் -,]
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ேவற் ைமத்
ைண

ேவற் ைமத் ைண vēṟṟumaittuṇai, ெப.(n.)

   பைட ெபா ள் த ய றப் ெபா ள்களால் அரசரக்்  அைம ந் ைண ( றள், 861, உைர);; external 
help derived by a king from his army, wealth, etc.

     [ேவற் ைம + ைண]

ேவற் ைமத்ெதா
ைக

ேவற் ைமதெ்தாைக vēṟṟumaittogai, ெப.(n.)

   ேவற் ைம  ெதாக்  வ ந் ெதாடர ்(நன். 363);; a compound in which the case-ending is elliptical.

     [ேவற் ைம + ெதாைக]

ேவற் ைமநயம்

ேவற் ைமநயம் vēṟṟumainayam, ெப.(n.)

   ேவ ப த் ப் பாரக்் ம் ைற (நன். 451);; view point of diffrentiation, opp. to orrumal-nayam.

     [ேவற் ைம + நயம்]

ேவற் ைம நிைல

ேவற் ைம நிைல vēṟṟumainilai, ெப.(n.)

   ெபா ளணிவைக (யாப். .பக.51);; a figure of speech.

     [ேவற் ைம + நிைல]

ேவற் ைமப் ணர்
ச்

ேவற் ைமப் ணரச்்  vēṟṟumaippuṇarcci, ெப.(n.)

   ேவற் ைம கள் இைட ல் ரிந்  ெதாக் ம் வ  ெசாற்கள் ணரவ்  (நன். 152, 
உைர);;     [ேவற் ைம + ணரச்் ]

ேவற் ைமமயக்க
ம்

 
 ேவற் ைமமயக்கம் vēṟṟumaimayakkam, ெப.(n.)

   ஒ  ேவற் ைம  ேவெறா  ேவற் ைமப் ெபா ளில் வ ைக;     [ேவற் ைம + மயக்கம்]

ேவற் ைமயணி

 
 ேவற் ைமயணி vēṟṟumaiyaṇi, ெப.(n.)

   ஒப் ைம ைடய இ ெபா ைள ஒ  ெபா ளாக ைவத்  இவற்ைற தம் ள் ேவற் ைமப்பட அழ றக் 
வ  ேவற் ைமயணியாம்; a figure of speech in which the difference between the things compared is mentioned 

explicitly.

     [ேவற் ைம + அணி]

ேவற் ைம

 
 ேவற் ைம  vēṟṟumaiyurubu, ெப.(n.)

   இரண்  தல் ஏ  வைர ள்ள ஆ  ேவற் ைமகைள உணரத்் ம் உ செ்சால் 
(நன்.);;     [ேவற் ைம + உ ]

ேவற்றைம ரி

 
 ேவற்றைம ரி vēṟṟamaiviri, ெப.(n.)

   ேவற் ைம  ரிந்  நிற் ந்ெதாடர;்     [ேவற் ைம + ரி]

ேவற்

ேவற்  vēṟṟuru, ெப.(n.)

   மாற் வம்; disguised form or shape.

     "யாவ ம் ைளெபா  ைரயார ்ேவற் க் ெகாள்ெகன" (மணி 26, 69);.

     [ேவற்  + உ ]

ேவற் வன்

ேவற் வன் vēṟṟuvaṉ, ெப.(n.)

   அயலான்; stranger.

     "ேவற் வ ரில்லா ம ரக்்ேக ெசல் ம்" ( வக. 1550);.

     [ேவ  → ேவற்  → ேவற் வன்]
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ேவற் ேவடம்

 
 ேவற் ேவடம் vēṟṟuvēṭam, ெப.(n.)

   மா ேவடம்; disguise.

     [ேவ  → ேவற்  → ேவடம்]

ேவற்ெறா ெவண்
ைற

ேவற்ெறா ெவண் ைற vēṟṟoliveṇṭuṟai, ெப.(n.)

   ன் ற் ல அ கள் ஒேராைசயா ம் ன் ற் ல அ கள் மற்ேறாேராைசயா ம் வ ம் ெவண் ைற 
வைக (காரிைக ெசய், 7, உைர);; a kind of ven-tural in which the first few lines have one kind of rhythm and the 
succeding lines have a different kind of rhythm.

     [ேவ  → ேவற்  + ஒ  + ெவண் ைற]

ேவற்ேறான்

ேவற்ேறான் vēṟṟōṉ, ெப.(n.)

ேவற் வன் பாரக்்க;see veruvan.

     "ேவற்ேறான் ேபால மாற்றம்ெப க் " (ெப ங் இலாவாண 8, 147);.

     [ேவ  → ேவற்  → ேவற்ேறான்] (ேவ.க.பக்.146);

ேவறா-தல்

ேவறா-தல் vēṟātal, ெச. . .(v.i)

   1. ரிதல்; to be separated, disunited.

   2. தாதல்; to be different.

     'உடல் உ ரின் ேவறாய '.

   3. மா ப தல்; to become different or altered.

     "வளம் ெப ம் ேவறாேமாசால் " ( .ெவ. 8, 31);.

   4. மனம் மா ப தல்; to change in one's mind.

     " ைன வைகயான் ேவறா  மாந்தர ்பலர"் ( றள், 514);.

   5. ன்ைனய தன்ைம ைலதல்; to be spoilt, as in quality.

     "ெவ  ெகாள் யன் மார்  ேவறாகச ்ெசய் "  (க த். 93);.

   6. றப் ைடயதாதல்; to be distinguished

 or particularised;

 to be special.

     "'நி த்தஞ் ெசால்வார ்பல ள் ம் நின்ைன ேவறாகக் ெகாண் " ( ைணமாைல. 90, உைர);,

   7. ஒ க்காதல்; to be away from.

     "ேவறாகக் கா ன் ழ்ப்ேபாத " (க த். 94);.

   8. தனியாதல்; to be alone.

ேவ டம்

 
 ேவ டம் vēṟiḍam, ெப.(n.)

   தனி டம் (யாழ்.அக.);; solitude, retreat.

     [ேவ  + இடம்]
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ேவ

ேவ  vēṟu, ெப.(n.)

   1. ; other, that which is different.

     "ேவேறார ்பரி ங்ெகான் ல்ைல." ( வாச 33, 5);.

   2. ரிந்த ,

 that which is separated.

   3. பா ; class, kind.

     "இ ேவ லகத் யற்ைக" றள், 374).

   4. பைகைம ( வக. 755);; enmity, opposition.

   5. எ ரிைடயான ; that which is opposite.

   6. ங் ; evil.

     "அ ந்தேதா ல்ைலநீ ேவேறாரப்்ப " (க த். 95);.

   7. ; that which is new.

     "யாம் ேவ ையந்த, ம் ழ்ப்ேபார ்கண்ேடம்" (க த். 95);. 8, றப் ைடய ;

 that which is special or distinct;

 that which is distinguished or particularised.

     "அவ் றத்தாரக்் ம் இவ்வறம் ேவறாகச ் றந்தைம ன்" ( றள், 120 உைர);,

     "ேவறாக நின்ைன ன ேவன்" ( ைணமாைல ற். 90);,

ேவ ெகாள்( )-
தல்

ேவ ெகாள்( )-தல் vēṟugoḷḷudal, ெப.(n.)

ெச. ன்றா .(v.t.);

   1. தனிைமயான இடத்ைதச ்ேசர தல்; to remove to a secluded place.

     "ெகா ய வல் ைனேயன் றங் ன் ேவ ெகாண்ேட" ( வ். வாய். 6, 1 9);.

   2. றப் ைடயதாக ம த்தல்; to mark out, to treat with special regard.

     "ேவ  ெகாண் ம்ைமயானிரந்ேதன்" ( வ். வாய். 6, 1, 10);.

   3. மாறாகக் ெகாள் தல்; to understand differently.

     "ெவளி லாகக் ேகள் யாைன ேவ  ெகாண் ந்  ெசான்னான்" ( வக. 200);.

     [ேவ  ெகாள் -,]

ேவ ெசய்-தல்

ேவ ெசய்-தல் vēṟuseytal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. பைக ைளத்தல்; to cause dissensions;

 to create enmity.

     "ேவந்த ம்ைம ம் ேவ ெசய் " ( வக. 755);,

   2. ேவ ெகாள்-2, பாரக்்க;see veru-kol.

     " ரனார ்ேவ ெசய்  தம் ெளன்ைன ைவத் டாைமயால்" ( வ். சச்ந். 116);.

     [ேவ  ெசய்-,]

ேவ நிைன-த்தல்

ேவ நிைன-த்தல் vēṟuniṉaittal, ெச. . . (v.i.)

   1. ரிபாக நிைனத்தல்; to think differently to is understand.

   2. உத  ெசய்தவரக்்  ங்  ெசய்ய எண் தல்; to be ungreateful and think of doung evil.

     [ேவ  + நிைன-,]
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ேவ நிைன

 
 ேவ நிைன  vēṟuniṉaivu, ெப.(n.)

   க த் ன்ைம; absence of mind, inattention.

     [ேவ  + நிைன ]

ேவ ப

ேவ ப 1 vēṟubaḍudal, ெச. . .(v.i.)

ேவறா-, பாரக்்க;see vera.

     "ேவ பட ்டாங்ேக க ழ் " (க த். 91.

     [ேவ  + ப -,]

 ேவ ப 2 vēṟubaḍuttal, ெச- ன்றா . (v.t.)

ேவ ப த் -, பாரக்்க;see veru-paduttu-.

     [ேவ  + ப -,]

ேவ ப த் -தல்

ேவ ப த் -தல் vēṟubaḍuddudal, ெச. ( ன்றா . (v.t.)

   1. மாற் தல்; to change. alter.

   2. ேவற் ைம; to make different.

   3. நட் ப் ரி ைன ெசய்தல் ( றள், 467, a உைர);; to sow discord between, to alienate.

   4. ரித்தல் (சங்.அக.);; to separate.

     [ேவ  + ப த் -,]

ேவ பண்

ேவ பண் 1 vēṟubaṇṇudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

ேவ ப த் -தல் பாரக்்க;see véru-paguttu

     [ேவ  + பண் -,]

 ேவ பண் 2 vēṟubaṇṇudal, ெச. . . (v.i.)

   1. மன வ த்தங் ெகாள்ளச ்ெசய்தல்; to create misunderstanding.

     'அவன் அண்ண க் ம் தம் க் ம் ேவ  பண் றான்'.

   2. எ ரிைட ெசய்தல்; to do the very opposite.

     'தகப்பன் ெசான்னதற் ப் ள்ைள ேவ பண் றான்'.

     [ேவ  + பண் -,]

ேவ பாட்ெடா ப்

 
 ேவ பாடெ்டா ப்  vēṟupāṭṭoḻippu, ெப.(n.)

   அவ யணிவைக (யாழ்.அக.);; a variety of avanuti.

     [ேவ  + பாடெ்டா ப் ]
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ேவ பா

ேவ பா  vēṟupāṭu, ெப.(n.)

   1. ேவற் ைம; difference.

     "ேமைலக் ள ெயா  ேவ பாழ ேவ" (ெதால், ெசால் 217);.

   2. மன மா பா ; disagreement.

     " ண்ணத் ற்ேறான் ய ேவ பா  ேவ பா " ( வக. 903);.

   3. ேவ ைம 2 பாரக்்க;see vētrumai 2.

     "காமதன் மங் ற்றப் ப ம்ப  அதேனா  ேவ பா ெகாண் " (க த். 12, உைர);.

ேவ ம ந்

 
 ேவ ம ந்  vēṟumarundu, ெப.(n.)

   ஒ  ம த் வரிடம் ம ந்  சாப் ங்காலத் ல் அைத ட்  மற்ெறா வரிடம் வாங்  சாப் ம் 
ம ந் ; to take medicine from another physician while taking from one.

     [ேவ  + ம ந் ]

ேவன்

 
 ேவன் vēṉ, ெப.(n.)

    ( ன்.);; excess.

     [ யன் + ேவன்]

ேவன்காண்( )-
தல்

 
 ேவன்காண்( )-தல் vēṉkāṇṇudal, ெச. . . (v.i.)

   அள ல் அ கமா த்தல்; to be in excess.

ெநல்ைல யளந்த ல் இரண்  மரக்கால் ேவன்கண்ட '.

     [ேவன் + காண்[ ]-,]

ேவன்மகன்

ேவன்மகன் vēṉmagaṉ, ெப.(n.)

   க ைச ெசய்பவன்; the sacrificing priest.

     "ெவ யவர ்ெவங்களத்  ேவன்மகன்" (நால , 16);.

     [ேவன் + மகன்]

ேவனல்

ேவனல்1 vēṉal, ெப.(n.)

   1. ெவப்பம்; heat.

     "ேவனன்மல்  ெவண்ேடர ்ெசன்ற ெவந்நிலம்" ( வக. 2578);.

   2. ேவனிற்காலம்,

 hot season.

     "நீ ய ேவனிற்பாணி" ( லப். 8, ெவண்பா,.2);.

   3. னம்; anger.

     "ேவனலாைன ரித்த ரட்டேர" (ேதவா 960,5);.

     [ேவனில் → ேவனல்]

 ேவனல்2 vēṉal, ெப.(n.)

   கானல்; glare.

     [ேவனில் → ேவனல்]
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ேவணற்கட்

 
 ேவணற்கட்  vēṇaṟkaṭṭi, ெப.(n.)

   ேவனிற் காலத் ண்டாஞ் ரங் ; summer boil.

     [ேவனல் + கட் ]

ேவனிகா

 
 ேவனிகா vēṉikā, ெப.(n.)

   கத் ரி; musk.

ேவனில்

ேவனில்1 vēṉil, ெப.(n.)

   1. ேவனிற்காலம் பாரக்்க;see venir-kalam.

     "ேவனிலா ந் தண் னெலா ந் ேத ர"் (ஐங் . 54);

   2. இளேவனில்; spring season.

   3. ெவப்பம்; heat.

     "ேவனி னீ ய ரனிறந்ேதாேர" (அகநா. 201);.

   4. கானல் ( ங்.);; mirage.

     [ேவ → ேவனில்]

 ேவனில்2 vēṉil, ெப.(n.)

   1. ஒப்பைன; decoration.

   2. அழ ; beauty.

   3. ெபா ; splendour.

     [ேவய் → ேவனில்]

 ேவனில்3 vēṉil, ெப.(n.)

   1. ெவ ற்காலம்; summer season.

   2. எச் ழ் நீர;் saliva-sputum.

ேவனில்நீர்

ேவனில்நீர ்vēṉilnīr, ெப.(n.)

   1. எச் ல் நீர;் spit.

   2.  உ ழ் நீர;் saliva.

     [ேவனில் + நீர]்

ேவனிலவன்

ேவனிலவன் vēṉilavaṉ, ெப.(n.)

ேவனிலான் பாரக்்க;see venilan.

     "ேவனிலவன் ேம தல் த்தவன்" (பாரத தற்ேபார.் 63);.

     [ேவனில் + அவன்]

ேவனிலாளி

 
 ேவனிலாளி vēṉilāḷi, ெப.(n.)

ேவனிலான் பாரக்்க ( ங்);;see vēnilan.

     [ேவனில் + ஆனி]
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ேவனிலான்

ேவனிலான் vēṉilāṉ, ெப.(n.)

   காமன்; kama, as god of spring.

     "ேவனிலான் வ ெந  ெவண் ன் த் னார"் ( வக. 2635);.

     [ேவனில் + ஆன்]

ேவனிற்காலம்

 
 ேவனிற்காலம் vēṉiṟkālam, ெப.(n.)

   ேகாைடக்காலம்; hot season, summer.

     [ேவனில் +  காலம்]

ேவனிற்பசை்ச

 
 ேவனிற்பசை்ச vēṉiṟpaccai, ெப.(n.)

ேதடெ்கா க்  பாரக்்க;see ter-kodukki.

     [ேவனில் + பசை்ச]

ேவனிற்பள்ளி

ேவனிற்பள்ளி vēṉiṟpaḷḷi, ெப.(n.)

   நிலா ற்றம்; open terrace of a house, as a place for resting and enjoying the moon light during summer.

     "ேமனிைல ம ங் ன் ேவனிற் பள்ளிேய " ( லம் 8, 18);.

     [ேவனில் + பள்ளி]

ேவனிற்பாசைற

ேவனிற்பாசைற vēṉiṟpācaṟai, ெப.(n.)

   ேபார ்ேமற் ெசன்ற அரசன் ேவனிற்காலத் த் தங் ம்பைட  (ெதால்.ெபா.76);; summer camp of a king 
waging war, dist. fr., kirtir-p-pâcara.

     [ேவனில் + பாசைற]

ேவனின்மாைல

ேவனின்மாைல vēṉiṉmālai, ெப.(n.)

   ற்ெறா  ( ரபந்தம்); ெதாண் ாற் றாற ள் இளேவனில் ேவனில் என இ றப்பட்ட 
ப வங்கைள ம் றப் த் க் ம் ல் ( ர ங்காதன. அகளங்க.7);; a poem describing the two divisions of 
the hot season, ila-vénil and mudu-vénil, one of 96 pirapantam.

     [ேவனின் + மாைல]

ேவனிற்

 
 ேவனிற்  vēṉiṟṟu, ெப.(n.)

ேவனிற்பசை்ச umsföð;see vénir-pacca.

     [ேவ → ேவனிற் ]

ைவ
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ைவ

ைவ1 vai, ெப.(n.)

த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'வ்' என்ற ெமய்ெய த் ம்

     'ஐ' என்ற உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ர ்ெமய் எ த் ;

 the compound of 'v' and 'ai'.

     [வ் + ஐ + ைவ]

 ைவ2 vaidal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   1 ப த்தல்; to abuse, revile.

     "ைவதா ெனா வ ெனா வைன" (நால , 325);.

   2. னந் ைரத்தல்; to curse.

     "ைவத ைவ ன்" (கம்பரா. றப். 5);.

   3. ஏய்த்தல்; to deceive.

     "ைவயா  வழக் ைரத்தன் " ( .ெவ.1, 18, ெகா .);.

 ைவ3 vaittal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. இ தல்; to put, place.

     "வழக் ள் ைவக் ந் தன்னாைள" ( றள், 776);.

ைவக்ேகால்

 
 ைவக்ேகால் vaikāl, ெப.(n.)

   ெநற் ப ரின் உலரந்்த தாள்; straw of paddy.

     [ைவ + ேகால்]

ம வ. ைவக்கல் (யாழ்.அக.);

ைவக்ேகால்ெமத்
ைத

 
 ைவக்ேகால்ெமத்ைத vaikālmettai, ெப.(n.)

   ேநாயாளிகள் ப ப்பதற்காக ம த் வ மைனகளில் அைமக் ம் ஒ  வைகப்ப க்ைக அமளி; straw bed-
lectus stramineus.

     [ைவக்ேகால் + ெமத்ைத]

ைவக்ேகால்வாரி

 
 ைவக்ேகால்வாரி vaikālvāri, ெப.(n.)

   கம்பம் ப ரவ்ைக (யாழ்.அக.);; a kind of kampu crop.

     [ைவக்ேகால் + வாரி]

ைவக்ேகாற்கந்

 
 ைவக்ேகாற்கந்  vaikāṟkandu, ெப.(n.)

   ெநற்களத்ைதச ் ற்  ைவக்கப்ப ம் வரம்  ; heap of straw enclosing the threshing floor.

     [ைவக்ேகால் + கந் ]
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ைவக்ேகாற் ைர

 
 ைவக்ேகாற் ைர vaikāṟkudirai, ெப.(n.)

   ெவள்ளத்ைதத் த க்கக் கைர ைடப் ம் மண்ெபா ந்த ைவக்ேகாற் ரி ன் கட்  ( ன்.);; bundle 
of straw and earth to stop the breach of a bund.

     [ைவக்ேகால் + ைர]

ைவக்ேகாற் ளம்

 
 ைவக்ேகாற் ளம் vaikāṟāḷam, ெப.(n.)

   ைவக்ேகாற்பதர;் chaff of straw.

     [ைவக்ேகாள் + ளம்]

ைவக்ேகாற் ம்

 
 ைவக்ேகாற் ம்  vaikāṟturumbu, ெப.(n.)

   காய்ந்  உலரந்்த ெநற்ப ரத்்தாள்; straw of paddy.

     [ைவக்ேகால் + ம் ]

ைவக்ேகாற்ப

 
 ைவக்ேகாற்ப  vaikāṟpaḻu, ெப.(n.)

ைவக்ேகாற் ரி பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see Vaikkör-puri.

     [ைவக்ேகால் + ப ைத]

ைவக்ேகாற்பாம்

ைவக்ேகாற்பாம்  vaikāṟpāmbu, ெப.(n.)

   1. ைவக்ேகாற் ைர பாரக்்க ( ன்);;see vaikkör-kudira.

   2. மா  ேவடம் (யாழ்.அக.);; disguise.

   3. மாைய; illusion.

     [ைவக்ேகால் + பாம் ]

ைவக்ேகாற் ரி

 
 ைவக்ேகாற் ரி vaikāṟpuri, ெப.(n.)

   ைவக்ேகாைல க் ய ரி; large, twisted stand of straw, hay-band.

     [ைவக்ேகால் + ரி]

ைவக்ேகாற்ெபாம்
ைம

 
 ைவக்ேகாற்ெபாம்ைம vaikāṟpommai, ெப.(n.)

   ைவக்ேகாற் ப கைள ைவத்  ெசய் ம் ஒ  ெபாம்ைம; man of straw.

     [ைவக்ேகால் + ெபாம்ைம]

ைவக்ேகாற்ேபார்

 
 ைவக்ேகாற்ேபார ்vaikāṟpōr, ெப.(n.)

   ைவக்ேகாற் யல்; straw stack or haystack.

     [ைவக்ேகால் + ேபார]்
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ைவக்ேகாலட்ைட

 
 ைவக்ேகாலடை்ட vaikālaṭṭai, ெப.(n.)

   ைவக்ேகாலால் ெசய்யப்ப ம் ஒ வைகத ்தட் ; straw board.

     [ைவக்ேகால் + அடை்ட]

ைவகசச்ம்

 
 ைவகசச்ம் vaigaccam, ெப.(n.)

   ேமலாைட (யாழ்.அக.);; upper garments.

     [ெமய் → ைவ + கசச்ம்]

ைவகசரம்

 
 ைவகசரம் vaigasaram, ெப.(n.)

   இலவங்கப் பத் ரி; cinnamon leaf.

ைவக

 
 ைவக  vaigamūli, ெப.(n.)

   சல் க்ெகா ; naval cord.

ைவகல்

ைவகல் vaigal, ெப.(n.)

   1. தங் ைக ( ங்.);; dwelling, staying.

   2. க ைக; passing.

     "மத் க் க றடா ைவகற்ெபா  நிைன உ"  (ப ற் ம் 71, 16);

   3. ைவகைற 1 பாரக்்க ( டா);;see vaikarai.

   4. நாள்; day.

     "இன்னா ைவகல் வாரா ன்ேன ெசய்ந்நீ ன்னிய ைனேய" ( றநா. 363);.

   5. க ந்த நாள் ( ங்);; day that has passed away.

   6. ேவைல; instant, moment.

     "மாத  தன்ேனா டைன  ைவக  னயரந்்தனன்" ( லம் 3, 173);.

     [ைவ + கவ்]

ைவகலம்

ைவகலம் vaigalam, ெப.(n.)

ைவகல் 4 பாரக்்க (அக.நி.);;see Vaikal.

     [ைவ + கலம்]

ைவக ம்

ைவக ம் vaigalum, .எ.(adv)

   நாேடா ம்; daily, everyday.

     "அ சல் றர் கரக் ைவக ம்" ( ெவ. 10, 8);.

     [ைவகல் → ைவக ம்]
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ைவகைற

ைவகைற1 vaigaṟai, ெப.(n.)

   1. யல்; daybreak.

     "ைவகைறமல  ெநய்தல்" (ஜங் . 188);.

   2. ைவகைறயாமம் பாரக்்க (அக.நி.);;see vaikarai-yāmam.

     [ைவ + கைற]

 ைவகைற vaigaṟai, ெப.(n.)

   தங் டம்; residential place.

     [ைவ + கைற]

ைவகைறப்பாணி

ைவகைறப்பாணி vaigaṟaippāṇi, ெப.(n.)

   அ காைல ற் ெகாட் ம் இைசக்க  ெவா ; sound of the drum played early in the morning.

     " ைன நிைலப் ெபா நர ்ைவகைறப்பாணி ம்" ( லம் 13, 148);.

     [கைற + பாணி]

ைவகைறயாமம்

ைவகைறயாமம் vaigaṟaiyāmam, ெப.(n.)

   ம் ன் ள்ள இர ப்ெபா ; the last yāmamor period of three hours preceding day break.

     "ைவகைற யாமந் ெல ந் "  [ஆசாரக். 5]. [ைவகைற + யாமம்]

ைவகா ர்

 
 ைவகா ர ்vaikāpūr, ெப.(n.)

   ைவகா ர ்என் , தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஊர ்இ ; this vinage tiru-vaigāvūrin tañjāvūr district.

ெகாள்ளிட ஆற்றங் கைரத்தலம் இ . ஞான சம்பந்தர ்இவ் ரின் றப் க் த்  பா ள்ளார.்

     [ைவ + கா + ஊர ்+ ைவகா ர ்→ ைவகா ர]்

ைவகார்ப்

ைவகாரப்்  vaikārppu, ெப.(n.)

   இைடயறாத ஆரவாரம்; unceasing, lumultuous noise.

     "ைவகாரப்் ெப ந்த ைமய  பரப் ன்" (ப ற் ம் 41, 22);.

     [ைவ  + ஆரப்் ]

ைவகாலம்

 
 ைவகாலம் vaikālam, ெப.(n.)

   சாயங்காலம் (யாழ்.அக.);; evening.

     [ைவ + காலம்]

ைவ ள்

 
 ைவ ள் vaigiruḷ, ெப.(n.)

   யற்காலத் ள்; darkness-immediately before dawn.

     [ைவ + ள்]
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ைவ -தல்

ைவ -தல் vaigudal, ெச. . .(v.i.)

   1. தங் தல்; to halt, stay, tarry;

 to reside dwell.

     "ெந ந் ற் ெற ெலா  ைவ ய தந்ைதக் " (அகநா. 60.

     "மாெலரியா ய வரதர ்ைவ டம்" (ேதவா. 467,9);.

   2. ேபா  க தல்; to pass, as time.

     "அ  ெசய்ைகக் ப் ேபா  ைவ ற் " (ஈ  7, 10 4);.

   3. வற் தல்; to dry up, as a river.

     "கா ரி ைவ ய காலத் ம்" (தஞ்ைசவா. 71);.

   4. தல்; to dawn, as the day.

     "ைவ  னின்" (ெப ம்பாண். 318);.

   5. ணரத்ல்; to cohabit.

     "கா கண் பரிய ைவ " ( வக 586);.

     [ைவ → ைவ -தல்]

ைவ டர்

ைவ டர ்vaigusuḍar, ெப.(n.)

   மள ம் எரி ம் ளக் ; light that burns all night.

     "ைவ டர ் ளங் ம் வான்ேறாய் யனகர"் (அகநா. 87);.

     [ைவ  + டர]்

ைவ லர் யல்

ைவ லர் யல் vaigubularviḍiyal, ெப.(n.)

ைவ யல் பாரக்்க;see vaikuru-vidyal.

     "ைவ லர ் யல் வயவர ் ழ்வர" (ெப ங், உஞ்ைசக் 56, 149);.

     [ைவ  + லர ்+ யல்]

ைவ றா

 
 ைவ றா vaiguṟā, ெப.(n.)

   ம்ைப; a plant leucas aspeva.

     [ைவ + றா]

ைவ

ைவ  vaiguṟu, ெப.(n.)

   1. ைவகைறயாமம் பாரக்்க;see vaikarai-yāmam.

     "ைவ  யல்" (ெதால், ெபா. 8);.

   2. யல் (ெதால். த். 38);; day break.

     [ைவ  + உ ]

ைவ ன்

ைவ ன் vaiguṟumīṉ, ெப.(n.)

    ெவள்ளி; morning star.

     "ைவ  னிற்ேறான் ம்" (அகநா.17);.

     [ைவ  + ன்]
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ைவ யல்

ைவ யல் vaiguṟuviḍiyal, ெப.(n.)

   காலம்; early dawn.

     "ைவ ய யம் ய ெசால்ேல"( றநா 233);.

     [ைவ  + யல்]

ைவைக

 
 ைவைக vaigai, ெப.(n.)

ைவைய பாரக்்க;see Vaiyai.

     [ைவைய → ைவைக]

ைவைகத் ம
ைல

 
 ைவைகத் மைல vaigaittirumalai, ெப.(n.)

   ைவகா ைர அ த் ந்த ஊர;் its next village Vaikānor.

வட ஆரக்்காட் ல் மைல என் ம் ன்றம் ஒன் ண் . அ  ைவகா ைர அ த் த்தலால் 
ைவைகத் மைல என ம் வழங் ம். மன்னரால் ம க்கப்ெபற்ற சமண னிவரக்ள் அம் மைல ல் 
வாழ்ந்ததாகத் ெதரி ன்ற . இராசராச ேசாழன் காலத் ல்,

     "ெகாைல ரி ம் பைடயரசர ்ெகாண்டா ம் ண ரமா னிவன்" என்  கழப் ப ன்ற ஒ  
னிவர ் மைல ேயரிக் க் க ங் கட் , ைவைக மைல ன் இ  ம ங் ம் ெநல் ைளயக் கண்  

களித்தார ்என்  அம்மைலக் கல்ெவடெ்டான்  ன்ற .

     [ைவைக + மைல]

ைவைகத் ைறவ
ன்

 
 ைவைகத் ைறவன் vaigaittuṟaivaṉ, ெப.(n.)

   பாண் யன் ( ங்);; the pãngyaking as lord of the vaikai region.

     [ைவைக + ைற + அன்]

ைவச் ரம்

 
 ைவச் ரம் vaicciram, ெப.(n.)

வச் ரம் பாரக்்க;see Vacciram.

ைவச் ப்பா -தல்

 
 ைவச் ப்பா -தல் vaiccuppāṭudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

ைவத் ப்பா -, பாரக்்க;see vaittu-p-pâdu.

     [ைவ + பா ]

ைவச் ற்

 
 ைவச் ற்  vaiccūṟṟi, ெப.(n.)

   நீரம்ப் ெபா ள் ஊற்ற உத ம் க  (Funnel);, ைவத் ற் ; funnel.

     [ைவத்  ஊற்  → ைவச் ற் ]

ைவசந்

 
 ைவசந்  vaisandi, ெப.(n.)

   ன்ைன மரம்; a tree, its root is used in medicine, leaves, edible - premana integrifolia.
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ைவசயந்

ைவசயந்  vaisayandi, ெப.(n.)

   தபதாைழ; a medicinal shrub, used for rheumatismcleodendron phlomoides.

     [ைவ + சயந் ]

 ைவசயந்  vaisayandi, ெப. (n.)

   1. மால் அணி ம் மாைல; the garland or necklace of {}.

     "ைவசயந் ப் ெபயர ்மாைல ம் ைலந் ட்டார"் (ேச . இலக். 22);

   2. ெப ங்ெகா  கட்டப்ெபற்ற ம் மாளிைக ன் ன் றத்த மான கட்டடம்; terraced building in front of a 
mansion, with a large flag hoisted over it.

     "ைவசயந் ப் ெபான்னிலத் ம்" (ேதைவ. 140);

   3. கடம்பர  தைலநகரான வனவா ;{},

 the capital of the Kadambas.

   4. த தாைழ (மைல);; wind-killer.

ைவசயா

 
 ைவசயா  vaisayāti, ெப.(n.)

   த தாைழ; a tree-cleodendron phlomoides.

     [ைவ + சயா ]

ைவசனி

ைவசனி vaisaṉi, ெப.(n.)

   1 ஆ ரம்; mango tree.

   2. ளியமரம்; tamarind tree.

     [ைவ + சனி]

ைவசாரிணம்

 
 ைவசாரிணம் vaicāriṇam, ெப.(n.)

   ன்; a fish.

ைவ கம்

ைவ கம்1 vaisigam, ெப.(n.)

   1. உ டன் ய உடைல அ த்  அ வ ; to learn by cutting the living organism.

   2. உடைல ம் உ ைர ம் ரித்  அ ம் வல்லைம; a supernatural power of separating body from the soul.

 ைவ கம்2 vaisigam, ெப.(n.)

   1.தளிரi்; tender leaf.

   2. காரணம் (யாழ்.அக.);; cause.

 ைவ கம் vaisigam, ெப. (n.)

   1. தளிர;்(யாழ். அக.);

 tender leaf.

   2. காரணம்; cause.
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ைவத்தகண்வாங்
காமல்

 
 ைவத்தகண்வாங்காமல் vaittagaṇvāṅgāmal, .எ. (adv.)

 gazing fixedly at (sth.);.

     'வந்த ந்  அவைளேய ைவத்த கண் வாங்காமல் பாரத்் க் ெகாண் க் றான்'.

     [ைவத்த + கண் + வாங்காமல்]

ைவத் யநாதேத
கர்

ைவத் யநாதேத கர ்vaittiyanātatēcigar, ெப.(n.)

   17-ம் ற்றாண் ன ம் இலக்கண ளக்கம் த ய ல்கள் இயற் யவ மான ஆ ரியர;் Vattiyanata. 
tecskar, the author of ilakkana-Vilakkam and other works, 17th C.

     [ைவத் யநாத + ேத கர]்

ைவ ரி

 
 ைவ ரி vaiguri, ெப.(n.)

   ெபரியம்ைம ேநாய்; small-pox.

     [ைவ +  → ரி]

ைவ , ரை்மயான லப்பைடைய ைடய ெபண் ெதய்வம்.

ைவ ரிக்காய்சச்ல்

 
 ைவ ரிக்காய்சச்ல் vaicūrikkāyccal, ெப.(n.)

அம்ைம னா ண்டா ங்காய்சச்ல்,

 variolous fever.

     [ைவ ரி + காய்சச்ல்]

ைவ ரித்த ப்

 
 ைவ ரித்த ப்  vaicūrittaḍippu, ெப.(n.)

அம்ைம காய்சச்ல்

 variolous fever,

 ைவ ரித்த ப்  vaicūrittaḍippu, ெப.(n.)

   அம்ைம ேநாய் த ப் ; red spots preseding the pustulation in small-pox.

     [ைவ ரி + த ப் ]

ைவ ரிப்பால்

 
 ைவ ரிப்பால் vaicūrippāl, ெப.(n.)

   அம்ைமப்பால்; cow-pox vaccine - virus of cow-рох.

     [ைவ ரி + பால்]

ைவத்தங்

ைவத்தங்

 
 ைவத்தங்  vaittaṅgi, ெப.(n.)

   கற்றாைழ; aloe.

     [ைவ + தங் ]
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ைவத்தநி

ைவத்தநி  vaiddanidi, ெப.(n.)

ைவத்தமாநி  பாரக்்க;see vaitta-mā-miti.

     "ைவத்தநி ேய மணிேய ெயன்  வ ந் " (ேதவா. 983, 5);.

     [ைவ + நி ]

ைவத்தமாநி

ைவத்தமாநி  vaiddamānidi, ெப.(n.)

   ேச த்  ைவக்கப்பட்ட ெபா ட் ைவ; hoarded wealth.

     "ைவத்தமாநி யா ம   தைனேயயலற் " ( வ். வாய். 6, 7, 11);.

     [ைவ + மா + நி ]

ைவத் ாற்

 
 ைவத் ாற்  vaitṟṟi, ெப.(n.)

ம்  வ வ ள்ள னல்,

 funnel.

     [ைவத்  + ஊற் ]

ைவத்

ைவத் 1 vaittu, இைட.(part.)

   ஒர ்அைசச ்ெசால்; an expletive.

     "இப்பாதகத்ைதக் கண்  ைவத் ம்" ( வக 681, உைர);.

     [ைவ → ைவத் ]

 ைவத் 2 vaittu, இைட.(part.) (

   ஒ வைர); க யாக அல்ல  (ஒன்ைற); காரணமாகப் பயன்ப த் ; using (the services of one);, taking 
advantage of (sth.);.

     'இவைன ைவத்  எல்லா ேவைலகைள ம் த்  ட்ேடன்'. 2. (இயல்பாக அ ந் க்க 
ேவண் யைத ம் அ ந் ராத நிைல ல்); ைறயாகப் பயன்ப த் ;

 using propert

     "காைத ைவத் க் ேகள் உனக்ேக ெதளிவாகப் ரி ம், 3. (இட ேவற் ைம - இல் என்பதன் ன்); 
ஒ வைரக் ப் ம் இடத்ேதா  ெதாடர் ப த் க் றப் பயன்ப வ ;

 associating the action with the place strongly

     'அவைர ம ைர ல் ைவத் ப்பாரத்்ேதன்'.

     [ைவ → ைவத் ]

ைவத் க்ெகாண்

 
 ைவத் க்ெகாண்  vaittukkoṇṭu, ெப.(n.)

இைட. (part.);

   ஒர ்அைசசெ்சால்; an expletive.

     "ெபளத்த மதங்களில் ைவத் க் ெகாண்  ைவயா கள்" (ஈ . அவ.);.

     [ைவத்  + ெகாண் ]
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ைவத் க்ெகாள்(
)

ைவத் க்ெகாள்( )1 vaiddukkoḷḷudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. உரிைமயாகக் ெகாள் தல்; to keep for one's self.

   2. நிகழ்ச் க்காக உண்ைமேபால் ஒப் க் ெகாள் தல்; to suppose, take for granted.

     'நீ ெசான்ன ப ேய ைவத் க் ெகாள்'.

   3. ைவப்பாட் யாக அல்ல  கள்ளக் கணவனாக அமரத்் க் ெகாள் தல்; to keep as a mistress or concubine.

     [ைவத்  + ெகாள்[ ]-,]

ைவத் க்ெகாள்

ைவத் க்ெகாள்2 vaittukkoḷtal, ெச. ன்றா ..(v.t.)

 suppose (for the sake of argument); assume.

     'அவர ்ெசான்ன  உனக் ப் ரிய ல்ைல என்ேற ைவத் க் ெகாள்ேவாம்'.

     [ைவத்  + ெகாள்-,]

 ைவத் க்ெகாள்3 vaittukkoḷtal, ெச. . .(v.i.)

   1. கவனித் க் ெகாள் தல், ரத்தல்; treat, take care of, look after.

     'அவர ்என்ைன நன்றாகத்தான் ைவத் க் ெகாண்டார'்.

     [ைவத்  + ெகாள்-,]

ைவத் ப்பா -தல்

 
 ைவத் ப்பா -தல் vaidduppāṭudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   மணப்ெபண் தலான வரக்ைள ஒப்பைன ெசய்  மைண ல் ைவத்  நலம்பா தல்; to decorate and 
seat on a platform, as a bride, pregnant woman, etc., and sing auspicious songs.

 |ைவத்  + பா -,]

ைவத் ா

ைவத் ா  vaitṟu, ெப.(n.)

   ைவக்ேகாற் ைவ; straw-stack.

     "எரி ன்னர ்ைவத்  ேபாலக்ெக ம்" ( றள், 435);.

     [ைவ + ]

ைவத கம்

 
 ைவத கம் vaidagigam, ெப.(n.)

   ப் ; long pepper-piper longum.

ைவதர்ப்பம்

 
 ைவதரப்்பம் vaidarppam, ெப.(n.)

   பல்ேநாய்; disease of the root of tooth.

     [ைவ + தரப்்பம்]

ைவதளாலம்

 
 ைவதளாலம் vaidaḷālam, ெப.(n.)

   காரல் கத் ரி; apbint.

     [ைவ +தளாலம்]
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ைவந்

ைவந்  vainnudi, ெப.(n.)

ரிய னி,

 sharppoint.

     "ேவற்றைலயன்னைவந் " (ெப ம்பாண். 87);.

     [ைவ + ]

ைவந் ைன

ைவந் ைன vainduṉai, ெப.(n.)

ைவந்  பாரக்்க; __, wa-l-mudi

     "ைவந் ைனப் பக " ல்ைலப் 73).

     [ைவ + ைண]

ைவநாகணத்

 
 ைவநாகணத்  vainākaṇatti, ெப.(n.)

   காக்கட்டான்; a twiner plant-cliforia ternatea (typica);.

ைவநாகதம்

 
 ைவநாகதம் vainākadam, ெப.(n.)

   க ப் ; common salt.

     [ைவ + நாகதம்]

ைவநாகப்

 
 ைவநாகப்  vainākappū, ெப.(n.)

நாகப்  பாரக்்க;see siru-magappu.

     [ைவ + நாகப் ]

ைவநாகமல்

 
 ைவநாகமல்  vainākamalli, ெப.(n.)

நாகமல் ைக பாரக்்க;see nāga-malligai.

     [ைவநாகம் + மல் ]

ைவநாகமா

 
 ைவநாகமா  vainākamāli, ெப.(n.)

   காஞ் ைர; nux-vomica.

     [ைவ + நாகமா ]

ைவநாக ட்

 
 ைவநாக ட்  vainākamuṭṭi, ெப.(n.)

   சமட் ; nux-vomica.

     [ைவ + நாக ட் ]

ைவப்பகம்

ைவப்பகம் vaippagam, ெப.(n.)

   1. வங்  (பணம் ெகா க்கல் வாங்கல் நி  மைன);; bank.

   2. ஆற்றங்கைர, ஏரிக்கைர

 land along each side of a river (or); lake.

     [ைவப்  + அகம்]
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ைவப்பரிதாரம்

ைவப்பரிதாரம் vaipparitāram, ெப.(n.)

   ைவப்  நஞ்  ப்பத் ரண்ட ெளான் ; a prepared arsenic, one of 32 vaipp-ppāsānam.

     [ைவப்  + அரிதாரம்]

ைவப் லக்கணம்

 
 ைவப் லக்கணம் vaippilakkaṇam, ெப.(n.)

   ஓம ங் , ெகந் , பசை்சக் கற் ரம், ெசய்நஞ்  வைககள் தலான சரக் களில் ைவப்  ைறையக் 
ம் மசச் னி கைல ஞானம் எண் ற் ன் ஐந்  கண்டங் களிேலார ்காண்டம்; processes of prepared 

various drugs. They are given in one of five parts of Machamuni kalaignanam.

ைவப்பன்

ைவப்பன் vaippaṉ, ெப.(n.)

   எய்ப் னில் ைவப்  ேபான்றவன்; one who is a treasure.

     "ெதா ம் பாள ெரப்ப் னில் ைவப்பேன" ( வாச. 5,392);.

     [ைவப்  + அன்]

ைவப்பாட்

 
 ைவப்பாட்  vaippāṭṭi, ெப.(n.)

   த் யாள்; concubine.

     [ைவப்  + ஆள்]

ைவப் டம்

ைவப் டம் vaippiḍam, ெப.(n.)

   பண்டம் த யன ைவக் டம்; place of deposit.

     "நின் ேசவ களிரண் ம் ைவப் ட ன் ேய கலங் ேனன்" ( வாசக 30, 3);.

     [ைவப்  + இடம்]

ைவப் க்ைக

ைவப் க்ைக vaippirukkai, ெப.(n.)

   பண்டசாைல (நாம ப. 490);; store-house.

     [ைவப்  + இ க்ைக]
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ைவப்

ைவப் 1 vaippu, ெப.(n.)

   1. ைவக்ைக; placing.

     " ற ெபா ள் ைவப்ேபா " ( லம் 10, கட் ைர, 17);.

   2. ைவப் .; deposit, hoard, treasure.

     "நல்ல யார ்மனத் ெதய்ப் னில் ைவப்ைப" (ேதவா 818, 2);.

   3. ைதயல்; buried treasure, treasure-trove.

     "ெசண்ெட ந்  ைவப்ெப த்த ெசய ம்" ( ைள. ேம ைவ, 1);.

   4. இடம் ( ங்.);; place.

   5. நிலப்ப ; land.

     "கண்ணகன் ைவப் ற்றா ம்" ( றநா.18);,

   6. ஊர; town.

     "ேவ  பல் ைவப் ம்" ( . 224);.

   7. உலகம்; world.

     "ேவத ற் யங்  ைவப் ன்" (கம்பரா. ணி ட.் 113);.

   8. ெசயற்ைகயான ; that which is artificial.

   9. ெசயற்ைக சரக் ; artificial preparation.

     "ைவப் ப் பாசாணம்"

ைவப் க்கட்

 
 ைவப் க்கட்  vaippukkaṭṭu, ெப.(n.)

   ெபாய்யான கட் மானம் ( ன்.);; fabrication, concoction.

     [ைவப்  + கட் ]

ைவப் சச்ரக்

ைவப் சச்ரக்  vaippuccarakku, ெப.(n.)

   1. ம த் வ ைறப்ப  ெசய்யப்பட்ட ம ந் ச ்சரக் ; prepared drugs as opposed to (இயற்ைகச ்சரக் ); 
Natural drugs.

   2. ெசய் நஞ்  ைவப் , வப்  சவ் ர ைவப் , ரைவப் , மைல ப் , டன் (இரச கற் ரம்);, பசை்சக் 
கற் ரம், மான் மதம், கம் கம் (அ னி);, பளிங்  கற் ர ைவப் , ெப ங்காய ைவப் , ைவர ைவப் , 
ெசம்  ைவப் , நாற்பசை்ச ைவப் ;     [ைவப்   + சரக் ]

ைவப் செ்சப்

ைவப் செ்சப்  vaippucceppu, ெப.(n.)

   1. அணிகலன்கள் த ய உைடைமகள்; jewels and utensils, belongings.

   2. பண்டங்கள் ைவக் ம் ெபட்  த யன; receptacle for articles.

     [ைவப்  + ெசப் ]

ைவப் த்ெதாைக

 
 ைவப் தெ்தாைக vaipputtogai, ெப.(n.)

   இ ப் ச ்ெசல்வம்; ெச த்தப்பட்ட ன் Lorth; deposit (in a bank or paid to an agency, etc.);.

     'ைவப் த் ெதாைக ந்  ைவப்பகங்கள் கணிசமான ஊ யம் ெப ன்றன'.

     [ைவப்  + ெதாைக]

ைவப் ப்பவளம்

ைவப் ப்பவளம் vaippuppavaḷam, ெப.(n.)

   ெசயற்ைகப் பவளம் ( ேனந். 76);; artificial coral.

     [ைவப்  + பவளம்]
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ைவப் ப்பாசாண
ம்

ைவப் ப்பாசாணம் vaippuppācāṇam, ெப.(n.)

   ப்பத் ரண்  வைகப்பட்ட ப்பத் ரண்  வைகப்பட்ட ெசயற்ைக நஞ்  வைக; prepared arsenic, of 
which there are 32 kinds.

     [ைவப்  + பாசாணம்]

ைவப் ப்

 
 ைவப் ப்  vaippuppu, ெப.(n.)

   ெசயற்ைக ப் ; artificial salt.

     [ைவப்  + உப் ]

ைவப் ப்

 
 ைவப் ப்  vaippuppuḻugu, ெப.(n.)

   ப் ைன னின்  ெவளிவ ம்  ( ன்.);; civet discharged by the civet cat.

     [ைவப்  + ]

ைவப் ப்ெபா ள்

 
 ைவப் ப்ெபா ள் vaippupporuḷ, ெப.(n.)

   நற்ெசல்வம் (ேசமநி );; reserve fund.

     [ைவப்   +ெபா ள்]

ைவப் நி

 
 ைவப் நி  vaippunidi, ெப.(n.)

 reserves (of money in a bank);;allotted fund.

     'ஆண்  இ ல் இந்த வங் ன் ெமாத்த ைவப் நி  ந்  ேகா  பாய்'.

     [ைவப்  + நி ]

 Skt. Nidi → த. நி .

ைவப் த்

ைவப் த்  vaippumuttu, ெப.(n.)

   ெசயற்ைக த்  ( ேனந். 103, உைர);; artificial pearl.

     [ைவப்  + த் ]

ைவப் ைற

 
 ைவப் ைற vaippumuṟai, ெப.(n.)

   ம ந் கைளச ்ெசய்ய, ய்ைம ( த் ); ஈ , ட்  தலா ய ெந ைறகள்; rules of preparing in 
several courses.

     [ைவப்  + ைற]

ைவப் ைவ-த்தல்

ைவப் ைவ-த்தல் vaippuvaittal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ைவப்பாட் யாக ஒ த் ையக் ெகாள் தல்; to keep as a concubine.

   2. இன்ைம இல்ெபா ள் ( னியம்); ைவத்தல்; to cause evil by witch craft.

     [ைவப்  ைவ-,]

ைவப்

ைவப்  vaippuḻi, ெப.(n.)

   ெபா ள் த யன ேச த்  ைவக் ம் இடம்; store house.

     "ெபா ள் ைவப் " ( றள் 226);.

     [ைவப்  + உ ]
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ைவம் ர

ைவம் ர  vaimburasu, ெப.(n.)

   1. க ம் ர ; the sation wood-chloroxylon swietenia.

   2. ைவமைற பாரக்்க;see Vaimarai.

     [ைவ + ர ]

ைவமைர

 
 ைவமைர vaimarai, ெப.(n.)

   உடம்  வ ையப் ேபாக் ம் ஒ  மரம்; a tree useful in removing bodily pain - chloroxylon swietenia.

ைவயகம்

ைவயகம் vaiyagam, ெப.(n.)

   1. நிலப்ப ; earth, world.

     "ைவயகம் வணங்க வாேளாச் னன்" ( .ெப. 3, 7);.

   2. ைவயம் 2,3,4,5,

   7. பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see wayam.

     [வன் → வய் → ைவ + அகம்]

ைவயக

 
 ைவயக  vaiyagamūli, ெப.(n.)

   ெகா  வைக ( .அ.);; a kind of creeper.

     [ைவயகம் + ]

ைவயங்காைர

 
 ைவயங்காைர vaiyaṅgārai, ெப.(n.)

காைர பாரக்்க;see kārai.

     [ைவயம் + காைர]

ைவயஞ்ேசர-்தல்

ைவயஞ்ேசர-்தல் vaiyañjērtal, ெச. . . (v.i.)

   1. நிலத் ல் தல்; to fall to the ground.

   2. இறத்தல்; to-die.

     "ைவயஞ் ேசரவ்ான் அைழத்த  (கம்பரா. உ க்காட் ம். 74);.

     [ைவயம் + ேசர-்,]
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ைவயம்

ைவயம் vaiyam, ெப.(n.)

   1. நிலப்ப ; earth.

     "ைவயங்காவலர ்வ ெமா ந்ெதா க" ( றநா. 8);.

   2. ைர ண் க் ம் ேதர ்( லப். 6, 120); ( ங்.);; chariot drawn by horses.

   3. டாரவண் ; covered cart.

     "மானமர ்ேநாக் ம் ைவய ேம " ( லம் 6, 120);.

   4. பல்லக்  ( ைக); ( டா.);; palanquin.

   5. ஊர் ; conveyance.

   6. எ த; bullock.

   7. உ ள் (உேரா ணி); ( ங்.);; the 4th naksatra.

   8. ளக் ; lamp.

   9. யாழ் (அக.நி.);; yal.

ைவயமகள்

ைவயமகள் vaiyamagaḷ, ெப.(n.)

   நிலமகள்; the goddess of earth.

     "ைவயமகைள ய ப்ப த்தாய்" ( ;ெவ. 9, 3);.

     [ைவயம் + மகள்]

ைவய த்

 
 ைவய த்  vaiyavittu, ெப.(n.)

   க க்காய்; gall-nut-myrobalam.

     [ைவயம் + த் ]

ைவயா ரி

 
 ைவயா ரி vaiyāpuri, ெப.(n.)

பழனி,

 Palani in the madura district.

     'ைவயா ரிக் ளம்'.

     [ைவ + ஆ  + ரி]

கைடெய  வள்ளல்களில் ஒ வனா ய ேபகன் அரசாண்ட ஊர ்ைவகா ர ்என் ம் ைவயா ரி என் ம் 
வழங் ற் .

 ைவயா ரி vaiyāpuri, ெப. (n.)

   பழனி, ைவயா ரிக் ளம்; Palani, in the Dindukal District.

ைவயாரிகம்

 
 ைவயாரிகம் vaiyārigam, ெப.(n.)

   ளி ரற் படை்ட; fragrant drug.

ைவயா க்ேகாப்
ெப ம்ேபகன்

ைவயா க்ேகாப்ெப ம்ேபகன் vaiyāvikāpperumbēkaṉ, ெப.(n.)

   கைடெய   வள்ளல்களில் ஒ வர ்( றநா. 141);; a chief famed for his liberality.

     [ைவயா  + ேகாப்ெப ம்ேபகன்]
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ைவயாளி

ைவயாளி vaiyāḷi, ெப.(n.)

   1. ைர ெசல் ம் நீண்ட சாைல; pathway for horses.

     "'ைவயாளியலங்கரித் " ( வாலவா. 27, 69);.

   2. ைர ேயற்றம்; riding on horse-back.

ைவயாளி -தல்

 
 ைவயாளி -தல் vaiyāḷiviḍudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   ைர பாய்ந்ேதா ம்ப  ஒட் தல் ( ன்.);; to gallop a horse.

     [ைவயாளி -,]

ைவயாளி

ைவயாளி  vaiyāḷivīti, ெப.(n.)

ைவயாளி 1 பாரக்்க ( வா.);;see vaiyali 1.

     [ைவயாளி + ]

ைவ ஞ்

 
 ைவ ஞ்  vaiyiñji, ெப.(n.)

   நிலப்பைன; ground palm-Curculigo orchioides.

ைவைய

ைவைய vaiyai, ெப.(n.)

   ம ைர மாவட்டத் ல் ஓ ம் ஆ ; the vaigai river in the Madura district.

     "ைவைய ழ்ந்தவளங்ெக  ைவப் ன்" ( றநா. 71, 10);.

     [ைவைக → ைவைய] (ேத.ேந.பக்.159);

ைவைக . தங் ச ்ெசல் ம் ஆ . தங் ச ்ெசல் தலாவ  ெமல்லச ்ெசல் தல்.

ைவையத் ைறவ
ன்

ைவையத் ைறவன் vaiyaittuṟaivaṉ, ெப.(n.)

பாண் யன் ( வா.);

 the Pāngya king, as ruling the vaigai region.

     "ைவையத் ைறவன் ம ரா ரித் ெதன்னன்" (ெப ந்ெதா. 1410.);

     [ைவைய + ைறவன்]

ைவரி

ைவரி vairi, ெப.(n.)

   பைகவன்; enemy.

     [வ ர ்→ வ ரி → ைவரி] ( தா. 246);.

 ைவரி1 vairi,    பைகவன்; enemy.

 ைவரி2 vairi, ெப. (n.)

ைவரா 3 பாரக்்க;see {}.

 ைவரி3 vairi, ெப. (n.)

வல் ;( ன்.);

 royal falcon.

ைவவச் தம்

 
 ைவவச் தம் vaivaccudam, ெப.(n.)

   மஞ்சள்; turmeric-curcumalonga.
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ைவ

ைவ  vaivu, ெப.(n.)

   1. வச ; abuse.

   2. சா ப்  (சாபம்);; curse.

     "ைவத ைவ ன்" (கம்பரா. றம் 5);.

     [ைவ → ைல ]

ெவா

ெவா

 
 ெவா vo, ெப.(n.)

த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'வ்' என்ற ெமய்ெய த் ம்

     'ஒ' என்ற உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ர ்ெமய் எ த் ;

 the compound of 'வ்' and 'ஒ'

     [வ் + ஒ]

ேவா

ேவா

 
 ேவா vō, ெப.(n.)

த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'வ்' என்ற ெமய்ெய த் ம்

     'ஒ' என்ற உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய் எ த் ;

 the compound of 'வ்' and 'ஒ'

     [வ் + ஒ]

ெவள

ெவள1 veḷa, ெப.(n.)

த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'வ்' என்ற ெமய்ெய த் ம்

     'ஒள' என்ற உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ர ்ெமய் எ த் ;

 the compound of 'வ்' and 'ஔ'.

     [வ் + ஒள]

 ெவள2 veḷavudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

ெவள  பாரக்்க;see vauvu.

ெவளவால்

 
 ெவளவால் veḷavāl, ெப.(n.)

வவ்வால் பாரக்்க;see vavval.

ெவளவால்வைல

 
 ெவளவால்வைல veḷavālvalai, ெப.(n.)

   ன் க் ம் வைல வைக; a kind of fishing net.

     [வவ்வால் + வைல]
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ெவளவாேலாட்

 
 ெவளவாேலாட்  veḷavālōṭṭi, ெப.(n.)

வவ்வாேலாட்  பாரக்்க;seee vauvalotti.

     [ெவளவால் + ஒட் ]

ெவளவானத்

ெவளவானத்  veḷavāṉatti, ெப.(n.)

   மண்டபத் ன் ஒ வைக ேமல் க  (ெப ங். மகத. 4, 16, ப் ைர);; a kind of vaulted roof.

     [ெவளவால் + நத்  + இ]

ெவள -தல்

ெவள -தல் veḷavudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ைகப்பற் தல்; to seize, snatch.

   2. ஆ ைலத்தல்; to commit highway robbery.

     "ெவள நர ்ம ய" (அகநா. 1);.

   3. தல் (யாழ்.அக.);; to steal.

   4. கவரத்ல்; to rivet attention, fascinate.

     "கண்ெவள  காட் ய" ( வக. 1774);.

   5 .பாவம் ேபய் த யன பற் க் ெகாள் தல்; to attack as sin;

 to possess, as an evil spirit

     "ெபாய்யாநின்வா ல் ள் ெவளவல்" (பரிபா. 8, 84);,

   6. ேமற் ெகாள் தல்; to undertake.

     "அவ் ரதத்ைத ெவள ேவார"் ( நாயக . 38, 9);.

   7. வவ் 3 பாரக்்க;see vavvu3.

     [வ் + ஒள + உ]

ெவள லம்

ெவள லம் veḷavulam, ெப.(n.)

   மரவைக ( க் ரநீ .228);; a kind of tree.

 ெவள லம் veḷavulam, ெப. (n.)

   மரவைக ( க் ரநீ , 228);; a kind of tree.

     [Skt. babbula → த. ெவௗ லம்]

ழ் ழ்ḻ,    த ழ் ெந ங்கணக் ல் ப ைனந்தாம் ெமய்யான இைடெய த் ; the 15th consonant, a liquid medial.

ழ

 
 ழḻ,  a,

த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ழ்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்

     'அ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ர ்ெமய்ெய த் ;

 the compound of ழ் and அ.

     [ழ் + அ]
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ழா

 
 ழாḻā, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ழ்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்

     'ஆ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ர ்ெமய்ெய த் ;

 the compound of ழ் and ஆ.

     [ழ் + அ]

 
 ḻi, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ழ்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்

     'இ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ர ்ெமய்ெய த் ;

 the compound of ழ் and இ.

     [ழ் + இ]

 
 ḻī, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ழ்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்

     'ஈ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ர ்ெமய்ெய த் ;

 the compound of ழ் and ஈ.

     [ழ் + ஈ]

 
 ḻu, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ழ்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்

     'உ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ர ்ெமய்ெய த் ;

 the compound of ழ் and உ.

     [ழ் and உ]

 
 ḻū, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ழ்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்

     'ஊ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ர ்ெமய்ெய த் ;

 the compound of  ழ் and ஊ.

     [ழ்  + ஊ]
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ேழா

 
 ேழாḻō, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ழ்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்

     'ஒ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான  உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ழ் and ஒ.

     [ழ் + ஒ]

ெழள

 
 ெழளḻeḷa, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ழ்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்

     'ஒள' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ழ் and ஔ.

     [ழ் + ஒள]

ள

 
 ளḷa, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ள்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'அ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ள் and அ.

     [ள் + அ]

ளா

 
 ளாḷā, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ள்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்.

     'ஆ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ள் and ஆ,

     [ள் + ஆ]

ளி

 
 ளிḷi, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ள்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'இ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ள் and இ.

     [ள் + இ]
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ளீ

 
 ளḷீī, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ள்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'ஈ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ள் and ஈ.

     [ள் + ஈ]

 
 ḷu, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ள்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'உ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ள் and உ.

     [ள் + உ]

 
 ḷū, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ள்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'ஊ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ள் and ஊ.

 |ள் + ஊ]

ெள

 
 ெளḷe, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ள்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'எ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ள் and எ.

     [ள் + எ]

ேள

 
 ேளḷē, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ள்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'ஏ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ள் and எ.

     [ள் + ஏ]
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ைள

 
 ைளḷai, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ள்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'ஐ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ள் and ஜ.

     [ள் + ஜ]

ெளா

 
 ெளாḷo, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ள்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'ஒ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ள் and ஒ.

     [ள் + ஒ]

ேளா

 
 ேளாḷō, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ள்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'ஓ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ள் and ஒ.

     [ள் + ஒ]

ெளள

 
 ெளளḷeḷa, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ள்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'ஒள' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ள் and ஒள. [ள் + ஒள]

ற் ற்ṟ,    த ழ் ெந ங்கணக் ல் ப ேனழாம் ெமய்யான வல்ெல த் ; thee 17th consonant, a hard medial.

ற

 
 றṟa, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ற்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'அ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ற் and அ.

     [ற் + அ]
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றா

 
 றாṟā, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ற்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'ஆ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெயத் ;

 the compound of ற் and ஆ.

     [ற் + ஆ]

 
 ṟi, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ற்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'இ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ற் and இ.

     [ற் + இ]

 
 ṟī, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ற்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'ஈ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான  உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ற் and ஈ.

 |ற் ஈ]

 
 ṟu, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ற்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'உ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ற் and உ.

     [ற் + உ]

 
 ṟū, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ற்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'ஊ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெயத் ;

 the compound of ற் and ஊ.

     [ற் + ஊ]
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ெற

 
 ெறṟe, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ற்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'எ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ற் and எ.

     [ற் + எ]

ேற

 
 ேறṟē, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ற்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'ஏ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ற் and எ.

     [ற் + ஏ]

ைற

 
 ைறṟai, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ற்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'ஐ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ற் and ஐ.

     [ற் + ஐ].

ெறா

 
 ெறாṟo, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ற்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'ஒ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ற் and ஒ.

     [ற் + ஒ]

ேறா

 
 ேறாṟō, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ற்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'ஓ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ற் and ஓ.

     [ற் + ஓ]
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ெறள

 
 ெறளṟeḷa, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ற்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'ஒள' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ம்;

 the compound of ற் and ஓள.

     [ற் + ஒள]

ன் ன்ṉ,    த ழ் ெந ங்கணக் ல் ப ெனட்டாம் ெமய்யான ெமல்ெல த் ; the 18th consonant, a nasal.

ன

 
 னṉa, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ன்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'அ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ன் and அ.

     [ன் + அ]

னா

 
 னாṉā, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ன்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'ஆ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ன் and ஆ.

     [ன் + ஆ]

னி

 
 னிṉi, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ன்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'இ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ன் and இ.

     [ன் + இ]

னீ

 
 னீṉī, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ன்' என் ம்

இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'ஈ' என் ம்

   உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of ன் and ஈ.

     [ன் + ஈ]
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 ṉu, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ன்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'உ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ன் and உ.

     [ன் + உ]

 
 ṉū, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ன்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'ஊ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ன் and ஊ.

     [ன் + ஊ]

ென

 
 ெனṉe, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ன்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'எ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ன் and எ.

     [ன் + எ]

ேன

 
 ேனṉē, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ன்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'ஏ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ன் and ஏ.

     [ன் + ஏ]

ெனா

 
 ெனாṉo, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ன்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'ஒ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ன் and ஒ.

     [ன் + ஒ]
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ேனா

 
 ேனாṉō, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ன்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'ஓ' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ன் and ஒ.

     [ன் + ஒ]

ெனள

 
 ெனளṉeḷa, த ழ் ெந ங்கணக் ல்

     'ன்' என் ம் இைட ன ெமய்ெய த் ம்,

     'ஒள' என் ம் உ ெர த் ம் ேசரந்்  உ வான உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of ன் and ஔ.

     [ன் + ஒள]

வச் ரதந் ேவர்

 வச் ரதந் ேவர ்vacciradandivēr, ெப, (n.)

   ஒ வைக ேவர;் a kind of root (சா.அக.);.

வச் ரத

 
 வச் ரத  vacciradaru, ெப, (n.)

   கஞ்சா; Indian hemp-cannabis sativa (சா.அக.);.

வச் ரநா

வச் ரநா  vacciranāṭu, ெப, (n.)

   பாண்  நாட் ந்தெதா  ெபயர ்ெபற்ற கடற்கைர நா ; the coastal region in the Pändiyaa country.

     "வச் ர நாடன்ன வா தல்" (கள யற்.47);.

வச் ரநிணம்

வச் ரநிணம் vacciraniṇam, ெப, (n.)

   1. மைலேவம் ; thus;

 a species of mountain or hill margosa.

   2. க ேவம் ; black species of margosa-Garuga pinnata (சா.அக.);.

வச் ரப்பால்

 
 வச் ரப்பால் vaccirappāl, ெப, (n.)

   ச ரக்கள்ளிப்பால்; milk of square spurge-Euphorbia quadratus (சா.அக.);.

வச் ர ட்பம்

 
 வச் ர ட்பம் vaccirabuṭbam, ெப, (n.)

   எள் ப்  ( .அ.);; blossom of sesamum.

வச் ர ைச

வச் ர ைச vacciramūcai, ெப, (n.)

   1. சாம்பல், ற் மண், இ ம்  ட்டம், ெவள்ைளக்கல் ரணம், தைலம ர ்இவற்ைற ஆட் ப்பா ல் 
ேவகைவத்  அைரத்  ரசம், மற்ற மாைழகைள உ க்க ேவண்  பயன்ப த் ம் ஒ  வைக 

ைச; Crucible for melting metals, the method of preparing it is given.

   2. வச் ரக் ைக பாரக்்க;see vaccira-k-kugai.

 pவச் ரம் + ைச]

773

www.valluvarvallalarvattam.com 15244 of 19068.



வச் ர

வச் ர  vacciramūli, ெப, (n.)

   1. ரண்ைட; medicinal climber, square-stalked vine, vitis quadrangularis.

   2. எ க் ; madar shrub, calotrophis gigantia.

   3. ச ரக்கள்ளி; square spurge-Euphorbia quadrata.

வச் ர பகவாதம்

 
 வச் ர பகவாதம் vaccirarūpagavātam, ெப. (n.)

   க த்  டரி ல் வ , கள் அைச ன்ைம, ெகா க்ைக தைலேநாய், ந க்கல், கால் 
நரம் களில் ேநா டன் ர,் க மா க் ைற  ஆ ய க் ணங்கைளக் காட் ன்ற ஊைத வைக; a 
vada disease marked by cramps, pain in the nape, immobility of the eyes, head ache tremors pain in heels etc (சா.அக.);.

வச் ரவரிைக

வச் ரவரிைக vacciravarigai, ெப. (n.)

   ெபண் மகப்ேபறைடவைதக் ப்பதாகக் க தப்ப ம் உள்ளங்ைக வரிைக வைக ( வக். ரபந். 
சரேபந் ர. ற. 51, 1);; a kind of distinctive mark in the palm of the hand, believed to indicate female issue.

வச் ரவல்

வச் ரவல்  vacciravalli, ெப. (n.)

   1. ரண்ைட (சங்.அக.);; square-stalked vine.

   2. ரிய காந் ; sun - flower.

வச் ரவல் ேல
யம்

 
 வச் ரவல் ேல யம் vacciravallilēkiyam, ெப. (n.)

   ம ந்  வைக; a kind of medicine.

வச் ரவல் ேவர்

 
 வச் ரவல் ேவர ்vacciravallivēr, ெப. (n.)

   ரண்ைட ேவர;் root of vitis quadrangularis. (சா.அக.);.

வச் ர தளியம்

 
 வச் ர தளியம் vacciravidaḷiyam, ெப. (n.)

   ய்ைமயாக்கப்பட்ட இதளியம் (சங்.அக.);; purified mercury.

வச் ராங்கம்

 
 வச் ராங்கம் vaccirāṅgam, ெப. (n.)

   ச ரக்கள்ளி; square spurge.

வச் ராங்

வச் ராங் 1 vaccirāṅgi, ெப. (n.)

   க் த் க் காய்; a (creeping); plant (சா.அக.);.

 வச் ராங் 2 vaccirāṅgi, ெப. (n.)

   1. உ யான கவசம் ( டா.);; invulnerable armour.

   2. ைவரம் ப த்த கவசம்; armour or cloak set with diamonds.

வச் ராஞ்

 
 வச் ராஞ்  vaccirāñji, ெப. (n.)

ரண்ைட

 vitis quadrangularis (சா.அக.);.
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வச் ரி

 
 வச் ரி vacciri, ெப. (n.)

   ச ரக்கள்ளி; square spurge.

வசை்ச

வசை்ச vaccai, ெப. (n.)

   ப ப் ; disgrace, contempt.

     "வசை்சயா ெம ம் பயமனத் ண் " (கம்பரா.கரன்வைத.142);.

     [ைவ → வைச → வசை்ச.]

 வசை்ச vaccai, ெப. (n.)

   1. வாஞ்ைச (இலக்.அக.);; kindness.

   2. இவறன்ைம (உேலாபம்);; avarice, stinginess.

     'ந ெச நற் த ம் வசை்சமாக்கள்' (இரா . இந். 25.);.

     [Skt. {} → த. வசை்ச.]

வசை்சமாக்கள்

வசை்சமாக்கள் vaccaimākkaḷ, ெப. (n.)

   இவறன்; misers, stingy persons.

     "வசை்சமாக்க ேளன்றமா நி யம் ேவட்ட ரவலர"் (கம்பரா. உண்டாட.்19);.

     [வைச → வசை்ச + மாக்கள் (மாக்கள் + கயவரான ெபால்லா மாந்தர.்]

வசை்சயம்

 
 வசை்சயம் vaccaiyam, ெப. (n.)

   கைலமான்; stag-roe buck-Capreolus dorcus.

வசை்சயன்

வசை்சயன் vaccaiyaṉ, ெப. (n.)

   இவறன் மாைலயன்; miser.

     "வசை்சயன்ேபாெலார ்மன்னன்" (கம்பரா. க்ெகாய். 19);.

     [வசை்ச → வசை்சயன்.]

வசக்கட்

வசக்கட்  vasakkaṭṭu, ெப. (n.)

   1. வணிகக் ட்டாளி லமாகக் ெகா த்த ெதாைக; payment made to a partner.

   2. ஒப்பைடத்த ெபா ள்; goods or monies left in charge of a person.

   3. இன்னதற் ெகன்  நிய த்  ைவத்த ெதாைக; sum ear - marked for a particular purpose.

   4. ெசல க்ெகன்  ன்னதாகக் ெகா த்த

   பணம்; imprest.

   5. ஆட்  ( ன்.);; possession.

வசக்கட் க்கணக்

 
 வசக்கட் க்கணக்  vasakkaṭṭukkaṇakku, ெப. (n.)

   கணக்கர ்அல்ல  நி வாகப் பணியாளரிடம் நி வாகச ்ெசல க்காகக் ெகா த்  ைவக்கப்பட்ட 
பணத் ன் கணக்  (C.G.);; account in respect of monies left in charge of a accountant or an agent.

     [வசக்கட்  + கணக் .]
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வசக்

 
 வசக்  vasakki, ெப. (n.)

   கா ம், ேம மாய்க் டந்த நிலத்ைதச ் ர ்ெசய்ைக; reclamation of lands from irregular shape.

     "ஊரின் ேம ர ் ற் ம் ெதற் மாய்க் டந்த பாழ் நிலத்ைத வசக்  வய ம் ள மாக் ".

     [வயக்  → வசக் .]

வசக்

வசக் 1 vasakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வயப்ப த் தல், பழக் தல்; to break in, tame, train, subdue.

மாடை்ட உழ க்  வசக்கேவ ம்.

   2. வைளயப் பண் தல் (யாழ்.அக.);; to bend.

 வசக் 2 vasakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நிலத்ைதப் பண்ப த் தல்; to reclaim or improve land.

     'கடை்ட ப ச்  வசக் ' (S.I.I. V. 307);.

     [வயக்  → வசக் .]

 வசக் 3 vasakkudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   வாட் தல்; to roast.

     [வதக்  → வசக் .]

வசக்ேக

வசக்ேக  vasakāṭu, ெப. (n.)

   1. உடல் நல ன்ைம ( ன்.);; loss of health of unwell.

   2. மயக்கம் ( ன்.);; delirium.

   3. தன்னிைல ெகடல்; untowardness.

   4. இடரப்்பாட்  நிைல; awkward predicament.

   5. தவற்  நிைல; wrong.

   6. ஆ தல் அளிக்க யலாத நிைல; uncomfortable position.

     [வசம் + ேக .]

வசங்ெகாண்டவன்

வசங்ெகாண்டவன் vasaṅgoṇṭavaṉ, ெப. (n.)

   1. உண்ைமய ந்தவன் ( ன்.);; one who is aware of the state of things.

   2. ற்பழக்க ள்ளவன்; man of experience.

   3. ஏதாவெதா  பழக்கத் ற்  அ ைமயானவன்; man addicted to a habit.

அவன் ஊரார ்பணத் ல் உடம்  வளரத்்  வசங்கண்டவன் (உ.வ.);.

     [வசம் + காண் → கண்டவன்.]

வசங்கம்

 
 வசங்கம் vasaṅgam, ெப. (n.)

வசகம் பாரக்்க;see vasagam.

வசங்களி-த்தல்

வசங்களி-த்தல் vasaṅgaḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   கட்  தல் (யாழ்.அக.);; to get out of control, to be uncontrolable.

     [வசம் + க  → களி.]
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வசங்ெகட்டவன்

வசங்ெகட்டவன் vasaṅgeṭṭavaṉ, ெப. (n.)

   1. ெசயலற்றவன், ஆண்ைமயற்றவன் ( ன்.);; impotent man.

   2. உடல் நலமற்றவன் ( ன்..);; unhealthy man (one who is not in health);.

   3. நிைலைம ெகட்டவன் ( ன்.);; man in reduced circumstances.

   4. மன ன்  ேவைல ெசய்பவன்; unwilling or involuntary worker.

   5. நட்பாங் ழைம லான் (யாழ்.அக.);; unfriendly man.

   6. கட் னின்  பட்டவன்; one who has freed himself from bonds.

   7. ஒ ங் னன், ஒ க்கக்ேகடன்; one who has gone astray.

வசஞ்ெசய்-தல்

வசஞ்ெசய்-தல் vasañseytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வயப்ப த் தல்; to entice,

 allure.

     "வாய் தரத் தக்க ெசால்  ெயன்ைன ன் வசஞ்ெசய்வாேயல்" (கம்பரா.அங்கதன் . 29);;

   2. ( ற் ம் ஆ ைகக்  உட்ப த் தல்); அடக் தல்; to overcome, subdue.

   3. ைகப்பற் தல்; to take possession of.

     [வயம் → வசம் + ெசய்.]

வசட்

 
 வசட்  vasaṭṭi, ெப. (n.)

   வ ரமண் (யாழ்.அக.);; diamond dust.

வசத் ற்ேசா னி

 
 வசத் ற்ேசா னி vasattiṟsōtiṉi, ெப. (n.)

   எ சை்ச; sour lime.

வச

வச 1 vasadi, ெப. (n.)

   1. ; house, residence.

   2. நல் டம் ( டா.);; commodious and comfortable place.

   3. சமணர ்ேகா ல் (இ.வ.);; jain temple.

   4. ம த நிலத்  ஊர ்( ங்.);; village in an agricultural tract.

   5. தைக நலம்; convenience.

   5. வாய்ப்  நலம்; comfort.

     " ன் ைட லவேவ வச  ெப ேபா ம்" (தா . சச் தா.11);.

   6. இர  (யாழ்.அக.);; night.

 வச 2 vasadi, ெப. (n.)

   ெசல்வ ம் ெபா ம் ஏற்ப த் த் த ம் வாய்ப்பான நிைல; means, amenity.

     'அ வலக ேநரத்ைத அவரவர ்வச க்ேகற்ப மாற் க் ெகாள்ளக் டா .

வச க்ேக

 
 வச க்ேக  vasadikāṭu, ெப. (n.)

   உடம் ன் ெம ; physical weakness.
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வச கம்

 
 வச கம் vasadigam, ெப. (n.)

   அ வ ற்ைறச ் ற் க் ம் எ ம் ; bone round the lower abdomen, pelvis.

வசந்தங்கங்க

 
 வசந்தங்கங்க  vasandaṅgaṅgaru, ெப. (n.)

   த்தரத்ைத; lesser galangul-Alpina officinarum.

வசந்தப் -தல்

வசந்தப் -தல் vasandappudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ைற ேகடாதல் ( ன்.);; to be on the wrong side, to be in the wrong place.

இ  வசந்தப் ச ்ேசரத்் க் ற .

   2. அ  மயங் தல்; to lose consciousness. 

அவன் வசந்தப்  உள றான் (உ.வ.);.

     [வசம் + தப் .]

வசநீக்கம்

 
 வசநீக்கம் vasanīkkam, ெப. (n.)

   ைகவச ந்தைத நீக் ைக; dispossession.

     [வயம் → வசம் + நீக்கம்.]

வசப்ப -தல்

வசப்ப -தல் vasappaḍudal, ெச. . . (v.i.)

   1. கட் ப்ப தல்; to submit, to be brought into subjugation.

   2. ஆ ைமக்  உட்ப தல்; to bring into one's possession.

   3. தந் ரமாய் வசமாதல் (இ.வ.);; to be enticed.

     [வயம் → வசம் + ப .]

வசப்ப த் -தல்

வசப்ப த் -தல் vasappaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கட் ப்ப த் தல்; to submit, to subjugate.

   2. ஆ ைமக்  உட்ப த் தல்; to bring into one's possession.

   3. தந் ரமாய் வசமாக் தல்; to entice.

     [வயப்ப  →  வசப்ப  → வசப்ப த் .]

 வசப்ப த் -தல் vasappaḍuddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

வயப்ப த் -தல் பாரக்்க;see vaya-p-paduttu-.

     'ெவள்ைளயேன ெவளிேய , என் ம் காந் ய களின் ெகாள்ைக இைளஞரக்ைள வசப்ப த் ய '.

     [வயப்ப த்  → வசப்ப த் -தல்.]

வசப்பந்ேத

 
 வசப்பந்ேத  vasappandēṟu, ெப. (n.)

   வசம்  ேவரத்் ண்  ( ன்.);; a piece of the root of sweet flag.

     [வசம்  + ேத .]
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வசப் ைழ

வசப் ைழ vasappiḻai, ெப. (n.)

வசக்ேக  ( ன்.); பாரக்்க;see vasa-k-kédu.

     [வசம்1 + ைழ.]

வசப்ப

வசப்ப  vasappaḍu, . (v.i.)

   1. ஆட்ப தல்; to be in the grip of (5th);, to entrap.

   2. உள்ளாதல்; be possessed by, subjected to.

காதல் வசப்பட் த் க்கத் ல் ட உளற ஆரம் த் ட்டான்.

வசம்

வசம்1 vasam, ெப. (n.)

   1. ெபா ப் ; under one's custody.

   2. இ ப் ; under one is one's possession.

   3. உள்ளான நிைல; being under the control or fluence, as a consequence or result.

     'எல்லாம் ன் வசம்'.

     [வயம் → வசம்.]

ஒேநா. ேதயம் → ேதசம்

ேநயம் → ேநசம்

 வசம்2 vasam, ெப. (n.)

   1. உைடைம; possession.

   2. ெபா ப் , அக்கைற; charge, care.

     "மாயப் ற  ன்வசேம ைவத் ட் க் ம்." ( வாச.33,8);.

   3. ஆட்  (யாழ்.அக.);; power.

   4. அடக்  ைவக்ைக; control.

   5. ழ்ப்ப ைக ( ன்.);, பணிைக, சாரந்் க்ைக; subordination, subjection, dependence.

   6. ேநர ்(இ.வ.);; directness, straightness.

வசம் ந்ைத

 
 வசம் ந்ைத vasambirundai, ெப. (n.)

   வசம்  ட்டகரி; charreel sweet flag.
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வசம்

வசம் 1 vasambu, ெப. (n.)

   1. ெப ேவம் ; a big species of margosa.

   2. தாமைர இைல; lotus leaf.

   3. ள ; pepper, pipper nigrum.

   4. ஆ யா, ஐேராப்பா, அெமரிக்கா ஆ ய நா களிற் ப ரா ம் ஒர ் தப் ண் ன் ேவரத்்தண் ; under 
ground stem of a plant, sweet flag, the root gives a very strong pungent odour, the leaf when wounded gives the smell, it is 
used for the following diseases, snake bite, enlarged spleen, gunmam, diarrhoea etc.

 Skt. உக் ரந்தம்.

இ  பாம்  நஞ்  ன்மம் அரத்த த்தம், ைல சன்னிபாதம், கம், யாைனக்கால், 
ெசரியாைமயாேனற்ப ம் வ ற்  ேநாய் க மா க்கட் ற் காண்  ஆ யவற்ைற நீக் ன்ற ஒர ்
ம ந்தா ம்.

 வசம் 2 vasambu, ெப. (n.)

   ம ந்தாகப்பயன்ப ம் ஒ  ண் ன் வ வ ப்பான ேவர;் white sweet flag, used as a medicine.

     ' ழந்ைதக்  வ ற்  வ  வந்தால், வசம்  ைழத் த் தட வ ண் '.

 வசம் 3 vasambu, ெப. (n.)

   ெச வைக; sweet flag.

     "வால்ெவள் வசம் ம்" (ெப ங்.உஞ்ைசக் 50, 28);.

வசம் கா

 
 வசம் கா vasambukā, ெப. (n.)

   மைலவள்ளிக் ெகா ; mountain sweet potato - creeper.

வசம் ட்டகரி

 
 வசம் ட்டகரி vasambusuṭṭagari, ெப. (n.)

   கரிய, நீண்ட ெசாரெசாரப்பான இைலையக் ெகாண்ட ெச வைக; charred sweet flag.

வசம் வாசா

 
 வசம் வாசா vasambuvāsā, ெப. (n.)

   ைள ; pepper.

வசமாக

வசமாக vasamāka, ெப.அ. (adj.)

   1. வைகயாக; inescapably.

டன் காவலரக்ளிடம் வசமாக மாட் க் ெகாண்டான்.

   2. தப் க்க யாமல்; to under miscontrol or to grip.

     [வயம் → வசம்ச + ஆக.]

கயம் → கசம்

வசெமா க்ைக

 
 வசெமா க்ைக vasamoḻikkai, ெப. (n.)

வசநீக்கம் பாரக்்க;see vasa-nikkam.
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வச கா

 
 வச கா vasalikā, ெப. (n.)

   மல் ைக; jasmine.

வசைல

வசைல vasalai, ெப. (n.)

   பசைளக் ெகா ; a kind of creeper.

     "வசைல ெமன்ெகா  வா யதன்ன" (கந்த . இரணியன். த். 56);.

ெத. படச்டச்

 morning sickness and morbid longings of a pregnant woman.

     [வயா → வசா + ேகாட் .]

க ப்ப ற்றவ க்  மயக்கம் த யவற்ைற ண்டாக் வ .

வசாசலம்

 
 வசாசலம் vacācalam, ெப. (n.)

   ன் ேமல் வ ம் ஊனீர;் serum (சா.அக.);.

வசா ல்

 
 வசா ல்  vacācilli, ெப. (n.)

டைலச ் ழ்ந் க் ம் ஊனம், ஊ ஞ்சவ்  (serus);

 industrial membrane (சா.அக.);.

வசா கணம்

 
 வசா கணம் vacātigaṇam, ெப. (n.)

   வசம் , கக் , க க்காய், அ டயம் ஆ யைவகளின் ெதா ப் ; species of drugs in the group of sweet 
flag, dry ginger, gallnut and Indian atee (சா.அக.);.

வசா யம்

 
 வசா யம் vacāpūyam, ெப. (n.)

    னீ ம் ேசரந்்தைவ; seropurulent (சா.அக.);.

வசாேமகம்

 
 வசாேமகம் vacāmēkam, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ேநாய்; a kind of disease, fat in the urine (சா.அக.);.

வசா யம்

 
 வசா யம் vacāliyam, ெப. (n.)

   ெசவ் யம்; pepper creeper (சா.அக.);.

வசானியம்

வசானியம்1 vacāṉiyam, ெப. (n.)

   ள  (சங்.அக.);; black-pepper.

 வசானியம்2 vacāṉiyam, ெப. (n.)

வசா யம் பாரக்்க;see vasaliyam.
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வ

வ 1 vasidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ளத்தல்; to split to cut.

   2. ெவட் தல்; to cut.

     "வ ந்  வாங்  நி ரே்தாள்" ( . 206);

 வ 2 vasidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. வ ப்ப தல்; to be dented or notched.

   2. வைளதல் ( ங்.);;( . 106. உைர.);; to bend.

 வ 3 vasi, ெப. (n.)

   1. ள ; cleft.

     "ெகா நர ்மார் ென வ  ப் ண்" (மைலப . 303);.

   2. னி, ரை்ம ( ங்.);; point.

   3. ைன; edge.

     "வ ெக  லம்" (கந்த . மகாகாள.19);.

   4. னி ரை்மயான ேகால்; pointed stake.

     "நா  வ  நாட்  ந க் க் ம் நன்னக ம்" ( ற . 131);.

   5. க க்ேகால் ( ன்.);; impaling stake.

வ க்கல்

 
 வ க்கல் vasikkal, ெப. (n.)

   மா கைளக் க ற்றால் கட்டப் பயன்ப ம் ஒர ்கல்; a stone to bind the cattle.

வ கம்

 
 வ கம் vasigam, ெப. (n.)

   ள  (மைல.);; black pepper.

வரிகரணத்தந் ர
ம்

 
 வரிகரணத்தந் ரம் varigaraṇattandiram, ெப. (n.)

   மக்களிைடேய உண்டாக் ம் ேநாய்கைளக் க் ம் ஒர ் ல்; a science on treating of disease of the sexual 
organs.

வ கரணம்

வ கரணம்1 vasigaraṇam, ெப. (n.)

   1. வயப்ப த் ைக; subjugation.

   2. ணரச்் க்  இணங் ைக (யாழ்.அக.);; yielding to sexual advances.

   3. அழ ; beauty.

 வ கரணம்2 vasigaraṇam, ெப. (n.)

   வாள் (யாழ்.அக.);; sword.

வ கரத்

 
 வ கரத்  vasigaratti, ெப. (n.)

   கம்மா  ெவற் ைல; a strong pungent betel leaf which is dark green in colour-piper betel.
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வ கரம ந்

வ கரம ந்  vasigaramarundu, ெப. (n.)

   உண்ேடாைரப் பயன்ப த்தச ்ெசய்தவர ்வயமாக் ம் ம ந்  (ெகாக்ேகா.1, 26);; a drug that charms and 
neslaves the person to whom it is administered.

வ கரி

வ கரி1 vasigari, ெப. (n.)

   1. காெரள்; a black species of gingeli seed.

   2. ெதா கண்ணி; a kind of plant.

   3. வ யம் ெசய்தல்; influencing, mesmerising, entresing (சா.அக.);.

 வ கரி2 vasigarittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. தன்வயப்ப த் தல், கவரந்் த்தல்; to charm, captivate fascinate, to subjugate.

     "உ ைர வ கரிக்  மந் ரெமான் " (கந்த .அ ரரய்ா.23);.

     "பைச  ெனஞ்சர ்தைமெயல்லாம் பத்தாவாக வ கரித் ம்" (உத்தரரா.இராவணன் றப்.19);.

   2. ேவண் தல் (யாழ்.அக.);; to request.

வ த

வ த  vasidaḍi, ெப. (n.)

   ணித்த ண்டம்; piece cut off.

     "வ த  சைமப் ன்" (பரிபா.5, 39);.

வ தம்

வ தம் vasidam, ெப. (n.)

   1. ஆைணத ் ப் ; a large sized long pepper.

   2. ள ; pepper-Piper higrum (சா.அக.);.

வ நி

 
 வ நி vasini, ெப. (n.)

   வன்னிமரம்; sama tree Prosopis spicigera, Indian mesquit tree (சா.அக.);.

வ ப் டம்

 
 வ ப் டம் vasippiḍam, ெப. (n.)

   க் ன்ற அல்ல  தங் க் ன்ற இடம்; abode, residence, dwelling place.

     'வ ப் டத் ற்  அ ேலேய அ வலகம்'.

     [வ  → வ  → வ ப்  + இடம்.]

வ மாறத்

 
 வ மாறத்  vasimāṟatti, ெப. (n.)

   எட்  மரம்; a tree bearing bitter poisonous fruit- Nux vomica (சா.அக.);.

வ

 
 வ  vasimūli, ெப. (n.)

வ ய  பாரக்்க;see vasiya-muli.

     [வ  +  = ைக என்பதன் கைடக் ைற.]

வ யக்கனி

 
 வ யக்கனி vasiyakkaṉi, ெப. (n.)

   ஆெதாண்ைட; a prickly creeper-Capparis horrida.
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வ யகரன்

 
 வ யகரன் vasiyagaraṉ, ெப. (n.)

   வ யம் ெசய்ேவான்; one who is influencing or mesmerising, a person by magical enchantments, mugician.

     [வ ய + Skt. மயசய → த. கரன்.]

வ ய ளிைக

வ ய ளிைக vasiyaguḷigai, ெப. (n.)

   தன்ைன ைவத் ப்பவ க் ப் றைர வசமாகச ்ெசய் க் ம் மாயமாத் ைர; magic pill which brings 
other persons under the influence of its possessor.

     "யாவ ம் வ ய ளிைக…. மாத க் க ப ன்பம்" ( ேவங்.சத.89);.

     [வ யம்1 + ளி → ளிைக. ளிைக = மந் ர வ ைம ள்ள மாத் ைர.]

வ ய ல்

 
 வ ய ல் vasiyanūl, ெப. (n.)

   ஒ வர ்மனத்ைத வசப்ப த் க் ெகாள் ம் ைறைய ரிக் ம் சாத் ரம்; treatise dealing with the art of 
bewitching a person.

     [வ யம் + ல்.]

வ யப்ெபா த்தம்

வ யப்ெபா த்தம் vasiyapporuttam, ெப. (n.)

   மணப் ெபா த்தம் பத்த  ெளான்  ( தான. க மண.4, உைர);; a correspondence between the 
horoscopes of the propspective bride and bridegroom, one of ten tiru-manaporuttam.

     [வ யம் + ெபா த்தம்.]

வ யப்ேபாக்

 
 வ யப்ேபாக்  vasiyappōkku, ெப. (n.)

   வ யக் கைல; following the magic art (சா.அக.);.

வ யம்

வ யம்1 vasiyam, ெப. (n.)

   1. வசப்ப ைக; being docile or subjugated.

   2. ெந ங் ய ேநயம்; great attachment.

   3. மாசற்ற காதல்; devoted love.

     "ஒய்வ  வ ய ண்டாய்" (ெகாக்ேகா.1, 28);.

   4. தன்வயமாக் ைக; subjugation.

   5. எண்வைகக் க மங்க ள் மக்கள், ேதவர,் ேகாள்கள் தலானவற்ைறத் தன்வயப்ப த் ம் த்ைத 
(ேவதா. .16, 2, 607);; magic art of bringing under control a person, spirit or deity, one of asta-karmam.

   6. ைகவசம் ( ன்.);; actual possession.

     [வ ன் → வயம் → வசம் → வ  → வ யம்.]

மகளிைர ம் றைர ம் மந் ரத்தா ம் மனப்ப ற் யா ம் வயப்ப த் தல்.

 வ யம்2 vasiyam, ெப. (n.)

   ராம்  (மைல);; Cloves.

 வ யம் vasiyam, ெப. (n.)

   1. வயப்ப ைக; being docile or subjugated.

   2. காதல்; great attachment, devoted love
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வ யம்ெசய்-தல்

வ யம்ெசய்-தல் vasiyamseytal,    1 ெச. . . (v.i.)

வ யம்பண்ணல் பாரக்்க;see vasiyam-pannal.

     [வ  → வ யம் + ெசய்.]

வ யம்பண்ணல்

 
 வ யம்பண்ணல் vasiyambaṇṇal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   ம ந் ட் , மாய வைல லகப்படச ்ெசய்தல்; philter.

     [வ யம் + பண்  → பண்ணல்.]

வ யமதா

 
 வ யமதா  vasiyamatāsi, ெப. (n.)

   ெப ந் ம்ைப; a large species of tumbai flower, dead nettle.

வ யம ந்

வ யம ந்  vasiyamarundu, ெப. (n.)

   உண்ேடாைரப் பயன்ப த்தச ்ெசய்தவரத்ம் வயமாக் ம் ம ந்  (ெகாக்ேகா.1, 26);; a drug that charms and 
enslaves the person to whom it is administered.

     [வ யம் + ம ந் .]

வ ய

 
 வ ய  vasiyamūli, ெப. (n.)

   க ம் பசைள, ெசங்ெகா  ேவ , யாணங்ைக; enchanting plants.

     [வ யம் +  = ைக என்பதன் கைடக் ைற.]

வ யைம

 
 வ யைம vasiyamai, ெப. (n.)

   வ யப்ப த் வதற்காக அ ஞ்  ைதக் ெகாண்  ெசய் ம் ஒ வைக ைம; a magical black point having 
psychic or magical properties of influencing the person desired for (சா.அக.);.

     [வ யம் + ைம.]

வ ய

 
 வ ய  vasiyayīru, ெப. (n.)

   ம ந் ; a love philter.

வ யர்

வ யர ்vasiyar, ெப. (n.)

   வணிகர ்( டா.);; members of the vaisya caste.

     "அன்பார ்வ யரக்்ேகயாம்" (ைசவக. ெபா . 95);.

வ யவாைட

 
 வ யவாைட vasiyavāṭai, ெப. (n.)

   வ யம் ெசய்வதற்காக ம் ஓர ்ெபா ; a powder blown for alluring a person.

வ ைய

வ ைய vasiyai, ெப. (n.)

   1. தம் வயப்ப த் ம் அன் க்க மைன  (யாழ்.அக.);; beloved wife.

   2. கற் ைடய ெபண்; chast woman.

     [வ  + ஐைய – வ ைய.]
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வ வா

 
 வ வா  vasivāsi, ெப. (n.)

   ைனப் ; a kind of tree.

வ

வ  vasivu, ெப. (n.)

   1. ளத்தலால் உண்டாம் வ ; scar, cicatrice.

     "வான ன்  வ  ெபா ய" (மைலப . 97);.

   2. வைள  ( ங்.);; curvature;bend.

   3. க ைக ேமா  ேபான்ற வைள  ( ன்.);; arch. vault.

வ

 
 வ  vasu, ெப. (n.)

   ெவள்ைளப் ண்  (மைல.);; garlic.

வ பம்

 
 வ பம் vasuāpam, ெப. (n.)

   அ ரி; urine or urinary salt (சா.அக.);.

வ நைர

 
 வ நைர vasunarai, ெப. (n.)

   ளி (சங்.அக.);; tamarind.

வ ரி

 
 வ ரி vacūri, ெப. (n.)

   அம்ைமேநாய் (இ.வ.);; small-pox.

     [ைவ ரி + வ ரி.]

வ ைர

 
 வ ைர vacūrai, ெப. (n.)

   ேவைச (யாழ்.அக.);; hariot.

வ ரிைகப் ண்

 
 வ ரிைகப் ண் vacūrigaippuṇ, ெப. (n.)

   அம்ைமப் ண்; small pox-ulcer (சா.அக.);.

     [ைவ ரி → வ ரிைக + ண்.]
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வைச

வைச1 vasaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   வைச தல், ப த் ைரத்தல், ெபாய்க் ற்றஞ்சாட் தல்; to censire, blame, calumniate.

     "வைச நரக்் க த்த பைகவர"் (ப ற் ப்.32.15);.

 வைச2 vasai, ெப. (n.)

   1. ப ப் , ற்றம், ட் ைக, ெபாய்க் ற்றசச்ாட் ; reproach, censure, blame, stigma, calumny.

     "அ ல் வ நரக்்  வைரயா வைச ல் வாழ்க்ைக" ( றநா.10);.

   2. வைசக  (ெதால்.ெபா ள்.437);; satire poem.

   3. ற்றம், ைழ; defect.

     "வைச ரந்்த ெவன்னலம்" (க த்.26.14);.

   4. அகப்ைப (யாழ்.அக.);; ladle.

     [ைவ → வைச.]

   வைச ம் இரண்  வைகப்ப ம். ெமய் வைச ம் இ ற வைச ம் என (யாப்.95;யாப்.கா.58);. 
ெவளிப்படக் றக் ேகட்டாரக்் ந் தனக் ம் இன்பம் பயத்த ற் ப் னாதற் ற ேவண் வ  
வைசெயன்  ெகாள்ளப்ப ம் (ெதால்.ெசய் ள்.172, இளம்);. கழ் ேபான்  வைசயாத ம், 
வைசேபான்  கழாத ம் படவ ம் (ெதால்.ெசய் ள்.நச1்24);.

 வைச3 vasai, ெப. (n.)

   1. வறட்டாமா (வறட் ப்ப ); ( டா.);,

வைசக்கடம்

வைசக்கடம் vasaikkaḍam, ெப. (n.)

   ெசம்ெபா ளங்கதம் பற் க் க ப்பாக்களால் அைமந்த ஒ  பைழய ால் (ெதால்.ெபா ள். 437, 
உைர);; an ancient poem in kali verse, dealing with satire.

வைசக்க

 
 வைசக்க  vasaikkavi, ெப. (n.)

வைசக  ( ன்.); பாரக்்க;see Vasai-kavi.

     [வைச + skt. க .]

வைசக் த்

வைசக் த்  vasaikāttu, ெப. (n.)

   நைக றச ் ைவபற்  நிக ம் ைநயாண் க் (ேக க்); த்  ( லப்.3:13, உைர);; a dance caricaturing 
persons and holding them upto ridicule.

     [வைச + த் .]

வைசக

வைசக  vasaigavi, ெப. (n.)

   வைச ம் அங்கதப் பாடல் ( ன்.);; satiric poem;

 lampoon.

   2. வைசபா ேவான், ப த் ைரப்ேபான்; satirist.

     [வைச + Skt. க .]

வைசக யாண்டா
ன்

 
 வைசக யாண்டான் vasaigaviyāṇṭāṉ, ெப. (n.)

   காளிமடல் என் ம் ைல இயற் ய லவர;் a poet who composed kali madal.

வைச -தல்

வைச -தல் vasaiāṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ப  மத் தல்; to blame or censure.

     [வைச +  – ல்→ ல் → . ெபா த்தமாகப் ப தேல வைச தலா ம்.]
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வைசசெ்சால்

 
 வைசசெ்சால் vasaissol, ெப. (n.)

   ப ச ்ெசால் (இ.வ.);; abusive language.

     [வைச + ெசால்.]

வைசநீங் -தல்

வைசநீங் -தல் vasainīṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கண்டனம் அல்ல  ற்றத் ந்  ல தல்; to leave censure or blame.

     [வைச + நீங் .]

வைசப்பாட்

 
 வைசப்பாட்  vasaippāṭṭu, ெப. (n.)

   அங்கதப்பாட் , வைச ம் பாடல்; satiric poem.

ம வ. அங்கதச ்ெசய் ள்.

     [வைச + பாட் .]

வைசபா -தல்

வைசபா -தல் vasaipāṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ட் தல்; to abuse, to scold.

     'நீங்கள் ஒ வர ்  ஒ வர ்வைசபா வைத நி த்த ேவண் ம்'. லர ்வைசபா தைலேய 
க்ேகாளாகக் ெகாண் ள்ளனர ்(உ.வ.);.

   2. தரம் தாழ்த் ப்ேப தல்; to degrade.

     "அவர ்வைசபா வ ல் வல்லவர"் (உ.வ.);.

     [வைச + பா .]

இ ப த் ம் அல்ல  ைற ம் வைக ல் ப த் ம் ேப தல். றர்  ற்றஞ்சாட் த ம், 
றைர ண்வம் ற் த் ச ்சண்ைட த ம் இத ள் அடங் ம்.

வைசயம்
வைசயம் vasaiyam, ெப. (n.)

   க நிற ள்ள மான்வைக (நாம ப.224.);; black deer.

வைசய -த்தல்

வைசய -த்தல் vasaiyaḻittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ற்றம் அல்ல  ப ைன ம் ேபாக் தல்; to destroy or ruin.

     [வைச + அ .]

வைச நர்

வைச நர ்vasaiyunar, ெப. (n.)

   1. வைச ேவார,் ப த் ைரப்ேபார,் ற்றஞ் மத் ேவார ்(ப ற் ப். 32, 15. உைர);; those who blame 
or censure;calumniators.

   2. பைகவர;் enemies, as revilers.

     "வைச நரக்்க த்த பைகவர"் (ப ற் ப்.32, 15);.

ம வ. அங்கதர்

     [வைச → வைச நர.்]

வைசெயா -த்தல்

வைசெயா -த்தல் vasaiyoḻittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ப ைன ற் ம் ைடத்தல் அல்ல  ேபாக் தல்; to exonerate.

     "வைசெயா த்த வாழ்ேவ வளமான வாழ் ' (உ.வ.);.

     [வைச + ஒ .]
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வைசவக்கணம்

 
 வைசவக்கணம் vasaivakkaṇam, ெப. (n.)

   ப ப்  (யாழ்ப்.);; reproach.

     "வைச வக்கணம் ேப றான்".

     [வைச + வக்கணம்.]

வைச ைன

 
 வைச ைன vasaiviṉai, ெப. (n.)

   நன்றல்லா நடத்ைத ( ன்.);; balme-worthy conduct or act.

     [வைச + ைன.]

வைச

வைச 1 vasaivu, ெப. (n.)

   ற்றம் ( வ். ெபரியாழ். 3, 4, 2 வ்யா. பக். 594);; fault;blemish.

     [வைச → வைச .]

 வைச 2 vasaivu, ெப. (n.)

வைச, 1 பாரக்்க;see vasai.

     "ெச  ழ்ைம வைச கேள ைவ ம்" ( வ். வாய் 7, 5, 3);.

     [ைவ → வைச → வைச .]

வஞ்சகசெ்சால்

 
 வஞ்சகசெ்சால் vañjagaccol, ெப. (n.)

   ஏமாற்றம் ேபச் ; deceitful talk or speech.

த. Skt. vañc.

     [வங்  → வஞ்  → வஞ்சம் → வஞ்சகம் + ெசால்.]

வங் ;வைள , ேகாணல். றைர ஏமாற் ம் தன்ைம ள்ள மனக் ேகாணலான ேபச் .

வஞ்சகம்

வஞ்சகம் vañjagam, ெப. (n.)

   1. ழ்ச் , தந் ரம்; artfulness, cunning.

   2. ஏமாற்றம், ஏய்ப் ; fraud, deceit.

     "வஞ்சகப் ெப ம் ைலயேனைன ம்" ( வாச.5, 96);.

   3. மைற  (யாழ்.அக.);; hiding.

   4. நரி (யாழ்.அக.);; jackal.

 Skt. வஞ்சக.

     [வங்  → வஞ்  → வஞ்சம் → வஞ்சகம்.]

வஞ்சக

 
 வஞ்சக  vañjagamūṭi, ெப. (n.)

   ஆைம (யாழ்.அக.);; tortoise.

     [வஞ்சகம் + .]

     [P]
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வஞ்சகன்

வஞ்சகன் vañjagaṉ, ெப. (n.)

   1. ழ்ச் க்காரன், தந் ரக்காரன் ( டா.);; artful Cunning man.

     "இ ணிறவஞ்சகர"் (கம்பரா.பைடத் தைலவரவ்ைத.10);.

   2. ஏமாற் பவன்; deceiver, impostor, cheat.

     "இந்த வஞ்சகைன யாள நிைனயாய்" (தா .ெமளன.6);

   3. கயவன் (யாழ்.அக.);; rogue.

   4. நரி (யாழ்.அக.);; jackal.

     [வஞ்சகம் → வஞ்சகன்.]

வஞ்ச

வஞ்ச  vañjagi, ெப. (n.)

   1. தந் ரக்காரி, ழ்ச் க்காரி; artful, cunning woman.

   2. ஏமாற் பவள்; deceitful woman.

     "என் ச மார ்வஞ்ச மா ெரன்றால்" (தனிப்பா. 1, 321, 15);.

     [வஞ்சகன்(ஆ.பா.); → வஞ்ச  (ெப.பா.);.]

வஞ்ச னி

 
 வஞ்ச னி vañjaguṉi, ெப. (n.)

   ெவள்ளி ேலாத் ரம்; the bark of wood apple tree.

வஞ்சத்தன்ைம

 
 வஞ்சத்தன்ைம vañjattaṉmai, ெப. (n.)

   ழ்ச் த் றம்; deceitfulness.

     [வஞ்சம் + தன்ைம.]

வஞ்சந் ர்-தல்

வஞ்சந் ர-்தல் vañjandīrtal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ப வாங் தல் (யாழ்.அக.);; to be take revenge, to be revenged.

     [வஞ்சம் + ர.்]

வஞ்சந ற்

வஞ்சந ற்  vañjanaviṟci, ெப. (n.)

   ஏேத ம் ஒ  காரணத்தால் நிகழ்ந்த ெமய்ப்பா  த யவற்ைற மற்ெறா  காரணத்தால் 
நிகழ்ந்தனவாகக் ம் அணி (அணி .86);; a figure of speech in which the effect of one cause is ascribed to 
another or a feeling is dissembled by being attributed to a cause other than the real.

ம வ. வஞ்சப் கழ்ச்

     [வஞ்சம் + ந ல் → ந ற் .]

வஞ்சப்ப ப்

வஞ்சப்ப ப்  vañjappaḻippu, ெப. (n.)

   ஒன்றன் ப ப் னால், மற்ெறான்றன் ப ப் த் ேதான்றக் ம் அணிவைக (அணி .31);; apparent 
censure of an object, artfully suggesting the censure of another object, a figure of speech.

     [வஞ்சம் + ப ப் .]
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வஞ்சப் கழ்ச்

வஞ்சப் கழ்ச் 1 vañjappugaḻcci, ெப. (n.)

   கழ்வைதப் ேபான்  இகழ்வ , இகழ்வைதப் ேபான்  கழ்வ ; apparent praise of censure suggesting the 
opposite, irony.

     [வஞ்சம் + கழ்ச் .]

 வஞ்சப் கழ்ச் 2 vañjappugaḻcci, ெப. (n.)

   ஒன்றன் ப ப் னால் அதன் கழ்ச் ேய ம் மற்ெறான்றன் கழ்ச் ேய ம், ஒன்றன் கழ்ச் யால் 
அதன் ப ப்ேப ம் மற்ெறான்றன் ப ப்ேப ந் ேதான்றக் ம் அணிவைக (அணி .30);; apparent 
praise or censure of an object, artfully suggesting the censure or praise either of the same object or another, an irony.

     [வஞ்சம் + கழ்ச் .]

ப ப்ப  ேபான்  கழ்ந் ைரக் ம் க லர்

பா ய வஞ்சப் கழ்ச் ப் பாடல் வ மா :-

     "பாரி பாரி ெயன்  பலேவத்

ஒ வர ் கழ்வர ்ெசந்நாப் லவர்

பாரி ஒ வ  மல்லன்

மாரி  ண் ண் ல ரம் ப ேவ"

உல  ரத்தற்  மாரி  ண்டா க்கப் பாரிெயா வைனேய கழ்வர.் ெசந்நாப் லவெரனப் 
ப த்த  ேபாலப் கழ்ந்தவா  என்ைன? ெயனின்,

     "நாட் ற் லவர ்பல ம்,"

வஞ்சப் கழ்ச் ய
ணி

வஞ்சப் கழ்ச் யணி vañjappugaḻcciyaṇi, ெப. (n.)

வஞ்சப் கழ்ச் 2 பாரக்்க;see vaոja-p-puglcci.

     [வஞ்சப் கழ்ச்  + அணி.]

வஞ்சப்ெபண்

வஞ்சப்ெபண் vañjappeṇ, ெப. (n.)

   1. ெகாற்றைவ ன் ஏவற்ெபண்; a female servant of korravai.

   2. ழ்ச் க்காரி; artful, cunning woman, a woman of deceitful nature, sly woman.

     "வஞ்சப் ெபண்ணஞ் ண்ட வண்ணல்" ( வ்.ெபரிய . 2 6, 7);.

     [வஞ்சம் + ெபண்.]

வஞ்சபாவம்

வஞ்சபாவம் vañjapāvam, ெப. (n.)

வஞ்சத் தன்ைம பாரக்்க;see vanja-t-tanmai.

     "வஞ்சபாவம் வ ம்வ  மாற் " (உத்தரரா. அரக்கர ்226);.
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வஞ்சம்

வஞ்சம் vañjam, ெப. (n.)

   1. ஏய்ப் , ஏமாற் ைக, ழ்ச் ; fraud, deceit, craftiness.

     "ேபாற் ன் வஞ்சம்" (நால . 172);.

   2. ெபாய்; lie, falsity.

     "வ ந்த னின் வஞ்ச ைரத் " (க த்.89);.

   3. ெகா ைம, வன் ைற; cruelty, violence.

     "வஞ்சக் க ங்கட னஞ் ண்டார ்ேபா ம்" (ேதவா.519, 4);.

   4. வாள் ( ங்.);; sword.

   5. வஞ் னம் (அ .நி.);; oath, asseveration.

   6. ப க் ப் ப ; revenge.

   7. மாயம்; illusion.

   8. ைம ( வா.);; smallness, littleness.

   9. அ , ைத ; destruction, ruin.

     "நஞ் னி த த்  நல் ைன மாட்  வஞ்ச ல்ேலாரக்் க ழ்தா கற்ேற" (ஞானா. 32,2);.

     [வஞ்  → வஞ்சம்.]

வஞ்சமகள்

வஞ்சமகள் vañjamagaḷ, ெப. (n.)

வஞ்சப் ெபண், 2 பாரக்்க;see vanja-p-pen.

     [வஞ்சம் + மகள்.]

வஞ்சம்ைவ-த்தல்

வஞ்சம்ைவ-த்தல் vañjamvaittal, ெப. (n.)

   4 ெச. . . (v.i.);

   ப  வாங்கப் பாரத்்தல் ( ன்.);; to harbour malicious thoughts and be on the watch for revenge.

வஞ்சரம்

 
 வஞ்சரம் vañjaram, ெப. (n.)

வஞ் ரம் பாரக்்க;see vanjiram.

ெத. வஞ்சர

வஞ்சலம்

 
 வஞ்சலம் vañjalam, ெப. (n.)

   பாம்  (சங்.அக.);; serpent.

வஞ்சவம்

 
 வஞ்சவம் vañjavam, ெப. (n.)

வஞ்சலம் (ச .); பாரக்்க;see vanjalam.

வஞ்ச ளக்கம்

 
 வஞ்ச ளக்கம் vañjaviḷakkam, ெப. (n.)

வஞ்சகாரம் பாரக்்க;see varja-kāram.
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வஞ்ச

வஞ்ச  vañjaviṟudi, ெப. (n.)

   ெபாய்சச்ாக்கா ; pretended death.

     "வஞ்ச  ெநஞ் ணத் ேதற் " (ெப ங்.இலாவணா.9.39);.

     [வஞ்சம் + இ  → இ .]

வஞ்சன்

வஞ்சன் vañjaṉ, ெப. (n.)

   1. ழ்ச் த் ற ைடயவன்; deceitful person.

     "வஞ்சேன ன ேய ெனஞ் னிற் ரியா வானவா" ( வ்.ெபரிய .1, 6, 7);.

   2. வஞ்சகன் 1, 3 பாரக்்க;see vanjagan.

     [வஞ்சம் → வஞ்சன்.]

வஞ்சனம்

வஞ்சனம் vañjaṉam, ெப. (n.)

   1. ழ்ச் , ஏய்ப் , வஞ்சகம்; craftiness, fraud, deceit.

     "தைலவன் கண் நிகழ்ந்த வஞ்சனம்" (க த். 4. உைர);. 2. வஞ்சர ன் வைக (யாழ்.அக.);;

 a kind of seer fish.

     [வஞ்  → வஞ்சனம். அனம் = ஒ  ெதா ற் ெபயரீ .]

வஞ்சனவளி

 
 வஞ்சனவளி vañjaṉavaḷi, ெப. (n.)

   வளி ன் ைளவாேலற்பட்ட ட றக்கம்; inguinal hernia.

வஞ்சனி

வஞ்சனி vañjaṉi, ெப. (n.)

   1. காளி ன் ஏவற்ெபண் இடா னி ( ங்.);; Idagini a female servant of kali.

   2. மைலமகள் (நாம ப. 23);; parvadi

   3. மாையெயன் ம் ெபண் ெதய்வம்; the goddess mayā or illusion.

     "வஞ்சனி தன்பைட யாண்  ேபாந் " (கந்த . த்தகாண். நகர் . 45);.

   4. ெபண் (ச .);; woman.

   5. வஞ்சமகள் (இலக்.அக.);; cunning woman.

   6. ஆைண (யாழ்.அக.);; asseveration, solem or declaration.

     [வஞ்சம் → வஞ்சனி.]
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வஞ்சைன

வஞ்சைன1 vañjaṉai, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ேநாய்; a kind of disease (சா.அக.);.

 வஞ்சைன2 vañjaṉai, ெப. (n.)

   1. வஞ்சகம், 1, 2 பாரக்்க;see vanjagam.

     " லைனந் ம் வஞ்சைனையச ்ெசய்ய" ( வாக.1,55);.

   2. மாைய ( ங்.);; illusion.

     "வஞ்சைன மானின் ன் மன்ைனப் ேபாக் " (கம்பரா. உ க்காட.்17);.

   3. வஞ்சைனப் ணரப்்  பாரக்்க;see Vanjanai-p-punarppu.

     " த் ரவஞ்சைன ல் யவ ந் " ( லப்.3,56);.

   4. ெபாய் ( ங்.);; lie, falsity.

   5. ேபா த்தன்ைம; falsehood, duplicity.

   6. ைர ( ன்.);; oath, pledge.

   7. ஆைண ட் க் தல்; asseveration.

   8. ெதய்வப் ெபண் ( ங்.);; Goddess.

   9. ெபண் ( ங்.);; woman.

     [வஞ்சம் → வஞ்சைன.]

வஞ்சைனப் ணர்
ப்

வஞ்சைனப் ணரப்்  vañjaṉaippuṇarppu, ெப. (n.)

   இைசெகாள்ளா எ த் களின் ேமேல வல்ெலாற்  வந்த ேபா , ெமல்ெலாற் ப் ேபால ெந ழ்த் ப் 
ணரக்்ைக ( லப். 3, 56,அ ம்.);; a method of composition, in which the letters of the vankanam, sound like those of the 

me/7-kasham the stress not falling on them.

     [வஞ்சைன + ணரப்் .]

வஞ்சைனயாளன்

 
 வஞ்சைனயாளன் vañjaṉaiyāḷaṉ, ெப. (n.)

   ஏமாற் ேவான், வஞ் ப்ேபான் ( ங்.);; deceiver, guileful person, cheat.

     [வஞ்சைன → வஞ்சைனயாளன்.]
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வஞ்

வஞ் 1 vañjittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஏமாற் தல், ேமாச  ெசய்தல், ழ்ச்  ெசய்தல்; to deceive, defraud, cheat.

     "வஞ் த்  வாழ்வாரின் வன்கணா ரில்" ( றள். 276);.

     [வங்  → வஞ்  → வஞ் .]

த. வஞ்  → Skt. vaflc (வஞ்ச)்;.

ெபாங்  → ெபாஞ் . த ம், வடெமா ம், வஞ் த்தல், வஞ்சம், வஞ்சகம் ேபான்ற ெசாற்க க்

     "வங் " என்பேத லம்.

     "வங் " என் ம் ெசால்,

     'வள்' என் ம் லேவரினின்  ைளத்த .

     'வள்' என்ற ேவர , வைளதற் க த் ைன அ ப்பைடப் ெபா ண்ைமயாகக் ெகாண்ட . வைளதற் 
க த் ந் , ஏமாற் க் க த் ப் றந்த  என்பார ்ெமா ஞா . ஏமாற் க் க த் ல் றந்த 
ெசாற்கள், உலக வழக் ம், இலக் ய வழக் ம், ேபராளமாக, அஃதாவ  வைர றந்  
மக்களிைடேய வழக் ன் ள்ளன.

மக்கள் வழக் :-

ட் செ்சாற்க ள் ல:-

வஞ்சகப்ேபரவ்  : வஞ்சைனயாளன்

வஞ்சகக்காரன் : வஞ்சகக்காரி

வஞ்சைனெசய்தல்.

வஞ் க்களம்

வஞ் க்களம் vañjikkaḷam, ெப. (n.)

வஞ்ச3 9, 10 பாரக்்க;see vanja.

     "எ ல் வஞ் க் களத் ற்ேறான் " (ேத கப் ரபந்தஸாரம். 8);.

     [வஞ் 4 + களம்.]

வஞ் க்ெகா

வஞ் க்ெகா  vañjikkoḍi, ெப. (n.)

   1. ெதாப் ள் ெகா ; umbilical cord.

   2. நஞ் க் ெகா ; placental cord (சா.அக.);.

 வஞ் க்ெகா 2 vañjikkoḍi, ெப. (n.)

   ெகா  வைக (L.);; common rattan of South India.

     [வஞ் 3 + ெகா .]

வஞ் க்ெகா ச்
ண்ணம்

 
 வஞ் க்ெகா ச் ண்ணம் vañjikkoḍiccuṇṇam, ெப. (n.)

   டற் ண்ணம்; a kind of medicine prepared from the umbilical Cord (சா.அக.);.

வஞ் க் 
ெகா செ்சய நீர்

 
 வஞ் க் ெகா செ்சய நீர ்vañjikkoḍicceyanīr, ெப. (n.)

   சாகா உப்  ெசயநீர;் a kind of pungent liquid preparation.

வஞ் ச் ர்

வஞ் ச் ர ்vañjiccīr, ெப. (n.)

வஞ் ரிச் ர ்(ெதால்.ெபா ள்.332); பாரக்்க;see vanji-y-uri-cir.

     [வஞ்  + ர.்]
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வஞ் த்தா ைச

வஞ் த்தா ைச vañsittāḻisai, ெப. (n.)

   இ ர  நான்காய், ஒ  ெபா ண்ேமல் ன்  ெசய் ள் அ க் வ ம் வஞ் ப்பா னம் (காரிைக, 
ெசய்.14);; a poem of three stanzas of four lines each, each line having two material feet and the whole poem dealing with 
the single theme.

     [வஞ்  + தா ைச.]

தா ைச = தாழம்பட்ட ஒைசயால் அளெவாத்  ஒ  ெபா ண்ேமல் ன்ற க்  வ வ .

இரண்  ரக்ளால் ஆக்கப்ெபற்ற நான்க கைளக் ெகாண்  வ ம். ஒ  ெபா ள்ேமல் ன்  
ெசய் டக்ள் ேகாைவயாக அ க்  வ ம் வஞ் த்தா ைசப் பாடல் வ மா :-

   1. " ணிெயன்  ெபயராேம

ணிநின்  தவஞ்ெசய் ர்

அணிமன்ற ைமபாகன்

மணிமன்  பணி ேர"

   2. "எள்ெனன்  ெபயராேம

கன்னின்  தவஞ்ெசய் ர்

நன்மன்ற ைமபாகன்

ெபான்மன்  பணி ேர"

   3. "அ ெதன்  ெபயராேம

வைரநின்  தவஞ்ெசய் ர்

வஞ் த் ைண

வஞ் த் ைண vañjittiṇai, ெப. (n.)

வஞ் 4, 1 ( .ெவ.3, உைர); பாரக்்க;see vanji.

     [வஞ் 4 + ைண.]

வஞ் த் ைற

வஞ் த் ைற1 vañjittuṟai, ெப. (n.)

   இ ர  நான்காய், ஒ  ெபா ள்ேமல் ஒ  ெசய் ள் வ வதா ய வஞ் ப்பா னம் (காரிைக, ெசய். 
14);; a stanza of four lines of two metrical feet each, dealing with the single theme.

     [வஞ் 2 + ைற.]

ஒ  ெபா ள்ேமல் ன்ற க்  வரா , தனிச ்ெசய் ளாய் வ ம். அசெ்சய் ள் இரண்  ரக்ைளக் 
ெகாண்ட நான்  அ கைள உைடய .

     "ைம றந்தன மணிவைர

ைக றந்தன காந்த ம்

ெபாய் றந்தனர ்காதலர்

ெமய் றந் லர ் ளங் ழாய்"

ேமற் த்த பாட ன் கண்ேண தற் ர ் ளங்கனியா ம், மற்றச் ர ் ளச் ரா ம் வந் ள்ளைம 
காண்க.

 வஞ் த் ைற2 vañjittuṟai, ெப. (n.)

வஞ் 4, 2 பாரக்்க;see vanji.

     "வஞ் ம் வஞ் த் ைற மா ம்" ( .ெவ.3);.

     [வஞ் 3 + ைற.]
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வஞ் த் க்

வஞ் த் க்  vañjittūkku, ெப. (n.)

   பரிபாட ல் வஞ் ய களால் வ ம் ப  (ெதால்.ெபா ள்.433, உைர);; the lines of vañji metre, mainly 
occuring in paripadal.

     [வஞ் 2 + க் .]

வஞ் நா

வஞ் நா  vañjināṭu, ெப. (n.)

   1. ேசரநா  (மேனான். Ii, 3, 75);; the cērā country.

   2. தாங் ர ்மாநிலம்; the (erstwhile); Travancore state.

     [வஞ் 6 + நா .]

வஞ் ெந ம்பாட்

 
 வஞ் ெந ம்பாட்  vañjineḍumbāḍḍu, ெப. (n.)

   பத் ப்பாட் ள் கரிகாற் ெப  வளத்தாைனக் க ய ர ்உ த் ரங் கண்ணனார ்பா ய பாட் ; a poem 
on the Cola king Karikār-peruvalattān by Kadyasūr-uruttirarikannamär one of the pattu-pattu.

     [வஞ்  + ெந (ைம); + பாட் .]

வஞ் ப்பனிநீர்

 
 வஞ் ப்பனிநீர ்vañjippaṉinīr, ெப. (n.)

   பனிக் டத்  நீர;் liquor amni (சா.அக.);.

வஞ் ப்பா

வஞ் ப்பா vañjippā, ெப. (n.)

   நால்வைகப் பா ெளான் ; one of the four chief kinds of metre.

     [வஞ் 2 + பா4.]

வஞ்  = வஞ்ச ைடய . அளவ  த ய அ கைள ம் றநிைல வாழ்த்  த ய ெபா ள்கைள ம், 
அைமந்  வர டா , வஞ்சம் ெபா ந்  நிற்றலால் வஞ் ப்பா எனப்பட்ட .

   1. இரண்  ரக்ைளக் ெகாண்ட அ யாேல ம், ன்  ரக்ைளக் ெகாண்ட அ யாேல ம் வ ம். 
அளவ  த ய மற்ைறய

   அ கள் வரப்ெபறா;   2. ெப ம்பான்ைம ந் தன் தைள ம் பான்ைம றதைள ம் த வ ம்;   3. 
ங்கேலாைச ைடயதாய் வ ம்;   4. தனிசெ்சாற் ெபற்  அகவற் கரிதகத்தால்  ெப ம். 

ெவள்ைளச ் ரிதகம் வரப்ெபறா .

ங்கேலாைச :-

   1. ஏந் ைசத் ங்கல்;   2. அகவற் ங்கல்;   3. ரிந் ைசத் ங்கல் என வைகப்ப ம்.

   1. ஏந் ைசத் ங்கல் : ஒன் ய வஞ் த்தைள (கனி ன் நிைர ம், நிழல் ன் நிைர மாம்);யால் 
வ வ . (எ. );

     "வளவய ைடக் களவ ன்ம ழ்".

   2. அகவற் ங்கல் : ஒன்றாத வஞ் த் தைள ( னி ன் ேந ம், நிழல் ன் ேந ம்);யான் வ வ . (எ- );

     "ேதம் ன ைட ன் ரித ம்".

   3. ரிந் ைசத் ங்கல் : ஒன் ய வஞ் த்தைள, ஒன்றாத வஞ் த்தைள, றதைளகள் என்பன கலந்  
வ வ . (எ- );

     " ைண ல்லாத் ற ெந " ( ற தைளயா ய க த்தைள வந்த );.
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வஞ் ப்பாட்

வஞ் ப்பாட் 1 vañjippāṭṭu, ெப. (n.)

   பைழய நாடக ல்க ெளான்  (ெதால்.ெபா ள்.492, உைர);; an ancint dramatic poem.

     [வஞ் 2 + பாட் .]

 வஞ் ப்பாட் 2 vañjippāṭṭu, ெப. (n.)

   ஓடப்பாட்  (நாஞ்.);; boatman's song.

     [வஞ்  + பாட் .]

வஞ் ப்பால்

 
 வஞ் ப்பால் vañjippāl, ெப. (n.)

   ைலப் பால்; breast milk (சா.அக.);.

வஞ் ப்

வஞ் ப்  vañjippu, ெப. (n.)

   ஏமாற் ைக (இலக்.அக.);; deceit, cheating, guile.

     [வஞ் 1 → வஞ் ப் .]

வஞ் மா த

 
 வஞ் மா த  vañjimālidaḻi, ெப. (n.)

   ெகாத்தான்; a twiggy plant-Cassytha filiformis (சா.அக.);.

வஞ் யரக்ாட்

 
 வஞ் யரக்ாட்  vañjiyarkāṭci, ெப. (n.)

   கண்ணா  (யாழ்.அக.);; mirror.

     [வஞ்  → வஞ் யர ்+ காட் .]

வஞ் யர்மயக்

வஞ் யரம்யக்  vañjiyarmayakki, ெப. (n.)

   1. ெப ந் ம்ைப; a big species of dead nettle flower.

   2. இ மல், ேகாைழ த யவற்ைற நீக் ம் ம ந் க் ண ள்ள ம்ைப; a kind of of herbal 
medicine'Tumbai'.

இ  ப ேன  வைக ம்ைப வைகக ள் ஒன்ெறன. சா.அ.க. ம த் வ அகர த  ம்.

வஞ் யரவம்

வஞ் யரவம் vañjiyaravam, ெப. (n.)

   ர ர டேன யாைன ளிறப் பைகவர்  ேசைன னத் டன் ளரந்்ெத வைதக் ம் 
றத் ைற ( .ெவ.3, 2);; theme describing the furious advance of an army, against the enemy, with drums beating and 

elephant's roaring.

     [வஞ் 4 + அரவம்.]

வஞ் யன்

வஞ் யன் vañjiyaṉ, ெப. (n.)

வஞ் யான் (மேனான்.); பாரக்்க;see vanjiyan.

     [வஞ் 1 → வஞ் யன்.]

வஞ் யான்

வஞ் யான் vañjiyāṉ, ெப. (n.)

   1. ேசர மன்னன்; the céra king.

   2. ேசர நாட்டான்; native of the céra king.

     "வஞ் யான் வஞ் யான்" ( தெ்தாள்.616);.

798

www.valluvarvallalarvattam.com 15269 of 19068.



வஞ் ரிச் ர்

வஞ் ரிச் ர ்vañjiyuriccīr, ெப. (n.)

   ேதமாங்கனி, ளிமாங்கனி, ளங்கனி, க ளங்கனி என்  நான் வைகப்பட்ட, 
நிைரயைச ற் லைமந்த வைசச ் ரக்ள்; metrical foot of three asai or syllables, chiefly found in vanji-p-pā, of 
four varieties, viz. tēmārikani pu/imārikani kUvisarikani karuwi/arikani

     [வஞ்  + உரிச் ர.்]

நிைர ற்  வஞ் ரிச் ர ் தலைசேயா ெடான் வன ம், ஒன்றாதன ம் என இ  வைகப்ப ம். 
அவற் ள் ஒன்  வ வ  நிைர  தலா ய ெரா  உறழ ஐந்  வைகப்ப ம். ஒன்றாத , ேநர் , ேநர ்

தலா ய ெரா  உறழ ஐந்  வைகப்ப ம்.

உரியைச ற்  வஞ் ய ம், அவ்வாேற உறழ ஐந்  வைகப்ப ம் (ெதால்.ெசய் ள்.48, இலம்.);.

வஞ் ெய

 
 வஞ் ெய  vañjiyeru, ெப. (n.)

   ஒர ்வைக ம ந் ப் ; a rare salty preparation acting as king of medicine (சா.அக.);.

வஞ் ரம்

வஞ் ரம் vañjiram, ெப. (n.)

   1. நீலநிற ம் ஆற  வளரச்் ைடய கடல் ன் வைக; sea-fish, bluish, attaining 6 feet in length.

   2. நீல நிற ம், ன்ற  வளரச்் ைடய கடல் ன் வைக; seer, bluish, attaining 3 feet in length.

     [வன்-ைம + ரம்.]

     [P]

   பாப் ளாக்ைச மா ல  என் ம் இனத்த . எ ம் ச ்சட்டக ள்ள கடல் ன்கள் யம் (Cybium);, 
சகாம்ெபாேராேமார  (Scombero-mours); என் ம் லங் (சா );கைளச ்ேசரந்்தைவ. 4, 5 அ  நீளம் 
வளரக் யைவ;இவற் ன் ெச ல்கள் கச ் யைவ. ல சமயங்களில் ெச ல்கள் இ ப்ப ல்ைல. 

ன் ந க்ேகாட் ேல இ க் ம் இரண்டாவ   ப் க் ப் ன்னால் ஏ  அல்ல  இன் ம் 
யான  ப் கள் உண் . அவ்வாேற மலவா ல் ப் க் ப் ன்னா ம்  ப் கள் 

இ க் ம். வா ன் இ  பக்கங்களி ம் ெந க் ல் ெசல் ம் ைடப் க்கள் பக்கத் ற்  நன்றாக 
இ க் ம். வால் நன்றாக இரண்  ரி ள்ளதாக இ க் ம். நிறம் உடம் ன் ேமற்பாகம் எஃ  ேபான்ற 
நீலநிற ள்ள . அ வ ற் ப் பாகம் ெவள்ளி ேபான்  ெவண்ைமயாக இ க் ம்.

உடம் ன் ன் பக்கங்களிேல ெதளி ல்லாத படை்டகள் அல்ல  ள்ளிகள் உண் .

வஞ் ரம் க ைரவாக நீந் ச ்ெசல் ம். ெபா வாக இ  ேமற்பரப் ம் ஆழ ம் இல்லாத ந ப்பரப்  
நீரில் ரி ம். அ க்க  உயரக் காற் ல் ள் ம். இ  ட்டமாகச ்ெசல் ம்  ன்கள். இறால் 

த யவற்ைறப் ன் ெதாடரந்்  ெசன்  த்  ங் ம்.

இைதத் ண் ல் க  எ ந்  ப்ப  றந்த ேவடை்டயா ம். வஞ் ரம் க நல்ல உண  ன்.

வஞ் ரா

 
 வஞ் ரா vañjirā, ெப. (n.)

   ெகா ேவ ; a plant lead wort, plumbage zeylanica (சா.அக.);.

வஞ் ரி

 
 வஞ் ரி vañjiri, ெப. (n.)

   ; a kind of tree (சா.அக.);.
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வஞ் த்தம்

வஞ் த்தம் vañjiviruttam, ெப. (n.)

   ச் ர  நான்காய் வ ம் வஞ் ப்பா னம் (காரிைக,ெசய்.14);; a stanza of four lines of three metrical feet 
each.

     [வஞ் 2 + Skt. த்தம்.]

த்தெமன்ப  த ல் மண் ல ெமனப்ப ம். ற்ைறத் த ழ் யாப் ல் த்தேம 
ெப வழக்கானைமயான் மண் லெமன் ம் ெபயர ்மைறந்  த்தெமன் ம் ெபயர ்ேவ ன் ய 
ெதன்க.

இ ர  ெபறா , ச் ர யாய்த் தனித்  வ ம் வஞ் த்தப்பா வ மா  :-

     "ஒன்  னம்பர ேலாகேம

ெயான்  னம்பர ேலாகேம

ெசன்  ேமவ ந் ல்ைலேய

ெசன்  ேமவ ந் ல்ைலேய"

வஞ் த்தம் பற்  இளம் ரணர ் வ  :- ச் ர  நான்கா  வ ம்" (ெதால்.ெசய் ள்.48, இளம்.);.

வஞ் ேவந்தன்

வஞ் ேவந்தன்1 vañjivēndaṉ, ெப. (n.)

   ேசரரக்ள் ெகாண் ந்த பட்டப் ெபயரக் ள் ஒன் ; one of the title of cérás kings.

     [வஞ்  + ேவந்தன்.]

     'வஞ்  ேவந்தன்' என்ற ெபய க்  'வஞ் 'ைய தைல நகராக ெகாண் ந்தவன் என்ற ெபா ம் 
உண் .

 வஞ் ேவந்தன்2 vañjivēndaṉ, ெப. (n.)

   1. மண்ேவடை்கயால் ேமற்ெசன்ேற ம் எ ரத்்ேத ம் ேபார ்ெசய் ம் அரசன் (ெதால். ெபா ள்.62, 
உைர);; king who makes constant war, impelled by land-hunger.

   2. ேசரன் ( ங்.);; cera king.

   3. வஞ்  நகரத்் தைலவன்; cera king, as ruler of vanji.

     [வஞ் 6 + ேவந்தன்.]

வஞ் சன்

வஞ் சன் vañjīcaṉ, ெப. (n.)

   தாங் ர ்மன்னன்; the king of Travancore.

     'வஞ் ச மங்களம்'.

     [வஞ் 6 + Skt. ஈசன்.]

வஞ்

வஞ்  vañju, ெப. (n.)

வஞ்சகம் பாரக்்க;see vanjagam.

     "வஞ்ேச வல்லேர" (ேதவா.828, 3);.

     [வங்  → வஞ்  = ஒ வைன ஏமாற் ைக. ஏய்க்ைக (வ.வ.பக்.75);.]

வஞ் ேலா

 
 வஞ் ேலா  vañjulōvu, ெப. (n.)

வஞ்  பாரக்்க;see vanji. (சா.அக.);.
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வஞ் ளம்

வஞ் ளம்1 vañjuḷam, ெப. (n.)

   1. அேசா , 1 (மைல.);; Asoga tree.

   2. ேவங்ைக மரம்(மைல.);; East Indian kino.

   3. வஞ் க்ெகா  (நாம ப.311); பாரக்்க;see vanji-k-kodi.

 வஞ் ளம்2 vañjuḷam, ெப. (n.)

வஞ் ளன் (அ .நி.); பாரக்்க;see vanjulan.

வஞ் ளன்

 
 வஞ் ளன் vañjuḷaṉ, ெப. (n.)

   காரிப் ள் ( ங்.);; a species of king crow.

ம வ. கரிக்

வஞ் ரன்

 
 வஞ் ரன் vañjūraṉ, ெப. (n.)

   ன் வைக ( ன்.);; a kind of fish.

வஞ் கம்

 
 வஞ் கம் vañjūligam, ெப. (n.)

   ரத் தாவைர; a plant, senna from surat Cassia angustifolia of Surat (சா.அக.);.

வஞ்ைச

வஞ்ைச vañjai, ெப. (n.)

வஞ் 6 1, 2 பாரக்்க;see vanji.

     "வஞ்ைசயப்பரக்் க ப்பேத" (ேதவா.1167, 10);.

     [வஞ் 6 → வஞ்ைச.]

வஞ்ைசக்களம்

வஞ்ைசக்களம் vañjaikkaḷam, ெப. (n.)

வஞ் 6 1, 2 (மேனான்.); பாரக்்க;see vañji.

     [வஞ் 6 → வஞ்ைச + களம்.]

வட்கர்

வடக்ர1் vaṭkar, ெப. (n.)

   1. ற்றம் ( றநா. 100, உைர);; fault.

   2. இைட ரி  ( லப்.25, 146. அ ம்.);; cut or injury in the middle, as on a palmyra stem.

     "வடக்ர"் off ற்றெமனி ம் அைம ம்" (பைழய. றநா.100);.

     [வள் → வட்  → வடக்ர.்]

 வடக்ர2் vaṭkar, ெப. (n.)

வடக்ார ்பாரக்்க;see vatkar.

     "வடக்ர ்ேபா ய வளரிளம் ேபாந்ைத" ( றநா.100);.

     [வடக்ார ்→ வடக்ர.்]

வட்கார்

வடக்ார ்vaṭkār, ெப. (n.)

   பைகவர;் enemies.

     "வடக்ார ்நிைரயன் றழெலழ ெவய்  நின்ேறான்" ( க்ேகா.152);.

     "வடக்ார ்ேமற்ெசல் வ  வஞ் யாம்" ( .ெவ.மா.);.
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வட்காரம்

 
 வடக்ாரம் vaṭkāram, ெப. (n.)

   ெவ காரம் (சங்.அக.);; kind of salt.

வட் லான்

 
 வட் லான் vaṭkilāṉ, ெப. (n.)

   பைகவன் (இலக்.அக.);; enemy, foe.

வட்

வட் 1 vaṭkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெவட் தல்; to be ashamed.

     "வட் ன ெவனப் ெபரி தைடத்த ல் வாய்கள்" (பாகவத.10. ேவய்ங் ழ.6);. 2. தல்;

 to be shy bashful.

     "அரன் ன்ெறன்ேற வட் " ( க்ேகா.116);.

   3. ெக தல்; to be destroyed.

     "அதகங்கண்ட ைபயணனாகம் ேபால வடக்" ( வக.403);.

   4. தாழ்தல்; to humble, to lower oneself.

     "வா ய காலத் ம் வட் பேவா" (பழெமா. 204);.

   5. ஒளி ம ங் தல் ( டா);; to be dim, to be lit faintly.

     [ெவட்  → வட் .]

 வட் 2 vaṭkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   வளம் ெப தல், பகட்டா த்தல்; to thrive well, prosper, to flourish, to be luxuriant, as a plant.

     " டெ்காணச் மரம்…. வட்  நீண்டதற் ன் ம ந் ெத ம்" ( ளா. ய.72.);.

 வட் 3 vaṭku, ெப. (n.)

   1. ெவடக்ம்; shame.

வட்சத்தலம்

 
 வடச்த்தலம் vaṭcattalam, ெப. (n.)

   மார் ; chest (சா.அக.);.

வட்சாத் ரி

 
 வடச்ாத் ரி vaṭcāttiri, ெப. (n.)

   ெநஞ்ெச ம் ; sternum (சா.அக.);.

வட்டக்கட் ல்

வட்டக்கட் ல் vaṭṭakkaṭṭil, ெப. (n.)

   வட்ட வ ல் ெசய்த ழற் கட் ல் வைக; a circular revolving cot.

     " ட் வாய்  மாட் ைமப்பட்ட வட்டக்கட் ல்" (ெந நல்.123, உைர);.

     [வல் → வள் → வட்  → வட்டம். வட்டம் + கட் ல். கட்  + இல் + கட் ல்.

     "இல்" ெசால்லாக்க ஈ . ற்  வ ந்தன்ைம ல் வட்ட வ ற் ெசய்த கட் ல்.]
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வட்டக்கசை்சக்கட்
ல்

 
 வட்டக்கசை்சக்கட் ல் vaṭṭakkaccaikkaṭṭil, ெப. (n.)

   வட்ட வ வாயைமந்த கட் ல் வைக; a kind of round shaped cot.

     [வட்டக்கசை்ச + கட் ல்.]

வளமைனகளி ம், அரசர ்மாளிைககளி ம் உள்ள கட் ல்.

வட்டக்கண்ணி

 
 வட்டக்கண்ணி vaṭṭakkaṇṇi, ெப. (n.)

வட் க்கண்ணி (இ.வ.); பாரக்்க;see vatti-k-kanni.

     [வட்டம் + கண்ணி. கள் → கண் → கண்ணி. வட்டமாக ைளத்த ெச  அல்ல  மரம்.]

வட்டக்கணக்கன்

 
 வட்டக்கணக்கன் vaṭṭakkaṇakkaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  வட்டத்ைதச ்ேசரந்்த பல ரக் க் ரிய கணக்கன் (இ.வ.);; accountant of a circle (vattam); or group of 
villages.

     [வட்டம் + கணக்கன். வட்டம் = நிலப்பரப் , ல ரக்ைளக் ெகாண்ட நாட் ப்ப . (கணக்கன் + 
ஊரக்்கணக்ெக ேவான்);.]

வட்டக்கப்பல்

 
 வட்டக்கப்பல் vaṭṭakkappal, ெப. (n.)

   ைக ைல வைக (இ.வ.);; a variety of tobacco.

வட்டக்க க்

 
 வட்டக்க க்  vaṭṭakkarukku, ெப. (n.)

   ஒ  வட்டத் ள் இைல, ெகா  ஆ யைவ ெச ந்த க க் ; an artful work with thick leave, creeper in a circle.

     [வள் → வட்  → வட்டம் + க க் . க க்  + ற்பேவைல.]

ேமேல ெசால்லப்பட்ட க க்  ேவைலகள் பரிமா, அரிமா ஆ யவற் ன் ெதாைடகளி ம், ேகா ற் 
ண்களி ம் வைரயப்ப ம்.

வட்டக்காய்

 
 வட்டக்காய் vaṭṭakkāy, ெப. (n.)

   அண்ட ைத (ெகா.வ.);; testicle.

ெத. வட்டகாய

     [வட்டம் + காய்.]

வட்டக்காரன்

வட்டக்காரன் vaṭṭakkāraṉ, ெப. (n.)

வட்டத் க் ப் பணமாற் ேவான் (C.G.);, 

 money ex-changer.

     [வட்டம்2 + காரன். வட்டம் = நாணயமாற் ன் வட்டம்.]
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வட்டக்காரர்

வட்டக்காரர ்vaṭṭakkārar, ெப. (n.)

   சம்மாட் யார ் லமாக ன்  ெதா ல் பண த  ெசய்பவர;் a person who invest money in fishing 
through a middle man called Šammāţțiyār.

     [வட்டம் + காரர.்]

சம்மாட் யார ்அன்றாடம் ைடக் ம் ன்பாட் ைன ஏலம் ட்  அதெ்தாைக ல் ற் க்  ஒ  
வட்டம் தம் ( க்கா ); ெகா ப்பார.் வட்டக்காரர ்தம  த க்  வட்டத் ெதாைகைய வட் ப் 
ேபாலப் ெபற் க் ெகாள் றார.்

   1 வட்டம் - -6-25.

வட்டக் ண

 
 வட்டக் ண  vaṭṭakkiṇaṟu, ெப. (n.)

   வட்ட வ வமாக அைமந்த ண ; small, circular shallow well.

     [வட்டம + ண .]

வட்டக்

 
 வட்டக்  vaṭṭakkirumi, ெப. (n.)

   ஒ  வைக டற் ச் ; a variety of intestinal parasite-Ascaris (சா.அக.);.

     [வட்டம் + Skt. .]

வட்டக் ப்
ைப

வட்டக் ப்ைப vaṭṭaggilugiluppai, ெப. (n.)

   ெச வைக (பதாரத்்த.253);; rattle-wort, blue-flowered.

     [வட்டம் + ப்ைப.]

வட்டத்ேதாற்றத் ைனக் க் ம் இ ப ற்  ேமற்பட்ட காட் ப் ெபா ைளக் க் ம் இசெ்சால் 
த ழ் நாட் ல் ெதான் ெதாட்  வழங் வ ம் ற் க்கணக்கான நிைலத் ைணப் 
ெபயரக் ெளான்றாம்.

வட்டக் ளா

 
 வட்டக் ளா vaṭṭakkiḷā, ெப. (n.)

   களா; a plant-Carandus spinaram (சா.அக.);.

வட்டக் ல்

 
 வட்டக் ல் vaḍḍakkuḍil, ெப. (n.)

   ெப ங் ைச (யாழ்.அக.);; big hut.

     [வட்டம் +  → ல்.]

வட்டக் ைட

வட்டக் ைட vaḍḍakkuḍai, ெப. (n.)

   அரசரக்் ரிய ைட ( வக.860, உைர.);; state umbrella.

     [வட்டம் + ைட.]

வட்டக் -
த்தல்

வட்டக் -த்தல் vaḍḍakkuḻibiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ல்ைலப் ேபா க்க ேவண் , உ க் னைத, உ க் ச ்சாய்க்க வட்டமாகச ்ெசய்த ஓர ் ; a bow 
shaped pit (to pour the melted matal into it); for casting (சா.அக.);.

வட்டக் ளம்ப

 
 வட்டக் ளம்ப  vaḍḍakkuḷambaḍi, ெப. (n.)

   க ைதக் ளம்ப ; plant known as ass's hoof (சா.அக.);.
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வட்டக் ளிகம்

 
 வட்டக் ளிகம் vaṭṭagguḷigam, ெப. (n.)

   ேமக நிறச ்ெசவ்வந் ; chrysanithemum flower of cloud colour (சா.அக.);.

வட்டக்ெகண்ைண

 
 வட்டக்ெகண்ைண vaṭṭakkeṇṇai, ெப. (n.)

   கண் பாரங் ; Indian lotus Croton.

வட்டக்ைகச் ல்

வட்டக்ைகச் ல் vaṭṭakkaiccil, ெப. (n.)

   ெகாட்டாங்கச் ன் அ ப்பா ேயா  (யாழ்.அக.);; the lower half of a coconut-shell.

     [வட்டம்1 + கச்  → கச் ல் → ைகச் ல்.]

வட்டக்ெகாட்ைட

 
 வட்டக்ெகாடை்ட vaṭṭakkoṭṭai, ெப. (n.)

   வட்டமான தைலயைண; round pillow.

     [வட்டம் + ெகாடை்ட.]

வட்டக்ெகாைட

 
 வட்டக்ெகாைட vaḍḍakkoḍai, ெப. (n.)

   காடெ்ட ைம; wild buffalo (சா.அக.);.

வட்டக்ேகாட்ைட

 
 வட்டக்ேகாடை்ட vaṭṭakāṭṭai, ெப. (n.)

   வட்டமாகேவா, ச ரமாகேவா அைமந்த ேகாடை்ட; a fort in the shape of circle or square.

     [வட்டம் + ேகாடை்ட.]

வட்டக்ேகாைர
வட்டக்ேகாைர vaṭṭakārai, ெப. (n.)

   ல்வைக ெளான்  (நாநாரத்்த.128);; a kind of sedge or grass.

வட்டக்ேகால்

 
 வட்டக்ேகால் vaṭṭakāl, ெப. (n.)

   வட்ட வ ; circular or round shape or form.

     [வட்டம் + ேகால்.]

வட்டக்ேகாைவ

வட்டக்ேகாைவ vaṭṭakāvai, ெப. (n.)

   ெகா  வைக; a common creeper of the hedges-Coccinia indica.

     "ேகாைவயங் கனிேந ெறன்ன" ( செ்சந். .8, 56);

வட்டக்ேகாள்

வட்டக்ேகாள் vaṭṭakāḷ, ெப. (n.)

வட்டம்1, 2 ( லப்.10,102, உைர); பாரக்்க;see vattam.

ம வ. கரந் ைறேகாள்.

     [வட்டம்1 + ேகாள்2.]

வட்டகம்

 
 வட்டகம் vaṭṭagam, ெப. (n.)

   வ ற் ைளசச்ைலப் ேபாக் ம் ம ந் ; hollarrhena antidysenterica.
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வட்டகன்னி

 
 வட்டகன்னி vaṭṭagaṉṉi, ெப. (n.)

வட்டத் த்  பாரக்்க;see vatta-t-tutti (சா.அக.);.

வட்டைக

வட்டைக vaṭṭagai, ெப. (n.)

   1. பரப்ெபல்ைல; area, extent.

   2. நிலப்ப ; region.

     "ஊரந்ாற்காத வட்டைக" ( லம்.5, 133, உைர);.

   3. வட்டம்1 9, 10 பாரக்்க;see vattam

   4. வட்டைக நிலம் ( ன்.); பாரக்்க;see vattagai-nillam.

   5. ண்ணம்; small bowl.

     "ெகா யனார ்ெவள்ளி வட்டைக ன் வாய் ம ப்ப" ( வக.938);.

   6. வட் ல்; metal cup.

     "ெசம்ெபாற் மணி வட்டைகேயா " (காஞ் ப் . த வக்.333);.

     [வட்டம்1 → வட்டைக + ய நாட் ப் ப  (ேதவ.13, பக்.5);.

     'வட்டைக' ெயன் ம் வ வம் வடெமா  ல்ைல.]

வட்டைகநிலம்

வட்டைகநிலம் vaṭṭagainilam, ெப. (n.)

   அைடப் க்கட் ய நிலம்; enclosed field, fenced land.

     [வட்டம்1 → வட்டைக + நிலம்.]

வட்டைகமணியம்

 
 வட்டைகமணியம் vaṭṭagaimaṇiyam, ெப. (n.)

வட்டமணியம் ( ன்.); பாரக்்க;see vattamaniyam.

     [வட்டம் → வட்டைக + மணியம். மணியம் = ஊர.் ஊரி ள்ள ேகா ல் மற் ள்ளவற்ைற 
ேமற்பாரை்வ ெசய்ைக.]

வட்டங்கண்

 
 வட்டங்கண்  vaṭṭaṅgaṇāli, ெப. (n.)

   நாணயமாற்றம் ெசய் ம் வணிகத் ைற இைட ட்டாளர ்ெப ம் ; money broker's commission.

     [வட்டம் + கண் .]

வட்டங்

 
 வட்டங்  vaṭṭaṅgi, ெப. (n.)

   ெவள்வங்கம்; white lead, tin.

வட்டங் ட் -தல்

வட்டங் ட் -தல் vaṭṭaṅāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அணியமாதல் (ெநல்ைல);; to prepare, to be neadied.

     [வட்டம்1 + ட் -தல்.]

இ  வழக் யன் மர ச ்ெசாற்க  ெளான் .

வட்டசச்க்கரம்
வட்டசச்க்கரம் vaṭṭaccakkaram, ெப. (n.)

   த் ர பா வைக (யாப். .பக். 497);; a kind of metrical composition.
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வட்டசச்ாரைண

வட்டசச்ாரைண vaṭṭaccāraṇai, ெப. (n.)

   1. ெவள்ைள வட்டச ்சாரைண; trianthema pentandra.

   2. இதன் இைலகள் கண்ேநாய்க் ப் பயன்ப வதா ப் ெபயர;் rounded mucronate leved train thema-Orgia 
trianthemoides. It is so called because of its usefulness in ophthalmia and other diseases of the eye (சா.அக.);.

வட்டச் ல்

 
 வட்டச் ல்  vaṭṭaccilli, ெப. (n.)

   பழந்த ழர ் ைளயாட் க ெளான் ; one of the games of the ancient Tamils.

     [வல் → வள் → வட்டம் + ல் → ல் .]

வட்டமான அரங்   ஆ ம் இவ் ைளயாட் க் த் , ெமா ஞா  வ  :

ஆ க  :- சக்கரவ மான ஓர ்அரங் ம் ஆ க்ெகா  ல் ம் இதற்கான ஆ  க யாம்.

சக்கரத் ன் றட் ல் ஒ  ப் ட்ட வட்டத் ெதாைக ம், அதன் ஆைரகட் ைட ல் ைறேய அத் 
ெதாைகக்  வரிைச ெயா ங்காகக் ழ்ப்பட்ட ெதாைகக ம், க்கப்ப ம்.

ஆ ைற: தலாவ  ழ்தெ்தாைக ள்ள கட்டத் ற் ல் ெய ந் , ெநாண் ய த்  ஒேரெயட் ல் 
த்  ெவளிேய தள்ளி, ண் ம் ஒேரெயட் ல் அைத த்தல் ேவண் ம். இங்ஙனம் ெதாடரந்்  

ேமன்ேம யரந்்த ெதாைக ள்ள ற் க் கட்டங்களிெலல்லாம் ஆ ய ன், ந க்கட்டத் ல் ஆடல் 
ேவண் ம். ந க்கட்டத் ள் எ ந்த ல் ைய, அ  அங் க் ம்ேபா ம் அைத ெவளிேய தள்ளிய 

ன் ம், ேநேர ஒேரெயட் ல் த்தல் ேவண்  ேமயன் ச ் ற் க் கட்டத் ன் வ யாய்ச ்ெசன்  
த்தல் டா . ஒ வர ்தவ ய ன் அ த்தவர ்ஆட ேவண் ம். த்த வட்டத் ெதாைகைய ந்  

ெய த்தவர ்(அதாவ  எல்லாக் கட்டங்கைள ம் தவறா  ந் யா யவர)்;, ெக த்தவராவர.் 
ெக ப்பதற் ப் 'பழம்' என்  ெபயர.் ஒவ்ெவா  பழத் ற் ம் காலால் ஒவ்ேவார ்உப்  ைவக்கப்ப ம்.

வட்டணம்

வட்டணம் vaṭṭaṇam, ெப. (n.)

   1. வட்டமான ேகடகம்; shield.

     "இட்ட வட்டணங்கன் ேமெல ந்த ேவல்" (க ங்.413);.

   2. ெந ங் ேகடக வைக (யாழ்.அக.);; a kind of big shield.

ம வ. பரிைச

த. வட்டணம் → Skt. அட்டன.

     [வட்டம் → வட்டணம் = வட்டமான ேகடகம் ( தா.2 பக்.85);.]

வட்டணி

வட்டணி1 vaṭṭaṇittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வட்டமாக் தல்; to make round or circular, to encircle.

     [வட்டணம் → வட்டணி.]

வட்டமாதல், வட்டமாக் தல் ( .தா. 2. பக்.55);

     'வட்டணி' என் ம் ைனவ வம். வடெமா ல்ைல.

 வட்டணி2 vaṭṭaṇittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வட்டமாதல்; to encircle to become round or circular.

     [வட்டணம் → வட்டணி.]

வட்டணி என் ம் ைனவ வம் வடெமா  ல்ைல.

வட்டணிப்

வட்டணிப்  vaṭṭaṇippu, ெப. (n.)

   வட்டமா க்ைக, வட்டவ வமான தன்ைம; roundness, circularity, rotundity.

     " ண்டலெமன்  வட்டணிப்ைபச ்ெசால்ல மாம்" ( த்.57 வ்யா.பக்.318);.

     [வட்டணம் → வட்டணி → வட்டணிப் .]
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வட்டைண

வட்டைண1 vaṭṭaṇai, ெப. (n.)

   1. ெபா ள் ெபா ந்த, அ வாரந்்த ேபச் ; flowery meaningful speech, learned jargon.

   2. வண்ணைன; flowery or rhetorical speech or statement.

     "வட்டைண ேப வர"் (ப ெனா, ேகாபப் ர.85);.

 வட்டைண2 vaṭṭaṇai, ெப. (n.)

   1. வட்டம்1, 1 ( ங்.); பாரக்்க;see vattam.

     "வா லால் வட்டைணப் பந்தர ்ெசய்த லந் " (ேதவா. 507.2);.

   2. உ ண்ைட; globe, ball.

   3. வட்டமான ெசல ; circular course, as of a horse.

     "மாப் ண்டர வா ன் வட்டைணேமல்" (கம்பரா.பைடத்.97);

   4. இட வலமாகச ் ற் ைக; moving left and right, as in pugilistic performance.

     " ற் வ ம் வட்டைண ற் ேறான்றா வைககலந் " (ெபரிய . ஏனா . 29);.

த. வட்டணம் → Skt. வரத்்தன.

     [வட்டணம் → வட்டைண = இ ைன ம் வைளந்  ெதா மா  ைமயாக வைளவாக 
அைமக்கப்பட்ட வட்டைண.]

 வட்டைண3 vaṭṭaṇai, ெப. (n.)

வட்டைண த் -
தல்

வட்டைண த் -தல் vaṭṭaṇaiyuṟuddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   தாளம்ேபா தல் ( ன்.);; to beat time, to struggle.

     [வட்டைண + உ  → உ த் .]

வட்டத்தகைர

 
 வட்டத்தகைர vaṭṭattagarai, ெப. (n.)

   வண் க் க கைளப் ேபாக் ம் ஒ வைகத ்தகைரசெ்ச ; a species of cassia which has round leaves and is 
capable of curing beetle sting (சா.அக.);.

     [வட்டம் + தகைர.]

வட்டத்தைலப்பா

 
 வட்டத்தைலப்பா vaṭṭattalaippā, ெப. (n.)

   தைலப்பாைக வைக ெளான்  (யாழ்.அக.);; a kind of head-dress, round turban.

     [வட்டம் + தைலப்பா.]

வட்டத்த ைறய
ன்

 
 வட்டத்த ைறயன் vaṭṭattaṟimuṟaiyaṉ, ெப. (n.)

   ெப ம ந் ; a twiner-Aristolochia indica.

வட்டத்தாமைர

வட்டத்தாமைர vaṭṭattāmarai, ெப. (n.)

   1. மரவைக; Indian lotus croton.

   2. ஒ  வைகச ்  ெச  (M.M.588);; marrow woolly-stipuled lotus croton.

     [வட்டம் + தாமைர.]

வட்டத்தாமைர, வட்டக் ப்ைப என்பன ம் ற ம் ெதான் ெதாட்  வழங்  வ ம் 
நிைலத் ைணப் ெபயரக்ளா ம். இ  ேகாளப் ப ற் காணக் ம்.
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வட்டத்தாளி

வட்டத்தாளி vaṭṭattāḷi, ெப. (n.)

   ெச  வைக (M.M.938.);; a shrub.

     [வட்டம் + தாளி.]

வட்டத் ப்
வட்டத் ப்  vaṭṭattippili, ெப. (n.)

   ம ந் க் ெகா  வைக (பதாரத்்த. 954);; long pepper-m.ci., piper longum.

வட்டத் ரி

வட்டத் ரி vaṭṭattiri, ெப. (n.)

   1. க்  ( ப்பாக் );க்  ெந ப்  ைவக் ந் ரி ( ன்.);; match of a gun.

   2. கா  ரி; small roll of cloth put into the pierced lobe of the ear for widening the aperture.

     [வட்டம் + ரி.]

வட்டத் காணி

 
 வட்டத் காணி vaṭṭattirukāṇi, ெப. (n.)

   ேமற்ப  வட்டமாக அைமந்த காணி; tirukani with round brim.

     [வட்டம் + காணி.]

வட்டத் ப்

வட்டத் ப் 1 vaṭṭattiruppi, ெப. (n.)

   1. ெபான் டை்ட ேவர;் root of cissampelos pareira.

   2. ெகா ப்  தைசைய வளரக்் ம் உடம் ; it increases flesh ingient in the body (சா.அக.);.

 வட்டத் ப் 2 vaṭṭattiruppi, ெப. (n.)

   1. ெகா வைக; velvet leaf, kidney-leaved bracteate moonseed.

   2. அரிவாண் மைணப் ண்  (L.);; sickle-leaf shrub.

   3. ஆ  ன்னாப்பாைள; an ash coloured bitter prostate medicinal plant, worm-killer-Aristolochia bracteata.

வட்டத் த்

வட்டத் த் 1 vaṭṭattutti, ெப. (n.)

   ஓர ்வைகச ் த் ; a shrub-Macaranga Roxburghi.

 வட்டத் த் 2 vaṭṭattutti, ெப. (n.)

வட்டத் தாமைர,

   2. பாரக்்க;see vațta-t-tamarai.

வட்டத்ெதாப்

 
 வட்டதெ்தாப்  vaṭṭattoppi, ெப. (n.)

   ெதாப்  வைக (யாழ்.அக.);; a kind of round hat.

     [வட்டம் + ெதாப் .]

     [P]

வட்டத்ேதால்

வட்டத்ேதால் vaṭṭattōl, ெப. (n.)

   , ேகடகம்; shield.

     "வட்டத்ேதால் வரி றங் டந்தைசய" ( ைள. நரிபரி.30);.

     [வட்டம் + ேதால்.]

வட்டதரி
வட்டதரி vaṭṭadari, ெப. (n.)

   ண் மரவைக (பதாரத்்த.245);; ashy babool.
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வட்டதாக்கல்

 
 வட்டதாக்கல் vaṭṭatākkal, ெப. (n.)

   வட்டமாகச ்ெசய்தல்; to make round shape.

வட்ட ட்டம்

 
 வட்ட ட்டம் vaṭṭadiṭṭam, ெப. (n.)

   ேநரை்மயான ஏற்பா ; proper course.

     "வட்ட ட்டந் ெதரிந்  நடந்  ெகாள்ள ேவண் ம்" (இ.வ.);.

வட்டநரிம ட்

 
 வட்டநரிம ட்  vaṭṭanarimaruṭṭi, ெப. (n.)

   வட்டக் ப்ைப ( .அ.); பாரக்்க; vatta-k-kilukiluppai.

     [வட்டம் + நரிம ட் .]

வட்டப்பக்கா

 
 வட்டப்பக்கா vaṭṭappakkā, ெப. (n.)

   அகன்ற வட்டவ வாயைமந்த பக்காப் ப வைக; Madras measure, when made with a wide circular mouth.

     [வட்டம் + பக்காப்ப  → பக்கா. பக்காப்ப  = ெபரியப  னள .]

வட்டப்பண் ைக

 
 வட்டப்பண் ைக vaṭṭappaṇṭigai, ெப. (n.)

   ேகா ல் மானத் ல் வட்ட வ வமாக அைமந்த பண் ைக; an arnament on the top of temple tower.

வட்டப்பாைல

வட்டப்பாைல1 vaṭṭappālai, ெப. (n.)

   த ைச ன் அ ப்பைடயான ப ப்  நான்க ெளான்  ( லப்.17, உைர, பக்.453);; one of the four base 
of the ancient Tamil music.

     [வட்டம் + பாைல.]

மரிக்கண்டத் த ழர ் ண்மாண் ைழ லத்தரா ம் தைல றந்த நாகரிகரா ம் எஃ ச ்ெச யரா  
ந்த னால் எ ேபரிைச ம் ஐந்  ற் ைச மா ய பன்னீரிைசைய (கரத்ைத); ம் கண்  

ஆயப்பாைல என் ம் ைற ல், எ பாைலப் பண்கைளத் ரித்த மன் , அப்பன்னீரிைசைய ம் 
வட்டப்பாைல என் ம் ைற ல், 24 ஆக ம்......... ட்பமாய்ப் ப த்  எல்ைலயற்ற இைசப் 
ேபரின்பத்ைத கரந்் க் ன்றனர ்(பண்.த .நா.பண்.பக்.112);.

 வட்டப்பாைல2 vaṭṭappālai, ெப. (n.)

   நிைலத் ைண வைக ெளான் ; a class of thing that immovable.

     [வட்டம் + பாைல.]

 வட்டப்பாைல vaṭṭappālai, ெப. (n.)

   ைம யான வட்டத் ல் பன்னிரண்  ேகாணஞ் ெசய் , அ ல் ஏ  ேகாணத்ைதக் ெகாண்  
உறழ்ப வ ; a musical method.

     [வட்டம்+பாைல]
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வட்டப்பாைற

வட்டப்பாைற vaṭṭappāṟai, ெப. (n.)

   1. வட்டமான பாைற; round, flat stone or rock.

வட்டப்பாைற நாச் யார ்( ன்.);.

   2. ைளவற்ற கற்பாங்கான ப  ( ன்.);; rockey, barren surface, uncultivable rocky area.

   3. சந்தனக்கல்; round, flat stone used for triturating sandal wood.

     "வட்டப்பாைற ன் ழங்ைகைய மணங்ெகாள் சந்தனமா. . . ேதய்க் ன் ( வாலவா.51, 6);.

     [வட்டம் + பாைற.]

வட்டப் ல்

 
 வட்டப் ல் vaṭṭappul, ெப. (n.)

   காவட்டம் ல் ( .அ.);; Citronella-grass.

ம வ. காமாட் ப் ல்

     [காவட்டம் ல் → வட்டம் ல் → வட்டப் ல்.]

வட்டப்

வட்டப்  vaṭṭappū, ெப. (n.)

   கால் ரலணி வைக ( லப்.6, 97. அ ம்.);; a toe-ring.

ம வ. ெமட்

     [வட்டம் + ெபால் → ல் → .]

வட்டப்

 
 வட்டப்  vaṭṭappūṭu, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ; a species of small milkwort-Polygalaglabra.

     [வட்டம் + .]

வட்டப்ேபந்தா

 
 வட்டப்ேபந்தா vaṭṭappēndā, ெப. (n.)

   பழந்த ழர ் ைளயாட் களில் ஒன் ; one of the games of ancient Tami's

     [வல் → வள் → வட்  → வட்டம் + ேபந்தா.]

வட்டமான வைளய ட்  ஆ ம் இக்ேகா  ைளயாட் ப் பற்  பாவாணர ் வ  :

ஆட் ன் ெபயர ்: ேபந்தா எனப்ப ம் வட்டக் ேகாட் ற் ள் உ ட் யா ங் ேகா யாட்  வைக வட்டப் 
ேபந்தாவாம். இ  ச ரப் ேபந்தா டன் ஒப்  ேநாக்  வட்டப் ேபந்தா எனப்பட்ட .

ஆ வார ்ெதாைக : வர ் தல் எத் ைணப் ேபரா ம் இைத ஆடலாம். ஆ ம், ஐவரக்் க் 
ைறயா ம் ப ன்மரக்் க் டா ம் இ ப் ன் றப்பாம்.

ஆ க  : ஆடக ள் ஒவ்ெவா வ க் ம் பல ேகா கள் இ த்தல் ேவண் ம். அவற்ேறா  ெதல் 
என் ம் ஒ  ெப ங்ேகா  ஒவ்ெவா வ னிடத் மாவ  எல்லாரக்் ம் ெபா வாகவாவ  இ த்தல் 
ேவண் ம்.

ஏறத்தாழ க்கச ட்ட ள்ள ஒ  வட்டக்ேகா  றப்ப ம். அதன் ந ல் ஒ   ல்லப்ப ம். 
வட்டத் ன் அ ல் கால்வட்டம் அைம மா  ஒ  க் க் ேகா ம் றப்ப ம்.

கால் வட்ட ள்ள பக்கத் ல், வட்டத் னின்  ஏறத்தாழ க்கசத் ெதாைல ல், உத்  றப்ப ம். 
அதற்  ேம ம் இ  பக்கத் ம் க மா  ஒ  தைல ழான பகரக்ேகா  இடப்ப ம். அ   
எனப்ப ம். அைத இன்  டாப்  (TOP); என் ம் ஆங் லச ்ெசால்லாற் ப்பர.்

ஆ களம் : ற்ற ம் றக்கைட ம் ெபாட்ட ம் ெவளி நில ம் இைத ஆ டமாம்.

   ஆ ைற : ஆடகெரல்லா ம் தன் தல் உத் ல் நின் ெகாண் , ஒவ்ெவா வனாய்த் தத்தம் 
ேகா ைய வட்டத் ன் ந ள்ள ைய ேநாக்  உ ட்டல் ேவண் ம். யார ்ேகா  க்  
அண்ணணித்தாய் (அதாவ  க ெந ங் ); நிற் ன்றேதா, அவன் ன் ம்;   அதற்  அ த்  நிற் ங் 
ேகா க்காரன் ன் ம்;   அதற்க த்  நிற் ங் ேகா க்காரன் அதன் ன் மாக;இங்ஙனம் 

யண்ைம வரிைசப்ப  எல்லா ம் ஆடல் ேவண் ம். ேகா ைய உ ட் ம்ேபா  ஒ வன் ேகா  
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வட்டப்ேபய்ம ட்

 
 வட்டப்ேபய்ம ட்  vaṭṭappēymaruṭṭi, ெப. (n.)

   ஒ  ேபய் ம ட் ; a kind of plant-Anisomeles ovata.

வட்டப்ேபா ைக

 
 வட்டப்ேபா ைக vaṭṭappōtigai, ெப. (n.)

   ேபா ைக ன் ழ் அைமத்த வட்ட வ வான தாங்கல் வைக ( ன்.);; a circular supporting piece placed under 
the capital of a pillar.

     [வட்  → வட்டம் + ேபா ைக.]

வட்டம்

வட்டம்1 vaṭṭam, ெப. (n.)

   1. பணம், வராகன் ேபான்ற ெபயர;் money named like 'varagan'.

   2. வட்டக்காரர ்பாரக்்க;see vatta-k-kārar.

 வட்டம்2 vaṭṭam, ெப. (n.)

   1. மண்டலம், வட்ட வ  (ெதால்.ெசால்.402, உைர);; circle, circular form, ring-like shape. 2. பரிேவடம் 
( லப்.10, 102. உைர.);;

 halo round the sun or moon, a karandurai-kól.

   3. யவன் ரிைக ( ங்.);; potter's wheel.

   4. வண் சச்க்கரம் (யாழ்.அக.); wheel of a cart.

   5. உண்கலமாய்த் ைதக் ம் இைல ன் ந ப்ப  (இ.வ.);; the central portion of a leaf-plate stitched for taking 
food.

   6. தடைவ, ைற; turn, course, as of a mantra.

     " நாயகர ்நாமத்ைத ற்ெறட்  வட்டஞ்ெசய் " ( நாயக .74, 214);.

   7. ற்  ( ன்.);; revolution, cycle.

   8. ஒ  ேகாள் வானமண்டலத்ைத ஒ  ைற ற்  வ ம் காலம்; cycle of a planet. 

அவன் ெசன்  ஒ  யாழவட்டமா ற் .

   9. ற் ள்ள நிலப்ப ; circuit, surrounding area or region.

வட்டம் -தல்

வட்டம் -தல் vaṭṭamāṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேபாட் ல் பலர் ன் ஏற்  ைல தல்; to be auctionning by voice, oral auction.

     [வட்டம் + ல் → ல் → -. ல் = ெபா த் . வட்டம் தல் = ெபா த்தமாக ஏலம் தல்.]

வட்டம்பண் -தல்

வட்டம்பண் -தல் vaṭṭambaṇṇudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மந் ரம் த யவற்ைற நாள்ேதா ம் மனனஞ் ெசய்தல் அல்ல  உ ப்ேபா தல் (யாழ்ப்.);; to mug or 
recite daily mantras, etc.

     [வட்டம் + பண் .]

வட்டம் ரிதல்

 
 வட்டம் ரிதல் vaṭṭambiridal, ெப. (n.)

   நாணயமாற்றம் த யவற் ல் ஊ யம் ெப ைக ( ன்.);; profit or gain in exchange etc.

     [வட்டம் + ரிதல், வட்டம் = நாணயமாற் ன் வட்டம்.]
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வட்டம்ேபா

வட்டம்ேபா 1 vaṭṭambōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

வட்ட - ( ன்.); பாரக்்க;see vattam-idu.

     [வட்டம் + ேபா .]

 வட்டம்ேபா 2 vaṭṭambōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ட க்க ெநற்க ரக்ைள நிலத ற் பரப் தல்; to spread sheaves of paddy on the threshing floor for being 
threshed.

     [வட்டம் + ேபா .]

 வட்டம்ேபா 3 vaṭṭambōṭudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

வட்ட  பாரக்்க;see vattm-idu.

     [வட்டம் + ேபா .]

வட்டம்ேபார்

வட்டம்ேபார ்vaṭṭambōr, ெப. (n.)

   தாட்டம் (ெதால்.எ த் .418, இளம்.);; dice-play, gambling.

     [வள் → வட்  → வட்டம் + ேபார.் ஒ.ேநா. ெசாற்ேபார.்]

வட்டமடக்

 
 வட்டமடக்  vaḍḍamaḍakki, ெப. (n.)

வட்டத் ப்  (சங்.அக.); பாரக்்க;see vatta-t-tiruppi.

வட்டமணியக்கார
ன்

 
 வட்டமணியக்காரன் vaṭṭamaṇiyakkāraṉ, ெப. (n.)

   நாட்டாண்ைமக்காரன்; headman of a village or group of villages.

     [வட்டமணியம் + காரன்.]

வட்டமணியம்

வட்டமணியம்1 vaṭṭamaṇiyam, ெப. (n.)

   ற் க் ம் ஊரக்ளில் வரிதண் ம் ேவைல; the office of revenue collection in a division.

 வட்டமணியம்2 vaṭṭamaṇiyam, ெப. (n.)

   1. நாட்டாண்ைம; office of headman of a circle or group of villages.

   2. நாட்டாண்ைமகாரன்; village headman.

     [வட்டம் + மணியம்.]

வட்டமைண

வட்டமைண vaṭṭamaṇai, ெப. (n.)

   1. க் ேகா ல் ேமனிைய ைவப்பதற் ரிய வட்டமான டம்; circular platform for idols, in a temple.

   2. ம ப் றவாக இ ம் இ க்ைக; seat offered as a mark of respect.

     [வட்டம் + மைண.]

வட்டமைணேவ
ைய

 
 வட்டமைணேவ ைய vaṭṭamaṇaivētiyai, ெப. (n.)

வட்டமைண (இ.வ.); பாரக்்க;see иatta-manai.

வட்டம ர்க்கத்
வட்டம ரக்்கத்  vaṭṭamayirkkatti, ெப. (n.)

   சத் ரக் க  26-ல் ஒன் ; one of the 26 surgical instruments described in the Tamil medical science.
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வட்டமரம்

வட்டமரம் vaṭṭamaram, ெப. (n.)

   1. ெசக் ன் ஆட்  மரம்; turning pole of an oil-press.

   2. காட்  மரவைக ( ன்.);; a jungle tree.

வட்டம

 
 வட்டம  vaṭṭamaṟudi, ெப. (n.)

   ட்  த யவற் ன்  (ெகா.வ.);; conclusion, close, as of a chit fund etc.

     [வட்டம் + அ  → அ .]

வட்ட

வட்ட 1 vaḍḍamiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

.

   1. பறைவ த யன ற்  வ தல்; to hover about, as a hawk;

 to gyrate.

   2. உ ண்ைடயாதல்; to be round or globular.

     "வட்ட ட ்ட ட் " (தனிப்பா.1 322,16);.

     [வட்டம் + இ .]

 வட்ட 2 vaḍḍamiḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேநாக்கங்ெகாண்  ற் தல்; to hang about in order to gain an object, to round about with a view to gain something.

க ழன் இைரையத் ேத  வானத் ல் வட்ட ட் த் ரி ற .

     [வட்டம் + இ .]

வட்ட த்

 
 வட்ட த்  vaṭṭamuttu, ெப. (n.)

   வட்ட வ ல் அைமந்த த் ; round pearl.

     ' றப் ேலேய தடை்டயான வ ல் வட்டமாக அைமந்த த் '.

     [வட்டம் + த் .]

ஒ கா. த் வட்டம்

வட்ட ைலயாள்

 
 வட்ட ைலயாள் vaṭṭamulaiyāḷ, ெப. (n.)

   ஓர ்வைகப் ; a kind of shrub (plant);.

வட்ட க் ேகாலா

வட்ட க் ேகாலா vaṭṭamūkkuālā, ெப. (n.)

   கடல் ன்வைக; a kind of sea fish, anacanthus barbatus, body strongly compressed dull brown or grey fish with yellow 
fins 10 inches long.

     [P]

வட்டேமைசமாநா

 
 வட்டேமைசமாநா  vaṭṭamēcaimānāṭu, ெப. (n.)

   தனிப்படக் ட் ய ஆய் க் ட்டம் (தற்கா.);; round table conference, as of persons sitting in conference round a 
circular table, conkened for specific purpose.
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வட்டர

 
 வட்டர  vaṭṭaravu, ெப. (n.)

   வட்டவ  (யாழ்ப்.);; circularity.

     [வட்டம் → வட்டர .]

வட்டராயசம்
வட்டராயசம் vaṭṭarāyasam, ெப. (n.)

   வ வாய்த் ைற ஆய்வாளரின் ழ் பணியாற் ம் எ த்தன் (G.T.p.D.L. 241);; revenue inspector's clerk.

வட்டவங்கரம்

 
 வட்டவங்கரம் vaṭṭavaṅgaram, ெப. (n.)

   காஞ் ைர; strych nine tree-Strychnes nux vomica dried bottle gourd fakeer's bottle.

வட்டவ க்ைக

 
 வட்டவ க்ைக vaṭṭavaḻukkai, ெப. (n.)

வ க்ைக பாரக்்க;see valukkai.

வட்டவா

 
 வட்டவா  vaṭṭavāḻi, ெப. (n.)

   நன்னாரி; Indian sarsaperilla-llemidesmus indica.

வட்ட க்கம்

 
 வட்ட க்கம் vaṭṭavirukkam, ெப. (n.)

   ஆலமரம்; banyan tree-Ficus bengalensis.

ம வ. ெதான்மரம், ஆல்.

     [வட்டம் + டச்ம் → க்கம்.]

வட்டேவா

 
 வட்டேவா  vaṭṭavōṭu, ெப. (n.)

   அகல்; a small earthen pot (dish);.

     [வட்டம் + ஒ .]

வட்டற

 
 வட்டற  vaṭṭaṟavu, ெப. (n.)

   வாக அ ைக (யாழ்.அக.);; final determination, finality.

     [வட்  → வட்டற .]
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வட்டன்

வட்டன்1 vaṭṭaṉ, ெப. (n.)

   வட் ப்ேபால் உ ண்  ரண்டவன்; round person.

     " வட்டா நின்னி னி ந்தேதா னின் றப் " (க த்.94, 27);.

     [வட்  → வட்டன் (வ.வ.2 பக்.77);.]

இ ப ற்  ேமற்பட்ட காட் ப் ெபா ள்களினின்  ைளத்த ெசால். வட்டன் என் ஞ்ெசால். 
ேதாற்றத் ல் உ ண்  ரண்ட காட் ையக் த்த  (ேதவ. 12, பக்.4);.

 வட்டன்2 vaṭṭaṉ, இைட. (part.)

   ஒவ்ெவா , ஒவ்ெவான் ம்; each and every.

     "ஆடை்டவட்டன் க் ணி ெநற் ெபா ைசயாக" (S.I.I.ii,69, 3);.

     [வட்டம் → வட்டன்.]

வட்டா

வட்டா1 vaṭṭā, ெப. (n.)

   ேமற் றம் அகன் , வட்டமான பரப் க் ெகாண்ட ம், ழ்ப் றம் நிற்க ைவப்பதற்  ஏற்ப வ வம் 
ெகாண்ட மான பாத் ரம்; a small tray-like case to keep saucer-like vessel.

ம வ. ேகாப்ைப

     [வட்  → வட்டா.]

 வட்டா2 vaṭṭā, ெப. (n.)

   வட் ல், மல்ைல; porringer.

 வட்டா3 vaṭṭā, ெப. (n.)

   வாயகன்ற கலவைக; plate, porringer, bowl.

     "வட்டா ந் தாம் ல ந் ந் தாங் நிற்ப" ( தக்.);.

     [வட்  → வட்டா.]

 வட்டா4 vaṭṭā, ெப. (n.)

   றைம, சமரத்்  ( த்.71, அ ம்பக்.371);; ability, cleverness.

     [வட்டம் → வட்டா.]

வட்டா

வட்டா  vaṭṭākirudi, ெப. (n.)

   1. வட்ட வ ; circular shape or form, ellipse or other curvilinear figure.

   2. வட்ட வ ள்ளவற் ன் ற்றள ; periphery of a curvilinear figure.

     [வட்  + Skt. ākrti→ த. ஆ .]

வட்டா த்

 
 வட்டா த்  vaṭṭāciduddi, ெப. (n.)

   ஒ  வைகச ்ெச ; a kind of plant.
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வட்டாட் யர்

 
 வட்டாட் யர ்vaṭṭāṭciyar, ெப. (n.)

    நாட் ப் ப ன் ஆட் யாளர;் tasildar.

இன்  வட்டாட் யர ்அ வலகம் ெசன்  வந்ேதன்.

     [வட்டம் + ஆட் யர.்]

 வட்டாட் யர ்vaṭṭāṭciyar, ெப.(n.)

   மாவட்ட ஆட் ய க் க் ழ் வட்டத் ல் அர ைற தண் ம் அ காரி (தா ல்தார)்;;     (tahsidar); arevenue 
officer in charge of atalukunder the district Collector.

     [வட்டம்+ஆட் யர]்

வட்டாட்டம்

 
 வட்டாட்டம் vaṭṭāṭṭam, ெப. (n.)

வட்டாட்  பாரக்்க;see vattattu.

     [வட்டம் + ஆட்டம்.]

வட்டாட்

வட்டாட்  vaṭṭāṭṭu, ெப. (n.)

   வட் க் ெகாண்  ஆ ம் தாட்டம்; game of dice, gambling.

     "வட்டாட்டா டம் பல ங் கண்டார"் (கம்பரா. ைலக்.17);.

     [வட்டா  → வட்டாட் .]

வட்டாட் , வல்லாட் , ேவடை்டயாட ன்ன ற ம் அரசன் இன்பமாகப் ெபா ேபாக் ம் 
வ களாம்.

வட்டா -தல்

வட்டா -தல் vaṭṭāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   வடை்ட ட் ச ் தா தல்; to play with draughts or dice.

     "அரங் ன்  வட்டா  யற்ேற" ( றள், 40);.

ம வ. கவறா தல்.

     [வள் → வட்  + ஆட்  → ஆ - வட்  = வட்டமான தாட் க் க .]

     [P]

வட்டாணி

வட்டாணி vaṭṭāṇi, ெப. (n.)

   1. றைம; ability, capacity.

   2. வாய்வட்டமாகப் ேப ைக ( த். 71, அ ம்.பக்.371);; cleverness or talent, expertness in talking as in 
speech.

ெத. வடாரி.

     [வட்டம் + ஆணி.]

வட்டாத்

 
 வட்டாத்  vaṭṭātti, ெப. (n.)

   ஒ வைக மரம்; a kind of tree- Bauhinia malabarica.

வட்டாப்பத்

 
 வட்டாப்பத்  vaṭṭāppattu, ெப. (n.)

   ஒற்ைற ஒைலயாற் ெசய்த  (யாழ்ப்.);; fan made of a single talipot leaf.
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வட்டாரம்

வட்டாரம்1 vaṭṭāram, ெப. (n.)

   க்  ண் , வெரா ங் ைனச ்சரிபாரப்்பதற் ப் பயன்ப ம் க ; an iron round used to verify the 
vertical level of a wall or a door frame etc.

 வட்டாரம்2 vaṭṭāram, ெப. (n.)

   1. ழக் டந்த நிலப்ப  ( ன்.);; circuit, surrounding area or region.

     "ேகா ல் வட்டெமல்லாம்" ( வக.949);.

   2. ட் ன் ற் ப் றம்; compound round a house.

   3.  ( ன்.);; house.

   4. தவசக் களஞ் யம்; granary.

   ெத. வட்டார : க. வடா; . வட்டார.

     [வள் → வட்  → வட்டம் → வட்டாரம் = ற் ப் ற நாட் ப்ப  (வ.வ.2 பக்.77);.]

     'வட்டாரம்' என் வ் வ வம் வடெமா  ல்ைல.

 வட்டாரம்3 vaṭṭāram, ெப. (n.)

   ப் ட்ட இட ம், அதைனச ் ழக் டக் ஞ் ற் ப் ப ம்; particular region.

     'தஞ்ைச வட்டாரத் ல் ேகா ல்கள் அ கம்'.

   2. வட்டம்; ward, division.

வட்டாரெமா

 
 வட்டாரெமா  vaṭṭāramoḻi, ெப. (n.)

   ெபா ெமா ந்  ஒ ப்  ைறயா ம், ெசாற்களா ம், இலக்கண அைமப்பா ம், சற்ேற 
ேவ பா ைடய ம், ப் ட்ட நிலப்ப ையச ்சாரந்்தவரக்ளால் மட் ம் ேபசப்ப ன்ற 
ெமா ; language variety, spoken by the people of a region of a country or by a class of its people dialect with slight 
difference of popular language local variety of a localised language.

ம வ. நைடெமா , வட்டார வழக் .

     [வட்டாரம் + ெமா .]

வட்டாரவழக்

 
 வட்டாரவழக்  vaṭṭāravaḻkku, ெப. (n.)

   வட்டாரெமா ல் உள்ள ெசால் வழக் ; usage in a language variety or dialect local usage register.

ம வ. இடவழக் . உலக வழக் .

ைளெமா

     [வட்டாரம் + வழக் .]

ைனையப்

     ' ' என்றைழப்ப  ெநல்ைல வட்டார வழக் . யாைனைய

     'ஏைன' ெயன்ப  ெதன்னாட் க் யானவர ்வழக் .

818

www.valluvarvallalarvattam.com 15289 of 19068.



வட்

வட் 1 vaṭṭittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. வட்டமாதல் (யாழ்.அக.);; to be round in shape.

   2. ழ தல், கற் ச ் ற்  வ தல்; to revolve, to move round and round, to gyrate.

     "வட் த் ப் யேல ைர இய ய  ண நாள்" (அக.நா.28);.

   3. வஞ் ன ைரத்தல், ைரத்தல்; to swear, to take an oath.

     "வட் த்  ட்டா ெள ந்தாள் ( லப்.21:45);.

   4. தாள ெவாற்ற த்தல் (இைச.);; to beat time, to deviate from rhyme of cymbals.

க. பட் .

 வட் 2 vaṭṭittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேதாள் ைடத்தல், வஞ் ன ைரத்தலால் ேதாள் ம் ப் ைடத்தல்; to slap one's own shoulders, in 
defiance or challenge.

     "ெச வைறந்  பா த்ேதாள் வட் த்தார"் (பழெமா.325);.

   2. ழற் தல்; to whirl, to swing round.

     'ம ந் ல் கணிச்  வ ந்த வட் த் " ( றநா.42);.

   3. உ ட் தல்,

   ற் தல், ழற்  எ தல்; rolling or throwing as of dice.

     "கழகத் த் த ரா  வட் ப்ப" (க த்.136);.

வட் க்கண்ணி

வட் க்கண்ணி vaṭṭikkaṇṇi, ெப. (n.)

    ெச  வைக (M.M. 588);; marrow woolly stipulated lotus croton.

     [வள் → வட்  → வட் . வட் த்தல் = வட்டமாதல், வட்  + கண்ணி = வட்டமாகச ் ற்  ைளத்த 
ெச  அல்ல  மரம்.]

வட் க்க ப்பட்

 
 வட் க்க ப்பட்  vaṭṭikkaruppaṭṭi, ெப. (n.)

வட் க்க ப்பட்  (இ.வ.); பாரக்்க;see Vattu-k-karuppatti.

     [வட் க்க ப்பட்  → வட் க்க ப்பட் . வட்  → வட்  + க ம் ல் + அட்  - க ம் ல்லட்  → 
க ம்பட்  → க ப்பட்  (க ம் ல் + பைனமரம்);.]

வட் க் வட்

வட் க் வட்  vaṭṭikkuvaṭṭi, ெப. (n.)

   1. வட் த் ெதாைகக் த் ெகா க் ம் ேமல்வட் ; interest on interest.

   2. வட் ைய தேலா  ேசரத்் க் கணக் ட் க் ெகா க் ம் வட் ; compound interest, interest on cumulative 
deposit.

     [வட்  +  + வட் .]

819

www.valluvarvallalarvattam.com 15290 of 19068.



வட் ைக

வட் ைக1 vaṭṭigai, ெப. (n.)

   1. வைளதெ்த ங் ேகால்; painter's brush, drawing pencil.

     "வட் ைகச ்ெசய் ன் வைரந்த பாைவ ன்" (மணிேம.4, 57);.

   2. ஒ யம், படம், த் ரம் ( டா.);; portrait picture.

     "வட் ைகப் பாைவ ேநாக் " ( வக. 2085); ( டா.);.

த. வட் ைக → Skt. வரத்் கா.

     [வட்  → வட் ைக.]

எ த் ம் உ ெவ ல் ஒ ய ம் ெப ம்பா ம் வைளதெ்த த ம் வைரய ங் காணலாம்.

 வட் ைக2 vaṭṭigai, ெப. (n.)

   1. ற்றள , நகரத் ன் ற்றள ; circumference, as of a town.

   2. வட்டம் (யாழ்.அக.);; circle.

   3. ைகம்மணி (யாழ்.அக.);; hand bell.

 வட் ைக3 vaṭṭigai, ெப. (n.)

   ைட ( ங்.);; basket.

     [வட்  → வட்  → வட் ைக.]

வட் ைகப்பலைக

வட் ைகப்பலைக vaṭṭigaippalagai, ெப. (n.)

   த் ரெம ம் பலைக; plank or tablet for painting.

     "எ ேகாைல ம் வட் ைகப் பலைக ேல ேபாகட் " ( வக.1107);.

     [வட் ைக + பலைக.]

வட் ைகப்பள்ளம்

வட் ைகப்பள்ளம் vaṭṭigaippaḷḷam, ெப. (n.)

   ெநஞ்சாங் ைல ன் வல  றத் லைமந்த  ( ன்.);; fossa ovalis, a depression on the left wall of the right 
article of the heart.

     [வட் ைக2 + பள்ளம்.]

வட் ைகப்பாைவ

வட் ைகப்பாைவ vaṭṭigaippāvai, ெப. (n.)

   உ ெவ ேலா யம்; drawing, picture or portrait.

     "வட் ைகப் பாைவ ேநாக் " ( வக.2085);.

ம வ. த் ரப்பாைவ

     [வட் ைக1 + பாைவ.]

வட் ச் ட்ைட

 
 வட் ச் டை்ட vaṭṭicciṭṭai, ெப. (n.)

   வட் க் கணக்  எ ம் த்தகம்; account book showing interest calculated up-to-date.

     [வட்  + ல் → ட்  → டை்ட.]

வட் டல்

 
 வட் டல் vaḍḍiḍal, ெப. (n.)

   வட் ல் ைவத்தல்; to keep in porringer.
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வட் நா

வட் நா 1 vaṭṭināḻi, ெப. (n.)

   வட் த் ெதாைக ெப தற் ரியதாகப் ெபறப்ப ம் பைழய வரி; a kind of ancient tax, accruing interest. It is 
also considered as a tax to be collected in kind of paddy.

     [வட்  + நா .]

இதைன ெநல்லாகப் ெப ம் வரிெயன் ம் ெகாள்வர.்

 வட் நா 2 vaṭṭināḻi, ெப. (n.)

   பைழயவரி வைக (S.I.I.ii. 521.);; an ancient tax.

வட் ப்

வட் ப்  vaṭṭippu, ெப. (n.)

   1. ள் (நாம ப. 667);; vow, determined effort.

   2. வட்டம் (யாழ்.அக.);; circle.

வட் ேமல்வட்

வட் ேமல்வட்  vaṭṭimēlvaṭṭi, ெப. (n.)

வட் க் வட்  ( ன்.); பாரக்்க;see Vattikku-vatti.

   2. காலந்தாழ்த் ய வட் த் ெதாைகக் ப் ெபறப்ப ம் வட் ; penal interest for delayed payment of interest.

     [வட் 3 + ேமல்வட் .]

வட் ல்லாக்கட
ன்

வட் ல்லாக்கடன் vaḍḍiyillākkaḍaṉ, ெப. (n.)

   1. வட் ன் க் ெகா க் ங் கடன் ெதாைக; interest free loan debt not carrying interest.

   2. ம்பச ்ெசய்தைல எ ரே்நாக் க் ெகா க் ம் நன்ெகாைட (இ.வ.);; present made in expectation of a 
similar return thereof.

     [வட்  + இல் + ஆ (எ.ம.இ.நி); + கடன்.]

வட் ேராகம்

 
 வட் ேராகம் vaṭṭirōkam, ெப. (n.)

   மகப்ேப  நடந்ேத ய ெபண்களின் உடம் ல் உண்டா ம் அரத்தப் ேபாக் ; a disease marked by flow of 
blood through vagina during post delivery.
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வட் ல்

வட் ல்1 vaṭṭil, ெப. (n.)

   மாைழயாற் ெசய்த பைடயல் தட் ; a puja metal plate.

     "வட் ல் பஞ்சவன் மாேத  என் ம் நாமத்தால் ளங் ற்  ஒன் " (ெத.கல்.ெதா.2:2, கல்.51);.

 வட் ல்2 vaṭṭil, ெப. (n.)

   1. ண்ணம், தட் , வைள; porringer, platter, plate, cup.

     "ெபான்வட் ல் த் " ( வ். ெப மாள்.4, 3);.

   2. வட் 2 3 (ெதால்.எ த்.170. இளம்.); பாரக்்க;see vatti.

   3. நா ைக வட் ல்; clepsydra, a small vessel with holes in the bottom, floating on the water and sinking at the end of a 
naligai being a contrivance for determining time.

   4. அம் ச் ; quiver for arrows.

     "வாளிவட் ல் றம் ைவத் " (கம்பரா. ேதேர .39);.

   5. ைட (அ.க.நி.);; basket.

   6. வ , பாைத (அக.நி.);; path, way.

   7. பட்டம், வைக ெளான் ; a degree, an award, an item of paraphernalia.

     "ஏ மால் யாைனேய ைகயந்தளக சே்சாப்  வட் ல்" (ேதவா.692, 7);.

   8. ெசாக்கட்டான் அைற ( ன்.);; draught-board.

   9. அப்பளஞ் ெசய் மா  உ ட்  ைவக் ம் மா ண்ைட (இ.வ.);; ball of dough, for preparing appalam.

வட் ைல

வட் ைல vaṭṭilai, ெப. (n.)

   டெ்ச வைக (M.M.293.);; caricature plant, a thorny plant.

     [வ  → வட்  + இைல.]

வட் வா

வட் வா  vaṭṭivāci, ெப. (n.)

   1. வட்  தம்; rate of interest.

   2. வட் ; Interest.

     [வட் 3 + வா . வா  = தம், க்கா .]

வட் வாணிகம்

வட் வாணிகம் vaṭṭivāṇigam, ெப. (n.)

   ெபா ைள தலாக ைவத் , கடனாகக் ெகா த் , கடன் ெதாைகக் ரிய வட் க் கா ைனக் கால 
அள  மற் ம் ஒ ங்  ைறப்ப  ெபற்  வ ம் வாணிகம்; a kind of trade for investment and loaning for 
earning interest accrued thereto with a time frame.

     " றவரவா வந்  வட்  வாணியஞ் ெசய்வாைர ம் உள் ரி ந்  வட்  வாணியஞ் ெசய்வாைர ம் 
வட் யால் நா  ெநல்லாகக் ெகாண் ம்" (ெத.கல்.ெதா. 17.கல்.235);.

     [வட்  + வாணிகம்.]

வட் ற்

 
 வட் ற்  vaṭṭiṟpū, ெப. (n.)

   தாமைரப்  (சங்.அக.);; lotus.

     [வட் ல் + .]

வட் னி

வட் னி vaṭṭiṉi, ெப. (n.)

   ேபாட் ல் ைவக் ம் ெபா ள்; wager stake in a game.

     "வட் னி ெகா த் …. வட்டாட்டா டம்" (கம்பரா. ைல.17);.
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வட்

வட் 1 vaṭṭu, ெப. (n.)

   1. தாட்டத் ற் ரிய வட் க்க ; small spheroidal pawn, dice, draught.

     "ைகயா  வட் ற் ேறான் ம்" (அகநா.108);.

   2. ரட்  ( டா);; roundness.

   3. ரண்டெபா ள்; anything round.

     " ட்  வட்டைனய ேகால த் லாய்" ( வக. 2950);.

   4. நீெர  க  வைக; a water-squirt.

     "வண்ணநீர ்கரந்த வட் டெ்ட ேவா ம்" (பரிபா.155);.

   5. பாண்  ைளயாட் க் ரிய ல் (இ.வ..);; a circular piece used in pandi game.

   6. ைளயாட் க் க  வைக; a game-piece.

     "கல்லாச ் றாஅர ்ெநல்  வட்டா ம்" (நற்.3);.

     " ன்ற மணிவட் ட்  மாற்றல்" ( வக.61);.

   7. வட் ல், 9 (இ.வ.); பாரக்்க;see vattil.

   8. ைட ற் கம் கள் ம் இடம் (இ.வ.);; the circular piece to which the ribs of an umbrella are joined.

   9.  ணி (தஞ்ைச.);; small piece of cloth.

   10. வட்ட (பைனெவல்ல);க் க ப்பட் ; a large round shaped cake of jagger.

     [வள் +  → வட்  = வட்டமான க ப் க் கட் , வட்டமான ஒ  ( .தா.2 பக்.85);.]

வட் க்கத்தரி

 
 வட் க்கத்தரி vaṭṭukkattari, ெப. (n.)

   கத்தரி வைக; a variety of round brinjal.

     [வட்  + கத்தரி.]

வட் க்க ப்பட்

 
 வட் க்க ப்பட்  vaṭṭukkaruppaṭṭi, ெப. (n.)

   பனாட் க் கட் ; large ball of jaggery.

ம வ. பனங்க ப்பட்

     [வள் → வட்  + க ப்பட் .]

   க ம் ல்+அட் → அட்  = க ம் ல்லட்  க ம்பட் . க ம்பட்  → க ப்பட் . க ம் ல் = பைன மரம். 
அட்  → அட்  = அடப்பட்ட ;காய்சச்ப்பட்ட .

ஒ கா. வட்டக்க ப் க்கட்  → வட் க் க ப்பட் .

வட் க் க ப் க் 
கட்

 
 வட் க் க ப் க் கட்  vaṭṭukkaruppukkaṭṭi, ெப. (n.)

வட் க்க ப்பட்  ( ன்.); பாரக்்க;see Vattu-k-karuppatti.

     [வட்  + க ப் க்கட் .]
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வட் க்காய்

வட் க்காய்1 vaṭṭukkāy, ெப. (n.)

   பத் ய ண ; a restricted or prescribed diet.

ம த் வரால் பரிந் ைரக்கப்பட்ட உண ைன ஏற்ற ம் லக் யன ஒ த ம் வட் க்காயாகலாம்.

 வட் க்காய்2 vaṭṭukkāy, ெப. (n.)

   தா  க ; dice.

     [வட்  + காய்.]

வட் க் த்

 
 வட் க் த்  vaṭṭukkutti, ெப. (n.)

   பைனக் த் ன  ( ன்.);; the part just below the top of a fresh palm leaf.

     [வள் → வட்  + த் .]

வட் க்ெகால்

வட் க்ெகால்  vaṭṭukkolli, ெப. (n.)

   1. ேதவதா ; a fragrant wood.

   2. சம்ப்ங் ; a fragrant flower, champaca.

வட் செ்ச

 
 வட் செ்ச  vaḍḍucceḍi, ெப. (n.)

வட்  பாரக்்க;see vattu.

வட் ைட

வட் ைட vaḍḍuḍai, ெப. (n.)

   1. ழந் தாளளவாக உ க் ம் உைட; cloth tied round the waist and reaching down the knee.

     "அந் ண் ம ங்  கந்த வட் ைட" (மணிேம.3, 122);.

   2. ஆைட ( ங்.);; garment.

   3. அைரக்காற் சடை்ட; drawers.

     [வட்  → வட் ைட = ழந்தாளளவாக ரர ்உ க் ம் உைடச் றப்  ( ேசடம்); ( வக.468, நச)்;.]

வட் ப்ப ப்

 
 வட் ப்ப ப்  vaṭṭupparuppu, ெப. (n.)

   ப ப்  வைக ெளான் ; a kind of dhal - Lathyrus Sativus.

ம வ. ேகசரிப் ப ப் .

     [வட்  + ப ப் .]

இப்ப ப்  நாவலந்ேதயத் ல் (இந் யா ல்); வங்காளம், அசாம், ந வண் ைப ரம் 
(மத் யப் ரேதசம்); தலான இடங்களில் ப ரா ன்ற . வங்கத் ன் காட் ப் ப களி ம், (களி 
கலந்த வண்டல் மண்ணில்);, ஏைனய ப களி ம் ைள ன்ற . ஆண்  ேதா ம் அக்ேடாபர ்
மாதத் ல் ைதத் , ஆ  ங்களில் அ வைட ெசய்வர.் இ  மற்றப் ப ரக்ளிைடேய, கைள ேபான்  

ைள ம் தன்ைமத் . வட் ப் ப ப் த் தவசத் ன் வ வம் ஒ ங்காக இரா : ஆப்  வ ல் இ க் ம். 
ப ப்  நிறத் ல், க ப்  வரிக டன் காணப்ப ம்.

இப் ப ப் ைனக் கடைலப் ப ப் , வரப் ப ப் டன் ேசரத்்  சைமத்  உண்பர.்

வட் ப்ப ப் ேநா
ய்

 
 வட் ப்ப ப் ேநாய் vaṭṭupparuppunōy, ெப. (n.)

   வட் ப்ப ப்  உண்பதா ண்டா ம் ஒ பக்க ஊைத (பாரிசவளிம); ேநாய்; lathyrism.

     [வட் ப்ப ப்  + ேநாய்.]
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வட் ப்பழம்

 
 வட் ப்பழம் vaṭṭuppaḻm, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ெகாடை்ட; a kind of nut.

இதன் ெகாடை்டயாலான ெபா னால் பற் ய்ைம ெசய்தால் பற்  ேபாம்.

வட் ப்ேபார்

வட் ப்ேபார ்vaṭṭuppōr, ெப. (n.)

   தாட்டம்; gambling.

     "வட் ப்ேபாரக்ள் ெபா தல் அரியவாமா ேபால" (பழ.176, உைர);.

     [வட்  + ேபார.்]

வட் ள்ளி

 
 வட் ள்ளி vaṭṭumuḷḷi, ெப. (n.)

   க  ள்ளி; Indian nightshade.

வட் வப்ைப

 
 வட் வப்ைப vaṭṭuvappai, ெப. (n.)

வட் வம் ( ன்.); பாரக்்க;see vattuvam.

     [வட் வம் + ைப.]

வட் வம்

வட் வம் vaṭṭuvam, ெப. (n.)

   1. ெவற் ைல, பாக் , ண்ணாம் , ைக ைல த யன ைவக் ம் ைப ( ன்.);; pouch in which betel 
leaves, nuts, chunnam, tobacco, etc. are kept.

   2. ம ந் ப்ைப; medicine pouch.

     "வட் வத்ைதத் க் க் ெகாண்  ரி றாரக்ேள" ( ரதாப லா.121);.

   3. ைப ன் உடை்ப ( ன்.);; pocket inside a pouch or purse.

ெத. வட் வ .

     [வள் +  - வட்  + அகம் - வட்டகம் → (வட் கம்); → வட் வம்.]

வட் ப்

 
 வட் ப்  vaṭṭuṟuppu, ெப. (n.)

   த்தம், ெசம்ைம (யாழ்.அக.);; exactness, precision, correctness.

வட்ெட

 
 வடெ்ட  vaṭṭeli, ெப. (n.)

   மரெவ  ( ன்.);; a species of rat.

     [வட்  + எ .]
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வட்ெட த்

வடெ்ட த் 1 vaṭṭeḻuttu, ெப. (n.)

   1. . . 12-ஆம் ற்றாண்  வைர, த ழ் ெமா ல் வழங் வந்த வட்ட வ ல் அைமந்த வரி 
வ வம்; a script slightly circular in form which was used till 12th century A.D. in famil language.

   2. பைழய த ெழ த்  வைக ெளான் ;ம வ. பட்டயெவ த் , வட்டம், ெதக்கன் மைலயாளம், 
நானா ேமானம்.

     [வட்  + எ த் . வைளந்த த ெழ த்  வைக (ேவ.க.4 பக்.102);.);

ஒ கா. ெவடெ்ட த்  → வடெ்ட த்  என் மாம்.

வள் → வட்  → வட்டம் + எ த் .

வட்டம் = வைள .

     'வள்' எ ம் வைள க் க த்  ேவரி ந்  ைளத்த ெசால். வடெ்ட த்  என்ப  வைளந்த 
த ெழ த்  வைக எனப் ெபா ள்ப ம். ெதக்கன மைலயாளம் பட்டயெவ த் .

. . 3ஆம் ற்றாண்  தல் . .13ஆம் ற்றாண்  வைர, த ழகத் ல் த ழ் ெமா ைய 
எ வதற்  வழங் ய, வட்ட வ வமான எ த் . . .13ஆம் ற்றாண்ைடச ்சாரந்்த ஒ  கல்ெவட் ல் 
இவ்ெவ த்

     "வட்டம்" என்  க்கப்ெபற் ள்ள . (எ- );

     " மைல ஜ ரண்ிக்ைகயால்

உத்தாரணம் பண்ணின டத்

மைல ல் கல்ெவட்  வட்டம்

ஆைகயால், த ழாகப்ப ெய த் " என்  கல்ெவட்  ற . க் ற்றாலநாத வா  ேகா ல் 
உள்ள ஒ  கல்ெவட் ந் , ரிந்  ெகாள்ள யலாத வட்டம் நீங்கலாக ஏைனய கல்ெவட் கள் 

வட்ைட

வடை்ட1 vaṭṭai, ெப. (n.)

   1. வயல்; crop field.

   2. ெப ங்கா ; large tract of big forest.

   3. க் ; direction.

     'எட்  வடை்ட ம் வந்தாரக்ள்'.

 வடை்ட2 vaṭṭai, ெப. (n.)

   வ  ( டா);; way.

     "வல் ரத்ாங் ம் வடை்ட வந்தைன" (கல்லா.40, 13);.

 வடை்ட2 vaṭṭai, ெப. (n.)

   1. சக்கரத் ன் ேமல் வைளமரம்; felloe, rim of a wheel.

     "உ ள் ன்ற மணிவடை்ட" ( லப்.29, உைரப்பாட் . மைட);.

   2. ேதர ்(யாழ்.அக.);; car, chariot.

   3. டல்வரி ( ன்.);; stripes on a tiger's body.

   4. பரப்ெபல்ைல, நிலப்ப ; area, region.

   5. மரவடை்ட; mountain tamana oil tree.

   6. மரவடை்ட வைக; marote.

வட்ேடா

 
 வட்ேடா  vaṭṭōṭu, ெப. (n.)

   தட்டா ைடய சச்ட் ; goldsmith's pot for live-coals.
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வட்பத் ரம்

 
 வட்பத் ரம் vaṭpattiram, ெப. (n.)

   ஆல்; banyan tree-Ficus bengalensis.

வட்

 
 வட்  vaṭpuli, ெப. (n.)

   அரிமா (சங்.அக.);; lion.

வட

வட1 vaḍa, ெப.அ. (adj.)

   வடக்  என்பதன் ெபயரைட; adjective of north.

வட மாநிலங்களில் மைழ னால் ெவள்ளம் ஏற்பட் ள்ள .

     [வட → வடக்  + ைச → வட ைச.]

 வட2 vaḍa, ெப.எ. (adj.)

வடக்கத்  பாரக்்க;see Vadakkatti.

வடஒன்ப பார்

 
 வடஒன்ப பார ்vaḍaoṉpadupār, ெப. (n.)

   வடக்  ஒன்ப  பார;் northern bank in nine fathoms.

வடக்கத்

 
 வடக்கத்  vaḍakkatti, ெப.அ. (adj.)

   வடக் ற் ரிய (ெகா.வ.);;  north, northern.

வடக்கத் ய

 
 வடக்கத் ய vaḍakkattiya, ெப.அ. (adj.)

   வடக் ப் ப ையச ்சாரந்்தைவ; concerning northern region.

     'வடக்கத் ய உண '.

வடக்கத் யான்

வடக்கத் யான்1 vaḍakkattiyāṉ, ெப. (n.)

   ெதாப் ள் நீண் க் ம் மா ; a kind of sturdy bull having elangated umbilical growth.

வடக்கத் யா (ெகா.வ.);.

     [வடக்  + அத்  + ஆன்.]

 வடக்கத் யான்2 vaḍakkattiyāṉ, ெப. (n.)

   வட லத்தான் (இ.வ.);; northerner.

வடக்கத் க்கார க்  வாய் ெகாஞ்சம் நீளம் (இ.வ.);.

     [வடக்கத்  → வடக்கத் யான்.]
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வடக்க

வடக்க 1 vaḍakkayiṟu, ெப. (n.)

   மா கைளப் ைணத்  கவைல ஒட் பவர ்பயன்ப த் ம் க ; a rope used by a person to draw water 
from a well, by lagging two bulls.

வடக  (ெகா.வ.); கமைல என்ப  பாண் ய நாட்  வழக் .

     [வடம் + க .]

 வடக்க 2 vaḍakkayiṟu, ெப. (n.)

   1. ேதர ் த யவற்ைற இ க் ம் ெப ங்க ; large, stout rope or cable, as for drawing a temple-car.

     "வடக்க  ெவண்ணரம்பா" (தா .சச் தா,2);.

   2. ஏர ்நா க்க  ( ன்.);; cord of the er-nali.

வடக்கன்

வடக்கன் vaḍakkaṉ, ெப. (n.)

   1. வடக் ப் பக்கத்தான் (இ.வ.);; northerner.

   2. ைக ைல வைக (இ.வ..);; a variety of tobacco.

ம. வடக்கன்.

வடக்காட்

 
 வடக்காட்  vaḍakkāḍci, ெப. (n.)

   ஒளி பரப்பப்ப ம் பல்ேவ  அைலவரிைசகைள ஈரத்்  வடத் ன் வ யாக, ட் த் 
ெதாைலக்காட் க க்  அ ப்பப்ப ம் ெசயல் ைற; the operation which received more telecasting channels 
and distributed to the home television sets through cables; cable television. 

வடக்காட்  அைமப் ப் ப ற்றதால், ேநற்  ஒளிபரப்பான ெசம்ெமா க் க த்தரங்க நிகழ்ச் ைய 
எல்ைலயம்மன் ப்  மக்களால் கண் தற் யல ல்ைல (இ.வ.);.

     [வடம் + காட்

     ' ' பண் ப்ெபயரீ . காண் +  → காட்  = கண் றல்.]

வடக்காளி

 
 வடக்காளி  vaḍakkāḷimūli, ெப. (n.)

   ேகாைவ; a climber-Coccinia indica.
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வடக் -த்தல்

வடக் -த்தல் vaḍakkiruttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   உ ர் றக் ந் ணி டன், வடக்  ேநாக் ந்  ேமற்ெகாள் ம் உண்ணா ேநான்  ( ரம் . 
தக.27);; to sit facing north direction, taking a vow of fasting to death.

     " றப் ண் ணாணி வடக் ந் ேதாேன" ( றநா.66.8);.

     [வடக்  + இ .]

ேபாரிற் ெபற்ற றப் ண் நாணி ம், தல்வர ்தன்ெனா  ெபாரவ ைகநாணி ம், உலகப் பற்ைறத ்
றந்த டத் ம், அரசர ்ஊ க்  வடக் ந்  உ ர ் றத்தல். பைகவரால் ைறப்பட் ந்  

உண்ணா றத்த ம் வடக் த்த ன்பாற்ப ம்.

இம் மன்பைத கரச்் ையத் றந் , ப யால் உடைல ெம த் , ஒக யற் னால், உ ைர 
தற்ெபா ட் , தான் வாழ்ந்த இடத்ைத ட்  வட ைச ற் ெசன்  தங் த ம், ண் ம் வாரா , 

ெகாண் டன் தவஞ்ெசய் கத்தான் வடக்  ேநாக் ச ்ெசல் த ம், பண்ைடய மரபா ம்.

வாழ் ல் நாணத்த  நிைல ேநரந்்ததனால் லர ்வடக் ந்ததாகக் கழக இலக் யங்களில் ப  
காணப்ப ன்ற .

   1. ேசரமான் ெப ஞ்ேசரலாதன், ேசாழன் கரிகாற் ெப வளத்தாெனா  ெபா பட்ட, 
றப் ண்ணாணி வடக் ந்தான் ( றநா.65);.

   2. அகநா ற் ம் இச ்ெசய்  இடம் ெபற் ள்ள .

     "அ கள ம ங் ன் வாள் வடக் ந்ெதன, இன்னா இன் ைர ேகட்ட சான்ேறார ்அ ம்ெபறல் 
உலகத்தவெனா

ெச இயர ்ெப ம்  ஆ யாங் " (அகநா.55);.

   3. ேகாப்ெப ஞ்ேசாழன். தன் மக்கள் தன்ெனா  ெபாரவந்த ெசய க்  நாணி வடக் ந்தைம 
த் ப் றநா ற் ப் பாடல்கள் (214, 216, 218); ெதரி க் ன்றன.

வடக்

 
 வடக்  vaḍakku, ெப. (n.)

   நாற் ைச ெளான் ; north, the north point of the compass.

   ெத. ம. வடக் ;க. ப .

     [வடம் + . ஒ கா. வட + அக்  + ன்ெனாட்  என் மாம்.]

வடக் த் ப்
ள்ைள

வடக் த் ப் ள்ைள1 vaḍakkuttiruvītippiḷḷai, ெப. (n.)

   வாய்ெமா ன் உைரயா ரியர;் commentator of poetry titled Tiruvaymoli.

   15-ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த இவர,் வாய் ெமா க்  ப்பத்தாறா ரப்ப  உைர ெசய்தவர.்

வடக் த் 
ப் ள்ைள

வடக் த் ப் ள்ைள2 vaḍakkuttiruvītippiḷḷai, ெப. (n.)

   நம் ள்ைள இைசக் கைதையத் வாய் ெமா க்  ஈ  ப்பத்தாறா ரப்ப ெயன்  ரிவா 
ெய ன மா யவா ரியர;் a vasnava àcăryawho embodied the lectures of Nambisai on Tiruvây-mos; into a 
commentary, named, idu-muppatt-ārāyira-p-padi.

     "வள்ளல் வடக் த் ப் ள்ைள...... நன் ைரத்த  ப்பத்தாறா ரம் (உபேதசரத்.44);.

     [வடக்  + ப் ள்ைள.]

வடக் ேநாக்

வடக் ேநாக்  vaḍakkunōkki, ெப. (n.)

   காந்தம் ஏற் ய ைசகாட் ள் (மேனான். iii, 3, 95);; magnetic needls, as always position indicating north.

     [வடக்  + ேநாக்  → ேநாக் .]

ஒ கா. காந்த

வடக் ப்பார்த்த

 
 வடக் ப்பாரத்்த  vaḍakkuppārttavīḍu, ெப. (n.)

   ெத வாசல் வடக் ப்பக்கமாக அைமந்த ; north facing house
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வடக் மைலயான்

வடக் மைலயான் vaḍakkumalaiyāṉ, ெப. (n.)

வடமைலயான்1 பாரக்்க;see vadamalaiyān.

     [வடக்  + மைலயான்.]

வடக் வடக்கா-தல்

வடக் வடக்கா-தல் vaḍakkuvaḍakkātal,    6 ெச. . . (v.i.)

   ம ர ் த யன சைட பற் தல் (இ.வ.);; to become matted, as hair.

     [வடம் +  + வடம் +  + ஆ.]

வடக் வாசற்ெசல்

 
 வடக் வாசற்ெசல்  vaḍakkuvācaṟcelvi, ெப. (n.)

   ஊரின் வட றத்  எல்ைலத ்ெதய்வமா ய காளி (இ.வ.);; Kali as presiding at the northern gate of or border of a 
village or town or city.

ம வ. வடக் வாய்ச்

     [வடக்  + வாசல் + ெசல் .]

வடக் ேவர்

 
 வடக் ேவர ்vaḍakkuvēr, ெப. (n.)

   வடக்ேக ஓ ம் ேவர;் root running towards north.

வடக்ேகேபா-தல்

வடக்ேகேபா-தல் vaḍakāpōtal,    5 ெச. . . (v.i.)

   மணமக ம் மணமக ம் காரி அல்ல  ஞா ற் க் ழைம ல் ஆலயத் ற்  ெசன் வ தல்; to go to 
temple or praying spots and come back there from by newly wedded couples.

வடக்ேகேயா ம்ச
ங்கேவர்

 
 வடக்ேகேயா ம்சங்கேவர ்vaḍakāyōḍumcaṅgavēr, ெப. (n.)

   சங்கஞ் ெச ன் வடக்  ேவர;் the root of the four spined monetia that runs towards north.

வடக்ெகாட்ைட

 
 வடக்ெகாடை்ட vaḍakkoḍḍai, ெப. (n.)

   ங்கங் ெகாடை்ட; soap nut.

வடக

 
 வடக  vaḍagadi, ெப. (n.)

   மஞ்சள் நிறக் ந்தம் ( ட்பராகம்);; one of the nine gems-Topaz.

வடகபாக

 
 வடகபாக  vaḍagapāgavidi, ெப. (n.)

   வடகம்; process or method of preparing Vadagam.
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வடகம்

வடகம்1 vaḍagam, ெப. (n.)

   1. அரி மாக் ழால் ெசய்யப்ப ம் வடகவற்றல்; water cakes of flour, seasoned and dried in the sun.

   2. வத்தல்; dried paste of flour.

   3. தாளிப்பதற்  பயன்ப த் ம் ந மணக் ட் ; condiment used in cookery.

     [வட்டம் → வடம் → வட  → வடகம்.]

 வடகம்2 vaḍagam, ெப. (n.)

   அைரத்தமா டன் க சச்ரக் கைளச ்ேசரத்்  உலரத்் ய தாளிப் ண்ைட; a mixture of flour, herbs, 
spices, etc., made into lumps or balls and dried in the sun.

த. வடகம் → Skt. வடக..

     [வட்டம் → வடம் → வட  → வடகம்.]

நன்  அைரத்த ப ப் டன் க சச்ரக் கைளச ்ேசரத்் லரத்் ய தாளிப் ண்ைட (வ.வ.ப  2, பக்.78);.

 வடகம்3 vaḍagam, ெப. (n.)

   1. ேதால்; skin.

   2. ஒ  வைக ம ந் ; a class of medicine.

   3. தாளிப்பதற்  பயன்ப ம் வாசைனக் ட் ; condiment or mixture of spices etc. used in coockery.

 வடகம்4 vaḍagam, ெப. (n.)

வடக லாயம்

வடக லாயம் vaḍagayilāyam, ெப. (n.)

   வ ைற ம் பனிமைல; Mt. Kailasa, in the Himalayās, abode of Šiva.

     "க ைல மைலயாேன" (ேதவா. 1159, 1);.

   2. ேகாயம் த் ர ்மாவட்டத் ல், ேப க்  அ ள்ளெதா  வன் ேகா ல்; a swap temple near Pêror 
in Coimbatore District.

     [வடக்  + க லாயம்.]

வடக ைல

வடக ைல vaḍagayilai, ெப. (n.)

வட க லாயம், 1 பாரக்்க;see vadakayilayam.

     "வடக ைல யண்டரந்ாயக ரி க் ம்" (ெபரிய . நா க்.364);.

     [வடக்  + க லாயம் → க ைல (ம உ.);.]
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வடகைல

வடகைல1 vaḍagalai, ெப. (n.)

   1. வடெமா  ல்; sanskrit literature.

     "ெசந்த ம் வடகைல ந் கழ்ந்த நாவர"் ( வ். ெபரிய . 7, 7, 7);.

   2. வடெமா ; sanskrit.

     "வடகைல

ெதன்கைல வ  கன்னடம்" (கம்பரா.பா );.

   3. வடகைலநாமம் பாரக்்க;see vadagalai-námam.

   4. மா யப் ரி ன ள் ஒ  சாரார;் a vaisnava sect, dist fr ten-kalai.

 வடகைல2 vaḍagalai, ெப. (n.)

   ஞா ற் ன் ( ரிய); கைல; vital air passing through right nostril.

ம வ. ங்கைல

     [வலம் → வட(ம்); + கைல.]

வடகைலநாமம்

 
 வடகைலநாமம் vaḍagalaināmam, ெப. (n.)

   வடகைல ' ' வ வத் ப்பாத ல்லாத மா யர ்தரிக் ம் மண் காப் ; the U-shaped mark indication 
of the Vadakalas-Vaisnavas, sectarian.

வடகைலயார்

வடகைலயார ்vaḍagalaiyār, ெப. (n.)

வடகைல1, 4 பாரக்்க;see Vada-kalai.

     [வடகைல → வடகைலயார.்]

வடகாரம்

 
 வடகாரம் vaḍakāram, ெப. (n.)

   உப்  வைக ( .அ.);; a kind of salt.

வடகா ேசர்

 
 வடகா ேசர ்vaḍakāvicēr, ெப. (n.)

   வடகா  மரத் ற் கட்டப்ப ம் பாய்; main top sail.

வடகா மரம்

 
 வடகா மரம் vaḍakāvimaram, ெப. (n.)

   வடமரத் ன் அ க்கடை்டக்  ேம ள்ள ப ; main top mast.

வடகாற்

 
 வடகாற்  vaḍakāṟṟu, ெப. (n.)

   வட ைசக் காற்  ( டா.);; north wind.

ம வ. வாைடக்காற் , வாைட.

     [வடக்  + காற் .]
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வட ரி

 
 வட ரி vaḍagiri, ெப. (n.)

   ேம மைல (யாழ்.அக.);; Mt. Méru, as the northern mountain.

ம வ. வடமைல, வடவைர.

     [வடக்  + Skt. ரி.]

வட ழக்

 
 வட ழக்  vaḍagiḻggu, ெப. (n.)

   வடக் ங் ழக் ஞ்ேச ங்ேகாணத் ைச; north east.

     [வடக்  + ழக் .]

வட ழக் ப்ப வ
க்காற்

 
 வட ழக் ப்ப வக்காற்  vaḍagiḻggupparuvaggāṟṟu, ெப. (n.)

   இந் யா ல், ப் ட்ட மாதங்களில் மைழ ெபய் க் ம் வைக ல் வட ழக் த் ைச ந்  
ம் காற் ; North-East monsoon in India.

     [வட ழக்  + ப வக்காற் . த்த ப வத் ல் ஒ கமாய க் ங் கடற்காற் .]

வட ழக் ப்ப வ
மைழ

 
 வட ழக் ப்ப வமைழ vaḍagiḻggupparuvamaḻai, ெப. (n.)

   த ழகத்ைத வளப்ப த் ம் ப வ மைழ ள் ஒன் ; North-East monsoon.

ம வ. அைடமைழ.

     [வட ழக்  + ப வமைழ.]

வட யம்

 
 வட யம் vaḍaāliyam, ெப. (n.)

   ைரச ்ெச ; a kind of medicinal plant.

வட ழ்த் ைச

 
 வட ழ்த் ைச vaḍaāḻttisai, ெப. (n.)

   வட ழக்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க; Vadakilakku.

வட ழ்த் ைசப்பா
லன்

 
 வட ழ்த் ைசப்பாலன் vaḍaāḻttisaippālaṉ, ெப. (n.)

   வட ழக் த் ைசக் காவலன் (ஈசானன்); (யாழ்.அக.);; isanan as the regent of the north-east.

வட

 
 வட  vaḍagu, ெப. (n.)

   ேதால் (இலக்.அக.);; skin.

     [வடகம் → வட .]

வட ண ைச

 
 வட ண ைச vaḍaguṇadisai, ெப. (n.)

வட ழக்  பாரக்்க;see vada-kilakku.

     [வடக்  + ண ைச. ணம் + ைச ( ணம் - ழக் );.]
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வடேகா

 
 வடேகா  vaḍaāḍi, ெப. (n.)

   வட ைன; northern end.

வடேகா

 
 வடேகா  vaḍaāḍu, ெப. (n.)

   ைறம ன் வடக்  ைன; the northern horn of the cresent moon.

     "வடேகா யரந்்ெதன்ன ெதன்ேகா  தாழ்ந்ெதன்ன வான் ைறக்ேக" (பட் னத். ப்பா.);

வடேகாைட

 
 வடேகாைட vaḍaāḍai, ெப. (n.)

   வட ேமற் க் காற் ; northwest wind.

வடங்கன்

 
 வடங்கன் vaḍaṅgaṉ, ெப. (n.)

   ெவங்காரம் (சங்.அக.);; borax.

வடசர ைன

 
 வடசர ைன vaḍasaramuṉai, ெப. (n.)

   ய ெசயல்கள் ெதாடங்க ஏற்ற காலம்; period conducive for commencing new ventures or works.

வடசவர்சவாய்

 
 வடசவரச்வாய் vaḍasavarsavāy, ெப. (n.)

   வடசவர ்மரத் ற்  ன்பக்கத் ல் தாங் ம் வண்ணம் இ த்  (ஆதாரமாக);க் 
கட்டப்ப ங்க ; main top gallant stay.

இ  கப்பல் கட்ட பயன்ப ம் மரம்.

வடசவர்ேசர்

 
 வடசவரே்சர ்vaḍasavarsēr, ெப. (n.)

   வடசவர ்மரத் ல் கட்டப்ப ம் பாய்; main top gallant sail.

வடசவர்ப வான்

 
 வடசவரப் வான் vaḍasavarpaṟuvāṉ, ெப. (n.)

   வடசவர ்மரத் ன் க்ேக ேபாடப்ப ம் ங் ற்க ; main-top gallant yard.

     [வடசவர ்+ ப வான். ப வான் + பாய்மரந் தாங் ங் க் க்க .]

வடசவர்ெபற்பேறா

 
 வடசவரெ்பற்பேறா  vaḍasavarpeṟpaṟōḍi, ெப. (n.)

   வடசவர ்மரத் ற் ப் பக்க ஆதாரமாய்க் கட்டப்ப ங்க  (M.Navi.);; main top gallant backstays.

வடசவர்மரம்

 
 வடசவரம்ரம் vaḍasavarmaram, ெப. (n.)

   வடமரத் ள்ள கா மரத் க்  ேம ள்ள ப ; main top-gallant mast.

834

www.valluvarvallalarvattam.com 15305 of 19068.



வடசவர்ல ரான்

 
 வடசவரல் ரான் vaḍasavarlavurāṉ, ெப. (n.)

வடசவர ்சவாய் பாரக்்க;see Vadasavar-Savài.

வடேச
வடேச  vaḍacēḍi, ெப. (n.)

   ெவள்ளி மைல ன் வடக்  ப  (தக்கயாகப், 371);; the northern range of the mythical silver mountain.

வடேசர்

 
 வடேசர ்vaḍacēr, ெப. (n.)

   கப்ப ன் வடமரத் ல் ரிக்கப்ப ம் பாய்; main sail.

வடெசால்

வடெசால் vaḍasol, ெப. (n.)

   1. வட (சமற் த); ெமா ; sanskrit language.

     "வடெசாற் ள " (ெதால்.ெசால்.401);.

   2. வடெமா  பாரக்்க;see vada-moli.

     [வடக்  + ெசால்.]

 வடெசால் vaḍasol, ெப. (n.)

   1. சமற் தச ்ெசால்; Sanskrit word.

   2. வடநாட் ல் வழங் ய பாகத ( ரா த); பா ெமா ச ்ெசால்; Prakrit and Pali words of north India.

     [வடக் +ெசால்-வடெசால்]

வடெசால்மர

வடெசால்மர  vaḍasolmarabu, ெப. (n.)

   ரிந்த ெசால்; corrupted word.

ரிந்த வைகயா ய ெசால்மர  (ெதால்.ெசய் ள்.76, இளம்.);. வடெசால் என்ப  ஆரியச ்ெசாற் ேபா ஞ் 
ெசால் (ெதால்.ெசால்.391,இளம்.);.

     [வட ெசால் + மர .]

வடத ழ்

 
 வடத ழ் vaḍadamiḻ, ெப. (n.)

   த ழகத் ன் வட லத்  மக்களிைடேய வழங் வந்த த ழ்; language speaking in northern part of Tamil-nadu, 
is called Vada-tamil.

     [வடக்  + த ழ் → வடத ழ்.]

 வடத ழ் vaḍadamiḻ, ெப. (n.)

பா  த ரத்்த பல்வைகப் ரா தங்கள் பாகதம் என் ம் ெபயரில் வடநாட் ல் ேபசப்பட்ட 
ரி ற்றத ழ்

 colloquial Tamil spoken in north India in the name of different Prakrit languages.

வடத ழ்.

     [வடக் +த ழ்]

க்கரின் கலப் ற்ற அபப் ரஞ்சம், வட ல வணிகரின் ைபசா , அ ைமதெ்தா லாளரின் ரேசனி. 
இ ந்ேதாரின் மாக , ெபா மக்கள் ேபச் ெமா யான ரா தம் ஆ ய ஐந் ம் வடத ழ் 
எனப்பட்டன.

வடதரம்

வடதரம் vaḍadaram, ெப. (n.)

   1. வடதாைர பாரக்்க;see vaga-tārai.

   2. டதாைர; dichrosta chyscineria.
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வடதைல

 
 வடதைல vaḍadalai, ெப. (n.)

   வடக் த் தைலப் ; northern part.

     "ஊர ்வடதைல ல் நத்த ம்".

ம வ. வடேகா

     [வடக்  + தைல.]

வடதளம்

வடதளம் vaḍadaḷam, ெப. (n.)

   ஆ ைல; banyan leaf

     "வடதள தரவாணீ" (மேனான்.i, 2,110);.

     [வடம் + தளம் (தளம் = இைல);.]

வட ைச

வட ைச vaḍadisai, ெப. (n.)

   நாற் ைச  ெளான்றான வடக் ; north, the north point of the compass.

     [வடக்  +  → (ெத ); → ைக → ைச.]

ைகத்தல், மயங்கல். ைகப்பதற் டமான  ைச. ைசத்தல் ைகத்தல்.

     "வட ைசக் கங்ைக ம் இமய ங் ெகாண்  ெதன் ைச யாண்ட ெதன்னவன் வா " ( லப்.11:21, 22);.

வட ைசத்தைலவ
ன்

 
 வட ைசத்தைலவன் vaḍadisaiddalaivaṉ, ெப. (n.)

   எண் ைசக் காவல ள் (பாலகர)்; வட ைசக் ரிய ேபரன் ( ங்.);; Kuběra as the regent of the North.

வட ைச + தைலவன்.]

வட ைசப்பாலன்

 
 வட ைசப்பாலன் vaḍadisaippālaṉ, ெப. (n.)

   வட ைசத்தைலவன் பாரக்்க; vada-tissai-t-talaivan.

     [வட ைச + பாலன்.]
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வட ர டம்

 
 வட ர டம் vaḍadiraviḍam, ெப. (n.)

   வட நாட் ல் (வட இந் யா ல்); வழங்  வ ம் ரா ட ெமா கள்; north Dravidian languages.

     [வட + ர டம்.]

ஒ கா. வடஇந் யப் ரா தம், ரா தம்.

வட ர டம் ேதான் ய பாங்  பற் ப் பாவாணர ்பக வ  வட ர டம் என்ப  ரா தமா ம். 
ரா தம் என்ப  சமற் தம் ேதான் வதற்  ன்  ேவதக்காலத் ேலேய, இந் யா ம் 

வழங்  வந்த வட்டார ெமா களா ம். ரா தம் என் ம் ெசால், ந் ச ்ெசய்யப் ெபற்ற  அல்ல  
இயற்ைகயாக ள்ள  என்  ெபா ள்ப ம். ைபசாசம், ரேசனி, மாக , மகாராட் ரி, ரா  எனப் 

ரா தம் ஐந்தாக வ க்கப் ெபற் ந்த . இவற் ள் ன் நான்ேக ெப ம்பா ம் ரா தம் 
எனப்ப ம். அவற் ள் ம், மராட் ரம் தற்காலத் ல் பஞ்ச ரா டத் ள் ஒன்றாகக் 
ெகாள்ளப்ெபற்ற . ந் ய மைலக் த் ெதற்ேக ள்ள ரச்ச்ரம், மகாராட் ரம், ஆந் ரம், கன்னடம், 

ரா டம் (த ழ்); ஆ ய ஐந்நா க ம் பஞ்ச ரா டம் என வழங் வந்தன. ஆகேவ, தற்காலப் 
ரா தம், ைபசாசம், ரேசனி, மாக  என் ம் ன்ேற. இவற்ைற ம் ெமா யள லன் ச ்

ெசால்லள ல் ேவ ப த் க் காட் வ  வழக்கமன் . வைகப் ரா தச ்ெசாற்கைள ம் 
ரா தம் என்  ெபா ப்படக் ப்பேத வழக்கம்.

வடஇந் யப் ரா த ம் ஒ காலத் ல் ர டமா ந்  ரிந்தேத. அ  ேவதக்

   காலத் ற்  க ந் யதா ம். ஆகேவ, ேவத ஆரியர ்வ ைகக்  ன், இந் யப் பழங் மக்கள் 
ெமா கெளல்லாம், ெதற் ல் த ம் வடக் ல் ர ட மாக இ ேவ  
நிைலப்பட் ந்தனெவன்ற தல் ேவண் ம். ர ட ம் ெதன் ர டம், ந த் ர டம், வட ர டம் 
என வைகப் பட் ந்த . ெதன் ர டம் வ  ேபான்ற ெகா ந்த ழ்;   ந த் ர டம் மராட் ர ம் 

சச்ர ம்;வட ர டம் வட இந் யப் ரா தம்.

காலக்கடப் னால் மட் மன்  இடச ்ேசய்ைம னா ம் ெமா கள் ரி ன்றன. த ழ் ேபான்ற 
இயன்ெமா ல்தான் ெசம்ைம என் ம் வரம் ட் , இலக் ய வா லாக ம் உயரந்்ேதா லக வழக்  
வா லாக ம் அதன் ரிைபத் த க்க ம். ெத ங் , மராத் , இந் , ஆங் லம், ெரஞ்  த ய 

ரிெமா கெளல்லாம் ரி னாேலேய ேதான் ள்ளன. ஆதலால், அவற் ன் ரிைபத் த க் மா ம் 

வட வசக்கரம்

 
 வட வசக்கரம் vaḍaduruvasakkaram, ெப. (n.)

   நிலத் ன் வ  ேகா ள்ள ளிரச்் யான மண்டலத்ைத வைரய க் ம் ற் ேரைக; arctic circle.

     [வட வம் + சக்கரம்.]

வட வம்

 
 வட வம் vaḍaduruvam, ெப. (n.)

   வடக் ள்ள நில லக ைனக்ேகா  ( வம்);; the north pole.

     [வடக்  + வம்.]

வடெதற்

வடெதற்  vaḍadeṟku, ெப. (n.)

   வடக் ம் ெதற் ம்; north and south.

     "வடெதற்  லங் " (ப ற் ப்.31);.

     [வடக்  + ெதற் .]

ெதன்வட ன் எ ரம்ைற வடெதற்காம்.
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வடேதசம்

 
 வடேதசம் vaḍatēcam, ெப. (n.)

   வடநா  (யாழ்.அக.);; northern country or region.

ம வ. வட லம்

     [வடக்  + ேதசம்.]

ேதசம். இடம், நா , , எல்ைல, பக்கம். ைச → ேதக → ேதசம். ேதசம் என் ம் ெசால், த ல் 
எல்ைலையக் த்த . ஈண்  வடேதசம் என்ப  வடநாடை்ட ம், வடெவல்ைலைய ம் த்  
வழங் ற் .

வடேதசவடமன்

 
 வடேதசவடமன் vaḍatēcavaḍamaṉ, ெப. (n.)

   வடம ள் ஒ  ரி னன்; a sub-sect of Vadaman.

     [வடேதசம் + வடவரம்கன் → வடமன்.]

வடந்தாங்

 
 வடந்தாங்  vaḍandāṅgi, ெப. (n.)

   ேகா ல் ேதரவ்டத்ைதத் தாங் ம் வட்டஞ் ற் ; temple car rope round shape supported.

வடந் ங்

 
 வடந் ங்  vaḍandiṅgi, ெப. (n.)

   கப்பற்பா ன் அ ப் றத்ைத ேம க் ம் க  (Naut.);; main clew-garnet;

 purchase, consisting of two single blocks and a fall, by which the lower corner of a square mainsail is hauled upto the yard.

வடந்ைத

வடந்ைத vaḍandai, ெப. (n.)

   1. வடக் ள்ள ; that which is in the north.

     "வடந்ைதத் தண்வளி" (ெந நல். 173);.

   2. வடகாற் ; northern wind.

     'தண்பனி வடந்ைத" (ஐங் .263);.

வடந்ைதக்கனல்

 
 வடந்ைதக்கனல் vaḍandaikkaṉal, ெப. (n.)

வடந்ைதத்  பாரக்்க;see vadandai-t-ti.

     [வடந்ைத + கனல். வட ைச ெந ப் .]

வடந்ைத = வடக் ள்ள . ல் → ன் → கன் → கனல் = எரிந்  ெகாண் க் ம் . வடக் ல் எரிந்  
ெகாண் க் ம் ெந ப் .

வடந்ைதத்

வடந்ைதத்  vaḍandaittī, ெப. (n.)

   வட ைச ெந ப்  (L.);; aurora borealis.

     " டரந்்ெதரி வடந்ைதத் ம்" (காஞ் ப் . இ பத்.384);.

     [வடம் → வடந்ைத +  = வட ைச ெந ப்  அல்ல  வட ைவக்கனல் (வ.ெமா.வ.2 பக்.78);. வடந்ைத = 
வடக் ள்ள . வடக் ள்ளதாகக் க தப்ப ம் கனல்.]
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வடநா

 
 வடநா  vaḍanāḍu, ெப. (n.)

   த ழ்நா , ஆந் ரம், ேகரளம், க நாடகம் ஆ ய நான்  மாநிலங்கள் த ரத்்த ற வட 
மாநிலங்கள்; northern part of India other than four southern states.

     'அவ க்  வடநாட் ல் ேவைல ைடத் க் ற '.

     [வடக்  + நா .]

வட ல்

வட ல் vaḍanūl, ெப. (n.)

   வடெமா ள்ள ல்; Sanskrit literature,

     "வட ன்மர ம் கன்  ெகாண்ேட" ( ரேசா.பா .3);.

வட லார்

வட லார ்vaḍanūlār, ெப. (n.)

   வடெமா ல் வல்லார;் sanskritists, proficient an expert or adept in sanskirit.

     "வட லார ்தாேம ப க  ைர ஞ் ெசய்வார"் ( . .3,உைர);.

     [வட ல் + வட லார.்]

வடெந

வடெந  vaḍaneṟi, ெப. (n.)

   வட ன் ைற; literary convention or usage in sanskirit.

     "மன் ம் வடெந ேய ேவண் ேனாம்" ( வ்.இயற்.பரிய.ம.40);.

     [வட + ெந .]

வடப்ப
வடப்ப  vaḍappaḍi, ெப. (n.)

   144 பலங்ெகாண்ட நிைற (G.Tn.D.1,237);; a weight of 144 palam.

வடப்ப ரம்

 
 வடப்ப ரம் vaḍappaḍiram, ெப. (n.)

   சந்தனம்; sandel ptero carpus santalinus (சா.அக.);.

வடப் லவம்

 
 வடப் லவம் vaḍappilavam, ெப. (n.)

   அத்  மரம்; tailed oval leaved fig-Ficus talboti.

வடப

 
 வடப  vaḍabaḍi, ெப. (n.)

வடப்ப  (இ.வ.); பாரக்்க;see vada-p-padi.

வடபத்

 
 வடபத்  vaḍabatti, ெப. (n.)

வடபத் ரம் (சங்.அக.); பாரக்்க;see vada-pattiram.

வடபத் ரசா

 
 வடபத் ரசா  vaḍabattiracāyi, ெப. (n.)

   ஆ ைல ற் பள்ளி ெகாண்ட மால்; visnu, as in a sleeping posture on a banyan leaf.

வடபத் ரம்

 
 வடபத் ரம் vaḍabattiram, ெப. (n.)

மர வைக (யாழ்.அக.); a kind of tree.
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வடபத் ரிகா

 
 வடபத் ரிகா vaḍabattirikā, ெப. (n.)

   ைவ; balsam tree-Balsmodendron beryi.

வடபரதம்

 
 வடபரதம் vaḍabaradam, ெப. (n.)

   வட இந் யா ( ன்.);; Northern India.

ம வ. வடநா , வட லம்.

     [வட + பரதம்.]

வடபல்

வடபல்  vaḍaballi, ெப. (n.)

   தைலக் ேகாலத் ற் ல்லகெமன் ம் அணிகலன் ( லப். 6, 107, உைர);; woman's ornament for the forehead, 
part of tasai-k-kösam or decoration.

வடபாங்

 
 வடபாங்  vaḍapāṅgu, ெப. (n.)

   ெதன்னாரக்்கா  மாவட்டத் ள்ள ெத க் த்  வைக ெளான் ; a street play normally performed in 
South Arcot District.

வடபால் ேதகம்

 
 வடபால் ேதகம் vaḍapālvitēkam, ெப. (n.)

   ஒன்ப  நிலப்ெப ம் ரி ெளான்  ( ங்.);; a continent, one of nava-kandam.

வடபா ேரவதம்

 
 வடபா ேரவதம் vaḍapālirēvadam, ெப. (n.)

   ஒன்ப  நிலப்ெப ம் ரி ெளான்  ( ங்.);; a continent, one of a nava-kandam.

வடபாற்பரதம்

 
 வடபாற்பரதம் vaḍapāṟparadam, ெப. (n.)

   ெதாண்ப  (ஒன்ப ); கண்டத் ள்ெளான்  ( ங்.);; a continent, one of nava-kandam.

     [வடபால் + பரதம்.]

வட லம்

வட லம் vaḍabulam, ெப. (n.)

   1. வடநா ; northern country.

     "வட ல மயத்  வாங் ற் ெபா த்த" ( பாண்.48);.

   2. வட ைசக்  (ப ற் ப்.68, 13);; uttaraguru, the earthly paradise.

{வட + லம்.]

வட

 
 வட  vaḍapūmi, ெப. (n.)

   வடநா ; northern country.

வடெப ங்கல்

வடெப ங்கல் vaḍaberuṅgal, ெப. (n.)

வடமைல, 2 பாரக்்க;see vadga-malai

     "ெதன் மரி வடெப ங்கல்" (ம ைரக்.70);.

     [வடக்  + ெப -ைம+கல்.]
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வடெபா ல்

வடெபா ல் vaḍaboḻil, ெப. (n.)

   வடக் ள்ள நிலப்பரப் ; northern region.

     "நாவலந் தண்ெபா ல் வடெபா  லா ைட" (பரிபா.5;8);.

ம வ. வட லம்

     [வடக்  + ெபா  → ெபா ல்.]

வடம்

வடம்1 vaḍam, ெப. (n.)

   1. ப ங் க ; a thick rope.

   2. ேதரிைன க்கப் பயன்ப ம் நீண்டக ; cable, large rope, as for drawing a temple-car.

     "வடமற்ற " (நன்.219. ம ைல.);.

   3. தாம்  ( டா.);; cord.

   4. ெதன்ைன, பைன மரேமற த ங் க  (இ.வ..);; a loop of coir rope, used for climbing palm-trees.

   5. மணிவடம் ( டா.);; string of jewels.

     "வடங்கள் அைச ம்ப  உ த் " ( 204, உைர);.

   6. ல் ன் நாண் ( ங்.);; bowstring.

   7. சரம், சரப்பளி; strands of a garland, chains of a necklace,

     "இைட மங்ைகெகாங்ைக வடமைலய" (அஷ்டப். ேவங்கடத்.தந்.39);.

   8. ஒ ங் ; arrangement in order.

     "ெதாடங்கற்காைல வடம்பட ளங் ம்" (ஞானா.14,41);

   9. வட்டமாகப் பர ம் ஆலமரம் ( டா.);; banyan.

     "வடநிழற்கண் ந்த ேவ" (தா . க ணா.41);.

     [வட்டம் → வடம்.]

த. வடம் → Skt. vata.

வடம்

 
 வடம்  vaḍambi, ெப. (n.)

   தான் க்காய்; a tree-Terminalia bellerica (சா.அக.);.

வடம் -த்தல்

வடம் -த்தல் vaḍambiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வடத்ைதப் த் த் ேதரி த்தல்; to pull or draw a temple-car by seizing it by its cables or thick ropes.

     [வடம் + .]

வடம்

 
 வடம்  vaḍambuli, ெப. (n.)

   ஆல்; banyan tree-Ficus bengalensis (சா.அக.);.

வடம்ேபாக்

 
 வடம்ேபாக்  vaḍambōkki, ெப. (n.)

   வடத்ைத இ த் ச ்ெசல்வதற் ரிய இடம்; a specific location for pulling the thick rope the Temple care.

     [வடம் + ேபா  → ேபாக் .]
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வடம்ேபாக் த்ெத

 
 வடம்ேபாக் தெ்த  vaḍambōkkitteru, ெப. (n.)

   ேதர ் ம் வதற்  ன், தற்கண் வடத்ைத இ த் ச ்ெசல்வதற்  வாய்ப்பாக அைமந்த ெத ; a 
street located for conveniently turning the temple car.

     [வடம்ேபாக்  + ெத .]

வடம தரம்

வடம தரம் vaḍamaātaram, ெப. (n.)

   ேம மைல; big Mt.Meru.

     " ர ட ம தர ெமனக் த் " (பாரத.இராச ய.44);.

வடம ைர

வடம ைர vaḍamadurai, ெப. (n.)

   நாவலந் (இந் );ேதயத் ன் வட பாகத் ள்ள ம ைர; Madurai, in north India.

     "மாயைன மன்  வடம ைர ைமந்தைன" ( வ். ப்பா. 5);.

     [வட(ம்); + ம ைர.]

வடமெந ந்தத்த
னார்

வடமெந ந்தத்தனார ்vaḍamaneḍundattaṉār, ெப. (n.)

   கழகக்காலப் லவ ள் ஒ வர;் an ancient Sangam poet.

வடெந ந்தத்தனார ்என் ம், வடம ெந ந்தத்தனாெரன ம் அைழக்கப்ப ன்ற இவர,் றநா ற் ல் 
179-ஆம் பாடைல இயற் யவராவார.்

     'நாைல ழவன் நாகன்' என்பவைனப் பற்  பா ள்ளார.்

     "ஞால ைச வள்ளிேயார ்மாய்ந்ெதன

ஏலா  க ழ்ந்தான் இரவல் மண்ைட

மலரப்்ேபார ்யாெரன னவ ன் மைலந்ேதார்

ணி ரசெமா  மண்பல தந்த

ழ் ண் ண் பாண் யன் மறவன்

பைடேவண் வ  வா  த ம்

ைனேவண் வ  அ  த ம்

ேவண் ப ேவண் ப ேவந்தன் ேதஎத்

அைச கம் படாஅ ஆண்டைக ள்ளத் த்

ேதாலா நல் ைச நாைல ழவன்

ப ந் ப  ரக்் ம் நற்ேபாரத்்

ந் ேவல் நாகற் னர ்பலேர" ( றம் 179);

வடமரம்

வடமரம்1 vaḍamaram, ெப. (n.)

   கப்ப ன் ந ல் இ க் ம் பாய்மரம்; main mast.

 வடமரம்2 vaḍamaram, ெப. (n.)

   ஆலமரம்; banyan tree-Ficus Bengalensis.

ம வ. ெதான்மரம்

     [வடம் + மரம்.]

வடம்ேபான்ற கைள வ , வட (ஆல); மரம். வடமரம் வங்காளத் ல் யாய் வளர் ன்ற . 
அதனாேலேய அ  "Fiscus bengalensis' என்  நிைலத் ைண ல் அைழக்கப்ப ற .
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வடம

 
 வடம  vaḍamarudu, ெப. (n.)

   ம த மரவைக; flowering murdah.

வடமைல

வடமைல vaḍamalai, ெப. (n.)

   1. ேம  மைல; big Mt. Meru.

     "வடமைலப் றந்த மணி ம் ெபான் ம்" (பட் னப். 187);.

   2. இமயமைல; the Himalayas.

     "வடமைலப் ெபயர் ைவ யா ன்" ( றநா.67);.

   3. த ழகத் ன் வடெவல்ைலயாக அைமந்த ப்ப  மைல; the Tiruppadi hills, as the northern boundary of 
the Tamil country.

     "ெதன்ன யர ்ெபா ப் ம் ெதய்வ வட மைல ம்" ( வ்.இயற்.ெபரிய.ம, 6);.

   4. மந்தர மைல; Mt. Mandara.

     "மன்  வடமைலைய மத்தாக" ( வ்.இயற்.ெபரிய. ம.105);.

   5. வடமைலயப்ப ள்ைளயன் (ெப ந்.ெதா.1321); பாரக்்க;see vada-malaiyappa-pillaiyan.

     [வடக்  + மைல.]

வடமைலயப்பப்
ள்ைளயன்

வடமைலயப்பப் ள்ைளயன் vaḍamalaiyappappiḷḷaiyaṉ, ெப. (n.)

   . .1706-ஆம் ஆண் ல் நாயக்க மன்னரின் ஆ ைமக் ட்பட்  ெநல்ேவ ச ் ைமைய 
ஆண்டவ ம் மசச் ராணம் இயற் யவ மான ெப மகன்; a viceroy of the Tirunelveli regions under the Naiks of 
Madurai, 1706 A.D.

     [வடமைலயப்பன் + ள்ைளயன்.]

வடமைலயப்ப ள்
ைள

வடமைலயப்ப ள்ைள vaḍamalaiyabbabiḷḷai, ெப. (n.)

   17-ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த லவர;் a poet, lived in 17 C. 

இவர ்நா ற் க்ேகாைவ, நீ ரத்்தல ராணம், மசச் ராணம், நாற்க  வண்ணம் ஆ ய ல்கைள 
இயற் ள்ளார.்

வடமைலயப்பன்

வடமைலயப்பன் vaḍamalaiyappaṉ, ெப. (n.)

வடமைலயப்ப ள்ைளயன் (ெப ந்.ெதா. 1327); பாரக்்க;see Vadamalai-y--appa-pillaiyan.

     [வடமைல + அப்பன்.]

வடமைலயான்

வடமைலயான் vaḍamalaiyāṉ, ெப. (n.)

   1. ப்ப  மைல ைற ந் மால்; visnu as residing in the Tiruppadi hills.

     "வடமைலயாய்… அஞ்ேசெலன்  வந்த ேள" (அஷ்டப். ேவங்கடத்தந்.6);.

   2. ெநல் வைக  ெளான்  ( ன்.);; a kind of paddy.

ம வ. ேவங்கடவன்.

     [வடமைல → வடமைலயான்.]

வடமைலவாண்டன்

 
 வடமைலவாண்டன் vaḍamalaivāṇḍaṉ, ெப. (n.)

வடமைலயான் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see Vadamalaiyan.

     [வடமைல + வாழ்நன் → வாண்டன்.]
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வடமைலவாணன்

 
 வடமைலவாணன் vaḍamalaivāṇaṉ, ெப. (n.)

வடமைலயான் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see Vada-malaiyān.

     [வடமைல + வாழ் → வாழ்நன் → வாணன்.]

வடமவண்ணக்கன்

வடமவண்ணக்கன் vaḍamavaṇṇakkaṉ, ெப. (n.)

   வடெமா  ேப ம் வடநாட்  மக்கள்; northerners who speak sanskirit.

கழகக்கால லவரக் ள் ஒ வர.் இவர ் ந்ெதாைக ல் 81 வ  பாடைல பா யவராவார.்

வடமவண்ணக்கன் 
தாேமாதரனார்

வடமவண்ணக்கன் தாேமாதரனார ்vaḍamavaṇṇakkaṉtāmōtaraṉār, ெப. (n.)

   சங்கப் லவ ள் ஒ வர;் an ancient sangam poet. 

இலக் யங்களில் வடமன் தாேமாதரனார ்என்  காணப்ப ம்

இப்ெபயர,் வண்ணக்கன் என்பதன் ெபா ள் நாணய ேநாட்டஞ் ெசய்பவன் என்பதா ம். றநா ற் ன் 
172ஆம் பாட ல்

     ' ட்டங் ெகாற்றன்' த்  பா ள்ளார.் இவர ்வட ைச ல் இ ந்  வந்தவராக க தப்ப றார.் 
யாரி ம் இனியன் ேபரன் னேன'என் ம் பாட ம் இவர ்பா ய .

     "யாரி ம் இனியன் ேபரன் னேன

உள் ரக்் ரீஇத் ள் ைடச ்ேசவல்

ல் ற் ேபைடக் னி ைழஇயர்

ேதம்ெபா க் ெகாண்ட ங்கைழக் க ம் ன்

நாறா ெவண் க் ெகா ம்

யாண ரன் பாணன் வாேய" ( ந். 85);.

வடமவண்ணக்கன் 
ேபரிசாத்தனார்

வடமவண்ணக்கன் ேபரிசாத்தனார ்vaḍamavaṇṇakkaṉpēricāttaṉār, ெப. (n.)

   கழகக்காலப் லவரக் ள் ஒ வர;் an ancient so sangam poet. 

மாந்தரஞ் ேசர ம்ெபாைற ம், ேசாழன் இராச யம் ேவட்ட ெப நற் ள்ளி ம் ேபார ்ெசய்தேபா , 
ேசாழனின் பைடத்தைலவன் ேதரவ்ண் மைலயைனப் பற் ப் பா யவர.் இவர,் றநா 198, 125 அகநா:38, 
214, 242 268, 305, ந்: 81. 159, 278, 314, 366 நற்.25, 37, 67, 104, 199, 299, 323, 378 தலானைவ இவர ்
பா யைவேய.

வடமன்

 
 வடமன் vaḍamaṉ, ெப. (n.)

   வடநாட்டான்; man of the north country.

     [வடவரம்கன் → வடமன்.]

வடமா

 
 வடமா  vaḍamātu, ெப. (n.)

   ளி; tamarind.

வடமா ைக

 
 வடமா ைக vaḍamāligai, ெப. (n.)

   ப த் ; cotton shrub.
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வட

 
 வட  vaḍamīti, ெப. (n.)

   வடபா  (நாஞ்);; the northern half.

     [வட + .]

வட ன்

வட ன் vaḍamīṉ, ெப. (n.)

   அ ந்த  ெயன் ம் ண் ன்; the star called arundadi.

     "வட ன் ைர ங் கற் ன் மடெமா " ( றநா. 122);.

     [வட → வட ன்.]

வட கம்

வட கம்1 vaḍamugam, ெப. (n.)

   வடபால் (யாழ்.அக.);; the northern quarter, towards north.

     [வட + கம்.]

 வட கம்2 vaḍamugam, ெப. (n.)

   கால்வா ன் கப்  (யாழ்ப்.);; head of a water-course or channels (சா.அக.);.

     [மைட கம் → வட கம்.]

வட ல்

 
 வட ல் vaḍamugil, ெப. (n.)

   பாண் யன் (அக.நி.);; pandiyan.

வட ங்ைக

 
 வட ங்ைக vaḍamuruṅgai, ெப. (n.)

   காட்  ங்ைக; a plant wild moringa-Оrmоcarpum sennoides. (சா.அக.);.

வட லகன்

 
 வட லகன் vaḍamūlagaṉ, ெப. (n.)

   வ ரான் (சங்.அக.);; Sivan.

வடேம

வடேம  vaḍamēru, ெப. (n.)

ேம மைல Mt. Meru.

     "கல்லன்ேறா… வடேம " (கம்பரா. மாயாசனகப்.81);.

ம வ. கனகமைல.

     [வடக்  + ேம .]

வடேமற்கா

 
 வடேமற்கா  vaḍamēṟkāṟu, ெப. (n.)

   வடேமற்  நாட் ல் ைள ம் ச த் ராப்பழம், க க்காய், யக்காய், ெபான்னிளங்காய், ேதற்றான் 
த் , வலம் ரிக்காய் ஆ ய ஆ  வைகச ்சரக் கள்; six drugs that grow in the north west territory.

வடேமற்

 
 வடேமற்  vaḍamēṟku, ெப. (n.)

   வடக் ம் ேமற் ஞ் ேசரந்்த ேகாணத் ைச; north-west direction.

     [வடக்  + ேமற் .]
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வடேமற் ைச

 
 வடேமற் ைச vaḍamēṟṟisai, ெப. (n.)

வட ேமற்  பாரக்்க;see Vada-mérku.

     [வடேமற்  + ைச.]

வடேமற் ைசக்

 
 வடேமற் ைசக்  vaḍamēṟṟisaikkuṟi, ெப. (n.)

   க ைத ( வா.);; ass.

     [வடேமற் ைச + .]

வடேமற் ைசப்பா
லன்

வடேமற் ைசப்பாலன் vaḍamēṟṟisaippālaṉ, ெப. (n.)

   வளி வழங்  ேதவன் (யாழ்.913.);; väyu, as the regent of the northwest.

     [வடேமற் ைச + பாலன்.]

எண் ைசப் பாலக ள் வடேமற்  ைலக் ரியவ ம் காற் க்  அ காரி மான ேதவன்.

வடெமா

வடெமா  vaḍamoḻi, ெப. (n.)

   1. சமற் த ெமா ; sanskrit language.

     "வடெமா  தலான ற கைலக்கடல்க ள் ம்" (நன்.459, ம ைல.);.

   2. வடெசால் (இலக்.);; sanskrit word.

     "ெசந்த ழ்க்கண் வந்த வடெமா  மாற்றாேத" (யாப். .பக். 461);.

ம வ. ஆரியம், ஆரியெமா .

     [வட + ெமா  = வடக் னின்  வந்த அயன்ெமா  (ேதவ.12 பக்.223);.]

சமற் தத்ைதத் ெதான்  ெதாட் , வடெமா ெயன்  வழங் னர.் ேவதெமா  அல்ல  அதன் 
ெசயற்ைக வளரச்் யான இலக் ய நைடெமா  (literary dialect);. வடக் னின்  வந்ததால் வடெமா  
என் ம், நன்றாகச ்ெசய்யப்பட்ட  என் ம் ெபா ளில் சமற் தம்

வடெமா  என் செ்சால் இரடை்டக் காப் யங்களான லப்ப காரத் ம், மணி ேமகைல ம் 
இடம்ெபற் ள்ளன.

     "வடெமா  வாசகம் ெசய்தநல் ேல " ( லப்.15:58);.

     "வடெமா  யாளெரா  வ ேவான் கண் " (மணிேம.5:40);.

     "வடெமா யாட்  மைற ைற ெயய் " (மணிேம 13:73);.

ஆரிய ம், வடெமா ம் ஒ  ெபா ட ்ெசாற்களாகத் த ழகத் ல் வழக் ன் ந்தன ெவன்பைதப் 
ன்வ ம், கம்பராமாயணப் பாடல் வரியால் அ யலாம்.

     "ஆரியம் த ய ப ெனண் பாைட ன்" (கம்பரா. பம்பா.14);

வடெமா  ஒ  ரிெமா ம், கலைவ ெமா மா ம். வடெமா  ன்வ மா  ஐேவ  நிைலகைளக் 

வடெமா  ல்

வடெமா  ல் vaḍamoḻinūl, ெப. (n.)

   ந்தாமணி தல் ைவத் ய மாைல ஈறாக ள்ள 32 ல்கள்; thirty two scientific Sanskrit books from 
Cindaimans to Vaittiyamālai.

     [வடெமா  + ல்.]

வடெமா யாட்

வடெமா யாட்  vaḍamoḻiyāḍḍi, ெப. (n.)

   பாரப்்பனத் ; Brahmin woman.

     "வடெமா  யாட்  மைற ைற ெயய் " (மணிேம.13, 73);.

     [வடெமா  + ஆட் . ஆட்  = ெபண்பா .]

ஈங்  வடெமா யாட் , என் ஞ்ெசால் ஆரியப் பாரப்்பனிையக் த்  மணிேமகைல ல் வழங் ஞ் 
ெசால்லா ம்.
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வடெமா யாளன்

வடெமா யாளன் vaḍamoḻiyāḷaṉ, ெப. (n.)

   பாரப்்பான்; brahmin.

     "வடெமா  யாளேரா  வ ேவான் கண் " (மணிேம. 5, 40);.

     [வடெமா  + ஆள் → ஆளன். ஆளன் = ஓர ்ஆண்பாற் ெபயரீ .]

ஆரியப்பாரப்்பான், . . 3ஆம் ற்றாண்  ெல ந்த மணிேமகைல ல் வடெமா யாளன், என்  
க்கப்பட் ள்ளான் (வ.வ.2-21);.

வடேமா

 
 வடேமா  vaḍamōḍi, ெப. (n.)

   இலங்ைக ள்ள ெத க் த்  வைக  ெளான் ; a street play normally performed in Srilanka.

     [வட → வடேமா .]

வடேமாதங் ழார்

வடேமாதங் ழார ்vaḍamōtaṅgiḻār, ெப. (n.)

   கழகப் லவர;் an ancient sangam poet.

றநா ற் ல் 260-ஆம் பாடைல இயற் யவர.் நிைர ட் வந்த ரெனா வன் தன் உ ர் ட்ட 
மாண் ைன றப் த் க் ள்ளைமயால் இவரத்ம் லைம நன்  ளங் ம். அகநா ற் ல் 317-
ஆம் பாடல் இவர ்இயற் ய பாடலா ம். ெகாங் மலரில் ரவ மல ரவ்  ெபான் தராகத் தட் ல் 
ெவள்ளித் ண்  ெசாரிவ  ேபா ெமன்  இவர ்வண்ணித் ள்ளைம இவரத்ம் லைமக்  சான்றாம்.

     "மா  ம் ன் மைழெதா ல் உலந்ெதனப்

பாக யன்ன பக ள் பரப் ப்

ைகநிற ன் அற் ரம் நீங்கக்

ைக க் ன் ர் ைன ைவெய ற்

நைக க மகளிர ்ஊட் ர ்க க் ம்

ராப் பல் தழ் உதரப் பாய்ந்தடன்

மல ண் ேவடை்க ன் தர் தரந்் ப்பப்

ெபான்ெசய் கன்னம் ெபா ய ெவள்ளி

ண்ேகால் அைற ைறந் ரவ்ன ேபால

அரவ வண் னம் ஊ ெதா ங் ரவத்

ஒங் ைன ந  ேகாங்கல ைறப்பத்

ைவதெ்த  ம் த் த ரிைச ளரி

வடயம்

 
 வடயம் vaḍayam, ெப. (n.)

   ெநல் க் கனி த யவற்ைற அைரத் த் தட் ய வைட; cake, as of nelli fruits.

     [வைட → வைடயம் → வடயம்.]

வடரம்

வடரம் vaḍaram, ெப. (n.)

   1. தைலச் ைல; head-dress, turban.

   2. பாய்; mat.

வடரா

 
 வடரா  vaḍarāci, ெப. (n.)

   மரவைக; variegated mountain ebony.
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வடல்

 
 வடல் vaḍal, ெப. (n.)

   ஆலமரம் (மைல);; banyan tree.

     [வடம் → வடல்.]

வட

வட  vaḍali, ெப. (n.)

   இதர ட்டம் பைன ஐந்த ெளான்றான இளம்பைன (G.Tn. D.1.307);; young or immature palmyra tree, one of 
five idarayittam-panai.

     [மடல் → வடல் → வட .]

வட ற்றம்பல
ம்

வட ற்றம்பலம் vaḍaluṟusiṟṟambalam, ெப. (n.)

வட ர ்பாரக்்க;see vadalur.

     "வட  ற்றம்பலத்ேத வாழ்வாய் என் கண் ள் மணிேய." (அ ட்பா.3802);.

     [வட  + ற்றம்பலம்.]

ெச → ெசத்  → த்  = க த்  அ , க யைத அைட ம் றம்.

அம் தல் = தல், தல்.

அம்  → அம்பல் → அம்பலம் = ம் அைவ, அைவக்களம்.

அ ட்ேபெராளி ஆண்டவரின் வ ட ்ெசல்வரக்ள் டம் இைறய ள் ஒ கப்பட் , 
அைனவ க் ம் அ ைள வாரிவழங் டேம, வட  ற்றம்பலம் எனலாம்.

வட ர்

வட ர ்vaḍalūr, ெப. (n.)

. .1865இல், வள்ளலாரால் பாடல் ெபற்ற ம், அைனத்  ெந க்கழகம் (சமரச த்தசன்மாரக்்க சத் ய 
ஞான சங்கம்); அைமக்கப்ெபற்ற மான, வரலாற் ச ் றப்  வாய்ந்த இடம்: Vadalor. a fabulous historical 
place, canonized by va/a/ar, the found of aniattu-neri-k-kalagam  Samarasa-Sutta-Sapmārga-Sattiyañāna Sangam); located 
in Kadalor dt.

     "வ வார ்அைழத் வா  வட ர ்வட ைசக்ேக" (அ ட்பா.4482); வட ரில் த மசச்ாைலைய 
23.05.1867-இல் வள்ளலார ்நி னார ்(இ.வ.);.

ம வ. வடல்வாய், வட  ற்றம்பலம்.

     [வடல் + ஊர.்]

வட ர,் அ ட்ேபெராளி ஆண்டவரின் வ ளின்பத்ைத, மன்பைதக்  எஞ்ஞான் ம் வாரி வழங் க் 
ெகாண் க் ம், வள்ளலாரத்ம் அ ட்பாக்களில் பாரவ் ரம், வடல், வடல்வாய், த் ரம், 
ஞான த் ரம், உத்தரஞான த் ரம், உத்தரஞான தம்பரம் தலான ெபயரக்ளில் 
அைழக்கப்ப ம் பாடல் எண்கள் வ மா :- 3790, 3802, 4239, 4242, 4482, 3690, 3585, 3796, 4636, 3981, 4046-
4056.

அற்றார ்அ ப  ரத்்த ம்- அற ண ச ்சாைல ம் (சத் ய த மசச்ாைல); :-

அற்றார ்அ ப  ரத்்தேல காயத் ல் உயர ்ேபரறெமன்ப , வள்ளலாரத்ம் ேபர டெ்காள்ைக. 
வா ய ப ைரக் கண்டேபாெதல்லாம் வா ய வள்ளலார,் ப னால் இைளத்த ஏைழகைளக் கண் ளம் 
பைதத்  அவரத்ம் க வாட்டத்ைதப் ேபாக் ட ம், இைறய ள் நாட்டத்ைத ஊட் தற்ெபா ட் ம், 1867 

ைட (ைவகா );த் ங்கள் 11-ஆம் நாள் அற ண சச்ாைலைய (சத் ய த மசச்ாைல); நி னார.் 
வட ரின்கண் அைமந் ள்ள அற ண ச ்சாைல ல், 23.05.1867-இல் ட் ய , ஏ மற்ற எ களின் 
வ ற் ப் ப ைய, இன் வைர, ேபாக் ய வண்ணம் உள்ள .

மனிதரக்ளின் ற்றம்பலமாம், ெநற் ப் ெபாட் ல் ( வமய்யத் ல்);. அ ெளாளிப் ழம்பாக 
இைறவன் இலங் வதால், எவ ம் ப ேயா த்தலாகா  என் ம் ெபா ேநாக் ல், வட ரில் 
வள்ளலாரால் அற ண ச ்சாைல நி வப்பட்ட . இவ்வற ண சச்ாைல ேலேய வள்ளலார ்1867-1870 
வைர ற் ந்தார.் ெமய்ய ப் ேபரைவ (சத் யஞான சைப); 25.01.1872-இல் எல்லாம் வல்ல 
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வட ரார்

 
 வட ரார ்vaḍalūrār, ெப. (n.)

வள்ளலார ்பாரக்்க;see vallalar.

ெகாைல ைல த ரத்்தேல வட ரார ்ெந  (இ.வ.); இறவாப் (மரண லா); ெப வாழ்  ெந ைய 
வட ரார ்இம்மன்பைத ல் நிைலநி த் னார ்(இ.வ.);.

ம வ. தம்பரம் இராம ங்கம்

     [வடல் + ஊர ்+ ஆர ்- வட ரார.்

     'ஆர'் ெப ைமப் ெபா ட ்ெபயரீ .]

வடவர்

வடவர1் vaḍavar, ெப. (n.)

   வட லத்தார;் northerners.

     "வடவர ்வாடக் டவர ் ம்ப" (பட் னப் 276);.

     [வடல் → வடலர ்→ வடவர.்]

 வடவர2் vaḍavar, ெப. (n.)

   வட ைசையச ்சாரந்்த க்கள்; committees of northern directions.

     'வடவர ்வாடக் டவர ் ம்பதெ்தன்னவன் றல் ெகட' என்  பட் னப்பாைல ற் ப் டப்ெப ம். 
இவரக்ள் அ வா நாட் ற்  வடக்ேக வாழ்ந்த ரக்  மக்களாவர.்

     [வடலர ்→ வடவர.்]

வட்டவர்ேசர்

 
 வட்டவரே்சர ்vaṭṭavarcēr, ெப. (n.)

   வடவர ்மரத் ல் கட்டப்ப ம் பாய்; main royal sail.

வடவர்மகன்

 
 வடவரம்கன் vaḍavarmagaṉ, ெப. (n.)

   வடவரக்ளின் வ  வந்தவன்; descendant of northerners.

     'வடவர ்மகன்'என்பதன் ம உ

     'வடமன்' என்பதா ம். பாரப்்பனரக்ளில் ஒ  ைளக் னர்

     'வடவர'் என்  அைழக்கப்ப ன்றனர.்

வடவர்மரம்

 
 வடவரம்ரம் vaḍavarmaram, ெப. (n.)

   மரத் ன் உச் ப்பாகம்; main royal mast.

வடவைர

வடவைர vaḍavarai, ெப. (n.)

   1. மாேம ; big Mt. meru.

     "வடவைர ெகாடை்டயாய்ச ் ழ்ந்த" (உத்தரரா. ேதாத் ர. 15);.

   2. மந்தர மைல; Mt. Mandara.

     "வடவைர மத்தாக" ( லப்.17, ன்னிைலப்பரவல்,1);.

     [வட + வைர.]
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வடவளம்

வடவளம் vaḍavaḷam, ெப. (n.)

   வடநாட் ல் ைளந்த பண்டம்; produce of the northern country.

     "வடவளந் த உ நாவாய்" (ெப ம்பாண். 320);.

     [வட + வள் + அம் → வடவளம்.]

வடவனம்

வடவனம் vaḍavaṉam, ெப. (n.)

   மரவைக; a species of tree.

     "வடவனம் வாைக" ( ஞ் ப். 67);.

வடவனல்

வடவனல் vaḍavaṉal, ெப. (n.)

வடந்ைதத்  பாரக்்க;see Vagandai-t-ti.

     "ெவள்ளத் ைட வாழ் வடவனைல" (கம்பரா. ைதலமா.86);.

     "அக்கட ன்  வடவனல் நிற்க ல்ைலேயா" (தா .பரி ர.9);.

     [வட + அனல். அனல் = . உல் → உல → .உைல. உல் → அல்  → அன் → அனல். வடக் ள்ளதாகக் 
க தப்ப ம் வட ைச ெந ப் .]

வடவனலம்

வடவனலம் vaḍavaṉalam, ெப. (n.)

வடந்ைதத்  பாரக்்க;see vadandai-t-ti

     "க ய வடவன லத் ைன ைவத்த " (க ங். 402);.

     [வடக்  + அனல் + அம். அம் = ெப ைமப் ெபா ட ் ன்ெனாட் .]

வடவாக் னிப்பா
ல்

 
 வடவாக் னிப்பால் vaḍavākkiṉippāl, ெப. (n.)

   ஒ வைக ம ந் ; a kind of medicine (சா.அக.);.

வடவா தர்

 
 வடவா தர ்vaḍavācudar, ெப. (n.)

   அ னி ேதவர ்(யாழ்.அக.);; the Asvins.

வடவா கம்

வடவா கம் vaḍavāmugam, ெப. (n.)

   1. வடந்ைதத்  பாரக்்க;see vadandai-tti.

     "வடவா கத் தழெலாேட" ( ரேபாத. 19.1);.

   2. நிரயம் (உரி.நி.);; the nether region.

வடவா ற்ெசல்

 
 வடவா ற்ெசல்  vaḍavāyiṟcelvi, ெப. (n.)

வடக் வாசற்ெசல்  (நாஞ்); பாரக்்க;see Vadakku-väsar-celvi.

     [வடக் வாசல் → வடவா ல் + ெசல் .]

     'வடக் வாச் ' (ெகா.வ.);.
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வடவானசா

 
 வடவானசா  vaḍavāṉacāṟu, ெப. (n.)

   இ ம் ன் ஊறைலப் ேபாக் ம் ஒர ் ைகசச்ா ; the juice of a herb that remove rust from iron.

     [வ வான + சா .]

ெதள் → ெத  → ெதற்  = ெதளி .

ெதற்  → ெத  → ேத  → ேதறல் = ெதளிந்த சா , கள், ேதன், காய், கனி ேபான்றவற் ந்  
வ தெ்த க்கப்பட்ட ெதளிநீர.்

ேத  → சா  = வ கட் ய நீர.்

இ ம் ன்ேமல் படரந்் ள்ள அ க் ,  ேபான்றவற்ைறப் ேபாக் ம் ைகச ்சாேற, வடவான சா  
என்றைழக்கப்பட்ட .

வடவானலம்

வடவானலம் vaḍavāṉalam, ெப. (n.)

வடந்ைதத்  பாரக்்க;see vadandai-t-ti.

     "மண் ன்  வடவானல  ன் ." (தக்கயாகப்.408);.

     [வடைவ + அனல் + அம்.]

வட க்கம்

 
 வட க்கம் vaḍavirukkam, ெப. (n.)

   ஆல மரம்; banyan tree-Ficus bengalensis (சா.அக.);.

வட

 
 வட  vaḍavīti, ெப. (n.)

   வடபா  (நாஞ்.);; the northern half.

வட

வட  vaḍavu, ெப. (n.)

   ெம ; fatigue, weak.

     "ஆறாத வடவாற" (தக்கயாகப். 557);.

வடெவளிசச்த் ல
க்கட்

 
 வடெவளிசச்த் லக்கட்  vaḍaveḷiccattūlakkaḍḍu, ெப. (n.)

   ைர அைமப் ல் க்ேகாணச ்சாய்வாயைமந்த ஒ வைக அைமப் ; triangle-shaped roof.

வடேவங்கடம்

 
 வடேவங்கடம் vaḍavēṅgaḍam, ெப. (n.)

   ப்ப  மைல; the Tirupadi hills, as in the northern part of the Tamil country.

     "வடேவங்கடந் ெதன் மரி யா ைட" (ெதால். பா .);.

     [வடக்  + ேவங்கடம்.]

த ழ் ம் நல் லகம், வடேவங்கடம் வைர பர ந்த பான்ைமையத் ெதால்காப் யப் பா ரம் 
லப்ப த் ற .

வடேவர்

 
 வடேவர ்vaḍavēr, ெப. (n.)

   வடக்ேக ஒ ம் ேவர;் root running towards north.

     [வட + ேவர.்]
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வடைவ

வடைவ vaḍavai, ெப. (n.)

   1. ெபண் ைர ( ங்.);; mare.

   2. மகளிரச்ா  ன்ற ள், ைர னத் ப்ெபண் (ெகாக்ேகா.3,6);.

   3. வடந்ைதத்  ( ங்.); பாரக்்க;see vadandai-t-ti.

   4. அ ைமப்ெபண் (யாழ்.அக.);; slave-girl.

   5. எ ைம ( ங்.);; buffalo.

   6. ெபண்யாைன ( ங்.);; female elephant.

     [வடம் → வடைவ = வட ைச ெந ப்  (Auroro borealis);.]

வடக் ள்ளதாகக் க தப்ப ம் ஊ த் .

     "வடைவக் கனைலப் ந்ெத த் " (தனிப்பா);.

வடவனல் = வடைவ.

     "அக் கட ன்  வடவனல் நிற்க ைலேயா" (தா .பரி ர.9);. வடவனலம் = வடைவ.

     "க ய வடவன லத் ைட ைவத்த " (க ங்.402);.

வடந்ைத = வடக் ள்ள . வடந்ைதத்  = வடைவ.

     " டரந்்ெதரி வடந்ைதத் ம்" (காஞ் ப் . இ பத்.384);.

உத்தர மடங்கல் = வடைவ ( வா.); உத்தரம் = வடக் .

மடங்கல் = ஊ த் .

வடைவத்

வடைவத்  vaḍavaittī, ெப. (n.)

வடந்ைதத்  பாரக்்க;see vadandai-t-ti.

     "வடைவக் கனன்மா ம்" (தக்கயாகப். 694);.

     [வடைவ + கனல். ல் → ன் → கன் → கனல்.]

வட ைச ள்ள ஊ த் .

 வடைவத்  vaḍavaittī, ெப. (n.)

வடந்ைதத்  பாரக்்க;see vadandai-t-ti.

     " டரந்்ெதரி வடந்ைதத் ம்" (காஞ் ப் . இ பத்.384);.

ம வ. ஊ த்

     [வடைவ + .]

வடனகலாயம்

 
 வடனகலாயம் vaḍaṉagalāyam, ெப. (n.)

வடக லாயம் பாரக்்க;see vadakayilāyam.

வடாகரம்

 
 வடாகரம் vaṭākaram, ெப. (n.)

   க  (யாழ்.அக.);; rope.
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வடா

வடா  vaṭātu, ெப. (n.)

   1. வடக் ள்ள ; that which is in the north.

     "வடாஅ  பனிப  ெந வைர" ( றநா.5);.

   2. வடக் ; north.

     "வடா ந் ெதனா ம் பரராசர ்வ த்த ேந " (பாரத.ப ன் ன் . 80);.

     [வட → வடா .]

வடாம்
வடாம் vaṭām, ெப. (n.)

வடகம்1 பாரக்்க;see vadagam.

வடாரகம்

 
 வடாரகம் vaṭāragam, ெப. (n.)

   க  (இலக்.அக.);; string, rope.

வ

வ 1 vaḍidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ தல்; to drip, trickle, as water. 

ழ் வ ன்ற .

   2. நீர ் த யன வற் தல்; to be diminished, as water in a river, to flow back, ebb, as tide. =வ யாத பவக்கட ம் 
வ ந் " (அஷ்டப். வரங். கலம், 93);.

   3. ந் தல்; to be perfected, as pronunciation.

     "வ யா நா ன்" ( றநா.47);.

   4. ெதளிதல்; to be clear, as sound.

     "வ மணி நின் யம்ப" ( .ெவ.10, 14 பக்.116);.

   5. அழ  ெப தல்; to become handsome.

     "வ ன்  வ ந்த யாக்ைகயன்" ( றநா. 180);.

   6. நீ தல் ( டா.);; become long.

     " ைழ ர  வ காதா" (ேதவா.1091,1);.

     [வ  → வ  – ழ → ட ெமய்த ் ரி  (ஒ.ேநா.); ழல் → டல். ழல் → டல்.]

 வ 2 vaḍidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   க்கம் வாங்கல்; diminishing of swelling pus etc.

வ க்க ர்

 
 வ க்க ர ்vaḍikkadir, ெப. (n.)

   ல் க் ங் க  (யாழ்.அக.);; spindle, instrument for twisting threads.

     [வ  + க ர.் ர ்→ க ர.் வ க ர ்= ல் ற் ம் க .]

வ க்க

வ க்க  vaḍikkayiṟu, ெப. (n.)

வ க  பாரக்்க;see vadi-kayiru.

     "வ க்க  ட்ேகால் பற் ய தடக்ைக ள பா " (கந்த . ரபன். வைத. 218);.

     [வ  + க .]
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வ க்க

 
 வ க்க  vaḍikkaruvi, ெப. (n.)

   வ க் க ர ்(யாழ்.அக.); பாரக்்க; vadi-k-kadir.

     [வ  + க .]

வ க் -தல்

வ க் -தல் vaḍikkudal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. வ யச ்ெசய்தல்; to filter.

   2. களங்க ம த்தல்; to strain out.

   3. காய்ச்  இறக் தல்; to distil.

     [வ  → வ க் .]

வ கஞ்

வ கஞ்  vaḍigañji, ெப. (n.)

   வ த்த கஞ்  (பதாரத்்த.1389);; conjee, rice water strained in cooking.

     [வ  + கஞ் .]

வ கட்

 
 வ கட்  vaḍigaḍḍi, ெப. (n.)

   நீரம் மட் ேம ெப தற்ேகற்ற சல்லைட; strainer.

     [வ கட்  → வ கட் .]

மண்  ம ளி ப்படை்டைய நீக்  நீரம் ெமான்ைற மட் ம் ெப தற் ரிய  வ கட் .

வ கட் ன

 
 வ கட் ன vaḍigaḍḍiṉa, ெப.அ. (adj.)

   த்தமான, ைமயான; down right.

     'இ  வ கட் ன ெபாய்'.

வ கட்

வ கட் 1 vaḍigaḍḍudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வ த்தல்; to strain; to filter.

     "நீைர வ கட்  ெய ".

   2. சாரத்ைதத ் ரட் தல்; to epitomise;

 to give the purport of.

     [வ  + கட் .]

ஒ  கலத் ள்ள நீைர ஊற் ம்ேபா  அ ள்ள மண் ையத் த த்தற் க் கலத் ன் வா ல் 
ணிகட் தலாம்.

 வ கட் 2 vaḍigaḍḍudal, ெப. (n.)

__,

   5 ெச. . . (v.i.);

   கஞ் ைய வ கட் தல்; filtering of gruel.

     [வ  + கட் .]
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வ கம்

 
 வ கம் vaḍigam, ெப. (n.)

   ளிைக (மாத் ைர);; pill, it is usually prepared by reducing the required drugs in the fine powder, and then grinding 
them with the juice or decoction, as the case may be, into a paste of wax consistency, then pills are made with hand.

வ க

வ க  vaḍigayiṟu, ெப. (n.)

   ைர ன் வாய்க்க ; rein.

     "வ க றாய்ந் " ( வக. 794);.

     [வ  + க .]

வ கலசம்

 
 வ கலசம் vaḍigalasam, ெப. (n.)

   வ கட்ட பயன்ப ம் பாத் ரம்; vessel used to collect the filtered substance.

     [வ  + கலசம், கலசம் = டம்.]

வ கா

வ கா  vaḍikātu, ெப. (n.)

   ெதாங் ந் ைளசெ்ச ; perforated ear lengthened by weighting the earlobes.

     " ைழ ர  வ காதா" (ேதவா. 1091,1);.

     [வ  + கா .]

பாண்  நாட் ப் பழநாகரிக மகளிரே்பால் கற்ைறகள் த ழப் ெபண் ம் கா  வளரத்் ள்ளனர.்

 வ கா  vaḍikātu, ெப. (n.)

   ைள ெபரிதாக்கப்பட்ட ழ்க்கா ; round holed earlobe.

ம வ ைளக்கா , ெதாள்ைளக்கா

     [வ +கா ]

கா  வளரத்்  தண்டட்  அணிந்  ெகாள்வ  த ழரின் ெதான்  வழக்கம். த்தர,் மகா ர 
மட் மன்  எ ப ய ம் ைளக்கா  ெகாண்ட வராக இ ந்தனர.்

வ கால்

 
 வ கால் vaḍikāl, ெப. (n.)

   நீைர வ ய ங் கால்வாய்; outlet, a channel to drain water.

     [வ  + கால். கால் = நீண் ெசல் ம் நீரக்்கால்.]

வ கால் ழாய்

 
 வ கால் ழாய் vaḍikālkuḻāy, ெப. (n.)

   ைதமா னால் கட்டப்பட்ட ழாய், இ  தண்ணீைர ெவளிேயற்ற ம், உள் ெகாணர ம் 
பயன்ப ம்; a pipe used for conveying and draining of water.

     [வ கால் + ழாய்.]

வ கால்வாய்

 
 வ கால்வாய் vaḍikālvāy, ெப. (n.)

வ கால் பாரக்்க;see Vadi-kāl.
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வ கால்நிலம்

 
 வ கால்நிலம் vaḍikālnilam, ெப. (n.)

   ெவள்ளப் ெப க்ைக ெவளிேயற் தற் ரிய நிலம்-நிலப்பரப் ; outlet land.

     [வ கால் + நிலம்.]

வ ெகாண்ட ரண
ம்

 
 வ ெகாண்ட ரணம் vaḍigoṇḍacūraṇam, ெப. (n.)

   வ கட் ய ரணம்; filtered or sieved powder.

வ சாந்

வ சாந்  vaḍicāndu, ெப. (n.)

   நற்சாந்  (யாழ்.அக.);; superior fragrant unguent.

     [வ 2 + சாந் .]

வ த்தண்ணீர்

 
 வ த்தண்ணீர ்vaḍittaṇṇīr, ெப. (n.)

   நாற்றங் கா ல் நீர ்கட்  ன் வ க்கப்பட்ட தண்ணீர;் drained water from seed-bed after properly irrigating for a 
while.

வ த்தநீர்

 
 வ த்தநீர ்vaḍittanīr, ெப. (n.)

   வ நீர;் distilled water-Aque distilata.

வ த் -த்தல்

வ த் -த்தல் vaḍittiṟuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெதளியைவத்  இ த்தல்; to decant.

     [வ  → வ த்  + இ .]

வ த் க்ெகாட் -
தல்

வ த் க்ெகாட் -தல் vaḍiddukkoḍḍudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   சைமத் ப் பைடத்தல்; to cook and serve.

     [வ  → வ த்  + ெகாட் .]

வ த் க்ெகாள்ளல்

 
 வ த் க்ெகாள்ளல் vaḍittukkoḷḷal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   க க்  நீர ்எட் ல் ஒன்றாய் உ வாக் தல்; preparing decoction by boiling it down to one eight.

     [வ த்  + ெகாள்ளல்.]

வ த்ெத -த்தல்

வ தெ்த -த்தல் vaḍitteḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

வ த் த்தல் பாரக்்க;see vadi-t-tiru.

     [வ  → வ த்  + எ .]

கல், மண்,  ப்படை்ட, ஈெய ம்  த ய ெபா ள்கேளா  கலக்க ேநரந்்த உண்டற் ரிய நீைர ம் 
நீரப்்ெபா ைள ம், அவற்ைற நீக் ம் ெபா ட்  ணிகட்  வ தெ்த ப்ப ம் பனஞ்சா  அல்ல  
பைன நீைர, இங்ஙனம் வ தெ்த த்  ப வ ம் இன் ம் கண் .

வ தங்கம்

வ தங்கம் vaḍidaṅgam, ெப. (n.)

   ய்ைம யாக் ய ெபான் (யாழ்.அக.);; pure gold.

     [வ 2 + தங்கம்.]

ஒ கா. ப ம்ெபான்.
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வ தங்ெகா

 
 வ தங்ெகா  vaḍidaṅgoḍi, ெப. (n.)

   ெகா  மா ைள; creeper-pomegranate.

வ தட்

வ தட் 1 vaḍidaḍḍu, ெப. (n.)

   ேசாற் ந்  கஞ் ைய வ தெ்த க்க உத ம் வைக ல், ெசம்பா ப் பரப் ல் மட் ம் ைளகைள 
ெகாண்ட தட் ; a shallow metal round plate with partial perforation used to strain cooked rice.

     [வ  + தட் .]

     [P]

 வ தட் 2 vaḍidaḍḍu, ெப. (n.)

   ப்பற்றட்  வைக (இ.வ.);, அரிகலம்; a kind of colander.

 வ தட்  vaḍidaḍḍu, ெப. (n.)

   கஞ்  வ க்கட்ட பயன்ப ம் தட் ; perforated plate use to strain the gruel from the cooked rice.

ம வ: ப் ல்தட்

     [வ +தட் ]

வ த ழ்

 
 வ த ழ் vaḍidamiḻ, ெப. (n.)

   ெதளி த ழ் (யாழ்.அக.);; choice Tamil.

வ த ர்

வ த ர ்vaḍidayir, ெப. (n.)

   கட் த்த ர;் thick mass of curds.

     "ைவத்த ெநய் ங் காய்ந்த பா ம் வ த  ந ெவண்ெண ம்" ( வ்.ெபரியாழ். 2, 2 2);.

     [வ  + த ர.்]

தற்ெபா ளாம் வ ைவக் க்கா  காலப்ேபாக் ல் வ ன் அைம யாய்த் க ம் அழைகக் 
க்கலா ற் . லர ்ெபயேர வ ெவன வழங் தல க.

     "வ வான் ம ட் தல்" என்ப  வ வழகால் மயக் தல் என்பதாம்.

வ க்கப்பட்டேவல் அழகாக ளங் வ டன், ரை்ம ம் ெகாண் த்தலால், அதற் க் ரை்மப் 
ெபா ம் உண்டா ற் .

வ ப்பான்

 
 வ ப்பான் vaḍippāṉ, ெப. (n.)

   நீரம்ங்களி ந்  கச கைள வ த் ெத க் ங் க ; filter.
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வ ப்

வ ப் 1 vaḍippu, ெப. (n.)

   1. வ க்ைக (யாழ்.அக.);; straining filtering.

   2. ெதரிந்ெத க்ைக; selecting, choosing.

   3. இ ப் க் கம்  (யாழ்.அக.);; iron rod.

 வ ப் 2 vaḍippu, ெப. (n.)

   காய்ச் றக் தல்; distillation.

 வ ப் 3 vaḍippu, ெப. (n.)

வடஇந் யா ( ன்.);

 northern india.

வ ப்ேபார்

வ ப்ேபார ்vaḍippōr, ெப. (n.)

   யாைன த யன ப ற் ேவார;் tamers, trainers, as of elephants.

     " க்ேகாள் யாைன ம்... ெபாற்றாரப்் ர ங் க க் ற வ ப்ேபார"் (மணிேம. 28, 61);.

வ பலைக

 
 வ பலைக vaḍibalagai, ெப. (n.)

   ேசா  வ க்கப் பயன்ப ம்  மரப்பலைக (ெநல்ைல.);; a small flat piece of wood, used as a strainer in 
cooked rice.

     [வ  + பலைக.]

வ பாத் ரம்

 
 வ பாத் ரம் vaḍipāttiram, ெப. (n.)

   ம ந்ெதண்ெணய் வ ப்பதற்  ேவண்  பயன்ப த் ம், வாயகன்ற மட்பாண்டம் அல்ல  சட் ; wide 
mouthed eartheren ware to hold or collect the medicated oil to be filtered.

வ பாைன

வ பாைன vaḍipāṉai, ெப. (n.)

   1. ேசாறாக் தற்கான மடக்லம்; vessel for cooking rice.

   2. காய்ச் ஞ் சரக் ன் ஆ ையக் ளிரசெ்சய்  நீரம்நிைல ல் வ க் ம் பாைன ( ன்.);; condenser in a 
distilling apparatus;pot which receives the distilled liquid.

     [வ  + பாைன.]

வ ம்பலம்நின்ற
பாண் யன்

 
 வ ம்பலம்நின்றபாண் யன் vaḍimbalamniṉṟapāṇḍiyaṉ, ெப. (n.)

   பண்ைடய பாண் ய மன்னரக் ெளா வன்; an ancient Pändiyan king.

     "ஆ வ ம்பலம்ப நின்றாெனன" (நளெவண்பா.);.

     "இவன் பஃ ளியாற்ைற உண்டாக் க் கடற் ெறய்வத் ற்  ழாச ்ெசய்த பாண் யன்" ( றநா.);.

ம வ. உக் ரவ மன்.

அ யாரக்்  நல்லார ்( லம் .); உைர ல் இவைனப் பற் ய ப் க் காணப்ப ற . இவன் கடல் 
வற ேவெல ய, கடல் வற் , இவன் கால் ளிம்  மட்டாகக் க ய . அதனால், வ ம்பலம்ப 

நின்றாெனனப் ெபயரா ற் .

நளெவண்பா ம் இவைனப் பற் ய ப் க் காணப்ப ற .
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வ ம் -தல்

வ ம் -தல் vaḍimbiḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கட்டாயப் ப த் தல்; to compel.

     "வ ம் ட்  ஆ ர க்ைகக்காக" (ஈ .10.1, 4);.

   2. ேகா ல் ேதரிைனத் தணிேபாட் க் ளப் தல் (ஈ , 7, 2, 5, அ ம்.);; to rise and start with a lever, as a 
temple-car.

   3. ண் தல், நக தல்; to urge, move.

     "ெநஞ் ேல வ ம் ட் …

ஸ்ேதாத்ரம் பண்ணா நின்றாள்" (ஈ . 7, 2, 5);.

   4. ைற தல், ப  தல்; to slander, blame.

     "தாய்மா ம் ஊரவ ம் வ ம் றாரக்ேளா ெவன் " ( வ். ெந ந். 21, வ்யா. பக். 170);.

     [வ ம்  + இ .]

வ ம்

வ ம்  vaḍimbu, ெப. (n.)

   1. ணி, கத்  த யவற் ன் ளிம்  அல்ல  னி; border, edge as of garment, blade, as of a knife.

     "ெபான் வ ம் ைழத்த வான்பக " (கம்பரா. ைள. 38);.

   2. கால் த யவற் ன் ளிம் ; extremity, as of the foot.

     "ஏற்ெற ைம ெநஞ்சம் வ ம்  னிடந் ட் " (க த். 103);.

   3. ைரச ்சாய்  ( ன்.);; eaves, edge of a standing roof.

   4. ேதர ் த யவற்ைறக் ளப் ந் தணிமரம்; lever.

     "ரதத்ேதா பா  வ ம்பாேல தாக் " (ஈ .1. 4, 6);.

   5. வ ம் க் கம்  (இ.வ.); பாரக்்க;see vadimbu-k-kambi.

   6. த ம் , வ  (ெநல்ைல);; mark, scar, smudge.

   7. ப ; reproach, blame.

     "தாய்மா ம் ஊரவ ம் வ ம் றாரக்ேளா ெவன் " ( வ். ெந ந் 21, வ்யா, பக். 170);.

     [ ளி → ( ளிம் ); → வ ம்  ( .தா.1, பக்.103.);

வ ம் க்கம்

 
 வ ம் க்கம்  vaḍimbukkambi, ெப. (n.)

   தாங் மரம் (இ.வ.);; spar.

     [வ ம்  +கம் .]

வ ம் க்க

 
 வ ம் க்க  vaḍimbukkaḻi, ெப. (n.)

   க்  ட்டம் (யாழ்.அக.);; transverse piece in roofing.

     [வ ம்  + க .]

வ ம் -த்தல்

வ ம் -த்தல் vaḍimbubiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   க்  ட்டந் ெதா த்தல் ( ன்.);; to tie cross timbers of a roof.

     [வ ம்  + .]

வ மணி

வ மணி vaḍimaṇi, ெப. (n.)

   ெதளிந்த ஓைச ள்ள மணி; clear sounding bell.

     "வ மணி நின் யம்ப" ( .ெவ.10, 14 பக். 116);.
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வ ம ந்

 
 வ ம ந்  vaḍimarundu, ெப. (n.)

   கள்; arrack, intoxicating liquor (சா.அக.);.

படை்டச ்(சாராயம்); ெவ யம். ெதன்ைன, பைன, அரி , ெவல்லம் த யவற் ந்  வ க்கப்ப ம் 
ளிப்ேப ய ம வைக.

ம ந்  = ெவ யம் (சாராயம்);. ம த் வக் ண ைடய . வ ற்  வ க் ம் உடம் ள்ள 
எ ம் க க் ம் ஊட்டமாகப் பயன்ப வ .

வ மார்

 
 வ மார ்vaḍimār, ெப. (n.)

   ைரேவயப் பயன்ப ம் ல்வைக; a species of sedge used for roofing thatched shed.

வ மாைல

 
 வ மாைல vaḍimālai, ெப. (n.)

   க  ேராகணி; a purgative drug-Helleborus niger (சா.அக.);.

வ யல்

வ யல் vaḍiyal, ெப. (n.)

   1. வ சல்2, 1 பாரக்்க;see vadisal.

   2. வ த்த நீர ் த யன (யாழ்.அக.);; strained or filtered liquid.

   3. சைமக்கப்பட்ட ; that which is cooked. 

நான்  ப யரி  வ யல்.

     [வ  → வ யல்.]

வ யெவ த்தல்

 
 வ யெவ த்தல் vaḍiyaveḍuttal, ெதா.ெப. (vbl.n)

   வ கால்வாய் வ யாக நீர ்வ க்கச ்வ க்கச ்ெசால்லல்; draining of water through an outlet or canal.

     [வ ய + எ த்தல்.]

வ -தல்

வ -தல் vaḍiyiḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ தெ்த த்தல்; to be filtered.

     "ெதள்ளிமைற வ ட்ட வ தப் ழம்ேப" (தா .க ணா.8);.

     [வ  + இ  – இல் → இள் → இ -தல்.]

வ ப்

 
 வ ப்  vaḍiyuppu, ெப. (n.)

   வ த்த ப் ; filtered salt.

     [வ  + உப் .]

வ ெயண்ெணய்

 
 வ ெயண்ெணய் vaḍiyeṇīey, ெப. (n.)

   வ தெ்த த்த ம ந்ெதண்ெணய் ( ன்.);; clarified medicinal oil.

     [வ  + எண்ெணய்.]
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வ ர

 
 வ ர  vaḍirasi, ெப. (n.)

   ஒர ்பாைல; alstonia scholaris.

வ வகணிதம்

 
 வ வகணிதம் vaḍivagaṇidam, ெப. (n.)

   வ வங்கைள ம், உ வங்கைள ம், உ வாக் ம் ேகா கள், ேகாணங்கள் த யவற்ைறக் கணித 
அ ப்பைட ல் ளக் ம் ரி ; geometry.

     [வ வம் + கணிதம்.]

வ வைடப் ேவ
ைல

 
 வ வைடப் ேவைல vaḍivaḍaippuvēlai, ெப. (n.)

   ண் அல்ல  ேவண் ய வ வத் ல் அைமக்கப்பட் , அ ல் கற்காைர ட் ச ்ெசய்யப்ப ம் 
ேவைல; decorative work in pillar or any structure with polished coloured marbles or tiles.

     [வ வம் + அைடப் ேவைல.]

வ வணங்

வ வணங்  vaḍivaṇaṅgu, ெப. (n.)

   அழ ய ெபண்; beautiful lady, as fair complexiomed.

     "ஆ மா மர ன்வ  வ வணங்ைக" ( வாலவா. 113);.

     [வ  + அணங் .]

வ வம்

வ வம்1 vaḍivam, ெப. (n.)

   உள்ளடக்கத் க் த் த ந்த ற அைமப் ; appearance or form that is reflective of the inner content.

     [ப வம் → வ வம்.]

 வ வம்2 vaḍivam, ெப. (n.)

   1. உ வம் ( ங்.);; form, shape, figure.

     "சங்கம வ வம் ..... தாபரவ வம்" ( வாலவா. 61,14);.

   2. உடல் (யாழ்.அக.);; body.

   3. அழ , ெசம்ைம, ேநரத்் ; beauty, charm, comeliness.

     "வ வமங்ைகதைனச ்  ன் மனம் ணரந்்தான்" ( வாலவா. 3 3);.

   4. நிறம், உடல் வண்ணம் (அ.க.நி.);; colour, good physigue,

   5. பளபளப் , ஒளிர் ; glassiness, lustre, glittering.

   6. ெமய்செ்சால் (அக.நி.);; true word, truth.

     [ப  → வ  → வ  → வ வம்.]

 வ வம்3 vaḍivam, ெப. (n.)

   1. உ ப்ப வம்; model.

   2. கைலஞரக் க்  உ ப்ப வமாக (மா ரியாக); அைமபவர;்
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வ வைம-த்தல்

வ வைம-த்தல் vaḍivamaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வ வம் ைடக் ம் ப  ெசய்தல்; to design, shape.

   2. உ வாக் தல்; to architect..

இந்தத் ைரயரங்கத்ைத வ வைமத்தவர ்யார?்

     [வ வம் + அைம.]

வ வைமப்

 
 வ வைமப்  vaḍivamaippu, ெப. (n.)

   உ வாக்கப்பட்ட ேதாற்றம்; design.

     'அந்தக்

ெகா கலன்கள் ேகா ரம் ேபான்ற வ வைமப் க் ெகாண்டைவ.

     [வ வம் + அைமப் .]

வ வ வமம்

 
 வ வ வமம் vaḍivavuvamam, ெப. (n.)

   உ வத்ைத ஒப் த் க் ம் உவைம (யாழ்.அக.);; simile in which the comparison is in respect of shape or form.

     [வ வம் + உவமம்.]

வ வழ

 
 வ வழ  vaḍivaḻki, ெப. (n.)

   ெவற் ைல; betel leaf-Piper beter (சா.அக.);.

வ வாக

 
 வ வாக vaḍivāka,    . .எ. (adv.) ற் ம் (ெநல்ைல); completely, fully, entirely.

     [வ  + ஆக.]

வ வாளன்

 
 வ வாளன் vaḍivāḷaṉ, ெப. (n.)

   அழகன் (இ.வ..);; handsome man.

     [வ  + ஆள் + ஆளன்.]

வ வானைவத்தன்

 
 வ வானைவத்தன் vaḍivāṉavaittaṉ, ெப. (n.)

   சாைரப்பாம் ; the male of cobra- the rat snake.

வ க் ம ந்

 
 வ க் ம ந்  vaḍivikkumarundu, ெப. (n.)

   உடம்  அல்ல  க்கத்ைத வற்றச ்ெசய் ம் ம ந் ; drugs or medicines capable of reducing the swelling of the 
body.

வ யல்

 
 வ யல் vaḍiviyal, ெப. (n.)

வ வகணிதம் பாரக்்க;see Vadiva-kanidam.
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வ லாக் ற்

வ லாக் ற்  vaḍivilākāṟṟu, ெப. (n.)

   வான்ெவளி வாக் ; voice from an invisible speaker, voice from heaven.

     " றந் ட்டேதார ்வ லாக் ற் " (ேச . பரா . 42);.

     [வ  + இல் + ஆ + ற் .]

வ

வ 1 vaḍivu, ெப. (n.)

   அல் ல் ( ங்.);; vagina, mons veneris.

 வ 2 vaḍivu, ெப. (n.)

   1. உ வம், அைமப் ; form, shape.

     "வண்ணந்தான  காட்  வ  காட் " ( வாக. 5, 25);.

   2. உடல் ( டா.);; body.

   3. அழ ; beauty.

     "வ ைட மைலமகள்" (ேதவா. 618, 7);.

     "வ வார ்வயற் ல்ைல" ( க்ேகா. 139);.

   5. நன்னிறம்; fair complexion.

   6. பளபளப் , ஒளிர் , றங்ெகாளி, அழெகாளி; brightness, lustre.

     "வ வாய் நின்வல மார் னில் வாழ் ன்ற மங்ைக ம்" ( வ். ப்பல்.2);.

   7. உண்ைம, ெமய்செ்சால் (அ .நி.);; truth, true word.

   ெத. வ ;ம. வ .

     [வ  → வ .]

 வ 3 vaḍivu, ெப. (n.)

வ ப்பாைன

 
 வ ப்பாைன vaḍivuppāṉai, ெப. (n.)

வ பாைன ( ன்.); பாரக்்க;see vadipanai.

     [வ  → வ  + பாைன.]

வ வைம

 
 வ வைம vaḍivuvamai, ெப. (n.)

வ வ வமம் (சங்.அக.); பாரக்்க;see vadiva-v-uvamam.

     [வ  + உவைம.]

வ ெவண்ெணய்

 
 வ ெவண்ெணய் vaḍiveṇīey, ெப. (n.)

   க்ேகட்டா ண்டான ேநாய்க க் க் ெகா க் ம் எண்ெணய்; medicated oil for diseases caused by 
vitiation of blood (சா.அக.);.

வ ெவ ம்

 
 வ ெவ ம்  vaḍivelumbu, ெப. (n.)

   மாெர ம் ; rib, breast bone – Sternum.
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வ ெவ த்

வ ெவ த்  vaḍiveḻuttu, ெப. (n.)

   ஒ ன் யாக, எ தப்ப ம் எ த்  (நன்.256, ம ைல); ( ங்.);; a letter, written symbol of an uttered 
sound, dist. fr. Oli-y-eluttu.

   2. ந் ய ைகெய த்  (இ.வ.);; legible or fine hand writing.

     [வ  → வ  + எ த் .]

வ ேவல்

வ ேவல்1 vaḍivēl, ெப. (n.)

ற்றாண் ல்

     " ப் ரமணியர ் க் ேகாைவ" என் ம் ைல இயற் ய லவர;்

 a poet who composed a work titled subramaniar Tudikköval in 19C.

 வ ேவல்2 vaḍivēl, ெப. (n.)

   1. ரிய ேவல்; sharp lance.

     "வ க் த் ைண வ ேவ ம் ெசங்ேகாடன் ம ர ேம" (கந்தரலங். 70);.

   2. கக்கட ள் (இ.வ.);; Kanda, as wielding the lance.

     [வ  + ேவல்.]

வ

வ 1 vaḍu, ெப. (n.)

   1. மாம் ஞ் ; unripe fruit, especially very green tender mango.

     "மா ன் வ வ ரன்ன கண்ணீர"் ( வாச. 9, 2);.

   2. உடல் மசச்ம் ( ன்.);; wart, mole.

   3. த ம் ; scar, smudge, cicatrice, wale.

     "சாபேநான்ஞாண் வ க்ெகாள வழங்க ம்" ( றநா. 14);.

 வ 2 vaḍu, ெப. (n.)

   1. உளியாற் ெச க் ன உ ; chiselled figure.

     " ளி ெபா த வ வாழ் ேநான் ற " ( பாண். 252);.

   2. ண்வாய்; mouth affected by an ulcer or wound.

     "தாழ் வ ப் ண்" ( .ெவ.10. றப் ற்.11);.

 வ 3 vaḍu, ெப. (n.)

   1. ற்றம்; fault, defect.

     "வ ல் வாய்வாள்" ( பாண்.121);.

   2. ப ; reproach, blemish.

     "வ வன்  ேவந்தன் ெறா ல்" ( றள், 549);.

வ க் -தல்

 
 வ க் -தல் vaḍukkudal, ெச. . . (v.i.)

   ற்பா ல், வண்ணேமற்றாத ரட்  ைல ஏற் தல்; to thrust undyed coarse thread into spinning mill.

     [வ  → வ .]
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வ க்ெகாள்( )-
தல்

வ க்ெகாள்( )-தல் vaḍukkoḷḷudal,    13 ெச. . . (v.i.)

   1. த ம்  ப தல்; to bear mark, smudge, sear.

     "நல்லகம் வ க்ெகாள யங் " (அகநா. 100);.

   2. ண் த யன ஆறத் ெதாடங் தல் (இ.வ.);; to begin to heal, as a sore etc.

     [வ  + ெகாள்.]

வ கக்கட ள்

 
 வ கக்கட ள் vaḍugaggaḍavuḷ, ெப. (n.)

   வெப மானின் வ ரவ வ வம் ( வா.);; Bhairavan a form of Sivan

வ கக்கா

 
 வ கக்கா  vaḍugaggātu, ெப. (n.)

வ கா  ( ன்.); பாரக்்க;see vadi-kadu.

வ கச்

 
 வ கச்  vaḍugacci, ெப. (n.)

   வ கப்ெபண் ( ன்.);; a woman of vaduga caste.

     [வ கர ்+ அச் . அசச்ன் (ஆ.பா.); → அச்  (ெப.பா.);.]

வ கசெ்சட்

 
 வ கசெ்சட்  vaḍugacceḍḍi, ெப. (n.)

   ெசட் யா ள் ஒரினத்தவர ்( ன்.);; a division of cettiyar caste.

வ க க்காய்

 
 வ க க்காய் vaḍugaḍuggāy, ெப. (n.)

   க க்காய்ப் ஞ் ; an unriped chebulic myrobalan (சா.அக.);.

வ கநம்

 
 வ கநம்  vaḍuganambi, ெப. (n.)

   இராமா சரின் வ தெ்தாண்டர ்( பரம்.);; a disciple of Rāmānujar.

வ கநாதேத கர்

வ கநாதேத கர1் vaḍuganātatēcigar, ெப. (n.)

   17-ஆம் ற்றாண் ல்

     " ல்ைல வா ற் ராணம்" என் ம் ைல இயற் ய லவர;்

 a poet who composed a work titled

     'Tirumullai-vayir-puranam' in 17C.

 வ கநாதேத கர2் vaḍuganātatēcigar, ெப. (n.)

   19, 20ஆம் ற்றாண் ல் காத் ப்  என் ம் ஊைரச ்ேசரந்்த, ள்ளி க்க ேவ ரப்் ராணம் என் ம் 
ைல இயற் ய லவர;் a poet who composed a work titled 'pullirukka-velur-p-puranam' in 19-20 C. He hails from 

Kättiruppu village.

வ கநாதன்

 
 வ கநாதன் vaḍuganātaṉ, ெப. (n.)

வ கக்கட ள் பாரக்்க;see vaduga-kada vul.

865

www.valluvarvallalarvattam.com 15336 of 19068.



வ கப்பைறயன்

 
 வ கப்பைறயன் vaḍugappaṟaiyaṉ, ெப. (n.)

   மா ய சமயத்ைதச ்சாரந்்த ெத ங்க நாட் ப் பஞ்சம வைகயான் (இ.வ.);; a vaisnava paraiya of the Telugu 
country.

     [வ கன் + பைறயன்.]

வ கம்

வ கம் vaḍugam, ெப. (n.)

வ  பாரக்்க;see vadugu.

     [வடம் → வட  → வ  → வ கம் (வ.வ.பக்.26);.]

வட  என் ம் ெசால் ைட ள்ள டகரம், அைதய த்  ஈற் ள்ள கரச ்சாரப்ால், கரமா ற் . 
(ஒ.ேநா.); ேகடகம்→ .

இங்ஙனம் அகரம் உகரமாய்த் ரிந்த  உ ரிைச  மாற்றம் (harmonic sequence of Vowels); என் ம் 
ெந ைறயா ம்.

வ கர்

வ கர1் vaḍugar, ெப. (n.)

   த ழகத் ன் வடக் ப் ப ல் வாழ்ந்த னர;் inhabitant lived in northern region of T.N.

     'வ கர'் என்ப  ஒ  ன் ெபயரா ம்.

     'வ ' என்பவற்ேறா

     'அர'்  ேசரந்்தைமயால்

     'வ கர'் என்றா ற் . வ கர ்த ழகத் ன் வட ெவல்ைல ல் மட் ன் . நாலா ற ம் பர  
வாழ்ந்தனர.் வடக்ேக வாழ்ந்த வ கைரத் த ழர்

     'வட வ கர'் என்றைழத்தனர.்

     'கதநாய் வ கர'் (அகம்.381, 7);

     'வம்ப வ கர'் என் ம் ெசால்லாளப் ப வதால், யவரக்ள், நிைலயற்றவரக்ள், அயலாரக்ள் என ம் 
அைழக்கலாம்.

     'க ங் ரற் பம்ைப கதநாய்

வ கர'் (நற்.212, 5);.

     'கல்லா நீள்ெமா க் கதநாய் வ கர'் (அகம்.107, 11);.

     'கதநாய் வ கர'் (அகம்.375, 14); என வ கைரக் த்த பாடல்கள் கழகக்கால இலக் யத் ல் இடம் 
ெபற் ள்ள .

 வ கர1் vaḍugar, ெப. (n.)

   1. ெத ங்கர;் people of the Telugu country.

வ கரணம்

 
 வ கரணம் vaḍugaraṇam, ெப. (n.)

   ல் ேபா ம் ழா (யாழ்.அக.);; investiture with the sacred thread.

வ கவ பன்னீரா
ரம்

வ கவ பன்னீரா ரம் vaḍugavaḻibaṉṉīrāyiram, ெப. (n.)

   ெநல் ர,் ண் ர,் கடப்ைப தலாய நிலப்பரப்ைப ள்ளடக் ய வ கர ்வாழ் ேதயம்; vanargal country 
comprising of Nellur. Gundar Kadappai etc.

     'பன்னீரா ரம் என்ப  ன் பரப்ைபக் ப்பதாெமன்பர.் பன்னீரா ரம் ஊரக்ைள ெகாண்ட 
பரப் டம் என்பதைன, ய ர ்சாசனம் உணரத்் ன்ற .'

     "நைன ர ்நற ன் நாட்ப  ெகா க் ம் வால் நினப் க ன் வ கர ்ேதயத் " (அகம்.213:7-8);.

     [வ கவ  → வ கநா .]
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வ கவாளி

வ கவாளி vaḍugavāḷi, ெப. (n.)

   வ க நாட்  மகளிர ்கா ல் அணி ம் காதணி வைக; a kind of ear-ring worn by vaduga community women.

     "வ கவாளி ஒன் ல் ேகாத்த த்  ஒன்ப " (ெத.இ.கல்.ெதா.2:2, கல்.51);.

     [வ கர ்+ வாளி. வாளி = ஒ  வைகக் காதணி.]

வ கன்

வ கன்1 vaḍugaṉ, ெப. (n.)

   1. வ ரவன் ( ங்.);; Bhairava.

   2. மாணி; celibate student.

   3. இைளஞன் (யாழ்.அக.);; youth.

   4. டன் (யாழ்.அக.);; fool, stupid.

 வ கன்2 vaḍugaṉ, ெப. (n.)

   ெத ங்க நாட்டான்; man from the Telugu country.

     [வ  + அன்.]

வ கன்றாய்

 
 வ கன்றாய் vaḍugaṉṟāy, ெப. (n.)

   காளி ( வா.);; Kali, the mother of Bhairava.

     [வ கன் + தாய்.]

வ

 
 வ  vaḍugi, ெப. (n.)

வ கன்றாய் ( ங்.); பாரக்்க;see vadugan-ray.

வ

வ 1 vaḍugu, ெப. (n.)

   1. த ழ்நாட் ன் வடெவல்ைல ள்ள நா ; the region situated in the north of the Tamil country.

     "வட ைச ம ங் ன் வ  வரம்பாக" (ெதால்.ெபா ள்.650. உைர);.

   2. ஆந் ரநா ; the Telugu country.

   3. ெத ங்  ெமா ; the Telugu language.

     "வடகைல ெதன்கைல வ  கன்னடம்" (கம்பரா. தனி.);.

   4. ெத ங் ன் ைளெமா ; a dialect of Telugu.

     "கன்னடம் வ  க ங்கந் ெத ங்கம்" (நன்.272 ம ைல); (ெதால்.ெசால்.400, உைர);.

   5. ெத ங்  ேப ேவாரிைடேய உள்ள ெதா  ரி  ( ங்.);; a division of Telugu-speaking people.

க. பட .

     [வடம் → வட  → வ . ஒ கா. ெகா ந்த ழ்.]

தன் தல் வட ைசயாற் ெபயர ்ெபற்ற ெமா  வ  என் ம் ெத ங்ேக, அ  ேவதக் காலத் ேலேய 
த னின்  ரிந் ந்த .

வடம் → வட  → வ  → வ கம்.

வட  என் ம் ெசால் ைட ள்ள டகரம், அைதய த்  ஈற் ள்ள கரச ்சாரப்ால், கரமா ற் . 
இங்ஙனம் அகரம் உகரமாய்த் ரிந்த  உ ரிைச  மாற்றம் (Harmonic Sequence of Vowels); என் ம் 
ெந ைறயா ம்.

ஒ.ேநா. : ேகடகம் - .
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வ ந்த ங்
ணம்

 
 வ ந்த ங் ணம் vaḍugundamiḻuṅguṇam, ெப. (n.)

   வ ற் க் க ப் ; pain in abdomen.

வ செ்சால்

 
 வ செ்சால் vaḍuccol, ெப. (n.)

   ப ெமா ; reproach.

     [வ  + ெசால்.]

வ த்தைலக்கல
வாய்

 
 வ த்தைலக்கலவாய் vaḍuttalaikkalavāy, ெப. (n.)

   மஞ்சள் நிறமான ம் ெந தாய் வளரவ் மான கடல் ன்; sea-fish attaining a large size.

     [வ  + தைல + கலவாய்.]

ஒ கா. பன் ன்.

     [P]

வ ப்படல்

 
 வ ப்படல் vaḍuppaḍal, ெப. (n.)

   ன் ேவடை்ட ல் உண்டா ம் காயம்; a wound caused due to forecially fish catching.

வ ப் ஞ்

 
 வ ப் ஞ்  vaḍuppiñju, ெப. (n.)

   இளம் ஞ் ; tender, unriped fruit.

     [வ  + ஞ் .]

வ பட்டவள்

 
 வ பட்டவள் vaḍubaḍḍavaḷ, ெப. (n.)

   ஆ டன் ெதாடர் ைடயவள்; a reduced woman.

வ ப த் -தல்
வ ப த் -தல் vaḍubaḍuddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெவட் , த்  த யவற்றால் காயப்ப த் ைக; wounding.

வ ம்

வ ம் 1 vaḍumbu, ெப. (n.)

   ங் ற் க , ெகைட; a long bamboo post.

 வ ம் 2 vaḍumbu, ெப. (n.)

   சாத்  மரங்களின் க்ேக ேபா ங்க ; tie beam.

வ மாங்காய்

 
 வ மாங்காய் vaḍumāṅgāy, ெப. (n.)

   மாவ  காய் (ெகா.வ);; a pickled preparation of green tender mangoes.

     [வ  → வ  + மாங்காய்.]
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வ வக் ைட

 
 வ வக் ைட vaḍuvakāḍai, ெப. (n.)

   ைடவைக ( ன்.);; a kind of basket.

     [வ கன் → வ வன் + ைட.]

வ வரி

வ வரி vaḍuvari, ெப. (n.)

   1. வண்  (ச .);, ேதனீ; beetle, bee.

   2. ற் ரி; insect.

     [வ  + வரி.]

வ வறேவதல்

 
 வ வறேவதல் vaḍuvaṟavētal, ெதா.ெப. (vbl.n.) 

   வ மாக ேவதல்; cooking well.

     [வ  + அற + ேவ.]

வ வன்

 
 வ வன் vaḍuvaṉ, ெப. (n.)

   ெத ங்  நாட்டான்; man from the Telugu country.

     [வ  → வ கன் → வ வன்.]

வ ம் ள்ளி ம்

 
 வ ம் ள்ளி ம் vaḍuvumbuḷḷiyum, ெப. (n.)

   அம்ைம றங்  உ ரத்ல்; to be full of warts and spots as after small pox.

வ ைவ

 
 வ ைவ vaḍuvai, ெப. (n.)

   ெசம் ; copper.

வைட

வைட vaḍai, ெப. (n.)

   ேதரச்ச்க்கர வ வாகச ்ெசய்யப்ப ம் உ த்தம் பலகாரம்; a cake made of black grum, fried in ghee or oil.

 Skt. வடா.

     [வடை்ட + வைட.]

ஒ.ேநா. ெபடை்ட ெபைட.

வட்டக் க த் ச ்ெசாற்க ள் வட் , வடை்ட என் ம் வ கள் வடெமா ல் இல்ைல (ேவ.க.4.பக்.104);.

வைடக் த்

 
 வைடக் த்  vaḍaikkutti, ெப. (n.)

   பண்ணிகாரம் த் ெய க் ங் த்  வைக; a picker, used in frying cakes.

     [வைட + த் .]
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வைடக

 
 வைடக  vaḍaigaṟi, ெப. (n.)

   வைடக் ரிய கடைல மா டன் க மசாைல ேசரத்் த் தாளித் , ஆ ல் ைவதெ்த க் ம் ஒ வைகத ்
ெதா க ; a kind of side dish. using chickpea flour paste as in the preparation of vadai.

     [வைட + க .]

வைடப்ப ப்

 
 வைடப்ப ப்  vaḍaipparuppu, ெப. (n.)

   பயற்றம் ப ப் டன் எ சச்ம்பழசச்ா  த யன ேசரத்் ச ்ெசய்யப்ப ஞ் ற் ண்  வைக; a salad 
of green gram split and soaked in lime water and seasoned with condiments.

ெத. வடபப்

     [வைட + ப ப் .]

வைடமாைல

 
 வைடமாைல vaḍaimālai, ெப. (n.)

   ேவண் த ன் ெபா ட்  வைடகைளக் ேகாத்  மாகாளர,் ரக் னத் தைலவன் (அ மன்); த ய 
ெதய்வங்கட்  இ ம் மாைல; garland of vadai offered in vow to deities, such as Mākāsar Hanumār, etc.

     [வைட + மாைல.]

வைடயம்

வைடயம் vaḍaiyam, ெப. (n.)

   1. ெநல் ப்பழம் த யவற்ைற அைரத் த் தட் ய வைட; cake, as of nelli fruits.

   2. ெபாட்டலமாகக் கட் ய ெவற் ைல பாக்  (தஞ்.);; folded packet of betel leaves and areca-nut.

வைடயற்ற

 
 வைடயற்ற  vaḍaiyaṟṟadu, ெப. (n.)

   ணான  (யாழ்.அக.);; that which is useless, wasteful material.

வைடவாரி

 
 வைடவாரி vaḍaivāri, ெப. (n.)

   ைளகள் ெகாண்ட வாரிெய க் ம் கரண் ; perforated ladle to take out vadai-cakes.

     [வைட + வாரி.]

     [P]

வண் களமர்

 
 வண் களமர ்vaṇkaḷamar, ெப. (n.)

   ேவளாளர ்( வா.);; velalas.

     [வள் → வண் + களமர.்]

வண் ைற

 
 வண் ைற vaṇciṟai, ெப. (n.)

   ம ல் (ச .);; battlement.

     [வன் ைற → வண் ைற.]
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வண்ட

 
 வண்ட  vaṇṭagi, ெப. (n.)

   ந் ரிக் ெகாடை்ட; cashew nut-Anacardium occidentale.

வண்டத்தனம்

வண்டத்தனம் vaṇṭattaṉam, ெப. (n.)

   1. ம்  (ெகா.வ.);, ெகா ைம; mischief. wickedness. 

வண்டத்தனக்கார க்  சண் த்தனப் ெபண்சா  (உ.வ.);.

   2. நாண ன்ைம; impudence.

   3. ம ப் ன்ைம; impertinence.

   4. இ  ெசயல் ( ன்.);; lewdness.

   ெத. பண்டதன ;க. பண்டதன.

     [வண்டம் + தனம்.

     'தனம்' ெசால்லாக்க ஈ . ஒ.ேநா. ம் த் தனம், கஞ்சத்தனம்.]

வண்டப் ரட்டன்

வண்டப் ரட்டன் vaṇṭappuraṭṭaṉ, ெப. (n.)

   ஏமாற் க்காரன்; consummate cheat. 

வண்டப் ரட்ட க்  வாய்த்த சண்  (இ.வ.);.

     "வண்டப் ரட்டரத்ா தந்  ெபான்னட  ைவக் ங் கடனீந் டார ்( மேர. சத. 4);. வண்டப் 
ரட்ட க்  உடம்ெபல்லாம் வாய் (உ.வ.);.

     [வண்டம் + ரட்  → ரட்டன்.]

வண்டப்ேபச்

வண்டப்ேபச்  vaṇṭappēccu, ெப. (n.)

   1. ம் ப் ேபச் ; imprudenttalk.

   2. இ வான ேபச் ; lewd talk:.

   3. கண் த்தனமான ேபச் ; rash talk. 

மட் மரியாைதயற்ற வண்டப்ேபச்  பைகைய வளரக்் ம் (இ.வ.);.

     [வண்டம் + ேபச் .]

அள க்  , எல்ைலக் கடந் ,  னத்தால் ேப ம் ேபச் .

வண்டம்

 
 வண்டம் vaṇṭam, ெப. (n.)

   ந்தம் (சங்.அக.);; a weapon.

வண்டைம

வண்டைம1 vaṇṭamai, ெப. (n.)

   க ஞ்சங்  (சா.அக.);; black conch.

 வண்டைம2 vaṇṭamai, ெப. (n.)

   கடல் ன் வைக (சங்.அக.);; shell fish.

வண்டயக்கட்ைட

 
 வண்டயக்கடை்ட vaṇṭayakkaṭṭai, ெப. (n.)

   மரத் ணின் உ ண்ைட வ வப் ப ; a round plank attached to wooden pillar to act, as a connector.
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வண்டயம்

வண்டயம்1 vaṇṭayam, ெப. (n.)

   கழல்; anklet.

     " ரவண்டயம் அணிந்த வ கள்" ( வ். ப்பா. 17, அ ம். பக். 162);.

   ெத. ெபண் ய ;க. ெபண்ெடய.

     [வண்  → வண்டயம். (ஒ.ேநா.); தண்  → தண்டயம்.]

வண்டயம் = உ ட் ய ணிப்பந்தம்.

 வண்டயம்2 vaṇṭayam, ெப. (n.)

வண்டவாளம் பாரக்்க;see vandavālam.

     'அவன் வண்டயெமல்லாம் ெவளிவந்  ட்ட .'

வண்டர்

வண்டர ்vaṇṭar, ெப. (n.)

   1. அரச க்  நா ைகய க் ம் க ைகயார;் panegyrists who keep the king informed of the time, by praising 
him at stated hours.

     "வண்ட  ேமாவ ம் பாட" ( வக. 1844);.

   2. மங்கலம் பா ேவார ்( ன்.);; panegyrists, bards.

   3. ரர ்(நாம ப.);; warriors.

வண்டரம்

வண்டரம் vaṇṭaram, ெப. (n.)

   1. நா ன் வால் (யாழ்.அக.);; dog's tail.

   2. நாய்; dog.

   3. ல்; cloud.

   4. மார் ; breast, chest.

வண்டரன்

வண்டரன் vaṇṭaraṉ, ெப. (n.)

   1. அ  (யாழ்.அக.);; eunuch.

   2. இவறன் (கஞ்சன்);; miser.

     [வண்டரன் = ற்கால அரசைவகளில் ைதயகற்றப்பட்  அமரத்்தப்பட்ட பணியாள்.]

வண்டரி

வண்டரி 1 vaṇṭarisi, ெப. (n.)

   உ த்த அரி , வண் க் ள்ளி க் ம் அரி  (rhmf,);; pest eaten rice.

     "ேப ேகள் வண் ன  அரி பட்டால் ேபரண்டம் நீ ய  ளக் ந்தாேன" (ெகாங்கணவர)்;.

 வண்டரி 2 vaṇṭarisi, ெப. (n.)

   க ைத வண் ன் ல் ண்ட அரி ையப் ேபால் ம் டை்ட;   இ  ைக ல் பட ெவந்  
ேபா ம் தன்ைமத் ;   இ ல் இளங் ட்  அைரத் ப் ச ரி  நீ ம், ேபரண்டம் நீ ப் ண் க் ம், 
சரக்ெகல்லாம் நீ க் ம்; the egg of a kind of beetle calcifies copper sulphate, skull bone and other drugs.
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வண்டல்

வண்டல்1 vaṇṭal, ெப. (n.)

   ெவள்ளப்ெப க்  த யவற்றால் அ தெ்தா ங் ய வளமான மண்; silt, alluvium.

     'அ க் ம் ெவள்ளேம வளம்த ம் வண்டைல ம் ெகாண்  வ ற .' நன்ெசய் ெதாளி நட ல் 
ளத்  வண்டல் னால் ைளசச்ல் யா ம் (இ.வ.);.

     [வண்  → வண்டல்.]

 வண்டல்2 vaṇṭal, ெப. (n.)

   1. மகளிர ் ைளயாட்  வைக ( வா.);; a girl's game of making toy houses.

     "தண் த்தம் ேபைத மடவாரத்ம் வண்டல் ளக்கய ம்" (ஐந். ஐம். 46);.

   2. மகளிர ் ட்டம் (அ .நி.);; bevy of ladies.

   3. ைளயாட்டாக இைழத்த ற் ல்; toy house.

     "தண் னல் வண்ட ய்த் ெதன" (ஐங் .69);,

   4. நீர ் த யவற் ன ல் மண் ய ெபா  மண் த யன; dregs, lees, sediment, mud,

 mire, slush.

     "வண்டல் பாய் ெபான்னி நாடைன" (க ங். 135);.

     " யன  வண்டலாக" (பாரத. ப னாறாம். 73);.

   5. நீெரா க்  ட்டமண்; earth or sand washed ashore by a river, lake etc.

     "வண்ட ண் மணல் ெதள்ளி" ( வ்.நாய்ச.்2, 3);.

வண்டல் ைர

 
 வண்டல் ைர vaṇṭalārai, ெப. (n.)

வள்ைளக் ைர பாரக்்க;see valai-kkirai.

வண்டல்நீர்

 
 வண்டல்நீர ்vaṇṭalnīr, ெப. (n.)

   வண்டற் ப  கலந்த நீர;் water with sediments.

     [வண்டல் + நீர.்]

வண்டல -த்தல்

வண்டல -த்தல் vaṇḍalaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. வய க்  உரமாக வண்டல் பரப் தல் (C.G);; to spread, alluvial deposit in fields, as manure.

   2. வயல் மண்ேம தல்; to become silted up, as a field.

     [வண்டல் + அ .]

வண்டலம்

 
 வண்டலம் vaṇṭalam, ெப. (n.)

   ேச  (யாழ்.அக.);; slush.

     [வண்டல் → வண்டலம்.]

வண்டலவர்

வண்டலவர ்vaṇṭalavar, ெப. (n.)

   ைளயாட்  மகளிரi்; playful girls.

     "இரி ற்றார ்வண் ற்  வண்டலவர"் (க த்.92);.

     [வண்  → வண்டலவர.்]
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வண்டலாயம்

வண்டலாயம் vaṇṭalāyam, ெப. (n.)

   ைளயா ம் ேதா யர ் ட்டம்; a company of girl-playmates.

     "வண்டலாயெமா ண் ைறத் தைலஇ" (ெப ம்பாண்.311.);.

     [வண்டல் + ஆயம்.]

வண்ட ைழ-த்தல்

வண்ட ைழ-த்தல் vaṇṭaliḻaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. மணலாற் ற் ைழத்  ைளயா தல் (ெபா ந.187, 2, உைர);; to make a toy-house out of sand.

   2. ப வமகளிர ் ைளயாட் க ள் ஒன் ; a play of virgins.

ம வ. ட ைழத்தல்.

     [வண்டல் + இைழ.]

ப வப் ெபண் ர,் தத்தம் மனங்கவர ்மணாளன் வாய்ப்ப  த் , மண ல் வட்டங் க் 
கணித்த ம் ைளயாட் .

வண்டவாளம்

வண்டவாளம்1 vaṇṭavāḷam, ெப. (n.)

   மானக் ேகடான நிகழ் கள்; unpleasant, discreditable facts.

அவ ைடய வண்டவாளங்கெளல்லாம் எங்க க் த் ெதரி ம் (உ.வ.);. உன் வண்டவாளத்ைதெயல்லாம், 
தண்டவாளத் ல் ஏற்றலாமா? (பழ.);.

     [வண் → வண்ட + வாலம் → வாளம். வாளம் + ெந ைம.]

வண்டவாளம் = த க் ைறவான, ைறயற்ற ெசயல்கள்.

     "உன் வண்டவாளத்ைதத் தண்டவாளத் ல் ஏற் ேறனா, இல்ைலயா பார!்" என்ப " 
எரிசச் ணர் ன் ெவளிப்பாைடக் காட் ம் வழக் த் ெதாடரா ம். தண்டவாளத் ல் ஏற்றல் என்ப  
ஊர யப் பரப் தல், தண்டவாளத் ல் என்ப , ெதாடரவ்ண் ல் ெசய் த்தாள் அ ப் வ  ேபால, 
அ ப் வதாம்.

 வண்டவாளம்2 vaṇṭavāḷam, ெப. (n.)

   1. நிைலைம, தன்ைம; state, condition, used in contempt.

   2. தல்; capital, funds.

   ெத. பண்டவால ;க., . பண்டவால.

வண்டற்கல்

 
 வண்டற்கல் vaṇṭaṟkal, ெப. (n.)

   ெவள்ளி நி ைள; antimony.

வண்டற்ப ைக

 
 வண்டற்ப ைக vaṇḍaṟpaḍugai, ெப. (n.)

   வண்ட ட்ட ஆற்றங்கைர ( ன்.);; muddy bank of a river.

     [வண்டல் + ப  → ப ைக.]

வண்டற்பாைவ

வண்டற்பாைவ vaṇṭaṟpāvai, ெப. (n.)

   வண்டலாற் ெசய்த ைளயாட் ப் பாைவ; toy made of mud.

     "வண்டற்பாைவ ெவளவ ன் ண்ெபா  யைளஇக் கட ரப்் ேபாேள" (ஐங் . 124);.

     [வண்டல் + பாைவ.]
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வண்டன்

வண்டன்1 vaṇṭaṉ, ெப. (n.)

   ள்ளன் (இலக்.அக.);; short, dwarfish person.

 வண்டன்2 vaṇṭaṉ, ெப. (n.)

   ண்ணியன் ( ங்.);; brave and resolute man.

     [வண்  → வண்டன்.]

 வண்டன்3 vaṇṭaṉ, ெப. (n.)

   ேயான்; wicked or evil person.

     "வண்டர ் ம்ம ன் மாய்தர ெவய்தவன்" (ேதவா. 755, 7);.

     [வண்  → வண்டன்.]

 வண்டன்4 vaṇṭaṉ, ெப. (n.)

   ன்னத் ப் பண்ணப்பட்டவன் (யாழ்.அக.);; circumcised man.

வண்டனான்
வண்டனான் vaṇṭaṉāṉ, ெப. (n.)

   னிவன் ( வக. 1632, உைர);; austere age, as beelike in nature.

வண்டாலம்

வண்டாலம் vaṇṭālam, ெப. (n.)

   1. ந்தா ; pick-axe.

   2. ம  ( .ெவ.9, 38, உைர);; battle-axe.

ம வ. கணிச் .

வண்டாழ்ங்

வண்டாழ்ங்  vaṇṭāḻṅgurugu, ெப. (n.)

    வைக ெளான் ; a kind of heron.

     "வண்டாழ்ங் ைடய ேசவல்கேளாேட" (ம ைரக். 674, உைர);.

வண்டாழ்வான்

 
 வண்டாழ்வான் vaṇṭāḻvāṉ, ெப. (n.)

   ஒ  வைக பறைவ; a bird which (is a); terrorises the beetles.

வண்டாளம்
வண்டாளம் vaṇṭāḷam, ெப. (n.)

வண்ட வாளம், 1 (இ.வ.); பாரக்்க;see vandaválam.

வண்டாைள
வண்டாைள vaṇṭāḷai, ெப. (n.)

   ெநல்வைக ( ரப்்.58);; a kind of paddy.

வண்டானம்

வண்டானம் vaṇṭāṉam, ெப. (n.)

   நாைரவைக; pelican ibis.

     "நாைரவண்டான ெம ரத்்த தண் னல்" ( வக. 208);.

     [P]

வண்டானவண்

வண்டானவண்  vaṇṭāṉavaṇṭu, ெப. (n.)

   1. ஓர ்வைக ப் ; a secret salt.

   2. க ப் ண்டத் ந்  தயாரிக் ம் ஒர ்உப் ; a salt extracted by a secret process from the foetus (சா.அக.);.
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வண்

வண் 1 vaṇṭi, ெப. (n.)

   1. சகடம்; cart, carriage, bandy.

     "வண் ைய ேய னாள்" ( வக. 2054, உைர);.

     "வண் ல் ஒட ம் ஏ ம்;

ஒடம் வண் ல் ஏ ம்" (பழ.);.

   2. வண் ப்பாரம் பாரக்்க;see vani-p-param.

   3. சக்கரம்;   உ ைள ( டா.);; wheel, as of a cart car.

   ெத., க., பண் ;ம. வண் .

     [வள் → வண் → வண்  → வண்  (ேவ.க.4:101);.]

ஒ கா. வள் +  - வண் . இசெ்சால் ம் வைள க் க த் ன ப்பைட ல் ேதான் யதா ம்.

     'வண் ெயன்ப  த ற் சக்கரத்ைத ம் ன்  உ ப்பா ெபயராய்ச ்சகடத்ைத ம் க் ம்.

சகடம் என் ம் ெபா ளில், வண்  என் ஞ்ெசால், பண்  என்பதன் ரிபாகத் ெதரி ன்ற . 
ஏெனனின், பண்  என் ம் வ ேவ, வக ந்தாமணி லத் ல் இடம் ெபற் ள்ள . ேம ம், பாண் , 
பாண் ல் என்பவற்ைற ெயாத்த வகர தற் ெசாற்கள், இ வைக வழக் ல்ைல.

ஒ கால், வண் ெயன் ம் வ ேவ, ெதான் ெதாட்  உலகவழக்கா ந் க்கலாம். வண் ெயன் ம் 
வ க கன்னட வ வம், வகர பகரத் ரி ன் ைளவாம் (ேவ.க.4:101);.

 வண் 2 vaṇṭi, ெப. (n.)

   வ  (யாழ்.அக.);; belly, stomach.

வண் க்கட்

வண் க்கட்  vaṇṭikkaṭṭu, ெப. (n.)

   1. வண் ப்பட்டா ( ன்.); பாரக்்க;see Vandi-p-patta.

   2. மகளிர ் ந்  ெகாள் ம் தைல  வைக (இ.வ.);; a mode of tying a woman's braided hair.

     [வண்  + கட் . கள் → க  → கட் .]

கட்  இைணப் , ேசரப்் , ப் . வட்ட வ ல் ந்  ெகாள் ம் மகளிரத்ம் தைல ப் .

வண் க்க க்கன்

 
 வண் க்க க்கன் vaṇḍikkaḍukkaṉ, ெப. (n.)

   ெபான்னா யன்ற ெபரிய வட்ட வ வான க க்கன் வைக (இ.வ.);; a large circular, gold ear-ring of men.

     [வண்  + க க்கன். க  → க  → க க்கன். க த்தல் ெபா த் தல், ப்பாக இ த்தல். 
வண் க்க க்கன் வண் சச்க்கர வ லைமந்த ஆடவர ்காதணி.]

வண் க்காரன்

வண் க்காரன் vaṇṭikkāraṉ, ெப. (n.)

   1. வண் ேயாட் பவன்; cart driver.

   2. ஒட் நர;் driver.

   3. வண் க்  உரியவன்; owner of a cart or carriage.

     [வண்  + காரன். காரன் = ைன தல். உைடைம த ய ெபா ளில்வ ம் ஆண்பாற் ெபயரீ  
( );.]

வடெமா யாளர ்இப்ெபயரீற்ைறக் 'க் ' (ெசய்); என் ம் தனிைல னின்  ரித் ப் 
ெபா ைரப்ப  ெபா ந்தா . காரன் என் ம் ஆண்பாற் ெபயரீ , ெசந்த க்ேக ரிய .

ஆட் க்காரன். மாட் க்காரன், ட் க்காரன், ேவைலக்காரன், ேகா க்காரன், ெவள்ைளக்காரன் 
ேபான்ற எண்ணிலடங்கா ைன தற் ெபயரி கள் த ல் வழக் ன் ள்ளைம காண்க.
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வண் க்கால்

 
 வண் க்கால் vaṇṭikkāl, ெப. (n.)

   வண் ச ்சக்கரம் ( ன்.);; cart-wheel.

     [வண்  + கால்.]

வண் க் ல்

 
 வண் க் ல் vaṇṭikāl, ெப. (n.)

வண் மச  (இ.வ.); பாரக்்க;see vandi-masagu.

     [வண்  + ல். இல் → ல் → ல்.]

வண் க்

 
 வண் க்  vaṇṭikāṭu, ெப. (n.)

   வண் ன் ேமற் ண் ; dome-like top or cover of a cart.

     [வண்  + . ல் → ள் → .]

     [P]

வண் க்ெகாட்ட
ைக

 
 வண் க்ெகாட்டைக vaṇṭiggoṭṭagai, ெப. (n.)

வண் ப்ேபடை்ட (கட்டட. நாமா.); பாரக்்க;see vandī-p-pettai.

வண் க்ெகா ப்

 
 வண் க்ெகா ப்  vaṇṭikkoḻuppu, ெப. (n.)

வண் மச  ( ன்.); பாரக்்க;see vandi-masagu.

     [வண்  + ெகா ப் .]

வண் கட் -தல்

வண் கட் -தல் vaṇṭigaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. மாடை்ட வண் ன் கத்த ற் ட் தல்; to yoke the bullocks to a bandy, as for a journey.

   2. ற் ப் பயணம் த யன ெதாடங் தல் (இ.வ.);; to start as on a journey.

     [வண்  + கட் . கள் → கட்  = இைணத்தல், ைணத்தல்.]

மாடை்ட வண்  கத்த ல் இைணத் ச ்ேசரத்்தேல, வண்  கட் தலா ம்.
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வண் சச்த்தம்

 
 வண் சச்த்தம் vaṇṭiccattam, ெப. (n.)

   வண் க் , வண்  வாடைக; carriage, hire, fare, hire charges.

ம வ. சகடக்

     [வண்  + சத்தம்.]

சாத்  = பண்டங்கைளக் ெகாண்  ற் ம் வணிகர ் ட்டம். சாத்தம் → சத்தம் = வண் க் க் 
ெகா க் ம் . வண் ச ்சத்தம் என்ப  வண் ற் பண்டங்கைள ஏற் ச ்ெசல் வதற்கான  
அல்ல  வாடைக.

 வண் சச்த்தம் vaṇṭiccattam, ெப.. (n.)

   வண் க் ; wage for the load to be carried by cart.

     [வண் +(சாத்தம்);சத்தம்]

சாத்  வாணிகர ்ெப ம் கட்டணம்.

வண் சச்வ

வண் சச்வ  vaṇḍiccavaḍu, ெப. (n.)

வண் த்தடம் பாரக்்க;see vandi-t-tadam.

     "ஆன் க் ப் ேபா ற வண் சச்வட் க்  வடக் ம்" ( க்கல். 420);.

     [வண்  + வ  → சவ . உகர தற்ெசால் அகர தலவாதல் த ல் இயல்பாம்.]

வண் செ்ச லாட
ல்

 
 வண் செ்ச லாடல் vaṇḍicceḍilāḍal, ெப. (n.)

   வண் ல் ைவத் ள்ள ெச ல் ஆ ைக ( ன்.);; swinging from hook in a machine mounted on a cart and 
rotated.

வண் சண்

 
 வண் சண்  vaṇṭisaṇṭi, ெப. (n.)

   றைம ள்ளவன் (இ.வ.);; clever person.

வண் த்தடம்

 
 வண் த்தடம் vaṇḍittaḍam, ெப. (n.)

   வண் ச ்சக்கரம் ெசன்  ேதய்ந்த தடம்; cart-track. 

வண் தட, வண்  தைட (ேப.வ.);.

     [வண்  + தடம்.]

வண் ப்பட்டா

 
 வண் ப்பட்டா vaṇṭippaṭṭā, ெப. (n.)

   வண் ச ்சக்கரத் ன் ேமல் ைதத்த இ ப் ச ்சட்டம்; iron frame of cart-wheel.

     [வண்  + படை்ட → பட்டா.]

வண் ப்பட்ைட

 
 வண் ப்படை்ட vaṇṭippaṭṭai, ெப. (n.)

வண் ப் பட்டா (இ.வ.); பாரக்்க;see Vandi-p-patta.

     [வண்  + படை்ட.]
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வண் ப்பாைத

 
 வண் ப்பாைத vaṇṭippātai, ெப. (n.)

வண் த் தடம் பாரக்்க;see vandi-t-tadam. 

வண் பாட்ட (ேப.வ.);.

     [வண்  + பாைத.]

வண் ப்பாரம்

வண் ப்பாரம் vaṇṭippāram, ெப. (n.)

   1. வண் ேலற் ம் ைம; cart-load.

     "வண் ப்பாரம் நிலத் ேல" (பழ.);.

   2. பட்டணம் ப  480 தல் 500 வைர ெகாள் ம் தவச அள வைக; a unit of dry measure, varying from 480 to 
500 (Chennai); city measures.

வண் ப்ேபட்ைட

வண் ப்ேபடை்ட vaṇṭippēṭṭai, ெப. (n.)

   1. ற் லா வண் கள் தங் ம் இடம்; caravansari, enclosed halting place for travelling carts.

வண் ப்ேபடை்டச ்சண் க்காைள வசச் ைமைய இ க்கா  (உ.வ.);.

   2. வண் ேம  பாரக்்க;see vandi-medu.

     [வண்  + ேபடை்ட = பயண வண்  த யன தங் டம்.]

வண் ப்ைபதா

 
 வண் ப்ைபதா vaṇṭippaitā, ெப. (n.)

   வண் ச ்சக்கரம்; cart-wheel.

வண் ட்பம்

 
 வண் ட்பம் vaṇṭibuṭbam, ெப. (n.)

   அேசா ; a kind of tree-Saraca indica.

வண் ப்ெபாைற

வண் ப்ெபாைற vaṇṭippoṟai, ெப. (n.)

வண் ப்பாரம், 1 பாரக்்க;see Vandi-p-param.

     [வண்  → வண்  + ெபாைற. ெபாைற = பாரம்.]

வண் மச

 
 வண் மச  vaṇṭimasagu, ெப. (n.)

   வண் ச ்சக்கரத் ைள ம் ைம (இ.வ.);; wheel grease.

     [வண்  + ம  → ம  → மச .]

மச  = ைவக்ேகாற் கரிேயா  ளக்ெகண்ெணய் கலந்  ம த்த ( ைழத்த); வண் ைம.

வண் ம

 
 வண் ம  vaṇṭimasi, ெப. (n.)

வண் மச  (இ.வ.); பாரக்்க;see vandi-masagu.

     [வண்  + ம  → ம .]

வண் மைலச்

 
 வண் மைலச்  vaṇṭimalaicci, ெப. (n.)

   ற் ரப்் ெபண்ெதய்வம்; a village goddess.
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வண் மைலயன்

 
 வண் மைலயன் vaṇṭimalaiyaṉ, ெப. (n.)

   ெதன்னாரக்்கா  மாவட்டத் ல் வணங்கப் ப ன்ற ெதய்வம்; male deity worshiped in South Arcot district.

வண் ேம

 
 வண் ேம  vaṇṭimēṭu, ெப. (n.)

   வண்  நிற் டம் (ெகா.வ.);; cart-stand.

வண் ைம

 
 வண் ைம vaṇṭimai, ெப. (n.)

வண் மச  பாரக்்க;see vandi-masagu.

     [வண்  + ம  → ம  → ைம = வண் மச .]

வண் யகவாய்

 
 வண் யகவாய் vaṇṭiyagavāy, ெப. (n.)

   வண் ச ்சக்கரத் ைள ( ன்.);; axle-tree hole.

     [வண்  + அகவாய் = உள்ளிடம்.]

வண் யம்

 
 வண் யம் vaṇṭiyam, ெப. (n.)

   ெச வைக (மைல.);; pink-tinged white sticky mallow.

வண் ைல

வண் ைல vaṇṭiyilai, ெப. (n.)

   சக்கரத் ன் வடை்டைய ம், டத்ைத ம் ஒன் ைணக் ம் பன்னிரண்  மரக்கடை்டகள்;   12 wood 
pieces connecting the wheel rim and kudam. வண்  எல (ேப.வ.);.

ம வ. ஆரக்கால்.

     [வண்  + இைல. இைல = வண் சச்க்கரத் ன் ஆரக்கால்.]

வண் ேயரக்்கால்

 
 வண் ேயரக்்கால் vaṇṭiyērkkāl, ெப. (n.)

   வண் ன் மத் ல் ைமயக் கடை்ட ன் ேமல் கத்த டன் ெபா த்தப்பட்ட நீண்ட வ வான 
மரக்கடை்ட; a long sturdy plank centrally fixed in the bullock easy longitudinally. 

வண்  ஏரக்்கா  (ேப.வ.);.

வண் ரம்

 
 வண் ரம் vaṇṭiram, ெப. (n.)

   வாைக ேமற் ல் ; a parasite plant on the tree vagai.

வண் ல்

வண் ல்1 vaṇṭil, ெப. (n.)

   ெவங்காரம்; borax.

 வண் ல்2 vaṇṭil, ெப. (n.)

   1. வண் 1, 1 ( ன்.); பாரக்்க;see vandi.

   2. சக்கரம் (நாம ப. 461);; wheel.

     [வண்  → வண்  → வண் ல்.]
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வண் வட்ைட

 
 வண் வடை்ட vaṇṭivaṭṭai, ெப. (n.)

   வண் ச ்சக்கரம் உ ப்ெப தற் ரிய ஆ  வைளவான மரசச்ட்டங்கள்; six rims of wheel. வண்  
வட்(ைட); (ேப.வ.);.

     [வண்  + வட்  → வடை்ட.]

வண் னரி

வண் னரி vaṇṭiṉari, ெப. (n.)

   1. வண்டரி  பாரக்்க;see vandarisi.

   2. ஆ  ள்ளி வண்  ெகா ஞ் , ெச வண் , வண் , வண் , நீ க் ள் ழல் வண் , 
எரிவண் , க ைத வண்  இைவெயல்லாம் ைறக்  எ த்தைவ; all the above kinds of beetles are 
useful in alchemy.

வண்

வண் 1 vaṇṭu, ெப. (n.)

   1. வண் , ம் , ேதன், ஞி  என நால்வைகப்பட்ட அ காற் பறைவ; chafer, bee of four kinds, viz., 
vandu, surumbu, ten, nimiru.

     "யா ைச ெகாண்ட னவண் ரந்்தாரப்்ப" (க த். 131);, வண்  ெமாய்க்காத அ ம் ம், 
வண்ணான் ைவக்காத ணி ம் றக்கா  (உ.வ.);.

   2. ந மணத்ைத நா ப் பறக் ம் அ காற்  பறைவ வைக; a kind of bee.

     "வண்  கண்ம ழ்ேத னினங்காள்" ( வக.892);. வண்  ஏறாத மர ல்ைல (பழ); வண்  ரத் ேலேய 
வாசைன அ ம் (இ.வ.);.

     [வள் → வண் → வண்  (ேவ.க.4 பக்.100);.]

 வண் 2 vaṇṭu, ெப. (n.)

   1. மறவ ள் ஒ  உட் ரிைவச ்சாரந்்தவர ்( றநா. 263, உைர);; a sub-sect of Marava caste.

   2. அம்  ( ங்.);; arrow.

     "ஒ ல ேவள்கர வண்ேட" (ெவங்ைகக்க. 18);.

   3. ற்றம் ( ங்.);; fault.

   4. ைகவைள ( ங்.);; bracelet.

     "ைகவண் ங் கண்வண்  ேமாடக் கைலேயாட" (ஆ . உலா. 98);.

   5. சங்  ( ங்.);; conch.

   6. ல் ( ங்.);; thread.

வண் க்காய்

 
 வண் க்காய் vaṇṭukkāy, ெப. (n.)

   ெவண்ைடக்காய்; ladies finger-Hibiscus esculentus.

வண் க் ள்ளரி

 
 வண் க் ள்ளரி  vaṇṭukkuḷḷarisi, ெப. (n.)

வண்டரி  பாரக்்க;see vandarisi.

வண் கட் -தல்

வண் கட் -தல் vaṇṭugaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பாைன ன் வாையச ் ைலயால் க் கட் தல்; to cover and tie up the mouth of a pot with cloth, in preserving 
things.

     'நலமதாய்க் கவசம் தன்னில் நயமதாய் வண் கட் '.

     [வண்  + கட் .]
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வண் கட்டல்

 
 வண் கட்டல் vaṇṭugaṭṭal, ெப. (n.)

   ேவ  கட் தல்; the film that is formed on boiling milk and other substances.

வண் க

வண் க  vaṇḍugaḍi, ெப. (n.)

   1. வண்  ெகாட் ைக; sting of wasp or beetle.

   2. ேதால் ேம ண்டா ம் ெசா  வைக (இ.வ);; ring worm.

   3. வண் ெகால் , 2 (இ.வ.); பாரக்்க;see vandu-kolli.

     [வண்  + க .]

வண் க ைல
வண் க ைல vaṇḍugaḍiyilai, ெப. (n.)

வண் ெகால் , 2 (ெகா.வ.); பாரக்்க;see Vandu-kolli.

வண் காயப்ேபா
-தல்

வண் காயப்ேபா -தல் vaṇṭukāyappōṭudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உப்பளப் பாத் ந்  வாரிெய க் ம் உப்ைப, அப்பாத் ன் வரப் ேலேய த் , ஒ நாள் 
வ ம் ெவ ற் காய்சச் ைக; drying proeers on the ridges of beds in salt pans by heaping.

வண் த்

 
 வண் த்  vaṇṭugutti, ெப. (n.)

    வைக (சங்.அக.);; a small bird.

     [வண்  + த் .]

ஒ கா. வண் ெகாத்  → வண் த் .

     [P]

வண் ட் -தல்

வண் ட் -தல் vaṇṭuāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   பாத் ந்  உப்ைப அவ்வரப் ேலேய வாரிக் த்தல்; to heap salt on the ridge itself after collecting 
from salt beds.

     [வண்  + ட் .]

வண் ெகால்

வண் ெகால் 1 vaṇṭugolli, ெப. (n.)

   1. ைமயகத் ; large-leafleted-eglandular senna.

   2. ேதால் ேநாய் ரக்் ம் ம ந் ச ்ெச வைக; ring worm shrub.

   3. மரவைக (மைல.);;  deodar cedar.

   4. சண்பகம் ( .அ.);; champak.

 வண் ெகால் 2 vaṇṭugolli, ெப. (n.)

   1. ஆ  ன்னாப் பாைள; a creeper, which is very bitter and ash coloured-Aristo lochia bracteata.

   2. ேதவதாரம்; a kind of fragrant wood-Eagle wood.

வண் ச் லந்
வண் ச் லந்  vaṇṭuccilandi, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ண் ( வரட.்354);; a burning blister.

வண் செ்சா

 
 வண் செ்சா  vaṇṭuccoṟi, ெப. (n.)

   வண்  க ப்ப னால் உண்டான ெசா ; urticaria caused by sting of beetles.

வண் ற் -தல்

வண் ற் -தல் vaṇṭusuṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ைவக்ேகால் த யவற்ைறப் ரியாக ெந ங்கச ் ற் க் கட் தல்; to make twists of straw and pack them.

     [வண்  + ற் .]
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வண் ணாமலர்ம
ரம்

வண் ணாமலரம்ரம் vaṇṭuṇāmalarmaram, ெப. (n.)

   1. ெசண்பகம்; champak.

   2. ேவங்ைகமரம்; East |ndian kino.

     [வண்  + உண் + ஆ (எ.ம.இ.நி); + மலர ்மரம்.]

வண் ணி

 
 வண் ணி vaṇṭuṇi, ெப. (n.)

   தாமைர (சா.அக.);; lotus.

வண் நாணான்

வண் நாணான் vaṇṭunāṇāṉ, ெப. (n.)

வண் கைள ல் ன் நாணாக ைடய காமன் (நாம ப. 59);,

 kama,as having a row of beetles for the string of His bow.

     [வண்  + நாண் + ஆன்.]

வண் ெநல்

 
 வண் ெநல்  vaṇṭunelli, ெப. (n.)

வண்  ெகால்  (இங்.ைவ.); பாரக்்க;see vandu-kolli.

வண் மரம்

 
 வண் மரம் vaṇṭumaram, ெப. (n.)

   ஒர ்வைக ெகா ; beetle tree.

வண்

வண் 1 vaṇṭumūli, ெப. (n.)

   உப் ; the three salts obtained from the effloresence grown on the soil of fuller's earth.

 வண் 2 vaṇṭumūli, ெப. (n.)

   ெவள்ெள க் ; madar shrub with white flowers-Calotrops gigantea.

வண் வன்
வண் வன் vaṇṭuruvaṉ, ெப. (n.)

   மால் (நாம ப. 50);; Visnu.

வண் -தல்

வண் -தல் vaṇḍuviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ைவக்ேகால் த யவற்ைறப் ரியாகத் ரித்தல்; to twist straw.

     [வண்  + .]

வண் ளம்

 
 வண் ளம் vaṇṭuḷam, ெப. (n.)

   நந் யா வட்டம்; white flower of a plant which yields milky juice when wounded - East India rosebay.

வண் க் -தல்

வண் க் -தல் vaṇṭuṟukkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   உதடை்ட மடக் க் க த்தல் ( ெநல்);; to curl and bite one's lips.

     [வண்  + உ க்  - உ க் தல் = னத்தல்.]

வண் ைற

 
 வண் ைற vaṇṭuṟai, ெப. (n.)

   எ த் ல்லா ேவாைச (ச .);; inarticulate sound.
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வண்ெடச் ல்

வண்ெடச் ல் vaṇṭeccil, ெப. (n.)

   ேதன்; honey.

     "இளநீர ்வண்ெடச் ல் பயறப்பவைக" ( ப் . நாயகர.் 3);.

     [வண்  + எச் ல்.]

வண்ேடறாமலர்

 
 வண்ேடறாமலர ்vaṇṭēṟāmalar, ெப. (n.)

   அப்ெபா தலரந்்த மலர ்( ன்.);; flower just blown, as not visited by the bee.

     [வண்  + ஏ  + ஆ (எ.ம.இ.நி); மலர.்]

வண்ைட

வண்ைட1 vaṇṭai, ெப. (n.)

   ெவண்ைட (சங்.அக.);; a plant, yielding ladies-finger-Hibiscus esculentus.

க. ெபண்ெட.

     [ ள் → (மள); → வள் → வண்ைட.]

 வண்ைட vaṇṭai, ெப. (n.)

   ெகாசை்சயான ; which is corrupt or vulgar.

     'வண்ைடப் ேபச் ' (இ.வ.);.

     [வண்  → வண்ைட.]

வண்ைட ைழப்
ளி

 
 வண்ைட ைழப் ளி vaṇṭaiyiḻaippuḷi, ெப. (n.)

   தச் க் க  வைக (இ.வ.);; beading plane.

     [வண்  → வண்ைட + இைழப்  + உளி.]

     [P]

வண்ேடாதரி

வண்ேடாதரி vaṇṭōtari, ெப. (n.)

   இராவண ைடய மைன ; the wife of Rāvanān.

     "அழகமர ்வண்ேடாதரிக் ப் ேபர ளின்ப மளித்த ெப ந் ைற ேமய ராைன" ( வாச.18:2);.

     [மண்ேடாதரி → வண்ேடாதரி.]

வண்ேடாதரிேவர்

 
 வண்ேடாதரிேவர ்vaṇṭōtarivēr, ெப. (n.)

   ஒ வைக ; a kind of medicine.

வண்ேடாலம்

வண்ேடாலம் vaṇṭōlam, ெப. (n.)

   1. வண்ட வாளம் 1, 2 பாரக்்க;see vanda-valam.

   2. ஒ வன  ந்ைதய வரலா ; one's antecedents.

     'உன் வண்ேடால ெமல்லாம் நன்றாய் அ ேவன்' ( ெநல்.);.

வண்ண ஆவாரம்

 
 வண்ண ஆவாரம் vaṇṇaāvāram, ெப. (n.)

   தகைர; ring worm plant, cassia tora.
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வண்ணக்கசே்சால
ம்

வண்ணக்கசே்சாலம் vaṇṇakkaccōlam, ெப. (n.)

   ஒமா ைக ப்பத் ரண்ட ெளான்  ( லப். 6:77, உைர);; one of 32 omaligai.

     [வண்ணம் + கசே்சாலம். கசே்சாலம் = ஒ வைக ந மணப் ெபா ள்.]

வண்ணக்கசே்சால ள்ளிட்ட ப்பத்  வைக ஓமா ைக ம் ஊறைவத்த நன்னீரில் அரச மகளி ம் 
ெசல்வப் ெபண் ம் ளித்  வந்தனர.்

வண்ணக்கட்

வண்ணக்கட்  vaṇṇakkaṭci, ெப. (n.)

வண்ணக்களஞ் யம் பாரக்்க;see vanna-k-kalanjiyam.

     "என்ேபர ்வண்ணக்கட் " (த ழ்நா. 242);.

     [வண்ணம் + கட் .]

வண்ணக்கம்மர்

வண்ணக்கம்மர ்vaṇṇakkammar, ெப. (n.)

   வண்ண ேவைல ெசய்ேவார;் painters.

     "வத்தநாட்  வண்ணக்கம்ம ம்" (ெப ங்.உஞ்ைசக். 58, 44);.

     [வரணம் → வண்ணம் + க மம் → கம்மம் → கம்மர.்]

 வண்ணக்கம்மர ்vaṇṇakkammar, ெப. (n.)

   வண்ண ஒ யங்கைளத் ட் பவர;் one who does painting work.

     [வண்ணம்+கம்மர]்

வண்ணக்க
த்தம்

 
 வண்ணக்க த்தம் vaṇṇakkaliviruttam, ெப. (n.)

   சந்தம் அைமந்த க  மண் லப்பா; rhythmic stanza of "Kalimandila-p-pa" kind.

     [வரணம் → வண்ணம் + க த்தம். (க  த்தம் = நாற் ர  நான்காய் வ ம் க ப்பா ன் 
இனம்);.]

சந்தம் அைமந்த வண்ணக்க  த்தப் பாடல் வ மா  :-

     "மால்ஏந் ய ழலாரத்  மயல்ேபாம் இடர ்அயல்ேபாம் ேகால்ஏந் ய அரசாட் ம் ம் கழ் நீ ம்

ேமல்ஏந் ய வானாடரக்ள் ெம யா தம் ஒ ெசவ் ேவல்ஏந் ய காஎன ெவண்ணிறணிந் ேல" 
(அ ட்பா);.

வண்ணக்க தாரி

வண்ணக்க தாரி vaṇṇakkavutāri, ெப. (n.)

   க தாரி வைக ெளான் ; painted trancolin-Francolinus-pictus.

ம வ. க வா .

     [வண்ணம் + க வா  → க தாரி.]

த ழ் நாட் ன் ழக் க் கடற்கைரப் ப களிற் காணப்ப ம் இக்க தாரி, 31 ரலம் உயரம் வைர 
வள ம் தன்ைமத் . க ம் ள்ளிக டன், ேகா க ம், ெவள்ைளப் படை்டக ம் ெகாண்ட ப ப்  நிற 
உடைலக் ெகாண்ட . தவசங்கள், ல் ைதகள்,  பழங்கள், கைரயான் ஆ யவற்ைற இைரயாகக் 
ெகாள் ம் இைவ, 4 தல் 8 வைர லான

எண்ணிக்ைக ல் டை்ட ம்.

     [P]
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வண்ணக்களஞ் ய
ம்

 
 வண்ணக்களஞ் யம் vaṇṇakkaḷañjiyam, ெப. (n.)

   வண்ணம் (சந்தப் பாடல்); பா வ ற் றந்த பாவலன்; poet specially skilled in composing vannam verses.

     'வண்ணக் களஞ் யப் லவர'் (இ.வ.);.

     [வரணம் → வண்ணம் + களஞ் யம்.]

வண்ணக்கஞ்சாத்த
னார்

வண்ணக்கஞ்சாத்தனார ்vaṇṇakkañjāttaṉār, ெப. (n.)

   கழகக் காலப் லவரக் ள் ஒ வர;் an ancient Sangam, poet. 

இவரத்ம் பாடெலான்  வள் வமாைல ல் இடம் ெபற் ள்ள . வண்ணக்கஞ்சாத்தனார ்
க் றைள ேவதத் ற்  ஒப்பாகக் ள்ள பாடல், வ மா  :-

     "ஆரிய ம் ெசந்த ம் ஆராய்ந்  இதனின் இ  ரிய  என்  ஒன்ைறச ்ெசப்பரிதால் - ஆரியம் 
ேவதம் உைடத் ;

த ழ்  வள் வனார ்ஒ  றட்பா உைடத் " ( வள் வமா.43);,

     [வண்ணம் → வண்ணகம். வண்ணக்கம் + சாத்தன் → சாத்தனார.்]

பண்ைடக் காலத் ல் ெப ம்பா ம் வணிகேர சாத்தன் என் ம் ெபயர ்தாங் க்க ம் இப் லவர ்
ெப ந்தைக ேபா ம் லவாணிகன் த்தைல சாத்தனார ்மற் ம் இன்ன ற ெபயர ்ெபற்றாைர ம் 
எண்ணிப் பாரக்்க.

வண்ணக்களஞ் ய
ப் லவர்

வண்ணக்களஞ் யப் லவர ்vaṇṇakkaḷañjiyappulavar, ெப. (n.)

   18-ஆம் ற்றாண் ல் " ைக ன் ராணம்" என் ம் ைல இயற் ய லவர;் a poet, who composed the 
work titled Mugaidin purānam in 18C.

இவர ்ம ைரக்  அண்ைம ள்ள' சல்' என் ரிற் றந்தவர.் 'வண்ணம்' பா வ ற் றந்த 
பாவலராவார.் இவர ்பா ர ்அல் ன் லவர ்என ம் அைழக்கப்ப றார.்

     [வண்ணக்களஞ் யம் + லவர.்]

வண்ணக்கன்

வண்ணக்கன்1 vaṇṇakkaṉ, ெப. (n.)

   1. மா ண்ட ணிெவ க் ம் ெதா லாளி; washerman.

   2. வண்ணச ் த் ரங்கள் எ பவன்; artist.

     'சனநாதத் ெதரிந்த வலங்ைக ேவைளக் காறரில் வண்ணக்கன் ஐயாறனா ய த் ரயாளி" 
(ெத.கல்.ெதா.17 கல்.238);. தல் இராசராசன் . . 1007 தல் இராசராசன் ெநய்த்தானம் 
கல்ெவட் .

     [வண்ணம் → வண்ணக்கன்.]

 வண்ணக்கன்2 vaṇṇakkaṉ, ெப. (n.)

   கட்  ெபாற்காக, ெபாற் கட் கைள (நி த் ம் உைரத் ம்); ேநாட்டஞ் ெசய்பவன்; tester of coins.

     "வண்ணக்கன் சாத்தனார"் (நற்.);.

     "வண்ணக்கர ்காணத்ைத நீலெமன்ற ம்" (ெதால். ெசால். 16. ேசனா);.

ம வ. கா ேநாட்டகன்.

     [வண்ணம் → வண்ணகன் → வண்ணக்கன்.]

ெபாற்காைச அல்ல  ெபாற்கட் ைய உைரத் ப் பாரத்் , அதன்மாற்  வண்ணத்தால் (நிறத்தால்); 
கா ன் அல்ல  ெபாற் கட் ன் இயல்ப ம், ேநாட்டகன். சரியானவற் ன்ேமல் த் ைர வ ம் 
இவ்வ வலரத்ம் ெபா ப்பாம். கழகக்காலப் லவரா ய வடம வண்ணக்கன் தாேமாதரனார ்
( றம்.172);, கா ேநாட்டக மர னர ்என்பர.்

 வண்ணக்கன்3 vaṇṇakkaṉ, ெப. (n.)
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வண்ணக்கன்ெசா
ம ங் மரனார்

வண்ணக்கன்ெசா ம ங் மரனார ்vaṇṇakkaṉcorumaruṅgumaraṉār, ெப. (n.)

   கழகக் காலப் லவரக் ெளா வர;் an ancient Sangam poet.

இவர ்நாணய ேநாட்டகராக இ ந்தவர,் ஞ் த் ைணைய றப் த் ப் பா ள்ளார.் இவர ்பாட ல் 
தைலமகன் இர ல் வ ெந ைன ய  றப் ைடய . நற் ைன ல் ஒ  ெசய் ைள பா யதாக 

வர.் அப்பாடல் வ மா :-

     " ளி ல் அரவெமா  தனி றந் ைரஇ

மைழெய ந் த்த நளிர் ங்  லம் ற்

கைழயமல்  நீ ய வா யர ்ெந ங்ேகாட்

இலங் ெவள் ள  யன்மைலக் கவாஅன்

அ ம் வா ய ழ்ந்த க ங்கால் ேவங்ைகப்

ெபான்ம ள் ந  கன் ைசத் தாஅம்

நன்மைல நாட நயந்தைன ய ளாய்

இயங் நர ்ம ந்த அயந் கழ் ெந க்

க மா வழங் தல் அ ந் ம்

ந நாள் வ  ேநாேகா யாேன" (நற்: 257);.

வண்ணக்கன் 
தத்தனார்

 
 வண்ணக்கன் தத்தனார ்vaṇṇakkaṉtattaṉār, ெப. (n.)

   கழகக் காலப் லவரக் ள் ஒ வர;் an ancient Sangam poet.

கழகக் காலத் ல் தத்தனார ்என் ம் ெபயரில் ல் தத்தனார,் ெநய்தல் தத்தனார,் கணக்காயன் 
தத்தனார.் ெந ந்தத்தனார ்என லவரக்ள் வாழ்ந் ள்ளனர.்

     [வண்ணக்கன் + தத்தன் → தத்தனார.்]

வண்ணக் ங்

 
 வண்ணக் ங்  vaṇṇakkuṅgulu, ெப. (n.)

   ம ந் ைல வைக ெளான் ; a kind of medicinal leaves.

வண்ணக் ைர

 
 வண்ணக் ைர vaṇṇakkudirai, ெப. (n.)

   வரிக் ைர; piebald horse. 

வண்ணக் ைர மண்ைணத் ன் ம்ேபா , தட் வாணிக் ைர ெகாள் க்  அ றதாம் (பழ);.

     [வரி + அணம் → வரணம் → வண்ணம் + ைர (வரி + நிறம், வைர );.]

பல நிறக் ேகா ள்ள ைர.

     [P]

வண்ணக் ப்

 
 வண்ணக் ப்  vaṇṇakkuḻippu, ெப. (n.)

   வண்ணச ்ெசய் ளின் சந்தவாய்பா  ( ன்.);; a set or formal harmonic rhythm for vannam compositions.

     [வரணம் → வண்ணம் +  → ப் .]
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வண்ணக் னிப்

 
 வண்ணக் னிப்  vaṇṇakkuṉippu, ெப. (n.)

வண்ணக் ப்  ( ன்.); பாரக்்க;see vanna-k-kulippu.

     [வண்ணம் + னிப் .]

வண்ணகம்

வண்ணகம் vaṇṇagam, ெப. (n.)

   1. ளக்க ற வண்ணித் ப் கழ்ைக (ெதால்.ெபா ள்.452, உைர);; elaborate eulogy.

   2. க ப்பா ப் ெளான்  ( ரேசா. யாப். 11, உைர);; a component of kali verse.

   3. சந்தனம் (யாழ்.அக.);; sandal wood.

   4. ந மணம் (யாழ்.அக.);; fragrance. 

வண்ணித்  வ த ன் வண்ணகம் எனப்ப ம் (யாப்.84);.

 Skt. வரண்க.

     [வள் → வண் → வண்ணம் → வண்ணகம் (ேவ.க. 4:97);.]

ஒ.ேநா. ண்ணம் → ண்ணகம். வண்ணகம் அராகம் என் ம் வண்ண ப்  ( .தா.2, பக்.78); 
வண்ணித் ப் கழ்தலான் வண்ணகம் எனப்ப ம் (ெதால்.ெபா ள்.452, ேபரா.);.

வண்ணகெவாத்தா
ைச

வண்ணகெவாத்தா ைச vaṇṇagavottāḻisai, ெப. (n.)

   1. அராகம், தா ைச, எண், வாரம் என் ம் உ ப் க்கைளச ் றப்பாகக் ெகாண்  வ ம் 
க ப்பாவைக (ெதால்.ெபா ள். 452);; a variety of kali verse in which arāgam, tàssa, en and vāram are the main 
features.

   2. வண்ணகெவாத் தா ைசக்க ப்பா;see vannaga-v-ottalisai-k-kalippa.

     [வண்ணகம் + ஒத்தா ைச.]

ஆ ப்பைமந்த வண்ணக ெவாத்தா ைசக் க  ெதான் ெதாட்  வழங் ம் த ழ்செ்சய் ள் வைக: 
ஒ வன் தன் காதைல ெவளிப்ப த்தற் ம் காதலா க் க ந்  கண்ணீர ்மல்  கட ைள வ த்தற் ம், 
வண்ணக ெவாத்தா ைசக் க ப்பாேபால், கப் ெபா த்தமான ெசய் ள் வைகைய ேவெறம் 
ெமா ங் காண யலா  (ேவ.க.4: பக்.97);.

வண்ணக ெவாத்தா ைசக்க  என் ம் ெசய் ள் வைக, ெதால்காப் யர ் ந்  ற்கண்ட 
இலக்கணக் டாத ன், தைலக்கழகக் காலத்த  என்  அ தல் ேவண் ம்.
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வண்ணகெவாத்தா
ைசக் க ப்பா

 
 வண்ணகெவாத்தா ைசக் க ப்பா vaṇṇagavottāḻisaiggalippā, ெப. (n.)

வண்ணகெவாத்தா ைச பாரக்்க;see vannaga-v-ottalisai.

     [வண்ணகம் + ஒத்தா ைச → வண்ணகெவாத் தா ைச க ப்பா.]

அைசய  ன்னர,் அராகம் வந் , அைனத் ப் க ம் அைம ம் வண்ணம் இயற்றப்ப ம் பா, 
வண்ணகெவாத்தா ைசக் க ப்பா எனப்ப ம். வண்ணகெவாத்தா ைசக் க  என் ம் 
ெசய் ள்வைக. ெதால்காப் யர ் ந்  ற் கண்ட இலக்கணக் டாத ன், தைலக்கழகக் 
காலத்த  என்ப  ெவள்ளிைட மைல.

வண்ணகெவாத்தா ைசக் க ப்பா ெசய் ளிற் ப ன் வ ம் பான்ைமபற் , அ தசாகரனார,் 
யாப்ப ங்கலக் காரிைக ள்

உைரப்ப  வ மா :-

     "அம்ேபாதாங்க உ ப் ற் ந் தா ைசக் ம் ந ேவ அராக உ ப் ப் ெபற்  தர , தா ைச, அராகம், 
அம்ேபாதாங்கம், தனிசெ்சால், ரிதகம் என் ம் ஆ ப் ைன ம் உைடத்தாய் வ ெமனின், அ  
வண்ணக ஒத்தா ைசக் க ப்பா எனப்ப ம்:-

வண்ணகெவாத்தா ைச ன் அ வைர யைறயாவ :- ைம நான்க , ெப ைம எட்ட , இைட 
ஐந்த யா ம், ஆற யா ம், ஏழ யா ம் வரப்ெப ம் எனக்ெகாள்க.

என்ைன,

     "அளவ  தலா வைனத்  நான்க  தலா ரட் ய  னடக் ம்".

வண்ணகெவாத்தா ைசக்க ப்பா பாடல் வ மா :-

இன்ேன எ க ெசயல் ைனப் ற்ேற!

தர  நிைற லத் ப் ெப வளஞ்ேசர ்ெந ய கழ் நிைலெகாண்ட மைறமைல ன் மனத்தரங் ல்

வண்ண ைக

 
 வண்ண ைக vaṇṇaāpigai, ெப. (n.)

   ைமக்  (யாழ்.அக.);;  ink-bottle.

வண்ணச் ைவய
தம்

வண்ணச் ைவய தம் vaṇṇaccuvaiyamudam, ெப. (n.)

வண்ணவ தம் பாரக்்க;see vanna-v-amudam.

     "வண்ணச ் ைவய தம் ைவக" ( வக. 2604);.

     [வண்ணச ்+ ைவ + அ தம்.]

வண்ணஞ்ேசர்ந்
ேதான்

வண்ணஞ்ேசரந்்ேதான் vaṇṇañjērndōṉ, ெப. (n.)

   ரபா ேதவர ்(நாம ப.37);; virabâhu-tevar.

வண்ணைட

வண்ணைட vaṇṇaḍai, ெப. (n.)

   ல் வைக  ெளான்  ( லப்.14, 108, உைர);; a fine cloth.

     [வண்ணம் + ஆைட → அைட.]

பண்ைடத் த ழ்நாட் ல் ெநய்யப்பட்டதாக அ யாரக்்  நல்லாராற் க்கப்ெபற்ற 36 ஆைட 
வைகக ெளான் .

வண்ணத்த

 
 வண்ணத்த  vaṇṇattaru, ெப. (n.)

   பாடல் வைக ெளான்  (யாழ்.அக.);; a kind of poetic composition.

     [வண்ணம் + த .]
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வண்ணத்தான்

வண்ணத்தான் vaṇṇattāṉ, ெப. (n.)

   ஆைடக்  நிற ட் பவன்; dhobi.

     "  ைவஷ்ணவ வண்ணத்தான் ப்பரி வட்டங்கைள அழ தாக வாட் " (ஈ . 5, 10, 6);.

ம வ. வண்ணான்

ம. வண்ணத்தாந.

     [வண்ணம் → வண்ணத்தான்.]

வண்ணத்

 
 வண்ணத்  vaṇṇatti, ெப. (n.)

   ெசா , ேதமைலப் ேபாக் ம் ஒர ் ; a shrub used to cure skin disease.

வண்ணத் ப் ச்

வண்ணத் ப் ச்  vaṇṇattuppūcci, ெப. (n.)

வண்ணாத் ப் ச்  பாரக்்க;see vannatip-pucci.

     "ம ரப்் ந்  வண்ணத் ப் ச்  பரிண த்தாெலன்ன" (ஈச் ரநிசச்யம், 167);.

     [வண்ணம் + அத்  + ச் .]

     [P]

வண்ண தன்

 
 வண்ண தன் vaṇṇatūtaṉ, ெப. (n.)

   கங் ெகாண்  ெசல்ேவான் (யாழ்.அக.);; messenger carrying letters.

     [வண்ணம் +  → தன்.]

ஒ கா. அஞ்சலாள்.

வண்ணநங்ைக
த்

 
 வண்ணநங்ைக த்  vaṇṇanaṅgaivittu, ெப. (n.)

   அ ஞ் ல் ைத, நாட்பட்ட லக்க சச் க் ப் பயன்ப த்தப்ப ம் ட் ச ்சரக் க  ெளான்  
(சா.அக.);; a compound medicine of chronic dysentery.

வண்ணநீர்

வண்ணநீர ்vaṇṇanīr, ெப. (n.)

   அரக்  நீர;் vermilion water sprinkled on festive occasions.

     "வண்ணநீர ்கரந்த வட் " (பரிபா. 1155);.

     [வண்ணம் + நீர.்]

வண்ணப்படம்

 
 வண்ணப்படம் vaṇṇappaḍam, ெப. (n.)

   வரணந் ட்  வைரந்ெத ய படம்; colourful picture.

     [வண்ணம் + படம்.]

வண்ணப் பரிமளம்

 
 வண்ணப் பரிமளம் vaṇṇapparimaḷam, ெப. (n.)

   கம யர ்பா யத் ன் ஆ ரியர;் author of epic titled"Mugamadiyar'.
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வண்ணப் றக்கந்
தரத்தனார்

வண்ணப் றக்கந்தரத்தனார ்vaṇṇappuṟakkandarattaṉār, ெப. (n.)

   கழகப் லவர;் an ancient sangam poet.

இவ ைடய இயற்ெபயர ்கந்தரத்தன். பாைலத் ைணப்பாட ற் ப ன் வ ம்

     'வண்ணப் ற ' என்ற ெசாற் றப்  ேநாக் , அசெ்சால்ேல இவரக்்  அைடெமா யாக அைமந்த . 
நற் ைண ல் ஒ  பாட ம், அகநா ற் ல் ஒ  பாட ம் இடம்ெபற் ள்ள . வண்ணப் றக் 
கல்லாடனார ்என்ற ெபயரா ம் அைழக்கப்ப ன்றார.் இவர ்பா யைவ அகம் : 49-ஆம் பாட ம் 
நற் ைண ல் 71-ஆம் பாட மா ம்.

     "மன்னாப் ெபா ட் ணி ன்னி இன்னைத

வைளயணி ன்ைகநின் இ ைளக் ணரத்ெ்தனப்

பன்மாண் இரத்  ரா ற் ெசன்ெமன

நா ளாத  ரியள் ேன

கண் ம் த ம் நீ  ன்னின்

ரிதல் வல் ேரா ஜய ெசல்வர்

வைகயமர ்நல் ல் அக ைற ைற ம்

வண்ணப் ற ன் ெசங்காற் ேசவல்

ழ் ைணப் ப ங் ைகய  ரல் ரல்

ம் லள் லம்பக் ேகடெ்டா ம்

ெபாம்ம ேலா  ெப ப் றேவ" (நற்:7);

வண்ணம்

வண்ணம்1 vaṇṇam, ெப. (n.)

   1. அள ; level.

   2. ஒப் ; comparison.

   3. தம்; ratio.

   4. ைறைம; arrangement, order.

     "நா க்  ெநல்  ணிவண்ணமாக ஒராடை்ட நாைளக்  ெநல்  120 கல ம்" (ெத. கல். ெதா. 14. 
கல். 210);. ெநல்  வாள்  ஏற்  அஞ் ரண்  வண்ணத்தால் அ நா  உழக் ம்" (ெத. கல். ெதா. 
19 கல் 210);.

 வண்ணம்2 vaṇṇam, ெப. (n.)

   1. நிறம்; colour.

     "ெவளியார் ன் வான் ைத வண்ணங் ெகாளல்" ( றள், 714);.

   2. ஒ யம் வைரதற் ரிய வண்ணக் கலைவ; paint drawing paste.

     "பலைக வண்ண ண் ைக" ( வக. 1107);.

   3. சாந் ப் ெபா  (யாழ்.அக.);; unguent, pigment.

வண்ணத் க் க் ண்ணம் ேபா றான் (இ.வ.);.

     [வரணம் → வண்ணம்.]

மரிக் கண்டத் த ழர ்எஃ ச ்ெச ம், ரங்்கண் ம் ண்ம ம் உைடயராத ன், 
வண்ணங்கைள ெயல்லாம் ட்பமாய் வ த்  அவற் ற்  ெவள்ைள, க ப் , நீலம், பசை்ச, மஞ்சள், 

வண்ணம் -தல்

வண்ணம் -தல் vaṇṇambūcudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   வண்ணக் கலைவைய வற் ல் தல்; to rub the colour or paint.

     [வரணம் → வண்ணம் → .]
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வண்ணமகள்

வண்ணமகள் vaṇṇamagaḷ, ெப. (n.)

   ேகாலஞ் ெசய்வாள்; lady's maid.

     "வண்ன மகளி ரிடதெ்தா  தம் டம்...... ெகாள்ளார"் (ஆசாரக் 83);.

     [வண்ணம் + மகள்.]

வண்ணமா

வண்ணமா  vaṇṇamātiru, ெப. (n.)

   1. வல், கரி ைன; pen, pencil.

   2. ; female messenger or ambassador.

வண்ணமா ைக

 
 வண்ணமா ைக vaṇṇamātirugai, ெப. (n.)

   கைலமகள் (யாழ்.அக.);; kalaimagal the Goddess of learning.

வண்ணமாைல

 
 வண்ணமாைல vaṇṇamālai, ெப. (n.)

   ெந ங் கணக்  (சங்.அக.);; the alphabet.

     [வரணம் → வண்ணம் + மாைல.]

வண்ணமா -
த்தல்

வண்ணமா -த்தல் vaṇṇamāyiruttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   த மன் அல்ல  ப மனாக இ த்தல்; to be stout or bulky, to be far.

வண்ணவ தம்

வண்ணவ தம் vaṇṇavamudam, ெப. (n.)

   ப ப் சே்சா  ( வக.2604, உைர);; cooked rice mixed with dholl.

     [வண்ணம் + அ தம்.]

வண்ண த்தம்

 
 வண்ண த்தம் vaṇṇaviruttam, ெப. (n.)

   சந்தம் அைமந்த ஆ ரிய மண் லப்பா; rhythmic stanza of asiriya-mandila-pра.

     [வரணம் → வண்ணம் + த்தம்.]

வண்ண த்தத் ல் அைமந்த ஆ ரிய மண் லப்பா வ மா :-

     " மால் ஆ யர ்உள்ளம் ெகாள் ம் ஒர்

ெசவ் ய ேவேலாேன

மாமணிேய ணமணிேய கரரே்காேவ ேமேலாேன க மா மலம்.அ  வண்ணம் தண்ணளி

கண்ேட ெகாண்ேடேன

க ேய ப ேய கனநி ேய கற்கண்ேட ேதண்ேதேன

அ மா தவம்உயர ்ெநஞ்சம் ஞ் ய

அண்ணா ண்ணவேன

அரேச அ ேத அ ேவ ைகயா ெமய்யவேன உ வா ய பவபந்தம் ந் ட ஒ ய ேவ யேன

ஒளிேய ெவளிேய உலெமலாம் உைடேயாேன

வானவேன" (அ ட்பா);.

வண்ண வமம்

வண்ண வமம் vaṇṇavuvamam, ெப. (n.)

   நிறம்பற் க் ம் உவைம (ெதால். ெபா ள். 276);; a simile in which the subject of comparison is colour.

     [வரணம் → வண்ணம் + உவ → உவமம்.]
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வண்ணெவா ங்

வண்ணெவா ங்  vaṇṇavoḻuṅgu, ெப. (n.)

   1. அகர த  வரிைச; alphabetical order.

   2. சா ெயா ங் ; caste-code.

     [வண்ணம் + ஒ  → ஒ ங் .]

வண்ணேவாதனம்

வண்ணேவாதனம் vaṇṇavōtaṉam, ெப. (n.)

   ளி, எள், ச க்கைர தலான ைவ ட் ம் ெபா டக்ள் கலந்தட்ட ேசா  ( தான. யாத் ைர.8);; a 
preparation of cooked rice mixed with condiments.

     [வண்ணம் + ஒதம் → ஒதனம்.]

வண்ணைன

வண்ணைன1 vaṇṇaṉai, ெப. (n.)

   வண்ணித் ப் கழ்ைக; description, delineation.

     [வண்ணம் → வண்ணி → வண்ணைன.]

 வண்ணைன2 vaṇṇaṉai, ெப. (n.)

   1. ைன ைர (தண் . ெபா .7);; desrciption, interpre -tation, delineation.

   2. கழ்ந் ேதத் ைக, கமன் ெமா ைக (யாழ்.அக.);; praise, flattery.

வண்ணைனெமா

 
 வண்ணைனெமா  vaṇṇaṉaimoḻi, ெப. (n.)

   காட் , க த்  என் ம் இ வைகப் ெபா ள்கைள ம் வண்ணத்தால் வைரதல் அல்ல  ெசால்லாற் 
கழ்ந்  ரித் க் தல்; expressing the two different matters of depiction and description by means painting or by 

narration of words.

     [வண்ணம் → வண்ணி → வண்ணைன + ெமா .]

வண்ணைனெமா
ல்

வண்ணைனெமா ல் vaṇṇaṉaimoḻinūl, ெப. (n.)

   ளக்கெமா யல்; descriptive linguistics.

     'வண்ணைன ெமா ல் உண்ைமக்  மாறான ' (ெமா  ஞா );.

     [வண்ணைன + ெமா ல்.]

ெமா  ல் வைகப்ப ம். அைவயாவன:-

   1. வண்ணைன ெமா ல் (Descriptive linguistics);.

   2. வரலாற்  ெமா ல் (Historical linguistics);.

   3. ஒப் யன் ெமா ல் (Comparative linguistics);.

. .18-ஆம் ற்றாண் தல், அெமரிக்கா ல், வண்ணைன ெமா ல் தனிக்கைலயாக, 
வழங் ம், வளரந்் ம் வ ற .

தன் தலாக ெதால்காப் யேர, ெமா  ற்கைலக் , . .7-ஆம் ற்றாண் ேலேய 
த் ட் ள்ளார ்என்பதைனக் ழ்க்கா ம் ெசால்ல கார ற்பாக்களால் அ யலாம்.

     "எல்லாச ்ெசால் ம் ெபா ள் த் தனேவ" (ெதால். 640);.

     "ெமா ப்ெபா ட ்காரணம் ப்பத் ேதான்றா" (ெதால்,877);.

     "இயற்ெசால் ரிெசால் ைசசெ்சால் வடெசாெலன் றைனத்ேத ெசய் ள் ஈட்டச ்ெசால்ேல" 
(ெதால்,880);,

     "வடெசாற் ள , வடெவ த் ெதாரீஇ

எ தெ்தா  ணரந்்த ெசால்லா ம்ேம" (ெதால்,884);.
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வண்ணாங் ன்
ைன

 
 வண்ணாங் ன்ைன vaṇṇāṅguṉṉai, ெப. (n.)

   ன் வைக ெளான் ; a kind of fish.

வண்ணாத்தான்

வண்ணாத்தான் vaṇṇāttāṉ, ெப. (n.)

   வண்ணான் (ஈ . 4, 3, 5);; washerman, dhobi.

     [வண்ணத்தான் → வண்ணாத்தான்.]

வண்ணாத்

வண்ணாத் 1 vaṇṇātti, ெப. (n.)

   வண்ணாரப் ெபண்; washer-woman, dhobi.

     "வண்ணா க்  வண்ணாத் ேமல் ஆைச வண்ணாத் க் க் க ைதேமல் ஆைச" (பழ);.

     [வண்ணான்(ஆ.பா.); → வண்ணாத்  (ெப.பா.);]

 வண்ணாத் 2 vaṇṇātti, ெப. (n.)

   1. வண்ணாத் க் ; washer woman robin.

   2. ெவண்ணிற ம் நான்  அங் ல வளரச்் ைடய ஆற்  ன்; fresh-water fish, silvery, attaining 4 in. in 
length.

   3. நீ  (யாழ்.அக.);; a medicinal powder.

   4. வண்ணாத் ப் ச்  ( ன்.);; butterfly.

 வண்ணாத் 3 vaṇṇātti, ெப. (n.)

   நாகண வாய்ப் ள்; myna.

 வண்ணாத் 4 vaṇṇātti, ெப. (n.)

   1. ஒ வைக ெவள்ைள உவரம்ண் ( ன்.);; light white coloured earthy matter containing a great proportion of 
carbonate soda.

   2. ஒ வைக ம ந் ப்ெபா  (யாழ்.அக.);; a medicinal powder.

வண்ணாத் க் ழ
ங்

 
 வண்ணாத் க் ழங்  vaṇṇāttikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   பல ள்ைளக் ழங் ; a tuber.

     [வண்ணாத்  + ழங் .]

வண்ணாத் க்

வண்ணாத் க்  vaṇṇāttikkuruvi, ெப. (n.)

   1. பறைவ வைக ெளான் ; washer woman robin.

   2. க் ; white browed fantail.

     [வண்ணாத்  + .]

     [P]

வண்ணாத் க ர்

 
 வண்ணாத் க ர ்vaṇṇāddigadir, ெப. (n.)

வழைல effloresence grown on the soil of fuller's earth.

     [வண்ணாத்  + க ர.்]
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வண்ணாத் ன்

 
 வண்ணாத் ன் vaṇṇāttimīṉ, ெப. (n.)

   க ப்  ெவள்ைள வரிக ம், மஞ்சள் நிறமான ப் ைடய ஒர ்அழகான கடல் ன்; butterfly fish.

     [வண்ணத் ன் → வண்ணாத் ன்.]

வண்ணாத் ப் ச்

 
 வண்ணாத் ப் ச்  vaṇṇāttippūcci, ெப. (n.)

   பலவண்ணத் ப் ச்  (இ.வ.);; butterfly,

     [வண்ணத் ப் ச்  → வண்ணாத் ப் ச் .]

பலநிறம் அல்ல  ேகால ள்ள ச் .

வண்ணாப்பண்

 
 வண்ணாப்பண்  vaṇṇāppaṇṭi, ெப. (n.)

   வண்ணார ் ணிகைள ேயற் ம் வண்  (யாழ்.அக.);; washerman's cloth loading Cart.

வண்ணார்கற்கா

 
 வண்ணாரக்ற்கா  vaṇṇārkaṟkācu, ெப. (n.)

   ஆைடகளின் அ க்ெக க் ம் ெதா லாளிகள், அ க்ககற் வதற் ம், உலரத்் வதற் ம், 
நீரந்ிைலகளில் கற்கள் பரப் ன இடத் க்  ெகா க் ம் வரி; a kind of tax or cess paid by washermen in lieu of 
washing and drying activities on a place of stony surface.

     [வண்ணார ்+ கற்கா .]

வண்ணார்பந்தம்

 
 வண்ணாரப்ந்தம் vaṇṇārpandam, ெப. (n.)

   ணிப்பந்தம்; torch made of rags.

     [வண்ணார ்+ பந்தம்.]

வண்ணாற்பற்

 
 வண்ணாற்பற்  vaṇṇāṟpaṟṟu, ெப. (n.)

   அைர ல் வ ம் ேமகப்பைட வைக; dhobi's itch.

வண்ணார்பாட்டம்

 
 வண்ணாரப்ாட்டம் vaṇṇārpāṭṭam, ெப. (n.)

வண்ணாரக்ற்கா  பாரக்்க;see vannarkar-kāsu.

     [(வண்ணார ்+ பாட்டம்.]

வண்ணார்வரி

வண்ணாரவ்ரி vaṇṇārvari, ெப. (n.)

   வண்ணாரிட ந்  அர  ெபற்ற பைழயவரி (S.I.I.i.81);; tax collected from washer man.

     [வண்ணார ்+ வரி.]

வண்ணாரத் ைற

 
 வண்ணாரத் ைற vaṇṇārattuṟai, ெப. (n.)

வண்ணான் ைற ( ன்.); பாரக்்க;see vannanrurai.

     [வண்ணார ்→ வண்ணார + ைற.]
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வண்ணாரப்பாைற

வண்ணாரப்பாைற vaṇṇārappāṟai, ெப. (n.)

   வரிவைக ( க்.கல். 90);; a petty cess.

ம வ. வண்ணாரப்பாட்டம்.

வண்ணாரம்

வண்ணாரம் vaṇṇāram, ெப. (n.)

   உ த் க் கைளந்த ணிையத ் ய்ைம ெசய் ம் ெதா ல்; profession of a dhoby or washerman.

     'வண்ணாரந் ன்னார மச் கேம' (நீலேக . 280);.

வண்ணாரமாடன்

 
 வண்ணாரமாடன் vaṇṇāramāṭaṉ, ெப. (n.)

   உடம்  ெகா த்தல், இரத்தம் கக் தல் த ய ணத்ைதக் காட் ம் ஓர ்ைபசாசம்; a develish disease 
causing vomiting of blood etc.

வண்ணான்

வண்ணான்1 vaṇṇāṉ, ெப. (n.)

   1. வழைல பாரக்்க;see valalai.

   2. சவரக்்காரம், ம ந் களின் அ க்கா ய ற்றங்கைளப் ேபாக் ம் ; one that removes flaws in the 
medicine.

     [வள் → வண் → வண்ணம் + ஆன் - வண்ணான்.]

மண் தல் = க தல், ய்ைமயாக் தல். ஒ கா மண் → மண்ணான் → வண்ணான். மண் = 
உவரம்ண். மண்ணான்  = உவரம்ண்ணினால், ஆைட ன் அ க்ககற் பவன்.

 வண்ணான்2 vaṇṇāṉ, ெப. (n.)

   மக்கள் ப ெனண்ம ள் ஆைடெவ க் ம் இனத்தான் ( ங்.);; washerman, a person belonging to the 
washerman caste, dhobi one among 18 in number,

வண்ணா க்  ேநாய் வந்தால் கல்ேலாேட.

     [மண்ணான்- → வண்ணான்.]

வண்ணான்காரம்

 
 வண்ணான்காரம் vaṇṇāṉkāram, ெப. (n.)

   உவரம்ண்; fuller's earth.

ம வ. களரந்ிலம், ஆைடமண்.

     [வண்ணான் + காரம்.]

வண்ணான்

 
 வண்ணான்  vaṇṇāṉkuṟi, ெப. (n.)

   ேசங்ெகாடை்ட; marking nut, dhoby's nut Semi carpus anacardium.
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வண்ணான்தா

 
 வண்ணான்தா  vaṇṇāṉtāḻi, ெப. (n.)

   பழந்த ழர ் ைளயாட் க ள் ஒன் ; one of the games of the ancient Tamilis.

     [வண்ணான் + தா .]

இவ் ைளயாட் ன் ெபயர ்: பாண்  நாட் ல், வண்ணாரக் லத்ைத ம் தாழ்த்தப்பட்ட 
வ ப் கைள ம் ேசரந்்த வர,் வண்ணான் ைற ல் ஆைடெயா ப்ப  ேபால் ந த்தா ம் ஆட்  
வண்ணான் தா . தா  என்ப  அல வதற் த் ணிகள் ைவக்கப்பட் க் ம் ெப ம்பாைன.

ஆ வார ்ெதாைக : ெபா வாக, நால்வரக்்  ேமற்பட்ட பலர ்இைத ஆ வர.்

ஆ  க  : ஒ  ணி டை்ட இதற்  ேவண் ங் க யாம்.

ஆ களம் : ஊரப்் ெபாட்ட ம் அகன்ற ெத ம் இ  ஆடப்ெப ம்.

ஆ ைற : ஆ வார ்அைனவ ம் ஒவ்ெவா  ணிேபாட ேவண் ம். அைவ ஒ  டை்டயாகக் 
கட்டப்ப ம். அைத ஒ வன் எ த் த் தன் டரி ல் ைவத் க்ெகாண் , ம ள்ெகாண்ட 
ேதவராளன்ேபால் ஆ  வரிைசயாய் நிற் ம் ஏைனேயா ள் ஒ வன்ேமல் கண்ைண க்ெகாண்  
எ வான். அ  யாரே்மல் ந்தேதா அவன் அைதத் தன் டரி ல் ைவத்

இ ைகயா ம், த் க்ெகாண்  ேழ உடக்ார ேவண் ம். டை்டைய எ ந்தவன், அ ல் 
இரண்ேடார ்அ ய த் ட் ,

     " ழ் க்கப் ேபா ேறன்", என்  ெசால் ச ்சற் த் ெதாைல ேபாய் ள்வான். அதற் ள் 
எைனேயாெரல்லாம் அம் டை்ட ல் ெதாப் த் ெதாப்ெபன்  அ த்  ம ழ்வர.் ேபாய் ண்டவன் 
அவ ள் ஒ வைனத ்ெதாட யல்வான். அவன் அ ய டன் அைனவ ம் ஒ ப்ேபாவர.் அவன் 
ஒ வைனத ்ெதா ன் இன்ெனா வன் டை்ட ல் அ த் ன், அத் ெதா ைக கணக் ல்ைல. 
இன்ெனா வன் டை்ட ல் அ க் ன் ஒ வைனத ்ெதாட் ன் ெதாடப்பட்டவன் டை்டைய 
வாங் த் தன் டரிேமல் ைவத் க்ெகாண்  ேழ உடக்ார ேவண் ம். ன்  ேழ உடக்ாரந்் ந்தவன் 

ன்  றைரத ்ெதா பவனாவன். ன்  ெதாட்டவன் ன்  றெரா  ேசரந்்  டை்ட ல் அ த்  
ைளயா வான்.

வண்ணான்

 
 வண்ணான்  vaṇṇāṉpūmi, ெப. (n.)

வண்ணான்காரம் பாரக்்க;see vannankāram.

     [வண்ணான் + .]

வண்ணான் ைற

வண்ணான் ைற vaṇṇāṉṟuṟai, ெப. (n.)

   வண்ணான் ஆைட ெவ க் ம் நீரத்் ைற ( ேனந். 174);; washerman's ghat in a river or tank.

வண்ணான் ைறக்கல் ேல வந்தேபெரல்லாம் ேதாய்க்கலாம் (பழ.);.

     [வண்ணான் + ைற.]

வண்ணான ரி

வண்ணான ரி1 vaṇṇāṉavuri, ெப. (n.)

   நீல ரி; indigo-a plant that yields indigo.

 வண்ணான ரி2 vaṇṇāṉavuri, ெப. (n.)

   ெச  வைக (ெப.மாட்);; a plant.

வண்ணான க்

வண்ணான க் 1 vaṇṇāṉaḻukku, ெப. (n.)

   தகம்; menses.

 வண்ணான க் 2 vaṇṇāṉaḻukku, ெப. (n.)

   வண்ணானிடம் ெவ க்கப்ேபா ம் அ க்காைட (அறப். சத. 64);; soiled or dirty clothes for washing.

     [வண்ணான் + அ க் .]

உ த் க் கைளந்த ம் மா  ப ந்த மான, சடை்ட, ேவட் , ண்  த யன வண்ணான க்ெகனக் 
ெகாள்ள ஞ் ெசால்ல ம் ெப ம் நாட் ப் ற மக்களின் நல்லத ழ்ச ்ெசாற்க  ெளான் .
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வண்ணானிடத்

 
 வண்ணானிடத்  vaṇṇāṉiḍatti, ெப. (n.)

   க ைத; ass.

வண்ணா க் வா
ைல

 
 வண்ணா க் வாைல vaṇṇāṉukkuvālai, ெப. (n.)

   அண்டச ் ண்ணம்; calcified powder of egg.

வண்ணாைனக் ம்
ட்டார்

வண்ணாைனக் ம் ட்டார1் vaṇṇāṉaikkumbiṭṭār, ெப. (n.)

   தல் ேலாத் ங்கன் ஆட் ல், தக ர ்நாடை்டக் காத் ந்த அ காரி ன் ெபயர;் an official who 
protected the Tagador country during kulatungar.

     " க்காளத் னின் ம் ஆண்டார ்வண்ணாைனக் ம் ட்டா ெர ந்த ளி" (ெத.கல்.ெதா.7, கல். 
533);.

 வண்ணாைனக் ம் ட்டார2் vaṇṇāṉaikkumbiṭṭār, ெப. (n.)

   ேசரமான் ெப மாணாயனார;் ceramanperumanayanar.

வண்ணி-த்தல்

வண்ணி-த்தல் vaṇṇittal,    4 ெச. ன்றா  (v.t)

   1. ைனந் ைரத்தல்; to depict, describe.

     "வண்ணித்தலா வ ல்லா" ( வக.2458);.

   2. ேபாற்  வணங் க் தல்; to praise, submissively.

   3. ைகபடக் தல் ( ன்.);; to exaggerate.

   4. உவ த்தல் ( ன்.);; to illustrate by anology.

   5. ரித்தல்; to expatiate, to write copiously.

     [வண்ணம் → வண்ணி.]

   பல வைக ல் அல்ல  பல்ேவ  ஒைசபடப் கழ்ந்  பா தல். ஓர ்ஓ யத்ைதப் பல்ேவ  
நிறங்களா ம், ண் ைனகளா ஞ் றப் ப்ப ம், ஒர ்அணிகத்ைதப் (வாகனத்ைத); பன்னிற அழ ய 
ெபா ள்களாற் வ ப்ப ம், ஓர ்உடம்ைபப் பன்னிற ஆைடயணிகளால் அழ ப த் வ ம் ேபான் , 
இைறவைன அல்ல  ஒ  தைலவைனப் பல்ேவ  க த் களா ம், பல்வைகச ்ெசய் ள் 
உ ப் களா ம், றப் த் ப் கழ்தல்;அல்ல  ெபா ளிடங் காலங்க ள் ஒன்றன் இயல் 
ெசய ப் க ெளல்லாவற்ைற ம் ளத்தமாக ( வரமாக); எ த் க் தல் (ேவ.க.4, பக்.97);.

வண்ணிகன்

 
 வண்ணிகன் vaṇṇigaṉ, ெப. (n.)

   எ த்தாளன் (ச .);; writer.

 Skt. வரண்ிக.

     [வண்ணி → வண்ணிகன்.]

வண்ணிைக

வண்ணிைக vaṇṇigai, ெப. (n.)

   ம ந் ச ்சரக்  வைக; a drug.

     "வண்ணிைக வங்கப் பாைவேயா " (ெப ங்மகத. 17, 150);.

வண்ணிைகத்
க்ெகாற்றக் ைட

வண்ணிைகத் க்ெகாற்றக் ைட vaṇṇigaittiruggoṟṟagguḍai, ெப. (n.)

   ஒப்பைன ெசய்யப்பட்ட ெகாற்றக் ைட; decked or adomed king's count.

     "வண்ணிைகத் க்ெகாற்றக் ைட ம டம் அ த்  ளக் ன பறைள உள்பட ஒன் " 
(ெத.கல்.ெதா.2. கல்.1);.
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வண்பயன்

வண்பயன் vaṇpayaṉ, ெப. (n.)

   ைமயான ைளசச்ல்; abundant yield.

     "வைச லா வண்பயன் ன் ம்" ( றள், 239);.

     [வண் + பயன்.]

மல் → வல் → வள் → வண் + பயன். பயன் ைளசச்ல்.

     'மல்' என் ம் ேவர  வளைமப் ெபா ள் பயப்ப .

     "மல்லல் வளேன" என்  ெதால்காப் யர ்உரி ய ல் உைரப்ப  காண்க. வண்பயன் என்ப  
ைமயான வள க்க நல் ைளசச்ைலக் த்த .

வண் கழ்

வண் கழ் vaṇpugaḻ, ெப. (n.)

   ெகாைடயால் வ ஞ் றப் ; reputation for liberality.

     "வண் கழ் வர"் (ெதால். ெபா ள். 391);.

     [வண்-ைம + கழ்.]

வண்ைம

வண்ைம vaṇmai, ெப. (n.)

   1. ஈைக; bounty, liberality.

     "வண்ைம  மன்ன தைகத் " (நால , 269);.

   2. தன்ைம, இயல் , றப் , வளைம, ணம் ( ங்.);; quality, property, nature, speciality.

     "ஈ ..... க மஞ் ெசய்வார ்வண்ைம" ( வாத. . ப்ெப ந், 93);.

   3. அழ  (யாழ்.அக.);; beauty.

   4. வாய்ைம ( ங்.);; truth.

     "வாரா ெதா யா ென ம் வண்ைம னால்" (கம்பரா.உ க்காட.்6);.

   5. வளப்பம் ( வா.);. ( றள், 239);; fruitfulness, fertility, abundance.

   6. வ ைம ( ங்.);; strength.

   7. கழ் ( டா);; praise, reputation.

   8. வாைகமரம் (சங்.அக.);; sirissa.

     [வள் → வண்ைம. வண்ைம = வளம், வளத்தாலா ம் ஈைக.]

வணங்கா மன்
னன்

 
 வணங்கா மன்னன் vaṇaṅgāmuḍimaṉṉaṉ, ெப. (n.)

வணங்கா ேயான் பாரக்்க;see vananga-mudīyān.

     [வணங்  + ஆ (எ.ம.இ.நி); + மன்னன்.]

வணங்கா ேயா
ன்

வணங்கா ேயான் vaṇaṅgāmuḍiyōṉ, ெப. (n.)

   1. றரக்்  அ பணியாத அரசன்; independent monarch, as bowing his head to no one.

   2. ரிேயாதனன் ( டா.););; Duriyadarlar

   3. ஒ வ க் ம் பணியாதவன்; man of sturdy independence.

     [வணங்  + ஆ (எ.ம.இ.நி.); + .]

வணங்காலவணம்

 
 வணங்காலவணம் vaṇaṅgālavaṇam, ெப. (n.)

   டாலவணம்; a variety of salt.
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வணங்

வணங் 1 vaṇaṅgu,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ைக ப் தல்; to greet.

   2. வைளதல்; to bend one's body when doing work, to involve fully in ones work.

     'வணங்  ேவைல ெசய்'.

க. baggu.

     [ ள் → மள் → வள்(வண்); → வணங் -, ( .தா.பக்.71);.]

 வணங் 2 vaṇaṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. டங் தல்; to bend, to yield, as a freed in a flood.

     "வணங் ைட" ( .ெவ.7, 27);.

   2. அடங் தல்; to be submissive, gentle, modest.

     "வணங் ய வா னர.்" ( றள். 419);.

   3. ஏவற்ெறா ல் ெசய்தல்; to perform menial service.

     "நம் ல் வந்  வணங் ம்" (க த். 76);.

க. பக் .

     [வள் → வண் → வண → வணங் - (ேவ.க.4, பக்.98);.]

 வணங் 3 vaṇaṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

வணங் ஞ் ரி

 
 வணங் ஞ் ரி vaṇaṅguñjūri, ெப. (n.)

   ெச  வைக; a kind of plant.

வணர்

வணர1் vaṇartal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. வைளதல்; to bend.

     "வணரந்்ேதந்  ம ப் ன்" (மைலப . 37);.

   2. ம ர ் ழன் த்தல்; to curl, as the hair.

     "ெவ கமழ் வணைரம்பால்" (க த். 57);.

     [வள் → வண் → வணர-் (வ.வ.81);.]

     'வள்' என் ம் வைள க் க த் ைனக் க் ம் அ ப்பைட ேவர னின்  ைளத்த ெசால் 
(ஒ.ேநா.); ள் → ண்.

 வணர2் vaṇar, ெப. (n.)

   கட்டட ேவைல வைள  ( ன்.);; vault, arched roof.

     [வள் → வண் → வணர.்]

     'வள்' என் ம் வைள க் க த் ைனக் க் ம் அ ப்ைட லத் னின்  ழ்த்த ெசால்லா ம்.

 வணர3் vaṇar, ெப. (n.)

   யாழ்க் ேகாட் ன் வைளந்த உ ப் ; the curving part of the lute.

     [வள் → வண் → வணர.்]

 வணர ்vaṇar, ெப. (n.)
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வணிக் ராமத்தா
ர்

வணிக் ராமத்தார ்vaṇikkirāmattār, ெப. (n.)

   பண்ைடக்காலத் ள்ள ஒ  வணிகர ்  (ெதால். ெசால். 167, உைர);; an ancient guild of merchants.

     [பணிகன் → வணிகன் (ஒ.ேநா.); ப  → வ . பணி + Skt. grama → த. ராமம் → ராமத்தார.்]

வணிகக்காய்க ப்

 
 வணிகக்காய்க ப்  vaṇigaggāygaṟippūṭu, ெப. (n.)

   வ தைல; brinjal.

     [பணிகம் → வணிகம் + காய்க  + . ைள த்  உ வாக் ம் வ தைல.]

வணிக ரியர்

வணிக ரியர ்vaṇigacūriyar, ெப. (n.)

   வணிகரில் தன்ைம ெபற்ேறார;் chief or leading or prominent merchants, merchant princes.

     "வணிக ரியேர வாரீர"் ( வாலவா. 41. 18);.

     [வணிகம் + ரியர.்]

வணிகேநாக்

 
 வணிகேநாக்  vaṇiganōggu, ெப. (n.)

   ஊ யத்ைத எ ரப்ாரக்் ம் ேபாக் ; commercialism, profitable approach.

     'கல்  வணிக ேநாக் ல் நைடெப ன்ற '.

     [வணிகம் + ேநாக் .]

வணிகபதம்

 
 வணிகபதம் vaṇigabadam, ெப. (n.)

   ற்பைன (யாழ்.அக.);; trade.

     [வணிகம் + பதம்.]

வணிகம்

வணிகம் vaṇigam, ெப. (n.)

   பல பண்டம் ெகாள்வ ம் ெகா ப்ப மான ெதா ல் ( ன்.);; trade.

     [பணிகம் → வணிகம்.]

பண் தல் = ெசய்தல், உண்டாக் தல், ைளத்தல், உ வாக் தல்.த. வணிகம் < skt. vanij.

இசெ்சாற்  வடவர ் ம் பண்டமாற் ப் ெபா ள் கற்பைனேய. பண்ணியம் பண்ணப்பட்ட ெபா ள். 
பண்டம், ற்கப்ப ம் வணிகப் ெபா ள் என் ம் ெபா ண்ைம ல் கழக லக் யங்களில் ப ன்  
வந் ள்ளைமக்கான சான் கள் வ மா  :-

   1. ைள த்த அல்ல  உ வாக் ய ெபா ள் அல்ல  பண்டம் என் ம் ெபா ளில் :-

     "பல்ேவ  பண்ணியந் த இத் ரி ைலஞர"் (ம ைரக்.405);.

     "காம ற் றாம்ேவண் ம் பண்ணியம்" (ம ைரக்.422);.

   2. ற்பைன ெசய்யப்ப ம் வணிகப் ெபா ள் :-

     "ெகா ப்ேபார ்கைட ெதா ம் பண்ணியம் பரந்ெதழ" (மணிேம.7:24);.

   3. பண்ணிய ெபா ைள வணிகம் ெசய்பவர ்என் ம் ெபா ளில் :-

     "ெப ங்கடல் நீந் ய மரம்வ  க் ம் பண்ணிய ைலஞர"்

     [பண்ணியன் → பண்ணிகன் → பணிகன் → வணிகன் → வணிகம் (வ.வ.ப  2. 82);.]

 Guj. vaniyo, baniya, A. banyan, Port. banian, E. banian, banyan.

மரிக்கண்ட க் னா ம், த  கழக இலக் ய இறந் பாட்டா ம், பலெசாற்களின் 
ேவரக்ைள ம், இைணப்  அண் கைள ம், இன்  காட்ட இயல ல்ைல.
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வணிகர்

வணிகர ்vaṇigar, ெப. (n.)

வணிகன் பாரக்்க;see Vanigan.

     [பணிகர ்→ வணிகர.்]

இப்பர,் க ப்பர.் ெப ங் யெரன்  ன்  பாலார ்( வக.1756, நச.்);.

வணிகர் ணம்

 
 வணிகர் ணம் vaṇigarguṇam, ெப. (n.)

வணிகெரண் ணம் ( ங்.); பாரக்்க;see vanіgarengunam.

வணிகரெ்தா ல்

வணிகரெ்தா ல் vaṇigartoḻil, ெப. (n.)

   ஒதல், ேவட்டல், ஈதல், உழ , நிைரேயாம்பல், வாணிகம் என் ம் வாணிகரத்ம் அ வைகத ்ெதா ல் 
(ெதால்.ெபா ள்.75, உைர);; occupations of the vaisyá's, six in number, viz, 6da/, véttal, jdal, u/avu, nirai-y-õmba/, 
vānigam.

வணிகர ெதா ல்

 
 வணிகர ெதா ல் vaṇigaraṟudoḻil, ெப. (n.)

வணிகரெ்தா ல் ( வா.); பாரக்்க;see vanigar-tolil.

வணிகெரண் ண
ம்

 
 வணிகெரண் ணம் vaṇigareṇguṇam, ெப. (n.)

   தனிைமயாற்றல், னி லனாதல், இடன ந்ெதா கல், ெபா ெதா  ணரத்ல், உ வ  ெதரிதல், 
இ வதஞ்சாைம, ஈட்டல், ப த்தல் என் ம் வாணிகளின் எட் க் ணங்கள் ( ங்.);; virtues desirable in 
merchants, eight in number viz., tanimai-y-árra/, muqivi/an-äda/, jdamarindo/uցa po/udodu-pմրarda/ սրսvadս -
terida/iruvadañjāma. Ittal, paguttal.

     [வணிகர ்+ எண் ணம்.]

வணிக யல்

 
 வணிக யல் vaṇigaviyal, ெப. (n.)

   ெபா டக்ளின் பரிமாற்றத் ற்  இைட றாக இ ப்பவற்ைற நீக் வதற்கான வ கைளப் பற் ம், 
நி வாக வர , ெசல  பற் ம் ேமற்ெகாள் ம் ப ப் ; as a subject of study in commerce.

     [வணிகம் + இயல்.]
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வணிகன்

வணிகன் vaṇigaṉ, ெப. (n.)

   1. வணிக னத்தான் ( ங்.);; person belonging to the vaisyá caste, trader community.

   2. பண்ட ற்பைனயாளன்; merchant, trader.

   3. லாேவாைர (யாழ்.அக.);; libra of the zodiac.

ம வ. ைலஞன், ற்பவன், ெசட் .

த. வணிகன் → Skt. vanija.

     [பண்ணியன் → பண்ணிகன் → பணிகன் → வணிகன்.]

ஒ கா. வள் → வணிகம் என் மாம்.

வைள ப் ெபா ள் வளரச்் ையக் க் ம். தனித்த ழ்ப் ப ப்பான நால்வைக மக்கட் ரி ல் 
ற்பைனயாளன்

     'வணிகன்' என் ஞ்

ெசால்லாேலேய ெதான் ெதாட் க் க்கப்ப ன்றனர.்

     "வணிகன்" என் ம் ெசால், வணிஜ் என்ற வடெசால் ன் ரிெயன்  மா. . அகர த  
ப் ட் ள்ள . பண்டமாற் ப் ெபா ளினின்  இசெ்சால் ேதான் ய  என்  வடெமா யாளர ்

க வ , ற் ங் கற்பைன என்பார ்ெமா ஞா .

பண் தல் என் ம் ெசால் ெசய்தல், உண்டாக் தல், உ வாக் தல், ைள த்தல் என் ம் 
ெபா ண்ைமகைள உள்ளடக் ய .

இசெ்சால்பற்  ெமா ஞா , வடெமா  வரலா -2, பக்கம் 82-83இல் பகரவ்  வ மா :-

வணிகன் - வணிஜ் (இ.ேவ.); வணிஜ.

வணி

வணி  vaṇigu, ெப. (n.)

வணிகன் 1, 2 பாரக்்க;see vanigan.

     "அதன்கண் வணிெகா வ ளன்" (ேம மந். 230);.

     [வணிகன் → வணி .]

 a merchant, trader RV

என்ப  மா. .அ.

வணிச் யம்

 
 வணிச் யம் vaṇicciyam, ெப. (n.)

   வணிகம், ற்பைன (யாழ்.அக.);; commence, trade.

வணிசம்

வணிசம் vaṇisam, ெப. (n.)

   1. வணிைச (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see vanisai

   2. எ ; ox.

வணிைச
வணிைச vaṇisai, ெப. (n.)

   கரணம் ப ெனான்  ெளான்  ( தான, பஞ்சாங். 29, உைர);; a division of time, one of 11 karanam.

வணிதம்

வணிதம்1 vaṇidam, ெப. (n.)

   ஆ ைகக் ட்பட்ட ைணநிலப்ப ; locality, administrative region.

     "ேசாழங்க நல் ர ்வணிதத் ேல க் ம்ப " (ேகா ெலா.54);.

ெத. வணித .

 வணிதம்2 vaṇidam, ெப. (n.)

   ெசப்பம் (யாழ்.அக.);; elegance, handsomeness.
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வைண-த்தல்
வைண-த்தல் vaṇaittal, .4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தண்ணீர ்ஊற் தல்; to pour, as water from a pot.

வைண

வைண1 vaṇaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   வைளதல் ( ெநல்.);; to bend.

 வைண2 vaṇaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வைளத்தல் (ெநல்ைல.);; to bend.

 வைண3 vaṇai, ெப. (n.)

   வ ற் ண்டாம் மாட்  ேநாய் வைக (Rd.M.24);; a cattle-disease affecting the bowels.

வத்தகம்

 
 வத்தகம் vattagam, ெப. (n.)

   ெவட்பாைல (மைல.);; conessi bark.

வத்த

வத்த  vattagi, ெப. (n.)

   1. ெப ள்ளி; large nail-dye.

   2. மரமல் ைக; Indian-cork.

ஒ கா. காட் ள்ளி.

வத்த ேதாதரம்

 
 வத்த ேதாதரம் vattagutōtaram, ெப. (n.)

   எ வாய்ச ் க்கத்தால் ஏற்ப ம் வ ற் ப்பசம்; tympanitis caused by the constriction of the anus.

வத்தைக

வத்தைக1 vattagai, ெப. (n.)

   த ப் சணி; water melon.

 வத்தைக2 vattagai, ெப. (n.)

   ச க்கைரக் ெகாம்மட்  (இ.வ.);; sweet water-melon.

வத்தேகாபன்

 
 வத்தேகாபன் vattaāpaṉ, ெப. (n.)

   னங் காப்ேபான் (யாழ்.அக.);; one who has subdued his anger.

     [வத்தம் + ேகாபன்.]

வத்தங் க்கட்ைட

 
 வத்தங் க்கடை்ட vattaṅgikkaṭṭai, ெப. (n.)

   சாயமரசச்க்ைக; logwood.

வத்தங்

வத்தங்  vattaṅgi, ெப. (n.)

   சப்பங்  (M.M. 783);; sappan-wood.

     [வத்தம் + அங் .]

வத்தப்பழம்

 
 வத்தப்பழம் vattappaḻm, ெப. (n.)

   உட க் ள்ளி க் ம் த்தம் நீக் ம் பழம்; a fruit which reduces bile.
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வத்தம்

வத்தம்1 vattam, ெப. (n.)

   1. வற்றம், உள் வாங் தல்; drying up, evaporation.

   2. கடல்நீர ் ைறதல்; reduction in volume of sea water.

 வத்தம்2 vattam, ெப. (n.)

   ேசா ; boiled or cooked rice.

     "பறைவப் ெபயரப்  வத்தம்" (ெப ம்பாண். 305);.

வத்தமம்

 
 வத்தமம் vattamam, ெப. (n.)

   ஆமணக்  (மைல.);; Castor plant.

     [வத்தம் → வத்தமம்.]

வத்தர்

 
 வத்தர ்vattar, ெப. (n.)

   வல்ேவான், லா ரியன்; teller, speaker, author of a work.

வத்தராயன்

வத்தராயன் vattarāyaṉ, ெப. (n.)

   1. வற்ச நாட்டரசன்; king of the vatsa country.

   2. தைலவர ் லரக்்  வழங் ஞ் றப் ப் ெபயர ்(கல்);.);; title of certain chiefs or leaders.

வத்தேராதயப்

 
 வத்தேராதயப்  vattarōtayappūṭu, ெப. (n.)

   ப த் ; cotton.

வத்தல்

வத்தல்1 vattal, ெப. (n.)

   ெபரிய ேதாணி; big boat.

ஒ கா. வள்ளம்.

 வத்தல்2 vattal, ெப. (n.)

   வற்றல்; dried vegetables or fruit thereof.

 வத்தல்3 vattal, ெப. (n.)

   1. வறண்ட ; anything dried.

   2. உப் ட் லரத்் யேதார ்உண ப் பண்டம்; fish or vegetable, salted and dried, dried salty food stuff.

   3. ஒல் யான  (ெகா.வ.);; anything lean or slim.

     [வற்றல் → வத்தல்.]

 வத்தல்4 vattal, ெப. (n.)

   ய ஒடம் (யாழ்.அக.);; small or tiny boat.

     [வத்தம் → வத்தல்.]
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வத்தல் ழம்

 
 வத்தல் ழம்  vattalkuḻmbu, ெப. (n.)

   ளிக்கைரச ல் உப் ட் லரத்் ய வத்த ட் ச ்ெசய்த ழம் ; a sauce of thick tamarind solution with dried 
vegetable pieces.

     [வற்றல் → வத்தல் + ள் → ழ → ழம் .]

ைவ ட் வன ம் உடம்ைப வ ப்ப த்  வன ம் ேநாய் வரா  த ப்பன மான மஞ்சள், ள  
அல்ல  ளகாய் வற்றல், ரகம், ெகாத் மல் , ேதங்காய் த யவற்ைற ைமேபால் அைரத் க் 
கலந் ம் இஞ் , ெவங்காயம், ெவள்ைளப் ண் , ெப ங்காயம், க வாப்படை்ட, ஏலம், ேசாம்  த ய 
ம ந் ச ்சரக் கைள ேவண் மள  உ ைல (மசாைல);யாகச ்ேசரத்் ம் ெவந்த ன் 

ளிக்கைரச ட் ம் க , க ேவப் ைல த ய  எண்ெண ல் தாளித் ம் ெசய்யப் ெப வ , 
ழம் .

உப்ேப ய உவரப்் டன் ய கசப் ம் ெவப்பநாடாம் நம் நாட் ன் இயல் ற்ேகற்ற வள லான 
ளிப் ம் த ழரின் ைவ ரச்் , நாகரிகம், ம த் வ அ , உடல்நல உணரச்் ைய 

ஒ ங்ெக த் க்காட் வனவாம்.

வத்த ம்ெதாத்த
மாக

 
 வத்த ம்ெதாத்த மாக vattalumtottalumāka, .அ. (adv.)

   உடல் ந ந்  ெம ந் மாக; in a thin and emaciated condition, being mere skin and bones.

     'வத்த ம் ெதாத்த மாக நாைலந்  வரக்ள்'.

     [வத்த ம் + ெதாத்த ம் + ஆக.]

வத்தவன்

வத்தவன் vattavaṉ, ெப. (n.)

   வசச் நாட்டரசன்; king of the vatsa country.

     "வ த்ேதரத்்தாைன வத்தவன்றன்ைன" (மணிேம.15, 62);.

வத்தற் ல்

 
 வத்தற் ல்  vattaṟkilli, ெப. (n.)

   மஞ்சள் நிறக் ந்தம் ( ட்பராகம்);; one of the nine gems-topaz.

வத்தாக்

வத்தாக் 1 vattākku, ெப. (n.)

   ஓர ்ெகா ; a creeper.

 வத்தாக் 2 vattākku, ெப. (n.)

   1. ெகாம்மட்  ( ன்.);; water-melon.

   2. ச க்கைரக் ெகாம்மட்  (M.M.372);; sweet watermelon.

வத்தா ப்
ைப

 
 வத்தா ப்ைப vattāgilugiluppai, ெப. (n.)

வட்டக் ப்ைப பாரக்்க;see Vatta-k-ki/u-ki/uppai.

வத்தாங்

 
 வத்தாங்  vattāṅgi, ெப. (n.)

   வத்ேதக் ; caesalpinia sappan.

வத்தாம்பம்

 
 வத்தாம்பம் vattāmbam, ெப. (n.)

   இைலக் கள்ளி; leafy spurge-Euphorbia nerifolia.

906

www.valluvarvallalarvattam.com 15377 of 19068.



வத்தா

 
 வத்தா  vattāyi, ெப. (n.)

   ச்  வைக; batavian orange.

வத்தாைல

வத்தாைல vattālai, ெப. (n.)

   1. ச க்கைரக் ெகாம்மட் ; sweet water-melon.

   2. ெகாம்மட்  (சங்.அக.);; water-melon.

வத்தாைலக்ெகா

 
 வத்தாைலக்ெகா  vattālaikkoḍi, ெப. (n.)

   ச க்கைர வள்ளி (மைல.);; sweet potato.

வத்தா

 
 வத்தா  vattāvi, ெப. (n.)

   பட்டா யா ந்  வ ம் எ சச்ம் பழம்; Batavian lemon.

வத்தா ப் சணி

 
 வத்தா ப் சணி vattāvippūcaṇi, ெப. (n.)

   நீண்ட ெவள்ைளப் சணி வைக; a kind of pumpkin, as originally from Batavia.

வத்தாளங் ழங்

 
 வத்தாளங் ழங்  vattāḷaṅgiḻṅgu, ெப. (n.)

   ச க்கைரவள்ளிக் ழங்  (யாழ்ப்.);; sweet potato.

வத்

வத் 1 vatti, ெப. (n.)

   கல் ங் ல், இ  நல்ல மைல ல் ைள ம்; rough stemmed shrubby bamboo-oxytenan thera thwaitesi. It is a 
hard bamboo grown in the Nallamalai hills and Western ghats.

 வத் 2 vatti, ெப. (n.)

   1. ரி; wick.

   2. ஊ வத் ; joss-stick, incense-stick.

   3. ெம வத் ; candle,

   4. க் ச்  (இக்.வழ.);; match stick.

   5. ளக் த் தக  (யாழ்.அக.);; oil-cup of a lamp.

   6. ஆைட ன் அ  (யாழ்.அக.);; unwoven end or fringe of a cloth.

   7. வரி (யாழ்.அக.);; line.

   8. மணி ன் ழ்ப்ப க் ம் வண்ணத் தக  (யாழ்.அக.);; foil.

     [பற்  → பத்  → வத் .]

 வத் 4 vattittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   உளதாதல்; to exist.

     "பா ற வத் க் ங் ெகா யாள்" (உத்தரரா. அரக்க 5);.

907

www.valluvarvallalarvattam.com 15378 of 19068.



வத் கம்

 
 வத் கம் vattigam, ெப. (n.)

   ஆைரக் ைர; a kind of sweet greens grown in Marshy land-Manasilea qudrifolia.

வத் ப்ெபட்

 
 வத் ப்ெபட்  vattippeṭṭi, ெப. (n.)

   ப்ெபட்  (ெசன்ைன.வழ.);; match-box.

     [வத்  + ெபட் .]

வத் யம்

 
 வத் யம் vattiyam, ெப. (n.)

   இறப்  (யாழ்.அக.);; death.

வத் ர ரம்

 
 வத் ர ரம் vattirasuram, ெப. (n.)

   ேபரா ட் ; a plant-Pavonia odorata.

வத் ரேசா னி

 
 வத் ரேசா னி vattiracōtiṉi, ெப. (n.)

   எ சை்ச (யாழ்.அக.);; sour-lime.

வத் ரதா

வத் ரதா 1 vattiratāru, ெப. (n.)

   ேதவதா  (சங்.அக.);; red cedar.

 வத் ரதா 2 vattiratāru, ெப. (n.)

   ெசம் ளிசை்ச (பச.் .);; rosella.

வத்
வத்  vattu, ெப. (n.)

   உவைம (நாம ப. 675);; simile.

வத் ப்

வத் ப்  vattuppu, ெப. (n.)

   க ப்  (யாழ்.95.);; common salt.

     [வத்  + உப் .]

வத் ளம்

வத் ளம் vattuḷam, ெப. (n.)

   1. வட்டமான ; that which is circular in shape.

   2. சக்கரம் (நாம ப.766);; wheel, as of a cart.

     [வட்டளம் → வட் ளம் → வத் ளம்.]

வத் ரம்

 
 வத் ரம் vattūram, ெப. (n.)

   ெபான்னாங்கண்ணி (சங்.அக.);; a kind of greens growing in damp fields and ridges thereto.
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வத்ேதக்

வத்ேதக் 1 vattēkku, ெப. (n.)

   1. ச க்கைரக் ெகாம்மட் ; sweet water-melon.

   2. ெகாம்மட்  (சங்.அக.);; a small watermelon.

     [வத்தாக்  → வத்ேதக் .]

 வத்ேதக் 2 vattēkku, ெப. (n.)

   சப்பங்  மரவைக ( ன்.);; sappan-wood.

வத்ேதந்

 
 வத்ேதந்  vattēndi, ெப. (n.)

   கத  நிைலேமல் ைவக் ஞ் வரத்ாங்  (யாழ்.அக.);; lintel.

     [ைவ + ஏந்  - ைவத்ேதந்  → வத்ேதந் .]

வத்ைத

வத்ைத1 vattai, ெப. (n.)

   உள்வ ரமற்ற  (யாழ்.அக.);; pith, soft portion of wood.

     [வற்  → வத்  → வத்ைத.]

 வத்ைத2 vattai, ெப. (n.)

வத்தல்2 (இ.வ.); பாரக்்க;see Vattal.

வதக்கம்

வதக்கம் vadakkam, ெப. (n.)

   1. வா ைக; fading, withering. மரத் ல் இைல

வதக்கமா க் ற  (இ.வ.);.

   2. இைளப் , கைளப் ; fatigue, lassitude, tiredness.

     [வதங்  → வதக்  → வதக்கம்.]

வதக்கல்

 
 வதக்கல் vadakkal, ெப. (n.)

   வாட்டல்; searching (drying for the removal of the structural of constitutional matter from a substance – are faction);, 
drying and withering of a substance as a result of extreme heat.

     [வதங்கல் → வதக்கல்.]

வதக் க்கட்டல்

 
 வதக் க்கட்டல் vadakkikkaṭṭal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   ம ந் ைலைய ெந ப் ல் காட் , ற  ண் ைரக் க் கட் ைக; bandaging after applying scorched 
medicinal leaves to abscess, wounds etc.

     [வதக்  + கட்டல்.]

வதகனாப்

 
 வதகனாப்  vadagaṉāppū, ெப. (n.)

வாடா மல் ைக பாரக்்க;see vādā-maligai.
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வதக் -தல்

வதக் -தல் vadakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வாட் தல், ெபாரித்தல்; to roast, to dry.

     "பன்  தன்ைன ெயரி னில் வதக் " (ெபரிய . கண்ணப்ப. 117);.

   2. வ த் தல்; to harass, annoy.

     [வதங்  → வதக்  → வதக் -தல்.]

வதக் வதக்ெகன
ல்

வதக் வதக்ெகனல் vadakkuvadakkeṉal, ெப. (n.)

   1. பக் வமாகா  ஈரப்பைச ேயா த்தற் ப் ; being under-boiled or under-fried as greens.

   2. மார்  அ த் க் ெகாள் தற் ப் ; palpitation of the heart.

     [வதக்  + வதக்  + எனல்.]

வதங்கல்

வதங்கல் vadaṅgal, ெப. (n.)

   1. வா ய ; that which is withered or dried.

   2. ஈரப்பைச நீங்காத உண ப் பண்டம்; under-boiled or under-fried foodstuff.

   3. உடல்வ யற்ற-வன்-வள்- ; constitutionally weak person or animal.

     "ஆள் வதங்கல்" (உ.வ.);.

     [வதங்  → வதங்கல்.]

வதங் ப்ேபா-தல்

வதங் ப்ேபா-தல் vadaṅgippōdal,    8 ெச. . . (v.i.)

   வா ப்ேபாதல்; to dry up, to fade, wither.

வதங் ப் ேபாதல் (ேப.வ.);.

வதங் -தல்

வதங் -தல் vadaṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. வா தல்; to wither, fade, to grow dry.

   2. ேசாரத்ல்; to be discouraged or dispirited, to be fatigued.

வதம்

 
 வதம் vadam, ெப. (n.)

   ஆலமரம்; banyan tree Ficus bengalensis.

     [வடம் → வதம்.]

வதரம்

 
 வதரம் vadaram, ெப. (n.)

   இலந்ைத மரம் (யாழ்.அக.);; jujube tree.

வதரி

வதரி1 vadari, ெப. (n.)

   1. வதரம் பாரக்்க;see vadaram.

   2. சங் ; conch-shell.

 வதரி2 vadari, ெப. (n.)

   இலந்ைத ( டா.);; jujube-tree.

 வதரி3 vadari, ெப. (n.)

   மா க் ரிய றப்  தவத்ேதார ்வா ம் தலத்  ெளான் ; a hermitage sacred place to Vishnu.

     "வதரி வணங் ேம" ( வ். ெபரிய  1, 3);.
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வத

வத 1 vadali, ெப. (n.)

   தடைவ, ைற; time, turn.

     "அவன் ஒ வத  வந்தான்" (ெநல்ைல.);

 வத 2 vadali, ெப. (n.)

வட  (G.Tn.D. I. 307); பாரக்்க;see Vadali.

வதவ

 
 வதவ  vadavaḍi, ெப. (n.)

வ வ  பாரக்்க;see Vadu-vadi.

வதவத

 
 வதவத vadavada, .அ. (adv.) 

   ஒன்ைற அ த்  ஒன்றாக, நிைறந்த அள ல்; to an excessive or annoying degree or extent, one after the other 
consecutively.

வதவதெவன்

 
 வதவதெவன்  vadavadaveṉṟu, ெப. (n.)

   நிைறந்  வ ைக; overflowing, surplusing in brim of a bowl or vessel or any Container.

வதவரி

வதவரி  vadavarisi, ெப. (n.)

   1. அைரக் காய்சச்லான ங்கல் (ெநல்); அரி  ( ன்.);; rice husked from boiled paddy before it is fully dried.

   2. ஈரம் ப ந்த அரி  (இ.வ.);; rice affected by dampness.

     [வதங்கல் → வதவல் + அரி .]

வதவல்

வதவல் vadaval, ெப. (n.)

   1. வா ய  (யாழ்.அக.);; that which has faded or dried.

   2. அைரக்காய்சச்லான ; that which is partially parched.

   3. ஆ  த யவற் ன் ட ள்ள ெசரிமானமாகாத னி (இ.வ.);; undigested feed in indestive or 
alimentary canal of sheep etc.

     [வதங்கல் → வதவல்.]

வதவலரி

வதவலரி 1 vadavalarisi, ெப. (n.)

   சரியாக காயாத அரி ; partially dried rice.

     [வதவரி  → வதவலரி .]

 வதவலரி 1 vadavalarisi, ெப. (n.)

வதவரி  பாரக்்க;see Vada-V-arisi.

     [வதவல் + அரி .]

வதற்ற

 
 வதற்ற  vadaṟṟaru, ெப. (n.)

   க ள்ளி; a plant - Solanum indicum.
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வத

வத 1 vadaṟudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. வாயா தல் ( ன்.);; to chatter, prate;

 to be talkative.

   2. மழைல ெமா யாதல்; to lisp, to babble.

ெத. வத : க. ஒத .

 வத 2 vadaṟudal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ட் தல்; to abuse, scold.

     ''வாயாேல வத றவன்" (உ.வ.);.

வதனப்

 
 வதனப்  vadaṉappūṭu, ெப. (n.)

   கரிசலாங் கண்ணி; a prostrate plant-Eclypta prostata.

வதனம்

 
 வதனம் vadaṉam, ெப. (n.)

   ெவள்ைளக் காக்கணம்; a twiner bearing white flowers - Chitoria ternatea (albfloria);.

வதாலகம்

 
 வதாலகம் vatālagam, ெப. (n.)

   ன்வைக (சங்.அக.);; a kind of fish.

வதாலம்

 
 வதாலம் vatālam, ெப. (n.)

வதாலகம் (சங்.அக.); பாரக்்க;see Vadalagam.
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வ

வ 1 vadidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. தங் தல்; to dwell, abide;

 to sojourn, stay.

     "வ மண வம்பலர ்வாய ழ்ந் தன்னார"் (பரிபா. 10, 20);.

   2. தல்; to sleep.

     "ஆற்றா ணிைன நள் வ ந்தக்கால்" (க த்.126);.

     [ப  → வ .]

 வ 2 vadi, ெப. (n.)

   1. லங்  த யன தங் டம்; lair, nest.

     "மாவ ேசர" (க த்.119);.

   2. ேச  ( ங்.);; mire.

     "ெசங்கயல் வ க்  ெகா ம் னல " (க த்.126);.

 வ 3 vadi, ெப. (n.)

   1. வ  ( ங்.);; way.

     "தனிவ  யக்கர ்காட்ட" (பாரத.அ ச் னன்றவ.27);.

   2. கால்வாய்; channel, head of a channel.

வ ய -தல்

வ ய -தல் vadiyaḻidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. தங் தல்; to stay, abide, house.

   2. ெப த்தல்; to be a plenty, to be in abundant growth.

     'மாம்பழம் வ ய '.

     [ப  → வ  + அ .]

     "வள்ளிதாய் ( ம்);, வ ய -தல் ேபான்ற ற் க்கணக்கான ெசாற்கள் ெதன்பாண்  வழக் ற்  
றப்பா ம். ஆதலால் த ைழக் ெசவ்ைவயாய் அ ய ேவண் ன் பாண்  நாட் லக வழக்ைக 

ஆராய்தல் ேவண் ம் (த.வ. ன் ைர);.

வ

வ  vadu, ெப. (n.)

   1. மணமகள்; bride. வ வரர.்

   2. மகனின் மைன  (யாழ்.அக.);; daughter-in-law.

   3. மைன  (யாழ்.அக.);; wife.

வ க்

வ க்  vadukku, ெப. (n.)

   1. ேமம்பட்ட நிைல; improved condition, better position.

   2. நன்னிைல; good or favourable circumstances.

     'வ க் ப் ெபற் க் றான்' ( ன்.);.

ெத., க. ப .

வ

 
 வ  vadugi, ெப. (n.)

   ைவக்ேகால் (சங்.அக.);; straw.

     [வத  → வ .]
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வ ைக

 
 வ ைக vadugai, ெப. (n.)

   மைன  (யாழ்.அக.);; wife.

     [வ  → வ ைக.]

வ மரம்

வ மரம்1 vadumaram, ெப. (n.)

   பழ ண்ணிப் பாைல; edible paulay-Mimusops kanki (சா.அக.);.

 வ மரம்2 vadumaram, ெப. (n.)

   மரவைக (சங்.அக.);; a tree.

வ வ

 
 வ வ  vaduvaḍi, ெப. (n.)

   உலக்ைகப் பாைல (மைல.);; wedge-leaved ape-flower.

வ வர்

 
 வ வர ்vaduvar, ெப. (n.)

   வா வர ்( டா.);; horse grooms.

     [வா வர ்→ வ வர.்]

வ ைவ

வ ைவ vaduvai, ெப. (n.)

   1. மணமகள்; bride.

     "வ ைவ நா ம் வண் கம ைழம்பால்" (மைலப  30);.

   2. மணம்; wedding, marriage.

     "எம்மைன வ ைவ நன்மணங்க ெகன" (ஐங் .399);.

   3. மண மாைல; wedding garland.

     "வானர மகளிரக்்  வ ைவ ட்ட" ( .17);.

   4. ந மணம் ( ங்.);; fragrance,

   5. ணரச்்  (அக.நி);.);; sexual union, inter course, copulation.

   6. வ வந்தம் (யாழ்.அக.);; compulsion;

 force.

     [ம  → (ம ); → ம  → வ  → வ ைவ.]

வ ைவக்கண்ணி

 
 வ ைவக்கண்ணி vaduvaikkaṇṇi, ெப. (n.)

   ெபரியாணங்ைக; a kind of plant.

வ ைவக்கணம்

 
 வ ைவக்கணம் vaduvaikkaṇam, ெப. (n.)

   மணமக்களின் ஒைரப் ெபா த்தம் ( ன்.);; correspondence or matching in respect of orai of the bride and bride-
groom.

     [வ ைவ + கணம்.]
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வ ைவக்க யா
ணம்

வ ைவக்க யாணம் vaduvaikkaliyāṇam, ெப. (n.)

   சடங் கட் ட்பட்ட மணம்; marriage as in the form approved by the rituals.

     "தன்னகத்  வ ைவக் க யாணஞ்

ெசய்வான்" (இைற.23. உைர பக். 127);.

     [வ ைவ + க யாணம்.]

வ ைவச் ட்டணி

வ ைவச் ட்டணி vaduvaiccūṭṭaṇi, ெப. (n.)

   மணமாைல; wedding garland.

     "வ ைவச ் ட்டணிவண் வாய் றப்ப ம்" (ெப ங்.உஞ்ைசக். 33, 75);.

     [வ ைவ +  → ட் 3 + அணி.]

மண நிகழ் ன்ெபா  மணமக்கள் ம் மணமாைல.

வ ைவத் ண்
ைண

 
 வ ைவத் ண்ைண vaduvaiddiṇṇai, ெப. (n.)

   மண ேவ ைக ( ங்.);; marriage-dais or platform.

ம வ. மணேமைட

     [வ ைவ + ண்ைண.]

வ ைவநாற்றம்

வ ைவநாற்றம் vaduvaināṟṟam, ெப. (n.)

   மணம்; new fragrance.

     "வ ைவ நாற்றம் வ  கஞல" (அகநா.25);.

     [|வ ைவ + நாற்றம்.]

வ ைவமணம்

வ ைவமணம் vaduvaimaṇam, ெப. (n.)

வ ைவக்க யாணம் பாரக்்க;see vaduvaj-k-ka/iyānam.

     "நாைள வ ைவமண ெமன்  நாளிட் " ( வ். நாய்ச.் 6, 2);.

     [வ ைவ + மணம்.]

இ மன ெமான்  கலந்த இம்மணம் கரணத்ேதா  ய மணமாம்.

வ ைவ ைள

 
 வ ைவ ைள vaduvaimuḷai, ெப. (n.)

   மணத் ல் ஒன்ப  தவசங்கள் ைதக் ம் பா ைக ( ங்.);; nine earthen pots in which onbadu-tavasam is 
sown and allowed to sprout during marriage.

     [வ ைவ + ைள.]

வ

 
 வ  vatū, ெப. (n.)

வ  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see Vadu.

     [வ  → வ .]

வ வரர்

 
 வ வரர ்vatūvarar, ெப. (n.)

   மணமக ம் மணமக ம்; bride and bridegroom.
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வைத

 
 வைத vadai, ெப. (n.)

   ேதன்  ( ன்.);; honey comb.

     [வ  → வைத.]

வந்தகணிசம்

 
 வந்தகணிசம் vandagaṇisam, ெப. (n.)

   நீர ் ைற ம் ேநரம்; time frame to dry water.

     [மந்த → வந்த + கணிசம்.]

வந்தட்

 
 வந்தட்  vandaṭṭi, ெப. (n.)

வந்ேத  பாரக்்க;see vanderi.

     'வந்தட்  காக்ெக வரப் ெல கம்மாக் காக்ெக கைர ெல' ெயன்ப  பாண்  நாட்  ெசாலவம்.

     [வா → வந்  + அண்  - வந்தண்  → வந்தட் .]

வந்தட் வரத்தட்

 
 வந்தட் வரத்தட்  vandaṭṭivarattaṭṭi, ெப. (n.)

வந்ேத  (இ.வ.); பாரக்்க;see vandêri.

     [வந்தட்  + வரத்தட் .]

வந்தைட-தல்

வந்தைட-தல் vandaḍaidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   இைறவேன வ ய வந்  ஆதைன (ஆன்மாைவ); ஆடெ்காள் தல்; to unite God voluntarily, with soul.

     [வா . வந்  + அைட.]

வந்தைண-தல்

வந்தைண-தல் vandaṇaidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வந்தைடதல்; to come near.

     "வந்தைணந்  நல் ரின் மண் த் ெதாண்டனார ்வணங்  ம ழ்ந்  எ ம் ெபா ல்…." 
(ெபரிய .);.

     [வந்  + அள் → அண் → அண → அைண.]

வந்த ெகாண்
வாராத ணர்த்தல்

வந்த ெகாண் வாராத ணரத்்தல் vandadugoṇṭuvārādaduṇarddal, ெப. (n.)

   ன் ஒ  வ  வந்த  ெகாண்  ன் வாராதெதா  ெபா ைள அ யைவக் ம் தந் ர த்  வைக 
(ெதால்.ெபா ள்.666);; a literary device which consists in applying to an earlier statement an implication drawn from a later 
explicit statement.

வந்த வரட் ம்

 
 வந்த வரட் ம் vandaduvaraṭṭum, . . (in.v.)

   ேநரி வ  ேநரிடட் ம்; come what may-voguelagalere.

     [வந்த  = இயல்பாய் வ வ . வந்த  + வரட் ம்.]

வந்தமார்க்கம்

 
 வந்தமாரக்்கம் vandamārkkam, ெப. (n.)

   நா  (மைல.);; a plant growing in hedges and thickets.

வந்தனி
வந்தனி vandaṉi, ெப. (n.)

   ேகாேராசைன (நாம ப. 393);; bezoar of the cow.
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வந்

வந்  vandi, ெப. (n.)

   1. ைகவைள ( ன்.);; bracelet.

   2. ன்பம், இடர;் difficulty. வந் யான உழ , வந் யான ேவைல.

   3. வன் ைற, கட்டாயம் ( வ்.நாய்ச ்9, 3, அ ம்.);; compulsion.

   4. கட்டாயமாய் வந்த  (யாழ்.அக.);; that which comes through external compulsion.

   5. ரண்  ( ன்.);; perversity, pertinacity.

   6. சண்ைட ( வ். நாய்ச.் 9, 3, அ ம்.);; quarrel.

   7. ஏணி (யாழ்.அக.);; ladder.

வந் கட் -தல்

வந் கட் -தல் vandigaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கட்டாயப்ப த் தல், வற் த் தல் (யாழ்.அக.);; to compel, to force, pressurise.

     [வ ந்  → வ ந்  → வந்  + கட் -தல்.]

வந் ைக

வந் ைக vandigai, ெப. (n.)

   1. ைகவைள; bracelet.

   2. ைக ல் ேதாளின் ழ் அணியப்ப ம் அணிகலன், ேதாள்வைள; armlet.

     "பைணத்ேதாள்..... வயக்  வந் ைக" (ம ைரக். 415);.

   3. தலணி வைக (அக.நி);.);; an ornament worn on the forehead.

   4. அணிகலன் (அ .நி.);; ornament.

     [வண்  → வந்  → வந் ைக.]

வந் த்தல்

வந் த்தல்1 vandittal, ெப. (n.)

   ஆ ன்னாப் பாைல (மாைல.);; worm-killer.

 வந் த்தல்2 vandittal, ெப. (n.)

   பங்கம்பாைள; a bitter prostate plant-Aristolochia bractcata.

வந் பற் -தல்

வந் பற் -தல் vandibaṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ ந்  எ த் க் ெகாள் தல்; to obtain of take by force.

     "வரிவைள ற் ந்  வந் பற் ம் வழக் ளேத" ( வ். நாய்ச.் 9,3);.

     [வ ந்  → வந்  → வந்  + பற் .]

ஒ  ெசயல் அல்ல  ைன ன் வன்ைம த்த வழக்கா ம்.

வந் சம்

 
 வந் சம் vandipīcam, ெப. (n.)

   ேநரவ்ாளம்; Croton seed.

வந் ேபா -தல்

வந் ேபா -தல் vandipōṭudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கட்டாயமாய்ப் ெபா ப்ேபற் தல் (யாழ்.அக);; to force responsibility upon.

     [வ ந்  → வ ந்  → வந்  + ேபா .]

வந் யம்

வந் யம்1 vandiyam, ெப. (n.)

   த் ப் டாரி; a kind of plant.

 வந் யம்2 vandiyam, ெப. (n.)

   மலட் த்தனம்; sterility.

917

www.valluvarvallalarvattam.com 15388 of 19068.



வந் -த்தல்

வந் -த்தல் vandiyiṟuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கட்டாயமாக வற் த்த க் ட்பட்  வரி த யன ெச த் தல் (யாழ்.அக.);; to pay tax, etc... under 
compulsion.

     [வ ந்  → வந்  + இ .]

வந் ைய

வந் ைய vandiyai, ெப. (n.)

வந் ைக1 பாரக்்க;see vandigai1.

     [வந் ைக → வந் ைய.]

வந் வாங் -தல்

வந் வாங் -தல் vandivāṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கட்டாயத் ற் ட்ப த்  வரி த யன வாங் தல் (யாழ்.அக.);; to collect tax, etc., using force or destraint.

     [வ ந்  → வ ந்  → வந்  + வாங் தல்.]

வந்

 
 வந்  vandīvu, ெப. (n.)

   த் க் ல், ய ன்  ைற கத் ல் இ க் ன்ற கலங்கைர ளக்கம்; a small island north of 
Tuticorin, on which there is small fishing beacon.

வந்

வந் 1 vandu, ெப. (n.)

   காற் ; wind.

     "வந்ெதனக் கந்த  கைணெதாடா" (கந்த . ர. வைத. 188);.

     [வண் → வந்  = வைளந்  ங்காற்  (ேவக.பக்.101);.]

 வந் 2 vandu, இைட. (part)

   1. ஓர ்அைசச ்ெசால்; an expletive.

   2. ேபச் ல் ஏற்ப ம் இைடெவளி ெதரியாதவா  இட்  நிரப்பப் பயன்ப த் ம் ஒ ெசால்; a filler in 
conversation.

     "ஏன் இவ்வள  ேநரங்க த்  வந்தாய்? என்  ேகட்டதற் ,

     'அ

     "வந் " ட் ந்  றப்பட ேநரமா  ட்ட ' என்  இ த்தாற்ேபால் ப ல் ெசான்னான்" (இக்.வ.);.

     [வா → வந் .]

வந் ேலா

 
 வந் ேலா vandulō, ெப. (n.)

   காஞ் ைர; a tree-Strychnos nuxvomica (சா.அக.);.

வந் வம்

 
 வந் வம் vanduvam, ெப. (n.)

   பங்கம்பாைள; an ash coloured bitter medicinal prostate plant-Aristolochia Bracteata (சா.அக.);.

வந் லம

 
 வந் லம  vandūlamadu, ெப. (n.)

   ெவள் மத்ைத; thorn-apple-Dhatura alba (சா.அக.);.
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வந்ேத

வந்ேத  vandēṟi, ெப. (n.)

   1. தாகக் ேய யவன்; new-comer, immigrant, new settler.

     "வந்ேத களாய்த ் நாள் ேச த் ப் ேபாவாைரப் ேபாேல" ( வ். நாய்ச.் 8, 9, வ்யா.);.

   2. இைட ல் வந்  ேய யவர;் that which is introduced from outside;exotic.

     "இ  வந்ேத  என்  ேதாற்றா நின்ற ேற" (ஈ . 5, 1, 5);. ஒ  லர ்தங்கைள மண்ணின் ைமந்தரக்ள் 
என் ம், றைர வந்ேத கள் என் ம் அைழப்ப  வழக்கமா  ட்ட  (இ.வ.);.

     [வா → வந்  + ஏ .]

வந்  ஏ பவர ்வந்ேத  எனப்ப வர.் வ தல் நா  தாண்  நா  வ தல். ஒ  நாட்டார ்மற்ெறா  
நாட் ற்  உரிைம ெபறாமல் வ வ ம், வந்  நிைலமக்களாகத் தங்  வ ம்

     'வந்ேத ' எனப்ப ன்றதாம். நிைல மக்களாக இ ப்பவைர ம் வந்ேத களாக அைல மக்கள் 
ஆக்  வர ்என்பதற்  ஈழநாட்  நிைல எ த் க்காட்டாம். வந்ேத கள் நிைல மக்களாவதற்  
அெமரிக்க, ஆப் ரிக்க, ஆத் ேர ய நாட்  ஆட் ைடயாளர ்சான்றாவர.் வ தல், இ த்தல் ஆ ய , 
வந்ேத தல் எனப்ப வ  ேய தல், ேயற்றம் ேபான்ற வழக்காம்.

 வந்ேத  vandēṟi, ெப. (n.)

   அய டத் ந்  வந்  ேய யவன்; immigrant,

     [வந் +ஏ ]

வந்ேத -தல்

வந்ேத -தல் vandēṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   தாக வந்  தல்; to come and

 settle permanently, new settler, to immigrate.

     "இ ைனகள் வந்ேதற வ ல்ைல" (தா . ஆனந்த. 10);.

     'வந்ேத கள் வஞ்சகர ்த ழால் ைழத்தார.் வளரந்்த ன் அவேர த ைழ அ த்தார'் என்ப  
பாவாணரின் ெபான்ெமா .

     [வா + ஏ  = வந்ேத  → வந்ேத .]

வந்ேத ங்

 
 வந்ேத ங்  vandēṟuṅguḍi, ெப. (n.)

   ஒ ரில் தாக வந்  ேவளாண்ைம ெசய் ங் யானவன்; immigrant cultivator.

     [வந்ேத  + .]

வந்ைத

வந்ைத1 vandai, ெப. (n.)

   ெப ைம (யாழ்.அக.);; greatness, honour, esteem.

     [வா → வந்ைத.]

 வந்ைத2 vandai, ெப. (n.)

   ல் ; honeysuckle mistletoe.

 வந்ைத3 vandai, ெப. (n.)

வந் ைக பாரக்்க;see Vandigai.

     "வந்ைதக் ம்….. இரண் ைல ப ன்ேறல்" (ேச . த்தம.9);.

வப் க்கல்

 
 வப் க்கல் vappukkal, ெப. (n.)

   ெசம்பாைறக் கல்; gravel stone.
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வப் காரம்

 
 வப் காரம் vappukāram, ெப. (n.)

   ஒ  ம ந்  வைக; a kind of medicine.

வபபவனம்

 
 வபபவனம் vababavaṉam, ெப. (n.)

   ெதாட்  நஞ் ; a kind of arsenic.

வம்பக்ேகாட்

வம்பக்ேகாட்  vambakāṭṭi, ெப. (n.)

   பயனிற் ெசால் பாராட் ங் ட்டம்; assembly of men indulging in vain or idle and aimless talk, blabbering crowd.

     "வட் ஞ் ம் வம்பக் ேகாட் ம்" (மணிேம.14, 63);.

     [வம் 1 + ேகாட் 2.]

வம்ப

வம்ப 1 vambaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ண்ெசால் ேப தல்; indulge in idle talk or unnecessary talk.

   2. இன்பெமா  ேப தல்; to indulge in wanton talk.

   3. ைரத்தல்; to speak evil.

   4. ப த் ப் ேப தல்; to talk disparagingly.

     [வம்  + அ .]

 வம்ப 2 vambaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. இ த் ப் ப ற் தல் (ெகா.வ.);; to slander, to throw mud with evil words.

   2. ங்  ெசய்தல்; to do harm.

     [வம்  + அ .]

வம்பப்பரத்தர்

வம்பப்பரத்தர ்vambapparattar, ெப. (n.)

   ெபண்கள் பலரின், ற் ன்ப ய கரச்் ைய ம் ங் கா கன்; lascivious men who are ever after fresh 
victims for their lust.

     "வ ெமா யாளெரா  வம்பப்பரத்தெரா " ( லப். 16, 63);.

வம்பப்பரத்ைத

வம்பப்பரத்ைத vambapparattai, ெப. (n.)

   க காமத்ைத ைடய ைலமகள்; lustful mistress or prostitute or harlot.

     "வம்பப் பரத்ைத வ ெமா யாளெனா ..... னர"் ( லம். 10, 219);.

     [வம்  + பரத்ைத. பரத்தர ்(ஆ.பா); → பரத்ைத (ெப.பா.);.]

வம்பம்

 
 வம்பம் vambam, ெப. (n.)

   சாலங்க ைவப்  நஞ்  (யாழ்.அக.);; a mineral poison.

வம்பமாக்கள்

வம்பமாக்கள் vambamākkaḷ, ெப. (n.)

   ேயார,் ெவளிநாட்டவர;் immigrants, newcomers, strangers, foreigners.

     "வம்பமாக்கள்...... கட்ேபா ளெரனில்" ( லப். 5, 111);.

     [வம் 1 + மாக்கள்.]
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வம்பமாந்தர்

வம்பமாந்தர ்vambamāndar, ெப. (n.)

   1. வம்பமாக்கள் பாரக்்க;see vambamakkal.

   2. ஒ  ட்டத் ஞ் ேசராத மக்கள் ( லப். 16, 63, அ ம்.);; nondescript persons.

     [வம் 1 + மாந்தர.்]

வம்பமாரி

வம்பமாரி vambamāri, ெப. (n.)

   காலமல்லாத காலத் ப் ெபய் ம் மைழ; unseasonal rains.

     "வம்பமாரிையக் காெரன ம த்ேத" ( ந். 66);.

     [வம் 1 + மாரி.]

வம்பரத்ைத

 
 வம்பரத்ைத vambarattai, ெப. (n.)

   ப த் ; cotton - Gossypium herbaceum.

வம்பல்

 
 வம்பல் vambal, ெப. (n.)

   ைச ( ங்.);; region, point of the compass.

ெத. வம் .

வம்பலன்

வம்பலன் vambalaṉ, ெப. (n.)

   1. ேயான்; new comer, stranger, unknown person.

     "வம்பலர ் ள் நரக்் காண்மார"் (க த். 3);.

   2. வ ப்ேபாக்கன்; wayfarer, a gypsy or traveler.

     "ெவங்கால் வம்பலர ்ேவண் லத ் ைறய ம்" ( றநா. 230);.

   3. அயலான்; neighbour, alien.

     "வம்பலன் றன்ெனா  ைவ  ெளா யாள்" (மணிேம. 20 88);.

     [வம் 1 → வம்பலன்.]

வம்பலாட்டம்

 
 வம்பலாட்டம் vambalāṭṭam, ெப. (n.)

   ழப்பம் (இ.வ.);; confusion, complication, perplexity, puzzlement.

     [வன்  → வம்  → வம்பல் + ஆட்டம்.]

வம்பள

வம்பள1 vambaḷattal,    3 ெச. . . (v.i.)

வம்ப -, 1, 2, 3, 4 பாரக்்க;see vambadi.

     [வன்  → வம் 1 + அள.]

 வம்பள2 vambaḷattal,    3 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெபால்லாங் ைரத்தல்; to slander, to talk evil.

     "அன்ைன மாெரன்ைன வாய் வம்பளக் ன்றேத" (அஷ்டப்.அழகரந். 70);.

     [வம் 1 + அள.]
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வம்பன்

வம்பன் vambaṉ, ெப. (n.)

   1. பயனற்றவன்; worthless person.

     "வம்பனாய்த் ரிேவைன" ( வாச. 42, 9);.

   2. வம்பளப்ேபான்; gossipmonger.

   3. ய நடத்ைதயாளன் (யாழ்.அக.);; mischievous, wanton person, bad fellow.

   4. ைற ேகடாகப் றந்தவன் (யாழ்.அக.);; illegitimate son.

ெத. வம்

     [வன்  → வம் 1 → வம்பன்.]

வம்பா

 
 வம்பா  vambāṭu, ெப. (n.)

   க ன உைழப் ; hard tireless effort.

ம வ. அ ம்பா

     [வன்பா  → வம்பா .]

வம்பாநிலம்

 
 வம்பாநிலம் vambānilam, ெப. (n.)

   கடற்கைரைய ய த்த நன்ெசய்நிலம் (C.G.);; arable wet land adjacent to the sea.

வம்

வம் 1 vambi, ெப. (n.)

   1. பயனற்றவள்; worthless or useless woman.

   2. வம்பளப்பவள்; gossip-monger.

   3. ெகட்ட நடத்ைத ள்ளவள்; mischievous, wanton woman.

   4. ைறேகடாகப் றந்தவள்; illegitimate daughter.

     [வம்பன் → வம் .]

 வம் 2 vambi, ெப. (n.)

   க வண்  (யாழ்.அக.);; black bee.
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வம்

வம் 1 vambu, ெப. (n.)

   1. ைம ( ங்.);; newness, novelty.

     "வம்பப் ப க்ைக" ( றநா.3);.

   2. நிைல ன்ைம; instability.

     "வம் நிைல ன்ைம" (ெதால்.ெசால். 327);.

   3. பயனிலாைம, ம ப் ன்ைம; uselessness;

 worthlessness, dishonour.

     "வம்  ப த் " ( வாச. 40, 6);.

   4. ண் ேபச்  (ெகா.வ.);; idle-talk;

 gossip.

   5. ப ெமா ; scandal.

     "ஊரார ் கல் வம்ேப" (ெவங்ைகக்க.18);,

   6. செ்சால்; evil word.

     "ெவ ேத வம் ைரத்தைன" (கந்த . ரன்வைத. 157);.

   7. ப  ( ங்.);; falsity, untruthfulness.

   8. ற்ெறா க்கம் (நாம ப.650);; base conduct.

   9. இ செ்சால் (யாழ்.அக.);; indecent language.

வம் க்கசே்சரி

 
 வம் க்கசே்சரி vambukkaccēri, ெப. (n.)

   வம்பளந் , ண்ேபச் ப் ேப ப் ெபா  ேபாக் ம் ட்டம்; gossiping crowd, company gathered for idle talk, 
blabbers.

     [வம்  + U. kacceri → த. கசே்சரி.]

வம் க்காய்

 
 வம் க்காய் vambukkāy, ெப. (n.)

   ப வந் தப் க் காய்க் ங் காய் (யாழ்.அக.);; fruit growing out of season.

     [வம்  + காய்.]

வம் சச்ண்ைட

 
 வம் சச்ண்ைட vambuccaṇṭai, ெப. (n.)

   வ யச ்ெசன்  ஏற்ப த் ம் சண்ைட; quarrel which one picks up wontonly.

வம் ச ்சண்ைடக் ப் ேபாகாேத வந்த சண்ைடைய டாேத (பழ.);.

     [வன்  → வம்  + சண்ைட.]

வம் த்தனம்

வம் த்தனம் vambuttaṉam, ெப. (n.)

   1. ம்  (சங்.அக.);; mischief.

   2. ண் ேபச் ; gossip.

   3. வஞ்சகம் (யாழ்.அக.);; fraud, deceit, slyness, craftiness.

     [வம் 1 + தனம்

   1. தனம் = பண் ணரத்்தற் ெபா ட்  வந்த ெசால்லாக்க ஈ .]
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வம் ம்

வம் ம் 1 vambudumbu, ெப. (n.)

   ண் வம் ; unnecessary interference.

     'அவன் யா ைடய வம் ம் க் ம் ேபாக மாட்டான்" (மர ைணெமா );.

 வம் ம் 2 vambudumbu, ெப. (n.)

   1. ண் ப செ்சால்; scandal and gossip.

   2. ம ப் ரவற்ற ெசால் ( ன்.);; ribaldry.

   3. ம் த்தனம் (இ.வ.);; mischief.

     [வம் 1  + ம் 1.]

வம் ப்பாைள

வம் ப்பாைள vambuppāḷai, ெப. (n.)

   ப வந் தப் ய பாைள (யாழ்.அக.);; spathe opening out of season.

     [வம்  + பாைள1.]

வம் ப் ள்ைள

 
 வம் ப் ள்ைள vambuppiḷḷai, ெப. (n.)

   ைறேகடாகப் றந்த ழந்ைத ( ன்.);; bastard, illegitimate child.

     [வம்  + ள்ைள.]

வம் ப் றப்

 
 வம் ப் றப்  vambuppiṟappu, ெப. (n.)

   ஒ க்கங்ெகட்டவளிடம் றக்ைக (யாழ்.அக.);; birth out of wedlock, illegitimate birth.

     [வம்  + றப் .]

வம் ப்ேபச்

 
 வம் ப்ேபச்  vambuppēccu, ெப. (n.)

   ண் ேபச்  (யாழ்.அக.);; idle talk, gossip, empty chat.

     [வம்  + ேபச் .]

வம் மரம்

வம் மரம் vambumaram, ெப. (n.)

   ற்றவாளிகைளக் கட்  ைவத்த க் ம் க்  மரவைக ( ன்.);; a kind of slant-tree to which criminals are 
tied when whipped.

     [வன்  → வம் 1 + மரம்.]

வம் வளர்-த்தல்

வம் வளர-்த்தல் vambuvaḷarttal,    4 ெச. . . (v.i.)

வம்பள-த்தல் பாரக்்க;see vambala.

     [வம் 1 + வளர.்]

வம்மரம்

 
 வம்மரம் vammaram, ெப. (n.)

வன்மரம் ( ன்.); பாரக்்க;see van-maram.

     [வன்ைம + மரம் = வம்மரம்.]
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வம்மைர

 
 வம்மைர vammarai, ெப. (n.)

வம்மரம் (L.); வம்மரம்;see Vammaram.

     [வம்மரம் → வம்மைர.]

வம்

 
 வம்  vammi, ெப. (n.)

   மரவைக; guinea peach.

வம்ைம

 
 வம்ைம vammai, ெப. (n.)

   ெபற்ேறார ்மண மகட் க் ெகா க் ஞ் ர;் presents given to a bride by her parents on the occasion of wedding.

     "வம்ைம வரிைச" (இ.வ.);.

     [வண்ைம → வம்ைம.]

வமனி

வமனி vamaṉi, ெப. (n.)

   1. அடை்ட (சங்.அக.);; leech.

   2. ப த் செ்ச ; cotton plant.

வ சேராசைன

 
 வ சேராசைன vamisarōsaṉai, ெப. (n.)

   ங் ப் ; bamboo-salt.

     [வ சம் + ேராசைன.]

வைமச்

 
 வைமச்  vamaiccu, ெப. (n.)

   இளைம (அக.நி.);; youth.

வய

வய1 vayattal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ம் தல்; to wish for, to desire.

     "வயந்ேத மக்காட ்ெசய் " (ேதவா. 946, 7);.

 வய2 vaya, ெப. (n.)

   1. ஆற்றல், வ ; strength, power.

     "வயத்தணிந் ேத " (பரிபா.1140);.

     "வய வ யா ம்" (ெதால்.849);.

   2. ; increase, abundance, surplus.

வயக்கம்

வயக்கம் vayakkam, ெப. (n.)

   1. ஒளி, ெவளிசச்ம்: 

 brightness, light.

     "ெவண்ணிற வயக்க மாண்ட " (தணிைகப் . நாட.்15);.

   2. ஒளிவட்டம் (யாழ்.அக.);; halo.

     [வயங்  → வயக்  → வயக்கம்.]
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வயக்கல்

வயக்கல்1 vayakkal, ெப. (n.)

   பண்ப த்தம் ெபறா நிலத்ைத த் , ப ர ்ெசய்வதற் ரிய வைக ல் பண்ப த்தல்; convert the waste 
land, fit for cultivation.

     " டல் வயக் ய நிலம்" (ெத. கல். ெதா. 8 கல். 660);, கல்  வயக் ன நிலம்'(ெத. கல். ெதா. 8, 655, 681);.

     [வசக்  → வசக்கல் → வயக்கல்.]

 வயக்கல்2 vayakkal, ெப. (n.)

   வயல் (இ.வ.);, கழனி; paddy field, agricultural tract, cultural land.

     [வயக்  → வயக்கல்.]

வயக்

வயக் 1 vayakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ளங்கச ்ெசய்தல்; to cause to shine.

   2. த் தல் (கல்.);; to improve, reclaim as land.

     [வயங்  → வயக்  → வயக் .]

 வயக் 2 vayakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பழக் தல் (யாழ்.அக.);; to tame, break in.

 Ma. vayakkuga, Kol. vay;

 Nāk. vay.

     [வசக் 1 → வயக் -தல்.]

 வயக் 3 vayakku, ெப. (n.)

   ஒளி, ெவளிசச்ம்; brightness, splendour, light.

     "வயக்  மண் லம்" (க த். 25);.

     [வயங்  → வயக் .]

வயஞானம்

வயஞானம் vayañāṉam, ெப. (n.)

   உண்ைம ய ; real knowledge.

     "வயஞானம் வல்லார ்ம கற் ெப மான்..... அ ள் தலால்" (ேதவா. 662 11);.

     [வய + ஞானம். Skt. nana → த. ஞானம்.]
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வயணம்

வயணம் vayaṇam, ெப. (n.)

   1. வ , வைக, பான்ைம ( ன்.);; manner, method, way.

   2. நிைலைம ( ன்.);; circumstance, condition.

     'அதன் வயணெமன்ன'?

   3. ெதளிவான ளக்கம்; clear details, particulars.

     "வயணமாய்ப் ேப னான்."

   4. உண  த யவற் ன் வளம்; sumptuousness.

     'வயணமாய்சச்ாப் றவன்'.

   5. நல்லைமப் ; good, agreeable condition.

     ' ழம்  வயணமா க் ற ' ( ன்.);.

   6. ரை்ம ( ன்.);; neatness.

   7. ஏற்ற ; favourableness, suitability.

     'காற்  வயணமா க் ற '.

   8. கரணியம்; reason, cause.

     'அப்ப ச ்ெசய்த ன் வயணம் என்ன' (இ.வ.);.

 Ka. vaina;

 Tu.vayana;

வயத்தம்பம்

வயத்தம்பம் vayattambam, ெப. (n.)

   இளைம மாறாமல் நி த் ம் த்ைத; art of arresting the influence of advancing age in a person.

     "இக லா வயத்தம்ப ெமன் ன்னைவ ெசய் ம்" ( ைள. எல்லாம். 17);.

     [வயம் + தம்பம். Skt. stamlbha → த. தம்பம்.]

வயத்தன்

 
 வயத்தன் vayattaṉ, ெப. (n.)

   வசப்பட் ப்பவன் (யாழ்.அக.);; one brought to a state of subjection.

     [வசம் → வயம் → வயத்தன்.]

வயதரம்

 
 வயதரம் vayadaram, ெப. (n.)

   க க்காய் (மைல.);; chebulic myrobalan.

     [வய + தரம்.]

வயெதற்

 
 வயெதற்  vayadeṟṟi, ெப. (n.)

   ப்  (சங்.அக.);; long-pepper.

     [வயெவற்  + வயெதற் .]

வயேத

 
 வயேத  vayatēki, ெப. (n.)

வயெதற்  பாரக்்க;see vayaterri.

927

www.valluvarvallalarvattam.com 15398 of 19068.



வயநாட் ச் ரிப்
பான்

வயநாட் ச் ரிப்பான் vayanāṭṭuccirippāṉ, ெப. (n.)

   பறைவ வைக  ெளான் ; wayanad laughing thrush-Garrulax delessert.

இப்பறைவ நீலமைல, ெகாைடக்கானல் சாரந்்த மைலப் ப களிற் காணப்ப ம். 23 ரலம் உயரம் 
வைர வள ம் தன்ைமத் . உட ன் ேமற்ப  ெசம்ப ப்  நிற ம், ழ்ப்ப  சாம்ப ம், ப ப்  
நிற ங் கலந்  காணப்ப ம். , ச் கைள உடெ்காண் , 2 தல் 3 டை்டகளிட் , தன் ைடய 
இனத்ைதப் ெப க் ம்.

வயநி ைள

 
 வயநி ைள vayanimiḷai, ெப. (n.)

   அஞ்சனக்கல்; sulphurate of antimony.

வயப்ப -தல்

வயப்ப -தல் vayappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   வசமாதல்; to be brought under another's influence;

 to be subjugated.

     " ைம ைடயார ்வ ந் னா ெரன்ேற வயப்ப வ ண்ேடா" (பழெமா. 110);.

     [வசம் → வயம் + ப .]

வயப்பய

வயப்பய  vayappayaṟu, ெப. (n.)

   1. நளிப்பசை்சப் பய ; jackal green gram - Rothia trifoliata (சா.அக.);.

   2. எ ப்பய ; rat gram.

   3. ெகால்ைலப்பய ; garden pulse.

   4. பனிப்பய ; dew pulse.

     [வயல் + பய .]

வயப்

வயப்  vayappuli, ெப. (n.)

   அரிமா ( வா.);; lion.

     "வயப் ைய வா  ன் ேர" (பாரத. ேபார.் 265);.

     [வய + . வய = வ ைம, ஆற்றல்  + அரிமா (அக.நி.);.]

     [P]

வயப்ேபாத்

 
 வயப்ேபாத்  vayappōttu, ெப. (n.)

   அரிமா ( ங்.);; lion.

     [வய + ேபாத் .]
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வயம்

வயம்1 vayam, ெப. (n.)

   1. வ  (நாம ப. 793);; power, might.

   2. ெவற் ; victory, conquest.

     "வலம் ரி வயேந யைவ" (பரிபா. 15, 59);.

     [வய → வயம். வலம் → வயம் ( . .16);.]

 வயம்2 vayam, ெப. (n.)

   நிலம்; earth.

     "வய ண்ட மா ம்" (ேதவா. 69, 9);.

     [ைவயம் → வயம்.]

 வயம்3 vayam, ெப. (n.)

   ேவடை்க; desire.

     "வயந்தைல ரந்்ெதான் ம் வாய் றவார"் ( க்ேகா. 383);.

 Ka. bayake, bay(i);ke, bavake;

 Tu, bayakini;

 Te, vācu: Go. wassāvā.

     [வயா → வயம்.]

வயம

 
 வயம  vayamadu, ெப. (n.)

   ந் ல் (சங்.அக.);; gulancha.

வயமம்

 
 வயமம் vayamam, ெப. (n.)

   அத்  (சங்.அக.);; country fig.

வயமா

வயமா vayamā, ெப. (n.)

   1. அரிமா ( ங்.);; lion.

     "ெஞ கைழ ழங்கழல் வயமா ெவ உங் ன் " (ஐங் .307);.

   2. மடங்கல் மாதம்; the month of āvani.

     "வயமா கனிக் ங் ேகாற்ேறட்  நன்னான் " (ைதலவ. பா . 55);

   3.  ( ங்.);; tiger.

     " ன் ல் வயமா ழங்க" ( வக. 2778);.

   4. யாைன; elephant.

     "வயமாத ்தானவாரி ம்" (கம்பரா. ஊரே்த . 17);.

   5. ைர; horse.

     "பைணநிைல ைணஇய வயமாப் ணரந்் " (ஐங் . 449);.

     [வய + மா. வய = வ ைம, ஆற்றல்.]
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வயமான்

வயமான் vayamāṉ, ெப. (n.)

வயமா, 1 பாரக்்க;see vaya-ma.

     "அ ம்ெபா  வயமா னைனைய" (ப ற் ப். 752);.

   2. வயமா, 3 பாரக்்க;see vaya-ma.

     " ணங்  நி ர ்வயமான் வ ெயா த்தல்" ( றநா. 52);.

     [வய + மான்.]

வய ன்

 
 வய ன் vayamīṉ, ெப. (n.)

   சகெட ம் (உேராகணி); நாண் ன்; the fourth naksatra.

     [வய + ன்.]

வயல்

வயல் vayal, ெப. (n.)

   1. கழனி; paddy field.

     "வளவய ர" (நால . 367);.

   2. ம த நிலம் ( டா.);; agricultural tract.

   3. ெவளி ( ங்.);; open space;

 plain.

ம வ. பற்

   ெத., க., . பயல்;ம. வயல்.

 Kol. ve-gad;

 Kod. bell.

     [வயம் → வயல்.]

வயல்க ர்க்

வயல்க ரக்்  vayalkadirkkuruvi, ெப. (n.)

    வைக ெளான் ; paddy field warbler - Acrocephalus agricola.

     [வயல் + க ரக்் .]

நீரவ்ளம் ெகாண்ட ெநல்வயல், தர,் க ப்பங்கா  ஆ யப் ப களிற் காணப்ப ம்

இைவ எ ம் கள்,  வண் கள் த யவற்ைற உணவாகக் ெகாண்  வா ம் தன்ைமத் . 13 ரலம் 
உயரம் வைர வள ம். த ழகத் ல் இனப்ெப க்கம் ேமற்ெகாள்வ ல்ைல.

வயல் ற் த் ரி
வான்

 
 வயல் ற் த் ரிவான் vayalcuṟṟittirivāṉ, ெப. (n.)

   ெகாக் ; a paddy bird-stork.

     [வயல் + ற்  + ரிவான்.]

வயல் ழ்ேசாைல

 
 வயல் ழ்ேசாைல vayalcūḻcōlai, ெப. (n.)

   இளமரக்கா ( ங்.);; grove.

     [வயல் + ழ் + ேசாைல.]
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வயல்நண்

 
 வயல்நண்  vayalnaṇṭu, ெப. (n.)

   கழனி ல் வா ம் நண் ; field crab.

     [வயல் + நண் .]

வயல்நரி

 
 வயல்நரி vayalnari, ெப. (n.)

   நரிவைக  ெளான் ; a kind of field jackal.

ம வ. வைளநரி, ள்ளநரி.

     [வயல் + நரி.]

வயற் றத்ேத வா ம் நரி, இந்நரி வயல்களில் ைள ம் காய்க , ழங் கைள ம், ற 
உ ரிகைள ம் உண்  வா ந் தன்ைமத் . சாம்ப வ ம த் வ அகர த ல், இந்நரி ன் ெபயர,் 
வைளநரி என்  க்கப்பட் ள்ள .

     [P]

வயல்நீர்

 
 வயல்நீர ்vayalnīr, ெப. (n.)

   ெநற் கழனி க் ம் தண்ணீர,் இதனால், ெவள்ைள, ரச்ை்ச, ரம் இைவ நீங் ம்; water in the paddy 
field.

     [வயல் + நீர.்]

வயல்ெநட்

வயல்ெநட் 1 vayalneṭṭi, ெப. (n.)

   கழனி ேயாரத் ல் வள ம் நீரெ்நட் ; pith growing near fields.

     [வயல் + ெநட் . ெநட்  = ேகாைர.]

 வயல்ெநட் 2 vayalneṭṭi, ெப. (n.)

   ெநட்  வைக ( .அ.);; a species of sola pith.

     [வயல் + ெநட் .]

வயல்பாய்சச்ல்

 
 வயல்பாய்சச்ல் vayalpāyccal, ெப. (n.)

   வயல் கமாக அைமந்த ; paddy field view house.

     [வயல் + பாய் → பாய்சச்ல்.]

வயல்மா ைள

 
 வயல்மா ைள vayalmātuḷai, ெப. (n.)

   மா ைள வைக ( .அ);; a species of pomegranate.

     [வயல் + மா ைள.]

வயல் ங்ைக

 
 வயல் ங்ைக vayalmuruṅgai, ெப. (n.)

   ெச வைக (நாஞ்.);; a plant.

     [வயல் + ங்ைக.]
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வயல்ெம

வயல்ெம 1 vayalmerugu, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ெம கன் ழங் ; a kind of bulbous root.

     [வயல் + ெம .]

 வயல்ெம 2 vayalmerugu, ெப. (n.)

   ெம கஞ் ெச வைக ( .அ.);; a species of arum.

     [வயல் + ெம .]

வயல்ேம

 
 வயல்ேம  vayalmēṭu, ெப. (n.)

   வயைல டச ்சற்  உயரமான இடம்; threshing ground (a little elevated from the ground);.

ம வ. களத் ேம , டல்.

     [வயல் + ேம .]

வயற் ப களில் ெநற்க ரக்ைள அ ப்பதற்  பயன்ப த்தப்ப ம் ேமட் ப் ப .

வயல்ெவளி

 
 வயல்ெவளி vayalveḷi, ெப. (n.)

   வய ம், வயல் சாரந்்த இடம்; agricultural tract.

ம வ. ம தநிலம்.

     [வயல் + ெவளி.]

வய ம், வயைலெயாட்  ெநற்க ர த்தற் ெகன்  அைமந்த ேமட்  நிலப்ப மாம்.

வயல்ேவைள

 
 வயல்ேவைள vayalvēḷai, ெப. (n.)

வய  பாரக்்க;see vayali.

     [வயல் + ேவைள.]

வயலம்மான்பசச்ரி

வயலம்மான்பசச்ரி  vayalammāṉpassarisi, ெப. (n.)

   1. ற்றம்மான் பசச்ரி  ( ன்.);; thyme-leaved spurge.

   2. வட இந் யா ( ன்.);; northern India.

     [வயல் + அம்மான் + பசச்ரி .]

வய க் ள்ளழகா
னவல்

 
 வய க் ள்ளழகானவல்  vayalukkuḷḷaḻkāṉavalli, ெப. (n.)

   வல்லாைர; Indian penny wort-Hydrocotyle asiatica.

வய ப்

 
 வய ப்  vayaluppu, ெப. (n.)

வைளய ப்  பாரக்்க;see Valaiyal-uppu.
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வயெல

 
 வயெல  vayaleli, ெப. (n.)

   வய ல் வா ம் எ ; field rat.

     [வயல் + எ .]

க ரக்ைள ம், த்ைத ம் ன்ற த்  வய ல் வா ம் எ .

     [P]

வயைல

வயைல1 vayalai, ெப. (n.)

   பசைலக்ெகா ; purslane,

     "மைன ந  வயைல ேவழஞ் ற் ம்" (ஐங் . 11);.

   ெத. பட்ட ;க. பய .

     [பசைல → வயைல.]

 வயைல2 vayalai, ெப. (n.)

   ெவளி (தஞ்ைசவா. 333, உைர);; open space;

 plain.

   ெத. ைப ;க. பய .

     [வயல் → வயைல.]

வயவரி

 
 வயவரி vayavari, ெப. (n.)

    ( வா.);; tiger.

     [வய + வரி.]

வயவன்

வயவன்1 vayavaṉ, ெப. (n.)

   க ைம நிற ம் ளந்த வா ைடய கரிக் ; a small black bird.

 வயவன்2 vayavaṉ, ெப. (n.)

   1. ரன், வ க்கவன்; strong man, valiant man.

     "வயவரே்வந்ேத" (ப ற் ப்.15, 21);.

   2. ண்ணியன் ( டா.);; man of robust build.

   3. பைடத்தைலவன்; commander.

     "வயவர ்தந்த வான்ேகழ் நி யெமா " ( பாண்.249);.

   4. கணவன் ( டா.);; husband.

   5. காரிப் ள்ைள ( ங்.);; king-crow.

     [வய → வயவன். வய = வ ைம, ஆற்றல்.]

வயவாசம்

 
 வயவாசம் vayavācam, ெப. (n.)

   ெகா ஞ் ; a plant-zanzibar indigo-Tephrosia purpurea.
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வய

வய 1 vayavu, ெப. (n.)

   க ப்பம்; womb.

     [வயா → வய .]

 வய 2 vayavu, ெப. (n.)

   வ ைம; strength.

     "தாவா தா  ம ெப  வயேவ" (ப ற் ப். 36, 2);.

ெத. வல .

     [வய → வய .]

 வய 3 vayavu, ெப. (n.)

   1. க ப்பகாலத் ண்டாம் மசக்ைக த யன; morning sickness and morbid longings of a pregnant woman.

     "வய  அன் " ( றநா. 20);.

   2. ப்பம், ஆைச, அன் ; desire, love, affection.

     "வயேவற நனி ணரம்ார"் (பரிபா.11, 67);.

     [வயா → வய .]

வய ேநாய்

வய ேநாய் vayavunōy, ெப. (n.)

வயா ந க்கம் பாரக்்க;see vayā-nadukkam.

     "வய ேநாய் ந த ன்" (க த். 29);.

     [வய  + ேநாய்.]

வயெவற்

 
 வயெவற்  vayaveṟṟi, ெப. (n.)

   ப்  (மைல.);; long-pepper.

வயைவ

 
 வயைவ vayavai, ெப. (n.)

   வ , பாைத ( வா.);; way, path, track.

     [வயம் → வயைவ.]

வயைள

 
 வயைள vayaḷai, ெப. (n.)

   பசைள; a kind of greens-Spinach-Spinacia deracea.

     [வயைல → வயைள.]

வயற்கைட ரம்

வயற்கைட ரம் vayaṟkaḍaitūram, ெப. (n.)

   வயலள ள்ள ரம் (G.Tj.D.I. 344);; a field's length or distance, considered a unit to indicate distance.

     [வயல் + கைட + ரம்.]
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வயற்கரந்ைத

 
 வயற்கரந்ைத vayaṟkarandai, ெப. (n.)

    நீற் ப் பசை்ச ( ன்.);; a kind of basil.

     [வயல் + கரந்ைத.]

வயற்கைர

வயற்கைர vayaṟkarai, ெப. (n.)

   1. வய ள்ள ப ; tract of wet lands.

   2. வயல் ( ன்.);; paddy field.

     [வயல் + கைர, கைர = நஞ்ைசநிலம், ெசய்வரம் .]

வயற்கல்

 
 வயற்கல் vayaṟkal, ெப. (n.)

   ெவள்ைளச ் க்கான் கல்வைக ( .அ.);; a kind of white gravel.

     [வயல் + கல்.]

வயற்கள்ளி

 
 வயற்கள்ளி vayaṟkaḷḷi, ெப. (n.)

   ெபாரிப் ண்  (சங்.அக.);;  water-thorn.

     [வயல் + கள்ளி.]

வயற்கா

 
 வயற்கா  vayaṟkāṭu, ெப. (n.)

வயற்கைர பாரக்்க;see Vayar-karai.

ம வ. வயற்சார்

     [வயல் + கா .]

வய ம் வயல் சாரந்்த நிலப்பரப்

     'வயற்கைர' ெயன ம்

     'வயற்காெடன ம்' ெசால்லப்ெப ம்.

வயற்ெகா க்

 
 வயற்ெகா க்  vayaṟkoḍukki, ெப. (n.)

   ஒ  வைகச ்ெச ; a herbaceous plant.

     [வயல் + ெகா க் .]

வயற்ேகா யன்

 
 வயற்ேகா யன் vayaṟāliyaṉ, ெப. (n.)

   பாம்  வைக (யாழ்.அக.);; a kind of snake.

     [வயல்+ ேகால் = வயற்ேகால் → வயற்ேகா யன்.]

வயற்ேகா

 
 வயற்ேகா  vayaṟāvi, ெப. (n.)

   ெவண் ேதக் ; a tree, white teak (சா.அக.);.
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வயற்சார்

 
 வயற்சார்  vayaṟcārpu, ெப. (n.)

   ம த நிலம் ( ன்.);; agricultural tract.

     [வயல் + சார் .]

வயற் ள்ளி

 
 வயற் ள்ளி vayaṟcuḷḷi, ெப. (n.)

   ெபாரிப் ண்  (யாழ்.அக.);; water-thorn -Lepidagathes cristata.

     [வயல் + ள்ளி.]

வயற் லம்

 
 வயற் லம் vayaṟcūlam, ெப. (n.)

   உழ க்காகாத ண் ன்கள்; which are in auspicious for tilling.

வயற்ெசம்ைப

வயற்ெசம்ைப vayaṟcembai, ெப. (n.)

   1. ெச  வைக (யாழ்.அக.);; a plant.

   2. ெசம்ைபச ்ெச ; a kind of medicinal plant (சா.அக.);.

     [வயல் + ெசம்ைப.]

வயற்ேசம்

வயற்ேசம்  vayaṟcēmbu, ெப. (n.)

   மைழக் காலத் ல் வரப் க்களி ண்டாம் ேசம் வைக (M.M.402);; a variety of Indian hales.

     [வயல் + ேசம் .]

வயற்பய

வயற்பய  vayaṟpayaṟu, ெப. (n.)

   1.  பய ; field gram.

   2. பசை்சப்பய , பா ப் பய ; green gram.

     [வயல் + பய .]

வயற் ல்

 
 வயற் ல் vayaṟpul, ெப. (n.)

   நன்ெசய்ப் ப ரக்ளிைடேய ைளக் ம் கைள; the grass or weed grown between crops in wet-land.

     [வயல் + ல்.]

நன்ெசய்ப் ப ரக்ளின் ைளசச்ைலக் ெக க் ம் ல்.

வயற் த்

 
 வயற் த்  vayaṟṟutti, ெப. (n.)

   த் வைக ( .அ.);; a species of evening mallow.

     [வயல் + த் .]

வய

வய 1 vayaṟu, ெப. (n.)

வ  பாரக்்க;see Vayiru.

 வய 2 vayaṟu, ெப. (n.)

   1. ெகாக் ; hook.

   2. க ; rope.
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வயன்

வயன் vayaṉ, ெப. (n.)

   வ , நிைலைம; way, condition.

     "நந் தமராம் வயன்ெப ர"் ( மந். 55);.

     [வயனம் → வயன்.]

வயன்கட்

 
 வயன்கட்  vayaṉkaṭṭu, ெப. (n.)

   எல்ைல வரம்  (யாழ்.அக.);; boundary.

     [வசன் → வயன் + கட் .]

வயனண்

 
 வயனண்  vayaṉaṇṭu, ெப. (n.)

   கழனி நண்  ( ன்.);; field crab.

     [வயல் + நண் .]

ம த நிலக் கழனி ல், நன்ெசய் மண் வளத்ைத, ெமன்ேம ம் வளஞ்ெச யச ்ெசய் ம் நண் .

     [P]

வயனம்

வயனம்1 vayaṉam, ெப. (n.)

   1. ேபச் , ெசால்; word, speech.

     "சரேபா …. தனக்ேகற்ற வயனத்தான்" (சரேபந் ர றவஞ்  11, 8);.

   2. மைற ல்; the Vedas.

     "நால்வயனத்தவ" ( ைள. கான்மா . 27);.

   3. ப ெமா ; reproach, aspersion.

     "வயனங்கள் மாயா வ ச ்ெசய்தான்" ( வாச. 12.4);.

 வயனம்2 vayaṉam, ெப. (n.)

   பான்ைம வ , தன்ைம, வைக ( ன்.);; manner, way, quality.

     "வயனங்களா ெலன் ம் வந்  நின்றாேன" ( மந். 1836);.

வயனர்

வயனர ்vayaṉar, ெப. (n.)

   பறைவ வ னர;் beings in the shape of birds.

     "வயனார ்  கா ரி ம்" ( ப் . 733);.

     [வயம் → வயனர.்]
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வயா

வயா1 vayā, ெப. (n.)

   ஆைச; desire (சா.அக.);.

 வயா2 vayā, ெப. (n.)

   1. ேவடை்கப் ெப க்கம் ( வா.);; great desire.

     "வயாெவன் ள  ேவடை்கப் ெப க்கம்" (ெதால்.854);.

   2. வயா ந க்கம் (ெதால். ெசால். 371); பாரக்்க;see vaya-nadukkam,

   3. க க்ெகாள் கால மயற்ைக ேநாய் ( டா.);; lanquor or lassitude during pregnancy.

   4. க ப்பம் ( ங்.);; foetus.

   5. க ப்ைப ( ன்.);; womb.

   6. மகப்ேபற் ற் ரிய வ  ( ன்.);; pains of child-birth, labour pains.

   7. வ , வ த்தம் ( ங்.);; pain, guib, sorrow.

   8. ேநாய் (அக.நி.);; disease.

வயாக்ேகாட்

 
 வயாக்ேகாட்  vayākāṭṭi, ெப. (n.)

வயா ந க்கம் பாரக்்க;see vayā-nadukkam.

     [வயா + ேகாட் .]

ஒ கா. வசாக்ேகாட்  → வயாக்ேகாட் .

வயா ந க்கம்

 
 வயா ந க்கம் vayānaḍukkam, ெப. (n.)

வயாேநாய் பாரக்்க;see vaya-noy.

     [வயா + ந க்கம்.]

வயாேநாய்

வயாேநாய் vayānōy, ெப. (n.)

   க ப்பக் காலத்  ஏற்ப ம் மசக்ைக ேநாய் ( டா.);; morning sickness and morbid longings of a pregnant woman.

     " ளிக்காய் ேவடை்கத் தன்  நின் மலரந்்த மார் வள் வயா அ ேநாய்க்ேக" (ஐங் . 51);

     [வயா + ேநாய்.]

வயாப்பண்டம்

 
 வயாப்பண்டம் vayāppaṇṭam, ெப. (n.)

   க க்ெகாண்ட மகளிர ் ம் ம் ன்பண்டம் (யாழ்.அக.);; eatables longed for by pregnant women.

     [வயா + பண்டம்.]

வயாம

 
 வயாம  vayāmadu, ெப. (n.)

   ந் ல் ( .அ);; gulancha.

     [வயம  → வயாம .]
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வயாெல -த்தல்

வயாெல -த்தல் vayāleḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   கக்கல்; to vomit (சா.அக.);.

ம வ. கக் தல்

     [வாயாெல -த்தல் → வயாெல -த்தல்.]

வயா தனம்

 
 வயா தனம் vayāvidaṉam, ெப. (n.)

   வ ; pain (சா.அக.);.

     [வயா + தனம். Skt. visava → த. தனம்.]

வயா

வயா 1 vayāvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ம் தல்; to desire, wish.

     "கா நர ்வயாஅங் கட் ன் ேசயாற் ன்" (மைலப . 476);.

     [வயா → வயா .]

 வயா 2 vayāvu, ெப. (n.)

வயா ( ங்.); பாரக்்க;see vayå.

     [வயா → வயா .]

வயா ர்-த்தல்

வயா ர-்த்தல் vayāvuyirttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. மகப்ெப தல் (யாழ்.அக.);; to yean, to give birth to be delivered of.

   2. வ த்தந் ரத்ல்; to be relieved of pain.

     [வயா + உ ர-்த்தல்.]

வயான்

 
 வயான் vayāṉ, ெப. (n.)

   க ப்  நிற ம் ளந்த வா ைடய பறைவ ( ங்.);; king-crow.

ம வ. காரிப் ள்

     [வயவன் → வயான்.]

வயானம்

வயானம்1 vayāṉam, ெப. (n.)

   பறைவ ( டா);; bird.

     [வயா → வயானம்.]

 வயானம்2 vayāṉam, ெப. (n.)

   கா ; cremation ground.

     "சவத் க்  ன்ேன வயானத் க் க் ட் ப் ேபா ற ம்" ( க். கல்.847);.

     [மயானம் → வயானம்.]

வயானன்

 
 வயானன் vayāṉaṉ, ெப. (n.)

வயான் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see vayan.

     [வயான் → வயானன்.]
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வ க் ராந்தகம்

 
 வ க் ராந்தகம் vayiggirāndagam, ெப. (n.)

   ைவப் நஞ் வைக ( .அ.);; a mineral poison.

வ கா

 
 வ கா vayikā, ெப. (n.)

   ளாம் ன்; gum of wood-apple tree - gum of Feronia elephantum (சா.அக.);.

வ த் ய ங்கம்

 
 வ த் ய ங்கம் vayittiyaliṅgam, ெப. (n.)

   ந்தாமணி நிகண் ன் ஆ ரியர;் author of cindåmaninigangu.

யாழ்ப்பாணத் ற் றந்த இவர ்பரதவ லத்ைதச ்சாரந்்தவர.் வடெமா , ெதன்ெமா ற் லைம 
க்கவர.் இவர ்இயற் ய ல்களாவன ெசல்வசச்ந்நி ைற, வல்ைவ ைவத் ேயசர ்ப கம், 
த யைவகளா ம்.

வ த் யன்

 
 வ த் யன் vayittiyaṉ, ெப. (n.)

   ம த் வன் ( ன்.);; medical practioner, doctor, medical professionalist.

வ ர்

வ ர1் vayirttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வ ரங் ெகாள் தல்; to be solid, to harden.

     "வ ரத்்தன ணிலத் யர ்வான னி ெதன்பாள்" (பாரத. சம்பவ. 102.);.

     [வல் → வள் → வய் → வ ர.்]

வ ைம ெகாள் தல், ண்ைம டன் இ த்தல் (த.வ.பக்.111);.

 வ ர2் vayirttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெசற்றங் ெகாள் தல்; to be angry, to bear grudge.

     [வ ரம் → வ ர.்]

 வ ர3் vayir, ெப. (n.)

   ரை்ம (அ .நி.);; sharpness.

     "வச் ரவ ரவ்ாயால்..... ெகாய் ட்டான்" (ேச . த். 19);.

     [வள் → வய் → வ ர ்(வள் = ரை்ம); (வய்); → ைவ = ரை்ம.]

ள → ய = ெமய்த் ரி . ளகர ெமய் யகர ெமய்யாகத் ரிவ  ெப வழக்  (த.வ.l, பக்.11);.

 வ ர4் vayir, ெப. (n.)

   1. ங் ல்; bamboo.

வ ரக்கட்ைட

வ ரக்கடை்ட vayirakkaṭṭai, ெப. (n.)

   ைளந்த - வ ரம் பாய்ந்த கடை்ட; a hard log (சா.அக);.

     [வல் → வள் → வய் → வ ர ்→ வ ரம் + கடை்ட = ண்ணிய ெகாம்  (வ.வ.2 பக்.83);.]

     " ண்ணிய வ ரத்ைத ைடய ெகாம் " (நச.்);

உைர ல் வ வ  காண்க. வ ரக்கடை்ட ைனப் ங்கலந்ைத மரவ ரம் என்  த் ள்ள .
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வ ரக்கல்

 
 வ ரக்கல் vayirakkal, ெப. (n.)

   வ ரமணி; diamond.

     [வ ர ்→ வ ரம் + கல்.]

ெதாண்(நவ); மணி ெளான் .

வ ரக்கனிந்தன்

 
 வ ரக்கனிந்தன் vayirakkaṉindaṉ, ெப. (n.)

   ெப சச்ாளி; an animal, bandicoot (சா.அக.);.

     [வ ரம் + கனிந்தன்.]

வ ரக்காணி

வ ரக்காணி1 vayirakkāṇi, ெப. (n.)

வ ர கரணி பாரக்்க;see Vayira-karaní.

     [வ ரம் + காணி.]

 வ ரக்காணி2 vayirakkāṇi, ெப. (n.)

   ெநல் வயல்; paddy field. ெநல் ைள ம் வளஞ்ெச ந்த நன்ெசய் நிலம்.

     [வள் → வய் → வ ர ்→ வ ரம் + காணி.]

காண் → காணி (220' x 220'); 20 ெப ங்ேகால் ச ரம் 1/80.

வ ரக் ணங்கள்

வ ரக் ணங்கள் vayirakkuṇaṅgaḷ, ெப. (n.)

   எட் வைகப் பலைக, ஆ வைகக் ேகாணம், தாைர, த் , தராசம் என வ ரத் ற் காணப்ப ம் ஐந்  
வைக நற் ணங்கள் ( லப். 14, 180, உைர);; good qualities found in diamonds, five number, viz., eight kinds of 
palagai, six hinds of könam, tāraj šutti tarāŠam.

     [வ ர ்→ வ ரம் + ள் → ணம்.]

வ ரக் ப்பாயம்

 
 வ ரக் ப்பாயம் vayirakkuppāyam, ெப. (n.)

   ஊ ச ்ெசல்ல யலாதவா ம், ைளக்க யாதவாறைமந்த உ யான கவசம்; impenetrable coat 
of armour.

     "எ தெ்தன் ஞ் ெசால் க் ட்ட வ ரக் ப்பாயம்".

ம வ. ெமய்சச்டை்ட.

     [வல் → வள் → வய் → வ ர ்→ வ ரம் + ப்பாயம்.]

ள் → ல் → ப்  → ப்பாயம்.

வ ைமக் க த் னின்  ைளத்த ெசால். உடைலக் கவ் ம் பான்ைம ல், வ ைமயாக அைமந்த 
உ யான ெமய்க்கவசம்.
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வ ரக் ற்றம்

வ ரக் ற்றம்1 vayirakkuṟṟam, ெப. (n.)

   சைரமலம், ற் , சப்ப , ளத்தல், ைள, கரி, ந் , காகபாதம், இ த் , ேகா ல்லன, 
ேகா ந்தன, தாைர ம ங்கல் என வ ரத் ற் காணப்ப ம் பன்னிரண்  ற்றங்கள் ( லப். 14, 180, 
உைர);;   12 flaws in diamonds viz., Šaraimalam, kirru, cappagi pilattal tulaj kari vindu, kāga-pādam, iruttu.

 kõgi-y-i//ana, kõgi-murindana, tāraima/ungal.

     [வ ர ்→ வ ரம் + ல் →  → ற்றம். ற்றம்.]

 வ ரக் ற்றம்2 vayirakkuṟṟam, ெப. (n.)

   வ ரங்களிலைமந்த ற்றம்; defects in diamond.

     [வ ரம் + ற்றம்.]

வ ரங்களில் காணப்ப ன்ற ற்றங்களாக கல்ெவட்  ன்வ வனவற்ைற ப் ன்ற . 

   1. ெபா , 

   2. , 

   3. அரத்த ந் , 

   4. கா  ந் ,

   5. ெவந்தன,

   6. மட்டதாைர,

   7. மட்டசப்ப .

வ ரகரணி

 
 வ ரகரணி vayiragaraṇi, ெப. (n.)

   ெப  ெந ஞ்  (மைல.);; a stout-stemmed herb.

வ ரங்ெகாள்( )-
தல்

வ ரங்ெகாள்( )-தல் vayiraṅgoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   ரத்ல்; to have the qualities of age.

வ ரங்ெகாண்ட ேவப்பமரப் பலைக எ க்க க் ம் ட் ன் கத நிைல, பலகணிகட்  
பயன்பா ைடய தாகலாம்.

வ ரசச்ங்

 
 வ ரசச்ங்  vayiraccaṅgili, ெப. (n.)

   சரப்பணிெயன் ம் அணி ( ங்.);; a kind of necklace.

     [வ ர ்→ வ ரம் + சங் .]

அங்  → சங்  = வைளந்த . சங்  → சங்  = வைளந்  ஒன் டெனான்  ேகாத் ப்ப .

வ ரசச்ன்னம்

 
 வ ரசச்ன்னம் vayiraccaṉṉam, ெப. (n.)

   வ ரம் (இ.வ.);; small-sized diamond.

     [வ ரம் + சன்னம் = ண்ைமயான வ ைமவாய்ந்த வ ரம். ல் → சல் → சன்னம். சன்னம் = 
ண்ைம.]
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வ ரச் ராய்

 
 வ ரச் ராய் vayiraccirāy, ெப. (n.)

   வ ரத் கள்; diamond dust (சா.அக.);.

     [வ ரம் + ராய்.]

கல் → சல் → ல் → ( ர)்; → ராய் = ய கள்

வ ரகத்

 
 வ ரகத்  vayiragatti, ெப. (n.)

   வ ரத்ைத த்தப்ப த் ைக; purification of diamond.

     [வ ரம் + த் .]

வ ரஞ்சா -த்தல்

வ ரஞ்சா -த்தல் vayirañjātittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   பைக தல் (யாழ்.அக.);; to wreak vengeance, to fulfil one's hatred.

     [வ ரம்2 + சா 1.]

 Skt. Sådh → த. சா

வ ரத்தளம்

 
 வ ரத்தளம் vayirattaḷam, ெப. (n.)

   தடை்டயான வ ரம் ( ன்.);; flat diamond.

     [வ ரம் + தல் → தள் → தளம்.]

ெபரிய வ ரத் ன் தடை்டயான அ ப்பரப் .

வ ரத்தனம்

 
 வ ரத்தனம் vayirattaṉam, ெப. (n.)

   வன் ணம் (யாழ்.அக.);; hardness, toughness.

     [வ ர ்→ வ ரம் + தம் → தன் + அம்-தனம் = தமக்ேக ரிய வ ைமக் ணம்.]

வ ரத்தாரைண

வ ரத்தாரைண vayirattāraṇai, ெப. (n.)

   ஆணவத்ைத ற்றாெயா த் , எஞ்ஞான் ம் ஆன்மா இரண்டறக் கலந்  இைற டன் ஒகத் ல் 
ஆழ்ைக (யாழ்.அக.);; contemplation of the divine, always converging the facultis of the mind to one point, renouncing, 
egoism, one of navatāraṇai

     [வ ர ்→ வ ரம்1 + தாரைண1.]

தார ்+ அைண - எஞ்ஞான் ம் ஆத க்  நலேம நல் ம் இைறய ள் ஒகநிைல ல், ஆதனின் 
உள்ளத் ல் அைணவதால் (ஒன் வதால்); உள்ளம் ஒ கப்ப ைக அல்ல  வ ைம ைக.

வ ரத் ாள்

 
 வ ரத் ாள் vayiratḷ, ெப. (n.)

   வ ரத்ைத ட்  ட ைக; the purified diamond should be burnt in a fire and dipped in the decoction mixed 
with eyafoetida samuda salts and the seeds dolichos biflones.

     [வ ரம் + ள்.]

வ ரப்பைச

 
 வ ரப்பைச vayirappasai, ெப. (n.)

   ண்ணிய வ ைம வாய்ந்த பைச; glue.

     [வ ரம் + பைச.]
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வ ரப்பைட

வ ரப்பைட vayirappaḍai, ெப. (n.)

   வ ைம க்க பைட (வச் ரா தம்); ( ங்.);; thunderbolt.

     [வ ரம்1 + ப  → பைட.]

வ ரப்பைடேயான்

வ ரப்பைடேயான் vayirappaḍaiyōṉ, ெப. (n.)

   வானவர ்தைலவன் (இந் ரன்);; Indra, as the wielder of thunderbolt.

     'வ ரப்பைடேயான் தலமரர'் (கா க. ேதவரக்ள் அகப் 10);.

     [வ ரம் + பைட → பைடேயான்.]

வ ரப்பற்பம்

 
 வ ரப்பற்பம் vayirappaṟpam, ெப. (n.)

   க ப்பத்தால் வந்த ைலைய நீக் ேமார ்ம ந் . ெநஞ்சாங் ைல ளிரச்்  ண்டா , 
ல் ட் ேபான ேபா , அக் ளிரச்் ைய நீக் , இயல்  நிைலக் க் ெகாண ம். ேம ம் 

இறக் ந்த வா ல் இ ப்பவைர ஒ  மணி ேநரத் ல் ேப ம்ப  ெசய் ம் தன்ைமத் ; calcined diamond, it 
is prescribed for heart disease. it is said to stimulate the heart, which has been chilled to inaction.

     [வ ரம் + பற்பம்.]

 Skt. bhasman → த. பற்பம்

வ ரப்பன்னாைட

 
 வ ரப்பன்னாைட vayirappaṉṉāṭai, ெப. (n.)

   பைனமரத் ப் பன்னாைட; webbed sheath found in the palymra tree.

     [வ ரம் + பைன + ஆைட – பைனயாைட → பன்னாைட.] வ ரம் = உ .

உ ள்ள பைனநாரினாலா ய பன்னாைட.

வ ரப்ெபா

 
 வ ரப்ெபா  vayirappoḍi, ெப. (n.)

    வ ரம் (இ.வ.);; small sized or tiny diamond.

     [வ ரம் + ெபா .]

வ ரப்ெபா

 
 வ ரப்ெபா  vayirappoli, ெப. (n.)

   ற் ய தவசமணி (இ.வ.);; mature or ripe grain of corn.

     [வ ரம் + ெபால் → ெபா .]

நன்  ரண்ட உ க்க தவசம்.
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வ ரம்

வ ரம்1 vayiram, ெப. (n.)

   1. வ ரப்பைட ( ங்.);; thunderbolt.

   2. ெதாண்மணி ெளான் ; diamond, one of nava-mani.

     "வ ரப் ெபாற்ேறா " ( லப் 29, ெசங் ட் வன் ற் );.

   3. மர வ ரம் ( ங்.);; core of a tree, as the hardest part.

   4. ண்ைம; robustness, firmness.

     "உலந்த  வ ரத் ண்ேடாள்" (கம்பரா. க்ெகா.10);.

   5. வ ைம; strength.

     "ேதாள் வ ரந் ேதான்ற" ( வக. 645);.

   6. ரை்ம ( ங்);; sharpness, pointed ness.

     "ெகாைல ரி

வ ரேவலான்" (தணிைகப் . பரி. 32);.

   7. ம் ரி; ornamental knob, as on a tusk or horn.

     "ேகாடை்ட வ ரஞ் ெச ப் ம்….. பன்  ெச ரே்வழ மா த ன் " (நால . 358);.

   8. தண்டா தம் ( ங்.);; club.

   9. க்ேகால் ( ேவாணம்); ( வா.);; the 22nd naksatra.

   10. வாளிெயன் ம் அணிகலனின் தக  (யாழ்.அக.);; the flat metal piece of a kind of ear-ring.

வ ரம்ேகாத்தபட்
ைடக்காைற

 
 வ ரம்ேகாத்தபடை்டக்காைற vayiramāttabaṭṭaikkāṟai, ெப. (n.)

   வ ரங்கள் ைவத்  இைழக்கப்பட்ட க த்தணி; diamond studded necklace.

     [வ ரம் + ேகாத்த + படை்டக்காைற.]

வ ரம்பாய்-தல்

வ ரம்பாய்-தல் vayirambāytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ ைம அல்ல  உர தல்; to get strength.

வ ரம் பாய்ந்த ேதக் மரம் வாசற்கா க்  ஏற்ற  (உ.வ.);. வ ரம் பாய்ந்த உட க்  ம த் வம் 
இல்ைல (இ.வ.);.

     [வ ரம் + பாய்.]

வ ரம்ேபாடல்

 
 வ ரம்ேபாடல் vayirambōṭal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

வ ரத் ள் பாரக்்க;see vayirat-tul.

     [வ ரம் + ேபாடல்.]

வ ரமணி

வ ரமணி vayiramaṇi, ெப. (n.)

   1. வ ரம்1, 2 பாரக்்க;see vayiram.

   2. ெபான்னாலா ய மணிவைக (யாழ்.அக.);; bead of gold.

     [வ ரம்1 + மணி.]

வ ர

வ ர  vayiramuḍi, ெப. (n.)

   1. வ ரம் இைழத்த மணி ; crown studded with diamonds.

   2. வ ரம் த ய மணிகள் ைவத்  இைழத் ச ்ெசப் த் ேமனி ற் ட்டப்ெப ந் 
ெதாப்பாரம்; head-ornament of an idol, set with diamonds and other precious stones.

     [வ ரம்1 + .]
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வ ர த்

 
 வ ர த்  vayiramuttu, ெப. (n.)

   ஆணி த்  ( ன்.);; pearl of the best quality.

     [வ ர ்→ வ ரம் + ள் → ட்  → த் . வ ரம் + த் .]

ற்றமற்ற உயரந்்த கட்டாணி த் . வன்ைமயான ம், ண்ணிய மான, ைல யரந்்த நன் த் .

வ ரேமக த்

வ ரேமக த்  vayiramēkavirutti, ெப. (n.)

   இலக்கண ல்க ெளான்  (தக்கயாகப். 16, உைர);; one of treatise on grammar.

     [வ ரேமகம் + த் .]

வ ரவசாந்

 
 வ ரவசாந்  vayiravacāndi, ெப. (n.)

   இயற்ைகக்  மாறாக இறந்தவரக்ட்  பகர ேநரவ்ாக வ ரவக் கட க் ச ்ெசய் ம் வ பா  
( ன்.);; ceremony of appeasing Bhairava by making offerings in the sacrificial fire at the funeral ceremonies ofa persor, who 
dies an unnatural death.

     [ைவரவம் → வ ரவம் + சாந் .]

வ ரவ ைச

 
 வ ரவ ைச vayiravapūcai, ெப. (n.)

த்தலங்க க் ச ்ெசன்  ம்  வந்த டன், வ ரவக்கட க் ச ்ெசய் ம் ைச (நாஞ்.);

 worship of Bhairava performed on return from a pilgrimage of holy places.

     [ப ரவம் → வ ரவம் + ைச.]

வ ரவம்

வ ரவம் vayiravam, ெப. (n.)

   1. அகப் றச ்சமயம்; the Bhairava sect.

     " லர ்கடாம் வ ரவத் ைன ேமெலனத் ேதரவ்ார"் ( க்காளத். . 30, 26);.

   2. ந க்கம், அசச்ம் ( ன்.);; terror, horror

   3. கலக்கம், கவைல; fear.

     [ைவரவம் → வ ரவம்.]

வ ரவர்

 
 வ ரவர ்vayiravar, ெப. (n.)

   வ ரவக்கட ள்; a God.

வ ரவரா

வ ரவரா  vayiravarāti, ெப. (n.)

   1. வலம் ரிச ்சங் ; conch whose spirals turn to the right.

   2. நந் யாவட்டம்; East Indian rosebay.

வ ரவல்

 
 வ ரவல்  vayiravalli, ெப. (n.)

   ரண்ைட ( .அ.);; square stalked vine.
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வ ரவைள

வ ரவைள1 vayiravaḷai, ெப. (n.)

   பய  (மைல.);; field-gram.

     [வ ரம்1 + வைள.]

 வ ரவைள2 vayiravaḷai, ெப. (n.)

   நரிப்பய ; dew gram-Phaseolus aconitifolius.

வ ரவன் ைச

 
 வ ரவன் ைச vayiravaṉpūcai, ெப. (n.)

   பரதவ டன் ெதாடர் ைடய ஒ  ைச; a prayer pertaining to fishermen tribe.

     [வ ரவன் + ைச.]

     "அண்  ராைவக்  ஏேலேலா

வ ரவன் ைசயாம் ஏேலேலா

தாவ  மடமாம ஏேலேலா

மடத்தம்மா ஐயா ஏேலேலா" (நாட்டார ்பாடல்);

வ ரவன்மைட

 
 வ ரவன்மைட vayiravaṉmaḍai, ெப. (n.)

   வ ரவரக்் ம் ப்பைடயல் ( ன்.);; oblations offered to Bhairava.

     [வ ரவன் + மைட.]

வ ரவன்வாகனம்

வ ரவன்வாகனம் vayiravaṉvākaṉam, ெப. (n.)

   நாய்; dog, as the vehicle of vayiravan.

     " ராைடயற்ற வ ரவன் வாகனஞ் ேசரவந் " (தனிப்பா. i,186, 14);.

     [வ ரவன் + வாகனம்.]

வ ரவாரினி

வ ரவாரினி vayiravāriṉi, ெப. (n.)

   1. ைரத ்தண்  வைக; a species of amarnath.

   2. ைர வைக (யாழ்.அக.);; a pot-herb.

வ ரவாள்

வ ரவாள் vayiravāḷ, ெப. (n.)

   வச் ரப்பைட ( ங்.);; thunderbolt.

     [வ ரம்1 + வாள்.]

வ ரவாளி

வ ரவாளி vayiravāḷi, ெப. (n.)

   1. வ ர ள்ள அம்  ( ன்.);; adamantine arrow.

   2. மாதர ்காதணிவைக (யாழ்ப்.);; a woman's ear-ornament.

     [வ ரம் + வாளி.]

947

www.valluvarvallalarvattam.com 15418 of 19068.



வ ர

வ ர 1 vayiravi, ெப. (n.)

   1. ெகாற்றைவ; Bhairawi.

   2. ைபர ப் பண் (இைச.);; a musical mode.

     [ைவர  → வ ர .]

 வ ர 2 vayiravi, ெப. (n.)

   1. சாரைண; a prostate plant.

   2. சத்  சாரைண; a boerhaavia rependa.

வ ர ழா

வ ர ழா vayiraviḻā, ெப. (n.)

   அ பதா மாண்  நிைற க் ெகாண்டாட்டம் (தற்கா.);; diamond jubilee.

     [வ ரம்1 +  → ழா.]

வ ர க்

வ ர க்  vayiravurukku, ெப. (n.)

   வ ரத்ைத உ க்கக் ய ெபா ள்; a thing that melts or dissolves diamond.

     'வ ர க்கான  அரக்ைக க்கச ்ெசால்லேவ ேமா' ( வ். ெந ந் 22 யா. பக். 205);.

     [வ ரம் + உ  → உ க் .]

வன்ைம ந் ண்ைம க்க மான, உ  வாய்ந்த உ க் ைன ம் உ கச ்ெசய் ம் ெபா ள்.

வ ர

வ ர  vayiravūci, ெப. (n.)

   1. கண்ணா  ய க் ங் ரிய வ ரம்; glazier's diamond for cutting glass.

     "வ ர  மயன் ைன ம் ம்" (நன். 265. சங்கர.);.

   2. த் த் ைளக் ம் ஊ  (யாழ்.அக.);; diamond-drill, needle for boring pearls.

     [வ ரம்1 + ஊ 1.]

வ ரேவர்

வ ரேவர ்vayiravēr, ெப. (n.)

   சாயேவர ்(மைல.);; Indian madder.

     [வ ரம்1 + ேவர.்]

வ ராக் யம்

வ ராக் யம் vayirākkiyam, ெப. (n.)

   உலகப் பற் ன்ைம; desireless altitude towards wordly objects, oath to conquer all worldly attachment.

     ''ேவண் ம் வ ராக் யத் க் ற்ற வனிதா " (ேவதா. . 143);.

ம வ. தன்ெனா ப்

     [ைவராக் யம் → வ ராக் யம்.]

வ ராக் யன்

வ ராக் யன் vayirākkiyaṉ, ெப. (n.)

   1. பற்றற்றவன்; one who is free from wordly desires and attachments, sage.

   2. தன் ைனப் ள்ளவன்; obstinate, pertinacious or adamant person.

   3. பற்றாரவ்லர ்( ன்.);; zealot, enthusiast.

     [ைவராக் யம் → வ ராக் யம் → வ ராக் யன்.]

வ ராகம்

வ ராகம் vayirākam, ெப. (n.)

   1 பற் ன்ைம; absence of wordly passions.

     "ஊன்  ஞானேமா யர ்வ ராக நல்ெலா க்கம்" ( ர ங். ைகலாச. 43);.

   2. ஊக்கம் ( ன்.);; zeal, enthusiasm, energy.

   3. இணங்காைம ( ன்.);; obstinacy, pertinacity, adamancy.
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வ ராகரம்

 
 வ ராகரம் vayirākaram, ெப. (n.)

   மத் ய மாகாணத் ள்ள ெப நகரம்; a metropolitan city in Madhya pradesh.

     "மதவைர ட்டம் வ ராகரத்  வாரி".

வ ரா

 
 வ ரா  vayirāki, ெப. (n.)

   பற்றற்றவன் ( ன்.);; one who is free from wordly desires, or who conquered five senses, one who establishes 
desirelessness.

வ ரா

 
 வ ரா  vayirāvi, ெப. (n.)

வ ரா  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see Vayiragi.

     [வ ரா  → வ ரா .]

வ ரி

வ ரி1 vayirittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1. மனம் த யன இ தல்; to be hardened, as in feeling.

   2. இணங்கா த்தல்; to be obstinate, adamant.

     [வ ர ்→ வ ரி.]

மனம் வன்ைமயாக ம், ண்ைமயாக ம் க டன்ப தல் அல்ல  உ ைடத்தாதல். 
இணங்கா ந்  ெசற்றங் ெகாள் த ம் வ ரித்தேல ெயன்க.

 வ ரி2 vayiri, ெப. (n.)

   பைகவன்; enemy, foe.

     "அவ்வ ரி ெசய்த"  ( ற். 34);.

     [வ ர ்→ வ ரி = பைக, பைகவன் ( .தா.2 பக்.65);.]

 வ ரி3 vayiri, ெப. (n.)

   கன்ெனஞ்சன் (யாழ்.அக.);; iron or stone or hard hearted man.

     [வ ரம் → வ ரி.]

 வ ரி4 vayiri, ெப. (n.)

   வல்  ( ன்.);; royal falcon.
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வ ரிப்

வ ரிப் 1 vayirippu, ெப. (n.)

   1. இ ைக, க னமாைக ( ன்.);; hardening, mental stress.

   2. இணங்காைம; obstinacy, adamancy.

     [வள் → வய் → வ ர ்→ வ ரி → வ ரிப்  = வ ய ;

க னமான .]

மனம் வ ரம்ேபால், வன்ைமயா ம், க னமா ம் மா ங்கால் எளி ல் அடங்காத் தன்ைமேயற்பட் த் 
தன் ரண் த்தேல வ ரிப்பா ம்.

 வ ரிப் 2 vayirippu, ெப. (n.)

   1. வ ரம் பாரக்்க;see vayiram.

   2. வ ப் ; convulsion.

வ ரியம்

 
 வ ரியம் vayiriyam, ெப. (n.)

   ம ரச்் ைல ( ங்.);; wollen cloth.

     [வ ர ்→ வ ரி → வ ரம் → வ ரியம்.]

வன்ைமயா ம், ண்ைமயா ம், உ வாக்கப்பட் ள்ள ம ரச்் ைல.

வ ரியமாக்கள்

வ ரியமாக்கள் vayiriyamākkaḷ, ெப. (n.)

   1. வ ரியர;் professional dancers, actors, musicians.

   2. பாடகர;் professional musicians.

     "வ ரியமாக்கள் பண்ணைமத் ெத இ" (ப ற் ப். 29);.

     [வ ரியர ்+ மாக்கள்.]

வ ரியர்

வ ரியர ்vayiriyar, ெப. (n.)

   1. த்தர,் பாணர,் ற யர;் professional dancers, actors or actresses.

     " ழ னா ம் வ ரியர ்ம ய" (ம ைரக். 628);.

   2. பாடகர;் professional musicians, songster or songstress.

     [வ ர ்→ வ ரியர.்]

 வ ரியர ்vayiriyar, ெப. (n.)

   ஊ ெகாம்  ஊ பவர;் trumpeters.

     [வ ர(்ஊ ெகாம் );+இயர]்

வ ேராசனன்

வ ேராசனன் vayirōcaṉaṉ, ெப. (n.)

   ேராசனன் மகன் மாவ ; Mahabal son of viresapar.

     "வ ேராசன க் ல ந்தவர"் (ெவங்ைகக்ேகா. 162);.

வ ேராசனி

 
 வ ேராசனி vayirōcaṉi, ெப. (n.)

   வைத ெயன் ங் ெகா வைக (சங்.அக.);; Indian jalap.
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வ ல்

வ ல் vayil, ெப. (n.)

   1. ைர ேவயப் பயன் ெகாள் ம் ஒ வைகப் ல்; a kind of grass used for thatched roofing.

   2. ழற் ல்; a kind of grass.

யபாரை்வயால் ழந்ைதகட்  ஏற்ப ம் ேகட் ைனப் ேபாக் வதாகக் க தப்ப ம் ல்.

வ ல்

 
 வ ல்  vayilvīṭu, ெப. (n.)

   ழெல ங் ேகாைரயால் ேவய்ந்த ைர ; thatched roofing house.

     [வ ல் + .]

     [P]

வ லத்

 
 வ லத்  vayilatti, ெப. (n.)

   உள்ளங்கால் (சங்.அக.);; sole of foot.

வ லத்

 
 வ லத்  vayilattirugu, ெப. (n.)

   உள்ளங்ைக (சா.அக.);; palm of the hand.

வ ற்றக்கம ரம்

 
 வ ற்றக்கம ரம் vayiṟṟakkamayūram, ெப. (n.)

   ெவள் மத்ைத; dhatura plant bearing white flowers - Dhatura alba.

வ ற்றகசச்வ்

 
 வ ற்றகசச்வ்  vayiṟṟagaccavvu, ெப. (n.)

வ ற் டச்வ்  பாரக்்க;see vayirrinut-savvu.

வ ற்றக ைடயா
ன்

வ ற்றக ைடயான் vayiṟṟagamuḍaiyāṉ, ெப. (n.)

 son, as born of one's womb.

     [வ ற்றகம்1 + உைடயான்.]

வ ற்றைர

 
 வ ற்றைர vayiṟṟarai, ெப. (n.)

   வ ற் ள்ள ெவற் டம்; abdominal cavity.

வ ற்ற க்

 
 வ ற்ற க்  vayiṟṟaḻukku, ெப. (n.)

   தக வ க் ; menstrual blood.

வ ற்றைளசச்ல்

 
 வ ற்றைளசச்ல் vayiṟṟaḷaiccal, ெப. (n.)

   வ ற் ேநாய் வைக; dysentery.

     [வ  + அைளசச்ல்.]
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வ ற்றாசாரம்

 
 வ ற்றாசாரம் vayiṟṟācāram, ெப. (n.)

   வ ற் க் ெகா ைமக்காக நடந்  ெகாள் ம் நடத்ைத (இ.வ.);; conduct dictated by necessitous 
circumstances.

     [வ  + ஆசாரம்.]

வ ற்றாத் ரம்

 
 வ ற்றாத் ரம் vayiṟṟāttiram, ெப. (n.)

   ப  (இ.வ.);; hunger.

     [வ  + ஆத் ரம்.]

வ ற்றாெல -
த்தல்

வ ற்றாெல -த்தல் vayiṟṟāleḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

வ ற்றாேலேபா-, (ெகா.வ.); பாரக்்க;see vayirrala-po.

     [வ  + எ .]

வ ற்றாேலேபா-
தல்

வ ற்றாேலேபா-தல் vayiṟṟālēpōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   வ ற் ப் ேபாக்காதல் (உ.வ.);; to have diarrhoea or loose motions.

     [வ  + ேபா.]

வ ற்றாள்

 
 வ ற்றாள் vayiṟṟāḷ, ெப. (n.)

   ெப  வ ைடயவள்; big bellied woman (சா.அக.);.

     [வ றாள் → வ ற்றாள்.]

வ ற்றாளி

 
 வ ற்றாளி vayiṟṟāḷi, ெப. (n.)

   அள ன்  வ  நிைரப்ேபான் (இ.வ.);; belly-slave, glutton.

ம வ. க ேப ரிைரயான்.

     [வ  + ஆள் → ஆளி = வ ற்றாளி.]

     'இ' உைடைமப் ெபா ளீ .

வ ற்றான்

 
 வ ற்றான் vayiṟṟāṉ, ெப. (n.)

   ெப  வ ேறான் (இ.வ.);; big-bellied man.

     [வ  + ஆன். ஆன் = ஆண்பா .]

வ ற்

வ ற் 1 vayiṟṟisivu, ெப. (n.)

   1. வ ற்  வ  ( ன்.);; stomach-ache.

   2. வ ற் ேலற்ப ம் மகப்ேபற்  வ ; labour-pains.

     [வ  + இ ப்  → இ ப்  → இ . இ  = வ ற் வ , மகப்ேபற் வ .]

 வ ற் 2 vayiṟṟisivu, ெப. (n.)

   வ ற் ேலற்ப ம் தைச ப் ; cramp of the abdominal muscles (சா.அக.);.

     [வ  + இ ப்  → இ ப்  → இ .]
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வ ற் ைரசச்ல்

வ ற் ைரசச்ல்1 vayiṟṟiraiccal, ெப. (n.)

   வ ற் ண்டா ம் இைரசச்ல்; gargling or gurgling sound in the abdomen (சா.அக.);.

 வ ற் ைரசச்ல்2 vayiṟṟiraiccal, ெப. (n.)

   ஊைத யான் வ ற் ண்டா ம் இைரசச்ல் (இ.வ.);; rumbling of the bowels.

     [வ  + இைர → இைரசச்ல்.]

வ ற் ல்களிம் க
ட்டல்

வ ற் ல்களிம் கட்டல் vayiṟṟilgaḷimbugaṭṭal, ெப. (n.)

   1. உப் சம்; tympanitis.

   2. வளி ெவளிேநாக்கல்; any abnormal escape air as by belching yawning etc Нerifieaus (சா.அக.);.

     [வ ற் ல் + களிம்  + கட்டல்.]

வ ற் ல்வா
ெபா மல்

 
 வ ற் ல்வா ெபா மல் vayiṟṟilvāyuborumal, ெப. (n.)

   ஊைதயால் ஏற்ப ம் அ வ ற்  க்கம்; tympanitis (சா.அக.);.

வ ற் லடசல்

 
 வ ற் லடசல் vayiṟṟilaḍasal, ெப. (n.)

   வ ம ற்றம் (ேதாஷம்);; industrinal fault or disorder (சா.அக.);.

வ ற் ல -த்தல்

வ ற் ல -த்தல் vayiṟṟilaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைழப்ைபக் ெக த்தல் (இ.வ..);; to deprive a person of his food or doing harm to the means of livelihood, as striking 
at the stomach.

     "ெதா லாளர ் வ ற் ல த் ப் பணம் ேசரப்்ப , தலாளிக க் க் ைகவந்த கைலயா ம்" (உ.வ.);.

     [வ  + அ  → அ .]

வ ற் ட் க்
ெகாள்( )-தல்

வ ற் ட் க்ெகாள்( )-தல் vayiṟṟiliṭṭukkoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   1. வ ற் ப் ேபாக்காதல் (இ.வ.);; to have diarrhoea or loose motions.

   2. இ க்கண் த யவற்றால் உடம்  இன்ன தல் (இ.வ..);; to be affected physically, as by a calamity, etc.

     [வ  + இ  + ெகாள்.]

வ ற் ைழசச்ல்

 
 வ ற் ைழசச்ல் vayiṟṟiḻaiccal, ெப. (n.)

வ ைள-த்தல் பாரக்்க;see vayirulai.

     [வ  + இள் → இைழ → இைழசச்ல்.]

வ ற் ளக்கம்

 
 வ ற் ளக்கம் vayiṟṟiḷakkam, ெப. (n.)

   வ ற் ன் க்கம்; relaxation of the bowels by cathartics or by discharges (சா.அக.);.

     [வ  + இள் → இள → இள  → இளக்  → இளக்கம்.]

வ ற் ைளசச்ல்

 
 வ ற் ைளசச்ல் vayiṟṟiḷaiccal, ெப. (n.)

வ ைள-த்தல் பாரக்்க;see vayirulai (சா.அக.);.

     [வ  + இள் → இைள → இைளசச்ல்.]
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வ ற் ற்

 
 வ ற் ற்  vayiṟṟiṟkirumi, ெப. (n.)

வ ற் க்  ( ன்.); பாரக்்க;see vayirru-k-kirumi.

     [வ  + Skt. krmi → த. .]

வ ற் ற்ெகாள்(
)-தல்

வ ற் ற்ெகாள்( )-தல் vayiṟṟiṟkoḷḷudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உண் தல்; to eat.

     "தம் வ ற் ற் ெகாண் " ( வ். வாய் 8, 7, 9);.

   2. பா காத்தல்; to protect.

     "வ ற் ற் ெகாண்  நின் ெறா ந்தார"் ( வ். வாய் 8, 7, 9);.

   3. மனத் ற் ெகாள் தல்; to retain in memory, to absorb in mind.

     "வ ற் ற் ெகாண்  மன்னைவத்ேதன்" ( வ். வாய். 8, 7, 9);.

     [வ  + ெகாள்.]

வ ற் ன்ெகா
ைம

 
 வ ற் ன்ெகா ைம vayiṟṟiṉkoḍumai, ெப. (n.)

   வ ற் ப்ப ; want of food, starvation (சா.அக.);.

     [வ ற் ன் + ெகா ைம.]

வ ற் க்கட்

வ ற் க்கட்  vayiṟṟukkaṭṭi, ெப. (n.)

   1. வ ற் ப் ண்கட்  ( ன்.);; abdominal abscess.

   2. ஈரல் த யவற் ன் க்கம் (உ.வ.);; enlargement of the liver or the spleen.

ம வ. ஆைமக்கட் , காய்சச்ற்கட்

     [வ  + கள் → கட்  → கட் .]

கள் = ரளல், ெப தல், உ ண்  கட் யாதல். வ ற் ள்ள உ ண்  ரண்ட கட் .

மைல ம் மைலசாரந்்த ஞ் நிலத் வாழ் மக்க க்  மண்ணீரல் ரந்  கட் ையப்ேபாலத ்
ேதாற் க் ம் ஒ  வைக க்கமாகலாம்.

வ ற் க்கட்

வ ற் க்கட்  vayiṟṟukkaṭṭu, ெப. (n.)

   1. அ வ ற் ந்  வைரக் ம் ணியால் இ கக்கட் ம் கட் ; abdominal compress, a form of local 
pack, made by forming folds of a coarse linen towel of sufficient breadth to reach upto the penis.

   2. ஈன்  றந்தந்த டன் அ  வ ற் ற் கட் ம் கட் ; an abdominal bandage or belt for woman immediately after 
delivery (சா.அக.);.

     [வ  → வ ற்  + கள் → க  → கட் . கட்  - இைணத்தல், ேசரத்்தல். வ ற்ைற 
இ ப்ேபா ைணத் ப் ைணத் க் கட் ம் கட் .]
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வ ற் க்க ப்

வ ற் க்க ப்  vayiṟṟukkaḍuppu, ெப. (n.)

   1. வ ற் னழற் யால் உண்டா ம் ஓர ்ேநாய்; a disease causing throbbing pain or irritation in some parts of the 
abdomen.

   2. லக்க ப் ; as in dysentery.

   3. வ க ப்  பாரக்்க;see vayiru-kaduppu (சா.அக.);.

     [வ  + க  → க ப் .]

வ ற் ன் அழற் யால், க ைமயான வ  ண்டாக் ம் வ ற் ேநாய்.

 வ ற் க்க ப் 2 vayiṟṟukkaḍuppu, ெப. (n.)

   1. வ ற் ப் ேபாக்கால் ஏற்ப ம் வ ; grips.

   2. அரத்தக் க சச்ல்; dysentery.

   3. வ ற் ல் உண்டாம் ேநா வைக; stomachache, colic, cramp, stabbing pain in the stomach.

     [வ  + க  → க ப் .]

வ ற் ல்  வ ைன ம், த்தைல ம் உண்டாக் ம் வ ற்  ேநாய்.

வ ற் க்கண்டைர

 
 வ ற் க்கண்டைர vayiṟṟukkaṇṭarai, ெப. (n.)

   அ வ ற் ேலா ம் அரத்தக் ழாய்; abdominal aorta.

     [வ  + கண்  → கண்டைர.]

கண்டைர = ெநஞ்சாங் ைல ன் ேமற் றம் உள்ள இடப்ெப ந் தமனி, ஆதார நா .

வ ற் க்கலக்கல்

 
 வ ற் க்கலக்கல் vayiṟṟukkalakkal, ெப. (n.)

   வ  கலங்  மலங்க ைக; stirring sensation in the abdomen causing an inclination to go to stools (சா.அக.);.

     [வ  + கல → கலக்கல்.]

வ ற் க்க சச்ல்

வ ற் க்க சச்ல்1 vayiṟṟukkaḻiccal, ெப. (n.)

   அ சாரம்; flux purging (சா.அக.);.

 வ ற் க்க சச்ல்2 vayiṟṟukkaḻiccal, ெப. (n.)

வ ற் ப்ேபாக்  (இ.வ.); பாரக்்க;see Vayirru-p-pôkku.

     [வ  + க  → க சச்ல்.]

க ைமயான வ ற் ப்ேபாக் னா ண்டா ம் நீர ்ெந டலான க சச்ல்.

வ ற் க்கனப்

வ ற் க்கனப்  vayiṟṟukkaṉappu, ெப. (n.)

   1. ெசரிமான ஆற்றல யாமல் உண்பதால் வ  ம் ைக ( ன்.);; heaviness of stomach as from 
overeating or excessive eating.

   2. ஊைத யான் அ  வ  ம் ைக (ெகா.வ.);; tympanites.

ம வ. வ ற் த் 

     [வ  + கனப் .]

கல் → கனல் = ெந ப்  அல்ல  வ ற் ேலற்ப ம் ெவப்பம்.  ெசரிமானத்தால் ஏற்ப ம் வ ற் த் .
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வ ற் க்காந்தல்

வ ற் க்காந்தல்1 vayiṟṟukkāndal, ெப. (n.)

   க ம் ப யால் வ  காந் ைக; pricking in the stomach due to hunger (சா.அக.);.

 வ ற் க்காந்தல்2 vayiṟṟukkāndal, ெப. (n.)

வ ற் க்காய்சச்ல் (ெகா.வ.); பாரக்்க;see vayirru-k-kāyccal.

     [வ  + காந்  → காந்தல் = அல் = ெதா.ெப.ஈ .]

வ ற் ப் ப ன் ெவப்ப யாேலற்ப ம் எரிசச்ல்.

வ ற் க்காய்சச்ல்

வ ற் க்காய்சச்ல்3 vayiṟṟukkāyccal, ெப. (n.)

   வ ற் ப் ப  (யாழ்.அக.);; hunger, Starvation.

     [வ  + காய் → காய்சச்ல்.

     'அல்' ெதா ற் ெபயர ்ஈ .]

ஒ கா. வ ற் த் .

க ம் ப னால் வ ற் ண்டா ம் காய்சச்ல்.

வ ற் க் ராந்தம்

வ ற் க் ராந்தம்1 vayiṟṟukkirāndam, ெப. (n.)

   1. த நஞ் ; a kind of poision.

   2. வ ரக் ராந்தம் பாரக்்க;see vayira-kkirāndam (சா.அக.);.

     [வ  + Skt. ராந்தம்.]

 Skt. krånta → த. ராந்தம்

 வ ற் க் ராந்தம்2 vayiṟṟukkirāndam, ெப. (n.)

   ெசய்நஞ்  வைக  ெளான்  (சங்.அக.);; a kind of mineral poison.

     [வ  + ராந்தம்.]

வ ற் க்

 
 வ ற் க்  vayiṟṟukkirumi, ெப. (n.)

   வ ற் ண்டாம் ெகாக் ப் , நாடாப்  (யாழ்.அக.);; round-worm, ring-worm, tape-worm.

     [வ  + .]

 Skt. krmi → த. .

ண்ணிய நச் ரிகளின் ைளவாக, வ ற் வா ம் இப் , மனித ைடய ட ல் ஒட் க் 
ெகாண் , தனக் த் ேதைவயான உணைவ உ ஞ்  உ ர ்வா ம் இயல் ன .

     [P]

வ ற் க் த்

 
 வ ற் க் த்  vayiṟṟukkuttu, ெப. (n.)

   வ ற் ேலற்ப ம் ேநா  ( ன்.);; stomachache, stabbing pain in stomach.

ம வ. வ ற் வ

     [வ  + ல் → த் .]

வ  த் க் த்  வ ப்பதா ண்டா ம் ேநா .
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வ ற் க் த் வா
தம்

 
 வ ற் க் த் வாதம் vayiṟṟukkuttuvātam, ெப. (n.)

வ ற் க் த்  பாரக்்க;see vayirru-k-kuttu.

     [வ ற் க் த்  + Skt. வாதம்.]

ம் வளிதெ்தால்ைல னால், வ ற்  ேலற்ப ம் வ . இவ்வ ற்  வ யான , வ ற் ன் ஏேத ம் 
ஒ றத்ேத தாக் ம்;  ேநரத் ற்  ஒ ைற த் க் த்  வ க் ந் தன்ைமத் .

வ ற் க்ேக

 
 வ ற் க்ேக  vayiṟṟukāṭu, ெப. (n.)

   வ ற் ப்ேபாக் ; disorder of stomach (சா.அக.);.

     [வ  + ெக  → ேக .]

வ ற் க்ெகாட்டல்

 
 வ ற் க்ெகாட்டல் vayiṟṟukkoṭṭal, ெப. (n.)

   க க த ம், க மா க்கட் ம் இ தல்; dysentery (சா.அக.);.

     [வ  + ெகாள் →ெகாட்  + அல்.]

வ ற் க்ெகா
ைம

 
 வ ற் க்ெகா ைம vayiṟṟukkoḍumai, ெப. (n.)

வ ற் ப் ப  (ெகா.வ.);

 hunger, starvation.

     [வ  + ெகா  → ெகா ைம.]

வ ற் க்ெகா

வ ற் க்ெகா  vayiṟṟukkodi, ெப. (n.)

   1. ப ; hunger.

   2. வ ற் ப்ேபாக் ; diarrhoea.

     [வ  + ல் →  → ெகா .]

வ ற் க்ேகாளா

 
 வ ற் க்ேகாளா  vayiṟṟukāḷāṟu, ெப. (n.)

   வ ற் ல் ஏற்ப ம் பல த ஊ பா ; disorder of stomach due to indigestion (சா.அக.);.

     [வ  + ள  → ளா  → ேகாளா .]

வ ற் சச்ங்கடம்

 
 வ ற் சச்ங்கடம் vayiṟṟuccaṅgaḍam, ெப. (n.)

   வ ற் த் ெதாந்தர ; trouble in the stomach (சா.அக.);.

த. சங்கடம் → Skt. Sankata.

     [வ  + சாங்கைட → சங்கைட → சங்கடம் = வ த்தம், ஒ க்கவ .]
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வ ற் ச ்
ேநாய்

 
 வ ற் ச ் ேநாய் vayiṟṟucciṟunōy, ெப. (n.)

   அ வ ற் ேலற்ப ம் வ ; slight pain in the abdomen (சா.அக.);.

     [வ  + ல் →  + ேநாய்.]

வ ற் ல் உண்டா ம் ய த்தல் வ .

வ ற் ச் ரப்

 
 வ ற் ச் ரப்  vayiṟṟuccurappu, ெப. (n.)

வ ற் க்கனப்  பாரக்்க;see vayiru-k-kanappu.

     [வ  + ள் → ர ்→ கர → ரப் .]

வ ற் ச் ைல

வ ற் ச் ைல vayiṟṟuccūlai, ெப. (n.)

   1. ஒரவ்ைகச் ைல, அ வ  க்கத் டன் ய டல் ேநா ; Colic pain in the abdomen.

   2. வ ற் க் த்தல் பாரக்்க;see vayirru-k-kuttal (சா.அக.);.

     [வ  + ல் → ைல.]

வ ற் த்

வ ற் த்  vayiṟṟuttī, ெப. (n.)

   1. ற் ெபா ண்ட உணைவச ்ெசரிக்கச ்ெசய் ம் வ ற் த் ; digesting agency, considered a fire or heat 
abiding in the stomach.

     "வ ற் த் த் தணிய" ( றநா. 74);.

   2. ெப ம்ப ப் ணி வைக; a disease that causes insatiable hunger.

     "வ ற் த் யாரக்் " (ஏலா . 57);.

ம வ. க ம்ப

 Skt. உதராக் னி

     [வ  + .]

வ ற் த்ெதாந்

 
 வ ற் தெ்தாந்  vayiṟṟuttondi, ெப. (n.)

   வ ற் ன் தைச ம ப் ; collop (சா.அக.);.

     [வ  + ெதாந் .]

வ ற் நாளம்

 
 வ ற் நாளம் vayiṟṟunāḷam, ெப. (n.)

   அரத்தம், தைசநீர,் ெகா ப் நீர ் தலானவற்ைற உட ன் பல ப கட் ம், எ த் ச ்ெசல் ம் 
அ வ ற்  நரம் ; gastric vein (சா.அக.);.

     [வ  + நாளம். நள் → நாள் → நாளம்.]

உட் ைள, உட் ைள நரம் .

வ ற் நீராம்பல்

 
 வ ற் நீராம்பல் vayiṟṟunīrāmbal, ெப. (n.)

   அ  வ ற்  ேநாய்; a disease of the abdomen.

     [வ  + நீராம்பல்.]
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வ ற் ேநாக்கா

 
 வ ற் ேநாக்கா  vayiṟṟunōkkāṭu, ெப. (n.)

வ ற் ேநா  பாரக்்க;see vayirru-novu.

     [வ  + ேநாய் + கா . கா  = ெசால்லாக்க ஈ .]

ஒ.ேநா.  + கா

வ ற் ேநாய்

 
 வ ற் ேநாய் vayiṟṟunōy, ெப. (n.)

   வ ற்  வ  ( ன்.);; stomach-ache.

     [வ  + ேநாய்.]

வ ற் ேநா

வ ற் ேநா  vayiṟṟunōvu, ெப. (n.)

   1. வ ற்  வ  ( ன்.);; stomach-ache.

   2. மகப்ேபற்  வ ; labour-pains, a pre-delivery symptom.

     [வ  + ேநா → ேநா .]

வ ற் ப்பசம்

 
 வ ற் ப்பசம் vayiṟṟuppasam, ெப. (n.)

வ ப்பசம் (M.L); பாரக்்க;see Vayiruppašam.

     [வ  + உப்பசம். உப்பசம் = க்கம்.]

வ ற் ப்பைசெய
ப்பான்

வ ற் ப்பைசெய ப்பான் vayiṟṟuppasaiyeḍuppāṉ, ெப. (n.)

   பறைவ வைக  ெளான் ; chestnut bellied nuthatch-Sitta Castanea.

     [வ  + பைச + எ ப்பான்.]

இப்பறைவ னம் த ழ்நாட் ன் ேமற் த் ெதாடரச்்  மைலப்ப களி ம், இைல ரக்் கா கள், 
மரங்கள் நிைறந்த ஊரப்் றத ்ேதாப் களி ம் காணப்ப ம். இப்பறைவ

னமான , 12 ரலம் உயரம் வைர வள ம். உட ன் ேமற்ப  நீலம் ேதாய்ந்த க ஞ்சாம்பல் 
நிறமாக ம், கண், அல  த யவற் ல் க ப் க்ேகா ம் காணப்ப ம். , ச் ,  ைதகள் 
ஆ யன இவற் ன் உணவா ம். 4 அல்ல  5 டை்டகள் இட்  தன் இனத்ைத ெப க் ம்.

     [P]

வ ற் ப்பற

 
 வ ற் ப்பற  vayiṟṟuppaṟadi, ெப. (n.)

வ ற் ப்பறப்  ( ன்.); பாரக்்க;see vayirru-p-parappu.

     [வ  + பற .]

வ ற் ப்பறப்

வ ற் ப்பறப்  vayiṟṟuppaṟappu, ெப. (n.)

   1. ப த்தா க்  ஏற்ப ம் உண  ேவடை்க ( ன்.);; voracity.

   2. வாழ்க்ைகத் ன்பம்; straitened means of livelihood, inadequate means of living, poverty sticken living.

     [வ  + பற → பறப் .]

ப யால் வ ந் ேவார ்உண்பன ைடத்த டத்  வ  நிைரத்தற் ெபா ட் ளதா ம் உண  ேவடை்க.
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வ ற் ப்பா

 
 வ ற் ப்பா  vayiṟṟuppāṭu, ெப. (n.)

வ ற் ப் ைழப்  ( ன்.); பாரக்்க;see Vayirru-p-pilaippu.

     [வ  + ப  → பா .]

வ ற் ப் சம்

வ ற் ப் சம் vayiṟṟuppisam, ெப. (n.)

வ ப்பசம் பாரக்்க;see vayiruppasam.

     [வ  + உப் சம்.]

 வ ற் ப் சம்2 vayiṟṟuppisam, ெப. (n.)

   வ தல், வ ற் ப் ெபா மல்; a distension of the abdomen attended with incarceration of flatus, and an intense 
pain and rumbling inside-tympanitis, it arrests the emission of flatus (சா.அக.);.

     [வ  + உப்பசம் → உப் சம்.])

உப் சம் (ெகா.வ.);

ரக ம் ெவல்ல ம் உரிய ைற ல் கலந் ண்ண வ ற் ப்பசம் நீங் ம்.

வ ற் ப் ங்கல்

 
 வ ற் ப் ங்கல் vayiṟṟuppiḍuṅgal, ெப. (n.)

   வ ற் ேநாய்; gnawing pain in the abdomen (சா.அக.);.

     [வ  + ங்கல்.]

வ ற் ப் ைழப்

 
 வ ற் ப் ைழப்  vayiṟṟuppiḻaippu, ெப. (n.)

   வாழ் ற் ரிய ெதா ல், ைழப் ற் ரிய ெதா ல்; liveli-hood, profession, occupation, as a means of living.

     [வ  + ைழப் .]

வ ற் ப் ள்ைள

 
 வ ற் ப் ள்ைள vayiṟṟuppiḷḷai, ெப. (n.)

   க ப்பத் ல் இ க் ன்ற ள்ைள; child in the womb (சா.அக.);.

     [வ  + ள்ைள.]

வ ற் ப் ள்ைளக்
காரி

 
 வ ற் ப் ள்ைளக்காரி vayiṟṟuppiḷḷaikkāri, ெப. (n.)

   க ற்றவள்; pregnant woman.

ம வ. , உண்டானவள், காதவள். ள்ைளத்தாய்ச் .

     [வ  + ள்ைளக்காரி.]

வ ற் ப் ைகசச்
ல்

 
 வ ற் ப் ைகசச்ல் vayiṟṟuppugaiccal, ெப. (n.)

   வ ற் ட ்ெகா ப் ண்டாைக (யாழ்.அக.);; excessive heat in the stomach due to empty stomach.

     [வ  + ைக → ைகசச்ல்.]
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வ ற் ப் ண்

 
 வ ற் ப் ண் vayiṟṟuppuṇ, ெப. (n.)

   வ  அழ ைக; ulceration of the stomach, stomach ulcer (சா.அக.);.

     [வ  + ண்.]

வ ற் ப் ரட்டல்

 
 வ ற் ப் ரட்டல் vayiṟṟuppuraṭṭal, ெப. (n.)

   வாந்  ெய ப்பதற்  ன் வ ற் ல் உண்டா ம் வாய்க் மட்ட ணர் ; changes in the stomach or the 
sensation in the stomach before vomitting (சா.அக.);.

     [வ  + ரட்டல்.]

வாயாெல க்  ன் ஏற்ப ம் மட்ட ணர் .

வ ற் ப் ளிப்

 
 வ ற் ப் ளிப்  vayiṟṟuppuḷippu, ெப. (n.)

   ன் ண்ட உண  அறாைமயான் இைரப்ைப ற் ளிப் சச்த்  யா க்ைக (M.L.);; acidity of the 
stomach.

     [வ  + ளிப் .]

வ ற் ப் ற்

 
 வ ற் ப் ற்  vayiṟṟuppuṟṟu, ெப. (n.)

   வ ற் ப்பரப் ேலற்ப ம் ற் ேநாய் வைக; stomach cancer (சா.அக.);.

     [வ  + ற் .]

வ ற் ப் ச்

 
 வ ற் ப் ச்  vayiṟṟuppūcci, ெப. (n.)

   வ ற் ல் உண்டா ம்  (யாழ்.அக.);; round-worm, ring-worm, tape-worm. in stomach.

     [வ  + ச் .]

ேவப் ைலக் ெகா ந் டன்,  ெவல்லம் கலந் ண்ண வ ற் ப் ச்  ம ம். ள ைய ம், 
ளைக ம் உரிய ைற ற் கலந் , க க் நீரிட் க் த் வர, வ ற் ப் ச்  ம ம்.

வ ற் ப்ெபா ம
ல்

வ ற் ப்ெபா மல் vayiṟṟupporumal, ெப. (n.)

   1. வ ப்பசம் ( ன்.); பாரக்்க;see vayiruppasam.

   2. ெபாறாைம (யாழ்.அக.);; envy, jealousy.

ம வ. வ ற் மந்தம்

     [வ  + ெபா மல்.]

வ ற் ப்ேபாக்

வ ற் ப்ேபாக்  vayiṟṟuppōkku, ெப. (n.)

   1. வ ற்ேறாட்டம், ெசரியாமல் மலங் க ைக (யாழ்ப்.);; diarrhoea.

   2. நச் க் க சச்ல் (யாழ்.அக.);; cholera.

     [வ  + ேபாக் .]

மா ளம் ஞ் , ெதன்னங் ம்ைப, மா ைலக் ெகா ந்  இம் ன்ைற ம் அைரத் க் ெகா த்தால், 
வ ற் ப்ேபாக்  அக ம். ட்ட வாைழப்பழத் ல்,  ேதன் கலந்  ெகா த்தா ம் 
வ ற் ப்ேபாக்  நிற் ம்.

961

www.valluvarvallalarvattam.com 15432 of 19068.



வ ற் மந்தம்

 
 வ ற் மந்தம் vayiṟṟumandam, ெப. (n.)

   ப ேவடை்க ன்ைம; loss of appetite (சா.அக.);.

     [வ  + மந்தம்.]

வ ற் மாரி

 
 வ ற் மாரி vayiṟṟumāri, ெப. (n.)

   க ேய ரிைரயான் ( ன்.);; glutton.

ம வ. டா ங்

     [வ  + மாரி.]

வ ற் வ

வ ற் வ  vayiṟṟuvali, ெப. (n.)

   1. வ ற் ல் உண்டா ம் ேநா  வைக; stomach-ache, colic gripe;

 cramp in the stomach.

   2. ெசரியாைமயாேலற்ப ம் ேநா ; dyspepsia, gastritis, pain due to indegestion.

ம வ. டல் க் ேநாய்

     [வ  + வல் → வ .]

வ ற் வால்காக்
ைக

வ ற் வால்காக்ைக vayiṟṟuvālkākkai, ெப. (n.)

   காக்ைக வைக ள் ஒன் ; bellied treepie-Dendrocitha leucogastra (சா.அக.);.

     [வ ற் வால் + காக்ைக.]

நீலமைல, ஆைனமைல ேபான்ற ப களில் மட் ேம காணப்ப ன்ற, இந்த காக்ைகக் ட்டம் 
ஓணான், எ , பழங்கள், ெகாடை்டகள் ேபான்றவற்ைற உணவாகக் ெகாள் ம். 50 ரலம் உயரம் வைர 
வள ம் தன்ைம ெகாண்ட . ெநற் , தைல, மார் , ெதாண்ைட ேபான்றைவ க ப்  நிறமாக ம், 
இறக்ைக க ைம ம் ெவண்ைம ங் கலந்த வண்ணத் ல் காணப்ப ம். இதன் வாலான  30 ரலம் 
நீளம் வைர வளரந்் க் ம். 3 தல் 4 டை்டகளிட்  தன் இனப்ெப க்கத்ைத ேமற்ெகாள் ம் 
தன்ைமத் .

வ ற் ம்மல்

 
 வ ற் ம்மல் vayiṟṟuvimmal, ெப. (n.)

   அன்னாசயத் ம், ட ம் காற்  ேச வ னால் உண்டா ம் ேநாய்; tympanites (சா.அக.);.

     [வ  + ம்மல்.]

வ ற் ரணம்

 
 வ ற் ரணம் vayiṟṟuviraṇam, ெப. (n.)

   வ ற் ண்டா ம் ண்; peptic or duodenal ulcer.

     [வ  + ரணம்.]

 Skt. Vrana.

வ ற் ைளசச்ல்

 
 வ ற் ைளசச்ல் vayiṟṟuḷaiccal, ெப. (n.)

வ ற் ப்ேபாக்  (M.L.); பாரக்்க;see vayirru-p-pokku.

     [வ  + உைள → உைளசச்ல்.]

ெவற் ைல டன், உப்ைப ம் ேசரத்் க் ெகா க்க வ ற் ைளசச்ல் ட் ப்ேபா ம்.
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வ ற் ைள

வ ற் ைள 1 vayiṟṟuḷaivu, ெப. (n.)

   அ  வ ற் ல் ைடதல் ேபான்ற ேநாய்; boring pain in abdomen (சா.அக.);.

     [வ  + உைள → உைள .]

 வ ற் ைள 2 vayiṟṟuḷaivu, ெப. (n.)

   1. வ ற் ப்ேபாக்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see vayiru-p-pokku.

   2. வ ற் வ , 1 ( ன்.); பாரக்்க;see vayirru-vali.

     [வ  + உைள → உைள .]

வ ற்ெற ப்

வ ற்ெற ப்  vayiṟṟeḍuppu, ெப. (n.)

   1. ஆட்  ேநாய் வைக (M.Cm.D. 1, 249);; a disease of sheep.

   2. வ ற் ப்ேபாக்  பாரக்்க;see Vayirru-p-pôkku.

     [வ  + எ ப் .]

வ ற்ெறரி

வ ற்ெறரி vayiṟṟeri, ெப. (n.)

   வ ற் த் ; digestive heat.

     " தம் வ ற்ெறரி ண்டேவ" (தக்கயாகப். 568);.

ம வ. க ம்ப , அ ப , யாைனப்ப .

     [வ  + எரி.]

வ ற்ெறரிசச்ல்

வ ற்ெறரிசச்ல் vayiṟṟericcal, ெப. (n.)

   1. வ ற் ற்கா ம் எரி ; burning sensation in the stomach.

   2. ெபாறாைம (யாழ்.அக.);; envy, jealousy.

   3. மன வ த்தம் ( ன்.);; sorrow, grief, unhappiness.

   4. இரக்கம் ( ன்.);; compassion, pity.

     [வ  + எரிசச்ல்.]

வ ற்ெறரிசச்ல்
ெகாள்ளல்

வ ற்ெறரிசச்ல்ெகாள்ளல் vayiṟṟericcalkoḷḷal, ெப. (n.)

   1. இழப் , ஏமாற்றம் ேபான்றவற்றால் மனக்ெகா ப் பைடதல்; frustration.

   2. ெபாறாைமப்படல்; heart burning, jealousy.

றர ்ஆக்கம் கண் , வ ற்ெறரிசச்ல் ெகாள்ளல் உடல்நலத் ற்  ேக  ைள க் ம்.

     [வ  + எரிசச்ல் + ெகாள்ளல்.]

வ ற்ெறரிசச்ற்ப
-தல்

வ ற்ெறரிசச்ற்ப -தல் vayiṟṟericcaṟpaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ெபாறாைமப் ப தல்; to envy, to feel envy.

எ ர ் ட் க்காரர ்மாடமாளிைக கட் யதற்காக நீ ஏன் வ ற்ெறரிசச்ற் ப றாய்? அவ க்  நல்ல 
ேவைல ைடத்தற்காக நீ ஏன் வ ற்ெறரிசச்ல் ப றாய்? (உவ);.

   2. மன வ த்தமைடதல்; to feel vexation.

     [வ  + எரிசச்ல் + ப .]

வ ற்ெறரி

 
 வ ற்ெறரி  vayiṟṟerivu, ெப. (n.)

வ ற் ெறரிசச்ல் ( ன்.); பாரக்்க;see vayirrericcal.

     [வ  + எரி → எரி .]
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வ ற்ைறக்கட்

வ ற்ைறக்கட் 1 vayiṟṟaikkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அள ட் தாய் உண் தல்; to eat moderately.

   2. வ ற் ப் ேபாக்ைக நி த் தல்; to bind the bowels, to check diarrhea.

     'இந்த ம ந்  வ ற்ைறக் கட் ம்' (உ.வ.);.

     [வ  + கட் .]

 வ ற்ைறக்கட் 2 vayiṟṟaikkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அளவ ந்  ெசல  ெசய்தல்; to be thrifty.

அ மந்த ஒ மகைன ெபற்  ஆளாக் னாள்

     'வாையக் கட்  வ ற்ைறக் கட் ' வளரத்ெ்த த்த ெப ைம த்தவாம்.

இைவேபான்ற ற் க் கணக்கான ெசாற்க ம் பாண்  நாட் லக வழக் ற் ச ் றப்பாம்.

   2. கஞ்சத்தனமா த்தல்; to be niggard.

வ ற்ைறக்கட்  வாையக்கட்  வாழ்ந்தா ம் ஞ் ம் பணேம ஞ் ம் (இ.வ.);.

     [வ  + கட் .]

வாையக்கட் , வ ற்ைறக்கட் க் கா  பணம் ேசரத்்தல் என் ம் வழக்  க்கனமா த்தல் என் ம் 
ெபா ண்ைம ெபா ந்த மர ைன ெமா யா ம். இவ்வழக்  ெதன்மாவட்டங்களில் வா ம் கல்லாதார ்
நா ல், யாக வழக் ன் ள்ள , க்கத்தக்க . வ ற்ைறக் கட் தல் என் ம் வழக் த் 
ெதாடர,் வாழ் ய ல், க்கனமா த்தைல ம், வ ற்ைறக்கட்  வாழ்தல் ேநாய் ெநா ன்  
வாழ்தற் ரிய வ ைறைய ம் த்தெதனலாம்.

வ ற்ைறக்கலக் -
தல்

வ ற்ைறக்கலக் -தல் vayiṟṟaikkalakkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. நீ ஞ் ேச மாக க மா  மலம் ெவளிப்பட ேவண்  வ ற் ல் ழப்பம் உண்டாதல் (ெகா.வ);; to feel 
uncomfortable due to rumbling of the bowels.

   2. ேபரசச்ங்ெகாள் தல்; to be terrified alarmed, horrified, shocked.

     [வ  + கலக் .]

வ ற்ைறக்க -
தல்

வ ற்ைறக்க -தல் vayiṟṟaikkaḻuvudal,    5 ெச. . . (v.i.)

வ க -, (இ.வ.); பாரக்்க;see vayiru-kaluvu-,

நாைலந்  களில் ஏ ய ேவைல ெசய்  ைடக் ம் அள ட் தாம் பணத் ல் வ ற்ைறக் 
க றாள் (உ.வ.);.

     [வ  + க .]

வ ற்ைறக் ைற-
த்தல்

வ ற்ைறக் ைற-த்தல் vayiṟṟaikkuṟaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ ற் க்  ஈயப்ப ம் உணவளைவக் ைறத் க் ெகாள் தல்; to reduce quantity of diet.

     [வ ற்ைற + ைற.]

வ ற்ைறத் ற-
த்தல்

வ ற்ைறத் ற-த்தல் vayiṟṟaittiṟattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   க க்ெகாள் மா  அ தல்; to bless a woman to give birth a child, to bless for motherhood.

     "ெதய்வம் இன் ம் அவள் வ ற்ைறத் றக்க ல்ைல" (ெகா.வ);.

     [வ  + ற.]

வ ற்ைறப் றல்

 
 வ ற்ைறப் றல் vayiṟṟaippīṟal, ெப. (n.)

   வ ற்ைறக் த்  ழந்ைதைய ெவளிேய எ த்தல்; incision of the uterus through the abdominal wall and the 
extrication of the foetus there from caesarean section (சா.அக.);.

     [வ  + றல்.]
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வ ற்ைறப்ெப க்
-தல்

வ ற்ைறப்ெப க் -தல் vayiṟṟaipperukkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. உண் ம் அளைவக் ட் தல்; to increase one's appetite.

     "ஸ்வயம் பாகத் ேல வ ற்ைறப் ெப க் னப யாேல" ( வசன. 84);.

   2. நிைறவாக உண் தல் (இ.வ.);; to be gluttonous, to take full meal.

     [வ  + ெப க் .]

வ ற்ைறெயா க்
-தல்

வ ற்ைறெயா க் -தல் vayiṟṟaiyoḍukkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   உண் ம் உண ன் அளைவக் ைறத்தல் ( ன்.);; to restrain one's appetite, to reduce the quantity of food.

     [வ  + ஒ க் .]

வ ற்ைறெயா -
த்தல்

வ ற்ைறெயா -த்தல் vayiṟṟaiyoṟuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

வ ற்ைறெயா க் -, ( ன்.); பாரக்்க;see Vayirra-y-odukku.

     [வ  + ஒ .]

வ ற்ைறவ -
த்தல்

வ ற்ைறவ -த்தல் vayiṟṟaivalittal,    4.ெச. ன்றா . (v.t.)

   ட ல் வ  ஏற்ப ைக; colic (சா.அக.);.

வ ற்ைற வளர்-
த்தல்

வ ற்ைற வளர-்த்தல் vayiṟṟaivaḷarttal,    4 ெச. . . (v.i.)

வ க -, (இ.வ.); பாரக்்க;see Vayiru-kaluvu.

     [வ  + வளர.்]

வ ற்ேறாட்டம்

வ ற்ேறாட்டம் vayiṟṟōṭṭam, ெப. (n.)

வ ற் ப்ேபாக் , 1 (M.L.); பாரக்்க;see vayirru-p-pôkku.

     [வ  + ஒட்டம்.]

வ ற -த்தல்

வ ற -த்தல் vayiṟaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   யரக் யாக வ ற் ல த் க் ெகாள் தல்; to beat one's stomach with one's hands, as in grief.

     "ைவத்த  காணாள் வ ற த் " ( வ். இயற். ய. ம. 34);.

     [வ  + அ  → அ .]

வ றைடத்தல்

வ றைடத்தல் vayiṟaḍaittal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1. உண் ம் ப்பம் இல்லா க்ைக; loathing of food not fond of food.

   2. மலடா க்ைக; being barren, sterile.

   3. ப்  நின் ேபாைக; being past menopause.

   4. க த்தரிக் ந்தன்ைமயற் ப் ேபாைக; ceasing to bear children, infertility.

     [வ  + அைடத்தல்.]

வ ற க் -தல்

வ ற க் -தல் vayiṟadukkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. வ -த்தல் பாரக்்க;see vayiru-pidi-.

   2. வ றைல-த்தல் பாரக்்க;see vayiralai-.

     "அரிைவய ரவ்வ ற க் னார"் ( வக. 1104);.

     [வ  + அ ங் (த. ); → அ க் .]

வ றைல-த்தல்

வ றைல-த்தல் vayiṟalaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

வ ற -த்தல் பாரக்்க;see vayiradi.

     "வந்தாைன ைடேநாக்  வ றைலத் " (கம்பரா. ரப்்ப. 115);.

     [வ  + அல் → அைல. அைலதல் (த. .); → அைலத்தல் ( . );.]
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வ ற -ல்

வ ற -ல் vayiṟaḻil,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. க க் ைலதல்; to abort.

   2. ெவளி தல்; to be delivered.

     "மஞ்  தம்வ ந் " ( வக.570);.

     [வ  + ஒ  → அ .]

வ ற தல்

 
 வ ற தல் vayiṟaḻidal, ெப. (n.)

வ க தல் (இ.வ.); பாரக்்க;see Vayirukalidal.

     [வ  + இ -தல்.]

வ தல்

 
 வ தல் vayiṟuḻudal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   வ ற் ல் இைரசச் ண்டாைக ( ன்.);; flatulency, rumbling of the bowels.

     [வ  + அ தல் → அ தல்.]

வ றார

வ றார vayiṟāra, . .எ. (adv.)

   வ நிரம்ப; to one's bellyful.

   2. உண  ைவயாய் இ ந்ததால், வ றார உண்டான் (இக்.வ.);.

     [வ  + ஆர ்→ ஆர. ஆர = க, நிைறய.]

வ ைரதல்

 
 வ ைரதல் vayiṟiraidal, ெப. (n.)

வ ற தல் பாரக்்க;see Vayiraludal.

     [வ ற + இைரதல்.]
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வ

வ  vayiṟu, ெப. (n.)

   1. உதரம்; belly, stomach, paunch.

     "உண .....  வ ற் க்  யப் ப ம்" ( றள், 412);.

     "அவ்வ  அைலத்த என்ெசய் ைனக் மகள்" (நற்.179:3);.

     "தண் ைமக் கண்ணின் அைலஇயரத்ன் வ ேற" (அகநா. 1.06.93);

     "ஈன்ற வ ேறா ேவ" ( றநா. 86:5);.

   2. க ப்பப்ைப; womb.

     "பத்  மாதம் வ ற் ற் மந்  ெபற்ற ள்ைள" ( ன்);.

   3. ந டம்; centre, heart, as of a tree.

     "கடல்வ  கலக் ைனேய" ( லப். 17, ன்னிைலப் பரவல். 1);.

   4. உள்ளிடம்; interior, inner space.

     "வ ற் ற்ெகாண்  நின்ெறா  ல ம்" ( வ். வாய். 8, 7 9);.

   5. மனம் ( வ். வாய். 8, 7, 9);; mind.

க. ப .

 Ma, vayaru;

 Ko. vi-r. Kui vahi;

 Ka. basar(u);;

வ கட்டல்

வ கட்டல்1 vayiṟugaṭṭal, ெப. (n.)

   1. மகப்ேப  நிகழ்ந்த ெபண்க க்  அ வ ற் ல் கட் ம் கட் ; obsteric binder, bandage applied to the 
abdomen after delivery.

   2. ேநாயாளி, க ற்றவள் உண க் கட் ப்பாட் த்தல்; patient and pregnant woman to be on diet 
(சா.அக.);.

     [வ  + கள் → கட்  + அல்.]

 வ கட்டல்2 vayiṟugaṭṭal, ெப. (n.)

   ேதைவயற்ற உண ைன த ரத்்தல்; avoidance of unnecessary food.

     [வ  + கட்டல்.]

வ க

வ க  vayiṟugaḍi, ெப. (n.)

   1. ப  ேநா  (இ.வ.);.);; pinch of hunger.

   2. வ ற்  வ ; stomach-ache.

   3. ெபாறாைம; jealousy, envy.

     [வ  + க .]

வ க த்தல்

 
 வ க த்தல் vayiṟugaḍittal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

வ க  பாரக்்க;see Vayiru-kadi.

     [வ  + க த்தல். க த்தல் = வ த்தல்.]

வ க -த்தல்

வ க -த்தல் vayiṟugaḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ  வ த்தல்; stomach-ache.

     [வ  + க .]
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வ க ப்

 
 வ க ப்  vayiṟugaḍuppu, ெப. (n.)

   வ ற் னழற் ; inflammation of the stomach-gastritis.

     [வ  + க ப் .]

வ க ப்ெப -
த்தல்

வ க ப்ெப -த்தல் vayiṟugaḍuppeḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

வ  க -த்தல் பாரக்்க;see Vayiru-kadu-.

     [வ  + க ப்  + எ .]

வ கண் ப்

 
 வ கண் ப்  vayiṟugaṇṭippu, ெப. (n.)

   அ வ ற்  க்கம்; swelling abdomen (சா.அக.);.

     [வ  + கண்  → கண்   → கண் ப் .]

வ கலக்கல்

 
 வ கலக்கல் vayiṟugalaggal, ெப. (n.)

வ க ப்  பாரக்்க;see vayiru-kaduppu.

     [வ  + கலக்கல்.]

வ க தல்

 
 வ க தல் vayiṟugaḻidal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   இள ய நிைல ல் க மா  (மலம்); ேபான்றைவ இ தல் (இ.வ.);; having loose motions.

     [வ  + க தல்.]

வ க -தல்

வ க -தல் vayiṟugaḻuvudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அ ம்பா பட் , உண  ேத ப் ைழத்தல்; to manage with great difficulty to get food and live, to eke one's 
livelihood.

வ க வ வ ல்லாதவள் வா ர்  ஏற நிைனக்கலாமா? (பழ);.

     [வ  + க .]

வ கனத்தல்

 
 வ கனத்தல் vayiṟugaṉattal, ெப. (n.)

வ க த்தல் பாரக்்க;see vayiru-kaduttal.

     [வ  + கனத்தல்.]

வ காந்தல்

வ காந்தல்1 vayiṟukāndal, ெப. (n.)

வ ற் ப் ைகசச்ல் ( ன்.); பாரக்்க;see Vayirru-p-pugaiccal.

     [வ  + காந்தல்.]

 வ காந்தல்2 vayiṟukāndal, ெப. (n.)

   வ  காந் ைக; to be pinched with hunger (சா.அக.);.

     [வ  + காந்தல்.]

வ காந் தல்

வ காந் தல் vayiṟukāndudal, ெப. (n.)

வ காய்தல் ( ன்.); பாரக்்க;see vayiru-kaydal.

     [வ  + காய் → காய்ந்  → காந்  → காந் தல் = எரிெவ த்தல் (ேவ.க.185);.]
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வ காய்தல்

வ காய்தல் vayiṟukāytal, ெப. (n.)

   பட் னியா க்ைக, நீ ஞ் ேசா மா ய இ ம ந் ெளான்ேற  ண்ணாைம; abstinency, starvation, 
being pinched with hunger, fasting.

     "வ காய் ெப ம்ப " (மணிேம. 14, 6);.

     [வ  + காய் + தல் = ெதா. ெப. ஈ .]

வ ட ெடன
ல்

 
 வ ட ெடனல் vayiṟugiḍamuḍeṉal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   வ ற் ல் உண்டா ம் ேபரிைரசச்ல்; warble.

     [வ  + ட ெடனல்.]

ட ெடனல் = ஒ க் ப் ச ்ெசால்.

வ ண் தல்

 
 வ ண் தல் vayiṟugiṇṭudal, ெப. (n.)

வ காய்தல் (இ.வ.); பாரக்்க;see vayiru-kaydal.

     [வ  + ள் → ண்  → ண் தல்.]

வ ள் தல்

 
 வ ள் தல் vayiṟugiḷḷudal, ெப. (n.)

வ காய்தல் பாரக்்க;see vayiru-kaydal.

     [வ  + ள் தல்.]

வ ள் ம்ப

 
 வ ள் ம்ப  vayiṟugiḷḷumbasi, ெப. (n.)

   அ  ப ; gnawing hunger.

ம வ. ெகா ம்ப .

     [வ  + ள் ம் + ப .]

வ யவர  ெகா ய ப ேய, வ  ள் ம் ப ெயனவாம். இக்ெகா ய ப ைனப் ேபாக் பவேன, 
அைனத்  நன்ைமக ம், ெபற்றவனாவன்.

வ த் தல்

வ த் தல் vayiṟuguddudal, ெப. (n.)

   வ ற் ல் வ ண்டாைக (ெதால். ெசால்.15, உைர);; having stabbing pain in the stomach.

     [வ  + த் தல்.]

வ றல்

 
 வ றல் vayiṟugumuṟal, ெப. (n.)

   வ ற் ெள ம் அ ெரா ; quavering or trembling sound.

     [வ  + றல்.]

வ ளிர்-தல்

வ ளிர-்தல் vayiṟuguḷirtal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ெபாந் ைகயைடதல்; to be refreshed, as by food, to be satisfied.

     'அவள் வ  ளிரந்்தான்' ( ன்.);.

     [வ  + ளிர.்]
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வ ப் தல்

 
 வ ப் தல் vayiṟuāppiḍudal, ெப. (n.)

வ ற தல் (இ.வ.); பாரக்்க;see Vayiraludal.

     [வ  + ப் தல்.]

வ ெகல்லல்

 
 வ ெகல்லல் vayiṟugellal, ெப. (n.)

   வ ற்றைளசச்ல்; irritation of the stomach (சா.அக.);.

     [வ  + ெகல்லல்.]

வ ெகாட்டல்

 
 வ ெகாட்டல் vayiṟugoṭṭal, ெப. (n.)

   ெகாட்ட க மா  (மலம்); க க்ைக (M.L.);; dysentery.

     [வ  + ெகாட்  + அல்.]

வ ேகாளா

 
 வ ேகாளா  vayiṟuāḷāṟu, ெப. (n.)

   அற்றத ந் ண்ணாைமயாேனற்ப ம் இடர,் உடல் ஊ பா ; complication in the stomach due to indigestion 
and other cause.

     [வ  + ேகாளா .]

வ ட் -
த்தல்

வ ட் -த்தல் vayiṟusuruḍḍibiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

வ ெகல்லல் பாரக்்க;see vayiru-kellail.

     [வ  + ட்  + .]

வ தம-த்தல்

வ தம-த்தல் vayiṟudamaddal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

வ தமத்த  பாரக்்க;see vayiru-tamattadu.

     [வ  + தம.]

வ தமத்த

 
 வ தமத்த  vayiṟudamaddadu, ெப. (n.)

   ப யா ைக ; appeasement or satiation of hunger.

     [வ  + தமத்த .]

வ தள்ளல்

வ தள்ளல் vayiṟudaḷḷal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1. ெதாந்  ைக; being pot-bellied or large belly.

   2. க ப்பமாைக; conceivability, becoming pregnant (சா.அக.);.

     [வ  + தள்ளல்.]

வ தள் -தல்

வ தள் -தல் vayiṟudaḷḷudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ  ப த்தல்; to be in enlarged or bulging stomach.

     [வ  + ள் → தள் → தள் .]
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வ தளரச்்

 
 வ தளரச்்  vayiṟudaḷarcci, ெப. (n.)

   வ ற் ளக்கம்; laxity of stomach.

     [வ  + தள் → தளர ்→ தளரச்் .]

வ  தளரந்்  ங் ைக.

வ தாரி

வ தாரி vayiṟutāri, ெப. (n.)

   1. ப  வ ேறான்; person with a big belly, pot-bellied person.

     "கணப ேயல் வ தாரி" (ேதவா.1053.2);.

   2. க ேபரிைரயான் ( ன்.);; glutton.

   3. தன்னலம் ஒன்ைறேய க தபவன்; extremely selfish person.

     [வ  + தாரி.]

வ றத்தல்

வ றத்தல் vayiṟudiṟaddal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1. மகப்ெப ைக (இ.வ.);; giving birth to children.

   2. க ேப ரிைரயானாைக; being gluttonous.

     [வ  + றத்தல்.]

வ ேநா-தல்

வ ேநா-தல் vayiṟunōtal,    17 ெச. . . (v.i.)

   மகப்ேபற்  வ ண்டாதல்; to have labour-pains.

     [வ  + ேநா.]

வ ர்-தல்

வ ர-்தல் vayiṟutūrtal,    3 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ப ேவடை்க ல்லா த்தல்; to have loss of appetite.

   2. மல யா ைக; to become barren or infertile (சா.அக.);.

     [வ  + ர.்]

வ நி ர 
உண்ணல்

 
 வ நி ர உண்ணல் vayiṟunimirauṇṇal, ெப. (n.)

   வ  நிரம்ப உண்ணல்; full consumption of food (சா.அக.);.

ம வ. வ றார உண்ணல்.

     [வ  + நி ர + உண்ணல்.]

வ நீேராடல்

 
 வ நீேராடல் vayiṟunīrōṭal, ெப. (n.)

   நீராய் க மா  (மலம்); க தல்; dilute motions.

     [வ  + நீேராடல்.]

வ ப்பசம்

 
 வ ப்பசம் vayiṟuppasam, ெப. (n.)

   ட ல் தங் ம் வளி யால் ஏற்ப ம் வ ற் த்தம்; distension of the abdomen from a morbid collection of 
air in the instentines and stomach.
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வ ப்பல்

 
 வ ப்பல் vayiṟuppal, ெப. (n.)

   வ  ப த்தல்; distension of the abdomen (சா.அக.);.

     [வ  + உப்பல்.]

வ ப் -தல்
வ ப் -தல் vayiṟuppudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

வ ப்பல் பாரக்்க;see vayiruppal.

வ ப் சம்

 
 வ ப் சம் vayiṟuppusam, ெப. (n.)

   உண்ட  ெசரியாமல் வ  ெப க்ைக (இ.வ.);; tympanites.

     [வ  + உப்பசம்.]

வ ப -த்தல்

வ ப -த்தல் vayiṟubaḻuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மகப்ெப த ன் ற  ெபண்க க் ண்டா ம் ஒ வைக ேநாய்; a post delivery disease of the stomach 
attacking woman (சா.அக.);.

     [வ  + ப .]

வ -த்தல்

வ -த்தல் vayiṟubiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   யரக் யாக வ ற்ைறப் ைசதல்; to press one's stomach with one's hands, as in grief or distress.

     "ஏத்தாத நாைளக் ம் வ க்க ேவண் ம்ப யான ஷயம்" (ஈ . 10, 1, 2);.

     [வ  + .]

வ ைட-த்தல்

வ ைட-த்தல் vayiṟubuḍaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ  ெபரிதா ைக; distension of the abdomen (சா.அக.);.

     [வ  + ைட.]

வ ரட்டல்

 
 வ ரட்டல் vayiṟuburaṭṭal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   மட்டல்; nausea.

     [வ  + ரட்டல்.]

வ -த்தல்

வ -த்தல் vayiṟubuḻuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   க க்ெகாள் தல்; to conceive.

அவள் அ க்க  வ த்த வண்ணம் இ க் றாள்.

     [வ  + .]

வ ேப த்தல்

 
 வ ேப த்தல் vayiṟupētittal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

வ க தல் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see vayiru-kalidal.

     [வ  + ேப த்தல்.]

வ ெபா தல்

வ ெபா தல் vayiṟuborumudal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1. வ ப்பசம் பாரக்்க;see vayiruppasam.

   2. வ ற்ெறரிசச்ல், 2 பாரக்்க;see vayirrericcal.

     [வ  + ெபா தல்.]
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வ ேபா-தல்

வ ேபா-தல் vayiṟupōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

வ ேபாக்  பாரக்்க;see vayiru-pokku.

     [வ  + ேபா.]

வ ேபாக்

 
 வ ேபாக்  vayiṟupōkku, ெப. (n.)

வ ற் ப் ேபாக்  பாரக்்க;see vayirru-p-põkku.

     [வ  + ேபாக் .]

வ ேபாதல்

 
 வ ேபாதல் vayiṟupōtal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

வ நீேராடல் பாரக்்க;see vayiru-nirodal.

     [வ  + ேபாதல்.]

வ ட்ட

 
 வ ட்ட vayiṟumuṭṭa, . .எ. (adv.)

வ றார பாரக்்க;see vayirāra.

     [வ  + ட்ட.]

வ வளர்-த்தல்

வ வளர-்த்தல் vayiṟuvaḷarttal,    4 ெச. . . (v.i.)

வ க -, (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see vayiru-kaluvu.

     [வ  + வளர.்]

வ வாய்

வ வாய்1 vayiṟuvāyttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மகப்ெப தல்; to give birth a child.

     "  ெயன்பாள்….. அ ரரத்ைம வ  வாய்த்தாள்" (கம்பரா.சடா காண். 25);.

     [வ  + வாய்.]

 வ வாய்2 vayiṟuvāyttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   க ப்பத் ற்றங் தல்; to remain in the womb as foetus.

     "ெகௗசைல தன் மணிவ  வாய்த்தவேன" ( வ். ெப மாள். 8, 1);.

     [வ  + வாய்.]

வ வாழ்-தல்

வ வாழ்-தல் vayiṟuvāḻtal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ேதைவயான உண  ெபற் த்தல்; to have enough or sufficient food.

   2. உ ரவ்ாழ்தல்; to be alive.

     'வ  வாழாமல் ெசய் றானன்ேற' ( வ். ெபரியாழ். 2 9, 3 வ்யா. பக். 457);.

     [வ  + வாழ்.]

வ வானமா-தல்

வ வானமா-தல் vayiṟuvāṉamātal,    6 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ ப் தல்; bloating of the abdomen.

     [வ  + வானம் + ஆ.]
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வ தல்

 
 வ தல் vayiṟuviḍudal, ெப. (n.)

வ  க தல் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see vayiru-kalidal.

     [வ  + தல்.]

வ ம்மல்

வ ம்மல்1 vayiṟuvimmal, ெப. (n.)

வ தல் பாரக்்க;see vayirudal.

     "ேகா ற்ற வ ம்  டல்தான் ரட் ந்தாேன".

     [வ  + ம்மல்.]

 வ ம்மல்2 vayiṟuvimmal, ெப. (n.)

   வ ற் ப்பசம்; distension of the abdomen (சா.அக.);.

     [வ  + ம்மல்.]

வ க்கம்

 
 வ க்கம் vayiṟuvīkkam, ெப. (n.)

   வ  ங் ைக; swelling of the abdomen.

     [வ  + க்கம்.]

வ ெவ த்தல்

 
 வ ெவ த்தல் vayiṟuveḍittal, ெப. (n.)

   ேப ண் , ெப ஞ் ரிப்  த யவற்றால் வ  ெவ ப்ப  ேபாலாைக (ெகா.வ.);; bursting, as with 
excessive food, long laughter.

     [வ  + ெவ த்தல்.]

வ ேவ-தல்

 
 வ ேவ-தல் vayiṟuvētal, ெச. . . (v.i.)

வ ெறரி-, பாரக்்க;see vayireri.

     [வ  + ேவ-, → ேவ -தல்.]

வ ைவ-த்தல்

வ ைவ-த்தல் vayiṟuvaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ  ப த் த் ெதாந்  ைவத்தல்; to become pot belly.

அளவ யா ண  ெகாள் பழக்கத்தால் அவ க்  வ  ைவத் ட்ட  (உ.வ.);.

     [வ  + ைவ-த்தல்.]

அள ற்க கமாக, ேநரங்ெகட்ட ேநரத் ல் உண ண்பதா ம், அ வலகத் ல், அமரந்்த வண்ணேம, 
பணிெசய்வதா ம், ேபா ய உட ைழப் , உடற்ப ற்  இன்ைமயா ம், நகரத் ல் வாழ்நர ்வ  
ைவத்த நிைல ல் ன் ன்றனர.்

வ  ைவத்தைலத ்த ரக்்க ேவண் ெமனின் ெகா ப் ண ைன, உட ைழப் ற்  ஏற்றவண்ணம் 
உண்ண ேவண் ம். நாரச்ச்த் , ரதசச்த் , மா ப்ெபா ளிைன உரிய ேநரத் ண் , ம த் வரின் 
அ ைர ன்ப , ெகா ப்  கைர மள  உடற்ப ற் ைன ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்.

உடற்ப ற்  ெசய்ய யலாதவரக் க் , நைடப்ப ற் ேய வ  ைவத்தைலத ்த ரத்்த க் ரிய 
நல்வ யா ம்.

வ ைள-த்தல்

வ ைள-த்தல் vayiṟuḷaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ ற்ைறத் ைளத்தல் ேபான்ற ேநாய்; a disease with boring pain in the abdomen.

     [வ  + உைள-த்தல்.]
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வ ைள

 
 வ ைள  vayiṟuḷaivu, ெப. (n.)

வ ைள-த்தல் பாரக்்க;see vayirulai.

     [வ  + உைள .]

     [உைள  = ைடசச்ேனா .]

வ தல்

வ தல்1 vayiṟūtal, ெப. (n.)

வ  ம்மல் பாரக்்க;see vayiru-vimmal (சா.அக.);.

 வ தல்2 vayiṟūtal, ெப. (n.)

   வ ற் ல் ஊைத தங் வதால் உண்டா ம் வ ற் த்தம்; distension of the abdomen due to collection of air or 
flatus (சா.அக.);.

வ ைக

 
 வ ைக vayiṟūtugai, ெப. (n.)

வ  ெபா தல் ( ன்.); பாரக்்க;see vayiru-porumudal.

     [வ  + ஊ ைக.]

வ ெற த்தல்

 
 வ ெற த்தல் vayiṟeḍuttal, ெப. (n.)

வ  க தல் பாரக்்க;see vayiru-kalidal.

     [வ  + எ .]

வ ெறரி-தல்

வ ெறரி-தல் vayiṟeridal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ெபாறாைம ெகாள் தல்; to be envious. 

அவள் வளமைன ல் வாழ்க்ைகப்பட்டைதக் கண்  வ ெறரி றாள்.

   2. யர தல் ( ர ங். த்தரா.48);; to be greatly moved by sorrow, to mentally upset.

     [வ  + எரி.]

வ ெறரித்தல்

வ ெறரித்தல் vayiṟerittal, ெப. (n.)

வ ற்ெறரிசச்ல் பாரக்்க;see vayir-r-ericcal.

     " க ம் வ ற்ெறரித்த க்  உடலா க் ேற" (ஈ . 434);.

     [வ  + எரி - வ ெறரி → வ ெறரித்தல்.]

வ ெறரி

 
 வ ெறரி  vayiṟerivu, ெப. (n.)

வ ற்ெறரிசச்ல் ( ன்.); பாரக்்க;see vayirrericcal.

     [வ  + எரி .]

வ ெறற் -தல்

வ ெறற் -தல் vayiṟeṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

வ ற -, பாரக்்க;see vayiradi.

     "வ ெறற்  ெபற் " (கம்பரா. ைகேக  ழ். 47);.

     [வ  + எற் .]
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வ ன்

வ ன்1 vayiṉ, ெப. (n.)

   1. இடம் ( ங்.);; place.

     "யாழ்ப்பாணர ்வ ன்வ ன் வழங்  பாடல்" (கம்பரா. நாட் ப். 8);.

   2. பக்கம்; side.

     " ைட  ழந்  ட வ ற்ற இ" (ெந நல். 181);.

   3.  ( டா.);; house.

   4. வ ; belly, stomach.

     "வ ன் கட்ேடாற்  மக " (இர .ேத வ.46);.

   5. பக் வம்; proper stage, as in boiling rice.

     "மக உ வ ன ந் தட்ட" (ெப ம்பாண். 304);.

   6. ைற; order.

     "வ ன் வ  டன் ேமல் வந்த வம்ப மள்ளைர" ( றநா. 77);.

   7. எல்ைல (அ .நி.);; boundary, limitation.

   8. ைண (அ .நி.);; security.

 வ ன்2 vayiṉ, இைட. (part)

   1. ஏழாம் ேவற் ைம ன் ெசால் ; sign of the locative.

வ னேதயன்

வ னேதயன் vayiṉatēyaṉ, ெப. (n.)

   க டன்; garudan, eagle.

     "ெவற் ேசர ்வ னேதயன்" (உத்தரரா. இலங்ைகய . 14);.

     [வ னேதயம் → வ னேதயன்.]

வ னம்

 
 வ னம் vayiṉam, ெப. (n.)

   பறைவ (யாழ்.அக.);; bird.

     [வயனம் → வ னம்.]

வ னன்

வ னன் vayiṉaṉ, ெப. (n.)

   க ழன்; garudan, eagle.

     "ெவஞ் ைற வ னன்" (அரிசமய. பரகா. 123);.

     [வ ன் → வ னன்.]

வ னனாசயம்

வ னனாசயம் vayiṉaṉācayam, ெப. (n.)

   வ ; stomach.

     "வ னனாசயத் ன் ைவ …. பக் வாசய ம் பற் ம்" ( வத . சனன. 6);.

     [வ ன் + ஆமாசயம் + ஆனாசயம்.]

வ னா டதயம்

 
 வ னா டதயம் vayiṉāruḍadayam, ெப. (n.)

   ஒர ்வைக ம ந்  ேவர;் a medicinal root- arbian costus-Costus arabicus (சா.அக.);.
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வேயகடம்

 
 வேயகடம் vayēkaḍam, ெப. (n.)

   மரமஞ்சள் (மைல.);; tree turmeric.

வேயா கம்

 
 வேயா கம் vayōtigam, ெப. (n.)

   ைம; old age.

     [வேயா கன் → வேயா கம் = ழம்.]

 Skt. வேயா க

 வேயா கம் vayōtigam, ெப. (n.)

   ைம; old age.

     [Skt. {} → த. வேயா கம்]

வேயா கன்

 
 வேயா கன் vayōtigaṉ, ெப. (n.)

   ழவன்; old man.

     [வேயா கம் → வேயா கன்.]

 வேயா கன் vayōtigaṉ, ெப. (n.)

   ழவன்; old man.

     [Skt. {} → த. வேயா கன்]

வேயா பம்

 
 வேயா பம் vayōtibam, ெப. (n.)

வேயா கம் (யாழ்.அக); பாரக்்க;see vayodigam.

வேயாவகவம்

 
 வேயாவகவம் vayōvagavam, ெப. (n.)

   ஈயம் (சங்.அக.);; lead.

வர்க்க ட்பம்

 
 வரக்்க ட்பம் varkkabuṭbam, ெப. (n.)

   நாமப்பாைல; a plant-Similax macrophlla (சா.அக.);.

     [வரக்்கம் + ட்பம்.]

வர்க்கம்

 
 வரக்்கம் varkkam, ெப. (n.)

   எ க்கம்பால் (சங்.அக.);; sap or milky exudation of the indian madder shrub.

வர்க்கம்பால்

 
 வரக்்கம்பால் varkkambāl, ெப. (n.)

   எ க்கம் பால்; milky exudation of Indian madder shrub calotropis gigantia.
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வர்ணெகந்

 
 வரண்ெகந்  varṇagendi, ெப. (n.)

   ெகந்தகம்;  sulphur (சா.அக..

வர்ண க் ல்

 
 வரண் க் ல் varṇasukkil, ெப. (n.)

   ஒர ்வைகக் கண்ேணாய்; a kind of eye disease (சா.அக.);.

வர்ண ரம்

 
 வரண் ரம் varṇasuram, ெப. (n.)

   ரவைக; a kind of fever (சா.அக.);.

வர்ணி

வரண்ி varṇi, ெப. (n.)

   1. சா ங்கம்; cinnabar.

   2. மாஞ்ச ேராகணி; a plant pimpernal (சா.அக.);.

வர்த்தங்

வரத்்தங்  varttaṅgi, ெப. (n.)

   1. சப்பங்  மரம்; sappan-wood tree.

   2. சந்தனமரம் வைக; malay sandal tree.

வர்த்தமான ப்

வரத்்தமான ப்  varttamāṉabibbili, ெப. (n.)

   ப் கைள 3, 5, 7, 10 என்  இவ் தமாக நா க்  நாள் உயரத்் க் ெகாண்  சாப் ம் ப்  
ரணம், இ  காசம், ேகாைழ நீக் ம் தன்ைமத் ; taking in the powder of long peppe increased doses as 

mentioned above. It is said to cure asthma consumption etc (சா.அக.);.

வர்த்தமானம்

 
 வரத்்தமானம் varttamāṉam, ெப. (n.)

ஆமணக்  (ைதலவ.ைதல.);

 castor-plant.

     [வரத்ன → வரத்்தமானம்.]

வர்த் ப் ரேயாக
ம்

 
 வரத்் ப் ரேயாகம் varttippirayōkam, ெப. (n.)

   ம க்காைர த யவற்றால் ெசய் , எ வா ள் ெச த் ேமார ்வைக நீண்ட ளிைககள்; long 
medicated , Ils made of the lant randia dumetorum for insertion into the rectum (சா.அக.);.

     [வரத்்  + ரேயாகம்.]

வர

வர1 vara, இைட. (part.)

   அைசசெ்சால்; an expletive.

     "தழங்  ம  என் ம் பாட் தெ்தாட்  இதன்கா ம் வர இப்பாட ்ெடான்ப ம்" ( க்ேகா.135. 
உைர);.

     "அஞ் ைற மடநாைரக் ப் ன்  இவ்வள ம் வர" (ஈ . 2, 1, ப்ர.);.

     [வா → வர.]

 வர2 vara,    இைட. (part) வைர; till, until.

     "பரத் வேம ெதாடங்  அவதாரங்களிேல வர" (ஈ . 3, 6 ப்ர.);.

     [வா → வர.]
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வரக்கழைல

 
 வரக்கழைல varakkaḻlai, ெப. (n.)

   ேதாற் ப ல் ேதான் ம் கட்  ேநாய்; a skin disease dermatitis (சா.அக.);.

வரக்காட் -தல்

வரக்காட் -தல் varakkāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ ப் தல் (யாழ்.அக.);; to send, as by post, courier or messenger.

     [வர + காட் .]

வரக்

வரக்  varakāli, ெப. (n.)

   ெநல் த யவற்ைற எ த்  வ வதற் ள்ள வண் க் கட்டணம் (S.1.1.VIll, 5);; vehicle hire charge or rent for 
carrying paddy, etc.

     [வரல் + .]

வரக

வரக  varagadi, ெப. (n.)

   1. ேமலான நிைல; salvation, as the most exalted state, emancipation or attainment.

   2. றக்கநிைல; heaven.

     "வாட் ய டம் ன் யாங்கள் வரக  ைளத்  ெமன்னில்" ( வக. 1431);.

     [பரக  → வரக .]

 Skt. gati → த. க .

வரகம்ைம

 
 வரகம்ைம varagammai, ெப. (n.)

   ஒர ்வைக அம்ைம; a kind of pox (சா.அக.);.

     [வர  + அம்ைம.]

வர த் தவசம் ேபால் ேதான் ம் மணல்வாரி அம்ைம.

வரகெமாத்தான்
ெகா

 
 வரகெமாத்தான்ெகா  varagamottāṉgoḍi, ெப. (n.)

   ஓர ்ெகா  வைக; a creeper Citrullus colexynthes (சா.அக.);.

வரகரி

வரகரி  varagarisi, ெப. (n.)

   வர னரி ; husked grain of common millet.

     "வரகரி ச ்ேசா ம் வ ணங்காய் வாட் ம்" (த ழ்நா. 22);.

     [வற  → வர  + அரி .]

வரக

வரக  varagavi, ெப. (n.)

   1. அ டக்  (யாழ்.அக.);; gifted, soul inspired poet.

   2. றந்த ெசய் ள்; poem of great merit, poem of outstanding nature.

     " ரராகவன் வரக  மாைலைய" ( ேவங்கடக்கலம், தனியன்);.

     [பரம் → வரம் + க .]

 Skt. kavi → த. க .
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வர

வர  varagu, ெப. (n.)

   1. தவசம்; common millet.

     " ற க் க வன்ன ன் ல வர ன்" ( றநா.34);.

     "வா ன் ைளந்த வர கரிய" ( றநா.120:9);.

   2. சாைம; poor man's millet.

த. வர  → Skt. varuka.

   ெத. வரி ;   ம. வர ;க. பர .

     [வற  → வர .]

ன்ெசய் நிலத் ற் ப ரா ம் றந்த தவசம். ஊட்டசச்த்  நிைறந்த .

வர க்ேகா

வர க்ேகா 1 varagugāḻi, ெப. (n.)

   ேகா  வைக ெளான் ; lesser florican-Sypheotides indica (சா.அக.);.

     [வர  + ேகா .]

த ழகத் ன் ன்ெசய் நிலப்பரப் ல் காணப்ப ம் இவ் னம், தற்ேபா  அ ம் நிைல 
உ வா ள்ள . இைல, தைழ, ெகா ந் , ைதகள், பழங்கள் ஆ யவற்ேறா , தத் க் ளி, 
ெவட் க் ளி, எ ம்  த யவற்ைற உடெ்காள் ம் இைவ 46 ரலம் உயரம் வைர வள ம் 
தன்ைமத் . ப ப்  நிற உட ல், அம் ைனையப் ேபான்ற க ப் த் ட் கள் ெகாண்ட உடைல ம், 
ெசம்ப ப்  நிற மாரை்ப ம், வ ற்ைற ம் ெகாண்ட . இைவ நான்  அல்ல  ஐந்  டை்டகைள 
இட் , இனப்ெப க்கம் ேமற்ெகாள் ம்.

     [P]

 வர க்ேகா 2 varagugāḻi, ெப. (n.)

   வல் வைக (M.M.);; florican.

     [வர  + ேகா .]

வர சச்ம்பா

வர சச்ம்பா varaguccambā, ெப. (n.)

   ஆடைவ, கடகம், மடங்கல் (ஆனி, ஆ , ஆவணி); மாதங்களில் ைதத் , ஆ  மாதத் ற் ப ரா ம் 
சம்பா ெநல்வைக (Rd.M.44);; a variety of paddy, sown in the months of ani, adi, avani and maturing in six months.

     [வர  + சம்பா.]

வர ச் ைவ

வர ச் ைவ varagucciṟuguṟuvai, ெப. (n.)

   மடங்கல் (ஆவணி); தல், நளி (காரத்் ைக); வைர ள்ள காலத் ல் ைதத் , நான்  மாதத் ற் 
ப ரா ம் ெநல்வைக (Rd.M.45);; a variety of paddy, sown in the season from avani to karttigai and maturing in four 
months.

     [வர  + ைவ.]

வர ட்டசாம்பல்

 
 வர ட்டசாம்பல் varagusuṭṭasāmbal, ெப. (n.)

   க ற்ற மகளிரின் அரத்தப் ேபாக் ைன அகற் ம், எரிபட்ட நீ ; the ashes of burnt kodo millet, it is 
prescribed for flow of blood in pregnant woman (சா.அக.);.

     [வர  + ட்டசாம்பல்.]

வர ணேதவர்

வர ணேதவர ்varaguṇatēvar, ெப. (n.)

வர ணன், 2 பாரக்்க;see varagunan. 2.

     "ெபரியவன் ன் வர ண ேதவ ம்" (ப ெனா. ைட. ம். 21);.

     [வர ணன் + ேதவர.்]
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வர ணம்

 
 வர ணம் varaguṇam, ெப. (n.)

   உயரந்்த ணம்; excellent disposition or the best quality.

     "மாைதய ர ப  வர ண ேம " (இலக். . றப் );.

     [வரம் + ணம். பரம் → வரம் = உயர் , ேமன்ைம.]

வர ணமங்ைக

 
 வர ணமங்ைக varaguṇamaṅgai, ெப. (n.)

   பாண் வள நாட் ள்ள மால் ப்ப களில் ஒன் ; one of the Tirumal tiruppati in flourishing Pandyan 
region.

வர ணன்

வர ணன் varaguṇaṉ, ெப. (n.)

   மாணிக்க வாசகர ்காலத் ந்த பாண் ய மன்னன்; a Pandiya king, contemporary of Saint Mānikkavāšagar

     "வர ணனாந் ெதன்னவ ேனத் ற் றம்பலத்தான்" ( க்ேகா. 306);.

ம வ. கட ட ் ணம்

     [வர ணம் → வர ணன்.]

ஒ கா. பர ணம் → வர ணம் → வர ணன் = ேமலான இைறத்தன்ைம.

வர ரி

 
 வர ரி varagudiri, ெப. (n.)

   அம்ைமவைக ( ன்.);; an acute contagious viral disease, as of small pox.

     [வர  + உ ரி = வர ேபாற் யவள னதாய், ல நாடக்ளில் உ ம் தன்ைம ள்ள அம்ைம 
வைக.]

வர ரிைக

வர ரிைக varagudirigai, ெப. (n.)

   வர  ரிக் ம் ெபா ; mill for grinding common millet.

     "யாைன ன  காைலெயாக் ம் வர ரிைக" (ெப ம்பாண். 187, உைர);.

     [வர  + ரிைக.]

வர மநியாயம்

வர மநியாயம் varaguḻumaniyāyam, ெப. (n.)

   ஒ  மத் ள் ஒ வர ்தாம் அ யாதவற்ைற, மற்றவ ைடய உத யால் அ ந்  ெகாள் தல் 
ேபா ம் ெந  ( . .3, 4, வாக்.);; the principle by which a member of an organisation or a body gains knowledge with 
the help of other members.

 Skt. nyåya → த. நியாயம்.

     [வர மம் + நியாயம்.]

வரங் ட-த்தல்

வரங் ட-த்தல் varaṅgiḍattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   வரம்ெப தற்காகக் ேகா ல், க வைற (க ப்பக் கம்); ன் ப த் க் டத்தல்; to lie prostrate in the 
presence of a deity, praying for the grant of a boon.

     "வரங் டந்தான் ல்ைல யம்பல ன் லம் மாயவேன" ( க்ேகா. 86);.

     [ ரம் → பரம் → வரம் + ட-, பரம் → ரம் = உயரச்் , உயரமான கட்டடம், ேகா ரம், ேகா ர ள்ள 
ேகா ல், நகர.்]

வரங்

 
 வரங்  varaṅgu, ெப. (n.)

   மரவைக; malabar wood-oil tree.
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வரசச்ந்தனம்

 
 வரசச்ந்தனம் varaccandaṉam, ெப. (n.)

   சந்தன மரவைக (யாழ்.அக.);; a species of sandal wood tree.

     [வரம் + சந்தனம்.]

வரச் க்கரப்பன்

 
 வரச் க்கரப்பன் varaccikkarappaṉ, ெப. (n.)

   வறண்ட ேதால் த ப் ேநாய் வைக; dry eczema.

வரட் த் ரம்

 
 வரட் த் ரம் varaṭcittimiram, ெப. (n.)

   க ல் மந்த ம், ந நரம் ல் த்த ம், ைள ம், நீ ம் ெப கச ்ெசய் ம், ைளையப் த்தம் 
வறட் ம் ேபா  றக் ம் ேநாய்; a disease of the block of eye that occurs when bile affects brain.

வரட் ப் ரேமகம்

 
 வரட் ப் ரேமகம் varaṭcippiramēkam, ெப. (n.)

    நீர ம் ேபா  க ப் , எரிசச்ல், நீரத்்தாைர க்கம், அதன் வா தட் ம் க்கம் ஆ யவற்ைற 
உண்டாக் , ெவடை்ட நீர ்ெகாஞ்சேம ம் வாரா க் ன்ற ஒ  ேநாய் வைக; a disease of urethra marked 
by burning sensation during micturation, swelling of urethra etc.

வரட் வாதக்கரப்
பான்

 
 வரட் வாதக்கரப்பான் varaṭcivātakkarappāṉ, ெப. (n.)

   ேதா ல் ேதான் ம் அரிப்  ேநாய்; a kind of dry ecsema.

வரட் வாதம்

 
 வரட் வாதம் varaṭcivātam, ெப. (n.)

   ேதால் வறண்  காணப்ப ம் ேநாய் வைக  ெளான் ; a kind of skin disease.

     [வரட்  + வாதம்.]

 Skt. Våta → த. வாதம்.

வரச் ைல

 
 வரச் ைல varaccūlai, ெப. (n.)

வறட் ைல (இ.வ.); பாரக்்க;see Varat-culai.

     [வாள் + ைல.]

வரச க்கம்

 
 வரச க்கம் varasavirukkam, ெப. (n.)

   அரசமரம் (சா.அக.);; a sacred tree peepral tree - ficus neligiosa.

வரச ப்

 
 வரச ப்  varasaḷuppu, ெப. (n.)

   ம ந் ப்  வைக ெளான் ; a kind of medicinal salt.
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வரட்கணம்

வரடக்ணம் varaṭkaṇam, ெப. (n.)

   1. ழந்ைதக க்  உடல் வந் , ெநஞ்  த்த டன், நா ல் க த்த ள் ண்டா  மஞ்சள் 
த் க் ம் ஒ  ேநாய்; a disease in children caused by congenital heat and marked by palpitation of the heart, 

parched tongue with thorny eruptions and yellow coloured face.

   2. உடல் வறண் , ெவ த் , வ க் ைறந் , ைக கால்களில் வ  ேதான் ைக; the above symptoms 
are also found in Varat-kanam (சா.அக.);.

வரட்கழைல

 
 வரடக்ழைல varaṭkaḻlai, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கழைல; tumour (சா.அக.);.

     [வரள் + கழைல.]

வரட்க சச்ல்

 
 வரடக் சச்ல் varaṭkaḻiccal, ெப. (n.)

   வ ற் ப்ேபாக்  வைக ள் ஒன் ; a kind of loose motion like that of diarrhoea (சா.அக.);.

வரட்காமாைல

 
 வரடக்ாமாைல varaṭkāmālai, ெப. (n.)

   ழந்ைதக க்  கண் பசந் , கால் ஒய்ந்  உடம்  உலரந்்  கா ம் ஒ  வைக ேநாய்; a disease in 
children due to fatigue, weakness and yellow eye (சா.அக.);.

     [வரள் + காமாைல.]

வரட்

 
 வரட்  varaṭci, ெப. (n.)

வறட்  பாரக்்க;see varatci.

     [வரள் → வரட் .]

ஒ.ேநா. ரள் → ரட் , ம ள் → ம ட் .

வரட் காசம்

 
 வரட் காசம் varaṭcikācam, ெப. (n.)

   வரட் மல்; dry cough (சா.அக.);.

 Skt. lasa → த. காசம்.

     [வரட்  + காசம்.]

வரட் ண்

 
 வரட் ண்  varaṭcuṇṭi, ெப. (n.)

வறட் ண்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see varat-cundi.

     [வரள் + கண்  → ண் .]

வரட் ைல

 
 வரட் ைல varaṭcūlai, ெப. (n.)

   டைலச ் ட் ப் க் ம் ேநாய்வைக (இங்.ைவ);; pain in the ascending colon, a form of appendicitis.

     [வரள் + ல் → ைல.]
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வரட்ெசாரி

வரடெ்சாரி varaṭcori, ெப. (n.)

   ெசாரி வைக  ெளான்  (இராசைவத்.105);; a kind of itch.

     [வரள் + ெசாரி.]

வரட்டைடப்பான்

 
 வரட்டைடப்பான் varaḍḍaḍaippāṉ, ெப. (n.)

   மாட்  ேநாய்வைக ெளான்  (ெப.மாட்.);; a kind of cattle disease.

     [வரட்  + அைடப்பான்.]

கால்நைடக க் த் ெதாண்ைட ேலற்ப ம் ஒ  ெவக்ைக ேநாய்.

வரட்டவேர

 
 வரட்டவேர varaṭṭavarē, ெப. (n.)

     'ேவகமாய் வா' என்பைதக் க் ம் ெசால்;

 a word to indicate quickly coming or arrival.

வரட்

 
 வரட்  varaṭṭi, ெப. (n.)

வறட்  பாரக்்க;see varatti.

     "வரட் ங் ேகழ்வர  ெராட் ம் ேபாலேவ" (தனிப்பா.);.

   ெத. வரட;க. பர : ம. வர .

     [வரட்  → வரட் .]

வரட் மல்

வரட் மல் varaṭṭirumal, ெப. (n.)

   1. ேகாைழ டன் ய இ மல், இதற்  நரிெவங்காயம், க் த் ள் த்தரத்ைத அைரத் ச ்ெசய்த 
மாத் ைர; wild onion, dry ginger, lesser galangal are ground and made into pills and prescribed for this disease.

   2. வரட்  காசம் பாரக்்க;see varatci-kasam (சா.அக.);.

     [வரட்  + இ மல்.]

வரட்

வரட் 1 varaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

வறட்  பாரக்்க;see varattu.

     [வரள் → வரட் .]

 வரட் 2 varaṭṭu, ெப. (n.)

வறட்  பாரக்்க;see varattu.

வரட் செ்சா

 
 வரட் செ்சா  varaṭṭuccoṟi, ெப. (n.)

   யான ன ண்டாவதால்,  அரிப் ண்டாக் ம் ஒ வைகச ்ெசா ; a kind of itch causing great 
scarching sensation (சா.அக.);.

     [வரட்  + ல்  → ர ்→  → ெசா .]

கர ரடான, றத்ேதா ன்  ரங் ப் ண்ேணற்ப ம். இச ் ரங் ப் ண்ணின் ைளவாக 
உடம் ேலற்ப ம் ன , வாட் ச ்ெசா ெயனப்ப ம்.
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வரட் சே்சாைக

 
 வரட் சே்சாைக varaṭṭuccōkai, ெப. (n.)

   அரத்தக் ைறவால் கம் ெவ த்  ஊ மா  ெசய் ம் ேநாய்வைக; anaemia, a disease characterised by 
pale and bloated face.

     [வரட்  + ேசா → ேசாைக.]

அரத்தக் ைறவால், உடம் ல் வறட் ேயற்பட் , ப் த் தன்ைம ைற ம். ேசா என்றால் ம  
அல்ல  ேசாம்பல். இந் ேநா ற்ற மாந்த ம் ேசாைக னால், ேசாம் த் கழ்வான் எனலாம்.

வரட் ப்ப

 
 வரட் ப்ப  varaṭṭuppasu, ெப. (n.)

வறட் ப் ப  பாரக்்க;see varattu-p-pasu.

 Skt. Pašu → த. ப .

     [வரட்  + ப .]

வரட் மா

 
 வரட் மா  varaṭṭumāṭu, ெப. (n.)

   கன்  ஈனாத, பால் கறவாத மா ; barren cow, infertile dry cow.

     [வரட்  + மா .]

வரட் லா

 
 வரட் லா varaṭpūlā, ெப. (n.)

   ெப ஞ் ெச  வைக; Indian snowberry (சா.அக.);.

வரடம்

வரடம் varaḍam, ெப. (n.)

   1. எ னம் (அன்னம்); (சங்.அக.);; swan, gander.

   2. ல்ைல; arabian jasmine.

வரைட

 
 வரைட varaḍai, ெப. (n.)

   ேதால்வார;் leather strap or string.

     [வார ்→ வ  → வ ைட → வரைட.]
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வரண்டகம்

வரண்டகம்1 varaṇṭagam, ெப. (n.)

   1. உண்ைட; ball, mass.

   2. வர;் wall.

   3. கப்ப ; pimple on the face.

   4. யாைன ேமற்ற ; seat on an elephant, howdah.

     [ ரண்டகம் → (மரண்டகம்); . வரண்டகம்.]

 வரண்டகம்2 varaṇṭagam, ெப. (n.)

வரண்டைக பாரக்்க;see varandagai.

     "ெபான் வரண்டகத் ன் ேமல்" (ேம மந். 1134);.

     [ ரண்டகம் → (மரண்டகம்); → வரண்டகம்.]

 வரண்டகம்3 varaṇṭagam, ெப. (n.)

   கப்ப ; pimple on the face.

     [ ரண்டகம் → வரண்டகம்.]

வரண்டைக

வரண்டைக varaṇṭagai, ெப. (n.)

   நாகணவாய்ப் ள்; myna.

     "வரண்டைகக் ெகா  நிைரத்த" (ேம மந்.1104);.

     [வரண்டம் → வரண்டைக.]

வரண்டம்

வரண்டம்1 varaṇṭam, ெப. (n.)

வரண்டகம் பாரக்்க;see Varandagam.

     [ ரண்டம் → வரண்டம்.]

 வரண்டம்2 varaṇṭam, ெப. (n.)

   1. சாைலவ ; pathway.

   2. ண் ற்க ; fishing thread or twine or string.

   3. ற் யல்; heap of grass.

   4. கப்ப ; pimple of the face.

     [ ரண்டம் → வரண்டம்.]

வரண்டா

 
 வரண்டா  varaṇṭālu, ெப. (n.)

   ஆமணக்  ( .அ.);; Castor plant.

வரண் யம்

 
 வரண் யம் varaṇṭiyam, ெப. (n.)

   ேபரா ட்  ( .அ.);; pink-tinged white sticky mallow.
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வரண்மா

 
 வரண்மா  varaṇmāṭu, ெப. (n.)

   கடாமா  (யாழ்.அக.);; bull.

     [வரள் + மா .]

வரணக்காைட

வரணக்காைட varaṇakkāṭai, ெப. (n.)

   காைட வைக ெளான் ; painted bush-quail-Perdicula erythrorhyncha.

     [வரணம் + காைட.]

இக் காைட வைகயான , நீர ்வளம் ந்த மைலப் ப களி ம், பள்ளத்தாக் களி ம், மைலவாழ் 
மக்கள் ப ரி ம் நிலங்களி ம், அ கம் காணப்ப ம். ல் ைதகள், நிைலத் ைணகள் (தாவரங்கள்); 
தளிரக்ள் ஆ யவற்ைற உணவாகக் ெகாள் ம். ப ப்  நிற ெவண்ேகா க ட ம், க ப் க் 
கைறக ட ம் காணப்ப ம். இைவ 18 ரலம் உயரம் வைர வள ம் தன்ைமயைவ. 5 தல் 8 
வைர லான எண்ணிக்ைக ல் டை்ட இ ம். ஆண் வரணக்காைட  ேவ பட் த் ேதான் ம்.

     [P]

வரணக் னி

 
 வரணக் னி varaṇakkiṉi, ெப. (n.)

   நிறத்ைத மாற் ம் தன்ைம ெகாண்ட ; decolourising matter.

     [வரணம் + அக் னி.]

வரணக்ேகாடாங்
யாட்டம்

 
 வரணக்ேகாடாங் யாட்டம் varaṇakāṭāṅgiyāṭṭam, ெப. (n.)

   ற் ரக்ளில் வண்ண ஆைடகள் அணிந் , ேகாடாங்  அ த்  ஆ ம், பா ம் ெசால் ம் 
ஒ வைக ஆட்டம்; a variety of dance of soothsaying, performed in villages, by wearing colourful clothes and beating a 
small (Udukku); hand drum.

     [வள் → வர ்→ வரி + அணம் - வரணம் + ேகாடாங்  + ஆட்டம்.]

ேகாடாங்கம் என் ம் மரத்தால் ெசய்த உ க்ைக, அதைனய த் க் ெசால் ம் வரணக் 
ேகாடாங் ைய ம் த்த .

வரணக்ெகளதாரி

வரணக்ெகளதாரி varaṇakkeḷatāri, ெப. (n.)

   ெகளதாரி வைக ெளான் ; painted sandgrouse- pterocles indicus.

     [வரணம் + ெகளதாரி.]

த ழகத் ன் வடக் , ேமற்  மாவட்டங்களின், மைலப் ப களில் காணப்ப ன்ற ம், 28 ரலம் 
உயரம் வளரவ் ம், ற் கைள உட ல் ெகாண்ட மா ய இக்ெகளதாரி, ைதகள், கைளச ்
ெச கள்,  பழங்கள் ஆ யவற்ைற உண் ம். 4 அல்ல  3 டை்டகள் இட் , தன் ைடய 
இனத்ைதப் ெப க் ம்.

வரணகம்

வரணகம் varaṇagam, ெப. (n.)

   1. எ த் ; letter.

   2. வண்ணம்; paint.

   3. சந்தனமரம்; sandle wood tree.

   4. மஞ்சா  மரம் (சங்.அக.);; redwood.

     [வரணம் → வரணகம்.]
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வரணகச்

 
 வரணகச்  varaṇagaccuḻi, ெப. (n.)

   ெசந்நிற ள்ள கடல் ன் வைக; sea-fish, reddish.

     [வரணகம் → .]

வரணச் ண்டாங்
ேகா

வரணச் ண்டாங்ேகா  varaṇaccuṇṭāṅāḻi, ெப. (n.)

ண்டாங்ேகா

 painted spurfowlGalloperdix lunulata.

     [வரணம் + ண்டாங்ேகா .]

ேமற் த் ெதாடரச்்  மைல ன் ழக் ச ்சரி களி ம், ழக் த் ெதாடரச்்  மைலப் ப ள்ள 
வறண்ட கா களி ம் காணப்ப ம். இைவ, 32 ரலம் உயரம் வைர வள ம். ெசம்ப ப்பான உட ல், 
க ப்  வைளயங்க க் ைடேய, ெவண் ட் க்கைளப் ெபற் க் ம். ைதகள், ைளகள், இலந்ைத 

த யன, இவற் ன் உண . 3 தல் 5 வைர லான டை்டகைள ட் , இனப்ெப க்கம் ெசய் ம்.

வரணசங்கரம்

 
 வரணசங்கரம் varaṇasaṅgaram, ெப. (n.)

 confusion or mixing of castes due to inter marriage.

     [வரணம் + சங்கரம்.]

வரணசபம்

 
 வரணசபம் varaṇasabam, ெப. (n.)

   மைழ ேவண்  ஒதப்ப ம் மைறெமா ; vedic prayer for rain, addressed to Varunan.

     [வரணம் + சபம்.]

வரணசரம்

 
 வரணசரம் varaṇasaram, ெப. (n.)

   ெசம் மணிகளாற் ெசய்த க த்தணி; necklace of rubies or red gems.

     [வரணம் + சரம் = க த்ைதெயாட்  அணி ம் அணி.]

வரண க்கம்

 
 வரண க்கம் varaṇacūkkam, ெப. (n.)

   மைழக் கட ள் பற் ய பாடல்; a vedic hymn in praise of varaman.

     [வரணம் + க்கம்.]

வரணடா

 
 வரணடா  varaṇaṭāṟu, ெப. (n.)

   ஆமணக் ; castor plant-ricinus communis (சா.அக.);.
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வரணைன

வரணைன varaṇaṉai, ெப. (n.)

   1. வண்ணைன; description.

   2. ைன ைர (தண் .ெபா .7);:

 delineation.

   3. கழ்ச் , பாராட் ; praise.

த. வரணைன → skt. varana.

     [வள் → வர ்→ வரி →. வரணம் → வரணி → வரைண.]

     (ஒ.ேநா.); ள் → ர ்→ ரள் → ரைள → ரைண.

     "வள்" என் ம் அ ப்பைட லத் ந் , ைளத்த ெசால். இம் லத் ரி , வடெமா ல் இல்ைல.

     'வர'் என் ம் ேமற்பைட லத் ந்  ேதான் ய வரண் என் ம் ெசால்ேல வடெமா ல் 
வழக் ள்ள . வரண் என்  வடவர ்காட் ம் லம் ெசயற்ைகேய.

     "varn (rather Nom. fr. varna);" என்  மா. . த் த்தல் காண்க..

இஃ ம், வடவர ்வ ந்  ரித் க் ெகாண்ட ெபா ட ்ெபா த்தப்பாடற்ற லம் என்ப , ேதவேநயரத்ம் 
ெகாண்  (வ.வ.பக்.82);.

வரணி என்ப  ய ெதன்ெசால்லா ம். வரணைன, வரணி, வரணிப்  ேபான்ற ெசாற்கள் ெதன்பாண்  
நாட் ல், கல்லாதார ்நா ல், இன்றள ம், வழக் ன் ள்ள நல்ல த ழ்ச ்ெசாற்களா ம்.

அழகர ்வரணைன.

வண்ணைண, வரணைன ேபான்ற ெசந்த ழ் வ வங்கள், வடெசால் வ ைவப் ன்பற் , வ ண, 
வ ணைன என்  த ல் ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழகத் த ழகர த ல் வ ப்பட 

வரணத்தக

 
 வரணத்தக  varaṇattagaḍu, ெப. (n.)

   மணிகைளப் ப க் ம் ேபா  அவற் ன ல் ைவக்கப்ப ம் வண்ணம் சப்பட்ட தக (இ.வ.);; foil 
used in setting precious stones.

     [வரணம் + தக .]

வரணத்த க்

 
 வரணத்த க்  varaṇattaḍukku, ெப. (n.)

   அழ ப்ப த் , வண்ணம் ய பாய்; decorated mat.

     "வாழ்ந்த மகள் வந்தாள் வரணத்த க்  ேபா " (உ.வ.);.

     [வண்ணம் → வரணம் + அ க்  = அழ ப த் .]

வரணதாபம்

 
 வரணதாபம் varaṇatāpam, ெப. (n.)

   தைல ல் ைள ன் சவ் க்  ஏற்ப ம் அழற் ; inflammation of the membranes of brain-meningitis (சா.அக.);.

     [வரணம் + தாபம்.]

 Skt. daba → த. தாபம்.

வரண ைச

 
 வரண ைச varaṇadisai, ெப. (n.)

   ேமற்  ( வா.);; the west.

     [வரணம் + ைச.]
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வரணேதவம்

வரணேதவம் varaṇatēvam, ெப. (n.)

   ன்  (சதய); நாள்; the 24th naksatra.

     [வரணம் + ேதவம்.]

வரணநாள்

 
 வரணநாள் varaṇanāḷ, ெப. (n.)

வரணனாள் பாரக்்க;see Varananal.

     [வரணம் + நாள்.]

வரணப்பாட்

 
 வரணப்பாட்  varaṇappāṭṭu, ெப. (n.)

   பண் ைறைய ளக் ப் பா ம் பாட் ; improvised introduction to a melody.

     [வரணம் + பாட் .]

வரணப் ரிைய

வரணப் ரிைய varaṇappiriyai, ெப. (n.)

   இராக வைக (பரத.ராக.பக்.104);; a specific melody-type.

     [வரணம் + ரிைய.]

வரணப் தர்

 
 வரணப் தர ்varaṇappūtar, ெப. (n.)

   நால்வைக வரணங்கைள ம் காக் ம் நான்  தங்கள்; the four goblins protecting, respectively, the four castes.

     [வரணம் + தம் → தர.்]

வரணப்ெபா த்த
ம்

வரணப்ெபா த்தம் varaṇapporuttam, ெப. (n.)

   பன்னீ ம் க, ங, ச, ஞ, ட, ண என்ற ெமய்யா ம், பாரப்்பனச ்சா ம், த, ந, ப, ம, ய, ர என்ற 
ஆ ம், மன்னர ்சா ம், ல, வ, ற, ன என்ற நான் ம் வணிகர ்சா ம், ழ, ள இரண் ம் த் ர 
சா மாகக் ெகாண் , உரியவா  ெசய் ண் தன் ெமா ப் ெபா த்தங் ெகாள் ைற (ெவண்பாப். 

தன், 9, 10);; ta, na, pa, ma, ya, ra being ksattriya;

 la,va, ra, na being vaišya;

 la, la being śūdra) one of ten ceyyup-mudan-moli-pporuttam.

     [வரணம் + ெபா த்தம்.]

வரணபகவான்
வரணபகவான் varaṇabagavāṉ, ெப. (n.)

வ ணன், 1 (உரி.நி.); பாரக்்க;see varunan 1.
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வரணம்

வரணம்1 varaṇam, ெப. (n.)

   1. நிறம் ( ங்.);; colour.

   2. எ த் ; letter.

   3. அழ  ( ங்.);; beauty.

   4. ஒளிப்படலம்; brightness.

   5. மஞ்சள் (யாழ்.அக.);; turmeric.

   6. ெபான் ைர (யாழ்.அக.);; streak of gold on the touchstone.

   7. ெபான் (யாழ்.அக.);; gold.

   8. கழ் (யாழ்.அக.);; fame.

   9. கமன்; praise, flattery.

   10. ந மணம் (யாழ்.அக.);; fragrance.

   11. ணம் (இலக்.அக.); character.

   12. தன்ைம; quality.

   13. ச் ; ointment.

   14. ச் க் களிம் ; ointment.

   15. ைன  (யாழ்.அக.);; disguise.

   16. வைக (யாழ்.அக.);; manner.

வரணம் -தல்

வரணம் -தல் varaṇambūcudal, ெப. (n.)

   1. வண்ணம் -தல் பாரக்்க;see vannam-pusu.

   2. வரணம்ைவ-த்தல் பாரக்்க;see varanam-vai.

     [வரணம் + .]

ஒ யம், வர ்ேபான்றவற் ல், வண்ணங் ைறந்த காலத்ேத ேகா ட்  வரித்தல் அல்ல  தல்.

வரணம் ைவ-த்தல்

வரணம் ைவ-த்தல் varaṇamvaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நிற ட் தல், வண்ணம் தல்; to give colour, to paint, to colour with dye.

   2. வரணம் -தல் பாரக்்க;see varanam-pusu.

     [வள் → வர ் → வரி → வரணம் + ைவ.]

வரித்தல் = ேகாலஞ்ெசய்தல், த் ரம் எ தல், தல் என் ம் ெபா ண்ைம ல், வக ந்தாமணி 
ஐங்  ேபான்ற இலக் யங்களில் இடம்ெபற் ள்ள .

     "வள் ர ்வரித்த சாந் ன் வன ைல" ( வக.2532);.

     "அணிமலர ் ைறெதா ம் வரிக் ம்" (ஐங் .17);.

     "வள்" என் ம் அ ப்பைட லத் னின்  ைளத்த வரி என் ம் ெசால் னின் , வரணம் என் ம் 
ெசால் ேதான் ய .

   வண்ணெம தல், வண்ணம் தல் என் ம் ெபா டெ்பா த்தப்பாட் ல், வரணம் ைவத்தல் 
ெதன்பாண்  நாட் ல் பரவலாக வழக் ன் ள்ள  என்பார ்ெமா ஞா . வரி = 
வைளேகா ;எ த் .

எ த் ம், ஒ யத் ம் வைளேகா ம், வண்ணப் ச் ம் நிரம்  ப்பதால், வைளத்தற் க த் ல், 
எ த் க்க த்  ேதான் ற்  (வ.வ.ப . 2, பக். 80);.
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வரணமாைல

 
 வரணமாைல varaṇamālai, ெப. (n.)

   ெந ங் கணக் ; the alphabet.

     [வரணம் + மாைல.]

வரணெமட்

 
 வரணெமட்  varaṇameṭṭu, ெப. (n.)

   பாட் ைச;   இைசப்பாட் ; song, musical composition.

     [வரணம் + ெமட் .]

வரணேமறல்

வரணேமறல் varaṇamēṟal, ெப. (n.)

   1. ெபான் மாற் யரை்க; increase of fineness or purity of gold.

   2. மஞ்சளா ைக; turning yellow.

   3. ைறந்  கா ம் வண்ணம் ஒளிரத்ல்; dull colour becoming bright and shiny.

வரணேலாகம்

வரணேலாகம் varaṇalōkam, ெப. (n.)

   1. வரண மண்டலம்; region of varanan.

   2. நீர;் water.

     [வரணம் + உலகம் → ேலாகம்.]

த. உலகம் → Skt. loka.

வரண ந்

 
 வரண ந்  varaṇavindu, ெப. (n.)

   த் ச ் ப்  (யாழ்.அக.);; mother of pearl.

     [வரணம் + ந் .]

வரண பாசகம்

 
 வரண பாசகம் varaṇavipācagam, ெப. (n.)

   ஒ  வைக நிறத்ைதக் காட் ம் ஒர ் ப்படை்டக் கண்ணா ; spectroscope.

வரண ல்

 
 வரண ல் varaṇavil, ெப. (n.)

   வான ல்ைல அ த் த் ேதான் ம் ல் வ  ( ன்.);; secondary rainbow.

     [வரணம் + ல்.]

வரண

 
 வரண  varaṇavulimiḍi, ெப. (n.)

   க ப்  உப் லாங் ெகா ; a twiner black variety of vupplian-kodi.

வரணேவைல

 
 வரணேவைல varaṇavēlai, ெப. (n.)

   த் ரம் எ தல்; art of painting.

     [வரணம் + ேவைல.]
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வரணனாள்

வரணனாள் varaṇaṉāḷ, ெப. (n.)

   ன்  (சதய); நாள் ( ங்.);; the 24th naksatra.

     [வரணன் + நாள்.]

வரணாச் ரமத
மம்

 
 வரணாச் ரமத மம் varaṇācciramadarumam, ெப. (n.)

   நால்வைகச ்சா க் ம் நால்வைக நிைலக் ம் உரிய ஒ க்கம்; duties pertaining to the four classifications of 
castes and to the four stages of life.

     [வரணம் + ஆச் ரமம் + த மம்.]

வரணாசாரம்

 
 வரணாசாரம் varaṇācāram, ெப. (n.)

   சா ெயா க்கம் (யாழ்.அக.);; customs and manners pertaining to each of the four Castes.

     [வரணம் + ஆசாரம்.]

வரணா ரா

 
 வரணா ரா varaṇācirā, ெப. (n.)

   வைத; purgative root-turbith root.

வரணாத் ரம்

 
 வரணாத் ரம் varaṇāttiram, ெப. (n.)

   வரணைன இைறவனாகக் ெகாண்ட பைடக்கலன் ( ன்.);; the mystic arrow whose presiding deity is varanan.

     [வரணம் + Skt. astra → த. அத் ரம்.]

வரணாத்

 
 வரணாத்  varaṇāttu, ெப. (n.)

   நாற் ; paddy seedling grown on dry seed-bed.

     [வரள் + நாற்  → நாத் .]

வரணாத் வா

வரணாத் வா varaṇāttuvā, ெப. (n.)

   றக்க நிைலைய ளக் வ ம், அக்கர வ ல் அைமந்த மான ஆறத் வாக்க ள் ஒன்  ( . .8, 6, 
மைறஞா.);; a path to salvation or renunciation in the form of varnās, one of six àrattuva.

     [வரண + அத் வா.]

வரணாலயம்

 
 வரணாலயம் varaṇālayam, ெப. (n.)

   கடல்; the ocean or see.

     [வரணன் + ஆலயம்.]
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வரணி

வரணி1 varaṇittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ைனந் ைரத்தல்; to depict, describe.

   2. கழ்ந்ேதத் தல், பலவா  ப் பாராட் தல்; to praise.

   3. உவ த்தல்; to illustrate by anology.

   4. ைகபடக் தல்; to exaggerate.

   5. எ தல்; to write.

   6. வண்ணி-த்தல் பாரக்்க;see vanni.

த. வரணம் → வரணி → Skt.. varn (இ.ேவ.);.

     [வள் → வர ்→ வரி → வரணம் → வரணி = ைனந் ைரத்தல் (வ.வ.ப .2, பக்.81);.]

வரணம், வரணி என் ம் இ  ெசால் ம், வடெசால் வ ைவப் ன்பற்  வ ண, வ ணி எனத் த ல் 
வ ப்பட எ தப்பட் ள்ளன. பாண்  நாட் ற். லம் ன ம்ேபா ,

     "என்ன வரணம்" என்ேற, இன் ம் ரகர வ ல் நாட் ப் றத் ல் வழங் தல் காண்க.

வண்ணம், வரணம் என் ம் இ ெசால் ம், ஒேர லத் னின்  ேதான் யைவேய. ஆ ன், ன்ன  
அ ப்பைட லமா ய

     'வள்' என்ப னின் ம், ன்ன  ேமற்பைட லமா ய

     'வரி' என்ப னின் ம், ரிந்தைவயா ம்.

வள் → வண் → வண்ணம் → வண்ணி → வண்ணைண (அ ப்பைட லம்);.

வள் → வர ்→ வரி → வரணம் → வரணி (ேமற்பைட லம்);.

வரணிக்ைக

 
 வரணிக்ைக varaṇikkai, ெப. (n.)

   பாராட் ைக, கழ்ைக, ைனந் ைரக்ைக; praise;

 delineation.

     [வரணி → வரணிக்ைக.]

வரத்தா

 
 வரத்தா  varattāṭu, ெப. (n.)

   ெவளி ரி ந்  ெகாண்  வரப்ப ன்ற ஆ ; sheep or goat brought from other places, alien sheep.

ெசம்ம யா களின் மந்ைதையக் ைட என்பர.் ஊர ்ஊராகச ்ெசன்  பக ல் ேமய்சச் க்  ட் , 
இர ல் நிலத் க் ரியவரிட ந்  பணம் ெபற் க் ெகாண்  உரத் ற்காக ைடயமரத்் வர.் இந்த 
ஆ கள் ெவளி ரி ந்  ெகாண் வரப்ப வதால் வரத்தா கள் என் ம், இவற்ைற ேமய்ப்பவரக்ைள 
வரத்தாட் க்காரரக்ள் என் ம் அைழக்கப்ப வர.்

வரத்தா

 
 வரத்தா  varattāṟu, ெப. (n.)

   ைளயா  ( ன்.);; tributary stream.

     [வரத்  + ஆ .]
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வரத்

வரத் 1 varattu, ெப. (n.)

   1. தைல ைற; genealogy, lineage, progeny.

     'ஒ வைனக் க பா ம்ேபா  அவ ைடய வரத் ச ்ெசால் ேற க பா வ ' ( வ். அமலனா . 1. 
வ்யா. பக். 24);.

   2. ந் னர ்வரைவக் க் ம் பல் ச ்ெசால்; chirping of lizard indicating the arrival of guests.

   3. கட்டைள; order, command.

     [வா → வ  → வரத் .]

 வரத் 2 varattu, ெப. (n.)

   1. வ ைக; advent, coming in.

     "நம் ேகாவலன் வ ன்ற வரத் " ( லப்.9, 64-9, உைர);.

   2. நீர ்வ ம் வ '; inlet or feeding channel or source of water supply, as to a tank.

     "இந்தக் ளத் க்  வரத்  எங்ேக?" (உ.வ.);.

   3. வ ம்ப ; income, receipts, perquisite.

     "ஒ வரத் ன் ச ்ெசல  ெசய்ேவார"் (அறப். சத. 56);.

   4. கணக் ல் வர ெதாைக காட் ம் பாங் ; the process of crediting in an account.

   5. ெப க் ; increase or enhancement.

     "ெவள்ளம் வரத்தா வற்றா?".

வரத் ப்பல்

வரத் ப்பல்  varattuppalli, ெப. (n.)

   1. ந் ன் வ ைகையத் ெதரி க் ம்ப  ஒ ெசய் ம் பல் ; lizard which indicates by its chirping the 
advent of guests.

   2. யதன் நி த்தமாக ஒ  ெசய் ம் பல்  ( ன்.);; lizard which indicates ill omen by its chirping.

     [வரத்  + பல் .]

வரத் ப்ேபாக்

வரத் ப்ேபாக் 1 varattuppōkku, ெப. (n.)

   வழக்கமான ெபண் ணரச்் ; habitual intercourse (சா.அக.);.

 வரத் ப்ேபாக் 2 varattuppōkku, ெப. (n.)

   1. உள்ேள ைக ம் ெவளிேய ேபாைக ம்; entrance and exit.

   2. ஒ வர ் ட் க்  ஒ வர ்ெசன் வ ம் பழக்கம்; visiting terms, terms of cordiality.

     "அந்த  ட் க்  வரத் ப் ேபாக் ண்டா?" (இ.வ.);.

   3. வர ம் ெசல ம்; income and expenditure.

     [வரத்  + ேபாக் .]

வரத் வாரி

 
 வரத் வாரி varattuvāri, ெப. (n.)

   ளத் க்  நீர ்வ ம் வாய்க்கால் (இ.வ.);; supply channel, feeding channel of a tank.

ம வ. ளக்கால்

     [வரத்  + வாரி.]
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வரதஞ்

 
 வரதஞ்  varadañji, ெப. (n.)

   ஒ  ெச  வைக; a kind of plant-caesapinia sappan (சா.அக.);.

வரதட்

 
 வரதட்  varadaṭci, ெப. (n.)

   சத் சாரம்; a kind of salt (சா.அக.);.

வரத யன்

 
 வரத யன் varadaḍiyaṉ, ெப. (n.)

   ம மட்  (இ.வ.);; dull, idle fellow, blockhead, a very stupid person.

ம வ. சே்சாம்ேப

வரதலன்

 
 வரதலன் varadalaṉ, ெப. (n.)

வடதரன் பாரக்்க;see vadataran (சா.அக.);.

வரதா

 
 வரதா  varatāru, ெப. (n.)

   ேதக் மரம் ( .அ.);; teak tree.

வர ங்கராமபாண்
யன்

வர ங்கராமபாண் யன் varaduṅgarāmapāṇṭiyaṉ, ெப. (n.)

   16-17ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த லவர;் a poet, lived in 16-17 C.

இவர ் க்க ைவ அந்தா , வகவசம், ரேமாத்தர காண்டம், ெகாக்ேகாகம், ரம் ராணம் 
த யவற்ைற இயற் யவர.் இவர ்அ ரராம பாண் ய ைடய ெபரிய தந்ைத ன் மகன். ரம் 

ராணம், அ ரராம பாண் யன் ெசய்ததாக ம் வர.்

வரந்த வார்

வரந்த வார ்varandaruvār, ெப. (n.)

   ல்  த் ராழ்வாரின் தல்வரா ய ஒ  லவர ்(பாரத. றப் ப் 23, தைலப் );; a poetson of visi-puttår-
āsvär.

இவர ்15-ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்தவர.் ல் த் ரரின் ல்  பாரதத் ற்  பா ரம் பா யவர.்

வர ந

வர ந  varanadi, ெப. (n.)

   கங்ைக; the Ganges.

     'மன்னவன். வரந க் கைர ற்றான்' (பாகவ. 1. தன்ம த் ரன். 8);.

     [வர + ந .]

 skt. nadi → த. ந .

வரநிசச்யம்

 
 வரநிசச்யம் varaniccayam, ெப. (n.)

   மணமகைன இன்னாெனன்  உ ெசய்  ெகாள் ைக; selecting the bridegroom for a particular bride.

     [வரன் + நிசச்ம் → நிசச்யம் – வரநிசச்யம்.]

 Skt. nis-caya → த. நிசச்யம்.
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வரப்ப

 
 வரப்ப  varappaḍi, ெப. (n.)

   வரப் ன் அ ள்ள வயற்ப ; portion of a field, adjoining to the ridges.

     [வரப்  + அண்  → அ .]

வரப் ைன ெயாட் ள்ள இடப்ப  அல்ல  வரப் ன் டம்.

வரப்ப த் -தல்

வரப்ப த் -தல் varappaḍuddudal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெநட் ப்பண் தல்; to cram or mug up as a lesson.

பாடத்ைத வரப்ப த் றான்.

   2. வந்தைதப் ெபற் க் ெகாள் தல்; to credit;

 to appropriate, to accept whatever is offered.

வந்தைத வரப்ப த்தடா வல்லக்காட் , இராமா (இ.வ.);.

     [வா → வர + ப  . ப த் .]

வரப்பண் -தல்

வரப்பண் -தல் varappaṇṇudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. வரவைழத்தல்; to cause to come;

 to bring;

 to produce.

   2. ெநட் ச ்ெசய்தல்; to mug up, to cram, as a lesson.

     [வா → வர + பண் → பண் .]

வரப்பற் -தல்

வரப்பற் -தல் varappaṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. தன்வயமாக் தல்; to get into one's possession, to take hold of, to clutch eagerly

   2. வந்தைதப் ெபற் க் ெகாள் தல்(இ.வ.);; to credit, to appropriate, to accept whatever is offered.

     [வா → வர + பற் .]

வரப்பார்

வரப்பார1் varappārttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   றர ்வர க்காகக் காத் த்தல் (யாழ்.அக.);; to await, to wait for some one's arrival.

     [வா → வர + பார.்]

 வரப்பார2் varappārttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ மா  ெசய்தல்; to cause or arrange to come.

     [வா → வர + பார.்]

வரப் ரசாதம்

வரப் ரசாதம் varappiracātam, ெப. (n.)

   கட ளரின் அ டெ்காைட; Grace of Gods.

     "ெதய்வசெ்சயல் வரப் ரசாதம்" (தனிச.் ந். 231. 18);.

     [வரம் + ரசாதம்.]

 Skt. pra-sådi → த. ரசா
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வரப் ரசா

 
 வரப் ரசா  varappiracāti, ெப. (n.)

   வரம ள்வார;் bestower of boons.

     "பழனியாண்டவர ்நல்ல வரப் ரசா "

     [வரம் + ரசா .]

 Skt. pra-sādi → த. ரசா .

வரப் ரதானம்

வரப் ரதானம் varappiratāṉam, ெப. (n.)

   1. வரந்த ைக; the granting of a boon, blessing.

   2. நன்ெகாைட (யாழ்.அக.);; excellent gift, donation.

     [வரம் + ரதானம்.]

 Skt. pradhåna → த. ரதானம்

வரப் ரைத

வரப் ரைத varappiradai, ெப. (n.)

   1. வரமளிக் ம் ேதவைத; benevolent goddess.

   2. அகத் ய னிவரின் மைன யா ய உேலாப த் ைர (யாழ்.அக.);; Löbamudra, the wife of Agattiyar.

     [வரம் + ரைத.]

 Skt. pratha → த. ரைத

வரப்

வரப்  varappu, ெப. (n.)

   1. வயல்வரம் ; ridge of a field.

   வரப்  உயர நீர ்உய ம்  உயரக் ேகான் உய ம் (உ.வ.);. வரப்ேபா தைலயைண;வாய்க்காேலா 
பஞ் ெமத்ைத (பழ.);.

   2. வரம் ; limit.

   3. எல்ைல (ச .);; boundary.

     [வரம்  → வரப் . வைளதற் க த் னின்  ைளத்த ெசால்.]

ஒ வர ்நிலத் னின் , மற்ெறா வர ்இடத்ைத வைளத்  வரம் வதால் வரப்  எனப் ெபயர ்ெபற்ற . 
வய ன், எல்ைல ைன, அல்ல  வயேலாரத்ைத வ க் ம், வயல்வரம்பான ட் .

வரப் க்கடா

 
 வரப் க்கடா varappukkaṭā, ெப. (n.)

வரப் நண்  பாரக்்க;see varappu-nandu.

     [வரப்  + கடா.]

வரப் க -த்தல்

வரப் க -த்தல் varappugaḻittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வரப் ைனச ்சரி ெசய்தல்; shaping or reclaiming the ridges of paddy field.

     [வரப்  + க .]

ஒ கா. அண்ைடெவட் தல்.

வரப் ச் ண்ெட

 
 வரப் ச் ண்ெட  varappuccuṇṭeli, ெப. (n.)

   எ வைக; field-mouse.

     [வரப்  + ண்  + எ .]

வயேலார வரப் க் ல் வா ம், ற்ெற  வைக ெளான் .
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வரப் நண்

 
 வரப் நண்  varappunaṇṭu, ெப. (n.)

   வயல் நண் ; field crab.

     [வரம்  → வரப்  + ெநாண்  → நண் .]

நண் தல் = ண் தல், ள தல்.

வரப்  நண்  வரப் ப் ெபாந் ள்ள வண்டைல ெவளிக் ெகாணரந்்  த ம் தன்ைமத் : வண்ட ம் 
மண ம் ண் னாற்ேபாற் ெசல் ம் நீ ரி.

     [P]

வரப் ேம

 
 வரப் ேம  varappumēṭu, ெப. (n.)

   ேமடான வரப் ; mound boundary, raised ridge of a field.

வரப் ேமா  (ேப.வ.);.

     [வரப்  + ேம .]

வரப் ள்

 
 வரப் ள் varappuḷ, ெப. (n.)

   வயல் ( ங்.);; cultivable field.

     [வரப்  + உல் → உள்.]

வரப் ட ்ப ள்ள ம், நன்  பண்ப த்தப்பட்ட மான நன்ெசய்.

வரப் லா

வரப் லா varappūlā, ெப. (n.)

   1. வறட் லா பாரக்்க;see varat-pula.

   2. லா; fleggea lencophyrus (சா.அக.);.

வரப்ெப

 
 வரப்ெப  varappeli, ெப. (n.)

   எ  வைக; field-rat (சா.அக.);.

     [வரப்  + எ . இல் → இ  → எ . இல் = த் தல், ைடதல்.]

நன்ெசய் வரப் ப் ெபாந் களில் வா ம் எ .

வரப்ேபா-தல்

வரப்ேபா-தல் varappōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   நிகழக் யதாதல்; to be about to come;

 to come in the future, to be positive or optamistic.

     "உனக்  நல்லகாலம் வரப்ேபா ற " (உ.வ.);.

     [வா → வர + ேபா.]

 வரப்ேபா-தல் varappōtal, ெச. . . (v.i.)

   ேபாய் வ தல்; to come back, a term used in Srilanka with a literal meaning of saying goodbye.

     [வா+ேபா]

ேபாய் வ ேறன் என்பைத வரப்ேபா ேறன் என்ப  ஈழநாட் த் த ழ் வழக் .

999

www.valluvarvallalarvattam.com 15470 of 19068.



வரபட்சம்

 
 வரபடச்ம் varabaṭcam, ெப. (n.)

   மண மகைனச ்சாரந்்தவர ்(யாழ்.அக.);; the bridegroom's party.

     [வரன் + பக்கம் → படச்ம்.]

த. பக்கம் → Skt. படச்ம் (paksa);.

வரப

 
 வரப  varabadi, ெப. (n.)

   ைக வைக  ெளான் ; a kind of herbal medicine (சா.அக.);.

வரபலம்

 
 வரபலம் varabalam, ெப. (n.)

   ெதன்ைன மரம்; cocoanut tree - Cocos nucifera (சா.அக.);.

வரம்

வரம்1 varam, ெப. (n.)

   1. ெதய்வம் த யவற்றாற் ெப ம் ேப ; boom, gift, blessing by a deity or a great person.

     "காத  வந்  வரங் ெகா த் தன்ேற" ( .94);.

     "இைமயா நாட்டத் ெதா வரங் ெகாண் " (பரிபா. 530);.

     "வ னல் அணிெகன வரங்ெகாள் ேவா ம்" (பரிபா. 8:105);.

     'வரங்ெகா த்த ெதய்வத் ற் , ெமாடை்ட ேபா வதாக ேவண் க் ெகாண்டான்' (உ.வ.);.

   2. அ ள் ( ன்..);,

   உத  நன்ைம; grace, favour, help.

   3. வாழ்த்  (யாழ்.அக.);; blessing, well wish.

   4. ேவண் ேகாள்; supplication, solicitation, entreaty, request, as made to a deity ora great person.

வைச லாள் வரத் ன் வந்தாள்" ( வக. 201);.

   5. ப்பம் (ெபா ட.்நி.);; desire.

   6. ேமன்ைம; esteem, excellence, eminence.

   7. ஒ  ெபாற் ைவ (யாழ்.அக.);; a treasure or fund.

   8. ழல் (யாழ்.அக.);; enclosed or encircled space.

   9. அைடக்கலாங்  (யாழ்.அக.);; sparrow.

   10. எ ம்  (யாழ்.அக.);; ant.

வரம்படங்கல்பாட்
டம்

 
 வரம்படங்கல்பாட்டம் varambaḍaṅgalpāḍḍam, ெப. (n.)

   தண்ணீரத்்தட்  த யவற்றால் வயல் ைள  ைறந்தா ம், தள் ப  ல்லாத கட் க் த்தைக 
வைக (நாஞ்.);; a stringout lease of paddy-fields in which no remission is made in rent in the event of unforeseen drought, 
etc.

     [வரம்  + அடங்கல் + பாட்டம். பாட்டம் + த்தைக வைக.]

வரம்ப -தல்

வரம்ப -தல் varambaḻidal,    2 ெச. . . (v.i.)

வரம் க-த்தல் பாரக்்க;see varambiga-,

     "வரம்ப யா  வாழ்ந்ேதம்" (கம்பரா. மாயா ைத.70);.

     [வரம்  + அ -, ஒ  → அ .]
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வரம்ப தரி

 
 வரம்ப தரி  varambaḻidarisu, ெப. (n.)

   பாழ்நிலம்; waste land.

     [வரப்  → வரம்  + அ  + தரி .]

ஒ கா. வ நிலம்.

வரம்ப -த்தல்

வரம்ப -த்தல் varambaṟuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

வரம்ப த்த ைளநிலம் பாரக்்க;see varambarutta-vilai-nilam.

     [வரம்  + அ .]

வரம்ப த்த ைள
நிலம்

வரம்ப த்த ைளநிலம் varambaṟuttaviḷainilam, ெப. (n.)

   அளந் , எல்ைல ட் ப் ரித்த நன்ெசய்நிலம்; measured cultivable, wet land.

     'எம் ர ்வரம்ப த்த ைளநிலமா ன வயல் நிலம்' (S.I.I.Vol.XII- 102);.

     [வரம்ப  + ைளநிலம்.]

வரம் க-த்தல்

வரம் க-த்தல் varambigattal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. அள லதாதல்; to be boundless.

     "வானின் ந்  வரம் கந்த மா தத் ன் ைவப் " (கம்பரா. அேயாத். மந் ரப்.1);.

   2. அள  கடத்தல்; to exceed limits.

     [வரம்  + இக-.]

வரம் கந்ேதா -
தல்

வரம் கந்ேதா -தல் varambigandōṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அள  கடத்தல்; to exceed limits.

     "வரம் கந்ேதா " (கம்பரா. நாட.்9);.

     [வரம் கந்  + ஒ -.]

வரம் ல்காட்

வரம் ல்காட்  varambilkāṭci, ெப. (n.)

   ண ம் அ  ( வக. 2846, உைர.);; omniscience, infinite wisdom.

ம வ. ற்ற .

     [வரம்  + இல் + காட் .]

வரம் ல்ஞானம்

 
 வரம் ல்ஞானம் varambilñāṉam, ெப. (n.)

வரம் ல்காட்  ( ன்.); பாரக்்க;see varambil-kāfci.

     [வரம்  + இல் + ஞானம்.]

வரம் ல வன்

வரம் ல வன் varambilaṟivaṉ, ெப. (n.)

   கட ள் (நன். பா . 54, ம ைல.);; God, as the omniscient or all pervading divine.

ம வ. ற்ற வன்.

     [வரம்  + இல் + அ வன்.]

வரம் லாற்றல்

வரம் லாற்றல் varambilāṟṟal, ெப. (n.)

   வரம் ல் வல்லைம; infinite power.

     "ைவத்  யால் வரம் லாற்றலாய்" (கம்பரா. ம த் . 116);.

     [வரம்  + இல் + ஆற்றல்.]
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வரம் ன்பம்

 
 வரம் ன்பம் varambiliṉpam, ெப. (n.)

   ேபரின்பம், அள லா ம ழ்ச் ; divine infinite happiness.

     [வரம்  + இல் + இன்பம். இல் → இன் → இன்  → இன்பம் = மட்டற்ற ம ழ்ச் .]

வரம் ன்ப ைட
ைம

வரம் ன்ப ைடைம varambiliṉpamuḍaimai, ெப. (n.)

   வெனண் ணத் ெதான்றான அள ன்ப (ேபரின்ப); ைடைம ( றள், 9, உைர);; being in enjoyment of 
boundless bliss, one of Sivan-en-kunam or eight qualitis.

     [வரம் ன்பம் + உைடைம. உ  →  உைட → .உைடைம.]

வரம் ற-த்தல்

வரம் ற-த்தல் varambiṟattal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. அள லதாதல்; to be boundless.

     "வானின் ந்  வரம் கந்த மா தத் ன் ைவப் " (கம்பரா. அேயாத். மந் ரப். 1);.

   2. அள  கடத்தல்; to exceed limits.

     [வரம்  + இள் → இ  → இற.]

வரம்

வரம்  varambu, ெப. (n.)

   1. எல்ைல; boundary, border, limit, extent.

     "வரம்  றாைன பரவா ங்ேக" (ப ற் ப். 29, 15);.

     "தைலவரம் ப யா  வ ந் ெமன்ெனஞ்ேச" ( ந்.172:7);.

     " லங்ெகட க் ம் வரம்  றாைன" ( றநா. 16:9);.

     "எண் வரம் ப யா உவ  ப க்ைக" (அகநா. 109:8);.

   2. வரப் ; ridge of a field.

     "ெச ன் வரம்பைணயாத ் யல்வர" (அகநா.13);.

   3. அைண; causeway, dam.

     "ேவைல வ த்தன வரம் " (கம்பரா. மாயாச.27);.

   4. வ  (யாழ்.அக.);; way.

   5. ளிம்  (இ.வ);; brim.

   6. ஒ ங் ; rule of conduct, principle.

     "வைகெதாைக ய யாதவேன வரம்  ப் ேப வான்".

   7. வட்  (அ.க.நி.);; interest.

   8. மைன (அக.நி.);; house-site.

   Ка. bara, bare vari vare, Те. varuju, Tu, barabu, barańgayi, barē, Ma. varambu, vara. varu, varē; Ko. var.
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வரம் கட்

வரம் கட் 1 varambugaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அைணகட் தல் (யாழ்.அக.);; to dam up.

   2. எல்ைலக் கட் தல்; to limit.

     'க ப் ண் பரவாதப  மாந் ரிகன் வரம்  கட் னான்' (உ.வ);.

   3. த்தல்; to finish, to put an end to.

     [வரம்  + ள் → ட்  → கட் .]

 வரம் கட் 2 varambugaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   க ப் ண் வட்டமாகத் த த்தல்; to form rings, as in ringworm or spreading sores.

     [வரம்  + கட் .]

வரம் கட-த்தல்

வரம் கட-த்தல் varambugaḍattal,    4 ெச. . . (v.i.)

வரம் ற-த்தல் பாரக்்க;see varambira-,

     [வரம்  + கட-.]

வரம் ரட் -தல்

வரம் ரட் -தல் varambudiraṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

& ெச. ன்றா . (v.t.);

வரம் கட் -தல் பாரக்்க;see varambu-kattu-.

     [வரம்  + ரட் .]

வரம் பண்

வரம் பண் 1 varambubaṇṇudal,    5 ெச. . . (v.i.)

வரம் கட் -தல்-,1, 2 பாரக்்க;see varambu-kattu.

     [வரம்  + பண் → பண் .]

 வரம் பண் 2 varambubaṇṇudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   சரிப்ப த் தல் (யாழ்.அக.);; to adjust, to set right, to rectify.

     [வரம்  + பண் .]

வரமாைல

 
 வரமாைல varamālai, ெப. (n.)

   மணமக க்  மணமகள் ட் ம் மணமாைல; the garland put by the bride round the neck of the bride-groom, at 
a marriage.

     [வரன் + மாைல.]

வர ள்ளி

 
 வர ள்ளி varamuḷḷi, ெப. (n.)

   ஓர ்வைக ள்ளி; barleria brionita (சா.அக.);.

வர

 
 வர  varamūli, ெப. (n.)

   ஒர ் ; barleria prionties (சா.அக.);.
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வரயாத் ைர

 
 வரயாத் ைர varayāttirai, ெப. (n.)

   மண மகன் மணமகள் டை்ட ேநாக்  த்தலத் ற்  வ வ  ேபான்  ஊரவ்லம் வ ைக; setting out 
of the bridegroom in procession towards the house of the bride, at a marriage.

     [வர + ஏ → யா + ைர → யாத் ைர.]

வரேயாகம்

வரேயாகம் varayōkam, ெப. (n.)

   நந்ைத டன் ெசக்  (சதயம்);, ஆரல் (காரத்் ைக);, ைர ( வா ைர);, அ ைவ ( த் ைர); 
என்பவற் ெளான்  தலா ண்டாம் ஒக வைக ( தான. ணா ண.10);; combination of nandai with one 
of the naksatras, Sadayam, kārttiga;tiruvadirafand cittira.

     [வர + ேயாகம்.]

 Skt. yöga → த. ேயாகம்

வரர்

வரர ்varar, ெப. (n.)

   1. றந்ேதார;் saint, sages, great or enlightened persons.

     "வரரழக் கண்ட ண்ேடா?" ( வாலவா. 29, 9);.

   2. வாேனார ்( ங்.);; celestials.

     [பரர ்→  வரர ்= ேமலாேனார.்]

வரராைச லா

வரராைச லா vararācaiyulā, ெப. (n.)

   17-ஆம் ற்றாண் ல் இயற்றப்பட்ட ல்; a work composed in 17C,

இந் ன் ஆ ரியர ்இன்னாெரன்  அ யப்பட ல்ைல. ன் ெபயராேல ஆ ரியர ்
அைழக்கப்ப ன்றார.் வரராைச என்ப  சங்கர ந னார ்ேகா ல். வடமைலயப்ப ள்ைளயன் 
ெசய்த ப்பணி நன்  ளக்கப்பட் ள்ள .

வரராமேயா

வரராமேயா  vararāmayōki, ெப. (n.)

   12-ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த லவர;் a poet, lived 12 C.

இவர ் ந்ெசந் ரச் ்சண் க சதகம், க் ங்  நம்  சதகம், என் ம் ல்கைள 
இயற் ள்ளார.்

வர

 
 வர  vararusi, ெப. (n.)

   பாணினி ( யாகரணத் க் ); இலக்கணத் ற்  உைர ெசய்த னிவர ்(சங்.அக.);; the sage who wrote the 
vartigam supplementing pāninis grammar.

வர டவா

 
 வர டவா  vararuḍavāli, ெப. (n.)

   க நாகம்; black cobra (சா.அக.);.

வரல்

வரல் varal, ெப. (n.)

   வள ைக; growing.

     "வைனந் வரல் இள ைல ெஞ ங்கப் பல் ழ் ளங் ெதா  ன்ைக வைளந்  றஞ் ற்ற" 
(அகம்.58:7-8);.

     [வா . வர ்→ வ  → வரல்.]

வரல்வா

 
 வரல்வா  varalvāṟu, ெப. (n.)

வரலா  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see varaläru.

     [வா → வர ்→ வ  → வரல் + வா .]
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வரலாற் க்களஞ்
யம்

 
 வரலாற் க்களஞ் யம் varalāṟṟukkaḷañjiyam, ெப. (n.)

   வரலாற் ச ்ெசய் கைள நிரல்படத் ெதா த்த ல்; a historical encyclopedia.

     [வரலா  + களஞ் யம்.]

றப்  க்க உலக வரலாற்  நிகழ் கைள ஏரண ைறப்ப  பட ளத்தங்க டன் எ த் யம் ம் 
கைலக்களஞ் யம்.

வரலாற் ைற
ைம

வரலாற் ைறைம varalāṟṟumuṟaimai, ெப. (n.)

   வ யாகக் ைகயாளப்ப ம் இைடயற படாத வழக் ; ancient and unbroken tradition or usage, hereditary 
custom.

     "மர  வ வாவ  வரலாற்  ைறைம ன் மயங்கச ்ெசால் வ " (நன். 374, ம ைல);.

     [வரலா  + ைறைம.]

ெதான் ெதாட்  வழங்  வ ம் ைறைமக்  மாறான .

வரலாற் வஞ்

வரலாற் வஞ் 1 varalāṟṟuvañji, ெப. (n.)

   ற் லக் யம் ெதாண் ற்றாற ள் தைலவன  லப் றப்  த ய பல றப்ைப ம், கைழ ம் 
வஞ் ப்பாவாற் ம் பாடல்வைக; a panegyric in varj-p-päon the noble birth, greatness and fame of a hero, one of 
the 96 cirrilakkiyam.

     [வரலா  + வஞ் .]

 வரலாற் வஞ் 2 varalāṟṟuvañji, ெப. (n.)

   ேபாரக்்களத் ச ்ெசல் ம் பைட ெய ச் ையக் ம் ற் லக் யம் (இலக். . 869);; a poem describing 
the majestic march of an army to the battle-field.

     [வரலா  + வஞ் .]

வரலா

வரலா  varalāṟu, ெப. (n.)

   1. நிகழ்ச்  ைற; order of events.

   2. இனவளரச்்  மற் ம் வாழ் ைறத் ெதாடரப்் ப ேவ ; history.

     "ஈ வன்றன் வரலா ங் லவர ம்" (கம்பரா. ல ைற. 29);.

   3. ெதான்மநிகழ் ; antecedents.

   4. ழல்; circumstances.

   5. ளத்தம்; details.

   6. வ ைற; means, device.

     "ஆ தாங் ம் வரலா  ேக ம்" (அழகரக்ல்.86);.

   7. எ த் க்காட் ; example, instance, illustration.

     [வா → வர ்→ வ  → வரல் + ஆ .]

கைலக ம் (Arts);, அ யங்க ம் (Sciences);

   1. தற்சார் ள்ள  (independent);,

   2. மற்சார் ள்ள  (dependent); என இ றப்ப ம். தற்சாரப் யங்க ள் ஒன்றான வரலா , 
ஏைனய யங்கடெ்கல்லாம் அ மைணயா ம், கந்தண்டா ம் இ ப்பதா ம்.

காட் ம் க த் மா ய ஒவ்ெவா  ெபா ட் ம் வரலா ப் ம், ஒ  நா , அதன் மக்கள், அவரக்ள் 
ெமா , அவரக்ள் நாகரிகம், ஆட்  ஆ ய லவற் ன் வரலாேற றப்பாக வரலாெறனப்ப ம்.

ஒ நாட்  வரலா  அந்நாட் ன் பழங்  மக்கைள  (Aborigines); ம், வந்ேத  (immigrants); கைள ம், 
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வரலா காணாத

 
 வரலா காணாத varalāṟukāṇāta, ெப.அ. (adj.)

   இதற் ன் இ ேபால் இ ந் ராத, ன்  ஒ ைற ட நடந் ராத; unprecedented, uneventful.

     'வரலா  காணாத ட்டம்'.

     [வரலா  + காண் + ஆ (எ.ம.இ.நி.); → காணாத.]

வரவண்ணினி

வரவண்ணினி varavaṇṇiṉi, ெப. (n.)

   1. மகள் (இலக் ); (யாழ்.அக.);; Tirumagal

   2. மைலமகள்; Malaimagal.

   3. கைலமகள்; Kalaimagal.

   4. கற் ைடயாள்; contiment or chaste woman.

   5. ெபண்; woman.

   6. மஞ்சள்; turmeric.

   7. ஓர ்நிறம்; a colour.

     [வரவரண்ினி → வரவண்ணினி.]

வரவர

வரவர varavara, .அ. (adv.)

   1. ப ப் ப யாய்; step by step, gradually.

வரவர அ  ெப ம்.

   2. ேமன்ேம ம்; further and further.

அ க்க  நடந்த வற்கட (பஞ்ச);த்தா ம் ெவள்ளத்தா ம் வரிக் ெகா ைமயா ம் ெபா மக்கள் 
நிைலைம வரவரச ் ரெ்கட்  வந்த .

     [வா → வர ்→ வ  → வர + வர.]

வரவர னி

 
 வரவர னி varavaramuṉi, ெப. (n.)

   மணவாள மா னி; a vaisnava-âcârya.

வரவைழ-த்தல்

வரவைழ-த்தல் varavaḻaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ த்தல், அைழத்தல்; to cause, to come, invite.

     "மாைத ங்  வரவைழத்ேத" (ெவங்ைகக்ேகா. 336);.

     [வா → வர ்→ வர + அைழ.]

வரவைழப் ப்பாட்

 
 வரவைழப் ப்பாட்  varavaḻaippuppāṭṭu, ெப. (n.)

   ேவ ர ்மாவட்டத் ள்ள ேசாளிங்கர ்என் டத் ல் ஒ வர ்  ெதய்வத்ைத வரவைழப்பதற்காக 
உ ய ப் ேபார ்பா ம் பாட் ; a song used by drummer to invoke god is once person normally practical is sholingar 
a town is Vellor district.

     [வரவைழப்  + பாட் .]
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வர வா

 
 வர வா  varavāyu, ெப. (n.)

வரள்வா  பாரக்்க;see Varal-vāyu.

     [வரள் + வா  → வரவா .]

 Skt. வா

வர -தல்

வர -தல் varaviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ ப் தல்; to send,

     "இைவெயல்லாம் வர தற்  ன்ேன ம்" ( வ். ெபரியாழ். 1 3, 2, யா.);

     [வா → வர ்→ வர + .]

வர த்தன்

 
 வர த்தன் varaviruttaṉ, ெப. (n.)

   உ ரக் க்  ேமலான பரவாழ்வளிக் ம் வ ரான் (யாழ்.அக.);;Šivan.

வர னம்

 
 வர னம் varaviṉam, ெப. (n.)

ஒ வ க் ப் பல்ேவ  இடங்களி ந்  வ ம் பண வர :

 heads of receipts.

இந்த வாரம் வர னங்கள் அ கமாக இ க் ம் (இ.வ.);. வர னம் அ கமானால் உற னம் ஒ வ ம் 
(உ.வ.);.

     [வர  + இனம்.]

வர

வர 1 varavu, ெப. (n.)

   1. ஒளி நீர;் semen.

   2. வர ; koda millet-paspalum scrobiculatum (சா.அக.);.

 வர 2 varavu, ெப. (n.)

   1. வ ைக; coming, advent.

     "ெசல ம் வர ம்" (ெதால். ெசால். 28);.

     "யாரவ்ாய்க் ேகட்டைன காதலர ்வரேவ" ( ந்.75:5);. ம்ெமா  வர தான் அயர ம்" (நற்.12:9);.

     "ப காரிெரம் வர  ெசால் ர"் (கம்பரா.பள்ளிபைட.1);.

   2. வ வாய்; income, receipts, revenue.

     "வர  காணாத ெசல " ( மேர. சத. 29);. வர க் த்த ந்த ெசல ;

மாப் ள்ைளக் த் த ந்த மஞ்சம் (பழ.);. 

வர க்  ய ெசல , வ ைமக்  வ வ க் ம் (இ.வ.);.

   3. வரலா ; history.

     "இதன்வர ெவன் ந்ெதய்வ ைரப்ப" (மணிேம. 6, 205);.

     'வரெவமர ்மறந்தன ர நீ" ( றநா. 149:4);.

   4. ேதாற்றம்; origin.
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வர ெசல

வர ெசல  varavuselavu, ெப. (n.)

   1. வ வா ம் ெசல ம்; income and expenditure.

   2. ேபேரட் ற் ெசய் ம் ப ; ledger entry.

ஒவ்ெவா  ெதா ற்சாைல ம் வர ெசலைவ நாள்ேதா ம் ேபேரட் ற் ப  ெசய்ய ேவண் ம் (இ.வ.);.

     [வர  + ெசல .]

வர ெசல  
அ க்ைக

 
 வர ெசல  அ க்ைக varavuselavuaṟikkai, ெப. (n.)

   வர  ெசல த் ட்டத்ைதக் ெகாண் ள்ள அ க்ைக; budget report.

பாரா மன்றத் ல் நி யைமசச்ர ்இவ் வாண் ற்கான வர  ெசல  அ க்ைகையப் ப த்தார.் (இக்.வ.);.

     [வர  + ெசல  + அ க்ைக.]

வர ெசல க்கண
க்

 
 வர ெசல க்கணக்  varavuselavukkaṇakku, ெப. (n.)

   ம்பச ்ெசல  த்த கணக் ; family budget.

ட் ன் வர  ெசல க் கணக்ைக ஒ ங்காக எ  ைவத்தால், ம்பத்ைத ன்ேனற்ற ம் 
(இ.வ.);.

     [வர  + ெசல  + கணக் .]

வர ெசல த் ட்ட
ம்

 
 வர ெசல த் ட்டம் varavuselavuttiṭṭam, ெப. (n.)

   நாட் க்  அல்ல  நி வனத் க்  எ ரவ் ம் ஆண் ற் ைடக் ம் வ மானம், வ மானத் ற்கான 
வ கள், ெசல கள், ெசல க்கான ஒ க்  த யைவ க்கப்பட்ட ட்டம்; budget.

றைமயான வர ெசல த் ட்டேம, நாட் ன் வளரச்் க்  வ ேகா ம் (இக்.வ.);.

     [வர  + ெசல  + ட்டம்.]

வர தாழ்-த்தல்

வர தாழ்-த்தல் varavutāḻttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   காலந்தாழ்த்  வ தல், ேநரங்கடந்  வ தல்; to arrive belatedly, to be delayed.

     "உண  வர  தாழ்த்த " (கம்பரா. ரமாத் ர.88);.

     [வர  + தாழ்.]

வர ைற

 
 வர ைற varavumuṟai, ெப. (n.)

   வ வாய் (இ.வ.);; source of income.

ம வ. ஆகா .

     [வர  + ைற.]

வர ைவ-த்தல்

வர ைவ-த்தல் varavuvaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெச த் ய ெதாைக த்  எ  ைவத்தல்; to credit in account, to enter the receipt of money, as on a pro-note 
or document.

நான் ெகா த்த பணத்ைத வர ைவத் க்ெகாண்  தம் எவ்வள பணம் தரேவண் ெமன்  
ெசால் ங்கள் (உவ.);.

     [வர  + ைவ.]
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வரெவக்ைக

 
 வரெவக்ைக varavekkai, ெப. (n.)

   அைடப்பான் எ ம் கால்நைட ேநாய்; anthrax, a cattle-disease.

     [வரள் + ெவக்ைக.]

வரெவ ர்-தல்

வரெவ ர-்தல் varavedirdal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வர  எ ரே்நாக்  த்தல்; to wait for, to wait the arrival of.

   2. எ ரெ்காண்  அைழத்தல்; to welcome in person.

     [வர  + எ ர.்]

வரெவ ர்ந் த்த
ல்

 
 வரெவ ரந்் த்தல் varavedirndiruddal, ெப. (n.)

   தைல  தன் னி ப் டத் த் தைலவன் வ ைகைய எ ரப்ாரத் ் த்தைலக் ம் றத் ைற 
(சங்.அக.);; a theme in which the heroine is described as awaiting the arrival of the hero at her abode.

     [வரெவ ர ்+ இ .]

வரேவல்

வரேவல்1 varavēltalvaravēṟṟal,    9 ெச. ன்றா . (v.t.)

   எ ரெ்காண்டைழத்தல்; to welcome in person.

கழ் க்க தைலவரக்ைள எ ர ்ெகாண்டைழப்ப ம் ந் னைர வரேவற்ப ம் ம ப் ர க் ரிய .

     [வர  → வரேவல்.]

 வரேவல்2 varavēltalvaravēṟṟal,    9 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. இன் கத்தா  ன்ெசாலா ம் வ க வ க ெவன்றைழத்  ம ழ்ச் ைய ெவளிப்ப த் தல்; to 
welcome the invitees.

பள்ளி ஆண்  ழா ற்  வ ைக ரிந்த அைனவைர ம், தைலைமயா ரியர ்ம ழ்ச் டன் 
வரேவற்றார ்(உ.வ.);.

   2. ட்டம், ஒப்பந்தம் த யவற்ைற ஆதர  தந்  ஏற்றல்; to accept.

அர ன் நலத் ட்டத்ைத எங்கள் கன்ைன (கட் ); மன டன் வரேவற் ற  (இக்.வ.);. அைம  
உடன்பாடை்ட உலக நா கள் அைனத் ம் வரேவற் ம் என்  நம் ேறாம் (உ.வ.);.

   3. ஒப்பந்தப் ள்ளி த யவற்ைற அ ப் மா  ேவண் தல்; to be invited, in tender notice etc.

எங்கள் நி வனத் ற் த் ேதைவப்ப ம் ெபா ள்கள் வழங்க ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 
வரேவற்கப்ப ன்றன (இ.வ., உ.வ.);.

     [வா → வர ்→ வ  → வர  + ஏல்.]

வரேவற்பைவ

 
 வரேவற்பைவ varavēṟpavai, ெப. (n.)

வரேவற் க்கழகம் (தற்கா.); பாரக்்க;see varavérpu-k-kalagam.

     [வரேவற்  + அைவ. அைம → அைவ.]

வரேவற்பைற

 
 வரேவற்பைற varavēṟpaṟai, ெப. (n.)

   ந் னர ்அமரவ்தற்கான அைற; reception room.

அந்த ட் ன் வரேவற்பைற க ம் எளிைமயாக இ ந்த . அைமசச்ரின் வரேவற்பைற ல் நீண்ட 
ேநரம் உடக்ாரந்் ந்ேதன்.
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வரேவற்

 
 வரேவற்  varavēṟpu, ெப. (n.)

   எ ர ்ெகாண்டைழக்ைக (தற்கா.);; reception, welcome, to receive in person.

     [வர  + ஏல் → ஏற் .]

வரேவற் க்கழகம்

 
 வரேவற் க்கழகம் varavēṟpukkaḻkam, ெப. (n.)

   ெபரியவைர உசா  அைழப்பதற்காக அைமக்கப்பட்ட அைவ (தற்கா.);; reception committee for V.I.Ps, or 
great personality.

     [வரேவற்  + கல் + அகம் - கல்லகம் → கழகம்.]

வரேவற் சச்ைப

 
 வரேவற் சச்ைப varavēṟbuccabai, ெப. (n.)

வரேவற்பைவ பாரக்்க;see varavērpavai.

     [வரேவற்  + சைப.]

த. அைவ → Skt. sabha

வரேவற் ப்பத் ர
ம்

 
 வரேவற் ப்பத் ரம் varavēṟpuppattiram, ெப. (n.)

வரேவற் மடல் பாரக்்க;see varavérpu-madal.

     [வரேவற்  + பத் ரம்.]

வரேவற் மடல்

வரேவற் மடல்1 varavēṟpumaḍal, ெப. (n.)

   ெபரிேயாைர இனி  ெமா ந்  உசா ெய ரெ்காண்டைழக் ம் அைழப் தழ்; welcome address in 
written form.

ழா ற்  வ ைக ரிந்த அைமசச் க் க் கட் னர ்வரேவற் மடல் ப த்  வழங் னர ்(இ.வ.);

     [வரேவற்  + மடல்.]

 வரேவற் மடல்2 varavēṟpumaḍal, ெப. (n.)

   ழா ற்  வ ைக ெசய் ள்ள ந் னரத்ம் றப் யல்ைபப் கழ்ந்  ம் இன் ங் ள யம் 
ெபா ந்த தாள்; scripted welcome address to be read out.

ழா ற்  வந் ந்த ெதா ல ப க் த் ெதா லாளரக்ளால் வரேவற்  மடல் அளிக்கப்பட்ட  (உ.வ.);.

     [வரேவற்  + மடல்.]

வரேவற் ைர

 
 வரேவற் ைர varavēṟpurai, ெப. (n.)

   ழா ற்  வந் ள்ேளாைர வரேவற்  நிகழ்த் ம் உைர; welcome address.

     [வரேவற்  + உைர.]
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வரைவ

வரைவ varavai, ெப. (n.)

   1. வயற்றாக்  ( ன்.);; plot of paddy-field, compartment in a paddy-field bounded by ridges.

   2. வரி; tax.

     "இவ் ரிற் பலவரைவ ேயா ங் ட்ட ம்" (ெத.இ.கல். ெதா. 3, 211);.

     [வர  → வரைவ.]

வரேவாைல

 
 வரேவாைல varavōlai, ெப. (n.)

   அைழப் க் க தம்; letter of invitation.

     "வரேவண்  ெமன்  வரேவாைல அ ப் த்தார"்

     [வர  + ஒைல.]

வரள்( )-தல்

வரள்( )-தல் varaḷḷudal,    12 ெச. . . (v.i.)

   1. வற் தல் ( ங்.);; to dry up, to evaporate.

   2. உடம்  ெம தல் ( ன்.);; to become lean or emaciated.

     [வறள் → வரள்.]

வரள்வா

 
 வரள்வா  varaḷvāyu, ெப. (n.)

   டைலச ் ட் க் ெகாள் ம் ேநாய்வைக (இ.வ.);; a disease of the colon.

     [வரள் + வா .]

வரளம்

 
 வரளம் varaḷam, ெப. (n.)

   ர ; a prostate plant- Grabiola moniera (சா.அக.);.

வரளாைர

 
 வரளாைர varaḷārai, ெப. (n.)

   ஆைரவைக (யாழ்.அக.);; a species of aquatic cryptogamous plant (சா.அக.);.

     [வரள் + ஆைர.]

வரளி

 
 வரளி varaḷi, ெப. (n.)

   றட் ; dung cakes (சா.அக.);.

வரற் யம்

வரற் யம்1 varaṟkiyam, ெப. (n.)

   ற்றரத்ைத (சங்.அக.);; lesser galangal.

 வரற் யம்2 varaṟkiyam, ெப. (n.)

   ேகாைரக் ழங் ; fragrant root tuber of a grass Cyperus pertenuis (சா.அக.);.

வரற் ண்

 
 வரற் ண்  varaṟcuṇṭi, ெப. (n.)

   ெநட் க் ெகா ; a kind of medicinal creeper.

     [வரள் + ண் .]
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வரற் ரி

 
 வரற் ரி varaṟcūri, ெப. (n.)

   நத்ைதச் ரி; a kind of herbal plant.

     [வரள் + ரி.]

வரற் லா

 
 வரற் லா varaṟpūlā, ெப. (n.)

   நீரப்் லா; black honey shrub-Phyllanthus multiflora.

வரற் கா

 
 வரற் கா varaṟpūlikā, ெப. (n.)

   ள்ளி; a kind of plant (சா.அக.);.

வரற் யம்

 
 வரற் யம் varaṟṟiyam, ெப. (n.)

   ேகாைரக் ழங் ; fragrant root tuber of a grass Cyperus pertenuis (சா.அக.);.

வரன்

வரன் varaṉ, ெப. (n.)

   1. றந்தவன்; superior, great person.

     "த ழ் னிவரன்" (தக்கயாகப். 40);.

   2. கட ள்; God.

   3. நான் கன்; Brahman.

   4. வன் த்த ள் நான் கன் எனப்ப ம் வைக னன்; person

 belonging to the birama-varar class of jivar-muttar.

     "ேதகசஞ்சார நி த்தந்தானா ன் ேவான் வரன்" (ைகவல்ய. தத் வ. 99);.

   5. தைமயன் (நிகண் , 218);; elder brother.

   6. மணமகன்; bridegroom.

     "தன் மக க்ெகாத்த வரைனத ்ேத வான்" (உத்தரா. இரவாணன் ற.2);.

   7. கணவன் ( டா.);; husband.

     [பரம் → வரம் → வரன். ம → ன = ேபா .]

வரன் = ேமலானவன், றந்தவன், ேமலான ட் லகம். பரநிைலைய ஆத க்  வழங் ம் அ ள் 
வ வான இைறவன்.
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வரன் ைற

வரன் ைற varaṉmuṟai, ெப. (n.)

   1. மர ன் வந்த ைற; tradition.

     "பா ைன ய மைற வரன் ைறயால்" (ேதவா. 80, 3);.

   2. வரலா ; history.

   3. லம்; origin, source.

     "அதன் வரன் ைற ெசான்னான்" ( ரேமாத.் 18,1);.

   4. ஊழ் (யாழ்.அக.);; fate, destiny.

   5. ெபரிேயாரிடங் காட் ம் ம ப் ற  அல்ல  பணி ; courtesy, respect or regard to superiors.

     "வரன் ைற ெசய் ட" (கம்பரா. வவ. 64);.

     [வா → வரன் + ைற – வரன் ைற.]

வரன் -தல்

வரன் -தல் varaṉṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வர தல்; to scrape, to gather up, to collect.

     "மணிவரன்  ம " (நால . 369);.

 M. varanțuka.

வராக்கடன்

 
 வராக்கடன் varākkaḍaṉ, ெப. (n.)

   ெசலெவ த ேவண் ய கடன் (ெகா.வ.);; bad debt.

     [வா + ஆ + கடன்.]

வராக்

 
 வராக்  varākku, ெப. (n.)

   ெகாம்மட்  (சங்.அக.);; a small water-melon (சா.அக.);.

வராகக் ரந்

 
 வராகக் ரந்  varākakkirandi, ெப. (n.)

   ெதாட்டால் வா ; a sensitive plant.

     [வராகம் + ரந் .]

வராககர்ணி

வராககரண்ி1 varāgagarṇi, ெப. (n.)

   அகவ கந் ; a plant, horse root-withania somneifera (சா.அக.);.

 வராககரண்ி2 varāgagarṇi, ெப. (n.)

   அ க் ராச ்ெச ; Indian winter cherry.

வராககற்பம்

 
 வராககற்பம் varāgagaṟpam, ெப. (n.)

   ஓர ்வைக கற்பம்; a kind of medicinal preparation taken in for longevity (சா.அக.);.

வராகப்

 
 வராகப்  varākappūṭu, ெப. (n.)

   க் த் ப் ; Indian lantina.

     [வராகம் + .]
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வராகபணம்

 
 வராகபணம் varākabaṇam, ெப. (n.)

   நாணய வைக; a coin.

     [வராகம் + பணம்.]

வராக டம்

வராக டம் varākabuḍam, ெப. (n.)

   பன் ன் உயரமள ேபா ம் டம், 1 ழ ச ர ம், 1 ழ ஆழ மான பள்ளத் ல் காட்  
டை்டைய ேம ம், மாக நிரப்  ம ந் ட் ப் ேபா ம் டம்; process of calcination by burning the 

medicine, in a heap of cow dung cakes as high as a big (about 50 dung cakes); when plastered crucible is roasted in a pit the 
dimension of which are one cubit in every side (சா.அக.);.

     [வராகம் + டம்.]

வராகம்

 
 வராகம் varākam, ெப. (n.)

   நிலப்பைன; ground palm-curculigo orchioides (சா.அக.);.

 வராகம் varākam, ெப. (n.)

   பன் ; pig.

     [Skt. {} → த. வராகம்.]

வராக ரர்

வராக ரர ்varāgamigirar, ெப. (n.)

   ஆறாம் ற்றாண் ந்தவ ம் கணித ல் வல்லவ ம் வானசாத் ர ல்கள் பல 
இயற் யவ மான ஆ ரியர;் an ancient astronomer and mathematician of many treatises, 6th cent.

வராகன்

வராகன் varākaṉ, ெப. (n.)

   1. பன்  வ வங் ெகாண்ட மால் ( ங்.);; Tirumål in His boar-incarnation.

   2. ன்றைர உ பா ம ப் ள்ள ம் பன் த் ைர ெகாண்ட மான ஒ வைகப் ெபான் நாணயம் 
(அ .நி.);; pagoda- a gold coin = 3 1/2 rupees, as bearing the image of a boar.

   3. க் த் க் ெகா  (சங்.அக.);; pointed leaved hogweed.

     [வராகம் → வராகன்.]

வராகன்

வராகன்  varākaṉpūṭu, ெப. (n.)

   க் த் க் ெகா  (மைல.);; pointed-leaved hogweed.

     [வராகன்1 + .]

வராகன் ண்

வராகன் ண் 1 varākaṉpūṇṭu, ெப. (n.)

   த்தன் தம்ைப; pointed - leaved hog weed.

     [வராகன் + ண் .]

ஒ கா. க்ெகாற்

 வராகன் ண் 2 varākaṉpūṇṭu, ெப. (n.)

வராகன்  (மைல.); பாரக்்க;see varagan-pudu.

     [வராகன்1 + ண் .]

வராகனாட்டம்

 
 வராகனாட்டம் varākaṉāṭṭam, ெப. (n.)

   ட்டாட்டத் ல் ஒ  வைக; a kind of card-playing.

     [வராகன் + ஆட்டம்.]
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வரா

வரா  varāki, ெப. (n.)

   1. வாரா  ( டா.);; varagi a divine energy.

   2.  றடை்ட (மைல.);; a slight snoring.

   3. ற்றரத்ைத (மைல.);; lesser galangal.

   4. நிலப்பைன (ைதலவ.);; moosly or weevil root.

   5. ேகாைர (நாம ப. 348);; sedge.

   6. ஞ்சா (சங்.அக.);; a climber.

   7. வராக டம், 20 அல்ல  50 எ ட் ப் ேபாடப்ப ம் டம் ( .அ.);; calcining metals with 20 or 50 cakes of 
cowdung.

     "வரா ேம ட் த் மஞ் ெசய்தனன்" (கந்த . மாரக்். 135);.

     [வராகம் → வரா .]

வரா க் ழங்

 
 வரா க் ழங்  varākikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   பன்  ேமாத்ைதக் ழங் ; root of trapa bispinosa (சா.அக.);.

வரா சாரைண

 
 வரா சாரைண varākicāraṇai, ெப. (n.)

   சத் சாரைண; a prostate plant, Trianthema decandra (சா.அக.);.

வரா ப் ைக

 
 வரா ப் ைக varāgippugai, ெப. (n.)

   ம ந் ப் ைக வைக (யாழ்.அக.);; a medicinal fumigation.

     [வரா  + ைக.]

வரா லம்

 
 வரா லம் varākimūlam, ெப. (n.)

   நிலப் பனங் ழங் ; ground palm, curculigo orchioides (சா.அக);.

வரா யரத்ைத

 
 வரா யரத்ைத varākiyarattai, ெப. (n.)

   ற்றரத்ைத; lesser galandal-Alpinia galangal (minor); (சா.அக.);.

வரா ேவய்

 
 வரா ேவய் varākivēy, ெப. (n.)

வரா  ேவல் (சங்.அக.);;see Varagi-Vél.

     [வராகம் + ேவய்.]

வரா ேவல்

 
 வரா ேவல் varākivēl, ெப. (n.)

   பன் ன் ள் (யாழ்.அக.);; quill of porcupine (சா.அக.);.

     [வராகம் + ேவல.]
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வரா

 
 வரா  varāku, ெப. (n.)

வராகன் பாரக்்க;see varăgan (சா.அக.);.

வராங்கம்

வராங்கம்1 varāṅgam, ெப. (n.)

   வானவரின் உடல்; the body of a celestial being.

 வராங்கம்2 varāṅgam, ெப. (n.)

   இலவங்கப் படை்ட ( .அ.);; cinnamon bark.

 வராங்கம்3 varāṅgam, ெப. (n.)

   1. தைல (இலக்.அக.);; head.

   2. அழ ய வம்; elegant form.

   3. உடல் (யாழ்.அக.);; body.

   4. யாைன (யாழ்.அக.);; elephant.

   5. இலவங்கம் (நாம ப.283);; clove.

வராங்கைன

வராங்கைன varāṅgaṉai, ெப. (n.)

   1. கச ் றந்தவள் (சங்.அக.);; excellent woman.

   2. ந்தற் பைன; talipot palm.

வராங்

வராங் 1 varāṅgi, ெப. (n.)

   1. அழ ள்ளவள்; beautiful woman.

   2. மஞ்சள் ( .அ.);; turmeric..

 வராங் 2 varāṅgi, ெப. (n.)

   ெப ங் ழ்;  flowering tree- Gmellina arbonea (சா.அக.);.

வராசனம்

வராசனம் varācaṉam, ெப. (n.)

   1. ட ்ெசவ்வந்  வைக (சங்.அக.);; china rose.

   2. நீர ் த யன ைவக் ம் பாத் ரம் (யாழ்.அக.);; vessel or container for keeping water etc.

வராசனன்

வராசனன் varācaṉaṉ, ெப. (n.)

   1. வா ற் காப்ேபான்; door-keeper, watchman.

   2. கள்ளக்காதலன்; paramour.

வராசான்
வராசான் varācāṉ, ெப. (n.)

   க ப் ரவைக ( லப்.14, 109, உைர);; a kind of camphor.

வராட்

 
 வராட்  varāṭṭi, ெப. (n.)

   வறட்  (சங்.அக.);; cake of dried cowdung.

     [வாள் → வராட் .]

வராடகம்

வராடகம் varāṭagam, ெப. (n.)

   1. தாமைர ன் காய் ( டா.);; seed-pod of the lotus.

   2. பலகைற ( டா);; cowry.

   3. க  (யாழ்.அக.);; rope.
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வராடேப

 
 வராடேப  varāṭapēti, ெப. (n.)

   எ வாய்க் க ; discharge of foeces from the anus.

வராடம்
வராடம் varāṭam, ெப. (n.)

வரா 1 ( ன்.); பாரக்்க;see varadi.

வரா

வரா 1 varāṭi, ெப. (n.)

   பலகைற ( டா.);; cowry.

 வரா 2 varāṭi, ெப. (n.)

   பாைலயாழ்த் றதெ்தான்  ( ங்.);; a melody-type of the palai tracts.

 வரா 3 varāṭi, ெப. (n.)

   ரட் ற் ைல ( ன்.);; saree of coarse yarn.

     [வரா  → வரா .]

 வரா  varāṭi, ெப. (n.)

அராகங்களில் ஒன்

 a musical note.

     [வராளி-வா ]

வரா கம்

 
 வரா கம் varāṭigam, ெப. (n.)

   ெவண் ளகாய்; white chilly (சா.அக.);.

வரா ைக

வரா ைக varāṭigai, ெப. (n.)

   பலகைற ( டா.);; cowry.

     "வரா ைகத் ரள் பரப் " ( ரேபாத.15, 61);.

     [வரா கம் → வரா ைக.]

வராண்டம்

 
 வராண்டம் varāṇṭam, ெப. (n.)

   தாமைர ன் காய் ( ங்.);; seed-pod of the lotus.

வராண

 
 வராண  varāṇasi, ெப. (n.)

   கா  (யாழ்.அக.);; Benares.

வராணி

 
 வராணி varāṇi, ெப. (n.)

   பாைல; a tree-Mimusops hexandrus (சா.அக.);.

வராத்தம்

வராத்தம் varāttam, ெப. (n.)

   1. கட்டைள (யாழ்.அக.);; order, commandment.

   2. வரிவாங் ைக (யாழ்.அக.);; levying taxes.

   3. ெகா க்கல் வாங்கல்; money dealings.
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வரா ள்ளி

 
 வரா ள்ளி varāmuḷḷi, ெப. (n.)

   மஞ்சள் நிற ைவ ைடய ஓர ் ; a throny plant with yellow flowers (சா.அக.);.

வராேராகன்

 
 வராேராகன் varārōkaṉ, ெப. (n.)

   யாைனப் பாகன் (யாழ்.அக.);; elephant-driver.

     [வராேராகம் → வராேராகன்.]

வரால்

வரால் varāl, ெப. (n.)

   1. சாம்பற் பசை்ச நிற ம் நான்க வைர வளரச்் ைடய ன்வைக; murrel, a fish, greyish green, 
attaining 4 feet in length.

     " ண்ணாரற் ப வரால்" ( றநா. 18:9);.

     "க ங்கண் வராஅற் ெப ந்த  ளிரை்வெயா " (நற்.60-4);.

   2. ெவளி ன க நிற ம் ன்ற  வளரச்் ைடய ன்வைக; black-murrel, a fish, dark greyish or blackish, 
attaining 3 ft. in length.

     "ேமாட்  வராஅற்".

   3. நன்னீர ் ன் வைக (யாழ்.அக.);; a fresh water fish.

த. வரால் - Skt. murala E. murrel.

 Ma. varăl, virăl, vrăl;

 lod.baremi-ni.

     [வரி → வரால்.]

ஏரி, ளங்களிற் காணப்ப ம் ன் வைகக ள் ஒன் . ெசன்ைனப் பல்கைலக் கழக அகர த , வரால் 
என் ம் ெசாற் , ெகண்ைடெயன்  ெபா ள் த் ள்ளைத பாவாணர ்தவெறன்  ெசன்ைனப் 
பல்கைலக் கழக அகர த ன் ரே்க  என் ம் ள் (பக்.19); த் ள்ள  காண்க. ெகண்ைட 
ேவ , வரால் ேவ .

வரால் நன்னீரப்் ப ற் காணப்ப ம் ன். வரி = நீளம். வரால் = றைவ ம் நீண் ப்ப . ர ்
( ழ், ன் , ைண); என்ப  லாமா க்கலாெமன்  க வ  சரியன்  (மா. .அ.);.

     [P]

வரால்வைல

 
 வரால்வைல varālvalai, ெப. (n.)

   வரால் ைன வைலத் ப் க்க உத ம் வைல (நாஞ்.);; a fresh water fishing net to catch varăl.

     [வரால் + வைல.]

வராலகம்

வராலகம்1 varālagam, ெப. (n.)

   பாம் ; snake (சா.அக.);.

 வராலகம்2 varālagam, ெப. (n.)

   இலவங்கம் (ைதலவ.);; clove.
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வரால ப்பான்

 
 வரால ப்பான் varālaḍippāṉ, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் பறைவ; ospery.

     [வரால் + அ ப்பான்.]

     [P]

வராலம்

வராலம் varālam, ெப. (n.)

   ராம்  (நாம ப. 319);; clove.

     [வரால் → வராலம்.]

வரா

 
 வரா  varāli, ெப. (n.)

   ர  ெய ம்  (மைல.);; pirami, a kind of prostrate herb.

     [ ரா  → வரா .]

வரா கம்

 
 வரா கம் varāligam, ெப. (n.)

   ஈரல்; liver (சா.அக.);.

     [வரா  → வரா கம்.]

வரா கம்

 
 வரா கம் varālugam, ெப. (n.)

   சங்கங் ப் ; smooth volkameria - Cledendron in сreme (சா.அக.);.

     [வரா கம் → வரா கம்.]

வரா

 
 வரா  varāvi, ெப. (n.)

வரா  பாரக்்க;see varali (சா.அக.);.

வராளம்

 
 வராளம் varāḷam, ெப. (n.)

   பாம்  (யாழ்.அக.);; snake, serpent.

வராளி

வராளி1 varāḷi, ெப. (n.)

   1. நிலவன் (சந் ரன்); (யாழ்.அக.);; moon.

   2. பண் வைக ெளான்  (இைச.);; a specific melody-type.

   3. யாழ் வைக (பரத. ஒ .15);; a kind of lute.

     [வரா  → வராளி.]

 வராளி2 varāḷi, ெப. (n.)

   மண்ணீரல் (சங்.அக.);; spleen.
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வராளிைக

 
 வராளிைக varāḷigai, ெப. (n.)

   ெகாற்றைவ (யாழ்.அக.);; Durgai.

     [வராளம் → வராளி → வராளிைக.]

வராற்பக

வராற்பக  varāṟpagaḍu, ெப. (n.)

   ஆண் வரால்; male murrel.

     "அரில் வைல ண்  நி ரந்்ெத வன வராற்பக " ( க்காளத். . 2 16);.

     [வரால் + பக .]

வராற்ேபாத்

வராற்ேபாத்  varāṟpōttu, ெப. (n.)

   இளவரால்; young murrel.

     "ப வாய் வராஅற்….. ேபாத் " (அகநா.36);.

     [வரால் + ேபாத் .]

வரானி

வரானி1 varāṉi, ெப. (n.)

   1. பாைல; wedge-leaved ape flower.

   2. வராணி பாரக்்க;see varani (சா.அக.);.

 வரானி2 varāṉi, ெப. (n.)

   ெச வைக ெளான்  (மைல.);; a kind of plant.

வரானிகம்

 
 வரானிகம் varāṉigam, ெப. (n.)

   பைன மரம்; palmyra tree (சா.அக.);.

வரி

வரி1 vari, ெப. (n.)

   1. ேகா ; line, as on shells, streaks, as in timber, stripe.

     " ண்ணிய வரிெயா  ரண் …. கண்" ( வக. 1702);.

     "ெகா வரி ம்  தயங்க ெந வைர" (அகநா.27:1);. 

வரி ந்த ையப் பாரத்்  நரி ம் ெகாள்ளிக் கடை்டைய எ த் ச ் ட் க் ெகாண்டதாம் (பழ.);.

   2. ெதாய் ல் த ய வைர ; ornamental marks on the breast.

     "மணிவரி ைதஇ ம்" (க த்.76);.

   3. ைக, வைர  ( ங்.);; lines at the joint of fingers or on the palm of hand.

   4. ஒ ங்  நிைர; course, as of bricks, line, as of writing; series, as of letters, orderly line, as of ducks in flight; row.

     "  ென  வரி ெபாற்ப" (ப ற் ப்.33, 2);.

   5. எ த்  (நாம ப.673);; letter.

   6. ள்ளி; dot.

     "வரி தற் ெபா ெதா  நாகம்" (ெந நல். 117);.

     "ெவண்ெணல் அ ந் ய வரி தல் யாைன" (நற். 7:7);.

   7. ேதமல்; spreading spots on the skin.

     "ெபான்ன  ேரய்க்  மவ்வரி" (க த்.22);.

   8. வண்  ( வா.);; beetle.
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வரிக்க க்காய்

வரிக்க க்காய் varikkaḍukkāy, ெப. (n.)

   க க்காய் வைக (பதாரத்்த. 973);; species of chebulic myrobalan.

     [வரி + க க்காய்.]

க  + காய் = க க்காய். க க்காய் = கசப் , காரப்் ச ் ைவ ள்ள காய்.

ஒ கா. வரிக்காய்

த ழ் ம த் வரால் ரிபைல என்றைழக்கப்பட்ட ெநல் க்காய், க க்காய், தான் க்காய் ஆ ய 
க்காய்க ள் ஒன் . வரிக்க க்கா ன் வ நீர ்(க க் நீர)்; ஊட்டசச்த்  நிைறந்த . எ ல் ன்றா 

இளைமக்  எஞ்ஞான் ம் உ ைண ரிவ .

வரிக்கைட

வரிக்கைட1 varikkaḍai, ெப. (n.)

   ெநல்; paddy (சா.அக.);.

     [வரி + கைட.]

ல் → ள் →  →  க  → கைட = ஒன்  இன்ெனான்ைற ட் ம் ைன ள்ள ெநல் பக்கம் ேநாக் ய 
ைன ள்ள வரி ெநல். கைட இ வைக:

   1. பக்கம் ேநாக் ய ,

   2. ேமேனாக் ய .

 வரிக்கைட2 varikkaḍai, ெப. (n.)

   வண்  ( வா.);; beetle.

     [வரி1 + கைட.]

வரிக்கண்ணி

 
 வரிக்கண்ணி varikkaṇṇi, ெப. (n.)

   ெபான்னாங் கண்ணி; a prostate plant good for eye disease-Illecebrum sessile (சா.அக.);.

     [வரி + கண்ணி.]

கண் + இ - கண்ணி.

ஒ கா. கள் (இளைம); → கண்  → கண்ணி.

ெபான்னாங்கண்ணி அ ம் க் ெகா ந்தாகத் தளிரத்்தலாற் ெபற்ற ெபயரக்் கண்ணி என ம். 
ெச க ம், மரங்க ம், ெசாற்க த்தால் கண்ணி என்ேற க்கப்பட் ள்ளன.

வரிக்கண்ேணாரா

 
 வரிக்கண்ேணாரா varikkaṇṇōrā, ெப. (n.)

   ெசஞ்சாம்பனிற ம் மஞ்சட ் ள்ளிக ைடய கடல் ன்வைக; a sea fish, dark greyish-brown, covered with 
light orange spots.

     [வரிக்கண் + ஒரா.]

     [P]

வரிக்கத்தைல

வரிக்கத்தைல1 varikkattalai, ெப. (n.)

   ங்கத்தைல; a sea, fish foot long with broad black strips upper jaw overlapping the lower not good for eating-seiaena 
maculata (சா.அக.);.

     [வரி + கத்தைல.]

 வரிக்கத்தைல2 varikkattalai, ெப. (n.)

வரிக்கற்றைல பாரக்்க;see vari-k-karralai.

     [வரி + கற்றைள → கத்தைல.]
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வரிக்கத்

 
 வரிக்கத்  varikkattu, ெப. (n.)

வ க்கத்  பாரக்்க;see varu-k-kattu.

     [வரி + கத் .]

வரிக்க

வரிக்க 1 varikkayiṟu, ெப. (n.)

வ க்க  பாரக்்க;see vali-k-kayiru.

     [வரி + க .]

கள் = கட் தல், ைணத்தல். கள் → கய் → க ல் → க .

 வரிக்க 2 varikkayiṟu, ெப. (n.)

   வடக் க  (இ.வ.);; cable, long and thick rope.

     [வரி + க .]

நன்  க்ேகற் ய ரட் யான உ ண்ட க .

வரிக்கரப்பான்

 
 வரிக்கரப்பான் varikkarappāṉ, ெப. (n.)

   வரிவரியாகத் ேதான் ம் கரப்பான் வைக ( வரட.்);; a kind of eruption, a cutaneous disease.

     [வரி + கரப்பான்.]

கரப்  → கரப்பான். கரப்  = ெசா , கரகரப் .

ழந்ைதக க்  உண்டா ம் இ பத்ெதான்ப  கரப்பான் (ெசா ேநாய்);. ேநா ெளான் .

வரிக்க டன்சம்பா

 
 வரிக்க டன்சம்பா varikkaruḍaṉcambā, ெப. (n.)

   சம்பா ெநல்வைக; a kind of camba paddy.

     [வரி + க டன்சம்பா.]

வரிக்கல்

 
 வரிக்கல் varikkal, ெப. (n.)

   நீளமாக அ த் த் த் ய கல்; long piece of stone chiselled into required shape.

ேகா ல் மண்டபத் க்  வரிக்கல் ெகாண்  வ றாரக்ள்.

     [வரி + கல். ல் → கல்.]

வரிக்கல் = உளியால் அ த் த் த்  வ வைமத்த ெசப்பமான கல்.

வரிக்கலவாய்

 
 வரிக்கலவாய் varikkalavāy, ெப. (n.)

   மஞ்சடக் ல நிறங்ெகாண்ட கடல் ன் வைக; a sea-fish, yellowish brown.

     [வரி + கலவாய்.]

ஆ வைகக் கலவாய் ன்வைக ெளான் .
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வரிக்கற்றைல

வரிக்கற்றைல varikkaṟṟalai, ெப. (n.)

   1. ெசந்நிறங்ெகாண்ட கடல் ன் வைக; a kind of reddish sea-fish.

   2. பளபளத்த சாம்பல் நிற ம், ஒர  வளரச்் ள்ள கடல் ன்வைக; a sea-fish, silvery grey, attaining one 
feet in length.

     [வரி + கற்றைல.]

கல் + தைல = கற்றைல. கற்றைல ன் வைக  ெளான் .

     [P]

வரிக்கற்றாைழ

 
 வரிக்கற்றாைழ varikkaṟṟāḻai, ெப. (n.)

   கற்றாைழ வைக ெளான் ; a kind of aloe.

     [வரி + கற்றாைழ.]

கல் + தாைழ → கற்றாைழ.

ப ேன வைகக் கற்றாைழ ெளான் .

வரிக்கற்ைற

வரிக்கற்ைற varikkaṟṟai, ெப. (n.)

   ைர ேவய்தற் த ம் ற்கற்ைற த யன; bundle of straw etc, suitable for roofing.

     "வரிக்கற்ைற இ மடத் " (S.I.I.VI, 29);.

     [வரி + கற்ைற.]

ல் = ரட் க் க த் ேவர.் ல் → கல் → கற்ைற. ைரேவய்தற் ெபா ட் த் ரட் யாகக் கட்டப் 
ெபற்ற ற்கற்ைற.

வரிக்காம்

 
 வரிக்காம்  varikkāmbu, ெப. (n.)

   அ த்த ைக ைலச ்ெச ன் அ க் ; pile of harvested tobacco plants.

ம வ. அ க்கடை்ட

     [வரி + காம் .]

கம்  → காம் . அ த்த ைக ைலச ்ெச ன் அ த் ரப்் ப .

வரிக்காய்

 
 வரிக்காய் varikkāy, ெப. (n.)

   க க்காய் வைக ெளான் ; a species of chebulic myrobalan.

     [வரி + காய்.]

கள் → காள் → காழ் → காய் = ரந்்த ம், ப க்காத நிைல ள்ள மான வரிக்க க்காய். இவ்வரிக் 
க க்கா ன் க க்  நீரிைன (வ நீரிைன); நாள்ேதா ம், மாைல ேவைள ற் ப னால், ேகா ன்  
நடக் ம் ழவ ம், இளைமப் ெபா ைவ அைடவான் என்  த ழ் ம த் வர ் வர.்

வரிக்காரம்

 
 வரிக்காரம் varikkāram, ெப. (n.)

வரிகாரம் பாரக்்க;see vari-kāram.

     [வரி + காரம்.]
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வரிக்காரல்

வரிக்காரல் varikkāral, ெப. (n.)

   ெவண்ைம நிற ம் எட்  ரலம் (அங் ல); வளரச்் ைடய கடல் ன் வைக; a sea-fish, silvery, attaining 
8 inch in length.

     [வரி + காரல்.]

காரல் ன் வைக  ெளான் .

     [P]

வரிக்காரன்

வரிக்காரன்1 varikkāraṉ, ெப. (n.)

   ேதர ் த யவற்ைற இ க் ம் வடக்க  ரிப்ேபான்; cable-twister, rope-maker.

     [வரி + காரன்.]

 வரிக்காரன்2 varikkāraṉ, ெப. (n.)

   1. வரி வாங் பவன்; tax- collector.

   2. வரி ெகா ப்பவன் (இ.வ.);; one who pays tax, contribution etc.

     [வரி + காரன். காரன் = ைன தற் ெபா ளில் வந்த ஆண்பாற் ெபயரீ .]

வரிக்காைர

வரிக்காைர1 varikkārai, ெப. (n.)

   ன் வைக ெளான் ; a kind of fish-Atropus.

     [வரி + காைர. கால் → கார ்→ காைர = நீண்ட ள் ெகாண்ட காறல் ன்.]

 வரிக்காைர2 varikkārai, ெப. (n.)

   மல் ைக வைக; devine jasmine - Randia uligionsa (சா.அக.);.

     [வரி + காைர.]

வரிக்காளான்

 
 வரிக்காளான் varikkāḷāṉ, ெப. (n.)

   காளான் வைக ெளான் ; a kind of mushroom (சா.அக.);.

     [வரி + காள் → காளான்.]

ச ப்  நிலங்களில் மைழக் ப் ன் ேதான் ம் பசை்சய ல்லாத ெச வைக. தற்கண் கரிய 
நிறத்ைதக் த்த காள் என் ம் ேவர , கால்ப்ேபாக் ல் அைனத் க் காளான் இனத்ைத ம் 

க்கலா ற் .

வரிக் ரந்

 
 வரிக் ரந்  varikkirandi, ெப. (n.)

   சைதையப் பற் ய ண்கட் ; a kind of tumour of the muscles (சா.அக.);.

     [வரி + ரந் .]

 Skt. granthi → த. ரந் .

வரிக் சச்ான்

வரிக் சச்ான் varikāccāṉ, ெப. (n.)

   மஞ்சட் ப ப்  வண்ணத்த ம், பத்  ரலம் (அங் ல); வளரச்் ைடய கடல் ன்வைக; a sea-fish, 
yellowish brown, attaining 10 in length.

     [வரி + ச்  → சச்ான்.]

வரிக் க் ெசய்
வார்

வரிக் க் ெசய்வார ்varikkukāṟuseyvār, ெப. (n.)

வரிக் ெசய்வார ்(ெத.இ.கல்.ெதா..3, 211); பாரக்்க;see vari-k-kürušeyvār.

     [வரி + ெசய்.]
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வரிக் ைர

வரிக் ைர1 varikkudirai, ெப. (n.)

   1. பல வண்ணக் வரி நிைற ைர ( ன்.);; piebald horse.

   2. ேசணம் ேவண்டாக் ைர ( ன்.);; horse not requiring a saddle.

     [வரி +  → ைர.]

 வரிக் ைர2 varikkudirai, ெப. (n.)

   க ப் , ெவள்ைளப் படை்டகைள உைடய ைரக் ம்பத்ைதச ்சாரந்்த லங் ; zebra.

     [வரி + ைர.]

     [P]

வரிக் ப்பசை்ச

 
 வரிக் ப்பசை்ச varikkuppaccai, ெப. (n.)

   பசை்சக்கல் வைக (யாழ்.அக.);; a variety of green stone.

     [வரி → வரிைசக்  + பசை்ச → வரிைசக் ப் பசை்ச → வரிக் ப்பசை்ச.]

வரிக் ம்மட்

வரிக் ம்மட் 1 varikkummaṭṭi, ெப. (n.)

   ேபய்க்ெகாம்மட்  (பதாரத்்த 576);; colocynth (சா.அக.);.

     [வரி + ெகாம்மட்  → ம்மட் .]

 வரிக் ம்மட் 2 varikkummaṭṭi, ெப. (n.)

   ஆற் த் ம்மட் ; a creeper-Cucumis Colocynthis (சா.அக.);.

ம வ. ேபய்த் ம்மட் , ஆற் க்ெகா .

ஆற் ப்ப ைககளில் - மணற்பாங் ற் காணக் ம் இசெ்ச ப் ப களைனத் ம் (ச லம்); 
கசப்பான .

வரிக் மரி

 
 வரிக் மரி varikkumari, ெப. (n.)

வரிக் கற்றாைழ பாரக்்க;see vari-k-karrālai (சா.அக.);.

ம வ. வரிக்கற்றாைழ

     [வரி + மரி. மரி = கற்றாைழ.]

வரிக் மரியன்ைம

 
 வரிக் மரியன்ைம varikkumariyaṉmai, ெப. (n.)

   வரிக்கறாழஞ்; the pulp of striped aloe (சா.அக.);.

வரிக் ல்

 
 வரிக் ல் varikkuyil, ெப. (n.)

   ல் வைக ( ன்.);; banded koel.

     [வரி + ல்.]

ல், க் ெவனக் வ ம், ெல ப்ப  தனியல் ேபா ம்!

     [P]
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வரிக் றவான்

 
 வரிக் றவான் varikkuṟavāṉ, ெப. (n.)

   த் ப் ல் அரம் ேபான்ற டக்ளைமயப் ெபற்ற ம், க ப் , மஞ்சள் வரிக ைடய மான 
கடல் ன். இ  நச் த் தன்ைம ைடயதாைகயால், உண் வதற் ப் பயன்படா ; a kind of sea fish with 
yellow and black strips and sharp fins on the back; poisonous not fit for consumption (சா.அக.);.

     [வரி + றவான். வரி = ேகா . றவான் = ன்.]

வரிக் ைறப்

 
 வரிக் ைறப்  varikkuṟaippu, ெப. (n.)

   வரிையத் தளரத்் ைக; tax-relaxation.

ஆடம்பரப் ெபா டக் க்கான வரிக் ைறப்  இந்த ஆண்  வர  ெசல த் ட்டத் ல் இடம் 
ெபற ல்ைல (உ.வ.);.

     [வரி + ைறப் .]

வரிக் த்

 
 வரிக் த்  varikāttu, ெப. (n.)

   த்  வைக ( ன்.);; a kind of masquerade dance.

     [வரி + ல் → த்  → த் .]

பலவைககளில் கால் த் ட்  ெபாய்த் ேதாற்றங்காட் , ஆ ம் த் .

எண்வைக வரிக் த்  லப்ப காரத் ற் க்கப்பட் ள்ள .

வரிக் வார்

 
 வரிக் வார ்varikāṟiḍuvār, ெப. (n.)

வரிக் ெசய்வார ்(கல்.); பாரக்்க;see vari-k-küru-ceyvär.

     [வரி + ல் → ல் →  + இ வார.்]

ப  ெசய்த வரிதெ்தாைககைளப் பங் பவர ்அல்ல  பா பா  ெசய்பவர.்

வரிக் ெசய்-தல்

வரிக் ெசய்-தல் varikāṟuseytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வரித் ெதாைக ல், இன்னின்ன ெசல ற்  இவ்வள வ்வளெவன்  ப த்  ஒ க் தல்; to divide 
and allot tax for various expenditure (of departments);.

     [வரிக்  + ெசய்.]

வரிக் ெசய்வா
ர்

 
 வரிக் ெசய்வார ்varikāṟuseyvār, ெப. (n.)

   அர ைற அ காரிகள் (கல்.);; revenue officers in ancient times.

     [வரி + ெசய்.]

தத்தமக் ரிய ஊரக்ளில் அர ைற தண் பவர.் வர  ெசல  வரிப் ெபாத்தகத் ள்ள கணக் ப்ப  
ஆய் ெசய் , ெமாத்தப் பணத்ைத, ஒவ்ெவா  வாரியத் ற் ம் ஒ க்  (Budget); ெசய்வார.்

வரிக்ைக

வரிக்ைக varikkai, ெப. (n.)

   பலாவைக (நாம ப. 294);; a species of jack-tree.

     [வ க்ைக → வரிக்ைக.]
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வரிக்ெகாம்மட்

வரிக்ெகாம்மட்  varikkommaṭṭi, ெப. (n.)

   ேபய்க்ெகாம்மட்  (M.M.372);; colocynth.

ம வ ேபய்த் ம்மட்

     [வரி + ம்மட்  → ெகாம்மட் .]

ஆற் ப்ப ைககளில் ைள ம் இப் ண் ன் ெச ப் ப களைனத் ம் (ச லம்);, கசப்பாக 
க் ம். இதன் ள் கண்ணி ம் க் ம் படேநரின், ெந ேய ம்.

வரிக்ெகான்ைற

 
 வரிக்ெகான்ைற varikkoṉṟai, ெப. (n.)

   வப் ெகான்ைற வைக (இலத.்);; Red Indian laburnum.

ம வ. வரிக்ெகான்ைன.

     [வரி + ெகால் → ெகான்  → ெகான்ைற (ெகாத் );.]

ப்பத் ரண்  ெகான்ைற ள் ெசங் ெகான்ைற வைகையச ்சாரந்்த .

வரிக்ேகாைர

 
 வரிக்ேகாைர varikārai, ெப. (n.)

   ேகாைர வைக ெளான் ; striped sedge.

     [வரி + ேகால் → ேகார ்→ ேகாைர.]

வரிக்ேகாலம்

வரிக்ேகாலம் varikālam, ெப. (n.)

   ெதாய் ன் பத் க் ற்  ( லப். 5, 226, அ ம்.);; ornamental figures or lines drawn on the breast.

     [வள் → வர ்→ வரி + ேகாலம்.]

ல் → ெகால் ( ய , அழ ய ); → ேகால் + அம்.

   மகளிர,் ேதாள், மாரப்கங்களில் வரிக்ேகாலம் எ ம் சந்தனக் ழம் ;மகளிர ்மாரப்கங்களில் 
சந்தனக் ழம்பால் எ ங் ேகாலம், வரிக்ேகாலமா ம்.

வரிக்ேகாலா

வரிக்ேகாலா varikālā, ெப. (n.)

   க நீலப் பசை்ச நிற ைடய ம் 18 ரல வளரச்்  ைடய மான கடல் ன்வைக; a species of sea fish, 
violet green, attaining 18 in. in length.

     [வரி + ேகாலன் → ேகாலா.]

வரிக்ேகாலா நீண் ம், ஒல் யா ம், தைல ரை்மயாக ம், எ ம்  பசை்ச நிறமா ம் இ க் ம்.

     [P]

வரிக்ேகாைவ

 
 வரிக்ேகாைவ varikāvai, ெப. (n.)

   கண் தாத் ரிக்ெகா . இக் ைர ேநாய் ெசய் ங் ேகாைழைய ேவர க் ம்; striped caper;the leaves of 
which is good for curing phlegm humour (சா.அக.);.

     [வரி + ேகாைவ.]

வரிக்ேகா ன்

வரிக்ேகா ன் varikāḻimīṉ, ெப. (n.)

   கட க் ம், வரிைய ைடய ஒர ்வைகக் ேகா  ன்; a kind of sea fish (சா.அக.);.

     [வரி + ேகா  + ன்.]

   ஆழ்கட ள் வா ம், இம் ன் 18 ரலம் (அங் ல); நீள ள்ள . க நீல வண்ண ைடய ;கடல க் 
கல் ல் உள்ள ய ன்கைள இைரயாகக் ெகாள் ம்.

     [P]
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வரிக

 
 வரிக  varigayiṟu, ெப. (n.)

   வண் ேலற்றப் ெபற்ற ெபா  டை்டையப் ைணத் க் கட் ங் க  ( ன்.);; rope used for fastening 
or tightening the load in a cart.

     [வரி + க .]

கள் → கய் → க ல் → க  = கட் தல், ைணத்தல். க  டை்டையப் ைணத் க் கட்டப் 
பயன்ப ம் கட் க்க .

த. க  → E. Coir.

வரிகரப்பன்

 
 வரிகரப்பன் varigarappaṉ, ெப. (n.)

   ழந்ைதகளின் உடம் ற் கா ம் ெசா ண் வைக; a children's ecazema marked by stripes or long fissures 
(சா.அக.);.

     [வரி + கரப்  → கரப்பன்.]

கரப்  - ெசா , கரகரப் . ன்  அல்ல  நான்  ங்கள் தல், ன்றகைவ வைர ள்ள ழந்ைதகட்  
ஏற்ப ம் இ பத்ெதான்ப  வைகக் கரப்பான், ெசா  ண்வைகக ள் ஒன் .

வரிகற்றாைழ

 
 வரிகற்றாைழ varigaṟṟāḻai, ெப. (n.)

   ேகா  ந்த கற்றாைழ, இைவ ஒர ்கற்பக ; a kind of aloe with strips, it is a rejuvenation drug (சா.அக.);.

ம வ. வரிக்கற்றாைழ

     [வரி + கற்றாைழ.]

ப ேன  வைகக் கற்றாைழக ம் இஃ ம் ஒன் . இவ்வரிக் கற்றாைழ ன் மடல்கள் ெவளிர ்பசை்ச 
வண்ணத்தன; இம்மடல்களின் னி ல் க ஞ் வப்  டக்ள் காணப்ப ம்.

வரிகாரம்

வரிகாரம் varikāram, ெப. (n.)

   1. ெவங்காரம் (சங்.அக.);; borax.

   2. ப க்காரம்; alum.

   3. ெபாரிகாரம்; borax.

     [வரி + கரி → கார ்→ காரம்.]

காரம் = ெவண்காரம், னிக்காரம்.

   கரி என் ம் ைனய யால் றந்த ெதா ற்ெபயர.் கரி + அம் - காரம். தனிைல ரிந்   
ெபற்ற ெதா ற்ெபயர.் (ஒ.ேநா.); ப  + அம் - பாடம். த  + அம் - தாவம். கரித்தல் = தல், காரம் = 

. கரி என்ப  க  என் ம் உரிசெ்சால் ன் ரி . ட → ர = ேபா . படவர ்→ பரவர;் க  → கரி. 
உப் க்கரிக் ம், உப் க் க க் ம் என்பன ஒ  ெபா ள்பற் ய உலக வழக் .

காரம் என் ம் ெசால், தற்கண் ைய உணரத்் ப் ன்  உைறப்  யா ள்ள வரிகாரப் 
ெபா டக்ளான ெவங்காரம் ப க்காரம் ேபான்றவற்ைறக் த்தெதன்க.

வரிேகாணியல்

 
 வரிேகாணியல் variāṇiyal, ெப. (n.)

   ெபா  மாட் ன் இ  பக்க ம் ைம ேயற் வதற் ேக வாகச ்ேசரத்் த் ைதத்த ேகாணி; double-bag, a 
pair of bags, with their mouths joined together, used in loading a pack-ox on either side.

     [வரி + ேகாணியல்.]
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வரிேகாலம்

வரிேகாலம் variālam, ெப. (n.)

   ெதாய் ன் பத் க் ற்  ( லப்.5, 226, அ ம்);; ornamental figures or lines drawn on the breast.

     "அவெர  வரிேகாலம்" ( லம். 5, 226);.

     [வள் → வர-் →வரி + ேகாலம். ல் → ெகால் ( ய . அழ ய ); ேகால் + அம்.]

வரிசச்ங்

 
 வரிசச்ங்  variccaṅgu, ெப. (n.)

   எ ம் ; bone (சா.அக.);.

     [வரி + சக்  → சங் .]

சங்  ேபால், உள் வைள ள்ள எ ம் . சங்  ேபான்ற ஊட்  என் ம் டற் ப் .

வரிசச்ந்

 
 வரிசச்ந்  variccandi, ெப. (n.)

   பல ெத க்கள் டம் ( ங்.);; place where streets meet, cross-roads, a junction.

     [வரி + அந்  → சந்  → சந் .]

அந் தல் = தல். அந்  → அந்  = ய . ய ேநரம் அல்ல  இடம். அந்  → சந்  = தனிைலத் 
ெதா ற்ெபயர.்

வரி + சந்  = பல ெத  அல்ல  பலவ , டம்.

வரிசச்ம்பா

வரிசச்ம்பா variccambā, ெப. (n.)

   த் ைர மாதத் ல் ைதத் , ஐந்  மாதங்களிற் ப ராவ ம், ெநல் மணிகளின்  
வரி ைடய மான சம்பா ெநல்வைக; a kind of striped paddy, sown in cittirai and maturing in five months.

     [வரி + சம்பா.]

   சம் → சம்பா = இங்  த் ள்ள சம்பா, ேகாைடக் காலத்ேத ப ரா ம் ெநல் வைகையச ்
சாரந்்த ;அ ப  சம்பா வைக ள், வரிசச்ம்பா ம் ஒன் . இசச்ம்பா ெநல் வைககள், த ழ் நாட் ன் 

ைளெபா ள் வளத் ற்  ஏற்றெதா

   எ த் க்காட்டாய்த் கழ்வன எனலாம். த ழ் நாட் லன்  ேவெறங் ம் ைளவ ல்ைல;த ழ் 
நாட் ள் ம், ெதன்னாட் ேலேய வரிசச்ம்பா, ஆவாரம் ச ்சம்பா, ரகச ்சம்பா, ைரவா சச்ம்பா, 

 மணிசச்ம்பா தலான ெநல் வைககள் ப ரா ன்றன. பழங்காலத் ற் ப ரா  வந்த பல்வைக 
ெநன்மணிக ம், ெபான் ம் மணி ம், பவழ ம் இன் ம் ெதன்ற ழ் நாட் ல் ைளந்  வ வ  
கண்  (ெசால்.க.பக்.59, 70);.

வரிசச்ல்

 
 வரிசச்ல் variccal, ெப. (n.)

வரிச்  ( ன்.); பாரக்்க;see variccu.

     [வரி →  வரிச்  → வரிசச்ல் = ேகா ேபால் நிண்ட கட் வரிசச்ல்.]

வரிசச்ல்பட்ைட

 
 வரிசச்ல்படை்ட variccalpaṭṭai, ெப. (n.)

   நீண்ட மரப்படை்ட; a kind of lengthy wooden roof.

     [வரிசச்ல் + படை்ட.]

1029

www.valluvarvallalarvattam.com 15500 of 19068.



வரிசச்லாணி

 
 வரிசச்லாணி variccalāṇi, ெப. (n.)

   வரிசச் ற் ப க் ம் ஆணி ( ன்.);; nails for fastening reepers.

     [வரிசச்ல் + ஆழ் → ஆ  → ஆணி.]

ஒ  ெபா ளில் அல்ல  வரிசச்ற்கடை்ட ல் ப க் ங்கால், ஆழ்ந்  ப ந் தன்ைம ஆணிக்ேக ரிய .

வரிசச் ைக

வரிசச் ைக variccalugai, ெப. (n.)

   1. வரி அல்ல  ரை்வையக் ைறக்ைக; tax-concession or relief. 

உடல் ஊன ற்றவரக் க்  அர  வரிசச் ைக வழங் ள்ள .

   2. வரிக் ைறப்  பாரக்்க;see vari-k-kuraippu.

     [வரி + ச ைக. ச ைக → ச ைக ைறக்ைக, தளரத்் ைக.]

வரிசச்ாணி

 
 வரிசச்ாணி variccāṇi, ெப. (n.)

வரிசச்லாணி ( ன்.); பாரக்்க;see variccal-äni.

     [வ  → வரி → வரிச்  + ஆணி.]

வரிச்

 
 வரிச்  varicci, ெப. (n.)

   நீண் க் ம் ச் ; lengthy stick.

     [வரி → வரிச்  → வரிச் .]

வரிச்

வரிச்  variccu, ெப. (n.)

   ேகா  ேபால் நீண்ட கட் வரிசச்ல்; reeper of a roof;transverse lath.

     "வரிச் ேமல் ரிச்  ட் ேய" (கம்பரா. த் ர. 46);.

     [வரி3 → வரிச் .]

ேகா ேபால் நீண்ட வ லைமந்த ம், கட் வதற் ப் பயன்ப வ மான ெந ங் ச் . நீ தற் 
ெபா ண்ைம ல், அஃதாவ  நீட் க் க த் ற் ைளத்த ெசால்.

வரிச் ைம

 
 வரிச் ைம variccumai, ெப. (n.)

   வரிப் ப ; tax-burden.

     [வரி + ைம.]

அள ற்க கமான வரி ப் னால் ஏற்ப ம் யர.்

வரிச் ள்

வரிச் ள் variccuruḷ, ெப. (n.)

   ெசவ்வடை்ட (சங்.அக.);; a kind of leech.

     [வரி1 + ள். ள் → க  → ள்.]

     [P]

வரிசந்

 
 வரிசந்  varisandi, ெப. (n.)

வரிசச்ந்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see vari-c-candi.

     [வரி + சந் .]
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வரி லத் க் டந்
த

வரி லத் க் டந்த  varisilattukkiḍandapūmi, ெப. (n.)

   வரி, ல்லாயம் த யன இல்லாமல் பயனின் க் டந்த ; unassessed waste land.

     "ஊர ்மஞ் க்கமாய் வரி லத் க் டந்த " (S.I.I. Vol.III.156);.

     [வரி + லத்  + டந்த + .]

வரி ைறயாய் ட-
த்தல்

 
 வரி ைறயாய் ட-த்தல் varisiṟaiyāykiḍattal, ெச. . . (v.i.)

   வரி ெப வதற் யலாமல் ேபாதல்; tax to be uncollectable.

     [வரி + ைற + ஆய் + ட.]

வரி ைறயாய் ட
ந்த

வரி ைறயாய் டந்த  varisiṟaiyāykiḍandapūmi, ெப. (n.)

   வரி ெப வதற் ன்  ப ரிடப் ெபறாமல் டந்த நிலம்; unassessed cultivable waste land.

     "ஊரம்ஞ் க்கமாய் வரி ைறயாக் டந்த " (S.I.1. Vol. III. 156);

     [வரி + ைறயாய் + டந்த + .]

வரிெச த் -தல்

வரிெச த் -தல் variseluddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வரிக்கட் தல்; to remit tax.

ஒ ங்காக வரிெச த் பவர,் நாட் ன் ெபா ளாதாரத் ற்  உத யவராவர ்(இ.வ.);.

     [வரி + ெச த் .]

வரிைச

வரிைச1 varisai, ெப. (n.)

   ைளசச் ல் உழவ க் ரிய பங் ; cultivator's, share of produce.

     'வரிைசக்  உ ம்' (ேந நா. ெசால். 17, உைர);.

வரிைச ம் இல்ைல அரி ம் இல்ைல (பழ.);.

     [வள் → வரி → வரிைச.]

வரிைச = நிலத் ல் உ  ப ரி பவ க் , நில ைடைமயாளன் த ம் பங் .

 வரிைச2 varisai, ெப. (n.)

   1. ஒ ங் , ைற ( டா.);; order, regularity.

   2. ஒ வ க் ப் ன் ஒ வராக, அல்ல  ஒன்ைறய த்  ஒன்றாக, அைம ம் பாங் ; line, row series.

வ பா  ந்த ம் மாணவரக்ள் வரிைசயாக நடந்  வ ப் க க் ச ்ெசன்றனர ்(உ.வ.);.

   3. நிைரெயா ங் , வைர, ஒ ங் ; line, row series.

சாைல ஒரத் ல் வரிைச வரிைசயாக மரங்கள் (இக்.வ.);.

   4. ேவைல ைற ( ன்.);; turn in duty or work.

   5. அரசர ் த ேயாரால் ெப ஞ் றப் ; distinctive mark of honour or privilege granted by a royal or other authority.

     "ெபாற்பட்ட ன்னா வரிைசகள்" ( வாலவா. 28, 93);.

     "வரிைச ய தேலா வரிேத ெபரி ம்" ( றநா. 121: 3);.

வரிைசக்காரன்

வரிைசக்காரன் varisaikkāraṉ, ெப. (n.)

   1. நன்னடத்ைத ள்ளவன் ( ன்.);; well behaved man.

   2. ைறக்காரன்; one whose turn of duty occurs.

     [வரிைச + காரன். காரன் = ைன தற் ெபா ளில் வந்த ஆண்பாற் ெபயரீ .]
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வரிைசக் ரமம்

 
 வரிைசக் ரமம் varisaikkiramam, ெப. (n.)

   ஒ ங்  ைற; proper or regular order.

     [வரிைச + ரமம்.]

 Skt. krama → த. ரமம்.

வரிைசக் ப்பசை்ச

 
 வரிைசக் ப்பசை்ச varisaikkuppassai, ெப. (n.)

   நாகப்பசை்ச (யாழ்.அக.);; a variety of green stone.

     [வரிக் ப்பசை்ச → வரிைசக் ப்பசை்ச.]

வரிைசக் ற்

 
 வரிைசக் ற்  varisaikkuṟṟi, ெப. (n.)

   ெசங்கற் ைள ல் வரிைசயாக அ க் ம் ற க்கடை்ட (நாஞ்.);; stumps of wood set in a row in a brick-kiln.

     [வரிைச +  → ற் . ற்  = மரக்கடை்ட.]

வரிைசக்ெகட்டவ
ன்

வரிைசக்ெகட்டவன் varisaikkeṭṭavaṉ, ெப. (n.)

   1. ஒ க்க ல்லாதவன்; a man lacking discipline.

வரிைச ெகட்டவ க் த்தான் வாய்க்ெகா ப்  அ கம் (இ.வ.);

   2. ம ப்பற்றவன்; un-worthy person.

   3. த யற்றவன்; de-merit person.

     [வரிைச + ெகட்டவன்.]

வரிைசச் ரம்

வரிைசச் ரம் varisaissuram, ெப. (n.)

   இைட ட்  ைறயாக வ ம் காய்சச்ல்; intermittent fever.

ம வ. ைறக்காய்சச்ல்.

     [வரிைச1 + ரம்1.]

வரிைசெசய்-தல்

வரிைசெசய்-தல் varisaiseytal,    1 ெச. . . (v.i.)

   1. ர,் றப் , ம ப்  (மரியாைத);ச ்ெசய்தல் ( ன்.);; to salute or render civility or courtesy.

   2. வரிைசெய -, பாரக்்க;see Varisai-y-edu-,

     [வரிைச1 + ெசய்-.]

வரிைசப்ப  இ -
த்தல்

வரிைசப்ப  இ -த்தல் varisaippaḍiiṟuttal,    3 ெச. . . (v.i.)

   தண் வதாய நில வரி ைன ைறயாகச ்ெச த் தல்; to pay regularly the land revenue, levied by Govt.

ம வ. வரி த்தல், வரிெச த்தல்.

     [வரிைசப்ப  + இ த்தல்.]
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வரிைசப்ெபயர்

 
 வரிைசப்ெபயர ்varisaippeyar, ெப. (n.)

   அரசனின் ெகா வ ையக் க் ம் ெபயர;் genealogical name of the king.

     [வரிைச + ெபயர.்]

ேவள், மன்னன், ேகாவன் (ேகான், ேகா);, ேவந்தன் என்பன வரிைசப் ெபயராம். அரசர ்ேபான்ேற 
அரச ைடய பட்டத்தர க் க் ேகாப்ெப ந்ேத  அல்ல , ெப ங்ேகாப்ெபண்  என்ப , 
வரிைசப்ெபயராக வழங்கப் ெபற் ம், ெப ைம க்கப்ெபற் ம், வந் ள்ளைம காண்க.

வரிைசபார்-த்தல்

வரிைசபார-்த்தல் varisaipārttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஒ ங் ைறைய ட்பமாய்க் கவனித்தல் ( ன்.);; to be punctilious, formal or ceremonious.

     [வரிைச1 + பார-்.]

வரிைசமகளிர்

வரிைசமகளிர ்varisaimagaḷir, ெப. (n.)

   ற யர;் a class of female songesters.

     "அ ப் த் ெதா ற் ரியரல்லாத வரிைச மகளி ம்" (ப ற் ம். 18, 6, உைர);.

     [வரிைச1 + மகளிர.்]

வரிைசமாதர்

வரிைசமாதர ்varisaimātar, ெப. (n.)

வரிைசமகளிர ்பாரக்்க;see varisai-magalir.

     "வரிைச மாதர ் லம்ேபாைச" ( வாலவா. நகரச.் 6);.

     [வரிைச1 + மாதர.்]

வரிைசயளி-த்தல்

வரிைசயளி-த்தல் varisaiyaḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

வரிைசெசய்-தல் பாரக்்க;see varisai-sey.

     [வரிைச + அளி.]

     "ைவய ஞ் ைக  மணிக்கா லமளி ம்

உய்யா னத்  ைண ம ழ்ச் ஞ்

சாமைரக் கவரி ந் தமனிய வைடப்ைப ங்

ர் ைன வா ங் ேகாமகன் ெகா ப்பப்

ெபற்ற ெசல்வம் றழா வாழ்க்ைகப்

ெபாற்ெறா  மடந்ைதயர"்

என் ம் லப்ப காரப் ப யால், அரசன் பரத்ைதயெரா , உலாப்ேபாத ம், அவரக்்  அவன் பற்பல 
வரிைசயளித்த ம், உண்ெடன்ப  ெபறப்ப ம்.
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வரிைசய -தல்

வரிைசய -தல் varisaiyaṟidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ஒ வரத்ம் தரம் அ ந்  றப் த்தல்; to assertain one's ability or speciality.

     "வரிைச ய த ம் வைரயா  ெகா த்த ம்" ( பாண்.217);.

     [வரிைச + அ .]

   ஒ வர ்தம் லைம அல்ல  ஆற்றல ந்  பரி  நல் தேல, வரிைசய தலாம். அரசன் அல்ல  
ஆட் த் தைலவன், கைலஞர,் லவர,் பாவலர,் அ ஞர,் ஆ ரியர,் ஆராய்ச் யாளர,் பணித ் றேவார ்

த ேயாரக்் ப் பரிசளிக் ம் ேபா ம் பட்டம் வழங் ம் ேபா ம், இன்ன ற றப் ச ்ெசய் ம் ேபா ம், 
அவரவர ்த ம் தர தலா ய வரிைசய ந்  ெசய்தல் ேவண் ம். பரிசளித்தல் 
எளி ;வரிைசய ந்தளித்தல் அரி .

வரிைசய தல் பற் க் க லர ்மைலயமான் க்காரிைய ேநாக் ப் பா ய பாடல் வ மா :-

     "ஒ ைச ெயா வைன ள்ளி நாற் ைசப்

பல ம் வ வர ்பரி ன் மாக்கள்

ஈதல் எளிேத மாவன் ேடான்றல்

அ நற் க ந்தைன யா ன்

ெபா ேநாக் ெகா ம  லவர ்மாட்ேட."

     " லவர ்ெப மக்களின் லைமத் றத்ைதப் ப த்த ந்  பரி  நல் தேல, வரிைசய தல்" என்பார,் 
ெமா ஞா .

பண்ைடப் பாவலர ்அைனவ ம், தம  ண்மாண் ைழ லங்ெக ய, ரத்்த ம னால், மன்னரத்ம் 
வாழ் யல் நிகழ் கைள, இயற்ைக நிகழ் டன் இைணத் ப் பா வ ல் வல்லவரக்ளாகத் கழ்ந்தனர.் 
கைடெய  வள்ளல்க ம், கழகக்கால ேவந்தரக் ம் லவர,் பாணர,் ற யர,் ேபான்ேறாைரப் 
பா காக் ம் அரண்களாகத் கழ்ந்தனர.்

வரிைசயார்

 
 வரிைசயார ்varisaiyār, ெப. (n.)

   அண்ணன் மைன ; elder brother's wife.

     [வரிைச + வரிைசயார.்]

வரிைசயாளர்

வரிைசயாளர ்varisaiyāḷar, ெப. (n.)

   நிலத்ைதப் ப ரி ங் கள்; cultivating tenants.

     "தம் ழ்க் களா ய வரிைச யாளைர" (ப ற் ப். 13, 24, உைர);.

ம வ. ப ரி ங் , உைழப்பாளர.்

     [வரிைச2 + ஆள் → ஆளர.் ஆள் = உயர் ைண இ பாற் ெபா செ்சால்.]

வரிைசெய -த்தல்

வரிைசெய -த்தல் varisaiyeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   பல ம யச ் ெர த்தல் (இ.வ.);; to fetch presents ceremonially on marriage or other occasions, in the presence of 
relatives etc.

     [வரிைச1 + எ .]

வரிைசவாரம்

வரிைசவாரம் varisaivāram, ெப. (n.)

   ைளசச் க்  ஏற்றப  ட்டப்ப த் ய ேமல்வாரம்; fixed rent calculated on the ascertained average yield of 
the land cultivated.

     [வரிைச3 + வாரம்.]

வாரம் = நிலத்ைதப் ப ரி ம் ேவளாண் கள், நில ைடைமயாள க் ச ்ெச த் ம் பங் .

வரிேசா

வரிேசா  varicōṟu, ெப. (n.)

   வரிவைக (I.M.P.Sm.2);; a tax.

     [வரி + ேசா .]
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வரிஞ்ைச ர்

 
 வரிஞ்ைச ர ்variñjaiyūr, ெப. (n.)

   ேசாழ நாட் ன் க் ழ்ேவ ரக்்  ெதற் ல் அைமந்த ஓ ர;் a village situated south of Tiruk-kil-velor in 
Chö/a country.

இவ் ரில் ன்ெனா  நாளில் வன யாரக்ைள இகழ்ந்  ேப யவரக் ைடய நா ைனயரிந்த சத்  
நாயனார ்என்பவர ்வாழ்ந் ந்தார ்என்  ெபரிய ராணம் க ம்,

வரிட்டம்

வரிட்டம் variṭṭam, ெப. (n.)

   கச் றந்த ; that which is pre-eminent, excellence.

     "வரிட்ட மங்கலம்" (தக்கயாகப். 74, உைர);.

     [பரிட்டம் → வரிட்டம்.]

வரிட்டன்

வரிட்டன் variṭṭaṉ, ெப. (n.)

   1. ேமலானவன்; esteemed or distinguished, pre-eminent man, 

   2. (ஆதன்); வன் த்த ள் ரமவரிட்டர ்வைக னன்; person belonging to pirama-variffar class of civan-muttar 
or attained or enlightened saint.

     " வன் த்தர ்நால்வைகயாவர…். ரம த்  வரன் வரியான் வரிட்டன்" (ைகவல். தத். 94);.

     [பரம் → வரம் → வரிட்டன். பரம் = ேமலான , றந்த .]

வரித்தா

 
 வரித்தா varittā, ெப. (n.)

   க க்காய்; indian gallnut, chebulic myrobalan (சா.அக.);.

வரித் ம்மட்

வரித் ம்மட் 1 varittummaṭṭi, ெப. (n.)

வரிக் ம்மட்  பாரக்்க;see vari-k-kummatti.

     [வரி1 + ம்மட் .]

 வரித் ம்மட் 2 varittummaṭṭi, ெப. (n.)

   ேபய்க்ெகாம்மட் ; colocynth.

     [வரி1 + ம்மட் .]

வரித் லா

 
 வரித் லா varittulā, ெப. (n.)

   டத்ேதர ்(L.);; ashy, babool.

வரித்ேதால்

வரித்ேதால்1 varittōl, ெப. (n.)

வரித் லா பாரக்்க;see vari-t-tula (சா.அக.);.

     [வரி1 + ேதால்.]

 வரித்ேதால்2 varittōl, ெப. (n.)

   காக்காய்ப் பாைல (L.);; cluster-flowered croton.

     [வரி1 + ேதால்3.]

வரிதகம்

வரிதகம் varidagam, ெப. (n.)

   ப்பத் ரண்ட யான் வ ம் இைசப்பாட்  ( லப். 3, 3, உைர, பக். 88);; a kind of song of 32 lines.

     [வரி2 → வரிதகம்.]
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வரித்தண்டல்

 
 வரித்தண்டல் varittaṇṭal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   இைற வாங் தல்; collection of revenue.

இப்ெபா  மாநகராட் ல் வரி தண்டற் பணி ைரவாக நடக் ற  (உ.வ.);.

     [வரி + தண்டல். தண்  → தண்டல், தண்டல் = வாங் தல்.]

வரிதள் ப

 
 வரிதள் ப  varidaḷḷubaḍi, ெப. (n.)

   வரி நீக் ைக; tax deduction.

அரி , ேகா ைமக்கான வரி தள் ப  ெசய்யப்பட்ட  (உ.வ.);.

     [வரி + தள் ப .]

வரிதாளி

வரிதாளி varitāḷi, ெப. (n.)

   தாளிப்பைன; a kind of palm - Talipot palm (சா.அக.);.

     [வரி1 + தாளி.]

வரிந் கட் க்ெகா
ண்

 
 வரிந் கட் க்ெகாண்  varindugaṭṭiggoṇṭu, . .எ. (adv.) 

   ைரவாக, சண்ைட, கலகத் ல் ஈ பட; girding up one's loins.

என்ன ெசால்  ட்ேடன் என்  வரிந் கட் க்ெகாண்  சண்ைடக்  வ றாய் (இக்.வ.);

ேதரத் க் க் கட் கள் வரிந் கட் க்ெகாண்  நிற் ன்றன (இ.வ.);.

நண்பர ் மணத் ல் ேவைலகைள வரிந் கட் க் ெகாண்  ெசய்தார ்(உ.வ.);.

     [வரிந்  + கட் க்ெகாண் .]

வரிந் கட்

வரிந் கட் 1 varindugaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. இ க் க்கட் தல்; to bind tightly.

   2. ரத் தன்ைம காட் தல்; to girde up one's loins voluntarily.

     [வரி → வரிந்  + கட் .]

கள் → கட் . வரிந்  கட் தல் என்ப  ஒன்ேறாெடான்ைற இ க் ப் ைணத் க் கட் தலா ம்.

 வரிந் கட் 2 varindugaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேவைலக்  ஆயத்தமாதல் (இ.வ.);; to prepare for work, as by tying one's loin-cloth.

     [வரி → வரிந்  + கட் .]

வரிந் வரிந்

 
 வரிந் வரிந்  varinduvarindu, .அ. (adj.)

   டா ;   ெதாடரந்்  வ தல்; un interrupted continuous.

காைல ந்  வரிந் வரிந்  என்ன எ க் ெகாண் க் றாய்? (உ.வ.);.

     [வரிந்  + வரிந் .]
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வரிநகக்ெகான்
ைன

 
 வரிநகக்ெகான்ைன varinagaggoṉṉai, ெப. (n.)

    உ ரி (நக);க் ெகான்ைனச ்ெச  வைக ெளான் ; cassia with re-curved prickles- Caesalpinia ligulata – 
climber (சா.அக.);.

வரிநண்

 
 வரிநண்  varinaṇṭu, ெப. (n.)

   நண்  வைக; a kind of crab, neptunus pelagicus.

     [வரி + நண் .]

     [P]

வரிநிழல்

வரிநிழல் variniḻl, ெப. (n.)

   ெச யாத நிழல்; shade interspersed with light.

     "மராஅத்த வரிநிழ லைசஇ" ( பாண். 12);.

ம வ. ேகாட்  நிழல்.

     [வரி1 + நிழல்.]

வரி ணல்

வரி ணல் varinuṇal, ெப. (n.)

   வரிக் ேகா கைள ைடய தவைள; striped frog.

     "உ ம்  ெகாரீஇ வரி ணல் அகழ்ந் " (நற் –59.1);.

     [வரி1 + ணல்.]

வரி தல்யாைன

வரி தல்யாைன varinudalyāṉai, ெப. (n.)

   அழ ய ள்ளிகள் ெபா ந் ய ெநற் ைய ைடய யாைனr; elephant, which has beautiful spotted fore-head.

     "ெவண்ெணல் அ ந் ய வரி தல்யாைன தண்ண ம் லம் ல் ஞ் ம்" (நற்.7-7-8);.

     [வரி1 + தல் + யாைன.]

வரிெநல்

 
 வரிெநல்  varinelli, ெப. (n.)

   அரிெநல் ; a small tree - phyllanthus distichus (சா.அக.);.

     [வரி + ெநல் .]

வரிக்ேகா கைள ைடய  ெநல் . த்த ேநாய்க்  உகந்த . ஊட்டச ்சத் ைடய .

வரிப்படலம்

வரிப்படலம் varippaḍalam, ெப. (n.)

   க  ன்  க  ேபால் ெசவ்வரிக டன், த்தல், ைகசச்ல், இைவகைள உண்டாக் ம் ஓர ்
கண்ேணாய்; an eye disease affecting the black of the eye (சா.அக.);.

     [வரி1 + படலம்.]

வரிப்படாத்

வரிப்படாத்  varippaṭātti, ெப. (n.)

   ெவள் ல் வைலக் கண்கைளப் ேபால் சைத வள ம் ஒர ்வைகக் கண்ேணாய்; an eye disease 
developing a network of morbid growth in the pupil of the eye (சா.அக.);.

     [வரி1 + படாத் .]

வரிப்ப ரம்

வரிப்ப ரம் varippaḍiram, ெப. (n.)

   சந்தனம்; Sandal (சா.அக.);.

     [வ1ரி + ப ரம் → ப ரம்.]
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வரிப்பணம்

 
 வரிப்பணம் varippaṇam, ெப. (n.)

கள் ெச த் ம் வரி ( ன்.);: 

 money-tax.

ம வ. ைற

     [வரி + பணம்.]

வரி வைக ெளான் .

வரிப்ப

 
 வரிப்ப  varippaḷu, ெப. (n.)

வரிச் ைம பாரக்்க;see vari-c-cumai.

ல்லைற வணிகர,் வரிப்ப னால் ெதால்ைல ன்றனர ்(உ.வ.);.

     [வரி + ப  → ப .]

அள ற்  அ கமான வரிச் ைம னால் மக்கள்ப ம் ெதால்ைலேய வரிப்ப .

வரிப்பா பா

 
 வரிப்பா பா  varippākupāṭu, ெப. (n.)

   பண்ைடக்காலத்ேத வழக் ந்த வரிப் ப ப்  ைற; classification of tax in ancient days.

     [வரி + பா பா .]

ப  → பா .

ஒ.ேநா. வ  → வா , ப  → பா .

ைறப் பாட்டம் ( வரி);, ேம ைறப் பாட்டம் என இ  பாலாய்ப் ப க்கப்பட் ந்தன. 
ஊரக்்கழஞ் , மரக்க சாணம், வண்ணாரப் பாைற தட்டாரப் பாட்டம் த யன ைறப் பாட்ட ம், 
ேவ க்காக, ங்கள் ேமரா , த்தாவணம், த ப் டைவ த யன ேம ைறப் பாட்ட ம் ஆ ம்.

நிலவரி : வரிக ட ் றந்த  நிலவரி. அதனால் அ  றப்பாக இைற அல்ல  அர ைற எனப்ப ம். 
அதற் ச ்ெசய்க்கடன், காணிக்கடன் என் ம் ெபயரக்ள் வழங் ன.

அரசனால் க்கப்பட்ட ம், ஊரைவயாரால் க்கப்பட்ட ம், அறமன்றத்தாரால் க்கப்பட்ட ம் 
ேகா ல காரிகளால் க்கப்பட்ட ம், ற் ரத்் தைலவனால் க்கப்பட்ட ம் ஆக ஐேவ  
ெதா ப்பட் ந்தன. அக்காலத்  வரிகள், அரச க் ச ்ெச த்த ேவண் யைவ 
அர ைறெயனப்பட்டன.

ல வரிகள் காசாக ம், ல வரிகள் ல (தானிய);மாக ம், ல வரிகள் அவ் ரண்  ெலான்றாக ம் 
ெச த்தப்பட்டன. காசாகச ்ெச த்தப்பட்டைவ காசாயம் (கா  கடைம); என் ம், அந்தராயப் பாட்டம் 
என் ம், லமாகச ்ெச த்தப்பட்டைவ ேமல ெயன் ம், ெபயர ்ெபற்றன. கா , பணம், ெபான், காணம் 
என இ ம் ெபயரக்ெளல்லாம் ன்வைகைய ம், அரி , ெநல், நா , ணி, பதக்  என இ ம் 
ெபயரக்ெளல்லாம் ன் வைகைய ம் க் ம். ெப ம்பா ம் ெதா ல் வரிகள் பணமாக ம், நிலவரி 
இனமாக ம் ெச த்தப்பட்டன. ெசக் ைற, த ைற, கைடவரி த யன ஆண் க்  ஆ  
பணமா ம்.

சந்ைத, அங்கா , ெத , ழா, த யவற் ல் பல வைகப் ெபா ள்கள் ற் ம் ல்லைறக் 
கைடகட்  நாள் வரி வாங்கப்பட்ட .

வரிப்பாட்

 
 வரிப்பாட்  varippāṭṭu, ெப. (n.)

   இைசப் பாட் ; tune, melody.

     [வரி + பாட் .]

வைக வரிப்பாட் ம்…. இன்ன ற மா ய நாடகத்த ழ் ப க ம், லப்ப காரத் ற் றப்பாக 
அைமந் ள்ள .
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வரிப்பாடல்

வரிப்பாடல் varippāṭal, ெப. (n.)

   1. வரிப் பாட்  பாரக்்க;see vari-p-pättu.

   2. இைசேயா ையந்த பாக்களிெலா  வைக ( லப்.6, 35, உைர);; one of two classes of musical composition, 
the other class being known as isaiy-alavu-pa.

     [வரி + பாடல். பா  → பாடல்.]

வரிப்பாடல், லப்ப கார அ ம்பத உைரகாரர ்உைரப்ப :-

     "வரிப்பாடலாவ , பண் ம், ற ம், ெசய ம் பாணி ம், ஒ  ெந யன்  மயங்கச ்ெசால்லப்பட்ட, 
எட்டனியல் ம், ஆறனியல் ம் ெபற் த் தன் த ம், இ ம் ெகட் , இயல் ம் ட மாக ந்  
க தப்பட்ட சந் ம் சாரத்் ம், ெபற் ம் ெபறா ம் வ ம். அ தான் ெதய்வஞ் ட் ம், மக்கைளப் 
ப ச் ம் வ ம்" (அ ம். லம் .7:19);.

வரிப்பாைர

வரிப்பாைர varippārai, ெப. (n.)

   ெசம்பாைர; horse-mackerel.

     [வரி1 + பாைர.]

வரிப் த்தம்

 
 வரிப் த்தம் varippiḍittam, ெப. (n.)

   அர  த்த வ மானத் ற்  அ கமான வ வா ந்  க க் ம் ெதாைக; tax deduction at the source 
or income.

     [வரி + த்தம்.  → த்தம் = க .]

வரிப் ேராத்தம்

 
 வரிப் ேராத்தம் varippirōttam, ெப. (n.)

   சத ப்ைப (மைல.);; dill seed (சா.அக.);.

வரிப் ேரா கம்

வரிப் ேரா கம் varippirōtigam, ெப. (n.)

வரிப் ேராத்தம் பாரக்்க;see vari-p-pirõttam (சா.அக.);.

     [வரி1 + ேரா கம்.]

வரிப் ளந்ெத -
தல்

வரிப் ளந்ெத -தல் varippiḷandeḻududal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைகெய த்  வரி ல் இைடசெ்ச  எ தல்; to inter line, to insert in a line.

     [வரி1 + ளந்  + எ .]

வரிப் ளப்

வரிப் ளப்  varippiḷappu, ெப. (n.)

   ஆவணங்களில் இைடசெ்ச  எ வ ; interlineation, an addition in between in a sentence, in deeds.

     [வரி1 + ள → ளப் .]

வரிப் ளைவ

 
 வரிப் ளைவ varippiḷavai, ெப. (n.)

வரிப் ளப்  பாரக்்க;see vari-p-plappu.

     [வரி + ள → ளைவ.]

வரிப்

 
 வரிப்  varippīki, ெப. (n.)

   ேபய்க் ம்மட் ; a creeper, citnillus colocynthis (சா.அக.);.

வரிப் ர்க்

வரிப் ரக்்  varippīrkku, ெப. (n.)

   வரி ள்ள ரக்்கங்காய்; ribbed sponge gourd, used as vegetable-Luffa acutangula.

     [வரி1 + ரக்் .]
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வரிப்

வரிப்  varippuli, ெப. (n.)

   ேவங்ைகப்  ( ன்.);; bengal tiger.

     [வரி1 + . வரி = ேகா .]

     [P]

வரிப் றம்

வரிப் றம் varippuṟam, ெப. (n.)

   அணில் வைக ( ங்.);; striped squirrel.

     [வரி1 + றம்2 வரி = ேகா .]

வரிப் றா

வரிப் றா varippuṟā, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் றா; a kind of dove (சா.அக.);.

     [வரி1 + றா.]

வரிப் ச்

வரிப் ச்  varippūccu, ெப. (n.)

   ெசங்கல் வரிைசக க் ைடேய சப்ப ம் சாந் ப் ச் ; paste of lime or cement, sand water, mortar.

     [வரி1 + ச் .]

ெசங்கல் வரி ைன மைறக் ம் ச் .

வரிப் ைன

வரிப் ைன varippūṉai, ெப. (n.)

   காட் ப் ைன வைக; rusty-spotted cat.

     [வரி1 + ைன.]

காட் ப் ைன. இராக்காலங்களில் ேகா கைளத் ெதரியாமல் க் ப் ேபா ம், ைன வைகேய 
வரிப் ைனயா ம்.

வரிப்ெபாத்தகக்க
ணக்

வரிப்ெபாத்தகக்கணக்  varippottagaggaṇaggu, ெப. (n.)

   1. வரிப் ெபாத்தகத் ல் வர  - தர  தலான ளத்தங்கைள ெய ம் அ காரி; revenue officers in 
ancient times.

   2. வரிப் ெபாத்தகம்;see varip-pottagam.

     [வரி + ெபாத்தகம் + கணக் .]
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வரிப்ெபாத்தகம்

வரிப்ெபாத்தகம்1 varippottagam, ெப. (n.)

   அர க் ரிய வரி தலானவற் ற் ரிய கணக் ப் த்தகம்; a denegab or a register, a kind of village account 
indicating Good tax or cess, patta, survey no etc.

இப் த்தகத் ல் வர , தர  ளத்த( வர);ங்கைள எ ம் அ காரி,

     'வரிப் ெபாத்தகக் கணக்கர'் என்  ெபயர ்ெப வர.்

     "வரிப்ெபாத்தகம் சாத்த ைடயான் மரனரங்க ம், ப த் ரக்் ழவன் ங்கன் 
ெவண்காட ம் இ ந் , வரி ட் க் ெகா த்த ஆைனமங்கலம்" (ெபரிய ெலய்டன் ெசப்ேப கள்);.

     "இவ் ர ்ஆய ம் அந்தராயத்தால் கா  ெநல் உள்பட ேதவதானமாகக் ெகா த்ேதாெமன்  
வரி லாரக்் ம், வரிப்ெபாத்தகஞ் ெசய்வார ்கட் ம் ெசான்ேனாம்" (S.I.I.Vol.VIl-538);.

     "வரிெந ம் ெபாத்தகத் " (ேகா ல் நான்மணிமாைல);.

   த. ெபாத்தகம்; Skt. ஸ்தக;

இந் . ஸ்தக்.

     [வரி1 + ெபாத்தகம்.]

 வரிப்ெபாத்தகம்2 varippottagam, ெப. (n.)

   1. அர ைறக் கணக் க் ப்  (கல்.);; tax register.

   2. ஒ  பைழய அ வல் (உத் ேயாகம்); (T.A.S., i, 166);; an ancient office.

     [வரி + ெபாத்தகம்.]

ஒ கா. நிலவரிக்கணக்கன்

வரிபரந்தமணல்

வரிபரந்தமணல் varibarandamaṇal, ெப. (n.)

   க மணல்; black sand (சா.அக.);.

     [வரி1 + பரந்த + மணல்.]

வரிபா

 
 வரிபா  varipāti, ெப. (n.)

வரிக் ெகான்ைற பாரக்்க;see vari-k-korai (சா.அக.);.

வரி ைனபந்

வரி ைனபந்  varibuṉaibandu, ெப. (n.)

   வரிகள் நிைறந்த பந் ; striped ball.

     "வரி ைன பந்ெதா  ைவஇய ெசல்ேவாள்" (நற்-12-6);.

     [வரி ைன + பந் .]

ேகா கள் நிைறந்த பந் .

வரிேபா -தல்

வரிேபா -தல் varipōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ைற த்தல் ( ன்.);; to impose or levy a tax.

     [வரி + ேபா .]

வரிமணல்

வரிமணல் varimaṇal, ெப. (n.)

   அற ைன ைடய மணல்; sands on the shore, with streakes formed thereon by the action or movements of waves.

 assfluor லகன் டை்ட"(பட் னம் 60);.

ம வ. அரிமணல்.

     [வரி + மணல்.]
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வரிமணி

 
 வரிமணி varimaṇi, ெப. (n.)

   பரவமகளிர ்அணி ங் க த்தணி வைக; woman a necklace or neck-ornament, worn by parava.

     [வரி + மணி.]

வரிமப்

 
 வரிமப்  varimappu, ெப. (n.)

   வரிவரியாகத் ேதான் ம் ேமகம், இ  க ைமயான காற்  சப்ேபாவதற்  அ ; scattered cloud 
being symptoms for storm or tempest or strong winds.

ம வ. வரி ல்

     [வரி + மப் .]

வரிமைன

வரிமைன varimaṉai, ெப. (n.)

   மணல் ; sand house.

     "வரிமைன கழ்ந்த ள யன் யாவ ம் ம ெமா  ெபறா அன் ெபயரந்்தனன்' (அகம்-250-8-9);.

     [வரி + மைன.]

வரியங்கம்

வரியங்கம்1 variyaṅgam, ெப. (n.)

   ெவள் ; dalbergia paniculata (GIT. 95.);.

 வரியங்கம்2 variyaṅgam, ெப. (n.)

   பன்  5ust 608, (L.);; tube-in-tube wood.

     [வரி + அங்கம்.]

வரியச்

 
 வரியச்  variyaccu, ெப. (n.)

   எ ங் தாளி (கா தத் );ண் ல் ைவத் க்ெகாள் ம் க ப் க் ேகா ட்ட தாள் ( ன்.);; black-lined 
sheet placed under the writing paper to lime writing.

     [வரி + அச் . அட்  → அச் .]

வரியணி

வரியணி variyaṇi, ெப. (n.)

   ேகா கள் ெபா ந் ய அணிகலன்; striped jewells.

     "  ஒப் ன் கமழ் ங்காந்தள் வரியணி ற ன் வண் ண மல ம்" (நற்-399-2-3);.

     [வரி + அண் → அணி.]

வரிய காரி

 
 வரிய காரி variyadikāri, ெப. (n.)

   வரி ம ப்  ெசய் ம் அர  அ காரி; tax officer.

     [வரி + அ காரி. அ காரம் → அ காரி = வ ைம ஆட் .]

வரியம்

 
 வரியம் variyam, ெப. (n.)

   ெப ஞ் ; a tree (சா.அக.);.

வரியரி

வரியரி  variyarisi, ெப. (n.)

   ரகம் (மைல.);; cumin.

     [வரி1 + அரி .]
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வரியாட்

வரியாட்  variyāṭṭu, ெப. (n.)

   வரியாத் , இேரவல் ன்னி; rhubarb root-Rheum emodi (சா.அக.);.

     [வரி1 + ஆட் .]

வரியாடல்

 
 வரியாடல் variyāṭal, ெப. (n.)

   எ ைக (அக.நி.);; writing, penning.

     [வள் → வரி + ஆடல்.]

வரியாத்

 
 வரியாத்  variyāttu, ெப. (n.)

வரியாத் க் ழங்  பாரக்்க;see variyāttu-k-kilargu (சா.அக.);.

வரியாத் க் ழங்

 
 வரியாத் க் ழங்  variyāttukkiḻṅgu, ெப. (n.)

   இேரவற் ன்னி (யாழ்.அக.);; rhubarb.

     [வரியாத்  + ழங் .]

வரியாேராத்தம்

 
 வரியாேராத்தம் variyārōttam, ெப. (n.)

வரிப் ேராத்தம் பாரக்்க;see vari-p-pirõttam (சா.அக.);.

ம வ. சத ப்ைப

வரியான்

வரியான் variyāṉ, ெப. (n.)

   1. ஆதன் ( வன்); த்த ள் ரமவரியார ்வைக னன் (ைகவல். 55.94);; person belonging to the pirama 
variyārclass of civan-mutteror attained saints.

   2. ஒகம் இ பத்ேதழ  ெளான்  (பஞ்.);; a division of time, one of 27 Ögam.

வரி லந்ைத

வரி லந்ைத variyilandai, ெப. (n.)

   இைலச ்சாற் ல் ெவங்கார வைக; a kind of jujub. It's leaves juice is said to consolidate borax (சா.அக.);.

     [வரி1 + இலந்ைத.]

வரி லார்

வரி லார ்variyilār, ெப. (n.)

   அர ைற அ வலர ்(கல்.);; revenue officers in ancient times.

     "நம் வரி லார ்வரி ேல ட் " (S.I.I.iii, 36);. 

இவ் ர ்ஆய ம், அந்தராயத்தால் கா , ெநல் உள்பட ேதவதானமாகக் ெகா த்ேதா ெமன்  
வரி லாரக்் ம் வரிப்ெபாத்தகம் ெசய்வாரக்் ம் ெசான்ேனாம்" (S.1.1. VII.538);.

     [வரி + இல் இைடசெ்சால்) + ஆர.்]

வரி ப்பவர ்என்பார ் . .ேகா ந்த ராசனார.் ஆனால் ெமா ஞா  தம  பழந்த ழாட்  
என் ம் ல், தைலநகரி ம், ஊரக்ளி ம் தண்டப்பட்  வந்த வரித் ெதாைககைளக் கணக் ற் ப  
ெசய்ேவார ்என்பார.்

இைற, கடைம, ஆயம் உள்ளிட்ட வரிகைள ேநரிற்கண் , கணக் ம் அ காரி.
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வரி

வரி 1 variyiliḍudal,    20 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ற் ரில் ( ராமத் ல்); உள்ள நில அடங்க ற் ய நிலவரிகைளப் ப  ெசய்தல்; to register new 
taxes in the village land revenue records or accounts.

     "இவ் ர ்சைபயாரக்் க் கா  ெகா த்  ைலக்  ெகாண்  ல சரணேசகரநல் ர ்என் ந் 
நாமத்தால் வரி ட்  இந்நிலம் ஐேவ க் ம்" ( வா வரம் கல்ெவட் );.

     [வரி + இல் + இ .]

 வரி 2 variyiliḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   வரிப்ெபாத்தகத் ற் ப தல் (S.I.I.Vol. III, 115);; to enter in the revenue register.

     [வரி + இல் + இ .]

வரி

வரி 1 variyilīṭu, ெப. (n.)

   1. வரிப் த்தகம்; tax register.

   2. ய வரிகைள நிலவரி கணக் ல் ேசரக்் ம் அ காரி; a revenue officer responsible to add-new taxes in law 
revenue accounts.

     "வரி  உ ைடயான் தா  ரேசாழன்" (ெபரிய ெலய்டன் ெசப்ேப கள்);.

     [வரி + இல் + ஈ .]

 வரி 2 variyilīṭu, ெப. (n.)

   1. வரிப் ெபாத்தகத் ற் ப ம் ப ; entry in the revenue register.

   2. ரிப் ெபாத்தகத் ற் ப ம் பைழய பத ; office of keeping the revenue register.

     "வரி  பாைவ ைடயா ம்" (S. I. I. Vol.i, 16);.

     [வரி  → வரி .]

வரி ரிைமெசய்-
தல்

வரி ரிைமெசய்-தல் variyurimaiseytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஊரைவ வ ெப ம் வரிமகைமகைள அவ் ரக்் ேகா ல் ப்பணிக்  உரிைம ெசய் ம் அர  
ஆைண; a Government order conforming rights to village temples from tax collected by village committee. 

ெபாத்தப் ச ்ேசாழன் ஆட் ல் மணிமங்கலம் ேகா ல் ப்பணிக்  டப்பட் ள்ள .

     "அைனத்  ஆயங்க ம் ப்பணிக்  உடலாக ட்ேடாம். இன்னாள் தல் இன்னிலத்தால் வந்த 
அைளத்தாயங்க ம் ஊ டன் ட்டாெதா வதாகச ்ெசான்ேனாம்" (S.1.1. Vol. VI. 256);.

     [வரிகைள + ப்பணிக்  + உரிைம + ெசய்தல்.]

வரி மத்ைத

 
 வரி மத்ைத variyūmattai, ெப. (n.)

   ஊமத்தஞ் ெச வைக ெளான் ; a kind of dhatura, a devil's apple variety (சா.அக.);.

     [வரி + உன்மத்தம் → ஊமத்ைத.]

வரிெய ச் ேராக
ம்

 
 வரிெய ச் ேராகம் variyeḻuccirōkam, ெப. (n.)

   ெவள் ல் ேதமைலப் ேபால் வட்டமாகத் தைசையப் பரவச ்ெசய் ம் ஓரவ்ைகக் கண்ேணாய்; an 
eye disease affecting the white part of eye ball marked by morbid growth of flesh on the white coat of the eye (சா.அக.);.

     [வரிெய ச்  + Skt. raga → த. ேராகம். வரிெய ச்  = ெவள் ல் வரிவரியாக வள ம் தைச 
வளரச்் .]
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வரிேயய்ப்

 
 வரிேயய்ப்  variyēyppu, ெப. (n.)

   சட்டப்ப  அர க் ச ்ெச த்தேவண் ய வரிையச ்ெச த்தாமல் ஏமாற் தல்; tax evasion.

வரிேயய்ப்  ெசய்பவர,் நாட் ன் வளரச்் க்  ட் க்கடை்ட ேபா பவர ்ஆவர ்(இ.வ.);.

     [வரி + ஏய்ப் .]

வரிெயாட்

வரிெயாட்  variyoṭṭi, ெப. (n.)

   ன் வைக ( ன்.);; a kind of fish.

     [வரி1 + ஒட் .]

ஒட்  = ஒட்  ன் வைகையச ்சாரந்்த .

வரிேயாரா

 
 வரிேயாரா variyōrā, ெப. (n.)

   க  ெவண்ைம கலந்த க லநிற ம், ெசந்நிறப் ள்ளிக ைடய கடல் ன் வைக (யாழ்.அக.);; sea 
fish, dark greyish-brown covered with light orange spots.

     [வரி + ஒரா.'ஒரா' ெவண் ங் கடல் ன்வைக  ெளான் .]

     [P]

வரிேயாைல

 
 வரிேயாைல variyōlai, ெப. (n.)

   உடன்ப க்ைக ஆவணம்; deed of agreement.

     "வரிேயாைல ெய  ைவத்தப " (ெபரிய ெலய்டன் ெசப்ேப கள்);.

     [வரி + ஒைல.]

வரிவைககள்

 
 வரிவைககள் varivagaigaḷ, ெப. (n.)

   பழங்காலத் ல் கள் ெச த் ய வரி வைககள்; the various kinds of tax in ancient period.

     [வரி + வைககள்.]

கழகக்காலத் ல், கள் ெச த் ய

   அக்காலத் க் களிடத் ல் வாங்கப்பட்ட வரிகளாகத் ேதவேநயர ்பழந்த ழாட்  என் ம் 
ப வ ள் பகரந்் ள்ள ;அங்கா ப் பாட்டம் (அங்கா க் );, அச் வரி, அட் க் ைற, அ கா , 
அ ைமக் கா , அணி வான் வரி, அ கரணத்தண்டம், அ காரப்ேப  (அ காரப் ெபான்);, 
அரிெகா , அரிநட் , அரிவாட்பதக் , அ ந்ேதா , அைரக்கால்வா , அழெக , அழெக  காட் க் 
கா  (காட் ெய கா );, அ கற்சாக் , அள் க்காக, அளி வான் வரி, அ ப் , ஆ க கள் கா  
(ஆ வக் கா );, ஆசவக் கடைம, ஆடை்டச ்சம்மாதம் (ஆடை்டக் காணிக்ைக);, ஆண்ெட த் த் ேதைவ, 
ஆத் ைறப் பாட்டம், ஆ ைரப் ள்ைளயார ்ேநான் , ஆள்ெநல், ஆற் க் ைல, ஆற் ப்பாட்டம், 
இைடப்பாட்டம் (இைடப் ட் , இைடவரி);, இராசா ரங் காணிக்ைக, இ பதக் கட் , இலாஞ் ைனப் 
ேப , இைறகாவல், இைறசே்சா , இனவரி (இனக்கா );, ஈழப் ன்ெசய் (ஈழம் ட் );, ஈழற்க  வரி, 
உகப்பார ்ெபான் (உகைவப் ெபான்);, உப்பாயம் (உப் க்காக, உப் ேகாசெ்சய்ைக);, உபயம் (உபய 
மாரக்்கம்);, உரல்வரி, உல் யக் , உலா  காட் , உவசச்வரி, உ தான் , உள்வரி, உ பாைத, 
உ ேகால், நிலன்கா , ஊ வா , ஊத்ைதப் பாட்டம், ஊரக்்கணக்கர ் தம் (ஊரக்்கலைன, 
ஊரக்்கழஞ் ); ஊரச்ச்ரிைக, ஊராட் , ஊரி  வரிப்பா , ஊெரட் , எடக்டைம (எக்கடைம);, 
எ த் க்ெகாட் , எைடவரி, எ ைமப் ெபான், எ ைவ, ஏணிக்காணம், ஏரக்்கா , (ஏரப்்ெபான், 
ஏரக்்காணிக்ைக);, ஏரியாயம், ஏல்ைவ, ஒட் தற் கடைம, ஒட்டச் , ஒடக் , கைடயைடக்காய், 
கைட ைற, கண்காணி, கண்காணி கணக்கர ் தல், கண் , கண்ணாலக் காணம் (க யாணக் 
கானம்);, கண்ணிட் க் காணம் (கண்ேணட் க் காணம்);, கணக்கப்ேப  (கணக் லக்ைக);,

க ரக்்காணம், க ல வரி, காட்டாள் கா , காண வட்டம், காணி ெவட் , காரியவாராய்ச் , 
காலத்ேதைவ, காவல் பரப்  (காவற் ேப );, ழ்வாரப் பசை்ச, சக்காணம், டநா க் ைம 
( க்காக, க்காணம், ைற);, ைர வரி, ைர லாடம், மாரக்கசச்ாணம், ைல ெவட் , 

லம், ற்  ெநல், ெக பாைத, ேகள் மகைம, ைகக் கணக்  தல், ைகேயற் , ெகா க் கடைம, 
ெகாடை்டக் , ேகாள்நிைற , சண்டாளப் ேப , சந் க் ரகப் ேப , சாட்  வரி, பா  
காவல், லவரி ( லவரிப் ெபான்);, ெசக் ைற, ெசக்  மன்றா , ெசங்ெகா க் காணம், ெசன்னீர ்
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வரிவ வம்

 
 வரிவ வம் varivaḍivam, ெப. (n.)

வரிவ  பாரக்்க;see vari-Vadivu.

     [வரி + வ  → வ வம். ெமா ல் உள்ள ஒ கைள எ வதற்கான வ வம்.]

வரிவ

வரிவ  varivaḍivu, ெப. (n.)

   ஒ ெய த் ற்  அ யான ற்  வ  (நன்.97. ம ைல.);; written character, written symbol of an 
articulate sound, dist. fr. oli-Vadivu.

     [வரி + வ .]

ெச ப் லனான, ஒ ையக் கட் லனாக் ம் ேய, வரிவ  ெவன்க.

வரிவம்

 
 வரிவம் varivam, ெப. (n.)

   தண்ணீர ் ட்டான்; a prickly climber, water root-Asparagus гаcemosus (சா.அக.);.

வரிவம்மெமள

 
 வரிவம்மெமள  varivammameḷali, ெப. (n.)

   கற்றாைழ; aloe (சா.அக.);.

வரிவயம்

வரிவயம் varivayam, ெப. (n.)

   ; tiger, as stripped.

     "வரிவயம் ெபா த வயக்களி  ேபால" ( றநா. 100);.

     [வரி1 + வயம்.]

ஒ.ேநா. வயமா.

வரிவரி

 
 வரிவரி varivari, ெப. (n.)

   தண்ணீர ் ட்டான் (ைதலவ.); ெகா ; climbing asparagus.

வரிவரி

 
 வரிவரி  varivarisu, ெப. (n.)

   ரகம்; cumin seed - Cuminum cyminum (சா.அக.);.

வரிவரிமண

வரிவரிமண  varivarimaṇali, ெப. (n.)

   கற்றாைழ (சங்.அக.);; aloe.

     [வரி1 + வரி1 + மண .]

வரிவைல

வரிவைல varivalai, ெப. (n.)

   வைல வைக  ெளான்  (நற் ைண. 111);; a kind of net.

     [வாரிவைல → வரிவைல.]

வரிவ

வரிவ  varivaḻi, ெப. (n.)

வரிவம் பாரக்்க;see varivam (சா.அக.);.

ம வ. தண்ணீர் ட்டான்

     [வரி1 + வ .]

வரிவ க்ைக

வரிவ க்ைக varivaḻukkai, ெப. (n.)

   ஓர ்வைக வ க்ைக; a baldness (சா.அக.);.

     [வரி1 + வ க்ைக.]
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வரிவள்ளி

வரிவள்ளி varivaḷḷi, ெப. (n.)

   ெவற் ைல வள்ளிக் ெகா ; a climber (சா.அக.);.

     [வரி1 + வள்ளி.]

வரிவளி

வரிவளி varivaḷi, ெப. (n.)

வரிவம்மெமள  பாரக்்க;see vari-vamma-mouli (சா.அக.);.

ம வ. கற்றாைழ

     [வரி1 + வளி.]

வரிவைள

வரிவைள varivaḷai, ெப. (n.)

   வைளயல் வைக ெளான் ; a kind of bangles.

     "ேகால்வைள கழல்வைள வரிவைள ெயன் மா ேபாேல" ( வ். ெபரியாழ், 3, 4, 8 யா. பக். 618);.

     [வரி1 + வள் → வைள.]

வரிவனம்

வரிவனம் varivaṉam, ெப. (n.)

   ல்ைலமரம் (மைல.);; blinding tree.

     [வரி1 + வனம்.]

வரிவாளம்

வரிவாளம் varivāḷam, ெப. (n.)

   வர ்மற் ம் இைணப் களிற் சப்ப ம் ச்  ேவைல; plastering of walls and joints.

     [வரி1 + வாளம்.]

வரி -த்தல்

வரி -த்தல் varivididdal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

வரிேபா -தல் பாரக்்க;see vari-podu.

     [வரி + .]

 Skt. vidhi → த. .

வரி ப்

 
 வரி ப்  varividippu, ெப. (n.)

   வரி ேபா ைக; levy.

ெசன்ற ஆண்  வர -ெசல  அ க்ைக ல் இன் யைமயாத உண ப் ெபா ள்க க்  வரி ப்  
தளரத்்தப்பட்ட  (உ.வ.);.

     [வரி + ப் .]

வரி லக்

வரி லக்  varivilakku, ெப. (n.)

   தண் வதான அர ைற ஒ க்கம்; tax exemption.

     [வரி1 + லக் .]

வரி ளம்பரம்

 
 வரி ளம்பரம் variviḷambaram, ெப. (n.)

   ெசய் த் தாளில் வைகப்ப த்தப்பட் , ெவளியா ம், இரண்ெடா  வரிகளிலான ய 
ளம்பரம்; brief classified advertisement with a few lines.

வரி ளம்பரப் ப கள் ெசய் த்தாள் உரிைமயாள க் , அ கமான வ வாய் ஈட் த் த ன்றன 
(இ.வ.);.

     [வரி + ளம்பரம்.]

வரிேவர்

வரிேவர ்varivēr, ெப. (n.)

   அ ம ரேவர;் liquorice root (சா.அக.);.

     [வரி1 + ேவர.்]
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வரிைவ

வரிைவ1 varivaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ைற த்தல் ( ன்.);; to impose or levy a tax.

   2. ெபா நி  த யவற் ற்காக தாசச்ாரத் ெதாைக ப் தல் (இ.வ.);; to apportion and levy 
contributions, as for a common fund.

     [வரி + ைவ.]

 வரிைவ2 varivaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வரிைசயாகக் கட் தல் ( ன்.);; to set in a row, as in brick-laying.

     [வரி1 → ைவ.]

வரக்ீ

 
 வரீக்  varīkku, ெப. (n.)

   இைசக் கமக வைக ( ர.்சங்.எ.);; a kind of grace in music.

வ க்கம்
வ க்கம்1 varukkam, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ேநாய்; a kind of disease (சா.அக.);.

வ க்கைர

 
 வ க்கைர varukkarai, ெப. (n.)

   பலா; jack tree - Hiterophyllus (சா.அக.);.

வ க்காந்தம்

 
 வ க்காந்தம் varukkāndam, ெப. (n.)

   நிலாக்கல்; moon stone (சா.அக.);.

வ க் லங்ெகட்ட
வன்

 
 வ க் லங்ெகட்டவன் varukkilaṅgeṭṭavaṉ, ெப. (n.)

   பயனில்லாதவன் (ெநல்ைல.);; useless fellow, used in contempt.

     [வரிக்கத்  → வ க்கத்  + ெக .]

ஒ.ேநா. வாய்க் ைல ெகட்டவன்.

வ க்

 
 வ க்  varukku, ெப. (n.)

   கஞ்  (யாழ்.அக.);; gruel.

     [வரக்்  → வ க் .]
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வ க்ைக

வ க்ைக1 varukkai, ெப. (n.)

வ க்ைகப்பலா பாரக்்க;see Varukkai-p-palā.

     "ம ம்  வ க்ைக ன் ைள ம்" (ேதவா. 628, 9);.

ம. வரிக்க.

 வ க்ைக2 varukkai, ெப. (n.)

   1. இனம், ரி , வைக; class, division, group.

   2. உ ர,் ெமய் த ய எ த் களின் இனம் (இலக்.);; class of letters of the alphabet, as vowels kindred 
consonants etc.

     [வ க்கம் → வ க்ைக.]

 வ க்ைக3 varukkai, ெப. (n.)

   ன் வைக; a kind of fish.

     " க்ைக வ க்ைக" ( ரப்்.7);.

     [P]

வ க்ைகக்கனி

 
 வ க்ைகக்கனி varukkaikkaṉi, ெப. (n.)

   பலாப்பழம்; jack fruit of Artocarpus integrifolia.

     [வ க்ைக + கனி. கன் → கன்  → கன்னி → கனி = ப த்தல். நன்  ப த் க் கனிந்த பலா.]

வ க்ைகப்பலா

வ க்ைகப்பலா varukkaippalā, ெப. (n.)

   பலாவைக  ெளான்  (நாம ப. 294);; a species of jack-tree.

     [வ க்கம் → வ க்ைக + பலா வ க்ைக = ஓரினம்.]

வ கம்

வ கம்1 varugam, ெப. (n.)

   1. ம ற்ேறாைக (யாழ்.அக.);; peacock's feather.

   2. இைல; leaf.

     [ப கம் → வ கம்.]

 வ கம்2 varugam, ெப. (n.)

   பரிவாரம் (யாழ்.அக.);; train or chain of attendants.

     [அ கம் → வ கம்.]

 வ கம்3 varugam, ெப. (n.)

   வ ைக; come in.

     "உலமந்  வ கம் ெசன்ேமா ேதா " (அகநா.106 : 9);.

     "உைரத்தனம் வ கம் எ ம  ணர் ைர" (நற்.88:3);.

     'கண்டனம் வ கஞ் ெசன்ேமா ேதா ' ( ந். 275:2);.

     [வா → வ  → வ கம்.]
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வ காலம்

வ காலம் varukālam, ெப. (n.)

   வ ங்காலம்; future.

     "வ காலஞ் ெசல்கால மா னாைன" (ேதவா. 716, 3);.

ம வ. எ ரக்ாலம்.

     [வா → வ  → வ ம் + காலம்.]

வ டம்

 
 வ டம் varuāṭam, ெப. (n.)

   த்தைள; brass (சா.அக.);.

வ ைக

வ ைக varugai, ெப. (n.)

   வந்தைடைக, வர  (இ.வ.);; advent.

     [வள் → வர ்→ வார ்→ வ  → வ ைக.]

வ ைக என்ப  ைனப் ெபயரா ம். இவ்வ ைகக் க த்  ேதான் ய பாங் ைனத் ேதவேநயர ்
வைரய ப்ப  வ மா :-

     "ஒ வன் தன் உைற டத் னின்  அல்ல  இ ப் டத் னின் , ஒரிடத் ற் ப் ேபான ன், 
அங் ந்  உைற டத் ற்  வ வ , ன் ன்னாகத் ம் ேய யாதலால், ம்பற் க த் னின்ேற 
வ ைகக் க த் ப் றந்த . அதனால் ம்பற் ெபா ட ்ெசால் னின்ேற, வ ைகப் ெபா டெ்சால் 
ேதான் ற் " (ேதவ.13, பக்.59);.

வ ைகத  
ேபரா ரியர்

 
 வ ைகத  ேபரா ரியர ்varugaidarupērāciriyar, ெப. (n.)

   பல்கைலக் கழகத் ன் அைழப் ன் ேபரில், ப் ட்ட காலத் ற்  மட் ம், பணிேமற்ெகாள்ள 
வ ைக த ம் ேபரா ரியர;் visiting professor, guest faculty.

     [வ  → வ ைக + தா → த  + ேபரா ரியர.்]

வ ைகதா(வ ைக
த -தல்)

வ ைகதா(வ ைகத -தல்) varugaidāvarugaidarudal,    18 ெச. . . (v.i.)

   வ தல்; to come, to attend.

நிகழ்ச் க்  வ ைக தந் க் ம் அைனவைர ம் வரேவற் ேறாம்.

     [வ ைக + தா.]

வ ைகப்ப

 
 வ ைகப்ப  varugaippadivu, ெப. (n.)

   மாணவர,் ஊ யர ் தலாேனார ்தங்களின் வ ைகையப் ப  ெசய்தல்; marking attendance by students, 
workers, etc

     [வ ைக + ப .]

வ ைகப்ப ேவ

 
 வ ைகப்ப ேவ  varugaippadivēṭu, ெப. (n.)

   பணியாளர ்தத்தம் வ ைகையப் ப  ெசய்வதற்காக உள்ள ஏ ; attendance register.

     'அ வலரக்ள் காைல ல் வந்த டன் வ ைகப்ப ேவட் ல் ைகெய த் ப் ேபாட ேவண் ம்' (உவ);.

     [வ ைக + ப  + ஏ .]

வ ங்கலம்

வ ங்கலம் varuṅgalam, ெப. (n.)

   உண ப் ெபா ளற்ற ஏனம்; vessel without food, empty vessel.

     "ெப ங்களந் ெதா த்த ழவரே்பால ரந்ேதார ்வ ங்கல மல்க " (அகம்.30-8-9);.

     [வ ங்கலம் → வ ங்கலம்.]
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வ ங்காலம்

வ ங்காலம் varuṅgālam, ெப. (n.)

   1. எ ர ்வ ங்காலப் ப ; future.

     "வ ங்கால நிகழ்காலங் க காலமாய்" ( வ். வாய். 3, 1, 5);.

     "வ ங்காலம் ெசால் ம் பல் ,

க நீரப்்பாைன ல் வ யவந்  ந்த  ேபால" (பழ.);.

   2. எ ரக்ாலம் (இலக்.);; future tense.

ம வ. எ ரக்ாலம்.

     [வா → வ  + காலம்.]

வ ங்காலைவப்
நி

 
 வ ங்காலைவப் நி  varuṅgālavaippunidi, ெப. (n.)

   ஊ யரின் மாத ஊ யத் ந்  த் க் ம் ெதாைக ம், பணிக்  அமரத்் ய நி வனம் தன  
பங்காகச ்ெச த் ம் ெதாைக ம் ெகாண்  ஏற்ப த் வ ம், பணி ந்  ஒய் ெபற்ற ன் 
அளிக்கப்ப வ மான ேச ப் ; fund created from out of the contributions of the employee and of the employer 
payable at retirement (in India);, provident fund.

ம வ. எய்ப் னில் ைவப் .

     [வ ங்காலம் + ைவ → ைவப்  + நி .]

 Skt. nidhi → த. நி .

வ ங் மாம் ல்

 
 வ ங் மாம் ல் varuṅguṟumāmbul, ெப. (n.)

   ெநற்ப ரில் காணப்ப ம் கைளப் ப ர;் weeds along with crops in paddy field.

     [வ ம் + மாம் ல்.]

வ

 
 வ  varusu, ெப. (n.)

   அ க் ரா; a medicinal root-Withania somnifera (சா.அக.);.

வ ஞ் யம்

 
 வ ஞ் யம் varuñjīviyam, ெப. (n.)

   ம ப் றப் ; the future lie-the future state of existence (சா.அக.);.

     [வ ம் + யம்.]

 Skt. jivya → த. யம்.

வ ட்டம்

வ ட்டம்1 varuṭṭam, ெப. (n.)

   ேவம்  (மைல.);; neem-Margosa.

     [அரிட்டம் → வ ட்டம்.]

 வ ட்டம்2 varuṭṭam, ெப. (n.)

   டை்ட (நாம ப. 255);; egg.
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வ ட் -தல்

வ ட் -தல் varuṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t)

   1. ேதற் தல்; to assure, convince.

     " ன் ம் பலகால் வ ட் " (பாரத. சம்பவ. 64);. ( டா.);.

   2. பாரை்வயாேலேய தப்ப யலாதப  ஈரத்் ப் த்தல் (கவரச்் த்தல்);; to charm, fascinate.

     "வயம்வர வ ட்டல் வ த் டலகற்றல்" ( க்காளத். .33, 23);.

     [ ல் → மல் → மர ்→ ம  → ம ட்  → வ ட் .]

வ டகம்

வ டகம் varuḍagam, ெப. (n.)

   1. டக் ெகாற்றான் (மைல.);; balloon vine.

   2. ெப  ெசந்ெதாட் ; a plant (சா.அக.);.

வ டேக சச்ம்

 
 வ டேக சச்ம் varuḍaātuccam, ெப. (n.)

   க் ரடை்ட; spreading hog-weed-boerhavia pnocumbens (சா.அக.);.

வ ட ட்பம்

 
 வ ட ட்பம் varuḍabuḍbam, ெப. (n.)

   தாைழ ெய ஞ் ெச வைக; fragrant screw-pine (சா.அக.);.

க. தாெழ.

வ ட ட்

 
 வ ட ட்  varuḍabuḍbi, ெப. (n.)

   ேபரா ட் ; a kind of plant-pavonia odonata (சா.அக.);.

வ டா

 
 வ டா  varuṭāpū, ெப. (n.)

   சாரைண; fragrant medicinal creeper-Tricanthema monogyna (சா.அக.);.

வ -தல்

வ -தல் varuḍudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தட தல்; to rub, to massage.

     "ெசம் னல் வந்தங் க வ ட" (ேதவா. 112.5);.

ம வ. ைதவ தல், ெசாரிதல்.

     [வா → வ  → வ .]
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வ ைட

வ ைட1 varuḍai, ெப. (n.)

   அரிமாைவ ங் ெகால் ம் வ ைம ள்ளதாகக் க தப்பட்ட (சரபம் என்றைழக்கப்பட்ட); 
பறைவ; fabulous bird capable of killing the lion.

ம வ. எண்காற் ள்.

     [வ  → வ ைட.]

 வ ைட2 varuḍai, ெப. (n.)

   1. வைரயா ; mountain sheep.

     "வைரயா  வ ைடத ்ேதாற்றம் ேபால" (பட் னப். 139);.

   2. ஆ  ( வா.);; sheep.

     "தண்டாரணியத் க் ேகாட்பட்ட வ ைடைய" (ப ற் ப். 6, ப .);.

     "ேவ ேவ னத்த வைரவாழ் வ ைட" (அகநா.378:6);.

     "ேபா ைட வ ைட ம் பாயா" (நற். 359:8);.

   3. ேமழேவாைர; aries of the zodiac.

வ ைடையப் ப மகன் வாய்ப்ப (பரிபா. 11, 5);.

   4. சரபம் ( ங்.);; a fabulous animal.

     [வ  → வ ைட.]

வ ைடமான்

வ ைடமான் varuḍaimāṉ, ெப. (n.)

   வைரயா  ( லப். 25, 81, ழ்க் ப் .);; mountain sheep.

     "ெசவ்வாைரச ்ேசக்ைக

வ ைடமான்ம " ந். 187).

     'வ ைடமான் ழ ய வளமைலநாடைன' (க த்.43:14);.

     [வ ைட1 + மான் : மான் = ெசால்லாக்க ஈ .]

வ ணகம்

வ ணகம்1 varuṇagam, ெப. (n.)

   லகமரம்; sanders (சா.அக.);.

 வ ணகம்2 varuṇagam, ெப. (n.)

   1. சந்தனம் (சங்.அக.);; sandalwood.

   2. மஞ்சா மரம்; red-wood.

வ ணசே்ச

 
 வ ணசே்ச  varuṇaccētu, ெப. (n.)

   மா ங்கம்; a sacred tree (சா.அக.);.

     [வ ணம் + ேச .]
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வ ணம்

வ ணம்1 varuṇam, ெப. (n.)

   1. நீர ்( ங்.);; water.

   2. சதயநாள் ( ங்.);; the 24th naksatra.

     [வ ண → வ ணம்.]

 வ ணம்2 varuṇam, ெப. (n.)

   மா ங்கம்; sacred tree - garlic pear tree - Cratacra religiosa (சா.அக.);.

வ ணமண்டலம்

 
 வ ணமண்டலம் varuṇamaṇṭalam, ெப. (n.)

   வ ணன  உலகம்; region of Varuna.

     [வ ணம் + மண்டலம்.]

வ ண னி

 
 வ ண னி varuṇamuṉi, ெப. (n.)

   தண்ணீர ் ட்டான்; a prickly climber-water root (சா.அக.);.

வ ண லம்

 
 வ ண லம் varuṇamūlam, ெப. (n.)

   உ ம  ேவர;் root of garlic pear tree-root of crataeva religiosa (சா.அக.);.

     [வ ணம் + லம்.]

வ ணர்பாட் யல்

வ ணரப்ாட் யல் varuṇarpāṭṭiyal, ெப. (n.)

   பாட் யல் ல்களில் ஒன்  (இலக். . 886, உைர);; a work on poetics.

     [வ ணர ்+ பாட் யல்.]

வ ணவ

 
 வ ணவ  varuṇavadi, ெப. (n.)

   மஞ்சள் (சங்.அக.);; turmeric.

     [வ ண + வ .]

வ ண

 
 வ ண  varuṇavulimiḍi, ெப. (n.)

   க ப்  உப் லாங் ெகா ; a twiner black variety of உப் லாங் ெகா  (சா.அக.);.
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வ ணன்

வ ணன் varuṇaṉ, ெப. (n.)

   1. வாரணன் பாரக்்க;see varanan..

     "வ ணன் ேமய ெப மண லக ம்" (ெதால். ெபா ள். 4);.

   2. ஆரிய ைடய வ ண வ பா ம், த ழ ைடய வ ண வ பா ம் தம் ள் ேவ பா ைடயன. 
தற் மக்களா ய த ழரக் ைடய வ ணன் என் ம் கட ட ்ெபயைர, ஆரியர ்தம் கட க்  

இட்  வழங் னாரக்ெளன்ப  க ம் ெபா த்தமா ன்ற ; The Aryan God, Varuna was probably the God of 
the Dravidian tribes being on the borders of the sea to whom the Aryan Rishis accorded a place in the pantheon (Dravidian 
India P.96);.

     [வாரணம் → வ ணன் → வ ணம் = கடல் ெதய்வம்.]

வரி → வார ்→ வாரணம். நிலத்ைதச ் ழ்ந் ள்ள கடல் வரிதல் = தல், தல், வைளதல்.

     "வாரணஞ் ழ் " (தனிப்பாடல்);

வாரணன் = கடல் ெதய்வம், வ ணன் = மைழத் ெதய்வம்.

வடவர ்வ்  (க , மைற, ழ்); என்பைத லமாகக் காட் , அைனத்ைத ம் ம் வானம் (All-enveloping 
sky); என்  ெபா ள் வர.் ெதால்காப் யர ்வ ணைனக் கடல் ெதய்வமாகேவ த் ள்ளார.் 
ஆனால் வடவர ்மைழத் ெதய்வமாகக் ப்பர.்

வரிதல் என் ம் ெசால் ன் உள்ள வரி என் ம் ேவர  வைளதல் ெபா ளி ம், தற் ெபா ளி ம், 
ழ்தல் ெபா ளி ம், த ல் ஆளப்பட் ள்ள . (எ.கா.);

     " ண்ைண மைறய வரிந் " ( வ். வாய்.5:1:5);. த ழர ்வாரணைன என் ம் கடல் ெதய்வமாகேவ 
ெகாண்டனர.்

வரி என் ம் லத் ந்ேத, வாரணன் என் ம் ெசால் ேதான் ள்ள . வாரணன் என்ற 
ெசால் ந்ேத வ ணன் என் ஞ்ெசால் ேதான் ள்ள

வ ணைன

வ ணைன varuṇaṉai, ெப. (n.)

வண்ணைன2 பாரக்்க;see vannanai.

     [வ ணா → வ ணைன.]

வ ணாத்தமைச

 
 வ ணாத்தமைச varuṇāttamasai, ெப. (n.)

   கள்; toddy (சா.அக.);.

வ ணாவரி

 
 வ ணாவரி  varuṇāvarisi, ெப. (n.)

   ெவட்பாலரி ; a tree - Wrightinana tinctoria (சா.அக.);.

வ ணி

வ ணி1 varuṇi, ெப. (n.)

   கண்க க்  ( கற்பமான); மா பட்ட நிறங்கைளக் ெகா க் ம் க த்த க் ள் வட் த்த வ ல் 
உற்பத்  சவ் ; a kind of coloured curtain in the anterior part of the eye perforated by the pupil for the transmission of light 
Iris (சா.அக.);.

     [வ  → வ ணி.]

 வ ணி2 varuṇi, ெப. (n.)

   ெபான் (சங்.அக.);; gold.

     [வரண்ி → வ ணி.]

வ ணி ன்ைம

 
 வ ணி ன்ைம varuṇiyiṉmai, ெப. (n.)

   கண்களில் நிற ன்ைம; inderemia-absence (சா.அக.);.

     [வ ணி + இன்ைம.]
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வ த்தக்காரன்

 
 வ த்தக்காரன் varuttakkāraṉ, ெப. (n.)

   ேநாயாளி (இலங்ைக);; patient, ailing or sick person.

     ' ட் ல் இரண்  வ த்தக்காரரக்ள்'.

ம வ. ணியாளி, ேநாவாளி.

     [வ ந்  (த. .); → வ த்  ( . ); → வ த்தம் + காரன்.]

வ த்தம்

வ த்தம்1 varuttam, ெப. (n.)

   1. மன ற் ப் க்காத நிகழ்ச் களினால் உண்டா ம் ன்பம்; suffering, pain, grief.

     "ப க ங்களிற் ன் வ த்தஞ் ெசா ய" (அகநா.8);.

     "உயங் படர ்வ த்த  ைல  ேநாக் " ( றநா. 150 : 4);.

     "உயங் நைட மடப்  வ த்த ேநானா " ( ந். 307:5);.

     "அலமரல் வ த்தம் ர" (நற்.9:3);. வ த்தம் ேதாய்ந்த கத் டன் அமரந்் ந்தார ்(உ.வ.);. அவ்வா  
ேப யதற்காக வ த்தம் ெதரி த் க் ெகாள் ேறன் (இ.வ.);.

   2. க ைம, இ க்கண், ட் ப்பா ; difficulty, misfortune, bottleneck.

   3. மைற ற்ற உற னர ் த்  ஏற்ப ம் மன உைள ; regret. த்தப்பா ன் எ ரப்ாரா மைறவால், 
ம்பேம வ த்தத் ல் ழ் ய .

   4. ஆற்றல், ைம, ந , யற் க்க ைம; stain, impediment.

     "ெமய்வ த்தம் பாரார"் (நீ ெந . 53);.

   5. யற் ; effort.

     "ஆற் ன் வ ந்தா வ த்தம்" றள், 468),

   6. அரி ல் நிகழ்வ ; that which has very little chance of occuring, very rare.

அவன் ைழப்ப  வ த்தம் (இ.வ.);.

   7. கைளப் ; exhaustion, weariness, fatigue.

     "அைசந்  கைடந்த வ த்தேமா" ( வ். இயற். 3, 64);.

வ த்த ப்

 
 வ த்த ப்  varuttavuppu, ெப. (n.)

   வ த்த ப் ; fried salt useful for those on diet (சா.அக.);.

     [வ த்த ப்  → வ த்த ப் .]

வ த்

 
 வ த்  varutti, ெப. (n.)

   மணி ன் ழ்ப் ப த்  ைவக் ம் வண்ணத்தக  (யாழ்.அக.);; foil.
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வ த்

வ த் 1 varuddudal,    15 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வ த்தல்; to cause to come, to fetch, to get, obtain.

   2. ஓ யெம தல்; to paint, sketch, portrait.

     "நிைனப்ெபன் ந் ைகயால வ த் த் " ( வக. 180);.

     "உைம டத் ரக்்ைகைய வ த் " (உபேதசகா. ரா . 132);.

   3. மனப்பாடஞ் ெசய்தல் (இ.வ.);; to learn by heart, as a lesson, mug up.

     [வள் → வர ்→ வ  → வ த் .]

 வ த் 2 varuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வ ந்தச ்ெசய்தல்; to cause, pain, to afflict vex.

     "வ த் ந் ெதய்வங்க ம்" (ம ைரக். 632);.

   2. ப ல் த்தல்; to train.

     "அன்னான் வ த்  வாளிைளஞர"் ( ைள. அங்கம். 6);.

   3. யரங்ெகாள்ளச ்ெசய்தல்;   ன்பப்பட ைவத்தல்; to make one sad, to make one feel sorry.

அவர  ேபச்  அவைள க ம் வ த் ய  (உ.வ.);. அல் ம் பக ம் வ த் ம் க்கல் இ  (இ.வ.);.

   4. ஒ வர,் தம்ைமக் க ம் யற் க்  உட்ப த் க் ெகாண்  உைழத்தல்; to strain oneself.

உங்கைள இப்ப  வ த் க் ெகாண்  இர  பகலாக உைழக்க ேவண் மா?

வ தல்

 
 வ தல் varudal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   வரல்; coming.

 T. ra, Ka., Tu, bā, Ma. Vā

     [வள் → வர ்→ வா → வ  → வ தல்.]

வள் என் ம் தனிைல னின்ேற, வ தல், வ ைக என் ம் ெசாற்கள் ழ்த்தன. வைளதல், 
வட்டமாய் வைளதல், வைளந் , எ ந் , நடந்  வ தேல, வ தல் என் ம் ெசால் ன் 
ெபா ண்ைமயா ம். வைளதற் க த் னின்ேற வ தற் க த்  ழ்த்தெதன்பார ்ெமா ஞா . 
த ன்கண் அைமந்த ைனசெ்சாற்களின் தனிைல யைனத் ம், ெப ம்பா ம் ஏவல் ெவா ைம 
வ ேலேய ள்ளதால், வ தல் என் ம் ெதா ற் ெபயரின் தனிைல ம்,

     'வா' என் ம் ஏவெலா ைம னின்  ேதான் ய , எனலாம்.
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வ

வ 1 varudi, ெப. (n.)

   1. ஆைண; order.

   2. அ ம ; permission.

     "வாய்க் ேகள் யரக்்  வ  ெசய்தான்" (தனிப்பா.);.

     [வர ்→ வா → வ  → வ .]

 வ 2 varudi, ெப. (n.)

   வ தல்; come in.

     "இர ச ் ெந  த ைய வ " (அகநா. 318:4);.

     "பக ம் வ  பல் ங் கானல்" (நற். 223 : 3);.

     "மா  வ  மைலமைறந் ெதாளித் " ( றநா. 8:8);.

     [வர ்→ வா → வ  → வ .]

வ ந்

 
 வ ந்  varundi, . .எ. (adv.)

   பணிந் , க ம் ேவண் ; earnestly.

எவ்வளேவா வ ந் க் ப் ட் ம் மணத் ற்  அவன் வர ல்ைல (உ.வ.);.

     [வ ந்  → வ ந் .]

வ ந் க்க -த்தல்

வ ந் க்க -த்தல் varundikkaḻittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ன்பத் டன் காலம் ேபாக் தல் ( ன்.);; to pass one's time in suffering or grief or agony.

     [வ ந்  → வ ந்  + க .]

வ ந் க் ப் -
தல்

வ ந் க் ப் -தல் varundikāppiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

வ ந் யைழத்தல் பாரக்்க;see varundi-y-alai.

வ ந் க் ப் ட் ம் மைன ழா ற்  நண்பர ்வர ல்ைல (உ.வ.);.

     [வ ந்  → வ ந்  + ப் .]

வ ந் க்ேகட்டல்

 
 வ ந் க்ேகட்டல் varundikāṭṭal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

வ ந் க்ேகள்-தல் பாரக்்க;see Varundi-k-kel.

     [வ ந்  → வ ந்  + ேகட்டல்.]

வ ந் க்ேகள்-தல்

வ ந் க்ேகள்-தல் varundikāḷtal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெகஞ் தல், இைறஞ் தல்; to beseech, to beg earnestly, to entreat, to solicit pressingly, to importune.

     [வ ந்  → வ ந்  + ேகள்.]

வ ந் ப் ைழ-
த்தல்

வ ந் ப் ைழ-த்தல் varundippiḻaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வ ைம ல் நாடக்ைளக் கடத் தல்; to lead life under poverty.

     [வ ந்  → வ ந்  + ைழ.]

வ ந் யைழ-த்தல்

வ ந் யைழ-த்தல் varundiyaḻaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   க ம் ேவண் க் ப் தல்; to invite emphaticaly.

நண்பர ்எவ்வளேவா வ ந் யைழத் ம், உடல் ந ற்றதால், அவர  மகன் மணத் ற் ச ்ெசல்ல 
யாமற் ேபாய் ட்ட  (உ.வ.);.

     [வ ந்  + அைழ.]
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வ ந் ேயங் -தல்

வ ந் ேயங் -தல் varundiyēṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஒ வரத்ம் ஈ ெசய்ய யலா இழப் ைன ெயண்ணி ம், லம் ம் ன்ப ணர்  ெகாள் தல்; to 
feel sorry, to bemoan.

ஈ ெசய்ய யலாத நண்பனின் மைறவால், வ ந் ேயங் ம் அவ க்  ஆ தல் த் ேதற் வார ்
யார?்

     [வ ந்  + ஏங் -, ஏ → ஏங்  = மனம் வா தல். ஈ  கட்ட ெவாண்ணா இழப் ைன ெயண்ணிப் 
லம் தல்.]

வ ந் -தல்

வ ந் -தல் varundudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ன் தல்; to suffer, to be distressed, tortured or grieved.

     "காம ழந்  வ ந் னாரக்் " ( றள். 1131);

ப க்காமல் ஊர ் ற் யதற்காக இப்ேபா  வ ந் ப் பயனில்ைல (உ.வ.);.

உங்க க்  உதவ யாததற்காக வ ந் ேறன் (இ.வ.);.

   2. உடல் ெம தல்; to become emaciated.

     "வா தன் ேமனி வ ந்தா ப்ப" (மணிேம. 23, 62);.

   3. க ய தல்; to take pains make great efforts.

     "ஆற் ன் வ ந்தா வ த்தம்" ( றள். 468);.

   4. வ ந்  ேவண் க் ெகாள் தல்; to make a supplication.

     'கட ைள ேநாக்  வ ந் னதால் அ  ைடத்த '.

   5. உடல் வ ைன ணரந்்  வ ந் தல்; to strain oneself.

உடல் வ ந்த உைழக் ம் ேவளாண் ெதா லால் அ கப் பலன் இல்ைல (இ.வ.);.

     [வறள் → வரல் → வ  → வ ந் .]

ெநஞ்சம் காய்ந்  ேபாதல். ெநஞ்சம் ளிரத்லால், மட்டற்ற ம ழ்ச் ேயற்ப வ  மாந்தரத்ம் 
இயல்ேபயா ம். உள்ளம் வறண் ேபாதைல, அதாவ  ெநஞ்சம் காய்ந்  வ ந் ம் தன்ைமைய, 
ஒ வரத்ம் கம்

உணரத்் வ  அைனவ ம் அ ந்தேத. வ ந் தல், வ த் தல், ேபான்ற ெசாற்கள் எல்லாம் பண் ைன 

வ ந்

 
 வ ந்  varunduru, ெப. (n.)

ள்ளில  மரம் (மைல.);

 red-rlowered silk-cotton tre.

வ ந்

 
 வ ந்  varundūru, ெப. (n.)

வ ந்  பாரக்்க;see varunduru (சா.அக.);.

வ நர்

வ நர ்varunar, ெப. (n.)

   1. யதாய் வ பவர;் new comers, stranger.

     "வ நரக்்  வைரயா வளநகர"் ( ஞ் ப்.202);.

   2. ந் னர;் guests.

     "வ நரக்்  வைரயா வைச ல் வாழ்க்ைக" ( றநா.10);.

     "உள்ளி வ ந ைல  நனி ர" ( றநா. 158:14);.

     [வா → வ  → வ நர.்]
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வ நாள்

வ நாள் varunāḷ, ெப. (n.)

   எ ரவ் ங் காலம்; future.

     " த்தைன ேயத்தலரே்பால் வ நாள் றவற்க" ( க்ேகா. 44);.

     [வா → வ  + நாள்.]

வ றப்

வ றப்  varubiṟabbu, ெப. (n.)

   1. ம  றப்  (நாம ப. 690, உைர.);; next-birth, rebirth.

   2. ம ைம; life after death, reincarnation.

ம வ. ம றப்

     [வா → வ  + றப் .]

வ னல்

வ னல் varubuṉal, ெப. (n.)

   1. ெப  வ ம் நீர;் rising, swelling or overflowing water, flood or storm water.

     "வ ன ம் வாய்ந்த மைல ம்" ( றள். 737);.

   2. ஆ  ( ங்.);; river.

   3. ஆற்  நீ ம் ஊற்  நீ  மல்லாத ேவற் நீர ்(யாழ்.அக.);; water other than river or spring water.

     [வ  + னல்.]

வ ெபா ள்

வ ெபா ள் varuboruḷ, ெப. (n.)

   1. எ ர ்கால நிகழ்ச் ; future event.

     "மந் ரிக் கழ  வ ெபா ைரத்தல்" (ந ந்);.

   2. வ வதன் க த் ; purpose or object of one's coming.

     "மாமைறயாளன் வ ெபா ைரப்ேபான்" ( லம். 11:34);.

     [வ  + ெபா ள்.]

வ ேபாகம்

வ ேபாகம் varupōkam, ெப. (n.)

   ம ேபாக ைள ; future crop or next seasonal produce.

     "ெப ங்கடன்கள்..... வ ேபாகத் த் த வல்" ( வாலவா. 50.6);.

     [வ  + கம் → ேபாகம்.]

வ ம்

வ ம் varum, ெப.அ. (adj.)

   1. இனி வ வ ; coming, next, successive or ensuring.

   2. எ ரக்ாலம் த்த ெசால்; future tense.

     'வ ம் ஆண் லாவ  நல்ல மைழப் ெபய்யட் ம்' (உ.வ.);. வ ம் அ வன் ழைமயன்  ( தன்); 
நாங்கள் ஊ க் ப் ேபா ேறாம். வ ம் ெசல்வம் எல்லாம் நம்மதன்  (பழ.);, வ ம் ைன வ ல் 
நில்லா  (பழ);.

     [வா → வர ்→ வ  → வ ம்.]

வ ம்காலம்

வ ம்காலம் varumkālam, ெப. (n.)

   1. நிகழ்காலத்ைதத் ெதாடரந்்  இனிவ ம் எ ரக்ாலம்; future.

   2. வ ங்காலம் பாரக்்க;see varungalam.

வ ங்காலம் ெசால் ம் பல்  க நீரப்் பாைன ல் ந்த  ேபால (உ.வ.);

   3. எ ரக்ாலத்ைதக் ப்ப ; future-tense.

     'ஒ வான்' என்ற ைன ற் ல்,

     'வ்' வ ம் காலத்ைதச ் ட் ம் இைடநிைல.

     [வ ங்காலம் → வ ம்காலம்.]
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வ ம்ப

 
 வ ம்ப  varumbaḍi, ெப. (n.)

   வ வாய், வ மானத் ற்கான ஆதாரம்; income, source of income.

ேபா ய வ ம்ப  இல்லாததால் கைடைய ட்டார ்(உ.வ.);. வ ம்ப க்  ய ெசலவால் 
வ ைமேய ஞ் ம் (இ.வ.);.

     [வ  + ப .]

வ ம்

வ ம்  varumvidi, ெப. (n.)

   1. எ ர ்காலத் ல் நிகழ்வதன் ெபா ட்  உ  ெசய்யப்பட்ட ஊழ்; befalling destiny. 

வ ம்  நன்ைம ெசய் ெமன்ெறண்ணி ேண இ க்கலாமா? (உ.வ.); அவள் வாழ் ல் வ ம் ைய 
யார ்அ வார?் (இ.வ.);.

   2. எ ரக்ால நிகழ் ள்ள இயற்ைக ெயா ங் ; befalling law of nature.

வ ம்  வந்தால் ப ம் பட ேவண் ம் (பழ.);.

     [வா → வர ்→ வ  + .]

 Skt. vidhi → த. .

வ ம் ைன

 
 வ ம் ைன varumviṉai, ெப. (n.)

   எ ர ்காலத் ல் நிகழ்வதன் ெபா ட்  ற் ற ம், இப் ற ம் ெசய் ம் ெசயற்பா க க்  
ஏற்றவா  வ ம் ைன; future deeds occurring according to the activities of previous birth and present's birth.

ற் ற ன் நற்ெசயல்கேள, எ ரக்ால வ ம் ைனைய உ  ெசய் ம் (இ.வ.);.

     [வ ைன → வ ம் ைன.]

வ மதனம்

 
 வ மதனம் varumadaṉam, ெப. (n.)

   கன்னல் ச க்கைர; cane sugar.

வ ம

 
 வ ம  varumadi, ெப. (n.)

   வ ம்ப , வ மானம், வர  (யாழ்.அக.);; income, source of in income, receipt.

     'அவரிட ந்  எனக்  ஆ ரம் பாய் வ ம  இ க் ற ' (இ.வ.);.

     [வா → வ  + ம . ம  = ம ப் க்க வ வாய்.]

ஒ.ேநா. ெவ ம .

வ மம்

வ மம்1 varumam, ெப. (n.)

   ராப்பைக; grudge, spite, malevolence.

     "என் ேபரில் உனக்   என்ன வ மம்?" (உ.வ.);.

வ மம் ெகாண்டவரக்்  வன்பைகதான் ஞ் ம் (இவ);.

     [வரம்ம் → வ மம்.]

வ மன்

வ மன்1 varumaṉ, ெப. (n.)

   மன்னர ் ண்  ெகாள் ஞ் றப் ப் ெபயர;் title of the kings.

     " ண் றற் த் ர வ ம ெனன்பேவ" ( ரேமாத.் 8, 11);.

     [வரம்ன் → வ மன்.]
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வ மா

வ மா  varumāṟu, ெப. (n.)

   1. வ ந்தன்ைம, வ ம் தம்; which is as follows.

   2. நிகழ்ச் ; order of occurrence.

     [வா → வ  + ஆ .]

வ மானம்

வ மானம்1 varumāṉam, ெப. (n.)

   1. பணி, ெதா ல் த யவற்றால் ைடக் ம் பணம்; professional or salaried income, source of income.

வணிகத் ல் நல்ல வ மானம் ைடக் ம் என் தான் கைடைய ஆரம் த்ேதன் (உ.வ.); ட்  
வாடைகையத் த ர ேவ  வ மானம் எனக்  இல்ைல (உ.வ.);.

அரசாங்கத் ல் பணிெசய்தால் நல்ல வ மானம் ைடக் ம்.

   2. வரிகளின் வா லாக அர ற்  ைடக் ம் பணம்; revenue.

வரி ப்பதன் லம் அர க்  வ மானம் ைடக் ன்ற .

     [வா → வ  + மானம்.]

மானம் அளைவ த்த ெபயரீ .

 வ மானம்2 varumāṉam, ெப. (n.)

   வ வாய், வர , வ ம்ப ; income, source of income.

க. வரமான.

     [வ  + மானம்1 = மானம் = அளைவ த்த ன்ெனாட் .]

ஓ.ேநா. ேதய்மானம்.

வ மானவரி

 
 வ மானவரி varumāṉavari, ெப. (n.)

   வ ம்ப ன் ேமல் க் ம் அர ைற (தற்கா.);; income-tax.

     [வ மானம் + வரி.]

ஒ வ ைடய ஆண்  வ மானம், ப் ட்ட அள ற்  ேமற்ப மானால், அந்த வ மானத் ன்  
அர ற்  ெச த்த ேவண் ய வரி.
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வ ைலயாரித்

வ ைலயாரித்  varumulaiyāritti, ெப. (n.)

   கழகக்கால ெபண்பாற் லவர;் an ancient Sargam poetess.

ந்ெதாைக ல் 176-ம் பாடைல பா ள்ளார.் ெநஞ்சத் ன் கலக்கத் க்  மைழநீரின் கலக்கத்ைத 
உவைமயாக ள்ளார.்

     "மைழெபா ம் இயற்ைக நிகழ் ைன, வாழ் யல் நிகழ் டன் இைனத் க் ள்ள" ( ந்.176); 
பாடல் வ மா :-

     "ஒ நாள் வாரலன் இ நாள் வாரலன்

பன்னாள் வந்  பணிெமா  ப ற் ெயன்

நன்னர ்ெநஞ்சம் ெந ழ்ந்த ன்ைற

வைர ர ்ேதனிற் ேபா -ேயாேன

ஆசா ெகந்ைத யாண் ளன் ெகால்ேலா

ேவ ல னன்னாட் ப் ெபய்த

ஏ ைட மைழ ற் க ெமன் ெனஞ்ேச." ( ந்.176);

பற்பல நா ம் என்பால் வந் , பணி ைடய ெமா கைளக் , என்ெனஞ்ைச இளகச ்ெசய் , 
மைல ன் ரந்்த ேதனிறாைலப் ேபான்  மனம ந்  ெசன் ட்டான். அவன் யாண் ள 
ெனன்பைத ய ேயன்.

வ ைம

வ ைம varumai, ெப. (n.)

   ம றப் ; next or future birth.

     "வ ைம  ம்ைம  நம்ைம யளிக் ம் ராக்கேள" ( வ். வாய். 3,7,5);.

     [வா → வ  → வ ைம.]

வ ெமா

வ ெமா  varumoḻi, ெப. (n.)

   ணரந்்த இைணச ்ெசாற்களில் இரண்டாவதாய் நிற் ஞ் ெசால் (Gram.);; the following or succeeding word in 
a compound, dist. fr. nilai-moli.

     "நிைலவ  ெமா க ளியல்ெபா  காரத ் ையவ  ணரப்்ேப" (நன். 151);.

     [வா → வ  + ெமா .]

பணப்ைப என்ற ெசால் ல்

     'ைப' என்ப  வ ெமா .

வ வ ேபாவ

 
 வ வ ேபாவ  varuvadupōvadu, ெப. (n.)

   ச் , உ ரப்்  (வா );; respiration, breathing, inhalation and expiration (சா.அக.);.

     [வ வ  + ேபாவ .]

வ வாணிதம்

 
 வ வாணிதம் varuvāṇidam, ெப. (n.)

   இலவங்கப் ; clove, eugenia caryopHyllata (சா.அக.);.
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வ வாய்

வ வாய் varuvāy, ெப. (n.)

   1. வ ம்ப , வ மானம் (யாழ்.அக.);; income, source of income.

     "வ வா ட ்கால்வழங்  வாழ்தல்" ( ரிக .21);.

   2. ேதான் ம் இடம்; origin, source, avenues, means.

     "ஆய்தத் ற் ப் றப்ப காரத் ள் வ வாய் யவ " ((நன். 121. உைர);.

வ வாய்த் ைறச ்ெசயலாளர ்(இ.வ.);. வ வாய் இல்லாத க்ேகா ல்கள் த ழகத் ல் யாக 
உள்ளன (உ.வ.);.

     [வா → வ  → வ வாய்.]

வ வாழ்

 
 வ வாழ்  varuvāḻvu, ெப. (n.)

   ம வாழ் ; the future span of life rebirth.

     [வா → வ  + வாழ் .]

வ வா ண்

 
 வ வா ண்  varuvāḷuṇṭimūli, ெப. (n.)

   இலந்ைத; jujube-a thorny plant Zizyphus jujuba (சா.அக.);.

வ -த்தல்

வ -த்தல் varuvittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வரசெ்சய்தல்; to cause to come, to fetch, to bring, to get, obtain.

   2. ெபா ண் க்  ேவண் ய ெசால்ைலப் ெபய்  ெகாள் தல் (இலக்.);; to supply an ellipsis to complete 
the sense.

     " வ ம் என்றதற்  உலகம் வ ம் என வ க்க" (ப ற் ப். 61, உைர);.

   3. ெகாண்  வ மா  ெசய்தல்; to bring from somewhere. 

இந்த ம ந்  அயல்நாட் ந்  வ க்கப்பட்ட  (இ.வ.);.

   4. ேவண்டாதைத ஏற்ப த் தல்;   இயல்பாக இல்லாதைத உண்டாக் தல்; to invite trouble, etc.;

 to put on a smile.

இயற்ைகேயா ையந்  வா ம் வைக ெதரியார ்தங்க க் த் தாங்கேள அ ைவ வ த் க் 
ெகாள் ன்றனர ்(இ.வ.);

அவள் கத் ல் ெபாய்யான ரிப்ைப வ க்க யன்றான்.

     [வா → வ  → வ .]

வ க் ைட

 
 வ க் ைட varuvikkuḍai, ெப. (n.)

   ழங்காற் ப்  (க .அக.);; knee-cap.

     [வ யம் + ைட.]

வ யம்

 
 வ யம் varuviyam, ெப. (n.)

   ழங்கால் (சங்.அக.);; knee.
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வ ளி

 
 வ ளி varuviḷi, ெப. (n.)

   தப் ச்  மரம்; a kind of tree (un-identified); (சா.அக.);.

ம வ. ஆ மரம்

வ -தல்

வ -தல் varuvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   றத்தல்; to open, as one's mouth.

     'கப் யேம ெயன்  வாய் வ த ன்' (நீலேக . 375, உைர);.

     [வ  → வ .]

 வ -தல் varuvudal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   தசச்ர ்பலைக ல் வதற் க் தல்; to scribe on wooden plank by carpenter.

வ ள்

 
 வ ள் varuvumuḷ, ெப. (n.)

   மாைழ ன் ேமல் (உேலாகம்); ேகா வைர ம் உ க் ள்; engineer's scriber for marking gange.

     [வைர  → வ  + ள்.]

வைர

வைர1 varaidal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேகா த்தல்;   எ தல் ( டா.);; to write, inscribe, to draw a line.

வ ைக தந்தைம த்  மடெலான்  வைரந்தான் (உ.வ.);.

   2. ஓ யெம தல்; to draw with paint. அ  யார ்வைரந்த படம் (இ.வ.);

   3. உ  ெசய்தல், நிைலநி த் தல்; to fix, appoint, to ensure, to instal.

     " கெழா ங் க க நம் வைரந்த நாெளன" (மைலப .557);.

   4. அள ப த் தல்; to limit.

     "வைரயாப் ச ெலாண் தன் மகளிர"் ( றநா. 25);.

   5. அடக் தல்; to restrain.

     "வைர ேலன் லன்க ைளந் ம்" (ேதவா. 631, 1);.

   6. லக் தல்; to exclude.

     "உ ெகாளல் வைரயார"் (ெதால். எ த் . 41);.

   7. ைக தல்; to leave, abandon.

     "ெகாள்கலம் வைரத ன்" (க த்.133);.

   8. ஏற்றத்தாழ்  ப த் தல், ேவ ப த் தல்; to differentiate or draw distinctions, to make nice discriminations.

     "ெகாைடமட ெமன்பதம்ம வைரயா  ெகா த்த லாேம" ( டா. 9, 10);.

   9. ேநரை்மயான வ ல் ெபா ளடீ் தல்; to acquire or earn by legitimate or honest means
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வைரக்கட் டம்

வைரக்கட் டம் varaikkaḍḍiḍam, ெப. (n.)

   கட் டம் கட் வதற்ெகன்  ெதரி  ெசய்  சமப்ப த் ய இடம்; levelled plot or land.

     [வைர + கட் டம். கட்  + இடம் = கட் டம் கட் ன்ற இடம்.]

வைர = இடம், எல்ைல. வைர என் ம் ெசால் இடம் என் ம் ெபா ளில் கழக லக் யங்களில் ப  
ெபற் ள்ள .(எ.கா.);

     "மைலவைர" (பரிபா.10, 1);.

கர ரடாக ந்த இடத்ைதக் கட் டங்கள் கட் வதன் ெபா ட் ச ்ெசம்ைமப்ப த் ய இடம் 
வைரக்கட் டமா ம்.

வைரக்கட்

 
 வைரக்கட்  varaikkaṭṭu, ெப. (n.)

   மைலப்பக்கத் ல் த் ச ்சமன்ெசய்த ைளநிலம் (நாஞ்.);; a levelled arable land adjacent to hill or 
mountain.

     "வைரக்கட் க் ேகாணம்" (நாஞ். வழ.);.

     [வைர + கட் . கள் → கட்  = அைமத்தல், ேதாற் த்தல்.]

வைரக்கடந்தா

 
 வைரக்கடந்தா  varaikkaḍandāti, ெப. (n.)

   ெகா ; mosquito (சா.அக.);.

வைரக்காய்சச்ல்

 
 வைரக்காய்சச்ல் varaikkāyccal, ெப. (n.)

   ரத் ன் வைக ெளான் ; mountain fever (சா.அக.);.

     [வைர + காய்சச்ல். காய் → காய்சச்ல் = ரேநாய்.]

வைரக் லம்

 
 வைரக் லம் varaikkuḍilam, ெப. (n.)

   வங்கக்கல் (யாழ்.அக.);; lead ore.

     [வைர + லம்.]

வைரக் ம்

வைரக் ம்1 varaikkum,    .எ. (adv.) எல்ைல வைர ய; as far as, upto, till, until.

ெத. வர

     [வைர → வைரக் ம்.]

 வைரக் ம்2 varaikkum, இைட. (part.) 

   ெபயெரசச்த் க் ப் ன் ெசாற்ெறாடரில் ப் ம் ெசய க் த் தைடயாக இ ப்பைதக் 
வ ; after relative participle until, as long as.

அவனாகக் ேகட் ம் வைர நீ பணம் தராேத (உ.வ.);.

நீ இந்தப்பணிைய க்காத வைர இங் ந்  ேபாக யா  (இ.வ.);.

ெத. வர

     [வைர → வைரக் ம்.]
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வைரக்ெகண்ைட

 
 வைரக்ெகண்ைட varaikkeṇṭai, ெப. (n.)

   ெகண்ைட ன்வைக; carp.

     [வைர + ெகண்ைட.]

வைரகம்

 
 வைரகம்  varaigambu, ெப. (n.)

   கம்மாளர ்க ள் ஒன்  (யாழ்.அக.);; an instrument used by blacksmiths or metal-workers.

     [வைர + கம் .]

வைரச் லம்

வைரச் லம்  varaiccilambu, ெப. (n.)

   மைலசச்ாரல்; mountain slope.

     "வைரச ் லம்  ெதாட்  நில ப் பரந்தாங் " (பரிபா. 11. 32);.

     [வைர + லம் . ல் → லம் . ல் = ஒ க் ப் .]

வைரச் றகரிந்
ேதான்

 
 வைரச் றகரிந்ேதான் varaicciṟagarindōṉ, ெப. (n.)

   மைலகளின் ற கைள ெவட் ய இந் ரன் ( ங்.);; Indiran, as one who clipped the wings of the mountains.

     [வைர + ற  + அரிந்ேதான். ல் → ற → ற .]

ற  = உ ப் , வ ைம, ரி . அர ்→ அரி. அரித்தல் = அ த்தல், அ த்தல், நீக் தல். 
வரிச் ற்கரிந்ேதான் என் ம் ெசால், ஈங் , மைலகளின் ற கைள அல்ல  மைலப் ப கைள 
ெவட் ய த்த இந் ரன் என் ம் ெபா ள் பற் ய .

வைரச் ண்

 
 வைரச் ண்  varaiccuṇṭi, ெப. (n.)

   ெச  வைக ெளான் ; a kind of plant (சா.அக.);.

     [வைர + ண் .]

வைரத்தாள்

வைரத்தாள் varaittāḷ, ெப. (n.)

   மைலய வாரம்; foot of a mountain.

     "வைரத்தாள் வாழ்ேவன்" ( லப். 11, 15);.

     [வைர + தாள்.]

வைரந்தநாள்

வைரந்தநாள் varaindanāḷ, ெப. (n.)

   1. வைரயைறக் ட்பட்ட நாள்; enclosed days.

   2. வாணாள்; duration of life time.

     [வைரந்த + நாள்.]

வைரநீர்

வைரநீர ்varainīr, ெப. (n.)

   மைலய  (நாம ப.81);; mountain torrent.

     [வைர + நீர.்]
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வைரெநல்

 
 வைரெநல் varainel, ெப. (n.)

   மைலப்பாங்கான நிலத் ல் ைள ம் ெநல்வைக (நாஞ்.);; a species of paddy raised in hilly tracts or areas.

     [வைர + ெநல்.]

வைரேந

வைரேந  varainēmi, ெப. (n.)

   உட் றம் ஒளி ம் ெவளிப் றம் இ ங் ெகாண்  நில லகத்ைதச ் ழ்ந் ள்ளதாகக் க தப்ப ம் 
மைல; a mythical range of mountains encircling the orb of the earth and forming the limit of light and darkness.

     "வைரேந யள ஞ் ெசன்றகன்றன" (தக்கயாகப். 85);.

     [வைர + Skt. ேந ]

 Skt. nëma → த. ேந .

வைரப்பைக

வைரப்பைக varaippagai, ெப. (n.)

   இந் ரன்; Indiran.

     "நான்ெக ற் ெறா த்தற் டரப்்ெபா  வைரப்பைக" (கல்லா. 30, 8);.

     [வைர + பைக.]

வைரப்பத் ம்

 
 வைரப்பத் ம் varaippattim, ெப. (n.)

   மா ப்பத் ரி; a plant (சா.அக.);.

வைரப்பா

 
 வைரப்பா  varaippāci, ெப. (n.)

   கற்பா ; lichen (சா.அக.);.

     [வைர + பா .]

வைரப்பாைல

 
 வைரப்பாைல varaippālai, ெப. (n.)

   மைலப் ப ல் ைள ம் பாைல; atree growing in mountainous region (சா.அக.);.

     [வைர + பாைல.]
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வைரப்

வைரப்  varaippu, ெப. (n.)

   1. எ ைக; writing.

     "வட் ைக வைரப் ம் வாக் ன் கற்ப ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 34, 168);

   2. எல்ைலu; limit, boundary.

     "இைடநில வைரப் ன்" (மணிேம. 28, 24);. 

தண்ட ழ் வைரப்பகங் ெகாண் யாக" ( றநா. 198:12);

     "ெவம்பா தாக யனில் வைரப்ெபன" (பரிபா. 11:80);.

   3. ம ல்; wall of a fort or temple.

     "அ ங்க  வைரப் ன் ஊரக்  ன ய" (பட் னப். 269);.

   4. வர ் ழ்ந்த இடம் ( வக. 949, உைர);; enclosed space, courtyard.

   5. வைரந்  ெகாள்ளப்பட்ட இடம்; enclosed place.

     "வண் கழ் வர ்தண்ெபா ல் வைரப் ன்" (ெதால்.ெசய் ள்.78);,

   6. மாளிைக; mansion.

     " ைணெயா  ைளக் ங் காப் ைட வைரப் ன்".

   7. உலகம்; world.

     "தண்கடல் வைரப் ல்" (ெப ம்பாண். 18);.

     " நகர ்வைரப்பகம் லம்ப அவெனா " (அகநா.63 : 2);.

வைரபடம்

 
 வைரபடம் varaibaḍam, ெப. (n.)

   ேதாற்றம், அைமப் , த யவற்ைறக் காட் ம் ேகா களால் ஆன படம்; map, plan, diagram, graph.

     'இந் ய வைரபடத் ல் ழக்  ேநாக் ப் பா ம் ஆ களின் ெபயரக்ைள எ ' (இ.வ.);.

கட்டடம் வைரபடத் ல் உள்ளப தான் கட்டப்ப ற  (இ.வ.);.

     [வைர + படம்.]

வைரபாய்தல்

வைரபாய்தல் varaipāytal, ெப. (n.)

   மைல ச் ந்  ேழ ைக; falling oneself down from the top of a hill, a mode of committing suicide.

     "வாழ் ன் வைரயாய்தல் நன் " (நால . 369);.

     [வைர + பாய்தல்.]

வைரெபா ட் ரித
ல்

 
 வைரெபா ட் ரிதல் varaiboruṭbiridal, ெப. (n.)

   வைர டத் ப் ெபா ள் வ ற் ரிதைலக் ம் அகப்ெபா ட்ப  (அகப்.); ( க்ேகா.);; theme 
treating of the departure of a lover to earn money for his marriage.

     [வைர + ெபா ள் + ரிதல்.]

வைரமா

 
 வைரமா varaimā, ெப. (n.)

   மைலமா; mountain mango (சா.அக.);.

     [வைர + மா.]

1069

www.valluvarvallalarvattam.com 15540 of 19068.



வைர ைற

வைர ைற varaimuṟai, ெப. (n.)

   இப்ப  அல்ல  இவ்வள  என்ற அள ல் நடவ க்ைகையத் ட்ட ம் கட் ப்பா ; restriction.

யாரிடம் என்ன ேப வ  என்ற வைர ைறேய உனக்  இல்ைலயா? (இ.வ.);.

   2. எல்ைல; delimitation, boundary.

எதற் ம் ஒ  வைர ைற ேவண் ம்.

   3. வ க்கப்பட்ட ெசயல் ைற; constraint.

ம வ. தைடவரம் .

     [வைர + ைற.]

ஒ  ெசயைலச ்ெசயல்ப த் ம் வைரய த்த ட்டஅைமப்  அல்ல  வ க்கப்பட்ட ைறேய 
வைர ைறயா ம்.

வைரய க்கம்

வைரய க்கம் varaiyaḍukkam, ெப. (n.)

   மைலகளின் ெதாடரச்் ; contiguous mountain range.

     "  ஓண்  உ ெக க் கட் ப் ெப வைர அ க்கம் ெபாற்பச ் ரம்கள்" (நற்.34:3-4);.

     [வைர + அ க்கம். அ  அ க்  + அம் = பன்மைல வரிைச.]

வைரய ர்

வைரய ர்  varaiyamirtu, ெப. (n.)

   மைலப  ெசல்வம் ( வக.2110, உைர.);; hilly or mountaneous produce.

     [வைர + அ ர் . அ ழ்  → அ ர் .]

வைரயரமகளிர்

வைரயரமகளிர ்varaiyaramagaḷir, ெப. (n.)

   மைலவாழ் ெதய்வப் ெபண் ர;் mountain-nymphs.

     "வைரயர மகளிரிற் சாஅய்" ( ஞ் ப். 195);.

     [வைர + அரமகள் → அரமகளிர ்= ன் த் ம் ெதய்வப் ெபண்.]

வைரயைரயன்

வைரயைரயன் varaiyaraiyaṉ, ெப. (n.)

   மைலயரசன் (இமவான்);; the Himalayas personified, as the king of the mountains.

     "வைரயைரயன் மடப்பாைவ" (ேச . ச வ. 39);.

     [வைர + அரசன் → அைரசன் → அைரயன்.]

வைரயற

வைரயற  varaiyaṟavu, ெப. (n.)

   1. எல்ைல;   வைரயைற (யாழ்.அக.);; limit.

   2. அள  (சங்.அக.);; measuring.

     [வைரய  → வைரயற .]

வைரய க்க

 
 வைரய க்க varaiyaṟukka, ெப.எ. (adj.)

   அ ட;உ  ெசய்ய, வ க்க,

 define, prescribe.

இந்தக் கா கள் ைடத்த இடத்ைத அ ப்பைடயாகக் ெகாண் . இந்த அரசனின் நாட்  எல்ைலைய 
ஒ வா  வைரய க்கலாம் (உ.வ.);.

     [வைரயைற → வைரய க்க. அ  → அ க்க.]
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வைரய -த்தல்

வைரய -த்தல் varaiyaṟuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ரம்ானித்தல், அ டல், உ ெசய்தல்; to settle, decide, determine, ascertain.

இடத் க்  இடம், நாட் க்  நா  ஒ க்கம் என்ப  ேவ ப வதால், அைத வைரய த்தல் க னம் 
(உ.வ.);.

நீங்கள் தயாரித்த ெபா ள்கள் நாங்கள் வைரய த்த தரத் ல் இல்ைல (இ.வ.);.

     "மைறகெளல்லா ய வைரய த் ணரந்்  க ம்" (ெவங்ைகக்க. 89);.

   2. ம ப் தல் ( ங்.);; to estimate.

   3. எல்ைலப்ப த் தல் (சங்.அக.);; delimit.

   4. வைளத்தல் (யாழ்.அக.);; surround, encircle.

     [வைர + அ .]

வைரய த்தபாட்
யல்

 
 வைரய த்தபாட் யல் varaiyaṟuttapāṭṭiyal, ெப. (n.)

   பாட் யல்பற் ய ஒ  ல்; a treatise on poetics by sambanda munïvar.

     [வைரய  + பாட் யல்.]

இதைனச ்சம்பந்தப்பாட் யல் என் ம் வர.் இ  ர ் தலான மங்கலங்கைள வைரய த் க் 
னைமயால், இப் ெபயர ்ெபற்றெதனலாம். இந்

ைல யற் வர ்இன்னாெரன அ ய ய ல்ைல. சம்பந்த னிவரின் மாணவர ்ஒ வர ்
இயற் னார ்என்  க ன்றனர.்

வைரய த்தான்

 
 வைரய த்தான் varaiyaṟuttāṉ, ெப. (n.)

   ேபய்த்தம் படை்ட அவைர; a creeper belonging to field or garden bean family (சா.அக.);.

தம்படை்டயவைர வைக  ெளான் . படரெ்கா  வைகையச ்சாரந்்த . க  சைமத் ண்பதற்  
உகந்த . ம த் வக் ண க்க  என்  சா.அ.க. ம்.
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வைரயைற

வைரயைற1 varaiyaṟai, ெப. (n.)

   1. ெபா ள் வைரயைற அல்ல  ெசாற்ெபா ள் ளக்கம்; definition.

இலக் யம் என்ப , ெபா ள் வைரயைறக்  அப்பாற்பட்ட  (உ.வ.);. கற்பைனக்  என்ன வைரயைற 
வ க்க ம்? (இ.வ.);.

   2. வரம் ைக; delimitation.

கல் ரி காலவைரயைற ன்  டப்பட்ட  (இ.வ.);.

     [வைரய  → வைரயைற.]

 வைரயைற2 varaiyaṟai, ெப. (n.)

   1. எல்ைல; limit, boundary.

     "நாள் வைரயைற ேநாக் ம்" ( வாைனக். நாட.் 33);.

   2. அள  (சங்.அக.);; measurement.

   3. அடக்கெவா க்கம் (இ.வ.);; restraint in manners or behaviour.

   4. கண் ப்  (இ.வ.);; strictness.

   5. ட்டம் (இ.வ.);; accuracy, exactness, precision.

   6.  (இ.வ.);; termination,

   7. வைர ைற பாரக்்க;see varai-murai.

     [வைரய  → வைரயைற.]

வைரயைற -
தல்

வைரயைற -தல் varaiyaṟaiāṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒன்றன் பண்ைப வைரய த் க் தல்; to define or prescribe one's character.

     [வைரய  → வைரயைற + .]

ல் → ல் → -. ல் = ெபா த் , ெபா த்தமாய்ச ்ெசால். வைரயைற தல் ஒன்றன் பண்ைப, 
அப் ெபா ளின் தன்ைமையெயாட் ப் ெபா த்தமாக வைரய த்  ெமா தல். இசெ்சால் த்  
இளம் ரணர ்இயம் ம், றப்  ளத்தம் வ மா  :-

     "வைரயைற தலாவ  ஒன்றன் பண்ைப வைரய த்தாற் ேபாலக் வதா ம். ளக் க் 
ன்ற தன்ைமைய ம் இத ள் அடக்கலாம்".

     'பரத்ைதயர ்என்ற ெசால் க்  இளம் ரணர ் ன்ற ளக்கம் அவரக்் ரிய பண்ைபச ் ங் ய 
ெசாற்களால் ெதளிவாக ளக் ன்ற .

     "ஆட ம் பாட ம் வல்லாரா  அழ ம் இளைம ம் காட்  இன்ப ம் ெபா ம் ெவஃ ற ஒ வர ்
மாட் ம் தாங்காதார"் (இளம்.ெதால்.ெபா ள்.149); என்ற அவ் ளக்கம், அதற் ரியாைர ஓ யமாக் க் 
காட் ன்ற . இதனால் அவரக்ள  ேதாற்றப் ெபா ம், கைலத ் றைம ம், காமத் ைளப் ம், 
உண்ைமப் பண் ம் ஒ ேசரக் காட்டப் ெப ன்றன.

வைரயாட் க்ெகா
ம்

 
 வைரயாட் க்ெகாம்  varaiyāṭṭukkombu, ெப. (n.)

   கம்பளியாட் க் ெகாம் ; horn of fleec sheep (சா.அக.);.

     [வைரயா  + ெகாம் .]
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வைரயா

வைரயா  varaiyāṭu, ெப. (n.)

   1. மான் வைக (M.M.775);; ibex.

   2. காட்டா ; jungle sheep.

     "ஒங் மால்வைர வைரயா ழக்க  ைடந்  ெப ந்ேதன்" ( வக. 1559);.

     "வைரயா  வ ைடத ்ேதாற்றம் ேபால" (பட் னம்.139);.

ம வ. வ ைட.

     [வைர + ஆ .]

வைர = மைல. மைலகளில் ேமய்ந்  ரி ம் ஆ . ைககைள ேமய்ந்  வளரவ்தால், இதன் க  
ம த் வக் ண க்க  (சா.அக.);.

     [P]

 வைரயா  varaiyāṭu, ெப.(n.)

   மைலயா ; mountain sheep.

த.வ. ெசம்ம யா

     [வைர+ஆ ]

வைரயாத்

வைரயாத்  varaiyātti, ெப. (n.)

   மைலயாத்  மரம்; variegated mountain ebony.

     "வைரயாத்  நீழல்" ( ற்றா. தல. பராசக் . 10);.

     [வைர + ஆத் .]

வைரயா கரச்்

வைரயா கரச்்  varaiyānugarcci, ெப. (n.)

   கள ப் ணரச்் ; secret union of lowers.

     "வைரயகத் ையக் ம் வைரயா கரச்் " (பரிபா. 8, 41);.

     [வைர + ஆ + கரச்் .

     'ஆ' எ ரம்ைற இைட நிைல.]

வைரயாப்படங்

 
 வைரயாப்படங்  varaiyāppaḍaṅgu, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ம ந் ச ்ெச ; a kind of medicinal herb (சா.அக.);.

வைரயால்

 
 வைரயால் varaiyāl, ெப. (n.)

   கல்லால மரம்; a variety of banyan, Ficus infectoria (சா.அக.);.

வைரயா கம்

 
 வைரயா கம் varaiyāligam, ெப. (n.)

   ல்ைல; plant, a species of Jasmine family (சா.அக.);.

வைரயா ைக

வைரயா ைக varaiyāvīkai, ெப. (n.)

   ெப ங்ெகாைட; unstinted liberality, as making no distinction among the recepients.

     "வைரயா ைகக் டவர ்ேகாேவ" ( றநா. 17);.

     [வைர + ஆ + ஈைக.]
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வைரயா

வைரயா  varaiyāḻi, ெப. (n.)

   1. சக்கரவாள மைல; a mythical mountain range.

     "கடலா  வைரயா  தைரயா " (தக்கயாகப். 6);.

   2. மைல (தக்கயாகப். 6, உைர);; mountain.

     [வைர + ஆ , ஆல் → ஆள் → ஆழ் → ஆ  = ஞாலத்ைதச ் ற் யைமந்த மைலத ்ெதாடர.்]

வைர ல்

 
 வைர ல் varaiyil, இைட. (part.)

வைர ைற பாரக்்க;see varai-murai.

     [வைர → வைர ல்.]

வைர டகம்

 
 வைர டகம் varaiyuḍagam, ெப. (n.)

   நல்ல மா ைள; a species of pomegranate (சா.அக.);.

வ ற்  ேநா ைனப் ேபாக் ம். இதன் பழசச்ா , உட க்  ப்ைபத ்த ம். வ ற் க் 
க சச்ைலப் ேபாக் ம். வ ற் க் க ப் ைனப் ேபாக் ச ்ெசரிமான ம், ப ைய ம்

அ கரிக்கச ்ெசய் ம் என்  சா.அ.க. ம்.

வைர ம்

 
 வைர ம் varaiyum,    .எ. (adv) வைர, எல்ைல, ய; as far as, upto, till.

     [வைர → வைர ம்.]

வைர த் -தல்

வைர த் -தல் varaiyuṟuddudal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

வைரய -த்தல் பாரக்்க;see Varai-y-aru-,

     [வைர + உ த் .]

வைரெய க்

 
 வைரெய க்  varaiyerukku, ெப. (n.)

   மைல எ க் ; mountain madder shrub

வைரேயா

 
 வைரேயா  varaiyōṭu, ெப. (n.)

   உர ன் வாேயா  (யாழ்ப்.);; ring-shaped stone piece placed over a mortar to prevent the grain from scattering while 
husking.

     [வைர + ஒ .]

வைரவாைழ

வைரவாைழ varaivāḻai, ெப. (n.)

மைலவாைழ ( லப்.11, 83, உைர);:

 a kind of plantain grown in mountain regions.

     [வைர + வாைழ.]

வைரவாளர்

 
 வைரவாளர ்varaivāḷar, ெப. (n.)

   வைரபடம் வைரபவர;் draftsman, draughtsman.

     [வைர → வைர  + ஆளர.்]

1074

www.valluvarvallalarvattam.com 15545 of 19068.



வைர ல்

வைர ல்  varaivilli, ெப. (n.)

   ெபா மகள் (நாம ப. 5);; prostitute, harlot.

     [வைர  + இல் + இ

     'இ' உைடைமப் ெபா ளீ .]

வைர லக்கணம்

 
 வைர லக்கணம் varaivilakkaṇam, ெப. (n.)

   வைரயைற; definition.

     "கைலக்  வைர லக்கணம் ற மா?" (உ.வ.);.

     [வைர  + இலக்கணம்.]

வைர ன்மகளிர்

வைர ன்மகளிர ்varaiviṉmagaḷir, ெப. (n.)

   ெபா  மகளிர ்( றள்.);; prostitutes, harlots.

ம வ. இ மனப்ெபண் ர,் கணிைகயர,் பரத்ைதயர,் ைலமா , ைலமகள்.

     [வைர  + இல் → இன் + மகளிர.்]

வைர ன் மகளிர ்பற்  ெமா ஞா  வ  :- இல்லறம் கா ம், கற்ைபக் காவா ம், அழ , 
ப் ர , ைன , த்த ழ்க்கைல த யவற்றால், ஆடவைர மயக் , ெவளிப்பைடயான ெகா ய 

ேநா ம், ப் ர ல்லா   நாற்றம் ம் அ வ ப்பான ேதாற்ற மற்ற ஆடவரக்்ெகல்லாம், லம், 
மதம், ப வம், நிைலைம தலான ேவ பா ன் த் தம் நலத்ைதப் ெபா ட்  ற் ம் ெபா மகளிர,் 
பலெரா ம் வைரயா  தலால் வைர ன் மகளிர ்எனப்பட்டனர.் ( க். த ழ்மர ைர. பக். 149);.

அ ம் ெபா ள் ேமல் அவா ம் மகளிர,் ஆரா அன் ைன அ யாத ெபண் ர.் ஒ வரிடத் ள்ள 
ெபா ளின் அள ற்ேகற்ற வண்ணம், அன்  ெச த் ம் பண் ல் மகளிேர இ மனப்ெபண் ர.் இம்மாய 
மகளிைரப் ேபர வாளர,் ஒ ேபா ம் நாடார.் கள்ளெநஞ்சங் ெகாண்ட இவ் வைர ன் மகளிர,் காய 
மாந்தரத்ம் உள்ளத்ைத உற் ேநாக்கார.் உடம்ைப ற் ப் ெபா ள் ேத வைதேய தம் வாழ் ன் 

ந்த பாகக் ெகாள்வர.் மன்பைத ல் மாய்ந்ெதா ம் பகட்டாரவாரப் ெபா ளிைனேய, 
வாழ்ெபா ளாக நிைனந் , வரிைன ற் ச ் த் ரம் வாங் வ  ேபால், தம்ேபெர ல் ெதாைலத் ப் 
ெப ம்ெபா ளடீ் , வாணா ளி ல், அப் ெபா ளிைனத் ய்க்கா , வ ேத மாய்வர.் இத்தைகய 
இ ண மங்ைகயைரேய வள் வப் ேபராசான் ெபா டெ்பண் ர ்என் ம், இ மனப் ெபண் ர ்என் ம் 
இ த் ைரக் ன்றார.் இத்தைகேயாைரக்  ம ழ்ேவார,் ணத்ைதக் ம் ேபைதைமயாளர ்எனில் 

ைகயன் . இப் ெபா ண்ைம ெபா ந்த ெபா மைறப் பாடல்

வ மா :-

     "ெபா டெ்பண் ர ்ெபாய்ம்ைம யக்க

ட்டைற  ேல ல் ணந்த  இயற் " ( றள், 914);.

வைர ன் மகளிர ்பற் ப் பரிேமலழகர ் வ :-

வைர ன்மாதர்

 
 வைர ன்மாதர ்varaiviṉmātar, ெப. (n.)

வைர ன்மகளிர ்பாரக்்க;see varavin-magalir.

     [வைர  + இல் → இன் + மாதர.்]
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வைர

வைர 1 varaivu, ெப. (n.)

   1. எ ைக ( வா.);; writing.

   2. ஓ யெம ைக; painting.

   3. எல்ைல; limit.

     "வைர ன் ச ்ெச ம் ெபா ன்" (க த், 8);.

   4. அள  ( ன்.);; measurement.

   5. ஏற்றத்தாழ்  ேநாக் ைக; discrimination, paying attention to differences.

     "வைரவறக் ெகா ப்ேபான்" ( டா. 2, 48);.

   6. மணம்; marriage.

     'வைர நன் ெறன்னா தக ம் அவர ்வந் ' (அகநா. 119 : 4);.

     "உைரசா னன்கலம் வைர ல " (ப ற் . 54:8);.

   7. ஒ க்கெந ; the path of good conduct.

   8. நீக்கம் ( வா.);; rejection, exclusion, deletion.

   9. ரி  ( ன்.);; separation.

     [வைர → வைர .]

வைர  பற்  இளம் ரணர ்ெபா ள காரத் ல் கல்வ  :-

     "வைர  என்ப  ெசய்யத்த வன ம், த ரத் த வன ம், வைரந்  ஒ ம் ஒ க்கம்" (இளம்.ெதால். 

வைர கடாதல்

வைர கடாதல் varaivugaṭātal, ெப. (n.)

   தைல ைய மணம் ரிந்  ெகாள் மா  ேதா  தைலமகைன வற் த் ம் அகத் ைற (அகம்.); 
( க்ேகா. 130);; theme of the female companion of the heroine urging the hero to marry her mistress.

     [வைர  + கடா தல் → கடாதல்.]

வைர டன்ப தல்

வைர டன்ப தல் varaivuḍaṉpaḍudal, ெப. (n.)

   தைல ன் ற்றத்தார ்தைலமகற்  அவைள மணம் ரி க்க உடன்ப ம் அகத் ைற (அகம்.); 
(க த்.107, ைறக் ப் );; theme in which the parents of the heroine give their consent to her marriage with the hero.

     [வைர  + உடன்ப தல்.]

வைர ம -தல்

வைர ம -தல் varaivumalidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   மணநிகழ்வ பற்  ம ழ் தல்; to feel happy at the prospect of marriage.

     "அவன் வைரய வ ன்றைம ேதா  தைல க்  வைர  ம ந்  ய " (க த். 37. 
ைறக் ப் );.

     [வைர  + ம .]

வைரெவ த்

 
 வைரெவ த்  varaiveḻuttu, ெப. (n.)

   எ த்தாணி ெகாண்  ஏட் ெல தப் ெப ம் எ த் ; stylus for writing on edu (palmra leaf);.

     [வைர  + எ த் .]

வைரெவ த் ம் ெவடெ்ட த்தா ய வடெ்ட த் ம், எ தப்ப ம் க க்ேகற்ப ெவவ்ேவ  ெசால்லாற் 
க்கப் ெப ம் ைக னால் மண ம், ைம னால் ணி ம், வரி ம்,

எ த்தாணியால் ஒைல ம் வைர ம் ஒவ்ெவா  வரிவ ம், ஒேர ெதாடரச்் யாக, ேகா த்  
வைர ம் எ தெ்தன்க.
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வல்

வல்1 val, ெப. (n.)

   கட் க்ெகா ; coagulating creeper, cocculus villosus (சா.அக.);.

 வல்2 val, ெப. (n.)

   1. வ ைம ( டா);; strength, power.

     "ஒ வல் ஈந் ன் உலைவ அம் காட் " (நற்.2:2);.

     "வல்ல ரர ்ஆ " ( வாசகம். வ ராணம்);.

   2. றைம; ability, capacity, talent, skill.

   3. ேம  (உரி.நி.);; hillock.

   4. தா ங்க  (ெதால். எ த் . 373);; dice.

   5. ைலக்கச்  (யாழ்.அக.);; bodice.

 வல்3 val, ெப. (n.)

   ைர  ( டா.);; quickness, hurriedness, speed, haste.

     "எம் ம் ைரந் வல் ெலய் ப்பன்மா" (அகநா.9:17);.

     "வ ப ேவாைர வல்ல  ேய" ( றநா.10:1);.

வல்கம்

 
 வல்கம் valkam, ெப. (n.)

   மரப்படை்ட (ைதலவ.);; bark of tree (சா.அக.);.

வல்கலம்

வல்கலம் valkalam, ெப. (n.)

   1. மரப்படை்ட (ைதலவ.);; bark of tree.

   2. ல உட ப் கைள க் ம் சவ் ; cortex.

     [வல்+கலம். ல் → கல் → கலம் = மரத் ல் அல்ல  உட ல் இயற்ைகயாய் ெபா ந் ய .]

வல்

 
 வல்  valki, ெப. (n.)

   யாழ் ( வா.);; lute.

வல் தம்

 
 வல் தம் valkidam, ெப. (n.)

   வற் தம் (யாழ்.அக.);; gallop, a pace of horse.

     [வல் + தம்.]

 Skt. kita → த. தம்.
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வல்

வல்  valci, ெப. (n.)

   1. உண ; food.

     "வைளக ர ்வல் ெகாண் டைளமல்க ைவக் ம்" ( றநா. 190);.

     " ம்  வல் ப் ெப ங்ைக ேயற்ைற" (அகநா. 8:2);

     "எ மட மாற்  வல்  ஆ ம்" (நற். 6:8);.

   2. ேசா  ( ங்.);; boiled or cooked rice.

     "ெகா வல் " (ம ைரக். 141);.

   3. அரி  (சா.அக.);; rice.

     "வல்  காய்களின் வ க்க ம்" ( ைள. ண்ேடா. 175);.

   4. ெநல்; paddy.

     " ைனஞர ்வல்  நல்க" (மைலப . 462);.

     [உல் → வல் → வல் .]

வல் கம்

வல் கம் valmīkam, ெப. (n.)

   1. கைறயான் ற் ; ant-hill.

   2. ஆைனக்கால்; elephantiasis (சா.அக.);.

     [வல் க → வல் கம்.]

     [P}

வல்ல

வல்ல valla, ெப.அ. (adj.)

   1. ஆற்றல் க்க வ ைம ள்ள; powerful.

ப் டப் ப வைத நிகழ்த்தக் ய.

   2. றைம ள்ள; skilful, capable, talented, efficient.

ளிர ்காய்சச்ைல உடன யாகக் ைறக்கவல்ல ம ந் .

ெத. வல்ல.

     [வல் → வல்ல.]

வல்லக்கட்

 
 வல்லக்கட்  vallakkaṭṭi, ெப. (n.)

   வல்ைலக் கட் ; enlargement of spleen.

     [வல்ல + கட் .]

ள் → கள் → கட்  → கட் . கள் = ரளல், ெப தல், உ ண்ைடயாதல், உ ண்  கட் யாதல், 
வல்லக்கட்  என்ப  ரண்  ெப தலால் ஏற்ப ம் ேதாற்றம்.
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வல்லக்கா

 
 வல்லக்கா  vallakkāṭu, ெப. (n.)

   கா ; cremating ground, burial ground.

     "வயேசா வல்லக் காேடா?" (இ.வ.);.

ெத. வல்லகா

     [வல்ல + கா .]

க  = , ெச , அடரத்் . மரங்களின் ெச  க்க இடம். இங்ேக கா  என் ம் ெசால் 
கா ெவட்  நிலந் த் யேபா , ைளநிலம் என் ம் ெபா ண்ைம ம், அ த்  

ைளநிலத்ைதய த்த ஊர ்எல்ைல ெயன் ம் ெபா ளி ம், இ யாக ஊெரல்ைல ன் கண்ேண 
அைமந்த கா  என் ம் ெபா ள்களில் ைடெபயரந்் ள்ள .

வல்லக்ேகாட்ைட

 
 வல்லக்ேகாடை்ட vallakāṭṭai, ெப. (n.)

   கழ்ெபற்ற கன் ேகா லைமந்த ஊர;் a fabulous Lord Murugan temple located in Käncipuram Dist.

வல்ல

 
 வல்ல  vallagi, ெப. (n.)

வல்  பாரக்்க;see valgi.

     [வல்ல → வல்ல .]

வல்லைக

 
 வல்லைக vallagai, ெப. (n.)

   வாைழ; plantain (சா.அக.);.

வல்லங்ைக

 
 வல்லங்ைக vallaṅgai, ெப. (n.)

   வல ைக; right hand.

     [வலக்ைக → வல்லக்ைக → வல்லங்ைக.]

ல் = தல் க த்  ேவர.் ல் → ய் → கய் (ெசய்தல்); → ெகய் → ெசய். ெசய் → ெகய் → ைக.

வல்லசம்

 
 வல்லசம் vallasam, ெப. (n.)

   ள ; pepper-Piper nigrum (சா.அக.);.
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வல்ல

வல்ல  vallaḍi, ெப. (n.)

   1. வல்லபம்2 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see vallabam.

   2.  வ க்கட்டாயம் (சங்.அக.);; force, compulsion.

   3. கட்டாயம், வ ைம; compulsion.

   4. ெகா ைம; oppression, cruelty.

   5. ேநா ன் த் தற்ெகாைல த யவற்றால் ேந ம் இறப் ; unnatural death.

     "வல்ல  வாரிக்ெகாண்  ேபாக" (உ.வ.);.

ெத. வல்ல .

     [வல்1 + அ

   2. அ  → அ .]

வல்ல க்காரன்

வல்ல க்காரன் vallaḍikkāraṉ, ெப. (n.)

   1. வன் ைறயால் ைன ப்ேபான்; bully, one who achieves or attains his object forceably.

     "வல்ல ககாரரக்்  ளக்ேகற் க் காட் மா ேபாேல" (ஈ . 9, 5, 3);.

   2. ெகாள்ைளக்காரன்; plunderer, robber.

     [வல்ல  + காரன்.]

க  → காரன் = ைன தல் உைடைமப் ெபா ளிற் ப ன் வ ம், ஆண்பாற் ெபயரீ . வல்ல க்காரன் 
என் ச ்ெசால் ல், வ ைம

அல்ல  ஆற்றைலக் ெகாண் , வன் ைறயால் ைன ப்ேபாைனக் த்  வழங் ற்  எனலாம். 
காரி (ெப.பா.);. ட் க்காரன் என்ப  உரிைம ம், பணக்காரன் என்ப  உைடைம ம், காவற்காரன் 
என்ப  ைன ைடைம ம் ( லப் ெபயரா ன் ைன ரிைம ம்);, அண்ணன் காரன் என்ப  
உற ரிைம உணரத்் ம் ெபயரக்ளா ம். ேதாட்டக்காரன், வண் க்காரன், மாட் க்காரன் என்பன 
உரியவைனக் க்கா டத் ப் ெபா ப் ரிைமக்காரைனக் க் ம். உரியவன் ெசாந்தக்காரன்.

காரன் காரி ற் ப் ெபயரக்ள் ற் க் கணக் ன.

காரன் (kara); → வ. கார.

வடெமா யாளர ்இவ் ற்ைற வட ெசால்லாக் வதற்

     'க் ' (ெசய்); என் ம் தனிைல னின்  ரித் ச ்ெசய்பவன் என்  ெபா ள் வர.் 
ஆட் க்காரன், ேகா க்காரன், ெசாந்தக்காரன், தண்ணீரக்்காரன், நா மணிக்காரன், ள்ளிக்காரன், 

டை்டக்காரன், ெவள்ைளக்காரன் த ய ெபயரக்ட் ச ்ெசய்பவன் என் ம் ெபா ள், ெபா ந்தாைம 
காண்க. ேவைலக்காரன், க்காரன் என்பன ம் ைன ைடைமேய க் ம்.

வல்ல ய

வல்ல ய 1 vallaḍiyaḍittal,    4 ெச. . . (v.t.)

   வ க்கட்டாயஞ் ெசய்தல்; to compel, force.

     [வல்ல  + அ -. அ  → அ .]

 வல்ல ய 2 vallaḍiyaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெகா ைம ைழத்தல்; to cause oppression, to enforce cruelty.

     [வல்ல  + அ -. அ  → அ .]

வல்ல வம்பன்

வல்ல வம்பன் vallaḍivambaṉ, ெப. (n.)

   வலக்கட்டாயத்தால் ெசயைல த் க் ெகாள்ேவான்; bully, one who achieves his object by using force.

     "வ ப்பமாய்ப் ேப வ ம் வல்ல வம்பரக் ம்" (ஆ  ரவதானி. 23);.

     [வல்ல  + வம்பன.]
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வல்ல வழக்

வல்ல வழக்  vallaḍivaḻkku, ெப. (n.)

   1. அ வழக்  (இ.வ.);; unreasonable insistence, unjust or oppressive claim.

   2. ெந ைற ன்  வல் ரத்ைதப் பயன்ப த் ைக ( ன்.);; unjustifiable or unreasonable use of force.

     [வல்ல  + வழக் . வழங்  → வழக் .]

வல்லைட

 
 வல்லைட vallaḍai, ெப. (n.)

   ைர ட் ல் ைர ன் அ ப்ப ல் அைமந்த ல் அல்ல  தடை்டயாலா ய கட் ; a kind of grass 
or sedge used underneath the thatched roof of a house.

     [வல் + அைட. அ  → அைட.]

வல்லணங்

 
 வல்லணங்  vallaṇaṅgu, ெப. (n.)

   காளி ( ங்.);; kāli, as powerful.

     [வல் + அணங் . உணங்  → அணங் .]

உணங்  = வ ந் , வ த் .

உண்ைமக் ப் றம்பானவைர ற க்  இன்னல் ைள ப்ேபாைர, வ த் ம் ெபண் ெதய்வெமன் , 
ஊரகத்தார ்நம் னர.் றைர வ த் ேவா க்  இன்னல் த பவள் என் ம், க ந் யரங்கைளந்  
எத்த  வ ைம வாய்ந்த இன்னல் கைளபவேள காளி.

வல்லத் க்கல்

வல்லத் க்கல் vallattukkal, ெப. (n.)

வல்லத் ல்ைல பாரக்்க;see vallattu-villai.

ம வ. பளிங்

     [வல்லம்3 + அத்  + கல்.]

வல்லத் க் ட்டம்

 
 வல்லத் க் ட்டம் vallattukkiṭṭam, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ன் அ ள்ள வல்லம் என் ம் ஊரில் எ க் ம் றந்த ட்டம்; over burnt brick 
found at vallam near Tañjore District (சா.அக.);.

     [வல்லம் + அத்  + ட்டம்.]

வல்லத் ல்ைல

வல்லத் ல்ைல vallattuvillai, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள வல்லம் என் ம் ஊரிற் ைடக் ம் பளிங் க் கல்; crystals for spectacles, as 
obtained from Vallam area in Tañjore District.

     [வல்லம்3 + அத்  + ல்ைல.]

வல்லதம்

வல்லதம் valladam, ெப. (n.)

   1. ெகாைல (யாழ்.அக.);; murder.

   2. ைக; covering.

     [வல் → வல்ல → வல்லதம்.]

ஒ கா. வல் + அதம் = ஒரீ  என் மாம்.

வல்லந்தம்

வல்லந்தம் vallandam, ெப. (n.)

   1. வ க்கட்டாயம், வலாற்காரம்; compulsion.

   2. வன்ைம, வ ; might, strength.

   3. உரம், வ ைம; power, energy.

     [வல்ல = வ ைம ள்ள, வல்ல → வல்லந்தம்.]
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வல்லநாய்

வல்லநாய் vallanāy, ெப. (n.)

   தா  க யா ய நாய் (ெதால். எ த் . 384, உைர);; a piece in gambling.

     [வல் → வல்ல + நாய்.]

வல்லப்பலைக

வல்லப்பலைக vallappalagai, ெப. (n.)

   தா தற் ரிய பலைக (ெதால். எ த் . 384, உைர);; gambling board.

     [வல்1 → வல்ல + பலைக.]

வல்லபசத்

வல்லபசத்  vallabasatti, ெப. (n.)

வல்லவ சத்  பாரக்்க ;see vallava-satti.

     [வல்லபம்2 + சத் 4.]

வல்லப

வல்லப  vallabaḍi,    .எ. (adv.) ந்தப ; to the best of one's ability.

     "தாம் வல்லப  பா " ( றநா. 47. உைர);.

     [வல்ல + ப 3.]

வல்லபம்

வல்லபம்1 vallabam, ெப. (n.)

வல்லவம்1 பாரக்்க;see vallavam1.

 வல்லபம்2 vallabam, ெப. (n.)

   ங் யம்; resin (சா.அக.);.

   வல்லபம் என்ப  ெவள்ைளக் ங் யம், க ங் ங் யம் என் ம் இ வைக மரப் ைன ம் 
க் ம். இப் ன் நீரில் கைரயா ;இம் மரப் ன் ெபா ள்கைள நன்  இ க ஒட் ந் தன்ைம 

க்க .

வல்லபன்

வல்லபன்1 vallabaṉ, ெப. (n.)

வல்லவன்2 பாரக்்க;see vallavan2.

     [வல்லபம்2 → வல்லபன்.]

 வல்லபன்2 vallabaṉ, ெப. (n.)

வல்லவன்3 பாரக்்க;see vallavan3.

     [வல்லபம்3 + வல்லபன்.]

வல்லேபதம்

 
 வல்லேபதம் vallapētam, ெப. (n.)

   ஞாழல்; european saffron.
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வல்லம்

வல்லம்1 vallam, ெப. (n.)

   ஆற்றல்; power, strength, energetic capacity.

     "வல்லம்ேப  வ ெசய் ன் ரிைன..... னான்" (ேதவா. 380, 6);.

     [வன்-ைம → வல்லைம → வல்லம்.]

ஒ கா. வல் → வல்லம்.

 வல்லம்2 vallam, ெப. (n.)

வல்லைவ, 1 (அக.நி.); பாரக்்க;see Vallavai.

 வல்லம்3 vallam, ெப. (n.)

   1. ேவ ர ்மாவட்டத் ள்ள ஒ  வத்தலம்; a siva shrine located in Vellore District.

   2. தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ள்ள ஒ  நகரம்; a town situated in the Tañjore district.

     "வல்ல ெம ந் தாேனந்  வாள்" (ெப ந்ெதா. 961);.

     "ெந ங்க ர ்ெநல் ன் வல்லம் ழேவான்" (அகநா. 356 - 13);.

   3. வல்லத் ல்ைல பாரக்்க;see vallattu-villai.

   4. வாைழ (மைல.);; plantain.

   5. இரண்  மஞ்சா  நிைற (நாம ப. 804);; a quality weight 2 manjiädi.

வல்லம் ட்டம்

 
 வல்லம் ட்டம் vallamkiṭṭam, ெப. (n.)

   இ ம்  த யவற் ன் மாைழக்கட் ; ore lump of metal.

     [வல்லம் + ட்டம். ள் → ள் → ட்டம் = ரட் , கட் .]

இந்தக் ட்டம் தஞ்ைசக்  அ ேக ள்ள வல்லத் ல் யாகக் ைடக் ற . இங்  உற்பத் யா ம் 
ட்டம் ஏைனய ப களில் ைடக் ம் ட்டத்ைத ட கச ் றந்த . இதன் றப் த் தன்ைமைய 

அ ப்பைடயாகக் ெகாண் , வல்லம் ட்டம் என்  ெபயரெ்பற்ற .

வல்லம்பன்

 
 வல்லம்பன் vallambaṉ, ெப. (n.)

   தஞ்ைச, ச் , இராமநாத ரம் மாவட்டங்களில், ேவளாண் ெதா ல் ெசய்  வா ம் ஒர ்இனம்; a 
cultivating caste in Tanjāvūr, Tiruchirāppalli and Rāmanādapuram Districts.

     [வல் + அம்  → அம்பன் = வல்லம்பன்.]
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வல்லைம

வல்லைம vallamai, ெப. (n.)

   1. ெப ம் வ ைம; might, power, prowess.

     "கா ைல வல்லைமகள்" ( க்கலம். 72);. 

இந் யா வல்லைம ெபா ந் ய நாடாக வளரந்்  வ ற  (உ.வ.);.

   2. றன்; ability skill, expertness. 

த் க் ளிப்பவரக்ள் நீண்ட ேநரம் நீ க் ள் ழ் க் ம் வல்லைம பைடத்தவரக்ள் (இ.வ.);.

     [வல் → வல்ல → வல்லைம.]

 வல்லைம vallamai, ெப.(n.)

   றனாற்றல் (சா ரியம்);; cleverness.

     [வல்-வல்லைம]

வல்லயம்

வல்லயம் vallayam, ெப. (n.)

   ஈட் வைக; a kind of spear.

     "வல்லயத் தனி ைடவாளில்" (கந்த . த மேகா. 24);.

   ெத. பல்ல ;க. பல்லக.

     [வல் + அயம் - வல்லயம் = வ ைம ெபா ந் ய ஈட்  வைக.]

     [P]

வல்லர

 
 வல்லர  vallarasu, ெப. (n.)

   ெபா ளாதாரத் ல் அல்ல  வ ைமசான்ற பைடத் றன் க்க நா ; country of predominance in economy 
or in military;super power country.

வல்லர கள் பைடக் ைறப் ச ்ெசய்ய ன்வந்தால், மக்கள் அைம யாக

வாழ்வர ்(உ.வ.);.

     [வல் + அர . அரசன் → அர  (ஈ ெகட்ட );. (ஒ.ேநா.); ேவந்தன் → ேவந் .]

வல்லரட்டன்

வல்லரட்டன் vallaraṭṭaṉ, ெப. (n.)

   1. ெப ம் வ ைமயாளன்; brave and resolute man.

   2. இ மாப் ைடயவன்; man of arrogancy.

ம வ. க்கன்.

     [வல் + அரட்டன்.]

அாள் → அரட்  → அரட்டன். எவைர ம் ெவல் ம் றன் வாய்ந்தவன். அளப்ப ம் ஆற்றல் க்கவேன 
வல்லரட்டன்.

வல்லரி

வல்லரி vallari, ெப. (n.)

   1. தளிர ்( டா.);; budding tender shoot.

   2. ப ங்காய் ( டா.);; green fruit.

   3. காய்க் ைல (உரி.நி.);; cluster of fruit.

   4. ங்ெகாத்  ( வா.);; bunch of flowers.

   5. ெகா  (சங்.அக.);; creeper.
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வல்லவசத்

 
 வல்லவசத்  vallavasatti, ெப. (n.)

   வ ; strong and kerile strength.

வல்லவட்

வல்லவட் 1 vallavaṭṭu, ெப. (n.)

   வல்லவன் ேபா ம் ேமல் ண் ; a towel worn by abled capable man.

     [வல்ல + வட் .]

ேமல் ண்ைடக் க த்ைதச ் ற் ப் ேபா வ ம், இைட ல் கட் க்ெகாள்வ ம் பணிைவக் காட் ம். 
ஒேர ேதாளில் ெதாங்க வ  தான் யா க் ம் பணிேயன் என்பைத க் ம். அைதத் தான் 
வல்லவட்  என்பர.்

 வல்லவட் 2 vallavaṭṭu, ெப. (n.)

வல்ல வாட்  ( ன்.); பாரக்்க;see vallavattu.

வல்லவம்

வல்லவம்1 vallavam, ெப. (n.)

   1. அன் , காதல் (யாழ்.அக.);; love.

   2. உயர ்சா க் ைர வைக (யாழ்.அக.);; a good breed of horse species.

     [வல் → வல்ல → வல்லவம்.]

 வல்லவம்2 vallavam, ெப. (n.)

   1. வ ைம, ஆற்றல்; vitality, strength, might, potentiality.

   2. றைம; ability, capacity, talent.

   3. ெகா ஞ்ெசயல்; cruel deed! harsh action.

   4. அ ஞ்ெசயல்;   ர ரச ்ெசயல்; heroic deed, difficult performance.

     [வல் → வல்ல → வல்லவம்.]

வல்லவர்ேகான்

 
 வல்லவரே்கான் vallavarāṉ, ெப. (n.)

   சா க் ய நாட்டவர ்அரசன்; a king of Căsukkias country.

     "வல்லவர ்ேகாைன வர  காணா ".

     [வல்லவர ்+ ேகான்.]

வல்லவரே்கான் = சா க் ய ஆகவமல்லன் ( ரராேசந் ரன் – ெமய் ரத்் .]

வல்லவைரயரவ்ந்
யத்ேதவர்

வல்லவைரயரவ்ந் யத்ேதவர ்vallavaraiyarvandiyattēvar, ெப. (n.)

   ைழச ்சா க் ய மன்னன்; a king of kilai-c-calukkias.

     " ராஜ ராஜேதவர ் த்தைமக்ைகயார ்வல்ல வைரயர ்வந் யத் ேதவர ்மகாேத யார"் 
(ெத.கல்.ெதா. 2:1. கல்.7);.

இம்மன்னன் தலாம் இராசராசனின் தமக்ைகயான ந்  ேத ன் கணவன்.

     [வல் → வல்ல + அைரயர ்+ வந் யத்ேதவர.்]

வல்லவேலாட்

 
 வல்லவேலாட்  vallavalōṭṭi, ெப. (n.)

   டெ்ச  வைக ெளான் ; a kind of thorny shrub (சா.அக.);.
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வல்லவன்

வல்லவன்1 vallavaṉ, ெப. (n.)

   ேமைலச ்சா க் ய மன்னன்; the western calukya king.

 வல்லவன்2 vallavaṉ, ெப. (n.)

   1. கணவன்; husband.

     "மைலமா  வல்லவன் வாணன்" ( ங்.); (தஞ்ைசவா.164);.

   2. இைடயன் ( ன்.);; shepherd, cowherd.

   3. இைடயர ்தைலவன் (யாழ்.அக.);; chief herdsman.

   4. அன் ற் ரியவன்; one who is beloved.

   5. ைரகைள ேமற்பாரப்்ேபான் (யாழ்.அக.);; supervisor of horses.

     [வல்லபன் → வல்லவன்.]

 வல்லவன்3 vallavaṉ, ெப. (n.)

   1. வ ைம ள்ளவன்; strong or heroic man.

   2. றைமசா , ஆற்ற ள்ளவன், ெபா த்தமானவன்; capable man, suitable man, man of ability.

     "வல்லவன் ைறஇய பாைவெகால்" (க த். 56, 7);.

 வல்லலவன் வ த்தேத வாய்க்கால் (பழ);. வல்லவ க் ம் வல்லவன் ைவயத் ண்  (உவ);

     'வல்லவன் ஆட் ம் பம்பரம் மண ம் ஆ ம்' (பழ.);.

வல்லவாட்

வல்லவாட்  vallavāṭṭu, ெப. (n.)

   1. இடத் ேதாளின் ேம ந்  அணி ம் ஆைட; upper cloth worn loosely over the left shoulder and across the 
chest.

     "சந் ரகா ச ்ேசைல வல்லவாட் க் ட ்ட ம் " (தனிப்பா. i, 260, 1);.

   2. க த்ைதச ் ற் த் ெதாங்க ம் ஆைட (இ.வ.);; scarf gracefully hung round the neck.

ெத. வல்ெல வா .

     [வல்ல + வாட்  → வல்லவாட் .]

வல்லவாழ்

 
 வல்லவாழ் vallavāḻ, ெப. (n.)

   நாலா ரத் ெதய்வப் ப வ ற் பாடல் ெபற்ற ப்ப ; sacred Tiruppadi, a place of celebration in Nalayira-t-
teyva-p-panuval.

வல்லவா

வல்லவா  vallavāṟu,    .எ. (adv.) இயன்றவள ல்; to the best of one's ability or power.

     "வல்லவா  வாய நமெவன் …. நாதன  ெதாழ" (ேதவா. 470: 6);.

     [வல்ல + ஆ 1.]

வல்ல

வல்ல 1 vallavi, ெப. (n.)

   1. வல்லைவ1 ( ங்.); பாரக்்க;see vallavai.

   2. மைலமகள் (பாரவ் ); (நாம ப.23);; malai-magal.

     [வல் → வல்ல → வல்ல .]

 வல்ல 2 vallavi, ெப. (n.)

   1. வ ைம ள்ளவன்-ள் (சங்.அக.);; strong and verile person, mighty man.

   2. றைம ள்ளவன்-ள் (யாழ்.அக.);; skilful or capable person.
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வல்லைவ

வல்லைவ vallavai, ெப. (n.)

   1. மைன  ( டா.);; wife.

   2. ஆைன கனாரின் ைண ; wife of God Ganeśān.

     [வல்லவ → வல்லைவ.]

வல்லைவமன்

வல்லைவமன் vallavaimaṉ, ெப. (n.)

   ஆைன கன் (நாம ப. 28);; Ganesan, as the husband of vallavai.

     [வல்லைவ + மன்.]

வல்லா

வல்லா vallā, ெப. (n.)

   யாதைவ; impossibilities, in-capabilities.

     "வல்லா ம்" (ெதால். ெபா ள். 425);.

     "வல்லா  க்  ள்ளிைல" ( ந். 219:5);.

     "வல்லா ெநஞ்சம் வ ப்ப நம் ம்" (அகநா.53:14);.

     [வல்  + ஆ.

     'ஆ' = எ ரம்ைற ஈ .]

வல்லா னி

 
 வல்லா னி vallākiṉi, ெப. (n.)

   க ங்ெகா ; spring creeper - Hiptage madablota (சா.அக.);.

வல்லாங்

வல்லாங்  vallāṅgu,    . .எ. (adv.) இயன்ற வள ல், ந்த வைர ல், ெசய்தவள ல்; to the best of one's 
ability or power, to the extent possible.

     "வல்லாங் ப் பா " ( றநா. 47);.

     "வல்லாங்  வ  ெமன்னா தல் வர" (அகநா.79:10);.

     "வல்லாங்  வாழ்  ெமன்னா  நீ ம்" ( றநா. 163:6);.

     "வல்லாங் ச ்ெசய் " (மணிேம-23, 44);.

     [வல்ல + ஆங் .]

வல்லா

 
 வல்லா  vallāci, ெப. (n.)

   நஞ் ைன நீக்கக் ெகா க் ம் . இப்  மைலயாளத் ல் ைள ம்; a Malabar herb given as an antitode 
for poisons (சா.அக.);.

வல்லாட்

 
 வல்லாட்  vallāṭci, ெப. (n.)

   ெகா ங்ேகாலாட் l; despotism.

     [வல் + ஆட் .]

அடக் ெயா க் ம், வன்ைமயாக ம், தன்ேபாக் ல் ஆட்  ெசய்த ேம, வல்லாட் யா ம்.

வல்லாட்

வல்லாட்  vallāṭṭu, ெப. (n.)

   ம் ; horseplay, rude-pranks, mischief.

     "ஐவர ்கண்டகரத்ம் வல்லாடை்ட யடக் ம்" ( வாச. 40, 8);.

     [வல்1 + ஆ  → ஆட் .]

வல்லாட் , ேவடை்டயாடல் ேபான்றன அரசன் இன்பமாக ெபா ேபாக் ம் வ களாம்.
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வல்லாண் ல்ைல

வல்லாண் ல்ைல vallāṇmullai, ெப. (n.)

   ஒ வன  ைய ம் றப் டத்ைத ம் இயல் கைள ம் கழ்ந் , அவன  ஆண்ைம ெப கச ்
றப் த் க் ம் றத் ைற ( .ெவ.8, 23);; theme of appealing to and exciting the manly virtues of a person by 

praising his family, his native place, and his great qualities.

     [வல்லாண்-ைம + ல்ைல.]

வல்லாண்ைம

வல்லாண்ைம vallāṇmai, ெப. (n.)

   ேபராற்றல்; manliness, great ability.

     "வல்லாண்ைம ெசல்வெமன் வ்ெவல்லாம்" ( க்கலம். 76);.

     [வல்1 + ஆண்-ைம.]

வல்லாதகம்

 
 வல்லாதகம் vallātagam, ெப. (n.)

வல்லா  பாரக்்க;see valladi (சா.அக.);.

வல்லாத க்கம்

வல்லாத க்கம் vallādadukkam, ெப. (n.)

   1. ைறைம ன்  உண்டா ந் யரம் (யாழ்.அக.);; misery suffered unjustly.

   2. தாங்ெகாணாத் யரம் (இ.வ.);; agony, grief, unbearable distress, woe.

     [வல்  +

     'ஆ' (எ ரம்ைற இைடநிைல); + க்கம்.]

வல்லாதா

வல்லாதா vallātā, ெப. (n.)

   ேசமரத் ன் ெகாடை்ட (பதாரத்்த. 1066);; marking-nut.

ம வ. ேசங்ெகாடை்ட

வல்லா

 
 வல்லா  vallāti, ெப. (n.)

   ேசங்ெகாடை்ட; marking nut-Semi carpus anacardium (சா.அக.);.

வல்லா

 
 வல்லா  vallātimūli, ெப. (n.)

   வ தைல; brinjal (சா.அக.);.

வல்லாேதார்

வல்லாேதார ்vallātōr, ெப. (n.)

   வ ைம யற்ேறார;் weak or infirm person.

     "இரந்ேதார ்மாற்றல் ஆற்றா இல் ன் வாழ்க்ைக வல்லாேதாேர" (நற்.84, 11-12);.

வல்லாைம

வல்லாைம vallāmai, ெப. (n.)

   1. இயலாைம; incapability, incapacity.

   2. தள்ளாைம (இ.வ.);; physical unfitness.

     [வல்  + ஆ + ைம.

     'ஆ' = எ ரம்ைற இைடநிைல, ைம = பண் ப்ெபயரீ .]

ஒ.ேநா. ெகாள்ளாைம, ெசய்யாைம.
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வல்லார்

வல்லார1் vallār, ெப. (n.)

   1. வ ைம ைடயவர;் mighty persons.

   2. றைம ைடயவர;் talented, clever, capable persons.

     "வ நா ன் வல்லார ் ற் ெசால்வல்ேலன்" (க த். 141, 19);.

     [வல்1 + ஆர.்]

 வல்லார2் vallār, ெப. (n.)

   1. வ ழந்தவர;் weak person.

   2. றைம ல்லாதவர;் incapable persons.

     "வல்லாரா ம் வல் நரா ம்" ( றநா.27);.

ம வ. மாட்டாதவர்

     [வல்  + ஆர.்]

வல்லார்ெகாள்ைள

வல்லாரெ்காள்ைள vallārkoḷḷai, ெப. (n.)

   பா காப் ல்லா  யாவ ம் கவரந்்  ெகாள்ளக் ய ெசாத் ; property left unprotected or uncared for, as 
object of easy plunder by others.

     "வல்லார ்ெகாள்ைள வாைழப்பழமா ம்".

     [வல்லார2் + ெகாள்ைள.]

ெகாள் → ெகாள்ைள = அச் த் ச ் ைற ெகாள் ம் வ ப்ப .

வல்லாரல்

 
 வல்லாரல் vallāral, ெப. (n.)

   வல்லாைர; Indian penny wort (சா.அக.);.

வல்லாரி

 
 வல்லாரி vallāri, ெப. (n.)

   ெகாக் ; stork (சா.அக.);.

வல்லாைர

வல்லாைர1 vallārai, ெப. (n.)

   1. ைர வைக (பதாரத்்த. 359);; Indian penny-wort.

   2. தழல் (ேகடை்ட); ண் ன் ( ங்.);; the 18th naksatra.

     [வல் → வல்லாைர.]

உட க்  வ ைவக் ெகா க் ம். இக் ைரைய ஒ  மண்டலம் உண் வந்தால், அரத்தக் க ப்  
அக ம், வ ற் ைள  நிற் ம். அ  ரை்ம ெப ம் என்  சா.அ.க. ம்.

 வல்லாைர2 vallārai, ெப. (n.)

   தா பவர;் gambler.

     "வல்லாைர வல்லார ்ெச ப்ப ம்" (பரிபா. 9:74);.

     [வன் → வல் → வல்லால் → வல்லாைர.]
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வல்லாைரக் தம்

 
 வல்லாைரக் தம் vallāraikkirudam, ெப. (n.)

   வல்லாைர ம் ெநய் ஞ் ேசரத்் ச ்ெசய்த ட்  ம ந்  ( ன்.);; compound medicine made of pennywort and 
ghee (சா.அக.);.

 Skt. krta → த. தம்.

     [வல்லாைர + தம்.]

வல்லாைரக் ைர

 
 வல்லாைரக் ைர vallāraikārai, ெப. (n.)

   வல்லாைர; leaves of vallarai are edible and used as greens (சா.அக.);.

     [வல்லாைர + ைர.]

     [P]

வல்லாைரக்ெகா
லம்

 
 வல்லாைரக்ெகா லம் vallāraikkoḍimūlam, ெப. (n.)

   வல்லாைரக் ெகா ன் ேவர;் root hydrocotyle asiatica (penny wort); (சா.அக.);.

     [வல்லாைர + ெகா லம்.]

வல்லாைரக் ைர ன் அைனத் ப் பாகங்க ம் ம த் வக் ணம் வாய்ந்தைவ. இதன் 
ேவரப்்ப ல் ம த் வக் ணம் ைமயாக உள்ளதால் தனிேய ப் டப்பட் ள்ள .

வல்லாைரச் ரண
ம்

 
 வல்லாைரச் ரணம் vallāraiccūraṇam, ெப. (n.)

   ள்; fine powder (சா.அக.);.

     [வல்லாைர + ரணம். ல் → ர ்→ ர ்→ ரணம் = ம ந் ைனச ் ட் க் க க் ய ெபா .]

வல்லாைரய ல
ம்

 
 வல்லாைரய லம் vallāraiyaḍimūlam, ெப. (n.)

   வல்லாைர ேவரிைனச ் ட் க் க க் ய ெபா ; fine powder of Indian penny-wort's root (Vallarai-k-kirai); 
(சா.அக.);.

     [வல்லாைர + அ  + லம்.]

வல்லாவட்

வல்லாவட்  vallāvaṭṭu, ெப. (n.)

   க த்ைதச ் ற் த் ெதாங்க ம் ஆைட (இ.வ.);; scarf or towel gracefully hung round the neck.

     [வல்1 → வல்லா + வட் . வட்  = வட்டமாகத் ெதாங்க ம் ஆைட.]

வள ம் வல்லாண்ைம  ைடயவரக்ள் தங்களின் ேதாற்றப் ெபா  க ம், காயத் ல் 
தனிதெ்தா  நிைலைய உயரத்் க் காட் க் ெகாள் ம் ெபா ட் ம் ன் ெனா ப  ன்  

ப  ன் மாக அணியப் ெப ம் ண்  என்ற க.

வல்லாளகண்டன்

வல்லாளகண்டன் vallāḷagaṇṭaṉ, ெப. (n.)

   1. ேபராற்ற ள்ளவன்; the mightiest of the mighty.

     "வல்லாள கண்டா வ கநாதா" (தனிப்பா. ii, 47, 112);.

   2. க்க ணி ள்ளவன்; man of a venture some and unyielding spirit, very bold man, a man of stamina.

     [வல்லாளன் + கண்டன்.]
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வல்லாளகண்

வல்லாளகண்  vallāḷagaṇṭi, ெப. (n.)

   1. ேபராற்ற ள்ளவன்; the mightiest of the mighty women.

   2. க்க ணி ள்ளவன் (இ.வ.);; woman of a venturesome and unyielding spirit, very bold woman, a women of 
physical and mental strength.

     [வல்லாளகண்டன் → வல்லாளகண் .]

வல்லாளர்கண்டன்

 
 வல்லாளரக்ண்டன் vallāḷarkaṇṭaṉ, ெப. (n.)

வல்லாளகண்டன் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see va/a/a-kandan.

     [வல்லாளர ்+ கண்டன்.]

வல்லாளன்

வல்லாளன்1 vallāḷaṉ, ெப. (n.)

   1. வ ைம க்கவன்; mighty man, valiant hero.

     "நள்ளாதார ் டல்சாய்த்த வல்லாள" ( றநா. 125);.

     "அர வரிற் றாங் ம் வல்லாளன்ேன" ( றநா. 327:8);.

   2. றைமயாளன் (சமரத்்தன்); ( ன்.);; talented or skilful man, expert, efficient man, an incisive person.

   3. சய நகரத்  மன்னரக்ளிெலா வன்; a king of vijaya nagar.

     [வல்1 + ஆளன் : ஒ  ஆண்பாற் ெபயரீ .]

 வல்லாளன்2 vallāḷaṉ, ெப. (n.)

   1. அரச மர னன்; king of the Bellalan dynasty.

   2. ஒ  ரன்; a brave soldier.

     [ெவள்ளாளன் → வல்லாளன் = ேவளாண் ல் வந்த அரச மர னன்.]

இவன் ம ைர ல் ேலாத் ங்க பாண் யன் காலத் ல் வாழ்ந்தவன். ெப ம் ெபா ைள ரட் ச ்
ற்றரசைனப் ேபாற் றந்  ளங் யவன். தன்னிடம் வ ேவாரக்்  ெகாைடயளித்  வள்ளலாக 

வாழ்ந்தவன்.

வல்லா

வல்லா  vallāṟu, .எ. (adj.)

   இயன்றவள ல், ம் வைர ல்; to the best of one's ability or power, to the extent possible.

     "தாயெரன் ம் ெபயேர வல்லாெற த்ேதன்" (ஐங் . 380);.

     [வல்ல + ஆ . அ  → ஆ .]

வல்லான்

வல்லான் vallāṉ, ெப. (n.)

   1. வ ைம ள்ளவன்; a stronger, mighty man.

     "வல்லான் வ த்தேத வாய்க்கா ெல ம்ெப  வழக் க் " (தா . கவாரி. 3);.

     "வல்லா னல்லன் வாழ்கவவன் கண்ணி" (ப ற் ப். 56);.

   2. றைமயாளன்; capable man.

   3. கட ள்; God, the almighty.

     "வல்லான் ெசயெலன ணரந்்  ேத " ( வாலவா. 56, 6);.

   4. தா பவன்; gambler.

     "வல்லானா ய மணிவட ்ேடய்ப்ப" ( வக. 983);.

     [வல் → வல்லான்.]
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வல்லான்வ யான்

 
 வல்லான்வ யான் vallāṉvaliyāṉ, ெப. (n.)

வல்லாளகண்டன் (இ.வ.); பாரக்்க;see vallala-kandan.

     [வல்லான் + வ யான்.]

வல்

வல் 1 valli, ெப. (n.)

   தா பவன்; gambler.

     "வல் னாற் பயன்ெகாள்வான் வல் " ( ரேசா. தத். 3);.

     [வல் → வல் .]

 வல் 2 valli, ெப. (n.)

   1. ெகா  ( ங்.);; creeper.

     "வல் யைனயாள்" ( .ெவ.12 ெபண்பாற். 13, உைர);.

   2. படர ்ெகா வைக; a creeper with bulbous, roots.

   3. ம ந் ச ்ெச  ( டா.);; medicinal plant.

   4. இளம்ெபண்; young woman, lady.

     "மாத  ஈன்றமணி ேமகைல வல் " (மணிேம.18, 25);.

     "வல் ைய ரத்்த நிலமங்ைக" (கம்பரா. ேகாலங். 24);.

   5. கக் கட ளின் ேத யா ய வள்ளியம்ைம ( டா.);; a wife of God Murugan.

   6. கால் லங் ; fetters.

     "கானி ரத்்தாற் கண்பரிய வல் ேயா" (ெப ந்ெதா.516);.

   7. அ வம் (உபநிடதம்); ( ன்.);; upanidadam, each of a series of hindu sacred trealise, written in sanskirit and 
expounding the vedas.

வல் க்க

வல் க்க  vallikkayiṟu, ெப. (n.)

   உைட ேமல் அணிந்  ெகாள் ம் அைரஞாண் க ; waist-cord worn over the cloth.

     "பட் ன் கண்ேண அழ படக் டந்த வல் க் க  ளங்க" ( வக. 2280. உைர);.

     [வல் 2 + க .]

கள் → கய் → க ல் → க . கள் = கட் தல், ைணத்தல்.

வல் க்காய்

 
 வல் க்காய் vallikkāy, ெப. (n.)

   மரவைக; holly-leaved berberry (சா.அக.);.

     [வல்  + கா → காய்.]

வல் க்ெகா

வல் க்ெகா  vallikkoḍi, ெப. (n.)

   ெப  ம ந் க் ெகா  (பதாரத்்த. 269);; Indian birthwort.

     [வல்  + ெகா . ெகா  → ெகா  = வைளந்  பட ம் நிைலத்தைண வைக (ேவக. 167);.]
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வல் க்ெகா ெசய
நீர்

 
 வல் க்ெகா ெசயநீர ்vallikkoḍiseyanīr, ெப. (n.)

நஞ் க் ெகா னின்  உப்ெப த்  மற்ற சரக் கேளா  ேசரத்்

   பனி ல் ைவத்  அதனால் க ந்த நீர;் a strong pungent liquid obtained by exposing in the night's dew, the slat 
extracted fromt he navel-string or the umbilical cord of a new born baby (or); foetus after mixing it with other ingredients 
(சா.அக.);.

வல் க்ேகாளகம்

 
 வல் க்ேகாளகம் valligāḷagam, ெப. (n.)

   பறங்  ைவப்  நஞ் ; a kind of arsenic (சா.அக.);.

     [வல்  + ேகாளகம். ேகாள் → ேகாளகம்.]

வல் கம்

வல் கம்1 valligam, ெப. (n.)

   ெசவ்வல் க் ெகா ; water Lilly (சா.அக.);.

     [P]

 வல் கம்2 valligam, ெப. (n.)

   ெகா வைக (யாழ்.அக.);; a kind of creeper.

 வல் கம்3 valligam, ெப. (n.)

   1. ள  (யாழ்.அக.);; pepper.

   2. மஞ்சள் (பச.் .);; turmeric.

     [வல் சம் + வல் கம்.]

வல் ைக

வல் ைக1 valligai, ெப. (n.)

   1. ைரக் க த் ல் கட் ம் வடம்; halter of a horse.

     "நீலமணிக்க ைக…. வல் ைக" (க த்.96);.

   2. காதணிவைக ( ங்.);; an ear-jewel.

     [வல்  → வல் ைக.]

 வல் ைக2 valligai, ெப. (n.)

   யாழ் (அக.நி.);; lute.

     [வல்ல  → வல் ைக.]

வல் சம்

 
 வல் சம் vallisam, ெப. (n.)

ள  (ைதலவ.);: 

 black-pepper.

வல் சாதகம்

 
 வல் சாதகம் vallicātagam, ெப. (n.)

   கற்பகத் ற் பட ங் ெகா வைக (சங்.அக.);; a karpagam-creeper (சா.அக.);.

 Skt. sadaga → த. சாதகம்

     [வல்  + சாதகம்.]
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வல் சாதம்

வல் சாதம் vallicātam, ெப. (n.)

வல்  சாதகம் ( .101. ேவ ைர, பக். 47, ழ்க் ப் ); ( ன்.); பாரக்்க;see valli-sadagam.

     [வல்  + Skt. såda → த. சாதம்.]

வல் சா

வல் சா  vallicāti, ெப. (n.)

   ெதய்வத் தன்ைம ள்ள ெகா ; divine creeper.

     "கற்பக வல் சா  ேபால்வாள்" (தக்கயாகப். 77, உைர);.

     [வல்  + சா .]

வல்

 
 வல்  vallisu, ெப. (n.)

   ைம; that which is whole, full, complete.

     [வல்  → வல் .]

வல் க் ரன்

 
 வல் க் ரன் vallisukkiraṉ, ெப. (n.)

   ைக வைக ெளான் ; a kind of herbal medicine (சா.அக.);.

     [வல்  + க் ரன்.]

வல் ரைண

 
 வல் ரைண vallicūraṇai, ெப. (n.)

   ளி வசைள; a kind of greens.

     [வல்  + ரைண.]

வல் ரைன

வல் ரைன vallicūraṉai, ெப. (n.)

   ைர வைக (சங்.அக.);; a kind of greens.

     [வல் 2 + ரைன.]

வல் ைச

வல் ைச1 vallisai, ெப. (n.)

   1. உசச் ைச ( ங்.);; treble or high note or pitch.

   2. வல்ேலாைச (இலக்.);; sound of the hard consonants.

     [வல்1 + இைச.]

 வல் ைச2 vallisai, ெப. (n.)

   பாம்  (அக.நி.);; snake.

வல் ைசவண்ண
ம்

வல் ைசவண்ணம் vallisaivaṇṇam, ெப. (n.)

   வல்ெல த்  க்  ப ன் வ ம் இைசப்பாட் ; a rhythm marked by frequent use of val-i-eluttu.

     "வல் ைசவண்ணம் வல்ெல த் ப் ப ம்" (ெதால். ெபா ள். 528);.

     [வல் ைச + வண்ணம்.]
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வல் ன்

வல் ன்1 vallidiṉ, ெப. (n.)

வல்லாங்  பாரக்்க;see vallangu.

     "வல் ன் ந்  றந்த த ம்" (ெதால். ெபா ள். 152);.

     "வாைழ ஈரந்்தப  வல் ன் வைகஇப்" (நற்.120:5);.

     [வல்1 + வல் ன்.]

 வல் ன்2 vallidiṉ,    .எ. (adv.) ைரவாக; rapidly, quickly.

     "வல்  னா  வ ப்பேத" (பழ.261);.

     "வல் ன் வணங் ச ்ெசால் நரப்் ெப ேன" (நற். 68:6);

     [வல் → வல் ன்.]

வல்

 
 வல்  vallidi, ெப. (n.)

வல்  பாரக்்க;see vallisu.

வல் பஞ்ச லம்
வல் பஞ்ச லம் vallibañjamūlam, ெப. (n.)

வல் 2 பாரக்்க;see valli.

வல் மண்டபம்

வல் மண்டபம் vallimaṇṭabam, ெப. (n.)

   ெகா ப்பந்தல்; bower, arbour.

     "ஒர ்மாத  வல் மண்டபத் ல்" (இைற. 2, பக்.28);.

     [வல் 2 + மண்டபம்.]

வல் மரம்

வல் மரம் vallimaram, ெப. (n.)

   கப்ப ன் தைலப் பாய்மரம் (Naut.);; main mast.

     [வல் 3 + மரம்.]

வல் ெமா

 
 வல் ெமா  vallimoḍi, ெப. (n.)

   ெப ம ந் க் ெகா  (மைல.);; Indian birthwort.

     [வல் க்ெகா  → வல் ெமா .]
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வல் யம்

வல் யம்1 valliyam, ெப. (n.)

   1.  ( ங்.);; tiger.

     "ைபங்கண் வல் யங் கல்லைளச ்ெச ய" (அகநா. 362);.

   2. ெகால்  மைல ( ங்.);; Mount kolli, a hill in the céra country.

     [வல்1 + வல் யம்.]

 வல் யம்2 valliyam, ெப. (n.)

   1. வல் க் ெகா  ( ங்.);; creeper.

   2. ெசவ்வள்ளிக் ெகா  (மைல.);; purple yam.

   3. மஞ்சள் (மைல.);; turmeric.

     [வல் 2 + வல் யம்.]

 வல் யம்3 valliyam, ெப. (n.)

   இைடசே்சரி ( ங்.);; shepherds habitation.

     [வல் 3 + வல் யம்.]

வல் யம் ைள

வல் யம் ைள valliyamkuruḷai, ெப. (n.)

   க் ட் ; cub of tiger.

     "வல் யம் ெப ந்தைலக் ைள" (நற்.2-5);.

     [வல் யம் + ைள. ல் →  → ள் → ைள.]

வல் யம்ெபா ப்

 
 வல் யம்ெபா ப்  valliyamboruppu, ெப. (n.)

   ெகால் மைல ( ங்.);; Mt kolli, a hill in the céra country.

     [வல் யம் + ெபா ப் .]

வல் ைய

 
 வல் ைய valliyai, ெப. (n.)

அ க் ரா (ைதலவ.);

 Indian winter cherry.

வல் ராசன்

 
 வல் ராசன் vallirācaṉ, ெப. (n.)

   பல் ; lizard.

     [பல்  → வல்  + ராசன். அர  → அரசன் → ராசன்.]

     [P]

வல்

 
 வல்  valliru, ெப. (n.)

   க் ; a tree-Butea frondosa.
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வல் ள்

வல் ள் valliruḷ, ெப. (n.)

   க ம் இ ள்; deep darkness.

     "மாரி ந நாள் வல் ள் மயக்க" (மணிேம.14:3);.

     [வல் + இல் → இர ்→ இ  → இ ள்.]

வல் ேலாமம்

 
 வல் ேலாமம் vallilōmam, ெப. (n.)

வலம் ரிக்காய் பாரக்்க;see valampuri-k-kay.

வல் வன்னி

வல் வன்னி1 vallivaṉṉi, ெப. (n.)

   ெகா ேவ  (ைதலவ.);; ceylon leadwort.

     [வல்  + வன்னி.]

 வல் வன்னி2 vallivaṉṉi, ெப. (n.)

   த் ர லம்; a plant - Plumbago zeylanicum (சா.அக.);.

     [வல்  + வன்னி.]

வல் வனம்

வல் வனம் vallivaṉam, ெப. (n.)

   சமவசரணம் எ ஞ் ைசனக் ேகா ன் ன்றாந் ச் ற் ; the third court yard of Šamava-Šaranam Jain 
temple.

     "காதமகல் வல் வனத்ைதச ்சாரந்்ேதார"் (ேம மந். 1057);.

     [வல்  + வனம்.]

வல் ன நைட

 
 வல் ன நைட valliṉanaḍai, ெப. (n.)

   வல்ெல த் கள் யாகப் ப ன்  வ மா  பாடல் பா ைக; composing a poem with hard consonants.

     [வல் னம் + நைட.]

வல் னம்

வல் னம் valliṉam, ெப. (n.)

   க், ச,் ட,் த், ப், ற் என்ற வல்ேலாைச ள்ள ெமய்ெய த் கள் (நன். 68);; the class of hard consonants, viz., k, c, 
t, t, p, r.

ம வ. வல்ெல த் , வல்ெலாற் .

வன்கணம், வ வன்ைம.

     [வல் + இனம். இல் → இலம் → இனம்.]

வல்ேலாைச ெய த் கைளச ்சாரந்்த இனம். ெமய்ெய த் களின் ன்  ரி களில், 
இைட னத்ைத ம், ெமல் னத்ைத ம் ட, வன்ைமயாக ஒ க்கப் ெப ம் ஆ  எ த் கைள 
உள்ளடக் ய ரி . இைவ வ ய உ ப்பா ய மார் ற் றக் ம். ெச  க யாக உசச்ரித்  
வ வன்ைம அ யலாம்.

வல் னெமய் த ழ்செ்சாற்  ஈறாவ ல்ைல.

இ ல் வல் னெமய் வரக் டாெதன்  லக் ய , பண்ைடத் த ழரின் ெமல்ெலா  வா யல்  
பற் ய  மட் மன்  எ ரக்ாலத ்த ழரின் வாழ்நாள் நீ க் மா , இயன்றவைர ெமா ெயா ப்  

யற் ையக் ைறக்க ேவண் ெம ங் க்ேகா ங் ெகாண்டதாம்.
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வல் னெவ ைக

வல் னெவ ைக valliṉavedugai, ெப. (n.)

   எல்லாவ களின் தற் ரக்்கண் ம் வல்ெல த்  எ ைகயாக ஒன் வ ம் ெதாைட (உைர.);; rhyme in 
which the second letter of each line of a stanza is a hard consonant.

     "கற்றதனால் ஆய பயெனன்ெகால் வால வன் நற்றாள் ெதாழாஅர ்எனின்" ( றள், 2);.

     "காரக்் க ம் ன் கமவாைல தெ்த ன் க ன் வா " (பட் னப்பாைல.);.

     [வல் னம் + எ ைக. எ ரை்க → எ ைக (த.வ.50);.]

க் றளி ம், பட் னப்பாைல வரிகளி ம் வல் ன ெவ த் கள் எ ைகயாக ப ன்  
வந் ள்ளைம காண்க.

வல் கம்
வல் கம் vallīkam, ெப. (n.)

   ெப ங்காயம் (நாம ப. 393);; asafetida.

வல் சம்

 
 வல் சம் vallīcam, ெப. (n.)

   ள ; black pepper.

வல் ட் க் ற்

வல் ட் க் ற்  vallīṭṭukkuṟṟi, ெப. (n.)

   1. ெகாட்டாப் ளி (யாழ்ப்.);; mallet.

   2. தாங்கற் கடை்ட (இ.வ.);; log placed under another as a support, supporter.

   3. பைன த யவற்ைறப் ளக் ங் ற்  (யாழ்.அக.);; a wedge for splitting palmyra stem, etc.

     [வல் + இ  + ற் .  → ற்  = மரக்கடை்ட.]

வல் ற்

 
 வல் ற்  vallīṟṟu, ெப. (n.)

   பலவாண் ற்  ஒ ைற ஈ ம் ெபற்றம் (இ.வ.);; cow that calves once in several years, dist. fr. ățțirru.

     [வல் + ஈத்  → ஈற்  = வல் ற் . ஈன் → ஈற் .]

வல் -தல்

வல் -தல் valludal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெசய்யமாட் தல்; to be able, to be possible.

     "வல் ம் வல்ேலனா ம்" ( றநா. 161);.

     [வல்1 → வல் .]

வல் டல்

 
 வல் டல் valluḍal, ெப. (n.)

   வ ைமயான உடல்; strong and verile body, sturdy body.

     [வல் + உடல்.]

உழல் → உடல் = உடம் , உ ரவ்ா டம் ( ங்.);.

ண்ைம ம், உ ம் வாய்க்கப்ெபற்ற கட் டல். உடம் ன் .

வல் தல்

 
 வல் தல் valludal, ெப. (n.)

   ஒ ங்  ( ன்.);; propriety, discipline.
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வல் நர்

வல் நர ்vallunar, ெப. (n.)

   வல்ேலார;் experts, capable persons.

     "வல்லா ரா ம் வல் ந ரா ம்" ( றநா. 27);.

     "வாழ்தல் வல் ந ரா ற் காதலர"் (அகநா. 329:3);.

வன்கண் ெகாண்  வ த் வல் நேர" ( ந்.395:3);. உள யல் வல் நர ்(இ.வ.);.

இக்கால இைச வல் நர,் தம  ரல் வளத்தால் அைனவைர ம் ெமய்மறக்கச ்ெசய் ன்றார ்(இ.வ.);.

     [வல்  → வல் நர.்]

ஒ.ேநா. இயக்  → இயக் நர.்

ப் ட்ட ஒ  ைற ல், ண்ணிய றைம ம், தனித்த அ ம், றப்பாற்ற ம் வாய்க்கப் 
ெபற்றவர.் சட்ட வல் நர,் இைசக் கைல வல் நர ்ேபான்றைவ இக்கால வழக்கா ம்.

வல் ப்பலைக

வல் ப்பலைக valluppalagai, ெப. (n.)

   தா தற் ரிய பலைக (ெதால். எ த். 384, உைர);; a plank for gambling.

     "வல் ப்பலைக ெய த்  நி த்தன்ன" (க த். 94);.

     [வல்1 + பலைக.]

     [P]

வல் ர்

 
 வல் ர ்valluyir, ெப. (n.)

   எளி றவாத உ ரக்ள் (யாழ்.அக.);; rarely dying person or animal, long living being.

     [வல் + உ ர.் உய் → உ ர.்]

வல் ரம்

வல் ரம் valluram, ெப. (n.)

   1. கா  (யாழ்.அக.);; jungle, forest.

   2. அட , அடரந்்த கா ; desert, thick forest.

   3. ற்றைர; grassy surface, lawn turf.

   4. வயல்; field.

   5. மணல்; sand.

   6. ங்ெகாத் ; bunch of flowers, bouquet.

   7. காட் ப் பன் ன் இைறச் ; flesh of the wild hog.

   8. தனிைம; loneliness, solitude.

     [வல்  → வல்  → வல் ரம்.]

வல் வம்

வல் வம் valluruvam, ெப. (n.)

   மனத்ைத யடக் ம் வ ைமயற்ற உ வம்; big statured, man who lacks control of his sense.

     "வ  னிைலைமயான் வல் வம்" ( றள், 273);.

     [வல் → வல்  + உ வம். உ  → உ  → உ வம்.]
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வல் வப்ைப

வல் வப்ைப valluvappai, ெப. (n.)

   1. ெவற் ைலப்ைப ( ன்.);; large betel pouch with several sections.

   2. அைர ற் கட் ம் பணப்ைப (யாழ்.அக.);; purse of cloth tied round the waist.

     [வல் வம் + ைப.]

ஒ கா. வட் வப்ைப → வல் வப்ைப.

     [P]

வல் வம்

வல் வம் valluvam, ெப. (n.)

வல் வப்ைப ( ன்.); பாரக்்க;see Valluva-p-pai.

     "வல் வங் ெகால்ேலா ெமல் ய னாெமன" (நற். 33:9);.

     [வட் வம் → வல் வம்.]

வல் ளி

வல் ளி valluḷi, ெப. (n.)

   பன்  ( ங்.);; boar, swine, pig.

     [வல்1 + உள்2 → உளி = வல் ளி.]

வ ைம வாய்ந்த உளிகைளப் ேபான்ேற, ய ெகாம் கைள உைடயதா ந்தைம பற்  ஏனம், வல் + 
உளி - வல் ளி என் ம் ட்டப் ெபற்ற .

வல் ைற

 
 வல் ைற valluṟai, ெப. (n.)

   வ ட்  ம ந் ; tonic (சா.அக.);.

     [வல் + உைற. உ  → உைற.]

உட க்  ஆற்றைல ம், வ ைமைய ம் த ம் ஊட்டம ந் .

வல் கம்

வல் கம்1 vallūkam, ெப. (n.)

   1. கர  (உரி.நி.);; bear.

   2.  (அக.நி.);; tiger.

     [வல் + ஊகம்.]

உ  → ஊ  → ஊகம். உ த்தல் = அ த்தல், ெகால் தல்.

வல் கம் என்ப , றைரத ்தம  ரிய உ ராற் ெகான்ற க் ம் தன்ைம வாய்ந்த  அல்ல  கர .

 வல் கம்2 vallūkam, ெப. (n.)

   1. ஆண் ரங்  ( ன்.);; male monkey.

   2. ; large ape.

     [வல்1 + ஊகம். உ  → ஊ  → ஊகம்.]

ஒ கா. வல் + உ மம் → உ கம் → ஊகம். உ மம் = கரிய ம ர.் வல் கம் என்ப  அடரந்்த கரிய 
ம ரக்ைள ைடய ஆண் ரங் .

வல் ரம்

வல் ரம் vallūram, ெப. (n.)

   1. இைறச்  (யாழ்.அக.);; flesh.

   2. அட , அடரந்்தகா ; desert, thick forest.

   3. பாழ் நிலம்; uncultivated field, barren land.

     [வல் + ஊரம்.]

ஊர ்+ அம் - ஊரம் = உயரமான . வல் ரம் என்ப  உயரமான அடரந்்த மரங்க ள்ள கா .
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வல் ரி

 
 வல் ரி vallūri, ெப. (n.)

   பன் ; pig.

     [வல் + ஊர ்→ ஊரி.]

வல் ற்

வல் ற்  vallūṟṟu, ெப. (n.)

   பாைற ைட னின்  வ ம் நீ ற் ; mountain spring.

     "'வல் ற் வரில் ணற் ன்கட ்ெசன் வப்பர"் (நால . 263);.

     [வல்1 + ஊற்

   2. ஊ  → ஊற்  = ரந்  வ ம் ஊற்  நீர.்]

வல் ற் க்

வல் ற் க்  vallūṟṟukkuruvi, ெப. (n.)

வல் 1 ( ன்.); பாரக்்க;see valluru.

     [வல்  + .]

வல்

வல் 1 vallūṟu, ெப. (n.)

   க ைக டச ் ய ம், ரை்மயான இறக்ைக னி ம், சாம்பல் நிற ப் ப ம் ெகாண்ட 
பறைவ; falcon.

     [வல் + உ  → ஊ .]

 வல் 2 vallūṟu, ெப. (n.)

   ெப ந் னி ெகாள் ம், ரிய பாரை்வ ைடய க ழன் வைகையச ்சாரந்்த பறைவ; shikar accipiter.

இப்பறைவ 36 ெச. . உயரம் வைர வள ம் தன்ைமத் . க ஞ்சாம்பல் நிறத்ைதக் ெகாண்ட . 
நீண்டவா டன் ெதண்ப ம். 4 அல்ல  5 க் ப் படை்டகைளக் ெகாண்ட . மா, ேவம் , ளி, 
ெதன்ைன த ய மரங்களில் டைமத் , 3 தல் 4 வைர லான டை்டகள் இ ம். த ழகம் 
எங் ம் பரவலாக காணப்ப ம் இப்பறைவயான , ட் , காைட, ெகளதாரி, தத் க் ளி, ஈசல், 
அணில் த யவற்ைற இைரயாகக் ெகாண்  வா ம் தன்ைமத் . ய வல்  என் ம் 
பறைவ ம், வல்  இனத்தேத. ய ேதாற்றத் ன் அ ப்பைட ல் அைமந்த ெபயரா ம்.

 வல் 3 vallūṟu, ெப. (n.)

   இராசாளிக் க ; royal falcon.

     "ெகாக்  வல்  கண்ெடன்ன ல லத் " (தனிப்பா. 171, 23);.

     [வல்1 + ஊ 1.]

     [P]
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வல்ெல த்

வல்ெல த்  valleḻuttu, ெப. (n.)

   வல் ன ெமய்ெய த் கள்; the class of hard consonants.

     "வல்ெல த் ெதன்ப கசட தபற" (ெதால். எ த். 19);.

     [வல்1 + எ த் .]

ஒ கா. வல் னம்.

இ  → எ  → எ  → எ த் . எ தப்ப வ : இ  = ேகா த்தல். வல் ன ஒ கைளக் ேகா ட்ட 
எ த் வத்தா ைரப்ப .

வல்ெல த் ப் பற்  இளம் ரணர ்இயம் வ  :-

     "வல்ெலன்  இைசத்தலா ம்,

     'வல்' என்ற தைலவளியாற் றத்தலா ம் வல்ெல த்  எனப்பட்ட " (இளம்.ெதால்.எ த் .19);.

வல்ெல த்  பற்  நச் னாரக்் னியர ்ந ல்வ  :-

     "வல்ெலன் ைசத்தலா ம் வல்ெலன்ற தைலவளியாற் றத்தலா ம் வல்ெல த்தா ற் " 
(ெதால்.எ த் .19, நச.்);.

வல்ெலனல்

வல்ெலனல்1 valleṉal, ெப. (n.)

   வன்ைமயாதற் ப் ; expr. signifying hardness or severity.

     "வல்ெலன்ற ெநஞ்சத்தவர"் (நான்மணி. 33);.

 வல்ெலனல்2 valleṉal, ெப. (n.)

   ைரதற் ப் ; expr. signifying speed.

வல்ேல

வல்ேல vallē, .எ. (adv.)

   ைரவாக; promptly, speedily.

     "ஒன் ன ெவான் ன வல்ேல ெச ற் ெசய்க" (நால . 4);.

     "ெசல் னிச ் றக்கநின் ள்ளம் வல்ேல" (அகநா. 19:8);.

     "அ ேபாரச் ்ெச ய கழா  வல்ேல" ( றநா. 18:27);.

     [வல்1 → வல்ேல.]

 வல்ேல vallē, ெப.(n.)

   க நன்  என் ம் ப்  (sums);; expr meaning excellence well done.

வல்ேல

வல்ேல  vallēṟu, ெப. (n.)

   இ ; thunderbolt.

     " ம் ன் வல்ேல  ைலப் ம்" (ெப ம்பாண். 135);.

     [வல்1 + ஏ 3.]

வல்ேலன்

வல்ேலன் vallēṉ, ெப. (n.)

   இணங் ைக, ஏற்ைக; agreeing, yielding.

     "அறனி லாளன் கழ்என் ெப ம் வல்ேலன்மன் ேதா  யாேன" (நற்-275-8-9);.
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வல்ைல

வல்ைல1 vallai, ெப. (n.)

   1. வ ைம ( டா.);; strength, power, energy.

     "அ ள வல்ைல யா ம  ய ளிலர"் ( றநா. 27:17);.

     "வல்ைல யா தல் ஒல் ேமா நினக்ேக" (நற். 162:12);.

   2. ெப ங்கா  ( ங்.);; extensive thicket, big forest.

     "வல்ைல ற்றேவய்." (கம்பரா. வனம் . 42);.

   3. ேம  ( வா.);; hillock, mound.

   4. ேகாடை்ட ( ன்.);; fort, fortress.

   5. வ ற் க்கட்  ( வரட.்);; ovarian tumour.

     [வல்1 → வல்ைல.]

 வல்ைல2 vallai, ெப. (n.)

வல்ேல பாரக்்க;see Valle.

     "வல்ைலக் ெக ம்" ( றள், 480);.

     [வல்2 → வல்ைல.]

 வல்ைல4 vallai, ெப. (n.)

   1. ஓர ்ேநாய்; a disease.

வல்ைலக்கட்

வல்ைலக்கட்  vallaikkaṭṭi, ெப. (n.)

   வ ற் க் கட் வைக ( வரட.்);; ovarian tumour.

     [வல்ைல1 + கட் .]

வல்ைலயம்

வல்ைலயம் vallaiyam, ெப. (n.)

   ஈட்  வைக; a kind of spear.

     "வல்ைலயப் ேபா க் ெகா ங்ேகன்" ( ளப்ப. 181);.

     [வல்லயம் → வல்ைலயம்.]

     [P]

வல்ைலவாதம்

வல்ைலவாதம் vallaivātam, ெப. (n.)

   ங்  காணப்ப ம் ஊைத ேநாய் வைக ெளான் ; enlargement of spleen.

     "வாள  க்ேக வளரந்்  தான் டக் ம் ேபா  நீளமாய் உழக்ேகால் ேபா ம் ேநரதாய்க் டக் ங் 
கண் ர.் மாளேவ அன்னந்தன்ைன வாங்கா  ெச ந் டா  நாள  ேகளாய் வல்ைல ந ன் ம் 
வாதந்தாேன" ( . 1200);.

     [வல்ைல + Skt. vāta → த.வாதம்.]

வல்ெலாட்

வல்ெலாட்  valloṭṭu, ெப. (n.)

   1. ேபா ம் ேபாதாெதன் ப்ப ; that which is satiable or insatiable or barely sufficient.

   2. அ ைமயா ப்ப ; rarity, that which is rare.

     [வல்1 + ஒட் .]

வல்ெலாற்

வல்ெலாற்  valloṟṟu, ெப. (n.)

வல் னம் (இலக்.); பாரக்்க;see vali-i-inam.

     "வல்ெலாற் த் ெதாடரெ்மா " (ெதால். எ த். 409);.

     [வல்1 + ஒற் . ஒற்  = ெமய்ெய த் .]
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வல்ேலான்

வல்ேலான் vallōṉ, ெப. (n.)

   வல்லான், வ ைம ள்ளவன் ( ங்.);; mighty-man, valiant man.

     "வல்ேலான் ளிக் ன்ற" (ெந நல். 118);.

     "வல்ேலான் ைறஇய வரிவனப் ற்ற" ( றநா. 33:16);.

     "ெமல்ல  ழஞ் ைன லம்ப வல்ேலான்" (அகநா. 21:10);.

     "ஊரலஞ் ேசரிச ் ர ்வல்ேலான்" (நற். 77:8);.

     [வல்லான் → வல்ேலான்.]

வல்வர

வல்வர  valvaravu, ெப. (n.)

    ேவகத் டன் வ தல்; speedy return.

     "மற் நின் வல்வர  வாழ்வார்  உைர" ( றள், 1151);.

     [வல் + வர .]

     'வல்' என் ம் ேவர  ஈங்  ைர க் ப் ைன ணரத்் ற் .

வல்வ த்தம்

வல்வ த்தம் valvaruttam, ெப. (n.)

   க  வ த்தம் (யாழ்.அக.);; excessive pain.

     [வல்1 + வ த்தம்.]

வல்வழக்

வல்வழக்  valvaḻkku, ெப. (n.)

   வல்ல  வழக் , அ வழக்  (ெகா.வ.);; unreasonable insistence.

     [வல்1 + வழக் .]

வல்வாயசரணன்

வல்வாயசரணன் valvāyasaraṇaṉ, ெப. (n.)

   பாம்  வைக (யாழ்.அக.);; a kind of snake.

     [வல்1 + வாய் + அசரணன். Skt. அசரண.]

வல்வாயன்

வல்வாயன் valvāyaṉ, ெப. (n.)

   வாக்  வன்ைம ள்ளவன் ( ன்.);; one who is tongue-doughty, eloquent proficient man, orator.

ம வ. ெசால்வல்லன்.

     [வல்1 + வாயன்.]

வல் டம்

வல் டம் valviḍam, ெப. (n.)

   க நஞ்  (யாழ்.அக.);; deadly poison.

     [வல்1 + டம்.]

வல் ைர-தல்

வல் ைர-தல் valviraidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   க ேவகமாதல், ைரதல்; to hurry, speed up.

     "வள்ளைல வல் ைரந் ெதய்த" வக.328).

     [வல் + ைர.]

வல் ல்

வல் ல் valvil, ெப. (n.)

   ஒேர காலத் ற் பல ெபா ள்கைள ஊ ச ்ெசல் ம்ப  ஓரம்ைப எய் ந் றைம; the skill of piercing 
many objects by a single arrow.

     "வற்பார ் ரேடாைளந் நான் ந் ணித்த வல் ராமன்" ( வ். ெபரிய . 5, 1, 4); ( றநா. 152, 6 
அ க் ப் );.

     [வல் + ல்.]
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வல் ல்ஓரி

வல் ல்ஓரி valvilōri, ெப. (n.)

   கைட வள்ளல்க ள் ஒ வன் ( றநா.158,5);; name of a liberal chief, one of kadaivallalgal.

     [வல் ல் + ஓரி.]

கைடக்கழகக் காலத் ல் வள்ளலாகச ் றந்  ளங் ய நில மன்னர ்எ வ  ெளா வன், ஒரி.

வல் ல்

வல் ல்  valvilli, ெப. (n.)

   ஒேர காலத் ற் பல ெபா ள்கைள ஊ ச ்ெசல் ம்ப , ஒரம்ைப எய் ந் ற ைடயவன் ( றநா. 
150, அ க் ப் );; skilful archer, able to pierce many objects at a time, by a single arrow.

ம வ. ல்லாளன்.

     [வல் ல் → வல் ல் .]

வல் லங்

 
 வல் லங்  valvilaṅgu, ெப. (n.)

   யாைன ( ங்.);; elephant.

     [வல் + லங் .]

வல் ைன

வல் ைன valviṉai, ெப. (n.)

   1. வ யதா ய ஊழ்; the law of karma, as irresistible mighty destiny.

     "ெதால்ைல வல் ைனத் ெதாந்தந்தா ெனன்ெச ம்" (ேதவா. 4, 4);.

   2. ைன; bad karma, evil-doing.

     "ஒ ெகன ெவா யா ட் ம் வல் ைன" ( லப். 10, 171);.

   3. ெகா ஞ் ெசயல்; wicked deed.

     "வாளிற் றப் ய வல் ைன யன்ேற" (மணிேம. 21, 60);.

   4. வ தா ய ெதா ல்; mighty act or deed.

     "நீ வல் ைன வயக் தல் வ த் மன்" (க த். 17);.

     [வல் + ைன.]

வல் ைன ேநாய்

 
 வல் ைன ேநாய் valviṉainōy, ெப. (n.)

   ெகா ய ேநாய்; wicked disease.

     "வாராத வல் ைனேநாய் வந்தா ம்" ( வ ட்பா.);.

     [வல் ைன + ேநாய்.]
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வல

வல1 valattal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ற் தல்; to encircle, surround.

     " ல நா  ெந ங்ெகா ..... வாங் ைன வலக் ம்" ( றநா. 52);.

   2. ன் தல்; to spin, as a spider its thread;

 to plait;

 to weave or knit.

     "இைழவலந்த பஃ ன்னத் " ( றநா. 136);.

   3. ெதா த்தல்; to string in a series.

     "உைரத்ேதம்…. வலந் " (பரிபா. 3. 10-11);.

   4. ணித்தல், கட் தல்; to tie, bind.

     " டரவ்லந்த ேவற் ன் ன்" (க த். 103);.

   5. வைளத்தல் ( ன்.);; to bend.

     [மல் → வல் → வல → வலம் = ற் , வல → வலத்தல், வலத்தல் = வைளத்தல், ழ்தல், ற் தல்.]

 வல2 valattal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெகா த்தல் ( வா.);; to grow fat, to become bulky.

     [பல → வல.]

வலக்கசச்ம்

 
 வலக்கசச்ம் valakkaccam, ெப. (n.)

   ழ்; a tree-Gmelina arborca (சா.அக.);.

வலக்கட்டாயம்

 
 வலக்கட்டாயம் valakkaṭṭāyam, ெப. (n.)

   வலக்காரம்; compulsion, force, coercion.

ெத. பலகட்டாய

     [வலம் + கட்டாயம்.]

வலக்கணி

 
 வலக்கணி valakkaṇi, ெப. (n.)

   ஒர ்வைக நா ; a kind of pulse (சா.அக.);.

வலக்கம்

 
 வலக்கம் valakkam, ெப. (n.)

   க்கறா; a medicinal root (சா.அக.);.

வலக்காய்

 
 வலக்காய் valakkāy, ெப. (n.)

வலம் ரிக்காய் பாரக்்க;see valam-purikkāi.
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வலக்காரம்

வலக்காரம்1 valakkāram, ெப. (n.)

   1. கட்டாயம்; force, compulsion, coercion.

   2. அ காரம், வ ைம; authority, power, might.

     "வலக்காரம் ேப றான்" ( ன்.);.

   3. ெவற் ; success, victory, triumph.

     "வலக்கார ற்றாய்" ( ப் . 386);.

     [பலக்காரம் → வலக்காரம்.]

 வலக்காரம்2 valakkāram, ெப. (n.)

   1. ழ்ச் ; wile, trick.

     " வலக்காரங்கள் ெசய்த ெவல்லாம்" ( க்ேகா. 227);.

   2. ெபாய் ( டா.);; falsehood, lie, untruth.

     [வல1 + காரம்2.]

 வலக்காரம்2 valakkāram, ெப. (n.)

   இறக் யம் (சரவ் ராவகம்);; a kind of acid (சா.அக.);.

 வலக்காரம் valakkāram, ெப.(n.)

வலக்கால்வாத்
வாதனம்

வலக்கால்வாத் வாதனம் valakkālvāttuvātaṉam, ெப. (n.)

   வலக்காைல மாத் ரம் நீட்  ெநஞ்சம் நிலத் ேல ேதாயக் டக் ம் இ க்ைக வைக (தத் வப். 108, 
உைர);; a posture in which the right leg is stretched out and the chest is made to touch the ground.

     [வலம் + கால் + வாத்  + ஆதனம். (ஆதனம் = இ க்ைக); வாத் வாதனம்.]

 Skt. åsana த. ஆசனம்.

வலக்ைக

வலக்ைக valakkai, ெப. (n.)

   1. வல  ைக; right hand.

     "வலக்ைக ன் மைலந்தான்" (கம்பரா. சம் மா. 25);.

   2. வலப்பக்கம்; right side.

     "அ  வலக்ைக ள்ள ".

     [வலம்1 + ைக. ல் → ய் → கய் → ெகய் → ெசய் → ெகய் → ைக → கய் (ெசய்தல்); → ெகய் → ைக.]

ஒ.ேநா. வலங்ைக → வலக்ைக என் மாம்.

ைக ெயன் ம் ெபயர,் ெசய் என் ம் வ ல் மரி நாட் ல் வழங் த்தல் ேவண் ம் . 
(ெசல் .435/1974);.

த ல் உள்ள

     'ெசய்' எ ம் வ வேம, கன்னடம், ட , , ேகாத்தம், டவம், பட , ெகாலா , கடபா, ேகாண் , 
ெகாண்டா, ய், , ரா  ஆ ய ெமா களில் ைக, ெகய், gey, biy,  எ ம் வ வங்களில் ஆட்  
ெபற் ள்ள .

மாந்தக்ைக ேபான் க் ம் ம் க்ைக ம் ைக எனப்பட்ட . ஒளிக்கற்ைறையக் க ரவனின் ைகயாக 
உ வகப்ப த் ைரப்பதால், அ ம் ைக எனலா ற் .
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வலக் ைகெகா -
த்தல்

வலக் ைகெகா -த்தல் valaggaigoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. உத யளித்தல்; to help or support, as by extending the right hand.

   2. உ  தல் (இ.வ.);; to make a solemn affirmation, as by striking hands.

     [வலக்ைக + ெகா .]

வலக்ைகச்

 
 வலக்ைகச்  valakkaicci, ெப. (n.)

வலக்கணி பாரக்்க;see vala-k-kani.

வலக்ைகதா-தல்

வலக்ைகதா-தல் valakkaitātal,    18 ெச. . . (v.i.)

வலக்ைகெகா -, பாரக்்க;see valakkai-kodu-.

     "வலக்ைக தந்  நிலத் ல் வந்தவதரித்த" (இராமநா. உ த், 3);.

     [வலக்ைக + தா.]

தள் → தர ்→ த  → தா = ஒத்ேதா க் க் ெகா த்தல்.

     'தா' என்பைத வடெமா யாளர,் வடெசால் என்பர.்

     "தா என் ள  ஒப்ேபான் ற்ேற" (ெதால்.ெசால்.929);. இலவயமாகக் ெகா த்தல் என்பேத 
வடெமா ப் ெபா ளா ம். ஆனால் ெமா ஞா ,

     "தன்னிைல ல் ஒத்த தன்ைமய க் த் த தல் என் ஞ் றப் ப் ெபா ளிைனேய, பழந்த ழ் 
வ வமான

     'தா' க் ம். த ன் தைலைமத் தன்ைமைய, நிைலநி த் ம் ெசாற்க ள்

     'தா' ம் ஒன் " என்  ள்ளார.்

ப்ெப க்  நீைரக் க் ம்

     'ெவள்ளம்' என் ம் ெசால், தன் றப் ப் ெபா ைள ழந்

     'நீர'் என் ம் ெபா ப்ெபா ளில் மைலயாளத் ல் வழங் வ  ேபான் , ஒத்ேதா க் க் ெகா த்தல் 
என் ம் றப் ப் ெபா ைள இழந் ,

     'தா' என் ம் ெசால்,

     'ெகா த்தல்' என் ம் ெபா ப்ெபா ளில் ஆரிய ெமா களில் வழங் ற .

வலக்ைகய -த்தல்

வலக்ைகய -த்தல் valakkaiyaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   உ  தல் (இ.வ.);; to make a solemn affirmation, as by striking hands, asseveration, euphatic assurance.

     [வலக்ைக + அ -, அ  → அ .]

வலக்ெகான்ைன

 
 வலக்ெகான்ைன valakkoṉṉai, ெப. (n.)

   ப்ைப ல் வள ம் ஒ வைகக் ைர; Indian acalypha. It is a vermifuge (சா.அக.);.

     [P]

ம வ. ப்ைபேமனி.

வல யஞ்சா

 
 வல யஞ்சா  valaguḍiyañjāli, ெப. (n.)

   வரிவைக (நாஞ்.);; a petty cess.

     [வல  + அஞ்சா . (அஞ்சா  – பைழய வரிவைக);.]
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வலங்கம்

 
 வலங்கம் valaṅgam, ெப. (n.)

   ெப ங் ம்பம்; large or big family. 

வலங்க ைடயான் ( ன்.);.

   ெத. பலங்க ;க., . பலக.

வலங்கமத்தார்

 
 வலங்கமத்தார ்valaṅgamattār, ெப. (n.)

   பைறயரத்ம் றப் ப் ெபயர ்( ன்.);; title of the right-hand section of the paraiya caste.

     [வலங்ைக → வலங்கமத்தார.்]

ஒ கா. வலங் லத்தார ்→ வலங்கமத்தார.்

வலங்கமர்

 
 வலங்கமர ்valaṅgamar, ெப. (n.)

வலங்கமத்தார ்(யாழ்.அக.); பாரக்்க;see valangamattār.

     [வலம் + அமர.் உம் → அம் → அமல் → அமர.்]

அமரத்ல் = ெபா ந் தல். ெபா ந் தல் என்ப  தல். ேபாரக்்களத் ல் இ பைகப் பைடகள் கலத்தல் 
அல்ல  தல். இங்  வலங்கமர ்என்ப , அமரக்்களத் ல் அரச க்  வலப் றம் இ ந்  ேபார ்
ெசய்ேதாைரக் த்தெதன்க.

வலங்காரம்

 
 வலங்காரம் valaṅgāram, ெப. (n.)

   மத்தளத் ன் மாரச்ச்ைன ய பக்கம் (யாழ்.அக.);; that side of a mirudańgam, to which márcoanafis applied.

     [வலம் + காரம்.]

வலங் லத்தார்

 
 வலங் லத்தார ்valaṅgulattār, ெப. (n.)

   த ழ்நாட்  வலங்ைக இனத்தா ள் ஒ சார ் ட்டத் னர;் a segment among the right-hand castes in Tamil 
country.

     [வலங் லம் → வலங் லத்தார.்]

ல் → லம். ல் - வைள , ழ்தல். மன்னனின் வலப்பக்கம் அமரந்்  பணியாற் ம், ஆற்றல் க்கவர.்

வலங் லம்

வலங் லம் valaṅgulam, ெப. (n.)

   வலங்ைக இனத்தார ்(யாழ்.அக.);; the right hand castes among the Tamils.

     [வலம் + லம்.]

ல் → லம். லம் = வைள , ழ்தல். வலங் லத்தார.் வலங் லம் ேபான்ற அைமப் கள் 
ேசாழராட் க் காலத்ேத ேதான் யைவ. ேசாழராட் ல் மன்ன க் ப் ேபாரக்்களத் ம், 
அைவக்களத் ம் (அரண்மைன ம்); வல றம் இ ந்  ெசயலாற் ம் றன் க்க லம்.

ரராேசந் ரம் ( . .1063-1069); ஆட் க் காலத் ல், வலங்ைக இனத்தார ்பற் ய ெசய் கள் 
கல்ெவட் களில் இடம்ெபற் ள்ளன. வலங் லத் ல் இடம்ெபற்ற இனத்தார ்வ மமா :-

   1. ேவளாளன்;   2 அகம்ப யான்;   3. இைடயன்;   4. சா யன்;   5. பட்டணவன்;   6. சான்றான்;   7. 
றவன்;   8. ம்பன்;   9. வள் வன்;   10. பைறயன்.
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வலங்ைக

வலங்ைக valaṅgai, ெப. (n.)

   1. வலப் பக்கத் க் ைக; right hand.

   2. த ழ் நாட்  வலங்ைக னத்தா ள் ஒ  ரி னம்; a sect among the right hand castes in Tamil country.

     "பைட ட்  ராஜ்யம் நாட்டவர ்வலங்ைக ம் இடங்ைக ம் மஹா ஜன ம்" (ெத. இ. கல். ெதா. i III);.

     [வலம்1 + ைக.]

வலங்ைக 
இடங்ைகப்பைடக

ள்

வலங்ைக இடங்ைகப்பைடகள் valaṅgaiiḍaṅgaippaḍaigaḷ, ெப. (n.)

   பைகவரின் அரைண வல றமாக ம், இட றமாக ம் வைளத் ச ்ெசன்  ேபாரி ம் ெவட்  
ரரக்ள்; warriors who combat enemies fort surrounding on both right and left directions.

     [வலங்ைக + இடங்ைக + பைடகள்.]

தலாம் இராசராசன் காலத் ல் இப்பைடகள் றந்த வளரச்்  அைடந் ந்தன. ேசாழர ்பைட ல் 
வளரச்் யைடந் ந்த இப்பைடகள், தலாம் ேலாத் ங்கன் ஆட் ல், ேசாழ நாட் ல் கா ரிக்  
வடகைர ல், கஞ்ச ரில் பைட ந் , ஆட் க் ப் பைகயா ந்த ம்ெபான்ைற அ த் , 
ஆநிைரகைளக் கவரந்்  வந்தைமைய, டை்டக் க் கல்ெவட்  லப்ப த் ற . ம்ெப ந்  
ஆநிைர கவரத்ைல ெவட்  ைண ன் ெசயலாக

     "ேவந்   ைனஞர ்ேவற் லக்கள ன் ஆதந்  ஒம்பல் ேமவற் றா ம்." என்  ம் 
ெதால்காப் ய இலக்கண மர டன் ெவட் யாரின் ெசயல்களாகக் றப் ெப ம்.

     'தந்  நிைற' பா  ஆ ய ைறகடக்ைமந்த நிகழ்ச் கள், ேசாழர ்காலத் ல் . .11-ம் 
ற்றாண் ல் நிகழ்ந் ப்பதைன கல்ெவடெ்டான்  லப்ப த் ன்ற . இத ்ேதவரக்்  ன்றாவ  

நாளிேல, ேசாழ மண்டலம் இடங்ைக வலங்ைகயாய் இன்னாயனாரக்் க் ம்ெபரிய காேவரிக்  
வடகைர ல் கஞ்ச ரகத் ேல ட் க் ெகா  இ ந் , ம்ெப ந் , நிைறெகாண்ட ஆ ம், மா ம், 

டா ம், எ ைம ம் இன்னாயனார ் ளக் க்  த்த உ க்களில் ன்தா ளக்  இரண் க்  
உடலாக நீக் ன ப  நாற்ப ம் நீக் , ஆ ம், மா ம், எ ைம ம், தலான கா  கள அய" 
(ெதால்ெபா ள் ஆய் த் ைற அ க்ைக 1903);. . . 1070ல் ேசாழ

நாட் ல் அர க்  வாரி  இல்லாைமயால் ஏற்பட்ட ழப்பத்ைதக் ைழச ்சா க் ய மர னனா ய 
ேலாத் ங்கன் அ ந் , ேசாழர ்ெபண் ெகா த்த தன் தாய் வ  ைறயால் ைரந்  வந்  

அரேசற்றான். ஆட் ேயற்ற ன்றாவ  நாளிேலேய இந் நிகழ்ச்  நிகழ்ந் ப்ப  இச ்ெசய் க்  
உ ைணயா ம். இச ்ெசயைல ம்பாத நிைல ல், ேசாழநாட் ல் பைகவரக்ள் 
அைமந் ந்தைதேய, இக் கல்ெவட்  த ம் ம் ெப ந்த நிகழ்ச்  லப்ப த் ற .

     "  ராஜ ராஜ ேதவர ்வலங்ைகப் பழம்பைட" (ெத.கல். ெதா. 2: 2 கல். 35);.

வலங்ைக 
இடங்ைகமகன்ைம

வலங்ைக இடங்ைகமகன்ைம valaṅgaiiḍaṅgaimagaṉmai, ெப. (n.)

   வலங்ைக, இடங்ைக பைடக க்  மக்கள் ப் டன் அளிக் ம் வரி; a tax paid oy people voluntarily for 
warriors of valour called right and left armies.

     "வலங்ைக இடங்ைக மகன் உள்ளிட்ட அந்தராயத் க் " (ெத. கல். ெதா.8 கல்.4);.

     [வலங்ைக + இடங்ைக + மகைம → மகன்ைம = வரிவைக ெளான் .]
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வலங்ைகஇடங்ைக
வழக்காரம்

வலங்ைகஇடங்ைகவழக்காரம் valaṅgaiiḍaṅgaivaḻkkāram, ெப. (n.)

   வலங்ைக இடங்ைகப் ரி னரக்் ைடேய ஏற்பட்ட வழக் ; a dispute between Vasargai (right); and idarigai 
(left); sects.

     [வலங்ைக → வலங்ைகயார.்]

கரிகாலன் என் ம் ெபயரெ்காண்ட ர ராேசந் ரச ்ேசாழன் காலத்ேத ( . .1063-1069);, வலங்ைகக் 
லத்தாரக்் ம், இடங்ைகக் லத்தாரக்் ம் இைடேய ஏற்பட்ட வழக் ைன ம், அப் ணக் ைனத் 
ரத்் , ஒவ்ெவா  லத்தாரக்் ம் உரிய ைறைம ைன வைரயைற

ெசய்த, வாழ் யல் ெசய் ைனப் பற் , பாவாணர ்த ழர ்வரலா  (பக்.310-311); என் ம் ல் 
வல்வ  :-

லப் பட்டம், ைட ெகா  பந்தம் த ய ச ் ன்னங்கள், ெவண்கவரி ச் , ைக ைர 
த ய ஊர் , ேமளவைக, தாைர வாங்கா த ய ஊ கள், வல்ல வாட் , ெச ப்  ஆ யைவ பற் க் 
லங்கட் ைடேய ணக் ம் சசச்ர ம் ஏற்பட்டதனால், கரிகாலன் என் ம் ெபயர ்ெகாண் ந்த ர 

ராேசந் ரச ்ேசாழன் (1063-1069); அவ் வழக்ைகத ் ரத்்  ைவத்ததாகத் ெதரி ன்ற .

     "கா ய மா ய கா கங் கண் கங் கா லத்ேதார்

ஒ ய பாத் ர ராக பத்  நான் யரந்்த

ேம ய ேகாட்டத் ங்கரி கால வளவன் க்க

வா ய ேமன்ைம ெகா த்தளித ்தான்ெறாண்ைட மண்டலேம"

என்ப , கஎ-ஆம் கஅ-ஆம் ற்றாண் ந்த ப க்கா ப் லவர ்பா ய .

ேசாழ க்  வலக்ைகப் பக்கம் அமரந்் ந்த லத்தார ்வலங்ைகயர ்என் ம், இடக்ைகப் பக்கம் 
அமரந்் ந்த லத்தார ்இடங்ைகயர ்என் ம், ெபயர ்ெபற்றதாக உய்த் ணரலாம். பைகெகாண்ட 
இ சாரார ்ஒேர பக்கத் ல் இ ந் க்க யா .

வலங்ைகப்பழம்ப
ைட

 
 வலங்ைகப்பழம்பைட valaṅgaippaḻmbaḍai, ெப. (n.)

   தலாம் இராசராசன் ஆட் ல் அைமக்கப்பட் ந்த பைடக ள் பழைமயாக வ ம் வலங்ைகப் 
பைட. வலங்ைக, இடங்ைக என்ப  பைடகளின் பா பாட் ற்கைமந்த ப் ப் ெபயரா ம்; a right wing 
of army formed during Raja Raja cola-region. Right, left are two classifications of said army.

வலங்ைகமத்தர்

வலங்ைகமத்தர ்valaṅgaimattar, ெப. (n.)

வலங்கமத்தார ்( ேனந்.140); பாரக்்க;see valanga-mattar.

     [வலங்கமத்தார ்→ வலங்ைகமத்தர.்]

வலங்ைக காமன்

வலங்ைக காமன் valaṅgaimīkāmaṉ, ெப. (n.)

   18-ஆம் ற்றாண் க்  ற்பட்ட காலத் ல் வாழ்ந்த இவர,் ம்பேகாணத் க்  அ ல் 
வலங்ைகமானில் வாழ்ந்தவர;் he lived before 18C, and a native of valangaiman near Kumbakönam.

இவர ்'அ வானந்தர'் என ம் அைழக்கப்ப ன்றார.் அ வானந்த த் யார ்என் ம் ைன 
இயற் யவர.்

வலங்ைகயார்

வலங்ைகயார ்valaṅgaiyār, ெப. (n.)

   1. வலங்ைக னத்தார ்( ன்.);; the right-hand castes among the Tamils.

   2. வலங் லம் பாரக்்க;see valangulam.

     [வலங்ைக → வலங்ைகயார.்]

வலங்ைக டங்ைக
மகன்ைம

 
 வலங்ைக டங்ைகமகன்ைம valaṅgaiyiḍaṅgaimagaṉmai, ெப. (n.)

   பைழய வரி வைக; an ancient tax or levy.

     [வலங்ைக + இடங்ைக + மகன்ைம = வரி, ஆயம்.]
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வலங்ைக யர்
ெகாண்டார்

 
 வலங்ைக யர் ெகாண்டார ்valaṅgaiyuyarvugoṇṭār, ெப. (n.)

சாணாரத்ம்

   றப் ப் பட்டப்ெபயர ்(நாஞ்.);; a title assumed by a section of canãr caste.

     [வலங்ைக + உயர்  + ெகாண்டார.்]

வலங்ைக ற்றார்

 
 வலங்ைக ற்றார ்valaṅgaiyuṟṟār, ெப. (n.)

வலங்ைகயார ்( ன்.); பாரக்்க;see Valangaiyar.

     [வலங்ைக + உ - (உற் ); → உற்றார.்]

வலங்ெகாள்

வலங்ெகாள்1 valaṅgoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   ெவற் யைடதல்; to be victorious, triumphant.

     "வலங்ெகாள் கழ்ேபணி" (ேதவா. 668, 8);.

     [வலம் + ெகாள்-, வல → வலம் = ெவற் .]

 வலங்ெகாள்2 valaṅgoḷñadal,    10 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. இடவலமாக வ தல்; circumambulation from left to right.

கட ட ்க நகரே்தா  வைன வலங்ெகாளஇீ (க த்.84);.

   2. ெவல் தல்; to conquer.

     [வலம்1 + ெகாள்.]

வலசத்

 
 வலசத்  valasattu, ெப. (n.)

   லாசத் ; bitumen (சா.அக.);.

வலசல்
வலசல் valasal, ெப. (n.)

வலைச4, 1 பாரக்்க;see valasai.

வலசாரி

வலசாரி1 valacāri, ெப. (n.)

   ளிஞ் ல்; bivalve-shell (சா.அக.);.

 வலசாரி2 valacāri, ெப. (n.)

   த்  த யவற் ல் வலமாகச ் ற்  வ ைக (யாழ்.அக.);; turning or wheeling to the right as in dancing.

     [வலம்1 + சாரி1.]

வல

 
 வல  valasi, ெப. (n.)

   ேசா ; cooked rice (சா.அக.);.

     [வல்  → வல .]

வல
வல  valasu, ெப. (n.)

வலைச1, 2 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see valasai.
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வல த்

 
 வல த்  valasutti, ெப. (n.)

   க மா க் (மல); கடை்ட ெவளிேயற் தல்; to evacuate/voids as excreta.

வலெச ைம

 
 வலெச ைம valaseḻumai, ெப. (n.)

   ெகாம் ; one of the nine gems-ruby (சா.அக.);.

வலைச

வலைச1 valasai, ெப. (n.)

உட் ைடச ் ற் ர:் hamlet.

ம வ. ெதாட் .

 வலைச2 valasai, ெப. (n.)

   வரிசச்ல்; lath.

     " ங் ல் வலைசகள் 25 க்கா  ைம கட் " (ம . க. ii, 173);.

 வலைச3 valasai, ெப. (n.)

   பறைவகள், லங் கள் தக்க ழைலத் ேத  இடம் ெபயரத்ல்; migration of birds, beasts etc. for better 
environment.

 வலைச4 valasai, ெப. (n.)

   1. ேவற்  நாட் க் க் ேயா ைக; emigration flight from home to alien country.

     " வ்யேதசத ்ெதம்ெப மான்க ம் நம்மாழ்வா ம் அங்ேக வலைசயாக ெவ ந்த ள" (ய ந்த்ரப். 12);.

   2. ட்டம் (யாழ்.அக.);; crowd.

   ெத. வலச;க. வலெச.

கள் வலைச ேபாரா னால் ல ஊரக்ள் ப்பாழா ன.

வலைசவாங் -தல்

வலைசவாங் -தல் valasaivāṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேவற் ரக்் க் ேயா தல் ( ன்.);; to emigrate, to fly from home to alien region or village.

ம வ. லம்ெபயர-்தல்

     [வலைச + வாங் .]

வலேசார்

 
 வலேசார ்valacōr, ெப. (n.)

   நகரம்; town.

வலஞ்சக் யன்

 
 வலஞ்சக் யன் valañjakkiyaṉ, ெப. (n.)

   நாகமணல்; zinc ore (சா.அக.);.

வலஞ்சால்ஒட் -
தல்

வலஞ்சால்ஒட் -தல் valañjāloṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஏர ்ெகாண்  உழ  ெசய்த ல் ஒ ைற நீள் வட்டமாக வ தல்; ploughing lands lengthwise or longitudinally.

     [வலம்சால் + ஒட் .]
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வலஞ் யர்

 
 வலஞ் யர ்valañjiyar, ெப. (n.)

   வணிகர;் the vaisya or trade community.

வலஞ் ரி-தல்

வலஞ் ரி-தல் valañjuridal,    2 ெச. . . (v.i.)

   இட ந்  வலமாகச ் ற் தல்; to whirl to the right.

     "வலஞ் ரி மராஅம் ேவய்ந் " (ஐங் . 348);.

     [வலம்1 + கரி.]

வலஞ்

வலஞ் 1 valañjuḻittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t)

   1. வலமாகச ் ற்றச ்ெசய்தல்; to cause to whirl to the right.

   2. வலப் றமாகச ் ம்ப க் தல்; to draw to the right, as a circle.

     [வலம் + .]

 வலஞ் 2 valañjuḻittal,    4 ெச. . . (v.i.)

வலஞ் 1-தல் பாரக்்க;see valanculi.

     "வலஞ் த் ெத ந்  வந் " (கம்பரா. ரமாத். 166);.

     [வலம்1 + .]

 வலஞ் 3 valañjuḻidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. வலமாகச ் ழ தல்; to whirl to the right.

   2. வலப் றமாகச ் ந் த்தல்; to curl to the right.

     [வலம் + .]

 வலஞ் 4 valañjuḻi, ெப. (n.)

   1. வலமாகச ் ழ ைக (யாழ்.அக.);; to curling or whirling to the right.

   2. வலப் றமாகச ் ஞ் ; curl winding to the right.

வலஞ்ெசய்-தல்

வலஞ்ெசய்-தல் valañjeytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   இடவலமாகச ் ற்  வ தல்; to go round from left to right.

     " ம் ைற மைலவலஞ் ெசய்தால்" ( லப். 11, 107);.

     [வலம் + ெசய்.]

வலஞ்ைகமணிக்
ராமம்

 
 வலஞ்ைகமணிக் ராமம் valañkaimaṇikkirāmam, ெப. (n.)

   ஒ சார ்வணிகர ் மம்; a merchant guild.

வலட்

 
 வலட்  valaṭṭi, ெப. (n.)

   வல்லைம ள்ள  (யாழ்.அக.);; that which is dominant or powerful.

     [வலாட் யம் → வலட் .]
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வலத்தபா ேவார்

 
 வலத்தபா ேவார ்valattapāṭuvōr, ெப. (n.)

   ல் ப்பாட் ப் பா ேவாரின் வலப் றம் அமரந்்  பா ேவார;் a singer sitting the right side on visu-p-
pattusinger.

ல் ப்பாட்  இைசப்பவ டன் ஒத் ைசந்  பா ேவார.்

     [வலத்த + பா ேவார ்- கழ், ரம், ெவற் ச ் றப் கைளப் பா ேவார.்]

வலத் -தல்

வலத் -தல் valaddiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ெசால் தல்; to speak.

     [வலத்  + இ .]

வலத்ைத

வலத்ைத valattai, ெப. (n.)

   கத் ன் வலப் பக்கத்  எ  (இ.வ.);; bull yoked on the right.

     [வலம்1 → வலத்ைத.]

வலதம்

 
 வலதம் valadam, ெப. (n.)

   க் ; dried ginger (சா.அக.);.

வல

வல  valadu, ெப. (n.)

   1. வலப்பக்கம்; right side.

   2. ெவற் ; victory, triumph.

     "மணவாள டேன வழக்கா  வல  ெபற்ேறன்" (அ ட்பா, vi, தைல வ ந். 12);.

   3. றைம; efficiency, skill, talent.

     "வா ள்ளார ்ேபச ம் வல ள்ளார ்ெகா க்க ம்".

   4. ஒ வன் வல க் ள்டளங் ய ; that which is within one's power or ability.

     "அ  என் வலதல்ல." ( ன்.);.

   5. யாெதா  ைற ன்  வா ம் வாழ்க்ைக; life of ease and comfort.

   6. ெசயல் (யாழ்.அக.);; deed.

     [வல → வலம் → வல .]

வல ண்ைட

 
 வல ண்ைட valaduguṇṭai, ெப. (n.)

   கத் ன் வலப்பக்கத்  எ  ( ன்.);; bull yoked on the right.

     [வல  + ள் → ண்  → ண்ைட = எ .]

வல ைறந்ேதார்

 
 வல ைறந்ேதார ்valaduguṟaindōr, ெப. (n.)

   உடல் உ ப்  ைறந்ேதார;் physically handicapped people.

வல  ைறந்ேதா க்கான நிைலயம் ஒன்ைற அைமசச்ர ் றந்  ைவத்தார.்

ம வ. ஊன ற்ேறார.்

     [வல  + ைறந்ேதார.்]
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வல ைக

வல ைக1 valadugai, ெப. (n.)

   ஆேலாசைன வழங் தல், மந்தணம் (இரக யம்); காத்தல், ப்ப ந்  நம் க்ைகயாக 
நிைறேவற் தல், தலானவற் ல் ஒ வ க்  உ ைணயாக; one's right hand, a confident who supports one 
in all respects.

றப் ச ்ெசயலரத்ான் தலைமசச்ரின் வல  ைக.

 வல ைக2 valadugai, ெப. (n.)

வலக்ைக பாரக்்க;see Vala-k-kai.

     [வல  + ைக.]

வல சடரம்

 
 வல சடரம் valadusaḍaram, ெப. (n.)

   இதமனி க் ம் நான்  அைறக ள் வல  பக்கத் ல் உள்ள காரி யரத்தப் ப ; one of the four 
chambers of the heart situated on the right bottom-right ventricle (சா.அக.);.

     [வல  + சடரம்.]

வல சாரி

 
 வல சாரி valaducāri, ெப. (n.)

   தலாளித் வத்ைத ஆதரிக் ம் இயக்கம்; rightist.

ேதரத் ல் வல சாரிகள் ெவற் .

     [வல  + சார ்→ சாரி.]

வல ப் சம்

 
 வல ப் சம் valadububbusam, ெப. (n.)

   வல  பக்கத் ள்ள ைர ரல்; the right lung (சா.அக.);.

     [வல  + ப் சம்.]

வலந்தம்

வலந்தம்1 valandam, ெப. (n.)

   வைள  (யாழ்.அக.);; curve, bend, arch.

     [வல1 → வலந்தம்.]

 வலந்தம்2 valandam, ெப. (n.)

   ெசால் (யாழ்.அக.);; word.

     [வல → வலந்தம்.]

வலந்தைர

 
 வலந்தைர valandarai, ெப. (n.)

வலங்காரம் (இ.வ.); பாரக்்க;see valangaram.

     [வலம் + தைர.]

வலந்தைழத்த

 
 வலந்தைழத்த  valandaḻaittamūli, ெப. (n.)

   ரண்ைட; a climber square-stalked vine-vitis quadrangularis (சா.அக.);.
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வலந்தாைன

வலந்தாைன valandāṉai, ெப. (n.)

   ஆடவர ்வட்டமாகச ் ற் வந்  ேகால் அ த்தா ம் ஆட்டவைக (G.Tp,D.I.86);; a dance in which men move in a 
circle beating sticks together.

     [வலம் + தாைன.]

வலந் ரி

 
 வலந் ரி valandiri, ெப. (n.)

   வலப் பக்கமாய்ச ் ற் ேய ங் ெகா வைக (யாழ்.அக.);; a creeper which winds to the right.

     [வலம் + ரி.]

வலநா

 
 வலநா  valanāṭu, ெப. (n.)

   ஒர ்ஊர;் a Country.

     [வல + நா . (நா  = ம த நிலம்);.]

வலநாள்

வலநாள் valanāḷ, ெப. (n.)

வலேவாட்  நாள் ( தான. கால. 2); பாரக்்க;see vala-v-ottu-nal.

     [வலம் + நாள்.]

வலப்பம்

வலப்பம் valappam, ெப. (n.)

   1. மரப்பலைக ல் எ ம் ஒ வைகக் கல் ( ன்.);; a kind of soft stone, used to write on wooden boards.

   2. க ம்பலைக ல் எ ம் பலப்பக் ச் ; slate pencil.

ம வ. பலப்பம், மாக் ச் .

     [பலப்பம் → வலப்பம்.]

வலப்பா சம்

 
 வலப்பா சம் valappāsisam, ெப. (n.)

வல  பாரக்்க;see valladu.

வலப்பாரிசம்

வலப்பாரிசம் valappārisam, ெப. (n.)

   வலப்பக்கம் (யாழ்.அக.);; right side.

     [வலம்1 + பாரிசம்.]
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வலம்

வலம்1 valam, ெப. (n.)

   1. ேசைன, பைட ( ன்.);; army.

   2. வ , வ ைம; strength, energy.

     "வாளின் வாழ்நர ்தாள்வலம் வாழ்த்த" ( றநா. 24);.

   3. ெவற் ; victory, triumph.

     "வலந்தரிய ேவந் ய வாள்" ( .ெவ.9, 35);.

   4. ஆைண; command, authority.

     "நின் வலத் னேத" (பரிபா. 5, 21);.

   5. வலப்பக்கம்; right side.

     "இடம் வல ேமழ் ண்ட ர த்ேதர"் ( வ்.இயற்.373);.

     " ளங் நைட மைரயா வலம்படத் ெதாைலச் " (அகநா. 3:7);.

   6. இடவலமாக வ ைக; circumambulation from left to right.

     "மா ஞ் ேசாைல வலஞ்ெசய்  நா ம் ம தல் வழக்ேக" ( வ். வாய் 2, 10, 8);.

   7. ைம, பாரம், கனம் (அக.நி.);; luggage, weight.

   8. ேம டம் ( வா.);; high place or locality.

   9. இடம் (மைலப . 549, உைர); ( டா.);; locality.

     [வல் → வல → வலம்.]

வலம்ேநாக் நி
ைல-த்தல்

வலம்ேநாக் நிைல-த்தல் valamnōkkinilaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   சை்ச வல  க் த் ைள வ யாக டல்; exhaling or breathing through the right nostril.

     [வலம் + ேநாக்  + நிைல.]

வலம்ப -தல்

வலம்ப -தல் valambaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ெவற் ண்டாதல்; to be victorious or triumphant.

     "வலம்ப  ர ன்" (ப ற் ப். 78, 1);.

   2. இடப்பக்கத் ந்  வலப்பக்கஞ் ெசல் தல்; to pass across one's path from left to right.

     "கரிக்  வலம்பட்ட " (உ.வ.);. [வல → வலம்1 + ப .]

வலம்பம்

 
 வலம்பம் valambam, ெப. (n.)

   ேநரே்கா  (யாழ்.அக.);; straight line.

     [வலம்ைப → வலம்பம்.]

வலம்பாய்-தல்

வலம்பாய்-தல் valambāytal,    2 ெச. . . (v.i.)

வலம்ப -தல் 2 பாரக்்க;see valampadu.

     [வலம் + பாய்.]

வலம் ரநாதர்

 
 வலம் ரநாதர ்valamburanātar, ெப. (n.)

   வலம் ரத் ேல ேகா ல் ெகாண் க் ம் இைறவன்; the God enshrined at Tiruvalampuram.
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வலம் ரி

வலம் ரி1 valamburi, ெப. (n.)

   1. வலமாகச ் ந் ப்ப ; that which curls to the right.

     "வலம் ரி யா யைன" ( வ். ெபரிய . 9, 9, 9);.

   2. வலம் ரிசச்ங் ; conch whose spirals always turn to the right.

     " த் ன்ற வலம் ரிேபால்" ( வக. 2702);.

     "அ ரக் ர ் த்தெமா  வலம் ரிெசாரிந் " (அகநா.201:5);.

     " ைண ணரந்் ெத த ம் நிற வலம் ரி" (க த்.135:1);.

     "ஒ ைறக் ெகாளஇீய ரிவாய் வலம் ரி" ( றநா. 225:12);.

     "இரங் ரல் ரசெமா  வலம் ரி யாரப்்ப" ( றநா. 397);.

   3. வலம் ரிச ்சங்  ேபான்  ைகவரி (இேரைக);; lines in the palm of the hand resembling Valamburi-c-cangu, 
considered auspicious.

     "வலம் ரி ெபா த்த வண்ைக மதவ " ( வக. 204);.

   4. வலம் ரிச ்சங் ன் வ வைமந்த தைலக் ேகாலவைக; a head-ornament, shaped like valampuri-c-cangu.

     "உத் ெயா …. வலம் ரி வ ன் ைவத் " ( .23);.

   5. இடவலமாகத் க்ேகா ைலச ் ற் ைக ( ன்.);; circumambulation from left to right, as of a temple.

   ெத. வல ரி;ம. வலம் ரி.

     [வலம் + ரி.]

வலம் ரிக்காய்

வலம் ரிக்காய் valamburikkāy, ெப. (n.)

   வலம் ரிச ்ெச ன் காய் (இங்.ைவ. 52);; cone of the Indian screw-tree, used medicinally.

     [வலம் ரி + காய்.]

வலம் ரிக்ெகா

 
 வலம் ரிக்ெகா  valamburikkoḍi, ெப. (n.)

   ெகா வைக (மைல.);; a climber.

     [வலம் ரி + ெகா .]

வலம் ரிசச்ங்கம்

வலம் ரிசச்ங்கம் valamburiccaṅgam, ெப. (n.)

வலம் ரிசச்ங்  பாரக்்க;see valamburi-c-cargu.

     "வலம் ரிச ்சங்கம் வ ெத ந் தாரப்்பம்" (மணிேம. 7:113);.

     [வலம் ரி + சங்கம்.]

வலம் ரிசச்ங்

 
 வலம் ரிசச்ங்  valamburiccaṅgu, ெப. (n.)

   இட ந்  வலமாக உள் வைளந்த சங் ; conch whose spirals always turn to the right.

     [வலம் ரி + சங் .]

     [P]

வலம் ரிப் ல்

வலம் ரிப் ல் valamburippul, ெப. (n.)

   ல்வைக (M.M.853, 934);; spear-grass.

     [வலம் ரி2 + ல்.]
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வலம்ைப

 
 வலம்ைப valambai, ெப. (n.)

   கம் , க  (இ.வ.);; pole, stick, rafter.

     [வல் → வல → வலம்ைப.]

வலம்வ வாண்

 
 வலம்வ வாண்  valamvaruvāṇṭi, ெப. (n.)

   ச் ளி; a swift little bird (சா.அக.);.

வலம்வா-தல்

வலம்வா-தல் valamvātal,    15 ெச. ன்றா . (v.t.)

   இடவலமாகத் க்ேகா ைலச ் ற்  வ தல்; to go round from left to right, as of a temple.

     " மைலேய வலம்வந்தனள்" (தக்கயாகப். 321);.

     [வலம்1 + வா.]

வலமன்

வலமன்1 valamaṉ, ெப. (n.)

   நந் யாவட்டம்; a flower plant, wax flower, crape jasmine, East Indian rosebay.

 வலமன்2 valamaṉ, ெப. (n.)

   வலப்பக்கம் (யாழ்.அக.);; right side.

     [வலம் → வலமன்.]

வலமா-தல்

வலமா-தல் valamātal,    8 ெச. . . (v.i.)

வலம் ப -தல் 2 (இ.வ.); பாரக்்க;see valam-padu-2-.

     [வலம்1 + ஆ-6.]

வலமாய்வாங் -
தல்

வலமாய்வாங் -தல் valamāyvāṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வயல் வரப் ன் அ ல் உ வதற்ேகற்ப மண்ெவட் யால் ெவட்  ெய த் , உழ க்  ஏற்ற 
வாறாக் தல்; to dredge with spade that portion of the field near its ridge as ploughing is not feasible.

     [வலமாய் + வாங் .]

வல ைறத் ரி க்

 
 வல ைறத் ரி க்  valamuṟaittirivukkuṟi, ெப. (n.)

   ெசால் ன் வலப் றம் ஏற்ப ம் மாற்றத்ைதச ் ட் ம் அைடயாளம்; a symbol representing a change in the 
right side of a word (→);.

     [வல ைற + ரி க் .]

வலயக் ரகணம்

 
 வலயக் ரகணம் valayaggiragaṇam, ெப. (n.)

   வலயம் ேபாலத ்ேதான் ம் ரிய ரகணம் ( ன்.);; annular eclipse of the sun.

     [வலயம் + ரகணம்.]

 Skt. grahana → த. ரகணம்.

     [P]
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வலயம்

வலயம் valayam, ெப. (n.)

   1. வைளயம், வட்டம் ( ங்.);; circle, round.

   2. சக்கரப்பைட ( டா.);; discus.

   3. கடல் ( ங்.);; sea.

   4. ேகாளத் ன் மண்டலாகாரமான ப ; zone of earth.

   5. ைகவைளயம்; bracelet, armlet.

     "நிைரநில ழ வலயங்களினைலய"(ெபரிய . நா க். 6);.

   6. தாமைர ன் ள்; involute petal of a lotus.

   7. ற் டம்; surrounding region.

     "கடல்வலயத் தயல ய" (கம்பரா. சடா காண். 23);.

   8. நீரந்ிைல ( ங்.);, ளம்; tank, pool.

   9. பாத் ; plot, division in a field.

   10. ேதாட்டப்பாத் ; garden plot.

     "மஞ்ச  ஞ்  மயங்கரில் வலயத் " ( லம்.10, 74);.

   11. ேதாட்டம் ( லப்.10, 74, அ ம்.);; garden.

   12. எல்ைல (யாழ்.அக.);; limit, ambit.

     [வைளயம் → வலயம்.]

வலர்வ மாரன்

 
 வலரவ் மாரன் valarvaḍimāraṉ, ெப. (n.)

   எ ைம ன்ைன; a kind of tree (சா.அக.);.

வலரி

 
 வலரி valari, ெப. (n.)

   அலரி; a small tree - Nerium odorum (சா.அக.);.

வலவந்தம்

 
 வலவந்தம் valavandam, ெப. (n.)

   கட்டாயம்; Compulsion, force, coercion.

     [வல → வலவந்தம்.]

வலவந்தரம்

 
 வலவந்தரம் valavandaram, ெப. (n.)

   கட்டாயம், வலவந்தம் ( ன்.);; compulsion, force, coercion.

     [வலவந்தம் → வலவந்தரம்.]

வலவந்தன்

 
 வலவந்தன் valavandaṉ, ெப. (n.)

   வன்கண்ைமயன் (பலவந்தன்); ( ன்.);; forceful or coercive man.

ம வ. ரடன்.

     [வலவந்தம் → வலவந்தன்.]
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வலவலத்த ணி

 
 வலவலத்த ணி valavaladdaduṇi, ெப. (n.)

   சல்லைடத ் ணி; gause-a thin slight transparent-linen, a cloth woven loosely.

     [வலவலத்த + ணி.]

வலவன்

வலவன்1 valavaṉ, ெப. (n.)

   1. றைமயாளன் ( ன்.);, சமரத்்தன்; capable man, expert.

   2. ெவற் யாளன் ( டா.);; conqueror.

   3. கத் ன் வலப்பக்கத்  எ  (இ.வ.);; bull yoked on the right.

     [வலம் = ெவற் , வலம்1 + அன்.]

 வலவன்2 valavaṉ, ெப. (n.)

   1. ேதரப்்பாகன்; charioteer.

     " ம் ன் வலவ ேனவா வான ர் " ( றநா. 27);.

     "வலவ னாய்ந்த வண்பரி" (அகநா. 20:15);,

     " ல  நா றகன் ைற வலவன் தாங்க ம்" ( ந். 311:2);.

   2. மால் ( ங்.);; vishnu.

     [வல்லபன் → வலபன் → வலவன்.]

 வலவன்3 valavaṉ, ெப. (n.)

   இந் ரனால் ெகால்லப்பட்ட அரக்கன் ( ைள.மாணிக்கம் 19);; an Asuran slain by indiran

     "வாசவன் ேவள் க் ரங் ேயார ்ப வாய் வந் ம் வலவைன" ( வாலவா.259);.

     [வல → வலவன்.]

வலவன்பா

வலவன்பா  valavaṉpāṭi, ெப. (n.)

   1. ல் ப் பாட் ல் ேகாற்கார க்  வலப் பக்கத் ந்  பா ேவான்; one who accompanies the 
singer playing the vil in visu-p-pattu, sitting on his right side.

   2. ஒத் ப் பா ேவான்; sycophant.

     [வலவன் + பா .]

வலவாய்

வலவாய் valavāy, ெப. (n.)

   வலப்பக்கம்; right side.

     "அஃ  இடவாய் வலவாய் ெபய ம்ப " (க த். 140, உைர);.

     [வலம்1 + வாய்.]
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வலைவ

வலைவ1 valavai, ெப. (n.)

   ஆைன கத்ேதான் ேத ; consort of Ganāšan

     "வலைவ ேகள்வ ம்" (உபேதசகா. வ ரத. 192);.

     [வல்லைப → வல்லைவ → வலைவ.]

 வலைவ2 valavai, ெப. (n.)

   1. றைம, ஆற்றல், வல்லபம் ( லப். 5, 74, உைர);; ability, skill, expertise.

   2. றைமயாளன், வல்லவன்-ள் ( ங்.);; powerful capable person, energetic man.

     "வலைவப் பாரப்்பான்" ( லப். 23, 61);.

   3. காளி ( ங்.);; kali.

   4. காளி ன் ஏவலாளியான இடா னி ( ங்.);; a female attendant on kali.

     [வல்1 → வல → வலைவ.]

 வலைவ3 valavai, ெப. (n.)

   1. நாணிலாதவ-ன்-ள்; shameless.

     "வலைவக ளல்லாதார"் (நால . 268);.

     "மாதரக்் ேகாலத்  வலைவ  ைரக் ம்" ( லப். 5, 74);.

   2. வஞ்சப்ெபண் ( ங்.);; deceitful woman, grileful lady.

வலேவாட்டம்

வலேவாட்டம் valavōṭṭam, ெப. (n.)

வல ேவாட் நாள் பாரக்்க;see vala-ottu-nal.

     [வலம்1 + ஒ  → ஒட்டம்.]

வலேவாட் நாள்

வலேவாட் நாள் valavōṭṭunāḷ, ெப. (n.)

   இரைல, தா , ஆரல், கைழ, ெகா , கவ்ைவ, ைகம் ன், ெநய்ம் ன், ளக் , , ற் ளம், 
கைடக் ளம், ற்ெகா ங்கல், ற்ெகா ங்கல், ெதா பஃ  ஆ ய நாண் ன்கள் (ேசா ட 

ந்.155);; alternate group of three nanmingal, commencing with the group irala;

 tāsīāra/kasa, kogiru, kavvai kaimmin, neyimmin, vilakku, kurugu, murku/am, kagaikkulam, murko/uriga/pirko/uriga/to/upakri 
dist. fr. iga-v-õttu-nā/

     [வலம் + ஒ  + நாள்.]

வலற்காரம்

வலற்காரம் valaṟkāram, ெப. (n.)

   ெபாய் (நாம ப.655);; falsehood, lie.

     [வலக்காரம் → வலற்காரம்.]
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வலன்

வலன்1 valaṉ, ெப. (n.)

   1. ெவற் ; victory, triumph.

     "வலனாக ைனெயன் " (க த். 35);.

   2. வலப்பக்கம்; right side.

     "ேம  வல யரந்்த ெவள்ைள நகர ம்" ( லப். 14, 9);.

     " டர ்நி ர ் ன்ெனா  வலேனர ் ரங் " (அகநா. 43:2);.

   3. ேம டம் ( வா.);; high place or locality, higher authority.

   4. வலம்1 1, 2, 4, 6, 7, 9 பாரக்்க;see valam.

     [வலம்1 → வலன்.]

 வலன்2 valaṉ, ெப. (n.)

   1. வலப்பக்கத் ப்பவன்; man on the right.

     "இடவல" (பரிபா. 3, 83);.

   2. ெவற் யாளன் ( டா.);; conqueror, winner.

     [வலம்1 → அன்.]

 வலன்3 valaṉ, ெப. (n.)

   இந் ரனால் ெகால்லப்பட்ட அரக்கன் ( ைள. மாணிக்கம். 19);; an Asuraslain by Indiran.

வலனா-தல்

வலனா-தல் valaṉātal,    6 ெச. . . (v.i.)

   இடப் பக்கத் ந்  வலப்பக்கஞ் ெசல் தல்; to pass across one's path from left to right.

     [வலன்1 + ஆ-,]

 வலனா-தல் valaṉātal,    6 ெச. . . (v.i.)

   இடப் பக்கத் ந்  வலப்பக்கஞ் ெசல் தல்; to pass across one's path from left to right.

     [வலன்1'+  ஆ.]

வலேனர்

வலேனர்  valaṉērpu, ெப. (n.)

   வல  பக்கம்; right side.

     "அணங்கைட அ ந்தைல உட  வலேனர் " (நற்-37, 9);,

     "உலக வப்ப வலேனர்  ரித " ( கா.);.

     [வலன் → வலேனர் .]

 வலேனர்  valaṉērpu, ெப. (n.)

   வல  பக்கம்; right side.

     "அணங்கைட அ ந்தைல உட  வலேனர் " (நற்-37, 9);.

     "உலக வப்ப வலேனர்  ரித " ( கா.);.

     [வலன் → வலேனர் .]
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வலாகம்

வலாகம்1 valākam, ெப. (n.)

   ெகாக்  ( ங்.);; common crane, field bird.

     [பலாகம் → வலாகம்.]

 வலாகம்2 valākam, ெப. (n.)

   நீர ்(யாழ்.அக.);; water.

     [வளாகம் → வலாகம்.]

வலா

வலா  valāku, ெப. (n.)

வலாகம்1 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see valagam1.

     "வாரி ேயாட் ல் வலாகரித ் ட்டேபால்" (ேம மந். 652);.

     [வலாகம் → வலா .]

 வலா  valāku, ெப. (n.)

வலாகம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see valagam.

     "வாரி ேபாட் ல் வலாகரித ் ட்டேபால்" (ேம மந். 652);.

     [வலாகம் → வலா .]

வலாைக

 
 வலாைக valākai, ெப. (n.)

   ெகாக்  (யாழ்.அக.);; Crane.

     [வலா  → வலாைக.]

     [P]

வலாசகம்

வலாசகம் valācagam, ெப. (n.)

   1. ல் (யாழ்.அக.);; koel.

   2. தவைள; frog.

வலாட் கன்

 
 வலாட் கன் valāṭṭigaṉ, ெப. (n.)

   ண்ணிேயான், வ க்கவன்; strong man, valiant man.

     [வலாட் யன் → வலாட் கன்.]

வலாட் யம்

 
 வலாட் யம் valāṭṭiyam, ெப. (n.)

   பலம், வ ைம; strength.

     [வலாட் யன் → வலாட் யம்.]

வலாட் யன்

 
 வலாட் யன் valāṭṭiyaṉ, ெப. (n.)

   வ க்ேகான், ண்ணிேயான்; strong man, man of valour.

     [வலாட் கன் → வலாட் யன்.]
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வலார்

வலார ்valār, ெப. (n.)

   வளார;் twig, switch.

     "வலாஅர ்வல் ற் லாவரக் ேகா " ( றநா.324);.

     [மலார ்→ வலார.்]

வலாரி

வலாரி valāri, ெப. (n.)

   இந் ரன் (வலன் என் ம ரனின் பைகவன்);; Indra, as the enemy of the Asura Valad

     "வலாரி யா  ண்ேணார"் (தணிைகப் . பரி.20);.

வலாற்காரம்

 
 வலாற்காரம் valāṟkāram, ெப. (n.)

வலக்கட்டாயம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see Vala-k-kattayam.

வ

வ 1 valittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கட்டாயப்ப த் தல்; to force, compel.

     "வ த்தாண்  ெகாண்ட" ( வாக. 17);.

   2. பற் க்ெகாள் தல்; to seize.

     "ெகாண்  ைகவ த்தல் ழ்ந் ன் யாேன" (அகநா. 76);.

   3. இடரப்்பட் ப் ெபா ள் ெகாள் தல் ( ன்.);; to understand with great difficulty, to strain, as an interpretation.

   4. ெமல்ெல த்ைத வல்ெல த்தாக் தல்

 வ 4 valittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ப் , க  த யவற்ைற இ த்தல்; to draw, pull;

 to attract.

     " த்ேதால் வ த்  க் " (ேதவா. 910, 3);.

     "சாரங்்கம் வைளய வ க் ம்" ( வ். நாய்ச.் 5, 8);.

பட த் ப்  வ ப்பதற் ப் பழக்கம் இ ந்தால்தான் ம் (உ.வ.);.

க ற்ைற இட  பக்கமாக வ த் ங்கள் (இ.வ.);.

   2. வைளத்தல் ( டா.);; to bend, curve.

   3. அழ  காட் தல் ( ெநல்.);; to mimic;

வ க்கட்டாயம்

 
 வ க்கட்டாயம் valikkaṭṭāyam, ெப. (n.)

வ க்கட்டாயம் பாரக்்க;see valu-k-kattàyam.

     [வ  + கட்டாயம்.]

வ க்கட்

 
 வ க்கட்  valikkaṭṭu, ெப. (n.)

   யாழ் நரம் ன் வ ந்த கட்  ( ங்.);; tight fastening of the strings of a lute.

     [வ  + கட் .]
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வ க்க

வ க்க  valikkayiṟu, ெப. (n.)

   வண் ல் ைவக்ேகால், இன்ன ற ஏற் ச ்ெசல் ம் ெபா  அைவ ேழ ழாமல் இ த் க் கட்ட 
உத ம் க ; a long thick rope used to tighter straw heap or gumy sock's loads.

வல்  க , வ க  (ேப.வ.);.

     [வ 10 + க . வ த்தல் = இ த்தல், கட் தல்.]

வ க்ெகனல்

 
 வ க்ெகனல் valikkeṉal, ெப. (n.)

   ெதளிவா த்தற் ப்  (யாழ்.அக.);; expr. signifying clearness.

வ ன்மம்

வ ன்மம்1 valiguṉmam, ெப. (n.)

   1. ெசரிமான ன்ைமயால் உண்டா ம் ஒர ்ேநாய்; a disease due to indigestion gastragia.

   2. த்தம் யா  ெசரியாைம னால் ஏப்பத்ேதா  வ ைய உண்டாக் ம் ஒ  ேநாய்; dyspepsia 
arising from chronic enlargement of the spleen.

   3. வ  பல தமாய் வ த் , உண ைன ஏற்க ம த் , ேதகத்ைத வற்றச ்ெசய் ம் ஓர ்ேநாய்; a 
disease marked by burning in the chest, vomitting nauses with pains in the abdomen, causing emaciation.

 வ ன்மம்2 valiguṉmam, ெப. (n.)

   வ ப்  த யவற்ேறா  ய ெவப்  ேநாய் ( வரட.் 108);; a kind of fever, attended with convulsion and 
pains all over the body.

     [வ 1 + ன்மம்.]

வ ன்மவா

 
 வ ன்மவா  valiguṉmavāyu, ெப. (n.)

வ ன்மம் பாரக்்க;see vali-kunmam.

     [வ  + ன்மவா .]

 Skt. våyu த. வா .

வ ங்கம்

வ ங்கம் valiṅgam, ெப. (n.)

   வலாற்காரம் (யாழ்ப்.);; compulsion, coercion, force.

     [வ 3 → வ ங்கம்.]

ஒ கா. வ வந்தம் → வ ங்கம்.

வ சச்ம்

வ சச்ம்1 valiccam, ெப. (n.)

   வ ப் க் காட் ைக; grimace.

     [வ ச்  → வ சச்ம்.]

 வ சச்ம்2 valiccam, ெப. (n.)

   கசை்சைக; grimace.

     [வ ச்  → வ சச்ம்.]

தற்கால மரிநாட்  மாந்தனின் உடற்ைசைக உ ப் ச ்ைசைகெயன்ற இ றத்த 
ைசைகெமா ள், கசை்சைகயா ய வ சச் ம் ைசைக  ளடங் ம்.
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வ சச்ல்

வ சச்ல் valiccal, ெப. (n.)

   1. கட்  வரிசச்ல் ( ன்.);; reeper of a roof, transverse lath.

   2. பைன ன் க ங்காய் (யாழ்ப்.);; palmyra fruit not fully ripe.

   3. தைச த யவற் ன் க னத் தன்ைம (இ.வ.);; toughness, as of flesh che.

   4. காய்ந்த  (யாழ்.அக.);; anything dried.

     [வ 4 → வ சச்ல்.]

வ சச்லன்

வ சச்லன் valiccalaṉ, ெப. (n.)

   1. க ம் ெம ந்தவன்; extremely emaciated man.

   2. வாதக்காரன்; obstinate or adamant man.

     [வ சச்ல் → வ சச்லன்.]

ச்  ேபான் , ெமல் ய உ னன்.

வ சச்லாணி

வ சச்லாணி valiccalāṇi, ெப. (n.)

   வரிசச்லாணி; nail for fastening creepers with rafter.

     [வ சச்ல் + ஆணி1.]

வ சச்ற்ெகா

 
 வ சச்ற்ெகா  valiccaṟkoḍi, ெப. (n.)

   ெகா வைக (யாழ்.அக.);; a kind of creeper.

வ சை்ச

 
 வ சை்ச valiccai, ெப. (n.)

கட் வரிசச்ல், reeper.

     [வ சச்ல் → வ சை்ச.]

வ சம்

 
 வ சம் valisam, ெப. (n.)

   ண் ல் (யாழ்.அக.);; fish-hook.

வ சன்னி

 
 வ சன்னி valisaṉṉi, ெப. (n.)

   நரம் ப் ; convulsions.

     [வ  + சன்னி.]

 Skt. sanni → த. சன்னி.

வ ெசய்-தல்

வ ெசய்-தல் valiseytal,    1 ெச. . . (v.i.)

   1. க் ச ்ெசய்தல்; to be stiff in manners.

     "அ ைமக் கணவன் வ ெசய்ய" ( வ். நாய்ச.் 5, 10);.

   2. வல்வழக் ைரத்தல்; to make an unjust or oppressive claim.

     "தாரான் வ  ெசய் ன்றான்" (ெபரிய . நீலகண்ட. 32);.

     [வ  + ெசய்.]
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வ த்தல்

வ த்தல் valittal, ெப. (n.)

   ெசய் ட் ரி  ஆற ள் ெமல்ெலாற்ைற வல்ெலாற்றாக மாற் ைக (நன். 155);; a poetic licence which 
consists in the change of a soft consonant into a hard one, one of six ceyyul-Vigáram.

     [வல் → வ 3 → வ த்தல்.]

வ த் ம்

 
 வ த் ம்  valittirumbu, ெப. (n.)

   காந்தம் ( ன்.);; loadstone, magnet.

ம வ. பற் ம் .

     [வ  + இ ம் .]

பற் க் ம் ஈரப்்  ஆற்ற ள்ள இ ம் .

வ த் க்கட் -தல்

வ த் க்கட் -தல் validdukkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   க ற்ைற இ த் க் கட் தல்; to tie after tightening the rope.

வ ச்  கட் தல் (உ.வ.);.

     [வல் → வ  → வ த்  + கட் .]

வ த் க்காட் -
தல்

வ த் க்காட் -தல் validdukkāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   றைர நக்கல் ெசய் ம் வைக ல் ரைல ஆட் தல்;   வாையக் ேகாணிப் ேப தல்; to make faces at 
someone.

     [வ த்  + காட்  (த. .); → காட்  ( . .);.]

றைர ேவண் ெமன்ேற ன ட்  கத்தா ம், நக்கல் ேபச் ப் ேப ம் பான்ைம ம் 
வக்காணித் ம், அழ க்காட் ம் ேப தல் வ த் க்காட் தல் எனலாம்.

வ தம்

வ தம் validam, ெப. (n.)

   1. ற் வட்டம் (யாழ்.அக.);; environment, surroundings.

   2. அைச ; shaking, movement.

     [வ 3 → வ தம்.]

வ தாங்காைம

 
 வ தாங்காைம valitāṅgāmai, ெப. (n.)

   வ  ெபா க்காைம; unbearable pain.

     [வ  + தாங்காைம.]

வ ன்

வ ன் validiṉ,    .எ. (adv.) ைரவாக; by force, forcibly.

     "ைகயாேல வ ற் த் க் ெகாள் ம்" (க த். 62, உைர);.

     [வல் ன் → வ ன்.]

வ ர்க் ம ந்

 
 வ ரக்் ம ந்  valitīrkkumarundu, ெப. (n.)

வ நீக் ம ந்  பாரக்்க;see vali nikku-marundu.

வ

வ  validu, ெப. (n.)

   வ ைம ள்ள ; that which is strong and sturdy.

     "நம் ம் வ தாத் க் ய ெபா ேள" (அகநா. 265: 23);.

   2. வலவந்தம்; force, compulsion, coercion.

     [வல்1 → வ  → வ .]
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வ ைத
வ ைத validai, ெப. (n.)

   நாட் ய ைணக்ைக வைக ( லப்.3,12, உைர, பக். 81 ழ்க் ப் );; a kind of hand-pose.

வ ந்தரசம்

 
 வ ந்தரசம் valindarasam, ெப. (n.)

   கட் யரசம்; consolidated mercury.

வ ந்

வ ந்  valindu, .அ. (adv.)

   1. வ க் கட்டாயமாக, ேவண் ெமன்ேற ெசய்தல்; to do forceably and wontonly, deliberately.

     "ஒ  ெமா ல் ற ெமா ச ்ெசாற்கைள வ ந்  த் வ  தவ ".

எ லாவ  வ ந்  ஈ பட்டால், கவைலதாேன மைற ம் (இ.வ.);.

   2. வ ய; without being invited or asked.

அவன் வ ந்  வ ந்  ேப ம், நான் அவேனா  ேபசமாட்ேடன் (உ.வ.);.

     [வ  → வ ந் .]

வ ந் ெகாள்( )-
தல்

வ ந் ெகாள்( )-தல் valindugoḷḷudal,    16 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வ  கட்டாயமாய்க் ைகப்பற் தல்; to annex by force.

   2. இடரப்்பட் ப் ெபா ள் ெகாள் தல்; to strain, as in interpretation, to understand with great difficulty.

     [வ 2 + ெகாள்.]

வ ந் வந் ேப -
தல்

வ ந் வந் ேப -தல் valinduvandupēcudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   றர ்ேவண்  த ன் த் தானாகேவ ன்வந்  ேப தல்; to speak, voluntarily to a person who is not willing to 
talk.

நன்  மறந்த நண்பர,் வ ந்  வந்  ேப ய டன், எல்லாவற்ைற ம் மறந்  இன் கத் டன் ேப னார.்

     [வ ந் வந்  + ேப .]

வ ந் வ ந் ேப
-தல்

வ ந் வ ந் ேப -தல் valinduvalindupēcudal,    5 ெச. . . (v.i.)

ஒ  ட்டத்ைத

   அல்ல  க த்ைத வற் த் ப் ேப தல்; to talk a subject or plan emphaticaly.

மகளிரக்்கான இட ஒ க் டை்டப் பாரா மன்றத் ல் அைமசச்ர ்வ ந்  வ ந்  ேப னார ்(இ.வ.);.

     [வ ந் வ ந்  + ேப .]

வ நிறம்

 
 வ நிறம் valiniṟam, ெப. (n.)

   மாந் ளிரக்் கல்; a kind of stone coloured like the tender leaf of mango tree.

வ நீக் ம ந்

 
 வ நீக் ம ந்  valinīkkumarundu, ெப. (n.)

   உறக்கத்ைத உண்டாக் , அதன் வா லாக வ ைய நீக் ம் ம ந் ; a pain killer drug that gives relief from 
pain anodyne.

     [வ  + நீக்  + ம ந் .]
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வ ேநாய்

வ ேநாய்1 valinōy, ெப. (n.)

   இைவ 46 வைக ெகாண்ட ; convulsions, they are of 46 kinds.

     [வ  + ேநாய்.]

 வ ேநாய்2 valinōy, ெப. (n.)

   காக்ைகவ ; epilepsy.

     "வ  ேநாெயா  ைடநாற்ற ேநாயாளர"் (கடம்ப. . இ லா. 107);.

     [வ 7 + ேநாய்.]

வ ப்ப -தல்

வ ப்ப -தல் valippaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   வன் ைறக்  ஆட்ப தல்; to undergo for violence or coercion.

     [வ  + ப .]

வ ப்பற்

 
 வ ப்பற்  valippaṟṟu, ெப. (n.)

   பற் க் ற  ( ங்.);; smith's tongs.

     [வ  + பற் .]

ந ந் தன்ைம வாய்ந்த ெபா ைளேயா அல்ல  ஏைனய வத்தன்ைமயவற்ைற த் க் கவ்  
எ ப்பதற் க் கம்மப் பணியாளர ்பயன்ப த் வ . ெபா ைளப் த்  எ க்கப் பயன்ப ம் இ க்  
அல்ல  இ க்  ேபான்ற க .

     [P]

வ ப் ப்

 
 வ ப் ப்  valippiḍippu, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ேநாய்; a kind of disease, stiffness of limbs with pain.

     [வ  + ப் .]

வ ப் த்தம்

வ ப் த்தம் valippittam, ெப. (n.)

   அ  வ ற்  இ , ட் வ , மாரைடத்தல், உடலம் த்தல் த ய ணங்கைளக் காட் ம் 
ேநாய்l; a disease marked by pain joints, pulling pain in the lower abdomen, choaking of the chest, tumour of the body etc.

     [வ  + த்தம்.]

ேப → ேபத்  → த்  → த்  → த்தம்.

வ ப் த்தம் என்ப  த்த நீரின் யால் உண்டா ம், த்தம். இ ேவ பல்வைக வ க க்  
லமா ம். உடம் ல் த்த நீர ் யாகச ் ரப்பதால், அ வ ற்  வ , ட் வ , மாரவ்  ேபான்ற 

ேநாய்கள் உண்டா ன்றன என்  சா.அ.க. ம்.

த்  = மயக்கம், ம மயக்கம்.

வ ப் த்  =  த்த நீரினால், உடம் ண்டா ம் வ .

த்  = தைலச ் ற்ைற ேயற்ப த் ம் நீர ்(bile);.

மா. . அகர த  த்தம் என்ற ெசால் ற்  etm unknown என்  தல் காண்க.

வடவர ் த்த என் ஞ் ெசால் னின் ,

     "ைபத்ய" என் ஞ் ெசால்ைலத் ரித் ள்ளனர ்(வ.வ.2:37);.

த்  → த்தம் = த்தநீர,் த்தநா .

வ ப் த்தம் என்ப  யாெதனின், த்த நீர ் ரக் ம் உ ப் ல், த்தம் கரந் , அச் ரப் ன் 
ைளவாேலற்ப ம் அ வ ற்  வ , மாரவ்  தலானைவ எனலாம்.
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வ ப் ரைம

 
 வ ப் ரைம valippiramai, ெப. (n.)

   நரம்  வ ேயற்ப வ  ேபான்ற ம ட் ; hallucinatory neuralgia.

     [வ  + ரைம.]

 Skt. bhrama → த. ரைம.

வ ப் னிசம்

 
 வ ப் னிசம் valippīṉisam, ெப. (n.)

   க் னில் உண்டா ேமார ்ேநாய்; a disease of the nose.

     [வ  Skt. னிசம்.]

 Skt. pinasa → த. னிசம்.

வ ப்

வ ப் 1 valippu, ெப. (n.)

   1. நிைலேப ; firmness;

 permanence, stability.

     "வல்ேல வ ப் இ" ( வக. 1143);.

   2. ெமல்ெலாற்  வல்ெலாற்றாைக (இலக்.);; change of a soft consonant into a hard one.

     "ெமல்ெல த்  வ  வ ப்ெபா  ேதான்ற ம்" (ெதால். எ த் . 157);.

   3. ேநா , வ ; pain, aching.

     "மலட்டாைவப் பற் க் கறவாக் டப்பர…். தங்கள் ைகவ ப்ேப" (சடேகாபரந்.37);.

   4. வ த்தம், ன்பம்; trouble, difficulty.

அைதச ்ெசய்ய என்ன வ ப் ?

     [வ  → வ ப் .]

 வ ப் 2 valippu, ெப. (n.)

   1. இ ; convulsion, fit.

   2. இ க்ைக (யாழ்.அக.);; pulling, dragging, attracting.

   3. தண்  வ க்ைக; rowing.

   4. அழ  காட் ைக ( ெநல்.);; making faces at a person.
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வ ப் வைககள்

வ ப் வைககள் valippuvagaigaḷ, ெப. (n.)

   இ ேநாய் வைககள்; some varieties of convulsions.

சாம்ப வ ம த் வ அகர த  வைரய க் ம் வ ப்  வைககள் வ மா :

   1. மரகண்டம், 

   2.காக்ைகவ சன்னி, 

   3. கவ ப் , 

   4. கசன்னி, 

   5. யல் வ ப் , 

   6. மாந்த வ ப் , 

   7. காக்ைக வ ப் ,

   8. அள்  வ ப் ,

   9. ற இ ,

   10. வளிபரி வ ப்  த யனவா ம்.

வ ப் வாங் -தல்

வ ப் வாங் -தல் valippuvāṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   இ  ேநா ைன நீக் தல்; to cure convulsion.

     [வ ப்  + வாங் .]

வ ப் -த்தல்

வ ப் -த்தல் valippuṟuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேதாற் த்தல், நிைல ெப த் தல், நி தல்; to establish, make firm, to demonstrate, prove, to install.

     "வ ப் இ" ( வக. 1143);.

   2. வற் த் தல்; to assure, make sure of, to compel.

     "நங்களன்ெபன நாட்  வ ப் இ" ( வக. 1334);.

     [வ ப் 1 + உ  -, உல் → உ -,]

வ ப் த் தல் என்ப , ஒ  ெகாள்ைகையேயா, நி வனத்ைதேயா ேதாற் த்  நிைலநி த் தல்.

வ ப

வ ப 1 valibaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. வ ைம தல்; to become strong, firm.

   2. மா ப தல்; to compete, rival, to match, to differentiate.

     "ெசங் வைளகேள ைவ… .நின்...நயனங்களின் வ பட்டன" (தக்கயாகப். 317);.

     [வ 1 + ப -,]

 வ ப 2 valibaḍudal, ெச. . . (v.i.)

   பற் க்கப்ப தல்; to be drawn, dragged, to be attracted, influenced.

     "நீ  தைல ன் வா ல் வ ப  நீல ரிைய" (பாரத. ஆறாம். 25);.

     [வ 7 → ப .]

வ பதம்

வ பதம் valibadam, ெப. (n.)

   பா  த யன கட் யா ம் நிைல; state of a liquid hardening into a solid mass.

     [வ 2 + பதம்.]
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வ பற் ம்

வ பற் ம்  valibaṟṟirumbu, ெப. (n.)

   பற் க் ற  ( ங்.);; smith's tongs.

     [வ பற்  + இ ம் .]

இர ்→ இ  → இ ம்  ( .தா.197);.

ந ம் வ ம் ெபா ைளப் ெபா வாகப் பற் ப் த்  எ ப்பதற் ப் பயன்ப த் ம் 
இ ம் னாலா ய, கம்மாளர ்க .

வ ெபா க்க
யாைம

 
 வ ெபா க்க யாைம valiboṟukkamuḍiyāmai, ெப. (n.)

வ ெபா க்காைம பாரக்்க;see Vali-porukkāmai.

     [வ  + ெபா க்க யாைம.]

வ ெபா க்காைம

 
 வ ெபா க்காைம valiboṟukkāmai, ெப. (n.)

   வ தாங்காைம; excessive sensitiveness to pain, hyperalgesia.

     [வ  + ெபா க்காைம.]

வ ம ந்

 
 வ ம ந்  valimarundu, ெப. (n.)

   வ ைம ட் ற ம ந் ; a medicine with invigorating effect, tonic.

     [வ  + ம ந் .]

வ மா ன்மம்

 
 வ மா ன்மம் valimākuṉmam, ெப. (n.)

   வ ற் ப்ப ல் ஏற்ப ம் வ ; a disease of the stomach with unbearable stabbing pain.

     [வ  + மா + ன்பம். ல் → ல்  → ன்மம்.]

வ மாந்தம்

வ மாந்தம் valimāndam, ெப. (n.)

   எண் வைக மாந்தத் ெளான்  (யாழ்.அக.);; convulsions, one of en-vagai-mândam.

     [வ 7 + மாந்தம். மந்தம் → மாந்தம்.]

வ மாந்தம் என்ப  ழ  ேநாய் வைகையச ்சாரந்்த . ெசரியாைம ன் ைளவாகக் 
ழந்ைதக க்  ஏற்ப ம் இ  ேநாய் என்  சா.அ.க. ம்.

வ கம்

 
 வ கம் valimugam, ெப. (n.)

   ரங்  ( ங்.);; monkey.

     [வா  → வ  + கம்.]

வ ன்

வ ன்  valimuṉpu, ெப. (n.)

   க்கவ ; great strength.

     "வ ன் ன் வல்ெலன்ற யாக்ைக" (க த். 4, 1);.

     [வல் → வ 1 + ன் → ன் .]
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வ ைம

வ ைம valimai, ெப. (n.)

   1. ஆற்றல், வன்ைம ( ன்.);; strength, power. அவன் வ ைம ம் றைம ம் உள்ளவன் (உ.வ.);.

நாம் வ ைம க்க நா கேளா , பல ைறகளில் ேபாட் ேபாட ேவண்  க் ற  (இக்.வ.);.

   2. றைம, ெகட் க்காரத்தனம்; skill, expertise, cleverness.

     "வ ைம பாராட்டல்" (யாழ்.அக.);. வ ைம டன் ேபாரா பவேர, வாழ் ல் வளம் ெப வர ்(இ.வ.); 
பைடவ ைம ெப க் வ  அைம க்  ஊ  பயக் ம் (இ.வ.);.

   3. ண்ைம ( ன்.);; hardness, thickness.

   4. வலவந்தம் (யாழ்.அக.);; force, compulsion.

   5. ஒன் ன் அைமப் ல் அல்ல  நிைலப்பாட் ல் உள்ள உ ; firmness.

இந்தப் பற்பைச பற்க க்  ஒளி ம் வ ம் த ம் (இ.வ.);.

     [வ  → வ ைம.]

அகக்கரண வாற்றலா ய உளவ , றக்கரண வாற்றலா ய உடல்வ  ஆ ய இரண்ட ள், த ல் 
ேதான் ய  உடல்வ ேய. ெபா வாக உடற்ப மேன உடல் வ க் க் காரணமா ம். உடல்வ யால் 
ஒ வன் ஒ  ெபா ைளக் ைகப்பற்  யாளலாம். அவ் ஆட் ேய அவ க்  அப்ெபா ள்ேமல் 
அ காரத்ைதக் காட் ம். அவ் அ காரேம உரிைமயாம். ஒ வன் தன் வ ைம யால், 
இன்ெனா வன் ெபா ளிற் க் ட அ காரியாகலாம்.

     'வ ைமக்  வழக் ல்ைல' என்ப  இன் ம் உண்ைமயான பழெமா யா ம்.

வ ைமெசய்-தல்

வ ைமெசய்-தல் valimaiseytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வலவந்தப்ப த் தல் ( ன்.);, கட்டாயப்ப த் தல்; to force, compel.

     [வ  → வ ைம + ெசய்.]

ஒ  ட்டத் ைன அல்ல  பணி ைனத் தம  அளப்பரிய ஆற்றல் அல்ல  அ காரத் ன் வா லாக 
வல்லந்தமாகச ்ெசயற்ப த் தேல, வ ைம ெசய்தலாம்.

வ ய

வ ய1 valiya, ெப.எ. (adj.)

   வ ைம ள்ள; strong.

     "வ ய வா நின் றாேடாய் தடைக" ( றநா.14:11);.

     "வ ய ற ம் வல்ைலேயா மற்ேற" (அகநா.191:17);,

     "எ த்  வ ய எ ழ்ேநாக் ரைல" (க த்.15:5);.

     [வ  → வ ய.]

 வ ய2 valiya, .எ. (adv.)

   1. வலவந்தமாக, கட்டாயமாக; forcibly, coercibly.

     "அ ம்ைப வ ய அலரத்் க் கட் ன க நீர ்மாைல" ( வக. 1466, உைர);.

மனத் ட்பத்ைத வ ய வரவைழத் க் ெகாண்டான் (உ.வ.);. வ ய வரவைழத் க் ெகாண்ட ரிப்  
(இ.வ.);.

   2. ெபரிய; big.

     [வ 2 → வ ய.]

 வ ய3 valiya, .எ. (adv.)

   றரத்ம் ேவண் ேகாளின் த் தானாகேவ (ெபரிய . த த்தாட.்68);; voluntarily, freely, spontaneously, 
gratuitously, volitionally.

அவர ்வ ய வந்  ேப னார ்(உ.வ.);.
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வ யெகா ேவ

 
 வ யெகா ேவ  valiyagoḍivēli, ெப. (n.)

   ெப ங்ெகா  ேவ ; a large plumbago-Pupalia atorpurpurea.

வ யசெ்சய்-தல்

வ யசெ்சய்-தல் valiyacceytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஒ  ெசயைல வ க்கட்டாயமாகச ்ெசய்தல்; to do an action forcefully

   2. வ ைமெசய்-தல் பாரக்்க;see valimai-sey.

     [வ ய + ெசய்.]

வ யசெ்சன் ேப
-தல்

வ யசெ்சன் ேப -தல் valiyacceṉṟupēcudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஒ வர ்ேபசாத ழ ம் தானாகச ்ெசன்  ேப தல்; to speak voluntarily to a person, who is not willing to talk.

இயக் நரிடம் ேமலாளர ்வ யசெ்சன்  ேப னால்தான் இயக்ககத் ன் பணிகள் இனி  ம் 
(இ.வ.);.

     [வ ய + ெசன்  + ேப .]

வ யசர்ப்பம்

வ யசரப்்பம் valiyasarppam, ெப. (n.)

   ெப ம்பாம்  ( ன்.);; dragon.

     [வ ய1 Skt. சரப்்பம்.]

 Skt. sarpa → த. சரப்்பம்.

வ யநஞ்

வ யநஞ்  valiyanañju, ெப. (n.)

   அசச்ந் த ம் ெகா ய நஞ் ; dreadful poison.

     [வ ய + நஞ் .]

ைந → ைநஞ்  → நஞ்  = உ ரக்்ெகால் . உண்ட டன் உ ைரக் ெகால் ம் ஆற்றல் ெபா ந் ய . 
உடைல வ த் , உ ைரப் ேபாக் ந் தன்ைமய .

 who is in good health, hale and healthy man.

     "வ யெனன் றவர் ற ம ழ்ந்தனன்" (கம்பரா. பள்ளி. 3);.

   4. வ யான், 4, 5 ( வா.); பாரக்்க;see Valiyān.

   5. வ பதமான  (யாழ்.அக.);; that which has been hardened into a mass.

     [வ  → வ யன்.]

வ யா -தல்

வ யா -தல் valiyāṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ன்பப்ப த் தல்; to torment, afflict, to be in missery to torture.

     "ம ேல ெயைனநீ வ யா ேயா" (கம்பரா. காரக்ா. 55);.

     [வ  + ஆ .]

ஆல் → ஆள் → ஆ  → ஆ  → ஆ -தல் = ெசயற்படல், அைசதல். வ யா தல் = றைரத ் ன்பப் 
ப த் தல். ஆள் = தனிைலத் ெதா ற்ெபயர.்

     [வ 1 + ஆ .]
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வ யான்

வ யான் valiyāṉ, ெப. (n.)

   1. வ ைம ள்ேளான்; sturdy, strong, powerful man.

     "வ யார் ற் றன்ைன நிைனக்க" ( றள், 250);.

   2. வ யன் 2, 3 பாரக்்க;see valiyan.

   3. க ழன் (ப ந் ); (யாழ்.அக.);; kite.

   4. கரிக் ; king-crow, raven.

     "வல் றாந்ைத வ யான் ேக" (பன்னி பா. 80);.

   5. கரிக்  வைக; red wagtail.

     [வ யன் → வ யான்.]

வ ல்லாக்கால
ம்

 
 வ ல்லாக்காலம் valiyillākkālam, ெப. (n.)

   உடல் வ  ேபான்றவற் ல் உண ம் இைடப்பட்ட ேநா ல்லா ேநரம்; in between attacks.

     [வ ல்லா + காலம்.]

வ ன்ைம

 
 வ ன்ைம valiyiṉmai, ெப. (n.)

   வ  இல்லாைம; painlessness, anodynia.

     [வ  + இன்ைம.]

இல் → இன்ைம = இல்லாைம. வ ன்ைம. ேநா னா ண்டா ம் வ ல்லாைமையக் த்  
நின்ற .

வ ங்காசம்

 
 வ ங்காசம் valiyuṅgācam, ெப. (n.)

   மரிகாசம், ேநா ைன உண்டாக் ம் காசம்; cataract of the eyes.

ம வ. கண்காசம்

     [வ  → வ ங்காசம்.]

கால் → கார ்→ காய் → காசம் (ெவளிவ வ );. வ  = ேநா , ேநாய்.

கண்களில் ஏற்ப ம் சைத வளரச்் . வ ங்காச ெமன்ப , கண் பாரை்வையப் ேபாக் ம் தன்ைமத் . 
இந் ேநா னால் தற்கண் கண்கள் கலங் ம். வ டன் ய த்த ன் ைளவால், கண்களில் 
நீர ்வ ம்.

இக் காச ேநா ற்ேறார ்தம் கண்களில் ஏற்ப ம் சைத வளரச்் யால், க மணிப்படலம் மைறந்  
பாரை்வ மங் ம் அல்ல  ற் ம் ஒ ம்.

ல ேநரங்களில் கண்மணி ெப த் , நீரக்்ேகாத் க் காணப்ப வ டன், அள ற்  அ கமான 
ேநா ைன ம் ஏற்ப த் ெமன்  சா.அ.க. ம்.

வ ணர்ச்

 
 வ ணரச்்  valiyuṇarcci, ெப. (n.)

   வ  யான் உட ேலற்ப ம் ேநா க்  அல்ல  வ ணர் ; bodily sensation of pain - Hyperalgesia.

     [வ  + உணரச்் . உணர ்→ உணரச்்  = உணரை்க.]
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வ ைள

 
 வ ைள  valiyuḷaivu, ெப. (n.)

   வ ணரை்க அல்ல  ேநா ல் அ ந் ைக; painful experience.

     [வ  + உைள . உள் → உைள → உைள .]

வ ற்ற மல்

 
 வ ற்ற மல் valiyuṟṟavirumal, ெப. (n.)

   இைட ட்  நிகழ் ற வ டன் ய இ மல்; spasmodic cough, cough occurring intermittently.

     [வ  + உ  → உற்ற - வ ற்ற + இ  → இ மல்.]

வ த் -தல்

வ த் -தல் valiyuṟuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. க த் , எண்ணம் த யவற்ைற உ ப்ப த் தல்; to strengthen, to emphasize or stress.

தன் க த்ைத வ த்த பல எ த் க் காட் கைளக் னார ்(உ.வ);.

தல் ன்  பத் க ம் ஒேர க த்ைதத்தான் வ த் ன்றன (உ.வ.);.

     "ெநஞ்ைச வ இ" (க த். 142);.

   2. உ  தல்; to affirm, assure.

   3. ேகாரிக்ைகைய வற் த் தல்; to emphasise insist on, force.

ெதா லாளர ் ட்டைமப்  பத் க் ேகாரிக்ைககைள வ த்  ேபாராட்டம் நடத்  வ ற  (இ.வ.);

   4. கஞ்சத்தனஞ் ெசய்தல்; to be close fisted, to be miserly.

     "வளன் வ க்  ள லாளெரா "( றநா. 190);.

     [வ  + உ த் . உல் → உ  → உ த் தல்.]

ஒ வர ்தம், க த் , ெசயற்பா  ேபான்றவற்ைற உ ப்ப த் தல் அல்ல  வற் த் தல்.

வ வ

 
 வ வ  valivaḍivu, ெப. (n.)

   வ ைம ேசரத்்தல்; form of energy.

     [வ  + வ .]

வ வைல

வ வைல valivalai, ெப. (n.)

   1. வைல வைக ெளான் ; driftnut.

   2. வைலவைக பாரக்்க;see valai-vagai.

     [வ  + வைல.]

வல் → வல → வைல = ன் அல்ல  லங் கைள அகப்ப த் ங்க . ெபரிய ன்கைள 
அகப்ப த் ம் வைல.
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வ வாத ன்மம்

வ வாத ன்மம்1 valivātaguṉmam, ெப. (n.)

   வ ற் ப்ப ல் வ ைய ண்டாக் ம் கட் ; a tumour like growth in the stomach, causing with stabbing pain.

     [வ  + வாதம் + ன்மம்.]

 Skt. vata → த. வாதம்.

ல் → ல்  → ன்  → ன்மம்.

அ வ ற் ன் உட்ப ல் உண்டா ம் உள் கட்  அல்ல  வ ற் க் கட் .

 வ வாத ன்மம்2 valivātaguṉmam, ெப. (n.)

   த்தம் அ கரித் ச ்ெசரியாைம னால், ஏப்பத்ேதா  வ ைய உண்டாக் ம் ேநாய்; dyspepsia arising 
from chronic enlargement of the spleen.

     [வ  + வாதம் + ன்மம்.]

 Skt. vata → த. வாதம்.

ல் → ( த்தல், வ ); → ன்மம்.

எட்  வைக ன்ம ேநாய்க ள் வ  வாத ன்ம ம் ஒன் .

வ வாதம்

 
 வ வாதம் valivātam, ெப. (n.)

   இ டன் ய ஓர ்வைக ஊைத (வாத); ேநாய்; a kind of rheumatism accompanied by fits.

     [வ  + Skt. வாதம்.]

 Skt. vata → த. வாதம்.

வ வா

 
 வ வா  valivāyu, ெப. (n.)

   இைரப்ைப அழற் ; gastritis.

     [வ  + வா .]

 Skt. våyu → த. வா .

இைரப்ைப ல் வளி ைன ண்டாக் ம் உண கைள உண்பதா ண்டா ம், அழற் .

வ ன்

 
 வ ன் valiviṉ, ெப. (n.)

   க ; mustard seeds, brassica juncea.
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வ

வ  valivu, ெப. (n.)

   1. வன்ைம, ஆற்றல்; strength.

அவ ைடய கால்கள் வ ழந்  தளரந்்தன (இ.வ.);.

   2. உடல் உ ; vigour.

   3. உசச் ைச (இைச);; high pitch.

     "வ ம் ெம ம் சம மாக" (ெபா ந. 55, உைர);.

     [வ 2 → வ .]

 வ  valivu, ெப. (n.)

வைர ைற பாரக்்க;see varaimurai.

     [வ -வ ]

வ ெகா

வ ெகா 1 valivugoḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ ைம உண்  பண் தல்; to give tone or vigour to the system.

     [வ  + ெகா -, ெகாள் → ெகா .]

உள்ளத் ம், உட ம் இழந்த ஆற்றைல உ வாக் தல்.

 வ ெகா 2 valivugoḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேநா னால் உடல் வ ைம ன் யெபா  ஆற்ற ட் ம் ெசாற்கைளக் தல்; to speak gentle and 
warm words to reoccupate one's illness.

     [வ  + ெகா .]

வ த ம ந்

 
 வ த ம ந்  valivudarumarundu, ெப. (n.)

   ஆற்றல் அல்ல  வ ண்டாக் ம் ம ந் ; a tonic, invigorating medicine.

     [வ  + த  + ம ந் .]

வ ட் -தல்

வ ட் -தல் valivūṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஒ வர ்தம் க த் , ெசயற்பா , ெகாள்ைக தலானவற்ைற உ ப்ப த்  உைரத்தல் அல்ல  
வ த் க் தல்; to reiterate strongly in one's policy, views, opinion and action etc.

என் க த் கள் அல்ல  ெசயற்பா க க்  வ ட் ம் வைக ல் தர கள் ைடத் ள்ளன (உ.வ.);.

     [வ  + ஊட் .]

ஊ  ( . .); → ஊட்  (ெசயப். .);

ஒ.ேநா. வா  → வாட்

 → ட் .

வ னம்

 
 வ னம் valiṉam, ெப. (n.)

   ெபா த்ேதற்றா; a tree.

வ நகம்

 
 வ நகம் valinagam, ெப. (n.)

   தாைழ (அ .அக.);; fragrant screw-pine - Aloe.
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வ ப தம்

 
 வ ப தம் valīpalidam, ெப. (n.)

   கத் ற் கா ம் ஓர ்ேதால் ேநாய்; a skin disease affecting the face.

வ கம்

வ கம் valīmugam, ெப. (n.)

   ைரந்த க ள்ள ரங் ; monkey, as having a wrinkled face.

     "ஒ  றத்த வ கங்கள்" (பாரத. ப ன் . 37);.

     [வ  →  வ  + கம்.]

வ

வ 1 valuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. வன்ைமயாதல்; to be strong or hard.

   2. ரப்ப தல் (யாழ்.அக.);; to be firm or sustained.

   3. அ கரித்தல்; to become heavy.

மைழ வ த் ட்ட  (உவ);.

     [வ 1 → வ .]

 வ 2 valu, ெப. (n.)

   1. வ ைம ( ன்);, ஆற்றல்; strength, sturdiness.

   2. றைம; expertise, skill, ability.

   3. கனம் (யாழ்.அக.);; weight.

   4. எைடக்  ேமற்பட் ள்ள கா  ( ன்.);; coin above standard weight, opp. to melu.

   5. ெப ங் ெகா  வைக ( ன்.);; a species of big mosquito.

   6. எடெ்டன் ம் எண்ைணக் க் ம் உக்  ( ன்.);; a cant term for eight.

   7. பற்  (யாழ்.அக.);; prop.

   8. ஒ  வைகப் பைச ம ந்  (யாழ்.அக.);; a medicinal paste.

க. ப .

வ க்கட்டாயம்

வ க்கட்டாயம் valukkaṭṭāyam, ெப. (n.)

   1. வலவந்தம்; force, coercion.

சாப் வதற்  வ க்கட்டாயமாக அைழத் ச ்ெசன்றார ்(உ.வ.);.

   2. வல்லந்தம்; compulsion.

     [வ  + கட்டாயம். கட்  → கட்டாயம் (ேவ.க.136);.]

ஒன்ைறச ்ெசய்வ ல் ஒ வ க்  ப்பம் இல்லா ட்டா ம், த ரக்்க யலாத ழ ல், 
மற்ெறா வரால் வற் த்தப்பட் ச ்ெசயல் ரிவேத வ க்கட்டாயம்.

வ க்காரி

வ க்காரி valukkāri, ெப. (n.)

   றைம ள்ளவள் ( ன்.);; skillful woman.

     "ெதண் க்  மன்னவைனச ்ேசரந்்த வ க்காரிைய" ( ளப்ப. 356);.

     [வ 1 + காரி.]

வ க் -தல்

வ க் -தல் valukkiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ைறத்தல் (இ.வ.);; to become stiff.

     [வ  → வ க்  + இ  - இல் → இள் → இ -,]
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வ க் வ க்ெகன
ல்

 
 வ க் வ க்ெகனல் valukkuvalukkeṉal, ெப. (n.)

   எளி ல் அறாதப  வ த் த்தற் ப்  (இ.வ.);; onom. expr. of toughness.

     [வ  → வ க்  + வ க்  + எனல்.]

வ க்ெகாள் -தல்

வ க்ெகாள் -தல் valukkoḷḷudal,    10 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ க்கட்டாயமாக எ த் க் ெகாள் தல்; to take forcibly.

     'நிலத்ைத வ க்ெகாண் ' (சரவண. பண . 184);.

     [வ  + ெகாள் -, ல் → ள் → ெகாள் .]

வ க்ெகாள் தல் என்ப , தம  ஆற்றலா ம், வ ைமயா ம் வலக்காரத்தா ம், யா  என்  யார ்
எவ்வள  ம த் க் ம், அவற்ைறெயல்லாம் ெபா ட்ப த்தா , ஒன்ைற தன்னகப்ப த் தல்.

வ காரி

 
 வ காரி valukāri, ெப. (n.)

வ க்காரி பாரக்்க;see valu-k-kāri.

     [வ  + காரி.]

க  → க த்தல். க த்தல் = ெசய்தல். க  → கார ்+ இ = காரி. இங்  வ காரி என்ப , ேவைலக்காரி, 
பணக்காரி என்பவற் ற் ேபால, வ ைடைமப் ெபா ளில் வ ம், ஒ  ெபண்பாற் ெபயரீ .

வ ழம்

வ ழம்1 valugiḻm, ெப. (n.)

   கக் ழம்; very old person.

ம வ. ப ழம்

     [வ  + ழம்.]

 வ ழம்2 valugiḻm, ெப. (n.)

   1. வல  ழம், ஆற்றல் வாய்ந்த ழம்; strong, old person or animal, energetic aged being.

   2. க்க ழத்தன ள்ள-வன்-வள்-  ( ன்.);; decrepit, old person or animal, very old infirm being.

     [வ  + ழம்.]

ழ் → ழம் = ைம, ேயார,் ைமயைடந்த . வ ழம் என்ப , ஈங்  ஆற்ற ம், வ ைம ம் 
வாய்ந்த, ைமப் ப வத்ைதக் த்த .

வ சச்ண்ைட

 
 வ சச்ண்ைட valuccaṇṭai, ெப. (n.)

   ப் ட் ச ்ெசால் தற் ரிய கரணியேம  ன்  வ யத் ெதாடங் ஞ் சண்ைட; voluntarily picked up 
quarrel.

வ சச்ண்ைடக் ப் ேபாகாேத, வந்த சண்ைடைய டாேத.

     [வ  + சண்ைட. சள் → சண்  → சண்ைட = சல், ேபார.்]

தம  வ ைமைய அல்ல  ஆற்றைலக் காட் கத்தான் உ வா ம் சண்ைட வ ள்ள ேபரரசன், 
வ ைமயற்ற நில மன்னன்  ெதா க் ஞ் சண்ைட ம் வ சச்ண்ைடெயனலாம்.
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வ சர்ப்பம்

வ சரப்்பம் valusarppam, ெப. (n.)

   1. ெப ம்பாம் ; dragon.

   2. ெகா ம்பாம்  வ வமான சா  ( த்.);; satan, the infernal serpent.

     [வ  + சரப்்பம்.]

த. ச ப்பம் → Skt. sarpa.

அழ , ெசல்வம் ேபான்றவற்றா ண்டா ம் தன் ைனப்  அல்ல  ெச க்  மற் ம் உடல் 
வ ைம மாம்.

வ த்தவன்

வ த்தவன் valuttavaṉ, ெப. (n.)

   ெசல்வாக் , உடல்வ ைம ேபான்றவற் ல் க் ரந்்தவன்; mighty man such as an eminent and physical 
valour etc.

வ த்தவன் ெசால்வெதல்லாம் சட்டமா மா? (உ.வ.);.

வ த்தவன் ெசய க் த்தான் ம ப்  அ கம்.

     [வல் → வ  → வ ைம = ஆற்றல், றன். வல் → வ   → வ த்தல் = வ ைம ைடத்தாதல்;

ற ைடத்தாதல். வ  → வ த்தவன் = ெசல்வாக் ம், ெசால் வாக் ம் றந்தவன், 
ஆற்ற ைடயவன்.]

வ த்தவன் என் ம் இசெ்சால், காயத் ல் வைகப் ெபா ண்ைம ல் வழக் ன் ள்ள .

   1. உடல் ஆற்ற ல் வ த்தவன்

   2. பணசெ்ச ப் ல் ெகா த் , வன் ைற ல் வ த்தவன்.

   3. ெப ம் பத  வ ப்பதால், வ ைம ெபற்றவ ம், வ த்தவேன யாவான்.

வ த் ப்ேபா-தல்

வ த் ப்ேபா-தல் valuttuppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   ெகட் யா தல்; to grow strong solid.

வ வழாக இ ந்த ெபாரி ளங்காய் உ ண்ைட (இனிப் );, ெவல்லப்பா  பதங் யதால், ேம ம் 
வ த் ப் ேபான  (உ.வ.);

     [வ த்  + ேபா.]

வ வலாக ம், ந வலாக ம் இ ந்த ெபா ள் வ த் க் ெகட் த் தன்ைம ைடத்தாதல்.

வ ப்

வ ப்  valuppu, ெப. (n.)

   1. நிைலேப  (யாழ்.அக.);; firmness, permanence.

   2. ஆற்றல்; strength.

     [வ  → வ ப் .]

வ ைம

வ ைம valumai, ெப. (n.)

   1. வலம், ஆற்றல், றன், வ ைம; strength, power, energy.

     "வ ைமக்  வழக் ல்ைல ( ன்.);.

   2. வன் ைற, வலாற்காரம் (ெதால்.எ த் . 154, இளம் .);; force, violence.

     "மன்னவேன ந்த வ ைம ெசய்தா லாரக்் ைரப்ேபாம்" ( ளப்ப. 353);.

     [வ ைம → வ ைம.]

வைர றந்த உடல்வ ைம ன் காரணமாக, அைனவைர ம், அடக்  ைவத்த ம், வன் ைற ல் 
ஈ ப த ம், வ ைம ெயனலாம்.
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வ ேமாசம்

 
 வ ேமாசம் valumōcam, ெப. (n.)

   ெப ங் ேக  ( ன்.);; great deception, big cheating.

     [வ  + ேமாசம்.]

வ வைட-தல்

வ வைட-தல் valuvaḍaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   வ ைம தல் அல்ல  ஆற்ற ைடத்தாதல்; to get strength or vigour.

யல் ன்னம் வ வைடந்ததால், அ கமைழ ெபய் , ப ரக்ள் ெவள்ளத் ல் ழ் ன (இ.வ.);.

     [வ  + அைட-, அ  → அைட.]

வ வந்தம்

வ வந்தம்1 valuvandam, ெப. (n.)

   1. வலாற்காரம்; compulsion, coercion.

   2. வன்ைம; might, power.

     [வ  → வ வந்தம்.]

 வ வந்தம்2 valuvandam, ெப. (n.)

வ க்கட்டாயம் பாரக்்க;see valu-k-kattayam.

     [ஒ கா. வலவந்தம் → வ வந்தம்.]

வ வந்தரம்

 
 வ வந்தரம் valuvandaram, ெப. (n.)

வ வந்தம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see valuvandam.

     [வ வந்தம் → வ வந்தரம்.]

வ வந்தன்

 
 வ வந்தன் valuvandaṉ, ெப. (n.)

   உப் ; salt.

வ வன்

வ வன் valuvaṉ, ெப. (n.)

   வ ள்ளவன், ஆற்றல் வாய்ந்தவன்; powerful person, strong and verile person.

     "வ வர ்க ணீகர ்  பாகஞ் ெசய் தன்ன  மைடயர"் (அறப். சத. 92);.

     [வ  → வ வன்.]

வ வாய்செ்சய்-
தல்

வ வாய்செ்சய்-தல் valuvāycceytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   காற்  காதப  ெகட் யாய் மண் ைல ெசய்தல்; to lute well so that no air can enter, to make air proof solid 
statue.

     [வ வாய் + ெசய்.]

வ வாயன்

வ வாயன் valuvāyaṉ, ெப. (n.)

   1. நா வன்ைம ள்ளவன் ( ன்.);; one who is tongue-doughty, eloquent man, an adept in speaking.

   2. நாவலர;் a good orator.

     [வல் → வ  + வாய் + அன்.]

வ ழ-த்தல்

வ ழ-த்தல் valuviḻttal,    3 ெச. . . (v.i.)

   வ ைம ைறதல் அல்ல  ெசய ழத்தல்; to loose the strengthen or vigour.

காற்ற த்தத் தாழ் மண்டலம் வ ழந்த  (இ.வ.);.

     [வ  → வ  + இழ-, இ  → இழ.]
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வ

 
 வ  valuvu, ெப. (n.)

வ  பாரக்்க;see valu.

     [வ  → வ .]

வ யரம்

 
 வ யரம் valuvuyaram, ெப. (n.)

   க்க உயரம் ( ன்.);; great or very height, zenith, peak.

     [வ  + உயரம்.]

வ  =

     " "ப் ெபா ள் த்த .

வ ட் -தல்

வ ட் -தல் valuvūṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. வ ட் ;see vali-v-ottu-

   2. ேநா னால் வ ழந்த அல்ல  ஆற்றல் ன் ய உட க்  வ ட் ம் ஊக்க ம ந் ைனக் 
ெகா த்தல்; to offer tonic, to energize physical condition.

     [வ  + ஊட் .]

ஆற்ற ட் ம் ம ந் கைள உடெ்காளச ்ெசய்தல்.

உண் → ஊண் → ஊ  (த .); → ஊட்  ( . .); (ெசயப். .);. (ஒ.ேநா.); வா  → வாட் .  → ட் . 
ெதா  → ேதாண் .

வ கம்

 
 வ கம் valūkam, ெப. (n.)

   தாமைரக் ழங்  (யாழ்.அக.);; the root or tuber of the lotus plant.

வைல

வைல valai, ெப. (n.)

   1. உ ரிகைள யகப்ப க் ங் க ; net, trammel.

இ ம் வைல ைவத்  அ க்கப்பட்ட பலகணி (உ.வ.);.

ன் க் ம் வைல (இ.வ.);. ேம ந்  ந்தா ம் அ படாதப  ேழ வைல கட்டப்பட் ந்த  
(இ.வ.);.

     " ெகாண்மார ்நி த்த வைல ள்" (க த். 65);.

   2. ழ்ச் ; trick, fraud.

     "அகப்பட்ேடன்… வா ேதவன் வைல ேள" ( வ். வாய். 5, 3, 6);.

   3. ேவள் த் தைல யர ்ெநற்  லணிந்  ெகாள் ம் அணிவைக; ornament worn on the forehead by the 
wife of the chief sacrificer.

     "அறம் கழ்ந்த வைல …. நிைலக் ேகாத்த நின் ைணத் ைண யர"் ( றநா. 166);.

   ெத., ம. வல;க. பெல.

     [வல் → வல → வைல.]

லங் கள், ன்கள் தலானவற்ைற அகப்ப த்தற் ெபா ட் க் க , இைழ ேபான்றவற்றால், ஒேர 
அள லான வைலக்கண்ணிட் ப் ன்னப்பட்ட அல்ல  இைடெவளிேயா  ெசய்யப்பட்ட க .

1145

www.valluvarvallalarvattam.com 15616 of 19068.



வைலக்கண்

வைலக்கண்1 valaikkaṇ, ெப. (n.)

   வைல ல் காணப்ப ம் இைடெவளி; net hole.

     [வைல + கண்.]

 வைலக்கண்2 valaikkaṇ, ெப. (n.)

   வைல ன் ைள ( ன்.);; mesh of a net.

     [வைல + கண். ல் → ள் → கள் → கண் = ைள, ைள.]

வைலக்கண்கட்

வைலக்கண்கட்  valaikkaṇkaṭṭi, ெப. (n.)

    கட்  எ ம் , மரத் ன் ேவரிைனப் ேபாலப் பர , அரத்த ம், ம் வ ம் ஒ  கட்  வைக; an 
abscess studded with slender vegetations of flesh and attended with intolerable burning sensation, it has many small 
openings.

     [வைல + கண் + கட் .]

ள் → கள் → கட்  → கட்  ( .தா.244);. கள் = ரளல், ெப தல், உ ண்ைடயாதல், உ ண்  
கட் யாதல்.

வைலக்கத்

 
 வைலக்கத்  valaikkatti, ெப. (n.)

   வைல ன் ம்ேபா ம், ப பாரக்் ம் ேபா ம், வைல ல் அ க்க ம், இன்ன ற ேதைவக் ம் 
வைலஞர ்பயன்ப த் ம் கத் ; a knife used for cutting loops of yarn, thread etc., while knitting or felling of net.

     [வைல + கத் . கள் → கட்  → கத்  → கத் .]

கத்  = ெவட் தல், அ த்தல்.

     [P]

வைலக்கம்

 
 வைலக்கம்  valaikkambi, ெப. (n.)

   வைல ேபான்  அைமந்த கம் ; welded mesh.

     [வைல + கம் .]

ெகாம்  → கம்  → கம்  = மரக் ைள ன்  வளார ்ேபான்  ெம ந்  நீண்ட .

வைலக்க

வைலக்க  valaikkayiṟu, ெப. (n.)

   லங் கைள யகப்ப க் ங் க ; net, trammel.

     " ெகாண்மார ்நி த்த வைல ள்" (க த்-65);.

     [வைல + க கள் → கய் → க ல் → க .]

கள் = கட் தல், ைணத்தல்.

வைலக்கா

 
 வைலக்கா  valaikkācu, ெப. (n.)

   ெசம்படவர ்ெகா க் ம் ேகா ல் மகைமப் பணம் (இ.வ.);; net-money, a contribution paid by fishermen to a 
temple.

     [வைல + காணி. காண் → காணி.]

ெசம்படவர ்பயன்ெகாண்ட நிலத்ைத ம், அந் நிலத் ற் ச ்ெச த்தப்பட்ட வரி ன் ெபய ம் 
வைலக்காணிேய ஆ ம்.
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வைலக்காரன்

வைலக்காரன் valaikkāraṉ, ெப. (n.)

   வைலத் ெதா ல் ெசய்பவன்; net manufacturer.

     [வைல + காரன். க  → காரன்.]

வைலக் ரியவைன ம் வைலையச ்ெசய்பவைன ம் க் ம். ஆண்பால் உைடைமப் ெபயரீ . 
வைலக்காரன் என் செ்சால் ல் ப ன்  வ ம் இப் ெபயரீ  ேவைலக்காரன், பணக்காரன், 
மாட் க்காரன், ேதாட்டக்காரன், வண் க்காரன் ேபான்ற ெசாற்களில் வ வ  ேபான்  உைடைமப் 
ெபா ளி ம், உரியவைனக் க்கா டத் ப் ெபா ப் ரிைமக் காரைனக் க் ம்.

உரியவன் = ெசாந்தக்காரன்.

காரன், காரி ற் ப் ெபயரக்ள் உலக வழக் ம், இலக் ய வழக் ம் ற் க் கணக் ல் 
வழக் ன் ள்ளன.

த. காரன் → வ. கார.

வடெமா யாளர,் இப் ெபயரீற்ைற வட ெசால்லாக் தற் ெபா ட் க் க  (ெசய்); என் ம் 
தனிைல னின்  ரித் ச ்ெசய்பவன் என்  ெபா ள் வர.் இ  ெபா ந்தப் 

ெபாய்த்த ன்பாற்பட்ட . ெசய்வாைனக் க் ம் வடெமா கள் கார, கா , காரி, காரன் 
(ெசய்பவன்);, காரி (ெசய்பவள்); எனப்ப ம் வ ல் நிற் ம் (ேவ.க.189);.

வைலக்கால்

 
 வைலக்கால் valaikkāl, ெப. (n.)

   கட ல் ய வைல ைன, வைலத் க் ம் ேபா  ெவளித்ேதான் ம் வைல ன் அ ப்பாகம்; an 
adjoining net, while pulling the net spread in the sea already.

     "வைலக்கா ல ஏேலேலா ஒ  க  க சச் மா ரி டக்  ஏேலேலா" (நாட் ப் றப்பாடல்);.

     [வைல + கால். ல் → கல் → கால் = வைல ன் ஒ   வைல ன் அ ப்பாகம்.]

ல் = ேதான்றல் க த்  ேவர.்

வைலக்காளான்

 
 வைலக்காளான் valaikkāḷāṉ, ெப. (n.)

   வைலக்கண் வமா ள்ள மஞ்சள் நிற காளான்; an edible yellow mushroom.

     [வைல + காளான். காள் → காளான்.]

காளான் வைக இ பத்ெதான் ல், வைலக்காளா ம் ஒன் . இன் ைவ க்க . சைமய க்  உகந்த  
என்  சா.அ.க. ம்.

வைலக் க்

 
 வைலக் க்  valaikkuṇukku, ெப. (n.)

   வைலைய நீ ள் தாழசெ்சய் ம் மாைழ (உேலாகம்); ண்ைட ( ன்.);; metal weight attached to a net.

     [வைல + க் . ள் → க் .]

வைலக் க்  என்ப , ன் வைலைய நீ ள், அ ழ்த் ம் மாைழ ற் ெசய்த ஈயக் ண் .

வைலக் ண்

 
 வைலக் ண்  valaikāṇṭu, ெப. (n.)

   கடற்கைர ல் வைலகைள ைவக் ம் பா காப்  ல்; a small nest to store nets.

     [வைல + ண் . ள் → ண்  → ண் .]

கடற்கைர ல் வைலகைளப் பா காத்  ைவப்பதற் ப் பயன்ப ம் ண்  ேபான்ற அைமப் ைடய 
ல்.

1147

www.valluvarvallalarvattam.com 15618 of 19068.



வைலகட்டபத்தல்

 
 வைலகட்டபத்தல் valaigaṭṭabattal, ெதா.ெப. (vbl.n)

   வைலைய வதற்  அணியமாக ைவத்தல்; to keep ready the net.

     [வைலகட்ட + பற்றல் → பத்தல்.]

வைலகட்டல்

வைலகட்டல் valaigaṭṭal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1. வைல ன் தல்; to knit or manufacture net.

   2. ப தான வைலகைளசச்ரிப த் தல்; felling of net.

     [வைல + கட்டல். கள் → கட்  + அல் – கட்டல்.]

வைலகப்

 
 வைலகப்  valaigappi, ெப. (n.)

   வைலையக் கட ல் இறக்க ம், ன்  கலத் னில் ஏற்ற ம் பயன்ப த் ம் உ ைள; gallows.

     [வைல + கப் . க  → க ப்  → க ப்  → கப் .]

கப்  = ன்  வைலஞர ்பயன்ப த் ம் உ ைள.

வைலகாயைவ-
த்தல்

வைலகாயைவ-த்தல் valaikāyavaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ க்கைடந்த ஈரங்்கண் வைலைய ய்ைம ெசய்  ெவ ற் காய ைவத்தல்; to wash dirty nets and dry 
up.

     [வைல + காயைவ.]

வைலகாரம்

 
 வைலகாரம் valaikāram, ெப. (n.)

   ெவ காரம் ( .அ.);; a kind of salt.

ம வ. ெவ ப்

     [வைல + காரம். கரி → கார ்→ காரம்.]

ஒ கா. கரி + அம் - காரம். கரி என் ம் ைனய யால் றந்த ெதா ற்ெபயேர காரம். தனிைல 
ரிந்  ஈ ெபற்ற ெதா ற்ெபயர.் ெவ காரம் என்ப  ெவ ம ந்  ெசய்வதற் ப் பயன்ப ம் உப்  

என் ங் வர.் ெவ ம ந் ன் ேவகத்ைத ம் உைறப்ைப ம், வைலகாரம், ஒ ங்ேக உணரத்் ற்  
எனலாம்.

வைலகாரன்

 
 வைலகாரன் valaikāraṉ, ெப. (n.)

   ன் ப்ேபான் ( ன்.);; fisherman.

ம வ. வைலஞன்

     [வைல + காரன். க  → காரன்.]

உைடைமைய ம், உரிைமைய ம் ஒ ங் ணரத்் ம், ஆண்பாற் ெபயரீ .

வைலகா -தல்

வைலகா -தல் valaikāvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வைலையத் ேதாளி ட் த் க் ச ்ெசல் ைக; to carry the net with one's shoulder.

     [வைல + கா -, கா → கா . கா = மத்தல், காத்தல்.]

வைல ளப் -தல்

வைல ளப் -தல் valaigiḷappudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வைலையப் பற்  ேம த்தல்; to drag the net a top.

     [வைல + ளப் -. ளம்  → ளப்  = எ ப் தல்.]
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வைல ெகாள்( )-
தல்

வைல ெகாள்( )-தல் valaigoḷḷudal,    7 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ழ்தல்; to surround, to encircle.

     "வைலெகாண்ட மானம் ேவெறன்" (இர . இர . 50);.

     [வைல + ெகாள்-, ல் → ள் → ெகாள் )-.]

வட்டவ வமாகச ் ற்  வைளத் , வைள தேல, வைல ெகாள் தலா ம்.

வைலசச்ாளரம்

 
 வைலசச்ாளரம் valaiccāḷaram, ெப. (n.)

   பலகணி; latticed window.

     [வைல + சாளரம்.]

கம்  வைல ட்ட பலகணி.

வைலச்

வைலச்  valaicci, ெப. (n.)

   1. ெசம்படவப் ெபண்; fisher woman.

   2. ெநய்தனிலப் ெபண் (யாழ்.அக.);; woman of the maritime tract or coastal areas woman who lives in sea shore.

     [வைலயன் (ஆ.பா.); → வைலச்  (ெப.பா.);]

ஒ.ேநா. = ைலயன் → ைலச் .

வைலச் யார்

வைலச் யார ்valaicciyār, ெப. (n.)

   கலம்பக ப் ள் தைலவன் ஒ  வைலச் டம் காமக் ப் ப்படக் ம் ப  ( மர. ர. 
ம ைரக்கலம். 66);; a section in kalambagam, which describes the hero as making love fisher woman.

     [வைலச்  → வைலச் யார.்]

வைலசே்சரி

 
 வைலசே்சரி valaiccēri, ெப. (n.)

   வைலஞர ்வா டம்; fishermen's Quarters.

     [வைல + ேசரி. ேசர ்→ ேசரி.]

வைலஞர ்ேசரந்்  வா டம் வைலசே்சரி என்றைழக்கப்பட்ட .

வைலசவ்

 
 வைலசவ்  valaisavvu, ெப. (n.)

   சன்னல் ன்னலான சவ் ; cellular tissue or texture.

     [வைல + சவ் . சவ் → சவ் .]

ெமல் ய வைல ன் தற் ப் பயன்ப ம் இைழமம்.

வைல கா

 
 வைல கா valaisikā, ெப. (n.)

   ெசந் ைன; red italian millet-Setaria italica.

வைல த் -தல்

வைல த் -தல் valaisuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ன் த்  த்த உடன் வைலைய ற் ைக; to roll up the net immediately after fishing operation.

     [வைல ற் தல் → வைல த் தல் (ேப.வ.);.]
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வைலஞன்

வைலஞன் valaiñaṉ, ெப. (n.)

   ன் ப்ேபான்; fisherman.

     "ெகா  வைலஞர"் (ம ைரக். 256);.

     [வைல + அன் → வைலயன் → வைலஞன்.]

ெதான்  த ல் ஞ், ந் என்பன உடம்ப  ெமய்களாக இ ந் க் ன்றன. வைலஞர,் ைனஞர ்
தலாய சங்ககாலச ்ெசாற்கள் இவ் டம்ப ெமய் ைனப் ெபற் வ தல் காண்க.

வைலத் ணி

வைலத் ணி valaittuṇi, ெப. (n.)

   1. ம ந்  வ கட் ம் ெகா வைலையப் ேபான்ற ைலத் ணி; filter cloth.

   2. சல்லைடத் ணி; sieve - cloth.

     [வைல + ணி.]

வைலதட்டல்

 
 வைலதட்டல் valaidaṭṭal,    ெதா.ெப. (vbl.n.) கடற்பரப் ல் ய வைலையக் ெகாணரந்் , ைகயால் 
தட் தல்; to bring and landing the net spreads.

     [வைல + தட்டல். தட்  → தட்டல்.]

தட்டல் = ைகயா ம், க யா ம் தட்டல். தட்டல் க த்  ட்டல் க த் னின்  ழ்த்த .

வைலத -த்தல்

 
 வைலத -த்தல் valaidaḍuddal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   பைகைம நி த்தம் மந் ரம் ெசய் , ன்கள் வைல ல் அகப்படாம க்கச ்ெசய்தல்; to make no 
harvesting of fish due to specific magic or enchantment by foes.

     [வைல + த -, ல் → தல் → தள் → த -த்தல் = தைடெசய்தல்.]

மந் ரத் ன் லமாக, ன்கள் வைலப்படாதவா , தைடெசய்தேல வைல த த்தலா ம்.

வைலதப்பல்

 
 வைலதப்பல் valaidappal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   அ க்கைடந்த நிைல ல் இ ந்த வைல ைனத் ய்ைம ெசய்  உலர ைவத்தல்; to dry the net after 
removing the dust. 

வைலையத் தப் த்தப்ெபன் தப்  உலர ைவத்தல்.

     [வைல + தப்  → தப்பல்.]

ன் த் , அ க் டன், ைடநாற்றம் கம் வைலையத் தண்ணீரில் தப் த்தப்ெபன்  தப்  
அல தேல, வைலதப்பல் என்க.

வைலதப் -தல்

வைலதப் -தல் valaidappudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   கட ல் இளக் ய ன் வைல அ பட்ேடா அல்ல  காணாமேலா ேபாெயா தல்; to lose fishing net, at 
fishing - spot.

     [வைல + தப் .]

வைலதள் -தல்

வைலதள் -தல் valaidaḷḷudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கலத் க் ம் வைலைய, ன் மற் ம் கடல்வாழ் உ ரிகைள வைலக் மா  கட ல் தள் தல்; to 
throw the net in the sea, placed in the boat or Catamaram.

     [வைல + ள் → தள் → தள் .]
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வைலநாள்ெசய்-
தல்

வைலநாள்ெசய்-தல் valaināḷceytal,    1.ெச. . . (v.i.)

   ய வைல வாங் ய டன், அதைன கட க் க் ெகாண்  ெசல்லாமல், உரிய சடங் கைளச ்ெசய்த 
ன்னேர கடற்ெறா க்  வைலைய எ த் ச ்ெசல்வர.் பைழய வைலைய ைவத் க் கடைல, அரி , 

ெவல்லம் ஆ யன பைடத் , ெதய்வங்கைளத் தங்களின் வைலக க் க் காவலாக இ க்க ேவண் ம் 
என்  ேவண் வர.் அதன் ன்னேர கட க் க் ெகாண் ச ்ெசல்வர;் to be the day of performance of rites after 
purchasing new net and before going for fishing, prayig deitis to be with fishermen.

     [வைல + நாள் + ெசய்.]

வைலநாற்றம்

 
 வைலநாற்றம் valaināṟṟam, ெப. (n.)

   ைட நாற்றம்; foul stench, very unpleasant smel.,

     " ணி வைல நாற்றம் நா ற " ( னவழ);.

ம வ. க ச் வைல.

     [வைல + நாற்றம். நா  → நாற்  → நாற்றம்.]

நாற்றம் = ைட நாற்றம் அல்ல  ன் வைலக் ம் ன்  வைல ன் நாற்றம். நா தல் = ேதான் தல், 
ேதான்  மணம் பரப் தல்.

உலக வழக் ல் நாற்றம் என் ஞ் ெசால், ைடநாற்றத்ைதேய க் ம். இலக் ய வழக் ல் நல்ல , 
ய  ஆ  இரண் ற் ம் ெபா வாம் தற்கண் ந நாற்றத்ைத மட் ம் த்த இச ்ெசால், 

காலப்ேபாக் ல் ேவ பட்ட அல்ல  மா பட்ட மணத்ைத ம் க்கலா ற் .

வைலநாற்றம் என் ம் ெசால், னவரிைடேய, க ச்  நாற்றம் அல்ல  ைடநாற்றம் என் ம் 
ெபா ண்ைம ல், வழக் ன் ள்ள . அ க்க  ன் வைலத்தலால் உண்டா ம் ைடநாற்றேம, 
வைலநாற்றம் எனலாம்.

வைலப்ப -தல்

வைலப்ப -தல் valaippaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. வைல ல் ன் மற் ம் கடல்வாழ் உ ரிகள் அகப்ப தல்; to be caught in a net.

   2. ழ்ச் க் ட்ப தல்; to be cheated by a trick, to subject to cheat.

     "பரமன் வைலப்பட் ந்ேதேன" ( வ். நாய்ச.் 13, 2);.

     [வைல + ப .]

வைலப்பரதவர்

வைலப்பரதவர ்valaipparadavar, ெப. (n.)

   ன்  ெதா ல் ெசய்ேவார;் fishermen.

     "உர க் கடல் உழந்த ெப வைலப் பரதவர"் (நற். 63-1);.

     [வைல + படவர ்→ பரவர ்→ பரதவர.் பரதவர ்= ன்  ெதா ல் ெசய்வா ள் ஒ  வ ப் னர.்]

வைலப்பா

 
 வைலப்பா  valaippāṭu, ெப. (n.)

   வைலயால் ன் க்ைக (யாழ்.அக.);; fishing with nets.

     [வைலப்ப  → வைலப்பா .]

வைலப் ச்

 
 வைலப் ச்  valaippūcci, ெப. (n.)

   லந்  ( ன்.);; spider.

     [வைல + ச் . ல் → ள் → ய் → ய்ச்  → ச்  = ற் ரி (ெசந் );.]

வைலப் ச்  = உட் ைள ள்ள லந் ப் ச் .

ல் → ர ்→ ைர = உட் ைள, உட் ைளப் ெபா ள்.

     [P]
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வைலப்ைப

 
 வைலப்ைப valaippai, ெப. (n.)

   வைலேபாற் கண்க ள்ள ைப; netting, net-bag.

     [வைல + ைப.]

வைலப்ெபாத்தல்

 
 வைலப்ெபாத்தல் valaippottal, ெப. (n.)

   அ ந்த வைலைய, வைலப்ப ைய, (கடல்வாழ் ன் மற் ம் ற உ ரிகைள அகப்ப த் மா ); 
ைக; tearing of net with holes.

     [வைல + ெபாத்தல், ெபாத்தல் = ைக.]

வைலபற்றல்

 
 வைலபற்றல் valaibaṟṟal, ெப. (n.)

   வைலையப் பற்  எ த்தல்; to pick up net.

     [வைல + பற்றல்.]

வைலெபாத் -தல்

வைலெபாத் -தல் valaiboddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ ந்த வைல ைனத் ைதத்தல்; to stitch or repair the damaged net.

     [வைல + ெபாத் .]

வைலமண்ட

 
 வைலமண்ட  valaimaṇṭali, ெப. (n.)

   க  ெநாச் ; a plant justica gendarussa.

வைலமால்

 
 வைலமால் valaimāl, ெப. (n.)

   வைலகளின் இைணப் ; jointing together of nets.

     [வைல + மால்.]

வைலமால

 
 வைலமால  valaimālaḍi, ெப. (n.)

   வைல ன் ழ்ப் ற ளிம் ; the lower edge of net.

     [வைலமால் + அ .]

வைலமா ைண

 
 வைலமா ைண valaimāliṇai, ெப. (n.)

   வைலகைள ஒன்  ேசரத்்தல்; mounting or fixing of nets.

     [வைலமால் + இைண.]

வைல -தல்

வைல -தல் valaimuḍidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வைல கட் ைக; braiding.

     [வைல + .]

வைலயகட் -தல்

வைலயகட் -தல் valaiyagaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ற் க்கட் தல்; to coil up, as a rope.

     [வைலய + கட் .]
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வைலயேசரி

வைலயேசரி valaiyacēri, ெப. (n.)

   1. ெநய்தல் நிலம் (யாழ்.அக.);; maritime tract.

   2. ெசம்படவர ்வா டம்; fishermen's quarters or colony, habitats.

     [வைளயர ்+ ேசரி. ேசர ்→ ேசரி.]

வைலயர ்ேசரி வைலயேசரி என்றான . இங் . ன் ெதா ல் ரி ம் ெசம்படவர ்ேசரந்்  வா டம் 
என் ம் ெபா ள் வந் ள்ள .

வைலய -த்தல்

வைலய -த்தல் valaiyaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பலகணி தலானவற் ல் வைல ைனப் ெபா த் தல்; to fix net in windows, doors, etc.

     [வைல + அ .]

வைலயப்பைறயன்

 
 வைலயப்பைறயன் valaiyappaṟaiyaṉ, ெப. (n.)

   வைலகளாற் பறைவகைளப் க் ம் பைறயர ்இனத் னன்; a sect of paralyas who live by netting birds.

     [வைலயன் + பைறயன்.]

வைலயம்

வைலயம்1 valaiyam, ெப. (n.)

   ப க்கல்; quartz, crystal pebble.

     [வைளயம் → வைலயம்.]

 வைலயம்2 valaiyam, ெப. (n.)

   வலயம் ( ன்.);, ைக வைளயம், வா வலயம் ( ன்.);; bracelet, armlet.

     "நிைரநில ழவலயங்களினைலய" (ெபரிய . நா க்.6);.

     [வைளயம் → வைலயம்.]

வைலயர்

வைலயர ்valaiyar, ெப. (n.)

   1. ன் க் ம் ெதா ல் ெசய்ேவார;் fisherman or women.

   2. நாட் ன் ர் கக் மக்கள்; ancient inhabitants of a nation or country or region.

     [வைல → வைலயர.்]

வைலயேராகம்

 
 வைலயேராகம் valaiyarōkam, ெப. (n.)

   கண்டத் ற்  உள் ம், ெவளி ம் நீளமாக உயரந்் , அ க ேநா ல்லாம ம், க த்ைதச ் ற் ம் 
ங் ம் ஓர ்ேநாய்; a measles like disease causing swelling around neck and a projection in front portion.

     [வைள → வைல → வைலயம் + Skt. ேராகம்.]

வைலயன்

வைலயன் valaiyaṉ, ெப. (n.)

   1. ெநய்தனிலத்தான் ( ங்.);; inhabitant of maritime tracts.

   2. மக்கள் ப ெனண்ம ள் ன், ள் த யன த்  வா ம் இனத்தா ள் ஒ  
ரி னன்; fisherman, person of a caste which lives by netting fish, birds and beasts, one of 18 kudi-makkal.

   3. சாைம வைக (யாழ்.அக.);; a species of poor man's millet.

     [வைல → வைலயன்.]
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வைலயன்சாைம

 
 வைலயன்சாைம valaiyaṉcāmai, ெப. (n.)

   சாைமவைக ( ன்.);; a species of poor man's millet.

     [வைலயன் + சாைம. சைம → சாைம.]

வைல ைடயர்

 
 வைல ைடயர ்valaiyiḍaiyar, ெப. (n.)

   பரதவ ள் ஒ  ரி னர;் a sect of fishing tribes.

     [வைல + இைடயர.் இைட + அர ்– இைடயர.்]

கடல் வளத்ைதையேய, வாழ்க்ைகத் ெதா லாக ேமற்ெகாண்ட பரதவ ள் ஒ  ரி னர.்

வைல ப் ப்பா
டல்

 
 வைல ப் ப்பாடல் valaiyiḻuppuppāṭal, ெப. (n.)

   ன் ப்ேபார ்வைல இ க் ம் ேபா  பா ம் பாடல்கள்; a song sung by fishermen while pulling net.

     [வைல ப்  + பாடல்.]

வைல ப் ப் பாடல்கள் னவரத்ம் வாழ் யல் ன்பத்ைத ளக் வனவா ம். னவரக்ள் 
ன்வைலக் ங்கால், ப ம் இன்னைல ம், அம் ைன ற் ங்கால், ெப ம் இழப் கைள ம், 

எ த் யம் வன. அவரத்ம் அகவாழ் ைனக் காமச் ைவ ளி ம் பாங் னில் படம் த் க் 
காட்டப்பட் ள்ளன எனலாம்.

வைல ளக் -தல்

வைல ளக் -தல் valaiyiḷakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வைலையப் ரித் க் கட ள் ந வ ட்  இறக் தல்; to put into the sea after unfolding the net.

     [வைல + இளக் . இள  → இளக் .]

வைலையப் ரித் , ெந ம் வண்ணம் அைசத்தல் வைல ளக் தெலனப்ப ம்.

வைல ள-த்தல்

வைல ள-த்தல் valaiyiḷattal,    4 ெச. . . (v.i.)

   கட் மரம் கலத் ந்  வைலையக் கட ற் ரித்  ந வ ட்  இறக் தல்; to spread net from 
catamaram and go for fishing.

     [வைல + இள-. இல் → இள் → இள.]

வைல

 
 வைல  valaiyūci, ெப. (n.)

   ன் வதற் ப் பயன்ப ம் ஊ ; a needle used of knitting nets.

     [வைல + ஊ . உள் → உ  → ஊ .]

வைல ன் வதற் ப் பயன்ப ம் ெமல் ய ஊ .

     [P]

வைலேய -தல்

வைலேய -தல் valaiyēṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெப வைலையப் பட ல் அல்ல  கலத் ல் ஏற் ைக; to load fishing boat or catamaram with big laughty net.

     [வைல + ஏ -. ஏ → ஏல் → ஏ -.]
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வைலவைக

வைலவைக valaivagai, ெப. (n.)

   வைலகளின் ப ப் ; classifications of nets.

     [வைல + வைக.]

வைல வைககள் :

   1) களவைல, 

   2) கைரவைல, 

   3) ைகவைல, 

   4) வ வைல, 

   5) ச் வைல, 

   6) பாச் வைல, 

   7) ெதவ்வைல, 

   8) வரிவைல, 

   9) ெகாண்ைடவைல, 

   10) மணி வைல. 

   11) க் வைல, 

   12) ச் வைல, 

   13) ம வைல, 

வைலவடம்

வைலவடம் valaivaḍam, ெப. (n.)

   மா ,  (நாம ப. 448);; dirt.

     [வைல + வடம்.]

வைலவரி

 
 வைலவரி valaivari, ெப. (n.)

   ன் ப்ேபார ்ெச த் ம் வரி; a tax on fishing.

     [வைல + வரி.]

வைலவளம்

வைலவளம் valaivaḷam, ெப. (n.)

   அரிய ம் ைலம ப்  க்க மாய வஞ் ரம், இறால் மற் ம் இன்ன ற கடல்வாழ் உ ரிகள் 
வைகப்ப ைக; costly and rare fishes, sea species caught with one net.

     "ேவட்டம் ெபாய்யா  வைல வளம் றப்ப" (நற். 38, 1);.

     [வைல + வளம்.]

வைலவைள

வைலவைள1 valaivaḷaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ந்த வைலகைளச ்சரிெசய் , ண் ம் கட க்  ெகாண்  ெசல்ைக; to take to the sea after mending 
the torn nets.

     [வைல + வைள-.]

 வைலவைள2 valaivaḷaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வைலைய உப்பங்க ல் அைரவட்டம் ேபா ட் , ன்கள் தப்  ஒ டாதவா  வைளக் ம் 
தன்ைம; an exercise to arrest fishes from escaping by putting the net in encircled fashion.

     [வைல + வைள-.]
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வைலவைளப்

வைலவைளப்  valaivaḷaippu, ெப. (n.)

   1. வைலைய ைக, ேபா ய அள  ன் பட ேவண் ெமன்பதற்காக ஒ பா  வைளப் , இ பா  
வைளப் , ன் பா  வைளப்  என்  வைளப்ப ண் ; encircling in three categories of one, two or three to get 
sufficient fish catch.

   2. வைல வைள-த்தல் பாரக்்க;see valai-valai.

     [வைல + வைளப் .]

வைலவன்

வைலவன் valaivaṉ, ெப. (n.)

வைலயன், 1, 2 பாரக்்க;see valaiyan 1, 2.

     "வைலவரக்் கமரந்்த மடமான் ேபால" (க த்.23);.

     [வைலயன் → வைலவன்.]

வைலவாங் -தல்

வைலவாங் -தல் valaivāṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கட ல் ய வைலைய ண் ம் கலத் ற் ள் இ த்தல்; to withdraw net spread in the sea into boat or 
catamaraw.

     [வைல + வாங் -.]

வைலவாணன்

வைலவாணன் valaivāṇaṉ, ெப. (n.)

வைலயன் 1, 2 பாரக்்க;see valaiyan.

     "காட்டகத்  ேவடன் கட ல் வைலவாணன்" ( வாச. 48, 3);.

     [வைல + வாணன்.]

வைலவாழ்நன்

வைலவாழ்நன் valaivāḻnaṉ, ெப. (n.)

வைலயன் 1, 2 பாரக்்க;see valaiyan 1, 2.

     "வைலவாழ்நர ்ேசரி" ( லப். 7. கட் ைர, 10);.

     [வைல + வாழ்நன்.]

வைல ரி-த்தல்

வைல ரி-த்தல் valaivirittal, ,4 ெச. . . (v.i.)

   அகப்ப ம்ப  த ந்த ஏற்பா  ெசய்தல்; to lay a snare;

 to trap somebody.

டரக்ைளப் க்க வைல ரிக்கப்பட் க் ற  (உ.வ.);.

     [வைல + ரி.]

ேநரை்மயான வ ல் ஒன்ைற அகப்ப த்தற் ெபா ட் , ைறயாக அல்ல  ன்ேனற்பாடாக 
எ த் க் ெகாள் ம்  யற் ேய வைல ரித்தலா ம்.

வைல -தல்

வைல -தல் valaivīcudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ன் த யன வைலக்க கடற்பரப் ல் வைலைய ெய தல்;   வ ைம ேசரத்்தல்; form of energy to 
spread the net, as in fishing activitis.

     "வைல ன. படலம்" ( ைள.);.

   2. வயப்ப த்த ய தல்; to try to ensnare or influence a person.

     'ந ைக ம மணம் ெசய்ய த்தழக க்  காம வைல னாள்' (உ.வ.);.

     [வைல + -.]

வைல தல்-அகப்ப த் தல் :- வைல தல் என்ப  ன் ப்பதற்காகச ்ெசய்யப்ப வ . 
வைல சல், வைலேயாடல், ண் ல் ேபாடல் என்பன ம், ைன அகப்ப த் வதற்  அல்ல  

க்கைவப்பதற் ச ்ெசய் ம் ெசயேலயா ம். அேத ேபால் ஒ வர ்தாம் ம் ய ஒ வைர 
அகப்ப த் தற் ச ்ெசய் ம் யற் , ழ்ச் , ேபச்  கண்ேணாக்  என்பைவ, வைல ரித்தலாக 
வழக் ல் ெசால்லப்ப ம். வைல ரித்தல் என்ப ம் அகப்ப த்த எ த் க் ெகாள் ம் யற் ையேய 

க் ம். ேநரிய வ யால் அகப்ப த் தைல வைல தல் என் ம் வழக்கம் இல்ைல (வழக் செ்சால் 
அகர த );.
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வைலைவ-த்தல்

வைலைவ-த்தல் valaivaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கட ல் வைலைய ேபா ைக; to spread or throw net in sea.

     [வைல + ைவ-.]

வவ்வ

 
 வவ்வ  vavvaḍi, ெப. (n.)

   வ க் ந்தன்ைம யாக ள்ள ேசற் மண் நிைறந்த ப ; slippery region.

வவ்வரிெகாட் -
தல்

வவ்வரிெகாட் -தல் vavvarigoṭṭudal,    5 ெச. .  (v.i.)

வவ்வ -தல் ( ன்.); பாரக்்க;see vavvai-idu.

     [வவ்வல் → வவ்வரி + ெகாட் -, ெகாள் → ெகாட்  → ெகாட் தல்.]

ெகாட் தல் = அைறந்  ெகாள் தல். ளிரினால் பற்கள் ஒன்ேறாெடான்  ேமா க்ெகாள் தேல 
வவ்வரி ெகாட் தலா ம்.

வவ்வல்ெகாட் -
தல்

வவ்வல்ெகாட் -தல் vavvalkoṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

வவ்வ -தல் (இ.வ.); பாரக்்க;see vavvai-idu.

     [வவ்வல் + ெகாட் -, ெகாள் → ெகாட்  → ெகாட் தல்.]

வவ்வ -தல்

வவ்வ -தல் vavvaliḍudal, ெச. . . (v.i.)

   ளிர் யாற் பற்கள் ஒ ண்டாக ைரந்  ேமா க் ெகாள் தல்; to chatter with cold, as teeth.

     "அறவவ்வ தல் ேவரத்்தல் ெசய்யா க்ைக" ( வ். ெபரிய . அவ. பக்.12);.

     [வவ்வல் + இ -, இல் → இள் → இ தல் = த் தல், ெபா த் தல்.]

பல் வரிைசகளிரண் ம் அள ற்க கமான ளிரினால் ஒன்ேறாெடான்  ெபா ந் ய த் க் 
ெகாள் தல்.

வவ்வெலாட்

 
 வவ்வெலாட்  vavvaloṭṭi, ெப. (n.)

   வவ்வாேலாட்  எ ம் நீண்ட ெச  (யாழ்.அக.);; cockspur.

     [வவ்வாேலாட்  → வவ்வெலாட் .]

உடம்ெபங் ம் ஒட் ந்தன்ைம ள்ள டெ்ச  வைக.

     [P]

வவ்வேலாட்

 
 வவ்வேலாட்  vavvalōṭṭi, ெப. (n.)

   ஓர ் டெ்ச ; a thorny shrub.

வவ்வா ெலாட்

 
 வவ்வா ெலாட்  vavvātiloṭṭi, ெப. (n.)

வவ்வேலாட்  பாரக்்க;see vavva-lotti.

வவ்வால்

வவ்வால் vavvāl, ெப. (n.)

   1. ஒ வைகப்பறைவ; bat.

     "மரம்ப த்தால் வவ்வாைல வாெவன்  " (நல்வ . 29);.

   2. கடல் ன்வைக (யாழ்.அக.);; pomfret, sea-fish.

   க. பாவல்;   ம. வாவல்; . பாவ .

     [வாவல் → வவ்வால்.]
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வவ்வால்நத்

 
 வவ்வால்நத்  vavvālnatti, ெப. (n.)

   மண்டபக் கட்டடத் ன் கட் வைக (இ.வ.);; quadrangular turret of a mandapam.

     [வவ்வால் + நத்  → நத் .]

வவ்வால் ன்

வவ்வால் ன் vavvālmīṉ, ெப. (n.)

வவ்வால், 2 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see vavval 2.

     [வவ்வால் + ன்.]

வவ்வால் ளக்

 
 வவ்வால் ளக்  vavvālviḷakku, ெப. (n.)

   ளக் க் ெகாத்  வைகக  ெளான்  (யாழ்.அக.);; a cluster of lamps, candelabrum.

     [வவ்வால் + ளக் .]

வவ்வாெல ம்

வவ்வாெல ம்  vavvālelumbu, ெப. (n.)

   மண்ைடேயாட் ற் , அ ப் றத் ள்ளேதார ்எ ம்  (இங்.ைவ.6);; sphenoid bone, irregularly-shaped bone in 
front of the occipital in the base of the skull of the higher vertebrates.

     [வவ்வால் + எ ம்  = மண்ைடேயாட் ன் அ ப்ப லைமந்த ெவண்ைமயான எ ம் . எல் → எ  
→ எ  → எ ம் . எல் = ெவண்ைம.]

வவ்வாெலாட்

 
 வவ்வாெலாட்  vavvāloṭṭi, ெப. (n.)

வவ்வாேலாட்  பாரக்்க;see vavval-otti.

வவ்வாேலாட்

 
 வவ்வாேலாட்  vavvālōṭṭi, ெப. (n.)

   நீண்ட ெச வைக ெளான்  (மைல.);; cockspur, a kind of long shrub.

     [வவ்வால் + ஒட் .]

வவ்வாற் ற

 
 வவ்வாற் ற  vavvāṟkuṟaḍu, ெப. (n.)

   மரக்கடை்ட லான காலணிக் ற  வைக  ெளான்  (யாழ்.அக.);; a kind of knob on wooden sandals.

     [வவ்வால் + ற .]

வவ்வாற்பந்தம்

வவ்வாற்பந்தம் vavvāṟpandam, ெப. (n.)

   1. வட்  வைக ெளான்  (யாழ்ப்.);; rod supporting a row of pendent torches, carried in a procession.

   2. வவ்வால் ளக்  (யாழ்.அக.);; a cluster of lamps, candelabrum.

     [வவ்வால் + பந்தம்.]

வவ்வானாற்

 
 வவ்வானாற்  vavvāṉāṟṟi, ெப. (n.)

   அ ப்பைடயற்ற , பா ல்லாத  (யாழ்.அக.);; that which is without basis or support.
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வவ்

வவ் 1 vavvi, ெப. (n.)

   சமயக் டாத ெவ ைம ( னிய); ெநற் ைடயவ-ன்-ள் ( ன்.);; one wearing no sectarian marks on the 
forehead.

     [ெவள  → ெவவ்  → வவ் .]

 வவ் 2 vavvi, ெப. (n.)

   கவரை்க; snatch, take hold of.

     "க ம்பரிப் ர ெயா  களி பல வவ் " (அகநா. 346:23);.

     [வவ்  → வவ் .]

வவ் யம்

 
 வவ் யம் vavviyam, ெப. (n.)

   மணி த்  ேவங்ைக; a species of East Indian kino, a tree.

வவ்

வவ் 1 vavvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கவரத்ல்; to snatch, take hold of, to take possession of.

     "அரசர ்ெச ன் வவ்வார"் (நால . 134);.

   2. பற் க் ெகாள் தல்; to carry off.

     "வவ் த் ழாயதன்ேமற் ெசன்ற" ( வ்.ெபரிய .9, 4, 4);.

   3. வா தல் (யாழ்.அக.);; to sweep away.

     [அவ் → அவ்  → கவ்  → வவ் .]

 வவ் 2 vavvu, ெப. (n.)

   1. கவரை்க; snatching, taking hold of.

     "வவ்  வல்லால்" (பரிபா.6, 80);.

   2. வ க் ம் ைரக் ம் இைட ள்ள ெவளி; the space between the wall and the sloping roof on it.

     [கவ்  → வவ் .]

வவக்கானி

வவக்கானி vavakkāṉi, ெப. (n.)

   1. யாைன மலம்; extreta of elephant.

   2. ெசம்படவர ்ெகா க் ங் ேகா ல் மகைமப் பணம் (இ.வ.);; net-money, a contribution paid by fishermen to a 
temple.

வவா

 
 வவா vavā, ெப. (n.)

   தைசநீர;் lymph.

ஒ கா. உனீர.்

வ

 
 வ  vavi, ெப. (n.)

வவ்  ( ன்.); பாரக்்க;see vavvi.

வ லம்

 
 வ லம் vavulam, ெப. (n.)

   க ேவல் மரம்; Indian gum tree - arabica tree - Acacia arabica.
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வழக்கசெ்சால்

 
 வழக்கசெ்சால் vaḻkkaccol, ெப. (n.)

   உலக வாழ்க்ைகப் பயன்பாட் ல், வழங் ஞ் ெசால் (யாழ்.அக.);; word in popular or colloquial use.

ம வ. வாழ் யற்ெசால்

     [வழங்  → வழக்கம் + ெசால்.]

ேபச்  வழக் ல், ெபா வாகப் பயன்ப த் ஞ் ெசால்.

வழக்க ப்பா

வழக்க ப்பா  vaḻkkaḍippāḍu, ெப. (n.)

   ெதான் ெதாட்  வ ம் ப ற் ; ancient usage.

     "ெதா ற்படக் ளத்த ம் வழக்க ப்பாட் ற் ரித் " (நன். 399, ம ைல);.

     [வழங்  → வழக்  + அ ப்ப  → அ ப்பா .]

வழக்கநிைல

 
 வழக்கநிைல vaḻkkanilai, ெப. (n.)

   உ த் தன்ைம; confirmation.

     [வழக்கம் + நிைல.]

வழக்கப்ப

 
 வழக்கப்ப  vaḻkkappasi, ெப. (n.)

   ப யாரவ்ம் சற்ேற ைறவா ந்தா ம் ேநரப்ப  உண் ைக; to eat in time regularly even when there is no 
appetite.

     [வழக்கம் + ப .]

வழக்கப்ப

 
 வழக்கப்ப  vaḻkkappaḍi, ெப. (n.)

   ைறப்ப ; as usual, according to custom.

     [வழக்கம் + ப .]

வழக்கபழக்கம்

 
 வழக்கபழக்கம் vaḻkkabaḻkkam, ெப. (n.)

   வாழ் ன் ெசயல்பா ; habits of life.

     'அ  அவரக்ளின் வழக்கபழக்கம்'.

     [வழக்கம் + பழக்கம்.]
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வழக்கம்

வழக்கம்1 vaḻkkam, ெப. (n.)

   1. பழக்கம், நைட ைற; usage, practise, habit.

அவர ்காைல எ ந்த டன் கட ைள வணங் வ  வழக்கம் (உ.வ.);.

   2. மர ; custom.

     " ந்நீர ்வழக்கம் மக ேவா ல்ைல"(ெதால்,ெபா ள்.34);.

   3. ெபா வான  ( ன்.);; that which is ordinary or common.

   4. ஈைக; giving, gift, chanty.

க்ைக வழக்கம்.

   5. பயன்ப த் ைக; use, employment, as of a weapon or missile.

   6. நாள்ெதா ம் ெசய்வ ; routine work.

க. பழெக (6);.

     [வழங்  → வழக்கம் (ேவ.க.3-152);.]

 வழக்கம்2 vaḻkkam, ெப. (n.)

   1. ைக, கால் த யவற் ன் இயக்கம் (யாழ்ப்.);; functioning.

அவ க் க் கால் ஒன்  வழக்கம் இல்ைல (இலங்.);.

   2. ழக்கம்; use.

வழக்கமாய்

வழக்கமாய் vaḻkkamāy, . .எ.. (adv.)

   1. ன் வழக்கப்ப ; usually, habitually, conventionally.

   2. ெப ம்பா ம்; generally, mostly.

     [வழக்கம் + ஆய்.]

வழக்கமான

 
 வழக்கமான vaḻkkamāṉa, . .எ. (adv.)

   ப் ட்ட ைற ல், பல ைற ெதாடரந்்  ெசய்வதால் பழக்கமா ப் ேபாவ ; that which is usual, 
customary.

வழக்கமான பாைத ேலேய இன் ம் ேபாேவாம் (இ.வ.);.

     [வழக்கம் → ஆன.]

வழக்க ைறைம

 
 வழக்க ைறைம vaḻkkamuṟaimai, ெப. (n.)

   ம ந்ைதப் பயன்ெகாள் ம் ைற; prescription.

     [வழக்கம் + ைறைம.]

வழக்கர்

வழக்கர ்vaḻkkar, ெப. (n.)

   1. நீள் வ  (அ .நி.);; long passage.

   2. வழக்கம்; habit, convention.

     [வழங்  → வழக்  → வழக்கர ்(ேவ.க.3-152);.]
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வழக்க

வழக்க  vaḻkkaḻivu, ெப. (n.)

   ைற (நீ ); தவ ைக; injustice.

     "வழக்ைக வழக்க  ெசால் ன்" (த ழ்நா. 35);.

ம வ. அ வழக் , இ வழக் , ேநரை்மக் ேக .

     [வழக்  + அ .]

வழங்  (த. .); → வழக்  (ெதா.ெப.); + அ .

அ  → அ  (ெதா.ெப.ெதா.ஆ. .);

     ' ' வழக்க  என்ப  வழக்கா .

வழக்  பற் யசசச்ர  என் ம் ெபா ண்ைமத் .

வழக்க -தல்

வழக்க -தல் vaḻkkaṟidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. பழக்க வழக்கங்கைள ய தல்; to have a knowledge of manners and customs.

   2. சட்டம தல்; to be versed with law or Statute.

     [வழக்  + அ -, அள் → அ  → அ தல்.]

அள் தல் = ெபா ந் ய தல், ெபா ந் தல்.

வழக்க தல் என்ப , சட்ட க்கங்கைள, வழக்க ஞர ்தம  ம னாற் ெபா த் ய தல்.

வழக்க ஞர்

 
 வழக்க ஞர ்vaḻkkaṟiñar, ெப. (n.)

   ைற தவறா  வழக் ைரப்ேபான்; lawyer, barrister, advocate.

     [வழக்  + அ ஞர.்]

அ  → அ ஞர ்= ரத்்த ம ட்ப ைடேயார.்

     'அர'் பலரப்ா .

ஒ கா. அ  → அ ன்றான் → அ ந்நான்.

அ ந்நான் → அ ந்நான் → அ நன்

அ நன் → அ நன் → அ ஞன்

அ ஞன் → அ ஞர.்

அைனத் ச ்சட்ட க்கங்கைள ம், அ ந்  தாம் ேமற்ெகாண்ட வழக் ற் ெபா த் , 
வழக்கா பவேர வழக்க ஞர ்என்க.

ைறமன்றத் ல், ஒ வர ்சாரப்ாக அல்ல  ஒ  அைமப் ன் சாரப்ாக வழக்கா ம் த ம், 
அதற்கான அ ம ம் ெபற்றவர.்

1162

www.valluvarvallalarvattam.com 15633 of 19068.



வழக்க

வழக்க 1 vaḻkkaṟudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   வழக்கத் னின்  ள யம் மைறந்  ேபாதல்; to become obsolute, as a word, to fall into desuetude.

     [வழக்  + அ -, அர ்→ அ - (த. .);.]

ஒ ெசால், உலகவழக் னின் , அ ந் ெதா தல்.

 வழக்க 2 vaḻkkaṟuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t), ெச. . . (v.i.)

   1. ேபாக்ைகத் த த்தல்; to felter or hinder one's movement.

     "வ  வழக்க க் ம்" ( ந். 324);.

   2. வழக்ைகத் ரத்்  தல் ( ன்.);; to decide, as a case, to settle, as a dispute.

உன்ேனா  வழக்கா க் ெகாண் ந்தால், என்ேவைல ெகட் ம் (உ.வ.);.

     [வழக்  + அ -. அ -தல் (த. .); → அ -த்தல் ( . .);.]

வழக்கன்

வழக்கன் vaḻkkaṉ, ெப. (n.)

   1. வழக் த் ெதா த்தவன் ( ன்.); (யாழ்.அக.);; plaintiff.

   2. ெசல தற் ரிய ; that which is intended for free distribution.

     "வழக்கனா க் ற சந்தனத்ைதக் ெகா த்தான்" (ஈ . 4, 3, 1);.

ம வ. வழக்காளி.

     [வழக்  → வழக்கன் (ேவ.க.3-152);.]

இலவயமாகப் ப ரந்்தளிக் ம் ெபா ள்.

வழக்காட்

வழக்காட்  vaḻkkāṭṭu, ெப. (n.)

   1. வன்ைமயாக வழக்கா ைக, ெசாற்ேபார ் ரிைக; disputation, arguement, averment.

   2. ஊடல்; sulks, flown.

     "வழக்கா ய வழக்காட் ப் ேபாக" ( .ெவ.9, 51. உைர);.

ம வ. ெசால்லாட் .

     [வழக்கா  (த. .); → வழக்காட்  ( . .); = ேபாராட்  (ேவ.க.3-153);.]

வழக்கா

வழக்கா 1 vaḻkkāṭi, ெப. (n.)

   ளக் க் ; light house.

ம வ. வ காட்  ளக் .

     [ ளங்  → வழங்  → வழக்  + ஆ . ஆ  + இ – ஆ .]

     [P]

 வழக்கா 2 vaḻkkāṭi, ெப. (n.)

   வழக்காளி ( ன்.);; plaintiff.

     [வழக்  → வழக்கா

     'இ' ெசால்லரக்்க ஈ .]
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வழக்கா -தல்

வழக்கா -தல் vaḻkkāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெசாற்ேபாரா தல்; to dispute, wrangle.

   2. நயன்ைம (நீ );க்காகப் ேபாரா தல்; to litigate.

உசச் (நீ ); ைற மன்றத் ம் வழக்கா ப் கழ்ெபற்றவர ்(இ.வ);.

   3. ஊ தல்; to sulk.

     "ேதாளிைன ைடயாள் வழக்காட் டத் க் ைழந்த ." ( .ெவ. 12 ெபண்பாற். 15, ெகா , உைர);.

     [வழக்  + ஆ -, ஆல் → ஆள் → ஆ  → ஆ -தல் - ைனயாற் தல், ெசயற்ப தல்.]

வழக் ற் ேபா தல் (ேவ.க.3-153);.

வழக்கா மன்றம்

 
 வழக்கா மன்றம் vaḻkkāṭumaṉṟam, ெப. (n.)

   ெகா க்கப்பட்ட தைலப் ப்ெபா ைள ஆதரித் , ஒ வைர எ ரத்்  மற்ெறா வர,் அற(நீ ); 
மன்றத் ல் வழக்கா வ  ேபான்  நடத் ம் நிகழ்ச் ; a debating forum with scholars, as of argument in court.

றப்  ழா நாடக்ளில், வழக்கா  மன்றம் என்ற நிகழ்ச் . ெதாைலக்காட் ல் ஒளிபரப்பப்ப ற  
(இ.வ.);.

     [வழக்கா  + மன்றம்.]

த  சான்ற ஒ வைர ந வராகக் ெகாண் , ப் ட்டெதா  ெபா ள் த் , ஒன்ைற எ த்  
ெமா ந் ம், எ ரம் த் ம் (ஒட் ம் ெவட் ம்); இ வர ்அல்ல  இ ேவறணியர ்ெசாற்ேபாரி தல்.

வழக்காரம்

 
 வழக்காரம் vaḻkkāram, ெப. (n.)

   ம ப் ைர, ெசாற்ேபார;் dispute.

     "மணவாளப் ள்ைள டன் வழக்காரம் நன்றாசே்ச" (வள்ளி கைத.);. அறமன்றத் ல் வழக் ன் 
ெவற் க்  வழக்காரம் இன் யைமயாத  (உ.வ.);.

     [வழக்  + ஆரம் – வழக்காரம்.]

     'ஆரம்' + ஓர ்ஈ .

வழக்காைர

 
 வழக்காைர vaḻkkārai, ெப. (n.)

   கக்கைலத ்த க் ம் ெகாடை்டப் ப ப் ; grey emetic nut - Randia Uligirosa.

வழக்காளி

வழக்காளி vaḻkkāḷi, ெப. (n.)

   1. வழக் த் ெதா த்தவன்; plaintiff.

   2. ெசாற்ேபார ் ரிேவான் (யாழ்.அக.);; disputant, wrangler, counsel.

   3. சட்ட க்கத்ைத ம், வழக் ன் தன்ைம ம் அ ந்தவன் (இ.வ.);; one who is well-versed in laws and 
case details (customs);.

     [வழக்  + ஆளி.]

ஒ.ேநா. ட்டாளி = பாட்டாளி, தலாளி = ெதா லாளி, ேபாராளி.

     'ஆளி' உைடைம த்த ஈ .
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வழக்கா

வழக்கா 1 vaḻkkāṟu, ெப. (n.)

   மக்களின் வாழ்க்ைக ல் காலம் காலமாக எல்ேலாரா ம் ப ரந்்  ெகாள்ளப்பட் , நைட ைற ல் 
வழங்  வ பைவ; custom and usage, lore (of the folk); from time to time.

ெசாற்களின் வழக்கா கள் மாந்தரத்ம் பண்பாட் ச ் ன்னங்களா ம் (உ.வ.);.

ம வ. உலக வழக் . வழக் யல்.

வழக்கா  பற்  இளம் ரணர,் கல்லாடனார ்ேபான்ற உைரயா ரியர ்வைரந் ள்ள  வ மா :

இளம் ரணார:்- வழக்கா  இ  வைகப்ப ம். இலக்கண வழக் ம், இலக்கணத்ேதா  ெபா ந் ன 
ம உ வழக் ம் என.

     "இல் ன் என்பதைன ன் ல் என்  தைலத மாறச ்ெசால் தல், இலக்கணத்ேதா  ெபா ந் ய 
ம உ வழக் ."

கல்லாடனார ்:- இனிச ்ேசாழணா  என்பதைனச ்ேசாணா  என்ப  ம உ வழக்  
(இளம்.ெதால்.ெசால்.17);. இலக்கணதெ்தா  ெபா ந் ன ம உ வழக் ம், ம உ வழக் ெமன 
இ வைகப்ப ம் (கல்.ெதால்.ெசால்.17);.

     "வழக்காெறன்ப  வழங்கற்பாேட ேமற்ெகாண் , ஒ  காரண ம் ேநாக்கா , வாய்பா  ப த் ப் 
ப லசெ்சால்  வ வ ".

     "வழக்கா  வழங் தல் பற்  வ வ " (கல்.ெதால்.ெசால்.7);.

 வழக்கா 2 vaḻkkāṟu, ெப. (n.)

   1. வழக் ; usage.

   2. பழக்கெவா க்கம்; customs, manners, ancient practice.

வழக் -தல்

வழக் -தல் vaḻkkiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ெசாற்ேபார ் ரிதல், ெசால்லா தல்; to dispute, to argue.

   2. வன்ைமயாய் வழக் ைரத்தல், ச தல்; to wrangle, argue vehemently.

     [வழக்  + இ -.]

வழக் யல்

வழக் யல் vaḻkkiyal, ெப. (n.)

   1. வழக்கா ; usage.

     "என த் த ேயா டாறாம் வழக் யல்" (நன்.267);.

   2. உலக வழக் ள்ள ெகாசை்ச நைட ( ன்.);; conventional colloquial style.

     [வழக்  + இயல்.]
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வழக்

வழக் 1 vaḻkkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேபாக் தல்; to cause to go.

     "வழக் மா  ெகாண் " (க த்.101);

     [வழங்  (த. .); → வழக் -, ( . .);.]

 வழக் 2 vaḻkku, ெப. (n.)

   1. மாநகர ் ைற மன்றம் ஊரக ஐவராயம் (ஊரப்்பஞ்சாயத் ); ேபான்றவற் ல் ர் க்காக ன் 
ைவக்கப்ப வ ; suit, case, ெகாைல வழக்  (உ.வ.);. உங்கள் வழக்  நாைள உசாவ க்  வ ற  
( சாரைணக்  வ ைக); (இ.வ.);. ெபாய்வழக் ப் ேபா வ  தற்காலத் ல் வா க்ைகயா ட்ட  
(உ.வ.);.

   2. இயங் ைக; moving, passing to and from.

     "வழக்ெகா யா வா ல்" ( .ெவ.10, ல்ைலப். 4);.

   3. உலக வழக் , ெசய் ள் வழக்  என்ற இ வைக வழக் கள்; usage, of two kinds, viz., ulaga-valakku, ceyyul-
valakku.

     "வழக்ெகனப் ப வ யரந்்ேதார ்ேமற்ேற" (ெதால்.ெபா ள்.647);.

   4. இயல்  வழக் , த  வழக்  என்ற இ வைக வழக் கள் (நன். 266, ம ைல.);; usage in respect of 
words in lit. and in speech, of two classes, viz., iyalbu-valakku, tagudivalakku.

     "இலக்கண ைடய லக்கணப் ேபா  ம உெவன்றா ம் வைக யல் ம் இடக்கரடக்கல் 
மங்கலம் உக்  எ த் த ேயா டாறாம் வழக் யல்" (நன்.207);.

   5. பழக்கெவா க்கம்; customs, manners, ancinet practise.

வழக் க்ேகட்டல்

 
 வழக் க்ேகட்டல் vaḻkkukāṭṭal, ெப. (n.)

வழக் க்ேகள்-தல் பாரக்்க;see valakku-k-kel.

     [வழக்  + ேகட்டல்.]

வழக் க்ேகள்-தல்

வழக் க்ேகள்-தல் vaḻkkukāḷtal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உண்ைம (நீ ); ய தற் ெபா ட்  வழக் ைன ஆய்  ெசய்தல்; to hear or try a case to render justice.

     [வழக்  + ேகள்-.]

வழக் செ்சய்-தல்

வழக் செ்சய்-தல் vaḻkkucceytal,    1 ெச. . . (v.i.)

வழக்கா -தல் 1, 2 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see valakkadu.

     [வழக்  + ெசய்-.]

வழக் செ்சால்

 
 வழக் செ்சால் vaḻkkuccol, ெப. (n.)

வழக்கசெ்சால் பாரக்்க;see valakka-c-col.

     [வழக்  + ெசால்.]

வழக் த் ர்-த்தல்

வழக் த் ர-்த்தல் vaḻkkuttīrttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வழக் ைன ஆய்ந்  (நீ ைன); ெமய்ம்ைமைய (நீ ைன);  ெசய்தல்; to decide, settle, as a 
law-suit or after or trial dispute.

     "வழக் த் ரப்் ல் மரியாைதராமன் தான்" (பழ.);.

   2. ந  நிைல ந்  சந்  ெசய்தல் (இ.வ.);; to arbitrate.

ம வ. வழக்க த்தல், ைறெசய்தல்.

     [வழக்  + ர-்.]
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வழக் த்ெதாடர்-
தல்

வழக் தெ்தாடர-்தல் vaḻkkuttoḍartal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. அற (நீ ); மன்றத் ற்  வழக் ைன எ த் ச ்ெசல் தல்; to avail court of law, to file a law suit in court.

   2. ெசாற்ேபாரி தல்; to carry on a dispute, to aver or argue.

     [வழக்  + ெதாடர-்.]

வழக் த்ெதா -
த்தல்

வழக் தெ்தா -த்தல் vaḻkkuttoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

வழக் தெ்தாடர,் 1 பாரக்்க;see valakku-t-todar.

     [வழக்  + ெதா -.]

வழக் த்ேதால்-தல்

வழக் த்ேதால்-தல் vaḻkkuttōltal, ெச. . . (v.i.)

   1. வழக் ல் ேதால் தல்; to lose a suit or ease.

   2. எ ர ் வழக் ைரத்த ல் ேதால் தல்; lapse or deceat in counter argument.

     [வழக்  + ேதால்-.]

வழக் த்ேதாற்றல்

 
 வழக் த்ேதாற்றல் vaḻkkuttōṟṟal, ெப. (n.)

வழக் த்ேதால்-தல் பாரக்்க;see valakku-t-tol.

     [வழக்  + ேதாற்றல்.]

வழக் ப்ேப -தல்

வழக் ப்ேப -தல் vaḻkkuppēcudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. வழக் ைரக் ம் ேபா  ைறைமைய (நீ ைய); நிைல நாட் தல் (யாழ்.அக.);; to argue ethically in a 
case.

   2. சட்ட க்கங்கைள ெய த் க்  வழக்கா தல்; to dispute, wrangle, aver with legal facts.

     [வழக்  + ேப -.]

வழக் ப்ெபா ள்

 
 வழக் ப்ெபா ள் vaḻkkupporuḷ, ெப. (n.)

   ஒ  ெசாற் ப் ேபச் வழக் ள்ள ெபா ள் ( ன்.);; popular meaning of a word.

ம . நைடெமா ப்ெபா ள்.

     [வழக்  + ெபா ள்.]

வழக் ப் ெபா ள் காலந்ேதா ம் மா க்ெகாண்ேட ப்பைத 'நாற்றம்' என் ம் ெசால்லா ல க.

வழக் ப்ேபா -தல்

வழக் ப்ேபா -தல் vaḻkkuppōṭudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

வழக் தெ்தாடர-்தல் பாரக்்க;see Valakku-t-todar-,

     [வழக்  + ேபா -.]

வழக்

 
 வழக்  vaḻkkumuṟi, ெப. (n.)

   ைற  ( கார)்;; complaint.

வழக் ெமா

 
 வழக் ெமா  vaḻkkumoḻi, ெப. (n.)

வழக் செ்சால் பாரக்்க;see valakku-c-col.

ம வ. உலகவழக் .

     [வழங்  → வழக்  + ெமா .]

ெபா மக்கள் வழங் ம் ெசாற்கள், வழக் ச ்ெசாற்கள் அல்ல  வழக் ெமா கள் எனப்ப ம்.
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வழக் ைரஞர்

 
 வழக் ைரஞர ்vaḻkkuraiñar, ெப. (n.)

வழக்க ஞர ்பாரக்்க;see vala-k-karinar.

     [வழக்  + உைரஞர.்]

வழகம்

 
 வழகம் vaḻkam, ெப. (n.)

   பவளம் (சங்.அக.);; Coral.

     [வளகம் → வழகம்.]

வழ

வழ  vaḻku, ெப. (n.)

   1. வழவழப் , பளபளப் ; smoothness, brightness.

   2. ெமன்ைம; softness gloss.

     "வழ தழ்க் காந்தண்ேமல் வண் ப்ப" (ப ெனா. ரந். 70);.

     [வ  = வ க் ந்தன்ைம. வ  → வழ .]

வழங்கல்

 
 வழங்கல் vaḻṅgal, ெப. (n.)

   உண்டாக் ைக; to be productive, to supply.

     [வழங்  → வழகல்.]

வழங்காத்ேதர்

வழங்காத்ேதர ்vaḻṅgāttēr, ெப. (n.)

   ேபய்த்ேதர;் mirage.

     "களி ...... வழங்காத்ேதர ்நீரக்்கவா அங்கானம்" (க த்.7);.

     [வழங்காத்ேதர ்= வழக் ல்லாத் ேதர.் வழங்  + ஆ (இ.நி.); + ேதர.்]

வழங்காெதா -தல்

வழங்காெதா -தல் vaḻṅgādoḻidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   மக்கள் ேபச்  வழக் ல்லா  ேபாதல்; to out of usage as of words.

     [பழங்  → வழங்  → வழங்கா  + ஒ -.]

காலதர,் சாளரம், பலகணி என செ்சால் க்க ம் சன்னல் என் ம் ேபாரத்் க் யச ்ெசால்ைல 
ேவண்டா  வழங் யதால் அம் செ்சால்ேல ேபால் எத் ைணெயத் ைண அ ந்த ழ்ச ்ெசாற்கள் 
வழங்காெதா ந்தன. அைவ எண்ணத் ெதாைலயா.

வழங்காப்ெபா

வழங்காப்ெபா  vaḻṅgāppoḻudu, ெப. (n.)

   உச்  ேவைள; midday, noon.

     "வழங்காப் ெபா  நீ கன்  ேமய்ப் பாய்ேபால்" (க த். 112);.

     [வழங்  + ஆ (எ.ம.இ.நி.); + ெபா .]

வழங்காவ

 
 வழங்காவ  vaḻṅgāvaḻi, ெப. (n.)

   வ , மக்கள் ெசல்லா வ ; new track, unused passage.

ம வ. காட் வ

     [வழங்  + ஆ (எ.ம.இநி.); + வ .]
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வழங்

வழங்  vaḻṅgi, ெப. (n.)

   1. தன் மைன ையக் ட் க் ெகா ப்பவன் ( ன்.);; pimp, one who prostitutes one's wife.

   2. ைலமா ; harlot, prostitute.

   க., . வள;ம. வழந ய.

     [வழங்  → வழங் .]

வழங்

வழங் 1 vaḻṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. இயங் தல், நகரத்ல்; to move, proceed, advance.

     " ந்நீர ்வழங்  நாவாய்" ( றநா. 13);.

   2. உலா தல்; to walk about.

     " லம் ல் வழங்க லானாப் " (க த். 52);.

   3. ெதான்  ெதாட்  நைடெபற்  வ தல்; to be in existence from the past.

   4. ழக்கத் த்தல்; to be in usage, as money, words, etc.

   5. அைசந்தா தல்; to swing one's body backwards and forwards, as an elephant.

     "மழகளி  கந்  ேசர் ...... வழங்க" ( றநா. 22);.

   6. த்தா தல்; to dance.

     "ேபய் மகள் வழங் ம் ெப ம்பாழா ம்" (ப ற் ப். 22, 37);.

   7. நிைலெப தல்; to last, to be static, to endure, to stand established.

     "வானின் லகம் வழங்  வ தலான்" ( றள். 11);.

   8. ப ற்  ெப தல் ( ன்.);; to be accustomed, practised, to under go training.

   9. ெகாண்டாடப்ப தல்; to be esteemed, honoured, respected, celebrated.

     "வழங்  தாரவன்" ( வக. 2504);.

   10. ெபா த்தமாதல், ஏற்றதாதல்,

வழங் நர்

வழங் நர ்vaḻṅgunar, ெப. (n.)

   ெகா க் நர,் த பவர;் distributor, supplier, donor.

     "மான்ற மாைல வழங் நரச் ்ெச இய" (நற்-29.4);.

     [வழங்  → வழங் நர.்]

ெகாைடயளிப்பவர,் ஒன்ைற அைனவ க் ம் ப ரந்்தளிக் ம் பான்ைமயர.்

வழட்டல்

 
 வழட்டல் vaḻṭṭal, ெப. (n.)

   ேதால் ந வச ்ெசய்ைக; scratching the skin from the body.

     [வ ட்டல் → வழட்டல்.]

வழட் -தல்

வழட் -தல் vaḻṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வழற் தல் ( ன்.);; to cause the skin to peel off.

ம வ. வழற் தல்

     [வழல் → வழற்  → வழட் -,]

வழண் -தல்

வழண் -தல் vaḻṇṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   கழ தல், ேதால் உரிதல் (இ.வ.);; to be abraded, to peel off.

     [வழட்  → வழண் .]
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வழப்பம்

வழப்பம் vaḻppam, ெப. (n.)

   1. பழக்கம், வழக்கம்; usage, practice, habit, custom.

   2. வழக்கம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see Valakkam.

வழைம

வழைம vaḻmai, ெப. (n.)

   1. வழக்கம்; habit, habitual act.

   2. இயல்  நிைல; normalcy, actuality.

     "நகரம் வழைமக் த் ம்  ட்ட ".

     [பழைம → வழைம.]

வழல்( )-தல்

வழல்( )-தல் vaḻlludal,    13 ெச. . . (v.i.)

   ேதால் உரிதல், கழ தல்; to be abraded, to peel off.

     [வ  → வழல் → வழல்( );.]

வழலகரம்

 
 வழலகரம் vaḻlagaram, ெப. (n.)

   நாய் ேவைள, நாய்க் க ; a plant-cleome niscosa.

வழலம்

 
 வழலம் vaḻlam, ெப. (n.)

   நாள்; day.

வழ க்ைக

 
 வழ க்ைக vaḻlikkai, ெப. (n.)

   இைளப்  ( ன்.);. கைளப் ; weariness, fatigue, tiredness.

   ெத. பட க;க. பளெக.

     [வழல் → வழ  → வழ க்ைக.]

வழைல

வழைல vaḻlai, ெப. (n.)

   1. பாம்  வைக  ெளான்  ( வரட.் 344);; ground snake.

     "ேவனில் ஒ ப் பா நைட வழைல" (நற்.922);.

   2. ஒ வைக ப்  ( .அ.);; a kind of medicinal salt.

   3. சவரக்்காரம் (பதாரத்்த.1106);; soap.

   4. ண்ணினின்  வ ம் ஊனீர;் exudation from a sore

     " ண் சலைவயாக்  அல்ல  நீற் ப் ைகையயடக்  ப க்காத சரக் கைளெயல்லாம் ப க்க 
ைவக் ம்;

 calcified powder of three salts, universal salt, this aids to calcify various other drugs.

     [வழைல + கண்ணம். ள் → ண் → ண்ணம்.]

கைடசச்ரக் கைள நீற் த் ய்ைமயாக் ம் ப் த் ள். நாட்பட்ட எல்லா ேநாய்கைள ம் நீக் ம்.

வழைலச் த்

 
 வழைலச் த்  vaḻlaiccutti, ெப. (n.)

   ெதாண்ைட ள்ள ேகாைழைய நீக்கல்; to remove the mucous or phlegm from the throat.

     [வழைல + த் .]
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வழைலசெ்சய்நீர்

 
 வழைலசெ்சய்நீர ்vaḻlaicceynīr, ெப. (n.)

   நளினம், உடம்  ந க்கம், த க்க உடெ்காள் ம் ம ந் , நச் ரிகளின் வா ந்  ெவளிப்ப ம் 
நஞ் ந்  உ வாக்கப்ப ம் ெசய்நீர ்( ராவகம்);; a liquid taken in during the practice of yoga to prevent 
tremor and other diseases, an acid obtained from the fluid emitted by poisonous creatures. When dropped on the skin 
vesicles are formed.

     [வழைல + ெசய்நீர.்]

வழைலத் ற ேகா
ல்

 
 வழைலத் ற ேகால் vaḻlaittiṟavuāl, ெப. (n.)

   ெவ ப் ச ் ண்ணம்; calcified powder of potassium nitrate.

     [வழைல + ற ேகால்.]

வழைலதள்ளல்

 
 வழைலதள்ளல் vaḻlaidaḷḷal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   ேகாைழ வா னின்  ெவளி வ தல்; discharge of phlegm from mouth.

     [வழைல + தள்ளல்.]

வழைலெதாட்டாட
ல்

 
 வழைலெதாட்டாடல் vaḻlaidoṭṭāṭal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   ப் ைவ தன்ைமயாக ைவத் க் ெகாண் , ம ந் கைளக் ைகயா தல்; preparing medicine having 
universal salt on hand.

     [வழைல + ெதாட்டாடல்.]

வழைலநீர்

வழைலநீர ்vaḻlainīr, ெப. (n.)

   1. தைலப் ண்டச ்ெசயநீர;் a liquid extracted from the head of the first foetus of a woman.

   2. ச க்காரநீர;் pungent liquid extracted from valalai.

   3. பனிக் டத்  நீர;் liquor amni.

     [வழைல + நீர.்]

வழைலேநாய்

 
 வழைலேநாய் vaḻlainōy, ெப. (n.)

   ேகாைழ; phylegmatic disease.

     [வழைல + ேநாய்.]

வழைலப்பசை்ச

 
 வழைலப்பசை்ச vaḻlaippaccai, ெப. (n.)

   வ க் ப்பா ; lichen or emerald.

     [வழைல + பசை்ச.]

வழைலப்பாம்

 
 வழைலப்பாம்  vaḻlaippāmbu, ெப. (n.)

   ஓர ்வைகப் பாம் ; a kind of ground snake.

     [வழைல + பாம் .]
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வழைலமாரக்்கம்

 
 வழைலமாரக்்கம் vaḻlaimārkkam, ெப. (n.)

   ப்  வ க் ம் ைற; the process of making and using the universal three salt.

     [வழைல + மாரக்்கம்.]

 Skt. marga → த. மாரக்்கம்.

வழைல ப்

 
 வழைல ப்  vaḻlaimuppu, ெப. (n.)

வழைல பாரக்்க;see valalai.

     [வழைல + ப் .]

வழைலயா

 
 வழைலயா  vaḻlaiyāti, ெப. (n.)

   ரக் ; foetus.

வழைல ப்

வழைல ப் 1 vaḻlaiyuppu, ெப. (n.)

   1. ச க்கார உப் .; a salt extracted from dhoby's earth-fuller's earth.

   2. ப் ; universal salt.

     [வழைல + உப் .]

 வழைல ப் 2 vaḻlaiyuppu, ெப. (n.)

வழைல, 2 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see valalai, 2.

     [வழைல + உப் .]

வழைல ப் ெசய
நீர்

 
 வழைல ப் ெசயநீர ்vaḻlaiyuppuseyanīr, ெப. (n.)

   வாைல ப்  ெசயநீர,் ம ெசயநீர;் a pungent liquid preparation from salts (சா.அக.);.

வழைலரசம்

 
 வழைலரசம் vaḻlairasam, ெப. (n.)

   இதளியம் கலந்த ம ந் சச்ா ; a medicinal preparation of mercury.

     [வழைல + ரசம்.]

 Skt. rasa → த. இரசம்.

வழைலவங்கம்

 
 வழைலவங்கம் vaḻlaivaṅgam, ெப. (n.)

   வங்கக்கட்  (ெகாங்கணவர-்வாத கா  யத் ல் ெசால் ய ைறப்ப  ெசய்யப்ப வ );; consolidation 
of lead as told in końgaṇavarvātha kaviyam.

     [வழைல + வங்கம்.]
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வழவழ-த்தல்

வழவழ-த்தல் vaḻvaḻttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. வ க் ந் தன்ைமயதாதல்; to be slippery, as mire, a polished surface.

வழவழத்த உறைவக் காட் ம் ைவரம் பாய்ந்த பைக நன்  (பழ.);.

   2. உ யற் த்தல்; to be slack, loose or unsteady.

   3. மழமழத்தல்; to be smooth.

   4. ெதளி ன் ப் ேப தல்; to babble, to wishy-washy in talk, to speak without clarity.

     [வழ + வழ.]

வழவழப்

வழவழப்  vaḻvaḻppu, ெப. (n.)

   1. வ க் ந் தன்ைம ( ன்.);; slipperiness.

   2. மழமழப் ; smoothness.

   3. உ ன்ைம; looseness, unsteadiness, negligence.

     [வழவழ → வழவழப் .]

வழவழெவனல்

வழவழெவனல் vaḻvaḻveṉal, ெப. (n.)

   1. வ க் தற் ப் ; expr. signifying slipperiness.

   2. ெதளி ன் ப் ேப தற் ப் ; wishy-washy talk, speaking unclearly, infirmity in talking.

     [வழவழ + எனல்.]

வழற் ங்

 
 வழற் ங்  vaḻṟciṅgi, ெப. (n.)

   ஆறாத ழ்ப் ண்ேணாய்; a kind of ulcer disease.

வழற் -தல்

வழற் -தல் vaḻṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேதால் வழலச ்ெசய்தல், கழலச ்ெசய்தல்; to cause the skin to peel off.

     [வழல் → வழற்  ( . );.]

ஒ.ேநா. கழல் → கழற் .

வழாஅல்

வழாஅல் vaḻāal, ெப. (n.)

   1. தவ ைக; an act of turbling, failure.

   2. வ க்ைக; slipping.

     "வ உ ம ங் ைடய வழாஅ ேலாம் " (மைலப . 215);.

     [வ  → வழால் → வழாஅல் .தா.பக்.12).]

வழாநிைல

வழாநிைல vaḻānilai, ெப. (n.)

   ெசாற்கள் அல்ல  ெதாடரக்ள் இலக்கண வரம் னின் ம் லகா  அைமைக (நன். 374);; grammatical 
correctness, as of a word or sentence, dist. fr. valūu-nilai.

     [வ  + ஆ (எ.ம.இ.நி.); + நிைல.]

ெசாற்கள் ெபா டெ்டாடர் பட் த் ெதாடரந்்  நிற் ம்ெபா , க்கப்ப ஞ் ெசாற்கேளா  
க் ஞ் ெசாற்கள் ைண, பால், எண், இடம், காலம் த யவற் ல் ஒத் , இலக்கணப் ைழ 

ல்லா ப் ன் வழாநிைலயாம்.

வழா

 
 வழா  vaḻāṟu, ெப. (n.)

   நீர ்நிைறந்த ஆ  அல்ல  ளம் ( டா.);; surplusing water river or tank.

     [ -ைம → வ -ைம + ஆ .]

1173

www.valluvarvallalarvattam.com 15644 of 19068.



வ

வ 1 vaḻidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. நிரம்  வ தல் (இ.வ.);; to overflow, to surplus.

     "வ ந்த கார் டம்" (கம்பரா. ரப்்பண. 72);.

   2. வ தல்; to flow, drain.

ம. வ க (valiyuka, valikka.);

     [வ  → வ .]

 வ 2 vaḻidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ேதால் வழ தல் (ெநல்ைல.);; to be abraded.

     [வழல் → வ .]

 வ 3 vaḻittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ த்தல்; to shed, let flow.

     "வ க் ங் கண்ணீர வத் " (கம்பரா. கடல்காண். 5);.

     [வ  → வ .]

 வ 4 vaḻittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அைரத்த மா  சந்தன த யவற்ைறத் ரட் ெய த்தல்; to wipe, scrape, to

வ அல

 
 வ அல  vaḻialagu, ெப. (n.)

   நீளம், நிைற, காலம் என் ம் அல களில் இ ந்  ெபறப்ப ம் ற அல ; derival unit.

     [வ  + அல .]

ற்றள , ெகாள்ளள  ேபான்றைவ. வ  அல ற் ச ்சான்றா ம்.

வ க்கண்ணார்

வ க்கண்ணார ்vaḻikkaṇṇār, ெப. (n.)

   வ த்ேதான்றல், வ மர னர;் descendants, progeny.

     "இவ ம் இவர ்வ க் கண்ணா ம்" (S.I.I. ii, 352);.

     [வ  + கண்ணார.்]

வ க்கைர

 
 வ க்கைர vaḻikkarai, ெப. (n.)

   வ ப் பக்கம் (யாழ்.அக.);; wayside.

     [வ  + கைர.]

வ க் க்ெகாண்
வா

வ க் க்ெகாண் வா vaḻikkukkoṇṭuvā,    18 ெச. . . (v.i.)

   உரிய ைறைய அல்ல  ஒ ங்ைகப் ன்பற்றச ்ெசய்தல்; to bring some one into line, to discipline some one.

     "சரியாகப் ப க்காத மகைன எப்ப  வ க் க் ெகாண் வ வ  என்  ந் த்தார"் (இ.வ.);.

     [வ க்  + ெகாண்  + வா-.]

வ க் வ -தல்

வ க் வ -தல் vaḻikkuvarudal,    18 ெச. . . (v.i.)

வ க் வா-தல் பாரக்்க;see valikku-va.

     [வ  + வ -.]
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வ க் வா-தல்

வ க் வா-தல் vaḻikkuvātal,    18 ெச. . . (v.i.)

   1. இணங் தல்; to submit, yield, to surrender.

அவன் எப்ப ம் நம் வ க்  வந் தான் ஆக ேவண் ம் (இ.வ.);.

   2. நல்வ ப்ப தல்; to reform to revert to the right way.

     [வ  + வா-.]

வ க் ெகாள் ( )-
தல்

வ க் ெகாள் ( )-தல் vaḻikkoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   1. ன்பற் ச ்ெசல் தல்; to follow, go after.

     "மஞ்சைன ைவ ன் வ க்ெகாள்வா ெயன" (கம்பரா. உ க்காட் ப். 17);.

   2. பயணப்ப தல்; to start or travel on a journey.

     "இைசவலான்…. இ ள்வ க் ெகாண்டான்" ( ைள. ற . 48);.

     [வ  + ெகாள் ).]

வ கட்

 
 வ கட்  vaḻigaṭṭi, ெப. (n.)

   வ  ம ப்பவன் (இ.வ.);; way-layer, foot-pad, a person who obstructs.

     [வ கட்  → வ கட் .]

வ கட் -தல்

வ கட் -தல் vaḻigaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. வ  ம த்தல் (யாழ்.அக.);; to lie in wait, to obstruct.

   2. ஏற்பா  ெசய்தல்; to prepare, arrange.

   3. வ வைக தல்; to suggest suitable ways and means.

     [வ  + கட் .]

வ காட்

வ காட் 1 vaḻikāṭṭi, ெப. (n.)

   வாணிகஞ் ெசய்வார ்பற் ம், வாணிகத்ைதப் பற் ம் ளக் ம் ல்; directory of traders and commerce 
or trade.

     [வ  + காட் .]

 வ காட் 2 vaḻikāṭṭi, ெப. (n.)

   1. ெசல் தற் ரிய வ ையக் காட் பவ-ன்-ள் ( ன்.);; guide, leader, one who shows the way.

வ காட் ப் ப ப்பவன் டன் வரதன் ஏ வ  க லன் (பழ.);

   2. றர ் ன்பற் தற் ரிய ன்மா ரியாக இ ப்பவ—ன்-ள்; one who sets an example, to emulate by others, 
exemplar.

என்கைல லக வாழ்க்ைக ல் வ காட்  என்  ெசால்லத் தக்கவர ்இவர ்(இக்.வ.);.

ஆய் ல் எவ்வா  இ க்க ேவண் ம் என்பதற் , இந்த ல் நல்ல வ காட்  (இ.வ.);

   3. வ காட் மரம் (தற்கா.); பாரக்்க;see valikatti-maram.

     [வ காட்  → வ காட் .]
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வ காட் மரம்

 
 வ காட் மரம் vaḻikāṭṭimaram, ெப. (n.)

   வ  ரி டங்களில் ரிந்  ெசல் ம் பாைதைய அ க் ம் மரம் ( ன்.);; guidepost, sign-post at cross 
roads, indicating direction.

ம வ. ைககாட் மரம்

     [வ காட்  + மரம்.]

சாைலகள் ரி டங்களில் அல்ல  ேச டங்களில் அவ்வசச்ாைல ெசல் ம் ஊரப்்ெபயர ்
அ க் ம் (வ காட் ); மரங்கள்.

     [P]

வ காட் -தல்

வ காட் -தல் vaḻikāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெசல் ம் ெந ைய அ த்தல்; to show the way, to give guide line.

மாணவரக் க்  வ காட்ட ேவண் ய ஆ ரியரக்ள் (உ.வ.);.

   2. நன்ென  ணரத்் தல்; to direct one in the right path

 moral or religious, to teach ethics.

   3. உரிய பாைதையக் காட் தல்; to suggest right ways and means.

   4. உத யாக இ த்தல்; to be of help.

ஏேத ம் ஒ  ெதா ைலக் கற் க் ெகாள்ள இந்த ல் வ காட் ம் (இ.வ.);.

     [வ  + காட் .]

வ காட் மரம்

 
 வ காட் மரம் vaḻikāṭṭumaram, ெப. (n.)

வ காட் மரம் பாரக்்க;see valikatti-maram.

     [வ காட்  + மரம்.]

வ ெக -தல்

வ ெக -தல் vaḻigeḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   அ ச் வ  ெதரியாமல் அ தல்; to erase impression of steps to leaving no trace behind.

     "வந்த ற்றம் வ ெகட ெவா க ம்" (ெதால். ெபா ள். 146);.

     [வ  + ெக .]

வ ேகா -தல்

வ ேகா -தல் vaḻiāludal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. வ வ த்தல்; to pave the way, to find way out.

   2. லமாக; to be instrumental.

இைவ அ ற்  வ ேகா ம். ேதரத் ல் தான் ெவற்  ெபற வ ேகா ய ெதாண்டரக் க்  நன்  
ெதரி த்தார ்(இக்.வ.);.

     [வ  + ேகா .]
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வ சச்ந்

வ சச்ந்  vaḻiccandi, ெப. (n.)

   ெத க்கள் டம்; junction of roads.

     [வ  + அந்  → அந்  → சந் .]

வ சச்ந்  என் ம் ெசால், ஈங்  ைறந்த . ன்  ெத க்கள் டத்ைதக் த்த  எனலாம்.

சந்  என் ம் ெசால் ெசாற் ணரச்்  ெயன் ம் ெபா ண்ைம ல், எவ்வைகத் த ழ் வழக் ம், 
இ கா ம் ப லா  ேபா ம், ெத ப் ணரச்்  என் ம் ெபா ளில், சந் க் த்தல், சந்  ரித்தல், 
சந் ல் நிற்றல், சந்  ம த்தல், சந் ல் தல் என்  உலக வழக் ல், மக்களிைடேய இன் ம் 
வழக் ன் ள்ள . சந்  என் ஞ் ெசால் ய ெதன்ெசால்ெலன்  ெமா ஞா  வடெமா  வரலா  
என் ம் ல் (வ.வ.68-69); நி ள்ளார.்

பலெத  அல்ல , தெ்த  டம் என் ம் ெபா ண்ைம ல்,

     "ச க்க ம் சந் ம்" என்  காற் ப்பைட ம், பலவ  டம் என் ம் 
ெபா ண்ைம ல்

     "சந்  நீ " என்  மைலப கடாத் ம், ெசய் ள் வழக்காகப் ப ன்  வந் ள்ளைம காண்க.

வ சச்ாரி

வ சச்ாரி vaḻiccāri, ெப. (n.)

   1. நைட ள்ள வ ; beaten road, foot path with trace.

   2. ங்கஞ் ெச த்தா , ெபா ள்கைளக் கடத் ேவாைரப் ப்பதற்கான கள்ளப்பாைத ( ன்.);; secret 
track of custom officers to apprehend the evaders of customs and hoarders.

ம வ. ங்ைகவ

     [வ  + சார ்→ சாரி.]

வ சச்ாரிைய

வ சச்ாரிைய vaḻiccāriyai, ெப. (n.)

   வரி; a kind of tax.

     "நம் நாட் ல் வ சச்ாரிைய ெகாள் ம் ைறகளிேல, தைலச் ைமக் ம் எ த் ப் ெபா க் ம் ேபர ்
ஒன் க்  இரண்டாக வந்த கா ம்" (S.I.I. Vol.XVII. 141);.

     [வ  + சாரிைய சார ்→ சாரிைய.]

ற்பைனப் ெபா ள்கைள மாட் ன் ம், தைலச ் ைமயாக ம் ெகாண் , சாைலவ ேய ேவற் டம் 
ெசல் ம் வணிகரக்ளிடம் ஆள் கைமக்  இவ்வள  கா  என் , அர  ெப ம் கட்டணம்.

வ செ்சல்ேவான்

 
 வ செ்சல்ேவான் vaḻiccelvōṉ, ெப. (n.)

   ற் லாச ்ெசல்ேவான் (பயணி); ( ங்.);; traveller, one who takes a journey.

வ  ெசல்ேவான் வாரத்்ைத நீரே்மல் எ த்தா ம் (இ.வ.);.

ம வ. வ நைடயாளன்.

     [வ  + ெசல்.]

வ செ்சல

வ செ்சல  vaḻiccelavu, ெப. (n.)

   1. யாத் ைர ( ங்.);, ற் லா; journey, tour.

   2. ற் லாச ்ெசல ; journey or travelling expenses.

     " ற் லா ல் வ செ்சல  ெசய்வதற் த் தந்ைத மக க்  நா  உ பா ெகா த்தான்" (இக்.வ.);.

     [வ  + ெசல் → ெசல .]
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வ செ்சவ்ைவ

வ செ்சவ்ைவ vaḻiccevvai, ெப. (n.)

   சாைல; road.

     "ேபா ற வ ச ்ெசவ்ைவகளில்" (ெத.இ.கல்.ெதா.5, 138);.

     [வ  + ெசவ்ைவ. ெசவ்ைவ = வ  த யவற் ன் ெசப்பம்.]

வ செ்சால் -தல்

வ செ்சால் -தல் vaḻiccolludal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வைக ெசய்தல்; to make arrangements, as for payment of debts.

     'கட க்  வ  ெசான்னாற் ைகசச்ாத ண்ேபன்' (ேகாவ. க. 52);.

     [வ  + ெசால் .]

வ சே்சா

வ சே்சா  vaḻiccōṟu, ெப. (n.)

   1. கட் ச ்ேசா ; boiled rice prepared and bundled up for a journey, viaticum.

   2. இறந்த பன்னிரண்டாநாள் இறந்தவர ்ெசல்வ க்  உத யாகக் ெகா க்கப்ப ம் பாேதயம்; the 
viaticum, offered for a deceased person on the 12th day of his death.

     [வ  + ேசா .]

வ -த்தல்

வ -த்தல் vaḻicīttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெசல் ம் வ ையச ்ெசப்பனி தல்; to repair or clear the path or roadways.

     "வ  த் " (ஏலா. 44);.

     [வ  + .]

வ ெசய்

வ ெசய்1 vaḻiseytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வைக ெசய்தல்; to provide a way of disposal, to find a way out.

அைனவ க் ம்  ைடக்க வ ெசய்ய ேவண் ம் (இ.வ.);.

     [வ  + ெசய்.]

நிகழ ேவண் ய ெசயற்பாட் ற்  வைக ெசய்தல்.

 வ ெசய்2 vaḻiseytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ  வ த்தல்; to devise a method or guideline.

ெவள்ள (நிவாரண); உத  உரிேயா க் ச ்ெசன்  ேசர அர  வ வைக ெசய்ய ேவண் ம்.

     [வ  + ெசய்.]

வ ஞ்

 
 வ ஞ்  vaḻiñji, ெப. (n.)

   இளைம (அக.நி.);; youth, adolescence.

வ த்தைட

 
 வ த்தைட vaḻittaḍai, ெப. (n.)

   வ நைட ல் நிக ம் இைட ; hindrance or obstacle to a journey, as by an evil omen etc.

     [வ  + தைட. தள் → த  → தைட.]

வ செ்சல ன் கண்ேண, எ ரெ்காள் ம் இன்னல்.

வ த் ண்ைண

வ த் ண்ைண vaḻittiṇṇai, ெப. (n.)

    ேகா ரம் த யவற் ன் ெவளித் ண்ைண (நாம ப. 493);; outer pial, as of a house.

     [வ  + ண்ைண.]
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வ த் டன்

 
 வ த் டன் vaḻittiruḍaṉ, ெப. (n.)

   வ ப்ப  ெசய்பவன்; high way robber.

ம வ. ஆறைலக் கள்வன்.

     [வ  +  → டன்.]

வ த் ைண

வ த் ைண vaḻittuṇai, ெப. (n.)

   1. வ  நைட ல் உடன் வ ேவான்; fellow, traveller, a companion on a journey.

   2. வ க் த் ைணயாேவான்; guide, escort.

     "வ த் ைணயா மழபா  வ ரத் ேண" (ேதவா. 322, 7);.

   3. தைல ைற தைல ைறயாகத் ெதாடரந்் , உத வ ம் ம்பத் ைண (யாழ்.அக.);; a friend of the 
family who helps from generation to generation.

     [வ  + ைண.]

வ த் ைணநாதர்

 
 வ த் ைணநாதர ்vaḻittuṇainātar, ெப. (n.)

   ரிஞ்  ரத் ல் ேகா ல் ெகாண் க் ம் இைறவனின் ெபயர;் a name of god is who have temple in viriñji 
puram.

     [வ த் ைண + Skt. natha → த.நாதர.்]

ட  நாட் ந்  ெதாண்ைடநாட் க்  ள  ற்க வந்த வேநசன் என் ம் வணிக க்  
வ த் ைணயாக வந்  வ ப்ப  ெசய்ய வந்த கள்ளரக்ைள ரட் ய த்தைமயால்

     "வ த் ைணநாதர"் என் ம் ெபயர ்ெபற்றார.்

வ த் ைணம ந்

வ த் ைணம ந்  vaḻittuṇaimarundu, ெப. (n.)

   1. வ ப்ேபாக்காக ெந ந்ெதாைல  ெசல்ேவார ் த த ன் ெபா ட் க் ெகாண்  ெசல் ம் 
ம ந் ; first aid box carried during journey.

   2. வாழ்க்ைகப் பாைதைய இனி  வ  நடத் ச ்ெசல் ம் இைறவன்; God.

     [வ த் ைண + ம ந் .]

அற்ைற நாளில் ெந ந்ெதாைல  ெசல்ேவார ்வ த் ைண ம ந்தாகச ் க் , ள , ப்  
ேபான்றவற்ைற உடன்ெகாண்  ெசன்றனர.் தைலவ  ேபாக் ம் ம ந்தாக ம், சளி. வளிப் ப்  
நீக் ம் ம ந்தாக ம், க் , ள , ப் , அ ம ரம் ேபான்றைவ அன்  பயன்பட்ட  ேபான் , 
ஆங் ல ம த் வம் க்  ளங் ம் இற்ைற நாளிற் ற் லா ெசல்ேவார ் த த ப் ெபட் ைன 
உடன் ெகாண்  ெசல் ன்றனர.்

த த ப் ெபட் ல், தைலவ , உடம் வ , வளிதெ்தால்ைல (வா ப் ப் );, ளிர் ரம் ேபாக் ம் 
ளிைகக ம், வளிப் ப் , க்  ேபாக் ம் ம ந் க ம், ெநய்மங்க ம் (த லங்க ம்); 

ெகாண்  ெசல்லாத கற் லாக் மங்கேள இல்ைலெயனலாம்.

அைனத்  மாந்தரத்ம் வாழ்க்ைகச ்ெசல ைன ம், எஞ்ஞான் ம் ந ன் , நலத் ட ம், 
வளத் ட ம் நடத் ச ்ெசல்பவன், எல்லாம்வல்ல இைறவனாைகயால், ஞான சம்பந்தப் ெப மான், 

வாைனக்காப் ப கத் ல் வ ட ் றப் ைன ளக் கத்தான்,

     "வான நாடேன வ த் ைண ம ந்ேத" என்  பா ய ளிய பாங் ம் ஈங்  க தத்தக்கதா ம்.

வ த்ெதய்வம்

வ தெ்தய்வம் vaḻitteyvam, ெப. (n.)

   ல ெதய்வம்; family deity, tutelary deity.

     "எங்கள் வ தெ்தய்வம் ேபால்வான்" ( டா. பா . 6);.

     [வ  + ெதய்வம். வ  = வ வ .]
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வ த்ெதாண்

வ தெ்தாண்  vaḻittoṇṭu, ெப. (n.)

   வ வ ய ைம; hereditary slavery or subservience especially to a deity.

     "வ தெ்தாண்  ெசய் டக் கசை்ச கட் க்ெகாண்ட" (' ற்றா. ற. 91,1);.

     [வ  + ெதாண் .]

மர வ த் ெதாடரந்் , தைல ைறேதா ம் ெதாண்டாற் ைக. இைறவ க் த் தைல ைற ேதா ம் 
ெதாடரந்்  ெசய் ம் அ ைமத் ெதாண் .

வ த்ேதான்றல்

 
 வ த்ேதான்றல் vaḻittōṉṟal, ெப. (n.)

   ெகா  வ த்த ள்ைள ( ங்.);; male descendant.

இவ ம் இவர  வ த் ேதான்றல்க ம் வடக் ந்  வந்  ெதற் ல் ேய னர ்(உ.வ.);.

ம வ. றங்கைட.

     [வ  + ேதான்றல்.]

வ தட் -தல்

வ தட் -தல் vaḻidaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெசல்வ  ெதரியா  மயங் தல்; to get puzzled or perplexed by losing one's way or tract.

     [வ  + தட் -, ள் → தள் → ட்  → தட் .]

வ தவ -தல்

வ தவ -தல் vaḻidavaṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஒ க்கம் தவ  நடத்தல்; go astray.

வ தவ யவரக் க்  வாழ வ காட் ம் அைமப் .

     [வ  + தவ . தா  → தவல் → தவ தல் = ைழ ெசய்தல், ெந தவ தல்.]

வ தவ தல் என்ப  வாழ்க்ைகப் பாைத ல் ெந  ைழத்தலா ம். றன்மைன ைழதல், 
றரெ்பா ள் கவரத் ம், வ  தவ தலா ம்.

வ ைக-த்தல்

வ ைக-த்தல் vaḻidigaiddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ெசல்வ  ெதரியா  மயங் தல்; to get puzzled by losing one's way.

   2. ெசய்வைக ெதரியா  கலங் தல்; to be confused in mind not knowing what to do.

     "வ ைகத் தலமர் ன்ேறன்." ( வ். வாய். 3, 2, 9);.

     [வ  + க்  → ைக.]

வ ைற

வ ைற vaḻiduṟai, ெப. (n.)

   1. வ ம் ைற ம்; road and ford.

   2. வ ைற; methodology, way, expedient.

     "வ ைற ெதன்ற யாய்" (அ ட்பா. vi, தான்ெபற்ற 6, பக்.707);.

     'இயலா ெதன்ப ல்லேவ ல்ைல வ ைற ெதரியா ெதன்பேத உண்ைம'.

   3. பக்கத் ைண ( ன்.);; means to an end, auxiliary aid.

     [வ  +  → ைற.]

வ ந்ேதா -தல்

வ ந்ேதா -தல் vaḻindōṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெபய்த மைழநீர ்நிலத் ன்  ரண்ேடா தல்; to overflow on the surface as storm or rain water.

     [வ  + ஒ .]

வ நட-த்தல்

வ நட-த்தல் vaḻinaḍattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   ஏவல் ெசய்தல்; to serve as a call boy, to carry-out orders.

     "ெசற்ற ெதவ்வர ்நின்வ நடப்ப" (ம ைரக். 189);.

     [வ  + ெந  → ெநட → நட.]
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வ நடத் -தல்

வ நடத் -தல் vaḻinaḍaddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ன்னின்  நடத் தல்; to lead.

   2. தைலைம தாங்  நடத் தல்; to guide, in forefront.

தைலப் ேபாரில் நம்ைம வ நடத் ச ்ெசன்றவரக்ள் இன்  இல்ைல.

நம்ைம வ நடத் ம் ெபா ப்  தைலவ க்ேக உரிய .

     [வ  + நட → நடத் .]

வ நைட

வ நைட vaḻinaḍai, ெப. (n.)

   1. வ ச ்ெசல் ைக; journey, travel.

     "வ நைடச ்ேசறல் வ த் ன் யாேன" (அகநா. 303);.

   2. நைடபாைத (இ.வ.);; foot path.

     [வ  + நைட.]

வ நைடக்கைளப்

 
 வ நைடக்கைளப்  vaḻinaḍaikkaḷaippu, ெப. (n.)

வ நைட ைளப்  பாரக்்க;see vali-nadai-y-ilaippu.

     [வ நைட + கைளப் .]

நீெண ந் ரம் நடந்  ெசல்வதால், ஏற்ப ம் உடற்கைளப்  மற் ம் மனசே்சார் .

வ நைடக் ம்ப
ணம்

 
 வ நைடக் ம்பணம் vaḻinaḍaikkiḍumbaṇam, ெப. (n.)

   வரி வைக; road cess or levy.

நாட் ன் ஒரிடத் னின் , மற்ெறா  ப க் ச ்ெசல்ேவார ்ெச த் ய ெந ஞ்சாைலத் ரை்வ.

     [வ நைட + இ ம்பணம்.]

வ நைடசெ்சல

வ நைடசெ்சல  vaḻinaḍaiccelavu, ெப. (n.)

   1. தைர வ செ்சல  (பயணம் ( ன்.);; journey.

   2. ற் லா (பயண);ச ்ெசல  (இ.வ.);; expenses incured doing a journey, travel expenses.

     [வ நைட + ெசல .]

வ நைடசே்சார்

 
 வ நைடசே்சார்  vaḻinaḍaiccōrvu, ெப. (n.)

வ நைட ைளப்  பாரக்்க;see valinadai-y-ilaippu.

     [வ நைட + ேசார் .]

வ நைடப்பதம்

 
 வ நைடப்பதம் vaḻinaḍaippadam, ெப. (n.)

   வ  நடக் ம்ேபா  கண்ட காட் ைய வரணித் ப்பா ம் பாட் ; song of a traveller, describing the scenery 
on the way.

     [வ நைட + பதம்.]
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வ நைட ைளப்

 
 வ நைட ைளப்  vaḻinaḍaiyiḷaippu, ெப. (n.)

   வ  நைடயால் ஏற்பட்ட ேசார் ; fatigue due to long journey by walk.

     [வ நைட + இைளப் .]

வ நைட = வ செ்சல . இைள → இைளப்  = ெம , ேசார் .

ெந ந்ெதாைல  நடப்பதனால் ஏற்ப ம் ேசார்  அல்ல  கைளப் .

வ நாள்

வ நாள் vaḻināḷ, ெப. (n.)

   ன்னாள்; succeeding or next day.

     "வ நாட ் ரங்  ெமன்ெனஞ்சம்" ( றநா. 76);.

     [வ  + நாள்.]

வ நில்-தல் 
(வ நிற்றல்)

வ நில்-தல் (வ நிற்றல்) vaḻiniltalvaḻiniṟṟal,    14 ெச. . . (v.i.)

   ஏவல் ெசய்தல்; to act as a call boy, to carry-out or implement orders.

     "ம ப் ரிய மாட்ேடனான் வ நின் ெறா ந்ேதன்" (ேதவா. 301,3);.

     [வ  + நில்.]

வ நிைல

வ நிைல vaḻinilai, ெப. (n.)

   1. ன்னின்ேறவல் ெசய்ைக; subservience, subservient attitude.

     "வ நிைல ைழயா " (ெதால். ெபா ள். 114);.

   2. ன்னிகழ்வ ; that which immediately succeeds or follows, subsequent happening.

வ நிைலக்காட் .

   3. அணி வைக ( ங்.);; a figure of speech.

     [வ  + நிைல.]

வ நிைலக்காட்

வ நிைலக்காட்  vaḻinilaikkāṭci, ெப. (n.)

   இயற்ைகப் ணரச்் ைய ய த்த இடந்தைலப்பாட் ல், தைலவன் தைல ையக் கா ங்காட்  
(ெதால்.ெபா ள்.16, உைர);; subsequent meeting of lovers after their first meeting (Agap.);.

     [வ நிைல + காட் .]

காண் +  - காட் .

     ' ' பண் ப்ெபயரீ .

எ வைகக் காட் ெளான் . தைலவ ம் தைல ம் தம் ள் தன் தலாகக் கா தைலக் ம் 
ைகக் ைளத் ைறெயன்  றப்ெபா ள் ெவண்பாமாைல க ம் ( .ெவ.11 ஆண்பால்);.

இ வ ம் தம் ள் தற்கண் கண் ம் தற்காட் ேய வ நிைலக் காட் . என்  இைறயனார ்
இள ய ைர இயம் ம்.

     "தைலமகைளத் தைலமகன் தற்கண் கண் ற் , இஃெதா  யப்ெபன்ெறனல்" என்ற  
ேபரா ரியர ்தம் ளக்கமா ம் (ேபரா. க்.1:1);.
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வ ல்

வ ல் vaḻinūl, ெப. (n.)

   ல் வைக ள் த ன் ைபப் ெப ம்பான்ைம ெயாத் ச ் பான்ைம மா ப ம் ல் 
(ெதால். ெபா ள். 650);; secondary work, agreeing for the most part with its original or mudanūland deviating from it 
wherever the author considers it proper or necessary, one of three kinds of nul.

     [வ  + ல்.]

அகத் யம் ெதால்காப் யம் வ லாத ன் அ ள்ள ெதன்ெசாற்கெளல்லாம் தைலக்கழக 
த ைலச ்ேசரந்்தைவயாம்.

த ல் ேதான் ய ல் ெசால்லப்பட்டவற்ைற ஏற் த் ேதைவயான மாற்றங்கைளச ்ெசய்  
எ தப்ப ம் ல்.

வ ல் பற்  இைறயனார ்கள ய ைர இயம் வ  :- தல் ேலா  ஒத்த மர ற்றாய் ஆ ரிய மத 
கற்பம் படக் ளப்ப  (இைற.1);.

யாப்ப ங்கல த்  வ  :- தல் ேலா  ஒத்த ற்றாய்த ்தன  ஓர ் கற்பம் படக் 
ளப்ப  (யாப்பா .);.

வ ப்ப

வ ப்ப 1 vaḻippaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. பயணமாதல்; to travel, to go on one's way.

   2. ேநரப் தல் (யாழ்.அக.);; to be reformed or mended.

   3. சந் த்தல்; to meet.

     "அவன் எங்காவ  வ ப்பட்டால் என்னிடம் வரசெ்சால் " (உ.வ.);.

     [வ  + ப .]

 வ ப்ப 2 vaḻippaḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

.

   1. வ ப 1', 2 பாரக்்க;see valipadu.

     "அமரர ்ேகான் வ ப்பட்டால்" ( வ். வாய். 3, 1, 8);.

   2. வ ப 1, 1 பாரக்்க;see vali-padu.

     [வ  + ப .]

 வ ப்ப 2 vaḻippaḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. பயணப்ப த் தல்; to send on a journey, to despatch.

     "ம த ைய வ ப்ப த் " ( க்ேகா. 214, ெகா );.

   2. நல்ல வ ற் ெச த் தல் ( டா.);; to set on the right path.

வ ப்பணி

 
 வ ப்பணி vaḻippaṇi, ெப. (n.)

   ற்றம் ெசய்ேதாரக்் த் தண்டைனயாக, பாைத ெசப்பனி ம் ேவைல த ைக; laying and repairing roads 
being the labour of a personer sentenced to rigorous imprisonment, engaging convicts or prisoners for road improvement 
works as a measure of punishment.

     [வ  + பணி.]
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வ ப்பயணம்

 
 வ ப்பயணம் vaḻippayaṇam, ெப. (n.)

   வ செ்சல  (இ.வ.);; journey.

ம வ. நைடசெ்சல

     [வ  + பயணம்.]

 Pkt. payana → த. பயணம்.

வ ப்ப

வ ப்ப 1 vaḻippaṟittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   இைடவ ற் ெகாள்ைள தல் ( டா.);; to way lay and rob.

     [வ  + ப .]

 வ ப்ப 2 vaḻippaṟi, ெப. (n.)

   வ க் ெகாள்ைள ( ங்.);; highway robbery. இந்தப் ப ல் அ க்க  வ ப்ப  நடக் ற  (உ.வ.);.

     [வ  + ப .]

ேதா ல் எ ம் ம் கட் . இங்  வ ப் ண் என்ப , எ வா ேலா அல்ல  ெபண் வா ேலா 
எ ம் ள்ள ண்கட் . அல் ல் அல்ல  ஆண் ல் ேதான் ம் இைண ைழச் ன் ைளவாகத் 
ேதான் ம் ண்கட் க ம் வ ப் ண் வைகையச ்சாரந்்தனேவ.

வ ப் ப்

 
 வ ப் ப்  vaḻippuppuḻugu, ெப. (n.)

   ப் ைன ன் ட்டப் ைப னின்  வ தெ்த த்த க்ைக ( ); ( ன்.);; civet taken out of 
the ventricle of the civet cat.

     [வ  + .]

வ  = வா ல், ள் →  → க்ைக. ள் → ள் → ைள  → ைள. ள் →  → . ப் 
ைன ன் வா னின்  ெவளிப்ப ம் ந மணப் ெபா ேள, வ ப்  என்ற க.

வ ப் ைர

வ ப் ைர vaḻippurai, ெப. (n.)

   வ ப் ேபாக்கர ்வ நைடக் கைளப்பாறத ்தங் டம் (ஏலா . 2);; rest-house; traveller's bungalow.

     [வ  + ைர.]

ல் → ர ்→ ைர = , அைற, சாைல, இடம்.

வ நைடச ்ெசல ைன ேமற்ெகாள்ேவார ்வ நைட வ த்தம் தற் ெபா ட் த் தங்  கைளப்பா ச ்
ெசல் டம்.

வ ப்ெப ந்ேத

வ ப்ெப ந்ேத  vaḻipperundēvi, ெப. (n.)

   அர ளங் மரி; junior queen.

     "ேச யர ்ெப மகன் வ ப்ெப ந் ேத ெயா " (ெப ங். வத்தவ. 3, 110);.

     [வ  + ெப ந்ேத .]

வ ப்ெபா

வ ப்ெபா  vaḻippodi, ெப. (n.)

வ சே்சா , 1 (இ.வ.); பாரக்்க;see valli-c-coru.

     [வ  + ெபா .]
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வ ப்ேபா

வ ப்ேபா1 vaḻippōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

வ ப்ப '- பாரக்்க;see vali-p-padu.

     [வ  + ேபா-.]

 வ ப்ேபா2 vaḻippōtal,    8 ெச. ன்றா . (v.t) வ ப -, 1 பாரக்்க;see vali-padu.

     [வ  + ேபா-.]

வ ப்ேபாக்கர்வா
ைழ

 
 வ ப்ேபாக்கரவ்ாைழ vaḻippōkkarvāḻai, ெப. (n.)

   நீரவ்ாைழ (தற்கா.);; traveller's palm.

     [வ ப்ேபாக்கன் + வ  → வாைழ. வாைழ = வ வ ப்பான மரம்.]

வ ப்ேபாக்கன்

வ ப்ேபாக்கன் vaḻippōkkaṉ, ெப. (n.)

   வ செ்சல்ேவான்; sum sit;

 wayfarer, traveller, journeyer.

     "வ ப்ேபாக்கர ் ந்தாடா நிற்பரக்ேள" (ஈ . 4, 4, 6);.

     [வ ப்ேபாக்  → வ ப்ேபாக்கன்.]

வ ப்ேபாக்

வ ப்ேபாக்  vaḻippōkku, ெப. (n.)

   1. வ ற் ேபாைக; going along the path, proceeding on the way.

   2. பாைத, வ ; path, track.

     "வ ப்ேபாக் ேல அவைனக் காண்பாய்" ( ன்.);.

   3. வயல்களி ள்ள வ ப்பாைத; foot-path in the cultivable field.

   4. பாழ்நிலம் (இ.வ.);; waste land.

     [வ  + ேபா → ேபாக் .]

வ ப்ேபாவான்

 
 வ ப்ேபாவான் vaḻippōvāṉ, ெப. (n.)

   வ செ்சல்ேவான், யாத் ைரயாளன்; wayfarer, traveller, journeyer.

     [வ  + ேபா → ேபாவான்.]

ஒ கா. வ செ்சல்ேவான்.
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வ ப

வ ப 1 vaḻibaḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ன்பற் தல்; to follow, adhere to.

     "வ ப தல் வல் தலல்லால்" (நால . 309);.

   2. வணங் தல்; to reverence, worship.

     "வ ப ேவாைர வல்ல  ேய" ( றநா. 10);.

     "வ ப  ெதய்வங் கடக்ண் டாஅங் " (நற்.92);.

     [வ  + ப -.]

வ ப தல் என்ப  கட ள் ெந ையப் ன்பற் தைலக் க் ம்.

     "ெபாய் ர ்ஒ க்க ெந நின்றார"் என்  வள் வர ் வ  காண்க. அ  ஒவ்ெவா  சமயத்தாரக்் ம் 
ேவ பட்ட வ ைறகைள ம், ெந ைறகைள ம், ெகாண்டதா ம், ஒவ்ெவா  சமய 
நம் க்ைகக் ட்டத்தா ம், தமக்ெகன ஒ  தைலைம வ பாட் ெந  வ த் க் ெகாண் , ஒன் பட்  
இயங்க வ வ த்த .

காலப்ேபாக் ல் தற் கட ைள வ ப தேல உயரந்்த . என் ம் எண்ணம், மாந்தரத்ம் வாழ் ல் 
வழக் ன் ய . வாழ் ய ல் அசச்ந்த ம் ெபா டக்ைள வ படத ்ெதாடங் ய மாந்தன், ெந ன் 
வயப்பட்ட கட ைள, வ த் க்ெகாண் , அ ேவ தல் இைறவ பாெடன்  எண்ணினான்.

நாள் ெசல்லசெ்சல்ல, தன் ள்ளத்ேத உைற ம் மனசச்ான்றா ய உண்ைம ைறவைன உணரா . 
இம்ைமப் பயன் ைள ெமன்ெறண்ணி, வ ப தைல, பலநிைலகளில் ேமற்ெகாண்டதனால், கட ள் 
வ பாட் ன் உயரிய நிைலைய மறந்தான்.

இன்  கட ள் வ பா , தன்ெபா ள் இழந்  கட ைளப் ேபாற்  வணங் ன்ற கட ள் வாழ்த் ப் 
ெபா ளில் மட் ம் ஆளப்ப ன்ற .

ேதவாரக் காலத் ல், வ ப தெலன்ப  ட் வ பாடை்டேய த்த .

வ ப கட ள்

 
 வ ப கட ள் vaḻibaḍugaḍavuḷ, ெப. (n.)

   ஒ வன் தன் லத் ற் ம், தமக்  ரித்தாக வணங் ம் கட ள்; tutelary deity, the deity which a man 
worships as his own God or the God of his family or caste, dist. fr. ērpugas-k-kagavul

     "வ ப  கட ைள யாதல்...... ஏற் ைடக் கட ைளயாதல் வாழ்த் தல்" ( றள், அவ.);.

     [வ ப  + கட ள். கட தல் = ெச த் தல். கட  → கட ள் = இயக் பவன், ெச த் பவன்.]

த. கட ள் → E. God.

வ ப தவ

 
 வ ப தவ  vaḻibaḍudavasi, ெப. (n.)

   கா  வ க்காக பயன்ப த் ம் ஒர ்வைகக் கற்றாைழ; a kind of aloes used in ear ache.

வ ப ெதய்வம்

வ ப ெதய்வம் vaḻibaḍudeyvam, ெப. (n.)

   1. வ ப கட ள் பாரக்்க;see valipadu-kadavul

     "வ ப  ெதய்வ நிற் றங் காப்ப" (ெதால். ெபா ள்.422);.

     "அ ல ய ம் ஆரவ் மாக்கள் வ ப ெதய்வம் கடக்ண்டாங் " (நற்.9-1-2);.

   2. நிைலயாக எஞ்ஞான் ம் உள்ளத் த்  வணங் ந் ெதய்வம்; favourite deity, chosen by him for worship 
from among all the deities.

     [வ ப  + ெதய்வம்.]

இம் மன்பைத ல், மாந்தர ்வணங் ந் ெதய்வம், பற்பலவா ப் ம், ஒ வன், தன் உள்ளத்ைத 
ப் ட்டெதா  ெதய்வத் டம் ைமயாக ஒப்பைடத் , அத் ெதய்வத்ைதேய ெநஞ்சார நிைனந்  

வணங் தல்.
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வ பண் -தல்

வ பண் -தல் vaḻibaṇṇudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   வைக ெசய்தல்; to provide a way of disposal, way out, sorting out.

     [வ  + பண் .]

வ பய-த்தல்

வ பய-த்தல் vaḻibayattal,    3 ெச. ன்றா . (v.t)

   1. ற்பயத்தல் (ெதால். ெபா ள்.424);; to result ultimately in.

   2. ம க்கா  ெகா த்தல் ( ன்.);; to give without refusal.

     [வ  + பய.]

வ ப

வ ப 1 vaḻibaṟittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   இைடவ ற் ெகாள்ைள தல் ( டா);; to waylay and rob.

     [வ  + ப .]

 வ ப 2 vaḻibaṟi, ெப. (n.)

   வ ப்ப , வ க் ெகாள்ைள ( ங்.);; highway robbery.

     "வ ப ண்ட டத்ேத தாய் கங் காட்  னாற்ேபாேல" (ஈ . 6, 1, 1);.

{வ  + ப .]

வ பா

வ பா  vaḻipāṭu, ெப. (n.)

   1. வ ற் ெசல் ைக; proceeding on the way.

   2. ன்பற் ைக; following.

   3. ஒ  ெதய்வத்ைதேய ம் தற் கட ைள ேய ம் வணங் ம் வணக்கம்; reverence, adoration.

     " த் ப் பணி ம் வ பா  பாரீர"் (ஏகாம். உலா. 371);.

   4. சைன ( ங்.);; ritual, worship.

     "இத்தளி வ பா  ெசய்வாரக்் " (S.I.I.Vol.i. 150);.

   5. வழக்கம், பயன்பா , மர  ( ன்.);; use, custom, habit.

   6. சமயக் ேகாட்பா  ( ன்.);; religious system.

     [வ ப  → வ பா .]

ெமா ஞா , த ழரத்ம் கட ள் வ பா  அ யல் த யெதன்பார.் ெதால்காப் யர ்அ யல் 
ேநாக் ல், இைறவ பாட் ைன தற்ெபா ள் அடக் ள்ளார.் ெதால்காப் யர ் தற்ெபா ெளன்  
ெமா ந்த , எல்லாக் க ப் ெபா ள்க ம் ேதான் தற்  நிைலக்களனா ய கால ம் இட ேமயா ம். 
இம் தற்ெபா ேள, இைறவன் என் ம் உ வகச ்ெசால் ற் ரிய இயல்வைரயைறயா ம். 
மணிவாசக ம்,

     "ேபாற்  என்வாழ் தலா ய ெபா ேள" என்  த் ள்ள , இைறம ப்பாள ம், இைறப் 
பற்றாள ம் ஏற் ம் வண்ணம் அைமந் ள்ள . அ யல் அ ஞர ்ஐன் ம், ஒ ெபா ளின்,

     (நீள, அகல, உயரம்); கனத்ேதா , காலத்ைத ம் இைணத்ேத, கணக் ட ேவண் ம் என்றார.்

இம் தற் ெபா ள் க த் ைனத் ெதால்காப் யர்

வ பா ெசய்-தல்

வ பா ெசய்-தல் vaḻipāṭuseytal,    1 ெச. . . (v.i.)

   க த்த ந்  அவர ்ஏவாமல் அவர ் ம் யன ெசய்தல் ( வ். ப்பள்ளி. 5, வ்யா, பக்.31);; to serve a 
great person, guessing his wishes.

     [வ பா  + ெசய்.]
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வ பார்

வ பார1் vaḻipārttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   எ ரப்ாரத்்தல்; to expect, to look forward to.

     "நாேடா ம் வ பாரத்் ரங்  மனந்தளரந்்ேதன்" (அ ட்பா. 5. ேவடை்க. 3);.

     [வ  + பார.்]

 வ பார2் vaḻipārttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. வ வைக ேத தல்; to find a way out;

 to devise means.

   2. உரியகாலம் பாரத்்தல் ( ன்.);; to watch for an opportunity, to wait for an opportune time.

     [வ  + பார-்.]

 வ பார3் vaḻipārttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேநாயாளிகள் வாசற்ப ைய ேநாக் ம், இறத்தற் ; staring at the gate way by a patient, it is a symptom of 
death.

     [வ  + பார-்.]

வ ேபா-தல்

வ ேபா-தல் vaḻipōtal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

& ெச. . . (v.i.);

வ ப்ேபா- பாரக்்க;see valip-po-,

     "வ ேபான வ த்தத்ைத" (ெபா ந. 93);.

     [வ  + ேபா.]

வ ேபாவார்

வ ேபாவார ்vaḻipōvār, ெப. (n.)

   வ ச ்ெசல்ேவான்; travellers, journeyers.

     "வ  ேபாவார ்தம்ெமா ம் வந் " (ேதவா. 916:2);.

ம வ. வ ப்ேபாக்கன்.

     [வ ேபா-, வ ேபாவார.்]

வ மடக்

வ மடக் 1 vaḻimaḍakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

வ ம -த்தல் பாரக்்க;see vali-mari.

ேமய்சச்ல்நிலங் கண்ட ந்த இைடயன், ஆநிைரகைள வ  மடக் னான் (உ.வ.);.

     [வ  + மடக் .]

 வ மடக் 2 vaḻimaḍakku, ெப. (n.)

   அணி வைக ( ங்.);; a figure of speech.

     [வ  + மடக் .]

வ ம -த்தல்

வ ம -த்தல் vaḻimaṟittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெசல்வைதத் த த்தல்; to stop, obstruct, hinder or prevent, as a person from going.

     [வ  + ம .]
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வ மார்க்கம்

 
 வ மாரக்்கம் vaḻimārkkam, ெப. (n.)

   நல்ெலா க்கம்; good behaviour, civility, character, conduct.

     [வ  + மாரக்்கம்.]

 Skt. mårga → த. மாரக்்கம்.

வ ட்

வ ட்  vaḻimuṭṭu, ெப. (n.)

   ெசல்ல யாத வ ; blind track or path, dead end.

     "வ  ட்டா க் ம் இடங்க ம்" ( ஞ் ப். 258, உைர);.

     [வ  + ட் .]

வ ட் -தல்

வ ட் -தல் vaḻimuṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t)

 to terminate or extinct of a line of heirs or successors.

     [வ  + ட் -.]

வ தல்

வ தல் vaḻimudal, ெப. (n.)

   1. ல தல்வன்; progenitor, original head of a family or dynasty.

     "அனபாயன் க் லத்  வ தேலார ்(ெபரிய . கழ்ச.் 8);.

   2. வ ப கட ள் பாரக்்க;see vali-padu-kadavul.

     "வா  நாள் ெகா த்தாய் வ தேல" (ேதவா. 485,5);.

     [வ  + தல்.]

வ  = வ , மர . றங்கைட ேதா ம், வாைழய  வாைழெயன வந்த மர வ , வணங் ம் இைற.

வ ரண்

வ ரண் vaḻimuraṇ, ெப. (n.)

   ஒ  ெசய் ளில் ரண்ெடாைட யாகப் ப ல்வ  (காரிைக ஒ . 6, உைர, பக். 157);; to learn 
contradictory nature in a poem.

     [வ  + ரண்.]

வ ைற

வ ைற1 vaḻimuṟai, ெப. (n.)

   1. வ த் ேதான்றல்; descendant, pedigree.

     "ேதரான் றைனத ்ெதளிந்தான் வ ைற ரா ம்ைப த ம்" ( றள், 508);. 

   2.ப த்தர வரிைச, ப த்தர வரிைசெயா ங் ; gradation, graduated scale.

     "அன்  வ ைறயாற் ங்கா " ( க்ேகா. 275, உைர);.

     [வ  + ைற.]

 வ ைற3 vaḻimuṟai, .எ. (adv.) 

   ன் ; afterwards, subsequently.

     "வ ைறக் காயாைம ேவண் வல்யான்" (க த். 82);.

     "நாற்பத் ெதான்ப  வ ைற வந்த" ( றநா. 201: 11);.

     [வ  + ைற.]
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வ ைறத்தாய்

வ ைறத்தாய் vaḻimuṟaittāy, ெப. (n.)

   தகப்பன் தல் மணத் ற் ப் ன், மணந் ெகாண்ட தாய்; step mother.

     "வ ைறத் தா ைழப் க்காற் " (க த். 82);.

ம வ. ற்றன்ைன.

     [வ ைற + தாய்.]

தா → தாய்.

ஒ கா. தம் + ஆய் → தாய். ள்ைள நிைல ல், ந்த க் , மக ைனக் ெகா க்கா  ேபா ம், 
தம  கணவன் மணந்  ெகாண்டவள  ழந்ைதைய தாய் ைற ல் வளரத்் ப் பா காப்பவ 
ெளன்ற க. உற  வ ல் தாயா ந் தன்ைம ைடயவேள, வ ைறத்தாய்.

வ ைறத்தாரம்

வ ைறத்தாரம் vaḻimuṟaittāram, ெப. (n.)

   தல் மணத் க் ப் ன் மணந்  ெகாண்ட தாரம்; second wife, wife married after the death of the previous wife.

     "தன் காத ைய இழந்த ன் வ ைறத்தாரம் ேவண் ன்" (ெதால். ெபா ள். 79, உைர, பக். 186);.

     [வ ைற + தாரம்.]

தள் → த  → தார ்→ தாரம்.

தள் என் ம் ைன த தற் ெபா ளில் த  எனத் ரிந்த . அதன் ன் எ ரம்ைற ைன ல் தார ்
அல்ல

     'தா' என்றான . தாரம் என் ம் ெசால் தார ்என் ம் ரிப யாகப் றந்த .

தற்கண் ஆடவரக்் த் தரப்பட்டவள் மைன . ள்ைளையப் ந்த க் த் த வதற்ெபா ட் , 
வ ைற ல் தற்கண் கணவ க் த் தரப்பட்ட தாரேம வ ைறத்தாரம் எனலாம்.

வ ெமா

வ ெமா 1 vaḻimoḻidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வ பா  தல்; to praise.

     "வ யெரன வ ெமா யலன்" ( றநா. 239, 7);.

   2. ெமா ந்தைதத் ம்பக் தல்; to reiterate, as a statement already made.

     [வ  + ெமா .]

வ ெமா தல் பற் ப் ேபரா ரியர ்ெதால்காப் யர ்ெபா ள காரத் ல் கல்வ .

     "தன் தன்ைமெயன ேவ ன் த் தன்ைகப்ப த்தல்" (ெதால். ெபா ள்.307 ேபரா. உைர);.

 வ ெமா 2 vaḻimoḻi, ெப. (n.)

   இைசப் பாட்  வைக ெளான் ; a kind of rhythmic verse.

     "த ழ் ரகன் வ ெமா கள்" (ேதவா. 149:12);.

     [வ  + ெமா .]

 வ ெமா 3 vaḻimoḻi, ெப. (n.)

   அணிவைக (யாப். .பக்.511);; a figure of speech.

     [வ  + ெமா .]

வ ேமாைன

வ ேமாைன vaḻimōṉai, ெப. (n.)

   இன ெவ த்தால் வ ம் ேமாைனத ்ெதாைட (ெதால். ெபா ள். ெசய். 94, ேபரா. உைர);; vowel and 
consonantal assonance in metrical alliteration.

     [வ  + ேமாைன.]
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வ யைச

வ யைச vaḻiyasai, ெப. (n.)

   க ப்பா ல் வ ம் ஒர ்உ ப்  (க த். 90, உைர);; a member of kali verse.

     [வ  + அைச. அல் → அைல → அைச.]

வ யட் -தல்

வ யட் -தல் vaḻiyaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ  தல்; to cause to overflow or overspread, to be brimmed.

     "ெந ப்ைப வ பட் னாற் ேபால்" (ஈ .4, 6, 2);.

     [வ  + அட் .]

வ ய யார்

வ ய யார ்vaḻiyaḍiyār, ெப. (n.)

   வ வ த் ெதாண்டர;் hereditary worshippers or devotees.

     "வ ய ேயாம் வாழ்ந்ேதாங்காண்" ( வாச. 7, 11);.

     [வ  + அ யார.்]

வ யைட

வ யைட1 vaḻiyaḍaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t)

   1. ெசல்லெவாட்டா  வ த் தைட ெசய்தல்; to obstruct or hinder or present or wall the way.

     "வாழ்நாள் வ யைடக் ங்கல்" ( றள். 38);.

   2. த த்தல் ( ன்.);; to raise obstacles in the way of to impede, to felter, to stop, prevent, hinder.

     [வ  + அைட.]

 வ யைட2 vaḻiyaḍai, ெப. (n.)

   இைட , தைட; obstruction, obstacle, fester, hindrance.

     "அறந்ெதரி ரிக்  வ யைட யா ம்" (ப ற் ப். 22, 4);.

 வ யைட3 vaḻiyaḍai, ெப. (n.)

   தாயத் ன் ன் ரிைம ைடயான்; presumptive heir.

     "தாயத்  வ யைடயா ய இளங்ேகா நம் ம்" (ெப ங், உஞ்ைசக். 37.222);.

     [வ  + அ  → அைட.]

வ யம்பலம்

 
 வ யம்பலம் vaḻiyambalam, ெப. (n.)

   வ ப்ேபாக்கர ்தங் வதற் ரிய  (நாஞ்.);; wayside inn or rest house.

     [வ  + அம்பலம். அம்  → அம்பல் → அம்பலம் = பலர ் டம்.]

வ யல்

வ யல்1 vaḻiyal, ெப. (n.)

   வ ந்ேதா வ  (யாழ்.அக.);; that which overflows or drains off, surplusing.

     [வ  → வ யல்.]

 வ யல்2 vaḻiyal, ெப. (n.)

   வ தெ்த க்கப் பட்ட  (யாழ்.அக.);; that which is gathered together by wiping, scraping, etc.

     [வ  → வ யல்.]
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வ யைல-த்தல்

வ யைல-த்தல் vaḻiyalaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஆறைலத்தல் (ெபா ந. 21, உைர);; to rob on the highway.

ம வ. வ ப்ப த்தல்.

     [வ  + அைல-த்தல், அைல-த்தல் = அ த் ம் ன் த் ம் ப த்தல்.]

அைலத்தல் = வ த் தல். அல் → அைல. அைல-தல் (த. .); → அைல-த்தல் ( . .);

வ ப்ேபாக்கைரத் ன் த் , அவரத்ம் உைடைமகைளத் தன்வயப்ப த்தல். ஆறைலக் கள்வரத்ம் 
வ யைலத்தல் ெதா ல், பாணாற் ப்பைட, ெபா நராற் ப்பைட, ெப ம்பாணாற் ப்பைட 
ேபான்றவற் ல் யாகப் ேபசப்ப ற .

வ யளைவ

வ யளைவ vaḻiyaḷavai, ெப. (n.)

   க தலளைவ; inference, as a mode of proof, derivation, deducing.

     "ஆன்ேறாராற் ெசய்யப்பட்ட  த யவற் ற் , லேவதம்

உண்ெடன்  வ யளைவயா ணரப்ப த ன்" ( .ேபா. பா.அைவயடக். பக். 16);.

     [வ  + அளைவ. அள் → அள → அளைவ.]

காட் , க த் , ஒப் , உைர என் ம் நால்வைக ஏரண அ வ  யளைவக ள், வ யளைவ ம் ஒன் .

வ யன்

வ யன்1 vaḻiyaṉ, ெப. (n.)

   ெப ேநாயாளன் (யாழ்.அக.);; leper.

ம வ. ெதா ேநாயாளன்.

     [அ யன் → வ யன்.]

இப் ெப ேநா ன் ைளவால் உட ப் கள் ைற ம். ைக, கால் ரல்கள் அ ம். 
அ வ க்கத்தக்க நிைல ைனத் ேதாற் க் ம்.

 வ யன்2 vaḻiyaṉ, ெப. (n.)

   அரியவன்; a man of incognito.

     "இன்  ெசன் ெறய் ம் வ ய  மல்லன்" ( றநா. 389:7);.

வ ய ப் -தல்

வ ய ப் -தல் vaḻiyaṉuppudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெசல  ேமற்ெகாள்ள தல்; to see one off, send some one to.

   2. ெசன்  வ தற்  ைடெகா த்  அ ப் தல்; to bid farewell.

ெவளிநா  ெசல் ம் தைலவைர வ ய ப்பத் ெதாண்டரக்ள் பன்னாட்  வா ர்  நிைலயத் ல் 
ரளாகக் னர.்

     [வ  + அ ப் -, வ ய ப் தல் = ைடெகா த்த ப் தல், ேபாகச ்ெசய்தல்.]

வ ய ப் தல் மக்களிைடேய பரவலாக, இன்  வழக் ல் உள்ள . ட் ற்  வந்த ந் னைர 
வாசல்வைர ெசன்  வ ய ப் வ ம், நண்பைர அல்ல  உற னைர பணி ன் ெபா ட்ேடா அல்ல  
ப ப் ற்காகேவா, ெவளிநாட் ற்  வ ய ப் வ ம், ழா ந்த டன் தைலவைர, அவரத்ம் 
ம ழ் ந் ல் ஏ ம்வைர உடன்ெசன்  வ ய ப் வ ம், இன்  காணப்ப ம் நிகழ்வா ம்.

வ ய ப் ழா

 
 வ ய ப் ழா vaḻiyaṉuppuviḻā, ெப. (n.)

   ைடேகாடல் ழா; farewell function.

     [வ ய ப்  + ழா.  + ஆ (ஆ - ெதா ற் ெபயரீ );.]
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வ யாக

வ யாக vaḻiyāka, இைட. .(part.)

   1. லம்; through, by.

   2. ேவற் ைம உ

     'இன்' என்பதற்  ன் வ ன்ற ெசால்;

 after the case suffix.

பலகணி ன் வ யாகத் ெதன்றல் ய  (உ.வ.);.

     [வ  → வ யாக.]

வ யாமணக்

 
 வ யாமணக்  vaḻiyāmaṇakku, ெப. (n.)

   ல்லாமணக் ; a eastor plant, Sebastiana Chamaelea.

     [வ  + ஆமணக் . அ ழ் → அ ழம் → அ ணம் → ஆ ணம் → ஆவணம் → ஆமணம் → ஆமணக் .]

அ ழ் = ைளய ம், த் . எண்ெணய் த்தாகப் பயன்ப ம் தற்காரணம் க  'அ ழ்' 
அ யாக இசெ்சால் ேதான் ய . ஆமணக்  வைக ப ேன ள் வ யாமணக் ம் ஒன் . இஃ  

யாக எண்ெணய் நல் ம் தெ்தன் , நிைலத் ைண இயல் வல் நர ் வர.்

வ யாயம்

 
 வ யாயம் vaḻiyāyam, ெப. (n.)

   வரி ( ங்கம்); (கல்.);; toll, excise.

     [வ  + ஆயம்.]

வ ரங் -தல்

வ ரங் -தல் vaḻiyiraṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ன்னிரங் தல்; to repent.

     "கற்ெறா ங் கல்லாேத ெனன்  வ ரங் " (பழெமா. 2);.

     [வ  + இரங் .]

இரங் தல் = மன ரங் க் தல். இள → இர → இரங் .

நடந்  ந்த, ெசயைல நிைனந்  மனம ந் தல் அல்ல  உள்ளங் ைமதல் வ ரங் த லா ம்.

வ லார்

வ லார ்vaḻiyilār, ெப. (n.)

   ெகா  வ னர;் descendants, pedigee.

     "சாத்த ம் இவன் வ லா ம் ெபறக்கடவதாக ம்" ( க்.கல். 11);.

     [வ  → வ லார.் வ  = தைல ைற, வ லார ்= வ த்ேதான்றல் அல்ல  மர னர.்]

வ ற் ப்ப ம்ப
◌ால்

 
 வ ற் ப்ப ம்பால் vaḻiyīṟṟuppasumbāl, ெப. (n.)

   தானீன்ற கன் ற் ப் பல ைற ெகா க் ம் பால் அல்ல , ெந ங்காலமாக ஈன்ற கன் ற் க் 
ெகா த்  வ ம் பால்; milk of of the cow that has calfed many times or that has calfed a long time before.

     [வ  + ஈன் → ஈ  → ஈற்  + ப  + பால்.]

 Skt. pasu → த. ப .

வ ங்காந்

 
 வ ங்காந்  vaḻiyuṅgāndi, ெப. (n.)

   அப் ரக நஞ் ; a kind of arsenic.
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வ ண

வ ண  vaḻiyuṇavu, ெப. (n.)

வ சே்சா , 1 ( ங்.); பாரக்்க;see vali-c-coru 1.

     [வ  + உண .]

வ ைர-த்தல்

வ ைர-த்தல் vaḻiyuraittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ெசால் தல்; to speak as an ambassador.

     "வ ைரப்பான் பண் " ( றள், 688);.

     [வ  + உல் → உர → உைர-.]

வ ைரப்பான்

 
 வ ைரப்பான் vaḻiyuraippāṉ, ெப. (n.)

   தன் ( ங்.);; ambassador.

     [வ  + உைரப்பான். உல் → உர → உைர → உைரப்பான்.]

ஒ  நாட் ன் சாரப்ாகச ்ெசய்  ய ப்பாளனாக அல்ல  நிகராளியாக, மற்ெறா  நாட் ற்  
அ ப்பப்ப ம் உயர காரி - நிைலத் தன்.

ஒ  நாட் ன் அர யல், ெபா ளாதாரம், பண்பா  ெதாடரப்ான ெசய் கள், மற்ெறா  நாட் ற் த் 
தன்வ  ைரக்கப்ப வதால், வ ைரப்பான் என் ஞ் றப் ப் ெபயர ்ெபற்றான்.

வ ெயசச்ம்

வ ெயசச்ம் vaḻiyeccam, ெப. (n.)

   ம்ப வ  ெதாடரத்ற் ரிய மகப்ேப ம், ற்ற ம்; descendants, offspring and kith an kin.

     "இத்தரம்ம் அ  ெசய்வான் வ ெயசச் ம வான்" (S.I.I. Vol.V.224);.

ம வ. வ மர , உற்றார ்உற னர.்

     [வ  + எசச்ம். எஞ்  → எச்  → எசச்ம். வ ெயசச்ம் = வ த்ேதான்றல், றங்ைட.]

வ ெயசச்ம -தல்

வ ெயசச்ம -தல் vaḻiyeccamaṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

வ ெயஞ் -தல் பாரக்்க;see vali-y-enju.

     "இத்தரம்ம் அ  ெசய்வான் வ ெயசச்ம வான்" (S.I.I.Vol. V.83);.

     [வ  + எசச்ம் + அ -.]

அர ்→ அ . ஒ.ேநா. உர ்→ உ .

வ ெயஞ் -தல் _, 5 ெச. . . (v.i.);

   ெகா வ யற் ப் ேபாதல்; to become extinct, as a family.

     "வ ெயஞ்ச ெலஞ்ஞான்  ல்" ( றள், 44);.

     [வ  + எஞ் .]

வ ெய ைக

வ ெய ைக vaḻiyedugai, ெப. (n.)

   ஒ  ெசய் ளில் அ ேதா ம் தன் ன்  ரக்்கண் ம் வ ம் எ ைக வைக (காரிைக, ஒ . 6, 
உைர, பக். 158);; an agreement in rhyme of the first, the second and the third foot in every line of a stanza.

     [வ  + எ ைக. எ ரக்்ைக → எ ைக.]

வ ெயா -தல்

வ ெயா -தல் vaḻiyoḻugudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ன் ெசல் தல்; to follow, to repeat.

   2. ேநரவ் ற் ெசல் தல்; to go along the right path, to be upright.

     "வ ெயா காச ்சலதரன்" (காஞ் ப் . கட ள். 5);.

   3. ஏவ ன்ப  நடத்தல்; to obey, as a direction or command.

     "வாய்ைமயான் வ ெயா ன் " ( .ெவ.8, 11, ெகா );.

     [வ  + ஒ .]
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வ ேயான்

 
 வ ேயான் vaḻiyōṉ, ெப. (n.)

வ த்ேதான்றல் ( ங்.); பாரக்்க;see vali-t-tooral.

     [வ  → வ ேயான்.]

வ வ -த்தல்

வ வ -த்தல் vaḻivaguttal,    4 ெச. . . (v.i.)

வ ேகா  பாரக்்க;see valli-kolu.

     [வ  + வ .]

வ வைக

வ வைக vaḻivagai, ெப. (n.)

   1. இடம் ெபா ேளவல்கள்; theatre or place, resources and conveniences.

வ  வைக ள்ளவன்.

   2. வ ைற, த ைற; expedients, means.

   3. ஒ  ெசயல், நைடெப வதற்கான ஏற்பா ம், ட்ட ம்; way or method.

ெபா ளாதாரத் ல் ன்தங் யவர ் ன்ேனற அர யல் சட்டத் ன் வா லாக வ வைக 
ெசய்யப்பட்ட  (உ.வ.);.

     [வ  + வைக.]

வ வந்தான்

வ வந்தான் vaḻivandāṉ, ெப. (n.)

   1. ெகா  வ ப் றந்தவன்; descendant.

   2. ன்பற்  ெயா ேவான்; follower.

     "மைற ன் வ வந்தாரக்ண்ேண" (ஏலா .1);.

   3. நற் ற் றந்ேதான்; one born of a good family.

     "என் ம் வ  வந்தார"் (ஏலா . 1);.

     [வ வா → வ வந்தான்.]

வ வ த்தம்

வ வ த்தம் vaḻivaruttam, ெப. (n.)

   இ க் ம் ஊர,் நகரம் த யவற் ந்  மற்ெறா  இடத் ற் ச ்ெசல் வதால் ஏற்ப ம் 
வ நைடக் கைளப் ; tiredness, fatigue or weariness from journey.

     "வ வ த்தந் ரந்் ந்த இரவல" ( பாண்.40, உைர);.

ம வ. வ நைடத் ன்பம்.

     [வ  + வ த்தம்.]

வ நைடத் ைண ன்  தன்னந்தனிேய ெந ந்ெதாைல  ெசல் தலால், ஏற்ப ம் ெமய் வ த்தம்.

வ வ -தல்

வ வ -தல் vaḻivarudal,    18 ெச. . . (v.i.)

வ வா-தல் பாரக்்க;see vali-va.

     [வ  + வ .]

வ வ ைடேயா
ன்

 
 வ வ ைடேயான் vaḻivaliyuḍaiyōṉ, ெப. (n.)

   ஓணான்; a species of lizard family.

     'ேவ க்  ஒணான் சான் ' (பழ);.

     [P]

     [வ  + ேவ  → வ  + உைடேயான்.]
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வ வ

வ வ  vaḻivaḻi, ெப.அ. (adj.)

   தைல ைற தைல ைறயாய்; from generation to generation.

     "ப ர ்ெசல்வெமா  வ வ  றந் " (ெதால்.ெபா ள்.422);.

     "அ  ள்ளம் வ வ ச ் றப்ப" (அகநா. 47:1);.

     "வ வ ச ் றக்க எனேவட ்ேடேம" (ஐங் . 2:6);.

ம வ. சாவ .

     [வ  + வ  = ெதாட ம் தைல ைற.]

வ வ  வந்த ம், நீண்ட ெதாடர் ைன ைடய மாய் அைமந்த,  அல்ல  இனம்.

வ வ ப்ப -தல்

வ வ ப்ப -தல் vaḻivaḻippaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   மர வ ப்ப தல்; to follow customs or norms.

     " ல் ைல ஓைமய வழங்  அத்தம் ெசன்ற காதலர ்வ வ பட்ட ெநஞ்ேச" (நற்.107:6-7);.

     [வ வ  + ப .]

வ வ யாக

 
 வ வ யாக vaḻivaḻiyāka, . .எ. (adv.) 

   மர ; from generation to generation, conventionally.

இ  வ வ யாக இப்ப த்தான் நடந்  வ ற  (இ.வ.);. வ வ யாகத் ெதாட ம் மர ைன 
மாற் வ  க னம் (உ.வ.);.

ம வ. ெகா வ , ெகா வ யாக.

     [வ வ  + ஆக.]

தைல ைற கடந்  நீண்ட ெந ந் ெதாடர் ைன வ வ யாகக் ெகாண்டேதாரினம். மர , ெசய்  
த யைவ ெதாடரவ்ைதக் க்ைக ல், தல் தைல ைறக்  அ த்த . என்ற ெபா ண்ைமையக் 

க்கப் பயன்ப த் ம் ட் ச ்ெசால்லா ம்.

வ வ யாய்ப்ேபா
-தல்

வ வ யாய்ப்ேபா-தல் vaḻivaḻiyāyppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   ெவவ்ேவ  வ யாகப் ரிந்  ேபாதல் ( ன்.);; to disperse in different directions.

     [வ  + வ  + ஆ + ேபா.]

வ வா-தல்

வ வா-தல் vaḻivātal,    8 ெச. . . (v.i.)

   1. மர வ  வ தல்; to be hereditary.

     "வ வ ன்ற வ யேராரக்்க ளி" ( வ். வாய். 9, 2, 2);.

   2. ெதான்  ெதாட்  வ தல்; to be handed down from generation to generation.

     "வ வந்த ேகண்ைமயார"் ( றள், 809);

   3. நற் ப் றத்தல்; to hail from a good family.

   4. ன்பற் ெயா தல்; to follow, to abide by

     "மைற ன் வ வந்தார"் (ஏலா . 1);.

   5. அற ல்களிற் யவா , றழா  நடத்தல்; to follow or adhere strictly the precepts of the sastras.

     "  வ வந்தாடெ்சய் ந் ெதாண்டேராரக்் க ளி" ( வ். வாய். 9,2,1);.

     [வ  + வ  → வா.]
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வ

வ 1 vaḻiviḍudal, ெச. ன்றா . (v.t)

   1. றப்பட் ப்ேபாகச ்ெசய்தல், தல்; to see one off.

     "ேநச ெவ மானங்கள் ெசய்ெத தல் வ தல்" ( ேவங். சத.58);.

   2. பாைத ந்  ல தல்; to make way for somebody.

தண்ணீர ்ெகாண்  வந்த ெபண்கள், ெபரியவர ்எ ரப்்பட்ட ம் வ ட்டாரக்ள் (இ.வ.);. கழ்ெபற்ற 
ஆட்டக்காரர,் தாம் இனிப் ேபாட் களிற் கலந் ெகாள்ளப் ேபாவ ல்ைல என் ம், வதாய்க் 
கள றங்க க் ம் இளம் ரரக் க்  வ ட ம் வதாக ம், ெதாைலக்காட்  ேநரக்ான ற் 

னார ்(இ.வ.);. வாழ்க்ைகப் பாைத ல் ன்ேன ச ்ெசல்பவரக் க் த் தைடயாக இல்லாமல், 
ல  வ தல்.

     [வ  + .]

 வ 2 vaḻiviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ெசல் வ  றத்தல்; to make or open a way.

   2. ெந தவ தல் ( ன்.);; to stay from the right ways co path.

   3. மாற்  வ ன் வா லாகச ்ெசயல் க்க ஏற்பா  ெசய்தல்; to devise means, to find a way out, as from 
a difficult situation.

   4. இைட கைளப் ேபாக் தல்; to mitigate or remove obstacles or obstructions.

   5. இறக் ந் த வா ல் க வாயாகச ்( ராயச் த்தமாக); சடங் கைளச ்ெசய்தல் (இ.வ.);; to perform 
certain rituals when a person is at the point of death.

     [வ  + .]

வ ைவ-த்தல்

வ ைவ-த்தல் vaḻivaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ற் லா அல்ல  றப்பா  ெதாடங் தல் (யாழ்.அக.);; to start or commence a journey.

   2. ன் ெசய்  காட் தல்; to begin first, to set an example to be a model.

   3. ேக  ழ்தல்; to plot one's ruin.

அவ க்  வ  ைவக் றான்.

     [வ  + ைவ-.]

1197

www.valluvarvallalarvattam.com 15668 of 19068.



வ

வ 1 vaḻu, ெப. (n.)

   கன்  த யன றக் ம்ேபா  காணப்ப ம் சவ்  த யன; dirt or mucus, as on the body of a calf just 
yeaned.

     "வ  கரந்்தா தரெவா  கன் கள்" ( ற்ெறட் . ப் . 67);.

     [வழ → வ .]

 வ 2 vaḻu, ெப. (n.)

   1. தவ , ற்றம் (தக்கயாகப். 7);; error, mistake, fault, flaw, lapse.

   2. இழப் , ேக  ( டா.);; damage, loss.

   3. கரி  (பாவம்);; sin.

     "வ வாய் ம ங் ற் க வா ள" ( றநா. 34);.

   4. ப ப் ைர; scandal, ill-repute.

     "வ ெவ ம் பாேரன்" ( லப். 16, 69);.

   5. ைண, பால் த யன தத்தம் இலக்கணெந  மயங்  வ வதா ய ற்றம் (நன். 375);; solecism, 
impropriety in language;deviation from rule.

     "எ றழ் ணிேதாள் வ ன்  மைலந்ேதார"் ( றநா. 61:16);.

     "வ லன் அம்ம தாேன இ" (நற். 143:6);.

     [  → ம  → வ .]

வ க்கட்ைட

வ க்கடை்ட vaḻukkaṭṭai, ெப. (n.)

   1. உ ண்  ரண் க்ைக; plumpness.

     "வ க்கடை்ட பயல்,

   2. டத்தனம் ( ன்.);; stupidity.

   3. ள்ைள (இ.வ.);; child, young person, an adolescent in comtempt.

     [ம க்  → ம க்கடை்ட → வ க்கடை்ட ( .தா.3 பக்.105);.]

வ க்கம்

வ க்கம் vaḻukkam, ெப. (n.)

   1. தவ ; error, slip, flew, mistake.

     "வாய்ைம வ க்க தலஞ் " (ெப ந்ெதா.994);.

   2. ஒ க்கத் தவ ; lapse of conduct.

     "மைற ல் வ க்கத் ப் ரி ன் மாரப்ர"் ( லப்.13.38);.

     [வ  → வ க்  → வ க்கம்.]

வ க்கல்

வ க்கல் vaḻukkal, ெப. (n.)

   1. ச க் ைக; slipperiness.

   2. ச க்கலான தைர ( வா.);; slippery ground.

   3. ெதங் னிளங்காய்; tender coconut.

     [வ  → வ க்  → வ க்கல் = வ க்ைகத் ேதங்காய் (ேதவேநயம்.12, 260);.]

வ க்ைகயான இட ம் ெபா ம் வ க் ம் தன்ைமத் .

வ க்கல் = வ வ ப் , வ க்ைகத் ேதங்காய்.
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வ க்கா-த்தல்

வ க்கா-த்தல் vaḻukkāttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. த்த ெபா ைள அதற் ரிய ெசால்லாற் தல்; to utter proper word to mention a partcular theme or thing.

   2. வ வைம-த்தல் பாரக்்க;see valu-u-amai.

     [வ + கல் → கள் →கவ்( ); → கா-.]

கவ் தல் = த்தல், காத்தல், ங்  வராமல் த த்தல், லக் தல், ேபணிக்காத்தல் என் ம் 
ெபா ண்ைமகளில், இலக் யத் ம், மக்களிைடேய ம் வழக் ன் ள்ள .

     'கா' என் ம் ைனய , பா காத்தல் என் ம் ெபா ள் த ம். வ க்காத்தல் என் ஞ்ெசால், ஒ  
ெபா ளின் தன்ைமையப் ேபணிக்காத்தல் என் ம் ெபா ள் பயத்தல் காண்க. இச ்ெசால் த் , 
ேசனாவைரய ம், ப் ரமணிய ட் த ம் ள்ளைம வ மா  :-

     "வ வற்க என்ற ம் வ  அைமத்த ம் என வ க்காத்தல் இ வைகப்ப ம்" (ெதால். ெசால். 11, 
ேசனா.);

த்த ெபா ைள அதற் ரிய ெசால் அன்  ஆ ம், ஒராற்றான் அப்ெபா ைள ளக் த ன் 
அைமக என்றல், வ க்காத்தலாம் (கப் . ரேயா.44);.

வ க்காய்

 
 வ க்காய் vaḻukkāy, ெப. (n.)

   வ க்க ள்ள இளந்ேதங்காய் ( ன்.);; tender coconut in which the pulpy matter has just begun to form.

     [ம க்  → வ க்  + காய்.]

வ க் ந்தன்ைம ள்ள ம், இளம் பதத் ள்ள மான ெதங் னிளங்காய்.

வ க்கா

வ க்கா  vaḻukkāṟu, ெப. (n.)

   ய ெந ; evil way or method.

     "வ க்காறைனத்  க் ம்" ( நாயக . 2,32);.

     [வ  → வ க்  + ஆ . அ  → ஆ  = வ .]

வ  = ற்றம். வ க்கா  = யவ .

வ க் -தல்

வ க் -தல் vaḻukkiviḻudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   வாழ்க்ைக ெந ந்  றழ்ந்  ேபாதல்; to astray.

     [வ  → வ க்  → வ க்  + ழ் → -.]
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வ க்

வ க் 1 vaḻukkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ச க் தல்; to slip, to slide, as in slippery lands.

     "வ க்  ந் ப்ெபயரல்லான் மற் யா ன ேயன்" (ேதவா. 1110, 1);.

ேவ க்ைக பாரத்் க் ெகாண்ேட நடந்தவன் வாைழப் பழத்ேதா ல் கால் ைவத்ததால், வ க்  
ந்தான் (இ.வ.);. வாழ்க்ைகப் பாைத ல் வ க்  ந்தவர ் ள்வ  க னம் (உ.வ.);. பா  படரந்்த 

ளத் ப் ப  வ க் ம் (உ.வ.);.

   2. தவ  ெசய்தல்; to err, to commit a mistake or wrong.

     "ேகாள் வ க் " (க த். 104);.

   3. தப் தல்; to escape.

     "வ க் க் க தேல நன் " (நால . 71);.

   4. மறத்தல்; to be forgetful.

     "வ க் ம் வாயாற் ெசாலல்" ( றள். 139);.

   5. அைசதல் ( ன்.);; to move back and forth, as the eyes.

ம. வ க் க.

     [ம  → வ  → வ க் .]

ஒ கா. வ வ த்தல் என் மாம்.

ஈைள நிலப்பரப் ல் ப்  இல்லாமல் ந ச ்சரித ம், வாழ்க்ைகப் பாைத ல் ெபா ளாதாரச ்
ர் ைல க்காளா  நிைல ைலத ம், பா  படரந்்த ப க்கட் ல் ச க் ச ்சாய்த ம், வ க் தல் 

எனலாம்.

வ க் நிலம்

வ க் நிலம் vaḻukkunilam, ெப. (n.)

   ச க்கலான தைர ( வா.);. ( ஞ் . 288, உைர);; slippery ground.

ம வ. ஈைளத்தைர

     [ம க்  → வ க்  + நிலம்.]

வ க் ப்பா

 
 வ க் ப்பா  vaḻukkuppāci, ெப. (n.)

   நீரப்்பா  வைக ( ன்.);; a kind of moss, Lichen.

     [வ க்  + பா .]

வ க் மரம்

 
 வ க் மரம் vaḻukkumaram, ெப. (n.)

   ைளயாடற் ரிய ச க்  மரம்; greased pole to climb on, in sports.

     [வ  → வ க்  + மரம்.]

னிக்ெகாம் க் ம் பரி ப் ெபா ைளக் ைகப்பற் தற் ெபா ட் ப், ேபாட் ட்  ஏ ம் 
எண்ெணய் தடவப்பட்ட வ வ ப்பான நீண் யரந்்த கம்பேம, வ க்  மரமா ம். வ க் மர 

ைளயாட் ப் ேபாட்  ஊரகத்ேத இன் ம் காணப்ப ற .

     [P]

வ க் ெவண்

 
 வ க் ெவண்  vaḻukkuveṇṭi, ெப. (n.)

   வழவழப்பான ெவண்ைடக்காய்; okra, ladies finger which is viscous-Hibiscus esculentus.

     [வ  → வ க்  + வண்ைட → ெவண்ைட → ெவண் .]
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வ க்ெகண்ெணய்

 
 வ க்ெகண்ெணய் vaḻukkeṇīey, ெப. (n.)

   ெகா ப் ம், எண்ெண ங்கலந்த கலைவ வைக (யாழ்.அக.);; a mixture of grease and oil.

     [வ க்  + எண்ெணய்.]

எள் + ெநய் = எண்ெணய்.

எண்ெணய் என் ஞ்ெசால் தற்கண் ெநய்ப் ெபா ள் எல்லாவற் ற் ம் ெபா ப்ெபயரா ந் , 
காலப்ேபாக் ல் றப் ப் ெபயரா ற் . தன் தலாக எள்ளின் ெநய்ையக் த்த எண்ெணய் 
என் ஞ் ெசால், கப்ெப வழக்காய் வழங் யதால், நாளைட ல் தன் றப் ப் ெபா ைள ழந் , 
ெநய்யல்லாத ெநய்மப் ெபா ள்களின், ெபா ப்ெபயரா ற் . வ க் ம் இயல் ள்ள, ெகா ப்  

யாகக் கலந்த எண்ெணய் வ க்ெகண்ெணய் என்  மக்களிைடேய வழக் ன் ய .

வ க்ைக

வ க்ைக1 vaḻukkai, ெப. (n.)

   1. இளவ க்ைக; the tender kernal or pulp inside-a tender cocoanut.

   2. ன்  மாதத் ய ண்டக்க ; foetus of 3 months old.

   3. உ ர ்உண்டா ம் ெபா ள்; proximal end of the nailbed. 

   4. ( ர ); வ க்ைகப் ; a plant gratiola monera.

   5. ெமாடை்ட; shaven head.

   6. வட்ட வ க்ைக; a tree.

   7. ம ர ் ைளயாைம; a skin disease which destroys the hair fex manges.

     [ ல் → ெமா  → ெமா க்ைக → ம க்ைக → வ க்ைக = இளந் ேதங்காய் (ேதவேநயம்.12, பக்.260);.]

இளைம, ைமப் ெபா ைளக் க் ம் ல் என் ம் தனிைல னின்  ழ்த்த ெசால். 
காலப்ேபாக் ல் இச ்ெசால்ேல ராத இளங்க ைன ம், ெமா ெமா ெவன் , ம த்தாற் 
ேபா ள்ள வ க்ைகத் தைல ைன ம், க்கலா ற் .

   வ க் ம் இட ம், வ க் ம் ெபா ம் வ க்ைகயாம். ன்ன  வரப்  வ க்கல்; ன்ன  இளநீரில் 
வ க்ைக. தைல வ க்ைக, வ க்ைக மாம் ம க்ைக மாம். க்க வ ந்த . ம க்ைக, ம ர ்
உ ரந்்  ைளக்காத  வ க்ைக. வ க்ைகக் கல் ேபால, ெபா ள் ேபால அைமந்த  என உவைமப் 
ெபா ளதாம்.

இங் க் கா ம் வ க்ைக அப் ப ப்ெபா ள் நீங் ய ண்ெபா ள் வ க்ைகயாம். ஒன்ைறச ்
ெசான்னால்,

     'ஆம்' என ஏற்காமல்,

     'அன் ' என ம் ம க்காமல், வ க் க் ெகாண்  ேபாய் டலாம்.

வ க்ைகக்ெகளி

வ க்ைகக்ெகளி  vaḻukkaikkeḷiṟu, ெப. (n.)

   1. நீலநிற ம் ஆ  அ  வளரச்் ள்ள ஆற்  ன் வைக; a fresh water fish, bluish, attaining 6 ft. or more in 
length.

   2. நீலநிற ம் நீண்ட ள் ள்ள ஆற் ன்; a fresh-water fish with long maxillary barbels, bluish.

     [வ க்ைக + ெகளி .]

ள் → ெகள் → ெகளி . ெக த் ன் வைக  ெளான் .

     [P]

வ க்ைகத்தைல

 
 வ க்ைகத்தைல vaḻukkaittalai, ெப. (n.)

   ெபாட்டலா க் ம் தைல; bald head.

     [ம க்ைக → வ க்ைக + தைல.]
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வ க்ைகத் 
ேதங்காய்

 
 வ க்ைகத் ேதங்காய் vaḻukkaittēṅgāy, ெப. (n.)

   ெதங் னிளங்காய் ( ன்.);; tender coconut.

     [வ க்ைக + ேதங்காய்.]

வ க்ைகப்பசைல

 
 வ க்ைகப்பசைல vaḻukkaippasalai, ெப. (n.)

   பசைல வைக ெளான் ; a kind of puslane.

ம வ. வ வற்ேறங்காய்

     [வ க்ைக + பசைல.]

வ க்ைகப்பசைள

 
 வ க்ைகப்பசைள vaḻukkaippasaḷai, ெப. (n.)

   ஓர ்வைகச ்ெச ; a prostate plant portulaca oleracea.

     [வ க்ைக + பசைள.]

வ க்ைகப்பயல்

வ க்ைகப்பயல் vaḻukkaippayal, ெப. (n.)

   வன்; young boy, an adolescent.

     [ம  → ம க்ைக → வ க்ைக + பயல் = பயல் (ேதவேநயம்.12, பக்.260);.]

ம → வ - ரி

வ க்ைகப்பலா

 
 வ க்ைகப்பலா vaḻukkaippalā, ெப. (n.)

   ைவ ன் ய பலாவைக ( ன்.);; an inferior variety of jack tree.

     [வ க்ைக + பலா.]

வ க்ைகப்பள்ளம்

 
 வ க்ைகப்பள்ளம் vaḻukkaippaḷḷam, ெப. (n.)

   பல் ன் சவ் ப் பள்ளம்; pulp cavity.

     [வ க்ைக + பள்ளம்.]

வ க்ைகப் ல்

 
 வ க்ைகப் ல் vaḻukkaippul, ெப. (n.)

   ல்வைக ெளான் ; a kind of grass Cyanotis axillaris.

     [வ க்ைக + ல். ல் தல் = ைளத்தல். உல் → ல்.]

ப ெனண் வைகப் ல்வைக ெளான் . ல் தல் என் ம் ைனசெ்சால் வழக் றந்த . ல் = 
உட் ைள ள்ள நிைலத் ைண வைக.

க் ங்கால் ச க் ந் தன்ைம ள்ள ல்ேல, வ க்ைகப் ல் எனலாம்.

வ க்ைகமரம்

 
 வ க்ைகமரம் vaḻukkaimaram, ெப. (n.)

   கட் டப் பணிக க் ப் பயன்ப ம் மர வைகக ள் ஒன் ; a kind of tree intended to building works.

     [வ க்ைக + மரம்.]
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வ க்ைக ளநீர்

 
 வ க்ைக ளநீர ்vaḻukkaiviḷanīr, ெப. (n.)

   ராத் தன்ைமய ம், இளம் பதத் ள்ள ம், நீர் ந் ள்ள மான ெதங் னிளங்காய்; tender 
cocoanut with pulp kernal.

     [ம க்ைக → வ க்ைக (வ வ ப்பான இளம்ப ப் ள்ளீ ); + இளநீர.்]

இளம் + நீர ்= இளநீர.் ராத வ க்ைகத் ெதங் ளிளநீர.்

வ க்ேகா கம்

 
 வ க்ேகா கம் vaḻugāpigam, ெப. (n.)

   ைளக் ைர; a greens-Amaranthus gangeticus tender.

வ ங்கல்

 
 வ ங்கல் vaḻuṅgal, ெப. (n.)

   அ வற்றவன்; insensate person, senseless idiot, stupid, fool.

அவன் த்த வ ங்கல், அவேனா  யார ்ேப வார?் (இ.வ.);.

     [ம ங்கல் → வ ங்கல்.]

வ த்தரல்

வ த்தரல் vaḻuttaral, ெப. (n.)

   இறந்  ேபாைக;     " ன்ைன வ த்தரல் மர ெதன்றார"் (ேம மந். 567);.

     [வ  + த  → தா.]

வ த்தர

 
 வ த்தர  vaḻuttaravu, ெப. (n.)

   வ  ழ்ைக; declining fall.

     [வ  + தர .]

வ த் -தல்

வ த் -தல் vaḻuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t)

   1. வாழ்த் தல்; to bless, to grace.

     "வ த் னாள் ம் ேனனாக" ( றள். 1317);.

   2. வணங் தல்; to praise.

     "வ த் ங் காணாமலர " ( வாச. 4, 9); ( டா.);.

   3. மந் ரம் ெசால் தல்; to mutter chant, as mantras.

     "மந் ர நா ைட வ த் வரா னர"் ( லம் .16:172);.

வ த்ேதமா

 
 வ த்ேதமா vaḻuttēmā, ெப. (n.)

   மைலமா; a kind of mango tree, grown in hilly areas.

வ தலங்காய்

 
 வ தலங்காய் vaḻudalaṅgāy, ெப. (n.)

   கத்தரிக்காய்; brinjal- Dischrostachys cineria.

இ  ெகா  வ  ைணக்காய்.
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வ தைல

வ தைல1 vaḻudalai, ெப. (n.)

   1. கத்தரிக்காய் ( ங்.);; brinjal;

 egg-plant-Solanum (சா.அக.);.

   2. கண்டங்கத்தரி வைக ( .அ.);; Indian night shade.

 வ தைல2 vaḻudalai, ெப. (n.)

   1. ல்  (அக..நி.);; scarecrow made of straw.

   2. னத் ம் ெபாய்க்க  (ச .);; dummy stake set up in corn fields as a warning to thieves.

வ தைலக் யாழ
ம்

 
 வ தைலக் யாழம் vaḻudalaikkiyāḻm, ெப. (n.)

   கண்டங்கத் ரி டன், ம ந் ச ்சரக் கைளச ்ேசரத்் க் காய்ச்  வ த்த க க் நீர;் decoction of Solanum 
jacquini.

     [வ தைல + யாழம்.]

வ

வ 1 vaḻudi, ெப. (n.)

   பாண் ய மன்னரக்ளின் ைன ெபயரக் ள் ஒன் ; one of the nick names of Pandiya kings.

     'வ த்தத் தக்கவன் வ  எனப்பட்டான்'.

     [வ த்  → வ . வ த்  = கழ்.]

 வ 2 vaḻudi, ெப. (n.)

   பாண் யமன்னன் ( ங்);; Pandiyan king.

     "ெப ம்ெபயர ்வ " ( றநா. 3);.

வ  என்பைதேய இயற்ெபயராய்க் ெகாண்டவன்.

வ நா

வ நா  vaḻudināṭu, ெப. (n.)

வ  வளநா  ( வ். வாய். 3:6:11); பாரக்்க;see Valudi-valanadu.

     [வ  + நா .]

வ யச் வ க்க
ம்

வ யச் வ க்கம் vaḻudiyaccuvarukkam, ெப. (n.)

   பாண் யர ்கா  வைக (S.I.I.V.90);; a Pandiyar coin.

     [வ  + அச்  + Skt. வரக்்கம்.]

 Skt. varga → த. வ க்கம்.

வ யர்

 
 வ யர ்vaḻudiyar, ெப. (n.)

   பாண் ய மர ன் ஐந்  ைளக் க ெளான் ; one of five classes of Pandiya ancestery.

     [வ  → வ யர.்

     'அர'் பலரப்ால் ஈ .]
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வ வளநா

வ வளநா 1 vaḻudivaḷanāṭu, ெப. (n.)

   ெதன்பாண்  நாட் ல் செ்சந் ர ்மான ரப்பட் னம், வர ணமங்கலம் த ய ப களடங் ய 
நா ; a region comprising Tiruchendür, mana-virap-pattinam in south Pândiya kingdom or country.

     [வ  + வளநா .]

 வ வளநா 2 vaḻudivaḷanāṭu, ெப. (n.)

   ஆழ்வார ் நகரிையச ் ழ்ந்த நா ; the region around alvar-tiru-nagari.

     "வண்டலம் ஞ்ேசாைல வ  வளநாடன்" ( வ். வாய். 2:8:11);.

     [வ  + வளநா .]

வ

வ 1 vaḻudu, ெப. (n.)

   ெபாய் ( ங்.);; lie, falsehood.

     [வ  → வ .]

 வ 2 vaḻudu, ெப. (n.)

   ைவக்ேகால் ( ங்.);; Straw.

     [வய் → ைவ → ைவ  → வ .]

ஒ கா. ப  → வ .

வ ணங்காய்

வ ணங்காய் vaḻuduṇaṅgāy, ெப. (n.)

   கத்தரி ன் காய் (ம ைரக். 529, உைர);; unripe fruit of brinjal.

     [வ ைண + காய்.]

வ ைண

வ ைண1 vaḻuduṇai, ெப. (n.)

   ள் க் கத் ரி; brinjal with prickles.

 வ ைண2 vaḻuduṇai, ெப. (n.)

வ தைல', 1 பாரக்்க;see valutalai.

     "வட் ம் வ ைண ம் ேபால்வா ம்" (நால . 264);.

வ ைணத்த ம்
பன்

வ ைணத்த ம்பன் vaḻuduṇaiddaḻumbaṉ, ெப. (n.)

   த ம் ள்ளதால் ஒ வ க் ண்டா ய ெபயர;் named after a smudge, causitive name after a smudge.

     "  வ ைணப் ெப ம் ெபயரத்்த ம்பன் க ம ல் வைரப் ன் ஊ ர ்உம்பர"் (அகநா. 227:17-
18);.

     [வ ைண + த ம்பன்.]

வ ந்தல்

வ ந்தல் vaḻundal, ெப. (n.)

   1. காய்ப்ேபறல்; excoriation.

   2. வ றல்; abrasion.

வ ந் -தல்

வ ந் -தல் vaḻundudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேதா ரிதல் ( ன்.);; to be excoriated, wear off, as the skin.

     [அ ந்  → வ ந் .]
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வ நிைல

வ நிைல vaḻunilai, ெப. (n.)

   ெசால் த யன இலக்கணத் தவறாக வ ைக (நன், 374, ம ைல.);;     (Gram.); erroneous use, as of a word, 
dist. fr. Vala-nilai.

த க்  எ  வ நிைலேயா, அ  ற ெமா கட்  வழாநிைலயாம். த க் ச ்ெசம்ைம 
இன் யைமயாத பண்பா த்த னாேலேய, அ  ெசந்த ழ் எனப்பட்ட . ெபா மக்கேளா  
எத் ைணக் ெகாசை்சயாகப் ேப ம் ஏெட த் ெத ம் ேபா ம், ேமைடேய ப் ேப ம்ேபா ம், 
இலக்கண நைடையக் ைகயாள ேவண் ெமன்பேத த ழ்மர .

வ நீர்

வ நீர ்vaḻunīr, ெப. (n.)

   கண்ணினின்  ஒ ம் ைள; rheum in the eye.

     "க நீரக்் கண்காண் வ நீர ் மந்தன" (மணிேம. 20:47);

     [வ  + நீர.்]

வ ப்பா

 
 வ ப்பா  vaḻuppāci, ெப. (n.)

   ப ரக்் க் ேக  ரி ம் பா வைக (இ.வ.);; lichenwhich causes injury to crops.

     [வ  + பா .]

வ ம்

வ ம் 1 vaḻumbu, ெப. (n.)

   1. ற்றம்; fault.

     "வ ம் ல் ர் ல்" (நால . 352);.

   2. தவ , ைழபா ; error, mistake.

   3. ங் ; evil, harm.

     "வ ம்  கண் ைதத்த...... பா " (மைலப . 221);.

     [வ  → வ ம் .]

 வ ம் 2 vaḻumbu, ெப. (n.)

   1. ெகா ப் , நீரம்க் ழம்  ( ங்.);; fat.

     "ைவத்த த ம் வ ம் மா மற் வற் ள்" (நால . 46);.

     "அ ந்  ப் ண் வ ம் வாய் லரா எவ்வ ெநஞ்சத்  எஃெக ந் தாங் " (நற்-97-12);.

   2. நிணம் த யவற் ன் ேம ள்ள வழவழப்பான நீரப்், பண்டம்; slimy substance, mucus, as on fat or on 
new - born calf.

     "வ ம்ப க்க ல்லாவாந் ேதைர" (நால . 352);.

   3. அ க்  ( ன்.);; filth, impurity.

     [  → ம  → வ  → வ ம் .]

வ ட்

வ ட் 1 vaḻumūṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேதா ரிதல் ( ன்.);; to be excoriated, wear off, as the skin.

     [வ  + ட் -.]

 வ ட் 2 vaḻumūṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t)

   1. இணங்கச ்ெசய்தல்; to reconcile.

   2. ெமன்ைமயாக் தல்; to smoothen.

   3. ெவளிவராமல் அடக்  தல்; to hush up, as an affair.

     [வ  + ட் -]
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வ ெமனல்

வ ெமனல் vaḻumeṉal, ெப. (n.)

   1. வ  வ ப் க் ப் ; smoothness.

   2. ெதரிந் ம், ெதரியாதவர ்ேபால் அடக்கமா ப்ப ; being silent and secretive.

     [வ ம் + எனல். என் + அல் = எனல்.]

வ வநா

 
 வ வநா  vaḻuvanāti, ெப. (n.)

 a kind of trance.

வ வைம-த்தல்

வ வைம-த்தல் vaḻuvamaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t)

   இலக்கண வ வா ம் அைமவதாகக் ெகாள் தல் (ெதால். ெசால். 31, ேசனா.);;     [வ  + அைம.]

ஒ  ெபா ளின் தன்ைமைய ைமயாக ஒ  ெசால் ளக்காதைம ம், ஒ வாற்றான், அப் 
ெபா ைள ளக் ம் பாங் னில் அைமத் க் ெகாள் தல். வ வைமத்தல் த் ச ் ப் ரமணிய 

ட் தர,் தம  ரேயாக ேவகத் ல்

ளக் வ  வ மா :-

     " த்த ெபா ட்  உரிய ெசால் அன்  ஆ ம், ஒராற்றான் அப்ெபா ைள ளக் த ன் அைமக 
என்றல் வ வைமத்தலாம்" (கப் . ரேயாக:44);.

வ வைம

வ வைம  vaḻuvamaidi, ெப. (n.)

   இலக்கண வ வா ம் ஒ  பயன்ேநாக்  ஆன்ேறாரால் அைமக ெவன்  ெகாள் ைக 
(ெதால்.ெசால்.41, ேசனா.);;     [வ  + அைம → அைம .]

வ வைம  த் ச ்ேசனாவைரயர ்ெசப் வ  :- த்த ெபா ட் ரிய ெசால்லன்றா ம், 
ஒ வாற்றான் அப் ெபா ள் ளக் த ன் அைமக ெவன்றல் (ெதால். ெசால்.11, ேசனா.);.

வ வைம ைன

வ வைம ைன vaḻuvamaidiviṉai, ெப. (n.)

   வ வா ம் வ வற்ற  ேபால் இலக்கணியரால் அைமக்கப்ெபற்ற ைன 
(த.வ.180);;     [வ வைம  + ைன.]

உண்  என் ம் ப்  ைன ற் தற்கண் படரக்்ைக ஒன்றன்பால் ைனயா ந்  ன்  
ஐம்பால் ட ஈெரண் ெபா  ைனயாய் வழங் ன்ற .

வ வல்

வ வல் vaḻuval, ெப. (n.)

   1. ந ைக ( ன்.);; sliding down, letting slip.

   2. வ , 1, 2 பாரக்்க;see valu.

   3. இளந்ேதங்கா ன் வ க்கல் (யாழ்.அக.);; soft pulp in a tender coconut.

     [வ  → வ  → வ வல்.]

வ வ -த்தல்

வ வ -த்தல் vaḻuvaḻuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. வ க் தல்; to slip.

     "வாளமர ்நீந் ம் ேபாழ் ன் வ வ த் ெதா  ெமன்றான்".

   2. வ வ ப்பாதல்; to be slippery, smooth or polished.

   3. உ ய தல்; to be infirm or unsteady.

     "வ வ த்த றவதனின் வ ரம்பற் யபைகேய வன்ைமயாேம" (தண்டைல. 83);.

     [ம  → ம ம  → வ வ  → வ வ -.]

வ வ க்

 
 வ வ க்  vaḻuvaḻukku, ெப. (n.)

வ  வ ப்  பாரக்்க;see valu-valuppu.

     [வ  → வ க் .]
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வ வ த்தபண்ட
ம்

 
 வ வ த்தபண்டம் vaḻuvaḻuttabaṇṭam, ெப. (n.)

   வழவழப்பான ெபா ள்; mcous substana, unctuous.

     [வ வ த்த + பண்டம்.]

வ வ த் றங்
ைக

 
 வ வ த் றங் ைக vaḻuvaḻuttiṟaṅgugai, ெப. (n.)

   அ வ ப்பான ெபா ைளக் கண்ட டத் ண்டா ம், மட்ட ணர் ; a feeling on facing unwanted or 
undesinable thing, as of exereta.

     [வ வ த்  + இறங் ைக. இறங்  → இறங் ைக.

     'ைக' ெசால்லாக்க ஈ .]

வ வ ப்

வ வ ப்  vaḻuvaḻuppu, ெப. (n.)

   1. ெகா  ெகா ப் ; clamminess, sliminess. 

ட் யா  ெகா த்தா ம், வ வ ப் த் ரா  (உ.வ.);.

   2. வ க் ந் தன்ைம; slipperiness.

     "நிலம் பா  படரந்்  வ வ ப்பா ைடைம" ( ன்.);.

   3. உய த் தன்ைம; lubricity, oiliness.

   4. ெமன்ைம; smoothness.

   5. பளபளப்  (இ.வ.);; gloss.

     [வ வ  → வ வ ப்  (எண்ெணய்ப் க் );.]

வ வ ப் ள்ள
ைவ

 
 வ வ ப் ள்ளைவ vaḻuvaḻuppuḷḷavai, ெப. (n.)

   ெநய்மக் ைழ ைடயைவ; unctuous substance.

     [வ வ ப்  + உள்ளைவ.]

வ வ ப்  = எண்ெணய்ப் க் .

வ வெழனல்

வ வெழனல் vaḻuvaḻeṉal, ெப. (n.)

   1. ெமன்ைமக் ப் ; smoothness, soft-natured altitude.

   2. ைர க் ப்  (நாம ப.687);; swiftness, quickness, hurriedness.

     [வ வ  + எனல்.]

வ வற்ேறங்காய்

 
 வ வற்ேறங்காய் vaḻuvaṟṟēṅgāy, ெப. (n.)

   வ க்க ள்ள இளந்ேதங்காய் ( ன்.);; tender coconut in which the pulpy matter has just begun to form.

     [வ வல் + ேதங்காய்.]
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வ வன்

வ வன் vaḻuvaṉ, ெப. (n.)

   1. ன்வைக; a kind offish.

   2. தன் உடற்ெகா ப்ைபக் கடல் ேமற்பரப் ல் தக்க ட் , ெசத்த  ேபால் இ க் ன்ற ன்; pretention 
of the fish as if dead.

     [வ  + வ வன்.]

     [P]

பறைவ ன் கவனத்ைதக் கவர ெகா ப் ைன ழ்ந்  நீரின்  பரப் , இறந்தைதப் ேபால் 
இ க் ம். பறைவ அதன் தமர. உடேன வாரிச் ட்  வா ட்  ங் ந் தன்ைம ெகாண்ட ன்.

வ வன் றா

வ வன் றா vaḻuvaṉcuṟā, ெப. (n.)

   க  ெவண்ைம நிற ம், 12 அ  வளரச்் ள்ள றா ன் வைக ( ன்.);; man eating shark, dark grey, 
attaining 12 ft. in length.

     [வ வன் + றா.]

     [P]

வ வாங்

 
 வ வாங்  vaḻuvāṅgi, ெப. (n.)

   ம ந் ைல வைக ெளான் ; a kind of medicinal shrub.

வ வா

வ வா 1 vaḻuvāṭi, ெப. (n.)

   வாழ் த ந் ெதா ைல ந வ பவன் (சங்.அக.);; one who is careless or negligent in one's affairs, indifferent 
person.

     [வ வாளி → வ வா .]

 வ வா 2 vaḻuvāṭi, ெப. (n.)

   பாைலத் க்கண்ைம ல், அ கம் ப ம் ஒ வைகத ் க்ைக ன்; a kind of fish caught in sea bed of 
desert islands.

     [வ வாளி → வ வா .]

வ வாதநா

வ வாதநா  vaḻuvātanāḻi, ெப. (n.)

   சரியான அள ப ; correct or accurate measure.

     "நா  உழக்  வ வாத நா யால்…. அட் ேவனாேனன்" (S.I.I.i. 115);.

     [வ வாத + நா  = ற்றமற்ற, சரியான நிைறநா .]

வ வாைம

வ வாைம vaḻuvāmai, ெப. (n.)

   1. ேநரை்ம ( ன்.);, ைம, வாய்ைம; integrity.

   2. ந நிைல றழாைம; rectitude, uprightness of heart.

   3. ைழபடாைம; absence of error, inerrancy.

     [வ  + ஆ = ைம.]

ெந றழாைமேய வ வாைமயாம்.

     'ஆ' எ ரம்ைற இைடநிைல,

     'ைம' ெசால்லாக்க ஈ .

     [ஒ.ேநா.[ ந வாைம, க வாைம
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வ வாய்

வ வாய் vaḻuvāy, ெப. (n.)

   1. தப் ைக; escape.

     "வ வா ண்ெடன மயங் ேவாள்" (மணிேம. 11:130);.

   2. கரி  (பாவம்.);; sin.

     "வ வாய் ம ங் ற் க வா  ண்ெடன" ( றநா. 34,4);.

     [வ  → வ வாய்.]

வ

 
 வ  vaḻuvi, ெப. (n.)

   அத்  (சங்.அக.;: country fig.

வ சச்ம்

 
 வ சச்ம் vaḻuviccam, ெப. (n.)

   நத்ைதச ் ரி; a kind of plant.

வ லாஅ ைம

வ லாஅ ைம vaḻuvilāaḍimai, ெப. (n.)

   1. ற்றம் இைழக்காத பணியாளன்; unflemished employee.

   2. ற்றமற்றவன்; white-hearted man, flawless person.

     [வ  → வ  + இல் + ஆ அ ைம

     'இல்' எ ரம்ைற இைடநிைல.

     'ஆ' ெபயெரசச் ஈ .]

வ

வ 1 vaḻuvudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. தவ தல்; to err, to swerve from the right, to go astray.

     "தன்னியல் வழாஅ " ( றநா.25);.

   2. ந தல்; to miss, as a step, to sway down, as a load, to be turned out of a course.

     " ல் வ  ழ்வன" ( ளா. அர . 386);.

   3. ச க் தல்; to slip.

     "வ உ ம ங் ைடய வழாஅ ேலாம் " (மைலப . 215);.

   4. ைற ைடயதாதல்; to be inaccurate, to be deficient.

     "வ வாத நா " (S.I.I.i. 115);.

     [வ  → வ .]

 வ 2 vaḻuvu, ெப. (n.)

வ  பாரக்்க;see Valu.

     [வ  → வ .]
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வ ைடக்காமம்

வ ைடக்காமம் vaḻuvuḍaikkāmam, ெப. (n.)

   அகத் ைண ஏழ ள் ஒன்றான ம் ஒத்த இனமல்லாதவ டனாவ , இயற்ைகக்  ( க் ); 
மாறாகவாவ , தன்ைன ட அகைவ ல் ரந்்தவ ேளாடாவ  மனம் ஒவ்வாதவ ேளாடாவ  ம் 
காதல் (அகப்.);; improper love, as when it is in violation of customary rules or when the woman is older than the man or is 
of a different caste or does not consent, one of seven aga-t-tina.

     "ைகக் ைள தலாப் ெப ந் ைண இ வாய்" (ெதால்.947);.

ம வ. ெப ந் ைண.

     [வ  → வ  + உைட + காமம். கமம் → காமம்.]

கமம் = நிைற , ம ழ் , ப்பம்.

     "கமம் நிைறந் ய ம்" (ெதால்.938);.

வடெமா யாளர்

     'காம்' என் ம் ெசால் க்

     'கம்' என்பைத லமாகக் காட் வர.் இஃ  ெபா ட ்ெபா த்தப்பாடற்ற .

வடெமா ல்

     "கம்" இைடச ்ெசால்லாக ம், நான்காம் ேவற் ைம பாக ம், வழங் ற . ஆம், நலம் என் ம் 
ெபா ண்ைம பயப்ப .

ஆனால் த ன் கண்ேண நிைற ப் ெபா ண்ைம ல் வழங் வதாகத் ெதால்காப் யர ் த் ள்ள . 
ெபா டெ்பா த்தப்பா ைடய .

வ ைடக்காமம் என்ப  இங்  ைற ைடய நிைற ைனக் த்தெதன்க.

வ ண்டகாயம்

 
 வ ண்டகாயம் vaḻuvuṇṭakāyam, ெப. (n.)

   வர ் த யவற் ல் உராய்வதாேலா அல்ல  க ற்ைறக் ைக ல் அ த் ப் த் ப்பதனாேலா 
ஏற்பட்ட ண்; a wound caused by violent rubbing of friction as by rubbing against a wall or by a rope pulled through the 
hands-brush burn.

     [வ  + உண்ட + காயம். கள் → கய் → காய் → காயம்.]

வ ண்ட ண்

 
 வ ண்ட ண் vaḻuvuṇṭabuṇ, ெப. (n.)

   ேதய் ண்ட ண், உராய்ந்த ண்; abrasion.

     [வ  + உண்ட + ண்.]

வ ண்ணல்

 
 வ ண்ணல் vaḻuvuṇṇal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   ேதய்தல், ைறதல்; getting abrasion.

     [வ  → வ ண்ணல்.]

அ த்த யா ண்டா ம், ேதய்மானம் அல்ல  ைறபா .
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வ ைவ

வ ைவ1 vaḻuvai, ெப. (n.)

   1. மைலெய க் ; mountain madar, calotropis gigantia.

   2. நாய்ப்பாகல்; a kind of bitter gourd.

 வ ைவ2 vaḻuvai, ெப. (n.)

   யாைன ( டா);; elephant.

     [வ  → வ ைவ.]

வ உ

வ உ vaḻuu, ெப. (n.)

வ  பாரக்்க;see valu.

     "வ உச ்ெசாற் ேகாவலர"் (க த். 106);.

     [வ  → வ உ.]

வ உசெ்சாற் ண
ர்த்தல்

வ உசெ்சாற் ணரத்்தல் vaḻuuccoṟpuṇarttal, ெப. (n.)

   ற் ற்றம் பத்த ள், ைழ ள்ள ெசாற்ெறாடரக்ைள அைமக் ங் ற்றம் (நன்.12);; employment of 
improper or inappropriate phrases or words and terms, one of ten nür-kurram.

     [வ உ + ெசால் + ணரத்்தல்.]

வ உநிைல

 
 வ உநிைல vaḻuunilai, ெப. (n.)

வ நிைல ( ன்.); பாரக்்க;see valunilai. 

 Erroneous use of (gram.); words.

வைழ

வைழ vaḻai, ெப. (n.)

   1. ர ன்ைன; long-leaved two-sepalled gamboges.

     "வைழவளர ்சாரல்" (க த். 50);. (ேதவேநயம்.12, பக்.259);.

   2. வைழச்  பாரக்்க;see valaiccu.

     "பாகரிைற வைழ ம கர் " (பரிபா. 11:66);.

     [ ல் → ள் → மள் → மழ → வழ) → வைழ,]

இளைம, ைம ேபான்ற ெபா ண்ைமையக் க் ம்

     "மழ" என் ம் தனிைல னின்  ேதான் ய ெசால்.
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வைழச்

வைழச்  vaḻaiccu, ெப. (n.)

   ைம; freshness, as of palm juice, raw or unripe condition.

     "சா ன் வைழசச்ற ைளந்த…..ந ம் " (ெப ம்பாண். 280);.

     [ ல் → ள் → மள் → மழ → (வழ); → வைழ → வைழச் .]

ம → வ ெமய் னத் ரி .

ஒ.ேநா. ஞ்  → ஞ் .

     " ல்" என் தனிைல, இளைம, ைம, ைம ேபான்ற ெபா ண்ைம ெபா ந்த ெசாற்கைள 
உ வாக் ம் ேவர ் லமா ம்.

ரம் ேபான்ற ெபா டெ்பா த்தப்பாட் ல், இம் தனிைல கழக இலக் யத் ள் ப ன்  வந் ள்ள .

     "சா ன் வைழசச்ற ைளந்த" (ெப ம்பாண்.280);.

ல் → ள் → மள் → மள்ளன் = இைளஞன்.

     "ெபா றல் மள்ள" ( .262);. மள் → மழ → வழ = இளைம, ைம, யதாகத் ேதான் ய 
ழ .

     "மழ ம் ழ ம் இளைமப் ெபா ள" (ெதால்.796);.

மழ → மழைல + ேதன் = மழைலத்ேதன்.

மழைலத்ேதன் = யதாகத் ேதான் ய ேதன்.

ள் → (மள்); → மழ → வழ → வைழ →வைழச்

ைம, ைம, அழ , இளைம ேபானற் ெபா டக்ைளச ் ட் ம். ல் → மள → மழ என் ம் ேபான்ற 

வைழம

 
 வைழம  vaḻaimadu, ெப. (n.)

   ளிப் ச ் ைவயற்ற இளம ; unfermented liquor.

     [வைழ + ம . வைழ = இளைம, .]
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வள்

வள்1 vaḷ, ெப. (n.)

   1. வளம்; fertility, abundance, profitable, increase.

     "வள்ளிதழ் மாைல" ( வக. 2732);.

   2. ெப ைம; largeness, nobility.

   3. ேமன்ைம; greatness.

   4. ெந க்கம் ( ன்.);; narrowness, little-mindedness.

     [ ல் → மல் → வல் → வள்.]

 வள்2 vaḷ, ெப. (n.)

   1. ரை்ம ( ங்.);; sharpness, pointedness.

     "வள்வாயம " (ேதவா.209,1);.

   2. வாள் ( ங்.);; sword.

   3. வார ்( டா);; thong, lash.

   4. வா ைர (அக.நி.);; sheath.

   5. க வாளம்; bridle.

     " ர …. வாங் வள் பரிய" (அகநா. 4);.

   6. கா  ( ங்.);; ear.

வள்

வள்  vaḷpu, ெப. (n.)

வள்2, 3 பாரக்்க;see val2, 3

     "மாசற த்த வார்  வள் ன்" ( றநா. 50);.

     "வலவன் வள்  ஆய்ந்  ஊர" (நற்-11.8);.

     "ெவள்வ ப் ப இயர ்ெமாய்த்த வள் " (நற்-82,9);

     [வல் → வள் → வள் .]

வள்வாய்ஆ

வள்வாய்ஆ  vaḷvāyāḻi, ெப. (n.)

   ெப ைம வாய்ந்த ேத ள்; royal wheel.

     "வள்வாய் ஆ  உள்வாய் ேதா ம் ள் நி ரந்் தன்ன ெபாலம்பைடக் க மா" (நற்.78:8-9);.

     [வள்வாய் + ஆ .]

வள்

வள்  vaḷvu, ெப. (n.)

வள்2, 3 பாரக்்க;see val, 3.

     "வள்வாய்ந்  பண் க" ( .ெவ.12. இ பால். 3);.

     [வள் → வள் .]

வள்ளக்கட

 
 வள்ளக்கட  vaḷḷakkaḍavu, ெப. (n.)

   ேதாணி ல் ஏ றங் ம் ைற (நாஞ்);; jetty.

     [வள்ளம் + கட → கட .]
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வள்ளக்களி

 
 வள்ளக்களி vaḷḷakkaḷi, ெப. (n.)

   ேதாணி ெச த் ம் ேபாட்  (நாஞ்);; boat-race.

     [வள்ளம் + களி.]

வள்ளக்கால்

வள்ளக்கால் vaḷḷakkāl, ெப. (n.)

   1. வைளந்த கால் (இ.வ.);; bow-leg.

   2. பரம் ப் பலைகைய கத்ேதா  ேசரப்்பதற் ரிய ங் ல் ள  (நாஞ்.);; the bamboo lath connecting the 
levelling wood plant and the yoke of a field-leveller.

     [வள்ளம் + கால்.]

வள்ளங் -த்தல்

வள்ளங் -த்தல் vaḷḷaṅgudiddal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வள்ளம், கடல் அைலகளில் ன்ேன ம் ேபா  த் த் தா ைக; jumping by a leap while canoe is 
progressing among tides.

     [வள்ளம் + .]

வள்ளச்

 
 வள்ளச்  vaḷḷacci, ெப. (n.)

   உ ள்கடைல (பட்டாணி);; pea pulse.

வள்ள

வள்ள  vaḷḷaḍi, ெப. (n.)

   கா ன  (ைதலவ.);; lobe of ear.

     [வள்2 + அ .]

வள்ளப்ேபாட்

 
 வள்ளப்ேபாட்  vaḷḷappōṭṭi, ெப. (n.)

   கட ல் வள்ளங்கைள ேபாட்  ேபாட் க் ெகாண்  ெச த் ைக; to canol in sea competiting a water sports.

     [வள்ளம் + ேபாட் .]

வள்ளம்

வள்ளம்1 vaḷḷam, ெப. (n.)

   1. உண் ங் கலமாக உத ம் வட் ல் வைக ( ங்.);; a dish for use in eating or drinking.

     "வள்ளத ்தவேனந்த ------ ம ம ழ்ந்தார"் ( வக. 2700);.

   2. நா ைக வட் ல் ( டா.);; hour-glass, clepsydra.

   3. மரக்கால் ( ங்.); பாரக்்க;see marakkal.

   4. நான்  மரக்கால் ெகாண்ட அள  ( ன்.);; a measure of grain = 4 marakkâl.

   5. இரண்  அல்ல  நான்  ப ெகாண்ட அள  (G.Sm.D.I.i.286); (G.Tp.D.I.178);; a measure of capacity = 2 or 4 
padi.

   க. பள்ள;ம. வள்ளம்.

     [வல் → வள் → வள்ளம்.]

 வள்ளம்2 vaḷḷam, ெப. (n.)

   1. ேதாணி; boat made trunk of a tree.

   2. ப்  வட் ன் உத யால் ெச த்தப்ப ம் ேதாணி அல்ல   பட ; canoe, catamaram.

     [மல் → வல் → வல்லம் → வள்ளம். வட்ட வ டன் அைமக்கப்பட்ட ம், ப்  வட் ன் உத யால் 
ெச த்தப்ப வ மான ேதாணி வைக.]
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வள்ளமாட்டம்

 
 வள்ளமாட்டம் vaḷḷamāṭṭam, ெப. (n.)

   கடல் அைல ேபரள ல் எ ம்ேபா  வள்ளம் தத்தளிப்ப ; shaking of canoe due to floating waves.

     [வள்ளம் + ஆட்டம்.]

வள்ளல்

வள்ளல்1 vaḷḷal, ெப. (n.)

   வள்ளக் ைர; a kind of greens.

 வள்ளல்2 vaḷḷal, ெப. (n.)

   1. வைரயா  வாரி வழங் பவன்; person of unbounded liberality, liberal donor.

   2. வண்ைம, ஈகம், அ ளியற்ெகாைட ல் ஆரவ் ைடைம; benevolence.

     [வண் → வள் → வள்ளல்.]

 வள்ளல்3 vaḷḷal, ெப. (n.)

   1. றைம, ஆற்றல், வல்லைம; ability, power.

   2. மந்தணத் ெதா ல், தனி நடவ க்ைககள்; private or personal affairs.

     "அவன் வள்ளல் ெவளிப்பட் ட்ட " ( ன்.);.

     [வல் → வள் → வள்ளல்.]

 வள்ளல்4 vaḷḷal, ெப. (n.)

   கஞ்சன் என் ம் எ ரம்ைறப் ெபா ளில் வழங் ம் மக்கள் வழக் ; a common peoples usage in negative 
meaning as miser.

   நீ ெபரிய வள்ளல்;ெதரியாதா? உன் வள்ளல் ஊர ்அ ேம? (இவறன் என் ம் எ ரம்ைறப் ெபா ள் 
பயக் ம், வழக் ச ்ெசால்);.
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வள்ளலார்

வள்ளலார1் vaḷḷalār, ெப. (n.)

   வ ட்பா தலான அ ளியல் ல்கைள இயற் யவர;் a modern sage author of the Tiruvarutpā and some 
other pious works both prose and poetry.

ம வ. இராம ங்கர,் இராம ங்க அ கள்.

     [வள் → வள்ளல் + ஆர-்வள்ளலார.்

     'ஆர'் றப் ப் ெபயரீ .]

உ ரக்ள்மாட்  எல்ைல ல்லாப் ேபர ள் ண்டவர.் அ ட்ேபெராளி ஆண்டவைன அைனவரிடத் ம் 
கண்டவர.் எவ் ைர ம் தம் ரே்பால் எண்ணி, வா ய ப ைரக் கண்டேபாெதல்லாம் வா யவர.் 
மன்பைத ன் ப ப் ணி ேபாக் ம், ம த் வனாகப் றந்தார.் மனிதேநய ஒ ைமப்பா  
மண் ல ல் நிைலெபற்  ஓங் வதற்காக, 05.10.1823 ( ரட்டா ); கன்னி, 21, ஞா ); ஆம் நாளன் , 
கட ர ்மாவட்டத் ள்ள வட ரி ந்  7 கல் ெதாைல லைமந் ள்ள ம ரில், இராைமயா-

ன்னம்ைம இைணய க் , அ ட்ேபெராளி ஆண்டவரத்ம் அ ளின் வாகத் ேதான் னார.்

ைத மாதம் 19-ஆம் நாள், ெவள்ளிக் ழைம (30.01.1874); அ ட்ேபெராளி ஆண்டவ டன் இைணந்தார.்

இயற்ெபயர ்  : இராம ங்கம்

றப் ப் ெபயர ் : வ ட ் ரகாச வள்ளலார.்

உைறந்த இடங்கள்  : ெசன்ைன (1825-1858);

க ங்  1858-1867

வட ர ்1867-1870

ேமட் க் ப்பம் 1870-1874

இயற் ய ல்கள்  :

வள்ளற்றனம்

வள்ளற்றனம் vaḷḷaṟṟaṉam, ெப. (n.)

வள்ளன்ைம பாரக்்க;see vallanmai.

     "வள்ளற்றன ம் வ த்தனன் " (ெப ங். நரவாண. 8, 6);.

     [வள்ளல் + தனம். தனம் = ெசால்லாக்க ஈ .]

வள்ளன்ைம

வள்ளன்ைம vaḷḷaṉmai, ெப. (n.)

   1. ெகாைட ைடைம; liberality.

   2. வாரி வழங் ந் தன்ைம; munificence.

     "வள்ளன்ைம  ண்டான்கண் ஒண்ெபா ள்" (நால . 386);.

     [வள்ளல் + ைம.

     'ைம' பண் ப் ெபயரீ .]

வள்ளாங்ைக

 
 வள்ளாங்ைக vaḷḷāṅgai, ெப. (n.)

   இடக்ைக; left hand.

     [வள் → வள்ளாம் + ைக.]
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வள்ளி

வள்ளி1 vaḷḷi, ெப. (n.)

   1. ெகா  வைக; a kind of creeper.

     "வா ய வள்ளி தலரிந் தற் " ( றள். 1304);.

   2. ெகா ; a medicinal creeper, convolvulus balatas.

   3. நிலத் ற் பட ம் சணி (M.M);; panicled bindweed.

   4. தண் ; stalk, stem.

   5. ெகா  ேபான்  ெதாடரந்் ப்ப ; streak, line, row.

     "ேமகவள்ளி" (ெதால்.ெபா ள்.88, உைர);.

     [வல் → வல்  → வள்ளி.]

 வள்ளி2 vaḷḷi, ெப. (n.)

   1. ைகவைள; bracelet.

   2. காப் ; armlet.

     "ஆம்பல் வள்ளித் ெதா க்ைக" ( றநா.63);,

   3. ெதாய் ற் ெகா ; figures drawn on the breasts and arms of young women.

     "வண்ேட ைழேய வள்ளி ேவ" (ெதால். ெபா ள்.);.

   4. வள்ளித ்தண்ைட ( ன்.);; rattan shield.

வள்ளிக்கண்டம்

வள்ளிக்கண்டம் vaḷḷikkaṇṭam, ெப. (n.)

   1. ந் ல் (மைல.);; gulancha.

   2. வள்ளிகா பாரக்்க;see valliga.

     [வள்ளி + கண்டம்.]

வள்ளிக் ழங்

வள்ளிக் ழங்  vaḷḷikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   வள்ளி; sweet potato.

     [வள்ளி + ழங் .]

இதன் வைககளாக, சாம்ப வ அகரா  வன :-

   1. வள்ளிக் ழங் ; root tuber - Impomoea batatas.

   2. மரவள்ளிக் ழங் ; root tuber, topioca-manihot utilissima.

   3. ச க்கைர வள்ளிக் ழங் ; tuber, Impomoea batatas.

   4. னவள்ளி,

   5. வப்  வள்ளி; red in colour.

   6. மஞ்சள் மரவள்ளி; yellow indian, shot-canna flacida.

   7. ைம மரவள்ளி; mendoza arrow root.

வள்ளிக் த்

வள்ளிக் த்  vaḷḷikāttu, ெப. (n.)

   ஞ்  நிலத்  மக்களின் த்  வைக (ெப ம்பாண். 370, உைர);; a masquerade dance among the people 
of the hilly tracts.

     [வள்ளி + த்  → த் .]

ஞ் நில மக்கள், கனின் வள்ளி மண நிகழ்ைவத் தாளெவாத் க்  இையயக் த்தாக, 
இன் ம் ஆ  வ ன்றனர.்
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வள்ளிக்ெகா

 
 வள்ளிக்ெகா  vaḷḷikkoḍi, ெப. (n.)

   காட்  வள்ளி; five leaved yam.

     [வள்ளி + ெகா .]

வள்ளிகா

வள்ளிகா vaḷḷikā, ெப. (n.)

   1. ந் ற் ெகா ; moon creeper.

   2. ெவண் ைண; Italian millet-Sectoria italica.

வள்ளிகாத் ைண

 
 வள்ளிகாத் ைண vaḷḷikāttiṇai, ெப. (n.)

   ெவண் ைன; Italian millet-Setoria italica.

வள்ளிேகள்வன்

 
 வள்ளிேகள்வன் vaḷḷiāḷvaṉ, ெப. (n.)

   கக்கட ள் (வள்ளிக்கணவன்);; lord Murugan.

ம வ. ஞ் க் கட ள்

     [வள்ளி + ேகள்வன். ேகள் → ேகள்வன் = கணவன்.]

வள்ளிெகா நன்

 
 வள்ளிெகா நன் vaḷḷigoḻunaṉ, ெப. (n.)

வள்ளிேகள்வன் பாரக்்க;see vvalli-lelvan.

     [வள்ளி + ெகா நன். ெகாள் → ெகா  → ெகா  → ெகா நன்.]

ெகா நன் = மணந்  ெகாள்பவன். ெகா தல் = அைணத் க் ெகாள்ளல்.

வள்ளிசாக

வள்ளிசாக vaḷḷicāka, .அ. (adv.)

   1. ைமயாக; fully, round sum.

   2. தலாக; even a little bit.

     " ட் ல் வள்ளிசாகத் தண்ணீர ்இல்ைல".

     [வள்ளி  → வள்ளிசாக.]

வள்ளிசாய்

வள்ளிசாய் vaḷḷicāy, . .எ. (adv.)

   1. வ ம்; entirely, completely, fully.

   2. ேநரத்் யாய்; neatly.

   3. சரியாய்; exactly, correctly, precisely.

     [வள்ளி  → வள்ளிசாய்.]

வள்ளி

வள்ளி 1 vaḷḷisu, ெப. (n.)

   ெநற் ; forehead.

 வள்ளி 2 vaḷḷisu, ெப. (n.)

   1. ேநரத்் ; neatness, beauty.

   2. ல் யம்; correctness, exactness, preciseness, accuracy.

     [வல் → வள் + இ  - வள்ளி  → வள்ளி .]
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வள்ளித்தண்

 
 வள்ளித்தண்  vaḷḷittaṇṭu, ெப. (n.)

வள்ளித ்தண்ைட (சங்.அக.); பாரக்்க;see valli-t-tandai.

     [வள்ளி + தண் .]

வள்ளித்தண்ைட

வள்ளித்தண்ைட vaḷḷittaṇṭai, ெப. (n.)

   ரப்பங் ேகடகம்; rattan shield.

     "வாரம் ரக்் ெகா  வள்ளித் தண்ைட ம்" ( வக. 22, 18);.

     [வள்ளி + தண்ைட.]

வள்ளி மணக்க
ைத

 
 வள்ளி மணக்கைத vaḷḷidirumaṇakkadai, ெப. (n.)

வள்ளிநாடகம் பாரக்்க;see valli-nādagam.

     [வள்ளி + மணம் + கைத.]

வள் → வள்ளி = வைளந்த ெகா  ேபான்ற ெபண், ஞ் நிலப் ெபண், கன் ேத . கழல் → கழ  → 
கதல் → கைத. கைத = றப் த் ச ்ெசால் தல். ஞ்  நிலக் கட ளா ய கன், வள்ளி மண 
நிகழ்ைவச ் றப் த் ச ்ெசால் ம் கைதேய வள்ளி மணக் கைத.

வள்ளி

 
 வள்ளி  vaḷḷidu, ெப. (n.)

   ைம; whole.

     [வள் + இ .]

ஒ.ேநா. E. round = whole.

இச ்ெசால் வட்டம் என் ம் ெசால்ேபால

     'வள்' என் ம் ப னின்  றந்ததா ம். உலக வழக் ல் இச ்ெசால் ைமப் ெபா ளில் வழங்  
வ ற . வள்ளிதாய்ச ்ெசலா ற்ெறன்றால், ம் ெசலவா ற்ெறன்ப  ெபா ள்.

     'வள்ளிசாய்' என்ப  ெகாசை்சப்ேபா .

இ ேபான்ற பல ெசாற்கள், ெநல்ைல வழக் ற் ச ் றப்பா ம். ஆதலால் த ைழ ெசவ்ைவயாய் அ ய 
ேவண் ன், பாண்  நாட் லக வழக்ைக ைமயாய் ஆராயேவண் ம்.

வள்ளிநாய்ச் யார்

வள்ளிநாய்ச் யார ்vaḷḷināycciyār, ெப. (n.)

   வள்ளியம்ைம ( .பக்.47, ழ்க் ப் );; consort of lord murugan.

     [வள்ளி + நாய்ச் யார.்]

வள்ளிநாயகம் ள்
ைள

வள்ளிநாயகம் ள்ைள vaḷḷināyagambiḷḷai, ெப. (n.)

   20-ஆம் ற்றாண் ல் ல்ைலப் ப ற் ப்பத்தந்தா  என் ம் ைல, இயற் ய லவர;் a poet, who 
composed a work titled tillai-patirru-ppathandādī' in 20C.

வள்ளிநாடகம்

 
 வள்ளிநாடகம் vaḷḷināṭagam, ெப. (n.)

   ஞ் நிலத் ெதய்வம் கன் வள்ளி மண நிகழ்ைவ நாடகமாக ந த் க் காட் ைக; drama of 
valli (story);.

     [வள்ளி + ந  + அகம் → நாடகம்.]

நடம் ( ங்.); கைத த  வ ம் த் . வள்ளி மணக் கைதேய, வள்ளி நாடகமாக ம், வள்ளிக் 
த்தாக ம், பன்ென ங்காலமாக ந க்கப்பட்  வ ற .
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வள்ளிநாய

வள்ளிநாய  vaḷḷināyagi, ெப. (n.)

   வள்ளியம்ைம; a consort of lord Murugan.

     "  ணரந்்  இயன்ற வள்ளிேபால நின் உ கண் எ ப்ப ேநாக்கல் ஆற்றலேன" (நற்.82, 4-5);.

     [வள்ளி + நாய .]

வள்ளிபங்கன்

 
 வள்ளிபங்கன் vaḷḷibaṅgaṉ, ெப. (n.)

   கக் கட ள்; lord Murugan.

     [வள்ளி + பங்கன்.]

வள்ளிப் ரி

 
 வள்ளிப் ரி vaḷḷippuri, ெப. (n.)

   ெநல்ைலச ்ேசரக்ட் ம்ேபா  ற் ப் த் க் ெகாள்ள அைமக் ம் ைவக்ேகாற் ரி; straw ropes used in 
the collection of paddy.

     [வள்ளி + ரி. ல் → ர ்→ ரி.]

வள்ளிமணவாளன்

 
 வள்ளிமணவாளன் vaḷḷimaṇavāḷaṉ, ெப. (n.)

   வள்ளி ன் கணவன்; as the consort or husband of valli.

     [வள்ளி + மணவாளன்.]

வள்ளிமணாளன்

 
 வள்ளிமணாளன் vaḷḷimaṇāḷaṉ, ெப. (n.)

வள்ளிமணவாளன் பாரக்்க;see valli manavâlan.

     [வள்ளி + மணாளன்.]

வள்ளிமைல

 
 வள்ளிமைல vaḷḷimalai, ெப. (n.)

   ஒ  மைல; a mountain, hill.

     [வள்ளி + மைல.]

வள்ளிமாதைர

 
 வள்ளிமாதைர vaḷḷimātarai, ெப. (n.)

   ெவங்காயம்; onion-Allium cepa.

     [வள்ளி + மாதைர.]

ஒ .கா. ஈ ள்ளி
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வள்ளியம்

வள்ளியம்1 vaḷḷiyam, ெப. (n.)

   ள  (மைல.);; black pepper.

     [வல் → வல்  → வள்ளி → வள்ளியம்.]

 வள்ளியம்2 vaḷḷiyam, ெப. (n.)

   1. மரக்கலம் (ச .);; ship, catamaran.

   2. ஊ  ழல்; musical pipe.

   3. ெம ; wax.

     [வள்ளி → வள்ளியம் (ேவ.க.4. பக்.95);.]

வள்ளியம்ைம

 
 வள்ளியம்ைம vaḷḷiyammai, ெப. (n.)

   கக் கட ளின் ேத ; a consort of lord Murugan.

     [வள்ளி + அம்ைம.]

வள்ளியம்ைம டட்
டம்

 
 வள்ளியம்ைம டட்டம் vaḷḷiyammaisuḍaḍḍam, ெப. (n.)

   றவர ்இனம்; the kurava Caste.

ம வ. றக் ட்டம்

     [வள்ளியம்ைம + ட்டம்.]

வள்ளியன்

வள்ளியன் vaḷḷiyaṉ, ெப. (n.)

   வள்ளிேயான்; liberal generous person, munificent, donor.

     "வள்ளிய ராக வழங் வ தல்லலால்" (கம்பரா.ேவள் ப். 29);.

     [வள் → வள்ளி → வள்ளியன்.]

வள்ளிேயார்

வள்ளிேயார ்vaḷḷiyōr, ெப. (n.)

   வண்ைம ைடேயார;் generous, liberal person.

     "வள்ளிேயாரப்் படரந்் , ள்ளின் ேபா ெந ய என்னா  ரம் பல கடந் " ( றம். 47-1-2);.

     [வல் → வள்ளி → வள்ளிேயார.்]

வள்ளிேயான்

வள்ளிேயான் vaḷḷiyōṉ, ெப. (n.)

வள்ளிேயார ்பாரக்்க;see valliyor.

     "வள்ளிேயாரப்் படரந்் " ( றநா. 47);.

     [வள் → வள்ளிேயான்.]

வள் ர்

வள் ர ்vaḷḷugir, ெப. (n.)

   ரிய உ ர;் sharpened nail.

     "வள் உ ர வயல் ஆைம ெவள் அக  கண்டன்ன" ( றம்-387-1-2);.

     [வல் → வள் + உ ர.்]

வள் ர்

 
 வள் ர ்vaḷḷuyir, ெப. (n.)

   ேபெரா ; noise, shout.

     [வள் + உ ர.்]
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வள் ரம்

வள் ரம் vaḷḷuram, ெப. (n.)

   1. ஆட் ைறச் ; mutton, meat.

   2. ட் ைறச் ; roasted meat.

   3. மாட் ைறச் ; beaf.

   4. லால்; flesh-meat.

     " உ வள் ர ணக்  மள்ள" ( றநா. 219);.

     "ஆ ைட ய ந் ம் வள் ர ம ந்தலால்" ( ரேமாத.் 3,34);.

     [வள் + உரம். வள் = ண்ைம.]

வள் வசாத் ரம்

 
 வள் வசாத் ரம் vaḷḷuvacāttiram, ெப. (n.)

   கணியம் (ேசா டம்); ( ன்.);; the art of foretelling, as practised by the valluvan caste.

     [வள் வன் + Skt. சாத் ரம்.]

 Skt. Sastra → த. சாத் ரம்.

வள் வநா

 
 வள் வநா  vaḷḷuvanāṭu, ெப. (n.)

   தாங் ரச்் ைமையச ்சாரந்்த ஒ  நா ; a region in the then travancore state.

     [வள் வம் + நா .]

வள் வப்பண்டார
ம்

 
 வள் வப்பண்டாரம் vaḷḷuvappaṇṭāram, ெப. (n.)

   வள் வ இனத் ற் ெசால்ேவான்; a soothsayer of the va/uva caste.

     [வள் வம் + பண்டாரம்.]

வள் வப்பயன்

வள் வப்பயன் vaḷḷuvappayaṉ, ெப. (n.)

   க் றள் (நன். 274, ம ைல.);; tiru-k-kural.

     [வள் வம் + பயன்.]

ள் வப்பைறய
ன்

 
 ள் வப்பைறயன் vuḷḷuvappaṟaiyaṉ, ெப. (n.)

   வள் வசா ற்  ெசால்ேவான்; a sooth sayer of the valluva caste.

     [வள் வம் + பைறயன்.]

வள் வப்ைப

வள் வப்ைப vaḷḷuvappai, ெப. (n.)

   நாட் க் ேகாடை்டச ்ெசட் க ள், மணமகன் ேதாள் ேமல் இட் ச ்ெசல் ம் பட் ப்ைப; long silk purse or 
red cloth carried on the shoulders by a nãttu-k-köffal cheft;

 bridegroom to receive betel and other gifts (E.T.V. 268);.

     [வள் வம் + ைப.]
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வள் வம்

வள் வம் vaḷḷuvam, ெப. (n.)

   வள் வ ரியற் ய க் றள் ெதளி த் ம் வாழ் யல் ெந ைறகள் அல்ல  ேகாட்பா கள் 
(தத் வம்);; principles or philosophy of life, written by Valluvar, the author of Tirukkural

   ம வ. அறம்;   த ழ்மைற;   ப்பால்;உலகப் ெபா மைற.

     [வள் → வள் வன் → வள் வர ்→ வள் வம்.]

வள் வம் என்ப  ஆ ரியைன ேநாக்  அைமத் க்ெகாண்ட ெபயரா ம்.

வள் → வள் வன் = ம க் ரை்மயன்..

ம க் ரை்ம க்க ரிய ெசஞ்ெசாற்கள் வா லாக, எந்நாட்டவரக்் ம், எக்காலத்தவரக்் ம் 
ஏற்றவண்ணம், 2000 ஆண் கட்  ன்னேர, ெதள்ளிய மன ம், ஒள்ளிய அ ம், ண்ணிய ெநஞ் ம், 

ண்ணிய ம ம் ெகாண்ட வள் வர ்இயற் ய ேல க் றளா ம். இந் ள் ெபா ந் ள்ள 
ஞாலந்த இய வாழ் யற் க த் கேள வள் வமா ம்.

ஞால மாந்தர ்அைனவ ம் காயத் ைற ம், சமயத் ைற ம், வாழ் யல் ைறகள் 
அைனத் ம், ன்ப ன் , ெதால்ைலகளின் , நன்ென ண் , ெபாந் ைக யைடந்  நலத் ட ம், 
வளத் ட ம் வாழ வ காட் ம் க் றேள வள் வ ெமன்ற க.

வள் வனாரின் வாழ் யற் ேகாட்பா கேள வள் வம் ஆ ம். உலகத் ள்ள அைனத்  மைறகளின் 
க த் க ம், ெபா ந் ள்ளதால், உலகப் ெபா மைறயா ற் . உலக ைமக் ம் ஏறத்தாழ 30க் ம் 
ேமற்பட்ட ெமா களில், ெமா  ெபயரக்்கப்பட்ட லாக ம் வள் வம் கழ் ற .

மக்கள்-மாக்கள்-ப ப்  :- ஆறாம் அ வா ய ப த்த  அல்ல  பண்பா  நிைறந்தவைர மக்கள் 
என் ம், அஃதற்றவைர மாக்கள் என் ம், மாந்தைர இ வ ப் னராகத் ெதால்காப் யர ்ப த் ள்ளார.்

     "மா ம் மாக்க ம் ஜய னேவ" (ெதால்.1531);.

     "மக்கள் தாேம ஆற ேர" (ெதால். 1532);.

வள் வர்

வள் வர ்vaḷḷuvar, ெப. (n.)

   1. ழ்க்கணக்  ல்களிெலான்றா ய க் றள் ெசய்தவர,் காலம் . .1-ம் ற்றாண்  என்ற 
க த் ம் உண் ; a saintly poet who composed tiru-k-kural one of kil-k-kanakku works, I.B.C.

   2. உலகப்ெபா  மைறயாம் க் றைள இயற் யவர;் the world renowned patron Saint and the eminent poet 
Valluvar, who wrote Tirukkural.

     "வள் வர ்ெசய் க் றைள ம வற நன் ணரந்்ேதார.்" (மேனான்மணிய ஆ ரியர)்;.

     "வாய்ெமா  வள் வர ் ப்பால்" ( வள் வமாைல);.

     [வள் → வள் வன் → வள் வர.் வள் = ரை்ம, வள் வர ்= ரம் யர,் வல்லவர ்வண்ைமாளர.்]

வரணப் பா பாடை்டக் க ந்த த ழர ் ட்பர ்:- நால்வரணக் ண் லைடபட் ந்த த ழைர ட்டவர ்
வள் வெரன்பார.் பாவாணர.்

     "ேவற் ைம ெதரிந்த நாற்பா ள் ம்" ( றம்.183);.

     "பால்ேவ  ெதரிந்த நால்ேவ  ெத ம்" ( லப்.22:109); என்  கழக இலக் ய ம் அந்தணர.் அரசர,் 
வணிகர,் த் ரெரன்  காப் ய இலக் ய ம் ேப ய நால்வரணப் ப ப் ந் , நந்த ழைர 

த்த த ழர ் ட்பராக வள் வர ் ளங் வைதக் காட் ம் றட்பாக்க ம், பாடல் எண்க ம் (972, 
973, 978, 133, 134, 1033, 1035); வ மா  :-

     " றப்ெபாக் ம் எல்லா உ ரக்் ஞ் றப்ெபாவ்வா ெசய்ெதா ல் ேவற் ைம யான்" ( றள், 972);.

     "ேம ந்  ேமலல்லார ்ேமலல்லர ் ந் ங்

ழல்லார ் ழல் லவர"் ( றள், 973);.

     "ஒ க்க ைடைம ைம க்கம்

இ ந்த றப்பாய் ம்" ( றள். 133);.
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வள் வர்ேகாட்டம்

வள் வரே்காட்டம் vaḷḷuvarāṭṭam, ெப. (n.)

   வள் வர ்2000-ஆம் ஆண்  நிைறைவக் ப்பதற்காக ம், க் றைளச ்
றப் ப்பதற்காக ம், ெசன்ைன ல் த ழக அரசால் எ ப்பப்ெபற்ற ேகா ல் ேபான்ற அைமப் ைடய 

ேகாட்டம்; on completion of 2000 years of Tiruvassuvarāndu, the government of Tamil Nadu constructed a magnificient 
monument called Vasuvar Köttam located in Chennai. ெசன்ைன ல் உள்ள க ன்  ற் லாத் தலங்க ள் 
வள் வர ்ேகாட்ட ம் ஒன்றா ம் (இ.வ.);.

     [வள் வர ்+ ேகாட்டம். ேகாண் → ேகா  → ேகாட்டம்.]

ஒ.ேநா. பாண் → பா .

ேகாட்டம் :- ம ல் ழ்ந்த ேகா ல். ேகா ல். மா. . அகர த  ேகாஷ்ட்ட (koshta); என்ற 
ெசால் ந் , ேகாட்டம் என்ற ெசால் வந்ததாகக் காட் வ  தவ , என்பார ்ெமா ஞா . 
ேகா ைலக் க் ம் ேகாட்டம் என் ம் ெசால்

     'உல்' என் ம் லேவரினின் ம்,

     ' ல்' என்ற அ ேவரினின் ம் ைளத்த ய ெதன்ெசால் (ம ப் ைர. மாண் , பக்.163);. இச ்ெசால் 
லப்ப காரம், மணிேமகைல ல் ேகா ல், ேகாட்டம், நகரம், ைக என் ம் ெபயரி ம், வைளந்த 

மாளிைக என் ம் ெபயரி ம்

ஆளப்பட் ள்ளத க.

வள் வர்வாய்
ெமா

 
 வள் வரவ்ாய்ெமா  vaḷḷuvarvāymoḻi, ெப. (n.)

வள் வர ்பாரக்்க;see valluvar.

     "உள் ெதா  உள் ெதா  உள்ளம்

உ க் ேம வள் வர ்வாய்ெமா " ( வள் வமாைல. மாங்  ம தனார)்;.

     [வள் வர ்+ வாய்ெமா .]

வள் வன்

வள் வன் vaḷḷuvaṉ, ெப. (n.)

   1. பைறய ள் வாக ம் அரசன் ஆைணையத ்ெதரி ப்ேபானாக ம், உள்ள ஒ  சா யான்; a 
paraiyar caste, the members of which are royal drummers and priests for paraiyas.

   2. வ வ ைரப்ேபான் (நி த் கன்);; one who foretells events by omens.

     "வள் வன் ெசானான்" ( வக. 419);.

   3. அரசரக்்  உள்ப  க மத ்தைலவன் ( ங்.);; an officer who proclaims the king's commands.

   4. வள் வர;் the author of the Tiru-k-kural.

     "வள் வன் வாயெதன் வாக் " (வள் வமா.2);.

     [வள் + உ + அன் → வள் வன். உ = சாரிைய, அன் = ஆண்பாற் ெபயரீ .]

அரச கட்டைளைய ரசைறந்  அ ப்பவன் ( .ம.5);.

     "வள்" என் ம் ேவரச்ெ்சால் னின்  ேதான் ய ெசால்.

     "வள்" என் ம் அ செ்சாற்  ரை்ம, வ ைம, வண்ைம என் ம்

ெபா ள்க ண் .

வள் வன் = ரம் யன், வல்லவன், வள்ளிேயான்.

வள் வன் என் ம் ெபயரின் வரலா  த் ப் பாவாணர ் வ  வ மா :- வள் வன் எ ம் தன் 
தல் பைறய ள், ஒ  ரிவாராய், அரசன் ஆைணைய, அவர  நகர மக்கட்  யாைன ேத ப் 

ெப ம்பைற (ேபரிைக);யைறந்த க் ம் ளம்பரத்

   இயல்பாம். உதாரணமாக, அரசரக்்  ம ர் ைன ெசய்பவன் சாதாரண அம்பட்டரி ம் 
உயரவ்ாெயண்ணப்ப வான். அவர ்ெபா மக்கட்  ைன ெசய்வ ம், அங்ஙனம் ெசய்பவ டன் உற  
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வள் வன்வாய்ச்
ெசால்

 
 வள் வன்வாய்செ்சால் vaḷḷuvaṉvāyccol, ெப. (n.)

வள் வர ்பாரக்்க;see Valluvar.

     "மன் லவன் வள் வன் வாய்செ்சால்" ( வள் வமாைல-இைறயனார)்;.

     [வள் வன் + வாய்செ்சால்.]

வள் ரம்

வள் ரம் vaḷḷūram, ெப. (n.)

   1. வள் ரம், 1 பாரக்்க;see valluram.

   2. ட் ைறச்  ( ன்.);; roasted flesh-meat.

     "க ண்ண வள் ர ேமகமந் " ( வக. 1552);.

     [வள் ரம் → வள் ரம்.]

வள்ெளனல்

 
 வள்ெளனல் vaḷḷeṉal, ெப. (n.)

   ைரக் ம் ஒ க் ப்  ( ன்.);; Onom, expr of barking sound.

     [வல் → வள் + எனல்.]

வள்ைள

வள்ைள vaḷḷai, ெப. (n.)

   1. ெகா வைக; creeping bindweed. I pomaea aquatica.

     "மகளிர ்வள்ைள ெகாய் ம்" (ப ற் ப்.29.2);.

   2. மகளிர ்ெநற் த் ம்ேபா  ஒ  தைலவைனப் கழ்ந்  பா ம் பாட் ; song sung by women when husking 
or hulling grain in praise of a hero.

     "மைனயள  வள்ைளக் றங் ம் வளநாட" (வள் வமா. 5);,

     "வள்ைளத் தாள்ேபால் வ கா ைவகாண்" (மணிேம.20-53);.

     [வல் → வள் → வள்ைள. வள்ைள = உரற்பாட்  (ெதால்.ெபா ள்.63, நச.்);.]

வள்ைளக் ைர

வள்ைளக் ைர vaḷḷaikārai, ெப. (n.)

   ெகா  வைக (பதாரத்்த.596);; swamp cabbage-Ipomoea aquatica.

     [வள்ைள + ைர.]

     [P]

வள்ைளப்பாட்

வள்ைளப்பாட்  vaḷḷaippāṭṭu, ெப. (n.)

   மகளிர ்ெநற் த் ம் ேபா  ஒ  தைலவைனப் கழ்ந்  பா ம் பாட் , ( லப். 29);; song sung by women in 
praise of a hero when husking or hulling grain.

     [வள்ைள + பாட் .]

இய டெமல்லாம் மகளிர ்தம் ைனகைள இைசெயா  ெசய்  வந்தைமைய வள்ைளப் பாட்டால், 
அ யலாம்.

 வள்ைளப்பாட்  vaḷḷaippāṭṭu, ெப. (n.)

   ெபண் ர ்பா ம் பாடல் வைக; song sung by Womem.

     [வள்ைள+பாட் ]
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வள்ைள ப்

 
 வள்ைள ப்  vaḷḷaiyuppu, ெப. (n.)

   ஒர ்வைக உப் ; a kind of salt.

     [வள்ைள + உப் .]

வளக்காற்

 
 வளக்காற்  vaḷakkāṟṟu, ெப. (n.)

   ேநர ்காற் ; a tree wind.

     [வள்ைள + காற் .]

வளக் ெவல்
வளக் ெவல்  vaḷakkuvelli, ெப. (n.)

    வைக (ெதய்வச.் ற . 405);; a plant.

வளகடா

 
 வளகடா vaḷagaṭā, ெப. (n.)

வளர் டாய் பாரக்்க;see Valar-kiday.

     [வளர் டாய் → வளகடா. மக்களின் ேபச் வழக் ல் வளர் டாய், என்ப  வளகடா என்  
வழக் ன் ள்ள . இவ் வழக்  ெகாசை்ச வழக்ெகன் ம் வர.்]

வளகம்

வளகம் vaḷagam, ெப. (n.)

   பவளம், ெதாண் மணி ள் ஒன் ; red coral, one of navamani.

     "பவளத்தன்ன ேமனி" ( ந். 1);.

வள லவணம்

 
 வள லவணம் vaḷagilavaṇam, ெப. (n.)

   வைளய ப் ; a salt used in the manufacture of bangles.

வள

வள  vaḷagu, ெப. (n.)

   நீண்ட மரவைக; woman sebesten.

     "வள ன் ளகமரந்் ண்ட" (க த். 43);.

வளங்காலவணம்

 
 வளங்காலவணம் vaḷaṅgālavaṇam, ெப. (n.)

   வைளய ப் ; a kind of mineral salt capable of calcining zinc (சா.அக.);.

இ ல் நாகம் நீ ம். இதனால் நீரி  அ த் ரம் ேபாம் என்  சா.அ.க. ம்.

வளங்ேகா -தல்

வளங்ேகா -தல் vaḷaṅāludal,    5 ெச. . . (v.i.)

   காரிய ற்  வ  ேத தல்; to devise ways and means to achieve an object.

     [வளம் + ேகா .]

ல் → ெகால் → ேகால் → ேகா -.

ஒ  ெசயல் அல்ல  ைன இனிேத நலமாய் ற் ப் ெப தற் , அைனவ ட ம் கலந்தாய்  ெசய்  
வ ேகா தேல, வளங்ேகா தா ம்.

வளசச்கட்ைட

 
 வளசச்கடை்ட vaḷaccagaṭṭai, ெப. (n.)

   வைளக்கப்பட்ட ய இ ம் க்கம் ; a little bendy iron rod.

     [வைளத்த → வளசச் + கடை்ட.]
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வளச் க்கட் -தல்
வளச் க்கட் -தல் vaḷaccukkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

வைளத் க்கட் தல் பாரக்்க;see valaitt-k-kattu.

வளஞ் யர்

வளஞ் யர1் vaḷañjiyar, ெப. (n.)

   வாணிகத்தால் நாட் ன் ெசல்வ வளத் ைனப் ெப க் யவரக்ள்; a community classified as 'vaisīyās' to 
enrich the country by trade and commence.

இவரக்ள் 'நானாேத  வளஞ் யர'் என்  றப்ெப ம் வணிகக் னராவர.் த் ரேம  ெபரிய 
நாட் க் ம், ப ெனண்  றலா ரத்ைதந் ற் வராய வாணிபக் ம், இடம் 
ெபற் ந்த வணிகராவர.் ' ேவள் க்  உைடயாரக்்  க் கற்றளி எ க் ன்ற வளஞ் ய ம் 
நானா ேத யத் ைசயா ரத்ைதஞ் ற்  வ ம்" (S.I.I. Vol. ХІХ. 459);.

 வளஞ் யர2் vaḷañjiyar, ெப. (n.)

   ஒ  வைக இனத் னர;் a sect.

ேசாழர ்காலத் ல் வாழ்ந்த ேதாரினத்தவர ்இவரக்ைளப் பற் ய ெசய் கள் ரிவாக இல்ைல.

வளத்தக்காள்

வளத்தக்காள் vaḷattakkāḷ, ெப. (n.)

   வ வாய்க்  ஏற்றவண்ணம் வாழ்க்ைகைய நடத் பவள்; leading an economical life.

     "வளத்தக்காள் வாழ்க்ைகத் ைண" ( றள். 51);.

     [வளம் + த  → தக்  → தக்காள்.]

கணவனின் வ வாய்க் த் தக்கவா  வாழ்க்ைக நடத் பவேள, வளத்தக்காள் என்பார ்ெமா ஞா .

     'வ வாய்க் த் தக்க வாழ்க்ைக ெயன்ப , தைல அ ந் , அதற்  இையய ெசல  அ த்தல்' 
என்பார ்பரிேமலழகர.்

ெசலவ த்தெலன்ப , இல்வாழ் ல் ஏற்ப ம் இன் யைமயாத அ ப்பைடச ்ெசல கள் எனலாம்.

வளந்

 
 வளந்  vaḷandu, ெப. (n.)

   ெபரிய டா (யாழ்.அக.);; big pot or vessel.

வளநா

வளநா  vaḷanāṭu, ெப. (n.)

   ெச ப் ள்ள ேதசம்; fertile tract or region.

     "ேநராதார ்வளநாடை்ட" ( .ெவ. 3, 14 ெகா );.

     [வளம் + நா .]

இைடயற படாத வ வா ைன, அர ற்  அளிக் ம் ெச ப்பான நா .

வளப்பக்கல்

 
 வளப்பக்கல் vaḷappakkal, ெப. (n.)

   ம ந் க் ப் ைய ன்ற ; a stone, stopper or cork for closing bottle top.
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வளப்பம்

வளப்பம்1 vaḷappam, ெப. (n.)

   வளம், ெச ைம; fertility, productiveness.

     "வள  ந பவர"் ( வக. 49);.

     [வள → வளப்பம்.]

 வளப்பம்2 vaḷappam, ெப. (n.)

   1. வழக்கம்; customs, peculiarties.

     " ணற் த் தவைளக்  நாட்  வளப்பேமன்?" ( ன்.);.

   2. வளம், 1 பாரக்்க;see valam.

     [வழ → வள → வளப்பம்.]

வளப்பா

வளப்பா  vaḷappāṭu, ெப. (n.)

   ெப க்கம்; profitable increase gain.

     "வளப்பா  ெகாள ம்" (பரிபா.2);.

     [வளம் + பா .]

வளப் ணி

 
 வளப் ணி vaḷappiṇi, ெப. (n.)

   வளி (வாத); ேநாய்; disease caused by wind humour.

வள தம்

 
 வள தம் vaḷapūtam, ெப. (n.)

   ெகம் ; ruby.

வளம்

வளம்1 vaḷam, ெப. (n.)

   வ ைம; strength.

     [வல் → வள → வளம்.]

 வளம்2 vaḷam, ெப. (n.)

   1. ெச ைம, வளைம; fertility.

     "வள  ந பவர"் ( வக. 49);.

   2. அள ற்  அ கமாக உற்பத்  ெசய்ைக; luxuriance, excessive productiveness.

   3. ; abundance, fullness.

     "ெதா ெத வார ் ைனவள நீெறழ" ( க்ேகா. 118);.

   4. பயன்; gain, profit, advantage.

     "பயன் க் " ( றள், 912);.

   5. ெசல்வம்; wealth, riches.

     "வளவைர வல்ைலக் ெக ம்" ( றள், 480);.

   6. வ வாய்; income.

     "தற்ெகாண்டான் வளத்தக்காள்" ( றள், 51);.

   7. நன்ைம; goodness.
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வளம்ெப -தல்

வளம்ெப -தல் vaḷambeṟudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெச ப்பைடதல் (சா.அக.);; to become stronger and healthy to become prosperous.

     [வளம் + ெப .]

வளமடல்

வளமடல் vaḷamaḍal, ெப. (n.)

   ற் லக் யம் ெதாண் ற்றாற ள் அறம், ெபா ள்,  ஆ யவற் ம், காமேம றந்த  என் ந் 
தைலவன  ெபயைர எ ைக லைமத் ங் க ெவண்பா வாற் பா ம் ல்வைக (இலக். l. 856);; a 
poem in kasi-venbå, praising kāmam as excelling aram, porul and vidu and mentioning in edugaithe name of the hero, one of 
96 Širrilakkiyam.

     [வளம் + மடல்.]

வளமைலநாடன்

வளமைலநாடன் vaḷamalaināṭaṉ, ெப. (n.)

   ஞ்  நிலத் தைலவன்; fertile, hilly ruler.

     "ெபான் ைர கல் ன் நன்னிறம் ெப உம் வளமைல நாடன் ெந நல் நம்ெமா " (நற்.25-4-5);.

     [வளமைல + நாடன்.]

வளமன ைடேயா
ன்

 
 வளமன ைடேயான் vaḷamaṉamuḍaiyōṉ, ெப. (n.)

   ற ; saint.

வளமைன

வளமைன vaḷamaṉai, ெப. (n.)

   அரண்மைன; royal palace.

     "வளமைன பாழாக வாரி" ( றம்.ெபா.மா.வஞ் ப்.15);.

     [வள் → வளம் + மைன.]

     "ெப ஞ்ெசல்வர ்வா ம் றந்த உைற ள்" எனப் ெபா ள் ெசய்வார,் பாவாணர.்

வள ெமா யா
ள்

 
 வள ெமா யாள் vaḷamuṟumoḻiyāḷ, ெப. (n.)

   சாயா மரம்; tree that does not cast its shadow.
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வளைம

வளைம1 vaḷamai, ெப. (n.)

   ெகா ப் ; fatness, nutrition.

     [வழ → வள → வளைம.]

 வளைம2 vaḷamai, ெப. (n.)

   1. ெபா ள்; property, money.

     "வளைம ெகாண ம் வைக னான்" ( ைணமாைல. 85);.

   2. உத , நலன், பயன் (அக.நி.);; benefit, kindness, help, favour.

   3. வளம்1, 6 பாரக்்க;see valam1, 6.

     [வளம் → வளைம.]

 வளைம3 vaḷamai, ெப. (n.)

   1. வழக்கம்; customs.

   2. வளப்பம்2 பாரக்்க;see valappam.

     [வழ → வழைம → வளைம.]

 வளைம vaḷamai, ெப. (n.)

   நாட் ப் றவழக்கா களில் ள்ைளப்ேபற் ைனக் க் ஞ்ெசால்; a word which denotes child birth in 
Countryside.

வளைமெகா -
த்தல்

வளைமெகா -த்தல் vaḷamaigoḻittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   தன் ெப ைமையத ்தாேன க் ெகாள் தல்; to blow one's own trumpet, to brag.

     [வளைம + ெகா .]

ஒ கா. தற்ெப ைம ெகாள் தல்.

வளைமநீட் -தல்

வளைமநீட் -தல் vaḷamainīṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   வளைம ெகா ; to brag.

     [வளைம + நீட் .]

வளைமயர்

வளைமயர ்vaḷamaiyar, ெப. (n.)

   1. ேவளாளர ்( ங்.);; agriculturists.

   2. மண் ய ெபா ள் வள ள்ளவர;் wealthy, prosperous persons, rich man.

   3. மாட் ைம ள்ேளார;் great or excellent persons, man of character.

     [வளம் → வளைம → வளைமயர.்]

வளயம்

 
 வளயம் vaḷayam, ெப. (n.)

வைளயம் பாரக்்க ( ன்.);;see Valaiyam.

     [வலயம் → வளயம்.]
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வளர்

வளர1் vaḷartal,    8 ெச. . . (v.i.)

   1. ெபரிதாதல்; to grow.

     "வளரவ்தன் பாத் ள்" ( றள். 718);.

   2. நீ தல்; to lengthen, to be elongated.

   3. யாதல்; to increase, to wax, as the moon.

     " ன்பம் வளர வ ம்" ( றள், 1223);.

   4. களித்தல்; to rejoice.

     "ேவனல் வளரா ம ல்" ( ைணமாைல. 111);.

   5. கண் தல்; to sleep.

     "ஆ ைல ன் ேமலன்  நீ வளரந்்த " ( வ். இயற். 1.69);.

   6. தங் தல்; to dwell, rest.

     "வளர ்தாமைர" ( க்ேகா.1);.

   க. மெல;ம. வள க.

     [ ல் → மல் → வல் → வள் → வளர.்]

 வளர2் vaḷarttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெப க் தல்; to cause to increase, to enhance.

வளர்கடா

 
 வளரக்டா vaḷarkaṭā, ெப. (n.)

வளர் டாய் ( ன்.); பாரக்்க;see valar-kidây.

     [வளர ்+ கடா.]

வளர் டாய்

 
 வளர் டாய் vaḷarkiṭāy, ெப. (n.)

   ட் ல் வளரத்்த ஆட் க் டாய்; domestically reared ram.

     [வளர ்+ கடாய் → டாய்.]

     [P]

வளர்ச்

வளரச்்  vaḷarcci, ெப. (n.)

   1. வள ைக; growth, increase, enrichment.

   2. உயரம்; stature, height.

     "அவன் வளரச்் ள்ளவன்".

   3. நீட் ; elongation, lengthening.

   4. உறக்கம்; sleep.

     "வளரச்் ம்….. ணரார ்ெபரியா ரகத் " (ஆசாரக். 71);.

     [வள் → வளர ்→ வளரச்் .]

வளர்சைடேயான்
நாத ந்

 
 வளரச்ைடேயான்நாத ந்  vaḷarcaḍaiyōṉnātavindu, ெப. (n.)

   கந்தகம்; sulphur.
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வளர்த்தகா

 
 வளரத்்தகா  vaḷarttakāṭu, ெப. (n.)

   தாேன ைளத்த மரங்கைளப் பா காத்  வளரக்் ம் பணியாளரக் க்  நில ைடைமயாளர ்
ெகா க் ம் ெகாைடப் ெபா ள்; remuneration or grant paid by a land lord to his tenants for maintaining properly trees 
of spontaneous natural growth.

     [வளர ்→ வளரந்்த → வளரத்்த + கா .]

வளர்த்தாள்

வளரத்்தாள் vaḷarttāḷ, ெப. (n.)

   1. ெச த் தாய்; foster-mother, wet nurse.

   2. ைகத்தாய்; governess. ெச த்தாய் என்பவள் (பண்ைடய இலக் யங்களில்); தைல ன் 
வளரப்் த் தாய்.

     [வளர ்→ வளரத்்தாள்.]

வளர்த்

வளரத்்  vaḷartti, ெப. (n.)

   வளரச்் ; growth, development.

     "உன் வளரத்்  ேட வளர் ன்றதால்" ( வ். ெப மாள். 6, 3);.

     [வளர ்→ வளரத்் .]

வளர்த்

வளரத்் 1 vaḷarddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   டத் தல்; to stretch as a thing, on the ground.

     "த லத்ேதாணி வளரத்்  ெனன்னச ்ெசான்னான்" (கம்பரா. த்த. இராவணன் ேசாகப். 61);.

     [வள் → வளர ்→ வளரத்் .]

 வளரத்் 2 vaḷarddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வளரச ்ெசய்தல்; to cause to grow.

   2. உறங்கச ்ெசய்தல்; to put to sleep.

     "அன்னம்…. வளரத்் ய மழைலப் ள்ைள" (கம்பரா. நாட் ப். 13);.

   3. நீட் தல்; to lengthen, to prolong, as talk.

   4. ெபான் த யவற்ைறத் தகடாக அ த்தல் ( ன்.);; to beat into thin plates, as gold.

     [வளர ்→ வளரத்் .]

வளர்ந்ெத ேராக
ம்

 
 வளரந்்ெத ேராகம் vaḷarndeḻurōkam, ெப. (n.)

   கண்ணில் ண் ேதான் , கண் வந் , நீர ்வ தேலா  பாரை்வ ைறந்  காணப்ப ேமார ்
கண்ேணாய்; an eye disease marked by ulcerated fleshy growth in the corner of the eye and white coat, redness, watering, 
dimness of vision etc.

வளர்ப்பாளன்

 
 வளரப்்பாளன் vaḷarppāḷaṉ, ெப. (n.)

வளரப்் ப் ள்ைள பாரக்்க;see valarppu-p-pillai.

     [வளரப்்  + ஆளன்.]
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வளர்ப்

வளரப்் 1 vaḷarppu, ெப. (n.)

ஊண்l nutrition.

     [வளர ்→ வளரப்் .]

 வளரப்் 2 vaḷarppu, ெப. (n.)

   1. வளரக்்ைக; bringing up, fostering.

   2. நடனக்காரி ன் மகேவற்பாக வந்த ெபண்மக ; girl adopted by a dancing-girl.

   3. றைனச ்சாரந்்  வாழ்பவன்; dependant.

     "வளரப்்  வக்கைணய யா " ( ன்.);.

     [வளர ்→ வளரப்் .]

வளர்ப் ணி

 
 வளரப்் ணி vaḷarppuṇi, ெப. (n.)

வளரப்் ப் ள்ைள (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see valarppu-p-pillai.

     [வளரப்்  + உண் → உணி.]

வளர்ப் த்தாய்

வளரப்் த்தாய் vaḷarpputtāy, ெப. (n.)

   1. ெச த்தாய்; foster-mother.

   2. வளரத்்தாள் பாரக்்க;see valarttal.

     [வளரப்்  + தாய்.]

வளர்ப் ப் ள்ைள

வளரப்் ப் ள்ைள vaḷarppuppiḷḷai, ெப. (n.)

   1. க ம் ம்  வளரக்்கப்ப ம் ள்ைள; foster-child.

   2. தத் ப் ள்ைள; adopted child.

     [வளரப்்  + ள்ைள.]

வளர் ைற

வளர் ைற vaḷarpiṟai, ெப. (n.)

   1. வளரம் ; cresent moon, waxing moon.

     "மங் ல் ம் ன் வளர் ைற" (ெப ங்,நரவாண.1. 67);.

   2. வளர ்பக்கம்; the bright half of the lunar month.

     [வளர ்+ ைற.]

வளர்ம ர்

 
 வளரம் ர ்vaḷarmayir, ெப. (n.)

   ம ரக்் ழற் ; tuft, knot of hair.

     [வளர ்+ ம ர.்]

வளர் கநா

 
 வளர் கநா  vaḷarmuganāṭu, ெப. (n.)

   ெபா ளாதாரம் அல்ல  ெதா ல் ைற ல் வளரந்்  வ ம் நா ; economically or industrially developing 
country.

     "இந் யா ஒ  வளர் க நா " (உ.வ.);.

     [வளர ்+ கம் + நா .]
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வளர்ேமகம்

 
 வளரே்மகம் vaḷarmēkam, ெப. (n.)

   நீரக ேநாய்; increasing urinary venereal disease.

     [வளர ்+ ேமகம்.]

வளர்

 
 வளர்  vaḷarvu, ெப. (n.)

வளரச்்  ( ன்.); பாரக்்க;see valarcci.

     [வளர ்→ வளர் .]

வளரறம்

 
 வளரறம் vaḷaraṟam, ெப. (n.)

   மறம் ( ன்.);; increasing virtue.

     [வளர ்+ அறம்.]

வளரி

வளரி vaḷari, ெப. (n.)

   1. வளரித்த  பாரக்்க;see valari-t-tadi.

     "மறவன் ெகா ப்ப  வளரிப் ரசாதம்".

   2. வய ல் ைளக் ங் கைள வைக (நாஞ்.);; a kind of weed, growing in the field.

     [வள → வளர ்→ வளரி + ைறேபால் வைளந்த வளரித்த  (ேவ.க.4. பக்.95);.]

வளரிக்ைக

 
 வளரிக்ைக vaḷarikkai, ெப. (n.)

   வளரத்் ப் ேப ைக; prolonging talkativeness.

     'வளரிக்ைகயாேல வம் ேல ேபா ெதன் வாணாள்' (வள்ளி. கைத);.

ம வ. வாயா .

     [வளர ்→ வளரி → வளரக்்ைக.]

வளரித்த

வளரித்த  vaḷarittaḍi, ெப. (n.)

   ஒ  றம் கனமாக ம், மற்ெறா  றம் எைடயற்றதாக ம், ரை்மயாக ம் மரம் அல்ல  
இ ம் னாற் ைற வ வாகச ்ெசய்த ஒ  வைக எ க ; boomerang, short weapon of hard wood or iron, 
crescent-shaped, one end being heavier than the other and the outer edge sharpened.

     [வளரி + தண்  → த  = ைறேபால் வைளந்த வளரித்த  (ேவ.க.4 பக்.95);.]

வள ப்

 
 வள ப்  vaḷaruppu, ெப. (n.)

   ேகாவா ர ்உவர ்மண் ப் ; effiorescence gathered from the soil of fuller's earth found in kövanür (சா.அக.);.

வளவளத்

வளவளத்1 vaḷavaḷattal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. க்க ன்  பயனற்றச ்ெசாற்கைளப் ேப தல்; to be talkative, to be wondy, speaking of rain words, indulge 
in vain speaking.

   2. ேண தற் தல் ( ன்.);; to babble.

     [வள → வளவள.]
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வளவள

வளவள2 vaḷavaḷattal,    4 ெச. . . (v.i.)

வ வ  ( ன்.); பாரக்்க;see valu-valu.

     [வழவழ → வளவள.]

வளவளப்

வளவளப் 1 vaḷavaḷappu, ெப. (n.)

   ப் ; musilaginous pasty and smooth,

 slipperу.

     [வழவழ → வளவள → வளவளப் .]

 வளவளப் 2 vaḷavaḷappu, ெப. (n.)

   1. பயனற்றச ்ெசாற்கைள அ கமாகக் தல்; talkativeness, wordiness, excessive talk of vain words.

   2. ண் தற் ; vain talk, babbling.

     [வளவள → வளவளப் .]

வளவன்

வளவன்1 vaḷavaṉ, ெப. (n.)

   ேசாழரக்ளின் பட்டப் ெபயரக் ள் ஒன் ; one of the titles of Colas.

     'வளவன் என்ற ெபயர,் ேசாழரின்

மர ல் வந்ேதாரக்்  வழங் ம் ெபயரா ம்.

     'வள நாட் ன் தைலவன்' என்பேத வளவன் என்ப ன் ெபா ளா ம்.

     'மாவளத்தான்' ( றம்-43-44);.

     ' மாவளவன்' (பட் -299);.

     'கரிகால் வளவன்' (அகம்-55-10);.

     ' ள்ளிவளவன்' ( றம்-70, 10, 346, 22, 399, 13);.

 வளவன்2 vaḷavaṉ, ெப. (n.)

   1. ேசாழன்; Cola king.

     "இயேறர ்வளவ" ( றநா. 7);.

   2. ேவளாளன்; agriculturist.

     "அரசரக்ள் வணிகர ் ைறவ  வளவரக்ள்" ( ப்ேபா. சந். ப்பள்ளி.8);.

     [வளம் → வளவன்.]

வளவன்மாேத

 
 வளவன்மாேத  vaḷavaṉmātēvi, ெப. (n.)

   பராந்தகச ்ேசாழனின் மைன ; wife of parāndaga-c-colan.

     [வளவன் + மாேத .]

இவ ைடய ெபயரால் அைமந்த ஊர்

     'வைளயமாேத ' என்பதா ம். இவ் ர ்ெதன்னாக்கா  மாவட்டத் ல் உள்ள .

வள

 
 வள  vaḷavi, ெப. (n.)

   ட் றப்  ( ங்.);; sloping roof, caves.

     [வள → வள .]
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வள

வள 1 vaḷavudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வளரத்்தல்; to bring up, rear.

     "ெவட் ணி ன் மகைன ெமல்ல வள வாக்கால்" (ஆ ரவதானி. 38);.

     [வள  → வள .]

 வள 2 vaḷavu, ெப. (n.)

   1. ; house

     "வள ற்கைமந்த வா ற்றா " (ெப ங். இலாவாண.6, 77);.

   2. ட் ப் றம் ( ன்.);; house hold premises.

ெத. ெவள  (velavu);.

     [வள் → வள → வள  = ட் ச ் ற் ப்பரப் , ட் தெ்தா  (ேவக.4. பக்.95);.]

வள த

 
 வள த  vaḷavudaḍi, ெப. (n.)

   ஆண் த் தண் ; penis.

     [வள  + த .]

வளன்

வளன் vaḷaṉ, ெப. (n.)

வளம் பாரக்்க;see valam.

     "ெப வளெனய் " (ெப ம்பாண். 26);.

வளா

வளா1 vaḷā, ெப. (n.)

   பரப் ; circuit, area, spread, as a tank.

     " ளவளாக் ேகா ன்  நீரந்ிைறந்தற் " ( றள், 523);.

     [வள் → வள → வளா = ற் ப்பரப்  (ேவ.க.4. பக்.95);.]

 வளா2 vaḷā,    இைட. (int.) பளாபளா ( ன்.); exclamation meaning

     'bravo'.

க. பளா.

வளாகச் வர்

 
 வளாகச் வர ்vaḷākaccuvar, ெப. (n.)

   கட்டடத்ைதச ் ற் யைமந்த வர;் compound wall.

     [வளாகம் + வர.்]
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வளாகம்

வளாகம் vaḷākam, ெப. (n.)

   1. இடம் ( ங்.);; place, complex, premises.

     " லன்கைளந் ம் ெவன்றவர ்வளாகந் தன் ட ்ெசன் ேலன்" (ேதவா. 1193:1);.

   2. வைளக்ைக ( டா.);; enclosing, surrounding, fencing.

   3. உலகம்; globe, earth.

     " ந்நீர ்வளாக ெமல்லாம்" (க த். 146);.

   4. கண்டம்; continent.

     "ஏழ்ெப  வளாக ேவந்தர"் (கம்பரா. .6);.

   5. நா ; country.

     "ேவேறார ்வளாகம ற்றான்..... வணிகன்" (கந்த . மாரக்். 142);.

   6. ைணப் னம் ( ங்.);; millet-field.

     " ன் ம் யா ங் வ ம் வளாக ம்"

   7. ேதாட்டம்; garden.

   8. வளா1 பாரக்்க;see vala1.

     [வள் → வள → வளா → வளாகம்.]

வல்1 வைள க் க த் னின்  ழ்த்த ெசால். வைளந்  ழ்ந்த இடம், வைளந்  ழ்ந்த கடல், 
வைளந்  ழ்ந்த நிலப்பரப்  வைளந்  ழ்ந்த வளாகம் ேபான்ற ெபா ண்ைம ெபா ந்த ெசாற்கள், 
வைள க்க த் னின்  ழ்த்தன என்பார,் ெமா ஞா .

வளாஞ்

வளாஞ்  vaḷāñji, ெப. (n.)

வளார ்பாரக்்க;see Valar.

     [வள் → வளா → வளாஞ்  (இ.வ.); (ேவ.க.4, பக்.95);.]

வளாய்க்ெகாள் த
ல்

 
 வளாய்க்ெகாள் தல் vaḷāykkoḷḷudal, ெப. (n.)

   ழ்ந்  ெகாள் தல்; encircled fenced.

     [வளாய் + ெகாள் .]

வளார்

வளார ்vaḷār, ெப. (n.)

   இளம் ெகாம் ; twing, tender branch.

     " ளியம் வளாரால் ேமா ப்பாய்" (ேதவா.1039,1);.

ெத.மளார .

     [வல் → வலார ்→ வளார.்]

வளால்

வளால் vaḷāl, ெப. (n.)

   1. தைரக் வைக (ெசந். xiii, 172);; a kind of soil.

   2. வளா1 பாரக்்க;see Vala1.

     [வளார ்→ வளால்.]

வளாைல

 
 வளாைல vaḷālai, ெப. (n.)

   டை்டக் காளான்; oval shaped mushroom.

     [வளால் → வளாைல.]
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வளா

 
 வளா  vaḷāṟu, ெப. (n.)

வளார ்பாரக்்க;see valar.

     [வளார ்→ வளா .]

வளா

வளா 1 vaḷāvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ழ்தல் ( ங்.);; to surround.

     "இளெவ ல் வளாவ" (பரிபா. 15, 27);.

     'மேகாத  வளா ம் தலம்" (கம்பரா. ேதேர . 42);.

   2. தல்; to cover, jacket.

     "ைபந் ல்..... ெவம் ைல ேமல் வளாய்" ( வக. 2634);.

     [வள → வளா → வளா .]

 வளா 2 vaḷāvudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. கலத்தல்; to mix, as hot water with cold, to dilute.

     "ேதன் வளா ம்" (கம்பரா. ஆற் ப். 8);,

     "கடல் ெவ ம் ன் வளா  நீரில்லா  ேபால ம்" (இைற. 3. பக். 47);. 

   2. அளவளா தல் ( ங்.);; to be sociable, intimate.

     [வளா → வளா .]

வளி

வளி1 vaḷi, ெப. (n.)

   1. ஓதம்; moisture.

   2. க்கம்; production.

   3. ட றக்கம் (அண்டவாதம்);; hernia.

   4. தம்; hydrocele.

   5. ஆசன வைளயம்; rings in the rectum.

   6. வளிம (வாதம்);; wind humour.

     [வள் → வளி.]

 வளி2 vaḷi, ெப. (n.)

   1. காற் ; wind, air.

     "வளிவழங்  மல்லன்மா ஞாலங்கரி" ( றள், 245);.

   2. ழல்காற்  ( ங்.);; whirl wind.

   3. உட ள்ள வாதக் ; windy humour in the body.

     "வளி தலா ெவண்ணிய ன் " ( றள், 941);.

   4. அண்டவாத ேநாய்; rupture, hernia.

ெத., ம.வளி.
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வளிசெ்சல்வன்

 
 வளிசெ்சல்வன் vaḷiccelvaṉ, ெப. (n.)

 the wind god.

     [வளி + ெசல்வன்.]

வளிசம்

 
 வளிசம் vaḷisam, ெப. (n.)

   ண் ல் ( ங்.);; fishing rod.

     [வள் → வளி → வளிசம் = வைளந்த ண் ல்.]

     [P]

வளித ம்ெசல்வன்

 
 வளித ம்ெசல்வன் vaḷidarumcelvaṉ, ெப. (n.)

வளிசெ்சல்வன் பாரக்்க;see vali-c-celvan.

     [வளித ம் + ெசல்வன்.]

வளி க்கல்

வளி க்கல் vaḷitūkkal, ெதா.ெப. (vbl.n.) 

   ேவகமாகக் காற்ற த்தல்; to speed wind.

     "ெகா ேபால் காயவால் இணரப்்பாைல ெசல்வளி க்க ன் இைலநீர ்ெநற்றம்" (நற்-107–3–4);.

     [வள் → வளி + க்கல்.]

வளிமம் யாகச ்ேசரந்் , ரண்  க ம் ஆணின் ைதக்ெகாடை்ட.

வளிமகன்

வளிமகன் vaḷimagaṉ, ெப. (n.)

   1. அ மான்; hanuman.

   2. மன்; Viman.

     "அரக் ல்ைல வளிமக  ைடத் " (க த். 25);.

     [வளி + மகன்.]

வளிமைற

வளிமைற vaḷimaṟai, ெப. (n.)

   1. ; house.

     "என்னல் ரவ்ளிமைற" ( றநா. 196);.

   2. கத ; door.

     "வளிமைற  ன்  வழக் ெகா யா வா ல்" ( .ெவ.10, ல்ைலப். 4);.

     [வளி + மைற.]

வளியன்

 
 வளியன் vaḷiyaṉ, ெப. (n.)

   ப த்த ைதகைள ைடயவன்; one afflicted with a big scrotum, one afflicated with rupture.

     [வளி + அன் – வளியன்.]
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வளி றங் னவன்

 
 வளி றங் னவன் vaḷiyiṟaṅgiṉavaṉ, ெப. (n.)

வளியன் பாரக்்க ( ன்.);;see valiyan.

     [வளி + இறங் னவன்.]

வ

வ 1 vaḷu, ெப. (n.)

   க ப்ைப ந்  ழ  ( ண்டம்); ெவளிவ ன் ெவளிப்ப ம் வழவழப்பான ஒ  ெபா ள்; a slight 
discharge of mucus with or without blood called 'show' indicating the delivery of the child, a discharge of blood and mucus 
from the rigina of the onset of labour.

 வ 2 vaḷu, ெப. (n.)

   1. இளைம; youth.

   2. இைள ; that which is tender or young.

வ ந் -தல்
வ ந் -தல் vaḷundudal,    5 ெச. . . (v.i.)

வ ந்  ( ன்.); பாரக்்க;see valundu.

வ ம்

வ ம்  vaḷumbu, ெப. (n.)

வ ம் 2 பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see valumbu.

ம வ. ெகா ப் .

     [வ ம்  → வ ம் .]

வ வ -த்தல்

வ வ -த்தல் vaḷuvaḷuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. வ க் த் தன்ைமயாதல்; to be slimy, slippery.

   2. ேபச்  த யவற் ல் ெதளி ன் த்தல் ( ன்.);; to be uncertain or indecisive as in speaking or 
language, unclear.

     [வ  + வ .]

வ வெளனல்

 
 வ வெளனல் vaḷuvaḷeṉal, ெப. (n.)

   ெநா  ெநா ப் ; plastic.

     [வ  + வெளனல்.]

வ வா யர்

வ வா யர ்vaḷuvātiyar, ெப. (n.)

   க்ேகாடை்டச ் ரை்ம ம், ச்  மாவட்டத் ம் வாழ் ன்ற, வைலய ள் ஒ  ரி னர ்(E.T. 
vii, 311);; a subsect of the Vasaiyar caste in the erstwhile Puduköttai state now district and in the Trichy district.
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வைள

வைள1 vaḷaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ேகா தல்; to bend, to become crooked.

   2. தாழ்தல்; to lower down.

     " ற்ற த் க் ேகால் ைணயா ன்ன  ேநாக்  வைளந் " ( வ். ெபரிய . 1, 3, 1);.

   3. ேதாற்றல்; to be defeated.

     "வைளயா வயவ ம்" ( .ெவ.7, 18);.

   4. டம தல் ( வக.1068, உைர);; to yield, give way, surrender.

   5. ேநரை்ம னின்  ல தல்; to deviate, as from rectitude.

     "வைளயாத ெசங்ேகால் வைளந்த  ெவன்ெகால்" ( லப்.19, 16);.

   6. வ ந் தல்; to suffer, regret.

     "வைளயாரப் ன்" (ப ெனா ைட- ம்மணிக்.21);.

   7. ற் தல்; to move or

 round about, as foetus in the womb.

     ' ழந்ைத வ ற் ல் வைளய வ றான்' (உ.வ.);.

     [வள் → வள → வைள- (ேவ.க.4. பக்.95);.]

 வைள2 vaḷaidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

வைளக்க ந்

 
 வைளக்க ந்  vaḷaikkaḻundu, ெப. (n.)

   வ ட ்ெச த் ம் உத் ரத் ன் ப ; tenon in the end of the lower beam in a building.

     [வைள + க ந் .]

வைளக்காச் மணி

 
 வைளக்காச் மணி vaḷaikkāccumaṇi, ெப. (n.)

   சங் மணி; a kind of bead.

     [வைள + காச் மணி. காய்ச் மணி → காச் மணி.]

வைளகாப்

 
 வைளகாப்  vaḷaikāppu, ெப. (n.)

   தலாவதாகக் க ற்ற ெபண் க் , ஐந்தாவ  அல்ல  ஏழாவ  மாதத் ல் வைளயணி ம் 
நிகழ் ; bangle wearing ceremony in the fifth or seventh month of a married woman's first pregnancy.

     [வைள + காப் . கா = காத்தல். கா → காப் .]

தன் தல் க ற்ற ெபண்க க் , ஏழாம் மாதத் ல் ெசய்யப்ப ம் நிகழ் .

க ற்ற மகளிைர, ேநாய்ெநா ந்  காத்தற்ெபா ட்  நிகழ்த்தப்ெப ஞ் சடங் . 
ேபயசச்த் ந் ம், கண்ேண ப த ந் ம் காப்பதற்காகப் ேபாடப்ப ம் வைளேய, 
வைளகாப்ெபன் , ஊரகத்தார ்நம் ன்றனர.்

ஏழாம் மாதத் ல் ெசய்ய யலாதவர,் ஒன்பதாம் மாதத் ல் ெசய்வர.்

தாையக் காத்தற் ெபா ட் , தற்கண், ேவம் ன் ஈரக்்காலா ய வைளைய அணி ப்பர.் ன்  
அவரவரத்ம் ெசல்வ வளைமக் த் தக்கவா , தங்கவைளயல், சங்  வைளயைல அணி த் த் தாைய 
ம ழ் ப்பர.்

1242

www.valluvarvallalarvattam.com 15713 of 19068.



வைளகாப் ேபாட
ல்

 
 வைளகாப் ேபாடல் vaḷaikāppupōṭal, ெப. (n.)

வைளகாப்  பாரக்்க;see valai-kappu.

     [வைளகாப்  + ேபாடல்.]

தற் ற்ற ெபண்க க்  ெபண் ட்டார ்நிகழ்த் ம் வைளயணி ழாேவ, வைளகாப் ப் 
ேபாடலா ம்.

வைளகாப் ேபாடல் – மகப்ேபற் க்  அைழப்  ழா.

வைளய ம் காப் ம் ேபா தல் றந்த ழந்ைதப் ப வந்ெதாட்ேட நடக்கத் ெதாடங் வ . அதைனக் 
யாமல்,

     "வைளகாப் ப்ேபாடல்" - க க்ெகாண்ட மகைள ஏழாம் மாதத் ேலா, ஒன்பதாம் மாதத் ேலா - தாய் 
ட் க் , மகப்ேபற் க்காக அைழக் ம் ேபா , ழாவாக நிகழ்த்தப்ப ன்ற .

வைளகாப்  ழா அல்ல  வைளயணி ழா நாளில், பல்வைகச ்ேசா கள், பண்டங்கள் ஆக் ப்

பைடத்த ம், அவ் ழா க்  வந்த மங்கல மகளிர,் கன்னியர,் ழந்ைதகள் ஆ ய அைனவ க் ம் 
வைளயல் ேபா த ம் வழக்காம். வைளயல் அணி க் ம் நாைள, வளயணி ழா நாளாக இன் ம், 
த ழர ்ெகாண்டா ன்றனர.்

வைளயல் மகளிர ்அணி. மணிக்கடை்ட வைளத்  வைளயல் ேபா தல் ேபால் ஆதைன, அஃதாவ , 
க ற்ற மகளிைர ஞ் ேச ைன ம், இைறவன் வைளத் க் காப்பதாக ம் வனியத்தார ்ெபா ள் 

வர.்

கா → காப் . ஆடவர ்அணி மா ம். ஆனால் வைளகாப் , ேசைய ம், தாைய ம் காக் ம் காப்பா ம்.

ஆனால் வைளகாப் ள்ள காப் , அணி யாமல், காவல் ெபா ைளேய கட் தல க.

     'காப் க்கட்டல்' என் ம் ஊர ்வழக்ைக ேநாக் க.

வைள டா

 
 வைள டா vaḷaiguṭā, ெப. (n.)

   ரி டாைவ டக் ைறந்த பரப்ைபக் ெகாண்ட கடல்ப ; gulf.

     "வைள டா நா கள்".

     [வைள + டா.]

வைள ட் -தல்

வைள ட் -தல் vaḷaiāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ந்தைல உலரத்்  அள்ளி தல்; to dry and to make into a knot.

     "மா இ ங் ந்தல் மடந்ைத ஆய்வைளக் ட் ம் அணி மார ்அைவேய" (நற்-60-10-11);.

     [வைள + ட் .]

வைளெகாள்ளல்

 
 வைளெகாள்ளல் vaḷaigoḷḷal, ெப. (n.)

   சங்  எ ப்பதற்காகக் கட ல் க் ளித்தல்; to swim into deep sea to cull out conch-shell.

     [வைள + ெகாள்ளல்.]

வைளசச்ல்

 
 வைளசச்ல் vaḷaiccal, ெப. (n.)

   க த் ண் கைள இைணக் ம் மரசச்ட்டம், வ சச்ல்; reeper

     [வரிசச்ல் → வ சச்ல் → வைலசச்ல் → வைளசச்ல்.]
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வைளசெ்சட்

 
 வைளசெ்சட்  vaḷaicceṭṭi, ெப. (n.)

வைள ச ்ெசட்  பாரக்்க;see Valavi-c-cetti.

     [வைள + ெசட் .]

வைளசல்

வைளசல் vaḷaisal, ெப. (n.)

   1. வைள ; Crookedness, curve, curvature, bend.

   2.  த யவற் ன் ற் ப் றம்; courtyard, compound, enclosure.

   3. வைளயல் பாரக்்க;see valaiyal.

     [வைள → வைளசல்.]

வைளச ளி

 
 வைளச ளி vaḷaisaluḷi, ெப. (n.)

   வைள ப் ப களில் ெச க்கப் பயன்ப ம் உளி; chisel used to englave bend portion of wood.

     [வைளசல் + உள் → உளி = ய வைள ப் ப களில் ெச க்கப் பயன்ப வ .]

     [P]

வைளத் ப்ேபா -
தல்

வைளத் ப்ேபா -தல் vaḷaidduppōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   தன் வயப்ப த் தல்; win over, bring one's control or influence, to entice.

     'ஊரில் வாய்மைட க் ம் நஞ்ைச நிலத்ைத ெயல்லாம் வைளத் ப் ேபாட்  ட்டார'் (இ.வ.);.

     [வைளத்  + ேபா .]

வைளத் ைவத்தல்

வைளத் ைவத்தல்1 vaḷaittuvaittal, ெப. (n.)

   1. தைட ைக; felter, restriction, obstruction.

   2. ணித்  ைவக்ைக; binding.

     [வைளத்  + ைவத்தல்.]

வைளத் ைவ

வைளத் ைவ2 vaḷaittuvaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அப்பாற் ேபாகெவாட்டா  மடக் தல்; to restrain one from going away or escaping.

     "வைளத்  ைவத்ேதனினிப் ேபாகெலாட்ேடன்" ( வ். ெபரியாழ்.5.3.2);.

   2. ைறயகப் ப த் தல்; to imprison, to intern.

     " ைறயைற வைளத்  ைவத்தார"் ( வாலவா. 29, 19);.

   3. இைட  ெசய்தல்; to obstacle.

     [வள் → வள → வைள → வைளத்  + ைவ.]

வைளத

 
 வைளத  vaḷaidaḍi, ெப. (n.)

   ந்த  வைக; a kind of curved cudgel, used as a weapon.

     [வைள + த  = பைடக்கலனாகப் பயன்ப ம் எ த .]

வைளத சச்ம்பா

 
 வைளத சச்ம்பா vaḷaidaḍiccambā, ெப. (n.)

   சம்பா ெநல்வைக; a kind of cambá paddy.

     [வைளத  + சம்பா.]
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வைளெதாைள

வைளெதாைள vaḷaidoḷai, ெப. (n.)

   1. வைளந்த ெசல ; winding hole.

   2. ெதாடர் ல்லாத வற் ேல தைல ட்  ன தைல ணரத்் ங் ப் ச ்ெசால் ( ன்.);; a term 
indicative of inquisitiveness.

     [வைள + ெதாைள. ைள → ெதாைள.]

வைளந்தகால்

 
 வைளந்தகால் vaḷaindakāl, ெப. (n.)

   ெநளிந்த கால்; bow leg.

     [வைளந்த + கால்.]

வைளந்தல ச் ல
ம்பன்

வைளந்தல ச் லம்பன் vaḷaindalaguccilambaṉ, ெப. (n.)

   லம்பன் என் ம் பறைவ வைக ள் ஒன் ; Indian scimitar babbler-Pomatorhinus horsfieldi.

     [வைளந்தல  + லம்பன்.]

ழக் , ேமற்  ெதாடரச்்  மைலசச்ாரந்்த, ஏலத் ேதாட்டம், ங் ல் கா , ப ங்கா , இைல ரக்ா  
த ய ப களில் காணப்ப வ ம், 22 ரலம் உயரம் வளரவ் ம், ப ைம ேதாய்ந்த க ம்ப ப்  

நிற ம், ெவண் வம் ெகாண் ம், ெதாண்ைட, மார் , வ  ஆ ய ெவண்நிறமா ம் காணப்ப ம். 
இைவ, ச் கைள உண் ம் தன்ைம ெகாண்ட . 2 அல்ல  3 டை்டகளிட்  தன் இனத்ைதப் 
ெப க் ம்.

வைளந் ெகா த்
தல்

 
 வைளந் ெகா த்தல் vaḷaindugoḍuttal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   நைட ைற வாழ்க்ைக ல் டாப் ன் , சற்  ெந ழ்வா த்தல்; being fluctuous in a particular deed.

நாணல்ேபால் வைளந்  ெகா க்கப்பழ  வளமான வாழ் ற்  ஏற் ைடயேதாடன்  
வரேவற் ைடய மா ம் (உ.வ.);.

     [வைளந்  + ெகா த்தல்.]

வைளந்ெத ேராக
ம்

 
 வைளந்ெத ேராகம் vaḷaindeḻurōkam, ெப. (n.)

   வம், ைம, கைடக்கண் ேபான்றவற் ல் சைத வளரந்் , ேமல்ேநாக்  பாரக்்க யாமல் 
ன் த் ம் ஓர ்ேநாய்; an eye disease affecting the lower lid, corner of eyes and inability to look upwards due to fleshy 

growth.

     [வைளந்ெத  + Skt. raga → த. ேராகம்.]

வைளநரல்

வைளநரல் vaḷainaral, ெப. (n.)

   சங்ெகா ; conch sound.

     "வைளநரல் ெபௗவம் உ க்ைக ஆக" (நற்-க.வா.1-2.);.

     [வைள + நரல். வைள = உள்வைளந் ள்ள சங் , நரல் = ஒ .]

வைளநரி

 
 வைளநரி vaḷainari, ெப. (n.)

   நரிவைக ( ன்.);; a kind of fox.

     [வைள + நரி.]

அடரந்்த கா  மற் ம் மண் க் டக் ம் தரக்ளிற் காணப்ப வ , வைளநரி.

     [P]
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வைளநீர்

வைளநீர ்vaḷainīr, ெப. (n.)

   கடல்; sea, as surrounding the earth.

     "வைள நீேராைச தனின் மால்" ( வாலவா. நகரச.்6);.

     "வைளநீர ்ேமய்ந்  ைள தல் ெச இ" (நற்-54-1);.

     [வைள + நீர.்]

ெப ம்பாலான நிலப்பரப்ைப வைளத் ச ் ழ்ந்த உவரநீ்ரப்்பரப் ைடயேத, வைளநீரா ம்.

வைளப்

வைளப்  vaḷaippu, ெப. (n.)

   1. வைளக்ைக; bending.

   2. வைள ; bend, flexure, crookedness.

   3. ழ்ைக; encircling, surrounding, besieging.

     "வைளப்பகம் வ த் க் ெகாண் ந்ேதன்" ( வ்.

ெபரியாழ்.5, 1, 5),

   4. ற் ைக ைக; besieging.

     "ேசைனைய வைளப் றப் ேபாக் " (கம்பர. ட் .139);.

   5. ப் டம்; house-premises, compound.

   6. ைற; jail, prison, place of confinement.

     "வைளப்  நிற்  நற் ணத் னாைர" ( வாத. . மண். 12);.

   7. காவல்; guard, protection, policing.

     "ெப வைளப் ட் க் காத்த கற் " ( வக. 2077);. 8. .உழ சச்ால் (யாழ்.அக.);;

 round or turn of ploughing.

     [வைள → வைளப் .]

வைளப் க் ட-
த்தல்

வைளப் க் ட-த்தல் vaḷaippukkiḍattal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெவளி ேல தப்ப டா , ழ்ந்  ெகாள் தல்; to besiege, to pester a person by surrounding him and not 
allowing him to escape.

   2. ப  டத்தல்; to lie down, vowing not to get up unless one's request is granted, to sit dharna.

     [வைளப்  + ட.]

வைளேபாழ்நர்

வைளேபாழ்நர ்vaḷaipōḻnar, ெப. (n.)

வைளேபா நர ்பாரக்்க;see valai-polunar.

     " லங்கரம் ெபா உம் ெவள்வைள ேபாழ்நேரா " (மணிேம.28, 44);.

     [வைள + ேபாழ்நர.்]

வைளேபா நர்

வைளேபா நர ்vaḷaipōḻunar, ெப. (n.)

   சங்க ப்ேபார;் makers of conch-ornaments.

     "அணிவைள ேபா நர"் ( லப். 5:47);.

     [வைள + ேபா நர.்]
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வைளமணி

 
 வைளமணி vaḷaimaṇi, ெப. (n.)

   அக் மணி ( ங்.);; bead made of conch-shell.

     [வைள + மணி.]

     [P]

வைள மணிவடம்

வைள மணிவடம் vaḷaimaṇivaḍam, ெப. (n.)

   அக் வடம்; a string of beads.

     ' வைர ற் சாத் ன வைள மணிவடமான ' ( வ். ெபரியாழ். 1, 7, 8);.

     [வைள + மணி + வடம்.]

வைள கப் சாளர
ம்

 
 வைள கப் சாளரம் vaḷaimugappucāḷaram, ெப. (n.)

   க் த் ைள; nostril.

     [வைள + கப்  + சாளரம்.]

வைள ற்றம்

 
 வைள ற்றம் vaḷaimuṟṟam, ெப. (n.)

   ட் ன் ன் ப ல் நடப்பதற்காகப் பயன்ப த்தப்ப ம் பாைத; the path which is used to walk in front of 
the house.

ம வ. நைட.

     [வைள + ற்றம்.]

வைளயக்ெகா

 
 வைளயக்ெகா  vaḷaiyakkoḍi, ெப. (n.)

   அண்ணந்தாள்; a kind of torture.

     [வைளயம் + ெகா .]

வைளயக்ேகா
ைக

வைளயக்ேகா ைக vaḷaiyagālugai, ெப. (n.)

   1. ற் ைக; encompassing, surrounding.

   2. தனக்  மட் ம் உரிைமயாக் க் ெகாள் ைக ( ன்.);; monopolizing.

     [வைளயம் + ேகா ைக.]

வைளயகம்

 
 வைளயகம் vaḷaiyagam, ெப. (n.)

   சங்  (அக.நி.);; conch, as curved.

     [வைளயம் + அகம்.]

     [P]

வைளயணிதல்

 
 வைளயணிதல் vaḷaiyaṇidal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

வைளகாப் ேபாடல் பாரக்்க;see valai-kappu-podal.

     [வைள + அணிதல்.]
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வைளயேநாய்

 
 வைளயேநாய் vaḷaiyanōy, ெப. (n.)

   கண்டத் ற்  உள் ம், ெவளிேய ம், க த்ைதச ் ற்  ங் , ெதாண்ைட வைர அைடந்  
ன் த் ேமார ்ேநாய்; a circular or ring shaped raised swelling obstructing or closing up the upper end of the 

oesophagus, it is incurable and hence should be given up.

     [வைளயம் + ேநாய்.]

வைளயம்

வைளயம்1 vaḷaiyam, ெப. (n.)

   1. தாங்க நஞ் ; a kind of arsenic.

   2. னக்காரம்; alum.

   3. தவைள; frog.

   4. தாமைரச் ள்; coil of lotus stalk.

 வைளயம்2 vaḷaiyam, ெப. (n.)

   1. தாமைரச ் ள் ( ங்.);; the involuted petals of a lotus.

     "இப்ேபாதா ற்  வைளயஞ் ெசவ்  ெபற்ற ம்" (ஈ . 2, 6, 11);.

   2. வட்டம்; ring.

 circle.

   3. ைகவைள ( ன்.);; bracelet.

   4. ளம் ( ன்.);; tank.

   5. எல்ைல ( ன்.);; ambit.

   6. வைளயமாைல பாரக்்க;see valaiya-malai.

   7. வட்டம்1, 7, 8 பாரக்்க;see vattam.

த. வைளயம் → Skt. valaya.

வைளயம்ேபா -
தல்

வைளயம்ேபா -தல் vaḷaiyambōṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. வட்ட தல்; to draw a circle, to en circle.

   2. தாட்டத் ல் வைளயெம தல்; to throw an iron ring, in gambling.

   3. ெகட்ட ேநாக்கத் டன் ஒ வைனச ் ற் த் ரிதல்; to hower round a person with bad motives or degraded 
approach.

     [வைளயம் + ேபா .]

வைளயமா -தல்

வைளயமா -தல் vaḷaiyamāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. க  ட் தல் ( ன்.);; to wind up a rope, coil a cable.

   2. வைளயம் ேபா -, 2, 3 பாரக்்க;see Valaiyam-podu.

     [வைளயம் + ஆ -, ஆல் → ஆள் → ஆ  → ஆ  = வைளதல், ற் தல், ழ தல்.]

க ற்ைற வைளயமாகச ் ற் தல் அல்ல  ட் தல்.

வைளயமாைல

வைளயமாைல vaḷaiyamālai, ெப. (n.)

   ல் வைளத் ச ் ம் மாைல; garland worn round the head.

     "ேதன் க்க மாைலைய வைளய மாைல டேன றப்பச ் " ( றநா. 76, 7, உைர);.

     [வைளயம் + மாைல.]
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வைளய டல்

 
 வைளய டல் vaḷaiyamiḍal, ெப. (n.)

   கண்கைளச ் ற்  உண்டா ம் க ப் ; searching eyes - looking all round.

     [வைளயம் + இடல். இ  → இடல்.]

வைளய -த்தல்

வைளய -த்தல் vaḷaiyamuḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ரளக் ட் த்தல்; totie up, as the hair in a know.

     "மணி ற்றன ைவம்பால் வைளய த் " ( வக. 2693);.

     [வைளயம் + .]

வைளயல்

வைளயல்1 vaḷaiyal, ெப. (n.)

   நஞ் ; poison.

 வைளயல்2 vaḷaiyal, ெப. (n.)

   1. மகளிர  ைகயணிவைக; bangle, bracelet.

     "வைளயல் ற்ற படலம்".

   2. கண்ணா  ( ன்.);; glass,

   3. வைள ள்ள  (யாழ்.அக.);; that which is bent or curved.

     [வைள + அல் → வைளயல்.]

     [P]

 வைளயல்3 vaḷaiyal, ெப. (n.)

வங்  பாரக்்க;see vangi.

     [வள் → வள → வைள + அல் → வைளயல்.]

 வைளயல்4 vaḷaiyal, ெப. (n.)

   ஆைல ல் இைழகள் அ த்த த்  வரிைசயாகச ்ெசல்லப் பயன்ப த்தப்ப ம் வைளயம்; a ring to 
regulate the thread in a row.

     [வைள + அல் → வைளயல்.]

வைளயல்ெகாம்

வைளயல்ெகாம்  vaḷaiyalkombu, ெப. (n.)

   வைளயல்கள் கட்டப்பட்ட நான்  ெகாம் கள்;   தல் ெகாம் ல் 30 வைளயல்க ம், இரண்டாம் 
ெகாம் ல் 30 வைளயல்க ம், ன்றாம் ெகாம் ல் 10 வைளயல்க ம், நான்காம் ெகாம் ல் 10 
வைளயல்க மாக எண்ப  வைளயல்கள் கட்டப்பட்ட ெகாம் கள்; four sticks tied with bangles, 30 each in first 
and second sticks and 10 each in third and fourth sticks.

     [வைளயல் + ெகாம் .]

வைளயல்மண்

 
 வைளயல்மண் vaḷaiyalmaṇ, ெப. (n.)

   வைளயல் ெசய்தற் ரிய மணல்; peral sand of which glass bangles are

     "de, bangle-earth.

     [வைளயல் + மண்.]
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வைளய ப்

வைளய ப் 1 vaḷaiyaluppu, ெப. (n.)

   1. வைளய க்காக பயன்ப த் வ ம், உவர ்மண்ணி ந்  எ ப்ப மான ஓர ்வைக உப் ; a kind of 
salt extracted from fuller's earth used in the manufacture of bangles.

இவ் ப் னால் (வாத); ஊைத வளி த்தம், இைரப் , வ ற் வ  ட் ப் ப்  ஆ யைவ நீங் ம்.

   2. ஆ ைற காய்ச்  ெய த்த ெவ ப் ; nitre boiled and filtered 6 times (சா.அக.);.

     [வைளயல் + உப் .]

 வைளய ப் 2 vaḷaiyaluppu, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ம ந் ப்  (பதாரத்்த. 1095);; a kind of medicinal salt.

     [வைளயல் + உப் .]

வைளயவைளய

 
 வைளயவைளய vaḷaiyavaḷaiya, .எ. (v.part.)

   ம்பத் ம்ப; again and again.

ஆ ன்ம ல் பால் க்கக் கன் வைளய வைளய வந்த  (உ.வ.);.

     [வைளய + வைளய.]

வைளயவா

வைளயவா vaḷaiyavā,    18 ெச. . . (v.i.)

   1. வைளந்  ம் தல்; to bend and move about, circle.

     'வ ற் ல் ழந்ைத வைளய வ வைத அவளால் உணர ந்த '.

   2. ற்  வ தல்; to go around.

     '  மைன ைய வைளய வந்  ெகாண் ந்தான்' (உவ.);.

     [வைள → வைளய + வா.]

வைளயற்காப்

 
 வைளயற்காப்  vaḷaiyaṟkāppu, ெப. (n.)

வைளயல் பாரக்்க;see valaiyal.

     [வைளயல் + காப் .]

வைளயற்காரன்

 
 வைளயற்காரன் vaḷaiyaṟkāraṉ, ெப. (n.)

   வைளயல் ற்பவன்; bangle seller.

     [வைளயல் + காரன். காரன் = உைடைமப் ெபயரீ .]

வைளயற்ெசட்

 
 வைளயற்ெசட்  vaḷaiyaṟceṭṭi, ெப. (n.)

வைள செ்சட்  பாரக்்க;see valaivi-c-cetti.

     [வைளயல் + ெசட் .]

வைளயற்பசை்ச

 
 வைளயற்பசை்ச vaḷaiyaṟpaccai, ெப. (n.)

   கண்ணா யாற் ெசய்த ேபா ப் பசை்ச மணிவைக; false or duplicate emerald, made of glass.

     [வைளயல் + பசை்ச.]
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வைளயற் ச்

 
 வைளயற் ச்  vaḷaiyaṟpūcci, ெப. (n.)

   கம்பளிப் ச்  வைக; a kind of caterpillar.

     [வைளயல் + ச் .]

ட் ல் ச் னத்ைதச ்சாரந்்த . வைளயல் ேபான் , ண்  ெகாள் ந் தன்ைமய .

     [P]

வைளயாகாரம்

 
 வைளயாகாரம் vaḷaiyākāram, ெப. (n.)

   ற்ேறாைல; circular.

வைளயாப

வைளயாப 1 vaḷaiyāpadi, ெப. (n.)

   ந்தாமணிக்  ற்பட்ட ல்; a work or epic belonging to period before cindamani.

இந் ன் ஆ ரியர ்இன்னாெரன்  அ யப்பட ல்ைல. ஆனால் இவர ்சமணராக இ க்கலாம் என்ற 
க த்  நில ற . இவர ்10-ஆம் ற்றாண்ைடச ்சாரந்்தவர ்என்ற க த் ம் உண் .

 வைளயாப 2 vaḷaiyāpadi, ெப. (n.)

   ஐவைக காப் யங்க ள் ஒன் . ல பாடல்கள் மட் ேம ைடத் ள்ள  ( றள், 107, உைர);; an ancient 
epic poem, of which only a few stray stanzas are extant, one of pañja-kaviyam, (q.v.);.

வைளயாமா

 
 வைளயாமா  vaḷaiyāmāli, ெப. (n.)

   ம தாணி; a tree-nail dye-Lawsonia alba.

வைள ல்

 
 வைள ல் vaḷaiyil, ெப. (n.)

வைளயல் ( ன்.); பாரக்்க;see valaial.

     [வைள → வைள ல்.]

வைள ற் ற்

 
 வைள ற் ற்  vaḷaiyiṟcuṟṟu, ெப. (n.)

   ஊைரச ் ழ்ந்த ப கள்; surrounding region.

     'ஊைரச ் ற்  வைளந்ததாக அைமந்த நில லங்கள்' (உ.வ.);.

     [வைள ல் + ற் .]

வைளேயார்

வைளேயார ்vaḷaiyōr, ெப. (n.)

   வைளயல் அணிந்தவர;் to wear ornament of bangle.

     "நகர நம் யர ்வைளேயார ்தம் டன்" (மணிேம.19:24);.

     [வைள → வைளேயார.்]

வைளவண்ணத்த
ன்

 
 வைளவண்ணத்தன் vaḷaivaṇṇattaṉ, ெப. (n.)

   சங் ேபான்  ெவண்ைம நிறத்தன்; a man with conch- shell whiteness.

     [வைள + வண்ணத்தன்.]
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வைளவணன்

வைளவணன் vaḷaivaṇaṉ, ெப. (n.)

   மா ன் ேதாற்றத் ெளா வனான பலராமன்; Bala raman, one of incarnates of Tirumãl.

     "மாரி மாக்கடல் வைளவணற் ைளயவன்" ( வ். ெபரிய .8:5:2);.

வைளவள-த்தல்

வைளவள-த்தல் vaḷaivaḷattal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நிலத்ைத அள தல் ( ன்.);; to measure or survey a field.

     [வைள  + அள.]

ப் ட்ட நிலம் மற் ம் நிலஞ் ழ்ந்த ப ைய அளத்த ம், அளந்  வரம் , எல்ைல, ெசய்த மாம்.

வைளவாணன்

வைளவாணன்1 vaḷaivāṇaṉ, ெப. (n.)

   நாக நாட் ன் மன்னன்; asking of the Naga-nādu.

மணிேமகைல ல் 24, 25, 29 ஆ ய காைதகளில், நாகநாட்  மன்னன் த்த ெசய்  இடம் 
ெபற் ள்ள .

வைள ல்லாமரம்

 
 வைள ல்லாமரம் vaḷaivillāmaram, ெப. (n.)

   பாக் மரம்; arecanut tree.

     [வைள ல்லா + மரம்.]

வைள ற்ெபா

வைள ற்ெபா  vaḷaiviṟpoṟi, ெப. (n.)

   தாேன அம்  எய் ம் எந் ர ல்; engine device for shooting arrows automatically.

     "வைள ற் ெபா ங் க ர க ம்" ( லப். 15, 207);.

     [வைள + ல் + ெபா .]

வைள

வைள  vaḷaivu, ெப. (n.)

   1. ற் ; circumference.

   2. வட்டம்; circle.

   3. ேகாணல்; crookedness, bend.

   4. கட்டடத் ல் அைமக் ம் ல் வ  (C.E.M.);; arch in a building.

   5. ட் ப் றம் ( ன்.);; house-premises.

   6. பணி  (யாழ்.அக.);; reverence, humility, modesty.

     [வைள → வைள  (ேவ.க.4 பக். 96);.]

வைள அ த்தம்

 
 வைள அ த்தம் vaḷaivuaḻuttam, ெப. (n.)

   ெசங்கல் வரக்ளில் ஏற்ப ம் ரிசல்; crack in brick wall.

     [வைள  + அ த்தம்.]

வைள இைழப்
ளி

 
 வைள இைழப் ளி vaḷaivuiḻaippuḷi, ெப. (n.)

வைளசல்உளி பாரக்்க;see Valaisal-vuli.

     [வைள  + இைழப் ளி.]

கைல க்கப் பணிகட் ப் பயன்ெகாள் ம் ய இைழப் ளி.
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வைள க்கல்

 
 வைள க்கல் vaḷaivukkal, ெப. (n.)

   கட்டட ல்வ க்  இ ம் கல்; arch brick. (C.E.M.);

     [வைள  + கல்.]

வைள க் ைர

 
 வைள க் ைர vaḷaivukārai, ெப. (n.)

   வைளவாக அைமத்த ேமற் ைர; arched roof, vaulted roof.

     [வைள  + ைர.]

வைள செ்ச க
ல்

 
 வைள செ்ச கல் vaḷaivuccerugugal, ெப. (n.)

   வைள ல் சாய்வாக ம், ஆப் ப் ேபால ம் அைமக்கப்ப ம் கல்; a curved stoping stone, shaped-like peg.

     [வைள  + ெச  + கல்.]

வைள த

 
 வைள த  vaḷaivudaḍi, ெப. (n.)

வள த  பாரக்்க;see valavu-tadi.

     [வைள  + த .]

வைளெவ

வைளெவ 1 vaḷaiveḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வைளைவ நி ரத்் தல் ( ன்.);; to straighten the bend.

     [வைள  + எ .]

 வைளெவ 2 vaḷaiveḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வைள  கட் தல்; to form or construct an arch.

     [வைள  + எ .]

வைளெவ தகம்

 
 வைளெவ தகம் vaḷaiveḻudagam, ெப. (n.)

   எ த்  வைக; spiral moulding, a letter or character in writing (C.E.M.);.

     [வைள  + எ  → எ தகம்.]

வைள ெவளவல்

வைள ெவளவல் vaḷaiveḷaval, ெப. (n.)

   ெவள்ளிய ேவைலப்பா  அைமந்த ஒளி ைடய வைள; an arch with glittering architectural designs creating 
bright light.

     "வான்ேகால் எல்வைள ெவள ய சல்" (நற்.100-5);.

     [வைள + ெவளவல்.]

வற்கசஞ்

 
 வற்கசஞ்  vaṟkasañsīvi, ெப. (n.)

   க ங் ன் ; black jeweller's bead.

1253

www.valluvarvallalarvattam.com 15724 of 19068.



வற்கைல

வற்கைல vaṟkalai, ெப. (n.)

   மர ரி; garment made of bark.

     " வைர ெயய்  ேய ற வற்கைல ேநாற்றன" (கம்பரா. ரப்்ப.22);.

வற்காலம்

வற்காலம் vaṟkālam, ெப. (n.)

வறடக்ாலம் பாரக்்க;see varat-kālam.

     " ல நாளில் வற்கால ற்ற ம்" (ெபரிய . ேகாட் . 5);.

க. பற்கால.

     [வல் → வன் + காலம்.]

வற்கா

வற்கா  vaṟkāli, ெப. (n.)

   1. ெவள்ளா ; goat.

   2. ஆ ; sheep.

     [P]

வற் தம்
வற் தம் vaṟkidam, ெப. (n.)

   ஐந்  பரி ள் ஒன்  ( .ெவ.ஒ .13, உைர);; bound or leap. of a horse, one of five asuva-kadi.

வற்

வற்  vaṟku, ெப. (n.)

   1. ஆ ; sheep.

   2. கஞ் ; gruel, rice conjee.

   3. அழ ; beauty, charm..

வற் சா

 
 வற் சா vaṟkucā, ெப. (n.)

   காரே்பா  (மைல.);; scurvy pea.

வற் ணம்

வற் ணம் vaṟkuṇam, ெப. (n.)

   ெகா ைம; hardness or callousness of heart, stone or iron-heartedness.

     "வற் ண வ ய தண் ம்" ( ரேபாத. 30, 4);.

     [வல் + வன் + ணம்.]

வற் கம்

 
 வற் கம் vaṟguligam, ெப. (n.)

   கரிக்  ( .அ.);; king-crow.

     [P]

வற்ெகனல்

வற்ெகனல் vaṟkeṉal, ெப. (n.)

   வ தாதற் ப் ; signifying, becoming hard, hardening.

     "வற்ெகன்ற ெநஞ்சம் வணங்காய்" ( .ெவ. 12, ெபண்பாற். 17);,

     "வற்ெகன்ற ெசய்ைக" (பழ.222);.

     [வன்  → வற்  + எனல்.]

வற்ெகன

வற்ெகன  vaṟkeṉavu, ெப. (n.)

   அழ ; beauty, handsome, excellence.

     'வற்ெகன ம் வசஞ் ெசய்த  தலா ன' (நீலேக . 380, உைர);.

வற்சகம்

வற்சகம் vaṟcagam, ெப. (n.)

   1. ள்ைள; child.

   2. ப ங்கன் ; calf (சா.அக.);.
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வற்சநா

 
 வற்சநா  vaṟcanāvi, ெப. (n.)

வசச்நா  பாரக்்க ( ன்.);;see vacca-nabi.

வற்சம்

 
 வற்சம் vaṟcam, ெப. (n.)

   டசப்பாைல (மைல.);; conessi-bark.

வற்சமம்

வற்சமம்1 vaṟcamam, ெப. (n.)

   டசபாைல; a tree-Hollarrhena antidysenterica.

 வற்சமம்2 vaṟcamam, ெப. (n.)

வற்சம் பாரக்்க ( .அ.);;see varšam.

வற்சலமணி

 
 வற்சலமணி vaṟcalamaṇi, ெப. (n.)

   ேகாேராசைன; bezoar concretion found in cow or ox.

வற்பம்

வற்பம் vaṟpam, ெப. (n.)

   1. வன்ைம; hardness, as of the earth.

     "வற்பமா  நிலம்" (மணிேம. 27, 120);.

   2. வறட் ; drought.

     "வற்பத்தால்….. ல் ேமயாதா ம் " (பழ. 119);.

     [வன் → வற்  → வற்பம்.]

வற்பைன

 
 வற்பைன vaṟpaṉai, ெப. (n.)

   ேகழ்வர  வைக; a species of ragi.

வற்

வற்  vaṟpu, ெப. (n.)

   1. உ ப்பா ; firmness, hardness.

   2. வ ைம; strength.

     "அரக்கர ்தைலவன் றன் வற்பார ் ரேடாள்" ( வ். ெபரிய . 5, 1, 4);.

க. பல்

     [வல்  → வன்  → வற் .]

வற் லம்

வற் லம் vaṟpulam, ெப. (n.)

   ேமட்  நிலம்; plateau, high ground.

     "வற் லஞ் ேச ஞ் ண் ெண ம் ன்" ( றநா. 173);.

     [வன் லம் → வற் லம்.]
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வற் -தல்

வற் -தல் vaṟpuṟudal,    1 ெச. . . (v.i.)

   1. வ ைமயைடதல்; to become strong.

   2. டப்ப தல்; to be courageous or firm.

   3. ஆ தல் அைடதல்; to console, to take heart.

     "ெசால்ல ர் னால் வற் ற்றாேன" ( வக.1122);.

     [வன்  → வற்  + உ .]

வற் த் -தல்

வற் த் -தல் vaṟpuṟuddudal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உ ப்ப த் ச ்ெசால் தல் ( வா.);; to asseverate, affirm, assure.

   2. வ ைமப்ப த் தல் ( ன்.);; to strengthen, fortify.

     [வற்  → வற் த் .]

வற்மம்

 
 வற்மம் vaṟmam, ெப. (n.)

வன்மம் பாரக்்க;see vanmam.

வற்றக்காய்சச்ல்

 
 வற்றக்காய்சச்ல் vaṟṟakkāyccal, ெப. (n.)

   ெம ந்தவன்; emaciated man.

     [வற்றல் + காய்சச்ல்.]

வற்றம்

வற்றம் vaṟṟam, ெப. (n.)

   1. வற்றல், 1 பாரக்்க;see varral.

   2. கட ன் நீர ்வ ைக; ebb of tide.

     'ஏற்றம் வற்றம்' ( ன்.);.

   3. வறட்  ( ன்.);; dryness.

     [வற்  → வற்றம்.]
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வற்றல்

வற்றல்1 vaṟṟal, ெப. (n.)

   1. வ ைக; subsiding.

   2. வற ைக; drying up.

   3. உலரந்்த ; that which is withered, shrunk or dried up.

     "வற்றன் மரந்தளிரத் ்தற் " ( றள். 78);.

   4. உலர ைவத்த காய், இைறச்  த யப் ெபா ள்; dried vegetables, flesh, etc.

     [வற்  → வற்றல்.]

 வற்றல்2 vaṟṟal, ெப. (n.)

   1. அைடக்காய்; dried vegetable.

   2. ெம தல்; becoming lean.

   3. உலறல்; drying.

வற்றல் வைகபற் ச ்சா.அ.க. வ  வ மா :- 1. ெநல்  வற்றல்,

   2. ண்ைட வற்றல்,

   3. கத்தரி வற்றல்,

   4. மணித்தக்காளி வற்றல்.

வற்றேலாகம்

 
 வற்றேலாகம் vaṟṟalōkam, ெப. (n.)

   உ க் ; steel.

     [வற்றல் + உேலாகம்.]

 Skt. Iðka → த. உேலாகம்.

வற்றற்

 
 வற்றற்  vaṟṟaṟcūṭu, ெப. (n.)

   நலம் வற்ற ன்ற ; extreme heat, scorching charring.

     [வற்றல் + .]

வற்றேனாய்

வற்றேனாய் vaṟṟaṉōy, ெப. (n.)

    அள ற் ன்  உடைல ெம க் ம் ேநாய்; anaemia.

     "அத் மயமாக் ம் வற்றேனாயர"் (கடம்ப. . இ லா. 97);.

     [வற்றல் + ேநாய்.]

வற்றாதேமனி

 
 வற்றாதேமனி vaṟṟātamēṉi, ெப. (n.)

   ; copper sulphate.

வற்றாைல

 
 வற்றாைல vaṟṟālai, ெப. (n.)

   ஒர ் ழங் ; a kind of root.
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வற்

வற் 1 vaṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

     '. வ தல்;

 to grow dry, to dry up, as water, to evaporate.

     "காமர ் ம்ெபாய்ைக வற்ற" ( வக. 2075);.

   2. கடல் நீர ் த யன வ தல் ( ன்.);; to subside, to ebb, as the tide.

   3. ண் த யன உலரத்ல்; to become absorbed, as matter in an ulcer.

   4. வா தல்; to wither, become dry and shrivelled, as the body.

     "வற் ய ேவாைல கலகலக் ம்" (நால . 256);

   5. ெம தல்; to become emaciated, as the body.

     "வற் மற் றாற்றப் ப ப் ம்" (நால . 78);.

   6. பயனற் ப் ேபாதல்; to become worthless or purposeless.

     "அ  நின்  வற் ெமனின்" (நன். 375, ம ைல);.

   க.பத் ;   ம.வர ; .வ .

     [வல் +  → வற் .]

 வற் 2 vaṟṟu, ெப. (n.)

வற்றம், 2 ( ன்.); பாரக்்க;see Varram, 2.

வற் ப்பா

 
 வற் ப்பா  vaṟṟuppāṭu, ெப. (n.)

   வற் ைக; ebbing, decreasing, draining.

     "அந்த வய க்  நீர ்வற் ப் பா ல்ைல" (நாஞ்);.

     [வற்  + ப  → பா .]

வற் பதம்

 
 வற் பதம் vaṟṟubadam, ெப. (n.)

   சரியான பதம் ேதான் ம் நிைல; a state of dryness, for hulling as of boiled paddy.

     [வற்  + பதம்.]

வற-த்தல்

வற-த்தல் vaṟattal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. காய்தல் ( ங்.);; to dry up.

   2. வறங் ர,் 1 பாரக்்க;see varankur.

     "வானம் வறக் ேமல்" ( றள், 18);.

   3. ைறந்  ெம தல் ( ன்.);; to grow lean, to shrink.

   க.ப , பரி;   ம.வ ; .வெர.

     [வல் → வர ்→ வர → வற.]
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வறக்கைட

வறக்கைட vaṟakkaḍai, ெப. (n.)

    த யவற்றால் உண்டா ம் வறட் ; dryness due to heat, fire, etc..

     " டத்ைத ைறயவன் ப கக் காட் ய வறக்கைட தணப்ப" (காஞ் ப் . ப . 4);.

     [வறம் + க  → கைட.]

ஒன்  இன்ெனான்ைற ட் ம் ைன அதன் கைடயாதலால், ட்டற் க த் ற் கைடைமக் க த் த் 
ேதான் ற் . பக்கம் ேநாக் ய ம் ேமேனாக் ய ம் எனக் கைட இ வைக. பக்கம் ேநாக் ய  ைன 
அல்ல  கைட ேமேனாக் ய  உச் . தைல என்ப  இவ் ரண் ற் ம் ெபா  ( .தா.பக்.100);.

வறக்கணம்

 
 வறக்கணம் vaṟakkaṇam, ெப. (n.)

வரடக்ணம் பாரக்்க;see varat-kanam.

வறக்கனி

 
 வறக்கனி vaṟakkaṉi, ெப. (n.)

   பசைள; spinach-Spinach oleracea.

வறக்காலன்

 
 வறக்காலன் vaṟakkālaṉ, ெப. (n.)

   தன் ம்பத் ற்  ேபா ழ் ஏற்ப ம் வைக ல் வந்தவன் ( ன்.);; one who brings adversity to his family.

     [வறம் + காலன். காலன் = காலம ந்  உ ரக்ைளக் கவரே்வான்.]

வறக்கா

 
 வறக்கா  vaṟakkāli, ெப. (n.)

   தன் ம்பத் ற் த் ங்  உண்டாக வந்தவள் ( ன்.);; one who brings adversity to her family.

வறக் -தல்

வறக் -தல் vaṟakkudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

வறங் ர-்தல் பாரக்்க;see varankur.

     "வானம் வறக் ேமல்" ( றள், 18);.

     [வற → வறக் .]

ஒ.ேநா. இல → இலக் .

கல → கலக் .

வறகா

 
 வறகா  vaṟakāli, ெப. (n.)

   ெவள்ளா ; goat.

வற சா

 
 வற சா vaṟagucā, ெப. (n.)

காேபாகவரி ;seeds psoralea corylifolia.

வற

 
 வற  vaṟaguli, ெப. (n.)

வற சா பாரக்்க: see Vara-gusá.

1259

www.valluvarvallalarvattam.com 15730 of 19068.



வறங் ர்-தல்

வறங் ர-்தல் vaṟaṅārtal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. மைழ ெபய்யா  ேபாதல்; to fail, as the rain, failure of monsoon.

     "மாரி வறங் ரின் மன்  ரில்ைல" (மணிேம.7, 10);.

   2. வறட்  தல்; to become famine-stricken.

     "நா வறங் ரி வ் ேவா வறங் ரா " (மணிேம. 14, 13);.

     "ேகாள்நிைல ரிந் ன் மாரிவறங் ம்" (மணிேம.7 9);.

   3. வ ைம தல்; to become utter poverty.

     [வறம் + ர.்]

வறசமம்

 
 வறசமம் vaṟasamam, ெப. (n.)

   டசப் பாைல; a tree - Nerium antidysentricum.

     [P]

வறகண்

 
 வறகண்  vaṟagaṇṭi, ெப. (n.)

   ெசங் க ங்கா ; catechu or cutch tree-Acacia catechusundra.

வறட்கஞ்சா

 
 வறடக்ஞ்சா vaṟaṭkañjā, ெப. (n.)

   ஆரணிக் கஞ்சா; a variety of Kañja.

இைதப் ப்பவர ்நலக்ேக வர.்

வறட்கண்

 
 வறடக்ண்  vaṟaṭkaṇṭi, ெப. (n.)

   ஆ  ன்னாப்பாைள; a bitter plant - Aristolochia bracteata.

வறட்கணம்

வறடக்ணம்1 vaṟaṭkaṇam, ெப. (n.)

   கைண ேநாய் வைக; a kind of wasting disease.

 வறடக்ணம்2 vaṟaṭkaṇam, ெப. (n.)

   ழந்ைதக க்  உடம்  வறண் , நிறம் மா , வ ைரந் , இ மல் ஏற்ப ன்ற கைணச் ; a 
disease among children, caused by congenital heat and market, by dryness of the body, varying complexion, cough, gurgling 
in the abdomen etc.

     [வறள் + கணம். கணம் = ழந்ைத ேநாய் வைக.]

வறட்கணேராகம்

 
 வறடக்ணேராகம் vaṟaṭkaṇarōkam, ெப. (n.)

வறடக்ணம் பாரக்்க;see varat-kanam.

     [வறடக்ணம் + ேராகம்.]

 Skt. rõga → த. ேராகம்.
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வறட்காசம்

 
 வறடக்ாசம் vaṟaṭkācam, ெப. (n.)

   வறட் னால் ஏற்ப ம் ஈைள ேநாய் வைக ல் ஒன் ; a kind of consumption or asthma due to dryness.

     [வறள் + காசம். காசம் = ைர ரைலத ்தாக்  உடைல இைளக்கச ்ெசய் ம் ஈைள ேநாய்.]

 Skt. kåsa → த. காசம்.

வறட்காமாைல

வறடக்ாமாைல vaṟaṭkāmālai, ெப. (n.)

   1. உடம் , நீர ்மஞ்சள் நிறமா , ைக, கால் வறட்  கா ன்ற ஒ  வைகக் காமாைல ேநாய்; a 
variety of jaundice marked by dry swollen body with other symptoms of jaundice.

   2. த்தம் அ கமாவதால் ஏற்ப ம் காமாைல வைக ( வரட.் 135);; a kind of jaundice.

     [வறள் + கமம் → காமம் + ஆைல = காமாைல. காமாைல = த்தம், வதா ேலற்ப ம் ஒ வைக 
ேநாய்.]

வறட்காய்சச்ல்

வறடக்ாய்சச்ல்1 vaṟaṭkāyccal, ெப. (n.)

   க ங் காய்சச்ல்; burning fever with thirst.

     [வறள் + காய்- → காய்சச்ல். காய்சச்ல் = காய்சச்ல் ேநாய்.]

 வறடக்ாய்சச்ல்2 vaṟaṭkāyccal, ெப. (n.)

   வறட் ண்டாக் ம் ர ேநாய் வைக ( ன்.);; a kind of emaciating fever.

ம வ. க ங்காய்சச்ல்.

     [வறள் + காய்சச்ல்.]

வறட்காலம்

வறடக்ாலம் vaṟaṭkālam, ெப. (n.)

   1. மைழ ல்லாக்காலம்; drought period.

   2. வறட் க் காலம்; period of famine.

     [வறள் + காலம்.]

ஒ கா. வறண்ட காலம் → வறடக்ாலம்.

வறட்காற்

 
 வறடக்ாற்  vaṟaṭkāṟṟu, ெப. (n.)

   ஈரப் பைசயற்ற காற் ; dry wind.

ம வ. ேமல்கால், ேமல்காற் , ேகாைடக் காற் .

     [வரள் + வறள் + காற் .]

வறட்ேக

வறட்ேக  vaṟaṭāṭu, ெப. (n.)

   மைழ ன்ைம யா ண்டா ந் ன்பம்; distress due to failure of monsoon or from want of rain.

     "ெவள்ளக்ேக ம் வறட்ேக  ன் க்ேக" ( வ். ப்பா. 3 வ்யா. பக்.56);.

     [வறல் → வறள் + ேக .]

வறட்ேகாதம்

 
 வறட்ேகாதம் vaṟaṭātam, ெப. (n.)

   மரத் ப் ேபாதல்; dry gangrene.

     [வரள் + ேகாதம்.]
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வறட்சா

வறடச்ா  vaṟaṭcāvi, ெப. (n.)

   மைழ ன்ைமயாலான ப ரச்ச்ா ; ithered or blighted crop ( க்.கல்.323);.

     [வறள் + சா .]

வறட்

வறட்  vaṟaṭci, ெப. (n.)

   1. நீரப்்பைச ய ைக; drought, dryness. நா வறட்  (இ.வ.);;

   2. உடலனல்; low temperature of the body.

   3. உடைல ெம யச ்ெசய் ம் ேநாய் ( ன்.);; a wasting disease.

   4. ெசா  ( ன்.);; eruption on the skin, enzema.

     [வறள் → வறட் .]

வறட் கரப்பான்

 
 வறட் கரப்பான் vaṟaṭcigarappāṉ, ெப. (n.)

   ழந்ைதக க்  உடம்  வ ம் ெசா , ரங்  உண்டா  ெவ க் ன்ற ஓர ்கரப்பான் ேநாய்; a 
kind of disease with symptoms of enzeme among children.

     [வறட்  + கரப்பான். கரப்பான் = ழந்ைதகட் ண்டா ம் ெசா ண் வைக.]

வறட் த் ரம்

வறட் த் ரம் vaṟaṭcittimiram, ெப. (n.)

   கண்ேணாய் வைக ( வரட.் 264);; a kind of eye disease.

     [வறட்  + ரம்.]

வறட் ேமகம்

 
 வறட் ேமகம் vaṟaṭcimēkam, ெப. (n.)

   நீரக ேநாய்; a kind of venereal urinary affection.

     [வறட்  + ேமகம்.]

 Skt. mëga → த. ேமகம்.

வறட் மல்

 
 வறட் மல் vaṟaṭciyirumal, ெப. (n.)

வறட் மல் பாரக்்க;see vara-t-irumal.

     [வறட்  + இ  → இ மல்.]

வறட் வாதக்கரப்
பான்

 
 வறட் வாதக்கரப்பான் vaṟaṭcivātakkarappāṉ, ெப. (n.)

   இ க்கரப்பான் வைக; a kind of dry exzema.

     [வறட்  + வாதம் + கரப்பான்.]

 skt vada → த. வாதம்.

வறட் வாதம்

 
 வறட் வாதம் vaṟaṭcivātam, ெப. (n.)

   உடம் க த்  சைத த் , எ ம்  ெநாந்  நா  ந்  கா ம் ஒர ்ஊைத ேநாய்; a kind of rheumatic 
disease marked by weak pulse, twitching of the muscles, pain in the bones, etc.

     [வறட்  + வாதம்.]

 Skt. våda → த. வாதம்.
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வறட் ண்

வறட் ண்  vaṟaṭcuṇṭi, ெப. (n.)

   1. ஆ  ன்னாப் பாைள (மைல.);; worm-killer.

   2. ண் வைக ( ன்.);; floating sensitive-plant.

     [வறள் + ண் .]

வறட் ைல

 
 வறட் ைல vaṟaṭcūlai, ெப. (n.)

   டைலச ் ட் ப் க் ம் ேநாய் வைக (இ.வ.);; a disease causing shooting or stabing pain in the intestines.

     [வறள் + ைல.]

வறட்ேசதம்

 
 வறட்ேசதம் vaṟaṭcētam, ெப. (n.)

   மைழ ன்ைமயால் ப ர ் ைளயாைம; crops failure due to drought.

     [வறள் + ேசதம்.]

வறட்ேசம்

 
 வறட்ேசம்  vaṟaṭcēmbu, ெப. (n.)

   ேசம்  வைக ( ன்.);; a garden plant, a kind of india kales.

     [வறள் + ேசம் .]

வறட்ைச

 
 வறடை்ச vaṟaṭcai, ெப. (n.)

வறட்  பாரக்்க;see varatci.

வறட்ெசா

வறடெ்சா  vaṟaṭcoṟi, ெப. (n.)

   ெசா  வைக (இராசைவத். 105);; a kind of itch, enzema.

     [வறள் + ெசா .]

வறட்ேசாைக

 
 வறட்ேசாைக vaṟaṭcōkai, ெப. (n.)

   உடல் வறண் ேபாகச ்ெசய் ேமார ்ேநாய்; anaemia, with swelling and dryness of the body.

     [வறள் + ேசாைக.]

வறட்டைட

 
 வறட்டைட vaṟaḍḍaḍai, ெப. (n.)

   இ ம் ச ்சட் ல் டப்ப ம் ஒ வைக அைட; a kind of rice-cake or ragi-cake baked in iron pan.

     [வற  → வறட்  + அ  → அைட. அைட = அப்பவைக.]

வறட்டைடப்பான்

 
 வறட்டைடப்பான் vaṟaḍḍaḍaippāṉ, ெப. (n.)

   மாட்  ேநாய் வைக (ெப.மாட்);; a cattle disease.

     [வற  → வறட்  + அைடப்பான். அைடப்பான் = கால்நைட ேநாய் வைக.]
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வறட்டல்

 
 வறட்டல் vaṟaṭṭal, ெப. (n.)

   உலரச ்ெசய்ைக; drying, withering.

     [வற  → வறட்  → வறட்டல்.]

வறட்டவைள

வறட்டவைள1 vaṟaṭṭavaḷai, ெப. (n.)

   தவைள ஏற்ப த் ம் ஒ ; a frog's harsh noise or squawking.

     [வறள் + தவைள.]

 வறட்டவைள2 vaṟaṭṭavaḷai, ெப. (n.)

   நீர ்நிைலகளில் வாழாமல் நிலப்பரப் ல் வா ம் தவைள; a frog which is lived in landpart.

     [வறள் + தவைள.]

வறட்டா

 
 வறட்டா  vaṟaṭṭāṭu, ெப. (n.)

   பால் கறவாத ஆ  (இ.வ.);; dry or barren sheep.

ம வ. மலட்டா .

     [வறள் → வறட்  + ஆ .]

ஒ.ேநா. வறடை்ட

வறட்டாமைர

 
 வறட்டாமைர vaṟaṭṭāmarai, ெப. (n.)

   பாைறப் ப களில் வளரந்்த தாமைர; lotus growing in the crevices of rocks.

     [வறள் + தாமைர.]

வறட்

 
 வறட்  vaṟaṭṭi, ெப. (n.)

   அைடேபால் தட் க் காய ைவத்த ஆப் ; bratty, dried cow-dung cake.

   ெத.வரட, வர ;   க.பற , ம.வர ; .வர .

     [வறள் → வறட்  → வறட் .]

வறட் மல்

வறட் மல் vaṟaṭṭirumal, ெப. (n.)

   ெதாண்ைடைய வறளச ்ெசய் ம் இ மல் வைக ( வரட.்18);; dry-cough.

     [வற  → வறட்  + இ மல்.]

வறட் -தல்

வறட் -தல் vaṟaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வற்றச ்ெசய்தல்; to cause to dry up, to wither.

   2. காயச ்ெசய்தல்; to parch, scorch.

   3. வ த்தல்; to fry, roast.

     [வறள் → வற  → வறட் .]
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வறட் சச்ாைண

 
 வறட் சச்ாைண vaṟaṭṭuccāṇai, ெப. (n.)

   ஒ  வைகச ்சாைணக் கல்; grindstone of black sand and gum lac.

     [வற  + சாைண.]

வறட் செ்சா

 
 வறட் செ்சா  vaṟaṭṭuccoṟi, ெப. (n.)

   ஒர ்வைகச ்ெசா ; a kind of itch

     [வறட்  + ெசா .]

வறட் சே்சாைக

 
 வறட் சே்சாைக vaṟaṭṭuccōkai, ெப. (n.)

   ேசாைக ேநாய் வைக;     [வறள் → வறட்  + ேசாைக.]

வறட் ப்ப

வறட் ப்ப  vaṟaṭṭuppasu, ெப. (n.)

   பால் கறவாத ஆமா (ப );; dry or barren cow.

     "வறட் ப் ப க்க ெளன் ந் பற" ( ந் . 43);.

ம வ. வறடை்ட.

     [வறள் → வற  → வறட்  + ப .]

 Skt. pašu → த. ப .

     [P]

வறட் ப்பாக்

 
 வறட் ப்பாக்  vaṟaṭṭuppākku, ெப. (n.)

   ெவட் , அ த் லரத்் ய ற்றாத பாக் ; tender arecanut cut, boiled and dried.

     [வறட்  + பாக் .]

வறட் ப் ரசவம்

 
 வறட் ப் ரசவம் vaṟaṭṭuppirasavam, ெப. (n.)

   கக் க னமான ள்ைளப்ேப ; dry labour.

     [வறட்  + ரசவம்.]

 Skt. pra-sava → த. ரசவம்.

வறட் ப் க்ைக

 
 வறட் ப் க்ைக vaṟaṭṭuppuḻukkai, ெப. (n.)

   ய்ந்  ெவளிப்ப ம் க்ைக; over dried faeces.

     [வறள் → வறட்  + க்ைக.]

வறட் மஞ்சள்

 
 வறட் மஞ்சள் vaṟaṭṭumañjaḷ, ெப. (n.)

வறளிமஞ்சள் பாரக்்க (நாஞ்.);;see varali-manjal.

     [வறட்  + மஞ்சள்.]
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வறட்ைட

வறடை்ட vaṟaṭṭai, ெப. (n.)

வற , 2 பாரக்்க;see varadu 2.

     "ேகால வறடை்ட" ( மந், 505);.

     [வறள் → வற  → வறட்  → வறடை்ட.]

வறட்ப ரி

 
 வறட்ப ரி vaṟaṭpasiri, ெப. (n.)

   பசைள வைக ( .அ.);; a species of purslane.

     [வறள் + ப ரி.]

வறட்பனி

 
 வறட்பனி vaṟaṭpaṉi, ெப. (n.)

   ஈர ல்லாப் பனி; less moist fog.

     [வறள் + பனி.]

வறட்பால்

வறட்பால் vaṟaṭpāl, ெப. (n.)

   காய்ந்  கட் யான பால்; milk boiled into a mass.

     "ேம …. கல்லைறப் ெபா ந்த வறட்பால்" (கல்லா. 95, 22);.

     [வறள் + பால்.]

வறட் ள்ேதாடம்

வறட் ள்ேதாடம் vaṟaṭpuḷtōṭam, ெப. (n.)

   ழந்ைத ேநாய் வைக (பாலவா. 69);; a children's disease.

     [வறள் + ள் + ேதாடம்.]

 Skt. dõsa → த. ேதாடம்.

வறட் ல்

 
 வறட் ல் vaṟaṭpūl, ெப. (n.)

வறட் லா ( ன்.); பாரக்்க;see Varat-pula. [வறள் + ல்.]

வறட் லா

வறட் லா vaṟaṭpūlā, ெப. (n.)

   1. ெவள்ைளப் லா வைக; Indian snowberry.

   2. ல்லாந் ; a plant flueggia.

     [வறள் + லா.]

வறட்ேபாக் ரி

 
 வறட்ேபாக் ரி vaṟaṭpōkkiri, ெப. (n.)

   ெவடக்ங் ெகட்டவன் (இ.வ.);; impudent or impertinent rogue, immodest person.

     [வறள் + ேபாக்  → ேபாக் ரி.]

வறடன்

வறடன் vaṟaḍaṉ, ெப. (n.)

   1. உடல் ெம ந்தவன்; lean man.

   2. வ ; impotent man.

   ெத.வர ;   க.பரட;ம. வரெட.

     [வறள் → வற  → வறடன்.]

ஒ கா. வறட்டன் → வறடன்.

ஆற்றலற்றவன். உடலால் ெம ந் ம் மனவ ைமயற் ம் இ ப்பவன்.
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வற

வற  vaṟaḍi, ெப. (n.)

   1. உடல் ெம ந்தவள்; lean woman. 2 மல ;

 barren or infertile woman.

     [வறடன் (ஆ.பா.); → வற  (ெப.பா.);.]

வற

வற  vaṟaḍu, ெப. (n.)

   1. வறட் ; dryness, meagreness.

   2. கன் னா ஆமா த யன; barren or infertile animal, as cow etc.

     "வறடை்டக் னிந்  ள ட் ம் பாைலக்கறந் " ( மந். 505);.

க. பற .

     [வறள் → வற .]

வறண்டல்

 
 வறண்டல் vaṟaṇṭal, ெப. (n.)

   உலரத்் ைக; hot and dry or wither.

வறண்

வறண்  vaṟaṇṭi, ெப. (n.)

   1. ப்ைப வா ங் க ; rake, harrow.

   2. வ க் ங் க ; a kind of spatula.

     [பறண்  → வறண்  → வறண் .]

     [P]

வறண் -தல்

வறண் -தல் vaṟaṇṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெதள் தல் ( ங்.);; to sift by means of winnowing fan, to winnow by tapping the fan.

   2. றாண் தல் ( ன்.);; to scratch, as with finger-nails, claws, or spikes.

   3. தல்; to rob, steal.

   ெத.ப ;   க.பரக்ட;ம.வாண் க.

     [பறண்  → வறண் .]

வறண் ள்ளி

 
 வறண் ள்ளி vaṟaṇmuḷḷi, ெப. (n.)

   ெசம் ள்ளி; a thorny plant.

     [வறள் + ள்ளி.]

     [P]

வறதா

வறதா 1 vaṟatāru, ெப. (n.)

   ள்ளிக் ைர; thorny spinach - Amaranthus spinosis (சா.அக.);.

 வறதா 2 vaṟatāru, ெப. (n.)

   ள்ளி (மைல.);; Indian nightshade.

   2. ள்ளி1, 2 பாரக்க;see mulli

வறந்தைல

வறந்தைல vaṟandalai, ெப. (n.)

   வ ைம; poverty, indigence.

     "வறந்தைல லகத் தறம்பா  றக்க" (மணிேம.10-9);.
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வறப்

 
 வறப்  vaṟappu, ெப. (n.)

   ைற ; deficiency, shortage, a lack.

வறப் கம்

வறப் கம் vaṟappīkam, ெப. (n.)

   1. ளகாய் வைக ெளான் ; a species of chilly.

   2. காய்ந்த ள ; dry pepper.

வறப்ேபாக்

 
 வறப்ேபாக்  vaṟappōkki, ெப. (n.)

   இவறன்; stingy person, miser.

     [வறள் + ேபாக்  → ேபாக் .]

ஒ கா. ஈயாயத்தன்

வறம்

வறம் vaṟam, ெப. (n.)

   1. வற் ைக; drying up, withering.

     "நா  வறங் ரி வ் ேவா  வறங் ரா " (மணிேம.14, 13);,

     "ெப வறங் ரந்்த கானம்" (ெப ம்பாண். 23);.

   2. நீரில்லாைம; drought.

     "கயத் ட்ட த்  வறத் ற் சாவா  தைழக் ம்" ( றநா. 137);.

   3. ேகாைடக்காலம்; summer or hot season.

     "வறந்ெதற மாற் ய வானம்" (க த். 146);.

   4. பஞ்சம்; famine.

   5. வ ைம; poverty, barrenness.

     "மாரி வறங் ரந்் தைனய ைடத் " ( றள். 1010);.

   6. வறண்ட நிலம்; parched land, dry soil.

     "வற  நாஞ் ல்" (க த். 8);.

   ெத.வர ;   க.பர. வேர, வர, வர ;   ம. வர ; .வரெட.

     [வரம் → வறம்.]

வற ள்ளி

வற ள்ளி1 vaṟamuḷḷi, ெப. (n.)

வறண் ள்ளி பாரக்்க;see varan-mulli.

     [வறம் + ள்ளி.]

 வற ள்ளி2 vaṟamuḷḷi, ெப. (n.)

   ெசம் ள்ளி ( ன்.);; a thorny plant.  

     [வறம் + ள்ளி.]
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வறல்

வறல் vaṟal, ெப. (n.)

   1. உலரை்க; drying up.

     "வறற் ழற் ட் ன்" ( பாண். 163);.

   2. வறட் யான நிலம்; dry soil ground.

     "கரிவறல் வாய் வ" (க த். 13);.

   3. ள்ளி; dried twig.

     "ெவண் ைட ெயன் ழ்வா  வறல் ேபால" ( றநா. 75);.

   4. நீரில்லாைம; drought.

     "அ யற்ற ெப வறற் காைல ம்" (ப ற் ப். 43. 14);.

   5. வ க்ைக (பதாரத்்த. 1369);; frying, roast.

   6. வற்றல் 4 ( ன்.); பாரக்்க;see varral.

 Ma. varam, varavu, varatu;

 Te. varapu, varatu;

 Tu. barantuni.

     [வரல் → வறல்.]

வறலாைர

 
 வறலாைர vaṟalārai, ெப. (n.)

வறளாைர (சங்.அக.); பாரக்்க;see varal-ārai.

     [வறல் + ஆைர. ஆைர = ன்ெசய் நிலத் ல் ைளக் ம் ைர.]

வறவறப்

 
 வறவறப்  vaṟavaṟappu, ெப. (n.)

   பனித் வைலப்ேபால் ேதா ல் ஏற்ப ம் மாற்றம்; state of skin in dew season.

     [வறவற → வறவறப் .]

வறவெறனல்

 
 வறவெறனல் vaṟavaṟeṉal, ெப. (n.)

   உலரந்்  க னமாதற் ப் ; onom expr of becoming dry and hard.

     " ய ம ந் ப் பற்  வறவெறன் க் ற ".

     "எண்ெணய் ேதய்க்காமல் ேதால் வறவறெவன் க் ற " (ேப.வ);.

     [வறவற + எனல்.]

வறவாைர

வறவாைர vaṟavārai, ெப. (n.)

வறளாைர ( ன்.); பாரக்்க;see viral-arai.

     [வறல் + ஆைர1]

வற

 
 வற  vaṟavu, ெப. (n.)

   கஞ்  (சங்.அக.);; gruel.
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வறெவாட்

 
 வறெவாட்  vaṟavoṭṭi, ெப. (n.)

   வைக ( ன்.);; a kind of pot-herb.

     [வறல் + ஒட்  → ஒட் .]

வறேவாட் சச்ட்

வறேவாட் சச்ட்  vaṟavōṭṭuccaṭṭi, ெப. (n.)

வைரேயா , 1 பாரக்்க;see varai-y-odu.

     [வ  → வற + ஒ  → ஒட்  + சட் .]

வறள்

வறள்1 vaṟaḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   1. வற் தல் ( ங்.);; to dry up, to become dry.

   2. உடம்  ெம தல் ( ன்.);; to become slim, lean or emaciated.

     [வறல் → வறள் → வற .]

 வறள்2 vaṟaḷ, ெப. (n.)

   1. வறல் 1, 2 பாரக்்க;see varal, 1, 2.

     "வா யடங்க ம் வறளாக" (ேச . ேத . 62);.

   2. ெவ ைமயாைக; emptiness, vacuum.

     "வற் ய ேவைலெயன்ன லங்ைக ர ்வறளிற்றாக" (கம்பரா. ேதேர . 2);.

   3. மணற்பாங் ; sandy soil.

     "வறள ம் ன் மலரம்ைலந் ம்" (பட் னப்.64);.

     [வரல் → வறல் → வறள் = வற ைக;

ஒன் ல்லாமற் ேபாைக.]

வறள்மாந்தம்

 
 வறள்மாந்தம் vaṟaḷmāndam, ெப. (n.)

   ழந்ைதக க்  ன் ண்ட  அறாைமயா ேனற்ப ம் ஓர ்ேநாய்; a disease caused by indigestion among 
children.

     [வறள் + மந்தம் → மாந்தம்.]

வறள் ள்ளி

 
 வறள் ள்ளி vaṟaḷmuḷḷi, ெப. (n.)

   ெசம் ள்ளி; a thorny plant.

     [வறள் + ள்ளி.]

வறள்வ ப்

 
 வறள்வ ப்  vaṟaḷvalippu, ெப. (n.)

   வ ற்  வ  வைக; colic.

     [வறள் + வ ப் .]
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வறள்வா

 
 வறள்வா  vaṟaḷvāyu, ெப. (n.)

   வ ற்  ண்டா ம் ஊைத ேநாய் வைக; a disease of the stomach due to wind mostly in indestinal region.

     [வறள் + Skt. வா .]

 Skt. vayu → த. வா .

வறற்காைல

வறற்காைல vaṟaṟkālai, ெப. (n.)

   நீரில்லாத காலம்; drought season.

     "அ யற்ற ெப வறற் காைல ம்" (ப ற் ப். 43, 14);.

     [வறள் + கால் → காைல.]

வறன்

வறன் vaṟaṉ, ெப. (n.)

வறம் பாரக்்க;see varam.

     "வற ண் டா  மறஞ்சா யேரா" (ஐங் .312);,

     "வறேனா ல ன் மைழவளந் த உம்".

     [வறம் → வறன்.]

வறன் லம்

 
 வறன் லம் vaṟaṉmūlam, ெப. (n.)

   மலம் ய்ந்  ெவளிவ ம் ஓர ் லம்; a variety of visible piles, marked by very hard stools.

     [வறம் → வறன் + லம்.]

வற ழ-த்தல்

வற ழ-த்தல் vaṟaṉuḻttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. நீரின்  வ ந் தல்; to suffer by drought;

 to wither due to deficient rain, as crops.

     "வற ழக் ம் ைபங் ழ்க் " (இனி. நாற். 16);.

   2. வ ைம தல்; to be poverty stricken.

     [வறம் → வறன் + உழ-, உழ-த்தல் = வ ந் தல்.]

வ ஞன்

வ ஞன் vaṟiñaṉ, ெப. (n.)

   நல் ரவாளன்;   வ யவன்; poor man, destitute or poverty sticken person.

     "வ ஞராய்ச ்ெசன் ரப்பர"் (நால . 1);.

     [வ  → வ  → வ யன் → வ ஞன்.]

ஏ மற்ற ஏ , ெவ ைமயாளன்.
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வ

வ  vaṟidu, ெப. (n.)

   1.  (ெதால். ெசால். 336);; that which is little, small or insignificant.

     "வ  தா ம்" (ெதால். 879);.

   2. பயனின்ைம; worthlessness;

 purposelessness.

   3. அ யாைம ( ங்.);; ignorance.

   4. ைற  ( ங்.);; defect.

 deficiency.

   5. வ ைம; poverty, indigence, destitution.

     "எம் ரா னிரங்  வ  நீத்தனன்" (உபேதசகா. வ ண். 316);.

   6. உள்ளடீற்  ெவ தாைக; emptiness, hollowness, vacuum.

     "வ தா ன்ெறன் மடங்ெக  ெநஞ்ேச" (ஐங் .17);.

   7. இயலாைம ( ங்.);; impossibility, inability.

   க.ப , பெற;   ம.வ ; .பெர.

     [ெவள் → ெவ  → வ  → வ  ( .தா.153);.]

வ யன்

 
 வ யன் vaṟiyaṉ, ெப. (n.)

வ ஞன் ( டா.); பாரக்்க;see varinan.

     [ெவ  → வ  → வ யன்.]

வ யான்

வ யான் vaṟiyāṉ, ெப. (n.)

   1. வ ஞன்; destitute person.

     "வ யாரக்் ெகான் வேத ைக" ( றள். 22);.

   2. வ ேயான் 2 பாரக்்க;see variyon.

     [வ யன் → வ யான்.]

வ ேயான்

வ ேயான் vaṟiyōṉ, ெப. (n.)

   1. வ ஞன் பாரக்்க;see varinan.

   2. அ லான்; man devoid of sense, idiot, muff, fool, stupid.

     "வ ேயா ெனா வன்" ( லப். 15, 77);.

     [வ யன் → வ யான் → வ ேயான்.]
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வ

வ 1 vaṟuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெபாரியச ்ெசய்தல்; to dry, grill, fry, parch, toast.

     "ெவ ல் வ த்த ெவம்பரன்ேமல்" ( வ். இயற். ெபரிய. ம. 50);.

   2. ெதாந்தர ப த் தல்; to annoy, distress, disturb.

     "இர  வ ம் அவ க் ள் ரம் வ தெ்த த்  ட்ட " (ேப.வ.);.

 Te, nandu, Ma, vara, varavu, varal, varukka, varattuka, varaluga;

 To. parf(part);, lod, bare, bara;

 Pa, vedp;

 Kui, vaja;

 Kuwi, vwajali.

     [வரல் → வறள் → வற → வ .]

 வ 2 vaṟudal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வ ப தல் ( ன்.);; to be fried, parched or grilled, roasted.

வ கடைல

வ கடைல vaṟugaḍalai, ெப. (n.)

   வ த்த கடைல; fried pulse or gram.

ம வ. ெபாரிகடைல.

     [வ 1 + கடைல.]

வ க

வ க  vaṟugaṟi, ெப. (n.)

   வ த்தக  (நாம ப. 403);; fried curry, roasted meat.

ம வ. வ வல், உப் க்க .

     [வ  + க .]

வ ப் -த்தல்

வ ப் -த்தல் vaṟugippiḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   இ கப் பற் தல் ( ன்.);; to clasp, to hold fast and firm.

     [வ  + .]

வ -தல்

வ -தல் vaṟugudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. இ கப் த்தல்; to cling to claspfirmly.

   2. றாண் தல்; to scratch, paw.

ெத.ப .

     [வ  → வ .]

வ ள்

 
 வ ள் vaṟugumuḷ, ெப. (n.)

   மரத் ல் ேகா  க் ம் தச் க் க  வைக; carpenter's instrument for nailing lines in wood.

     [வைர  → வ  → வ  → வ  + ள்.]

வ ங்காலம்

வ ங்காலம் vaṟuṅgālam, ெப. (n.)

   1. வ ைமக் காலம்; period of destitution.

   2. நீரில்லாக் காலம்; drought season.

   3. வறட் க்காலம் ( ன்.);; times of scarcity or famine, drought season.

     [வ ைம + காலம்.]
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வ ங்ேகாட்

வ ங்ேகாட்  vaṟuṅāṭṭi, ெப. (n.)

   அ லார ் ட்டம்; ignorant assembly, foolish crowd.

     " ல்லா ெவ த்தாற் ெபா ளில் வ ங்ேகாட் " (நால . 155);.

     [ெவ  → வ  → வ ைம + ேகாட் .. ேகாள் → ேகாட் .]

வ ங்ேகாைட

வ ங்ேகாைட vaṟuṅāṭai, ெப. (n.)

   1. வ ங் காலம் பாரக்்க;see varun-kalam.

   2. ேவனிற்ப வம்-க ங்ேகாைட ( ன்.);; very dry season, severe or acut summer.

     [வ  → வ ைம + ேகாைட. ெகா  →  ேகா  → காைட.]

வ த்த ப்

 
 வ த்த ப்  vaṟuttavuppu, ெப. (n.)

   ம ந்  ெசய்ய பயன்ப த் ம்ப , வ க் ம் உப் ; fried salt used when on diet, fried salt used to manufacture 
medicine.

     [வ த்த + உப் . உ → உப் .]

வ த் -த்தல்

வ த் -த்தல் vaṟuttiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   உண ற்காகச ் ல தவசங்கைள, வ த்  இ த்தல்; to fry and pound.

க ஞ்ேசாளம், கம் , ஊற ைவத்த ைத ெநல் ேபான்றவற்ைற ற் ரக்ளில் வா நர ்வ த்  இ த்  
உணவாகப் பயன்ப த் வர.் வ த் த் ச ்ெசய் ம் ண்பண்டத் ன் மண ஞ் ைவ ம் ெசால்  
மாளா . வரப் ப த் ண்டார ்ஒராங் ெகய் வர.்

     [வ த்  + இ -, இல் → இள் → இ  → இ .]

வ த் ப்ேபரி

 
 வ த் ப்ேபரி vaṟuttuppēri, ெப. (n.)

   க வைக; a kind of curry or side dish.

     [வ  + உப்ேபரி. உப்  + க  = உப் க்க  → உப்ேப , உப்ேப  = உப் டன் உ ைல ட் ப் ெபாரித்த 
ழங்  அல்ல  பழ உணங்கல் க .]

வ த் ப்

 
 வ த் ப்  vaṟuttuṟuppu, ெப. (n.)

வ த் ப்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see Varutturuppu.

வ நைக

 
 வ நைக vaṟunagai, ெப. (n.)

   ன் ரிப்  ( ன்.);; smile.

ம வ. இள வல்

     [வள் → வர ்→ வ  → வ  + ந  → நைக.]

வ நிலம்

வ நிலம் vaṟunilam, ெப. (n.)

   பாழ்நிலம்; waste land.

     "க மலரி னன்ன  வாசம்…. வ நிலத்  வாளாங் த்த  ேபால்" ( வ். இயற். ெபரிய. 6, 89);.

     [ெவ  → வ  + நிலம்.]

வ கர்

வ கர்  vaṟunugarvu, ெப. (n.)

   கரச்்  ன்ைம; inexperience.

     " ராரத்த வ கர ் ண்டாம்" (ேவதா. . 159);.

     [ெவ  → வ  + கர ்→ கர் .]
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வ ப -தல்

வ ப -தல் vaṟubaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   யாற் ெபாரிதல்; to be fried, parched or grilled.

     [ெவ  → வ  + ப .]

வ பய

 
 வ பய  vaṟubayaṟu, ெப. (n.)

   வ த்தபய  வைககள்; chow-chow of various fried pulses.

     [வ  + பய .]

வ ம் னம்

வ ம் னம் vaṟumbuṉam, ெப. (n.)

   1. அ வைடயான ன் ெவற்ெறனக் டக் ம் ன்ெசய் நிலம்; dry land lying fallow after harvest.

     "வ ம் னங் கண்  வ ந்தல்" ( க்ேகா.146);.

   2. பாைலநிலம் (சங்.அக.);; desert.

     [ெவ ைம → வ ைம + லம் → னம்.]

வ ைம

வ ைம vaṟumai, ெப. (n.)

   1. நல் ர  ஏைழைம; poverty, indigence.

     "நல்லாரக்ட் பட்ட வ ைம ன்" ( றள். 408);.

   2. ன்பம் ( டா);; difficulty, trouble, agony.

   3. ெவ ைம ( ன்.);; emptiness, vacuum.

   4. க்கற்ற தனிைம; helpless, loneliness.

     "பாரிற் ெசல் ன்ற வ ைமைய ேநாக் " (கம்பரா. தற்ேபார.் 216);.

ம வ. நல் ர .

     [ெவ  → வ  → வ ைம = ெபா ளில்லா ெவ ைம, ெபா ளின்ைம.]

வ ெமா

வ ெமா  vaṟumoḻi, ெப. (n.)

   பயனிற் ெசால்; useless or idle word.

     "வ ெமா  யாளெரா  வம்பப் பரத்தெரா " ( லப்.16, 63);.

ம வ. சப்ைபவாக் , ெவ ம்ேபச் .

     [வ ைம + ெமா . வ ைம = ெபா ளின்ைம.]

வ வல்

வ வல் vaṟuval, ெப. (n.)

   எண்ெணய் அல்ல  ெநய் ற் ெபாரித்த க  (நாம ப. 403);; curry fried in ghee or oil.

     [வ  → வ வல்.]

வ

வ  vaṟuvidu, ெப. (n.)

   ைறயாக இ ப்ப ; that which is deficient or absent.

     "அடக்க  நாெணா  வ தாக" (க த்.138, 4);.

     [வ  + .]

வ ைத

வ ைத vaṟuvidai, ெப. (n.)

   வ த்த த் ; fried seed.

     "வ ைத கரச்் க் கன் ேய ைளக்  மற்ற தான் காரணமன் " (ேவதா. .163);.

     [வ  + ைத.]
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வ ேயார்

வ ேயார ்vaṟuviyōr, ெப. (n.)

   வ யர;் the poor.

     "வந்த நாவலர ் ற்றத்தார ்வ ேயார ்வாழ" ( வாலவா. 55, 33);.

     [வ யர ்→ வ யர ்→ வ ேயார.்]

வைற

வைற vaṟai, ெப. (n.)

   ெபாரிக்க ; fried curry or meat.

     "ெநய் கனிந்  வைறயாரப்்ப" (ம ைரக். 756);.

     [வ  → வைற.]

வைறக்காய்சச்ல்

 
 வைறக்காய்சச்ல் vaṟaikkāyccal, ெப. (n.)

வறடக்ாய்சச்ல் பாரக்்க;see varat-kayccal.

     [வறன் → வைற + காய்சச்ல்.]

உடலனல் அள ற்க கமான ெவப்பத் னா ேலற்ப ம், உடற்காய் .

வைறநாற்றம்

வைறநாற்றம் vaṟaināṟṟam, ெப. (n.)

   ய நாற்றம்; bad odour, stink.

     "வைற  நாற்றத்ைதக் காட் ப் க் மா ேபால" (ஈ . 2, 8, 4);.

ம வ. ைடநாற்றம்.

     [வைற + நாற்றம்.]

வைறமாதளரச்்

 
 வைறமாதளரச்்  vaṟaimātaḷarcci, ெப. (n.)

   நல்ல மா ைள; a kind of pomegranate.

வைற கல்

வைற கல் vaṟaimuṟugal, ெப. (n.)

   1. க ப் ேபான  (ஈ . 6, 5, 10, ஜ );; dried excessively.

   2. பயனற்ற ; useless thing.

     "அ  வைற கலாைக ேற ன்  த ரந்்த " (ஈ . 6, 5, 10 .);.

   3. கர  ரடான ; that which is difficult to understand, rugged, rough thing.

     " ைதேயாபா  வைற கலாய்ப் ேபா ேற" (ஈ . 7, 9, 2);.

     [வ  → வைற + கல்.]

வைறயல்

வைறயல் vaṟaiyal, ெப. (n.)

   1. வைற ( ங்.); பாரக்்க;see varai.

     " ரல்பால் வைறயல்" ( ைள. ண்ேடா. 14);.

   2. ண்ணாக்  ( ன்.);; cake of crushed or pressed oil seed.

     [வ  → வைற → வைறயல்.]
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வைறயா

வைறயா  vaṟaiyāṭu, ெப. (n.)

   1. ம்பா , மைலயா ; mountain sheep.

   2. வைரயா  பாரக்்க;see Varai-y-adu.

ம வ. வற்கா .

     [வைர → வைற + ஆ .]

காட்  ைககைள உண் ம். இைவகளின் இைறச் , ேநாய்கைளப் ேபாக் ம். மாந்தரத்ம் 
ஆற்றைல அ கரிக்கச ்ெசய் ந் தன்ைமத் .

மைலசச்ார ல், இயற்ைகயாக ைளத் ள்ள ைககைள உண்  வளரவ்தால், வைறயாட் ன் 
இைறச் , ம த் வக் ணம் க்கதாய்த் கழ் ன்றெதனலாம்.

     [P]

வைறேயா

வைறேயா  vaṟaiyōṭu, ெப. (n.)

   1. ெபாரிக் ஞ் சட் ேயா ; earth-pan used for parching.

   2. பயனற்ற(வள்); (வன்); ( );; good for nothing person or thing.

     [வ  → வைற + ஒ .]

வேறா நங்ைக

 
 வேறா நங்ைக vaṟōtinaṅgai, ெப. (n.)

   மாதரத்ம் நால்வைகப் ரி ள் ஒ  வைக னள்; one of the four classes of woman.

     [வேறா  + நங்ைக.]

வன்கட் ணாக்கள்

 
 வன்கட் ணாக்கள் vaṉkaṭpiṇākkaḷ, ெப. (n.)

   பாைல நிலமகளிர ்( வா.);; women of desert tracts.

     [வன்கண் + ணா → ணாக்கள்.]

வன்கண்

வன்கண் vaṉkaṇ, ெப. (n.)

   1. மனக் ெகா ைம; cruelty, hardness of heart, iron-heartedness, pitilessness, torture.

     "தா ைடைம ைவத் ழக் ம் வன்கணவர"் ( றள், 228);.

   2. ரத்தன்ைம; bravery, fortitude, resoluteness, cool determination.

     "வ வந்த வன்கண ேவ பைட" ( றள். 764);.

   3. பைகைம ( ன்.);; enmity.

     "உைல டத் றஞ்சா வன்கண்" ( றள். 762);.

   4. ெபாறாைம ( ன்.);; jealousy, envy.

   5. ெகா ம் பாரை்வ ( ன்.);; evil or cruel look.

ம வ. உளவ ைம.

     [வல் → வன் + கண்.]
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வன்கண்ணன்

வன்கண்ணன் vaṉkaṇṇaṉ, ெப. (n.)

   1. ெகா ைம ள்ளவன் ; heartless person.

     "தார் டைல வன்கண்ண னல்கான்" ( .ெவ.11, ெபண்பாற். 7);.

   2. ர ள்ளவன்; man offortitude, brave and resolute man.

ம வ. அ ளற்றவன்.

     [வன்கண் → வன்கண்ணன்.]

வன்கண்ைம

வன்கண்ைம vaṉkaṇmai, ெப. (n.)

   1. ெகா ைம; hardship, stone-heartedness, cruelty.

     "வன் கண்ைம ரிந்தனெமன் ெறால் ய ந்ைதயரா " (உபேதசகா. உ த் ராக். 3);.

   2. ரம்; bravery, valour, fortitude.

     "வன்க ணாடவர"் ( றநா. 3);.

     [வன்கண் → வண்கண்ைம.]

வன்கணம்

 
 வன்கணம் vaṉkaṇam, ெப. (n.)

   வல் னம்; the group of hard consonants.

     [வன் + கணம். கள் → களம் → கணம். த. கணம் → Skt. gana.]

வன்கணாளன்

வன்கணாளன் vaṉkaṇāḷaṉ, ெப. (n.)

வன் கண்ணன் பாரக்்க;see van-kannan.

     "வன்கணாளேனன்" (ெப ங். மகத. 9, 159);.

     [வன்கண் + ஆள் + அன்.]

வன்கைண

வன்கைண vaṉkaṇai, ெப. (n.)

   மரவைக; a tree.

     "இவ்ெவல்ைல ல் நின்ற வன்கைண ெயன்  மரேம ற் " (S.I.I. iii 408);.

     [வல் → வன் + கைண. கண் → கைண = ரண்  ப த்த ப . ரண்ட மரம்.]

வன்கனத்தம்

 
 வன்கனத்தம் vaṉkaṉattam, ெப. (n.)

   தவ  ங்ைக (சங்.அக.);; a kind of drum-stick-Tranquebar gendarussa.

     [வன் + கனத்தம்.]

வன்கனி

வன்கனி vaṉkaṉi, ெப. (n.)

   ெசங்காய்; hard, unripe fruit.

     "வாயா வன்கனிக் லம  ேவாேர" ( றநா. 207);.

ம வ. பழக்காய்.

     [வன் + கனி. ல் → கல் → கன் → கன்னி → கனி = ரந்்த , ப த்த .]

வன்காய்

வன்காய் vaṉkāy, ெப. (n.)

   1. ற் ய காய் ( ன்.);; hard, woody fruit.

   2. க க்காய் (சங்.அக.);; chebulic myrobalan.

     [வல் வன் + காய்.]

நன்  ற் ய ைதக் ப் பயன்ப ம் காய்.
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வன்காந்தம்

 
 வன்காந்தம் vaṉkāndam, ெப. (n.)

   நிைலக் காந்தம்; hard magnetic.

     [வன்ைம + காந்தம்.]

வன்காரம்

வன்காரம்1 vaṉkāram, ெப. (n.)

   ெவண்காரம் ( ன்.);; borаx.

     [வன் + காரம்.]

 வன்காரம்2 vaṉkāram, ெப. (n.)

   வ க்கட்டாயம் (யாழ்.அக.);; force, compulsion.

     [வல் → வன் + காரம்.]

வன்காற்

 
 வன்காற்  vaṉkāṟṟu, ெப. (n.)

   ேமற் னின்  ம் ெவப்பமான காற் ; gust.

ம வ. அனற்காற்

     [வல் → வன் + காற் .]

வ ைமயாக ம் ெவப்பக் காற் .

வன் ைட

வன் ைட vaṉkiḍai, ெப. (n.)

   1. ேநாயாற் ப க்ைக ல் நீண்டகாலம் டக்ைக (சங்.அக.);; laid down for a longtime, being bed-ridden.

   2. ப ங்  இ த்தல் (இ.வ.);; lying-in-wait.

     [வன் + ைட. ைட = டக்ைக.]

வன் ழம்

வன் ழம் vaṉkiḻm, ெப. (n.)

   1. வ  ழமான —வன், வள்- ; etremely or kery old person or animal.

   2. ெதாண்  ப  ழம்; extreme old age.

   3. இளந்ைதப் ப வத் ல் உண்டாம் அ  ரச்்  ( ன்.);; extreme precocity.

     [வன் + ழ் → ழம், ழம் = ைம.]

வன்

 
 வன்  vaṉkurusu, ெப. (n.)

   ெகா ய க்  ( த்.);; the cruel cross.

     [வள் + .]

 E. Cross → த. .

வன்ைக

வன்ைக vaṉkai, ெப. (n.)

   1. வ யைக; strong, sturdy hand, as of a labourer.

     "வன்ைக ைனநர"் (ப ற் ப். 62. 76);. 2. ேதாற்க  வைக;

 a kind of drum.

     "மத்தளங் கர ைக வன்ைக" (ப ெனா. வாலங். த்த. 1, 9);.

     [வல் → வன் + ைக. ல் → ய் → கய் → ெகய் → ைக.]
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வன்ைகவாரம்

 
 வன்ைகவாரம் vaṉkaivāram, ெப. (n.)

   ெகா ம் ப  (யாழ்.அக.);; cruel crime.

     [வன்ைக + வாரம்.]

வன்ெகா யன்

வன்ெகா யன் vaṉkoḍiyaṉ, ெப. (n.)

   1. க்க கண் ப் ள்ளவன்; very strict and harsh man.

   2. ெகா யவன்; wicked and cruel man.

     [வன் + ெகா யன். ெகா ைம → ெகா யன்.]

வன்ெகா ைம

 
 வன்ெகா ைம vaṉkoḍumai, ெப. (n.)

   ெகா ங்ேகான்ைமச ்ெசயல்; tyranny.

     [வன் + ெகா ைம. ெகா  → ெகா ைம.]

 வன்ெகா ைம vaṉkoḍumai, ெப. (n.)

   கக் க ைமயான வன் ைற, பயங்கரவாதம்; violence.

வன்ெகாைல

 
 வன்ெகாைல vaṉkolai, ெப. (n.)

   க ங் ெகாைல ( ன்.);; cruel murder.

     [வன் + ெகாைல. ல் → ெகால் → ெகாைல.]

வன்சா

வன்சா1 vaṉcā, ெப. (n.)

வன்சா  ( ன்.); பாரக்்க;see Van-Sāvu.

 வன்சா2 vaṉcā, ெப. (n.)

வன்சா  ( ன்.); பாரக்்க;see Van-savi.

     [வல் → வன் + சா  → சா.]

வன்சா

 
 வன்சா  vaṉcāvi, ெப. (n.)

   மைழ ன்ைம யாலாவ , ச்  ெவட்டாலாவா  உண்டாம் ப ரக்்ேக ; crop failure due to dought or pest-
sticken reasons.

ம வ. பதர்

     [வன் + சா . சா  = மணி யாமற் பதராய்ப் ேபான .]

வன்சா

வன்சா  vaṉcāvu, ெப. (n.)

   1. க ஞ்சா ; cruel death.

   2. காலமல்லா காலத் ண்டாம் சாக்கா ; premature or untimely death.

     [வல் → வன் + சா .]
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வன் ரம்

 
 வன் ரம் vaṉciram, ெப. (n.)

வஞ் ரம் பாரக்்க;see vanjiram.

     [வல் ரம் → வன் ரம்.]

வன் ர ள்ளி

 
 வன் ர ள்ளி vaṉciramuḷḷi, ெப. (n.)

   ண் ல் வைக (இ.வ.);; a kind of fish-hook.

     [வன் + ரம் + ள் → ள்ளி.]

வன் ைற

வன் ைற vaṉciṟai, ெப. (n.)

   1. க ங் காவல்; strict-confinement, rigorous imprisonment.

     "வன் ைற  லவன் ைவக் ல்" ( வ். வாய். 1, 4, 1);.

   2. ம ல் ( வா.);; fortress.

   3. ெகா ைமக்  உள்ளாக் ம் அ ைமத்தனம் ( ன்.);; cruel slavery.

     [வல் → வன் + ைற. இ  →  → ைற.]

வன் ரம்

 
 வன் ரம் vaṉcuram, ெப. (n.)

   க ைமயான ரம்; severe fever.

     [வன் + கள் → ர → ரம்.]

வன்ெசலல்

வன்ெசலல் vaṉcelal, ெப. (n.)

   ைரந்  ெசல் ைக; rapid movement, forced march.

     "வன்ெசல லத் ரி" ( வக. 1773);.

     [வன் + ெசலல்.]

வன்ெசால்

வன்ெசால் vaṉcol, ெப. (n.)

   1. க ஞ்ெசால்; rude or harsh, word, opp. to in-sol.

   2. அ ல்லாதவனின் ெமா ; barbarious tongue:

     "வன்ெசால் யவனர"் ( லப். 28,141);.

     "எவன்ெகாேலா வன்ெசால் வழங்  வ " ( றள், 99);.

ம வ. வன்ெமா

     [வன் + ெசால்.]

ேபரா ரியர,் தம  ெதால்காப் யப் ெபா ள கார ைர ல், கண்ேணாட்ட ன் ச ்ெசால் ம் ெசால் 
(ெதால்.ெபா ள்.273, ேபரா.);.

வன்ெசால் என் . த் ள்ளார.்

1281

www.valluvarvallalarvattam.com 15752 of 19068.



வன்ெசால் லக் -
தல்

வன்ெசால் லக் -தல் vaṉcolvilakkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ேப ங்கால் ெகா ய ெசாற்கைள நீக் ப் ேப தல்; to abstain harsh words, while talking.

   2. ற க் த் ைம பயக் ம் ெசாற்கைளப் ேபசா த்தல்; to abstrain hurting words.

     [வன்ெசால் + லக் .]

தண் யலங்காரப் பைழய ைரகாரர ்வன்ெசால் லக்  பற் க் வ  :-

     "வன்ெசால் ெசால் , லக் வ " (பைழ.தண் ெபா .12);.

தற்கண் ெகா ய ெசாற்கைளக் , அ  ைம பயத்தலால், ன்  றாெதா தேல வன்ெசால் 
லக் தலா ம்.

வன் க்

 
 வன் க்  vaṉturukki, ெப. (n.)

   க க்காய்; Indian or black myrobalana.

     [வன் + க் .]

வன்ெநஞ்சம்

 
 வன்ெநஞ்சம் vaṉneñjam, ெப. (n.)

   கல் ேபால் இ ய ெநஞ்சம்; hard-heart.

     [வல் → வன் + ெநஞ்சம்.]

வன்பைக

 
 வன்பைக vaṉpagai, ெப. (n.)

   க ைமயான பைக ( ன்.);; deep enmity, implacable hatred.

     [வன் + பைக.]

வன்பரணர்

வன்பரணர ்vaṉparaṇar, ெப. (n.)

   கழகக் காலப் லவர;் an ancient sangam poet.

     [வன் + பரணர.்]

பரணர,் ெந ங்க த் ப் பரணர ்என்  இ  லவரக்ள் உள்ளைமயால்,

     'வன்' என் ம் அைடெமா  ெகா க்கப்பட் ள்ள . கண் ரக் ேகாப்ெப நள்ளி, வல் ல் ஓரி 
ேபான்ேறாைரக் த் ப் பா ள்ளார.் றநா ற் ல் 148, 149, 150, 152 மற் ம் 153 ஆ ய பாடல்கைள 
இயற் ள்ளார.் இவர ்இயற் யதாக நற் ைண ல் 374-ஆம் பாடைல வர.்

வன்பரணர ்பா ய றநா ற் ள்ள 149ஆம் பாடல் வ மா  :-

     "நள்ளி வா ேயா நள்ளி நள்ெளன்

மாைல ம தம் பண்ணிக் காைலக்

ைகவ  ம ங் ற் ெசவ்வ  பண்ணி

வரெவமர ்மறந்தனர.் அ நீ

ர க்கடன் ண்ட வண்ைம யாேன" ( றநா.149);.

நள்ளிையப் பா ம்ேபா ,

     "நீ ேவண் யவற்ைற ெயல்லாம் எனக் களித் ட்டதனால், இனி என் ைடய நா, ற அரசரக்ைளப் 
ேபாற் ப் பாடா " ( றம்.148); என் றார.்

     "ெப ஞ் ெசல்வம் நீ யளிக்கப் ெபற்றனராதலால், எம்மவரா ய பாணர ்மாைல ம தம் பண்ணி ம், 
காைலச ்ெசவ்வ  பண்ணி ம் பா ம் ைறைய ம் மறந்தனர"் ( றம்.149, 153); என் ன்றார.்

நள்ளி தன்ைன யாெரன்  லப்ப த்தாமேல, உண ம் அணிகல ம் அளித் ச ்ெசன்ற றப்ைப, இவர ்
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வன்பா-தல்

வன்பா-தல் vaṉpātal,    6 ெச. . . (v.i.)

   க னமாதல்; to become hard.

     "வன்பா ப்ப  ல்ைல" ( றள். 1063, மணக்);.

     [வல் → வன் → வன்  + ஆ-, வல் = க னத் தன்ைம த்த தனிைல.]

வன்பாட்டம்

வன்பாட்டம் vaṉpāṭṭam, ெப. (n.)

   ய் , கரி  காலத் ம் ைறயாமல் அளக்க ேவண் ய த்தைக ெநல்; fixed rent in kind of paddy due 
under a lease-deed which does not provide for any relief or remission against unforeseen loss due to drought.

     "ப ன  கலேன ணியாக வன்பாட்டம் அளக்க ம்" (S.I.I.V.90);.

     [வன் + பாட்டம்.]

வன்பா

வன்பா  vaṉpāṭu, ெப. (n.)

   1. வ ய தன்ைம; strength, hardness.

   2. ட் த் தன்ைம; rudeness, effrontery.

     "இரந் ர ்வாெமன் ம் வன்ைம ன் வன்பாட்ட ல்" ( றள், 1063);.

     [வன் + பா .]

வன்பா  த் ப் பரிேமலழகர ்வைரய த் ள்ள  வ மா  :-

     " ட் த்தன்ைம;

அஃதாவ  ஓரா  ெசய்  நிற்றல்" ( றள், 1063);.

வன்பார்

வன்பார ்vaṉpār, ெப. (n.)

   இ ய பாைற நிலம் ( றள், 78. உைர);; hard, rocky soil.

     [வல் → வன் + பார.்]

வன் ற்

வன் ற்  vaṉpuṟṟu, ெப. (n.)

   அைரெந  ங் , அைரயாப் க் கட் ையேபாற் காணப்ப ம் ஓர ்வைகப் ளைவ; a hard tumour usually 
proceeding from the induration of a gland often terminating in a cancer - Scirrhous.

     [வள் + ற் .]

ல் → ற்  (ேவ.க.107);.

வன் ற்  = உட் ைள ள்ள ண்.

வன் -த்தல்

வன் -த்தல் vaṉpuṟuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தைல ையத் தைலவன் ஆற் த்தல்; to assure, comfort, as the lover to his beloved.

     " ழவன், வன் த் தல்ல  ேசற ல்ைல" (ெதால். ெபா ள். 184);.

     [வன்  + உ -, உல் → உ -.]

வன் ைற

வன் ைற vaṉpuṟai, ெப. (n.)

   1. தைலவன், தைல ைய ஆற்  வற் த் ைக; assurance, comfort, given by a lover to his beloved.

     "வன் ைற த்தல்" (ெதால். ெபா ள். 185);.

   2. தைலவன் ரி ன் கண், வா ல்கள் தைல ைய ஆற் த்தைலக் ம் அகத் ைற (இைற. 
53);; theme in which the heroine is comforted by her companions and friends, during her separation from the hero.

   3. வற் த் ச ்ெசால்பவன்; assures, comforter.

     "வன் ைறயா ய வயந்தகற் ணரத்்த" (ெப ங். வத்தவ. 6, 10);.

     [வன்  → வன் ைற.]

     "வன் ைறெயன்ப  வற் த் வ " (இைற.2); என் , இைறயனார ்கள ய ைர இயம் ம்.
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வன் ைறெய ர
தல்

வன் ைறெய ர தல் vaṉpuṟaiyediraḻidal, ெப. (n.)

   தைலவன் ஆற் த் ப் ரிந்த ன், தனிைமயால் தைல  வ ந் தைலக் ம் அகத் ைற; theme 
describing the woes of a heroine in her loneliness after her loves has consoled and left her.

     "வன் ைற ெய ர ந்தாட் த் ேதா ….. ய " (க த். 28, ைற);.

     [வன் ைற + எ ர தல்.]

வன்ெபாைற

 
 வன்ெபாைற vaṉpoṟai, ெப. (n.)

   ெப ம்பாரம் ( ன்.);; heavy burden, ponderous weight.

     [வல் → வன் + ெபாைற.]

வன்மத்தானம்

வன்மத்தானம் vaṉmattāṉam, ெப. (n.)

வன்மம்2 ( ன்); பாரக்்க;see vanmam.

     [வன்மம்2 + skt. sthana → த. தானம்.]

வன்மம்

வன்மம்1 vaṉmam, ெப. (n.)

   1. ராப்பைக; malice, grudge, spite.

     "வன்மக்களி யாைன மன்" (நள. க நீங் . 58);.

   2. வ ; force.

     "மார் ன்.... கரஞ் ெசன் ற்ற வன்மத்ைதக் கண் " (கம்பரா. அ கா. 228);.

   3. உ ெமா ; vow, assurance.

     [வல் → வன் → வன்-ைம → வன்மம்.]

 வன்மம்2 vaṉmam, ெப. (n.)

   1. மைறவான உ ப்  ( ன்.);; vital part of the body.

   2. பலர யச ்ெசால்லக் டாத, க க்கமான ெசால்; confidential words that should not be ultered in the presence 
of all, words that must be spoken in secret atmosphere.

     "வன்மேம ெசால்  ெயம்ைம நீ ைளயா " ( வ். வாய். 6,2,7);.

     [ம மம் → வ மம் → வன்மம்.]

வன்மரம்

வன்மரம் vaṉmaram, ெப. (n.)

   1. அகக் கா ள்ள மரம் ( வா.);; exogenous plant.

   2. ர  மரம் ( ன்.);; East Indian satinwood.

     [வல் → வன் + மரம்.]

வன்மைர

வன்மைர vaṉmarai, ெப. (n.)

   ர  மரம் ( ன்.);; East Indian satin-wood.

     "வன்மைர ெயன்  மரேம ற் " (S.I.I.iii, 408);.

     [வன்மரம் → வன்மைர.]

வன்மைலத்தங்கம்

 
 வன்மைலத்தங்கம் vaṉmalaittaṅgam, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் கல்;   மால் உ வமாகக் ெகாண்  வ ப தற் ரிய ம் கண்ட யாற் ல் 
எ க்கப்ப வ மான கல்; a species of ammonite yellow in colour commonly found in the Gandagi river.

     [வன்மைல + தங்கம்.]
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வன்மனம்

 
 வன்மனம் vaṉmaṉam, ெப. (n.)

   கன்ெனஞ்  ( ன்.);; hard heart, iron-hearted conscience.

     [வல் → வன் + ன்னம் → னம் → மனம்.]

வன்மா

வன்மா vaṉmā, ெப. (n.)

   1. வன்மான் பாரக்்க;see van-man.

   2. பரி ( ைர; horse.

     "தாமைரைய வன்மா ெவனக் ெகாண்ட" ( ற். 35);.

     [வல் → வன் + மா.]

வன்மான்

வன்மான் vaṉmāṉ, ெப. (n.)

   அரிமா ( ங்கம்);; lion.

     "வன் மா ைகத்த ெகா " (தக்கயாகப். 75);.

     [வல் → வன் + மான்.]

வன்

வன் 1 vaṉmittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1. கன்ெனஞ்  பைடத்தல்; to be hardhearted.

   2. ராப்பைக காட் தல்; to bear malice.

   3. ஆைணெசய்தல்; to make a vow or promise.

   4. மரம் காழ் ெகாள் தல்; to be indurated, as trees.

     [வன்மம் → வன் .]

 வன் 2 vaṉmi, ெப. (n.)

   ய எண்ணம் ெகாண்டவன்; spiteful person, evil-minded man.

     "கா பாெச ேமார ்வன் " (இர ணி.பக்.51);.

வன் கேராகம்

 
 வன் கேராகம் vaṉmīkarōkam, ெப. (n.)

   ஒ வைக உடல் க்க ேநாய் (இ.வ.);; swelling in the neck, chest or other part of the body;elephantias's or filariasis.

     [வன் கம் + ேராகம்.]

 Skt. rõga → த. ேராகம்.

வன் ன்

வன் ன் vaṉmīṉ, ெப. (n.)

   தைல ( ங்.);; crocodile.

     " ைடந்  வன் ர ்கவர" ( ரேமாத.் 6, 35);.

     [வல் → வன் + ன்.]

     [P]

வன் னம்

வன் னம் vaṉmīṉam, ெப. (n.)

வன் ன் பாரக்்க;see van-min.

     "ஒ  வன் ன நீரிைடநின் " (காஞ் ப் . ண்ணிய. 11);.

     [வல் → வன் + னம்.]
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வன் ைற

 
 வன் ைற vaṉmuṟai, ெப. (n.)

   உ க் ம் உைடைமக் ம் ேக  ைள க் ம் வைக ல் ெசயல்ப ம் ைற; violence.

     'மாணவரக்ைள வன் ைறக் த் ண் பவரக்ைள தண் க்க ேவண் ம்'.

ம வ. வலாற்காரம்

     [வல் → வன் + ைற.]

 வன் ைற vaṉmuṟai, ெப. (n.)

   வல்லந்தமான ெகா ைம, ரவாதம்; terrorism.

வன்ைம

வன்ைம vaṉmai, ெப. (n.)

   1. வ ைம; strength.

     "வன்ைம ள் வன்ைம மடவாரப்் ெபாைற" ( றள், 153);.

   2. க னம் ( ன்.);; hardness.

   3. வன்ெசால் பாரக்்க;see van-sol.

     "மற்  நீ வன்ைம ேப " (ெபரிய . த த்தாட.் 70);.

   4. ஆற்றல் ( ன்.);; adopt, skill, ability.

   5. வலாற்காரம் ( ன்.);; force, violence.

   6. ெசால்ல த்தம் ( ன்.);; accent, emphasis, stress.

   7. னம்; anger, fury.

     "வாங் னன் ைதைய ெயன் ம் வன்ைமயால்" (கம்பரா. தற்ேபா. 108);.

   8. க த்  ( வா.);; opinion, thought, attention.

   9. வல்ெல த் ; hard consonant.

     "உரம் ெப ம் வன்ைம" (நன்.75);.

     [வல் → வன் → வன்-ைம.]

வன்ெமா

வன்ெமா  vaṉmoḻi, ெப. (n.)

வன்ெசால்1 ( ன்.); பாரக்்க;see van-sol1.

ம வ. க ஞ்ெசால்

     [வன்-ைம + ெமா .]

வன்

வன்  vaṉṟi, ெப. (n.)

   பன் ; swine, hog, pig.

     "வன்  படரந்்த வ " (ெதால். ெபா ள். 102. உைர);.

க. கன்

     [வல் → வன் → வன் .]

வன் ைச

வன் ைச vaṉṟisai, ெப. (n.)

   வட ைச; north, direction.

     "வன் ைசக் காளிதாசன் வடெமா " (இர பா ர.8);.

     [வன் + ைச.]
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வன்ெறாடர்க் ற்
ய கரம்

வன்ெறாடரக்் ற் ய கரம் vaṉṟoḍargguṟṟiyalugaram, ெப. (n.)

   வல்ெல த் த த் த் ெதாடரப்ெபற்ற ற் ய கரம் (நன். 94);; the shortened vowel u of a vowel consonant 
following a hard consonant.

     [வன்ெதாடர ்+ ற் ய கரம்.]

வன்ெறாண்டன்

வன்ெறாண்டன் vaṉṟoṇṭaṉ, ெப. (n.)

   எட்டாம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்தவராகக் க தப்ப பவ ம், ேதவார ஆ ரியர ் வ ள் ஒ வ ம், 
நாயன்மார ்அ பத்  வ ள் வப் ராமண மான வன யார;் a canonized adi-Saiva saint, probably of 
the 8th C. one of three Téváram hymnists, one of 63.

     "நாவ ராளி நம்  வன்ெறாண்டன்" (ேதவா. 942, 10);.

ம வ. சைடயன், தம் ரான்ேதாழர,் நாவலர ்ேகான்.

     [வன் + ெதாண்டன்.]

இைறவ டன் ண்ட ேதாழைம ெந ையத் தம  வாழ் ம் இைணத்  ஒ ய கரணியத்தால் 
நம் யா ர ்வன்ெதாண்டர ்என்  வழங்கப் ெபற்றார.்

வன்னக்கல்

 
 வன்னக்கல் vaṉṉakkal, ெப. (n.)

   ம த் வத் க் ப் பயன்ப ம் ஒ  வைகக் கல் (சங்.அக.);; a medicinal stone.

     [வன்னம் + கல்.]

வன்னக் ர்ைம

 
 வன்னக் ரை்ம vaṉṉakārmai, ெப. (n.)

   கல் ப் ; rock salt.

     [வன்னம் + ரை்ம.]

வன்னசரம்

வன்னசரம் vaṉṉasaram, ெப. (n.)

   பலவைக மணிகளால் ெசய்யப்பட்ட க த்தணி வைக; a neck ornament or a neclace, studded with various 
precious stones.

     "மண்மகடன் மார் னணி வன்னசர ெமன்ன" (கம்பரா. வைரக்காட் . 13);.

     [வன்னம் + சரம்.]

வன்னைச

 
 வன்னைச vaṉṉasai, ெப. (n.)

   தைச நாரின் தைலப் ேல ெதா த் க் ம் வ ர ள்ள நார ்ேபான்ற ெவண்ெபா ள்; a hard insensible 
bundle of fibres by which a muscle is attached to a bone.

     [வல் → வன் → வன்னைச.]

வன்னைசநார்

 
 வன்னைசநார ்vaṉṉasainār, ெப. (n.)

   ஒ வைகத ்தைசநார;்   கபாடங்களின் அ ப்பாகங்கள் (சடர); தைசச ் வரக்ேளா  இைணத் க் 
கட் ேமார ்நட்பமான தைச நார;் the tenderstrings which connect the colomane carnae of the heart-Ventricles with the 
ventricular valves.

     [வன்னைச + நார.்]

1287

www.valluvarvallalarvattam.com 15758 of 19068.



வன்னத் டரி

 
 வன்னத் டரி vaṉṉattuḍari, ெப. (n.)

   ஓர ்ெச ; a prickly shrub as opposed to

ன்ெதாடரி (சா.அக.);.

     [வன்னம் + டரி.]

வன்ன ைக

 
 வன்ன ைக vaṉṉatūligai, ெப. (n.)

   வண்ணக்ேகால்; painter's brush.

ம வ. வட் ைக

     [வண்ணம் → வன்னம் + ரிைக → ைக.]

வன்னப் றா

வன்னப் றா vaṉṉappuṟā, ெப. (n.)

   றா வைக (பதாரத்்த.909);; a kind of dove.

     [வண்ணம் → வன்னம் + றா.]

ற ன் தைச ஈைள ேநாையக் கைளயவல்ல  என சா.அக எ த் யம் ம்.

     [P]

வன்னம்

வன்னம்1 vaṉṉam, ெப. (n.)

   1. வண்ணம்; colour pigment.

     "அைவதாம் பளிங் ட்ட வன்னம் ேபாற் காட் ற்ைறக் காட்  நிற்றலான்" ( .ேபா. பா. 8, 3);.

   2. எ த் ; letter, character.

     "ெமா க ள் வன்ன ம்" ( க்காளத். . 28, 9);.

     [வண்ணம் → வன்னம்.]

 வன்னம்2 vaṉṉam, ெப. (n.)

   தங்கம் (சங்.அக.);; gold.

     [வண்ணம் → வன்னம்.]

வன்னமைத

 
 வன்னமைத vaṉṉamadai, ெப. (n.)

   ேகாேராசைன; bezoar found in cattle.

வன்னி

வன்னி2 vaṉṉi, ெப. (n.)

   1. மாணி ( ரமசாரி); ( ங்.);; bachelor-student.

     "வன்னி நிைல யலாதான்" (ேச . பல .3);.

   2. ளி ( ங்);; parrot.

     "வன்னி ங் காற் ங் கலந்ேத ய ெவம்மதைன" (ெவங்ைகக் ேகா.41);.

     [வண்ணம் → வண்ணி → வன்னி.]

 வன்னி vaṉṉi, ெப. (n.)

   கரகாட்டத்ைத த ல் ஆ ய இனத் னர;் a class of people who first performed in folk dance karakattam.

     [வல்-வன்-வன்னி]
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வன்னி-த்தல்

வன்னி-த்தல் vaṉṉittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வண்ணம் ைவத்தல்; to paint.

   2. வ ணித்தல்; to describe.

     [வண்ணி → வன்னி.]

வன்னிக்கா கம்

 
 வன்னிக்கா கம் vaṉṉiggācigam, ெப. (n.)

   ள் க்கத்தரி; a thorny brinjal.

வன்னிக்காய்

 
 வன்னிக்காய் vaṉṉikkāy, ெப. (n.)

   க க்காய்; chebulic myrobalan.

     [வன்னி + காய். கா → காய்.]

வன்னிக்காரம்

வன்னிக்காரம் vaṉṉikkāram, ெப. (n.)

   அக் ரா காரம்; a flowering tree of North Africa-Anacyclus Pyrethrum.

     [வன்னி + காரம்.]

ல் = ைளத்தல், ேதான் தல்.

ல் → ல் → ல் → ர ்→ ைர.

   48 வைகக் ைர வைகக ள் ஒன் .

வன்னிக் ைர

 
 வன்னிக் ைர vaṉṉikārai, ெப. (n.)

   ள்ளிக் ைர; a vegetable greens.

     [வன்னி + ைர.]

வன்னிக் த்

 
 வன்னிக் த்  vaṉṉikkutti, ெப. (n.)

வன்னிக் த் மறவன் பாரக்்க;see vanni-k-kutti-maravan.

     [வன்னி + த் .]

வன்னிக் த் மற
வன்

வன்னிக் த் மறவன் vaṉṉikkuttimaṟavaṉ, ெப. (n.)

   மறவ ள் ஒ  ரி  (E.T.V.32);; a sub-sect of Maravas.

     [வன்னிக் த்  + மறவன்.]

வன்னிகர்

 
 வன்னிகர ்vaṉṉigar, ெப. (n.)

வன்னிகா (சங்.அக.); பாரக்்க;see vanniga.

வன்னிகர்ப்பன்

 
 வன்னிகரப்்பன் vaṉṉigarppaṉ, ெப. (n.)

   கக்கட ள் ( ன்.);; Lord Murugan.

     [வன்னி + கரப்்பன்.]
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வன்னிக ப்பம்

வன்னிக ப்பம் vaṉṉigaruppam, ெப. (n.)

   1. ங் ல் (மைல.);; spiny bamboo.

   2. நஞ்  (சங்.அக.);; a mineral poison.

     [வன்னி + க ப்பம்.]

வன்னிகற்பம்

வன்னிகற்பம் vaṉṉigaṟpam, ெப. (n.)

   1. ஒ  வைக நஞ் ; a kind of arsenic

   2. இதளியக்கட்  (இ ங்கக் கட் );; consolidated cinna bar.

   3. உலாந்த இதளியம் ( ங்கம்);; cinnabar of Holland.

   4. சைடக்கஞ்சா; Kanja.

     [வன்னி + கற்பம்.]

வன்னிகா

வன்னிகா vaṉṉikā, ெப. (n.)

   1.  வைக; wild long pepper

   2. ெபா தைல ( .அ.);; a prostate plant - Lippia modiflora.

     [வன்னி → வன்னிகா.]

வன்னி த் ேவ
லன்

 
 வன்னி த் ேவலன் vaṉṉiguruttuvēlaṉ, ெப. (n.)

   ைம ள்ேவல்; a tree Acacia ferruginca.

     [வன்னி + த் ேவலன். த் ேவலன் =

வன்னி ன்மம்

 
 வன்னி ன்மம் vaṉṉiguṉmam, ெப. (n.)

   வ ற்  ேநாய்; a variety of gunma disease - Dyspepsia.

     [வன்னி + ன்மம். ன்மம் = ெசரிமான ன்ைம, வ ற் வ  த யன கா ம் வ ற்  ேநாய்.]

வன்னிெகற்பம்

 
 வன்னிெகற்பம் vaṉṉigeṟpam, ெப. (n.)

   இ ங்கக்கட் ; consolidated cinnabar.

     [வன்னிகற்பம் → வன்னிெகற்பம்.]

வன்னிைக

வன்னிைக1 vaṉṉigai, ெப. (n.)

   ெபா தைல; a prostate plant-Lippia Nodiflora.

 வன்னிைக2 vaṉṉigai, ெப. (n.)

   எ ேகால்; pen, pencil.

     " த்தக . ஞானத்  த் ைர ம்........ வன்னிைக ம்" (பாரத ெவண். );.

வன்னிசகாயன்

வன்னிசகாயன் vaṉṉisakāyaṉ, ெப. (n.)

   காற்  கட ள்; wind-god.

     "வன்னி சகாய நின்ைமந்தன்" (உத்தரரா. அ மப். 40);.

     [வன்னி + Skt. சகாயன்.]
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வன்னி கரம்

 
 வன்னி கரம் vaṉṉisigaram, ெப. (n.)

   ேசவற் ; cock's comb.

     [வன்னி + Skt. கரம்.]

வன்னி ரம்

 
 வன்னி ரம் vaṉṉisuram, ெப. (n.)

   ெந ப்பன்ன ரம், ெகா ய ரம்; virulent or severe fever.

     [வன்னி + ரம்.]

வன்னித்

 
 வன்னித்  vaṉṉittī, ெப. (n.)

   நவசச்ாரம் (சங்.அக.);; sal ammoniac.

வன்னிைம

 
 வன்னிைம vaṉṉimai, ெப. (n.)

   ம் பரசாட்  ( ன்.);; petty chieftainship, as of one belonging to the vampiya caste.

     [வல் → வன் → வன்னி → வன்னிைம.]

வன்னிய ப்ேபற்ற
ல்

 
 வன்னிய ப்ேபற்றல் vaṉṉiyaḍuppēṟṟal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

    ட்டல்; setting fire.

     [வன்னி + அ ப்ேபற்றல்.]

வன்னியம்

வன்னியம்1 vaṉṉiyam, ெப. (n.)

   வரணிக்கப்பட்ட  (சங்.அக.);; that which is described.

     [வண்ணியம் → வன்னியம்.]

 வன்னியம்2 vaṉṉiyam, ெப. (n.)

   1. ம்பரசரின் தன்ைம; nature or characteristics of a petty chieftain.

   2. உரிைம; liberty, freedom.

     "இரண் க் ஞ் ேசர வன்னிய ல்ைல ேற" (ஈ . 7, 7, 3.);.  பைகைம (ஈ .7.3. );;

 enmity.

     [வல் → வன் → வன்னி + இயம்.]

வன்னியம -த்தல்

வன்னியம -த்தல் vaṉṉiyamaṟuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ற்றரசைர அ த்தல்; to destroy or subdue petty chieftains.

     "வன்னிய ம த் ப்பெதா  " (ஈ . 5. 10. ர);.

     [வன்னியம் + அ -, அ தல் (த. .); → அ த்தல் ( . );.]
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வன்னியராயன்

வன்னியராயன் vaṉṉiyarāyaṉ, ெப. (n.)

   ஊரகத் ெதய்வம்; a village deity.

     "வன்னியராயா….. வ ம் பன் மாடா" (ஈ . 5, 10 ர);.

     [வன்னியம் + அைரயன் → ராயன்.]

ஒ.ேநா. அைரசன் → ராசன்

வன்னியவைலயன்

வன்னியவைலயன் vaṉṉiyavalaiyaṉ, ெப. (n.)

   வைலயர ்இனத் ள் ஒ  ரி  (G.Tp. D.I.114);; a sub-sect of the valaiya caste.

     [வன்னியம் + வைலயன்.]

வன்னியன்

வன்னியன் vaṉṉiyaṉ, ெப. (n.)

   1. ஓர ்இனம் (G.Tp.D.I.110);; a caste.

   2. சாமந்தன்; feudtory prince, commander.

   3. கள்ளர,் வைலயர ் த ய ல இனத்தாரின் பட்டப் ெபயர ்(E.T.vii, 321);; caste title among certain castes, as 
the kallar, Valaiyar etc.

     [வல் → வன் → வன்னி → வன்னியன்.]

ேசாழர ்காலப் பைட ல், வலங்ைகப் பைடப் ரி ந்  இடங்ைகப் பைட ன க்  இன்னல் 
தந்தவெரன்  (கல்ெவட்ட க்ைக எண்.1913-34வ  அ க்ைக); கல்ெவட்ட க்ைக ற .

வன்னியா

 
 வன்னியா vaṉṉiyā, ெப. (n.)

இ ம் :

 a small tree-Maba buxifolia.

வன்னி டல்

 
 வன்னி டல் vaṉṉiyiḍal, ெப. (n.)

   டல்; to set fire.

     [வன்னி + இடல்.]

வன்னி ன் 
ெகற்பம்

 
 வன்னி ன் ெகற்பம் vaṉṉiyiṉkeṟpam, ெப. (n.)

   ஒ வைக நஞ் ; a kind of arsenic.

     [வன்னி ன் + ெகற்பம்.]

வன்னிேரதா

வன்னிேரதா vaṉṉirētā, ெப. (n.)

   வ ெப மான்; Siva.

     "ஈசானன் வன்னிேரதா நற்சத் யன்" (காஞ் ப் . சனற். 22);.

வன்னிலம்

 
 வன்னிலம் vaṉṉilam, ெப. (n.)

   ல்ைல, ல்ைலய த்த ஞ்  நிலம்; hard, rocky soil.

ம வ. கல்லாங் த் , கன்னிலம், வன்பார.்

     [வல் → வன் + நிலம்.]
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வன்னிேலாகம்

 
 வன்னிேலாகம் vaṉṉilōkam, ெப. (n.)

   ெசம்  (யாழ்.அக.);; copper.

     [வன்னி + Skt loha → த. உேலாகம்.]

வன்னிவகன்

வன்னிவகன் vaṉṉivagaṉ, ெப. (n.)

   காற் ; wind, as the vehicle of fire.

     "ெதன்றேல....... வன்னி வகனா ைன" (சரேபந்  ர றவஞ் . 27, 7);.

வன்னிவண்ணம்

வன்னிவண்ணம் vaṉṉivaṇṇam, ெப. (n.)

   1. ெசந்தாமைர (மைல.);; red lotus.

   2. ெசவ்வாம்பல் (யாழ்.அக.);; re Indian water-lily.

     [வன்னி + வண்ணம்.]

வன்னிவாைக

 
 வன்னிவாைக vaṉṉivākai, ெப. (n.)

   க வாைக; fragrant acacia tree-Abizzia Odoratissium.

     [வன்னி + வாைக.]

வன்னி சம்

 
 வன்னி சம் vaṉṉivīcam, ெப. (n.)

   ெபான் (யாழ்.அக.);; gold.

     [வன்னி + சம்.]

வன்னிெவள்ளம்

 
 வன்னிெவள்ளம் vaṉṉiveḷḷam, ெப. (n.)

   வட ைச ந் , ெதன் ழக் த் ைசேநாக் ய கடல் நீேராட்டம்; the oceanic stream running from north 
to south east direction under the sea.

     [வன்னி + ெவள்ளம்.]

வன்னீர்

 
 வன்னீர ்vaṉṉīr, ெப. (n.)

   உவர ்நீர;் breach water.

     [உவரநீ்ர ்→ உவநீர ்→ வந்நீர ்→ வன்னீர.்]

வன்ெனஞ்

 
 வன்ெனஞ்  vaṉṉeñju, ெப. (n.)

   க ைமயான மனம் ( ன்.);; hard heart, iron-hearted man.

     [வல் → வன் + ெநஞ் .]

வன்ெனத்

 
 வன்ெனத்  vaṉṉettu, ெப. (n.)

   நத்ைதச ் ண் ; bristly button weed, shaggy button weed - Spermacoce hispida (சா.அக.);.
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வன்ெனல்

 
 வன்ெனல் vaṉṉel, ெப. (n.)

   ெநன்மணி (யாழ்.அக.);; fully grown or ripe paddy.

ம வ. காய்ெநல்

     [வன் + ெநல்.]

வன்ெனற்

 
 வன்ெனற்  vaṉṉeṟṟu, ெப. (n.)

   நத்ைதச் ரி (மைல.);; bristly button weed.

     [வல் → வன் + ெநற்  – வன்ெனற் .]

வன ங்காடம்

 
 வன ங்காடம் vaṉasiruṅgāṭam, ெப. (n.)

   ெப ெந ஞ்  ( .அ.);; a stout-stemmed herb with spiny fruits and slimy leaves.

ம வ. யாைன ெந ஞ் ல்

வனத்தவ

 
 வனத்தவ  vaṉattavasi, ெப. (n.)

   ங்ைக, கத் ப் ; a plant.

     [வனம் + தவ .]

வனத்

 
 வனத்  vaṉatti, ெப. (n.)

   வைள; a thorny creeper (shrub); - Solanum Trilobatum.

வனத் க் ேடாரி

 
 வனத் க் ேடாரி vaṉattukkuṭōri, ெப. (n.)

வன ரக்்  பாரக்்க;see Vana-turkki.

     [வனத்  + ேடாரி.]

வனத்ேதரி

 
 வனத்ேதரி vaṉattēri, ெப. (n.)

   ஆவரஞ் ெச ; a shrub-Cassia auriculata.

     [வனம் + ேதரி.]

     [P]

வனதாரி

 
 வனதாரி vaṉatāri, ெப. (n.)

   க்கத்தாரி என் ம் ைக ெச  வைக; a medicinal plant.

     [வனம் + தாரி.]

1294

www.valluvarvallalarvattam.com 15765 of 19068.



வன த்தம்

வன த்தம்1 vaṉadiddam, ெப. (n.)

   டசபாைல; a tree-Hollarrhera Antidysenterica.

     [வனம் + த்தம்.]

 வன த்தம்2 vaṉadiddam, ெப. (n.)

   ெகா ப் பாைல (மைல.);; green wax - flower.

     [வனம் + த்தம்.]

வன த்தா

 
 வன த்தா vaṉadiddā, ெப. (n.)

   வட்டத் ப் ; a twiner-Cissampelos pareira.

     [வனம் + த்தா.]

வன பம்

 
 வன பம் vaṉatīpam, ெப. (n.)

   சண்பகம்; a flower, champaca.

     [வனம் + பம்.]

வன ர்க்கம்

வன ரக்்கம் vaṉadurkkam, ெப. (n.)

   காட்டரண்; forest, as a defence.

     "வன ரக்்கம், ரி ரக்்கம், சல ரக்்கம் என்னப்பட்ட ன்  அரண்கைள ம்" (தக்கயாகப்.54, உைர);.

வன ர்க்

 
 வன ரக்்  vaṉadurkki, ெப. (n.)

   க க்காய்; chembulic myrobalan.

     [வனம் + ரக்் .]

வன ர்க் ேசய்

 
 வன ரக்் ேசய் vaṉadurkkicēy, ெப. (n.)

   க க்காய் ஞ் ; tender Indian gall nut.

     [வனம் + ரக்்  + ேசய்.]

வன ர்க்ைக

வன ரக்்ைக vaṉadurkkai, ெப. (n.)

   ெகாற்றைவ; korravai (Durgai);.

     "வன ரை்க ைடய தல்வ" ( .258, உைர);.

     [வனம் + Skt. durgā → ரக்்ைக.]

வனேத செ்ச

 
 வனேத செ்ச  vaṉatēvicceḍi, ெப. (n.)

   த் ப் டாரி; an unknown plant (சா.அக.);.

     [வனேத  + ெச .]
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வனப்பைகயப்பன்

வனப்பைகயப்பன் vaṉappagaiyappaṉ, ெப. (n.)

   1. நம் யா ரர;் sundara-mūrttinayanar, one of four saiva saints.

   2. வனப்பைக என்ற ெபண்ைணப் தல் யாகக் ெகாண்டவர;் one who was the father of the girl vanappagai.

     "வனப்பைகயப்பன் வன்ெறாண்டன்" (ேதவா. 924.10);.

     [வனப்பைக + அப்பன்.]

வனப்பைகயார்

 
 வனப்பைகயார ்vaṉappagaiyār, ெப. (n.)

   ேகாட்  நாயனாரின் மகள்; daughter of kot-puli-nayagar.

நம் யா ரர ்ப கத் ல் ைவத் ப் பாடப்ெப ம் ெப ைமப் ெபற்றவள்.

வனப்ப த்

 
 வனப்ப த்  vaṉapparutti, ெப. (n.)

   ேகாங் ல ; false tragacanth.

     [வனம் + ப த் .]

வனப் யல்

வனப் யல் vaṉappiyal, ெப. (n.)

வனப்  பாரக்்க;see vanappu.

     "வனப் யல் தாேன வ க் ங் காைல" (ெதால்.ெசய் ள்.149);.

     [வனப்  + இயல்.]

எண்வைக வனப் கைள ம் உள்ளடக் க் வேத வனப் யல். அம்ைம, அழ , ெதான்ைம, ேதால், 
ந் , இைய , லன், இைழ  என் ம் எண்வைகச ்ெசய் ப் கள், ரண்டவ ப் ெப வேதார ்

அழேக வனப் யல் எனப்ப ம்.

   1. அம்ைம என்ப  ல எ த் களால் ஆ ய ெமல் ய ெசால்ேலா ம் அறம், ெபா ள், இன்பம் 
இம் ன்ைற ம் ந் ெதாடரந்ிைலச ்ெசய் டக்ள். இைவ ல இடங்களில் இவற்ைற ட்  ல ஞ் 
ெசல் ம் என் ம், அம்ைமக்  இலக் யமாவன ப ெனண் ழ்க்கணக் ச ்ெசய் டக்ெளன் ம் 
ேபரா ரியர ் வர.் அம்ைம வனப்  ெதாடரந்ிைலச ்ெசய் டக்ள் ஐந்த ன் காமல் வ ம். 
அம்ைம என்ப  அைம ப்பட்  நிற்ப .

     " ன்ெமன் ெமா யாற் ரி  வ ன்

அம்ைம தாேன அ நி ர ் ன்ேற"

என் , யாப்ப ங்கல த் ைரயா ரியர ்பாடங்ெகாள்வர.்

காரிைக ைரயா ரிய ம், இளம் ரண ம் ற்பா தல ன் இ  இ  ரக்ளில், ர ் ைனந்  
யாப் ன் எனப் பாட ேவ பா  ெகாள்வர.் இதனால் ர ் ைனதல் அம்ைம ன் ைன  ைறயாக 
அைம ன்ற .

த் ைரயா ரிய ம், காரிைகயா ரிய ம்

     "ஒள்ளிய வாய ெபா ள்" என்ற உைர கற்பம் ெகாள்வர.் ேபரா ரிய ம், நச் னாரக்் னிய ம்,

     "தாயப பவல்" என்  ற்பா இ ய  இ ரக்ளில் பாட கற்ப ம்,

வனப் ரைம

 
 வனப் ரைம vaṉappiramai, ெப. (n.)

   ஒர ்கற்பக ைக; a rejuvenating plant.

     [வனம் + ரைம.]
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வனப் ர

வனப் ர  vaṉappirami, ெப. (n.)

   ச ர ரி ல் ைள ம் ஒர ் ைகச ்ெச . ெகா யாய் படரந்்  ெநல்  இைலையப் ேபால் 
த மனாக இ க் ம். ஒர ்ம ந்தாக ம் பயன்ப த் வர;் a herb growing in saturagiri hills, it is a creeper, it must 
be collected on auspicious day, if taken for 30 days the body becomes rejuvenated.

     [வனம் + ர .]

வனப்

வனப் 1 vaṉappu, ெப. (n.)

   இைச வைக; a tune.

     "ெப வண்ணம் இைடவண்ணம் வனப்ெபன் ம் வண்ண ைச" (ெபரிய . ஆனாய. 28);.

     "மம்மர ்ெசய்த வனப் யாங் ெகாளிந்தன" (மணிேம.22, 128);.

     [வள் → வன் + அம் – வனம் → வனப் .]

 வனப் 2 vaṉappu, ெப. (n.)

   1. அழ ; beauty. grace, charm, loveliness, pultiness.

     "ெசவ்வானத்  வனப் " ( றநா. 4);.

   2. இளைமநிறம் ( . 17, ேவ ைர);; fresh colour of youth.

   3. பல உ ப் ந் ரண்டவ ப் ெப வேதார ்ெசய் ளழ  (ெதால்.ெபா ள். 548);; elegance of a literary work 
resulting from the perfection of its parts.

   4. ெப ந் ேதாற்றம்; largeness of size, gigantic appearance.

     "வனப் பஞ்சான்" (ஏலா. 22);.

ெத. ெகாள் → ெகான் → ெகா  → ெகானி = ெகாண் .

     [வள் → வன் + அம் – வனம் → வனப் . வனப்  = அழ .]

     'ள' கரெமய் த ம் ர டத் ம்,

     'ன'கர ெமய்யாகத் ரி ம்.

வனப் வண்ணம்

வனப் வண்ணம் vaṉappuvaṇṇam, ெப. (n.)

   இைசவைக (ெபரிய . ஆனாய.28);; a variety of melody.

     [வனப்  + வண்ணம்.]

வனப் ள்

வனப் ள் vaṉappuḷ, ெப. (n.)

   ப ற்  ெகா க்கப்பட்ட பறைவ (வள்ள சத் ய ஞான.25);; shepherd koel.

     [வனம் + ள்.]

     [P]

வனபலம்

 
 வனபலம் vaṉabalam, ெப. (n.)

   ஆைனத் ப்  (சங்.அக.);; elephant pepper.

     [வனம் + பலம்.]

வன ப்

 
 வன ப்  vaṉabibbili, ெப. (n.)

   காட் த் ப்  (சங்.அக.);; long pepper.

ம வ. ெப ந் ப்

     [வனம் + ப் .]

1297

www.valluvarvallalarvattam.com 15768 of 19068.



வனமாைலப்

 
 வனமாைலப்  vaṉamālaippūṭu, ெப. (n.)

   ம மத்ைத; a variety of dhatura.

     [வனமாைல + .]

வன த் ரி

 
 வன த் ரி vaṉamiguttiri, ெப. (n.)

   காயாங் ைல; a plant.

     [வனம் +  = ரி.]

வன ரட்

 
 வன ரட்  vaṉamiraṭṭi, ெப. (n.)

   ஓர ்ெகா ; a climber (சா.அக.);.

     [வனம் + ரட் .]

வன கம்

 
 வன கம் vaṉamīkam, ெப. (n.)

   ற் மண்; the earth or mud of the white ant-hill.

     [வனம் + கம்.]

வன ன்

 
 வன ன் vaṉamīṉ, ெப. (n.)

   தைல; crocodile.

     [வனம் + ன்.]

     [P]

வன தம்

 
 வன தம் vaṉamudam, ெப. (n.)

   கார் ல் (யாழ்.அக.);; cloud.

     [வான தம் → வன தம்.]

வன ைர

 
 வன ைர vaṉamurai, ெப. (n.)

   ைர (சங்.அக.);; pigeon-pea, dholl.

     [வனம் + ைர → ைர.]

வன ள்ளா

 
 வன ள்ளா  vaṉamuḷḷāli, ெப. (n.)

   ந ங் ஞ்சா; swallow wort-Ascleepias vormitoria (சா.அக.);.

     [வனம் + ள்ளா .]
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வனைமத்தாங்

 
 வனைமத்தாங்  vaṉamaittāṅgi, ெப. (n.)

   க டன்; skyroot;a creeper - Bryonia chigaea.

வன ட்

 
 வன ட்  vaṉayīṭṭi, ெப. (n.)

   ைடத்தற்கரிய ைக; a rare drug capable of consolidating salammoniace and used for transmuting and metal 
into gold.

இ  சாரத்ைத கட் , ெபான்னாக் ம்.

வனராச ண்

 
 வனராச ண்  vaṉarācapūṇṭu, ெப. (n.)

   ம்ைப; a small variety of dead nettle or leucas.

வனவாசனம்

வனவாசனம்1 vaṉavācaṉam, ெப. (n.)

   நா ; a poisonous root-Aconite.

 வனவாசனம்2 vaṉavācaṉam, ெப. (n.)

   ப் ைன (யாழ்.அக.);; civet cat. 

     [வனம் + வாசனம்.]

வனி

வனி1 vaṉi, ெப. (n.)

   ெசஞ் த் ர லம்; a plant-plumbago rosea.

 வனி2 vaṉi, ெப. (n.)

   ரம் (இராசைவத். 149);; fever.

ம. பனி

     [வல் → வள் → வனி.]

ஒ.ேநா. கல் → கன் → கன்னி.

வனிக்ெகா

 
 வனிக்ெகா  vaṉikkoḍi, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக்ெகா ;     [வனி + ெகா .]

வனீரம்

 
 வனீரம் vaṉīram, ெப. (n.)

   ெபரிய ப்  ( .அ.);; long pepper.

ம வ. காட் த் ப்

வ க்

 
 வ க்  vaṉukku, ெப. (n.)

   ; blue vitriol-copper sulphate.
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வைன-தல்

வைன-தல் vaṉaidal, ெச. . . (v.i.)

   1. உ வைமயச ்ெசய்தல் ( ங்.);; to form, fashion, shape.

     "வைன கலத் ரி ம்" ( வக. 1839);.

   2. அழ ப த் தல் ( டா);; to adorn.

   3. த் ரெம தல்; to draw, paint, engrave.

     "வைனயலாம் ப த்தலா வ ற் " ( வக. 709);.

     [வல் → வள் → வள → வைள → வைன-, சக்கரத்ைதச ் ற்  மடக்லம் அைமத்தல் (ேவ.க.4, பக்.96);.]

வைன ேகால்

வைன ேகால் vaṉaiāl, ெப. (n.)

   படந் ட் ந் ரிைக; painter's brush.

     "ெசம்ெபாற் படா ம் வைனேகா ம் வாங் னாள் நம்  வ ெவ த" (அழ ய நம் லா. 47);.

ம வ. வட் ைக

     [வள் → வன் → வைன + ேகால். ள → ன = ரி .]

வக யம்

 வக யம் vagaliyam, ெப. (n.)

   மரம்; a kind of tree.

வகன்

வகன் vagaṉ, ெப. (n.)

   1. ேபரன் (யாழ்.அக.);; kuberan,

   2. பகன் என் ம் அரக்கன்; Bagan, an a asura or demon.

 வகன் vagaṉ, ெப. (n.)

   1. ேபரன் (யாழ்.அக.);; kuberan.

   2. பகன் என் ம் அரக்கன்; Bagan, an a asura or demon.

வகா

 
 வகா vakā, ெப. (n.)

   அகத் ; a kind of tree Sesbania grandiflora.

வகாதரம்

 
 வகாதரம் vakātaram, ெப. (n.)

   ெவம் னல்; hot spring.

வகார த் ரம்

 
 வகார த் ரம் vakāracūttiram, ெப. (n.)

   அகத் யர,் அகப்ேபய் த்தர,் உேராமர ்ெசய்த ஒர ்த ழ் ெபான்னாக்க ல்; hermetic philosophy which is 
known under the name of alchemy, Agastiar, Agapey cittar, and Roma risi, each has written the book separately.

     ['வ'காரம் + த் ரம்.]

வகாரத்தைலவன்

 
 வகாரத்தைலவன் vakārattalaivaṉ, ெப. (n.)

   ரம்; impure subchloride of mercury.
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வகாரத் ர ய த்
ைத

 
 வகாரத் ர ய த்ைத vakārattiraviyavittai, ெப. (n.)

   ைவந் ெத த்  த்ைதக ள் ன் த்ைத; three magical arts of the five relating to five mystic letters.

ம வ. லமந் ரம் (ஒம்);.

வகாரம்

வகாரம்1 vakāram, ெப. (n.)

   வகரெவ த் ; the letter va.

     "வகார ைச ம் மகாரம் ம்" (ெதால். எ த் . 330);.

     "பல் தழ் இையய வகாரம் றக் ம்" (ெதால்.எ த் .98);.

     [வ + காரம்.]

காரம் = எ த் ச ்சாரிைய. பழந்த ழ் எ த் ச ்சாரிையக ள் ஒன் . கரம், காரம், கான்இம் ன் ம் 
ற்ெற த் ச ்சாரிையகளாய் (ெதால்.எ த் .137); வ ம். கரம் ற்ெற த் ற் ம், காரம் 

ெநடெ்ட த் ற் ம் ெசால் ம் வழக்  அச ்சாரிையகளில் அைமந் ள்ள ல் ெந ல் வ வங்களால் 
ஏற்பட்டெதன்க.

 வகாரம்2 vakāram, ெப. (n.)

   1. ெவண்ைம ஞ் ெசம்ைம ம் கலந்த ப ந் னம்; a mythical bird.

   2. தரங் ைறந்த மாைழ ைனப் ெபான்னாக் ம் யற் ; alchemy.

   3. ெசயற்ைக ெவள்ளி ைனப் ெபான்னாக் ம் கைல; alchemical process of making artificial silver.

வகார த்ைத

வகார த்ைத vakāravittai, ெப. (n.)

   1. ெபான்னாக்கக் கைல; alchemy.

   2. ைவந்ெத த் க் கைல; magical art relating to the five mystic letters.

வகார ப்

 
 வகார ப்  vakāravuppu, ெப. (n.)

   கல் ப்  ( .அ.);; rock - Salt.

வகாரேவைல

 
 வகாரேவைல vakāravēlai, ெப. (n.)

   இ ம் , ெசம்  ேபா ம் தரம் தாழ்ந்த மாைழகைளப் ெபான்னாக்கஞ் ெசய்வ ; transmulation of base 
metals-iron. copper etc, into gold.

வ ெட -த்தல்

வ ெட -த்தல் vagiḍeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. வாெக த்தல்;  to make partition of hair.

   2. வ ெர -த்தல் பாரக்்க;see vagiredu.

     [வ  + எ -.]

வ

வ  vagiḍu, ெப. (n.)

   வ ரந்்த ன்தைல ம ரின் இைடெவளி ெயா ங் ; parting in woman's hair from the crown to the forehead.

     [வ  → வ ர ்→ வ  → வ . (வ ர ்= வ ரந்்த உச் . உச் க்ேகா ); ( .தா.பக்.265);.]
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வ ர்

வ ர1் vagirtal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ண்டாக அ த்தல் (ச .);; to slice, to cut in slips.

   2. ளத்தல் (ச .);; to split.

   3. தல்; to cleave.

     "ப ரந்்தான் ல வ ரந்்தான் ல" (கம்பரா.அ காய. 160);.

   4. த் த் றத்தல்; to tear Open.

   5. ரிதெ்த த்தல்; to rip up. 

வாைழமரத்ைத வ ரந்்  தண் ைனப் ரிதெ்த த்தனர ்(உ.வ.);

     [வ  → வ ர.்]

 வ ர2் vagir, ெப. (n.)

   1. ள ; tearing.

   2.  ( ன்.);; Scratch.

   3. ளந்த ண் ; slice.

     "மா ன் வ வ  ரன்ன கண்ணீர"் ( வாச.9, 2);.

   4. வ ;   வ ரந்்த ன்தைல ம ரின் இைடெவளிெயா ங் ; parting in woman's hair from the crown to the 
forehead.

   5. வாரக்்கச்  ( ன்.);; leather girdle.

வ -தல்

வ -தல் vagirudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   அ த்தல்; cutting.

   2. பங்  ெசய்தல்; slicing.

     [வ ர ்→ வ .]

வ ெர -த்தல்

வ ெர -த்தல் vagireḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உச் னின் ம் ெநற் ன் ந ப்ப  வைர ம ைர ஒ ங் படப் ரித்தல்; to part the hair from the 
crown to the forehead.

     [வ  → வ ர ்+ எ .]

வ ேரந் ரியம்

 
 வ ேரந் ரியம் vagirēndiriyam, ெப. (n.)

   அ க யா ய லன் (யாழ்.அக.);; organ of sense.

 Skt. இந் ரிய

     [ப  → ப ர ்→ வ ர ்+ இந் ரியம்.]
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வ

வ 1 vaguttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ப த் தல்; to separate, to divide.

   2. ப ரந்்  ெகா த்தல்; to apportion.

     "ெப ம்ெபயர ்மன்னரக்் ெகாப்ப மைனவ த் " (ெந நல்.78);.

   3. இனம்பற் ப் ரித்தல்; to classify.

   4. தைலப் வாரியாக ஒ க்  ெசய்தல்; to allot under different heads.

   5. அமரத்் தல்; to assign, appoint.

     "வ த்தான் வ த்த வைகயல்லால்" ( றள், 377);.

   6. ப த் க் கணக் தல் (கணக்);; to divide.

   7. வைகப்ப த் ச ்ெசால் தல்; to narrate categorically. 

அவன் கைத வ ப்பாய் (பாகவத.1 .நாரதர.் 5);.

   8. ைறேயா  ெசல தல்; to expend methodically.

     "காத்த வ த்த ம்" ( றள், 385);.

   9. பைடத்தல்; to create, as for a Special purpose.

     "என்ைன வ த் ைலேய ம்ைபக் டம் யா  ெசால்ேல" (ேதவா. 643, 2);.

   10. தல்; to daub.

     "அஞ்சனம் வ த் " (ெப ங். உஞ்ைசக். 34, 15);.

வ ஞ்சம்

 
 வ ஞ்சம் vaguñjam, ெப. (n.)

   இர  (மைல);; night.

வ ண்ட

 
 வ ண்ட  vaguṇṭagi, ெப. (n.)

   ம ேதான் ; nail dye-Lawsonia alba.

வ ண்டம்

 
 வ ண்டம் vaguṇṭam, ெப. (n.)

   க ழ்ந்  க் ம் ம்ைப வைக (மைல);; a low annual plant flourishing in dry localities.

ம வ. க ழ் ம்ைப

     [P]

வ ண் கா

 
 வ ண் கா vaguṇṭigā, ெப. (n.)

   வா ைவ அரி ; seeds of intellect plant - Celastrus paniculata.

வ ண் ைக

 
 வ ண் ைக vaguṇṭigai, ெப. (n.)

   கஞ்சாங் ேகாைர (மைல.);; white basil.

ம வ. நாய்த் ள
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வ ண் மடம்

 
 வ ண் மடம் vaguṇḍimaḍam, ெப. (n.)

   வா ைவ (சங்.அக.);; black oil tree.

     [வ ந்  → வ ண்  + மடம்.]

வ ணி

 
 வ ணி vaguṇi, ெப. (n.)

   ஒ  ( டா);; sound.

     [வ ளி → வ ணி.]

வ த்தல்

வ த்தல் vaguttal, ெப. (n.)

   1. ரித்தற் கணக்  (கணக்.);; division.

   2. வ வைமப் ; design.

     [வ 1 → வ -த்தல்.]

வ த்தாலம்

 
 வ த்தாலம் vaguttālam, ெப. (n.)

   ெகா ப் பா ; moss creeper-Hydrilla verticillata.

வ த்தான்

வ த்தான் vaguttāṉ, ெப. (n.)

   ஊழ்; fate, as the great dispenser.

     "வ த்தான் வ த்த வைகயல்லால்" ( றள், 377);.

வ த் ரம்

 
 வ த் ரம் vaguttiram, ெப. (n.)

   ெதப்பம் (யாழ்.அக.);; raft.

வ த் ரா காரம்

 
 வ த் ரா காரம் vaguttirāpigāram, ெப. (n.)

   ெமய், வாய், கண், க் , ெச  என் ம் ஐம்ெபா ; five sense organs- body, mouth, eye, nose, ear.

வ த் க்காட்டல்

வ த் க்காட்டல் vaguttuggāṭṭal, ெப. (n.)

   உத்  ப்பத் ரண்ட ள், ன் ெதா த் க் யைதப் ன்னர ் ைறேய ரித் க் வ  
(நன்.14);; detailed exposition of what has been briefly summorised earlier stated, one of 32 utti.

     [வ த்  + காட்டல்.]

வ தர

 
 வ தர  vagudaravu, ெப. (n.)

   வைக ெதரி  (நாஞ்.);; discrimination.
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வ

வ  vagudi, ெப. (n.)

   1. ரி ; division.

   2. வ ப் ; class.

     "வ ன் வசத்தன" (கம்பரா. இரணியன். 69);.

     [ப  → வ  → வ  ( .தா.265);.]

ஒ கா. ப  → வ  என் மாம்.

   4. பத் ; paragraph.

   5. இனம், ; clan, caste. மக்களிைடேய தற்கண் ைளத்த ெதா ல் வ ப்ேப (Craft class); 
நாளைட ல் பல்ேவ  இனவ ப் கைளத் ேதாற் த்த .

   6. தரம், தன்ைம; class, standard, rank.

   7. த க்கப்பட்ட அைற; compartment, as in a railway carriage.

வ ப் க் ப் பயணிகள் எண்மர ்(உ.வ,);

   8. வ ெட த்த ன்தைல ம ரின் இைடெவளி ெயா ங் ; parting in woman's hair from the crown to the 
forehead.

     "  வ ப்ெப த் ச ்ேசரத்் க் ழன் த் " ( ளப்ப.131);.

   9. சந்தம், ஒத்  தன்ைமயாய் இைசக் ம் வரி; uniform rhythmic flow of a stanza.

     "மங்கல வள்ைள வ ப்ெபா  ெவண்பாவால்….. இைச (வசச்ணந். ெசய் . 132);.

   10. அழ  (ச .);; beauty.

வ ப் வாதம்

 
 வ ப் வாதம் vaguppuvātam, ெப. (n.)

   இனம், மத அ ப்பைட ல் மக்கைளப் ரிக்க எண் ன்ற ேபாக் ; sectarianism, communalism.

     'வ ப்  வாதத் னால் நாட் ன் ஒற் ைம ர் ைல ற '.

     [வ ப்  + Skt. Vada → த. வாதம்.]
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வ ப் வாரி

வ ப் வாரி1 vaguppuvāri, ெப.எ. (adj.)

   1. இனப் பா பா ; communal division.

இனப் பா பா  அறெந க்  ஒவ்வாத .

   2. ரி வாரிப் ப ப் ; sectional division.

   3. ைளவாரித் ேதர் ; divisional election.

     [வ ப்  + வாரி.]

 வ ப் வாரி2 vaguppuvāri, .எ. (adv.)

   1. வ ப்  வாரியாக; communally.

வ ப்  வாரியாகத் தைலவைரத ்ெதரி  ெசய்வ  தற்கால நைட ைறயா ட்ட  (உ.வ.);.

   2. ரி வாரியாக; section ally.

   3. ைள வாரியாக; divisionally.

     [வ ப்  + வாரி.]

 வ ப் வாரி2 vaguppuvāri, .எ. (adv.)

   1. வ ப்  வாரியாக; communally.

வ ப்  வாரியாகத் தைலவைரத ்ெதரி  ெசய்வ

தற்கால நைட ைறயா ட்ட  (உ.வ.);.

வ ைம

வ ைம vagumai, ெப. (n.)

   1. களிப் , இன்பம்; joy.

   2. ம ழ்ச்  (அக.நி.);; happiness.

வ

வ  vaguli, ெப. (n.)

   ன்; fish.

     "பய லா  ரி ஞ் ல் வ  ேபான் " (வரத. பாகவத. நர ங்க.234); (நாம ப.269);.

வ ைவ

 
 வ ைவ vaguvai, ெப. (n.)

   ஓர ்கட் ; an abscess.

வ ள்

வ ள்1 vaguḷ, ெப. (n.)

   1. ச த் ராப்பசை்ச; a kind of plant - Argyreia speciosa.

   2. ம ழ மரம்; a tree - Mimusops elengi.

 வ ள்2 vaguḷ, ெப. (n.)

   ச த் ரப்பாைல (மைல.);; elephant creeper.

வ ளப் கம்

 
 வ ளப் கம் vaguḷappigam, ெப. (n.)

   வஞ் க்ெகா  (சங்.அக.);; a creeper.

வ ளம்

வ ளம் vaguḷam, ெப. (n.)

   ம ழம் ; pointed, leaved ape flower.

     "ப ம்  வ ளம் பல் ணரக்் காயா" ( ஞ் ப். 70);.
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வ ளம்

 
 வ ளம்  vaguḷambū, ெப. (n.)

   ம ழம் ; flower of mimusops elengi. It is very fragrant but not beautiful.

வ ளாபரணம்

 
 வ ளாபரணம் vaguḷāparaṇam, ெப. (n.)

   ேமளகரத்்தாக்க ெளான் ; a primary rägа.

வ ளி

வ ளி1 vaguḷi, ெப. (n.)

   ஒ  (யாழ்.அக.);; sound.

     [வ ணி → வ ளி.]

 வ ளி2 vaguḷi, ெப. (n.)

   1. எவடச்ாரம்; a prepared salt.

   2. மைலமாமரம்; mountain mango tree.

வ ளிநாதர்
வ ளிநாதர ்vaguḷinātar, ெப. (n.)

   நவநாத த்த ள் ஒ வர ்(ெபா ட.்நிக.9);; siddha, one of na navanada-cittar.

வைக

வைக1 vagai, ெப. (n.)

   1. பா ; division, section.

     "அவ்வைக ெயான்ப ம் ைன ெயஞ்  ள " (ெதால். ெசால். 146);.

   2. ைள, ரி ; section branch.

   3. சா னம், வ ப் னம் (GTn.D.1145);; caste.

   4. ரி , இனம்; kind, class, sort.

இ  எவ்வைகையச ்ேசரந்்த ?

   5. ைற; manner, method.

     "பா னார ்மா ம் வைகயால்" ( .ெவ.5, 2);.

   6. வ , ழ்ச் ; ways, means.

     "மா ம் வைகய ேயன்" ( வ். வாய். 5, 4, 4);.

     "வைகம ப் ேல மாட் க் ெகாண்ட " (பழ.);.

   7. காரணம் (நாம ப. 640.);; cause.

   8. தந் ரம்; artfulness.

     "வைகயால் ம யா  மண்ெகாண்டாய்" ( வ்.இயற். நான் கன். 25);

   9. றைம, ஆற்றல், வ ைம; skill, ability.

     "வைகெகாண்  வந்ேதன்" (கம்பரா.பாசப். 36);.
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வைகக்

 
 வைகக்  vagaiggu, ெப. (n.)

   ரி  ேதா ம்; each item. வைகக்  பத்  உ பா ெசலவா ற் .

 வைகக்  vagaiggu, ெப. (n.)

   ரி  ேதா ம்; each item. 

வைகக்  பத்  உ பா ெசலவா ற் .

வைககணக் மன்
றம்

 
 வைககணக் மன்றம் vagaigaṇaggumaṉṟam, ெப. (n.)

   நஞ்ைச ய க் களநைட  ைளசச்ல் மகைம, மானியக் ெகாைட த யவற் ன் 
கணக் கைள ேமற்பாரை்வ ெசய் ம் கணக்  மன்றம்; revenue collecting body in a joint meeting, once in a year, 
verifying the classified accounts of Wetlands, fixed land income groups and donated lands.

     [வைக + கணக்  + மன்றம்.]

வைககாரன்

வைககாரன் vagaigāraṉ, ெப. (n.)

   ெகட் க்காரன்; clever man.

     "நீயா ம் த்ைத ெவ மாய த்ைத கண்டாய் வைககாரா" (ெநல் .240);.

     [வ  → வைக + காரன் = ைன தல் த்த ஆண்பா .]

வைக -தல்

வைக -தல் vagaiāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஒ  ெசால் ற் ரிய ெபா ைள பலவா  வைகப்ப த் க் தல்; to convey the meaning of a word, in 
various classifications.

     [வைக + -.]

வைக தல் என்ப , ஒன்றற் ரிய ளக்கத்ைதக் கத்தான், அதன் இயல் கைள 
ெவளிப்ப த்த ேவண் , அத ைடய வைககைளக் தலா ம்.

     "நைகெயன்ப  ரிப் : அ  வ த்  ந த ம், அளேவ ரித்த ம், ெப கச ் ரித்த  ெமன 
ன்ெறன்ப" (ெதால். ெபா ள்.251, ேபரா.); எனப் ேபரா ரியர ் ம் ரிப்  வைக, வைக த ல் 

அடங் ம்.

ேவடை்க றவாப் ப வத்தா ம். றக் ன்ற ப வத்தா ம், றந்த ப வத்தா ம் என

வைகயார ்( வ.2529. நச.்); எனப் ெபண்கள் வைகப்ப த்தப்ப தல் ப் டத் தக்கதா ம்.

 வைக -தல் vagaiāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஒ  ெசால் ற் ரிய ெபா ைள பலவா  வைகப்ப த் க் தல்; to convey the meaning of a word, in 
various classifications.

     [வைக + -.]

வைக தல் என்ப , ஒன்றற் ரிய ளக்கத்ைதக் கத்தான், அதன் இயல் கைள 
ெவளிப்ப த்த ேவண் , அத ைடய வைககைளக் தலா ம்.

     "நைகெயன்ப  ரிப் : அ  வ த்  ந த ம், அளேவ ரித்த ம், ெப கச ் ரித்த  ெமன 
ன்ெறன்ப" (ெதால். ெபா ள்.251, ேபரா.); எனப் ேபரா ரியர ் ம் ரிப்  வைக, வைக த ல் 

அடங் ம்.

வைகெகட்டவன்

வைகெகட்டவன் vagaigeṭṭavaṉ, ெப. (n.)

   1. ஓ க்கங் ெகட்டவன்; a man lacking discipline.

   2. தரம யாதவன்; the man who does not the know the dignity of value.

     [வ  → வைக + ெகட்டவன்.]
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வைகசச்ல்

வைகசச்ல் vagaiccal, ெப. (n.)

   மாைல வைக; a kind of garland.

     " மாைல வகசச்ல் வைளயம்" (ேகா ெலா. 59);.

     [வைக → வைகசச்ல்.]

வைகசமாபந்

 
 வைகசமாபந்  vagaisamāpandi, ெப. (n.)

வைககணக் மன்றம் பாரக்்க;see vagaikanakku manram.

     [வைக + ப. சமாபந் .]

வைகெசய்-தல்

வைகெசய்-தல் vagaiseytal,    1 ெச. . . (v.i.)

   1. ஏற்பா  ெசய்தல்; to make arrangements.

   2. ஆயத்தப்ப த் தல்; to prepare.

   3. கணக் ற் ப  ெசய்தல்; to make entries in an account.

   4. வ  ெசய்தல் (இ.வ.);; to find a way out.

   5. நிலங்க க் த் ரை்வ ெயா ங்  ெசய்தல் (S.I.l. i., 64.);; to make a revenue settlement.

     [வைக + ெசய்-]

வைகெசய் ன்றவ
ர்

வைகெசய் ன்றவர ்vagaiseygiṉṟavar, ெப. (n.)

   நிலத் ன் அள  த யவற்ைற ஒ ங் ப த் ம் அ காரி (I.M.PCg.720);; settlement officer.

     [வைக + ெசய் ன்றவர.்]

வைக ெசால்( )-
தல்

வைக ெசால்( )-தல் vagaisolludal,    1 ெச. . . (v.i.)

   1. ளக்கஞ் ெசால் தல்; to give details.

   2. கணக் க் காட் தல்; to render account.

வைகத்தார்

வைகத்தார ்vagaittār, ெப. (n.)

வைக மாைல பாரக்்க;see vagai-malai.

     "வைகத்தார ்மாரப்ன்" (ெப ங். வத்தவ.4, 8);.

     [வைக + தார.்]

வைகதப்

வைகதப்  vagaidappu, ெப. (n.)

   1. ேநர ்வ னின் ம் ற ைக; swerving from the right path.

   2. தவ ைக; mistake.

   3. ஆய்ந்த யாைம; thoughtlessness.

     "வைகதப்பா ேமாசம் வராேதா" ( ற . 983);.]

     [வைக + தப் .]

வைக ரி

 
 வைக ரி  vagaidirivu, ெப. (n.)

வைக ெதரி  (நாஞ்.); பாரக்்க;see Vagai-terivu.

     [வைக + ரி .]

வைகெதரி-தல்

வைகெதரி-தல் vagaideridal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ஒன்றன் தனிச ் றப் ைனத் ெதரிந்  ெசயல்ப தல்; to do a thing after Considering its special features.

     [வைக + ெதரி-]
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வைகெதரி

 
 வைகெதரி  vagaiderivu, ெப. (n.)

   ஒன்ைறக் ரந்்  ேநாக் , ற ெபா ள்களினின்  ேவ ப த் ம் றன்; discrimination.

அவன் வைக ெதரி  இல்லாதவன்.

     [வ  → வைக + ெதரி .]

வைகெதாைக

 
 வைகெதாைக vagaidogai, ெப. (n.)

   ளக்கம்; details. 

ேமற்ெகாண்ட ெசல னத் ன் வைகெதாைக ெசால் யாதல் ேவண் ம்.

ெத. வகெதாக.

     [வைக + ெதாைக.]

வைகநிைலக்ெகாச
◌ச்கம்

வைகநிைலக்ெகாசச்கம் vagainilaiggoccagam, ெப. (n.)

   ெகாசச்க வைக ( வக. 2514, உைர.);; a kind of koccagam Verse.

     [வைகநிைல + ெகாசச்கம்.]

வைக ற்பா

வைக ற்பா vagainūṟpā, ெப. (n.)

   ெதா த் ச ்ெசால்லப்பட்டதைன ேவ  ேவறாக வ த் ைரக் ம் ற்பா (நன். 20);; nurpa, giving detailed 
exposition of that which has already been briefly stated.

     [வைக + ற்பா.]

வைகப்ப த் -தல்

வைகப்ப த் -தல் vagaippaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1 பங் தல் (சங்.அக.);; to divide.

   2. வைகயாகப் ரித்தல்; to classify and arrange.

     [வ  → வைக + ப  → ப த் .]

வைகப்பா

 
 வைகப்பா  vagaippāṭu, ெப. (n.)

   ரித்தல்; division, classification.

ேநா ன் அ கள், வைகப்பா  த யன அ ந்  பண் வமளிக்க ேவண் ம்.

     [வைக + பா .]

வைகப்ேப

 
 வைகப்ேப  vagaippēṟu, ெப. (n.)

   வரி வைக ெளான் ; a tax.

     [வைக + ேப . ேப  = வரிவைக.]

வைகபண் -தல்

வைகபண் -தல் vagaibaṇṇudal,    5 ெச. . . (v.i.)

வைகெசய்-, 1, 2, 3 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see Vagai-sey-.

     [வைக + பண் -]

வைக ைன-தல்

வைக ைன-தல் vagaibuṉaidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

வைகெசய்-, 1, 2, 3 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see vagai-sey-.

     [வைக + ைன-]
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வைகெபறக்காட்ட
ல்

வைகெபறக்காட்டல் vagaibeṟaggāṭṭal, ெப. (n.)

   ெதா த் ைரத்தைத ரித் க் ம் உத் வைக (மாறனலங் பா . 25.);; a literary device which consists in 
the detailed treatment of which has already been briefly stated.

வைகெப -தல்

வைகெப -தல் vagaibeṟudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ட் ப்பா கள் ல தல், தைடகள் அக தல்; to be cleared of difficulties.

   2. ைறப்ப  அைமதல்; to be in proper order.

     [வைக + ெப -]

வைகம ப்

 
 வைகம ப்  vagaimaḍippu, ெப. (n.)

   உத யற்ற நிைல; helpless condition.

     [வைக + ம ப் .]

வைகமாைல

வைகமாைல vagaimālai, ெப. (n.)

   தளி ம் ம் ரவதெ்தா த்த மாைல; a kind of garland in which tender leaves and flowers are alternately strung 
together.

     "வைகமாைல ைன ம் இைழ ைன  ைடய மகளிைர" ( வக. 483, உைர);.

     [வைக + மாைல.]

வைக தல க்க
ணி

வைக தல க்கணி vagaimudalaḍuggaṇi, ெப. (n.)

   பல வைகயான தற் ெபா ள்கைள அைட ைன ணரா  ெசய் ள் வ ம் அ க் க் 
வதா ய அணி (மாறனலங்.179);; a figure of Speech in which a whole stanza consists merely of the names of 

several objects strung together without any adjunct.

வைக ேமாசம்

வைக ேமாசம் vagaimōcam, ெப. (n.)

   1. இக்கட்டான, க்கல் நிைல; complicated.

   2. உத யற்ற நிைல; helpless condition.

   3. நம் க்ைகக் ேக ; betrayal or breach of trust.

     [வைக + ேமாசம்.]

வைகயரா

 
 வைகயரா vagaiyarā, ெப. (n.)

   த யன ( ன்.);; etcetera.

     [வைக → வைகயரா.]

வைகயற்றவள்

வைகயற்றவள் vagaiyaṟṟavaḷ, ெப. (n.)

   1. வா ம் வ  ெதரியாதவள்; a woman who does not know, how to live.

   2. ெந  றழ்ந்தவள்; Woman gone astray.

   3. ெகாள்ைகப் ப் ன்  வாழ்பவள்; woman lacking principles in life.

     [வைக + அற்றவள்.]

வைகயறா

 
 வைகயறா vagaiyaṟā, ெப. (n.)

   ஒன்ேறா  ெதாடர் ைடய மற்ெறான் ; and the rest, etcetera hails from a family.

     'வய ன் தம் ரா  வைகயறாக்க டன் வந்  இறங் னார'்.
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வைகய -தல்

வைகய -தல் vagaiyaṟidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ெசய் ம் ைற ெதரிதல்; to know the way, to follow the proper course of action.

   2. பாட தல்; to understand the bearings.

     "ெசால் ன் வைகய யார"் ( றள், 713);.

     [வ  → வைக + அ -]

வைகய

வைகய 1 vagaiyaṟuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வழக் த் ரத்்தல்; to settle, as a dispute.

     'எங்களில் நாங்கள் ெபா ந்  வைகய த் க் ெகாண்ேடாம்' (S.I.I.viii. 155);.

     [வைக + அ .]

 வைகய 2 vagaiyaṟuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ெதளிவாகப் ப த்த தல்; to discern.

   2. க்கத்ைத ேவ ப த்  ளக் தல்; to distinguish.

   3. மைறக் கைளத் ெதளி த்தல்; to decipher.

   4. க்கல த்தல், சச் ழ்த்தல்; to unravel.

 வைகய 3 vagaiyaṟudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. அ ப்பைடப் ெபா ைள இழத்தல்; to lose the wherewithal,

   2. ஆதரவற் ப் ேபாதல்; to become helpless.

 வைகய 3 vagaiyaṟudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. அ ப்பைடப் ெபா ைள இழத்தல்; to lose the wherewithal.

   2. ஆதரவற் ப் ேபாதல்; to become helpless.

வைகயாக

 
 வைகயாக vagaiyāga,    ெப.அ. (ad.) வசமாக; inescapably, strongly.

ெபாய் ெசால்  அவரிடம் வைகயாக மாட் க் ெகாண்டான்.

     [வைக + ஆக.]

 வைகயாக vagaiyāga, ெப.அ. (ad.) 

   வசமாக; inescapably, strongly.

ெபாய் ெசால்  அவரிடம் வைகயாக மாட் க் ெகாண்டான்.

     [வைக + ஆக.]

வைகயார்

 
 வைகயார ்vagaiyār, ெப. (n.)

   இனத்தார,் ரி னர;் persons of same class or sect.

     [வ  → வைக → வைகயார.்]

வைக -தல்

வைக -தல் vagaiyiḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

வைகப்ப த்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see vagai-p-paduttu.

     [வ  → வைக + இ -]
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வைக ளி

வைக ளி vagaiyuḷi, ெப. (n.)

   அைச த ப் கைளச ்ெசால் ேநாக்கா  இைச ேநாக்  வண்ணம க்ைக (யாப். . 375); (தண் . 
111.);; scansion in disregard of speech rhythm.

     'ேவண் தல் ேவண்டாைம' என்ற றளில் வைக ளி ப ன்  வ தல் த்  யாப்ப ங்கலக் 
காரிைகயா ம், இளம் ரண ம் வைரய த் ள்ள  வ மா :

வசச்தாகம்

 
 வசச்தாகம் vaccatākam, ெப. (n.)

   க ங்ெகாள் ; black horse gram.

 வசச்தாகம் vaccatākam, ெப. (n.)

   க ங் ெகாள் ; black horse gram.

வசச்நாகம்

 
 வசச்நாகம் vaccanākam, ெப. (n.)

   பாம்  வைக ெளான் ; a kind of snake.

     [P]

வசச்நா

 
 வசச்நா  vaccanāpi, ெப. (n.)

   நச் ப்  வைக (யாழ்.அக.);; hepal aconite.

வசச்நா

 
 வசச்நா  vaccanāvi, ெப. (n.)

வசச்நா  பாரக்்க;see Vacca-nabi.

 வசச்நா  vaccanāvi, ெப. (n.)

வசச்நா  பாரக்்க;see Vacca-naibi.

வசச்நி

 
 வசச்நி vaccani, ெப. (n.)

   மஞ்சள்; turmeric.

வசச்நீர்

 
 வசச்நீர ்vaccanīr, ெப. (n.)

வசச்நி பாரக்்க;see vaccani.

 வசச்நீர ்vaccanīr, ெப. (n.)

வசச்நி பாரக்்க;see Vachani.

வசச்ாங்கம்

 
 வசச்ாங்கம் vaccāṅgam, ெப. (n.)

   ரம், இரசம் இைவகைள ளக்ெகண்ைண ல் அைரத் , பதங் த்  ேமகப் ண்க க்காக 
ெகா க் ம் ம ந்  வைக; a medicine prepared with mercury and perchioride of mercury and prescribed for syphilitic 
sores.
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வசச்ரி

 
 வசச்ரி vaccari, ெப. (n.)

   ேவம்  (சங்.அக.);; neem tree.

வசச்னி

வசச்னி1 vaccaṉi, ெப. (n.)

   மஞ்சள்; turmeric.

 வசச்னி2 vaccaṉi, ெப. (n.)

   காற்ேசம் ; a kind of plant.

வசச்ாகம்

 
 வசச்ாகம் vaccākam, ெப. (n.)

   காட்டா ; wild goat.

வசச்ாதனி

 
 வசச்ாதனி vaccātaṉi, ெப. (n.)

   ந் ல்; moon creeper-Tinospracordifolia alias Menispermum cordifolium.

வச்

 
 வச்  vacci, ெப. (n.)

   ெச  வைக; Oblong cordate-leaved tree bilberry.

வச் தண்ணீர்

 
 வச் தண்ணீர ்vaccidaṇṇīr, ெப. (n.)

   அரத்தம்; blood.

வச் ரஅப் ரகம்

 
 வச் ரஅப் ரகம் vacciraappiragam, ெப. (n.)

   காக்ைகப் ெபான்; a variety of mica.

வச் ரக்காைர

 
 வச் ரக்காைர vaccirakkārai, ெப. (n.)

   பனஞ்சா , டை்ட, கண்ணாம் க் கலைவ த யவற் ன் கலைவ; a mixture of Sweet totaly or juice 
extracted form palmra, egg and calcium or lime.

வச் ரக் யாழம்

 
 வச் ரக் யாழம் vaccirakkiyāḻm, ெப. (n.)

   மகப் ெபற்ற மகளிரக்் , அரத்தப் ேபாக்  நிற்க ெகா க் ன்ற ங் ைலக் க க்  நீர;் a decoction of 
bamboo leaves given to woman after delivery of child, to arrest oozing or wasting of blood.

     [வச் ரம் + யாழம்.]
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வச் ரக் ைக

 
 வச் ரக் ைக vacciraggugai, ெப. (n.)

   ற் மண், ழாங்கல், க ைத லத் . ட்ட உ , பழங்கந்ைத த யவற்ைற ளிக்க ைவத் , 
அைரத் ச ்ெசய் ன்ற ஓர ்ெகட் யான ைச; a strong Crucible, the method of its preparation is given.

உ க் வதற் ம், நீ  ெசந் ரம் ண்ணம் உ வாக்க ேவண் ம் அ கச ்  ேவண் ந்தால் இம் 
( ைச); மட் ைகையப் பயன்ப த் வ ண் .

 வச் ரக் ைக vacciraggugai, ெப. (n.)

   ற் மண், ழாங்கல், க ைத லத் , ட்ட உ , பழங்கந்ைத த யவற்ைற ளிக்க ைவத் , 
அைரத் ச ்ெசய் ன்ற ஓர ்ெகட் யான ைச; a strong crucible, the method of its preparation is given.

உ க் வதற் ம், நீ  ெசந் ரம் ண்ணம் உ வாக்க ேவண் ம் அ கச ்  ேவண்  ந்தால் இம் 
( ைச); மட் ைகையப் பயன்ப த் வ ண் .

வங்கசம்

 
 வங்கசம் vaṅgasam, ெப. (n.)

   ஒரவ்ைக ெவள்ளி; a kind of silver.

     [வங்கம் → வங்கசம்.]

வங்க ந் ரம்

வங்க ந் ரம் vaṅgasindūram, ெப. (n.)

   ஈயத் ன் ந் ரம் (பதாரத்்த.1208);; red lead.

     [வங்கம் + ந் ரம்.]

வங்க ைல

வங்க ைல vaṅgasilai, ெப. (n.)

   த ழ்ச ் த்தர ் ம் 120 வைக இயற்ைக ம ந் க ள் ஒன் ; one of the 120 kinds of natural bodies as 
classified in Tamil Siddar's Science.

வங்கெசஞ்சாந்

 
 வங்கெசஞ்சாந்  vaṅgaseñsāndu, ெப. (n.)

   ெசவ் யம்; red lead.

வங்கேசனகம்

 
 வங்கேசனகம் vaṅgacēṉagam, ெப. (n.)

   ெவள்ளகத்  ( .அ.);; West Indian pea - tree.

வங்கடபாைர

 
 வங்கடபாைர vaṅgaḍapārai, ெப. (n.)

   ன் வைக ெளான் ; a kind of fish-caranx crumenoph thalmus.

     [P]

வங்கடம்

 
 வங்கடம் vaṅgaḍam, ெப. (n.)

   இனம், ம்பம்; race, family.

வங்கைட

 
 வங்கைட vaṅgaḍai, ெப. (n.)

   ன்வைக; a kind of fish.
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வங்கணக்காரன்

வங்கணக்காரன் vaṅgaṇakkāraṉ, ெப. (n.)

   1. உ ர ்நண்பன் ( ன்.);; intimate friend.

   2. கள்ளக் காதலன்; paramour.

     [வங்கணம் + காரன்.]

வங்கணக்காரி

 
 வங்கணக்காரி vaṅgaṇakkāri, ெப. (n.)

வங்கணத்  பாரக்்க;see vanganatti.

     [வங்கணக்காரன் (ஆ.பா.); → வங்கணக்காரி (ெப.பா.);.]

வங்கணத்

வங்கணத்  vaṅgaṇatti, ெப. (n.)

   1. உற்ற ேதா ; intimate woman friend.

   2. காமக் ழத் , கள்ளக்காத  ( ன்.);; concubine.

     [வங்கணம் + அத்  (அத்  = ஒ  ெபண்பா .]

வங்கணப்ேபச்

 
 வங்கணப்ேபச்  vaṅgaṇappēccu, ெப. (n.)

   ெபாய்க் ற்றசச்ாட் ; slander.

     [வங்கணம் + ேபச் .]

வங்கணம்

வங்கணம்1 vaṅgaṇam, ெப. (n.)

   1. நட் ; friendship.

     "ேநச லா வங்கணத்  னன்  வ ய பைக" (தனிப்பா. i. 104,35);.

   2. காதல்; love.

   3. கள்ளக் காதல்; amour.

     "என் வங்கணச ் ங் ையக் காேணேன" ( ற்றா. ற.136);.

 வங்கணம்2 vaṅgaṇam, ெப. (n.)

   1. கத்தரிக்காய் வைக (அ .நி.);; brinjal variety.

   2. ெசங்கத்தரி (சங்.அக.);; orbicular leaved caper.

   3. ேசம்  (சங்.அக.);; Indian kales.

 வங்கணம்3 vaṅgaṇam, ெப. (n.)

   த ; propriety.

     "எைன ஆதரித்தல் வங்கணேம" (சரவ்சமய. பக். 67);.

வங்கணன்

 
 வங்கணன் vaṅgaṇaṉ, ெப. (n.)

வங்கணக்காரன் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see Vangana-k-karan.

     [வங்கணம் → வங்கணன்.]

வங்கத் க் வா-த 
ல் (வங்கத் க்  

வ தல்)

வங்கத் க் வா-த ல் (வங்கத் க்  வ தல்) vaṅgaddukkuvādalvaṅgaddukkuvarudal,    18 ெச. . . (v. i.)

   1. ெதரி  ெசய்தல்; to be put to the test.

   2. பய ள்ளதாதல்; to be effective.
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வங்கதாேள வரப
ற்பம்

 
 வங்கதாேள வரபற்பம் vaṅgatāḷēcuvarabaṟbam, ெப. (n.)

   இதளியம், தாம் ரத் ள், அரிதாரம், கந்தகம், சம எைட ெகாண்  அைரத் ப் ட ட்ட பற்பம். 
இதனால் ரந்  ைல நீங் ம்; a calcined white powder prepared from mercury, copper, orpiment, or sulphur, it is 
prescribed for ulcers, rheumatic pains and gunmam.

வங்க சம்

 
 வங்க சம் vaṅgatūcam, ெப. (n.)

   பவளம்; Coral.

வங்கேதாசம்

 
 வங்கேதாசம் vaṅgatōcam, ெப. (n.)

   ஈயத் னா டம் ேலற்பட்ட நஞ் ; lead poison-Plumbism.

வங்கநடம்

 
 வங்கநடம் vaṅganaḍam, ெப. (n.)

   ெவண் காரம் ( .அ.);; borax.

வங்கநா

வங்கநா  vaṅganāṭu, ெப. (n.)

வங்கம்1, 5 பாரக்்க;see vangam.

     [வங்கம் + நா .]

வங்கநாளம்

 
 வங்கநாளம் vaṅganāḷam, ெப. (n.)

   ஈயத்தால் ெசய்த ழாய், இ  வளி ைற ல் அ ப் வதற்காக பயன்ப ம்; a lead tube to blow the over.

வங்கநீர்

வங்கநீர ்vaṅganīr, ெப. (n.)

   கடல்; sea.

     "வங்கநீர ்வைரப்ெபலாம்" ( ளா.இரத. 104);.

வங்கநீ

 
 வங்கநீ  vaṅganīṟu, ெப. (n.)

   ஈயமணல் ( .அ.);; lead ore.

வங்கப்பற்

 
 வங்கப்பற்  vaṅgappaṟṟu, ெப. (n.)

   இ ேவ  மாைழகைள ஒன் ைணக்க உத ம் பற் ; solder for metals.

     [வங்கம் + பற் . பற்  = இைணக் ம் மாைழத் ள்.]

வங்கப்பாண்

வங்கப்பாண்  vaṅgappāṇṭi, ெப. (n.)

   பள்ளிேயாடம் ேபான்ற வண் ; a boat-like cart.

     "வங்கப் பாண் ற் ண்ேட ர ம்" (பரிபா. 20, 16);.

     [வங்கம் + பாண் .]
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வங்கப்பாத் ரம்

 
 வங்கப்பாத் ரம் vaṅgappāttiram, ெப. (n.)

   அ கலங்களிெலான் ; domestic vessels prepared with white lead.

     [வங்கம் + பாத் ரம்.]

வங்கப்பாைவ

வங்கப்பாைவ vaṅgappāvai, ெப. (n.)

   ம ந் சச்ரக்  வைக; a drug.

     "வங்கப் பாைவேயா ன்ன ம த் ப் ெபல்லாம்" (ெப ங். மகத. 17, 150);.

வங்கபற்பம்

 
 வங்கபற்பம் vaṅgabaṟbam, ெப. (n.)

   ஈயத் ன் ள் (பற்பம்); (யாழ்.அக.);; carbonate of lead.

     [வங்கம் + பற்பம்.]

வங்கேப

 
 வங்கேப  vaṅgapēti, ெப. (n.)

   த நஞ் ; a kind of arsenic prepared from mercury or mercurial compound.

     [வங்கம் + ேப .]

வங்கம்

வங்கம்1 vaṅgam, ெப. (n.)

   1. ய்ைமப்ப த் ய ஈயம் (நாம ப. 378.);; purified lead.

     "வங்கம் இ னால் மகாராசனாகலாம்" (பழ.);.

     "வங்கத் ற் ெசம்ெபா ந் ெதரிப்பாம்" (கந்த .மாரக்். 123);.

   2. தகரம்; tin.

   3. த்தநாகத் ள் (யாழ்.அக.);; zinc.

   4. ெவள்ளி ( ங்.);; silver.

     "வங்கம் த்தத் தங்கம் ேத மா?" (பழ.);.

   5. ஐம்பத்தா  நா க ள் ஒன்  (இர , க் . 56);; Bengal, one of 56 tesam.

   6. ப ெனண் ெமா ெளான்றான வங்கநாட்  ெமா ; the Bengali language, one of padinenmoli.

   7. மரவைக; Indian calosanthes.

   8.  மரவைக; tender wild jack.

   9. கத்தரி ( ங்.);; brinjal.

   10. வ ணங்காய்; a kind of brinjal.

 வங்கம்2 vaṅgam, ெப. (n.)

   அைல; wave.

வங்கம்நீற்

 
 வங்கம்நீற்  vaṅgamnīṟṟi, ெப. (n.)

   மைல ங்ைக; mountain moringa tree.
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வங்கம் ைள ங்க
ல்

 
 வங்கம் ைள ங்கல் vaṅgamviḷaiyuṅgal, ெப. (n.)

   ெவள்ைளச ் க்கான் கல் (யாழ்.அக.);; white kunker.

     [வங்கம் + ைள + உம் + கல்.]

வங்கமணல்

வங்கமணல்1 vaṅgamaṇal, ெப. (n.)

   ஒ  வைகச ்சரக் ; one of the 120 kinds of natural substances.

     [வங்கம் + மணல்.]

 வங்கமணல்2 vaṅgamaṇal, ெப. (n.)

வங்கநீ  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see Vanga-niru.

     [வங்கம் + மணல்.]

வங்கமைல

 
 வங்கமைல vaṅgamalai, ெப. (n.)

   ஈயமைல; mountain containing lead ore.

வங்கமாரணம்

 
 வங்கமாரணம் vaṅgamāraṇam, ெப. (n.)

   வங்க பற்பம்; calcined lead.

வங்க தலவ்ைவ

 
 வங்க தலவ்ைவ vaṅgamudalavvai, ெப. (n.)

   இலவங்கம்; cloves.

வங்க

 
 வங்க  vaṅgamūli, ெப. (n.)

   ர ைல; lead of brahmi.

வங்கர்

வங்கர1் vaṅgar, ெப. (n.)

   வங்கேதயத்தார;் people of Bengal.

     "வங்கர ்மாளவர"் (கம்பரா. உலா . 47);.

 வங்கர2் vaṅgar, ெப. (n.)

   ெநய்தனிலமாக்கள்; mariners.

     [வங்கம் → வங்கர.்]

வங்கராங் ைர

 
 வங்கராங் ைர vaṅgarāṅārai, ெப. (n.)

   கடற்கைரேயார ெநய்தல் நில நிைலத் ைண; a herb seen in coastal region.

     [வங்கர ்+ ஆம் + ைர.]
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வங்கராசன்

 
 வங்கராசன் vaṅgarācaṉ, ெப. (n.)

   ஈயம்; lead.

     [வங்கம் + ராசன்.]

வங்கைர

 
 வங்கைர vaṅgarai, ெப. (n.)

   வைளைக;   ேகா ைக; bent, crook.

     "வங்கைர ெகாங்கைரயாய் மாட் க் ெகாண்டான்" (பழ.);.

     [வங்  → வங்கைர. வங்  = வைள .]

வங்கல்

 
 வங்கல் vaṅgal, ெப. (n.)

   ைக வைக  ெளான் ; amoora rohita.

வங்கவணம்

 
 வங்கவணம் vaṅgavaṇam, ெப. (n.)

   உப் ; salt.

வங்கவ

 
 வங்கவ  vaṅgavali, ெப. (n.)

   உப்  வைக  ெளான் ; colico pictonum.

வங்க டம்

வங்க டம் vaṅgaviḍam, ெப. (n.)

   1. ஈய நஞ் ட் ; plur bism.

   2. வங்கேதாசம் பாரக்்க;see Vanga-tosam.

     [வங்கம் + டம்.]

வங்க ப்

 
 வங்க ப்  vaṅgavuppu, ெப. (n.)

   உப்  வைக (இங்.ைவ.);; sugar of lead.

     [வங்கம் + உப் .]

வங்க ப் ெசயநீர்

 
 வங்க ப் ெசயநீர ்vaṅgavuppuseyanīr, ெப. (n.)

   ஓர ்வைக ஈயம் ேசரந்்த ெசய்நீர;் a pungent liquid extracted from lead salts.
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வங்கன்

வங்கன்1 vaṅgaṉ, ெப. (n.)

   இ னன் ( டா.);; Out caste.

ம வ. ழ் (கள்);

 வங்கன்2 vaṅgaṉ, ெப. (n.)

   வ ைமயாளன் (ெகா.வ.);; poor-man.

     "வங்கம்பய க்  வாய்ப் ேபச் ல் ைற ல்ைல" (உ.வ.);.

     [ெவங்கம் → ெவங்கன் → வங்கன்.]

 வங்கன் vaṅgaṉ, ெப.(n.)

நாவாய்கன் பாரக்்க: see navaygan.

     [வங்கம்-வங்கன்]

வங்கனம்

 
 வங்கனம் vaṅgaṉam, ெப. (n.)

   ேசம்  (மைல.);; Indian kales.

வங்கனி

 
 வங்கனி vaṅgaṉi, ெப. (n.)

   ெசங்கத்தரி; red brinjal.

வங்கா

வங்கா1 vaṅgā, ெப. (n.)

   பறைவ வைக; a kind of bird.

     "வங்காக் கடந்த ெசங்காற் ேபைட" ( ந். 157); (ெதால். எ த் . 225, உைர);.

     [வங்  + வங்கா (ேவ.க.4 :99);.]

வைளந்த க த் ள்ள நாைர,

ஒ கா. வக்கா → வங்கா = பறைவ வைக. வங் , வங்கம் = வைள . வைள ப் ெபா ண்ைம த்த 
ெசால்.

 வங்கா2 vaṅgā, ெப. (n.)

   ஊ ெகாம்  வைக, நீண்  வைளந்த ஊ  ழல் ( ன்);; a long winding trumpet, ram's horn.

     [வங்  + வங்கா (ேவ.க.4 : 99);.]

வங்  = வைள . வைளத்  நீண்ட வ ல் அைமக்கப்பட்ட ஊ ழல்.

வங்காரக்கண்

 
 வங்காரக்கண்  vaṅgārakkaṇṭi, ெப. (n.)

   ேசைல வைக ெளான் ; a kind of saree.

     [வங்காரம் + கண் .]
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வங்காரம்

வங்காரம் vaṅgāram, ெப. (n.)

   1. ெபான்; gold.

     "வங்கார மார் லணி தார"் ( ப் . 748);.

   2. மாைழக் கட்  ( ங்.);; ingot, mass of metallic ore.

   3. ெசப்பம் (யாழ்.அக.);; good condition.

   ெத;   பங்கார ;க. பங்கார.

வங்காரவச்

 
 வங்காரவச்  vaṅgāravacci, ெப. (n.)

   ேமற் ந் யா ள்ள ஏைழ மக்கள் பயன்ப த் ம் ைர வைக; west Indian samphire purslane, a herb eaten 
by poor people.

     "தா ந் தகப்ப ந் தள்ளி ட்ட காலத்ேத வாெவன்றைழத்த வங்காரவச் " ( ன்.);.

வங்காரவள்ைளக்
ைர

 
 வங்காரவள்ைளக் ைர vaṅgāravaḷḷaikārai, ெப. (n.)

   ஓர ்வைகக் ைர, இ  மைழக் காலத் ல் ைளக் ம்; a kind of vegetable greens used in culinary.

வங்காரவா

 
 வங்காரவா  vaṅgāravāci, ெப. (n.)

வங்காரவச்  (சங்.அக.); பாரக்்க;see vangara-vacci.

வங்காளக் ழங்க
ன்

 
 வங்காளக் ழங்கன் vaṅgāḷakkiḻṅgaṉ, ெப. (n.)

   ம ந் ற் ப் பயன்ப ம் ழங்  வைகக ெளான் ; bengal whiting scialinoides pama.

வங்காள டாக்கட
ல்

 
 வங்காள டாக்கடல் vaṅgāḷaguḍāggaḍal, ெப. (n.)

   நாவலந்ேதயம் (இந் யா); உள்ளிட்ட நிலஞ் ழ்ந்த கடல்; the bay of Bengal.

     [வங்காளம் + டாக்கடல்.]

நாவலந் ேதயத்ைத (இந் யாைவ); ன்  பக்கஞ் ழவைமந்த கடல் ( டாக்கடல் – ன்  பக்கம் 
நிலஞ் ழ்ந்த கடல், ைட ள்ள கடல்);.

வங்காளசச்ரக்்க
ைர

 
 வங்காளசச்ரக்்கைர vaṅgāḷaccarkkarai, ெப. (n.)

   ச க்கைர வைக ெளான் ; a kind of sugar, Bengal sugar.

வங்காளச் னி

 
 வங்காளச் னி vaṅgāḷaccīṉi, ெப. (n.)

வங்காளசச்ரக்்கைர பாரக்்க;see vangala-c-carkkarai.

வங்காளத்தா

 
 வங்காளத்தா  vaṅgāḷattāṟu, ெப. (n.)

   இ ங்கம், பசை்சக் க ப் ரம், ங் மப்  ப காரம், சாரம், க்  த யன. இைவகள் ஆ ம் 
வங்காளத் ந்  வ ன்றன; the six drugs from Bengal.
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வங்காளத் ப்

 
 வங்காளத் ப்  vaṅgāḷattippili, ெப. (n.)

   ப்  வைக ( .அ.);; a species of long реррег, as from Bengal.

வங்காளத்ேத

வங்காளத்ேத  vaṅgāḷattēvi, ெப. (n.)

   1. பரதவர ்வ ப ம் கட ள்; god worshipped by fisherman tribe.

   2. மகள்; Tirumagal.

     "ேத  ேதவண்ணா ஏேலேலா வங்காளத் ேத  ஏேலேலா மைலயாளத் ல் ஏேலேலா மைலயாள ேத  
ஏேலேலா" (நாட்டார ்பாடல்);.

வங்காளப்பசை்ச

வங்காளப்பசை்ச vaṅgāḷappaccai, ெப. (n.)

   1. ெசம் ந்  உண்டாக்கப்ப ம் ஒ வைக வண்ணம்; verdigris - sub acetis cupris.

   2. வைக; a herb.

வங்காளம்

வங்காளம்1 vaṅgāḷam, ெப. (n.)

வங்கம்1 5, 6 பாரக்்க;see Vangam.

     "தங்காத சாரல் வங்காள ேதச ம்" (S.I.I.i. 98);.

     [வங்கம் → வங்காளம்.]

 வங்காளம்2 vaṅgāḷam, ெப. (n.)

பண்வைக (ச .);;(mus.);

 a melody-type.

வங்காளமஞ்சள்

 
 வங்காளமஞ்சள் vaṅgāḷamañjaḷ, ெப. (n.)

   மகளிர ் க் ளிக் ம் மஞ்சள் வைக; a kind of turmeric, used by women when bathing.

     [வங்காளம் + மஞ்சள்.]

வங்காளவாத்

 
 வங்காளவாத்  vaṅgāḷavāttu, ெப. (n.)

   வாத்  வைக (ெசன்.வழ.);; a kind of goose.

வங்காள ேவலம்

 
 வங்காள ேவலம் vaṅgāḷavēlam, ெப. (n.)

   ஓர ்ேவல மரம்; bengal landanam-Morung elachi.

வங்காளி

வங்காளி vaṅgāḷi, ெப. (n.)

   1. வங்காள நாட்டான்; Bengal.

   2. வங்கம்1, 6 பாரக்்க;see vangam.

   3. வாைழ; plantation.

வங்கான்

வங்கான் vaṅgāṉ, ெப. (n.)

    அணிகலன்; sundry jewellery.

     "வங்கா ந் ெதாங்கா மாட் க் த் " (ஆ  ரவதானி. 64);.
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வங்

வங் 1 vaṅgi, ெப. (n.)

   ேவ ப்ப த்  ெகா  வைக; a variety of Cotton Creeper.

 வங் 2 vaṅgi, ெப. (n.)

   கைரப்ேபட்  வைக ள் ஒன் , ேகா  ேபான்  வைளந்  ெசல் ம் ைற ல் கைர ல் 
ளிம்ப த் ச ்ெசய்யப்ப ம் ேவைலப்பா ; decorative works on the margin of a cloth, a kind of margin pattern.

 வங் 3 vaṅgi, ெப. (n.)

   1. ேதாளணி ெளான்  ( ன்.);; a kind of armlet, as having a pecular curve.

   2. வைளந்த இ ம் க்க ; a kind of iron hook or curved instrument.

   3. வைளந்த கத்  ( ச் வா);;   ெநளிவாள்; a kind of curved sword.

   ெத., க., வங்  (ink);; . வக்  (gg.);.

     [வாங்  → வங்  → வங் . வங்  = ெநளி வைளயல் (ேவ.க.4 : 99);.]

ெநளிவைளயல், ெநளி ேமா ரம் தலானைவ வைளதற் க த் ைனக் க் ம் அணிகலன்களா ம்.

 வங் 4 vaṅgi, ெப. (n.)

   த் ைரத ் ங்களில் ைதக்கப் ெபற் , ஐந்  ங்க க் ள் ைள ம் மட்டமான சம்பா ெநல் 
வைக; bengal paddy, an inferior kind of camba, sown in cittirai and maturing in five months.

 வங் 5 vaṅgi, ெப. (n.)

வங் க்காைர

 
 வங் க்காைர vaṅgikkārai, ெப. (n.)

   க த்தணிவைக (இ.வ.);; a necklet.

     [வங்  + காைர.]

     [P]

வங் சன்

வங் சன் vaṅgisaṉ, ெப. (n.)

   1. வ த் ேதான்றல்; scion.

   2. உற னன் ( ன்.);; kinsman.

வங் ெநளி

 
 வங் ெநளி  vaṅgineḷivu, ெப. (n.)

   ரலணி வைக (இ.வ.);; a kind of ring, as having a peculiar curve.

     [வங்  → வங்  + ெநளி  = ெநளிவாக வைளந்தைமந்த ரலணிவைக.]

வங் யம்

வங் யம்1 vaṅgiyam, ெப. (n.)

   1. ங் ல் (மைல);; bamboo.

   2. இைசக் ழல் ( டா);; reed pipe.

     "வங் யம் பலேதன் ளம் ன" (கம்பரா. ைகேக.60);.

     [வங்  → வங்  → வங் யம்.]

வங்  = வைள . ெப வங் யம் = வைளவாக அைமந்த இைசக் ழல்.

 வங் யம்2 vaṅgiyam, ெப. (n.)

   இனம், ரி , ம்பம், ெகா வ ; race, family, lineage.
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வங் லம்

 
 வங் லம் vaṅgilam, ெப. (n.)

   ள்; thorn.

     [வங்  → வங் யம்.]

வங் வைளயல்

வங் வைளயல் vaṅgivaḷaiyal, ெப. (n.)

   வைளயல் வைக ( ன்.);; a kind of bangle.

     [வங்  → வங்  + வைளயல் = ெநளிவைளயல் ( .தா.பக்.70);.]

     [P]

வங் னி

வங் னி vaṅgiṉi, ெப. (n.)

   1. ைம; black paste.

   2. ெபாட் ; mark made in the forehead with black paste.

   3. க ைம; black.

     "நாணேவ வங் னிைய வ தெ்த த் , நா னம் க் ள் ைவத் டாேய" (க - ல்);.

வங் ரத்தாய்ச்

 
 வங் ரத்தாய்ச்  vaṅāpurattāycci, ெப. (n.)

   ற்ெறட் த் ப்ப கக்ேகாைவ, ற்ெறட் த் ப்ப த் ேதாத் ரம் ஆ ய ல்கைள இயற் ய 
லவர;் author of nurrettu-t-tiruppadiga-k-kovai. Nurrettu-t-tiruppadi-t-tottiram.

வங்

வங் 1 vaṅgu, ெப. (n.)

   காய்ந்  வறண்ட ெச ல்கைளப் ேபால, ேமல் ேதாைல மாறசெ்சய்  ெவ ப்  ஏற்ப த் ம் ேதால் 
ேநாய்; a kind of skin disease marked by dryness of the skin and cuts or cracks.

க. பங்  (banku);

ம வ. நாய்செ்சா .

     [மங்  → வங்  = ேமனி ல் மங்கல் நிறமாகப் பட ம் ஒ வைகப் பைட ேநாய் (ேவ.க. 4 : 59);.]

ளித்த ன் வரத்்தாத ேமனி ற் கா ம் பைட ேபான்ற ேதாற்றம்.

 வங் 2 vaṅgu, ெப. (n.)

   மரக்கலத்த ; a kind - of wooden loom.

 வங் 3 vaṅgu, ெப. (n.)

   1. கல் த யவற் ன் உட் ைள; orifice, hole, hollow, as in a stone.

     "தான் டக் ற வங் களி ைடய வாச ேல த் க்கைள ன்றன" ( வ். ெபரிய . 3, 4, 2, வ்யா.);.

   2. எ , பாம்  த யவற் ன் வைள (ச .);; rat-hole, snake-hole.

   3. மைலக் ைக உட் ைள ( ங்.);; cave, cavern, hollow.

     "வங் களிேல நிைறத் ள்ள ேதனிேல ேதாய்த் " ( வ். ெபரிய . 1, 2, 5, வ்யா.);.

   4. மரப்ெபாந் ; hollow a tree.

வங் க்கட்ைட

 
 வங் க்கடை்ட vaṅgukkaṭṭai, ெப. (n.)

வங் க்கால் பாரக்்க;see vangu-k-kal.

     [வங்  + கடை்ட.]
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வங் க்கால்

 
 வங் க்கால் vaṅgukkāl, ெப. (n.)

   கப்ப ன் லாப்பலைககைளத் ைதக் ம் அ ப்பைடச ்சட்டம் ( ன்.);; the keel of a vessel, the timber to 
which the side-planks are nailed.

     [வங்  + கால்.]

வங் சம்

 
 வங் சம் vaṅgusam, ெப. (n.)

   ைக நீ  (சங்.அக.);; flour of arrow-root.

ஒ கா. ைகக் ழங் சா .

வங் சேகாசனம்

 
 வங் சேகாசனம் vaṅgusaāsaṉam, ெப. (n.)

   ங் மப் ; European saffron.

வங் படர்தல்
வங் படரத்ல் vaṅgubaḍartal, ெப. (n.)

வங் 1 பாரக்்க;see Vangu.

வங் மாசம்

 
 வங் மாசம் vaṅgumācam, ெப. (n.)

   ளிங்கா ; Vinegar.

வங் மாறல்

 
 வங் மாறல் vaṅgumāṟal, ெப. (n.)

   வங் ; resolving of the black spots.

வங் ல்

 
 வங் ல் vaṅgul, ெப. (n.)

   மரவைக (L.);; spleen tree.

     [வங்  → வங் ல் = வைளந்  வளரந்்த மரம்.]

வங் வாசல்

 
 வங் வாசல் vaṅguvācal, ெப. (n.)

   க ப்ைப ந்  ெபண் க் ள்ளடங்  நீண்  வந் க் ம் ; cervix.

வங் ளம்

வங் ளம்1 vaṅguḷam, ெப. (n.)

   1. காற் ; wind.

   2. ஊைத; windy.

 வங் ளம்2 vaṅguḷam, ெப. (n.)

வங் ழ்1 (சங்.அக.); பாரக்்க;see Vangul.

     [வங் ழ் → வங் ள் → வங் ளம்.]
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வங் ழ்

வங் ழ் vaṅāḻ, ெப. (n.)

   1. காற் ; wind.

     "வங்  ழாட் ய வங் ைழ ேவங்ைக" (அகநா. 328);.

   2. ேநாய் ெசய் ம் வளி (வாதக்.); தலாய ைறபா  (ைதலவ.);; Vadam, one of the three humours of the body.

வங்ேக வரம்

வங்ேக வரம் vaṅācuvaram, ெப. (n.)

   1. வங்க பற்பம், சங்  பற்பம், ரசபற்பம், தாளகபற்பம், இைவகைளக் க வத் ட்  அைரத் , 
ளித்த கா ல் உலரத்் ய ஒ  வைக ம ந் ; a kind of medicine.

   2. இலங்ேக வரம் (ஈழத் வரர)்;; a Siva shrine in Srillanga.

வங்ேக வரரசம்

 
 வங்ேக வரரசம் vaṅāsuvararasam, ெப. (n.)

வங்ேக வரம் பாரக்்க;see vangasuvaram.

வங்ைக

வங்ைக1 vaṅgai, ெப. (n.)

   ம் ; mischief.

     'சங்ைக ல்லாமேல வங்ைககள் ெசய்தாேர' (கனம். ட.் ரத்். 40);.

 வங்ைக2 vaṅgai, ெப. (n.)

   பைக (யாழ்.அக.);; enmity.

     "வங்ைக ைவத்தால் தன் க் ப் பைக" (உ.வ.);.

     [வ  → வங்  → வங்ைக.]

வங்ெகாைலயா
-த்தல்

வங்ெகாைலயா -த்தல் vaṅgolaiyāyiruttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெகா ய ப டன் இ த்தல்; to be in intense or severe hungry.

வசச்ஆள்

 
 வசச்ஆள் vaccaāḷ, ெப. (n.)

   பணிக்  அமரத்் ய ேவைலயாள்; engaged servant.

     [ைவத்த → வசச் + ஆள்.]

வசச்கத்தண் கம்

 
 வசச்கத்தண் கம் vaccagattaṇṭugam, ெப. (n.)

   ெவட்பாைலயரி ; the seed of a tree, - Herium antidysentricum.

வசச்கம்

வசச்கம்1 vaccagam, ெப. (n.)

   1. காட்  மல்  வைக, நீண்ட மரமல் ; Indian cork.

   2. ெவட்பாைல (ைதலவ. ைதல.);; conessi bark.

 வசச்கம்2 vaccagam, ெப. (n.)

   மரமல் ைக; a tree-Milingtonia hortenair, it is also known as malai malligai.

வச் ரக் ந்

 
 வச் ரக் ந்  vaccirakkurundu, ெப. (n.)

   ெபா ைக மைல ல் ைள ம் ஒ வைகக் ந் ; a plant growth in the podigai mountain.
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வச் ரக் ளிைக

 
 வச் ரக் ளிைக vacciragguḷigai, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ம ந் ; a kind of medicine.

வச் ரகண்டம்

 
 வச் ரகண்டம் vacciragaṇṭam, ெப. (n.)

   இலந்ைத; a jujube tree-Zizyphus jujube.

வச் ரகண்டா

 
 வச் ரகண்டா vacciragaṇṭā, ெப. (n.)

   அைரயாப் க் க் ெகா க் ம் ம ந் ; a pl prescribed for bubo.

வச் ரகந்தம்

 
 வச் ரகந்தம் vacciragandam, ெப. (n.)

   தாளகச ்ெசய்நஞ்  (சங்.அக.);; yellow orpiment.

வச் ரகந்தரசம்

 
 வச் ரகந்தரசம் vassiragandarasam, ெப. (n.)

   ஏலம்; a plant bearing fragrant Capsules-Cardamum.

வச் ரகம்

 
 வச் ரகம் vacciragam, ெப. (n.)

   தாமைரக் காய் (ச .);; pericarp of the lotus.

வச் ரகாயம்

வச் ரகாயம்1 vaccirakāyam, ெப. (n.)

   உர  உடம் ; a strong robust body.

 வச் ரகாயம்2 vaccirakāyam, ெப. (n.)

   ம ந்  வைக; a medicine.

     "த ராற் ழப்பெதா  ம ந் ண் , வச் ர காயம் என்ப " (தக்கயாகப். 547, உைர);.

வச் ரங்கம்

வச் ரங்கம் vacciraṅgam, ெப. (n.)

   1. ச ரக்கள்ளி; a scuare spurge.

   2. வச் ரம் பாரக்்க;see vacciram.

வச் ரசலம்

 
 வச் ரசலம் vassirasalam, ெப. (n.)

   ேகாைரக் ழங் ; fragrant root tuber of a grass or sedge cyperus rotundus.

வச் ர தம்

 
 வச் ர தம் vacciracītam, ெப. (n.)

   ேபய்ச ் ந் ல்;а creeper.

வச் ர வாைல

 
 வச் ர வாைல vassirasuvālai, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ன்; a kind of fish (சா.அக.);.
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வச் ரத்தைலச்

வச் ரத்தைலச் 1 vaccirattalaicci, ெப. (n.)

   கதண் க்கல்; a kind of mineral stone (சா.அக.);.

 வச் ரத்தைலச் 2 vaccirattalaicci, ெப. (n.)

   க வண்  (யாழ்.அக.);; black beetle.

ம வ. கதண்

வச் ரத்

 
 வச் ரத்  vacciratturu, ெப. (n.)

   ச ரக் கள்ளி (இலக்.அக.);; square spurge.

வச் ரத் வம்

 
 வச் ரத் வம் vacciratturuvam, ெப. (n.)

   நாட்  அ ம ரம் அல்ல  ன் மணி ேவர;் Indian liquorice - Abrus precatrious (Root of); (சா.அக.);.

வச் ரத்ைதத்ேதா
யமாக்

 
 வச் ரத்ைதத்ேதாயமாக்  vaccirattaittōyamākki, ெப. (n.)

   அத் ேப ; a drug that resolves hardness of the bone (சா.அக.);.

வச் ரத்ைதப்பற்ப
மாக்

 
 வச் ரத்ைதப்பற்பமாக்  vaccirattaippaṟpamākki, ெப. (n.)

   ரண்ைட; medicinal climber-vitis quadrangularis (சா.அக.);.

வச் ரத்ேதாைக

 
 வச் ரத்ேதாைக vaccirattōkai, ெப. (n.)

   ெசங்கத்தாரி; a medicinal shrub Niebuhria linearis (சா.அக.);.

வச் ரதந்

வச் ரதந் 1 vacciradandi, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் ; a kind of herb (சா.அக.);.

 வச் ரதந் 2 vacciradandi, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் ; a kind of worm.

     "வச் ரதந்  ெயனப்ப  ந் டம்" (கந்த . மகாசாத். 42);.
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வா

வா1 vā,    வகர ெமய் ம் அகரத் ன் ெநட் ம் ேசரந்்  றக் ம் உ ரெ்மய்ெய த் ; the compound of 
வ் and ஆ.

     [வ் + ஆ]

த  ேமல்வாய்ப் பல்ைலத் ெதாட் றங் வதாற் றப்ப . வா.

 வா2 vātal, ெச. . . (v.i.)

   1. வ தல்; to come.

     "த ெசால் வ ெசால் .... தன்ைம ன்னிைல" (ெதால்.ெசால்.29);.

   2. ேநரத்ல்; to happen.

     "வ ப வந் ங்க ளன்ேற"  ( வக.509);.

   3. உண்டாதல்; to come into being.

     "நலம் வர நா " ( .ெவ.ஒ .9);.

   4. றத்தல்; to be born.

     "அந்தநன் மர னில்... சந்த ... வந்தனன்" (பாரத. ல.33);.

   5. மனத் ப் ப தல்; to be known, understood, comprehended.

     "அந்தப் பாடம் உனக்  வந்ததா?".

   6. நன்க யப்ப தல்; to become crystal clear, to be attained, as a language, a science.

     "அவ க்  இலக்கணம் வ ம்".

வா.

வா.3 vā, ெப. (n.)

   தா ைக; leaping, gallop- ing.

     "வாசெ்சல ளிெயா " ( றநா. 197);.

     [வா  → வா]

வாக்கத்த

 
 வாக்கத்த  vākkattamūli, ெப.(n.)

   இ ப்ைப; mohwa tree - Bassia tatifolia.

வாக்கம்

வாக்கம்1 vākkam, ெப.(n.)

   சரக்ெகான்ைற; a tree with beautiful hanging yellow flowers - Cassia fistulla.

 வாக்கம்2 vākkam, ெப.(n.)

   ெநய்தல் நிலத் ர;் a place name of coastal re- gion.

கத் வாக்கம், ல் வாக்கம்

     [பாக்கம் → வாக்கம். (ெசல் ,75. ஆனி.534);]

வாக்கல்

வாக்கல் vākkal, ெப.(n.)

   வ க்கப்பட்ட ேசா ; boiled rice from which conjee has been strained.

     "கைவக்க ர ்வர  னைவப்  வாக்கல்" ( றநா.215);.

   ெகாலா. வாக், ேதாட, பாக்ஸ்;   க. பா ;   ட. பாக்;   ெத., க. வாஞ் ;   ேகாண்ட். வாங்னா;   ய். 
வாங்க; . (ெப.பா.); வ்வான்கா .

     [ஒ கா: ஆக்  → வாக்  → வாக்கல்]

1330

www.valluvarvallalarvattam.com 15801 of 19068.



வாக்கன்

 
 வாக்கன் vākkaṉ, ெப.(n.)

வாக் க் கண்ணன் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [வாக்  = வைள , ஒ ங் ன்ைம.]

வாக்காட் -தல்

வாக்காட் -தல் vākkāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஏய்த்தல் (யாழ்.அக.);; to disappoint, to deceive.

     [ஒ கா. அவா + காட்  →வாக்காட் -,]

வாக்கா

 
 வாக்கா  vākkāmūli, ெப.(n.)

   ெபான் மத்ைத; a variety of dhatura with yellow flowers.

     [வாக்கா + ]

வாக்

 
 வாக்  vākki, ெப.(n.)

   மா கண் ள்ளவள் (யாழ்.அக.);; squint-eyed woman.

     [வாக்கன் → வாக்  (ெபண்பால்);]

வாக் ேயசம்

 
 வாக் ேயசம் vākkiyēcam, ெப.(n.)

    நீ  என் ம் ைக; a plant small variety of indigofera sumatrana.

வாக் ல்

வாக் ல் vākkil, இைட.(part)

   1. நிைல ல்; in the course of doing.

     "நின்ற வாக் ல் ேப ட் ப் ேபாய் ட்டான்".

   2. ேநரத்ைத அல்ல  காலத்ைத ஒட் ; about around.

     "எப்ேபா ம் ஐந்  மணிவாக் ல் ம் வார"்.
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வாக்

வாக் 1 vākku, ெப.(n.)

   1. த்தம்; perfection, correctness.

     "வாக்கணங்கார,் மணி ைண" ( வக.1473);.

   2. ந் ய வ ; refined form, shape.

     "வாக்கைம க ைச ல்" (க த்.137);.

   ெத. பாக;ம., . வாக.

     [வ  → வா  → வாக் ]

 வாக் 2 vākku, ெப. (n.)

   1. வைள ; bend.

     "ேகாட் ய ல்வாக் க ந் " (நால .395);.

   2. ஒ ங் ன்ைம ( ன்.);; irregularity.

     [வாங்  → வாக் ]

 வாக் 3 vākku, இைட. (part.)

   ஒ  ைனெயசச் ; a participial suffix, signifying purpose.

     "ெகாள்வாக்  வந்தான்" (ெதால்.ெசால்.231.உைர);.

வாக் க்கண்

 
 வாக் க்கண் vākkukkaṇ, ெப.(n.)

   மா கண் ( ன்.);; squint eye.

ம வ. ஒன்றைரக் கண்.

     [வாக்  + கண். வாக்  = ஒ ங் ன்ைம]

வாக் க்கண்ணன்

 
 வாக் க்கண்ணன் vākkukkaṇṇaṉ, ெப.(n.)

   மா கண் ள்ளவன் ( ன்.);; squint- eyed person.

ம வ. ஒன்றைரக் கண்ணன்

     [வாக் க்கண் → வாக் க்கண்ணன்]

வாக் ப்பசப்

 
 வாக் ப்பசப்  vākkuppasappi, ெப.(n.)

   சத ப்ைப; the dill or sowa A. peucedanum graveloens.

     [வாக்  + பசப் ]

வாக் வ

 
 வாக் வ  vākkuvaḍivu, ெப.(n.)

   வ வழ ; shapeliness.

     'வாக்  வ ைடய ெபண்' (உ.வ.);.

     [வா  → வாக்  + வ ]
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வாக்ெக -த்தல்

வாக்ெக -த்தல் vākkeḍuttal,    2 ெச. . . (v.i.)

   தைலம ர ்வ ரத்ல் ( ன்.);; to part the hair down the middle.

     [வா  → வாக்  + எ -,]

வாகசம்

 
 வாகசம் vākasam, ெப.(n.)

   ெப ம்பாம் ; a big snake.

வாகட ல்

 
 வாகட ல் vākaḍanūl, ெப.(n.)

   ம த் வ ல்; medical science.

     [வாகடம் + ல்]

வாகடபாரி

 
 வாகடபாரி vākaḍapāri, ெப.(n.)

   பசே்சாந் ; green lizard-chameleon.

     [வாகடம் + பாரி]

வாகடம்

வாகடம் vākaḍam, ெப.(n.)

   ம த் வ ல் (தக்கயாகப்.553, உைர);; medical science, medical treatise.

     [வா  + அடம்]

 வாகடம் vākaḍam, ெப. (n.)

   ம த் வ ல் (தக்கயாகப்.553, உைர.);; medical science, medical treatise.

த.வ. ம த் வ ல், (வழக்  - மாட்  வாகடம், ைர வாகடம்);

     [Skt. {} → த. வாகடம்]

வாகட ைற

 
 வாகட ைற vākaḍamuṟai, ெப.(n.)

   ம த் வ ல் ெசால் ய ைற; according to medical science-officinal.

     [வாகடம் + ைற]

வாகட ைறயற்ற

 
 வாகட ைறயற்ற vākaḍamuṟaiyaṟṟa, ெப.(n.)

   ல் ைற சாராத; unofficinal.

     [வாகடம் + ைறயற்ற]

வாகடர்

வாகடர ்vākaḍar, ெப.(n.)

   ம த் வர;் physicians,

     "வாகடர ்தங்கைள ப் ணி யகற்  ெரனேலா ம்" ( ரேமாத.்10, 15);.

     [வாகடம் → வாகடர]்
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வாகட

 
 வாகட  vākaḍavidi, ெப.(n.)

   ம த் வ ள்ள ெந ைறகள்; rules of Pharmacopoeia.

     [வாகடம் + Skt. ]

வாகைண

 
 வாகைண vākaṇai, ெப.(n.)

   ஆற்ைற அ த் ச ்ெசல் ம் நீேராட்டத்ைதத ்த க்கக் கட் ம் ங் ல் த யவற்றாலான அைண 
(தஞ்.);; groyne, wooden break water.

     [வா  + அைண]

வாகம்

வாகம்1 vākam, ெப.(n.)

   சக்கரவாகப் பறைவ; cakra bird.

     "வாகப் ள் டன் .... அளி ஞ் ேம" (அரிசமய. 2,4);.

 வாகம்2 vākam, ெப.(n.)

   1. ெசங் ைர; a red leaf plant.

   2. பலண் க டம்; a kind of arsenic.

   3. யம்; shoulder.

   4. ேகாேமதகம்; one of nava-mani stone.

வாகரம்

 
 வாகரம் vākaram, ெப.(n.)

   ேகாணாய்; wolf.

வாக

 
 வாக  vākavi, ெப.(n.)

   ெசங் ைர; red leaf.

வாகன்

வாகன் vākaṉ, ெப.(n.)

   அழகன்; fair or handsome man.

     "வாகைனக்கண் ைதேயா" ( ற்றா. ற.25);.

ம., . வாக.

     [வா  → வாகன்]

 வாகன் vākaṉ, ெப. (n.)

   ஊர் ைடயவன்; one who possesses a conveyance.

     "ெகாண்டல் வாக ம் ேபர ம்." (பாரத. ல. 29);.

     [Skt. {} → த. வாகன்]

வாகனப்பா

 
 வாகனப்பா  vākaṉappāli, ெப.(n.)

    கள்ளி; milky spurge- Euphorbia tiruchalli.
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வாகனா

 
 வாகனா vākaṉā, ெப.(n.)

   பனிப்பய ; dew gram - Phaseolus aconitifolius.

வா

 
 வா  vāki, ெப.(n.)

   அழ  ( ன்.);; fair, hand- some woman);.

     [வா  → வா ]

வா

 
 வா  vākiḍi, ெப.(n.)

   ெப ன்வைக ( .அ.);; porpoise.

ம வ. கடற்பன் .

வா யம்

வா யம் vākiyam, ெப.(n.)

   1. றம்; outer part, exterior.

     "ஆப் யந்தரேம வா யெமன்ன" ( . . 12);.

   2. ெவளி ( ன்.);; open, plain.

     [வா  → வா யம்]

வா னி

வா னி vākiṉi, ெப.(n.)

   பா ரிமரம் (மைல.);; yellow flowered fragrant trumpt-flower tree.

 வா னி vākiṉi, ெப. (n.)

   1. பைட ( ங்);; army, host.

   2. 81 யாைனக ம் 81 ேதரக் ம் 243 ைரக ம் 405 காலாடக் ம் உள்ள பைட ன் வ ப் ; a division 
of an army consisting of 81 elephants, 81 chariots, 243 horse and 405 foot.

     "வண்ைம தைலவ ேமா வா னிக ளாேவாேமா" (ஆ ரவதானி. 45.);

   4. ஒ  ேபெரண். ( ங்.);; a great number.

     [Skt. {} → த. வா னி1]

வா னீப

வா னீப  vākiṉīpadi, ெப.(n)

   1. ெப ங் கடல்; ocean.

   2. பைடத்தைலவன்; commander of an army.

     [வா னி →வா னீ + ப ]
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வா

வா 1 vāku, ெப.(n.)

   1. அழ  ( டா.);; beauty.

     "வாகாரிப னாள்" ( ப் .135);.

   2. ஒளி; light, brightness.

     "இந்  வாைக" ( ப் . 399);.

   3. ஒ ங் ; niceness, fitness, orderliness, propriety.

     "வாகா நியாய வட்  வாங்காமல்" (பண .238); (யாழ்.அக.);.

   4. றைம; skill.

     "வா  ெப  ேதரவ்லவைன" (கந்த . ன்றாம். த்.70);.

   5. ெதாட்டால்வா  (அ .அக.);; a sensitive plant.

ம வ: ெதாட்டாற் ங் .

   ெத. பா ;ம., . வாக.

     [வ  → வா ]

 வா 2 vāku, ெப.(n.)

   1. ேதாள் ( ங்.);; arm, shoulder.

     "வா ப் றங்கல்" (இர . க ம.64);.

வா சம்

வா சம் vākusam, ெப.(n.)

   1. எள்; seasamon seed.

   2. ப்ைபக் ைர; some rubbish greens.

   3. ளி; parrot.

வா

 
 வா  vākusi, ெப.(n.)

   காரே்பாகவரி ; a fragrant seed-Psoralea corylifolia.

வா ைர

 
 வா ைர vākusivirai, ெப.(n.)

வா  பாரக்்க;see {}.

     [வா  + ைர]

வா ைடயாள்

 
 வா ைடயாள் vākuḍaiyāḷ, ெப.(n.)

   வா ைவயரி ; seeds of intellect plant - Celastrus paniculata.

     [வா  + உைடயாள்]

வா தம்

 
 வா தம் vākudam, ெப.(n.)

   ஒ  பறைவ; a bird.
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வா ரி

வா ரி vākuburi, ெப.(n.)

   1. ேதாள்வைள; armlet.

     "வா ரி வயங்க" (காளத்- உலா,151);.

   2. ப் ரி ல் ( ன்.);; sacred thread worn over the left shoulder.

     [வா  + ரி] (ெசல் .

     '75 ஆனி, 532)

வா மாைல

 
 வா மாைல vākumālai, ெப.(n.)

   பந்தரிற் கட் ம் அணியழ த் ெதாங்கல் (யாழ்.அக.);; ornamental hanging in a pavilion.

     [வ  → வா  + மாைல]

 வா மாைல vākumālai, ெப. (n.)

   ற்பங்களில், இ  ேதாள்களி ந்  மார்  வைர இடம் ெப ம் ஓர ்ஆரம்; garlandlike chain carved in the 
sculpture.

     [வா +மாைல]

வா லம்

வா லம்1 vākumūlam, ெப.(n.)

   க க்கட்  ( ங்.);; arm-pit.

ம வ. அக் ள், லாக் .

     [வா + லம்]

 வா லம்2 vākumūlam, ெப.(n.)

   1. ேதாள் லம்; shoulder.

   2. ைகக் ; palm-curve.

     [வா  + லம்]

வா த்தம்

 
 வா த்தம் vākuyuttam, ெப.(n.)

   மற்ேபார ்(யாழ்.அக.);; fencing, the art of wrestling.

     [வா  + Skt. த்தம்]

வா ரம்

வா ரம்1 vākuram, ெப.(n.)

   வைல (யாழ்.அக.);; net.

 வா ரம்2 vākuram, ெப.(n.)

   வவ்வால் (நாம ப.252);; bat.

வா டம்

 
 வா டம் vākuruḍam, ெப.(n.)

   எ க் ைல; leaf of madar - Calotropis gigantia.
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வா ைர

 
 வா ைர vākurai, ெப.(n.)

   பறைவ க் ம் க் க் க  (யாழ்.அக.);; noose, share.

ம வ. கண்ணி.

வா லம்

 
 வா லம் vākulam, ெப.(n.)

   ம ழங்கனி (அ .அக.);; the fruit of the tree - Mimusops elengi.

வா கன்

 
 வா கன் vāguligaṉ, ெப.(n.)

   ெவள்ளிைல ம த் க் ெகா க் ம் ேவைலக்காரன் (யாழ்.அக);; attendant carrying bettle-

 pouch.

ம வ. அைடப்ைபக்காரன்.

வா ேலயன்

 
 வா ேலயன் vākulēyaṉ, ெப.(n.)

   கக்கட ள் ( ன்.);; Muruga-k-{}.

ம வ. ஆ  கரத்ேதான்.

     [வா ைல → வா ேலயன்]

வா ைல

 
 வா ைல vākulai, ெப.(n.)

   அ னா ய காரத்் ைகப் ெபண்கள் (யாழ்.அக.);; the six presiding female deities of the Pleiades.

வா வம்

 
 வா வம் vākuvam, ெப.(n.)

   வஞ் ; a creeping plant - Calamus rotang.

வா வலயம்

வா வலயம் vākuvalayam, ெப.(n.)

   ேதாளணி; armlet.

     "ேமகைலகாஞ்  வா வலயம்" (பரிபா.7,47);

     [வா  + வைளயம் → வா வைலயம்]

 வா வலயம் vākuvalayam, ெப. (n.)

வா  மாைல  பாரக்்க;see Vágumālai.

     [வா +(வைளயம்);வலயம்]

வா வைலயம்

வா வைலயம் vākuvalaiyam, ெப.(n.)

   ேதாள்வைள; armlet.

ம வ. ேதாளணி.

வ. பா வலய (b);.

     [வா  + வைளயம். (ெசல் . 75, ஆனி 532);]
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வா னி

வா னி vākuṉi, ெப.(n.)

   1. ழ்க்காய் ெநல் ; a plant- phyll-anthus.

   2. ெப ங்காைர பாரக்்க;see {}.

வாெக -த்தல்

வாெக -த்தல் vākeḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தைலம ர ்வ ரத்ல்; to part the hair down the middle.

     [வாக்  → வா  + எ -.]

வாெகன்

 
 வாெகன்  vākeṉpu, ெப.(n.)

   ேதாள்படை்ட ெய ம் ; shoulder blade-Scapula.

     [வா  + என் ]

வாைக

வாைக vākai, ெப.(n.)

   1. மரவைக; sirissa, Albizzia.

   2. க வாைக; fragrant-sirissa.

   3. அகத் ; West Indian pea-tree.

     " கழா வாைகப் ெனன்ன வைள ம ப்ேபனம்" (ெப ம்பாண்.109);.

   4. ெவற் யாளர ்அணி ம் மாைல ( ங்.);; chaplet of sirissa flowers worn by victors.

     "இைல ைன வாைக " ( .ெவ. 8, 1, ெகா .);.

   5. ெவற் ; victory.

     "வாக் ம் வாைக ம் வண்ைம  மா லான்" (இர .யாகப். 38); ( ங்.);.

   6. பைகயரசைரக் ெகான்  வாைகப் ச்  ெவற் யால் ஆரவாரிப்பைதக் ம் றத் ைற ( .ெவ. 
8,1);; theme of a conquerer wearing a chaplet of sirissa flowers and celebrating his victory over royal enemies (Purap.);.

   7. நான்  வரணத்தா ம் னிவ ம் ற ம் தத்தங் பா கைள ப்ப த்தைலக் ம் 
றத் ைண (ெதால்.ெபா ள்.74);;   8. நல் ெலா க்கம் ( ன்.);; good behaviour.

   9. ஈைக ( ன்.);; gift.

   10.  ( ன்.);; plenty.

   11. பண் ( ன்.);; nature.

   12. தவம் ( ன்.);; penance.

   க. பாெக;   ம. வாக; Tu. {}-mara.
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வாைகத் ைண

வாைகத் ைண vākaittiṇai, ெப.(n.)

   பைகயரசைரக் ெகான்  வாைகப் ச்  ஆரவாரிப்பைதக் ம் றத் ைற; theme of conquerer 
wearing a chaplet of sirissa flowers and celebrating his victory over royal enemies. (purap.);

வாைகத் ைன ன் வைககள்:

   1. வாைக –

     "இைல ைன வாைக  இகல்கைலந்

அைலகடல் தாைன அரசட்டாரத்்தன் ".

பைகேவற் ைறக்ெகான்  வாைகமாைல

 ஆரவாரித்த  ( .ெவ.ெகா . 8-1);.

   2. வாைகயரவம் –

     "ெவண்கண்ணி ம் க ங்கழ ம்

ெசங்கச் ம் தைக ைனந்தன் ".

ேபார ்மறவர ்பைகெவன்  வாைகமாைல

ய . ( .ெவ.ெகா .8-2);.

   3. அரசவாைக –

     "பகலன்ன வாய்ெமா

இகல்ேவந்தன் இயல் ைரத்தன் ",

வாைக -தல்

வாைக -தல் vākaicūṭudal,    18 ெச. ன்றா. . (v.t.)

   உரிய உயரந்ிைலைய அைடதல்; triumph, be crowned with success.

     "ெவற்  வாைக னார"்.

     [வாைக + -,]

வாைகமாைல

வாைகமாைல vākaimālai, ெப.(n.)

   1. ேபார ்கல்  ேகள்  ெகாைடகளில் ெவன்ேறார ்அணி ம் மாைல ( ங்.);; garland worn by those who are 
victorious in war or who are superior to others in learning or munificence.

   2. ற் லக் யம் ெதாண் ற்றாற ள் ரன  ெவற் ையப் கழ்ந்  பா ம் ற் லக் ய வைக; a 
poem in praise of the victory of a warrior, describing him as crowned with a wreath of sirissa

 flowers, one of 96 pirabandam.

     [வாைக + மாைல]

வாைகேமற் ல்

வாைகேமற் ல்  vākaimēṟpulluruvi, ெப.(n.)

   108 கற்ப ைககளில் ஒன் ; parasite of albizzia is one of the 108 rejuvenating drugs.

     [வாைக + ேமல் + ல் ]

வாைகயரவம்

வாைகயரவம் vākaiyaravam, ெப.(n.)

   ெவற் க் யாக ெவள்ைளமாைல ரக்கழல் ெசங்கச்  த யவற்ைற ரர ்அணிதைலக் ம் 
றத் ைற ( .ெவ.8,2);; theme describing a warrior, as being decked with a wreath of white flowers and wearing a red 

girdle and anklets, in token of victory.

     [வாைக + அரவம்]

வாைகவனத்தாலா
ட்

வாைகவனத்தாலாட்  vākaivaṉattālāṭṭu, ெப.(n.)

   கந்தப்ைபயரால் 18ஆம் ற்றாண் ல் இயற்றப்ெபற்ற ல்; a book written by Kandappaiar in 18th century.

     [வாைகவனம் + தாலாட் ]
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வாைக ல்லான்

வாைக ல்லான் vākaivillāṉ, ெப.(n.)

காமன் (நாம ப.59, உைர.);;{}.

     [வாைக + வல்லான்]

வாங்கம்

 
 வாங்கம் vāṅgam, ெப.(n.)

   கடல் (யாழ்.அக.);; sea.

     [வாங்  → வாங்கம். வாங்  = வைள ]

வாங்கரிவாள்

 
 வாங்கரிவாள் vāṅgarivāḷ, ெப.(n.)

   வைளந்த அரிவாள் வைக (இ.வ.);; curved sickle.

     [வாங்  + அரிவாள்]

வாங்கல்

வாங்கல் vāṅgal, ெப.(n.)

   1. றர ்ெகா க்க ஏற்ைக ( டா);; receiving, admitting.

   2. கடன் வாங் ைக; borrowing.

     'ெகா க்கல் வாங்கல்'.

   3. ைலக் க் ெகாள்ைக; buying.

   4. வைள  ( டா.);; bending crookedness, curve, inclination.

     "மைன ஈசானிய வாங்கலா க் ற  ( டா);".

   5. மன வ த்தம்; displeasure, strained feeling.

   6. ரம்; distance.

     "அவ் ர ்வாங்கலா க் ற ".

   7. ஒ  ற் ைர அ த் ள்ள ப  (இ.வ.);; outskirts of a village.

   8. ஆழம்; depth.

     "வாங்க னாற் கட  றங்கப் படா " ( ன்.);.

   9. ைற ; want, unsuitability.

     "இத்தைல ேல வாங்கலா க் ற  ( வ். இயற். த்.86, வ்யா.பக். 420);.

   10. ெபான், ெவள்ளி த யன மாற் க் ைறவா க்ைக; Inferiority in quality of gold, silver,etc.

   11. வ க்கல்; slipperiness.

வாங்கேலா

 
 வாங்கேலா vāṅgalō, ெப.(n.)

ம க்காைர பாரக்்க;see {}.

வாங்கற்க த்

 
 வாங்கற்க த்  vāṅgaṟkaḻuttu, ெப. (n.)

   ேகாணற்க த் ; wry-neck.

     [வாங்கல் + க த் ]
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வாங்கற்காரன்

 
 வாங்கற்காரன் vāṅgaṟkāraṉ, ெப.(n.)

   கடன் ெகா ப்ேபான்; creditor.

     "வாங்கற் கார க்  வைக ெசான்னான்" ( ன்.);.

     [வாங்கல் + காரன்]

வாங்கா

வாங்கா1 vāṅgā, ெப.(n.)

   வைளந்த நாைர; crooked neck stork.

     [வாங்  → வாங்கா] ( . .25);

 வாங்கா2 vāṅgā, ெப.(n.)

   ஊ ெகாம்  வைக (இ.வ.);; a kind of trumpet horn.

ம வ. தாைர.

     [வாங்  → வாங்கா. (வ.ெமா.வ. 2, பக்.75);]

 வாங்கா vāṅgā, ெப. (n.)

   ைள ள்ள இைசக் க ; a perforated musical instrument.

     [வங் -வாங்கா]

வாங்காணி

 
 வாங்காணி vāṅgāṇi, ெப.(n.)

   மரவாணி (இ.வ.);; wooden peg.

     [வாங்  + ஆணி]

வாங்கா ல்

 
 வாங்கா ல் vāṅgāvil, ெப.(n.)

   ேபாட்  (யாழ்.அக.);; rivalry.

     [வாங்  + ஆ.(எ.ம.); + ல்]

வாங் க்கட் -தல்

வாங் க்கட் -தல் vāṅgikkaṭṭudal,    10 ெச. . . (v.i.)

   அ , ட்  த ய வற்ைறப் ெப தல்; to receive beating, scolding etc.

     'ெபாய் ெசால்  என்னிடம் நன்றாக வாங் க்கட் க் ெகாண்டான்'.

     [வாங்  + கட் -,]

வாங்

வாங் 1 vāṅgi, ெப.(n.)

   ட் க்ெகா ப்ேபான் ( ன்.);; pimp.

     [வாங்  → வாங் ]

 வாங் 2 vāṅgi, ெப.(n.)

   ழம் ; sauce.

     "ரசவாங் " (இ.வ.);.

     [வாங்  → வாங் ]
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வாங் சநா

 
 வாங் சநா  vāṅgisanāsi, ெப.(n.)

   உ ரிமாரி என் ம் ெபரியம்ைம வைக; a kind of small pox in which the scabs fall off. (சா.அக.);.

     [வாங் ச + நா ]

வாங்

வாங் 1 vāṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வைளத்தல் ( டா);; to bend.

     "ெகா மரம் வாங் " (கல்லா.4);.

   2. நாண் ட் தல்; to string a bow.

     "நாண் வாங்கலா  ற்ெகாண் " (இர . க் .231);.

   3. இ த்தல்; to carry away, as a flood, to draw, drag, pull.

     "மத்தெமா ப்ப வாங் " (ெப ம்பாண்.156);.

   4. ச்  த யன உடெ்காள் தல்; to take in, as breath.

     " ச்  வாங் றான்".

   5. ஏற்றல்; to receive, take.

     "வ க ெவன்ெறன்ைன நின்பால் வாங் ட ேவண் ம்" ( வாச.5, 68);.

   6. ைலக் க் ெகாள் தல்; to buy.

     "மாத  மாைல ேகாவலன் வாங் " ( லப்.3.171);.

   7. ெப தல்; to get, obtain.

     "எங்  வாங் க்  ெகா த்தாரித ேய" (ேதவா.456, 8);.

   8. வைரதல்; to inscribe, indite.

     "ககரத் க் க் கால் வாங் னால் காவா ம்".

வாங் ப்பலைக

 
 வாங் ப்பலைக vāṅguppalagai, ெப. (n.)

   கால்க ள்ள பலைக க்ைக; bench, wooden seat.

     [வாங்  + பலைக]

வாங்ைகநாராய
ணன்

 
 வாங்ைகநாராயணன் vāṅgainārāyaṇaṉ, ெப.(n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy.

வாச்

வாச் 1 vācci, ெப.(n.)

   1. மரத்ைதச ்ெச க் ம் க ; adze.

   2. ஆடாேதாைட (பரி.அக.); பாரக்்க;see {}.

   ெத. வா ;   ம. வாச் ;   ேதாட. ேபா ;   க. பா ; . பா , பா .

     [வாய் → வாய்ச்  → வாச் ]

 வாச் 2 vācci, ெப.(n.)

   , ஆ ரம் உ பாய்கைளக் ப்ப ; a term to denote the hundred and thousand rupees.
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வாச் ேக ெந

 
 வாச் ேக ெந  vāssiāvunesuvu, ெப.(n.)

   ஆ ரத்  ற்  ஐம்ப  உ பாையக் ப்ப ; a term to denote thousand and hundred and fifty rupees.

வாச் யம்

வாச் யம்1 vācciyam, ெப.(n.)

   1. வாசகத் ன் ெபா ள்; meaning of a word, signification of a Term.

     "வாத ரன்....வாசக தற்  வாச் யம்" ( வப். ரபந். நால்வர.்);.

   2. ெவளிப்பைடயான  (நன்.269, த்.);; that which is manifest or clear.

   3. ெசால்லக் ய ; that which can be stated in words.

   4. ப  ( ன்.);; blame, censure, reproach.

 வாச் யம்2 vācciyam, ெப.(n.)

   வாத் யம்; musical instrument.

     " த்  கற்பங்க க்  அைமந்த வாச் யக்

க ம்" ( லப். 3, 14, உைர);.

வைககள்: 1. ேதாற் க ,

   2. நரம் க் க ,

   3. கஞ்சக் க ,

   4. ைளக் க .

 வாச் யம் vācciyam, ெப. (n.)

   1. ெசால் ன் ெபா ள்; meaning of a word, signification of a term.

வாச் யமாராயன்

வாச் யமாராயன் vācciyamārāyaṉ, ெப.(n.)

   ேகா ன் தைலைம வாச் யக் காரன்; head musician of a temple or palace [I.M.P.Pd.146].

     [வாச் யம் + மாராயன்]

வாச் யாரத்்தம்

வாச் யாரத்்தம் vācciyārttam, ெப.(n.)

   ெசால் க்  ேநேர உரிய ெபா ள்; literal meaning, expressed meaning;

     "வாச் யாரத்்தம், க் யாரத்்தம், அ தாரத்்தம்" (ேவதா. .118);.

     [வாச் யம் + அ த்தம் → அரத்்தம்]

 Skt. {} → த. அ த்தம்.

வாச் டன்

வாச் டன் vācciyīṭaṉ, ெப.(n.)

   வாச் ட்  ெவட் னாற் ேபாலக் கண் ப்பாகப் ேப பவன்; one with sharp tongue, as an adze.

     "வாச் டனாக ந க்கறப் ேபசவல்ேலன்" ( வ். மாைல,26, வ்யா, பக்.89);.

     [வாய் → வாய்ச்  → வாச்  + ஈடன்]

வாச் வாச்

 
 வாச் வாச்  vāccivācci, ெப.(n.)

   ஆ ரத்   உ பாையக் ப்ப ; a term to denote the thousand and hundred rupees.

     [வாச்  + வாச் ]
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வாசகசாைல

வாசகசாைல vācagacālai, ெப.(n.)

   1. ப ப்பகம்; reading room.

   2. லகம்; library.

     [வாசகம் + சாைல]

வாசக ரசம்

 
 வாசக ரசம் vāsagasurasam, ெப.(n.)

   ஆடாேதாைட; juice of adathoda vasica.

வாசகஞ்ெசய்-தல்

வாசகஞ்ெசய்-தல் vācagañjeytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கழ்ந் ைர ெசய்தல்; to praise, eulogise.

     "நீலகண்ட ம் நான் க ம்... வாசகஞ் ெசய்ய நின்ற மாைல" ( வ்.ெபரியாழ். 4, 1,5);.

     [வாசகம் + ெசய்]

வாசகஞானம்

வாசகஞானம் vācagañāṉam, ெப. (n.)

   1. ேபா யான அ ப் ேபச்  ( ன்.);; lip wisdom, profession of pious wisdom.

   2. பட்ட ன்  வாயாற் ேப ம் அ ( ன்.);; speculative knowledge.

     [வாசகம் + Skt. ஞானம்]

வாசகதாட்

வாசகதாட்  vācagatāṭṭi, ெப.(n.)

   ேபச் வன்ைம; skill in speech.

     "ெசய்ய வாசகதாட்  யவதானவக் கைண றக் மவேன ராயசன்" ( ேவங். சமத. 8);.

     [வாசகம் + தாட் ]

ஒ கா. நாவன்ைம, ெசால்வன்ைம.

வாசக ட்ைச

வாசக டை்ச vācagatīṭcai, ெப.(n.)

   வம் ஏழ ள் ஐந்ெத த்ைதப் ப ெனா  மந் ரங்க டன் ப க் ம் ைறையக்  ட க்  
அ ைர ெசய் ம் சடங்  ( . .8, 3, வாக்.);; a way of initiation, in which the guru teaches his disciple how to 
pronounce the {} mantra and its eleven accessories, one of seven {}.

     [வாசகம் +  skt. {} → த. டை்ச]

வாசகப்பா

வாசகப்பா1 vācagappā, ெப.(n.)

   நாடக இலக் யம் ( ன்.);; drama.

     [வாசகம் + பா]

 வாசகப்பா2 vācagappā, ெப.(n.)

   நைக ட்  நாடகம் ( ைவ.);; comedy.

     [வாசகம் + பா]

வாசகப்பாங்

 
 வாசகப்பாங்  vācagappāṅgu, ெப.(n.)

   நல்ல உைரநைட; good style.

     " த்தமான வாசகப் பாங்கா ம்" (மா சா. க ைர);.

     [வாசகம் + பாங் ]
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வாசகபதம்

 
 வாசகபதம் vācagabadam, ெப.(n.)

   வழக் ச ்ெசால் (யாழ்.அக.);; colloquial word.

     [வாசகம் + பதம்]

 Skt. pada → த. பதம்

வாசக த்தகம்

 
 வாசக த்தகம் vācagabuttagam, ெப.(n.)

   உைரநைட ல் பாடங்கள் அைமந்த ல் ( ன்.);; prose reader for learners.

     [வாசகம் + ெபாத்தகம் → த்தகம்]

வாசகம்

வாசகம்1 vācagam, ெப.(n.)

   1. ேபச் ; speech, word of mouth.

     " ேயாரக்் க ளிய யரெ்மா  வாசகம்"

   2. ெசய் ; message.

     "மல் நீரக்் கண்ேணற்ேகார ்வாசகங் ெகாண்ட ளாேய" ( வ். வாய்.1, 4, 5);.

   3. ெசாற்ெறாடர;் sentence, composition.

     "வடெமா  வாசகஞ் ெசய்த நல்ேல " ( லப். 15, 58);.

   4. ெசய் ள் ( லப்.13,93, உைர);; poetical composition, verse.

   5. றர ்ேகடக் க்ைக (ைசவச.ெபா . 152, உைர);; audible muttering of a Mantra.

   6. உைரநைட (இக்.வ.);; prose.

   7. வாய்பா ; form of speech, grammatical or otherwise.

     " ராரிகள் என்ப  பன்ைம வாசகம்" (தக்கயாகப். 79, உைர);.

   8. க தம் ( ன்.);; letter, epistle.

   9. கழ்ந் ைர; words of praise.

     "வாசகஞ் ெசய்ய நின்ற மாைல" ( வ். ெபரியாழ்.4,1, 5);.

   10. வாசகம்; the celebrated poem in praise of sivan by {}.

     "வள் வர ் ரன்பர ்ெமா  வாசகம்" (தனிப்பாடல்);.

வாசகன்

வாசகன்1 vācagaṉ, ெப.(n.)

   1. ேப ேவான் ( ன்.);; speaker, one who speaks.

   2. அரசர ் ன் க தம் த யன ப ப்ேபான்; one who reads letters etc., in the presence of a king.

     "வாசகன் மற்ற  வா ைன ெசய்த ன்" ( ளா. ய. 90);.

   3. தன் (யாழ்.அக.);; messenger.

     [வாசகம்  → வாசகன்]

 வாசகன்2 vācagaṉ, ெப.(n.)

   காக டம் என் ம் ெசய்ந்நஞ்  வைக; a kind of arsenic.
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வாச

 
 வாச  vācagi, ெப.(n.)

   ெகாந்தான்; a twiggy plant - Cassyta filiformis.

வாசைக

 
 வாசைக vācagai, ெப.(n.)

   அரக்காம்பல்; an aquatic plant.

வாசதம்

 
 வாசதம் vācadam, ெப.(n.)

   க ைத; an animal-ass.

வாசந்

வாசந் 1 vācandi, ெப.(n.)

   1. க்கத் ; common delight of the woods.

   2. சண்பகம் ( டா.);; champak.

   3. ப்ப  (சங்.அக.);; long pepper.

 வாசந் 2 vācandi, ெப.(n.)

   ஆடாேதாைட (யாழ்.அக.);; malabar nut.

வாசந் கட் -
த்தல்

வாசந் கட் -த்தல் vācandigaṭṭiyiḻuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ன் த் தல்; to torment, afflict (loc.);.

     [வாசந்  + கட்  + இ -த்தல்.]

வாசந் ரம்

 
 வாசந் ரம் vācandiram, ெப.(n.)

   ெகாத்தமல் ; coriander seed - Coriandrum sativum.

வாச ட்பம்

 
 வாச ட்பம் vācabuṭbam, ெப.(n.)

ங்  பாரக்்க;see {}.

     [வாசம் + ட்பம்]

வாசம்

வாசம் vācam, ெப.(n.)

   1. இற  ( ங்.);; feather, wing.

   2. அம்  (யாழ்.அக.);; arrow.

   3. ெநய் (யாழ்.அக.);; Ghee.

   4. உண  (யாழ்.அக.);; food.

   5. அரி  (யாழ். அக.);; rice.

   6. நீர ்(யாழ்.அக.);; water.

   7. மந் ர வைக (யாழ்.அக.);; a mantra.

   8. ேவகம் (யாழ்.அக.);; speed.

   9. ைக மரம் (ெத.வாச );; rafter.
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வாசமாைல

வாசமாைல1 vācamālai, ெப.(n.)

   வா னிைல ற் ற்  அைமந்த ேவைலப்பா  (இ.வ.);; ornamental work on a door- frame.

     [வாசல்மாைல → வாசமாைல]

 வாசமாைல2 vācamālai, ெப.(n.)

   பந்தல் த யவற் ன் கப் ற் கட் ம் அணியழ த் ெதாங்கல்; hangings in front of a pavilion or pandal.

     [வாசம் + மாைல]

வாசமாற்றம்

 
 வாசமாற்றம் vācamāṟṟam, ெப.(n.)

   றநாட் ல் ேய ைக ( ைவ);; emigration.

     [வாசம் + மாற்றம்]

வாசரம்

 
 வாசரம் vācaram, ெப.(n.)

   நாள் ( ங்.);; day.

வாசரி

வாசரி vācari, ெப.(n.)

   1. வாக்கால் கண் க்ைக; rebuke.

     "வாசரி ெசால்  அவர ் த் ைரைய நி த் ப் ேபாட்டார"் (ேகா ெலா.15);.

   2. அலப்  வ த் ைக (ெநல்ைல);; troubling with unnecessary speech.

வாசல்

வாசல் vācal, ெப.(n.)

   1. கட்டடத் ன் கப்  வ ; gateway, portal, entrance.

     "நல்ல மைனவாச ல்" (க த். 97, உைர);.

   2. ட் ள் உள்ள ற்றம்; open courtyard within a house.

   3. அரசைவ ( ன்.);; King's court.

     "ேசாழன் வாச ேல ேதவகானம் பா வாெளா த் ம்" ( பரம். பன்னீ. பக். 176);.

     "வாச  வாச "

   ெத. வா ;க. வா ல்.

வாசல்காரியம்

வாசல்காரியம் vācalkāriyam, ெப.(n.)

   அரசன் கட்டைளைய நிைறேவற் ம் அ வலர ்(M.E.R.33 of 1928-9);; officer who carries out royal orders.

 Skt. காரய் → த. காரியம்.

     [வாசல் + காரியம்]

வாசல்காவலாளன்

 
 வாசல்காவலாளன் vācalkāvalāḷaṉ, ெப.(n.)

   ட்  வா ற் காவல் ரிபவன்; door keeper, sentry at the gate.

     [வா ல் → வாசல் + காவல் + ஆளன். ஆளன் = ஒர ்ஆண்பாற் ெபயரீ .]

வாசல்ெதளி-த்தல்

வாசல்ெதளி-த்தல் vācalteḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நீர ்ெதளித்  வா ைலத் ய்ைம ெசய்தல்; sprinkle water on the floor of the courtyard as part of house work.

     [வாசல் + ெதளி-,]
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வாசல்நி வாகம்

வாசல்நி வாகம் vācalniruvākam, ெப.(n.)

வாசல்காரியம் பாரக்்க;see {}.

     " ெநல்ேவ  வாசல் நிரவ்ாகம்... ெதா ற்ப த் " (ெதய்வச.் ற . 77);.

     [வாசல் + நி வாகம்]

 Skt. {} → த. நி வாகம்.

வாசல்பணம்

வாசல்பணம் vācalpaṇam, ெப.(n.)

   பைழய வரி வைக; an ancient tax.

     "வாசல் பணம்

உள்பட்ட... கடைம" (S.I.I.i.93);.

     [வாசல் + பணம்]

வாசல் த

வாசல் த  vācalmudali, ெப.(n.)

வாசல்காரியம் (M.E.R.293 of 1928-9.); பாரக்்க;see {}.

     [வாசல் + த ]

வாசல்வரி

வாசல்வரி vācalvari, ெப.(n.)

   பைழய வரிவைக; an ancient tax (S.I.I.ii,115);.

     [வாசல் + வரி]

வாசல் த் வான்

வாசல் த் வான் vācalvittuvāṉ, ெப.(n.)

   அரசைவப் லவன்; court-poet, poet -laureate.

     "ேச ப ..... வாசல் த் வான் யான் கண்டாய்" (ெப ந்ெதா.1788);.

     [வாசல் + Skt. {} → த. த் வான்]

வாசல் னிேயாக
ம்

வாசல் னிேயாகம் vācalviṉiyōkam, ெப.(n.)

   பைழய வரிவைக (S.I.I.ii.115);; an ancient tax.

     [வாசல் + Skt. {} → த. னிேயாகம்]

வாசவம்

வாசவம் vācavam, ெப.(n.)

   பகல் ப ைனந்  த்தங்க ள் ஐந்தாவ  ( தான. ணா ணா.73, உைர);; the fifth of the 15 divisions 
of the day.

வாசவல்

வாசவல் vācaval, ெப.(n.)

   பாசவல்; fresh rice-flake.

     "ேதெனய் வாசவற் வ " ( வக.1562);.

     [பாசவல் → வாசவல்]

வாச ைல

 
 வாச ைல vācavilai, ெப.(n.)

   ச் ; citrus fruit, bitter orange.

     [வாசம் + ைல]

வாச ப்

 
 வாச ப்  vācavuppu, ெப.(n.)

   கல் ப்  ( த்.அக.);; rock-salt.

     [வாசம் + உப் ]
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வாசற்கணக்கன்

 
 வாசற்கணக்கன் vācaṟkaṇakkaṉ, ெப.(n.)

   அரண்மைனக் கணக்கன்; accountant in a palace.

     [வாசல் + கணக்  → கணக்கன்]

வாசற்கத

வாசற்கத  vācaṟkadavu, ெப.(n.)

   ட் ன் கப்  நிைலக் கத ; front door, as of a house.

     " றம் ற் ... வாேனார ்க  நகர வாசற் கத " ( வ். இயற். 2,88);.

     [வாசல் + கத ]

வாசற்கால்

வாசற்கால் vācaṟkāl, ெப.(n.)

   1. வா ல் நிைல (இ.வ.);; door – frame.

   2. வாசல்; entrance.

     'நல்ல நாளில் நல்ல த்தத் ல் வாசற்கால் ைவத்தாரக்ள்' (உ.வ.);.

     [வாசல் + கால்]

வாசற்காவல்

 
 வாசற்காவல் vācaṟkāval, ெப.(n.)

   வா ல் காப் ; guarding, watching.

     [வாசல் + காவல்]

வாசற்ப

வாசற்ப  vācaṟpaḍi, ெப.(n.)

   1. வா னிைல ன் அ ப்பாகம்; door- sill, door - step.

   2. வாசல்; doorway.

   3. வாசனிைல ன் ேமற்பாகம்; lintel, shelf over the lintel.

     ' ற ேகாைல ட்  வாசற்ப ல் ைவத் க் ேறன்',

     ' ட் க்   வாசப்ப ' (பழ.);.

     [வாசல் + ப ]

வாசற் டம்

 
 வாசற் டம் vācaṟpīṭam, ெப.(n.)

   அல் ல்; genital organ of the female.

     [வாசல் + Skt. {} → த. டம்]

வாசனி

வாசனி vācaṉi, ெப.(n.)

   1. பா ரி; a tree- Bignonia chelonoides.

   2. ங் மச ்ெசவ்வந்  பாரக்்க;see {}.

   3. ெபாற்றைலக் ைகயாந்தகைர; yellow flowering.

வாசைனக்கன்னி

 
 வாசைனக்கன்னி vācaṉaikkaṉṉi, ெப.(n.)

   சா பத் ரி; mace.

     [வாசைன + கன்னி]
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வாசைனக்ெகந்

 
 வாசைனக்ெகந்  vācaṉaikkendi, ெப.(n.)

   ன்ைன; a tree.

வாசா

 
 வாசா vācā, ெப.(n.)

   ஆடாேதாைட; a shrub- adathoda vasica.

வாசாங்கம்

 
 வாசாங்கம் vācāṅgam, ெப.(n.)

   க்கைரச ்சாரைண;а creeper.

வாசாங் யம்

 
 வாசாங் யம் vācāṅgiyam, ெப.(n.)

   ள  (மைல);; black-pepper.

வாசாணி

 
 வாசாணி  vācāṇimūli, ெப.(n.)

   ெசவ்வா மணக் ; red variety of castor- Ricinus communis.

     [வாசாணி + ]

வாசா

 
 வாசா  vācāti, ெப.(n.)

   ஆடாேதாைட; a shrub – Adathoda vasica.

வாசாப்

வாசாப் 1 vācāppu, ெப.(n.)

வாசகப்பா ( ைவ); பாரக்்க;see {}.

 வாசாப் 2 vācāppu, ெப.(n.)

   ட் தல்; scolding, a buse.

     'அவனிடம் வாசாப்  வாங்காேத'.

     [வச  → வாசாப் ]

வாசாமம்

 
 வாசாமம் vācāmam, ெப.(n.)

ெப ங் ஞ்  பாரக்்க;see {}.

வாசாலகம்

வாசாலகம் vācālagam, ெப. (n.)

   ேபச்  வல்லைம; skil in speech.

     "வாசாலகத்  யரம் ல்" ( ரேபாத.11,94);.

ம வ. ெசால்வன்ைம.

     [வாய் + சாலம் → வாசாலகம்]

 Skt. {} → த. சாலம்.
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வாசாலகன்

 
 வாசாலகன் vācālagaṉ, ெப.(n.)

   ேபச் த் றைம ள்ேளான்; persuasive speaker, man who is clever in speech.

     [வாய்சச்ாலகம் → வாசாலகன்]

ஒ கா. நாவலன்.

 Skt. {} → த. சால → சாலகன்.

வாசாைல

 
 வாசாைல vācālai, ெப.(n.)

   ேபச் த் றைம ள்ளவள் (யாழ்.அக.);; woman who is clever in speech.

     [வாய்சாலவன் → வாசாைல. வாசாலன் (ஆ.பா.); → வாசாைல (ெப.பா.);]

 Skt. {} → த. சால → சாைல.

வா

வா 1 vāci, ெப.(n.)

   1. ேவ பா ; difference.

     "ஈசனிைலைமக்  ேமைன ைமேயார ்நிைலக் ம் வா ைர" (ஏகாம். உலா, 483);.

   2. இயல் ; quality, nature;characteristic.

     "அரக்கனவன் லத் வா " (இராமநா. ஆரணி. 25);.

   3. த ; fitness, propriety.

     "ஏ னா னவ்வா ைய வா யாக" ( வாலவா.28,45);.

   4. நல்ல நிைலைம; good, improved condition.

     "அவ க் டம்  வா தான்".

   5. நி த்தம் ( ன்.);; ground, cause.

     "நீ வாராத வா  காரியங்ெகட்ட ".

   6. தம்; rate, as of interest, proportion.

     "ெசலவள  மாகாணிவா ம் நா மா வா ம் க த் " (S.I.I.iii. 123);.

   7. கா  வட்டம்; discount, in changing money.

     "வா  ரேவ கா  நல் ர"் (ேதவா.572,1);.

ெத., க. வா .

வா க்கல்

 
 வா க்கல் vācikkal, ெப.(n.)

   காந்தம் உள்ள ஒ வைக இ ம் க்கட்  ( ன்.);; black load- stone.

வா க்ேகாைவ

 
 வா க்ேகாைவ vācikāvai, ெப.(n.)

   ைரக் ங் ணி மாைல ( டா.);; a garland of small bells, round a horse's neck.

     [வா  + ேகாைவ.]
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வா ககாரகம்

 
 வா ககாரகம் vācigagāragam, ெப.(n.)

   க தம் (யாழ்.அக.);; letter.

வா கட்டல்

 
 வா கட்டல் vācigaṭṭal, ெப.(n.)

   ச் ைனக் கட் ப்ப த்தல்; to control the breath.

     [வா  + கட்  → கட்டல்]

வா கந்தகம்

 
 வா கந்தகம் vācigandagam, ெப.(n.)

   ஓர ் ண் ; a plant.

     [வா  + கந்தகம்]

வா கபத் ரம்

 
 வா கபத் ரம் vācigabattiram, ெப.(n.)

   க தம் (யாழ்.அக.);; letter.

     [வா கம் + Skt. Batra → த. பத் ரம்.]

வா கம்

வா கம் vācigam, ெப.(n.)

   வாக்காற் ெசய்யப்ப வ ; that which is performed by the faculty of speech.

     "மானதேம வா கேமகா கேமெயன.... தவ ன்றாம்" ( ைள.எ கட 6);.

   2. வாய்ச ்ெசய்  (யாழ்.அக.);; word of mouth, message.

   3. ெசய் ; news.

வா கரண ச்
ைச

 
 வா கரண சை்ச vāsigaraṇasigissai, ெப.(n.)

   த்த ழ்  ( ந் ); வளரச ்ெசய்  காம ப்பத்ைத அ கப்ப த் ம் உடல் வ ைம, ஆண்ைம 
இவற்ைறத ்த ம ந் ; the art of increasing the secretion of semon to promote sexual desire- aphrodisiac treatment, 
one of the eight parts or tantrams describing the means of increasing the verite power by giving tone to the weakened organs 
of generation.

     [வா  + கரணம் + Skt. சை்ச]

வா கரணம்

வா கரணம் vācigaraṇam, ெப.(n.)

   1. ந் ைன வளரச்்  அைடயச ்ெசய்தல்; developing virility.

   2. அன் ைடக் காமம் (யாழ்.அக.);; genuine love, ardent passion.

வா கன்

 
 வா கன் vācigaṉ, ெப.(n.)

   தன்; messenger.

     [வாசகன் → வா கன்]
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வா காண்( )தல்

வா காண்( )தல் vācikāṇṇudal,    12 ெச. . . (v.i.)

   1. ம ப் க்  ேமலாக அள  கா தல்; to be in excess;

 to yield more than the estimated quantity.

   2. நல்ல நிைலைமக்  வ தல்; to show improvement, as in health.

     [வா  + காண்-,]

வா தம்

வா தம்1 vācidam, ெப.(n.)

ள்

   த யவற் ன் ரல் (யாழ்.அக.);; cry of birds, beasts etc.

 வா தம்2 vācidam, ெப.(n.)

   1. அ ; knowledge.

   2. ேயற் ைக; settling, peopling.

வா ப்

வா ப்  vācippu, ெப.(n.)

   1. கல் ய ; learning, knowledge.

     'அவ க்  நல்ல வா ப் ண் '.

   2. ப ப் ; reading.

     'வா ப் ச ்சாைல'.

   3. ேத க் த் க் ரிய கால் அைமப்  வைக ( லப்.பக்.90, ழ்க் ப் );; a kind of movement of the legs in {} 
dance.

     [வாய் → வா  → வா  → வா ப் ]

வா ேயாகம்

வா ேயாகம் vāciyōkam, ெப.(n.)

   ஓக வைக; a kind of {}.

     " லக்கனைல வா ேயாகத்தா ெல ப் " (ேகாபால ஷ்ணபார  95);.

     [வா  + ஒகம்]

வா ரம்

வா ரம் vāciram, ெப.(n.)

   1. நாற்சந் ; junction where four streets meet.

   2. ; house.

   3. பகல்; day.

வா ங்க

 
 வா ங்க  vāciliṅgaru, ெப.(n.)

   தண்  ( .அ.);; stem of a plant.

வா வாரியன்

வா வாரியன் vācivāriyaṉ, ெப.(n.)

   ைரையப் பழக் வ ல் வல்லவன்; one skilled in training horses.

     "வா வாரியன் ஐந்  க ைய ம் ப ெனட் ச ்சாரிைய ம் ப ற் ைக னாேல" (ம ைரக்.389, 
உைர);.

வா னி

 
 வா னி vāciṉi, ெப.(n.)

   ெபண் ைர (யாழ்.அக.);; mare.

     [வா  → வா னி]
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வா ைன

வா ைன vāciṉai, ெப.(n.)

   1. ப க்ைக; reading.

     "வாசகன் மற்ற  வா ைன ெசய்த ன்" ( ளா. ய. 90);.

   2. யாழ் த யன இைசப் க்ைக; playing on a musical instrument.

     " ழலவ ைடய யாழ் வா ைனைய" ( வக.603, உைர);.

     [வா  → வா ைன, வா ைன = ழல் வா ப் . (வ.ெமா.வ.164);]

வா கன் ச்

 
 வா கன் ச்  vācugaṉmūccu, ெப.(n.)

   க ற் ெசய்ந்நஞ் ; a kind of arsenic.

     [வா கன் + ச் ]

வா

வா 1 vācugi, ெப.(n.)

   த்த ழ்  ( .அ.);; seed.

 வா 2 vācugi, ெப.(n.)

   1. உ ரத்் ளி; semen.

   2. ஆத் மல் ைக பாரக்்க;see {}.

   4. நாகமைல; zinc-ore.

வா க்ெகா

 
 வா க்ெகா  vācugiggoḍi, ெப.(n.)

   நாகநஞ் ; a kind of arsenic.

     [வா  + ெகா ]

வா ந்தன்

 
 வா ந்தன் vācugindaṉ, ெப.(n.)

   எ ைம ன்ைன; a tree - Premna latifolia.

வா நாதன்

 
 வா நாதன் vācuginātaṉ, ெப.(n.)

   தநஞ் ; a kind of arsenic.

வா டா

 
 வா டா vācuṭā, ெப.(n.)

   பலகைற; cowri.

வா ேதவ ைக

 
 வா ேதவ ைக vācutēvamūligai, ெப.(n.)

ெவள்ைள நீர் ள்ளி,

 a thorny plant bearing white flowers.

     [வா  + ேதவ + ைக]
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வா ைக

 
 வா ைக vācubigai, ெப.(n.)

   ஓர ் ; a herb - Pimpinella - in volucrata.

     [வா  + ைக]

வா ைர

வா ைர vācurai, ெப.(n.)

   1. நிலம்; earth.

   2. இர ; night.

   3. ெபண்; woman.

   4. ெபண் யாைன (யாழ்.அக.);; female elephant.

வாைச

 
 வாைச vācai, ெப.(n.)

ஆடாேதாைட பாரக்்க;see {}.

வாஞ் க்ெகா

 
 வாஞ் க்ெகா  vāñjikkoḍi, ெப.(n.)

   ல்ைல; a variety of Jasmine.

     [வாஞ்  + ெகா ]

வாஞ் கம்

 
 வாஞ் கம் vāñjigam, ெப.(n.)

   ங் லரி ; seeds - Concretions of bamboo.

வாஞ் மைல

 
 வாஞ் மைல vāñjimalai, ெப.(n.)

டத்தாரி பாரக்்க;see {}.

     [வாஞ்  + மைல]

வாட்காரன்

 
 வாடக்ாரன் vāṭkāraṉ, ெப.(n.)

   அரம்பத்தால் மரம ப்பவன்; sawyer.

     [வாள் + காரன்]

வாட்

வாட்  vāḍkuḍi, ெப.(n.)

   மறக் ; race of warriors.

     "வாட்  வன்கணவரக்் " ( .ெவ.4, 4);

     [வாள் + ]

வாட் த்

வாட் த்  vāṭāttu, ெப.(n.)

   வாைளப் த்  ஆ ங் த் ; sword dance.

     "உைறையக் க த்  வாட் த்  ஆ க் காட் வார"் ( வக.783, உைர);.

     [வாள் + த் ]
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வாட்ேகாைர

வாட்ேகாைர vāṭārai, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் ேகாைர ( ங்.); (ம ைரக்.172, உைர);; a kind of sedge.

     [வாள் + ேகாைர]

வாட்

 
 வாட்  vāṭci, ெப.(n.)

   மல் ைக, இ வாட் ; a variety of Jasmine.

     [வாள் → வாய் → வாய்ச்  → வாட் ]

வாட் ைல

 
 வாட் ைல vāṭcūlai, ெப.(n.)

   ஒ  வைகச ் ைல ேநாய்; a kind rheumatic pain.

வாட்டசாட்டம்

 
 வாட்டசாட்டம் vāṭṭacāṭṭam, ெப.(n.)

   ேதாற்றப் ெபா  (ெகா.வ.);; being stalwart and shapely.

     'ஆள் வாட்டசாட்டமாய் இ க் றான்'.

     [வாட்ட + சாட்டம்]

வாட்டப்ெபா

 
 வாட்டப்ெபா  vāṭṭappoli, ெப.(n.)

   களத் ல் அ த் ப் ேபாடப்பட் க் ம் நீண்ட ெநற்ெபா  (இ.வ.);; long heap of paddy on the threshing-floor.

     [வாட்டம் + ெபா ]

வாட்டம்

வாட்டம்1 vāṭṭam, ெப.(n.)

   1. வா ைக; fading, withering.

   2. உலரச்் ; dryness.

   3. ெம ; leanness.

     "மானமங்ைகயர ்வாட்ட ம் பரி ம்...... ரந்்ெதாளி றந்தார"் ( வக.2382);.

   4. வ த்தம்; trouble, distress.

     "வாட் ய வாட்டஞ் ெசால் " (அரிச.் . வாக.32);.

     [வா  → வாட்டம்]

 வாட்டம்2 vāṭṭam, ெப.(n.)

   1. ஒ ங்கான சாய் ; slope, gradient.

     "நீரவ்ாட்டம்".

   2. வ வழ ; beauty of form.

     'ஆள் வாட்டமா க் றான்'.

   3. மனக்களிப் ; sumptuousness.

     'ேசா  வாட்டமாய்க் ைடத்த '.

   4. ேதாற்றப் ெபா  (ெகா.வ.);; being stalwart and shapely.
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வாட்டர

வாட்டர  vāṭṭaravu, ெப.(n.)

   1. ேசார்  (யாழ்.அக.);; weariness, fatigue.

   2. உலரை்க ( ன்.);; withering, fading.

வாட்டல்

 
 வாட்டல் vāṭṭal, ெப.(n.)

   வாட்டப்பட்ட ெபா ள்; roast, anything roasted.

     [வா  → வாட்  → வாட்டல்]

வாட்டைல

 
 வாட்டைல vāṭṭalai, ெப.(n.)

வாட்டாைள பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {}.

வாட்டாங்ெகா

 
 வாட்டாங்ெகா  vāḍḍāṅgoḍi, ெப.(n.)

   ேசாமலைதக் ெகா ; soma plant.

ம வ. ஆட்டலாங்ெகா .

வாட்டாைழ

 
 வாட்டாைழ vāṭṭāḻai, ெப.(n.)

   கடற்கைர ல் உண்டாம் பழசெ்ச  வைக (மைல.);; a coastal plant yielding edible fruits.

ம வ. கடற்றாைழ.

     [வாள் + தாைழ]

வாட்டாைள

 
 வாட்டாைள vāṭṭāḷai, ெப.(n.)

   ெம ந்தவன் (யாழ்.அக.);; emaciated man.

     [வா  →வாட்  →ஆள்]

வாட்டா

வாட்டா  vāṭṭāṟu, ெப.(n.)

   மைலநாட் த் மால் ப்ப க ள் ஒன் ; a {} shrine in the Travancore state.

     "வளநீர ்வாட்டாற்ெற னியாதன்" ( றநா.396);.

     "வாட்டாற்றா ன வணங் " ( வ். வாய்.10, 6, 2);.

     [வாட்டம் + ஆ ]

வாட்டாைன

வாட்டாைன vāṭṭāṉai, ெப.(n.)

   அ வைகத ்தாைனக ள் ஒன்றான வாட்பைட; company of swordsmen in an army, one of {}.

     "ெபாய்யா வாட்டாைன .... ெதன்னவன்" (க த்.98); ( வா.);.

     [வாள் + தாைன]
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வாட்

வாட் 1 vāṭṭi, ெப.(n.)

   தடைவ; time, turn.

     " ன்  வாட்  வந்  ேபானான்".

   ெத. மா ;க. மாட் .

     [வள் → வாள் → வாட்  ( .தா.258);]

 வாட் 2 vāṭṭi, ெப.(n.)

   களம க் ம் கைட ப் ைணயல் மா  (இ.வ.);; the bull at the farthest end from the pole in the centre of the 
threshing-floor in treading corn.

 வாட் 3 vāṭṭi, ெப.(n.)

   ப த் ; cotton.

 வாட்  vāṭṭi, ெப. (n.)

    ெபண் ழந்ைத; a small baby.

வாட் ப் ப்பான்

 
 வாட் ப் ப்பான் vāḍḍippiḍippāṉ, ெப.(n.)

   த தாைழ; a shrub - a hedge tree- clerodendron phlomoides {}.

     [வாட்  + ப்பான்]

வாட் ப் தல்

 
 வாட் ப் தல் vāṭṭippiḻidal, ெப.(n.)

   ெவற் ைலைய அன ல் வாட் க் கசக் ச ்சா  எ க் ம் ைற; squeezing the juice after slight heating as in 
betel.

     [வாட்  + தல்]

வாட் ய ட்பம்

வாட் ய ட்பம் vāṭṭiyabuṭbam, ெப.(n.)

   1. சந்தனம்; sandalwood.

   2. மஞ்சள்; turmeric.

வாட் யம்

வாட் யம் vāṭṭiyam, ெப.(n.)

   1. ேதாட்டம்; garden.

   2.  (யாழ்.அக.);; house.

வாட் யா னி

 
 வாட் யா னி vāṭṭiyāyiṉi, ெப.(n.)

   அ பைல; species of Hibiscus.

ம வ. ேபரா ட் .
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வாட்

வாட் 1 vāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உலரத்் தல்; to cause to wither or fade;

 to dry;

 to scorch.

   2. வதக் தல்; to roast.

   3. வ த் தல்; to vex, afflict, mortify.

     "எளியைர வ யர ்வாட் ன் வ யைர... ெதய்வம் வாட் ம்" (காஞ் ப் .கட ள் வா.7);.

   4. ெக த்தல்; to injure;

 to destroy.

     "இனம் ேபாக்  நின்றாரிகல் வாட் " ( .ெவ.2, 5);.

   5. ஆைட ெவ த்தல்; to wash, as cloth.

     " ைவஷ்ணவ வண்ணத்தான் ப்பரி வட்டங்கைள அழ தாக வாட் " (ஈ .5, 10, 6);.

   க. பா ;   ெத. வா ;   ம. வா க; Ko. vaa-{}.

     [வா  → வாட்  → வாட் -,]

 வாட் 2 vāṭṭu, ெப.(n.)

   1. ெபாரியல்; roasted or fried flesh or vegetable.

வாட் ேசாைக

 
 வாட் ேசாைக vāṭṭucōkai, ெப.(n.)

   ேசாைகேநாயால் உண்டா ம் க்க வைக; bright's disease.

வாட்பைட

வாட்பைட vāḍpaḍai, ெப.(n.)

   வாள்தாங் ப் ேபாரெ்சய் ம் ரர;் army of soldiers armed with swords.

     "வாட்பைடைய ேயாட் " (பட் னப்.226, உைர);.

     [வாள் + பைட.]

வாட்பைடயாள்

 
 வாட்பைடயாள் vāḍpaḍaiyāḷ, ெப.(n.)

   ெகாற்றைவ ( ங்.);; Durga, as armed with sword.

     [வாட்பைட → வாட்பைடயாள்]

வாட்பல்

 
 வாட்பல் vāṭpal, ெப.(n.)

   அரம்பம் ேபான்ற பல்லைமப் ; serrated tooth, toothed like a saw.

     [வாள் + [பல்]

வாட்பல் லக்

வாட்பல் லக்  vāṭpalvilakki, ெப.(n.)

   1. ய அரவைக (ெசங்ைக);; tenon saw.

   2. அரத் ன் பற்கைள ேநராக் ம் க ; saw-set.

     [வாள் + பல் + லக் .]
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வாட்ேபாக்

 
 வாட்ேபாக்  vāṭpōkki, ெப.(n.)

   ச்  மாவட்டத் ல் அைமந் ள்ள ம் அப்பரால் பாடப்பட்ட மான ஒ  வத்தலம்; one of the saiva 
places having the distinction of being sung by saint Appar. It is in Tiruchi District.

வாட்ேபாக் க்கல
ம்பகம்

வாட்ேபாக் க்கலம்பகம் vāṭpōggiggalambagam, ெப.(n.)

   ெப ம் லவர ் னாட்  ந்தரம் ள்ைளயால் . .19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப் ெபற்ற ல்; a book 
written by {} in 19th century.

     [வாட்ேபாக்  + கலம்பகம்]

வாட்ேபாக் நாதர்
உலா

வாட்ேபாக் நாதரஉ்லா vāṭpōkkinātarulā, ெப.(n.)

   ேசைற க ராசப் பண் தர ்என்பவரால் . .16ஆம் ற்றாண் ல் இயற்றப்பட்ட ல்; a book written by {} 
in 20th century.

     [வாட்ேபாக்  + நாதர ்+ உலா. நாதர ்= skt.]

வாட்ேபார்

வாட்ேபார ்vāṭpōr, ெப.(n.)

   வாளால் ெசய் ம் சண்ைட; fight with the sword.

     "வாட்ேபாரான் ன்ற... ர ைடய" (ம ைரக்.53, உைர);.

     [வாள் + ேபார]்

வாடகம்

 
 வாடகம் vāṭagam, ெப.(n.)

   வாடைக (இ.வ.);; rent.

     [வாழ் → வாழைக → வாடைக → வாடகம்]

வாடைக

வாடைக1 vāṭagai, ெப.(n.)

   ; rent, hire.

     "வாடைகக் ைர" ( ேவங்.சத.85);.

     [வாழ் → (வாழைக); - வாடைக = ட் ற் த்தற் க் கட் ம் மாத அல்ல  ஆடை்டக் கட்டணம். 
ன்  இயங் ைணப் ெபா ள்கைளப் பயன்ப தற் க் ெகா க் ம் கட்டண ம் இப்ெபயர ்ெபற்ற .]

வடவர ்பட் (bhat); என் ஞ் ெசால்ைல லமாகக்காட் , அைத ம் ப் த்த (bhrta); என்பதன் ரிபாக் வர.் 
Bh{} = ெபா , bhrta = தாங்கப் ெபற்றவன், க்  அமரத்்தப் ெபற்ற ேவைலக்காரன் அல்ல  
உைழப்பாளி அல்ல  பைடஞன். இவ்வைக ம் லம் த ழ்ச ்ெசால்ேல. ெபா  = {}. (வ.ெமா.வ. 2., பக். 
85);.

 வாடைக2 vāṭagai, ெப.(n.)

   1. ற் வட்டம்; region, district.

     "அர ரவ்ாடைக ல்"  (S.I.I.iii.109);.

   2. ெத  (யாழ்.அக.);; street.

   3. ெகால்ைல (யாழ்.அக.);; garden.

   4. வாகன சாைல (யாழ்.அக.);; stable.

   5. மண் வர ்(யாழ்.அக.);; mud wall.

வாடநா

 
 வாடநா  vāṭanāḻi, ெப.(n.)

   ேபய்ப் டைல; a bitter wild snake gourd, good for fever - Tricosanthes lacmiosa.
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வாடப

 
 வாடப  vāṭabadi, ெப.(n.)

   உடம் ன் ெகா ப் ; fat of the body-adipose tissue.

வாட மா

வாட மா  vāṭapūmātu, ெப.(n.)

   1. , ெகாடை்டப்பா ; a kind of moss.

   2. ஒ வைக வளி; a gas.

வாடல்

வாடல் vāṭal, ெப.(n.)

   1. வா ைக; withering;

 drying;

 becoming lean;

 fading.

   2. வா ன ெபா ள்; that which is faded, or withered, that which is stale or not fresh, as vegetables.

   3. உலரந்்த  ( ங்.);; faded flower.

     [வா  → வாடல்]

வாடவ

 
 வாடவ  vāṭavasi, ெப.(n.)

   ெதாட் டம்; a kind of arsenic-red orpiment.

     [வாட + வ ]

வாடன்சம்பா

 
 வாடன்சம்பா vāṭaṉcambā, ெப.(n.)

   மட்டெநல்வைக; an inferior kind of paddy.

     [வாடன் + சம்பா]

வாடாக்கடைம

வாடாக்கடைம vāḍākkaḍamai, ெப.(n.)

   ட்டமான வரி; permanently fixed tax.

     "இவ்வாண்  தல் வாடாக்கடைமயாக நி த் த் " (S.I.I.V.120);.

     [வாடா + கடைம]

வாடாக் ஞ்

 
 வாடாக் ஞ்  vāṭākkuṟiñji, ெப.(n.)

   உல ம் நிைல ம் தன் இயற்ைக நிறம் மாறாத  வைக ( ங்.);; a plant whose flowers do not lose colour in 
withering.

ம வ. ரவகம்.

     [வாடா + ஞ் ]

வாடாத்தம்

 
 வாடாத்தம் vāṭāttam, ெப.(n.)

   ஆல்; banyan tree - ficus bengalensis.

     [வடம் + அத்தம்]
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வாடாத்தாமைர

வாடாத்தாமைர vāṭāttāmarai, ெப.(n.)

   பண்ைடக்கால அரசர ்பாணரக்்  அளிக் ம் ெபாற்றாமைரப் ; lotus-shaped ornament of gold, presented to 
bards by ancient kings.

     "வாடாத் தாமைர ட் வ னினக்ேக" ( றநா.319);.

     [வா  + ஆ + தாமைர]

வாடாப்

 
 வாடாப்  vāṭāppū, ெப.(n.)

   வாடா மல் ைக, ெதன்னம் , பனம்  ப க்காத ; unfaded and unplucked flowers.

     [வாடா + ]

வாடாமல்

 
 வாடாமல்  vāṭāmalli, ெப.(n.)

வாடா மல் ைக (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [வா  +

     'ஆ' (எ.ம.இ.நி.); + மல் ]

வாடாமல் ைக

 
 வாடாமல் ைக vāṭāmalligai, ெப.(n.)

   செ்ச வைக ( ன்.);; bachelor's buttons.

     [வா  +'ஆ' (எ.ம.இ.நி.); + மல் ைக]

வாடாமாைல

வாடாமாைல vāṭāmālai, ெப.(n.)

   1. ெபான்னரி மாைல; gold necklace, as not fading like the garland of flowers.

     "வாடாமாைல பா னி யணிய" ( றநா.364);.

   2.  ைட த யவற்றால் ெசய்யப்ப ம் மாைல ( லப்.5, 33, உைர);; garland made of rags, pith etc.,

     [வா  + ஆ (எ.ம.); + மாைல]

வாடா ட்ெச

 
 வாடா டெ்ச  vāḍāmuḍceḍi, ெப.(n.)

   மஞ்சட் ள்ள ஓர ்ெச ; a thorny plant with yellow flowers-Furze.

     [வாடா + ள் + ெச ]

வாடாவஞ்

வாடாவஞ்  vāṭāvañji, ெப.(n.)

க ர ்பாரக்்க;see {}.

     "வாடாவஞ்  வாட்  நின்..... ேநான்றான்" ( றநா.39);.

     [வா  +'ஆ' (எ.ம.இ.நி.); + வஞ் ]

வாடாவள்ளி

வாடாவள்ளி vāṭāvaḷḷi, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைகக் த் ; a kind of dance.

     "வாடா வள்ளி ன் வளம்பல த உ நா  பல" (ெப ம்பாண்.370);.

   2. ஒ யம் (அக.நி.);; painting, picture.

     [வா  +'ஆ'(எ.ம.இ.நி.); + வள்ளி]
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வாடா ளக்

 
 வாடா ளக்  vāṭāviḷakku, ெப.(n.)

   நந்தா ளக்  (ெநல்ைல);; perpetually burning lamp.

     [வா  + ஆ (எ.ம.இ.நி.); + ளக் ]

வாடா ட்

 
 வாடா ட்  vāṭāvūṭṭu,    ெப.(ո.) ட்டமான வரி; permanently fixed tax.

வா

வா 1 vāṭi, ெப.(n.)

   ெதாட்டாற் ங் ஞ் ெச  வைக; a sensitive plant.

 வா 2 vāṭi, ெப.(n.)

   1. ேதாட்டம் ( ன்.);; garden.

   2. ம ல் (யாழ்.அக.);; wall.

   3. ற்றம் (யாழ்.அக.);; courtyard.

   4.  (யாழ்.அக.);; house.

   5. லரத்் டம் (இ.வ.);; fish- curing yard.

   6. பட் ; village, hamlet.

   7. சாவ  (வா );; rest-house.

   8. காணிக்காரரின் ல் ேவய்ந்த ங் ற் ைச; hut of bamboo and grass, of {} (G.TnD.1, 7);.

   9. அைடப் டம் ( ன்.);; enlosure, fenced place.

   10. ழ ேவ  ேகா ய ற , மரம் த யன ற் டம் ( ற வா , மரவா .);; yard, shed, where 
firewood is stored for sale.

     [பா  → வா  (ெசல் .75, ஆ , 606);]

வா க்ைக

வா க்ைக vāṭikkai, ெப.(n.)

   1. வழக்கம்; habit.

     "ேவதங்கைளக் ளி வா க்ைகயாற் கற் " (இராமநா. அேயாத், 22);.

   2. வழக்கமாகப் பற் வர  ெசய்ைக; custom, as in dealing.

   3. ைற; usage.

     "உலக வா க்ைக நிசமல்லேவா" ( மேர. சத.69);.

   4. வா க்ைகக்காரன் பாரக்்க;see {}.

   க., . வா ெக;ெத. வா , வா க.

     [பா  → வா க்ைக → வா க்ைக ( .தா.304);]

வா க்ைகக்காரன்

வா க்ைகக்காரன் vāṭikkaikkāraṉ, ெப.(n.)

   1. வழக்கமாக ஓரிடத் ப் பற் வர  ெசய்ேவான்; customer.

   2. பண்டங்கைள வழக்கமாக ஓரிடத்  ைலக் க் ெகா த்  வ ேவான்; customary supplier of goods.

     [வா க்ைக + காரன்]

வா கம்
வா கம் vāṭigam, ெப.(n.)

ர 2 (நாம ப. 340); பாரக்்க;see pirami.
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வா ைக
வா ைக vāṭigai, ெப.(n.)

   1. வாடைக2 2, 3, 4 பாரக்்க;see {}.

வா வாசல்

வா வாசல்1 vāṭivācal, ெப.(n.)

   அரண்மைனவாசல் (இ.வ.);; entrance hall of a palace or mansion.

     [பா வாசல் → வா வாசல் (ெசல் .75, ஆ . 006.);]

 வா வாசல்2 vāṭivācal, ெப.(n.)

   1. ல்ைல நில மாட் த் ெதா வ வாசல்; entrance of cowshed in mullai tract.

   2. இைடயர ் ப் வாசல்; entrance of yadhava's colony.

   3. சல் க்கட் க் காைளகைள அைடத்  ைவத் க் ம் ெதா வ வாசல்; small entrance in the narrow 
passage between the ground and the place where the bulls are kept in the sport of{}.

   4. பாசைற வாசல்; entrance of encampment.

     [பா வாசல் → வா வாசல். (ெசல் .75, ஆ . 006.);]

 வா வாசல் vāṭivācal, ெப. (n.)

   சல் க்கட்  காைளகள் இ க் டம்; place where bul bailing take place.

     [வா +வாசல்]

வா

வா  vāṭivīṭu, ெப.(n.)

   1. பாசைற; war camp.

   2. அரசன் தங்கல்மைன; royal rest- house.

   3. சாவ ; choultry.

     [பா  → வா ]

வா ேவ

 
 வா ேவ  vāṭivēli, ெப.(n.)

   ற் ரின் எல்ைலக்  (ேகாைவ.);; the boundary line of a village.

     [வா  + ேவ ]
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வா

வா 1 vāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. உலரத்ல்; to wither, fade, dry up.

     "ெபா ெயா  ள்வாட" (நால , 269);.

   2. ெம தல்; to be emaciated, to become weak.

     "எந்ேதாள் வாட" (க த்.68.);.

   3. மனம தல்; to pine away, grieve.

     "வா ேனன் வா  வ ந் ேனன்"

   4. ெபா வ தல்; to turn pale.

     " ழ ெயன் வா ப் லம் வேத" ( க்ேகா.14);.

   5. ேதால் யைடதல்; to be defeated.

     "வாடாவஞ்  தைலமைலந் " ( .ெவ.3, 1, ெகா );.

   6. ெக தல்; to perish.

     "காரிைக ெபற்றதன் க ன் வாட" (க த்.124);.

   7. நீங் தல்; to be removed.

     " ல ம்... கரத் னில் வாடா த் " (கல்லா.87, 29);.

   8. ைறதல்; to diminish, decrease.

     "வாட்ட ஞ் ரக்்கண்ண  நல்லா க் " ( லப்.9, 40);.

வா ன்

வா ன் vāṭūṉ, ெப.(n.)

   உப் க்கண்டம்; dried flesh.

     "வாராதட்ட வா ன் க்கல்" (ெப ம் பாண்.100);.

     [வா  + ஊன்]

வாைட

வாைட1 vāṭai, ெப.(n.)

   1. வடகாற்  ( ங்.);; northwind.

     "வாைட ந ய வ க்கணா ேடாைணைச"( .ெவ.8, 16);.

   2. ளிர ்காற்  (ெகா.வ.);; chill wind.

   3. காற்  ( ங்.);; wind.

     "வாைட ரப்் ன்" (கம்பரா. ைலக். 66);.

   4. மணம்; fume, scent

     " கந்த வாைட ன்" ( ப் .143);.

   5. வடைவ பாரக்்க;see {}.

     "வாைட ெயரிெகாள்ேவைல" ( ப் .382);.

   ம. வாட;   ெத. வாட; க். பாரன்ா.

 வாைட2   1. ெத ச் ற  ( டா.); row of houses, as in a street.      " ைழவாைட ேமைலவாைட" ( டா.).

   2. ெத  ( ங்.);; street.

   3. இைடயர ்அல்ல  ேவடர ்வா ம்  ( ன்.);; street where herdsmen or hunters reside.

   4. ஞ் ற் ர;் village, hamlet.

   5. வ ; direction.
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வாைடக்கசச்ான்

 
 வாைடக்கசச்ான் vāṭaikkaccāṉ, ெப.(n.)

   வடேமல்காற்  (யாழ்.அக.);; north- west wind.

     [வாைட + கசச்ான். கசச்ான் = ேமல்காற் , ேகாைடக்காற் .]

வாைடக்ெகாண்டல்

 
 வாைடக்ெகாண்டல் vāṭaikkoṇṭal, ெப.(n.)

   வட ழ்க்காற்  (யாழ்.அக.);; north- east wind.

     [வாைட + ெகாண்டல்]

வாைடப்பாசைற

வாைடப்பாசைற vāṭaippācaṟai, ெப.(n.)

   பாசைறக்கண் ரர ்தம் காதன் மகளிைர நிைனந்  ய ம்ப  ெசய் ன்ற வாைடக்காற் ன் 
ையக் ம் றத் ைற ( .ெவ.8,16.);; theme describing the north wind which blows in the camp of soldiers 

and distresses them by reminding them of their lady-loves.

     [வாைட + பாசைற]

வாைடப்ெபா

வாைடப்ெபா  vāḍaippoḍi, ெப.(n.)

   1. ந மணத் ள் (இ.வ.);; aromatic or scented powder.

   2. வயப்ப த் ம் ெபா ; medicated powder that charms a person and keeps him under, fascination.

     "வாைடப் ெபா ட்டான்" ( ற  .823);.

     [வாைட + ெபா . வாைட = ந மணம்.]

வாைடயவலன்

 
 வாைடயவலன் vāṭaiyavalaṉ, ெப.(n.)

   ேபரா ட் ; a plant - pavonia odorata.

     [வாைட .+ அவலன்]

வாைட ேலா -
தல்

வாைட ேலா -தல் vāṭaiyilōṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   வடகாற் ன் உத யால் மரக்கலம் பாய் ரித் ச ்ெசல் தல் ( ன்.);; to sail with the north wind.

     [வாைட ல் + ஒ -,]

வாைடவ யம்

 
 வாைடவ யம் vāṭaivasiyam, ெப.(n.)

     [வாைட + வ யம்]

வாண் யம்

வாண் யம்1 vāṇṭiyam, ெப.(n.)

   ேபரா ட் ; a plant - pavonia odorata.

 வாண் யம்2 vāṇṭiyam, ெப.(n.)

   ெச வைக; pink-tinged white sticky mallow.

வாண்

 
 வாண்  vāṇṭu, ெப.(n.)

   க ம் ம்  ெசய் ற ழந்ைத; mischievous child.

     ' ைற ட்டால் இந்த வாண் கைளச ்சமாளிக்க யா '.
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வாண்ைடக்கன்

 
 வாண்ைடக்கன்  vāṇṭaikkaṉṟu, ெப.(n.)

   ன்  மாத அகைவக்  ேமற்படாத பல் ைளக்காத ஆ ; the lamb which has three months old and not 
sprouting of teeth.

     [வாண்ைட + கன் ]

வாண்ைடயான்

 
 வாண்ைடயான் vāṇṭaiyāṉ, ெப.(n.)

   கள்ளர ்இனத்தவரின் பட்டப் ெபயரக் ள் ஒன் ; a title of the {} caste.

வாண்மங்கலம்

வாண்மங்கலம் vāṇmaṅgalam, ெப.(n.)

   1. பைகயரைச ெவன்ற ேவந்தன் தன் வாளிைனக் ெகாற்றைவ ேமல் நி த்  நீராட்  தைலக் ம் 
றத் ைற (ெதால்.ெபா ள்.68, உைர);; theme which describes the sword of a victorious king being placed in the 

hands of {} and given a ceremonial bath.

   2. ரன  வாள் ெவன் யாற்.ப ப் ணி ரந்்த ேபய்ச ் ற்றம் அவன் வாளிைன வாழ்த் தைலக் 
ம் றத் ைற (ெதால். ெபா ள். 91.);; theme which describes a victor's sword being blessed by the devils whose 

hunger has been satisfied by its deeds of slaughter.

     [வாள் + மங்கலம்]

வாண்மண் நி
ைல

வாண்மண் நிைல vāṇmaṇṇunilai, ெப.(n.)

   நன்னீராேல மஞ்சனமாட் ய அரச வாளின் ரத்ைதக் ம் றத் ைற ( . ெவ. 6, 27);; theme which 
describes the ceremonial bath given to a king's sword and the heroic achievements of the king with that sword.

     [வாள் + மண் நிைல]

வாண் கம்

வாண் கம் vāṇmugam, ெப.(n.)

   வாளின் வாய்; edge of sword.

     "வாண் கம் ெபா த்த மாண்வரி யாக்ைகயர"் (ப ற் ப்.58,3);.

     [வாள் + கம்]

வாண் ட்

வாண் ட்  vāṇmuṭṭi, ெப.(n.)

   வாளின் ; handle or hilt of a sword.

     'வாண் ட் ைய இைடய ம்ப  த்த ைக னர'் ( வக. 2217, உைர);.

     [வாள் + ட் ]

வாணக்கந்தகம்

வாணக்கந்தகம் vāṇaggandagam, ெப.(n.)

   ெபா வாணம் த ய ெசய்தற் ரிய தனிம வைக (M.M.300.);; stick-sulphur, roll sulphur, as used in fireworks.

     [வாணம் + காந்  → காந்தகம் → கந்தகம்]

வாணக்கா

 
 வாணக்கா vāṇakkā, ெப.(n.)

   ெநல் ப் ப ப் ; kernel of the fruit-Emblica-Indian goose berry.

வாணக்காரன்

 
 வாணக்காரன் vāṇakkāraṉ, ெப.(n.)

   வாணெவ கள் த யன ெசய்  ற்பவன்; one who manufactures and sells fireworks.

க. வாணகார.

     [வாணம் + காரன். காரன் = ைன தல் உைடைம த ய ெபா ளில் வ ம் ஆண்பாற் ெபயரீ .]
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வாணக் ழல்

 
 வாணக் ழல் vāṇakkuḻl, ெப.(n.)

   அ ரே்வட் க்காகப் ெபா வாண ம ந்  அைடக் ம் ெவ ழாய்; metallic tube fixed in a block of wood, 
used for loading fireworks with gun powder.

     [வாணம் + ழல்]

வாணகந்

 
 வாணகந்  vāṇagandi, ெப.(n.)

   அரசமரம்; a sacred tree - Ficus religiosa.

     [வாண + கத் ]

வாணகந் ப்

 
 வாணகந் ப்  vāṇagandiyuppu, ெப.(n.)

   ெவ ப் ; salt petre.

     [வாணகந்  + உப் ]

வாணகம்

வாணகம் vāṇagam, ெப.(n.)

   1. வாணம் 1, 20 பாரக்்க;see {}.

   2. ஆ ன் ம ; cow's udder.

   3. ேவய்ங் ழல்; flute.

   4. தனிைம; loneliness.

வாணகன்

 
 வாணகன் vāṇagaṉ, ெப.(n.)

மால் (யாழ்.அக.);;{}.

     [ஒ கா. (வான் → வானகன் → வாணகன்);]

வாணகாந் கம்

 
 வாணகாந் கம் vāṇagāndigam, ெப.(n.)

ேசா ப் ல்;{}.

     [வாண + காந் கம்]

வாணேகாப்பா

வாணேகாப்பா  vāṇaāppāṭi, ெப.(n.)

   வாணவரசர ்ஆண்ட ம், ைம ர ்அரசைவ, கர் ல் மாவட்டம், வட ஆற்கா  மாவட்டம் ஆ யவற் ன் 
பாகங்கள் அடங் ய மான நா ; the country of the {}, an ancient Kingdom comprising portions of the mysore state, 
and of the karnool and north arcot districts (S.I.I.ii, preface.27);.

     [வாண + ேகாப்பா ]

வாணதண்டம்

 
 வாணதண்டம் vāṇadaṇṭam, ெப.(n.)

   ைடைவ ெநய் ங் க  வைக (யாழ்.அக.);; apparatus for weaving sarees.

     [வாண + தண்டம்]
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வாண ர்த்தம்

 
 வாண ரத்்தம் vāṇatīrttam, ெப.(n.)

   ெநல்ேவ  மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்அ ; a sacred waterfall in the Tirunelvelly District.

     [வாண + skt. {} → த. ரத்்தம்]

வாண ரம்

வாண ரம் vāṇaburam, ெப.(n.)

   வாணா ரன  தைலநகர;் the capital of {} Kingdom.

     "வாண ரம் க் " ( வ். வாய்.7,10,7);.

     [வாண(ன்); + ரம்]

வாணம்

வாணம் vāṇam, ெப.(n.)

   1. அம் ; arrow.

   2. ; fire.

     "பா ம் ைகவாணங் ெகா  பாணம்" (இர .நகர.24);.

   3. வைளந்  ெசல் ம் வாணக்கட்  த யன (யாழ்.அக);; rocket, fire works.

     [வாளம் → வாணம். வாணம் → வ. பாண. (க. . 28);]

 வாணம்1 vāṇam, ெப.(n.)

   1. கைடகால் (ெநல்ைல.);; excavation for laying foundation.

   2. ெவ ; cracker.

     [வானம் → வாணம்]

 வாணம்2 vāṇam, ெப.(n.)

   1. அம் ; arrow.

   2. ; fire.

     "பா ம் ைகவாணங் ெகா  பாணம்" (இர . நகர. 24);.

   3. வாணெவ  த யன (யாழ்.அக.);; rocket fire works.

     [வாளம் → வாணம். வாணம் → வ.பாண.] ( . .28);

வாணரம்

 
 வாணரம் vāṇaram, ெப.(n.)

   ைளைய ம் கந்தண்டங் ெகா ைய ம் பற் ய ேநாய்; inflammation of the brain and the spinal card-
Meningitis.

வாண

 
 வாண  vāṇali, ெப.(n.)

   வ க் ஞ்சட் ; frying pan.

ெத., க. பாண .

வாண ங்கம்

வாண ங்கம் vāṇaliṅgam, ெப.(n.)

   வாணா ரனாற் க்கப்பட்ட ம், ந மைத ல் அகப்ப வ மான இ ங்க வைக; a form of {}, found in 
the {} as worshipped by the Asura {}.

     "வாணென ம ர ணர் த்தான்.... வாண ங்கம்" (ைசவச.ெபா .85);.

     [வாண + ங்கம் →இலங்கம்]
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வாணவாதம்

 
 வாணவாதம் vāṇavātam, ெப.(n.)

   கால் ைகைய க்க வாங்  இ த் க் க த்  ேநாைய ண்டாக் ம் ஒ  வைக ஊைத ேநாய்; a kind 
of rheumatism.

     [வாணம் + வாதம். Skt. வாதம்.]

வாண ப்

 
 வாண ப்  vāṇavuppu, ெப.(n.)

   ெவ ப் ; potassium nitrate.

     [வாணம் + உப் ]

வாணெவ

 
 வாணெவ  vāṇaveḍi, ெப.(n.)

   ெவ வைக; a kind of rocket fire.

     [வாணம் + ெவ ]

வாணேவ க்ைக

 
 வாணேவ க்ைக vāṇavēṭikkai, ெப.(n.)

   வாணங்கைள ெவ த்  நிகழ்த் ம் கண்கவர ்காட் ; display of fireworks.

     [வாள் → வாளம் → வாணம் + ேவ க்ைக]

வாணன்

வாணன்1 vāṇaṉ, ெப.(n.)

   ெநல்வைக; a kind of paddy.

     "மைல ண்டன் வாணன்" (ெநல் . 186);.

 வாணன்2 vāṇaṉ, ெப.(n.)

   1. ப்பவன்; resident.

     "அண்ட வாண ர ண

நஞ் ண் " (ேதவா.644,6);.

   2. ஏேத ம் ஒ  ெதா லால் வாழ்பவன்; one who pursues a profession or calling.

     "பாவாணன்".

   3. நல்வாழ் ள்ளவன் ( ன்.);; prosperous man.

     [வாழ் + ந் + அன் → வாணன்.

     'ந்' ெபயரிைட நிைல.]

 வாணன்3 vāṇaṉ, ெப.(n.)

   1. மாவ ன் மகனான ஓர ்அரசன்; an asura, son of {}.

     "வாணன் ேப ர"் (மணிேம.3,123);.

   2. மாவ  தைல ைற ல் ேதான் ய அரசன்; King of a dynasty tracing its lineage from {}.
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வாணன்ேகாைவ

 
 வாணன்ேகாைவ vāṇaṉāvai, ெப.(n.)

   தஞ்ைசவாணன்  ெபாய்யா ெமா ப் லவரியற் ய ேகாைவச ் ற் லக் யம்; a {} trealise on {}.

வாணா

 
 வாணா vāṇā, ெப.(n.)

   வ க் ஞ்சட் ; frying pan.

     [வாணல் → வாணா]

வாணாட்ேகாள்

வாணாட்ேகாள் vāṇāṭāḷ, ெப.(n.)

   பைகவன  அரைணக் ெகாள்ள நிைனத்  வாைளப் ற  வைதக் ம் றத் ைற ( .ெவ.6, 
3);; theme of a King sending his sword in advance at an auspicious moment, when setting out with the object of capturing the 
fort of his enemy.

     [வாழ் + நாள் + ேகாள்]

வாணாத்த

 
 வாணாத்த  vāṇāttaḍi, ெப.(n.)

   லம்பக்க ; zudgel used by Indian gymanasts in fencing.

வாணாய்

 
 வாணாய் vāṇāy, ெப.(n.)

வாண  பாரக்்க;see {}.

வாணாள்

வாணாள் vāṇāḷ, ெப.(n.)

   1. வா ங்காலம்; life- time.

   2. உ ர;் life.

     "ெதவ்வரவ்ாணாள் ழ்ந் க" ( வக.3079);.

     [வாழ் + நாள்]

வாணாளளப்ேபா
ன்

வாணாளளப்ேபான் vāṇāḷaḷappōṉ, ெப.(n.)

   ஞா  (நாம ப.94);; sun.

     [வாணாள் + அள → அளப்  →அளப்ேபான்]

வாணாைளவாங்
-தல்

வாணாைளவாங் -தல் vāṇāḷaivāṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெப ந்ெதாந்தர  பண் தல்; to tease, worry to death.

     'ஏன் என் ைடய வாணாைள வாங் றாய்?'

     [வாணாள் + வாங் -,]
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வாணி

வாணி1 vāṇi, ெப.(n.)

   1. ெசால் ( ங்.);; word, language, speech.

     "நன்கல்ல வாணி ளத்தலடக் " ( ரேமாத.் 22, 19);.

   2. கல் ; learning.

     "  வாணி ரம்" (ெப ந்ெதா. 418);.

   3. கைலமகள் ( ங்.);; Kalai-magal, as the Goddess of learning.

     "வாணி  மல் ெமன் மலைரய ம்" ( காளத். . நான் . 147);.

   4. சர வ  ந ; the river Sarasvati.

     "கங்ைக காளிந்  வாணி கா ரி.... ந கள்" ( . ைள.தல.11);.

   5. ஒ  ேதான் ம் இடம்; source of vocal sounds.

     "நா க்  நால் ரல் ேமேல... வாணிக் ர ள்ேள" ( மந்.616);.

   6. த் வைக ( ங்.);; a kind of dance.

 வாணி2 vāṇi, ெப.(n.)

   அம்  ( ங்.);; arrow.

 வாணி3 vāṇi, ெப.(n.)

   அசமதாகம் (மைல.);; bishop's weed.

வாணிகசச்ம்

 
 வாணிகசச்ம் vāṇigaccam, ெப.(n.)

   வறட் ண் ; a species of sensitive plant-Mimosa tripuctra.

வாணிகசச்ாத்

வாணிகசச்ாத்  vāṇigaccāttu, ெப.(n.)

   வாணிகர் ரள்; caravan of traders.

     'வாணிகச ்சாத்ேதா  ேபாந்  தனிைமயால் யான் ய ழந்ேதன்' ( லப்.11, 190, உைர);.

     [வாணிகம் + சாரத்்  → சாத் . (சாத்  = ட்டம், வணிகக் ட்டம்.);]

வாணிகச்

 
 வாணிகச்  vāṇigacci, ெப. (n.)

   வணிக இனப் ெபண்; woman of the trading caste.

     [வாணிகன் → வாணிகச் ]
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வாணிகம்

வாணிகம்1 vāṇigam, ெப.(n.)

   1. ெகாண்  ெகா த்தற் ெதா ல்; trade.

     "வாணிகம் ெசய்வாரக்்  வாணிகம்" ( றள். 120);.

   2. ஊ யம்; gain, profit.

     "யாேனார ்வாணிகப் பரி லனல்ேலன்" ( றநா.208);.

     [வணிகன் → வணிகம் → வாணிகம்]

நாகரிக மக்கள் வாழ்க்ைகக் , உண  ேபான்ேற உைட, கலம், உைற ள், ஊர்  த ய 
ெபா ள்க ம், ெபான் ெவள்ளி த ய ெசல்வ ம்

இன் யைமயா ப்பதால், ெபா ளாட் த் ைற ல், ஒ  நாட் ன் நல்வாழ் ற் ம் 
ன்ேனற்றத் ற் ம் அ ப்பைடயான  உழ த் ெதா ெலன் ம் அதற்க த்தைவ இயற்ைக ம் 

ெசயற்ைக மான ைள ெபா ள்களால் ெசய்யப்ப ம் பல்ேவ  ைகதெ்தா ல்கெளன் ம், 
அவற் ற்க த்த  நிலவ ம் நீரவ் ம் நடத்தப் ெப ம் வணிகெமன் ம், பண்ைடத் த ழர ்நன்  
அ ந் ந்தனர.் அதனால் ேவந்த ம் இ வைக வணிகத்ைத ம் ஊக் தற் ச ்சாைலக ம் 

ைற கங்க ம் அைமத் ம் அவற்ைறப் பா காத் ம் வந்தனர.்

வணிகம் என்ப

     'வணிஜ்' என் ம் வாணிகம் என்ப

     'வாணிஜ்ய' என் ம் வடெமா ம் ரி ம்.

நாட் ற்  உள்ளி ந்  ஆட் ையச ்ெசவ்ைவயாய்ச ்ெசய்தற்  ஒ  ம தநிலத் தைலநக ம், 
நாட்ேடாரத் ல் கடற்கைர ந்  நீரவ்ாணிகத்ைத ஊக் தற்  ஒ  ெநய்தல் தைலநக மாக, இ  
தைலநகைர ேவந்த ம் ெதான் ெதாட் க் ெகாண் ந்தனர.்

ேவந்தன் - ம தத் - ெநய்தல்

வாணிகெவன்

வாணிகெவன்  vāṇigaveṉṟi, ெப.(n.)

   வாணிகத்தாற் றப்ெபய் ய வணிகன் தன  ெபா ளிற் பற் லனாய்ப் றர ் ைய நீக் ம் 
ெப ந்தன்ைமைய எ த் க் ம் றத் ைற ( ற.ெவ.12, ஒ ,2);; theme describing the selfless benefactions 
of a merchant who has risen to prominence by his success in business.

     [வாணிகம் +ெவன் ]

வாணிகன்

வாணிகன் vāṇigaṉ, ெப.(n.)

   1. பல பண்டங்கைள ற்பவன்; merchant, trader.

     "அற ைல வாணிகன்" ( றநா.134);.

   2. வணிகன்; man of the trading caste.

   3. லாக்ேகால் ( ங்.);; scales, balance.

   4. லாேவாைர ( டா.);; libra of the zodiac.Or. {}. m. vanijar.

     [பண்ணியம் → பண்ணியன் → பண்ணிகன் → பணிகன் → வணிகன் → வாணிகன் (பண்ணியம் = 
பண்ணப்பட்ட ெபா ள், ற்பைனப் பண்டம்);. (த.வ.1., பக்.58);]

வாணிேகள்வன்

 
 வாணிேகள்வன் vāṇiāḷvaṉ, ெப.(n.)

நான் கன் ( டா);;{}.

     [வாணி + ேகள்வன்]

வாணிச்

வாணிச்  vāṇicci, ெப.(n.)

   1. வாணிகச்  பாரக்்க;see {}.

     "ம ைர ற் ட்  வாணிச்  மகற் " (ெதால்.ெபா.84, உைர); (நன்.144, ம ைல);.

   2. வாணியச்  பாரக்்க;see {}.

     [வாணியன் → வாணிச் ]
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வாணிச் ேமனி

 
 வாணிச் ேமனி vāṇiccimēṉi, ெப.(n.)

   மாணிக்கம் (யாழ்.அக.);; ruby.

     [வாணிச்  + ேமனி]

வாணிச் யம்

 
 வாணிச் யம் vāṇicciyam, ெப.(n.)

   வணிகம் ( ன்.);; trade.

வாணிதம்

வாணிதம் vāṇidam, ெப.(n.)

   1. கள்; toddy.

   2. அகத் ; a tree - Sesbania grandiflora alias coronilla grandiflora.

 வாணிதம்1 vāṇidam, ெப.(n.)

   மணல் ேபான்  ண்ணிதா க் ஞ் ச க்கைர (நாம ப. 409);; fine sugar.

வாணி

வாணி 1 vāṇidi, ெப.(n.)

வாணினி, 1,2 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

 வாணி 2 vāṇidi, ெப.(n.)

   1. மேனா ைல; red orpiment;

 red arsenic.

   2. ங் ல்; bamboo.

வாணிபன்

வாணிபன் vāṇibaṉ, ெப.(n.)

வாணிகன், 1 பாரக்்க;see {}.

     [வாணிகன் → வாணியன்]

வாணிமலர்

 
 வாணிமலர ்vāṇimalar, ெப.(n.)

   ெவண்டாமைர ( .அ.);; white lotus.

     [வாணி + மலர]்

வாணிமன்

வாணிமன் vāṇimaṉ, ெப.(n.)

நான் கன்;{}.

     "பாணியாற் பைடத் லன் வாணிமன்' (பாகவத.1, கண்ண ரான் வைர,25);.

     [வாணி + மன்]

வாணியச்

 
 வாணியச்  vāṇiyacci, ெப. (n.)

   ெசக்கார ்இனப்ெபண்; woman of the oil-monger caste.

     [வாணியன் (ஆ.பா.); → வாணியச்  (ெப.பா.);]

வாணியம்

வாணியம் vāṇiyam, ெப.(n.)

   1. வாணிகம், 1 ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

   2. வாணிகம், 2 பாரக்்க;see {}.

     " காைல நா வாணியம்" (ேதவா.259,3);.
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வாணியன்

வாணியன் vāṇiyaṉ, ெப.(n.)

   1. வாணிகன். 1, 2 பாரக்்க;see {}.

   2. ெசக்கான்; oil-monger.

வாணியன்தாதன்

வாணியன்தாதன் vāṇiyaṉtātaṉ, ெப.(n.)

   கம்பர ்காலத் ல் அவரக்்  எ ரியா ந்தவராக ம் ெசக்கார ் லத்தவராக ம் ெசால்லப்ப ம் ஒ  
லவர ்(த ழ் நா.83);; a poet said to be of oil monger caste and a contemporary critic of Kampar.

வாணியன்ெபா
வா

வாணியன்ெபா வா vāṇiyaṉporuvā, ெப.(n.)

   1. ெவண்ைம ல் ெபான்வரி ம் க நீல வரி ம் உள்ள கடல் ன்; anchovy silvery, shot with gold and purple.

   2. ெவளி ன மஞ்சணிற ள்ள கடல் ன் வைக; anchory, bronze.

     [வாணியன் + ெபா வா]

வாணில்

 
 வாணில் vāṇil, ெப.(n.)

   பலண் க நஞ் ; a kind of arsenic.

வாணிைல

வாணிைல vāṇilai, ெப.(n.)

   பைகேமற் பைடெய த்தைல ம்  ேவந்தன் வாைளப் ற  வைதக் ம் றத் ைற 
( .ெவ.3,4);; theme of sending in advance at an auspicious moment the sword of a King who intends to advance against his 
enemies.

     [வாள் + நிைல]

வாணினி

வாணினி vāṇiṉi, ெப.(n)

   1. நாடகக்கணிைக ( ன்.);; dancing woman.

   2. நாணமற்றவள் ( ன்.);; immodest woman.

   3. ண்ண  உள்ளவள் (யாழ்.அக.);; clever woman.

வாணகீம்

 
 வாணீகம் vāṇīkam, ெப.(n.)

   மாைழ நீரம்ம்; metalic liquid.

வாணசீன்

 
 வாணீசன் vāṇīcaṉ, ெப.(n.)

நான் கன் (யாழ்.அக.);;{}.

     [வாணி + ஈசன்]

 Skt. {} → த. ஈசன்.

வா தல்

வா தல் vāṇudal, ெப.(n.)

   1. ஒளி ெபா ந் ய ெநற் ; bright forehead.

     "வா தல் ற " ( றநா.89);.

   2. ஒள்ளிய ெநற் ள்ள ெபண்; woman with a bright forehead.

     "வா தல் கணவ" (ப ற் ப்.38,10);.

     [வள் → வாள் + தல்]

வாத்தன்

 
 வாத்தன்  vāttaṉṟu, ெப.(n.)

   எ க் ைல; leaf of madar - calotrois gigantia.
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வாத்தாட் ப்பல
ைக

 
 வாத்தாட் ப்பலைக vāttāṭṭuppalagai, ெப.(n.)

வாய்த்தட் ப்பலைக பாரக்்க;see {}.

     [வாய்த்தா  →  வாத்தா  + பலைக]

வாத்தா

வாத்தா  vāttāṭu, ெப.(n.)

   ைர ன் ஓரம் (கட்டட.நாமா.20);; eaves.

     [வாய்த்த  → வாய்த்தா  → வாத்தா ]

வாத் யச் ைர

 
 வாத் யச் ைர vāttiyaccurai, ெப.(n.)

   ன்னரிச ் ைர; bottle gourd used for making musical instruments.

     [வாச் யம் → வாத் யம் + ைர]

வாத் யப்ெபட்

வாத் யப்ெபட்  vāttiyappeṭṭi, ெப.(n.)

   1. ஒத் யப் ெபட் ; harmonium.

   2. இைச ட் ம் வ வான க ; music-box as piano etc.

     [வாச் யம் → வாத் யம் + ெபட் ]

வாத் யபாண்டம்

வாத் யபாண்டம் vāttiyapāṇṭam, ெப.(n.)

   1. இைசக்க ; musical instrument.

   2. ைண; lute.

     [வாச் யம் → வாத் யம் + பண்டம் → பாண்டம்]

வாத் யம்

 
 வாத் யம் vāttiyam, ெப.(n.)

   இைசக்க ; musical instrument.

     [வாச் யம் → வாத் யம்]

 வாத் யம் vāttiyam, ெப. (n.)

   இன்னியம்; musical instrument.

     [Skt. {} → த. வாத் யம்.]

வாத் யம்பண் -
தல்

வாத் யம்பண் -தல் vāddiyambaṇṇudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   நகரா ழக் தல் ( ன்.);; to beat the kettle drum.

     [வாத் யம் + பண் -,]

வாத் ன் ந்

 
 வாத் ன் ந்  vāttiṉvindu, ெப.(n.)

   கற் ரச ் ைல; ammonia - Alum.
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வாத்

வாத் 1 vāddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வாழ்த் -, பாரக்்க;see {}.

   2. கண்ேண  க க்க மணமக்கள் ன் மஞ்சள் நீரால் ஆலத்  ற் தல் (இ.வ.);; to wave saffron water 
before the bridel pair toward off the evil eye.

 வாத் 2 vāttu, ெப.(n.)

   1. தாரா (பதாரத்்த. 873);; duck.

   2. ெப ந்தாரா; goose.

க. பா .

வைககள் :-

   1. ெசண்  வாத் ,

   2. க வால் வாத் ,

   3. ள்ளி க்  வாத் ,

   4. ஆண்  வாத் ,

   5. ள்ள வாத் ,

   6. ஊ வால் வாத் .

 வாத் 3 vāttu, ெப.(n.)

வாத் க்க

 
 வாத் க்க  vāttukkaṟi, ெப.(n.)

   ேநாைய அ கரிக் ம் வாத் ன் க ; flesh of goose not good for health, brings on several diseases.

     [வாத்  + க ]

வாத் க்ெகா ப்

 
 வாத் க்ெகா ப்  vāttukkoḻuppu, ெப.(n.)

   ெப ந்தாராக் ெகா ப் ; adeps amserensis.

     [வாத்  + ெகா ப் ]

வாத் கா

 
 வாத் கா vāttukā, ெப.(n.)

   ெம  ரக்்ைக; loofa-luffa aegyptiaca.

     [வாத்  + கா]

வாத் ேபாதம்

வாத் ேபாதம் vāttupōtam, ெப.(n.)

   ற்ப ல் ப்பத் ரண்ட ள் ஒன்  (இ  சமய. உலக வழக்க. ற்ப.3.);; a treatise on architecture, one of 32 
{}.

     [வாத்  + ேபாதம்]

வாத் மாதனம்

 
 வாத் மாதனம் vāttumātaṉam, ெப.(n.)

   இ  கால்க ம் ஒ ைக ம் நீட்  ஒ  ழங்ைக ன்  தைலநி ரத்் க் டக் ம் இ க்ைக வைக 
(யாழ்.அக.);; a kind of posture, in which the body is supported on an elbow, the two legs and one arm being stretched out 
and the head held erect.
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வாத் ட்ைட

 
 வாத் டை்ட vāttumuṭṭai, ெப.(n.)

   வாத்  இ ம் டை்ட; egg of goose.

     [வாத்  + டை்ட]

வாத ர்

வாத ர ்vātavūr, ெப.(n.)

   ம ைர மாவட்டத் ல் அைமந் ள்ள ம், மாணிக்க வாசகர ் றந்தக மா ய வத்தலம்; one of the 
saiva places having the distinction of being sung by saint {}, and birth place of Manikkavasagar. It is in Madurai District.

     "வாத ரினிற் வந் னி த ளிப் பாதச ் லம்ெபா  காட் ய பண் ம்" ( . ரத்்.52-53);.

வாத ரர்

வாத ரர ்vātavūrar, ெப.(n.)

மாணிக்க வாசகர ்பாரக்்க;see {}, a saiva saint as born in Tiru-{} in Madurai District.

     "வாத ர ர ைண ேபாற் " ( வாலவா.கட ள்.21);.

     [வாத ர ்→ வாத ரர]்

வாத ரரஆ்னந்தக்
களிப்

வாத ரரஆ்னந்தக்களிப்  vātavūrarāṉandakkaḷippu, ெப.(n.)

   ந்தர த யாரால் இயற்றப்பட்ட 20ஆம் ற்றாண்  ல்; a book written by Sundaramudaliar in 20th century.

     [வாத ரர ்+ ஆனந்தம் + களிப் ]

வா னிலா

 
 வா னிலா vātiṉilā, ெப.(n.)

ேசவகனார ் ழங்  பாரக்்க;see {}.

வா

வா 1 vādudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ த்தல்; to cut, tear open.

     "வா  வல்வ ேற வா வல் வ ேற" (ெதால். ெபா ள். 79, உைர, பக்.292);.

 வா 2 vātu, ெப.(n.)

   மரக் ைள (இ.வ.);; branch of a tree.

வாந் ரதாகநாச
னி

 
 வாந் ரதாகநாசனி vāndisuratākanāsaṉi, ெப.(n.)

   ெவட் ேவர;் Khus Khus vetiveria, zizanioides.

     [வாந்  + ரதாக (ம்); + நாசனி. Skt. நாசனி]

வாந் ேசா னி

 
 வாந் ேசா னி vāndicōtiṉi, ெப.(n.)

   க ஞ் ரகம்; black cumin - Nigella sativa.

வாந் யம்

 
 வாந் யம் vāndiyam, ெப.(n.)

   தான் ; a tree - Terminalia bellerica.

வாந் தம்

 
 வாந் தம் vāndudam, ெப.(n.)

ெப  த்தக்கா  பாரக்்க;see {}.
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வாப் யம்

 
 வாப் யம் vāppiyam, ெப.(n.)

   ேகாட்டம்; arabian costus - costus speciosus.

வாம்பல்

 
 வாம்பல் vāmbal, ெப.(n.)

   ங் ல்; bamboo.

வாமைடைவக்கல்
கட்

 
 வாமைடைவக்கல்கட்  vāmaḍaivaikkalkaḍḍu, ெப.(n.)

   நில உரிைமயாள க் க் ெகா க்க ேவண் ய ைவக்ேகாற்கட் ; straw bundle given to the land holder.

     [வாய்மைட → வாமைட + ைவக்கல் + கட் . ைவக்கல் = ெநற்ப ரின் உலரத்ாள்.]

வாய்

வாய்1 vāytal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. நிைற ேவ தல்; to succeed, to be gained.

     "கல்  வா ேம" ( வ். வாய்.1,10,11);.

   2. உ யாக நிகழ்தல்; to happen with certainty, to come true.

     "வ தல் வாய்வ " ( ல்ைல.20);.

   3. ஏற்றதாதல்; to be fit or suitable.

     "வாய்ந்த மைல ம்" ( றள் .737);.

   4. நிைறதல்; to be full.

     "வாய்ந்த கழ் மைறவள ந் ேதாணி ரம்" (ேதவா.145,3);.

   5. றத்தல் ( ன்.);; to excel, surpass.

   6. வாய்2,5,6,7 பாரக்்க;see {}.

     [வய் → வ  → வா  → வாய்-,]

 வாய்2 vāytal,    3 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெப தல்; to obtain, realise, possess.

     "வாய்ந்த ேமனிெயரி வண்ணேம" (ேதவா.582, 6);.

   2. மனேநரத்ல்; to consent to, agree to.

வாய்க்கசப்

வாய்க்கசப் 1 vāykkasappu, ெப.(n.)

   1. வாய் கசந் க்ைக; bitterness in the mouth.

   2. மாட் க்  வ ம் ேகாமாரி ேநாய்; a cattle-disease.

     [வாய் + கசப் ]

 வாய்க்கசப் 2 vāykkasappu, ெப.(n.)

   த்தத் னால் வா ல் உண்டா ம் கசப் ; bitterness of taste owing to biliousness, disorders, fever etc.

     [வாய் + கசப் ]
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வாய்க்கட்

வாய்க்கட்  vāykkaṭṭu, ெப.(n.)

   1. கண்டைதத் ன்னாம க்ைக; restraint in food;abstaining from eating except at meal-time and confining oneself 
to the regular courses.

   2. மந் ரத்தாற் ேபச யாம ம் வாையத் றக்க யாம ஞ் ெசய்ைக; rendering one speechless; 
preventing by witchcraft, animals etc, from opening their mouths.

     [வாய் + கட் ]

வாய்க்கட்ைட

வாய்க்கடை்ட vāykkaṭṭai, ெப.(n.)

   1. வரக்் ரிய ன்பண்டம் (இ.வ);; sweets for children.

   2. ைக ட்  ( ன்.);; tribe, tip.

     [வாய் + கடை்ட]

வாய்க்கைடப் ைக
ைல

 
 வாய்க்கைடப் ைக ைல vāyggaḍaippugaiyilai, ெப.(n.)

   வா ேல ெமன்  அடக் க் ெகாள் ம் ைக ைல ண்ைட ( ைவ.);; quid.

     [வாய் + கைட + ைக ைல]

வாய்க்கணக்

வாய்க்கணக்  vāykkaṇakku, ெப.(n.)

   1. மனக் கணக் ; mental arithmetic, working out sums mentally.

   2. வாயால் ெசால் ங்கணக் ; oral statement of account, not reduced to writting.

     [வாய் + கணக் ]

வாய்க்க

வாய்க்க  vāykkayiṟu, ெப.(n.)

   க வாளக் க ; rein.

     "வயமாப் பண்ணி வாய்க்க  ணித் " (ெப ங். இலாவாண. 18,17);.

     [வாய் + க ]

வாய்க்கரி

வாய்க்கரி  vāykkarisi, ெப.(n.)

   1. எரி ட்  ன் உற ைறேயாராற் ணத் ன் வா ம் அரி ; handful of rice dropped into the mouth 
of a deceased person by sons and other relations, just before cremation.

     "உனக்  வாய்க்கரி  தந்ேத ண் " (அரிச.் . கா கா.62);.

   2. ைக ட்  (ெகா.வ.);; bribe, tip.

   3. மன ல்லாமற் ெகா ப்ப  (இ.வ.);; anything unwillingly parted with.

     [வாய் +  = நான்க  → வாய்க்  + அரி ]

வாய்க்க

வாய்க்க 1 vāykkaruvi, ெப.(n.)

   க வாளம்; bit of a bridle.

     "வாய்க்க ற் ேகாத்  ங் ைச ற்றைல" (ெந நல். 178, உைர);.

     [வாய் + க ]

 வாய்க்க 2 vāykkaruvi, ெப.(n.)

   வாய்க்  (ெசால்.இலக்.);; a kind of bird.

     [வாய் +  → க ]
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வாய்க்கைர

வாய்க்கைர vāykkarai, ெப.(n.)

   1. ண  த யவற் ன் ளிம் ; rim, brink or edge, as of a well.

   2. உத ; lip.

     "வாய்க் கைர ேல எனக்  வனத்ைத ட் " (ஈ , 6, 1,1);.

     [வாய் + கைர]

வாய்க்கைரப்பற்

வாய்க்கைரப்பற்  vāykkaraippaṟṟu, ெப.(n.)

   1. உத  (ஈ .4, 8, 8, );; lip.

   2. நீரந்ிைலக் க ள்ள வயல்; field near the head of a channel.

     "வாய்க்கைரப் பற்ைற அ த் ணாக ைடயவன்" (ஈ .4,8,8);.

     [வாய்க்கைர + பற் ]

வாய்க்கா

வாய்க்கா  vāykkācu, ெப.(n.)

   1. ணத் ன் வா ல் வாய்க்கரி டன் ைவக் ம் பணம் ( ன்.);; money placed on the mouth of a corpse 
with {} (w.);.

   2. ைக ட்  (ெகா.வ);; bribe, tip.

     [வாய் + கா ]

வாய்க்கா வார்-
த்தல்

வாய்க்கா வார-்த்தல் vāykkāṭivārttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   க்க யரத் டனி த்தல்; to be very sorrowful.

     'அவன் வாய்க்கா  வாரத்் க் ெகாண் க் றான்' ( ன்.);.

     [வாய் + கா  + வார-்,]

வாய்க்காரன்

வாய்க்காரன் vāykkāraṉ, ெப.(n.)

   1. ேபச் ல் வல்லவன் (இ.வ.);; clever speaker, talkative man.

   2. ெச க்கால் த ஞ் ப் ேப ேவான் (யாழ்.அக.);; man who is arrogant in speech.

   3. றைரத ் ட் ம் இயல் ள்ளவன்; man given to scandal mongering.

   4. பள்ள ள் ஒ  வைக (G.Tj.D.I.90.);; a sub-division of {} caste.

ம வ. வாயா .

     [வாய் + காரன்]

வாய்க்காரி

வாய்க்காரி vāykkāri, ெப.(n.)

   1. ேபச் ல் வல்லவள் (இ.வ.);; clever speaker, talkative woman.

   2. ெச க்கால் த ஞ் ப் ேப பவள்; woman who is arrogant in speech.

   3. றைரத ் ட் ம் இயல் ள்ளவள் (இ.வ.);; woman given to scandal- mongering.

ம வ. வாயா .

     [வாய் + காரி]

வாய்க்கால்

வாய்க்கால் vāykkāl, ெப.(n.)

   1. கால்வாய்; water-course, channel, canal.

     "ெசய் ைளக் ம் வாய்க்காலைனயார ்ெதாடர் " (நால .218);.

   2. ெகா  கம்; 10வ  ண் ன்; the 10th naksatra.

     [வாய் + கால்]

வாய்க்கா க் ப்
ேபா-தல்

வாய்க்கா க் ப்ேபா-தல் vāykkālukkuppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   மலங்க த்தல் ( ன்.);; Lit, to go to a channel, to go to stool.
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வாய்க்காற்சைடச்

 
 வாய்க்காற்சைடச்  vāykkāṟcaḍaicci, ெப.(n.)

   ெவ ப்படக்  என் ம் ைக (சங்.அக.);; malabar catamint.

ம வ. ேபய்ம ட் .

     [வாய்க்கால் + சைடச் ]

இசெ்ச , வாய்க்கால் வரப்  த ய டங்களில் ைளக் ம்.

வாய்க் ரந்

வாய்க் ரந்  vāykkirandi, ெப.(n.)

   வாய்ப் ண் (கடம்ப. . இ லா.124);; thrush, a disease, Althae ulcer in the mouth.

     [வாய் + Skt. grandhi → த. ரந் .]

வாய்க் ைல

வாய்க் ைல vāykkilai, ெப.(n.)

   ெவற் ைல (சரவண.பண .304);; betel - leaf.

     [வாய் → வாய்க்  + இைல]

வாய்க் ைலெகட்ட
வன்

வாய்க் ைலெகட்டவன் vāyggilaigeṭṭavaṉ, ெப.(n.)

   1. வ ஞன்; very poor man, as being too poor to buy betal-leaf.

   2. பயனி ; useless person.

     [வாய் → வாய்க்  + இைல + ெகட்டவன்]

வாய்க்

வாய்க்  vāykkiṟudu, ெப.(n.)

   1. ெச க்கான ேபச் ; arrogant speech.

     'அவன் வாய்க்  ேப றான்'.

   2. ெபா த்தமற்ற ெசால் (யாழ்.அக.);; unsuitable, inappropriate word.

     [வாய் +  + ]

வாய்க் ட்ேப -தல்

வாய்க் ட்ேப -தல் vāykkuṭpēcudal,    10 ெச. . . (v.i.)

   த்தல்; to mumble, mutter, murmur.

     [வாய்க் ள் + ேப -,]

வாய்க்

 
 வாய்க்  vāykkuḍumi, ெப.(n.)

   தா  (ெகா.வ.);; beard.

     [வாய் + ]

வாய்க்

 
 வாய்க்  vāykkuruvi, ெப.(n.)

   ைளயாட்  ஊ  ழல் (இ.வ.);; toy- whistle.

     [வாய்க்க  → வாய்க் ]

 வாய்க்  vāykkuruvi, ெப. (n.)

   ழ்க்ைக; whistle.

     [வாய்+ ]
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வாய்க் வந்தப

 
 வாய்க் வந்தப  vāykkuvandabaḍi, .எ.(adv.)

   வரன் ைற இல்லாமல் மனம் ேபானப  ேப தல்; speak without restraint.

     'ேகாபம் வந்  ட்டால் வாய்க்  வந்தப  ட் வார'்.

     [வாய்க்  + வந்தப ]

வாய்க் வழங்கா
ைம

வாய்க் வழங்காைம vāykkuvaḻṅgāmai, ெப.(n.)

   1. ைவயற்றதாைக ( ன்.);; unpalatability.

   2. இ வா க்ைக; being unspeakably vulgar.

     [வாய்க்  + வழங்காைம]

வாய்க் வாய்

 
 வாய்க் வாய் vāykkuvāy, .அ. (adv.)

   ஒ  ெசய் ையப் பல ைற ேப வ ; frequently.

     'அவள் தன் ழந்ைத ன் றைமைய வாய்க்  வாய் ெசால்  ம ழ்வாள்'.

     [வாய்க்  + வாய்]

வாய்க் ப் ண்

 
 வாய்க் ப் ண் vāykkuḻippuṇ, ெப.(n.)

   வா ன் உட் றத்ேத   ள்ளி ேபான்  உண்டா ம் ஒ வைகயான ண்; perforating, ulcer in mouth.

     [வாய் + ப் ண்]

வாய்க் ளறல்

வாய்க் ளறல்1 vāykkuḷaṟal, ெப.(n.)

   ேநா னால் உள ப் ேப கதல்; blabber, incoherancy of speech through to be checked.

     'வாதத் ற் த்தமா ல் வாய  ள ப் ேபா ம்'.

     [வாய் + ளறல்]

 வாய்க் ளறல்2 vāykkuḷaṟal, ெப.(n.)

   பக்க ஊைத னாலாவ  அண்ணத் ன் ேநா னாலாவ  ஏற்ப ம் ேபச் க் ளறல்; impaired or lost 
articulation from paralysis of the part from local laryngeal disease.

   2. ேபச் த் த மாறலா ய ஒ  இறப் க் ; a death symptom accompanied by confused speech.

     [வாய் + ளரல்]

வாய்க் ற்றம்

வாய்க் ற்றம் vāykkuṟṟam, ெப.(n.)

   1. தன்ைனய யாமற் ேபச் ல் ேந ம் ைழ ( ன்.);; slip of the tongue, lapsus linguae.

   2. ேபச் க் ற்றம் (யாழ்.அக.);; error in speech.

ம வ. ெசாற் ற்றம்.

     [வாய் + ற்றம்]
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வாய்க்

 
 வாய்க்  vāykāṭu, ெப.(n.)

   லங் ன் வா ன் ேம ங்  (ெநல்ைல.);; small basket or other contrivance for muzzling an animal.

     [வாய் + ]

 வாய்க்  vāykāṭu, ெப. (n.)

   தவசப் ப ர ்கைள ேமயாமல் இ க்கமா க க் ப்ேபா ம் ; a small basket worn on cattle's mouth.

வாய்க் ைட

 
 வாய்க் ைட vāykāṭai, ெப.(n.)

வாய்க்  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [வாய் + ைட]

ஒ கா. வாய்க்  → வாய்க் ைட.

வாய்க்

 
 வாய்க்  vāykāli, ெப.(n.)

   ைக ட்  ( ன்.);; bribe, hush-money.

     [வாய் + ]

வாய்க்ேகட்பார்

வாய்க்ேகட்பார ்vāykāṭpār, ெப.(n.)

   அரசனின் வாய்ெமா  ஏற் ச ்ெசயல்ப ம் அ வலரக்ள் (S.I.I.ii.353);; personal secretary, as to a King.

     [வாய்  + ேகட்பார]்

வாய்க்ேகள்

வாய்க்ேகள்  vāykāḷvi, ெப.(n.)

   1. அரசனின் கட்டைள; royal command, proclamation.

     "நிவந்தஞ்ெசய்த நம்வாய்க் ேகள் ப்ப " (S.I.I.ii.306);.

   2. றர ்ெசால்லக் ேகட்ட ந்த ெசய் ; hearsay.

     [வாய் + ேகள் ]

வாய்க்ேகள் யர்

 
 வாய்க்ேகள் யர ்vāykāḷviyar, ெப.(n.)

   அரசக் கட்டைளகைள நிைறேவற் ேவார;் those who execute royal commands.

     "மணிக்ைகைய வாங்ெகன்  வாய்க் ேகள் யரக்்  வ  ெசய்தான்" (தனிப்பா.);.

     [வாய்க்ேகள்  → வாய்க்ேகள் யர]்

வாய்க்ெகாப்பளித்
தல்

 
 வாய்க்ெகாப்பளித்தல் vāykkoppaḷittal, ெப.(n.)

   வா ல் நீ ற் க் ெகாப்பளித்தல்; gargling with water or medicinal liquid.

     [வாய் + ெகாப்பளித்தல்]
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வாய்க்ெகா ப்

 
 வாய்க்ெகா ப்  vāykkoḻuppu, ெப.(n.)

   ம யா  ேப ைக; arrogance in speech, insolence in language.

     [வாய் + ெகா ப் ]

வாய்க்ெகாள்ளா
ேபச்

 
 வாய்க்ெகாள்ளாேபச்  vāykkoḷḷāpēccu, ெப.(n.)

   இ வழக்  (யாழ்.அக.);; unspeakably, vulgar talk.

     [வாய் + ெகாள் + ஆ + ேபச் ]

வாய்க்ேகாணல்

வாய்க்ேகாணல் vāykāṇal, ெப.(n.)

   ேநாய்வைக (கடம்ப. ,இ லா.139);; a kind of disease.

     [வாய் + ேகாணல்]

வாய்க்ேகாமாரி

 
 வாய்க்ேகாமாரி vāykāmāri, ெப.(n.)

   மாட் க்  வா ல் வ ம் ேநாய்வைக (M.L.);; a mouth-disease, in cattle.

     [வாய் + ேகாமாரி]

கால்நைடக க்  ெவப்பக்காலத் ல் வாய்க்  உள் ம் ற ம் ெகாப் ளங்கைளத் ேதாற் க் ம் 
ேநாய்

வாய்கட்டல்

வாய்கட்டல் vāykaṭṭal, ெப.(n.)

   1. பத் யங் காத்தல்; to be on diet.

     'வாய் கட் னால் ள்ைள'.

   2. இதளிய கற் ரம் த ய ம ந் னால் வாய் ெவந்  ேபாதல்; inflammation of the mouth due to mercurial 
poisioning.

   3. வாய் றந்  இறந்  ேபானவரக் க்  வாையக் கட் தல்; if the mouth remains opened after death a 
bandage is applied over the mandible closing it.

   4. வாய் றவாதப  ெசய்தல்; by witchcraft the mouth is tied and cannot be opened (in magic);.

     [வாய் + கட்டல்]

வாய்கட்

வாய்கட் 1 vāykaṭṭudal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேபசா க்கச ்ெசய்தல்; to silence.

   2. மந் ரத்தால் நச் ரிகளின் வாையத் றவாமற் பண் தல்; to charm, as a snake or beast, so as to 
prevent its opening its mouth.

 வாய்கட் 2 vāykaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. வாையக்கட் -, 1, 2 பாரக்்க;see {}.

   2. ம ப் ர க் ப்பாக

   ஆைடயால் வாைய தல் (யாழ்.அக.);; to cover one's mouth with cloth, as a mark of respect.

   3. உடலத் ன் வாைய ஆைடயாற்கட் தல் (யாழ்.அக.);; to bind the mouth and chin of a corpse with a piece of 
cloth.

     [வாய் + கட் -,]
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வாய்கைர

வாய்கைர vāykarai, ெப.(n.)

   இறங்  ைற; ghat, ford, landing place.

     'நீஞ்சப் க்  வாய்கைர ேல ெதப்ப ழப்பாைரப் ேபாேல' ( வ். க் ந். 10, வ்யா.);

     [வாய் + கைர]

வாய்கைரயர்

வாய்கைரயர ்vāykaraiyar, ெப.(n.)

   ஆழ்ந்த ய மாட்டா  ேமேலாட்டமான அ ள்ளவரக்ள்; men with superficial knowledge.

     "ஈஸ்வரனரியெனன்  ஜகத்ைத வ ய த் ண் ற வாய்கைர யைரப்ேபாலன் " ( வ். இயற். 2, 60. 
அப் ள்ளா ைர);.

வாய்காட் -தல்

வாய்காட் -தல் vāykāṭṭudal,    10 ெச. . . (v.i.)

   1. அ கப்ப யாகப் ேப தல் (யாழ்.அக.);; to wag one's tongue.

   2. ெகஞ் தல் (ெகா.வ.);; to cringe.

     [வாய் + காட் -,]

வாய்காய்தல்

 
 வாய்காய்தல் vāykāytal, ெப.(n.)

   வா லரத்ல்; drying or parching of the mouth.

     [வாய் + காய்தல்]

வாய் ய

 
 வாய் ய vāykiḻiya, .எ.(adv.)

   ண் ேபச் ; loudly without meaning.

     'ெபண் ரிைம பற்  மணிக்கணக் ல் வாய் யப் ேப னா ம் யா ம் மனம் மா வதாகக்

காேனாம்'.

     [வாய் +  → ய]

வாய் மட்டல்

 
 வாய் மட்டல் vāykumaṭṭal, ெப.(n.)

   கக்கல் வ ம்ப யான நிகழ் ; nausea.

     [வாய் + மட்டல்]

வாய் ந்த ப்

 
 வாய் ந்த ப்  vāyguvindaguppi, ெப.(n.)

    க த் ப் ட் ; narrow necked bottle.

     [வாய் + ந்த + ப் ]

வாய் ளிரப்ேப -
தல்

வாய் ளிரப்ேப -தல் vāykuḷirappēcudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேம க்  இனிைமயாகப் ேப தல் (இ.வ.);; to be honey-tongue.

     [வாய் + ளர ்→ ளிர + ேப  -,]

வாய் ளி -தல்

வாய் ளி -தல் vāykuḷiṟudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. சச் தல் ( ன்.);; to bawl out.

   2. உறக்கத் ல் கன  த யவற்றால் வாய் ழ தல்; to cry out in sleep, as from fear.

     [வாய் + ளி -,]
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வாய் தல்

 
 வாய் தல் vāyācudal, ெப.(n.)

   ச ்ெசாற்கள் ேப வ ல் அ வ ப் க் ெகாள் ைக (ெகா.வ);; being ashamed to use indecent words.

     [வாய் + தல்]

வாய் ப் -தல்

வாய் ப் -தல் vāyāppudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேபாற் தல்; to praise.

     "ம டத்தா ெனன்ெறா கால் வாய் ப்ப" (ப ெனா. ைட. ம்மணி.29);.

     [வாய் + ப் -,]

வாய் ம் -தல்

வாய் ம் -தல் vāyāmbudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   தல்; to close, as petals of a flower.

     "ஆம்பல்வாய் ம் னகாண்" ( வ். ப்பா. 14);.

     [வாய் + ம் -,]

வாய்ெகா -த்தல்

வாய்ெகா -த்தல்1 vāykoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   உ ெமா  தல்; to give word, promise.

   2. ேபச் க் ெகா த்தல் (ெகா.வ.);; to engage one in talk.

   3. வாய்சச்ண்ைட வளரத்்தல் ( ன்.);; to kindle a quarrel;

 to bandy words.

     [வாய் + ெகா -,]

 வாய்ெகா -த்தல்2 vāykoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ைள கைள எண்ணிப் பாரக்்காமல் தானாகப் ேபாய்ப் ேப தல்; enter into a conversation voluntarily.

     'அந்த ரடனிடம் ஏன் வாய்ெகா த்தாய்?'

     [வாய் + ெகா -,]

வாய்சச்ப்ைப

வாய்சச்ப்ைப vāyccappai, ெப.(n.)

   1. ேபச் த் றமற்றவ-ன்-ள் (இ.வ.);; one who is not clever in speaking.

   2. காற் சப்ைப (Cm.M.247);; foot and mouth disease in cattle.

     [வாய் + சப்ைப]

வாய்சச்ம் ரதாய
ம்

வாய்சச்ம் ரதாயம் vāyccambiratāyam, ெப.(n.)

   1. ேபச் த் றைம (யாழ்.அக.);; cleverness in talking.

   2. ெதான் ெதாட்  வ ம் வழக்கம்; oral tradition.

     [வாய் + Skt. sampra-{} → த. சம் ரதாயம்.]

வாய்சச்ன்னி

 
 வாய்சச்ன்னி vāyccaṉṉi, ெப.(n.)

   கத்ைதக் ேகாணசெ்சய்  ேதாற்ற ேவ பா  ெசய் ம் ஒர ்இ  ேநாய்வைக; paralysis of the face.

     [வாய் + Skt. sanni → த. சன்னி]
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வாய்சச்ாலக்

 
 வாய்சச்ாலக்  vāyccālakku, ெப.(n.)

வாய்சச்ாலகம் பாரக்்க;see {}{}.

     [வாய் + U. {} → த. சாலக் ]

வாய்சச்ாலகம்

 
 வாய்சச்ாலகம் vāyccālagam, ெப.(n.)

   ெசால்வன்ைம ( ன்.);; skill in speech, eloquence, fluency in speech.

     [வாய் + U. {} → த. சாலக்  → சாலகம்.]

வாய்சச்ான் ைழச்
சான்

 
 வாய்சச்ான் ைழசச்ான் vāyccāṉpiḻaiccāṉ, ெப.(n.)

   நிைல யற்ற ; precarious affair, matter of neck or nothing.

     [வாய்சச்ான் + ைழசச்ான்]

வாய்ச்

வாய்ச்  vāycci, ெப.(n.)

   1. மரத்ைதச ்ெச க் ம் க ; adze.

     "வாய்ச்  வா த்  மாந்தர ்ம ரெ்தா ஞ் ெசத் னா ம்" ( வக.2825);.

   2. ெசங்கல் ெச க் ங் க ; instrument for cutting the surface of bricks.

     "வாய்ச் யா  ட் ைக ெசத்  மாந்தர"் ( வக.2689);.

     [வாய் → வாய்  → வாய்ச் ]

 வாய்ச்  vāycci, ெப. (n.)

   மரத்ைதச ்ெச க்க உத ம் க ; an implement of the сагрепteг.

     [வாய்-வாச் -வா -வாய்ச் (ெகா.வ.);]

வாய்ச் த்தைல

 
 வாய்ச் த்தைல vāyccittalai, ெப.(n.)

   தடை்டயான தைல (யாழ்.அக.);; flattened head.

     [வாய்ச்  + தைல]

வாய்ச் த்தம்

 
 வாய்ச் த்தம் vāyccuttam, ெப.(n.)

   உண்ைம ைடைம; truthfulness.

     [வாய் + Skt. {} → த. த்தம்]

வாய்ச் ைல

 
 வாய்ச் ைல vāyccūlai, ெப.(n.)

   இதளிய ம ந் னால் ஏற்பட்ட தைச ப் , இதளிய ேவக்கா ; inflammation of the mouth by mercurial 
poisoning.

     [வாய் + ைல]

ஒ கா. வாய்ப் ப் .
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வாய்செ்சய்ைக
ெயா செ்சாற்கள்

வாய்செ்சய்ைகெயா செ்சாற்கள் vāycceykaiyoliccoṟkaḷ, ெப.(n.)

   மாந்தன் இயற்ைகயாக ம் ெசயற்ைகயாக ம் தன் வா னாற் ெசய் ம் ல ெசய்ைகக ம் 
ைசைகக ம்; beckoning by mouth.

வாய்செ்சய்ைக ல வாய்ச ்ெசய்ைககளால் ஏற்ப ம் வாய் நிைலகைள, அச ்ெசய்ைககைளக் 
க் ஞ் ெசாற்கள் ற் மா ம் ஒ  ம ங்கா ம் அைமக் மா ன், அைவ வாய்செ்சய்ைக 

ெயா ய ப் றந்தைவயாம்.

எ- :

ெசய்ைக ெசய்ைகக்ேகற் ம் ெசால்

ஒ

வாய் றத்தல் அ,ஆ அங்கா

வாய் (ெப ச் ற் ம்);

ெகாட்டா க் ம்) ஆ ஆ

வாய்ப்பற் தல் அவ் அவ் -

வவ் -கவ்

பல்ைலக்காட் தல் ஈ இளி

காற்ைற வாய்வ

ன்றள்ளல் ஊ ஊ

     'ஆ ெவன்  வாையத் றக் றான்','ஈ ெயன்  பல்ைலக் காட் றான்' என் ம் வழக்ைக ம் அவ் 
என்  ெசால் ம் ேபா  கவ் ற வாய்நிைல யைமவைத ம் காண்க.

வாய்சே்ச

வாய்சே்ச  vāyccēti, ெப.(n.)

   1. ேபச் வாக் ; casual mention.

     "நா யைத வாய்சே்ச யா ைரக்க வாெய க்க ந் " (பஞ்ச. க. 1198);.

   2. ஆள்வ ச ்ெசால் ய ப் ஞ் ெசய் ; oral communication.

     [வாய் + ெசய்  → ேச ]

வாய்செ்சால்

வாய்செ்சால் vāyccol, ெப.(n.)

   1. ேபச் ; utterance, speech, word of mouth.

     "வாய்ச ்ெசாற்க ெனன்ன பய  ல" ( றள்.1100);.

   2. காணாெவா ; utterance of an invisible speaker, considered as an omen.

     "வாய்செ்சால் வாவாெவன் டல்" (அறப். சத. 63);.

   3. வாய்ப்ேபச் , 2 பாரக்்க;see {}.

     "வாய்ச ்ெசால் ல் ரர " (பார . ேத ய. ந ப் .1);.

     [வாய் + ெசால்]

வாய்செ்சால

வாய்செ்சால  vāyccolavu, ெப.(n.)

   1.  ெசால் ைக; prediction, augury.

   2. ன் ைள ங் ேகட் ைன ன்ென த் க் ைக; ominous utterance.

     [வாய் + ெசால் → ெசால ]

வாய்ச -த்தல்

வாய்ச -த்தல் vāycalittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ேப  வாயயரத்ல்; to be tired of speaking.

     "அவன் ெந ேநரம் ேப  வாய் ச த்தான்" ( ன்.);.

     [வாய் + ச -.]
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வாய்சவக்களி – 
த்தல்

வாய்சவக்களி – த்தல் vāycavakkaḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ைவயற் த்தல்; to be insipid.

   2. ெவ ப் த் தட் தல்; to be distasteful.

     [வாய் + சவக்களி]

வாய்சளப் -தல்

வாய்சளப் -தல் vāycaḷappudal,    10 ெச. . . (v.i.)

   ண்ேபச் ப் ேப தல் (யாழ்.அக.);; to chatter;

 to indulge in idle talk.

வாய்சளி-த்தல்

வாய்சளி-த்தல் vāycaḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

வாய்சவக்களி-த்தல் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [வாய்ச -த்தல் → வாய்சளி-த்தல்]

வாய் ங்கல்

 
 வாய் ங்கல் vāycuruṅgal, ெப.(n.)

   உண க் ழல்வாய் ங் ப் ேபாதல்; contraction of the lumen of a cannel.

     [வாய் + ங்கல்]

வாய் ங் யபாத்
ரம்

 
 வாய் ங் யபாத் ரம் vāycuruṅgiyapāttiram, ெப.(n.)

   வாய் த்த ஏனம்; a vessel with small mouth.

     [வாய் + ங் ய + பாத் ரம்]

 Skt. {} → த. பாத் ரம்

வாய்ேசார்-தல்

வாய்ேசார-்தல் vāycōrtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   1. தற் தல்; to talk incoherently, as in delirium.

     "வாய் ேசாரந்் தாற்றா" (ெப ங். வத்தவ. 7,25);.

   2. வாய்த மா -, 2 (ெபரிய .); பாரக்்க;see {}.

   3. வாய்ச  (இ.வ); பாரக்்க;see {}.

     [வாய் + ேசார-்,]

வாய்ஞானம்ேபசல்

 
 வாய்ஞானம்ேபசல் vāyñāṉambēcal, ெப.(n.)

   ற்பழக்க ல்லா ணர் ப் ேபச் ; tall talk without experience.

     [வாய்ஞானம் + ேபசல்]

 Pkt. {} → த. ஞானம்.

வாய்த்தட் ப்பல
ைக

 
 வாய்த்தட் ப்பலைக vāyttaṭṭuppalagai, ெப.(n.)

   ைர ன் கப் ல் ைதக் ம் பலைக (இ.வ.);; eave-board, barge-board.

     [வாய் + தட்  + பலைக]

வாய்த்தல்
வாய்த்தல் vāyttal, ெப.(n.)

வாய்தல்2 (அ .நி.); பாரக்்க;see {}.
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வாய்த்தைல

வாய்த்தைல vāyttalai, ெப.(n.)

   1. வாய்க் கா ன் தைலப்  மத ; head-sluice of a channel.

     " ைத ெசய் வாய்த்தைல" ( வக.40);.

   2. ெதாடங் ம் இடம்; source.

     "நிைன க்  வாய்த்தைலயான ெநஞ் ேல" ( வ். மாைல, 34, வ்யா. பக்.112);.

     [வாய் + தைல]

வாய்த்தாைர

வாய்த்தாைர vāyttārai, ெப.(n.)

   1. பைடக்கலத் ன் னி; edge, as of a weapon.

   2. வாய்க்கைர, 1 பாரக்்க;see {}.

     [வாய் + தாைர]

வாய்த் ட்டம்

 
 வாய்த் ட்டம் vāyttiṭṭam, ெப.(n.)

   வாயள ; upto the mouth.

     [வாய் + ட்டம்]

வாய்த் ரம்

 
 வாய்த் ரம் vāyttiram, ெப.(n.)

   சாரைண; a plant - Trianthema monogyna.

     [வாய் + ரம்]

வாய்த் ர்த்தம்

வாய்த் ரத்்தம் vāyttīrttam, ெப.(n.)

வாய்நீர ்பாரக்்க;see {}.

     "வாய்த் ரத்்தம் பாய்ந்தாட வல்லாய் வலம் ரிேய" ( வ்.நாய்ச.்7, 6);.

     [வாய் + ரத்்தம்]

வாய்த் க்

வாய்த் க் 1 vāyttuḍukku, ெப.(n.)

   க்கான ேபச் ; saucy or impertinent talk.

     'இந்தச ் ன்னப் ெபண் க்  என்ன வாய்த் க் !'.

     [வாய் + க் ]

 வாய்த் க் 2 vāyttuḍukku, ெப.(n.)

   1. ேபச் ற் காட் ம் ைர ; rashness in speech.

   2. ேபச் ற் காட் ம் ெச க் ; arrogance in speech.

     [வாய் + க் ]

வாய்த மா -தல்

வாய்த மா -தல் vāydaḍumāṟudal,    9 ெச. . . (v.i.)

   1. வாய் பத தல் (யாழ்.அக.);; to stutter.

   2. ேப வ ற் ைழப தல் ( ன்.);; to make a verbal mistake.

     [வாய் + த மா -,]
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வாய்தல்

வாய்தல்1 vāytal, ெப.(n.)

   வா ல்; doorway, entrance.

     "ஒ  மாடத்  ெளான்ப  வாய்த ம்" (ேதவா.338,7);.

     [வாய் → வாய்தல்]

 வாய்தல்2 vāytal, ெப.(n.)

   க்கம் (அக.நி.);; minuteness.

     [வாய் → வாய்தல்]

வாய்தற்

 
 வாய்தற்  vāytaṟāṭu, ெப.(n.)

   கத னிைல (யாழ்.அக.);; door-frame.

ம வ. வாசற்கால்.

     [வாய் → வாய்தல் + ]

வாய்தற்ப

 
 வாய்தற்ப  vāytaṟpaḍi, ெப.(n.)

   வா ற்ப  (யாழ்.அக.);; door-step.

     [வாய் → வாய்தல் + ப ]

வாய் த் ப்

 
 வாய் த் ப்  vāytittippu, ெப.(n.)

   ேகாைழ னால் வாய் நீ ற ல் ஏற்ப ம் இனிப் ச ் ைவ; sweetness of the mouth caused by phlegm humour.

     [வாய் + த் ப் ]
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வாய் ற

வாய் ற1 vāytiṟattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. வாைய யகல ரித்தல்; to open one's mouth.

     'பணெமன்றால் ண ம் வாய் றக் ம்'.

   2. மலரத்ல்; to blossom;

 to open, as a flower.

     "ந ெமன் வைள வாய் றந்த" ( ர ங். ர  ேத.54);.

   3. ண் கட்  உைடதல்; to break, as a boil.

   4. ெவள்ளம் கைரைய உைடத்தல்; to make a breach, as a flood.

     "ெப ம் னல் வாய்

றந்த ன் ம்" ( .ெவ.3,21);.

     [வாய் + ற-,]

=

 வாய் ற2 vāytiṟattal,    3 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. மலரத்் தல்; to cause to open, as the petals of a flower.

     "வண்  வாய் றப்ப... மல் ைக" ( லப்.2,32);.

   2. ேப தல்; to speak.

வாய் றந்தகாயம்

 
 வாய் றந்தகாயம் vāytiṟandakāyam, ெப.(n.)

   நாட்ப  ெப ம் ண்; open wound.

     [வாய் ற → வாய் றந்த + காயம்]

வாய் றப்

 
 வாய் றப்  vāytiṟappu, ெப.(n.)

   உண , நைட, க்கம் ஆ ய இக் ற்றத் னால் நரம் கைள ஏற் ைசந்  (அ சரித் ); வாைய 
டாமல் றந்தப ேய இ க்கச ்ெசய் ேமார ்வளிேநாய்; a vatha disease marked by wide mouth which cannot 

be closed.

     [வாய் + றப் ]

வாய் ட் -தல்

வாய் ட் -தல் vāydīṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பைடக்கல த யவற் ன் ைன ட் தல்; to sharpen the edge as of a weapon.

     "கன் ைச ய ந்  வாய் ட் " (ெப ங்.இலாவாண.4,168);.

     [வாய் + ட் -,]

வாய்ந் ெகாள்( )
-தல்

வாய்ந் ெகாள்( )-தல் vāyndugoḷḷudal,    13 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பைக ெவன்  ைகப் பற் தல்; to obtain by conquest.

     "வாய்ந்  ெகாண்டைடயார ்ைவேவல்" (இர . ைற .7);.

     [வாய்ந்  + ெகாள்-,]

வாய்நாற்றம்

வாய்நாற்றம் vāynāṟṟam, ெப.(n.)

   1. வா ன் மணம்; sweet smell in the mouth.

   2. வா ந்  ேதான் ந்  நாற்றம் (ைபஷஜ);; bad smell in the mouth.

     [வாய் + நாற்றம்]
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வாய்நீர்

வாய்நீர1் vāynīr, ெப.(n.)

   உ ழ் நீர ்(யாழ்.அக.);; saliva;

 spittle.

     [வாய் + நீர]்

 வாய்நீர2் vāynīr, ெப.(n.)

 nitric acid.

ம வ. தைலப் ண்டச ்ெசயநீர.்

     [வாய் + நீர]்

வாய்நீர் ரப்

வாய்நீர் ரப்  vāynīrcurappu, ெப.(n.)

   உ ழ் நீர ்ஊ ப் ெப ம் ஒ வைக ேநாய். இதற்  வ க்ைகத் ேதங்கா ம் பனங்கற்கண் ம் 
காைல ல் 2 நாள் சாப் டப் ேபாம்; supersecretion of saliva- the remedy is given above.

     [வாய்நீர ்+ ரப் ]

வாய்நீெரா கல்

 
 வாய்நீெரா கல் vāynīroḻugal, ெப.(n.)

   உ ழ் நீர ்கைடவா னின் ம் வ தல்; secretion of saliva or rheum.

     [வாய் + நீெரா கல்]

வாய்நீேராட்டம்

 
 வாய்நீேராட்டம் vāynīrōṭṭam, ெப.(n.)

   ஒ  ேநாய்; a disease.

     [வாய்நீர ்→ வாய்நீேராட்டம்]

வாய்நீளம்

 
 வாய்நீளம் vāynīḷam, ெப.(n.)

   ைற ந் தன்ைம; caustic tongue.

     [வாய் + நீளம்]

வாய்ெந ழ்-தல்

வாய்ெந ழ்-தல் vāynegiḻtal,    3 ெச. . . (v.i.)

   மலரத்ல்; to open, as a flower.

     "ெசங்க நீர ்வாய்ெந ழ்ந் " ( வ். ப்பா. 14);.

     [வாய் + ெந ழ்-,]

வாய்ேநர்-தல்

வாய்ேநர-்தல் vāynērtal,    3 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வழங் வதாக உ ெமா யளித்தல்; to promise to give or bestow.

     "அைறபைற மாயன் மணி வண்ணன் ெநன்னேல வாய்ேநரந்்தான்" ( வ். ப்பா. 16);.

   2. ேநரத்் க் கடைனக் ப் ட் ச ்ெசால் தல்; to vow to make a specific offering.

     " தடா ல் ெவண்ெணய்

வாய்ேநரந்்  பரா  ைவத்ேதன்" ( வ்.நாய்ச.்9, 6);.

   3. ேபசச்ால் உடன்ப தல்; to give one's consent orally.

     "ெநஞ்  ேநரந்் ம் வாய்ேநரந்் ைரயா" (ெப ங். உஞ்ைசக்.44,146);.

     [வாய் + ேநர-்,]
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வாய்ேநாய்

 
 வாய்ேநாய் vāynōy, ெப.(n.)

   மாட் க்  வா ல் வ ம் ேநாய்; mouth disease, in cattle.

வாய்ப்பக்காட் -
தல்

வாய்ப்பக்காட் -தல் vāyppakkāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ளங்க உணரத்் தல்; to indicate clearly.

     "வாய்ப்பக்காட்டல் பா ரத் யல்ேப" (நன்.47);.

     [வாய் → வாய்ப்ப + காட் -,]

வாய்ப்பட்

வாய்ப்பட்  vāyppaṭci, ெப.(n.)

   காக்ைக; crow.

     "ேதமா வனந்தனிற் வாய்ப் பட் ைற ம்" ( ேவங்.சத.90);.

     [வாய் + பட் . Skt. = பட் .]

வாய்ப்பட்

வாய்ப்பட்  vāyppaṭṭi, ெப.(n.)

   1. வாய்க்  வந்தப  ேப ேவா-ன்-ள்; chatter-box, babbler.

     "வள்ளல் ெதரி ம  வாய்ப்பட்  ெயன் ைரத்தார"் (ஆ ரவதானி);.

   2. கண்டைதத் ன்பவன்-ள்; one who eats whatever comes to hand.

     [வாய் + பட் ]

ஒ கா. வாய்ப்ப  → வாய்ப்பட் .

வாய்ப்பட்ைட

 
 வாய்ப்படை்ட vāyppaṭṭai, ெப.(n.)

வாய்ப்படை்டக்க  பாரக்்க;see {}.

     [வாய் + படை்ட]

வாய்ப்பட்ைடக்க

 
 வாய்ப்படை்டக்க  vāyppaṭṭaikkaḻi, ெப.(n.)

   ைர கப் ல் ஒ தாங் வதற்காக ைவக் ம் ங் ல் அல்ல  மரக்கடை்ட; bamboo or piece of timber for 
supporting the tiles at the edge of a roof.

     [வாய்ப்படை்ட + க ]

வாய்ப்ப -தல்

வாய்ப்ப -தல் vāyppaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. வ ப்ப தல்; to find a way.

     "வந்ேதார ்வாய்ப்பட த்த ேவணி" ( றநா.343);.

   2. ந ஞ் ைவப்ப தல் (யாழ்.அக.);; to be relished.

     [வாய் + ப ]

வாய்ப்பந்தல்

வாய்ப்பந்தல் vāyppandal, ெப.(n.)

   பகட் ைர; empty, ostentatious word, bombast.

     "அந் வண்ண ெரன் ம்... வாய்ப்பந்த வ தன் " (அ ட்பா. vi, தத் வ.10);.

     [வாய் + பந்தல்]
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வாய்ப்பரக் டம்

 
 வாய்ப்பரக் டம் vāypparakāṭam, ெப.(n.)

   பல்; tooth.

     [வாய்ப்பரம் + டம்]

வாய்ப்ப

வாய்ப்ப  vāyppali, ெப.(n.)

வாய்க்கரி  (தக்கயாகப்.53, உைர); பாரக்்க;see {}.

     [வாய் + ப .  Skt. bali → த. ப .]

வாய்ப்பைறயைற-
தல்

வாய்ப்பைறயைற-தல் vāyppaṟaiyaṟaidal,    3 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பல ம ய ெவளி தல்; to proclaim, as by beat of drum or tomtom.

     "வ ைர யாவர ்ேபரப்்பார ்வாய்ப்பைற யைறந்  ற் " ( வக.211);.

     [வாய் + பைறயைற-,]

வாய்ப்பன்

 
 வாய்ப்பன் vāyppaṉ, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் பணியாரம்; a kind of cake.

     [வாய் + பன்]

வாய்ப்பன்சட்

 
 வாய்ப்பன்சட்  vāyppaṉcaṭṭi, ெப.(n.)

   ளிம் ள்ள மடக்ல வைக (யாழ்ப்.);; a kind of earthen vessel with a rim.

     [வாய்ப்பன் + சட் ]

வாய்ப்பாட்

 
 வாய்ப்பாட்  vāyppāṭṭu, ெப.(n.)

   வாயாற்பா ம் பாட் ; vocal music.

     [வாய் + பாட் ]

வாய்ப்பாடம்

வாய்ப்பாடம் vāyppāṭam, ெப.(n.)

   1. பாராமற் ெசால் ம்ப  ெநட் ப் பண்ணிய பாடம்; lesson learnt by heart.

   2. ெபாத்தக ன் க் ேகள் யாற் ப த்த பாடம்; lesson taught orally.

     [வாய் + பாடம்]

வாய்ப்பா

வாய்ப்பா  vāyppāṭu, ெப.(n.)

   1. வாய்க் ம் உண் ; anything to gratify the palate.

     "வாய்ப்பா  வ ற் ப்பா  ரந்்த ற  மற்றப்பா ".

   2. வாய்பா 1,2 (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [வாய் + பா ]

வாய்ப்பாைன

 
 வாய்ப்பாைன vāyppāṉai, ெப.(n.)

   அலப் ேவான் ( ன்.);; babbler.

ம வ. உள வாயன்.

     [வாய் + பாைன]
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வாய்ப் ப்

வாய்ப் ப்  vāyppiḍippu, ெப.(n.)

   1. வாய் றக்க ெவாட்டாதப  ட் தல்; lock jaw.

   2. ம ந் ன் ேவகத் னால் வாய் ெவந்  ண்ணா  நீர ்வ ந்  றக்க ெவாட்டாம 
த்தல்; inflammation of the mouth caused by irritant medicines or mercurial compounds-Mercurial ptyalism or stomatitis.

     [வாய் + ப் ]

வாய்ப் ணி

வாய்ப் ணி vāyppiṇi, ெப.(n.)

   வா ண்டாம் ேநாய்; mouth disease.

     "வாய்ப் ணியர"் (கடம்ப. .இ லா.130);.

     [வாய் + ணி]

வாய்ப் யம்

வாய்ப் யம் vāyppiyam, ெப.(n.)

   வாய்ப் யன் ெசய்த ஒ  த லக்கண ல் (யாப். .பக்.536);; a treatise on Tamil grammar, now not extant, 
by {}.

வாய்ப் ரசங்கம்

வாய்ப் ரசங்கம் vāyppirasaṅgam, ெப.(n.)

   1. உடக் த் ன்  உதட்டள ற் ெசய் ம் ெசாற்ெபா  (யாழ்.அக.);; insincere, lip-deep talk.

   2. ெரன்  ெசய் ம் ெசாற்ெபா ; extempore speech.

   3. ெசால்வன்ைம ள்ள ெசாற் ெபா ( ன்.);; oratory.

     [வாய் + Skt. prasanga → த. ரசங்கம்]

வாய்ப் றப்

 
 வாய்ப் றப்  vāyppiṟappu, ெப.(n.)

   வா ந்  வ ஞ்ெசால்; word of mouth, saying, declaration.

     'அவன் வாய்ப் றப்ைபக் ேகள்'.

     [வாய் + றப் . ஒ.ேநா. வாய்செ்சால்.]

வாய்ப்

வாய்ப்  vāyppu, ெப.(n.)

   1. ஏற் ைட நிைலைம (ஈ .1, 9, ப்ர);; favourability, favourable, circumstance.

   2. ேநரப்ா ; good chance or opportunity.

     "வாய்ப்ேபா ெவாப்ப மற் ல்ைல" ( வ். இயற். ெபரிய. வந். 40);.

   3. நன்கைமந்த ; that which is appropriately formed or situated.

     "நீர ்வாய்ப் ம் ேசாைல வாய்ப் ங் கண் " ( வ். மாைல, 24, வ்யா, பக்.83);.

   4. ெபா த்தம்; fitness, suitability.

     'வாய்ப் ைடத ்தா ற்ேறார ்ெபா ள  காரமாய்' (இைற.1, உைர, பக்.6);.

   5. அழ ; beauty.

     "மா ரிைக யாக ம் வாய்ப் னாள்" ( வப். ரபந். ெவங்ைக .232);.

   6.  றப்  ( ன்.);; surpassing excellence.

   7. ெசல்வம்; wealth.

     "எவ்வாய்ப் மா  ெமமக் " ( ப்ேபா. சந். மாைல.73);.

   8. ெச ப்  (நாம ப.62.);; fertility.

   9. ஊ யம்; profit, gain.

     'நமக்  நல்ல வாய்ப்பா ந்த ' (ஈ . 2,10, 10);.

   10. ேப  (இலக்.அக.);; fortune.
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வாய்ப் ட் ல்

 
 வாய்ப் ட் ல் vāyppuṭṭil, ெப.(ո.)

வாய்க்  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

வாய்ப் ண்

வாய்ப் ண்1 vāyppuṇ, ெப.(n.)

   1. உள்வா ல் ேதான் ம் ண்; ulcer in the mouth, stomatitis.

   2. நாக் ப் ண்; inflammation of the tongue - Glossitis.

   3. க ஞ்ெசால்லா ண்டா ம் மன வ த்தம்; wound caused by harsh words.

     " ப் ண் ஆ ம், வாய்ப் ண் ஆறா "

     [வாய் + ண்]

 வாய்ப் ண்2 vāyppuṇ, ெப.(n.)

   1. வாய்க் ெகாப் ளம்; a disease thrush or aphthac.

   2. ெபண்ணின் க வ ல் ஏற்ப ம் ண்; sore vagina.

     [வாய் + ண்]

வாய்ப் ள்

வாய்ப் ள் vāyppuḷ, ெப.(n.)

   நற்ெசால்லா ய ; chance-heard word, considered a good omen.

     "நல்ேலார ்வாய்ப் ள்" ( ல்ைலப்.18);.

     [வாய் + ள்]

வாய்ப் ற்

வாய்ப் ற்  vāyppuṟṟu,    ெப.(ո.) வா ண்டாம் ேநாய் வைக; a disease of the mouth.

     " செ்ச  வாய்ப் ற்  ேநாயர"் (கடம்ப. .இ லா.137);.

     [வாய் + ற் ]

வாய்ப் றம்

வாய்ப் றம் vāyppuṟam, ெப.(n.)

   உத ; lip.

     "வாய்ப் றம் ெவ த் " ( வ்.நாய்ச.்1,8);.

     [வாய் + றம்]

வாய்ப் ச்

வாய்ப் ச்  vāyppūccu, ெப.(n.)

   1. வாைய நீரால் ைடக்ைக; cleansing or rinsing one's mouth with water.

   2. ெசால்  ம ப் ைக; glossing over or varnishing with words.

     'அவர ்ெசான்ன ெதல்லாம் வாய்ப் சே்ச'.

     [வாய் + ச் ]
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வாய்ப் ட்

வாய்ப் ட் 1 vāyppūṭṭu, ெப.(ո.)

   1. தாைடெய ம் ன் ெபா த் ; joint of the jaw bones.

   2. வாய்க்  (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

   3. ேபசாமற்ற க்ைக; prohibition from speaking.

     "வாய்ப் டெ்டனக்  ட்டான்" ( ற  .823);.

   4. ழ்வாய் கக் கடை்ட ல்

   இரண்  ள்ளதான மாட் க் ற்றவைக (ெபரிய.மாட் 20);; a defect of cattle, consisting of two curls on the 
lower Jaw.

   5. ைக ட் ; bribe.

     "இ  அவ க்  வாய்ப் ட்டாகக் ெகா த்த " (இ.வ);.

   6. வாய்வாளா ந்  ெகாண்  நாக்ைக நீட் க் த்  அல்ல  தாைடகைள ஊ வக் த் ப் ங் 
கம் ; pin pierced through the out-stretched tongue or run across the mouth from cheek to cheek of a person who is under a 
vow of silence.

     [வாய் + ட் ]

 வாய்ப் ட் 2 vāyppūṭṭu, ெப.(n.)

   வாய் றக்கெவாண்ணா ஒர ்இ  ேநாய்; a condition of tetanic spasm of the jaw muscles causing them to be 
rigidly closed.

     [வாய் + ட் ]

வாய்ப் ட் க்கா

 
 வாய்ப் ட் க்கா  vāyppūṭṭukkācu, ெப.(n.)

வாய் ட் க்கா  பாரக்்க;see {}.

     [வாய்ப் ட்  + கா ]

வாய்ப் ட் சச்ட்ட
ம்

 
 வாய்ப் ட் சச்ட்டம் vāyppūṭṭuccaṭṭam, ெப.(n.)

   ெபா க் ட்டங்களிற் ேப வைதத் த க் ஞ் சட்டம் (இக்.வ);; law restraining or prohibiting public speech.

     [வாய்ப் ட்  + சட்டம்]

வாய்ப்ெபட்

 
 வாய்ப்ெபட்  vāyppeṭṭi, ெப. (n.)

வாய்க்  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [வாய் + ெபட் ]

வாய்ப்ெபய்-தல்

வாய்ப்ெபய்-தல் vāyppeytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வா ட் த் ன் தல்; to take in, as food, to eat.

     "நிணம் வாய்ப்ெபய்த ேபய் மகளிர"் (ம ைரக்.25);.

     [வாய் + ெபய்-,]
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வாய்ப்ேபச்

வாய்ப்ேபச்  vāyppēccu, ெப. (п.)

   1. வாய்செ்சால்; utterance, word of mouth.

     " ன்ைன ெயான் ம் வாய்ப்ேபச்  ரானால்" (அ ட்பா.ii, ண்.3);.

   2. ெவ ம் ேபச் ; mere words, vain utterance.

     "வாய்ப்ேபச் ல் வல்லான ".

     [வாய் + ேபச் ]

வாய்ப்ைப
வாய்ப்ைப vāyppai,    ெப. (п.) கடன் (நாம ப.628); debt.

ம. வாய்ப

வாய்ப்ெபாய்

வாய்ப்ெபாய் vāyppoy, ெப. (n.)

   ெமய்ம்ைம ன்பாற் ப ம் ெபாய்; white lie; lie uttered with a good intention.

     " ன்ப ேமாட்  வாய்ப்ெபாய்யலாற் ெபாய்ெயான் ஞ் ெசால்லார"் (தணிைகப் .நாட.்48);.

     [வாய் + ெபாய்]

வாய்ப்ெபா த்

 
 வாய்ப்ெபா த்  vāypporuttu, ெப.(n.)

   ட் வாய்; joint, as of two planks.

     'கத ன் வாய்ப்ெபா த்  ல ட்ட '.

     [வாய் + ெபா த் . ெபா த்  = ட் வாய்.]

வாய்ப்ெபான்

வாய்ப்ெபான் vāyppoṉ, ெப.(п.)

   க வாளத் ன் ஒ ப் ; horse's bit.

     "உன்னி வாய்ப்ெபான் க த் ட" (இர .நகர.51);.

     [வாய் + ெபான்]

வாய்பா

வாய்பா  vāypāṭu, ெப.(n.)

   1. ; formula, symbolic expression.

   2. ெப க்கல் த யன காட் ம் அட்டவைண; table, as of multiplication.

   3. மர செ்சால்; idiom, cant.

     "தக்கேதார ்வாய்பாட்டாற் தல்" (ெதால்.ெசால்.17, ேசனா.);.

   4. வழக்கம்; practice, custom, usage.

     "எங்க லக வாய்பா " (தா .சச் தா.8);.

   5. ெசால்வன்ைம; skill in speech.

     "கட் ைர வாய்பா ம்" (பழெமா. 258);.

   6. ேபச் ைட ல் ப ன்  வ ம் ெதாடரியம் (இலக்.அக.);; mannerism in discourses.

     [வாய் + பா ]

ஒேர இலக்கண இயல்ைப ைடய ற் க் கணக்கான ெசாற்கைள ஒேர வைக ல் அடக் க் ெகாண்  
அந்த வைக ல் உள்ள ெசால்ைல அந்த வைகக் க்  ேபால ஆ ம் வழக்கம் 
த லக்கணங்களில் நாம் ெதான் ெதாட் க் கா ம் மர களில் ஒன் . ஒ , ஆ , நில், ேகள், ெசல் 

தலாய ைனய கள் எல்லாவற்ைற ம் 'ெசய்' என்ற ெசால்லால் ப்ப ம், ஒட, ஆட, பாட, நடக்க 
என வ ம் எல்லாச ்ெசாற்கைள ம் 'ெசய' என் ம் ெசால்லால் ப்ப ம் ேமற்காட் ய மர க்  
எ த் க் காட் களாம். இங்ேக ளக் ய இந்த ைற ைன வாய்பாட்  ைற என்பர.் ஒேர 
இலக்கண இயல் ைடய ற் க்கணக்கான ெசாற்கைளக் க்கக் டாகப் பயன்ப ம் 
ெசால் ைன வாய்பாட் ச ்ெசால் என்பர.்

நில், ேகள், ெசல், தலாயவற்ைறச ்ெசய் வாய்பாட்  ைனகள் என் ம் ஒட, பாட ஆட 
தலாயவற்ைறச ்ெசய வாய்பாட்  ைனகள் என் ம் இலக்கணப் லவரக்ள் ட் வ  வழக்கம்.- 
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வாய்பார்-த்தல்

வாய்பார-்த்தல் vāypārttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ற ைடய ேபசை்சக் ேகட் க் ெகாண் த்தல் (இ.வ.);; to listen to a talk without taking part in it.

     [வாய் + பார-்,]

வாய்பா -தல்

வாய்பா -தல் vāypāṟudal,    9 ெச. . . (v.i.)

   அலப் தல்; to babble, to chatter.

     "ஸார  ஸார  என்  வாய்பா க் ெகாண் ேற ைபயல்கள் வ வ " (ஈ ,36,10);.

     [வாய் + பா -,]

வாய் த்தல்

 
 வாய் த்தல் vāypiḍittal, ெப.(n.)

   இதளிய ம ந் கைள உள் க் க் ெகா த்தலால் ஈ  ங் ப் ண்ணா  உ ழ் நீர ்அ கமாய் 
வ ந்  வா ல் நாற்ற ண்டா  றக்க ெவாட்டாதப  ெசய்தல்; swelling of the gums and inflammation of the 
mouth due to mercurial poisoning, it accompanied by excessive salivation and inability to open the mouth.

     [வாய் + த்தல்]

வாய் தற் -தல்

வாய் தற் -தல் vāypidaṟṟudal,    10 ெச. . . (v.i.)

   நாக் ழ ப் ேப தல்; to speak incoherently.

     [வாய் + தற் -,]

வாய் ள-த்தல்

வாய் ள-த்தல் vāypiḷattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. அங்காத்தல் (நாம ப.711);; to open one's mouth wide;

 to gape.

   2. ைகத்தல்; to be non-plussed.

     'ேகள்  ேகட்டால் வாய் ளக் றான்'.

   3. யாெதன்  ைக தல்; to plead inability.

     'பணத் க்  அவைன நம் ந்ேதன், அவன் கைட ல் வாய் ளந்  ட்டான்'.

   4. இறத்தல் (ெகா.வ.);; to die, used in contempt.

     [வாய் + ள-,]

 வாய் ள-த்தல் vāypiḷattal, ெச. . . (v.i.)

   இறத்தல்; to die..

அவன் வாய் ளந்தான். (இ.வ.);.

     [வாய்+ ள]

வாய் னற் -தல்
வாய் னற் -தல் vāypiṉaṟṟudal,    10 ெச. . . (v.i.)

வாய் தற்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

வாய் ைத-த்தல்

வாய் ைத-த்தல் vāypudaiddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெபரிேயார ் ன்னிைல ல் ம ப் ர க் யாக வாைய வலக்ைகயால் க் ெகாள் தல்; to cover 
one's mouth with the palm of the right hand, as a mark of respect in the presence of one's superiors.

     [வாய் + ைத-,]
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வாய் லற்

வாய் லற் 1 vāypulaṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பலகாற் ெசால் தல்; to repeat often.

     "ஸத் க்கள்..... வாய் லற் ம் ப யான ேதசமானால்" (ஈ .2,3,11);.

     [வாய் + லம் → லற் -,]

 வாய் லற் 2 vāypulaṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

வாய் தற்  பாரக்்க;see {}.

வாய் ச -த்தல்

வாய் ச -த்தல் vāypūcaṟuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

வாய் -, 1. (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [வாய் + ச ]

வாய் -தல்

வாய் -தல் vāypūcudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. வாய் க தல்; to wash or rinse one's mouth.

     " மதத்தால் வாய் " ( வ்.இயற்.3,70);.

   2. ய்ைம (ஆசமனஞ்); ெசய்தல்; to sip water ceremonially, to perform {}.

     "நீரா க் கால் க  வாய் " (ஆசாரக்.19);.

   3. ெவ ம் கழ்ச்  ேப தல்; to flatter.

   4. வாய் ட் ப்ேபா -, ( ன்.); பாரக்்க;see {},

     [வாய் + -,]

வாய்ேப -தல்

வாய்ேப -தல் vāypēcudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   தற்ெப ைம ேப தல்; to brag, boast.

     "எங்கைள ன்ன ெம ப் வான் வாய்ேப  நங்காய்" ( வ். ப்பா.14);.

     [வாய் + ேப -,]

வாய்ெபாத் -தல்

வாய்ெபாத் -தல் vāypoddudal,    10 ெச. . . (v.i.)

வாய் ைத பாரக்்க;see {}.

     "ைககட்  வாய்ெபாத்  நிற்பாைர" (அ ட்பா.VI, உ றல்.9);.

     [வாய் + ெபாத் -,]

வாய்ெபா த் -
தல்

வாய்ெபா த் -தல் vāyporuddudal,    10 ெச. . . (v.i.)

வாய் ைத (யாழ்.அக.); பாரக்்க;{}.

     [வாய் + ெபா த் -,]

வாய்ெபா -தல்

வாய்ெபா -தல் vāyporumudal,    5 ெச. . . (v.i.)

வாய் ளி  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [வாய் + ெபா -,]

வாய்ேபாக் -தல்

வாய்ேபாக் -தல் vāypōkkudal,    9 ெச. . . (v.i.)

   எளி ல் உ ெமா யளித்தல்; to give one's word lightly.

     'பாரப்்பா க்  வாய் ேபாக்காேத, ஆண் க்  அ தா ம் ெசால்லாேத'.

     [வாய் + ேபாக் -,]

வாய்ேபா -தல்

வாய்ேபா -தல் vāypōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ஒ வன் ேப ைக ல் இைட ற் ந்  ேப தல்; to interject or interrupt a person when talking.

     [வாய் + ேபா -,]

வாய்ேபாத் -தல்
வாய்ேபாத் -தல் vāypōddiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ம ந் ப் பாண்டத் ன் வாைய தல்; closing the mouth of the container of the medicine.
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வாய்மட்டம்

வாய்மட்டம் vāymaṭṭam, ெப.(n.)

   1. ஏனம் த யவற் ன் ேமல் மட்டம் ( ன்.);; top- level' up to the brim or mouth, as of a vessel.

   2. ெபான் ச ்ெசய் ம் ஒ ைற( ன்.);; a process in making golden beads.

   3. ஏனத் ன் வாய் வைளயம் (யாழ்.அக.);; ring round the mouth of vessel.

     [வாய் + மட்டம்]

வாய்ம -தல்

வாய்ம -தல் vāymaḍidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ரம் ங் தல்; to become blunt-edged.

     'ப் ஹ்மாஸ் ரம் வாய்ம யச ்ெசய்ேத' (ஈ .6, 1, ப்ர.);.

     [வாய் + ம -,]

வாய்ம -த்தல்

வாய்ம -த்தல் vāymaḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.i.)

   வா ட ்ெகாள் தல்; to put into one's mouth.

     "அ ேயன் வாய் ம த் ப் ப க் களித்ேதேன" ( வ். வாய். 2,3,9);.

     [வாய் + ம -,]

வாய்மைட

 
 வாய்மைட vāymaḍai, ெப.(n.)

   ெசய்வரப் ல் நீரப்ா ம் வ ; opening in the ridge of a field for the passage of water.

     [வாய் + மைட]

வாய்மண்ேபா -
தல்

வாய்மண்ேபா -தல் vāymaṇpōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ைழப்ைபக் ெக த்தல்; to deprive a person of his means of livelihood.

   2. ெகா ைம ெசய்தல் (யாழ்.அக.);; to do a wicked act.

     [வாய் + மண்ேபா -,]

வாய்மணியம்

வாய்மணியம் vāymaṇiyam, ெப.(n.)

   1. ேவைல வாங்கத் றைம ன்  வாயாற் ெசய் ம் அ காரம் (ெகா.வ.);; ordering persons about, without 
ability to extract work from them.

   2. சாய்கால் (இ.வ.);; authority, influence.

     [வாய் + மணியம்]

பணி → மணி → மணியம்.'மணியம்' ெபர் யன் ெசால் என்  ெசன்ைன பல்கைலகழக அகர த ல் 
க்கப்ெபற் ள்ள .

வாய்மதம்

வாய்மதம் vāymadam, ெப.(n.)

வாய்க் ெகா ப்  பாரக்்க;see {}.

     "வாய் மதேமா த்ைத மதேமா" ( ற்றா. ற. 76,1);.

     [வாய் + மதம்]

வாய்ம ந்

வாய்ம ந்  vāymarundu, ெப.(n.)

   நச் ரி ண்டப்பட்ேடாரின் வா ல் நச் ம ந்தாக பண் வத்தா ம் வாெயச் ல் ( வ். நாய்ச.் 
13, 5, அ ம். பக். 313);; spittle spit by the doctor into the mouth of a snake-bitten patient, as an antidote or poison.

     [வாய் + ம ந் , ம  → ம ந்  = நலப்ெபா ள் ெதா ]

வாய்மலர்-தல்

வாய்மலர-்தல் vāymalartal,    3 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேப தல்; to speak.

     "ைமந்தனார ்வாய்மல ங் ரல் ேகட் " ( ைள. மண் ம. 19);.

     [வாய் + மலர]்

1404

www.valluvarvallalarvattam.com 15875 of 19068.



வாய் ர்த்தம்

 
 வாய் ரத்்தம் vāymuārttam, ெப.(n.)

   ெவல் ம் ேபச் , ேபச்  இயல் ; casual utterance which proves true.

     'அவர ் ட் ல் இ க்க மாட்டார ்என்  ெசான்னாய் உன் வாய் ரத்்தம் அவர ் ட் ல் இல்ைல'.

     [வாய் + ரத்்தம்]

 Skt. {} → த. ரத்்தம். த்தம் என்ப  தனித்த ழாம்.

வாய் ட் க்கா

 
 வாய் ட் க்கா  vāymuṭṭukkācu, ெப.(n.)

   மந்தணத்ைத ெவளி டா க் மா  ெகா க் ம் ைக ட் ; hush money.

     [வாய் + ட்  + கா ]

வாய் ட் ப்ேபா -
தல்

வாய் ட் ப்ேபா -தல் vāymuṭṭuppōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   மந்தணத்ைத ெவளி டா க் மா  ைக ட் க் ெகா த்தல்; to bride, to pay hush-money.

     [வாய் + ட்  + ேபா -,]

வாய் த்தம்

வாய் த்தம்1 vāymuttam, ெப.(n.)

   த்தம்; kiss.

     [வாய் + த்தம்]

 வாய் த்தம்2 vāymuttam, ெப.(n.)

   பல்; tooth.

     "வாய் த்தஞ் ந் ேமா ெநல்ேவ  வ வம்ைமேய" (தனிப்பா.);

     [வாய் + த்தம்]

வாய் த்

வாய் த்  vāymuttu, ெப.(n.)

வாய் த்தம்1 பாரக்்க;see {}.

     "வாய் த் தாரத்்  னல்ல  ரா ரக்்ெகன" (ெப ங்.இலாவாண,16,59);.

     [வாய் + த் ]

வாய் ட்

வாய் ட் 1 vāymūṭṭu, ெப.(n.)

வாய்ப் ெபா த்  பாரக்்க;see {}.

     [வாய் + ட் ]

வாய் -த்தல்

வாய் -த்தல் vāymūttal,    19 ெச. . . (v.i.)

   ேபச் ல் றத்தல்; to excel in speech.

     "வாய் த்த "( ன்.);

     [வாய் + -,]

வாய் -தல்

வாய் -தல் vāymūṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. வாய் ைத-, (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

   2. ேபச் , அ ைக த யன நி த் தல்; to cease speaking, crying etc.

     'அவர காரத் ல் அ த ள்ைள ம் வாய் ம்'.

   3. தல்; to close, as a flower.

     "ெதாக்க கமலம் வாய் ட" ( ர ங். ர ேத. 54);.

     [வாய் + -,]
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வாய் த்தவன்

வாய் த்தவன் vāymūttavaṉ, ெப.(n.)

   1. ேபச் ல் ந் ேவான் (யாழ்.அக.);; one who is forward in speech.

   2. றப் ச ்ெசாற்ெபா வாளர ்( ன்.);; chief speaker.

     [வாய் + த்தவன்]

வாய் ப்பன்

வாய் ப்பன் vāymūppaṉ, ெப.(ո.)

   1. ேபச் ற் றந்தவன்; excellent speaker.

   2. றர ்வழக்ைகெய த்  வழக்கா ேவான் ( கைவ);; one who pleads the cause of another, advocate.

     [வாய் +  → ப்  → ப்பன்]

வாய் ழ்-த்தல்

வாய் ழ்-த்தல் vāymūḻttal,    9 ெச. . . (v.i.)

வாய் -, 1 பாரக்்க;see {}, 1.

     "ஒளி ேவன் மறவ ம் வாய் ழ்த்தனேர" ( றநா.336);.

வாய் ர்

வாய் ர ்vāymūr, ெப.(n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் கா ரியாற் ன் ெதன்கைர ல் அைமந் ள்ள ம், அப்பர,் சம்பந்தரால் 
பாடப்பட்ட மான வத்தலம்; one of the saiva places having the distinction of being sung by Appar, Sampantar. It is 
on the south side of {}-river bank in {} District.

     " ங்கெளாட வைரப் ெபா ற் ேசாைலத் ேதனலங் காைலத ் வாய் ர"் (அப்.ேதவா.247-11);.

     [வாய் ர ்→ வாய் ர]்

வாய்ைம

வாய்ைம vāymai, ெப.(n.)

   1. ெசால்; word.

     "ேசரமான் வாராெயன வைழத்த வாய்ைம ம்" (தனிப்பா.i, 97, 19);.

   2. தப்பாத ெமா ; ever truthful word.

     "ெபா ப்பன் வாய்ைம யன்ன ைவகெலா " (க த்.35);.

   3. உண்ைம; truth.

     "வாய்ைம ெயனப்ப வ யாெதனின்" ( றள்.291);.

   4. ன்பம் ( க்கம்);, ன்பம் ஏற்படல் ( க்ேகாற்பத் );, ன்ப ட்  ( க்க நிவாரணம்);, ன்ப ளல் 
ெந  ( க்க நிவாரண மாரக்்கம்); என நால் வைகப்பட்ட த்த மத உண்ைமகள்; sublime truths numbering 
four viz., tukkam, {}.

     "ஒன் ய ைரேய வாய்ைம நான்காவ " (மணிேம. 30,188);.

   5. வ ைம ( டா.);; strength.

     "வாய்ைம ன் இலக்கணம் றரக்் ம் ற ரக்ட் ம் ங் பயவாைம, 'வாய்ைம' ய காரம் 
க் றைள ஒப் யரவ்ற்ற உலக அற லாக் ம் இயல்வைரயைறயாம். உண்ைம, வாய்ைம, 

ெமய்ம்ைம என் ம் ஒ ெபா டெ்சால் ன் ம் ைறேய உள்ள ம் வா ம் உடம் மா ய 
க்கரணதெ்தா  ெதாடர் ைடயனவாகச ்ெசால்லப்ெப ம். இனி, உள்ள  உண்ைம, வாய்ப்ப  

வாய்ைம, ெமய் (substance); ேபான்ற  ெமய்ம்ைம எனி மாம்" எனப் பாவாணர ்த ம்

     "வாய்ைம ெயனப்ப வ யாெதனின் யாெதான் ந் ைம லாத ெசாலல்" ( றள், 291); என்ற 
ற ைர ல் த ம் ளக்கம் க தத் தக்க .

     [வாய் → வாய்ைம]
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வாய்ெமா

வாய்ெமா 1 vāymoḻidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. தல்; to speak.

     "வாய் ெமா ந் ைரக்க ற்றாள்" ( வக. 1707);.

   2. ய மந் ரங்கைள ேயா தல்; to consecrate by uttering sacred hymns.

     "வாய் ெமா  மங்கலக் க  ன் த் " ( வக. 2411);.

     [வாய் + ெமா -,]

 வாய்ெமா 2 vāymoḻi, ெப.(n.)

   1. ேபச் ; speech.

   2. எ த்  ல ன்  வாயாற் ஞ்ெசால்; unwritten oral declaration.

   3. உண்ைமெமா ; truth, true word.

     "வாய்ெமா  வாயர ்நின் க ேழத்த" (ப ற் ப்.37,2);.

   4. மைற; the vedas.

     "மாயாவாய் ெமா  ைரதர" (பரிபா.3,11);.

   5. வாய்ெமா ;{}.

     "அவ்வாய் ெமா ைய யா  மைறெயன்ப" (ெப ந்ெதா.1820);.

     [வாய் + ெமா ]

வாய்ெமா த்ேதர்

 
 வாய்ெமா த்ேதர்  vāymoḻittērvu, ெப.(n.)

   மாணவைர ேநர யாக ன  ெதரி  ெசய் ம் நிகழ்ச் ; viva-voce, oral examination.

     [வாய்ெமா  + ேதர் ]

வாய்ேமாசம்

வாய்ேமாசம் vāymōcam, ெப.(n.)

   1. வாய்க் ற்றம், 1 (ெகா.வ.); பாரக்்க;see {}.

   2. ெசான்ன ெசால் தவ ைக; failing to keep one's word.

     [வாய் + ேமாசம்]

வாய்வட்டம்

 
 வாய்வட்டம் vāyvaṭṭam, ெப.(n.)

வாய்க்க  ( ங்.); பாரக்்க;see {}.

     [வாய் + வடம் → வட்டம்]

வாய்வட்டமாகப்ேப
-தல்

வாய்வட்டமாகப்ேப -தல் vāyvaṭṭamākappēcudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   றைமயாகப் ேப தல் (இ.வ.);; to speak cleverly.

     [வாய் + வட்டமாக + ேப -,]

வாய்வடம்

வாய்வடம் vāyvaḍam, ெப.(n.)

வாய்க் க  (நாம ப. 210); பாரக்்க;see {}.

     [வாய் + வடம்]
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வாய்வ கட்டல்

 
 வாய்வ கட்டல் vāyvayiṟugaṭṭal, ெப.(n.)

   பத் யமாக த்தல்; to keep on diet.

     [வாய்வ  + கட்டல்]

வாய்வலம்

வாய்வலம் vāyvalam, ெப.(n.)

   ெசால் வன்ைம; skill in speech.

     "தம் வாய் வலத்தாற் பாழ்த்  ெசய் " ( ற்.20);.

     [வாய் + வலம்]

வாய்வ

வாய்வ  vāyvali, ெப.(n.)

   1. வாய்வலம் பாரக்்க;see {}.

     'தன் வாய் வ யாேல க்கதா ற் '.

   2. அம்  த யவற் ன் ைன  (ஈ .4,2,8);; strength of the tip, as of an arrow.

     [வாய் + வ ]

வாய்வ ச்

வாய்வ ச்  vāyvaḻimūccu, ெப.(n.)

   1. வாய் வ யாக ச் ; breathing through mouth.

   2. வாய் த்  வ ம் ேநாய்கள்; diseases of the mouth.

     [வாய்வ  + ச் ]

வாய்வறட்

 
 வாய்வறட்  vāyvaṟaṭci, ெப. (n.)

   வாய் வறட்டல்; parching of the mouth- xerostomia.

     [வாய் + வறள் → வறட் ]

வாய்வழங் -தல்

வாய்வழங் -தல் vāyvaḻṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உண் தல் (யாழ்.அக.);; to eat.

     [வாய் + வழங் -,]

வாய்வைளயம்

 
 வாய்வைளயம் vāyvaḷaiyam, ெப.(n.)

   டா த யவற் ன் ளிம் ற் பற்றைவக் ம் வைளயம்; ring fixed round the mouth of vessel.

     [வாய் + வைளயம்]

வாய்வாதம்

 
 வாய்வாதம் vāyvātam, ெப.(n.)

   வாய்க த்  அல  ட்  யரத்் ப் ேபசக் டா க் ம் நிைலைம; a diseases causing lock jaw and 
perspiration.

     [வாய் + Skt. {} → த. வாதம்]

வாய்வாதம்ேபசல்

 
 வாய்வாதம்ேபசல் vāyvātambēcal, ெப.(n.)

   வழக்காட்டந் ெதரியாமேல ெபாய்யாக வழக்கா வதாகச ்ெசால் ப் தற்றல்; an impostor bragging he 
knows alchemy.

     [வாய்வாதம் + ேபசல்]

1408

www.valluvarvallalarvattam.com 15879 of 19068.



வாய்வாெயனல்

வாய்வாெயனல் vāyvāyeṉal, ெப.(n.)

   அசச் ட் தற் ப் ; onom expr. of threatening.

     "ந  ப்ரப் கைள வாய்வாெயன்ற  வா " (ஈ .7,4,1);.

     [வாய் + வாய் + எனல்]

வாய்வார்த்ைத

வாய்வாரத்்ைத vāyvārttai, ெப.(n.)

   1. வாய்ப்ேபச் ; word of mouth.

     "வாய் வாரத்்ைத நற் ... அ க் ய ஞானிகட் " ( த். கா.42,7);.

   2. நயம் ெபா ந் ய ெசால் (ெகா.வ.);; soft kind of words.

     [வாய் + வாரத்்ைத. வாரத்்ைத = skt.]

வாய்வாள்

வாய்வாள் vāyvāḷ, ெப.(n.)

   தப்பாத வாள்; trusty sword, as aim - certain.

     "வலம்ப  வாய்வா ேளந் " ( றநா.91);.

வாய்வாளாைம

வாய்வாளாைம vāyvāḷāmai, ெப.(n.)

   ேபசா க்ைக; keeping silent.

     "வாய்வாளாைம... மாற்ற ைரயா த்தல்" (மணிேம. 30, 245-49);.

     [வாய் + வாளா → வாளாைம]

வாய்வாளார்

வாய்வாளார ்vāyvāḷār, ெப.(n.)

   வாய் ேபசாதார;் silent person.

     "வ யாைரத் கண்டக்கால் வாய்வாளாரா " (பழெமா.302);.

     [வாய் + வாளா → வாளார]்

வாய் ேசடம்

வாய் ேசடம் vāyvicēṭam, ெப.(n.)

   1. வாக் ச் த் , 2 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

   2. வாய்ெமா ச ்ெசய்  (இ.வ.);; oral report.

     [வாய் + Skt. {} → த. ேசடம்]

வாய் ட்

வாய் ட்  vāyviṭṭu, .எ. (adv.)

   1. ஒளிெய ப் , ெவளிப்பைடயாக; loudly.

     'வ  தாங்காமல் வாய் ட்  அரற் னான்'.

   2. மனம் றந் ; openly, frankly.

     ' க்கத்ைத யாரிடமாவ  வாய் ட் க் ெசால்'.

     'வாய் ட் ச ் ரித்தால் ேநாய் ட் ப் ேபா ம்'.

     [வாய் + ட் ]

வாய் டல்

 
 வாய் டல் vāyviḍal, ெப.(n.)

   ெகாட்டா  டல்; yawning.

     [வாய் + டல்]
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வாய் டாசச்ா

 
 வாய் டாசச்ா  vāyviṭāccāti, ெப.(n.)

   லங்  (யாழ்.அக.);; dumb animal.

     [வாய்  +

     'ஆ' எ.ம.இ.நி. + Skt. {} → த. சா ]

வாய் டாப் ண்

 
 வாய் டாப் ண் vāyviṭāppuṇ, ெப.(n.)

   வா ல் ெதாடரந்்  இ ந்  ெகாண்ேட இ க் ம் ண்; chronic ulcer of the mouth.

     [வாய் + டா + ண்]

வாய்

வாய் 1 vāyviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேப தல்; to speak.

     "எனப்பல வாய் உந்தா ெனன்ப" (க த்.46);.

   2. ெவளி ட் த் ெதளிவாகச ்ெசால் தல்; to speak openly and clearly without any reservation.

     "அரத்்த ப்ராப்தமான  தன்ைனேய இங்ேக வாய் றார"் (ஈ , 10,4,9);.

   3. ெவளிப்ப த் தல்; to divulge, as secrets.

நம் வரக்் ம் நடந்தைத வாய் டேவண்டாம்'.

     [வாய் + -,]

 வாய் 2 vāyviḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   1. மலரத்ல்; to blossom, open, as a flower.

     "நிைர தழ் வாய் ட்ட க மலர"் (க த்.29);.

   2. உரக்கெவா ெய ப் தல்; to lift up or raise the voice.

     ' ழந்ைத வாய் ட ் ட த '.

   3. ைர ெகாள் தல் ( வக. 592);; to vow.

   4. ெகாட்டா  தல் ( ன்.);; to yawn.

   5. க த்த க ப்ைப ட் தல்; to leave off bitting.

வாய் ைட

 
 வாய் ைட vāyviḍai, ெப.(n.)

   ைகம்மரத் ன் னிப்ப  (ெநல்ைல.);; the extreme end of a rafter.

     [வாய் +  → ைட]

வாய் ரணநீர்

 
 வாய் ரணநீர ்vāyviraṇanīr, ெப.(n.)

   வாய்ப் ண்ணால் ஒ ம் நீர;் salivation due to inflammation of the mouth.

     [வாய் + ரணம் + நீர]்

 Skt. {} → த. ரணம்.
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வாய் ரணம்

வாய் ரணம் vāyviraṇam, ெப.(n.)

   1. வாய் ெவந்  ண்ணாதல்; inflammation of the mouth, cancrum oris.

   2. க வாய்ப் ண்; ulcer vagina.

   3. எ வாய்ச ் ழ்ப் ண்; ulcer anus.

     [வாய் + Skt. {} → த. ரணம்]

வாய் ரணம்ஆற்
ம்நீர்

வாய் ரணம்ஆற் ம்நீர ்vāyviraṇamāṟṟumnīr, ெப.(n.)

   1. வாய் ெகாப்பளிக்  ம ந்  நீர;் decoction of some astringents for gorgling in stomatitis, ulcer mouth etc. gorgle.

   2. வாய்ேவகம் பாரக்்க;see {}.

     [வாய் ரணம் + ஆற் ம் + நீர]்

வாய் ரி-தல்

வாய் ரி-தல் vāyviridal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. அங்காத்தல்; to gape.

   2. அலப் தல்; to be garrulous.

     'அவன் வாய் ரிந்  ெகட்டான்'.

   3. ெகட்டா  தல் ( ன்.);; to yawn.

     [வாய் + ரி-,]

வாய் ரத்தம்

 
 வாய் ரத்தம் vāyviḻurattam, ெப.(n.)

   வாய் வ யாகக்  தல்; hematemesis - haemoptysis.

     [வாய்  + (அ);ரத்தம்]

வாய் ள்( )-தல்

வாய் ள்( )-தல் vāyviḷḷudal,    12 ெச. . . (v.i.)

   1. வாையத் றத்தல்; to open one's mouth.

   2. மலரத்ல்; to blossom.

     "வாய் ள்  ெமன்மலர ்மணெமன" ( ர ங். மைல. 50);.

     [வாய் + ள்( );-தல்.]

வாய் ளங்கம்

வாய் ளங்கம் vāyviḷaṅgam, ெப.(n.)

   1. ெகா வைக (நாம ப. 30);; small elliptic leaved wind berry.

   2. வா ளங்கத் ன் அரி  ேபான்ற மணி ( ன்.);; wind bery pepper-corn.

ம வ. ேகரளம், வாய் டங்கம்.

   ெத. வா ளங்க ;   ம. ழலரி;க. வா ளங்க.

வாய்

 
 வாய்  vāyvu, ெப.(n.)

   கந்த டம்; a kind of arsenic.

வாய்ெவட்

வாய்ெவட்  vāyveṭṭu, ெப.(n.)

   1. றர ் யக் ம்ப  ேப ைக (ெகா.வ.);; skilful, fascinating talk.

   2. வாய்த் க்  1 பாரக்்க;see {}.

   3. ெநல் த யவற்ைற அளக்ைக ற் த்  அளக்காமல் தைல வ க்ைக (யாழ்.அக.);; striking off the 
heaped up grain above the leave top of a measure, in measuring.

     [வாய் + ெவட் ]
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வாய்ெவ

வாய்ெவ 1 vāyveruvudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   வாய் தற் தல்; to speak incoherently, as in delirium.

     "அ ேசார ்ேவங்கடம் நீரம்ைல ெயன்  வாய் ெவ னாள்" ( வ். ெபரிய . 8, 2, 3);.

     "ெவ வாதாள் வாய்ெவ " ( வ். ெபரிய , 5, 5, 1);.

     [வாய் + ெவ -,]

 வாய்ெவ 2 vāyveruvudal,    10 ெச. . . (v.i.)

வாய் ளி , 2 பாரக்்க;see {}.

     [வாய் + ெவ -,]

வாய்ேவக்கா

 
 வாய்ேவக்கா  vāyvēkkāṭu, ெப.(n.)

   வாய் வ ம் ெவந்தாற் ேபா க் ம் ேநாய்வைக;     [வாய் + ேவக்கா ]

வாய்ேவக்காளம்

 
 வாய்ேவக்காளம் vāyvēkkāḷam, ெப.(n.)

   வாய்ப் ண்;     [வாய் + ேவக்காளம்]

வாய்ைவ

வாய்ைவ1 vāyvaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. உண் தல்; to eat.

     " வன் வாய்ைவப்ப ேனாவாலத் ல்" (தனிப்பா.ii,16,295);.

   2. ஊ தல்; to blow, as a wind-instrument.

     "ேந யான் வாய் ைவத்த வைளேபால" (க த்.105);.

   3. ைவத்தல்; to taste.

   4. தைல தல்; to meddle or interfere.

     'அவன் எல்லாவற் ம் வாய்ைவக் றான்'.

   5.  ப தல்; to learn a little, to have a desultory knowledge.

     'எல்லாத ் ைறகளி ம் வாய் ைவத்தவன்.அவன்'.

     [வாய் + ைவ-த்தல்,]

 வாய்ைவ2 vāyvaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. க த்தல் (யாழ்.அக.);; to bite.

   2. ேகட்டல் (யாழ்.அக.);; to hear.

     [வாய் + ைவ-,]

வாயகன்ற ப்

 
 வாயகன்ற ப்  vāyagaṉṟaguppi, ெப.(n.)

   வாய் அகன்ற ைவ; wide mouthed bottle.

     [வாய் + அகன்ற + ப் ]
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வாயகன்றபாண்ட
ம்

 
 வாயகன்றபாண்டம் vāyagaṉṟapāṇṭam, ெப.(n.)

   வாய் ரிந்த பாண்டம்; a wide mouthed earthern ware, basin.

     [வாய் + அகன்ற + பாண்டம்]

வாயசச்ரம்

 
 வாயசச்ரம் vāyaccaram, ெப.(n.)

   வா ல் ஏற்ப ம்  ப் ண்; sore in the month.

     [வாய் + அசச்ரம்]

வாயசம்

வாயசம் vāyasam, ெப.(n.)

   1. காக்ைக; crow.

   2. காக்ைக ெகால் ; a kind of medicinal herb.

வாயசாரா

 
 வாயசாரா  vāyacārāti, ெப.(n.)

   ஆந்ைத (யாழ்.அக.);; owl.

வாய

வாய  vāyasi, ெப.(n.)

   1. ெபண் காக்ைக (இலக்.அக.);; hen-crow.

   2. ெசம்மணித் தக்காளி (ைதலவ.);; a variety of Indian houndsberry.

 வாய  vāyasi, ெப. (n.)

   ெபண் காக்ைக. (இலக்.அக.);; hen-crow.

     [Skt. {} → த. வாய ]

வாய

வாய 1 vāyaḍi, ெப.(n.)

   வாயால் ம ட் ைக; over-bearing speech, brow beating by speech, bluff.

     'வாய  ைகய  ய க்காேத" (உ.வ.);.

     [வாய் + அ ]

 வாய 2 vāyaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

வாய ய  பாரக்்க;see {}.

     " வாய்ப்பா ற் ெபண் ள்ைளகைள வாய த் த் தம் வ களிேல வந்  ம்ப  
வ கரித் " ( வ். வாய். 4, 2, 2, ஆறா.);.

     [வாய் + அ -த்தல்,]

 வாய 3 vāyaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. வா ேல ய த் க் ெகாள் தல்; to beat one's mouth, as in a grief.

     "மண் ரண்  வாய ப்பவர"் ( ர ங். த்த.49);.

   2. அலப் தல்; to chatter.
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வாய ய

வாய ய 1 vāyaḍiyaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வாய்ப்ேபசச்ால் ம ட்  ெவல் தல்; to over power one's opponent by bluff.

     [வாய  + அ -,]

 வாய ய 2 vāyaḍiyaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ம ட் ப் ேப தல்; to bluff.

     [வாய  + அ -,]

வாயைட

வாயைட1 vāyaḍai, ெப.(n.)

   உண ; food.

     "வாயைட ய ரத்ம்" (பரிபா.2, 69);.

     [வாய் + அ  → அைட]

 வாயைட2 vāyaḍai, ெப.(n.)

தாட் ட்  சன்னி பாரக்்க;see {}.

     [வாய் + அைட]

 வாயைட3 vāyaḍaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேபசெவாட்டாதப  ெசய்தல்; to silence, as an opponent by arguments.

     [வாய் + அைட-,]

வாயைடப்

வாயைடப்  vāyaḍaippu, ெப.(n.)

   1. வாய்க் கட் ; gag.

   2. உண ; food.

   3. க்கம் நைட ஆ ய க் ற்றங்களினாற் றந்  நரம்  களில் சாரந்்  ய வாையத் றக்க 
ெவாட்டாதப  ெசய் ேமார ்ஊைத ேநாய்; a disease which prevents the opening of the mouth. This is generally 
caused by sleeping during the day which aggravates {}.

     [வாய் + அைடப் ]

வாயம்

வாயம் vāyam, ெப.(n.)

   1. நீர ்(யாழ்.அக.);; water.

   2. ெபய்ைக; pouring.

வாய தம்

 
 வாய தம் vāyamudam, ெப.(n.)

   நன்னீர;் saliva.

     [வாய் + அ தம்]

வாயல்

வாயல் vāyal, ெப.(n.)

   1. வாசல் (சங்.அக.);; door, entrance.

   2. பக்கம் ( ன்);; side.

     [வாசல் → வாயல்]

வாயலம் -தல்

வாயலம் -தல் vāyalambudal,    9 ெச. . . (v.i.)

   உண்ட ன் வாய் தல்; to wash or rinse one's mouth, as after a meal.

     [வாய் + அலம் தல். (அலம் தல் = க தல்);]
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வாயவன்

வாயவன் vāyavaṉ, ெப.(n.)

   தன்; ambassador.

     "ெசால்ெலன வாயவன் ளம்ப ம்" ( ரவ.ேபார் ரி.5);.

     [வாய் → வாயவன்]

வாய யல்

 
 வாய யல் vāyaviyal, ெப.(n.)

   வாய் ெவந்  ண்ணாதல்; canker oris.

     [வாய் + அ  → அ யல்]

வாயழற்

 
 வாயழற்  vāyaḻṟci, ெப.(n.)

   வாய் ேவக்கா ; inflammation of mouth.

ம வ. வாய்ப் ண்.

     [வாய் + அழற் ]

வாய யாமல் ன்
னல்

 
 வாய யாமல் ன்னல் vāyaṟiyāmaltiṉṉal, ெப.(n.)

   த ஞ்  ன் தல்; eating excessively, glutlony.

     [வாய் + அ யாமல் + ன்னல்]

வாயன்

வாயன் vāyaṉ, ெப.(n.)

   1. தன்; messenger.

   2 ஆயன்; shepherd.

     [வாய் → வாயன்]

வாயனதானம்

 
 வாயனதானம் vāyaṉatāṉam, ெப.(n.)

   இைறவ க் ப் பைடக்கப்பட்ட பைடயல் பண்டங்கைளக் ெகாைடயாகப் பாரப்்பனர ்க க்  
வழங் ைக; presentation to Brahmins of the naivettiyam at the end of a {}.

     [வாயனம் + தானம்]

வாயனம்

வாயனம் vāyaṉam, ெப.(n.)

   1. ஒ வைக இனிப்பான ன்பண்டம்; a kind of sweet meat.

   2. வாயனதானம் பாரக்்க;see {}.

வாயா -தல்

வாயா -தல் vāyākudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   உண்ைமயாதல்; to be come true.

     'யான ந் ேதன  வாயா தேல' (ெதால். ெபா ள். 261, உைர);.

     [வாய் + ஆ -,]
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வாயா

வாயா  vāyāṭi, ெப.(n.)

   1. அலப் ேவான்; talkative, loquacious person;

 babbler;

 chatterbox.

   2. நாநல ைடயான் (ஈ . 4, 8, 8);; eloquent or clever speaker.

     [வாயா  → வாயா ]

வாயா -தல்

வாயா -தல் vāyāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெசாற் றமாய்ப் ேப தல்; to speak cleverly or eloquently.

   2. ண்ேபச் ப் ேப தல்; to speak frivolously;

 to fabble.

     "நின் டேன வாயா ேவார ்பான் ம  நில்ேலன்" (அ ட்பா.1, ெநஞ்ச .631);.

   3. ஓயா  ெமன்  ெகாண் த்தல்; to be contineously munching.

     [வாய் + ஆ -,]

வாயார

வாயார vāyāra, .எ.(adv.)

   1. க் ரேலா ; with a full voice.

     "வாயார நாம் பா " ( வாச.7, 15);.

   2. வாய் நிரம்ப; with a full mouth.

     "வாயார ண்டேபர"் (தா . சச் தா. 8);.

     [வாய் + ஆர ்→ ஆர]

வாயால் தட் தல்

 
 வாயால் தட் தல் vāyālkudaṭṭudal, ெப.(n.)

   வா ட்  அதக் தல்; pressing softly after receiving into the mouth as done with penis or lips by a woman. (This is a 
kind of perverted sexual act);.

     [வாய் + ஆல் + தட் -,]

வாயாெல -த்தல்

வாயாெல -த்தல் vāyāleḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஒக்காளித்தல் (நாம ப.600);; to vomit.

     [வாய் → வாயால் + எ -,]

வாயாெலைர டன்

 
 வாயாெலைர டன் vāyāleraiyuḍaṉ, ெப.(n.)

   ேதவாங் ; an animal, sloth.

வாயா

வாயா  vāyāvi, ெப.(n.)

   1. ெகாட்டா  ( ன்.);; yawn.

   2. ச்  (யாழ்.அக.);; breath.

     [வாய் + ஆ ]

வாயா ேபாக் -
தல்

வாயா ேபாக் -தல் vāyāvipōkkudal,    9 ெச. . . (v.i.)

   1. ெகாட்டா  தல்; to yawn.

   2. ேண ேப தல் ( ன்.);; to speak in vain, as wasting one's breath.

     [வாயா  + ேபாக் ]
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வா த்தல்

வா த்தல் vāyittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வாயாற் ப த்தல்; to read in loudly.

ஓ.ேநா. கண் → கணி. கைடக்கணித்தல் = கைடக்கண்ணா  பாரத்்தல். மைலயாளத் ல் வா த்தல் 
என் ம் வ வம் வழங் ன்ற . (வ.ெமா.வ.163);.

வா ல்

வா ல்1 vāyil, ெப.(n.)

   1. ஐம்ெபா ; the five sense organs.

   2. ஒன்பான் ைள; the nine opening.

 வா ல்2 vāyil, ெப.(n.)

   1. கட்டடத் ள் ைழ ம் வாசல்; gate, portal, doorway, entrance to a building.

     "அைடயா வா லவ ன ங்கைட" ( பாண்.206);.

   2. ஐம்ெபா  ( ங்.);; the five organs of sense, as avenues to the self.

   3. ஐம் லன் (ெபா .நி.);; the five objects of sense.

   4. வ ; way.

     " கழ் ைற ப உம் வா ல்" ( றநா.196);.

   5. வாரம்; opening.

     "வ ந்  ெரான்பான் வா டம் ல்"(நன்ென . 12);.

   6. இடம்; place.

     "வா ல் ெகாள்ளா ைமந் னர"் (ப ற் ப்.81, 9);.

   7. காரணம் ( ங்.);; cause.

     "வா ேலாய் வா  ைச" ( .ெவ.9,2);.

வா ல்காப்பான்

வா ல்காப்பான் vāyilkāppāṉ, ெப.(n.)

   வாச ற் காவல் ெசய்ேவான்; door keeper.

     "வா ல் காப்பாேன மணிக்கதவம் தாள் றவாய்" ( வ். ப்பா.16);.

ஒ கா. வா ற்காவலன்

     [வா ல் + கா → காப்பான்]

வா ல்மண்ேபா -
தல்

வா ல்மண்ேபா -தல் vāyilmaṇpōṭudal,    9 ெச. . . (v.i.)

   ேக  ைளத்தல்; to cause ruin.

     "அவரக்டம் வா ல்... மண் ேபாட்டான்" (தனிப்பா.1, 238, 8);.

     [வாய் → வா ல் + மண் + ேபா -,]

வா ல்மண் த
ல்

 
 வா ல்மண் தல் vāyilmaṇviḻudal, ெப.(n.)

   ற் ங் ேக ைக; being completely ruined.

     [வாய் → வா ல் + மண் + தல்-,]
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வா ல்லாப் ச்

 
 வா ல்லாப் ச்  vāyillāppūcci, ெப.(n.)

   எ ரத்் க் ேகட் ம் றன் இல்லாதவர;் people who would not speak up.

     'பாவம் வா ல்லாப் ச் கள்;அவரக்ளால் நிலக் ழாரக்ைள எ ரத்்  என்ன ெசய்ய ம்?'

     [வா ல்லா + ச் ]

வா ல் ைழச்

வா ல் ைழச்  vāyilviḻaiccu, ெப.(n.)

   உ ழ்நீர;் saliva, spittle.

     "வா ல் ைழச் ைவ ெயச் ல்" (ஆசாரக்.8);.

     [வாய் → வா ல் + ைழ → ைழச் . ( ைழச்  = இளைம);]

வா ல்ேவண்டல்

வா ல்ேவண்டல் vāyilvēṇṭal, ெப.(n.)

   தைலவ க்  கங் ெகா க் மா  தைல ையப் பாணன் த ய வர ்ேவண் க் ெகாள்வைதக் 
ம் அகப் ெபா ட் ைற (நம் யகப். 95);; theme describing the request of a mediator to a heroine to give 

audience to her lover.

     [வா ல் + ேவண்டல்]

வா லடக்கல்

 
 வா லடக்கல் vāyilaḍakkal, ெப.(n.)

   வா லடக் தல்; to keep in the mouth.

     [வா ல் + அடக்கல்]

வா ல த்தல்

வா ல த்தல் vāyilaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ற் ங்ெக த்தல்; to ruin.

     [வா ல் + அ -,]

வா லப்

வா லப்  vāyilappu, ெப.(n.)

   1. வாய் நீ றல், ஒ  ேநாய்; excessive salivation, a disease.

   2. வாய் நீர;் saliva.

   3. அகட்  நீரக்்ேகாைவ; ascites.

     [வாய் + இல் → வா ல் + அப் . (இல் = ஏழ );]

வா லாக

 
 வா லாக vāyilāka, .எ. (adv.)

லம்,

 through.

     'நாம் வ வைத ன் ட் ேய ெதாைலேப  வா லாகத் ெதரி த்  டலாம்'.

     [வாய் → வா ல் + ஆக]

வா லாச் வன்

 
 வா லாச் வன் vāyilāccīvaṉ, ெப.(n.)

   லங் ; animal, dumb creature.

     [வாய் + இல்லா → இலா + வன்]

 Skt. {} → த. வன்.

வா லார்நாயனா
ர்

வா லாரந்ாயனார ்vāyilārnāyaṉār, ெப.(n.)

   நாயன்மார ்அ பத் வ ள் ஒ வர ்(ெபரிய .);; a canonized {} Saint, one of 63.
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வா லாளன்

 
 வா லாளன் vāyilāḷaṉ, ெப.(n.)

   வா ற்காவலன் ( ங்.);; door-keeper.

     [வா ல் + ஆள் → ஆளன்]

வா ற் ட்டம்

வா ற் ட்டம் vāyiliṟāṭṭam, ெப.(n.)

   பாணன் த ேயாராற் ம் தைலவன் தைல யரின் ட்டம் (இலக். .424.);; reconciliation of lovers 
through the help of mediators.

     [வா ல் + ட்டம்]

வா ெல க்கல்

 
 வா ெல க்கல் vāyileḍukkal, ெப.(n.)

   கக்கல்; vomitting.

     [வா ல் + எ க்கல்]

வா ெலட்

 
 வா ெலட்  vāyileṭṭu, ெப.(n.)

   ஒ  ஊனானிப் ; violaodorata a plant used in unani medicine.

     [வா ல் + எட் ]

வா ெல -த்தல்

வா ெல -த்தல் vāyileḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

வாயாெல -, பாரக்்க;see {}.

     [வாய் + ஆல் (ஆல் = ன்ற ); + எ -,]

வா ேலேயா -தல்

வா ேலேயா -தல் vāyilēyōṭudal,    10 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேபச ெவாட்டா  க் ட் ப் ேப த் தைட ெசய்தல்; to interrupt as a person, while speaking.

     'எ  ேப னா ம் அவைள வா ேல ேபா றான்'.

   2. றர ்ெபா ைளக் ைகயா தல்; to misappropriate.

     'அவன் றர ்ெபா ைள வா ேல ேபாட் க் ெகாள் றவன்'.

     [வா ல் + ேபா -,]

வா ைலப்

 
 வா ைலப்  vāyilaippu, ெப.(n.)

   வாய் ைவ ன்ைம; bad taste in the mouth.

     [வாய் + இைளப்  → இைலப் ]

வா ேலார்

வா ேலார ்vāyilōr, ெப.(n.)

   1. வா ல் காப்ேபார;் door-keepers.

     "வா ேலாேய வா ேலாேய" ( லப். 20, 24);.

   2. வர ்(சங்.அக.);; messengers, mediators.

   3. ஒ  சார ்த ழ்க் த்தர ்( ங்.);; a class of Tamizh dancers.

     [வா ல் → வா லார ்→ வா ேலார]்

வா -த்தல்

வா -த்தல் vāyiḻuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   சண்ைட ேபா தல் (Tp);; to pick a quarrel.

     [வாய் + இ -,]
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வா ற்காட்

வா ற்காட்  vāyiṟkāṭci, ெப.(n.)

   ஐம் லக் காட்  ( . .அளைவ, 6, மைறஞா.);; apprehending faculty of senses.

     [வா ல் + காட் ]

வா ற் த்

வா ற் த்  vāyiṟāttu, ெப.(n.)

   த் வைக; a kind of dancing or acting.

     "வா ற் த் ஞ் ேசரிப்பாட ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக்.37, 88);.

     [வா ல் + த் ]

வா ற்ப

வா ற்ப  vāyiṟpaḍi, ெப.(n.)

   ட்  வாச ன் ப ; door-step threshold.

     "  ப ெனட்  யர ் வா ற் ப யாக"( ற்றா. தல. மால். 132);.

     ' ட் க்  வாசற்ப ' (பழ.);

     [வா ல் + ப ]

வா ன்ம த்தல்

வா ன்ம த்தல் vāyiṉmaṟuttal, ெப.(n.)

    வந்த பாணன் த யவரக்் த் தைல  கங்ெகா க்க ம த்தைலக் ம் அகத் ைற 
(ெதால். ெபா ள். 3, உைர);;     [வா ல் + ம -,]

வா ன்மாடம்

வா ன்மாடம் vāyiṉmāṭam, ெப.(n.)

   ேகா ரம்; tower over the entrance, as of a temple.

     " யழற் ெசல்வன் ெசல ைச த ரக்் ம் வா ன் மாடத் " (ெப ங். மகத. 3, 31);.

     [வா ல் + மாடம்]

வா னிப்

 
 வா னிப்  vāyiṉippu, ெப.(n.)

   உ ழ் நீரால் வா ல் உணரப்ப ம் இனிப் ணர் ; sweetness of the mouth.

     [வாய் + இனிப் ]

வா னிைல

வா னிைல vāyiṉilai, ெப.(n.)

   அரசனிடத் த் தன் வர  மா  வா ல் காப்ேபா க் ப் லவன் ெசால்வதாகக் ம் றத் ைற 
( . ெவ. 9, 2);; theme of a poet asking the gate- keeper at the palace to announce his arrival to the king.

     [வா ல் + நிைல]

வா ேனர் த்தல்

வா ேனர் த்தல் vāyiṉērvittal, ெப.(n.)

   தைல டம்  ெசல் மா  தைலவன் வைர உடன்ப த் வைதக் ம் அகத் ைற 
(நம் யகப். 96);; theme of a lover persuading his messenger to deliver his love-message to his beloved.

     [வா ல் + ேநர்  → ேநர் த்தல்]

வா ைள

 
 வா ைள vāyīḷai, ெப.(n.)

   ேகாைழ டனாய வாெயச் ல்; saliva and mucus discharge from the mouth.

     [வாய் + ஈைள. ஈைள = ேகாைழ.]

வா த

 
 வா த  vāyudavi, ெப.(n.)

   வாய்செ்சால் அ ளல்; help by words.

ம வ. பரிந் ைர.

     [வாய் + உத ]
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வா ம்வ மா
-த்தல்

வா ம்வ மா -த்தல் vāyumvayiṟumāyiruttal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   க ப்பமாக இ த்தல்; be in the state of pregnancy.

     'நீ வா ம் வ மாக இ க் ற ேபா  ஊட்டமான உண  சாப் ட ேவண் ம்'.

     [வா ம் + வ மாய் + இ -,]

வா ேமனி

 
 வா ேமனி vāyumēṉi, ெப.(n.)

   பசை்சக்கல்; green stone.

வா ட்

 
 வா ட்  vāyuruṭṭu, ெப.(n.)

   ேபசச்ால் ம ட் ைக (இ.வ.);; browbeating.

     [வாய் + உ ட் ]

வா ள்ளவன்

 
 வா ள்ளவன் vāyuḷḷavaṉ, ெப.(n.)

   உசா  அ ந்  ெகாள்ளக் யவன்; man of inquiring sprit, pushful man.

     'வா ள்ள ள்ைள ைழக் ம்' (பழ.);.

     [வாய் + உள்ளவன்]

வா

வா 1 vāyuṟuttal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேபச் னால் ெமய்ம்ைமைய அ த்தல்; to preach or expound the truth.

     "வா ைற வாழ்த்ேத... வா த்தற்ேற" (ெதால். ெபா ள். 424);.

     [வாய்ைம → வாய் + உ -,]

 வா 2 vāyuṟuttal,    4 இெச. ன்றா . (v.t.)

   வா ட் தல்; to feed, to administer as medicine, by the mouth.

     "ம ந்தாகச ் லநாடெ்காண்  வா த் " ( வக. 2703, உைர);.

     [வாய் + உ -,]
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வா ைற

வா ைற vāyuṟai, ெப.(n.)

   1. உண்ைக; eating.

     "வ த் ர ்பகல் வா ைற" ( பஞ்.69);.

   2. உண ; food, fodder.

     "ப க்ெகா  வா ைற" ( மந். 252);.

   3. அ கம் ல்; harialli grass.

   4. ேசா ட் தல்; ceremony of giving boiled rice to an infant for the first time.

     "தாண்  ம  ன் ல் வா ைற ன் சடங் யற் " ( ற்றா. தல. த ம. 37);.

   5. கவளம் (இலக்.அக.);; bolus of cooked rice.

   6. ம ந் ; medicine.

     "வா ைற ெயன்ப  ம ந்தாகலான்" (ெதால். ெபா ள். 423, உைர);.

   7. வா ைறெமா  (ெதால். ெபா ள். 423, உைர); பாரக்்க;see {}.

   8. தா  என் ம் மகளிர ்காதணி; a kind of ear-ring, worn by women.

     "வா ைற ய த் ய வ ழ் கா ன்" (ெந நல். 140);.

     [வாய் + உைற]

வா ைறெமா

வா ைறெமா  vāyuṟaimoḻi, ெப.(n.)

   ேகட் ம் ேபா  ெவவ் யதாய்ப் ன்  உ  த ஞ் ெசால் ( .ேபா. பா. 2, 2, பக். 165);; harsh but salutary 
words of advice.

     [வா ைற + ெமா ]

வா ைறவாழ்த்

வா ைறவாழ்த்  vāyuṟaivāḻttu, ெப.(n.)

   1. தைலவன் ேவண்டானா ம் அவற்  உ ெமா கைளச ்சான்ேறார ் ம் றத் ைற (ெதால். 
ெபா ள். 90);; theme of wise men giving salutary advice to a chief nolens volens.

   2. ற் லக் ய வைக ெதாண் ற்றாற ள் ஒன் ; a variety of descriptive poetry, one of 96 {}.

     [வா ைற + வாழ்த் ]

வா ற்

 
 வா ற்  vāyūṟṟu, ெப.(n.)

   வா ல் உ ழ் நீர ் ரக்ைக (யாழ்.அக.);; profuse secretion of saliva.

     [வா  → வா ற் ]

வா றசெ்சய்தல்

 
 வா றசெ்சய்தல் vāyūṟacceytal, ெப.(n.)

   ம ந் னால் வா ல் நீ ம்ப  ெசய்தல்; to produce an usual secretion and discharge of saliva in a person by 
using medicine.

     [வா  → வா ற + ெசய்தல்]

வா றல்

வா றல் vāyūṟal, ெப.(n.)

   1. வா ல் த்த நீர ் ரத்தல்; secretion of fluid in the mouth.

   2. வாய் நீர;் saliva.

     [வாய் + ஊறல்]
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வா

வா 1 vāyūṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   உணைவ நிைனந்  உ ழ்நீர ் ரத்தல்; secretion of idiva on seing food.

     "அமரர ் ழாம் வா ற" (அழகரக்ல.1);.

     [வாய் + ஊ -,]

 வா 2 vāyūṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அவா தல்; to long for, as welth, fame, office, learning.

     [வாய் + ஊ -,]

வாெயச் ல்

 
 வாெயச் ல் vāyeccil, ெப. (n.)

வாய்ம ந்  பாரக்்க;see {}.

     [வாய் + எஞ்  → எச்  → எச் ல். (எச் ல் = ந்த உண , உ ழ்நீர.்]

வாெய -த்தல்

வாெய -த்தல் vāyeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ேபசத் ெதாடங் தல்; to begin to speak.

   2. ரெல த்தல்; to speak aloud, to raise the voice.

     "நன்னா  வாெய த் தைழக் ம்" (மணிேம. 25, 237);.

     [வாய் + எ -,]

வாெய -தல்

வாெய -தல் vāyeḻudal,    5 ெச. . . (v.i.)

வாெய  (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [வாய் + எ -, (எ -தல் = ெதாடங் தல்);.]

வாையக்கட்

வாையக்கட் 1 vāyaikkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. உண ற் கட் ப்பாடாக இ த்தல்; to observe restrictions of diet.

   2. க்கனமாக உண  ெகாள் தல்; to stint oneself in the matter of food.

     "வாையக் கட்  வ ற்ைறக் கட் ச ்ேசரத்்த ெபா ள்".

   3. வாய்க்கட் 1, 2, 3 பாரக்்க;see {}.

     [வாய் → வாைய + கட் -,]

 வாையக்கட் 2 vāyaikkaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

வாய்கட் -, 1, 2 பாரக்்க;see {}.

     [வாய் → வாைய + கட் -,]

வாையப் ள-த்தல்

வாையப் ள-த்தல் vāyaippiḷattal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. யப்ைப ெவளிப்ப த் ம் வைக ல் வாையத் றத்தல்; gape at.

     'ெபண் வண்  ஒட் னாேல வாையப் ளக் ம் ஊர ்இ '.

   2. இறத்தல்; to die.

     ' ழவர ் ெரன்  வாையப் ளந்  ட்டார'்.

     [வாய் → வாைய + ள-,]
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வாெயா ங் -தல்

வாெயா ங் -தல் vāyoḍuṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேபசச்டங் தல் (யாழ்.அக.);; to be tongue-tied;

 to be rendered speechless.

     [வாய் + ஒ ங் -,]

வாெயா

வாெயா  vāyoli, ெப. (n.)

   பாடல்; poem.

     "க யன் வாெயா கள்" ( வ். ெபரிய . 4, 5, 10);.

     [வாய் + ஒ ]

வாேயாட்டல்

 
 வாேயாட்டல் vāyōṭṭal,    ளத்தல்; raving.

     [வாய் + ஒட்டல்]

வாேயா

வாேயா  vāyōṭu, ெப.(n.)

   1. உைடந்த பாைன ன் வாய்ச ் ல்  ( வ். மாைல 5, வ்யா. பக். 29);; neck of a broken pot.

   2. த் ம் அரி  த யன தறாதப  உர ன் ேமல் ைவக் ம் பாைனக் க த் ப் ேபான்ற க  
(ெகா.வ.);; circular piece like the neck of a broken pot placed at the mouth of a mortar, while pounding paddy to prevent the 
grain from scattering.

     [வாய் + ஒ ]

வாேயாைல

வாேயாைல vāyōlai, ெப.(n.)

   1. தவச வளைவக் ப் ட் க் ய ல் ைவக் ம் அதன் கணக் க் ப் ; ola memorandum of account 
of grain in a heap, usually kept stuck in the heap.

   2. ஒற்  உரிைமைய ைலெசய்வைதக் க் ம் ல ஆவணம் (நாஞ்.);; document conveying the sale or 
assignment of one's mortgage right.

     [வாய் + ஓைல]

வார்

வார1் vārttal,    11 ெச. . . (v.i.)

அம்ைம

   ேநா ல் த்  ெவளிப்ப தல்; to appear, as pock in small-pox.

     'அம்ைம வாரத்்த ஞ் ' (ெகா.வ.);.

 வார2் vārtal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ தல்; to flow, trickle.

     "ெநய் வாரந்்தைனய  ண்ேகால்" ( வக.1697);.

   2. ெவளி தல்; to spread, overflow.

     "ெந நீர ்வார் ைழ" (ெந நல்.139);.

   3. ெந ைமயாதல்; to be long.

     "வாரம்  ளரினள்" (அகநா.102.);.

   4. ேநராதல்; to be upright.

     "வாரந்் லங்  ைவெய ற் " ( ந்.14);.

   5. உயரத்ல் ( ங்.);; to rise high.

   6. ஒ ங் ப தல்; to be in order, to be arranged in order.

     "மணல்வார ் ற ல்" (மைலப .48);.
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வார்க்கட்

வாரக்்கட்  vārkkaṭṭu, ெப.(n.)

   1. வாராற் கட்டப்பட்ட ; that which is tied by thongs.

   2. வ  ( . 140;உைர);; bands of catgut in a {}.

     [வார ்+ கட் ]

வார்க்க

 
 வாரக்்க  vārkkayiṟu, ெப.(n.)

   ன்னிய ேதாற்க  ( ன்.);; braided leather thong.

     [வார ்+ க ]

வார்க் த்

வாரக்் த்  vārkkutti, ெப.(n.)

வாரக்் த்  (ெநஞ்  . 22, உைர); பாரக்்க;see {}.

     [வார ்+ த் ]

வார்க் த்

வாரக்் த்  vārkkuttu, ெப.(n.)

   நீரப்் ெப க்  த்ேதா ம் இடம்; whirlpool.

     "ெகாைலக்களம் வாரக்் த் " (ஏலா ,12);.

     [வார ்+ த் ]

வார்க் தல்

 
 வாரக்் தல் vārkkudal, ெப.(n.)

   மாைழ த யவற்ைற க் ச ்சாய்த்தல்; to cast in mould.

வார்கா

வாரக்ா  vārkātu, ெப.(n.)

   வ கா ; perforated ear lengthened by weighting the ear-lobes.

     "வாரக்ா  தாழப் ெப க் " ( வ். ெபரியாழ்.2 3,13);.

     [வார ்+ கா . (வார-்தல் = நீ தல்);]

வார் ைட

 
 வார் ைட vārkuḍai, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ெநல்(A.);; a kind of paddy.

வார்ேகால்

 
 வாரே்கால் vārāl, ெப.(n.)

   ளக் மா ; broom.

ம வ. ைடப்பம்.

     [வார ்+ ேகால்]

வார்

 
 வார்  vārcigi, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் ெகா  மல் ைக; a climber-Jasminum sambac.

வார்த்த

 
 வாரத்்த  vārttagi, ெப.(n.)

   கற்றாைழ; aloe.
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வார்த்த

 
 வாரத்்த  vārttagu, ெப.(n.)

   ல்ைல; a variety of Jasmine.

வார்த்தம்

 
 வாரத்்தம் vārttam, ெப.(n.)

   நலம்; well being.

வார்த்தரம்

 
 வாரத்்தரம் vārttaram, ெப.(n.)

   தண்ணீர;் water.

வார்த்த கம்

 
 வாரத்்த கம் vārttarugam, ெப.(n.)

   கத்தரிக் காய்; brinjal plant-solanum melongena.

     [வார ்+ த கம்]

வார்த்தா கம்

வாரத்்தா கம் vārttāgigam, ெப.(n.)

   1. கண்டங்கத் ரி; a prostate thorny shrub.

   2. வ தைல; a small species of brinjal plant.

வார்ேத

 
 வாரே்த  vārtēvi, ெப.(n.)

   வட்டத் ப் ; a twiner.

வார்ப்படஇ ம்

 
 வாரப்்படஇ ம்  vārppaḍairumbu, ெப.(n.)

   வாரத்்  ஊற் ய இ ம் ; cast iron.

     [வாரப்்படம் + இ ம் ]

வார்ப்படம்

வாரப்்படம்1 vārppaḍam, ெப.(n.)

வாரப்் ேவைல ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [வார ்→ வாரப்்  → வாரப்்படம்]

 வாரப்்படம்2 vārppaḍam, ெப.(n.)

   மாைழைய க்  ேவண் ய வ வங்களில் வ த்தல்; to make things from foundary.

வார்ப்படேவைலக்
காரன்

 
 வாரப்்படேவைலக்காரன் vārppaḍavēlaikkāraṉ, ெப.(n.)

   வாரப்் ேவைல ெசய்ேவான்; founder, caster.

     [வாரப்்படம் + ேவைலக்காரன்]

வார்ப்பைன

 
 வாரப்்பைன vārppaṉai, ெப.(n.)

ந்தற்பைன பாரக்்க;see {}.
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வார்ப்பாைல

 
 வாரப்்பாைல vārppālai, ெப.(n.)

   இ ம்  த யன உ க்  வாரக்் டம் ( ைவ.);; foundry.

     [வார ்→ வாரப்்  + ஆைல]

வார்ப் ம்

 
 வாரப்் ம்  vārppirumbu, ெப.(n.)

   ற தனிமக் கலப்  உைடய ம் எளி ல் உைடந்  ம் தன்ைம ெகாண்ட மான ஒ  வைக 
இ ம் ; pig iron.

     [வாரப்்  + இ ம் ]

வார்ப்

வாரப்் 1 vārppu, ெப.(n.)

   1. ஒ க் ைக; pouring.

   2. உ க்  வாரக்்ைக; casting.

     "வாரப்்  னைமத்த யாப்பைம ய ம்ெபா " (ெப ங்.இலாவாண.18, 24);.

   3. உ க்  வாரக்்கப்பட்ட ; that which is cast.

   4. வ  அகன்  வாய் கனமாக ள்ள பாத் ர வைக (இ.வ.);; a shallow, thick- liped vessel.

   5. ைகவைள (அக.நி.);; bangle.

     [வார ்→ வாரப்் ]

 வாரப்் 2 vārppu, ெப.(n.)

   1. அ மந்த மணிகளில் எற் ன ேமற் ச்  ( வ். ெபரியாழ். 3, 3, 3, வ்யா. பக். 567.);; encasing, as precious 
stones in an ornament.

   2. மாைழைய உ க்  வாரத்்தல்; to make things from foundary.

     [வார ்→ வாரப்் ]

வார்ப் ேவைல

வாரப்் ேவைல vārppuvēlai, ெப.(n.)

   1. உ க்  வாரக்் ந் ெதா ல்; work of casting metal.

   2. வாரப்்  1, 3 பாரக்்க;see {}.

     [வாரப்்  + ேவைல]

வார்ப் க்

 
 வாரப்் க்  vārppurukku, ெப.(n.)

   வாரத்்த எஃ ; cast steel.

     [வாரப்்  + உ   → உ க் ]

வார்ப் ைல

 
 வாரப்் ைல vārppulai, ெப.(n.)

வாரப்்பாைல ( ைவ); பாரக்்க;see {}.

     [வாரப்்  + உைல]

வார்ப் ண்

 
 வாரப்் ண்  vārppūṇṭu, ெப.(n.)

   நீ ; salt extracted from the fuller's earth.
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வார்

வார்  vārpu, ெப.(n.)

   நீளவாக் ற் வப்ப ைக; being cut lengthwise.

     "வார்  வள் ன்" ( றநா.50);.

     [வார ்→ வார் ]

வார் தல்

 
 வார் தல் vārmudal, ெப.(n.)

   உப்பளங்களி ந்  வாரிெய க்கப்பட்ட உப் க் யல்; heap of salt from salt-pans.

     'அளத் ல் வார ் தல் அ க ல்ைல'.

     [வார ்+ தல்]

ஒ.ேநா. கண் தல்.

வார்

வார்  vārmūli, ெப.(n.)

   1. நீ ; salt extracted from the fuller's earth.

   2. ெவ ப் ; salt petre.

     [வார ்+ ]

வார்ைம

வாரை்ம vārmai, ெப.(n.)

   1. ஒ க்கம் (அ .நி.);; conduct.

   2. ேநரை்ம (அ .நி.);; rectitude.

   3. ம ப் ர ; polite manners.

     "வாரை்ம ரை்ம ய யாதவன்" ( ன்.);.

     [வார ்→ வாரை்ம]

வாரக்கட்டைள

 
 வாரக்கட்டைள vārakkaṭṭaḷai, ெப.(n.)

   வாரந்ேதா ம் ட் க்ெகா  நாளாக இரவலரக்்  உணவளிக் ம் ட்டம்; system by which villagers 
undertake to feed mendicants etc. gratuitously in turn of one day in a week.

     [வாரம் + கட்டைள]

வாரக்கட்டைளத்த
ம் ரான்

 
 வாரக்கட்டைளத்தம் ரான் vārakkaṭṭaḷaittambirāṉ, ெப. (n.)

   வாரக் கட்டைள ல் உண் ம் ைசவத் ற  ( ன்.);; saiva-ascetic fed on {}.

     [வாரக்கட்டைள + தம் ரான்]

வாரக்கம்

வாரக்கம் vārakkam, ெப.(n.)

வாரகம்1, 1 பாரக்்க;see {}.

     "உன்றன் வாரக்கத்ைதச ் ரக்கத்ைத வாங் க் ெகாண்ேடேனா" ( ரப்்பள் );.

   2. ெபா நராகப் ப ந்  ெகாள்ேவாரக்் க் ெகா க் ம் ன்பணம் ( ன்.);; advance money paid to a soldier 
on enlisting.

ெத. வாரக .

வாரக்காணம்

வாரக்காணம் vārakkāṇam, ெப.(n.)

   வரிவைக (S.l.l.vi.155);; a tax.

     [வாரம் + காணம்]
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வாரக்காரன்

 
 வாரக்காரன் vārakkāraṉ, ெப.(n.)

   உ ங் யானவன் ( ன்.);; cultivator.

     [வாரம் + காரன். (காரன் = ஆண்பாற் ெபயரீ );]

வாரக்

 
 வாரக்  vārakkuḍi, ெப.(n.)

    வாரத் க் ப் ப ரி ம் உழவன் ( ன்.);; tenant or cultivator who receives a fixed share of the produce.

     [வாரம் + . (வாரம் = ேமல்வாரம் வாரங்களா ய ைளசச் ன் பங் );]

வாரக் ச்

 
 வாரக் ச்  vārakkuḍicci, ெப.(n.)

   வாரக் ப்ெபண் (யாழ்.அக.);; woman cultivator.

     [வாரக்  → வாரக் ச் ]

ஒ.ேநா. வாரம் +  → ச் .

வாரக் ன்னல்

 
 வாரக் ன்னல் vārakkuṉṉal, ெப.(n.)

   ஒ  வைக மாட்  ேநாய்; malarial fever affecting cattle.

     [வாரம் + ன்னல். ன்னல் = சளி, காய்சச்ேலா  வ ம் ேநாய்]

வாரகக்கடன்

 
 வாரகக்கடன் vāragaggaḍaṉ, ெப.(n.)

   ேவளாண்ைம ெபா ட்  உத ங் கடன்; agricultural loan.

ம வ. ேவளாண்கடன்.

     [வாரகம் + கடன்]

வாரக யம்

 
 வாரக யம் vāragasiyam, ெப.(n.)

   ழங்  வைக (சங்.அக.);; a kind of root.
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வாரகம்

வாரகம்1 vāragam, ெப.(n.)

   ப ரி ேவாரக்்  உத யாகக் ெகா க் ம் ன் பணம்; advance given to cultivators to enable them to carry on 
cultivation.

   2. ெநல் வட் க் க் ெகா க் ம் பணம் (யாழ்.அக.);; money lent on agreement to pay interest in kind, i.e. paddy.

ெத. வாரக .

 வாரகம்2 vāragam, ெப.(n.)

   1. ைர; horse.

   2. ைர நைடவைக; a pace of horse.

 வாரகம்3 vāragam, ெப.(n.)

   கடல் (அக.நி.);; ocean or sea.

 வாரகம்4 vāragam, ெப.(n.)

   நிலப்பைன (சங்.அக.);; moosly root.

வார

 
 வார  vāragirumi, ெப.(n.)

வாரி  (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}.

வார ரன்

வார ரன் vāraāraṉ, ெப.(n.)

   1. அளியன் (ைமத் னன்);; brother-in-law.

   2. ைமயாள்; porter.

வாரங்கம்

வாரங்கம்1 vāraṅgam, ெப.(n.)

   ஆ தப்  (சா.அக.);; handle of weapon.

 வாரங்கம்2 vāraṅgam, ெப.(n.)

   பறைவ (சங்.அக.);; bird.

வாரசச்ட்டம்

 
 வாரசச்ட்டம் vāraccaṭṭam, ெப.(n.)

   யானவ க் ரிய ைள பங் ன் ளத்தம் க் ம்பட்  (W.G.);; a register showing the cultivator's 
share of the crop.

     [வாரம் + சட்டம்]

வார ந்தரி

 
 வார ந்தரி vārasundari, ெப.(n.)

   ைல மகள் (யாழ்.அக.);; prostitute.

     [வாரம் + ந்தரி. Skt. = ந்தரி]

வாரேசைவ

 
 வாரேசைவ vāracēvai, ெப.(n.)

   ெபா ட ்ெபண் ர ் ட்டம் (யாழ்.அக.);; company of harlots.

     [வாரம் + ேசைவ. Skt. = ேசைவ]
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வாரஞ்சாரம்
வாரஞ்சாரம் vārañjāram, ெப.(n.)

வாரம்2,6,7 (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

வாரட்

 
 வாரட்  vāraṭṭu, ெப.(n.)

வாரப்படை்ட பாரக்்க;see {}.

வாரட்ைட

 
 வாரடை்ட vāraṭṭai, ெப.(n.)

   வாரவடை்ட; beam supporting a roof.

     [வாரம் + அடை்ட]

வாரடகம்

 
 வாரடகம் vāraḍagam, ெப.(n.)

   தாமைரக் காய்; heart.

வாரடம்

 
 வாரடம் vāraḍam, ெப.(n.)

   வயல் (சங்.அக.);; field.

வார

வார 1 vāraḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நீர ்நிர ேயா தல் (யாழ்.அக.);; to spread out and flow, as water.

     [வார ்+ அ -,]

 வார 2 vāraḍi, ெப.(n.)

   பலகைற (சங்.அக.);; cowrie.

 வார 3 vāraḍi, ெப.(n.)

   சாடை்டய  ( ைவ.);; whipping.

     [வார ்+ அ ]

வார த்தல்

வார த்தல் vāraḍittal, ெப.(n.)

   கம் யாக நீட் தல், வார த் ப் டம் ேபா தல் (ேபாகர ்7000);; to elongate as wire.

     [வார ்+ அ த்தல்]

வாரைட

வாரைட1 vāraḍai, ெப.(n.)

   பைன த யவற் ன் ஒைல ரக்்  ( ன்.);; mid- rib, as of a palm leaf.

   ெத. வரட;ம. வரிட.

     [வார ்+ அ  → அைட]

 வாரைட2 vāraḍai, ெப.(n.)

   லாக்ேகா ன் ஏற்றத ்தாழ்வான நிைல;   தரா ன் ஏற்றத ்தாழ்வான நிைல (C.G.);; uneven state of the 
balance.

 வாரைட3 vāraḍai, ெப.(n.)

வரைட பாரக்்க;see {}.
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வாரைடேயாைல

 
 வாரைடேயாைல vāraḍaiyōlai, ெப.(n.)

   த்தைக ஆவணம்; deed of lease.

     [வார ்+ அைடேயாைல]

வாரணக்க

 
 வாரணக்க  vāraṇakkayiṟu, ெப.(n.)

   உழ க்க ; agricultural plough rope.

     [வாரணம் + க ]

வாரணத்தண்டம்

 
 வாரணத்தண்டம் vāraṇattaṇṭam, ெப.(n.)

   ேகா  டை்ட; fowl egg.

     [வாரணம் + தண்டம்]

வாரப் ன்ெசய்

 
 வாரப் ன்ெசய் vārappuṉcey, ெப.(n.)

   வரி டத்தக்க ன்ெசய்ப் ப ர ்(PT.L.);; dry crops liable to be taxed.

     [வாரம் + ன்ெசய்]

 வாரப் ன்ெசய் vārappuṉcey, ெப.(n.)

   வரி டத்தக்க ன்ெசய்ப் ப ர ்(PT.L);; dry crops liable to be taxed.

     [வாரம் + ன்ெசய்]

வாரண ைச

 
 வாரண ைச vāraṇabusai, ெப.(n.)

   வாைழ (சங்.அக.);; plantain.
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வாரணம்

வாரணம்1 vāraṇam, ெப.(n.)

   1. சங்  ( ங்.);; conch.

     "வாரணத்  வாயைடப்ப" (இர . நாட்  43);.

   2. யாைன; elephant.

     " கர் க வாரணம்" (மணிேம.7, 115);.

   3. பன்  (நன். 271, ம ைல.);; pig.

     "கனவாரணம் ப ன் ந் தைகயால்" (அரிசமய. லேசக.4);.

   4. தைட ( ங்.);; obstacle, obstruction.

   5. மைறப் ; screen, cover.

     "வாரண மாைய' (பாரத. ெரள.17);.

   6. கவசம் ( ங்.);; coat of mail.

   7. சடை்ட ( டா.);; shirt.

   8. காப்  ( ன்.);; protection.

   9. ேகடகம் ( ன்.);; shield.

   10. நீங் ைக ( ன்.);; leaving off, removal.

   11. உன் மத்தம் (அக.நி.);; delirium tremens, madness.

   12. ேகா ; fowl.

வாரணேரைக

 
 வாரணேரைக vāraṇarēkai, ெப.(n.)

மக்களின் நல்வாழ்ைவக் காட் ம்

   உள்ளங்ைக வைர; a kind of auspicious mark on the palm of the hand.

     "வள்ளி ைக ற் கண்ட வாரண ேரைக  தம்ேம" ( வா ரக்் றவஞ் );.

வாரணவல்லைப

 
 வாரணவல்லைப vāraṇavallabai, ெப.(n.)

வாரண ைச (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}.

வாரணவல்லைம

 
 வாரணவல்லைம vāraṇavallamai, ெப.(n.)

   வாைழ; plantain tree.

     [வாரணம் + வல்லைம]
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வாரணன்

வாரணன்1 vāraṇaṉ, ெப.(n.)

கணப ;{}.

     "வாரணன் மரன் வணங் ங் கழற் ரணன்" (ேதவா. 785, 10);.

 வாரணன்2 vāraṇaṉ, ெப.(n.)

   கடற்ெறய்வம்; god of the sea tract.

     [வாரணம் → வாரணன்]

வடவர ்வ்  (க , மைற, ழ்,); என்பைத லமாகக் காட்  அைனத்ைத ம் ம் வானம் (all-enveloping 
sky); என்  ெபா ள் வர.் இ  வ ணைன மைழத் ெதய்வமாகக் ெகாண்ட இைடக்காலத் ற்  
மட் ம் ெபா ந் ேமயன் , கடல் ெதய்வமாகக் ெகாண்ட ற்கால, ற்கால நிைலைமக் ப் 
ெபா ந்தா .

த ழர ்வாரணைன என் ம் கடல் ெதய்வமாகேவ ெகாண்டனர.்

     "வ ணன் ேமய ெப மண லக ம்" (ெதால். 951);.

இ  'வாரணன் ேமய நீரம்ண லக ம்' என் த்தல் ேவண் ம். ெதால்காப் யர ்வ ண என் ம் 
வடெசால் வ ற்ேகற்ப வ ணன் என்  ரித் க் ெகாண்டார.்

வடவர ்காட் ம் வ்  என் ம் லத் ற் ச ் ழ்தற் ெபா ள்ள .

இனி, வரி என் ம் த ழ்ச ்ெசாற்  தற் ெபா ள்ள . வரிதல் = தல்.

     " ண்ைண மைறய வரிந் " ( வ். வாய். 5:1:5);

வைள க் க த்த ப்பைட ேலேய, வாரணம் என்ப  ேகடகத்ைத ம் சங்ைக ம் க் ம். 
(வ.ெமா.வ.86);.

வாரைண

 
 வாரைண vāraṇai, ெப.(n.)

   தைட ( ங்.);; obstruction.

வாரைணயம்

 
 வாரைணயம் vāraṇaiyam, ெப.(n.)

வாரைண ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

வாரத்தண்

வாரத்தண் 1 vārattaṇṭu, ெப.(n.)

வாரத்தள  (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [வாரம் + தண் ]

 வாரத்தண் 2 vārattaṇṭu, ெப.(n.)

   க ள்ளி; a thorny-shrub-solamum jacquini.

வாரத்தள

 
 வாரத்தள  vārattaḷagu, ெப.(n.)

   கத் ரிவைக; Indian night shade.

வாரத்

 
 வாரத்  vāratti, ெப.(n.)

   வாத நாராயணன்; a tree-Delonix elata.
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வாரத் ட்டம்

வாரத் ட்டம் vārattiṭṭam, ெப.(n.)

   1. ேமல்வாரங் வாரங்களின் ரிப்ெபா ங் ; adjustment of the shares of the produce, as {} and {}.

   2. ேமல் வாரதாரக்் ம் வாரதாரக்் ம் உரிய ைள பங் ன் வரங் த் க் ஊர ்கணக்கன் 
ைவக் ம் கணக் ; a register kept by the village accountant of the respective shares of the produce assignable to the 
cultivators and proprietors.

     [வாரம் + ட்டம்]

வாரத் க் வளர்-
த்தல்

வாரத் க் வளர-்த்தல் vārattukkuvaḷarttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ற்பதாற் ைடக் ம் ஆதாயத்ைதச ்ெசாந்தக் காரேனா  ப த் க் ெகாள்வதாக ஒப் க் ெகாண்  
ேகா , ஆ , பன்  த யன வளரத்்தல் ( ன்.);; to raise, as fowls, pigs, goats etc. on an agreement to share the 
proceeds of the sale with the owners.

     [வாரத் ற்  + வளர-்,]

வாரத் ண்

வாரத் ண்  vārattuṇṭu, ெப.(ո.)

   1. வாரத் னின்  க த் ச ்அர  அல்ல  நில உரிைமயாளரின் ேமல்வாரத்ேதா  ட் ம் 
ப  (R.T.);; deduction made from the cultivator's share and added to that of the land lord or the government (R.T);.

   2. நில உரிைமயாளரக்் ரிய ேமல் வாரத் ன் எசச்ம் ( ன்.);; unrealised balance of the landlord's share of the 
produce.

     [வாரம் + ண் ]

வாரநாரி

 
 வாரநாரி vāranāri, ெப.(n.)

   ைலமகள் (யாழ்.அக.);; prostitute.

     [வாரம் + நாரி. நாரி = skt]

வாரநாள்

 
 வாரநாள் vāranāḷ, ெப.(n.)

   நாள்; a day of the weak.

     [வாரம் + நாள்]

வாரப்பட்டா

 
 வாரப்பட்டா vārappaṭṭā, ெப.(n.)

   தவசக் த்தைகயாகக் ெகா க் ம் பட்டா; rent-deed or {} fixing the amount of rent in kind.

     [வாரம் + பட்டா]

வாரப்பட்ைட

 
 வாரப்படை்ட vārappaṭṭai, ெப.(n.)

   ேமற் ைர தாங் ம் உத்தரம்; bressummer, beam placed horizontally to support the roof above.

     [வாரம் + படை்ட]

வாரப்ப -தல்

வாரப்ப -தல் vārappaḍudal,    4 ெச. . . (v.i.)

   உ க்கங் ெகாள் தல் (யாழ்.அக.);; to show mercy;

 to pity.

வாரப்ப கம்

வாரப்ப கம் vārappadigam, ெப.(n.)

   மண ர ் சா  த யார ்என்பவரால் 19-20ஆம் ற்றாண் ல் இயற்றப்ெபற்ற ல்; a book 
written by {} cirumanavur in 19-20th century.

     [வாரம் + ப கம்]
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வாரப்பற்

 
 வாரப்பற்  vārappaṟṟu, ெப.(n.)

   அர  அல்ல  நில உரிைமயாளர ்வாரமாகத் தவசத்ைதப் ெபற் க் ெகாள் மா  ம் நிலம் 
(C.G.);; lands held on the sharing tenure, a share of the produce being received by the government or landlord in kind, op. to 
{}.

வாரப்பா

வாரப்பா  vārappāṭu, ெப.(n.)

   1. அன் ; love.

     'அவ க்  அவளிடத் ல் வாரப்பா '.

   2. உ க்கம் (யாழ்.அக.);; pity, mercy.

   3. ஒ ைடச ்சார் ; partiality, bias, prepossesion.

     [வாரம் + பா ]

வாரப் ரி

 
 வாரப் ரி  vārappirivu, ெப.(n.)

   ேமல்வாரங் வாரங்களின் ரி ; division of shares in cultivation.

     [வாரம் + ரி ]

வார ைச

 
 வார ைச vārabusai, ெப.(n.)

வாரணா ைச (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}.

வாரம்

வாரம்1 vāram, ெப.(n.)

   1. மைலசச்ாரல் ( ங்.);; mountain slope.

     "வாரமெதங் ம்..... பண் க ர" (இர . க் . 258);.

   2. தாழ் வாரம் ( ன்.);; verandah of a house.

   3. பக்கம் ( லப்.5,136, அ ம்.);; side.

   4. ெசால்ெலா க்க ம் இைசெயா க்க  ைடய இைசப்பாட்  ( லப்.3,67,அ ம்.);; mellifluous song.

   5. க ப்பா உ ப் க்க  ெளான்  (ெதால். ெபா ள். 464.);; a member of Kali Verse.

   6. ன்பாட் ; song of an accompanist sung as a relief to the chief singer.

     "ேதாரிய மடந்ைத வாரம் பாட ம்" ( லப்.6,19);.

   7. ெதய்வப் பாடல்; song in praise of a deity.

     "வார ரண் ம் வரிைச ற் பாட" ( லப்.3, 136);.

   8. த்  வைக ( ன்.);;({});

 a kind of dance.

 ma. {}, ka. {}.

     [வார ்→ வாரம். (ேவ.க.பக்.108);]

 வாரம்2 vāram, ெப.(n.)
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வாரம்ப -தல்

வாரம்ப -தல் vārambaḍudal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஒ  பக்கஞ் சா தல்; to be prejudiced or biassed, to show partiality.

     "வாரம்பட் த் ய  நல்லவாம்" ( வக.888);.

     [வாரம் + ப -,]

வாரம்பா -தல்

வாரம்பா -தல் vārambāṭudal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ன்பாட் ப் பா தல்; to sing in accompaniment.

     "வாரம்பா ந் ேதாரிய மடந்ைத ம்" ( லப்.14,155);.

     "வாரம் பா தல் என்ப  பாடைலப் பா ம் ஒ ைறயா ம். வாரம் பா தல் கத் ெதான்ைமக் 
காலத் ந்  ெதாடரந்்  வ ற . நாயன்மாரக்ள் வாரம் பா ம் ைறையப் ெபரி ம் வளரத்் ப் 
ேபணியவரக்ள்.

வாரம்பா ம் ைற

பா ைற ேல த ல் ஒ வர ்அைமத் க் ெகாண்  பா ம் பாட ன் தைடேவகத்ைதப் ன்னர ்
பா ம்ேபா  இரட் ப்  ேவகத் ல் பா வ  வாரம் பா தல் எனப்பட்ட . அ  வாரம் ணரத்்தல் 
என் ம் அைழக்கப்பட்ட . இன்  நைட ைற ல் அ

     'ஒன்றாங்காலம் பா தல்',

     'இரண்டாங்காலம் பா தல்' என்  றப்ப ற . ஒ  எ- . தாள எண்ணிக்ைககள் எட் க் ள் 
பா ய ஒ  பாட்  வரிைய நா  எண்ணிக்ைகக் ள் பா  ப்ப  வாரம் பா தல் ஆ ம். 
ெதால்காப் ய ளக்கம்

தல் ல் இயற் ள்ளைத நன்  அ ந்  ெகாண்  அம் தல் னின் ம் வ ல் ெசய்பவன் 
ைகக்ெகாள்ளேவண் ய ெந கைளத் ெதால்காப் யர ்வாரம் ணரத்் ம் ெந க டன் ஒப் ட் க் 
காட் ள்ளார.் ஒன்ைற ளக் வதற் க் றப்ப ம் உவைமயான  அைனவரக்் ம் ெதரிந்ததாய் 
இ த்தல் ேவண் ம். எனேவ ெதால்காப் யர ்காலத் ல் வாரம் ணரத்் ப் பா ம் ைற 
அைனவரக்் ம் ெதரிந்ததாய், நைட ைற ல் இ ந்ததாய் ெப ம் வழக் ப் ெபற் ப் பர யதாய்த் 

கழ்ந்த ." - இைசய ஞர ் .ப.கா. ந்தரம். ெசந்த ழ்ச ்ெசல் . லம்  60 ஆனி - பரல் 11 பக்கம். 473-
475.

வாரம் ரி-த்தல்

வாரம் ரி-த்தல் vārambirittal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைளப  ெநல் த யவற்ைறக் வார ேமல்வார த ய பங் ப்ப  ரித்தல்; to divide the harvest 
between the cultivator and the landlord.

வாரம்ைவ-த்தல்

வாரம்ைவ-த்தல் vāramvaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ப்பப்ப தல்; to be attached to, to have a strong liking for, to show concern.

     "என் கண்ேண வாரம் ைவத் க் காத்தைன" (தா .பராபர.227);.

வாரமரக்கலம்
வாரமரக்கலம் vāramarakkalam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக வரி ( க்.கல்.149);; a kind of tax.

வாரமாதர்

வாரமாதர ்vāramātar, ெப.(n.)

   ெபா  மகள்; harlot, prostitute.

     "வாரமாதர ்ேபான்ற" (ேம  மந்.ைவசயந்.17);.

வார த்தல்

 
 வார த்தல் vāramiruttal, ெப.(n.)

   ேவதத் ேதர் ற்காக ம் ேவத த் க்களின் அைவ (நாஞ்.);; gathering of {} scholars for being examined in 
the {}.

வார ழந்தான்

 
 வார ழந்தான் vāramiḻndāṉ, ெப.(n.)

   வடேமற் ல் உண்டாம் ன்னல் (J.N.);; lightning on the north-west.

     [வாரம் + இழந்தான்]
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வார சச் க்ைக

 
 வார சச் க்ைக vāramuccalikkai, ெப.(n.)

   நிலத் ற் ரியவர ்ப ரி பவரிடம் எ  வாங் க் ெகாள் ம் உடன்ப க்ைக; a written agreement 
executed by tenant to the landlord.

     [வாரம் + சச் க்ைக]

வார

வார  vāramūli, ெப.(n.)

   1. வாரத் ற் ெகா ைற வ ற் த்  தணிதற்காக ேவண்  த்தரக்ள் சாப் ம் ைக; a medicinal 
drug taken by siddhars once a week to appease their hunger.

     [வாரம் + ைக → ]

வாரயம்

 
 வாரயம் vārayam, ெப.(n.)

   வைக (சங்.அக.);; a prostrate herb.

வாரல்வைல

 
 வாரல்வைல vāralvalai, ெப.(n.)

   வைல வைக; a kind of net.

     [வாரல் + வைல. (வைலஉ ரிகைளச ் ழ்ந்  அகப்ப த் ம் க ற் க் க );]

வாரவட்ைட

வாரவடை்ட1 vāravaṭṭai, ெப.(n.)

வாைர1, 3 பாரக்்க;see {}.

 வாரவடை்ட2 vāravaṭṭai, ெப.(n.)

   பாம் சச்ட்டம்; bressummer.

     [வாரம் + வடை்ட]

வாரவாணம்

வாரவாணம் vāravāṇam, ெப.(n.)

   1. பஞ்  ெபய்  ைதத்த ெமய்ச ்சடை்ட ( ன்.);; quilted Jacket.

   2. மாரக்்கவசம் (யாழ்.அக.);; breast- plate.

வாரவாணி

வாரவாணி1 vāravāṇi, ெப.(n.)

   ெபா மகள் (யாழ்.அக.);; harlot.

     [வாரம் + வாணி]

 வாரவாணி2 vāravāṇi, ெப.(n.)

ற  பாரக்்க;see {}.

     [வாரம் + வாணி]

வாரவாரம்
வாரவாரம்1 vāravāram, ெப.(n.)

   கவசம் (ச .);; armour.

வார லா னி

 
 வார லா னி vāravilāciṉi, ெப.(n.)

வாரமாதர ்பாரக்்க;see {}.

     [வாரம் + லா னி]
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வாரளமதா

 
 வாரளமதா  vāraḷamatāṭi, ெப.(n.)

   ெவள் மத்ைத; white dhatura-Dhatura bearing white flowers - Dhatura alba.

வாராக்க

வாராக்க  vārākkadi, ெப.(n.)

   ேப , வா ல ; heaven, as the place from which there is no return.

     "வாராக்க  ைரத்த வாமன்" ( வக. 1247);.

வாராக்காலம்

வாராக்காலம் vārākkālam, ெப.(n.)

   எ ரக்ாலம்; future tense.

     "வாராக் காலத் ம் நிக ங் காலத் ம், ஒராங்  வ உம் ைனசெ்சற் ள , இறந்  காலத் க் 
ப்ெபா  ளத்தல், ைரந்த ெபா ள என்மனார ் லவர"் (ெதால். ெசால். ைன. 44);.

     [வாரா + காலம்]

வாராகரம்

வாராகரம் vārākaram, ெப.(n.)

   கடல்; sea.

     "வாராகர ேம ங் த் " ( ப் :1035);.

வாரா

 
 வாரா  vārāki, ெப.(n.)

   ஓர ் ழங் ; a tuber.

வாராங்கைன

 
 வாராங்கைன vārāṅgaṉai, ெப.(n.)

   ெபா மகள்; harlot, prostitute.

வாராசனம்

 
 வாராசனம் vārācaṉam, ெப.(n.)

   நீரக்் டம் (யாழ்.அக.);; water-pot.

வாராைட

 
 வாராைட vārāṭai, ெப.(n.)

   ேதால்வார;் leather strap.

     [வார ்+ ஆைட]

வாராததனால்வந்
த த்தல்

வாராததனால்வந்த த்தல் vārādadaṉālvandadumuḍiddal, ெப.(n.)

   ஒ  ெபா ண்ைமக்  ேவண் ம் இலக்கணம் நிரம்ப வாராதேதார ் ற்பாலாேன அங்ஙனம் வந்த 
ெபா ண்ைமக்  ேவண் ம்  ெகாள் ந் தந் ர த் வைக (ெதால். ெபா ள். 666);; a literary device by 
which the sense of a {} defectively expressed is rendered complete.

வாராந்தர

 
 வாராந்தர vārāndara, ெப.(n.)

   ழைமக்  ஒ  ைறயான; weekly.

     "வாராந்தரப் பரி ச்

ட் '.
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வாராந்தரி

 
 வாராந்தரி vārāndari, ெப.(n.)

ழைமத்

   தாளிைக; weekly journal.

வாராமற்பண் -
தல்

வாராமற்பண் -தல் vārāmaṟpaṇṇudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மனப்பாடஞ் ெசய்தல் (ெகா.வ.);; to get by heart.

வாராவ

வாராவ  vārāvadi, ெப.(n.)

   ஆற் ன் க்காக நீண்ட வாைரயால் அைமக்கப் ெபற்ற பாலம்; bridge.

   ெத. வார ;க. வாராவ .

     [வாைரவ  → வாராவ . ( .தா.பக். 110);]

வாராவந்

 
 வாராவந்  vārāvandi, ெப.(n.)

   கட்டாயமாய் வ வ  (சங்.அக.);; that which comes or occurs of necessity.

வாராவரத்

 
 வாராவரத்  vārāvarattu, ெப.(n.)

   ேநரை்மக்ேகடாய் வந்த  (யாழ்.அக.);; unjust or inequitable acquisition or income.

வாராவர

வாராவர  vārāvaravu, ெப.(n.)

   அ ைமயான வ ைக; rare visits.

     "வாராவரவாக வந்த  ேமான க் " (தா . ைபங் ளி. 51);.

வாராவாரி

 
 வாராவாரி vārāvāri, ெப.(n.)

    (யாழ்.அக.);; plenty.

வாரா லகம்

வாரா லகம் vārāvulagam, ெப.(n.)

   1. வாராக்க  பாரக்்க;see {}.

   2. ரர ் த ேயார ்அைடதற் ரிய ண் லகம்; heaven, hero's heaven.

     "வாரா லகம் த ெலான்ெறன" ( றநா.341);.

வாரா ல

வாரா ல  vārāvulagu, ெப.(n.)

வாராக்க  பாரக்்க;see {}.

     "வாரா லக ள வல்லாய் நீேய" (ேதவா. 300, 9);.

வாராைன

வாராைன vārāṉai, ெப.(n.)

   ள்ைளத் த ல் ஆண் அல்ல  ெபண் ழந்ைதையத ்தன்னிடம் வ க என்  தாய் த ேயார ்
அைழப்பைதக் ம் ப வம் ( ங்.);; a section of {}-tamil, in which an one year old child is described as being invited 
by its mother and others to come to them, one of ten {} or {}.

     "மாற்றரிய த்தேம வாராைன" (வசச்ணந். ெசய்.8);.

வாராைனப்ப வம்

 
 வாராைனப்ப வம் vārāṉaipparuvam, ெப.(n.)

வாராைன பாரக்்க;see {}.

     [வாராைன + ப வம்]
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வாரி

வாரி1 vāri, ெப.(n.)

   1. வ வாய் ( ங்.);; income, resources.

     " யெலன் ம் வாரி" ( றள். 14);.

   2. ைள ; produce.

     "மாரிெபாய்ப் ம் வாரி ன் ம்" ( றநா.35);.

   3. தவசம் (யாழ்.அக.);; grain.

   4. ெசல்வம் ( ங்.);; wealth.

     [வார ்→ வாரி]

 வாரி2 vāri, ெப.(n.)

   1. டை்டகைள இ க் க் கட்ட உத ம் க  (இ.வ.);; pole for tightening a package or pack.

   2. ைர ைன ல் ைவத் க் கட் ங் க் க் க ; lath tied lengthwise at the edge of a thatched roof.

   3. ைர னின்  வ ம் நீைரக் ெகாண்  ெசல் ங் கால்; channel for draining off the rain water from a roof, 
water way.

   4. ேதாணிப் பலைக ( ன்.);; plank across a dhoney.

   5. மைட ( ன்.);; sluice.

 ma. {}, Tu, {}.

     [வார ்→ வாரி]

வாரிக்காய்சச்ல்

 
 வாரிக்காய்சச்ல் vārikkāyccal, ெப.(n.)

   ெகாள்ைள ேநாயா ய காய்சச்ல் (யாழ்.அக.);; epidemic fever.

     [வாரி + காய்சச்ல்]

வாரிக்காலன்

 
 வாரிக்காலன் vārikkālaṉ, ெப.(n.)

   கால்நைட (இ.வ.);; cattle.

வாரிக்ெகாண்
ேபா-தல்

வாரிக்ெகாண் ேபா-தல் vārikkoṇṭupōtal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒ  ேசர அ த்தல்; to sweep away;

 to destroy wholesale, as an epidemic.

     [வாரி + ெகாண்  + ேபா-,]

வாரிக்ெகாண்
ேபாதல்

 
 வாரிக்ெகாண் ேபாதல் vārikkoṇṭupōtal, ெப.(n.)

   ெகாள்ைள ேநாயால் இறத்தல்; to be carried away in pestilence.

     [வாரி + ெகாண்  + ேபாதல்]

வாரிகம்

வாரிகம்1 vārigam, ெப.(n.)

   ெபான் டை்ட (நாம ப.291.);; buckler-leaved moon-seed.

 வாரிகம்2 vārigam, ெப.(n.)

   தாமைர; lotus.

     [வார ்→ வாரிகம்]
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வாரி

 
 வாரி  vārigirumi, ெப.(n.)

   அடை்ட (யாழ்.அக.);; leech.

     [வாரி + . Skt. = .]

வாரிேகசம்

 
 வாரிேகசம் vāriācam, ெப.(n.)

   ெவட் ேவர;் khus-khus-vetiveria zizanioides alias andropogon muricatus.

வாரிச்

வாரிச்  vāricci, ெப.(n.)

   வரிக் த்  வைக ( லப். 3, 13, உைர, பக். 88.);; a kind of masquerade dance.

     [வரி → வாரி → வாரிச் ]

வாரிசரம்

 
 வாரிசரம் vārisaram, ெப.(n.)

   ன் (யாழ்.அக.);; fish.

     [வாரி + சரம்]

வாரிசன்

 
 வாரிசன் vārisaṉ, ெப.(n.)

மால் (யாழ்.அக.);;{}.

     [வாரி + ஈசன் → வாரீசன் → வாரிசன்]

வாரிசாதம்

வாரிசாதம் vāricātam, ெப.(n.)

   தாமைர; lotus.

     "வாரிசாதக் காைல மலெரன மலரந்்த க ம்" (பாரத. ப ேனழா. 247);.

வாரிசாமரம்

 
 வாரிசாமரம் vāricāmaram, ெப.(n.)

   நீரப்்பா  (சங்.அக.);; moss.

வாரிசாலயன்
வாரிசாலயன் vāricālayaṉ, ெப.(n.)

நான் கன் (தக்கயாகப். 67,- .ம்);;{}.

வாரிசாைலயன்
வாரிசாைலயன் vāricālaiyaṉ, ெப.(n.)

வ ணன் (தக்கயாகப். 67);;{}.

வாரிைச

 
 வாரிைச vārisai, ெப.(n.)

   ெசந்நாய்; a ferocious dog.

வாரிேசாளி

 
 வாரிேசாளி vāricōḷi, ெப.(n.)

   க ரக்் காந்தக் கல்; sun magnetic stone.

     [வாரி + ேசாரி]
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வாரித் ரம்

வாரித் ரம்1 vārittiram, ெப.(n.)

   சேகாரப் ள் (யாழ்.அக.);; shepherd koel.

 வாரித் ரம்2 vārittiram, ெப.(n.)

   ஒைலக் ைட (சங்.அக.);; Umbrella of palm leaves.

வாரித் ைற

 
 வாரித் ைற vārittuṟai, ெப.(n.)

   கடற் ைர; sea-port.

     [கடல் + ைற]

 வாரித் ைற vārittuṟai, ெப. (n.)

கடல் அல்ல  கப்பல்ெதாடரப்ான ைற:

 maritime.

     [வாளி+ ைற]

வாரிதம்

வாரிதம்1 vāridam, ெப.(n.)

   ேமகம்; rain- cloud, as giving water.

     "வாரிதத் ன் மலரந்்த ெகாைடக்கரன்" (யாேசாதா. 1,4);.

 வாரிதம்2 vāridam, ெப.(n.)

   தைட (யாழ்.அக.);; obstacle.

வாரி

வாரி 1 vāridi, ெப.(n.)

   கடல்; ocean.

     "எ வாரி  க யப்பாய" (தக்கயாகப். 269);.

 வாரி 2 vāridi, ெப.(n.)

   அ ரி; urine.

வாரி த்தண்

 
 வாரி த்தண்  vārididdaṇṭu, ெப.(n.)

   பவளம் (சங்.அக.);; coral.

     [வாரி  + தண் ]

வாரி நஞ்

 
 வாரி நஞ்  vāridinañju, ெப.(n.)

   கடல் ைர; bone of cuttle fish.

     [வாரி  + நஞ் ]

வாரி நாதம்

வாரி நாதம் vāridinādam, ெப.(n.)

   1. சங் ; conch.

   2. கல் ப் ; rock salt.

     [வாரி  + நாதம்]
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வாரி ந்

 
 வாரி ந்  vāridivindu, ெப.(n.)

   கட ைர (யாழ்.அக.);; cuttle-bone.

வாரிநாதம்

வாரிநாதம் vārinātam, ெப.(n.)

   1. கடல்; ocean.

   2. லகம்; the nether world.

   3. ேமகம்; cloud.

வாரிநாதன்

 
 வாரிநாதன் vārinātaṉ, ெப.(n.)

வ ணன் (யாழ்.அக.);;{}.

வாரிநி

 
 வாரிநி  vārinidi, ெப.(n.)

   கடல் (யாழ்.அக.);; ocean.

     [வாரி + நி . Skt. = நி .)

வாரிப்ேபாதல்

 
 வாரிப்ேபாதல் vārippōtal, ெப.(n.)

   ெகாள்ைள ேநா ல் சாதல்; to die in epidemic diseases such as cholea, plague etc.

     [வாரி + ேபாதல்]

வாரிப் ரசாதம்

 
 வாரிப் ரசாதம் vārippiracātam, ெப.(n.)

   ேதற்றா (சங்.அக.);; clearing-nut-tree.

     [வாரி + Skt. {} → த. ரசாதம்]

வாரிப் ரவாகம்

வாரிப் ரவாகம் vārippiravākam, ெப.(n.)

   1. நீரப்்ெப க்  (யாழ்.அக.);; flood.

   2. அ ; waterfall.

     [வாரி + Skt. {} → த. ரவாகம்]

வாரிபர்ணி

 
 வாரிபரண்ி vāribarṇi, ெப.(n.)

   வள்ைள (சங்.அக.);; creeping bindweed.

வாரிபாணி

 
 வாரிபாணி vāripāṇi, ெப.(n.)

   வள்ைளக் ைர; a variety of greens-convolvulus ripens.

     [வாரி + பாணி]

வாரியப்ெப மக்க
ள்

வாரியப்ெப மக்கள் vāriyapperumakkaḷ, ெப.(n.)

   ஊரா ம் அைவேயார;் members of a village assembly.

     "ஊரைம ெசய் ம் வாரியப் ெப மக்கேளாம்" (S.l.l.i.117);.

     [வாரியம் + ெப மக்கள்]
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வாரியம்

வாரியம்1 vāriyam, ெப.(n.)

   வங்கமைல; mountain containing lead ore.

 வாரியம்2 vāriyam, ெப.(n.)

   ேமல் உசா ைகச ்ெசய் ம் அ வல்; office of supervision.

     "  ைவஷ்ணவ வாரியஞ்ெசய் ற அரட்ட க் தாச ம்" (S.I.I.iii.80);.

வாரியன்

வாரியன்1 vāriyaṉ, ெப.(n.)

   1. ேமல் உசா ைகச ்ெசய்ேவான்; supervisor.

     "வாரியர ்இ வ ம் கரணத்தா ங் " (TA.Sll.i,7);.

     "வாரியர ் ைர ற் ெசன் " ( வாத. . மண் 19);.

   2. களத்  ெநல்ைலச ்சரியாகக் த் ச ்சாணிப்பாற் டச ்ெசய்  ேமற்பாரக்் ம் அ வலர ்
(Rd.M.305);; supervising officer who sees that the grain at the threshing-floor is properly heaped up and sealed with cowdung 
marks.

   3. களத் ல் ெநல்லளப்பதற்காக அதைனக் த் க் ெகா ப்பவன்; one who heaps up grain on the 
threshing-floor for measuring, Rd.

   4. பள்ளரிற் சா  நிகழ்ச் க க்  இனத்தாைர அைழப்பவன் (இ.வ.);;{}

 messenger who summons the people of his caste to attend caste meeting, festival, funerals etc.

     [வாரியம் → வாரியன்]

 வாரியன்2 vāriyaṉ, ெப.(n.)

   ைரப்பாகன்; horseman.

     "அப் ரத்ைத ைரயாக நீ அரசவாரியனாய்" (க த்.31, உைர);.

வாரி ைற-த்தல்

வாரி ைற-த்தல் vāriyiṟaittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. தறச ்ெசய்தல்; to scatter.

   2. ணாக் தல்; to waste.

   3. யாகக் ெகா த்தல்; to give liberally.

     [வாரி →இைற-,]

வாரி யர்நிலம்

 
 வாரி யரந்ிலம் vāriyuḷuyarnilam, ெப.(n.)

   ேகாடை்ட ம ன் உள்ளிடமாகச ் ற்  வ வதற் ரிய ேமடான ஒ க்  வ  ( ங்.);; high ground within 
the fort, adjoining its walls.

     [வாரி ள் + உயரந்ிலம்]

வாரி ற்பவம்

 
 வாரி ற்பவம் vāriyuṟpavam, ெப.(n.)

   தாமைர (யாழ்.அக.);; lotus.

     [வாரி +  Skt. urphava → த. உற்பவம்]

வாரிேயாட்

வாரிேயாட்  vāriyōṭṭu, ெப.(n.)

   நீேராைட; stream, canal.

     "வாரிேயாட் ல் வலாகரித ் ட்ட ேபால்" (ேம மந்.652);.

     [வாரி + ஒ  → ஒட் ]
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வாரிர தம்

 
 வாரிர தம் vārirasidam, ெப.(n.)

   ெவள்ளிமணல் (சங்.அக.);; silvery sand.

     [வாரி + Skt. {} → த. ர தம்]

வாரிரதம்

 
 வாரிரதம் vāriradam, ெப.(n.)

   ெதப்பம் (யாழ்.அக.);; raft, as in a floating, boat festival.

     [வாரி + Skt. {} → த. ரதம்]

வாரிரா

 
 வாரிரா  vārirāci, ெப.(n.)

   கடல் (யாழ்.அக.);; ocean.

     [வாரி + Skt. {} → த. ரா ]

வாரி கம்

 
 வாரி கம் vārirugam, ெப.(n.)

   தாமைர (சங்.அக.);; lotus.

வாரிவைள-த்தல்

வாரிவைள-த்தல் vārivaḷaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒ ேசரத் ரட் தல்; to encompass, to gather togather, to take in a sweep.

     'வாரி வைளத் ச ்சாப் றான்'.

     [வா  + வைள-,]

வாரிவாகம்

 
 வாரிவாகம் vārivākam, ெப.(n.)

   ேமகம் (சங்.அக.);; cloud.

     [வாரி + Skt. {} → த. வாகம்]

வாரி

வாரி 1 vāriviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

வாரி ைற-, 3 பாரக்்க;see {}.

     [வா  + -,]

 வாரி 2 vāriviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   யாகப் ைனந் ைரத்தல்; exaggiration.

     [வாரி + -,]

வாரிைழ

 
 வாரிைழ vāriḻai, ெப.(n.)

   அைடயாள இைழ; identification thread.
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வாரசீம்

வாரீசம்1 vārīcam, ெப.(n.)

   1. வாரிசாதம் (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}.

   2. ந்தாமணி (நாம ப.385);; a mythical gem.

     [வார ்+ Skt. {} → த. ஈசம்]

 வாரீசம்2 vārīcam, ெப.(n.)

   கடல் (சங்.அக.);; ocean.

வா

வா 1 vārudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.அள் தல்; to take by handfuls, to take in a sweep;

 to scoop.

     "உ ெயா  வாரி ண் " (கம்பரா. ஆற் ப். 15);.

   2. ஆவேலா  ெகாள் தல்; to take in or grasp with avidity.

     "வாரிக் ெகாண் ன்ைன ங் வன் காணில்" ( வ். வாய். 9, 6, 10);.

   3. ெதா த்தல்; to gather.

     "ைகவளம் வாரிைன ெகாண்  வரற் " ( . ெவ.9, 29);.

   4. யாகக் ெகாண்  ெசல் தல்; to remove, carry off in great numbers, as plague, flood, etc.

   5. கவரத்ல் ( வா.);; to snatch away.

     "மாதர ்வைன ல் வா  நீரால்" (கம்பரா. ஆற் ப். 15);.

   6. தல் (யாழ்.அக.);; to rob, steal.

   7. ேதாண்   ெய த்தல்; to dig and take up.

     "வள்ளி வாரிய ன்" ( வக.1565);.

   8. ெகா த்தல் ( வா.);; to winnow.

   9. அரித்தல்; to sift, as with a sieve or by immersing in water.

     "வாராதட்ட வா ன் க்கல்" (ெப ம்பாண். 100);.

வா க்க ேரான்

 
 வா க்க ேரான் vārukkadirōṉ, ெப.(n.)

   ஆகாச க டன்; a twiner sky root-bryonia epigea.

     [வா  + க ேரான்]

வா கம்

வா கம் vārugam, ெப.(n.)

   1. ெவள்ளரி (மைல.);; cucumber.

   2. ேபய்க் ெகாம்மட்  (ைதலவ.);; colocynth.

வா கல்

 
 வா கல் vārugal, ெப.(n.)

வா ேகால் பாரக்்க;see {}.

வா ேகால்

வா ேகால் vāruāl, ெப.(n.)

   ைடப்பம் ( ங்.);; broom.

     "வங்காள ேம ம் வா ேகா ெலா கா  மட்டன்  ய க மாேமா" ( மேர. சத.46);.

     [வா  + ேகால்]
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வா

 
 வா  vārusi, ெப.(n.)

   ெமாசை்ச; field bean- dolichos lap.

வா ண்டம்

வா ண்டம்1 vāruṇṭam, ெப.(n.)

   என்காற் ள் ( ங்.);; a fabulous eight- legged bird.

 வா ண்டம்2 vāruṇṭam, ெப.(n.)

   1. ைள; excretion from the eyes.

   2. ம் ; excretion from the ears, wax.

வா ணம்

வா ணம்1 vāruṇam, ெப.(n.)

   1. வ ண க் ரிய ; that which realates to Varuna.

   2. ேமற்  ( ங்.);; west.

   3. பகல் ப ைனந்  த்தத் ள் ப ன் ன்றாவ  ( தான. ணா ண 73, உைர);; the 13th of the 15 
divisions of a day.

   4. ைணதெ்தான்மம்

   ப ெனட்ட ள் ஒன்  ( ங்.);; a secondary {}, one of 18 upa-{} (Q.V.);.

   5. கடல் ( ங்.);; sea.

   6. மார் ேல ம் வ ற் ேல ம் ெவண்ைம நிறமைமந்த ைர வைக; a species of horse whose chest or 
belly is white in colour.

     "அந்த ைம வண்ணப் பரி ன்ேபர ்வா ணமாம்" ( ைள. நரிபரி. 115);.

   7. மா ங்கம்; round-berried cuspidate-leaved lingam tree.

     "வா ண ெமன்ேபா ல்" (காஞ் ப் . வ. 61);.

 வா ணம்2 vāruṇam, ெப.(n.)

   கள் ( ங்.);; spirituous liquor.

வா ணி

வா ணி1 vāruṇi, ெப.(n.)

   அகத் ய னிவன் (அ . ந்.);; sage Agastya.

 வா ணி2 vāruṇi, ெப.(n.)

   1. வ ணன் மகள்; the daughter of {}.

     "வ ணனா ைன வா ணிெயன்ன" (காஞ் ப் . ராட.் 44);.

   2. வ ணன  ேத ; the consort of {}.

   3. வா ணம்2 பாரக்்க;see {}.

   4. ஆட்டாங்ெகா  (ைதலவ.);; the {} plant.

   5. சதயம் ( ன்.);; the 24th naksatra.

   6. வா ணம்1 2 பாரக்்க;see {}.

 வா ணி3 vāruṇi, ெப.(n.)

பம்பந் ராய் பாரக்்க;see {}.
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வா

 
 வா  vārudi, ெப.(n.)

   நவசச்ாரம் (சங்.அக.);; sal ammoniac.

வா க்ெகங்ைக

 
 வா க்ெகங்ைக vārudikkeṅgai, ெப.(n.)

   ெகண்டகச ் ைல; a sacred stone found in Gandaha river.

     [வா  + ெகங்ைக]

வா த்தண்

 
 வா த்தண்  vārudiddaṇṭu, ெப.(n.)

   பவளம்; coral.

     [வா  + தண் ]

வா நாதம்

 
 வா நாதம் vārudinādam, ெப.(n.)

   சங் ; conch.

     [வா  + நாதம்]

வா ப்பா

 
 வா ப்பா  vārudippāci, ெப.(n.)

   கடற்பா ; sea weeds gracilaris confervoides.

     [வா  + பா ]

வா ேயாரக்
ச்

 
 வா ேயாரக் ச்  vārudiyōrakkuḍicci, ெப.(n.)

   சா க்காய்; rutmeg, myristica fragrans.

     [வா ேயாரம் + ச் ]

வா ந்

 
 வா ந்  vārudivindu, ெப.(n.)

   கடல் ைர; bone of cuttle fish.

     [வா  + ந் ]

வா வைக

 
 வா வைக vāruvagai, ெப.(n.)

   தண்ணீர ்(சங்.அக.);; water.

     [வா  + வைக]

வா ளம்

 
 வா ளம் vāruḷam, ெப.(n.)

   இலவங்கப் ; clove.
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வா ணி

வா ணி vārūṇi, ெப.(n.)

   1. வா ணி1 பாரக்்க;see {}.

   2. ற்ெகா ங்கால் ( ரட்டா );; the 25th naksatra.

வாெர த்தாணி

 
 வாெர த்தாணி vāreḻuttāṇi, ெப.(n.)

   எ த்தாணி வைக ( ன்.);; a kind of iron style for writing.

வாைர

வாைர1 vārai, ெப.(n.)

   1. ங் ல்; bamboo.

     "வாைர கான்ற நித் லம்" (கந்த .ஆற் . 5);.

   2. கா த  ( ன்.);; pole for carrying loads.

   3. வாரி2 1, 2 பாரக்்க;see {}.

   4. ைகமரம் ( ன்.);; rafter, beam.

   5. நீண்  ஒ க்கமான ; anything long and narrow.

   6. க ஞ் வப்  நிற ம் 16 அங் ல வளரச்் ள்ள ன் வைக; flat fish brownish or purplish black attaining 
16 in. in length.

     [வார ்→ வாைர]

 வாைர2 vārai, ெப.(n.)

   ஆ ைர (சங்.அக.);; tanner's senna.

 வாைர3 vārai, ெப.(n.)

காய் காத்  வாைர, கடம் , ளம் ளன் (ேதைர-1001);.

வாெரா க் -தல்

வாெரா க் -தல் vāroḻukkudal,    9 ெச. . . (v.i.)

   க ற் வைலக் கட் தல்; to set nets.

     "ஒ ெய ந்  வாெரா க் " (ெபரிய . கண்ணப்ப.75);.

     [வார ்+ ஒ க் ]
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வால்

வால்1 vāl, ெப.(n.)

   1. இளைம; youth, tenderness.

     "தாலப் ல் ன் வால் ெவண்ேடாட் " ( லப்.16,35);.

   2. ய்ைம( ங்.);; purity.

     "ஊர்  வால்ெவள் ேளேற" ( றநா. 1);

   3. ெவண்ைம; whiteness.

     "பணிெமா  வாெல " ( றள். 1121);.

   4. நன்ைம; goodness.

     "வா ைத ெய த்த வளித  வங்கம்" (ம ைரக். 536);.

   5. ெப ைம ( ங்.);; greatness.

     "அரக்கரத்ம் வா ய ர ன்  ெமரித்தான்" (ேதவா. 1049, 9);.

   6.  ( டா.);; abundance.

     "வா ன் ைளந்தன ைவவனம் ெவண்ெணல்" (மைலப . 115);.

ம. வால்.

     [ ள் → வாள் → வால்]

 வால்2 vāl, ெப.(n.)

வால்கரண்

 
 வால்கரண்  vālkaraṇṭi, ெப.(n.)

வாற் ண்ணம் (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

வால்கனி

 
 வால்கனி vālkaṉi, ெப.(n.)

   ேமன் மாடத் ல் ன் றமாக நீண் ள்ள அட்டாைல; balcony.

வால்காக்ைக

வால்காக்ைக vālkākkai, ெப.(n.)

   காக்ைக னப் பறைவ ல் ஒ வைக; a kind of crow.

காக்ைக இனத் டன் ஒ தத் ல் ெதாடர்  இ ப்பதால், இ  இப்ெபயர ்ெகாண்ட . ஆங் லத் ல் 
மாக்ைப (magpie); எனப்ப ம் பறைவ வைகக்  இ  ெந ங் ன உற . வால் காக்ைக ன் அல , 
காக்ைக ன் அலைகப் ேபால் த த் க் க த் க் ம். இ  க ந்தைல ம், ெவள்ைளப் படை்ட ள்ள 
இறக்ைக ம், க ைன ெகாண்ட நீண்ட சாம்பல் நிற வா ம், வைல உட ம் வாய்ந்த . அள ல், 
ஓர  நீண்டகா ட்பட ஒ  ழ க் ம். காட் ப் றங்களி ம் ேதாப் க்களி ம் வால்காக்ைககைள 
இைண களாக ம்,  ட்டங்களாக ம் காணலாம். இைவ பழங்கைள ம், ச் கைள ம்,  
பல் கைள ம் மரங்களில் ேத ண் ம். ற பறைவகளின் டை்டகைளத் த் ன் ம். ரி-ரி-ரி 
என்ற கரகரப் ம் ெவண்கலத் ன் இனிய ஒைச ம் கலந்த ர ல் வால் காக்ைககள் ல தமாக 
ஒ க் ம் – கைலக்களஞ்.7.);

ம வ. அரிகாைட, க் ணி.

வைககள் :

   1. வால் காக்ைக.

   2. ெவள்ைள வ ற்  வால்காக்ைக.

வால் ண்ணம்

 
 வால் ண்ணம் vālkiṇṇam, ெப.(n.)

வாற் ண்ணம் பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.
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வால் ப்

 
 வால் ப்  vālcippi, ெப.(n.)

   ப்  த் ; oyster pearl.

     [வால் + ப் ]

வால்தர

 
 வால்தர  vāltaragu, ெப. (n.)

   கால்- நைடக க்  இ ம் வரி (இ.வ.);; tax on cattle, as calculated at so much per tail.

வால்நடச்த் ரம்

 
 வால்நடச்த் ரம் vālnaṭcattiram, ெப.(n.)

   வால்ெவள்ளி; comet.

     [வால் + Skt. {} → த. நடச்த் ரம்]

வால்ந க்

 
 வால்ந க்  vālnaṟukku, ெப.(n.)

   ஒைல ன் அ ப் றத் ண்  ( ன்.);; ola slip cut off from the lower end of a palm-leaf.

     [வால் + ந க் ]

வால்நீளம்

வால்நீளம் vālnīḷam, ெப.(n.)

வால் ச் 2 (S.I.I.iv,86); பாரக்்க;see {}.

     " ைழக்கைட வால்நீள ம்".

     [வால் + நீளம்]

வால்ேபரி

 
 வால்ேபரி vālpēri, ெப.(n.)

   காம்ைப உைடய ேமல் ப  ெபரிதாக ம் ழ்ப்ப  யதாக ம் இ க் ம் ஒ  வைகப் 
ேபரிக்காய்; pear.

     [வால் + ேபரி]

வால்மரக்கால்

வால்மரக்கால் vālmarakkāl, ெப.(n.)

   நீண்  உயரமான அள ல் உள்ள ெபரிய மரக்கால், 4 ப ; a elevated measure of four small measures capacity.

     [வால் + மரக்கால்]

வால்மரம்

வால்மரம் vālmaram, ெப.(n.)

   ண்ணாம் பைரக் ம் உ ைள ேகாத்த மரம் (கட்டட சா.15);; long pole attached to the pivot, used in a mill for 
grinding lime-mortar.

     [வால் + மரம்]
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வால் ள

வால் ள  vālmiḷagu, ெப.(n.)

   ெகா  வைக (பதாரத்்த.953);; piper cubeb.

இரடை்ட ைத ைலத் தாவரங்களிேல ைபப்பேர  என் ம் ள க் ம்பத்ைதச ்(த.க.); ேசரந்்த 
ைபப்பர ்க் ெபயா (piper cubeba); என் ம் இனம். இ  ேபாரன்ிேயா, மத்ரா, ஜாவா த ய களில் 
வள ம் ஒ  ெகா . இதன் கனிைய அ  ற் ம் ரவ்தற்  ன்ேப ப த் வாரக்ள். அந்தக் 
கா டன் அதன் காம் ம் ஒட் க் ெகாண் க் ம். அ  வால் ேபான் ப்பதனால் இந்த ள  வால் 

ள  எனப்ப ம். வால் ள  சற் க் கார ம்,  கசப் ம், ந மண ம் உள்ள . இதன் ைவ ம் 
மண ம் ெந ேநரம் நா ம் வா ம் நிைலத் க் ம். இைத ெவற் ைலேயா  ந மணப் 
ெபா ளாகப் பயன்ப த் வேதயன்  ம ந்தாக ம் ைகயாள் வாரக்ள். இைத நீரில் வாைல வ த்  
எண்ெணய் எ க் ன்றனர.் வால் ளைக ச்  ேநாய் க க் ம், நாட்பட்ட ெதாண்ைட ேவக்கா  
ஆ யவற் ற் ம் ைக ம ந்தாகப் பயன்ப த்  ன்றனர.்

     [வால் + ள ]

வால் ைளத்தல்

 
 வால் ைளத்தல் vālmuḷaittal, ெப.(n.)

   ம்  ெசய்ைக; becoming mischievous, as resembling a monkey.

     [வால் + ைளத்தல்]

வால் க் -தல்

வால் க் -தல் vālmuṟukkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ண் தல்; to provoke, irritate, as an animal twisting its tail.

     [வால் + க் -,]

வால்வரிக்ெகா ங்
காய்

வால்வரிக்ெகா ங்காய் vālvarikkoḍuṅgāy, ெப.(n.)

   ெவள்ளரிக்காய் ( லப். 16, 25, அ ம்.);; cucumber.

     [வால் + வரி + ெகா ங்காய்]

வால் ச்

வால் ச்  vālvīccu, ெப.(n.)

   1. வாசல் தல் ெகால்ைல ெனல்ைல வைர ள்ள ட் ன் நீட் யள ; measurement from front to rear, as of 
a house.

   2. அகலக் கடை்டயாய் நீண் ப்ப ; that which is long and narrow.

     [வால் + ச் ]

வால் ச் நிலம்

 
 வால் ச் நிலம் vālvīccunilam, ெப.(n.)

   நீளமான வரப் ைன உைடய நிலம்; land with long bund.

     [வால் + ச்  + நிலம்]

வால்ெவ -த்தல்

வால்ெவ -த்தல் vālveḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   க ஞ் னத் னால் வாைலத் க்  அ த்தல்; to lash the tail in rage, as a beast.

     "வால் ெவ ப்பனவா ய ங்கம்"

     [வால் + ெவ -,]

வால்ெவள்ளி

 
 வால்ெவள்ளி vālveḷḷi, ெப.(n.)

வால் நடச்த் ரம் பாரக்்க (சங்.அக.);;see {}.

ம வ. வால் ன்.

     [வால் +ெவள்ளி]
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வால்ைவ-த்தல்

வால்ைவ-த்தல் vālvaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ேவண் ய உ ப் க்கைளச ்ேசரத்்  நிைற  ெசய்தல்; to add details, to give finishing touches.

   2. த் க் தல்; to exaggerate.

     [வால் + ைவ-,]

வாலகம்

 
 வாலகம் vālagam, ெப.(n.)

   லங் ன் வால் ( ன்.);; tail.

     [வால் + அகம்]

வாலகரப்பன்

 
 வாலகரப்பன் vālagarappaṉ, ெப.(n.)

   ழந்ைத அல்ல  வரக் க்  வ ம் ஒ  வைகத் ேதால்ேநாய்; a skin disease affecting infants and children.

     [வால + கரப்பன்]

வாலக ப் ணி

 
 வாலக ப் ணி vālagaruppiṇi, ெப.(n.)

   கன்னி வய ல் க க்ெகாண்டவள்; pregnancy in teenage.

     [வால + க ப் ணி]

வாலகாரம்

 
 வாலகாரம் vālakāram, ெப.(n.)

   க  ல் ைக ப ந்த  ேபால் உண்டா ம் ஒ  வைகக் கண்ேணாய்; an eye disease.

     [வால + காரம்]

வாலகாசம்

 
 வாலகாசம் vālakācam, ெப.(n.)

   காைல ல் பாரை்வப் ைகசச் ண்டா  சாமம் க ந்  நீங் , ஒ  த ணம் பாரை்வ நீல நிறமாக ம், 
ற  ேவ தமா ம் காணப்ப ம் ெவள்  சைத வளரந்்  பாரை்வ நீர ்நிறமாக ம் ேதாற் ேமார ்

வைகக் கண்ேணாய்; an eye disease in which the vision in the morning will be dim but becomes clear with in three hours, 
fleshy growth appears in the white coat, the colour of the vision changes, it affects the youth and hence the name.

     [வால + காசம்]

வாலசண்டக்காய்

 
 வாலசண்டக்காய் vālasaṇṭakkāy, ெப.(n.)

   ெப ந் ம்மட் ; a large variety of melon-water melon.

     [வால + சண்டக்காய்]

வாலசத்

 
 வாலசத்  vālasattu, ெப.(n.)

   லாசத் ; mineral said to be oozing out from mountain.

     [வால + சத் ]
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வால ரா

வால ரா vālacūrā, ெப.(n.)

   1. மரவைக; fish-poison cedar, walsura.

   2. மைல ரா ; ochre flowered fish-poison cedar.

ெத. வாலர .

வால த்தண்டன்

 
 வால த்தண்டன் vālaḍittaṇḍaṉ, ெப. (n.)

   சாைரப் பாம் ; rat snake.

     [வால  + தண்டன்]

வாலதந ரம்

 
 வாலதந ரம் vāladanadiram, ெப.(n.)

   ம த் வ ல்; mid wifery.

     [வால + தந் ரம்]

வால

வால  vāladi, ெப.(n.)

   1. வால்( ங்.);; tail.

     " ரி ேராம வால களில்" (பாரத. காண்டவ. 18);.

   2. யாைன வால் ( வா.);; tail of an elephant.

வால ப்ேபாளம்

 
 வால ப்ேபாளம் vāladippōḷam, ெப.(n.)

   சாம் ராணி வைக (யாழ்ப்.);; gum-myrrh.

வாலநட்டகம்

 
 வாலநட்டகம் vālanaṭṭagam, ெப.(n.)

    க்ைக; a climber-bryoni-scabra.

     [வால + நட்டகம்]

வாலநாள்

 
 வாலநாள் vālanāḷ, ெப.(n.)

   இளைமக்காலம்; younger days.

     [வால + நாள்]

வாலபா கம்

 
 வாலபா கம் vālapāgigam, ெப.(n.)

   ெமாந்தன் வாைழ; a variety of plantain.

     [வால + பா கம்]

வாலப்ப

 
 வாலப்ப  vālapparudi, ெப.(n.)

   ப்ைப ேமனி; rubbish plant-acalypha-indica.

     [வால + ப ]
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வாலபத் ரம்

 
 வாலபத் ரம் vālabattiram, ெப.(n.)

   க ங்கா  ( .அ);; ceylon ebony.

வால ட்

 
 வால ட்  vālabuṭbi, ெப.(n.)

   ல்ைல (மைல.);; arabian Jasmine.

     [வால + ட் . ட்  = skt.]

வாலம்

வாலம்1 vālam, ெப.(n.)

   1. வால்; tail.

     "கடெ்ச  வால ம் பண  ங்ைக ற் பற் " (காஞ் ப் . மணி கண் 14);.

   2. தைல ம ர ்( ன்.);; hair of head.

   3. நீண்  அகலம் ய ண் ; long narrow strip.

   4. கந்ைதத் ணி (யாழ்ப்.);, rags, tatters.

     [வார ்→ வால் → வாலம்]

ஒ.ேநா. நீர ்→ நீல் (வ.ெமா.வ.86);

 வாலம்2 vālam, ெப.(n.)

   எ பைடவைக; short javelin.

     "வால த லா தம்" (கம்பரா. ஊரே்த. 69);.

 வாலம்3 vālam, ெப.(n.)

   1. கந்ைத; rag.

   2. தைல ம ர;் hair.

வாலமஞ்சா

வாலமஞ்சா  vālamañjāṭi, ெப.(n.)

   பைழய வரிவைக (S.I.I.i.108.);; an ancient tax.

 வாலமஞ்சா  vālamañjāṭi, ெப. (n.)

   வரி; tax.

வால்மஞ்சா கண்மாைலநா ன்"(ெத.சா.12.1 எ221);.

வாலமைன

வாலமைன vālamaṉai, ெப.(n.)

   அகப் றத்தைமந்த ; out house.

     "வாலமைன யகத் ச ்சாரந்்தான் தைலமகன்" (இைற. 21, உைர, பக்.112);.

     [வாலம் + மைன]

வாலமாதைர

 
 வாலமாதைர vālamātarai, ெப.(n.)

   ெகாடை்டக் கரந்ைத; a porstate plant-sphoeranthus indicus.

     [வால + மாதைர]
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வாலமாலம்

 
 வாலமாலம் vālamālam, ெப.(n.)

   அரிதாரம் ( .அ.);; yellow orpiment.

வால கம்
வால கம் vālamūṭigam, ெப.(n.)

   எ  ( வத . பரிகார. 70);; rat, mouse.

வாலரசம்

 
 வாலரசம் vālarasam, ெப.(n.)

   சா  ங்கத் ன் வ த்த சா  ( ன்.);; essence of Vermillon.

     [வாைல + ரசம். ரசம் = Skt.]

வாலரிக்ெகா ங்
காய்

வாலரிக்ெகா ங்காய் vālarikkoḍuṅgāy, ெப.(n.)

   ெவள்ளரி ( லப். 16, 25, உைர);; cucumber.

     [வால் + அரி + ெகா ங்காய்]

வாலரி ரி

 
 வாலரி ரி vālariyuri, ெப.(n.)

ளி றற் படை்ட (ைதலவ.); பாரக்்க;see {}.

     [வால் + அரி + உரி]

வால

வால  vālaruvi, ெப.(n.)

   ெவண்ணிைல ஊழ்கம் ( யானம்);; a form of meditation.

     "வால  வாமன்" ( வக.291);.

     [வால் = ெவள்ைள. வால் + அ .]

வாலவாய்

வாலவாய் vālavāy, ெப.(n.)

   ம ைர; Madura, as encircled by a serpent.

     "வாலவாய் ெபா ந்த ம த் தனி தல்" (கல்லா.48);.

     [ஒ கா. ஆலவாய் → வாலவாய்]

வால வன்

வால வன் vālaṟivaṉ, ெப.(n.)

   கட ள்; God, as pure intelligence.

     "வால வன் நற்றாள் ெதாழாஅர ்எனின்" ( றள். 2);.

     [வால் + அ வன்]

வாலன்

வாலன்1 vālaṉ, ெப.(n.)

   1. ம்பன்; mischievous fellow.

   2. ஒ வைக ெநல் (இ.வ.);; a species of paddy.

     [வால் + வாலன்]

வாலன்கண்டல்

 
 வாலன்கண்டல் vālaṉkaṇṭal, ெப.(n.)

   ெவண்ைம நிற ள்ள கடல் ன்வைக; sea- fish, silvery.

     [வாலன் + கண்டல்]
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வாலாசம்

 
 வாலாசம் vālācam, ெப.(n.)

   மாட் ன் ன்வார ்( ன்.);; crupper for a bullock.

வாலாட் க்

வாலாட் க்  vālāṭṭikkuruvi, ெப.(n.)

   1. கரிக் ; King-crow.

   2. வ யான்; red-wagtail.

இந் யா ல் காணக் ய வாலாட் க் க ள்

     'ேகாடை்டக்கரிசச்ான்' (pied wagtail); என்ற ேய வ ைச ேபாகாமல் ஆண்  வ ம் இங் த் 
தங்  வாபம். இ  க ப் ம் ெவள்ைள மாக, நீண்ட வால் ெகாண் க் ம். அள ல் ைமனாைவ டச ்

யதாக ம் ெமல் யதாக க் ம். வண்ணான் ைறகளி ம் ஆற்றங் கைரகளி ம் இந்தக் 
கைள இைணகளாகக் காணலாம். ெசன்ைன ல் இவற்ைறப் பல டங்களில் பாரக்்கலாம். 

அ க்க  இக்  தன் நீண்டவாைலப் பக்கவாட்டமாக அைசப்ப  ந் ம் ேம ம் மாக 
க் வ ந் ம் இ  வாலாட் க்  என்  லப்ப ம். ஆண் ேகாடை்டக்கரிசச்ான் உயரந்்த 

ழ்க்ைகய க் ம் ர ல் இனிைமயாகப் பா ம்.

வைககள் :

   1. க ப்  ெவள்ைள வாலாட் க் 

   2. க ஞ்சாம்பல் வாலாட் க் 

   3. ெகா க்கால் வாலாட் க் 

வாலாட்

வாலாட் 1 vālāṭṭudal,    47 ெச. . . (v.i.)

   1. ம்  ெசய்தல்; to do mischief, as wagging one's tail.

   2. ண் ெப ைம

   காட் தல்; to put on airs.

     [வால் + ஆ  → ஆட் ]

 வாலாட் 2 vālāṭṭu, ெப.(n.)

   1. ேசடை்ட; mischief.

   2. ெச க்கான ெசயல்; arrogant deed.

     "எத்ேதவர ்வாலாட் ம்" ( வ். இயற். நான் . 38);.

     [வால் + ஆட்டம் → ஆட் ]

வாலா

 
 வாலா  vālāti, ெப.(n.)

பந்தயேவாட்டத் ற் ப் பழக்கப்பட்ட ைர ( ன்.);

 horse trained for racing.

     [வாலாயம் → வாலா ]

வாலா கம்

 
 வாலா கம் vālātigam, ெப.(n.)

   ேபராமணக் ; castor plant yielding big seeds,-ricinus communis.
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வாலாைம

வாலாைம vālāmai, ெப. (n.)

   1. ய்ைம ன்ைம (உரி.நி.);; uncleanliness, impurity.

   2. ட் ; ceremonial impurity or pollution.

     "வாலாைமந்நா ணீங் ய ன்னர"் ( லப். 15, 24);.

     "வாலாைம பாரப்்பா ரிலங் ேலா தாத நாள்" (ஆசாரக். 48);.

   3. மகளிர ் ட்  ( டா.);; menstrual impurity.

வாலாயம்

வாலாயம்1 vālāyam, ெப.(n.)

   1. நைட ைற ெயா ங் ; routine or commonness.

     "வாலாயமாக ம் பழ ய ேயன்" (தா . பரி ரண. 1);.

   2. வழக்கம்; custom.

     'நான் வாலாயமாய்க் காைல ல் ேகா க் ச ்ெசல்பவன்'.

   3. பழக்கம்; familiarity.

     "வாலாயமாய்ப் ேபாய் ந் ண" (அறப்.சத.68);.

ெத. வாலாய .

வாலா

 
 வாலா  vālāvi, ெப.(n.)

   க நிறக் ன் மணி; a black species of crab's eye.

வாலாளி

 
 வாலாளி vālāḷi, ெப.(n.)

   ஏலரி ; cardamom seed.

வாலான்

வாலான்1 vālāṉ, ெப.(n.)

   ட்டத்ைதப் ேபாக் ம் ஓர ்ெநல்; a variety of rice said to cure leprosy.

   2. ரியத்தரி ; rice which have much vitamin.

   3. வா ைவயரி  பாரக்்க;see {}.

 வாலான்2 vālāṉ, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ெநல் (பதாரத்்த 800.);; a kind of paddy.

1459

www.valluvarvallalarvattam.com 15930 of 19068.



வா

வா 1 vāli, ெப.(n.)

   1. ஒ  ரக்  ேவந்தன்;வானரர ்தைலவன், ட் ந்ைத மன்னன் (கம்பரா. வா வைத.);;{}

 a monkey chief.

   2. வா ைடய ; that which has a tail.

   3. கரிக்  (சங்.அக.);; king-crow.

 வா 2 vāli, ெப.(n.)

   நில ன்கைல ேதான் ம் கா வாநாள் (அ .நி.);; the first day after the new moon.

 வா 3 vāli, ெப.(n.)

   மைழத் றல் (அ .நி.);; drizzle.

   ம. வா க; . பா னி.

     [ஆ  → வா ]

 வா 4 vāli, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ன்ெசய்ப் ப ர;் horse tail millet.

ம வ. ைரவா .

 வா 5 vāli, ெப.(n.)

வா ைக

 
 வா ைக vāligai, ெப.(n.)

   மணல் (சங்.அக.);; sand.

     [வால் = ெவள்ைள. வால் → வா ைக]

வா ைச

வா ைச1 vālisai, ெப.(n.)

   1. மணல்; sand.

   2. ெகா க்காசைரக் ைர; a kind of edible greens.

     [வால் + இைச]

 வா ைச2 vālisai, ெப.(n.)

   இளம்ெபண்; a young girl.

     [வால் + இைச]
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வா

வா 1 vālidu, ெப.(n.)

   1. ய ; that which is pure.

   2. ெவண்ைமயான ; that which is white.

     "வா தாம் பக்க ந்ைதக் ந்தன் " (நால , 258);.

   3. நன்ைமயான ; that which is good or excellent.

     "வா  தன்ெறனக் " ( வக.251);.

     [வால் → வா ]

 வா 2 vālidu, ெப.(n.)

   வ  (அக.நி.);; strength.

     [வ  → வா ]

வா ந்

 
 வா ந்  vālindi, ெப.(n.)

   மகப்ேப  ெபற்ற மாதேம மாத டாய்க் கண்  கணவ டன் ேசரந்்  ம  க ப்பத்ைதக் ெகாண்ட 
ெபண்; a woman conceiving within a month or two after delivery.

வா ைம

வா ைம1 vālimai, ெப.(n.)

   வன்ைம (ஈ . 7, 7, 2);; strength.

     [வ -ைம → வா ைம]

 வா ைம2 vālimai, ெப.(n.)

   ெப ைம (ஈ .7, 7, 2);; greatness.

     [வால் → வா ைம]

வா யக்காரன்

 
 வா யக்காரன் vāliyakkāraṉ, ெப.(n.)

   ேவைலக்காரன்; servant.

வா யன்

வா யன்1 vāliyaṉ, ெப.(n.)

   ய்ைம ைடயவன்; holy person.

     "வா யனல் லாேதான் றவஞ் ெசய்தல் ெபாய்" ( . காஞ். 80);.

ம. வால்.

வா ல்லாப் சச்ம்

 
 வா ல்லாப் சச்ம் vālillāppuccam, ெப.(n.)

   ம் ெசய் ழந்ைத (இ.வ.);; mischievous child.

வா

 
 வா  vālu, ெப.(n.)

   வா ைவயரி  ( .அ.);; seed of the climbing staff plant.

     [வால் → வா ]
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வா கம்

வா கம்1 vālugam, ெப.(n.)

   1. மணல்; sand.

   2. ெவண்மணல் ( ங்.);; white sand.

     "ேவைல வா கத்  ரி ைரப் பரப் ன்" ( லப்.6,131);.

     [வால் → வா கம்]

வால் = ெவள்ைள. மா.அ. .

     "of doubtful derivation"

என்  த் த்தல் காண்க. (வ.ெமா.வ.86]

 வா கம்2 vālugam, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைக ப் ; a kind of unidentified salt.

   2. ஏலாவா கம்; a kind of cardamom.

   3. ெவள்ைளக் ங் யம் பாரக்்க;see {}.

வா காப் ரைப

வா காப் ரைப vālukābbirabai, ெப.(n.)

   எ வைக நிரயங்க ள் ெப மணல் வட்ட ைடயதாகக் க தப்ப ம் நிரயம் ( வக. 2817, உைர);; a 
hell, said to contain sand, one of elu-narakam (Q.V.);.

     [வா கம் + Skt. {} → த. ரைப]

வா காயந் ரம்

 
 வா காயந் ரம் vālukāyandiram, ெப.(n.)

   ம ந் ட்ட ப் ையச ் ேடற் வதற் ப் ப த் ைவக் ஞ் மணல் நிரப் ய பாண்டவைக 
(இ.வ.);; sand bath, vessel of heated sand, in which a cup containing medicinal drugs is placed and heated.

     [வா கம் + Skt. {} → த. இயந் ரம்]

வா

 
 வா  vālugi, ெப.(n.)

   கக்கரி ( ைவ.);; kakri melon.

     [வால் → வா ]

வா ைக

வா ைக1 vālugai, ெப.(n.)

   1. ப் ; bottle.

   2. வா ைவ பாரக்்க;see {}.

   3. அ ப் ; oven.

 வா ைக2 vālugai, ெப.(n.)

வா ைவ பாரக்்க (சங்.அக.);;see {}.

வா ங்

வா ங் 1 vāluṅgi, ெப.(n.)

   கக்கரி ( டா);; kakrimelon.

 வா ங் 2 vāluṅgi, ெப.(n.)

வா ைவ பாரக்்க (சங்.அக.);;see {}.

1462

www.valluvarvallalarvattam.com 15933 of 19068.



வா ந்

 
 வா ந்  vālundi, ெப.(n.)

   ள்ெவள்ளரி; Kakri-melon.

வா -தல்

வா -தல் vāluruviviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ன்பஞ் ெசய்யத் ண்  தல்; to stir one to activity, to provoke, as by stroking the tail of an animal.

     "வயப் ைய வா  ன் ேர" (பாரத. . 265);.

     [வால் + உ  + -,]

வா வ ல்

வா வ ல் vāluvanūl, ெப.(n.)

   பாக ல்; science of cookery.

     "வா வ ல் ேபாய்த் ந் னாரக் ம் யப்பன" (கந்த . மார, 69);.

வா வன்

வா வன் vāluvaṉ, ெப.(n.)

சைமப்ேபான் cook.

     "ெந ய ந்த க வா வன் (ம ைரக். 36);.

ம வ. மைடயன்.

வா

 
 வா  vāluvi, ெப.(n.)

   ஒ வைகத ்ேதக் ; a kind of teak.

     [வால் → வா ]

வா ைவ

வா ைவ vāluḷuvai, ெப.(n.)

   1. ெகா வைக; climbing staff plant.

   2. ள்ேவல் வைக;ெத. வா .

     [வால் + உ ைவ]

வா ைற

 
 வா ைற vāluṟai, ெப.(n.)

அ ப்  (சங்.அக.); oven.

     [வால் + உைற]

வா கம்

வா கம்1 vālūkam, ெப.(n.)

    க்ைக; a climber-bryonia scabra.

 வா கம்2 vālūkam, ெப.(n.)

   நஞ்  ( டம்); (சங்.அக.);; poison.

வாேலந் ரேபாள
ம்

வாேலந் ரேபாளம் vālēndirapōḷam, ெப.(n.)

ெவள்ைளப்ேபாளம் (பதாரத்்த. 1052.); myrrh.

     [வால ப்ேபாளம் → வாேலந் ரேபாளம்]

வாேலபம்

 
 வாேலபம் vālēpam, ெப.(n.)

வாேலய பாரக்்க ( ங்.);;see {}.
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வாேலயம்

 
 வாேலயம் vālēyam, ெப.(n.)

க ைத ( வா.);

 ass.

வாைல

வாைல1 vālai, ெப.(n.)

   எரிநீர ்வ க் ம் பாண்டம்; still, alembic, retort.

     "ம ந்

வாைல ேல ற ".

     [வால் → வாைல]

 வாைல2 vālai, ெப.(n.)

   1. ய்ைம; purity.

   2. இதளியம் (சங்.அக.);; mercury.

     [வால் + வாைல]

 வாைல3 vālai, ெப.(n.)

   1. எரிநீர;் acid.

   2. இளம்ெபண்; young girl.

   3. சக் ; the goddess sakti in a girl's form.

   4. கற் ர லாசத்  சாரம்; essence of ammonium-alum.

 வாைல4 vālai, ெப.(n.)

வாைலக்க க்காய்

 
 வாைலக்க க்காய் vālaikkaḍukkāy, ெப.(n.)

   ஞ் க் க க்காய்; tender gall nut.

     [வாைல + க க்காய்]

வாைலக்காட் -தல்

வாைலக்காட் -தல் vālaikkāṭṭudal,    15 ெச. . . (v.i.)

வாைலக் ளப் -, பாரக்்க;see {}.

     [வால் + ஐ + காட் -,]

வாைலக் ண்ணம்

 
 வாைலக் ண்ணம் vālaikkiṇṇam, ெப.(n.)

   வ ப்பதற்காகப் பயன்ப த் ம் வாயகன்ற கலம்; a vessel used for distillation alembic.

     [வாைல + ண்ணம்]

வாைலக் ளப் -
தல்

வாைலக் ளப் -தல் vālaikkiḷappudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   ம்  ெசய்தல் ( ன்.);; to become mischievous.

     [வால் + ஐ + ளப் -,]
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வாைலக் ம்

வாைலக் ம் 1 vālaikkummi, ெப.(n.)

   ெகாங்கணநாயனார ்என்பவரால் . .15ஆம் ற்றாண் ல் இயற்றப்பட்ட ல் வைக; a book written by 
{} in 15th century.

     [வாைல + ம் ]

 வாைலக் ம் 2 vālaikkummi, ெப.(n.)

   வாைலயர ்என்பவரால் . .15ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ல்; a book written by {} in 15th century.

     [வாைல + ம் ]

வாைலக் மரி

 
 வாைலக் மரி vālaikkumari, ெப.(n.)

   இளம் ெபண்; young girl.

     [வாைல + மரி]

வாைலக் றம்

 
 வாைலக் றம் vālaikkuṟam, ெப.(n.)

   மேனா ைல என் ம் ம ந் ப் ; a kind of salt.

     [வாைல + றம்]

வாைலகைல

 
 வாைலகைல vālaigalai, ெப.(n.)

   ஞா ற் ன் கைல; vital air passing through the right nostril.

ம வ. ங்கைல.

     [வாைல + கைல]

வாைலசாரம்

 
 வாைலசாரம் vālaicāram, ெப.(n.)

   சத் சாரம் ( .அ.);; a salt.

     [வாைல + சாரம்]

வாைலெசயநீர்

 
 வாைலெசயநீர ்vālaiseyanīr, ெப.(n.)

   வழைல ப் , ெசயநீர,் ம ெசயநீர;் a pungent liquid preparation from salt.

     [வாைல + ெசயநீர]்

வாைலநீர்

வாைலநீர1் vālainīr, ெப.(n.)

   ெவ ப்  எரிநீர;் nitric acid.

     [வாைல + நீர]்

 வாைலநீர2் vālainīr, ெப.(n.)

   வாைல ட்  வ தெ்த த்த நன்னீர;் water purified by distillation, distilled water.

     [வாைல + நீர]்
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வாைலப்ெபண்

 
 வாைலப்ெபண் vālaippeṇ, ெப.(n.)

   ெசவ்வாமணக் ; red variety of castor-ricinus communis.

     [வாைல + ெபண்]

வாைலப்ெபண்
ேபாகம்

 
 வாைலப்ெபண்ேபாகம் vālaippeṇpōkam, ெப.(n.)

   இதனால் உடம் ற்  ெவப்பம், மனம ழ்ச் , ப , உடம்  வ , ஒளி உண்டாம்; intercourse with young 
woman will cause strength, good complexion good hunger and happiness.

     [வாைல + ெபண் + ேபாகம்]

வாைலெம

 
 வாைலெம  vālaimeḻugu, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ம ந்  (யாழ். அக.);; a kind of medicinal punguent.

     [வாைல + ெம ]

வாைலயாட் -தல்

வாைலயாட் -தல் vālaiyāṭṭudal,    7 ெச. . . (v.i.)

வாைலக் ளப் -, (ெகா.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [வால் + ஆட் -,]

வாைல ப்

 
 வாைல ப்  vālaiyuppu, ெப.(n.)

   நஞ் க் ெகா ; placental card.

     [வாைல + உப் ]

வாைலர ப கார
ம்

 
 வாைலர ப காரம் vālairagubadigāram, ெப.(n.)

   னக்காரம் (அ .நி.);; alum.

வாைலரசம்

 
 வாைலரசம் vālairasam, ெப.(n.)

   இதளிய க ப் ரம் ( .அ.);; sublimate of mercury.

வாைலவ -த்தல்

வாைலவ -த்தல் vālaivaḍittal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ஒ  ெபா ைளச ்  ெசய் , ஆ யாக மாற் , அந்த ஆ ையக் ளிர ட் ப் ெபா ைளத் 
ம்ப ம் பைழய நிைல ல் அைடவ  வாைல வ த்தல் எனப்ப ம்; distillation.

ெபா வாக நீரம்ங்கைளேய இம் ைறக்  உள்ளாக் ேறாம், ல டப் ெபா ள்கைள ம் இதற்  
உள்ளாக்கலாம். ஆ யாக மாறாத கைரெபா ைளக் கைரத் , அைத நீரம்த் ந்  ரிப்பதற் ம், 
ெவவ்ேவ  ெகா நிைல ள்ள நீரம்ங்கைள அவற் ன் கலைவ னின்  ரிப்பதற் ம், ெபா ள்கைளத் 

ய்ைம ெசய்வதற் ம் இம் ைற பயன்ப ம்.

வாைலவய

வாைலவய  vālaivayadu, ெப.(n.)

   1. இளம் ப வம்; young age.

   2. கற்பத் னால் ைம ந்  இளைமயாதல்; rejuvenated body.

     [வாைல + வய ]
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வாவயம்

 
 வாவயம் vāvayam, ெப.(n.)

   ள ; sacred basil.

வாவர

 
 வாவர  vāvarasi, ெப.(n.)

   வாழ்வர ; married woman.

     'அவள் வாவர யாகப் பல்லாண்  வாழ, வாழ்த் ேறன்.

     [வாழ்வர  → வாவர ]

வாவரி ரி

 
 வாவரி ரி vāvariyuri, ெப.(n.)

   ளி றற் படை்ட (சங்.அக.);; a medicinal bark.

வாவல்

வாவல்1 vāval, ெப.(n.)

   1. தாண் ைக ( ங்.);; jumping over.

   2. த்  (ெபா .நி.);; dance.

 வாவல்2 vāval, ெப.(n.)

   1. ெவளவால்; bat.

     " ள ைன வாவல் கா" (நால , 261);.

   ம. வாவல்;   க. பாவ ;   ட. பாபாக் ;   . பாவ ;   . பாப்ல;ெகாலா. ெவலெப.

 வாவல்3 vāval, ெப.(n.)

   1. ப ப்  நிற ள்ள ம் 2 அ  நீளம் வளரவ் மான கடல் ன் வைக; black pomfret brown attaining 2 ft. in 
length.

     [வா  → வாவல்]

 வாவல்4 vāval, ெப.(n.)

   வயா (ெபா .நி.);; great desire languor during pregnancy.

     [வவ்  → வா  → வாவல். ( .த.பக்.23);]

வாவன்ஞாற்

 
 வாவன்ஞாற்  vāvaṉñāṟṟu, ெப.(n.)

   த் ரப்பா வைக ( ங்.);; a verse in which the words or letters are fancifully arranged.

வாவனாற்

வாவனாற்  vāvaṉāṟṟi, ெப.(n.)

   வாவன் ஞாற்  (யாப். .பக்.502);; a kind of verse.

     [வாவல் + நால்-]
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வா

வா  vāvi, ெப.(n.)

   1. நீர ்நிைல ( ங்.);; tank, reservoir of water.

     "மன்  தண்ெபா ம் வா ம்" ( வ். ெபரிய .2,3,10);.

   2. நைடக் ண ; well with a flight of steps down to the water.

   3. ஆற் ேலாைட; stream of water running in a river bed.

     "வண்டார ் வைளய வா ம்" ( வக. 337.);.

வா ப் ள்

 
 வா ப் ள் vāvippuḷ, ெப.(n.)

   எ னம் (அன்னம்); (இலக்.அக.);; swan.

     [வா  + ள்]

வா ேயாகம்
வா ேயாகம் vāviyōkam, ெப.(n.)

   தடாகேயாகம் (சாதக ந். 2036);; an inauspicious {}.

வா

வா 1 vāvudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   தாண் தல்; to jump over, gallop, leap.

     " ன் ைட வா  ேகாளரி ேபால" (கம்பரா.பஞ்சேச, 63);.

 வா 2 vāvu, ெப.(n.)

   1. கா வா; the new moon day.

   2. ெவள் வா; the full moon day.

   3. ைற நாள்; holidays, school holiday, vocation, as given especially on the new moon and the full moon days.

     [உவ  → வா ]

வா க்கா

 
 வா க்கா  vāvukkācu, ெப.(n.)

   ற் ரப்் பள்ளிக் டங்களில் வா  நாடக்ளில் மாணவரக்ள் ஆ ரியரக்்  உத ம் பணம்; holidays gift of 
coin of small value presented by the pupil to the teacher on the new moon and full moon day in village schools.

     [உவ  → வா  → கா ]

வா த்தன்

 
 வா த்தன் vāvuttaṉ, ெப.(n.)

   ேதாணி ன் ன்பக்கம் ( ன்.);; prow of a vessel.

வா ைற

 
 வா ைற vāvumuṟai, ெப.(n.)

   ைற(இ.வ.);; vacation.

     [வா  + ைற]

வாெவாட்டான்

 
 வாெவாட்டான் vāvoṭṭāṉ, ெப.(n.)

   ெகாடை்டப் பாக் ; areca nut.
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வாழ்

வாழ்1 vāḻtal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. இ த்தல்; to be exist.

   2. வாழ்ந் த்தல்; to live.

     "வாழ்த ரக்்கன்ன ளா ைழ" ( றள், 1124);.

   3. ெச த் த்தல்; to flourish, prosper.

     "வாழ்க வந்தணர ்வானவ ரானினம்" (ேதவா. 1177, 1);.

   4. ம ழ்தல்; to be happy.

     "ெசம்ெபாற் ன் ைனக் கண்  வாழ்ந் " ( வாலவா. 61, 18);.

   5. மைனக் ழத் யாக இ த்தல் (ெகா.வ.);; to live the life of a married woman (colloq);.

   6. ப்ப  ஒ தல்; to shape one's life according to a definite set of rules.

     "தந் ரத்  வாழ்  ெமன்பார"் (ஆசாரக். 35);,

     "வாழ்வா க் ச ் ேத  வா ேல" (பழ.);.

   ெத., ம., . வா ; Ko. va-{}. Kod. ba-{}. Tu, {}. Nk. Batt;

 Go. {}, Kui. {}.

 வாழ்2 vāḻ, ெப.(n.)

   ைறைம ( ங்.);; regularity, order.

வாழ்க்ைக

வாழ்க்ைக vāḻkkai, ெப.(n.)

   1. க்ைக; livelihood, living.

     "வ  ன்னரக்் காவாதான் வாழ்க்ைக" ( றள், 435);.

   2. வாழ் நாள்; life-time, career.

     "ெந வாழ்க்ைக" ஆசாரக். 3).

   3. இல்வாழ்க்ைக; married life.

     "ப யஞ் ப் பாத்  ைடத ்தா ன் வாழ்க்ைக" ( றள், 44);.

   4. மைன  (யாழ்அக.);; wife.

   5. நல்வாழ்  நிைல (யாழ்.அக.);; happy state.

   6. ெசல்வ நிைல ( ங்.);; wealth, felicity, prosperity.

   7. ஊர(் டா.);; village, town.

   8. ம தநிலத் ர ்( வா.);; agricultural town.

     'வாழ்க்ைக ெகா த்தவன் ைக ல் வாழ்நாள் அைடக்கலம்' (பழ.);.

     [வாழ் → வாழ்க்ைக]

வாழ்க்ைகக் ப்

 
 வாழ்க்ைகக் ப்  vāḻkkaikkuṟippu, ெப.(n.)

   ஒ வரின் வாழ்க்ைகையப் பற் ய ப் டத் தக்க ளத்தங்கள்; biographical details.

     [வாழ்க்ைக + ப் ]
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வாழ்க்ைகத்
ைண

வாழ்க்ைகத் ைண vāḻkkaittuṇai, ெப.(n.)

   மைனயாள்; wife.

     "தற்ெகாண்டான் வளத் தக்காள் வாழ்க்ைகத் ைண" ( றள், 51);.

     [வாழ்க்ைக + ைண]

வாழ்க்ைகப்ப -
தல்

வாழ்க்ைகப்ப -தல் vāḻkkaippaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   மணமாதல்; to be married, to become a wife.

     "வாழ்க்ைகப் பட்டாள் கயற்கண்ணிேய" (தனிப்பா. ii. 1, 1);.

     [வாழ்க்ைக + ப -,]

வாழ்க்ைகப்ப த்
-தல்

வாழ்க்ைகப்ப த் -தல் vāḻkkaippaḍuddudal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மணம் ெசய்  ெகா த்தல் ( வக. 1490, உைர);; to give in marriage.

     [வாழ்க்ைகப்  → வாழ்க்ைகப்ப த் -,]

வாழ்க

 
 வாழ்க vāḻka, . .(v.)

   வாழ்த் க் ம் ேபா  பயன்ப த் ம் ைனவ வம்; an optative form meaning live.

     [வாழ் + க. க- யங்ேகாள் ைன ற்  ]

வாழ் றவள்

வாழ் றவள் vāḻkiṟavaḷ, ெப.(n.)

   1. கணவேனா  வாழ்பவள் (ெகா.வ.);; married woman living with her husband.

   2. வாழ்வர ; married woman.

     [வாழ் → வாழ் றவள்]

வாழ் ண்டம்

 
 வாழ் ண்டம் vāḻkuṇṭam, ெப.(n.)

   லாதாரம்; one of the six centres of the human body situated in the anal region. Its God is vigneswarar and Goddess is 
{}, literally means root of or source of {}.

வாழ்ெகாளி த் ர்

வாழ்ெகாளி த் ர ்vāḻkoḷibuttūr, ெப.(n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ல் ந்தரரால் பாடல் ெபற்ற வத்தலம்; a saiva place, having the distinction of being sung 
by saint Sundarar.

     "மைலத்த ெசந்ெநல் வயல் வாழ்ெகாளி த் ர"் (57);.

     [வாழ்ெகாளி த் ரர ்→ த் ர ்→ ற் ர]்

வாழ்ச்

வாழ்ச்  vāḻcci, ெப.(n.)

   1. வாழ்க்ைக; living.

     "நிைல ன் வாழ்ச் ன்" (ெதால். ெசால். 80);.

     "நின் தாளிைணக் ழ் வாழ்ச்  ( வ். வாய். 3, 2, 4);.

   2. ெசல்வநிைல; prospe- rity, wealth, felicity.

   3. ெவற் யா ய ெசல்வம்; felicity of victory.

     "ேவந்  ெமய்ம் மறந்த வாழ்ச் " (ப ற் ப். 56, 7);.

     [வாழ் → வாழ்ச் ]

வாழ்ச் ப்ப த்  - 
தல்,

வாழ்ச் ப்ப த்  - தல், vāḻccippaḍuddudal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வாழ ைவத்தல்; to cause to prosper.

     "வாய்ெமா  ம ங் னான் அவைன வாழ்ச் ப்ப த்த ன்" (ெதால். ெபா. 90, உைர);.

     [வாழ் → வாழ்ச்  + ப த் -,]
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வாழ்ெச ப் ண்

 
 வாழ்ெச ப் ண்  vāḻceḍippūṇḍu, ெப.(n.)

   ெபாற்றைலக் ைகயாந்தகைர என் ம் ைக; a variety of eclypta prostata bearing yellow flowers. (சா.அக.);.

வாழ்த்தணி

வாழ்த்தணி vāḻttaṇi, ெப.(n.)

   இன்னாரக்்  இன்ன நன்ைம இையக ெவன்  ன்னிய  ரிக் ம் அணி வைக (தண் . 88);; figure of 
speech expressing benediction of special benefits desired by the poet for particular persons.

     [வாழ்த்  + அணி]

     "இன்னாரக்் ன்ன  இையக என் தா

ன்னிய  ளத்தல் வாழ்தெ்தன ெமா ய" (தண் .88);.

வாத் த ழ்பயந்த ன் ல் னிவா

ஆவா  வா  ய மைறேயார-்கா ரிநாட்

டண்ண லனபாயன் வா  யவன் ைடக் ழ்

மண் ல ல் வா  மைழ.

வாழ்த்தாரம்

 
 வாழ்த்தாரம் vāḻttāram, ெப.(n.)

   வாழ்த்  (இ.வ.);; benediction, used in irony.

     [வாழ்த்  + ஆர ்→ ஆரம்]

வாழ்த் யல்

வாழ்த் யல் vāḻttiyal, ெப.(n.)

   தைலவைனப் லவன் வாழ்த் ம் றத் ைற ( றநா.2, ைறக் ப் );; theme describing the praise 
bestowed on a chief by a bard.

வாழ்த் யல் எ- ,

     "மண் னிந்த நில ம்

நிலேனந் ய ம் ம்

ம் ைதவ  வளி ம்

வளித்தைலஇய ம்

ரணிய நீ  ெமன்றாங்

ஐம்ெப ம் தத் யற்ைக ேபாலப்

ேபாற்றாரப்் ெபா த்த ம் ழ்ச் ய  அகல ம்

வ ம் ெதற ம் அளி ம் உைடேயாய்"

     [வாழ்த்  + இயல்]
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வாழ்த்

வாழ்த் 1 vāḻddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. பாராட் தல்; to felicitate, congratulate, bless.

   2. ேபாற் தல்; to praise, applaud.

     "வாழ்த்த வா  நிைனக்க மடெநஞ் ம்" (ேதவா. 1203, 7);.

   3. மங்கலம் பா தல் (யாழ்.அக.);; to sing songs of benediction.

க. பா .

     [வாழ் → வாழ்த் ]

 வாழ்த் 2 vāḻttu, ெப.(n.)

   1. நல்வாழ்த் ; benediction, felicitation.

   2. ேபாற் ; praise.

     "அவ ைர மாய்த்தாைன வாழ்த்ேத வ " ( வ். இயற். ெபரிய வந். 40);.

   3. ன் ெதாடக்கத் க் றப்ப ம் மங்களாசைண ன்ற ட ்கட ைள வாழ்த் ைக; invocation or 
praise of the

 deity at the begining of a religious or literary work;one of three {}. (Q.V.);.

     "வாழ்த்  வணக்கம் வ ெபா ளிவற்  ெனான்  ஏற் ைடத்தா " (தண் .7);. (ெதால். ெபா. 421, 
உைர.);.

   4. மங்களம் பா ைக (சங்.அக.);; singing songs of benediction.

வாழ்த் ைர

வாழ்த் ைர vāḻtturai, ெப.(n.)

   பாராட் ைர; benediction.

     " த்தவர ் ன்னவரக்்  வாழ்த் ைர ேபசல் ேவண் ம்" (காஞ் ப் .

ஒ க்கப். 12).

     [வாழ்த்  + உைர]

வாழ்த் ைர வைககள் :

இயன்ெமா  வாழ்த் , றநிைல வாழ்த் , வா ைற வாழ்த்  என வாழ்த் ைர வைகப்ப ம்.

ஒ வ ைடய றந்த பண் கைள ம் அரிய ஆற்றல்கைள ம் எ த் ைரத் ப் கழ்வ  அல்ல  
வாழ்த் வ , இயன்ெமா  வாழ்த் .

அ த் ரந்் ேதத் ய இயன்ெமா  வாழ்த் ம். (ெதால். றத.்:35);

மயல  ரத்்  மான்ேறர ்மன்னவன்.

இயல்ேப ெமா ம் அத் ைற யா ம். ( .ெவ.9:195);

கட ள் (அல்ல  நீ வணங் ம் ெதய்வம்); உன்ைனப் பா காக்க, நீ வ வ  ெசல்வத்ேதா  றந்  
ளங் க என் , ஒ வைர வாழ்த் வ  றநிைல வாழ்த் .

வ ப  ெதய்வம் நிற் றங் காப்பப்

ப ர ்ெசல்வெமா  வ வ  றந்

ெபா ன் என் ம் றநிைல வாழ்த்ேத.... (ெதால்.ெசய்.109);

ேநாயாளிக்  ன்  கசப்பாக ம் காரமாக ந்  வ த் ம், ன்  நலம் பயக் ம் ம ந் , 

வாழ்த்ெத -த்தல்

வாழ்த்ெத -த்தல் vāḻtteḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. பர தல்; to praise.

     "கரிசங்கம்... யாெதன்  வாழ்த்ெத ப்ேபன்" ( ேலாத். ேகா. 321);.

     [வாழ்த்  + எ -,]
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வாழ்நர்

வாழ்நர ்vāḻnar, ெப.(n.)

   வாழ்ேவார;் inhabitants, residents.

     "ெதன் ல வாழ்நரக்் க ங்கட னி க் ம் ெபான்ேபாற் தல்வர"் ( றநா.9);.

     [வா ம் → வா மர ்→ வா நர]்

வாழ்நாள்

வாழ்நாள் vāḻnāḷ, ெப.(n.)

   ஆ டக்ாலம்; lifetime.

     "வாழ்நாட ்கலகா வயங்ெகாளி மண்டலம்" (நால .22);.

     [வாழ் + நாள்]

வாழ்நாட ்பல்லாண்  வரம்  ழாக்கள்

மக்களின் மண் லக வாழ்நாட் ேபெரல்ைல வரவரக் ைறந் , இன்  றாண்டாகக் 
ெகாள்ளப்ப ன்ற .

     "மாந்தரக்்  வய  றல்ல ல்ைல" என்ப  க லரகவல். ஒ வர ்தாம் நிைனத்த டன் எ ரவ்ந்  
நிற் ம் உற னைரேயா நண்பைரேயா பாரத்் , உங்கட்  அகைவ  ( றாண் ); என்ப  உலக 
வழக் .

     'மக்கள் றாண்  வாழ்க்ைக' என்  ஒ  ம் மைறமைலய கள் எ  ெவளி ட் ள்ளாரக்ள்.

     "ஆ ம் சா  ம் சா " என் ம் உண்ைம னா ம், ள்ைள றந்  ஓராண் ப்ப ம் 
உ யன்ைமயா ம், க ேலேய இறந்  சாப் ள்ைள ம் ெவளிப்ப வதனா ம், கால் ற்றாண் , 
அைர ற்றாண் , க்கால் ற்றாண் , ற்றாண்  த ய பல்லாண்  வாழ் கள் மட் ன் , 

றந்த நா ம் ஆண்  நிைற  நாடக் ம் ெப ம்பா ம் ெசல்வப் ெபற்ேறாரால் அல்ல  உற்ேறாராற் 
ெகாண்டாடப் ப ன்றன.

ழ ேயா ள்ைளேயா இளந்ைதயேரா வளரச்்  ற் ய ஆேளா ேசத ன் க் காக்கப்பட்  
வந்தைமபற் , இைறவ க்  நன் ெயா  காணிக்ைக ெச த் வ ம், இயன்றள  பணஞ் ெசல ட்  
உற்றார ்உற ன டன் உண்டா  ம ழ்வ ம், இக் ெகாண்டாட்டங்களின் ேநாக்கமா ம்.

அரசன் அல்ல  அர  றந்தநாள் ஆடை்ட ழா, நாண் மங்கலம் என் ம், ெவள்ளணி ழா என் ம் 
ெசால்லப்ெப ம்.

ேமனா களில் ேதான் ய கால் ற்றாண்  ழா (Silver Jubilee); ெவள்ளி ழா என் ம், அைர 

வாழ்ம

 
 வாழ்ம  vāḻmagi, ெப.(n.)

   ண்ணிய வர ; holy tree, ficus religiosa.

     [வாழ் + ம ]

வாழ்மடந்ைத

 
 வாழ்மடந்ைத vāḻmaḍandai, ெப.(n.)

   ைவப்பரிதாரம்; a prepared orpiment.

     [வாழ் + மடந்ைத]

வாழ் தல்

வாழ் தல் vāḻmudal, ெப.(n.)

   கட ள் (வாழ் க்  தற்காரணன்);; God, as the source or first cause of existence.

     "மற்ற  ேயன்றன்ைனத் தாங்  நரில்ைல ெயன் வாழ் தேல" ( வாச. 6,23);.

     [வாழ் + தல்]

வாழ் லம்பா

வாழ் லம்பா  vāḻmūlambāli, ெப.(n.)

   த்தான் பவளம்; one of 120 kinds of natural substances in the tamil medical science.

     [வாழ் + லம் + பா ]
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வாழ்வர

 
 வாழ்வர  vāḻvarasi, ெப.(n.)

வாழ் றவள் (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [வாழ்  + அர ]

     'மைனக் ழத் ைய வாழ்வர  என்ப  ெநல்ைல நாட்  வழக் ' (த. . ன். vi);

வாழ்வாட்

 
 வாழ்வாட்  vāḻvāṭṭi, ெப.(n.)

வாழ் றவள் (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [வாழ்  + ஆள் → ஆட் ]

வாழ்வா ச்

 
 வாழ்வா ச்  vāḻvāṭicci, ெப.(n.)

வாழ் றவள் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [வாழ்  + ஆ  → வாழ்வா  →  வாழ்வா ச் ]

வாழ் -த்தல்

வாழ் -த்தல் vāḻvittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வாழ ைவத்தல்; to cause or help one to live.

     "வாழ் ப்பா ெனண்ணேமா" (அஷ்டப். ற்ெறட.் 47);.

   2. ைறமன்றம் லமாகச ்ெசாத்ைத உரியவ க்  ஒப்பைடத்தல் (ெநல்ைல.);;     [வாழ் → வாழ் ]

வாழ் ப்

 
 வாழ் ப்  vāḻvippu, ெப.(n.)

   ைறமன்றம் லமாகச ்ெசாத்ைத உரியவனிடம் ஒப்பைடக்ைக;     [வாழ்  → வாழ் ப் ]

வாழ் ழ-த்தல்

வாழ் ழ-த்தல் vāḻviḻttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ைகம்ெபண்ணாதல்; to be widowed.

   2. மைன ைய இழத்தல் (இ.வ.);; to become a widower.

     [வாழ்  + இழ-,]

வாழ் ழந்தவள்

 
 வாழ் ழந்தவள் vāḻviḻndavaḷ, ெப.(n.)

   அ த  (யாழ்.அக.);; widow.

ம வ. ைகம்ெபண்

     [வாழ்  + இழந்தவள்]

வாழ் ைன

 
 வாழ் ைன vāḻviṉai, ெப.(n.)

   ஆதனால் (ஆன்மா); அைடயப்ெப ம் நயன்ைம தலான ஐவைகப்ேப ; objectives of human pursuit.

     "ஊழ் ைன ம் வாழ் ைன  ேமா ங் ைகயரே்கான்.... ேவதத் யல்" ( வ். வாய். தனியன்);.
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வாழ்

வாழ்  vāḻvu, ெப.(n.)

   1. நல்வாழ்க்ைக; prosperity, happiness, felicity, happy life.

     "என்னிதன் ேமலவட் ெகய் ம் வாழ் ெவன்றாள்" (கம்பரா. மந்தைர. 49);.

   2. ைழப் ; livelihood, living, career.

     "வாழ் ன் வைர பாய்த னன் " (நால . 369);.

   3. வாழ்க்ைகச ்ெசல க்காக டப்ப ம் இைற  நிலம்; endowment of land for maintenance.

     "மன்னிங்  வாழ்  த ம்" ( வக. 2347);.

   4. உைற (ெபா .நி.);; residing.

   5. உைற டம்; residence.

     "ம ெயான்ற ைதத்தவர ்வாழ் " (ேதவா. 276, 2);.

   6. ஊர ்(ெபா .நி.);; town.

   7. உயரந்்த பத ; high state or position.

     "ெகாள்ேளன் ரந்தான் மாலயன் வாழ் "  ( வாச. 6, 5);.

   8. ெசல்வம்; wealth.

     "ஏத்  வந்தாரக்்  வந் ம் வாழ் " ( . ெவ. 4, 12);.

   9. ைறைம (யாழ்.அக.);; course, system.

     'வாழ் ம் லகாலம்;

வாழ் தாழ்

 
 வாழ் தாழ்  vāḻvutāḻvu, ெப.(n.)

   ஒ வன் வாழ்க்ைக ல் ஏற்ப ம் ெசல்வ நிைல ம் வ ைம நிைல ம்; prosperity and adversity.

     [வாழ்  + தாழ் ]

வாழ்னா

 
 வாழ்னா  vāḻṉāti, ெப.(n.)

   வைள; a thorny climber.

வாழகம்

 
 வாழகம் vāḻkam, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் ங் யம் (மைல.);; konkany resin.

வாழ ட்

 
 வாழ ட்  vāḻpuṭpi, ெப.(n.)

   ல்ைல (மைல);; arabian Jasmine.

     [வால ட்  → வாழ ட் . ஷ்பம் → ட்பம் → ட் ]

வாழமணத்தாள்

 
 வாழமணத்தாள் vāḻmaṇattāḷ, ெப.(n.)

   நீர;் salt obtained from fuller's earth or from the efforessence grown on the soil of fuller's earth.

     [வாழ + மணத்தாள்]

1475

www.valluvarvallalarvattam.com 15946 of 19068.



வாழாக்

 
 வாழாக்  vāḻākkuḍi, ெப.(n.)

வாழா ெவட்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [வாழ் + ஆ + .

     'ஆ' எ.ம.இ.நி.]

வாழாக்ேக

 
 வாழாக்ேக  vāḻākāṭi, ெப.(n.)

   மணமாகா ப்பவள் (யாழ்.அக.);; unmarried woman, spinster.

     [வாழ் + ஆ + ேக .

     'ஆ' எ.ம.இ.நி.]

வாழாக்ெகா

 
 வாழாக்ெகா  vāḻākkoḍi, ெப.(n.)

வாழா ெவட்  (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [வாழ் + ஆ + ெகா ]

வாழாண்

 
 வாழாண்  vāḻāṇṭi, ெப.(n.)

   ளி; tamarind.

வாழாத் ப்ேபாள
ம்

 
 வாழாத் ப்ேபாளம் vāḻāttippōḷam, ெப.(n.)

   றாைல (சாம் ராணி); வைக (யாழ்ப்.);; gum-myrrh.

     [வால ப்ேபாளம் → வாழாத் ப்ேபாளம்]

வாழாதவள்

வாழாதவள் vāḻātavaḷ, ெப.(n.)

   1. வாழா ெவட்  பாரக்்க;see {}.

   2. ைகம் ெபண்; widow.

     [வாழ் + ஆ + (த்); அவள்.

     'ஆ' எ.ம.இ.நி.]

வாழாெவட்

 
 வாழாெவட்  vāḻāveṭṭi, ெப.(n.)

   கணவேனா  ேசரந்்  வாழப்ெபறாதவள் (இ.வ.);; married woman not living with her husband, grass widow.

     [வாழ் + ஆ + ெவட் . ெவற்  → ெவட்  → ெவட் .

     'ஆ' எ.ம.இ.நி.]
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வா

வா 1 vāḻi, . (v.opt.)

   வாழ்க என் ம் ெபா ளில் வ ம் யங்ேகாட ்ெசால் (நன்.168);; optative meaning 'may you prosper'.

     "தடமலரத்்தாள் வாழ" ( வாச. 24, 6);.

     [வாழ் → வா ]

 வா 2 vāḻi, அைசச.் (exp.)

   ஓர ்அைசசெ்சால் ( டா. 10, 16);; an expletive.

     [வாழ் → வா ]

 வா 3 vāḻittal,    11 ெச. . .(v.i.)

   மதரத்் ப்ேபாதல் (யாழ்.அக.);; to be over luxuriant in growth and unproductive.

     [வா  → வா -,]

வா -தல்

வா -தல் vāḻiāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   அைனவ ம் நல டன் வா மா  வாழ்த் தல்; wish every-body good luck.

     [வா  + -,]

வா த் நாமம்

 
 வா த் நாமம் vāḻittirunāmam, ெப.(n.)

   ஆ ரியைர வாழ்த் ம் பாடல்; poem of solutation to the {}.

     [வா  +  + நாமம். நாமம் = skt.]

வா ப்

 
 வா ப்  vāḻippu, ெப.(n.)

   மதரப்்  (யாழ்.அக.);; over-luxuriant growth.

     'வா ப்பான ஆள்'

     [வா  → வா ப் ]

வா ய

வா ய vāḻiya, .(v.opt.)

   1. வா  பாரக்்க;see {}.

   2. ஓர ்அைசசெ்சால் (நன். 440);; an expletive.

     [வாழ் → வா ]

வா ம்பாம்

 
 வா ம்பாம்  vāḻumbāmbu, ெப.(n.)

   அகைவ யால் டை்டயாய்த் ேதய்ந்  களில் வா ம் என்  நம்பப்ப ன்ற நல்ல 
பாம் ; cobra believed to grow short with age and live in houses or house-sites.

     [வாழ் + பாம்  → வா ம்பாம் ]

வா ம் ைட

 
 வா ம் ைட vāḻumbuḍai, ெப.(n.)

   பாம் ப் ற்  (நாஞ்.);; ant-hill, snakehole.

     [வா ம் + ைட]
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வா ேமார்

வா ேமார ்vāḻumōr, ெப.(n.)

   வாழ்பவர;் those who live in prosperity.

     "யாரிவ ெண ந்தைக வா ேமாேர" (ப ற் ப். 71, 27);.

     [வாழ் → வாழ்ேவார ்→ வா ேமார]்

வாைழ

வாைழ vāḻai, ெப.(n.)

   வாைழ ன் மரவைக; Plantain - Musa Paradisiaca.

     "ெகா  மடற் மரி வாைழ" ( வக.2716);.

   க.பாெல;   ம. வால;   .வாெர; ma. {};

 Ko. va-g;

 To. pa-w;

 Ka. {};

 Kod. ba-{};

 Tu. {}.

     [வாழ் → வாைழ]

     'வாைழக் த் தானீன்ற காய் ற்றம்' (பழ.);

     'வாழ் ற ட் க்  வாைழ ைவத் ப் பார'் (பழ.);

வாைழ வைக

   1. அக் னீ வர வாைழ;   2. அ க்  ெமாந்தன்;   3. அ க்  வாைழ;   4. அைடக்காக் ன்னன்;   5. 
அணில் வாைழ;   6. அ ழ்த சாகரம்;   7. அ த பாணி;   8. அ ப்பன்;   9. ஆட் க் ெகாம்பன்;   10. ஆட்  
ேநந் ரன்;   11. ஆ ரங்காய்ப் வன்;   12. ஆ ரங்காய் ெவண்கத ;   13. ஆைனக் ெகாம்பன்;   14. 
இைலவாைழ;   15. ஈனா வாைழ;   16. எரிச்  வாைழ;   17. என்னபனியன்;   18. ஏத்த ங்கன்;   19. 
ஏலக் பாைள;   20. கப் ர;்   21. கரிவாைழ;   22. கல் வாைழ;   23. க ங்கத ;   24. க வாைழ;   25. 
கல்ெமாந்தன்;   26. கற் ரவாைழ;   27. கனயல்;   28. காஞ்சக்ேகல;   29. காட்டா வாைழ;   30. 
காட் ல ;   31. காட்  இ ப்ைப;   32. காட்  வாைழ;   33. கா  வாைழ;   34. காளி வாைழ;   35. 

வாைழக்கசச்ல்

 
 வாைழக்கசச்ல் vāḻaikkaccal, ெப.(n.)

   வாைழ ன் இளங்காய்; very young, unripe plantain fruit.

     [வாைழ + கசச்ல். கசச்ல் = வாைழ ளங்காய்]

வாைழக்கட்ைட

வாைழக்கடை்ட vāḻaikkaṭṭai, ெப.(n.)

   1. வாைழக் ழங்  ( ன்.);; large bulbous root of the plantain tree.

   2. வாைழத் தண்  (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [வாைழ + கடை்ட]

வாைழக்கன்

 
 வாைழக்கன்  vāḻaikkaṉṟu, ெப.(n.)

   வாைழ மரத் ன் ழங் னின்  உண்டா ம் இளவாைழ; plantain sucker or shoot.

     [வாைழ + கன் ]
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வாைழக்காய்

வாைழக்காய்1 vāḻaikkāy, ெப.(n.)

   வரப்் ச ் ைவ ைடய வாைழ ன் காய்; fruit of plantain it is used as vegetable.

     'வாைழக்காய்ப் ெபாரியல்'.

     [வாைழ + காய்]

     'வாைழக்காய் உப் ைறத்தல் இல்' (பழ.);

 வாைழக்காய்2 vāḻaikkāy, ெப.(n.)

   அைரயாப் க் கட் ; bubo.

     [வாைழ + காய்]

வாைழக்காய்த்தட்
வாணி

 
 வாைழக்காய்த்தட் வாணி vāḻaikkāyttaṭṭuvāṇi, ெப.(n.)

   டை்டயான ைர வைக (இ.வ.);; a kind of short horse, pony.

     [வாைழ + காய் + தட் வாணி]

வாைழக் ட்

 
 வாைழக் ட்  vāḻaikkuṭṭi, ெப.(n.)

வாைழக்கன்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [வாைழ + ட் ]

வாைழக்ெகால்ைல

 
 வாைழக்ெகால்ைல vāḻaikkollai, ெப.(n.)

   வாைழத்ேதாட்டம் (இ.வ.);; plantain tope.

     [வாைழ + ெகால்ைல]

வாைழத்தடல்

 
 வாைழத்தடல் vāḻaittaḍal, ெப.(n.)

   வாைழ மரத் ன் படை்ட (இ.வ.);; sheathing petiole of the plantain, plantain bark.

     [வாைழ + தடல்]

வாைழத்தைட

 
 வாைழத்தைட vāḻaittaḍai, ெப.(n.)

வாைழத்தடல் பாரக்்க;see {}.

     [வாைழ + தைட]

வாைழத்தண்

வாைழத்தண்  vāḻaittaṇṭu, ெப.(n.)

   1. வாைழ மரத் ன் தைலப்ப  நீங் ய ந ந்தண் ; stem of the plantain tree.

     "வாைள... வாைழத் தண் ற் பல ஞ் ம்" ( வக. 2601);.

   2. வாைழ மரத் ன் படை்டைய உரித்த ன் உட் றத் ப்ப ம் சைமத் ண்டற் ரிய மான உ ப்  
(ெகா.வ.);; internal edible spadix of the plantain tree.

     [வாைழ + தண் ]
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வாைழநீர்

 
 வாைழநீர ்vāḻainīr, ெப.(n.)

   எ ம் க் ையப் ேபாக் ம் வாைழ மரத்தண்ைட இ த்  எ க் ம் நீர,் வாைழக் ழங் ல் ரக் ம் 
நீர;் liquid squeezed or it from the plantain stalk, if a pit is made in the stump of the plantain tree fluid will accumulate in it and 
it can be drawn out, it is diuretic.

     [வாைழ + நீர]்

வாைழப்பட்ைட

 
 வாைழப்படை்ட vāḻaippaṭṭai, ெப.(n.)

வாைழத்தடல் பாரக்்க;see {}.

     [வாைழ + படை்ட]

வாைழப்பழத்

 
 வாைழப்பழத்  vāḻaippaḻtti, ெப.(n.)

   சன ப் ண்  (யாழ்.அக.);; buffalo-tongue milk-hedge.

ம வ. எ ைம நாக் ப் ண் .

     [வாைழ + பழத் ]

வாைழப்பழம்

 
 வாைழப்பழம் vāḻaippaḻm, ெப.(n.)

   க்கனி ள் ஒன்றான ப த் க் ம் வாைழ ன் காய்; banana.

     'வாைழப் பழத் ல் ஊ ேயற் னாற் ேபால' (பழ.);

     [வாைழ + பழம்]

வாைழப் ஞ்

 
 வாைழப் ஞ்  vāḻaippiñju, ெப.(n.)

வாைழக்கசச்ல் பாரக்்க;see {}.

     [வாைழ + ஞ் . ஞ்  = இளங்காய்]

வாைழப் ஞ் னால் அரத்தக் க ப் , அரத்த லம், அ த் ரம், வ ற் ப் ண் ஆ யன ேபா ம் 
எனச ்சாம்ப வம் ள்ைள ம த் வ அகர த  ம்.

வாைழப்

 
 வாைழப்  vāḻaippurudi, ெப.(n.)

   ைவ ரியம்; one of nine gems.

     [வாைழ + ]

வாைழப்

வாைழப் 1 vāḻaippū, ெப.(n.)

   ன் (ம .க.ii,38);; a cant term for fish.

     [வாைழ + ]

 வாைழப் 2 vāḻaippū, ெப.(n.)

   வாைழ ன் ; Plantain flower clusters sheathed in spathes.

     [வாைழ + ]
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வாைழப் ளக்

 
 வாைழப் ளக்  vāḻaippūviḷakku, ெப.(n.)

   த்  ளக்  வைக (இ.வ.);; lamp with a bowl shaped like a sheathing spathe of a plantain flower.

     [வாைழப்  + ளக் ]

வாைழமட்டம்

 
 வாைழமட்டம் vāḻaimaṭṭam, ெப.(n.)

வாைழக்கன்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [வாைழ + மட்டம்]

வாைழமடல்

வாைழமடல் vāḻaimaḍal, ெப.(n.)

   1. வாைழத்தடல் பாரக்்க;see {}.

   2. வாைழப் ன் மடல்; sheath of a bunch of plantain flowers.

     [வாைழ + மடல்]

வாைழமல

வாைழமல  vāḻaimalaḍi, ெப.(n.)

   ஒேர ஒேர ள்ைளையப் ெபற்றவள்; woman who has

 borne a single child, considered barren.

     "அவள் வாைழ மல யாதலால் - த் ரவ  யல்லள்" ( பரம். பக். 198, ழ்க் ப் );.

ஓ.ேநா. கத மல .

     [வாைழ + மல ]

வாைழ ைக

வாைழ ைக vāḻaimugai, ெப.(n.)

   வாைழ ன்  ( வக.74, உைர);; flower of plantain.

     [வாைழ + ைக]

வாைழய வாைழ

வாைழய வாைழ vāḻaiyaḍivāḻai, ெப.(n.)

   இைடயறா  ெதாடரந்்  வ ம் வ மர ; unbroken lineage as plantain suckers from one root.

     "வாைழய  வாைழெயன வந்த க் ட்ட மர னில்" (அ ட்பா. vi, ரிேய. 4);.

ம வ. கால்வ .

     [வாைழ + அ  + வாைழ]

     "தந்ைத மகன் வ ைறயாக அல்ல  ஆ ரிய மாணவ வ ைறயாகத் ெதாடரந்்  வ ம் 
வரன் ைறைய வாைழய  வாைழ ைற என்பர"் - (ேதவேநயம் 13. பக்.82);

வாைழவைல

 
 வாைழவைல vāḻaivalai, ெப.(n.)

    கண்கைள ைடய வைல (இ.வ.);; net of small mesh.

     [வாைழ + வைல]

வாைழெவட் க்க
யாணம்

 
 வாைழெவட் க்க யாணம் vāḻaiveṭṭikkaliyāṇam, ெப.(n.)

   த்த மக க் த் மணம் ஆகா க் ம் ெபா  இைளயவ க்  ஏற்பாடானால் வாைழ 
மரத்ைத தல் மக க் க் கட் க் ம் மணம்; fictitious marriage of an elder brother with a plantain tree 
adorned as his bride, in order to enable his younger brother to marry.

     [வாைழ + ெவட்  + க யாணம்]
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வாள்

வாள்1 vāḷ, ெப.(n.)

   1. ஒளி (ெதால். ெசால். 367);; lustre, light, splendour.

     "வாண் கம்" ( றநா. 6);.

   2. ளக்கம்; brightness.

     "மாைல வாள் ெகாளா" (க த். 119);.

   3. கழ்; fame.

     'வைலய வாளரா ' (தக்கயாகப். iii, உைர);.

   4. ரை்ம (அ .நி.);; sharpness, fineness.

   5. ெகால் ைக (ெதால். எ த். 401, உைர);; killing.

   6. ெகா ைம; cruelty.

     "வாளரக் ".

   7. கத் ; sword, scimitar.

   8. ஈரவ்ாள்; saw.

     "நாெளன ெவான் ேபாற் காட்  ரீ ம் வாள ணரவ்ாரப்் ெப ன்" ( றள், 334);.

   9. கலப்ைப (நாம ப. 470);; ploսցհ.

   10. உ பைட ன் ெகா ; ploughshare.

   11. கத் ரிக்ேகால்; scissors.

வாள்அலங்காரம்

வாள்அலங்காரம் vāḷalaṅgāram, ெப.(n.)

   தண்டபாணி அ களால் . .19 ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்ெபற்ற ல்; a book written by {} swami in 19th 
century.

     [வாள் + அலங்காரம்]

வாள்ைகக்ெகாண்
டாள்

 
 வாள்ைகக்ெகாண்டாள் vāḷkaikkoṇṭāḷ, ெப. (n.)

ெகாற்றைவ ( டா.);;{}.

     [வாள் + ைக + ெகாண்டாள்]

வாள்ெசல

வாள்ெசல  vāḷcelavu, ெப.(n.)

   எ ரத்்  வந்த அரசன  ெபா பைட டத்  எ ன் ம் ேவந்தன் தன் அரசவாைள ன்னதாக 
த்தைலக் ம் றத் ைற ( .ெவ.4, 7);;     "அ ைனயான் அைற ன ன்ெச ைனேமல் 

வாள்ெசன்றன் " ( .ெவ.4 - 7);.

வஞ் யார ்ேபாரக்்கைழத்த ன் அவர ்பைட டத்ேத காஞ் யரசன் வாளிைனப் ேபாக தல் 
வாள்ெசல  என் ம் ைறயாம்.

எ- :

     "உணங்  லவறா ஒன்னார ரம்ைப

ணங்கரில் ெவம் ைனேநாக்  - அணங் ய

ந்த ம ம் ர யான் டாதார்

வந்த ன் ெசல்ெகன்றான் வாள்"

     [வாள் + ெசல ]
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வாள்மங்கலம்

வாள்மங்கலம் vāḷmaṅgalam, ெப.(n.)

   அரச ைடய வாைளப் கழ்ந்  உைரக் ம் றத் ைற;     "கயக்க ங் கடற்றாைன வயக்களிற்றான் 
வான் கழ்ந்தன் " ( .ெவ. ெகா . 9-35);.

     "ெகாங்க ழ் ஐம்பால் மடவார ் யன்ேகா ல்

மங்கலங் ற மறங்கன ம் - ெசங்ேகால்

நிலந்தரிய ெசல் ம் நிைரதண்தாரச் ்ேசரன்

வலந்தரிய ஏந் ய வாள்" ( .ெவ.9-35 எ- );

     [வாள் + மங்கலம்]

வாள்மா

 
 வாள்மா  vāḷmātu, ெப.(n.)

   ெகாற்றைவ; a Goddess.

     [வாள் + மா ]

வாள் ன்

 
 வாள் ன் vāḷmīṉ, ெப.(n.)

   ஒ  கடல் ன்; sword fish.

ம வ. ஏமங்ேகாலா

     [வாள் + ன்]

வாள்வட்டைண

வாள்வட்டைண vāḷvaṭṭaṇai, ெப.(n.)

   வாட் ேபாரில் இட வலமாகச ் ற் ைக; moving to the right and left in sword play or fight.

     "மன்னர்  சரங்க ெளல்லாம்..... வாள் வட்டைண ேல ணித் " (பாரதெவண். 803);.

     [வாள் + வட்டைண]

வாள்வரி

வாள்வரி vāḷvari, ெப.(n.)

   ; tiger, as marked with curved, brilliant stripes.

     "மதகரிக் களப ம் வாள்வரிப் பற ம்" ( லப். 25, 49);.

     [வாள் + வரி]

வாள்வரிக்ெகா ங்
காய்

வாள்வரிக்ெகா ங்காய் vāḷvarikkoḍuṅgāy, ெப.(n.)

   ெவள்ளரிக்காய்; cucumber melon, as stripes.

     "வாள்வரிக் ெகா ங்காய் மா ளம் பகங்காய்" ( லப்.16,25);.

     [வாலரிக்ெகா ங்காய் → வாள்வரிக் ெகா ங்காய்]

ேபாழ்வாய்

ேபாழ்வாய் pōḻvāy, ெப. (n.)

   1. ளந்த வாய்; open mouth.

ேபாழ்வாய வன் ம் ( வ். இலற். த், 87);.

   2. ெபாக்ைக வாய்; tooth less mouth.

ேபாழ் வாய்ச்  கண் டம்  ரித்தாள் ( ற . 195);

     [ேபாழ் + வாய்]
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வாள்வலம்

வாள்வலம் vāḷvalam, ெப.(n.)

வாள் ரம் பாரக்்க;see {}.

     " டைல வாள்வலங் ெகாண்  காவேலாம்ப" (ெப ங். உஞ்ைசக். 54, 141);.

     [வாள் + வலம்]

வாள்வாெளனல்

 
 வாள்வாெளனல் vāḷvāḷeṉal, ெப.(n.)

   அ  கத தற் ப் ; of howling, as of a dog.

     " ழந்ைத வாள்வாெளன் ற ".

     [வாள் + வாள் + எனல்]

வாள் ச்

வாள் ச்  vāḷvīccu, ெப.(n.)

   1. வாைளச ் ழற் ைக; brandishing of a sword, sword-play.

   2. பரவர ்நடத் ம் வாள்

    ைளயாட் ; sword game, as practised among paravas.

     [வாள் +  ச் .   →  ச் ]

வாள் ரம்

வாள் ரம்1 vāḷvīram, ெப.(n.)

   வாட்ேபாரத்் றைம; swordsmanship, skill in the use of the sword.

     [வாள் +  ரம். ஒ கா. வால்வலம்]

 வாள் ரம்2 vāḷvīram, ெப.(n.)

    ல்வம்; bael.

     "வாள் ரம்" (பரிபா. 11, 19);.

     [மா ர → வாள் ரம்]

வாளகச் ைக

 
 வாளகச் ைக vāḷagaccigai, ெப.(n.)

    த் ர லம் என் ம் ைக; a shrub.

வாளகம்

வாளகம்1 vāḷagam, ெப.(n.)

    ந் க்கம்; frankincense.

 வாளகம்2 vāḷagam, ெப.(n.)

   ெவட் ேவர ்(நாம ப. 327);; cuscuss grass.

வாள ரி

வாள ரி vāḷagiri, ெப.(n.)

   உட் றம் ஒளி ம் ெவளிப் றம் க ங்ெகாண்  நில லைகச ் ழ்ந் ள்ளதாகக் க தப்ப ம் மைல 
(சக்கரவாளம்);; a mythical range of mountains.

     "வாள ரிைய... நிகரக்்  ெம ம்" ( வாலவா.  நகர.4);.

வாளத்ேதலம்

 
 வாளத்ேதலம் vāḷattēlam, ெப.(n.)

   ேநரவ்ாளத ்ெதண்ெணய்; croton oil.

     [வாள + ேதலம்]
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வாளநா காமம்

 
 வாளநா காமம் vāḷanātikāmam, ெப.(n.)

   ெவள்ைள நா ; ordinary white indian burr-achyranthus aspera.

     [வாள + நா  + காமம்]

வாளப்ப ப்

 
 வாளப்ப ப்  vāḷapparuppu, ெப.(n.)

   ேநர ்வாளப் ப ப் ; croton seed pulp.

     [வாள + ப ப் ]

வாளப்பன்

வாளப்பன் vāḷappaṉ, ெப.(n.)

   பழனி மைல ள்ள ன் வர ்வணங் ம் ஒ   ெதய்வம் (E.T.iv.122);; a deity worshipped by the {} of the 
palani hills.

வாளயம்

 
 வாளயம் vāḷayam, ெப.(n.)

    ர ; a prostate plant - Gratiola moniera.

வாளம்

வாளம்1 vāḷam, ெப.(n.)

   வாள்; sword.

     "ைகெயா  கரவ்ாள ம்...  ழ" (பாரத. ப ன் ன். 113);.

     [வாள் + அம். அம் = ெப ைமப்ெபா ட ் ன்ெனாட் ]

 வாளம்2 vāḷam, ெப.(n.)

   யாளி (நாம ப. 199);; a mythical animal.

 வாளம்3 vāḷam, ெப.(n.)

   1. வட்டம்; circle.

     "வாளமாகேவார ்பவளமால்வைர... வைளந்ெதன்ன" (பாரத. காண்டவ. 11);.

   2. சக்கரவாளம் (யாழ்.அக.);; a mythical range of mountains.

   3. சக்கரவாகப் பறைவ; the cakra bird.

     "மங்ைகமார ்தட ைலெயனப் ெபா வன வாளம்" (கம்பரா. பம்ைப. 21);.

     [வள் → வாள் → வாளம். (வ.ெமா.வ.258);.]

 வாளம்4 vāḷam, ெப.(n.)

   ேநரவ்ாளம்; croton.

     [வாள் → வாளம்]

வாளமைல

வாளமைல vāḷamalai, ெப.(n.)

வாள் ச்  பாரக்்க;see {}.

     "க த்  வாளமைலயா " ( வக. 783);.

     [வாள் + அமைல]
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வாளரம்

வாளரம் vāḷaram, ெப.(n.)

   1. ஈரவ்ாைளக் ரை்மயாக்க த ம் அரவைக; two-edged file to sharpen the teeth of a saw.

     "வாளரந் ைடத்த ைவேவல்" ( வக. 461); ( ன்.);.

   2. மரம க் ம் வாள்; saw.

     'ேவம் ைடய வாளரத் ன் வாய்ேபா ம் ளிம் ைன ைடய அழ ய தளிரால்' (ெபா ந. 144, 
உைர);.

     [வாள் + அரம்]

வாளரி

 
 வாளரி vāḷari, ெப.(n.)

   அரிமா ( ங்.);; lion.

     [வாள் + அரி]

வாளவைர

வாளவைர vāḷavarai, ெப.(n.)

   ெகா வைக (பதாரத்்த 707);; sword-bean(m); cl, canavalia ensiformis.

ம வ. தம்பட்டங்காய், ெவள்ைளயவைர.

     [வாள் + அவைர]

வாளா

வாளா vāḷā,  . .எ. (adv.)

   1. ேபசாமல்; silently, quietly.

     "வயப்பட்டான் வாளா ப்பாேனல்" (நால , 325);.

   2.  றக் கணிப்பாய்; indifferently.

   3. பயனின் ; uselessly, fruitlessly, vainly.

     " ளி ளிவன் வாளா" ( வ்.  மாைல. 30);.

வாளாகம்

 
 வாளாகம் vāḷākam, ெப.(n.)

    ல்ைலக் ெகா ; a variety of jasmine creeper.

வாளாங்

வாளாங்  vāḷāṅgu,  . .எ. (adv.)

வாளா பாரக்்க;see {}.

     "வாளாங் ப் ர"் (ேதவா. 745, 1);.

வாளாண்

வாளாண் vāḷāṇ, ெப.(n.)

வாளாண்ைம பாரக்்க;see {}.

     "வாளா ெண ம் ரி னா ம்" (ெதால். ெபா. 107);.

ஒ.ேநா. ேவளாண் கத்த களி  ( றள்.);

     [வாள் + ஆள் → ஆண்]

வாளாண்ைம

வாளாண்ைம vāḷāṇmai, ெப. (n.)

வாள் ரம் பாரக்்க;see {}.

     "வாளாண்ைம ெசய்தற்ெகாத்த ரி  ேதான் யவ ம்" (ெதால். ெபா ள். 107, உைர);.

     [வாள் + (ஆள் → ஆண் → ஆண்ைம = ஆ ந்தன்ைம); ஆண்ைம ( றள்.);]
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வாளா

வாளா  vāḷātu,  . .எ. (adv.)

வாளா பாரக்்க;see {}.

     "வாளாேத ேபாவரான் மாந்தரக்ள்" (நால . 30);.

வாளாைம

வாளாைம vāḷāmai, ெப.(n.)

   ேபசா த்தல்; silence, quietness.

     "வாய்வாளாைம...  கல்வான்" (மணிேம. 30, 245);.

   2.  றக் கணிப்  ( ன்.);; indifference.

   3. பயனின்ைம; uselessness.

   4. உள் ளீ ன்ைம ( ன்.);; emptiness.

     [வாளா → வாளாைம]

வாளால்வ றந்
தான்

வாளால்வ றந்தான் vāḷālvaḻidiṟandāṉ, ெப.(n.)

   பாண் யவரசர ் லர  பட்டப்ெபயர ்(I.M.P.Mr.79);; appellation of certain {} Kings.

     [வாள் + ஆல் + வ  +  றந்தான்]

வாளால்வ றந்
தான் ளிைக

வாளால்வ றந்தான் ளிைக vāḷālvaḻidiṟandāṉguḷigai, ெப.(n.)

   பைழய நாணய வைக ( க். கல். 325);; a {} coin of ancient times.

     [வாள் + ஆல் + வ  +  றந்தான் +  ளிைக]

வாளால்வ றந்
தான்பணம்

வாளால்வ றந்தான்பணம் vāḷālvaḻidiṟandāṉpaṇam, ெப.(n.)

   கா  வைக ( க்கல். 767);; a kind of coin.

     [வாளால் + வ  +  றந்தான் + பணம்]

வாளா ைர

வாளா ைர vāḷāvirai, ெப.(n.)

வாளவைர (M.M.875); பாரக்்க;see {}.

     [வாளவைர → வாள ைர]

வாளாளன்

 
 வாளாளன் vāḷāḷaṉ, ெப.(n.)

வா ழவன் ( ங்.); பாரக்்க;see {}.

     [வாள் + ஆளன்]
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வாளி

வாளி1 vāḷi, ெப.(n.)

   1. வாள் ரன்; swords man.

     "வாளிக ணிைல ெபற மற வார"் (பரிபா. 9, 54);.

   2. அம் ; arrow.

     "மார் ற வாங் வார ்வாளி" (பரிபா. 9, 54);.

ெத. வா .

     [வாள் → வாளி]

 வாளி2 vāḷi, ெப.(n.)

   வட்டமாேயா ைக; circular course, as of a horse.

     "வாளிெவம்பரி" (பாரத.  . 108.);.

     "மா ர றப்பல வாளிேபா மால்" (பாரத.  . 121);.

     "மா. .அ.  ற்றள  (Circumference); என்  மட் ம் த் ள்ள " (ேதவேநயம். 13, பக். 82);.

     [வள் → வாள் → வாளி]

 வாளி3 vāḷi, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் காதணி; a kind of ear-stud or ear-ring.

     "வாளி த் ம்" ( மர.  ர.  த் .  ள். 11); (S.I.I.ii.16);.

     [வாள் → வாளி (ேவ.க.109);]

 வாளி4 vāḷi, ெப.(n.)

   நீரச்ச்ால் வைக (இக்.வ.);; bucket.

     [வாள் → வாளி (ேவ.க.109, வ.ெமா.வ. 258);]

வாளிைக

வாளிைக vāḷigai, ெப.(n.)

வாளி3 பாரக்்க;see {}.

     " ட் ைக ம் வாளிைக ம்" (ப ெனா.  க்ைகலாய. 68);.

     [வாளி → Skt. {} → த. வாளிைக. (வ.ெமா.வ.258);]

வாளிச் ேமனி

 
 வாளிச் ேமனி vāḷiccimēṉi, ெப.(n.)

   மாணிக்கம் (யாழ்.அக.);; ruby.

     [வாளிச்  + ேமனி]

வாளிச் த் ரம்

 
 வாளிச் த் ரம் vāḷiccūttiram, ெப.(n.)

   நீர ்இைறப்பதற்காக வாளிகள் அ க்க க்காகக் ேகாத்த இயந் ரம் (இ.வ.);; the persian wheel.

     [வாளி + Skt. {} → த.  த் ரம்.]
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வாளிப்

 
 வாளிப்  vāḷippu, ெப.(n.)

   உ ட்  ரட் ; youthfulness.

     "வாளிப்பான ேதாள்கள்".

வாளிேபா-தல்

வாளிேபா-தல் vāḷipōtal,    13 ெச. . . (v.i.)

    ைர த யன வட்டமாேயா தல்; to run in a circle, as a horse.

     "மா ர றப்பல வாளிேபா மால்" (பாரத.  .121);.

வ. பா .

     [வாளி + ேபா-,]

வாளியம்

வாளியம்  vāḷiyambu, ெப.(n.)

   அலகம் ; a kind of arrow, having a blade at its head.

     "வாளியம்பன வாட்டங் கண்ணி" (அகநா.67);.

     [வாள் → வாளி + அம் ]

வாளரீல்

 
 வாளரீல் vāḷīral, ெப.(n.)

   ஈரல் வைக (யாழ்.அக);; spleen.

     [வாள் + ஈரல்]

வா சச்ம்

 
 வா சச்ம் vāḷuccam, ெப.(n.)

   க ப் க் கடைல; black bengal gram.

     [வாள் + உசச்ம்]

வா ழத்

வா ழத்  vāḷuḻtti, ெப.(n.)

   ெகாற்றைவ ( லப். 12, உைர, பக். 329);; Goddess of victory.

     [வாள் + உழத் ]

வா ழவன்

வா ழவன் vāḷuḻvaṉ, ெப.(n.)

   1. வாள் ரன்; swordsman.

   2. பைட ரன் ( வா.);; soldier.

   3. தாைனத்தைலவன் ( டா.);; commander.

     [வாள் + உழவன்]

வாெள ப்பான்

வாெள ப்பான் vāḷeḍuppāṉ, ெப.(n.)

   அரசனின் ன் வாேளந்  ெசல்ேவான் (ெந நல். 182, உைர);; sword-bearer of a King.

     [வாள் + எ  - வாெள  → வாெள ப்பான்]

வாேளந்

வாேளந்  vāḷēndi, ெப.(n.)

   1. வாேளந்  ரன் ( ன்.);; warrior armed with a sword.

   2. ெகாற்றைவ (யாழ்.அக.);;{}.

     [வாள் + ஏந்  → ஏந் ]
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வாேள

வாேள  vāḷēṟu, ெப.(n.)

   1. வாட் ண்; sword-cut.

     'வாேள  காணத் ேதேள  மா மா ேபாேல' (ஈ . 3, 9, ப்ர.);.

   2. ஒளி ெய ைக (தக்கயாகப்.106, உைர);; dazzling.

     [வாள் + ஏ . ஏ  = எ ந்ததனாலான ண் – வ ]

வாைள

வாைள1 vāḷai, ெப.(n.)

    ைள ன் சைதப்ப ; a part of brain.

 வாைள2 vāḷai, ெப.(n.)

   16  ரலம் வளரவ் ம் ெவண்ணிற ள்ள மான ன் வைக; scabbard-fish, silvery attaining 16 inch. in length, 
Trichiurs haumela.

     "வாைள வா ைறப்ப நக் " ( வக. 1198);.

   2. 6 அ  வளரவ்தான ஏரிவாைள; fresh water shark, attaining 6 ft. in length, wallago attu.

   3. நீலங்கலந்த பசை்ச வண்ண ைடய ம் 12 அ  வளரவ் மான ள்வாைள; a sea-fish, bluish green, 
attaining 12 ft. in length, chirocentrus dorab.

   ெத. வா க;   க. பாெள;   ம. வாள ன்; Kod. பாெள னி;

. பாெள .

     [வாள் → வாைள]

வாைளக்க யன்

வாைளக்க யன் vāḷaikkaḍiyaṉ, ெப.(n.)

   4 அ  வளரவ் ம் நச்  உள்ள மான கடற்பாம்  வைக (யாழ்.அக.);; sea-snake, attaining 4 ft. in length 
Enhydrinon bengalensis.

     [வாைள + க யன்]

     [கடற்பாம் க க்  வழங் ம் ெபயர.் இவற் ன் வால் பக்கவாட் ேல க ம் அ ந் த் தடை்டயாக 
இ க் ம். பல இனங்களிேல வால் மட் மன்  வா க்  ன்ேன உள்ள உடம் ம் தடை்டயாக இ க் ம். 
இவ் த வா ம் உடம் ம் நீரில் நீந் வதற்  க ம் ஏற்றைவ. இவற் ன் உடல் வாைள னின் 
உடல்ேபால நீண்  தடை்டயாக இ க் ன்ற . இக்காரணங்களால் வாைளக்க யன் என் ம் ெபயர ்

க ம் ெபா த்தமாக அைமந் ள்ள .

வாைளக்கப்பல்

 
 வாைளக்கப்பல் vāḷaikkappal, ெப.(n.)

    ைக ைல வைக (இ.வ.);; a variety of tobacco.

     [வாைள + கப்பல்]

வாைளகம்

 
 வாைளகம் vāḷaigam, ெப.(n.)

    த்தைள; brass.

வாற்கரண்

 
 வாற்கரண்  vāṟkaraṇṭi, ெப.(n.)

வாற் ண்ணம் பாரக்்க;see {}.

     [வால் + கரண் ]
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வாற் ண்ணம்

 
 வாற் ண்ணம் vāṟkiṇṇam, ெப.(n.)

   எண்ெணய் த யன ைவத்தற் ரிய ம் ைகப் ள்ள மான ண்ண வைக; a kind of cup with a tail-
like handle, to hold oil, etc.

     [வால் +  ண்ணம்]

வாற் ைவ

 
 வாற் ைவ vāṟkuṟuvai, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ெநல்; a kind of paddy.

     [வால் +  ைவ]

வாற்ெகா

 
 வாற்ெகா  vāṟkoḍi, ெப.(n.)

   கப்ப ன் பாய்மரத் ற் கட் ம் ஒ  வைகக் ெகா  ( ன்.);; pennon for the mizen mast.

     [வால் + ெகா ]

வாற்ெகாண்டலாத்

 
 வாற்ெகாண்டலாத்  vāṟkoṇṭalātti, ெப.(n.)

   இராப்பா க் ; paradise fly-catcher.

     [வால் + ெகாண்டலாத் ]

வாற்ேகா ம்ைப

 
 வாற்ேகா ம்ைப vāṟātumbai, ெப.(n.)

வாற்ேகா ைம (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [வால்+  ேகா ம்ைப]

வாற்ேகா ைம

 
 வாற்ேகா ைம vāṟātumai, ெப.(n.)

   ேகா ைம வைக; barley cereal.

     [வால் + ேகா ைம]

வாற்சகம்

வாற்சகம் vāṟcagam, ெப.(n.)

   1. கன் க் ட்டம் (யாழ்.அக.);; herd of calves.

   2. ஆநிைர; herd of cows.

     [வால் + சகம். சகம் = skt.]

வாற்படம்

 
 வாற்படம் vāṟpaḍam, ெப.(n.)

   நவசச்ாரம்; sal tammoniac.

     [வால் + படம்]
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வாற்ேபத்ைத

 
 வாற்ேபத்ைத vāṟpēttai, ெப.(n.)

   தவைளக் ஞ் ; tadpole.

     [வால் + ேபத்ைத]

வாற்றர

 
 வாற்றர  vāṟṟaragu, ெப.(n.)

வால்தர  பாரக்்க;see {}.

     [வால் + தர ]

வாறன் ைள

வாறன் ைள vāṟaṉviḷai, ெப.(n.)

   ேகரள மாநிலம் ெகால்லம் அ ல் அைமந் ள்ள மால் பாடல் ெபற்ற ைவணவத் தலம்; 
நம்மாழ்வார ்இத்தலத்ைத றப் த் ப் பா ள்ளார;் a vaishnava place having the distinction of being sung by 
saint {}. It is in Kerala state near Kollam.

     "மாகம் கள் ெகா  மாடங்கள் நீ ம் ம ள் வாறன் ைள" (நாலா -2844);.

வாறான்

 
 வாறான் vāṟāṉ, ெப.(n.)

   கப்பற்பாய் கட் ங்க ;ெத. வார.

வா ள

 
 வா ள  vāṟiyuḷaḍu, ெப.(n.)

   மா பாடான அம்ைம; modified small pox.

     [வாரி → வா  + உள ]

வா

வா 1 vāṟu, ெப.(n.)

   1. வைக; manner.

     "ேசரந்் ண ம் வா ன்  ேசரந்் ர"் (ம ைரச.் உலா, 328);.

   2. அைடயத்தக்க ேப ; objective, goal.

     "வாறாராயாேத" ( ப் . 993);.

     [ஆ  → வா ]

 வா 2 vāṟu, ெப.(n.)

   வ ைம (யாழ்.அக.);; strength.

     [ஆற்  → ஆ  → வா ]

 வா 3 vāṟu, ெப.(n.)

   வரலா ; history.

     "வன் யற் லவன் வா  ெசால்ேவன்" (பஞ்ச. க. 870);.

     [ஆ  → வா ]
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வா ேகா

 
 வா ேகா vāṟuā, ெப.(n.)

   ெகாம்மட் ; a variety of melon.

     [வா  + ேகா]

வாேறா டன்

வாேறா டன் vāṟōcucūṭaṉ, ெப.(n.)

   க ப் ரவைக ( லப்.14, 109, உைர);; a kind of camphor, as probably from the forest in Baros or Fansur in the 
Celebes.
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வான்

வான்1 vāṉ, ெப.(n.)

   1. வானம்; sky, the visible heavens.

     "வா யர ்ேதாற்றம்" ( றள், 272);.

   2.  ல தற்ெபா ள் ர ; primordial matter.

     "வானின் ந்  வரம் கந்த மா தத் ன்" (கம்பரா. அேயாத். மந் ர. 1);.

   3. ேமகம்; cloud.

     "ஏெறா  வான் ெஞ ரந்் " (ம ைரக். 243);.

   4. மைழ; rain.

     "வான்ம  ெபா ல்" (ெப ம்பாண்.107);.

   5. ேதவ ல ; celestial world.

     "வான்ெபா  ெந வைர" ( பாண்.128);

   6. அ தம்; ambrosia.

     "வான் ெசாட்டச ்ெசாட்ட நின்றட் ம் வளரம் " (ேதவா. 586, 1);.

   7. ேதவ லகம்; heaven.

     "வாேனற வ  தந்த" ( வ்.  வாய். 10, 6, 5);.

   8. நன்ைம; goodness.

     "வரியணி டரவ்ான் ெபாய்ைக" (பட் னப். 38);.

   9. ெப ைம ( ங்.);; greatness, largeness.

     "இ ங்  வான் ைழ" (கா க. கா ன் றப். 13);.

   10. அழ ; beauty.

     "வான்ெபா

பரந்த ள்ளி ெவள்ைள ம்" (க த். 103);.

   11. வ ைம ( ங்.);; strength.

   12. ேநரை்ம; regularity.

     "வானிைர ெவண்பல்" (க த்.14);.

   13. மரவைக ( ங்.);; a kind of tree.

   ெத. வாந;   க. பாந; ma. {}, {};

 Ko. {}, To. po-n;

 Kol. va-na;

 N.k. {};

 pa. {}, Ga. vayin.

     [மால் → மான் → வான். (ேவ.க.38);]

     'வான் ெசய்த உத க்  ைவயகம்

என்ன ெசய் ம்' - (பழ.);

 வான்2 vāṉ, இைட(part.)

   ஒ  ைனெயசச் ஈ  (நன். 343);; an ending of verbal participle.

 வான்3 vāṉ, இைட(part.)

   உைடைமப் ெபா ள் காட் ம் ஒ  வடெமா  ஈ ; a sanskrit suffix meaning'possessor of'.

11

www.valluvarvallalarvattam.com 15965 of 19068.



வான்கண்

வான்கண் vāṉkaṇ, ெப.(n.)

   க ரவன்; sun.

     "வான்கண் யா ைவகைற யாமத் " ( லப். 10, 1, அ ம்.);

வான்கல்

 
 வான்கல்  vāṉkallu, ெப.(n.)

   வான் ன்; meteorite.

     [வான் + கல் ]

வான்க

வான்க  vāṉkaḻi, ெப.(n.)

    றக்கம் ( க்ேகா.85, உைர);; the highest heaven.

வான்ெகா

வான்ெகா 1 vāṉkoḍi, ெப.(n.)

    ன்னற் ெகா ; streak of lightning.

     "வான்ெகா  யன்னாள்" ( லப். 1, 24);.

     [வான் + ெகா ]

 வான்ெகா 2 vāṉkoḍi, ெப.(n.)

   ஆகாய வல் ; a running plant.

     [வான் + ெகா ]

வான்ேகா

வான்ேகா  vāṉāḻi, ெப.(n.)

   ேகா வைக; turkey.

     "கான ம லாடக் கண் ந்த வான்ேகா ... ஆ னாற் ேபா ேம" ( ைர.14);.

     [வான் + ேகா ]

வான்பதம்

வான்பதம் vāṉpadam, ெப.(n.)

    த் ; final emancipation.

     "எனக்ேக வான் பதமளிக்க" (அ ட்பா. Vi, அ டெ்ப ஞ். அ.1181);.

     [வான் + பதம்]

வான்ப ர்

வான்ப ர ்vāṉpayir, ெப.(n.)

   நன்ெசய்,  ன்ெசய்ப் ப ரல்லாத ெகா க்கால் வாைழ, க ம்  த ய ேதாட்டப் ப ர;் garden crops and 
fruit trees, especially valuable kinds of produce raised on wet land, as betel, plantains, sugarcane.

     "வான் ப க் ம் நஞ்ைச ஞ்ைசக் ம்... ஒன்  க்கால் ெகாள்ளக் கடேவாமாக ம்" (S.I.I.iv. 105);.

     [வான் + ப ர]்

வான்ப ரம்பலம்

வான்ப ரம்பலம் vāṉpayirambalam, ெப.(n.)

   வான் ப ரக்் ரிய வரிதண் ம் அ வல் (M.M.357);; office for the collection of assessment on garden lands.

     [வான்ப ர ்+ அம்பலம். அம்பலம் = அ வல்]

வான் ரேயாசனம்

 
 வான் ரேயாசனம் vāṉpirayōcaṉam, ெப.(n.)

   மரக்க  (யாழ்.அக.);; vegetable curry.

     [வான் + Skt. {} → த.  ரேயாசனம்]
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வான் லம்

வான் லம் vāṉpulam, ெப.(n.)

   உண்ைம ய  ( வக. 793, உைர.);; true knowledge.

     [வான் +  லம்]

வான் ல

 
 வான் ல  vāṉpulavu, ெப.(n.)

   வான்ேகா ப் ல  (இக்.வ.);; pulau made of turkey.

     [வான்ேகா  +  ல  → வான் ல ]

வான்மகள்

வான்மகள் vāṉmagaḷ, ெப.(n.)

இந் ராணி;{}.

     "மண்மக  நாமக ம் வான்மக ம்" ( வா .114);.

     [வான் + மகள்]

வான்மணி

வான்மணி vāṉmaṇi, ெப.(n.)

   ஞா ; sun.

     "ஒரா ர மகல் வான்மணிெயாக் ம்" (பாரத. அ ச் னன்றவ. 159);.

     [வான் + மணி]

வான் ர்

வான் ர ்vāṉmiyūr, ெப.(n.)

   ெசன்ைன மாவட்டத் ல் அைலவா  லைமந்தேதா ர;்    ஞானசம்பந்தரால் பாடல் ெபற்ற 
தலம்; one of the saiva sea shore places having the distinction of being sung by saint. Sampandar. It is in Chennai District.

     "கைர லாங் கட ற் ெபா  சங்கம் ெவள்ளிப் வள் ைர லாங் க  ன் உக ந்  வான் ர"் 
(140-1);

வான் ள

 
 வான் ள  vāṉmiḷagu, ெப. (n.)

   வால் ள ; cubeb.

     [வால் +  ள ]

க. பால ண .

வான் கபலம்

 
 வான் கபலம் vāṉmīkabalam, ெப.(n.)

   எ சை்ச (சங்.அக.);; lime.

     [வான் கம் + Skt. pala → த. பலம்]

வான் கம்

வான் கம்1 vāṉmīkam, ெப.(n.)

   வால் கம்; the {}.

 வான் கம்2 vāṉmīkam, ெப.(n.)

    ங் மப்  (ைதலவ.);; saffron flower.

 வான் கம்3 vāṉmīkam, ெப.(n.)

    ற்றாஞ் ேசா ; mother white ant.
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வான் ன்

வான் ன்1 vāṉmīṉ, ெப.(n.)

    ண் ன் ( றநா. அ ம்.);; star.

ஒ கா.  ண் ன்.

     [வான் +  ன்]

 வான் ன்2 vāṉmīṉ, ெப.(n.)

வால் ண் ன் ( ங்.); பாரக்்க;see {}.

     [வால் → வான் +  ன்]

 வான் ன் vāṉmīṉ,    ெப. (.n)  ண் ன்; stars:

     [வான்+ ன்]

வான்ெம

 
 வான்ெம  vāṉmeḻugu, ெப.(n.)

   ஊைத ேநாய்க க்காக கல்லாடத் ல் ெசால் ய ஒ  ம ந் ; a medicine described in the Tamil medical book 
named Kalladam.

     [வான் + ெம ]

வான்ேமனி

 
 வான்ேமனி vāṉmēṉi, ெப.(n.)

   ெகாட்டான்; a tree.

     [வான் + ேமனி]

வான்ைம

வான்ைம vāṉmai, ெப.(n.)

   1.  ய்ைம; purity.

     "வான்ைம ன் க்கார ்வழக் " (அறெந .2);.

   2. ெவண்ைம; whiteness.

     "வா தனிலாங் லம் வான்ைமயேதா நீன்ைமயேதா" (ேச . கத் . 8);.

     [ ல் → பல் → பால் → வால் → வான்ைம]

வான்ைமந்தன்

 
 வான்ைமந்தன் vāṉmaindaṉ, ெப.(n.)

     [வான் + ைமந்தன்]

வான்ெமா

வான்ெமா  vāṉmoḻi, ெப.(n.)

   வாெனா ; voice from the heavens.

     "வான்ெமா  கன்ற வா ம்" (பாரத.  ெரள. 2);.

     [வான் + ெமா ]

வான்வளம்

வான்வளம் vāṉvaḷam, ெப.(n.)

   மைழ; rain.

     "வான்வளஞ் ரத்த ம்" (மாறனலங். 176, உதா. 402);

     [வான் + வளம்]

14

www.valluvarvallalarvattam.com 15968 of 19068.



வான் ளக்கம்

வான் ளக்கம் vāṉviḷakkam, ெப.(n.)

   ஞா  (நாம ப. 93);; sun.

     [வான் +  ளக்கம்]

வான்ற

வான்ற  vāṉṟaru, ெப. (n.)

   கற்பகமரம்; celestial tree.

     "வான்ற  மாரி வண்ைக" ( வக. 1091);.

     [வான் + த . த  = skt.]

வானக்ேகாளமண்
டலம்

 
 வானக்ேகாளமண்டலம் vāṉakāḷamaṇṭalam, ெப.(n.)

   ேகாள உ ண்ைட ( ைவ.);; circle of a sphere.

     [வானம் + ேகாளம் + மண்டலம்]

வானத்

 
 வானத்  vāṉattī, ெப.(n.)

   இ  ( ைவ.);; thunder.

     [வானம் +  ]

வான்ேறர்ப்பாகன்

வான்ேறரப்்பாகன் vāṉṟērppākaṉ, ெப.(n.)

காமன் (வானத் ல ந் ெதன்றலா ய ேதைரச ்ெச த் ேவான்);;{},

 as riding on the south-wind through the sky.

     "வான்ேறரப்் பாகைன ன் கழ் ெகா யைன" (மணிேம. 20, 91);.

     [வான் + ேதர ்+ பாகன்]

வானக்கல்

வானக்கல்1 vāṉakkal, ெப.(n.)

   அ மைனக் கல் (சங்.அக.);; foundation stone.

ம வ. கைடக்கால்.

     [வானம் + கல்]

 வானக்கல்2 vāṉakkal, ெப.(n.)

   காகச் ைல (யாழ்.அக.);; black loadstone.

     [வானம் + கல்]

வானக் ழலாள்

 
 வானக் ழலாள் vāṉakkuḻlāḷ, ெப.(n.)

   ெவள்ளா ; goat.

     [வானம் +  ழலாள்]
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வானகப் ைதச்

வானகப் ைதச் 1 vāṉagappudaicci, ெப.(n.)

   க வண்  (யாழ்.அக.);; black beetle.

     [வானகம் +  ைத →  ைதச் ]

 வானகப் ைதச் 2 vāṉagappudaicci, ெப.(n.)

   கதண் க் கல்; a kind of mineral stone.

     [வானகம் +  ைதச் ]

வானகம்

வானகம் vāṉagam, ெப.(n.)

   1. வானம்; sky.

     "வானகத் ல் வளர ் ைல" (ேதவா. 1078, 2);.

   2.  ண் ல ; heaven.

     "இட ைட வானகங் ைக ம் ேவண்டார"் (நால , 300);.

   3. ெசம்மரம்; red-wood.

   4. மஞ்சா  1 (மைல.); பாரக்்க;see {}.

     [வான் + அகம்]

வானக நாயகர்
மாைல

வானக நாயகரம்ாைல vāṉagavināyagarmālai, ெப.(n.)

   ஆ கம் ள்ைள என்பவரால் . .20ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்ெபற்ற ல்; a book written by {} in 20th 
century.

     [வானகம் +  நாயகர ்+ மாைல]

வான நீர்

 
 வான நீர ்vāṉaginīr, ெப.(n.)

   ேமார;் butter milk.

     [வான  + நீர]்

வான லா

 
 வான லா  vāṉagulāli, ெப.(n.)

   க ங்ெகாள்; black horse gram, a creeper bearing black seeds-Dolichos biflorus- black variety.

     [வானம் +  லா ]

வானசெ்சடங்

 
 வானசெ்சடங்  vāṉacceḍaṅgi, ெப.(n.)

   ேதள் ெகா க் ைல; the leaf of a plant- Heletropium indicum.

     [வானம் + ெசடங் ]

வானசாத் ரம்

 
 வானசாத் ரம் vāṉacāttiram, ெப.(n.)

   வா ல்; astronomy.

     [வானம் + Skt. {} → த. சாத் ரம்]
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வானேசா

 
 வானேசா  vāṉacōti, ெப.(n.)

   ேகாள் த ய ஒளி மண்டலம் (யாழ். அக.);; heavenly body.

     [வானம் + Skt. jyoti → த. ேசா ]

வானட்சத் ரம்

 
 வானடச்த் ரம் vāṉaṭcattiram, ெப.(n.)

   வால்ெவள்ளி (யாழ்.அக.);; comet.

     [வானம் + Skt. naksatra → த. நடச்த் ரம்]

வானத்தா

 
 வானத்தா  vāṉattāci, ெப.(n.)

   க ைத; an animal, Ass.

     [வானம் + தா ]

வானத் ரி

 
 வானத் ரி vāṉattimiri, ெப.(n.)

   ைத லம்; medicated oil.

     [வானம் +  ரி]

வானத் ன் ன்

 
 வானத் ன் ன் vāṉattiṉmīṉ, ெப.(n.)

   சரிைக ெவள்ளி; lace silver.

     [வானத் ன் +  ன்]

வான

 
 வான  vāṉadi, ெப.(n.)

   கங்ைக ( ங்.);; the Ganges, as celestial.

     [வான் + Skt. nathi → த. ந ]

வானநாடன்

வானநாடன் vāṉanāṭaṉ, ெப.(n.)

   1. வா லகத் ற் த் தைலவன்; lord of the celestial world.

     "வானநாடேன வ த் ைண ம ந்ேத" (ேதவா. 486, 9);.

   2. வா ல ல் வாழ்ேவார;் inhabitant of heaven.

     [வானம் + நாடன்]
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வானநா

வானநா 1 vāṉanāṭi, ெப.(n.)

    றக்க உலகத்தவள்; she who resides in svarga.

     "ைமய  றப் ன் வானநா " ( லப். 11, 215);.

     [வானம் + நா ]

 வானநா 2 vāṉanāṭi, ெப.(n.)

   ெபான்னாங் காணி (க .அக.);; a plant growing in damp places.

     [வானநா  → வானநா ]

வானநா

வானநா  vāṉanāṭu, ெப.(n.)

   1. வா லகம்; heaven.

   2. ேதவ லகம்; celestial world.

     "வான நா ைடய மன்னன்" ( ைள. இந் ரன் . 38);.

   3. வானநா 2 (ைதலவ.);

பாரக்்க;see {}.

     [வானம் + நா ]

வானப்பத் யம்

வானப்பத் யம் vāṉappattiyam, ெப.(n.)

    த்ேதான்றா  காய்க் ம் மரம் (நாம ப. 372);; tree, bearing fruit without outwardly blossoming.

     [வானம் + பத் யம்]

வானப்பாம்

 
 வானப்பாம்  vāṉappāmbu, ெப.(n.)

   பாம் வைக (M.M.);; rain snake.

     [வானம் + பாம் ]

வானபத்

 
 வானபத்  vāṉabatti, ெப.(n.)

    வா  காய்க் ம் மரம்; a tree yileding fruits without visible flowers or blossoming.

     [வானம் + பத் ]
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வானம்

வானம்1 vāṉam, ெப.(n.)

   1. வானம்; firmament.

     "வானத் தர ன் வாய்க்ேகாட ்பட் " (க த். 105);.

   2. வா லகம்; celestial world.

     "வான ன் ய மதைல ேபால" (ெப ம்பாண். 346);.

   3. ெந ப்  (அ .நி.);; fire.

   4.  ல்; cloud.

     "ஒல்லா  வானம் ெபயல்" ( றள், 559);.

   5. மைழ; rain.

     " றப்ெபா  சைன ெசல்லா  வானம் வறக் ேமல் வாேனாரக்் ம் ஈண் " ( றள், 18);,

     "தானம் தவம் இரண் ம் தங்கா யன் உலகம் வானம் வழங்கா  எனின்" ( றள், 19);,

     "வானம் வாய்க்க மண்வளம் ெப க" (மணிேம. 19, 149);.

   ெத. வான;க. பான (b);. என் மாம் ( .தா.198);.

     [வால் → வான் → வானம் ( . .பக்.18);]

     'வானத்ைத ல்லாய், வைளப்பான்;

மணைலக் க றாய்த ் ரிப்பான்' (பழ.);.

     'வானம் ரக்கத் தானம் றக் ம்' (பழ.);.

ஞாலத்ைதச ் ற் ம் ெவ  ெதாைல  வைர ள்ள ெவற் டம். இ  உண்ைம ல் ைம ட்டான . 
ஆ ம் உலைகச ் ற் ம் காற் மண்டல ப்பதனால் நமக்  வானம் ஒளி ெபற் த் 
ேதான் ற . க ரவன் ைய ஒளி ெபறச ்ெசய்வ டன், காற்  மண்டலத் ள்ள லக் களின் 

ம் தன் க ரக்ைள  ஒளிெபறச ்ெசய் ன்ற . நாம் ேமேல வானத்ைத ேநாக் ம்ெபா  
இவ்வா  ஒளி ம் லக் கைளேய பாரக்் ன்ேறாம். இைவ நீல நிறக் க ரக்ைளேய றப்பாகச ்

த ன்ற பண் ைடயனவா த்த ன் வானம் நமக்  நீலநிறமாகப் லனா ன்ற .

   காற் ல்  அ கமா க் ம் ெபா  வானம் நமக்  ெவண்ைமயாகத் ெதரி ன்ற . ஏெனனில் 
த் கள்கள் எவ்வள  ண்ைமயானைவயாக இ ந்தேபா ம்,  லக் கைள டப் பல மடங்  

ெபரியைவ;அதனால் இைவ க ரவ ைடய க ரி ள்ள நிறக்க ரக்ைளச ் தறச ்ெசய்யாமல், 
க ரவ ைடய ெவண்ைம ஒளிையேய ேதான்றச ்ெசய் ன்றன. நாம் காற்  மண்டலத் ற்  அப்பால் 
ெசன்  வானத்ைத ேநாக் ன், அ  ைம ட்டாகப் லனா ம். பக ல் ட வானில் ண் ன்கள் 

லனா ம். (கைலக்-9, பக்-251);

 வானம்2 vāṉam, ெப.(n.)

   1. உலரந்்த மரம் ( ங்.);; dry tree, seasoned wood.

     "வானங் ெகாண்  வளரத்்தல்" ( ர ங்.  னிவரர.்17);.

   2. மரக்கனி ( ங்.);; fruit of a tree.

   3. உலரந்்த காய் (யாழ்.அக.);; dry fruit.

   4. உலரச்்  (யாழ்.அக.);

 withering.

   5. உ ேரா க்ைக (யாழ்.அக.);; being alive.

   6. ேபாைக (யாழ்.அக.);; going.

   7. ந மணம் (யாழ்.அக.);; fragrance.

   8. நீரத்் ைர (யாழ்.அக.);; wave.
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வானம்ப -த்தல்

வானம்ப -த்தல் vāṉambaṟittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   அ மைனக்  ேதாண் தல்; to dig for laying foundation.

     [வானம் + ப -,]

வானம்பா

வானம்பா  vāṉambāṭi, ெப.(n.)

   1.  ள் வைக; Indian skylark, Alauda, gulgula.

   2. சேகாரப் ள் ( வா.);; shepherd koel.

     "வானம்பா ... அ ளி தைலஇய ற ல்" (ஐங் . 418);.

   3. வானம்பா யாதனம் பாரக்்க;see {}.

     "நமஸ்காரஞ் சா வானம்பா  நகழ்ேவ" (தத் வப். 107);.

க. பானா .

இதன் ெபயேர இதன் இயல்ைப எ த் ைரக் ற . வயல்களி ம் ெவளிப் பாங்கான நிலங்களி ம் 
வா ம் இச்  பறைவகள் க ல நிறமாகத் தைர டன் ஒத் க் கண்ைணக் கவரா  மங் க் ம். 
ஆனால், ேவனிற் காலத் ம்,  ற   கால ம், ஆண் வானம்பா  பா க்ெகாண்ேட ற் ச ்

ழன்  வானத் ல் ெசங் த்தாக எ ம் ம். பறைவ கண் க்ெகட்டாத உயரத்ைத அைடந்த ன் ம் 
வானத் ேலேய தந் , இனிய ர ல் ல நி டங்கள் பா ம். பறைவ பாரை்வக் ப் 

லப்படா ந் ம் அதன் ெதளிவான இைச நம்கா க்ெகட் ம்.  ற , தன் இறக்ைககைள மடக்  
வானி ந்  கல்ைலப் ேபால் ழ் ேநாக் ப் பா ம்.   ரம் வந்த ன் இறக்ைகைய

ரித் த் தன் ழ்ப் ேபாக்ைக நி த் ம்.  ன், ம ப ம் இறக்ைக ம த்  நிலம் ேநாக் ப் பா ம். 
ம ப ம் இறக்ைக ரித் த் தன் ழ்ச் ைய நி த் ம். இப்ப ப் ப ப்ப யாகக் றங் ,  ல் 
வய ல் இ க் ம் தன் ெபடை்ட ன் அ ல் வந் றங் ம். வானம்பா கள் வயற் கா களில் 

ச் கைள ேவடை்டயா ம், தவசங்கைளத் ன் ம் வா ம். வட இந் ய வானம்பா க் க் 
ெகாண்ைட ண் . (கைலக்.-9.பக்.-251);

வானம்பா யாதன
ம்

வானம்பா யாதனம் vāṉambāṭiyātaṉam, ெப.(n.)

   ெநஞ்  நிலத் ற்படக் ைக ங்கா  மடக் த் தைர ற் படாமற் பறக்கத் ெதாடங் வ  ேபால 
இ க் ம் இ க்ைக வைக (தத் வப். 107, உைர);; a posture which consists in lying on the ground with face 
downwards and arms and legs bent as if about to fly.

வானம்பார்த்தக
ர்

 
 வானம்பாரத்்தக ர ்vāṉambārddagadir, ெப.(n.)

   ெகாப் த் தாழாத க ர ்(யாழ்.அக.);; ear of immature grain, standing erect.

     [வானம் + பாரத்்த + க ர]்

வானம்பார்த்த
ைம

 
 வானம்பாரத்்த ைம vāṉambārttacīmai, ெப.(n.)

   பாசன வச ன் ப் ப வ மைழையேய நம் க் ம் நிலப்பரப் ; rain- fed region, as depending for 
cultivation on seasonal rains and having no other source of irrigation.

ம வ.  ன்ெசய் நிலம்

     [வானம் + பாரத்்த +  ைம. ேசய்ைம →  ைம]

வானம்பார்த்தப
ர்

 
 வானம்பாரத்்தப ர ்vāṉambārttabayir, ெப.(n.)

   பாசன வச ன் ப் ப வ மைழ  த யாற் ன்ெசய் நிலத் ல் ைள ம் தவசம் (தஞ்ைச.);; crops 
grown on dry lands with the help of seasonal rains and without any irrigational facilities.

     [வானம் + பாரத்்த + ப ர]்
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வானம்பார்த்த ற

 
 வானம்பாரத்்த ற  vāṉambārttabiṟavi, ெப.(n.)

   மரஞ்ெச  ெகா  த யன (யாழ்.அக.);; vegetable kingdom, as depending on rains.

     [வானம் + பாரத்்த +  ற ]

வானம்பார்த்த

 
 வானம்பாரத்்த  vāṉambārttapūmi, ெப.(n.)

   பாசன வச ல்லா  மைழயால் ைள ம் நிலம்; rain-fed cultivable land.

ம வ.  ன்ெசய்நிலம்

     [வானம் + பார.் +  .   = Skt.]

வானம்பாரி

 
 வானம்பாரி vāṉambāri, ெப.(n.)

வானம் பாரத்்த  (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [வானம் + பார ்→ பாரி]

வானமைட

 
 வானமைட vāṉamaḍai, ெப.(n.)

   க ரிச ்ெசய்ந்நஞ்  (யாழ்.அக.);; a prepared arsenic.

     [வானம் + மைட]

வானமண்டலம்

 
 வானமண்டலம் vāṉamaṇṭalam, ெப.(n.)

   கேகாளம்; vault of the heavens.

     [வானம் + மண்டலம்]

வானமாமைல

வானமாமைல vāṉamāmalai, ெப. (n.)

   1. நாங் ேநரி ல் ேகா ல் ெகாண் ள்ள மால்; the {} shrine at {}.

     "வானமா மைலேய ய ேயன்ெறாழ வந்த ேள" ( வ்.  வாய். 5, 7, 6);.

   2.  ெநல்ேவ  மாவட்டத் ள்ள நாங் ேநரி;{} in Tirunelvelly Dt.

     [வானம் + மா + மைல]

றந்த (ைவணவ); மா யத் ப்ப . த ழகத் ல்,  ெநல்ேவ  மாவட்டத் ல், 
ெநல்ேவ ந்  நாகரே்கா க் ப் ேபா ம் வ ல் 18 ைம ல் இ க் ற . இ  நான் ேநரி 

வட்டத் ன் தைலநகர.் இதற்  நாங் ேநரி என்ற ெபய ண் . நம்மாழ்வார ்பாடல்களில்

     ' ரீவர மங்கல நகர'் என்  இவ் ர ் ப் டப் ெபற் ள்ள .

. .1447 வைர ல் நம் ரிகள் வய ந்த இத் ப்ப  ற  மா யத் ற கள் ைகக்  வந்த  
என்  ஒ  ெசப்ேப  ற .

வானமாமைல மடம் ெதன்கைல ைவணவர ்க ைடய . இதன் யர ்ெதன் கைலயாரின் ஆசச்ாரியார.் 

வானமாமைலஅல
ங்காரக்ெகாம்ைம

ப் பாடல்

வானமாமைலஅலங்காரக்ெகாம்ைமப் பாடல் vāṉamāmalaialaṅgārakkommaippāṭal, ெப.(n.)

   ெதய்வப் ெப மாள் நாயர ்என்பவரால் 15ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ல்; a book written by {} in 15th 
century.

     [வானமாமைல + அலங்காரம் + ெகாம்ைம + பாடல். அலங்காரம் = Skt.]
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வானமாமைலசதக
ம்

வானமாமைலசதகம் vāṉamāmalaisadagam, ெப.(n.)

   ெதய்வநாயகப் ெப மாள் நாவலரால் . .19ஆம் ற்றாண் ல் இயற்றப்பட்ட ல்; a book written by {} in 
19th century.

     [வானமாமைல + சதகம். சதகம் = Skt.]

வானமாமைலபஞ்
சரத் னம்

வானமாமைலபஞ்சரத் னம் vāṉamāmalaibañjarattiṉam, ெப.(n.)

   அப்  ைவயங்கார ்என்பவரால் . .20ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்ெபற்ற ல்; a book written by {} in 20th 
century.

     [வானமாமைல + பஞ்சரத் னம்]

வானமால்

 
 வானமால் vāṉamāl, ெப.(n.)

   ஈ; fly.

     [வானம் + மால்]

வான கம்

 
 வான கம் vāṉamirugam, ெப.(n.)

   கத் ரி ெய ம்  (யாழ்.அக.);; bone of the musk-rat.

     [வானம் + Skt. mirugha → த.  கம்]

வான ட்

 
 வான ட்  vāṉamuṭṭi, ெப.(n.)

   ெநட்  ங்கம்; a tree.

     [வானம் +  ட் ]

வானெம

 
 வானெம  vāṉameḻugu, ெப.(n.)

   பக்க ஊைதக் ம் அ ராந் க் ம் ெகா க் ம் ஒ  ம ந் ; a siddha medicine given for paralysis, gangrene 
etc.

     [வானம் + ெம ]

வானலம்

 
 வானலம் vāṉalam, ெப.(n.)

    ள ; holy basil - ocimum sanctum.

 வானலம் vāṉalam, ெப.(n.)

    ள  (யாழ்.அக.);; basil.

     [வான் + அலம்]

வானர்

வானர ்vāṉar, ெப.(n.)

   ேதவர;் celestials.

     "மான் தல் வானரக்் " ( க்ேகா. 155);.

     [வான் → வானர]்
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வானரக்ெகா ேயா
ன்

 
 வானரக்ெகா ேயான் vāṉarakkoḍiyōṉ, ெப.(n.)

   அ ச் னன் ( ரங் க் ெகா ைய ைடயவன்); ( ங்.);; Arjuna, as having a monkey banner.

     [வானரம் + ெகா ேயான்]

வானரக

 
 வானரக  vāṉaragadi, ெப.(n.)

    ைர நைட ஐந்த ள் ரங்ைகப் ேபால நடக் ம் நைட ( வா.);; monkey-like pace of a horse, one of five {}. 
(Q.V.);

     [வானரம் + க  =  ைரநைட]

வானரேநயம்

 
 வானரேநயம் vāṉaranēyam, ெப.(n.)

   பழ ண்ணிப்பாைல (மைல.);; silvery-leaved ape-flower.

     [வானர + ேநயம்]

வானரப்பைக

 
 வானரப்பைக vāṉarappagai, ெப.(n.)

   நண்  (சங்.அக.);; crab.

     [வானர + பைக]

வானரம்

வானரம் vāṉaram, ெப.(n.)

    ரங் ; monkey.

     "வானர கள" ( வக. 1168.);.

வானரம் = வா ள்ள மாந்தன் ேபான்ற லங்கா ய ரங் . வடவர ்வனர ்(வனம்); என் ம் ெசால்ைல 
லமாகக் ெகாண்  காட்  லங்  என் ம், நரஏவ என்பைத லமாகக் ெகாண்  மாந்தைனப் 

ேபான்ற  என் ம், ெபா ள் வர.்  ன்னதற் ப் ெபா ட ்ெபா த்த ம் ன்னதற் ச ்
ெசாற்ெபா த்த ம் இன்ைம காண்க. வடெமா ல் இசெ்சாற்  ல ல்ைல. நரம் அல்ல  நரன் 

வானரமகள்

வானரமகள்1 vāṉaramagaḷ, ெப.(n.)

   ெபண் ரங் ; female monkey.

     "வானரமகளிெரல்லாம் வானவர ்மகளிராய்

வந் " (கம்பரா.  .7);.

     [வானரம் + மகள்]

 வானரமகள்2 vāṉaramagaḷ, ெப.(n.)

   வா லகத் ப் ெபண்; celestial damsel.

     'வாணர மகள் ெகால்ேலா' (இைற. 2, உைர, பக். 32);.

     [வான் + அரமகள் (அரமகள் = ெதய்வப்ெபண்);.]

வானரமங்ைக

வானரமங்ைக vāṉaramaṅgai, ெப.(n.)

வானரமகள்2 பாரக்்க;see {}.

     "வானர மங்ைகயெரன வந்த  மவள்"( க்ேகா. 371);.

     [வான் + அரமங்ைக (அரமங்ைக = ெதய்வப்ெபண்);.]
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வானரம ைரத்தல
ராணம்

வானரம ைரத்தல ராணம் vāṉaramaduraiddalaburāṇam, ெப.(n.)

   இைளய ெப மாள் ள்ைள என்பவரால் . .19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்ெபற்ற ல்; a book written by 
{} in 19th century.

     [வானர + ம ைர + தல +  ராணம்]

வானேரந் ரன்

வானேரந் ரன் vāṉarēndiraṉ, ெப.(n.)

   1. அ மன்;{}.

   2.  க் ரீவன்; sugiriva.

     [வாைர + இந் ரன்]

வானவர்ேகான்

வானவரே்கான் vāṉavarāṉ, ெப.(n.)

   இந் ரன்; Indra, as king of the gods.

     "வானவரே்கான்............. வணங் ந்

ெதா லாைன" ( வ். இயற். 2, 17);.

     [வானவர ்+ ேகான்]

வானவர்நா

வானவரந்ா  vāṉavarnāṭi, ெப.(n.)

வானரமகள்2 ( மந். 1058); பாரக்்க;see {}.

     [வானவர ்+ நா ]

வானவர் தல்வன்

 
 வானவர் தல்வன் vāṉavarmudalvaṉ, ெப.(n.)

நான் கன் ( வா.);;{},

 as the first among the gods.

     [வானவர ்+  தல்வன்]

வானவர் வன்

வானவர் வன் vāṉavarmuduvaṉ, ெப.(n.)

   1. நான் கன் ( ங்.);;{}.

   2. ேசரன் (யாழ்.அக.);;{} king.

     [வானவர ்+  வன்]

வானவரம்பன்

வானவரம்பன் vāṉavarambaṉ, ெப.(n.)

ேசரன்;{}-King.

     "வானவரம்பைன நீேயா ெப ம" ( றநா. 2);.

     [வானம் + வரம் ]

வானவ ைற ள்

 
 வானவ ைற ள் vāṉavaruṟaiyuḷ, ெப.(n.)

   ேகா ல் ( வா.);; temple.

     [வானவர ்+ உைற ள்]

வானவல்

 
 வானவல்  vāṉavalli, ெப.(n.)

    ன்னற் ெகா  (சங்.அக.);; streak or flash of lightning.

     [வானம் + வல் ]
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வானவன்

வானவன் vāṉavaṉ, ெப.(n.)

   1. ேதவன்; celestial being.

     "நான் கன் தலா வானவர ்ெதா ெதழ" ( வாச. 4, 1);.

   2. நான் கன் (அக.நி.);;{}.

   3. இந் ரன் ( ங்.);; Indra.

   4. ஞா ; sun.

     "வானவன் லதெ்தாடர"் (கம்பரா. எ ச.் 7);.

   5. ேசரவரசன் ( லப். 6, 73);;{} king.

     " ன  தாைன வானவன்" ( றநா. 126);.

     [வான் → வானவன்]

வானவன்மாேத  
ெபரியம்ைமபத்

வானவன்மாேத  ெபரியம்ைமபத்  vāṉavaṉmātēviberiyammaibattu, ெப.(n.)

   கனகசைப த யாரால் 19-20ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்ெபற்ற ல்; a book written by {} in 19-20th century.

     [வானவன் + மாேத  + ெபரியம்ைம + பத் ]

வானவன்மாேத  
வான ந்தரர்பத்

வானவன்மாேத  வான ந்தரரப்த்  vāṉavaṉmātēvivāṉasundararpattu, ெப.(n.)

   கனகசைப த யாரால் 19-20ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்ெபற்ற ல்; a book written by {} in 19-20th century.

     [வானவன் + மாேத  + வான ந்தரர ்+ பத் ]

வானவன்

வானவன் 1 vāṉavaṉviḍutūtu, ெப.(n.)

   ஞானப் ரகாச த யார ்என்பவரால் 20ஆம் ற்றாண் ல் எ தப் பட்ட ல்; a book written by {} in 20th 
century.

     [வானவன் +   +  ]

 வானவன் 2 vāṉavaṉviḍutūtu, ெப.(n.)

   யாகப்பப் ள்ைள என்பவரால் 19ஆம் ற்றாண் ல் எ தப்பட்ட ல்; a book written by {} in 19th century.

     [வானவன் +   +  ]

வான யல்

வான யல்1 vāṉaviyal, ெப.(n.)

   வான்ேகாள்கைளப் பற் ய அ யல்; astrology.

 வான யல்2 vāṉaviyal, ெப.(n.)

    ண்ணில் உள்ள ண் ன்கள், ேகாள்கள்,  த யவற்ைறப் பற்  வரிக் ம் ைறl; astronomy.

     [வானம் + இயல்]

இவ் லகம் கப்ெபரிய ஐந்தாவ  ேகாளா ம். அ  க ரவனிட ந்  92,870,000 கல் ெதாைல ல் 
க ரவைனச ் ற்  வ ற .   க ரவைன ஒ  தடைவ ற் வர ஏறக் ைறய 365 1/4 
நாடக்ளா ன்றன.  ன் அச் ,  வ ண் ைன ேநாக்  உள்ள .   அந்த அச் ன்  தனக் த் 
தாேன ழல்வதால் பக ம் இர ம் உண்டா ன்றன.   க ரவைனச ் ற்  வ வதால் ேவனில், 
ேகாைட, இைல ரக்ாலம்,  ளிரக்ாலம் என நான்  ப வங்கள் உண்டா ன்றன. இந்தப் ப வங்களில் 
ஞாலம் க ரவைன ேநாக் ள்ள நிைல ன் காரணமாகேவ தட்பெவப்பநிைல உண்டா ன்ற .

வான ல்

வான ல் vāṉavil, ெப.(n.)

   1. இந் ர ல் எனப்ப ம் வானில் மைழக்காலத் ல் ஏற்ப ம் ல் ேபான்ற ேதாற்றம்; rain-bow.

     "ம ப் றங் கைவஇய வான ற் ேபால" (ெப ங். இலாவாண. 19, 81);.

   2. சமவ சரணத் ள் ளி சாலெமன் ம் ெபய ைடய ம் இந் ர ல் ன் ஒளி ைடய ம் 
தலாவ மான சமணக் ேகா ன் ெவளிம ல்;     "வான ற் கடந் " (ேம மந். 60);.

     [வானம் +  ல்]

நீரத் ் ளிகளிற் ம் க ெராளி ேகாட்டமைடவதா ம்,  வதா ம் வான ல்கள் ேதான் ன்றன.)
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வான ெயாளி

 
 வான ெயாளி vāṉavītiyoḷi, ெப.(n.)

   வானில் ைவகைற ம் அந் ம் ேதான் ம் ெவளிசச்ம்; twilight in dawn and dusk.

க ரவன் ேதான் ன் ழக்  வானி ம், க ரவன் மைற ற் ப் ன் ேமற்  வானி ம் ெதரி ம் ஒ  
மங்கலான ஒளி. வான ெவளி ல் லப்ப ன்ற இந்த ஒளியான  க ரவ க்  அ ல் 
ஒளிய கமாக ம் ெதாைல ல் ெசல்லச ்ெசல்ல மங்கலாக ம் கா ம். இ  ஆப்  வ ல் ெதரி ம். 
இவ்ெவாளிையக் கார் ல் இல்லாத நாடக்ளில் தான் காணக் ம்.  ங்கள் அண்ைம ப் ன் 
இ  கண் க் ப் லப்படா . வடேகாளத் ள்ேளார,் இதைனக் ம்ப,  ன மாதங்களில் ெதளிவாகக் 
காணலாம். நில ந க்ேகாட் ன் அ ள்ேளார ்ஆண்  வ ம் இைதக் காணக் ம். 

வான ப்

 
 வான ப்  vāṉavuppu, ெப.(n.)

   ெவ ப் ; potassium nitrate.

     [வானம் + உப் ]

வான ர்

வான ர்  vāṉavūrti, ெப.(n.)

   வா ர் ; aerial car.

     "வலவேனவா வான ர் " ( றநா.27);.

     [வானம் + ஊர் ]

வானெவளி

வானெவளி vāṉaveḷi, ெப.(n.)

    றந்த ெவளியா க் ம் ட் ன் உள் ற்றம் (இ.வ);; open quadrangle in a house.

     [வானம் + ெவளி] (ெசல் . 77 ஆ . 591);

வானளா

 
 வானளா  vāṉaḷāvi, ெப.(n.)

   வா யரந்்த கட்டடங்கள்; skyscrapers.

மற்றக் கட்டடங்கைள ட க ம் உயரந்்த கப் பல நிைலகைளக் ெகாண்ட கட்டடங்க க்  
வானளா  என்ற ெபயர ்அெமரிக்கா ல் வழங் ற . இக்காலத் ல் ெதா ற்சாைல ம் வாணிக ம் 
இைணந்  க ைரவாக ன்ேன யதால் அவற் ன் ேதைவக்ேகற்பப் க் கட்டடச ் ற்பம் 
ேதான் ய . இதனால் ெபரிய அ வலகங்கள், ெபரிய ெதா ற்சாைலகள், ெபரிய ைவப்பகங்கள், 

வானா

 
 வானா  vāṉāci, ெப.(n.)

   காரே்பாகரி  (மைல.);; seed of scurfypea.

வானா ப்

 
 வானா ப்  vāṉācippū, ெப.(n.)

   பனி மலரப்் ; rose flower.

     [வானா  +  ]

வானா

வானா  vāṉāṭu, ெப.(n.)

   1.  றக்கம்; svarga.

     "வானா ம் மண்ணா ம்" ( வ். ெபரிய . 4, 1,3);.

   2. வா ல ; heaven.

     "கல் ம் கைன கட ம் ைவ ந்த வானா ம்" ( வ். இயற் ெபரிய வந். 68);.

     [வான் + நா ]
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வானி

வானி1 vāṉi, ெப.(n.)

   1. ேமற்கட்  ( ங்.);; canopy.

   2.  ற்ெகா ; large banner, flag.

     "வானி யன் ைக நாலா ர ள" (இர .நகர. 35);.

   3.  டாரம் (யாழ்.அக.);; tent.

   4. ஆன்

   ெபா ைந ( ங்.);; the river {}.

   5. பவானி; the river {}.

     "வானி நீரி ந் ந்தண் சாயலன்" (ப ற் ப். 86);.

     "வட ெகாங் ல் வானியாற் ன்" (ேத கப்.  ர. பரமத.53);.

   6. மரவைக; a tree.

     "ப னி வானி பல் ணரக்் ரவம்" ( ஞ் ப். 69);.

   7. காற்றா ப்பட்டம்; paper kite.

     "வாணிக ேளாச் னர ்வானில்" (கந்த . அச . நகர ்காண். 9);.

   8. இ க்ெகா ; streak of lightning.

     "ெந ப்ெபழ ழ்ந்த வானி" (இர . யாகப். 84.);

     [வான் → வானி]

 வானி2 vāṉi, ெப.(n.)

   பைட ( ங்.);; army.

     "பாண்டவர ்வானி ைலந்த ேவ" (ேச . இராம . 34);.

     [வான் → வானி]

 வானி3 vāṉi, ெப.(n.)

   1. ஓமம் பாரக்்க;see {},

 Bishop's weed.

     [வான் → வானி]

 வானி vāṉi, ெப. (n.)

   பைட ( ங்.);; army.

     "பாண்டவர ்வானி ைலந்தேவ" (ேச . இராம . 34.);

     [Skt. {} → த. வானி1]

வானிதம்

வானிதம்2 vāṉidam, ெப.(n.)

   கள்; toddy.

வானி

 
 வானி  vāṉidi, ெப.(n.)

   மேனா ைல (சங்.அக.);; realgar.
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வானியம்

 
 வானியம் vāṉiyam, ெப.(n.)

   மரம் (யாழ்.அக.);; tree.

வானிரியம்

 
 வானிரியம் vāṉiriyam, ெப.(n.)

   ேபரா ட்  (சங்.அக.);; pink-tinged white sticky mallow.

வானிைல

 
 வானிைல vāṉilai, ெப.(n.)

   காற் , ஈரப்பதம், மைழ ேபான்றவற்றால் அைம ம் நிைல; weather.

     "வானிைல அ ப் ".

     [வான் + நிைல]

வானிைலஅ ப்

வானிைலஅ ப்  vāṉilaiaṟivippu, ெப.(n.)

   கானாெவா ; voice from heaven.

ஒ  ப் ட்ட இடத் ல் ஒ  ப் ட்ட காலத் ல் வானிைல எவ்வா க் ம் என்  ன் ட்  
அ வதற்  மக்கள் வரலாற்  ன்கால தல் யன்  வந் ள்ளனர.் பண்ைடக்காலத் ல் மக்கள் 
காற் , மைழ த ய வானிைல நிகழ்ச் கள் எல்லாம் இயற்ைகக்  அப்பாற்பட்ட ஆற்றல்களால் 
உண்டாவன என்  எண்ணி, அந் நிகழ்ச் கைள ன் ட்  அ வதற்  யலா ந்தனர.் ஆ ம் 
உழவரக் ம் கால் நைடகைள ேமய்ப்பவரக் ம் தத்தம் ப ல் ஏற்ப ம் வானிைல நிகழ்ச் கைளக் 
கவனித்  வந்தாரக்ள், மைழ எந்தக் காலம் ெபய் ன்ற , எந்தக் காலம் ெபய்வ  நிற் ன்ற  

வானிழல்

வானிழல் vāṉiḻl, ெப.(n.)

   காணாெவா ; voice from heaven.

     "ெவ ளின்  ெமய்ம்ெமா  வானிழல் ய ெபா ளி னா ம்" (ெபரிய . பா . 19);.

     [வான் + நிழல்]

வானிற்ெகற்பத்

 
 வானிற்ெகற்பத்  vāṉiṟkeṟpatti, ெப.(n.)

    த் ச் ப்  (யாழ்.அக.);; pearl oyster.

வானிைற

வானிைற vāṉiṟai, ெப.(n.)

   நீர ்நிைறந்த ல்; rain-laden cloud.

     "சாய னின  வானிைற ெயன் ம்" (பரிபா.2, 56);.

ம வ. காரே்மகம்.

     [வான் + நிைற]

வானீர்

 
 வானீர ்vāṉīr, ெப.(n.)

   நன்னீர;் pure water or liquor amni.

     [வான் + ஈரம்]
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வானீரம்

 
 வானீரம் vāṉīram, ெப.(n.)

   வஞ் க்ெகா  ( ங்.);; common rattan of South India.

வானளீம்

வானீளம் vāṉīḷam, ெப.(n.)

   வால் ச் ; length of a house or house-site.

     "மைன வானீளத் க் க் ழக் ம்" (S.I.I.iii.214);.

     [வால் + நீளம்]

வா லகம்

வா லகம் vāṉulagam, ெப.(n.)

வா ல  பாரக்்க;see {}.

     "ேபாரி றந்தவர ்வா லகம் வர"்- 26-ஆம் றப்பாடல் இக்க த் ப் பற் யேத.

     [வான் + உலகம்]

வா ல

வா ல  vāṉulagu, ெப.(n.)

   1.  றக்கம் ( ங்.);; celestial world, {}.

   2. உம்ப லகம்; heaven.

     "பாடாதார ்வா ல  நண்ணாேர" ( வக. 1468);.

     [வான் + உல ]

வாேன

வாேன  vāṉēṟu, ெப.(n.)

   இ ேய ; thunderbolt.

     "வாேன  ைர நின்" ( றநா. 265);.

     [வான் + ஏ ]

வாைனநி ைள

 
 வாைனநி ைள vāṉainimiḷai, ெப.(n.)

   அஞ்சனக்கல்; sulphurate of antimony.

     [வாைன + நி ைள]

வாெனா

 
 வாெனா  vāṉoli, ெப.(n.)

   ஒ வாங் க் க ; radio.

     [வான் + ஒ ]

தற்கால நாகரிக வாழ்க்ைக ல் இன்  யைமயாத இடம் ெபற் ள்ள . ேவ  எந்தப் த்தைமப்ைப ம் 
ட இ  மக்களால் ெபரி ம் ம் ப் பயன்ப த்தப்ப ற . ஏைழகள் தல் பணக்காரரக்ள் வைர 

யாவ ம் வாெனா  லம் பாடல்கைள ம், நாடகங்கைள ம், அ ைர கைள ம், ெசய் கைள ம் 
மற்ற நிகழ்ச் கைள ம் ேகட்  ம ழ் றாரக்ள்.

வாேனாங்

 
 வாேனாங்  vāṉōṅgi, ெப.(n.)

   ஆல்; banyan.

     [வான் + ஒங்  → ஓங் ]
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வாேனாதயம்

 
 வாேனாதயம் vāṉōtayam, ெப.(n.)

   ெகா  மாதைள; a kind of citrus fruit-citrus medica.

வாேனார்

 
 வாேனார ்vāṉōr, ெப.(n.)

   ேதவர;் celestials.

     [வான் → வாேனார]்

வாேனார்க் ைற

 
 வாேனாரக்் ைற vāṉōrkkiṟai, ெப.(n.)

வாேனாரே்காமான் (உரி.நி.); பாரக்்க;see {}.

     [வாேனார ்+ இைற]

வாேனார் ழவன்

வாேனார் ழவன் vāṉōrkiḻvaṉ, ெப.(n.)

வாேனாரே்காமான் பாரக்்க;see {}.

     "வாேனார ் ழவனின் வரம் ன்  ெபா ய" (ெப ங். நரவாண. 4, 55);.

     [வாேனார ்+  ழவன்]

வாேனார்ேகாமான்

 
 வாேனாரே்காமான் vāṉōrāmāṉ, ெப.(n.)

   இந் ரன் ( டா.);; Indra.

     [வாேனார ்+ ேகாமான்]

வாேனார்மாற்றலர்

வாேனாரம்ாற்றலர ்vāṉōrmāṟṟalar, ெப.(n.)

   1. அ ரர;்{}.

   2. இராக்கதர;்{}.

     [வாேனார ்+ மாற்றவர]்

வாேனார் தல்வ
ன்

வாேனார் தல்வன் vāṉōrmudalvaṉ, ெப.(n.)

   1. நான் கன் ( டா.);; brahma, as first among the celestials.

   2. வாேனார ்ேகாமான் பாரக்்க;see {}.

     [வாேனார ்+  தல்வன்]

வாேனார் வன்

வாேனார் வன் vāṉōrmuduvaṉ, ெப.(n.)

   1. வானவர் வன்1 (நாம ப. 55); பாரக்்க;see {}.

   2. ேசரன் (யாழ்.அக.);;{}.

     [வாேனார ்+  வன்]
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1 vi, ெப.(n.)

   வகர ெமய் ம் இகர ம் ேசரந்் ையந்  றக் ம் எ த்  (வ் + இ);; the comound of வ் and இ.

  2 vi, ெப.(n.)

   1. ெதா ற்ெபயர ் ; ending of the verbal noun.

   2.  ற ைன  (நன். 138);; suffix indicating form of a causative verb.

  3 vi, ெப.(n.)

   1.  ம்  (யாழ்.அக.);; heaven.

   2. பறைவ (இலக்.அக.);; bird.

   3. காற்  (யாழ்.அக.);; wind.

   4. கண் (யாழ்.அக.);; eye.

   5.  ைச (யாழ்.அக.);; direction.

   6. அழ  (தக்கயாகப். 506, உைர);; beauty.

   7. ேவறாக; to separate.

     [ ள் →  ] (வ.ெமா.வ.316);

  4 vi, இைடசெ்சால். (part.)

   இன்ைம, எ ரிைட, மா பா ,   த ய ெபா ணரத்் ம் ஒ  ன்ெனாட் ; prefix signifying 
privation, change, abundance, etc.

     " ராகம்,  சயம்,  லடச்ணம்" (இலக். ெகாத். 100);.

க்கல்

க்கல் vikkal, ெப.(n.)

   ெதாண்ைட க் ைக; hiccup.

     "ெநஞ்ேச க்கல் வரா  கண்டாய்" (அ ட்பா, vi, ெநஞ்ெசா ள. 10);.

     "உண் நீர ் க் னாெனன்ேறனா" (க த். 51);.

     "நாசெ்சற்  க் ள்ேமல் வாரா ன்" ( றள், 335);.

     [இக்( ); →  க்  →  க் ள் →  க்கல்.]

   ெத. ெவக் ல் ;   க.  க்க  (b);;   ம. எக் ல்,  க் க;    .  க் னி;    ய். ெவக;    ர.் ெபகனா; TO. pik;

 Ma. vikkuka;

 To. pik, piky;

 Ka. bikku;

 Tu. Bikkuni;

 Te. vekku, vegacu, vekkili;

 Kui.

 veka;

 Kur. {}, malt. bege.

 E. hicket, hiccup, hiccough;

 Skt.  க்கா.

இ  ஒ க் ப் ச ்ெசால்லா ம், ஆரிய இனத் ம் த ழ் இனம் ந் யதாக ன், இ  த ழ்ச ்
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க்கல்மாந்தம்

 
  க்கல்மாந்தம் vikkalmāndam, ெப.(n.)

    ழந்ைதக க்  க்க டன் வ ம் ஒ வைக மாந்த ேநாய்; a kind of convulsion attended with hiccup, 
common among children.

     [ க்கல் + மாந்தம்]

க் ள்

 
  க் ள் vikkiḷ, ெப.(n.)

க்கல் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see vikkal.

     [ க்கல் →  க் ள்]

க்

க் 1 vikku-,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  க்கெல த்தல்; to hiccup.

   2.  ம்  நிைறதல்; to be superabundant, chokeful.

     "வயல் க் ன ெபா ம் க மா க் ற " (நாஞ்.);.

     [இக்  →  க் ]

  க் 2 vikku-,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    க்  ெவளித்தள் தல்; to hiccup, bring out with interruptions of hiccups.

     "உண் நீர ் க் னா ெனன்ேறனா" (க த். 51);.

க.  க் .

     [இக்  →  க் ]

  க் 3 vikku, ெப.(n.)

க் ள் (நிகண் .311); பாரக்்க;see {}.

     [இக்  →  க் ]

க் ள்

க் ள் vikkuḷ, ெப.(n.)

    க்கல்; hiccup.

     "நாசெ்சற்  க் ண்ேமல் வாரா ன்" ( றள், 335);.

க.  க் ள்.

     [ க்கல் →  க் ள்]

கண்

கண் 1 vigaṇṭittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1.  ணக்காய்ப் ேப தல் (யாழ்ப்.);; to raise frivolous or fallacious objections.

   2. ம த் ைரத்தல் ( ன்.);; to refute.

     [ தண்ைட →  கண்ைட →  கண் -,]

  கண் 2 vigaṇṭittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   ேவ ப தல் (யாழ்.அக.);; to differ.

     [ தண்ைட →  கண்ைட →  கண் -,]
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கண் தம்

கண் தம் vigaṇṭidam, ெப.(n.)

   1.  ரி  (யாழ்.அக.);; division.

   2. ேவ பா  (யாழ்.அக.);; difference.

   3. கண் ப் ன்ைம (சங்.அக.);; lack of strictness.

     [ தண்ைட →  கண்ைட →  கண்  →  கண் தம்.]

கண்ைட

கண்ைட1 vigaṇṭai, ெப.(n.)

   1.  தண்ைட; frivolous or fallacious objection.

   2. எ ரப்்  ( ன்.);; refutation.

   3. ெகட்ட எண்ணம் (யாழ்.அக.);; wicked thought.

     [ தண்ைட →  கண்ைட]

  கண்ைட2 vigaṇṭai, ெப.(n.)

   1. பைகைம; hostility.

   2. மன  (யாழ்.அக.);; absence of attachment, firmness.

     [ெவ ள் →  கண்ைட.]

கெவனல்

 
  கெவனல் vigaveṉal, ெப.(n.)

    ைரந்  ெசல் தற் ப் ; expr.,  of swift movement.

     ' கெவன்  வந்தான்' (இ.வ.);.

காய்

 
  காய் vikāy, ெப.(n.)

   ஒ  மரம் (சங்.அக.);; a tree.

     [ஒ கா. உகாய் →  காய்]

  காய் vikāy, ெப.(n.)

ற ேகால், சா , key.

க.  காய்

     [ ழ்க்ைக- ழ்ைக+ காய்+ ரி ]
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-த்தல்

-த்தல் vigu- 11 ெச. . . (v.i.)

   ெச க்காதல்; to be tight, stiff or hardened.

     "வ  ல்ைலப்ேபால த் க் ெகாள்ளல்" ( வரட.் 118);.

 ma. {}, Ko. vigu;

 To. Pixy;

 Ka. bigi;

 Tu. bigi, bigu, biguta;

 Te. bigi, bigutu, biguvu;

 Kui. Bija.

     [  →  -,]

ணம்

 
  ணம் viguṇam, ெப.(n.)

    ணக்ேக  (யாழ்.அக.);; bad nature.

ணி

ணி viguṇi, ெப.(n.)

   1.  ணங்ெகட்ட- வன்-வள்-  (சங்.அக.);; person or thing destitute of merit.

   2. கள் ( வா.);; intoxicating drink.

ரம்

 
  ரம் viguram, ெப.(n.)

   ெவள்ெள க்  (சங்.அக.);; white madar.

ங்களம்

ங்களம் viṅgaḷam, ெப.(n.)

   1.  ைற ; deficiency, deformity, imperfection.

   2.  ரி  ( ன்.);; difference, diversity.

   3. நட் ன்ைம ( ன்.);; want of cordiality, coolness in friendship.

   4. இரண்டகம்; guile, deception, treachery, tergiversation.

     "இவ் ங்கள ேமன் ெசய் ர"் (தனிப்பா. i, 18, 30);.

   5. உத  ரியப் ன் வாங் ைக ( ன்.);; with holding proper aid.

   6. களிப்  ( ன்.);; adulteration, alloy.

   ெத.  ங்கள ;க.  ங்கட.

     [பங்  → பங்கம் →  ங்கம் →  ங்களம் →  ங்களம்.]

ங்களி-த்தல்

ங்களி-த்தல் viṅgaḷittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1. நட் ல் மனம் ேவ ப தல்; to be wanting in cordiality or co-operation.

   2.  ழ ப்பாய் நடத்தல்; to be treacherous, deceptive, to tergiversate.

   3. நிைலயற் த்தல்; to be unsteady.

   4.  ரித்தல் ( ன்.);; to sift, separate.

     [ ங்களம் →  ங்களி-,]
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ங்களிப்

 
  ங்களிப்  viṅgaḷippu, ெப.(n.)

ங்களம் பாரக்்க;see {}.

     [ ங்களி →  ங்களிப் ]

ங்

ங் 1 viṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    தல்; to be abundant.

     " ங்கள் .............. ஒளி ங் " (ேதவா. 1157,3);.

     [ ங்  →  ங் ]

  ங் 2 viṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ைளத்தல் (இலக்.அக.);; to drill, pierce.

சச்ைதயன்

 
  சச்ைதயன் viccadaiyaṉ, ெப.(n.)

    ல்  (மைல.);; honeysuckle mistletoe.

சச்ந்தா

 
  சச்ந்தா viccandā, ெப.(n.)

   ெவள்ெள க்  (மைல);; white madar.

சச்ம்

 
  சச்ம் viccam, ெப.(n.)

   தாமைர வைக (மைல);; a kind of lotus.

சச்ல்

 
  சச்ல்  viccalli, ெப.(n.)

   ெகா வைக (யாழ்.அக.);; colocynth.

ம வ. ேபய்க்ெகாம்மட்
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சச்ா

சச்ா1 viccā,  .எ.(adv.)

   1.  ம்மா; without purpose.

     'நான் சச்ா வந்ேதன்'.

   2. ெதா ன் ; without occupation.

     'அவன் சச்ா இ க் றான்'.

   3. அைம யாய்; quiety.

     'ேபசாேத,  சச்ா

இ '.

   4. நலமாக; healthy, in good health.

     ' சச்ா க் றாயா?'

   ெத.  த்ச;   க.  .ெத; .  ச் .

  சச்ா2 viccā,  .எ.(adv.)

   அ க்க ; repeatedly.

     'அவன் சச்ா ேப றான்'.

 Pkt. viccha.

ச் க்ேகான்

ச் க்ேகான் viccikāṉ, ெப.(n.)

   கைடக் கழகக் காலச ் ற்றரச ள் ஒ வன்; a king of sangam period.

இவன் ஒ  மைலநாட் த் தைலவனாக இ க்கலாம் என்பைதக் க லர ்இவைனக் 'கல்லக ெவற்ப' 
என்பதனாற் ெகாள்ளலாம். க லர ்பாரி மகளிைர இவனிடம் அைழத் ச ்ெசன்  மணந் ெகாள்ள 

ச் ரல்

 
  ச் ரல் vicciral, ெப.(n).

ச் றல் பாரக்்க (பச.் .);;see {}.

ச் ரிப்

 
  ச் ரிப்  viccirippu, ெப.(n.)

ச் ப்ைப ( ன்.); பாரக்்க;see viccilluppai.

ச் ம் -த்தல்

ச் ம் -த்தல் viccirumbittal,    11 ெச. . . (v.i.)

    ளரத்ல்; to burst out.

     'அவன் னத் னால் ச் ம் த்தான்'.

ச் ப்ைப

 
  ச் ப்ைப vicciluppai, ெப.(n.)

   அம்ைம ேநாய்வைக (இ.வ);; chicken-pox or measles.

ம வ.  ச் ப்ைப.

ச் றல்

 
  ச் றல் vicciṟal, ெப.(n.)

   ேகாைரவைக (மைல.);; a kind of sedge.
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ச்

ச் 1 viccu-,    5 ெச. . . (v.i.)

த் -, பாரக்்க;see vittu.

     "நமெவன்  நாமத்ைத ச் ன்" ( மந். 1850);.

  ச் 2 viccu, ெப.(n.)

    ைத; seed.

     " ச் ன்  நா ெசய்வா ம்" (ேதவா. 696, 2); ( ங்.);.

. viija / viijo.

     [ த்  →  ச் ]

  ச் 3 viccu, ெப.(n.)

     ( ன்.);; abundance.

     [ ஞ்  →  ச் ]

ச் க்ெகாட் -தல்

ச் க்ெகாட் -தல் viccukkoṭṭudal,    9 ெச. . . (v.i.)

   ெவ ப் க் யாக ஒ வைக ெயா  ெசய்தல் ( ன்.);; to make a peculiar sound, expressive of aversion.

     [ ச்  + ெகாட் -,.]

செ்சனல்

செ்சனல்1 vicceṉal, ெப.(n.)

   ெவ ப்ைபக் க் ம் ஓர ்ஒ க் ப் ; an expr. of aversion.

  செ்சனல்2 vicceṉal, ெப.(n.)

   ெவரிசெ்சனல் என்பதன் ம வழக் ; corr. of {}.

  செ்சனல்3 vicceṉal, ெப.(n.)

   அைம யா ப்பைதக் க் ஞ் ெசால் (இ.வ);; expression denoting silence.
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சை்ச

சை்ச1 viccai, ெப.(n.)

   1. கல் ; learning, education.

     " சை்சக்கட் டப் த்தான் ெபா ேளேபால்" (க த். 149);.

   2. அ (யாழ்.அக.);; knowledge.

   3. மாய த்ைத; magic power, miracle.

     "எம்ெப மான் ெசய் ட்ட சை்சதாேன" ( வாச. 5, 28);.

   4. மந் ரம்; mantra, incantation.

     " சை்ச ன் ெம ந் " (ெப ங். உஞ்ைசக். 53, 62);.

   5. தத் வப் ப ல் ஒன் ; a section of tattuvam.

     "அைடயா சை்ச யைடயத் தைட ல் ைடயப்ப " (ஞானா. 1, 15);.

 pkt. {}.

     [ த்ைத →  சை்ச]

  சை்ச2 viccai, ெப.(n.)

   ெத  ( ங்.);; street.

  சை்ச3 viccai, ெப.(n.)

   ெவள்ெள க்  (மைல.);; white madar.

சை்சக்ேகாலம்

 
  சை்சக்ேகாலம் viccaikālam, ெப.(n.)

   மாயக்ேகாலம்; magic illusion.

     [ ஞ்  →  ச்  →  சை்ச + ேகாலம்.]

சை்சமன்னன்

சை்சமன்னன் viccaimaṉṉaṉ, ெப.(n.)

ஞ்ைசயர ்அரசன்;{} king.

     " சை்ச மன்ன னச் வ னா " (ெப ங். நரவாண. 9, 66);.

சே்சா

 
  சே்சா  viccōṭi, ெப.(n.)

சே்சா  பாரக்்க;see {}.

     [ ச்  →  ச்  +  வ  → ேசா ]

சே்சா

 
  சே்சா  viccōṭu, ெப.(n.)

   இரடை்ட யா ள்ளவற் ள் ஒன்ேறா  மற்ெறான்  ஒவ்வாத  (ெகா.வ.);; that which does not match or equal.

ெத.  டெ்சா .

     [ சே்சா  →  சே்சா ]
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சக்காணம்

சக்காணம் visakkāṇam, ெப.(n.)

   நாட் ப் ற ைள ல் ஊரத்்தைலவற் ரிய பங்  (S.I.I.ii.352);; share if the chief of head man in the produce of 
a village.

     [ ழ →  ச + காணம்]

சக

சக  visagali, ெப.(n.)

   மல் ைக (நாம ப. 308);; jasmine.

சத்தம்

 
  சத்தம் visattam, ெப.(n.)

    டல் (மைல.);; snake gourd.

சத்

 
  சத்  visatturu, ெப.(n.)

   அடப்பங்ெகா  (மைல.);; hare-leaf.

     [ டத்  →  சத் ]

சம்

சம் visam, ெப.(n.)

   1.  தம்; rate.

     "மாரக் த் வா ைரக் ம் ைவகா  சாகத் க் ம் ழா சம் ஒ  ஆடை்டக்  ெநல்" (S.I.I.iii, 
314);.

   2. ெசல  (S.I.I.V.307);; expense.

   3. ப த்தரம் (நாஞ்.);; allowance;batta.

     [ ைச →  சம்.]

சயம்

சயம்1 visayam, ெப.(n.)

   1. க ப்பஞ்சா ; juice of the sugarcane.

     " சயம உம் ைக ழாைல ெதா ம்" (ெப ம்பாண். 261);.

   2. க ப் க்கட் ; jaggery.

     " சயங் ெகா த்த  யன்ன" (மைலப . 444);.

   3. பா ; treacle.

     "அ ப் ற்ற வாடைம சயம்" (ம ைரக். 625);.

   ெத. ெவடச், ெவட் ;   க.,  .  ,  ல்,  க;ம. ெவய் ல்.

     [ ைச →  ைசயம்.]

சயன்க க்காய்

சயன்க க்காய் visayaṉkaḍukkāy, ெப.(n.)

   க க்காய் வைக (பதாரத்்த. 964);; species of chebulic myrobalan.

சரம்

சரம் visaram, ெப.(n.)

   1. இ ம்  என் ம் ெச வைக (L.);; box leaved satin ebony, supposed to be used in alchemy to convert iron into 
gold.

   2.  ைர என் ம் மரவைக ( ன்.);; East Indian satin wood, m.tr., chloroxylon swietenia.

சரி

 
  சரி visari, ெப.(n.)

    ம்ைப (சங்.அக.);; white dead nettle.
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சல் யகரணி

 
  சல் யகரணி visalliyagaraṇi, ெப.(n.)

   ேபாரக்் க களினால் ஏற்பட்ட ண்ைண ஆற் ம் ம ந்  ( வா.);; medicament which heals wounds, 
caused by weapons.

சலம்

 
  சலம் visalam, ெப.(n.)

   தளிர ்(யாழ்.அக.);; sprout.

ச

ச  visali, ெப.(n.)

   படர ்ெகா வைக; gulancha.

     " ழ் என்ப  ஆல்.....  ந் ல்கட ் ரித் " (நன். 387, ம ைல);.

ம வ.  ந் ல்.

ச ைக

 
  ச ைக visaligai, ெப.(n.)

   ெகா மல் ைக ( ங்.);; malabar Jasmine.

சவல்

 
  சவல்  visavalli, ெப.(n.)

    ழாெநல்  (மைல.);; a small plant with slender green main branches.

சாக்ேகாட்

 
  சாக்ேகாட்  vicākāṭṭi, ெப.(n.)

   வயா ந க்கம் (இ.வ.);; morning sickness and morbid longings of a pregnant woman.

சா

சா  vicāti, ெப.(n.)

   ேநாய்; disease.

     "ெகான் ண் ம் சா  ப பைக யன ெவல்லாம்" ( வ்.  வாய். 5, 2, 6);.

     ' சா ' (உ.வ.);.

 Skt.  யா .

சாரத்தக

 
  சாரத்தக  vicārattagaḍu, ெப.(n.)

   இ ம் வைளயம் ( ன்.);; iron hoop.

சாலம்

சாலம் vicālam, ெப.(n.)

   1. ேபய்க் ெகாம்மட்  (மைல.);; colocynth.

   2. கடம்பம்1,1 (அக.நி.);; common cadamba.

   3. ெவண் கடம்  ( வா.);; seaside, Indian oak.

   4. பறைவவைக (யாழ்.அக.);; a kind of bird.

   5. மான்வைக (யாழ்.அக.);; a kind of deer.

   6. ஒ  நா  (அ . ந்.);; a country.
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சா -த்தல்

சா -த்தல் vicālittal,    11 ெச. . . (v.i.)

    ரி  ெப தல்; to extend, spread out, to become wide.

     'ப த்தால் அ  சா க் ம்'.

     [ சாலம் →  சா -,]

1 visittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   இ கக் கட் தல்; to fasten, bind, tie tightly.

     " ண்வார ் த்த ழ ' (மைலப . 3);.

     [  →  -,]

  2 visittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ம் தல்; to become swollen, over- stretched, as the abdomen from over- eating.

     " லாப் ைட ம ங்  ப்ப மாந் " ( றநா. 61);.

     [  →  -,]

  3 visidal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

1 பாரக்்க;see {}.

     "ப ம்ெபாற் பலவார்

ந்  ணி இ...... ஏற் ரிேபாரத்்த...... ெகாற்ற ரசம்" (ெப ங். இலாவாண. 2, 26);.

  4 visi, ெப. (n.)

   1. கட் ; fastening, tie.

     " ங் ன்னியங் க ப்ப" (ெப ம்பாண். 56);.

   2. பைற க் ம் வார ்(யாழ்.அக.);; leather strap for drums.

   3.  ப்பலைக ( வா.);; bench.

   4. கட் ல் (யாழ்.அக.);; cot.

ெத.  .

  5 visi, ெப.(n.)

   தாமைரத்தண்  ( ங்.);; lotus stalk.

  6 visi, ெப.(n.)

   அைல (யாழ்.அக.);; wave.

கக்ேகால்

கக்ேகால் visigagāl, ெப.(n.)

   அம் ; arrow.

     " கக்ேகால் ெசல்வன சத ேகா கள்" (கம்பரா.  லபல. 104);.

     [ கம் + ேகால்]
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லம்

 
  லம் visigilam, ெப.(n.)

   மல் ைக (யாழ்.அக.);; jasmine.

ைக

ைக visigai, ெப.(n.)

   1.  ைலக்கச்  ( ங்.);; bodice.

   2. க த்  (யாழ்.அக.);; thought.

     [  →  ைக]

த்

 
  த்  visitti, ெப.(n.)

   க  (மைல.);; mustard.

த் க்கட் -தல்

த் க்கட் -தல் visiddukkaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   இ கக் கட் தல்; to bind tightly.

     [ த்  + கட் ]

ப்பலைக

ப்பலைக visippalagai, ெப.(n.)

   ஊஞ்சற்பலைக (ெகா.வ.);; a board thick plank used as a swing etc.

ெத.  ப்பலக.

     [ 3 + பலைக]

ப்

ப்  visippu, ெப.(n.)

ப்பலைக (நாம ப. 470); பாரக்்க;see {}.

     [  →  ப் ]

மந்தம்

 
  மந்தம் visimandam, ெப.(n.)

   ேவம்  (மைல.);; neem.

 visiyuḻi, ெப.(n.)

   உண்ைம ல் ேநாக்க ன்  ெவற் ேய ைழேவான் ெசய் ம் ெசாற்ேபாரவ்ைக (சங்கற்ப. பா . 2, 
உைர);; a form of polemical discussion, the sole aim of which is victory over one's opponent and not the ascertainment of 

ரகந்

 
  ரகந்  visiragandi, ெப.(n.)

   ெபான்னரிதாரம் (யாழ். அக.);; yellow orpiment.

லம்

 
  லம் visilam, ெப.(n.)

   கஞ்  (யாழ்.அக.);; gruel.

42

www.valluvarvallalarvattam.com 15996 of 19068.



 visiṟi, ெப.(n.)

   1. உடம்  த யவற் ற் ப ம்ப  காற்ைற அைச க் ங் க  ( வா.);; fan.

   2. உ ரெ்மய்களில் இகர ஈகாரங்களின் யாக எ தப்ப ம் ேமல் வைள ங் ேகா ; curves appended 
to the consonants as symbols of vowels i and {}.

   3. ெச வைக ( ன்.);; box-leaved ivory wood, m.sh., chretia buxita.

   4. வண்ணக் ேகா ள்ள ைல வைக (இ.வ);; a saree with coloured stripes.

     [  →   →  . ( .தா.பக்.68);]

ெவ ல் க ைமயாக உள்ள ேகாைட காலத் ல் ெசயற்ைக ைற ல் காற்ேறாட்டத்ைத ண்டாக் க் 
ெகாள் வதற் ப் பயன்ப ம் எளிய க . இயல்பாக  இ வைகப்ப ம். ம க்க யாதவா  
எப்ேபா ம் ரிந்த நிைல ேலேய இ ப்ப  ஒ வைக. ேதைவயான ேபா  மட் ம் ரித் ப் 

க் ளிஞ் ல்

 
  க் ளிஞ் ல் visiṟikkiḷiñsil, ெப.(n.)

     வ வாகக் காணப்ப ம் ளிஞ் ல் வைக; a kind of a bivalve.

ெமல் ட களிேல இரண்  ஓ க ள்ள வனவா ய தகட் ச ்ெச ள் வ ப் ேல ஒ வைகக்

ளிஞ் ல் (pecton);. இ  கட ல் வாழ்வ . இந்தக் ளிஞ்ச ன் ஓ கள் வட்டமாக ம், ெவளிப் றத் ேல 
ப  (rib); ேபான்ற வரம் க ம், அவவற் ற்  இைடேய பள்ளங்க ம் மா  மா  இரண்  ஓ க ம் 
ெபா த்தப் ெபற் க் ம். இைணப்  ைன ந்  ஒட் ன் ளிம்ைப ேநாக்  ஆரங்கள்ேபாலச ்
ெசன் ப்ப ம், இைணப் ன் ன் ம் ன் ம் ஒ கள், ெச கள் (ears); என் ம்  நீட் கள் 

கள் ேபால இ ப்ப ம் ஆ ய இயல் களால் இந்தக் ளிஞ்சல்கள்  ேபாலேவ காண் ன்றன. 
ப்  ேபால ம் இைவ காண்பதால் அப்ெபா ள்ப ம் ெபக்டெ்டன் என் ம் ெபயர ்இவற் ற்  இடம் 

ெபற் ள்ள .

க்

 
  க்  visiṟikkuruvi, ெப.(n.)

     ேபான்ற வா ைடய  வைக; white-browed fantail, leucocerca albofrontata.

ம வ. ஈப் ப்பான். இனம் : ெவண் ள்ளி

க்  ெவண் வ க் .

     [  +  ]

கட் நட-
த்தல்

கட் நட-த்தல் visiṟigaḍḍinaḍattal,    3 ெச. . .(v.i.)

   1. ஆ நடத்தல்; to walk with a swinging motion.

   2. ைக தல்; to swing the hands.

ம ப்

 
  ம ப்  visiṟimaḍippu, ெப.(n.)

   ேமற் ண் ல் ப்ேபால ம ப் க்கள் ஒன்றன்ேமல் ஒன்  அைம ம்ப  ம க்ைக; a kind of fan-like 
narrow folding of washed clothes.

     [  + ம ப் ]

 
   visiṟimurugu, ெப.(n.)

   ேமற்கா லணி ம் காதணி வைக ( ன்.);; fan-shaped ear-ring of gold, worn on the upper part of the ear.

     [  +  ]
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ெய -தல்

ெய -தல் visiṟiyeṟidal,    2 ெச.  ன்றா .(v.t.)

   கழற்  தல்; to cast away, to throw away.

     'அவள் ெய ந்தாள்'.

     [  + எ  -  ெய -,]

வாைழ

வாைழ visiṟivāḻai, ெப.(n.)

   நீரவ்ாைழ; traveller's palm.

   இ  ஒ  யப்பான மரம்;ஒற்ைற ைத ைல நிைலத் ைணகளிேல ஒ வைக வாைழக் 
ம்பத்ைதச ்(musaceae); ேசரந்்த பல ப வ மரம். இ ல் இரண்  இனங்கள் உண் . ஒன்  ெதன் 

அெமரிக்கா ற் ரிய . மற்ேறார ்இனம் மடகா கர,் இரீ னியன் ஆ ய களில் வாழ்வ . இந்த 
இரண்டாவ  இனத்ைதேய வ ப்ேபாக்கர ்மரம் (traveller's tree); என்பாரக்ள். நீர ்ேவடை்கயால் வ ந் ம் 

1 visiṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  யாற் காற்ெற ப் தல்; to fan.

   2. வாள் த யவற்ைற தல்; to wave to and fro, brandish.

     "நாந்தகம்  நம் ேடாத்தமன்" ( வ். ெபரியாழ். 4,7,4);.

   3. வைல த யவற்ைற ரிதெ்த தல்; to fling, hurl, cast, as a net.

     "அைலகடல்வாய் ன் ம்" ( வாச. 8, 2);.

   4.  ழற் தல்; to whirl round.

     " ளங்கனிக் ளங்கன்  "( வ். ெபரிய . 9, 8, 6);.

   5. ெசாரிதல்; to pour forth, to sprinkle.

   6. ெவளித ்தள் தல்; to eject, discharge.

     ' டாரி க ைவ  ட்ட '.

   7. ேபாக் தல்; to remove.

     " ற மற வர"் (ேதவா. 618, 4);.

   8. ைக த யன தல்; to swing, as the arms in walking.

     "ேவயன ேதாள் " ( வ். ெபரிய . 3, 7, 5);.

   9. உ ரெ்மய்க ள் இகர ஈகாரங்களின் யாக ேமல் வைள க் ேகா தல்; to append the symbols of i 
and {} to the consonants.

   ெத.  ச ;   க.  க ;ம.  ச க.

     [  →  -,]

  2 visiṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    யாற் காற்ற க்கச ்ெசய்தல்; to fan.

     [  →  -,] 
   visu, ெப.(n.)

   ஒ  ம ந் ச ்சரக் ; a bazzar drug called Indian atees.

ம வ. அ டயம்.
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க் -தல்

க் -தல் visukkiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ெவ ப் க்ெகாள் தல் (யாழ்.அக.);; to become displeased.

   2. மன வ த்தங் ெகாள் தல் ( ன்.);; to be pained at heart.

ெத.  ெகா ,  ,  .

     [ க்  + இ -,]

க்

க் 1 visukkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ைரந்  ைக தல்,  தல்; to fan.

     ' க்  க்ெகன்  நடக் றாள்' (இ.வ.);.

     [  →  க்  →  க் -, ( .தா.பக்.68);]

  க் 2 visukku, ெப.(n.)

   ெவ ப் ; displeasure, dislike.

     'அந்தச ்ெசால்ைலக் ேகடக் ம் அவ க்  க்  வந்  ட்ட '.

     [ ட்  →  க் ]

க் ணி

 
  க் ணி visukkuṇi, ெப.(n.)

    ய ,  ண் ; small, small piece.

ம வ.  க்காணி.

     [ க்  →  க்  →  க் ணி]

க்ெகனல்

 
  க்ெகனல் visukkeṉal, ெப.(n.)

    ைரந்  ெசல் தற் ப் ; expr. of quick movement.

     ' க்ெகன்  றப்பட்  ட்டான்' (ெநல்ைல.);.

     [ க்  + என → எனல்]

தம்

தம் visudam, ெப.(n.)

   1. ெகா வைக; snake-gourd.

   2. ேபய்ப் டல்; wild snake- gourd.

ம வ.  டல்.

ப்பலைக

 
  ப்பலைக visuppalagai, ெப.(n.)

ப்பலைக பாரக்்க;see {}.

     [  + பலைக]

ம்பாளர்

ம்பாளர ்visumbāḷar, ெப.(n.)

   ேதவர;் celestials.

     "பைட டா ம்பாளைரப் ப த் " (தக்கயாகப். 352);.

     [ ம்  + ஆள் + அர]்
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ம்

ம் 1 visumbu, ெப.(n.)

   1. வானம்; visible heavens, sky.

     " ம்  ைதவ  வளி ம்" ( றநா. 2);.

   2. ேதவ லகம் ( வா.);; Svarga;heaven.

     "அங்கண் ம்  னமரர"் (நால , 373);.

   3.  ல் ( வா.);; cloud.

     " ம் ற் ளி  னல்லால்" ( றள், 16);.

   4.  ைச ( ங்.);; direction.

     [ ள் → ( ); →  ம் . ( .தா.பக்.153);]

  ம் 2 visumbudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெவ ப் டன் லக் தல் ( ன்.);; to throw away in contempt, to toss aside, to cast away.

   2. க  த யவற்ைறச ் ண் த்தல் (தஞ்ைச.);; to draw tight, as a rope.

   3. ேதம்  அ தல்; to sob, cry.

  ம் 3 visumbu, ெப.(n.)

   1.  ம் ; obstimacy.

     ' ம் க்  ேவடை்டயா  றான்'.

   2. ெச க்  (இ.வ.);; pride;arragance.

     [ ம்  →  ம் ]

  ம் 4 visumbudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    தல் (இ.வ.);; to transgress.

  ம் 5 visumbudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெச க் க் ெகாண் த்தல்; to be proud or haughty.

     'மாப் ள்ைள க ம் றான்'.

ம் ல்

ம் ல் visumbuvil, ெப.(n.)

   ஒளிவட்டம்; the sphere of celestial luminaries.

     "காமனார ்ேசம ல்ெலன ம் ல் ெவ  ெதய்வமாதர"் (தக்கயாகப். 23);.

     [ ம்  +  ல்]

ம்ேபற் -தல்

ம்ேபற் -தல் visumbēṟṟudal,    5 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   மானங்காரணமாக ஒ வைன அ வ ல் ைனயச ்ெசய்தல் (ெநல்ைல.);; to appeal to one's pride, 
prestige, etc. and urge one to action.

     [ ம்  + ஏற் -,]

ம்ேப

 
  ம்ேப  visumbēṟu, ெப.(n.)

   இ ேய  (இலக்.அக.);; thunder bolt.

     [ ம்  + ஏ ]
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மந்தச் ரணம்

 
  மந்தச் ரணம் visumandassūraṇam, ெப. (n.)

   எ சை்ச ைல, நாரத்ைத ைல, க ேவப் ைல த யன ேசரத்்  இ த் ச ்ெசய்த 
ம ந் ப்ெபா ; a relish made of citron leaves, sweet neem and spices.

     [ மந்தம் + Skt. {} → த.  ரணம்]

னி

 
  னி visumigiṉi, ெப.(n.)

   ேவம்  (மைல.);; neem.

வநாக்கரம்

 
  வநாக்கரம் visuvanākkaram, ெப.(n.)

    க்  (சங்.அக.);; dried ginger.

வநாதெசட்
ெவட்

வநாதெசட் ெவட்  visuvanātaseṭṭiveṭṭu, ெப.(n.)

   பைழய கா வைக (பண . 144);; an old coin probably so named after the person who minted it.

வேபடசம்

 
  வேபடசம் visuvapēṭasam, ெப.(n.)

    க்  (மைல.);; dried ginger, as a general remedy.

வம்

வம்1 visuvam, ெப.(n.)

    க்  (நாம ப. 356);; dried ginger.

  வம்2 visuvam, ெப.(n.)

   அ ைட என் ம் ம ந் ச ்ெச ; atis.

ளி

 
  ளி visuḷi, ெப.(n.)

   கள் (யாழ்.அக.);; toddy.

ைக

 
  ைக vicūkai, ெப.(n.)

   தைலச் ழற் ைய கச ்ெசய் ம் ேநாய்வைக (சங்.அக.);; a disease causing severe dizziness.
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ைச

ைச1 visai, ெப.(n.)

   1. ேவகம்; haste, speed, impetus.

     "வ ைசப் னைலக் கற் ைற ேபால" (ெதால். ெபா. 63);.

   2. நீண்  ங் ந் தன்ைம; elasticity, spiring.

   3.  ைர ; force.

   4. எந் ரம்; contrivance, as a trap, mechanism, mechanical instrument, as a lever.

   5. பக்கம்; side.

     " தற் ரகாரத்  வடக்  ைச ற் றவா ேல கல்ெவட்  ப்ப " (ேசாழவ . 63);.

   6. பற் க்ேகா  ( ன்.);; stay, prop.

   7. மரவைக; a tree.

     " ைசமரக் ள ம்" (ெதால். எ த். 282);.

   ெத. ெவச;    ெச;ம.  ச.

     [  ைச ( .தா.பக். 67);]

  ைச2 visaittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1.  ைர  பண் தல்; to hasten, to cause to move swifly.

   2.  தல்; to swing.

     "கால் ைசத் ேதா " ( வாசக. 2, 135);.

   3.  ள் தல்; to leap, hop.

     "ந ெநய்க்கடைல ைசப்ப" ( றநா. 120);.

   4.  த தல்; to burst, split.

     "கண்ெடா ம் ைசத்த க ப் த் தாள ம்" (கல்லா. 59,16);.

   5. க ைமயாதல்; to be forceful.

     "இ ம்  ைசத் ெத ந்த டம்" (ெப ம்பாண். 437);.

   6.  ன தல் ( ன்.);; to become angry.

  ைச3 visai, ெப.(n.)

   ெவற்  (அ .நி.);; victory.

  ைச4 visai, ெப.(n.)

   தடைவ; turn, time.

     " ைழக்ைக ஒ ைச த ந் ம்" (கல்லா.13);.

ம.  ராவ யம்.

ைசக்கம்

ைசக்கம்  visaikkambu, ெப.(n.)

   ெநய்வார ்க ெலான்  (யாழ்.அக.);; a weaver's instrument.

     [ ைச1 + கம் 1]
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ைசக்கால்

ைசக்கால்1 visaikkāl, ெப.(n.)

ைசக்கம்  பாரக்்க;see {}.

     [ ைச + கால்1]

  ைசக்கால்2 visaikkāl, ெப.(n.)

ைசக்காற்  பாரக்்க;see {}.

     [ ைச + கால்2]

ைசக்காற்

 
  ைசக்காற்  visaikkāṟṟu, ெப.(n.)

   ஒ வன் ைரந்  ெசல் ம் ேவகத்தால் உண்டா ம் காற்  (யாழ்.அக.);; wind or movement of air caused by 
a person walking swiftly.

     [ ைச + காற் ]

ைசக்ெகாம்

ைசக்ெகாம்  visaikkombu, ெப.(n.)

   தாழவைளத் ட்ட ம் ண் ம் ேமற் ளம் ம் மரக் ைள; elastic branch of a tree, which when bent down 
and released springs back to its original position.

     "ஈ வரனா றான் ெபரியா ெனா வனன்ேறா, அவன் ைசக் ெகாம் " (ஈ , 3, 6, ப்ர);.

     [ ைச + ெகாம் ]

ைசெகாள்( )-
தல்

ைசெகாள்( )-தல் visaigoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   1.  ைரதல்; to make haste.

   2. நீண்  ங் ந் தன்ைமயாதல்; to be elastic.

     [ ைச + ெகாள் -தல்]

ைசத்த

ைசத்த  visaittaḍi, ெப.(n.)

   1.  ைசக்கம்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

   2.  ற் ரக்ைளப் க் ம் ெபா ன் ஒ ப்ப  ( ன்.);; a part of a trap.

     [ ைச + த ]

ைச ற-த்தல்

ைச ற-த்தல் visaidiṟaddal,    3 ெச. . . (v.i.)

   ேவகமாக ெவளிப்ப தல்; to burst out.

     " ைச றந் ழ்ந்த ெதன்ன" (கம்பரா. இரணிய. 127);.

     [ ைச +  ற-த்தல்]

ைசயம்

ைசயம்1 visaiyam, ெப.(n.)

சயம்1 ( ங்.); பாரக்்க;see {}.

  ைசயம்2 visaiyam, ெப.(n.)

சயம்2 ( ங்.); பாரக்்க;see {}.

     "அைச  றாைன ைசய ெவண் ைட..... மன்னர"் (ெப ங். இலாவாண. 8, 15);.

  ைசயம்3 visaiyam, ெப.(n.)

   1.  சயம்3 1 பாரக்்க;see {}.

   2.  சயம்3, 2, 3 ( ங்.); பாரக்்க;see {}.

   3. ைவயம் (அ .நி.);; the earth.
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ைசேயற் -தல்

ைசேயற் -தல் visaiyēṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெபா  த யவற்ைறத் ெதா ற்ப த்த அணியமாக்  ைவத்தல் (யாழ்.அக.);; to set up, as a spring or 
trap, to put in action, to set in motion.

   2.  ட்  தல்; to egg on.

     [ ைச + ஏற் -,]

ஞ்

ஞ் 1 viñjudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேமலாதல் ( ங்.);; to excel, surpass.

     " ஞ் ய ஞானம் ளங் ம்" (தா . பராபர. 154);.

   ெத.  ந்த் ;   ம.  ஞ் ;க.,  .  ஞ் .

     [ ஞ்  →  ஞ் -, (ேவ.க. 17);].

  ஞ் 2 viñjudal,    9 ெச. . . (v.i.)

    யாதல்; to be excessive.

     " ஞ்  ளிரப்் பல்லவ ம ங்க" (கம்பரா.  ரப்்ப.31);.

     [  →  ஞ் -, →  ஞ் -, ( . .பக்.57);]

ஞ்ைச

ஞ்ைச viñjai, ெப.(n.)

   1. கைல; art, science.

     "ஈேரழ் ஞ்ைசத ் ற ம்" (பாரத. வாரணா. 33);.

   2. கல்  ( வா.);; learning, knowledge.

   3.  கப்ெபரியைதப் பற் ன ெமய் ணர் ; spiritual knowledge.

     " ஞ்ைசதைன ய ந்  ம யா தான்ேபால்" (கம்பரா.  ணி ட.் 122);.

   4.  யத்த  கைல; magic art.

     " ஞ்ைசகள் வல்ேலன் ளிந்தநின் ேறாழெரா ... த வன்" ( வக. 520);.

   5. மைறெமா ; incantation.

     " ஞ்ைசக ளிரண்  மவ்வ  க் னன்" (கம்பரா. தாடைக. 18);.

   6.  ஞ்ைசப்ப  பாரக்்க;see {}.

     " ஞ்ைச ேவந்தர"் ( வக. 816);.

     [ ஞ்  →  ஞ்  →  ஞ்ைச]

ஞ்ைசப்ப

 
  ஞ்ைசப்ப  viñjaippadi, ெப.(n.)

   ேம லகம்; the world f the {}.

     [ ஞ்ைச + ப ]

ஞ்ைசமகள்

ஞ்ைசமகள் viñjaimagaḷ, ெப.(n.)

ேம லகப் ெபண்;{} woman.

     " ஞ்ைச மகளவ் ைழ யா " (ெப ங். நாவண. 5, 43);.

     [ ஞ்ைச + மகள்]
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ஞ்ைசயர்

ஞ்ைசயர ்viñjaiyar, ெப.(n.)

   ப ெனண் கணத் ள் ஒ  சாரார ்( ங்.);; a class of demigods, one of {}, q.v.

     "வைரமாரப்ர ்.....  ஞ்ைசயர ்ேபாற் டந்தார"் ( வக. 2241);.

ஞ்ைசயன்

ஞ்ைசயன் viñjaiyaṉ, ெப.(n.)

    லவன்; learned man, a poet.

     "வா ையந்த வட ல ஞ்ைசயன்" (கல்லா. 42, 25);.

     [ த்ைத →  சை்ச →  ஞ்ைச →  ஞ்ைசயன்]

ட்

 
  ட்  viṭci, ெப.(n.)

   ெவட்  (சங்.அக.); என்பதன் ம வழக் ; corr. of {}.

ட்டக்ேகால்

ட்டக்ேகால் viṭṭakāl, ெப.(n.)

ட்டம்1, 2 ( ன்.); பாரக்்க;see {},

 diameter.

     [ ட்டம் + ேகால்]

ட்ட ைரயார்

ட்ட ைரயார ்viṭṭagudiraiyār, ெப.(n.)

   பாடல் வரி னால் ெபயர ்ெபற்ற கைடக் கழகப் லவர;் a sangam poet.

     "யாைனயாற் பற்  டப்பட்ட ங் ல், ேபாரக்்களத் ற் ெச த் டப்பட்ட ைரையப் ேபால 
ேமேல எ ம் என்  உவைமைய அைமத்த றப் னால் இப்ெபயர ்ெபற்றாெரன்பர"் ( ந். 74);.

     [ ட்ட +  ைரயார]்

ட்ட ைற

ட்ட ைற viṭṭaguṟai, ெப. (n.)

    ற் ற ல் ெசய் வந்த ைனைய ற்ற யாமல் இைடேய ட் ட்டதால் இப் றப் ல் 
ன்ேனற்றத் ற் க் காரணமா ம் ைனப் பயன்; karma result- ing from acts left incompletely per- formed in a 

previous birth, considered as the cause of progress in the present birth, dist. fr. {}.

     " ேமல் ட்ட ைற ெதாட்ட ைற ரண்  நிைறந்தனன்" (அ ட்பா. vi,  வதரிசன. 9);.

ட்ட

ட்ட 1 viḍḍaḍittal,    3 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ைக ட் ப்ேபாதல்; to desert.

   2. ெவ ட்  ய த்தல்; to drive out, chase.

   3. பந்  த யவற்ைற ெவ ரஞ் ெசல் ம்ப  அ த்தல் (இ.வ);; to strike a long distance, as a ball.

     [  →  ட்  + அ -,]

  ட்ட 2 viḍḍaḍi, ெப.(n.)

   ப த்  நி த் ய பாட் ன் இ ய ; the line last read or recited, as the place from which the reading or the 
recitation is to continue.

     " ட்ட ந் ெதாட்ட ம் அவ க் த் ெதரியா " ( ன்.);.

     [  →  ட்  + அ ]

ட்ட ைற

 
  ட்ட ைற viṭṭaduṟai, ெப.(n.)

    ன்னிகழ்த் ய ேபச்  ெசயல் த யவற் ல் நி த்  ைவத்த இடம்; place where one stopped, as in 
singing, read- ing or explaining verse.

     [  →  ட்ட +  ைற]
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ட்டபட் னி

ட்டபட் னி viṭṭabaṭṭiṉi, ெப.(n.)

   ெதாடரந்்  பல நாடக்ளாகக் டக் ம் உண்ணாேநான் ; fast continued for sev- eral days.

     " ரதங்களால் ட்ட பட் னியால்" ( . 128-36, உைர);.

     [  →  ட்ட + பட் னி]

ட்டபம்

 
  ட்டபம் viṭṭabam, ெப.(n.)

   நிலம் (இலக்.அக.);; earth.

ட்ட றப்

ட்ட றப்  viṭṭabiṟabbu, ெப.(n.)

    ற் றப் ; former or previous birth.

     " ட்ட றப் ல் யான் ம் ய காதலன் ட் ட ன" (மணிேம, 11, 99);.

     [  →  ட்ட +  றப் ]

ட்டம்

ட்டம் viṭṭam, ெப.(n.)

   1. தைலக்  ேம ள்ள கட்  உத்தரம்; beam or cross-beam in a building.

     "இட் ைக ெந ஞ் வர ் ட்டம் ழ்ந்ெதன" (அகநா. 167);.

   2. வட்டத் ன் க்கள ; diameter.

   3.  க்காக இடப்பட்ட  ( ன்.);; anything put across.

   4. உடல்; human body.

     " ட்டத் ள்ேள ளங்க வல்லார"் ( மந். 2904);.

ம.  ட்டம்.

     [ ள் →   →  ட்  → ( ட்டம்); →  ட்டம். ( .தா.பக்.100);]

ள் தல் =  ரிதல்,  தல் =  ரித்தல்.

ட்டம் =

   1.  க்காகச ்ெசன்  வட்டத்ைத இரண்டாகப் ரிக் ம் ேகா .

   2.  க் த்தரம்.

     "இட் ைக ெந ஞ் வர ் ட்டம் ழ்ந்ெதன." (அகம். 167);,

     " ட் ப் ைன ட்டத் ற் பாய்ந்த  ேபால" (பழெமா );.

ட்டரம்

ட்டரம் viṭṭaram, ெப.(n.)

   1. தவத்ேதார ்இ க் ம்ேமைட ( ங்.);; seat for the use of ascetics.

   2. இ க்ைக (நாம ப. 445);; seat.

   3. ெகாள்கலம் (ச .);; receptacle.

   4. மரம் (யாழ்.அக.);; tree.

   5. ஒ   நாணல் (யாழ்.அக.);; a handful of {} grass.

     [ (ட)்;  + அரம்.]

52

www.valluvarvallalarvattam.com 16006 of 19068.



ட்டரி

 
  ட்டரி viṭṭari, ெப.(n.)

   அகத்  (மைல.);; west Indian pea-tree.

     [ ட்  + அரம் → அரி]

ட்டல்

 
  ட்டல் viṭṭal, ெப.(n.)

    ைக (இலக்.அக.);; leaving;abandoning.

     [  →  டல் →  ட்டல்]

ட்டலக்கைண

 
  ட்டலக்கைண viṭṭalakkaṇai, ெப.(n.)

   இலக்கைண ன்ற ள் ெசால்லப்பட்ட ள யத் ன் ெபா ைள இைய ன்ைமயாற் ைக ட்  
அக் ள யத் ற்  ேவ ெபா ள் ெகாள் மா  நிற்ப  (இலக்.அக.);; a variety of {}, in which a word is used in 
its secondary sense, its primary sense having been lost, one of three {}, q.v.

     [  →  ட்ட + இலக்கைண]

 Skt. {} → த. இலக்கைண.

ட்டவர்

ட்டவர ்viṭṭavar, ெப.(n.)

   1. பைகவர ்( வா.);; enemies.

   2.  றந்ேதார ்(சங்.அக.);; ascetics.

     [  →  ட்டவர]்

ட்டவன் க்கா

ட்டவன் க்கா  viṭṭavaṉviḻukkāṭu, ெப.(n.)

ட்ட க்கா  பாரக்்க;see {}.

     " ட்டவன் ழக் காட் க் க் கற் த்த தளிைகெயான் " (S.I.I.iv.142);.

     [ ட்டவன் +  க்கா ]

ட்டவாக்கசெ்சால்

 
  ட்டவாக்கசெ்சால் viṭṭavākkaccol, ெப.(n.)

    ட்ட லக்கைணயாக வ ஞ்ெசால் (யாழ்.அக.);; word used in its secondary sense, its primary sense having 
been lost.

     [  →  ட்ட + ஆக்கசெ்சால்]

ட்டவா ெபயர்

ட்டவா ெபயர ்viṭṭavākubeyar, ெப.(n.)

ட்டலக்கைண ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ ட்ட + ஆ ெபயர]்

ட்டவா ெபயர ்ெபா த்த ல்லாத ற்றான் நின்  ஒ  ெபயர ்  ெபா ைள உணரத்் மானால் 
அதைன ட்டவா ெபயர ்என்பர.்

     "இந்தப் டைவ காஞ் ரம்" என்ப ல் காஞ் ரம் என்ற ஊரின் ெபயர ் ட்ட ஆ ெபயராய் 
டைவைய உணரத்் ற் .

ட்டவாசல்

ட்டவாசல் viṭṭavācal, ெப.(n.)

    றப் க் காலங்களில் அரசர ் த ேயார ்ெசன்  வ ம் ேகா ல்வா ல்; gate open only on special 
occasions, as in temples, pal- aces etc,

     "சவரிப் ெப மாள் .....  ட்டவாசலாேல றப்பட்  எ ேர வந் " ( வ். ெபரிய . 8, 2, 1, வ்யா);.

     [  →  ட்ட + வாசல்]
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ட்ட லக்கைண

ட்ட லக்கைண viṭṭavilakkaṇai, ெப.(n.)

ட்டலக்கைண (ேவதா. .120, உைர); பாரக்்க;see {}.

     [  →  ட்ட + இலக்கைண]

 Skt. {} → த. இலக்கைண.

ட்ட க்கா

 
  ட்ட க்கா  viṭṭaviḻukkāṭu, ெப.(n.)

   ேகா ற் ெபரிேயாரக்்  ம ப் ர க்காக ஏற்ப த்தப்பட்ட பைடயல் த யன; special share of the 
offerings, etc., in a temple, set apart for a person, as an honour.

     "ேகா ற் கந்தாைட யண்ண க் ம் வா ல ரங்காசாரிய க் ம் ட்ட க்கா க ண் " (இ.வ.);.

     [  →  ட்ட +  க்கா ]

ட்டா

 
  ட்டா  viṭṭāṭi, ெப.(n.)

   தனிைமயான-வன்-வள்-  (யாழ்.அக.);; lonely person or object.

     [  →  ட்ட + ஆள் → ஆளி → ஆ ]

ட்டார்

ட்டார ்viṭṭār, ெப.(n.)

   பைகவர;் enemies.

     "இன்  நாமவரக்்  ட்டாரெ்சால்" ( கா . ேகா. 519);.

     [  →  ட்டார]்

ட்டார்த்தம்

ட்டாரத்்தம் viṭṭārttam, ெப.(n.)

   பா ட்டம் ( ன்.);; radius, semi-diameter.

     [ ட்டம்1 + அரத்்தம்2]

ட்டாற்

ட்டாற்  viṭṭāṟṟi, ெப.(n.)

   இைளப்பா ைக (ெநல்ைல.); ( ன்.);; rest, repose.

     [ 1 + ஆற் ]

ட்டாற் -தல்

ட்டாற் -தல் viṭṭāṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    க்கத்ைத ெவளி ட்டாற் தல்; to give vent to one's grief.

     [  →  ட்  + ஆற் -,]
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ட்

ட் 1 viṭṭittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   மலங்க த்தல்; to evacuate the bowels.

  ட் 2 viṭṭi, ெப.(n.)

   1. ந , 4 பாரக்்க;see {}.

   4. common sebestan (Nels.);.

   2. ேகா  (யாழ்.அக.);; cock.

   3.  ன்

   தள்ளிய வ ; pot-belly.

     'சவைலப் ள்ைளக்  ட்  பாய்ந் க் ற '.

  ட் 3 viṭṭi, ெப.(n.)

   ெச  ெகா களின் இைல காய்கைள ெவட் ம் ட்  (ேவ.க.152);; a kind of small variety of moth.

     [ெவட்  →  ட் ]

ட் ைக

ட் ைக viṭṭigai, ெப.(n.)

    ட் ல்; moth.

     " ப்பட்ட ட் ைக ேபால்" ( ைசப். க . 10, 8);.

     [ ட் ல் →  ட் ைக. (ேவ.க.152);]

ட் ைச

ட் ைச viṭṭisai, ெப.(n.)

   1. அைச ள் எ த்  த யன ரிந் ைசக்ைக (ெதால். ெபா. 411, உைர, பக். 340);; break occuring after a 
letter of an acai (pros.);.

   2. பாட் ல் வ ந்தனிசெ்சால் (காரிைக, ெசய். 10, உைர.);; detached word in a verse (pros.);.

     [  →  ட்  + இைச]

ட் ைச-த்தல்

ட் ைச-த்தல் viṭṭisaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   அைச த யன ரிந் ைசத்தல்;     " ட் ைசத்  ந்த ற்ெற த்  ேநரைசயாம்" (காரிைக. ஒ . 
2, பக். 136, உைர);

     [  →  ட்  + இைச-,]

ட் -த்தல்

ட் -த்தல் viṭṭiruttal,    3 ெச. . . (v.i.)

   பைகேமற் ெசன்ேறார ்பாசைற ற் றங் தல்; to live in camp, as on a military expedition.

     " ட் க் ம் பாசைற ன " ( .ெவ.3, 18, ெகா . உைர.);.

     [  →  ட்  + இ -,]
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ட் ல்

ட் ல் viṭṭil, ெப.(n.)

   1. ெபரிய ெவட் க் ளி; locust.

     " ட் ல் ளி நால்வாய்" ( வக. 64,உைர);.

   2.  ச்  வைக; moth.

     "ெச ன்ற ப்  ட் ன்" ( வாச. 6, 5);.

   3. ெகாைல (அ .நி.);; murder.

   4.  ராய் ( டா);; paper tree.

   5. நீண்ட மரவைக (மைல.);; medium- papery ovate-to-oblong-acute-leaved kokra laurel.

     [ெவட்  →  ட்  →  ட் ல்]

     'இல்' ஒ  ைமப் ெபா ட ் ன்ெனாட் . ேவ.க.152.

     ' ட் ற் ச் ையப் ேபால் பறந்  ரி றான்' (பழ.);,

     ' ளக் ல் ந்த ட் ல் ச் ையப் ேபால' (பழ.);

ட்

ட் 1 viṭṭu, ெப.(n.)

மால்;{}.

     " ட் ேவ நீ ங்ேக வாராய்" ( வ். ெபரியாழ். 2, 3, 5);.

     [ ண்  →  ட் ]

  ட் 2 viṭṭu, ெப.(n.)

    ம் ; sky.

     [ ண் →  ட் ]

ட் க்காட் -தல்

ட் க்காட் -தல் viṭṭukkāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   மங் தல்; to fade, as colour.

     'நிறம் ட் க்காட்டா  க வ த்தம்' (பஞ்ச.  க. 1157);.

     [  →  ட்  + காட் ]

ட் க்ெகா

ட் க்ெகா 1 viḍḍukkoḍuttal,    4 ெச.  ன்றா .(v.t.)

   1. காட் க் ெகா த்தல் (யாழ்ப்.);; to betray, as a person, to disclose, as secrets.

   2.  ட் க்ெகா த்தல் (யாழ்ப்.);; to procure, as a woman, for the gratification of lust.

   3. அ ப்பதற் ப் பந்தயத ்ேதங்காய் உ ட் தல் (யாழ்ப்.);; to bowl a coconut to the striker in a new year's 
game.

     [  →  ட்  + ெகா -,]

  ட் க்ெகா 2 viḍḍukkoḍuttal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. இணக்கங்காட் தல்; to yield, consent, make concession.

     "ஒ வரக்்ெகா வர ் ட் க்ெகாடார ்களிேற" (ஈ . 7, 4, 1);.

   2.  றைனக் க யாகக் ெகாண்  ஒ  ெசயைல அ தல் ( ன்.);; to use a person as a tool and see how a 
matter will develop.
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ட் செ்சால்( )-
தல்

ட் செ்சால்( )-தல் viṭṭuccolludal,    8 ெச.  ன்றா .(v.t.)

   மனத் ள்ளைத ெவளி ட் க் தல்; to speak frankly or openly.

     'அவள் அவனிடம் மனம் ட் செ்சான்னாள்'.

     [ ட்  + ெசால்-,]

ட் த்தர்

ட் த்தர ்viṭṭusittar, ெப.(n.)

   பன்னி  ஆழ்வாரக் ள் ஒ வரான ெபரியாழ்வார;் a vaisnava saint and hymnist one of 12 {}.

     " ட் த்தர ்தங்கள் ேதவைர..... வ ப்பேரல்" ( வ். நாய்ச.் 10, 10);.

     [ ண்  →  ட்  +  த்தர]்

ட் கரந்ைத

 
  ட் கரந்ைத viṭṭuṇugarandai, ெப.(n.)

    ட் கரந்ைத என் ம் ைக (M.M.);; Indian globe thistle.

     [ ட்  + கரந்ைத]

ட் தந்

 
  ட் தந்  viṭṭuṇudandi, ெப. (n.)

    ங் ல் (சங்.அக.);; bamboo.

ட் ப்பா -தல்

ட் ப்பா -தல் viṭṭuppāṭudal,    5 ெச.  ன்றா . (v.t.)

    ரைல அடக்கா  ழக் வ டன் பா தல்; to sing uninter-ruptedly with full voice.

     [  →  ட்  + பா -,]

ட் ப் -த்தல்

ட் ப் -த்தல் viḍḍuppiḍittal,    4 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1. ஒ  ெசயைலச ்  காலம் ட் ந்  ண் ந் ெதாடங் தல்; to abandon a job temporarily and begin 
again.

     "அக்காரியந்தன்ைன ட் ப் க்க அைம ம்" ( வ். இயற்.  த். 46, வ்யா. பக். 264);.

   2. கண் க்காமற்  இடங் ெகா த்தல்; to allow some degree of lati- tude.

     'ைபயனிடம் கண் ப்பா ராமல் ெகாஞ்சம் ட் ப் க்க ேவண் ம்'.

   3. சற் ப் ெபா த்  ம ப ம் ெதாடரத்ல்; to pause a little and resume, as in reading etc.

   4. ைளக்க ைய ரலால் தட  இைசத்தல்;     "தரச்ச்னி தலாக ட் ப் ப்ப  ஆேராகணம்" 
( லப். 3, 58, அ ம்.);.

ட் ப்ேபா-தல்

ட் ப்ேபா-தல் viṭṭuppōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   1. நீங் தல்; to be left, to be abandoned.

   2.  க்க ேநாவா த்தல்; to have smarting pain.

     'ைக கால்கள் ட் ப் ேபா ன்றன'.

     [  →  ட்  + ேபாதல்]

ட் ம் டாதவாக்
கசெ்சால்

 
  ட் ம் டாதவாக்கசெ்சால் viṭṭumviṭātavākkaccol, ெப.(n.)

    ட் ம் டாத லக்கைணயாக வ ஞ்ெசால்(யாழ்.அக.);;
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ட் ம் டாதவாக
◌ ெபயர்

 
  ட் ம் டாதவா ெபயர ்viṭṭumviṭātavākubeyar, ெப.(n.)

ட் ம் டாத லக்கைண ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

ட் ம் டாத ல
க்கைண

ட் ம் டாத லக்கைண viṭṭumviṭātavilakkaṇai, ெப.(n.)

   இலக்கைண ன்ற ள் ஒ  ெசால் ேல ஒ  பாகத் ன் ெபா ைள ட்  மற்ைறப்பாகத் ன் 
ெபா ள் இைய  ெபற நிற் ம் ஆ ெபா ளி (இலக்கைண); (ேவதா. .119); (இலக்.அக.);;     [ ட் ம் + 

டாத + இலக்கைண]

ட் மா

ட் மா 1 viṭṭumāṟudal,    9 ெச. . . (v.i.)

   ேவ வ ல் ம் தல்; to change course, to deviate.

     [  →  ட்  + மா -தல்]

  ட் மா 2 viṭṭumāṟudal,    5 ெச.  ன்றா .(v.t.)

ட் ப் -, 3 பாரக்்க;see {}.

     [  →  ட்  + மா -,]

ட் ைர-த்தல்

ட் ைர-த்தல் viṭṭuraittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

ட் செ்சால் ( க்ேகா. 391, உைர); பாரக்்க;see {}.

     [  →  ட்  + உைர-த்தல்]

ட் வாங்

 
  ட் வாங்  viṭṭuvāṅgi, ெப.(n.)

   தன் மைன ையப் ற க் க் ெகா ப்ேபான்(யாழ்ப்.);; one who prostitutes his wife for gain.

     [  →  ட்  + வாங் ]

ட் ட் ன் -
தல்

ட் ட் ன் -தல் viṭṭuviṭṭumiṉṉudal,    15 ெச. . .(v.i.)

    ண் ன்ேபால ஒளி தல்; to twinkle.

     [ ட்  +  ட்  +  ன் -தல்]

ட் -தல்

ட் -தல் viḍḍuviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ப்  தல்; to let go, to loose one's hold upon.

   2.  ல  தல்; to forego, resign, relinquish, give up, aban- don.

ட் ளங் -தல்

ட் ளங் -தல் viṭṭuviḷaṅgudal,    10 ெச. . . (v.i.)

   நன்றாக ஒளிரத்ல்; to shine with added lustre.

     [  →  ட்  +  ளங் -தல்]

ட்ெட -தல்

டெ்ட -தல் viṭṭeṟidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ர ம்ப  எ தல்; to throw away, to fling.

     "ஒ வைர ெயா வர ் டெ்ட வர"் (கம்பரா. வா வ. 47.);.

   2. நீக் தல்; to leave, abandon.

     [  →  ட்  + எ -தல்]
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ட்ேடற்றாளன்

ட்ேடற்றாளன் viṭṭēṟṟāḷaṉ, ெப.(n.)

ட்ேடற் , 1 பாரக்்க;see {}.

     " ட ந் ரத்்த ம் ட்ேடற் றாள ம்" (மணிேம. 14, 61, அ ம்.);.

     [ ட்ேட  →  ட்ேடற்  + ஆள் → ஆளன்]

ட்ேடற்

ட்ேடற்  viṭṭēṟṟi, ெப.(n.)

   1.  ற்றத் னின்  நீங் ப் றைர ம் அவ்வா  ெசய் ப்ேபான் (மணிேம. 14, 61, அ ம்.);; one who 
forsakes his relations and induces others to do likewise.

   2. ெதாடரப்ற்றவ-ன்-ள்; one who is unconnected or unconcerned.

     'அந்த ெசய் ல் ட்ேடற் யா ப்ப  நலம்'.

ம வ.  ட்ேடத் .

     [ ட்ேட  →  ட்ேடற் ]

ட்ேடறரணம்

ட்ேடறரணம் viṭṭēṟaraṇam, ெப.(n.)

ட்ேட  1, 2 (ச .); பாரக்்க;see {}.

     [ ட்ேட  + அரணம்]

ட்ேட

ட்ேட  viṭṭēṟu, ெப.(n.)

   1. எ ேகால் ( ங்.); ( லப். 15, 216, உைர);; missile weapon.

   2. ேவல் ( ங்.);; Javelin.

     " யமறேவ ட்ேட " (இர . நகர. 28);.

   3. இகழ்ந்  ங் க ஞ்ெசால்; harsh work of ridicule.

     " ட ந் ரத்்த ம் ட்ேட ைரப்ப" (ெப ங். உஞ்ைசக். 35, 226);.

க.  ட்ேட .

     [  →  ட்  + ஏ ]

ட்ைட

டை்ட viṭṭai, ெப.(n.)

    லங் களின் சாணம் (நாம ப. 599);; dung of animals or cattle.

ள் தல் = நீங் தல், ெவளிப்ப த் தல்.

     [ ள் →  டை்ட]

     'க ைத டை்டையக் ைகநிைறய ஏந் னாற் ேபால' (பழ.);

வடவர்

     ' ஷ்' என்பைத லமாகக் காட்  அதன் ணரப்் த் ரிபாக ட,்  ண் என இ  வ கைளக் 
ப்பர.்

ள் →  ஷ் (மலம்);

ஓ.ேநா. உள் → உஷ்,  ள் →  ஷ்

ள் →  ண்.  ள் →  ள்.  ள் → ( ய்); –  .  ள் →  ள் →  ைள = கண்மலம்.

 Skt.  ஷ்டா (வ.ெமா.வ.88);

ட்ேடாைச

 
  ட்ேடாைச viṭṭōcai, ெப.(n.)

   ெசால் ன் எ த் க்கைளப் ரித் ப் ப க் ைக ( ன்.);;     [  →  ட்  + ஓைச]
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ட் லம்

ட் லம் viṭpulam, ெப.(n.)

    ண் லகம்; heaven.

     "எங்கட ் லங்காண் ட் லம் ேபாய " ( லப்ப . 8);.

     [ ண் +  லம் –  ட் லம்]

ஒ.ேநா. மண் + கலம் - மடக்லம்

ட

ட viḍa,  . . (adv.)

   1.  க ம்; exceedingly, very.

     " டக்களியா நம் நகர"் ( க்ேகா. 297);.

   2. இைடசெ்சால் (prep.); காட் ம்; than, compared with.

     'அைத ட இ  நல்ல ' (உ.வ.);.

டக்

டக்  viḍakku, ெப.(n.)

   1. இைறச் ; flesh, meat.

     " ன்ற ந்  டக்க த் " (பட் னப். 176);.

   2.  ணம்; carcass.

     "ப  டக்ைகப்பற்  இரண்  பதாரத்்தம் வாதம் ஒண் மா ேபாேல" ( வ்.  மாைல, 27, வ்யா. 
பக். 4);.

   க.,  .  க் ;ம. டக் .

     [ தல் = நீத்தல், உ ர் தல்.   →  டக் ]

டங்கம்

டங்கம் viḍaṅgam, ெப.(n.)

   1.  றாக்  (யாழ்.அக.);; dove-cot.

   2. ெகா ங்ைக ( ங்.);; curved cornice or projection.

     " ப் னால் டங்கம்... ெசய் " ( ைள.  மணப். 70);.

   3.  வரப்் றத்  ெவளி வந் ள்ள உத் ரக் கடை்ட ( ன்.);; project- tion of a beam or joist outside the wall of a 
house.

   4.  ட் ன் க  ( ங்.);; ridge of a roof.

     "ெவந்நிற் றண்ெடன்

டங்கத் " (ஞானா. 9, 2);.

   5.  க்ெகா  ( ங்.);; banner hoisted in a building and projecting into the street.

   6. உளி னாற் ெசய்யப்படா  இயற்ைகயாைமந்த இ ங்கம்; the naturally formed lingam, as unchiselled.

     "ேசா  டங்கேம யா ம்...... ேம னான்" ( வா . 26);.

   7. அழ  ( ங்.);; beauty.

   8. ஆண்ைம ( ங்.);; manliness, ability, bravery.

   9. இளைம (அ .நி.);; youth.

     [  →  டர ்=  ள .   →  தல் = ேதான் தல்.  ள் →   ( டங் ); →  டங்கம்.]
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டங்கர்

டங்கர1் viḍaṅgar, ெப.(n.)

    வ  ( ங்.);; narrow way.

     [ஒ கா. இடங்கர3் →  டங்கர.் இடங்கர ்=  வ ]

  டங்கர2் viḍaṅgar, ெப.(n.)

    தைல; crocodile.

     " டங்கரான் ெம ங் லத ் ன்னக மைல யைழப்ப" (வரத. பாகவத. நார ங். 133);.

     [இடக்  → இடங்கர1் →  டங்கர]்

டங்கன்

டங்கன்1 viḍaṅgaṉ, ெப.(n.)

   1. உளி னாற் ெச க்கப்படா , தாேன ண்டான இ ங்கம்; the naturally formed lingam, as unchiselled.

     " டங்கப் ெபம்மான்" ( யாக.  ைல. கட ள்.17);.

   2. நல் வ ைடயவன் ; person of beauteous-form, handsome person.

     "ேவெளன வந்த நாய்கர ் ந்தர டங்கரானால்" ( ைள. மாணிக். 89);.

தல் = ேதான் தல்.  ைள தல்,  ஞ் தல் என் ம் வழக்ைக ேநாக் க.  டங்கன் = 
தான்ேறான் .

     [ ள் →   → ( டங் ); →  டங்கன்]

  டங்கன்2 viḍaṅgaṉ, ெப.(n.)

   1. கா கன்; person of dissolute habits, voluptuary.

     "மைனகேடா ம்...  டங்க ரா த் ரிவ ெதன்ேன" (ேதவா. 56, 1);.

   2. வம்பளப்பவன்; gossiper, newsmonger.

     'வா ங்கா ம் டங்கேர' (இ.வ.);.

தல் = நீத்தல், கட் ப்பா ன்ைம.

     [  → ( டங் ); →  டங்கன்]

டங்

டங் 1 viḍaṅgu, ெப.(n.)

   1. அழ ; beauty.

     " டங் னான் சயன்" (பாரத. அ ச் னன் ர.் 77); (இலக்.அக.);.

   2. அைரப் பட் ைக த ய அணிகலன்களின் உ ப் ; a part of girdle and other ornaments.

     " ப்பட் ைக ெயான் ல் ..... ெமாட்  ஒன் ம் டங்  நா ம்" (S.I.I.ii,184);.

ெத., க.,  . ெபடங் .

  டங் 2 viḍaṅgu, ெப.(n.)

    ற் ன்ப நடத்ைத ( ங்கார லாசம்);; gallantry.

     " டங் படக் பல பா " (ப ெனா.  ேவக வ. 53);.

     [ டங்கன்2 →  டங் ]

டத்தர்

டத்தர ்viḍattar, ெப.(n.)

டத்ேதைர பாரக்்க;see {}.

     " ரிகாய் டத்தெரா " (ப ற் ப். 13, 14);.
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டத்தல்

 
  டத்தல் viḍattal, ெப.(n.)

டத்ேதைர (இலக்.அக.); பாரக்்க;see {}.

டத்தைல

 
  டத்தைல viḍattalai, ெப.(n.)

டத்ேதைர பாரக்்க;see {}.

   க. எடத்தர;   ம.,  . இடத்தர;ெத. ெவ த் .

டத்தாலம்

 
  டத்தாலம் viḍattālam, ெப.(n.)

   ம ந்  வைக (சங்.அக.);; a medicine.

     [ டம் + தாலம்]

டத்தாளி

 
  டத்தாளி viḍattāḷi, ெப.(n.)

டத்ேதைர (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ டம் + தாளி]

டத் க்கரசன்

 
  டத் க்கரசன் viḍattukkarasaṉ, ெப.(n.)

   க டக்கல் (சங்.அக.);; a medicinal stone.

     [ டத் க்  + அரசன்]

டத்ேதெதாடரி

டத்ேதெதாடரி viḍattētoḍari, ெப.(n.)

டத்ேதைர பாரக்்க;see {}.

     " ள் த்தன்னிடத்ேத ழ்ந்ெத ன்ற டத்ேத ெதாடரி" (ெப ம்பாண். 184, உைர);.

     [ டத்ேத + ெதாடரி]

டத்ேதர்

டத்ேதர ்viḍattēr, ெப.(n.)

டத்ேதைர பாரக்்க;see {}.

     "தள்ளா டத்ேதர ்தடந்தா மைரயைடய" (தண் . 75, 2, உதா.);

ேகாடா , மண்ெவட்  ேபான்ற க க க்  வழவழப் ம் வ ம் ெகாண்ட கள் ேகா வதற் ரிய 
மரம். தானாகேவ ேவரச் ்ெச களின் லம் படரந்்  ெகாள் ம் இய ைடய டத்ேதர ்ஆ க க் த் 

வனமாக ம்.  ைரகளின் வ ற் ப் க்கைள ம் நீக்க ம்

   பயன்ப வ . மாந்தரக்ளின் கண்ேணாய்க் ம்,  நீரகக் கல்லைடப் க் ம் பயன்ப ம் 
மரம்;   ஆனால் பயன் த ம் ஒ  மரம்;பயன்கேளா பலப்பல.

- (மரம் த ம் வளங்கன் பக்.260.);

டத்ேதைர

டத்ேதைர viḍattērai, ெப.(n.)

    ள்ைள ைடய மரவைக (பதாரத்்த. 245);; ashy babool.

ம வ.  டதாரி,  டத்தார,்  டத்தல்,  டதைல,  டதாளி.
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டதம்

டதம் viḍadam, ெப.(n.)

   1.  ல்; cloud.

   2.  ரி ; verdigris.

டதாரி

டதாரி viḍatāri, ெப.(n.)

   நச்  ம த் வன்; physician who treats cases of poisoning or toxicity.

     "ேவங்ைக வரிப்  ேநாய் ரத்்த டதாரி யாங்கத க் காகார மானாற்ேபால்" (வாக் ண். 15,  -ம்.);

டதா

டதா  viḍatāli, ெப.(n.)

    ரான் (நாம ப. 264);; centipede.

     [ டம் + தா ]

டந் ஞ்சான்

 
  டந் ஞ்சான் viḍandīñjāṉ, ெப.(n.)

   ெகால்ைலப் பல்  என் ம் ைக ( .அ.);; a parasitic plant.

     [ டம் +  ய்ந்தான் →  ஞ்சான்]

டப்

டப்  viḍappu, ெப.(n.)

டர1், 1 (ச .); பாரக்்க;see {}.

     [ 1 →  டப் ]

டபக

 
  டபக  viḍabagadi, ெப.(n.)

    ைரநைட ஐந்த ள் காைள ன் ெப நைட ேபான்ற நைட; bull-like pace of the horse, one of five acuva-
kati, q.v.

     [ டப + க ]

டம்

டம்1 viḍam, ெப.(n.)

   அ ைடயம் (மைல.);; atis.

  டம்2 viḍam, ெப.(n.)

   மரக்ெகாம்  ( ங்.);; branch of a tree.

  டம்3 viḍam, ெப.(n.)

   மைல; mountain.

  டம்4 viḍam, ெப.(n.)

   இடம் என்பதன் ம ய வழக் ; corr. of place.

டம்பம்

டம்பம் viḍambam, ெப.(n.)

   1. உள்ெளான்  றம்ெபான்றான தன்ைம; hypocrisy, pretence.

     " டம்ப ைளத் ள் ர ன ம்" ( வத . பாவ 36.);.

   2. ேவடம் ைக (இலக்.அக.);; wearing actor's dress.

டம்பன்

டம்பன் viḍambaṉ, ெப.(n.)

   உள்ெளான்  றம்ெபான்றான தன்ைம ைடயவன் (ைசவச. ெபா .. 552);; hypocrite, pretender.

     [ டம்பம் →  டம்பன்]

63

www.valluvarvallalarvattam.com 16017 of 19068.



டம்பனம்

டம்பனம் viḍambaṉam, ெப.(n.)

   1. ந ப் ; imitation, imposture, disguise.

   2. நிந்ைத; ridicule, mockery.

   3. இடர ்(யாழ்.அக.);; distress.

     [ டம்பம் →  டம்பனம்]

டம்

டம்  viḍambu, ெப.(n.)

டர1்,1 ( ன்.); பாரக்்க;see {}, 1.

டம்ைப

டம்ைப viḍambai, ெப.(n.)

    ளப் ; cleft.

     "இந்த டம்ைப நாத்ேதாய்க் ன்" (க ங். 541.);

ட

ட 1 viḍayittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெபா கள் லைனப் பற் தல்; to perceive, to apprehend through the senses.

     "அைவெயான்ைற ம் ட யா வாகலான்" ( .ேபா.பா.5, 1, பக். 106,  வா நா.);

  ட 2 viḍayi, ெப.(n.)

   1. ஐம்ெபா  (இலக். அக.);; five organs of sense.

   2. அரசன்; king.

டர்

டர1் viḍar, ெப.(n.)

   1. நிலப் ளப்  ( ங்.);; fissure, cleft.

     " ெரரி டர ் ைக ய க்கம் பாய்த ன்" (அகநா. 47, 6); ( ங்.);.

   2. மைலப் ளப் ; cleft in a mountain.

     "ெந வைர ய டர"் ( றநா. 135);.

   3. மைலக் ைக; mountain cave.

     "ெப மைல டரகத் " ( றநா. 37);.

   4.  னிவரி ப் டம் ( டா.);; abode of a sage.

   5. கா  ( டா.);; forest.

     [ ள் →   →  டர]் ( .தா. 100);

  டர2் viḍar, ெப.(n.)

   ெப சச்ாளி (உரி.நி);; bandicoot.

டர்

டர்  viḍarvu, ெப.(n.)

   நிலப் ளப்  ( ங்.);; fissure, cleft.

     [  →  டர ்→  டர் . (ேவ.க.149);]
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டரகம்

டரகம் viḍaragam, ெப.(n.)

   1. மைலக் ைக; mountain cave.

     " டரக கந் " (ம ைரக். 308);.

   2. மைல; mountain.

     " டரக நீெயான்  பா த்ைத" (க த். 40);.

     [ ள் →   →  டர ்+ அகம்] ( தா.100);

டரவன்

டரவன் viḍaravaṉ, ெப.(n.)

   பக ற் கண் ள ள்ள ைன (யாழ்.அக.);; cat.

     [ டர ்→  டரவன்] (ெசல் . 77. ஆனி. 549);

டரைள

டரைள viḍaraḷai, ெப.(n.)

   மைலப் ளப் டம்; cleft in a mountain.

     "ந ம்பழ ங்கல் டரைள ழ்ந்ெதன" (ஐங் . 214);.

     [ ள் →   →  டர ்→  டரைள. (ேவ.க.149);]

டரி

டரி viḍari, ெப.(n.)

   மைல; mountain.

     " டரியங் கண்ணிப் ெபா வைன" (க த். 101);.

     [ ள் →   →  டர ்→  டரி]

ட

 
  ட  viḍaru, ெப.(n.)

   அ ைடயம் (மைல.);; atis.

ட கம்

ட கம்1 viḍarugam, ெப.(n.)

    ைன (நாம ப. 223);; cat.

     [ டரகம் →  ட கம்] (ேவ.க.149);

டல்

டல் viḍal, ெப.(n.)

   1.  ற் ம் நீங் ைக; leaving, renunciation.

     "சமந்தமம் டல்" (ைகவல் தத் வ. 9);.

     "ெவல்வ  ேவண் ன் ெவ ளி டல்" (நான்மணி.);.

   2. ஊற் ைக (நாம ப.695.);; pouring.

   3.  ற்றம் (ச );; fault.

     [ ள் →  1 →  டல். (ேவ.க.பக்.113.);]

டலம்

டலம் viḍalam, ெப.(n.)

   1. உள்ளி (சங்.அக.);; garlic.

   2.  ைர (யாழ்.அக.);; horse.
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ட

ட 1 viḍali, ெப.(n.)

   1. அடங்காச ் ற் ன்ப ேவடை்க ைடயவள்; lustful woman.

     "தட ட தைல ம்" ( வத . பரிகார. 16);.

   2.  மணத் ற்  ன்னரப்் ப்பைடந்த ெபண்; girl whose menstruation commences before she is married.

   3. பன்னீராடை்டப் ராயத்தாள்; girl of 12 years of age.

   4.  ப் ைடயாள்; woman in her periods.

   5. மல  (யாழ்.அக.);; barren woman.

  ட 2 viḍali, ெப.(n.)

    ைர ேவய்வதற் ரிய ல் வைக; a kind of grass used for thatching.

     [ ழல் →  டல் →  ட ]

    ழல் = ெப ம் ல் வைக;ேகாைரவைக.

ஒ.ேநா:  ழல் =  டல்,  ழல் =  டல்.

ட ப

 
  ட ப  viḍalibadi, ெப.(n.)

   ஒ க்கமற்ற மைன ெயா  வாழ்பவன்; a man living with his wife, whose secret intimacy with another is in 
jeopardy;one's wife who leans with her paramour.

     [  →  தல் = நீத்தல், கட் ப்பா ன்ைம.  டல் →  ட  + ப ]

 Skt. pathy → த. ப .
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டைல

டைல1 viḍalai, ெப.(n.)

   ைதக்காத ைல; loose, unstitched leaf.

     [ 1 + இைல]

  டைல2 viḍalai, ெப.(n.)

   1. ப னா  தல் ப்பதாண்  வைர ள்ள அகைவ ைடயவன்(பன்னி பா.232);; youth from 16 to 30.

   2.  ண்ணிேயான் ( ங்.);; strong, powerful man.

     " றல் ெக ேபார ் டைலைய" (கம்பரா. இந் ர த். 21.);.

   3. ெப ைம ற் றந்ேதான் ( ங்.);; great man.

   4.  ரன்; warrior.

     " யாள் டைலக்  ெவங்கள் ம்" ( .ெவ.4, 21);.

   5. பாைல நிலத் தைலவன் ( ங்.);; chief of a desert tract.

   6. ம தநிலத் தைலவன்; chief of an agri- cultural tract.

     " டைல நீ" (க த். 95);.

   7. மணவாளன் ( டா.);; bridegroom.

   8. ஆண்மகன் (நாம ப.119);; man.

   9. இளங் காைளமா  (ெநல்ைல);; steer, young bull.

 L. vitulas;

 GK. italos, a calf;

 E. virgin from Gr. orgao, to swell.

     [ ைட →  டைல]

  டைல3 viḍalai, ெப.(n.)

   1  ைறத் ேதங்காய் (ெநல்ைல);; coconut smashed on the ground before an idol.

   2. இளநீர;் tender coconut.

ம.  டல.

     [ 1 →  டைல]

ட

ட  viḍavi, ெப.(n.)

   மரம்; tree.

     "பாங்கர ்நின்றேதார ் ட ையப் ங் வான்" (பாரத.  சக. 34);.

ட ெடனல்

ட ெடனல் viḍaviḍeṉal, ெப.(n.)

   1.  ளிர ் த யைவ பற்  ண்டாம் ந க்கக் ப் ; expr.signifying trembling, as from cold ehe.

     ' ளிர ்அவைன ட ெடன்  க்  ட்ட '.

   2. ெம க் ப் ; being lean, thin or flimsy.

     'அவன் ட ெடன் க் றான்.

   3.   ப்பா த்தற் ப் ; being active.

     [  + எனல்]
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ட

ட 1 viḍavu, ெப.(n.)

டர1்,1 ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

  ட 2 viḍavu, ெப.(n.)

   இ காம ைடைம; licentiousness.

     "ஆய்ச் யர ்கண்ணி ள் டேவ ெசய் " ( வ்.  வாய். 1, 7, 5);.

டளி

டளி viḍaḷi, ெப.(n.)

   பன்னீராடை்ட அகைவயாள்; girl of 12 years of age.

     "ேம  ராண் ைன ைடயாள் டளி" ( வாைனக். ேகாசெ்சங். 139);.

     [ ட  →  டளி.]

டன்

டன்1 viḍaṉ, ெப.(n.)

   1. இ காம ைடயவன் (ஞானா. 35);; voluptuary, sensualist.

   2. கள்ளக்காதலன் (இலக்.அக.);; paramour.

  டன்2 viḍaṉ, ெப.(n.)

    ரன்; warrior.

     " டர ்கடைல மைல வான்வளரந்்தன" (க ங். 432);.

டாக்கண்டன்

டாக்கண்டன் viṭākkaṇṭaṉ, ெப.(n.)

   ஒட்டாரமாக நின்  ஒன்ைற நிைற ேவற் பவன்; pertinacious, stubborn, un-yielding man.

     [ 1 + ஆ (எ ரம்ைற); + கள் → கண்  → கண்டகன் → கண்டன். கண்டன் =  றரக்் த் ங்  
ைள ப்பவன்.]

டாக்காய்சச்ல்

டாக்காய்சச்ல் viṭākkāyccal, ெப.(n.)

டாச் ரம் (இங்.ைவ.157); பாரக்்க;see {}.

     ' டாக்காய்சச் க்  ட்  கரந்ைத' (பழ.);.

     [ 1 + ஆ (எ ரம்ைற); + காய்சச்ல்]

டாச் ரம்

 
  டாச் ரம் viṭāccuram, ெப.(n.)

   ெதாடரந்்  வ ம் காய்சச்ல்; continuous fe- ver, pyrexia.

     ' டாச் ரத் க்  ட்  கரந்ைத'.

     [  + ஆ (எ ரம்ைற); +  ரம்]

டாணம்

 
  டாணம் viṭāṇam, ெப.(n.)

    லங் ன் ெகாம்  ( டா.);; horn, tusk.

டாணி

டாணி viṭāṇi, ெப. (n.)

   1. ெகாம் ைடய லங் ; horned-animal.

   2. யாைன; elephant, as tusked.
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டாதகண்டன்

 
  டாதகண்டன் viṭātagaṇṭaṉ, ெப.(n.)

டாக்கண்டன் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

டாதம்

 
  டாதம் viṭātam, ெப.(n.)

   மயக்கம் (இலக்.அக.);; lassitude, languor.

டாதவாக்கசெ்சா
ல்

டாதவாக்கசெ்சால் viṭātavākkaccol, ெப.(n.)

    டாத லக்கைணயாக வ ஞ் ெசால் (யாழ்.அக.);; word which without los- ing its primary sense, has also a sec- 
ondary sense.

     [ 1 + ஆ (எ ரம்ைற); + ஆக்கச ்+ ெசால்]

டாதவா ெபயர்

டாதவா ெபயர ்viṭātavākubeyar, ெப.(n.)

டாத லக்கைண ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ டாத + ஆ ெபயர]்

தத்தம் ெபா ளின் நீங்கா  நின்  தம் ெபா ளின் ேவறல்லாத ெபா ேளா  ண ம் ெபயரக்ைள 
டாததவா ெபயர ்என்பர.்

மஞ்சள் என்ப  தனக் ரிய ெபா ைள டாமேல மஞ்சள் ழங்ைகக் க் ம்ேபா  அ  டாத 
ஆ ெபயராம். இனிப் த் ன்றான் என்ப ம் அ .

டாத லக்க
ைண

டாத லக்கைண viṭātavilakkaṇai, ெப.(n.)

   இலக்கைண ன்ற ள் ெசால் ன் ெபா ட் ம் இைய ற நிற் ம் இலக்கைண (ேவதா. .120); 
(இலக்.அக.);; a variety of {}, in which the primary sense of a word is retained along with its secondary sense, one of three 
{}, q.v.

     [ டாத + இலக்கைண. இலக்கைண = ஒ  ெபா ைளக் காட்டற்  உரிய ெசால்ைல மற்ெறா  
ெபா ட்  தந் ைரப்ப .]

டா ேப -தல்

டா ேப -தல் viṭādupēcudal,    9 ெச. . . (n.)

    தற் தல் ( வா. 1925);; to blabber, to chatter interminably.

     [ டா  + ேப -,]

டா ைர-த்தல்

டா ைர-த்தல் viṭāturaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

டா ேப -, (நாநாரத்்த. 673); பாரக்்க;see {}.

டாப்பைட

டாப்பைட viḍāppaḍai, ெப.(n.)

   ைக னின் ம் படாத வாள் ந்தம் ேபான்ற பைடக்கலன் (நாம ப. 426);; weapon held in hand and 
used, nonmissile weapon.

     [ டா + பைட]

டாப்

டாப்  viḍāppiḍi, ெப.(n.)

   1. உ யாகப் பற் ைக; firm hold or grasp.

   2. உ யாக நிற்ைக; tenacity, pertinacity.

   3. தன் ரண் ; obstinacy.

   4. மாறாமல் ஒேர நிைல  க்ைக; unchange-ableness.

     [ டா +  ]
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டாப் யாக

 
  டாப் யாக viḍāppiḍiyāka,  .எ. (adv.)

   தன்னிைல ந்  ம் மாறாமல்,  ம் ட் க் ெகா க்காமல்; tenaciously.

     'அந்தச ்ெசய் யாளர ் டாப் யாக ஒேர ேகள் ைய மாற்  மாற் க் ேகட் க் ெகாண் ந்தார'் 
(உ.வ.);.

     [ டாப்  + ஆக]

டாப் ட்

 
  டாப் ட்  viṭāppūṭṭu, ெப.(n.)

   ஓய் ல்லாைம (யாழ்.அக.);; being always in harness;having no rest or leisure.

     [ டா +  ட் ]

டாமல்

 
  டாமல் viṭāmal,  .எ. (adv.)

   இைட ன் ; without obstruction.

     ' ட் ட் ப்  ெபய் ற மைழ ம் டாமற் ெபய் ற வானம் நல்ல " (பழ.);.

டாமைழ

டாமைழ viṭāmaḻai, ெப.(n.)

   இைட ன் ப் ெபய்  மைழ (நாம ப. 84);; continuous rain.

ம வ. அைடெமா .

     [ டா + மைழ]

டா யற்

 
  டா யற்  viṭāmuyaṟci, ெப.(n.)

   ஒன்ைற அைடவதற் த் ெதாடரந்்  ெசய் ம் யற் ; perseverance.

     ' டா யற்  எப்ப ப் பட்டவரக்ைள ம் ெவற்  அைடயச ்ெசய் ம்'.

     'perseverance is the key to the success' (pro.);.

     [ டா +  யற் ]
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டாய்

டாய்1 viṭāy, ெப.(n.)

   1. நீரே்வடை்க; thirst.

     "தண்ணீர ் டாெய த்தால்" (இராமநா.  த்த. 59);.

   2. கைளப்  (நாம ப. 633);; lassi- tude, weariness.

   3.  ப்பம்; longing, craving.

     [ ைழ →  ழாய் →  டாய்] ( . . 37);

  டாய்2 viṭāy, ெப.(n.)

   ெவப்பம்; heat.

     " ண் ம் ம் டாயாற்ற" (ெசாக்க. உலா. 59);.

  டாய்3 viṭāyttal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1. நீரே்வடை்கெய த்தல்; to thirst.

     " டாய்த்த காலத் ேல வாய் நீ தற் " (மைலப . 136, உைர);

   2. கைளப்பைடதல்; to grow faint and weary, to be tired out.

     'எ  உ ற , உண்ணி டாய்க் ற .

   3.  ப்பப்ப தல்; to long for.

     [ ைட →  டாய் →  டாய்-, (ேவ.க 120);]

     [ஒ கா.  ைழ →  ழாய் →  டாய்-, (ெசல் . ெசப் ெடம்பர.் 47);]

  டாய்4 viṭāy, ெப.(n.)

    ைறநாள் ( ன்.);; holiday.

     [  →  ைட →  டாய்]

  டாய்4 viṭāyttal,    11 ெச. . . (v.i.)

   ெச க் க் ெகாள் தல் (இ.வ);; to be haughty, to be stiff with pride.

     [ ைட →  டாய் →  டாய்-,]

டாய்ப்

டாய்ப்  viṭāyppu, ெப.(n.)

   1. நீரே்வடை்க; thirsting.

   2. கைளத் க்ைக; being tired.

   3.  ப்பம்; desire, longing.

     [ ைழ →  ழாய் →  டாய் →  டாய்ப் ]
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டாயன்

டாயன் viṭāyaṉ, ெப.(n.)

   1. நீரே்வடை்க ள்ளவன்; thirsty person.

     " டாயன் தண்ணீரப்் பந்த ேல வரக்ெகாள்ளச ்சா ண்  டந்தாற் ேபாேல" (ஈ . 1, 4, 4);.

   2. கைளப் ற்றவன்; man faint with fatigue.

     " ல தார் கர ்ஏரிகல் னால் ...  டாயர ்அ ேல ழ்  டாய் ரந்்  ேபாகா நிற்பரக்ள்" (ஈ . 1, 3, 
ப்ர.);.

   3. கா கன்; sen- sualist, voluptuary.

     [ டாய் →  டாயன்]

டாயாற்

டாயாற்  viṭāyāṟṟi, ெப.(n.)

   1. இைளப்பாறல்; rest, repose, as relief from weariness.

   2. இைளப்பாற் வ ; that which affords rest or relief.

     "இந் ரன  டாயாற்  மைல" (தக்க யாகப். 419, உைர);.

   3. ெபரிய ழாைவ

   ய த்  தைலவ க்  ( வா ); இைளப் பாறலாகக் ேகா க் ள் நைடெப ம் நாள்; festivities 
within the temple following the main festival, when the moveable image of the deity is supposed to take rest.

     [ டாய் →  டாயாற் ]

     [ஒ கா.  டாய் + ஆற்  → ஆற் ]

டாெய -த்தல்

டாெய -த்தல் viḍāyeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

டாய்2 பாரக்்க;see {}.

     "தண்ணீர ் டாெய த்தால்" (இராமநா.  த்த. 59);.

     [ டாய் + எ -,]

டாரகம்

டாரகம் viṭāragam, ெப.(n.)

டாலகம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

வ.  டாரக.

     [ டரகம் →  டாரகம்] (ேவ.க.149);

டாரம்

டாரம் viṭāram, ெப.(n.)

    ைன; cat. (ேவ.க.149);.

     [ டாலம் →  டாரம்]

டாலகம்

டாலகம் viṭālagam, ெப.(n.)

   1.  ைன ( டா.);; cat.

   2. ெபான்னரிதாரம் (யாழ்.அக.);; yellow orpiment.

     [ டாரகம் →  டாலகம். (ேவ.க.149);]

டாலம்

டாலம் viṭālam, ெப.(n.)

   1.  டாலகம்,1 (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}.

   2. கண்மணி (யாழ்.அக.);; eye-ball.

     [ டாலகம் →  டாலம்] (ேவ.க.149);

த.  டாலம் → வ. ைவடால =  ைன
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டானி

 
  டானி viṭāṉi, ெப.(n.)

   ச ரக்கள்ளி (சங்.அக.);; square spurge.
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1 viḍidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ேதாற்ற மாதல்; to dawn, to break, as the day.

     "ெவஞ் டர ்ேதான்  ந்தைத யன்ேற" ( வக. 219);.

   2.   ெப தல்; to come to an end, to be ended or finished.

     "வ நடப்பெதன்  ெமமக் ெகங்ேகாேவ" (தனிப்பா, i,212, 5);.

   3. நற் காலத்தால் ன்பம் நீங்  ன் தல். (பரிபா. 7, 85);; to see better days.

ெவள் → ெவ . ெவ த்தல் =

   1. ெவண்ைமயாதல்.

   2.  தல்.  ழக்  ெவ த்த  (உ.வ.);. ெவள் →  ெவளி →  ெவளித்தல் = 1. ெவண்ணிறங் ெகாள் தல் -  
தல்.

ெவளி → ெவ . ஓ.ேநா. ெவளி → ெவ  =  றந்த ெவளி ( ங்.); களி  - க .

ெகளி  → ரக .

ெவ தல் =  தல்.

     "என் ழ் ெவ யாத ேபா ற்ெகாய்தான்" (ெசவ்வந் ப் . உைற ர .47); ெவ  =  ெவள்ளி ( ங்.);

ெவ யல் =  யல். ெவ  → 

ெவ  →   →  தல் = க ெராளி ேதான் தல்

     "ெவஞ் டர ்ேதான்  ந்தைத யன்ேற" ( வக.219);.

 =  காைல.

     " பக ரெவன் றரிவரி தாய" ( வ். ெபரிய.4:10:2);

 →  யல்.

     "ைவ  யல்"

     " யல் ைவகைற உ ர" (அகம். 196);.

 →   →  ைவ.

     " ைவ சங்ெகா க் ம்"

மா. .அ. அல்ல  வடவர ்காட் ம் லம் வ மா

வ் ஷ் (ப் ஷ்); =

   1. எரி.

   2.  ரி.

   3. தள், ெவளி .

 + வஸ்2(ஒளிர)்; = வ் ஸ் (vyus); =  யல் (ச.ேவ.);

= வ் ஷ் (இ.வ.); → ஆம் ேவற். (இ.ேவ.);.

வ் த - (7ஆம் ேவற்); =  யல் வ் ஷ்ட =  ந்  வ் ஷ்  =  யல் (இ.ேவ.);.

இைத ேநாக் ம்ேபா ,   என் ம் ெசால்ைலேய வ் ஷ்' என்  ரித்  அதற்ேகற்ப இங்ஙனம் 
த் க் ச ்ெசய் க் ன்றனர ்என்ப  ெதரிய வ ன்ற  (பாவாணர.்வ.ெமா.வ.);

     ' ந் ம் ெபண் க்  ட்டாக்ேகா?' (பழ.);

வ் ங்  = skt. (வ.ெமா.வ.);

ெத.  .

     [ ள் →  ளி →   →  -, (ேவ.க.பக்.136);]

  2 viḍi, ெப.(n.)

காைல பாரக்்க;see {}.
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காைல

காைல viḍikālai, ெப.(n.)

   ெபா  ன்ற ேநரம் (ெகா.வ.);; break of day, early morning.

     [ 1 + காைல1]

ண்

ண்  viḍiguṇḍu, ெப.(n.)

    தற் யாக இ ம் அ ரெ்வ ; gun fired at the break of day, as time-signal.

     [ 2 +  ண் 1]

ேகா

ேகா  viḍiāḻi, ெப.(n.)

    யற் காலத் ற் ஞ் ேசவற் ேகா ; cock crowing at dawn.

     " ேகா  ற " (ேகாவ. க. 64);.

     [  + ேகா ]

சங்

 
  சங்  viḍisaṅgu, ெப.(n.)

    ைல (மாரக் ); மாதத் ப் லர ்ெபா  ஊதப்ப ம் சங்கம்; conch blown at the dawn of day, especially in 
the tamil month of {}.

     [  + சங் ]

நிலா

 
  நிலா viḍinilā, ெப.(n.)

    ன்னிர ல் ேதான் ம் நில  ( ன்.);; moon that arose in the small hours of the morning.

     [  + நிலா]

ன்

ன் viḍimīṉ, ெப.(n.)

ெவள்ளி பாரக்்க;see {}.

     " ன் ைளத்த தாளம்" (கல்லா.17, 12);.

     [  +  ன்]

யங்காட்

யங்காட்  viḍiyaṅgāḍḍi, ெப.(n.)

    காைல; dawn.

     'தம்  இன்  யங்காட்  வந்தான்' (உ.வ.);.

     'காட் ல்'

என்ப  ஒர ்உறழ்தர உ . (sign of comparative degree);.

அ  உலக வழக் ற் காட்  என்  ரிந்  காலப் ெபா ளில் வழங் ம்ேபா  உறழ் தரத்ைத மட் ன்  
ஒப் த்தரத்ைத ம் (positive degree);  க் ம்.

இனி,  யல்காட்  யங்காட்  என்  ெகாள்ள ம் இட ண் , இ ல்,

     'காட் '' என்ப  உறழ்தர பல்லாத இறந்தகால ைனெயசச்ம். 'காட் ல்' என் ம் உறழ்தர உ  
'காட் ம்' என்  'உம்' ஏற்க ம் ெசய் ம். அ  உலக வழக் ல் 'காட் ம்' என்  

ரி ம். யற்க க்கல் =  ம் ெபா ள்ள இ ட் .  யற்காலம்,  யா ஞ் ,  யா 
வழக் ,  யா ளக்  - நந்தா ளக் .
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யல்

யல்1 viḍiyal, ெப.(n.)

    யற்காைல, ெபா  ன்ற ேநரம்; break of day, dawn.

     "ைவ  யன் ம தம்" (ெதால். ெபா ள். 8.);.

     [ ள்  →   –  யல். ( . .பக்.17);]

  யல்2 viḍiyal, ெப.(n.)

   1. மலங்க க்ைக; voiding excrement.

   2. வ ற் ப்ேபாக் ; purging.

     [  →  யல்]

  யல்3 viḍiyal, ெப.(n.)

   ெவளி டம் ( ங்.);; open space or place.

     [ெவளி → ெவ  →   →  யல். (வ.ெமா.வ.88);]

யல்ைவகைற

யல்ைவகைற viḍiyalvaigaṟai, ெப.(n.)

   ெபா  தற்  ன்னரத்்தா ய ைவகைற; twilight before break of day.

     " ரம் ன் ரள்கனி ெபய்  யல்

ைவகைற உ ர" (அகநா. 196);.

     [ யல் + ைவகைற]

ய ய

 
  ய ய viḍiyaviḍiya, ெப.(n.)

   இர  வ ம் (ெகா.வ.);; all through the night.

     'ெதன் மாவட்டங்களில் ய யத் ெத க் த்  நடக் ம்' (உ.வ.);.

     ' ய ய கைத ேகட்  இராம க் ச ் ைத என்ன உற  என்  ேகட்டாற்ேபால' (பழ.);.

யற்க க்கல்

 
  யற்க க்கல் viḍiyaṟkarukkal, ெப.(n.)

    தற்  ன் ள்ள இ டெ்பா ; dark- ness preceeding break of day.

     ' யற்க க்க ல் ஏர ் ட்டச ்ெசன்றான்' (உ.வ.);.

     [ யல் + க  → க  → க க்  → க க்கல்]

யற்காலம்

யற்காலம் viḍiyaṟkālam, ெப.(n.)

   ைவகைற; break of day, dawn.

     " யற் காலத்ேத வந் " (ம ைரக்.223,உைர);.

     ' யற் காலத் ல் ப ப்ப  மனத் ல் நன்  ப ம்' (உ.வ.);.

     ' யற் காலம் க யாணம்,  யடா தம்பலம்' (பழ.);.

     '  மட் ம் இைறத்தவ ம் ந்த ன்  சாைல உைடத்தவ ம் சரி' (பழ.);.

     ' மட் ம் மைழ ெபய்தா ம் ஒட்டாங் ளிஞ் ல் ைளக்கா ' (பழ.);.

     [ யல் + காலம்]
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யற்பண்

யற்பண் viḍiyaṟpaṇ, ெப.(n.)

   1.  யற்காலம் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

   2.  பாளம் என் ம் றநீரை்மப் பண்; a melody type to be sung at dawn (mus.);.

     [ யல் + பண்]

யற் றம்

யற் றம் viḍiyaṟpuṟam, ெப.(n.)

யற்காலம் பாரக்்க;see {}.

     [ யல் +  றம்1]

யற்றரம்

 
  யற்றரம் viḍiyaṟṟaram, ெப.(n.)

யற்காலம் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ யல் + தரம்]

யாப்பாைன

யாப்பாைன viḍiyāppāṉai, ெப.(n.)

   1. ெபாந் ைகயற்றவ-ன்-ள். ( ன்.);; one who is never satisfied.

   2.  யா ஞ்  பாரக்்க;see {}.

     [ யா + பாைன]

யா ஞ்

 
  யா ஞ்  viḍiyāmūñji, ெப.(n.)

   ெதாடரந்்  வ ம் நல் ைனப்பயன் அற்றவ-ள்-ன் ( ன்.);; unlucky person, one who never sees the end of ones 
troubles, inherited by bad action or karma.

     ' யா ஞ் க்  ேவைல அகப்பட்டா ம்  அகப்படா ' (பழ.);

     [ யா +  ஞ் ]

யாைல

 
  யாைல viḍiyālai, ெப.(n.)

    காைல என்பதன் ெகாசை்சவழக் ; corr. of {}.

     [ காைல →  யாைல]

யாவழக்

 
  யாவழக்  viḍiyāvaḻkku, ெப.(n.)

   ஒ  ெபா ம் ெபறாத வழக்  (இ.வ.);; never-ending dispute.

     [ யா + வழக் .  யா = ஈ ெகட்ட எ ரம்ைறப் ெபயெரசச்ம்.]

யா ளக்

யா ளக்  viḍiyāviḷakku, ெப.(n.)

   நந்தா ளக் ; ever-burning lamp.

     " யா ளக்ெகன்  ேம  நின்ேறேன" ( மந். 48.);

ம வ.  ளக் .

     [ யா +  ளக் ]
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யா

 
  யா  viḍiyāvīḍu, ெப.(n.)

   ெதாடரந்்  வ ம் ைனப் பய ள்ள ; a house with continuous bad 'karma'.

     [ யா +  ]

இதன் லம்,  ன்பம் ெதாைலந்  இன்பங் தற் யலாைம ெவளிப்ப த்தப்பட்ட .

1 viḍivu, ெப.(n.)

   1.  காைல பாரக்்க;see {}.

     " ட தன்கண் வள  ேவ த் ம்" (ேச . த ம. 13);.

   2.  ன்பம் நீங் ன்பம் வ ைக; approach of good times, dawn of happiness.

நிற்பயம்பா  ற் ேறமாக்க" (பரிபா. 7, 85);.

   3. ஒ  ேவைள; leisure.

க.  ட  (b);.

     [  →  ] (ெசல்  77. ைவகா  499);

  2 viḍivu, ெப.(n.)

யல்3 (அக.நி.); பாரக்்க;see {}.

     [  →  ]

  3 viḍivu, ெப.(n.)

   1. அசச்ம்; fear.

   2. ந ம் ைக; incense.

     [  →  ]

ெவட் யாள்

 
  ெவட் யாள் viḍiveḍḍiyāḷ, ெப.(n.)

யாள் (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [  + ெவட் யாள்]

ெவள்ளி

ெவள்ளி viḍiveḷḷi, ெப.(n.)

    ன்னிர ல் ேதான் ம் ெவள்ளி ன் ( க் ரன்); ( ன்.);; venus, as the morning star.

     [ 2 + ெவள்ளி]

ேவைள

 
  ேவைள viḍivēḷai, ெப.(n.)

யற் காலம் பாரக்்க;see {}.

     [  + ேவைள]
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ைவ

ைவ viḍivai, ெப.(n.)

யற்காலம் பாரக்்க;see {}.

     " ைவ சங் ெகா க் ம்" ( வ்.  வாய். 6, 1, 9);.

     [  →   →  ைவ. (வ.ெமா.வ.88);]

ேவாைர

ேவாைர viḍivōrai, ெப.(n.)

   அ காைல; early hours of the morning.

     " ேவாைர நட் " ( வ்.  ப்பா. 3, வ்யா);.

     [ 1 + ஒைர2]
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1 viḍudal,    6 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நீங் தல்; to leave, quit, part with.

     "தவ்ைவையக் காட்  ம்" ( றள், 167);,

     'அவன் ெசன்ற ஆண்ேட பள்ளிைய ட் ட்டான்;

சம்பளம் ேபாதாெதன்  ேவைலைய ட்  ட்டான்'.

   2.  லக் தல்; to remove.

     'அவன் கா க் ச ்ெசன்  வந்த ம் கத்தரிக்காைய ட் ட்டான்'.

   3. நீக் தல்; to get rid of.

     " ற்றாேத ர டல்" (நால , 75);.

   4.  ரித்தல்; to split, separate;

 to disentangle, as hair.

   5. ைக தல்; to abandon, forsake.

     'அவன் மணஞ் ெசய்த டன் பைழய

மைன ைய ட் ட்டான்'.

   6. ேபாக தல்; to let go.

   7. அ ப் தல்; to des- patch, send away.

     "தவ  மகைள ட் " ( றள். 501, உைர);.

   8. ெதாடர்  த்தல்; to liberate, set free, release.

     'அவ க் ம் எனக் ம் நீண்ட நாடக்ளாகத் ெதாடர்  ட் ப் ேபா ற் '.

   9. நி த் தல்; to give up, to leave off, discontinue.

     'அந்த பழக்கத்ைத ',

     'வண் ைய ட்ட இடத் ந்  ஒட்  வந்தான்'.

   10. ஒ த்  தல்; to omit, leave out.

     'அந்தப் ப ைய ட் ப் ப த்தான்'.

   11.  த்தல்; to end, finish, conclude.

   12. ெவளி தல்; to emit, issue, to give out, let out.

   13. ெச த் தல்; to send forth, discharge.

     "எம்மம்  க ம்" ( றநா. 9);.

   14. எ தல் ( ங்.);; to throw.

     " ம் ங் கரதலத் " (தக்கயாகப். 413.);.

   15. ெசாரிதல்; to pour.

     "க ர ்  தன்ைம ம்" (க த். 100);.

   16. ெகா த்தல்; to give, bestow.
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க்

க் 1 viḍukku, ெப.(n.)

    ற்றளவான நீர;் small amount of drinking water.

     [ க்  →  க்  (ெசல் . ெசப். 78-10);]

  க் 2 viḍukku, ெப.(n.)

   மடக் ; a mouth- ful water.

     [ ங்  →  க்  →  க்  ( .தா.322);]

கைத

கைத viḍugadai, ெப.(n.)

    ர;் riddle, enigma.

     [ 2- + கைத1]

க

க  viḍugavi, ெப.(n.)

பாட்  பாரக்்க;see {}.

     [ 1- + க ]

 Skt. kavi → த. க .

கா

கா 1 viḍukācu, ெப.(n.)

    ல்லைறப் பணம் ( ன்.);; change, lower denomina- tion of coins, petty cash.

     [  + கா ]

  கா 2 viḍukācu, ெப.(n.)

கா  வைளயல் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

ெத. கா  ({});

     [  + கா ]

  கா  viḍukācu, ெப. (n.)

   ஆங் ேலயர ்ஆட் க்காலத் ல் தம்  எ ம் ம ப் ள்ள கா ; a lowest value coin in a rupee during the 
English period in India.

ம வ தம்

     [ +கா ]

   4  காக-1  ட் , 3  ட் -1 அனா, 12  காக-1 அனா, 16 அனா-1  பாய், 192- காக-1  பாய்.

கா வைளயல்

கா வைளயல் viḍukācuvaḷaiyal, ெப.(n.)

   கண்ணா  வைளயல் வைக ( ன்.);; a glass armlet or bangle, bracelet.

     [ கா 2 + வைளயல்]

கா

கா  viḍukātu, ெப.(n.)

   வளரத்் த் ெதாங்க ம் ெதாள்ைளக் கா ; perforated ear-lobe hanging loose without any jewel.

     " காதானா ம் ேதா ட்  வளரந்்த காெதன்  ெதரி ங்காண்" (ஈ . 10, 1, 1);.

     [  + கா ]
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கா

கா  viḍukāli, ெப.(n.)

   1. பட்  மா ; cattle allowed to roam at large.

   2. கடங்காதவ-ன்-ள்; person under no moral restraint.

     [  + கா ]

கா ைள

 
  கா ைள  viḍukāliviḷaivu, ெப.(n.)

    ன்ன வைட (யாழ்.அக.);; belated harvest.

     [ கா  +  ைள ]

 viḍugu, ெப. (n.)

   1.  ள்ைள; son.

   2.  ண் ; piece.

     [  →   ( . .பக்.15);]

ைர

ைர viḍugudirai, ெப.(n.)

   பைகவர ்ேமல் ங் ைரப் ெபா ; horse-shaped ngine of war.

     " ற்ெபா கள் ெவய்ய ைர" ( வக. 102);.

     [  +  ைர]

ைற

ைற1 viḍuguṟai, ெப.(n.)

ட்ட ைற ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [  +  ைற]

  ைற2 viḍuguṟai, ெப.(n.)

ைற ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [  +  ைற]

ேகாெல

ேகாெல  viḍuālerudu, ெப.(n.)

   சமயத் த ம் ெபா ட்  உடன் ெகாண்  ெசல் ம் எ  ( ன்.);; spare bullock.

     [  + ேகால்1 + எ ]

த்தம்

த்தம்1 viḍuttam, ெப.(n.)

   தடைவ ( ன்.);; turn, times.

     "எங்க ைர ம் இரண்  த்தமாக அ த்  ஆ ம்ப  ெவட் " ( க். கல். 799);.

     [  →  த்தம்] (ேவ.க.149);

  த்தம்2 viḍuttam, ெப.(n.)

   1. மரவைக; strychnine tree.

   2. எட்  (மைல.); பாரக்்க;see {}.
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த் த்

 
  த் த்  viḍuttuviḍuttu,  . . (adv.)

   அ க்க  ( ன்.);; very often, frequently.

     [ த்  +  த் ]

த ர்

 
  த ர ்viḍudayir, ெப.(n.)

   நீரக்லந்த த ர ்(இ.வ.);; curd mixed with water, loose curds.

     [  + த ர]்

தல்

 
  தல் viḍudal, ெப.(n.)

    தைல ( ைவ.);; release.

     [  →  தல்]

தலம்

தலம் viḍudalam, ெப.(n.)

   1. நிலா ற்றம்; open terrace.

     "தன்ேகா ன் ைச தலத் " ( வாலவா. 16, 1);.

   2. ெபா  மக்களின் பயன்பாட் ற்காக டப்ெபற்ற ெவற் நிலம்; unoccupied or vacant site set apart for the 
use of the public.

   ெத.  தல;க.  டெட.

     [  + தளம் → தலம்]

 Skt. ஸ்தலம் ( ன்ெமய்ச ்ேசர் );

தைல

தைல viḍudalai, ெப.(n.)

   1. ஓய் ; rest, retirement.

   2. ெதாடர்  நீக்கம்; release, deliverance.

   3. தன் ரிைம; liberty.

     " ைலய க் ம் தைல" (பார . ேத ய.  தைல. 2);.

ெத.  தல.

தைலப்பத் ர
ம்

 
  தைலப்பத் ரம் viḍudalaippaddiram, ெப.(n.)

   ெசாத் ற் றரக்்  உரிைம ல்ைல ெயன்பைத உ ப்ப த் ம் உ  ஆவணம்; release deed, deed of 
dis- charge, as of mortgage, etc.

     [ தைல +  Skt. patra → த. பத் ரம்]
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தா-தல் 
( த தல்)

தா-தல் ( த தல்) viḍudādalviḍudarudal,    4 ெச.  ன்றா .(v.t.)

   ெகா த்த ப் தல்; to send, as a present.

     "  ெதாட் ல்..... உனக் ப் ரமன் தந்தான்" ( வ். ெபரியாழ். 1,3,1);.

     [  + தா (த );-,]

  தா-தல் ( த தல்) viḍudādalviḍudarudal,    4 ெச. . .(v.i.)

   தைட ன்  ன் ெசல் தல்; to advance unchecked.

     "ெவஞ் ன ேவந்தன் தர" ( .ெவ.4, 1, ெகா .);.

     [  + தா (த );-,]

தாள்

 
  தாள் viḍutāḷ, ெப.(n.)

   தனித்தாள் (இ.வ.);; loose sheet of paper.

     [  + தாள்]

 viḍudi, ெப.(n.)

   1. தங் டம்; Iodging place, place of temporary residence;choultry.

     " ேய நடக்கெவன்  ந ர"் (பாரத.  . 165);.

   2.  தலம், 2 (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

   3. தனித்த-வன்-வள்- ; that which is soli- tary or lonely, separated or companionless.

     ' யாள்',

     '  மா ',

     ' ப் '.

   4. இைச ; leave, per- mission.

     'எனக்   தர ேவண் ம்'.

   ெத.  ட் ;   க.  ட ;ம.  .

     [  →  ]

ப்

ப்  viḍudippū, ெப.(n.)

 பாரக்்க;see {}.

     [  +  3]

மா

 
  மா  viḍudimāḍu, ெப.(n.)

ேகா ெல  பாரக்்க;see {}.

     [  + மா ]

யாள்

யாள் viḍudiyāḷ, ெப.(n.)

   ேவைல ல்லாதவன் (ெகா.வ.);; unemployed person.

   2.  ம்ப அ வ ல்லாத ஆள்; single man, man without any domestic ties or duties.

     [  + ஆள்2]
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ட்

ட் 1 viḍutīḍḍu, ெப.(n.)

   ெகாைட ஆவணம்; gift deed.

     "நாயனார ்பண்டாரத் தாரக்்  ட் க் த்த பரிசாவ ' (S.I.I. V. 105);.

     [ 1 +  ட் 2]

  ட் 2 viḍutīḍḍu, ெப.(n.)

    தைல ஆவணம் (பத் ரம்); (ரகஸ்ய. 281);; release deed.

     [  +  ட் ]

 viḍudu, ெப.(n.)

   1. ஆலம் ; aerial root falling down from branch of banyan tree.

   2. ஆழம் பாரப்்பதற்காக ஒ  ைன ல் ஈய ண்ைட கட் ய க ; sounding lead.

     'கட ல்  ட் ப் பாரக்் ற ' (naut.); ( ன்.);.

   3.  க் ண்ைட (இ.வ.);; plumb-line.

     [  →  ]

ைற

 
  ைற viḍuduṟai, ெப.(n.)

   ப க் ம் ேபா  நி த் ப் ப க் ம் இடம் (யாழ்.அக.);; place for pause in reading, singing, etc.

     [  +  ைற]

ேதால்

ேதால் viḍutōl, ெப.(n.)

   ேமற்ேறால்; epidermis.

     "நரம்ெபா  ேதால் ... கழன் " (மணிேம. 20, 59);.

     [  + ேதால்3]

ந்தைலப்

 
  ந்தைலப்  viḍundalaippu, ெப.(n.)

    ைல ன் ன்றாைன ( ன்.);; front end of a cloth, the ornamented end of a saree.

     [  + தைலப் ]

நகம்

நகம் viḍunagam, ெப.(n.)

    ட் க்ேகால்; clamp consisting of two sticks, an instrument of torture.

     "ேகளாதாைர வ க நக ட் " (ஈ . 4, 8, 6);.

     [  + நகம்2]
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நாண்

நாண்1 viḍunāṇ, ெப.(n.)

   இ ப் ற் கட் ம் அைரஞாண் ெகா , க  (ஈ . 2, 5, 5);; girdle, cord for the waist.

     [  + நாண்2].

  நாண்2 viḍunāṇ, ெப.(n.)

   க த் ந்  இைடவைர ெதாங் ம் நாணனிவைக; a neclet ornament hang- ing down to the waist.

     " க்க த் ற் சாத் ன நாணான  ந் யள ம் தாழ" ( வ்.ெபரியாழ். 2,10, 2, வ்யா, பக். 
488);.

     [  + நாண்]

நிலம்

நிலம் viḍunilam, ெப.(n.)

   ெவற்  நிலம்; waste land.

     " நில ம ங் ற் ப ல் லாரந்் " (மணிேம. 13, 51);.

     [  + நிலம்]

ப்

ப்  viḍuppu, ெப.(n.)

   1. நீக்கம்; separa- tion.

     " ப் ல் ண ணி" (ேவதா.  . 127);.

   2.  ய ந் தன்ைம ( ன்.);; in- quisitiveness.

   3.  ைமயான ; that which is strange or curious.

     'அவன் ப் க் காட் றான்' ( ன்.);.

   4.  ப்பம் (யாழ்.அக.);; desire.

   5. தானாக எ க் ம் ப் ; leave

     [  →  ப் ] (ெசல் . 77, ஆ .பக். 488);

  ப்  viḍuppu, ெப. (n.)

    ழவால் இைசக்கப்ப ம் ஒ  றன்; a method of playing music.

     [ - ப் ]

ப் க்காட் -
தல்

ப் க்காட் -தல் viḍuppukkāḍḍudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ைமக்காட்  காட் தல் ( ன்.);; to present a curious or strange spectacle or show.

     [ ப்  + காட் -,]

ப -தல்

ப -தல் viḍubaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. நீக்கப்ப தல்; to be left, to be aban- doned, relinquished.

   2.  தைல யைடதல்; to be released, liberated, as from bondage or prison.

     [  + ப -,]

பைட

பைட viḍubaḍai, ெப.(n.)

   எ யப்ப ம் பைட ( க் ர நீ . 328);; missile.

     [  + பைட]
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ப

 
  ப  viḍubadi, ெப.(n.)

   ம மகன் (யாழ்.அக.);; son-in-law.

     [  + ப ]

பாட்

பாட்  viḍupāḍḍu, ெப.(n.)

   தனிப்பாடல்; stray, occasional verse.

ம வ.  க

     [ 1 + பாட் ]

பா

 
  பா  viḍupāḍu, ெப.(n.)

   இலக்கண வைரயைற, மற் ம் ெதாைகப்ப த் தல் ஆ யவற் ல் ெசால்லேவண் ய ஒன்  
ெசால்லப்படா த்தல்; be left out, be omitted, be left undone.

     [ ப  →  பா ]

 viḍupū, ெப.(n.)

   ெதா க்காத ; loose flower, as not strung in a garland.

     " த் ெதாைடப் க் கட் ப் " ( லப். 5, 14, உைர);.

     [  +  3]

ேப

 
  ேப  viḍupēṟu, ெப.(n.)

    றரக்்  உரிைமயாய் டப்பட்ட நிலம் த யன (Insc.);; endowment, as of lands, money, etc.

     [  + ேப ]

மலர்

மலர ்viḍumalar, ெப.(n.)

   1. மலரந்்த ; blossom.

     " மலரப்் ங்ெகா  ேபால டங் " (பரிபா. 12, 89);.

   2.   பாரக்்க;see {}.

     [  + மலர]்

மைன

 
  மைன viḍumaṉai, ெப.(n.)

   ெவற்  மைன டம் (இ.வ.);; vacant house-site.

     [  + மைன]

தல்

 
  தல் viḍumudal, ெப.(n.)

   வாணிகத் ற்  ைவத்த தல் (இ.வ.);; capital.

     [  +  தல்]
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 viḍumuṟi, ெப.(n.)

   1.  தைலப் பத் ரம் (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

   2. மண ப்  ெசய்  ெகாண்டைதக் க் ம் ஆவணம் (நாஞ்.);; divorce deed. ({});.

     [  +  ]

ைற

ைற viḍumuṟai, ெப.(n.)

   1. அ வலகம், கல்  நி வனம் த யவற் ல் ைறயாக அளிக் ம் ஒய் நாள் (இ.வ.);; holiday, 
vocation.

   2. ேகாைட ைற; summer holiday.

   3.  ழைம ைற; weekly holiday.

     [  +  ைற]

வம்

வம் viḍuvam, ெப.(n.)

   பக ர கள் நா ைகயள ல் ஒத்தநாள்; equinox.

     "அயனேம வந் ங்கட ் றப் " (ேவதாரணி. ேதாற்ற. 82);.

     [  →  வம்]

வாய்

வாய் viḍuvāy, ெப.(n.)

   நிலப் ளப் ; cleft, crevice in the surface of the earth.

     "க ங்க ெர த்த வாய் நிைறய" (அகநா. 53);.

     [  + வாய்]

வாய்ெசய்-தல்

வாய்ெசய்-தல் viḍuvāyceytal,    1 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   அரிதல்; to cut up, slice up,

 mince, as vegetables.

     "ெகா வாய்க் யத்  வாய் ெசய்ய" ( லப். 16, 30);.

     [ வாய் + ெசய்-,]

-த்தல்

-த்தல் viḍuvittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  தைல ெசய்தல்; to liberate, set free,

 Release.

   2. உடெ்பா ைளக் கண்  தல்; to explain, interpret, to solve, as a riddle.

     [  →   →  -,] (ெசல் . 77, ஆ ,589);

ெடனல்

ெடனல் viḍuviḍeṉal, ெப.(n.)

   1.  ப்பா த்தற் ப் ; onom, expr. of being active, busy.

   2. அசச்ம் த ய வற்றால் ெமய்ந் ந ங் தற் ப்  (இ);; expr. of shivering of body out of fear etc.

   3.  னங்ெகாள் தற் ப் ; being angry.

     [  + எனல்]

ெவட்

 
  ெவட்  viḍuveḍḍi, ெப.(n.)

யாள் (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [  + ெவட் ]
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 viṭūci, ெப.(n.)

   அம் ; arrow.

     " டய ெம ம் ட " (ஞானவா.  ட.் 13);.

     [  + ஊ ]

ேடல்

ேடல்  viḍēlviḍugu, ெப.(n.)

   பல்லவரசர ் லரின் றப் ப் ெபயர ்(I.M.P.Tj.669);; a creditable title of cer- tain pallava kings.

     " ேடல்  நீகட ம் ேதா ம்" (நந் க். 74);.

     [ ேடல் +  ]

ேடல் ேடெலன
ல்

ேடல் ேடெலனல் viṭēlviṭēleṉal, ெப.(n.)

   ஈர க் ெகா க் ப் ; an imitative sound or echo.

     "மாவ  ேடல் ேடெலன் ேறாைச ம்" (ெபரிய . அரிவாட். 18);.

     [ ேடல் +  ேடல் + எனல்]

ேடெலனல்

ேடெலனல் viṭēleṉal, ெப.(n.)

   ஓைசக் ப்  ( டா.);; an imitative sound.

     "மா ன் வரிவ  ேடெலனா ன்" (ெபரிய . அரிவாட். 22);.

     [ ேடல் + எனல்]
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ைட1 viḍai, ெப.(n.)

   1. ம ெமா  (நன். 386, உைர);; answer, reply.

   2. அ ம ; liberty, leave, licence, permission.

     "கான ன்ேற ேபா ன்ேறன் ைட ங் ெகாண்ேடன்" (கம்பரா. ைகேக . 110);.

   3.  ைடக்ேகா  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

   4. அைச ; movement, shaking.

     "ெபயரத்் ட்டான  ைடதந் ல த ம்" (ேச . இராமன ச.் 158);.

க.,  .  ெட.

     [ 2 →  ைட (ேவ.க.149);]

  ைட2 viḍai, ெப.(n.)

    ; abundance, surplus.

     " ைடயரவ மன்றங் கறங்க" ( .ெவ.12. ஒ . 5);.

  ைட3 viḍaittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேவ ப த் தல்; to seperate or alter.

     " ைடப்ப ந்தாைன ேவந்தன்" ( வக. 555);.

   2. அ த்தல்; to strike.

     " ைடப்பேர மனித ந் தம் ல் ெவல்லேவ" ( வத . சனன. 63);.

   3. கண் த்தல் ( ன்.);; to re- prove.

   4. ெவளிப்ப த் தல் ( ன்.);; to re- veal or expose.

     [  →  ைட →  ைட-,] ( . .28);

  ைட4 viḍaittal,    11 ெச. . .(v.i.)

   1.  தல்; to abound;

     " ன்ைன மலர ்நாற்றம் ைடத்ேத வ ெதன்றல்" (ேதவா. 69, 2);.

   2. க தல்; to be in haste.

     " ைடத் த்  தவைர ெவ ள்வா ம்" ( வத . பாவ.36);.

  ைட5 viḍaittal,    11 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. த த்தல்; to prevent, abstruct, parry.

     "அவன் ைடத்த ைககைள ைடத்தன னகற் " (பாரத.  சக. 79);.

   2. வ ந் தல்; to affict, cause pain.

     " ைடயா வடந்ைத ெசய் ெவள்ளியம் ெபா ப் ம்" (கல்லா. 51);.

  ைட6 viḍaittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ேசாரத்ல்; to droop, languish.

     " ைடயா ைடயாசரணம்" (தணிைகப் .  ராட்ட. 12);.

   2.  ம் தல்; to sob.

     ' ைடக்க ைடக்க அ றான்'.

   3. ெப ஞ் னங் ெகாள் தல் ( டா.);; to be very angry, to burst into a rage.

     " ைடத் வ  லங்ைகக் ேகான்" (ேதவா. 159, 10);.
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ைடக்கந்தம்

 
  ைடக்கந்தம் viḍaikkandam, ெப.(n.)

   ெசம்மணித்தக்காளி (ைதலவ.);; black nightshade.

     [ ைட + கந்தம்]

ைடக்

ைடக்  viḍaikkuṟi, ெப.(n.)

   காைள த் ைர; seal with the mark of shiva's bull.

     " க்கைடைய ைடக் ட் " ( வாலவா. ப , 4);.

     [ ைட9 +  ]

ைடக்ேகா

ைடக்ேகா  viḍaikāḻi, ெப.(n.)

   தாைய ட் ப் ரிந்  ரியக் ய ப வத் ள்ள ேகா க் ஞ்  (யாழ்.அக.);; chicken old enough to roam 
about away from its mother hen.

     [ ைட1 + ேகா ]

ம வ. ேகா ச ்ேசவல்.

ைடகாெல -தல்

ைடகாெல -தல் viḍaikāleṟidal,    21 ெச. . . (v.i.)

   1. இறக் ங்காலத் ல் கால்கள் வ த் த்தல்; to twitch the legs, as a beast or person when dying.

   2. கால் மடங் தல்; to bend the legs backward.

     [ ைட3 + காெல தல்]

ைடெகா -த்தல்

ைடெகா -த்தல் viḍaigoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ம ெமா  ெசால் தல்; to answer.

   2. அ ம  ெகா த்தல்; to grant leave or permission.

     " ைனக்  ைட ெகா ப்பாம்" ( ர ங்.  . 1);.

     [ ைட1 + ெகா ]

ைடெகாள்( )-
தல்

ைடெகாள்( )-தல் viḍaigoḷḷudal,    16.ெச. . . (v.i.)

   1. ெவளிேயற அ ம  ெப தல்; to get permission, to take leave of, as when departing.

     "யா ம் ைடெகாள்ளத் தந்த ெகன்றனள்" (தக்கயாகப். 288);.

   2. வந்  ேசரத்ல்; to arrive.

     'இன்ைறக் த்தான் வல் க் ேகணிக்  ைட ெகாண்ேடன்'.

     [ ைட + ெகாள்( );-,]

ைடேகாள்

ைடேகாள் viḍaiāḷ, ெப.(n.)

ைடதழால் பாரக்்க;see {}.

     "கதழ் ைட ேகாட் காண்மார"் (க த். 103);.

     [ ைட8 + ேகாள்]

ைடதழால்

ைடதழால் viḍaidaḻāl, ெப.(n.)

   ஏ  த வதற் ரிய ல்ைல நிலப்பாைறயைற த்  ன ட்  டப்பட்ட ஏற் ைனத் 
த ப் க்ைக; grappling and subduing enraged bulls, as by a suitor in a test of bravery.

     "தழாஅல் ேவண் ம்" (ெதால்.

ெபா ள். 644).

     [ ைட + த  → தழால். (தழால் = த ைக);]
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ைட ரத் தல்

 
  ைட ரத் தல் viḍaiduraddudal, ெப.(n.)

   வளரந்்  ெபரிதான ட்  அல்ல  ஞ்ைசத ்தாய் லங்  அல்ல  பறைவ தன்னினின்  
அகற் ைக; sending or driving away of the young ones by the mother animal or bird after their tutelage is over.

     [ ைட +  ரத் தல்]

ைடப்பாகன்

ைடப்பாகன் viḍaippākaṉ, ெப.(n.)

வ ரான்;{},

 as riding the bull Nandi.

     "ெமய்யா மலா ைடப்பாகா" ( வாச. 1, 34);.

     [ ைட + பாகன்3]

ைடப்

ைடப் 1 viḍaippu, ெப.(n.)

   1. ேவ  ப த் ைக; separating, dividing.

     " ைடப் ப ந்தாைன ேவந்தன்" ( வக. 555);.

   2. நீக் ைக; removal.

     " ைடப்ப  ைன னாக்கம்" (தணிைகப் .  பரி. 603);.

     [ ைட3 →  ைடப் ]

  ைடப் 2 viḍaippu, ெப.(n.)

   1.  னங் காட் ைக; mani-festation of anger, wrath.

   2.  ர;் arrogance.

     'அவன் க ம் ைடப்பா க் றான்'.

     [ ைட4 →  ைடப் ]

  ைடப் 3 viḍaippu, ெப.(n.)

    ற்றம் (யாழ்.அக.);; fault, error.

     [ ைட5 →  ைடப் ]

ைடப்ேபர்

ைடப்ேபர ்viḍaippēr, ெப.(n.)

   வரிவைக (S.I.I.vii.403);; a tax.

     [ ைட + ேப  →  ைடப்ேபர]்

ைடப்ேப

ைடப்ேப  viḍaippēṟu, ெப.(n.)

   பைழய வரி வைக (S.I.I.ii.115);; an ancient tax.

     [ ைட + ேப ]

ைட கன்

ைட கன் viḍaimugaṉ, ெப.(n.)

   நந் ; Nandi, as having the face of a bull.

     " ைட க ைரத்தெசால் ன " (கந்த .  ைட.23);.

     [ ைட +  கம் →  கன்]
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ைட ரிப்

 
  ைட ரிப்  viḍaimurippu, ெப.(n.)

   எ த் ன் ல் ( வா);; hump of an ox.

     [ ைட +  ரிப் ]

ைடய காரி

ைடய காரி viḍaiyadikāri, ெப.(n.)

ைட ல காரி பாரக்்க;see {}.

     "இப்ப க்  ைடய காரி உய்யக் ெகாண்டான் எ த் " (S.I.I.iii.36);.

     [ ைட1 + அ காரி]

ைடயம்

ைடயம்1 viḍaiyam, ெப.(n.)

   1. காட் ப்ெபா ள்; objects of sense.

     " ைடயம த் " (கா க. அக.  ந். 14);.

   2.  டயம்1, 1, 4 பாரக்்க;see {}.

   3. நா ; country, nation.

     " ைடயெமான் ன்  ெவன்ற" ( ளா. மந் ர. 62);.

     [  →  ைட →  ைடயம்] ( .28);

  ைடயம்2 viḍaiyam, ெப.(n.)

   அ ைடயம் (அ .அக.);; atis.

ைடயவன்

ைடயவன் viḍaiyavaṉ, ெப.(n.)

   1.  வ ரான் பாரக்்க;see {}.

     " ைடயவேன ட்  கண்டாய்" ( வாச. 6, 1);.

   2. வ ணன்;{}.

     "ெந ந்ேத ைட ளிதா ம் ைடயவ னாதலால்" (பாரத.  ல. 108, அ ம்.பக். 12);.

     [ ைட →  ைடயவன்]

ைடயன்

ைடயன்1 viḍaiyaṉ, ெப.(n.)

ைடயவன்,1 பாரக்்க;see {}.

     "ஒற்ைற ைடய  நான் க ம்" ( வ். ெபரியாழ். 4,10,4);.

     [ ைழ →  ைட →  ைடயன் (ேவ.க. 120);]

  ைடயன்2 viḍaiyaṉ, ெப.(n.)

     ற் ன்ப ெவ யன், கா கன்; sensualist.

     [ ைழ →  ைட →  ைடயன் (ேவ.க.120);]

ைடயாத்

 
  ைடயாத்  viḍaiyātti, ெப.(n.)

டாயாற்  பாரக்்க;see {}.

     [ ைடயாற்  →  ைடயாத் ]

93

www.valluvarvallalarvattam.com 16047 of 19068.



ைடயாயம்

ைடயாயம் viḍaiyāyam, ெப.(n.)

   ஏற்ைற ைடய ஆனிைர; herd of cows with a bull in their midst.

     "ேவற்காைள ைடயாயங் ெகாள்ெகன்றான் ேவந் " ( .ெவ.1,1);.

     [ ைட7 + ஆயம்4 (ஆயம் = ஆக்களின் மந்ைத);]

ைடயாற்

 
  ைடயாற்  viḍaiyāṟṟi, ெப.(n.)

டாயாற்  பாரக்்க;see {}.

  ைடயாற்  viḍaiyāṟṟi, ெப. (n.)

   பசை்சக்காளி, பவளக்காளி அம் ன்கள் அ ள் வழங் ய ன் ஓய்ெவ த்தல்; respite of Paccaikkali 
Pavalakkali Amman's blessings to the devotees.

     [ ைட+ஆற் ]

ைடயான்

ைடயான் viḍaiyāṉ, ெப.(n.)

    வன்; Sivan.

     " ைடயாெய மால்" (ேதவா.  ம . 1);.

     [ ைடயன் →  ைடயான்]

ைட ல காரி

ைட ல காரி viḍaiyiladikāri, ெப.(n.)

   அரசாைண க் ம் அ காரி; officer, who issues the royal orders.

     " ைட   ல காரிகள் உய்யக் ெகாண்டா ம்" (S.I.I.iii.36); (T.A.S.i.166);.

     [ ைட →  ைட ல் + அ காரி →  ைட ல காரி] (ெசல்  77, ஆ , 588);

ைட சச்ன்

ைட சச்ன் viḍaiyuccaṉ, ெப.(n.)

    ங்கள் (நாம ப.97);; moon.

     [ ைட7 + உசச்ன்]

ைட ர்

ைட ர்  viḍaiyūrti, ெப.(n.)

வ ரான்;{}

 as riding with the bull Nandi.

     " ைட ர்  ய ளா ல ர"் (தா .  த்தர,் 3);.

     [ ைட + ஊர் ]

ைடேயான்

ைடேயான் viḍaiyōṉ, ெப.(n.)

ைடயவன், 1 பாரக்்க;see {} 1.

     " ைடேயான் யாகசாைல க" (தக்கயாகப். 728);.

     [ ைடயன் →  ைடேயான்]
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ண்

ண்1 viṇ, ெப.(n.)

   1.  ரிந்த அல்ல  ெவளியா ய வானம்; sky.

     " ண்ெபா  கழ் றல்வஞ் " ( றநா. 11);.

   2. ேம லகம்; heaven.

     " ண் ப்பாய்" ( வ்.  வாய். 6, 9, 5);.

   3. வானத் ள்ள ல் ( வா.);; cloud.

     ' ண்ெபாய்த்தால் மண்ெபாய்க் ம்' (பழ.);.

     ' ண் வ ேதா மண் வ ேதா' (பழ.);

   ெத., ம.  ண் ;    .  ன் ;மால்ட்.  ன்ெய.

  ண்2 viṇ, ெப.(n.)

   காற்றா ப் பட்டத் ன் ஒ  க  (யாழ்.அக.);; a contrivance in a paper kite.

ண்ெகாள்ளி

ண்ெகாள்ளி viṇkoḷḷi, ெப.(n.)

ண் ழ்ெகாள்ளி (நாம ப. 76); பாரக்்க;see {}.

     [ ண்1 + ெகாள்ளி]

ண்ேகா

ண்ேகா viṇā, ெப.(n.)

   வானவர ்தைலவன் (நாம ப. 60);; Indra.

     [ ண் + ேகா3]

ண் கம்

 
  ண் கம் viṇcugam, ெப.(n.)

   தகைர (பச.் .);; fetid cassia.

     [ ண் கம் →  ண் கம்]

ண்ட ரகம்

 
  ண்ட ரகம் viṇṭapūragam, ெப.(n.)

   மா ைள (மைல);; pomegranate.

ண்டல்

ண்டல் viṇṭal, ெப.(n.)

    ங் ல்; bamboo.

     " ண்டைல....  ம் ற நீட் ய ெந ம்" (ெப ங். மகத. 15, 7); ( ங்.);.

     [ ண் 2 →  ண்டல்]

ண்டலம்

ண்டலம் viṇṭalam, ெப.(n.)

   1. வானம் ( டா.);; sky.

   2. ேம லகம்; svarga, heaven.

     [ ண்1 + தலம்1]
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ண்டவர்

ண்டவர ்viṇṭavar, ெப.(n.)

ண்டார ்பாரக்்க;see {}.

     " ண்டவரப்ட" ( வ். ெபரிய . 8, 7, 5);.

     [ ள் →  ண்டவர]்

ண்டாண்

ண்டாண்  viṇṭāṇṭu, ெப.(n.)

   ஊஞ்சல் ( டா.);; swing.

     [ ண் 2 + ஆண்  →  ண்டாண் ]

ண்டார்

ண்டார ்viṇṭār, ெப.(n.)

   பைகவர;் separated or estranged persons, enemies, foes.

     " ண்டார ்பட" (இைற. 3, பக். 47);.

     [ ள் →  ண்டார]்
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ண்

ண் 1 viṇṭu, ெப.(n.)

   1.  மால் ( ங்.);; visnu.

   2. அற ல் ப ெனட்ட ெளான் ; a sanskrit text-book of Hindu Law ascribed to {}, one of 18 {},q.v.

     [ ள் →  ண் ]

  ண் 2 viṇṭu, ெப.(n.)

   1. வானம் ( டா.);; sky.

     " ண் லாய் நி ர் ர ஞ்ச ரி" (கந்த . தாரக. 2);.

   2. ேம லகம்; svarga, heaven.

     " ண் ைற ேதவ ம் ல ப் ேபா னார"் (கம்பரா.  ைளகண் . 138);.

   3.  ல் ( ங்.);; cloud.

   4. காற்  ( ங்.);; wind, air.

   5. மைல; mountain.

     "ெதன் ல ம ங் ன் ண்  நிைறய வாணன் ைவத்த நி " (ம ைரக். 202);.

   6.  ங் ல் ( ங்.);; bamboo.

   7.  ரிந்த ; to spread.

ள் தல் =  ரிதல், ெவளியாதல்

ள் → ெவள் → ெவளி

ள் →  ண்.  ரிந்த அல்ல  ெவளியா ய வானம்

     " ண்ெபா  கழ் றல் வஞ் " ( றம் 11);

ள் →  ண் →   ண் .  ண்  = வானம். ( .தா.153);.

மரிக்கண்ட ல்ைல நிலத்  மக்கள் தங்கட் ம், தங்கள் ஆ மா கட் ம் இன் யைமயாத 
மைழையத் த ம் ெதய்வெமன்  க ேய, கரிய வானத்ைத அல்ல  ைல மாேயான் (கரிேயான்); 
என் ம் ெபயரால் வணங்  வந்தனர.்

ஒ.ேநா. மால் =  ல், மாேயான். இசெ்சால்ேல  என் ம் அைடெமா  ெபற் த் மால் எனத் 
ெதய்வப் ெபயராய் வழங்  வ ன்ற . ஆரியர ்ேவதக் காலத் ல் க ரவைனேய ஷ்  
என்றைழத்தனர.்  ன்னர ்த ழெரா  ெதாடர்  ெகாண்  த ழ் மதத்ைத ேமற்ெகாண்ட ன்ேப

     ' ஷ் ' என் ம் ெசால் மாைலக் க்கலா ற் .

வடவர ்காட் ம் லம் ஷ்1 = ேவைலெசய், ஒ , ேமம்ப ,  , உண். மா. .அகர த

     "Prob. for vish,

     'All - pervader' or worker" என்  க ம்.

எங் ம் நிைறந் ப்ப  என் ம் க த் ல்,

     ' ஷ்' என்ப

     ' ள்' என்பதன் ரிேய. ஒேநா: உள் - உஷ். கள் =  ஷ் (வ.ெமா.வ.90-91);.

  ண் 3 viṇṭu, ெப.(n.)

ட் காந் 2 (மைல.); பாரக்்க;see {}.

ம வ.  ட் கரந்ைத.

  ண் 4 viṇṭu, ெப.(n.)
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ண் கம்

ண் கம் viṇṭugam, ெப.(n.)

   1. தகைர, 1 (மைல.); பாரக்்க;see tagarai,

   2. தாமைர (சங்.அக.);; lotus.

ண் த்தன்

 
  ண் த்தன் viṇṭusittaṉ, ெப.(n.)

ட் த்தர ்(சங்.அக.); பாரக்்க;{}.

     [ ண்  +  த்தன்]

ண் ெசால்( )-
தல்

ண் ெசால்( )-தல் viṇṭusolludal,    8 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   ெவளிப்படக் தல்; to speak freely and openly;

 to speak without any restraint or occult.

     [ ள் →  ண்  + ெசால்-,]

ண் ந

ண் ந  viṇṭunadi, ெப.(n.)

   1. மந்தா னி என் ம் ஆ ; the celestial Ganges.

   2. பால்  மண்டலம்; the milky way.

     [ ண்  + ந ]

 Skt. Nadi → த. ந .

ண் பதம்

ண் பதம் viṇṭubadam, ெப.(n.)

   வானம்; sky.

     " ண் பதத் ேத  ேமனி" ( மர.  ர.  த் க். 24);.

     [ ண்  + பதம்]

ண் ப

ண் ப  viṇṭubali, ெப.(n.)

   க ற்ற ெபண் ரக்்  அக்க  நிைலத்தற் ெபா ட் ச ்ெசய் ம் சடங்  ( வாைனக். ேகாசெ்சங். 
15);; a religious ceremony, performed when a woman is pregnant, with a view to sustaining the embryo in her womb.

     [ ண் 1 + ப 3]

ண் ரம்

 
  ண் ரம் viṇṭuburam, ெப.(n.)

   காஞ் ரத் ன் ேவ  ெபயர;் other name of {}.

ண் ராதன்

ண் ராதன் viṇṭurātaṉ, ெப.(n.)

   அ மன் ன் மகனான பரீட் த்  (பாகவத. மாயவ. 41);; king {}, son of Abhimanyu.

ண்ேடர்

ண்ேடர ்viṇṭēr, ெப.(n.)

   கானல்; mirage, as an air-chariot.

     " ண்ேடர ் ரிந்  ெவளிப்பட் " ( வ். இயற். ெபரிய. ம. 48);.

     [ ண்1 + ேதர3்]
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ண்ணகர்

ண்ணகர1் viṇṇagar, ெப.(n.)

    மா ல ; vaikuntha, visnu's heaven.

     "ேவங்கட ம் ண்ணக ம் ெவஃகா ம்" ( வ். இயற். 1, 77);.

     [ ண் 2 + நகர]்

  ண்ணகர2் viṇṇagar, ெப.(n.)

ண்ணகரம் (S.I.I.i.87); பாரக்்க;see {}.

     [ ண் நகர ்→  ண்ணகர]்

ண்ணகரம்

ண்ணகரம் viṇṇagaram, ெப.(n.)

   1.  மால் ேகா ல்; temple of {}.

     'பரேமச் ர ண்ணகரம்'.

   2. தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் உப் யப்பன் ேகா ல் என வழங் ம் மால் ேகா ல்; uppili-y-{}, a place 
sacred to {}, in the Tanjore district.

     [ ண் + நகரம்]

ஒ கா.  ண்  + நகரம் →  ண்ணகரம்.

ண்ண ர்ப்

ண்ண ரப்்  viṇṇadirppu, ெப.(n.)

   இ  ழக்கம்; rumbling of the heavens,thunder.

     " ண்ண ரப்் ம்……. பாரப்்பா ரிலங்  ேலாதாத நாள்" (ஆசாரக். 48);.

     [ ண்1 + அ ரப்் ]

ண்ணப்பக்க
தா

 
  ண்ணப்பக்க தா  viṇṇappakkaḍutāci, ெப.(n.)

   எ த்  ல ண்ணப்பம் ( ைவ.);; petition or written application.

     [ ண்ணப்பம் + க தம் → க தா ]

ண்ணப்பக்கார
ன்

ண்ணப்பக்காரன் viṇṇappakkāraṉ, ெப.(n.)

   1.  ண்ணப்பஞ்ெசய்வான் பாரக்்க;see {}.

   2.  ண்ணப்பம் ெசய்ேவார ்(இக்.வ.);; petitioner.

   3. அரண் மைன த யவற் ல் காண வ பவரக்ளின் வரைவத் ெதரி க் ம் வா ேலான் 
(இ.வ.);; Usher, as in a court, whose duty is to announce visitors.

     [ ண்ணப்பம் + காரன்1 (காரன் =  ைன த ல் வந்த ஆண்பாற் ெபயரீ );]

ண்ணப்பஞ்ெசய்
வான்

ண்ணப்பஞ்ெசய்வான் viṇṇappañjeyvāṉ, ெப. (n.)

   கட ள் ன்  ெசய் ள் த யன ஒ  ரிைம ள்ளவன் (ஈ . 6, 9, 3);; person who has the right to sing 
sacred hymns in the presence of the deity.

     [ ண்ணப்பம் + ெசய்வான்]

ண்ணப்பதார்

 
  ண்ணப்பதார ்viṇṇappatār, ெப.(n.)

    ண்ணப்பம் ெசய்பவர;் petitioner.

     [ ண்ணப்பம் + Skt. dhar → த. தார]்
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ண்ணப்பப்பத்
ரம்

 
  ண்ணப்பப்பத் ரம் viṇṇappappattiram, ெப.(n.)

   எ த்  லமான ேவண் ேகாள்; written application or petition.

     [ ண்ணப்பம் + Skt. {} → த. பத் ரம்]

ண்ணப்பம்

ண்ணப்பம் viṇṇappam, ெப.(n.)

   1. ெபரிேயார் ன் பணிந்  ம் அ ப் ; supplication, respectful, or humble representation.

     "அ ேயன் ெசய் ம் ண்ணப்பேம" ( வ். இயற்.  த். 1.);.

     "ஐேம ந்  மன்ைற ல் ண்ணப்ப ன்ேற ய ட்ேடன்" (ம ைரப் ப ற் ப்.);.

   2. கட ள் ன்  ெசய் ள் த யன ஒ ைக; recitation of sacred hymns in the presence of the deity.

     " ப்ப யம் ண்ணப்பஞ் ெசய்ய ம்" (S.I.I.ii.254, 4);.

   3. ம  (இக்.வ.);; petition.

ண்ணப் -த்தல்

ண்ணப் -த்தல் viṇṇappittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1. ெபரிேயார் ன் பணிந்த த்தல்; to supplicate.

     "என் ைழயன்ெறன...... நின்ன க்ேக ண்ணப் த் ந்ேதன்" (அ ட்பா. vi,  ள்ைளப்ெப . 92);.

   2. ெசய் ைளக் கட ள் ன்  ஓ தல்; to sing sacred hymns in the presence of deity, almighty.

   3.  ண்ணப்பம் ெசய்தல்; to petition.

     [ ண்ணப்பம் →  ண்ணப் -,]

ண்ணபத் ரம்

 
  ண்ணபத் ரம் viṇṇabattiram, ெப.(n.)

ண்ணப்பப்பத் ரம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ ண்ணப்பப்பத் ரம் →  ண்ணபத் ரம்]

ண்ணமங்கலம்

ண்ணமங்கலம் viṇṇamaṅgalam, ெப.(n.)

    லத் னின்  லக்கப்பட்ட பைறயர ்இறந்த ன் ெசல்வதாகக் க தப்ப ம் இடம் (E.T.vi,92);; a region 
to which excommunicated paraiyas are said to go when they die.

ண்ணல்

 
  ண்ணல் viṇṇal, ெப.(n.)

   காவட்டம் ல் (மைல.);; citronella-grass.

ம வ. சாமாட் ப் ல்.

ண்ணவன்

ண்ணவன் viṇṇavaṉ, ெப.(n.)

   1. ேதவன் ( லப்.10, 189);; celestial being.

   2. அ கன் ( டா.);; arhat.

     [ ண்1 →  ண்ணவன்]

ண்ண ைண-
த்தல்

ண்ண ைண-த்தல் viṇṇaviṇaittal,    11 ெச. . . (v.i.)

    க்க ஒளியால் கண் ெத த்தல் (ெதால். எ த் . 482, உைர);; to throb, as the eye, to be dazzled by the light.

     [ ண் ைண →  ண்ண ைண]
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ண்ணா

 
  ண்ணா viṇṇā, ெப. (n.)

   க ேரா ணி (மைல.);; chiristmas rose.

ம வ. க ேரா ணி.

ண்ணாங்

 
  ண்ணாங்  viṇṇāṅgu, ெப.(n.)

   மரவைக (யாழ்.அக.);; a kind of tree.

ண்ணாணம்

 
  ண்ணாணம் viṇṇāṇam, ெப.(n.)

   நாணம் (யாழ்.அக.);; shame;

 bashfulness.

ண்

ண்  viṇṇu, ெப.(n.)

மால்;{}.

     " ரிந்ெதங் ஞ் ெசன்றைமயால் ண் மாய்" (யாப்.  . 84);.

     [ ண்  →  ண் .]

ண் கம்

 
  ண் கம் viṇṇugam, ெப.(n.)

    ள்ளி (மைல.);; Indian nightshade.

ம வ. க ள்ளி.

ண் லகம்

ண் லகம் viṇṇulagam, ெப.(n.)

   1. வா ல  ( .ெவ.10. காஞ் ப். 4, உைர);; svarga.

   2. ேம லகம்; heaven.

     " ண் லகந் த ந்ேதவைன" ( வ்.  வாய். 9, 3, 4.);.

     [ ண்1 + உலகம்]

ண் ல

ண் ல  viṇṇulagu, ெப.(n.)

ண் லகம் ( ங்.); பாரக்்க;see {}.

     " ண் லேக ெயாக் ம் ைழ ற்றால்" (நால , 233);.

     [ ண் + உல ]
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ண்ெணனல்

ண்ெணனல் viṇīeṉal, ெப.(n.)

   1. ஓைசக் ப் ; onom. expr. signifying tinkling, as of a bell.

     " ண்ெணனத ்தாரம்ணி யாரப்்ப" ( வாலவா. 28, 29);.

     "நரம்  ண்ெணன இைசத்த " (நன். ெபா ய. 9, உைர);.

   2. ெவளியாதற் ப்  (இலக்.அக.);; being made public.

   3. கண் த யன ெத த்தற் ப்  (ெதால். எ த் . 482, உைர);; throbbing, as the eye etc.

   4.  ைர க் ப் ; great speed.

   5. இ த்தற் ப் ; tightness.

     [ ண் + எனல்]

ண்ேண

ண்ேண  viṇṇēṟu, ெப.(n.)

   இ  ( ங்.);; thunder.

     ' ண்ேண  தப் னா ம் கண்ேண  தப்பா ' (பழ.);.

     [ ண்1 + ஏ 3]

ண்ேணார்

ண்ேணார ்viṇṇōr, ெப.(n.)

   ேதவர;் celestials.

     " ண்ேணார ்பாைவ" ( லப். 11, 214);.

     "ெவள்ளந்தாழ் ரிசைடயாய் ைடயாய் ண்ேணார ்ெப மாேன" ( வாச. சதகம்);.

     [ ண் →  ண்ேணார]்

ண்பகல்

 
  ண்பகல் viṇpagal, ெப.(n.)

    ண்ணள  வளர ் ங் ல் (மைல.);; bamboo, as piercing the sky.

     [ ண் + ப  → பகல்]

ண்பல்

 
  ண்பல் viṇpal, ெப.(n.)

ண்டல் (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}.

ண்மணி

ண்மணி viṇmaṇi, ெப.(n.)

   ஞா  ( ங்.);; Sun, as the gem of the sky.

     " ண்மணி ெபாய்ப் ம் ெபாய்யாநின் வாய்ைம" (ெவங்ைகக்ேகா. 283);.

     [ ண் + மணி]

ண்ம ந்

 
  ண்ம ந்  viṇmarundu, ெப.(n.)

   இதளியம் (M.N.);; mercury.

     [ ண் + ம ந் ]

ண் ன்

ண் ன் viṇmīṉ, ெப.(n.)

   வான்ெவள்ளி ( டா.);; star.

     [ ண் +  ன்1]
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ண் தாளி

 
  ண் தாளி viṇmuḻutāḷi, ெப.(n.)

   ேதவரக்ளின் தைலவனான இந் ரன் ( ங்.);; Indra, as ruling the entire svarga.

     [ ண் +   + ஆளி (ஆளி = ஆள்ேவான்);]

ண் த் ரம்

ண் த் ரம் viṇmūttiram, ெப.(n.)

   நிரய வைக ( .ேபா.2, 3,  ப். பக். 204);; a hell.

     [ ண் +  த் ரம்]

ண் ண்ெணன
ல்

ண் ண்ெணனல் viṇviṇīeṉal, ெப.(n.)

   1. யாழ் நரம்  த யன இைசத்தற் ப் ; onom. expr. signifying, the sound of thrumming, as of the strings of a 
lute.

   2.  ண் த யன ெத த்  ேநாெவ த்தற் ப் ; throbbing pain, as of a boil.

     [ ள் →  ண் +  ண் + எனல்]

ண் ைண-த்தல்

ண் ைண-த்தல் viṇviṇaittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   கண் த யன ெத த்தல் (ெதால். எ த் . 482, உைர);; to throb, as the eye.

     [ ண்ண ைண →  ண் ைண-,]

ண் ழ்ெகாள்ளி

ண் ழ்ெகாள்ளி viṇvīḻkoḷḷi, ெப.(n.)

    ண்ணினின்  ம் ண் ன் ேபான்ற டர ்( டா.);; meteor, shooting star.

     [ ண்1 +  ழ் + ெகாள்ளி]

த்தகம்

த்தகம்1   1. அ ; knowledge, wisdom, intellect.    2. கல்  (அ .நி.); learning.

   3.  த்தம்1, 3 ( ங்.); பாரக்்க;see vittam.

   4. அ ண்ெமா க் ைகயைடயாளம் ( ன் த் ைர);; a hand- pose.

     " த்தகந் தரித்த ெசங்ைக மைலைய" (கம்பரா. காப் .);.

  த்தகம்2 vittagam, ெப.(n.)

   1.  றைம; skill, ability, capability.

     " த்தக ம் வச ம் ெவவ்ேவேற றங் டப்ப" (கம்பரா. கார் க. 19);.

   2.  த்தம்; accomplishment, perfection.

     " த்தகத் ம்ைப ைளத்ததால்" (பரிபா. 9, 68);

   3.  ைம (நாம ப. 643);; wonder, strangeness, unusuals.

   4. ெப ைம (அ .நி.);; greatness.

   5. நன்ைம (யாழ்.அக.);; goodness.

   6. வ ன் ெசம்ைம; regularity, as of form;symmetry.

     " ல் ைடத்தாற் ேபாற் டந்த த்தகஞ் ேசர ்வரிகள்" ( வக. 1044);.

   7.  ற்பம் த ய றந்த ைகதெ்தா ல்; fine, artistic work;minute workmanship.

     " த் ைள ெச த்த த்தக தானத் " (ெப ங். இலாவண. 5, 24);.
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த்தகன்

த்தகன்1 vittagaṉ, ெப.(n.)

   ேபர வாளன்; wise and knowledgeable person;a great scholar.

     [ த்தகம் →  த்தகன்]

  த்தகன்2 vittagaṉ, ெப.(n.)

   1. வல்லவன்; skilful, able person;adept.

     " த்தகர ்ேநர் ட்ட ேகா ப் றங்கண் ம்" ( .ெவ.12, ெவன் ப். 6);.

   2.  ைமத் தன்ைம ைடயவன்; mysterious person.

     "பத் ைடய யவரக்் ெகளியவன் றரக் க் கரிய த்தகன்" ( வ்.  வாய். 1, 3, 1);.

   3. வ ரவன் ( டா.);; bhairava.

   4. கம்மாளன் ( வா.);; artificer.

     [ த்தகம் →  த்தகன்]

  த்தகன்3 vittagaṉ, ெப.(n.)

   1.  தன் ( டா.);; messenger.

   2. இைடயன் (அக.நி.);; shepherd.

த்தம்

த்தம்1 vittam, ெப.(n.)

   1. அ  ( டா.);; wisdom, knowledge.

     " த்த லா நாேயற் ம்" (அ ட்பா, i,  வேநச. 64);.

   2. ெபா ள் ( டா.);; wealth, money.

   3. ெபான் ( வா.);; gold.

   4. நல் ைன (யாழ்.அக.);; good fortune.

     [ த்  →  த்தம்]

  த்தம்2 vittam, ெப.(n.)

   ப ப்  ( டா.);; derision, mockery.

  த்தம்3 vittam, ெப.(n.)

    ட்டம் (உரி.நி.);; company, crowd.

  த்தம்4 vittam, ெப.(n.)

    ற் தாயம்; a cast in dice play.

     " த்தத்தாற் ேறாற்றான் ேபால்" (க த். 136, 8);.

த்தரம்

த்தரம் vittaram, ெப.(n.)

   1. அகலம்; extension, expansion, enlargement, width.

     "நீளம் த்தரெமா யரச்் " (பாரத. இராச . 8);.

   2. நிரயம் ( வத .  வரக்்க நரக. 121);; a hell.
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த்தரி-த்தல்

த்தரி-த்தல் vittari-,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெப க் தல்; to expand, to enlarge.

   2.  ரித் ச ்ெசால் தல்; to expound, to narrate in greater detail.

த்தன்

த்தன்1 vittaṉ, ெப.(n.)

   1.  லவன்; learned man, man of knowledge.

   2.  ரவலர;் benefactor.

     [ த்தகன் →  த்தன்]

  த்தன்2 vittaṉ, ெப.(n.)

   ஈ பா ைடயன் (ஈ .);; one who is absorbingly interested or involved.

  த்தன்3 vittaṉ, ெப.(n.)

    ற  (யாழ்.அக.);; ascetic, one who performs penance.

த்தாண்ைம

 
  த்தாண்ைம vittāṇmai, ெப.(n.)

    லைம (யாழ்.அக.);; wisdom, scholarship.

     [ த்தகம் →  த்தம் + ஆண்ைம]

த்தாயம்

த்தாயம் vittāyam, ெப. (n.)

த்தம்4 பாரக்்க;see vittam.

     " த்தாய ைடத்தங்கக் கண்டவன்" (க த். 136, 9);.

     [ த்தம்4 + ஆயம்3]

த்

த்  vitti, ெப.(n.)

   1. அ ; knowledge.

   2. ஆராய்ச் ; investigation, research.

   3. வ வாய்; earning, acquisition, income.

த் கம்

 
  த் கம் vittigam, ெப.(n.)

   இந் ப்  (சங்.அக.);; salt petre.
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த்

த் 1 vittu-,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ைதத்தல்; to sow.

     " த் ய ழவர ்ெநல்ெலா  ெபய ம்" (ஐங் . 3);.

   2. பரப் தல்; to spread, broadcast.

     "அண்ண வேனல் ளியாக் ணத்  நாம் த்தாவா ெறன்ேன" ( வக. 1611);.

   3.  றர ்மனத் ப் ப யைவத்தல்; to impress or imprint on one's mind.

     "ெச தல் வயங் ெமா  த் " ( றநா. 206);.

 Ma. vittu;

 Ko. vit,vity;

 To. pit;

 Ka. Bittu;

 Kod. bitt;

 Tu. bittuni;

 Te. Vittu, vittanama;

 Kol. vitanam;

 Nk. Vit;

 Pa. vit;

 Go. {}, Konda. Vit;

 Kuwi. vicanga;

 Malt. bici.

  த் 2 vittu, ெப.(n.)

   1.  ைத1, 1 பாரக்்க;see vidai.

     " ைர த் ப் ேபா ந்தம் பல்" (நால , 315);.

   2.  த்த ழ்  (நாம ப. 601);; semen, virile.

   3. தைல ைற ( ன்.);; race, lineage.

   4. வ வ  (இ.வ.);; posterity.

   5. க ; means, instrument.

     " த் க்  த்  தல்வன்றன் ஞானேம" ( மந். 2506);.

   6. காரணம்; cause, reason.

     "நன் க்  த்தா  நல்ெலா க்கம்" ( றள், 138);.

   ெத., ம.,  .  த் ;க.  த் .

 Skt.  ஜ.

மா. .அ.

     'of doubtful origin' என்  த் த்தல் காண்க. ஆங் லர ்ம ைரைய
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த் க்காைள

 
  த் க்காைள vittukkāḷai, ெப.(n.)

   ஆேன  (நாஞ்.நா.);; breeding bull.

ம வ. ெபா ெய , ெபா காைள.

     [ த்  + காைள]

த் சம்

 
  த் சம் vittusam, ெப.(n.)

   ெகா  வைக; hedge bind-weed.

த் த்

 
  த் த்  vittuttu, ெப.(n.)

    ன்னல் ( டா);; lightning.

த் த்ெதளி-த்தல்

த் தெ்தளி-த்தல் vittutteḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ைதையத் தல்; to scatter seeds, to sow.

ம வ.  ைதத்தல்.

     [ த்  + ெதளி-த்தல்]

த் ப்பா

த் ப்பா  vittuppāṭu, ெப.(n.)

    ைதப் ற் ரிய நிலம்; land seasoned for sowing standard area for a specified quantity of seed.

     "ப னா க் காலால் எண்கல த் ப்பா ம்" (T.A.S.i,7);.

     [ த்  + பா ]

த்

த் 1 vitturu, ெப.(n.)

த் மம், 1 பாரக்்க;see vitturumam.

     " த் ன் ெகாதெ்தாப்பாைன" (ேதவா. 682, 4);.

  த் 2 vitturu, ெப.(n.)

த் த்  ( ங்.); பாரக்்க;see vittuttu.

த் மம்

த் மம் vitturumam, ெப.(n.)

   1. பவளம் ( வா.);; coral.

     "வாங் கடல் த் ம மாைலெயாளி கால" ( ைள. தடாதைக. 17);.

   2. இளந்தளிர ்(யாழ்.அக.);; sprout, tender shoot.

     [ த்  →  த் மம்]

த் வஞ்சம்

த் வஞ்சம் vittuvañjam, ெப.(n.)

   1. ம ப் ர ன்ைம; insult, disrespect.

   2. பைக; enmity, hostility, antagonism.

   3. ெவ ப் ; dislike;undesirability.

     [ த்  + வஞ்சம்]
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த் ேவடம்

 
  த் ேவடம் vittuvēṭam, ெப.(n.)

   பைகைம (யாழ்.அக.);; enmity, hostility, nivalry.

     [ த்  + ேவடம்]

த் கம்

 
  த் கம் vittugam, ெப.(n.)

சா ங்கம் (அ .அக.); பாரக்்க;see {}.

த்ெத -தல்

தெ்த -தல் viddeṟidal,    3 ெச. . .(v.i.)

    ைத ைதத்தல் ( ன்.);; to sow seeds.

     [ த்  + எ -,]

த

த1 vidaddal,    3 ெச. ன்றா . (v.t.)

    றப்பாகப் ரித்  எ த் ைரத்தல்; to make a specific mention of, to indicate specially.

     "கசதப ம் தவாதன மன்ேன" (நன். 164);.

  த2 vidaddal,    4 ெச. . . (v.i.)

    தல் ( டா.);; to be excessive, abundant.

     " தந்  பாட்டயரந்் " (கா க.  ரிேலாசன.  றப். 19);.

     [ த →  த-,]

தண்டம்

 
  தண்டம் vidaṇṭam, ெப.(n.)

தண்ைட பாரக்்க;see {}.

தண்டவா

தண்டவா  vidaṇṭavādi, ெப.(n.)

தண்டாவா  பாரக்்க;see {}.

     "ேவ  ேவறாகக் ம் தண்ட வா கைள ெயல்லாம்......... ஈ ப் ரிவ ெனன்றான்" ( ரேபாத. 26, 
104.);

தண்டாவாதம்

 
  தண்டாவாதம் vidaṇṭāvādam, ெப.(n.)

தண்ைட பாரக்்க;see {}.

தண்டாவா

 
  தண்டாவா  vidaṇṭāvādi, ெப.(n.)

    தண்ைட ெசய்பவன்; captious objector, caviller.

     [ தண்ைட →  தண்டா + வா ]

தண்ைட

தண்ைட vidaṇṭai, ெப.(n.)

   1.  றர ் வைத ம த் த் தன் ெகாள்ைகைய நாட்டா  ேண ம் வாதம்; cavil, captious objection, 
idle objections against another's statement without attempting to disprove them and establishing one's own position.

     " தங்கள் ேபய்க்ேகாலமாய் தண்ைட ேப ேமா" (தா . எங் நிைற. 7);.

   2. பைக ( ன்.);; hostility.
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தந்ேதா -தல்

தந்ேதா -தல் vidandōdudal,    5 ெச.  ன்றா . (v.t.)

    றப்பாக எ த் ச ்ெசால் தல் (நன். 108, உைர);; to make a specific mention of.

     [ தந்  + ஒ -,]

தப்

தப் 1   1.  றப் த்  எ த் ச ்ெசால் ைக; specific or special mention.      " தந்  கட் ய வழக் " ( வா.).

   2.  தப்  (நன்.165, சங்கர. நமச.்); பாரக்்க;see vidappu-vidi.

   3.  ளத்தம் ( ங்.);; detail.

   4.  ைம (யாழ்.அக.);; wonder.

   5. ம ப் ெளான்  ( ங்.);; a component part of a fortification.

   ம.  தம்ப் க;   ெத. veda;   க. Bede; Kod. Bede.

     [ த1 →  தப் ]

  தப் 2 vidappu, ெப.(n.)

     ( வா.);; abundance, surplus.

     [ த2 →  தப் ]

  தப் 3 vidappu, ெப.(n.)

   1.  ைர  (நாம ப. 562);; haste.

   2. ந க்கம் ( ங்.);; trembling, agitation.

   3. ஆைச (அ .நி.);; desire.

 Ma. vitukkuka;

 Ka. Bidar;

 Tu. bedaru;

 Kuwi. {};

 Te. bedaru.

     [ ப்  →  தப் ]

தப்

தப்  vidappu-vidi, ெப.(n.)

    றப்   (நன். 165, சங்கரநமச.்);; special rule (gram.);.

     [ தப் 1 + Skt. Vidhi → த.  ]

தம்பம்

 
  தம்பம் vidambam, ெப.(n.)

    ற  நஞ்  வைக ( .அ.); (யாழ்.அக.);; a mineral poison.

தர்ப்

தரப்்  vidarppu, ெப. (n.)

   1. அசச்ம் (யாழ்.அக.);; fear.

   2. ெந க்கம் (யாழ்.அக.);; closeness, intimacy.

   3. மல்லாட்டம் (யாழ்.அக.);; battle, fight.

   4. ெவற்  (ச .);; victory, success.

     [ ரப்்  →  தரப்் ]
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தரம்

 
  தரம் vidaram, ெப.(n.)

    ளப்  (சங்.அக.);; cleavage.

     [ டர ்→  டரம் →  தரம்]

தலம்

 
  தலம் vidalam, ெப.(n)

    ேழ லகத் ெதான்  ( வா.);; a nether world, one of {}, q.v.

தைல

தைல1 vidalai, ெப.(n.)

   ந க்கம்; trembling, shivering.

     "பனிப்ப  ைபதல் தைலப் ப வத் " (பரிபா. 11,75);.

   ெத.  த ;   க.,  . ெபெட;ம. த .

  தைல2 vidalai, ெப.(n.)

    ; the earth.

     " தைல ன் ந்த ேமவலைன.....  த் " (பாரத. இராச . 26);.

தைலயாப்

தைலயாப்  vidalaiyāppu, ெப.(n.)

   ெசய் ளின் த ம் இைட ம் கைட ம் ெபா ள்ெகாள்  ைற (இைற. 56, உைர);; a mode of 
construction in which the central idea is conveyed by the words at the beginning, middle and end of a stanza.

     [ தைல1 + யாப் ]

த -தல்

த -தல் vidaviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

    றப் த் ைரத்தல்; to extol.

     "இைளஞரக்ள் த  கயலா ம்" ( ப் . 694.);

     [ த1 + இ  -  த -,]

த ெதனல்

 
  த ெதனல் vidavideṉal, ெப.(n.)

    ைகக் ப்  ( ன்.);; onom. expr. of being luke warm.

ம வ: ெவதெவதெவனல்
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த

த 1 vidaṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ந ங் தல்; to tremble, to be agitated, to be shaky.

     " தறாவைக யாம்பற் " (ஞானவா. மனத். 8.); ( ப் . 162);.

   2. பத தல் ( ன்.);; to be over hasty.

ெத., க.,  . ெபட .

     [ ர ்→  த -,]

  த 2 vidaṟu, ெப.(n.)

   ந க்கம்; trembling, shaking, agitation.

     " த  படாவண்ணம் ேவ ந் தாய்ந் " ( மந். 2948);.

க. ெப .

தா

தா vitā, ெப.(n.)

   மரவைக (பதாரத்்த. 212);; battle of plassey tree.

ம வ.  ர .

 
   vidi, ெப.(n.)

    ைர த யவற்  ண ; food of horses etc.

ப்பாள்

 
  ப்பாள் vidippāḷ, ெப.(n.)

   மகள் (யாழ்.அக.);; daughter.

மாண் ெநல்

 
  மாண் ெநல் vidimāṇṭunel, ெப.(n.)

   ெநல்வைக (A.);; a kind of paddy.

111

www.valluvarvallalarvattam.com 16065 of 19068.



ர்

ர1் vidir-,    4 ெச. . . (v.i.)

   ந ங் தல்; to shake, shiver, remble.

     " ரந்்தன வமரர ்ைககள்" (கம்பரா. நாகபாக. 93);.

க.  ர.்

     [  →  ர-்,]

  ர2் vidirddal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1. ந ங் தல்; to tremble, quiver.

     "ைம ைர மடப்  மடநல்லார ் ரப்் ற" (பரிபா.10,47);.

   2. அஞ் தல் ( ன்.);; to be afraid, to fear.

     [  →  ர ்→  ர-்,]

  ர3் vidirddal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  த தல்; to scatter, throw about.

     "ெநய் ைட ய ன் ெமய்ெபற ரத்் ம்" ( றநா. 188);.

   2. ெத த்தல்; to sprinkle.

     " ரத்்த ள்ளியன்" ( வக. 2010.);.

   3. அைசத்தல்; to shake, to brandish, as a sword.

     "ைக ற் வா ைய ரத்்தான்" (ஈ . 2, 4, 9.);.

   4. உத தல்; to shake out, throw off.

     "க மா..... எ ளி ரப்்ப" (ெந நல். 180);.

   5. பலவாகப் ேபாக தல்; to cut into pieces, to reduce to fragments.

     "ெகாக்  ன வ  ரத்்த..... கா " (ெப ம்பாண். 309);.

   6. ெசாரிதல்; to pour, as ghee in a sacrifice.

     "ெநய் ரப்்ப நந்  ெந ப்பழல்" (நான்மணி. 62);.

   ெத.,  . ெவத ,  ;   க.  ;   ம. {};   ெகாலா. vid, vidy;    ர.் {},  ய். viti; malt. bidrare.

ர்க் ர்க்
ெகனல்

 
  ரக்் ரக்்ெகனல் vidirkkuvidirkkeṉal, ெப.(n.)

   படபடத்தற் ப்  (யாழ்.அக.);; expr.of trepidation.

     [  →  ர ்→  ரக்் ரக்்  →  ரக்் ரக்்ெகனல்]
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ர்ப்

ரப்் 1 vidirppu, ெப.(n.)

   1. ந க்கம்; trembling, shivering, shaking from fear.

     "அ ர் ம் ரப்் ம் ந க்கம் ெசய் ம்" (ெதால். 799);,

     "என்ேபாற் ெப ரப்் க" ( றநா.255);.

   2. அசச்ம் ( வா.);; tremor, fear.

ெத.  ர் .

     [  →  ர ்→  ரப்் . ( .தா.67);]

  ரப்் 2 vidirppu, ெப.(n.)

     ( ங்.);; abundance.

     [ தப்  →  ரப்் ]

ர் ர்-த்தல்

ர் ர-்த்தல் vidir-vidir-,    11 ெச. . . (v.i.)

   1. ந ங் தல்; to throb, flutter, quiver with intensity of feeling, to be tremulous.

     "ெமய்ெயரி யரின் ழ்  ர் ரத்்  ( வக. 1540);.

   2. ஆரவ்ங் ெகாள் தல்; to be eager, to be agitated with to be ardour, anxiety.

     "ெசங்கனகங்கண்டான் ர ் ரத்்தான் வன யாரக்் வா ெனண்ணி" ( வாலவா. 39, 5);.

     [ ரப்்  →  ர் ரப்் ] (வ.ெமா.வ.315);

ர் ர்ப்

ர் ரப்்  vidir-vidirppu, ெப.(n.)

   ந க்கம்; to throb.

     [  →  ர ்→  ர் ர ்→  ர் ரப்்  ( .தா.67);]

க் க்ெக
னல்

 
  க் க்ெகனல் vidukkuvidukkeṉal, ெப.(n.)

   அசச்த்தால் ெநஞ்சாங் ைல படபடெவன்  அ த்தற் ப் ; onom. expr. of palpitation of heart due to fear or 
shock.

     [  →  க்  →  க் க்  →  க் க்ெகனல்]

உட ம் ெநஞ்சாங் ைல ம் ைரந்  அைசவ  அசச்த்ைதக் க் மாதலால்,  ைர க் க த் ல் 
அசச்க் க த் ப் றந்த .

இங்ஙனம் அ த் க் ெகாள் தைல ெவ க்  ெவ க்ெகன் க் ன்ற  என்பர.்
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ப்

ப்  viduppu, ெப.(n.)

   1. ந க்கம்; trembling, tremor.

     " ைற தல் பசப் ரப்  ெப  ப் ற்றாள்" (க த். 99);.

   2.  ைர ; haste.

     "ஆன்றவர ் ப்  ப்ெபா  ந்ெத ர ்ெகாளற்ேக" ( றநா. 213);.

   3. பரபரப் ; hurly-burly.

     " ப்

ந க்கெமா  ம் வன ளா "  (ெப ங். உஞ்ைசக். 36, 61);.

   4. ேவடை்க; desire, longing.

     "ைமந்தர ் ப் ற ேநாக் ம்" (கம்பரா. நாட் ப். 11);.

     [  →  ம்  →  ப்  ( .தா.66);]

ம்

ம் 1 vidumbudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ந ங் தல்; to tremble.

     "மகளிர ் ழ் ம் ெபா ம்ப ள் ம் னாேர" ( வக. 2718);.

   2.  ைரதல்; to hasten.

     "அவர ்வ ன் ம்பல்" ( றள். 127-ஆம் அ .);.

   3 ஆைசப் ப தல்; to desire, long for, hanker after.

     "ேபைதயர ் ம்  நின்றார"் ( வக. 2530);.

     [  →  ம் -,]

     "அவரவ் ன் ம் தல்" என் ம் க் றள் அ காரப் ெபயைர ேநாக் க.

  ம் 2 vidumbu, ெப.(n.)

   ந க்கம்; trembling, tremor.

     "எைன ம் ற வ க் " (தணிைகப் . நாரதன ள். 8);.

     [  →  ம் ]

-த்தல்

-த்தல் vidu-vidu-,    11 ெச. . . (v.i.)

   ம ழ்ச் தல்; to rejoice.

     " ணி லகம்  ப் " (காஞ் ப் .  நகேர. 145);.

ப்

ப்  Vidu-viduppu, ெப.(n.)

   1.  ப்பம்; longing, desire.

   2. உட ன் த் ேநா ; throbbing pain.

     " ப் பாற்ற ற்றான்" (கம்பரா. நாகபாச. 188);.

   3. ந க்கம் (இலக்.அக.);; trembling.

     [( ); →   →   →  ப் . ( .தா.66);]
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ளநீர்

 
  ளநீர ்viduḷanīr, ெப.(n.)

   வா ளங்கம் (சங்.அக.);; wind berry.

     [ ள + நீர]்

ைத

ைத1 vidaiddal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ைத ெதளித்தல்; to sow seed.

   2. பரப் தல் (இ.வ.);; to publish, make public, to spread abroad.

   3. ெச த் தல்; to deliver, throw, discharge.

     " ைதக்  மப்பக ற் ெபா நன்" (தக்கயாகப். 726);.

  ைத2 vidai, ெப.(n.)

   1. மரஞ்ெச  ெகா களின் பழங்களி ள்ளதாய் அம்மரஞ்

ெச  ெகா கள் ைளப்பதற் க் காரணமா க் ம் த் ;seed.

     " ைதத்த ைத" (ம ைரக். 11, உைர);.

   2.  ைள (நாம ப. 579);; testicle.

   3. தன்மாத் ைர; the subtle,primary element (phil.);.

     "பரிச ைத ரதத்  ெல வதாங் காற்றைசைவ" (ஞானவா.தா . 34);.

   இந்த உலகத் ல் உள்ள உ ரக்ெளல்லாம் நம்ைமச ் ற் ம் கா ம் பசை்ச நிைலத் ைணகைள 
(தாவரங்கைள); தமக்  பற் க் ேகாடாகக் ெகாண்  வாழ்ந்  வ ன்றன. பசை்ச நிைலத ் ைண 
உ ரிகள் காற்  மண்டலத் ள்ள கரிவளிைய ம், மண்ணி ந்  எ த் க் ெகாண்ட நீைர ம் 

ட் , மாந்தன் உட்பட எல்லா லங் க க் ம் அ ப்பைட உண ப் ெபா ளான மா ப்ெபா ைள 
ைள  ெசய் ன்றன. இந்தப் ெபா ளிைய க் ட் ச ்ெசய க்  ேவண் ய க ம் ஏராளமான 

ஆற்றலான  க ரவ ைடய ஒளிக்க ர ்களினின் ம் ெபறப்ப ன்ற . தன் உண ன் ெபா ட் , 
மாந்தன் நிைலத ் ைணகைளப் பா காத்  வளரக்்கத் ெதாடங் ய கால தல்,  கச ் ய ம், 
பாரப்்பதற்  உ ரில்லாத  ேபாலக் காண்ப மான ைதயான  எவ்வா  மண்ணினின் ம், 
க ெராளி னின் ம் தனக் ப் பற் க் ேகாடா ய உணைவப் ெப ன்ற ;   எவ்வா  தர ள்ள 
நிைலத் ைண தைழத்  வளர் ன்ற ;எவ்வா  அ  தன் இனத்ைதப் ெப க் வதற்கான எண்ணிறந்த 

ைதகைள உண்டாக் ன்ற  என்  யப்பைடயலானான். ெதாடக்கக் காலங்களிேல, மாந்தன் 
லங் களிேல

ைதக்காய்சச்ல்

ைதக்காய்சச்ல் vidaikkāyccal, ெப.(n.)

    ைதப் பக் வம் அைட ம்ப  தவசத்ைத உலரத்் ைக; drying of seed-grain.

     [ ைத1 + காய் → காய்சச்ல். காய்சச்ல் = உலரச்் .]

ைதக்ெகாட்ைட

 
  ைதக்ெகாடை்ட vidaikkoṭṭai, ெப.(n.)

    ைத; testicle.

     [ ைத + ெகாடை்ட]

ைதக்ெகா

 
  ைதக்ெகா  vidaikkoḍi, ெப.(n.)

    ைதப்ைப க் ம் நரம்  வைக (M.L.);; spermatic cord.

     [ ைத + ெகா ]
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ைதக்ேகாட்ைட

ைதக்ேகாடை்ட vidaikāṭṭai, ெப.(n.)

   1. ஒ  ேகாடை்ட ைதப்பா ள்ள நிலவள  (M.M.968);; superficial measure = 1.62 acres, as requiring a {} of 
seeds.

   2. ைகக்ேகாற் ரி ற் கட் ய ைதெநல்; seed-grain of paddy bundled in straw.

     [ ைத + ேகாடை்ட]

ைதகட் -தல்

ைதகட் -தல் vidaigaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ைதக்ெகன்  தவசம் தனிேய கட்  ைவத்தல்; to store seed-grain by bundling it up in straw.

     [ ைத + கட் -,]

ைதத் ப்பாழ்

ைதத் ப்பாழ் vidaidduppāḻ, ெப. (n.)

   தண்ணீரத்்தட்டால் ைத ெசவ்வேன ைளக்காமேல ம் க ர ் க்காமேல ம் ெகட் ப் 
ப ரின் ப் ேபாைக (S.I.I.vii.279);; total failure of crop due either to the seeds not sprouting properly or the seedlings not 
maturing on account of scanty supply of water.

ைதெநல்

ைதெநல் vidainel, ெப. (n.)

    ைதப் பதற்காக ைவக்கப்பட்ட ெநன்மணி; seed- grain of paddy.

ம வ.  ைத தல்.

     [ ைத1 + ெநல்]

ைதெநல்ெல -
தல்

ைதெநல்ெல -தல் vidainelleṟidal,    3 ெச. . . (v.i.)

    த் தற்கான ெநன் மணிகைள கழனி ற் தல் ( ன்.);; to sow seeds of paddy.

     [ ைதெநல் + எ -,]

ைதப்பா

ைதப்பா  vidaippāṭu, ெப. (n.)

   1.  ப் ட்ட அள ள்ள நிலத் ல் ைதத்தற்  ேவண் ய ெநன்மணியள  (M.M.);; quantity of seed 
required to sow in a specified extent of land.

   2. கலம், ேகாடை்ட த ய அள  ெகாண்ட ைதகைள ைதத்தற் ரிய நிலம்; standard area for sowing 
a specified quantity of seed, as kalam etc.

   3.  ைத ெநல் ண்டா ம் ைற  (இ.வ.);; shortage allowed for, in paddy seeds.

ைதப்

 
  ைதப்  vidaippu, ெப. (n.)

    த் ைக; sowing. 

     ' ைதப் க் காலம்'.

     [ ைத →  ைதப் ]

ைதப் க்காலம்

 
  ைதப் க்காலம் vidaippukkālam, ெப. (n.)

    த் ம் ப வம்; sowing season, seed-time.

     [ ைதப்  + காலம்]

ஒ கா. ஆ ப்பட்டம்.

ைதப் னம்

 
  ைதப் னம் vidaippuṉam, ெப. (n.)

   இைதப் னம் (யாழ்.அக.);; plot of land newly cultivated.

     [இைதப் னம் →  ைதப் னம்]
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ைதப்ைப

ைதப்ைப vidaippai, ெப. (n.)

   உ ரின லப்ைப (இ.வ.);; scrotum.

     [ ைத1 + ைப4]

ைதமணி

 
  ைதமணி vidaimaṇi, ெப. (n.)

    ைதப்பதற் ரிய தவசம்; seed-grain.

     [ ைத + மணி]

ைத ைள-த்தல்

ைத ைள-த்தல் vidaimuḷaiddal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ரந்்த ைத அதற் த் தகவான ழ்நிைல ல் ைளத்தல்; sprouting.

ைத ம்ேபா  ஒ த உறக்க நிைலைய அைட ன்ற .  ைதயான  ய உ ர ்பர  வதற்  
அைமந் ள்ள உ ப் . ஆதலால் க ன் உ ரச் ்ெசயல்கள் ல காலத் ற்  நைடெபறாமல் 
தைடபட் ப்ப  ேதைவயாக க் ன்ற .

ைளத்த க்  ேவண் ய நிைலைமகள்  காலேமா ெந ங்காலேமா இவ் த உறக்க 
நிைல ந்த ைதக் த் தக்க நிைலகள் வந்  உத ம்ேபா , அவ் ைத ைளக்கத் ெதாடங் ம். 
உடற் ெசயல்கள் அடங் க் டந்த க ேல அசெ்சயல்கள் நடக்கத் ெதாடங் க் க ன் வளரச்்  

ன் க் ச ்ெசல் ம். இந்த வளரச்்  நடத்தற்  ன்  ஆதாரங்கள் ேதைவ.

   1. ெவப்பநிைல ஏற்றதாக இ க்கேவண் ம்,

   2. ேபா மான நீர ் ைடக்க ேவண் ம்,

ைதய -த்தல்

ைதய -த்தல் vidaiyaḍiddal,    4 ெச.  ன்றா .(v.t.)

   ஆ  மா  தலான கால்நைடகளின் லப்ைப ள்ள ைதைய ந க்  இல்லாமற் ெசய்தல்; to 
castrate, to emasculate.

     [ ைத + அ -,]

ைதெய -த்தல்

ைதெய -த்தல் vidaiyeḍuddal,    18 ெச.  ன்றா .(v.t.)

ைதய -, பாரக்்க;see {}.

     [ ைத1 + எ -,]

ைத க்கம்

 
  ைத க்கம் vidaivīkkam, ெப. (n.)

    ைத ங் ைக (M.L.);; swelling of the testicle, orchitis.

     [ ைத +  க்கம்]
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ந்தம்

ந்தம்1 vindam, ெப. (n.)

   1. அ பத்  நான்  ேகா  ெகாண்ட ஒ  ேபெரண் ( ங்.);; the number 64,00,00,000.

   2. கா  ( ங்.);; jungle, forest.

  ந்தம்2 vindam, ெப. (n.)

   1.  ைரப்பற் ெசய்ந்நஞ்  (யாழ்.அக.);; a mineral poison.

   2. பசை்சக்க ப் ரம் (அ .அக.);; purified camphor.

  ந்தம்3 vindam, ெப. (n.)

   தரக் ைறவான மாணிக்க வைக ( லப். 14, 186, உைர);; infarior kind of ruby.

     " ம  நீல ம் ந்த ம் ப த ம்" ( லப். 14, 186);.

  ந்தம்4 vindam, ெப. (n.)

   தாமைர; lotus.

     " ந்தமாப் ண்  ல்ைல ........ நீலங்ேகாலலற் " (நாம ப. 59);.

ந்தாக் னி

 
  ந்தாக் னி vindākkiṉi, ெப. (n.)

ந் த்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ ந்  + அக் னி. Skt. அக்னி.]
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ந்

ந்  vindu, ெப. (n.)

   1.  ள்ளி (உரி.நி.);; dot, point.

   2.  ளி; drop, globule.

   3. நீரத் ் ளியள  (இலக்.அக.);; drop of water, as a liquid measure.

   4.  யம் (நாம ப. 601);; semen, sperm.

   5. இதளியம் (நாம ப.395);; mercury.

   6. வ ரக் ற்றங்க ள் ஒன்  ( லப். 14, 180, உைர);; a flaw in diamond.

   7.   (யாழ்.அக.);; mark.

   8. ெநற் ப் ெபாட்  (யாழ்.அக.);; tilaka.

   9. ெநன் க் ; sharp edge of grains of paddy.

     "பலரதன் வா ய ந்  ம வாேதாேர" (ஞானா. 1, 3);.

   10.  வ ந  (யாழ்.அக.);; the middle portion of the forehead between the eye- brows.

   11. வட்டம் (நாம ப. 766);; circle.

   12.  வதத் வம் பாரக்்க;see {}

 tattuvam.

     "அலைரம் த ரத்ர ந்  ேனரத்ர ையந்த" (ஞானா. 56, 19);.

   13.  யமாைய;     " ந் ன் மாையயா " ( . . 1, 19);.

   14. ப னா  வைக ஒகக் கைல ள் ஒன் ;     " டகைலேமல் ந் " ( ரசாதமாைல, 1);.

     [ த்  →  ந்  (வ.ெமா.வ.91);.]

ந் சம்

ந் சம் vindusam, ெப. (n.)

   தாளி3, 3 (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}; a medicinal plant.

ந் ைட

 
  ந் ைட  vinduḍaivu, ெப. (n.)

    ைர ய ெவா க் ; quick flow of semen.

     [ ந்  + உைட → உைட ]

ந் த்

 
  ந் த்  vinduttī, ெப. (n.)

   காமத்  ( டா.);; sexual heat.

     [ ந்  +  ]

ந் தத் வம்

ந் தத் வம் vindudadduvam, ெப. (n.)

   சத் தத் வம் ( .ேபா.பா. 2, 2, பக். 139.  ப்.);; a category.

     [ ந்  + Skt. tattuva → த. தத் வம்]
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ந் நட்டம்

 
  ந் நட்டம் vindunaṭṭam, ெப. (n.)

    த்த ழ் ன் ைரெவா க் ; quick flow of semen.

     ' ந்  ட்டவன் ெநாந்  ெகட்டான்' (பழ.);.

     [ ந்  + நட்டம்]

 Skt. நஷ்டம்.

ந்ைதயம்

 
  ந்ைதயம் vindaiyam, ெப. (n.)

   ம ல க் ந்  என் ம் மரம் (மைல.);; false peacock's foot tree.

நா

 
  நா  vināṭi, ெப. (n.)

நா ைக பாரக்்க;see {}.

நா ைக

நா ைக vināṭigai, ெப. (n.)

   ஒ  கால ட்பம் (யாழ்.அக.);; minute portion of time = 1/60th {} = 4 seconds.

ம் -த்தல்

ம் -த்தல் vimbittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   எ ரே்தான்றல் ( ன்.);; to be reflected, as an image.

ம் ைக

 
  ம் ைக vimbigai, ெப. (n.)

   ெகாவ்ைவ (மைல.);; a common creeper of the hedges.

ம்மம்

ம்மம் vimmam, ெப. (n.)

   1.  ம்மல், 1 பாரக்்க;see vimmal.

     " ம்ம தல் னாவ  ைடத்ேதா" (ெப ங். வத்தவ. 6, 37);.

   2.  ம்மல், 2 பாரக்்க;see vimmal.

     " ம்ம மவள்" (ெப ங். இலாவாண.16,99);.

     [ ம்  →  ம்மம்]
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ம்மல்

ம்மல் vimmal, ெப. (n.)

   1. ேதம் ய ைக ( ங்.);; sobbing.

   2.  ன்பம்; distress.

     "இன்னேதார ் ம்மேனாவ" (கம்பரா. உ க். காட் ப். 88);.

   3. ஏக்கம்; despondency.

     "ெநஞ் ற் யேதார ் ம்மல் ெகாண்டான்" (கம்பரா. பாசப். 17);.

   4.  ங் ைக; being puffed up or swollen.

     "உவைக ெபாங்க ம்ம லானி ரந்்த ெநஞ்சர"் (கம்பரா.  வ ெதா.8);.

   5. உள்ளப் ரிப் ; elation of spirits.

     " ன ரரக்க ெரன் வக் ம் ம்மலால்" (கம்பரா. வவ.15);.

   6. ஒ க்ைக ( ங்.);; sounding.

   7. யாழ்நரம் ேபாைச ( ங்.);; sound of lute strings.

     [ ம்  →  ம்மல்]

ம்மல்ெபா மல்

ம்மல்ெபா மல் vimmalporumal, ெப. (n.)

   1. இன்ப ன்ப ேம ட்டால் உண்டாம் உடல் ேவ பா ; change in the body due to great joy or sorrow.

   2. வ த்த ; in expressible grief.

     " ம்மல் ெபா மலாய்ப் ப றாயாகாேத" (ஈ . 2, 1, 3);.

     [ ம்மல் + ெபா மல்]

ம்மா-த்தல்

ம்மா-த்தல் vimmāttal,    12 ெச. . . (v.i.)

ம்  1, 2, 3 பாரக்்க;see vimmu-

     " ம்மாந்  யான் ழ" ( வக. 1801);.

     [ ம்  →  ம்மா-,]

ம் ட்டம்

 
  ம் ட்டம் vimmiṭṭam, ெப. (n.)

    க்கம்; feeling of suffocation, feeling close and sultry.

     "இர  வ ம் இச்  அைற ட ் டந்  ம் ட்டப் பட்ேடன்" (நாஞ்.);.

     [ ம்  →  ம் ட்டம்]

ம் தம்

ம் தம்1 vimmidam, ெப. (n.)

   உடல் ( ங்.);; body.

  ம் தம்2 vimmidam, ெப. (n.)

   1.  யப்  ( வா.);; admiration.

     " ம் த ெமன்ெனன் ைசக் வ மற்ேறா" (ஞானா. 49, 9);.

   2. உவைக; delight.

     "ஐைய ந் தவ்ைவ ம் ம் த ெமய் " ( லப். 16, 52);.

   3. அசச்ம் ( ன்.);; fear.
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ம் ன்

 
  ம் ன் vimmīṉ, ெப. (n.)

    ண் ன் (இ.வ.);; star.

     [ ண் ன் →  ம் ன்]

ம்

ம் 1 vimmudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ேதம் ய தல் ( ங்.);; to heave a sob, as a child.

     " தரரிக்கண் ெகாண்டநீர ்ெமல் ர ழ் ெத யா ம் " (நால , 394);.

   2. வ ந் தல்; to be in distress, agony.

     "ெகா யாள் ைள த்த ைனக்  ம் " (கம்பரா. நகரநீ்ங் . 124);.

   3. ம ழ் தல் ( ன்.);; to rejoice.

   4. ப த்தல்; to swell, to become enlarged.

     "வாரெ்சலச ்ெசல்ல

ம் ம் வன ைல" ( வக. 469);.

   5.  தல்; to extend, expand, to increase.

     " ம்ம ற் ைக ன் ேம " ( வக. 2667);.

   6. நிைறதல்; to be full.

     " ம்ம வங்கமரரக்் க தளித்த வமரர ்ேகாேவ" ( வ். ெபரியாழ். 2, 2, 9);.

   7. மலரத்ல்; to open, as a flower.

     " ம் ய ெப மலர"் (கல்லா. 22, 48);.

   8. ஒ த்தல்; to sound.

     "கண்ம ழ்ந்  ம்ம" ( .ெவ.2, 8, ெகா );.

   க.  ம் ;   ம.  ம் க; .  ம்மெக.

  ம் 2 vimmudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஈ தல்; to bring forth.

     "சங் ம்  நித் லம்" ( வக. 145);.

  ம் 2 vimmu, ெப. (n.)

   எைட (நாம ப. 794);; weight, burden.

ம் ட்டம்

 
  ம் ட்டம் vimmuṭṭam, ெப. (n.)

ம் ட்டம் (நாஞ்.); பாரக்்க;see {}.

     [ ம் ட்டம் →  ம் ட்டம்]
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ம் ர்-த்தல்

ம் ர-்த்தல் vimmuyirttal,    11 ெச. . . (v.i.)

   ெப ச்  தல்; to heave a sigh, as from grief.

     " ம் ரத்் ைனைய யாத ெலாண்ெடா  த வ தன்றால்" ( வக. 271);.

     [ ம்  + உ ர-்,]

ம் ற

ம் ற  vimmuṟavu, ெப. (n.)

    ன்பம்; trouble, grief, suffering, distress.

     "ேவடை்க ரத்ர ம் ற ெவய் ய மாட்  ள்ளத்ைத மாற் " ( வக. 1634);.

     [ ம்  →  ம்  →  ம் ற ]

ம் -தல்

ம் -தல் vimmuṟudal,    1 ெச. . . (v.i.)

   வ ந் தல்; to be in distress.

     " ம்  ப்  ைநய" ( வக. 606);.

     [ ம்  + உ -,]

ம்ெமனல்

 
  ம்ெமனல் vimmeṉal, ெப. (n.)

   இ ய தாதற் ப் ; onom. expr. of becoming tight.

     "கட்  ம்ெமன் ந்த ".

     [ ம்  →  ம்ெமனல்]

ய

ய1 viyattal,    12 ெச. . . (v.i.)

   1.  யப்பைடதல்; to wonder.

     "ேகட்டவர ் யப்ப ம்" ( வாச. 3, 154);.

   2. ெச க் தல்; to be proud.

     "ெசல்வெமய்  யந்தைன த  ெகான்றாய" (கம்பரா.  ட் ந். 81);.

. bediyuni.

  ய2 viyattal,    3 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  யத்தல்; to wonder at.

   2. நன்  ம த்தல்; to esteem, admire, honour.

     "வம்பமள்ளைர யந்தன்  ந்தன்  லேன" ( றநா.77);.

   3. பாராட் தல்; to praise, extol, compliment, felicitate.

     " ைழந்ெதா வர ்தம்ைம யப்ப" (நால , 339);.

  ய3 viyattal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ெகா த்தல் (ஈ . 1, 1, 8, பக். 57);; to give.

   2. கடத்தல் (ஈ . 1, 1, 8, பக்.57);; to transcend.

யக்கம்

 
  யக்கம் viyakkam, ெப. (n.)

   ெப ைம ( ன்.);; greatness, pride, highness, nobility.
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யக்கைள

 
  யக்கைள viyakkaḷai, ெப. (n.)

    க்  (யாழ்.அக.);; house rent.

     [வாழைக →  யக்கைள]

யங்ெகாள்

யங்ெகாள்1 viyaṅgoḷḷudal,    12 ெச. . . (v.i.)

   ஏவைலக்ெகாள் தல்; to obey orders or command, to submit.

     " ைனகைடக் ட்ட யங்ெகாண்டான்" ( லப். 9, 78);.

     [ யம் + ெகாள்-,]

  யங்ெகாள்2 viyaṅgoḷḷudal,    12 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   ெச த் தல்; to drive, as a chariot.

     "ேதர் யங் ெகாண்ட பத் " (ஐங் . பக். 139);.

     [ஒய் → உய் → உயம் →  யம் + ெகாள்-, (ஒய் = ெச த் );, (உய் = ெச த் );  யம் = ஏவல்.]

ஒ.ேநா: ஏ-ஏ  = ஏ .

     'ஏ '  ற ைனப் ெபா ளி ம் 'ஏ ' தன் ைனப் ெபா ளி ம் வழங் ன்றன. ஆனால், இவற் ள் 
ஒவ்ெவான் க் ம் அவ் இ ெபா ம் உள. உயம் →  யம். ஏவல் த்த ' யம்' என் ம் ெசால் 
ம ப்பான ஏவ க் ப் ெபயரா ற் .

யங்ேகாள்

யங்ேகாள் viyaṅāḷ, ெப. (n.)

   1. ஏவல் ( டா.);; command.

   2.  ைன ற்  வைக; optative mood of verbs (Gram.);.

     " ன்னிைல யங்ேகாள் ைனெயஞ்  ள " (ெதால். ெசால். 224);.

ம வ.  யங்ேகாள் ள .

     [ யங்ெகாள் →  யங்ேகாள்]

தன்ைம,  ன்னிைல, படரக்்ைக ஆ ய ன் டத் ம் உைரப்ேபானின் ப்பத்ைத ெவளிப் ப த்  
ஏவல் ேபால வ ம் ள கைள யங்ேகாட ் ள  என்பர ்( யங்ேகாள் எனி ம் ஒக் ம்);

எ- . நான் வாழ்க!

நீ வாழ்க!

அவன் வாழ்க! (இலக்.கைலக்.பக்.109);.

யங்ேகாளைச

யங்ேகாளைச viyaṅāḷasai, ெப. (n.)

    யங்ேகாள் ெபா ளில் வ ம் அைசச ்ெசாற்கள்; expletive words with the meanings of command.

     "மாெவன் ள  யங்ேகாள் அைசசெ்சால்" (ெதால் காப் யம்); (இலக். கைலக். பக். 109);.

யெந

யெந  viyaneṟi, ெப. (n.)

   ெப ம்பாைத ( ன்.);; highway, main street, avenue, broad road.

     [ யம்1 + ெந ]

யஞ்சனம்

யஞ்சனம் viyañjaṉam, ெப. (n.)

   1. உண க் ப் பக்கத் ைணயாம் க  த யன (ெகா.வ.);; curry, as a relish for rice, sidedish.

   2. க க் த ம் ெபா ள்கள்; condiments.

     [ெவந்த + ஆனம் = ெவந்தானம் → ெவஞ்சனம் →  யஞ்சனம்]
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யப்ப

யப்ப viyappa, ெப. (n.)

   ஓர ்உவம வாய்பா ; a particle of comparison.

     "ேநர யப்ப" (ெதால். ெபா. 291);.

யப்பணி

யப்பணி viyappaṇi, ெப. (n.)

யப் 1, 2 (அணி . 40); பாரக்்க;see viyappu.

     [ யப்  + அணி2]

யப்பம்

யப்பம் viyappam, ெப. (n.)

யப் 1, 1 பாரக்்க;see viyappu.

     "ேவம்பணி ேதாளினான் யப்ப ெமய் ேய" ( ைள. நரிபரி. 97);.

     [ யப்  →  யப்பம்]

யப்

யப் 1 viyappu, ெப. (n.)

   1.  ைம; amazement, surprise.

     " யப் ஞ் சால் ஞ் ெசம்ைம சான்ேறார"் (ம ைரக். 764);.

   2. ஒ  பயைனக் க  அதற்  மாறா ய யற்  ெசய்வதாகக் ம் அணி (அணி . 40);; a figure of 
speech which describes the efforts taken for the achievement of an object other than the one intended.

   3. பாராட்  (யாழ்.அக.);; admiration.

   4. ேமம்பா ; greatness, excellance.

     "சால் ம் யப்  யல் ங் ன் ன்" ( ஞ் ப். 15);.

   5. அள ; measurement.

     "இைசத்த ன் ன் யப்பற றந்த" (ஞானா. 18);.

 Tu. {}.

     [ ய →  யப் ]

  யப் 2 viyappu, ெப. (n.)

யரப்்  2, 3 ( ங்.); பாரக்்க;see viyappu.

யம்

யம்1 viyam, ெப. (n.)

   1. ஏவல்; command, order.

     " யங்ெகாள்வ தல்" (ெதால். ெசால். 67);.

   2. உடல் ( ங்.);; body.

   3. ேபாக்  ( வக. 1886, உைர);; sending a person on his way.

   4. வ ; way.

     "ஆங் யங் ெகாண் ன்" (மைலப . 427);.

 Ka. besa, besasu, besana.

  யம்2 viyam, ெப. (n.)

   1.  ரி ; extensiveness.

     " யம்ெப  ேதாற்ற ம்" ( க்காளத்.  . ஞாேனாப. 62);.

   2. உயரம் ( வ். ெபரிய . 8, 7, 1, வ்யா.);; height.

 Ma. Viyam.
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யமம்

யமம் viyamam, ெப. (n.)

   பாராட்டத் தக்க ; that which is worthy of admiration.

     " யேம வா ைர" (க த். 96);.

     [ ய →  யமம்]

யர்

யர1் viyarttal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1. உட ன் ேமற் றத்  நீரத்் ளி ேதான் தல்; to sweat, perspire.

     " யங்க யான் யரத்்தன ெனன்றனள்" ( ந். 84);.

   2. ெபாறாைம த யவற்றால் மனம் ங் தல்; to feel irritated, as from envy.

     " யரத்்த ைலய ைக ந க் ெகனாஅ" (ெதால். ெபா. 260);.

   3.  னங் ெகாள் தல் ( ங்.);; to be angry.

க. ெபமர.்

     [ ள் →  ளர ்→  யர-்,] (ெவம்ைமக் க த் , ேவ.க. 129);

  யர2் viyar, ெப. (n.)

   1. உட ன் ேமற் றத் த் ேதான் ம் நீரத்் ளி; perspiration.

     " யர ்ெபா த்த ேகாலவாண் கத்தள்" (மணிேம. 18, 40);.

   2. இைளப் ; weariness, exhaustion.

     "பந்ெத ந்த யர் ட....... ஆ பேவ" (க த். 40);.

     [ ள் →  ளர ்→  யர]்

யர்ப்

யரப்்  viyarppu, ெப. (n.)

   1.  யரை்வ பாரக்்க;see viyarvai.

     "ெவய் ண்ட யரப்்பல்ல " ( றநா. 387);.

   2.  னம் ( வா.);; anger.

   3.  னக் ப்  ( வா.);; mark of anger.

     [ யர ்→  யரப்் ]

யர்

 
  யர்  viyarvu, ெப. (n.)

யரை்வ பாரக்்க;see viyarvai.

     [ யர ்→  யர் ]

யரை்வ

யரை்வ viyarvai, ெப. (n.)

   1.  யர,் 1, 2 பாரக்்க;see viyar.

   2.  னக் ப்  ( ங்.);; mark or indication of wrath.

     [ யர ்→  யர்  →  யரை்வ]
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யரை்வக்கட்

 
  யரை்வக்கட்  viyarvaikkaṭṭi, ெப. (n.)

   ேகாைட ல் ேவரை்வயால் உண்டாம் ண்கட்  (M.L.);; summer boil.

     [ யரை்வ + கட் ]

யல்

யல்1 viyal,  .ெப.எ.(adv.)

   அகன்ற, பரந்த; extansiveness.

     " ழ  ற் ந்த ய ளாங்கண்" (ப ற். 53:1);,

     "இ நீர ் ய லகம் வன்ெசாலா ெலன் ம் ம ழாேத" (நன்ென . 18); ேவ.க.146.

  யல்2 viyal, ெப. (n.)

   1. ெப ைம; greatness.

     " ழ்த் த்த யன்றாைன" (ப ற் ப். 33, 5);.

   2. அகலம்; width, expansion, extension, vastness.

     " யெலன் ள  யகலப் ெபா ட்ேட" (ெதால். ெகால். 364);.

   3.   ( லப். 5, 7, உைர);; abundance.

   4. ெபான் (சங்.அக.);; gold.

   5. கா  ( ங்.);; forest, jungle.

   6. மரத்தட்  (அக.நி.);; wooden tray.

     [ ள் → ( ய்); →  யம் →  யன் →  யல்] ( .தா.100);

  யல்2 viyal, ெப. (n.)

   பல றப்ப ைக; diversity.

     " யன்கல க்ைக ம்" ( லப். 5, 7);.

     [ யம் →  யல்]

யல்கனா

யல்கனா viyalkaṉā, ெப. (n.)

ப்  (மைல.); பாரக்்க;see tippili, long pepper.

     [ யல்1 + கனா]

யல்

 
  யல்  viyalpūti, ெப. (n.)

    ல்வம் (மைல.);; beal.

யலகம்

யலகம் viyalagam, ெப. (n.)

ய டம், 1 பாரக்்க;see {}.

     " ரிகடல் ேவ  யலகம் ளங்க" ( பாண்.114);.

     [ யல் + அகம்]

ய ைக

ய ைக viyaligai, ெப. (n.)

   ெப ைம (யாழ்.அக.);; greatness.

     [ யல் →  ய ைக] (ேவ.க.146);
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ய டம்

ய டம் viyaliḍam, ெப. (n.)

   1. உலகம்; the wide world.

     "இவ் ய டத்ேத" ( க்ேகா. 277);.

   2. அகலம் ( டா.);; breadth.

     [ யல் + இடம்]

ய ள்

ய ள் viyaluḷ, ெப. (n.)

   அகன்ற இடம்; wide, open space.

     " ழ ற் ந்த ய  ளாங்கண்" (ப ற் ப். 56, 1);.

     [ யல் + உள்]

யவன்

யவன் viyavaṉ, ெப. (n.)

   1. ஏவல் ெசய்ேவான்; servant.

     "இைளயைர யவரின் டேவ" ( வக. 601);.

   2. ஏ வான் ( ங்.);; commander, person in authority.

   3. தைலவன்; headman, leader.

     "நாட் யவன் ெசால் ய எல்ைல ேபாய்" (S.I.I.ii, 352);.

   4.  ண்ணியன் ( ங்.);; strong, bold man.

   5. வ செ்சல்ேவான் ( ங்.);; traveller, wayfare.

க. ெபசதவன

     [ யம் →  யவன்]

ய

ய  viyavu, ெப. (n.)

   ேவ பா ; diversity, variation.

     "ஒண்ெபா ள்க லப் ல்லனவாய் யவாய்" ( வ்.  வாய். 7, 8, 3);.

     [ யம் →  ய ]

யன்

யன்1 viyaṉ, ெப. (n.)

   1. வானம்; sky.

     " யனிைட வ ெகட" (ேதவா. 833, 7);.

   2. ெப ைம ( வா.);; greatness.

   3.  றப்  (ஈ , 8, 10, 1);; excellence, speciality.

   4.  யப்  (ஈ , 8, 10);; wonderfulness.

   5. அகலம் ( ன்.);; vastness.

     [ யம் →  யன்]

  யன்2 viyaṉ, ெப. (n.)

   எண்ணின் ஒற்ைற ( ேநந். 178);; oddness of numbers.
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யனிைட

யனிைட viyaṉiḍai, ெப. (n.)

   பரந்த ெவளி,  ம் , வானம்; sky.

     " யனிைட வ ெகட" (ேதவா. 833:7);.

     [ யன் + இைட]

யனிைலம ட்பா

யனிைலம ட்பா viyaṉilaimaruṭpā, ெப. (n.)

   ெவண்பாவ ம் ஆ ரியவ ம் ஒவ்வா  வ ம் ம ட்பாவைக (இலக்.  .749, உைர);;     [ யன் + 
நிைல + ம ட்பா]

யனிைலவஞ்

யனிைலவஞ்  viyaṉilaivañji, ெப. (n.)

    ச் ர  வஞ் ப்பா (ெதால். ெபா ள். 350, உைர);; a kind of {} verse with three metrical feet in each line.

     [ யன் + நிைல + வஞ் 2]

ய லகம்

ய லகம் viyaṉulagam, ெப. (n.)

    ண் லகம் ( டா.);; celestial world.

     [ யன்1 + உலகம்]

யா த்

 
  யா த்  viyāvirutti, ெப. (n.)

   தள் ைக (யாழ்.அக.);; exclusion, rejection.

     [ யா + Skt. {} → த.  த் ]

  யா த்  viyāvirutti, ெப. (n.)

   தள் ைக; exclusion;

 rejection.

யாழக் ழைம

 
  யாழக் ழைம viyāḻkkiḻmai, ெப. (n.)

    ழைம ன் ஐந்தாவ  நாள்; Thursday.

     [ யாழன் +  ழைம]

யாழக் ஞ்

யாழக் ஞ்  viyāḻkkuṟiñji, ெப. (n.)

    ஞ் யாழ்த் றத ்ெதான்  ( ங்.);;     [ யாழம்2 +  ஞ் ]

யாழசச்க்கரம்

யாழசச்க்கரம் viyāḻccakkaram, ெப. (n.)

   அ ப  ஆண்  வட்டம் ( ன்.);; the jupiter cycle of 60 years.

     [ யாழன் + சக்கரம்]

யாழ ேனகன்

யாழ ேனகன் viyāḻciṉēkaṉ, ெப. (n.)

   க ரவன் (நாம ப. 94);; sun.

     [ யாழன் + Skt. {} → த.  ேனகன்]

யாழேநாக்கம்

யாழேநாக்கம் viyāḻnōkkam, ெப. (n.)

   1.  றப் யச ்சக்கரத் ற் காணப்ப ம் ேநாக்கம்;     (Astral.); aspect of the planet jupiter, in an horoscope.

   2.  யாழா லம் பாரக்்க;see {}.

     [ யாழன் + ேநாக்கம்]
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யாழம்

யாழம்1 viyāḻm, ெப. (n.)

   1. ேதவ ; brahaspati, the preceptor of the gods.

     " யாழத்ேதா  மைறவழக் கன்  ெவன்ற" ( வாலவா.  நகரப். 13);.

   2. ஒ  ேகாள்; jupiter, planet.

     " ந்நீரத் ் ைர ைட யாழந் ேதான்ற" ( வக. 2467);.

   3.  யாழக் ழைம; thursday.

     " யாழத் ன் க்க சம்பத்  ெனா  வைரப் ெபற்ெற ப்பான்" (அறப். சத. 69);.

     [ யல் →  யலன்) →  யாழன் - க ரவைனச ் ற் ம் ேகாள்கள் எல்லாவற் ம் ெபரிய .

     " யல்என் ள  அகலப் ெபா ட்ேட" (ெதால்.உரி.66);  யல் →  யலம் →  யாழம்]

  யாழம்2 viyāḻm, ெப. (n.)

   பாம் ; serpent.

     "ெவள்ளி ைட ல் யாழம் ைனந்தாைரக் கண் " ( ற்றா.  ற. 35, 5);.

     [ யல் →  யலம் →  யாழம்] (ேவ.க.146);

யாழமாைல

 
  யாழமாைல viyāḻmālai, ெப. (n.)

யாழமாைலயகவல் ( லப். உைரப்பா.); பாரக்்க;see {}.

     [ யாழம் + மாைல]

யாழமாைலயக
வல்

யாழமாைலயகவல் viyāḻmālaiyagaval, ெப. (n.)

   இைடசச்ங்கத்  ல்க ள் ஒன்  (இைற. 1, பக். 5);; a literary piece or poem of the middle {}, not now extant.

     [ யாழமாைல + அகவல்]

யாழவட்டம்

யாழவட்டம்1 viyāḻvaṭṭam, ெப. (n.)

   1. வானமண்டலத் ல்  ஒ ைற ற் வ ங் காலமா ய பன்னீராண்  (சங்.அக.);; the period of 12 
years, being the time taken by jupiter for one revolution or rotation in the universe.

   2.  யாழசச்க்கரம் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ யாழ + வட்டம்]

  யாழவட்டம்2 viyāḻvaṭṭam,  .எ.(adv.)

    யாழக் ழைம ேதா ம் ( ன்.);; every thursday.

     [ யாழ + வட்டம்]

யாழன்

யாழன் viyāḻṉ, ெப. (n.)

யாழம்1 பாரக்்க;see {}.

ேகாள்க ள் யாழன் ெபரிதா ப்ப ம், வடெமா ல் அ  கஸ்ப  என்  ெபயர ்
ெபற் ப்ப ம் கவனிக்கத் தக்கன. ெபான் என்ப  யாழ க்ெகா  ெபயராதலால் யல் என் ம் 

யாழா லம்

 
  யாழா லம் viyāḻāṉuālam, ெப. (n.)

    மணம் த ய நல்ல பயன்கைளக் க் ம் ேநாக்கம் (இ.வ.);; beneficent aspect of the plant jupiter, 
as conducive to matrimonial happiness, etc.

     [ யாழ + Skt. {} → த. அ லம்.]
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யாளம்

யாளம் viyāḷam, ெப. (n.)

   1. பாம்  ( டா.);; snake.

   2.   ( டா.);; tiger.

   3. யாளி1 1 பாரக்்க;see {} a mythological animal.

   4. ெகட்ட ண ள்ள யாைன ( ன்.);; vicious elephant.

  யாளம்1 viyāḷam, ெப. (n.)

ஒ யத் ல் அ  கள ல் இடம்ெப ம் உ வ அைமப்

 galore of structural figure drawn in art.

  யாளம்2 viyāḷam, ெப. (n.)

ற்பத் ல் அ க எண்ணிக்ைக ல் இடம் ெப ன்ற உ வம்,

 sculptural structure which take place abundantly in sculpture.

  யாளம் viyāḷam, ெப. (n.)

   1. பாம்  ( டா);; snake.

   2.  ; tiger.

   3. யாளி; a mythological animal.

   4. ெகட்ட ண ள்ள யாைன; vicious elephant. (W);.

யாளவரி

 
  யாளவரி viyāḷavari, ெப. (n.)

   ேகா ற் க வைற ம ன் உச் ல் யாளி  லைமந்த அழ  வரி;     [ யாள + வரி]

  யாளவரி viyāḷavari, ெப. (n.)

   ேகா ற் க வைற (கரப்்பக் ரக); ம ன் உச் ல் யாளி லைமந்த ஒப்பைன (அலங்கார); 
வரி; a line of carbel stones having {} images, in the inner shrine of a temple.

ரகதம்

 
  ரகதம் viragadam, ெப. (n.)

ரகறம் (மைல.); பாரக்்க;see {}.

ரகறம்

 
  ரகறம் viragaṟam, ெப. (n.)

   ெவள்ைளச ்சாரைண (மைல.);; horse purslane.

     [ ரகதம் →  ரகறம்]

  ரகறம் viragaṟam, ெப. (n.)

   ெவள்ைளசச்ாரைண; horse purslane.
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ரக யாளன்

ரக யாளன் viragaṟiyāḷaṉ, ெப. (n.)

   அ ைடேயான்; wiseman.

     "ந ம் ங் கரந்ைத ரக யாளர ்மர ற் ட்ட" ( றநா.289);.

     [ ற  + அ  + ஆள்]

  ரக யாளன் viragaṟiyāḷaṉ, ெப. (n.)

அ ைடேயான்

 wise man

ந ம் ங்கரந்ைத ரக யாளர ்மர ற் ட்ட ( றாநா. 289);.

ரகன்

ரகன் viragaṉ, ெப. (n.)

   1.  றைம ள்ளவன்; skilful, clever person.

     " ரகர ்ெந ஞ் வர ்தள் மாேபாேல ேபாக் " (ஈ .1, 5, 10);.

   2. வல்லவன்; expert.

     "த ழ் ரகன ெமா கள்" (ேதவா.132, 11);.

   3.  ற்றத்தான்; kinsman.

     " ரகரக்ட் ெகல்லாம் ெவ ப்பனேவ ெசய் ம்" (பழெமா. 123);.

ர

ர  viragu, ெப. (n.)

   1. வ வைக; means, expedient, contrivance.

     "கண்ணாேல கண்டாலல்ல  ப க்க ர ல்ைல" (ஈ . 1, 3, ப்ர);.

   2.  றைம; cleverness, prudence, tact.

     " ர  னீட் னான்" ( வக. 328);.

   3. உத் ; cunning.

     "காமம் ற் ன்ற ர ற்ேறாலாப் ெபாய் ைன மகளிர"் (கம்பரா. இந் ர த் வைத. 28);.

   4.  ண்ண ; discretion, discriminative knowledge, sharpness.

     " ர னரில்லா வைவேபால்" ( வாைனக். சம் . 41);.

   5. உணரச்் க் கனி ; enthusiasm.

     "வனஞ்ெசன்  ர ற் க்கான்" (ேம மந். 342);.

   6. பண்ணியாரம்; confectionery.

     "ேவ பல் ன் ர  தந் ரீஇ" (ெபா ந.108);.

   ெத. ெவர ;க. ெபர .

ர ளி

ர ளி viraguḷi,  .எ.(adv.)

    ைறயாக; in order.

     " ர ளி ெய ந்த ேபாழ் ல்" (ேம  மந். 719);.

     [ ர  + உளி]
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ரசல்

ரசல் virasal, ெப. (n.)

ர 4 பாரக்்க;see {}.

     " ரசலாய் நட".

     [ ைர →  ைர  →  ர  →  ரசல்.]

ர

ர 1 virasudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெச தல்; to crowd closely or compactly together.

     " ர ம ழ்ேசாைல" (ப ெனா.  நாயகர.் இரட.் 1);.

 Ma. virakkuka;

 Ka. Berasu;

 Tu. biravuni;

 Te. berayu;

 Kur. {};

 Malt. birge.

     [ ர  →  ர ]

  ர 2 virasudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெபா ந் தல்; to join, unite.

     "அ லம் யாைவ ம் ர  தனிக் ைட" (கம்பரா.  வவ. 138);.

     " ர  ேகாலங்கள் காண ேலன்" (கம்பரா.  ளா. 36);.

  ர 3 virasu, ெப. (n.)

ர கணக்  (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

  ர 4 virasudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  க ம் ைர ப்ப த்தல்; to press hard, to urge vehemently, to hasten.

   2. ெசால்லாற் க ந்  ெவ ட் தல்; to repel by words of rebuke.

     [ ைர →  ைர  →  ர -,]

  ர 5 virasu, ெப. (n.)

    ைர ; swiftness.

     'ைக ர ' ( ன்.);.

     [ ைர →  ைர  →  ர -,]

  ர 6 virasu, ெப. (n.)

   மரவைக (M.M.802);; large sebestan.

ம வ.  ரிச,  .

 Ma. virisu;

 Te. virigi.
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ர கணக்

ர கணக்  virasugaṇaggu, ெப. (n.)

    ளக்கமான கணக்  (இ.வ.);; detailed or elaborate account.

     [ ர 2 + கணக் ]

ரைச

 
  ரைச virasai, ெப. (n.)

   மாட் தெ்தா வம் (இலக்.அக.);; shed for cattle.

ரட்டைடப்பன்

 
  ரட்டைடப்பன் viraḍḍaḍaippaṉ, ெப. (n.)

   மாட்  ேநாய் வைக (ெப.மாட்.);; a kind of cattle-disease.

     [வரட்டைடப்பன் →  ரட்டைடப்பன்]

ரட் -தல்

ரட் -தல் viraṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ரத் தல்; to chase, to drive away.

   2. அச் த் தல்; to frighten, to intimidate.

   3.  க ம் ைர ப்ப த் தல்; to urge vehemently.

     [ெவ ட்  →  ரட் -,]

ரணகம்

 
  ரணகம் viraṇagam, ெப. (n.)

   ஆமணக்  (சங்.அக.);; castor plant.

ரல்

ரல் viral, ெப. (n.)

   1. ைககால்களினி ல் ஐந்தாகப் ரி ம் உ ப் ; finger, toe.

     " ர ளர ்நரம் ன்" (ெபா ந. 17);.

   2.  ரற் ைட பாரக்்க;see {}.

     "பாதா  ேகசாந்தம் க்காேல நால் ரேல ஆ ேதாைர உசர ம்" (S.I.I.ii, 395);.

     ' ர க் த் தக்க க்கம்' (பழ.);, ' ரல் உத  ந் னர ்உதவார'் (பழ.);,

     ' ரல் உரலானால் உரல் என்ன ஆ ம்' (பழ.);,

     ' ரல் ேபாகாத இடத் ேல உரல் ேபா மா' (பழ.);.

   ெத. வ்ேர ;   ம.  ரல்;   க.,  . ெபெரல்; Ko. verl;

 To. {};

 Kod. bera;

 Kol. vende;

 Nk. Vende;

 Go. Wirinj;

 Kui. Vanju;

 Kuwi (F);. {}.

     [ ள் →  ரி →  ரல்]
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ரல்ெகா -த்தல்

ரல்ெகா -த்தல் viralkoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

    மணஞ் ெசய்தல்; to marry.

     "ேவ யவள் நானி க்க ரல் ெகா த்தா ளாைசெயன்ன" (ேகா.வ.க.33);.

     [ ரல் + ெகா -,]

ரல்ெநா

ரல்ெநா 1 viralnoḍi, ெப. (n.)

    ரைலச ்ெசாடக் ைக; snapping the fingers.

     'ஒ  ரல் ெநா  இடா ' (பழ.);.

     [ ரல் + ெநா ]

  ரல்ெநா 2 viralnoḍi, ெப. (n.)

    வைக ( வா.);; a plant growing in hedges and thickets.

     [ ரல் + ெநா ]

ரல்ெமா

 
  ரல்ெமா  viralmoḻi, ெப. (n.)

    ரல்களின் சந் ப் ெபா த்  ( ன்.);; knuckle, finger- joint.

     [ ரல் + ெமா ]

ரல்வரியைடயா
ளம்

 
  ரல்வரியைடயாளம் viralvariyaḍaiyāḷam, ெப. (n.)

   உள்ளங்ைக ல் அைமந் க் ம் ைகவரி (ேரைக);; line on the palm.

ஒவ்ெவா  ர ன் னி ம் வரிகள் ழந்ைத, க க் ம் ேபாேத உண்டா  ழந்ைத 
ெதாண்  ழவனா ம் காலத் ம் ஒ  ம் மாறாமல் இ ந்  ெகாண் க் ன்றன. 
அ மட் மன் , உல ல் பலேகா  மக்க க் ம் ஒவ்ெவா வ ைடய ரல் வரி ம் தனிப்பட்ட . 
ஒ வ ைடயைதப் ேபால ேவ  யா க் ம் இ ப்ப ல்ைல. இரடை்டக் ழந்ைதக ைடய ரல் 
ைகவரி (ேரைக);க ம் ேவ ேவறாகேவ காணப்ப ம்.  ரல் வரி ன் தனிப்பட்ட தன்ைம, மாறாத 
தன்ைம என்ற இந்த இரண்  இயல் கைள ம் ைவத்  ஆள் அைடயாளம் கண் க்க இய ம்.

ரல் -தல்

ரல் -தல் viralviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ைக ரைல ட்  எண் தல் (இக்.வ.);; to count with one's fingers.

     [ ரல் +  -,]

ரல்ைவ-த்தல்

ரல்ைவ-த்தல் viralvaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ம்  ெசய்தல் (இ.வ.);; to do or attempt mischief.

     [ ரல் + ைவ-,]

ரலணி

 
  ரலணி viralaṇi, ெப. (n.)

ரலா  ( டா.); பாரக்்க;see {}.

     [ ரல் + அணி]

     [p]

ரலம்

 
  ரலம் viralam, ெப. (n.)

    ர ன் அள ; the tamil term of angulam.

     'ஐ ரலம் வள ம் ஆற்  ன்க ண் ' (உ.வ.);.
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ரலா

ரலா  viralāḻi, ெப. (n.)

   கைணயா  (ேமா ரம்);; finger-ring.

     " ரலா க்கண் பல் தக் கண்கள் ேசரத்் " ( வாலவா. 22, 13);.

     [ ரல் + ஆ ]

ர

ர  virali, ெப. (n.)

   1.  ர மஞ்சள் (ெகா.வ.); பாரக்்க;see {}.

   2. ெவள்ளரி (மைல.);; cucumber.

 Ma. virali;

 Ko. valary;

 To. Paso.

     [ ரல் →  ர ]

ர ப்பசை்ச

 
  ர ப்பசை்ச viralippaccai, ெப. (n.)

   பசை்சக்க ப் ரம் (சங்.அக.);; purified camphor.

     [ ர  + பசை்ச]

ர மஞ்சள்

 
  ர மஞ்சள் viralimañjaḷ, ெப. (n.)

   மஞ்சள் வைக; a kind of turmeric.

     [ ர  + மஞ்சள்]

ரேல

ரேல  viralēṟu, ெப. (n.)

   ஒ வைகத ்ேதாற்க  ( லப். 3, 27, உைர, பக். 106);; hand-drum.

     [ ரல் + எ -,]

  ரேல  viralēṟu, ெப. (n.)

   ேதா னாற் ெசய் யப்பட்ட பழங்கால இைசக்க ; an ancient musical instrument made of leather.

     [ ரல்+ஏ ]

ரவல்

 
  ரவல் viraval, ெப. (n.)

   கலப் ; mixing, mixture.

     [ ர  →  ரவல்]

ரவலர்

ரவலர ்viravalar, ெப. (n.)

ரவார ்பாரக்்க;see {}.

     "ெம ேயார ்வ ய ரவலைர யஞ்சார"் (நன்ென . 9);.

     [ ர  + அல் + அர]்
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ரவார்

ரவார ்viravār, ெப. (n.)

   பைகவர;் enemies.

     " ரவா ணா ப் படலஞ் " (நால , 88);.

ர

 
  ர  viravi, ெப. (n.)

   ெவள்ளரி (சங்.அக.);; cucumber.

     [ ர  →  ர ]

ர யல்

ர யல் viraviyal, ெப. (n.)

   1. சங் ரணம் என் ம் கலைவயணி ( ரேசா. அலங். 34, உைர);;   2. வடெவ த்  ர வ ம் 
ெசால்;     "இைடேய வடெவ த் ெதய் ல் ர யல்" ( ரேசா. அலங். 40);.

     [ ர  + இயல்]

ர

ர 1 viravudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கலத்தல்; to mix, mingle, to join, unite.

     " ர மலர ் யன்கா" (ெந நல். 27);.

   2. அைடதல்; to approach, draw near.

     " ர ேனார ்தணக்க லாற்றா" (காஞ் ப் . தக் . 1);.

   3. ஒத்தல்; to be similar, akin.

     "மைல ர  நீண்மார் ன் ைமந்தன்" ( வக. 1885);.

   க.,  . ெபர ;ம.  ர க.

  ர 2 viravudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெபா ந் தல் to be united, joined, to be mingled, mixed.

     " யரி ர ய வைர னர"் (ேதவா. 450, 1);.

   2. நட் க் ெகாள் தல்; to cultivate friendship, to keep company.

     "பணிவாெராேட ர ன்" (ேதவா. 469, 5);.

   க.,  . ெபர ;ம.  ர க.

  ர 3 viravu, ெப. (n.)

   கலப் ; mixture.

  ர 4 viravu, ெப. (n.)

ர  4 ( ன்.); பாரக்்க;see viragu.

ர த் ைண

ர த் ைண viravuttiṇai, ெப. (n.)

   உயர் ைணக் ம் அஃ ைணக் ம் ெபா வாக வ ஞ் ெசால் ன் ைண (யாழ்.அக.);;     [ ர 2 + 
ைண]

ர ெநல்

 
  ர ெநல் viravunel, ெப. (n.)

   கலப்  ெநல்; mixed paddy.

     [ ர  + ெநல்]
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ர ப்ெபயர்

ர ப்ெபயர ்viravuppeyar, ெப. (n.)

   இ ைணக் ம் அல்ல  அஃ ைண பாற் ம் ெபா வாக வ ம் ெபயர ்(நன்.281–282);;     " ர ப் 
ெபயரின் ரிந்  நின் ம்" (நன்.255);.

     [ ர  + ெபயர]்

ெபயரக்ைள உயர் ைணப் ெபயர ்என் ம் அஃ ைணப் ெபயர ்என் ம் த லக்கணங்கள் இரண்  
வைகயாகப் ரிக் ம்.  ல ெபயரக்ள் அஃ ைணக் ம் உயர் ைணக் ம் ெபா வாக இரண்  

ைண ம் ர  வ ம். இப்ப  இ ைண ம் ர  வ ம் ெபயரக்ைள ர ப் ெபயர ்என்பர.்

உயர் ைணக்ேக உரிய ெபயர ்அஃ ைணப் ெபா ைள ம் க்கப் பயன்பட்  இ ைண ம் 
ர  வ மா ன் அதைன உயர் ைண ர ப் ெபயர ்என்பர.் அஃ ைணக்ேக உரிய ெபயர ்

உயர் ைணப் ெபா ைள ம் க்கப் பயன்பட்  இ  ைண ம் ர  வ மா ன் அதைன 
அஃ ைண ர ப் ெபயர ்என்பர.்

எ. .

சாத்  வந்தாள்

சாத்  வந்த

ெகாற்றன் வந்தான்

ெகாற்றன் வந்த

மணி வந்தான்

ரள்( )-தல்

ரள்( )-தல் viraḷḷudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   அசச்ப்ப தல் ( ன்.);; to be frightened, to be afraid of.

ரளம்

ரளம் viraḷam, ெப. (n.)

   1. ெச ன்ைம; being wide apart.

     'மாைல ல் மலர ் ரளமாகத் ெதா க்கப்பட் க் ற '.

   2. இைடெவளி (இலக்.அக.);; intervening space.

   3. கால நீட் ப்  (இலக்.அக.);; leisure.

   4. அ ைம; rarity. 

     'ப த்தவரக்ள் ரளமா க் றாரக்ள்'.

ரளல்

ரளல் viraḷal, ெப. (n.)

   ெந க்கம் (நாம ப. 777);; narrowness, closeness, closely personal.

ரளிமஞ்சள்

 
  ரளிமஞ்சள் viraḷimañjaḷ, ெப. (n.)

ர மஞ்சள் (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [ ர  →  ரளி + மஞ்சள்]

ரற்கைட

 
  ரற்கைட viraṟkaḍai, ெப. (n.)

ரற் ைட ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

ரற் ைட

ரற் ைட viraṟkiḍai, ெப. (n.)

    ரலகல ள்ள அள  ( ன்.);; finger's breadth = 8 grains of paddy = 1/12 {}.

     [ ரல் +  ைட2]
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ரற்

 
  ரற்  viraṟkuṟi, ெப. (n.)

   ைக ரல் வரிைய ஒற் ெய த்த அைடயாளம் (C.G.);; finger impression.

     [ ரல் +  ]

ரற்ெகா

 
  ரற்ெகா  viraṟkoḍi, ெப. (n.)

     வைக ( வா.);; a plant growing in hedges and thickets.

     [ ரல்ெகா  →  ரற்ெகா ]

ரற்சா

ரற்சா  viraṟcāṭu, ெப. (n.)

    ர ைற ( வக. 2202, உைர);; glove for the finger, put on while shooting arrows.

     [ ரல் + சா 4]

ரற் ற்

 
  ரற் ற்  viraṟcuṟṟu, ெப. (n.)

   நகச் ற்  ( ன்.);; whitlow.

     [ ரல் +  ற் ]

ரற்ெச

ரற்ெச  viraṟceṟi, ெப. (n.)

   ெநளி; curved finger-ring.

     " ரற்ெச ைனத் த்த ம்" (ெதால். ெபா. 22, உைர);.

ம வ. கைணயா .

     [ ரல் + ெச 2 -,]

ரற்ப வன்

 
  ரற்ப வன் viraṟpaḍuvaṉ, ெப. (n.)

    ர ல் வ ம் ண்கட்  வைக (M.L);; abscess finger, thecal abscess.

     [ ரல் + ப வன்]

ரற் ட் ல்

ரற் ட் ல் viraṟpuṭṭil, ெப. (n.)

   1.  ரற் சா  பாரக்்க;see {}.

     " ரற் ட்  ைவ ய" (க ங். 534);.

   2.  ரற் ழ் (அங் ஸ்தான்);; thimble.

     [ ரல் +  ட் ல்1]

ரற் றப்பா

 
  ரற் றப்பா  viraṟpuṟappāṭu, ெப. (n.)

ரற் ற்  பாரக்்க;see {} (M.L.);.

     [ ரல் +  றப்ப  →  றப்பா ]
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ரற் ண்

ரற் ண் viraṟpūṇ, ெப. (n.)

   கைணயா  (ேமா ரம்); (நாம ப. 435);; finger-ring.

ம வ.  ரற்ெச .

     [ ரல் +  ண்]

ரெனரி-த்தல்

ரெனரி-த்தல் viraṉerittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வ த்தத்தால் ரல்கைள ெநரித்தல்; to wring one's hands, squeeze one's fingers together in sign of great distress.

     "ெமல் ர ெனரித்  ம்  ெவய் ரத்் " (ப ெனா.  வா ர் ம். 7);.

     [ ரல் + ெநரி2-]

ராகன்

ராகன் virākaṉ, ெப. (n.)

   1. வராகன் என்பதன் ம வழக் ; the derivative of {}.

   2. கட ள்; one without passion the deity.

   3. அ கன் (ச .);; arha.

ரா

ரா  virāku, ெப. (n.)

ராகம் பாரக்்க;see {}.

     " ராெக ம் ேவ ன் ழ" ( வக. 3080);.

ராய்

ராய் virāy, ெப. (n.)

   1.  ற ; fuel, firewood.

     "வல் ராய் மாய ெவரிதழல்" (நீ ெந . 64);.

   2.  செ்ச வைக; a flowering plant.

     " ராய் மலரக்் ேகாைத" (ெப ங். வத்தவ. 12, 38, அ ம்.);.

   3.  ராயம் (R.); பாரக்்க;see {}.

  ராய் virāy, ெப. (n.)

   1.  ற ; fuel fire wood.

வல் ராய் மாய ெவரிதழல் (நீ ெந . 64.);

   2.  செ்ச வைக; a flowering plant.

ராய்மலரக்்ேகாைத (ெப ங். வத்தவ.12, 38, அ ம்.);.

ராயம்

 
  ராயம் virāyam, ெப. (n.)

   தளவாடம் (யாழ்.அக.);; materials, as for a piece of work.

  ராயம் virāyam, ெப. (n.)

தளவாடம்;(யாழ். அக.);

 materials, as for a piece of work.
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ரா

ரா  virāli, ெப. (n.)

   ெச வைக ( ன்.);; jamaica switch sorrel.

   ெத. பண்டவ ெசட் ;ம. வாவ .

இரடை்ட ைத ைல நிைலத ் ைணகளிேல ந் க்ெகாடை்டக் ம்பத்ைதச ்ேசரந்்த  மரம். இ  
ற்  மரமாக ம் ய தராக ம் வளரவ் ண் . இ  ட்டமாக உலரந்்த இடங்களி ம் 

ரா சச்ம்பா

ரா சச்ம்பா virāliccambā, ெப. (n.)

   சம்பா ெநல்வைக ( வசா. 1);; a kind of {} paddy.

     [ ரா  + சம்பா]

ராவம்

 
  ராவம் virāvam, ெப. (n.)

   ஒ  (சங்.அக.);; sound.

ராவலங்காரம்

ராவலங்காரம் virāvalaṅgāram, ெப. (n.)

   கலைவயணி (தண் . 87);; a composite figure of speech in which several figures of speech are blended.

     [ ரா  + Skt. {} → த. அலங்காரம்]

ரா

ரா 1 virāvudal,    5 ெச. ன்றா . & ெச. . .(v.t.)& (v.i)

ர -, பாரக்்க;see viravu.

     "ெசம்ெபான் ரா ம்" (கம்பரா. ஆற் ப். 8);.

     [ ர  →  ரா -,]

  ரா 2 virāvu, ெப. (n.)

ராவலங்காரம் பாரக்்க;see {}.

     "பல்லலங் காரஞ் ேசரத்் ப் ப வ .....  ராவாம்" ( ரேசா. அலங். 34);.

     [ ர  →  ரா ]

ராளி

 
  ராளி virāḷi, ெப. (n.)

    ரி  ( ன்.);; separation.

ராளிமஞ்சள்

 
  ராளிமஞ்சள் virāḷimañjaḷ, ெப. (n.)

ர மஞ்சள் (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [ ராளி + மஞ்சள்]

ரா

ரா  virāṉu, ெப. (n.)

   1. ெகா வைக; mussell-shell creeper.

   2. ெகா க் காக்கட்டான் (L.);; sky-blue bindweed.

ம வ. காக்கட்டான்.
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ரி

ரி1 viridal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. பரத்தல்; to expand, to spread out.

     " ரி க ம் " ( வக. 329);.

   2. மலரத்ல்; to open, unfold.

     "மணத் டன் ரிந்த ைகைத" (கல்லா. 2);.

   3. ெதாக்க ேவற் ைம  த யன ெவளிப்பட ரிதல்;   4.  ற் தல்; to become developed.

   5. அ ழ்தல்; to be loosened.

     " ரிந் ழ் ந்தல் பாரார"் (கம்பரா. உலா யற். 4);.

   6.  ள  ெகாள் தல்; to split, crack, to burst asunder.

     'அந்தச ் வர ் ரிந்  ேபா ற் '.

   ெத.  ரி ;   க.  ரி;   ம.  ரி க; Kod. Biri;

 Tu. biriyuni;

 Pa. virng;

 Kui. Vringa;

 Kuwi. ringali;

 Kur. {};

 Te. ara-viri.

     [ ள் →  ரி →  ரி ,  ரிதல்] ( .தா. 100);

  ரி2 virittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ரியச ்ெசய்தல்; to cause to expand, to open, unfold.

   2.  ளக் ைரத்தல்; to expound, to explain, to elaborate, as in writing or in speaking.

     " ல் ரித் க் காட் ம்" (நால , 341);.

   3. பரப் தல்; to extend, to spread.

     "பல்க ர ் ரித்ேத" ( றநா. 8);.

     " ரித்த நாணல்" (கம்பரா. கங்ைக. 50);.

   4.  ந்தல் த யவற்ைற அ ழ்த்  ெந ழ தல்; to unite, loosen, as the tresses of a woman.

     " ரித்த க ங் ழ ம்" ( லப். 20, ெவண்பா, 3);.

     [ ரி →  ரி-,]

  ரி3 viri, ெப. (n.)

   1. பரப் ; expanse.

   2.  ரிந்த அள ; fullness.

     "சாரெ்ப த்  ரி" (நன். 60);.

   3.  ரித்தல் 2 பாரக்்க;see viri-.

     "ெதாைகவைக ரி ற் ற ெகன" (நன்.  றப் ப். );.

   4. ெபா மாட் ன் ேம ம் ெமத்ைதப் ைப; pannier for pack-oxen, pack.saddle.

   5.  ரிப்  2 (இ.வ.); பாரக்்க;see virippu.

   6.  ைர; curtain.

     " ரிைய ய ழ்த் ர'.
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ரிக்கட்

ரிக்கட்  virikkaṭṭu, ெப. (n.)

   1.  ரி 4 ( ன்.); பாரக்்க;see viri-, 4,

   2. ேசணம் (யாழ்.அக.);; saddle.

 M. viri;

 Ko. viry.

     [ ரி + கட் ]

ரிகண்

ரிகண் virigaṇ, ெப. (n.)

    ைய அகலச ்ெசய் ம் கண்ணிைம ேநாய்வைக ( ன்.);; a disease of the eye-lid that causes the eye to 
dilate.

     [ ரி2-. + கண்]

ரிகண்மணி

 
  ரிகண்மணி virigaṇmaṇi, ெப. (n.)

   க ையப் ெப க்கச ்ெசய் ம் ம ந் ; drug that causes dilatation of the pupil of the eye.

     [ ரி + கண்மணி]

ரிகாங் லம்

ரிகாங் லம் virikāṅālam, ெப. (n.)

   நளிநயக்ைக வைக ( லப். 3, 12, பக். 94, உைர);; a hand-pose.

     [ ரி + காங் லம் = ஆடக்ாட் ரல், ெப ரல், ந ரல் ஆ யைவ ஒட் நிற்க ேமா ர ரல் 
டங் ச ் ண் ரல் நி ரந்்  நிற் ம் நாட் ய நளிநயக்ைக]

ரிகாசம்

 
  ரிகாசம் virikācam, ெப. (n.)

   ெவங்காரம் (சங்.அக.);; borax.

ரி

 
  ரி  virigi, ெப. (n.)

ரீ  (ைதலவ.); பாரக்்க;see {}.

ரி டா

 
  ரி டா viriguṭā, ெப. (n.)

   நிலப்பரப் க் ள் உள் வாங் க் ம் கடற்ப ; bay.

கடல் அல்ல  ெபரிய ஏரி ன் நீர,் நிலப் ப ள் ைடந்  அல்ல  உள்வாங்  இ க் ம். இ  
கலா ப் ன் க  என் ம், ெபரிதா ப் ன் டா என் ம் ெபயர ்ெப ம். இ  ெபா வாக, 

நிலப்ப ன் ெதாடக்கத் ல் ம், கடல் ேநாக் ச ்ெசல்லசெ்சல்ல ரிந் ம் இ ப் ன் 
ரி டா எனப்ப ம் (உ.ம்.); வங்காள ரி டா,  ஸ்க்ேக ரி டா.

டா ன் அகலம் ஏறக் ைறய ராகேவா அல்ல  கட டன் கலக் டம் ேயா இ ப் ன் 

ரி ளம்

ரி ளம்  viriguḷambu, ெப. (n.)

    ள பட்ட காற் ளம்  ( ன்.);; cloven hoof.

     [ ரி 1 +  ளம் ]

ரிெகாம்பன்

 
  ரிெகாம்பன் virigombaṉ, ெப. (n.)

   பரந்த ெகாம் ள்ள மா  ( ன்.);; ox with outspread horns.

     [ ரிெகாம்  →  ரிெகாம்பன்]
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ரிெகாம்

 
  ரிெகாம்  virigombu, ெப. (n.)

    லங் ன் பரந்த ெகாம்  ( ன்.);; outspread horns.

     [ ரி + ெகாம் ]

  ரிெகாம்  virigombu, ெப. (n.)

   மாட் க் ெகாம்  வைக; a kind of horn.

ரிேகாணம்

ரிேகாணம் viriāṇam, ெப. (n.)

   ேநர ்ேகாணத்ைத ட அகன்ற ேகாணம் (இக்.வ.);;     [ ரி1 + ேகாணம்2]

ரிச்

ரிச்  viricci, ெப. (n.)

   1. ெதய்வக் ; oracle.

     "பைட யங்கரவம் பாக்கத்  ரிச் " (ெதால்.  றத.் 3);.

   2. தன் ேனரச்் யான நற்ெசால்; utterance of an invisible speaker.

     [ ள் →   →  ச்  →  ச்  →  ரிச் ]

ேபா க் ச ்ெசல் ன் ெதய்வக்  ேகட்ப  பண்ைடப் பைடமறவர ்வழக்கம்.  ரிச்  என் ம் ெதன் 
ெசால் ற் ம் னாைவக் க் ம். ' ரச'் என் ம் வடெசால் ற் ம், யாெதா  ெதாடர் ல்ைல. 

ரிச் கம்

ரிச் கம் viriccigam, ெப. (n.)

ச் கம்1 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see viruccigam.

ரிச் கன்

ரிச் கன் viriccigaṉ, ெப. (n.)

     ேவான்; one who tell fortune.

     " ம் வர ்கட ெளாப்பான் ரிச் க ன ந்  "( வக. 621);

     [ ரிச்  →  ரிச் கன் (ேவ.க.150);]

ரிச் ைக

ரிச் ைக viriccigai, ெப. (n.)

ரி ைக2 (அக.நி.); பாரக்்க;see {}.

ரிச் நில்-தல்

ரிச் நில்-தல் viricciniltal,    14 ெச. . . (v.i.)

ரிச் ேயார-், பாரக்்க;see {}.

     "ெப  ெபண் ர ் ரிச்  நிற்ப" ( ல்ைலப். 11);.

     [ ரிச்  + நில்-,]

ரிச் ரார்

 
  ரிச் ரார ்viricciyūrār, ெப. (n.)

   கைடக்கழகக் காலப் லவர;் a sangam poet.

ரிச் ேயார-்த்தல்

ரிச் ேயார-்த்தல் viricciyōrttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நற்ெசாற் ேகடக் ம்  நிற்றல்; to wait for the utterance of an invisible speaker.

     "ெநன்னீெர ந்  ரிச் ேயாரக்் ம்" ( றநா. 280);.

     [ ரிச்  + ஒர-்,]
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ரிசல்

ரிசல் virisal, ெப. (n.)

   1.  ள ; split, crack, rent.

   2. அைல; wave.

     "சலங்  ரிச ல் அகப்பட்ட " ( ன்.);.

   3.  ரியல் 5 (தஞ்ைச); பாரக்்க;see viriyal.

     [ ரி →  ரிசல்]

ரிசற் ளம்

 
  ரிசற் ளம்  virisaṟkuḷambu, ெப. (n.)

ரி ளம்  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ ரிசல் +  ளம் ]

ரிசா

 
  ரிசா viricā, ெப. (n.)

   ைகயாந்தகைர (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}; a plant growing in wet places.

ரி ைக

ரி ைக1 virisigai, ெப. (n.)

ரிசா (மைல.); பாரக்்க;see {}.

  ரி ைக2 virisigai, ெப. (n.)

   36 ேகாைவ ள்ள மாத ரிைடயணி ( . 16, உைர);; an ornamental waist-band of 36 strings, worn by women.

ரி

ரி 1 virisu, ெப. (n.)

   ெபரியந  (L.);; large sebesten.

ம.  ரி .

  ரி 2 virisu, ெப. (n.)

     (இ.வ.);; a kind of rocket.

  ரி 3 virisu, ெப. (n.)

   அேயாத்  (நாம ப. 506);;{}.

ரி

ரி  virisuḻi, ெப. (n.)

    ன் இடப் ற ள்ள மாட் ச ் வைக; a curl on the top left side of cattle.

     [ ரி1 - +  ]

ரிஞ்சன்

ரிஞ்சன் viriñjaṉ, ெப. (n.)

ரிஞ் 1 ( ங்.); பாரக்்க;see {}.

     "ேவதங்கண்ணிய ெபா ெளல்லாம் ரிஞ்சேன ந்தான்" (கம்பரா. இரணிய. 1);.

ரிஞ்சனன்

ரிஞ்சனன் viriñjaṉaṉ, ெப. (n.)

ரிஞ் 1 ( ன்.); பாரக்்க;see {}.
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ரிஞ்

ரிஞ் 1 viriñji, ெப. (n.)

   நான் கன்;{}.

     " தா யர ் ரிஞ் .....  ழ்தா" (பாரத. அ ச் னன்றவ. 113);.

  ரிஞ் 2 viriñji, ெப. (n.)

    த் ரான்னவைக ( ன்.);; a special preparation of rice.

உ.  ரிஞ்.

ரித்தல்

ரித்தல் virittal, ெப. (n.)

   1. ெசய் ள் காரம் ஒன்பத ள் ெசால் ைடேய எ த் த் ேதான் வ  (நன். 155);; a poetic licence which 
consists in the augmentation of letter in the middle of a word, one of nine {} q.v.

   2.  ல் யாப்  நான்க ள் ன் ற் ெதா த் க் றப் பட்டதைன ளங் மா  ரித் க் வ  
(ெதால்.ெபா.652);; elaborate treatment of topics briefly summarised in a former treatise, one of four {}, q.v.

ரித் ைர

ரித் ைர viritturai, ெப. (n.)

   அகல ைர ( ங்.);; elaborate commentary.

     [ ரி + உைர6]

ரி

ரி  viritūṟu, ெப. (n.)

    தர ்( வா.);; thicket.

     [ ரி1 +  2]

ரிந்த

ரிந்த virinda, ெப. (n.)

   பரப்  யான; abundant surface.

     ' ரிந்த உல ல் ெதரிந்தவர ் லர'் (பழ.);.

     [ ரி1 +  2]

ரிநிைலத்ெதாடர்

 
  ரிநிைலதெ்தாடர ்virinilaittoḍar, ெப. (n.)

   ெதாைகசெ்சால் த யவற்ைற நிைல ல் காட் தல்; expand, a compound of words, etc.

     'சாைரப்பாம் ' என்பைதச ்'சாைரயா ய பாம் ' என்  ரித் ச ்ெசால் தல்.

ரி ல்

ரி ல் virinūl, ெப. (n.)

   1. ெதா த் க் றா  ரித் க் ம் ல்; elaborate treatise.

   2. மைற ல்கள் (ஆகமங்கள்);; the agamas.

     " ரி  லந்தணர ் ழ  ெதாடங்க" (பரிபா. 11, 78);.

     [ ரி2 +  ல்]
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ரிப்

ரிப்  virippu, ெப. (n.)

   1.  ரிக்ைக ( ன்.);; spreading.

   2.  ரிக் ங் கம்பள த யன; anything spread, as cloth, carpet, table- cloth, mat.

   3. மலரத்் ைக; opening out.

   4.  ளப்  ( ன்.);; opening, parting.

   5. மாட் க் காய்சச்ல் வைக (cm.m.248);; a fever of cattle.

     [ ரி →  ரிப் ]

  ரிப்  virippu, ெப. (n.)

   ஆலாபணம் என்பதற்  இைணயான ேவ  ெபயர;் a word used instead of "a-lapana" which means improvising a 
introduction to a melody which helps the singer himself to get into its swing.

ம வ, ஆளத்

     [ ரி- ரிப் ]

ரிபம்

 
  ரிபம் viribam, ெப. (n.)

     ல் ( ங்.);; small piece of cloth.

ரி லப்ெபா ட்ட
ற் ப்பணி

ரி லப்ெபா ட்டற் ப்பணி viribulabboruṭṭaṟkuṟibbaṇi, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ்ெசால்லணி; one of the thirty five rhetorical figures, a fanciful kind of metaphor.

     [ ரி1 +  3]

     "காமத் ன் ைகேபான் க் ன்ற  இ ள்" இத ்ெதாடரில் இ ளா ய ெசய்  ரிந்  நின்ற . 
ைகக் ட்டம் (ெசய் );.

ரி

ரி  viripū, ெப. (n.)

   மலரந்்த ; full-blown flower.

     [ ரி1 +  3]

ரி

 
  ரி  viripūṭu, ெப. (n.)

பற்படகம் (மைல.); பாரக்்க;see {}, 

 fever plant.

     [ ரி +  ]

ரிமலர்

 
  ரிமலர ்virimalar, ெப. (n.)

ரி  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ ரி + மலர]்

ரி ட்

ரி ட்  virimuṭṭu, ெப. (n.)

   பைழய ற் ர ்வரி வைக (I.M.P.TP.234);; an ancient village cess.

     [ ரி +  ட் ]
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ரி ரண்

ரி ரண் virimuraṇ, ெப. (n.)

   ஒ வைக இைசப்பா ( லப். 6,35, உைர);; a kind of song.

     [ ரி1 +  ரண்]

ரியல்

ரியல் viriyal, ெப. (n.)

   1. பரப்  ( ங்.);; spread, expanse.

   2. ஒளி ( டா.);; light.

   3. மலரச்் ; blossoming.

     "தாைழ ரியல் ெவண்ேடாட் க் ேகாைத மாத " ( லப். 2, 17);.

   4.  மாைல; wreath of flowers.

     " ளங் க ரத்் ெதா த்த ரியல் ட் " ( லப். 10, 133);.

   5. ெதன்ேனாைலயால்

    ைடந்த தட் வைக (தஞ்ைச.);; screen, plaited of coconut-leaves.

     [ ரி →  ரியல்]

ரியைல

ரியைல viriyalai, ெப. (n.)

ரியல், 5 (தஞ்ைச); பாரக்்க;see viriyal.

     [ ரி + அைல]

ரிய

 
  ரிய  viriyaṟugu, ெப. (n.)

   அ கம் ல்வைக (மைல.);; a kind of harialli grass.

     [ ரி + அ ]

     [p]

ரியன்

ரியன் viriyaṉ, ெப. (n.)

   1. ஒ வைகப் பாம் ; viper, Daboia elegans.

   2. ந வல் , 1 (L.); பாரக்்க;see {}, 

 common sebesten.

ம.  ரியந்.

     [ ரி →  ரியன்]

     [p]

ரியாப்

 
  ரியாப்  viriyāppu, ெப. (n.)

   கைளப்பால் வ ம் மயக்கம் (ெநல்ைல);; fainting due to exhaustion.

     [ ரி + ஆப் ]
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ரி வகம்

ரி வகம் viriyuruvagam, ெப. (n.)

ற் வகம் (தண் . 35); பாரக்்க;see {}, 

 complete metaphor.

     [ ரி1 + உ வகம்]

இ  ஆ ய த ய ெசாற்கள் ெவளிப்பட்  நிற்றைல ைடய .

ரி ைர

ரி ைர viriyurai, ெப. (n.)

ரித் ைர ( ன்.); பாரக்்க;see viritturai.

     [ ரி6 + உைர6 ]

ரி வமம்

ரி வமம் viriyuvamam, ெப. (n.)

   ெபா த்தன்ைம ரிந்  நிற்ற ைடய உவைம (தண் -30);; a kind of simile where the common qualities of the 
things compared are clearly and fully expressed, dist fr. togai-y-uvamam.

     [ ரி + உவமம்]

இ  உவமான ம் உவைம ம் ெபா த் தன்ைம ம் உவேமய ம் ெவளிப்பைடயாய் ரிந்  நிற்க 
வ வ . (எ- );

ரி ர்நக்கனார்

ரி ரந்க்கனார ்viriyūrnakkaṉār, ெப. (n.)

   கைடக் கழகக் காலப் லவ ள் ஒ வர;் a sangam poet.

இவர ்ெபயர ்பலவா  ப களிற் ைதந்  காணப் ெப ற . நக்கனாெரன்ப  வ ரான் 
ப்ெபயரக் ள் ஒன் . அதைன இவ க் ட்டனர ்ேபா ம் ( றம். 332);.

ரிேயாைல

ரிேயாைல1 viriyōlai, ெப. (n.)

   1.  த்  ரிந்  ம் பைனேயாைல; fully developed leaf of the palmyra tree.

   2.  ரியல் 5 ( ன்.); பாரக்்க;see viri-yal.

   3. ஓைலப்பாய் (நாஞ்.);; palm-leaf mat.

     [ ரி + ஒைல]

     [p]

  ரிேயாைல2 viriyōlai, ெப. (n.)

   தாழங் ைட;{} umbrella.

     "வரஷ்ாதப பரிஹாரமான ரிேயாைல ம்" ( வ். ெபரியாழ். 3, 3, 4, வ்யா. பக். 569);.

     [ ரி + ஒைல]

     [p]

ரிவாக

 
  ரிவாக virivāka,  .எ.(adv.)

   இந்தச ்ெசய்  அந்த ல் ரிவாக எ தப்பட் க் ற ; in detail, elaborately.

     [ ரி  + ஆ-,]
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ரி நிகண்

ரி நிகண்  virivunigaṇṭu, ெப. (n.)

   நிகண்  வைக ல்; a kind of {}.

    டாமணி நிகண்ைட அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  அதன்ப ேய எ ைக ைற ல் 
ஆ ரியமண் லப்பாவால் இயற்றப்பட் ள்ள .  டாமணி நிகண் ள்ள ப ேனாரந் ெதா ற் 
கண்ட ெசாற்க டன் பல உலகவழக் ச ்ெசாற்கைள ம் ேசரத்் க் ட்  க ரிவாக அைமத் ள்ளார ்
இந் லா ரியர.் இந் ன் இ ப் ப  பலவா  ைதந் ள்ள . பல ெசய் ள்கள் 
எண்ணிடப்படாமல் உள்ளன. 1100 ெசய் டக் க்  ேமல் இ க்கலாம்;ெதளிவாகத் ெதரிவன 1036 
ெசய் ள்கள்.

இந் லா ரியர ் ெநல்ேவ  மாவட்டத் ள்ள ரவநல் ரார,் நா. அ ணாசல நாவலர ்என் ம் 

ரி ைர

ரி ைர virivurai, ெப. (n.)

   1.  ன் ரிவான உைர (நன். ம ைல. அ ம்.);; elaborate commentary.

   2. ெசாற்ெபா  (இக்.வ.);; lecture.

     [ ரி  + உைர5]

ரஇீ

ரீஇ virīi, ெப. (n.)

ரீ , 1 பாரக்்க;see {}.

     "நங்ைகமார ் ரிஇ யற்றவர"் ( வக. 89);.

ரீ

ரீ  virīki, ெப. (n.)

   1. ெநல் ( வா.); ( வக. 89, உைர);; paddy.

   2. அரி  (சங்.அக.);; rice.

   3. காேரலம் (யாழ். அக.);; a kind of cardamom.

  ரீ  virīki, ெப. (n.)

   1. ெநல்; Paddy.

   2. அரி ;(சங். அக.);.

 rice.

   3. காேரலம்;(யாழ்.அக.);.

 a kind of cardamom.

க்

 
  க்  virukku, ெப. (n.)

   சா ங்கம் (சங்.அக.);; vermilion.

கம்

கம் virugam, ெப. (n.)

   ெசந்நாய்; a kind of wild dog.

     "ைமயார ் கந்  மைறந்ேத" (கம்பரா. நகரநீ்ங் . 83); ( ங்.);.

  கம் virugam, ெப. (n.)

    லங் ; animal beast.

     "பல் க மா " ( வாச.1,27);;

     [Skt. mruha → த.  கம் –  கம்]
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த் ண்

 
  த் ண் viruttūṇ, ெப. (n.)

    த் ண  (இலக்.அக.);; fresh food.

     [ ந்  + ஊண் ]

  த் ண் viruttūṇ, ெப. (n.)

    த் ண  (இலக்.அக.);; fresh food.

தம்

 
  தம் virudam, ெப. (n.)

   ெவள்ெள க்  (சங்.அக.);; white madar.

     [ த்தம் →  தம்]

  தம் virudam, ெப. (n.)

   ெவள்ெள க்  (சங்.அக.);; white madar.

தர்

தர ்virudar, ெப. (n.)

    ரர;் warriors.

     "வாளி ெகாண்ட தர"் (பாரத. வாரணா. 76);.

  தர ்virudar, ெப. (n.)

    ரர;் warriors.

     "வாளிெகாண்ட தர"் (பாரத. வாரணா. 76.);.

தா

தா1 virutā, ெப. (n.)

    ண்; useless- ness, fruitlessness, that which is vain or profitless.

  தா2 virutā, ெப. (n.)

    ணாய்; uselessly.

     " தாவைலந் ழ  ம ேயன்" ( ப் . 102);.

  தா virutā, ெப. (n.)

    ண்,  ணாய்; uselessness, fruitlessness; that which is vain or profitless; uselessly.

     " தாவைலந் ழ  ம ேயன்" ( ப் . 102.);.

தாவளி

 
  தாவளி virutāvaḷi, ெப. (n.)

   அரசர ் த ேயார ்ெப ம் பட்டவரிைச; detailed statement of titles, as for kings ehe.

     [  + ஆவளி]

  தாவளி virutāvaḷi, ெப. (n.)

   அரசர ் த ேயார ்ெப ம் பட்ட வரிைச; detailed statement of titles.
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தாவன்

தாவன் virutāvaṉ, ெப. (n.)

   மக்கட்பத ; good for - nothing fellow, useless fellow, lazy person.

     "ேபாக் டமற்ற தாவைன ஞானிகள் ேபாற் த லற்ற " ( ப் . 266);.

     [ தா →  தாவன்]

  தாவன் virutāvaṉ, ெப. (n.)

   பயனற்றவன்; good for-nothing fellow.

     "ேபாக் டமற்ற தாவைன ஞானிகள் ேபாற் த லற்ற " ( ப் . 266);

1 virudu, ெப. (n.)

   1. பட்டம்; title.

     "தலம் கழ் " ( வாலவா. 46, 9);.

   2. ெகா ; banner.

     "கயல் தனங்கன்" (தனிப்பா. i, 384, 33);.

   3. ெவற் ச ் ன்னம்; trophy, badge of victory.

     "ப ...   ேமற்ெகாண் லாம் ேவனில்" (கம்பரா. தாடைக. 5);.

   4.  லவ  ( ன்.);; pedigree, genealogy.

     ' க்ேகா ேவடை்ட யா வ ?' (பழ.);.

     '  வந்  ெச ல் ைழயலாமா?' (பழ.);.

ெவல் - ( ல்); - ( ர)்; - ( ); = ெவற்

     "  ெபற ேவாச் " (ம ைரக். 54);

ர ்→  .

   1. ெவற் ப்பட்டம்.

     "தலம் கழ் " ( வாலவா. 49, 9);.

   2. ெவற் க் ெகா .

     "கயல்  தனங்கன்" (தனிப்பாடல்);

   3. ெவற் ச ் ன்னம்.

     "ப  ேமற் ெகாண் லாம் ேவனில்" (கம்பரா. தாடைக. 5);

வடவர ்காட் ம் லம்:

- த் (d); = அ , கைர, ஏங் ,  லம் ,  யர ்ெகாண்டா .  த =  கழ்ச் ச ்ெசய் ள், பாடாண் பாட் , 
ஏத் ைர.

இரங்கற் ெசய் ளா ய ைகய  நிைல ல் ஒ  தைலவைன அல்ல  வள்ளைலப் கழ்ந்  பா வ  
வழக்கேம ம் அ ைகக் க த் ல் ெவற் க் க த் த் ேதான் மா? என்பைத அ ஞர ்ஆய்ந்  காண்க 
எனப் பாவாணர ்(வ.ெமா.வ.92);  றார.்

   ெத., க.  ; Ma. virutu;

 Tu. birdu;

 Te. birudamu.

  2 virudu, ெப. (n.)
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க்ெகா

 
  க்ெகா  virudukkoḍi, ெப. (n.)

    றரக்் ல்லாச ் றப்ைப அ த்தற் ரிய ெகா ; distinguishing ensign or banner.

     [  + ெகா ]

கட் -தல்

கட் -தல் virudugaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   நிைனப்பள க் ெகாள் தல்; to determine, resolve firmly, as on a course of action.

     "அட்ட த்   நலன்ப க்க ள கட் யெபா னன்னேம" (தா . அ லா. 1);.

     [  + கட் -,]

காளம்

 
  காளம் virudukāḷam, ெப. (n.)

   ெவற் க் யா ய காளம் ( ன்.);; trumpet of victory.

     [  + காளம்]

ெத த்

 
  ெத த்  virudeḻuddu, ெப. (n.)

    தாகக் ெகாள் ம் ெமா  (பாண் ச.்);; motto.

ம வ. காரணெமா .

     [  + எ த் ]

ந்தம்

ந்தம்1 virundam, ெப. (n.)

   1.   பழம் த யவற் ன் காம்  (ைதலவ.);; footstalk of leaves, flowers or fruits.

   2. ேவம்  (சங்.அக.);; margosa.

   3. பாைன த யவற்ைற ைவக் ம் பாதம் (யாழ்.அக.);; stand for keeping pots, etc.

  ந்தம்2 virundam, ெப. (n.)

   1. உற ன் ைற ( டா.);; circle of relatives.

     'அவர ் ந்தங்க க் ம்' (E.I.XXI.188);.

   2.  லங் ன் ட்டம் ( ன்.);; herd, flock.

   3.  யல் (யாழ்.அக.);; heap.

  ந்தம்3 virundam, ெப. (n.)

ந்தைன ( டா.); பாரக்்க;see {}.

     [ ந்  →  ந்தம் (ேவ.க.120);]

ந்தமர்க்களம்

 
  ந்தமரக்்களம் virundamarkkaḷam, ெப. (n.)

    ந்தாரவாரம் ( ன்.);; stir and bustle of a feast.

     [ ந்  + அமரக்்களம்]
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ந்தர்

 
  ந்தர ்virundar, ெப. (n.)

ந் னன் பாரக்்க;see {}.

     [ ந்  →  ந்தர]்

ந்தைன

ந்தைன virundaṉai, ெப. (n.)

    ந் ேதாம் ம் மைன  ( ங்.);; wife.

     [ ந்  →  ந்தைன (ேவ.க.120);]

ந்தாகம்

 
  ந்தாகம் virundākam, ெப. (n.)

   ேசம்  ( .அ.);; Indian kales.

ந்தாட்

ந்தாட்  virundāṭṭu, ெப. (n.)

   1.  ந்தளிக்ைக; giving feasts, feasting.

   2. ஆடை்டத ் ழா ( லப். 6, 4, உைர);; annual festival.

     [ ந்  + ஆட்  = ெபயரீ ]

ந்தா

ந்தா  virundāṭi, ெப. (n.)

    ந்தாளி; guest.

     [ ந்தா  →  ந்தா ] (ேவ.க. 120);

ந்தா -தல்

ந்தா -தல் virundāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஒ  ட் ற்  ந்தாகப் ேபாதல் (ெசன்ைன);; to go as a guest.

     [ ந்  + ஆ -,]

ந்தாரம்

ந்தாரம் virundāram, ெப. (n.)

   1. அழ ; beauty.

   2. ேமன்ைம; excellence.

     [ ந்  + ஆரம்]

ந்தாளி

ந்தாளி virundāḷi, ெப. (n.)

    ந் னன் ( ன்.);; guest.

     [ ந்  + ஆளி7]

ந்தாற் தல்

ந்தாற் தல் virundāṟṟudal,    9 ெச. . .(v.i.)

ந் -, (ஐங் . 1, உைர); பாரக்்க;see {}.

     [ ந்  + ஆற் -,]

ந் -தல்

ந் -தல் virundiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   நண்பரக்்  உணவளித்  பணி ைட ெசய்தல்; to give a feast, to show hospitality.

     [ ந்  + இ -,]

154

www.valluvarvallalarvattam.com 16108 of 19068.



ந் னன்

ந் னன் virundiṉaṉ, ெப. (n.)

   1.  யவன்; newcomer.

     " ந் ன னிவ  மன் " ( வக. 1647);.

   2.  ந் னர;் guest.

     "தான்ேபாய் ந் ன னாதேல நன் " (நால , 286);.

     [ ந்  →  ந் னன்]

ந்

ந்  virundu, ெப. (n.)

   1.  ந் னர ் த ேயாரக்்  உணவளித் ப் பணி ைட ெசய்தல்; feast, banquet.

     "யா ெசய் ேவன்ெகால் ந் " ( றள், 1211);.

   2.  ந் னர;் guest.

     " ந் கண் ெடாளிக் ம் ந்தா வாழ்க்ைக" ( றநா. 266);.

   3.  யவன்; newcomer.

     " ந்தா யைட வார ் ண்" ( .ெவ. 3, 12);.

   4.  ைம; newness, freshness.

     " ந்  னலயர" (பரிபா. 6, 40);.

   5.  க் ரிய எண்வைக வனப் க்க ெளான்  (ெதால்.ெபா. 551);; poetic composition in a new style.

     ' ந் ட் ப் பைக ேத னாற் ேபால' (பழ.);.

     ' ந் ேலாரக்்  இல்ைலப் ெபா ந் ய ஒ க்கம்' (பழ.);.

     ' ந் ல்லாச ்ேசா  ம ந் ' (பழ.);.

     ' ந்ைதப் பண்ணிப் ெபா ந்தப் பண் ' (பழ.);.

     ' ந் ம் ம ந் ம் ன்  நாைளக் ' (பழ.);.

   ெத.  ந் ;   ம.  ந் ; Ka. Birdu;

 Tu. binne;

 Go. {};

 Kui. breenju.

     [ ள் →  ர ்→   →  ந்  (ேவ.க. 120);]

ந் க் டம்

ந் க் டம் virundukāṭam, ெப. (n.)

    ந் னைர வரேவற் ம் மாளிைகப் ப  (கட்டட. நாமா. 1);; banqueting hall.

     [ ந்  +  டம்]

ந் ெசால்( )-
தல்

ந் ெசால்( )-தல் virundusolludal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ந் க்கைழத்தல்; to invite to a feast.

     [ ந்  + ெசால்-,]

ந் ைவ-த்தல்

ந் ைவ-த்தல் virunduvaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ந் ண் அளித்தல் (இ.வ);; to give a feast.

     [ ந்  + ைவ-,]
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ந் ட்

ந் ட்  virundūṭṭu, ெப. (n.)

    ந் ன க்  உணவளிக்ைக; feeding of guests.

     "இவ் ந் ட்  ட் ல்" (S.I.I.iii.13);.

     [ ந்  + ஊட் ]

ந்ைத

 
  ந்ைத virundai, ெப. (n.)

    ள  ( .அ.);; sacred basil.

ந்ேதாம்பல்

ந்ேதாம்பல் virundōmbal, ெப. (n.)

    தாக வ பவைர உண்  த யவற்றால் வரேவற்றல் ( றள்.);; welcoming and entertaing guests.

     "இ ந்ேதாம்  இல்வாழ்வ  எல்லாம் ந்ேதாம்  ேவளாண்ைம ெசய்தற் ெபா ட் " ( றள், 81);.

     [ ந்  + ஒம்  → ஒம்பல்]

ந்ேதார்

ந்ேதார ்virundōr, ெப. (n.)

   1.  யவர ்( டா.);; newcomers.

   2.  ந் னர;் guests.

     [ ந்  →  ந்ேதார]்

ப்பம்

ப்பம் viruppam, ெப. (n.)

   1.  ப்பம் ( டா.);; desire, liking.

   2. அன் ; love, affection.

   3. பற்  ( ங்.);; attachment.

     ' ப்பத் னால் ஆகாத  ம் னால் ஆ மா?' (பழ.);.

ம.  ம் க.

     [ ம்  →  ப்  →  ப்பம் (ேவ.க.120);]

ப்பன்

ப்பன் viruppaṉ, ெப. (n.)

   1.  ப்ப ள்ளவன்; one who has desires.

   2. அன் ள்ளவன்; one who likes, lover.

     " ப்பைன ரில் ப்ப னா ம்" ( வாச. 2, 87);.

     [ ப்  →  ப்பம் →  ப்பன்]

ப் ள-த்தல்

ப் ள-த்தல் viruppiḷattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   நிலம் ெவ த்தல்; to be split in the land.

ப்

ப்  viruppu, ெப. (n.)

ப்பம் பாரக்்க;see viruppam.

     " ப்பறாச ் ற்றம்" ( றள், 522);.

     [ ம்  →  ப் ] (ேவ.க.100);

ப் ெவ ப்

ப் ெவ ப்  viruppuveṟuppu, ெப. (n.)

   ேவண் தல் ேவண்டாைம; desire and aversion, like and dislike.

     "ேவண் தல் ேவண்டாைம லான்" ( றள், 4);.

     [ ப்  + ெவ ப் ]
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பன்

 
  பன் virubaṉ, ெப. (n.)

   ெவள்ெள  (ச .);; a kind of rat.

     [இ ம்பன் →  பன்]

ம்பன்

ம்பன் virumbaṉ, ெப. (n.)

ப்பன் பாரக்்க;see {}.

     " ைற ர ் ம்பா" (ேதவா. 1005, 4);.

     [ ம்  →  ம்பன்]

ம்பார்

ம்பார ்virumbār, ெப. (n.)

   பைகவர;் enemies.

     " ம்பா ரமரிைட ெவல்ேபார ்வ " ( .ெவ. 10, 2, ெகா .);.

     [ ம்  + ஆ (எ ரம்ைற); + ஆர]்

ம் -தல்

ம் -தல் virumbudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ப்பப்ப தல்; to wish, long for, to covet, to love, like.

     "நனி ம்ப தாளாண்ைம நீ ம ழ் தாய் ம்" (நால , 200);.

   2. அ த்தமாய்க் க தல் ( ன்.);; to think intensely of.

 Mu. virumpuka.

     [ ள் →  ர ்→   →  ம் -, (ேவ.க.120);]

மத

மத  virumadaru, ெப. (n.)

   மரவைக (பதாரத்்த.212);; battle of plassey tree.

ம வ.  ர .

ம

ம  virumamūli, ெப. (n.)

    வைக ( வக. 2703, உைர);; a prostrate herb.

-த்தல்

-த்தல் viruviruttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. க த்தல்; to tingle with pain.

   2. காமம் த யவற்றால் உட தல்; to itch with sensual desire.

     "ேமாகமயக்கத்தான் ேமல்  க் ம்" (தனிப்பா. i, 329, 31);.

   3. உைறப்பா த்தல்; to be peppery in Taste.

   4.  னத்தாற் பரபரத்தல்; to get flurried due to angry mood.

   5.  ைரதல்; to be in a hurry.
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ப்

ப்  viruviruppu, ெப. (n.)

   1. க ப் ; tingling sensation.

   2. காமம் த ய வற்றால் உட ைக; itching with sensual desire.

   3. உைறப் ; pungent, peppery taste.

   4.  னத்தா ண்டாம் பரபரப் ; hurry activity due to angry.

   5.  ைர ; haste, hurry.

     [ -, →  ப் ]

ெரனல்

ெரனல் viruvireṉal, ெப. (n.)

   1. க ப் க் ப் ; tingling sensation.

   2. காமம் த யவற்றால் உட தற் ப் ; itching with sensual desire.

   3. உைறப்பா த்தற் ப் ; being peppery in taste.

   4.  னத்தா ண்டா ம் பரபரப் க் ப் ; being in a flurry owing to anger.

   5.  ைர க் ப் ; hurrying.

     [  + எனல்]

 viruvu, ெப. (n.)

   நிலச ் ெவ ப் ; a crack in the earth.

     [ ள் →   →  ] ( .தா.100);

ெவட்

 
  ெவட்  viruveṭṭu, ெப. (n.)

   க ங்காைர வைக (L.);; black honey thorn.

ம வ. நக்கணி.

ைள

 
  ைள viruḷai, ெப. (n.)

   க வாளப் ண் ( ங்.);; ornamental knob or ring of a bridle.
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ைர

ைர1 viraittal,    11 ெச. . . (v.i.)

ைற2 பாரக்்க;see {}.

  ைர2 viraidal,    12 ெச. . . (v.i.)

   1. ேவகமாதல்; to be speedy, swift, rapid.

     "தன்ைன யந்தான் ைரந்  ெக ம்" ( றள். 474);.

   2. பைதத்தல்; to hurry, hasten.

   3.  னங்ெகாள் தல் ( ன்.);; to be importunate, intent, eager.

   4. மனங் கலங் தல்; to be perturbed, disturbed in mind.

     " ைரயா  நின்றான்" ( வக. 513);.

 Ma. Virayuka;

 To. Pern;

 Ka. beragu;

 Kod. beria;

 Tu. birsu.

  ைர3 virai, ெப. (n.)

   1. மணம் ( டா.);; odour, fragrance.

     " ைரெச  கமலப் ேபா ல் ற் ந் த ஞ் ெசல்வன்" (கந்த .  வவ. 100);.

   2. ேகாட்டம்,  க்கம், தகரம், அ ல், சந்தனம் என்ற ஐவைக ந மணப் பண்டம்; perfumes, five in number, 
viz. {}, turukkam, tagaram, agil, {}.

     "பத் த் வரி  ைமந்  ைர ம்" ( லப். 6, 79);.

   3. ந ம் ைக ( டா.);; incense.

   4. கலைவச ்சாந்  ( டா.);; sandal mized with perfumes.

   5.  ந்ேதன்; honey of flowers.

     " ைரத ம்  ம் ண் " ( வக. 1467);.

   6. மலர;் flower, blossom.

     " ைர  க ன்" (ஞானா. 57, 43.);.

  ைர4 viraittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   மணங்கமழ்தல்; to be fragrant, to emit perfumes.

     " ைரக் ந் ம் ைக" (காஞ் ப் . இ பத். 182);.

  ைர5 virai, ெப. (n.)

   1.  ைத; seed, as of plants.

     " ைர த்தாமேல ைள ம்" (வரத. பாகவத. நார ங்க. 105);.

   2.  த்  லம் (அண்ட சம்);; testicle.

     ' ைர ஒன்  ேபாடச ் ைர ஒன்  ைளக் மா?' (பழ.);

ம.  ர.

     [ ைத →  ைர]

  ைர6 viraittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

159

www.valluvarvallalarvattam.com 16113 of 19068.



ைரக்க ம்

 
  ைரக்க ம்  viraikkarumbu, ெப. (n.)

   ந தற் ரிய க ம் ; sugarcane for planting.

     [ ைத →  ைர + க ம் ]

ைரக்காய்

ைரக்காய் viraikkāy, ெப. (n.)

   1. க க்  உதவா  ைதக் ப் பயன்ப ம் ற்றற்காய்; fruit set apart for obtaining seeds.

   2.  ைர5, 2 பாரக்்க;see virai.

     [ ைர + காய்]

ைரக் -தல்

ைரக் -தல் viraikkuviḍudal,    18 ெச.  ன்றா .(v.t.)

    ைரக் த மா  ெகா , மரங்களிற் காய்கைள ற்ற தல்; to allow set apart berries, fruits, etc. to ripen 
on the plant itself for obtaining seeds.

     [ ைதக்  →  ைரக்  +  -,]

ைரக்ெகாட்ைட

ைரக்ெகாடை்ட viraikkoṭṭai, ெப. (n.)

   1. நிலக்கடைல மணி; groundnut.

   2.  ைர5, 2 பாரக்்க;see virai.

     [ ைதக்ெகாடை்ட →  ைரக்ெகாடை்ட]

ைரக்ேகாட்ைட

ைரக்ேகாடை்ட viraikāṭṭai, ெப. (n.)

   1. ஒ  ேகாடை்ட ைத ைதத்தற் ரிய நிலவள  (C.G.);; extent of land computed by one {} of seed required to 
be sown in it = 1.62 acres.

   2.  ைதப் பதற் ரிய தவசத்ைத உள்ளடக் ச ் ற் க்கட் ய ைவக்ேகாற்கட்  ( வ்.  மாைல, 30, 
வ்யா.);; bundle of straw containing seed-grains of paddy.

   3.  ைதப்ைப; scrotum.

ைரகால்

 
  ைரகால் viraikāl, ெப. (n.)

    ைதத்தற் ரிய நிலம்; land fit for sowing.

     [ ைத →  ைர + கால்]

ைரெசால்

ைரெசால் viraisol, ெப. (n.)

    ைரைவக் க் ம் அ க் ச ்ெசால்; word repeated to indicate haste.

     " ைரெசால் ல க்ேக ன்  வரம்பா ம்" (ெதால். ெசால். 424);.

     [ ைர2 + ெசால்]
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ைரெதளி

ைரெதளி1 viraideḷiddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. நாற் க்காக ைத தல்; to sow seeds for raising seedlings.

   2. அ ம் அரி ம் இ தல்; to sprinkle a mixture of rice and cynodon grass, as on a newly married couple.

     "மங்கல வச் தந் ெதளித் ...... வாழ்த் னர"் ( வக. 2411);.

     [ ைத →  ைர + ெதளி-,]

  ைரெதளி2 viraideḷi, ெப. (n.)

    ைத ைளக்க த் ைக (இ.வ);; sowing of seeds.

     [ ைத →  ைர + ெதளி]

ைரநாசம்

 
  ைரநாசம் virainācam, ெப. (n.)

   ப ர ் ற் ம் அ ைக; complete or total ruin of crops.

ம வ.  ைதப்ப , பதர.்

     [ ைர + நாசம்]

ைரேநாய்

 
  ைரேநாய் virainōy, ெப. (n.)

ைரவாதம் (ைபஷஜ.); பாரக்்க;see {}.

     [ ைர + ேநாய்]

ைரப்பண்டம்

ைரப்பண்டம் viraippaṇṭam, ெப. (n.)

   ந மணப்பண்டம்; aromatic substance.

     [ ைர3 + பண்டம்1 ]

ைரப்பா

ைரப்பா  viraippāṭu, ெப. (n.)

ைதப்பா  பாரக்்க;see {}.

     [ ைர5 + ப  → பா ]

ைரப்

ைரப் 1 viraippu, ெப. (n.)

ைதப்  ( ன்.); பாரக்்க;see vidaippu.

     [ ைர →  ைரப் ]

  ைரப் 2 viraippu, ெப. (n.)

ைறப்  பாரக்்க;see {}.

     [ ைர →  ைரப் ]

ைரேபா -தல்

ைரேபா -தல் viraipōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1.  ைத தல்; to sow seed.

   2. அ வல் ெதாடங் தல்; to make a beginning, to commence.

ம வ.  த் -தல்

     [ ைர + ேபா -,]

161

www.valluvarvallalarvattam.com 16115 of 19068.



ைர ந் ரிைக

 
  ைர ந் ரிைக viraimundirigai, ெப. (n.)

   மரவைக; cashew tree.

     [ ைர +  ந் ரிைக]

ைரய

ைரய 1 viraiyaḍittal,    4 ெச.  ன்றா .(v.t.)

   காைள த யவற் ன் ைதப் ைப ள்ள ைதைய ந க்  ஆண்ைம இல்லாமற் ெசய்தல்; to 
castrate.

ம வ.  ைதவாங் தல்

     [ ைத →  ைர + அ -,]

  ைரய 2 viraiyaḍi, ெப. (n.)

   1.  ைதப் பா  பாரக்்க;see {}.

   2. நில வள  வைக (Rd.);; a measure of land = 1/8 acre.

     [ ைர + அ ]

ைரயாக்க

ைரயாக்க  viraiyākkali, ெப. (n.)

   1.  வ ரான  வாைண; the sacred command of {}.

     " ைரயாக்க  ெய  மாைண ம்" (ப ெனா. ேகா . 4);.

     "எத் க் ம் ைரயாக்க  வர் த் " (தணிைகப் .  ரம. 41);.

   2.  வ ராைன ன்னிட் ச ்ெசய் ம் ஆைண வைக. (ெபரிய . ேகாப் . 4);; an oath calling on {} to 
witness.

ைர -தல்

ைர -தல் viraiyiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

ைரேபா -, பாரக்்க;see {}.

     [ ைத →  ைர + இ -,]

ைரெய -த்தல்

ைரெய -த்தல் viraiyeḍuttal,    4 ெச.  ன்றா .(v.t.)

ைதய -, பாரக்்க;see {}.

     [ ைத →  ைர + எ -,]

ைரெய த்தவன்

ைரெய த்தவன் viraiyeḍuttavaṉ, ெப. (n.)

   1.  ைரெய க்கப்பட்டவன்; eunuch, castrated man.

   2. வ ம் ப்  ள்ளவன்; strong and active man.

   3.  ரந்்த பட்ட ள்ளவன்; man of ripe experience.

     [ ைத →  ைர + எ த்தவன்]

ைரவ -த்தல்

ைரவ -த்தல் viraivaḻittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ந மணப்பண்டம் தல்; to apply aromatic unguents.

     " ைரவ த் ைளய ெரல்லாம்" ( வக. 699);.

     [ ைர + வ -,]

ைரவாங் -தல்

ைரவாங் -தல் viraivāṅgudal,    5 ெச.  ன்றா .(v.t.)

    ைதய ; to castrate.

     [ ைத →  ைர + வாங் -,]
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ைரவாதம்

ைரவாதம் viraivātam, ெப. (n.)

   1.  டற்சரி ; rupture, scrotal hernia.

   2.  ைதப்ெப க்கம் (ைபஷஜ.171);; swelled, testicle, orchitis.

   3. நீரச்் ைல; dropsy of the testicle, hydrocele.

   4.  ைத ேநாய் வைக; inflammation of the epididymis edidiymitis.

ம வ.  ைர க்கம்.

     [ ைத →  ைர+ வாதம்]

 Skt. {} → த. வாதம்.

ைர -தல்

ைர -தல் viraiviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

ைரக் -, பாரக்்க;see {}.

     [ ைர +  -,]

ைர த்

 
  ைர த்  viraivittu, ெப. (n.)

    ைதப்பதற்ெகன ைவத் ள்ள த் ; seed-grain.

ம வ.  ைதப்பண்டம்.

     [ ைத →  ைர +  த் ]

ைர னர்

ைர னர ்viraiviṉar, ெப. (n.)

   ெசயன் ைனப் ைடயவர;் persons swift in action.

     "ெவல்வான் ைர னர ் வன் " ( வக. 615);.

     [ ைர →  ைர  + இன் + அர.் 'இன்' சாரிைய, 'அர'் பலரப்ால் ைன ற்  ஈ ]

ைர க்கம்

 
  ைர க்கம் viraivīkkam, ெப. (n.)

ைரவாதம் பாரக்்க;see {}.

     [ ைத →  ைர +  க்கம்]

ைர

ைர  viraivu, ெப. (n.)

   1. ச  (ேவகம்);; swiftness, celerity, despatch.

     " ைரவ ன் வ ெகன" (ெப ங். இலாவாண 5, 4);.

   2. ெவம்ைம (அக.நி.);; heat, warmth.

   3. ேவண் ைக (அக.நி.);; request.

   4. உத  (அ .நி.);; hospitality.

     [ ைர →  ைர ]

ைரைவ-த்தல்

ைரைவ-த்தல் viraivaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ைதப்பதற்  ெநல்ைல அணியப்ப த் தல்; to prepare paddy seeds for sowing.

     [ ைத →  ைர5 + ைவ-,]
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ல்

ல்1 viltalviṟṟal,    10 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ைல ெசய்தல்; to sell, put on sale.

     " ற் க்ேகா ட்டக்க ைடத் " ( றள், 220);.

   ெத.  ல் ;   க.  ல்;   ம.  ல்; To. Pil;

 Kod. bele;

 Tu. bile;

 Te. viluva.

  ல்2 viltal,    4 ெச. . .(v.i.)

    ற்கப் ப தல்; to be sold.

     "அ  என்ன ைலக்  ற் ற " ( ன்.);.

 To. Pil;

 Ka. bill, bili;

 Kod. Bele;

 Tu. {}, Te. vil(u);cu, viluva,vela.

  ல்3 vil, ெப. (n.)

    ல் வ ள்ள வாச் யவைக; a bow-like musical instrument.

     "பா ன்ற ல்லா ரசாம்" (ெதய்வச.்  ற  . 397);.

  ல்4 vil, ெப. (n.)

   1. அம்  எய்தற் ரிய க ; bow.

     " ல் ம் ேவ ம்" (ெதால். ெபா. 638);.

   2.  ல் ன் நாண் (இலக்.  . 608, உைர, பக். 574);; string of the bow.

   3.  ற் ைட பாரக்்க;see {}.

     "ெநா ப் ன் மாத் ைர ற் ல் ேல வ" ( வக. 1773);.

   4. வான ல்; rainbow.

     "வைரேசர்  ல் டந்தன்ன ெகா ய" (ெந நல். 109);.

   5.  லநாள் ( ங்.);; the 19th naksatra.

   6. ஒளி; light brilliance.

     "தண்ணாரம் ல் லங்க" ( வக. 2959);.

     ' ல்ல யால் சாகாத  கல்ல யால் சா மா?' (பழ.);.

     ' ல்லம்ேபா ெசால்லம்ேபா' (பழ.);.

     ' ல் இல்லாதவன் அம்  ேத வாேனன்' (பழ.);.

     ' ல் க் னியா  எய்தால்,  லகா  எ ரத்்த பைக' (பழ.);.

   ெத.  ல் ;   க.  ல்;   ம.  ல்; Kod. billi;

 Tu. Billu;

 Kol. vil;

 Pa. Vil;

 Ga. vind;

 Go. Vil;
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ல்கண்டம்

ல்கண்டம் vilkaṇṭam, ெப. (n.)

   1.  ல்லண்டம் 1, 2 பாரக்்க;see {}.

   2.  ட் ப்பா ; obstruction.

     [ ல் + கண்டம்]

ல் ள்

 
  ல் ள் vilcuruḷ, ெப. (n.)

   வண் களில் அ ரச்் ையத் தாங் ம் அைமப் ; spring.

     [ ல் +  ள்]

கடை்ட வண் ல் ெசல்வைத ட ல் வண் ல் ெசல் வ  ஏந்தாக இ க் ம். அதற் க் காரணம் 
எளிதாக ளங் ம். சக்கரங்கள் தைர ல் உ ம் ேபா  ஏற்ப ன்ற அ ரச்் கைளப் ெப ம்பா ம் 

ல் என்ற உ ப் த் தாங் க் ெகாள் ற . ேமாட்டார ்வண் , ெர ல் வண்  த யவற் ம் ல் 
உண் . அ த் ேயா அல்ல  இ த்ேதா ட் ட்டால் ன் இ ந்த நிைலைய அைட ம் 
தன்ைம ள்ள உேலாகத்தக  அல்ல  கம் ச் ள் ல் அல்ல  ல் ள் எனப்ப ம். எஃ , 
ெவண்கலம், இ ம் , உேலாகக் கலைவக ள் ல ஆ யைவ ல் ள் ெசய்ய பயன்ப பைவ.  ள் 

ல்மாடம்

 
  ல்மாடம் vilmāṭam, ெப. (n.)

    ற்ேபால் வைளந்த கட்டடப் ப ; vault.

     [ ல் + மாடம்]

ல்யாழ்

ல்யாழ் vilyāḻ, ெப. (n.)

    ல்வ வமான யாழ்வைக; a kind of bow-shaped lute.

     " ல்யா ைசக் ம் ரெல  ஞ் " (ெப ம்பாண். 182);.

     [ ல் + யாழ்]

     [p]

ல்லக ரல்

ல்லக ரல் villagaviral, ெப. (n.)

    ற் ப் ல் இைணந்  ெச ந்த ரல்; the finger that holds the bow, as pressed tightly.

     " ல்லக ர ற் ெபா ந் " ( ந். 370);.

     [ ல் + அகம் +  ரல்]

ல்லக ர னார்

ல்லக ர னார ்villagaviraliṉār, ெப. (n.)

   கைடக்கழகக்காலப் லவரக்ளில் ஒ வர;் a sangam poet.

ைக ெந ழாமல் த ய நிைலக்  ல்ைலப் த்த ரல்கைள உவைமயாக இவர ் க் ம் 
றப் னால் ல்லக ர னார ்என் ம் ெபயர ்ெபற்றார.் ( ந். 370); இவ் வைம,

     " ட் டந்ேதா ம் ல்லக ரல்ேபால் ெபா ந்  நின்  ஒ ங்ெக ர ்ெகாள்ெகன் " ( வக. 2110); 

ல்லங்கக்காரன்

 
  ல்லங்கக்காரன் villaṅgakkāraṉ, ெப. (n.)

   வழக்கா பவன்; one who raises a dispute.

     [ ல்லங்கம் + காரன்.]

ல்லங்க த்

ல்லங்க த்  villaṅgasutti, ெப. (n.)

   1. அைடமானம் த ய பந்தகம் இன்ைம; absence of charge or encumbrnce on properties.

   2. ெசாத் ரிைம ல் ற்ற ன்ைம; absence of defect in tittle to properties.

     [ ல்லங்கம் + Skt. Suddhi → த.  த் ]
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ல்லங்கப்ப -தல்

ல்லங்கப்ப -தல் villaṅgappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1.ெதாந்தர க் ள்ளாதல்; to be troubled.

   2. அைடமானம் த ய பந்தகத் ற்  உட்ப தல்; to be subject to a charge or encumbrance, as property.

     [ ல்லங்கம் + ப -,]

ல்லங்கம்

ல்லங்கம் villaṅgam, ெப. (n.)

   1. தைட; bar, impediment, difficulty.

   2.  ன்பம் (தனிப்பா. 1, 387, 39);; trouble distress.

   3. அைடமானம் த ய பந்தகம்; charge or encumbrance חס properties.

   4. ெசாத் ரிைம ள்ள ற்றம்; defect in title to properties.

   5.  க்கல்; contest, dispute, claim.

   6.  ல்கண்டம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

 Ma. villrikam;

 Ka. vilaga.

     [ ல் + அ ]

ல்ல

 
  ல்ல  villaḍi, ெப. (n.)

   ஏற் ம  ெசய்யப்பட்ட சரக் ன் ப்  (C.G.);; bill of landing.

     [ ல் + அ ]

  ல்ல  villaḍi, ெப. (n.)

    ல் ப்பாட் ன் மற்ெறா  வைக; another name for a folk performance sung with prose interludes to the 
accompaniment of a huge bow and other instruments.

     [ ல்+அ ]

ல்ல க்

ல்ல க்  villaḍikkuṟi, ெப. (n.)

   மைழ ெபய்தற்  அ யா ய வான ல் (தஞ்.சர.i, 311);; rainbow, as portending rain.

     [ ல் + அ  +  ]

     [p]

ல்ல யம்

 
  ல்ல யம் villaḍiyam, ெப. (n.)

ல்ல  (C.G.); பாரக்்க;see {}.

ல்ல வழக்

 
  ல்ல வழக்  villaḍivaḻkku, ெப. (n.)

   அைலக்க ப்பான வழக் ; troublesome dispute.

     [வல்ல  →  ல்ல  + வழக் ]
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ல்லைட

ல்லைட villaḍai, ெப. (n.)

   1. இைட ; adversity, distress.

     'எனக்  அேநக ல்லைட வந் க் ற '.

   2. தைட ( ன்.);; impediment.

   3. பைகைம (யாழ்.அக.);; enmity.

     [ஒ கா.  ல்கண்டம் →  ல்லைட]

ல்லண்டம்

ல்லண்டம் villaṇṭam, ெப. (n.)

   1. வ க்கட்டாயம் (யாழ்ப்.);; force, compulsion.

   2.  ல்கண்டம், 2 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ ல்கண்டம் →  ல்லண்டம்]

ல்லம்

ல்லம்1 villam, ெப. (n.)

ல்வம் பாரக்்க;see {}.

     "வ ைட ல்லம்" ( மந். 1720);.

  ல்லம்2 villam, ெப. (n.)

   ெப ங்காயம் (யாழ்.அக.);; asafoetida.

  ல்லம்3 villam, ெப. (n.)

    ைக (யாழ்.அக.);; cave.

     [ ல் →  ல் →  லம் → ( ல்லம்); →  ல்லம்]

ல்லரணம்

ல்லரணம் villaraṇam, ெப. (n.)

    ற்பைடயாலா ய காவல்; policing by bowmen or archers fence of bows.

     " ல்லரண மரணமாக" ( ல்ைலப். 42);.

     [ ல் + அரணம்]

ல்லவன்

ல்லவன் villavaṉ, ெப. (n.)

   1. ேசரன்;{} king, as having a banner with the figure of a bow.

     " ல்லவன் வந்தான்" ( லப். 27, 238); ( வா.);;

   2. க ம்  ற்ெகாண்ட காமன்;{}, as having a sugarcane bow.

     " ல்லவன் ழ ள்" (க த். 35);.

     [ ல் →  ல்லவன்]

ல்லன்

ல்லன் villaṉ, ெப. (n.)

ல் 1, 1, 5,

   6. பாரக்்க;see villi1 1,5,6.

     "ெதாைடமாண்ட கண்ணியன்  ல்லன்" (க த்.37);.

     [ ல் →  ல்லன்]
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ல்லாண்ைம

 
  ல்லாண்ைம villāṇmai, ெப. (n.)

    ற் றைம ( ன்.);; skill or expertise in archery.

     [ ல் + ஆண்ைம = ஆ ந்தன்ைம]

ல்லார்

ல்லார ்villār, ெப. (n.)

   1.  ல்லாளர;் bowmen.

   2. ேவடர;் hunters.

க.  ல்லார.்

     [ ல் →  ல்லார]்

ல்லாள்

ல்லாள் villāḷ, ெப. (n.)

ல்லாளன் ( றநா. 168, உைர); பாரக்்க;see {}.

க.  ல்லாள்.

     [ ல் + ஆள்]

ல்லாளன்

ல்லாளன் villāḷaṉ, ெப. (n.)

    ற்ெறா ல் வல்லவன்; archer, one skilled in archery, an expert archer.

     "சரந் ரந்த ல்லாளைன" ( வ். ெபரியாழ். 2, 1, 10);.

     [ ல் + ஆள் → ஆளன்]

ல்லாளி

 
  ல்லாளி villāḷi, ெப. (n.)

ல்லாளன் பாரக்்க;see {}.

ஒ.ேநா உைழப்பாளி, ெதா லாளி.

     [ ல் + ஆள் → ஆளி]
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ல்

ல் 1 villi, ெப. (n.)

   1.  ல்லாளன் பாரக்்க;see {}.

     " ம்ம ெலய்த ல் " ( வாச. 9, 5);.

   2. காமன் ( ங்.);;{}.

   3.  ரபத் ரன் ( ங்.);; virabhadra.

   4. அ ச் னன் (யாழ்.அக.);; arjuna.

   5. இ ளன், 1(ெகா.வ.); பாரக்்க;see {}, member of the {} caste.

   6. ேவடன் ( ன்.);; hunter.

க.  ல்லா.

     [ ல் →  ல் ]

  ல் 2 villi, ெப. (n.)

ல் த் ராழ்வார,் 2 பாரக்்க;see {}.

     " ம் யளவாய்க் காைதக் ைடந்  ேதாண்  ெயட் னமட் ம் அ ப்பதற்  ல் ல்ைல" 
(த ழ்நா.230);.

     [ ல் த் ரார ்→  ல் ]

ல் ங்கம்

 
  ல் ங்கம் villiṅgam, ெப. (n.)

ல்லங்கம் (C.G.); பாரக்்க;see {}.

ல் -தல்

ல் -தல் villiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ஒளி தல்; to shine, sparkle, flash.

     "ேபாலஞ் ெசய் ேகாைத ல் ட" ( லப். 29, கந் கவரி.);

     [ ல் + இ -,]

ல் பாரதம்

 
  ல் பாரதம் villipāradam, ெப. (n.)

    ல் த் ரர ்ஆ ரிய மண் லப்பா ல் இயற் ய மாபாரத ல்; the epic poem {} composed or framed in 
Tamil viruttam, by {}.

     [ ல்  + பாரதம்]

ல் த் ர்

ல் த் ர ்villibuttūr, ெப. (n.)

   ெபரியாழ்வா ம் ஆண்டா ம் ேதான் ய ஊர;்{}, the birth place of Peri-{} and {}.

     " ல் த் ர ் ட் த்தன்" ( வ்.  ப்பல். 12);.

ல் த் ரர்

 
  ல் த் ரர ்villibuttūrar, ெப. (n.)

ல் த் ராழ்வார ்பாரக்்க;see {}.

     [ ல் த் ர ்+ அர ்= ெப ைமப் ெபா ட ் ன்ெனாட் ]
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ல் த் ராழ்
வார்

ல் த் ராழ்வார ்villibuttūrāḻvār, ெப. (n.)

   1. ெபரியாழ்வார;்{}, as born in {}.

   2. 14-ஆம் ற் றாண் னரான த ழ்ப்பாரத லா ரியர;் a poet, the author of the Tamil {}, 14th C.

மாபாரதத்ைதத் த ல் பா ப் கழ் ெபற்றவர.்

ெதன்னாரக்்கா  மாவட்டத்ைதச ்ேசரந்்த ைனப்பா  நாட் ல் உள்ள சனி ரில் றந்தவர.் 
ரராகவன் என்ப  இவ ைடய தந்ைத ன் ெபயர.் இவர ்மா யக் ம்பத் ல் றந்ததனால், 

ஆழ்வாரக் ள் ஒ வரா ய ல் த் ரார ்என்  அைழக்கப்ப ம் ெபரியாழ்வார ்ெபயேர இவ க்  
இடப்பட்ட .

இவ ைடய வரலாற் க்  அ ப்பைட யா ள்ள . இவ ைடய மகனான வரந்த வார ்பா ய றப் ப் 
பா ரேம. அதன்ப  அவர ்பாரப்்பனர ்என் ம், கல்  ேகள் களில் றந்  பல்வைகப்பட்ட த ழ்ப் 
பாடல்கைளப் பா ம் றைம ெபற்றவெரன் ம், அதனால் த ழ் நாட்

ேவந்த ம் இவ க்  வரிைச  த யன வழங் னாரக்ெளன் ம் அ யலாம். இவர ்சமயத் ல் 

ல் ைம

ல் ைம villimai, ெப. (n.)

    ற் றைம; skill or expertise in archery.

     " ைறத்தார ் ரெமய்த ல் ைம" (ப ெனா.  ேவகம்.  வந். 59);.

ம வ.  ல்லாண்ைம

     [ ல் →  ல் ைம]

ல் ய

ல் ய  villiyaḍi, ெப. (n.)

   உள்ளங்கால் ப யாத அ ச் வ  (இ.வ.);; indistinct footprint, as of a man of the Irula caste.

     [ ல் 1 + அ 3]

ல் யர்

ல் யர ்villiyar, ெப. (n.)

   1.  ல்லார ்( ன்.); பாரக்்க;see {}.

   2. நீலமைல த ய இடங்களில் வா ம் இ ளர ்என் ம் ேவட் வ இனத் னர;்{}, a tribe of hunters 
inhabiting the Nilgiris and the adjacent plains.

     [ ல்  →  ல் யர]்

ல் யாதன்

ல் யாதன் villiyātaṉ, ெப. (n.)

    ண் வனத்த ள்ள மா லங்ைக என்ற நகரத் ல் வாழ்ந்த ஒ  தைலவன் ( றநா. 379);; a chief of {} 
town near {}.

     [ ல்  + ஆதன்1]

ல் கன்

ல் கன் villugaṉ, ெப. (n.)

    ற்றா ட் ; a kind of medicinal herb.

     [ ல்  + ஆதன் 1]
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ல் ப்பாட்

ல் ப்பாட்  villuppāṭṭu, ெப. (n.)

   ெகாைட ழா த யவற் ல் ல்ல த் ப் பா ம் பாட்  (ெநல்ைல.);; song sung to the accompaniment of 
a vil, in {} festival etc.

ெபா  மக்கள் மர வ ப் பா  வ ற பாடைலப் பல்வரிக் த்  என்பர ்அ யாரக்்  நல்லார.் 
ல் ப்பாடை்ட இதன் வைக ேல ஒன்  எனலாம். ஏைனய ஏற்றப்பாட்  இறைவப் பாட் ம் 
ல்ல யா ய இ  ேவறான .  ற் ரத்் ெதய்வங்களின் ழாக் காலங்களிேல த்தாரம்மன், 

இசக் , நீ , சங் ,  தத்தார,் சாத்தன், கடைலமாடன் கைதகள் ல்ல டன் பாடப்ெப ம். ேம ம், 
ேபாரிேல இறந்த ரர ்வரலா க ம், கணவ டன் உடன்கடை்டேய  உ ர ்நீத்த கற் ைட மைன யர ்
வரலா க ம் ல்ல க் ப் ெபா ளா ம். இவ் னத் ல் ன்னத்தம்  த் ப்பாட்டன் கைதகள் 
ெப ம் கழ் ெபற்றன.

ெபா மக்களிைடேய பத் , ைகம்மா  க தா உத , காதல்,  ரம் த ய ெப ங் ணங்கைள 
வளரக்்க இக்கைதகள் பயன்ப ன்றன. உள்ளத் ன் உணரச்் கைள ெவளி ட மாந்த க் க் 

ைடத்த க களிேல ல்ல ம் ஒன் .  ல்ல ன் உ ப் க்கள் பல. அவற் ள் க ம்,  ட ம், 
உ க் ம் தன்ைமயானைவ. க ர ்என்ப  ஏறத்தாழ ஒன்பத  நீள ம் 3 1/2  ரலக் கன ம் வாய்ந்த 
ஒ  கம் . இ  ந்தற்பைன ன் வ ரம் பாய்ந்த அ மரத்தால்

ஆய . இதன் ைனகள் இரண் ம் ெபா ந் க் ம் ப் கைளத் ேதால் க்காலைமந்த 
வடக்க ற்றால் இ த் க் கட் ப்பதால், க ர ் ல்ேபால வைளந்  காணப்ப ம். இந்த ல் ேல 
ெவண்கல வாரப்்பாலான சதங்ைககள் ெபா ந் க் ம். ஒ மண் டத் ைடய க த் ன் 

றத் ேல ல் கட்டப்ப ம். ைவக்ேகால் ரியாலா ய ரிமைண  டம் ைவக்கப்ப ம்.

ல் மன்

 
  ல் மன் villumaṉ, ெப. (n.)

   ெச வைக (மைல.);; rose-coloured sticky mallow.

ம வ.  ற்றா ட் .

ல் வம்

ல் வம் villuvam, ெப. (n.)

ல்வம் 1 ( ங்.); பாரக்்க;see vilvam, bael.

     [ ல்வம் →  ல் வம்]

ல் -தல்

ல் -தல் villuḻudal,    1 ெச. . . (v.i.)

    ற்ேபார ்ெசய்  வாழ்தல்; to earn one's living as a bowman.

     " ல்  ண்மார"் ( றநா. 170);.

     [ ல் + உ -,]

ல்

 
  ல்  villuṟudi, ெப. (n.)

    ல் ர் ப் படெ்டன் ம் ஒ வைகப் பட் த் ணி; a kind of silk cloth.

ல் ப்பட்

 
  ல் ப்பட்  villūtippaṭṭu, ெப. (n.)

   ஒ வைகத ் ணி ( ன்.);; a kind of cloth.

     [ ல்  + பட் ]

ல் ன் ப்

ல் ன் ப்  villūṉṟippuḻu, ெப. (n.)

   உடைல ேம ம் மாக ெநளித்  வைளந்  வைளந்  ெசல் ம் ஒ வைகப்  (ஞான. 20, உைர);; a 
kind of worm which moves in an undulating manner.

     [ ல் + ஊன்  +  ]

     [p]
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ல்ேலப்பா

ல்ேலப்பா  villēppāṭu, ெப. (n.)

   அம்  ம் எல்ைல; the boundary where arrow falls.

     " ல்ேலப்பாட் ைட ெயவ்ெவம் ம ங் ந் ெதரிேவாற் " (ெப ங். உஞ்ைச.க் 53, 68);.

     [ ல் + ஏ + ப - ஏப்ப  → ஏப்பா ]

ல்ேல ழவர்

ல்ேல ழவர ்villēruḻvar, ெப. (n.)

   1.  ரர;் warrior, brave soldier, bowmen.

     " ல்ேல ழவர ்பைகெகாளி ங் ெகாள்ளற்க ெசால்ேல ழவர ்பைக" ( றள், 872);.

   2. ேவடர;் hunters.

     "க ங்கைண ல்ேல ழவர.்.... மாமைல" ( .ெவ.12, இ பாற். 1);.

   3. பாைல நில மாக்கள்; inhabitants of the desert tract.

     "மாரி வளம் ெபறா ல்ேல ழவர"் ( லப். 11, 210.);.

     [ ல்ேல ழ  →  ல்ேல ழவர]்

ல்ேல ழ

ல்ேல ழ  villēruḻvu, ெப. (n.)

    ற்ேபார ்ெசய்  வாழ்ைக; profession of a bowman.

     " ல்ேல  ழ னின் னல் ைச" ( றநா. 371);.

     [ ல் + ஏர ்+ உழ ]

ல்ைல

ல்ைல1 villai, ெப. (n.)

   1. வட்டமா ப்ப ; that which is circular.

   2. ந மண ல்ைல; scented tablet.

   3. ஒட் த் ணி; patched cloth.

   4.  ல்ைல  ( ன்.); பாரக்்க; villai-murugu.

   5. ஊ யன் அணி ம் வட்டமான மாைழக் தக ; metal badge on a servant's belt.

   6. தைலயணி வைக; a kind of head-ornament.

   7.  ல்ைலக் சாதம் பாரக்்க;see {}.

     [வல் →  ல் –→  ல்ைல]

  ல்ைல2 villai, ெப. (n.)

ல்வம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}

     [ ள் →  ள →  ளவம் →  லவம் →  ல்வம் →  ல்லம் →  ல்ைல]

  ல்ைல3 villai, ெப. (n.)

   வட்டமான ண் ; round slice.

     "ைகக் க ம்ைப ல்ைல ெசய்யக் காேணனான்" (அழ ய நம்  லா. 148);.

     [வல் →  ல் →  ல்ைல]
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ல்ைலசச்ாதம்

ல்ைலசச்ாதம் villaiccātam, ெப. (n.)

   ேகா ல்களிற் ைடக் ம் கட் ச ்ேசா ; ball of cooked rice-offering available in temples.

ம வ. படை்டசே்சா .

     [ ல்ைல1 + Skt. {} → த. சாதம்]

ல்ைலசே்சவகன்

ல்ைலசே்சவகன் villaiccēvagaṉ, ெப. (n.)

   1.  ல்ைலத் தக  அணிந்த ஊ யன்; liveried servant.

   2. வட்டாட் ப் பணியாளன் (இ.வ.);; Taluk peon.

     [ ல்ைல + Skt. {} → த. ேசவகன்]

ல்ைல

 
  ல்ைல  villaimurugu, ெப. (n.)

   காதணிவைக ( ன்.);; a kind of ear- ornament.

     [ ல்ைல +  ]

ல்ேலார்

ல்ேலார ்villōr, ெப. (n.)

    ல்லாளர;் bowmen.

     "வ ந  லம் ன் ல்ேலார ்ெப ம" ( றநா. 168);

 | ல் →  ல்லார ்→  ல்ேலார]்

ல்ேலார்நிைல

 
  ல்ேலாரந்ிைல villōrnilai, ெப. (n.)

    ல் ல் அம் ைனத் ெதா த்  எய்வாரக்் ரிய (ைபசாசம், மண் லம், ஆ டம்,  ரத் யா டம் 
என்ற); நால்வைக ற்ேபார ்நிைல ( ங்.);; position of archers in shooting, of four kinds, viz., {}.

     [ ல்ேலார ்+ நிைல]

ல்வட்டம்

ல்வட்டம் vilvaṭṭam, ெப. (n.)

    ற்ெறா ல்; archery.

     " ல்வலான் ல்வட்டங் காய்ந்தான் றன்ைன" (ேதவா.961, 2);.

     [ ல் + வட்டம்]

     [p]

ல்வட்

 
  ல்வட்  vilvaṭṭu, ெப. (n.)

ல் ப்பட்  பாரக்்க;see {}.

ல்வதளம்

 
  ல்வதளம் vilvadaḷam, ெப. (n.)

    வ வ பாட் ற்  ஏற்றதான ைலகைள ைடய ல்வத்தைழ; trifoliate bael leaf used in {} worship.

     [ ல்வம் + தளம்]

ல்வ ப்பட்

 
  ல்வ ப்பட்  vilvadippaṭṭu, ெப. (n.)

ல் ப்பட்  (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.
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ல்வபத் ரம்

 
  ல்வபத் ரம் vilvabattiram, ெப. (n.)

ல்வதளம் பாரக்்க;see {}.

     [ ல்வம் + Skt. patra → த. பத் ரம்]

ல்வபத் ரி

 
  ல்வபத் ரி vilvabattiri, ெப. (n.)

ல்வபத் ரம் ( ன்.); பாரக்்க;see vilva- pattiram.

     [ ல்வம் + Skt. patri → த. பத் ரி]

ல்வம்

ல்வம் vilvam, ெப. (n.)

   1. மரவைக (பதாரத்்த 448);; bael.

   2. ெபரியமா லங்கம் (L); பாரக்்க;see {},

 a species of garlic-pear.

     ' ல்வப் பழம் ன்பார ் த்தம் ேபாக, பனம்பழம் ன்பார ்ப ேபாக' (பழ.);.

   ெத.  லவ ;   க.  ட்டா;   ம.  வலம்; Skt.  ல்வ;

 pees. shul;

 Hindi. Bel.

ள் →  ளம். ெவள்ைளயான ேதா ைடய கனி.

ள் →  ளா →  ள  -  ளவம்

ளம் →  ளர ்→  ளரி =  ளர.்  ளா -  ளாத் .

ளவம் →  லவம் →  ல்வம் = க ளத் ற் னமான ளம். வடெமா ல் ல ல்ைல. 
(வ.ெமா.வ. 92);.

ல்வ,  ல்வ = skt.

     [இரடை்ட ைத ைல நிைலத ் ைணகளிேல ச் க் ம்பத்ைதச ்ேசரந்்த ய மரம் (Aegle 
marmeelas);. இ  இந் யா,  யான்மர,் இலங்ைக ஆ ய ப களில் வளர் ற . இ  ஓர ்இைல ர ்
மரம். 20-25 அ  உயரம் வள ம், 3-4 அ  ற்றள க் ம். ேநரான ரிய டக்ள் இைலக் 
கக்கங்களி க் ம். காட்  மரங்களில் ள் அ கம். வளரக்் ம் வைககளில் ள் ைற . இைலகள் 

ன்  ற் ைலக ள்ள ட் ைலகள். அைவ மண ள்ளைவ.  க்கள் பசை்ச கலந்த ெவண்ைம 
நிற ள்ளைவ. பன்னீர ்ேபான்ற ந மண ள்ளைவ. ேமழம்,  ைட, கடக மாதங்களில் இம்மரம் க் ம். 
கனி ைல ல் ம். கனி உ ண்ைடயான . 2-4  ரல ட்ட க் ம்;

ல்வமாைல

 
  ல்வமாைல vilvamālai, ெப. (n.)

   ெபான் அல்ல  ெவள்ளி னால் ல்வஇைல உ க்களாகச ்ெசய்  ேகாத்த க த்தணி (யாழ்.அக.);; a 
neck ornament consisting of silver or gold bael leaves.

     [ ல்வம் + மாைல]

ல்வரி

ல்வரி vilvari, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக (I.M.P. cg.689);; an ancient tax.

     [ ல் + வரி5]

ல்வலன்

ல்வலன் vilvalaṉ, ெப. (n.)

   வாதா ன் தைமயனான அ ரன்; an asura elder brother of {}, destroyed by Agastya.

     "ேம ன ைமந்தர ் ல்வலன் வாதா " (கந்த .  ல்வலன் வாதா.10);.
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ல்வைள

 
  ல்வைள  vilvaḷaivu, ெப. (n.)

   கட்டடத் ல் ற்ேபான்ற வைள  (பாண் ச.்);; bow- shaped arch, as in a building.

     [ ல் + வைள ]

     [p]

ல்வாதசன்னி

 
  ல்வாதசன்னி vilvātasaṉṉi, ெப. (n.)

   சன்னிவைக (M.L.);; tetanus.

ல்வாள்

ல்வாள் vilvāḷ, ெப. (n.)

   ஒ வைக வாளரம் (C.E.M.);; bowsaw, locksaw.

     [ ல் + வாள்1]

ல் ழா

ல் ழா vilviḻā, ெப. (n.)

   1.  ற்ேபார;் joust or tournament, as a festival of the bow.

     ' ரர.்.....  ல் ழாைவ ம்ப' ( .ெவ.3, 1, உைர);.

   2. மைலேவடர ்தம் வரக்்  ற்ெறா ல் ப ற்றத ்ெதாடங் ம் நிகழ் ; introductory ceremony of hillmen 
initiating their children in the art of archery.

     " ல் ழா ெவ க்கெவன்  ளம் னன் ேவடர ்ேகாமான்" (ெபரிய . கண்ணப்ப. 31);.

     [ ல் +  ழா]

ல் -தல்

ல் -தல் vilvīcudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஒளி தல்; to shed light.

     " ன் மாமணி மகர ண்டலங்கள் ல் ம்" ( வ். ெபரிய . 8, 1, 3);.

     [ ல் +  -,]

ல்ெவட்

 
  ல்ெவட்  vilveṭṭu, ெப. (n.)

ல் ப்பட்  (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

ல்ேவதம்

ல்ேவதம் vilvētam, ெப. (n.)

த ரே்வதம் பாரக்்க;see {}, a secondary {}.

     "ஆ ள் ேவதம் ல்ேவதம்" (காஞ் ப் . சனற். 41);.

     [ ல் + Skt. {} → த. ேவதம் = அ யம், கைல]

 Skt. {} → த. ேவதம்.

லஃ -தல்

லஃ -தல் vilaḵkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

லக்  பாரக்்க;see vilakku.

     " லஃ  ங்  ேளாட் ேம......  த் னினம்" (நன். 90, உைர);.

     [ ல  →  லஃ -,]
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லக்க

லக்க 1 vilakkaḍi, ெப. (n.)

   1.  லக்கத் தக்க ; that which is prohibited.

     "இவ்வ ய யாதாரிேற உபயாந்தரங்களா ய லக்க களிற் ேபா றவரக்ள்" (ஈ . 4, 1, ப்ர.);.

   2. மாறான ; that which is contrary.

     "ஸம்ஸாரத் க்  லக்க  ேத க் ெகாண் " (ஈ . 1, 2, 8);.

   3.  லக்காக ள்ள ; that which is an exception.

   4. தைட; obstacle, restraint, felter.

     "இ க்  ேவ  லக்க ல்ைல" (ஈ . 6, 8, 1);.

   5.  றம்பாக் ைக (இ.வ.);; excom- munication, expulsion.

   6. பாதத்ைதக் க்ேக ைவத்தளக் ம் அ யள ; linear measure, being the breadth of the human foot.

     "22 அ ம் ஒ  லக்க ங் ெகாண்ட  கம் " (Rd.);.

     [ லக்  + அ ]

  லக்க 2 vilakkaḍi, ெப. (n.)

   சண்ைட ம் இ வரக்்  லக் பவரால் உண்டாம் அ  (இ.வ);; blow given to two persons fighting with a 
view to separate them.

     [ லக்  + அ ]

லக்கணன்

லக்கணன் vilakkaṇaṉ, ெப. (n.)

    றப் யல் ைடயவன்; one who has special or dis- tinguishing attributes esteemed person.

     " ழைலேமய லக்கணா" (ேதவா.582, 9);.

     [இலக்கணன் →  லக்கணன்]

லக்கணி

லக்கணி vilakkaṇi, ெப. (n.)

   1.  ன்ன லக்  (தண் . 43); பாரக்்க;see {}, a figure of speech.

   2. ெவளிப் பைடயான லக்ைக ஒ  றப் க் க த்ேதா  ெசால்வதா ய அணி (அணி . 98);; a figure of 
speech in which a well- known negation is stated with a special significance.

     [ லக்  + அணி]

ன்ன லக்கணி

     " ன்னத் ன் ம ப்ப  ன்ன லக்ேக

வைகக் கால ம் ேம யதா ம்"

ஒ  ெபா ைளக் ப் னால் லக் ன் அ  ன்ன லக்  என் ம் அணியாம். அஃ  இறப்  எ ர் , 
நிகழ்  என் ம் வைகப்பட்ட காலங்கேளா ம் யதாம். இம் க்காலங்கைளக் ற்ெறா ங் 

ப்ெபா ங் ட்ட அ வைகயாம்.

எ. .

     "பாலன் றன வா ேய ல ன் - டா ைல ன்

ேமலன்  கண் ன்றாய் ெமய்ெயன்பர ்- ஆலன்

ேமைலநீ ள்ளேதா ண்னேதா மண்ணேதா
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லக்கம்

லக்கம்1 vilakkam, ெப. (n.)

   1.  ல  க்ைக; sparseness, as of plants placed apart, separation.

   2. மாத டாய்; menses.

   3. ஊைர ட்  நீங் ைக ( ன்.);; desertion of a place.

     [ ல  →  லக்  →  லக்கம்]

  லக்கம்2 vilakkam, ெப. (n.)

   1. வழங்காமல் லக் ைக; prohibition.

   2.  லக்க 1, 5 ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ லக்  →  லக்கம்]

லக்கற்பா

லக்கற்பா  vilakkaṟpāṭu, ெப. (n.)

   ஒ ; restriction, exception.

     "இதனால் லக்கற்பா ன்  ேவண் ய  ெசய்வர"் ( றள், 1073, உைர);.

     [ லக் - +  பா 1]

லக் யற் த்

லக் யற் த்  vilakkiyaṟāttu, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் த்  (ெதால். ெபா. 91, உைர);; a kind of dance.

     [ லக்  + இயல்2 +  த் ]

லக் யற் த் ர
ம்

லக் யற் த் ரம் vilakkiyaṟcūttiram, ெப. (n.)

   ெபா  வைகயான் க்கப் பட்டதைன அவ்வைகயாகா ெதன்ப  க் ம் ற்பா (யாப்.  . பா .1, 
பக்.11);; rule of exception from the operation of a general rule.

     [ லக்  + இயல் + Skt. {} → த.  த் ரம்]
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லக்

லக் 1 vilakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  லகச ்ெசய்தல்; to turn aside, to divert, to avert, to prevent, to cause, to leave, to put out of the way.

     " ற்பைட லக் வ" ( வக. 567);.

   2.  டாெதன்  த த்தல்; to forbid, prohibit.

     "யாம் ேவண்ேடெமன்  லக்க ம்" (க த். 94);.

   3. தைடெசய்தல்; to check, retard, obstruct.

     " ண்ணிற் ங்கள் லக் தன் ேம னார"் ( வக. 902);.

   4. அ த் தல்; to inset, fix.

     "ேவல் லக் " ( ைண மாைல. 30);.

   5. மாற் தல் ( ங்.);; to change, to vary.

   6. ேவைல னின்  தள் தல்; to dismiss, as from a post.

   7. ேவண்டாத வற்ைற நீக் தல் ( ன்.);; to eschew, discard, remove Irrelevent things.

   8. கண்டனம் ெசய்தல் ( ன்.);; to repudiate, to controvert, to condemn.

   9.  ரித்தல்; to separate. 

     'அவரக்ைளச ்சண்ைட ெசய்யாதப  லக் '.

 Ma. Villakkam;

 Ka., Te. Vilu.

     [ ல  →  லக் ]

  லக் 2 vilakku, ெப. (n.)

   1. ேவண்டாத ெதன்  ஒ க் ைக; prohibition, injuction not to do a thing.

     " றனில் ேவடை்க ன்னன லக்கதா ேம" ( ரேபாத. 39, 16);.

   2. தனி; seclusion.

     'அவன் யாேரா ஞ் ேசரா  லக்கா க் றான்'.

   3.  றப்  ெந ; rule of exception.

     'இந்த ற்பா ற்  லக்ெகன்ன?'.

   4. தைட; hindrance, obstruction.

   5.  லக் க் க மம் பாரக்்க;see {}.

     " லக்ெகா  ராயச் த்த ெமனைவந்  ைனகள்" ( ரேபாத.39,13);.

   6. ஐந் ெதா ல்க ள் ரன்

   தன்ேமல் வ ம் அம் கைளத் த க்ைக ( வக. 1676, உைர);; activity of a warrior in warding

 off arrows aimed at him, one of {}- kiruttiyam.

   7. மாத டாய்; menses.

   8. வ  ( ன்.);; error, fault.

   9.  லக்கணி (தண் . 45, உைர); பாரக்்க;see {}.

 Ma. Vilakkam;

 Te. vilu.
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லக் ச் ட்

 
  லக் ச் ட்  vilakkuccīṭṭu, ெப. (n.)

   ஒ வைன நீங் க் ெகாள் ம்ப ய ப்பப் ப ம் ஆைண (நாஞ், நா);; order to keep oneself away.

     [ லக்  +  ட் ]

லக் வகம்

லக் வகம் vilagguruvagam, ெப. (n.)

   உ வ க்கப்பட்ட ெபா ளினிடத்  அத் தன்ைம ல்ைலெயன்ற லக்ேகா   வ ம் 
உ வகவணி (தண் .36, உைர);; a kind of metaphor in which certain distinguishing features of the object of comparison 
are pointed out, as absent in the thing compared.

     [ லக்  + உ வகம்]

     "வல்  வதன ம க்  ம த்தன்ைம

இல்ைல ளேத ரவன்  - எல்ைல

ளக்  ெமாளிவளரத்்  ெவம்ைமயா ெலம்ைமத்

லக் வைம

லக் வைம vilakkuvamai, ெப. (n.)

   உவேமயத் ற்  உயர்  ேதான்ற உவமானத் ேல ஒப் ைமக்  லக்கா ள்ள ல தன்ைமகள் 
லப்படக் ம் அணிவைக (தண் . 31, உைர);; a kind of simile in which, with the object of praising the {}, certain 

characteristics absent in {} are pointed out as being present in the {}.

     [ லக்  + உவைம]

பாரிபாரி ெயன் பல ேவத்

ஒ வற் கழ்வர ்ெசந்நாப் லவர்

பாரி ெயா வ  மல்லன்

மாரி  ண் ண் ல ரப் ப ேவ

லக் ப்

 
  லக் ப்  vilakkuṟuppu, ெப. (n.)

   நாடக ப் வைக (அ . ந்.); அைவ ப னான்  வைகப்ப ம்; a section in drama.

     [ லக்  + உ ப் ]
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ல

ல 1 vilagudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. நீங் தல்; to withdraw, to leave.

   2.  ன்னி தல்; to recede.

   3. ஒ ங் தல்; to step aside and give way.

   4. ஒ ங்  தவ தல்; to deviate from, to go astray, to err.

   5. இடம் ட் ப் ெபயரத்ல்; to be dislocated, to fall out of position.

   6.  ரிதல்; to separate, to get away.

   7. அைசதல்; to move.

     " ல  ண்டலத்தன்" ( வ்.  வாய். 8, 8, 1);.

   8. ெசல் தல்; to proceed, go.

     " ல ஞ் ல ேவழம்" (இர . யாகப். 19);.

   9.  ரத்  த்தல்; to be far off.

   10. மாத டாயாதல்; to be in menstrual periods.

   11. ஒளி தல் ( ன்.);; to sparkle, shine.

  ல 2 vilagudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. எ தல் ( ங்.);; to throw, cast.

     " ல ற் ைழயாச ் லத்ேத" (தக்ைகயாகப். 224);.

   2.  ட்  நீங் தல்; to part from, separate from. 

     'அவைன ல ப் ேபா'.

லங்க

லங்க 1 vilaṅgaḍi, ெப. (n.)

   மாட்  ேநாய்வைக (மாட் .ைவ.);; a disease of cattle.

     [ லங்  + அ 1 → அ ]

  லங்க 2 vilaṅgaḍittal,    4 ெச.  ன்றா .(v.t.)

    லங் மாட் தல்; to bind with fetters or handcuffs.

     "இ கால் லங்க யா ேத ல்" (பஞ்ச.  க. 1658);.

     [ லங்  + அ -,]

லங்கம்

லங்கம் vilaṅgam, ெப. (n.)

லங் , 4 ( வா.); பாரக்்க;see {}.

     [ லங்  →  லங்கம்]

லங்கர

லங்கர  vilaṅgarasu, ெப. (n.)

   அரிமா; lion, as the king of beasts.

     " லங்கரசைனய காைள" ( வக. 2092);.

     [ லங்  + அர 2 ]

     [p]
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லங்கரம்

லங்கரம் vilaṅgaram, ெப. (n.)

   வாளரவைக; a saw, especially for conch-shells.

     " லங்கரம் ெபா உம் ெவள் ைள ேபாழ்நெரா " (மணிேம. 28, 44);.

     [ ல  →  லங்  + அரம்1 ]

லங்கல்

லங்கல் vilaṅgal, ெப. (n.)

   1.  க்கா க்ைக; lying athwart or across.

   2. மைல; hill, mountain.

     " லங்கண் ைச" (மைலப . 298);.

   3. கலங்கனீர ்( வா.);; turbid water, puddle.

   4.  ரசயம் (ெதால். எ த். 88, உைர); பாரக்்க;see {}; a tone occuring in a series of unaccented syllables following a 
svarita.

   5. பண்மா  நரம் ைசக்ைக; abrubt change of the tune, change of tune from one to another, as on a stringed 
instrument.

     "கா ளி லங்கல்" ( வாலவா. 57, 26);.

லங்கன்

 
  லங்கன் vilaṅgaṉ, ெப. (n.)

லாங்  பாரக்்க;see {}.

     [ லங்  →  லாங்  →  லங்கன்]

லங்

லங்  vilaṅgi, ெப. (n.)

   ேவ  (ஞான. 26, 5);; hedge, fence.

ெத. ெவ ங்

     [ லங்  →  லங் ]

லங் யல்

 
  லங் யல் vilaṅgiyal, ெப. (n.)

    லங் கைளப் பற் ய ஆராய்ச் யல்; zoology.

     [நிைலத் ைணக ம் லங் க மா ய உ ரக்ைளப் பற் ய ஆராய்ச்  உ ரியல் எனப்ப ம். 
லங் கைளப் பற் ய ஆராய்ச்  லங் யலா ம்.  லங் கள் என் ம்ேபா  நாம் நாற்கால் 
லங் கள் ம ரப்் ேபாரை்வ ள்ள

பா ட் கள், இற ப் ேபாரை்வ ள்ள பறைவகள், ெச ற் ேபாரை்வ ள்ள ஊரவ்ன, நீரில் வா ம் 
தவைளகள் ஆ யவற்ைற மட் ம் ப்ப ல்ைல.  ன்கள்,  ச் கள், ேதள்,  , நத்ைத, ஒர  
உ ரிகள் ஆ ய எல்லாவற்ைற ம் க் ேறாம்.  ங்கச ்ெசால் ன் நிைலத் ைண உ ரின் 
அல்லாத எல்லா உ ைடப் ெபா ம் லங்ேகயா ம். நிைலத் ைண உ ரிகள் தமக்  ேவண் ய 

லங் னர்

லங் னர ்vilaṅgiṉar, ெப. (n.)

   பைகவர;் enemies, foes.

     " லங் னர ்தம்ைம ெயல்லாம் ேவெரா ம் ளிய " (கம்பரா. மேகந் ர. 21.);.

     [ லங்  →  லங் னர]்
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லங்

லங் 1 vilaṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  க் தல்; to lie athwart, to be transverse.

     "ஆ ெகட லங் ய வழல  ராரிைட" (க த். 2);.

   2. மா ப தல்; to change, become different.

     " லங்காேன னாத னால் லங் ேனன்" (கம்பரா. சடா . 22);.

   3.  ல -, 1, 2, 3, 5, 6 பாரக்்க;see vilagu-.

     "ப வைர நாடனீங்  லங்கா  ெநஞ் ைடந்த " ( க்ேகா. 150, உைர);.

   4.  ல -, 4 பாரக்்க;see vilaցս.

     "வாெவனச ்ெசன்றாய் லங் ைன" (க த். 84);.

   5.  ல -, 11 பாரக்்க;see vilagu.

     " ல் லங் ய ரைர" (கம்பரா.  ரமாத். 60);.

     [ ல் →  ல  →  லங் ]

  லங் 2 vilaṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. த த்தல்; to hinder, obstruct.

     " லங் ந ரீங் ல்ைல ெவள்ேவேலாய்" ( .ெவ.12. ெபண்பாற். 19);.

   2. கைளதல் ( ங்.);; to pluck, pull up and remove.

   3. ெகால் தல்; to slay.

     "கழல் ேவந்தர ்பைட லங் " ( .ெவ.7, 15, ெகா .);.

   4. அ த்தல்; to destroy.

     "ஒ  வரங்ெகாண்  லங்ெகன..... அவ  ரித் ட்ேடான்" (பரிபா. 5, 31);.

   5. எ தல் (அக.நி.);; to throw.

   6. ெசல தல் (அக.நி.);; to let pass.

     [ ல் →  ல  →  லங் ]

  லங் 3 vilaṅgu, ெப. (n.)

   1.  க்கான ; that which is transverse, across or crosswise.

     " லங்ககன்ற யன்மாரப்" ( றநா. 3);.

   2. மா ம் ள் ம்; beast or bird, as having their bodies not erect but horizontal.

     " லங்  மக்க ம் ெவ உப்பைக நீங் ம்" (மணிேம. 12, 95);.

     " லங்காேன னாத னால் லங் ேனன்" (கம்பரா. சடா . 22);.

   3. மான்; deer.

     " லங்  மைலத்தைமந்த..... நாட்டத் " (மைலப . 45);.

   4. ைக கால்களில் மாட்டப்ப ந் தைள ( டா.);; fetters, shackles, manacles.

   5. ேவ பா ; difference.

     " லங்ேகாரார ்ெமய் ேயாரப்் ன்" (க த். 52);.

   6. தைட; obstruction, hindrance.

     "இந்த ைன டல் லங்கா ம்" (ஞானவா.  ைல. 34);.

   7. உ ர ்ெமய்ெய த் க்களில் இ, ஈ, உ, ஊ த ய உ ரக்ைளக் க் ம் அைடயாளமாக ேம ங் 
ள்ள வைள  (ெதால். எ த்.17, உைர);; curve added to a consonant, above or below as the symbol of the 

vowel i or {} or u or {}.
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லங் க்காட் த்
ேதாட்டங்கள்

 
  லங் க்காட் த்ேதாட்டங்கள் vilaṅgukkāṭcittōṭṭaṅgaḷ, ெப. (n.)

   உ ரக்்காட் ச ்சாைல; zoological park.

     [காணக் ைடக்காதன ம், பழக்க ல்லா தன ம்,  ப்பாகக் காட் ல் வாழ்பவன மான பல 
லங் கைள உ டன், அவற் ன் வாழ் ற் த் தகவான எந் க டன் பா காத்  ைவக்கப்ெப ம் 

இடங்கள். ெப ம்பா ம் பல ெபா டக்ாட் ச ்சாைலகளின் ெதா ல்க ள் பலவற்ைற இைவ ம் 
ெசய் ன்றன. இைவ ெபா வாக எல்ேலா க் ம்,  தன்ைமயாகச ் வரக் க் ம் ஆங் ச ்ேசகரித்  
ைவத் ள்ள லங் னங்களின் பழக்க வழக்கங்கைள ம், அவற் ன் உண  வைககள்,  றப் , 
வளரச்்  த யவற்ைற ம் ேநர் கமாக அ யக் ய வாய்ப்ைபத் த ன்றன. இவற்றால் மக்கள் 

லங் னங்கைள உ ேரா  கண் , அவற்ேறா  பழக வாய்ப்  உண் . நாட் ப் ற மக்கெளா  நகர 
மக்க ம் இவற்ைறக் காணப் ெபரி ம் ம் ன்றாரக்ள். உலகத் ன் பல்ேவ பட்ட பல ைல 

லங் க

 
  லங் க  vilaṅgugadi, ெப. (n.)

   நால்வைக நிைலக ள் ஒன்றான லங் நிைல; birth as living being a stage in the transmigration of souls, one 
of {}, q.v.

     [ லங்  + க  = உ ரக்ள் ேதவக , மக்கடக் ,  லங் க , நரகக  என நான்  நிைலகளாக 
எ க் ம் றப் ]

லங் ச்

 
  லங் ச்  vilaṅguccuḻi, ெப. (n.)

   உைடயவைனச ் ைறப் த் வதாகக் க தப்ப ம் மாட் ன் ச ் ; involuted curls on the back of 
cow or ox, as portending imprisonment to its owner.

     [ லங்  +  ]

லங் நர்

லங் நர ்vilaṅgunar, ெப. (n.)

   1.  ல  ப்பவர;் those who stand off.

   2.  லக் பவர;் those who obstruct or cause to turn aside or seperate.

     " லங் ந ரீங் ல்ைல" ( .ெவ.12, ெபண்பாற், 19);.

     [ ல  →  லங்  →  லங் நர]்

லங் பாய்-தல்

லங் பாய்-தல் vilaṅgupāytal,    5 ெச. . . (v.i.)

    க் ப்பாய்தல்; to jump aside or across.

     " லங் பாய்வன..... க மா" ( வக. 1770.);.

     [ லங்  + பாய்-,]

லங் ேபா -தல்

லங் ேபா -தல் vilaṅgupōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

, 19 ெச. ன்றா . (v.t.);

   ைககால்களில் தைள தல்; to handcuff, put in chains or felleis.

     [ லங்  + ேபா -,]

     [p]

லங் ண்

 
  லங் ண் vilaṅāṇ, ெப. (n.)

    லங் கட்  உண ம் அறச ்ெசயல் ( டா.);; feeding animals, considered an act of charity.

     [ லங்  + ஊண்]
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லத்தல்

 
  லத்தல் vilattal, ெப. (n.)

   நீங் ைக (யாழ்.அக.);; separation.

     [ ல  →  லத்  →  லத்தல்]

லத்

 
  லத்  vilatti, ெப. (n.)

   ெந க்க ன்ைம; sparseness, being not close.

     'இந்த ஆைட ல் ைழ லத் யா க் ற '.

     [ லத் -,  →  லத் ]

லத் -தல்

லத் -தல் viladdudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

லக்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see vilakku.

     [ லக்  →  லத் -,]

லர்

லர ்vilar, ெப. (n.)

   மரவைக; a kind of tree.

     ' லரங்்ேகா ' (ெதால். எ த். 363, உைர);.

ல ல-த்தல்

ல ல-த்தல் vilavilattal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1.  கந ங் தல்; to tremble exceedingly.

     "ெகாக்  வல் கண் ெடன்ன ல லத் " (தனிப்பா.i, 171,23);.

   2.  க ம் வ ழத்தல்; to become extremely weak.

     'ப யால் ைக கால்கள் ல லத் ப் ேபா ன'.

   3. ெந க்க ன் த்தல்; to be sparse, not close.

     'இந்தத் ணி ல லெவன்  என்  உள்ள ' (உ.வ.);.

 Ma. vilakkam;

 Ka. (vili. vilivilisu);;

 Te. Vilavila;

 Kui. vida.

ல

ல 1 vilavu, ெப. (n.)

லா பாரக்்க;see {}.

     " லவறச ் ரித் ட்ேடேன" ( வ்.  மாைல. 34);.

     [ லா →  ல ]

ஒ.ேநா. நிலா → நில

  ல 2 vilavudal,    5 ெச. . . (v.i.)

லா -, பாரக்்க;see {}.

     " ல த் த த்ேதைன தெ்தா காற் பாராேயா" (தனிப்.);.
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லா

லா vilā, ெப. (n.)

   1. மார் ன் பக்கம்; sides of the chest in body.

     "க ம் பா ம் லா ற் க் டந்தவன்ேற" ( வக. 804);.

   2.  லாெவ ம்  பாரக்்க;see {}.

ம.  லா .

     [ ல் →  லா]

லாக் ைட

லாக் ைட vilākkuḍai, ெப. (n.)

லா,1 (ெநல்ைல); பாரக்்க;see {}.

     [ லா +  ைட]

லாக் ப்

 
  லாக் ப்  vilākkuṟippu, ெப. (n.)

   ெபாத்தகப் பக்கங்களின் யாதா ெமா  ம ங் ங் ப்  (இக்.வ.);; marginal note.

     [ லா +  ப் ]

லாக்

 
  லாக்  vilākāṭu, ெப. (n.)

   மார் க்  (இ.வ.);; chest.

     [ லா +  ]

லாக்ெகா

 
  லாக்ெகா  vilākkoḍi, ெப. (n.)

    லாெவ ம்  (யாழ்.அக.);; rib.

     [ லா + ெகா ]

லாங்

லாங்  vilāṅgu, ெப. (n.)

   ப ப்  வண்ண ம் நான்  அ  வளரச்் ம் உள்ள பாம்  ேபான்ற ன்வைக (பதாரத்்த. 940);; eel, 
brownish, attaining more than 4 ft. in length.

     [ லங்  →  லாங் ]

     [p]

லாச்

 
  லாச்  vilāccuḻi, ெப. (n.)

    லாைவச ் ட் க் ம் ஒ வைக ைர ரல் ேநாய் (M.L.);; rapid respiration producing flattening of the 
chest-walls in flanks a lung disease.

     [ லா +  ]

லாசம்

லாசம் vilācam, ெப. (n.)

   1. வாைழ (அ .நி.);; plantain.

   2. நீபம்1, 1,2,3,4 (அ .நி.); பாரக்்க;see nibam.
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லா

லா 1 vilācudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அழ ற அணிதல் (சரப.  ற. 32, 3, உைர);; to put on attractively.

  லா 2 vilācudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ற் ந் ேதால் றச ்ெசய்தல்; to rout, to defeat out and out, as in a discussion.

     'வாதத் ல் எ ரிைய லா ட்டான்'

   2. வ வாக அ த்தல்; to beat soundly or strongly.

     'சண்ைட ல் நன்றாக லா  ட்டான்' (இ.வ.);.

     [ ளா  →  லா -,]

லா -த்தல்

லா -த்தல் vilāṭittal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. எண்ைண ரித்தல் (இ.வ);; to seperate.

   2. வரி த யன இரடை்ட மடங்  ெகா த்தல் ( ன்.);; to pay doubly, tribute or tax etc.

   3. பல மடங்  ெகா த்தல்; to pay manifold.

     'ஒன் க்  ஐந்தாக லா க் ெகா ப்பா யானால் கடன் ெகா ப்ேபன்' (இ.வ.);.

லாத்ேதாரணம்

 
  லாத்ேதாரணம் vilāttōraṇam, ெப. (n.)

லாெவ ம்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ லா + ேதாரணம்]

லாப்பாரிசம்

லாப்பாரிசம் vilāppārisam, ெப. (n.)

லா 1 பாரக்்க;see {}.

     [ லா + பாரிசம்]

லாப் ைட

லாப் ைட vilāppuḍai, ெப. (n.)

லா 1 பாரக்்க;see {}.

     " லாப் ைட ெபரி ம் ங்க" ( வக. 400);.

     [ லா +  ைட3 ]

லாப் ைடத்தல்

 
  லாப் ைடத்தல் vilāppuḍaittal, ெப. (n.)

   உண்ட உண ன் நிைறவால் இ பக்க ம் லாப் றம் ங் ைக ( ன்.);; bulging out of the nib sides, as 
when the stomach is full.

     ' ந் ல் லாப் ைடக்க ண்டான்' (உ.வ.);.

     [ லா +  ைடத்தல்]

லாப் றம்

லாப் றம் vilāppuṟam, ெப. (n.)

லா 1 பாரக்்க;see {}1.

     "இ  லாப் றத் ம்" (ெகாக்ேகா, 2, 12);.

     [ லா +  றம்]
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லாம் சை்ச

 
  லாம் சை்ச vilāmbiccai, ெப. (n.)

லா சை்ச ( ன்.);  ன் ம வழக் .

லா ச்

 
  லா ச்  vilāmiccu, ெப. (n.)

லா சை்ச பாரக்்க;see {}.

லா சை்ச

லா சை்ச vilāmiccai, ெப. (n.)

இலா சை்ச (பதாரத்்த. 996); பாரக்்க;see {}.

 white cuscus grass.

     [இலா சை்ச →  லா சை்ச]

லாய்

லாய் vilāy, ெப. (n.)

   1.  ன்பம் (யாழ்.அக.);; trouble, suffering.

   2. சண்ைட (நாஞ்.சா);; quarrel.

லாரி

லாரி vilāri, ெப. (n.)

   1. ெவள்ைளக்கடம்  பாரக்்க;see {}, 

 bridal- couch plant.

   2. நீண்ட ெச வைக; jamaica switch sorrel.

லாவலக்

லாவலக்  vilāvalakku, ெப. (n.)

லாெவ ம்  பாரக்்க;see {}.

     " லாவலக் க.... அ க்க  ரித்தன" (க ங். 216);.

     [ லா + அலக்  = எ ம் ]

லா -த்தல்

லா -த்தல் vilāvittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   அ தல்; to bewail, lament.

     " நகர ் லா க் ன்றேத" ( வக. 1092);.

லாெவ ம்

 
  லாெவ ம்  vilāvelumbu, ெப. (n.)

   மார் ன் பக்கெவ ம் ;    க்ெக ம் ; rib.

ம வ.  லாக் .

     [ லா + ெவ ம் ]
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லாெவா

லாெவா 1 vilāvoḍi, ெப. (n.)

    லாப்பக்கம் ஒ ம்ப  ரிக் ஞ் ரிப் ; side-splitting laughter.

     "ெவள்ைள கண்டன வணிவாரா .....  லாெவா  யாக் னாரால்" ( வாலவா. 38, 48);.

     [ லா + ஒ ]

  லாெவா 2 vilāvoḍittal,    4 ெச.  ன்றா .(v.t.)

   1. க ைமயாக ேவைல வாங் தல்; to extract hard work from.

   2. ெப ஞ் ரிப்  ட் தல்; to cause side- splitting laughter.

     " மவர ்தங்கைள லாெவா ப் ம்" ( வாலவா.54,22);.

     [ லா + ஒ -,]

லா

லா  vilāḻi, ெப. (n.)

   1.  ைர ன் வாய் ைர; foam from a horse's mouth.

     "நீங்கா லா ப் பரித்தாைன" ( .ெவ.4, 22.);.

   2. யாைனத் க்ைக ழ் நீர ்( டா.);; spittle or exudation from an elephant's trunk.

     "அங்ைக ன் லா  யாக் " (தா . ெமளன. 1.);.

லாளம்

லாளம் vilāḷam, ெப. (n.)

   1.  ைன ( ங்.);; cat.

     "அலம  லாளத்ைதப் பாரத்் " ( நாயக . 26, 35);.

   2. ஆண் ைன ( வா.);; tom-cat.

     [ டாரம் →  லாளம்]

பன்னி

பன்னி  vilūpaṉṉiviḻu, ெப. (n.)

   1. ெப ங் ம்ைப (மைல.); பாரக்்க;see {}.

   2.  ப்ைப, 2,3 (மைல.); பாரக்்க;see kilu-kilubbai.

ைல

ைல vilai, ெப. (n.)

   1.  ற்ைக ( டா.);; selling, sale.

   2.  ைலத்ெதாைக; price, cost, value in exchange.

     "யா ம் ைவப் ெபா ட்டா ன்ற வா ரில்" ( றள், 256.);.

   3. ம ப் ; value.

     " ைல ைடக் ைற ேபாரக்்  ெமாற்றர"் (ேதவா. 1082, 9);.

     [ ல் →  ைல]

ைலக்கணிைக

ைலக்கணிைக vilaiggaṇigai, ெப. (n.)

   ெபா மகள்; harlot, prostitute.

     "மாயப்ெபாய் ட்  மயக் ம் ைலக்கணிைக" (பரிபா. 20,49.);.

ம வ.  ைலமா ,  ைலமகள்,  ைலநலப் ெபண் ர,் பரத்ைத, ெபா  மகளிர.்

     [ ைல + கணிைக]
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ைலக்க

 
  ைலக்க  vilaikkaḻivu, ெப. (n.)

   வாங் ய ைல ல் தள் ப யாவ  (இக்.வ.);; discount in sale price.

     [ ைல + க ]

ைலக்காமர்

ைலக்காமர ்vilaikkāmar, ெப. (n.)

    ைலமகள்; harlots.

     "காமனார் ரம் ைலக்காமர ் ேய" (இர . நகரப். 8);.

     [ ைல + காமம் → காமர]்

ைலக்காரன்

 
  ைலக்காரன் vilaikkāraṉ, ெப. (n.)

ைலகாரன் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ ைல + காரன்]

ைலக் ரயச் ட்

 
  ைலக் ரயச் ட்  vilaikkirayaccīṭṭu, ெப. (n.)

    ைலயாவணம்; sale deed.

     [ ைல +  ரயம் +  ட் .  ரயம் = உ ]

ைலக் ரயம்

 
  ைலக் ரயம் vilaikkirayam, ெப. (n.)

   ெப மணத் ெதாைக ( ன்.);; selling price.

ம வ.  ைலம ப் .

     [ ைல +  ரயம்]

ைலகட் -தல்

ைலகட் -தல் vilaigaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ைல ம ப்ைப (ெப மானதெ்தாைக); உ ப்ப த் தல் ( ன்.);; to set or fix a price.

     [ ைல + கட் -,]

ைலகாரன்

ைலகாரன் vilaikāraṉ, ெப. (n.)

   ெப மானத் ெதாைகையக் ெகா த் ப் பண்டங்ெகாள்ேவான் (யாழ்.அக.);; purchaser.

     [ ைல + காரன்1]

ைலக் -த்தல்

ைலக் -த்தல் vilaikkuṟittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ைலம த்தல்; to estimate the price.

     [ ைல +  -,]

ைல -தல்

ைல -தல் vilaiāvudal,    5 ெச.  ன்றா . (v.t.)

ைல -, 2 பாரக்்க;see {}.

     [ ைல +  -,]
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ைல -தல்

ைல -தல் vilaiāṟudal,    5 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1. பண்டத் ன் ைலையச ்ெசால் தல்; to tell the product price.

   2.  ற்பதாக ச ்ெசால் தல்; to offer for sale publicly, by crying out.

     " ன்கைள ...  ைல  ற்ற...  ன் ப்பார"் (ம ைரக். 256, உைர);.

     [ ைல +  -,]

ைலெகா த்
ர்காத்தல்

 
  ைலெகா த் ரக்ாத்தல் vilaigoḍuttuyirgāttal, ெப. (n.)

   ெகால்லப்ப ம் லங் கைளப் பணங் ெகா த்  உ ர ் ட் ம் அறசெ்சயல் ( ங்.);; saving a life by 
payment of ransom, considered as an act of charity.

     [ ைல + ெகா -, + உ ரக்ாத்தல்]

ைலெகாள்

ைலெகாள்1 vilaigoḷḷudal,    16 ெச.  ன்றா .(v.t.)

    ைலக்  வாங் தல்; to buy, purchase.

     [ ைல + ெகாள்-,]

ைலக்ெகாள்( )-
தல்

ைலக்ெகாள்( )-தல் vilaikkoḷḷudal,    12 ெச. . . (v.i.)

   அ க ைல ைடயதாதல்; to be costly or valuable, to be at prohibitive cost.

     [ ைல + ெகாள்-,]

ைலேகாள்

ைலேகாள் vilaiāḷ, ெப. (n.)

   1.  ைல ம ப் ப் ெப ைக; worthiness.

   2.  ப்  த் ன் ணங்க ள் ஒன்  ( வாலவா. 25, 16);; a characteristic quality of pearls.

     [ ைலெகாள் →  ைலேகாள்]

ைலசச்ரக்

 
  ைலசச்ரக்  vilaiccarakku, ெப. (n.)

    ைலப்ப த்த ைவத் க் ம் பண்டம்; products or goods or articles kept ready for sale.

ம வ.  ைலப்பண்டம்.

     [ ைல + சரக் ]

ைலசே்சரி

ைலசே்சரி vilaiccēri, ெப. (n.)

   பலபண்டம் ற் டம்; bazaar, market, fair.

     "பல் ைலவாணிகர ்நல் ைலச ்ேசரி" (ெப ங். மகத. 3, 77);.

ம வ. அங்கா , சந்ைத.

     [ ைல + ேசரி]

ைலச -த்தல்

ைலச -த்தல் vilaisavuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

ைலசைள-, பாரக்்க;see {}.

     [ ைல + ச -,]

ைலசைள-த்தல்

ைலசைள-த்தல் vilaisaḷaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ைல ைறதல்; to decrease or fall in price.

     [ ைல + சைள-,]
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ைல ராவைண

ைல ராவைண vilaisirāvaṇai, ெப. (n.)

ைலத் ட்  பாரக்்க;see {}.

     "சங்கரேதவற்  இைற த் ற்  ைல ராவைண ெசய்  ெகா த்ேதாம்" (S.I.I.iii.105);.

     [ ைல +  ராவணம் →  ராவைண]

ைலஞன்

ைலஞன் vilaiñaṉ, ெப. (n.)

   1.  ற்பவன்; seller.

     "ைமந்நிண ைலஞர"் (மணிேம. 28, 33);.

   2. வணிகன் (ச .);; merchant.

     [ ைல →  ைலஞன்]

ைலத்தண்டம்

 
  ைலத்தண்டம் vilaittaṇṭam, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக (Insc.);; an ancient tax.

     [ ைல + தண்டம்]

ைலத்தரம்

 
  ைலத்தரம் vilaittaram, ெப. (n.)

   ெநல்வரிைய ைகப்பண வரியாக மாற் வந்த பணவரி (நாஞ். நா.);; commuted value of paddy tax.

ைலத்தர

ைலத்தர  vilaittaravu, ெப. (n.)

    ைலயாவணம் (S.I.I.viii, 357);; sale deed.

     [ ைல + தர ]

ைலத் ட்

ைலத் ட்  vilaittīṭṭu, ெப. (n.)

    ைலேயாைல; sale-deed.

     "சாத்தன  ைலத் ட் " (ெதால். ெசால். 81, உைர);.

     [ ைல +  ட் ]

ைலத் ண்

ைலத் ண்  vilaittuṇṭu, ெப. (n.)

   1.  ற் ரக்ளில் ல்லைறயாக ற் ம் ெநல் ைலக் ம் ம ப்  ைலக் ள்ள ேவ பாடை்ட ஈ  
ெசய்வதற்காகக் வாரத் ந்  ேமல்வாரத்தா க் ச ்ெச த் ம் அ க வரி; a charge paid out of the {} 
by cultivators to the {} or to the government on account of the difference between the price at which the cultivators had sold 
their grain and the estimated retail prices at the place of sale.

   2. அடக்க ைலக் ம் ற் ற ைலக் ள்ள ேவ பாட்டால் ேந ம் இழப்  (இ.வ.);; loss due to the 

ைலத் க்கம்

 
  ைலத் க்கம் vilaittūkkam, ெப. (n.)

ைலேயற்றம் பாரக்்க;see {}.

     'நல்ெலண்ெணய் ைல க்கமாக இ க் ற '.

     [ ைல +  க்  →  க்கம்]

ைல ர்-தல்

ைல ர-்தல் vilaitīrtal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ைல உ யாதல் ( ன்.);; to settle or confirm the price.

     [ ைல +  ர-்,]
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ைலநலப்ெபண்
ர்

ைலநலப்ெபண் ர ்vilainalappeṇṭir, ெப. (n.)

   பரத்ைதயர;் harlots.

     " ைலநலப் ெபண் ரிற் பலர் க் ற" ( றநா. 365);.

     [ ைல + நலம் + ெபண் ர]்

ைலப்பட்

ைலப்பட்  vilaippaṭṭi, ெப. (n.)

   1.  ற்ற பண்டங்களின் ைலக் ப் ; list of prices, invoice.

   2.  ற்பைனக் கணக் ; sales account.

     [ ைல + பட் , பட்  = அட்டவைண, அட்டவைணக் ப் .]

ைலப்ப -தல்

ைலப்ப -தல் vilaippaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

    ைலயாதல்; to be sold.

     [ ைல + ப -,]

ைலப்பண்டம்

 
  ைலப்பண்டம் vilaippaṇṭam, ெப. (n.)

ைலசச்ரக்  பாரக்்க;see vilai-c-carakku.

     [ ைல + பண்டம்]

ைலப்பணம்

 
  ைலப்பணம் vilaippaṇam, ெப. (n.)

    ைலத்ெதாைக ( ன்.);; price money.

     [ ைல + பணம்]

ைலப்ப வம்

ைலப்ப வம் vilaipparuvam, ெப. (n.)

   1.  ைல ன் நிைலைம (யாழ்.அக.);; position of the market.

   2.  ைலயா ம் காலம்; time of sale.

     [ ைல + ப வம்]

ைலப்ப

ைலப்ப  vilaippali, ெப. (n.)

   பயன்க த் ெதய்வங்கட் ம் பைடயல்; sacrificial offering given to deities, with a view to gaining their favour.

     " ைலப்ப  ண் ம் மலரப்  ைக" ( லப். 12, 43);.

     [ ைல + ப ]

 Skt. Bali → த. ப .
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ைலப் ரமாணக்
கசச்ாத்

ைலப் ரமாணக்கசச்ாத்  vilaippiramāṇakkaccāttu, ெப. (n.)

ைலத் ட்  பாரக்்க;see {}.

     [ ைலப் ரமாணம் + கசச்ாத் . கசச்ாத்  = பற் ச் ட் ]

 Skt. {} → த.  ரமாணம்

ைலப் ரமாணம்

__,

ெப. (n.);

ைலத் ட்  (S.I.I.i, 104); பாரக்்க;see {}.

     [ ைல +  ரமாணம்]

 Skt. {} → த.  ரமாணம்.

ைலப் ரமாண
ைச ட்

ைலப் ரமாண ைச ட்  vilaippiramāṇavisaivutīṭṭu, ெப. (n.)

ைலத் ட்  (S.I.I.iv, 127); பாரக்்க;see {}.

     [ ைலப் ரமாணம் + இைச ச் ட்  → இைச ட் . இைச ட்  = ஒப் ைக ஆவணம்.]

 Skt. {} → த.  ரமாணம்.

ைலப்ேபா-தல்

ைலப்ேபா-தல் vilaippōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

ைலேபா-, பாரக்்க;see {}.

     [ ைல + ேபா-,]

ைலெப -தல்

ைலெப -தல் vilaibeṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. தக்க ைல ெப தல்; to be worth, a good price.

     "நல்லா ன் கன்றா  னா ம் ைலெப உம்" (நால ,115);.

   2.  ைல ேபா-, பாரக்்க;see {}.

   3. ம ப்  ேமம்ப தல்; to be valued high.

     [ ைல + ெப -,]

ைலேப -தல்

ைலேப -தல் vilaipēcudal,    9 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ைலப்பற்  உசா தல்; to bargain or discuss the price of, to negotiate price.

     [ ைல + ேப -,]

ைலெபா ந் -
தல்

ைலெபா ந் -தல் vilaiborundudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ைல த யாதல் ( ன்.);; to be worth the price.

     [ ைல + ெபா ந் -,]

ைலேபா-தல்

ைலேபா-தல் vilaipōtal,    9 ெச. . . (v.i.)

    ைலயாதல்; to fetch a price.

     'நல்ல மாடானால் உள் ரிேல ைல ேபாகாதா?'.

     [ ைல + ேபா-,]

ைலேபா -தல்

ைலேபா -தல் vilaipōṭudal,    9 ெச. . . (v.i.)

    ைலத்ெதாைக த்தல் ( ன்.);; to estimate or fix a price.

     [ ைல + ேபா -,]
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ைலமகள்

ைலமகள் vilaimagaḷ, ெப. (n.)

   பரத்ைத; harlot.

     " ைலமக ளைனய நீ ம் கல் ய லா  ெயன்றான்" (கம்பரா. அக . 79);,

     ' ைலமகட்  அழ  தன்ேமனி க் தல்' (பழ.);.

ம வ. ெபா மகள்.

     [ ைல + மகள்]

ைலம ப்

 
  ைலம ப்  vilaimadippu, ெப. (n.)

    ைல ம ப் ைக; estimate of price.

     [ ைல + ம ப் ]

ைலமா

 
  ைலமா  vilaimātu, ெப. (n.)

ைலமகள் பாரக்்க;see {}.

     [ ைல + மா ]

ைலமானம்

 
  ைலமானம் vilaimāṉam, ெப. (n.)

ைலம ப்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ ைல + மானம்]

ைலேம -தல்

ைலேம -தல் vilaimēvudal,    10 ெச. . . (v.i.)

   1.  ைலைய ஒத் க் ெகாள் தல் ( ன்.);; to agree the price.

   2. எளிதாக ைலயாதல்; to be easily saleable.

     [ ைல + ேம -,]

ைலய த்தம்

 
  ைலய த்தம் vilaiyaruttam, ெப. (n.)

    ைலப்பணம் (நாஞ்.நா);; purchase money.

     [ ைல + Skt. artha → த. அ த்தம்]

ைலயாட்

ைலயாட்  vilaiyāṭṭi, ெப. (n.)

   பண்டம் ற்பவள்; trades woman.

     "கள் ைலயாட் " ( லப். 12, உைர, பக். 320);.

     [ ைல + ஆட் . ஆட்  = ெபண்பா . ஒ.ேநா.  தாட் .]

ைலயாவணம்

ைலயாவணம் vilaiyāvaṇam, ெப. (n.)

ைலத் ட்  பாரக்்க;see {}.

     "நில ற் ம் ற்  ைலயா வணஞ்ெசய்  ெகா த்ேதாம்" (S.l.l.iii.110);.

     [ ைல + ஆவணம்]
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ைலயாள்

ைலயாள் vilaiyāḷ, ெப. (n.)

   அ ைம; slave.

     " ைலயாளா வ ேயைன ேவண் ேயா" ( வ். ெபரிய . 5, 5, 2);.

ம வ. ெதா ம்பன்

     [ ைல + ஆள்1]

ைலயாளன்

 
  ைலயாளன் vilaiyāḷaṉ, ெப. (n.)

    ைல  பண்டம் ற்ேபான் ( ன்.);; seller, dealer, merchant.

     [ ைல + ஆள் → ஆளன்.]

ைல -தல்

ைல -தல் vilaiyiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

ைலேயா -, பாரக்்க;see {}.

     "ேத க்காவேதார ்காற்கணி நீ ைல தற்கா ேயா" ( லப். 16, 112);.

     [ ைல + இ -,]

ைல றங் -தல்

ைல றங் -தல் vilaiyiṟaṅgudal,    10 ெச. . . (v.i.)

    ைலத்ெதாைக ைறத்தல்; to reduce or fall in price.

ம வ.  ைல ழ்-தல்.

     [ ைல + இறங் -,]

ைல ணி

ைல ணி vilaiyuṇi, ெப. (n.)

   1.  ைலக் த் தன்ைன ற்பவன் ( ன்.);; one who sells himself, as a slave to clear off or in lieu of a debt.

   2. கட க்காக உைடைமைய இழந்தவன்; one whose entire property is sold or lost for clearing debt.

   3.  ைலக்  வாங்  ற்கப்ப ம் அ ைம ( ன்.);; slave, resold.

     [ ைல + உண் → உணி]

ைல யர்-தல்

ைல யர-்தல் vilaiyuyartal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1.  ைலத் ெதாைக தல்; to raise in price.

   2. ெப ம ப் ைடயதாதல்; to be valuable.

     [ ைல + உயர-்,]

ைலேயற்றம்

ைலேயற்றம் vilaiyēṟṟam, ெப. (n.)

   1.  ைலத்ெதாைக ைக; raise in price.

   2. அ க ைல ைடயதாைக; costliness, prohibitive cost.

     [ ைலேய  →  ைலேயற்றம்]

ைலேயற் -தல்

ைலேயற் -தல் vilaiyēṟṟudal,    5 ெச.  ன்றா .(v.t.)

   பண்டங்களின் ைல ம்ப  ெசய்தல்; to raise the price, as of an article.

     [ ைல + ஏற் -,]

ைலேய -தல்

ைலேய -தல் vilaiyēṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

ைல யர ்பாரக்்க;see vilai-y-uyar.

     [ ைல + ஏ -,]
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ைலெயாட் -தல்

ைலெயாட் -தல் vilaiyoṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   பண்டங்களின் ைலையச ்  ட் ச ்ெசால் தல் ( ன்.);; to add slightly to the price.

     [ ைல + ஒட் -,]

ைலெயா -த்தல்

ைலெயா -த்தல் vilaiyoṟuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ைல அ கமாதல் (யாழ்ப்.);; price on ascending trend.

     [ ைல + ஒ -,]

ைலெயா ப்

 
  ைலெயா ப்  vilaiyoṟuppu, ெப. (n.)

    ைலேயற்றம் (யாழ்ப்.);; escalation of price.

     [ ைல + ஒ ப் ]

ைலேயாைல

ைலேயாைல vilaiyōlai, ெப. (n.)

ைலத் ட்  பாரக்்க;see {}.

     "இ ேவ ைலேயாைல ஆவதாக ம்" (S.I.I.iii, 154, 23);.

     [ ைல + ஓைல]

ைலவன்

ைலவன் vilaivaṉ, ெப. (n.)

    ன் ெபா ட்டாக ஒன்ைறச ்ெசய்பவன்; one who does a thing for money, one does a thing in anticipation of 
money or remuneration.

     "மற் வன் ைலவன் ேபாலான்" ( றநா. 152);.

     [ ைல →  ைலயன் →  ைலவன்]

ைலவா

 
  ைலவா  vilaivāci, ெப. (n.)

    ைலயள ; rate of price, current price trend.

     [ ைல + வா ]

ைல -தல்

ைல -தல் vilaiviḻudal,    2 ெச. . . (v.i.)

ைள றங் -, பாரக்்க;see {}.

     [ ைல +  -,]

ைலைவ-த்தல்

ைலைவ-த்தல் vilaivaittal,    19 ெச. . . (v.i.)

ைலேயா -, (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {},

     [ ைல + ைவ-,]

வரநா ைக

 
  வரநா ைக vivaranāligai, ெப. (n.)

    ங் ல் (சங்.அக.);; bamboo.

     [வ ர ்→ வ ரம் → ெவ ரம் →  வரம் + நா ைக]
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வரம்

வரம் vivaram, ெப. (n.)

   1.  ைள; fissure, hole, cavity, hollow, vacuity.

   2. மைலக் ைக ( டா.);; cave.

   3. இைடெவளி; intervening space.

     " லங்கேள  மதனிைட ைட ந்த.... ேவர ் வரம்" (தக்கயாகப். 147);.

   4. வரலாற் க் ப் ; particulars, details, circumstance, as of a narrative.

     [வ ர ்→ வ ரம் → ெவ ரம் →  வரம்]

  வரம் vivaram, ெப.(n.)

   1. ெதாைள ( வாரம்);; fissure hole, cavity hollow.

   2. மைலக் ைக; cave.

   3. இைடெவளி; intervening space.

   4. வரலாற் க் ப் ; particulars, details.

ழ

ழ viḻ, ெப. (n.)

ழா பாரக்்க;see {}.

     " ழ த்தாய் ெபற்றான்" ( வக. 3114);.

     [ ழா →  ழ]

ழக் பாய்ச் -
தல்

ழக் பாய்ச் -தல் viḻkkuḻipāyccudal,    9 ெச. . . (v.i.)

   1. ப ல் ழ்த் தல்; to throw into a deep pit.

   2.  ற க்  இைட  ெசய்  ைனக்ேக  ைளத்தல்; to thwart an undertaking by putting obstacles in the 
way.

     [  →  ழ +  பாய்ச் -,]

ழத்தட் -தல்

ழத்தட் -தல் viḻddaṭṭudal,    5 ெச.  ன்றா .(v.t.)

   1.  ழ் ம்ப த் தள் தல்; to overthrow, fell down.

   2.  றன் ைக ள்ளைதத் தட் ழ்த் தல்; to fall a thing dashing out of another's hand.

     [  →  ழ + தட் -,]

ழத்தள் -தல்

ழத்தள் -தல் viḻddaḷḷudal,    5 ெச.  ன்றா .(v.t.)

ழத்தட் -, ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [  →  ழ + தள் -,]

ழம்

 
  ழம்  viḻmbu, ெப. (n.)

   ேசா  (யாழ்.அக.);; boiled rice.

     [அ ழ் →  ழம் ]
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ழல்

ழல்1 viḻl, ெப. (n.)

    ைக; falling.

     "பாவாைட டெலான்ேற நரகத் ல் ழெலான்ேற".

     [ ள் –→  ழல்] (ேவ.க.156);

  ழல்2 viḻl, ெப. (n.)

   1. பயனின்ைம; worthlessness, being valueless.

     "அழல ேதாம்  ம மைறேயார ் றம் ழல ெதன்  ம கர"் (ேதவா. 366, 7); ( ங்.);.

   2. நாணற் ல் வைக; a variety of sacred grass.

     "காமெர ல் ழ த்த" ( வ். ெப மாள். 9, 7);.

   3. பயனற்ற ேகாைரவைக; a kind of sedge.

   5. ஒ  ந மண ேவர;் cuscus grass.

     [ ள் → ெவள் →  ழல்]

 Ma. {};

 Ka. {};

 Te. {}.

     [p]

ழல்கட்

 
  ழல்கட்  viḻlkaṭṭi, ெப. (n.)

    ழற் ல்லாற் ன் ேவான் (இ.வ);; one who knits sacred grass.

     [ ழல் + கட்  → கட் ]

ழலரி

 
  ழலரி  viḻlarisi, ெப. (n.)

    ல் னத்ைதச ்ேசரந்்த ேகாைரயரி ; rice of the sedge.

     [ ழல் + அரி ]

இவ்வரி ைய ெநாய்யாக் க் கஞ்  காய்ச் ண்ண எந்ேநாய்கள் நீங் ம் என்பைத ணபாடப் பாடல் 
காட் ற .

     " ழலரி  ெயன்றான் த்த ேம ம்

அழல் ட ன் வாதம் அக ம் -  ழ

ரிேதாட ேமக ைவ ேசராவா நீ ங்

யா இைதய ந்  ெகாள்" ( .பா.);

ழலன்

ழலன் viḻlaṉ, ெப. (n.)

   ஒன் க் ம் உதவாதவன்; idler, worthless man, a man of good for nothing.

     " ழல ெனைனயாள நிைனவாய்" ( ேவங். சத. 86);.

ம வ. உதவாக்கைர,  ழ .

     [ ழல் →  ழலன்] (ேவ.க.156);
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ழலாண்

ழலாண்  viḻlāṇṭi, ெப. (n.)

   ேசாம் த் ரி ம் ணன் ( ன்.);; idler, worthless man, lazy fellow.

     [ ழல் →  ழலாண் ] (ேவ.க.156);

ழ

ழ  viḻli, ெப. (n.)

   ஒன் க் ம் உதவாதவள்; idle woman, worthless woman, a woman of good for nothing.

     " ணிகள் ழ கள்" ( ப் . 890);.

     [ ழல் →  ழலன் →  ழ ] (ேவ.க.156);

ழ க் ைற-
த்தல்

ழ க் ைற-த்தல் viḻlukkiṟaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ண்பா ப தல்; to labour unprofitably, as watering unproductive grass.

     ' ழ க் ைறத்த நீரே்பால' (பழ.);.

     [ ழ க்  + இைற-,]

ழவணி

ழவணி viḻvaṇi, ெப. (n.)

   நன்னாளில் அணி ம் ஒப்பைன; adornment of the person on festive occasions, as marriage etc.

     "வ ைவ ழவணி ைவக ங் காட் ைன" (க த். 98);.

     [ ழ  + அணி]

ழவர்

ழவர ்viḻvar, ெப. (n.)

    ழா ெகாண்டா ேவார;் those who celebrate a festival.

     "தண்பதங்ெகாள் ழவ ேராைத றந்தாரப்்ப" ( லப். 7, பக். 206);.

     [ ழா →  ழ  →  ழவர]்

ஒ.ேநா. உழ  → உழவர்

ழவாற் ப்ப -
த்தல்

ழவாற் ப்ப -த்தல் viḻvāṟṟuppaḍuttal,    20 ெச. . . (v.i.)

    ழாைவ நிைற  ெசய்தல்; to bring a festival to a close, ralidiction.

     " ழவாற் ப்ப த்த ற் ல்ெலன்ற களம்ேபால" (க த். 5.);

     [ ழ  →  ழா + ஆற் ப் ப -த்தல்,]

ழ

ழ  viḻvi, ெப. (n.)

    வைக; a plant.

     "ஒ  ழ ைல ம்" (தஞ். சர.iiii, 290);.

ழ

ழ  viḻvu, ெப. (n.)

   1.  ழா பாரக்்க;see {}.

     " ந்நீர ் ழ  ென ேயான்" ( றநா. 9);.

   2.  ைளயாட் ; pastime.

     "ஊரெனாடப்  ழவம ம் பணிெமா  யரிைவ" ( .ெவ.12. ெபண்பாற். 10);.

   3. அவா (அ .நி.);; desire, longing.

   4. இரடை்ட ஒைர ( னரா ); ( ங்.);; gemini of the zodiac.

     [ ழா →  ழ ]
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ழ க்களம்

ழ க்களம் viḻvukkaḷam, ெப. (n.)

    ழா நைடெப ம் இடம்; place of celebration of a festival.

     " ழ க்கள நந் " ( ஞ் ப். 192);.

     [ ழா →  ழ  + களம்2]

ழேவெட -த்தல்

ழேவெட -த்தல் viḻvēḍeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ைனத் க் ெகாள் தல்; to steal one's book.

     "அவ் ரில் ழேவ ெட த் க் ெகாண்ட தல்..... ெசய்வாரில்ைல" ( வ். ெபரிய் . 8, 1, 8. வ்யா.);.

     [ ழ + ஏ  + எ -,]

ழற்கட்

 
  ழற்கட்  viḻṟkaṭṭu, ெப. (n.)

    ழற் ல் ேவய்ந்த  (யாழ்.அக.);; house thatched with {} grass.

     [ ழல் + கட் ]

ழற் ைற-த்தல்

ழற் ைற-த்தல் viḻṟkiṟaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

ழ க் ைற-, பாரக்்க;see {}.

     " த்தப் பாமரராய் ழற் ைறத் ப் பட்டனரால்" ( ரேபாத. 13, 14);,

     ' ழ க்  இைறத்த நீர'் (பழ.);.

     [ ழ க்  + இைற-,]

ழற் ைர

 
  ழற் ைர viḻṟārai, ெப. (n.)

    ழற் ல் ேவய்ந்த ைர; roof of {} grass thatch.

ம வ.  ைர .

     [ ழல் +  ைர]

     [p]

ழற்பாய்

ழற்பாய் viḻṟpāy, ெப. (n.)

    ழற் ல்லாற் ன்னிய பாய்; mat made of {} grass.

     'ெவ ல்நாளில் ழற்பா ம் ளிரந்ாளில் ேகாைரப்பா ம்' (உ.வ.);.

     [ ழல் + பாய்2]
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ழா

ழா viḻā, ெப. (n.)

   1.  ழாக்ெகாண்டாட்டம்; festive occasion, festivity, celebration of an event.

     "ஆலமர ்ெசல்வன்... மகன் ழாக் கால்ேகாெளன் " (க த். 83);.

   2.  மணக் ெகாண்டாட்டம்; celebration of a marriage.

     "அர ளங் மரரக்் யர ் ழா நடத் " ( வாலவா. 25, 24);.

ம.  ழா.

     [  →  ைழ →  ழா]

     [ ழாக்கள் பண்ைடக்கால மக்கள் ஒன்  ேசரந்்  நடத் ம் ட் ச ்சடங் ந்  
ேதான் யனவா ம். பண்ைடமக்கள், தனி ஒ வ க்ேகா ன க்ேகா ங்கான ெந க்க  
உண்டா ம் காலத் ல் அைத நீக் க் ெகாள்வதற்காக ம், அந்தக் காலத் ல் உண்டா ம் 
உள்ளக் ளரச்்  அைம  யைடவதற்காக ம் சடங் களில் கலந் ெகாள்வ  வழக்கமா ந்த .

   நாட் ப் றத் ல் நைடெப ம் பலவைகயான ழாக்கள் ெப ம்பா ம் மதத் ெதாடரப்ானைவயா ம். 

ழாக்க

ழாக்க  viḻākkaḍi, ெப. (n.)

    ழாக்காட்  ( ன்.);; sights of a festival.

     [ ழா + க 5]

ழாக்கால்ேகாள்

ழாக்கால்ேகாள் viḻākkālāḷ, ெப. (n.)

    ழாத் ெதாடக்கம்; commencement of a festical.

     "ஆலமர ்ெசல்வன் மகன் ழாக் கால்ேகாள்" (மணிேம. 3, 144.);.

     [ ழா + கால்ேகாள்]

ழாக்ேகாள்

ழாக்ேகாள் viḻākāḷ, ெப. (n.)

    ழாக் ெகாண்டாட்டம்; celebration of a festival.

     " ழாக் ேகாெள த்த நாேலழ் நாளி ம்" (மணிேம. 1, 7);.

     [ ழா + ேகாள்]

ழாக்ேகாளாளர்

ழாக்ேகாளாளர ்viḻākāḷāḷar, ெப. (n.)

   அரசர ் த ேயார ்ஆைணப்ப  ழா நடத் ேவார;் those who conduct a festival, as by order of a king and 
others.

     " ழாக்ேகா ளாளைரக் ழாத் ைடத ்தரீஇ" (ெப ங். உஞ்ைசக். 37, 247);.

     [ ழாக்ேகாள் + ஆளர]்

ழாப் றம்

ழாப் றம் viḻāppuṟam, ெப. (n.)

    ழா நைடெப தற்  டப்பட்ட இைற  நிலம் (T.A.S.i,6);; land-endowment for the conduct of festivals.

     [ ழா +  றம்1]

ழால்

 
  ழால் viḻāl, ெப. (n.)

ழாலரி  (ைதலவ.); பாரக்்க;see {}.

     [ ழல் →  ழால்]
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ழாலரி

 
  ழாலரி  viḻālarisi, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ல்லரி  (ைதலவ.);; seed of a kind of grass.

ெத.  டவ .

     [ ழால் + அரி ]

ழாவணி

ழாவணி viḻāvaṇi, ெப. (n.)

   1.  ழவணி பாரக்்க;see {}.

   2.  ழாச ் றப் ; ceremonial grandeur, as of festivities.

     "நித்தல் ழாவணி நிகழ் த் ேதாேன" ( லப். உைரெப கட.் 4);.

   3.  ரன  ேபாரக்்களம்; state or appearance of an armed warrior for battle.

     " ல் ன் ெசல்வன் ழாவணி ம்  ேநாக் " (கம்பரா.  ட் ப். 55);.

     [ ழா + அணி]
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1 viḻittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1. கண் றத்தல்; to awaken, to open the eyes.

     "இைமெய த் ப் பற் ேவ ெனன் யான் க் ங்கால்" (க த். 144);.

   2. உறக்கம் ெதளிதல்; to wake from sleep.

     "உறங்  ப்ப  ேபா ம் றப் " ( றள், 339);.

   3.  ப்பாக இ த்தல்; to be watchful, beware of, to be vigilant, to be wide awake alert.

     'அவன் ேசார்  ேபாகாமல் த் க் ெகாண் ப்பவன்'.

   4. உண்ணித்  ேநாக் தல்; to look at attentively or pointedly.

     "நாட்டாரக்ள் த் ப்ப.... நா க் த் த ட் " ( வாச. 5, 28);.

   5. ம ண்  ேநாக் தல்; to gaze, stare.

     " ண்ணின்  யாம ெலப்ேபா ம் வாேனார ் க் ன்றேத" ( ரேபாத. 6, 14);.

   6. ஒளிரத்ல்; to shine.

     "ெபான்ஞா ணி ள் ெகட ப்ப" ( வக. 2280);.

   7. ெதளிவாதல்; to be clear.

     "ெமா ப்ெபா ட ்காரணம் ப்பத் ேதான்றா" (ெதால். ெசால். 394);.

   8. உ ர ்வாழ்தல்; to be alive.

     "அழற்கணாக மா ண்ண த்தலாற்ேறன்" (மணிேம. 23, 70);.

     [ ள் →   →  -,] (ேவ.க.143);

  2 viḻi, ெப. (n.)

   1. கண் ( ங்.);; eye.

     " லா ந தைல" (ேதவா. 345, 5);.

   2.  ண்ைட; eye-ball.

   3. அ ; knowledge, wisdom.

     "ேதறார ் லா மாந்தர"் ( மந். 177);.

 Skt.  த்;

ம.  .

     [ ள் →  ]

 =

   1. அ .

   2. ஓ  (ஞானம்);.

     "ேதறார ் லா மாந்தர"் ( மந். 177);.

 L. Vide, E. Vide, Skt. Vid = to know.

த்யா,  த்வான், ைவத்ய, ேவத, ேவதஸ் (dh.);  த ய பலெசாற்கள் ' த்' என் ம் லத் னின்  
றந்தைவேய.

ஆகேவ ஆரியரக்்  ஞான ம் த்ைத ம் த னின்ேற ேதான் ன என அ க.

த்யா என் ம் வடெசால், த ல் த்ைத,  சை்ச,  ஞ்ைச என ைறேய ரி ம். ஆரியர ்இைதக் 
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க்கட்ேபைதப்
ெப ங்கண்ணனா

ர்

க்கட்ேபைதப்ெப ங்கண்ணனார ்viḻikkaṭpētaipperuṅgaṇṇaṉār, ெப. (n.)

   கைடக்கழகப் லவர;் a sangam poet.

கைடக்கழகக் காலப் லவ ள் ஒ வர.் இவரியற் ெபயர ்ெப ங்கண்ணனார ்என்ப  இவர ்ெசய் ளில் 
(நற். 242); மான் ட் ைய க்கட ்ேபைதெயன அைழத் ள்ளதால் இப்ெபயர ்ெபற்றாெரன்பர.்

கண்

கண்  viḻigaṇguruḍu, ெப. (n.)

   ெவளித்ேதாற்றத் ல் ல் மா  பா ன் ேய கண்ெதரியாைம; blindness without any apparent defect in 
the eye.

     "அவ  கண் ெடா  மா  யயர் ம்" (கடம்ப.  . இ லா. 104.);.

     [ கண் +  ]

கண்ணன்

கண்ணன் viḻigaṇṇaṉ, ெப. (n.)

   கண்பாரை்வ ள்ளவன்; one who is not blind.

     ' டரக்்  ைவத்த அறசச்ாைல ல் கண்ணர ் தரலாேமா ெவன் ' ( வ். அமலனா . 3, வ்யா. 
பக். 46);.

     [  + கண்ணன்]

ச்

 
  ச்  viḻicci, ெப. (n.)

   கா க் ள் ெவ க் ங்கட்  (M.L.);; inflammation of the internal ear, otitis.

ம வ. எ ச் .

ஞம்

ஞம் viḻiñam, ெப. (n.)

    தாங் ரி ள்ள ஒ  ைற கப்பட் னம்; a harbour town on the seacost of Travancore.

     " ஞக் கடற் ேகா ள் ேவல்வலங்ைகக் ெகாண்டான்" (இைற. 3, உைர);.

ைற

ைற viḻiduṟai, ெப. (n.)

   1. நீரக்்கைர; shore, bank, ford.

   2. இறங் ைற; ghat, ford.

     [இ ைற →  ைற]

ப்ப

ப்ப viḻippa, இைட.(part.) 

    ற் ம் ளங்க, ெதளிவாக; to be clear, to illustrate.

     "ெமா ப் ெபா ட ்காரணம் ப்பத்ேதான்றா" (ெதால்.உரி.96);.

ெசாற்களின் ெபா டக் க் க் காரணம் உண்  என்ப  மட் ம் ேதற்றம்.

ப்

ப்  viḻippu, ெப. (n.)

   1.  க்ைக; waking up, awakening.

   2. எசச்ரிக்ைக; watchful ness, vigilance, awareness.

   3.  றந்  ளங் ைக ( ன்.);; conspicuousness, prominence.

   4. ெசய்வ  ெதரியாமல் ைகக்ைக; blinking caution in ignorance.

     [ ள் →   →  ப் ]

ங் -தல்

ங் -தல் viḻibiduṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேவைல ெந க்க யால் வ ந் தல்; to suffer from over work.

     [  +  ங் -,]
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   viḻimi, ெப. (n.)

 ( ங்.); பாரக்்க;see {}.

யம்

 
  யம் viḻiyam, ெப. (n.)

    த்த ழ் ; semen.

யன்

யன் viḻiyaṉ, ெப. (n.)

   1. ெப ங் கண் ைடயவன் ( ன்.);; one having large prominent eyes.

   2.  ங் ய  ைடயவன்; one having bulging eyes.

     [  →  யன்]

வாதம்

 
  வாதம் viḻivātam, ெப. (n.)

   இைமகைளயாட் ம் கண்ேணாய்வைக ( வரட)்;; a disease of the eye that causes twitching.

     [  + Skt. {} → த. வாதம்]

ங்

 
  ங்  viḻiviḻuṅgi, ெப. (n.)

   கண்ேணாய்வைக (யாழ்.அக.);; an eye- disease.

     [ ங்  →  ங் ]
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1 viḻudal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.  ழ் ேநாக்  தல்; to fall, fall down, to descend, to flowdown.

     " உமவ்ெவள் ள " (ப ற் ப். 78, 1);.

   2. நிலம் ப யச ்சாய்தல்; to lie prostrate, as in reverence.

     "பாடல் ரிந்  ந்ெத ந் ..... ப ல் த்தார"் (ெபரிய .  நா. 309);.

   3. ேசாரந்்  ழ்தல்; to fall down exhausted.

     "ெவஞ் ன ரர ் ந்தனர"் (கம்பரா. இராவணன்வைத. 36);.

   4. ேநாய்வாய்ப்பட் க் டத்தல்; to fall sick or ill, to be bed-ridden.

   5. ேதாற் ப்ேபாதல்; to be defeated or overthrown.

     'அவன் வாக்  வாதத் ல் ந் ட்டான்'.

     ' ந்தா ம் ைச ல் மண் ஒட்ட ல்ைல என் றார'்.

   6. தாழ்தல்; to fall low, decline, slash as prices, to sink to a lower leve.

     ' ைல ந்  ட்ட '.

   7. ெக தல்; to be destroyed, ruined.

     " ந்தன ெகா ய ைனப் பரப்ெபலாம்" ( ர ங். அக்கமா. உற். 11);.

   8. சாதல்; to die.

     'அவர ் ந்  ேபானார'்.

   9. மைறதல்; to set, as the sun.

     " ந்த ஞா  ெவ வதன் ன்" (கம்பரா. காப் . 9);.

   10. வழக் ன்  ஒ தல்; to fall into desuetude to be iobsolete.

   11. தங் தல்; to settle, to be fixed.

     'அவன் நிைன  அ ேல ந்த '.

   12.  ரண்  தல்; to crowed to gether, to swarm.

     'மக்கள் வந்  றாரக்ள்'.

   13.  ைடத்தல்; to be allotted, to fall to one's lot or share.

     ' ட்  அவ க்  ந்த '.

   14. ப தல்; to be imprinted.

     ' ைகப்படம் நன்றாய் ந் க் ற '.

   15. ெவளித ்ேதான் தல்; to appear, to be formed, to come out.

     ' ைள ந்த மரம்'.

     'மாட் க்  இரண்  பல் ந் க் ற '.

     ' ழங்  ந்த '.

   16. ேநரத்ல்; to take place, happen.

   17. க தல்; to pass, to pass away.

     'இப்ப  நாள் ைக யா ம்' (S.I.I.V. 140);.

   18. ஒ வன்  தாக் ச ்ெசல் தல்.

     'பைகேமல் ந்தான்'.

   19.  ப்பங் ெகாள் தல்; to exhibit desire.

     "ஐம் லன் ேமல் ந் " ( ற். 13);.
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க்கா -தல்

க்கா -தல் viḻukkāḍiḍudal,    18 ெச.  ன்றா .(v.t.)

    தல்; to apportion.

     "ஒன்  ரண் மாகப் பக ைய க்கா ட் " ( வக. 798, உைர);.

     [ க்கா  + இ -,]

க்கா

க்கா  viḻukkāṭu, ெப. (n.)

   1.  ழ்ைக; falling, flowing down, as of a waterfall.

     "மைலநீர ் க்கா " ( வாலவா. 54, 9);.

   2.  ழ் ேநாக்கான பாய்சச்ல்; swoop, as of a kite.

     "ப ந் ன் க்கா " (நன். 18, ம ைல.);.

   3. பங்  ( ன்.);; share, portion, lot.

   4. ேமனி; proportion, rate.

     " க் க் கலேனநானா  ெநல் ம் கால் பண ம் க்கா  ெகாள்ளக் கடவதாக ம்" (S.I.I.i, 
93,7);.

   5. தற்ெசயல்; chance.

     "பகவத ் ணா பவம் வ ந்த ேபச் கள் க்காட்டாேல பண்ணான ப " (ஈ . 3, 6, 11);.

   6. ேமல்வ வ ; that which is in store in the future.

     "இவ ம் க்காட யாேத அகப்பட் க் ெகா  நின்றான்" (ஈ . 6, 1, 5,  .);.

   7. ெபா ளின் க் ட் ைரக்கப்ப ஞ் ெசால்; expletive.

     "என்றால் என்ப  ஓர ்ெசால் க்கா " ( வக. 1886, உைர);.

   8. எ ரந்ிைலப் ெபா ள்; implication, implied sense.

     " க்காட்டாேல ெசான்னார"் (ஈ . 3, 3, 5.);.

க்

க் 1 viḻukku, ெப. (n.)

   ெமன்  ன்னாமல் ஒ ேசர டெ்காள் ைக; gulp, swallow.

     'ஒ  க்  ங் னான்'.

     [ ங்  →  க் ]

  க் 2 viḻukku, ெப. (n.)

   1. ஊன் ெகா ப் ; fat, suet.

     " க்ெகா  ைரஇய ெவண்ணிணச ் ைவ னள்" ( றநா. 371);.

   2. எண்ெணய்ப் க் ; oiliness, grease.

ஒ.ேநா.  .

க் ப் ரட்

 
  க் ப் ரட்  viḻukkuppuraṭṭu, ெப. (n.)

   எண்ெண ல் ேவகைவதெ்த த்த க வைக (நாஞ்.);; a relish prepared in oil.

ம வ. வ வல்.

     [ க்  +  ரட் ]
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ங் -தல்

ங் -தல் viḻuṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெமன்  ன்னாமல் ஒ ேசர ட ்ெகாள் தல்; to swallow, gulp, as food.

     " ண் ற்ெபான் ன் ங்  யற் " ( றள், 931);.

   2.  ற் ம் ங் தல்; to devour, consume, to absorb, to exhaust.

     'ெந ப்  எல்லாவற்ைற ம் ங் ட்ட '.

   3. ெதளி ன் ப் ேப தல் ( ன்.);; to ulter indistinctly.

   4. ெசாற்கைள ம ப் தல்; to be hesitant in speech, slurring over words.

     'ஏன் ங்  ங் ப் ேப றாய்'.

   5. ெவல் தல்; to overcome.

     "ெவம்  கா ைன ங் ட... உம்பர ் னி ர ்வா  ெயாத்தான்" (கம்பரா. இராவணன் தாைன. 
3);.

   6. கவரத்ல்; to seize, capture, rob.

     " ைட ைட னநிைர ங்கன் ேம னார"் ( வக. 1817);.

   7. ெகால் தல்; to kill.

     "கல்லாமந் ரி ஷ ங்கப்பட்டான்" ( வக. 385);.

   8. எங் ம் நிைறதல்; to pervade, to swarm everywhere.

     "வானகம் ங் னர ் ண்ணவர ்ெவளி ன் ெறன்னேவ" (கம்பரா.  வவ. 85);.

   ெத.  ங் ;   க.  ங் ;ம.  ங்க.

ங் ம்பாம்

ங் ம்பாம்  viḻuṅgumbāmbu, ெப. (n.)

   ம ற்ெபா வைக ( லப். 15, 216, உைர);; a deadly defensive machine in a fortress.

     [ ங்  + பாம் ]

ச் ைற

ச் ைற viḻucciṟai, ெப. (n.)

    ரிய ைறவாசம்; imprisonment without loss of dignity or honour.

     " லங்  ல் ம் ணான் ச் ைறப் பட்டேபாழ் ம்" ( வக. 1167);.

     [ 4 +  ைற]

செ்சல்வம்

செ்சல்வம் viḻuccelvam, ெப. (n.)

   ெப ஞ்ெசல்வம்; great fortune, immense wealth, imperishable treasure.

     "ேக ல் செ்சல்வங் கல் " ( றள், 400);.

     [ 1 + ெசல்வம்]

ைம

ைம viḻusumai, ெப. (n.)

   ெப ஞ் ைம (யாழ்.அக.);; heavy burden.

     [ 1 +  ைம]

த்தைக

த்தைக viḻuttagai, ெப. (n.)

    றரக்் ல்லாத றப் ; unequalled or uncomparable excellence.

     " த்தைக ெப ெகன" (பரிபா. 11, 177);.

     [ 4 + தைக]
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த்தண்

த்தண்  viḻuttaṇṭu, ெப. (n.)

   ெபரிய ஊன் ேகால்; large stick for support in walking.

     "ெதா த்தைல த்தண் ன் " ( றநா. 243);.

     [  + தண் ]

த்தம்

 
  த்தம் viḻuttam, ெப. (n.)

க ஞ் ரகம் ( ன்.); பாரக்்க;see {}. black cumin.

த்தாட் -தல்

த்தாட் -தல் viḻuddāṭṭudal,    5 ெச.  ன்றா .(v.t.)

ழத்தட் -, பாரக்்க;see {}.

     [ க்காட்  →  த்தாட் ]

த் ைண

த் ைண viḻuttiṇai, ெப. (n.)

   உயர் லம்; noble family.

     "ேவற் ைம ல்லா த் ைணப் றந் " ( றநா.27);.

     [ 1 +  ைண]

த்

த் 1 viḻuddudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

2-, பாரக்்க;see {}.

     " த் னன் ரெம ம் ெவ ளி க்ெகாள" (கம்பரா. இராவணன்வைத. 155);.

க.  ளி .

     [  →  த் ]

  த் 2 viḻuttu, ெப. (n.)

   இலக் ; direction, aim, goal.

     "அந்த த் ேல ஒ ேனன்" (இ.வ.);.

     [  →  த் ]

 
   viḻudi, ெப. (n.)

   ம ந் ச ்ெச வைக; a straggling shrub with wimple oblong leaves and greenish flowers.

இரடை்ட ைத ைல நிைலத் ைணகளிேல ஆெதாண்ைடக் ம்பத்ைதச ்ேசரந்்த தர ்ேபான்ற 
ற் மரம். இதன் இைலகள் தனி ைலகள். கனி லகம் தாங் ன் ைன ல் இ க் ம். அ  

ெவ க் ம் ைதகைளச ் ற் ம் ச்  நிறமான சவ்  க் ம். பறைவகள் இைதத ் ன் ம். 
ைதகள் பறைவகளால் பரவ ம்.  ன் இைல ம் ேவ ம் ம ந்தாகப் பயன்ப ம்.

க் ைர

 
  க் ைர viḻudikārai, ெப. (n.)

    ன் இைல; leaves of {}.

     [  +  ைர]

     " த் தைழகரப்பான் ெவண்ேமகம் நீங் ம்

ப ப வன் ைலேநாய் மா ம் - எ ேப

யாக் ம  மந்தம் அகக்  ன்மல ம்

ேபாக் ம் அ ேவ கல்" ( .பா.);
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 viḻudu, ெப. (n.)

   1. ஆலமரம் த யவற் ன் ைளகளினின்  இறங் ம் ேவரத்ெ்தா  (ெப ம்பாண். 357, 
உைர);; aerial root, as of the banyan.

     " ைடத ்தனியாெலன ந்த ெதால் யாதைன கேநாக் " ( ல் . பாரத. சம்பவசச் க்கம். 
10.);

   2. தைல ம ரச் ்சைட ன் ஒ கால் (இ.வ.);; lock of hair.

   3. ெநச க்க  ப் ள் ஒன் ; heddles.

   4. ஆழமளக் ங் க  (Naut.);; lead for sounding.

   5. இ க் கட் யான ெநய்; ghee in congealed state.

   6. ெவண்ெணய்; butter.

     "ஆய்ச்  ண்ட வாயாைன" ( வ். இயற். 3. 25);.

   7. ெகா ப்  ( ன்.);; fat.

   8. நீர ் ட்டைரத் த் ரட் ய ; paste, pulpy mass.

     'இந்த உ ந்  ேதாைசக் கைரத்தால்  கா மா?'

   க.  ல ;   ம.  ;ெத. {}.

     [  →  ]

க்க

க்க  viḻudukkayiṟu, ெப. (n.)

   1. ெநச க் க வைக; thread of linen, wound on the two beams, which the slay moves up and down.

   2. கட ன் ஆழம ய உத ங்க ;     [  + க ]

சாந்

 
  சாந்  viḻuducāndu, ெப. (n.)

   ைமயாக அைரத்த ண்ணச ்சாந்  (இ.வ.);; mortar ground to a pulpy mass.

     [  + சாந் ]

-தல்

-தல் viḻuduviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ஆல் த யவற் ன் ைளகளி னின் ம் ேவர ்ெவளிப்பட் த் ேதான் தல்; to drop or let down aerial 
roots, as banyan.

   2. ஆழமளத்தல் ( ன்.);; to take soundings, to cast the lead-line.

     [  +  -,]

ந்தான்ெகாட்

 
  ந்தான்ெகாட்  viḻundāṉkoṭṭu, ெப. (n.)

   ஒ வன் இறந்தைதக் க் ம் பைற ழக்  (இவ);; a peculiar beat of drum, indicating the death of a person.

ம வ. சாப்பைற.

     [ ந்தான் + ெகாட் ]

210

www.valluvarvallalarvattam.com 16164 of 19068.



ந் ேபா-தல்

ந் ேபா-தல் viḻundupōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   1.  ழ் தல்; to fall down.

   2. இறத்தல்; to die.

   3.  க்  வ யாகச ்ெசல் தல்; to cut across.

     'அந்த ஊ க்  இந்த வ ேய ழந்  ேபாகேவண் ம்'.

     [  →  த்  + ேபா-,]

ப்பைக

ப்பைக viḻuppagai, ெப. (n.)

    ரிய பைக; enmity towards the great.

     "ேவந்தெனா  நா த  ழப்பைக ெயய் க" ( றநா. 306);.

     [ ழ4 + பைக]

ப்பம்

ப்பம் viḻuppam, ெப. (n.)

   1.  மம் 1, பாரக்்க;see {}.

     "ஒ க்கம் ப்பந் தரலான்" ( றள், 131);.

   2. நன்ைம ( ங்.);; good, benefit.

   3.  லம் ( ங்.);; family ancestry pedigree.

   4.  மம், 4 பாரக்்க;see {}.

     "நின் ப்ப நீக் " ( நாயக . 57, 23);.

     [  →  ப்பம்]

ப்பைரயன்

ப்பைரயன் viḻupparaiyaṉ, ெப. (n.)

   1.  ப்பாதராயன், 1 (I.M.P.Tj. 89); பாரக்்க;see {}.

   2.  ப்பாதராயன், 2 பாரக்்க;see {}.

     "ேவளாளனான ப்பைர ய க் க் ேகா ற்கணக்கெனன் ம்" (ேகா ெலா. 44);.

     [ ப்பம் + அைரயன்]

ப்பாதராயன்

ப்பாதராயன் viḻuppātarāyaṉ, ெப. (n.)

   1. த ழ் அரசரக்் க் ழ்ப்பட்ட தைலவரில் ஒ சாராரின் பட்டப்ெபயர;் a title of a class of vassals of the 
Tamil kings.(I.M.P.Sm.47);.

   2. ேகா ற் கட ள் ன்  கணக்  வா க் ம் உரிைம ைடய மர னன்; a class of people whose 
duty is to read the accounts of a temple in the presence of the deity.

     "பாண்  ப னா க் ம் ேவண் ய ப்பா தராயர"் ( வாலவா. அ ம்.);.

ப்பா ராசன்

ப்பா ராசன் viḻuppātirācaṉ, ெப. (n.)

ப்பாதராயன், 1 (I.M.PTj. 1092); பாரக்்க;see {}.

ப் ணி

ப் ணி viḻuppiṇi, ெப. (n.)

    ராத ற் ய ேநாய்; disease in an advanced acute and incurable stage.

     " ப் ணிபேபாழ்  ம ைம மனத்தாேரயா " (நால , 329);.

     [ 4 +  ணி]
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ப்

ப் 1 viḻuppu, ெப. (n.)

   1. க க்கப்ப வ ; anything cast off.

     " ப் ற வ க் ட் " ( வக. 2771);.

   2. நீரா தல் ெசய் ன் உள்ள ய்ைம ன்ைம; state of ceremonial impurity before daily bath.

     ' ப் த் ணி'.

     [  →  ப் ]

  ப் 2 viḻuppu, ெப. (n.)

ப்பம் 1,3,4 (அ .நி.); பாரக்்க;see {}.

     [ ப்பம் →  ப் ]

ப் ண்

ப் ண் viḻuppuṇ, ெப. (n.)

   1. ேபாரில் கத் ம் மார் ம் பட்ட ண்; wound of a warrior on his face or chest received in battle.

     " ப் ண் படாத நாெளல்லாம் வ க் ள் ைவக் ம்" ( றள், 776);.

   2. இ ம்ைப த ம் ண்; grievous wound.

     "ெகா வாய் ப் ண் ைரப்ெபா ம்" ( வக. 2355);.

     [ 4 +  ண்]

ப் ரம்

ப் ரம் viḻuppuram, ெப. (n.)

   த ழ்நாட்  ஊரப்்ெபயர;் a place name of Tamil Nadu.

இயற்ைக வனப் கள் இல்லாத சமநிலம். ெச ப்பான . இதன் ழக் க் கைரேயாரம் வங்காள 
ரி டா உள்ள .  சே்சரி இதன் எல்ைலய ல் இ க் ன்ற . ெசன்ைனக் த் ெதற்ேக 101 கல் 

ெதாைல ள்ள . ெதன்னிந் யா ள்ள இன் யைமயாத ெதாடரவ்ண்  சந் ப் களில் ஒன் . 
இங் ந்  ஐந்  இ ப் ப் பாைதகள் ரிந்  ெசல் ன்றன.

ப்ேபரைரயர்

ப்ேபரைரயர ்viḻuppēraraiyar, ெப. (n.)

   த ழ்த ்தைலவரில் ஒ  சாரார ்பட்டப் ெபயர;் a little of a class of Tamil chieftains.

     [  + ேபர4் + அைரயர]்

ப்ெபா ள்

ப்ெபா ள் viḻupporuḷ, ெப. (n.)

   ேமலான ெபா ள்; the highest object or thing.

     " ண்ணகத்ேதவ ம் நண்ண ம் மாட்டா ப்ெபா ேள" ( வாச. 20, 9);.

     [  + ெபா ள்]

பாைல

பாைல viḻupālai, ெப. (n.)

   ெகா வைக (யாழ்.அக.);; a creeper.

     [ 1 + பாைல]

மம்

மம் viḻumam, ெப. (n.)

   1.  றப்  (ெதால். ெசால். 353);; excellence, greatness, sublimity, eminence, magnificence, superiority.

   2.  ரை்ம (ெதால். ெசால். 353);; good state.

   3.  ய்ைம (இ.வ);; purity.

   4. இ ம்ைப; distress, affliction.

     "நின்  மங் கைளந்ேதாள்" (அகநா. 170);.

     [ 4 +  மம்]
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மைல

மைல viḻumalai, ெப. (n.)

   க ரவன் மைற ம் மைல; the western mountain beyond which the sun is supposed to set.

     "எ மைல மைல ைடமணி யாக" (கல்லா. 19);.

     [ 1 + மைல4]

மா-த்தல்

மா-த்தல் viḻumāttal,    12 ெச. . . (v.i.)

    றப்பைடதல்; to attain to eminence or glory.

     "மகளிர ் மாந்தனர ்தங்ெகா  நைரக் காத்ேத" (நற். 320);.

     [ மம் + யா4-த்தல் →  மா-த்தல்]

ய

ய viḻumiya, ெப.எ.(adj.)

    றந்த; pre- eminent, excellent.

     " ய ெபறல ம் பரி  னல் ம " ( . 294);.

ய பயத்தல்

ய பயத்தல் viḻumiyadubayaddal, ெப. (n.)

    லழ  பத்த ள் ரிய ெபா ைள ணரத்்தலா ய அழ  (நன்.13);; inculcating noble teaching, one of ten {}, 
q.v.

     [ ய  + பயத்தல்]

யர்

யர ்viḻumiyar, ெப. (n.)

ேயார ்பாரக்்க;see {}.

     " ய ெரன்னி  மவரப்ா ரவாைம" ( ரேபாத. 30, 72);.

     [ மம் →  யர]்

ேயார்

ேயார ்viḻumiyōr, ெப. (n.)

    றந்ேதார;் excellent persons, persons of pre- eminence.

     "வாகனங் ைக ம் ேவண்டார ் ேயார"் (நால , 300);.

     [ யர ்→  ேயார]்

ன்

ன்1 viḻumīṉ, ெப. (n.)

ழ் ன் பாரக்்க;see {}, meteor.

     [  1- +  ன்1 ]

  ன்2 viḻumīṉ, ெப. (n.)

உல்லம் 1 பாரக்்க;see ullam1, hilsa.

     [  +  ன்]

தல்

 
  தல் viḻumudal, ெப. (n.)

   வாணிகத் ன் த  (இ.வ.);; capital invested in a business.

     [  +  தல்]

-தல்

-தல் viḻumuṟudal,    2 ெச. . . (v.i.)

    ன் தல்; to be distressed or afflicted.

     "ேவந்  ேன" ( றநா. 318);.

     [ மம் + உ -,]
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ெமனல்

 
  ெமனல் viḻumeṉal, ெப. (n.)

 ெழனல் பாரக்்க;see {}.

ெழனல்

ெழனல் viḻuviḻeṉal, ெப. (n.)

   1. வழ வழப்பாதற் ப்  ( ன்.);; sliminess, slipperiness.

   2. பைச த்தற் ப்  (யாழ்.அக.);; pastiness.

     [  + எனல்]

ைழ

ைழ1 viḻaidal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ம் தல்; to wish, desire, love, to be anxious for, to covet.

     "இன்பம் ைழயான் ைன ைழவான்" ( றள், 615);

   2. நன் ம த்தல்; to esteem.

     "ஒன்னார ் ைழ ஞ் றப் " ( றள், 630);.

   3. ஒத்தல்; to resemble.

     'மைழ ைழ தடக்ைக' (ெதால். ெபா. 289, உைர);.

     [  -  ைழ.  ைழ-, (ேவ.க.119);]

  ைழ2 viḻaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ெந ங் ப் பழ தல் (இ.வ.);; to move closely or intimately.

     [இைழ →  ைழ]

ைழச்

ைழச்  viḻaicci, ெப. (n.)

   1. நலவழக்கம்; enjoyment.

     'மன்னர் ைழச் ' ( லப். 2, 2, உைர);.

   2.  ைழச் ,1 பாரக்்க;see {}.

     'அ வைகப்பட்ட பாசாண் க ம் இைண ைழச்  ெதன்ப' (இைற. 1. உைர. பக். 9);.

     [ ைழ →  ைழச் ]

ைழச்

ைழச்  viḻaiccu, ெப. (n.)

   1.  ணரச்் ; sexual union, intercourse.

   2. இளைம; tenderness, youth.

     [ ைழ →  ைழச்  (ேவ.க.120);]

ைழந்ேதான்

ைழந்ேதான் viḻaindōṉ, ெப. (n.)

   1. நண்பன்; friend.

   2. கணவன்; husband.

     [ ைழ →  ைழந்தான் →  ைழந்ேதான்] (ேவ.க.120);
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ைழநன்

 
  ைழநன் viḻainaṉ, ெப. (n.)

ைழந்ேதான் பாரக்்க;see {}.

     [ ைழ →  ைழநன்]

ைழய

ைழய viḻaiya, ெப. (n.)

   ஓர ்உவமவாய்பா  (ெதால். ெபா. 289);; a particle of comparison.

     [ ள் →  ைழ →  ைழய]

ைழயார்

ைழயார ்viḻaiyār, ெப. (n.)

   பைகவர;் enemies.

     " ைழயார ் ைழயப் ப ப" ( றள், 810);.

     [ ைழ →  ைழ + ஆர]்

ைழ

ைழ  viḻaivu, ெப. (n.)

   1.  ணரச்்  ( ங்.);; copulation.

   2.  ப்பம்; desire.

     " ைழேவா ேத"{ ( .ெவ.9, 41);.

   3. யா  ள்ேளாைச ( ங்.);; vibration of a lute.

     [ ைழ →  ைழ ]
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ள்

ள்1 viḷḷudal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. மலரத்ல் ( டா.);; to open out, expand, to unfold, as a blossom.

   2. உைடதல்; to crack.

     'அந்தப் பழம் ேழ ந்ததனால் ண்  ேபா ற் '.

   3. ெவ த்தல் (யாழ்.அக.);; to split, burst.

   4. மா ப தல்; to be at variance, to be opposed.

     " ள்வாைர மாறட்ட ெவன் மறவர"் ( .ெவ.1.14);.

   5. ெதளிவாதல்; to become clear.

 Ma. {};

 Tu. bulluni;

 pa. {};

 Kui. {};

 Kur. {}.

     [ ள் →  ள் →  ள் -,] (ேவ.க.142);

  ள்2 viḷḷudal,    13 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ளத்தல்; to break open, to split.

     'பழத்ைத ண்டான்'.

   2. பைகத்தல்; to hate.

     " ண் ...... மண் னார"் ( வக. 418);.

   3. நீங் தல்; to be separated from, to leave.

     " ைனக ம் ண்டனன்"(ேதவா. 928, 7);.

   4. ெசால் தல்; to say, tell, state.

     "தன்னிடத்  வந்  ள்ளான்" ( வாலவா. 33, 10);.

   5. ெவளிப்ப த் தல்; to reveal, make known.

     "உமக்ேக ண்  ேப னல்லால்" (அஷ்டப்.  வரங்கக். 70);.

   6. வாய் த யன றத்தல்; to open, as the mouth.

     "வாய் ண்  ம்" (பாகவத. 1. தன் த் ர. 29);.

   7.  ர ் த யன த்தல்; to slove, as a riddle or conundrum.

     'இந்தப் ைர ள் '.

   8. கலத்தல்,  ம் தல்; to mingle, to desire.

     [ ள் →  ள் →  ள் -,] (ேவ.க.142);

ள்ைக

ள்ைக viḷkai, ெப. (n.)

    ட்டக ைக; leaving.

     " ள்ைக ள்ளாைம ம் " ( வ்.  வாய். 1, 6, 5);.

     [ ள் →  ள்ைக] (ெசல்  177 ஆனி, 542);
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ள்ளல்

ள்ளல் viḷḷal, ெப. (n.)

   1.  ரி ; separation.

     " லங் ற் ம் ள்ள லரி " (நால , 76);.

   2. மலரை்க ( டா.);; unfolding, as of a flower.

   3. த தல் ( டா.);; embracing.

   4. ெந நாைர என் ம் மரவைக; wynaad coffee cherry-nutmeg.

     [ ள் →  ள்ளல்]

ள்ேளாடன்ேதங்
காய்

 
  ள்ேளாடன்ேதங்காய் viḷḷōṭaṉtēṅgāy, ெப. (n.)

   உள்ளடீான ப ப் ,  ரடை்ட னின்  எளிதாகப் ெபய ந் ேதங்காய் (யாழ்ப்.);; coconut in which the kernel 
parts easily from the shell.

     [ ள் + ஒ  + ேதங்காய்]

ள

ள1 viḷattal,    4 ெச. . . (v.i.)

    லக்கல்; to remove.

     [ ல் →  ல →  லத்  →  ளத்  →  ளத்தல் ( . .27);]

  ள2 viḷa, ெப. (n.)

   ெவண்ேதாட் க்காய் மர வைக (ெதால். எ த்.181, உைர);; wood-apple.

     [ ள் →  ள் →  ள ( .தா.161);]

  ள3 viḷa, ெப. (n.)

ள 4 ( ங்.); பாரக்்க;see {}.

  ள4 viḷa, ெப. (n.)

ள 5 ( ங்.); பாரக்்க;see {}.

ளக்கங்காண்(
)-தல்

ளக்கங்காண்( )-தல் viḷakkaṅgāṇṇudal,    16 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஆராய்ந்த தல்; to test.

     "ெதாண்டைர ளக்கங்காண" (ெபரிய .  நீல கண்ட. 10);.

     [ ளக்கம் + காண்-,]

ளக்கணம்

ளக்கணம் viḷakkaṇam, ெப. (n.)

   1. ெபா  ைவத் ப் ெபா த் ைக (யாழ். அக.);; soldering.

   2. பற் ப்ெபா ; solder.

     [ ளக்  →  ளக்கணம்] (ேவ.க.135);

ளக்கணி

ளக்கணி viḷakkaṇi, ெப. (n.)

வகம்1, 2 (அணி . 15); பாரக்்க;see {},

 a figure of speech.

     [ ளக்  + அணி]
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ளக்கைண-த்தல்

ளக்கைண-த்தல் viḷakkaṇaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ளக்ைகப் ெப க் தல்; to extinguish a lamp.

ெக த்தல் எனப் ெபா ள்ப ம் அைணத்தல் என்ப  மங்கலச ்ெசால்லன்றாத ன் 'ெப க் தல்' என்  
ெசால்வ  த ழ்நாட்  மர .

     [ ளக்  + அைண-,]

ளக்கத்தார் த்

ளக்கத்தார் த்  viḷakkattārāttu, ெப. (n.)

   வழக்  ழ்ந்த ஒ  நாடகத் த ழ் ல் (ெதால். ெபா. 553. உைர);; a treatise on dramaturgy, not now extant.

ளக்கப் ைர
தான்

 
  ளக்கப் ைர தான் viḷakkappiraisitāṉ, ெப. (n.)

    ற்ற உசாவ க் ரிய ந வர;் examining magistrate.

ளக்கம்

ளக்கம் viḷakkam, ெப. (n.)

   1. ெதளிவான ெபா ள்; elucidation, explanation.

   2. ெதளி ; clearness, perspicuity.

     'நீ ெசால்வ  ளக்கமாக இல்ைல'.

   3. ஒளி; light.

     "ஊர்  ளக்கத் " ( றநா. 7);.

   4. நில ன்கைல (ச .);; phase of the moon.

   5.  ளக் ; lamp.

     " ெயன் ங் ன்றா ளக்கம்" ( றள், 601);.

   6. கைணயா ; ring.

     "ெசவ் ரற் ெகாளஇீய ெசங்ேகழ் ளக்கத் " (ெந நல். 144);.

   7.  கழ்; praise.

     "தா ல் ளக்கந் த ம் ( றள், 853);.

   8. ஆய்ைக (யாழ்.அக.);; investigation.

   9. சான்  ஆய்ைக நடக் ம் ைறமன்றம்; court of the first instance, where evdence is taken.

   10.  ைக; plenty.

     ' ளக்கமாய்க் ெகா ' (ெநல்ைல.);.

க. ெபள  ({});

     [ ளக்  →  ளக்கம்] (ேவ.க.136);

ளக்க -த்தல்

ளக்க -த்தல் viḷakkavittal,    4 ெச. . . (v.i.)

ளக்கைண-, பாரக்்க;see {}.

     [ ளக்  + அ -,]

ளக் ைசக்

ளக் ைசக்  viḷakkisaikkuṟi, ெப. (n.)

   ப க்ைக ல் ன்  மாத் ைர நி த் வதற்  இ ங் ; colon, a punctuation mark (:);.

     [ ளக்  + இைச4 -  +  ]
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ளக்

ளக் 1 viḷakkiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1.  ளக்ேகற் தல்; to light lamps.

   2. ேகா ல் ளக்ேகற்  ைவத்தல்; to burn lights in the temple, as an act of piety.

     [ ளக்  + இ -,]

  ளக் 2 viḷakkiḍudal,    18 ெச.  ன்றா .(v.t.)

    ளங்கச ்ெசய்தல்; to explain to throw light upon.

     [ ளக்  + இ -,]

ளக் கல்யா
ணம்

ளக் கல்யாணம் viḷaggiḍugalyāṇam, ெப. (n.)

   காரக்ாத்த ேவளாளரில் மணம் ரியாத ெபண்க க்  7 அல்ல  11 ஆம் வய ற் ெசய்யப்ப ஞ் 
சடங் வைக (E.T.vii.380);; an auspicious ceremony performed before a girls marriage, generally in her seventh or ninth 
year, among {}.

ளக்

ளக்  viḷakāṭu, ெப. (n.)

    வாரல் நாளில் (காரத்் ைகயன் );  ளக்ேகற் ைக; lamplighting on the evening of {}.

     "காரத்் ைக நாள்.....  ளக்  காணாேத ேபா ேயா ம்பாவாய்" (ேதவா. 1118, 3);.

     [ ளக்  →  ளக் ]
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ளக் 1 viḷakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெதளிவாக் தல்; to make clear, to explain, elucidate.

     "ெசால் க் காட் ச ்ேசார் ன்  ளக் " (மைலப . 79);.

   2. அ ப் ப்ப த் தல்; to make illustrious.

     "தம்ைம ளக் மால்" (நால .132);.

   3.  லக் தல்; to clearn, brighten, polish.

     'பல்ைல ளக் றான்',

     'பாத் ரத்ைத ளக் றான்'.

   4.  ய்ைம யாக் தல்; to purify.

     '  ன ளிசெ்சயல் மனத்ைத ளக் ம்'.

   5. பரிமா தல்; to distribute, serve.

     "அட்டன யாைவ ம் ளக் ன வரக்்ேக" ( நாயக . 53, 29);.

   6.  ைடப்பத்தாற் ெப க் தல்; to sweep, clear up.

   7. ெபா ட் ப் பற்றைவத்தல்; to solder.

     "ெபான்னின் படை்டேமற் ண் ைவத்  ளக் ன வைள" (S.I.I.ii.182);.

     [ ள் →  ள →  ளங்  →  ளக் -,] (ேவ.க.135);

  ளக் 2 viḷakkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெபரிதாக் தல் (இ.வ.);; to enlarge.

     [ ளங்  →  ளக் -,

  ளக் 3 viḷakku, ெப. (n.)

   ஒளித ங் க ; lamp, light.

     "எல்லா ளக் ம் ளக்கல்ல" ( றள், 299);.

   2. ஒளிப் ழம்  (அக.நி.);; lustre, band of rays.

   3. ஒளிெபறச ்ெசய்ைக; brightening.

     "நிலம் ளக் ப்ப" (ம ைரக். 705);.

   4.  ளக்  நாண் ன் ( வா  நடச்த் ரம்);; the 15th {}. ;

ளக்ைகப் த் க்  ெகாண்  ணற் ல் றதா? (பழ.);, 

     ' ளக்ைக ைவத் க் ெகாண்  ெந ப் க் அைல றதா? (பழ.);, 

     ' ளக்  ஒளிக்  ஆைசப்பட்ட ட் ல் ேபால' (பழ.);

ஆ ல் ைக ல் மாந்தன் வாழ்ந்த காலத் ேலேய ஏேதா ஒ வைகயான ளக்ைகப் பயன்ப த்  
வந்தான். உ ய ெகா ப்ைப அவ் ளக் ல் எரிெபா ளாகப் பயன்ப த் னான்.  ைக மாந்தரக்ள் 
பயன்ப த் ய ளக்ைக எ ப் யர ் ர் த்  யைமத்தனர.் உட் டான கல் ல் ெகா ப்ைப நிரப் , 
பஞ்சாலான ரிைய அத ேட ெச த் , எ ப் யர ்தம் ளக்ைக யைமத்தனர.்  ட்ட மட்பாண்டம், 
ெவண்கலம்

ஆ யவற்றால் ெசய்த ளக்ைகக் ேரக்க ம் ேராமானிய ம் பயன்ப த் னர.் ஆளி 
ைதெயண்ெணைய அவரக்ள் எரிெபா ளாகப் பயன்ப த் னர.்

நாகரிகம் ன்ேனற்றம் அைடந்த ன் மக்கள் அகல் ளக் ,  த்  ளக் , ெம த் ரி ளக் , 
ழ் ளக் , ெபட்ேராமாக்ஸ் எனப்ப ம் ஆ  ளக்  என பலவைகயான ளக் கைளப் 

பயன்ப த் னர.்

ளக் கள் பலெபயரக்ளால் உச் ல் பலவைக உ வங்கள் ைவத் ச ்ெசய்யப்பட் ள்ளன. 
இவற்ைறக் த்  ளக்  என ம் அைழப்பர.்

   1. ம ெயாளி ளக் , 
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ளக் க் சே்சா
ட் -தல்

ளக் க் சே்சா ட் -தல் viḷakkukkuccōṟuṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   நாடக் ர ்ெகாண்ட ம் ெந ப் ன் ெபா ட்  ளக்  ன்பாகப் ய ேசா  பைடத்தல் ( ன்.);; to 
make an offering of boiled rice before a burning lamp in thanks-giving to the God of fire, on gathering in the first sheaves.

     [ ளக்  + ேசா ட் -,]

ளக் க் மக்க
ள்

ளக் க் மக்கள் viḷakkukkuḍimakkaḷ, ெப. (n.)

   ேகா ல் ளக் ம் பணியாளர ்(S.I.I.iv.281);; lamp-lighters in a temple.

     [ ளக்  +  மக்கள்]

ளக் க் ப்
ட் -தல்

ளக் க் ப் ட் -தல் viḷakkukkuppudidūṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

ளக் க் சே்சா ாட் -, ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ ளக்  +   +  ட் -,]

ளக் க்

ளக் க்  viḷakkukāṭu, ெப. (n.)

   1.  ளக் த்தக  பாரக்்க;see {}.

   2.  ளக் க் ண்  1,3 பாரக்்க;see {}.

   3.  ளக் மாடம், 1 ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

   4.  ளக்ைக உள்ைவத்  வானத் ச ்ெசல்ல க் ம் ண் ; balloon carrying a light.

     [ ளக்  +  ]

     [p]

ளக் க் ண்

ளக் க் ண்  viḷakkukāṇṭu, ெப. (n.)

   1. கலங்கைர ளக்கம் (ெகா.வ.); பாரக்்க;see {}, 

 lighthouse.

   2.  ளக் க்  4 பாரக்்க;see {}.

     [ ளக்  +  ண் ]

     [p]

ளக் க்ெகா த்
-தல்

ளக் க்ெகா த் -தல் viḷakkukkoḷuddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

ளக்ேகற் -, பாரக்்க;see {}.

     [ ளக்  + ெகா த் -,]

ளக் த்தக

 
  ளக் த்தக  viḷagguttagaḻi, ெப. (n.)

    ளக்  ஏற் வதற்  உரிய அகல் (யாழ்.அக.);; oil-receptacle in a lamp.

     [ ளக்  + தக ]

ளக் த்தண்

 
  ளக் த்தண்  viḷakkuttaṇṭu, ெப. (n.)

    ளக்  ஏற்  ைவக் ம் தக ையத் தாங் ம் தண் ; lamp-stand, standard of a lamp.

     [ ளக்  + தண் ]
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ளக் த்தாங்

 
  ளக் த்தாங்  viḷakkuttāṅgi, ெப. (n.)

   ஒளிகாட்  ( வட் க்காரன்);; torch-bearer.

     [ ளக்  + தாங் ]

     [p]

ளக் த்தாள்

 
  ளக் த்தாள் viḷakkuttāḷ, ெப. (n.)

ளக் த்தண்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ ளக்  + தாள்]

ளக் த் ண்

ளக் த் ண் viḷakkuttūṇ, ெப. (n.)

   1.  ன் ளக்  இல்லாத பண்ைடநாளில் ெத க்கள் ேதா ம் ைலச ்சந் ப் களில் ைவக்கப்பட்  
இ ந்த எண்ெணய் ளக்ைகத் தாங் ய ண்கள்; pillars having oil lamps in the junction of the streets in olden 
times.

   2. ம ைர ல் உள்ள ஓர ்இடத் ன் ெபயர;் a place name in Madurai.

ளக் நாய்ச் யா
ர்

ளக் நாய்ச் யார ்viḷakkunāycciyār, ெப. (n.)

   1.  ளக்  நாச் யார,் 1 பாரக்்க;see {}, lamp in a house, regarded as a goddess.

   2.  ளக்  நாச் யார,் 2 பாரக்்க;see {}, metallic image of a woman holding a lamp in her hands.

     [ ளக்  + நாச் யார]்

     [p]

ளக் நிைல

ளக் நிைல viḷakkunilai, ெப. (n.)

   1. அரசன  ேகாேலா  ளக் ம் ஒன்  பட்ேடாங் வைதக் ம் றத் ைற (ெதால். ெபா. 90);; theme 
describing the royal lamp as flourishing inseparably with the royal sceptre.

   2. வலமாகத் ரியாநிற் ம் ளக்  அரசன  ெவற் ையக் காட் வதாகக் ம் றத் ைற ( . ெவ. 
9, 12);; theme describing the movement of a lamp from left to right, indicating the victory of a king.

   3.  ற் லக் யங்கள் ெதாண் ற்றாற ள் ேவ ம் அதன் தைல ம் லங்கா ேதாங் யவா  
ேபாலக் ேகா ம் ளக் ம் லங்காேதாங் வதாகக் வ  (ச .);; a poem on the theme of {}, in which the 
royal sceptre and the royal lamp are described as flourishing inseparably, as the spear and the spear-head, one of 96 {} q.v.

ளக் ப்பாடம்

 
  ளக் ப்பாடம் viḷakkuppāṭam, ெப. (n.)

   இர ேலற் ய ளக் ன் ன்னி ந்  ள்ைளகள் ப க் ம் பாடம் (இ.வ.);; lesson learnt at night under a 
lamp.

     [ ளக்  + பாடம்]

ளக் ப்பாதம்

ளக் ப்பாதம் viḷakkuppātam, ெப. (n.)

   1.  ளக் த்தண்  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

   2.  ளக் த் தண் ன் அ ப்பாகம்; foot of the lamp-stand.

     [ ளக்  + பாதம்]

ளக் ப்பார்-த்தல்

ளக் ப்பார-்த்தல் viḷakkuppārttal,    4 ெச. . . (v.i.)

ளக்ேகற் -, (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [ ளக்  + பார-்,]
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ளக் ப் ணம்

ளக் ப் ணம் viḷakkuppiṇam, ெப. (n.)

   இ ட் ; darkness.

     " ளக் ப் ணம் ேபாேல காணெவாண்ணாதப " (ஈ . 5, 7, 4);.

     [ ளக்  +  ணம்.]

ளக் ப் றம்

ளக் ப் றம் viḷakkuppuṟam, ெப. (n.)

   ேகா ல் ளக் தற்  டப்பட்ட இைற  நிலம்; endowment created for lights in a temple.

     "நந்தா ளக் ப் ற மாெகன" ( வக. 2564);.

     [ ளக்  +  றம்]

ளக் ப்ெபா த்
-தல்

ளக் ப்ெபா த் -தல் viḷakkupporuddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

ளக்ேகற் -, ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ ளக்  + ெபா த் -,]

ளக் ப்ேபா

ளக் ப்ேபா 1 viḷakkuppōṭudal,    8 ெச. . . (v.i.)

ளக்ேகற் -, பாரக்்க;see {}.

     [ ளக்  + ேபா -,]

  ளக் ப்ேபா 2 viḷakkuppōṭudal,    8 ெச. . . (v.i.)

   கட் த்தல் (யாழ்ப்.);; to drink intoxicating liquors.

ளக் மாடம்

ளக் மாடம் viḷakkumāṭam, ெப. (n.)

   1.  ளக்  ைவப்பதற்கான வரப்் ைர ( ன்.);; niche in a wall for lamps.

   2.  ளக் ம் ேகா டம் (T.A.S.i, 176);; place for lights in a temple.

     [ ளக்  + மாடம்]

ளக் மாற் க்கட்
ைட

ளக் மாற் க்கடை்ட viḷakkumāṟṟukkaṭṭai, ெப. (n.)

   1. ேதய்ந்த ைடப்பம்; old and worn-out broom.

   2. ஒ  ப செ்சால் (இ.வ.);; a term of reproach.

     ' ளக் மாற் க் கடை்டக் ப் பட் க் ஞ்சம் கட் ய  ேபால' (பழ.);.

     [ ளக் மா  + கடை்ட]

ளக் மா

 
  ளக் மா  viḷakkumāṟu, ெப. (n.)

    ைடப்பம் (ைதலவ.);; broom.

     '  ளக் மா  நன்றாகக் ட் ம்' (உ.வ.);

     ' ளக்  மாற் க் ப் பட் க் ஞ்சமா?' (பழ.);.

     [ ளக்  + மா ,]

ளக் -த்தல்

ளக் -த்தல் viḷakkuṟuttal,    4 ெச.  ன்றா .(v.t.)

   ஒளிெபறச ்ெசய்தல்; to brighten, give splendour to.

     "நிலம் ளக் ப்ப" (ம ைரக். 705);.

     [ ளக்  + உ -,]
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ளக்ெகண்ெணய்

ளக்ெகண்ெணய் viḷakkeṇīey, ெப. (n.)

   1.  ளக் வதற்  உத ம் ஆமணக் ெகண்ெணய் (ெகா.வ.);; castrol oil, as used for lamps.

   2. ம ந்தாக உத ம் ஆமணக்ெகண்ெணய் (ெகா.வ.);; medicinal castor oil.

   3. ேவப்ெபண்ெணய் (யாழ்.அக.);; oil extracted from neem seeds.

     ' த சச்ம்பம் ளக்ெகண்ெணய்க் க் ேக ' (பழ.);.

     ' ளக்ெகண்ெணையத் தட க் ெகாண்  ஆற்  மண ல் ரண்டா ம் ஒட் ற தான் ஒட் ம்' 
(பழ.);.

     [ ளக்  + எண்ெணய்]

ளக்ேகற் ைவ

ளக்ேகற் ைவ1 viḷakāṟṟivaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.  ளக்ேகற் -, பாரக்்க;see {}.

   2.  மணம் ெசய்  ைவத்தல்; to help to marry.

     'இவ க் க் காலத் ல் ஒ  ளக்ேகற்  ைவக்க நிைனக் ேறன்' ( ன்.);.

     [ ளக்  + ஏற்  + ைவ-,]

  ளக்ேகற் ைவ2 viḷakāṟṟivaittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. நிைலநி த் தல்; to set up, establish.

     'அ ய ந்த ம்பத்ைத ளக்ேகற்  ைவத்தான்'.

     [ ளக்ேகற்  + ைவ-,]

ளக்ேகற் -தல்

ளக்ேகற் -தல் viḷakāṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ளக்ைகேயற் தல்; to light lamps.

     [ ளக்  + ஏற் -,]

ளக்ைகக் ளிர
ைவ-த்தல்

ளக்ைகக் ளிரைவ-த்தல் viḷakkaikkuḷiravaittal,    5 ெச. . . (v.i.)

ளக்கைண (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [ ளக்ைக +  ளிர + ைவ-,]

ளக்ைகசச்மனஞ்
ெசய்-தல்

ளக்ைகசச்மனஞ்ெசய்-தல் viḷakkaiccamaṉañjeytal,    3 ெச. . . (v.i.)

ளக்கைண (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [ ளக்  + சமனம் + ெசய்-,]

ளக்ைகநி த் -
தல்

ளக்ைகநி த் -தல் viḷakkainiṟuddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

ளக்கைண பாரக்்க;see {}.

     [ ளக்ைக + நி த் -,]

ளகம்

 
  ளகம் viḷagam, ெப. (n.)

   ேசங்ெகாடை்ட (மைல.);; marking-nut tree.

ளங்கம்

ளங்கம் viḷaṅgam, ெப. (n.)

   ெகா வைக (நாம ப.310);; small elliptic cuspidate- leaved windberry.
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ளங்கைவ-த்தல்

ளங்கைவ-த்தல் viḷaṅgavaittal,    4 ெச.  ன்றா .(v.t.)

   1. ெதளிவாக் தல்; to make position clear, to make record clear.

   2.  ளக்ேகற் ைவ-, பாரக்்க;see {}.

   3.  கழ்ெபறச ்ெசய்தல்; to make illustrious or renowned.

     'ெபற்ற வ ற்ைற ளங்க ைவக்க ேவண் ம்'.

     [ ளங்க + ைவ-,]

ளங்கைவத்தல்

ளங்கைவத்தல் viḷaṅgavaittal, ெப. (n.)

    லழ  பத்த ள் றப்ப ம் ெபா ைளத் ெதளியச ்ெசால் வ  (நன்.13);; perspicuity, clearness of 
expression, one of ten {} զ.v.

     [ ளங்க + ைவத்தல்,]

ளங் ப்ேபர்

 
  ளங் ப்ேபர ்viḷaṅgippēr, ெப. (n.)

   நில ளத்த அடங்கல் (இ.வ.);; history of lands, fields, etc., given in the old settlement register or {}.

     [ ளங்  →  ளங்  + ேபர]்

ளங் ைழ

ளங் ைழ viḷaṅgiḻai, ெப. (n.)

   ெபண்; woman, as wearing bright jewels.

     " ளங் ைழ த யளானாள்" ( வக. 303);.

     [ ளங்  + இைழ]
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ளங்

ளங் 1 viḷaṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒளிரத்ல்; to shine.

     "பகல் ளங் யாற் பல்க ர ் ரித்ேத" ( றநா. 8);.

   2. ெவளிப் பைடயாதல்; to become renowned, illustrious.

     'அவன் ெபயர ்எங் ம் ளங் ம்'.

   3. பளபளத்தல்; to be polished.

   4. ெதளிவாதல்; to be clear or plain.

     'நீ ெசால்வ  எனக்  ளங்க ல்ைல'.

   5. ெவற்  வளரச்் யாதல்; to be prosperous, successful.

     'அந்தக்  ளங்க ல்ைல'.

   6.  தல்; to excel, become great.

     " றல் ளங்  ேசரத்்தாைன" ( .ெவ. 4, 8);.

   க. ெபள ;   ம.  ளங் க;ெத. ெவ ங் , ஒண்ைமக் க த் .

     [ ள் →  ள →  ளங் -, (ெசல்  ைவகா  பக். 496);]

  ளங் 2 viḷaṅgudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   அ தல் (யாழ்ப்.);; to know.

   ம.  ளங் (க);;   ெத. ெவ ங் ;க. ெபள  (belagu);

  ளங் 3 viḷaṅgu, ெப. (n.)

   அரத்ைதவைக (பதாரத்்த.985);; lesser galangal.

ளங் தாரணத்த
தா தல்

ளங் தாரணத்ததா தல் viḷaṅgudāraṇaddadākudal, ெப. (n.)

    லழ  பத்த ள் ேமற்ேகாள் எளிதாக ளங் வ  (நன். 13);; being furnished with appropriate illustrations, 
one often {} գ.v

     [ ளங்  + Skt. {} → த. உதாரணம் + அத்  + ஆ தல்]

ளங் ங்கள்

 
  ளங் ங்கள் viḷaṅgudiṅgaḷ, ெப. (n.)

   ெவள்ளி ன் ( க் ரன்); ( வா.);; venus, as the shining planet.

     [ ளங்  +  ங்கள்.]

ளங் ெபான்

ளங் ெபான் viḷaṅguboṉ, ெப. (n.)

   மாைழயாற் ெசய்த கண்ணா ; metallic mirror.

     " ளங்  ெபான்ென ந்த நலங் ளர ்பலைகெயா " ( றநா. 15);.

     [ ளங்  + ெபான்]

ளங்ெகாளி

 
  ளங்ெகாளி viḷaṅgoḷi, ெப. (n.)

   அ கன் ( வா.);; arhat, as the shining light.

     [ ளங்  + ஒளி]
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ளச் ர்

ளச் ர ்viḷaccīr, ெப. (n.)

   நிைரயைச ல் ம் இயற் ர ்(யாப். .);; foot of two {} ending in nirai, either {}.

     [ ளம்2 +  ர]்

ளத்தம்

ளத்தம் viḷattam, ெப. (n.)

    ளக்கம்; description. (ேவ.க.136);.

     [ ளத்  →  ளத்தம்]

ளத்தா

 
  ளத்தா  viḷattāru, ெப. (n.)

   ெவண்கடம்  (மைல.);; sea-side Indian oak.

ளத் -தல்

ளத் -தல் viḷaddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  லக் தல் (யாழ்.அக.);; to except, to exclude.

   2.  ளக்கமாகக் ப த் க் தல்; to explain.

     [ ள் →  ள →  ளத் -, (ெசல் , 77 ைசகா , 497);]

ளப்

ளப்  viḷappu, ெப. (n.)

   1. ெசால் ைக; saying.

   2.  கழ் பர ைக; becoming famous.

     "தனிச் ைற ல் ளப் ற்ற" ( வ்.  வாய். 4, 8, 5);.

     [ ளம்  →  ளப் ]

227

www.valluvarvallalarvattam.com 16181 of 19068.



ளம்

ளம்1 viḷam, ெப. (n.)

   1. அடம்; long-felt hatred, spite.

   2. ெச க் ; self-conceit.

   3. க ஞ் னம்; violent anger.

     ' ந் ற் த் தம்ைம யைழக்க ல்ைல ெயன்  ளெம த் த் ரி ன்றான்' (உ.வ.); (ேவ.க.134);.

   4. ெப ஞ் னத் ற் ெகாட் ம் நஞ் ; poison.

 E. Venom;

 Skt.  ஷ;

 L. Venenum;

 Fr. Venin.

     [ ள் →  ளம்]

  ளம்2 viḷam, ெப. (n.)

   1.  ளா1(அ .நி.);;see {}, 

 wood-apple.

   2. இயற் ரின் இ  நிைர வாய்பா ; symbolic expression for nirai.

     " ள ன் ேன ம்".

   3. ெவள்ைளயான ேதா ைடய கனி; wood apple.

க. ெபளல.

     [ ள் →  ளம் (வ.ெமா.வ.264);]

ளம்பக

 
  ளம்பக  viḷambagadi, ெப. (n.)

ளம்பம் பாரக்்க;see {}.

     [ ளம்பம் + க ]

ளம்பம்

ளம்பம் viḷambam, ெப. (n.)

   1.  ணக்கம் (ஈ . 6, 1, ப்ர.);; slowness, tardiness, delay.

   2. இலயவைக (பரத. தாள. 51);; a variety of ilayai indicating a slow pace.

     [ ளம்  →  ளம்பம்]

ளம்பரம்

ளம்பரம் viḷambaram, ெப. (n.)

   அ க்ைக (ெகா.வ.);; advertisement, proclamation, notice, publication, publicity.

ம.  ளம்பரம்.

     [ ளம்  →  ளம்பரம் (ேவ.க.143);]
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ளம்பனம்

ளம்பனம்1 viḷambaṉam, ெப. (n.)

ளம்பம், 1 பாரக்்க;see {}.

     [ ளம்பம் →  ளம்பனம்]

  ளம்பனம்2 viḷambaṉam, ெப. (n.)

   பண்ைடக்காலத்  மக்களின் வழக்க ெவா க்கம் த யவற்ைற ஆ ம் பா ங் காட் ைக 
( வா.); (யாப்.  . பக். 526);; imitation of ancient customs and manners, with acting and singing.

     [ ளம்பம் →  ளம்பனம்]

ளம்

ளம் 1 viḷambi, ெப. (n.)

   கள் ( வா.);; toddy, as causing unguarded utterance.

     [ ளம்  →  ளம்  (ேவ.க.143);]

     [கள்ைளச ்ெசால் ளம்  என்ப  ம த் வர ் உக் .]

  ளம் 2 viḷambittal,    11 ெச. . . (v.i.)

    ணங் தல்; to delay, procrastinate.

     "நீங்கள் மந்தா க் களாைகயாேல ளம் க்க ெவாண்ணா " (ஈ . 1, 3, 11);.

ளம் தம்

ளம் தம் viḷambidam, ெப. (n.)

   1.  ணக்கம் (நாம ப. 562);; slowness.

   2.  ளம்பம், 2 பாரக்்க;see {}.

     " ளம் த ெந  வழாமல்...... ஆ ம்" (கம்பரா. ஊரே்த. 106);.

ளம் நாகனார்

 
  ளம் நாகனார ்viḷambinākaṉār, ெப. (n.)

   நான்மணிக்க ைக இயற் ய ஆ ரியர;் a poet, author of {}.

229

www.valluvarvallalarvattam.com 16183 of 19068.



ளம்

ளம் 1 viḷambudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெசால் தல்; to speak, tell, say.

     "உற்ற  ளம்ப ற்ேறன்" ( வக. 1694);.

   2. ெவளிப்படக் தல்; to proclaim openly, make public, reveal.

     "உைடய  ளம்ேபல்" (ஆத் );.

   3. பரப் தல் ( ங்.);; to spread abroad.

   4. பழ தற்காகப் ள்ைளகள் எ த் ன்ேம ெல தல் (இ.வ.);; to trace letters over the model of a copy.

   5. பரிமா தல் (நாம ப. 711);; to serve food.

   6. ஆய்தல் ( ன்.);; to inquire into.

   ம.  ளம் க; To. Pily;

 Tu. bulpuni;

 Te. {}.

     [ ள் →  ளம்  →  ளம் -, (ேவ.க.143);]

  ளம் 2 viḷambu, ெப. (n.)

   ெசால் (நன்.458);; word, speech.

     [ ள் →  ளம் ]

ளேமல

ளேமல  viḷamēlaḍi, ெப. (n.)

   ெநல் நீங் ய மற்ைறய தவச ைள ற்  இ ம் வரி (இ.வ.);; assessment levied on crops other than paddy.

     [ ைள3 + ேமல் + அ 1]
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ளர்

ளர1் viḷartal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ெவ த்தல்; to become pale, to whiten.

     " ள ம் ழெம ம்" ( க்ேகா. 193);.

   2.  ரா த்தல்; to be imperfect, to be immature.

     " ளரா வன் ன்" ( நாயக . 52, 18);.

   க. ெபளர;்ம.  ளரக்.

  ளர2் viḷarttal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1. ெவ த்தல்; to become white or pale.

     " ளாத்த வாளிைன அைசத் " ( .ெவ.7, 21, உைர);.

   2. ெவட் தல்; to feel ashamed.

     "ேமய கைலப்ெபண் ளரப்்ப" ( ர ங். மாைய ைச. 50);.

  ளர3் viḷar, ெப. (n.)

   1. ெவண்ைம; whiteness.

     "ெகா ங்ெகா  ளரக்்காய் ேகாட்பத மாக" ( றநா. 120);.

   2. ெகா ப்  ( ங்.);; fat.

   3. ெகா ைம ( ன்.);; fertility.

   4. இளைம ( ங்.);; tenderness.

   5.  ற்றாத ; that which is immature or imperfect.

     " ளரில் சைன" ( வாைனக் ேபர. 2);.

   6. ேநரை்ம; straightness.

     " ளரந்ி இ" (கல்லா. 8);.

   7. ெப ஞ் னம் (அ .நி.);; great anger, wrath, fury.

   8. ெவ ப்  (அக.நி.);; hatred.

   க. ெபளர;்ம.  ளர.்

     [ ளம் →  ளர.் ( னக்க த் . ேவ.க.134);]

  ளர4் viḷartal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ப் தல்; to call.

     "ைவய ற் ம் ளரியேத" ( வ். இயற்.  த். 82);.

     [ ள் →  ளர-்,]

  ளர5் viḷar, ெப. (n.)

   இளங்ெகாம் ; twig.

     [வளார ்→  ளர]்
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ளர்ப்

 
  ளரப்்  viḷarppu, ெப. (n.)

   ெவ ப்  (யாழ்.அக.);; whiteness.

     [ ளர ்→  ளரப்் ]

ளரி

ளரி1 viḷari, ெப. (n.)

   1. இளைம ( ங்.);; tenderness, youth.

   2.  க்க ேவடை்க ( ங்.);; great or longing desire.

   3.   ( ன்.);; abundance, surplus.

     [ ள் →  ளரி ( .தா.68);]

  ளரி2 viḷari, ெப. (n.)

   1. ஏ ைச  ெளான்  ( வா.);; the sixth note of the gamut, one of seven {}, q.v.

   2. ெநய்தற் ரிய இரங்கற்பண்; a melody-type of the neydal class, {} for mourning.

     " ளரி  த ந் ந்ெதாைட நிைனயா" ( றநா. 260);.

   3. யாழ் (அக.நி.);;{}.

  ளரி3 viḷari, ெப. (n.)

ளா1 (அ .நி.); பாரக்்க;see {}, 

 wood-apple.

ளரிப்பாைல

 
  ளரிப்பாைல viḷarippālai, ெப. (n.)

   பாைலப்பண்க ெளான்  ( ங்.);; a melody- tupe of {} class.

     [ ளரி + பாைல]

  ளரிப்பாைல viḷarippālai, ெப. (n.)

   இைற வனின் அ ள் ெபற இராவணன் பா ய பண்; a melody type sung by the king Ravana to get god's grace.

     [ ளி+பாைல]

ளவரி

 
  ளவரி  viḷavarisi, ெப. (n.)

   அ வைகயரி  ெளான்  (சங்.அக.);; a medicinal drug, one of {}.

     [ ள + அரி ]
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ள

ள 1 viḷavu, ெப. (n.)

   ஒ வைக ந மண மரம்; eagle-wood.

ம வ. அ ல்

     [ ள் →  ள →  ள ]

  ள 2 viḷavudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

ளா 1-தல் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

  ள 3 viḷavu, ெப. (n.)

ளா1 ( ங்.); பாரக்்க;see {}.

  ள 4 viḷavu, ெப. (n.)

   நிலம் த யவற் ற் ளப்  ( ங்.);; cleft, crack.

     [ ள  →  ள ]

  ள 5 viḷavudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   கமராதல் ( ன்.);; to split, to burst asunder.

     [ ட  →  ள -,]

  ள 6 viḷavu, ெப. (n.)

   இளைம ( ங்.);; youth.

     [ ளர1் →  ள ]

ளா

ளா1 viḷā, ெப. (n.)

   மரவைக ( .ெவ.10.  றப். 1, உைர);; wood-apple.

இரடை்ட ைத ைல நிைலத் ைண உ ரிகளிேல ச் க் ம்பத்ைதச ்ேசரந்்த மரம். இந்த 
இனத் ல் ஒேர ஒ  இனேம உண் . இந்ேதாேன யா, மேலயா ப களில் வளரவ் . இந் யா 
ெந ம் உலரவ்ான ப களில் காட்  மரமாக ம் வளரப்்  மரமாக ம் இ க் ற . 
சாைலய ம் ற் ரக்ளின் பக்கங்களி ம் இம்மரத்ைதக் காணலாம்.

   இ  ஒ  ய இைல ர ்மரம்.  ைளகள் ள் ள்ளைவ;   இைலகள் இற க் 
ட் ைலகள்;   கனிகள் உ ண்ைடயாக இ க் ம். கனி ன் ஒ கள் மரப்ெபா ளால் 

ஆன ;   க னமான ;   ெசாரெசாரப்பான ;உள்ேள சற்  இனிப் ம் மண ம் உள்ள, உண்ணக் ய 
சைத இ க் ம். அ ேல பல தடை்டயான ைதகள் ைதந் க் ம். கனிகள் நளி மாதம் தல் னம் 
வைர ல் ைடக் ம்.  வரப்் ச ் ைவ ைடய இசச்ைதப் ப ல் ெவல்ல ம்  உப் ம் ேசரத்்  
உண்ணச ் ைவயாக இ ப்ப டன் த்த ம் ேபா ம் எனக் (சா.அக.);  ற .

ம வ. க ப்பைக, க த்தம்,  ள , ெவள்ளில்.

   ெத. ெவலக;   ம.  லவ;க. ேபலட.

     [ ள →  ளா]

     [p]
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ளாக் ைலெகா
ள்( )-தல்

ளாக் ைலெகாள்( )-தல் viḷāggulaigoḷḷudal,    13 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. எங் ம் நிைறந் த்தல்; to overspread, pervade.

     "ஒ  வ ேய ப்பரப்படங்க ம் ேபாய் ளாக் ைல ெகாண்ட " ( வ். இயற்.  த். 58. 
வ்யா. பக். 321);.

   2. உட் ெகாள் தல்; to swallow..

     "ஸ் த்ய ணங்கைள ளாக் ைல ெகாள் ம் ப யான பாடல்கள்" (ஈ , 2.7.6);.

     [வளா →  ளா +  ைல + ெகாள்-,]

ளாக்ைக-த்தல்

ளாக்ைக-த்தல் viḷākkaittal,    4 ெச.  ன்றா .(v.t.)

   உ தல்; to plough.

     " க ன்  ளாக்ைகத் " ( வாச. 26, 8);.

     [ ளா2 + ைக3-,]

ளாக்ெகாள்( )-
தல்

ளாக்ெகாள்( )-தல் viḷākkoḷḷudal,    3 ெச.  ன்றா .(v.t.)

   எங் ம் நிைறதல்; to spread everywhere, pervade.

     "தா யன் லகெமல்லாந் தைல ளாக்ெகாண்ட ெவந்தாய்" ( வ்.  மாைல. 35);.

     [வளா →  ளா + ெகாள்-,]

ளாக்ேகால்( )-
தல்

ளாக்ேகால்( )-தல் viḷākālludal,    10 ெச. . . (v.i.)

   கழனிையச் ற்  ஒ  வட்டம் உ தல் (இ.வ.);; to plough one turn or round.

ம வ. பைடசால்.

     [ ளா2 + ேகால்-,]

ளாகம்

ளாகம் viḷākam, ெப. (n.)

   1.  ழ்ந்த டம்; surrounding area.

     "ைபம்ெபா ல் ளாகத் " (ேதவா. 734, 6);.

     "ேசா ய ளாகம்" (ஊரப்்);.

   2. ேபாரக்்களம்; battlefield.

     "ெவன்றவர ் ளாகந் தன் ட ்ெசன் ேலன்" (ேதவா. 1193, 1); ( ங்.);.

ம.  ளாகம்.

     [வளாகம் →  ளாகம்]

ளா -தல்

ளா -தல் viḷācudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அ த்தல் (ெகா.வ.);; to beat, strike.

   2. மனத் ல் உ த்தப்ேப தல்; to harangue.

     [ லா 2-தல் →  ளா -,]

ளாத்

ளாத்  viḷātti, ெப. (n.)

    ளா1 (மைல.);; wood-apple.

     [ ளா1 →  ளாத் ]

ளாப்

ளாப்  viḷāppu, ெப. (n.)

    றரக்் ப் பங் ல்லாமற் ெகாண்ட  (யாழ். அக.);; anything solely and exclusively owned.

     [ஒ கா. வைள2 →  ளா →  ளாப் ]
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ளாப் ைச

ளாப் ைச viḷāppūcai, ெப. (n.)

    வன் ேகா ல் ைவகைற ல் நிக ம் ைச (இ.வ.);; the early morning worship in a {} temple.

     [ ளா  +  ைச2]

ளாம் ன்

ளாம் ன் viḷāmbisiṉ, ெப. (n.)

    ளாமரத் ன் ன்; gum exuded by wood-apple tree.

     [ ளா1 +  ன்]

ளாம் ச்

 
  ளாம் ச்  viḷāmbūccu, ெப. (n.)

    த் ரப் ச்  வைக (யாழ்.அக.);; a kind of painting.

     [ லாம் ச்  →  ளாம் ச் ]

ளார்

 
  ளார ்viḷār, ெப. (n.)

   வளார;் twig.

ளா

ளா 1 viḷāvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கலத்தல்; to mix, as cold water with hot water.

     "கடல் ெவ ம் னால் ளாவ நீரில்ைல" (ஈ . 2, 2, அவ.);.

   2. த க் ெகாள் தல் ( வா.);; to embrace, move in a friendly way with.

   3.  ளா -,

பாரக்்க;see {}.

     [வளா  →  ளா -,]

  ளா 2 viḷāvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ற் ச் ற்  உ தல்; to plough round and round.

     "பாழ்ச ்ெசய் ளா " ( வாச. 40, 9);.

     [வளா  →  ளா -,]

  ளா 3 viḷāvudal,    9 ெச. . . (v.i.)

    ற் தல்; to wave round.

     " ன்  வய ட னாக ன்னி ளா ய" (தணிைகப் . நாட் . 129);.

     [வளா -தல் →  ளா -,]
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ளா

ளா 1 viḷāṟu, ெப. (n.)

   ெப க்ெக த் ேதா ம் ஆ ; flooded stream.

     'அ த்  அரத்தம் ளாறாகப் ெப ற் ' (ெகா.வ.);.

ஒ.ேநா. வளா .

     [ெவள்ளம் + ஆ  →  ளா ]

  ளா 2 viḷāṟu, ெப. (n.)

வளார ்(இ.வ.); பாரக்்க;see {}, 

 twig.

     'ைகயகப்பட்ட டைனப் ளிய ளாறால் ேபாட் ப் ய்த்  எ த் ட்டனர ்ஊரம்க்கள்'.
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ளி

ளி1 viḷidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. இறத்தல்; to die.

     " ளிந்தாரின் ேவறல்லர"் ( றள். 143);.

   2. அ தல்; to perish, to be ruined, to become extinct.

     " ளிவ ெகால்..... மறவர ் னம்" ( .ெவ. 1.15);.

   3.  ைறதல்; to diminish.

     " ளியா ேநா ழந் " (க த். 53);.

   4. க தல்; to pass away.

     "ேவண் நாள் வ ேத ளிந்தால்" (கம்பரா. நிந்தைன. 31);.

   5. ஒய்தல்; to cease, to be interrupted.

     "நாைர...  ளியா  நர ம்" (க த். 128);.

   6.  னம் ெகாள் தல்; to be angry.

     ' ளிந்தாேர ேபாலப் றரா ' (பழெமா . 182);.

   7. நாணமைடதல்; to be overcome with shame, ashamed.

     "க ைத பரமன் ெசால ளிந் " ( வாலவா. 16, 22);.

   8. இ வைடதல்; to be dishonoured or disgraced.

     "கற்றவ ரைவந  ளிய" ( வாலவா. 57, 5);.

   9. வ த்தப்ப தல் ( ன்.);; to suffer, regret.

   10.ம தல் ( ன்.); (ச .);; to turn about.

  ளி2 viḷidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெசால் தல்; to say, speak, tell.

     " ளி ளிவன்" ( வ்.  மாைல.30);.

     [ ள் →  ளி →  ளி-,]

  ளி3 viḷittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அைழத்தல்; to call, summon.

     " ற்றத்ைதக் ைகயால் ளித்தற்றால்" ( றள், 894);.

   2. ெசால் தல்; to say, speak, tell.

     "இராமநாமம் ளித் ட" (கம்பரா. சம்பா. 59);.

   3. பா தல்; to sing.

     "பஞ் ரம் ளிப் ம்" (ஐங் . 311);,

     " ளியாதான் த்தாட் க் காண்ட ம்" ( ரிக . 11);.

   4. அ த்தல்; to destroy, ruin, collapse.

     " தல் ளிக் ம் ைனையப் ரியற்க" ( நாயக . 2, 59);.

   5. ெகால் தல்; to kill.

     "ெவஞ் ன வரக்கைர ளித்  ேமா" (கம்பரா. நிந்தைன. 48);.

   6.  னத்தல்; to anger.

     " ளிந்தாேர ேபாலப் றரா " (பழெமா. 182); (ெசல் . 77 ைவகா  475);.

   7. மைறந்தவைன ெவளிப்ப த் வ  ேபாற் ப் தல்; to call.

237

www.valluvarvallalarvattam.com 16191 of 19068.



ளிக் த்

ளிக் த்  viḷikāttu, ெப. (n.)

    ழ்க்ைகக் த் ; dancing with whistling.

     "நாத்தைல ம ளிக் தெ்தா " ( வக. 120);.

     [ ளி3 +  த் ]

ளிெகாள்ெபயர்

 
  ளிெகாள்ெபயர ்viḷigoḷpeyar, ெப. (n.)

    ளி ைனேயற் ம் ெபயரக்ள்; the nouns which accepted the vocative case.

ளிெகாள்ளாப்
ெபயர்கள்

 
  ளிெகாள்ளாப்ெபயரக்ள் viḷigoḷḷāppeyargaḷ, ெப. (n.)

    ளி ைனேயற்காத ெபயரக்ள்; the nouns which are not accepted the vocative case.

     [அவன், அவள் தலாய ெபயரக்ள் ளி ஏற்ப ல்ைல.  ளி ஏலாத ெபயரக்ைளத் த லக்கணங்கள் 
ெதா த் க்  அவற்ைற ளிெகாள்ளாப் ெபயரக்ள் என்  க் ன்றன.

மன்,  மள்,  மர ்என்பன ம் எவன், எவள், எவர,் எைவ, எ  என்பன ம் யாவன், யாவள், யாவர,் 
யாைவ, யா  என்பன ம் அவன், அவள், அவர,் அைவ, அ  என்பன ம், இவன், இவள், இவள், இவர,் 
இைவ, இ  என்பன ம், உவன், உவள், உவர,் உைவ, உ  என்பன ம், தாம், தான் என்பன ம்,  றன், 

ளிந்தார்

ளிந்தார ்viḷindār, ெப. (n.)

   இறந்தவர;் the dead.

     " ளிந்தாரின் ேவறல்லர"் ( றள். 143);,

     " ளிந்தார ்ஈமம் –  ளக்காக" ( வக.);.

     [ ளி1 →  ளிந்தார]்

ளிப்

ளிப்  viḷippu, ெப. (n.)

   1. ஓைச; sound.

     " ளிப்பைற ேபாகா " (மணிேம. 3, 63);.

   2. இைரசச் ைக (நாம ப. 670);; calling loudly, shouting.

     [ ளி2 →  ளிப் ]

ளிம்

ளிம்  viḷimbu, ெப. (n.)

   1. ஒரம் (நாம ப. 546);; border, edge, rim.

   2. கைர; brink, margin.

     " ளிம்  ெதற்  ற் த் " (கம்பரா. நகரப். 20);.

   3. கண்ணிைம ( ங்.);; eyelid.

   4. எ  ( ங்.);; gums.

ஒ.ேநா. வ ம் .

 Ma. {}.

     [ ளி1 →  ளிம் ]

ளிம் கட் -தல்

ளிம் கட் -தல் viḷimbugaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. பாய் த யவற் ற்  ஓரம் அைமத்தல்; to form a ring, to form the border, as in mat-making.

   2.  ண் ஆ  ஓரம் ைவத்தல் ( ன்.);; to form proud flesh around a wound.

     [ ளிம்  + கட் -,]
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ளி -த்தல்

ளி -த்தல் viḷivittal,    11 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1.  றெனா வைனக் ப் ம்ப  ஆள ப் தல்; to send one to call another.

   2. ெகால்லச ்ெசய்தல்; to cause to kill.

     [ ளி2 →  ளி -,]

ளி

ளி 1 viḷivu, ெப. (n.)

   1. இறப்  ( டா.);; death.

   2. ேக ; ruin.

     " ளி ன் ... ஒ நீயா த் ேதான்ற" ( . 292);.

   3. உறக்கம்; sleep.

     "கா ேதர ்ேவட்டத்  ளி டம் ெபறா அ " (அகநா. 58);.

   4. இைடயற ; interruption, cessation.

     " ளி ன் ... தளிெபா சாரல்" (பரிபா. 12. 2);.

   5. நாணம்; shame.

     "ேபச ம் ளி ற் " ( வாலவா. 32, 7);.

   6. க ஞ் னம்; great anger.

     "பா ேமல் ளி  சரத நீங்கலதாம்" (கம்பரா.  ட் ப். 130); (அக.நி.);.

     [ ளி1 →  ளி ]

  ளி 2 viḷivu, ெப. (n.)

    ரராரப்் ; warriors shout, war-cry.

     " ளிெவா   ழந்தார"் (கம்பரா.  ங்கர. 28);.

     [ ளி2 →  ளி ]

ளிேவற் ைம

ளிேவற் ைம viḷivēṟṟumai, ெப. (n.)

   எட்  வைக ேவற் ைமகளில் ஒன் ;     [எண் வைக ேவற் ைமகளில் ளி ேவற் ைம ம் ஒன் . 
ெபயரக்ள் ளிப்ெபா ளில் ஆளப்ப ம் ேபா  அதைன ளிேவற் ைம என்பர.்

ஏைனய ேவற் ைமகளி ந்  ளிேவற் ைம ெசால் யல்பா ம் ெதாடரியல்பா ம் ேவ ப  
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ைள

ைள1 viḷaidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. தவசம் த யன ைளதல்; to be produced.

     "ஆற்ற ைளவ  நா " ( றள், 732);.

   2. பயன்ற தல்; to be productive.

     'இந்த நிலம் நன்றாய் ைள மா?'

   3. உண்டாதல் ( ங்.);; to result.

     ' ற்பகற் ெசய் ற் ற்பகல் ைள ம்'.

   4.  ரத்ல்; to mature, ripen, as grain.

     " ன் ல மயக்கத்  ைளந்தன ைனேய" (ஐங் . 260);.

   5. நிகழ் த்தல்; to occur, happen.

     "நாச வடனால் ைளந்த ெதன்னா" (கம்பரா. மாயா . 62);.

   க. ெபள், ம.  ள க; Ko. {};

 To. {};

 Ka. {};

 Kod. {};

 Tu. {};

 Te. velayu, belayu.

     [ ள் →  ைள →  ைள-,]

  ைள2 viḷaittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ப ர ் த யன வளரசெ்சய்தல்; to raise cropscet, cause to grow.

     "ெசய் ைளக் ம் வாய்க்கா லைனயார ்ெதாடர் " (நால , 218);.

   2. உண்டாக் தல்; to produce, bring into being.

     " கழ் ைளத்தல்" ( .ெவ.2.14);.

   3.  ரிதல்; to perform, as worship.

     " சைன ைளத்த வா ம்" ( நாயக . ப க. 22);.

     [ ைள1 -, →  ைள-,]

  ைள3 viḷai, ெப. (n.)

   1.  ைள , 1 (அ .நி); பாரக்்க;see {}.

   2.  ைள , 4 பாரக்்க; see {}.

   3. பட்ட ; experience, enjoyment.

     " ைளவ ன் மாண்டற் கரிதாம் பயன்" ( றள், 177);.

   4.  ன்ெசய்க் கா  (ெநல்ைல.);; dry land.

   5. நீேரறாத ேமட்  நிலம் ( ன்.);; high ground far above the level of the water-course.

   6. நகர் ழ் காவற்கா  (நாம ப. 519);; forest round a city, serving as a defence.

க. ெபெள.

     [ ள் →  ைள]

  ைள4 viḷai, ெப. (n.)

   காக்கட்டான் என் ம் ெகா ; mussel-shell creeper.
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ைளகரி

ைளகரி viḷaigari, ெப. (n.)

   நிலக்கரி ( ன்.);; coal, mineral coal.

     [ ைள1- + கரி1]

ைளசச்ல்

ைளசச்ல் viḷaiccal, ெப. (n.)

   1.  ைள , 4 ( லப். 6, 30 அ ம்.); பாரக்்க;see {}.

   2.  ற் வ ம் ப ர ்( ன்.);; ripening grain.

   3.  ைள  1, 2, 6, 7 பாரக்்க;see {}.

   4. இளைம ேலேய ரந்்த அ  (இ.வ.);; precocity.

     [ ைள-, →  ைளசச்ல்]

ைளஞர்

 
  ைளஞர ்viḷaiñar, ெப. (n.)

   ம த நிலமாக்கள்; agriculturists.

     [ ைள →  ைளஞர]்

ைளத ர்

 
  ைளத ர ்viḷaidayir, ெப. (n.)

   நன்  ெகட் யான த ர;் curd in robustness.

     [ ைள + த ர]்

ம வ. ெகட் த்த ர.்

ைளநிலம்

ைளநிலம் viḷainilam, ெப. (n.)

   ப ரிடக் ய நிலம்; fertile ground, arable land, land suitable for raising crops.

     " ைளநிலத்  ெநல் ன் தாக் ெகாள்வர"்(நால , 133);.

     [ ைள1 - + நிலம்]

ைளநீர்

ைளநீர ்viḷainīr, ெப. (n.)

   பாசனத் க் ரிய நீர;் water for irrigation.

     " ைளநீராக வளரந்்தப " ( வ். ப்பா.17. வ்யா. பக்.164);.

     [ ைள + நீர]்

ைளநீரைட-த்தல்

ைளநீரைட-த்தல் viḷainīraḍaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   பாசனத் ற்  ேவண் ய அள க்  நீைரத் ேதக் க் ெகாள் தல்; to let water into a field, in quantity sufficient 
for its irrigation.

     " ைள நீரைடத் க் ெகாண் " (ஈ . 6, 2. ப்ர.);.

     [ ைளநீர ்+ அைட-,]

ைளப்

ைளப்  viḷaippu, ெப. (n.)

   ெசய்ைக (யாழ்.அக.);; doing.

     [ ைள2 →  ைளப் ]

ைள லம்

ைள லம் viḷaibulam, ெப. (n.)

ைளநிலம் (தக்கயாகப். 2, உைர); பாரக்்க;see {}.

     [ ைள1 +  லம்]
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ைளெபா ள்

 
  ைளெபா ள் viḷaiboruḷ, ெப. (n.)

   நிலத் ல் ைள ம் ெபா ள்; produce, product.

     [ ைள + ெபா ள்]

ைளயைவ-த்தல்

ைளயைவ-த்தல் viḷaiyavaittal,    4 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1.  ரச ்ெசய்தல் ( ன்.);; to cause to mature or ripen.

   2. பயன் படச ்ெசய்தல்; to make a thing serve its purpose, to make use of

   3.  ைள ண்டாகச ்ெசய்தல்; to cause to be productive.

   4. இ க் கட் யா ம்ப  தல் ( ன்.);; to allow to crystallize, harden.

   5. அ ரிசச்ரக்ைக அ கைவத்தல் ( ன்.);; to set aside to ferment, as indigo.

   6. ஈமக்காட் ல் ணத் ற்  ெந ப்  ட் தல் ( ன்.);; to kindle a fire for burning a corpse in burial ground, to 
cremate.

     [ ைளய + ைவ-,]

ைளயாட்டம்

ைளயாட்டம்1 viḷaiyāṭṭam, ெப. (n.)

ைளயாட்  பாரக்்க;see {}.

     " ள்ைள ைளயாட்ட மைனத் ம்" ( வ். ெப மாள். 7, 9);.

     [ ைளயா  →  ைளயாட்டம்]

  ைளயாட்டம்2 viḷaiyāṭṭam, ெப. (n.)

ைளநிலம் பாரக்்க;see {}.

     "ேகா ல் ைளயாட்ட ெமங் ம்" ( ற்றா.  ற.98);.

     [ ைள1 + ஆ  → ஆட்டம்]

ைளயாட்டம்ைம

ைளயாட்டம்ைம viḷaiyāṭṭammai, ெப. (n.)

   1. மணல் வாரியம்ைமவைக; measles.

   2.  ன்னம்ைம; chicken-pox.

     [ ைளயாட்  + அம்ைம. அம்ைம = அம்ைம ேநாய்வைக]

ைளயாட்டரங்கம்

 
  ைளயாட்டரங்கம் viḷaiyāṭṭaraṅgam, ெப. (n.)

    ைளயாட ம்,  ைளயாட் ப் ப ற்  ெபற ம்,  ற் ம் பாரை்வயாளரக்ள் அமரந்்  பாரக்்க 
ஏந் ைடய மான அரங்கம்; stadium.

     [ ைளயாட்  + அரங்கம்]

     [p]
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ைளயாட்

ைளயாட்  viḷaiyāṭṭu, ெப. (n.)

   1. ெபா  ேபாக் க் ரிய ம ழ்ச் ச ்ெசயல்; play, sport, pastime, recreation.

     "இன்  நீர் ைளயாட் ள்" ( வக. 903);.

   2.  ன்ப ன்  எளிதாகச ்ெசய் ந் ெதா ல்; that which is done with ease without strain.

     "ெப ைளயாட் ைடந்தா ம் ஞ்ஞகன்" ( வாலவா. நாட் ச.் 1.);.

   3. ேவ க்ைக; fun.

     "நான் இைத ைளயாட்டாகச ்ெசான்ேனன்" ( ன்.);.

   4.  ைளயாடல், 3 பாரக்்க;see {} 3.

   5. கைலதெ்தா ல் எட்ட ள் பாட நிைனத்த வண்ணத் ற் சந்தத்ைத ைக ( வக. 657, 
உைர);; adapting the candam to the {}, one of eight {}, q.v.

ைளயாட் ன் கள்

   1. கட்  ரித்தல்

இ  கட் யார ் ைளயா ம் ைளயாட்  களிெலல்லாம் தலாவ  கட்  ரித் க் ெகாள்ளல் 
ேவண் ம். ஆற்ற ம் ப் ம் வாய்ந்த இ வர ் த ல் கட் த் தைலவராய் அமரந்்  ெகாள்வர.் 
அதன் ன்,  றர ்இ வர ்இ வராய்ச ்(இவ் வராய்ச)்; ேசரந்்  தமக் க் கவரச்் யான ெவவ்ேவ  

ைனெபயரிட் க் ெகாண் , கட் த்

தைலவரிடம் ெசன்

     "இவ்  ெபயரா ள் உமக்  எவர ்ேவண் ம்?" எனக்ேகட்பர.் கட் த்தைலவர ்யாேர ம் ஒ வைரத ்
ெதரிந்  ெகாண்  அவைரத ்தம் கட் ற் ேசரத்் க் ெகாள்வர.் இங்ஙனம் இவ் வராய்ச ்ேசரந்்  
ெசல்லற்  உத் கட் தல் என்  ெபயர.் கட் த் தைலவைனப் ெபா வாக 'அண்ணா ' என அைழப்பர.் 
இைவ பாண்  நாட்  வழக் . உத் யாளர ்கட் த் தைலவைரக் ேகட் ம் ேபா , காற்ைறக் கலசத் ல் 
அைடத்தவன் ேவண் மா, கடைலக் ைகயால் நீந் னவன் ேவண் மா? என் ம், வானத்ைத ல்லாய் 
வைளத்தவன் ேவண் மா, மணைலக் க றாய்த ் ரித்தவன் ேவண் மா? என் ம் றவா ம், 
அ ஞ்ெசயல் ஆற் ய பழமறவரின் றப் ப் ெபயரக்ைளேய க்ேகட்பர.் இத்தைகய ெபயரக்ைளக்

     " வ  வழக் ன் ஆ யற் ெபயர"் என்பர ்ெதால்காப் யர ்(ெசால் : 165);

மகளிரா ன், தாந்தாம் ம் ய ப்ெபயைரச ்ெசால் க் ேகட்பர.்

   2. ெதாடங் ம் கட் ையத் ணிதல்

இ  கட் யா ள் யார ் ந்  யா வெதன்  ணிதற் , உடன்பா ,  ளச் ட்  ஆ ய இ  
ைறக ள் ஒன்  ைகயாளப் ெப ம். இவற் ட ் ன்னேத ெப ம்பான்ைம. கா  ண்டல், ஓெட தல் 
த யன ளச ் ட் ன் வைககளாம்.

இ  கட் யாரில்லா  ஒ வேர றைரெயல்லாம் ஒ ப் க் ம் ைளயாட் க்களில்,  ைக ைலக் 
கடை்ட ட்டல்,  டை்டெய தல், நீ ட் ண்டல், ைகேமற்ைக ைவத்தல், மர ைர றல் த யன, 
அவ்வவ் ைளயாட் ற் ேகற்பத ் ளச ் ட்  வைகயாய் அைம ம். ேகா  ஆட்டத் ல் 
ேகா ட் வ ல் றைர ேமற்ெகாண்டவர ் ந் யா வர.்

   3. இைட நி த்தல்

ஒ  ைளயாட் ன் இைட ல் ஒர ்ஆடகரக்்  ஆைடய ழ்தல் ைலதல் த ய தற்ெசயலான 
தைடகள் நிக ன், அன்  அவற்ைறத் த்தற்  ஏேத ெமா  மர ச ்ெசால்ைலச ்ெசால் ச ்சற்  
ஆடை்ட நி த் க் ெகாள்ளலாம். பாண்  நாட் ல் ' ' என்ப ம், ேசர

ெகாங் நாட் ல் 'அம்ேபல்' என்ப ம் இைடநி த்த மர ச ்ெசால்லாம்.

   4. ேதால் த் தண்டைன

ட்  வாங்கல், எ ரிையச ் மத்தல் த ய ெமய்வ த்த ம் கா த் தண்ட ம் இ வைகத ்ேதால் த் 
தண்டைனயாம்.

     'இ க்கண் வ ங்கால் ந க அதைன

அ த் ரவ் தஃெதாப்ப ல்'

என் ம் றளி ள்ள 'அ த் ரவ் ' என் ம் ெதாடர ் ைளயாட் ல் ெவன்றவர ்ேதாற்றவர ்ேமல் 
ைரேய ம் என்பைதக் ப்பான் உணரத்் வதா ம்.

தண்டைனேய ல்லா  ைளயா வ  ண் . தண்டைன ண்ைம ம் இன்ைம ம், தண்டைன ல் 
வைக ம் அள ம் ைளயாடை்டத் ெதாடங்  ன்னேர, ேப   ெசய்யப் ெப ம்.

   5. ஆைடெதாடல் கணக்கன்ைம
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ைளயாட் க்காட்
-தல்

ைளயாட் க்காட் -தல் viḷaiyāṭṭukkāṭṭudal,    10 ெச. . . (v.i.)

   1.  ழந்ைதகட் ப் ேபாக் க் காட் தல்; to divert attention of children.

   2. கண்கட்  த்ைத த யன காண் த்தல்; to exhibit one's magical powers, art, etc.

   3. ேவ க்ைகக் காட் தல்; to play tricks.

     [ ைளயாட்  + காட் -,]

ைளயாட் க் ட்
டம்

ைளயாட் க் ட்டம் viḷaiyāṭṭukāṭṭam, ெப. (n.)

   1. களித்  ைளயா வதற்  உரியவரின் ட்டம் (தக்கயாகப்.307, உைர);; merry or gay company.

   2. காரண ன் ச ்ேச ம் மாந்த ரீட்டம் (யாழ்.அக.);; idle crowd gathering together for no purpose.

     [ ைளயாட்  +  ட்டம்]

ைளயாட் ைட
ைம

 
  ைளயாட் ைடைம viḷaiyāḍḍuḍaimai, ெப. (n.)

   ெபாம்ைம ( ைவ.);; toy.

     [ ைளயாட்  + உைடைம]

ைளயாட் ப்ப
ண்டம்

 
  ைளயாட் ப்பண்டம் viḷaiyāṭṭuppaṇṭam, ெப. (n.)

    ழந்ைதகள் ைளயா  வதற்கான ெபா ள்கள்; things for playful children.

     ' ைளயாட் ப் பண்டம்  வந்  ேசரா ' (பழ.);.

ைளயாட் ப் ள்
ைள

ைளயாட் ப் ள்ைள viḷaiyāṭṭuppiḷḷai, ெப. (n.)

   1.  ள்ைள (யாழ்.அக.);; little child, as playful.

   2.  ள்ைளத் தனமாக நடப்பவ-ன்-ள்; person behaving in a silly way.

   3. கவைல ன் ப்பவ-ன்-ள்; irresponsible.

     ' ைளயாட் ப் ள்ைள நஞ் ற்  அஞ்சா ' (பழ.);.

     [ ைளயாட்  +  ள்ைள]

ைளயாட் ெபா
ம்ைமகள்

 
  ைளயாட் ெபாம்ைமகள் viḷaiyāṭṭubommaigaḷ, ெப. (n.)

ழந்ைதகள் ைவத்

    ைளயா ம் ெபாம்ைமகள்; dolls.

     [ெபாம்ைமகள் ழந்ைதகைளக் கவரந்்  ம ழ் க் ன்றன. ெபாம்ைமகளால் கவரப்படாத 
ழந்ைதேய இல்ைல எனலாம். இந்த ஆரவ்த்ைத அ  வளரக்் ம் ைற ல் ப்  தேல றந்த 
ழந்ைத வளரப்்  ைறயா ம்.

ைளயாட் ப் ெபாம்ைமகள் ைல உயரந்்தைவ என் ம், அதனால் அைவ ெசல்வரக்ளின் 
ழந்ைதக க் த்தான் ஏற்றைவ என் ம் ஒ  க த்  நில ற . இ  ற் ம் தவறான . 
ழந்ைதகைள வளரக்் ம் அ டன் ைமயாகச ் ந் க் ம் றன் தளேவ ம் இ ந்தால், 
ைறந்த ெசல ல் தம் ழந்ைதக க்  ஏற்ற ைளயாட் ப் ெபாம்ைமகைளப் ெபற்ேறார ்அளிக்க 

ம்.
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ைளயாடல்

ைளயாடல் viḷaiyāṭal, ெப. (n.)

   1. ெபா  ேபாக் ைக (நாம ப. 701.);; play, sport.

   2. கட ளின் ைளயாடல்; sport of the gods.

   3. இன்ப ஆடல்; amorous sport.

     [ ைளயா  →  ைளயாடல்]

ைளயா -தல்

ைளயா -தல் viḷaiyāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெபா ேபாக்காக மனத் க்  இன்பந்த ஞ் ெசயைலப் ரிதல்; to play, sport, recreate.

     "காத் ம் பைடத் ங் கரந் ம் ைளயா " ( வாச. 7, 12);.

   2.  ள்ளிக் த்தல்; to gambol.

   3. ேவ க்ைகயாகச ்ெசய்தல்; to do an act light-heartedly.

   4. பக  ெசய்தல்; to be playful, humorous or funny.

     [ ள் →  ைள →  ைளயா -,]

ள் →  ள் =  ைள =  ப்பம்.  ைளயா தல் =  ப்பமாய் ஆ ேயா த் ரிதல் அல்ல  ஒ  
ைன ெசய்தல்.

     "ெகடவரல் பண்ைண யா ரண் ம் ைளயாட் " (ெதால்.உரி.); என்பதற்ேகற்ப,  ைளயாடல் 

ைளயாநிலம்

 
  ைளயாநிலம் viḷaiyānilam, ெப. (n.)

   களரந்ிலம் ( ங்.);; brackish soil.

ம வ. உவரந்ிலம், உவரக்்களம்.

     [ ைள + ஆ.எ ரம்ைற இைடநிைல + நிலம்]

ைள ங்காலம்

 
  ைள ங்காலம் viḷaiyuṅgālam, ெப. (n.)

   அ ப் க் காலம் (யாழ். அக.);; time of harvest, harvest season.

ம வ. அ வைடக்காலம்

     [ ைள ம் + காலம்]

ைள ள்

ைள ள் viḷaiyuḷ, ெப. (n.)

   1. நாட்டைம  ஆற ெளான்றான ைளசச்ல்; produce, crop. one of six {}, q.v.

     "ெபய ம் ைள ந் ெதாக் " ( றள், 545);.

   2.  ரை்க; maturing.

     "ேவய்ப் ெபயல் ைள ட ்ேடக்கட ்ேடறல்" (மைலப . 171);.

   3. வயல் ( ங்.);; field.

   4. உள்ளம் (அ .நி.);; mind.

     [ ைள + உள்2]

நாட் ல் ைளவன : ெநல், வாைழ, க ம் , மஞ்சள், இஞ் , ெவற் ைல பாக்  த யன.

காட் ல் ைளவன : எள், பய , ேதன், அரக் , சந்தனம்,   காசைற (கஸ் ரி);  த யன.

மைல ல் ைளவன : ஏலம்,  ள , அ ல், ம ப்  (தந்தம்); மரம், ெபான், மணி,  த யன.

கட ல் ைளவன : உப் ,  ன், இறால், சங் ,  த் , பவழம், ஒரக்்ேகாைல த யன ( றள். 730);
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ைள -த்தல்

ைள -த்தல் viḷaivittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ைளயச ்ெசய்தல்; to cause to grow, to cultivate.

   2. ெசயற்ைக வ யாகப் ப ர ் த யன வளரத்்தல் ( ன்.);; to stimulate growth by artificial means.

   3. பயன் த தல்; to yield results, to bring about consequencesd, to be fruitful.

     [ ைள →  ைள ]

ைள

ைள  viḷaivu, ெப. (n.)

   1.  ைளைக; growth, ripening.

   2.  ரச்் ; maturity, ripening.

     " ைளவைம த ெரா  ைச வர"் ( வக. 122);.

   3.  ைம ( ங்.);; old age.

   4.  ைளெபா ள்; produce, crop, yield.

     " சச் ன் ேய ைள  ெசய் வாய்" ( வாச. 5, 96);.

   5. பழம்; fruit.

     "ெவள்ளில் ைள ம்" ( .ெவ.10.  றப் ற். 1);.

   6. பயன்; result, consequence.

     " ைள ன்கண் யா மந் த ம்" ( றள், 284);.

   7. ைக ைக; success, grain.

     "ேவண் ய ெபா ளின் ைள  நன்க தற் ..... ெசால்ேலாரத்்தன் " ( .ெவ.1, 4);.

   8. ஆக்கம் (நாம ப. 623);; increase.

   9. நிகழ்ச் ; event, happening.

     " ைள ைரெயன்  ட்டார.்.... ெமய்ம்ைம ேயாரவ்ார"் (கம்பரா.  ணி . 116);.

   10.  ைள டம்; place where anything is produced.

     " ைனக்  ைளவாய " (மணிேம. 4, 113);.

   11. வயல் (யாழ்.அக.);; field.

   12. ேமகம் ( ங்.);; cloud.

   13. நாடகசச்ந்  ஐந்த ெளான்  ( லப். 3, 13, உைர);; denouement or solution in a play, one of five {}, q.v.

     ' ைள ம் ப ர ் ைள ேல ெதரி ம்' (பழ.);.

   க. ெபள ெக;ம.  ள.

     [ ைள →  ைள ]

ைள பலன்

ைள பலன் viḷaivubalaṉ, ெப. (n.)

    ைள ெபா ள்; produce.

ம வ.  ைளசச்ல்

     [ ைள  + பயன் → பலன்1]

ற்கண்டம்

ற்கண்டம் viṟkaṇṭam, ெப. (n.)

   கட்டட ப் க்க ள் ஒன்  (S.I.I.V. 236);; arch.

     [ ல் + கண்டம்]
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ற்காயம்

ற்காயம் viṟkāyam, ெப. (n.)

    ற்காலத் ல் வழங் ய வரிவைக (S.I.I.vii.404);; an ancient tax.

     [ ல் + காயம்]

ற்காரன்

ற்காரன் viṟkāraṉ, ெப. (n.)

    ல்லாளன்; archer, bowman.

க.  ல்கார.

ம வ.  ல்ேல ழவர.்

     [ ல் + காரன் 1]

ற்கால்

 
  ற்கால் viṟkāl, ெப. (n.)

   வைளந்த கால் ( ன்.);; bowleg.

     [ ல் + கால்]

ற் ைட

ற் ைட viṟkiḍai, ெப. (n.)

   நான்  ழங்ெகாண்ட அள ; bow's length = 4 cubits.

     "அத்தெவற் ரண்  ற் ைட ெயனப்ேபாயாதவன் சாய்தல் கண்ட ளி" (பாரத. ப ேனழாம். 237);.

     [ ல் +  ைட]

ற்

 
  ற்  viṟkuḍi, ெப. (n.)

   எண் ரட்டங்க ள் ஒன் ம் வா ர ்மாவட்டத் ள்ள  மா ய ஒ  வன் ேகா ல்; a {} shrine in the 
Thiruvaerur district, one of {}, q.v.

ற் ன்

ற் ன்  viṟkuṉṟu, ெப. (n.)

   ேம  மைல; mount {}, as {} bow.

வ ரான  ல்.

     "பள்ளிக் ன்றம் ற் ன்  ெமா ய" (தக்கயாகப். 536);.

     [ ல் +  ன் ]

ற்ேகா

ற்ேகா  viṟāṭi, ெப. (n.)

   1.  ைலத் ;{}.

     " ற்ேகா ற் ைடந் ேளார ்பவம்...... ஒ ம்" (ேச . கந்த. 79);.

   2. ஒ  ேபெரண் (அ .நி.);; a big number.

     [ ல் + ேகா 3]
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ற்பைட

ற்பைட viṟpaḍai, ெப. (n.)

   1.  ல்லா ய பைடக்க ; bow, as a weapon.

     " ற்பைட நி ரந்்த ேதாளான்" ( வக. 1710);.

   2.  ற்றாைன பாரக்்க;see {}.

     " ற்பைட க் ன்ற ஊரக்ளிேல" (ெப ம்பாண். 82. உைர);.

   3. அம் ; arrow.

     " ற்பைட லக் வ ெபாற் ைடப் ர ம்" ( வக. 567);.

     [ ல் + பைட]

ற்பணம்

ற்பணம் viṟpaṇam, ெப. (n.)

    ல் ன் ெபா ட் ச ்ெச த் ம் வரி (S.I.I.i.81);; a tax on bows.

     [ ல் + பணம்]

ற்பன

 
  ற்பன  viṟpaṉavu, ெப. (n.)

ற்பைன (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ ற்பைன →  ற்பன ]

  ற்பன  viṟpaṉavu, ெப. (n.)

    ற்பைன; sales (யாழ்ப்.);. –

     [ ற்பைன- ற்பன ]

ற்பனன்

 
  ற்பனன் viṟpaṉaṉ, ெப. (n.)

ற்பன்னன் பாரக்்க;see {}.

     [ ற்பன்னன் →  ற்பனன்]

ற்பைன

 
  ற்பைன viṟpaṉai, ெப. (n.)

ற்றல் பாரக்்க;see {}.

     [ ல் →  ற்பைன]

ற்பைனப்பத் ர
ம்

 
  ற்பைனப்பத் ரம் viṟpaṉaippattiram, ெப. (n.)

    ைல ஆவணம்; sale deed.

 Skt. patra → த. பத் ரம்.

     [ ற்பைன + பத் ரம்]
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ற்பாட்

 
  ற்பாட்  viṟpāṭṭu, ெப. (n.)

    ற்ேபான்ற இைசக்க ைய ெயா க்கச ்ெசய்  கைத த ப் பா ம் பாட் ; a kind of narrative poem 
sung to the accompaniment of a bow-like musical instrument.

ம வ.  ல் ப்பாட்

     [ ல் + பாட் ]

ற்

ற் 1 viṟpiḍi, ெப. (n.)

    ல்ைலப் க் ங் ைக ள்ளள ; the inside measure of the hand holding a bow:

     " ற் யளவாத ெமல்லாம் ெகாள்க" (தக்கயாகப். 41);.

   2. இைணயா ைனக்ைக ப்பத்  ன்ற ள் கடை்ட ரைல நி ரத்் ச ் ட் ரல் த ய நான்  
ரல்கைள ம் உட் றம் வைளப்பதா ய ெமய்ப்பா  வைக ( லப். 3, 18, உைர);; a gesture with one hand in 

which the four fingers other than the thump are held together and bent in while the thumb is kept separate and held upright, 
one of 33 {}, q.v.

     [ ல் +  2]

  ற் 2 viṟpiḍittal,    4 ெச. . .(v.i.)

    ல் த்ைத ப லத ்ெதாடங் தல்; to stand or commence learning archery.

     " ண்ணன் ற் க் ன்றா ெனன் " (ெபரிய . கண்ணப்ப. 29);.

ற் மாணிக்க
ம்

 
  ற் மாணிக்கம் viṟpiḍimāṇikkam, ெப. (n.)

    றந்த மாணிக்கம்; superior ruby.

     "தன் ைகக்கடங்காத ற் - மாணிக்கத்ைதப் ெபற்றவன்" ( வ்.  ப்பல். வ்யா. ப்ர.);.

     [ ற்  +  மாணிக்கம்]

ற்

 
  ற்  viṟpu, ெப. (n.)

றப்  (அ .நி.); பாரக்்க;see {}.

ற் ட் ல்

ற் ட் ல் viṟpuṭṭil, ெப. (n.)

    ர ைற; glove.

     " ற் ட் ட் " (பாரதெவண். 775);.

     [ ரற் ட் ல் →  ற் ட் ல்]

ற் ர த் ைர

ற் ர த் ைர viṟpuramuttirai, ெப. (n.)

    த் ைரவைக (ெசந்.x. 424);; a hand-pose.

     [ ற் ர +  த் ைர]

ற்

 
  ற்  viṟpurudi, ெப. (n.)

ப்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.
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ற் க் ழங்

 
  ற் க் ழங்  viṟpurudikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   அ க் ராக் ழங்  (சங்.அக.);; tuber of Indian wintercherry.

     [ ற்  +  ழங் ]

     [p]

ற் ட்

ற் ட்  viṟpūṭṭu, ெப. (n.)

   1.  ட் ற்ெபா ள்ேகாள் பாரக்்க;see {}

 a mode of construing verse.

     ' ற் ட்  தைலயாப் ' (இைற. 56, உைர);.

   2. கத்தரிவைக (ெப ங். வத்தவ.14, 32);; a kind of egg-plant or brinjal.

     [ ல் +  ட் ]

ற் ட் ப்ெபா
ள்

 
  ற் ட் ப்ெபா ள் viṟpūṭṭupporuḷ, ெப. (n.)

    ட் ற்ெபா ள்ேகாள் ( ன்.); பாரக்்க;see {}; a mode of construing verse.

     [ ற் ட்  + ெபா ள்]

ற் ட் ப்ெபா
ள்ேகாள்

 
  ற் ட் ப்ெபா ள்ேகாள் viṟpūṭṭupporuḷāḷ, ெப. (n.)

    ட் ற்ெபா ள் ேகாள் ( ன்.);; a mode of construing verse.

     [ ற் ட்  + ெபா ள்ேகாள்]

ற் ண்ெபா ள்
ேகாள்

ற் ண்ெபா ள்ேகாள் viṟpūṇporuḷāḷ, ெப. (n.)

   ெபா ள்ேகாள் எட்ட ள் ெசய் ளின் த ம் ஈற் ம் உள்ள ெசாற்கள் தம் ள் இையயப் 
ெபா ள் ெகாள் ம் ைற (நன். 415);; a method of construng a verse by taking together the first and last words one 
of eight {}, q.v.

ற்ெபா

ற்ெபா  viṟpoṟi, ெப. (n.)

   ேசரவரசர  ல் லாஞ்சைன; the bow-emblem of the {} kings.

     "இமயஞ் ட் ய ேவம ற்ெபா " ( றநா. 39);.

     [ ல் + ெபா  = இலாஞ்சைன]

ற்றல்

 
  ற்றல் viṟṟal, ெப. (n.)

    ைலெசய்ைக; selling, sale.

     [ ல் →  ற்றல்]

ற்றாைன

 
  ற்றாைன viṟṟāṉai, ெப. (n.)

   அ வைகப் பைட ள் ல் ரரக்ளாலான பைட ( வா.);; the battalion of archerss in an army, one of {} q.v.

     [ ல் + தாைன]
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ற்

 
  ற்  viṟṟu, ெப. (n.)

ள் ைக (அ .நி.); பாரக்்க;see {}, dividing.

ற் தல்

 
  ற் தல் viṟṟumudal, ெப. (n.)

    ற் வந்த பணம் (C.G.);; sale proceeds.

     'அவ க்  நாள்ேதா ம் ற் தல் ெகா க் ற ' (உ.வ.);.

     [ ல் →  ற்  +  தல்]

ற் ண்

ற் ண் viṟṟūṇ, ெப. (n.)

    ற் ண்ணற் ரிய ல்லைரப் பண்டங்கள்; sundry articles which can be sold for daily food.

     " ற்  ெணான் ல்லாத நல் ரந்்தான் காண்" (ேதவா. 1097, 1);.

     [ ல் →  ற்  + ஊண்]

ற் ற் ெத
னனார்

ற் ற் ெத னனார ்viṟṟūṟṟumūteyiṉaṉār, ெப. (n.)

   கைடக்கழகப் லவர;் a sangam poet.

கைடக்கழகப் லவரக்ளில் ஒ வர,் இவைர ந் ற்  ெத னனார ்என் ம் ல ப கள் ம். 
ற் ,  த்  என்பைவ ஊரக்ளின் ெபயரக்ள்,  ெத னன் என் ம் ெபயர ்இவைர ேவடர ்

ற் ற் வண்ண
க்கன்தத்தனார்

ற் ற் வண்ணக்கன்தத்தனார ்viṟṟūṟṟuvaṇṇakkaṉtattaṉār, ெப. (n.)

   கைடக்கழகக் காலப் லவர;் a sangam poet.

கைடக்கழகப் லவரக்ளில் ஒ வர.்  ற்  என்ப  ஒர ்ஊர.் இவ் ரில் ெத னனார ்என் ம் 
லவெரா வ ம் இ ந்தனெரன அகநா ற்றா ம் ந்ெதாைகயா ம் அ ய ற . 

ற்ெறனல்

 
  ற்ெறனல் viṟṟeṉal, ெப. (n.)

   ஒர ்ஒ க் ப்  ( ன்.);; onom. expr. of whirring sound, as a stone whirled in the air.

ற்ெறாற் ப்பரிக்
ரயம்

ற்ெறாற் ப்பரிக் ரயம் viṟṟoṟṟipparikkirayam, ெப. (n.)

    ற்ற ம் ஒற்  ைவத்த ம் பண்டமாற் த ம்; sale, mortgage and exchange or barter.

     " ற்ெறாற் ப்பரிக் ரயத் க்  உரித்தாவதாகக் ெகா த்ேதாம்" (s.l.l.i.105);.

     [ ல் →  ற்  + ஒற்  + பரிக் ரயம். பரிக் ரயம் =  ற்பைன.]

ற-த்தல்

ற-த்தல் viṟattal,    12 ெச. . . (v.i.)

   1. ெச தல்; to be dense, close, to be intense.

     "க ழ்ந்  ழ ப்பா  றந் " (ெந நல். 97);.

   2.  தல்; to abound, increase.

     "களிப்  றக்க ம் பண்டங்கள் ெப கக் ட் ல்" (ப ற் ப். 40, 18, உைர);.

   3. ெவற்  ெப தல்; to conquer.

   4. ேபார ்ெசய்தல் ( ன்.);; to fight.

   5. ெவ தல்; to fear.

     " றப்ேப ெவ உப் ெபா ட்  மா ம்" (ெதால். ெசால். 348);.

க. ெவெற.
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றகாள்

றகாள் viṟakāḷ, ெப. (n.)

    ற  மந்  ற்ேபான்; fire wood seller, one who hawks fire wood.

     " றகாளாய்ச ்சாதாரி பா மா ம்" ( வாலவா. ப . பா . 8);.

     [ ற  + ஆள்2]

ற

ற  viṟagu, ெப. (n.)

   1. எரிக் ங்கடை்ட; fire wood, fuel.

     "நா  ந ம் ைக ற ன்" ( வக. 131);.

   2. ேவள் த் க் ரிய கள்ளிகள்; sacrificial fuel.

     "களி த  ற ன் ேவட் ம்" (ெப ம்பாண். 499);,

     ' ற  ேகாணலானா ம் ெந ப்  பற்றாதா?' (பழ.);.

     ' ளங்கா மைடயன் ற க் ப் ேபானால்

ற  ைடத்தா ம் ெகா ைடக்கா ' (பழ.);.

 Ma. {};

 Ko. verg;

 To. Berkh;

 Tu. bejakire;

 Konda. {};

 Kui. veju, vejgu, (pl. veska);;

 Kuwi. {} (pl. veska);.

ற க்கட்

ற க்கட்  viṟaguggaṭṭu, ெப. (n.)

   கட் ய ற த் ெதா ; bundle of fire wood.

     " ற க்கட்  ன் ம்" (S.I.l. iii, 188, 7);.

     ' ற க் கட் க் கார க்  நாைர வலம் ஆனால் ஒ  பணம் ற் ற , ஒன்ேற காற்பணம் ற் ம்' 
(பழ.);.

     [ ற  + கட் .]

ற க்கட்ைட

 
  ற க்கடை்ட viṟaguggaṭṭai, ெப. (n.)

   எரிக்க த ம் மரத் ண்  ( ன்.);; piece of firewood.

     [ ற  + கடை்ட]

ற கா

ற கா  viṟagugāṭu, ெப. (n.)

   1.  ற ன் ெதா ; heap of fire wood.

     "மரக்காடான ற கா  எரிந்த ெதாத்த " (தக்கயாகப். 329, உைர);.

   2.  ற  ெவட் வதற்காக ஒ க்கப்பட்ட கா  (இக்.வ.);; reserved forest for fire wood.

     [ ற  + கா ]
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ற தைலயன்

ற தைலயன் viṟagudalaiyaṉ, ெப. (n.)

   1.  றகாள் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

   2.  ற ெவட்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

   3.  ட்டாள் ( ன்.);; stupid person, fool, idiot.

     [ ற  + தைலயன்]

ற ெவட்

 
  ற ெவட்  viṟaguveṭṭi, ெப. (n.)

    ற  த ப்பவன்; wood-cutter.

     [ ற  + ெவட்  → ெவட் . 'இ'  ைன த .]

றப்ப

றப்ப viṟappa, ெப. (n.)

   ஒர ்உவம வாய்பா  (ெதால். ெபா. 287);; a particle of comparison.

     [ ற →  றப்ப]

றப்

றப்  viṟappu, ெப. (n.)

   1. ெச ; crowdedness, density, intensity.

     " றப் ம் உறப் ம் ெவ ப் ம் ெச ேவ" (ெதால். ெசால். 347);.

   2. ெப க்கம் ( ன்.);; increase.

   3. வ ைம ( ங்.);; strength.

   4. ெவற்  ( டா);; victory.

   5. ேபார ்( டா.);; battle.

   6. அசச்ம் (ெதால். ெசால். 348);; fear.

     [  →  ற →  றப் ] ( .தா.89);

றல்

றல்1 viṟal, ெப. (n.)

   1. ெவற் ; victory.

     " ற ம் ேவண்டாைம ெயன் ஞ் ெச க் " ( றள், 180);.

   2.  ரம் (யாழ்.அக.);; bravery.

   3. வ ; strength.

     " றல் சயேன ல் க் வ ெனன் ம்" (ேதவா. 647, 2);.

   4. ெப ைம ( ங்.);; greatness nobility.

   5.  றப் ; distinctive excellence honour.

     "ெப றல் யாணரத்்தா " ( றநா. 42, 12);.

   6. உள்ளக் ப் ப் பற்  உடம் ற்ேறான் ம் ேவ பா " (ெதால். ெபா. 249, உைர);; physical expression of 
emotion.

     [ ற →  றல்]

  றல்2 viṟalludal,    5 ெச. . .(v.i.)

    னத்ேதா  எ ரத்் ச ்ெசல் தல்; to rush forward with rage, to oppose in an angry mood.

     "ம ைர ன்னா ற  வ ன்றத " ( ைள. மாயப்ப . 9);.
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றல்ேகாளணி

றல்ேகாளணி viṟalāḷaṇi, ெப. (n.)

   பைக அல்ல  அதன் ைண ன் ேமற் ெச த் ம் வ ைமையக் ம் அணிவைக (அணி . 58);; a 
figure of speech in which is described the heroic acts against an enemy or his allies.

     [ றல் + ேகாள்1 + அணி2]

றல்ெவன்

றல்ெவன்  viṟalveṉṟi, ெப. (n.)

   ேபார ் ரத்தா ண்டா ய ெவற் ; victory due to one's prowess.

     "இன்னிைசய றல் ெவன் த் ெதன்னவர ்வயமறவன்" ( றநா. 380, 4);.

     [ றல் + ெவன் ]

ற

ற  viṟali, ெப. (n.)

   1. உள்ளக் ப் ப் றத்  ெவளிப்பட ஆ பவள் (ெதால். ெபா. 91);; female dancer who exhibits the various 
emotions and sentiments in her dance.

   2. பாண் லப் ெபண் ( ங்.);; woman of the {} caste.

   3. ப னா  வய ப் ெபண் (யாழ்.அக.);; girl who is 16 year old.

எண்வைகச ் ைவ ம் மனத் ன் கண்பட்ட ப் களில் றத் ப் ேபாந்  லப்பட ஆ ன்றவள். 
இவ்வா  ஆ வ  றலாக ன் ' றல்பட ஆ வாள்'  ற  எனப்பட்டாள்.  ற க்  
இனவைரயைற ல்ைல ெயன்பர ்நச் னாரக்் னியர ்(ெதால்.ெபா ள்-91 உைர); பாண் இனப் 

ற யாற் ப்ப
ைட

ற யாற் ப்பைட viṟaliyāṟṟuppaḍai, ெப. (n.)

   அரசன்பாற் பரி ல் ெபற்ற ஓர ் ற  பரி ல் ெபற ம் ம் ற ைய அவன்பால் 
ஆற் ப்ப த்தைலக் ம் றத் ைற ( .ெவ. 9, பாடாண் 31);; theme in which a {} who had been rewarded by a 
king directs another {} to the royal presence to obtain rewards.

     " றல்ேவந்தன் கழ்பா ம் ற ைய ஆற் ப்ப த்தன் " ( .ெவ.9-31);.

வள்ள டத்ேத ற ைய ஆற் ப்ப த் வ , பாணாற் ப்பைட த ய நான் ம்

     " த்த ம் பாண ம் ெபா ந ம் ற ம்

ஆற் ைடக் காட்  உறழத் ேதான் ப்

ெபற்ற ெப வளம் ெபறாஅரக்் க இச்

ெசன்  பயென ரச ்ெசான்ன பக்க ம்"  ( றத.் 36);

எனத் ெதால்காப் யர ்ெதா த் க் னார.்

ற

 
  ற  viṟaliviḍutūtu, ெப. (n.)

   கா கனாய்த் ரிந்த ஒ வன் தான் க ந்ததற் ரங் ப் ன் ஓர ்தைலவைன ய த் ப் 
பரி ல்ெபற் த் தன் மைன பால் ஓர ் ற ையத் த ப் வதாகக் ம் ற் லக் யம்; a poem in 
which a person who led the life of a profligate repents and sends a {} as a messenger to his wife to acquaint her with his good 
fortune in obtaining the partronage of a chieftain and to conciliate her.

     [ ற  +   +  ]

றேலான்

றேலான் viṟalōṉ, ெப. (n.)

   1.  ண்ணியன் ( ங்.);; robust, strong and verile man.

   2.  ரன்; warrior, hero.

     " றேலான் மாரப்ம் ல்ேலம் யாெமன" ( .ெவ. 9,47);.

   3. அ கன் ( ங்.);; arhat.

     [ றல் →  றலான் →  றேலான்]

றற்ெசால்

 
  றற்ெசால் viṟaṟcol, ெப. (n.)

   ெவற் ையக் க் ம் ெசால் ன் லம் ெவற்  உைடயாைனக் த்தல்; to denote a successful person 
in the manner of successful word.
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றன் ண்டநாய
னார்

றன் ண்டநாயனார ்viṟaṉmiṇṭanāyaṉār, ெப. (n.)

   நாயன்மார ்அ பத்  வ ள் நம் யா ரர ்( ந்தர ரத்் கள்); காலத்தவரான ஒ  வன யார ்
(ெபரிய .);; a cononized {} saint, a contemporary of {}, one of 63.

ெபரிய ராணத் ட ் றப்ெப ம் அ பத்  வ ள் ( வன யார)்; ஒ வர.் இவர ்ேசர நாட் ல் 
ெகால்லம் ைற க நிைலயத் ற் க் ழக்ேக ெசங் ன் ரிேல றந்தவர.் இவர ் வெப மா 
ன யவரக்ளிடத் ம் வ ரான் வ ம் ேபரன் ைடயவர.்  வெப மான் எ ந்த ளி ள்ள 

றா

றா  viṟācu, ெப. (n.)

   ப வான்கைளத் (ப ங்ெகாம் );  ப் ம்ப  அவற் ற் கட் ங் க ; brace (M.naut. 86);.

றாட்

 
  றாட்  viṟāṭṭi, ெப. (n.)

   வறட் ; bratty.

     [வறட்  →  றாட் ]

றாண் -தல்

றாண் -தல் viṟāṇṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ராண் -, ( ன்.);; to scratch.

றாய்

 
  றாய் viṟāy, ெப. (n.)

   ெச க் ; sauciness.

     "அவ க்  றாய் அ கம்" ( ன்);.

     [  →  றாய்]

சாய்

 
  சாய் viṟicāy,  .எ.(adv.)

    ைரவாக; swiftly.

     " சாய் நடக் றான்" ( ன்.);.

     [  →  சாய்]

 viṟisu, ெப. (n.)

   ஒ வைக வாணம்; rocket.

     " ெசனேவ த " ( ப்ேபா. சந்.  ள்ைளத்.  த்தப். 9);.

   ெத.  ;   {};க.  .

     [ ைர  →  ரி  →  ]

-தல்

-தல் viṟisuviḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1.  வாணத்ைத ேமெலழ தல்; to send up a rocket.

   2. ெபாய் ைரகட் ப் ேப தல்; to tell lies.

     [  +  -,]

தா

தா viṟutā, ெப. (n.)

.எ. (adv.);

தா (நாம ப. 645); பாரக்்க;see {}.
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மதண்டம்

 
  மதண்டம் viṟumadaṇṭam, ெப. (n.)

   மாத க்ெகா ; common delight of the woods.

ம வ.  க்கத் .

மத

 
  மத  viṟumadaru, ெப. (n.)

    ன் க் ப்  (சங்.அக.);; a plant.

ம

 
  ம  viṟumamūli, ெப. (n.)

    வைக; a prostrate herb.

ம வ.  ர .

     [ ரம  →  ம ]

மன்

 
  மன் viṟumaṉ, ெப. (n.)

    ற் ரப்் ெபண் ெதய்வம் (யாழ்.அக.);; a village deity.

மாண்

 
  மாண்  viṟumāṇṭi, ெப. (n.)

    ற் ரத்் ெதய்வம்; a village deity.

-த்தல்

-த்தல் viṟuviṟuttal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1. ேமற் ச்  உலரந்்ததனால் ெறன் த்தல்; to twitch, as when a coating of paste on one's body dries up.

     "ேச  உலரந்்  த்த உடல்" (அகநா. 17, உைர);.

   2. காரம் உைறத்தல்; to be pungent.

      ' ளகாய் க் ன்ற '.

   3.  ண் தெ்த த்தல் ( ன்.);; to throb, as a boil.

   4.  னம் ெபாங் தல் (இ.வ.);; to fret with anger, to rage.

   5.  ைரதல் (சங்.அக.);; to hasten, hurry.

     [  →  த்தல்]

ப்

ப்  viṟuviṟuppu, ெப. (n.)

   1. ேமற் ச்  உலரந்்ததனால் ெறன் க்ைக; twitching, as when a coating of paste on one's body dries 
up.

   2. சாரப்்  (உைறப் );; pungency.

   3.  ண் த யன தெ்த க்ைக; throbbing pain, as of a boil.

   4. க ஞ் னம் ( ன்.);; rage.

   5.   ப்  (இ.வ.);; briskness, activity.

     [  →  ப் ]
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ெறனல்

ெறனல் viṟuviṟeṉal, ெப. (n.)

   1.   ெறன் த்தற் ப் ;   மைலத்தல் ( ன்.);; twitching pain.

   2. உைறத்தற் ப் ; being pungent in taste.

   3.  தெ்த த்தற் ப் ; throbbing, as of a boil.

   4.  னக் ப் ; being angry.

   5.  ைர க் ப் ; speed, rapid motion.

     ' ெறன்  கல்வந்  ந்த '.

     [  + எனல்]

னல்

 
  னல் viṟuṉal, ெப. (n.)

   கப்ப ள்ள ஒ வைகத ் ைள (naut);; scupper hole.

ைற

ைற1 viṟaittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1. மரத் ப்ேபாதல்; to grow stiff, as from cold, to become numb.

   2.  ளிர ் த யவற்றால் ந ங் தல் (இ.வ.);; to shiver, as from cold.

   3.  யத்தல்; to become bewildered.

     ' ைர ைறத் ப் பாரக்் ற '.

   4. ெச க் க் காட் தல்; to assume airs.

      'யாரிடத் ல் ைறக் றாய்?'.

   க. ெபெர;   ம.  ரக்க; Ko. verk;

 Tu. {};

 Te. {};

 Kui. {}.

     [  →  ைற →  ைறத்தல் ( .தா.244);]

  ைற2 viṟaittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1. ெப ைம ெகாள்ளல்; sense of pride.

   2.  னத்தல்; get angry.

     [  →  ைற →  ைறத்தல் ( . .28);]

257

www.valluvarvallalarvattam.com 16211 of 19068.



ைறப்

ைறப்  viṟaippu, ெப. (n.)

   1.  ைறத் ப் ேபாைக (யாழ்.அக.);; numbness, stiffness, as from cold.

   2. ந க்கம்; shivering.

      ' ளிர ்என்ன ைறப்  ைறக் ற '.

   3. மைலப்  (யாழ்.அக.);; bewilderment.

   4. ெச க் க் காட் ைக; assuming airs;

 self-abandon.

 Ma. virakka;

 Ko. Veru;

 To. {};

 Ka. {};

 Tս. {}, Te. {}, birusu.

     [ ைற →  ைறப் ]

ைறயல்

 
  ைறயல் viṟaiyal, ெப. (n.)

    ளிரந் க்கம்; shivering.

     "ெவ ெவெடன் டல் ைறயலா " (வள்ளி, கைத Ms.);.

     [ ைற →  ைறயல்]

ன்ைம

ன்ைம viṉmai, ெப. (n.)

   1.  ற்ெறா ல்; archery.

     "ெதம்மா  ன்ைம தலாய ெசயல்கள் யா ம்" (பாரத. அ ச் னன்ற. 88);.

   2.  ல்வன்ைம (இலக்.அக.);; skill, adept, expertise in archery.

ம வ.  ல்லாண்ைம.

     [ ல் →  ன்ைம]

ன்னப்ப  - தல்

ன்னப்ப  - தல் viṉṉappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1.  ைததல்; to be marred, injured, to be damaged, as an idol with pieces broken off.

     " ன்னப்ப த் .... ெவ ட் வேன" (தனிப்பா. ii, 158, 394);.

   2. காயப்ப தல் (இ.வ.);; to be hurt, wounded.

   3. தைடப்ப தல்; to be frustrated.

   4. மனம் ேவ ப தல்; to be estranged.

     [ ன்னம் + ப -தல்]

ன்னம்

ன்னம் viṉṉam, ெப. (n.)

ன்னம்1 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ ள் →  ன் →  ன்னம் →  ன்னம்]
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ன்னா

 
  ன்னா viṉṉā, ெப. (n.)

   க ேரா ணி (மைல.);; christmas rose.

ன்னாண்

ன்னாண் viṉṉāṇ, ெப. (n.)

    ல்ைல வைளத் ப் ட் ங் க  (யாழ்.அக.);; bow-string.

     [ ல் + நாண்2]

ன் ல்

 
  ன் ல் viṉṉūl, ெப. (n.)

    ல் த்ைத (யாழ்.அக.);; art of archery.

     [ ல் +  ல்]

ன் லாளன்

 
  ன் லாளன் viṉṉūlāḷaṉ, ெப. (n.)

ற்ப ற் யளிக் ம் ஆ ரியன்.

     [ ன் ல் + ஆளன்]

னகம்

னகம் viṉagam, ெப. (n.)

   ேசங்ெகாடை்ட ( ன்.);; marking-nut tree.

     [ ல் + நகம்1 ]

னைத

னைத viṉadai, ெப. (n.)

   க டன  தாய்; the mother of {}.

     "மைழ ைர ங் ழல் னைத" (கம்பரா. சடா கா. 27);.

னயம்

னயம்1 viṉayam, ெப. (n.)

   1.  ைனயம்1 1, 4, 5, 6 பாரக்்க;see {}.

   2.  ழ்ச் ; device, means, stratagem.

     "என் மன  கன்ற னயங்கள் ெசய்தாள்" ( ற . 420);.

   3. ெகா ஞ்ெசயல்; wicked deed.

     "இனம்வள ைரவரக்ள் ெசய் ம் னயங்கள் ெசற் " (ேதவா. 212, 7);.

     [ ைன →  னயம்]

  னயம்2 viṉayam, ெப. (n.)

   1. நன்னயம்; good breeding, propriety of conduct.

   2. வணக்கெவா க்கம்;   ேபச் ,  ைட த யவற் ல் ெவளிப்ப த் ம் பணி ம் அடக்க ம் 
நிைறந்த தன்ைம; modesty, politeness.

     " னயதெ்தா  க" (ேதவா. 908, 8);.

   3. அடக்கம்; self-control, disipline.

   4. ேதவைரப் கழ்ந்  ம்

   பாட் வைக ( லப். 8, 26, உைர);; a kind of song in praise of the gods.
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ன -தல்

ன -தல் viṉavudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உசா தல்; to question, enquire.

     "அைனையேயா நீெயன ன  யா ன்" (க த். 76);.

   2. ஆய்  ெசய்தல்; to investigate, to examine or review judicially.

     "நமன்றம ெரன்றமைர னவப்ெப வா ரலெரன் " ( வ். ெபரிய . 10, 6, 5);.

   3. ெச ேயற்றல்; to give ear to, listen to, pay attention to.

     "ேமயாேய ேபால ன " (க த். 82);.

   4. ேகள் ப்ப தல்; to hear, receive news of.

     "ெம ந் லன் தெனன..... காரி ம் னவா" (அரிசமய. பராங்.25);.

   5. நிைனதல்; to bear in mind to think over.

     " வ  னவாக் க ைற மாக்கள்" (கல்லா. 8);.

     [ னா →  ன ]

ன நர்

ன நர ்viṉavunar, ெப. (n.)

   1. உசா ேவார;் enquirers, questioners.

   2. ெச ேயற்பவர;் listeners, hearers.

     " ன ந ரின்  நின்  ேவண் வ வா ம்" ( வக. 466);.

     [ ன  →  ன நர]்
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னா

னா1 viṉātal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

ன - பாரக்்க;see {}.

     " னாதல் னாயைவ த்தல்" (நன். 41);.

     [ ள் → ( ள ); →  ன  →  னா  →  னாதல்] ( . .28);

  னா2 viṉā, ெப. (n.)

   1. ேகள் ; question.

   2. அ யான் னா, ஜய னா, அ ெவாப் க் காண்டல் னா, அவன தான் காண்டல் னா, 
ெமய்யவற் க் காட்டல் னா என ஐவைகயாக ம் (ெதால். ெசால். 13, இளம்); அ யான் னா, 
ஐய னா, அ ெபா ள் னா என வைகயாக ம் (ெதால். ெசால். 13); அ னா, அ யான் னா, 
ஐய னா, ெகாளல் னா, ெகாைட னா, ஏவல் னா என அ வைகயாக ம் (நன். 385, உைர); 
இலக்கண ல்களிற் றப்ப ம் ேகள் கள்; question, of five kinds, viz., {}, according to {}: of three kinds viz., {}, 
according to {} of six kinds. viz., {}, according to {}.

   3. ெசால் ( டா.);; word.

   4.  ண்ண ; sagacity, prudence, discretion, sharpness, discernment, shrewdness.

     'அவ க்  னாப் ேபாதா " ( ன்.);.

   5. கவனம்; attention. ' னாேவாேட ேகள்' ( ன்.);.

   6. நிைன ; memory, remembrance.

     "அ  எனக்  னா ல்ைல" ( ன்.);.

   7. த ழ்க் கணக் ல் ஒ  ெதாைக ன் ப களான தனி ெயண் க் ம் ன்ன ெவண்க க் ரிய 
ெபயர;் a technical term for a part, integral or fractional, of a number.

     'இரண்ேடகாலைரக்கால் என்ப  இரண் , கால், அைரக்கால் என்ற ன்  னாக்கள் 
ெகாண்ட '( ன்.);.

ேப ேவான் ேகட்ேபானிடத் ந்  ைடைய எ ரப்ாரத்்  னாசெ்சாற்கைளப் ெபய்  
அைமக் ந்ெதாடர ் னாத ்ெதாடராம். இந்த னாச ்ெசாற்கள்  னா, ேவரச்ெ்சால் னா என 
இ  வைகப்ப ம். யார,் யா , எவள் தலா ன ேவரச்ெ்சால் னாக்கள். ஆகார, ஒகார, ஏகார 

கைளப் ெபற் வ ம் னாசெ்சாற்கள்  னாக்களாம். த லக்கணங்கள் னாத ்
ெதாடரக்ைள

அ வைகயாகப் ரித் ள்ளன. அைவ:

   1. அ னா - ஆ ரியன் இந் ற்பா ற் ரிய ெபா ள் யா  ? என்ப .

   2. அ யா னா - மாணவன் இந் ற்பா ற் ப் ெபா ள் யா ? என்ப .

   3. ஐய னா - அங்ேக டப்ப  பாம்ேபா ப ைதேயா? என்ப .

   4. ெகாளல் ைன - வணிக ைழச ்ெசன்  ெபான் உளேவா மணி உளேவா? என்ப .

   5. ெகாைட னா - சாத்த க்  ஆைட இல்ைலேயா? என்ப .

   6. ஏவல் னா - அ தா உண்டாேயா? என்ப . (இலக். கைலக். 114.);

 Ma. Uinavuka;

 Ko. vent;

 To. Pint;

 Te. vinu;

 K. vin(u);cu;

 Kol. vin-;

 Nk. vin;

 pa. Ven;

 Konda. ven;

 Kui. Venba;
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னாக் ப்

னாக் ப்  viṉākkuṟippu, ெப. (n.)

    னா டன் ப்  ற் ப் ெபா ளதாய் வ ஞ்ெசால்; interrogative, functioning as a predicate.

     'எவன், யா '.

     [ னா2 +  ப் ]

னாங்

னாங்  viṉāṅgu, ெப. (n.)

   நிணம்; fat.

     [ ளர ்→  னாங் ] ( . .29);

னாசெ்சாற்கள்

னாசெ்சாற்கள் viṉāccoṟkaḷ, ெப. (n.)

    னாைவ உணரத்் ம் ெசாற்கள்; words denoting questions.

     [ னா + ெசாற்கள்]

பாவாணர ் ளக்கம் :

ட் ச ்ெசாற்கள் ேபான்ேற னாச ்ெசாற்க ம் த ம் ர டத் ம் ஒெர த் ச ்ெசால்லாக ம் 
பலெவ த் ச ்ெசால்லாக ம் இ க் ம். எ- : எ, எந்த.

னாெவ த் க்கள் ன்ெறன்றார ்ெதால்காப் யர்

     "ஆ, ஏ, ஓ அம் ன் ம் னாஅ" (ெதால். 32); இவற்ைறேய பவணந் யார ்ஐந்தாக ரித் ைரத்தார.்

     "எயா த ம் ஆஓ ஈற் ம்

ஏ  வ ம் னாவா ம்ேம" (நன்.67);

இவ்ைவந் ம் ல அள ல் ஒெர த்தாகேவ ேதான் ன்றன. ஏ-எ, ஏ-யா, ஆ-ஒ.

இவற் ள் ெசால் த ல் வ ம் எ, ஏ, யா என் ம் ன் ம் டெ்ட த் ப் ேபான்ேற வகர ெமய் ம் தகர 
ெமய் ம் அ த்  னாப்ெபயரா ம் எ- . எவன், எ .

எைவ என்ப ன் ரிபான 'எ ' என் ம் ெத ங்கச ்ெசால் அற் ச ்சாரிையேயற்  ேவற் ைமப் 
ப ம்ெபா  எவட்  எனத் ரி ம். இங்ஙனேம எவ், ஏவ் என் ம் னாச ்ெசாற்க ம் ைறேய ெவ, 
ேவ, ைவ ன் ன்னாக எ த்  ைற மா  நிற் ம். இத் ரி களின் வகர தேல ஆரிய ெமா களில் 
ககரமாக மா ள்ள . ெவெக-க. ேவ-ேக-கா.

இவ் வ-க- ரி . ெத ங்ைக ய த்த மராத் ேலேய ெதாடங்  ன்ற . மராத்  த ல் 
ஐந் ர டத் ள் ஒன்றள ம்,  ன்  ந த் ர டம் என்  க தத் தக்கதா ம், அதன் ஐம் ரா தத் ள் 
ஒன்றா ம், இ ந்தைம கவனிக்கத் தக்க .

த ழ் ஆரிய ெமா க க்  ன்ேதான் ய ெமா யாத ன் அ ல் ேநரியல் னாச ்ெசாற்க ம் 
உற யல் னாச ்ெசாற்க ம் (Relative);  னாச ்ெசாற்க ம் ேவ  ரிக்கப் ெபற ல்ைல.

எ- ,

யார ்என்ன ெசய்தார?் - ேநரியல்

யார ்என் ெசான்னா ம் - உற யல்

இந் ய ஆரிய ெமா களில், ேநர் னாச ்ெசாற்க க்  வகரத் ன் ரியான ககர வ ம், உற யல் 
னாச ்ெசாற்க க்  எகரத் ன் ரிபான யகரவ ம் ஆளப் ெப ன்றன. யகரம் ஐகரமாக ம் 
ரி ம்.

ேநர் னா - உற யல் னா

மராத்

இந்  - கஹான் யவரான் - ஜஹான்

வடெமா  -  த்ர யத்ர
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னா

 
  னா  viṉāṭi, ெப. (n.)

    நா ைக; a minute portion of time.

னாதல் ைட

 
  னாதல் ைட viṉātalviḍai, ெப. (n.)

    னாேவ இன்ெனா  னா க்  ைடயாக வ மா ன் அ  னாதல் ைட; reply in the form of a 
counter question.

     'உன் நண்பைனச ்சந் த்தாயா' என்றவ  'சந் க்க மாட்ேடனா?' என்ப  னாதல் ைட.

ம வ.  னாெவ ர ் னாதல்.

னாத ைற

னாத ைற viṉātaliṟai, ெப. (n.)

    னாவ வமான ம ெமா  (நன்.386);; interrogation serving as a reply to a question.

     [ னா →  னாதல் + இைற2]

னாப்ெபயர்

னாப்ெபயர ்viṉāppeyar, ெப. (n.)

    னாெவ த் ன யாகப் றந்த ெபயரச்ெ்சால் (ேந நா. ெசால். 31);; interrogative pronoun.

   1. ஏ-ஏன் (ஒ ைம); - ஏம் (பன்ைம); ஏன் - ஏவன். ஏம் - ஏவம் ஏன் என் ஏன் என். என் + அ = என்ன. ஏன் 
என் ம் னாப்ெபயர,் இன்  காரணம் ன ம் ப்  ைனெயசச்மாக ம் ைன ற்றாக ம் 
வழங் ன்ற .

   2. ஏவன், ஏவன், ஏவர,் ஏ , ஏைவ

இவ்வ வங்களால், ஆவன், ஈவன், ஊவன் த ய ெந ல் தல் ட் ப் ெபயரக் ம் ஒ  காலத் ல் 
வழங் னேவா என ஐயறக் டக் ன்ற . ஏ  என் ம் ெபயர ்ஒ  ெபா ள் வந்த வ ைய ன ம் 

ப்  ற்றாக ம் இன்  வழங் ன்ற .

   3. யாவன், யாவள், யாவர,் யாவ , யாைவ

ஏ-யா. யா – யாைவ. யாவ  - யா .

ட் ளக்கம்

   4. எவன், எவள், எவர,் எ , எைவ

ஏ-எ, எ + அ  = எவ்வ  - எப்ப  ?

னாப்ேபாக் -
தல்

னாப்ேபாக் -தல் viṉāppōkkudal,    8. ெச. . . (v.i.)

   ேகள்  ேகட்டல்; to question to enquire into.

     " ந்  னாப்ேபாக்  ஒதெ்த த் ட் " (S.I.I.vii, 412);.

     [ னா + ேபாக் -,]

னா தற்ெசால்

னா தற்ெசால் viṉāmudaṟcol, ெப. (n.)

    னாெவ த்ைத த ற் ெபற்  வந் ள்ள ெசால் (தக்கயாகப். 585, உைர);; prefixed interrogative word.

     [ னா2 +  தற்ெசால்]

னாவ

னாவ  viṉāvaḻu, ெப. (n.)

    னாைவப் ெபா ளிைய ல்லாதப  வழங் ைக (ெதால். ெசால். 14. ேசனா.);; incorrect use of an 
interrogative.

     'இந்தக் காைள எவ்வள  கறக் ம்'.

     [ னா2 + வ ]
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னாவ வைம

னாவ வைம  viṉāvaḻuvamaidi, ெப. (n.)

    னா வ ைவ ஆெமன்  அைமத் க் ெகாள்வ  (ெதால். ெசால். 14. ேசனா);; sanction by usage of an 
incorrect use of an interrogative.

     [ னாவ  + அைம ]

னாவ -தல்

னாவ -தல் viṉāvaṟidal,    3 ெச. . . (v.i.)

   அ ந் றைம ண்டாதல் ( ன்.);; to begin, to have powers of understanding.

     [ னா + அ -,]

னாவ ப வம்

 
  னாவ ப வம் viṉāvaṟibaruvam, ெப. (n.)

   ப த்த  உண்டாம் ப வம்; age of discretion, when a child is capable of understanding the meaning of questions 
put.

     [ னாவ  + ப வம்]

னா ைசக்

னா ைசக்  viṉāvisaikkuṟi, ெப. (n.)

   ேகள் க் ; mark of interrogation (?);.

     [ னா2 + இைச4 +  ]

னா ைட

னா ைட viṉāviḍai, ெப. (n.)

   1.  னா உ வமான ைடவைக (நன். 386, உைர);; reply in the form of a question.

   2. ேகள் ம் ைட ம்; question and answer.

   3.  னா ைடப் த்தகம் பாரக்்க;see {}. 

     [ னா +  ைட]

னா ைடப் த்த
கம்

 
  னா ைடப் த்தகம் viṉāviḍaipputtagam, ெப. (n.)

    னா ம் ைட மாக அைமந்த ல் ( ன்.);; catechism.

     [ னா ைட +  த்தகம்]

னா ைனக்
ப்

 
  னா ைனக் ப்  viṉāviṉaikkuṟippu, ெப. (n.)

    னாேவ ப்  ைனயாக வ வ ; question word which act as a symbolic verb, without variation of tense.

   யா , யார ்என்பன இவ்வா  வந்த னா ைனக் ப் ச ்ெசாற்கள்;அவன் யார?்,

அவள் யார?், அவர ்யார?் அ  யா ? அைவ யாைவ?

னா -தல்

னா -தல் viṉāvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

ன -, பாரக்்க;see {}.

     "ஆக்க மதர் னாய்ச ்ெசல் ம்" ( றள், 594);.

னா த்தரம்

னா த்தரம் viṉāvuttaram, ெப. (n.)

   ஒ  ெபா ைளக் காட் ம் ஒ  ெமா ைனப் ரித்  ஒ வ ைடய பல்ேவ  வைக னா ற் ம் 
ைடயா மா  அைமக் ஞ் ெசால்லணி வைக (மாறனலங். 280); ( ங்.);; a kind of composition in which a 

word having a particular significance is split into a number of words, each serving as a reply to a question set before.
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னா ள்ளவன்

 
  னா ள்ளவன் viṉāvuḷḷavaṉ, ெப. (n.)

   ெதளிம ள்ளவன் ( ன்.);; man of judicious or calm temperament.

     [ னா + உள்ளவன்]

னாெவண்பா

னாெவண்பா viṉāveṇpā, ெப. (n.)

   ெமய்கண்டசாத் ரம் ப னான்க ள் னா வ வமாய் ெவண்பாக்களால் அைமந்த ம் உமாப  
வாசாரியர ்இயற் ய மான வனியக் ெகாண்  ல்; a text-box on {} philosophy by {}, in {} metre and in 

the form of questions, one of 14 {}, q.v.

னாெவ ர் னா
தல்

னாெவ ர் னாதல் viṉāvedirviṉādal, ெப. (n.)

   ஒ வன  னா க்  எ ர ் னா வ வமாகக் ம் உத்தரம் (ெதால். ெசால். 14. இளம்);; reply in the 
form of a counter-question.

ம வ.  னாதல் ைட.

     [ னா + எ ர் னாதல்]

னாெவ த்

னாெவ த்  viṉāveḻuttu, ெப. (n.)

   ெசால் ன் த ல் அல்ல  இ ல் வந்  னாப்ெபா ைளத் த ம் எ த்  (நன். 67);; initial or final 
letter of a word, indicating interrogation.

     [ னா + எ த் ]
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ைன

ைன viṉai, ெப. (n.)

   1. ெதா ல்; act, action, deed, work.

     "ெசய் ரங்கா ைன" ( றநா.10);.

   2. நல் ைன,  ைன என இ வைகப்பட்ட ன் ைன; karma, as the accumulated result of deeds done in 
previous-births, of two kinds, viz. {}.

   3. நான்  ைனகள் (ேவதநீயம் ஆ ஷ்யம் நாமம் ேகாத் ரம்); ( வக. 3114, உைர);; the four results of 
karma, viz., {}.

   4.  ைனசெ்சால் (ெதால். ெசால். 198);; verb.

   5. ெசய்தற் ரிய ; thing to be done or performed.

     "அவைன ேவறல் ைனயன்றால்" (கம்பரா.  ளா. 2);.

   6. நீக்க ைன ெசயல் (பரிகாரச ்ெசயல்);; remedial measure.

     " ைன ண்ேட த க் ெகன்பார"் (கம்பரா. நாகபாச. 194);.

   7. ேமற் ெகாண்ட ெசயல்; work on hand, work undertaken.

     " ைனவைக ெயன் ரண்  ெனசச்ம்" ( றள், 674);.

   8.  ச ்ெசயல்; evil deed.

     "தாய் ைன ெசய்யவன்ேறா ெகான்றனன் றவத் ன் க்ேகான்" (கம்பரா.  ம்பகரண். 143);.

   9.  யற் ; effort.

     " ைனக்கண் ைன ைடயான் ேகண்ைம" ( றள், 519);.

   10. ேபார;் war.

     "ெசய் ைனக் ெக ரந்்த ெதவ்வர"் ( றநா. 6);.

   11. ஏய்ப் ; deceitfulness, guile.

     " ைன கைளந்தனர ்நண் ெகாண் ெடா னர"் (உபேதசகா. பஞ்சாக். 33);.

   12.  ழ்ச் ; art, cunning, deceit.

     " ைன  ெனன்வ ன் ைவத்தனன்" (கம்பரா. அேயாத். மந் ரப். 69);.

   13. க த்  (யாழ்.அக.);; thought, design.

   14. ெதாந்தர ; trouble.

     'அ  அ க ைன ெசய் ம் ேபா க் ற ' ( ன்.);.

   15.  ழ்; pus.

     'இந்தப் ண்ணில் இன் ம் ைன க் ன்ற '.

   16. இரண்ைடக் க் ம் உக் (ைதலவ. ைதல.);; a cont term signifying two.

     ' ைன ைதத்தவன் ைன அ ப்பான் ைன ைதத்தவன் ைன அ ப்பான்' (பாழ.);.

 Ma. vina;

 Tu. benpini.

ைன ேவற் ைம உ கைள ஏலாததாய், காலக் ள கைள ஏற்பதாய் வ ம் ெசாற்கள் ைன 
எனப்ப ம். இந்த ைன ெதரிநிைல ைன ப்  ைன என இ வைகப்ப ம். இவற் ன் 
அைமப் ைனக் ழ்வ மா  காட்டலாம்.

ெதரிநிைல ைன

ப  காலஇைடநிைல பா ட

ெசய் த் ஆன்

ப  த்த் ஆன்

ப்  ைன
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ைனக்கட்

ைனக்கட்  viṉaikkaṭṭu, ெப. (n.)

    ைனகளின் கட் ; the bondage of karma.

     "த ழ்..... ேகட்பவர ்தம் ைனக்கட்ட ேம" (ேதவா. 977. 11);.

     [ ைன + கட் ]

ைனக்களம்

ைனக்களம் viṉaikkaḷam, ெப. (n.)

   ேபாரக்்களம்; battlefield.

     "அங்கண் ேமவ ம் ைனக்களத் " ( வாலவா.46, 17);.

     [ ைன + களம்2]

ைனக்காலம்

 
  ைனக்காலம் viṉaikkālam, ெப. (n.)

   நல் ைனக்காலம்; auspicious time.

     ' ைனக்காலம் வ ங்காலம்; மைன வ ம் ெதரியா ' (பழ.);.

ைனக்

ைனக்  viṉaikāṭu, ெப. (n.)

   ெசய்த ைன ன் பயன் ( .ேபா.பா.அைவ. பக்.13);; resultant effect of one's karma.

     [ ைன + ஈ .]

ைனக் க்ைக

 
  ைனக் க்ைக viṉaikkuḍukkai, ெப. (n.)

   வஞ்சைன க்கவன் ( ன்.);; man full of guile and crafty schemes.

     [ ைன +  க்ைக]

ைனக் ணம்

 
  ைனக் ணம் viṉaikkuṇam, ெப. (n.)

   மனக்க ப்  ( ன்.);; spitefulness.

     [ ைன +  ணம்]

ைனக் ப்

ைனக் ப்  viṉaikkuṟippu, ெப. (n.)

    ப்  ைன (நன். 321, உைர);; conjugated appellative participle, indefinite or finite.

     [ ைன +  ப் ]

ைனக் ப்
ற்

ைனக் ப் ற்  viṉaikkuṟippumuṟṟu, ெப. (n.)

    ப்  ைன ற்றாய் வ வ  ( றநா. 68, உைர);; finite, conjugated appellative participle.

     [ ைனக் ப்  +  ற் ]

ைனக் ைற

ைனக் ைற viṉaikkuṟai, ெப. (n.)

    ைனெயசச்ம்; vabal participle refairing a verb to complete the sense.

     [ ைற என் ம் ெசால் ஒ  ெபா ள் அல்ல  உ ப்  இல்லாக் ைறைய த ற் த் ,  ன்  
அக் ைறயால் ஏற்ப ம் ேதைவைய ம் ேதைவயான ெபா ைள ம் ஆ ெபயராக உணரத்் ற் .

நிைற என்பதன் ம தைல ைற ( றள். 612);]
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ைனக்ேகடன்

ைனக்ேகடன் viṉaikāṭaṉ, ெப. (n.)

   1.  ன் ைனைய ெயா ப்பவன்; one who destroys by experiencing the bondage of karma accumulated in 
previous births.

     " ைனக்ேகட ெனன்பாய் ேபால்" ( வாச. 5, 22);.

   2. ேவைலையத் தைட ெசய்  ெக ப்ேபான் (இ.வ.);; one who puts obstacles or felters in the way of an 
undertaking with a view to spoil it.

ைனக்ேக

ைனக்ேக  viṉaikāṭu, ெப. (n.)

   1.  ணான ; that which is useless.

     " ைனக்ேக  பலேப  ேவண் யவா ரி ர"் (ேதவா. 677, 5);.

   2. ெசயல ைக (நாம ப. 641);; inactivity

   3.  ணக்கம் (இலக்.அக.);; delay;

 slow approach.

     [ ைன + ேக ]

ைனசெ்சவ்ெவ
ண்

ைனசெ்சவ்ெவண் viṉaiccevveṇ, ெப. (n.)

   ெதாடரந்் வ ம் ைன ெயசச்ங்களில் எண்ணிைடச ்ெசால் ெதாக்  வ வ  (நன். 429, 
ம ைல);; ellipsis of connective particles in a series of {}.

     [ ைன + ெசவ்ெவண்]
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ைனசெ்சால்

ைனசெ்சால் viṉaiccol, ெப. (n.)

   ெபா ளின் ைடெபயரச்் ையத் ெதரி க் ஞ் ெசால் (நன். 269);; verb.

ஊண் ைனகள் :

உ தல் நீரப்்ெபா ைள ம் ெந ழ்ச் ப்

உ ஞ் தல்  ெபா ைள ம் காற்றால் வாய்க் ள் இ த்தல்.

த்தல் - நீரப்்ெபா ைள இயல்பாக உடெ்காள் தல்.

ப தல் - நீரக்்கலத் ற் பற்படக் த்தல்.

அ ந் தல் -   தாகக் த்தல்.

மண் தல் - மண் ட்படக் த்தல்.

மாந் தல் - ேபரளவாகக் த்தல்.

   சப் தல் - ஒன்ைறெமல்லா  நா ற் ம் அண்ணத் ற் ம் இைட ட்  ெந க் , அதன்சாற்ைற 
ெமல்ல ெமல்ல உ ஞ் தல்;அல்ல  அப் ெபா ைளச ்  தாகக் கைரத்தல்.

கைவத்தல் - ஒன்ைற ெமன்  அதன் ைவைய கரத்ல்.

சைவத்தல் - ெமல் ய ெபா ைள ெமல் தல்,  ழந்ைத தாய்ப்பாைலச ்சப் தல்.

ம் தல் த் ப் க் ச் ம் ைளெய ம் ம்

ப் தல் ர ம் ேபான்றவற்ைற வா ட் ச ்சப் தல்.

ன் தல் - பழ ம் பலகார ம் ேபான்ற ற் ண் ைய ெமன்  உடெ்காள் தல்.

உண் தல் - கவளங் கவளமாகச ்ேசாற்ைற உடெ்காள்ளல்.

சாப் தல் -  ழம் ம் சா ம் ேமா ம் (அல்ல  அவற் ள் ஒன் ); கலந்த ேசாற்ைறக் கவளங் 
கவளமாகக் க வைகக டன் (அல்ல  அைவ ன் ); உடெ்காள் தல்.

ம த்தல் கம்பங்கஞ் ம் ேகழ்வர க் ம்

வாய்ம த்தல் ேபான்றவற்ைறக் கட் கட் யாகக் ட் ல் ெதாட் ண் தல், கவளங் கவளமாகப் றர ்
ஊட் தல்.

அைசத்தல் லங்  அைச வ ேபால்

அைச  அலைகயைசத்  ெமன்

ெசய்தல் உடெ்காள் தல்.

அ தல் -  ழந்ைத அைளந்  ேசா ண் தல். அ ல் – அ ன் - அ னி = உண .

     "தா  கைளந்தன்  லேன பால் ட ்ட னி  ன்ற ன் றனேன"...... ( றம். எஎ);.

அள்ளல் = ெந க்கம்,  ைழந்தேச . அள் - (அய்); - அ ல். அளிதல் = கலத்தல்,  ைழதல். அள் – அளா . 
அள் - அைள.

     " ைக யளா ய ழ்." ( றள்.64);

     "......................................... இன்ன ல்

க்கைள ந் தாமைரக்ைகப் நா ஞ் ெசய்யவாய்

மக்கைள ங் ல்லா தவர.்" (நள. க ெதா.68);.

ஒேநா : பள் - (பய்); – ப ல். ப தல் பழ தல்.

கப் தல் - ெமாக்  ைரந்  உடெ்காள் தல்.

ெமாக் தல் = வாய்நிைறயக் ெகாண்  ெமல் தல்.

     "ைகத்தல நிைறகனி யப்பெமா டவல்ெபாரி

கப் ய கரி க ன ேபணி" ( ப் .  நாயக. க);

ைசதல் –  ந் னைர ண் த்  ஞ் யைத ண் தல்.

     " த்  டல் ேவண் ங் ெகால்ேலா ந்ேதாம்
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ைன ழ்-தல்

ைன ழ்-தல் viṉaicūḻtal,    2 ெச. . . (v.i.)

    ங் ைழக்க ெவண் தல் ( ன்.);; to plot evil or harm.

     [ ைன +  ழ்-,]

ைனெசய் டம்

ைனெசய் டம் viṉaiseyyiḍam, ெப. (n.)

   ஒ ைன உடனிகழ் ன்ற ெதா  ைனக்  இடமாவ  ( . .16);; locative absolute.

     [ ைன + ெசய்இடம்]

ைனெசயல்வ
ைக

ைனெசயல்வைக viṉaiseyalvagai, ெப. (n.)

    ைனையச ்ெசய் ந் றம் ( றள், அ .68);; method of action, modes of action, conduct of affairs.

     [ ைன + ெசயல்வைக]

ைனஞர்

ைனஞர ்viṉaiñar, ெப. (n.)

   1. ெதா ல் வல்ேலார;் workers, artisans, artificers.

     "தண்ட ழ் ைனஞர ்தம்ெமா " (மணிேம. 19, 109);.

   2. ம த நில மாக்கள் ( வா.);; agriculturists.

   3. கம்மாளர ்(யாழ்.அக.);; smiths.

   4.  த்தர ்( வா.);; dancers.

   5. கைடமகள் ( த் ரர)்; ( ங்.);; {}.

   6. வணிகர ்( வா);; {}.

   7. ேவளாளர ்(இலக்.அக.);; {}.

ைனத்தைல

ைனத்தைல viṉaittalai, ெப. (n.)

   ேபாரக்்களம்; battle field.

     " ைனத் தைல ேல வந்தவாேற" (ஈ . 4, 6, 1);.

     [ ைன + தைல]

ைனத் ட்பம்

ைனத் ட்பம் viṉaittiṭpam, ெப. (n.)

   ெதா ல் ெசய்வ ல் மனத் ண்ைம; powerful acts, firmness, resolutensss in action greetness of will.

     " ைனத் ட்ப  ெமன்ப  ஒ வன் மனத் ட்பம்" ( றள், 661);.

     [ ைன +  ட்பம்]

ைனத் ரிெசால்

ைனத் ரிெசால் viṉaittirisol, ெப. (n.)

   1.  ரிந்த ைனசெ்சால் ( வக. 223, உைர);; verb in an abnormal form.

   2. வழக் ன்  அரி ற் ெபா ணரத்ற் ரிய ைனசெ்சால் (நன். 273);; verb not in common use or 
absolute and not easily understood.

     [ ைன +  ரிெசால்]

ைனத் ரி

 
  ைனத் ரி  viṉaittiribu, ெப. (n.)

   தன்ைம,  ன்னிைல, படரக்்ைக ஆ ய ன்  இடங்கைள ம்,  ன்  காலங்கைள ம் காட் தற்  
ைனசெ்சால் அைட ம் மாற்றம்; conjugation of a verb.

     [ ைன +  ரி ]

ைனத் றப்ெபா
த்தம்

ைனத் றப்ெபா த்தம் viṉaittiṟapporuttam, ெப. (n.)

   மணமக்கள் இ வ ம் ழ்ச் , வ ைம ம் ப் ம் ஒத் ப்ப ,  ைனத் றப் ெபா த்தம் 
ஆ ம். அவ ள் ஒ வர ் ைரம ம் தாளாண்ைம ம் உைடயரா க்க இன்ெனா வர ்மந்தம ம், 
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ைனத் ய்ைம

ைனத் ய்ைம viṉaittūymai, ெப. (n.)

   ெசய்யப்ப ம் ைனகள் ெபா ேளயன்  அற ம் க ம் பயந்  நல்லவாைக ( றள். அ .66);; purity 
in action which brings in not merely wealth but also religious merit and fame.

     [ ைன +  ய்ைம]

ைனத்ெதாைக

ைனதெ்தாைக viṉaittogai, ெப. (n.)

   காலங்கரந்த ெபயெரசச்த் ெதாடர ்(நன். 364);; elliptical compound in which a verbal root forms the first 
component;a compound that can function or be operative in all the three tenses.

     [ ைன + ெதாைக]

ன்  காலத் ற் ம் ெபா ந் ம் வைக ல் இ க் ம் ெதாைகசெ்சால்.  ைனப்ெபய ம் ெபய ம் 
ேசரந்்  அைமந்த ெதாைக ைன ைனதெ்தாைக என்பர.் ெசால்யாைன, வ  ெபா ள் தலா ன 

ைனத் ெதாைககளாம். ேகள், கல், பார,் நட ஆ ய நான்  வாய்பா  க க் ம் உரிய ைனகள் 
ைனதெ்தாைக ைன அைமப்ப ல்ைல. இதற்  லக்காகக் தண்ணீர,் அ மா  த ய 
ல ைனத் ெதாைககைளக் காணலாம்.

ைனத்ெதாடர்ச்

ைனதெ்தாடரச்்  viṉaittoḍarcci, ெப. (n.)

    ைன ன் பயன் (நாம ப. 291);; effect of evil deeds upon the soul.

     [ ைன + ெதாடர ்→ ெதாடரச்் ]

ைனத்ெதா ற்
ேசா ரனார்

ைனதெ்தா ற்ேசா ரனார ்viṉaittoḻiṟcōāraṉār, ெப. (n.)

   கைடக்கழகக் காலப் லவர;் a sangam poet.

இவர ்ெசய் ளில் நள்ளிர ற் கடற்கைரக் கான ம் கடல் சாரந்்த ஊரின் ெத க்க ம் இ க் ம் நிைல 
அழ றக் றப் ெபற் ள்ள  (நற். 319);. இவர ்தம் ெபயரக்் காரணம் அ ய ய ல்ைல.

ைன யார்

ைன யார ்viṉaitīyār, ெப. (n.)

    ைனேயார;் sinners, men of evil deeds.

     "ெவ ன் ைன யார ்ேகண்ைம" (நால , 172);.

ம வ.  ழ்கள்.

     [ ைன +  யார]்

ைன ர்-த்தல்

ைன ர-்த்தல் viṉaitīrttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1.  ன் ைனையப் ேபாக் தல்; to eradicate the bondage of karma.

     " ைனேயன் ைன ர ்ம ந்தானாய்" ( வ்.  வாய். 1, 5, 6);.

   2. இைட  நீக் தல் (யாழ். அக.);; to remove or dismiss obstacles or constraints.

     [ ைன +  ர-்,]

ைன ர்த்தான்

ைன ரத்்தான் viṉaitīrttāṉ, ெப. (n.)

   1. ேவழ கத்ேதான் (யாழ்.அக.);; {}.

   2.  ள்ளி க் ேவ ரச் ் வன்; Lord sivan of a abide in the place {}.

ம வ. அ  (ஞான);க் ெகா ந் .

     [ ைன ர ்→  ைன ரத்்தான்]

ைனநர்

ைனநர ்viṉainar, ெப. (n.)

ைனஞர,் 1 பாரக்்க;see {}, workmen, artisans.

     'அரிய லாரை்க வன்ைக ைனநர'் (ப ற் ப். 62, 16);.

     [ ைன →  ைனநர]்

ைனப்ப

ைனப்ப  viṉaippagudi, ெப. (n.)

   ப ெசால் ல் ைனையக் க் ம் ப யா ய தனிைல (நன். 137, சங்கர.);; verbal base of a 
derivative word.

     [ ைன + ப ]
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ைனப்ப த்
ைன

 
  ைனப்ப த் ைன viṉaippaḍuttuviṉai, ெப. (n.)

   தான் ேசரந்்  வ ம் ைனயல்லாத ெசாற்க க்  ைனத் தன்ைம த ம் ைன; verb that serves as a 
verbalizer.

     'சைமயல் ெசய்' என்ப ல் 'ெசய்' என்ப  ைனப்ப த்  ைனயாகச ்ெசயல்ப ற .

     [ ைனப்ப த்  +  ைன]

ைனப்பயன்

ைனப்பயன் viṉaippayaṉ, ெப. (n.)

    ன் ைன ன் ைள ; result of karma, fruit of action in previous birth.

     "பற்ேற பவேம ேதாற்றம் ைனப்பயன்" (மணிேம. 24, 107);.

     [ ைன + பயன்]

ைனப்ெபயர்

ைனப்ெபயர ்viṉaippeyar, ெப. (n.)

   1. ெதா ற்ெபயர;் verbal noun.

     "ெசயெலன் ம் ைனப்ெபயர"் (ெந நல். 171, உைர);.

   2.  ைனயாலைண ம்ெபயர ்பாரக்்க;see {}.

     " ைனப் ெபய ரல்ெபயரக்் ைடநிைல ெயனேல" (நன். 141);.

     "எ தாள் ம ழாள் கா னள் என் ம் ைனப்ெபயரான் த் "( லப். 4, 47-57, உைர);.

   3. ெசய் ெதா னால் ஒ வ க்  வ ம் ெபயர;் name given to a person from his action or vocation.

     "நிலப்ெபயர ் ப்ெபயர ் ன் ெபயேர ைனப்ெபயர"் (ெதால். ெசால். 165);.

     [ ைன + ெபயர]்

     [ ைன ந்  றந்த ெபயைர ைனப்ெபயர ்என்பர.் ெதால்காப் யர ் ைனப்ெபயைர ம் 
ைனயாலைண ம் ெபயைர ம் ேவ ப த் ப் ேபச ல்ைல;

ஆனால் நன் லார ் ைனப் ெபயைர ம் ைனயாலைண ம் ெபயைர ம் ெதளிவாக ேவ ப த்  
ளக் றார.் நன் லார ்க த் ப்ப  ைனப்ெபயர ்அல்ல  ெதா ற் ெபயர ்படரக்்ைகக்  மட் ேம 

உரியதாம்.  ைனயாலைண ம் ெபயர,் தன்ைம,  ன்னிைல படரக்்ைக ஆ ய டத் ற் ம் 
உரியதாம்.

உணல்,  னல். வரல், ெசலல் என வ வன ைனப்ெபயர ்அல்ல  ெதா ற்ெபயர.் உண்ேடைன, 
உண்டாைய, உண்டாைன என வ வன ேவற் ைம ஏற்ற ைனயாலைண ம் ெபயர.்

ைனப்ெபயர ்என்ப ம் ெதா ற்ெபயர ்என்ப ம் ஒன் . ெதால்காப் யர ் ைனப்ெபயர,் 

ைனபாராட் -
தல்

ைனபாராட் -தல் viṉaipārāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

ைனவளர-், (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ ைன + பாராட் -,]

ைனமாற்

ைனமாற்  viṉaimāṟṟu, ெப. (n.)

    ன்ெசான்ன ெதா ெலா ய இனி ேவெறான்  என்பைதக் காட் வதா ய ெபா ண்ைம; signification 
of the introduction of an alternative verb in a sentence.

     " ைனமாற் றைசநிைல" (ெதால். ெசால். 264);.

     [ ைன + மாற் ]

ைனமாற் ச்
ெசால்

ைனமாற் செ்சால் viṉaimāṟṟuccol, ெப. (n.)

    ைனமா வைதத் ெதரி க் ம் 'மற் '  த ய இைடசெ்சால்; an expletive word in a sentence, introducing 
an alternative verb, as {}.

     [ ைனமாற்  + ெசால்3]
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ைன தல்

ைன தல் viṉaimudal, ெப. (n.)

   க த்தா; subject.

     " ைன தல் மாத் ைர ளக்கல் ைனக் ப்ேப" (நன். 321);.

ம வ.  ைனயன்.

     [ ைன +  தல்]

எ வாைய ைன தல் என்  ப்ப ண் . 'அவன் உங்கைளப் பாரத்் ப் ேப னான் என்ற 
ெதாடரில் 'அவன்'  ைன தல் அல்ல  எ வாய்.

     "ேப னான்" என்பைத ைன த க்  உரிய ைன என்ற ெபா ளில் ைன தல் ைன என்பர ்

ைன தற்ெறா
ல்

 
  ைன தற்ெறா ல் viṉaimudaṟṟoḻil, ெப. (n.)

   ெசயப்ப ெபா ள்( ன்);; object.

     [ ைன தல் + ெதா ல்]

ைன ற்

ைன ற்  viṉaimuṟṟu, ெப. (n.)

    ற்  ெகாண்ட ைனசெ்சால் (நன். 323, ம ைல);; finite verb.

     [ ைன +  ற் ]

ெதாடரப்் ெபா ள் ன்  நிற் ன்ற ைன ைன ைன ற்  என்பர.் இந்த ைன ற்  ப் , 
ைன என இ வைகப்ப ம்.

ெசயல் வைதக் ப்பதாக ம் ெசாற்ெறாடரில் பயனிைலயாக ம் வ ம் ைனசெ்சால் என் ம் 

ைன ற் த்ெதா
டர்

 
  ைன ற் தெ்தாடர ்viṉaimuṟṟuttoḍar, ெப. (n.)

    ைன ற்ைற த ல் ெகாண்  அதைனத் ெதாடரந்்  அைம ம் ற் த் ெதாடர;் sentence with finite 
verb in first.

எ. . வந்தான் கந்தன்.

ைன தல்

ைன தல் viṉaimuṟugudal, ெப. (n.)

   ஊழ் ைன ரந்்  பயன்ற  நிைல லாைக (யாழ்.அக.);; maturation of one's past karma or destiny.

     [ ைன +  1-தல்]

ைன தல்

 
  ைன தல் viṉaimūḷudal, ெப. (n.)

ைன தல் பாரக்்க;see {}.

     [ ைன +  தல்]

ைனைம

ைனைம viṉaimai, ெப. (n.)

   1. ெசய் ெதா ன் தன்ைம; nature of a deed.

   2. ெதா ைடைம; property of functioning.

     "அைவ ைனைம ல்" ( .ேபா.1);.

     [ ைன →  ைனைம]
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ைனயைட

 
  ைனயைட viṉaiyaḍai, ெப. (n.)

    ைனச ்ெசாற்  அைடயாக வ ம் ெசாற்கள்; verb qualifier, adverb.

எ- . இன்  வந்தான், அழகாகப்

பா னான், உரக்கப் ேப னான், நடந்  வந்தான், அங்ேக நின்றான், ஏன் ரிக் றான்?

     [ ைன + அைட]

ைனயம்

ைனயம்1 viṉaiyam, ெப. (n.)

   1. ெசய் ெதா ல் ( ங்.);; action, deed.

     "ேவண் மா  ரி ையய ைனய நா " (கந்த . ஏம டப். 30);.

   2.  ன் ைன; past karma or destiny.

     "காவலரக்் கரசாய் வாழ்ந்  ைனயம த த் " (கம்பரா. காப் );.

   3. வ வைக; device, means.

     " ைக ெசய்வார ் ைனகடெ்கல்லா ேமற்ெசய் ம் ைனயம் வல்லான்" (கம்பரா. இரணிய. 147);.

   4. வஞ்சகம் (ெகா.வ.);; cunning, deceit, sly.

   5. வஞ்சக ேவைலப்பா ; deceptive workmanship.

     "ம ங் ைட ைனய ம்" (கம்பரா. இலங்ைகேக. 20);.

   6.  ைனயம்1, 3 பாரக்்க;see {}.

   7. நிகழ்ச் ; happening, event.

     "ேமல்வ ம் ைனய ேமாரந்் ைல" (கந்த .  வா ர. 5);.

     [ ைன →  ைனயம்]

  ைனயம்2 viṉaiyam, ெப. (n.)

னயம்2 பாரக்்க;see {}.

ைனய த் -தல்

ைனய த் -தல் viṉaiyaḻuddudal,    10 ெச. . . (v.i.)

ைனவளர-், (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ ைன + அ த் -,]

ைனயள-த்தல்

ைனயள-த்தல் viṉaiyaḷattal,    3 ெச. . . (v.i.)

ைனவளர-், ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ ைன + அள-,]

ைனயன்

ைனயன் viṉaiyaṉ, ெப. (n.)

   1. ெதா ல்ெசய்பவன்; doer, worker.

     " ைல ைனயர"்( றள், 329);.

   2. வஞ்சகன்; cunning or guileful man.

     [ ைனயம் →  ைனயன்]
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ைனயாட்

ைனயாட்  viṉaiyāṭṭi, ெப. (n.)

   1. ஏவல் ேவைல ெசய்பவள்; female servant.

   2.  ைன ைடயவள்; ill-fated woman.

     " ைளயாட் ேயன் காதன்ைமேய" ( வ்.  வாய். 6, 1, 1);.

     [ ைனயாளன் →  ைனயாட் . ஒ.ேநா.  வாட் ,  தாட் ]

ைனயாண்ைம

ைனயாண்ைம viṉaiyāṇmai, ெப. (n.)

   ெதா ைலச ்ெசய்  க் ந் றைம; capacity or talent to accomplish or do a work.

     " ைனயாண்ைம ெறய்த ன் " ( றள், 904);.

     [ ைன + ஆண்ைம]

ைணயாலைண
ம்ெபயர்

ைணயாலைண ம்ெபயர ்viṇaiyālaṇaiyumbeyar, ெப. (n.)

    ைன ற்  ெபயரத்்தன்ைமப்பட்  வ வ  (நன். 286);; verbal noun, personal noun in the form of a finite verb.

     [ ைனயால் + அைண ம் + ெபயர]்

ைன ன் அ யாகப் றந்ததாய்ப் பா ட கைள ஏற்றதாய் அைமந் ள்ள ெபயரக்ைள 
ைணயாலைண ம் ெபயர ்என்பர.் இ  ப்  ைனயாலைண ம் ெபயர,் ெதரிநிைல 
ைனயாலைண ம் ெபயர ்என இ வைகப்ப ம். நல்லவன்,  யவன், வ யவன், எளியவன் என்பன 

ப்  ைனயாலைண ம் ெபயரக்ள். வந்தவன், ெசன்றவன் தலான ெபயரக்ள் ெதரிநிைல 
ைனயாலைண ம் ெபயரக்ள்.

ைனயாள்

ைனயாள் viṉaiyāḷ, ெப. (n.)

ைனயாளன், 1 பாரக்்க;see {}.

     " ைனயாைள ேவைல டத் " (ெப ந்ெதா. 404);.

ைனயாளன்

ைனயாளன் viṉaiyāḷaṉ, ெப. (n.)

   1. ெதா யற் ேவான்; one who is engaged in a work, worker.

     "கணக் ைனயாள ெரா "(ெப ங். மகத. 12, 50);.

   2. ஏவலாளன் (யாழ்.அக.);; servant.

   3.  ைன ைடயவன்; ill-fated man.

     [ ைன + ஆளன்]

ைன ைடசெ்சா
ல்

ைன ைடசெ்சால் viṉaiyiḍaiccol, ெப. (n.)

    ைனத்தன்ைம ெபற் வ ம் இைடசெ்சால்வைக (நன். 269, ம ைல);; particle having the characteristics of a 
verb.

     [ ைன + இைடசெ்சால்.]

ைன யற்ெசால்

ைன யற்ெசால் viṉaiyiyaṟcol, ெப. (n.)

   உலக வழக் ள்ள ைனச ்ெசால் (நன். 269, ம ைல);; verb in popular use.

     [ ைன + இயற்ெசால்]

ெசந்த ழ் நிலத்  ெமா யாய்க் கற்ேறாரக்் ம் கல்லாதவரக்் ம் தம் ெபா ைள இயல்பாக ளக் ம் 
ைனசெ்சால். (நன். ெபயரிய. 14);.

ைன

 
  ைன  viṉaiyili, ெப. (n.)

   கட ள் (இலக். அக.);; God, as free from karma the Lord.

     [ ைன + இன்-ைம]
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ைன ன்ைம

 
  ைன ன்ைம viṉaiyiṉmai, ெப. (n.)

   இைறவெனண் ணங்களில் ைனப்பயன் இல்லாைமயா ய ணம் ( ங்.);; being unaffected by karma, 
one of eight attributs or {} q.v.

     [ ைன + இன்ைம]

ைன ரிசெ்சால்

 
  ைன ரிசெ்சால் viṉaiyuriccol, ெப. (n.)

    ைனக்  அைடயாய் வ ஞ்ெசால் ( ன்.);; adverb.

     [ ைன + உரிசெ்சால்]

ைன

ைன  viṉaiyurubu, ெப. (n.)

    ைனச ்ெசால் ன் உ ப்பான இைடநிைல ஈ  த யன (நன். 420, உைர);; component particle of a verb, 
as {}, vigudi.

     [ ைன + உ .]

ைன ைரப்ேபா
ர்

 
  ைன ைரப்ேபார ்viṉaiyuraippōr, ெப. (n.)

    தர ்( ங்.);; messengers, ambassadors.

     [ ைன + உைரப்ேபார]்

ைன வமம்

ைன வமம் viṉaiyuvamam, ெப. (n.)

   ெதா ல் பற்  வ ம் ஒப் ைம (ெதால். ெபா. 276, உைர);; comparison based on the actions of the objects 
compared.

     [ ைன + உவமம்]

ைன வைம

 
  ைன வைம viṉaiyuvamai, ெப. (n.)

ைன வம் பாரக்்க;see {}.

     [ ைன + உவமம்]

ைனெயசச்க்
ப்

ைனெயசச்க் ப்  viṉaiyeccakkuṟippu, ெப. (n.)

ப் ைனெயசச்ம் (நன். 342, உைர); பாரக்்க;see {}, 

 partciple of an appellative verb.

     [ ைனெயசச்ம் +  ப் ]

ைனெயசச்ம்

ைனெயசச்ம் viṉaiyeccam, ெப. (n.)

    ைனையக் ெகாண்  ம் ைற ைன (நன். 342);; verbal participle, requiring a verb to complete the 
sense.

ம வ.  ைனெயஞ்  ள .

     [ ைன + எசச்ம்]

த லக்கண மர ப்ப , எசச் ைனகள்,  ைன ெகாண்  ம் ேபா  அைவ ைனெயசச்ம் 
எனப்ப ம். அந்த ைனெயசச்ங்கைளச ்ெசய் , ெசய, ெச ன் என வாய்ப்பாட்  ைற ல் 
த லக்கணங்கள் வைகப்ப த்  ளக் ம். (இலக். கைலக். 118);.

ைனெயசச்
ைனக் ப் ற்

ைனெயசச் ைனக் ப் ற்  viṉaiyeccaviṉaikkuṟippumuṟṟu, ெப. (n.)

    ப்  ைன ற்  ைனெயசச்ப் ெபா ளதாய் வ வ  ( றநா. 44, உைர);; appellative verb used 
participially.

     [ ைனெயசச்ம் +  ைனக் ப்  +  ற் ]

276

www.valluvarvallalarvattam.com 16230 of 19068.



ைனெயஞ்சணி

ைனெயஞ்சணி viṉaiyeñjaṇi, ெப. (n.)

    ைன ெயஞ்  நிற்பதா ய ஒப்பைன வைக (யாழ்.அக.);; a figure of speech in which the finite verb is omitted.

     [ ைன + எஞ்  + அணி2]

ைனெயஞ் ள

ைனெயஞ் ள  viṉaiyeñjugiḷavi, ெப. (n.)

ைனெயசச்ம் (ெதால். எ த். 204); பாரக்்க;see {}.

     [ ைன + எஞ்  +  ள ]

ைனவ ற் ரித
ல்

 
  ைனவ ற் ரிதல் viṉaivayiṟpiridal, ெப. (n.)

   தைலவன் தைல ைய நீங்  ேவந்தனாைணயாற் பைகேமற் ரி ம் ரிைவக் ம் அகத் ைற 
( ல்ைலப். உைரயவதாரிைக);; theme describing the separation of a hero from his beloved when he proceeds under 
orders against his king's enemy.

     [ ைன + வ ன் +  ரிதல்]

ைனவர்

ைனவர ்viṉaivar, ெப. (n.)

   1. ெதா னர;் workers, doers, agents.

     "ேவந் ைழத் தகன்ற ைனவரா ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 38, 94);.

   2. சந் ெசய் ப்பவர;் mediators.

     "நட்பாக் ம் ைனவரே்பால்" (க த். 46, 8);.

   3. அைமசச்ர;் minister.

     "ெகாைலயஞ்சா ைனவரால்" (க த். 10.);.

     [ ைன →  ைனவர.் ஒ.ேநா. அ வர]்

ைனவலம்ப -
த்தல்

ைனவலம்ப -த்தல் viṉaivalambaḍuttal,    20 ெச. . . (v.i.)

   எ த் க்ெகாண்ட ெசயைல ெவற் ெபறச ்ெசய்தல்; to complete a business successfully (to a successful 
conclusion);.

     " ைனவலம் ப த்த ெவன் ேயா " (அகநா. 74);.

     [ ைன + வலம்1 + ப . வலம்ப -தல் ெவற் ண்டாதல்]

ைனவலர்

ைனவலர ்viṉaivalar, ெப. (n.)

   1.  றேர ய ைனகைளச ்ெசய்ேவார;் those who do an act under orders, as of a king.

     "அ ேயார ்பாங் ம் ைனவலர ்பாங் ம்" (ெதால். ெபா. 23);.

   2. ெதா ல் ெசய்வ ல் வல்லைம ள்ேளார;் skilled workmen expert, a dept.

     " ைனவல ரியற் ய.....  ைகயகல்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 42, 88);.

     [ ைன + வலன்2]

  ைனவலர ்viṉaivalar, ெப. (n.)

   வயற்களத் ெதா லாளி, ேதாட்டத் ெதா லாளி தலான அ த்தள மக்கைளக் க் ம்ெபயர;் a name 
which denotes the base people, who works infields and garden. (64:101);.

ைனவ

ைனவ  viṉaivali, ெப. (n.)

   1. அரண் ற் தல் அரண்ேகாடல் த ய ெதா ல்களின் அ ைம; the difficulty of an enterprise 
(undertaking);, as besieging or capturing a fort.

     " ைனவ ந் தன்வ ம்" ( றள், 471);.

   2.  ைனத் ட்டம் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

   3. ஊழ் ைன ன் வ ைம; the power of destiny.

     [ ைன + வ 1]
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ைனவ சே்சறல்

 
  ைனவ சே்சறல் viṉaivaḻiccēṟal, ெப. (n.)

ைனவ ற் ரிதல் பாரக்்க;see {}.

     [ ைன + வ  + ேசறல்]

ைனவளர-்த்தல்

ைனவளர-்த்தல் viṉaivaḷarttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   பைக ைளத்தல் ( ன்.);; to create ill- will, enmity or spite.

     [ ைன + வளர-்,]

ைனவாங் -தல்

ைனவாங் -தல் viṉaivāṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ைனையப் லப்ப த்தல்; to indicate the line or course of action, to direct the affairs, as of a state, job description.

     "ேபைதேயான் ைனவாங்க" (க த். 27);.

     [ ைன + வாங் -,]

ைன நாசன்

 
  ைன நாசன் viṉaivinācaṉ, ெப. (n.)

   கட ள் (யாழ்.அக.); ( ைனைய ஒ ப்பவன்);; god, as the destroyer of karma.

     [ ைன + Skt. {} → த.  நாசன்]

ைன ைள-த்தல்

ைன ைள-த்தல் viṉaiviḷaittal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெபால்லாங்  ெசய்தல் (யாழ்.அக.);; to do a wicked act.

     ' ைன ைதத்தவன் ைன அ ப்பான்;  ைன ைதத்தவன் ைன அ ப்பான்' (பழ.);.

     [ ைன +  ைள-,]
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1 vī, ெப. (n.)

     'வ்' என் ம் ெமய்ெய த் ம் ெநட் ரான ஈ கார ம் ேசரந்்  றந்த உ ரெ்மய்ெய த் ;

 the compound of 'வ்' and 'ஈ'.

  2 vī, ெப. (n.)

   க தல்; conceiving. (சா.அக.);

  3 vītal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. அ தல்; to perish, to cease, to disappear.

     " யாச ் றப் ன்" ( றநா. 15);.

   2. சாதல்; to die.

     " ைலத் ெத ந்தார ் ந்த ய" ( .ெவ.3,7);.

   3. நீங் தல்; to leave.

     " ைனப்பைக யா  ன்ெசன் ற ம்" ( றள். 207);.

   4. மா தல்; to change, to vary, to deviate as from one's course.

     "வானின் யா  ரக் ம்" (மைலப .76);.

 Ka.{}, Te. {}.

     [ ள் → ( ய்); →  -,]

வடவர ் -இ5 என்  லங்காட்  வ்யய் (vyay);  ரிந்  ேபா (to go apart or in different directions); என்  
ரித்  ளக் வர.் ' ' என்ப  ' ள்' என்பதன் ரி . 'இ' என்ப  இயல் என்பதன் தனிைல. இயல் = 

ெசல்ைக, நடக்ைக. (வ.ெமா.வ.93);.

  4 vīttal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ த்தல்; to destroy.

     "ஏ ய லக ம் க் ன்றான்" (கம்பரா.  தற்ேபா. 118);.

     [  →  -,]

  5 vī, ெப. (n.)

   1. அ ; ruin, destruction.

     " கலந்த மஞ்ைஞ ேபால்" ( வக. 1104);.

   2. இறப்  ( ங்.);; death.

   3. நீக்கம் ( ங்.);; separation, removal.

   4. ம  ( ங்.);; dropping, languishing.

   5. மலர;் flower.

     " கமழ் ெந ஞ் ைன" ( றநா. 36);.

   6. மகரந்தம்; pollen.

     " வைண ன் ைய" (ேம மந். 1058);.

க. {}, ெத. {}.

     [ த்தல் →  ]

  6 vī, ெப. (n.)
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க்கக்கணம்

 
  க்கக்கணம் vīkkakkaṇam, ெப. (n.)

   க ண்டா ய ேபாேத ஏற்ப ம் ட் னால் ஏற்ப வ ம், உடம்  வ ம் ங் க் 
காணப்ப வ மான ழந்ைத ேநாய்; a children's disease caused by congenital heat and marked by swelling of the 
body.

     [ க்கம் + கணம். கணம் =  ழந்ைத ேநாய்வைக]

க்கம்

க்கம்1 vīkkam, ெப. (n.)

   1. உட ப்  ங் ைக; enlargement, swelling, inflammation.

     'கால் க்கம்'.

   2.  ண் த யவற் ன் ைடப் ; contusion, cellulitis.

   3. நீரச்் ரப்பால் உடல் ங் ம் ேநாய்; dropsy, oedema.

   4. ேதாள் த யன ரிக்ைக (யாழ்.அக.);; puffing of the limes.

   5.   ( ங்.);; abundance.

   6.  ட்டம்; crowd.

     " ண் ளந் ேதங்க வாரக்் ம் வானர க்கம்" (கம்பரா. இராவண. கள.26);.

   7. ெப ைம; greatness nobility.

     " சய ம் க்கமற்றான்" ( வக. 2192);.

   8. ெச க் ; pride.

     "இலங்ைகக் ேகாமான்றன்ைன....  க்கந் த ரத்்த ரலார ்ேபா ம்" (ேதவா. 56, 10);.

   9.  ப்பம் (யாழ்.அக.);; longing, hankering.

     ' க்கேமா க்கேமா?' (பழ.);.

     [ ங்  →  க்கம்]

  க்கம்2 vīkkam, ெப. (n.)

   1. கட்  ( டா.);; bond, tie.

   2. இைட ; trouble, obstacle.

     " க்கஞ் ெசய்தார ்தவத் க் " ( ைள. பன் க் ட் .  ைல. 6);.

   3.  ைக ( வா.);; covering, packing.

   4. இ க்கம்; tightness.

     ' க்கம் கண்டால் க்கமாம்' (பழ.);.

     [ க்  →  க்கம்]

  க்கம்3 vīkkam, ெப. (n.)

   ேவகம்; swiftness.

     " ல் வரன் ெசல் ம் க்கம்" ( ரவ. ேபார் ரி.33);.

     [ ங்  →  க்கம்]
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க்கம்வாடல்

 
  க்கம்வாடல் vīkkamvāṭal, ெப. (n.)

   ேநா னால் ஏற்பட்ட க்கம் ைறதல்; resolving of the swelling.

     [ க்கம் + வாடல்]

க்கமாந்தம்

 
  க்கமாந்தம் vīkkamāndam, ெப. (n.)

    ழந்ைதக க்  கா ம் கண் ம் ங்  நாக் ,  ண்ணா க் காய்சச்ைல ண்டாக்  ேமார ்மாந்த 
ேநாய்; a digestive disease of children marked by swelling of ears, eyes, inflammation of the tongue and fever.

     [ க்கம் + மந்தம் → மாந்தம்]

க்க றங் தல்

 
  க்க றங் தல் vīkkamiṟaṅgudal, ெப. (n.)

   உட ன் ேமற்ப ந்த க்கங் ைறந்  ெமல்ல ெமல்லக் ழ்ேநாக்  றங் ைக 
( ன்.);; subsiding of a swelling and its transition from the upper to the lower parts of the body.

     [ க்கம் + இறங் தல்]
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க்

க் 1 vīkkudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. கட் தல்; to tie up.

     "கசை்ச ம் க் னன்" ( வக. 1836);.

   2. அடக் தல்; to control, restrain.

     " லன்கள் க் ம்" (கம்பரா. காட் ப். 72);.

   3. த த்தல்; to hinder.

     "உ ரப்் ைன க் " (பாகவத.

   2. மாயவனிைல. 8)

     "ெகா ம் ைக க்  மாடந் றந் ட" ( வக. 534);.

   4. அ த்தல் (ெநல்ைல.);; to strike.

ம.  க் க.

     [ ங்  →  க்  →  க் -,]

  க் 2 vīkku, ெப. (n.)

   1. கட் ைக; tying, binding.

     "ேபரய்ாழ்... யாப்  ரிஞாண் க்  தல ழ" (ெப ங். உஞ்ைசக். 52, 86);.

   2. இ ைக; tightness.

     "தாைன க்கற த் " ( வக. 1086);.

   3. அ க்ைக (ெநல்ைல.);; beating.

     [ க் 1 →  க் ]

  க் 3 vīkkudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. நிைறத்தல்; to fill.

   2.  ைரவாகச ்ெச த் தல்; to urge, force out.

     " க் னான் றாைர ெவய்தா" ( வக. 2661);.

     [ ங்  →  க் -,]

  க் 4 vīkku, ெப. (n.)

   1. ெப ைம; greatness, nobility.

     " க்க த் ..... வஞ்சம த் ெகன்றான்" ( வக. 2207);.

   2.   (ெபா .நி.);; abundance, surplus.

   3. கணித ைற (ெபா .நி.);; a mode of calculation.

     [ ங்  →  க் ]

  க் 5 vīkkudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. உ ைரப் ேபாக் தல்; to kill.

     " க் ..... ெவவ் டத்ைத" (கம்பரா.இராவணன் வைத. 122);.

   2. அ த்தல் (யாழ்.அக.);; to destroy, ruin.

     [ -, →  க் -,]
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கம்

கம்1 vīkam, ெப. (n.)

   1.  ட்  (யாழ்.அக.);; padlock.

   2. கைணயா  ( வா.);; ring.

   3.  ைர ; rapidity, speed, hurry.

     "இப்ேபா  நீ ந்தாயா ல் கெமன்" (ஈ . 7, 6. அவ.);.

   ெத.  க ;   க.  க;ம.  கம்.

  கம்2 vīkam, ெப. (n.)

   1. காற் ; wind.

   2. பறைவ; bird.

     [  →  கம்]

க த் ைர

க த் ைர vīkamuttirai, ெப. (n.)

   ேகா ற்கதைவப் ட்  இ ம் த் ைர (இ.வ.);; seal set on locked doors. especially of a temple.

     [ கம்1 +  த் ைர]

காசம்

காசம் vīkācam, ெப. (n.)

   1. பகட் ; pomp and show.

   2. தனிைம; solitude loneliness.

ங்கசெ்சய்வ

 
  ங்கசெ்சய்வ  vīṅgacceyvadu, ெப. (n.)

   உடம் ல் அ ப வதனாேலா ஒவ்வா ம ந் களாேலா உடம்  ங் ப்ேபாவ ; to cause swelling-
tumescent.

ங்கப்பண்ணல்

 
  ங்கப்பண்ணல் vīṅgappaṇṇal, ெப. (n.)

ங்கச ்ெசய்வ  பாரக்்க;see {} 

 ceyvadu, tumidity.

     [ ங்க + பண்ணல்]

ங்கல்

ங்கல் vīṅgal, ெப. (n.)

   1.   (ெபா .நி.);; abundance, plenty.

   2. ெபா ைளப் ெப ம் ெபா ட்  ஏக்கங் ெகாள் ைக ( ன்.);; morbid desire, longing.

   3. இைளத ் ப்பவ-ன்-ள் (இ.வ);; lean, emaciated person.

   4.  ங் ,1 பாரக்்க;see {}.

     " ங்க வன்" ( ற . 825);.

   5. உறங் ைக ( ன்.);; sleeping.

     [ ங்  →  ங்கல்]
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ங்

ங்  vīṅgi, ெப. (n.)

   1. ஒன்றன்  ஏக்கங் ெகாண் ப்பவ-ன்-ள் (யாழ்.அக.);; person having morbid desires.

     "க க்  ங் ".

   2. ேசங்ெகாடை்ட, 1 (மைல.);; marking-nut.

     [ ங்  →  ங் ]

ங் நாரி

ங் நாரி vīṅgināri, ெப. (n.)

   ஒன்றன்  ஏக்கங் ெகாண் ப்பவள்; woman having morbid desires.

     'பஞ்ைசநாரி பணிகாரஞ் கட்டாள்,  ங் நாரி சாரப்பட்டாள்' (பழ.);.

     [ ங்  + நாரி4]

ங் -த்தல்

ங் -த்தல் vīṅgiviḻittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கண் த்  இைமகனத் ,  றந்தால் த்தல் வ ம் கைடக் கண்ணில் ங் ல் ைளேபால் 
ரை்மயான சைத வளரந்் ம் கண் வப் , எரிசச்ல்,  க்கம்,  ைடப் , நீர ்வ தல் ஆ ய க் 
ணங்கைள ைடய ேவார ்கண்ேணாய்; a disease of the eye marked by irritation, thickening of the eye lids, some 

growth in the angle of the eye, causing swelling, burning ozing tears etc.

ங் ெவ

 
  ங் ெவ  vīṅgiveḍi, ெப. (n.)

   ஒன்றன்  ஏக்கங் ெகாண்  அ  லம் தல்; weeping for not getting or loosing something.

ங் ெவ -த்தல்

ங் ெவ -த்தல் vīṅgiveḍittal,    4 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   ஒன்றன்  ஏக்கம் ெகாண்  அ  லம் தல்; to swell and burst as dead body.

     [ ங்  + ெவ -,]
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ங் -தல்

ங் -தல் vīṅgudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ப த்தல் (நாம ப. 710);; to increase in size, to bulge.

   2.  ரித்தல்; to swell.

     "மணந்தநாள் ங் ய ேதாள்" ( றள், 1233);.

   3.  க்க தல் (ெபா .நி.);; to become morbidly inflamed and swollen.

   4. வளரத்ல் (அ.க.நி.);; to grow.

   5.  தல்; to be copious or excessive,to increase.

     "வளம் ங்  ெப க்கம்" (ப ற் ப். 24, 17);.

   6. ெந ங் தல் ( டா.);; to be close, crowded.

   7. இ தல்; to become tight and pressing.

     " ங் ைற தடக்ைக ன்" ( ஞ் ப். 123);.

   8.  ைறப்பாய் நிற்றல்; to be taut and not slack, to be stiff.

     " ள ண் ன்ற ங் ைல மறவர"் (அகநா. 89.10);.

   9. ேமேனாக் ச ்ெசல் தல்; to go up, to ascend.

     "நா ளிம்  ங் " (ெதால். எ த். 96);.

   10. ெம தல்; to become emaciated.

     'அவன் ங்கலா க் றான்'.

   11. ஏக்கங் ெகாள் தல்; to have morbid desires.

   12. உறங் தல் (யாழ்.அக.);; to sleep.

   க.  ;   ம.  ங் க;ெத.  .

ங் கரப்பான்

 
  ங் கரப்பான் vīṅgugarappāṉ, ெப. (n.)

    க்கத்ைத ண்டாக் ம் ஒ வைகக் கரப்பான் ேநாய்; an eczema causing swelling.

     [ ங்  + கரப்பான். கரப்பான் =  ழந்ைதக க்  உண்டா ம் ெசா ,  ண்வைக]

ங் கால்

ங் கால் vīṅgukāl, ெப. (n.)

   பத்  வைக வளிக ள் ஒன்  (வா .);; one of the ten vital airs. It stays in the dead body when all others have left 
and causes it to swell and burst then it leaves it i.e. on 3rd day.

     [ ங்  + கால்]

ங் ள்

ங் ள்1 vīṅgubuḷ, ெப. (n.)

   ஒ  பறைவ; a bird.

     [ ங்  +  ள்]

  ங் ள்2 vīṅgubuḷ, ெப. (n.)

ங் ள் ேதாஷம் (பாலவா. 69); பாரக்்க;see {}.

     [ ங் - +  ள்]
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ங் ள்ேதாஷம்

ங் ள்ேதாஷம் vīṅgubuḷtōšam, ெப. (n.)

   மாைல நள்ளிர  த ய காலமல்லாக் காலங்களில் ழந்ைதகைள ட் க்  ெவளி ல் எ த் ச ்
ெசல் ைக ல் ல பறைவகளின் நிழல் ப வதால் உண்டாவதாகக் க தப்ப ம் ேநாய் வைக 
(பாலவா. 71);; a disease of children, attributed to the flight of certain birds overhead when they are taken outside the house 
at dusk, midnight or other inauspicious hour.

ங் வா

ங் வா  vīṅguvāyu, ெப. (n.)

    ைதையப் பற் ய 6 வைக வளி ெளான் ; swelling of the testicles due to {}.

     [ ங்  + Skt. {} → த. வா ]

ங் ைரவாதம்

ங் ைரவாதம் vīṅguviraivātam, ெப. (n.)

   இரண்  ைர ம் ங்  இ  கால் நரம் த்  க்க வ ண்டாய் மலம் ேபாகாம ம் வளி 
பரியாம ம் ளிர ்கண்  கண் ைகந்  வ ம், ஒ வைக ேநாய் ( -1200);; orchitis marked by constipation, 
flatulence, chillness, pain in the legs etc.

     [ ங்  +  ைர + வாதம்]

ங்ைக

ங்ைக vīṅgai, ெப. (n.)

   1. ஒ வைக அைச ; a movement.

   2. ஆடல் வைக; a mode of dancing.

   3.  ைர நைடவைக; a pace of a horse.

     [ ங்  →  ங்ைக]

சச்ம்

சச்ம் vīccam, ெப. (n.)

   நாற்றம்; smell, effluvium.

     [  →  ச்  →  சச்ம்] ( .தா.65);

காற்றான  நீண்  ெசல்வதால் அதெனா  கலந்த வாசைன ம் நீண்  ெசல் ன்றெதன்க.  தல் 
என் ம் ெசால், வழக் ல் ய நாற்றத்ைதேய க் ம்.

சச்ரிவாள்

 
  சச்ரிவாள் vīccarivāḷ, ெப. (n.)

   அ வாள்வைக (இ.வ.);; a kind of billhook.

ம வ.  ல்லரிவாள்.

     [ ச்  + அ வாள் → அரிவாள்]

     [p]

சச்ைல

 
  சச்ைல vīccalai, ெப. (n.)

   ஆ ப்ேபரைல; tsunami.

     [ ச்  + அைல]

சச்ாட்டம்

சச்ாட்டம் vīccāṭṭam, ெப. (n.)

   1. பரப்பகலம் ( ன்.);; spaciousness, roominess.

   2.  ச் , 5 பாரக்்க;see {}.

   3. நன்னிைலைம; good circumstances, profilable increase..

     [ ச்  + ஆ  → ஆட்டம்]
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ச்

ச்  vīccu, ெப. (n.)

   1. எ ைக; throw, cast, as of a net.

     "எ ந்த ச் த் தவ் ட...... வாெளா ந் த க் ெகாண்டான்" (கம்பரா. அ கா.213);.

   2.  றக க்ைக; beat, flat, as of wings.

   3. அ ; blow, strike.

   4. ஆட் ைக; swinging, oscillation.

     'ஊஞ்சைல ஒ  ச்  யா னாள்'.

   5. நீளம்; length.

     'அந்த  சச்ா க் ற '.

   6.  ைர ; quickness, rapidity.

     'அவன் சச்ாக நடக் றான்'.

   7. ஒட்டம்; sweep, glance.

   8. ேநாய் வைக (யாழ்.அக.);; a disease.

   9. வ ைம ( ன்.);; strength.

   10. தற்ெப ைம; self-boasting, arrogant talk.

     'யாரிடத் ல் இந்த ச் '.

   11. ஆந்ைத த யவற் ன் ஒைச; dry, screech as of an owl.

     "வாய்ச்  ப் ள் ச்  க் ரல்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 55, 89);.

   12. ெமய்ெய த் க்கள் உ ெர த்ேதா  ேசரந்்  வ ம் ேபா  ெகாள் ம் ஒ வைகக் ; a vowel-
 sign of vowel-consonants.

   13. வைள  (கட்டட. நாமா. 16);; curve.

   14.  சச்ம் (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

க.  .

     [  →  ச் ]

ச் க்காரன்

ச் க்காரன் vīccukkāraṉ, ெப. (n.)

   1.  யாக ெசல  ெசய்பவன் (யாழ்.அக.);; person driven to extravagance, spend thift.

   2. தற்ெப ைம ேப ேவான்; boastful person, braggart.

     [ ச்  + காரன்]

ச் க்காரி

ச் க்காரி vīccukkāri, ெப. (n.)

   1. வரம்  ெசல  ெசய்பவள்; extravagant woman.

   2. ெப ைம ேப பவள்; boastful woman.

   3.  ைலநலப் ெபண் ர;் prostitute.

     [ ச்  + காரி]
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ச் சன்னி

 
  ச் சன்னி vīssusaṉṉi, ெப. (n.)

   இ  ேநாய்வைக ( ன்.);; lockjaw, tetanus.

     [ ச்  + சன்னி]

 Skt. Janni → த. சன்னி.

ச் ப் த்

 
  ச் ப் த்  vīccupputtu, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் ண்; an ulcer.

     [ ச்  +  த் ]

ச் ைல

 
  ச் ைல vīcculai, ெப. (n.)

   காற்  ம் உைல; blast furnace.

     [  →  ச்  + உைல]

ச் வ

 
  ச் வ  vīccuvali, ெப. (n.)

   நரம் கைள இ த் ம் ஒ  வைக வ ப் ; a spasm in which the muscles or muscular fibres contract and 
relax alternately in quick succession.

     [ ச்  + வ ]

ச் வைல

 
  ச் வைல vīccuvalai, ெப. (n.)

    ன்  வைலவைக (இ.வ.);; a kind of casting net.

ம வ. எ வைல, மணிவைல.

ம.  ச் வல.

     [  →  ச்  + வைல. வைல =  ள்ளிட்ட கடல்வாழ் உ ரிகைளச ் ழ்ந்  அகப்ப த் ம் க ]

வாய்ப்பக்கம் நீரப்்பரப் ல் எ ந்  ைமய டாக நாற் றக் ேகா ம் இ க்கப்படத் தக்க வைக ல் 
அைம ற்ற ெபரிய வட்ட வ வமான ன்  வைல.

ச் ளக்

 
  ச் ளக்  vīccuviḷakku, ெப. (n.)

   மாைழகைள (அல்); மாைழகளினாலான அணிகலன்கைள உ க்க ம், காய்சச் ம் பயன்ப த் ம் 
காற்  ம் ளக் ; blast lamp.

     [ ளக்  →  ச் ளக் ]

     [p]

ச் செ்சனல்

 
  ச் செ்சனல் vīccuvīcceṉal, ெப. (n.)

   கத தற் ப் ; onom. expr, of screaming.

     [ ச்  +  ச்  + எனல்]
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ச் ேவ மாய்

 
  ச் ேவ மாய் vīccuvēṉumāy,  .எ. (adv.)

   அள ல் யாய்; with a free hand, liberally, as in measuring.

     [  →  ச்  +  ய மாய் → ேவ மாய்]

சே்சணி

சே்சணி vīccēṇi, ெப. (n.)

    காேலணி (சங்.அக.);; a kind of ladder.

     [ ச்  + ஏணி1]

சக்கணக்

சக்கணக்  vīcakkaṇakku, ெப. (n.)

   கணக்  வைக (M.E.R.1931-32, P.55);; a mode of calculation.

சகணிதம்

 
  சகணிதம் vīcagaṇidam, ெப. (n.)

   கணித வைக; algebra.

     [ சம் + கணிதம்]

சகரி

 
  சகரி vīcagari, ெப. (n.)

   ேவங்ைக மரம் (சங்.அக.);; East Indian kino tree.

     [ சம் + கரி]

சகா

 
  சகா vīcakā, ெப. (n.)

சகரி (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}.

சம்

சம்1 vīcam, ெப. (n.)

   மாகாணி ( ங்.);; the fraction, 1/16.

   ெத.  ச ;   க.  ச;    .  ,  ச;ம.  சம்.

சல்

சல் vīcal, ெப. (n.)

   1. எ ைக ( ங்.);; throwing.

   2. வைரயா  ெகா க்ைக ( வா.);; giving liberally unconcelled liberality.

     [  →  சல்]

சனம்

சனம் vīcaṉam, ெப. (n.)

   1.  ற்றால வட்டம் ( டா.);; small fan.

   2.   ( வா.);; fan.

     [  →  சனம்]

சானம்

 
  சானம் vīcāṉam, ெப. (n.)

    வட்டம் (பாண் ச.்);; a small wedge shaped reel.

     [  →  சானம்]
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1 vīci, ெப. (n.)

   1. அைல; wave, ripple.

     " கள் கவரியாக" (கந்த .  வவ. 110);.

   2.  க்கம் (இலக்.அக.);; trifle, a little reduction.

     [  →  ]

  2 vīci, ெப. (n.)

   நலம் (இலக்.அக.);; health welfare.

  3 vīci, ெப. (n.)

   சத ப்ைப; dill or sowa seed.

க்கட் -தல்

க்கட் -தல் vīcikkaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ரிவாகக் கட் தல்; to build in large proportions.

     " ெமழ க்கட் " (ேகா ெலா. 3);.

     [  + கட் -,]

தரங்கநியாய
ம்

 
  தரங்கநியாயம் vīcidaraṅganiyāyam, ெப. (n.)

   அைலகள் ேபால ஒன்றன் ன் ெனான்  ெதாடரந்்  வ தைலக் ம் ெந  (இலக்.அக.);; the {} of the 
wave undulation, typifying an uninterrupted and regular succession or series, as of waves.

     [  + தரங்கம் + நியாயம்]

 Skt. {} → த. நியாயம்.

நட-த்தல்

நட-த்தல் vīcinaḍattal,    3 ெச. . .(v.i.)

   1. காைல ெயட்  ைவத்  ைரவாக நடத்தல்; to take long and quick strides, as in walking.

   2. ெந ந்ெதாைல  ெசல் தல்; to go long distance.

     '  நடந்தால் ெவள்ளி சம் ைற ம்' (பழ.);

     [  + நட-,]

ப் -த்தல்

ப் -த்தல் vīcippiḍittal,    2 ெச.  ன்றா . (v.t.)

    சை்ச இ த்  உள்ேள ம் த் ப் ற  ராக தல்; a breath exercise followed by siddhas.

     " ப் க் ம் றக யாரில்ைல" ( மந்.);.

ப்ேபா-தல்

ப்ேபா-தல் vīcippōtal,    8 ெச. . .(v.i.)

நட-, பாரக்்க;see {}.

     [  + ேபா-,]

மா

 
  மா  vīcimāli, ெப. (n.)

   கடல் (இலக்.அக.);; sea.

     [  + மா ]
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ய -த்தல்

ய -த்தல் vīciyaḍittal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒங் ய த்தல்; to strike with force, swinging the arm.

     [ - + அ -,]

ல் -தல்

ல் -தல் vīcivilliḍudal,    5 ெச.  ன்றா .(v.t.)

   ேதர ் த ய ெநம்பத்தணி ேபா தல்; to apply a lever as in raising the wheel of a car.

     " ல் ட ்ெட ப் னா ம் எ ப்பப் ேபாகா த்தல்" ( வ்.  ப்பா. 23, வ்யா. பக்.203);.

     [  +  ல் -,]
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1 vīcudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. எ தல் ( ங்.);; to throw, fling, as a weapon, to cast, as a net.

     "நின்ற மண்ணா ங் ெகாண்  ேன" ( வ். இயற்.  த். 53);.

   2.  றக த்தல்; to flap, as wings.

     " ஞ் றகாற் பறத் ர"் ( வ். இயற்.  த். 54);.

   3. ஆட் தல்; to swing, as the arm.

     " ங் ல் ேபான் ந் ள்ள ேதாள் " ( வ். ெபரிய . 3. 7. 5. வ்யா);.

   4. இரட் தல்; to fan.

     " ழ த் ேதாேளாச் த் தண்ெணன ேயாேய" ( றநா. 50.13);.

   5.  ழற் தல்; to wave, flourish, as a sword.

     "வ மாய ேரா டன் வைளேகால் ச" ( வ். ெபரியாழ். 3, 4, 6);.

   6. அ த்தல்; to strike, beat, flog. 'க யால் அவைன னான்'.

   7.  ரித்  நீட் தல்; to open out, spread, to lengthen, stretch.

     "இ ஞ் ைற ெயற் " (கம்பரா. சடா ர.் 107);.

   8.  த் தல் (அ .நி.);; to accumulate.

   9. வைரயா  ெகா த்தல் ( ங்.);; to give liberally.

     "இரவலர ் ன்கண் ர நாெடா ம் உைரசா னன்கலம் வைர ல " (ப ற் ப். 54. 8);.

   10.  ந் தல்; to spill.

     "கண்ணீரக்் கடலாற் கைன ளி சாேயா" (க த். 145);.

   11.  த தல்; to strew, scatter, sow, as seeds.

     "ெகாள்பத ெமா ய ய ல ம்" ( றநா. 23);.

   12. கைளதல்; to lay aside, throw off.

     "உட  பாசம் சா ம்பரச் ்ெசல்வா  ெமாத்தார"் (கம்பரா. கடறா . 11);.

   13. ெசய்யா ெதா தல்; to abandon, to leave off, to drop.

     " ேவன  யவன் ல் னாற்றற்  மாெசன்  ேனன்" (கம்பரா.  ளா. 18);.

   ெத.  ;   க.  ;   ம.  க; Ko. Vic;

 To. pis;

 Kod. bi-j (bi-di);;

    . bijuni; Go. {}, Kui. vinja;

 Kur. {}, malt. bengre.

     [  →  ] ( .தா.பக்.68);

  2 vīcudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. காற்  த யன அ த்தல்; to blow, as the wind.

     "  ெதன்ற ம் ங் ள ேவனி ம்" (ேதவா. 1203, 1);.

   2. பர தல்; to spread, to be diffused or emitted, as fragrance, rays, etc.

     "ஞானவாசம்  ப்ரகா யா நிற்ப" ( ப் . 1132);.

   3.  நாற்றம் அ த்தல்; to be emitted, as a bad foul smell.

தல் = மணம் தல், மணத்தல்.

சச்ம் = மணம், நாற்றம். நா  என் ம் ெசாற்ேபான்ேற  என்ப ம், ெசய் ள் வழக் ல் 
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காேலணி

 
  காேலணி vīcukālēṇi, ெப. (n.)

   தாங் கால்களிரண் ள்ள ஏணி வைக ( ன்.);; a kind of ladder with two supporting legs. step-ladder.

     [ - + கால் + ஏணி]

     [p]

ேகால்

ேகால் vīcuāl, ெப. (n.)

   1.  ல் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

   2.  ல் ப் பாட் ப் பா ம்ேபா  ல்ல க்கப் பயன்ப ம் ேகால் வைக (நாஞ்.நா.);; a kind of rod used for 
striking the bow in singing {}.

     [  + ேகால்]

  ேகால் vīcuāl, ெப. (n.)

    ல் ைசக் க ைய ட்டப் பயன்ப ம் ேகால்;     [ +ேகால்]

ேகாற்காரன்

 
  ேகாற்காரன் vīcuāṟkāraṉ, ெப. (n.)

    ல் ப்பாட் ல் ல்ல ப்ேபான் (ெநல்ைல);; one who plays with the vil instrument in {}.

     [  + ேகால் + காரன்]

தமர்

 
  தமர ்vīcudamar, ெப. (n.)

    ரப்பண வைக ( ன்.);; bow drill.

     [  + தமர]்

தவர்

தவர ்vīcudavar, ெப. (n.)

தமர ்(யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [  + தவர2்]

ல்

 
  ல் vīcuvil, ெப. (n.)

    ரப்பண க்கப் பயன்ப ம் ல்; drill bow.

     [  +  ல்]

     [p]

ற் டம்

 
  ற் டம் vīcuviṟkuḍam, ெப. (n.)

    ரப்பணக்  ( ன்.);; case for a drill bow.

     [ ல் +  டம்]
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ேச -தல்

ேச -தல் vīcēṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேமேல தல்; to be upraised.

     " ேச ய வத்தவர"் (ேதவா. 69, 10);.

     [  + ஏ -,]

ைச

ைச1 vīcai, ெப. (n.)

   நாற்ப  பலங்ெகாண்ட எ த்தலளைவ; viss, a measure of weight = 40 palams.

ெத.  ெச.

  ைச2 vīcai, ெப. (n.)

   நீண்  வள ம் ேம தட்  ம ர;் moustache.

     [  →  ைச]

தைலம ம் தா ம் நீண்  வளரவ்னேவயா ம்,  க்காக நீண்  வளரவ்  ைசெயான்ேற 
யாத ன், அ  ைசெயனப்பட்ட . ( .தா.பக்.68);.

  ைச3 vīcai, ெப. (n.)

   வாைழ; plantain.

ைசத் க்கம்

ைசத் க்கம் vīcaittūkkam, ெப. (n.)

   காற் ன்  மணி எைட; gold-smith's weight = 1/4 {}.

     [ சம்2 +  க்கம்2 ]

ட்டன்

ட்டன் vīṭṭaṉ,    இைட(part), ேதா ம் என்  ெபா ள்ப ம் ஓர ்ஈ ; a distributive suffix meaning each, every.

     "ஆடை்ட ட்டன் ெபா ைச கா  அைரக்கால்" (S.I.I.ii. 97);.

     [வட்டம் →  ட்டன் →  ட்டன்]

ட்டார்

 
  ட்டார ்vīṭṭār, ெப. (n.)

    ட் ள்ள மக்கள்; members of a household family members.

     [  →  ட்டார]்

ட்டாள்

 
  ட்டாள் vīṭṭāḷ, ெப. (n.)

   மைன  (யாழ்.அக.);; wife.

     [  →  ட்டாள்]

ஒ.ேநா. இல் → இல்லாள்

ட் ப்

ட் ப்  vīṭṭiruppu, ெப. (n.)

    ம்ப நிைல; state of the family, family affairs.

     " ட் ப் ப யாத ஆண் ள்ைள" ( ேநாதரச. 24);.

     [  →  ட்  + இ ப் ]
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ட் ெலான்

 
  ட் ெலான்  vīṭṭiloṉṟu, ெப. (n.)

    ப்  ெலான் ; one of the three salts.

     [ ட் ல் + ஒன் ]

ட் றப்

ட் றப்  vīṭṭiṟappu, ெப. (n.)

   ேமற் ைர ன் தாழ்ந்த பக்கம் ( டா.);; eaves of the roof of a house.

     [  →  ட்  + இறப் ]

ஒ.ேநா. இறப் ,7.

ட் ென ப்

 
  ட் ென ப்  vīṭṭiṉeruppu, ெப. (n.)

   அகத் ; a tree.

ட்

ட் 1 vīṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ெகால் தல் ( டா.);; to kill.

     "அந்தகன் தர ் ட்  ன்னேர" (உபேதசகா.  வ ரா. 40);.

   2. அ த்தல்; to destroy.

     "என்றன் ெவந்ெதா ல் ட் ட" ( வாச. 41.5);.

   3. நீக் தல்; to remove.

     " ணிைய ட்  மணித்தடந் ேதாளினாற் க் ெகா த் ேயா" (கம்பரா.  ைலக். 97);.

     [ ழ்த்  →  ட் -,]

  ட் 2 vīṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   தள் தல்; to cast into, throw in.

     "இர ையச ் ைற ல் ட் னான்" (கந்த . அமரர ் ைற . 3);.

     [ ழ்த்  →  ட் -,]

ட் க்கப் றம்

 
  ட் க்கப் றம் vīṭṭukkappuṟam, ெப. (n.)

ட் க் த் ரம் பாரக்்க;see {}.

     [ ட் க்  + அப் றம்]

ட் க்க

 
  ட் க்க  vīṭṭukkaru, ெப. (n.)

ஐங்காய ெம  பாரக்்க;see {}.

ட் க்காரர்

 
  ட் க்காரர ்vīṭṭukkārar, ெப. (n.)

   கணவர;் husband.

     [  →  ட்  + காரர]்
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ட் க்காரன்

ட் க்காரன் vīṭṭukkāraṉ, ெப. (n.)

   1.  ட் க் ரியவன்; landlord of a house.

   2.  ட் க்காரர ்பாரக்்க;see {}.

     [  →  ட்  + காரன்1]

ட் க்காரி

ட் க்காரி vīṭṭukkāri, ெப. (n.)

   1.  ட் க் ைடயவள்; landlord of a house.

   2. மைன ; wife.

ம வ. மைனயாள்.

     [  →  ட்  + காரி]

ட் க்காரியம்

ட் க்காரியம் vīṭṭukkāriyam, ெப. (n.)

    ம்ப ேவைல; house hold affairs.

     "நம் ேசனா ப  ண்ணப்பத்தால் நம் ட் க் காரியம் ெசய் ம் ேகாவணவர"் (Pudu. Insc. 791);.

     [  →  ட்  +  Skt. {} → த. காரியம்]

ட் க் ரிைய

__,

ெப. (n.);

    ட் ற் ெசய் ஞ் சாசச்டங் ப் ப  (யாழ்.அக.);; part of the funeral ceremonies, performed at the house.

     [  →  ட்  + Skt. {} → த.  ரிைய]

ட் க் ட்சாட்

ட் க் டச்ாட்  vīṭṭukkuṭcāṭci, ெப. (n.)

    ட் ப்பவரக் ைடய சான்  லம் ( ன்.);; domestic evidence.

     [  + உள்2 + Skt. sakshi → த. சாட் ]

ட் க் ைடயவன்

ட் க் ைடயவன் vīḍḍukkuḍaiyavaṉ, ெப. (n.)

   1.  ட் க்  உரியவன் ( ன்.);; owner of a house.

   2.  ம்பத் தைலவன் ( ன்.);; head of a family.

   3. ஒைரக் ரிய (இரா ); தைலவர;் lord of a zodiacal sign.

     [  →  ட் க்  + உைடயவன்]

ட் க் த் ரம்

 
  ட் க் த் ரம் vīṭṭukkuttūram, ெப. (n.)

ட் க் லக்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [  →  ட் க்  +  ரம்]

ட் க் லக்கம்

 
  ட் க் லக்கம் vīṭṭukkuvilakkam, ெப. (n.)

ட் க் லக்  பாரக்்க;see {}.

     [  →  ட் க்  +  லக்கம்]
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ட் க் லக்

 
  ட் க் லக்  vīṭṭukkuvilakku, ெப. (n.)

   மகளிர ்மாத டாய்; menstruation, as necessitating a woman to stay outside her house during her periods.

     [  →  ட் க்  +  லக் ]

ட் க் ெவளி

 
  ட் க் ெவளி vīṭṭukkuveḷi, ெப. (n.)

   மாத லக் ; menses.

     [  →  ட் க்  + ெவளி]

ட் க் ளிர்ச்

 
  ட் க் ளிரச்்  vīṭṭukkuḷircci, ெப. (n.)

    யெபண்கட ள்க க்  களில் இ ம் காணிக்ைக (யாழ்ப்.);; offerings made to demons when worshipped 
at home.

     [  →  ட்  +  ளிரச்் ]

ட் க்ேகா

 
  ட் க்ேகா  vīṭṭukāḻi, ெப. (n.)

    களில் வளரக்்கப்ப ம் ேகா ; domesticated fowl.

     [  →  ட்  + ேகா ]

ட் சச்ாமான்

ட் சச்ாமான் vīṭṭuccāmāṉ, ெப. (n.)

   1.  ட் ற் ரிய தட்  ட் கள்; household furniture and utensils.

   2.  ட் ப் பண்டம், 2, 3 பாரக்்க;see {}.

     [  →  ட்  + சாமான்]

 saman = urdhu.

ட் ச் ட்

ட் ச் ட்  vīṭṭuccīṭṭu, ெப. (n.)

   1.  டை்ட ைலெகா த்  வாங் ய ஒப்பந்தம், உ  த ய ஆவணம் ( ன்.);; title-deeds relating to 
one's house.

   2.  ம்ப வழக்  (இ.வ.);; monetary transactions of a family.

     [  →  ட்  +  ட் ]

ட் ச் கம்

ட் ச் கம் vīṭṭuccugam, ெப. (n.)

    ட் ற் ெபறக் ய இன்பம்; domestic felicities.

     [  →  ட்  + Skt. suga → த.  கம்1]

ட் செ்சல

 
  ட் செ்சல  vīṭṭuccelavu, ெப. (n.)

   உண  த யவற் ற்  ஆ ஞ் ெசல ; household expenditure, opp. to {}.

     [  →  ட்  + ெசல ]
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ட் த்

 
  ட் த்  vīṭṭuttī, ெப. (n.)

   அகத் ; a tree. (சா.அக.);

ட் த்ெதய்வம்

ட் தெ்தய்வம் vīṭṭutteyvam, ெப. (n.)

   1.  ம்பப் ெபண் கட ள் (இ.வ.);; household deity.

   2. மங்கலப் ெபண் ; woman who dies during the lifetime of her husband and is worshipped as a deity by her family.

ம வ.  லெதய்வம்.

     [  →  ட்  + ெதய்வம்]

ட் த்ேதைவ

ட் த்ேதைவ vīṭṭuttēvai, ெப. (n.)

   வரிவைக (S.I.I.vii, 63);; a tax.

     [  →  ட்  + ேதைவ]

ட் த்ேதன்

 
  ட் த்ேதன் vīṭṭuttēṉ, ெப. (n.)

    களில் ஈக்கள் கட் ம் அைட ன் ேதன்; honey collected from the honey comb built in the houses.

     [  →  ட்  + ேதன்]

ட் ெந

ட் ெந  vīṭṭuneṟi, ெப. (n.)

    ேபற் ற் ரிய வ ; path to salvation.

     " ட்  ெந ப்பால்" (ஒளைவக் றள்);.

     [  →  ட்  + ெந 3]

அ க்  உலகவாழ்ைவ ெவ த்  ட்  ெந ல் நின்ற த ழ்நாட் த் ற கேள 
அந்தணெரன் ம் அறேவா ெரனப்பட்டனர.்

ட் ப்பண்டம்

ட் ப்பண்டம் vīṭṭuppaṇṭam, ெப. (n.)

   1.  ட் சச்ாமான் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

   2.  ட் க்  ேவண் ய உண ப் ெபா ள்கள்; household provisions.

   3.  ட் ற் ெசய்யப்ப ம் ெபா ள்கள்; home-made articles.

     [  →  ட்  + பண்டம் 1]

ட் ப் ைச

 
  ட் ப் ைச vīṭṭuppūcai, ெப. (n.)

   கட க்  ட் ற் ெசய் ம் வ பா ; worship of the deity at home.

     [  →  ட்  +  ைச]

ட் ப்ெபண்

ட் ப்ெபண் vīṭṭuppeṇ, ெப. (n.)

   1.  ம்பத் ேல றந்த ெபண்; daughter of the family.

   2. மகன் மைன  ( ன்.);; daughter-in-law.

     [  →  ட்  + ெபண்]
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ட் ப்ெபண்சா

 
  ட் ப்ெபண்சா  vīṭṭuppeṇcāti, ெப. (n.)

    ைறயாக மணந்த மைன ; one's own wedded wife.

     " ட் ப் ெபண்சா  ேவம் ம் காட் ப்ெபண்சா  க ம் ம்" ( ன்.);.

     [  + Skt. {} → த. சா , ெபண்சா ]

ட் மணியம்

ட் மணியம் vīṭṭumaṇiyam, ெப. (n.)

   1. வளமைன உட்ப  க மத ்தைலவர ்( ன்.);; stewardship, management of a house or family.

   2.  ட்  அ வல்கைள ேமற்பாரப்்பவன் (இ.வ.);; steward.

     [  →  ட்  + மணியம்]

ட் லகம்

ட் லகம் vīṭṭulagam, ெப. (n.)

   ேம லகம்; heaven.

     "ேதவர ்ெப மாைன... நா  ன ற்றாதார ் ட் லக நண்ணாேர" ( வக. 1467);.

     [  →  ட்  + உலகம்]

ட் வரி

ட் வரி vīṭṭuvari, ெப. (n.)

    ட் க்காகச ்ெச த் ம் வரி; house-tax.

     " ட் வரி ெயப்ெபா ம் ேவண்டா ெமனநி த் " (பண . 46);.

     [  →  ட்  + வரி5]

ட் வழக்கம்

__,

ெப. (n.);

    ம்பத் ல் நடந்  வ ம் வழக்கம்; family usage, tradition, opp. to {}.

     [  →  ட்  + வழக்கம்]

ட் வாசல்

 
  ட் வாசல் vīṭṭuvācal, ெப. (n.)

    ட் ன் ன் ற வா ல்; the front gate of a house.

     [  →  ட்  + வாசல்]

ட் வாடைக

 
  ட் வாடைக vīṭṭuvāṭagai, ெப. (n.)

    க் ; house-rent.

     [  →  ட்  + வாடைக]

ட் வாைட

ட் வாைட vīṭṭuvāṭai, ெப. (n.)

ட்  வாடைக (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [  →  ட்  + வாைட4]

ட் சாரைண

ட் சாரைண vīṭṭuvicāraṇai, ெப. (n.)

ட் மணியம், 1 ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [   →  ட்  + Skt. {} → த.  சாரைண]
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ட் சாரம்

 
  ட் சாரம் vīṭṭuvicāram, ெப. (n.)

    ம்பக் கவைல; cares of a householder, worries of a family.

     [  →  ட்  + Skt. {} → த.  சாரம்]

ட் ரன்

 
  ட் ரன் vīṭṭuvīraṉ, ெப. (n.)

    ட் ந்  ரம்ேப ம் ேகாைழ (பயங்ெகாள்ளி); (யாழ்.அக.);; one who effects heroism at home but is really 
a coward outside.

ம வ. வாய்ச ்ெசால் ரன்

     [  →  ட்  +  ரன்]

ட் ேவைல

ட் ேவைல vīṭṭuvēlai, ெப. (n.)

   1.  ட் ற் ெசய்  ெகாண மா  இடப்ப ம் ேவைல (இக்.வ.);; home-work, home exercise.

   2.  ம்ப ேவைல (ெகா.வ.);; domestic duties.

   3. ெப க் தல்,  ணி ைவத்தல் த ய ெதா ல்; menial service, as washing, sweeping, etc.

   4.   கட் ந் ெதா ல்; house-building work.

     [  →  ட்  + ேவைல]

ட் ள்ளார்

ட் ள்ளார ்vīṭṭuḷḷār, ெப. (n.)

   1.  ட் க் ரியார;் inmates of a house.

   2. தன் ட் ல் க் ம் ட் ைடைமயாளர;் house holders.

     [  →  ட்  + உள்ளார]்

ட்ெட

 
  டெ்ட  vīṭṭeli, ெப. (n.)

   இல்ெல  ( றநா. அ ம்.);; house rat.

     [  →  ட்  + எ ]

ட்ைடச் ற் -தல்

டை்டச் ற் -தல் vīṭṭaiccuṟṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ெவளிேய  ேவைல ெசய்யாமல் தன் ட் ேலேய ரிந்  ெகாண் த்தல்; to be hanging about one's own 
house, to be a stay-at-home.

     [  →  டை்ட +  ற் -,]

ட்ேடா ங் ட்ட
ே◌ா ம்

ட்ேடா ங் ட்ேடா ம் vīṭṭōṭuṅāṭṭōṭum,  .எ.(adv.)

     வ ம் (T.A.S.V.224);; throughout the house.

     'ெபாங்கல் பண் ைகக்  ட்ேடா ம் ட்ேடா ம் ய்ைம ெசய்தா ற் ' (உ.வ.);.

     [ ட்ேடா ம் +  ட்ேடா ம்]

ட்ேடாேட ந் பத் யங்காத்தல்

__,

ெப. (n.);

   ேநாய்வாய்க் காலத் ல் ட் ல் ஒய்வாக ந்  ம ந்ேத உணவாக ம் உணேவ ம ந்தாக ம் 
ெகாண்  உண க் கட் ப்பாட் ல் இ த்தல்; to observe diet and remain at home taking rest.

     [ ட்ேடாேட + இ ந்  + பத் யம் + காத்தல்]
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டைடத்தல்

 
  டைடத்தல் vīḍaḍaittal, ெப. (n.)

   சா  த யவற்றால் தைல ைறயற்   க் டக்ைக; closing of a house due to extinction of a family, 
as by death.

     [  + அைடத்தல்]

ட -த்தல்

ட -த்தல் vīṭaṟuttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   வழக்  த யன ரத்்தல்; to settle, as a case or dispute.

     "வழக் மா பட்  வந்ேதாரக்்  அவ்வழக்  ட ப்பன்" (ெபா ந. 188, உைர);

     [  + அ -,]

டா -த்தல்

டா -த்தல் vīṭāyiruttal,    2 ெச. . . (v.i.)

   தங் த்தல்; to encamp, to stay.

     " வலவன் மங்கலத்  நாம் டா க்க" (T.A.S. vi.158);.

டாரம்

டாரம் vīṭāram, ெப. (n.)

   1. பாசைற ( .ெவ.8, 16, ெகா , உைர);; camp.

   2.   ( ன்.);; house.

   ெத.  டார ;க.  டார.

     [  →  டாரம்]

டாவ

 
  டாவ  vīṭāvaḻi,  .எ.(adv.)

     டாக( ன்.);; door to door.

     'இவ் ரவலன் டாவ செ்சன்  இ க் றான்' (உ.வ.);.

     [  + ஆ + வ ]

1 vīṭi, ெப. (n.)

   ெகாற்றன் (மைல.);; a parasitic leafless plant.

  2 vīṭi, ெப. (n.)

   ேவரிலாக் ெகாத்தான்; rootless plant.

  3 vīṭi, ெப. (n.)

   ெவற் ைல பாக்  (தாம் லம்); (இலக். அக.);; betel and betel nut.

     [ ைடயம் →  ைடயம் →  ]

ைக

ைக vīṭigai, ெப. (n.)

   1. ெவற் ைல (மைல.);; betel.

   2. ெவற் ைலச ் ள் ( ன்.);; roll of betel leaves with arecanut, spices and lime.

     [ ைடயம் →  ைடயம் →  ைக]

     [p]
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1 vīṭu, ெப. (n.)

   1.  ைக; leaving.

     "நட்ட ன் ல்ைல" ( றள், 791);.

   2.  தைல; emancipation, freedom, liberation, release to set free.

     "ெந ங்ைக லங் ன் ெபறல் யாெதன" (ெப ங். நரவாண. 3. 107);.

   3.  ைனநீக்கம்; freedom from the bondage of karma.

     " ெடனப்ப ம் ைன தல் ( வக. 2846);.

   4.   ( ங்.);; completion, settlement, end.

   5. அ ; dissolution of the universe.

     " கரச்்  ேமா ல ன் ேப " ( வ்.  வாய். 8.10.6);,

     'அற்ற  பற்ெறனில் உற்ற  ' (பழ.);.

   6. பைடப்  ( வ்.  வாய். 8, 10, 6, பன்னீ.);; creation.

   7.  ேப ; heaven, as the final release or liberation, immortality.

     " ைடயா னிைட" ( வ்.  வாய். 1, 2, 1);.

   8. வா ல ; Svarga, Indra's heaven.

     " ரிய ெரய்தற் பால "( .ெவ. 8.30);.

   9. மைன; house, habitation, abode.

     " டறக் கவரந்்த" ( .ெவ. 3. 15. ெகா );.

   10. ஒைர (இரா .); (இ.வ);; zodiacal sign.

   11. ச ரங்கத் ல் காய்களி த்தற்  உரிய இடம் (தானம்); (இ.வ.);; squares, as of a chess board.

   12. கட்டாட்டத் ற் பழெம த்தற் ரிய இடம்; winning place or goal in a board of an indoor game.

   13. ேதற்றா பாரக்்க;see {}. clearing nut tree.

     "கா ள் ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 41, 33);.

   14. ஒன்ைறக் க் ங் உக்  (ைதலவ.);; a cant term signifying one. '  அைசயாமல் ன் ம்;

   யாைன அைசந்  ன் ம்' (பழ.);. '  கட் வ  அரி ;     அ க் ற  எளி '(பழ.);. '  கட் ம் 
ன்னம் ண  ெவட்ட ேவண் ம்' (பழ.);. '  ேபாேபா என் ற ;   கா  வாவா என் ற ' (பழ.);. '  

ெவ  ேவ ர ்அ காரம்' (பழ.);. '  ெவ டாய் இ ந்தா ம் மணியம் ஏ ஊர'்(பழ.);. ' ட் ல் 
அழ  ேவம்  அ யா ம்' (பழ.);. ' ட் க் க மம் நாட் க்  உைரேயல்' (பழ.);. ' ட் க்  அழ  ளக் ' 
(பழ.);. ' ட் ச ்ெசல்வம் மா ;ேதாட்டச ்ெசல்வம் ங்ைக' (பழ.);. ' ட் ச ்ேசாற்ைறத ் ன்  ண் 
சண்ைடக் ப் ேபாவாேனன்' (பழ.);. ' ட்  ேவைல பாராதவன் நாட்  ேவைல பாரப்்பானா?'(பழ.);. 
' ட் க்   எ ர்  ஆகா '(பழ.);. ' டை்டக் கட் க் ரங்ைகக்

    ைவத்த  ேபால' (பழ.);. ' டை்டக் கட் ப்பார;்க யாணம் ெசய் பார'் (பழ.);.

மக்கள் க் ம் மைனக் த் த ல்  என்  ெபயர.் ேபரின்ப உல ற் ம்  என்ேற ெபயர.் 
இவ்  ெபய ம் ஒ  ெசால்ேல.

மாந்தன் பகெலல்லாம் உைழத் க் கைளத்  உண  அல்ல  ெபா ள்ேத , மாைலக் காலத் ல் 
மைனயா ய டை்டயைடந்  இைளப்பா  இன் ற் க் றான்.

எ வைகயான எல்ைலயற்ற ற களில் உழன்  அறத்ைத ஈட் ய ஆன்மா அல்ல  அப் ற களில் 
அைலந்  ரிந்  ட் ெந ச ்ெசலைவ த்த ஆன்மா, அைட ம் ேபரின்ப உல ம் ேபா த ன் 

ெடனப் பட்டெதன்க.

ட் ன் வைக

   1.   = நிைலயான உைற டம், 2. மைன =  ட்  நிலம் (ஆட் ப் ெபா ள்);, 3. இல், இல்லம் = வளமான 
, 4. அகம் = உள் , 5. உைற ள் = தங் டம், 6.  ைச = தாழ்ந்த  ைர , 7.  ல் = 

இைலயால் ேவய்ந்த ைச, 8.  லம் = ெப ங் ல் (பரண் சாைல);, 9.  ைக =  ேகா ல், 10. 
ச்   =  ைர , 11. மச்   = ெமத்ைத , 12.   = ெநற் ேபால் வட்டமான , 

13. ெகாட்டைக =  வர ்அல்ல  ெந ஞ் வர ்இல்லாத நீண்ட ைர , 14 ெகாட் ல் = ெதா வம் 
அல்ல  ஆ தச ்சாைல, 15. சாைல = ெப ங் டம், 16. வைள  = ஒ வ க் ச ்ெசாந்தமான பல கள் 
ேசரந்்த டம்,
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கட் தல்

கட் தல் vīṭugaṭṭudal,    1. இல்லம் எ ப் தல்; to construct a house.

   2.  லம்ப ைளயாட் ல் லம்பத்ைதச ் ற் யப  ற்  வ தல்; brandish a staff.

ெகாள்( )

ெகாள்( )1 vīṭugoḷḷudal,    13 ெச.  ன்றா .(v.t.)

    ண் ம் ெப தல்; to recover, get back.

     "ஆ ைரக் ற்றம் ங் ய ன் ெகாண்டற்றால்" ( .ெவ.2.1.);.

     [  + ெகாள்( );-,]

ெகாள்( )-தல்

ெகாள்( )-தல் vīṭugoḷḷudal,    13 ெச. . . (v.i.)

   வரி த யன நீங்கப் ெப தல்; to be exempted from, as from payment of tax.

     "பழஞ் ெசய்க்கடன்  ெகாண்ட " ( றநா. 35);.

     [  + ெகாள்- தல்]

ெசய்-தல்

ெசய்-தல் vīṭuseytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  றத்தல்; to renounce, relinguish.

     " ன் ற்ற ம் ெசய் " ( வ்.  வாய். 1,2,1.);.

   2.  தைல ெசய்தல்; to release.

   3. வரி த யன ட் க்

   ெகா த்தல்; to remit, as taxes.

     "கைற  ெசய்ம்ெமன" ( லப். 28, 204);.

   4. காணிக்ைக ெசய்தல்; to surrender, as to God.

     "உம் ர ் ைடயானிைட ெசய்ம் ேன" ( வ்.  வாய். 1.2. 1.);.

     [  + ெசய்-,]

ேசர்-தல்

ேசர-்தல் vīṭucērtal,    3 ெச. . . (v.i.)

   அ தல்; to be destroyed or ruined.

     " ேசரநீர ்ேவைலகான் ம த் " (கம்பரா. நாட் ப். 61);.

     [  + ேசர-்,]

ண்ணசா

 
  ண்ணசா  vīṭuṇṇacāli, ெப. (n.)

   ேதா ற் காணப்ப ம் மசச்ம்; mole.

ம வ. ம .

ங்

 
  ங்  vīṭutūṅgi, ெப. (n.)

    றைன ய த்  ம ப் ழந்  வாழ்ேவான் (யாழ்.அக.); ( ன்.);; hangeron, sponger, parasite.

     [  +  ங் ]

நர்

நர ்vīṭunar, ெப. (n.)

   இறப்பவர;் those who die, mortals.

     " ண்ணவ ம் நேர" ( நாயக . 22. 15);.

     [ ழ்த்  →  ட்  →   →  நர]்
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ைழ-தல்

ைழ-தல் vīṭunuḻaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

    யெவண்ணத் டன் றன் ட் ட ் தல்; to tresspass, to enter into a house with an evil intent.

     [  +  ைழ-,]

பார்-த்தல்

பார-்த்தல் vīṭupārttal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

   மண ைன ந்த ன்னாட் ெசன்ற ன் மணமகள் ெபற்ேறார ்மணமகன்  ெசன்  தம் மகள் 
மைனயறம் நடத் ம் றத்ைத பாரத்்தல் (த. .பக். 21);; parent's to be examined their bride's newly married life at 

ெபயர்

ெபயர1் vīṭubeyartal,    2 ெச. . . (v.i.)

   இ ப் டம் ட்  ேவ டஞ் ெசல் தல் ( ன்.);; to change one's residence or abode or habitat to migrate.

     '  ெபயரந்் தா ற்றா?' (உ.வ.);.

     [  + ெபயர-்,]

  ெபயர2் vīṭubeyarttal,    3 ெச. . . (v.i.)

ெபயர1் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [  + ெபயர]்
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ேப

ேப  vīṭupēṟu, ெப. (n.)

    த் நிைல; final emancipation, salvation, altainment, bliss divine.

     " ண் ெபா ந்  ேதவரக்் ம் ேபறாய் நின்றாைன" (ேதவா.268.5);.

இல்லறத்தா ம் ெபறலாெமன்ப  த ழர ்மத ம் வள் வர ்ெகாள்ைக மா ம்.

     " ழ்நாள் படாஅைம நன்றாற்  னஃெதா வன்

வாழ்நாள் வ யைடக் ங் கல்" ( றள்,38);

     "அறத்தாற்  னில்வாழ்க்ைக யாற் ன் றத்தாற் ற்

ேபாஒய்ப் ெப வ ெதவன்" ( றள், 46);

     "இயல் னா னில்வாழ்க்ைக வாழ்பவ ெனன்பான்

யல்வா  ெளல்லாந் தைல" ( றள், 47);

     "ஆற்  ெனா க்  யறனி க்கா ல்வாழ்க்ைக

ேநாற்பாரின் ேநான்ைம ைடத் " ( றள், 48);.

என் ங் றள்கைள ேநாக் க.

றவற ம் ஒ லத்தாரக்்  மட் ம் உரியதன்  எல்லாரக்் ம் ெபா வாம். அவா ம் ெச க் ம் 
அ ேயா  ஒ ந்தாெலா ய ஒ வன் டை்டயைடய யா .

ேபய்ேபால் ரிந்  ணம்ேபாற் டந் ட்ட சை்ச ெயல்லாம்

நாய்ேபா ல ந்  நரிேபா ழன் நன் மங்ைகயைரத்

தாய்ேபாற் க த் தமேபாெலவரக்் ம் தாழ்ச் ெசால் ச்

ேசய்ேபா ப்பரக்ண் ண்ைம ஞானந் ெதரிந்தவேர. (பட் னத். பாடல்);

மனத் க்கண் மா ல னாதல் அைனத்தறன்

ஆ ல நீர ற. ( றள், 34);

மற் ந் ெதாடரப்்பா ெடவன்ெகால் றப்ப க்க

ற்றாரக்் டம்  ைக. ( றள், 345);

நீற்ைறப் ைனந்ெதன்ன நீராடப் ேபாெயன்ன நீமனேம

மாற் ப் றக்க வைகய ந் தா ல்ைல மாமைற ல் ஏற் த் ெதா உம் எ ேகா  மந் ரம் என்ன 
கண்டாய் ஆற்ைறக் கடக்கத் ைறெதரி யாமல் அைல ன்ைறேய (பட் னத். பாடல்);. 
இசெ்சய் டக்ளால்,  ள்ைளேபால் ம ப ம் றந்  ெச க்கடங்  ஆைச ேவர த்தவரன் , 
ெசல்வத் ெதாடர் ள்ளவ ம், ஆரவாரமாக ஆைடயணிபவ ம் தம்ைமப் றப்பால் றந்தவராகக் 
க பவ ம் மனமாறா  ஆரிய மந் ரங்கைள ேயா பவ ம், வடெமா ையத் ேதவ ெமா  ெயன் ம் 
ெதன்ெமா ையக் ேழார ்ெமா  (நீசபாைஷ); ெயன்  பவ ம் க் றைள ஒதக் 

டாெதன்பவ ம் ட் லைகயைடவ  ஒட்டகம்

ம் ளக் மாய்
ைவ-த்தல்

ம் ளக் மாய்ைவ-த்தல் vīṭumviḷakkumāyvaittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ஒ வைன வாழைவத்தல்; to start or settle one in life, to make one prosper in life.

     'அவைர ம் ளக் மாய் வாழைவத்தவர ்இவரத்ான்' (உ.வ);.

     [ ம் +  ளக் மாய் + ைவ-,]

மாற் -தல்

மாற் -தல் vīṭumāṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஒ  டை்ட ட்  மற்ெறா  ட் ற் க் ேபாதல்; to migrate or shift from one house to another.

     [  + மாற் -,]
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மா -தல்

மா -தல் vīṭumāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

மாற் -, பாரக்்க;see {}.

     [  + மா -,]

 
   vīṭumūli, ெப. (n.)

    ப் ; the three mystic salts.

வாசல்

 
  வாசல் vīṭuvācal, ெப. (n.)

    ம் அைதச ்சாரந்்த ெபா ம்; house and its appurtenances.

     'அவன்  வாச ல்லாதவன்'.

     [  + வாசல்]

-த்தல்

-த்தல் vīṭuvittal,    9 ெச. ன்றா .(v.t.)

   அ  ெசய்தல்; to cause, to perish, to destroy to ruin.

     "காலைன த் " (ேதவா. 444, 3);.

     [  →  -,]

ெட -த்தல்

ெட -த்தல் vīḍeḍuttal,    18. ெச. . .(v.i.)

   1.  கட் தல்; to build a house.

     " ெட க்க அஸ் பாரஞ் ெசய்பவர"் (பரத. ஒ . 3. உைர);.

   2. அ த்தள தல்; to lay the foundation.

     "நல்ல ெட ப்பவர"் (பரத. ஒ . 3.);.

   3. வாடைகக்   எ த்தல்; to take house for rent.

     [  + எ -,]

ண்

ண் vīṇ, ெப. (n.)

   1. பயனின்ைம ( டா.);; uselessness, unprofitableness.

   2. பயனற்ற ; that which is unprofitable.

   3. ேதைவயற்ற ; unneccessariness.

     " ண்ேப  மடவாரை்க ெவள்வைளகள் ெகாண்டால்" (ேதவா. 677, 3);.

ம.  ண்.

     [ ள் →  ள் →  ண்] (ேவ.க.155);

ண்கத்

 
  ண்கத்  vīṇkattu, ெப. (n.)

   பயனற்ற ேபச் ; profitless words, as empty noise.

ம வ. பயனிற்ெசால்.

     [ ண் + கத் -,]
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ண்காரியம்

ண்காரியம் vīṇkāriyam, ெப. (n.)

   பயனற்ற ெசயல் (நன். 298, உைர);; useless deed unprodrative work.

ம வ. ெவட் ேவைல.

     [ ண் + காரியம்]

 Skt. {} → த. காரியம்.

ண்காலம்

 
  ண்காலம் vīṇkālam, ெப. (n.)

   பயனின் ப் ேபாக் ங் காலம்; time spent in vain, time wasted to while time away.

     [ ண் + காலம்]

ண் ெசால்
ேவான்

ண் ெசால் ேவான் vīṇkuṟisolluvōṉ, ெப. (n.)

   ேபா யாகக் கணியக்  (ேசா டக் ); ெசால் ப் ைழப்ேபான் ( க் ர நீ . 176);; sham astrologer.

     [ ண் +  ெசால் ேவான்]

ண்ெசயல்

 
  ண்ெசயல் vīṇceyal, ெப. (n.)

ண்காரியம் பாரக்்க;see {}.

     [ ண் + ெசயல்]

ண்ெசல

 
  ண்ெசல  vīṇcelavu, ெப. (n.)

   பயனற்ற பணசெ்சல ; profitless expenditure.

     [ ண் + ெசல ]

ண்ெசால்

ண்ெசால் vīṇcol, ெப. (n.)

   பயனிற் ெசால் ( ன்.);; idle, word, unprofitable discourse.

ம வ. ெவற் ைர.

     [ ண் + ெசால்3]

ண்ேசா ன்னி

ண்ேசா ன்னி vīṇcōṟudiṉṉi, ெப. (n.)

   ேசாற் க் க் ேகடாய் ஒன் க்  தவா ப் பவ-ன்-ள் ( ன்.);; useless person.

     [ ண் + ேசா 1 +  ன்னி]

ண்டம்பம்

 
  ண்டம்பம் vīṇṭambam, ெப. (n.)

   பயனற்ற ஆரவாரம்; vain show that which is more for show than for use.

ம வ. பகட் .

     [ ண் + டம்பம்]
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ண்ெதண்டம்

ண்ெதண்டம் vīṇteṇṭam, ெப. (n.)

   1.  ம் பயனின்ைம (ெகா.வ.);; sheer waste.

   2.  ைறேகடான ஒ ப் க் கட்டணம் (அநீதமான அபராதம்); ( ன்.);; unjust fine.

     [ ண் + ெதண்டம்]

ண்ேதங்காய்

 
  ண்ேதங்காய் vīṇtēṅgāy, ெப. (n.)

   ேதங்கா ட் யா ம் பந்தய வாட்டத் ல் எளி ல் உைட ந் ேதங்காய் (யாழ்ப்.);; coconut that breaks 
easily, as in a game.

     [ ண் + ேதங்காய்]

ண்நியாயம்

ண்நியாயம் vīṇniyāyam, ெப. (n.)

   1. சாக்  (இ.வ.);; pretext, excuse.

   2. பயனற்ற உைரயாட் ; profitless argument.

     [ ண் + நியாயம்]

 Skt. {} → த. நியாயம்.

ண்பத்

 
  ண்பத்  vīṇpatti, ெப. (n.)

    டநம் க்ைக ( ன்.);; superstition.

     [ ண் + பத் ]

ண்பாக்

ண்பாக்  vīṇpākku, ெப. (n.)

   உண  ெகாள்ளாத ேவைளகளில் ன் ம் பாக்  ( ன்.);; betel-nut chewed at other times than after meal, dist. 
fr. {}.

     [ ண் + பாக்  1]

ண்பா

ண்பா  vīṇpāṭu, ெப. (n.)

   1. பயனற்ற ேவைல; profitless task, non-profitable interprise.

   2. பயனற்ற யற் ; profitless or wasteful effort.

     [ ண் + பா ]

ண் ர ட்ைட

 
  ண் ர டை்ட vīṇpiradiṭṭai, ெப. (n.)

   தற்ெப ைம ( ன்.);; vanity, self-boashing.

     [ ண் + Skt.  ர ஷ்ைட → த.  ர டை்ட]

ண்ெபா ேபா
க் -தல்

ண்ெபா ேபாக் -தல் vīṇpoḻudupōkkudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   காலத்ைத ேண க த்தல் ( ன்.);; to while one's time away.

     [ ண் + ெபா ேபாக் தல்]

ண்ேபாக்

 
  ண்ேபாக்  vīṇpōkku, ெப. (n.)

   ெபா த்த மற்ற சாக் வாரத்்ைத; vain, lame excuse.

     [ ண் + ேபாக் ]
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ண்ேபாக் ப்ேபா
க்

ண்ேபாக் ப்ேபாக் 1 vīṇpōkkuppōkkudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

    தல் ( ன்.);; to let off, leave off.

     [  →  ]

  ண்ேபாக் ப்ேபாக் 2 vīṇpōkkuppōkkudal,    5 ெச. . .(v.i.)

    ண்ெபா  ேபாக் தல் (இ.வ.);; to waste or while away the time, to be idle.

     [ ண் + ேபாக்  + ேபாக் தல்]

ண்வம்

ண்வம்  vīṇvambu, ெப. (n.)

   1.  ைற ேகடான ேபச்  அல்ல  ெசயல் (இ.வ.);; mischievous talk or deed.

   2. பயனற்ற வம்பளப் ; idle gossip.

   3. ேதைவ ல்லாத தைல ;   வ சச்ண்ைட; unnecessary interference.

     ' ண் வம் க் ப் ேபாகாேத'.

     [ ண் + வம் ]

ண்வார்த்ைத

 
  ண்வாரத்்ைத vīṇvārttai, ெப. (n.)

ண் ெசால் (ெகா.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [ ண் + Skt வாரத்்ைத]

ண்

 
  ண்  vīṇvidi, ெப. (n.)

   இழக்கச ்ெசய் ம் ; illfate, misfortune, evil destiny.

ம வ. ேபா ழ்.

     [ ண் + Skt.  ]

ண் ம்

 
  ண் ம்  vīṇvīmbu, ெப. (n.)

   ேதைவயற்ற டாப் ; unjustifiable obstinacy stubborn unyielding.

     [ ண் +  ண்  →  ம் ]

ம வ.  ரண் .

ணணி

 
  ணணி vīṇaṇi, ெப. (n.)

   இ வான அணிகலன் (பாண் .);; trinket.

     [ ண் + அணி]

ணத்தனம்

ணத்தனம் vīṇattaṉam, ெப. (n.)

   ஒ ங் ன்ைம (நாஞ்.நா.);; wickedness.

     [ ணன் + தனம்1]
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ணன்

ணன் vīṇaṉ, ெப. (n.)

   1. பயனற்றவன்; useless fellow.

     " ணரக்் ள் ணன்" (அரிச.்  . 4.  ழ் ைன. 19);.

   2. ேசாம்ேப  ( ன்.);; idle or lazy fellow.

   3. ஒ க்கக் ேகடனாவன் (இ.வ.);; one given to wicked ways.

     ' ண க் ச ்ெசய்தெதலாம் ண்' (பழ.);.

     ' க்  உைழக் றவன் ணன்' (பழ.);.

     ' ண் இழ க்  மார க் றதா?' (பழ.);.

ம வ. மக்கட் பத .

     [ ண் →  ணன்] (ேவ.க.பக்.156);

  ணன் vīṇaṉ, ெப. (n.)

   இ ளர ்இனத் ல் வா பைரச ் ட் ம் ெசால்; word which indicates a youth in Erular caste. (63:59);.

ணாகரணம்

 
  ணாகரணம் vīṇākaraṇam, ெப. (n.)

   யாழ் இைசத்தல் (யாழ்.அக.);; playing on the lute.

     [ ைண + கரணம்]

 Skt. {} → த. கரணம்.

ணாகானம்

 
  ணாகானம் vīṇākāṉam, ெப. (n.)

   யா ைச; music played on the lute.

     [ ைண + கானம்]

 Skt. {} → த. கானம்

ணாட்டம்

 
  ணாட்டம் vīṇāṭṭam, ெப. (n.)

ண்பா  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ ண் + ஆட்டம்]

ணா ணன்

__,

ெப. (n.);

ணா ணன் (நாஞ்.நா); பாரக்்க;see {}.

     [ ணா  +  ணன்]

ணாத்தண்

ணாத்தண்  vīṇāttaṇṭu, ெப. (n.)

ணாதண்டம் பாரக்்க;see {}.

     " ணாத் தண் ேட ெவளி றத ்தாேனாக் " ( மந். 588);.

     [ ைண →  ணா + தண் ]
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ணாதண்டம்

ணாதண்டம் vīṇātaṇṭam, ெப. (n.)

   1.  ைணக்காம் ; neck of a lute.

   2.   ெக ம் ; spine, as like the neck of the lute.

     [ ைண →  ணா + தண்  → தண்டம்]

  ணாதண்டம் vīṇātaṇṭam, ெப. (n.)

   1.  ள்ெள ம் ; vertebrae

   2.  கந் தண் ; vertebral column.

ம வ.  ணாதண் .

     [ ைண →  ணா + தண்டம்]

ணாதண்

ணாதண்  vīṇātaṇṭu, ெப. (n.)

ணாதண்டம், 1 (இலக்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ ைண + தண் ]

ணா ணன்

ணா ணன் vīṇātivīṇaṉ, ெப. (n.)

   1.  ற் ம் பயனற்றவன்; entirely worthless person.

   2. கயவன் (இ.வ.);; rogue.

   3. உரிைம ல்லா க்ைக ம் தனக்  உரிைம ண்ெடன்  வழக்கா பவன் (தஞ்ைச.);; person who 
persists in making unjust claims.

     [ ணன் + அ  +  ணன். அ  =  ப்ெபா ள் த ம் ன்ெனாட் ]

ணார ணன்

__,

ெப. (n.);

ணா ணன் பாரக்்க;see {}.

     " ணர ணைனப் ேபானீ  ெசய்வர"் (தண்டைல. சத. 55);.

ணாவாதன்

 
  ணாவாதன் vīṇāvātaṉ, ெப. (n.)

    ைண இைசப்ேபான் (யாழ்.அக.);; one who plays on the {}.

ணா பந்தம்

 
  ணா பந்தம் vīṇāṉubandam, ெப. (n.)

    ைணக் டம்; the pot of the {}.

     [ ண் + Skt. {} → த. அ பந்தம்]

ணி

 
  ணி vīṇi, ெப. (n.)

   மைலக் றடை்ட; spindle tree.

  ணி vīṇi, ெப. (n.)

   இ ளர ்இனத் ல் இளம் ெபண்கைளக் க் ம் ெசால்; word which denote a young woman in Erular caste.
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ணிழ

 
  ணிழ  vīṇiḻvu, ெப. (n.)

   பயனற்ற ; that which is profitless, as labour.

     " ணிழ க்  மார க் ேறன்'. [ ண் + இழ ]
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ைண

ைண1 vīṇai, ெப. (n.)

   யாழ்வைக; a kind of indian lute.

     "எம் ைற நல் ைண வா க் ேம" (ேதவா. 1199, 7);.

     "மா ல் ைண ம் மாைல ம ய ம்" (ேதவா.);

ண் =  ல்நரம்  ெத த்தற் ப் .

ண் ண் =

   1. யாழ் நரம்  இைசத்தற் ப் .

   2.  ண்ணினால் நரம்  ேநாெவ த்தற் ப் .

     [ ண் →  ைண]

     "நாரதன் ைண நயந்ெதரி பாட ம்" ( லப். 6:18);

     "மங்கலம் இழப்ப ைண" ( லப்.6:22);

     "மா ல் ைண ம் மாைல ம ய ம்" (அப்பர)்;

ஆரியர ்வ ன்ேப தைலக்கழகத் த ழ் த்த ழாய் வழங்  வந்த னா ம் நாரதர ்த ழ்நா  வந்ேத 
'இைசத்த ழ் கற் ப்

பஞ்சபார யம்' என் ம் இைசத்த ழ் யற் யதா ம் . .2 ஆம் ற்றாண் ச ் லப்ப காரம் 
ைணையக் த்தலா ம் 7ஆம் ற்றாண் ல் அப்பர்

     "மா ல் ைண" ( ற்றமற்ற யாழ்); என்  பா த்தலா ம்,  ைண 11 ஆம் ற்றாண் ல் 
வடக் னின்  வந்த ஆரிய இைசக்க  என்பார ் ற் , த ழ் ெவ ப்பால் எ ந்த  என்க.

ைண த ழர ்இைசக்க ேய என்பைதப் 'பாணர ்ைகவ ' என் ம் ட ்கண்  ெதளிக. வடவர ்
ேவண் என்ெறா  ெசால்ைலப் பைடத்  இைசக்க யக் தல் என்  ெபா ள் , ேவ  
( ங் ல்); என் ம் ெசால்ேலா  ெதாடர்  காட்ட ம் வர.் ேவ  என்ப  'ேவய்' என் ம் 
ெதன்ெசால் ன் ரிபாகத் ெதரி ன்ற .

ேம ம் அதன் ெபா ந்தாைமைய ம் ' ண்' என்பதன் ப் ெபா த்தத்ைத ம் ப த்த ள்ளார ்
கண்ட க.

மா. .அகரா .

     "of doubtful derivation" என்  த் த்தைல ம் லங்காட்டாைம ைய ம், ேவண் என் ம் 
ெசால்ைலப் பற்

     "prob. artificial" என்  க தைல ம் ேநாக் க. (வ.ெமா.வ.பக்.93-94);

     "நாரதர ் ைண நயந்ெதரி பாட ம்

..............................................................................

மங்கல ழப்ப ைண மண் ைசத்

தங் க இவெளன" ( லப்.ம-18-23);

   என்பதா ம், நாரதனின் த ழகத் ெதாடர் ம் இைசப் லைம ம் அ யப்ப ம்.  ைண என்ப  
த ழர ்நரப் க் க ;நரம்  ண்ெணன இைசப்ப  ைண. ேநா னால் நரம்  வ க் ம்ேபா  
நரம்  ண் ண் எனத் ெத க் ன்ற  என்  ம் உலக வழக்ைக ேநாக் க.

     [ ண் →  ண் →  ைண]

வ.  ணா.  ங் ைலக் க் ம் ேவ  என் ம் வடெசால் னின் ,  ைண அல்ல  ணா என் ம் 
ெசால்ைலத் ரிப்ப  ெபா ந்தா .

   ேவதக்காலத் ல் ஆரிய க்  நரப் க் க ல்ைல;இைசப் லைம ம் இல்ைல. ஒ  நரம் ல் 
ஒேர ைச ( ரம்); இைசப்ப  யாழ் என் ம்,

ஒ  நரம் ல் ெம  சமன் வ  என் ம் ந்நிைலக ள் ஒன் ம் பல ம் இைசப்ப  ைண என் ம் 
ேவ பாட க.

   ெசங்ேகாட்  யா ம், சேகாட யா ம் ைண வைககேள. இவற் ள் ன்ன  ெமட் ள்ள ; ன்ன  
ேகாட் யம் (ேகாட்  வாத் யம்); ேபால் ெமட் ல்ல . - (பாவாணர ்- த ழர ்வரலா  - கல நிைலக் 
காண்டம் பக்.158);.

இந் ய இைசக்ேக ஓர ்அணிகலனாக ளங் ம் இைசக்க  ைணயா ம். கைலமகளின் ைக ல் 
ைண ப்ப  அக்க ன் ெப ைமைய நன்  லப்ப த்  ற .  ைண, ேவ , மதங்கம் 

( தங்கம்); என்  ெதான் ெதாட் ச ் றப்பாகப் ேபாற்றப்பட்  வ ம் ன்  க களில் ைண 

313

www.valluvarvallalarvattam.com 16267 of 19068.



ைணக்காணி

ைணக்காணி vīṇaikkāṇi, ெப. (n.)

   ேகா ல் ைண இைசக் ம் உரிைம (I.M.P. Tj. 465);; right of playing on the {} in a temple.

     [ ைண + காணி]

ைணசெ்சல்வம்

ைணசெ்சல்வம் vīṇaiccelvam, ெப. (n.)

மாதங் , 3 ( வக.411, உைர); பாரக்்க;see {}.

 the Goddess of {}.

     [ ைண + ெசல்வம்]

ைணத்தண்

ைணத்தண்  vīṇaittaṇṭu, ெப. (n.)

ணாதண்டம், 1 ( வக. 717, உைர); பாரக்்க;see {}.

     [ ைண + தண் ]

ைண கம்

ைண கம் vīṇaimirugam, ெப. (n.)

   1. கத் ரி பாரக்்க;see {}.

   2. எ ம்  பாரக்்க;see elumbu.

     [ ைண + Skt. mirugha → த.  கம்]

ைண ட் -தல்

ைண ட் -தல் vīṇaimīṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   யாழ்நரம்ைப ஒன் ணரந்்   ேசரத்்தல்; to tune the {}.

     [ ைண +  ட் -.  ட் தல் = யா ன் நரம்ைப ரலாற் ண் தல்]

ைணயர்

ைணயர ்vīṇaiyar, ெப. (n.)

   1.  ைண இைசப்ப ல் வல்லார;் expert players on the {}.

     "இன்னிைச ைணயர ்யா ன ெரா பால்" ( வாச. 20,4);.

   2. ப ெனண் கணத் ள் ஒ  ெதா யார ்( வா.);; Gandharvas.

     [ ைண →  ைணயர]்

ைணவ க்கட்

 
  ைணவ க்கட்  vīṇaivalikkaṭṭu, ெப. (n.)

   யா ன் வாரக்்கட்  ( ன்.);; fret of a {}; place where the strings of a {} are held down by the fingers.

     [ ைண + வ  + கட் ]

ைணவா -த்தல்

ைணவா -த்தல் vīṇaivācittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   யாழ் இைசத்தல்; to play on the {}.

     [ ைண + வா -,]
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த்

த் 1 vīttu, ெப. (n.)

   1. அ க்ைக ( ன்.);; flogging.

   2. நீளம் (இ.வ);; length.

     [ ச்  →  த் ]

  த் 2 vīddudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   அ த்தல் (இ.வ.);; to flog.

  த் 3 vīddudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ஊற் தல்; to pour.

     'என் பாத் ரத் ம் ெகாஞ்சம் கஞ்  த் ங்கள்'.

ம வ.  ழ்த் .

த் கம்

த் கம் vīttugam, ெப. (n.)

   1. சத ப்ைப; dill or sowa seeds.

   2 ெவள்ளரி; cucumber. (சா.அக.);

த் மம்

த் மம் vīttumam, ெப. (n.)

   சத ப்ைப, 1 (மைல.);; dill.

தசா

 
  தசா  vītacāki, ெப. (n.)

    லா சை்ச ேவர;் fragrant root which is brown or black in colour. (சா.அக.);

தேசாகம்

 
  தேசாகம் vītacōkam, ெப. (n.)

   அேசாகம் (இலக்.அக.);;{}.

தேசாகன்

 
  தேசாகன் vītacōkaṉ, ெப. (n.)

   அ கக் கட ள் ( டா.);; Arhat, as free from sorrow.

த ட்

 
  த ட்  vītabuṭbi, ெப. (n.)

    க் ல்; a fragrant gum-resin. (சா.அக.);
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தம்

தம்1 vītam, ெப. (n.)

   1. அள ைற; rate, ratio.

     'எனக்  அவன் தங் ெகா த்தான்'.

   2. பங் ; share, portion.

     [  →   →  தம் →  தம்]

  தம்2 vītam, ெப. (n.)

   1.  ைக ( டா);; abandonment, abolition.

   2.  டப்பட்ட  (இலக்.அக.);; that which is forsaken or relinquished.

   3. அைம  (இலக்.அக.);; peace.

     [  →   →  டம் →  தம்]

  தம்3 vītam, ெப. (n.)

   தகரம்; tin. (சா.அக);

தல்

தல் vītal, ெப. (n.)

   1. சா  ( டா.);; death.

   2. வ ைம ( வா.);; poverty.

     [  →  தல்] (வ.ெமா.வ.265);.

தலகம்

 
  தலகம் vītalagam, ெப. (n.)

   ெசங்கண் மாரி; letrus. (சா.அக.);

தனேகாபம்

 
  தனேகாபம் vītaṉaāpam, ெப. (n.)

    ன்க த் க் கழைல என் ம் ேநாய்; goitre, bronchocele. (சா.அக.);

தனேகாளம்

 
  தனேகாளம் vītaṉaāḷam, ெப. (n.)

   உட ல் உள்ள நாள ல் ரப் க ள் ஒன் ; thyroid gland. (சா.அக.);
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1 vīti, ெப. (n.)

   1. ெத  ( ங்.);; street.

     "வாழ்த்ெதா ேபாய் வாய்க் ேகட்ட ேம" ( வாச. 7,1);.

   2. க ரவன் த ய ேகாள்கள் ெசல் ம் வ ; the sun's path, orbit of celestial bodies.

   3. வ ; direction, way.

     "கனிந்த த ேய... ஒ ெயய் னார"் ( வக. 2039);.

   4.  ைற; means.

     " யான யான்...  ட் ல ெகய் ம்" ( ளா.  த். 4);.

   5. ஒ ங்  ( ன்.);; row, order.

   6. நாடக வைகப் பத்த ள் காம சை்ச ந்த பரத்ைத டத் க் ெகாண்ட காதைலக் த்  ஒ வர ்
அல்ல  இ வர ்ந ப்பதான ஓரங்க நாடகவைக( லப். பக். 84  ழ்க் ப் );; a species of drama in one act 
and with one or two actors, the theme being love for a lascivious prostitute, one of ten {}, q.v.

   7. அகலம்; width, breadth.

     " ேவ ென ங் கண்ணியர"் (ேதவா. 168. 2);.

     'அந்தத் ணி ன்  எவ்வள ?'

   8. ேநேராட்டம் ( ங்.);; running straight, as of a horse.

     " ைனத  வட்ட ம் ம் பத் ம்" ( வக. 1839);.

   9. ைவயாளி ெவளி ( ன்.);; place for breaking horses.

   10. ஒளி (இலக்.அக.);; light.

   11. ேமைட (யாழ்.அக.);; platform.

     [ யம் → ( ய ); →  ]

  2 vīti, ெப. (n.)

க் த்

க் த்  vītikkuttu, ெப. (n.)

   ெத க் த் ; an inauspicious position of a house.

     [ 2 +  த் ]

த் -தல்

த் -தல் vīdiguddudal,    10. ெச. . . (v.i.)

   ஓ யா தல்; to run hither and thither.

     " த் ய ந்தாட்பாரிடம்" (கல்லா.41);.

     [  +  த் -,]

ேகாத் ரம்

ேகாத் ரம் vītiāttiram, ெப. (n.)

ேகாத் ரன், 1 (இலக்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [  + Skt. kothra → த. ேகாத் ரம்]

ேகாத் ரன்

ேகாத் ரன் vītiāttiraṉ, ெப. (n.)

   1.  க் கட ள்; the God of fire.

   2. க ரவன்; sun.

     [  + Skt. {} → த. ேகாத் ரன்]
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ப்பாய்சச்ல்

ப்பாய்சச்ல் vītippāyccal, ெப. (n.)

   ெத க் த் ; an inauspicious position of a house.

     [ 1 + பாய்சச்ல்]

ப்ேபாக்

ப்ேபாக்  vītippōkku, ெப. (n.)

   இைச ன் ேநரெ்சல ; even movement of music in the same pitch.

     "அைசெயா  ப்ேபாக்  யல்" ( ைள.  ற . 28);.

     [  + ேபாக் ]

ம சச்ான்

 
  ம சச்ான் vītimaṟiccāṉ, ெப. (n.)

    த்த இடங்களில் ழ்மக்கள் வராதப  த க்க இடப்ப ம் தட்  த யன (நாஞ். நா.);; tatti, etc. put up 
in specified localities to shut out low-caste people, as in festivals.

     [  + ம  → ம சச்ான்]

ேல -தல்

ேல -தல் vīdiyilēviḍudal,    20 ெச.  ன்றா .(v.t.)

    ழந்ைத த யவற்ைற பற் க்ேகா ன்  ட்  தல்; to leave adrift, to leave uncared for, as children.

     [  →  ேல +  -,]

வர்ணசே்சைல

வரண்சே்சைல vītivarṇaccēlai, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ைடைவ; a kind of saree.

     " வரண்ச ்ேசைல ெயான்  ந்ைதயாம்" ( ற . 714);.

     [  Skt. varna → த. வண்ணம் + ேசைல]

வர்ணம்

 
  வரண்ம் vītivarṇam, ெப. (n.)

வரண்சே்சைல பாரக்்க;see {}.

     [  + Skt. {} → த. வரண்ம்]

டங்கன்

டங்கன்1 vītiviḍaṅgaṉ, ெப. (n.)

    வா ரில் ேகா ல் ெகாண்  ழாக் காலத் ல் உலாப் றம் கா ம் கட ளா ய 
வெப மான்; the moveable image of siva, worshipped at {}.

     [  +  டங்கன்]

  டங்கன்2 vītiviḍaṅgaṉ, ெப. (n.)

   நான்  ங்களில் ைள ம் ெநல்வைக; a kind of paddy, maturing in four months.

     " டங்க ெனன்ற ெமய்ப்ேப ம்" (ெநல் . 191);.

     [  +  டங்கன்]

லாசம்

 
  லாசம் vītivilācam, ெப. (n.)

   ெத ல் உலா வ ைக ( ன்.);; taking a walk along the streets.

     [  + Skt. {} → த.  லாசம்]
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ப்பக

 
  ப்பக  vīppagaḻi, ெப. (n.)

   காமன  மலரம்  (உரி.நி);; the flower-arrow of {}.

     [  + பக ]

பணி

பணி vīpaṇi, ெப. (n.)

   1. கைட  (ச .);; bazaar-street.

   2.  பணி பாரக்்க;see {}, 

 shop.

பத்

 
  பத்  vīpattu, ெப. (n.)

    ங்கள்(ச .);; moon.

     [  + பத் ]

ம்பன்

ம்பன் vīmbaṉ, ெப. (n.)

   1. தற்ெப ைமக் காரன்; boaster, braggart.

   2. ெச க் ைடயவன்; proud person.

   3.  டாப் யாளன்; pertinacious person.

     [ ம்  →  ம்பன்] (ெசல் , 77.ஆ . பக். 595);

ம்பாட்டம்

__,

ெப. (n.);

   1.  ண் பகட் ; ostentatious display.

   2. தற் ெப ைம ேப ைக; bragging.

     [ ம்  + ஆட்டம்]

ம்

ம்  vīmbu, ெப. (n.)

   1. தற் கழ்ச் ; boast, swagger, bombast, vaunt.

     " ம்  நாரியர"் ( ப் . 772);.

   2. ெச க் ; pride.

   3.  டாப்  (ஒட்டாரம்);; obstinacy.

     ' ம் க்  ேவடம் ெகாள்ளாேத' (பழ.);

ம.  ம் .

     [ ண் →  ண்  →  ம் ] (ெசல் , 77, ஆ .595);

ம் க்காரன்

 
  ம் க்காரன் vīmbukkāraṉ, ெப. (n.)

ம்பன் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ ம்  + காரன்]

319

www.valluvarvallalarvattam.com 16273 of 19068.



ம் ப்ேபச்

 
  ம் ப்ேபச்  vīmbuppēccu, ெப. (n.)

   தற் கழ்ச் ; boasting speech.

     ' ம்  ேப றவன் அ வான்;

ரியம் ேப றவன் வான்' (பழ.);.

     [ ம்  + ேபச் ]

ம் ைவத் யன்

 
  ம் ைவத் யன் vīmbuvaittiyaṉ, ெப. (n.)

   ேபா  ம த் வர ்( ைவ.);; quack doctor.

     [ ம்  + Skt. Vaidya → த. ைவத் யன்]

மசக் ரம்

 
  மசக் ரம் vīmasakkiram, ெப. (n.)

ளிவஞ்  பாரக்்க;see {}.

மேசனன்

மேசனன் vīmacēṉaṉ, ெப. (n.)

    மன் 1; bhima.

     "அ ச் னன் தைமயனான மேசனன்" ( பாண். 240. உைர);.

மஞ் காந்தம்

 
  மஞ் காந்தம் vīmañjikāndam, ெப. (n.)

   ஊ க் காந்தம்; loadstone which attacts small needles magnet.

மேதவன்

 
  மேதவன் vīmatēvaṉ, ெப. (n.)

   ப ெனா  உ த் ர ள் ஒ வர ்( ங்.);; a rudra, one of {}, q.v.

மபாகம்

மபாகம் vīmapākam, ெப. (n.)

    மபாகம் ( ற்றா.  ற.17);; excellent cooking.

ம சம்

 
  ம சம் vīmapīcam, ெப. (n.)

   அண்ட க்கம் ( ன்.);; hydrocele.

     [ மம் + Skt. {} → த.  சம்]
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மம்

மம் vīmam, ெப. (n.)

   1. அசச்ம்; fearfulness, dreadfullness.

     " ம்ப்ேபெராளியாய ப்ெபா ள்" (ேதவா. 327.8);.

   2. அசச்ந் த வ  ( ன்.);; fearful thing.

   3. நிரய (நரகம்); வைக; a hell.

     "அதன் ழ் மம்" ( வத .  வரக்்கநரக. 109);.

   4. ப மன் ( ன்.);; bulkiness.

மமந்

 
  மமந்  vīmamandi, ெப. (n.)

க ைதத ் ம்ைப பாரக்்க;see {}.

ம டணம்

ம டணம் vīmavīṭaṇam, ெப. (n.)

   நிரயவைக (நரகம்); ( வத .  வரக்்க. நரக. 109);; a hell.

     [ மம் +  டணம்]

மன்

மன் vīmaṉ, ெப. (n.)

   1.  மன் 1 பாரக்்க;see {}. 

 the second son of {}.

     " க் லாதாைன மேன... என் " (ேதவா. 647. 2);.

   2. தமயந் ன் தந்ைத; father of damayanti.

   3. பசை்சக் க ப் ரவைக (பதாரத்்த. 1077);; a kind of purified camphor.

 
   vīmi, ெப. (n.)

   எட் வைக எ த் களி ெலான் ; one of the eight mystic letters.

யசச்ரம்

 
  யசச்ரம் vīmiyaccaram, ெப. (n.)

    ழந்ைதக க்  ஈரல் ெநாந்  காய்சச் டன் மயக்கம்,  ளிர,் தைலவ , நீரே்வடை்க ேபான்ற 
ணங்கள் கா ம் ஒ வைக ேநாய்; a disease of the children marked by fever, giddiness, chill, head- ache, thirst etc. 

due to the liver is affected.

     [  + அக்கரம் → அசச்ரம்]

ேமச் ர ள்ள
ைடயான்

 
  ேமச் ர ள்ள ைடயான் vīmēccuravuḷḷamuḍaiyāṉ, ெப. (n.)

   ஒ  கணிய ல் (ேசா டம்);; an astrological work.

யம்

யம் vīyam, ெப. (n.)

   1.  த் ; seed.

     "அேகாசர யத்ைத" ( மந். மா . 100);.

   2. அரி  ( ங்.);; rice.

   ெத.  ய ;   க.  ய; Kol.  யம்.
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   vīyu, ெப. (n.)

   ஆ ன்னாப்பாைள (மைல.);; worm killer.

ர்

 
  ர்  vīrti, ெப. (n.)

   ேவ  ( ங்.);; hedge, fence.

ர் ெரனல்

 
  ர் ெரனல் vīrvīreṉal, ெப. (n.)

   கத் தற் ப் ; onom. expr. of screaming, shrieking.

 Ma. Vlr;

 Kui. verevere.

ரக்கட்

 
  ரக்கட்  vīrakkaṭṭi, ெப. (n.)

   ஓர ்ம ந் ; a lump of per Chloride of mercury. (சா.அக.);

ரக்கட்

ரக்கட்  vīrakkaṭṭu, ெப. (n.)

   1.  ரத்ைதக் கட் ம் ைற; consolidated per-chloride of mercury.

   2.  ல்வப் பழத்ைதக்  ரத்ைத உள்ேள ைவத் ,  ைல ெசய்

   மணல் மைற ல் டம் ேபாட் , இப்ப  10  ைற 10 பழத் ல் ேபாட ரம் கட் ம்; a lump of perchloride of 
mercury is inserted into the bael fruit, and luted with clay and cloth, then calcined in sand bath, repeat the proces 9 more 

ரக்கல்

 
  ரக்கல் vīrakkal, ெப. (n.)

   ந கல் (இ.வ.);; memorial stone.

     [ ரம் + கல்.]

     [p]

ரக்கழல்

 
  ரக்கழல் vīrakkaḻl, ெப. (n.)

   ஆண்ைமக் யாக ரரணி ம் காலணி; string of little bells worn on the leg, as a sign of heroism.

     [ ரம் + கழல்]

ரக் ேலதம்

 
  ரக் ேலதம் vīrakkilētam, ெப. (n.)

   ஒ வைக மஞ்சள் ண் க நீர;் a yellow lotion for cleaning and dressing ulcers and sores.

     [ ரம் + Skt. {} → த.  ேலதம்]
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ரக் ட்

 
  ரக் ட்  vīrakkuṭṭi, ெப. (n.)

    ரரிற் றந்ேதான் (யாழ்.அக.);; eminent warrior.

     [ ரம் +  ட் ]

ரக் யான்

 
  ரக் யான் vīrakkuḍiyāṉ, ெப. (n.)

   மங்கலம் மற் ம் இரங்கத்தக்க காலங்களில் சங்  ெகாம்  த யன ம் பணி ெசய்பவன் 
( ன்.);; one employed to sound the trumpet or conch on joyful or mournful occasions.

     [ ரம் +  யான்]

ரக் ெவள்ளாழ
ன்

 
  ரக் ெவள்ளாழன் vīrakkuḍiveḷḷāḻṉ, ெப. (n.)

   ேவளாளர ் ல வைக ல் ஒ  ரி னர;் a sub-caste of {}.

     [ ரக்  + ெவள்ளாழன்]

ரக் ழல்

ரக் ழல் vīrakkuḻl, ெப. (n.)

    ன்ைக ல் அணி ம் க ம்ெபாற்காப்  (யாழ்.அக.);; a piece of armour for the forearm.

     [ ரம் +  ழல்3]

ரக்ெகா

ரக்ெகா 1 vīrakkoḍi, ெப. (n.)

   ெவற் க் ெகா  ( .ெவ.9, 39, உைர);; banner of victory.

     [ ரம் + ெகா ]

  ரக்ெகா 2 vīrakkoḍi, ெப. (n.)

   ெவற் ைலக்ெகா ; betelvine-piper betel.

     [ ரம் + ெகா ]

     [p]

ரக்ெகாம்

ரக்ெகாம்  vīrakkombu, ெப. (n.)

   பைடெய ச் ல் ஊ ங்ெகாம் ; martial trumpet.

     "சங் ம் கரிய ரக்ெகாம் ம்" ( .ெவ.2,3, உைர);.

     [ ரம் + ெகாம் ]

ரகங்கணம்

 
  ரகங்கணம் vīragaṅgaṇam, ெப. (n.)

ரகடகம் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ ரம் + கங்கணம்]

ரகடகம்

ரகடகம் vīragaḍagam, ெப. (n.)

    ரர ்அணி ம் ைகவைள ( ன்.);; warrior's bracelet.

     "கடகம் ெச ந்த ைகேய" (மணிேம. 6, 144);.

     [ ரம் + கடகம்]
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ரகண்டாமணி

ரகண்டாமணி vīragaṇṭāmaṇi, ெப. (n.)

    ரக் யாக அணி ம் மணி கட் ய கழல்; ring with little bells, worn on the leg, as a mark of heroism.

     " ரகண்டாமணி  கா ட் " (ெகாண்டல் . 494);.

     [ ரம் + கண்டாமணி]

ரகண்ைட

 
  ரகண்ைட vīragaṇṭai, ெப. (n.)

ரக்கழல் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

க.  ரகண்ேட.

     [ ரம் + கண்ைட]

ரகத்

 
  ரகத்  vīragatti, ெப. (n.)

    ரைனக் ெகான்ற ைன (இலக்.அக.);; sin of killing a hero or warrior.

     [ ரம் +  Skt. hati → த. கத் ]

ரகத ப்

 
  ரகத ப்  vīragadavuppu, ெப. (n.)

   வைளய ப் ; a variety of salt used in making glass bangles. (சா.அக.);

ரகம்

ரகம் vīragam, ெப. (n.)

   அலரி, 2 (இலக். அக.); பாரக்்க; oleander.

ரகவசம்

 
  ரகவசம் vīragavasam, ெப. (n.)

    ரர ்அணி ம் ெமய்  க ; warrior's armour.

     [ ரர ்+ கவசம்]

     [p]

ரக ராயர்

 
  ரக ராயர ்vīragavirāyar, ெப. (n.)

ைரயா க ராயர ்பாரக்்க;see {}.

ரகாந்தம்

 
  ரகாந்தம் vīrakāndam, ெப. (n.)

   ஊ க் காந்தம்; load-stone attracting needles magnet.

     [ ரம் + காந்தம்]

ர யான்

 
  ர யான் vīraguḍiyāṉ, ெப. (n.)

ரக் யான் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ ரம் +  யான்]
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ரெகம் ரன்

 
  ரெகம் ரன் vīragembīraṉ, ெப. (n.)

    ரசெ்ச க் ைடயான் ( ன்.);; proud or magnificent hero.

     [ ரம் + கம் ரன் → ெகம் ரன்]

 Skt. {} → த. கம் ரன்.

ரேகசரி

ரேகசரி vīraācari, ெப. (n.)

   1.  கனின் ஒன்ப  ரரக் ள் ஒ வர;் a hero in skanda's army, one of {}, q.v.

   2.  க் ரமா த்தன் ( ன்.);; king {}.

     [ ரம் + ேகசரி]

 Skt. {} → த. ேகசரி.

ரேகந் ரமங்ைக

 
  ரேகந் ரமங்ைக vīraāndiramaṅgai, ெப. (n.)

க் றா பாரக்்க;see {}.

ரேக ரம்

 
  ரேக ரம் vīraāyūram, ெப. (n.)

    ரரணிவதற்  உரிய ம் இ ம் ெபான்னாலான மான ேதாள்வைள (யாழ்.அக.);; warrior's armlet of iron.

     [ ரம் + ேக ரம்]

ரேகாஷம்

 
  ரேகாஷம் vīraāšam, ெப. (n.)

    ரரக்ளின் ஆரப்்பரவம்; warrior's shout, war-cry.

     [ ரம் + Skt. {} → த. ேகாஷம்]

ரசச்ங்

ரசச்ங்  vīraccaṅgili, ெப. (n.)

ரசங்  ( லப். 6, 99, அ ம்.); பாரக்்க;see {}.

     [ ரம் + சங் ]

ரசச்லங்ைக

 
  ரசச்லங்ைக vīraccalaṅgai, ெப. (n.)

    ரரணி ம் காற்சதங்ைக (இ.வ.);; string of little bells, worn on the legs by heroes.

     [ ரம் + சலங்ைக]

ரச் ண்ணம்

 
  ரச் ண்ணம் vīraccuṇṇam, ெப. (n.)

    ண்ணவைக; calcined white powder of per-chloride of mercury which has the properties of calcium i.e. turns, turmeric 
solution red.

     [ ரம் +  ண்ணம்]
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ரச் ைவ

ரச் ைவ vīraccuvai, ெப. (n.)

ரம்1, 2 ( லப். 3, 13, உைர); பாரக்்க;see {}.

     [ ரம் +  ைவ]

ரசெ்சந் ரம்

ரசெ்சந் ரம் vīraccendūram, ெப. (n.)

    லர ்'வ' கார உபேதசம் (அ ைர); 200 ல் ெசால் ள்ள ஒ  வைகச ்ெசந் ரம்; red calcined 
powder of per-chloride of mercury mentioned in {}.

ரசெ்சல்

 
  ரசெ்சல்  vīraccelvi, ெப. (n.)

   ெகாற்றைவ ( ங்.);; durgai.

     [ ரம் + ெசல் ]

ரசங்

ரசங்  vīrasaṅgili, ெப. (n.)

   1.  ரத் ற்  அ யாகக் ைக லணி ம் ெபான்னணி; gold chain worn as an armlet, as a sign of heroism.

     " ரசங்  ேக ரம்" ( ர ங்.  ர.9);.

   2. மகளிர ்க த்தணி வைக ( லப். 6, 99, உைர);; a woman's necklace.

     [ ரம் + சங் ]

ரசம்பன் ளிைக

ரசம்பன் ளிைக vīrasambaṉguḷigai, ெப. (n.)

   14-ஆம் ற்றாண் ல் வழங் ய நாணயவைக (I.M.P.N.A.7);; a coin current in the 14th C.

     [ ரசம்பன் +  ளிைக]

ரசயந் ைக

ரசயந் ைக vīrasayandigai, ெப. (n.)

   1. ேபார;் war.

   2.  ரர ்நிகழ்த் ங் த்  வைக; a dance performed by warriors.

     [ ரம் + சயந் ைக]

ரசயனம்

 
  ரசயனம் vīrasayaṉam, ெப. (n.)

    மா ன் ப் பள்ளிெகாள் நிைலவைக; a reclining posture of {}.

     [ ர + Skt. {} → த. சயனம்]

ரசா

ரசா 1 vīracāki, ெப. (n.)

   அ ஞ் ல்; a tree.

  ரசா 2 vīracāki, ெப. (n.)

   ேசங்ெகாடை்ட (மைல.);; marking nut tree.

     [ ர + சா ]

ரசாசனம்

ரசாசனம் vīracācaṉam, ெப. (n.)

    ரரக் க்  ெகா க் ம் நிலம் த யன (I.M.P.Cg. 682);; land and other property assigned to warriors.

     [ ரம் + Skt. {} → த. சாசனம்]
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ர ங்காசனம்

ர ங்காசனம் vīrasiṅgāsaṉam, ெப. (n.)

    ரரக்ள் இ த்தற் ரிய அரி வ க்ைக; throne of heroes.

     " ர ங்காசனத் ......  ற் ந் த ளிய" (S.I.I.i. 134);.

     [ ரம் +  ங்காசனம்]

 Skt.  ங்காசனம்.

ர ங்காதன ரா
ணம்

ர ங்காதன ராணம் vīrasiṅgātaṉaburāṇam, ெப. (n.)

    . . 1719-ல் ேவைலய ேத க ம் ேகாட் ர ்உமாப  வாசச்ாரிய ம் இயற் ய ஒ  ரைசவ 
ராணம்; a {}, by {} and {} of {} composed in 1719 A.D.

ர ன்னம்

ர ன்னம் vīrasiṉṉam, ெப. (n.)

    ரர ் களில் ஒன்றான ஊ ெகாம் ; a kind of bugle forming part of the paraphernalia of a hero.

     " ர ன்னந் தான் ழங்க" ( ளப்ப. 48);.

     [ ரம் +  ன்னம்]

     [p]

ர வர்க்கம்

 
  ர வரக்்கம் vīrasuvarkkam, ெப. (n.)

   இறந்த ரரைட ந் வா லகப் பத ; warrior's heaven heavenly abode attained by warriors after their brae death in 
a combat.

     [ ரம் + Skt. swarkka → த.  வரக்்கம்]

ர ைக

ர ைக vīracūṭigai, ெப. (n.)

    ரர ்ெநற் லணி ம் அணி வைக; an ornament for the forehead, worn by warriors.

     " ர ைக ெநற்  னய ட்  த்தார"் (கம்பரா. பஞ்சேசனா. 18);.

     [ ரம் +  ைக]

ர ரம்

 
  ர ரம் vīracūram, ெப. (n.)

   ேபாராண்ைம ( ன்.);; heroic valour.

     [ ரம் +  ரம்]

ர ரன்

ர ரன் vīracūraṉ, ெப. (n.)

   1. அ ரன்; valiant hero.

   2.  ர ரன் பாரக்்க;see {}.

     [ ரம் +  ரன்]

ர

 
  ர  vīracūli, ெப. (n.)

   ஒ  ற் ரப்் ெபண் ெதய்வம் (இ.வ.);; a village goddess.

     [ ரம் +  )]

ரெசயநீர்

 
  ரெசயநீர ்vīraseyanīr, ெப. (n.)

   இதளியம் ேசரத்்  வ க்கப்ப ம் ம ந்  நீர;் pungent liquid extracted from per-chloride of mercury. (சா.அக.);
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ரெசல்

 
  ரெசல்  vīraselvi, ெப. (n.)

   சத்  சாரைண என் ம் ைக; a prostate plant.

ரேசனன்

ரேசனன் vīracēṉaṉ, ெப. (n.)

   நள அரசனின் தந்ைத (ைநடத. நளன் .14);; the father of {}.

ரேசைஷ

ரேசைஷ vīracēšai, ெப. (n.)

   வரிவைக(S.I.I.vii.290);; a kind of tax.

     [ ரம் + Skt. {} → த. ேசைஷ]

ரைசவம்

 
  ரைசவம் vīrasaivam, ெப. (n.)

    வனியக் (ைசவம்); ெகாள்ைக ள் இலங்கம் (இ ங்கம்); அணியச ்ெசய்  ெகாள் ம் ேகாட்பா  
(சமயம்);; the lingayat sect {}.

ரைசவம் என்ப  ேதான் யங்களில் (ஆகமம்);  ள்ள ைசவ ெந யா ம். இ பத்ெதட்  
ேதான் ய ல்களின் இ ப் ப கள் ரைசவக் ெகாள்ைககைள ம் சடங் கைள ம் வதால் 

ரைசவம் என்ப  ேதான் யங்களின் ஒ  வைகயா ம். இ  ைசவ சமயத் னின்  
றந்ததா ப் ம், தனி இயல் ைடய ஒ  சமயக் ெகாள்ைகேய. இ ங்க உ வத் ல் வைனப் 

பரெதய்வமாக வ ப வ  ைசவத் க் ம் ரைசவத் க் ம் ெபா வான ெகாள்ைகயா ம். ஆ ம் 

ரேசாழர்

ரேசாழர ்vīracōḻr, ெப. (n.)

   ேசாழ அரசரக்ளின் பட்டப் ெபயரக் ள் ஒன் ; a title for {} Kings.

இப்ெபயர ்ெபற்றவரக்ள் இ  ேசாழ அரச ம் ஓர ்இளவரச ம் ஆவர.்

   1.  தற் பராந்தக ேசாழர ்(ஆ.கா.907-953); ராஞ் ர ட அரசன் ன்றாம் ஷ்ணைன த ல் நடந்த 
ேபாரில் ெவன்றதால் ரேசாழர ்என்ற பட்டம் ெபற்றார.்

   2. கங்ைக ெகாண்ட ேசாழர ்என்ற தலாம் இராேசந் ரரின் (ஆ.கா.1014-1044); மகனான 
ரராேசந் ர க்  (ஆ.கா.1063-70); இப்ெபயர ்வழங் ய . ெபான்பற்  எ ம் நகரின் ற்றரசரான 
த்த த் ரர ்என்பவர ்இவ்வரசர ் ப்பத் ற்ேகற்ப ஐந் லக்கணங்க ம் அடங் ய ல் ஒன்ெற , 

ரைசவன்

 
  ரைசவன் vīrasaivaṉ, ெப. (n.)

    ரச் வனிய மதத்தான்; a follower of the sect of {}.

     [ ரம் + ைசவன்]

ரெசார்க்கம்

 
  ரெசாரக்்கம் vīrasorkkam, ெப. (n.)

ர வரக்்கம் (இலக்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ ரம் + ெசாரக்்கம்]

ரேசா

ரேசா vīracō, ெப. (n.)

   வாணா ரன் நகர;் a city of the Asura {}.

     " ரேசா ெவன் ம் அரணத்ைத" ( .ெவ.6, 7, உைர);.

     [ ரம் + ேசா]

ரேசாழன்

ரேசாழன் vīracōḻṉ, ெப. (n.)

   1. ப  ெனான்றாம் ற்றாண் ல் ஆண்டவ ம் ரேசா யத்ைத இயற் த்தவ மான 
ேசாழவரசன்; a {} king, 11th C, Patron of the author of {}.

     " ரேசாழன் ப்ெபயராற்  ேம ைரப்பன்" ( ரேசா. பா . 3);.

   2. தஞ்ைச மாவட்டத் ல் இவனால் ெவட்டப்பட்ட ஒர ்ஆற் ன் ெபயர;் a river name which was orginated by {} 
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ரேசா யம்

 
  ரேசா யம் vīracōḻiyam, ெப. (n.)

    ரேசாழன் ெபயரால் த்த த் ரர ்இயற் ய த லக்கண ல்; a grammatical treatise, by Puttamittirar, 
named after {}.

     [ ரேசாழன் →  ரேசா யம்]

   வடெமா  இலக்கணத்ைதத் த ல் தன் தலாகக் ய இலக்கண ல்;இ  எ த் , ெசால், 
ெபா ள், யாப்  அணி த யவற்ைறச ் க் க் வ . இந் லா ரியர ்ெபான்பற் ர ்என் ம் 
ஊரினர.் (அ - ந்.);.

ரட்டம்

ரட்டம் vīraṭṭam, ெப. (n.)

ரட்டானம் (ேதவா. 1222, 2); பாரக்்க;see {}.

ரட்டாணம்

 
  ரட்டாணம் vīraṭṭāṇam, ெப. (n.)

ரட்டானம் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

ரட்டானம்

ரட்டானம் vīraṭṭāṉam, ெப. (n.)

   1.  வெப மான  ரம் ளங் ய இடம் (ேதவா. 1222,2);; sacred place where {} heroism was manifested.

   2.  த்  வைக ( ன்.);; a kind of dance.

     [ ரம் + தானம் →  ரட்டானம்]

எட்  ரட்டத ்தலங்கள் :

   1. கண் ர,் 2. கட ர,் 3.  வ ைக, 4. வ ர,் 5. ப ய ர,்

   6. ேகாவ ர,்

   7.  க் க்ைக,

   8.  ற் .

ரடங்கல்

 
  ரடங்கல் vīraḍaṅgal, ெப. (n.)

   ம ந் ன் ேவகமடங்கல்; decrease of the virulence of medicine.

     [  →   →  ரடங்கல்]

ரணம்

 
  ரணம் vīraṇam, ெப. (n.)

   இலா சை்ச ேவர;் khus khus.

ரண லகம்

 
  ரண லகம் vīraṇamūlagam, ெப. (n.)

    லா சச்ேவர;் a fragrant root of grass.

ரணன்

ரணன் vīraṇaṉ, ெப. (n.)

    ர ள்ளவன்; brave hero.

     "அ ற ேனா ெடாளி கழ் ரண ைறவ " (ேதவா. 579,9);.

     [ ரம் →  ரணன்]
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ரணி

ரணி1 vīraṇi, ெப. (n.)

   இலா சை்ச ( ன்.);; cuscus grass.

  ரணி2 vīraṇi, ெப. (n.)

    ள  (மைல.);; pepper.

ர க்கன்

ர க்கன் vīraṇukkaṉ, ெப. (n.)

   1. ஓர ்இனம்; a caste.

   2.  ர க்க இனத் னன் (நன். 275, ம ைல);; man of the caste of {}.

ர க் ச்

ர க் ச்  vīraṇukkicci, ெப. (n.)

    ர க்க இனப் ெபண் (நன்.276, ம ைல);; a woman of the caste of {}.

     [ ர க்கன் -.  ர க் ச் ]

அ க்கன் (ஆ.பா.); - அ க் , அ க் ச்  (ெப.பா.);

ரத்தட்

ரத்தட்  vīrattaṭṭi, ெப. (n.)

   மான்ேறாற் படை்ட (யாழ்.அக.);; badge of deerskin.

     [ ரம்1 + தட் ]

ரத் க்க தம்

 
  ரத் க்க தம் vīrattukkatītam, ெப. (n.)

   அண்டச ் ண்ணம்; white calcined powder of cranium bones or egg shell.

     [ ரத் ற்  + Skt. {} → த. அ தம்]

ரத் வம்

ரத் வம் vīrattuvam, ெப. (n.)

ரம்1,1 ( ன்.); பாரக்்க;see {} bravery, heroism.

     [ ரம் + தத் வம்]

ரத்ைதப்ெபந்தம்
பண்ணி

 
  ரத்ைதப்ெபந்தம்பண்ணி vīrattaippendambaṇṇi, ெப. (n.)

   நீரக்்கடம் ; a kind of herb which is used in medicine.

     [ ரத்ைத + ெபந்தம்பண்ணி]

ரதச் வன்

 
  ரதச் வன் vīradaccuvaṉ, ெப. (n.)

காமன் (ச .);; {}.

ரதத் வம்

ரதத் வம்1 vīradadduvam, ெப. (n.)

   ெகா ேவ ; a shrub.

  ரதத் வம்2 vīradadduvam, ெப. (n.)

ரத் வம் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ ரம் + தத் வம்]
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ரதண்ைட

 
  ரதண்ைட vīradaṇṭai, ெப. (n.)

ரக்கழல் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ ரம் + தண்ைட]

ரதரம்

 
  ரதரம் vīradaram, ெப. (n.)

    லா சச்ேவர;் coleus osmirrhizon.

ரதரன்

ரதரன் vīradaraṉ, ெப. (n.)

    ர ள் க்கான்; great hero or warrior.

     "கவன ெந ம்பரி ரதரன் கா ரி நா ைடயான்" (க ங். 515);.

 Skt. Dharan → த. தரன்.

     [ ரம் + தரன்]

ரத

ரத  vīradaru, ெப. (n.)

   1.  ரசா  (நாம ப. 291); பாரக்்க;see {}.

   2. நீரம்  (மைல.);; arjuna.

   3.  டத்ேதைர (மைல);; ashy babool.

ரதா

 
  ரதா  vīratāru, ெப. (n.)

டத்தைல பாரக்்க;see {}.

     [p]

ர ரன்

ர ரன் vīratīraṉ, ெப. (n.)

   1.  ணி  க்க ரன்; valiant hero.

   2. ஒன்ப  ரரக் ள் ஒ வர ்(கந்த .  ைணவர.் 33);; a hero in skanda's army, one of {}, q.v.

     [ ரம் +  ரன்]

ர ரந்தரன்

ர ரந்தரன் vīradurandaraṉ, ெப. (n.)

   1. ஆண்ைம ள்ள ரன்; hero, worthy of the name.

   2. மாமல்லன்; leader of a band of warriors, champion.

     [ ரம் + Skt. {} → த.  ரந்தரன்]

ரைத

ரைத vīradai, ெப. (n.)

ரம்1, 1 பாரக்்க;see {}, heroism.

     "ேவதைனக் டமாதல் ரைதயன்  ேபைதைமயாம்" (கம்பரா. காரக்ா. 69);

     [ ரம் →  ரைத]

ரந்தரம்

ரந்தரம் vīrandaram, ெப. (n.)

   1. ம ல்; peacock.

   2. மார் க்கவசம்; armour for the chest.
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ரநீர்

 
  ரநீர ்vīranīr, ெப. (n.)

   அ ரி; urine.

ரப்பட்டயம்

 
  ரப்பட்டயம் vīrappaṭṭayam, ெப. (n.)

ரப்பட் ைக (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ ரம் + பட்டயம்]

ரப்பல்

 
  ரப்பல் vīrappal, ெப. (n.)

    தம் த யவற் ன் ேகாரப்பல் (இ.வ.);; long, curved tooth, as of malignant deities.

     [ ரம் + பல்]

ரப்பா

ரப்பா  vīrappāṭu, ெப. (n.)

   1. ேபராண்ைம; heroism, manliness.

     " ரப்பாட் க் த் தைலயான சக்ரவரத்்  மகன்" (ஈ . 6,1, 10);.

   2. ெவற்  ( ன்.);; victory.

     [ ரம் + பா ]

ரப் ரதாபம்

 
  ரப் ரதாபம் vīrappiratāpam, ெப. (n.)

ரப்பா  பாரக்்க;see {}.

     [ ரம் + Skt. pradhaba → த.  ரதாபம்]

ரப்ேபர்

ரப்ேபர ்vīrappēr, ெப. (n.)

    ரம் பற் ப் ைன ம் ெபயர;் title conferred upon a person in recognition of his heroism.

     " லப்ேபர ் ரப்ேபர ்என்  அேநகமா க் ேம"(ஈ . 2, 5, 6);.

     [ ரம் + ேபர]்

ரப்ேபார்

 
  ரப்ேபார ்vīrappōr, ெப. (n.)

    ரரக்ளின் ெந  தவறாத ேபார;் fight or combat in strict conformity with the code of honour

     [ ரம் + ேபார]்

ரபஞ்சரன்கா

ரபஞ்சரன்கா  vīrabañjaraṉkācu, ெப. (n.)

   கா  வைக (M.E.R. 14 of 1924-C);; a coin.

     [ ரம் + பஞ்சரன் + கா ]
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ரபட்டம்

ரபட்டம் vīrabaṭṭam, ெப. (n.)

   1.  ரபட் ைக பாரக்்க;see {}.

     " ரபட்டத் ெதா  லக ன்னேவ" (கம்பரா. க ம. 54);.

   2. ெதய்வத் ேமனிகட்  அணி ம் ெநற் யணிவைக; a jewel on the forehead of deities.

     [ ரம் + பட்டம்]

ரபட் ைக

ரபட் ைக vīrabaṭṭigai, ெப. (n.)

    ரர ்ெவற் க் யாக ெநற் ல் அணி ம் ெபாற்றக ; frontlet of gold worn on the forhead of a warrior, as a 
sign of victory.

     " தலணி ேயாைட ற் ற ம் ரபட் ைக" (கம்பரா. கரன்வ. 159);.

     [ ரம் + பட் ைக]

ரபத் ரக்க க்க
ம்

 
  ரபத் ரக்க க்கம் vīrabattirakkalikkam, ெப. (n.)

    ரிக , இந் ப் ,  ய்ைம ெசய்த ேநரவ்ாளம், க க்காய், இலவங்கம் சமெனைட ெகாண்  
ெவந்தயச ்ெச  ச லச ்சாற்றாலைரத் ச ்ெசய் ம் மாத் ைர. அைத ைழத் க் கண்ணி ட சன்னி 
காய்சச்ல்,  க் ற்றம் ேபாம்; an eye salve prepared as said above and applied to the eye during delirium. (சா.அக.);.

     [ ரபத் ரம் + க க்கம்]

ரபத் ரேதவன்

ரபத் ரேதவன் vīrabattiratēvaṉ, ெப. (n.)

ரபத் ரன் ( வக. 2285, உைர); பாரக்்க;see {}.

     [ ரபத் ரன் + ேதவன்]

ரபத் ரம்

ரபத் ரம்1 vīrabattiram, ெப. (n.)

    ைர ேவள் க் ரிய ைர (இலக்.அக);; horse fit for the horse-sacrifice.

     [ ரம் + பத் ரம்]

ரபத் ரன்

ரபத் ரன்2 vīrabattiraṉ, ெப. (n.)

    வெப மான  ெநற் க் கண்ணி ந்  ேதான் யவ ம் தக்கன் ேவள் ைய ய த்தவ மான 
கட ள்; the god who emanated from {} frontal eye and destroyed {} sacrifice.

     " த் ரபத் ரென ந் ற ைட தல்வன்" (கந்த .  ரபத.் 14);.

     [ ரம் + பத் ரன்]

ரபத்ராஞ்சனம்

 
  ரபத்ராஞ்சனம் vīrabatrāñjaṉam, ெப. (n.)

   சன்னிபாதக் காய்சச் க்காக கண்ணிற்  இ ம் க க்கம், இ  ஆ ரே்வத ம ந் ; an ayurvedic collyrium 
for delirious fevers.

     [ ரம் + பத்ரம் + அஞ்சனம். அஞ்சனம், பத்ரம் = Skt.]

ரபத் னி

ரபத் னி vīrabattiṉi, ெப. (n.)

   1.  ர ைடய மைன ; wife of a hero.

   2. மறக் கற் ைடயாள்; wife celebrated for her {} or militant chastity, woman of herioc continence.

     "ஆர  ற்ற ரபத் னி" ( லப். ப . 42);.

     [ ரம் + பத் னி]

ரபற்பக்களிம்

 
  ரபற்பக்களிம்  vīrabaṟbakkaḷimbu, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ம ந் க் களிம் ; ointment containing ammoniated of mercury.

     [ ரம் + களிம் ]
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ரபற்பம்

 
  ரபற்பம் vīrabaṟbam, ெப. (n.)

   இதளியத்ைத நீறாக் ச ்ெசய்யப்ப ம் ஒ வைக ம ந் ; white calcined powder of perchloride of mercury used 
as medicine, ammoniated mercury.

     [ ரம் + பற்பம்]

ரபாண் யன்

ரபாண் யன் vīrapāṇṭiyaṉ, ெப. (n.)

   1. பாண் யவரச ள் ஒ வன்; a {} king.

   2.  கத்தலளைவக் க  வைக (Insc.);; a dry measure of capacity.

     [ ரம் + பாண் யன்]

ரபாண் யன்கா

ரபாண் யன்கா  vīrapāṇṭiyaṉkācu, ெப. (n.)

    ரபாண் யன் காலத்  வழங் ய ஒ  நாணயம் ( க்.கல்.);; a coin issued by {}.

     [ ரம் + பாண் யன் + கா 3]

ரபாணம்

 
  ரபாணம் vīrapāṇam, ெப. (n.)

ரபானம் (இலக்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ ரம் + பாணம்]

ரபானம்

ரபானம் vīrapāṉam, ெப. (n.)

    ரரக்ள் மாந் ம் ம ; invigorating drink of warriors.

     " ரபான க் ம் ழாய்" ( வக. 1874, உைர);.

     [ ரம் + பானம்]

ரபாவைன

__,

ெப. (n.);

   ெதன்னங் ம்ைபையக் ைடந் ,  ரத்ைத ைவத்  இதற்  6 பங் ைட றட் ,  ழ் பா  ேமல் 
பா யாகப் ட ட்  எ க்கக் கால் கட்  ஆ ம். இப்ப ேய 10  ட ட்  எ ப்பேத 

ர ரந்தரன்

ர ரந்தரன் vīraburandaraṉ, ெப. (n.)

    கனின் ஒன்ப  ர ள் ஒ வர ்(நாம ப. 35);; a hero in skanda's army, one of {}, q.v.

     [ ரம் + Skt. {} → த.  ரந்தரன்]

ர ஷன்

ர ஷன் vīraburušaṉ, ெப. (n.)

    ர ள்ளவன்; warrior, hero.

     " ர ஷர ் டரக்ளின் உ ரத்ைத" (தக்கயாகப். 100, உைர);.

     [ ரம் + Skt. {} → த.  ஷன்]

ரைபர

ரைபர  vīrabairavi, ெப. (n.)

   ெகாற்றைவ ேகாலம் ண்ட ெபண் ற ; female ascetic wearing the garb of a bhairavi.

     "நாக சா னிகள் ரைபர கள்" (தக்கயாகப். 593);.

     [ ரம் + ைபர ]

334

www.valluvarvallalarvattam.com 16288 of 19068.



ரேபாகசா

ரேபாகசா  vīrapōkacāti, ெப. (n.)

   ப ரப  இனமா ய ஆண் இனம் 4-ல் ஒன் ; one of the four divisions of men.

     [ ரம் + ேபாகம் + சா ]

 Skt. {} → த. ேபாகம்.

 Skt. {} → த. சா

ரேபாகம்

ரேபாகம் vīrapōkam, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக (I.M.P.S.A. 86);; an ancient tax.

     [ ரம் + ேபாகம்]

 Skt. {} → த. ேபாகம்.
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ரம்

ரம்1 vīram, ெப. (n.)

   1. ேபராண்ைம; heroism, bravery.

     "கன்ேம னிற்பர ்தம் ரந் ேதான்ற" ( வக. 2302);.

   2. ஒன்ப  வைக ெமய்ப்பா க ள் ஆண்ைமைய ளக் ஞ் ைவ ( லப். 3, 13, உைர);; the sentiment of 
heroism, one of nava-{}, q.v.

   3. வ ைம; strength, might.

     " ரேநாய் ெவ ளி" ( வக. 2771);.

   4. ேமன்ைம (யாழ்.அக.);; excellence, esteem.

   5. வரிக் த் வைக ( லப். 3, 13, உைர);; a kind of masquerade dance.

   6.  வத் ேதான் யம் இ பத்ெதட்ட  ெளான்  (ைசவச. 333, உைர);; an ancient {} scripture in sanskrit, one of 
28 {} q.v.

   7.  ராசனம் பாரக்்க;see {}.

     "ப மநகரில் ரம்" ( ரேபாத. 44, 68);.

   8.  ள  (யாழ்.அக.);; pepper.

   9. கஞ்  (யாழ்.அக.);; gruel.

   10. அத் வைக (யாழ்.அக.);; a kind of fig.

   11.   (நாம ப. 585);; back.

   12. மைல; mountain.

     " ரந் ஞ் வ ெவண்ம " (இர .  சன. 71);,

     ' ரம் ேப றவன் அ வான்;

ரியம் ேப றவன் வான்'.

     ' ரன் ேகண்ைம ர ்அம்பா ம்' (பழ.);.

  ரம்2 vīram, ெப. (n.)

   1. சவ் ரம், 2 ( ன்.);; corrosive sublimate.

   2. ம ந் வைக; a kind of medicine.

  ரம்3 vīram, ெப. (n.)

   இஞ் 2, 1 (யாழ்.அக.);; ginger.

  ரம்4 vīram, ெப. (n.)

   1.  லா சச் ேவர;் khus khus.

   2. கஞ் ; rice gruel.

   3. மைல ல் இயற்ைகயாய் ைள ம் ெபா ள்; a natural kind of medicine found in the mountains.

   4. பரங்  நஞ் ; a mercurial compound.

   5. தங்கம்; refined gold.

   6. நஞ் க்ெகா ; placental cord.
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ரம்ேப -தல்

ரம்ேப -தல் vīrambēcudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. தன் வல்லைமையத் தாேன கழ்தல்; to boast of one's own prowess.

   2. ஆண்ைமத் றங் தல் ( ன்.);; to hector, swagger.

     [ ரம் + ேப -தல்]

ரமகரம்

 
  ரமகரம் vīramagaram, ெப. (n.)

   ேகா ற் ேமனிகள் உலாவ ங்காலத் ம் ேவந்தரக்ள் லா வ ங்காலத் ம் அவரக் க்  
ன்ேன ம ப் ரவாக எ த் ச ்ெசல் ம்  வைகக ள் ஒன்  (யாழ்.அக.);; a fish-shaped emblem 

being part of the paraphernalia carried before deities or kings.

     [ ரம் + மகரம்]

     [p]

ரமகள்

ரமகள் vīramagaḷ, ெப. (n.)

   மைலமகள் ( வக. 411, உைர);; Malai magal, parvadi.

     [ ரம் + மகள்]

ரமேகச் ரன்

 
  ரமேகச் ரன் vīramaāccuraṉ, ெப. (n.)

   ஒன்ப  ர ள் ஒ வர ்( ன்.);; a hero in skanda's army, one of nava-virar, q.v.

     [ ரம் + மேகச் ரன்]

ரமேகந் ரன்

 
  ரமேகந் ரன் vīramaāndiraṉ, ெப. (n.)

   ஒன்ப  ர ள் ஒ வர ்( ன்.);; a hero in skanda's army, one of nava-virar, q.v.

     [ ரம் + மேகந் ரன்]

ரமங்ைக

 
  ரமங்ைக vīramaṅgai, ெப. (n.)

மைலமகள் பாரக்்க;see {}.

ம வ. மைலமடந்ைத.

     [ ரம் + மங்ைக]

ரமடங்கல்

 
  ரமடங்கல் vīramaḍaṅgal, ெப. (n.)

    ரடங்கல்; abatement of virulence.

     [ ரம் + அடங்கல்]
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ரமணி

ரமணி1 vīramaṇi, ெப. (n.)

    லர ்வகார பேதசத் ற் ெசால் ள்ள ஓர ் ைற.  ரத்ைதக் கட்  மணியாகச ்ெசய் , இைத 
இைழத்  நாக் ல் தடவச ்ெசத்தவ ம் எ த்  ேப வான்; per-chloride of mercury is made into a ball by a 
process mentioned in Tirumoolar vagara upadesham 200. it is said that even a dead will come back to life if it is applied to 
the tongue.

     [ ரம் + மணி]

  ரமணி2 vīramaṇi, ெப. (n.)

   1.  ராடக்  என் ம்  ம ந் னால் ரத்ைதக் கட் ச ்ெசய்த மணி; perchloride of mercury ball 
prepared by using magic of  ராடக் .

ரமத்தாளி

 
  ரமத்தாளி vīramattāḷi, ெப. (n.)

   யாைன ெந ஞ் ல்; a stout-stemmed herb with spiny fruits and slimy leaves.

ம வ. ெப ெந ஞ் ல்.

     [p]

ரமந் ரம்

ரமந் ரம் vīramandiram, ெப. (n.)

   ேவண் ம் ேபா  நிற்க ம் பறந்  ெசல்ல ம் ைர ன் கா ல் ஒ ம் மைறெமா ; mantra uttered in a 
horse's ears, so as to enable it to fly or stop as the rider pleases.

     "ெவம்பரிமான்ெச  ரமந் ரம் ----- நீ ெமா ெகன" ( வக. 791);.

     [ ரம் + மந் ரம்]

ரமேயச் ரர்

ரமேயச் ரர ்vīramayēccurar, ெப. (n.)

    ரைசவ னிவர;்{} ascetic.

     "ெபரிய மடந்தனில் வாழ் ரமேயச் ரர ்வா ேய" (தக்கயாகப். பக். 255);.

     [ ரம் + மேயச் ரர]்

ரமேய ரன்

ரமேய ரன் vīramayēcuraṉ, ெப. (n.)

ரமேகச் ரன் (நாம ப. 35); பாரக்்க;see {}.

     [ ரம் + மேய ரன்]

ரமேயந் ரன்

ரமேயந் ரன் vīramayēndiraṉ, ெப. (n.)

ரமேகந் ரன் (நாம ப. 35); பாரக்்க;see {}.

     [ ரம் + மேயந் ரன்]

ரமாகாளன்

ரமாகாளன் vīramākāḷaṉ, ெப. (n.)

   ஐயனார ்ேசைனத்தைலவரான ற் ரத்் ெதய்வம்; a village deity, the head of {} hosts.

     "ெவய்யரிற் ெபரி ம் ெவய்ேயான் ரமாகாளெனன்ேபான்" (கந்த . மகாகாளர.் 3);.

     [ ரம் + மா + காளன்]

ரமாகாளி

 
  ரமாகாளி vīramākāḷi, ெப. (n.)

   காளிேத ;{}, as the ferocious goddess.

     [ ரம் + மா + காளி]

     [p]
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ரமாேகசம்

ரமாேகசம் vīramāācam, ெப. (n.)

   வரிக் த் வைக ( லப். 3, 13. உைர, பக். 88);; a kind of masquerade dance.

     [ ரம் + மாேகசம்]

ரமா ரந்தரன்

ரமா ரந்தரன் vīramāpurandaraṉ, ெப. (n.)

ர ரந்தரன் (கந்த .  ைணவர.் 29); பாரக்்க;see {}.

     [ ரம் + மா +  ரந்தரன்]

ரமா ப் ண்

 
  ரமா ப் ண்  vīramātippūṇṭu, ெப. (n.)

   நச்  ைக; a poisonous shrub.

     [ ரமா  +  ண் ]

ரமாமேகந் ரன்

ரமாமேகந் ரன் vīramāmaāndiraṉ, ெப. (n.)

ரமேகந் ரன் (கந்த .  ைணவர.் 27); பாரக்்க;see {}.

     [ ரம் + மா + மேகந் ரன்]
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ரமா னிவர்

ரமா னிவர ்vīramāmuṉivar, ெப. (n.)

    . .1680  தல் 1747 வைர வாழ்ந்த த்தவ ஆ ரியர.் ச ரகரா , ேதம்பாவணி, ெதான் ல் 
ளக்கம் த ய ல்கள் இயற் யவ ம் இத்தா ய நாட்டவ மான அப்பர;் Father Beschi, an Italian jesuit, 

1680-1747, author of {}, etc works.

த ழ் நாட் ற்  வந்தெபா , தம் ெபயைரத ்ைதரியநாத வா  எனச ் றப்பாக அைமத் க் 
ெகாண்டார.் அவ ைடய இேய  நாதர ்பணி ன் ஆரவ் ம் த ழ்ப் லைம ம் கண்ட அக்கால 
ம ைரச ்சங்கத்தார,் ைதரிய நாத வா ைய ரமா னிவர ்எனத் த ழால் அைழத்தனர.் சந்தா 
சா ப் எ ம் அவர ்நண்பர ்அவர  ற ன் மாண்ைப உணரந்்  'இஸ்ம  சந்நியா ' என அவரக்் ப் 
பட்டம் அளித்தார.்

ரமா னிவர ்த ழ் நாட் ற்  வந்த காலத் ல்,  தல் ஐந்  ஆ  ஆண் கள், காமநாயக்கன்பட் , 
கயத்தா , ம ைர, தஞ்சா ர,்

   அரிய ர ் தலான இடங்களில் ெதாண்டாற் னார.் த ழ் நாட் ன் தட்பெவப்ப நிைலகளால் அவர ்
ந ற்றாேர ம், தளர் ற்றார ்அல்லர;்சமய ைலத் த ழ க் த் த ழனாய் இ ந்  கற் க்க 
ேவண் ம் என் ம் ம ைர ஷன் ரம்ானத்ைத மனத் ற் ெகாண் , த ழ்ெமா ைய நன்றாகப் 
ேபச ம் எ த ம் கற் , இலக் ய இலக்கண ல்கைள ஐயந் ரிபற ஆராய்ந் , தா ம் அந் ல்கள் 
இயற் ம் ஆற்றல் ெபற்றனர.் அவர ்ெதாடர் ைடய இ  ேகா ல்கள் த ழ் இலக் ய வரலாற் ல் 

றப் ைடயதாகக் றப்ப ம் ேகானான் ப்பத் ல் அவர ்த ழ் நாட் ப் ெபண்மணிேபால் 
ேதவதாயார ் வம் அைமத் , அவைரப் ெபரியநாய  அம்ைமயார ்எனப்ேபாற் , அவர ்

வ ள் ேவண் த் ேதம்பாவணி எ ம் ெப ங்காப் யம் யாத்தார.் 1717-இல் தஞ்சா ர ்அர ன் 
கத்ேதா க்கக் கள் இன் மா  ஏலாக் ச் ல் அைமந் ந்த அைடக்கலமாதா ேகா ல் 

றப்  ழா நடத் த் க்காவ ரக்் கலம்பகம் பா னார.் அந்த ஆண்  தல் 1742 வைர ஏலாக் 
ச் ேய அவர ் தெ்தாண் ற்  ந நிைலக் களமாக ளங் ய .

   1742-இல் ைம காரணமாகத் த் க் ல் வந்  ஒ வா  ஒய் ெபற் , அவர ்தம் 
அகரா ைய ம் இலக்கண ல்கைள ம் எ  வந்தார.்  ன்  ேசர நாட் ன் அம்பலக் காட் ல் 
நி வப்ெபற்ற  மடத் ல் தங் ந் , 1747  ப்ரவரி 4 ஆம் நாள் இைறவன் வ  நிழல் 
எய் னார.் அவர ்கல்லைற இ க் ம் இடம் இன்னெதன ஐயந் ரிபற அ தற்  இ கா ம் ேபா ய 
சான் கள் ைடத் ல.

அவர ்த ழ்நாட் ல் வாழ்ந்த காலம் அர யற் ரட் கள் நாடை்டத ் ன் த் ய காலம், 
மாராட் யர,்ெமாகலாயர,் ஆந் ரர ்ஆ ேயார ்த ழ் நாட் ல் அர ரிைம பாராட் ய காலம், ம ைர 
மன்னரக்் ம் ேச  ப யாரக்் ம் பைக நிகழ்ந்த காலம், த ழ் நாட் ன் பற்பல இடங்களில் ெகா ய 
ேபாரக்ள் நடந்த காலம். கத்ேதா க்கக் க்க க் ப் பலவைக இன்னல்கள் ைளந்த காலம். 

னிவர ்தா ம் ஒ கால் ைற டப் ெபற் க் ெகாள்ளத் ரப்் க்  ஆளா , நண்பர்

லர ்உத யால் தைல ெபற்றார.் அவர  கல் ப் லைம னால், அர யல் தைலவரக்ள் பலர ்
அவ க்  நண்பரக்ளா க் கத்ேதா க்கர ்உரிைமகைள உற்ற ேவைள ல் காப்பாற்  வந்தனர.் சந்தா 
சா ப் அவைர நண்பராய்க் ெகாண்ட ம் அல்லாமல், அவைரச ் லகாலம் தமக் த் வானாக ம் 
நிய த்  ைவத் ந்தனர ்என்  வர.் அவ ைடய உைரநைட ல்கள் தரங்கம்பா ள்ள 
ேடனியர ்சைப ன் ெகாள்ைகக்  ம ப்பாக எ ந்தைவ.

த ழ் நாட் ற்  வ வதற்  ன்னேம, இத்தா யம்,  ேரக்கம், ஈ , இலத் ன், ேபாரச்் ேக யம் 
தலாய ெமா கைள ம், அவற் ன் இலக் யங்கைள ம் அவர ்கற் ணரந்் ந்தனர.் இங்  

வந்த ம் த ழ் ெமா ையப் ப ன்ற ந்தார.் வடெமா , ெத ங் , உ  ெமா கைள நன்  கற்றார.் 
த க் த் தாேம இலக்கணம் வ க்கப் ந்த ெபா , ஏ, ண,  தலாய எ த் க்களின் 
வ வங்களில் ற் ல மாற்றங்கள் அைமத்தனர ்என்பர.் ேமைல நாட் க் கைலகளி ம் ெமா களி ம் 

லைம வாய்க்கப் ெபற்றவராத ன் த ழ் இலக் ய இலக்கணங்களில் அவர ் ைறகைளப் 
த்தவல்ல ெப ைம ைடயார ்ஆ னர.் தம் ப்பதாம் ஆண் ற் ப் ன்னரப்் ற ெமா கற் , 

இத் ைணப் லைம எய் , பல்ேவ  ைறகளில் ல்கள் இயற் ள்ள ெபரியார ்இவர ்ஒ வைர 
அன் , இவரக்்  இைணயாக ேவ  எவேர ம் உலக இலக் யத் ேலேய இ கா ம் யாம் காணப் 
ெபற் லம்.  ற்காலத் ல் த ல் இயற்றப்ெபற்ற த்தவ இலக் யங்க க்  இவேர 

ைனவராக ம், வ காட் யாக ம், தந்ைதயாக ம் ளங் ன்றார.் இவர ்எ ய த ழ் 
ல்களி ம், பற்பல ெமா களில் வைரந் ள்ள கங்களி ம், இவ ைடய த ழ்ப் பற் ம் தணியா 

ேவடை்க ம் த ம்  நிற் ன்றன. இவர ்எ ள்ள ல்கள் கப் பல. அைவ அைனத் ம் நம் 
காலத் ற்  வந்  எட் ல. ப ப் ற்  வாராத ல ஏ கள் ஐேராப்பா ன் ற் டங்களில் 
இ க் ன்றன எனக் ன்றனர.் இ கா ம் ப ப் க்கப் ெபற்  ெவளிவந் ள்ள இன் யைமயாத 

ல்கள் பற்  ஒ   இங்ேக

ரமாரத்்தாண்டன்

ரமாரத்்தாண்டன் vīramārttāṇṭaṉ, ெப. (n.)

   1. ெப மா ரன்; illustrious hero.

   2. ஒன்ப  ரரக் ள் ஒ வர;் a hero in skanda's army, one of nava-virar, q.v.

     "மரகதத் யால் ரமாரத்்தாண்டன் வந்தனேன" (கந்த .  ைணவர.் 31);.

     [ ரம் + Skt. {} → த. மாரத்்தாண்டன்]
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ரமாைல

ரமாைல vīramālai, ெப. (n.)

   1. ெவற்  மாைல (யாழ்.அக.);; garland of victory.

   2.  ரைனப் கழ்ந்  பா ம் பாடல் வைக ( க். கல். 966);; a kind of poem or song in praise of a warrior.

     [ ரம் + மாைல]

ர ட்

 
  ர ட்  vīramuṭṭi, ெப. (n.)

   வாள் த ய பைடக்க கைள அணிந்  ெசல் ம் ெந ல் மன  க்க ரைசவத் 
ற ; fanatical vira-Saiva mendicant who goes about armed with sword and shield.

     "உண்பான் ன்பான் வப் ராமணன், கத் க்  நிற்பான் ர ட் " (பழ.);.

     [ ரம் +  ட் ]

ர

 
  ர  vīramuḍi, ெப. (n.)

    ரரணி ந் தைலக்க ைக ( ரிடம்);; warrior's crown.

     [ ரம் +  ]

     [p]

ர த் ரிைக

 
  ர த் ரிைக vīramuttirigai, ெப. (n.)

   கா ன் ந ரலணி ( ன்.);; a ring worn on the middle toe.

     [ ரம் +  த் ரிைக]

ர ர

ர ர  vīramurasu, ெப. (n.)

    ம் ர  க ள் ரத் ன் அ யாக ழக் ம் ரசம்; drum of heroism, one of {}, q.v.

     "ம ரான் க்க கண்ணிைன ைடய ர ரெசா ப்ப" ( .ெவ. 8, 17, உைர);.

     [ ரம் +  ர ]

     [p]

ர ழ

ர ழ  vīramuḻvu, ெப. (n.)

    ர , நிசாளம்,  ைம,  ைல என நால்வைகயான ேபாரப்்பைற; war drum of four kinds viz. {}.

     " ன்ெசான்ன ர ழ  நான் ம்" ( லப். 3, 27, உைர, பக். 106);.

     [ ரம் +  ழ ]

ரெம

ரெம 1 vīrameḻugu, ெப. (n.)

   ஈைள ேநாய்க்  ம ந்தா ய லாங்  னின் ைதலம் வாங்  ரத் ற்  ரம் கட் ய ெம ; per-
chloride is turned into wax like substance when treated with the fat of eel-snake like fish-it removes phlegm.

  ரெம 2 vīrameḻugu, ெப. (n.)

   ஒ  பலம் ரத்ைத ைல ட்  ந்  பழங்கைலயத் ல் நான்  இளநீர ் ட்  அ ல் 

ரெமா

ரெமா  vīramoḻi, ெப. (n.)

    ணி டன் உரத்  ெமா ைக; defiant speech.

     "கண்ண  ெசால் ய ரெமா " ( லப். 25, 82, அ ம்.);.

     [ ரம்1 + ெமா 2]
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ரயாகம்

 
  ரயாகம் vīrayākam, ெப. (n.)

    ரபத் ரன் ெபா ட் ச ்ெசய் ம் ேவள் வைக (யாழ்.அக.);; a sacrifice in honour of {}.

     [ ரன் + Skt. yakya → த. யாகம்]

ரரசம்

ரரசம் vīrarasam, ெப. (n.)

ரம்1, 2 ( லப். 3, 13, உைர); பாரக்்க;see {}.

     [ ரம் + Skt. {} → த. ரசம்]

ரரதம்

 
  ரரதம் vīraradam, ெப. (n.)

   அம்  (யாழ்.அக.);; arrow.

     [ ரம் + Skt. {} → த. ரதம்]

ரராக்கதன்

ரராக்கதன் vīrarākkadaṉ, ெப. (n.)

ரராடச்தன் பாரக்்க;see {}. (கந்த .  ைணவர.் 30);.

     [ ர + Skt. rakshasha → த. ராக்கதன்]

ரராட்சதன்

 
  ரராடச்தன் vīrarāṭcadaṉ, ெப. (n.)

   ஒன்ப ர ள் ஒ வர ்( ன்.);; a hero in skanda's army one of {}, q.v.

     [ ரம் + Skt. rakshasha → த. ராடச்தன்]

ரராயன்பணம்

ரராயன்பணம் vīrarāyaṉpaṇam, ெப. (n.)

   பைழய கா  வைக (பண . 142);; an ancient coin.

     [ ரம் + அைரயன்ராயன் + பணம்]

ரலட்

 
  ரலட்  vīralaṭcumi, ெப. (n.)

ரலஷ்  பாரக்்க;see {}.

     [ ரம் + Skt. lakshimi → த. லட் ]

ரலஷ்

ரலஷ்  vīralašmi, ெப. (n.)

   1.  ரத் ற் ரிய கட ள்; the Goddess of bravery.

   2.  ரமா ய ெசல்வம்; bravery, heroism, as wealth.

   3. ெவற் க் ரிய கட ள்; the Goddess of victory.

     [ ரம் + Skt. {} → த. லஷ் ]

ரவசந்தம்

ரவசந்தம் vīravasandam, ெப. (n.)

   பண்வைக (பரத. ராக. பக். 102);; a specific melody type.

     [ ரம் + Skt. vasanta → த. வசந்தம்]
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ரவஞ்

 
  ரவஞ்  vīravañji, ெப. (n.)

   வஞ் க்ெகா ; rattan creeper - calamus rotang.

     [ ரம் + வஞ் ]

ரவண்டயம்

ரவண்டயம் vīravaṇṭayam, ெப. (n.)

ரெவண்ைடயம், 1. ( வ்.  ப்பா. 17. வ்யா.); பாரக்்க;see {}.

     [ ரம் + வண்டயம்]

ரவைர-த்தல்

ரவைர-த்தல் vīravaraittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    றங் ெகாண்ட மட் ம் வ வாக ம ந்ைதக் கல்வத் ட்டைரத்தல்; to grind well with the best of ability and 
power.

     [ ரம் + அைர-,]

ரவைள

ரவைள vīravaḷai, ெப. (n.)

    ரரணி ம் கடகம்; warrior's armlet.

     " ரவைளைய ைடய ேதாளா ய ப்பால்" ( றநா. 26. உைர);.

     [ ரம் + வைள]

ரவா

ரவா  vīravāku, ெப. (n.)

   1. ஒன்ப  ர ள் ஒ வர;் a hero in skanda's army, one of nava-{}. q.v.

     "ெசம்மணிப் பாைவ தன் னிடத் ல் ரவா வந் த்தனன்" (கந்த .  ைணவர.் 25);.

   2. கா ல் அரிசச்ந் ரைன ைலக் ப் ெபற்ற பைறயன்; the {} who purchased hariccandra, in Benares.

ரவாதம்

 
  ரவாதம் vīravātam, ெப. (n.)

    ரர ்உரத் க் ம் ஆண்ைமப் ேபச் ; defiant speech of warriors.

     [ ரம் + Skt. vata → த. வாதம்]

ரவாரம்

ரவாரம்1 vīravāram, ெப. (n.)

    ரரணி ம் ெவட் மாைல (யாழ்.அக.);; garland of {} flowers, won by warriors.

     [ ரம் + ஆரம்]

  ரவாரம்2 vīravāram, ெப. (n.)

   ேபராரவாரம்; tumultuous noise.

     'அங்  என்ன றப் ?  ரவாரம் ெசய் றாரக்ேள'.

     [ ரம் + ஆரவாரம்]

ரவாளிசே்சைல

 
  ரவாளிசே்சைல vīravāḷiccēlai, ெப. (n.)

ரவாளிப்பட்  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.
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ரவாளிப்பட்

 
  ரவாளிப்பட்  vīravāḷippaṭṭu, ெப. (n.)

   ஒ யப்பட் ச் ைல வைக ( ன்.);; a kind of silk saree printed with curious devices.

     [ ரவாளி + பட் ]

ரவான்

 
  ரவான் vīravāṉ, ெப. (n.)

   மா ரன்; warrior, hero.

     [ ரன் + அவன் →  ரனவன் →  ரவான்]

ர ரதம்

ர ரதம் vīraviradam, ெப. (n.)

    ரன் ப ங் ெகா ய ேநான் ; rigorous austerities, as practised by a warrior.

     " ர ரதமவள் த் ..... ெம ற்றார"் (ெசவ்வந் ப் .....  ரவா . 139);.

     [ ரம் +  ரதம்]

ர ட்சம்

 
  ர டச்ம் vīraviruṭcam, ெப. (n.)

   ேசமரம்; marking nut tree.

     [ ரம் +  டச்ம்]

ர ஷம்

 
  ர ஷம் vīravirušam, ெப. (n.)

ரசா  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ ரம் +  ஷம்.  ஷம் = Skt.]

ர ப்

ர ப் 1 vīravuppu, ெப. (n.)

    ரணா  ப் ; a kind of salt.

     [ ரம் + உப் ]

  ர ப் 2 vīravuppu, ெப. (n.)

   கல் ப்  ( .அ.);; rock-salt.

     [ ரம் + உப் ]

ரெவட் மாைல

ரெவட் மாைல vīraveṭcimālai, ெப. (n.)

   ெதாண் ற்றா  ற் லக் யங்க ள் ெவட்  மாைல ப் பைகவர ்நிைர கவரந்்  வந்த ரன  
ெவற் த் றத்ைதத் பத்  உ ப் க்கேளா  க ம் ல் (ச .);; a poem in praise of {} of a hero who, crowned 
with a wreath of {} flowers, captures his enemy's cattle, one of 96 pirapandam, q.v.

ரெவண்ைடயம்

ரெவண்ைடயம் vīraveṇṭaiyam, ெப. (n.)

   1.  ரக்கழல் பாரக்்க;see {}.

   2.  வா ரத்் யாகராசர  பட்டாக்கத் ; sword of the god TIYAGARAJA at {}.

     " ரெவண்ைடயப் ரதாபர ் யாகராசர"் (தனிப்பா. i, 280. 25);.

     [ ரம் + ெவண்ைடயம்]

ெவண்ைடயம் =  ரர ்காலணி.
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ரெவ

 
  ரெவ  vīraveṟi, ெப. (n.)

    ரத்தாலான மதரப்்  (யாழ்.அக.);; frenzy of heroism.

     [ ரம் + ெந ]

ரைவணவன்

 
  ரைவணவன் vīravaiṇavaṉ, ெப. (n.)

   மதப்பற் ைடய மா ய சமயத்ேதான்; fanatical, uncompromising, vaisnaya having ardent faith in {}.

     'ெந ப்பற்  க்க மா யக் ேகாட்பா ைடயவன்'.

     [ ரம் + ைவணவன்]

ரன்

ரன் vīraṉ, ெப. (n.)

   1. ஆண்ைம ள்ளவன்; hero, warrior.

     "நன்னீர ்ெசாரிந்தனன் ரேனற்றான்" ( வக. 489);.

   2.  ரபத் ரன்; virabhadra.

     "ெநற்  க்கவந்  பணிந் நின்றனன் ரேன" (தக்கயாகப். 334);.

   3. அ கன்; arhat.

     " ரன் றாணிழல் ளங்க ேநாற்ற ன்" ( வக. 409);.

   4. பைடத் தைலவன் ( வா.);; commander.

   5.   மண் (யாழ்.அக.);; {}.

   6. ம ைர ரன்; a village deity.

   7. ெந ப்  (யாழ்.அக.);; fire.

   8. ேவள் த்  (யாழ்.அக.);; sacrificial fire.

   9.  த்தா  (யாழ்.அக.);; dancer.

     ' ரன் ேகண்ைம ர ்அம்பா ம்' (பழ.);.

ராகம்

 
  ராகம் vīrākam, ெப. (n.)

ரயாகம் (இலக்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ ரம் + Skt. yakya → த. யாகம்]

ராகரன்

ராகரன் vīrākaraṉ, ெப. (n.)

   மா ரன்; great warrior.

     " ன் ம் கழ்க்  நல்ேலாேன ராகரேன" ( வாலவா. 54, 4);.

ராசனம்

ராசனம் vīrācaṉam, ெப. (n.)

   1. ஒக இ க்ைக ஒன்பத ள் இட  ெதாைட ல் வல  தாைள ம் வல  ெதாைட ல் இட  தாைள ம் 
ைவத்  உடக்ா ம் இ க்ைக ேவ பா ; hero-posture, a yogic posture which consists in placing the right foot on the 
left thigh and the left foot on the right thigh, one of nine {}, q.v.

   2. ேபாரக்்களம் (யாழ்.அக.);; battle-field.
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ராசாரன்

ராசாரன் vīrācāraṉ, ெப. (n.)

ரைசவன் (அ .நி. 8); பாரக்்க;see {}.

     [ ர + ஆசாரன்]

ரா கா

 
  ரா கா vīrācikā, ெப. (n.)

   நாணற் ல், த ப்ைபப் ல்; sacrificial grass.

ராணத்தான்

 
  ராணத்தான் vīrāṇattāṉ, ெப. (n.)

    ராணப்பைற ெகாட் ம் ஐவர ்(பஞ்சமர)்; வைக னன்; a division of paraiyar who beat the {} drum.

     [ ராணம் →  ராணத்தான்]

ராணம்

ராணம்1 vīrāṇam, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ெபரியபைற; a large, double drum.

     " ராணம் ெவற் ர " ( ப் . 264);

   ெத.  ராண ;க.  ராண்ய.

     [p]

  ராணம்2 vīrāṇam, ெப. (n.)

    ரநாராயண ஏரி என்ப  வழக் ல் ங்  ' ராணம்' என வழங் ம் ெதன்னாற்கா  மாவட்ட ஏரி; the 
term {} conscised as (veeranam); a great lake in south Arcot Dt.

ராணிக் ழங்

ராணிக் ழங்  vīrāṇikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   1.  வைக; viper's grass.

   2.  ராணிக் ழங் ன் ேவர;் root of viper's grass.

     [ ரணம் +  ழங் ]

ராணிவாைழ

 
  ராணிவாைழ vīrāṇivāḻai, ெப. (n.)

   ஒ வைக வாைழ; a kind of plantain.

     [ ராணி + வாைழ]

ராதனம்

ராதனம் vīrātaṉam, ெப. (n.)

ராசனம் (தத் வப். 107. உைர); பாரக்்க;see {}.

     [ ரம் + .ஆதனம்]

ரா ரன்

 
  ரா ரன் vīrātivīraṉ, ெப. (n.)

    ரரக் ட ் றந்த ரன்; hero among heroes.

     [ ரன் + அ  +  ரன். அ  =  ப் ெபா ள் த ம் ன்ெனாட் ]
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ராந்தகன்

ராந்தகன் vīrāndagaṉ, ெப. (n.)

   ஒன்ப  ர ள் (கந்த .  ைணவர.் 32);; a hero in skanda's army, one of nava-{}, q.v.

     [ ர + அந்தகன்]

ராப்

__,

ெப. (n.);

   ெச க்  (யாழ்.அக.);; pride, arrogance.

ம வ. இ மாப் .

     [ றாப்  →  ராப் ]

ரா ேடகம்

ரா ேடகம் vīrāpiṭēkam, ெப. (n.)

   பைகெவன்ற அரசரக்் ச ்ெசய் ம் க்காட்  ( வக. 2326. உைர);; ceremony of anointing a victorious 
king.

ராய்-தல்

ராய்-தல் vīrāytal,    10 ெச. ன்றா .(v.t.)

    தாக ஒன் ட் தல் (யாழ்.அக.);; to scrape together;

 to gather together little by little.

     [ ராய் →  ராய்-,]

ராவளி

 
  ராவளி vīrāvaḷi, ெப. (n.)

ரெவ  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ ரம் + ஆவ ப்  →  ராவளி ஆவ ப்  = ெச க் ]

ராேவசம்

 
  ராேவசம் vīrāvēcam, ெப. (n.)

ரெவ  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [ ரம் + Skt. {} → த. ஆேவசம்]

ராளிப்பட்

 
  ராளிப்பட்  vīrāḷippaṭṭu, ெப. (n.)

   மாத லக் க் ரிய ேசைல; menrustal cloth.

     [ ராளி + பட் ]

  ராளிப்பட்  vīrāḷippaṭṭu, ெப. (n.)

    நில மன்னர ்உ க் ம் பட் த் ணி வைக; a silk cloth specially used for the chieftains of Tamilnadu.

ராளிப்பட் ம்வ ரேமா ர ம் (உவ);.

     [ ராளி+பட் ]
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ரி

ரி1 vīri, ெப. (n.)

   1. வட்டத் ப் ; twiner- cissampelos pareira.

   2. பங்கம் பாைள; a bitter prostate plant.

  ரி2 vīri, ெப. (n.)

   1.  ர ள்ளவள்; heroic woman.

   2. காளி ( டா.);; {}.

   3. ெகாற்றைவ ( ரக்்ைக);; {}.

     "ேவலாரை்க ரிைய ன் பைடத்தார ்ேபா ம்" (ேதவா. 597.6);.

   4.  ற் ர ்ெபண் ெதய்வம்; a village goddess.

   5. அரிவாண் ைனப் ண் ; sickle-leaf.

     [ ரம் →  ரி]

ரிட்ட -தல்

ரிட்ட -தல் vīriṭṭaḻudal,    1 ெச. . .(v.i.)

    க் ரெல த் க் ழந்ைதத் ெமன் ற தல்; as in children - to cry deeply.

ரிடம்

ரிடம் vīriḍam, ெப. (n.)

   நாவல்,1 (மைல.);; jumoonplum.

ெத. ேநெர .

ரி -தல்

ரி -தல் vīriḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

    ெரனக் கத் தல்; to cry out suddenly, to scream, make a sharp, shrill sound.

     " ரிட்டரக் யர.்.... அழ" (இராமநா.உ த். 58);.

     [  →  ரி -,]

ரிணிகா

 
  ரிணிகா vīriṇikā, ெப. (n.)

    ல்வம்; a sacred tree - batel tree - Aegle marme losa.

ரிப்பால்

 
  ரிப்பால் vīrippāl, ெப. (n.)

   எ க்கம் பால்; milk drawn from calotropis gingantia.

ரிப்பா கம்

 
  ரிப்பா கம் vīrippāvigam, ெப. (n.)

   எட் ைர; seeds of nuxvomica.

ரிப்பாைள

 
  ரிப்பாைள vīrippāḷai, ெப. (n.)

   பங்கம் பாைள; a bitter ash coloured prostate plant.
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ரி த்

 
  ரி த்  vīrimuttu, ெப. (n.)

   ெகாடை்ட த் ; castor seed.

ரியத்தரி

 
  ரியத்தரி  vīriyattarisi, ெப. (n.)

   வாளானரி ; a kind of rice.

ரியேத

 
  ரியேத  vīriyatēcu, ெப. (n.)

   வல்லாைர; a prostate plant.

ரியன்

 
  ரியன் vīriyaṉ, ெப. (n.)

   ஓர ் ண் ; a plant.

ரியன்னம்

 
  ரியன்னம் vīriyaṉṉam, ெப. (n.)

   ம ள்; a kind of medicinal herb.

ம வ. மரநாக.

     [p]

ரியா

 
  ரியா  vīriyāṭi, ெப. (n.)

   நரிப்பய ; a green pulse. (சா.அக.);

அண்டம்

 
  அண்டம் vīruaṇṭam, ெப. (n.)

   அண்ட ேநாய்; a disease of the scrotum. (சாஅக.);

தம்

தம்1 vīrudam, ெப. (n.)

   படரந்்  காய்க் ங் ெகா கள்; spreading plant. (சாஅக.);

  தம்2 vīrudam, ெப. (n.)

    ைட  ( ன்.);; bush, small shrub. (சாஅக.);

ெரனல்

 
  ெரனல் vīreṉal, ெப. (n.)

    ெரனக் கத் ம் ஒ க் ப் ; onom.expr. of a sharp, shrill cry.

     ' ழந்ைத ெரன்  கத் ற் '.
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ைர

ைர1 vīrai, ெப. (n.)

   1. கடல் ( ங்.);; sea.

     " ைர ைர" ( ைச.  மாளி. 3, 5);.

   2.  ன்பம் ( ங்.);; affliction, trouble.

   3. மரவைக; a kind of tree.

     " ைகந்த ைர ெயரிந்தேவ" (க ங். 63);.

   4. ெநல் , 1 (இலக்.அக.); பாரக்்க;see nelli.

   5.  ந் ரிைக2, 1 (இலக்.அக.);; common grape vine.

   6. வட்டத் ப்  (ைதலவ.);; sickle-leaf.

   7. ம ர ்மாணிக்கம் ( ங்.);; common snakewood buckthorn.

  ைர2 vīrai, ெப. (n.)

   1. மைன  (யாழ்.அக.);; wife.

   2. தாய் (யாழ்.அக.);; mother.

   3. வாைழ (சங்.அக.);; plantain.

ைரயா க ராய
ர்

ைரயா க ராயர ்vīraiyācugavirāyar, ெப. (n.)

   16-ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்தவ ம் அரிசச்ந் ரப் பழங்கைத ( ராணம்); இயற் ய வ மான லவர;்{} 
of virai, author of Ariccandira-{}.

     [ ைர + ஆ க ராயர]்

ேராத் ங்கன்

 
  ேராத் ங்கன் vīrōttuṅgaṉ, ெப. (n.)

    ரத்தாற் றந்தவன் ( ன்.);; person famed for his valour.

     [ ர + உத் ங்கன்]

ேராதம்

 
  ேராதம் vīrōtam, ெப. (n.)

   நல்ல மா ைள; good pomegranate.
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 vīvu, ெப. (n.)

   1. அ ; ruin, destruction.

     "  லாற்றெலார ் ளி" ( காளத்.  . கண்ண. 50);.

   2. இறப்  ( ங்.);; death.

   3. ெக ைக; eradication, removal.

     " வ ங் க ேநாய்" ( ஞ் ப். 3);.

   4.  ; end.

     " ல் ரன்" ( வ்.  வாய். 4,5,3);.

   5.  ற்றம்; defect, flaw.

     "ேபாகலர ்யா ம் க யற்றல்" (ஞானா. 53, 18);.

   6. இைட ; interruption, intervel.

     " ன்  நின்றவரக்் ன்பக் க ெசய் ம்" ( வ்.  வாய். 7, 5, 11.);.

     [  →  ]
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ழ்

ழ்1 vīḻtal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1.  1-, 1 பாரக்்க;see {}.

     " ம் ற் ளி  னல்லால்" ( றள், 16);.

   2.  1-, 2,3,4,5,6 பாரக்்க;see {}.

   3.  1-, 7 பாரக்்க;see {}.

     "பயன்மர ெமல்லாங் கணி ரந்்  ந்தற் " (நால , 17);.

   4.  1-, 8 பாரக்்க; {}.

     " டங்ேகா ட ைள காத்  ழ்ந்த ேவேலார"் ( .ெவ. 5, 4, ெகா .);.

   5.  1-,

   9. பாரக்்க;see {}.

     " ழ்க ெரன" (மணிேம. 30, 103);.

   6.  1-, 10, 11 பாரக்்க;see {}.

   7.  1-, 12 பாரக்்க;see {}.

     "ஒ நாேள ெவள்ளநி  ம்" ( வக. 496);.

   8.  1-, 13,14,15,16,17,

   18. பாரக்்க;see {}.

   9. நீங் தல்; to be separated.

     " ழ் மார் ற் ெறன்னவர ்ேகாேவ" ( லப். 20, 23);.

   10.  1-, 19 பாரக்்க;see {}.

     "அகத்ேதான் ழ்ந்த ெநாச் ம்" (ெதால். ெபா ள். 68);.

     "தாம் ழ்வார ்தம் ழப் ெபற்றவர"் ( றள், 1191);.

   11.  1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 பாரக்்க;see {}.

   12.  1-, 27 பாரக்்க;see {}.

     " ழ்க ற் சல்"(அகநா. 38);.

   13.  1-, 28, 29 பாரக்்க;see {}.

     [ ள் →  ள் →  ழ் →  ழ்-,] ( .தா. 69);

  ழ்2 vīḻttal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1.  ழசெ்சய்தல்; to cause to fall.

     " ற்ெறன ேவழம் ழா" ( வக. 2283);.

   2.  ணாகக் க த்தல்; to let pass, to waste.

     " ழ்த்தவா ைனேயன் ெக ங் காலேம" (ேதவா. 1203, 7);.

   க.  ; .  .

  ழ்3 vīḻttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   தாழ த்தல்; to hang down.

     "ெகா ங்ெகா  வள்ளித் தாழ ழ்க் ம்ேம" ( றநா. 109);.

  ழ்4 vīḻttal,    11 ெச. . .(v.i.)

   ேநாயால் ழச ்ெசய்தல்; causing to fall as from disease of illness.

ழ்5
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ழ்க்கா

ழ்க்கா  vīḻkkāṭu, ெப. (n.)

   1.  ழ்ச் ; swooping.

     "ப ந் ன் ழ்க்கா " (இைற. 4, பக். 57);.

   2.  தம்; rate.

     'ஒவ்ெவா வ க் ம் இரண்  ழ்க்கா  ெகா த்தான்'.

     [ ழ் + கா ]

ழ்க்ைக

ழ்க்ைக vīḻkkai, ெப. (n.)

    ளக்  ( வா ); நாள் ( ங்.);; the 15th naksatra.

ழ்க

ழ்க  vīḻkadi, ெப. (n.)

   நிரயம் (நரகம்); (யாழ்.அக.);; hell.

     [ ழ்1- + க ]

க  = நிைல.

ழ்க ர்

ழ்க ர ்vīḻkadir, ெப. (n.)

   மைற ம் க ரவன் (மணிேம. 30, 103);; setting sun.

ம வ. ப ஞா .

     [ ழ் + க ரி]

ழ்ச்

 
  ழ்ச்  vīḻcci, ெப. (n.)

ழ்  பாரக்்க;see {}.

     [ ழ் →  ழ்ச் ]

ழ்சை்ச

 
  ழ்சை்ச vīḻccai, ெப. (n.)

    ற்றம் (நாஞ்.);; fault, defect.

ம.  ழ்சச்.

ஒ கா: வ  →  ழ் →  ழ்சை்ச.

ழ்த் -தல்

ழ்த் -தல் vīḻddudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

ழ்2-, 1 பாரக்்க;see {}.

     "அம்பா ல த்த த்  ழ்த் னேன" (பாரத. ப ேனழாம். 170);.

     [ ழ் →  ழ்த் ]

ழ்ந்தாடல்

ழ்ந்தாடல் vīḻndāṭal, ெப. (n.)

    , கைடயம், ேப , மரக்கால், பாைவ என ஐவைகப்பட்ட த் வைக ( லப். 3, 14, உைர, பக். 89);; a 
kind of dance, of which there are five forms, viz., {}.

     [ ழா →  ழ் →  ழ்ந்  + ஆடல்]

  ழ்ந்தாடல் vīḻndāṭal, ெப. (n.)

   மரக்காலா ட க் ரிய ேவ  ெபயராக அ யாரக்்  நல்லார ் வ ; another name told by Adiyarkkunallar 
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ழ்நாள்

ழ்நாள் vīḻnāḷ, ெப. (n.)

    ணாள்; day spent in vain.

     " ழ்நாள் படாஅைம நன்றாற் ன்" ( றள், 38);.

ம வ.  ண்காலம்.

     [ ழ் + நாள்]

ழ்ப் ர

 
  ழ்ப் ர  vīḻppirami, ெப. (n.)

   ஒ க் ப் ர யம், ெதன்னம் வால் ேபாம்; gonorrhoea, gleet, it is cured by coconut flower.

ழ்

ழ்  vīḻpiḍi, ெப. (n.)

   1.  ைற ; decrease.

   2. ெவ ப் ; dislike.

     [ ழ் +  ]

ழ்

ழ்  vīḻpu, ெப. (n.)

    ள்ளி; twig, small stick.

     "ெந ஞ் ைனத் ததர் ழ் ெபா த் க் கட் ய ைட னன்" (மணிேம. 3, 107);.

ழ் ன்

ழ் ன் vīḻmīṉ, ெப. (n.)

    ண் ழ்ெகாள்ளி (ெதால். ெபா ள்.91, உைர);; meteor.

ம வ. எரி ன்.

     [ ழ் +  ன்]

ழ்

ழ்  vīḻvu, ெப. (n.)

   1.  ைக; falling descending.

   2. பாய்சச்ல்; swoop.

     "ப ந் ன் ழ் " (நன். 19);.

   3.  ப்பம்; desire.

     " ழ் ெகா  வாளா ன்றாய்" (அ ட்பா.i, ெநஞ்ச . 540);.

ம.  .

     [ ழ் →  ழ் ]

ழ்ேவயம்

 
  ழ்ேவயம் vīḻvēyam, ெப. (n.)

   ெகா ச ்சம்பங் ; climbing sampak.

     [p]

ழ

ழ vīḻ, இைட. (part.)

   ஓர ்உவம  (ெதால். ெபா ள். 2);; a particle of comparison.
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1 vīḻi, ெப. (n.)

   1. நீர் ள்ளி; a thorny plant.

   2. அயத்ைத ஈயமாக்  பாரக்்க;see {}.

   3. மர ; adventitious root.

2

__,

ெப. (n.);

   ம ந் செ்ச  வைக; a straggling shrub with simple oblong leaves and greenish flowers.

     " வா ன் கனிவா ெயா  ெமல் யல்" (கம்பரா.  னல் ைள. 28);.

   2. தஞ்சா ர ்மாவட்டத்

    ள்ள ைல என் ம் வன் ேகா ல்; a {} shrine in the Tanjore district.

     "ஆய  ெகாண் ர"் (ேதவா. 600, 9);.

     "கா மாநகர ்வா  சம்பந்தன் ழைலேமல் தா ம் ெமா கேள" (ேதவா. 3);

  3 vīḻi, ெப. (n.)

   இளைமயாக் ம் ம ந் ச ்சரக் ள் ஒன் ; a rujuvenated drug.

ம வ.  , நாட்  .

சச்ா

 
  சச்ா  vīḻiccāṟu, ெப. (n.)

    சச்ா ; juice of {}.

ச் ரணம்

 
  ச் ரணம் vīḻiccūraṇam, ெப. (n.)

    ேவரப்்ெபா ; powder of the root of {}.

ப்பட்ைட

 
  ப்படை்ட vīḻippaṭṭai, ெப. (n.)

    ப்படை்ட; bark of {}.

யர்

 
  யர ்vīḻiyar, ெப. (n.)

   பாரப்்பன ள் ஒ  வைக னர;் a division of {}.

றாைழ

றாைழ vīḻiṟāḻai, ெப. (n.)

ெதன்ைன பாரக்்க;see {}. 

 coconut-palm.

     " றாைழக் ழ த் நீர"் (ெப ம்பாண்.357);.

     [ ழ் + இல் + தாைழ]

     [p]
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   vīli, ெப. (n.)

   ெவள்ளி; silver.

ெளனல்

 
  ெளனல் vīḷeṉal, ெப. (n.)

    ெரனக்கத் ம் ஓைசக் ப் ; onom. expr. of a shrill, sudden noise or cry.

     [ ெரனல் →  ெளனல்]

ைள

ைள vīḷai, ெப. (n.)

   1.  ழ்க்ைக; whistling.

     "ம  ைளயர"் ( ஞ் ப். 161);.

   2.  ள்ெளன்ற ஓைச; shrill sound.

     " ைளப் ப ந் ன்" (அகநா. 33);.

   3. ஒ ; noise.

     " ைளக் க ங் கைணயால்" ( .ெவ. 10,8);.

   ெத. ஈல; Ko. {}.

ற்றம்

ற்றம் vīṟṟam, ெப. (n.)

ற் , 1 ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ ற்  →  ற்றம்] (ெசல்  '77 ஆனி, 545);

ற்றா-தல்

ற்றா-தல் vīṟṟātal,    6 ெச. . . (v.i.)

    ரி ப தல்; to be dismembered, to become separate.

     "ம ந்  சகடம்  ற்றா ......  ழ்ந்ததால்" (பாகவ. 10, சகட.2);.

     [ ற்  + ஆ-,]

ற் -த்தல்

ற் -த்தல் vīṟṟiruttal,    3 ெச. . .(v.i.)

   1.  றப்ேபா த்தல்; to sit in state or majestically.

     "ேகள் க்ேகா ற் ந்த" ( வக. 30);.

   2. ேவ பா  ேதான்ற இ த்தல்; to sit with unique distinction.

     " ற் ந் ேத ல ந் தனிக்ேகால் ெசல்ல" ( வ். வாய். 4, 5, 1);.

   3. இ மாந் த்தல் ( டா.);; to sit proudly.

   4. கவைல ன்  த்தல்; to be care-free.

     "நா .....  ற் ந்தாண்ேமா ெவன்றான்" ( வக. 2901);.

   5. தனிைமயா த்தல் (யாழ்.அக.);; to sit alone.

     [  →  ற்  + இ -,]
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ற் க்ைக

ற் க்ைக vīṟṟirukkai, ெப. (n.)

   அர க்ைக; throne.

     "நட் ற்  ற் க்ைக யாெதனின்" ( றள், 789);.

     [ ற்  →  ற் க்ைக]

     [p]

ற் னி ந்தெப
மங்கலம்

ற் னி ந்தெப மங்கலம் vīṟṟiṉidirundaberumaṅgalam, ெப. (n.)

   பாடாண் ைண ன் வைகக ள் ஒன்றாக வ வ ம், அரசன் தனக்  ஒப்பா ம் 
க்கா ல்லாைமயால் தன்  ேதான்ற இ மாந் த்த மா ய றத் ைற;     " ற் ந்த 

ெகாைலேவலான் ற் ந்த றல் த்தன் " ( .ெவ.920);.

அரசன் தன  அரியைண  ெசம்மாந் ந்த ெவற் ையப் பாராட் ய  இத் ைற.

எ -  .

ற்

ற்  vīṟṟu, ெப. (n.)

   1. ேவ ப ைக ( ங்.);; being different diversity.

   2.  ண் ; piece:

     " ற்  ற்றா  ேயா  த ம்"

   3.  ; division, class.

     "தந்ைத தன்ைனய ரா  ற் ம்" (இைற. 28);.

   4. தனிைம ( ன்.);; solitariness.

   5. வைள  ( ன்.);; curve.

   6. பக்கம்; side.

     "இ ற்  ரித்ேத கட் ங்காைல" (ெதால். ெபா ளியல். 26);.

     [  →  ற் ] (ெசல்  'ஆனி' 77, பக். 545);

ற் சச்ட்டம்

 
  ற் சச்ட்டம் vīṟṟuccaṭṭam, ெப. (n.)

   வைள சச்ட்டம்; circular frame-work.

     [ ற்  + சட்டம்]

ற் த்ெதய்வம்

ற் தெ்தய்வம் vīṟṟutteyvam, ெப. (n.)

   உட லமரந்்  காட் ன்பத்ைத ண்டாக் ந் ெதய்வம் ( வக. 411, உைர);; the Goddess dwelling in the 
body and giving it beauty.

     [  →  ற்  + ெதய்வம்]

ற் ப்ெபா ள்

 
  ற் ப்ெபா ள் vīṟṟupporuḷ, ெப. (n.)

    ல்லைறப் பண்டம் ( ன்.);; sundry goods.

     [ ற்  + ெபா ள்]

ற் ம்

ற் ம் vīṟṟum,  .எ.(adv.)

   மற் ம்; in addition, besides.

     " ற்  மா ரம் ெவங்கைண ந் னான்" (கந்த . ங்க .402);.

     [ ற்  →  ற் ம்] (ெசல் . '77' ஆனி 545);
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ற் வளம்

ற் வளம் vīṟṟuvaḷam, ெப. (n.)

    றநாட் க் ல்லாத ெசல்வம் (மைலப . 68);; natural wealth peculiar to a country.

     [ ற்  + வளம்]

ற் வைள

 
  ற் வைள  vīṟṟuvaḷaivu, ெப. (n.)

   வட்டமான கட்டட வைள ; circular arch.

     [ ற்  + வைள ]

     [p]

ற் ற்றாக

 
  ற் ற்றாக vīṟṟuvīṟṟāka,  .எ.(adv.)

   ெவவ்ேவறாக; severally, separately.

     [ ற் ற்  + ஆக]

ற் ற்

ற் ற்  vīṟṟuvīṟṟu, ெப. (n.)

   ெவவ்ேவ ; separateness.

     "ெவளிற் ப் பனந் ணி ன் ற்  ற் க் டப்ப" ( றநா. 35);.

     " ற்  ற்ேறா  ம னம்ேபால்" (களவ . 29);.

     [ ற்  +  ற் ]

றல்

 
  றல் vīṟal, ெப. (n.)

   ெவ ப் ; crack.

     [  →  றல்]

றாட்டம்

றாட்டம் vīṟāṭṭam, ெப. (n.)

   இ மாப் ; arrogance:

     " றாட்ட ற்ற  மாறாட்டகத் த யன்"  (ேபரின்பக் ரத்். பக். 104);.

     [  + ஆ  → ஆட்டம்]

றாப்

றாப்  vīṟāppu, ெப. (n.)

   இ மாப் ; arrogance.

     "இந்த க்ேகன் றாப்ேபன்" (தனிப்பா. i, 88, 173);.

ட்ட -தல்

ட்ட -தல் vīṟiṭṭaḻudal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ர் ெரனல்; make a shrill.

ட்ேடாடல்

 
  ட்ேடாடல் vīṟiṭṭōṭal, ெப. (n.)

   ேநாய் வ ங் ணப்ப தல்; entirely freed from disease.
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-தல்

-தல் vīṟiḍudal,    6 ெச. . .(v.i.)

ரி -, பாரக்்க;see {}.

     [ ரி  →  -,]
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1 vīṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. ேமம்ப தல்; to be distinguished, to be eminent.

     "ேபா ர ் வா ழா மா கேன" ( ப்ேபா. சந்.  ங்க . 3, 1);.

   2.  தல்; to increase.

     " ண்  ைசந் ட" (கந்த .தானப். 20);.

   3.  தல்; to scratch, as with the point of an instrument, to tear.

     "நின்ெமய்க்கட் ைரேயா ய " (க த். 96);.

 M. {};

 K. {};

 Tu. {};

 Te.{}.

  2 vīṟudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ெவட் தல்; to split, cut.

     "ெதய்வவாள் றப் ெபான் னன்" (கம்பரா. சம்பா 43);.

   2. அ த்தல்; to beat, flog.

     'அவைன நன்றாய் ேனன்' (இ.வ);.

  3 vīṟu, ெப. (n.)

   1. தனிப்பட்ட றப் ; distinctive excellence.

     " ெறய்  மாண்டார"் ( றள், 665);.

   2. ெவற் ; victory.

     " ெபற ேவாச் " (ம ைரக். 54);.

   3. ேவெறான் ற் ல்லா அழ ; unique beauty.

     " யர ்கலச நன்னீர"் ( வக. 489);.

   4. ெபா ; splendour.

     "சாறயர ்களத்  ெபறத ்ேதான் " ( .283);.

   5. ெப ைம (இல்க்.அக.);; greatness.

   6.  ; abundance, plenty.

     "வாணிகர ் ற் லாபம் ைள ச ்ேசறல்ேபால" (ேச .  நாட.் 42);.

   7. நல் ைன; good fortune, merit.

     " ைசைய ெயன் ல ேகா ய ேலன்" ( வக. 1814);.

   8. ம ந்  த யவற் ன் ைன ைள ேவகம்; strenth, as of medicines or poisons power.

     'அந்த ம ந் க்  ல்ைல'.

   9. தன் ைனப் ; arrogance.

     "கங்ைக றடக் ம்..... சைடயாய்" (காஞ் ப். வாணிச.் 84);.

   10. ெவ ப்  (யாழ்.அக.);; dislike, disgust.

   11. ஒளி ( ன்.);; light brightness.

   12. ேவ ; separateness.

     "  யங் ம்" ( றநா. 173);.
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கம்

 
  கம் vīṟugam, ெப. (n.)

   ெகா  நவ்வல்; creeper-jamune.

ட்டம்

 
  ட்டம் vīṟuguṭṭam, ெப. (n.)

   நலன ட்டேநாய்; virulent leprosy.

     [  +  ட்டம்]

தணிதல்

 
  தணிதல் vīṟudaṇidal, ெப. (n.)

   ம ந் ன் ைர  ைற படல்; abating of the virulence of medicine.

     [  + தணிதல்]

ங்கனி

 
  ங்கனி vīrudiṅgaṉi, ெப. (n.)

   அணிற் ள்ைள; squirrel.

     [  +  ங்கனி]

வாதம்

வாதம் vīṟuvātam, ெப. (n.)

 பாரக்்க;see {}, 

 a form polemical discussion.

     " வாதம் க ம் வா வாதேநாயாளரக்் ம்" (தா . மைல வளர.்3);

     [  + Skt. {} → த. வாதம்]

ெறனல்

 
  ெறனல் vīṟeṉal, ெப. (n.)

ெரனல் பாரக்்க;see {}.

ப தலம்

 
 ப தலம் paḍudalam, ெப. (n.)

    த்தணி வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruttani Taluk.

     [ப  (தைல); –தலம்]

பண்டராப்பள்ளி

 
 பண்டராப்பள்ளி paṇṭarāppaḷḷi, ெப. (n.)

    ப்பத் ார ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruppattur Taluk.

     [பண்டாரம்+பள்ளி]
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பண் ராமம்

 
 பண் ராமம் paṇṭugirāmam, ெப. (n.)

    ற் ரக்ள் வழங் ம் வரி; a tax levied from the village.

     [பண்  ( ைளசச்ல்);+  ராமம்]

பண் யம்

 
 பண் யம் paṇṭuḻiyam, ெப. (n.)

   பண்ட ஏன (பாத் ர);ங்கள்; vessaland other things.

     [பண்டம்+ஊ யம்]

பண்ணாட்

 
 பண்ணாட்  paṇṇāṭṭu, ெப. (n.)

   ேவளாண்ைம எ ம் பண்ைணயத்ைத ேமற்பாரை்வ ெசய் ம் ேமலாண்ைம அ காரம்; farm 
management.

     [பண்ைண-பண்ணாட் ]

பண்ணா

பண்ணா  paṇṇāṭi, ெப. (n.)

   1  தலாளி; land lord, owner.

   2. கணவன்; husband.

     [பண்ைண +(ஆளி); ஆ ]

பண்ணாளத்

 
 பண்ணாளத்  paṇṇāḷatti, ெப. (n.)

   ஆளத்  வைககளில் ஒ  ரி ; a musical tune.

     [பண்+ஆளத் ]

பண்ணிக்கட்

 
 பண்ணிக்கட்  paṇṇikkaṭṭu, ெப. (n.)

ஒ  வைக ஆைடக் கட் .

 a kind of dressing.

     [பண் +கட் ]

பண்ணிக் ண்

 
 பண்ணிக் ண்  paṇṇikkuṇṭu, ெப. (n.)

    மங்கலம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tirumangalam Taluk.

     [பண்ைண-பண்ணி+ ண் ]

பண்ணியான்

 
 பண்ணியான் paṇṇiyāṉ, ெப. (n.)

    மங்கலம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tīrumangalam Taluk.

     [பண்ணியம்-ஆன்]
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பண் ப்ெபயரத்்த
ல்

 
 பண் ப்ெபயரத்்தல் paṇṇuppeyarttal, ெப. (n.)

   த ைச ன் ஒ  ; a feature in Tamil music.

     [பண்-பண் :ெபயரத்்தல்]

பண்ைண

 
 பண்ைண paṇṇai, ெப. (n.)

   அச் ல் ைணத்த ல்,  ங் லால் ஆன பண்ைண ல்  ைளகள் வ யாக வந்  க்ேக 
ேபா ம் ஊைட ைல அ த்  ெந க்கமாக்க ெசய் ம் பண்ைண; a partin the handloom.

     [பண்-பண்ைண]

பணக்கல்

 
 பணக்கல் paṇakkal, ெப. (n.)

   பட்டைற ல் இ க் ம் பட்டைடக் கல்; anvil

     [பைன+கல்]

பணம் ெபத்த 
பசை்ச

 
 பணம் ெபத்த பசை்ச baṇambettabaccai, ெப. (n.)

   நாட் ப் றங்களில் பசை்சக் த்த க்  வழங் ம் ெபயர;் marking on the skin.

     [படம்-பணம்+ெபத்த+பசை்ச]

பணிக்கத்தா

 
 பணிக்கத்தா  paṇikkattāvu, ெப. (n.)

    வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Sivagangai Taluk.

     [பணிக்கன்+தா ]

பணி வயல்

 
 பணி வயல் paṇidivayal, ெப. (n.)

   பரமக்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Paramakudi Taluk.

     [பணத் +வயல்]

பணியாரக்கல்

 
 பணியாரக்கல் paṇiyārakkal, ெப. (n.)

   பணியாரம் ம் கல்; pan, (ெநல்ைல);

     [பணியாரம்+கல்]

பத்தகைர

 
 பத்தகைர pattagarai, ெப. (n.)

   ேசைலகள் ேவட் கள் அ த்த க் ரிய இடம்; point of seperating the viewed woven length.

     [பற் -பற்ற+கைர]
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பத்தநி

 
 பத்தநி  paddanidi, ெப. (n.)

    ற்ப வைக ள் மங்கலச ் ன்ன ற்பம்; an auspicious Sculpture.

     [பற் -பற்ற+நி ]

பத்தவாட்

 
 பத்தவாட்  pattavāṭṭu, ெப. (n.)

   ஓைச இல்லாமல் ெநய் ம் வாட் ; a noiseless weaving method.

     [பற் +வாட் ]

பத்தாங்கல்

 
 பத்தாங்கல் pattāṅgal, ெப. (n.)

   தட்டங்கல் ஆட்டத் ன் வைக; a kind of Tattanka play.

     [பற் +பத் +ஆம்+கல்]

பத்

 
 பத்  patti, ெப. (n.)

    ல் ப்பாட் ல் பயன் ப த்தப்ப ம் க ப் பாைள னாற் ெசய்யப்பட்ட ஒ  மடை்ட; arecanut sheath.

     [பற்ைற-பத் ]

பத் யம் பாடல்

 
 பத் யம் பாடல் pattiyambāṭal, ெப. (n.)

   நாட் ப் றப்பாட ன் ஒ  ரி ; a variety of folk song.

     [பத் யம்+பாடல்]

364

www.valluvarvallalarvattam.com 16318 of 19068.



பத் ரி

பத் ரி pattiri, ெப. (n.)

   அம்ைம ேநாய்க் த் தட ட ேவப் ைல ம் ஆமணக்  ைத ம் கலந்  அைரக்கப்பட்ட சாந் ; a 
pasty medicine prepared by the Siddha doctors.

     [பத்தல்-பத் ரி]

 பத் ரி1 pattiri, ெப.(n.)

   1. அம்  ( வா.);; arrow.

   2. பறைவ ( ங்.);; bird.

   3.  ைர ( டா.);; horse.

   4. சா பத் ரி (உ.வ.);; mace.

   5. காட் சச்ா ; Malabar nutmeg.

     [Skt. patrin → த. பத் ரி]

 பத் ரி2 pattiri, ெப.(n.)

   இைல; leaf.

     "இலைத வல் களி ள்ளா ந்த பத் ரிகள்" (ேம மந். 1163);.

     [Skt. patra → த. பத் ரி]

 பத் ரி3 pattiri, ெப.(n.)

காளி ( ங்.);;{},

 consort of Siva.

     [Skt. {} → த. பத் ரி]

பதநீர்க்கலயம்

 
 பதநீரக்்கலயம் padanīrkkalayam, ெப. (n.)

   ெதன்ைனமரத் ல் பதநீெர க்கக் கட்டப்ப ம் கலயம், ஊறல் ட் ; small earthen pot to hold juice.

     [பதம்,நீர+்கலயம்]

பதவல்

 
 பதவல் padaval, ெப. (n.)

   கா க க் ள் ேதைவ ல்லாமல் வளரந்்  டக் ம் ெச  ெகா கள்; unwanted growth of vegetation.

     [பத -பதவல்]

பதனக்

 
 பதனக்  padaṉakkuḍi, ெப. (n.)

    வா டாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [பதனம்+  ]
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ப னா  தட்  
அைட

 
 ப னா  தட்  அைட  padiṉāṟudaḍḍuaḍaivu, ெப. (n.)

    ம் யாட்டத் ல் ன்பற்றப்ப ம் அட ; steps in kummi play.

     [ப னா +தட் +அட ]

ப ைல

 
 ப ைல padilai, ெப. (n.)

   ஒ வைகயான இைசக் க ; a kind of musical instrument.

     [பதைல-ப ைல]

பந்தைன நல் ர் 
பாணி

 
 பந்தைன நல் ர ்பாணி pandaṉainallūrpāṇi, ெப. (n.)

   பரதத் ல் ன்பற்றப்ப ம் ஊரப்்பாங்  நைட ைறகளில் ஒன் ; a variety in South Indian dance.

     [பந்தைணநல் ரய்ாணி]

பந்தம்

 
 பந்தம் pandam, ெப. (n.)

   ைகயள ள்ள ெநற்க ரக்் கட் ; a paddys health.

     [பாந் -பாந்தம்-பந்தம்]

பந்தா

 
 பந்தா  pandāṭu, ெப. (n.)

    ண் வனம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tindivanam Taluk.

     [பனம்+ேதா ]

பந்தாைட

 
 பந்தாைட pandāṭai, ெப. (n.)

    ல் ப்பாட் ல் இடம் ெப ம் டத்ைத ைவக்க உத ம் ைவக்ேகா ல் ரிக்கப்பட்ட ரிமைண; ring 
stand for keeping the pot in bow song.

     [பாந் +அைட]

பம்ம ளம்

 
 பம்ம ளம் pammaduguḷam, ெப. (n.)

   ைசதாப்ேபடை்ட வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Saidapet.Taluk.

     [ கம -மம்ம -பம்ம + ளம்]

பம் -தல்

 
 பம் -தல் pammudal, ெச. .  (vi )

   ப ங் தல்; to hide.

     [பம்-பம் ]
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பய்ய ப்பான்

 
 பய்ய ப்பான் payyamiḻippāṉ, ெப. (n.)

   பழம்ெப ம் ற் யரில் ஒ வர;் name of a sculptor.

     [பய்யம்+இ ப்பான்]

பயம்

 
 பயம் payam, ெப. (n.)

   இரடை்டக் ைக த் ைர நிைலகளில் ஒன்ற; a double hand pose in dance.

 பயம் payam, ெப. (n.)

   அசச்ம்; fear.

     [Skt. bhaya → த. பயம்.]

ப த்தாம்பா

 
 ப த்தாம்பா  payittāmbāṭi, ெப. (n.)

   கட ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Cuddalore Taluk.

     [ப ற்றம்பா  → ப த்தம்பா ]

பரங்கணி

 
 பரங்கணி paraṅgaṇi, ெப. (n.)

    ப் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Vilupuram Taluk.

     [பாரம்+கணி]

பரடாபட்

 
 பரடாபட்  paraṭāpaṭṭu, ெப. (n.)

    க்ேகா ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tirukkoyilur Taluk.

பர

 
 பர  parasi, ெப. (n.)

   ேமலாக அ த்  எ த்த ப ; slice of the upper portion.

     [பரள்-பர -பர ]

பர

 
 பர  parasu, ெப. (n.)

   சாங்கம் வ வச் ற்பத் ன் ஒ  ; a feature in sculpture.

     [பரள்-பரப்-பர ]
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பரணப்பலைக

 
 பரணப்பலைக paraṇappalagai, ெப. (n.)

ட் ன் நிைல ன் ேமல் உள்ள பலைக,

 the wooden bar place on a door-frame.

     [பரணம்+பலைக]

பரதரா

 
 பரதரா  paradarāmi, ெப. (n.)

   வாலாசா வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Walajah Taluk.

     [பாரதம்+ரா ]

பர ார்

 
 பர ார ்parar, ெப. (n.)

    தம்பரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Chidambaram Taluk.

     [பாரம்+பாரந் ர-்பர ர]்

பர ளாகம்

 
 பர ளாகம் paraviḷākam, ெப. (n.)

    தம்பரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Chidambaram Taluk.

     [ ர+வளாகம்]

பரந் ார்

 
 பரந் ார ்paranr, ெப. (n.)

   காஞ் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Kanchipuram Taluk.

     [பாரம்-பாரந் ர-்பரந்தார]்

பரப் ைள

 
 பரப் ைள parappuviḷai, ெப. (n.)

   அகத் ச ் வரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in AgaththeechwaramTaluk.

 |பரம் -பரப் - ைள ( ைள);]

பரமத்

 
 பரமத்  paramatti, ெப. (n.)

   நாமக்கல் வட்டத் ள்ள ஊர;் a village in Namakkal Taluk.

     [ெப -பர+மத் ]

பரல் ஆ ம் 

 
 பரல் ஆ ம்  paralāṭumkuḻi, ெப. (n.)

    த்  அல்ல  மாணிக்கம் ைவத்  ஆ ம் பல்லாங்  ைளயாட் ; an indoor game, atype of 'pallankuli'.

     [பரல்+ஆ ம்+ ]
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பர

 
 பர  parali, ெப. (n.)

   நிலக்ேகாடை்ட வட்டத் ள்ள ஊர;் a village in Nilakottai Taluk.

     [பரல் ( கல்);-பர ]

பரளச்

 
 பரளச்  paraḷacci, ெப. (n.)

   அ ப் க் ேகாடை்ட வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Aruppukkottai Taluk.

     [பரல+அத்தம்-பாலத்தம்-பரலச் ]

பரளி

 
 பரளி paraḷi, ெப. (n.)

   நாமக்கல் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Namakkal Taluk.

     [பரல்-பா -பரளி]

பரான்

 
 பரான் parāṉ, ெப. (n.)

   பரத நாட் யத் ன் அைட ச க டன் ஒப் ைம ைடய கதக்  நடனத் ன் இன்ைறய அைமப் ; a 
similar steps of Bharatha Natiya modernised as Kathak dance.

     [ெபா -ெபா வன்-பரான்]

பரித் னி

 
 பரித் னி parittiṉi, ெப. (n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Arantangi Taluk.

     [பரியம்+அத் னி]

பரிமளமதம்

 
 பரிமளமதம் parimaḷamadam, ெப. (n.)

ற்பக்கைல ன் நைட ைறகளில் ஒன் :

 a feature in sculpture.

     [பரிமளம்+மதம்]

ப க்கல்

 
 ப க்கல் parukkal, ெப. (n.)

   ம ராந்தகம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Madurantakam Taluk.

     [ ைர+கல்]

ப ப்பஞ்ேசாற்  
ந்

 
 ப ப்பஞ்ேசாற்  ந்  paruppañjōṟṟuvirundu, ெப. (n.)

   ெகாங்  ேவளாளரிைட ல் மணமகன் ட்டாரக்் , மணமகள் ட்டார ்ெகா க் ம் ந் ; a feast 
given to the bridegroom family.

     [ப ப் +அம்+ேசா + ந் ]
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ப ப்பா ட்

 
 ப ப்பா ட்  paruppāmuṭṭi, ெப. (n.)

   ப ப் க் கைட ம் மத் ; clubbed stick for churning.

     [ப ப் :அ ட் ]

ப ப்  கைட

 
 ப ப்  கைட paruppugaḍai, ெப. (n.)

    ழந்ைத ைளயாட் ; a baby play

     [ப ப் +கைட]

ப ப் சச்ட்

 
 ப ப் சச்ட்  paruppuccaṭṭi, ெப.(n.)

   பட்டவைரக் (ேதாற்றவைர);  ண்டல் ெசய் ம் ெபயர;் a term use to ridicule the person who lost the game.

     [ப ப் +சட் ]

ப மடம்

 
 ப மடம் parumaḍam, ெப. (n.)

   ேகாரா, பட் ,  ைழகைளச ் ற்ற உத ம் க ; an instrument used in loom.

     [ப +மடம்]

ப வத்

 
 ப வத்  paruvatti, ெப. (n.)

    வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [ெப +அத் ]

ப வாச்

 
 ப வாச்  paruvācci, ெப. (n.)

   பவானி வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Bhavani Taluk.

     [ெப +ஆத் ]

பல்பா

 
 பல்பா  palpāki, ெப. (n.)

   ஓம ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Omalur Taluk.

     [பால+பா  (மம்);]

பல்லவைக

பல்லவைக pallavagai, ெப. (n.)

   1. ஒ  வைகயான ைக த் ைர; an hand pose.

   2. இைற வ வங்க க்காக அைமக்கப்ெப ம் ைககளின் இலக்கணம்; the description for making hand of a 
deity in sculpture.

     [பல்லவம்+ைக]
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பல்லாக் த்தாளம்

 
 பல்லாக் த்தாளம் pallākkuttāḷam, ெப. (n.)

   ெபா  நிகழ் க க்கான பைற இைச; a drum beat.

     [பல்லக் +தாளம்]

பல்லாங்  
மைண

 
 பல்லாங்  மைண pallāṅguḻimaṇai, ெப.(n.)

   பல்லாங் ப் பலைக; wooden board for the game pallankuli.

     [பல்-பல்லாம்- யைண]

பலகல்

 
 பலகல் palagal, ெப. (n.)

   தட்டாங்கல் ஆட்டத் ன் வைக; a kind of tattankal play.

     [பல+கல்]

பலவரசன்

 
 பலவரசன் palavarasaṉ, ெப. (n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Arantangi Taluk.

     [பல +அரசன்]

பலவரைன

 
 பலவரைன palavaraṉai, ெப. (n.)

   பல்லாங்  மைண; wooden board for the indoor game pallankuli.

     [பலகைற+மைண]

பலவரிக் த்

 
 பலவரிக் த்  palavarikāttu, ெப.(n.)

ற் ர ்மக்களின் பாடல் வைக,

 folk dance variety.

     [பல+வரி+ த் ]

பலவாய் ண்டன்

 
 பலவாய் ண்டன் palavāykiṇṭaṉ, ெப.(n.)

    தம்பரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Chidambaram Taluk.

     [பலவாய்- ண்டன்]
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பலேவட ஆட்டம்

 
 பலேவட ஆட்டம் palavēṭaāṭṭam, ெப.(n.)

கம்பள இனத்தாரில், ஆண்கள் ஆ ம் நடனம்,

 a folk dance of kambala people.

     [பலேவடம்+ஆட்டம்]

பவ் க்

 
 பவ் க்  pavvīkkuḻi, ெப. (n.)

   பல்லாங் ல் ம் ள்ள ன் ெபயர;் a dip in pallankuliplank.

     [பவ் - ]

ப

 
 ப  pavuḍu, ெப. (n.)

கத் ன் ழ்ப்ப :

 low chin of the face. (ெகாங் );

     [அவல்-பவல்-ப ]

பட ழற்  ச்

 
 பட ழற்  ச்  paḍasuḻṟṟugussu, ெப. (n.)

   ெநசவாளி படமரத்ைத எ ரப்க்கமாகச ் ழற்  ட் ம் ச் ; a stick used for anti rotation in weaving.

     [படம்+ ழற் + ச் ]

பழம் காய்ச் -தல்

 
 பழம் காய்ச் -தல் paḻmkāyccudal, ெச. . . (v.i.)

    ைளயாட் ல் ேதாற்றவ க்  தண்டைன வழங் தல்; to punish the defeated in game. (எ.கா.);.

ைரச ் ல் .  ண் , ெதல் க்காய்.

     [பழம்+காய்த் ]

பழம் க

 
 பழம் க  paḻmgarugu, ெப. (n.)

    ட் ப் ள் ைளயாட் ல் கம் ைனப் த்  ட்டால் வழங் ம் ெபயர;் a term used in kittipul game.

     [பழம்+க ]

ப நீலம்

 
 ப நீலம் paḻinīlam, ெப. (n.)

   ெசய்யாத ற் றத்ைதச ்ெசய்ததாகப் ப  ேபா வ ; false accusation. (ெநல்ைல);.

     [ப +(நீளம்); நீலம்]
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பழேவரி

 
 பழேவரி paḻvēri, ெப. (n.)

   காஞ் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Kanchipuram Taluk.

     [பைழய+ஏரி]

ப ஞ் ர்

 
 ப ஞ் ர ்pavuñjūr, ெப. (n.)

   ம ராந்தகம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Maduranagam Taluk.

     [ப ஞ்சன்+ஊர]்

பவளக்கண்ணி

 
 பவளக்கண்ணி pavaḷakkaṇṇi, ெப. (n.)

    வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [பவளம்+கண்ணி]

ப த் ரம்

 
 ப த் ரம் pavittiram, ெப. (n.)

   நாமக்கல் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Namakkal Taluk.

     [ப த் ைர-ப த் ரம்]

 ப த் ரம் pavittiram, ெப.(n.)

     ய்ைம; sacredness, purity.

     [Skt. pavitra → த. ப த் ரம்]

பழங்களி

 
 பழங்களி paḻṅgaḷi, ெப. (n.)

   காணிப் பழங் னரின் ைளயாட் ப்பாடல்கள்; a joyful folk song of Kani people.

     [பழம்+களி]

பழந்தாமைர

 
 பழந்தாமைர paḻndāmarai, ெப. (n.)

   அறந் தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Arantangi Taluk.

     [பைழய+தாமைர]

பழவலம்

 
 பழவலம் paḻvalam, ெப. (n.)

   ெசஞ்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Senji Taluk.

     [பைழய+வல்லம்]
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பழம்பத்

 
 பழம்பத்  paḻmbattu, ெப. (n.)

   பத்  ைற இலக் ைன அ த்தவர;் atalented player.

     [பழம்+பத் ]

பழேம யவர்

 
 பழேம யவர ்paḻmēṟiyavar, ெப. (n.)

    ரங்  ைளயாட் ல் ற்  வ பவர;் one who comes round in kurangu play.

     [பழம்+ஏ யவர]்

பைழய ர் 
நீ க்கைத

 
 பைழய ர ்நீ க்கைத paḻaiyaṉūrnīlikkadai, ெப. (n.)

   இசக் யம்மன் ேகா ல் ழாக்களில் ல் ப்பாட்டாகப் பாடப்ப ம் ற் ரக்்கைத; a folk song.

     [பைழய ர+்நீ +கைத]

பள்ளிப்பைட

 
 பள்ளிப்பைட paḷḷippaḍai, ெப. (n.)

    தம்பரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Chidambaram Taluk.

     [பள்ளி+பைட]

பள் ச ்சட்டம்

 
 பள் ச ்சட்டம் paḷḷuccaṭṭam, ெப. (n.)

   த ன் ேமல்ப ல் அைமந் ள்ள மரம்; an upper frame in handloom.

     [பள் +சட்டம்]

பள்  -தல்

 
 பள்  -தல் paḷḷucīvudal, ெச. .  (v.i.)

   பாய் ெநச ெசய்த ன்னர ்அதன் ஓரங்கைளச ்  ம த் க் கட் தல்; a final finishing work in mat making.

     [பள் + தல்]

ப கல்

 
 ப கல் paḷugal, ெப. (n.)

    ளவங்ேகா  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Vilavancode Taluk.

     [பள் +கல்]

பற்சக்கரம்

 
 பற்சக்கரம் paṟcakkaram, ெப. (n.)

   படமரத்ைதச ் ற் வதற்  ஏற்ற வைக ல் படமரத் ன் ஒரத் ல் அைமக்கப்பட் க் ம் பற்கைளக் 
ெகாண்ட சக்கரம்; a wheel in handloom.

     [பல்+சக்கரம்]
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பைறக் த்

 
 பைறக் த்  paṟaikāttu, ெப.(n.)

இலங்ைக ல் தப்பாட்டத் ற்  வழங்கப்ெப ம் ெபயர.்

 a name used to 'tappattam' in Ceylon.

     [பைற+ த் ]

பற் க்கைர

 
 பற் க்கைர paṟṟukkarai, ெப. (n.)

ேவட்  ேசைல அ த்தற் ரிய கைர,

 mark denoting the point to cut.

     [பற் +கைர]

பன்னிமைட

 
 பன்னிமைட paṉṉimaḍai, ெப. (n.)

   ேகாய த் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Coimbatore Taluk.

     [வன்னி+மைட]

பன்னா

 
 பன்னா  paṉṉāṭi, ெப. (n.)

தைலவன் chieftain பண்ணா  பாரக்்க seepamad!

     [பள்ளா -பன்னா ]

பைனக்கல்

 
 பைனக்கல் paṉaikkal, ெப. (n.)

உைல ல் காய்ந்த இ ம்ைப ைவத்  அ ப்பதற் ப் பயன்ப ம் இ ம்பாலான பட்டைட

 anvil

பைனக்கல் பாரக்்க;see para.k-kul.

     [பைண-பைன+கல்]

பன்ைனயம்

 
 பன்ைனயம் paṉṉaiyam, ெப. (n.)

    ைடயாற் ச ்சடங் ல், காளி ேவடம் ண்டவரக்் த் தரப்ப ம் உண  வைககள்; edibe varieties given to 
priest of 'kai' temple.

     [பல்+நயம்]

பன்னீர்ெசம்

 
 பன்னீரெ்சம்  paṉṉīrcembu, ெப. (n.)

ஒ  வைகயான பசை்சக்ேகாலம்

 a foral design in green colour.

     [பன்னர+்ெசம் ]
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பைனமரக் ம்

 
 பைனமரக் ம்  paṉaimarakkummi, ெப. (n.)

ம்  வைக ள் ஒன்

 a kind of kummi play.

     [பைனமரம்+ ம் ]

பற்ேறா யம்

 
 பற்ேறா யம் paṟṟōviyam, ெப. (n.)

   கவேரா ய வைககளில் ஒன் ; a kind of mural painting.

     [பற் +ஓ யம்]

பற் வண்ணம்

 
 பற் வண்ணம் paṟṟuvaṇṇam, ெப. (n.)

ஒ

   வைகயான வண்ணக் ழம் ; a paint of particular colour.

     [பற் +வண்ணம்]

பறக்ைக

 
 பறக்ைக paṟakkai, ெப. (n.)

   அகத் ச் வரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in AgatheechwaramTaluk.

     [பறம் +பறக்ைக]

பன்னிப்ப

 
 பன்னிப்ப  paṉṉippaḍi, ெப. (n.)

   கள்ளக் ச்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Kallakkurichchi Taluk.

     [வன்னிப்பட் -பன்னிப்ப ]

பாகா

 
 பாகா  pākāṭi, ெப. (n.)

    வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [பாகாளம் –பாகா ]

பாசாந்

 
 பாசாந்  pācāndi, ெப. (n.)

    ட் ண ரி வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in KrishnagiriTaluk.

     [பாயசச்ல்-பாசல்+அந் ]
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பாஞ்சைர

 
 பாஞ்சைர pāñjarai, ெப. (n.)

   வந்தவா  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Vandivasi Taluk.

     [ைபஞ்சாய்+தைர]

பாஞ்சார்

 
 பாஞ்சார ்pāñjār, ெப. (n.)

   அ ப் க்ேகாடை்ட வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Arupukkottai Taluk.

     [ைபஞ்சாய்→பாஞ்சார]்

பாண்ட ஓ யம்

 
 பாண்ட ஓ யம் pāṇṭaōviyam, ெப. (n.)

   கலயங்களில் வைர ம் ைக ைனக் கைலகளில் ஒன் ; pottery design.

     [பாண்டம்+ஒ யம்]

பாண்டனி

 
 பாண்டனி pāṇṭaṉi, ெப. (n.)

    வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [பாண்டம்+அணி]

பாண்டங்

 
 பாண்டங்  pāṇṭaṅguḻi, ெப. (n.)

   பழங்காலத் ல் லங்கைளச ்ேசரத்்  ைவக்க நிலத் ல் ெவட்டப்பட்  கல்லால் டப் பட் க் ம் 
; underground storage cell to preserve food grains.

     [பாண்டம்+ ]

பாதமானம்

 
 பாதமானம் pātamāṉam, ெப. (n.)

   ப மங்களின் உயரத் ைன அைமக் ம்ேபா  ைகயாளப்ப ம் மர ; a measure to decide the height of 
statue.

     [பாதம்+மானம்]

பாப்பா ெநாண்

 
 பாப்பா ெநாண்  pāppānoṇṭi, ெப. (n.)

    ழந்ைத ன் நைட ைனப்ேபால் த்  த்  நடக் ம் ெநாண்  ைளயாட் ; a limping game like 
the child walk.

     [பாம்பா+ெநாண் ]

பாப்பாத்  ைல

 
 பாப்பாத்  ைல pāppāttimūlai, ெப. (n.)

   கள்ளக் ச்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Kallakkurichchi Taluk.

     [பாப்பான்+அத் + ைல]
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பாப் னி

 
 பாப் னி pāppiṉi, ெப. (n.)

   தாரா ரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Dharapuram Taluk.

     [பாரப்்பான்-பாப் னி]

பாம்  ெதாடர் 
ஓட்டம்

 
 பாம்  ெதாடர ்ஓட்டம் pāmbudoḍarōḍḍam, ெப. (n.)

   நிைலக்கடை்டகைள வரிைசயாக நி த்  அவற் ைனச ் ற் ச் ற்  வ தல்; snake relay race.

     [பாம் +ெதாடர+்ஒட்டம்]

பாமணி

 
 பாமணி pāmaṇi, ெப. (n.)

   மன்னார்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Mannargudi Taluk.

     [பம்மல்+அணி]

பா ைல

 
 பா ைல pāmūlai, ெப. (n.)

   வளி ைல; north western direction.

     [பாய் (காற்  பாய் ன்ற); – பா+ ைல]

பாய் சர

 
 பாய் சர  pāycaraḍu, ெப. (n.)

   கற்றாைழ நாைரச ்சர  சரடாகப் பாய் ன்ன லாக் தல்; aloe fibre used for making rope.

     [பாய்+சர ]

பாய்சச்க்கால்

 
 பாய்சச்க்கால் pāyccakkāl, ெப. (n.)

    ணி ரித் க் ெகா ப்பதற்   பலைகைய த்தல்; an operation in loom.

     [பாய்சச்ல்+கால்]

பாய்த் க்

 
 பாய்த் க்  pāyttukku, ெப. (n.)

   தைலயைண, பாய் ேபான்றவற்ைற ைவப்பதற்  உத்தரப் பலைக ல் ெபா த்தப்ப ம் சட்டங்களான 
தட் ; barrack.

     [பாய்+ ரக் ]

பாய்தலைட

 
 பாய்தலைட  pāytalaḍaivu, ெப. (n.)

   அைரமண் ந்  பக்கங்களி ம் ன்  மாக ம் பாய்ந்தா வ ; a speedy dance movement.

     [பாய்தல்+ அைட ]
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பாயா

 
 பாயா pāyā, ெப. (n.)

   உ க்ைக ன் உ ப் களிற் ஒன் ; a part of 'udukkai' musical instrument.

     [பாய்+ஆ]

பாரைன

 
 பாரைன pāraṉai, ெப. (n.)

   ஆளத் வைக ள் ஒன் ; a feature of alatti-a muscial note

     [பார ்+அைண]

பாரம் இறக் தல்

 
 பாரம் இறக் தல் pāramiṟakkudal, ெப. (n.)

க் வர ்இனத்தாரிட ள்ள ஒ  சடங் .

 a ceremony of Mukkuvar.

     [பாரம்+இறக் தல்]

பாராவயல்

 
 பாராவயல் pārāvayal, ெப. (n.)

    ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruppattur.Taluk.

     [பார+்வயல்]

பாரி ெகாம்

 
 பாரி ெகாம்  pārigombu, ெப. (n.)

   அள ல் ெபரிய ெகாம் ; big horn used as muscial instrument.

     [பாரித்தல்-பாரி+ெகாம் ]

பாரி ேவட்ைட

 
 பாரி ேவடை்ட pārivēṭṭai, ெப. (n.)

   ெகாட்  ழக்கத் டன் இர ல் ேவடை்டக் ச ்ெசல் தல்; going for hunting at night with drumming pomp.

 |பாரிசேவடை்ட)

பாேரரி

 
 பாேரரி pārēri, ெப. (n.)

   ெசங்கற்பட்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Chengalpat Taluk.

     [பார+்ஏரி]

பால்

 
 பால்  pālkuḻi, ெப. (n.)

    க் க்  அ ல் அைமக்கப்ெப ம் நீரக்் ; a water pool near the fire pit.

     [பால்+ ]
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பால்

 
 பால்  pālpūṭu, ெப. (n.)

   இைலையக் ள்ளினால் பால் வ ம் இைல; a milky leafed plant. (ெகாங் );

     [பால்+ ]

பால்வாதங்கைர

 
 பால்வாதங்கைர pālvātaṅgarai, ெப, (n.)

    தம்பரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Chidambaram Taluk.

     [பால்+வாதன்+கைர]

பால க்

 
 பால க்  pālaguruggi, ெப. (n.)

    ட் ண ரி வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in KrishnagiriTaluk.

     [பாைல+ ச் ]

பாலேதா

 
 பாலேதா  pālatōpi, ெப. (n.)

    றவரக்ள் நடனம் ஆ ைக ல், தைல ல் அணி ன்ற அணி (ெதாப் );; a head dress used in Kuravar 
dance.

     [பாைல+ெதாப் -பாலேதா ]

பாலம

 
 பாலம  pālamadi, ெப. (n.)

   ேவ ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Vellore Taluk.

     [பால்+மத் ]

பாலனந்தல்

 
 பாலனந்தல் pālaṉandal, ெப. (n.)

    வண்ணாமைல வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Thiruvannamali Taluk.

     [பாலன்+ நந்தல்]

பா ைகக் ம்

பா ைகக் ம்  pāligaiggummi, ெப. (n.)

    ைளப்பாரிக் ம்  ழா ன் ேவ  ெபயர;் a play, kummi. (14:157);.

     [பா ைன+ ம் ]

பா த்

 
 பா த்  pāluttu, ெப. (n.)

   ெபரிய ளம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Periyakulam Taluk.

     [பால்+ஊற் ]
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பாவக்கல்

 
 பாவக்கல் pāvakkal, ெப. (n.)

    ட் ண ரி வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in KrishnagiriTaluk,

     [பா +கல்]

பாவந் ார்

 
 பாவந் ார ்pāvanr, ெப. (n.)

   கள்ளக் ச்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Kallakkurichi Taluk.

     [பா -பாவல்+அந் ர]்
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பாவம்

பாவம் pāvam, ெப. (n.)

பா ன் அள :

 measure of mat.

     [பா-பாவம்]

 பாவம்1 pāvam, ெப.(n.)

   1.  ைனப் பயன்; accumulated result of sinful actions.

     "பைகபாவ மசச்ம் ப " ( றள்,146);.

   2.  ச ்ெசயல் ( டா.);; sinful act, crime.

   3. அள ( ங்.);; hell.

த.வ.

   1. அறங்கைடத் ன்பம்

   2.  ற்றச ்ெசயல்

   3. நிரயம்

     [Skt. {} → த. பாவம்1]

 பாவம்2 pāvam, இைட(int.) 

   இரக்கக் ப் ; an exclamation of pity. 

அவள் க ஏைழ. பாவம்.

     [Skt. {} → த. பாவம்]

 பாவம்3 pāvam, ெப.(n.)

   1. ஊழ்கம் ( யானம்); ( டா.);; contemplation, meditations.

   2. எண்ணம் (யாழ்.அக.);; idea, opinion, conception.

   3. உளதாந்தன்ைம ( ரபஞ்ச . 156);; state or condition of existence.

   4. உணர்  ெமய்ப்பாட்  நளிநயம் (அ நயம்);;({}.);

 gesture expressive of emotions.

     "பாவேமாடராகம்" ( ைள. கான்மா.8);.

   5.  ைறைம ( ங்.);; established order

   6.  ைளயாட்  (இலக்.அக.);; sport.

த.வ.

   1. உள்ெளா க்கம்

   2. க த்

   3. இ க் ம் நிைல

   4. நடனக் ப் ச ்ெசய்ைக

   5. நிைலயான ைற

     [Skt. {} → த. பாவம்2]

 பாவம்4 pāvam, ெப.(n.)

   மனம், ெமய், வாக்  இவற் ன் நடவ க்ைககளால் ஏற்ப ம் ஆதனின் நிைல 382
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பாவா .

 
 பாவா . pāvāci, ெப. (n.)

    வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Thiruvadanai Taluk.

பாவா

 
 பாவா  pāvāli, ெப. (n.)

   சாத் ார ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Sattur Taluk.

     [பா -வ ]

பா  அ -த்தல்

 
 பா  அ -த்தல் pāvuaṟuttal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   ெநய்யப்பட்ட ணிையப் பா னின்  அ தெ்த த்தல்; to seperate the cloth from the loom.

     [பள +அ த்தல்]

பா  கம்

 
 பா  கம்  pāvugambi, ெப. (n.)

ேசைல ந்தாைனையப் பா ல் இ த் ப் க் ம்

 a wait a string used in loom.

     [பா +கம் ]

பா  ேபா -தல்

 
 பா  ேபா -தல் pāvupōṭudal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   ெத  ஓரங்களில் கடப்பாைற அல்ல  ங் லால் ஆன நீண்ட பா  அைமப்  உண்டாக் தல்; to 
prepare in handloom weaving.

     [பா +ேபா ]

பாைவயாட்

 
 பாைவயாட்  pāvaiyāṭṭi, ெப. (n.)

   பாைவகைள ஆட் யப  கைதைய நடத் செ்சல்பவர;் story teller using the puppets,

     [பாைவ+ஆட் ]

பாறப்பட்

 
 பாறப்பட்  pāṟappaṭṭi, ெப. (n.)

   ேசலம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Salem Taluk.

     [பாைற+பட் ]

பாைற ஒ க்

 
 பாைற ஒ க்  pāṟaiodukku, ெப.(n.)

    மைல ( ண் க்கல்); ப ல் ஒ யம் அ கம் காணப்ப ம் ப ையக் க் ம் ெபயர;் a rock 
art area near sirumalai.

     [பாைற+ஒ க் ]
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பாைற உைற ட 
ஓ யங்கள்

 
 பாைற உைற ட ஓ யங்கள் pāṟaiuṟaiviḍaōviyaṅgaḷ, ெப. (n.)

   பாைறகளாலான உைற டங்களில் காணப்ெப ன்ற ஓ யங்கள்; rock art in rock shelters.

     [பாைற+உைற ட+ஓ யங்கள்]

பாைறச ்ெச க்

 
 பாைறச ்ெச க்  pāṟaiccedukku, ெப.(n.)

பழங்காலத் ய ஓ யம் வைர ம் ைற: ancient rock art.

     [பாைற+ெச க் ]

பாைன உைட-த்தல்

 
 பாைன உைட-த்தல் pāṉaiuḍaittal, ெச. ன் றா  (v.t.)

   கண்ணிைனத ் ணியால் கட் க் ெகாண்  ைக ள்ள கம் னால் பாைன ைனக் ப்பாக 
அ த்  உைடத்தல்; to strike the potblindfolded.

ம வ, உ ய த்தல்

     [பாைன+உைடத்தல்]

பாைன ஓ யம்

 
 பாைன ஓ யம் pāṉaiōviyam, ெப. (n.)

   ைக ைனக் கைலகளில் பாைன ல் ஓ யம் வைரதல்; art designs on pottery.

     [பாைன+ஓ யம்]

பாைனத்தாளம்

 
 பாைனத்தாளம் pāṉaittāḷam, ெப. (n.)

   ஒ லாட்டத் ல் பயன்ப த்தப்ப ம் ஓர ்இைசக் க ; a musical drum in 'oyilattam'.

     [பாைன+தாளம்]

க்

 
  க்  pikkili, ெப. (n.)

   த ம ரி வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Dharmapuri Taluk.

     [ெப ங்கல்-ெபக்கல்- க் ]

சச்ன்வயல்

 
  சச்ன்வயல் piccaṉvayal, ெப. (n.)

    ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruppattur.Taluk,

     [ சச்ன்+வயல்]

சச்ாளி

 
  சச்ாளி piccāḷi, ெப. (n.)

   ேகாைரையக் த்  இ ப்பதற் ப்பயன்ப ம் ஒ  ைள ெகாண்ட ச் ; one holed pole.

     [ ய்த்தல்- சச்ாளி]
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ச் வாக்கத்

 
  ச் வாக்கத்  piccuvākkatti, ெப. (n.)

உைறக் ள் ைவத் க் ம் ஆ தம்

 scimitar (ெகாங் );.

     [ெபாத் காய்- ச் வா+கத் ]

ச் வாங்

 
  ச் வாங்  piccuvāṅgu, ெப.(n.)

   நல்ல ைற ல் ெசய்தல் (ெகாங் );; performing perfectly.

சை்ச

 
  சை்ச piccai, ெப. (n.)

   பாைவக் த்  கைலஞரக்ள் வ ப ன்ற  ெதய்வம்; a deity worshipped by the folklorists.

     [ேபய்ச் - சை்ச]

  சை்ச piccai, ெப. (n.)

   இரப் ண ; taking alms.

     [Skt. {} → த.  சா .]

சாகம்

 
  சாகம் picākam, ெப. (n.)

   ஒற்ைற த் ைர நிைல வைககளில் ஒன் ; a dance pose.

     [ ைச- சாகம்]

ண்

 
  ண்  pisiṇṭi, ெப. (n.)

   அ ப் க்ேகாடை்ட வட்டத் ல் உள்ள ற் ார;் a village in Aruppukkottai Taluk.

     [ ர+்(ஊற் ); - ண் ]

ஞ்

 
  ஞ்  piñji, ெப. (n.)

   வாலாசா வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Walajah Taluk. A

     [ ன்ெசய்- ஞ் - ஞ் ]

டாகம்

 
  டாகம் piṭākam, ெப. (n.)

    க்ேகா ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in. Tirukkoyilur Taluk,

     [ டாைக- டாகம்]
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   piḍi, ெப. (n.)

    ற்பக்கைலேயா  ெதாடர் ைடய கைலசெ்சால்; a term used in sculpture.

     [ - .]

மண்

 
  மண் piḍimaṇ, ெப. (n.)

நாட் ப் றத ்ெதய்வ வ பாட்  மர ள் ஒன்

 a rural custom of workship.

     [ +மண்]

மண் 
ேகா ல்கள்

 
  மண் ேகா ல்கள் piḍimaṇāvilkaḷ, ெப.(n.)

பைழய வ பாட் டங்களில் இ ந் , ஒ   மண் எ த் ப்ேபாய் கட்டப்ப ம் ேகா ல்கள்

 a handful of earth taken from the site of old temple and placed before the construction osa new temple.

     [ +மண்+ேகா ல்கள்]

மானம்

 
  மானம் piḍimāṉam, ெப. (n.)

   ஆதாரம், ெசாத் ; a hold;a document.

     [ +மானம்]

ண்

ண் 1 piṇṭi, ெப.(n.)

   ஒ வைகயான ஒற்ைற த் ைர நிைல; to a handpose in dance.

     [ ண் -கண் ]

  ண் 2 piṇṭi, ெப.(n.)

    ழ ன் வ வத்ைதக் க் ம் ெசால்; a shape of flute.

     [ ண் _ ண் ]

ண் தங்கள்

 
  ண் தங்கள் piṇṭidaṅgaḷ, ெப. (n.)

   வாலாசா வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Walajah Taluk.

     [ ண் +தங்கள்]

ண் லக்கணம்

 
  ண் லக்கணம் piṇṭiyilakkaṇam, ெப. (n.)

   வங் யம் எ ம் க் ரிய இலக்கணம்; structure of a fute.

     [ ண் +இலக்கணம்]
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ணக்கானம்

 
  ணக்கானம் piṇakkāṉam, ெப (n.)

   ஒப்பாரி பாடைலக் க் ஞ்ெசால்; a song of lamentation.

     [ னம்+கானம்]

ைணக்ைக

 
  ைணக்ைக piṇaikkai, ெப. (n.)

   இரண்  ைக கைளச ்ேசரத்்  அ நயம் ெசய்வ ; double hand pose in dance.

     [ ைண+ைக]

ைணயல்

 
  ைணயல் piṇaiyal, ெப. (n.)

இரடை்டக் ைக ைனச ் ட் ம் ேவ ெபயர்

 double hand pose.

     [ ைண+அல்]

த்தர் நடம்

 
  த்தர ்நடம் pittarnaḍam, ெப. (n.)

   ஒ  வைகயான ஆடல் இயக்கம்; a type of dance.

     [ த்தர+்நடம்]

த்தைளசச்ரிைக

 
  த்தைளசச்ரிைக pittaḷaiccarigai, ெப. (n.)

    த்தைளயால் ஆன ஒள்ளிைழ ; a glittering lining made up of metal.

     [ த்தைள+சரிைக]

த்தைளப் 
பண்ைண

 
  த்தைளப் பண்ைண pittaḷaippaṇṇai, ெப. (n.)

   அச் ல் ைணத்த ல் ங் லால் ஆன பண்ைண ல்  ைளகள் வ யாக வ ம் க்ேக 
ேபா ம் ஊைட ைல அ த்  ெந க்கமாக்கசெ்சய் ம் பண்ைண; adevice in handloom.

     [ த்தைள+பண்ைண]

ப்

 
  ப்  pippu, ெப. (n.)

   உட ல் அரிப்  ஏற்ப த் ம் ேதால் ேநாய்; itching. (ெகாங் );

     [ ய்ப் →  ப் ]
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யந்ைதக் 
காந்தாரம்

 
  யந்ைதக் காந்தாரம் piyandaikkāndāram, ெப. (n.)

பகற்ெபா க் ரிய ஒ

 Listor susms;a day time melody song.

     [ யந்ைத+காந்தாரம்]

ரந்தனி

 
  ரந்தனி pirandaṉi, ெப. (n.)

    வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [ெப ந்தளி- ரந்தளி]

ரமைலக்கள்ளர்

 
  ரமைலக்கள்ளர ்piramalaikkaḷḷar, ெப. (n.)

     "பசை்சக் ேகாலம்” எ ம் ைக ைனக்கைல ன் உரிைமயாளர;்

 people who are skilled infine art'pachaikolam'.

     [ெப மான்- ரான்மைல+கள்ளர]்

ரம ர்

 
  ரம ர ்piramaṉur, ெப. (n.)

    வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Sivaganga Taluk.

     [ெப மன்- ரமன்+ஊர]்

ரைலகள்

 
  ரைலகள் piralaigaḷ, ெப. (n.)

   மகாநா கள் ற்பத் ன் ேவ  ெபயர;் a different name of maganasi Sculpture.

     [பரல்-பரைல- ரைலகள்]

ரளகட்ைட

 
  ரளகடை்ட piraḷagaṭṭai, ெப. (n.)

ஏற்றக் கா ல் உள்ள கடை்ட,

 apartofpiccotah.

     [ ரள்+கடை்ட]

ரளக

 
  ரளக  piraḷagaḻi, ெப. (n.)

ரள்கடை்ட பாரக்்க;see pural kattai.

     [ ரள்+க ]
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ராக்

 
  ராக்  pirākkuḍi, ெப. (n.)

   ம ைர வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Madurai Taluk.

     [ெபயரா-ேபரா+ - ராக் ]

ராந்தகம்

 
  ராந்தகம் pirāndagam, ெப. (n.)

   நாமக்கல் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Namakkal Taluk.

     [பராந்தகன்- ராந்தகன்- ராந்தகம்]

ராந்தன்

 
  ராந்தன் pirāndaṉ, ெப. (n.)

    வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Sivaganga Taluk.

     [ ராந்தகர-் ராந்தன்]

ரிக் ச்

 
  ரிக் ச்  pirikkucci, ெப. (n.)

   ேமாட்  வைளைய ம் பக்க வைளைய ம் ெகாண்  இ க் ம் ச் ; a stick used by fisherman.

     [ ரி+ ச் ]

ரிதல்

 
  ரிதல் piridal, ெப. (n.)

   ெகாம்  ைளயாட் ல் நிகழ்த்தப்ெப ம் ஒ  ரி ;рау.( ங்- ரிதல்);

ரி

 
  ரி  piridi, ெப. (n.)

    செ்சங்ேகா  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruchengode Tauk.

     [பரி - ரி ]

ப்பாண்

 
  ப்பாண்  pisippāṇṭi, ெப. (n.)

   இயல்பான பல்லாங் ; an indoor game.

     [ ரிப் +பாண் ]

ர்

 
  ர ்pirudur, ெப. (n.)

   வந்தவா  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Wandiwasi Tau-,

     [ +ஊர]்
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ன்ப த்

 
  ன்ப த்  piṉpagutti, ெப. (n.)

   அ ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Arür Taluk.

     [ ல்-ப த்தம்]

ல்லக்கட்ைட

 
  ல்லக்கடை்ட pillakkaṭṭai, ெப. (n.)

    வரில் ைள ட்  அ க் ம் கடை்ட; a wooden piece driven in a wall.

     [ ல்ைல+கடை்ட]

ல்லத்

 
  ல்லத்  pillatti, ெப. (n.)

    வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Sivaganga Taluk.

     [ ல்வம்+அத் ]

ல்ைவாளி

 
  ல்ைவாளி pilḷi, ெப. (n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Arantangi Takuk.

     [வல்லம்+வாரி]

ல்

ல்  pilli, ெப. (n.)

ெகாம்  ைளயாட் ல் பயன்ப த்தப்ப ம் ந்த

 a short pole used in kombu muri game. (6:111);.

     [ ல் - ல் ]

ல் ந்த

 
  ல் ந்த  pillindaḍi, ெப. (n.)

     ச் ைய ைவத்  ைளயா ம் ைளயாட் ; a children game. (ெகாங் );

     [ ல் - ல் +த ]

ைணத்

 
  ைணத்  piṇaittu, ெப. (n.)

    ண் க்கல் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Dindugal.Taluk.

     [ ல்லாற் ர-் ல்லாத் - லாத் ]

லா ைள

 
  லா ைள pilāviḷai, ெப. (n.)

   அகத் ச் வரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Agestheeswaram Taluk.

     [பலா+ ைள]
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த்

 
  த்  piligutti, ெப. (n.)

    ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruppattur Taluk.

     [ + த் ]

ச்

 
  ச்  pilicci, ெப. (n.)

   ேகாய த் ர ்மாவட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Coimbatore Taluk.

     [ - த் ]

ள்ைளக்

 
  ள்ைளக்  piḷḷaikkuḻu, ெப. (n.)

   பல்லாங் ல் ஐந்  கற்க க் ம் ைறவாகப் ட் ய ன் ெபயர;் name of a dip hole in the 
pallankuli board

     [ ள்ைள+ ]

ள்ைளப்பாண்

 
  ள்ைளப்பாண்  piḷḷaippāṇṭi, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் பாண் யாட்டம் மரி; a type of pandi play.

     [ ள்ைள+பாண் ]

ளந்த இடம்

 
  ளந்த இடம் piḷandaiḍam, ெப. (n.)

   தாய ைளயாட் ல் ைவ ம் மைல ந்  ஐந்  கட்டங்கள் தள்ளி இன்ெனா  மைல க் ம் 
இடம்; the term usedinarural chessgame.

     [ ளந்த+இடம்]

ளார்

 
  ளார ்piḷār, ெப. (n.)

    ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruppattur Taluk.

     [ ள்ைள+ஊர]்

றந்த கைத

 
  றந்த கைத piṟandagadai, ெப. (n.)

   கைத யாட ன் ஒ வைக; a story type.

     [ றந்த+கைத]

றழ்ச்  இராகம்

 
  றழ்ச்  இராகம் piṟaḻcciirākam, ெப. (n.)

   ேநரவ்ரிைச ற் ெசல்லாமல்,  ரண்  ெசல் ம் பண்; a side tracking musical note.

     [ ற- றழ்ச் +இராகம்]
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ன் த்

 
  ன் த்  piṉkuttu, ெப. (n.)

    த்  என்ற இயக்கத் ெதா ன் ஒ  வைக; a term used in wrestling.

     [ ன்+ த் ]

ன்சன்னம்

 
  ன்சன்னம் piṉcaṉṉam, ெப. (n.)

ேதர ்சக்கரத் ற் ப்ேபா ம் நீண்ட சன்னக் கடை்ட,

 a hand piece of wooden log used in temple carfestival.

     [ ன்+சன்னம்]

ன்னப்  ேபா -
தல்

 
  ன்னப்  ேபா -தல் piṉṉappūpōṭudal, ெச. . . (v.i.)

இறந்தவரக்ளின் மகள் வ ற் ப் ரே்பரனால் நடத் தல்:

 to perform a death ceremony by daughters son. (ெகாங் );

     [ ன்ைன- +ேபா ]

ன்னல் 
ேகாலாட்டம்

 
  ன்னல் ேகாலாட்டம் piṉṉalālāṭṭam, ெப. (n.)

   ேகாலாட்ட வைககளில் ஒன் ; a type in 'kolattam' play.

     [ ன்னல்+ேகாலாட்டம்]

ன்னிறக்கம்

 
  ன்னிறக்கம் piṉṉiṟakkam, ெப. (n.)

ஒ லாட்டத் ல்,  ன்  கள் ன்ேனாக்  அைமவைதக் ெகாண்ட ஒர ்இயக்கத் ெதா :

 backward movement in 'oyilattam' play.

     [ ன்-இறக்கம்]

ன்ேனாக் த் 
ெதாடர் ஒட்டம்

 
  ன்ேனாக் த் ெதாடர ்ஒட்டம் piṉṉōkkuttoḍaroḍḍam, ெப. (n.)

    ன்ேனாக்  ஓ தல்; backward running relay.

     [ ன்+ேநாக் +ெதாடர+்ஓட்டம்]

ன்பாட்

 
  ன்பாட்  piṉpāṭṭu, ெப. (n.)

ற் ார ்கைலகளில் இைசக்க யாளர,்  ன்பாட் க் னர ்பா ம் பாட் .

 play back in folk lore.

     [ ன்+பாட் ]
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னா ர்

 
  னா ர ்piṉāyūr, ெப. (n.)

   காஞ் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Kanchipuram Taluk.

     [ ைன-பனா+ஊர]்

த்தக் ைட

 
  த்தக் ைட pīttakāṭai, ெப. (n.)

பயன்ப த்த யாத ைட

 wornout basket. (ெகாங் );

     [ த்தல்+கைட]

த்தத் ணி

 
  த்தத் ணி pīttattuṇi, ெப.(n.)

   ைநந் ேபான ெபா ள்; worn out cloth. (ெகாங் );.

     [ ய்த்தல்- த்தல்+ ணி]

த்ைத

 
  த்ைத pīttai, ெப. (n.)

ெகட் ப்ேபான ெபா ள்:

 waste material. (ெகாங் );.

     [ ய்த் - த்ைத]

த்ைதக்

 
  த்ைதக்  pīttaikkuḻi, ெப. (n.)

   காய் நிரப்ப இயலாத ெவற் க் ; empty pit in 'pallankuli' board.

ம வ. ெபாய்த்தல் - ெபாத்தல்

     [பத்ைத+ ]

க்கா

 
  க்கா  pikkāṭu, ெப.(n.)

   மலம் க க்கக் ய இடம்; a place of open lavatory. (ெநல்ைல);

     [ +கா ]

ளேம

 
  ளேம  pīḷamēṭu, ெப. (n.)

   கள்ளக் ச்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Kallakkurichi Taluk.

     [ ைள- ைள+ேம ]

393

www.valluvarvallalarvattam.com 16347 of 19068.



ர்க்கட

 
  ரக்்கட  pīrkkaḍavu, ெப. (n.)

   ேகா ப் பாைளயம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Gopipalayam Taluk.

     [ ரக்்கன்+கட ]

ல்ேலரி

 
  ல்ேலரி pullēri, ெப. (n.)

   ெசங்கற்பட்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Chengalpet Taluk.

     [ ல்-ஏரி]

க் ளி

 
  க் ளி pukkiḷi, ெப.(n.)

   ேகாைரைய இரண்டாகக் க் ம் க ; a cleaver.

     [ ய்த்தல்- க்கல்- க் ரி]

க

 
  க  pugaḍi, ெப. (n.)

    ற்ப ல்கள்  ம்  ஒ  காதணி; an ear ornament of women.

     [ - க ]

கல்பண்

 
  கல்பண் pugalpaṇ, ெப. (n.)

   பண் வைக ள்  ஒன் ; a melody type.

     [ கல்-பண்]

ங்கத் ைற

 
  ங்கத் ைற puṅgattuṟai, ெப. (n.)

   தாரா ரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Dharapuram Taluk.

     [ ங்கன்+ ைற]

ங்கம

 
  ங்கம  puṅgamaḍuvu, ெப. (n.)

   ேசலம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Salem Taluk.

     [ ங்கன்+ம ]

ங்கவா

 
  ங்கவா  puṅgavāṭi, ெப.(n.)

   ஆத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Attur Taluk.

     [ ங்கன்+வா ]

394

www.valluvarvallalarvattam.com 16348 of 19068.



டைவக்காரர்,

 
  டைவக்காரர,் puḍavaikkārar, ெப. (n.)

   அ ைமக்காரரக்்  வழங் ம் மற்ெறா  ெபயர;் a name for Arumai-karan.

     [ ைடைவ+காரர]்

த்தளம்

 
  த்தளம் puttaḷam, ெப. (n.)

   அகத் ச் வரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Agastheeswaram Taluk.

     [ ற் +தளம்]

த் த்

 
  த் த்  putturutti, ெப. (n.)

    ளத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in MudukulatturTaluk.

     [ ற் + த் ]

ப்ைப

 
  ப்ைப pududuppai, ெப. (n.)

   தாரா ரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Dharapuram Tauk.

     [ +பாயல்]

ைதயல் ேவட்ைட

 
  ைதயல் ேவடை்ட pudaiyalvēṭṭai, ெப. (n.)

    ைதயல் இ க் ம் இடத்ைதக் கண்  த்தல்; treasure hunt.

     [ ைதயல்+ேவடை்ட]

கம்

 
  கம் pumugam, ெப. (n.)

    ல்லாங் ழ ல் இைசப்பவரின் வாய ேக இ க் ம் ைள; air hold at the end of flute.

     [ + கம்]

ய ர்த்

 
  ய ரத்்  puyaārtti, ெப. (n.)

   ெத க் த்தா ம் ஆண்கள் அணி ம்அணிகலன்; an ornament used by street dramatists.

     [ ய்யம்+ ரத்் ]

ைரெய -த்தல்

ைரெய -த்தல் puraiyeḍuttal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   பா ள்ள ைறகைள நீக் தல், ஒட் க் ம் இைழகைள நீக் தல்; to remove the defects in loom.

     [ ைர+எ த்தல்]
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ைர இைழ

 
  ைர இைழ puraiiḻai, ெப. (n.)

   மா  மா  இ க் ம் இைழ; alternate thread.

     [ ைர+இைழ]

ரகால்

 
  ரகால் purakāl, ெப. (n.)

   ம ராந்தகம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Madurantagam Taluk.

     [ றம்+கால்]

ரங்கணி

 
  ரங்கணி puraṅgaṇi, ெப. (n.)

   கட ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Cuddalore Taluk.

     [ றம்- றங் +அணி]

ரலாட்

 
  ரலாட்  puralāṭṭu, ெப. (n.)

   பா ல் ல இைழகைள ட் நாடா ஊ ச ்ெசல் ம் ப ; the intermediate unwoven part in weaving.

     [ ரள்+ஆட் ]

ர எ ப்

 
  ர எ ப்  puravieḍuppu, ெப. (n.)

   ஐயனார ்ேகா ல் நிக ம் ழாச ்சடங் ; a ceremony in Ayyanar temple.

 | ர  ( ைர);+எ ப் ]

ரளல்

 
  ரளல் puraḷal, ெப. (n.)

ப த் ப் ர வைதப் ேபால, நின் ெகாண்ேட ர ம் உட யக்கம்,

 a rotating body movement in dance that too in standing pose.

     [ ரள்+அல்]

ரிநரம்

 
  ரிநரம்  purinarambu, ெப. (n.)

   யா ள்ள நரம் ; a string in harp.

     [ ளிர+்நரம் ]

ல்லந்ைத

 
  ல்லந்ைத pullandai, ெப. (n.)

   இராமநாத ரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Ramanathapuram Taluk.

     [ ல்லன்+அந்ைத]
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ல்லமைட

 
  ல்லமைட pullamaḍai, ெப. (n.)

    வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [ ல்- ல்லம்+மைட]

ல் தம்

 
  ல் தம் pulludam, ெப. (n.)

   பன்னிரண்  எண்ணிக்ைக ெகாண்ட  தாளக் ; a time measure of steps.

     [ ல் - ல் தம்]

ல் மாரி

 
  ல் மாரி pullumāri, ெப. (n.)

    வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [ ல்- ல் +மாரி]

க்ெகார

 
  க்ெகார  pulikkoraḍu, ெப. (n.)

   ம ராந் தகம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Madurandagam Taluk.

     [ +கர ]

தம்

 
  தம் pulidam, ெப. (n.)

தாளத் ன் உ ப்  களில் ஒ  வைக.  ல் தம் பாரக்்க;see pulludam.

     [ ல் தம்+ தம்]

ரான்

 
  ரான் puliyūrāṉ, ெப. (n.)

   அ ப் க் ேகாடை்டவட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Aruppukkottai Taluk.

     [ +ஊரான்]

வந்

 
  வந்  pulivandi, ெப. (n.)

   ெசஞ்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Senji Taluk.

     [ + (வந் ); வந் ]

வாநந்தல்

 
  வாநந்தல் pulivānandal, ெப. (n.)

   ேபா ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Polur Taluk.

     [ +வாய்+நந்தல்]
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வாய்

 
  வாய் pulivāy, ெப. (n.)

   வந்தவா  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Wandavasi Taluk.

     [ +வாய்]

ைல ர்

 
  ைல ர ்pulaiyūr, ெப. (n.)

    ண் வனம் வட்டத் ள்ள ; a village in Tindivanam Taluk.

     [ ைள –  ைல+ ஊர]்

ழங் ம் ெபா ள்

 
  ழங் ம் ெபா ள் puḻṅgumboruḷ, ெப. (n.)

    ட் ப் ெபா ள்கைளக் க் ம் பயன்பாட் ச ்ெசால்; a word used to denote household materials.

     [ ழங் ம்+ெபா ள்கள்]

தண்ணி

 
  தண்ணி puḻudaṇṇi, ெப. (n.)

   நீசச்த்தண்ணீர(்ெகாங் );; rice water, usually kept overnight.

     [ ளி- +தண்ணிர]்

ழ

 
  ழ  puḻudiyuḻvu, ெப. (n.)

   நீர ்பாய்சச்ா  ெசய் ம் உழ ; dry land cultivation.

     [ +உழ ]

ள்ளத் த க்

 
  ள்ளத் த க்  puḷḷattaḍukku, ெப. (n.)

    ய அள லான ழந்ைதகள் பாய்; children's mat.

     [ ள்ைள+த க் ]

ளிக்கல்

 
  ளிக்கல் puḷikkal, ெப. (n.)

    க்ேகா ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tirukkoyilur Taluk.

     [ ள்ளி+கல்]

ளிக்ேகால்

 
  ளிக்ேகால் puḷikāl, ெப. (n.)

இைழகைளப் ரித் ட ம் இைழகள் அ ந்தால் கண்  க்க ம் உத ம் ேகால்.

 seperating stick.

     [ ள்ளி- ளி+ேகால்]
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ளிசச்க்கரம்

 
  ளிசச்க்கரம் puḷiccakkaram, ெப. (n.)

   வ ைய ேம ம் ம் இறக்கப் பயன்ப ம் சக்கரம்; a wheel in handloom.

     [ ளிச+்சக்கரம்]

ளியங்கைட

 
  ளியங்கைட puḷiyaṅgaḍai, ெப. (n.)

   ேசலம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Salem Taluk.

     [ ளி +அன்+கைட]

ளிய த்

 
  ளிய த்  puḷiyamuttu, ெப. (n.)

   பல்லாங்  ஆ ம் க களில் ஒன்றான ளியங் -ெகாடை்ட; tamarind seed used in 'pallankuli' play.

     [ ளியன்+ த் ]

சச்ான்

 
  சச்ான் puḷuccāṉ, ெப. (n.)

ெநல் வைக

 a variety of paddy. (ெகாங் );.

     [ ள்- சச்ான்]

ளிசை்சநார்

 
  ளிசை்சநார ்puḷiccainār, ெப. (n.)

   க  ெசய்யப் பயன்ப ம் நார;் a fibre from puliccai plant.

     [ ளிசை்ச+நார]்

றாக்ைக

 
  றாக்ைக puṟākkai, ெப. (n.)

இரண்  ைக கைள ம் றா வ ல் இைணப்ப

 a dance pose of hands.

     [ றா+ைக]

ன்னைம

 
  ன்னைம puṉṉamai, ெப. (n.)

   ம ராந்தகம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Madurandagam Taluk.

     [ ன்ைன+ெமாய்]

399

www.valluvarvallalarvattam.com 16353 of 19068.



ன்ைனய

 
  ன்ைனய  puṉṉaiyaḍi, ெப. (n.)

   அகத் ச ்கவரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Agastheeswaram Taluk.

     [ ன்ைன-அ ]

னல் ைவத்த 
ெகாம்

னல் ைவத்த ெகாம்  puṉalvaittagombu, ெப. (n.)

பண்ைடய இைசக்க ள் ஒன் :

 an ancient musical instrument. (12:2);.

     [ னல்+ைவத்த+ெகாம் ]

ச ்சட்டப் ச்

 
  ச ்சட்டப் ச்  puṉuguccaṭṭappūccu, ெப. (n.)

கைதச ் ற்பங்க க் ச ்ெசய்யப்ப ன்ற ச்  ைற:

 type of painting.

     [ +சட்டம்+ ச் ]

சச்ல்

 
  சச்ல் puṉuccal, ெப. (n.)

   மா க க் வ ம் ேகாமாரி ேநாய்; a disease of cattle.

     [ ன்- சச்ல்]

க்கட் ப்ேபாட் ப்
பார்த்தல்

 
  க்கட் ப்ேபாட் ப்பாரத்்தல் pūkkaṭṭippōṭṭuppārttal, ெப. (n.)

   ெகாங்  ேவளாளரின் மணச ்சடங் ; marriage ceremony of Kongu Vellalar.

     [ +கட் +ேபாட் +பார]்

க்  இறங் -
தல்

 
  க்  இறங் -தல் pūkkuḻiiṟaṅgudal, ெச. . . (v.t.)

    க் ல் இறங்  நடத்தல்; to walk on a fire pit.

     [ + +இறங் ]

ங்கரகம்

 
  ங்கரகம் pūṅgaragam, ெப. (n.)

   கரக வைக ள் ஒன் ; a folk dance of karagam.

     [ +கரகம்]

ங் ணம்

 
  ங் ணம் pūṅguṇam, ெப. (n.)

   ம ராந்தகம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Madurandagam Taluk.

     [ + ன்றம்]
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ங்ேகா

 
  ங்ேகா  pūṅāṭu, ெப. (n.)

   வாலாசாவட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Walajah Taluk.

     [ +ேகா  (ஏரி);]

ச்  ைற

 
  ச்  ைற pūccimuṟai, ெப. (n.)

    ைளயாட் ல் ேதாற்றவைர அ ம் வைக; method of determining the loser.

     [ ச் + ைற]

நிலாக்காலத்  ைளயாட் ல் கலந்  ெகாள்பவர ்அைனவ ம் வரிைசயாக நிற்க, தைலவன் 
உ ட் ட்ட கல்வரிைச ல் உள்ளவரக்ளில் ேதாற்றவன் நிழ ல் வந்  நின்றால் பட்டவரா 
(ேதாற்றவராகக் க தப்ப வார.்

ச் யம்மன் கைத

 
  ச் யம்மன் கைத pūcciyammaṉkadai, ெப. (n.)

    ல் ப்பாடல் வைககளில் ஒன் ; name of a bow song.

     [ ச் +அம்மன்+கைத]

ச் ளாகம்

 
  ச் ளாகம் pūcciviḷākam, ெப. (n.)

   அகத் ச் வரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Agastheeswaram Taluk.

     [ ச் +வளாகம்]

ச் ைளயாட்

 
  ச் ைளயாட்  pūcciviḷaiyāṭṭu, ெப.(n.)

   ேதாற்றவர ்நிலெவாளி ல் நிற்க மற்றவர ்நிலெவாளிபடாத இ ண்ட ப ல் நிற் ம் 
நிலாக்காலத்  ைளயாட் ; children's game.

     [ ச் + ைளயாட் ]

செ்சாரி-தல்

 
  செ்சாரி-தல் pūccoridal, ெச. ன்றா  (v.t.)

 Hogsoo, to throw flowers lightly.

     [ +ெசாரி]

வாக்கம்

 
  வாக்கம் pūcivākkam, ெப. (n.)

   காஞ் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Kanchipuram Taluk.

     [ சை்ச+வாக்கம்]
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ைசத்தாளம்

 
  ைசத்தாளம் pūcaittāḷam, ெப. (n.)

பைற வா ப் ன் வைக ள் ஒன்

 a type of drum beat.

     [ ைச+தாளம்]

ஞ் த்

 
  ஞ் த்  pūñjutti, ெப. (n.)

   ேம ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Melur Taluk.

     [ + ற் ]

ட் -தல்

ட் -தல் pūṭṭudal, ெச ன்றா  (v.t.)

   அ க்  ைற ல் அ க் தல்; to set one above another.

     [ ண்- ட் ]

  ட் -தல்2 pūṭṭudal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   பல்லாங் ல் ண் ம் காய்கைள நிரப் தல்; to fill the pit in pallankuligame.

     [ ண்- ட் ]

ட் த்தைலக்கட்
ைட

 
  ட் த்தைலக்கடை்ட pūṭṭuttalaikkaṭṭai, ெப. (n.)

    த ள்ள பட்  இைழையச ் ற்  எ க்கப் பயன்ப த்தப்ப ம் க் ச ்சட்டங்கைளக் ெகாண்ட 
க் வாக் ல் கற் ம் இராட் ன வைக; a handloom wheel used in weaving.

     [ ட் +தைல+கடை்ட]

னாரி

 
  னாரி pūṉāri, ெப. (n.)

   ம ைர வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Madurai Taluk.

ண் அ -த்தல்

 
  ண் அ -த்தல் pūṇaḍittal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   உலக்ைக ன் இ  பக்கங்களி ம் ண் ேபா தல்; to fix the brim ring of pestle.

     [ ண்-அ ]

த்ெதாட்

 
  தெ்தாட்  pūttoṭṭi, ெப. (n.)

செ்ச கைள வளரக்்க உத ம் மண் ெதாட் ,

 flowerpot.

     [ +ெதாட் ]
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த நடனம்

 
  த நடனம் pūtanaḍaṉam, ெப.(n.)

    தம் ேபான்ற க கைள அணிந்  ஆ ம் ஆட்டம்; devil dance of youngsters.

     [ தம்+நடனம்]

தப்பார்

 
  தப்பார ்pūtappār, ெப. (n.)

    ற்ப ல் ெந ப்ப  ேதரின் அ ப்பாகத் ல் ைமையத ்தாங்கக் ய க் க் கடை்ட; a strong 
wooden bar fixed at the bottom of the temple car.

     [ தம் (ெபரிய );+பார]்

தம்பா

 
  தம்பா  pūtambāṭi, ெப. (n.)

   கட ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Cuddalore Taluk.

     [ தன்+பா ]

ந்தாண்ைட

 
  ந்தாண்ைட pūndāṇṭai, ெப. (n.)

    ளத் ரர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in MudukulatturTaluk.

     [ +தண்டைல]

ப்படல்

 
  ப்படல் pūppaḍal, ெப. (n.)

   பாடல் வ யாக நைடெப ம் ைளயாட் ; a play by songs.

     [ +பாடல்]

ம் டாைக

 
  ம் டாைக pūmbiṭākai, ெப. (n.)

   அ ப் க் ேகாடை்டவட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Aruppukkottai Taluk.

     [ +படாைக]

ம்  ளியம்

 
  ம்  ளியம்  pūmbūpuḷiyambū, ெப. (n.)

    வர ் ைளயாட் ; a children's game.

     [ ம்+ + ளியம் ]

பாட ல் இடம் ெப ம் ெசால்லால் ெபற்ற ெபயர.்

மலக் ண்

 
  மலக் ண்  pūmalakkuṇṭu, ெப. (n.)

   ெபரிய ளம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Periyakulam Taluk.

     [ மாைல+ ண்டம்( ண் );]
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மா

 
  மா  pūmāṭu, ெப. (n.)

   பண்ைடய இைசக் க ள் ஒன் ; musical instrument.

     [ +மா ]

மா  வாத் யம்

மா  வாத் யம் pūmāṭuvāttiyam, ெப. (n.)

இைசக்க  வைக ள் ஒன் .

 a musical instrument. (1:167);.

     [ +மா +வாத் யம்]

ரத்தான்

 
  ரத்தான்  pūrattāṉkuḍi, ெப. (n.)

    தம்பரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Chidambaram Taluk.

     [ ரம்+அத் +ஆன் ]

ராஞ் ளி

 
  ராஞ் ளி pūrāñjuḷi, ெப. (n.)

   மாட் ன் ல் உள்ள ; a omen signon the back of the cow.

     [ ரான்+ ]

லங் ெகாண்டாள் 
அம்மன் கைத

 
  லங் ெகாண்டாள் அம்மன் கைத pūlaṅgoṇṭāḷammaṉkadai, ெப.. (n.)

   ஒ  வைகயான கைதப்பாடல்; a folksong.

     [ லம்+ெகாண்டாள்+அம்மன்+கைத]

லாங்கால்

 
  லாங்கால் pūlāṅgāl, ெப. (n.)

    ளத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a willage in MudukulatturTaluk.

     [ லான்+கால்]

லாங் ச்

 
  லாங் ச்  pūlāṅgucci, ெப. (n.)

   தட்  ன்னப் பயன்ப ம் ச் ; sticks useful to make basket.

     [ லாம்+ ச் ]

லவாக்

 
  லவாக்  pūlavākku, ெப. (n.)

   ஒ வ க் த் ெதரியாத றரின் க க்கச ்(ரக யம்); ெசய் கள் (ெகாங் );; utmost secrets.

     [ லம்+வாக் ]
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வங்காபறம்

 
  வங்காபறம்  pūvaṅgāpaṟambu, ெப.(n.)

   கல் ளம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Kalkulam Taluk.

     [ ம்+காய்+பறம் ]

வா

 
  வா  pūvāmi, ெப. (n.)

   ெபான்ேனரி வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Ponneri Taluk.

     [ +(வா );வா ]

வாைல

 
  வாைல pūvālai, ெப. (n.)

    தம்பரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Chidambaram Taluk.

     [ வல்- வாைல]

ழந் ார்

 
  ழந் ார ்pūviḻnr, ெப. (n.)

    தம்பரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Chidambaram Taluk.

     [ +அந் ர]்

னாச்

 
  னாச்  pūṉācci, ெப. (n.)

   பவானி வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Bavani Taluk.

     [ +ெநாச் ]

ைனயான் ண்

 
  ைனயான் ண்  pūṉaiyāṉkuṇṭu, ெப. (n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Arantangi Taluk.

     [ ைனயான்+ ண் ]

ைன ம் எ ம்

 
  ைன ம் எ ம் pūṉaiyumeliyum, ெப..(n.)

ைன எ ைய ட் வ  ேபான்ற ைளயாட் :

 a children's game.

     [ ைன+உம்+எ +உம்]

ெபடாகம்

 
 ெபடாகம் peṭākam, ெப. (n.)

    ப் ரட வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village i Vilupuram Taluk.

     [படாைக-படாகம்]
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ெபண்கல் க் ம்
ப்பாட்

 
 ெபண்கல் க் ம் ப்பாட்  peṇkalvikkummippāṭṭu, ெப. (n.)

   ெபண் கல் ன் றப் கைள இயம் ம் ம் ப்பாடல்; a kumm play pressing the need for women's education.

     [ெபண்+கல் + ம் +பாட் ]

ெபத் ார்

 
 ெபத் ார ்petr, ெப. (n.)

    ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Thiruppattu Taluk.

     [ த் ர-்ெபத் ர]்

ெபரண்டவயல்

 
 ெபரண்டவயல் peraṇṭavayal, ெப. (n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் avillage in Arantangi Taluk.

     [ ரண்ைட+வயல்]

ெபரப்பஞ்ேசாைல

 
 ெபரப்பஞ்ேசாைல perappañjōlai, ெப. (n.)

   இரா ரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Rasipuram Taluk

     [ ரம் - ரப்பம்+ேசாைல]

ெபரப்ப

 
 ெபரப்ப  perappaḍi, ெப. (n.)

    ம்பேகாணம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Kumbakonam Taluk.

     [ றம் +அ ]

ெபரம்ைப

 
 ெபரம்ைப perambai, ெப. (n.)

    ப் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village ir Vilupuram Taluk.

     [ றம் - றம்ைப]

ெபரியகரம்

 
 ெபரியகரம் periyagaram, ெப. (n.)

   ேபா ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Polul Taluk.

     [ெபரிய+அகரம்]

ெபரியகளந்ைத

 
 ெபரியகளந்ைத periyagaḷandai, ெப. (n.)

   ெபாள்ளாச்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Pollachi Taluk

     [ெபரிய+களந்ைத]
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ெபரியெநகமம்

 
 ெபரியெநகமம் periyanegamam, ெப.(n.)

   ெபாள்ளாச்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Pollachi Taluk.

     [ெபரிய+(நியமம்);நிகமம்]

ெபரியேபா

 
 ெபரியேபா  periyapōtu, ெப. (n.)

   ெபாள்ளாச்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Pollachi Taluk.

     [ெபரிய+ேபா ]

ெப ங்கால்ேம

 
 ெப ங்கால்ேம  peruṅgālmēṭu, ெப. (n.)

   வாலாசா வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Walajah Taluk.

     [ெப ம்+கால்+ேம ]

ெப ந் ர

 
 ெப ந் ர  perunduravu, ெப.(n.)

   ம ராந்தகம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Madurandagam Taluk.

     [ெப ம்+ ர ]

ெப மாண்

 
 ெப மாண்  perumāṇṭi, ெப.(n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Arantangi Taluk.

     [ெப ம்+ஆண் ]

ெப மாள்மா  
வாத் யம்

 
 ெப மாள்மா  வாத் யம் perumāḷmāṭuvāttiyam, ெப. (n.)

   ேசைவயாட்டத் ற் த் ைண ெசய் ம் ேதவ ந் ன் ேவ ெபயர;் name of a music instrument.

     [ெப மாள்+மா +வாத் யம்]

ெப மாள் 
வாய்ச் யம்

 
 ெப மாள் வாய்ச் யம் perumāḷvāycciyam, ெப. (n.)

   ஒ  பக்கம் அ த் ம் ம பக்கம் தட ம் இைசக்கப்ப ம் ஓர ்இைசக்க ; a musical instrument.

     [ெப மாள்+வாச் யம்]

ெப ைக

 
 ெப ைக perumugai, ெப. (n.)

   ேவ ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Vellore Taluk.

     [ெப + ைக( க்கல்- க் - ைக]
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ெப க்

 
 ெப க்  perumurukku, ெப. (n.)

   பா ன் ஓரம் கட் ம் க் ; a tight knit on the sides of mat.

     [ெப ம்+ க் ]

ெபலாந் ைர

 
 ெபலாந் ைர pelāndurai, ெப.(n.)

    த்தாசலம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Vriddhachalam Taluk,

     [ லான்+ ைற]

ெபலப்பா

 
 ெபலப்பா  pelappāṭi, ெப. (n.)

   ேசலம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Salem Taluk.

     [ லாம்+பா ]

ெபள்ளா

 
 ெபள்ளா  peḷḷāti, ெப. (n.)

   அ னா  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Avanashi Taluk.

     [வல்லாளி-ெபல்லாளி-ெபள்ளா ]

ெபா க் ச்

 
 ெபா க் ச்  poḍikkucci, ெப. (n.)

 யாட்டக்காரரின் ன்  அல்ல  நான்க  நீள ைடய ெமல் ய ங் ல் கம்

 a shin bamboo stick of the tiger dancer.

     [ெபா + ச் ]

ேபகைட

 
 ேபகைட pēkaḍai, ெப. (n.)

   ஒ வைகயான பண்; a musical note.

     [ யகைட-ேபகைட]

ேபட் வயல்

 
 ேபட் வயல் pēṭṭivayal, ெப. (n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Arantang Taluk.

     [ேப -ேபட் +வயல்]

ேபந்தா

 
 ேபந்தா pēndā, ெப. (n.)

    ண்  ஆட்டெசவ்வக வ வ அரங் ன் ெபயர;் name of the stadium.

     [பறந்தைல-பரந்தா-ேபந்தா]
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ேபய்ப்பைட

 
 ேபய்ப்பைட pēyppaḍai, ெப. (n.)

    ல் ப் பாட் ல் இறப் ப் பற் ய கைதப்பாடல்க க்  பா பவர;் a singer of elegies.

     [ேபய்+பைட]

ேபய்ப்பந்

 
 ேபய்ப்பந்  pēyppandu, ெப. (n.)

   எ பந் ன் ேவாற  ெபயர;் a devil ball in games.

     [ேபய்+பந் ]

ேபய்மாரல்

 
 ேபய்மாரல் pēymāral, ெப. (n.)

    ளத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in MudukulatturTaluk.

     [ேபய்+மரல்]

ேபர

 
 ேபர  pērali, ெப. (n.)

    ளவங்ேகா  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Vilavancode Taluk.

     [ெப +அல் -ேபரல் -ேபர ]

ேபராங் ல மானம்

 
 ேபராங் ல மானம் pērāṅgulamāṉam, ெப. (n.)

   ப மங்களின் உயரைமப் ல் ன்பற்றப்ப ம் மர ; a measurement in sculpture.

     [ெப +அங் ல+மானம்]

ேபரயன் ள்ளல்

 
 ேபரயன் ள்ளல் pērayaṉtuḷḷal, ெப. (n.)

   ஒ  வைகயான காணிப்பழங் னரின் ஆடல்; a dance of Kani tribes.

     [ெப +ஆயன்+ ள்ளல்]

ேபறங் யம்

 
 ேபறங் யம் pēṟaṅgiyam, ெப. (n.)

    த் தாசலம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Vriddhachalam Taluk.

     [ெப +ஆங் யம்]

ைபக்கட்

 
 ைபக்கட்  paikkaṭṭu, ெப. (n.)

    த்தகப்ைப; a bag for books.

     [ைப+கட் ]
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ைபவலசா

 
 ைபவலசா paivalacā, ெப. (n.)

    த்தணி வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruttani Taluk.

     [ைபச+வல ]

ெபாங்கக்கட்

 
 ெபாங்கக்கட்  poṅgakkaṭṭi, ெப. (n.)

   மண் ைழத் ச ்ெசய்யப்ப ம் மண் கட் ; a damp earth clot.

     [ ங் +ெபாங் +கட் ]

ெபாக்கனி

 
 ெபாக்கனி pokkaṉi, ெப. (n.)

    வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Sivaganga Taluk.

     [ க்கல்(பாைறப் ள );-ெபாக்கல்-ெபாக்கனி]

ெபாங்கற்சட்

 
 ெபாங்கற்சட்  poṅgaṟcaṭṭi, ெப. (n.)

   ெபாங்கல் ைவக் ம் மண் சட் ; new pot.

     [ெபாங்கல்+சட் ]

ெபா க்கணி

 
 ெபா க்கணி posukkaṇi, ெப.(n.)

    வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [ சல்+காணி]

ெபாட் ப் பலைக

 
 ெபாட் ப் பலைக poṭṭippalagai, ெப. (n.)

   த ல் இ  ற ம் தக்கடை்டையத ்தாங்  இ க் ம் க ; an instrument in handloom.

     [ெபாட் +பலைக]

ெபாட் ப்பணம்

 
 ெபாட் ப்பணம் poṭṭippaṇam, ெப. (n.)

     மணத் ற் ப் ன் ெபண்க க் ச ் ர ்வரிைசயாகப் ெகா க் ம் பணம்; a.gift given to bride after 
marriage.

     [ெபாட் +பணம்]

ெபாட் யம்

 
 ெபாட் யம் poṭṭiyam, ெப. (n.)

   கள்ளக் ச்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Kallakkurichi Taluk.

     [ேப -ேபட் -ெபட் யம்-ெபாட் யம்]
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ெபாட ர்

 
 ெபாட ர ்poḍavūr, ெப. (n.)

   காஞ் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Kanchipuram Taluk.

     [ ட - ட ர]்

ெபா க யாட்டம்

 
 ெபா க யாட்டம் poḍigaḻiyāḍḍam, ெப.(n.)

எட்  தல் ப னா  ஆண்கள் ய கம் கைளப் பயன்ப த்  ஆ ன்ற ஆட்டம்,

 a game of youngsters.

     [ெபா +க +ஆட்டம்]

ெபாத்த ைள

 
 ெபாத்த ைள pottaviḷai, ெப. (n.)

   அகத் ச ் வரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Agastheeswaram Taluk.

     [ெபாத் + ைள]

ெபாய்யாங்

 
 ெபாய்யாங்  poyyāṅguḻi, ெப. (n.)

   ேதாற்  நிரப்பப்படாம க் ம் ெவ ங் ; an empty pit in pallankuligame.

     [ெபாய்யன்+ ]

ெபாற் ச ்சட்டம்

 
 ெபாற் ச ்சட்டம் poṟṟuccaṭṭam, ெப. (n.)

பா ைனச ் ற்  ைவக்க உத ம் மரக்கடை்ட,

 a partin handloom.

     [ெபாற் +சட்டம்]

ெபாம்

 
 ெபாம்  pommiḍi, ெப. (n.)

   த ம ரி வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Dharmapuri Taluk.

     [ெபான்+ ]

ெபாய்க் ைரயா
ட்டம்

 
 ெபாய்க் ைரயாட்டம் poykkudiraiyāṭṭam, ெப. (n.)

   கடை்ட ன் , ெவ ங்காலால் ெபாய்க் ைரக் டை்டச ் மந்தா ம் ஆட்டம்; a folk dance.

     [ெபாய்+ ைர+ஆட்டம்]
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ெபாய்யர ர்

 
 ெபாய்யர ர ்poyyaracūr, ெப. (n.)

    க்ேகா ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tirukkoyilur.Taluk.

     [ெபாய்ைக+அர ர]்

ெபாரசப்பட்

 
 ெபாரசப்பட்  porasappaṭṭu, ெப. (n.)

   கள்ளக் ச்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Kallakurichi Taluk.

     [ ரசன்+பற் ]

ெபாரிக்கல்

 
 ெபாரிக்கல் porikkal, ெப. (n.)

    வண்ணா மைல வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Thiruvannamalai Taluk.

     [ ைர→ெபாரி+கல்]

ெபாரிப்பாண்

 
 ெபாரிப்பாண்  porippāṇṭi, ெப. (n.)

   ெபா வான பாண்  ைளயாட் ல் இன்ெனா  ெபயர ்( மரி மாவட்டம்);; a name of 'pandi' play.

     [ெபாரி+பாண் ]

ெபா ப்பம்

 
 ெபா ப்பம் poruppam, ெப. (n.)

   கள்ளக் ச்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Kallakkurichi Taluk.

     [ெபா ப் +அம்]

ெபா ள் வற் க் 
கற்பைன

 
 ெபா ள் வற் க் கற்பைன poruḷtuvaṟcikkaṟpaṉai, ெப (n.)

    ற்காலச ் ற் யரக்ளின் கைலத் றைமைய அ ய உத ம் கற்பைன வைக; a talent of the ancient 
sculroars

     [ெபா ள் +வாங் +கற்பைன]

ெபா ைளத்ெதா

 
 ெபா ைளதெ்தா  poruḷaittoḍu, ெப. (n.)

ெதா பவரக்ைள அ ள்ள மரத்ைதத் ெதாட் வ ம்ப  ைளயாடல் object tag.

     [ெபா ள்+ஐ+ெதா ]

ெபாளிக்கால்

 
 ெபாளிக்கால் poḷikkāl, ெப. (n.)

    ளத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in MudukulatturTaluk.

     [ெபா +கால்]
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ெபாற் ணம்

 
 ெபாற் ணம் poṟkuṇam, ெப. (n.)

    வண்ணாமைல வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Thiruvannamalai Taluk.

ெபாற்பந்தல்

 
 ெபாற்பந்தல் poṟpandal, ெப. (n.)

   காஞ் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Kanchipuram Taluk.

     [ெபான்+பந்தல்]

ெபாேற

 
 ெபாேற poṟē, ெப. (n.)

   இ ளர ்இனத் ன் இைசக்க க ள் ஒன் ; a musical instrument.

     [ ைர+ெபாெற]

ெபான்பத்

 
 ெபான்பத்  poṉpatti, ெப. (n.)

   ெசஞ்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Senji Taluk.

     [ெபான்+பற் ]

ெபான்ம

 
 ெபான்ம  poṉmadi, ெப. (n.)

    த்தணி வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruttani Taluk.

     [ெபான்+ம ]

ெபான்ேபத்

 
 ெபான்ேபத்  poṉpētti, ெப. (n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Arantangi Taluk.

     [ெபான்+பற் ]

ெபான்மார்

 
 ெபான்மார ்poṉmār, ெப. (n.)

   ெசங்கற்பட்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Chenglepet Taluk.

     [ெபான்+மார]்

ெபான்னத்

 
 ெபான்னத்  poṉṉatti, ெப.(n.)

    வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [ெபான்+அத் ]
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ெபான்ன

 
 ெபான்ன  poṉṉali, ெப. (n.)

    வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Sivaganga Taluk.

     [ெபான்+ஆ ]

ேபாட் ப்பாண்

 
 ேபாட் ப்பாண்  pōṭṭuppāṇṭi, ெப. (n.)

   ஒ  பாண்  ஆட்ட வைக (ம ைர);; a children's play.

     [ேபாட் +பாண் ]

ேபாண்

 
 ேபாண்  pōṇṭi, ெப. (n.)

   ேதாற்றவர;் defeated person.

     [ேபா-ேபாண் ]

ேபாதக்கா

 
 ேபாதக்கா  pōtakkāṭu, ெப.(n.)

   அ ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Harur Taluk.

     [ தர+்கா ]

ேபாதைல

 
 ேபாதைல pōtalai, ெப. (n.)

   ேமல் ந் ; upper part of the cloth or saree.

     [ +தைல]

ேபார்த் ேதங்காய் 
அ -த்தல்

 
 ேபாரத்் ேதங்காய் அ -த்தல் pōrttēṅgāyaḍittal, ெச. . . (v.t.)

   ெகாம்   ைளயாட் க்  ன் நிகழ்த்தப்ெப ம் ற் ர ் ைளயாட் ;     [ேபார+்ேதங்காய்+அ ]

ெபளளி

ெபளளி peḷaḷi, ெப. (n.)

   ஒ  வைகயான பண்; a melody type.

     [ வானி-ெபளணி-ெபளளி]

 ெபளளி peḷaḷi, ெப.(n.)

   பண் (இராக); வைக (பாத. இராக.56);; a specific melody-type.

மக்கள் நாச்

 
 மக்கள் நாச்  makkaḷnācci, ெப. (n.)

    வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [மக்கள்+நாச் ]
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மக்களைவ

 
 மக்களைவ makkaḷavai, ெப. (n.)

   நாடா மன்றம்; parliament, loksaba.

ம வ. நாடா மன்றம்

     [மக்கள்+அைவ]

மக்களைவத் 
தைலவர்

 
 மக்களைவத் தைலவர ்makkaḷavaittalaivar, ெப. (n.)

   நாடா மன்ற உ ப் னரக்ளால் தைலைமப் ெபா ப் க் த் ெதரி  ெசய்யப் ப பவர;் speaker of the 
parliament.

     [மக்களைவ+தைலவர]்

மக்களாட்

 
 மக்களாட்  makkaḷāṭci, ெப. (n.)

வாக்களிக் ம் உரிைம ெபற்ற மக்களால் ெதரிந் ெத க்கப்ெப ம் உ ப் னரக்ள் பங்ேகற்  நடத் ம் 
ஆட்  ைற

 democracy.

     [மக்கள்+ஆட் ]

மக்காணி

 
 மக்காணி makkāṇi, ெப. (n.)

   மக்காசே்சாளம். (ெகா.வ.);; maize, Indian corn, zea mays.

மக் ளி

 
 மக் ளி makkiḷi, ெப.(n.)

உழ  ேவைலக க் ப் பயன்ப ம் ைட

 basket (ெகா.வ.);.

     [ க் - க் ரி-மக் ரி (ெகா.வ.);]

மகனம்

 
 மகனம் magaṉam, ெப. (n.)

   இைச உ க்களில் ஒன் ; a musical note.

     [ம ன்-மகணம்]

மக யாழ்

 
 மக யாழ் magadiyāḻ, ெப. (n.)

த்தர ்காலத்  யாழ் வைக ள் ஒன் ,

 a harp.

     [மகதம்+யாழ்]
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மகர்ேநான்

 
 மகரே்நான்  magarnōṉpu, ெப. (n.)

ஒன்பான் இர ன் (நவராத் ரி);பண் ைக ன் ேபா  ழந்ைதகள் பல ைன கள் ைனந்

 Blood;a children's dance.

     [மகார-்மகர+்ேநான் ]

மகர்ேநான்  
சாவ

 
 மகரே்நான்  சாவ  magarnōṉpucāvaḍi, ெப. (n.)

ழந்ைதகள் கைல நிகழ்ச் கள்

   நடத் வதற்காக, தஞ்ைச ள்ள சாவ ; a theatre for children's dance of Tanjavur.

     [மகார→் மகர+்ேநான் +சாவ ]

மகரம்

 
 மகரம் magaram, ெப. (n.)

   ஒ  வைகயான இரடை்டக்ைக த் ைர; an hand pose.

     [மகரம் ( ன்);-மகரம்]

மகர கம்

 
 மகர கம் magaramugam, ெப. (n.)

   நாட் யத் ல் ன்பற்றப்ப ம் ஒ  வைகயான த் ைர நிைல; an handpose in dance.

     [மகரம்+ கம்]

மகரி

 
 மகரி magari, ெப. (n.)

    ற்பத் ன் காதணிகளில் ஒன் ; a ear ornament in sculpture,

     [மகரம்-மகரி]

 மகரி magari, ெப.(n.)

   கடல் (சங்.அக.);; sea.

     [Skt. makarin → த. மகரி.]

மக ர்

 
 மக ர ்magarūr, ெப. (n.)

   கள்ளக் ச்  வட் ள்ள ற் ர;் a village in Kallakkurichi Taluk.

     [மகர+்ஊர]்

 மக ர ்magarūr, ெப.(n.)

   உ யாக்கப் பட்ட  (P.T.L.);; that which is fixed or established.

     [Ar. muqarrar → த. மக ர.்]
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மகாக்

 
 மகாக்  makākku, ெப. (n.)

    ரங் களில் ஒ வைக; a kind of monkey.

     [மங்கன்-மங் -மகாக் ]

மகாநா கள்

 
 மகாநா கள் magānācigaḷ, ெப. (n.)

   ேகா ரங்களில் அைமக்கப்ெப ம் ஒ  வைகயான ற்பம்; a sculpture in the tower of temple.

     [மா-மகா+நா கள்]

மகாம் ய டம்

 
 மகாம் ய டம் makāmbuyapīṭam, ெப. (n.)

ற்பங்கைளத் தாங் ம் டம்

 a stand structure of the sculptures.

     [மா-மகா+அம் யம்+ டம்]

மகான்யம்

 
 மகான்யம் makāṉyam, ெப. (n.)

    ப்ெப ம் ரர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Sriperumbudur Taluk.

     [ஒ கா மாகாணம்- மாகான்யம்]

ம ண்

 
 ம ண்  magiṇṭi, ெப. (n.)

    ளத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ரi்; a village in Mudukulattur.Taluk.

     [ம ழ்-ம ழ்ந் -ம ண் ]

ம ழ்வட்ட ஓட்டம்

 
 ம ழ்வட்ட ஓட்டம் magiḻvaṭṭaōṭṭam, ெப. (n.)

   வட்டத் ல் உள் ம் ெவளிப் றத் ம் உள்ளவரக்ள் இைண ேசரந்்  ைளயாடல்; merry go round.

     [ம ழ்+வட்டம்+ஒட்டம்]

ம ட ஆட்டம்

 
 ம ட ஆட்டம் maguḍaāḍḍam, ெப. (n.)

   கணியான் த் ன் ேவ  ெபயர;் a name for 'kaniyānāttam'.

     [ம டம்+ஆட்டம்]

மங்கண்டம்

 
 மங்கண்டம் maṅgaṇṭam, ெப. (n.)

   ஆழமான ப ல் பாைற இல்லாமல் மணல் உள்ள ப ; sandy bed of a water reservoir or river. (ெகா.வ);.

     [மணல்-கண்டம்]
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மங்கல நீராட்  
ழா

 
 மங்கல நீராட்  ழா maṅgalanīrāṭṭuviḻā, ெப. (n.)

ப்ெபய்தவ க் ச ்ெசய் ம் சடங்

 purificatory ceremony for the girl who has attained puberty.

     [மக்கல+நீராட் + ழா]

மங்கலேர

 
 மங்கலேர  maṅgalarēvu, ெப. (n.)

    மங்கலம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a villagein Tirumangalam Taluk.

     [மங்கல+இற ]

மங்கள ைக

 
 மங்கள ைக  maṅgaḷagaisi, ெப. (n.)

   பண் வைககளிற் ஒன் ; a musical note.

     [மங்களம்-ைக ]

மங்கள ேத கம்

 
 மங்கள ேத கம் maṅgaḷatēcigam, ெப. (n.)

   ஒ  வைகயான பண்; a musical note.

     [மங்களம்+ேத கம்]

மங்ைக நல் ர்

மங்ைக நல் ர ்maṅgainallūr, ெப. (n.)

   ம லா ைற ந்  8 கல்மாத் ரி ெதாைல ல் உள்ள ஒ  ஊர;் name of a village 8 k.m. from 
Mayiladuturai.

     [மங்ைக+நல் ர]்

மசச்க்ெகண்ைட

 
 மசச்க்ெகண்ைட maccakkeṇṭai, ெப. (n.)

   க ம் ள்ளி ள்ள ெகண்ைட ன் வைக ள் ஒன் ; a kind of fish.

     [மசச்ம்+ெகண்ைட]

மச் ர்

 
 மச் ர ்maccūr, ெப. (n.)

    வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [மாச் +ஊர]்

மசயன்

 
 மசயன் masayaṉ, ெப. (n.)

   ெதளி ல்லாதவன்; a dull headed person.

     [மைச+அன்]
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மசநாய்

 
 மசநாய் masanāy, ெப. (n.)

ெவ த்த நாய்,

 rogue dog. (ெகா.வ);.

     [ ைச→மச+நாய்]

மசனப்பாைற

 
 மசனப்பாைற masaṉappāṟai, ெப. (n.)

   உ ல்லாமல் ெநா ங் ம் தன்ைம ெகாண்ட பாைற; breakable stone.

     [ம -ம னம்+பாைற]

மசாைல ன்

 
 மசாைல ன் macālaimīṉ, ெப. (n.)

    ன் வைக ள் ஒன் ; a kind offish.

     [மசாைல+ ன்]

மஞ்சபத் ார்

 
 மஞ்சபத் ார ்mañjabatr, ெப. (n.)

     வண்ணாமைல மாவட்டத் ல் உள்ள ஒ  ஊர;் name of the village in Tiruvannamalai.

     [மஞ்சம்+பற் + ஊர]்

மஞ்ச ைளயாட்

 
 மஞ்ச ைளயாட்  mañjaviḷaiyāṭṭu, ெப. (n.)

     ழா ற்  ம நாள்,  மண ைற ைடயவரக்ள் ஒ வர்  ஒ வரம்ஞ்சள் நீைர ஊற்  
ைளயா ம் ைளயாட் ; spraying play of coloured water among teenagers on the next day of fire pit festival.

     [மஞ்சள் (நீர)்;+  ைளயாட் ]

மஞ்சன்பாைர

 
 மஞ்சன்பாைர mañjaṉpārai, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ன்; yellow dog fish.

     [மஞ்சள்+ றா]

மஞ்சள்பாைர

 
 மஞ்சள்பாைர mañjaḷpārai, ெப. (n.)

   ஒ வைக ன்; a kind of fish.

     [மஞ்சள்+பாைர]
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மஞ்சள் நீர்

 
 மஞ்சள் நீர ்mañjaḷnīr, ெப. (n.)

பசை்சக் ேகாலத் ன் வைககளிற் ஒன்

 a floral decoration.

     [மஞ்சள்+நீர]்

மஞ்சா

மஞ்சா 1 mañjāṭi, ெப. (n.)

    வப்பான உ ண்ைட ைத; around shaped seed red in colour.

     [மஞ் -மஞ்சா ]

 மஞ்சா  mañjāṭi, ெப. (n.)

   இரண்  ன்  மணிகள் ெகாண்ட ெபான் எைட; a gold weights equal to two crab eyes.

     " க்கழஞ்ெச ன்  மஞ்சா ங் ன் ம் ெபான்"(ெத.சா.8:2:எ.529);.

     [மஞ் +ஆ]

மஞ் க் ேகாைர

மஞ் க் ேகாைர mañjikārai, ெப. (n.)

   ேகாைரக்கைள வைக; reed. (ேவ.க.36);.

     [மஞ் +ேகாைர]

மஞ் கள்

 
 மஞ் கள் mañjigaḷ, ெப. (n.)

    ல் யா ள்ள நரம் கைளச ் ட் ம் ெபயர;் name of strings in bow harp.

     [மஞ் +கள்]

மஞ் ரட்

 
 மஞ் ரட்  mañjuviraṭṭu, ெப. (n.)

   எ  ைளயாட்  காைளைய அடக் ம் றப்பா ; capturing a bull at large as a proof of bravery.

ம வட சல் க்கட் , ஏ த தல், ஏ ேகாள், ஏ ேகாடல்

     [ைமந் (வ ைம);-மஞ் + ரட் ]

மட்ட சச்ான்

 
 மட்ட சச்ான் maṭṭacīccāṉ, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ன்; if sir;

 squeaking porch.

     [மட்டம்- சச்ான்]

மட்டப்பாைர

 
 மட்டப்பாைர maṭṭappārai, ெப. (n.)

மலபார ்கடற்கைர ல் இ க் ம் ன் வைக

 Malabar trevally.

     [மட்டம்+பாைர]
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மட் க்கட் -தல்

மட் க்கட் -தல் maṭṭukkaṭṭudal,    5 ெச. ன் றா , (v.t.)

   ேவைலையக் ைறத் க் ெகாள் தல்; to decrease the range ol work.

இப்ெபா  ெதல்லாம் அவன் தன் ேவைலைய மட் க்கட் க் ெகாண்டான். ( னவ);.

     [மட் +கட் ]

மடக் த் தட்

 
 மடக் த் தட்  maḍakkuttaḍḍi, ெப. (n.)

   இரண்டாக மடக் ய தட் ; folded bamboo mat.

     [வடக் +தட் ]

மடக் ப்பாய்

 
 மடக் ப்பாய் maḍakkuppāy, ெப. (n.)

ெநட் வாக் ல் மடக் ம் பாய்,

 mat to be folded lengthwise.

     [மடக் +பாய்]

மடசச்ாம் ராணி

மடசச்ாம் ராணி maḍaccāmbirāṇi, ெப. (n.)

   அ ட்டாள் ( ட் ம் ெசால்);; fool. (ெகா.வ.வ.ெசா.19);.

     [மட்டம்-மட+சாம் ராணி]

மடச்

 
 மடச்  maḍaccīli, ெப. (n.)

    ச்  ன் வைக; Squeaking perch.

     [மட+ ]

மடப் றம்

 
 மடப் றம் maḍappuṟam, ெப. (n.)

   மடத் க்  டப்ெபற்ற இைற  நிலம்; free land donated for monastery.

     "நிலம் நா மா ம்  இம்மடத் க்  மடப் றமாக ஆயம் பா  வல்."

     [மடம்+ றம்]

மடல்உஉளி

 
 மடல்உஉளி maḍaluuḷi, ெப. (n.)

   மரத் ல்  ேவைலப்பா  ெசய்வதற் ப் பயன்ப த்தப் ப ம் வைளந்த ரை்மயான னிப்ப  
ெகாண்ட உ  வைக; a kind of chisel.

     [மடல்+ உளி]

மடா ளக்

 
 மடா ளக்  maṭāviḷakku, ெப. (n.)

ேகா ல் களில் ெபரிய ரி ேபாட்  எரி ம் ளக் .

 a large temple lamp.

     [ம டா-மடா+ ளக் ]
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ம க்கணினி

 
 ம க்கணினி maḍikkaṇiṉi,  a ெப. (n.)

   ம ல் ைவத்  இயக் ம் கணினி; laptop.

     [ம +கணினி]

ம க்ெகட்

 
 ம க்ெகட்  maḍikkeḍḍi, ெப. (n.)

    க் வர ்இனத் ல் ன்  வைலையச ்ெசய்பவர;் net makers.

     [ம +கட் -ம க்கட் -ம க்ெகட்  (ெகா.வ.);]

ம க்ேகால் ம்

 
 ம க்ேகால் ம்  maḍikālcimbu, ெப. (n.)

 pieces.

     [ம +ேகால்+ ம் ]

ம ேகால்

 
 ம ேகால் maḍiāl, ெப. (n.)

ெநய்யப்பட்ட ஆைடகைள ம ப்பதற் ரிய ேகால்

 a kind of weavers implement.

ம சச்ல்

 
 ம சச்ல் maḍiccal, ெப. (n.)

    ளவங்ேகா  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Vilavancode Taluk.

     [ம -ம சச்ல். ம  – வயல்]

ம சார்

 
 ம சார ்maḍicār, ெப. (n.)

   நடக் ம்ேபா கால் த க்காம ப்பதற்காக ேவட்  அல்ல  டைவையக் கால் ற்  ேமல் 
வைளத்  உ க் ம் ைற; way of tucking cloth or saree around the waist allowing legs for free movement of walking.

மா  ம சார ்உ த் க் றாள் (இ.வ.);.

     [ம த -மதற் -ம சற் -ம சார]்

ம த் க்கட் தல்

 
 ம த் க்கட் தல் maḍiddukkaḍḍudal, ெப. (n.)

பாய் ெநச ெசய்த ன்னர ்அதன் ஓரங்கைளச ்  ம த் க் கட் வ ,

 giving final finishing to mats.

     [ம த் +கட் ]

ம ப் சால்

 
 ம ப் சால் maḍippucāl, ெப. (n.)

   உ த நிலத்ைத ண் ம் உ தல்; ploughing a land already ploughed.

     [ம -ம ப் +சால்]
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ம ைமகண் ைக

 
 ம ைமகண் ைக maḍimaigaṇḍigai, ெப. (n.)

   ெபான்ேனரிவட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Ponneri Taluk.

     [ம-ம ைம+கண் ைக]

ம வாளம்

 
 ம வாளம் maḍivāḷam, ெப. (n.)

   ஒ ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Hosur Taluk.

     [ம (வயல்);+வாளம்]

ம  ற் தல்

 
 ம  ற் தல் maḍusuṟṟudal, ெப. (n.)

    யாட்டத் ன் ஒ  ; an action in the play of tiger dance.

     [ம + ற் தல்]

மைடக்க ப்

மைடக்க ப்  maḍaikkaruppu, ெப. (n.)

   நாட ் ப் றங்களில் நீரந்ிைலகைளக் காக் ம்  Q5Louth; a village deity near water tanks.

ம வ மைடயாண்

     [மைட+க ப் ]

மைடக்கலம்

மைடக்கலம் maḍaikkalam, ெப. (n.)

   ெகாங்  மணத் ல் சைமய க் க் காணிக்ைக அளித்தல்; amount given to the cooks in marriage. 
(ெகா.வ.வ.ெசா.120);.

     [மைட+கலம்]

மண்ணார் ழ

 
 மண்ணார் ழ  maṇṇārmuḻvu, ெப. (n.)

    ழ  வைக ள் ஒன் ; a kind of musical instrument.

ம வ மண் ழ

     [மண்+ஆர+் ழ ]

மண்உ ைவ

 
 மண்உ ைவ maṇuḷuvai, ெப. (n.)

ஒ வைக

   உ ைவ ன்; a kind of fish.

     [மண்+உ ைவ]

மண் ர்

மண் ர ்maṇkudir, ெப. (n.)

   1. ெநல்ைலச ்ேசரத்் ைவக் ம்மண்ணாலான ர;் grains storing pot.

   2. தவசங்கைளச ்ேச த்  ைவக்க ைவக்ேகால் ெகாண்  ெசய்யப்பட்ட ர;் storage device made of 
paddy stalk-rope. (வ.வ.ேவ.க.36);.

     [மண்+ ர]்
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மண் ைட

 
 மண் ைட maṇāṭai, ெப. (n.)

ெவட் ய

   மண்ைண எ க் ம் ைட; basket used for carrying earth.

     [மண்+கைட]

மண்ட ப்

 
 மண்ட ப்  maṇṭalippu, ெப. (n.)

   ஓர ்இைசக்கைலசெ்சால்; a musical term.

     [மண்டலம் – மண்ட ப் ]

மண்  
ச க்கலைட

 
 மண்  ச க்கலைட  maṇḍisaṟukkalaḍaivu, ெப. (n.)

   நடனத் ல் இடம்ெப ம் ஓர ்அைட  வைக; a step variety in dance.

     [மண் +ச க்கல்+அைட ]

மண்  
கற்றலைட

 
 மண்  கற்றலைட  maṇḍigaṟṟalaḍaivu, ெப. (n.)

     மண் ல் ழன்  ஆ வ ; a surrounding movement in dance.

     [மண் +கற்றல்+அைட ]

மண் யைட

 
 மண் யைட  maṇḍiyaḍaivu, ெப. (n.)

   நடன (பரத);த் ல், ெபா வாக  மண் ல் அமரந்்  ழங்கால்கள் தைர ல் ப ம்ப  
மாற் மாற் யா தல், எ ந்  நின்றா தல்; a dance movement.

     [மண் + அைட ]

மண் கர்

 
 மண் கர ்maṇṭigar, ெப. (n.)

   த ழகத் ல், பாைவக் த் க் கைலக்  உரியவராகச ்ெசால்லப்ப ன்ற ஒ  ரி னர;் experts of 
puppet show.

     [மண் +ஈகர]்

மண்ைடக்கா

 
 மண்ைடக்கா  maṇṭaikkāṭu, ெப. (n.)

   கல் ளம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Kalkulam Taluk.

     [மண் -மண்ைட+கா . அடரந்்த கா ]

மண்ைடப்பாணன்

 
 மண்ைடப்பாணன் maṇṭaippāṇaṉ, ெப. (n.)

   பாணர ் ரி னரில் ஒ  வைக; a class of Pānar community.

     [மண்ைட+பாணர]்

424

www.valluvarvallalarvattam.com 16378 of 19068.



மண்ணைர

 
 மண்ணைர maṇṇarai, ெப. (n.)

   பல்லடம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Palladam Taluk.

     [மண்+ அைட-மண்ணைட – மண்ணைர]

மண்

மண்  maṇvīṭu, ெப. (n.)

   மண்ணால் அைமக்கப்பட்ட ; a mud walled house. (ெகா.வ.வ.ெசா.120);.

     [மண்+ ]

மண்ணின் 
ைமந்தர்

 
 மண்ணின் ைமந்தர ்maṇṇiṉmaindar, ெப. (n.)

   ஒ  ப் ட்ட இடத் ற்  உரியவர ்களாகக் க தப்ப பவரக்ள்; sons of thesoil.

     [மண்+இன்+ைமந்தர]்

மண் ைவ

 
 மண் ைவ maṇtiruvai, ெப. (n.)

   பாைன ெசய்யப் பயன்ப ம் க ; an implement used in pottery.

     [மண்+ ைவ]

மண் ங்

 
 மண் ங்  maṇtūṅgi, ெப. (n.)

   தவைள; frog.

 |மண் ரங் -மண் க் ள் ங் வ  (தவைள);]

மண் ங்  எ ம் ெசால் வடெமா ல் மண் கம் எனத் ரிந்த .

 மண் ங்  maṇtūṅgi, ெப.(n.)

தவைள, frog.

     [மண்+ ங் ]

மண் க் ள் உறங் வ  என் ம் ெபா ளில் மண் ங்  எனப்ெபயர ்ெபற்ற . இசெ்சால்ைலக் கடன் 
ெபற்ற வடெமா யாளரம்ண் க எனத் ரித் த் தவைளையக் க் ம் ெசால்லாக் க் ெகாண்டனர.்

     [த.மண் ங்  → Skt mandữngi]

மண்ேமளம்

 
 மண்ேமளம் maṇmēḷam, ெப. (n.)

   அண்ணன் மார் வா  ழா ல் இைசக்கப்ெப ம் ஓர ்இைசக்க ; a musical instrument.

     [மண்+ேமளம்]

மணக்கட

 
 மணக்கட  maṇakkaḍavu, ெப. (n.)

   ெபாள்ளாச்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in PollachiTaluk.

 |மண்கட )
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மனசச்ாரி பங்

மனசச்ாரி பங்  maṉaccāribaṅgu, ெப. (n.)

   மணற்பாங்கான வயல்; a sandy field. (வவ.ேவ.க.36);.

     [மணல்+சாரி+பங் ஹ

மனசை்ச

 
 மனசை்ச maṉaccai, ெப. (n.)

    ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruppattur.Taluk.

     [மணத் -மணசை்ச]

மணப்பாக்கம்

 
 மணப்பாக்கம் maṇappākkam, ெப. (n.)

   ேவ ர ்மாவட்டத் ல் ெசய்யார ்ஆரணி வ த்தடத் ல் உள்ள ஒ  ஊர;் a village in Vellore district.

     [மணம்+பாக்கம்]

மண ர்ேபட்ைட

 
 மண ரே்படை்ட maṇalūrpēṭṭai, ெப. (n.)

    ப் ரம் மாவட்டத் ல் உள்ள ஒ  ஊர;் a village in Vilupuram district.

     [மணல்+ஊர+்ேபடை்ட]

வண்ணாமைல ந்  ெசஞ்  ெசல் ம் வ த்தடத் ல் உள்ள .

மணவாளக்ேகான்

மணவாளக்ேகான் maṇavāḷakāṉ, ெப. (n.)

    ன்றாம் இராசராசன் 15ஆம் ஆட்  யாண் ல் வம் ப த்தாள் மகள் நாச் ைவத்த ளக் ற்காக 
ஆ(ப );க்கைளப் ெபற் க் ெகாண்  ெநய் வழங் ய இைடயன் ரந்ைத வாய் லம் 

மண ர்

 
 மண ர ்maṇavūr, ெப. (n.)

    த்தணிவட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in TiruttaniTaluk.

     [மணைவ+ஊர]்

மணற் ளரி

 
 மணற் ளரி maṇaṟkiḷari, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் பறைவ; a kind of bird.

     [மணல்+ ள ]

மணற்

 
 மணற்  maṇaṟkuḍi, ெப. (n.)

   நாகப்பட் னம் மாவட்டத் ல் உள்ள ஒ  ஊர;் a village in Nagappattinam District.

     [மணல்+ ]

மணிக்ெகால்ைல

 
 மணிக்ெகால்ைல maṇikkollai, ெப. (n.)

    தம்பரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Chidambaram Taluk.

     [மணி+ெகால்ைல]
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மணிக்ேகா

 
 மணிக்ேகா  maṇikāṭu, ெப. (n.)

   கட ல் ழ் ய மரிக்ேகாட்  மணிேமைல; a peak of the mountain 'Mani' in submerged land of the Tamils 
(ெசங்ேகான் தைரசெ்சல );.

     [மணி+ேகா ]

மணித்தாளம்

 
 மணித்தாளம் maṇittāḷam, ெப. (n.)

   ஒ  தாள ைசக் க ; a musical instrument.

     [மணி+தாளம்]

மணியங்க

 
 மணியங்க  maṇiyaṅgayiṟu, ெப. (n.)

   பாய் ஓரம் கட்டப் பயன்ப ம் நார;் fibre tied at the end of the mat.

     [மணி+ அம்+க ]

மணியஞ்

 
 மணியஞ்  maṇiyañji, ெப. (n.)

   நிலக்ேகாடை்ட வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Nilakottai Taluk.

     [ஒ கா, மணி+ இலஞ் -மணி லஞ் -மணி யஞ் ]

மணியன் ட்டம்

 
 மணியன் ட்டம் maṇiyaṉāṭṭam, ெப. (n.)

   ெகாங்  ேவளாளரின் ப் ெபயர;் a clan name among Kongu Vellalar.

     [மணியன்+ ட்டம்]

மணியாரச ் ைல

 
 மணியாரச ் ைல maṇiyāraccīlai, ெப. (n.)

பாைனகளில் வ வம் ெபா க் ம் கைல

 art of making decorative designs on the pottery.

     [மணி.+ஆரம்+ ைல]

மணி ளக்

 
 மணி ளக்  maṇiviḷakku, ெப. (n.)

    ய ளக்  வைக; a small lamp.

     [மணி+ ளக் ]

மணி ளான்

 
 மணி ளான் maṇiviḷāṉ, ெப. (n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Arantangi Taluk.

     [மணி+( ைள); ளான்]
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மைனவாள்

 
 மைனவாள் maṉaivāḷ, ெப. (n.)

   அரிவாள் மைண; knife or blade fixed wooden plank used to slice vegetables.

     [மைன+வாள்]

மத்தேகா லம்

 
 மத்தேகா லம் mattaākilam, ெப. (n.)

   ேபாற் ப் பாட ல் பாடப்ப ன்ற ஓர ்இைசப்பாட் ; a song of chorus in religious prayer.

     [மத்தம்+ேகா லம்]

மத்தாளிக்ெகாக்

 
 மத்தாளிக்ெகாக்  mattāḷikkokku, ெப.(n.)

ெகாக்  வைக ள் ஒன்

 grey pelicon.

     [மத்தாளி+ெகாக் ]

மத் ம அைட

 
 மத் ம அைட  mattimaaḍaivu, ெப. (n.)

   அைட  வைககளில் ஒன் ; a kind of stepping in dance.

     [மத் ம+ அைட ]

மத் க்க

மத் க்க  mattukkayiṟu, ெப. (n.)

த ர ்கைட ம் மத் ல் இ க் ம் க

 churning rope. (ெகா.வ.வ.ெசா.120);.

     [மத் +க ]

மதங்க ளாமணி

மதங்க ளாமணி1 madaṅgacūḷāmaṇi, ெப. (n.)

   ஒ  த ழ் ல்; a treatise in Tamil.

     [மதங்கம்+ ளாமணி]

 மதங்க ளாமணி madaṅgacūḷāmaṇi, ெப. (n.)

ந ப் க் கைல ல் றந்ேதாைரச்

    ட் செ்சால்; a term denoting talented actor.

     [மதங்க+ ளாமணி]

மதரவ்ா

 
 மதரவ்ா  madarvāṭi, ெப. (n.)

   ெபான்ேனரி வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Ponneri Taluk.

     [ம ல்-மதர+்வா ]
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ம ப்ெபண்

 
 ம ப்ெபண் madippeṇ, ெப. (n.)

   எ த் த் ேதர் , ேபாட்  ேபான்றவற் ல் றைம ெசயற்பா  ேபான்றவற்ைற ம ப்  ெசய்  
அளிக்கப்ப ம், தர அள க்கான ; markinan examination.

     [ம ப் +எண்]

ம ப்ெபண் 
சான் தழ்

 
 ம ப்ெபண் சான் தழ் madippeṇcāṉṟidaḻ, ெப. (n.)

   ேதர் ல் ெபற்ற ம ப்ெபண் க் கப்பட்ட சான் த்தாள்; mark certificate.

     [ம ப் +எண்+சான் தழ்]

ம ப்ெபண் 
பட் யல்

 
 ம ப்ெபண் பட் யல் madippeṇpaṭṭiyal, ெப. (n.)

   ம ப்ெபண்ைணக் ப் ம் பட் யல்; mark list.

     [ம ப் +எண்+பட் யல்]

ம ெலாட்

 
 ம ெலாட்  madiloṭṭi, ெப. (n.)

ம ேலாரம் ஒ வர ்மற்ெறா வர ்ேமேல ம் உடக்ாரந்் ம் ைளயா ம் ஆட்டம்

 a pyramid play.

     [ம ல்+ஒட் ]

ம ராந்தகம்

 
 ம ராந்தகம் madurāndagam, ெப. (n.)

   ெசங்கற்பட்  மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Chengalpattu.

     [ம ராந்தகன்-ம ராந்தகம்]

ம ைரையக் ைகப்பற் ய பராந்தக க்  ம ராந்தகன் என்ற பட்டப் ெபயர ்உண் . இவ ைடய 
ெபயராேலேய இவ் ர ்அைழக்கப்பட்ட .

ம ர்

 
 ம ர ்madur, ெப. (n.)

   காஞ் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Kanchipuram Taluk.

     [ஒ கா.  ர-்ேமா ர-்ம ர]்

மந்த ழ

 
 மந்த ழ  mandamuḻvu, ெப. (n.)

    ழ  வைக ள் ஒன் ; a musical instrument.

     [மந்தம்+ ழ ]
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மந்தாங் ப்பலைக

 
 மந்தாங் ப்பலைக mandāṅgippalagai, ெப. (n.)

நிைலகளின் ேமல் ைவக் ம்பலைக,

 uppe door frame.

     [மைன+தாங் +பலைக]

மந் க் ஞ்

 
 மந் க் ஞ்  mandikkuñju, ெப. (n.)

   மந்  உடக்ா ம் நிைல ல் கால்க க் ைடேய தைலையத் தாழ்த் ய நிைல ல் உடக்ாரந்்  ஆ ம் 
ைளயாட் ; a monkeys play,

     [மந் + ந் ]

மந் ரக்கட்

 
 மந் ரக்கட்  mandirakkaṭṭu, ெப. (n.)

   மந் ரத்தால் உ ப் கள் ெசயலாற்றாமல் ெசய்தல்; making one disabled by black magic.

     [மந் ரம்+கட் ]

மந் ரக்கன்னிமார்

 
 மந் ரக்கன்னிமார ்mandirakkaṉṉimār, ெப. (n.)

   மந் ரம் ெசய் ம் கன்னிமாரக்ள்; virgins capable of doing black magic.

     [மந் ரம்+கன்னிமார]்

மந் ரப்பாட்

 
 மந் ரப்பாட்  mandirappāṭṭu, ெப. (n.)

   இ ேவ  ல் ப்பாட் க் னைர ஒேர ேநரத் ல் பாடச ்ெசய் ம் ேபாட் ப் பாட் ; retarting 
competetive folk song.

     [மந் ரம்+பாட் ]

மந் ர 
ைளயாட்

 
 மந் ர ைளயாட்  mandiraviḷaiyāṭṭu, ெப. (n.)

   ேமா  ைளயாட் ; a play of magic.

     [மந் ரம்+ ைளயாட் ]

மந்ைதப்பணம்

 
 மந்ைதப்பணம் mandaippaṇam, ெப. (n.)

   கால்நைட ேமய்சச் க் க் ெகா க் ம் வரி; tax collected for cattle grazing.

     "pālāmīfāg  க் ம் தல் மந்ைதப்பணம்வாசற்பணம்".

     [மந்ைத+பணம்]

மப் ட்டாந்தைழ

மப் ட்டாந்தைழ mappūṭṭāndaḻai, ெப. (n.)

   உடம் ல் பட்டால் அரிப்  ஏற்ப த் ம் ; a plant that makes irritation. (ெகா.வ.வ.ெசா.120);.

     [மப் +ஊட்டாம்+தைழ]
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மப்ேப

 
 மப்ேப  mappēṭu, ெப. (n.)

    வள் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruvallữ Taluk.

     [மா+ேப ]

மம்மட்  ெவட்  
ைநயாண்

 
 மம்மட்  ெவட்  ைநயாண்  mammaṭṭiveṭṭunaiyāṇṭi, ெப. (n.)

கரகாட்ட நாத ரக் கைலஞர,் நாத ரத்ைத ண்ைண மண்ைண ேநாக் யவா  ேம ம் மாகத் 
க்  வா க் ம் ைநயாண்  ேமளம்,

 folk music naiyānợi.

     [மண்ெவட் -மம்மட்  (ெகா.வ.);+ ெவட் + ைநயாண் ]

மண்ெவட் க் ெகாண்  ஓங் ேயாங்  ெவட்  வைத ம்,  க் வைத ம் ஒத்  இ க் ம் காரணத்தால் 
ெபற்ற ெபயர.்

மம்மானி

மம்மானி mammāṉi, ெப. (n.)

அள க்  அ கம்

 excessively(ெகா.வ.வ.ெசா.121);.

     [மா+மானம்- மம்மானம் – மம்மானி]

மயமதம்

 
 மயமதம் mayamadam, ெப.. (n.)

ற்பக் கைல ல் ைகயாளப்ப ம் ஓர ்ஒ ங்  ைற:

 a method followed in sculpture.

     [மயன்+மதம்]

மயானக் 
ெகாள்ைள

 
 மயானக் ெகாள்ைள mayāṉakkoḷḷai, ெப. (n.)

நாட் ப் றத ் ழாக்களில் ஒன்

 a festival of village deity.

     [மயானம்+ெகாள்ைள]

ம ந்தரபா

 
 ம ந்தரபா  mayindarapāṭi, ெப. (n.)

   அரக் ேகாணம் வட்டத் ல் உள்ள ஒ  ஊர;் a village in Arakkonam taluk.

     [மேயந் ரன்(மேகந் ரன்);+பா ]

ம ர்க்க

ம ரக்்க  mayirkkayiṟu, ெப. (n.)

    யால் ெசய்யப்ப ம் க ; a rope made of hair. (ெகா.வ.வ.ெசா.121);.

     [ம ர+்க ]
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ம ர்க் ஞ் ப்

 
 ம ரக்் ஞ் ப்  mayirkkuñjippu, ெப. (n.)

ரிைகக் ரிய ஓர ்உ ப்

 a part of brush.

     [ம ர+் ஞ் ப் ]

ம ர்க்ேகா

ம ரக்்ேகா  mayirkāti, ெப. (n.)

    ந்த ல் ம் ச் கைளக் ேகா  எ க்கப் ெபண்கள் பயன்ப த் ம் ய கம் ; knot removing 
pin. (ெகா.வ.வ.ெசா.121);.

ம வ.  க்  வாங்

     [ம ர+்ேகா ]

ம ர்வாங் -தல்

ம ரவ்ாங் -தல் mayirvāṅgudal,    5 ெச. ன் றா  (v.t.)

   தைல ம த்தல்; toshave the head.

ம வ  எ த்தல்

     [ம ர+்வாங் ]

ம ல் ட்

 
 ம ல் ட்  mayilpuṭṭi, ெப. (n.)

றவர.் ன் ம் ைட வைகக ள் ஒன்

 a type of basket plaited by the Kuravas.

     [ம ல்+ ட் ]

மரஅகல்

 
 மரஅகல் maraagal, ெப. (n.)

   ேகா ல்களில் ெபரிய ரிெகாண்  எரிய ைவக்க உத ம் மரத்தாலான ளக் ; a temple lamp made of 
wood.

     [மரம்+அகல்]

மர உ ைள

 
 மர உ ைள marauruḷai, ெப. (n.)

   ெநல் த்த உத ம் மரத்தால் ஆன உ ைள; a morter made of wood.

ம வ மர ரல்

     [மர+உ ைள]

மரக்கைடயாணி

 
 மரக்கைடயாணி marakkaḍaiyāṇi, ெப. (n.)

ேதரின் அச் ல் ேபா ம் கைடயாணி

 temple car axle pin.

     [மரம்+கைட+ஆணி]
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மரக்கரண்

 
 மரக்கரண்  marakkaraṇṭi, ெப. (n.)

   ேகா ல் ழாக்களில் எண்ெணய் ஊற்றப் பயன்ப ம் கரண் ; wooden laddle.

     [(மரம்+கரண் ]

மரக் ர்

 
 மரக் ர ்marakkudir, ெப. (n.)

   மரத்தால் ெசய்யப்பட்ட ர;் a wooden granary.

     [மரம்+ ர]்

மரக்ெகாண்

 
 மரக்ெகாண்  marakkoṇṭi, ெப. (n.)

   கத  களின் உட் றம் வரின் ஒடை்ட ல் ெசா ம் ச் ; a wooden piece.

     [மரம்+ெகாண் ]

மரசச்ல்லைட

 
 மரசச்ல்லைட maraccallaḍai, ெப. (n.)

   ெநல் ேபான்ற தவச வைககளில் மண், கல் ரித் ெத க்கப் பயன்ப ம் சல்லைட; a winnow made of wood.

     [மரம்+சல்லைட]

மரத்தட்

 
 மரத்தட்  marattaṭṭu, ெப. (n.)

   பய  வைக கைள ேவக ைவத்த டன் ெகாட்  ஆறைவப்பதற்  உத ம் தட் ; a plate made of wood.

     [மரம்+தட் ]

மரத்தைலயன்

 
 மரத்தைலயன் marattalaiyaṉ, ெப. (n.)

   காைட வைக ள் ஒன் ; a kind of bird.

மரத்தாரா

 
 மரத்தாரா marattārā, ெப. (n.)

   பறைவ வைக ள் ஒன் ; whistling seal.

     [மரம்+தாரா]

மரப்பண்ைண

 
 மரப்பண்ைண marappaṇṇai, ெப. (n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village inArantangi Taluk.

     [மரம்+பண்ைண]
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மரப்பா ப்

 
 மரப்பா ப்  marappāsisippu, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ன்; a kind of fish.

     [மரம்+பா + ப் ]

மரப்பாைர

 
 மரப்பாைர marappārai, ெப. (n.)

    செ்சங் ேகா  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruchengodu Taluk.

     [(மரல்+பாைற(பாைர);]

மரப் ட்

 
 மரப் ட்  marappūṭṭu, ெப. (n.)

கத களில் உள் றம் உள்ள ட் ,

 inner lock.

     [மரம்+ ட் ]

மர ரிைமயர்

 
 மர ரிைமயர ்maraburimaiyar, ெப. (n.)

   கால் வ னர,் ெகா வ னர;் heir, lineage.

     [மர +உரிைமயர]்

மரமடக்

 
 மரமடக்  maramaḍakki, ெப. (n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Arantangi Taluk.

     [ஒ கா மைர+மடக் ]

மரவேனரி

 
 மரவேனரி maravaṉēri, ெப. (n.)

   ேசலம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Salem Taluk.

     [மறவன்+ஏரி]

மரிச் லம்

 
 மரிச் லம்  mariccilambu, ெப. (n.)

   பழனி வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Palani Taluk.

     [ஒ கா. மாரி+ லம் ]

ம கல்

ம கல் marugal, ெப. (n.)

    நள்ளாற் க் த் ெதன்ேமற்ேக 35 கல் ெதாைல ல் உள்ள ஒ  ஊர;் a village from 35 k.m. in Thirunallar.
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ம ேகா ல்

 
 ம ேகா ல் maruāvil, ெப. (n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Arantangi Taluk.

     [ம +ேகா ல்→ம ேகா ல்]

ம த் வமைன

 
 ம த் வமைன maruttuvamaṉai, ெப. (n.)

ம த் வம் ெசய் ம் இடம்:

 hospital.

ம வ ம த் வச ்சாைல

     [ம த் வம்+மைன]

ம தா

 
 ம தா  marutāṭu, ெப. (n.)

   கட ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Cuddalore Taluk.

 |ம தம்+நா ]

ம தாந்ைத

 
 ம தாந்ைத marutāndai, ெப. (n.)

    வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [ம தன்+அந்ைத]

ம ர்

ம ர ்marutūr, ெப. (n.)

    நள்ளாற் க்  வடக்ேக 24 கல் ெதாைல ல் உள்ள ஒ  ஊர;் a village in 24 k.m. from north Tirunallar.

     [ம +(மரம்);+ஊர]்

இக்காலத் ல் இவ் ர ்ம த் ர ்என் ம் ெபய டன் அைழக்கப்ப ற .

ம ேதரி

 
 ம ேதரி marutēri, ெப. (n.)

   ெசங்கற்பட்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Chenglepet Taluk.

     [ம +ஏரி]

ம வ

ம வ  maruvapūmi, ெப. (n.)

இராசத் தானத் ன் பைழய ெபயர்

 Old name of Rajastan. (lit. arid land);

     [ம (மணல்);-ம வம்+ ]

வலயமாலா லா ரியர ்( . .778);

உத்  ேயாதன ரி ம வநாட்டார ்அப்பா ப்பா எ ஞ் ெசாற்கைளப் ேப வதாகக் 
ப் ட் க் றார.்
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மல்லங் ளி

 
 மல்லங் ளி mallaṅguḷi, ெப. (n.)

   ேகா ச ்ெசட் ப்பாைளயம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Gopichettipalayam Taluk.

மல்லஞ்

 
 மல்லஞ்  mallañji, ெப. (n.)

   கம்பளத்தார ்ேசைவ யாட்டத் ல் ைண ஆட்டக்காரரக்ள் பாவாைடேமல் அணி ம்ஆைட வைக; a 
dress worn by folk dancers.

     [ஒ கா ெமல்+அஞ்  - ெமல்லஞ்  – மல்லஞ் ]

மல்லாண்ைட

 
 மல்லாண்ைட mallāṇṭai, ெப. (n.)

   க ர ்மாவட்ட மக்களின் வ பாட்  ைற; a ceremony of in Karur district.

     [மல்+ஆண்ைட]

மல் ந்தம்

 
 மல் ந்தம் malligundam, ெப. (n.)

   ஓம ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Omalur Taluk.

     [மல் + ன்றம்-மல் ன்றம்-மல் - ந்தம்]

மல் யகைர

 
 மல் யகைர malliyagarai, ெப. (n.)

   ஆத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Attur Taluk.

மல் யம்

மல் யம் malliyam, ெப. (n.)

   ம லா ைற ந் 12கல்ெதாைல ல் உள்ள ஒ  ஊர;் a village in 12 k.m. from Mayiladuturai.

     [மல் -மல் யம்]

மல்

மல்  mallu, ெப. (n.)

    நீர;் urine. (ெகா.வ.வ.ெசா.122);.

     [ேமாள்-ெமாள் -மல் ]

மலகண்ைட

 
 மலகண்ைட malagaṇṭai, ெப. (n.)

   ம ராந்தகம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Madurantakam Taluk.

     [மைல+ (கண் ); கண்ைட-மைலகண்ைட]

 மலகண்ைட malagaṇṭai, ெப. (n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஒ  ஊர;் a village in Thanjavur District.

     [மைல (கண் );கண்ைட]
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மலகரி

 
 மலகரி malagari, ெப. (n.)

ஞ் ன் பண் வைக ள் ஒன் :

 a musical note.

     [மைல-மலகரி]

மலங்கம்

மலங்கம்  malaṅgambu, ெப. (n.)

   மைல ல் ைள ம் கம் ; a millet. (ெகா.வ.வ.ெசா.122);.

     [மைல+கம் ]

மலடாக்கம்

 
 மலடாக்கம் malaṭākkam, ெப. (n.)

ழந்ைதப் ேபற்ைறத ்த ரக்்கச ்ெசய் ம் வ ைற:

 sterilization.

     [மல +ஆக்கம்]

மலயன் ைள

 
 மலயன் ைள malayaṉviḷai, ெப. (n.)

   அகத் வரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Agastheeswaram Taluk.

     [மைலயன்+ ைள]

மலரி

 
 மலரி malari, ெப. (n.)

    வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [மல்லாளி-மல்லாரி – மலரி]

மலரி ைக

 
 மலரி ைக malariḍugai, ெப. (n.)

   ஒ  வைகயான ஆட யக்கம்; a dance posture.

     [மலர+்இ ைக]

மைலயன் 
சைடயன்

 
 மைலயன் சைடயன் malaiyaṉcaḍaiyaṉ, ெப. (n.)

   கல்ெவட் ல் இடம் ெபற்றவன் ெபயர;் a name mentioned in inscription.

     [மைலயன்+சைடயன்]

ெசய்யாற் ல் வாழ்ந்தவன். 'அ க்கா ர ் ழவன் மைலயன் சைடயன் என்  அைழக்கப்பட்டவன்.

மழெகாங்

 
 மழெகாங்  maḻkoṅgu, ெப. (n.)

   ெகாங்  நாட் ன் ஒ  ரி ; a division of Kongu country.

     [மழவர+்ெகாங் ]

437

www.valluvarvallalarvattam.com 16391 of 19068.



மழைலசெ்சால்

மழைலசெ்சால் maḻlaiccol, ெப. (n.)

ழந்ைதகளின் த்த றாத இனிய ேபச் ,

 prattle, baby's, babbles.

     [மழைல+ெசால்]

     [ ள் → மள் → மள்ளன் இைளஞன் ரன், மள்→ மழ இளைம,  ழ  மழ→ மழைல தா48]

மழைலயர் பள்ளி

 
 மழைலயர ்பள்ளி maḻlaiyarpaḷḷi, ெப. (n.)

   இளஞ் றார ்ப ம் பள்ளி; nursery school.

     [மழைலயர+்பள்ளி]

மழைலயா

மழைலயா  maḻlaiyāṭu, ெப. (n.)

ெகாஞ் , lisp, prattle

வாய் ந்  மழைலயா  (க. .பக்.73);.

     [மழைல+ஆ ]

மழவராயேனந்தல்

 
 மழவராயேனந்தல் maḻvarāyaṉēndal, ெப. (n.)

    வகங்ைக மாவட்டத் ல் உள்ள ஒ  ஊர;் a village in Sivagangai district.

     [மழவன்+அைரயன்+ஏந்தல்]

இவ் ர ்மழவராயன் என் ம் ற்றரசன் ெபயரால் ஏற்பட்ட .

மைழக்கட ள்

 
 மைழக்கட ள் maḻaikkaḍavuḷ, ெப. (n.)

மால்,

 Tirumal.

     [மைழ+கட ள்]

ம ங்க கர்

ம ங்க கர ்maḻuṅgaṉugar, ெப. (n.)

   மான ல்லாதவரக்ள்; people who have no self respect. (ெகா.வ.வ.ெசா.122);.

     [ம ங்கல்-அ கர]்

மழவங்கரைண

 
 மழவங்கரைண maḻvaṅgaraṇai, ெப. (n.)

   வந்தவா  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a villagein Wandiwash Taluk.

     [மழவன்+காரைண]

மைழக்கஞ்

மைழக்கஞ்  maḻaikkañji, ெப. (n.)

   மைழ ேவண் ப் ெபண்கள்  ைவக் ம் கஞ் ப் பைடயல்; a women's ceremony for rain by offering gruel. 
(ெகா.வ.வ.ெசா..122);.

     [மைழ+கஞ் ]
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மைழக்கா யம்

 
 மைழக்கா யம் maḻaikkāviyam, ெப. (n.)

   பழம்ெப ம் நாட் ப் றக் கைல; afolklore,

     [மைழ+கா யம்]

மைழக்ேகாடன் 
பாடல்

 
 மைழக்ேகாடன் பாடல் maḻaikāṭaṉpāṭal, ெப. (n.)

   காணிப் பழங் னரின் பாடல் வைக; a song of the Kâni tribes.

     [மைழ+ேகாடல்+பாடல்]

மைழெநல்

 
 மைழெநல் maḻainel, ெப. (n.)

ன் ம் மைல ம் சாரந்்த ப களில் மைழையமட் ம் நம்  ைள க்கப்ப ம் ன் மாத ன்ெசய்

 Glso suso, dry land paddy.

க. மழெநல்

     [மைழ+ெநல்]

மைழ ன் மக்கள்

 
 மைழ ன் மக்கள் maḻaiyiṉmakkaḷ, ெப. (n.)

   மள்ளரின மக்கள்; a name of Mallars.

     [மைழ+இன்+மக்கள்]

ம லகம்

 
 ம லகம் mavilagam, ெப. (n.)

   கல் ளம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Kalkulam Taluk.

     [ம ல் (ம ல்);+அகம்]

ம த்தாங்கைர

ம த்தாங்கைர mavuttāṅgarai, ெப. (n.)

   இ லாம் மதத் ல் இறந்தவரக்ைள அடக்கம் ெசய் ம் இடம்; a burial ground of Mohammadan people. 
(ெகா.வ.வ.ெசா.122);.

     [மா த்தன்+கைர-மா த்தன்கைர-ம த்தங் கைர]

மற்ேபார்

 
 மற்ேபார ்maṟpōr, ெப. (n.)

   மல்லாடல் வைகக ெலான் ; a type of wrestling.

     [மல்+ேபார]்

மற்ேபார்க்ைக

மற்ேபாரக்்ைக maṟpōrkkai, ெப. (n.)

   ஒ  வைகயான இரடை்டக்ைக; a dance pose. (35:20);.

 |மல்+ேபாரை்க]
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மறம் அடக்

 
 மறம் அடக்  maṟamaḍakki, ெப. (n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஒ  ஊர;் a village in Tanjavur District.

     [மறம்+அடக் ]

ெகா ைம ைள த்த ஒ  ட்டத்தாரின் ெகாட்டத்ைத ஒ க் ய மற்ெறா  ரைன மறம் அடக்  
என்  பாராட் க்கலாம்.

ம ப் ன்ைமச ்
சான் தழ்

 
 ம ப் ன்ைமச ்சான் தழ் maṟuppiṉmaiccāṉṟidaḻ, ெப. (n.)

   தைட ல்லாச ்சான் தழ்; no objection certificate.

     [ம ப் +இன்ைம+சான் தழ்]

ம வாழ்

 
 ம வாழ்  maṟuvāḻvu, ெப. (n.)

   இயல்பான வாழ்க்ைகைய இழந்ேதாரக்் த் ம்ப அைமத் த்தரப்ப ம் வாழ்க்ைக; rehabilit 
ation;resettlement.

ெவள்ளப்ெப க்கால் ழந்தவரக் க் ம வாழ்  அளிக்க அர  நடவ க்ைக எ த்த . (உவ);.

     [ம +வாழ் ]

மைறவைல

 
 மைறவைல maṟaivalai, ெப. (n.)

    ன்கைள மைறத் ப் க் ன்ற வைல; a net used to catch fish stealthily.

ம வ. ம வைல

     [மைற+வைல]

மைறம

 
 மைறம  maṟaimadi, ெப. (n.)

   கா வா (அமாவாைச);; new moon.

     [மைற+ம )]

ம சர

ம சர  maṟusaraḍu, ெப. (n.)

   தா  கட் ய ம  நாள் ள்ைளயார ்ேகா ல் ெபண்க க்  இரண்டாவ  சரடாகத் தா  
கட் தல்; a re-knot of tali on the second day of marriage. (ெகா.வ.வ.ெசா.122);.

     [ம +சர ]

ம ச்

 
 ம ச்  maṟumuḻucci, ெப. (n.)

   மண மக்க க் , மாப் ள்ைள ட் ல் த ம் ந் ; feast given to the couple at bridegroom's house.

     [ம + த்தம்-ம த்தம்-ம த் ம ச்  (ெகா.வ.);]

மன்பைதயாட்

 
 மன்பைதயாட்  maṉpadaiyāṭci, ெப. (n.)

    ம்பலாட் ,  ம்பலா க்கம்; melocracy ochlocracy.

     [மன்பைத+ஆட் ]
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மன்றாட் ப்பட்

மன்றாட் ப்பட்  maṉṟāṭṭuppaṭṭi, ெப. (n.)

   ஆ , மா ,  ட்டம்; herd of cattles. (ெத.சா.8:6:எ:74);,

     "இவ்ெவளிக்  எரிப்பட்  மன்றாட் ப்பட் மாக ஐந்  ...".

     [மன்றா +பட் ]

மன்னன் ேசாழன்

 
 மன்னன் ேசாழன் maṉṉaṉcōḻṉ, ெப. (n.)

    க்ேகாடை்ட மாவட்டத் ள்ள ஒ  ஊர;் a village in Pudukottai (dist.);.

     [மன்னன்+ேசாழன்]

மன்னைன

 
 மன்னைன maṉṉaṉai, ெப. (n.)

   பா காத்தல், ஆதர ; support.

க. மன்னென. ெத. மன்னிஞ்கட

     [மன்+அைண-மன்னைன (மன் தல்நிைலெப த்தல்);}

மன்ைனக் ள

 
 மன்ைனக் ள  maṉṉaikkiḷavi, ெப. (n.)

    னசெ்சால்; angry words.

     [மன்ைன+ ள ]

மனக

 
 மனக  maṉagadi, ெப. (n.)

    ன்றம் ( த்தாசலம்); வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Vriddhachalam Taluk.

     [ஒ கா மணம்+க ர]்

மனத்த

மனத்த  maṉattaṟivu, ெப. (n.)

அன்  love, affection.

     "ம ர் ைன ற் பா  மனத்த ண்ேடல் அ ரப்் ண்டங் கா நிைல" (ஒளைவக் றள்.158);.

     [மனம்+அத் +அ ]

மனத்தாள்

 
 மனத்தாள் maṉattāḷ, ெப. (n.)

   ஓம ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Omalur Taluk.

     [மன (உ ம் );+தாள்]

மனத் க்ைக

 
 மனத் க்ைக maṉattirukkai, ெப. (n.)

    ரிய பற்கைளக் ெகாண்ட க்ைக ன் வைக; pale edged sting ray.

     [மன + க்ைக]
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மனநலக் காப்பகம்

 
 மனநலக் காப்பகம் maṉanalaggāppagam, ெப. (n.)

மனேநாய் ம த் வமைன,

 mental health hospital.

     [மனம்+நலம்+காப்பகம்]

மனநலம்

மனநலம் maṉanalam, ெப. (n.)

   மனநன்ைம; goodness of mind.

     "மனநலம் மன் ரக்்காக்கம்". ( றள்:457);.

     [மனம்+நலம்]

மனநிைற

 
 மனநிைற  maṉaniṟaivu, ெப. (n.)

மனத் தள ல் ெகாள் ம் ெபாந் ைக,

 mental satisfaction.

     [மனம்+நிைற ]

மனநிைறவளி-
த்தல்

மனநிைறவளி-த்தல் maṉaniṟaivaḷittal,    4 ெச. .  . (v.t.)

   மனத் ற் ப் ெபாந் ைக of 5550; to get mental satisfaction.

     [மனநிைற +அளி-1]

மனேநாயாளி

 
 மனேநாயாளி maṉanōyāḷi, ெப. (n.)

   மனநலங் ன் யவன், உணர் , எண்ணம் ஆ யவற் ன் சமநிைல ன் யவன்; insane man.

     [மணம்+ேநாயாளி]

மனப்பக் வம்

 
 மனப்பக் வம் maṉappakkuvam, ெப. (n.)

   மனத்தள ல் ெப ம் ரந்ிைல; mental advancement.

     [மனம்+பக் வம்]

மனம ட்

 
 மனம ட்  maṉamaruṭci, ெப. (n.)

மனத் ல் கற்பைன ெசய்  ம ம் நிைல,

 hallucination.

     [மனம்+ம ட் ]

மனைம

 
 மனைம maṉamai, ெப. (n.)

   ெசங்கற்பட்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Chenglepet Taluk.

     [மன -மனைம]
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மனவ த்தம்

 
 மனவ த்தம் maṉavaḻuttam, ெப. (n.)

ைகப்ப யான ேவைலச் ைம, ெந க் தல் ேபான்றவற்றால் மனத் ல் ஏற்ப ம் ேசார் :

 mentalstress.

     "மக்களிைடேய மனவ த்தங்க ம் அசச் ம் ேமேலாங்  நிற் ன்றன". ம வ மனசே்சார்

     [மனம்+அ த்தம்]

மன ைளசச்ல்

 
 மன ைளசச்ல் maṉavuḷaiccal, ெப. (n.)

   மனக் ழப்பம்; tension.

     [மனம்+உைளசச்ல்]

மனிதத் தைட 
தாண்  ஒடல்

 
 மனிதத் தைட தாண்  ஒடல் maṉidaddaḍaidāṇḍioḍal, ெப. (n.)

   உடக்ாரந்் ம், கால் கைள நீட் ம் இ ப்பவரக்ைளத் தாண்  ஓ தல்; human hurdle relay.

     [மனிதன்+தைட+தாண் +ஒடல்]

மைனத்ெதய்வம்

 
 மைனதெ்தய்வம் maṉaitteyvam, ெப. (n.)

   மைன ைறத் ெதய்வங்கள்; house hold gods,

ம வ இல் ைற ெதய்வம்

     [மைன+ெதய்வம்]

மைனப்பலைக

 
 மைனப்பலைக maṉaippalagai, ெப. (n.)

   த ன் ழ் வ ம் த் தண் டன் ெபா த் ம் பலைக; wooden plankin handloom.

     [மைன+பலைக]

மைன ற்பைன
கைம

 
 மைன ற்பைன கைம maṉaiviṟpaṉaimugamai, ெப. (n.)

   மைனகள் ற் ம் இடம்; real estate.

     [மைன+ ற்பைன+ கைம]

மாக்க ங்ேகான்

 
 மாக்க ங்ேகான் mākkaḍuṅāṉ, ெப. (n.)

   இைறப்பற்  ந்த மன்னன்; pious king, king who indulges inspirituality. (பா.ெச.ப.);

     "கைளகட்ட மற் ரண்ேடாண் மாக்க ங் ேகான் மான ேபரத்்தளிய ேகான்."

     [மா+க ங்ேகான்]
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மாக்கான்

மாக்கான்1 mākkāṉ, ெப. (n.)

ெப ந்தவைள,

 a big frog.

ம வ ெமாக்கான்

     [மா-மாக் -மாக்கான்]

 மாக்கான்2 mākkāṉ, ெப. (n.)

   ேபைத; fool. (ெகா.வ.வ.ெசா.122);.

     [மாக்கள்-மாக்கன்]

மாங்கைட

 
 மாங்கைட māṅgaḍai, ெப. (n.)

   அ ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Harur Taluk.

     [மா(மாமரம்);+கைட]

மாங்

மாங்  māṅguḍi, ெப. (n.)

    நள்ளாற் க்  வடேமற்ேக 32 கல்ெதாைல ல் ெகால் மாங்  என் ம் ெபய டன் உள்ள ; a 
village32 k.m. from Thirunallar.

     [மா(இன்);+ ]

மாங் ப்ைப

 
 மாங் ப்ைப māṅguppai, ெப. (n.)

   ஓம ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Omalur Taluk.

     [மா(மாமரம்+ ப்பம்- ப்ைப( ற் ார)்;]

மாங்

 
 மாங்  māṅguḻi, ெப. (n.)

   கல் ளம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Kalkulam Taluk.

     [மா+அம்+ ]

மாசல்

 
 மாசல் mācal, ெப. (n.)

   மங்கலாகத் ெதரி ம் பாரை்வ; dim light vision,

     [மா -மாசல்]

மாசாைக

மாசாைக mācākai, ெப. (n.)

   மரத் ன் தன்ைமயான ைள; prime branch of a tree, (ெத.ேகா.சா.3:2);.

     [மா+சாைக]

மா க் ளி

 
 மா க் ளி mācikkiḷi, ெப.(n.)

    ன்ேனாரக் க் ம், ஊரத்ெ்தய்வங்க க் ம் ெசய் ம் வ பா ; a ceremony of worshipping ancesters and 
deities.

     [ஒ கா. மா+அரி + ள ]
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மாஞ் மாஞ்

 
 மாஞ் மாஞ்  māñjumāñju, ெப. (n.)

ஒய் ல்லாத உைழப் ன் க ைம:

 hardworking without rest.

     [ஒ கா. பாய்ந் -பாய்ந் -பாஞ் பாஞ் -மாஞ்கமாஞ் ]

மாட் க்க

 
 மாட் க்க  māṭṭukkayiṟu, ெப. (n.)

மா க க்  ட் ம் க

 a rope for cattle.

     [மா +க ]

மாட் த்தா

மாட் த்தா  māṭṭuttāḻi, ெப. (n.)

   மா கள் தண்ணீர ் க் ம் ெதாட் ; a tub of water for cattle. (ெகா.வ.வ.ெசா.123);.

     [மா +தா ]

மாடக்கல்

 
 மாடக்கல் māṭakkal, ெப. (n.)

   ஒ ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Hosur Taluk.

     [மாடம் (அ க் );+கல்]

மாடபத் ரம்

மாடபத் ரம் māṭabattiram, ெப. (n.)

மடத் ன் ஆ வ நி வாக);ப் ெபா ப் : one who maintains the monastery. (ெத.சா.8:26:எ.440);.

     "பல்லவதைரயன் எ த்  இப்ப க்  மாடபத் ரம் மைல ைடயான் எ த் ."

     [மாடம்+பத் யம்]

மா ரட்

 
 மா ரட்  māṭuviraṭṭu, ெப. (n.)

     ழா ல் நைடெப ம் மா ரட் ; a festival observance.

     [மா + ரட் ]

மாணிக்க 
வாணியன்

மாணிக்க வாணியன் māṇikkavāṇiyaṉ, ெப.. (n.)

    தல் இராேசந் ரன் காலத் ல்  ேவாத் ரில் ளக்  ைவக்க ஏற்பா  ெசய்த வணிகன்; name of a 
merchant.

     [மாணிக்கம்+வாணியன்]

தல் இராேசந் ரன் காலத் ல் தஞ்சா ைரச ்ேசரந்்த ஒர ்ஊரி ந்  ேவாத் க்  வந்தவன். 

மானிய ஆ ர்

 
 மானிய ஆ ர ்māṉiyaāṭur, ெப. (n.)

    தம்பரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Chidambaram Taluk.

     [மானியம்+ஆ +ஊர]்
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மாத்தம்மா

 
 மாத்தம்மா māttammā, ெப. (n.)

நாட் ப் றக் கைதகளில் ெசால்லப்ப ம் ெபண்ெதய்வம்

 a female deity in folklore.

     [மாத் +அம்மா]

மாத்

 
 மாத்  mātti, ெப. (n.)

    ம்பேகாணம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Kumbakonam Taluk.

     [மத் -மாத் ]

மாத் -தல்

மாத் -தல் māddudal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ த்தல்; to beat.

அவைன நன்றாக மாத் னான். (இ.வ.);.

     [மா -மாற் -மாத் ]

மாத லக்

 
 மாத லக்  mātavilakku, ெப. (n.)

   மகளிர ்மாதப் ப் ; mensus.

     [மாதம்+ லக் ]

மாதாரிகள்

 
 மாதாரிகள் mātārigaḷ, ெப. (n.)

   கம்பளத்  நாயக்கரக் க் ச ்ேசைவப் பலைகையச ்ெசய்  ெகா க் ம் ெதா லாளர;் a division of 
workers who make drums.

     [மாதர-்மாதாரி]

மாதாரி

 
 மாதாரி mātāri, ெப. (n.)

   மாதாைர எ ம் ெப ம் மத்தளம்; a percussion instrument.

     [மா -மனதாரி]

மாதானம்

 
 மாதானம் mātāṉam, ெப. (n.)

    ரக்ா  வட்டத் ல் ரக்ா  பைழயார ்வ சச்ாைல ல் அைமந் ள்ள ஒ  ஊர;் a village in Sirkazhi on the 
way to Sirkazhi Pazhayar road.

     [மா+தானம்]

மா ரிமங்கலம்

 
 மா ரிமங்கலம் mātirimaṅgalam, ெப. (n.)

   நன்னிலம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Nannilam Taluk.

     [மாதாளி+மங்கலம்]
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மா மா

 
 மா மா  mātumātu, ெப. (n.)

   மணைலக் த்  ப னான்  களில் எ லாவ   கல் ைன ஒளித்  ைவக் ம் 
ைளயாட் ; a children's game in which they repeat the word 'madumadu'. (த.நா. .);.

     [மா மா -(ஒ க் ப் );]

மா ளங்கனி

 
 மா ளங்கனி mātuḷaṅgaṉi, ெப. (n.)

இல  சர ் ற்பத் ன் ஒ  றப் க் 

 a term used in sculpture.

     [மா ளம்+கனி]

மாேதவப்பட் னம்

 
 மாேதவப்பட் னம் mātēvappaṭṭiṉam, ெப. (n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஒ  ஊர;் a village in Thanjavur district.

     [மா ேதவன்+பட் னம்]

இவ் ரின் ந்ைதய ெபயர ்மகாேதவப் பட் னம்.

மாந்தசச்ங்

 
 மாந்தசச்ங்  māndaccaṅgili, ெப. (n.)

   க தெ்தான்ைற ெவளிப்ப த் ம் வைக ேலா -எ ரப்்ைபக் காட் ம் வைக ேலா ரண்  வந்  
சாைலேயாரத் ல் ஒ வேராெடா வர ்ைக ேகாரத்்  நிற்றல்; people forming a chain by joining hands to 
demonstrate their support or protest.

     [மாந்தன்+சங் ]

மாந்தேநயம்

மாந்தேநயம் māndanēyam, ெப. (n.)

மாந்தன் மாந்தைன ம த் ச ்ெச த் ம் 9

 sirup love for one another;humanism.

     [மாந்தன்+ேநயம்]

மாந்தேநயன்

 
 மாந்தேநயன் māndanēyaṉ, ெப. (n.)

 humanitarian.

     [மாந்தன்+ேநயன்]

 மாந்தேநயன் māndanēyaṉ, ெப. (n.)

   ஒ வர ்மற்ெறா வர்  காட் ம்பரி கலந்த உணர் (மனிதா மானம்);; humanitarianism,

     [மாந்தன்+பரி ]

மாந்தவளத் ைற

 
 மாந்தவளத் ைற māndavaḷattuṟai, ெப.(n.)

ந வணர ன் கல் த் ைற:

 human resource department (Education department);.

     [மாந்தர+்வளம்+ ைற]
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மாந்தவளம்

 
 மாந்தவளம் māndavaḷam, ெப. (n.)

   மாந்தனின் ஆற்றலா ய வளம்; human resource.

     [மாந்தர+்வளம்]

மாந்ெதாட்  
பசை்ச

மாந்ெதாட்  பசை்ச māndoṭṭubaccai, ெப. (n.)

   1 காணிக்ைக; offering.

   2. நன்ெகாைட,

 donation.

     " ஷ்பராகம் ஒன்  மாந்ெதாட்  பசை்ச ெதாண் ற்ெறாண் " (ெத.சா.7:4: எ.53);.

     [மாந்ெதாட் +பசை்ச]

மாப் ள்ைள 
பத் யம்

 
 மாப் ள்ைள பத் யம் mābbiḷḷaibattiyam, ெப. (n.)

   ஒ  வைகயான நாட் ப் பாடல்; a variety of a folk song.

     [மாப் ள்ைள+பத் யம்]

மாபட்ைடவைள

மாபடை்டவைள māpaṭṭaivaḷai, ெப. (n.)

   அணி கலன்; jewels, ornament.

     "மஞ்சா  ரண் மாபடை்டவைள ஆ னால்."(ெத.சா. 72 எ.891);.

     [மா+படை்ட+வைள]

பாம்பாக்கம்

 
 பாம்பாக்கம் pāmbākkam, ெப. (n.)

   ஆரணி வட்டத் ல் உள்ள ஒ  ஊர;் a village in Arani.

     [மாயாக்கம்-மாம்பாக்கம்]

அழ  அல்ல  ெபரிய என்ற ெபா ளில் இவ் ர ்அைழக்கப்பட் க்கலாம்.

மாமன்நீர்

 
 மாமன்நீர ்māmaṉnīr, ெப. (n.)

ப வமைடந்த ெபண் க் ப் பத்  நாள் தாய்மாமன் தைலக் த் தண்ணீர ்ஊற் ம் சடங்

 aritual done by maternal uncle.

     [மாமன்+நீர]்

மா யார ்

 
 மா யார ்  māmiyārvīṭu, ெப. (n.)

    ைறசச்ாைல; jail.

     [மா +ஆர+் ]
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மா ண்

 
 மா ண்  māmuṇṭi, ெப. (n.)

    செ்சங்ேகா  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruchengodu Taluk.

     [மா+ ண் ]

மாயேலரி

மாயேலரி māyalēri, ெப. (n.)

   1. அ ப் க் ேகாடை்டவட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Aruppukkottai Taluk.

   2.  வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Sivaganga Taluk.

     [மாயல்(வறண் ேபாதல்);+ஏரி]

மார்ெபாட்

 
 மாரெ்பாட்  mārpoṭṭi, ெப. (n.)

   அைடயாளக் ைடய த் ைரப்ெபா ; badge.

     [மார் +ஒட் ]

மாரங் ர்

 
 மாரங் ர ்māraṅgiyūr, ெப. (n.)

    க்ேகா ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் avillage in Tirukkoyilur Taluk.

     [மாரன்+அங்கன்+ஊர]்

மாரந்ைத

 
 மாரந்ைத mārandai, ெப. (n.)

    வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Sivaganga Taluk.

     [மாறன்+அந்ைத]

மாரனி

 
 மாரனி māraṉi, ெப. (n.)

    ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruppattur Taluk.

     [மரல்-மாரல்-மார -மாரனி]

மாராத்தளி

 
 மாராத்தளி mārāttaḷi, ெப. (n.)

    வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Sivaganga Taluk.

     [மால்-மாரல்+தளி]

மாரி த்தாப் ள்
ைள

 
 மாரி த்தாப் ள்ைள mārimuttāppiḷḷai, ெப. (n.)

   இைசப்பாக்களில் கழாப் கழ்ச்  வ பா  ( ரத்்தைனகளில் நிந்ைதத் ); அைமத் ப் 
பா வைதப் ெப வழக்காகக் ெகாண்  வந்த இைசப்பண் ேமைத; an exponant in Tamil music.

     [மாரி த் + ள்ைள]
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மாரி ைல

 
 மாரி ைல mārimūlai, ெப. (n.)

   வட ழக்  ைல; north east side.

     [மாரி+ ைல]

மாரியான்பாைர

 
 மாரியான்பாைர māriyāṉpārai, ெப. (n.)

ஒ  வைக ன்:

 horse malkerel.

     [மாரியான்+பாைர]

மாலக் க

மாலக் க  mālakkayiṟu, ெப. (n.)

   உ யான நீண்ட க ; strong rope. (வ.வ.ெதா.க.36);.

     [மால்+அ+க ]

மாவத் ப்

 
 மாவத் ப்  māvattiruppu, ெப. (n.)

    ம்பேகாணம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Kumbakonam Taluk.

     [மா+அத் +இ ப் ]

மா க்க

மா க்க  māvukkaṟi, ெப. (n.)

   மா  ேபால இ க் ம் இைறச் ; delicate flesh. (ெகா.வ. வ.ெசா.123);.

     [மா +க ]

மா சச்ட்

 
 மா சச்ட்  māvuccaṭṭi, ெப. (n.)

   கல்கலந்  ெசய்யப்பட்ட ஏனம்; a vessel.

     [மா +சட் ]

மாேவந்தன்

 
 மாேவந்தன் māvēndaṉ, ெப. (n.)

    த்த ழ் நாட்  அல்ல  த ழகத் தைலவன்; emperor,

     [மா +ேவந்தன்]

மாளிைகேம

 
 மாளிைகேம  māḷigaimēṭu, ெப. (n.)

   கட ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Cuddalore Taluk.

     [மாளிைக+ேம ]
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மாற்றமா -தல்

 
 மாற்றமா -தல் māṟṟamāṭudal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   ெசால்லா தல், உைரயா தல்; to speak.

   ெத. மாற்றா  - மாட்டா ;க. மாத்தா

     [மாற்றம்+ஆ ]

   மாற்றம்-ெசால்;ஆ  என்ப  ஒ  ைண ைன.

மாற் ச ்சான் தழ்

 
 மாற் ச ்சான் தழ் māṟṟuccāṉṟidaḻ, ெப. (n.)

   ஒ  கல்  நி வனத் ந்  மற்ேறார ்கல்  நி வனத் ற் ச ்ெசல் ம்ேபா  தல் நி வனத்தார ்
ெகா க் ம் சான் தழ்; transfer certificate.

     [மாற் +சான் தழ்]

மாற் த் றன்

 
 மாற் த் றன் māṟṟuttiṟaṉ, ெப. (n.)

   உ ப் க் ைற  உள்ளவரிடம் காணப்ப ம் filmsmun; talent seen in physicaly handicaped.

     [மாற் + றன்]

மாற் த் 
றனாளர்

 
 மாற் த் றனாளர ்māṟṟuttiṟaṉāḷar, ெப.

   ஊன ற்ேறார;் physically handicaped, disabled persons, physically challenged.

ம வ மாற் த் றனாளி

     [மாற் + றனாளர]்

மாறேனரி

 
 மாறேனரி māṟaṉēri, ெப. (n.)

   பாண் ய நாட் ல் உள்ள ஊர;் a village in Pandiya nadu.

     [மாறன்-ஏரி]

இவ் ர ் ற்காலத் ல் மாறமங்கலம் என் ம் ெபயர ்ெபற் ந்த . அங் ந்த ஏரி ன் றப்பால் 
மாறேனரியா ற்  என்பர.்

மாறாயம்

மாறாயம் māṟāyam, ெப. (n.)

   ெபண் ப் பைடந்த ெசய் ையத் தாய்மாம க் த் தாகச ்ெசன்  ெசால்வ ; informing maternal uncle 
about the attainment of puberty (ெகா.வ.வ.ெசா.123);.

     [மா +ஆயம்]

மான் யக் ம்

 
 மான் யக் ம்  māṉmiyakkummi, ெப. (n.)

    ம் ப்பாடல் வைககளில் ஒன் ; atype of kummi play.

மான ரி

 
 மான ரி māṉagiri, ெப. (n.)

    ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruppattur.Taluk.

     [மால்(ெதாடரச்் );-மால்-மான+ ரி]
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மானங் ல மானம்

 
 மானங் ல மானம் māṉaṅgulamāṉam, ெப. (n.)

ப மங்களின் உயரத் ைன  ெசய்வ ல்,  ன்பற்றப்ப ம் மர

 a measuring methodin Sculptuting.

     [மான்+அங் லம்+மானம்]

மான

 
 மான  māṉadi, ெப. (n.)

    செ்சங்ேகா  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruchengodu Taluk,

     [மான்+அத் ]

மானாபரனநல் ர்

 
 மானாபரனநல் ர ்māṉāparaṉanallūr, ெப. (n.)

   அம்பாச த் ர வட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Ambasamuthiram (Thirunelveli);,

     [மானம்+ஆபரணன்+நல் ர]்

மானாம

 
 மானாம  māṉāmadi, ெப. (n.)

   ெசங்கற்பட்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Chenglepet Taluk.

     [மான்+அம்+மத் ]

ட்னமல்

 
  டன்மல்  miṭṉamalli, ெப. (n.)

   ைசதாப் ேபடை்ட வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Saidapet Taluk.

     [ேமட் +இன்+மல் ]

த் ராவயல்

 
  த் ராவயல் mittirāvayal, ெப. (n.)

    வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [ த்தைரயர+்வயல்]

மைன

 
  மைன midimaṉai, ெப. (n.)

   ைகத்த  ெநச ல் னி ழ உத ம் க ; an implement in handloom weaving.

     [ +மைன]
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தல்

 
  தல் midiviḻudal, ெப. (n.)

ஒ லாட்டத் ல், கால்களின் இயக்கம்

 movement of steps in oyilättam.

     [ + தல்]

க்க வற்றல்

 
  க்க வற்றல் midukkavaṟṟal, ெப.. (n.)

    ெநல்ேவ  மாவட்ட மண ந் களில் பரிமாறப்ப ம் உண ப்பண்டம்; aside dish in marriage 
feast in Thirunelveli district.

     [ க்கம்+வற்றல்]

ள ச ்சம்பா

ள ச ்சம்பா miḷaguccambā, ெப. (n.)

   ெநல் வைக; a kindofpaddy (வ.வ.ேவ.க.37);.

     [ ள +சம்பா]

ன்னாம்பள்ளி

 
  ன்னாம்பள்ளி miṉṉāmbaḷḷi, ெப. (n.)

   ேசலம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Salem Taluk.

     [ ன்னல்+பள்ளி]

ன்னாெமா

 
  ன்னாெமா  miṉṉāmoḻi, ெப. (n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a willage in Arantangi Taluk,

     [ ன்னம்+ெமா ]

சநல் ர்

 
  சநல் ர ்mīcanallūr, ெப. (n.)

   வந்தவா  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Wandiwash Taluk.

     [ சல்+நல் ர]்

ட்டைட

 
  ட்டைட  mīḍḍaḍaivu, ெப. (n.)

   நாட் ய அைட  வைக; stepping in dance.

     [ ட் +அைட ]

அைரமண் ல் வல  காைல அதன் இடத் ேலேய தட் , வலப் றமாகத் ேதாள்க க்  இைடப்பட்ட 
ெதாைல  வைர அகற் த்தட் ,  ன்  இட  காைல அகற் த் தட்  ைவத்த வல  கா ன் ன்னால் 

த் ைவத்த ன்னர ்வல  காைலயகற்  ைவத்த இடத் ேலேய தட் த ம், இேத ேபான்  
இடக்காலால் ெசய்த ம் இவ்வைட  ஆ ம்.

ட்டாண்ட 
நாச் யார்

ட்டாண்ட நாச் யார ்mīṭṭāṇṭanācciyār, ெப. (n.)

   1257ஆம் ஆண்  வண்ணாமைல ேகா க் ப்பாண்டங்கள் வாங்க110 ெபான் வழங் ய 
இரண்டாம் ேகாப்ெப ஞ் ங்கனின் மைன ; Meettanda machiyar wife of Koperunsingan(1257); gave 110 gold 
coins for purchasing articles for the temple,

453

www.valluvarvallalarvattam.com 16407 of 19068.



 
   mītiguḍi, ெப. (n.)

    தம்பரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Chidambaram Taluk.

     [ + ]

யா ங்கணம்

யா ங்கணம் mīyāḷuṅgaṇam, ெப. (n.)

ேமல காரம் ெசய் ம் 

 a committee which has the controlling power. (ெத.ேகா.சா.3:2);.

     [ +ஆ ம்+கணம்]

ரா ர்

 
  ரா ர ்mīrāḷur, ெப. (n.)

    தம்பரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Chidambaram Taluk.

     [ ரான்+ஊர]்

னவணம்

 
  னவணம் mīṉavaṇam, ெப. (n.)

   நாகப்பட் னம் மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Nagappattinam.

     [ ன்+ஆவணம்(ெத );]

னக்ைக

 
  னக்ைக mīṉakkai, ெப. (n.)

   நாட் ய நளி நயக்ைக; a dance pose.

     [ னம்+ைக]

னக்ெகா

 
  னக்ெகா  mīṉakkoḍudi, ெப. (n.)

    ன (பங் னி); மாதத் ல் காடை்ட அ க் ம் ன் ெதய்வத் ற் ப் பைடக் ம் ெகாைட ழா; a function 
of making offerings to the deity before setting fire to the forest for new cultivation during the month of Panguni (March-April);.

     [ னம்+ெகா ]

னசச்ல்

 
  னசச்ல் miṉaccal, ெப. (n.)

    ளவங்ேகா  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Vilavancode Taluk.

     [ஒ கா நத்தம் - நத்தல்-நசச்ல்-அக்சல் ள்+.அசச்ல்]

ளம்பர்

 
  ளம்பர ்miḷambar, ெப. (n.)

    ன் வ ற்  ந்  ெபறப்ப ம் அம்பர ்எ ம் ஒ  வைக மணப்ெபா ள்; ambergris.

ம வ. ஒரக்்ேகாைவ, ஒக்ேகாைவ

     [ ன்+அம்பர]்
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னா

 
  னா  mīṉāṭu, ெப. (n.)

ந் ெவளிப் ப க்  வழங் ய பைழய ெபயர:்

 Indus valley area known as meennadu (fish land);.

னா  ( லானந்தர-்யாழ் ல்);.

     [ ன்+நா ]

னாவளல்

 
  னாவளல் mīṉāvaḷal, ெப. (n.)

    வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [ ன்+(வள );வளவல்-வளல்]

ென ேவல்

 
  ென ேவல் miṉeṟivēl, ெப. (n.)

நீண்ட ஈட் :

 kance.

     [ ள்+எ +ேவல்]

க்கட்டக்காய்

 
  க்கட்டக்காய் mukkaṭṭakkāy, ெப. (n.)

    ன்  ைதைள ைடய நிலக்கடைலக் காய்; a ground nut having three nuts in a shell.

     [ ன் +கட்டம்+காய்]

க்கைரயான 
ம் ச ்

ேசாழ ரம்

 
  க்கைரயான ம் ச ்ேசாழ ரம் mukkaraiyāṉamummuḍiccōḻpuram, ெப. (n.)

   மன்னார்  வட்டத் ல் அைமந் ள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Mannarkudi Taluk.

க்காணி ச்

 
  க்காணி ச்  mukkāṇimuḍiccu, ெப. (n.)

    ச்  வைக; a kind of knot.

     [ க்காணி+ ச் ]

க்காணி ர்

 
  க்காணி ர ்mukkāṇiyūr, ெப. (n.)

    ேவந்தரக்ளின் ெபா ப் றப் டமாகக் க தப்ப ம் ஊர;் mukkani-y-Dr considered to be the common birth 
place of Chera, Chola, Pandya dynasties of Tamil royal decendency.

     [ (ன் );+காணி+ஊர]்
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க் ம்

 
  க் ம்  mukkurumbi, ெப. (n.)

ேபா ர்

   வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Polur Taluk.

     [ ன் + ம் ]

க்ேகால் 
அந்தணர்

 
  க்ேகால் அந்தணர ்mukālandaṇar, ெப.(n.)

    க்ேகால், மைன, நீரக்்க ைக ஆ ய ன் ம் ஏந்  ேதான் ய (ஆகம வ ல் தவம் ெசய் ம் த ழ் 
னிவன்; ancient Tamil saint of TINA social order with trudant plank and water in small jar, contrary to Aryan vedic 

andanan.

     "உ த்தாழ்ந்த கரக ம் உைரசான்ற க்ேகா ம்.அந்தணிர"் (க );.

     [ க்ேகால்+அந்தணன்]

க்ேகாணத்தட்

 
  க்ேகாணத்தட்  mukāṇattaṭṭu, ெப.(n.)

   வ தட்டாக பயன்ப த்தப்ப ம் ஏன வைக; a triangular plate.

     [ ன் +ேகாணம்+தட் ]

கத்தாளி

 
  கத்தாளி mugattāḷi, ெப. (n.)

   தைலைமத் ற ைடேயான்,  தன்ைமயானவன்; leader, authority.

     [ கத் +ஆளி]

கப்ேபா  
நடனங்கள்

 
  கப்ேபா  நடனங்கள் mugappōlinaḍaṉaṅgaḷ, ெப. (n.)

லங் கைளப் ேபான் உ வம் ைனந்  ஆ ம் ஆட்டங்கள்

 a dance of wearing animal faces.

     [ கம்ேபா +நடனம்]

ழ்த்தகம்

 
  ழ்த்தகம் mugiḻttagam, ெப. (n.)

    வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [ஒ கா தடாகம்-தகம்- ழ்+தகம்]

ள் ளக்

 
  ள் ளக்  muguḷviḷaggu, ெப. (n.)

    ய ளக்  வைக; a lamp variety.

     [ ழ்- ள்+ ளக் ]
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ச் ரப் 
றழ்ச் ப் பண்

 
  ச் ரப் றழ்ச் ப் பண் muccurappiṟaḻccippaṇ, ெப. (n.)

    றழ்ச் ப் பண்ணின் ஒ  வைக; a musical note.

     [ ( ன் );+கரம்+ றழ்ச் +பண்]

சரியம்

 
  சரியம் musariyam, ெப. (n.)

   நன்னிலம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Nannilam Taluk.

     [ - சரியம்]

ச

 
  ச  musaḍu, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ன்; brown tripel tail.

     [ - ல்;

- ச ]

சலா

 
  சலா  musalāṭi, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ன்; brown tripel tail.

     [ சல்+ஆ]

ட்டக் த்

 
  ட்டக் த்  muṭṭakkutti, ெப. (n.)

    வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [ ட்டம்+ த் ]

ட்டல்

 
  ட்டல் muṭṭal, ெப. (n.)

   ஆத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Attur Taluk.

     [ ட்டம்- ட்டல்]

ட் யம்

 
  ட் யம் muṭṭiyam, ெப. (n.)

   கள்ளக் ச்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Kallakkurichi Taluk.

     [ ட்டம்- ட் யம்]

ட் -தல்

ட் -தல் muṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1 கலப்ைப ெபா த் தல்; to fix the plough.

   2.ெதா தல்; to touch.

     [ ள்- - ட் ]
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ட் வ

ட் வ  muṭṭuvaḻi, ெப. (n.)

   ேவளாண் ெதா க் ச ்ெசல டப்ப ம் ெதாைக; agriculture expenses. (ெகா.வ.வ.ெசா.124);.

     [ ட் (ெசல கைளப் ப த் ப் ெபா த் ம்);+வ ]

டச் ர்

 
  டச் ர ்muḍaccūr, ெப. (n.)

   ேகாய த் ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஒ  ஊர;் a village in Coimbatore.

     [ டச் +ஊர]்

இவ் ைர ரராேசந் ர ேசாழன் ஆண்  வந்தான் எனக் கல்ெவட்  ற .

டப் ளி

 
  டப் ளி muḍappuḷi, ெப.(n.)

    ன்றம் ( த்தாசலம்); வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Vriddhachalam Taluk.

     [ டம்(வைள );+ ளி]

டேவ

 
  டேவ  muḍavēli, ெப. (n.)

   பரமக்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Paramakkudi Taluk.

     [ டம்+ேவ ]

கண்டம்

 
  கண்டம் muḍigaṇḍam, ெப. (n.)

    வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Sivagangai Taluk.

     [ +(ெகாண்டான்);கண்டம்]

த்தைல

 
  த்தைல muḍittalai, ெப. (n.)

   ெகாங்  நாட் ல் உள்ள ஒ  ஊர;் a village in Kongu nadu

     [ +தைல]

இவ் ர ்தற்ேபா  ெகா ' என்  அைழக்கப்ப ற .

த்தாைன

 
  த்தாைன muḍittāṉai, ெப. (n.)

    வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [ +தாைன]

 
   muḍiṟu, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ன்; gizzard shad.

     [ - ]
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க் ரணி

 
  க் ரணி muḍukāraṇi, ெப. (n.)

    வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Sivagangai Taluk.

     [ க் +ஊ ணி]

யல் நைட

 
  யல் நைட muḍugiyalnaḍai, ெப. (n.)

   ெதாங்கைலப்பா தற்  உரிய நைட; a metre in prosody.

     [ க் +இயல்+நைட]

ைர

ைர muḍudurai, ெப. (n.)

   1.ேசலம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Salem Taluk,

   2.அ னா  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Avanashi Taluk.

     [ ( தைல);+( ைற); ைர]

ைட ர்

 
  ைட ர ்muḍaiyūr, ெப. (n.)

   ெசங்கற்பட்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Chenglepet Taluk.

     [ ைட(பாய் ைடதல்,  ைட ைடதல்);+ஊர]்

ண்டக்கண்

 
  ண்டக்கண் muṇṭakkaṇ, ெப. (n.)

    ட்டமாக இ க் ம் ஒ  வைக ன்; seven banded cardinal fish.

     [ ண் - ண்ட+கண்]

ண்டக்கண்கத்த
ைள

 
  ண்டக்கண்கத்தைள muṇṭakkaṇkattaḷai, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ன்; black banded jewfish.

     [ ண்டக்கண்+கத்தைள]

ண்டசே்ச

 
  ண்டசே்ச  muṇṭaccēṭu, ெப. (n.)

   ேசலம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Salem Taluk.

     [ ண்டல்+ேச ]

ண்டன் றா

 
  ண்டன் றா muṇṭaṉcuṟā, ெப. (n.)

    றா ன் வைக ள் ஒன் ; gangetic shark.

     [ ண்டன்+ றா]

459

www.valluvarvallalarvattam.com 16413 of 19068.



க்கன்

க்கன் muṉukkaṉ, ெப. (n.)

   அைம யாக இ ப்பவன்; a calm person. (ெகா.வ.வ. ெசா.125);.

     [ - க்கன்]

த்தரசநல் ர்

 
  த்தரசநல் ர ்muttarasanallūr, ெப. (n.)

    ச்  மாவட்டத் ள்ள ஒ  ஊர;் a village in Tiruchi.

     [ ன் → +தைரயர+்நல் ர]்

த்தைரயர ்என் ம் ெபயர ்வாய்ந்த பண்ைடக் லம் ஒன்  பழந்த ழ் ல்களிேல ேபசப்ப  ன்ற . 
அவரக்ள் றந்த பைட ரராக ளங் னர.்

த்தரச ரம்

 
  த்தரச ரம் muttarasaburam, ெப. (n.)

தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ள்ள ஒ  ஊர:்

 a village in Thanjavur.

     [ த்தைரயன்- த்தரசன்+ ரம்]

சத்  பயங்கர த்தைரயன், ெப ம்  த்தைரயன் த ேயாரின் ரச ்ெசயல்கைள வரலா  
க் ன்ற .

த்தரசன்

 
  த்தரசன் muttarasaṉ, ெப. (n.)

   இராமநாத ர மாவட்டத் ல் உள்ள ஒ  ஊர;் a village in Ramanathapuram.

     [ த்தைரயன்- த்தரசன்]

த்தாப்  ெசய்-
தல்

த்தாப்  ெசய்-தல் muttāppuseytal,    1 ெச. ன்றா , (v.t.)

    றப்  ெசய்தல்; to honour.

     [ த்தாய்ப் +ெசய்தல்]

த் வரிைச

த் வரிைச muttuvarisai, ெப. (n.)

   2,4 வ களின் வ  ெசல் ம் பா  வரிைச

 a handloom feature.

     [ த் +வரிைச]

த் க்ெகண்ைட

 
  த் க்ெகண்ைட muttukkeṇṭai, ெப. (n.)

ெகண்ைட ன் வைக ள் ஒன்

 long ray,

     [ த் +ெகண்ைட]

த் வளம்

 
  த் வளம் muttuvaḷam, ெப. (n.)

கட ல் காணலா ம் த் க்களின் அடர ்ெதா :

 pear as seen in sea.

     [ த் +வளம்]
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தல் ஒட்  
ஆளத்

 
  தல் ஒட்  ஆளத்  mudaloṭṭuāḷaddi, ெப. (n.)

   ஆளத்  வைக ள் ஒன் ; a musical term.

     [ தல்+ஒட் +ஆளத் ]

தல் நைட

 
  தல் நைட mudalnaḍai, ெப. (n.)

   தாளக் காலத் ன் நைடகளில் ஒன் ; a time measure.

     [ தல்+நைட]

த வயல்

 
  த வயல் mudalivayal, ெப. (n.)

    வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [ த +வயல்]

தைன

 
  தைன mudaṉai, ெப. (n.)

    த்தாசலம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Vriddhachalam Taluk.

     [ தன்- தைன]

க்  

 
  க்   muduguggumudugu, ெப. (n.)

   இைணைய ட் ட்  ேவ  ஒ வைனப் த்  க்   ெதா ம் ைளயாட் ; back to 
back tag.

     [ + + ]

வளர்

 
  வளர்  muduvaḷarkuḍi, ெப. (n.)

   அறந்தாங் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village inArantangi Taluk.

     [ +வளர+் ]

வன் டல்

 
  வன் டல் muduvaṉdiḍal, ெப. (n.)

    வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Sivagangai Taluk.

     [ வன்+ டல்]

ந் ப்பலைக

ந் ப்பலைக mundippalagai, ெப. (n.)

   பட் ச ்ேசைல ல் ந்தாைனேபாடப் பயன் ப த் ம் அைர அ  அகலம் 6 அ  நீளம் ெகாண்ட 
ேதக் ப் பலைக; a wooden plank used in silk saree weaving.

     [ ந் +பலைக]
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ப்ப ெவட்

 
  ப்ப ெவட்  muppaduveṭṭi, ெப. (n.)

   வாலாசாவட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Wallajah Taluk

     [ஒ கா.  ப்ப பட் - ப்ப வட் - ப்ப +ெவட் ]

ம் சே்சாழகன்

 
  ம் சே்சாழகன் mummuḍiccōḻkaṉ, ெப. (n.)

   கட ர ்மாவட்டத் ள்ள ஒ  ஊர;் a village in South Arcot.

     [ ம் +ேசாழன்]

இவ் ர ்இராசராசனின்  ெபயரால் ஏற்பட்ட ஊரா ம்.

ம் னி

 
  ம் னி mummuṉi, ெப. (n.)

   வந்தவா  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in WandiwashTaluk.

     [ ( ன் );+ னி]

ரடன் றா

 
  ரடன் றா muraḍaṉcuṟā, ெப.(n.)

    றா ன் வைக ள் ஒன் ; gangetic shark.

     [ ரடன்+ றா]

ரட் மஞ்

 
  ரட் மஞ்  muraṭṭumañji, ெப. (n.)

   யா ன் ஒ நயத் ல் பைகயாகக் க தப்ப வ ; anti - feature in harp.

     [ ர +மஞ் ]

ராமணி

 
  ராமணி murāmaṇi, ெப. (n.)

    வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Sivaganga Taluk.

     [ ரல்+மணி]

க்ேகரி

க்ேகரி murukāri, ெப. (n.)

   1. ேவ ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Vellore Taluk.

   2. ண் வனம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tindivanam Taluk.

     [ க்கன்+ஏரி]

காப்பா

 
  காப்பா  murukāppāṭi, ெப. (n.)

   ேபா ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Polur Taluk.

     [ கன்+பா ]
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னிவயல்

 
  னிவயல் murugiṉivayal, ெப. (n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Arantangi Taluk.

     [ +அணி+வயல்]

தகன்

 
  தகன்  murudagaṉmuḍi, ெப. (n.)

    ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruppattur Taluk.

     [ தகன்+ ]

ல்லனம்

 
  ல்லனம் mullaṉam, ெப. (n.)

   ேவ ர ்மாவட்டத் ல் ேவ ர ்ேகாடை்டக்  அ ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village near fort in Vellore.

     [ ள்+வனம்]

ல்ைலத் 
ம்பாணி

 
  ல்ைலத் ம்பாணி mullaittīmbāṇi, ெப. (n.)

   இன்ைறய ேமாகன இராகத் ன் பண்ைடய ெபயர;் ancient Tamil name of 'mögana rāga' in music.

     [ ல்ைல+ ம்+பாணி]

ங்கள் 
ரப்பட்

 
  ங்கள் ரப்பட்  muḻiṅgaḷtirappaṭṭu, ெப. (n.)

    வள் ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Tiruvalur.

     [ ங்கள்+ ரம்+பற் ]

க்ைகத்தட்

 
  க்ைகத்தட்  muḻukkaittaṭṭu, ெப.(n.)

ம் யாட்டத் ல் ைககைளத் தட் ம் ைற:

 clapping in kummi dance.

     [ +ைக+தட் ]

 
   muḻuvi, ெப. (n.)

   ேசலம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Salem Taluk.

     [ வல்- ]
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ைழ ர்

 
  ைழ ர ்muḻaiyūr, ெப. (n.)

   காைரக்கால்வட்டத் ல் உள்ள ஒ  ஊர;் a village in Karaikkal.

     [ ைழ( ைக);+ஊர]்

இ  ம்பர ்நாட்  ஊரக்ளில் ஒன்றா ம். இதைனத ்தைலைம டமாகக் ெகாண்ட நா  
ைழ ரந்ா  என் ம் ெபய டன் கழ் ன்ற .

ைழ ர் 
நாட் க்ேகான்

 
  ைழ ர ்நாட் க்ேகான் muḻaiyūrnāṭṭukāṉ, ெப. (n.)

நள்ளாற் ச ் வன் ேகா ல்

     "ேசாைல இடர ் ரத்்தான் ைழ ர ்நாட் க் ேகான்" என்  க்கப்பட்டவன்;

 a person mentioned in temple inscription.

     [ ைழ ர+்நாட் +ேகான்]

ளளககாரா

 
  ளளககாரா muḷaḷagagārā, ெப. (n.)

   ஒ  வைகச்  கடல் ன்; a kind of sea fish small in size.

     [ ள் +காரா]

ள்ளஞ்சாயல்

 
  ள்ளஞ்சாயல் muḷḷañjāyal, ெப. (n.)

   அைல ல் தக் ம் ெதன்ைன ஒைல நிழல் ப ; shadow caused by coconut tree branches laid on the surface 
of the Sea enabling the fisherman to catch wavval variety of fish.

     [ ள்ளம்+சாயல்(நிழல்);]

ள்ளரம்

 
  ள்ளரம் muḷḷaram, ெப. (n.)

   இ ம் ள்ள ேம , பள்ளங்கைளத் ேதய்த் ச ்சரி ெசய்ய உத ம் இரண்  பக்கங்களி ம் ள் 
அைமப் ல் இ க் ம் அர வைக; spiked file on both side.

     [ ள்+அரம்]

ள்ளன்றம்

 
  ள்ளன்றம் muḷḷaṉṟam, ெப. (n.)

   அரக்ேகாணம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் avillage in Arakonam Taluk.

     [ஒ கா ள்+மன்றம்]

ள்ளார் ன்

 
  ள்ளார் ன் muḷḷārmīṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ்  கடல் ன்; a kind of sea fish.

     [ ள்+ஆர+் ன்]
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ள்ளாவைல

 
  ள்ளாவைல muḷḷāvalai, ெப. (n.)

   கடல த் தைர ல் உள்ள ன்கைளப் ப்பதற்காகக் கனமான எைடக்கல் அல்ல   மண் 
உ ைள கட்டப்பட்ட வைல; a type of fishing net.

     [ ள் தல் - ( கந்  அள் தல்);  ள் ள்ளான்+வைல]

ள்ளிக்

 
  ள்ளிக்  muḷḷikkuḍi, ெப. (n.)

    வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [ ள்- ள்ளி+ ]

ள்ளிப்பாைளயம்

 
  ள்ளிப்பாைளயம் muḷḷippāḷaiyam, ெப. (n.)

   ேவ ரக்்  அ ல் உள்ள ஒ  ஊர;் a village near the Vellore.

     [ ள்ளி+பாைளயம்]

அடரந்்த ள்ளிச ்ெச கள் எங் ம் நிைறந்த ப ல் உண்டான ஊர.் " ள்ளிப்பாைளயம்" காரணப் 
ெபயர.்

ள் க் த்

 
  ள் க் த்  muḷḷukkutti, ெப. (n.)

   ெநய்யப்பட்ட ேசைலைய அகலவாக் ல் ெதாய் ன்  இ த் ப் க்கப் பயன்ப த்தப்ப ம் ள் 
சட்டம்; a frame to hold tightly in handloom.

     [ ள்- ள் + த் ]

ள் ளாச்

 
  ள் ளாச்  muḷḷubiḷācci, ெப. (n.)

    ள்ளம்பன்  ன் வைக; porcupine fish.

     [ ள் + ளாச் ]

ள் ைன

 
  ள் ைன muḷḷumuṉai, ெப. (n.)

    வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [ ள் + ைன]

ள்

 
  ள்  muḷḷuṟi, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ன்; marked fikfish.

     [ ள்+ஊ ]

ைள ஒ ங்கல்

 
  ைள ஒ ங்கல் muḷaioduṅgal, ெப. (n.)

    ைத ெநல்ைல ஐந்  நாள் காய ைவத்  எ த்  ைவத்தல்; preserving the choice paddy for seeding purpose.

     [ ைள ( ைள ெநல்);+ஒ ங்கல்]
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ைளநீர்

 
  ைளநீர ்muḷainīr, ெப. (n.)

ைத ெநல் ைளத்த டன் பாய்ச் ம் நீர்

 watering the paddy field as soon as the seed sprouts.

ம வ. எ ப்  நீர,் கங்கள

ற்ற காரி

 
  ற்ற காரி muṟṟadikāri, ெப. (n.)

    ப்பமாக ஆட்  ெசய்பவன்; ruler of autocracy.

     [ ற் +அ காரி]

வா

வா  muṟivāṭu, ெப. (n.)

   நஞ்ைச ( டத்ைத);  க் ம் ம ந் ; anti poison medicine. (ெகா.வ.வ.ெசா.126);.

     [ +(பா );வா ]

க் த்தட்டம்

 
  க் த்தட்டம் muṟukkuttaṭṭam, ெப. (n.)

    க்  ம் க ; a device to make a snack murukku.

     [ க் +தட்டம்]

க் ப்பட்

 
  க் ப்பட்  muṟukkuppaṭṭu, ெப. (n.)

   இரண்  இைழகள் ேசரத்்  க் ய இைழயாலான பட் ; double thread silk.

     [ க் +பட் ]

க்ேக ய 
மஞ்

 
  க்ேக ய மஞ்  muṟukāṟiyamañji, ெப. (n.)

   யா க் ரிய நரம் ைன ட் வ ல் ெசய்யத் தகாத ; the don't of playing harp.

     [ க் +ஏ ய+மஞ் ]

ன்கட்

 
  ன்கட்  muṉkaṭṭi, ெப. (n.)

    றத் ல் ன் றம் உள்ள இரண்  ைலகைளக் கட் ைக; finishing two ends in winnow making.

     [ ன்+கட் ]

ன் ச்

 
  ன் ச்  muṉkucci, ெப. (n.)

றத் ன் ன்பக்கம் ச்  ைவத் க் கட் வ

 fire part fixing stick in the forefront of the winnow.

     [ ன்+ ச் ]

466

www.valluvarvallalarvattam.com 16420 of 19068.



ன்ைகத்ெதாடரி

 
  ன்ைகதெ்தாடரி muṉkaittoḍari, ெப. (n.)

   ைகசச்ங் ; hands cuff.

     [ ன்ைக+ெதாடரி]

ன்தண்

 
  ன்தண்  muṉtaṇṭu, ெப. (n.)

   வ ம் த் தண் ல் இ ந்  ல்கைள ன்தண் க் க் ெகாண்  வந்  இைணக் ம் மரம்; a device in 
handloom.

     [ ன்+தண் ]

ன்ேன ம் 
ைலகள்

 
  ன்ேன ம் ைலகள் muṉṉēṟumcilaigaḷ, ெப. (n.)

   ெதா பவர ்ஒன்  தல் பத்  வைர எண் வதற் ள் ைலயாக நிற் ம் ைளயாட் ; a children's 
game.

     [ ன்ேன ம்+ ைல+கள்]

னியந்தல்

 
  னியந்தல் muṉiyandal, ெப. (n.)

    வண்ணாமைல வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvannamalai Taluk.

     [ னி+ஏந்தல்(ஏரி);]

னிவாைழ

 
  னிவாைழ muṉivāḻai, ெப. (n.)

   கள்ளக் ச்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Kallakkurichi Taluk.

     [ ன்னி+வாைழ]

னிேவடம்

 
  னிேவடம் muṉivēṭam, ெப. (n.)

    த நடனம்; a bhuta dance,

     [ னி+ேவடம்]

ைனயதைரயன
◌ான கண் ய 

ேதவன்

ைனயதைரயனான கண் ய ேதவன் muṉaiyadaraiyaṉāṉagaṇṭiyadēvaṉ, ெப. (n.)

    ரபாண் யன் 10வ  ஆட்  ஆண் ல் சந்  ஏற்ப த்  இதற்காகச ்ெசல க் த் தவ  ெப ம் 
பாக்கத் ல் வரி நீக்  நிலங்கைளத் தானமாக வழங் ய நில மன்னன்; a chieftain.

     [ ைனயதைரயன்+ஆன+கண் யன்+ேதவன்]

க் த்தள்

 
  க் த்தள்  mūkkuttaḷḷu, ெப. (n.)

   ேகா க் ண்  ைளயாட் ல் ேதாற்றவர ் ண் ைனத் தள் ம் வைக; a children's game.

     [ க் +தள் ]
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க்

 
  க்  mūkkuḍi, ெப. (n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Arantangi Taluk.

     [ த்த+ - க் ]

க் மட்ைட

 
  க் மடை்ட mūkkumaṭṭai, ெப. (n.)

   பைன மரத் ன் னி மடை்ட; tip of palmyra leafstalk.

     [ க் +மடை்ட]

க ர்

 
  க ர ்mūkaḷur, ெப. (n.)

   ஒ ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in HosurTaluk.

     [ ன் +கல்+ஊர-் க்கல் ர-் க ர் க ர ்(ெகா.வ.);]

ங் ல் கலவா

 
  ங் ல் கலவா mūṅgilkalavā, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ன்; yellow rock cod.

     [ ங் ல்+கலவாய்]

ங் ல் ைட

 
  ங் ல் ைட mūṅgilāṭai, ெப. (n.)

    ங் லால் ன்னப்பட்ட ைட; a bamboo basket.

     [ ங் ல்+ ைட]

ஞ் ர்பட்

 
  ஞ் ரப்ட்  mūñjūrpaṭṭu, ெப. (n.)

   ேவ ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Vellore Taluk.

     [ ஞ் ர+்(பற் );பட் ]

ட் க் ட்

 
  ட் க் ட்  mūṭṭukkuṭṭi, ெப. (n.)

   ெபண் ஆட் க் ட் ; young of she-goat.

     " ம் நா ம் யாடல ெபறா" (ெதால்மர );.

     [ + ட் ]
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ட்

 
  ட்  mūṭṭi, ெப.(n.)

ஆண்கள் உ த் ம்சாரம்

 lungi.

ம வ. வளியன்

     [ ட் - ட் ]

 
   mūṭuguḻi, ெப. (n.)

   பல்லாங் ல் ேதாற் நிரப்பப்படாத ெவ ங் ; pt not file. in an indoor game. (ெத.ஆ.வ);.

     [ + ]

ர்

 
  ர ்mūṭur, ெப. (n.)

   வந்தவா  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Wandiwash Taluk.

     [ வல்- :ஊர]்

ணாங்

 
  ணாங்  mūṇāṅguḻi, ெப. (n.)

இறப் ச ்சடங் ன்ேபா , பால் ெதளிக் ம் இடம்:

 a place to conduct the third day death rite.

த.வ.  ன்றாம்

     [ ன்றாம்+ - ன்றாங் - ணாங்  (ெகா.வ.);]

ணாம்ேசத்

 
  ணாம்ேசத்  mūṇāmcētti, ெப. (n.)

   மன்னார்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Mannargudi Taluk.

     [ ன்றாம்+ெசய்-ெசய்த் -ேசத் ]

கட்ைட

 
  கடை்ட mūṇugaṭṭai, ெப. (n.)

   ஒன் தல் ஆ  வைர லான எண்கள் எ தப்ெபற்ற அடை்ட ம்,  ன்  கடை்டக ம் பயன்ப த்  
ஆடப்ப ம்  ைளயாட் ; a dice play.

     [ ன் +கடை்ட]

த்தா ண்ணி

 
  த்தா ண்ணி mūttāruṇṇi, ெப. (n.)

   கல் ளம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Kalkulam Taluk.

     [ த்த+ஊ ணி]
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த்ைத

 
  த்ைத mūttai, ெப. (n.)

    யவன்; old man.

த்ைதயால் நடக்க ய ல்ைல ( னவ.);.

     [ த்தல்- த்ைத]

ர் னிவயல்

 
  ர் னிவயல் mūrtiṉivayal, ெப. (n.)

    ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruppattur.Taluk.

     [ ைல+தண்ணிர+்வயல்]

லக்கா

 
  லக்கா  mūlakkāṭu, ெப. (n.)

   கள்ளக் ச்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Kallakkurichi Taluk.

     [ ைல+கா ]

லக் ச்

 
  லக் ச்  mūlakkucci, ெப. (n.)

   வ ம் த் தண்ைட ம் ன் தண்ைட ம் இ த் க் கட் ம் ச் கள்; an handloom device.

     [ ைல+ ச் ]

லக் ச்

 
  லக் ச்  mūlakkuṟicci, ெப. (n.)

   ம ைர வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Madurai Taluk.

     [ ைல+ ச் ]

லம்ேப  
அந்தணன்

 
  லம்ேப  அந்தணன் mūlambēṭuandaṇaṉ, ெப. (n.)

   உப்  வணிகரா ந்  கல் , ஓகம் ஆ யவற் ல் ேதரச்்  ெபற்  க்ேகால் அந்தணரா ய 
சான்ேறார;் the name found in a burial urn, refers to a agamic Tamil saint though originally he was a salt merchant. 
Anthanan in TINA social organisation was a status name of non-Aryan Tamil society.

     [ லம்ேப +அந்தணன்]

ைலமடக் ,

 
  ைலமடக் , mūlaimaḍakki, ெப. (n.)

றத் ல் ைலைய மடக் ப் ன் வ :

 folder knit of corners.

     [ ைல+மடக் ]

லவயல்

லவயல் mūlavayal, ெப. (n.)

   1.  வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

   2. அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Arantangi Taluk.

     [ ைல+வயல்]
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ல ர்

 
  ல ர ்mūlaṉūr, ெப. (n.)

   தாரா ரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Dharapuram Taluk.

     [ லன்+ஊர]்

ைலக்ேகா

 
  ைலக்ேகா  mūlaikāṭu, ெப. (n.)

   கட்ட ைளயாட் ல் நான்  ைலகைள இைணக் ம் ேகா ; line connecting four COfnefS.

     [ ைல+ேகா ].

வர்கண்மாய்

 
  வரக்ண்மாய் mūvarkaṇmāy, ெப. (n.)

    வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [ வர+்கண்மாய்]

ேவந்தர ்
உடன்ப க்ைக

 
  ேவந்தர ்உடன்ப க்ைக mūvēndaruḍaṉpaḍikkai, ெப. (n.)

ேவந்தர ் ட்டணி பாரக்்க;see movesdarkūlfans.

     [ ன் +ேவந்தர+்உடன்ப க்ைக]

ேவந்தர ்
ட்டணி

 
  ேவந்தர ் ட்டணி mūvēndarāṭṭaṇi, ெப. (n.)

   வடநாட் ப் பைடெய ப்ைப ய க்கத் த ழ் ேவந்தரக் ம் ஒன்  தமக் ள் 
ெசய் ெகாண்ட உடன்ப க்ைக; federation of the three Tamil kings made an accepted agreement in view of 
safeguarding against the invasion or attack of north Indianarmies andplunderers, (காரேவலன் கல்ெவட் );.

     [ ( ன் );+ேவந்தர+்கட்டணி]

ன்றன் அல

 
  ன்றன் அல  mūṉṟaṉalagu, ெப.(n.)

   ஒ  தட் ம் இரண்  எண்ணிக்ைக ம் ெகாண்ட தாளக் ; a time measure of steps.

     [ ன் +அன்+அல  ‘அன்’-சாரிைய]

ன்றாக மைறதல்

 
  ன்றாக மைறதல் mūṉṟākamaṟaidal, ெப. (n.)

    ரட் பவன் ஓ ன்றவைனத ் ரத் ம், ஓ பவன் தப் க்க ஒர ்இைண யளின் (ேசா ன்); 
ன்னால் மைறந் நின் ம் ைளயாடல்; a children's play.

     [ ன் +ஆக+மைறதல்]

ன் கைள

 
  ன் கைள mūṉṟugaḷai, ெப. (n.)

   ஒெரண்ணிக்ைகக் ள் பன்னி  ல்கள் அைடந்  ஒ க் ம் ேநரம்; a metre in prosody.

     [ ன் +கைள]
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ன்  கால் ஓட்டம்

 
  ன்  கால் ஓட்டம் mūṉṟukālōṭṭam, ெப. (n.)

   ஒர ்அணி இைணகளில் ஒ  பக்க ள்ள கால்கைள ஒ  ண் க் க ற்றால் கட் க் ெகாண்  
ஓ தல்; three legged relay).

     [ ன் +கால்+ஓட்டம்]

ெமட்டைட

 
 ெமட்டைட  meḍḍaḍaivu, ெப. (n.)

அைர மண் ல் கா ன் ெமட்  அணி ன்ற ப ைய நிலத் னின்  எ க்காமல்  காைல மட் ம் 
உயரத்் த் தட் வ

 a stepin dance.

     [ெமட் +அைட ]

ெமட்டராத்

 
 ெமட்டராத்  meṭṭarātti, ெப. (n.)

   உ மைலப் ேபடை்ட வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in udumalpet Taluk.

     [ேமட் +அரத் ]

ெமய் இ -தல்

 
 ெமய் இ -தல் meyiḻidal, ெச. . . (v.i.)

   க க்கைலதல்; to be abort.

அந்த அம்ைம யாரக்்  ெமய் இ ந்த . (உவ.);

ம வ உடம்  இறங் தல்

     [ெமய்+இ ]

ெமைல

ெமைல  melaimuṟi, ெப. (n.)

   பாண் ய நாட் ச ் ற் ர;் a village in Pandya territory.

     "வல்லனா ெமைல  சச்ைட என் ற ராமம்."(ெத.சா.7:4:எ.489);,

     [ேமைல-ெமைல+ ]

ெமன்னிப் ச்

 
 ெமன்னிப் ச்  meṉṉippiḍiccuḻi,  ul ெப. (n.)

மாட் ன் க த் ன் ழ்ப்பக்கத் ல் இ க் ம் ைம பயக் ம் க :

 abad markon COW.

     [ெமன்னி+ + ]

ெமனி

 
 ெமனி  meṉisi, ெப. (n.)

   அ ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Harur Taluk.

     [ ள - ள -ெமனி ]
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ேமக்க ர்

 
 ேமக்க ர ்mēkkaḷur, ெப. (n.)

    வண்ணாமைல வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruvannamalai Taluk.

ெத. ேமக்க

     [ேமழகம்-(ெசம்ம  ஆ ); ேமக்கள்+ஊர]்

ேமகாத்

 
 ேமகாத்  mēkāttu, ெப. (n.)

   ேமற்  ைச ந்  ம் காற் ; westerly wind.

     [ேமல்+காற் ]

ேமசச்ல்கா

 
 ேமசச்ல்கா  mēccalkāṭu, ெப. (n.)

   ஆ , மா , ேம ம் இடம்; grazing ground.

     [ேமய்சச்ல்+கா →ேமசச்க்கா  ெகா.வ.]

ேமைடத்த

ேமைடத்த  mēṭaittaṟi, ெப. (n.)

தைர ந் 112அ  உயரத் ல் அைமக்கப்பட்ட ெநய் ம் வச ைடய த  வைக:

 handloom on a raised stage.

     [ேமைட+த ]

ேமல் ெகாங்

 
 ேமல் ெகாங்  mēlkoṅgu, ெப. (n.)

   ெகாங்  நாட் ன் ேமற்ப ; western part of Kongu country.

ம வ ெகாங்

     [ேமன்+ெகாங் ]

ேமல் ேகாப்

 
 ேமல் ேகாப்  mēlāppu, ெப. (n.)

    ட் ன் ேமல் உள்ள ப கள்; upper part of wall in a house.

     [ேமல்+ேகாப் ]

ேமல்நர்மா

 
 ேமல்நரம்ா mēlnarmā, ெப. (n.)

   அரக்ேகாணம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Arakonam Taluk.

     [ஒ கா ேமல்+நன்மா-ேமல்நன்மா-ேமல்நரம்ா (ெகா.வ.);]

ேமல்நிைலயாக்கம்

 
 ேமல்நிைலயாக்கம் mēlnilaiyākkam, ெப. (n.)

   ஒன்ைற ேமம்ப த் தல்; upgradation, further development.

     [ேமன்+நிைல+ஆக்கம்]
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ேமல் ப

 
 ேமல் ப  mēlpaḷuvu, ெப. (n.)

   எனி ன் ேமல்ப ல் ெமாத்தமான ப ைவப்ேபாட்  ஏணிக் ச் கைள இைணப்ப ; connecting 
the steps in a ladder putting weight above.

     [ேமல்-ப ]

ேமல

 
 ேமல  mēlapūṭi, ெப. (n.)

    த்தணி வட்டத்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruthani Taluk.

     [ேமைல+ ண் (ஏரி);]

ேமலழ னா ர்

 
 ேமலழ னா ர ்mēlaḻkiṉāṉūr, ெப. (n.)

   ெநல்ைல மாவட்டத் ல் ெதன்கா  வட்டத் ல் அைமந் ள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Thenkasi (Taluk);Nellai 
(dt.);.

     [ேமல்+அழ னான்+ஊர]்

ேமலம்

 
 ேமலம்  mēlambi, ெப. (n.)

   காஞ் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Kanchipuram Taluk.

     [ேமல்+அம் ]

ேமைலத்தாங்கல்

 
 ேமைலத்தாங்கல் mēlaittāṅgal, ெப. (n.)

   ேவ ர ்மாவட்டத் ல் ெந ங் ணம் அ ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Vellore near the Nedumkunam.

     [ேமைல+தாங்கல்(ஏரி);]

     ' க் ய வ டம் எனத் ெதாடங் ம் ற்காலக் கல்ெவட் ல் இவ் ர ்இடம் ெபற் ள்ள .

ேமவண்

 
 ேமவண்  mēvaṇṭu, ெப. (n.)

   வண் ன் ஒ  வைக; a kind of beetle.

     [ைம-ேம+வண் ]

ேமவாணி

 
 ேமவாணி mēvāṇi, ெப. (n.)

   ேகா செ்சட்  பாைளயம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Gopichettipalayam Taluk.

     [ேமல்+வாணி]

ேமளசச்ட்

 
 ேமளசச்ட்  mēḷaccaṭṭi, ெப. (n.)

   ேமள இைசக் ப் பயன்ப ம் சட் ; a pot used for music performance.

     [ேமளம்+சட் ]
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ேமற்கட்  கட் தல்

 
 ேமற்கட்  கட் தல் mēṟgaṭṭugaṭṭudal, ெப. (n.)

   நாட் ப் றங்களில்,   கட் ம் ட்பங்களில் ஒன் ; a device of house construction in village.

     [ேமல்+கட் +கட் தல்]

ேமற்கண்ைட

 
 ேமற்கண்ைட mēṟkaṇṭai, ெப. (n.)

   ெசங்கற்பட்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Chinglepet Taluk.

     [ேமல்+கண் -கண்ைட-(கண் -நீரந்ிைல);]

ேமற்கணக்

 
 ேமற்கணக்  mēṟkaṇakku, ெப. (n.)

   ஐம்ப  தலா ஐந்  ஈறாக ஐவைகப்பா ம் ெபா ள் ெதரிமர ன் ெதா க்கப்ப வ ; anthology of 
ancient poems.

     [ேமல்+கணக் ]

ேமன ர்

 
 ேமன ர ்mēṉalūr, ெப. (n.)

   அரக்ேகாணம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Arkonam Taluk.

     [ேமல்+நல் ர-்ேமல்நல் ர-்ேமன ர ்(ெகா.வ);]

ேமனிலாப்ப யா
ன 

ரராேசந் ர ரம்

 
 ேமனிலாப்ப யான ரராேசந் ர ரம் mēṉilābbaḍiyāṉavīrarācēndiraburam, ெப. (n.)

    வா ரம்ாவட்டத் ள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Thiruvarur.

     [ேமல்+நிைல+பா +ஆன+ ரராேசந் ர ரம்]

ைமதகம்

 
 ைமதகம் maidagam, ெப. (n.)

    ளவங்ேகா  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Vilavancode Taluk.

     [ஒ கா ைம+(தடாகம்);.தகம்-ைமதகம் (கரிய நீரந்ிைல);]

ைமயக் க்

 
 ைமயக் க்  maiyakkuṟukku, ெப. (n.)

   காலத(சன்ன ன்);ரின் ந ல் (ைமயத் ல்); இ ப்ப ; middle rib in window.

     [ைமயம்+ க் ]

ைம ர் ழான்

 
 ைம ர் ழான் maiyūrkiḻāṉ, ெப. (n.)

   இளஞ்ேசரல் இ ம்ெபாைற ன் அைமசச்ராக இ ந்த கற் த் ைற ேபா ய ெப மகனார;் al earned 
ministerinthe Royal assembly of the Cera king llancéral Irumporai.

     [ைம ர+் ழான். ைம-எ ைம. ைம ரை்ம ர]்

இவர ்அந்வஞ்ெசள்ைள ன் தந்ைத ம் ெப ஞ் ேசரல் இ ம் ெபாைற ன் மாமனா ம் இளஞ்ேசரல் 
இ ம்ெபாைற ன் தாய்வ ப் பாட்டனா ம் ஆவார.்
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ைமலாரவ்ாடா

 
 ைமலாரவ்ாடா mailārvāṭā, ெப.(n.)

    த்தணி வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruthani Taluk.

     [ம ல்+ஆல்+வா -ம லாரவ்ா -ைமலார ்வாடா (ெகா.வ.);]

ைம

 
 ைம  maili, ெப. (n.)

   அ ப் க்ேகாடை்ட வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Aruppukkottai Taluk.

     [ம ல்-ைம ]

ைமைல

 
 ைமைல mailai, ெப. (n.)

   ெசங்கற்பட்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Chinglepet Taluk.

     [ம ல்-ைமைல]

ைமவயல்

 
 ைமவயல் maivayal, ெப. (n.)

   அறந்தாங் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Arantangi Taluk.

     [ெமாய்-ைம+வயல்]

ெமாக் ரி

 
 ெமாக் ரி mokkuri, ெப. (n.)

   தண்ணீரில் ழ்  எ தல்; diving deep and coming up in water.

     [ க் ளி-ெமாக் ரி (ெகா.வ.);]

ெமாக்ைகய

 
 ெமாக்ைகய  mokkaiyaḍi, ெப. (n.)

உள் அ ,

 a fluid hit.

     [ெமாக்ைக+அ ]

ெமா ட்ேடா

 
 ெமா ட்ேடா  moguṭṭōṭu, ெப. (n.)

ட் ன் ேமேல கட் ப் ப ல் ேபா ம் ஒ ,

 roof tile

     [ கட் +ஒ → ெமா ட்ேடா  (ெகா.வ.);]

ெமா

ெமா  moguḍu, ெப. (n.)

    ட் ன் ேமேல உள்ள ம்  ப ; conical shape of the inner roof. (ெகா.வ.வ.ெசா.129);.

     [ க  → ெமள  (ெகா.வ.);]
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ெமாட்டச்

 
 ெமாட்டச்  moṭṭacci, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ன்; silver sides.

     [ெமாடை்ட-ெமாட்டச் ]

ெமாட்டப்பாைற

 
 ெமாட்டப்பாைற moṭṭappāṟai, ெப. (n.)

ெமாரெமாரப்பான ய பாைற

 a rough rock surface.

     [ெமாடை்ட+பாைற]

ெமாட்ட க்

 
 ெமாட்ட க்  moṭṭaṉukku, ெப. (n.)

   ெபரிய ளம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Periyakulam Taluk.

     [ெமாட்டன்+ க் ]

ெமாட்டாக்ேகாலா

 
 ெமாட்டாக்ேகாலா moṭṭākālā, ெப. (n.)

   ேகாலா ன் வைக; half beak.

     [ெமாடை்ட+ேகாலா]

ெமாட் க்ேகாலா

 
 ெமாட் க்ேகாலா moṭṭikālā, ெப. (n.)

ெகண்ைட ன் வைக ள் ஒன்

 silver sides.

     [ ட் -ெமாட் +ேகாலா]

ெமாடவண்

 
 ெமாடவண்  moḍavaṇḍi, ெப. (n.)

   ஈேரா  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Erode Taluk.

     [ ட+ஆண் - டவாண் -ெமாடவண்  (ெகா.வ.);]

ெமாடா

 
 ெமாடா moṭā, ெப. (n.)

   தவசம் (தானியம்); ேபாட்  ைவக்க ம் நீர ்ஊற்  ைவக்க உத ம் மட்பாண்டம்; earthen pot.

ம வ.  டா

     [ டா-ெமாடா]
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ெமாைட

ெமாைட moḍai, ெப. (n.)

   1. தட் ப்பா ; scarcity

   2. ஒட்டாரம் ( வாதம்);; adamant.

   1.  ன-ெமாைட (ெகா.வ);2.

     [ெமா -ெளைட]

ெமாதெகண்ைட

 
 ெமாதெகண்ைட modageṇṭai, ெப. (n.)

ெகண்ைட ன் வைக ள் ஒன்

 rainbow Sardine.

     [ ைத+ெகண்ைட]

ெமாைத

 
 ெமாைத modai, ெப. (n.)

   பாைள ெநல் ம் ைவக்ேகா ம் கலந்த கலைவ; left out grains of paddy and paddy stalk particles.

     [ தம்-ெமா +ெமாைத]

ெமாந்தகலயம்

 
 ெமாந்தகலயம் mondagalayam, ெப. (n.)

   நீர ்ப வதற் ப்பயன்ப ம் ெசம் ேபான்ற மண் கலயம்; smallear thern potused fordrinking water.

     [ெமாந்ைத+கலயம்]

ெமாந்ைதயன் 
ழா

 
 ெமாந்ைதயன் ழா mondaiyaṉtiruviḻā, ெப. (n.)

ஆலவாய் நல் ரில் (ம ைர); ஆ மாதத் ல் நைடெப ம் ழா.

 a festival celebrated during August at Madurai.

     [ெமாந்ைதயன்+ ழா]

ெமாய்பட்

 
 ெமாய்பட்  moypaṭṭi, ெப. (n.)

   கள்ளக் ச்  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Kallakkurichi Taluk.

     [ைம-ெளய்+பட் (ெகா.வ); ைம- ம்ைப ஆ ]

ெமாரங்கம்

 
 ெமாரங்கம் moraṅgam, ெப. (n.)

    செ்சங்ேகா  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruchengodu Taluk.

     [ ங்ைக- ங்கம்-ெமாரங்கம் (ெகா.வ.);]
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ெமாரசன்

 
 ெமாரசன் morasaṉ, ெப. (n.)

    ரடன்; a rogue.

     [ ரடன்-ெமாரசன்(ெகா.வ.);]

ெமாரான்

 
 ெமாரான் morāṉ, ெப. (n.)

ெகண்ைட ன் வைக ள் ஒன்

 ox-eyed hering.

     [ ரன்-ெமாரான்]

ெமாழங்

 
 ெமாழங்  moḻṅgu, ெப. (n.)

தவச (தானிய);க் கடை்ட ல் இ க் ம்  கள்கள்,

 small particles in corn.

     [ ரம் - ரங் -ெளளங் -ெளழங்  (ெகா.வ);]

ெமா -தல்

 
 ெமா -தல் moḻugudal, ெச. ன்றா  (v.t.)

    றம் கட் ய ன் ெம தல்; to smear with cow dung.

     [ெம -ெமா தல்(ெகா.வ.);]

ெமாள

 
 ெமாள  moḷasi, ெப. (n.)

    செ்சங்ேகா  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village ir Tiruchengode Taluk.

     [ ள ( யல்);- ள -ெமாள ]

ெமாளப்பாரி

 
 ெமாளப்பாரி moḷappāri, ெப. (n.)

ழாக் களில் ைளப்பா ைக வளரக்் ம் சட் :

 a pot.

     [ ைள+பா ைக)பா -பாரி]

ெமாளப்பா ைக

 
 ெமாளப்பா ைக moḷappāligai, ெப. (n.)

    ழாக்களில் எ த் ச ்ெசல் ம் ைளப் பா ைக; plate of sprouted greens during festival days.

     [ ைளப்பா ைக→ெமாளப்பா ைக (ேமவ);],
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ெமான்னானி

 
 ெமான்னானி moṉṉāṉi, ெப. (n.)

    வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village ir Tiruvadanai Taluk.

     [ஒ கா ெபான்னானி-ெமான்னானி]

ெமான்னிேயாைல

 
 ெமான்னிேயாைல moṉṉiyōlai, ெப. (n.)

    ரியாத பைனேயாைல; un spread palm leaf

     [ெமான்னி+ஓைல]

ேமாக் க் க

 
 ேமாக் க் க  mōkkukkayiṟu, ெப. (n.)

பா  உ ைள கற் ம் க ,

 device ir handloom.

     [ேமாக் +க ]

ேமா ர்

 
 ேமா ர ்mōār, ெப. (n.)

   ம ைர மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Madurai district

     [ ர-்ேமா ர]்

ேமாசட்ைட

 
 ேமாசடை்ட mōcaṭṭai, ெப. (n.)

    த்தாசலம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village ir Vriddhachalam Taluk.

     [ஒ கா ேமா +பட் -ேமா பட் -ேமாசட் ேமாசடை்ட (ெகா.வ.); ேமாக ேதால்ெதா ல்]

ேமா -தல்

ேமா -தல் mōcudal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   தைல ல் மத்தல்; to carry on head.

ெத. ேமாக

     [ ப்-ெமாய்-ேமாக]

ேமாக-தல்

ேமாக-தல்2 mōkadal,    5 ெச. ன்றா , (v.t.)

   கைளதல், நீக் தல்; to remove.

     [ -ெமாக]

ேமா

 
 ேமா  mōcuguḍi, ெப. (n.)

    வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Sivaganga Taluk.

     [ேமா + -ேமா  ேமா -ேதால்ெதா ல்]
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ேமாட்  வைள

 
 ேமாட்  வைள mōṭṭuvaḷai, ெப. (n.)

   எ வைல; ratholes at the roof of thatched houses.

     [ க - கட் +ேமாட் +வைள]

ேமா  
ைளயாட்

 
 ேமா  ைளயாட்  mōṭiviḷaiyāṭṭu, ெப. (n.)

   ம ைர வட்டார ழாக்காலத்  ைளயாட் களில் ஒன் ; a regional festival play in Madurai area.

     [ேமா + ைளயாட் ]

ம ைர வட்டாரத் ல் ேதவாங் ச ்ெசட் யார,் ேகா ல் சாரிகள் பங்  ெப ம் ைளயாட் .

ேமா ட்ைட

 
 ேமா டை்ட mōtuguṭṭai, ெப. (n.)

    ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruppattur.Taluk.

     [ஒ கா -ேமா + டை்ட]

ேமாரியர்

ேமாரியர ்mōriyar, ெப. (n.)

    . .372  தல் . . 175 வைர மகதத்ைத ஆண்ட அரச மர னர;் Mouria king who ruled Magada from 372 to 
176 B.B. வம்ப ேமாரியர.்

     [ம ரியர-்ேமாரியர]்

 ேமாரியர ்mōriyar, ெப. (n.)

   1. ெமளரிய வ சத்தவர;் the Mauryas.

     "ேமாரியர ்ெதன் ைச மா ரம் ன்னிய வர ற் ." (அகநா. 281.);.

   2.  த் யாதரர ்( றநா. 175. உைர);;{},

 a class of semi-divine beings.

   3. நாகர ்( றநா. 175. உைர); {}.

     [Skt. maurya → த. ேமாரியர]்

ேமா  
ைளயாட்

 
 ேமா  ைளயாட்  mōruviḷaiyāṭṭu, ெப. (n.)

    யர ்ந த்தா ம் ைளயாட் ; a dramatic play of young girls.

     [ேமார-்ேமா  ைளயாட் ]

ேமாளக் ச்

 
 ேமாளக் ச்  mōḷakkucci, ெப. (n.)

   தாளம் எ ப்ப உத ம் ேகால்; stick used for drumming.

     [ேமளம்-ேமாளம்+ ச் ]

யந் ரி

யந் ரி yandiri, ெப. (n.)

   ேதாலாற்ெசய்யப்பட்ட இைசக்க ; musical instrument made of leather. (t132);.

     [இய-இயந் ரி-யந் ரி]
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யாழ்ப்பதம்

யாழ்ப்பதம் yāḻppadam, ெப. (n.)

ெநய்த க் ரிய ப னா பண்களில் ஒன்

 one of 16 melody type of maritime music.

     [யாழ்+பதம்]

யாளி வைள

 
 யாளி வைள  yāḷivaḷaivu, ெப. (n.)

   மண்டப வா ற்ப களின் அ ல் அைமக்கப்ப ம் யாளி உ வம்; a mythical animal carved in front of the 
threshold of a mandapam.

     [யாளி+வைள ]

யாைனத்த

 
 யாைனத்த  yāṉaittavisu, ெப.(n.)

   யாைன  அைமக்கப்ப ம் இ க்ைக (ெசாளேடால்);; howdah.

     [யாைன+த க]

ம வ. அம்பாளி

யாைன ல்

 
 யாைன ல் yāṉainūl, ெப.(n.)

   அ பத்  நான்  கைல ள் யாைன லக்கணம் அ ங் கைல(கசபரீடை்ச);; science relating to the points 
of the elephant, one of arupattunālu-kalai

     [யாைன+ ல்]

யாைனப்ப

 
 யாைனப்ப  yāṉaippasi, ெப.(n.)

   அள றந்த ப ; extreme hunger, hyerorexia.

ம வ. ெப ம்ப

     [யாைன+ப ]

யாைனப்ெப ஞ்
ெசல்வம்

 
 யாைனப்ெப ஞ்ெசல்வம் yāṉaipperuñjelvam, ெப.(n.)

   ெப ஞ்ெசல்வம் (கேசந் ைர &sufluni);; great affluence, opulence. –

     [யாைன+ெப ம்+ெசல்வம்]

ேயாக வ வம்

 
 ேயாக வ வம் yōkavaḍivam, ெப. (n.)

   இைற ற்பத் ன் வ வ நிைலகளில் ஒன் ; sculpture form of god.

     [ஒகம்-ேயாகம்+வ வம்]

வக்கற்றவன்

 
 வக்கற்றவன் vakkaṟṟavaṉ, ெப. (n.)

    ைழக் ம் வாய்ப்  இழந்தவன்; useless fellow.

     [வைக-வக் +அற்றவன்]

482

www.valluvarvallalarvattam.com 16436 of 19068.



வக் ரித் ட்டம்

வக் ரித் ட்டம் vakkirittiṭṭam, ெப. (n.)

   ஆளத் ைனப் ப னா  வைகயாகப் ரித் ப் பா ம் ைற; a method of dividing as 16 kinds while 
improvising introduction to a melody.

     [வக்கரி+ ட்டம்]

வ -தல்

 
 வ -தல் vagudal, ெச. . . (v.i.)

    ளந்  ேபாதல் உைடந் ேபாதல்; to getsplit, divide, to break.

அ  இரண்டாக வ ந்  ேபாய் ட்ட ம்"(உவ);.

     [ ள்- ள்- -வ ]

வங்கடவைல

 
 வங்கடவைல vaṅgaḍavalai, ெப. (n.)

    ன் வைல வைகக ெளான் ; a kind of fishing net.

வங்கால் ஆ

 
 வங்கால் ஆ  vaṅgālāṭu, ெப. (n.)

கால்கள் ெவள்ைள நிறத் லைமந்த ஆ ,

 a goat with legs in white colour.

     [ெவண்கால்-வங்கால்+ஆ  (ெகா.வ.);]

வ த் வம்

 
 வ த் வம் vasittuvam, ெப. (n.)

   ஒன்பான் த் களின் ற்பக்காட்  வ னில் ஒன் ; a type of sculpture.

     [வ -வ -வ த் வ]

வட்ட த்தாட்  
ம்பல் அட

 
 வட்ட த்தாட்  ம்பல் அட  vaḍḍaguddāḍḍudirumbalaḍavu, ெப. (n.)

ஒ ல் ம் யாட்ட வல் நரக்ள் ைகயா ம் அட  ைற:

 a stepping method in kummidance.

     [வட்டம்+ த்தாட் + ம்பல்+அட ]

வட்டச ்சடங் கள்

 
 வட்டச ்சடங் கள் vaḍḍaccaḍaṅgugaḷ, ெப. (n.)

    றப் ,  மணம், இறப் த் ெதாடரப்ான சடங் கள்; rites performed during birth marriage and death.

     [வட்டம்+சடங் ]

வட்ட வா ைக

 
 வட்ட வா ைக vaṭṭavācigai, ெப. (n.)

    வனின் ல் இடம்ெப ம் ஒ வைகயான ற்ப ேவைலப்பா ; a kind of ornament carved in siva's 
sculpture.

     [வட்டம்+வா ைக]
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வட்டவாய்த் 
ெதாண்டகம்

 
 வட்டவாய்த ்ெதாண்டகம் vaṭṭavāyttoṇṭagam, ெப. (n.)

   ெதாண்டகத் ன் ஒ  வைக; a kind of tondagam.

     [வட்டம்+வாய்+ெதாண்டகம்]

வட்டார வழக்

 
 வட்டார வழக்  vaṭṭāravaḻkku, ெப. (n.)

   தாய் ெமா ந்  ைளக் ம் ேசய்ெமா தனி ெமா யாக உ வாவதற்  ன்  வட்டாரக் 
ைள ெமா யாக அ ம் ம் நிைல ல் எய் ம் ெசாற் ரி  ெபா ள் ரி கள் ெகாண்ட ெசாற் ரி  

ெபா ள் ; rural dialect usages.

     [வட்டாரம்+வழக் ]

வட் ைகச ்ெசய்

 
 வட் ைகச ்ெசய்  vaṭṭigaicceyti, ெப. (n.)

   ஒ யத்ைதக் க் ஞ் ெசால்; a word that denotes art.

     [வட் ைக+ெசய் ]

வடக்கத் ப்பாணி

 
 வடக்கத் ப்பாணி vaḍakkattippāṇi, ெப. (n.)

   ெத க் த் ன் ஒ  வைக; a northern style of dance performed in street drama.

     [வடக் +அத் +இ+பாணி]

வடக்கத் ச்

 
 வடக்கத் ச்  vaḍakkattimuḍiccu, ெப. (n.)

    ச்  வைக; a kind of knot.

வடக்கா ர்

 
 வடக்கா ர ்vaḍakkālūr, ெப. (n.)

   வடக் த் ைச ல் உள்ள ஊர;் a town or village on the northern side.

அவன் வடக்கா ரி ந் வந்தான் (வடாரக்்.வ);.

     [வடக் +ஆல்+ஊர ்– வடக்கா ர]்

     'ஆல்' ன்றன் உ  ஏ ன் உ ப்ெபா ளில் வந்த உ  மயக்கம்

வடகளவ

 
 வடகளவ  vaḍagaḷavaḻi, ெப. (n.)

   பாண் யர ்நா ; Pandiyar territory

     "பராந்தக  ரநாரைணகளால் வடகளவ  நாட் ன் கட் ைசச ் டரம்ங்கலம் (பா.ெச.ப.);.

     [வடக் +களம்+வ ]
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வ -த்தல்

 
 வ -த்தல் vaḍittal, ெச. . . (v.i.)

   இ ம் ச ்க கைளக் ரப் த் தல்; to make the weapons sharp by filing.

கத் ைய வ த் க்ெகா  (இ.வ.);.

     [வள்-வளி-வ ]

வ மா

 
 வ மா  vaḍimāṟu, ெப. (n.)

ரம் வைகயால்

    ன்னப்பட்ட வ தட் ; plaited ratten screen used as a strainer in cooking rice.

     [வ +மா ]

வ வமா ரிகள்

 
 வ வமா ரிகள் vaḍivamātirigaḷ, ெப. (n.)

ைக ைனஞன் ெசய்யப் ம் கைலப் ெபா ள் க க்கான ேநாக்  ( ன் மா ரி);:

 sample of a handicraft by an artisan.

ம வ வ வ ேநாக்

     [வ வம்+மா ரி]

வண் ப் பந்தயம்

 
 வண் ப் பந்தயம் vaṇṭippandayam, ெப. (n.)

   ஒன்பான் இரா (நவராத் ரி ைசெய ப் ); நாளில் ர ணர் ன் அ ப்பைடயாக நிக ம் 
ைளயாட் ; cart race.

     [வண் +பந்தயம்]

வண்ணக் 
ேகாடாங்  ஆட்டம்

 
 வண்ணக் ேகாடாங்  ஆட்டம் vaṇṇakāṭāṅgiāṭṭam, ெப. (n.)

   இ வர ்அல்ல  வர ்வ பாட் ப் பாடல்கைளப் பா  ஆ ன்ற ஆட்டம்; dance performed bytwoor three 
while singing hymns.

     [வண்ணம்:ேகாடாங் +ஆட்டம்]

வண்ணத் யல்

 
 வண்ணத் யல் vaṇṇattiyal, ெப. (n.)

   எண் வைகச ்சந்தங்கைளக் ன்ற ல்; a treatise which says the eight kinds of rhythemic movement of verse.

     [வண்ணம்+அத் +இயல்]

வத் னி

 
 வத் னி vattiṉi, ெப. (n.)

    ற்ப த் ைரக ள் ஒன் ; hand pose of a sculpture.

     [வத் -வத் னி]
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வ கால்

 
 வ கால் vadikāl, ெப. (n.)

ேசற்  நீேராைட, stream

 running on clay bed.

     [வ (ேச );+கால்]

வ வாய்க்கால்கள்

 
 வ வாய்க்கால்கள் vadivāykkālkaḷ, ெப. (n.)

   நிலங்க க்  நீர ்ெசல் ம் கால்வாய்கள்; head channel which takes water to field.

     [வ +வாய்+கால்]

வம்  மர

 
 வம்  மர  vambuṟumarabu, ெப. (n.)

   பாைலப்பண்ணின் இட ைறத் ரி ; a melody type.

     [வம் +மர ]

வய -தல்

 
 வய -தல் vayavudal, ெச. ன்றா , (v.t.)

 soloshuo, gosmasuso, to like, to desire, to aspire.

க.பயக

     [வய-வய ]

வயா - ேவடை்க ஆைச.

வய

 
 வய  vayavuṟi, ெப. (n.)

   க ற்றவள், க வத் ; pregnant woman.

வய  மகளிர ்ேவட் ணின் அல்ல  பைகவர ்நண்ணார ்நின் அ மண்ணிைனேய.( றம்);.

க. பக

     [வய ( ப்பம்);-வய ]

க ற்ற காலத் ல் ம் ம் உண  வைககைள உண்ண ஆைசப்ப பவள்.

வ த் யக் ம்

 
 வ த் யக் ம்  vayittiyakkummi, ெப. (n.)

   ம த் வ ைறகைளப் பகர் ன்ற ம் ப் பாடல்; a dance performed by clapping hands and describing medical 
treatment.

     [வ த் யம்+ ம் ]
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வ கைள

 
 வ கைள vayiṟugaḷai, ெப. (n.)

டல் ப் ர க்காக நாட்  ம த் வர ்த ம் வ ற் ப்

   ேபாக்  இள யம் (ேப  ம ந் );; a Tamil medicinal fluid substance "ilagiyum" given by native Siddha doctors for 
cleansing the bowels.

     [வ +கைள]

எ வாய்த ்ெதாடராத ன் ற் கரம் இரட்டாதா ற் .

வர்ணம்

 
 வரண்ம் varṇam, ெப. (n.)

   பரதநாட் யத் ல், உசச்கட்டமாக ம்,  வாக ம் அைமவ ; musical notes in a tune which ends the 
Bharatha natyam and also take it to the high level.

     [வண்ணம்-வரண்ம்]

வரம்

 
 வரம்  varambili, ெப. (n.)

   கட ள்; god as immeasurable.

     [வரம் +இ ]

வரதஅத்தம்

 
 வரதஅத்தம் varadaaddam, ெப. (n.)

   இைற வ வ ற்பங்களில் அைமக்கப்ெப ம் ஒ  வைகயான ைகப்பாங் ; hand sculptured in god's idol.

     [வரத+அத்தம்]

வரதகரம்

 
 வரதகரம் varadagaram, ெப. (n.)

   இைறவன் ைக இலக்கணங்களில் ஒன் ; formula followed while sculpturing hand in god's idol.

     [வரதன்+கரம்]

வரவைழப் ப் 
பாட்

 
 வரவைழப் ப் பாட்  varavaḻaippuppāṭṭu, ெப. (n.)

   ெதய்வங்கைள வரவைழத் , அ ள் ெப வதற்காகப் பாடப்ப ன்ற பாடல்; a song sung for inviting 
deities.

ம வ வரண்ிப் ப்பாடல்

     [வர+அைழப் +பாட் ]

வரிசே்சா

 
 வரிசே்சா  variccōṟu, ெப. (n.)

   மாடசா  ேகா ல் ெகாைட ழா ல் அளிக்கப் ெப ம் ேசா ; rice meal given during Madasamy charity 
festival.

     [வளி+ேசா ]
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வரித்தணிக்ைக

 
 வரித்தணிக்ைக varittaṇikkai, ெப. (n.)

வ வாய்த் ைற னர ்வட்டந்ேதா ம் நடத் ம் வரித்தணிக்ைகக் ட்டம் (சமாபந் );:

 Jama Bandi.

     [வரி+தணிக்ைக]

வ த்தா

 
 வ த்தா  varuttāṭu, ெப.(n.)

ெவளி ர ்ஆ

 goats from other places. (ெகா.வ.);

     [வரத் ( ற்பைனக்  வந்த);+ஆ -வரத்தா  -வ த்தா  (ெகா.வ.);

வ த் த்தல்

 
 வ த் த்தல் varuttittal, ெப. (n.)

    ரி ைகயால் ப ப்ப யாக வண்ணஞ்ேசரக்் ம் ைற; adding colour little bylittle by brush.

     [வ த் -வ த் த்தல்]

வல்லத் ப் 
பட்டாரிைக

 
 வல்லத் ப் பட்டாரிைக vallattuppaṭṭārigai, ெப. (n.)

ெகளரியம்ம க்  வழங் ம் ேவ  ெபயர:்

 a alternantfor Amman's name,

     [வல்லம்+அத் +பட்டாரிைக]

வலம்பா கள்

 
 வலம்பா கள் valambāṭigaḷ, ெப. (n.)

    ல் ப் பாட்  பா ம் ஒ  னர;் group of singers who sing with a accompaniment of avil,

     [வலம்(வலப்பக்கம்);+பா கள்]

வலம்

 
 வலம்  valambu, ெப. (n.)

   ெசக் ன் உ ப் களில் ஒன் ; a part of oil-press,

     [வல-வலம் ]

வல ைற

 
 வல ைற valamuṟai, ெப. (n.)

   வட்டப்பாைல ல் ஏ  பாைலகள் றக் ன்ற ைறகளில் ஒ  வைக; a type of diatonic notes,

     [வலம்+ ைற]
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வல

 
 வல  valavu, ெப. (n.)

   ைகத்த  ெநச ல்பா  ேதாய்வதற் ப் பயன்ப த்தப்ப ம் வழவழப்பான ங் ற்க ; an implement in 
handloom weaving.

     [வல்-வல-வல ]

வ ய ரக்

 
 வ ய ரக்  valiyaārakku, ெப. (n.)

மன்னான் இனத்தைலவரின் 

 house of Mannan chieftain.

     [வ ய+ ைர]

வ  மண் லம்

 
 வ  மண் லம் valivumaṇṭilam, ெப. (n.)

   மண் ல வைககளில் ஒன் ; one of mandilam variety

     [வ +மண் லம்]

வழக்க ப்

 
 வழக்க ப்  vaḻkkaṟuppu, ெப. (n.)

   மண லக்  ( வாகரத் ); என்பதற்  மாற்றாக, பசை்சமைல மைலயாளிகள் பயன்ப த் ம் 
ெசால்; a word used by Paccaimalai Malaiyāli which meansdivorce

ம வ. மண

     [வழக் +அ ப் ]

வழக்காற் ப்பாட
ல்

 
 வழக்காற் ப்பாடல் vaḻkkāṟṟuppāṭal, ெப. (n.)

   ஒப்பாரி, தாலாட்  எ ம் வாய்ெமா  இலக் யங்கைளச ் ட் ம் ெபயர;் an oral literature which denotes a 
song of lamentation of a deceased person and a lullaby sung by a women who rock the Craddles.

     [வழக் +ஆ +பாடல்]

வழக் ற-த்தல்

 
 வழக் ற-த்தல் vaḻkkiṟattal, ெச. . . (v.i.)

   நாட்டார ்வழக்கா கள் வழக்கத் ல் இ ந்  ப ப்ப யாக மைறதல்; usage of customs not extant.

     [வழக் +இறத்தல்]

வ கட் தல்

 
 வ கட் தல் vaḻigaṭṭudal, ெத.ெப. (vbl.n.)

பள்ளரின இறப் ச ்சடங்

 funeral rites of pallar caste.

     [வ +கட் தல்]
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வ நைடச் ந்

 
 வ நைடச் ந்  vaḻinaḍaiccindu, ெப. (n.)

    ந்  இைச ன் ஒ  ரி ; a divisionin sindu melody.

     [வ +நைட+ ந் ]

வ மர

 
 வ மர  vaḻimarabu, ெப. (n.)

   கால்வ  (பரம்பைர);; dynasty.

     [வ +மர ]

வ ரிைம

 
 வ ரிைம vaḻiyurimai, ெப. (n.)

    றங்கைட, வாரி ; next successor.

     [வ +உரிைம]

வ தல்

வ தல் vaḻiviḍudal, ெப. (n.)

   1 பள்ளர ்இன இறப் சச்டங் களில் ஒன் ; a funeral rites of Pallar caste.

   2. வ கட் தல் பாரக்்க;see Vasicuttuta! -

     [வ + தல்]
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வள்ளல்கள்

வள்ளல்கள் vaḷḷalkaḷ, ெப. (n.)

   பழந்த ழ்க் ெகாைடயாளிகள்; benevalent doners among ancient Tamil.

     [வள்ளல்+கள். ‘கள்’பலர ்பா ]

பழந்த ழகத் ல் தெல  வள்ளல்கள், இைடெய  வள்ளல்கள், கைடெய  வள்ளல்கள் இ ந்ததாகக் 
றப்ப ற .

   1. தல் ஏ  வள்ளல்கள்:1ெசம் யன் 2. காரி (சகாரி); 3.  ராடன்

   4. கடலன் (சகரன்);

   5.  ந்  மாறன் ( ந் மாரி);  நள்ளன் (நளன்);.

   7.  னன்.

   2உஇைடெய  வள்ளல்கள்:

   1 அக் ரன்

   2. அந்தன் (சந்தன்);

   3. ேசந்தன்

   4. இளங் மரன் ( பாலன்);

   5. சந் ரன்.

   6. கன்னள் (கரண்ன்);

ம ப்ெபா த்த மாறன் (த வக் ன்);.

   3டகைடெய டவள்ளல்கள்

   1 பாரி

   2. ஓரி

   3. நள்ளி

   4. மைலயன் (காரி);

   5. ஆய்

   6. எ னி  ேபகன்.

வளஞ் யத்தார்

 
 வளஞ் யத்தார ்vaḷañjiyattār, ெப. (n.)

   ஈழத்  வணிகர;் merchants of Srilanka.

     [வளஞ் யம்-வளஞ் யத்தார]்

அஞ் வண்ணத்தார_் கம ய வணிகர.் நான்  வ ணப் ரி ல் அடங்காதவர.்

வளர்த்தல்

 
 வளரத்்தல் vaḷarttal, ெதா.ெப. (vbl.n)

     ைகயால் ப ப்ப யாக வண்ணஞ் ேசரக்் ம் ைற; adding hue little by little bybrush.

     [வளர-்வளரத்்தல்]
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வளிேநாய்

 
 வளிேநாய் vaḷinōy, ெப. (n.)

   வளிக்ேகாளா னால் உண்டா ம் ேநாய்; defects arising from gastric disorder.

     [வளி+ேநாய்]

வைளம -த்தல்

 
 வைளம -த்தல் vaḷaimaḍittal, ெச ன்றா . (v.t.)

   ெநற் யல் ேம ம் சரியாமல் பக்கத் ம் ற் ம் க் யைசக் ம் ைவக்ேகால் வைளயம் 
ைவத்தல்; to place twisted haystack arround paddy heap.

     [வைள+ம ]

வைள கம்

 
 வைள கம் vaḷaimugam, ெப. (n.)

ல்லாங் ழ ன் ெதாடக்கத் ல் உள்ள ைன,

 starting point of a flute.

     [வைள+ கம்]

வைளயல் ந்

 
 வைளயல் ந்  vaḷaiyalcindu, ெப. (n.)

கரகத் ன் ைணநிைல ஆட்டமான காவ  யாட்டத் ற்  இைசக்கப்ெப ம் இைச,

 melody played to assist when a dance with decorated pole of wood with "Karagam' art is performed.

     [வைளயல்+ ந் ]

வ

 
 வ  vaṟuvūci, ெப. (n.)

   சட்டங்களின் ஓரங்கைள அளவாக பள்ள ட அள ப த்  ேகா ம் ஊ ; a needle to make scrach the 
frame levely.

     [வ -ஊ ]

வன்கணவர்

வன்கணவர ்vaṉkaṇavar, ெப. (n.)

   கன்ெனஞ்சர;் hard hearted регson.

     "தா ைடைம ைவத் ழக் ம் வன் கணவர"் ( றள்.228);.

வனப்

 
 வனப்  vaṉappū, ெப. (n.)

   காளான்; mushroom.

க. அனெப, ஆத்.wanabe

வனப்ேபச்

 
 வனப்ேபச்  vaṉappēcci, ெப. (n.)

   நாட் ப் றங்களில், நீரந்ிைலகைளக் காக் ம்  ெதய்வம்; a deity which guards water Sources.

     [வனம்+(ேபய்ச் );ேபச் ]
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வாக் மாைல

 
 வாக் மாைல vākkumālai, ெப. (n.)

   ெத க் த் ல் பங் ெப ம் ஆடவர ்அணி ன்ற ஓர ்அணிகலன்; ornament worn by male while performing 
street dance.

     [வாக் +மாைல]

வாங்கைள ெவட் -
தல்

 
 வாங்கைள ெவட் -தல் vāṅgaḷaiveṭṭudal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   வயல் வரப் ல் வளரந்்  வய ம் பரவத் ெதாடங் ம் ல் ண்  ெகா கைள ெவட்  நீக் தல்; to 
remove the vegetation growth on the ridge of the paddyfield.

     [வா ம்தா ப்பட ம்)வாம்+கைள+ெவட் ]

வாங்க வாள்

 
 வாங்க வாள் vāṅgaṟuvāḷ, ெப. (n.)

   நீளமான க ல் கட்டப்பட் க் ம் அ வாள்; a scimitar, a big cutting knife with long wooden pole.

வாங் யா

 
 வாங் யா vāṅgiyā, ெப. (n.)

கட ல் ஆைள உள்ளி க் ம் ெபரிய பள்ளம்

 a deep mire in the seabed.

     [வாங் (உள்வாங் தல்);-வாங் யாரம்]

வா

 
 வா  vāḍiviḍu, ெப. (n.)

ஓய்  இல்லம் rest house (யாழப்.);.

     [பா -வா + ]

வா ன்

 
 வா ன் vāṭuṉ, ெப. (n.)

உலரத்்தப்பட்ட லால் ண் கள், உப் க்கண்டம்

 dryflesh.

 பா  ஆத், வர்

வாண்டகன்

 
 வாண்டகன்  vāṇṭagaṉṟu, ெப. (n.)

    ட்  ேபாடாத ெசம்ம  ஆ ; a barren sheep.

     [வறண்ட-வாண்ட+கன் ]

வானவராயன்

 
 வானவராயன் vāṉavarāyaṉ, ெப. (n.)

   ெகாங்  ேவளாளைரச ் ட் ம் றப்  ெபயர;் specific name that denotes Kongu Vēlālar.

     [வாணன்+அைரயன்]
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வாதம்

வாதம் vātam, ெப. (n.)

   யாழ் ம் ஒ வைக ற்றம்; a kind of defect in the lute.

     [வா -வாதம்]

 வாதம்1 vātam, ெப. (n.)

   1. ெசால்; utterance.

     "எஞ்ச ன் மந் ரவாதமன் " (ெபரிய .  ஞான. 911);.

   2. வாதம் த யவற் ல் ஒ  பக்கத்ைத ெய த் க் ைக; argument.

   3. எ ரவ்ாதம் ( டா.);; disputation, contention.

     "வாதமா ெறான் ன் த் ேதாற்றான் த்தன்" (ெபரிய .  ஞான. 924);.

   4. உைரயாடல் (யாழ். அக.);; conversation.

   5. ெபான்னாக்க த்ைத (இரசவாத த்ைத);; alchemy.

     "வகரமா  ன்றா ய வ யேம வாதம்" ( ைள. எல்லாம் வல்ல. 17.);.

   6. உச்  வாதம்;   7. எரிவாதம்;   8. தானாத் ரம் வாதம்;   9. ஈரல் வாதம்;   10. க ப்  வாதம்;   11. 
டங் னி வாதம்;   12.  ர ்வாதம்;   13.  ழங்கால் வாதம்;   14. கழல் வாதம்;   15. தண்  வாதம்;   16. 

ேராணித வாதம்;   17.  டல் வாதம்;   18.  ளிைக வாதம்;   19.  ளிச வாதம்;   20.  கா வாதம் 
இதன் ம் வாதம் ேம ம் 80 வைகயாம்

 vatha disease are 80, names of some are given above. (சா.அக.);.

     [Skt. {} → த. வாதம்]

 வாதம்2 vātam, ெப. (n.)

   1. காற்  ( ங்.);; wind, air. 

மாவாதஞ் சாய்த்த மராமரேம ேபால் ன்றார ்(கம்பரா. நகரநீ்ங் . 99);.

   2. உட ல் வளி தலா ய ணிக்  ( ங்.);; windy humour of the body.

     "வாத த்த கபெமன .....  வ ம் ...... ந த்தனர"் (உத்தரரா. அரக்கர ் றப். 31.);.

த.வ. வளி, ஊைத

     [Skt. {} → த. வாதம்2]

 வாதம்3 vātam, ெப. (n.)

ல்வம் (மைல);;பாரக்்க;see bael.

வாய்செ்சய்ைக
ெயா

 
 வாய்செ்சய்ைகெயா  vāycceykaiyoli, ெப. (n.)

ஒன்ைறக் ற ேவண்  வா னாற் ெசய் ம் ைசைகக டன் ய ஒ ,

 gesticulatory sound.

     [வாய்செ்சய்ைக+ஒ ]
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வாய்ைமக்

வாய்ைமக்  vāymaikkuḍi, ெப. (n.)

உயர் பாரக்்க see uyarkudi,

     "நைக ைக ன்ெசா கழாைம நான் ம் வைகெயன்ப வாய்ைமக் க் "( றள்.953);.

ம வ: உயர் , உயர் லம், ேமற்

     [வாய்ைம+ ]

வாய்ெமா  
வாய்பாட் க் 

ேகாட்பா

 
 வாய்ெமா  வாய்பாட் க் ேகாட்பா  vāymoḻivāypāṭṭukāṭpāṭu, ெப. (n.)

   நாட் ப் ற யைல ஆய்  ெசய்வதற்கான அ ப் பைடக் ேகாட்பா ; the methodology to explore folklore.

     [வாய்ெமா +வாய்பா +ேகாட்பா ]

வாயல் வல்

 
 வாயல் வல் vāyalmuṟuval, ெப. (n.)

   ெபாய்யான ன்னைக; illusionary smile.

வாயல் வற்  உள்ளகம் வ ந்த ( லம் );.

     [வாய்+அல்+ வல்]

வாயா ைக

 
 வாயா ைக vāyāṟugai, ெப. (n.)

நாவறட் , நீரே்வடை்க:

 thirst.

க. பாயாரிேக

வார்தல்

 
 வாரத்ல் vārtal, ெப. (n.)

   இைசக்கரணத் ல் ஒன் ; a performance in music.

     [வளர-்வாரத்ல்]

வார நைட

 
 வார நைட vāranaḍai, ெப. (n.)

   ஒ வைகயான தாளக்கால நைட; a time measure.

     [வாரம்+நைட]

வாரநிலம்

 
 வாரநிலம் vāranilam, ெப. (n.)

   பாடைலப்பா ம் ைற; a method of singing.

     [வாரம்+நிலம்]

வாரியல்

 
 வாரியல் vāriyal, ெப. (n.)

    ைடப்பம்; broom stick.
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வா கள்

 
 வா கள் vāvuḍugaḷ, ெப. (n.)

த ழகத் ல் பாைவக் த்  கைலக்  உரியவராகக்

    றப்ப ன்ற ஒ  ரி னர;் a team of people who dance the "dance of Lakshmi" traditionally in Tamilnādu.

     [வர -வா +கள்]

வாழ் ரிைம

 
 வாழ் ரிைம vāḻvurimai, ெப. (n.)

வாழ்வதற் கான அ ப்பைட மாந்த ரிைம

 fundamental right to live.

     [வாழ் +உரிைம]

வா யாதன்

 
 வா யாதன் vāḻiyātaṉ, ெப. (n.)

    ப் ட்ட ப ைய ஆட் ரி ம் அ காரம் ெபற்ற ஆதன்; Adan the chieftain who got power to rule a 
certain area.

ெசல்வக்க ங்ேகா வா யாதன்(ப ற்.);.

ம. வா

     [வா +ஆதன்]

வாள்வடக் -
த்தல்

 
 வாள்வடக் -த்தல் vāḷvaḍakkiruttal, ெச. . . (v.i.)

    றப் ண் நாணிய ேபாரம்றவர ்வாைள நட்  வடக்  ேநாக்  உண்ணா ேநான் ந்  உ ர் டல்; to 
fast unto death by a wounded soldier on the back continuing setting the sword upside down on earth, out of shame facing 
north, since he was not successful in saving the mother earth of the south.

     [வாள்+வடக் +இ த்தல்]

வாளா வைல

 
 வாளா வைல vāḷāvalai, ெப. (n.)

   பல வைக ல் கட ல் வைளத் ப் ேபாட்  ன் க்க உத ம் வைல; a kind offishing net.

     [வைள-வாளா+வைல]

வான் யார்

 
 வான் யார ்vāṉmīkiyār, ெப. (n.)

   கைடக் கழகப் லவர;் poet of sangam age.

     [வான் +ஆர]்
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   visivu, ெப. (n.)

ைளந்த க ர ்ெநல் ேபான்றவற்ைற அ வைடக் ப் ன் ஒராள் மக் ம் அள க்  ஒ மார ்அள  
க ற்றால் இ கக்கட் ம் ைமக்கட் ,

 a head load of reaped crop.

கள்த் ல் பத்   கட்  ைவத்ேதாம்.

க.  க

     [ ைச- - ]

 அட

 
   அட  visiṟiaḍavu, ெப. (n.)

    ம் ல் இடம் ெப ம் ஓர ்அட ; a stepping method in Kummi play.

     [ +அட ]

கப்பலைக

 
  கப்பலைக vigappalagai, ெப. (n.)

    த்தரங் ல், ேதராகக் க தப்ப ம் பலைக; wooden log considered as car in dancing theatre.

     [ - +பலைக]

ட்ட ைரயார்

 
  ட்ட ைரயார ்viṭṭagudiraiyār, ெப. (n.)

கைடக்கழகப் லவரின் ைன ெபயர:்

 coined name of sangam poet.

ட்டெவளி

 
  ட்டெவளி viṭṭaveḷi, ெப. (n.)

ேமய்சச் க் ெகன்  ஒ க்கப்பட்ட காலம்

 leavingland to grass for cows.

     [ெவட்ட+ெவளி-ெவட்ட- ட்ட (ேப.வ.);]

ைட யம்

 
  ைட யம் viḍaiyūḻiyam, ெப. (n.)

த் வமதத் ல் ஒ  றப் ப்பணி ன் ெபா ட்  அைமக்கப்ப ம்  mission.

     [ ைட+ஊ யம்]

ைட யர்

 
  ைட யர ்viḍaiyūḻiyar, ெப. (n.)

   ஒ  றப் ப் பணிைய ஆற் ம் கத்தான் அப்பணி ல் ஈ ப பவர;் missionary.

     [ ைட யம்+அர]்

497

www.valluvarvallalarvattam.com 16451 of 19068.



ண்ணந்தாயன்

 
  ண்ணந்தாயன் viṇṇandāyaṉ, ெப. (n.)

கைடக்கழகப் லவரின் ெபயர:்

 name of a sangam poet.

     [ ண்+அம்+தாயன்]

ண்ணி மான
ம்

 
  ண்ணி மானம் viṇṇiḻivimāṉam, ெப. (n.)

    ழைல ல் அைமக்கப்பட்ட மானச ் ற்பம்; sculpture seen on temple at Tiruvili milalai

     [ ண்+இ + மானம்]

ந் யவா  
ர்க்ைக

 
  ந் யவா  ரக்்ைக vindiyavācidurkkai, ெப. (n.)

   காளி( ரக்்ைக);  ற்பத் ன் ேதார ்வ வம்; another sculpture form of Durga.

     [ ந் யம்+வா + ரக்்ைக]

பஞ்

 
  பஞ்  vibañji, ெப. (n.)

    ஞ் க் ரிய பண்ணாகப் ங்கல நிகண்  வ ; melody type written pingalla nigandu peculiar to hilly 
tract.

மலம்

மலம் vimalam, ெப. (n.)

   1 ஒ  ற்ப த் ைர,

 a sculpture pose.

   2.  ற்பத் ல் இடம் ெப ம்

    த் ைரக ள் ஒன் ; a sculptural handpose.

யந்ைத

 
  யந்ைத viyandai, ெப. (n.)

   ஒ  வைகயான ெநய்தற்பண்; a kind of melody type peculiar to maritime.

     [ யம்- யந்ைத]

ய ர்

 
  ய ர ்viyalūr, ெப. (n.)

   ேசரநாட் ன் வட ப ; northern part of Kerala.

ம வ: வயநா

     [வயல்+ஊர]்

யாசர் கடகம்

 
  யாசர ்கடகம் viyācargaḍagam, ெப. (n.)

   இைசத ்ெதாடரப்ான அரிய ல்; a rare treatise pertain to music.

     [ யாசர+்கடகம்]
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யாள உ வம்

 
  யாள உ வம் viyāḷauruvam, ெப. (n.)

   ஒ யங்களின் வளரச்்  நிைலையச ் ட் ன்ற உ வம்; shows the chronical stages ofan art.

     [ யானம்+உ வம்]

ரேல  பாகம்

 
  ரேல  பாகம் viralēṟupākam, ெப. (n.)

   பழம் ெப ம் இைசக்க ; an ancient musical instrument.

     [ ரல்+ஏ +பாகம்]

ரா

 
  ரா  virāci, ெப. (n.)

   ேசவற் ேபாரில், ேபார ்நீண்டேநரம் நீ க் ம்ேபா , அதைன க் க் ெகாண் வர ைகயா ம் 
ெசால்; a word used to end the long hasting cockfight.

     [ ற - ர - ரா ]

ராட் கவப் 
ரம்மன்

 
  ராட ் கவப் ரம்மன் virāṭvigavappirammaṉ, ெப. (n.)

   ேதவ ற் யான வ கரம்ா ன் ேவ  ெபயர;் name of Visuvakarma considered as Celestial sculpter.

ல்ல சச்ான்பாட்

 
  ல்ல சச்ான்பாட்  villaḍiccāṉpāḍḍu, ெப. (n.)

ல்ல  பாரக்்க;see villadi.

லங்காண்

 
  லங்காண்  vilaṅgāṇṭi, ெப. (n.)

   வன்ெசயல் ஈ பா ைடயவன்; savagery.

     [ லங் +ஆண் ]

ல்ல ப்பாட்

ல்ல ப்பாட்  villaḍippāḍḍu, ெப. (n.)

   1.  ல் ப்பாட் க் ம் வ ங் ம் ேவ  ெபயர;் another name for a folk performance.

   2.  ல்ல  பாரக்்க; See villadi.

     [ ல்ல +பாட் ]

ல்வண்

 
  ல்வண்  vilvaṇṭi, ெப. (n.)

    ைர ட் ய susory; cart pulled by horse.

     [ ல்+வண் ]

லாசம் ெமட்

 
  லாசம் ெமட்  vilācammeṭṭu, ெப. (n.)

   ெத க் த் ல் இடம்ெப ம் ஒ  வைகயான ெமட் ; a melody type take part in street dance.

     [ லாசம்+ெமட் ]
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லாடன்

 
  லாடன் vilāṭaṉ, ெப. (n.)

    ற்றவாளி டம் ைகப்பற் ய நிலம்; land embezzed from the culprit.

     "நீலபா  எல்ைல இன் ம் லாடன் ற்ெறத்தத் ெதல்ைல" (பா.ெச.ப.);.

  லாடன் vilāṭaṉ, ெப.(n.)

    ற்றவாளி டம் ைகப்பற் ய நிலம்; land embezzled from the culprit.

     "நீலபா  எல்ைல இன் ம் லாடன் கற்ெறத்தத ்ெதல்ைல." (பா.ெச.ப.);.

     [ ல்+ஆடன்]

ைலமாதர் ம்

 
  ைலமாதர ் ம்  vilaimātarkummi, ெப. (n.)

பரத்ைதயர ்வாழ் யல் ெதாடரப்ான ம் ,

 a dance performed by clapping hands which says the life of whores.

     [ ைல+மாதர+் ம் ]

த் -த்தல்

த் -த்தல் viḻittiruttal, ெச. ன்றா  (v.t.)

 to be insomnia caused by loweafair.

     "ேவெலாத்த கண்ைண ெவளி ல் த் " ( மந்:564);.

     [ த் +இ ]

ப் ணர்

 
  ப் ணர்  viḻippuṇarvu, ெப. (n.)

   ஒன்ைறப் பற்  ெதளிவாக அ ந் ெகாள் ற அல்ல  உணரந்்  ெகாள் ற நிைல; awareness.

ற் ச் ழைலக் காப்பதற்  மக்களிடம் ப் ணர்  ேதைவ (உவ);.

     [ ப் +உணர் ]

ளம்ப 
ைநயாண்  இைச

 
  ளம்ப ைநயாண்  இைச viḷambanaiyāṇṭiisai, ெப. (n.)

   கரகாட்டத் ல், இடம் ெப ம் பல்வைக ைளயாட் க்க க்ேகற்ப, அைம  யான தாள நைட ல் 
இைசக்கப்ெப ம் இைச வைக; a melody type played in a calm wars according to the rhythm in an arobatic folk dance 
called "karakam".

     [ ளம்பன்+ைநயாண் +இைச]

ளிெயா

 
  ளிெயா  viḷiyoli, ெப. (n.)

    றைர ளிக் ம் ஒ ; vocative sound.

     [ ளி+ஓ ]
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ைளயாட்  
எழால்

 
  ைளயாட்  எழால் viḷaiyāṭṭueḻāl, ெப. (n.)

எ  வைக இைச எழால்கைளப் பலவா  கலந் ம் உறழ்ந் ம் அைமப்ப

 make a music by combining and changing the seven heptatonic.

     [ ைளயாட் +எழால்]

ைனெக -தல்

 
  ைனெக -தல் viṉaigeḍudal, ெச. . . (v.i.)

   ெசய் ம் கடைம ல் தவ தல், ெசய் ம் பணிைய இைட ல் ட்  ட்  ேவ  பணி ெசய்தல்; to 
divert to other works failing in regular duty.

     [ ைன+ெக ]

ெமனக்ெக தல் என்ப  லக்கத் த ந்த க ங்ெகாசை்ச ெசால்.

க்கன்

க்கன்1 vīkkaṉ, ெப. (n.)

    றவர ்நடனத் ல் இடம் ெப ம் ஓர ்இைசக்க ; a musical instrument played in "Kurava" dance. (9:55);.

     [ க் - க்கன்)

  க்கன்2 vīkkaṉ, ெப. (n.)

ேகரள இைசக்க

 musical instrument of Kerala.

     [ க் +அன்]

ச் மணி வைல

 
  ச் மணி வைல vīccumaṇivalai, ெப. (n.)

ேவகமாக ப் க்க உத ம் வைல.

     [ - ச் +வைல]

ச்  மத்தளிைக

 
  ச்  மத்தளிைக vīccumattaḷigai, ெப. (n.)

ஆடல் இயக்கங்களில் ஒன்

 one among many dancing movement.

 கட் தல்

 கட் தல் vīṭugaṭṭudal, ெப. (n.)

    லம்பாட்டத் ன் கால ைவப் ைறகளில் ஒன் ; a way of holding the foot, while brandshing, quarter staff. 
(14:152);.

     [ +கட் ]

ேசர்-த்தல்

 
  ேசர-்த்தல் vīṭucērttal, ெச ன்றா  (v.t.)

   பழந்த ழர ்வழக்கப்ப  மணமக்கைள ட்  ள் ம் தைலநாள் ட்டம்; to let married couples inside 
for first night, a ceremony of ancient Tamils.

     [ +ேசர]்
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சச்டங்

 
  சச்டங்  vīticcaḍaṅgu, ெப. (n.)

இறந்த வரக்்  ல் நடத் ம் னசச்டங்

 death rites performed in the street.

     [ +சடங் ]

இ ளர ்ெசால்லாட் .

ரத் ழா

 
  ரத் ழா vīrattiruviḻā, ெப. (n.)

ெபரம்ப ர ்மாவட்டேதேவந் ர லேவளாள இனத் தவர ்நடத் ம் யல் ேவடை்ட

 a rabbit hunt, conducted by Devantrakula Velālarcaste in Perambalur.

ரபத் ரசா யா
ட்டம்

 
  ரபத் ரசா யாட்டம் vīrabattiracāmiyāṭṭam, ெப. (n.)

    ரபத்ர சா ையத் தாங் ம் பலைகையக் ம்பரின ஆண்கள் க் யவா  ஆ ம் ஆட்டம்; a dance 
by Kurumbar caste male, by carrying wooden log that carries Virapatra Swamy.

ரபத் ரசா  
வாள் ஆட்டம்

 
  ரபத் ரசா  வாள் ஆட்டம் vīrabattiracāmivāḷāṭṭam, ெப. (n.)

   நாட் ப் ற ஆட்டங்களில் ஒன் ; a rural dance.

ரம்

 
  ரம் viram, ெப. (n.)

ஒன்பான் நஞ் ெசய்யப் பயன்ப ன்ற லப்ெபா டக்ளில் ஒன் :

 primary element used in preparing nine kinds of poison.

ர ரசம்

 
  ர ரசம் vīramurasam, ெப. (n.)

   ம ரக்் கண் ரசம்; a kind of drum.

     [ ர+ ரசம்]

ெவ மானம்

 
 ெவ மானம் vegumāṉam, ெப. (n.)

நன் ம ப் க் க  தரப்ப ம் பரி

 a gift or prize given as a recognition of talent or good well.

     [ - -ெவ +மானம்]

ெவசச்ாப்

 
 ெவசச்ாப்  veccāppu, ெப. (n.)

இளஞ் , warmness.
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ெவட் ப்பட்ட 
வாைதகள்

 
 ெவட் ப்பட்ட வாைதகள் veṭṭuppaṭṭavātaigaḷ, ெப. (n.)

    ல் ப்பாட் ல், இறப் ப் பற் ய கைதயாடல்க க்  உரியவர;் lyrist who writes the songs of the deceased 
in villuppattu comprise a bow along with other instrument.

ெவட்ெட த்

 
 ெவடெ்ட த்  veṭṭeḻuttu, ெப. (n.)

   கல்ெவட்  எ த் ; inscription.

     [ெவட் +எ த் ]

ெவண் ைறப்பாட்

 
 ெவண் ைறப்பாட்  veṇkuṟaippāṭṭu, ெப. (n.)

    த்  வைகக க்  உரிய பாட் ; a song composed for dance varieties.

     [ெவண் ைற+பாட் ]

ெவல் னி

 
 ெவல் னி velviṉi, ெப. (n.)

   அைற தல், ெந ெமா  றல்; throwing challenge.

ம. ெவல்  ளி

     [ெவல்+ ளி]

உ யாக ெவல்ேவன் என ளித் ச ் ைரத்தல்.

ெவள்கா

ெவள்கா  veḷkāṭu, ெப. (n.)

   1. இ கா ; burial ground.

   2.  கா ; cremation ground.

   க. ெபள்கா ;ெத. வல்லகா

ம வ, ஈமக்கா

     [ெவள்+கா ]

ெவள்-ெவ ைம, பயன்பா ன்ைம. இ கா  ேவெறந்த நல்ல பயன்பாட் க் ம் உதவாத நிலமாத ன் 
ெவள்கா  (பயனற்ற ); எனப் ெபயர ்ெபற்ற .

ெவள்ளாயன்

 
 ெவள்ளாயன் veḷḷāyaṉ, ெப. (n.)

ஆட் ைடயன் goat keeper.

ெவள்ளிய ல்

 
 ெவள்ளிய ல் veḷḷiyanūl, ெப. (n.)

   ஒ யம் வைரவற் ரிய க ; a device use to draft paintings.

ெவள்ேளாக்கத்தார்

 
 ெவள்ேளாக்கத்தார ்veḷḷōkkattār, ெப. (n.)

   உ த் ண் ம் ேவளாளர;் a sect of Vellala farmers who manages the farm without tilling or working on farm or 
land.
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ெவளிக்

 
 ெவளிக்  veḷikkiḍu, ெச. . . (v.i.)

    றப்ப தல், ெவளி ல் ெசல் தல்; to go out, start. (யாழ்ப்.);.

     [ெவளி+ +இ ]

ஏழன் ெபா ளில் நான்கன் உ  வந்த உ  மயக்கம்.

ெவளிக்ெகாட்

 
 ெவளிக்ெகாட்  veḷikkoṭṭu, ெப. (n.)

   வட்ட ஆட்டத் ல் இடம் ெப ம் ெகாட்  வைக; a kind ofbeat, while playing dice.

     [ெவளி+ெகாட் ]

ெவளிசச்ப்பா

 
 ெவளிசச்ப்பா  veḷiccappāṭu, ெப. (n.)

   ம ளா ேவார ்ெதய்வேம ய ன் ெசால் ம் வாக் ; utterings of a village temple priest after being occupied by 
the spirit or deity.

ம வ, அ ள்வாக்

     [ெவளிசச்ம்+பா  ெவளிசச்ப்பா -ெவளிப்ப த்தல்]

ெவளிவட்ட 
நகரத்ல் அட

 
 ெவளிவட்ட நகரத்ல் அட  veḷivaḍḍanagartalaḍavu, ெப. (n.)

    ம் ல் இடம் ெப ம் ஓர ்அட ; physical movement while clapping hands and dance.

ேவக வ வம்

 
 ேவக வ வம் vēkavaḍivam, ெப. (n.)

   இைற ன் ற்ப வ வ நிைல; sculptural form of god.

ேவட்ேகாவர்

 
 ேவட்ேகாவர ்vēṭāvar, ெப. (n.)

மட்பாண்டங் கைளச ்ெசய் ம் ெதா லாளி,

 earthern potmaker.

     [ேவள்+ேகாவ]

ேவட்ைடக் ம்

 
 ேவடை்டக் ம்  vēṭṭaikkummi, ெப. (n.)

    ம்  வைக ள் ஒன் ; one among a dance which is performed by clapping hands to time and singing.

     [ேவடை்ட+ ம் ]

ேவட்ைட நடனம்

 
 ேவடை்ட நடனம் vēḍḍainaḍaṉam, ெப. (n.)

   நாட் ப் ற நடனக் கைலகளில் ஒ  வைக; one among rustic dance.

ம வ லங் ப் ேபா கள்
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ேவண் -தல்

 
 ேவண் -தல் vēṇṭudal, ெச. ன்றா , (v.t.)

   வாங் தல்; to buy, purchase (யாழ்ப்);.

     [ேவண் -ேவண் ப்ெப தல், வாங் தல்]

ேவதாள ஆட்டம்

 
 ேவதாள ஆட்டம் vētāḷaāṭṭam, ெப. (n.)

மரத்தாற் ெசய்யப்பட்ட ேவதாளத் ன் ேகார க ைய அணிந்  ஆ ம் ஆட்டம்

 rocking dance of a demon performed by wearing the gruesome mask of a demon.

     [ேவதாளம்+ஆட்டம்]

ேவயாங் ர்வா

 
 ேவயாங் ரவ்ா vēyāṅpūrvā, ெப. (n.)

   ெபாம்மலாட்ட வைககளில் ஒன் ; a kind of puppet show.

ேவலன்மார்

 
 ேவலன்மார ்vēlaṉmār, ெப. (n.)

   காணிப்பழங் னைரச ் ட் ம் ேவ  ெபயர;் a name denote Kāniaborign.

ேவள்  அந்தணம்

 
 ேவள்  அந்தணம் vēḷviandaṇam, ெப. (n.)

உ ரக்்ெகாைல, ேவள்  ெசய்  ஆரியேவதம்

   ஓ ம் பாரப்்பனன்; chanting priest of vedic faith with through fires.

ேவளக்களி

 
 ேவளக்களி vēḷakkaḷi, ெப. (n.)

ேகரளத் ல் ஆடப்ப ம் நாட் ப் ற நடனம்,

 country side dance of Kerala.

ேவ காணல்

ேவ காணல் vēṟukāṇal, ெப. (vbl.n.)

   ெவற்  ெபறக் கா தல்; seeing some one coming victorious.

கள்ளராற் ைய ேவ  காணிய. உைரத்தனள். ( வக.741);.

கள்ளா வா ையத் த்  (பழ.);.

     [ேவறல்-ேவ (ெவற் );+காணல்]

பைகவரக்ைளத ்தமக் ள் ேமாதச ்ெசய்  தான் தப் த் க்ெகாள் ம் உத் ையக் த்த ெசால் 
லாட் .கள்ளனிட ந் ம் ட ந் ம் தப் க்க வ ப்ேபாக்கன் உைரத்த ழ்ச்  ெமா .

ைவந்தைன ஆடல்

 
 ைவந்தைன ஆடல் vaindaṉaiāṭal, ெப. (n.)

   ஆண்கள் ஆ ன்ற ஒ  வைகயான ேகாலாட்டம்; a group dance by gents in which generally women move 
around striking short coloured sticks to the rhythm of a song.

ம வ வளந்தைனயாட்டம்

     [வைளந் +அைண+ஆடல்]
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   vūti, ெப. (n.)

நிழற் த்ைதக் கண் த்த தாக றப்ப ம் னப் ேபரரசன்

 a chinese emperor who discovered a play by making the shadow of the doll to fall on the screen-called "shadow play".

அகப்பத்

 
 அகப்பத்  agappattu, ெப.(n.)

   ஊைரெயாட் ள்ள வயல்; paddyfield adjacent to village.

     [அகம்+பற் -அகப்பற் -அகப்பத்  (ெகா.வ.);]

அகென ங்கலம்

 
 அகென ங்கலம் agaṉeḍuṅgalam, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ெப ம் ஏனம் (அண்டா);; large vessel, Cauldron.

     [அகல்+ெந → ெந ம்+கலம்]

அங்ைக ள்ெநல்

 
 அங்ைக ள்ெநல்  aṅgaiyuḷnelli, ெப.(n.)

   உள்ளங்ைக ெநல் க் கனி ேபால் ெதளி வான  (கரதலாமலகம்);; a fruit of the myrobalan placedon the palm 
of the hand, fig, perception at once easy and quite ..clear.

     [அங்ைக+உள்+ெநல் ]

அடாவ  ேப -தல்

அடாவ  ேப -தல் aḍāvaḍipēcudal,    1ெச. .  (v.i.)

ெப ம் ெபாய்ேப தல்:

 to utter a biglie.

     [அடாவ +ேப தல்]

அைடப்

அைடப்  aḍaippi, ெப.(n.)

   1எண்ெணய், அரி  த யைவ ைவத் க்ெகாள்ள உத ம் ெபரிய அைடப் ச ் ழ்( ன்);; a large 
container made of tin,

   2. ெமல் ய மாைழ த ய வற்றால் பலவைக அள ல் ெசய்யப்ப ம் ேபாட்ட 
ெகாள்கலம்; container (made of metal like tin or plastic); tin (of various sizes);.

   3.  ழ்; small box for keeping jewels, scent, etc, casket.

அணிெசய் 
ஆைடயன்

 
 அணிெசய் ஆைடயன் aṇiseyāṭaiyaṉ, ெப.(n.)

    ைனவான உைட உ ப்பவன் ( ங் காரக்காரன்);; fop gaily dressed person.

     [அணி+ெசய்+ஆைடயன்]

அணியக்கால்

 
 அணியக்கால் aṇiyakkāl, ெப.(n.)

   கப்ப ன் ன்னணியத் ந்  ெவளிேய றப்ப ம் உத் ரம்; bow sprul.

     [அணிய(ம்);+கால்]
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அணிவரிைச

 
 அணிவரிைச aṇivarisai, ெப.(n.)

    றர ்மணங் ெகாள் ம் வைக ல் காட் ப்ப த்தப்பட்ட ெபா ள்களின் ெப ந்ெதா ; array

     [அணி+வரிைச]

அ கார ஏவலர்

 
 அ கார ஏவலர ்adikāraēvalar, ெப.(n.)

   ெவள்ளி ல்ைல அணிந்த ெதாண்டர;்   தைலைம உத யாளர ்(தேபதார)்;; head peon of a district or 
divisional office as wearing a silver badge.

     [அ கார+ஏவலர]்

அ ரா -தல்

 
 அ ரா -தல் adirākudal, ெச. . . (v.i.)

   ப வ ற்ற கடாரி இைணேசரக் காைளையத் ேத தல்; urge formatting aroused in cow.

கடாரி அ ரா ள்ள  (ெகாங்.வ.);.

     [அ ர+்ஆதல்]

அமர்  அடக்கம்

அமர்  அடக்கம் amarvuaḍakkam, ெப.(n.)

   இறந்த ற  த ேயாைர அமரைவத் ப் ைதத்தல் (சமா ல் ைவத்தல்);; burrying in a sullug posture, 
as the remains of an ascetic.

   2. ேக  ெசய்தல்; crushing out utterly.

     [அமர் +அடக்கம்]

அைம க்ெகா

 
 அைம க்ெகா  amaidikkoḍi, ெப.(n.)

   அைம ையத் ெதரி க் ங்ெகா  (சமாதானக் ெகா );; flag of truce.

     [அைம +ெகா ]

அயற்காரண அணி

அயற்காரண அணி ayaṟkāraṇaaṇi, ெப.(n.)

   ஒ வன் ய ம் ெதா ன் பயன் அத ்ெதா லாற் ைக டா  ேவெறான்றாற் ைக வதாகக் 
ம் அணி (தண்  71); (சமா தம்);; figure of speech in which an effect is described as proceeding from something 

other than its natural cause.

அரச இரண்டகம்

 
 அரச இரண்டகம் arasairaṇṭagam, ெப.(n.)

   அரச இரண்டகம் ( ன்.);; high treason.

     [அரச+இரண்டகம்]

அர ஊ யம்

 
 அர ஊ யம் arasuūḻiyam, ெப.(n.)

   ஊ ய ன்  அர க் ச ்ெசய் ம் ேவைல (சரக்்கா யம்);; work done for government without remuneration.

     [அர +ஊ யம்]
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அரவேவள்

 
 அரவேவள்  aravavēḷvi, ெப.(n.)

   பாம் கள் சா ம்ப ச ்ெசய் ம் ேவள்  (சரப்்பயாகம்);; sacreficial rite for the destruction of serpents.

     [அரவம்+ேவள் ]

அரிஒகநிைல

 
 அரிஒகநிைல arioganilai, ெப.(n.)

   கைணக் கால்கள் ட்டத்ைதத ்ெதாட ம்,  ரிந்த ைக ரல்கள் ெதாைட ல் பட ம், வாய் மலரந்் ம், 
பாரை்வ,  க்  னிைய ேநாக் ம் இ க் ம் ஒக வைக (ேகசரியாசனம்);; a yogic posture.

     [அரி+ஓக(ம்);+நிைல]

அரிமாஏ

 
 அரிமாஏ  arimāēṟu, ெப.(n.)

    ங்கக் ட்  ( ங்க மடங்கல்);; young of lion.

     [அரிமா+ஏ ]

அரிமாேநாக்

 
 அரிமாேநாக்  arimānōkku, ெப.(n.)

   அரிமாைவப் ேபால் க த்ைதத் ப்  ன் ம் ன் ம் பாரத்் ச ்ெசல் ம் ேநாக்  ( ங்க 
ேநாக் );; looking over the shoulder with neck turned as a lion.

     [அரிமா+ேநாக் ]

அரி க அரக்கன்

 
 அரி க அரக்கன் arimugaaraggaṉ, ெப.(n.)

    கக் கட ளால் அ க்கப்ெபற்ற, அரிமா கங்ெகாண்ட ஓர ்அரசன்; lion faced Asura slain by Lord 
Murugan.

     [அரி+ க+அரக்கன்]

அரி க ஒடம்

 
 அரி க ஒடம் arimugaoḍam, ெப.(n.)

   அரிமா உ ைவ கப் ற் ெகாண்ட ேதாணி ( ங்க க ஓடம்);; a boat with lion shaped prow.

     [அரி+ க+ஒடம்]

அ ங்கைலசெ்சல்

 
 அ ங்கைலசெ்சல்  aruṅgalaiccelvi, ெப.(n.)

   கைலமகள் (சகலகலாவல் );; Kalaimakal, as the goddess of all learning.

     [அ ைம+கைல+ெசல் ]

அ ங்கைல

அ ங்கைல aruṅgalai, ெப.(n.)

   1. காதாட் ங்கைல; elephants ear, term used to denote the art of moving or waving on ears in imitation of the elephant.

   2. ெப  யற் யால் ஆக ேவண் ய ெசயல் (கச கரண்ம்);; a task involving stupenduous effort.

     [அ ைம+கைல]
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அ ேணாக்கம்

 
 அ ேணாக்கம் aruṇōkkam, ெப.(n.)

   கைடக் கண் பாரை்வ (கடாடச் டச்ணம்);; side glance.

     [அ ள்+ேநாக்கம்]

அ வன்

 
 அ வன் aruḷuruvaṉ, ெப.(n.)

அ க்  நிைலக்களமானவன் (க ணா ரத்் );:

 god as embodiment of kindness.

     [அ ள்+உ வன்]

அைலக்ெகாம்

 
 அைலக்ெகாம்  alaikkombu, ெப.(n.)

   மாட் க்ெகாம்  வைக; a kind of cow's horn,

     [அைல+ெகாம் ]

அ பான்நிைற

 
 அ பான்நிைற aṟupāṉniṟai, ெப.(n.)

   அ பதாம் அகைவ நிைற ; attainment of one's sixtieth birthday.

     [ஆ -பத் பான்+நிைற]

அ ைவப்பண் வ
ம்

 
 அ ைவப்பண் வம் aṟuvaippaṇṭuvam, ெப.(n.)

   கத்  ெகாண்ட க் ம் பண் வம் (சத் ரக்க மம்);; surgical operation.

     [அ ைவ+பண் வம்]

அைனத்  
ஊடாட்டம்

 
 அைனத்  ஊடாட்டம் aṉaittuūṭāṭṭam, ெம(n.)

   எல்லாவற் ம் ஊ க்ைக; all pervasiveness, immanen.

     [அைனத் +ஊடாட்டம்]

அைனத் க்கரி நீ
க்கசச்டங்

 
 அைனத் க்கரி நீக்கசச்டங்  aṉaittukkarisunīkkassaḍaṅgu, ெப.(n.)

சரி  நீங்க ெசய் ம் நடப் க் காரியம் (சரவ்ப் ராயச ் த்தம்);.

 Ceremoney for the expiation of all sins performmed generally at the time of death.

     [அைனத் +கரி +நீக்க+சடங் ]
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அைனத் ரிைம 
ற்பைன

 
 அைனத் ரிைம ற்பைன aṉaitturimaiviṟpaṉai, ெப.(n.)

   எல்லா உரிைமகைள ம் ைலக் க் ெகா த் ைக (சத்தக் ரயம்);; absolute sale.

     [அைனத் +உரிைம+ ற்பைன.]

அைனத்

 
 அைனத்  aṉaittūṭi, ெப.(n.)

   எங் ம் நிைறந்தவன்; god on omnipresent.

     [அைனத் +ஊ ]

அைனத் ேநாய் 
நீக்

 
 அைனத் ேநாய் நீக்  aṉaittunōynīkki, ெப.(n.)

   அைனத் ேநாய்கைள ம் ணப்ப த்தவல்ல ; cure all panacea.

     [அைனத் +ேநாய்+நீக் ]

ஆக் நர்

 
 ஆக் நரā்kkunar, ெப.(n.)

    ைரப்படம்,நாடகம், ேபான்றவற்ைற உ வாக் வ ல் ஆ வ (நி வாக);ப்ெபா ப் டன் 
ெபா டெ்சலைவ ம் ஏற்பவர(்தயாரிப்பாளர)்;; producer (of a film or layer);.

     [ஆக் →ஆக் நர]்

ஆகட்ைட

 
 ஆகடை்டākaṭṭai, ெப.(n.)

   ஒ வைக ங்கண் பறைவ; a bird with small eyes.

     [ஆ -ஆகடை்ட]

ஆசான் கர்

 
 ஆசான் கர் ācāṉnugarvu, ெப.(n.)

 endowment enjoyed by spiritual teacher.

     [ஆசான்+ கர் ]

ஆ க்

 
 ஆ க் āṭikāṭu, ெப.(n.)

 chimney.

     [ஆ + ]

ஆண் வரிக்கணி
ப்

 
 ஆண் வரிக்கணிப் āṇṭuvarikkaṇippu, ெப.(n.)

   அர க் ச ்ெச த்த ேவண் ய வளிப் பணத்ைதத ்தண் ம் ஆண்  வ வாய்  கணிப் ; annual 
settlement of revenue.

     [ஆண் +வரி+கணிப் ]
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ஆப் க்கட்ைட

 
 ஆப் க்கடை்டāppukkaṭṭai, ெப.(n.)

   நீள்ச ர வ க் ம்  மரத் ண்  (டப் ப் பலைக);; piece of wood, quadrant in shape, which is used in 
the log.

     [ஆப் +கடை்ட]

ஆைம க்ைக

 
 ஆைம க்ைகāmaiyirukkai, ெப.(n.)

 a raised wooden board shaped like a tortoise used as a seat while meditating.

     [ஆைம+இ க்ைக]

ஆ ரம்கா

ஆ ரம்கா āyiramkāli, ெப.(n.)

     கால் கைள ைடய ஓர ்உ ரினம்; any creature or insect with 100 legs.

   2. ரான்; cantepede.

     [ஆ ரம்+கா ]

ஆ ரம் வைள

ஆ ரம் வைளāyiramkuvaḷai, ெப.(n.)

ஆ ரங் ேகா  ( க் ர.நீ .106);:

 thousand crores.

     [ஆ ரம்+ வைள]

ஆ ரம் ைறநாள
னி

ஆ ரம் ைறநாளனிāyirambiṟaināḷaṉi, ெப.(n.)

எண்ப  அகைவக்  ேமற்பட வாழ்ந்  ஆ ரம் ைறகண்டவரக்் ச ்ெசய் ஞ் சடங்

 ceremony performed when a man is past 80 year and has seen 1000 crescent חססחח

     [ஆ ரம்+ ைற+நானணி]

ஆ ரம்ெபயர்

 
 ஆ ரம்ெபயரā்yirambeyar, ெப.(n.)

   கட ளின் ஓரா ரம் ப்ெபயர் ம் ல் (சகசர நாமம்);; sacred book containing thousand names of a 
deity.

     [ஆ ரம்+ெபயர]்

ஆய் க் ழாய்

 
 ஆய் க் ழாய்āyvukkuḻāy, , ெப.(n.)

   ம ந்ைத ஆய்  ெசய்ய பயன்ப த் ம் ஒ  பக்கம் டப்பட்ட ழாய் (ேசாதைனக் ழாய்);; a test tube 
for testing medicines or some chemicals.

     [ஆய் + ழாய்}

ஆவண ேவைல

 
 ஆவண ேவைலāvaṇavēlai, ெப. (n.)

   ஆவணெம ம் ேவைல; profession of writing documents.

     [ஆவணம்+ேவைல]
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ஆள்மயக்

 
 ஆள்மயக் āḷmayakki, ெப.(n.)

   உலகத்ைதேய மயங்கைவக் ம் த்தரக்ளிடம் இ க் ம் ஒ  வைக ம ந் க் ளிைக; a magic pill to 
seduce people possessed by siddhas.

     [ஆள்+மயக் ]

ஆறணியன்

 
 ஆறணியன்āṟaṇiyaṉ, ெப.(n.)

   கங்ைகைய ேமலணிந்த வன்; Sivan, who holds the Ganges on his head.

     [ஆ +அணியன்]

இைசப்ெபட்

 
 இைசப்ெபட்  isaippeṭṭi, ெப.(n.)

   காற்ைற உடெ்ச த்  ேமற் றக் கடை்டகைள ரலால் அ த்  இைசக் ம்ெபட்  வ ள்ள 
இைசக்க  (ஆரே்மானியம்);; harmonium.

ம வட்பாட் ப் ெபட் .

     [இைச(ஒ , ஒைச);+ெபட் ]

இஞ்  இள யம்

 
 இஞ்  இள யம் iñjiiḷagiyam, ெப.(n.)

   இஞ்  ேசரத்்த இள யவைக; electuary with ginger as its chief ingredient.

     [இஞ் +இள யம்]

ஆறாம்ேக

ஆறாம்ேக āṟāmāṭu, ெப.(n.)

    ழந்ைத றந்த ஆறாம் நாளிேல ம், ஆறாம் மாதத் ேல ம், ஆறாம் ஆண்டேல ம் ழந்ைத 
அல்ல  தாைய வ த் வதாகக் றப்ப ம் ஒ  க்ேகாள்; an evil planet supposed to cause distress an infant or 
its monther on the 6th day, 6th month or 6th year of its birth.

ஆ நிைல

 
 ஆ நிைலāṟunilai, ெப.(n.)

   உட ல் உண்டா ம் இ த்தல்,ேதான் தல், உ த் ரித்தல், வளரத்ல்,  ங் தல், அ தல்; six stages of 
the physical body.

     [ஆ +நிைல]

ஆெற த்  
மந் ரம்

 
 ஆெற த்  மந் ரம்āṟeḻuttumandiram, ெப.(n.)

    மரக் கட க் ரிய ஆெற த்  களா ய (சடக்கரம்); மந் ரம்(இலக்.அக.);; the mantra of six letters 
sacred to god kumaran.

     [ஆ +எ த் மந் ரம்]

இ ழல் 
இ ம் ந்

 
 இ ழல் இ ம் ந்  iḍiguḻlirumbundu, ெப.(n.)

சக்கரங்களின் ேமல் ற்  வ ம் இ ம் ப் படை்ட ெபா த்தப்பட்டட ம் நீண்ட ழாைய 
உைடய மான பைடத் ைற வண் ,

 tanks.

     [இ + ழல்-இ ம் ந் ]
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இைடம -த்தல்

 
 இைடம -த்தல் iḍaimaṟittal, ெச. ன்றா  (v.t.)

    க் ட் த் த த்தல், இடம் ட்  இடம் ெசல் ம் ஒ வைர அல்ல  ஒன்ைற அல்ல  ஒ  
ெசய் ைய த த்  நி த் தல்; to intercept.

     [இைட+ம -]

இைடம ப்

 
 இைடம ப்  iḍaimaṟippu, ெப.(n.)

   இடம் ட்  இடம் ெசல் ம் ஒ வைர அல்ல  ஒன்ைற அல்ல  தகவல் ேபான்றவற்ைறத் த த்  
நி த் ைக; interception.

கடத்தல்காரர ்க க் ைடேய நடந்த ெதாைலேப  உைர யாடைலக் காவல் ைற னர ்இைடம ப்  
ெசய்  அவரக்ைளக் ைக ெசய் ட்டனர.்

     [இைட+ம ப் . ம →ம ப் ]

இைடயம் ளி

 
 இைடயம் ளி iḍaiyambuḷi, ெப.(n.)

   இைடயர ்ைவத்த ழம் ; curry broth prepared by Cowherd.

     [இைடயம்+ ளி]

இதளியம்

 
 இதளியம் idaḷiyam, ெப.(n.)

பாதரசம்

 mercury.

     [இதள்-இதளியம்]

இயல் க்கம்

 
 இயல் க்கம் iyalpūkkam, ெப.(n.)

   ஒ வர ்அல்ல  ஒ  லங்  ந் க்காமல் அல்ல  ப ற்  ெபறாமல் ப் ட்ட ைற ல் 
நடந் ெகாள்ளத் ண் ம் இயற்ைகயான உணர் ; instinct.

     [இயல் +ஊக்கம் ஊக் →ஊக்கம்]

இயல்வளி

 
 இயல்வளி iyalvaḷi, ெப.(n.)

 north chil wind blowing strongly, to divert hero's mind, who separates herfor job reason.

     [இயல்+வளி]

இயற்கணிதம்

 
 இயற்கணிதம் iyaṟkaṇidam, ெப.(n.)

    க்கணக் யல்; algebra.

     [இயல்+கணிதம்]

513

www.valluvarvallalarvattam.com 16467 of 19068.



இயற்ைக த்

 
 இயற்ைக த்  iyaṟkaimuttu, ெப.(n.)

   கட ல் ைடக் ம் ஒ  வைக இயற்ைக அணிகலப் ெபா ள்; genuine pearl.

     [இயற்ைக+ த் ]

இயற்ைகவளம்

 
 இயற்ைகவளம் iyaṟkaivaḷam, ெப.(n.)

   ஒ  ப் ட்ட ழ ல் இயல்பாக இடம் ெபற் க் ம் வளம்; natural resources.

     [இயற்ைக+வளம்]

இயற் யல்

 
 இயற் யல் iyaṟpiyal, ெப.(n.)

   ஒ ,ஒளி, ெவப்பம்,  ன்சாரம், காற்ற த்தம் ேபான்ற இயற்ைகயாற்றல்களின் இயல் கைளக் த்த 
அ யல்; physics.

     [இயற் +இயல்]

இரட்ைடக் 
ழந்ைத

 
 இரடை்டக் ழந்ைத iraṭṭaikkuḻndai, ெப.(n.)

ஒ  மகப்ேபற் ல் றந்த இ  ழந்ைதகள்,

 twins.

     [இரடை்ட+ ழந்ைத]

இரண்டகன்

 
 இரண்டகன் iraṇṭagaṉ, ெப.(n.)

   நம் க்ைகக் ேகடன்; betrayer, treacherous person.

     [இரண் +அகம்→அகன்]

இராச நிகண்

 
 இராச நிகண்  irācanigaṇṭu, ெப.(n.)

வட ெமா ல் எ தப்பட்டெதா  நிகண்  ல்

 a lexiography written insanskrit language.

இ வாய்சால்

 
 இ வாய்சால் iruvāycāl, ெப.(n.)

   தவசம் ெகாட்  ைவப்பதற்காக இ  பக்க ம் வா ள்ளதாக நீ ைள வ ல் ெசய்யப்பட்ட 
மட்பாண்ட தா ; a barrel like storage earthen ware to store food grain.

     [இ +வாய்+சால் (ெபரியதா );]

இ ெவ ர்

இ ெவ ர ்iruvedir, ெப.(n.)

   ெப  ங் ல் (30 ஆண் க்ெகா  ைற க் ம்);  ந் ழ் (நற் ைண 116);; large bamboo.

     [இ +ெவ ர]்
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இலக்கணப்பால்

 
 இலக்கணப்பால் ilakkaṇappāl, ெப. (n.)

இலக்கணத் ல் காட் ம் பால் ரி

 grammatical gender.

     [இலக்கணம் + பால்]

இலக் யப்ேப
ைர

 
 இலக் யப்ேப ைர ilakkiyappērurai, ெப.(n.)

இலக் யம் ெதாடரப்ாக ஆற் ம் நீண்ட உைர:

 literary discourse.

     [இலக் யம்+ேப ைர]

இலக் யவழக்

 
 இலக் யவழக்  ilakkiyavaḻkku, ெப.(n.)

இலக் யத் ல் இடம் ெபற் ள்ள ெமா  வழக்

 literary dialect.

ம வ. லென வழக்கம்.

     [இலக் ய(ம்);+வழக் ]

இைழத்தல் ெமா

 
 இைழத்தல் ெமா  iḻaittalmoḻi, ெப.(n.)

   ெசயற்ைக ெமா ; artificial language.

     [இைழத்தல்+ெமா ]

இவரி

 
 இவரி ivari, ெப.(n.)

   வண்  த யவற் ல் ெசல் ைக(சாவரி); ; ride, drive.

     [இவர-்இவரி]

இைழயப்பம்

 
 இைழயப்பம் iḻaiyappam, ெப.(n.)

    ற் ண் வைக (இ யப்பம்);; steamed rice-cake.

     [இைழ+அப்பம்]

இளங்க

 
 இளங்க  iḷaṅgamugu, ெப.(n.)

ற்றாத பாக்

 tender areca.

க. எெளகறங் .

     [இளம்+ ]
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இளங் ழந்ைத

 
 இளங் ழந்ைத iḷaṅguḻndai, ெப.(n.)

   பச் ளங் ழந்ைத; tender infant.

த, எெளக.க.

     [இளம்+ ழந்ைத]

இளந்தளிர்

 
 இளந்தளிர ்iḷandaḷir, ெப.(n.)

   இளைமயான தளிர;் tender young foliage.

க. எெளதளிர.்

     [இளம்+தளிர]்

இளந்ெதன்ைன

 
 இளந்ெதன்ைன iḷandeṉṉai, ெப.(n.)

   இைளய ெதன்ைன மரம்; young coconut tree.

க. எெளெதங் .

     [இளம்+ெதன்ைன]

இளந்ேதால்

 
 இளந்ேதால் iḷandōl, ெப.(n.)

ெமன்ைமயான ேதால்,

 tender, soft skin or hide.

க. எெளெதாகல்.

     [இளம்+ேதால்]

இளேமனி

இளேமனி iḷamēṉi, ெப.(n.)

   இைளய ப வத்தார;் the body of a young man.

   2.  ழந்ைத ஈன்ற ெபண்ணின் உடம் ; the delicate body of a woman immediately after childbirth.

   3.  ழந்ைத உடம் ; child's body.

ம வபசை்ச டம் .

     [இளம்+ேமனி]

இளைமத் தனம்

 
 இளைமத் தனம் iḷamaittaṉam, ெப.(n.)

இளைம, youth, tenderness.

. எெளதன.

     [இளைம+தனம்]
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இறங்  ைற

 
 இறங்  ைற iṟaṅguduṟai, ெப.(n.)

ைற கத் ல் கப்பல் சரக்  இறக் டம்

 jetty.

     [இறங் + ைற]

இறங் ரான்

 
 இறங் ரான்  iṟaṅgupūrāṉcuḻi, ெப.(n.)

   மாட் ன்ம ரச்் , ன் ந ல் இ க் ம் sys; a small round pit at the back side of the bullock.

     [இறங் + ரான்+ ]

இறப்

 
 இறப்  iṟappili, ெப.(n.)

   இறப் ல்லாதவன், இைறவன்; God.

     [இறப் +இ ]

இறாஞ்  வைல

 
 இறாஞ்  வைல iṟāñjuvalai, ெப.(n.)

   :நீர ்நிைல களில் ேவகமாக இ த்தற் ரிய வைல; a fishing net.

     [இறாஞ் தல்-இ த்தல். இறாஞ் +வைல]

இறாமணி வைல

 
 இறாமணி வைல iṟāmaṇivalai, ெப.(n.)

ேழ மணிகள் கட்டப்பட்  இறா ன் ப்பதற்காக

   அைமக்கப்பட்ட; tie up balls at the bottom of fishing net used to catch shrimps.

     [இறால்+மணி+வைல]

இ ச ்சடங்

 
 இ ச ்சடங்  iṟudiccaḍaṅgu, ெப.(n.)

இறந்தவரக்்  இ யாகச ்ெசய் ம் சடங்

 funeral rites.

ம வ.இ க்கடன்

     [இ +சடங் ]

இைறப் கட் -தல்

 
 இைறப் கட் -தல் iṟaippugaṭṭudal, ெச ன்றா  (v.t.)

    ணற் ந்  வய க்  நீர ்இைறத்தல்; to irrigate.

     [இைறப் +கட் -]
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இைறய ள்

 
 இைறய ள் iṟaiyaruḷ, ெப.(n.)

இைறவன் மாந்த னிடம் காட் ம்ேபரன் :

 God's grace,

ேநற்  நடந்த ேநரச்் ல் இைறய ளால் இவர ்உ ர ்தப் னார.்(உவ);

     [இைற+அ ள்]

இைறய

 
 இைறய  iṟaiyaṟivu, ெப.(n.)

   இைறவைனப் பற் ய அ ; k nowledge of the Supreme Being.

     [இைற+அ ]

இைற ர்

 
 இைற ர ்iṟaiyūr, ெப.(n.)

    ப் ரம் மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் name of a village in vilupuram.

     [இைற+ஊர]்

இன் ழ்

 
 இன் ழ் iṉāḻ, ெப.(n.)

   இனிப்  வைகக ெளான்  (அல்வா);; a kind sweet.

     [இன்+ ழ்]

இன் தைவ

 
 இன் தைவ iṉmidavai, ெப.(n.)

   இனிப் பணியார வைக (இ.வ.);; a kind of confectionary.

     [இன்+ தைவ]

இனக்கலவரம்

 
 இனக்கலவரம் iṉakkalavaram, ெப.(n.)

   இனம் அல்ல   அ ப்பைட ல் ேதான் ம்ெப ங் கலகம்; riot based on caste or class disputes.

     [இனம்+கலவரம்]

இனச் ைத

 
 இனச் ைத  iṉaccidaivu, ெப.(n.)

   ஒ  னரின் ர் ைல ; disintegration among a clan or community.

     [இனம்+ ைத ]

இனசெ்சால்

 
 இனசெ்சால் iṉaccol, ெப.(n.)

ஒேர லத் னின்  ேதான் ய ம் இனெமா களில்
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ஈக் ச்

 
 ஈக் ச் īkkucci, ெப.(n.)

    ைடப்பங் ச் ; ribofa palm leaf.

     [ஈர-் ளத்தல், த்தல், ஈர+் ச் +ஈக் ச் ]

ஈ யர்

 
 ஈ யரī்kiyar, ெப.(n.)

ஈ பாரக்்க; see igi.

     [ஈர-் ளத்தல், த்தல் ஈர+் ச் -ஈக் ச் ]

ஈ

ஈ īki, ெப.(n.)

   1ெகாைடயாளி; liberal donor.

   2. றர ்ெபா ட்  தன்னலம் றப்ேபான்; one who sacrifices his self interest.

     [ஈ→ஈதல் ஈ-→ஈைக ஈைக→ஈ ]

ஈசச்ம்பழம்

ஈசச்ம்பழம்īccambaḻm, ெப.(n.)

காட் ந் ன் பழம்

 date palm.

     "காய்த்த பலா ன் கனி ண்ண மாட்டாமல்ஈசச்ம்பழத் க் ட ற்ற வாேற ( மந்: 244);

     [ஈசச்ம்+பழம்]

ஈசை்சம்

 
 ஈசை்சம்īccaim, ெப.(n.)

   க ப்ெபா ள்களி ம் ன்பண்டங்களி ம் ெமாய்க் ம் பறக் ம் ச் யான ஈ; house fly.

     [ஈ-ஈசை்ச]

ஈசை்சக் ைர

 
 ஈசை்சக் ைரīccaikārai, ெப.(n.)

ெமன்ைமயான கார ம் ந மண ம் ெகாண்ட உண்ணத்தக்க ம த் வ ணங்ெகாண்ட னாக் 
ைர:

 a kind of mint.

     [ஈெயசச்→ ஈசச்+ ைர]

இைத உண ல் கலந்  உண்ைக ல் ஈெயசச் ட்ட உணவாக இ ந்தா ம் அதன் நசை்சப்ேபாக்க 
வலல .

   காணப்ப வ மான ெசால்; cognate word.

     [இனம்+ெசால்]

ஈட் லக்ைக

 
 ஈட் லக்ைகīṭṭulakkai, ெப.(n.)

   ஒேர ேநரத் ல் இரண்  உலக்ைக ெகாண்  இரண் ேபர ்மாற்  மாற்  த் தல்; pounding grains with 
two pestles by two persons.

     [ஈ → ஈட் +உலக்ைக]
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ஈ காய்

 
 ஈ காய்īṭukāy, ெப.(n.)

   ேகா ல் உைடக்கப் ெப ம் த  ேதங்காய்; a coconut breaking in temples.

     [ஈ +காய்]

ஈ

 
 ஈ īmu, ெப.(n.)

   க ன் ஒ  இனம்; a variety of egle.

ஈரங்

 
 ஈரங் īraṅgi, ெப.(n.)

   காதணி; ear ornament.

ஈரட்  ற்பைன

 
 ஈரட்  ற்பைனīraṭṭuviṟpaṉai, ெப.(n.)

    ற்பைன (அ);  ப் தல்; sales or return.

     [ஈர-்ஈரட் + ற்பைன]

ஈரல் ஊைத

 
 ஈரல் ஊைதīralūtai, ெப.(n.)

   மண்ணிரைலப் பற் ய ஊைத ேநாய்; a disease of the spleen.

     [ஈரன்+ஊைத]

ஈரிதழ்ச ் ப்

 
 ஈரிதழ்ச ் ப் īridaḻccippi, ெப.(n.)

   ஓராண்  ஆணாக ம் ஓராண்  ெபண்ணாக ம் இ க் ம் கடல் வாழ் உ ரினம்; sea living things i.e. 
male becomes female for one

உ த்ைத

 
 உ த்ைத uḍuttai, ெப.(n.)

   அணில்; squirral.

     [உ -உ த்ைத]

உ தல்

உ தல் uḍudal, ெப.(n.)

   1 இல்லாத ஒன்ைற இ ப்ப ேபால் தல்; to fabricate what is not real ornature.

   2.அைற வல் தல்; to challenge.

     [உ -உ தல்]

உ ர்ப் னெரா

 
 உ ரப்் னெரா  uyirppuṉaroli, ெப.(n.)

   இரண்  உ ர ்ஒ கைள ஒ ங் ைணத்  ஒேர உ ர ்ஒ யாகப் ப க் ம் ஈ ர ்ஒ ; diphthong.

     [உ ர+் ணர+்ஒ ]
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உரி-தல்

உரி-தல் uridal, ெச. . .(v.i.)

   1. எரிதல்; beburning.

   2. ெவப்ப தல்,

 heat

   3. ேநா  உண்டா தல்; ache-pain.

ஈனியற்ப க்ைக

ஈனியற்ப க்ைகīṉiyaṟpaḍukkai, ெப.(n.)

   மைன  ள்ைள ெபற்ற டன் கணவ ம் அவைளப்ேபால் ேநா ற்றதாக ந த் ப் ப த் க் ெகாண்  
தனக்  மகப்ேபற்  ம த் வம் பாரக்்கசெ்சால்வ ; couvade.

     [ஈன்+இயல்+ப க்ைக]

     " றத்  ள்ைள ெபற றவன் காயத் ன்றானாம்” என் ம் பழெமா  ஈனியற் ப க்ைக ைன 
மரி நாட் ல் இ ந்தைதக் ப்பாக உணரத் ் ன்ற .(த.வ.130);.

 finger of the leg.

     "க யாணத் ல் மாப் ள்ைளக் ம் ெபண் க் ம் உ ட்  அணி த் தாரக்ள் (ெகாங்.வ.);.

ம வ.  ஞ்

     [(உ ள்-உ ட் ]

உ ப்பாங்கட்

 
 உ ப்பாங்கட்  uruppāṅgaṭṭi, ெப.(n.)

மண் க்கள் உ வாக் ம்மண்கட் :

 the cod where the earthworm originates.

     [உ ப் +ஆம்+கட் ]

உள்நாட் க் கலகம்

 
 உள்நாட் க் கலகம் uḷnāṭṭuggalagam, ெப.(n.)

   ஒேர நாட் ல் வா ம் மக்கள் க்களிைடேய நிக ம்ேபார;் civil war.

     [உள்+நாட் +கலம்]

ஊணாென ம்

 
 ஊணாென ம் ūṇāṉeṟumbu, ெப.(n.)

   உ ல் ெபரிய ஆனால் க க்காத க ப்  நிற ள்ள எ ம் ; a kind of black which do not bite.

     [ஊாணான்+எ ம் ]

ஊத்தாம்பாைன

 
 ஊத்தாம்பாைனūttāmbāṉai, ெப.(n.)

   வைளக் ள் ைகையச ்ெச த்  எ ையப் க்க ஏ வாக வ வைமக்கப்பட்ட பாைன; a pot used to 
trap rat by inserting smoke inside its hole.

     [ஊத்தாம்+பாைன]

ஒட் ப் பலைக

 ஒட் ப் பலைக oṭṭuppalagai, ெப.(n.)

   ெம தான மரப்பாளங்கள் பலவற்ைற ஒட்  உ வாக்கப் ப ம் பலைக; plywood.

     [ஒட் +பலைக]
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ஒ க்கான்

 
 ஒ க்கான் oḍukkāṉ, ெப.(.n )

   ஓணான்; common lizard.

ம வ ஓடக்கான், ஓனான்

     [ஒ -ஒ க்கான்]

ஒப்ேபற் -தல்

ஒப்ேபற் -தல் oppēṟṟudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

இக்கட்டான ஒ  ழ்நிைல ல் தன்னிடம் இ ப்பைத ைவத் க்ெகாண்  சரிக்கட் தல்,

 to do with what is available in difficult circumstances.

     " ைறந்த வ வாையக்பல்லவர ்காலத் ல்தான் இன்ைறய ஐ, ஒள எ ம் தனி ெந ல்கள் ேதான் ன.

ஐந் ரனார ்உ வாக் ய கைடக்கழகக் காலத் ெதாடக்கத் ல் தனிெய த் களா ய த ழ் ( ரா ); 
எ த் கள் ந் ெவளி இைடக்கழகக் காலத் ய அைசெய த் கேளா  ஒப் ட் ப் பாரத்்தால் ந்  
ெவளி நாகரிகம் மைற ற்ற உடேன அதாவ  கைடக் கழகம் நி வப்பட்ட . .1850ஆம் ஆண் ேலேய 
ஐந் ரம் ேதான் க்க ேவண் ம் எனக் க த இடம் த ற .

ஏெனனில்,  ரீதத் வ நி  எ ம் ைவணவ ல் இந் யா ல் ெதான்  காலத் ல் நில ய னவாகக் 
றப்பட்ட ஒன்ப  இலக்கண ல்களில் ஐந் ரத் ன் ெபயர ் தலாவதாக ம்,  ரா த இலக்கண 
லா ய சாகடாயணத் ன் ெபயர ்இ யாக ம் இடம் ெபற் ப்ப ம் . .1850இல் ஐந் ர 

இலக்கணம் ேதான் க்கலாம் எனக் க தத் ைண ரி ற .

ெகாண்  தான் ஒப்ேபற்ற ேவண் க் ற ".(இ.வ.);.

   2. ேதறசெ்சய்தல்:

 tosalvage.

ைறந்த நீைரக் ெகாண்  இப்ப ைர ஒப்ேபற்ற ேவண் க் ற .(உ.வ.);.

ஒப்ேப -தல்

 
 ஒப்ேப -தல் oppēṟudal, ெப. (n.)

   ஒன் ேம இல்ைல அல்ல  க ம் தாழ்நிைல என் ம் நிைல ல் இல்லாமல் ேத தல்; to be salvaged, to 
be retrieved.

இவன் ஒப்ேப வான் என் ம் நம் க்ைக எனக்  இல்ைல.(உ.வ.);.

     [ஒப் +ஏ -]

கங் ள

 
 கங் ள  kaṅgiḷavu, ெப.(n.)

   நாற் நட்ட ற  பா ம் தல் நீர;் first irrigation water after transplantation of seedlings.

ஒணி

 
 ஒணி oṇi, ெப. (n.)

கால்நைடகள் ெசல் ம் ய

 urong;a narrow path for the cattle.

     "மா  ஒணி ல்ேபா ற "(ெகாங்வ);.

     [ஓரணி- ணி]
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கசை்சத் ணி

 
 கசை்சத் ணி kaccaittuṇi, ெப. (n.)

சலைவ ெசய்யாத ெவண்ணிறத் ணி:

 unwashed new white cloth.

     [கசை்ச+ ணி]

கட்டக்காலன்

 
 கட்டக்காலன் kaṭṭakkālaṉ, ெப. (n.)

   பன் ; pig.

     [கடை்ட+காலன்]

     [P]

கட் மானப் 
ெபா யல்

 
 கட் மானப் ெபா யல் kaṭṭumāṉappoṟiyiyal, ெப.(n.)

சாைல, பாலம் த ய வற்ைற வ வைமத்தல், உ வாக் தல், ெசப்பனி தல் ஆ யன பற் ய 
அ த் ைற:

 civil engineering.

     [கட் மானம்+ெபா யல்]

கட் வைறேசைல

கட் வைறேசைல kaṭṭuvaṟaicēlai, ெப. (n.)

   ப த் ச ்ேசைல; cotton sarees.

உ க்  பட்  ேசைல 100 கட் வைற ேசைல"(TDI, v 99);

     [தட் +அைற+ேசைல]

கட்ைடத்தலம்

 
 கடை்டத்தலம் kaṭṭaittalam, ெப. (n.)

    கா ; graveyard.

     [கடை்ட+தலம்]

கட்ைடப்பைன

 
 கடை்டப்பைன kaṭṭaippaṉai, ெப. (n.)

    ராத பைன, இளம் பைன; a young palmyra-palm.

     [கடை்ட+பைன]

கட்ைட ழ

 
 கடை்ட ழ  kaṭṭaimuḻvu, ெப.(n.)

   கடை்ட மத்தளம்; a musical drum made of a block of wood (J.);.

     [கடை்ட+ ழ ]

ேதால்ேபாரத்்த பைற அல்ல  மத்தளம் ேதான் வதற்  ன் ,  ண்ணமான மரக்கடை்ட ழைவ 
இ ற ம் கடை்டயால் அ த்  ஒ  எ ப் ம் மர இைசக்க . யாழ்ப்பாணத் ல் ழக்கத் ல் 
இ ந்ததாகக் றப்ப ற .
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கடஞ்சாணி

 
 கடஞ்சாணி kaḍañjāṇi, ெப. (n.)

   பாசனக் கால் வா ல் கைட ல் உள்ள நிலப்ப , கைட பைட; a last sluice of the land of a tank opp 
talaimadai.

     [கைட+அஞ்சாணி]

கடம்பங்

 
 கடம்பங்  kaḍambaṅguḍi, ெப. (n.)

   பாண் ய நாட் ச ் ற் ர;் a village in Pandya territory

     'கள்ளக்  எல்ைலக் ம் வடக்  மன்னிய ம்ேமெலல்ைலகடம்பங்  எல்ைல."

     [கடம்பன்+ ]

கடம்பல்

கடம்பல் kaḍambal, ெப. (n.)

    ழ்; gudgeon.

     ' ம்பல், கடம்பல்,  ழ் எனக் வர"் (நி.க. .4:39);

     [கடம் +அல்]

கட டம்

கட டம் kaḍaliḍam, ெப. (n.)

   உலகம்; world.

     "கஜப  கட டங்காவலன்"(sll, wi,863);

     [கடல்+இடம்]

கடைல த்

 
 கடைல த்  kaḍalaimuttu, ெப. (n.)

   நிலக் கடைல ைத; groundnut.

     [கடைல+ த் ]

     [P]

கடவைர

கடவைர kaḍavarai, ெப.(n.)

   யாைன; elephant.

     'கடவைர ேமக ழக் ஞ் ராமைல கண்ட" (SII, iv, 167);

     [கடம்+வைர]

கடற்கைரக்ேகா
ல்

 
 கடற்கைரக்ேகா ல் kaḍaṟkaraikāyil, ெப.(n.)

   மாமல்ல ரத் ல் உள்ள பல்லவர ்காலத் க் கற்ேகா ல்; sea-shore temple at Mahabalipuram built by Pallava 
king.

     [கடன்கைர+ேகா ல்]

கடற்கைர

 
 கடற்கைர kaḍaṟkarai, ெப.(n.)

   கடற் றம், கடல ைலகள் நிலத்ைதத் த ச ்ெசல் ம் மணல் நிைறந்த ப ; beach; Sea-shore.

ம வ அைலவாய், கடற் றம்

     [கடல்+கைர]
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கடற் க

 
 கடற் க  gaḍaṟgaḻugu, ெப.(n.)

   கட ல் வா ம் ஒ  உ ரி; erne.

     [கடல்+க ]

கடற்கானி

கடற்கானி kaḍaṟkāṉi, ெப. (n.)

   கடல் ப  உரிைம; privilege of sea part.

     'எங்கள் கடற்காணியான ேதவர ்உைடயார ் மைறக் am6km, umi (Sll, xvii, 545);

     [கடல்+காணி]

கடற்றாைன

கடற்றாைன kaḍaṟṟāṉai, ெப. (n.)

கடல் ேபான்ற ெபரிய பைட:

 navel force, battle ship.

     ' ல்ேவ க்கடற்றாைணைய"(El,xvi,16);.

     [கடல்+தாைன]

கடனிர்

கடனிர ்kaḍaṉir, ெப. (n.)

கட ன் நீர,்

 seawater

     'கல்ெவன ெவால்ெலன கடனிரம்ாகங் ெகாண்ெட வர"் (ET, xiii. 10);

     [கடல்+நீர]்

க ச் ம்

க ச் ம்  kaḍiccurumbu, ெப. (n.)

   ேதன் வண் ; honey-bee.

     'ேதெனா க சக் ம்  அரற் ம் ேதமலரக்்கான்"( வ.7:293);.

     [க +க ம் ]

க வாயர்

க வாயர ்kaḍuvāyar, ெப. (n.)

அ கர ்சமணர,்

 Jains,

     "க  வாயர ்தைம நீக்  என்ைன ஆடெ்காள்கண் தேலான்" நா  6:71:7).

     [க +வாய்+அர]்

கைடப் ேயாைல

கைடப் ேயாைல kaḍaippiyōlai, ெப. (n.)

அர சனின் இ  ஆைண ெகாண்ட ஒைல,

 palm leaf containing the ultimate order of the king.

இ  கைடப் ஒைல காற் கண்ெட க் ெகா த்ேதன்" (AVWM1, P67-69);

     [கைடப் +ஒைல]

கைடஅட் ைக

கைடஅட் ைக gaḍaiaḍḍigai, ெப. (n.)

   ஒ வைக நைக; a kind of jewel.

     ' வாபரணங்கள் ெபயர ் பறம் உ தாரம் 1க்  கப்  5   அட் ைக சகைட அட் ைக"(TD, i, 61);

     [கைட+அட் ைக]
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கைடஈ

கைடஈ  kaḍaiīḍu, ெப. (n.)

இ  உத்தர

 final order.

     'மண்டல த கள் ளம்பா தராயர ்கைட ஈ ப   ெசய் ற அ க்க ப்பைரயர"் (IPS,126);

     [கைட+சஈ ]

கடாஅ

கடாஅ kaṭāa, ெப.எ. (adj.)

ஐ றாத,

 doubtless.

     "கடாஅ உ ெவா  கண் அஞ்சள "( றள்:59:9);

     [கடா  ( ன );-கடா]

கடாரம் 
ெகாண்டான்

 
 கடாரம் ெகாண்டான் kaṭāramkoṇṭāṉ, ெப.(n.)

    வா ர ்மாவட்டத் ல் வா ரக்்  அ ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் name of the village near Thiruvarur.

     [கடாரம்+ெகாண்டான்]

இராேசந் ர ேசாழனின் ெவற் ப் ெபயர.்

க ய 
ெந ேவட் வன்

 
 க ய ெந ேவட் வன் kaḍiyaneḍuvēḍḍuvaṉ, ெப.(n.)

   க யம் தைலநகரி ந்  ேகாைட மைலைய ஆண்  வந்த ெகாைடயாளனா ய ற்றரசன்; a 
bonevalent chieftain who ruled the mountain region of the Ködaimalai from his capital Kagiyam.

     [க ய+ெந +ேவட் வன்]

க ங்கைள

க ங்கைள kaḍuṅgaḷai, ெப.(n.)

   வயல்களில் ப க்கப்ப ம் கைள; weed.

     "கைட யரக்ள் க ங்கைள ல் ைழத் " (ெபரிய 872);.

     [க ம்+கைள]

க தா எ ம்

 
 க தா எ ம்  kaḍutāeṟumbu, ெப.(n.)

   மரப் ெபாந் களில் இ ப்ப ம் க த்தால் த த்  வ ையக் ெகா க்கக் ய மான க ப் நிற 
ெபரிய எ ம் ; black colour big size ant living in trees. painful swelling if it bites.

     [க த்தம்+சா ம் ]

க பட்டவர ்தன் நீரில் மண்ைணக் ைழத்  க ப்பட்ட இடத் ல் தட னால் வ  ைற ம் என்பர.்

க வாய்க்கைரப்
த் ார்

 
 க வாய்க்கைரப் த் ார ்kaḍuvāykkaraipputr, ெப.(n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் name of the village in Thanjavur.

     [க வாய்+கைர+ த் ர்

தற்ேபா  ஆண்டங்ேகா ல் என அைழக்கப் ப ற . -
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கைடக்கந்தாயம்

 
 கைடக்கந்தாயம் kaḍaikkandāyam, ெப.(n.)

   ெசயல்கள் யப்ேபா ம் ேநரம்; final stage of completion.

     [கைட+கந்தாயம்]

கண்ேசா

கண்ேசா  kaṇcōṭu, ெப. (n.)

   ஒ  வைக அணி கலன்; a kind of ornament. (IPS,126);

     [கண்+ேசா ]

கண்டக் கைற

கண்டக் கைற kaṇṭakkaṟai, ெப.(n.)

    டற் ல் உள்ள டம்; poison in neck.

     "கண் த ம் கண்டக் கைற ம் கரந்த ளி" (ைச.சா:5:1);.

     [கண்டம்+கைற]

கண்டராச் ரம்

 
 கண்டராச் ரம் kaṇṭarācciburam, ெப..(n.)

   ெதன்னாரக்்கா த் க்ேகா ர ்வட்டத் ல் அைமந் ள்ள ஓர ்ஊர ்; name of the village in Thirukovilur.

     [கண்டரா த்தன்+ ரம்]

கண்டன் ர ேகசரி

கண்டன் ர ேகசரி kaṇṭaṉvīraācari, ெப.(n.)

    தலாம் இராசராசன் காலத் ல் . .1006 ஆம் ஆண்  ேவாத் ரில் வாழ்ந்தவன்; name of a person 
who lived during the period of the chola king Rajaraja-l.

     [கண்டன்+ ரன்+ேகசரி]

கண்ணக ர்

 
 கண்ணக ர ்gaṇṇagaṉūr, ெப.(n.)

   க  க்  அ ல் உள்ள கண்ணகனாரின் ஊர;் a village or town near Karuvur, where the sangam poet 
Kannagan lived.

     [கண்ணகன்+ஊர]்

கண்ண மங்கலம்

 
 கண்ண மங்கலம் kaṇṇamaṅgalam, ெப.(n.)

   வட ஆரக்்கா  மாவட்டம் ஆரணிஅ ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் name of the village in North Arcot near Arani.

     [கண்ணன்+மங்கலம்]

கண்ணா  இைல

 
 கண்ணா  இைல kaṇṇāṭiilai, ெப.(n.)

   வாைழ மரத் ல் ைல தள் வதற்  ன் இ யாக வ ம்  இைல ; small leaf appearing before 
flowering plantain tree.

     [கண்ணா +இைல]

கண் ள் ைன

 
 கண் ள் ைன kaṇṇuḷviṉai, ெப.(n.)

   ஓ யம்; drawing and painting.

     [கண்+உள்+ ைன]
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கணவன் ைற

 
 கணவன் ைற kaṇavaṉtuṟai, ெப.(n.)

   ெசங்கற்பட்  மாவட்டத் ல் உள்ள ஊர;் name of the village in Chengalpattu.

     [ஒ கா கானவன்+ ைற]

கணியம்பா

 
 கணியம்பா  kaṇiyambāṭi, ெப.(n.)

   வடஆரக்்கா  மாவட்டம் ேவ க்  அ ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் name of the village in North Arcot near Vellore.

     [கணியன்+பா ]

கைன த்தான்

 
 கைன த்தான் kaṉaimuṟittāṉ, ெப.(n.)

   ம ைர மாவட்டத் ல் உள்ள ஊர ்; name of the village in Madurai.

     [கைண+ த்தான்]

ஒ  ரன் மாற்றார ் த்த அம் கைளத் தன் ெந ங்கரத்தால் த்  த்த ெசயல் கண்  யந்த 
பைடத் தைலவன்.அவ் ர க் க் கைன த்தான் என்ற பட்டம் அளித்ததாகக் வர.்

கத்தகாம்

 
 கத்தகாம்  kattakāmbu, ெப.(n.)

   அ க வரப்் ைடய ம் ந க் னால் மாவாகப் ேபாகக் ய மான வ ற் க் க ப்  நீக்கவல்ல 
நாட்  ம ந்  வைகயான காம்  வைக; a stick used as medicine for stomach pain.

     [கற்ைற+காம் ]

கத்தரிெவ ல்

 
 கத்தரிெவ ல் kattariveyil, ெப.(n.)

     ேவனிற்காலத் ன் ந்த ெவப்பமான காலம்; hottest days, dog days.

     [கத்தரி+ெவ ல்]

கதக்

 
 கதக்  kadakku, ெப.(n.)

    ண் க் ள தல்; kindling.

     [கலக் -கதக் ]

கதம்பத்ெதாடரிய
ம்

 
 கதம்பதெ்தாடரியம் kadambaddoḍariyam, ெப.(n.)

கலைவத ்ெதாடரியம் பாரக்்க; see kalava-t-todariyam.

     [கதம்ப[ம்]+ெதாடரியம்]

க ர்க்

 
 க ரக்்  kadirkkuḍi, ெப.(n.)

   அரச லதெ்தான் ; agni race of kings.

     [க ர+் ]
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க ரவக்

 
 க ரவக்  kadiravakkuḍi, ெப.(n.)

    ரிய மர  அரச லத் ெளான்  ; agni race of kings as descended from agni.

     [க ரவன்+ ]

க ப்

 
 க ப்  kaduppili, ெப.(n.)

   வறட்  ெந ப் ல் ேடற் ய கம் யால் ேநாய்த்த ப் ச ்  ைவத்தல்; brandishing with hot iron wire as a 
method to cure disease.

     [க ப்பல்-க ப் ல்-க ப் (ெகா.வ.);]

க -தல்

 
 க -தல் kaduvudal, ெச ன்றா (v.t.)

   உண் தல்; to eat.

 ெக க்

     [க -க ]

இசெ்சால் வடஇந் ய ெமா களில் க கா -கா எனத் ரிந்த .

கைதெசால் கள்

 
 கைதெசால் கள் gadaisolligaḷ, ெப.(n.)

   ேசர நாட் த் ெதா ன் ைறயாகக் கைத ெசால்ேவார;் professional story tellers of the ancient-chera country 
(Kerala State);.

     [கைத+ெசால் +கள்]

வரக்் ம் ெபரிேயாரக்் ம் நைகச் ைவ ெபா ேபாக்காக ம் அறெந  நற்பண்  கட்ட ம் 
கற்பைனயாகக் ங்கைதக ம், ெந ங்கைத க ம் ெசால்வ  பண்ைடய வழக்கம்.

கந்த ரம்

 
 கந்த ரம் kandaburam, ெப.(n.)

   ெகாங்  நாட் ல் உள்ள ஊர;் name of the village in Kongunadu.

     [கந்தன்+ ரம்]

கந்த  வாழ்த்

 
 கந்த  வாழ்த்  kandaḻivāḻttu, ெப.(n.)

   அரசன் பைகவர ்ம ைல அ த்த றைன மால் வான ைடய றேலா  ஒப் ட்  
வாழ்த் தல்; blessing the talent of the king who captured and destroyed the fort of the enemy.

     [கந்த+க +வாழ்த் ]

கந்  எ -த்தல்

கந்  எ -த்தல் kandueḍuttal, ெச. . .(v.i.)

   1. ெதாைடகைளத் தட்  சண்ைடக்

 ongoi; challenge one to come forfight by clapping one's thigh as in difiance.

   2.அ கமாக உண் தல்; being gluttunous.

     [கந் +எ ]

529

www.valluvarvallalarvattam.com 16483 of 19068.



கப்பல் ர்ைவ

 
 கப்பல் ரை்வ kappaltīrvai, ெப.(n.)

   கப்பைல நங் ரம் பாய்ச்  நி த் வதற்காகப் ெபறப்ப ம் வரி; anchorage tax.

     [கப்பல்+ ரை்வ]

கப்பலம்

 
 கப்பலம் kappalam, ெப.(n.)

   வரி; tax.

     [கப்பல்-கப்பலம்]

கப்ப ன் ெகா

 
 கப்ப ன் ெகா  kappaliṉkoḍi, ெப.(n.)

   கப்ப ன் ப ைவத் க் ம் இயந் ரம்; Jalk.

     [கப்பல்+இன்+ெகா ]

கப்பேல தல்

 
 கப்பேல தல் kappalēṟudal, ெப.(n.)

   கப்பல் பயணம்; travel by ship.

     [கப்பல்+ஏ தல்]

கம்  எண் -தல்

 
 கம்  எண் -தல் kambieṇṇudal, ெச. . . (v.i.)

    ைறப்ப தல்; to be imprisoned.

     [கம் +எண் ]

கம்ேபட்ைட

 
 கம்ேபடை்ட kambēṭṭai, ெப.(n.)

   ேவ ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஊர;் name of the village in Vellore.

     [கம்மம்+ேபடை்ட]

கரக்ேகால்

 
 கரக்ேகால் karakāl, ெப.(n.)

   பா க்  பைச ேபா ம்ேபா பா  ன் னிப்ப கைள மாட்  வதற்காகப் பயன்ப த் ம் 
ஓர ்நீள ள்ள ைகக்ேகால்; an implement used in handloom weaving.

     [கரம்[ைக]+ேகால்]

கரகாட்டம்

 
 கரகாட்டம் karakāṭṭam, ெப.(n.)

    ங் ட ெம த்  ஆ ம் ஆட்டம் ; a dance with keeping decorated water-pot on head.

     [கரகம்+ஆட்டம்]

     [P]
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கரசங்கால்

 
 கரசங்கால் karasaṅgāl, ெப.(n.)

   ெசங்கற்பட்  மாவட்டத் ல் உள்ள ஊர;் name of the village in Chengalpattu.

     [கரிைச+கால்]

கரிக்கண்

 
 கரிக்கண்  karikkaṇṇu, ெப.(n.)

   கண்ேண ; evil eye.

     [கரி+கண் ]

கரிமணல்

 
 கரிமணல் karimaṇal, ெப.(n.)

ெசங்கற்பட்  மாவட்டத் ல் உள்ள ஊர ்:

 name of the village in Chengalpattu.

     [க -கரி+மணல்]

கரியாப்பட் னம்

 
 கரியாப்பட் னம் kariyāppaṭṭiṉam, ெப.(n.)

தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஊர ்:

 name of the village in Thanjavur.

     [கரிகாலன்+பட் னம்]

க ங்ைக ஒள்வாட் 
ெப ம் ெபயர் 

வ

 
 க ங்ைக ஒள்வாட் ெப ம் ெபயர ்வ  karuṅgaioḷvāṭperumbeyarvaḻudi, ெப.(n.)

   பாண் ய மன்னன் ெபயர ்; name of Pandya king.

     [க ங்ைக[ெபரிய ைக]+ஒள்வாள்+ெப ம் ெபயர+்வ ]

க ஞ்ேசைட

 
 க ஞ்ேசைட karuñjēṭai, ெப.(n.)

   காய்ந்த நிலத் ல் நீர ்பாய்ச்  உ தல்; ploughing the dryland afterwatering.

     [க ஞ்+ேசைட]

க த் க் கணிப்

 
 க த் க் கணிப்  karuttukkaṇippu, ெப.(n.)

   ஒ  ெசயல் நைடெப வதற்  ன்ேப மக்களிடம் க த் க் ேகட்  அதன ப்பைட ல்  
தல்; survey of public opinion.

     [க த் +கணிப் ]
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க ந்தடக்கன்

 
 க ந்தடக்கன் karundaḍakkaṉ, ெப.(n.)

   ஆய்மர  அரச ள் ஒ வன் ; a king of ay dynasty.

     [க +நந்தன்+அடக்கன்]

க நாகச ்

 
 க நாகச ்  karunākaccuḻi, ெப.(n.)

   மாட் ன் க த் ன் இ க் ம் ,  ைம பயக் ம் ; curl of the hair in cattle.

     [க +நாகம்+ ]

க ப் க் ேகாட்ைட

 
 க ப் க் ேகாடை்ட karuppukāṭṭai, ெப.(n.)

ந் ரத் ற்  அ ல் உள்ள ஓர ்ஊர ்:

 name of the village in Susinthiram.

     [க ம்ப [ஆலமரம்]-க ப் +ேகாடை்ட]

இச் ற் ரின் பழம்ெபயர ்க ம்ப  க ம்ப  [க ைம+ப -ஆலமரம்] க ம்ப  ப த்த ஆலமரங்கள் 
உள்ள ஊர்

க ம் த்தவன்

 
 க ம் த்தவன் karumbittavaṉ, ெப.(n.)

     ெவ ல் ெதாடரந்்  ேப க் ெகாண் ப்பவன்; blabbering of a drunkard.

     [க ம்+ த் +அவன்]

க ம் ள்ளி ன்
ெகாத்

 
 க ம் ள்ளி ன்ெகாத்  karumbuḷḷimīṉkotti, ெப.(n.)

ெகாக்  இனத்ைத ேபால் உள்ள

 uponsor, piod kingfisher.

     [க ம்+ ள்ளி+ ன்+ெகாத் ]

     [P]

க மச் ற்றம்

 
 க மச் ற்றம் karumaccuṟṟam, ெப.(n.)

   ெசயற் ; executive committee.

     [க மம்+ ற்றம்]

கைரெநல்

 
 கைரெநல் karainel, ெப.(n.)

   மைலசச்ரி களில் ைள ம் ெநல்; paddy, cultivated on hill slopes.

     [கைர+ெநல்]
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கைரயாஞ்சாவ

 
 கைரயாஞ்சாவ  karaiyāñjāvaḍi, ெப.(n.)

    வள் ர ்மாவட்டத் ள்ள ஓர ்ஊர;் name of the village in Thiruvallur.

     [கைரயன்+சாவ ]

கல்ெசக்

 
 கல்ெசக்  kalcekku, ெப.(n.)

   கல் ல் ெச க்கப்பட்ட ெசக் ; oil press made of stone,

     [கல்+ெசக் ]

ட் ண ரி மாவட்டம் ேவப்பண்பள்ளி ட் ல் ஊரக்் ேகா ல் கல் னால் ஆன ெசக் ம், 
ேதரச்ச்க்கர ம் உள்ளன.

     [P]

கல் ர்

 
 கல் ர ்kalputūr, ெப.(n.)

   ேவ ர ்மாவட்டத் ல் காட் ப்பா க்  அ ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் name of the village in Vellore near Katpadi.

     [கல்+ஆல்+ ர]்

     'கல் ர ்என்  மா ட்ட .

கல்நீர்ப்ப தல்

 
 கல்நீரப்்ப தல் kalnīrppaḍudal, ெச. . .(v.i.)

    ரசச்ா  எய் ய ர க்காக ந கல் க் காகத் ேதரந்்த கல்ைலத் ய நீரால் நீராட் தல்; to select and 
consecrate the hero stone.

     [கல்+நீர+்ப ]

கல்லக்காய்

 
 கல்லக்காய் kallakkāy, ெப.(n.)

ேவரக்்கடைல,

 groundnut.

     [கடைல-கல்ைல+காய்]

கலைவத் 
ெதாடரியம்

 
 கலைவத ்ெதாடரியம் kalavaittoḍariyam, ெப.(n.)

   ஒன் க்  ேமற்பட்ட தனித் ெதாடரியம் ேசரந்்  வ வ ; compound sentence.

     [கலைவ+ெதாடரியம்]

க நாள்

க நாள் kalināḷ, ெப.(n.)

   க யாண் ைன ஆண்டாகக் கணக் டாமல் நாளாகக் கணக் ம் ைற; counting the kali year by 
number of days.

க கத்  நாள் ப னா  றா ரத்  நாற்பதெ்தான்பதா ரத்  ப்பத்  நான்  (16:49,034); (ஆய் 
மன்னன் கல்ெவட் -ேகரளம்);
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கைலப்ெபா ள்

 
 கைலப்ெபா ள் kalaipporuḷ, ெப.(n.)

   ஒ வரால் உ வாக்கப்பட்ட அல்ல  பைடக்கப்பட்ட ெபா ள்; artefact.

     [கைல+ெபா ள்]

கவைலக்கால்

 
 கவைலக்கால் kavalaikkāl, ெப.(n.)

   கவைல இைறப் ல் ணற் ப் றமாக சாய்ந்தாற் ேபான்  அைமந்த இ  மரக்கால்கள்; supporting 
rafters of water lift device.

     [கவைல+கால்]

     [P]

கவைலப்பா

 
 கவைலப்பா  kavalaippāṭi, ெப.(n.)

கவைல ேயற்றத் ல் மா கள் ன் ன்னாக ெசன்  வ வதற்கான சாய்சரி ப் பாைத

 slanting path for the cattle in waterlift device.

     [கவைல+பா ]

கவைல வைல

 
 கவைல வைல kavalaivalai, ெப.(n.)

   கவைல ன் ப்பதற்  என வ வைமக்கப்பட்டவைல; a fishermannet.

     [கவைல+வைல]

க ந்தப்பா

க ந்தப்பா  kavundappāṭi, ெப.(n.)

   ெகாங்  நாட் ல் உள்ள ஊர.் ெப ந் ைறக்  2 கல் ெதாைல ல் உள்ளள ; name of the village in Kongu 
nadu.

     [க ண்டன்+பா ]

க ளி கக்

 
 க ளி கக்  gavuḷigaggu, ெப. (n.)

   பல்  ந்ததால் டமா ப் ேபான ெதன்ைன, பைன இவற் ன் கள்; toddy which is poisioned by the 
spliting venom of the lizard.

     [க ளி+கக் ]

கைவயன் த் ார்

 
 கைவயன் த் ார ்kavaiyaṉputr, ெப.(n.)

   ேகாயம் த் ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் name of the village in Coimbatore.

     [கா+ஜயன்+ த் ர]்
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கழகம்

கழகம் kaḻkam, ெப.(n.)

   1. கற்ேறார ் ட்டம்; assembly of learned men assorsogoff, -

ெப ங் கழகேமாடமரந்்  ( ைன.);

   2.  தா டம்; place of gambling.

கழகத் க் காைல ன் ( றள்.937);

   ம. கழகம் (ேகா ல், ேகா ல் ெதாண் );; . கல (பைறயர ் டம்);

     [ ன்→  → கழ→ கழ  → கழகம்]

ல் -  ல -  ல ,  ல தல் =  தல்.

ல_ ல_கல_கல .

கல_கலைவ. கலப்  - கலம்  - கலம்பம்கதமபம. கலம் -கலம்பகம்

கல_கலங் -கலக் -கலக்கம்

கல_கலகம், கலாம், கலாபம், கலாபைன.

இ வர ்அல்ல  இ  கட் யார ்கலந்ேத ெபா வதால், கலத்தற் க த் ற் ேபாரக்்க த் த் ேதான் ற் . 
ைககலத்தல் என் ம் வழக்ைக ம், ெபா , சமர ்என் ம் ெசாற்களின் ேவரப்் ெபா ைள ம் ேநாக் க.

ேமற்காட் ய ெசாற் ரி ப் பட் னின் , கலத்தற்ெசாற்  இ பாற் ட்டம், கலப் . கலக்கம், கலகம் 
என் ம் நாற்ெபா ள்கள் ேதான் ள்ளைம காண்க. நீ ம் மண் ம் ேபால பல ெபா ள்கள் அல்ல  
க த் கள் கலப்பேத கலக்கம்

ல் -  ள்_கள். கள் தல் =  தல் , ெபா ந் தல், ஒத்தல்.

கள்- களம் = ஏரக்்கள ம் ேபாரக்்கள ம் ேபாலப் பலர ் டம்

களம்-களன் = அைவக்களம்

களன்-கழனி=ஏரக்்களம் உள்ள வயல்.

களம் - களர ்= அைவ

களர ்- களரி = அைவ கல்  நாடகம் மல் ல் ப ம் அரங்  வாக் மன்றம், ெதா ல் ெசய் ம் இடம்.

கள்ள = ேபால.

     "கள்ள ம ப்ப ெவல்ல ழ" (ெதால்1235);  ள் -  - ழம் - ழப்பம்.

ழ  =  ரண்ட அைர கல்.

தற் க த் ல் ரட் க் க த் த் ேதான் ம்,

     "ேசேர ரட் " (ெதால்,846); என்  ெதால்காப் யம் தல் காண்க.

 -  உ

- ழாம்.

 -  ம்

 -  -  ,   -  மல்,  மம்,

 -  வல்,  தல் =  தல்,  தல் =  தல்,  ர தல்

 - க -க மல் = மயக்கம், நிைற .  .

 - ெக -ெக -ெக ,

ெக தல் = ெபா ந் தல், ெக தல் = ெபா ந் தல், மயங் தல்.

ெக  = நட்  ெக வ ஒர ்உவம

ெக  -ெக  = நட்

- ைழ =  ரண்ட காதணி.  - ( ழ ); - கழ  - கழகம் = ஒலக்கம் (Durbar);,  லவரைவ, கைல 
ப டம்,பைடக்கலம், மல் ப டம்,  தா டம்

ள்_( ள்); _  .
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க  ன்

 
 க  ன் kaḻivumiṉ, ெப.(n.)

   உதவாத ன்கள்; trash fish.

     [க + ன்]

க வாலா

 
 க வாலா  kaḻivālāṭi, ெப.(n.)

தாழ்வான நிலப்ப :

 lowlying place.

     [க +வாலா ]

க வாய் நாள்

 
 க வாய் நாள் kaḻuvāynāḷ, ெப.(n.)

   ெவள் வா கா வா நாள்க க்  ஒன்  ட்ட தல் நாள்,  ரேதாசம் எனப்பட்ட க வாய் நாள்; a day 
before full moon and new moon is said to prodósam in sanskrit and kåluvaynāl in Tamil.

     [க -க வாய்+நாள்]

கழாரம்பன்

 
 கழாரம்பன் kaḻārambaṉ, ெப.(n.)

   ெதால்காப் யெரா  உடன் ப ன்ற மாணவரக்ளாகக் க தப்ப ேவா ள் ஒ வன்; name of one of the 
classmates of Tolkappiyar.

     [கழார[்ஆற் க்க கம்]+அம்பன்- ல்லாளன்]

க க் ைட

 
 க க் ைட kaḻikāṭai, ெப.(n.)

காட் க் ெகா களால் ன்னி, ேகா  க ழ்க்க ம்,  ளம் அள்ள ம் பயன்ப த்தப்ப ம் ெபரிய ைட,

 a big multipurpose basket.

     [க + ைட]

க ப்படல்

 
 க ப்படல் kaḻippaḍal, ெப.(n.)

ங் ல் ம்  அல்ல  ெமல் ய காட் க் ச் கைளக் ெகாண் ப் ன்னப்ப ம் படல் ேபான்ற தட் :

 a side screen.

     [க +படல்]

க வாய் வ பா

 
 க வாய் வ பா  kaḻuvāyvaḻipāṭu, ெப.(n.)

    ற்றங்கள் க ய வ ப ம் நாள் ( ரேதாசம்);; a day of prayer for expiation from sin.

     [க வாய்+வ பா ]
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க ள்

 
 க ள் kaḻuvuḷ, ெப.(n.)

   ஆண்பாற் ெபயர;் name of a person. க ள் தைலமடங்க

     [க [வ ைம காவல்]+உள் க ள்-மறவன், காவலன்]

களிக்ேகால்

 
 களிக்ேகால் kaḷikāl, ெப.(n.)

   களி ண்ட உத ம் ேகால்; a stickused tokuindleboiled ragi preparation.

     [களி+ேகால்]

களிம் ளியான்

 
 களிம் ளியான் kaḷimbuḷiyāṉ, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் கற்றாைழ; a kind of aloe.

     [களியம்+ ளியன்]

கற்ற -தல்

 
 கற்ற -தல் kaṟṟaṟidal, ெச. . .(v.t.)

   அற ல் கைள ம் அர யல் ல்கைள ம் கற்  ேவண் வன லக் வன அ தல்; to be educated by 
extraordinary learning.

     [கற் +அ ]

கன் த் தாய்மா

 
 கன் த் தாய்மா  kaṉṟuttāymāṭu, ெப.(n.)

   கன் க் ப்பால் ெகா த் க்ெகாண் க் ம் நிைல ல் உள்ள மா ; milking cow.

     [கன் +தாய்மா ]

ஒ.ேநா.  ள்ைளத்தாய்ச் .

     [P]

கனகதம்

கனகதம் gaṉagadam, ெப.(n.)

ஒட்டகம் :

 camel.

கனகதம்.ஒட்டகம்(நிக. .8:182);

     [கன+கதம்]

கணிய ர்

 
 கணிய ர ்kaṇiyaṉur, ெப.(n.)

   ேவ ர ்மாவட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் name of the village in Vellore.

     [கனியன்+ஊர]்
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காட் யாள்

 
 காட் யாள் kāṭciyāḷ, ெப.(n.)

   வழக்  ேநர ்ேகட் ம்ேபா ேநரிற் கண்டவராக நிகழ்ந்த  ற ன் வ பவர(்சாட் );; witness.

ம வ. சான்றாளர,் கரி, ேநரக்ாட் , காட் .

     [காண்-காட் +ஆள்]

காட்  எ ம் த ழ்செ்சால், வடெமா ல் சாட்  எனத் ரிந்த .

காட்டாட்

 
 காட்டாட்  kāṭṭāṭci, ெப.(n.)

   அறெந  தவ ச ்ெசய் ம் அரசாட் ; unjust rule, tyranny.

     [காட் +ஆட் ]

காட்டாளி

 
 காட்டாளி kāṭṭāḷi, ெப.(n.)

   கடற்கைர மரம் ேசாைலகைள அைடயாளமாகக் ெகாண்  கட ல் ன் க் ம் இடங்கைளக் கண் 
ட ம் றைம வாய்ந்த னவன்; fisherman efficientin identifying the fishing areas by calculating the distance by 
sighting the sea shore vegetation.

     [கா +ஆளி]

காண் ேநரம்

 
 காண் ேநரம் kāṇpunēram, ெப.(n.)

   காண் பதற்  ேநரம் ஒ க் ைக; an appointment.

காண்ேபைழ

 
 காண்ேபைழ kāṇpēḻai, ெப.(n.)

   காட் ப்ெபா ள் கைள ைவக் ம் கண்ணா க் காட் ப் ெபட் ; show case.

     [காண்+ேபைழ]

கா ல் ற் -தல்

 
 கா ல் ற் -தல் kādilpūcuṟṟudal, ெச. . . (v.i.)

   ஏமாற்  ேவைல; cheating.

     [கா ல்+ + ற் ]

கா வைளயம்

கா வைளயம் kātuvaḷaiyam, ெப.(n.)

   1 ஏற்றச ்சா ன் கா வைளயம்; a ring in the ladder for pulling water from well. 2. &moof sus memuth; round earring.

     [கா +வைளயம்]

     [P]
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காப்பரி

காப்பரி  kāpparisi, ெப.(n.)

ேகா ல் அ ய வரக் க்  வழங் ம் இனிப்  கலந்த பசச்ரி ,

 raw rice with jaggery offered to the devotees at the temple.

     [காப் +அரி ]

 காப்பரி  kāpparisi, ெப. (n.)

   1.  றந்த ழந்ைதக் க் காப் ம் நாளில் வழங் ம் பா கலந்த அரி ; rice mixed with treacle generally 
distributed on the occasion when a new-born baby is provided with bangles.

   2. மண ழா த ய காலங்களில் காப்  நாண் கட் ம்ேபா  ைக ம் அரி  (இ.வ.);; rice held in the 
hands of a person on his marriage occasion, when a string is tied round his wrist, with mantras to ward off evil.

   3. இேய  றந்த ப ன் ன்றாம் நாள் ழா ல் ேகா ல் வழங் ம் பா  கலந்த அரி  (R.C.);; rice 
mixed with treacle distributed in Roman Catholic churches on the Epiphany, the 13th day after the nativity.

ம. காப்பரி

காப் யளி-
த்தல்

 
 காப் யளி-த்தல் kāppuṟudiyaḷiddal, ெச. . . (v.i.)

   ஒ  ைளெபா ள் அல்ல  கண் ப்ைப பயன்ப த் வதற்கான தனி உரிைம ெகா ததல்; to 
bestow patent right.

     [காப் +உ +அளி-த்தல்]

காய்க்ெகாட்ைட

 
 காய்க்ெகாடை்ட kāykkoṭṭai, ெப.(n.)

   காய் நிைல ேலேய ப த் க் காய ைவக்கப்பட்ட ெகாடை்ட; dried nut almost in a unriped stage.

     [காய்+ெகாடை்ட]

கார் ட்

 
 கார் ட்  kārkuṭṭi, ெப.(n.)

ய ெசம்ம க்கடா,

 a small he-goat.

     [கார+் ட் ]
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காரேவன் கல்ெவட்  kāravēṉkalveṭṭu, ெப.(n.)

   த ழ் ேவந்தரக்ள் உடன்ப க் ைகையக் ப் ட் க் காட் ம் அத் ம்பர ்கல்ெவட் ; Hattikumba 
inscription which depicts an agreement among the three Tamilkings.

     [காரேவலன்+கல்ெவட் ]

த ழகத் ன்  வடநாட்டார ்பைடெய ப் கள் நடந்தன. இந் யா க்  ஒ காலத் ல் த  ழகம் 
என்  ெபயரி ந்த ._ஆரியர ் ந்த ன் வட நாட் த் த ழ் ரா தம் என் ம் வட த ழா ற் . 
அப்ெபா  ந் யமைல வைர த ழ் நாடாக இ ந்த . அதன் ன்னர ்வடேவங்கடமாகத் த ழக 
எல்ைல க ங் ய .

வடநாட் ப் பைடெய ப்பாளரக்ைள ஒன்  ேசரந்்  எ ரப்்பதற்காக ேவந்தரக் ம் 12 ேவளிர ்
நில மன்ன ம் ஒ ங் ைணந்  ட் ைண  உடன்ப க்ைக ெசய்  ெகாண் ந்தனர.் இந்த 

ஒப்பந்தம் ெந ங்காலம் நில யைதக்க ங்க நாட்  அத் ம்பா (யாைனக் ன் );  ல் காரேவலன் 
என் ம் மன்னன் ெபா த்த கல்ெவட்  ற .  . .இரண்டாம் ற்றாண் ல் காரேவலனின் 
11ஆம் ஆட் யாண் ல் இந்த உடன்ப க்ைக ந்  ேபா ற்  என அக்கல்ெவட்  ற .

அந்த அத் ம்பா கல்ெவட்  சனவரி 2004இல் ெவளிவந்த DL பன்னாட் த் ர ட ெமா  யல் 
இத ல் ெவளி டப்பட் ள்ள . காரேவலன் அவ ைடய 12ஆம் ஆட் யாண் ல் பாண் யனின் 
தைலநகைரக் ெகாள்ைளய த் ப் ெபான் ம் ெபா ம் எ த் ச ்ெசன்றான் என் ம் ெசய்  
நம்கைடக்கழக இலக் யங்களில் றப்பட ல்ைல. பாண் ய நாட் ல் 150 ஆண் கள் கைடக் கழகக் 
காலத் ல் மன்னராட்  இல்லாமல் ேபாய் ட்ட  என 1920இல் ெவளிவந்த நற்  ேவளாளர ்வரலா  
என் ம் ெசய் ள் ல் ற .

அந்த உடன்ப க்ைக1300 ஆண் கள் நீ த்த  என் ன்றனர.் காரேவலனின் அத் ம்பா கல் ெவடை்ட 
1928இல் ப த்த ஆர.் .பாணர் ம் ெசய வா ம் அத் ைண நீண்ட ெந ங்காலம் ஒ  உடன் 
ப க்ைக நீ த்த  என்பைத எவ ம் நம்ப யா  எனக் க னர.் எனேவ, ஏேதா ஒ  வைக ல் 
ப த்  அந்த உடன்ப க்ைக ப ன் ன் ம் ம்

ேசரந்்த 13 ஆண் கள் நில யதாக உைர ளக்கம் தந்தனர.்_அதைனேய கல்ெவட்டா ரி யரக்ள் ேமற் 
ேகாள்காட்  வ ன்றனர.் காரேவலன் கல்ெவட் ன் ஒ  ப :

ஜனபத பாவனம்ச

ெதரச வச சதகம்

மன்  த ாதக சங்காதம்

என் ம் ெதாடரில் த ர தக சங்காதம் மன்  என்ப  த ழ் நாட் க் ட்டணி உைடக்கப்பட்ட  
எனப் ெபா ள்ப ற . த ரதக என்பதற்  த ர ேதச என ம் பாட ேவ பா  உள்ள . வடநாட்  
மக்களின் அைம யான வாழ் க் ப் பா காப்  அளிப்பதற்காக என் ம் ெபா ளில் ஜனபத 
பாவனம்ச என் ம் தல்வரி எ தப்பட் ள்ள . அ த்த வரி ல் ெதரச என்ப  13ஐக் க் ம். 
அ த் ள்ள வச என் ம் ெசால் ெப ய எனப் ெபா ள்ப ம். சதகம் என் ம் ெசால்  ெகாண் ட  
என் ம் ற்றாண் - (century); என் ம் இ ெபா ள் த ம்.   ெகாண்ட  என் ம் ெபா ள் இங் ப் 
ெபா ந்த ல்ைல.   ெகாண் ட  என்  ஒன்ைற  கட் ய ற  அதன்  ப ன் ன்ைறச ்
ேசரக்்க யா . ஒ  சதகம் என்பதற்  ற்றாண்  என் ம் ெபா ேள இங் ப் ெபா த்தமாக 
அைமந் ள்ள .

   113 ஆண்ைடக் ப்பதாக இ ந்தால் ெதரசசதம் என்  ப் ட்டாேல ேபா மான .  ற்றாண்  
எனப்ெபா ள்ப ம் சதகம் என் ம் ெசால்ைல ஆளேவண் ய ல்ைல. 13  ற்றாண் கள் என்பைதக் 

க்கேவ ெதரசவச சதகம் என் ம் ெதாடராட்  பயன்ப த்தபபட்ட .

இந்தக் கல்ெவட் ரா த ெமா ல் எ தப் பட் ள்ள .  ரா தம் வடத ழ் எனப்பட்ட . இ ல் 
வடெமா க் ரிய எண் ைற ன்பற்றப்பட ் ள்ளதா அல்ல  த க் ரிய எண் ைற ன்பற்றப் 
பட் ள்ளதா என்பைதத் ெதளிவாக் க் ெகாள்ள ேவண் ம்.

த ழ் எண் ைற

எண்கைள எ த்தால் எ க் காட் தல் எண் களால் எ க் காட் தல் என் ம் ைறைய உலக 
ெமா கள் அைனத் ம் ன்பற் ன்றன. த ல் எண்ணாக எ னா ம் எ த் ல் எ க் காட்  
னா ம் எண்களின் ம ப்ைப இட ந்  வலமாகேவ

ப் வ  வழக்கம். ஆ ரத்  ன்  1003 எனத் த ல் ப்பைதக் காண்க

வடெமா  எண் ைற

வடஇந் ய ெமா களி ம் சமற் தத் ம் வைர எண் ம் ேபா  வல இடமாக ம் ற் க்  
ேமல் இட வலமாக ம் எண்ணின் இட ம ப் கள் ஆளப்ப ன்றன.

அ. சமற் தம்_ச ரத்  14 (நான் ம் பத் ம்); ப னான்  இந்  -ேதாஹ் 13 ( ன் ம் 
பத் ம்);ப ன் ன்

ஆ. சமற் தம் (இத் ஸ் 31 (ஒன் ம் ப்ப ம்);  ப்பதெ்தான்

 சகஸ்ர2000 (இரண்  ஆ ரம்); ஈரா ரம்

இந்  - ேதாஹஜார ்2000 (இரண்  ஆ ரம்); ஈரா ரம்
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காராம்ப

 
 காராம்ப  kārāmbasu, ெப.(n.)

   ம ம் காம் ம் க நிறம் ெகாண்ட மா ; cow of black coloured udder.

ம வ. காரா, காரான். காரா .

     [க -கார+்ஆம்+ப ]

காரா ன் பால் ரிய .  த்த ல்ைல ேமயாத ம் க த்  அைல நீைரதெ்தா ம் ஆழம் வைர 
இறங் த் ய நீர ்ப வ ம் இதன் இயல் . இதன் வ ற் ல் ஆன்மணத்  (ேகாேராசைன); 
உ வா ம்.

காரி

காரி kāri, ெப..(n.)

   உப்பங்க ; back water.

   2.காயல்; an arm of the Sea. 3.5%; beauty.

ம. க.காரி, ெத. கய் . ரா. கார, கா .

     [கார-்காரி (க ைம நிறம்); கடல் நீரந்ிைல]

காைர 

 
 காைர  kāraivīṭu, ெப.(n.)

   கண்ணாம் ச ்சாந் ைனக் ெகாண்  சப்பட்ட வர ்ெகாண்ட ; mortar plastered house,

     [காைர+ ]

கால் கட்  ேபா -
தல்

கால் கட்  ேபா -தல் kālkaṭṭupōṭudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   1.  மணம் ெசய்தல்:

 to arrange marriage:

அவ க்  ஒ  கால் கட்  ேபாடேவண் ம்.

   2.கா ல் கட் ேபா தல்:

 to tie a bandage on leg.

     [கால்+கட் ம்+ேபா ]

கால்ெவளி

கால்ெவளி kālveḷi, ெப.(n.)

   அ  (ஞானம்);ப் ெப ெவளி; universal zone of eternal enlightment.

     " லத் ல் ேதான்  ல் இ நான்கா க் கால்ெவளி ல் பன்னிரண் டாம் காண்' (ஒளைவக் றள்-
41);

     [கால்+ெவளி]

கால ைற 
ஊ யம்

 
 கால ைற ஊ யம் kālamuṟaiūtiyam, ெப.(n.)

ஏரண ைறச ்சம்பளம், நிைலப் ச ்சம்பளம்,

 time scale of pay, permanant salary.

ம வ, ஏ ப சச்ம்பளம்.

     [காலம்+ ைற+ஊ யம்]
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காலா

 
 காலா  kālāṭi, ெப.(n.)

   ேபாக் ரி, அடங்காதவன்;гоgue.

     [கால்+ஆ= காலா -கண்டப  ரிபவன்]

கா ந் தைல ம் 
அ -தல்

 
 கா ந் தைல ம் அ -தல் kālundalaiyumaṟidal, ெச.  ன்றா .(v.t.)

   அைனத்ைத ம் அ ம் பாங் ; method of knowing everything.

     [கா ம்+தைல+அ ]

கா -தல்

 
 கா -தல் kāviḍudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

    லங் கைளச ்  ெதய்வங்க க் ப் ப தல்; to kill the animals for demigods, for divine purpose.

ம வ ஊட்  த தல்.

     [கா  [உண ]+இ ]

காழ்

காழ் kāḻ, ெப.(n.)

பணம் என்ப ன் எட் ல் ஒ  பங்  ம ப் ைடயபழங்காலக்காக,

 an ancient coin 1/8"value of panamotherwise known as cinnam. (கல்ெவ..);.

     [காய்-காம்]

ட் ப

 
  ட் ப  kiḍḍubaḍi, ெப.(n.)

   ஆதாயம் (லாபம்);; profit.

ெத.  ட் ப  ம வ

ஆதாயம், ஆ .

     [ ட் +ப - ட் ப ]

த ட் க் ேமல் அ கமாகக் ட் ய( ைடத்த); ெதாைகயான ஆதாயம் (லாபம்);]

இசெ்சால்ேல நாளைட ல் கட் ப  எனத் ரிந்  ட்ட .

ைடவைர

 
  ைடவைர kiḍaivarai, ெப.(n.)

   உலகப்படத் ல் நிலந க்ேகாட் ன் இ பா ள்ள வைர கற்பைனக் ேகா ; latitude.

     [ ைட+வைர]

ண்ணாக்

 
  ண்ணாக்  kiṇṇākku, ெப.(n.)

   வண்ணச ் ப் ப் பாட் ல் (சந்தப்பாட் ); உைரயைச ேபான்  இன்ேனாைசக்காகச ்ேசரக்்கப்ப ம் 
ப் ச ்ெசால்; empty morph added a the end of a stanza in songs of folklore.

     "பா ம் க்  - ேபா  ண்ணாக்  - பவள மணி மாைலகளாம் - ேபா  ண்ணாக் "

     [ ண்- ண்ணாக்  (ஒ க் ப் );]
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ைணப்பைற

 
  ைணப்பைற kiṇaippaṟai, ெப.(n.)

   ஒ வைகத ்ேதாற் க  (உ );; a kind of drum.

     [ ைண+பைற]

பண்ைடய நாளில் ெநல்வய ல் உ ம் ேபா ம் அ வைட ெசய் ம் ேபா ம் ைணப் பைற 
ெகாட்டப்பட்ட .

     [P]

ள்ளி

 
  ள்ளி kiḷḷi, ெப.(n.)

   ேசாழரின் ப்ெபயர;் name of a clan among royal chola king dynasty.

     [ ள்- ைளத்தல், ேதான் தல் +இ -  ள்ள [ேதான்றல் ெபரிேயான்]]

ள்ளி ந -தல்

 
  ள்ளி ந -தல் kiḷḷinaḍudal, ெச.  ன்றா .(v.t.)

   நாற்ைற அள  பாரத்் ச ் கப் ரித்த ந தல்; to transplant with a calculation.

     [ ள்ளி+ந ]

ளிக்கால்

 
  ளிக்கால் kiḷikkāl, ெப.(n.)

    ளிகால் ேபால் ெச க் ய டத் ன் கால்; a moult resembling a parrot leg engraving.

     [ ளி+கால்]

ளிப் ள்ைளப்பா
டம்

 
  ளிப் ள்ைளப்பாடம் kiḷippiḷḷaippāṭam, ெப.(n.)

    ளிப் ள்ைளேபால ெசான்னைதேய ெசால் வ ; ready made speech out of compultion,

     [ ளி+ ள்ைள+பாடம்]

ளியாந்தட்

 
  ளியாந்தட்  kiḷiyāndaṭṭu, ெப.(n.)

    வர ் ைளயாட் ; a children's game.

     [ ள்ளி- ளி+அம்+தட் ]

சச்ான்

 
  சச்ான்āccāṉ, ெப.(n.)

   அைடப் க் ர ல் ேப பவன்; one speaks in shrill voice.

     [ ச் - சச்ான்]
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ர்கப்பல்

 
  ரக்ப்பல்ārkappal, ெப.(n.)

   ைகத்த ெநச ல் பயன்ப த் ம்  கம் ; a smallstring used I in handloom weaving.

     [ ள்- ர+்கப்பல் [கப்பல்+காந்த  ச் ]]

ரக்காய்

 
  ரக்காய்ārakkāy, ெப.(n.)

   ெவள்ளரிக்காய்; cucumber.

     [ ர-் ர-காய்]

ரந்ைத

 
  ரந்ைதārandai, ெப.(n.)

   ஒ  லவர ்ெபயர;் name of a Tamil poet.

.  ர ்(பழைமயான);.

     [ ழ்- ர[்பழைம,ெதான்ைம]- ரன்+அந்ைத [ஐயன்] ரந்ைத]

க் லம்

 
  க் லம் kukkulam, ெப.(n.)

     இனப் ரி ; tribe.

     [ + லம்]

டம்

 
  டம்  kuḍambu, ெப.(n.)

   உடம் ; body.

ம வ,  டம்ைப

     [ டம்-  டம் ]

டம்,  டம்  ட் ன் ெபயரக்ள். உடல்  ேபாற் க தப்பட்ட .

டவாளி

 
  டவாளி kuḍavāḷi, ெப.(n.)

   நீர ்இைறக்க உத ம் மட் டம்; a pot used to draw water from the well.

     [ டம்+வாளி]

கடவாளி என்ப  ெகாசை்ச வழக் .
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-த்தல்

 
  -த்தல் kuḍittal, ெச. ன்றா .(v.t.)

உண்  தல்:

 to eat.

ேசா  த்தாயா. (ெகாங்.வ.);

ந் .  ந்தன்.

     [ ள்- - ]

த்தல்-கஞ்  த்தல், நீரில் அல்ல  ேமாரில் கைரத் க் க் ம் உண  கஞ்  வ ல் 
இ த்த ன் த்தல் உண் தல் ெபா ள் ெபற்ற .

ைமப்பணி

 
  ைமப்பணி kuḍimaippaṇi, ெப.(n.)

   பைடத் ைற நீங்கலாக அர ப் பணியாளர;் civil service.

     [ ைம+பணி]

ப்ெபா ள்

ப்ெபா ள் kuḍipporuḷ, ெப.(n.)

   1. ஒ  ம்பத் ன் அல்ல  ெகா வ ன் வரலாற் த் ெதாடரப்ான ெப ைம

 honesty and dignity belonging to ancestry of clam or royal family.

     " ப்ெபா ள் அன்  ம் ெசய்ைக" ( றம் 45);.

   2. நாட்  நலன், ெபா

 spousis;

 public interestwelfare of the society.

     "  ெசய்வல்" ( றள்);.

     [ +ெபா ள்]

ேய கள்

 
  ேய கள் guḍiyēṟigaḷ, ெப.(n.)

    ைழப் ற்காக ஒ  நாட் ந்  மற்ெறா  நாட் ல் ேய யவரக்ள்; emigrant.

த ழர ் ேய  களல்லர ்இந்தத் த ழ்மண்ணின் ைமந்தரக்ள்.

     [ +ஏ கள்]

வாணர்

 
  வாணர ்kuḍivāṇar, ெப.(n.)

    மக்கள்; citizen.

ம வ,  மக்கள்.

     [ +வா[வாழ்கர]்வாணர]்
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க் -தல்

க் -தல் kuḍukkudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   1வைல ட் ப் த்தல்; to catch, throwing net.

   2. க் க் க ட் ப் த்தல்; to catch by noose.

   3. ல் ழ்த் ப் த்தல்; to by making to fall in a pit.

   4. ைக வா ைல அைடத் ப் த்தல்; logo; to catch by closing the cave entrance.

     [ டங் - ங் - க் -தன்- க்  (வைல);]

ம் கட் -தல்

 
  ம் கட் -தல் gumbugaṭṭudal, ெச. . . (v.t.)

   தனிக் ச் யாக இ க் ம் மர ந் ரி ேபான்ற மரக் கன் கள் ைளத் த் தைழத்  ; to grow thickas 
boughs.

     [ - ம் + ட் ]

மான்

 
  மான் kuḍumāṉ, ெப.(n.)

   தவசம் ெகாட்  ைவக் ம் ய மட்பாண்டம்; small size storage earthen pot.

     [ ைவ- மான்]

ண்டக் மண்டக்

 
  ண்டக் மண்டக்  kuṇṭakkumaṇṭakku, ெப.(n.)

தப் , தவ ,

 something wrong.

எேல ண்டக்க மண்டக்க ேபசாேத.(இ.வ.);

ம வ, ஏ மா , எக்  தப் , தா மா .

     [ ண் - பள்ளம், இைடஞ்சல் ண்டக்  மண்டக்  -எ ைக மர ைணசெ்சால்]

ணக் ரல்

 
  ணக் ரல் kuṇakkural, ெப.(n.)

ெகான்னக்ேகால் என் ம் தாளக்கட் க் ர ைச, பண்ணின் அள கைள அ ப்பைடயாகைவத்  பல் 
வைகயான அல கைள த்தரித்  ழக் வ :

 musical time measure through voice.

     [கணி- ணி- ணக் + ரல்]

ணத்

 
  ணத்  kuṇattīvu, ெப.(n.)

    ழ்த் ைசத் ; an eastern island.

     [ ணம் [ ழக் ]+ ]

த் ரி

 
  த் ரி kuttiri, ெப.(n.)

    ய கட் மரம்; small size catamaran.( னவ);.

     [ ள்- டை்ட- த் - த் ரி]

546

www.valluvarvallalarvattam.com 16500 of 19068.



த் ட்

 
  த் ட்  kuttiruṭṭu, ெப.(n.)

   அடர ்இ ட் ; dense darkness.

ம வ,  ம் ட் .

     [ - ம் - த் +இ ட் ]

ம் ேசைவ

 
  ம் ேசைவ kumbiḍucēvai, ெப.(n.)

ேகா ல் ெந ஞ்சாண் ைடயாக ந்  வணங் தல்,

 to workship godbyfalling downflat on the ground.

     [ ம் +ேசைவ]

     [P]

ைம நாற்றம்

 
  ைம நாற்றம் kumaināṟṟam, ெப.(n.)

   நீர ் ைற னால் சரியாகேவகாம ந்  ய்ந்  ேபா ம் ெபாங்கல் பாைன ந்  ம் ைக 
நாற்றம்; over boiled smell.

     [ ைம+நாற்றம்]

ரல் ெகா -த்தல்

ரல் ெகா -த்தல் kuralkoḍuttal, ெச. . .(v.t.)

   1. ம ெமா  த ம் ைற ல் ரல் எ ப் தல்;    ப் தல்; respond to a call;

 call.

   2. எ ரத்்  க த் த் ெதரி த்தல்:

 raise one's voice (one's protest);.

   3.( ைரப் படத் ல்); ெசாந்த ர ல் ேபச யலாத ந கரக் க் ப் றர ்தம் ரல் தந்  
ேப தல்;     [ ரல்+ெகா ]

 பாய்-தல்

 
   பாய்-தல் kuruvipāytal, ெச. . .(v.t.)

   பைனமரத் ன் பாைளக்  ஏற்ப ம் ேநாய்; a fungus disease in palmyra.

     [ +பாய்]

வளாள ரம்

 
  வளாள ரம் kuvaḷāḷaburam, ெப. (n.)

   பண்ைடக் ெகாங்  நாடை்டசே்சரந்்த ஓர ்ஊர;் a village of ancient korgu country.

     [ வளால[ம்]+ ரம்]

ழந்ைதச ்
ெசல்வம்

 
  ழந்ைதச ்ெசல்வம் kuḻndaiccelvam, ெப.(n.)

   இைறவனால் ெகா க்கப்பட்டதாகக் க தப்ப ம் மழைலச ்ெசல்வங்களா ய ழந்ைதகள்; off spring, 
children.

     [ ழந்ைத+ெசல்வம்]
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ழந்ைதப் ேப

 
  ழந்ைதப் ேப  kuḻndaippēṟu,    ெப.(n,)  ள்ைள ெப ம்ெப ம்ேப ; for tune of begetting child.

     [ ழந்ைத+ேப ]

வைல

 
  வைல kuḻivalai, ெப.(n.)

   கசச்ல் எ ம் க் க் கடை்டகளால் இைணக்கப்பட்  ந  ந ேவ கள்அைமத் க் கட்டப்பட்ட 
வைல; dipnet connected by splinters.

ம வ கசச்ா வைல.

     [ +வைல]

க சச்ல்-கசச்ல்(கடை்ட);.  க் க் கடை்ட டப்பட்டதால் கசச்ா வைல என் ம் வர.்

ழ  
வளர்ப்ெபா

 
  ழ  வளரப்்ெபா  kuḻvivaḷarppoli, ெப.(n.)

ழந்ைத வளரப்் ல் இயல்பாக ஒ க் ம் ஒ ,

 nursery sound.

     [ ழ +வளரப்் +ஒ ]

ற்றப் பத் ரிைக

 
  ற்றப் பத் ரிைக guṟṟappattirigai, ெப.(n.)

லனாய்  ந்த டன் ைற(நீ );மன்ற உசாவல் ெதாடங் வதற்காக காவல் நிைலய அ காரியால் 
அ ப் ைவக்கப்ெப ம் ற்றம் பற் ய தகவல்களடங் ய அ க்ைக

 charge sheet;police report.

     [ ற்றம்+பத் ரிைக]

ப்ெபா

 
  ப்ெபா  kuṟippoli, ெப.(n.)

   வழக்கப்ப  ல க த் கைளப் றரக்் த் ெதரி க் ம் வைக ல் அைமந்த ப்  ஒ ; symbolic 
Sound.

     [ ப் +ஒ ]

ெமாந்ைத

 
  ெமாந்ைத kuṟimondai, ெப.(n.)

   ெநற் யல்  அைடயாளம் இடப்பயன்ப த் ம் சாணிப் பால் நிைறந்த ைள 
ெமாந்ைத.(தஞ்.வ.);; symbol marking earthen pot.

     [ +ெமாந்ைத]

ெய த்

ெய த்  kuṟiyeḻuttu, ெப.(n.)

ஓம்' பாரக்்க;see om.

டகமான ெய த்ைதத் தாம ல் டகமா ம் ைரந் ". (ஒளைவக் றள்.136);

     [ +எ த் ]
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க்க ளக்கம்

 
  க்க ளக்கம் kuṟukkaviḷakkam, ெப.(n.)

   ஒ  ெசயல் அல்ல  ெதாடரின் க்க வ வம்,  க்கக் ; abbreviation.

     [ க் [ம்]+ ளக்கம்]

ட் த் ெதாடரியம்

 
  ட் த் ெதாடரியம்āḍḍuttoḍariyam, ெப.(n.)

   ஒன் க்  ேமற்பட்ட ெதாடரியம் (வாக் யம்); ெகாண்ட ட் த் ெதாடர;் compound sentence.

     [ ட் +ெதாடரியம்]

ேவா

 
  ேவாāvō, ெப.(n.)

தன்ைனப் ன் ெதாடர அல்ல  மா  ேமய்ப்ேபார ்மாைல ல் மாட் ப் பட் க் த் ம் வதற்காக 
மா கைளத் ம் மா ெசய்வதற்  எ ப் ம் நீள் ஒ :

 a long sound with the world kūvö to alert the cattle to return from grazing in the evening orinstruct the cattle to follow him.

     [ -கேவா(ஒ க் ப் );]

னிவைல

 
  னிவைலāṉivalai, ெப.(n.)

    கச ் ய ன் கைளப் க்க உத ம் வைல; fish net catching small tiny fish.

     [ னி [ கச் ய ன்]+வைல]

ெகசச்ங் ெகட்

 
 ெகசச்ங் ெகட்  keccaṅgeṭṭu,  .எ.(adv.)

   மான ல்லாமல்,   ெசாரைண ெகட் ப் ேபாய்; bereft of dignity and honour.

     [ெகசச்ம்+ெகட் ]

ெகட் க் காப்

 
 ெகட் க் காப்  keṭṭikkāppu, ெப.(n.)

   ெபண்கள் கால்களில் அணி ம் அணிகலன் வைக; anklet.

     [கட் +ெகட் +காப் ]

     [P]

ெகடாக்காரன்

 
 ெகடாக்காரன் keṭākkāraṉ, ெப.(n.)

எமன்:

 got of death.

     [கடாக்காரன்→ெகடாக்காரள்.ேம.வ.]
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ெகடாவ

 
 ெகடாவ  keḍāvaḍi, ெப.(n.)

    ைணய த்த ல் மா கள் ற் வ ம் ைவக்ேகால் பரப் ; he stock on the threshing floor.

ம வ ைனய ப் ப் ப .

     [கடா+அ → ெகடா+அ -ெகடாவ  [ேப.ேவ]]

ெக கட் வரிைச

 
 ெக கட் வரிைச geḍugaḍḍuvarisai, ெப.(n.)

பரிசம் ைவத்தல்,  மண உ  ெசய்தல்

 fixing the marriage by offering gifts.

     [ெக +கட் +வரிைச]

கசவர ்பழங் களின் ெசால்லாட் .

ெக த்தேக

 
 ெக த்தேக  keḍuttaāḍu, ெப.(n.)

   ஒ ைற இழப்  ஏற்பட் ம் ண் ம் ய மா  ஒ வைர அ த் ைக; to inducea persor to continue 
without minding the lost.

ெக த்த+ேக ]

ெகண் க்கல்

 
 ெகண் க்கல் keṇṭikkal, ெப.(n.)

    ல் செ்சங்கல் உைடந்த ெசங்கல்; broken brick.

     [கண் -ெகண் +கல்]

ெகந் தல்

 
 ெகந் தல் kendudal, ெதா.ெப.(vbl.n.)

    ட் ப் ள் ைளயாட்  வைக; a type of game.

     [காந் -ெகந் ]

ெகப்பம்

 
 ெகப்பம் keppam, ெப(n.)

   நிைற ,  ைம; come to an end, completion.

ெத. ெதப்பக.

     [த ம் -தம் -ெதம் -ெதப்பம்-ெகம்பம்]

ெகப்

 
 ெகப்  keppuṟu, ெப.(n.)

    ம் ,  க் த்தனம்; mischief.

உனக் க் ெகப்  அ கம்.( னவ);

     [ைகப் +ஊ -ைகப் -ெகம்  [ைக ஊ தல்]]

ஏேத ம் ம்  ெசய்வதற்காகக் ைக ணெவ க் ற  என்ப  ப் ெமா .
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ெகம் தல்

 
 ெகம் தல் kembudal, ெதா.ெப.(vbl.n)

    த்தல்; jumping.

     [ ளர-் ம் -ெகம் ]

ெகர்ப்பம்

 
 ெகரப்்பம் kerppam, ெப.(n.)

மரங்களில் ந ல் காணப்ப ம் க னமான சைதப்ப , ைவரம்:

 hardcore in a bar.

     [க ப்பம்-ெகரப்்பம்]

ெகரட் ப்

 
 ெகரட் ப்  keraṭṭippu, ெப.(n.)

   ேகாள்மைறப் க் ( ரகணம்); காலங்களில் க ற்ற ெபண்கள் ைவக் ள் வதால் றக் ம் 
ழந்ைதகள் உ ப் க் ைறபாடாகப் றக் ம் என் ம் நம் க்ைக; during eclipse period the pregnant ladies 

will be affected and give birth of physically handicapped child a belief.

     [ ரக+அ ப் ]

ெகரட் க் -தல்

 
 ெகரட் க் -தல் keraṭṭikkudal, ெச ன்றா  (v.t.)

   ேகாள் மைறப் க் ( ரகணம்); காலங்களில் க ற்ற ெபண்கள் ைவக் ள் வதால் றக் ம் 
ழந்ைதகள் உ ப் க் ைறபாடாகப் றக் ம் என நம் தல்; to believe that during eclipse period the pregnant 

ladies will be affected and give birth of physically handicapped child.

     [ ைற- றட் -ெகரட் க் ]

ெகராளி ெகாள்  - 
தல்

 
 ெகராளி ெகாள்  - தல் gerāḷigoḷḷudal, ெச. . .(v.i.)

    ரண்ேடா தல்; suddenly running with fear.

     [ றங் - றளி-ெகராளி+ெகாள்]

ெகறா தல்

 
 ெகறா தல் keṟāvudal, ெதா.ெப.(vbl.n.)

    லம் தல்; Crying.

     [ றா - றா -ெகறா  (ெகா.வ.);]

ேகட்பார் ேபச்

 
 ேகட்பார ்ேபச் āṭpārpēccu, ெப.(n.)

    ய எண்ணத் டன் ெசால்பவரின் ேபசை்சக் ேகட் ம் தன்ைம; listening to enemy's speech.

     [ேகள்-ேகட்பார+்ேபச் ]
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ேக பாடாக

 
 ேக பாடாகāṭupāṭāka,  .எ.(adv.)

   உ ர ் ைழக் ம் உ ப்பா  இன்ைம; a patent's serious condition.

ம வ. க  ந .

     [ேக +பா +ஆக]

ேகழ்வர  ஒடாப்

 
 ேகழ்வர  ஒடாப் āḻvaraguoṭāppu, ெப. (n.)

   நன்  அைரக்கப்படாத ேகழ்வர  மா ; half grinded ragi cereal flour.

     [ேகழ்வர +உைடப் ]

ேகழ்வர  
ண்ணாம்

 
 ேகழ்வர  ண்ணாம் āḻvaragusuṇṇāmbu, ெப. (n.)

   ேகழ்வர மணி நீங் ய ன் க ரின்  ண் கள்; empty ear of ragi согтn.

     [ேகழ்வர  +  ண்ணாம் ]

ேகழ்வர ல்

 
 ேகழ்வர ல்āḻvaragubul, ெப. (n.)

   ேகழ்வர  ேபான்  ைள ம் ல்வைக; a kind of grass.

     [ேகழ்வர + ல்]

ேகழ்

 
 ேகழ் āḻvi, ெப.(n.)

வைச ,  ட் ,

 abusing words, rebuke, scold.

     [ேகள் -ேகழ்  (ெகா.வ.);]

ைகக் கட்ைட

 
 ைகக் கடை்ட kaikkaṭṭai, ெப.(n.)

   பணப் ழக்கம் ற் ம் இல்லாத நிைல; stage of no money for transaction.

     [ைக+கடை்ட]

ைகக் க ர்

 
 ைகக் க ர ்kaikkadir, ெப.(n.)

கம் , ேகழ்வர  ேசாளம் ேபான்றவற்ைற அ வைட ெசய்தவரக் க் க் ெகா க் ம் க் க ர்

 payment by ear of cereal to the harvester.

     [ைக+க ர]்
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ைகக் ெகாண்ைட

 
 ைகக் ெகாண்ைட kaikkoṇṭai, ெப.(n.)

   ைக நிைறய ெகா த்தல்; handful of something.

     [ைக+ெகாண்ைட]

ைகச ்ெசாள

 
 ைகச ்ெசாள  gaiccoḷagu,     ய றம்; small winnowing basket.

     [ைக+கள ]

ைகத்தாம் லம்

 
 ைகத்தாம் லம் kaittāmbulam, ெப.(n.)

   ெபண் ஊ க்காக இ ட்டா ம் ெவற் ைல பாக்  மாற் க் ெகாள் தல்; agreement for marriage 
approved by exchange of betel.

     [ைக+தாம் லம்]

ைகப் பரப்

 
 ைகப் பரப்  kaipparappu, ெப.(n.)

   ேவளாண் ெதா ல் ஒ  ஆள் ேவைல ெசய் ம் நிலப்பரப் ; distance within the reach of two hands of a 
reaper.

     [ைக+பரப் ]

ைகநீளல்

ைகநீளல் kainīḷal, ெப.(n.)

   ைகயால் அ த்தல்; beat with hand.

   2.ைக ட்  ெப தல்; receiving bribe.

     [ைக+நீளல்]

ைகப் பாைட

 
 ைகப் பாைட kaippāṭai, ெப.(n.)

அழ ப த்தாத பாைட:

 non decorated bier.

     [ைக+பாைட]

ைகப்ெபாங்கல்

 
 ைகப்ெபாங்கல் kaippoṅgal,  .எ. (adv.)

தனக்கான உணைவத் தாேன சைமத் க் ெகாள்ளல்:

 cook food for one self.

     [ைக+ெபாங்கல்]

ைகபைதக்க

 
 ைகபைதக்க kaibadaikka,  .எ.(adv.)

   ேவளாண் பணிகைள ைரவாகச ்ெசய்தல்; do the agricultural work speedily.

     [ைக+பைதக்க]
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ைகேமய்சச்ல்

 
 ைகேமய்சச்ல் kaimēyccal, ெப.(n.)

   ஆ  மா கைளக் ைக ல் த் க் ெகாண் ேமய தல்; grazing the cattles by holding the ropes in the 
hand.

     [ைக+ேமய்சச்ல்]

ைகெய -த்தல்

 
 ைகெய -த்தல் kaiyeḍuttal, ெச. . .(v.i.)

   ைக ப்  வணங் தல்; to show obeyance by folding palms together.

அவைரக் கண்ட ம் ைகெய க்கத் ேதான் ம்.

ம வ வணங் தல்

     [ைக+எ ]

ைகெய த்  
மைற ற ேநரம்

 
 ைகெய த்  மைற ற ேநரம் gaiyeḻuttumaṟaigiṟanēram, ெப.(n.)

   மாைலப்ெபா ; evening time.

     [ைக+எ த் +மைற ற+ேநரம்]

ைகெலாசம்காட்
தல்

 
 ைகெலாசம்காட் தல் kailosamkāṭṭudal, ெப. (vbl.n.)

   தற்ெப ைம ேப த் ரிதல்; blow one's own trumpet, self boasting.

     [ைகலாயம்+காட் தல்]

ைகவணக்கம்

 
 ைகவணக்கம் kaivaṇakkam, ெப.(n.)

   ெதாடரந்்  ஒ  ெபா ைளப் பயன்ப த் வதால் ஏற்ப ம் ைகபக் வம்; skill fullness of hand movement.

ம வ ைகப்பழக்கம்

     [ைக+வணக்கம்]

ெகாக்கரிக் 
ெகாம்

 
 ெகாக்கரிக் ெகாம்  kokkarikkombu, ெப. (n.)

ஒன்  ேநராக ம் மற்ெறான்  வைளந் ம் இ க் ம் மாட் க் ெகாம்  வைக:

 horn variety of cow.

     [ெகாக்கைர-ெகாம் ]

ெகாக்காரம்

 
 ெகாக்காரம் kokkāram, ெப.(n.)

   ஓர ்இைசக் க ; a musical instrument.

     [ெகாங் -ெகாக் -ெகாக்காரம்]

காணிக்காரர ்இைசக்க .
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ெகாக்கான்அ -
த்தல்

 
 ெகாக்கான்அ -த்தல் kokkāṉaḍittal, ெச. . (v.i.)

   நட  ந பவரக் க்  நடேவண் ப ையக் கால் தப்ப யால் நடந்  அள காட் தல்; to Show the 
measurement of area to be transplanted in the paddyfield.

     [ெகாக்கான்+அ ]

ெகாக் ப்பல்

 
 ெகாக் ப்பல் kokkippal, ெப.(n.)

   மா க க்  வைளந்  ைளத் க் ம் பற்கள்; bent growth of teeth in cows.

     [ெகாக் +பல்]

ெகாங்க க்

 
 ெகாங்க க்  koṅgaḍukku, ெப.(n.)

   மாட்  வண் ல் பாரம் ஏற் ம் ைற; a method of loading the cart.

     [ெகாங் +அ க் ]

ெகாங்காணி -
தல்

 
 ெகாங்காணி -தல் koṅgāṇiviḻudal, ெதா.ெப.(vbl.n.)

    சல் ணிையத ்ைதப்ப தால் ஏற்ப ம் க்கம்; shrink seen in stitching of torn cloths.

     [ெகாங் +அணி+ ]

ெகாங்  

 
 ெகாங்   koṅgubuḻudi, ெப.(n.)

   நன்றாக உ த ன்ெசய் நில மண்; soil in the land made fertile without any lumps by ploughing.

     [ெகாங் + ]

ெகாங்ைக அ -
த்தல்

 
 ெகாங்ைக அ -த்தல் koṅgaiaḍittal, ெச ன்றா  (v.t.)

   கம்பங்க ரின் உ ையத் ைடப்பத்தால் தள்ளி எ த்தல்; to remove the husk with broom stick.

     [ெகாங்ைக+அ த்தல்]

ெகா தல்

 
 ெகா தல் kosuṟudal, ெச ன்றா (v.t.)

    சச் ன்  இைலதைழகைள அரிவாளால் அரிந்  எ த்தல்; to cut off the leaves.

     [ெகாய்+உ -ெகா -ெகா ]

ெகாட்ட ங்

 
 ெகாட்ட ங்  koṭṭaduṅgu, ெப.(n.)

கல் ங்

 hard nut palmyra fruit.

     [ெகாடை்ட+ ங் ]
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ெகாட்டலாட்டம்

 
 ெகாட்டலாட்டம் koṭṭalāṭṭam, ெப.(n.)

   அ த , சண்ைட; fight.

ெத-ெகாட்டலாட்ட  கட்டலாட்ட

     [ெகாட்டல்+ஆட்டம்]

ெகாட்ட வாைழ

 
 ெகாட்ட வாைழ koṭṭavāḻai, ெப.(n.)

   கல்வாைழ வைக; a type of kalvalai plant.

     [ெகாடை்ட+வாைழ]

ெகாட்டாப் ளிக்

 
 ெகாட்டாப் ளிக்  koṭṭāppuḷikkuruvi, ெப.(n.)

   கைறயான் ற் கைளக் ெகாத்  ைடத்  அ ல் உள்ள கைறயான்கைளக் 
ெகாத் த் ன் ம்பறைவவைக; a kind of bird which pecks the ant-hill and eats the termite in nature.(கட.வ.);.

     [ெகாட்டாப் ளி+ ]

ெகாட்டாப் ெபட்

 
 ெகாட்டாப் ெபட்  koṭṭāppeṭṭi, ெப.(n.)

   பைன நாரினால் ைடயப்பட்ட (ெபட் );  ைட; a small basket.

     [ெகாட்டாப் +ெபட் ]

     [P]

ெகாட்ைடத்தண்

 
 ெகாடை்டத்தண்  koṭṭaittaṇṭu, ெப.(n.)

ஆமணக் செ்ச ,

 castor plant,

பட் க் காட் த் தம் ரா க் க் ெகாடை்டத் தண்  க ட கமயம.

ப வ ஆய_க்

     [ெகாடை்ட+தண் ]

ெகாட்ைட ச்

 
 ெகாடை்ட ச்  koḍḍaimuḍiccu, ெப.(n.)

    ச்  வைக; a kind of knot.

     [ெகாடை்ட+ ச் ]

ெகா  ஆ

 
 ெகா  ஆ  koḍiāḍu, ெப.(n.)

   மாைனப் ேபால் உயரமாக ம் ெவள்ைள க ப்  நிறத் ம் இ க் ம் ஆட்  வைக; a kind of goat.

     [ெகா +ஆ ]

556

www.valluvarvallalarvattam.com 16510 of 19068.



ெகா  இண்

 
 ெகா  இண்  koḍiiṇḍu, ெப.(n.)

   மரங்களின்  படரந்்  ஏறக் ய ட ்ெகா  வைக; a thorny shrub.

ம வ இண்டங் ெகா .

     [ெகா +இரண் ]

ெகா ேவ ப்ெபா

 
 ெகா ேவ ப்ெபா  koḍivēlippoḍi, ெப.(n.)

   ெகா  ேவ டன் மற்ற சரக் க ஞ் ேசரந்்த ஒ  வைகச ் ரணம்; a medicinal compoundin which the 
leadwortforms in Chief ingredient.

     [ெகா +ேவ +ெபா ]

ெகா ந்

 
 ெகா ந்  koḍiyuḷundu, ெப.(n.)

   ெகா  யாகப்படரந்்  தலாகப்பயன் ெகா க் ம் உ ந்  வைக; a creeperkind of blackgram yielding 
more.

     [ெகா +உ ந் ]

ெகா க்காய்ப் ளி,

 
 ெகா க்காய்ப் ளி, koḍukkāyppuḷi, ெப.(n.)

    த் ைனச ்சரியாக ெவண்ப ப் ப் படலம் டாத ம் அவைர ேபான்ற த் ைடப்பள்ளம் 
ெகாண்ட ம் வைளந் ேகாணல்மாணலாகக் காணப்ப வ மா ய ைமப் ளியங்காய்; a kind of 
tamarind tree.

     [ெகா க்ைக+காய்ப் ளி]

ெகா ஞ்சா

 
 ெகா ஞ்சா  koḍuñjāvu, ெப.(n.)

ேநரச்்  த யவற்றால் ஏற்ப ம் இறப் :

 untimely or unnatural death.

     [ெகா [ைம]+சா ]

ெகா  ேகால்

 
 ெகா  ேகால் koḍuāl, ெப. (n.)

   ப ர ்அ வைடக் ரிய வைளந்த க க்கரிவாள்; sickle used for harvesting.

_ெகா ேகால், க ேகால்.

     [ெகா [வைள ]+ேகால்]

ெகா ம்பன்

 
 ெகா ம்பன் koḍumbaṉ, ெப.(n.)

ெகா ைம ெசய் ம் இயல் னன் (அ ம்பன்);,

 villain wicked person.
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ெகா மகப்ேப

 
 ெகா மகப்ேப  goḍumagappēṟu, ெப.(n.)

   இயற்ைக நிைலக்  மா பட்ட மகப்ேப ; labour differing from its natural state by its difficulty, duration or danger 
involved, preternatural labour.

     [ெகா +மக +ேப ]

ெகா  வைல

 
 ெகா  வைல koḍuvalai, ெப.(n.)

    த் க் ெகாண்  வந்த ன்கைளப் பா காத்  ைவக் ம் வைல; a type of net used to keep the catched 
fishes in the net.

     [ெகா +வைல]

ெகா வா வைல

 
 ெகா வா வைல koḍuvāvalai, ெப.(n.)

   ெகா  வாய் ன்கள் ப்பதற்காக அைமக்கப்பட்ட வைல; a special netto catch koduva fish,

     [ெகா வாய்-ெகா வா+வைல]

ெகாைடக்கல்

 
 ெகாைடக்கல் koḍaikkal, ெப.(n.)

   ஒ வன் ெசய்த அறசெ்சயல்ெபா க்கப்பட்ட கல்ெவட் (இ.வ.);; memorial slab inscribed with the charitable 
deeds of a person.

     [ெகாைட+கல்]

ெகாைட ள்ளம்

 
 ெகாைட ள்ளம் koḍaiyuḷḷam, ெப.(n.)

   அறம் ரி ம் எண்ணம்; charitable or virtuous disposition.

     [ெகாைட+உள்ளம்]

ெகாண்டேகா

 
 ெகாண்டேகா  koṇṭaāṭi, ெப.(n.)

   ேகா  எ ம் எண்ைண ஒன்றாகக் ெகாண் கப்ேபெரண் கைள எண் ம் பழங்கால எண்  
ைற; ancient Tamil mathematical method of counting multidigital numbers by taking one crore as a beginning number one.

     [ெகாண்ட+ேகா ]

ெகாண்டன்மார்

 
 ெகாண்டன்மார ்koṇṭaṉmār, ெப.(n.)

   எ ராளிக டன் ைகேகாரத்் ச ்ெசயல்ப ம் நம் க்ைகக் ேகடர;் a traitors.

     [ெகாண்டான்+மார]்

இ  இடத் ம் நம் க்ைக ெகாண்டவர ்ேபால் ந ப்பவர.்

ெகாண் த்தாழ்ப்
பாள்

 
 ெகாண் த்தாழ்ப்பாள் koṇṭittāḻppāḷ, ெப.(n.)

   கத ப் பலைக ன் ைள ல் சட்டத் ள்ள வைளயம் ைழ மா  அைமக்கப்பட்  அ ல் 
ெகாக்  ேபான்ற தாழ்ப்பாள் ைழ மா  அைமந்த ெகாக் த்தாழ்ப்பாள்; hooked lever fixed on the door to 
shut by hook pattern.

     [ெகாண் +தாழ்ப்பாள்]

558

www.valluvarvallalarvattam.com 16512 of 19068.



ெகாண்  மகளிர்

 
 ெகாண்  மகளிர ்goṇṭimagaḷir, ெப.(n.)

   பைக நாட் ல் ைறப் த்  வரப்பட்ட மகளிர;் captured women of defeated country.

     [ெகாள்-ெகாண் -மகளிர]்

ெகாண் ைள

 
 ெகாண் ைள koṇṭimuḷai, ெப.(n.)

கத  நிைலகளில் ெதாடர ்வைளயத்தால்மாட் மா  ெபா த்தப்பட் க் ம் வைள அைமப்

 iron chain fixed between door and frame to lock,

ெகாண்  ைளைய இ த்  மாட்  ட் ேபா .(இ.வ.);

     [ெகாண் + ைள]

ெகாண்ைடக் 
ேகாடரி

 
 ெகாண்ைடக் ேகாடரி koṇṭaikāṭari, ெப.(n.)

   அ ப்ப  கனத் க் ம் ற  ளக் ங்ேகாடரி; a heavy axe.

     [ெகாண்ைட+ேகாடரி]

     [P]

ெகாணட்ைட

 
 ெகாணடை்ட koṇaṭṭai, ெப.(n.)

    ம்  வம் ; mischief,

     [ெகாணக் -ெகாணடை்ட]

ெகாத் க்கட்ைட

 
 ெகாத் க்கடை்ட kottukkaṭṭai, ெப.(n.)

ேமேல ைவத்  ந க்கப் பயன்ப த் ம் மரக்கடை்ட,

 a wooden piece used to chap anything onit.

     [ெகாத் +கடை்ட]

ெகாதவைள

 
 ெகாதவைள kodavaḷai, ெப.(n.)

ரல்வைள,

 throat. -

     [ ரல்வைள→ெகாதவைள(ெகா.வ.);]

ெகாந் ேகால்

ெகாந் ேகால் konduāl, ெப.(n.)

   அங் சம்; elephant's goad.

     "ெகாந் ேகா ம்ேவ ன ம்"(ெச.ெசல்:56-2);

     [ெகாந் +ேகால்]
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ெகாப்பணி

 
 ெகாப்பணி koppaṇi, ெப.(n.)

   மகளிர ்ேமல் கா ல் அணி ம் ய அணிகலன்; a small ornament worn on the upper ear by women.

     [ெகாப் +அணி]

ெகாப் ழ்க்ெகா
ற

 
 ெகாப் ழ்க்ெகா ற  koppūḻkkoḍiyuṟavu, ெப.(n.)

   தாய், தந்ைத, மகன், மகள் ேபான்ற ெகா  வ  ற ைற; dynastical relationship.

     [ெதாப் ள்-ெகாப் ள்ெகா +உற ]

ெகாம்  நாற்

 
 ெகாம்  நாற்  kombunāṟṟu, ெப.(n.)

   ஊற ைவத்த ைதெநல்ைல. இரண்டாம் நாள் அல்ல  ன்றாம் நாள் நாற் தல்; laying seed paddy 
in the field for sprouting on the second or third day of soaking it in water.

     [ெகாம் +நாற் ]

ைத ெநல்ைல. இரண்டாம் நாள் நாற்  வைத இரண்டாம் ெகாம்  என ம் ன்றாம்நாள் 
நாற் வைத ன்றாம் ெகாம்  என ம் வர.்

ெகாம

 
 ெகாம  komaḍu, ெப..(n.)

   கன்னம்; cheek.

     [ வ - ம -ெகாம (ெகா.வ.);]

ெகாய்ப்

 
 ெகாய்ப்  koyppu, ெப.(n.)

   காய் கனிகளின் ர ்ப வம்; ripening stage.

     [ெகாய்+ெகாய்ப் ]

ெகா க்கல்

 
 ெகா க்கல் korukkal, ெப.(n.)

ெநா க் த் னி,

 Snacks,

ெத. ெகா க் .

     [ெகா க் -ெகா க்கல்]

ெகாழப்ைப

ெகாழப்ைப koḻppai, ெப.(n.)

   1. ஊ  ழல்; wind blow pipe.

   2. உள்ளீ ; hallow pipe.

     [ ள்- ழப்ைப-ெகாழப்ைப (ெகா.வ.);]

     [P]
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ெகாள்ளிக் ெகாம்

 
 ெகாள்ளிக் ெகாம்  koḷḷikkombu, ெப.(n.)

   மாட் க் ெகாம் ; a variety of bull's horn.

     [ெகாள்ளி+ெகாம் ]

ெகாளி

 
 ெகாளி  koḷiṟu, ெப.(n.)

   கலைவைய அள்ளிப் ேபாட ம் ச ம் ெகாத்  ேவைலக்காரரக்ள் பயன்ப த் ம் படை்டயான 
கரண் ; a flat spade to take morter.

     [ெகாள்-ெகாளி ]

ெகான்னக்ேகா

 
 ெகான்னக்ேகா  koṉṉakāḻi, ெப.(n.)

   ேநாய் கண்ட ப ரின் ேகாைழ; a foam like formation on crop.

     [ ன்னல்-ெகான்னல்+[ேகாைழ] ேகா ]

ேகாக்  மாக்

 
 ேகாக்  மாக் ākkumākku, ெப.(n.)

   தவறான ெசயல்; something wrong.

அ ல் ஏேதா ேகாக்  மாக்  நடந் க் ற .(ெநல்.வ.); ம வதப்  தவ . தப்  தண்டா.

     [ டக்  மடக்  - ேகாக்  மாக்  ( டக் -ேகாணல் மடக் -ேகாணல்);]

ேகாங்  இல

 
 ேகாங்  இல āṅguilavu, ெப.(n.)

   ேநராக ம் உயரமாக ம் வள ம் ஒ வைகச ்ெச ; a type of plant growing straight and tall.

     [ேகாங் -+இல ]

ேகாட் அ -த்தல்

 
 ேகாட் அ -த்தல்āḍḍuaḍittal, ெப.(n.)

க ரில் உள்ள ெநல்ைல அ த் ப் ரித்தல்:

 threshing of paddy.

     [ேகாட் +அ ]

ேகாட்ைடக்கல்

 
 ேகாடை்டக்கல்āṭṭaikkal, ெப.(n.)

    ைத ன் ேமல் ைவக் ம் கல்; a memory stone erected on the burial pit.

     [ேகாடை்ட-கல்]

கசவர ்பழங் களின் ெசால்லாட் ,
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ேகாடா ச்

 
 ேகாடா ச் āḍāmuḍiccu, ெப. (n.)

   இ க்கமான க ற்  ச் ; very strong knotwigth а горе.

     [ேகாடா [அைசயாத, ெந ழாத]+ ச் ]

ேகா க்காய்kopk-
kay.

 
 ேகா க்காய்kopk-kay.āṭikkāy, ெப.(n.)

   மரத் ல் தன் த ல் காய்த்த; the first fruit of the tree.

ேகா க்காய் காய்த் க் ற .(இ.வ.);.

ம.ேகா க்காய்.

     [ேகா  [ ய]+ காய்]

ேகாைடப்பட்டம்

 
 ேகாைடப்பட்டம்āṭaippaṭṭam, ெப.(n.)

   ேமழ ( த் ைர); மாதப் ப ரி ம் ப வம்; seeding season during summer month, April.

     [ேகாைட+பட்டம்]

ேகாணமானி

 
 ேகாணமானிāṇamāṉi, ெப.(n.)

   ேகாணங்கைள அளக்கப் பயன்ப த் ம் க ; an instrument for measuring angles, especially to check your 
position at sea orto look at stars, quadrant.

     [ேகாண[ம்]+மானி]

ேகாரா

 
 ேகாரா ārāli, ெப.(n.)

ைரவா  எ ம் ன்ெசய் தவசம்

 a millet,

     "ஐம்ப  டை்ட ேகாரா  ைளந்த  (ெகாங்.வ.);.

     [ ைரவா -ேகாரா ]

ேகா -தல்

 
 ேகா -தல்ārudal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   காதால் ேகள்; to heal.

நீ ேகார் யா (நீ ேகட் றாயா);

     [ேகள்- ேகர-்ேகார-்ேகா .(ெதா.வ.);]

ேகாலப்ெபட்

 
 ேகாலப்ெபட் ālappeṭṭi, ெப.(n.)

   மான்,  ளி, ேபான்ற உ வங்கள் ன்னப்பட்ட பைன ேயாைலப்ெபட் ; inscribed deer, parrot like figures on 
box made of palmyra tree's leaves.

     [ேகாலம்+[அழ .ஒ யம்]+ெபட் ]
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ேகாவன்.

ேகாவன்.āvaṉ, ெப/(n.)

   1. மைல வாழ்நன், one who dwells on one hilltop.

   2. அரச ம்பத்ைதச ்சாரந்்தவன்; one who belongs to royal family.

   3. ஓர ்இயற்ெபயர;் a proper name. 4.மாட் க்காரன்;

 owner of cows.

ம வ,ேகாமான்.

     [ேகா+அன்- ேகாவன்.]

ேகாேவ  க ைத

 
 ேகாேவ  க ைதāvēṟugaḻudai, ெப.(n.)

கேமரிய நாட்  கலப் னக் க ைத

 a cross breeddonkey of Sumeria.

     [ேகா[அரசன்]+ஏ +க ைத.]

க ைதக் ம் ைரக் ம் றந்த கலப் னக் க ைத,  ைர வ ைம ம் க ைத ன் ெபா ைம ம் 
ெகாண்ட . க றா .  ட்  ேபாடா . ஆண் க ைதக் ம் ெபண் ைரக் ம் றந்த . mபle என் ம் 
ஆண் ைரக் ம் ெபண் க  ைதக் ம் றந்த . Hinny என ம் அைழக்கப்ப ம்.

     [P]

ேகாள் த்

 
 ேகாள் த் āḷkutti, ெப.(n.)

    றங்  கலகம் கலகம் ைள ப்பவன்; one who creates mischief by slanderous reports, a tale bearer.

ம வ,ேகாள் ட் , ேகாள்காரன்.

     [ேகாள்+ த் ]

ேகாள் த் -தல்

ேகாள் த் -தல்āḷkuddudal, ெச. .  (v.i.)

   1.  றந் ற் தல்; to tell tales.

   2. ேகாடை்ட களில் இ வ க் ள் கலகம் ைள த்தல்:

 to create mischief by slanderous reports.

     [ேகாள்+ த் -]

ேகாள்பற்

 
 ேகாள்பற் āḷpaṟṟu, ெப.(n.)

   நில , க ரவன் ஆ யவற் க்  ேநரக்்ேகாட்  நிழல யா ய மைறப்  ( ரகணம்);; Eclipse of sun and 
moon.

     [ேகாள்+பற் ]

இரா ேக  எ ம் நிழல் ேகாள்கள் நிலைவ ம் க ரவைன ம் கவ் வதாகக் க தப்பட்ட நிழல் 
மைறப்  ரகணம் எனப்பட்ட .

ேகா ைனப்ப
யன்

 
 ேகா ைனப்பயன்āḷuṟuviṉaippayaṉ, ெப.(n.)

   ேகாைளப் ெபா த்த ஊழ் ைனப் பயன்(த.சா.);; the fate of man as depending on the position of planets 
(சா.அக.);.

     [ேகாள்+உ + ைன+பயன்]
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சக்கப்பற்

 
 சக்கப்பற்  cakkappaṟṟu, ெப.(n.)

   கல் ளம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Kalkulam Taluk.

     [சக்ைக+பற் ]

சக்கரப் ள்ைள

 
 சக்கரப் ள்ைள cakkarappiḷḷai, ெப.(n.)

   அச் க் ம் ெகாரங்காட் க் ம் ந ல் உள்ள சக்கரம்; a wheel in loom.

     [சக்கரம்+ ள்ைள]

சக்கரக்ைகயன்

சக்கரக்ைகயன் cakkarakkaiyaṉ, ெப. (n.)

மால் God Tirumal

     "சக்கரக் ைகயன் தடங்கண்ணால் மலர த் " (ெபரி.1:4:4);

     [சக்கர[ம்]+ைகயன்]

சக்கந்

 
 சக்கந்  cakkandi, ெப.(n.)

    வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [சக்ைக+கந் ]

சக்

 
 சக்  cakkuḍi, ெப.(n.)

   ம ைர வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Madurai Taluk.

     [ெசக் +சக் + ]

சகடக்ைக

 
 சகடக்ைக cagaḍaggai, ெப. (n.)

   ஒ  வைகயான இரடை்டக்ைக; double handpose in dance.

     [சகடம்+ைக]

சகாட் த் த

 
 சகாட் த் த  cakāṭṭuttaṟi, ெப. (n.)

   ேசைல வ ம் பட் ச ்சரிைகயால் ெநய்ய உத ம் ெபரிய த  வைக; a big loom.

     [சகாட் +த ]

சகா ப்ெபட்

 
 சகா ப்ெபட்  cakāṭuppeṭṭi, ெப.(n.)

   த ன் ேமல் பாகத் ல் அைமக்கப்பட ் க் ம் க ; an implement used in loom.

     [சகா +ெபட் ]
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ச

 
 ச  caguḍu, ெப. (n.)

   ஆழ் ைளக் ணற் ல் நீேராட்டத் ன் ேமல் ப வாகப் ப ந் க் ம் ெநாய் மணல்; fine sand layer 
before water level in borewell.

     [ச ள்-ச ]

சங்க ரி

 
 சங்க ரி caṅgagiri, ெப. (n.)

    செ்சங்ேகா  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruchengode Taluk.

     [சங்கரன்+Ski. ரி]

சங் த் 
ெதா ைக

 
 சங் த் ெதா ைக caṅgilittoḍugai, ெப. (n.)

   ைககைளக் ேகாரத்்  ைளயாடல்; a play of children.

     [சங் +ெதா ைக]

சங்  ைள

 
 சங்  ைள caṅgilimuḷai, ெப.(n.)

    க்கைணப் பாரிைனச ்சங் ேயா  இைணக் ம் இ ம் க் க ; an implement in loom.

     [சங் + ைள]

சங்ைகசங்ைகயாக

 
 சங்ைகசங்ைகயாக saṅgaisaṅgaiyāka,    இ வாக; fowl usage of words.

   சங்ைக சங்ைகயாகத் ட் னான்;     [சங்ைக+சங்ைக+ஆக]

சஞ்சரிகம்

சஞ்சரிகம் cañjarigam, ெப. (n.)

   வண் ; bee.

     "சஞ்சரிக ந மலரத்்தாரத்் தனஞ்சயன்" ( யா.7:36);

     [சல் → சல்  → சஞ்  பறைவ க்  சஞ்  → சஞ்சரி ரிய ெகா க் ைன ைடய வண் ]

 சஞ்சரிகம் cañjarigam, ெப.(n.)

சஞ்சரீகம் பாரக்்க;see {}.

     "சஞ்சரிக ந மலரத்்தால்" (பாரத.அ ச் னன் ர.்36);.

சட்டமா

 
 சட்டமா  caṭṭamāṭu, ெப. (n.)

இரண்  ன்

   நிறங்கள் கலந் க் ம்மா ; a cow of mixed Colour appearance.

     [சட்டம்+மா ]
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சட்டத்த

 
 சட்டத்த  caṭṭattaṟi, ெப. (n.)

   தைரக்  ேமேல உயரத் ல் இயங்கக் யத  வைக; a loom fixed above the ground level.

     [சட்டம்+த ]

சட் ேமளம்

 
 சட் ேமளம் caṭṭimēḷam, ெப. (n.)

   தப்பாட்டத் ல் பயன்ப த்தப்ப ம் இைசக் க ; a musical instrument.

     [சட் +ேமளம்]

சட்ைடத்தாள்

 
 சடை்டத்தாள் caṭṭaittāḷ, ெப. (n.)

   ெத க் த் ல் பங்ேகற் ம் ஆடவர ்அணி ம் அணிகலன்; a male ornament interukkuttu.

     [சடை்ட+தாள்]

சடஞ்

 
 சடஞ்  caḍañju, ெப. (n.)

ேசார் , கைளப்

 weariness, longuor.

     [சைட -சடஞ் ]

சடஞ் ேபா-தல்

 
 சடஞ் ேபா-தல் caḍañjupōtal, ெப. (n.)

   கைளப் பைடதல்; tiredness.

     [சைடந் -சடஞ் +ேபா-]

சட

சட  caḍavu, ெப. (n.)

   ச ப் ; weariness, longuor. (ெகா.வ.வ.ெசா. 69.);.

     [சைட -சட ]

சட ைள

 
 சட ைள caḍayiviḷai, ெப.(n.)

   கல் ளம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Kalkulam Taluk.

     [சைடயன்+ ைள]

சைடகட்

 
 சைடகட்  caḍaigaḍḍi, ெப.(n.)

    க்ேகா ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tirukkoyilur Taluk.

     [சைட+கட் ]
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சைடயேநாைட

 
 சைடயேநாைட caḍaiyanōḍai, ெப.(n.)

    வண்ணாமைல வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Thiruvannamalai Taluk.

     [சைடயன்+ஓைட]

சண் சாட்

 
 சண் சாட்  caṇṭicāṭci, ெப.(n.)

   ெசஞ்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a Village in Senji Taluk.

     [சண் யன்+சாட் ]

சண்ைடக் ம்

 
 சண்ைடக் ம்  caṇṭaikkummi, ெப.(n.)

   ஆடவரக்ளால் ஆடப்ெப ம் ம் யாட்டம்; dance with lapping of hands to time and singing by men.

     [சண்ைட+ ம் ]

சண்ைடசத்தம்

சண்ைடசத்தம் saṇṭaisattam, ெப. (n.)

   வாய்ப் சல்; rashness in speech.

     [சள் → சண்  → சண்ைட- சசச்ர  வ.வ.பக் 136]

சணேவ

 
 சணேவ  caṇavēli, ெப.(n.)

    வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Thiruvadanai Taluk.

     [சணல்+ேவ ]

சத்தக் ழல்

 
 சத்தக் ழல் cattakkuḻl, ெப. (n.)

   ஒ  நாட ் ப் றக் காற் ைசக்க ; a fute.

     [சத்தம்+ ழல்]

சத்தைர

 
 சத்தைர cattarai, ெப.(n.)

    வள் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Thiruvallur Taluk.

     [ த்தர+்வைர]

சத ைக

 
 சத ைக cadamugai, ெப.(n.)

   ேகா ெசட்  பாைளயம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Gopichettipalayam Taluk.

     [சதல்+ ைக]
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ச ப்ேபரி

 
 ச ப்ேபரி caduppēri, ெப. (n.)

   ேபா ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in polur Taluk.

     [ச ப் +சாரி]

ச ர்ப் யம்

 
 ச ரப்் யம் cadurppuyam, ெப. (n.)

ற்பங்களின் உ ப் களில் ஒன்

 feature in sculpture.

     [ச ர+் யம்]

ச ரச் ல்

 
 ச ரச் ல்  caduraccilli, ெப. (n.)

   ச ரமான அரங்  அைமத்  ஆ ம் ல் யாட்டம்; a game with small disc-like broken piece of stone where 
square lines are drawn.

     [ச ரம்+ ல் + ல்- ல்  ண் ]

ச ரமடங்கன்

 
 ச ரமடங்கன் caduramaḍaṅgaṉ, ெப. (n.)

   ேம ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Melur Taluk.

     [ச ரம்+அடங்கன்]

சந்தய

 
 சந்தய  candayaḍi, ெப. (n.)

   அகத் வரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Agastheeswaram Taluk.

     [சந்ைத+அ ]

சந் க்க

சந் க்க  candukkaṟi, ெப. (n.)

   ெதாைடக் க ; thigh flesh.

     [அந்  → சந் ெதாைடப் ெபா த்  வ.வ.69]

சந் மைல

 
 சந் மைல candumalai, ெப. (n.)

   ேசலம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Salem Taluk.

     [சந் +மைல]

சப்பைடக்கல்

 
 சப்பைடக்கல் cappaḍaikkal, ெப. (n.)

   படை்ட வ லான கல்; stone plank.

     [சப்படை்ட+கல்+சப்ைப – சப்படை்ட]
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சப்ைபக்கட்

 
 சப்ைபக்கட்  cappaikkaṭṭu, ெப. (n.)

   உ ல்லாத ச் ; uncertain knot.

     [சப்ைப+கட் ]

சபரிப்பட்

 
 சபரிப்பட்  cabaribbaṭṭu, ெப. (n.)

    க்  இைழ ள்ள பட் ; twisted thread of silk.

     [ெசம் ரி+பட் ]

சம்பக்

 
 சம்பக்  cambakkuḍi, ெப. (n.)

   ம ைர வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Madurai Taluk.

     [சம்ைப+ ]

சம்பங்கைர

 
 சம்பங்கைர cambaṅgarai, ெப. (n.)

   அகத் வரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Agastheeswaram Taluk.

     [சம்ைப+கைர]

சம்பானி

சம்பானி cambāṉi, ெப. (n.)

    ைர ரர;் cavalry

     'இழம் அ க்ைக காரியம் ஆக சம்பானி ெவையைமத்த ைர மனித்தர"் (SII, vii, 778);.

     [சம் -சம்பானி]

சம்மந்த ர்

 
 சம்மந்த ர ்cammandaṉur, ெப.(n.)

    வண்ணாமைல வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Thiruvannamalai Taluk.

சம் ள்

 
 சம் ள் cammuḷ, ெப.(n.)

   ெநய்த ஆைட ன் ஓரப்ப ; rear border of woven cloth.

     [சம்ம+ ள்]
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சமஞ் தன்

சமஞ் தன் camañjidaṉ, ெப. (n.)

   கணக்கன்; accountant

     "இப்ெபா  க ல் இரட்  தண்டம்ப வ  சமஞ்  தனிச ்ெசல  கண்  ெச த் " (TAs, p173-
207);.

     [சைம-சமஞ் தன்]

 சமஞ் தன்1 camañjidaṉ, ெப.(n.)

   ஊர ்அல்ல  ஊரைவ ன் (சைப ன்); கணக்கன்; accountant of a village or its assembly.

     " வனந்த ரத் ச ்சைப ம் சமஞ் த ம்...  " (T.A.S.II, 174);.

     [Skt.{} → த.சமஞ் தன்.]

 சமஞ் தன்2 camañjidaṉ, ெப.(n.)

   ேகா ல் ேவைலக்காரன் (S.I.I.v.339);; temple servant.

     [Skt.{} → த.சமஞ் தன்.]

சமநகம்

 
 சமநகம் camanagam, ெப. (n.)

   கால்கள் இரண்ைட ம் இைணத் ச ்சமநிைல ல் ேநராக நின்  ைககள் இரண்ைட ம் பக்கங் களில் 
ெதாங்க ட்ட வண்ணம் நிற்ப ; a yogic pose.

     [சமன்+அகம்]

சமன்ைக

 
 சமன்ைக camaṉkai, ெப. (n.)

   மத்தளம் ழக் வ ன் வைக; a mode of playing mathalam.

     [சமன்+ைக]

சமன்மண் லம்

 
 சமன்மண் லம் camaṉmaṇṭilam, ெப. (n.)

மண் ல வைககளில் ஒன்

 a pose in dance.

     [சமன்+மண் லம்]

ச க்கம்

 
 ச க்கம் camukkam, ெப. (n.)

ச ரம், square.

     [சமம்-ச க்கம்]

சயஞ்ைஞ

சயஞ்ைஞ cayaññai, ெப. (n.)

ைகெய த் ,

 hand writing

     "ராஜ ராஜக் கங்ைக நாடாள் வா ம் சயஞ்ைஞயாதன்ைமக் ம் இப்ப க்  இைவ" (SII, xvii, 541);.

     [ைக-ெசய்-சயஞ்ைஞ]
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சரஒைல

 
 சரஒைல caraolai, ெப. (n.)

    ந்  ெதாங் ம் ஓைல; torn leaf.

     [சரம்+ஒைல]

சரணன்

 
 சரணன் caraṇaṉ, ெப. (n.)

    வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Sivaganga Taluk.

     [சரவணம்-சரணன்]

சரபவ வம்

 
 சரபவ வம் carabavaḍivam, ெப. (n.)

    வனின் ற்ப வ வம்; a pose in Siva in sculpture.

     [சரபம்+வ வம்]

சரளிவரிைச

 
 சரளிவரிைச saraḷivarisai, ெப. (n.)

    ல் இைச ன் ஒ ; a mode of fiddle music.

     [சரளி+வரிைச]

சரிைகப் ட்டா

 
 சரிைகப் ட்டா carigaippuṭṭā, ெப.(n.)

   சரிைகயாலான ட்டா; a putta made by sarigai.

     [சரிைக+பட்டம்]

சரிைகநாடா

 
 சரிைகநாடா carigaināṭā, ெப.(n.)

   சரிைகைய மட் ம் பயன்ப த்தப்ெப ம் நாடா; cloth tape of sarigai.

     [சரிைக+நாடா]

சரிைக ைள

 
 சரிைக ைள carigaiyuruḷai, ெப.(n.)

    ளிம் ன் சரிைகையச ் ற் வதற் ப் பயன்ப ம் உ ைள; an implement in loom.

     [சரிைக+உ ைள]

சரிப்பாண்

 
 சரிப்பாண்  carippāṇṭi, ெப.(n.)

   பல்லாங் ன் ஒ  வைக; a type of pallankull game.

     [சரி+பாண் ]
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சரிவண்

 
 சரிவண்  carivaṇṭu, ெப.(n.)

    ற்ப ல்கள் இயம் ன்ற ஒ  ைகயணி; a hand ornament in sculpture.

     [சரி+வண் [வைளயல்]]

ச கணி

 
 ச கணி carugaṇi, ெப.(n.)

    வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [ச +அணி]

சல் க்கா

 
 சல் க்கா  callikkāṭu, ெப. (n.)

     கற்கள் நிைறந்த கா ; an area of small pebbles.

     [ ல் -சல் +கா ]

சலங்ைகப் ரான்

 
 சலங்ைகப் ரான் calaṅgaippūrāṉ, ெப. (n.)

ெசம்மஞ்சள் நிறத் ல் இைட ைட க ைம நிறம்ெகாண்ட ெபரியவைக ரான்; க த்தால் ல க்  
மாரைடப்  ஏற்ப ம்

 yellowish red and balck intermediate large in size. Bitting this make clothing the blood to human.

     [சலங்ைக+ ரான்]

சல ைல

 
 சல ைல calamūlai, ெப. (n.)

   வட ழக் ப்ப ; north east.

     [சலம்+ ைல]

சலரி

 
 சலரி calari, ெப. (n.)

   அ ண ரிநாதர ் ப் ன்ற ஓர ்இைசக்க ; a musical instrument mentioned by Arunagirinadar.

     [சல்லரி-சலரி]

சலா

 
 சலா calā, ெப. (n.)

பழங்காலத் ற்  ன் நீரக்் கட ளாகக் க தப்பட்ட நாட் றத ்ெதய்வம்,

 an ancient folk deity which represents water.

     [ஒ கா. சா -சாலா]
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ச ச் ப்ேபா -தல்

 
 ச ச் ப்ேபா -தல் caluccuppōṭudal, ெச.  ன்றா . (v.t.)

    ைடத் ப்ேபா -தல்; to WסחחוW

     [ச ச் ப்+ேபா -]

சைலய ர்

 
 சைலய ர ்calaiyaṉūr, ெப.(n.)

    ப்ெப ம் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Sriperumbudur Taluk.

     [ ைலயன்-சைலயன்+ஊர]்

சவண்

சவண்  cavaṇṭu, ெப. (n.)

   1. வா தல்; dryness.

   2. ைநந்  ேபாதல்; to be crushed.

     [சவள்-சவண் ]

சவைட

 
 சவைட cavaḍai, ெப. (n.)

    ளிய த் களில் ெபரிய த்  (அஞ் ப் ட் );  ைளயாட் ; a big tamarind seed play.

     [சவ -சவைட]

சவலபட்

 
 சவலபட்  cavalabaṭṭi, ெப.(n.)

   ெபரிய ளம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Periyakulam Taluk.

     [ெசவைல-சவல+பட் ]

ச க் ச்

 
 ச க் ச்  cavukkuviccu, ெப.(n.)

ஒ  வைகயான நாட் ப் றக் கைல,

 folk dance.

     [ச க் + ச் ]

சைவக்கடைம

 
 சைவக்கடைம cavaikkaḍamai, ெப. (n.)

    ற் ர ்அைவ வரி; tax for the managing committee of village assembly.

ஒன் க் ப் பத்தாகக் ப்ப  சைவக்கடைம கடலார ்பக்கல் ன் ."

     [அைவ-சைப-சைவ+கடைம]
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சள்ளவாய்

 
 சள்ளவாய் caḷḷavāy, ெப. (n.)

ங் ம் ேபா  ஒரத் ல் நீர ்வ ம் வாய்,

 salva stains,

     [ெசாள் +வாய்]

சள்ைளக் ச்

 
 சள்ைளக் ச்  caḷḷaikkucci, ெப. (n.)

   ெகாக்  கட் ய தைழ ஒ க்கப்பயன்ப ம் நீண்ட ச் ; a hook stick.

     [சள்ைள+ ச் ]

சளம்ப

 
 சளம்ப caḷamba,  .எ. (adv.)

   நிைறய, த ம்ப; complete, consummate.

     " ண் க் ச ்சளம்ப எண்ெணய் ேபா "

     [ச ம் -ச ம்ப-சளம்]

ச க்ைக

 
 ச க்ைக caḷukkai, ெப.(n.)

   வந்தவா  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Wandiwash Taluk.

     [ெச ைக-ச க்ைக]

ச க்கைட

 
 ச க்கைட  caṟukkaḍaivu, ெப. (n.)

   கா ன் ன்ப ையச ்சரிந்  ேதய்த் ச ்ெசல் தல்; a step in dancing.

     [ச க் -அைட ]

ச க்கலைட

ச க்கலைட  caṟukkalaḍaivu, ெப. (n.)

   பரதநாட் யத் ல் ன்  ைற ல் கைடப் க்கப்ப ம் அைட  வைக (14:245);; a step in dancing.

     [ச க்கல்+அைட ]

ச வாணி

ச வாணி caṟuvāṇi, ெப. (n.)

    ராமணரக்் க் ெகா க் ம் ஒ  வைகக்ெகாைட; inam given to Bramins.

     'ேகா ல் அம்பலம் கண்  ேதா ம் ெகட்  ேம ப்பா ம் அம்பலத் ல் ச வாணிக் ம்"(TAS.w.35);

     [ வாணி-ச வாணி]

சன்னக்கட்ைட

 
 சன்னக்கடை்ட caṉṉakkaṭṭai, ெப.(n.)

   ேதர ்ெசல் ம்ெபா  நி த்தப்பயன்ப ம் கடை்ட; block used as break to temple cart, block used as break.

ம வ ட் க்கடை்ட

     [சன்னம்+கடை்ட]
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சன்னக்ேகாைர

 
 சன்னக்ேகாைர caṉṉakārai, ெப.(n.)

   அள ல் ெபரிதாக உள்ள ேகாைர; a weed of bigger size.

 |சன்னம்+ேகாைர.]

சன்ன வயல்

 
 சன்ன வயல் caṉṉadivayal, ெப.(n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Arantangi Taluk.

     [சன்னி +வயல்]

சன்ன க்

 
 சன்ன க்  caṉṉamuṟukku, ெப.(n.)

   கற் றாைழ நாைரப் பாய் ன்ன க் தல்; twisting the fibre of aleo.

     [சன்னம்+ க் ]

சன்னவனம்

 
 சன்னவனம் caṉṉavaṉam, ெப.(n.)

    ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruppattur.Taluk.

     [சன்ன[ம்]+வனம்]

சாக் யப்பள்ளி

சாக் யப்பள்ளி cākkiyappaḷḷi, ெப. (n.)

    த்தர ்ேகா ல்; temple of Buddha.

     " ழ ரச்ச்ாக் யப்பள்ளி எல்ைலக் கைரேய ழக் " (TAS. 1958-59.P84);

     [சாக் யன்+பள்ளி]

சாக்ைகவயல்

 
 சாக்ைகவயல் cākkaivayal, ெப.(n.)

    ப்பத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruppattur.Taluk.

     [சாக்ைகயன்+வயல்]
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சாங் யம்

சாங் யம் cāṅgiyam, ெப.(n.)

    க்ேகா ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tirukkoyilur Taluk.

     [சாங் -சாங் யம்]

 சாங் யம்2 cāṅgiyam, ெப.(n.)

   ேதாற்பாைவ நிழற் த் க் கைலஞரக்ள் சடங் கைளக் க்கப் பயன்ப த் ன்ற ெசால்; a term 
used to mean ritual.

     [சழங் -சாங் -சாங் யம்]

 சாங் யம்1 cāṅgiyam, ெப.(n.)

   1. க லரால் ெவளிப்ப த்தப்பட்ட ம் ெகாண் கள் (தத் வங்கள்); இ பத்ைதந்  எனக் 
கணக் வ மான ஒ  சமயம்; the {} system of Philosophy expounded by Kapila, enumerating twenty-five tattvas.

     "இ  சாங் ய மதெமன்ெற த் ைரப்ேபான்" (மணி.27, 202.);

   2. எண்ணிக்ைக; that which can be counted.

     "அ வாய்ப் பல சாங் யமாய்" ( .ேபா.பா.அைவ);

     [Skt.{}.த.சாங் யம்]

 சாங் யம்2 cāṅgiyam, ெப.(n.)

சாட் யக்

 
 சாட் யக்  cāḍḍiyakkuḍi, ெப.(n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Arantangi Taluk.

     [சாட் யம்+ ]

சாட்ைடய சடங்

 
 சாடை்டய சடங்  sāḍḍaiyaḍisaḍaṅgu, ெப.. (n.)

     த்  வந்ேதார ்மண் ட் த் தைலக்  ேமல் ைக ப்  நிற்க ஒ வர ்சாடை்டயால் ைக ல் ஓர ்
அ ய த்தல்; aritual in temple festival.

     [சாடை்ட+அ ]

சாடவம்

சாடவம் cāṭavam, ெப.(n.)

   ஒ  வைகயான பண்; a musical note.

     [சா -சாடவம்]

 சாடவம் cāṭavam, ெப.(n.)

   ஆ ர ள்ள பண் (இராகம்); ( லப்.13, 106, உைர);;த.வ.நிைறப்பண்

     [Skt.{} → த.சாடவம்]

சா க்காரகண்டன்

சா க்காரகண்டன் cāṭiggāragaṇṭaṉ, ெப. (n.)

   பைகவைர ஒ ப்பவன்; one who destroys his foes. (ேச.ம.ெச.ப. 101);.

     [சா க்காரன்+கண்டன்]
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சானக்

 
 சானக்  cāṉakku, ெப.(n.)

   அைரத்தட் ப் ேபான்ற மண் சட் ; a plate like pot.

     [சாளக் -சாணக் ]

சானித்தட்

 
 சானித்தட்  cāṉittaṭṭu, ெப. (n.)

   மாட் ச ்சாணத்ைத அள்ளப்பயன்ப ம்தட் ; a basket used to take cow dug.

     [சாணி+தட் ]

சாணிப் ரான்

 
 சாணிப் ரான் cāṇippūrāṉ, ெப. (n.)

   இளங்க ப்  நிறத் டன் எ க் ய ம் சாணத் ன் ழ் இ க் ம் ரான்; certiped gray in colour mostly 
seen under the low - during.

     [சாணி+ ரான்]

சா ர்

சா ர ்cāṉur, ெப. (n.)

   பல்லவர ்நாட் ச ் ற் ர;் a village in pallava territory. ( ல். ெச. 74.);.

     "காளத ேகாத் ரத்  ஆவத்தம்பச ் த் ரத்  சா ரவ்த்தவன் ள சரம்ன்"

     [சாண்+ஊர]்

சாத்தங்

சாத்தங்  cāttaṅguḍi, ெப. (n.)

   பல்லவர ்நாட் ச ் ற் ர;் a village in pallava territory ( ல், ெச. 74);.

     "கா யப ேகாத் ரத்  சாத்தங்  ழான் பங்ெகான் '

     [சாத்தன்+ ]

சாத்தைம

 
 சாத்தைம cāttamai, ெப.(n.)

   ம ராந்தகம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Madurantakam Taluk.

     [சாத் +ஆண்ைம]

சாத்தனி

சாத்தனி1 cāttaṉi, ெப.(n.)

   பரமக்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Paramakkudi Taluk.

     [சாத் +அணி]

 சாத்தனி2 cāttaṉi, ெப.(n.)

    வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Ssivaganga Taluk.

     [சாத் +அணி]
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சாதம்

 
 சாதம் cātam, ெப. (n.)

ேவகைவத்த அரி ,

 Cooked rice.

     [ேசா → ேசா → சா → சாதம்]

ப்ரஸாத என் ம் ன்ெனாட் ப் ெபற்ற ெசால் லன்  லாத என் ம் தனிசெ்சால் வடெமா  வழக்  
ல்ைல. ஸாத ேமைல யாரியெமா  ெயான்  ல்லாத வட நாட் ச ்ெசால். த ல் மட் ம் சாதம் 

என ேசா  த்  வழங்  வ ன்ற .

சாதாப்பட்

 
 சாதாப்பட்  cātāppaṭṭu, ெப.(n.)

   நான்  (அ); ஐந்  க் ைழகள் ெகாண்ட பட் ; a type of silk.

     [சாதா+பட் ]

சாதா ந்தாைன

 
 சாதா ந்தாைன cātāmundāṉai, ெப.(n.)

   வ வம் இல்லாத ந்தாைன; ordinary fore Safeе.

     [சாதா+ ந்தாைன]

சா ய

சா ய  cātiyaḍi, ெப. (n.)

   1/2 அங் லம் ெகாண்ட ஒ  நீட்டலள

 a kind of measurment.

     [சா +அ ]

சாப் ர்

 
 சாப் ர ்cāpṭur, ெப.(n.)

    மங்கலம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tirumangalam Taluk.

     [ஒ கா. சாப்பாட் +ஊர]்

சாபர்த்

 
 சாபரத்்  cāpartti, ெப.(n.)

    ட் ண ரி வட்டத் ள்ள வட்டத் ள்ள ற் ர;் a villagein KrishnagiriTaluk.

சாம்பல்கலன்

 
 சாம்பல்கலன் cāmbalkalaṉ, ெப.(n.)

    ட்  ேபான்றவற் ன் சாம்பைலத் தட் ம் வட் ல்; ashtray.

     [சாம்பல்+கலன்]

சாமக்ேகாடங்

 
 சாமக்ேகாடங்  cāmakāṭaṅgi, ெப.(n.)

   ந  இர ல் வந்   ெசால்பவர;் midnight fore-teller.

     [யாமம்-சாமம்+ேகாடங் ]

     [P]
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சாமகானம்

 
 சாமகானம் cāmakāṉam, ெப.(n.)

   பாடல் வைககளிற் ஒன் ; a type of musical tune.

     [சாமம்+கானம்]

த ழ்ப்பண்களில், பாடப்ெப ம் ேவதப்பாடல்.

சாமந்தவாடா

 
 சாமந்தவாடா cāmandavāṭā, ெப.(n.)

    த்தணி வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruttani Taluk.

     [சாமந்தன்+பா ]

சாமான்வண்

 
 சாமான்வண்  cāmāṉvaṇṭi, ெப.(n.)

    ன்ன வனின் இ ப் ைனக் ைகேகாரத்் ப் த் க் ெகாண்  ைளயாடல் (ெதாடரவ்ண்  
ேபால்);; a children's play.

     [சாமான்+வண் ]

சா ெகாண்டா க
ள்

 
 சா ெகாண்டா கள் cāmigoṇṭāṭigaḷ, ெப. (n.)

   ெகாைட ழா ல் சா யா ேவாைரக் க் ம் ெசால்; possessed priests of a temple.

     [சா +ெகாண் +ஆ கள்]

சாய்ப் த்தாளம்

 
 சாய்ப் த்தாளம் cāypputtāḷam, ெப. (n.)

   பரதத் ல் பயன்ப த்தப்ப ம் தாள வைககளிற் ஒன் ; a time measure.

     [சாய்ப் +தாளம்]

சாய்தட் த்தாள்

 
 சாய்தட் த்தாள் cāytaṭṭuttāḷ, ெப. (n.)

   ஒ  வைகயான ஆடல் இயக்கம்; a dance movement.

     [சாய்தட் +தாள்]

சாய் ண்ைண

 
 சாய் ண்ைண cāytiṇṇai, ெப. (n.)

   சாய்ந்  ெகாள்ள வச யான ஒ றம் ட்  ைவத் க் கட்டப்ப ம் ண்ைண; back seat pial.

     [காய்+ ண்ைண]
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சாயப்பாைன

 
 சாயப்பாைன cāyappāṉai, ெப. (n.)

ேகாைர ன் சாயம் ஏற் ம் பாைன,

 a pot for paint.

     [சாயம்+பாைன]

சார் க்ைக

 
 சார் க்ைக cārpukkai, ெப. (n.)

   நடனமா  ைக ல் உட ப் கள் நிகழ்த் ம் ைன; dance movement.

     [சார+் ைக]

சார்ேமைட

 
 சாரே்மைட cārmēṭai, ெப. (n.)

    ட் க்  ன் உள்ள ண்ைண ல் சாய்ந்  உடக்ாரந்்  ெகாள் ம் வைக ல் அைமக்கப்பட்ட 
சாய்  வ வத் ண் ; seat provided-like masonry work against the wall on a pial, intended to learn on.

     [சார+்ேமைட]

சாரக்க

 
 சாரக்க  cārakkayiṟu, ெப. (n.)

சாரங் கட் ம் க ,

 rope.

     [சாரம்+க ]

சாரங்ெகட்டவன்

சாரங்ெகட்டவன் cāraṅgeṭṭavaṉ, ெப. (n.)

   1. ெபண் ேநாக்கம் இல்லாதவன்; impotant geroon.

   2. பயன் இல்லாதவன்; useless person.

     [சாரம்+ெகட்டவன்]

சால்சாப்

 
 சால்சாப்  cālcāppu, ெப. (n.)

   சமாளித்தல், சரி ெசய்தல்; to adjust by tactics.

     [சால்+சாப் ]

சால்நட

 
 சால்நட  cālnaḍavu, ெப. (n.)

    ைதைய ைக ெல த்  எ க் ப் ன் ைதத்தல்; planting method.

     [சால்+நட ]

சால்பாைன

 
 சால்பாைன cālpāṉai, ெப. (n.)

   ெபரிய தண்ணீர ்பாைன; water pot.

     [சால்+பாைற]
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சாலக்க

 
 சாலக்க  cālakkayiṟu, ெப. (n.)

ஏற்றச ்சா க் ப்ேபா ம் க ,

 rope.

     [சால்+க ]

சாலசச்ேகாணம்

 
 சாலசச்ேகாணம் cālaccaāṇam, ெப.(n.)

    ளவங்ேகா  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Vilavancode Taluk.

     [சாலத்தன்+ேகாணம்]

சாலானி

 
 சாலானி cālāṉi, ெப. (n.)

   நீர ்நிைறத்  ைவக் ம் பாைனையத் தாங்  நிற் ம் மரத்தாலான தாங் ; wooden ring stand.

     [சால்+ஆணி]

சா வாரம்

 
 சா வாரம் cālivāram, ெப. (n.)

   ஒ ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Hosur Taluk.

     [சா  [ெநல்]+வாரம்]

சா ைறப்ேபான்

 
 சா ைறப்ேபான் cāliṟaippōṉ, ெப. (n.)

   ஏற்றத் ன் ேழ சாைலக் க ழ்ப்ேபான்; a worker in piccotah irrigation.

     [சால்+இைறப்ேபான்]

சா ர்

 
 சா ர ்cālūr, ெப.(n.)

   ெசங்கற்பட்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Chingleput Taluk.

     [சா +ஊர]்

சாவளம்

 
 சாவளம் cāvaḷam, ெப. (n.)

அைற ந்  தண்ணிர ்ெவளிேய மா  கவரின் ழ்ப் ப ல் அைமக்கப்ப ம் ைள,

 the hole to outlet the water from the room.

     [ வளம்-தவளம்-சாவளம்]

சா ெநல்

சா ெநல் cāvinel, ெப. (n.)

க க்காய் ெநல், perish paddy.

     "கல்,பதர,் ெசத்தல், சா ெநல் நீக் " (CHEN.xix.P. 206-208.);

     [சா -சா +ெநல்]

581

www.valluvarvallalarvattam.com 16535 of 19068.



சா க்க சச்ல்

 
 சா க்க சச்ல் cāvukkaḻiccal, ெப. (n.)

இறப் க்  ன்னால்ேநாய்வாய்ப்பட்டவரக்்  ஏற்ப ம் மலக்க சச்ல்

 loose motion to the patient before the time of death. ';

இறப் க்  ன் உடல் தளரத் ல் டல் வ ம் உள்ள மலம் ெவளிேய  ம்"

     [சா +க சச்ல்]

சா க்

 
 சா க்  cāvukkuruvi, ெப. (n.)

    செ்சயல்கள் நிக தற்  அ யான ஓைச உைடயெதன்  க தப்ப ம் ஆந்ைத வைக; screech-owl 
aspecies of Atheno whose cry is believed to portend death.

     [P]

     [சா + ]

சா ப்பாட்

 
 சா ப்பாட்  cāvuppāṭṭu, ெப.(n.)

   ஒப்பாரி பாட ன் மற்ெறா  ெபயர;் a name of lamentation song.

     [சா +பாட் ]

சானமா

 
 சானமா  cāṉamāvu, ெப. (n.)

   ஒ ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Hosur Taluk.

     [சானன்+ [மா]மா ]

க்கபா

 
  க்கபா  cikkapāvili, ெப. (n.)

   த ம ரி வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in DharmapuriTaluk.

     [ ன்ன- க்க+[வா ல்+இ]பா ]

க்கா

 
  க்கா  cikkāṭu, ெப.(n.)

    க்ேகா ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tirukkoyilur.Taluk.

     [ ங்ைக+கா ]

க்

 
  க்  cikki, ெப.(n.)

    ழந்ைதகள் ைளயாட் ; a childrens game.

     [ க் - க் ]
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ங்கங் ன்றப்
ேபாழன்

 
  ங்கங் ன்றப்ேபாழன் ciṅgaṅguṉṟappōḻṉ, ெப. (n.)

   பாண் ய நாட் சச்ைபயாரில் ஒ வர;் a person in the assembly of pandya kingdom.

     "ஒமாயனா  ழவனா ன ங் ன்றப்ேபாழன் எ த் "

     [ ங்கம் +  ன்றம்+ ேபாழன்]

ங்கவரம்

 
  ங்கவரம் ciṅgavaram, ெப.(n.)

   ெசஞ்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Senji Taluk.

     [ ங்கன்+ ரம்]

ங்கனி

 
  ங்கனி ciṅgaṉi, ெப.(n.)

    வகங்ைக வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Sivaganga Taluk.

     [ ங்ைக +அணி]

ங்காரக் ம்

 
  ங்காரக் ம்  ciṅgārakkummi, ெப.(n.)

   அண்ணாமைலக் க ராயர ்இயற் ய ம் ப்பாடல்; a kummiplaywritten by Annamalaik-kavirayar.

     [ ங்காரம்+ ம் ]

ங் ல்பா

 
  ங் ல்பா  ciṅgilpāṭi, ெப.(n.)

    ப்ெப ம் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in SriperumbudurTaluk.

     [ ங்ைக- ங் ல்பா ]

ஞ் வா

 
  ஞ் வா  ciñjuvāṭi, ெப.(n.)

   ெபாள்ளாச்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Pollach Taluk.

     [ெசஞ் - ஞ்ச+வா ]

ட்டவட்

 
  ட்டவட்  ciṭṭavaṭṭi, ெப. (n.)

   வாரம் ேதா ம் வட்  ெப வ ; interest levied weekly.

     [ ட்டம்+வட் ]

ட் ங்

 
  ட் ங்  ciṭṭiliṅgi, ெப.(n.)

   க ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Harur Taluk.

     [ ற் ங்கம் (மரம்); –  ட் ங் ]
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ட் ெலாட்

 
  ட் ெலாட்  ciṭṭuloṭṭi, ெப.(n.)

    மங்கலம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tirumangalam Taluk.

     [ ற் +ஓட் ]

ண் -தல்

ண் -தல் ciṇḍumuḍidal, ெப.(n.)

   பாய் ெநச ெசய்த ன்னர ்அதன் ஓரங்கைளச்  ம த் க் கட் வ ; folding and tying knot of the mat.

   2. ேவண்டாத இ வைரப் பற்  றங்  சண்ைட ட் க் ெகாள் ம்ப  ெசய்தல்; to set persons by ears.

     [ ண் + ]

த்தமல்

 
  த்தமல்  cittamalli, ெப.(n.)

   மா ரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Mayuram Taluk.

     [ - ற் +மல் ]

த்தேர

 
  த்தேர  cittarēvu, ெப.(n.)

    ண் க்கல் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Dindigul Taluk.

     [ த்தர+் ற ]

த்தாரம்

 
  த்தாரம் cittāram, ெப. (n.)

அழ ,

 grace, beauty.

     ' ன்னச் த்தாரம் ேபாலக் ழந்ைத"

     [ த் ரம்- த்தாரம்]

த்தாவனம்

 
  த்தாவனம் cittāvaṉam, ெப.(n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in | Arantangi Taluk.

     [ த்தர+்வனம்]

த் ரப் த

 
  த் ரப் த  ciddirappudavu, ெப. (n.)

    த் ரங்கைள ைடய வா ல; a decirated door.

     [ த் ரம்+ த ]
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த் ர்மட்டம்

 
  த் ரம்ட்டம் cittūrmaṭṭam, ெப. (n.)

ேதரின் அ ப்பாகத்ைத அ த் ள்ள ப கள்:

 lower parts of the temple car.

     [ ற் +ஊரம்ட்டம்]

த்ேதா

 
  த்ேதா  cittōṭu, ெப.(n.)

   ஈேரா  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Erode Taluk.

     [ +[ேதா ]ஓைட]

தண்

 
  தண்  cidaṇṭi, ெப.(n.)

   ம ராந்தகம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Madurantakam Taluk.

     [ தள்+அண் ]

தறால்

 
  தறால் cidaṟāl, ெப.(n.)

    ளவங்ேகா  வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Vilavancode Taluk.

     [ தறல்- தறால்]

ந்தானி

 
  ந்தானி cindāṉi, ெப.(n.)

    வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Tiruvadanai Taluk.

     [ ந்தாமணி- ந்தாணி]

ப் க்ேகாடா

 
  ப் க்ேகாடா  cippikāṭāli, ெப. (n.)

   இைல தைழகைள ெவட்ட உத ம் க ; hook knife pole.

     [ ப் +ேகாடா ]

ைக

 
  ைக cimiṟugai, ெப. (n.)

மத்தளத்ைத க் ம் ெசயற்பா களில் ஒன்

 ending phase of beating mattalam.

     [ +ைக]
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யாலம்

 
  யாலம் ciyālam, ெப.(n.)

   வந்தவா  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Wandiwash Taluk.

     [ேசய்+ஆலம்]

ரப்பாைற

 
  ரப்பாைற cirappāṟai, ெப.(n.)

   ெபரிய ளம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Periyakulam Taluk.

     [ ரா+பாைற]

 
   cirugumi, ெப.(n.)

    த்தணி வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in TiruttaniTaluk.

     [ + ழ்]

ணமல்

 
  ணமல்  ciruṇamalli, ெப.(n.)

   அரக்ேகாணம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் avillagein Arkonam Taluk.

     [ ணம்+மல் ]

ைண

 
  ைண ciruṇai, ெப.(n.)

    வள் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a villageinTiruvallurTaluk.

     [ ணம்- ைண]

ணியம்

 
  ணியம் ciruṇiyam, ெப.(n.)

   ெபான்ேனரி வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Ponneri Taluk.

     [ ணம்- ணியம்]

வம்

 
  வம் ciruvam, ெப.(n.)

    ற்பங்களில் காணப்ெப ம் ெதா ற்க ; a feature in sculpture.

     [க -க ம் ]

ல்லான்தட் -தல்

 
  ல்லான்தட் -தல் cillāṉdaṭṭudal, ெச. . . (v.t.)

   ஒ வரின் க த் க்  ஒத் ப் ேபாய்ப் ேப தல்; co-operate to one another.
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ல் யம் ள்ளி

 
  ல் யம் ள்ளி cilliyambuḷḷi, ெப.(n.)

   ெபரிய ளம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Periyakulam Taluk.

     [ ல் யன்+பள்ளி]

லட் ர்

 
  லட் ர ்cilaṭṭūr, ெப.(n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in ArantangiTaluk.

     [ ல்+ஊற் ார]்

லம் ,

 
  லம் , cilambu, ெப.(n.)

   பரத நாட் யத்ைதக் க் ம் ெபயர;் name of Bharata natya.

லாத்தணி

 
  லாத்தணி cilāttaṇi, ெப.(n.)

   அறந்தாங்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Arantangi Taluk.

     [ லாத் +அணி]

லாவ வம்

 
  லாவ வம் cilāvaḍivam, ெப.(n.)

    கனின் ற்ப வ வங்க ள் ஒன் ; a feature in sculpture.

     [ ைல+வ வம்]

ப் த்தண்ணிர்

 
  ப் த்தண்ணிர ்cilupputtaṇṇir, ெப.(n.)

   வய ல் தண்ணிர ்பாய்ச் தல்; sprinkle irrigation.

ம வ. எ ப் த்தண்ணி

     [ ப் +தண்ணீர]்

ப்

 
  ப்  ciluppi, ெப. (n.)

    ளத் ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Mudukulattur Taluk.

     [ லம் - ப் ]

வாய்

 
  வாய் ciluvāy, ெப. (n.)

   வா ன் ஒரம்; edge of mouth.

     [ ள்- ள்- வாய்]
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வ்வாடா

 
  வ்வாடா civvāṭā, ெப.(n.)

    த்தணி வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tiruttani Taluk.

     [ெசவ்வன்+பா ]

வக்கம்

 
  வக்கம் civakkam, ெப.(n.)

    தம்பரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Chidambaram Taluk.

     [ெசவக்கல்- வக்கம்]

வ ரி

 
  வ ரி civagiri, ெப.(n.)

   ஈேரா  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Erode Taluk.

     [ வன்+ ரி]

வ ராணி

 
  வ ராணி civaburāṇi, ெப.(n.)

    ம்பேகாணம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Kombakkonam Taluk. –

     [ வன்+ ராணி]

ைகப் றம்

ைகப் றம் civigaippuṟam, ெப. (n.)

   ேகா ல் பல்லக் ச ்ெசல க்  டப்பட்ட நிலம்; free land for the expense of temple palanquin. (ெத.ேகா.சா. 
3:2);.

     [ ைக+ றம்]

லா

 
  லா  civilāti, ெப.(n.)

   பரமக்  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Paramagudi Taluk.

     [ெசவைல+ஆ ]

 
   cimiḻi, ெப.(n.)

   நன்னிலம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Nannilam Taluk.

     [ ழ்- ழ்- ]

ெயட்

 
  ெயட்  ciyeṭṭi, ெப. (n.)

   காஞ் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Kanchipuram Taluk.

     [ - +ன்ட் ]
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ற் க்ைக

 
  ற் க்ைக ciṟṟuḍukkai,    ெப.(n,) உ க்ைக வைக ள் ஒன் ; musical instrument.

     [ +உ க்ைக]

     [P]

ற் ளம்

ற் ளம் ciṟṟuḷam, ெப. (n.)

    ய மனம்; stunted mind.

     " ற் ள ேலசச்ர ்ெபால்லா நற்க நைவைய க் "(நரி. 33);.

     [ +உள்ளம்]

களஞ்

 
  களஞ்  ciṟugaḷañji, ெப. (n.)

   ஈேரா  வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Erode Taluk.

     [ +காளஞ் ]

களம் ர்

 
  களம் ர ்ciṟugaḷambūr, ெப. (n.)

   ேவ ர ்வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Vellore Taluk.

     [ +களம் ர]்

னர்

 
  னர ்ciṟugiṉar, ெப. (n.)

   தாரா ரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Tharapuram Taluk.

     [ + ண ]

பாகல்

 
  பாகல் ciṟupākal, ெப. (n.)

   காஞ் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Kanchipuram Taluk.

     [ + [வா ல்]பாகல்]

வத்

 
  வத்  ciṟuvatti, ெப.(n.)

    வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Thiruvādānai Taluk.

     [ +அத் ]

வளி

 
  வளி ciṟuvaḷi, ெப. (n.)

    வாடாைன வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Thiruvadanai Taluk.

     [ +ெவளி]
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டாகம்

 
  டாகம் ciṟuviṭākam, ெப. (n.)

   வாலாசா வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in wallajah Taluk.

     [ + டாகம்]

ைவ

 
  ைவ ciṟuvai, ெப. (n.)

    ப் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Villupuram Taluk.

     [ +வயல்]

வாய் உளி

 
  வாய் உளி ciṟuvāyuḷi, ெப. (n.)

    ைள ேபா வதற் ப் பயன்ப ம் அைர அங் ல அகல ள்ள உளி; a small chisel.

     [ +வாய்+உளி]

ைளயாட்

 
  ைளயாட்  ciṟuviḷaiyāṭṭu, ெப. (n.)

   கடற்கைர ல் நண் கள் அ க்க  மைற தைலக் காண்ப ; a children's play.

     "ெசப்ேபர ்ஈரைள அலவற் பாரக்் ம்  ைளயாடல்"

     [ + ைளயாட் ]

ேவடல்

 
  ேவடல் ciṟuvēṭal,    ெப. (n.) காஞ் ரம் வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village in Kanchipuram Taluk.

     [ +ஏடல்]

ன்னப் ள்ைள
யாண்டான்

ன்னப் ள்ைளயாண்டான் ciṉṉappiḷḷaiyāṇṭāṉ, ெப. (n.)

   அரண்மைன ஊ யன்; palace employee. (ெத.ேகா.சா.3:2);.

     [ ன்னப் ள்ைள+ஆண்டான்]

ன்னத்தாைர

 
  ன்னத்தாைர ciṉṉattārai, ெப. (n.)

   ஒ வைகயான இைசக்க ; a musical instrument.

     [ ன்ன+தாைர]

ன்னதாளம்

 
  ன்னதாளம் ciṉṉatāḷam, ெப. (n.)

    றத் யாட்டத் ல் இடம்ெப ம் இைசக் க ; a musical instrument.

     [ ன்ன+தாளம்]
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ன்னி ட்ைட

 
  ன்னி டை்ட ciṉṉiluṭṭai, ெப. (n.)

    ண் க்கல் வட்டத் ள்ள ற் ர;் a village in Dindigul Taluk.

     [ ன்ன-(இ ப்ைப);இ டை்ட]

ன் க்ேகா

 
  ன் க்ேகா  ciṉṉukāḻi, ெப. (n.)

ய ள்ளிகைள உைடய ேகா :

 ahen.

     [ ன் +ேகா ]

னாம்

னாம்  ciṉāmbu, ெப. (n.)

    னின் ெச ற் ப (ெநவ.வ.ெசா.155);; fin.

     [ தாம் - னாம் ]

க்

 
  க்  ciṉukku, ெப. (n.)

   இைழகள் தா  மாறாக இ த்தல் (ெந.ெதா.க.);; improper thread line.

     [ - க் ]

மகளிர ்தம் ந்த ற் க் க் கைளதற் ப் பயன்ெகாள் ம் இ ம்ெபான் ஊ

க் ச்

 
  க் ச்  cīkkucci, ெப. (n.)

    ைடப்பக் ச் ; broom Stick.

     [ + ச் ]

தம்

தம் cītam, ெப. (n.)

    ளிரச்் ; coolness.

     'ெசாற்ப  ததெ்தா  ைவ உைடத்தாய்" (மணிேம.27:121);

     [ - தம்]

ந்தலான்

 
  ந்தலான் cīndalāṉ, ெப.(n.)

   உயரத் ல் ெந ந்ெதாைல  ைரந்  பறக் ம் ங்கண் பறைவ; a bird flying to long distance.

     [ ந்தல்-ஆன்]

மா

 
  மா  cīmāṟu, ெப.(n.)

    ைடப்பம்; broom stick.

     [ +மா ]
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ர்மானம்

 
  ரம்ானம் cīrmāṉam, ெப. (n.)

   ஓர ்இயங் ன் எந் ரம் உள்ளிட்ட அைனத்  உ ப் க ம் நன்  ெசயற்ப தற்  ஏற்ற வைக ல் 
அைனத் ப் ப கைள ம் (நீராட் , ெநய்யாட்  உட்பட); ெசப்பம் ெசய்  ஒ ங் ப த் த்ல்; servicing 
a vehicle examinating of a vehicle or machine followed by any work that is necessary to keep it operating well.

ர்மானம் ெசய்தல்

 
  ரம்ானம் ெசய்தல் cīrmāṉamceytal, ெச. . . (vi.)

ரம்ானம் பாரக்்க;see cirmanam stick.

     [ +மா ]

த் ரர்

த் ரர ்cīruttirar, ெப. (n.)

   1  வன யார;் devotee of Siva.

   2. ஆளவ (நிரவ்ாக);க் ; executive or managing committee. (ெத.ேகா.சா. 3:2);.

     [  + உத் ரர]்

கண்டான்

 
 கண்டான் kaṇṭāṉ, ெப. (n.)

   எ  வைககளி Qsustors); a kind of rat.

     [ ண் -கண்டான்]

கமா

கமா  kamāli, ெப. (n.)

   கள்; toddy.

     "பா  கமா . கள் ெபயர ்என அைறவர"் (நிக , 6:113);

     [கமல்- மா ]

க மான்

 
 க மான் karudimāṉ, ெப. (n.)

    காயத்ைத ஆ வ (நி வாக);ம் ெசய்ேவார;் one who supervise the society.

     [ +மான்]

ள்கத்

 
  ள்கத்  curuḷkatti, ெப. (n.)

   அகலம் ைறந்த நீண்ட இ ம் த் தக கள் ெபா த் ய ைகப் ள்ள ேபாரக்்க ; whirling blade 
weapon.

ள்கத் ையச ் ழற் னால் அ ல் ெபா த்தப்பட்ட தக கள் பல ேகாணங்களில் ழன்  
எ ரி ப்ப வைரத் தாக் ம்.

     [ ள்+கத் ]

கவாங்

கவாங்  kavāṅgi, ெப. (n.)

   கத் ரி மஞ்சள்; musk termaric.

     " வாங்  கத் ரி மஞ்சள்" (நிக .9:355);

     [ வங் - வாங் ]
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பார்-த்தல்

 
  பார-்த்தல் cuḻipārttal, ெச. . . (v.t.)

   மா கள் வாங் ம் ேபா  அதன் ம ரச் ் ையப் பாரத்்  வாங் தல்; to look at the marks on cattle.

     [ +பார]்

க ந் ைர

 
 க ந் ைர kaḷundurai, ெப.(n.)

   எரி ம் ப்பந்தக்கா ன் ன் பட் மன்றவாதத் க்  பாட் ம் உைர மாக அைற வல் 
த்தல்; challenging remarks of song and prose inviting the opponents to participate in a open debate sitting under the 

light of the fire pole erected.

     [க ந் +உைர]

ைள ைர

 
  ைள ைர cūḷaidirai, ெப. (n.)

   பரத்ைதயர ்ெச த் ம் வரி; tax for whores.

     [ ைள+ ைர]

ைறக்காய் 
தல்

ைறக்காய் தல் cūṟaikkāyviḍudal, ெப. (n.)

   ஊரவ்லத் ன் ேபா  நிலக்கடைல,  ந் ரிக்ெகாடை்ட த யவற்ைற வாரி இைறத்தல்; to throw 
edibles during processed.

   2.  ற் ாரத்் ெதய்வங்க க்  ேநரத்் க்கடன் ெபா ட்  த  ேதங்காய் உைடத்தல்; to break coconut on 
a vow to village deity.

ெசக்கர்ேமகக்

 
 ெசக்கரே்மகக்  cekkarmēkakkuṟi, ெப. (n.)

மைழெபய்வதற்கான அ

 indication of rain falling.

 |ெசக்கர+்ேமகம்+ ]

ெசங் ரி

 
 ெசங் ரி ceṅgiri, ெப. (n.)

வப் க் ரிப் ள்ைள,

 red or brown mungoose-herpestus fuscus. (சா.அக.);

     [ெசம்+ ரி]

ெசங் ளம்

 
 ெசங் ளம்  ceṅguḷambu, ெப. (n.)

   மாட் ன் உடம் ம் ளம் ம் ஒேர நிற ைடயனவாக இ த்தல்; samecolourforoxand its hoof.

     [ெசம்+ ளம் ]

ெசட்ட ர்

ெசட்ட ர ்ceṭṭaḷur, ெப. (n.)

   பல்லவர ்நாட் ச ் ற் ர;் a village in Pallava territory. (தண்.ெச.164);

     'வா ல ேகாத் ரத்  ஆலத் தம்ப த் ரத்  ெசட்ட ர ் யச பவ ெசந்த்  
ேவ பட்டசே்சாமா பங்ெகான் "

     [ெசட் +ஆ ர]்
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ெசட் க்கந்தாைட

ெசட் க்கந்தாைட ceṭṭukkandāṭai, ெப.(n.)

   ேகா ல் ைள நிலம்; temple fertile land. (தண்.ெச150);

வா ல ேகாத் ரத்  ஆலத் தம்ப த் ரத்  காரம் ச ்ெசட் கந்தாைட 
வா ேதவசச் ரே்வ பங்ெகான் "

     [ெசட் +கந்தாைட]

ெச

 
 ெச  cedu, ெப. (n.)

    ற்றம்; blemish fault.

     'ெச  ம  சமண ம்'

     [ த்ைத-ெச ]

ெசந்த

ெசந்த  cendaḍi, ெப. (n.)

    வந்த இைறச் ; redish fesh.

     'ெசந்த க் ப்ைபந்நினக் ெகா ங் டர"்(ெப ங். 529); \

     [ெசம்+த ]

ெசந் வைர

 
 ெசந் வைர cenduvarai, ெப. (n.)

    வைர; red gram. (சா.அக.);

     [ெசம்+ வைர]

ெசந்நிலத்தாமைர

 
 ெசந்நிலத்தாமைர cennilattāmarai, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ளரி (ேராசா);; a variety of rose. (சா.அக.);

     [ெசம்-நிலம்+தாமைர]

ெசப் க் ளிசம்

 
 ெசப் க் ளிசம் seppukkuḷisam, ெப. (n.)

   ெசப் த் தகட் ல் மந் ரெவ த்  ப த் த் ரட் ய தக ; an amuletmade of rolled copperplate on which is 
inscribed magic lines and letters and worn as a remedy againstevilor mischief. (சா.அக.);

     [ெசம் + ளிசம்]

ெசப் ச் ழ்

 
 ெசப் ச் ழ் ceppuccimiḻ, ெப. (n.)

   ெசம் னாற் ெசய்த ய ெபட் ; small box made of copper. (சா.அக.);

     [ெசம் + ழ்]

ெசம்படவரக் க
ள்

 
 ெசம்படவரக் கள் cembaḍavargaruvigaḷ, ெப. (n.)

    னவரக்ள் ன் க்க பயன்ப த் ம் க கள்; fishermen's tools.

     [ெசம்மடவர+்க கள்]
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ெசம்பரி

ெசம்பரி  cembaridi, ெப. (n.)

ரியன்,

 sun.

     "ெசம்பரி  கடல் அளித்த ெசக்கர ்ஒளி' (ெபரிய,3695);.

     [ெசம்+பரி ]

ெசம்பல்

 
 ெசம்பல் cembal, ெப. (n.)

   அரத்தம்; blood. (சா.அக.);.

     [ெசம்-ெசம்பல்]

ெசம்பழம்

ெசம்பழம் cembaḻm, ெப. (n.)

   1. ப க் ம் நிைல ள்ள காய்; fruit almost riped.

   2. எ சை்சபழம்; lime fruit. (சா.அக.);.

     [ெசம்-பழம்]

ெசம் யா

 
 ெசம் யா  cembiliyāṭu, ெப. (n.)

   ெசம்ம யா ; a brown sheep. (சா.அக.);.

     [ெசம்பல்-ெசம் +ஆ ]

ெசம் க்கலம்

 
 ெசம் க்கலம் cembukkalam, ெப.(n.)

   ெசம் ப் பாத் ரம்; copper eating dish (சா.அக.);.

     [ெசம் +கலம்]

ெசம் க்க வம்

 
 ெசம் க்க வம் cembukkaluvam, ெப. (n.)

   கல்லம் ; grinding Stone. (சா.அக.);.

     [ெசம் +க வம்]

     [P]

ெசம் வட்டைக

 
 ெசம் வட்டைக cembuvaṭṭagai, ெப. (n.)

   ெசம் னாற் ெசய்த  ண்ணம்; smal copper basin. (சா.அக);.

     [ெசம் +வட்டைக]
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ெசம்

 
 ெசம்  cembūmi, ெப. (n.)

ெசம்மண்,

 ret earth, soil. (சா.அக.);.

     [ெசம்+ ]

ெசம்ேபாத் மா

 
 ெசம்ேபாத் மா  cembōttumāṭu, ெப. (n.)

   க ைம ஞ் வப் ங் கலந்த மா ; the of coloured mingled in black and red.

     [ெசம்+ த் +மா ]

ெசம்மட்ைடம ர்

 
 ெசம்மடை்டம ர ்cemmaṭṭaimayir, ெப. (n.)

   க ல நிறமான ம ர;் hair brown in colour (சா.அக.);.

     [ெசம்படை்ட+ம ர]்

ெசம்மண்

 
 ெசம்மண்  cemmaṇkuṟi, ெப. (n.)

பா ல் ெசம்மண்ணால் க்கப்பட்ட அைடயாளம்

 a symbol marked in loom by red soil.

     [ெசம்மண்+ ]

ெசம்மணல்

 
 ெசம்மணல் cemmaṇal, ெப. (n.)

    வப் மணல்; red sand.

     [ெசம்+மணல்]

ெசம்ம -தல்

ெசம்ம -தல் cemmarudal, ெச. . . (v.i.)

   களிப்பைடதல்; to enjoy.

     "ம ண்  ெசம் ம ந்தண்க ம் ழல்"(ெபரிய .ஆனாய20);.

     [ெசம் -ெசம்ம -ெசம்ம ]

ெசம்மலர்

ெசம்மலர ்cemmalar, ெப. (n.)

   1  வந்த மலர;் reddish flower.

   2. ெநற்  மாைல; fore head garland.

     'அம்மலர ங்ைக மணி ளரப்வ ளவா ஞ்-ெசம்மலர ் த நா ம்" ( ந்தா. இலக்கைன. 69);.

     [ெசம்+மலர]்
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ெசம்ம க்கடா

 
 ெசம்ம க்கடா cemmaṟikkaṭā, ெப. (n.)

   ெசம்ம யாட் ன் ஆண்; its horn is angular and turned down words. (சா.அக.);.

     [ெசம்+ம +கடா]

     [P]

ெசம்ம க் ட்

 
 ெசம்ம க் ட்  cemmaṟikkuṭṭi, ெப.(n.)

ெசம்ம யாட் க் ட்

 lamb.(சா. அக.);.

     [ெசம்+ம + ட் ]

ெசம்ம சச்ாணி

 
 ெசம்ம சச்ாணி cemmaṟiccāṇi, ெப. (n.)

ெசம்ம யாட் ப் க்ைக,

 excrete(dung); of the red sheep is very useful as manure. (சா. அக.);.

     [ெசம்ம +சாணி]

ெசம்ம யாட் ைற
ச்

 
 ெசம்ம யாட் ைறச்  cemmaṟiyāṭṭiṟaicci, ெப. (n.)

   உணவாகப் பயன்ப ம் ஆட் ன் ; a sort of eczema. (சா.அக.);.

     [ெசம்ம +ஆ +இைறச் ]

ெசம்மாந்

 
 ெசம்மாந்  cemmāndu,  .எ. (adv.)

   ெப தமாக; a sit an exalted manner.

அ யாரக்ள் இைறவன் ேமல் அைசயா நம் க்ைக ைவத்  ெசம்மாந்  ரிந்தனர.்

     [ெசம்மா-ெசம்மாந் ]

ெசம்மார்

 
 ெசம்மார ்cemmār, ெப. (n.)

    ெநல்ேவ  வட்டத் ள்ள ஓர ்இனத் னர;் atribe living in Tirunelveli Dt.

     [ெச மான்-ெச மார-்ெசம்மார]்

ெசம் கம்

 
 ெசம் கம் cemmugam, ெப. (n.)

    ரங் ; monkey so called for its red face. (சா.அக);.

     [ெசம்- கம்]
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ெசய் ெகான்ேறா
ர்

ெசய் ெகான்ேறார ்ceytigoṉṟōr, ெப. (n.)

   நன் ல்லாதவர;் ungreateful persons.

     "ஒ வன் - ெசய்  ெகான்ேறரக்் ய் ல்ெலன"( றநா.34);.

     [ெசய் +ெகான்ேறார]்

ெசய்

ெசய்  ceytu,  .எ. (adv.)

   இறந்தகாலத் ெதரிநிைல ைனெயசச் வாய்பாட்  ெனான் ; grammatical classification.

     "ெசய் ெசய்  ெசய்யாச ்ெசய் ச ்ெசய்ெதன'(நன். 343);

     [ெசய்-ெசய் ]

ெசய்ய

ெசய்ய  ceyyadu, ெப. (n.)

    வப் ப் ேபாரை்வ; red colour carpet.

     "ெசய்ய  ேபாரத்்தான் ேபால்"(கள.32);

     [ெசம்-ெசய்-ெசய்ய ]

ெசய்யர்

 
 ெசய்யர ்ceyyar, ெப. (n.)

   ேநரை்ம ள்ளவர;் honest person.

     [ெசம்-ெசய்-ெசய்யர]்

ெசய்யால்

 
 ெசய்யால் ceyyāl, ெப. (n.)

   அ ந் ேபான கா ; destroyed forest.

     'நம்ம ஞ்ைச த ர நா  பக்க ம் ெசய்ய :

     [சாய்-சய்யல்-ெசய்யால்]

ெசய்ெயாளி

ெசய்ெயாளி ceyyoḷi, ெப. (n.)

   1 ைவ ரியம்; cat eye.

   2. உண்டாக் ய ெவளிசச்ம்

 a light contrived by art or skill as electric light, gas light etc. (சா.அக.);.

     [ெசம்-ெசய்+ஒளி]

ெசயற்ைகப்பல்

ெசயற்ைகப்பல் ceyaṟkaippal, ெப. (n.)

   ெசய்யப்பட்ட பல்; artificial tooth.

   2 ெபாய்ப் பல்; false tooth (சா.அக.);.

     [ெசயற்ைக+பல்]

ெசயற்ைக ர்ப்

 
 ெசயற்ைக ரப்்  ceyaṟkaiyuyirppu, ெப. (n.)

   ெசயற்ைற ச் ; artificial respiration. орр. to iyarkai-у-uyirppu. (சா.அக);.

     [ெசயற்ைக+உ ரப்் ]
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ெசரங்ைக

 
 ெசரங்ைக ceraṅgai, ெப. (n.)

    ரங்ைக; handful.

ெசரங்ைக (ெகா.வ.); (சா. அக.);.

     [ றங்ைக-ெசரங்ைக (ெகா.வ.);]

ெசரளியா

 
 ெசரளியா  ceraḷiyāṭu, ெப. (n.)

   உடல் ெவண்ைம ம் ேமற் றம் வப்  அல்ல  ேவ  நிறங்ெகாண்ட ஆ ; a goat having its body 
whiteandtopis redorsomeothercolours.

     [சரளி-ெசரளி+ஆ ]

ெசரி டல்

 
 ெசரி டல் ceriguḍal, ெப. (n.)

   உண்டவற்ைற ெசரி மானமாக் ம் டல்; that part of small intestine in which the greater part of the food is 
digested and turned into chyme. (சா.அக.);.

     [ெசரி+ டல்]

ெசரிப்

 
 ெசரிப்  cerippu, ெப. (n.)

   ெசரிமானம்; digestion. (சா.அக.);.

     [ெசரி-ெசரிப் ]

ெச க் ய

 
 ெச க் ய cerukkiya, ெப.எ. (ad.)

   மயங் ய ( ந்தா);; to be infatuated.

     [ெச க் -ெச க் ய]

ெச ப்பள்ளி

ெச ப்பள்ளி ceruppaḷḷi, ெப. (n.)

   பல்லவர ்நாட் ச ் ற் ர;் a village in pallava territory.

     "கா யப ேகாத் ரத்  ஆலத்தம்ப த் ரத்  ெச ப்பள்ளி நாராயணச ்சடங்க  பங்ெகான் " 
(தண்.ெச.52);

     [ெச +பள்ளி]

ெசல்லைட-த்தல்

 
 ெசல்லைட-த்தல் cellaḍaittal, ெச. .  (v.i.)

   கடைன ரத்்தல்; to repay debit.

     [ெசல்+அைட-]

ெசல்வப்ேபச்

 
 ெசல்வப்ேபச்  celvappēccu, ெப. (n.)

மழைலப் ேபச்

 drattling speech as child. (சா. அக.);.

     [ெசல்வம்+ேபச் ]
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ெசல டல்

ெசல டல் celaviḍal, ெப. (n.)

   எ தல் ( ங்கல. 2162);; throw.

     [ெசல்ல-ெசல+[வ ] டல்]

ெசவ்வழல்

 
 ெசவ்வழல் cevvaḻl, ெப. (n.)

    ளக் ; lamp.

ெசந் செ்சவ்வழல் ெதாடங்க"(க );.

     [ெசம்-ெசவ்+அ ல்]

ெசவ்வாய்ப் ண்

 
 ெசவ்வாய்ப் ண் cevvāyppuṇ, ெப. (n.)

   வாய் ேவக்காளம்; sore through inflam-mation of the mouth. (சா.அக.);.

     [ெசவ்+வாய்+ ண்]

ெசவ் ரத்தம்

 
 ெசவ் ரத்தம் cevvirattam, ெப. (n.)

    ய்ைமயான அரத்தம்; pure aerated red blood. (சா. அக.);.

     [ெசவ்-இரத்தம்]

ெசவ் ள்பட்ைட

 
 ெசவ் ள்படை்ட cevvuḷpaṭṭai, ெப. (n.)

    வப் ம் ெவண்ைம ம் கலந்த நிற ைடய மா ; red and white mingled Ox.

     [ெசவ்+ெவள்+படை்ட]

ெச க் ம்

 
 ெச க் ம்  cevikkuṟumbi, ெப. (n.)

காத க்

 earwax.

     [ெச + ம் ]

ெச சச்ளி

 
 ெச சச்ளி ceviccaḷi, ெப. (n.)

   கா னின்  வ ம் சளி நீர;் mucous discharge from the ear. (சா.அக.);

     [ெச +சளி]

ெச த்தாைர

 
 ெச த்தாைர cevittārai, ெப. (n.)

   கா ன் வ ; auditory passage of the ear (சா.அக.);

     [ெச +தாைர]
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ெச த் வாரம்

ெச த் வாரம் cevittuvāram, ெப. (n.)

   1. ெச ன் ைள; cavity of the ear.

   2. கா ன் ெவளி அல்ல  உட் ைள; the externalandorinternal opening of the ear.

   3. ந க்கா

 middle ear. (சா.அக.);

     [ெச + வாரம்]

ெச ப் லன் 
ஒ ங்கல்

ெச ப் லன் ஒ ங்கல் cevippulaṉoḍuṅgal, ெப. (n.)

   1. காதைடத்தல்; deaf.

   2. காதால் அ ம் ஓைச அற் ப்ேபாைக

 loss of sense of hearing.

   3. ஒகத் ல் ஐம் லன் ஒ ங் ங் காலத்  ெவளி சத்தம் ேகளா க்ைக,

 that stage in the yoga practice when the external sound reaching the ears is not perceived owing to the conquering of the 
five sense. (சா.அக.);

     [ெச + லன்+ஒ ங்கல்]

ெசள்ைள

ெசள்ைள ceḷḷai, ெப. (n.)

   1 உடன் றந்தவள்; sister.

   2. ெபண்க க்  வழங்கப்பட்ட ெசல்லப்ெபயர;் pet name of female.

ெத. ெசள்ள

     [ெசள்-ெசள்ைள]

ெச த்

ெச த்  ceṟittu,  .எ. (adv.)

   அடக் ; restrain.

     "ெசப்பல்வன்ைம ற் ெச த் யான் கடவ ன்"( ஞ் ப்.12);

     [ெச -ெச த் ]

ெசன்னிெயரி

 
 ெசன்னிெயரி ceṉṉiyeri, ெப. (n.)

   தைல ண்டா ம் எரிசச்ல்; burning sensation in the heat. (சா.அக.);

     [ெசன்னி+எரி]

ெசன்னிவ த்

 
 ெசன்னிவ த்  ceṉṉivarutti, ெப. (n.)

தைலேயா :

 skul. (சா. அக.);

     [ெசன்னி+வ த் ]

ெசன்னிவ

 
 ெசன்னிவ  ceṉṉivali, ெப. (n.)

   தைலவ ; headache. (சா.அக.);

     [ெசன்னி+வ ]

601

www.valluvarvallalarvattam.com 16555 of 19068.



ெசன்னிவைல

ெசன்னிவைல ceṉṉivalai, ெப. (n.)

   1. தைல மண்ைடேயா ; the skull.

   2.  ைள; division of the brain behind the cerebrum. (சா.அக.);

     [ெசன்னி+வைல]

ேசடக் ம்

ேசடக் ம்  cēḍakkuḍumbi, ெப. (n.)

   ேகா ல் வ பாடாற் ேவான்; temple-prest, as belonging to a family of devotees.

     'ேசடக் ம் ன் மகள்'( லப்.30,52);

     [ேசடம்+ ம் ]

ேசடகரம்

 
 ேசடகரம் cēṭagaram, ெப. (n.)

ேகாைழக் காய்சச்ல்,

 phlegnatic (யாழ். அக.);

     [ேசடம்+கரம்]

ேசடேச பாவம்

ேசடேச பாவம் cēṭacēṭipāvam, ெப. (n.)

   1 ஆண்டான ைமத் றம்; the relation of masterand servant.

     " தல்வ க் ச ்ேசட ேச யாவத்தால் ஆகற்பாலதா ய அ ைமயாம் என்க'( .ேபா.பா.93 பக்.201. 
வா . ப ப்);

   2. அறெந  தவறா க் ந் தன்ைம; the relation of disposerand disposable.

     [ேசடன்+ேச +பாவம்]

ேசடர்

ேசடர ்cēṭar, ெப. (n.)

   1.அ ைமக்காரர;் slaves.

   2. அ ைடேயார,் ெபரிேயார;் intelligent persons.

     "ெவன்  ேவள ளாற் ெபற்றேசடரின் க்க ெசய்ைமத் ண்னன்" (ெபரிய . கண்ணப்ப.29);.

   3. ஏவல் ெசய்ேவார;் attendant, servant.

   4.ெநய்வாரிெனா  சரார;் one of the group of weavers.

     [ேச -ேசடர]்

ேசரலார்

 
 ேசரலார ்cēralār, ெப. (n.)

   பைகவர;் enemy.

     "தற்ேசரலாைரத் ைறகவரந்் ற்றன்"

     [ேசர+்அல்+ஆர]்

ெசாக் டல்

 
 ெசாக் டல் cokkiḍal, ெப. (n.)

   ேநாட்ட ைக; watching.

     'ெசாக் ட்ட ரமைன க் " (பட் னத் ப் ள்ைள);,

     [ெசாக் +இ ]

602

www.valluvarvallalarvattam.com 16556 of 19068.



ெசா க் ப்ேபா -
தல்

 
 ெசா க் ப்ேபா -தல் coḍukkuppōḍudal, ெச. . (v.i.)

    ரல் ஒட்  ஓைச எ ப் தல்; to make a noise by eroisting two fingers suddenly.

     [ெசா க்  +ேபா  [ெசா க் -ஒ க் ப் ]]

ெசாத்ைதக்காய்

 
 ெசாத்ைதக்காய் cottaikkāy, ெப. (n.)

    ப்பாய்ந்த காய்; warm eaten fruit. (சா. அக.);

     [ெசாத்ைத+காய்]

ெசாத்ைதப்பாக்

ெசாத்ைதப்பாக்  cottaippākku, ெப. (n.)

   1.  அரித்த பாக் ; wormeaten arecanut.

   2. ெசாள்ைளப் பாக்  பாரக்்க;see collai-ppākku. (சா.அக.);

     [ெசாத்ைத+பாக் ]

ெசாரி ட்டம்

ெசாரி ட்டம் coriguṭṭam, ெப. (n.)

   1 அரத்தம் வ ம் ட்டம்; leprosy attended with bleeding from sores.

     [ெசாரி+ ட்டம்]

ெசால்மற

 
 ெசால்மற  colmaṟadi, ெப. (n.)

   ேபசத் ெதாடங் ம் ேபா  வாரத்்ைதகைள மறத்தல்; forgetfulness of words when attempting to speak. 
(சா.அக.);

     [ெசால்+மற ]

ெசால்மாறாட்டம்

ெசால்மாறாட்டம் colmāṟāṭṭam, ெப. (n.)

   1. வாய் ளறல்; blabbering.

   2. த மா ப் ேப ைக; incoherent talk. (சா.அக.);

     [ெசால்+மாறாட்டம்]

ெசாள்ைளப்பாக்

 
 ெசாள்ைளப்பாக்  coḷḷaippākku, ெப. (n.)

   ெசாத்ைதப்பாக் ; worm eaten are canut. (சா. அக.);

     [ெசாள்ைள+பாக் ]

ெசாள

 
 ெசாள  coḷagu, ெப.(n.)

    ங் ல் க ல் ெவட் ச ்ெசய்த ய கத்தல் அள க் க ; a small cubic measure made of bamboo.

     [ ள -ெசாள ]
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ெசாற்க

 
 ெசாற்க  coṟkaruvi, ெப. (n.)

   ேப வதற்  ஆதாரமா ள்ள உ ப் கள்; organs faciltating speech as lips tongue, teeth etc. (சா. அக.);

     [ெசால்+க ]

ெசாறண்டல்

 
 ெசாறண்டல் coṟaṇṭal, ெப. (n.)

   ேதய்க்ைக; scraping (சா.அக.);

     [ ரண்டல்-ெசாறண்டல்]

ெசா ட்டம்

 
 ெசா ட்டம் coṟiguṭṭam, ெப. (n.)

   காயம் உண்டாகாமேல உடம்  வ ம் எரிசச் ண்டாக் ம் ஒ  வைகக் ட்டம்; a kind of leprosy with 
diffuse papillary eruption with out ulceration on the entire surface of the body marked by intense itching and burning 
sensation. (சா.அக.);

     [ெசா + ட்டம்]

ெசா

 
 ெசா  coṟiguru, ெப. (n.)

   த ேபால் உ ம் ெபா ; brawney scales scruf. (சா. அக.);

     [ெசா + ]

ெசா மாட்

ெசா மாட்  coṟumāṭṭu, ெப. (n.)

நி ைவ,

 balance.

     'ெபான்ெகாண்  எப்ேபரப்்பட்ட இைற ஞ் ெசா  மாட் ங் காட்டப்ெபறா ேதாமாக" (ெத. கல்.ெதா.7. 
கல். 420);.

     [ெசா +மாட் ]

ெசான் ரணணி

 
 ெசான் ரணணி coṉmuraṇaṇi, ெப. (n.)

   ஒன்றற்ெகான்  ரணிய ெசாற்ெறாடராய் வ வ ; controversy sentence.

     'அவேர ழவனா ப் ன் காைளயாய் ஞ் கச ்ெசவ்வாய்க் ழ யாய் ைளயா ய 
ெகாள்ைகையப் பகரவ்ாம்" ( ைள.  த்தம்);

     [ெசால்+ ரண்+அணி]

ேசாைணக்கட்

 
 ேசாைணக்கட்  cōṇaikkaṭṭu, ெப. (n.)

   க க்கப்பட்ட க ம் ன் ேசாைணகைளச ்ேசரத்் க் கட் ய கட் ; a kind of knot especially tied around 
sugarcane leaves.

     [ேசாைன+கட் ]

ேசாைணக -த்தல்

 
 ேசாைணக -த்தல் cōṇaigaḻittal, ெச. . . (v.i.)

   க ம் ன் உலரந்்த தைழகைள நீக் ைக; to remove the dry leaves from Sugarcane.

     [ேசாைன+ ]
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ேசாைணய -த்தல்

 
 ேசாைணய -த்தல் cōṇaiyaṟuttal, ெச. . . (v.i.)

   ேகழ்வர ப்ப ரில் தாள் நீளமாதைலக் ைறக்க அ த்தல்; to cut the ragi leaves to control the crop growth.

     [ேசாைண+அ ]

தண் ப்

 
 தண் ப்  taṇkuḍippu, ெப. (n.)

   காய்ச ்சாமேல ஓர ்இர வ ம் ளிரந்்த நீரி றப் ேபாட்  காைல ல் இ த்  எ க் ம் 
ளிரச்் யான ம ந்  ( தகசாயம்);; a cold infusion prepared by soaking, one part of drugs or drugs in bix parts of 

cold water for one night in the morning it is filtered and administered cold water infusion.

     [தண்+ ப் ]

தண்ேடந்

 
 தண்ேடந்  taṇṭēndi, ெப. (n.)

   தண்  எ ம் பைடக்கலைன ஏந் யவன் ( ன்.);; club.

ம வ. தண்டா தபாணி

     [தண் +ஏந் ]

தண்ேமகம்

 
 தண்ேமகம் taṇmēkam, ெப. (n.)

   நீர ேநாய் வைக ( தேமகேராகம்);; a kind of diabetes.

     [தண்+ேமகம்]

தண்ணன்னிர்

 
 தண்ணன்னிர ்taṇṇaṉṉir, ெப. (n.)

    ளிரந்்த நல்ல தண்ணிர ்(கத்தசலம்);; pure coldwater, as used for drinking purpose.

     [தண்+நன்+நீர]்

தண்ணீர்க்காய்

 
 தண்ணீரக்்காய் taṇṇīrkkāy, ெப.(n.)

   ேகாசக்காய், க ம் சணி (தரப்் சணி);; water melan.

     [தண்ணிர+்காய்]

த ப்  இ

 
 த ப்  இ  taṉuppuisivu, ெப. (n.)

    ளிரச்் யால் ஏற்ப ம் இ  ேநாய் ( தகாத் ரம்);; apoplexy due to extreme cold in the body.

     [த ப் +இ ]
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த ப் மல

 
 த ப் மல  taṉuppumalaḍu, ெப. (n.)

ெபண்க க்  உண்டா ம் அ வைக மலட்  ேநாய்க ள் ஒன் ( தமல );,

 one of the six varties of sterility in woman caused by extreme chillness of the body.

     [த ப் +மல ]

தந்ைத

 
 தந்ைத  tandaiyili, ெப. (n.)

   தந்ைத ல்லாதவன்(ேசமண்டன்);; one who has lost his father.

     "தா  தந்ைத  தான் தனியன் காேன " ( வா.);.

     [தந்ைத+[இல் ]இ ]

தப்பளம்

 
 தப்பளம் tappaḷam, ெப.(n.)

   ேகாணி ஊ ; needle of sack.

     [ைதப் -தப்பளம்]

தப் மைறதல்

 
 தப் மைறதல் dappimaṟaidal, ெச. . . (vi.)

   தந் ரமாய் மைறதல் ( க்  ெகா த்தல்);; absconds, give one the slip.

     [தம் +மைறதல்]

தம கம்

 
 தம கம் tamarugam, ெப. (n.)

   உ க்ைக என் ம் பைற (மட கம்);; a tabous or small drum shaped like an hour glass.

     [தமர-்தம கம்]

     [P]

த ழாகரர்

 
 த ழாகரர ்tamiḻākarar, ெப. (n.)

   ம த் வ ல் ெசய்த ஒ  த்தர ்(டமரகர)்;; siddhar who is the author of a medical book.

     [த ழ், ஆகரார]்

தரவல்

 
 தரவல் taraval, ெப. (n.)

   ஒ  நிகழ்  அல்ல  ஒ  ெபா ள் த்த உண்ைமச ்ெசய்  அல்ல  அ யப்ப ம் ெசய்  
(தகவல்);; facts or knowledge provided or learned information.

ம வ தகவல்

     [த -தரவல்]
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தைலக்காண்

 
 தைலக்காண்  talaikkāṇpu, ெப. (n.)

   ேப  காலத் ன் ேபா  ழந்ைத ன் தைலெவளித் ேதான் ைக ( ேராதயம்);; presentation of head in 
childbirth.

     [தைல+காண் ]

தைலைமேயவலன்

 
 தைலைமேயவலன் talaimaiyēvalaṉ, ெப. (n.)

   தைலைம ஏவலன் (தேபதார)்;; head peon.

     [தைலைம+ஏவலன்]

தைலெவட்

 
 தைலெவட்  talaiveṭṭu, ெப. (n.)

   தைலைய ெவட் ைக ( ரசே்சதம்);; decapitation.

     [தைல+ெவட் ]

தழற்கரி

 
 தழற்கரி taḻṟkari, ெப. (n.)

ெந ப் க்கனல்,

 heat of burning.

த.வ. கன

     [தழல்+கரி]

தற்க மம்

 
 தற்க மம் taṟkarumam, ெப. (n.)

   ெசாந்த ேவைல ( வாரச்் தம்);; one's own interest.

     [தன்+க மம்]

தற்பக்கக்ெகாள்
ைக

தற்பக்கக்ெகாள்ைக taṟpakkakkoḷkai, ெப. (n.)

   ெசாற்ேபாரில் தன் ெகாள்ைக (கபடச்ம்);; one's own side in a debate, views or doctrines of one's own sect or party.

   2.  வஞான த் யாரில் வசமயத் ற் ரிய ெகாள்ைகைய உணரத்் ம் ப :

 the portion of siva-fiana sittiyar that enunciated the principles of the saivam section.

     [தன்+பக்க+ெகாள்ைக]

தற்பட்ட

 
 தற்பட்ட  taṟpaṭṭaṟivu, ெப. (n.)

   தன் கரச் ் யால் உண்டா ம் அ  ( வா கம்);; knowledge acquired through one's own experience.

     [தன்+பட்ட+அ ]
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தற் ற்றல்

 
 தற் ற்றல் taṟpiṟṟal, ெப. (n.)

   ெவளிப்பகட்  (டம்பம்);; being showy orvain, empty boast.

ம வ. பகட் ப் ேபச் ,  ற்றல்

     [தன்+ ற்றல்]

தன்பாங்

 
 தன்பாங்  taṉpāṅgu, ெப. (n.)

   யாைர ம் சாராத நிைல ( ேயசை்ச);; independant.

அவர ்ெசன்றேதரத் ல் தன்பாங்காக நின்  ெவற்  ெபற்றார.் தன்பாங்  ேவட்பாளைர ம் ட மக்கள் 
ேதரந்்ெத க் ன்றனர.் (உவ);.

     [தன்+பாங் ]

தன்மான இயக்கம்

 
 தன்மான இயக்கம் taṉmāṉaiyakkam, ெப. (n.)

   தன்மானத் ட ம், ப த்த ட ம் நடந்  ெகாள்ள ேவண் ம் என்ற ெகாள்ைக ைடய காய 
இயக்கம் ( யமரியாைத இயக்கம்);; a social movement based on one's faith in the dignity and reasoning

 power of the individual, self respect movement.

தந்ைத ெபரியார ்தன்மான இயக்கத்ைத நடத்  ெவற்  கண்டார.்

     [தன்மானம்+இயக்கம்]

தன் ைனப்

 
 தன் ைனப்  taṉmuṉaippu, ெப. (n.)

   இ மாப் ; feeling of elation.

     [தன்+ ைனப் ]

 தன் ைனப்  taṉmuṉaippu, ெப. (n.)

     'தான்' என் ம் உணர் , ெச க் ;

 ego.

ம வ. ஆணவம்

     [தான் → தன் +  ைனப் .]

தன் ப்

தன் ப்  taṉviruppu, ெப. (n.)

   தன் ைடய ; one's inclination free will.

   2. தன்பாங்  எந்தக் கட் ைய ம் சாராத நிைல( ேயசை்ச);; independant candidate.

ம வ தன்னிசை்ச, தன்பாங்

     [தன்+ ப் ]
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தன் ைழ  மணம்

 
 தன் ைழ  மணம் taṉviḻaivumaṇam, ெப. (n.)

   தன்ைன ம் வந்த அரசர ் ட்டத் ல் தனக் ரிய கணவைனத் தைல  தாேன ெதரிந்  மணந்  
ெகாள் ைக ( யம்வரம்);; selection of husband by a princess herself at a public assembly of suitors.

ம வ ைழ  மனம், தன்ெதரி

     [தன்+ ைழ +வர ]

தன்ன

தன்ன  taṉṉaṟivu, ெப. (n.)

   தன் ைடய அ  ( ய த் );; one's own unaided sense.

   2. மயக்கமற்ற அ ; cleanness of mind.

     [தன்+அ ]

 தன்ன  taṉṉaṟivu, ெப. (n.)

   1. ெசாந்த அ ; consciousness, self-knowledge, one's own knowledge.

   2. மயக்கமற்ற அ ; sobriety, self-possession.

கார க் த் தன்ன ல்ைல (உ.வ.);.

     [தன் + அ .]

தன்னவன்

தன்னவன் taṉṉavaṉ, ெப. (n.)

   1. தன்ைனச ்சாரந்்தவன்; one belongs to a group.

   2. ஆண்பால் இயற்ெபயர;் name of a person.

     [தன்+அவன்]

 தன்னவன் taṉṉavaṉ, ெப. (n.)

   தன்ைனச ்ேசரந்்தவன் ( ன்.);; friend, relative, associate.

க. தன்னவன்.

     [தன் + அவன் → தன்னவன் = தன்ைனச ்சாரந்்தவன், உற்றார,் உற னர.்]

தன்னாட்டான்

 
 தன்னாட்டான் taṉṉāṭṭāṉ, ெப. (n.)

   தன  நாட் ற் றந்  வளரந்்தவன் ( ேத );; native son of the soil.

த.வ மண்ணின் ைமந்தன், தன்னவன்

     [தன்+நாட்டான்]

தன்னாட் ப் 
பண்டம்

 
 தன்னாட் ப் பண்டம் taṉṉāṭṭuppaṇṭam, ெப. (n.)

   தன் நாட் ற் ெசய்த ெபா ள்( ேத யம்);; native goods.

ம வ உள்நாட் ப் பண்டம்

     [தன்+நாட் +பண்டம்]
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தன்னிட்டம்

 
 தன்னிட்டம் taṉṉiṭṭam, ெப. (n.)

   தாேன ேத ய ெபா ள் ( வாரச்் தம்);; self acquisition.

     [தன்+இட்டம்]

தன் ரிைம 
அ காரம்

 
 தன் ரிைம அ காரம் daṉṉurimaiadikāram, ெப. (n.)

   தாேன உரிைமேயா  ெசயற்ப வதற்  உரிய அ காரம் ( யா காரம்);; autonomy.

     [தன்+உரிைம+அ காரம்]

தன்ெனா ப்

 
 தன்ெனா ப்  taṉṉoṟuppu, ெப. (n.)

   தவப்பாங்  லனடக்கம்; self-denial, ascetecism.

த.வ. தன்ெனா ப்

     [தன்+ஒ ப் ]

தாத் ள்

 
 தாத் ள் tāttumuḷ, ெப.(n.)

வண்  அல்ல  ஏர ்ஒட் ேவார ்மாடை்ட ரட் வதற்காக ைக ல் ைவத் க் ம் ட்ேகால்

 apinfixed stick used by the cart driver or ploughing farmer to drive the animal.

     [ ரத் - ரத் -தாத் + ள்]

தாமைரக்ைக ப்

 
 தாமைரக்ைக ப்  tāmaraikkaiāppu, ெப. (n.)

   வணங் தற்  அைடயாளமாக தாமைர ெமாட்  ேபால ைககைளக் க்ைக (கமல வ த்தைன);; a 
gesture with both hand signifying obeysance consisting infolding one's hands so as to resemble a lotus bud.

     [தாமைர+ைக+ ப் ]

     [P]

தாள்ேதாய் 
தடக்ைகயன்

 
 தாள்ேதாய் தடக்ைகயன் tāḷtōytaḍakkaiyaṉ, ெப. (n.)

    ழங்காலள  நீண்ட ைக ைடய ெப ந்ேதாற்ற ைடேயான் (ஆசா வா );; one whose arms reach his 
knees, indicating majesty of stature.

     [தாள்+ேதாய்+தடம்+ைக+அன்]

தா வா

 
 தா வா tāḷuruvā, ெப. (n.)

   அெமரிக்கா,  ங்கப் ர ் த ய நா களில் வழங் ம் கா  வைக. (டாலர)்;; dollar, a coin in the currency of 
the U.S.A. straits settlements etc.,

     [தாள்-உ வா]
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தான்ேதான்

தான்ேதான்  tāṉtōṉṟi, ெப. (n.)

   தானாக உண்டான  ( யம் );; self existant being anything considered to be uncreated.

   2. இைறவன்; God.

   3. நான் கன்; Brahma.

   4. அ கன்; Arhat.

   5. இயற்ைக; pecularity, nature.

   6. ெமய்நிைல; genuineness.

   7. மைடயன்; idiot.

     [தான்+ேதான் ]

க்

 
  க்  tikkili, ெப. (n.)

    க்கற்றவன்; one without resources of friends.

ம வ ேபாக்

     [ க் +இ ]

ங்கள் மண் லம்

 
  ங்கள் மண் லம் tiṅgaḷmaṇṭilam, ெப. (n.)

   நில ன  வட்டம் (சந் ர மண்டலம்);; ort or disc of the moon.

     [ ங்கள்+மண் லம்]

ங்கள் மர

 
  ங்கள் மர  tiṅgaḷmarabu, ெப. (n.)

   அரச லம் ன்ற ள் ங்கைள ல தல்வனாகக் ெகாண்ட பாண் ய மர  (சந் ர லம்);; lunar race, 
as of king descended from the moon one of three iraša-kulam.

     [ ங்கள்+மர ]

ரிந்தைம

 
  ரிந்தைம  tirindamaivu, ெப.(n.)

உ ரினங்களின் ப ைற வளரச்் :

 evolution.

ம வ,  ரத்லறம், ப மலரச்் ,  ரியாக்கம்

     [ ரி→ ரிந்த+அைம ]

த்தலசெ்சல

த்தலசெ்சல  tiruttalaccelavu, ெப. (n.)

   1 ேபாற்றத்தக்க ம் ெதாழத்தக்க மான இடங்க க் த் ய்ைமேயா  ம் ச ்ெசன் வ ம் 
பயணம்; pilgrimage to holy places.

   2. மகம யர ்ெமக்கா என் ம் த்தலத் ற் ச ்ெசல் ம் ெசல  (கச் );; pilgrimage to Mecca.

     [ +தலம்+ெசல ]
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மணி

 
  மணி tirumaṇi, ெப. (n.)

ேகாேமதகம்:

 cinnamon Stone.

     [ +மணி]

மால் மண்

 
  மால் மண் tirumāltirumaṇ, ெப. (n.)

   மா யர ் லர ்ெநற் ம் மஞ்சளான மண் (ேகா  சந்தனம்);; yellowish earth used by certain vishnu 
devotees.

     [ மால்+ மண்]

க்காட் -
தல்

 
  க்காட் -தல் dirumuḻukkāṭṭudal, ெச.  ன்றா , (v.t.)

    க்  ெசய்தல் (அ ேட த்தல்);; to bathe, to anoint.

     [ க் +ஆட் ]

வ க்

 
  வ க்  tiruvaḍikāli, ெப. (n.)

    வ  தாங் ேவாரக்் க் ெகா க் ங்  ( பாதக் );; wages of vehicle learn in temple.

     [ +அ +கட ]

வளர்ெசல்

 
  வளரெ்சல்  tiruvaḷarcelvi, ெப. (n.)

     ெபண்களின் அல்ல  மணமான ெபண்களின் ெபயரக்்  ன் வழங் ம் மங்கலச ்ெசால் 
(ெசௗபாக் ய வ );; a tittle applied to a girl or woman whose husband is alive.

     [ +வளர+்ெசல் ]

ல்லாேல

 
  ல்லாேல tillālē, ெப. (n.)

இைடச ்(part.);

   நாட் ப் றப்பாடல்களில் இன்ேனாைசக்காக ஈற் ல் ேசரக்்கப்ப ம் அைசெமா ; an empty morph added 
at the end of a stanza in songs of folklore.

வண் க்காரன் வண் க்காரா மணி ல்லாேல, வடக்ேக ேபாற வண் க்காரா மணி ல்லாேல.

     [ ல்-(ஒ க் ளிப் );-  ல்லாேல]

றமறவன்

 
  றமறவன் tiṟamaṟavaṉ, ெப. (n.)

    க் ேகாளில் மாறாத ெப ரன்; ideal hero or warrior.

     [ றம்+மறவன்]
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நீக்கட ள்

 
 நீக்கட ள் nīkkaḍavuḷ, ெப. (n.)

   ெந ப் த் ெதய்வம்; the God offire.

     [ +கட ள்]

ட்டாளி

 
  ட்டாளி tiṭṭāḷi, ெப. (n.)

   மாத லக்கான ெபண் ( தகப்ெபண்);; a womam in menses o periods.

     [ ட் +ஆளி]

ட்  இ

 
  ட்  இ  tiṭṭuisivu, ெப. (n.)

   மாத டாய்ச ்காலங்களில் உண்டா ம் ஒ  வைக இ ப்  ேநாய் ( தகசன்னி);; a kind of hysteria, a 
disease of woman during the period o mensturation.

     [ ட் +இ ]

ட் மல

 
  ட் மல  tīḍḍumalaḍu, ெப. (n.)

   அ வைக மலட் ல் ஒன் ( தகமல );; barrenness due to menstrual disorder one of six maladu.

     [ ட் +மல ]

ய ர்

 
  ய ர ்tīyaṉur, ெப. (n.)

    வெகங்ைக மாவட்டம் மானாம ைர வட்டத் ள்ள ற் ார;் a village insivagangaidistrict.

     [ யன்+ஊர ் யன் [இனியன்] இயற்ெபயர]்

ர்ப்

 
  ரப்்  tīrppumuṟi, ெப. (n.)

வழக்ைகத் ரத்ெ்த ஞ் ட்  (நாஞ்); (கண்டபத் ரம்);

 award in a dispute.

     [ ரப்் + ]

ண் கல்வணம்

 
  ண் கல்வணம் tuṇṭugalvaṇam, ெப. (n.)

அைரக்கவ்வல் பாரக்்க;see araikkawal.

     [ ண் +கவ்வணம்]

ணி ைன

 
  ணி ைன tuṇiviṉai, ெப. (n,)

   வழக்கத் ற் க் தலான வைக ல் ெசய் ம் ணிசச்லான அ ஞ்ெசயல்; adventure.

     [ ணி+ ைன]
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ைணப்பாய்

 
  ைணப்பாய் tuṇaippāy, ெப. (n.)

   ப வான்களில் ரிக்கப்ப ம் ச ரப் பாய்களின் ெவளிப் றத் ப் ேபாடப்ப ம் ைணப்பாய் 
(டக ர)்;; studding sail.

     [ ைண+பாய்]

ைண ரி-தல்

 
  ைண ரி-தல் duṇaiburidal, ெச. . . (v.i.)

   உத தல்; to help, assist.

     [ ைண+ ரி-]

க்

 
  க்  tumukki, ெப. (n.)

   க வதற் ப் பயன்ப த் ம் ஒ  பைடக்கலக்க  ( ப்பாக் );; gun.

     [ க் - க் ]

     [P]

வர்க க்

 
  வரக் க்  tuvarkarukki, ெப. (n.)

    க்கத் வரப்்பான க க்  நீர ்(கசாயம்);; a decoction extremely astringent.

     [ வர+்க க் ]

ள்ளல்நைட

 
  ள்ளல்நைட tuḷḷalnaḍai, ெப. (n.)

    ழந்ைதகளின் ள்  நைட ( ங்காரப் பாய்சச்ல்);; frisky movement as of children.

     [ ள்ளல்+நைட]

ைளக்க

 
  ைளக்க  tuḷaikkayiṟu, ெப. (n.)

   பலைக ஒடை்டகளின் வ யாய்ச ்ெசல் ங் க  (டப் க்க );; rope passing through the holes at the 
extremities of a log. (M.Navi.);,

     [ ைள+க ]

 தல்

 
   தல் dūviḍudal, ெதா.ெப. (vbbn.)

   ேசரந்் க் ம் ட்  ரைல ம், ந  ரைல ம் ரித் க் காட்  நட் ன்ைமக் ப்  
ெதரி த்தல்; an exclamation, declaring breach of friendship, indicated by disjoining the ring formed of the fore and middle 
fingers.

     [ + தல்]

யெமய்மம்

 
  யெமய்மம் tūyameymam, ெப. (n.)

    வைக ெமய்ப்ெபா டக் ள் ஒன்  ( த்ததத் வம்);; pure catagories, one of three tattuvam, compressing 
seva tattuvam, salletattuvam sadākkiya-tattuvamcle-tatuvam. cutta-vittiya-tattuvam.

     [ ய-ெமய்மம்]
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யப

யப  tūyabaḍi, ெப. (n.)

    ைழ ன்  எ தப்பட்டப  ( த்தப் ர );; fair copy.

   2. ஆய்  ெசய்யப்பட்ட ல்; revised and corrected copy of a book.

     [ ய+ப ]

ெதன் க நம்

 
 ெதன் க நம்  teṉmuganambi, ெப. (n.)

   ெதன் றமாக அமரந்்  நால்வரக்் ம் அ ளிய வன் வம் (தட் ணா ரத்் );; a Siva's posture.

     [ெதன்+ கம்+நம் ]

ேதக்ைக

 
 ேதக்ைக tēkkai, ெப.(n.)

   ேதைக எ ம் இராசாளிப் பறைவ; royal falcon.

ம வ ேதைக, ேடைக, வல்

     [தாக் -தாக்ைக-ேதக்ைக]

ேதயப்ப

 
 ேதயப்ப  dēyappagudi, ெப. (n.)

   நாட் ன் ஒ  ப  ( பா);; district of province, especially of the moghul empire.

     [ேதயம்+ப ]

ேதன் ளரி

 
 ேதன் ளரி tēṉmuḷari, ெப. (n.)

   ச க்கைர அல்ல  ேதன் கலந்  பக் வப்ப த் ய ளரி (ேராசாப்  இதழ் ( ல்கந் );; a confection of 
rose prepared in sugar or honey candied TOSE.

     [ேதன்+ ளரி]

ெதாங்கல் -தல்

ெதாங்கல் -தல்1 doṅgalviḻudal, ெச. ன் றா  (v.t.)

   பற்றாக் ைறகா தல்; to deficit.

     [ெதாங்கல்- -]

 ெதாங்கல் -தல்2 doṅgalviḻudal, ெச. . . (v.i.)

   பணம் த யன ைறதல் (ெடாங்  தல்);; to decrease, dwindle, to be short as money.

ம வ ைறபடல்

     [ெதாங்கல்+ -]

ெதாங்க ல் -
தல்

 
 ெதாங்க ல் -தல் doṅgalilviḍudal, ெச. . . (v.i.)

   இடரப்்ப மா  ட் தல், உத  ெசய்யாமல் ட் தல்; to leave aperson in distress without helping.

     [ெதாங்கல்+இல்+ ]
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ெதாங் க்கட் ல்

 
 ெதாங் க்கட் ல் toṅgukkaṭṭil, ெப. (n.)

ேநாயாளிகைள எ த் ப் ேபாகப் பயன்ப ம் ஒ  நீண்ட ங் ன் ந ல் ெதாங் ம்

   கட் ைல உைடய ஒ  க ( );; a swinging lifter for carrying sick persons, a cot, or frams suspended by the four 
corners from a bamboo pole.

     [ெதாங் +கட் ல்]

ெதாங் மஞ்சம்

 
 ெதாங் மஞ்சம் toṅgumañjam, ெப. (n.)

    க் செ்சல் ம் மஞ்சம் (ேடா );; lifter, dooly, a kind of sedan.

     [ெதாங் +மஞ்சம்]

     [P]

ெதாசச்ம்

 
 ெதாசச்ம் toccam, ெப. (n.)

   நி ைவ (கசரப்ா பத் ); ( ன்.);; undisturbed balance.

இன் ம் எங்க க் க் ெகா க்க ேவண் ய ெதாசச்ம் இ க் ற  (இ.வ.);.

     [ெதாள்-ெதாசச்ம்]

ெதாப்ைபக்காரி

 
 ெதாப்ைபக்காரி toppaikkāri, ெப.(n.)

பணக்காரி,

 rich woman.

     "கப்பல்காரன் ெபண்டாட்  ெதாக்காரி, கப்பல் க ழ்ந்  ேபானால் சை்சக்காரி (பழ.);.

     [ெதாப்ைப+காரி]

ெதால்காப் யர் 
காலம்

 
 ெதால்காப் யர ்காலம் tolkāppiyarkālam, ெப. (n.)

ெதால்காப் யர ்ெவள்ளணிபாரக்்க;see folkāppiyar velani.

     [ெதப் -ெதப்பம்]
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ெதால்காப் யர் 
ெவள்ளணி

ெதால்காப் யர ்ெவள்ளணி tolkāppiyarveḷḷaṇi, ெப.(n.)

   ெதால்காப் யர ் றந்த நாள் sign; Birthday celebration of Tolkappiyathe great,

ெதால்காப் யர ்ெவள்ளணி ழா ெகாண்டா வ  க ம் இன் யைமயாத .

     [ெதால்காப் யர+்ெவள்ளணி]

த ன் ெசம்ெமா த் தக க்  ஆணிேவராக இ ப்ப  ெதால்காப் யம். இதைன இயற் ய ெதால் 
காப் யர ் றந்த நாள் ஒவ்ேவாராண் ம் ேமழ ெவள் வா ( த் ைர ெபளரண் ); அன்  ெகாண் 
டா வ  த ம் என ற் க் ம் ேமற்பட்ட த ழ  ஞரக்ள் ய காைரக் க் க த்தரங் ல் 2009ஆம் 
ஆண்  சம்பர ் ங்களில் ரம்ானம் நிைறேவற்றப் பட் ள்ள . அந்தக் க த்தரங் ல் ெதால்காப் யர ்

றந்த ஆண் . .71என ெவளி டப்பட்ட க த்  ம  ஆய் க்  உரியதாக இ க் ற . ெதால்காப் 
யரின் றந்த ஆண்ைட . .864எனக் கணிப்பேத ெபா ந் ம் என்பதற்கான காரணங்கள் இங்ேக 

தரப்ப ன்றன.

   123.4.2010 நாளிட்ட Frontline இத ல் ஆர.்  ட் ண மார ்எ ய ப்பட் ன அகழ்வா ராய்ச் க் 
கட் ைர ல் . .1000  தல் எ ப  நாட்  ெபரனிேக ைற கத் க் ச ்ேசர நாட்  வணிகக் 
கப்பல்கள் ெசன்  வந்தைதக் ப் ட ் க் றார.் இேத காலத்ைதச ்சாரந்்த சாலமன் கப்பல்கள் 
த ழகத் ைற கங்க க்  வந்தைத யம் பைழய ஏற்பா  ப் ற . இத்தைகய 

ழல்கைளக் க த் ெதால்காப் யர்

காலம் . .1000 ஆகலாம் எனத் தனிநாயகம் அ க ள ம் க த்  ெவளி ட் க் றார.் 
ஆர.் மகம்தார,் தன் ல் க ங்கத்ைதக் . .1000 அள ல் ஒ  பாண் யன் ஆண்டான் என் ம் 
அவன் வடபரம்ா பேராமர ்ப ைய ம் ெவன்றான் என் ம்  ப்ப  க தத்தக்க . ஆதலால் 
ெதால்காப் யர ்காலத்ைத . .711 எனப் ன்ேனாக் க் கணிக்க ேவண் ய ல்ைல.

   2. 1920ஆம் ஆண் ல் ம ைர மேனான்மணி லாச அசச்கத் ல் த. ஆ கந னார ் ள்ைள 
இயற் ய நற் ேவளாளர ்வரலா  எ ம் 1035 ெசய் ள் ெகாண்ட ல் ெவளி டப்பட்ட . இ ல் 
ேகாடை்ட ேவளாளர ்மர  வ ப்பட்ட இ ங்ேகாேவள் பாண் ய மர னரின் 201தைல ைற வரலா  

றப் பட் ள்ள . இந் ல் அ ஞரக்ளின் பாரை்வக்  வர ல்ைல.

இ ல் . .901(க யாண்  2200இல் ஏற்பட்ட கடல்ேகாளால் சராத்  மாநில வைர ( வாரைக); 
மாநக ம் ெதன்த ழக மண ரப்் ப ம் கட ல் ழ் யதாக அ ய ற . கடல்ேகாளால் நா  
ழந்த மக்க க்  நிலம் தந்த ேப த  ெபாலந்தார ்மார் ன் ெந ேயானா ய நிலந்த ன் 
பாண் யன் ெதால்காப் யத்ைத அரங்ேகற் ய வனாகக் றப்ப றான். ஆத ன் ெதால்காப் 

யத் ன் ேமல் வரம்  . .901 என்ப  உ ப்ப ற .

ெகாற்ைகக் க் ெபயரந்்த பாண் யர ்மர ல் . .834இல் ைழப் பாண் யன்  ட் க் 
ெகாண்டதால் இதற்  ன்ேப ெதால்காப் யம் அரங்ேகற்றப்பட்ட காலத் ன் ர ்வரம்  . .834 
ஆண் க்  ற்பட்ட  எனத் ெதளிவா ற .

   3. ெப ம்பாலான ற்பாக்களில் என்ப, என்மனார ்எனக் ப் ம் ெதால்காப் யர்

வடேசாற் ள  வடஎ த் ெதாரீஇ

எ தெ்தா  ணரந்்த ெசால்லா ம்ேம." எ ம் ற்பா ல் தன் ைடய ய க த்ைத 
ெவளி றார.் ஐந் ர இலக்கணக் காலத் ல் இல்லாத வடெசாற்கள் ெதால்காப் யர ்காலத் ல் 
த ல் கதெ்தாடங் யதால் இடப்பட்ட ய இலக்கணக் கட் ப்பா  இ .

ஆரியரக்ள் . .1600  தல் 1300 வைர பஞ்சா ம்,  . .1300  தல் 1000 வைர சாகவ  
( மரிக்கன்னி); ஆற் ச ்சமெவளி ம் . .1100  தல் . .900 வைர கங்ைகப் ப ம் . .900

தல் 800 வைர க ங்கத் ம் ேய னர.்  . . 800க் ப் ற  ந் ய மைலக் த் ெதற்ேக  
ேயறத் ெதாடங் னர.் ேமற்கண்ட இடங்களில் அந் தந்த காலவரம் ல் ஆரியர ்பயன்ப த் ய சாம்பல் 
நிறப்பாைன ஒ கள் அகழாய் ல் ைடத் ள்ளன எனத் ெதால்ெபா ள் ஆய்வாளரக்ள் 
கண்ட ந் ள்ளனர.்

க ங்கத் ல் ஆரியர ் ேய ய . .900 -  . .800 கால அள ல் வடெசாற்கள் உள்ள  உள்ளப ேய 
கலந்  பா ெமா  உ வா ய . அதற்  . .800 அள ல் த் யைமத்த 41 எ த் கள் 
பா ெமா ன் எ த் களா ன.  ரா த ெமா  த ைழப் ேபால் வடெமா  எ த்  கைள 
நீக் ட்ட . எனேவ, வடெசாற் கலப்  ேநர யாகத் த ைழத் தாக் ய . .900- . .800 கால வரம்ேப 
ெதால்காப் யர ்வாழ்ந்த காலமா ம்.

   4. ஆரியர ்வ ன் இந் யா வ ம் த ழ் ேபசப்பட்ட  என்  அண்ணல் அம்ேபத்க ம் 
ப் ட் க் றார.் ெதால்காப் யச ்ெசாற்களில் ல,  ந்  ெமா ல் உம்-உந்  என் ம் வ தல் 

என்ப  சராத்  ெமா ல் ேஜா ன் என் ம் 10இலடச்ம் எ ம் எண்ைணக் த்த ெநய்தல் என்ப  
ஒரியா (க ங்கம்); ெமா ல் நி த என் ம் இன் ம் வழங்  வ ன்றன. ெதால் காப் யர ்காலத் ல் 
ேகா  எ ம் எண் ப்ெபயர ்இல்ைல.  வைள என் ம் ெசால்ேல ேகா ையக் த்த . ேகா  எ ம் 
ெசால் தன் தலாகப் பா ெமா ல் தான் ேதான் ய . இதன் காலம் . .800 என்பதால் 
ெதால்காப் யர ் . .800க்  ன்  வாழ்ந்தவர ்எனத் ெதரி ற .  வைள எ ம் த ழ்செ்சால் 
பா ெமா ல் வைள- வ -ேகா  எனத் ரிந்  ட்ட .  வைள என் ம் ெசால் க் க் ேகா  
எ ம் எண் ப் ெபா ள் இ ந்தைத

     "ஆ ரம் வைள" என க் ர நீ  (106);  ப் ற .617
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ெதாைலவரி 
ெகா -த்தல்

 
 ெதாைலவரி ெகா -த்தல் tolaivarigoḍuttal, ெச. . . (v.i.)

   ஒர ்இடத் ந்  மற்ெறா  இடத் ற்  ைரவாகக் கம்  வ யாகச ்ெசய்  அ ப் தல் (தந் );; to 
send a telegram, wire.

ம்ைப ேபாய்ச ்ேசரந்்த ம் உடேன ெதாைலவரிெகா .

ெதா ம்பன்

 
 ெதா ம்பன் toḻumbaṉ, ெப. (n.)

   கைழக் த்தன் (ெகா.வ.); (ெடாம்பர)்;; a man of wandering tribe, singers and rope dancers.

ம வ, ெதாம்பன்

     [ெதா -ெதா ம் -அன்]

     [P]

ெதாள்ைள தல்

 
 ெதாள்ைள தல் doḷḷaiviḻudal, ெச. . . (v.i.)

   ெப சச்ாளி த யவற்றாற் கட்டடத் தைர ல் ம் ; depression or hollow in the saved floor, caused 
by bandicoot etc.,

     [ெதாள்ைள+ -]

ெதான்மரவன்

ெதான்மரவன் toṉmaravaṉ, ெப. (n.)

பண்ைடய பழக்கவழக்கங்கைளப் ன்பற்

   பவன் (சம் ரதாயத்தன்);; one who respects customs or traditions, a traditionist.

   2. றைமசா ; skillfull person.

     [ெதான்ைம+[மரபன்]மரவன்]

ெதான்மைற 
ெந கள்

 
 ெதான்மைற ெந கள் toṉmaṟaineṟigaḷ, ெப. (n.)

   அற ற் ய ெந கள் ( மாரத்்தம்);; percepts or rules laid down in ancient works,

     [ெதால்+மைற+ெந கள்]

ேதாழைமெந

 
 ேதாழைமெந  tōḻmaineṟi, ெப. (n.)

   ஒக ெந  (சகமாரக்்கம்);; yoga as the path leading to cãruppiyam.

     [ேதாழைம+ெந ]

ேதாள் ந்

 
 ேதாள் ந்  tōḷvindi, ெப.(n.)

   ெபண்கள் ேமற்ைக ல் அணி ம் ெதா  ேபான்ற ெவள்ளி நைக; a silver braceletworn by women on the upper 
arm.

     [ேதான்+ ந்  ஒ கா ெவள்ளி→ ெத ெவன்  →த ந் ]
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ேதாற்றமைற க்க
ணக்

 
 ேதாற்றமைற க்கணக்  tōṟṟamaṟaivukkaṇakku, ெப. (n.)

   மக்களின் றப் றப் ப் ப  (சனனமரணக் கணக் );; birth death register.

     [ேதாற்றம்+மைற +கணக் ]

நச் வளி

 
 நச் வளி naccuvaḷi, ெப. (n.)

   நச் ப் ைக; poisonous gas.

த.வ. நச் ப் ைக

     [நச் + ைக]

நஞ்ேசாைட

 
 நஞ்ேசாைட nañjōṭai, ெப. (n.)

உப்ைப வா ய ன் நீர ்ெவளிேய ம் இடம்:

 outlet.

     [நஞ் +ஒைட]

ந க்கக்கன

 
 ந க்கக்கன  naḍukkakkaṉavu, ெப. (n.)

   அசச்த்தால் ஏற்ப ம் ந க்கம், ந ந ங்க ைவப்ப  ( ம்ம ெசாப்பனம்);; nightmare, devil incarnate.

     [ந க்க+கன ]

ந ெநற்

 
 ந ெநற்  naḍuneṟṟi, ெப. (n.)

   ஆதனின் இடமாகக் க ம் வ இைடப்ப (சாக் ர தானம்; center between the eye brow where the soul 
dwels in the waking state.

     [ந +ெநற் ]

நைடவரப்

 
 நைடவரப்  naḍaivarappu, ெப. (n.)

வயல் களில் நடப்பதற்காகப் ேபாடப்ப ம் வரப் :

 walkable broad parenent between paddy field.

     [நைட+வரப் ]

நண்  த க்ைக

 
 நண்  த க்ைக naṇṭudaṟikkai, ெப.(n.)

   நட் வாக்காளி என் ம் ேதள் ேபான்ற நச் ரி; a poisonous insect like scorpion.

     [நண் +த க்ைக]
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நமட்ைட

 
 நமடை்ட namaṭṭai, ெப.(n.)

உத ,

 lip.

பல் ல்லா தவன் நமடை்டையக் க சச்ானாம் (பழ.);.

ம வ, ந ட்

     [நா+படை்ட]

நயஏய்ப்

 
 நயஏய்ப்  nayaēyppu, ெப. (n.)

   இனிய ெசாற்கைளக்  ஏமாற் தல் (டராய்த்தல்);; to deceivs, befool a person by honored words.

     [நயம்+ஏய்ப் ]

நல் வம்

 
 நல் வம் nalluruvam, ெப. (n.)

   அழ  (ெசா பம்);; beauty.

     [நல்ல+உ வம்]

நல்வாழ்த்

 
 நல்வாழ்த்  nalvāḻttu, ெப. (n.)

    ம் றப் ம் ெப மா  வாழ்த் தல் (ஆ ரவ்ாதம்);; blessing, good wishes, the invoking of happiness.

     [நல்+வாழ்த் ]

நலஞ்ேசரத்்

நலஞ்ேசரத்்  nalañjērtti, ெப. (n.)

    ைமகைள லக் வதற்காக அல்ல  அைம ப்ப த்த ெசய் ம் நடப் க்காரியம் 
(சாந் கம்);; propetiatory rite for averting or removing evil.

   2.  நீற் க்காகச ்சாணிைய ஆ ன் ன்னி ந்  ஏற் க்ெகாள் ஞ் ெசயல் ; obtaining dung from the 
cow while being evacuated for the preparation of sacres ashes.

நலப்ேப

 
 நலப்ேப  nalappēṟu, ெப. (n.)

   வ த்த ல்லா ள்ைளப்ேப  ( கப் ரசவம்);; easy and saft accore chement, safe, childbirth after the full period 
of gestation.

     [நலம்+ேப ]

நலம் கரத்ல்

நலம் கரத்ல் nalamnugartal,    2ெச. . . (vt.)

   ம ழ்ச் யாக இ த்தல்; to live hapily.

     [நலம்+ கர-்]

நலவாழ்வன்

 
 நலவாழ்வன் nalavāḻvaṉ, ெப. (n.)

   நல டன் வாழ்பவன்; happy or healthy person.

     [நல+வாழ்வன்]
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நலவா டம்

 
 நலவா டம் nalavāḻiḍam, ெப. (n.)

நல வாழ் ன் ெபா ட் ச ்ெசன்  வா ம் இடம்

 sanatorium.

     [நல+வாழ்+இடம்]

நளிநயக்ைக

 
 நளிநயக்ைக naḷinayakkai, ெப. (n.)

   ைகய  ெகாண்  காட் ம் ெமய்ப்பா ; gesture by hand.

     [நளி+நயம்+ைக]

நற்காப் ப்ெபா
ள்

 
 நற்காப் ப்ெபா ள் naṟkāppupporuḷ, ெப. (n.)

நன்  காப்பாற்றப்பட்ட ெபா ள்

 that which is well protected.

     [நல்ல+காப் +ெபா ள்]

நற்ேகாள்நிைல

 
 நற்ேகாள்நிைல naṟāḷnilai, ெப. (n.)

   ஒ வன் றக் ங் காலத்  அவ க்  உயரந்்த நிைலையக் ெகா க் மா  ேகாள்கள் நிைல ேசரந்்த 
ஒ  நல் ழ்,  ரம்ேயாகம் (சங்அக.);; a peculiar conjunction of planets at the time of one's birth indicative of great 
success in life.

     [நல்ல+ேகாள்+நிைல]

நற் தல்வன்

 
 நற் தல்வன் naṟpudalvaṉ, ெப. (n.)

   நற்ெசய்ைக ள்ள மகன்; good virtuous, dutiful Son.

     [நல்ல+ தல்வன்]

நன்மங்கலத்தள்

 
 நன்மங்கலத்தள் naṉmaṅgalattaḷ, ெப. (n.)

   கணவ டனி க்க மங்கலநாண் அணிந் ப்பவள்; married woman under coverture, as wearing the used, 
lock, oppositeto amangal.

த.வ. வாழ்வர

     [நல்ல+மங்கலத்தள்]

நன்ைம ைமகள்

 
 நன்ைம ைமகள் naṉmaitīmaigaḷ, ெப. (n.)

   நலந் ங் கள்; pros and cons, as of a case; convience and inconvience, good and bad Conse-quences.

     [நன்ைம+ ைமகள்]
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நனி ைவ

நனி ைவ naṉisuvai, ெப. (n.)

    ைவ ( வார யம்);; relish, laste.

   2. மனத்ைத ஈரத்்  ப்ைப ஏற்ப த் ம் தன்ைம, ஈ பா ; absorbing interest, relish fascination.

     [நனி+ ைவ]

நாணயேநாட்டகன்

நாணயேநாட்டகன் nāṇayanōṭṭagaṉ, ெப. (n.)

   கா  ஆய்வாளன்; teller employed by banks and commercial firms.

   2. க ல ேவைலக்காரன்,

 treasury assistant.

   3. கா க்கைடக்காரன்; banker, dealer in precious metals.

     [நாணயம்+ேநாட்டகன்]

நாமக்

 
 நாமக்  nāmakkuḻi, ெப.(n.)

    ன்க த் ன் அ ல் உள்ள ெதாண்ைடக் ; a dip like portion at the lower throat.

     [நாமம்+ ]

நாவாய்கன்

 
 நாவாய்கன் nāvāykaṉ, ெப. (n.)

காமன் பாரக்்க;see mikaman.

     [நாவாய் +அன்-நாவாயன்-நாவாய்கன்]

நாவா கம்

 
 நாவா கம் nāvāyigam, ெப. (n.)

மரக் கலதெ்தாடரப்ான

 shipping.

     [நாவாய்+இகம்]

நிலஅளைவ

 
 நிலஅளைவ nilaaḷavai, ெப. (n.)

நிலங்கைள அளந்  ப ெசய்ைக (சரே்வ);:

 survey.

     [நிலம்+அளைவ]

நிலாக்காட்

நிலாக்காட்  nilākkāṭci, ெப. (n.)

    ழந்ைத க க்  தன் தற்காட் ம் நடப்  காரியம் (சந் ரதரிசனம்);; ceremony of showing the moon to 
a child for the first time in an auspecious evening.

   2. வளர் ைற ல் தன் தல் நில  கட் லனாதல்,

 sighting of the moon in the sky for the first time after new moon

     [நில +காட் ]
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நிலா தயம்

நிலா தயம் nilāvudayam, ெப. (n.)

   1 நிலாத் ேதாற்றம்:

 moon rise.

   2.  ளிரச்்  த ம் மாத் ைர; a cooling pill.

     [நிலா+உதயம்]

நி ைவத் ெதாைக

 
 நி ைவத் ெதாைக niluvaittogai, ெப.(n.)

நி ைவப் பணம் பாரக்்க;see miluvai-pAxadam.

     [நி ைவ+ெதாைக]

நி ைவப் பணம்

 
 நி ைவப் பணம் niluvaippaṇam, ெப.(n.)

   ஒ வ க்  உரிைம ைடய ன்னேர ெச த் தப்பட் க்கேவண் ய பணம்; arears.

     [நி ைவ+பணம்]

நிைறஒளிமைற

 
 நிைறஒளிமைற niṟaioḷimaṟai, ெப. (n.)

வான் ேகாள்களின்  மைறப் :

 total eclipse.

     [நிைற+ஒளிமைற]

நிைறப்பண்

நிைறப்பண்1 niṟaippaṇ, ெப. (n.)

   ஆ கர ள்ள பண் ( லப்.13.106);; secondary melody type, hexalonic.

     [நிைற+பண்]

நிைறபண்

 
 நிைறபண் niṟaibaṇ, ெப. (n.)

   எல்லா இைச, ஒ க் ப் க ம் அைமந்த பண்; primary melody type as containing all the notes of the gamut.

     [நீைற+பண்]

நீ வா

 
 நீ வா  nīṭuvāḻi, ெப. (n.)

   நீண்ட வாழ்நா ைடயவன்; long iived person as living hundred years.

     [நீ +வா ]

நீர ்ேநான்

 
 நீர ்ேநான்  nīrnōṉpu, ெப. (n.)

    ன்  நாள் வ ைர மட் ம்.ப ப்பட் னி க் ம் ஒ  ேநான்  (யாழ்.அக);; a fast for three days, drinking 
only water.

     [நீர+்ேநான் ]
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நீரவ்ா

 
 நீரவ்ா  nīrvāḻi, ெப. (n.)

   நீரில் வா ம் உ ர;் aquatic.

     [நீர+்வா ]

ண் டல்

 
  ண் டல் nuṇṇuḍal, ெப. (n.)

   உ ர ்ஐந் , மனம் ஒன் , ெபா கைளந்  ெசயல் உ ப் கள் ஐந்  ஆ ய இவற்றால் ஆன ம், உ ர ்
ேபற்  நிைல வைர அதேனா ப்ப மா ய உடல்; subtle body made of five piranan, manam, five 

ñaŋēndiriyam and fivekarumendriyam, accompanyingfivetill his finalemancipation.

     [ ண்ைம+உடல்]

ண் ரிக் 
காய்சச்ல்

 
  ண் ரிக் காய்சச்ல் nuṇṇuyirikkāyccal, ெப. (n.)

ண் ரிகளால் உண்டா ம் காய்சச்ல் வைக ( .அ.); ( ச் ரம்);,

 fever caused by worms,

     [ ண் ர+்காய்சச்ல்]

ண் ரிெசா

 
  ண் ரிெசா  nuṇṇuyirisoṟi, ெப. (n.)

    ண் ரக்ளால் உண்டா ம் ெசா  ேநாய் வைக( .அ.);; itching caused by worms.

     [ ண் ரி+ெசா ]

ண்மநிைல

 
  ண்மநிைல nuṇmanilai, ெப. (n.)

    ண் களான உட ல் உ ர ்நிற் ம் நிைல; state of jivan or individual soul in subtle body.

     [ ண்ம+நிைல]

ல்மா

 
  ல்மா nūlmā, ெப. (n.)

   ேகா ைம த ய தவசங்களால் ரித் ரியாகச ்ெசய்யப்ப ம் உண ப்ெபா ள்; vermicelli.

ம வ ல்மா

     [ ல்+[மா ]மா]

ற்பாநிைல

 
  ற்பாநிைல nūṟpānilai, ெப. (n.)

   ஆற்ெறா க்  அரிமா ேநாக் , தவைளப் பாய்ச ்சல்,ப ந் ன் ழ்  என நால்வைகப்பட்டதாய் 
ற்பாக்கள் ஒன்ேறாெடான்  ெபா ளால் ெதாடரந்்  நிற் ம்; position of sutras in a treatise as the guiding 

principle of interpretation four in number.

     [ ற்பா+நிைல]
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ெந ஞ்சாண் டக்
ைக

 
 ெந ஞ்சாண் டக்ைக neḍuñjāṇkiḍakkai, ெப. (n.)

   உட ன் எட்  இடங்கள் தைர ல் ப ம்ப யாக ெபரியாரக்ள் ன் ைக 
(சாட்டங்கமாக);; prostration by touching ground with the eight limbs - two hands, two knees, two shoulders, chest and 
forehead.

     [ெந ம்+சாண்+ டக்ைக]

     [P]

ெந மாடம்

 
 ெந மாடம் neḍumāḍam, ெப.(n.)

   ெந ங் ட அங்கா ; emporium.

ெநய்தல்நிலப்பா

 
 ெநய்தல்நிலப்பா neytalnilappā, ெப. (n.)

   தன்ைனப் ரிந் க் ம் தைலவைனக் த் த் தைல  கடற்கைர ந்  லம் வ தாகக் 
றப்ப ம் ற் லக் ய வைக; poem in which a maiden laments on the seashore for her lovers separation.

     [ெநய்தல்+நில+பா]

ெநய்ப்

 
 ெநய்ப்  neyppuḻu, ெப. (n.)

ெநய் ல் உண்டா ம்:

 a worm found in pulugred ghee.

     [ெநய்+ ]

ெநய்மம்

ெநய்மம் neymam, ெப. (n.)

   1. வ த்த ம ந்ெதண்ெணய் ( டா.);; ointment, medicated oil, balm.

   2. எண்ெணய்

 oil.

     [ெநய் → ெநய்மம்]

ெநல் க்காய் 
ண்

 
 ெநல் க்காய் ண்  nellikkāykuṇṭu, ெப.(n.)

   ெநல் க்காய் ேபான்  ெபான்மணி ேகாரத்்த க த்தணி; a gold ornament worn by women.

     [ெநல் +காய்+ ண் ]

ெநற்றாக

 
 ெநற்றாக neṟṟāka,  .எ. (adj.)

    ப் ட்ட காலத் ல் ம் தவறாமல்,  கச ்சரியாக; right on the spot.

ம வ ற்றாக

     [ெநற் +ஆக]
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ெந -த்தல்

 
 ெந -த்தல் neṟittal, ெச ன்றா  (n.)

   ேசாளம், ேகழ்வர  த யவற்ைற மாவாக் தல்; grinding cerials.

ேசாளம் ெந த் க்ெகா  (உவ.);.

     [ -ெந -ெந ]

ேநட்

 
 ேநட்  nēṭṭu, ெப.(n.)

உ , உ ப்பா :

 confirmation, firmness.

ேநரக்ாட்

 
 ேநரக்ாட்  nērkāṭci, ெப. (n.)

   ஒ  நிகழ்ச் ைய ேநரில் பாரத்்தவர ்அல்ல  நன்  அ ந்தவர;் eye witness.

அந்தக் ெகாைலைய ேநரில் பாரத்்தவர ்என்பதால் இவைர தல் ேநரக்ாட் யாக அைழத்தனர.் (இ.வ.);.

     [ேநர+்காட் ]

ேநர் ற்

 
 ேநர் ற்  nērāṟṟu, ெப. (n.)

   ஒ வர ் ய சரி ேநரவ்ான ெசாற்கள்; direct speach.

ம வ தற் ற்

     [ேநர+் ற்  →  ற் ]

ேநரல் ற்

 
 ேநரல் ற்  nēralāṟṟu, ெப. (n.)

    றப்பட்ட ெசாற்கைள அவ்வாேற பயன்ப த்தாமல் அவற்ைற மற்றவர ்எ த் ைரக் ம் வைக; indirect 
speech.

ம வ அயற் ற்

     [ேநர+் அல்+ ற் ]

ேநரைல

 
 ேநரைல nēralai, ெப. (n,)

   ேநர  ஒ பரப் , ஒளி பரப் ; direct broadcasting or direct telecasting.

உலகத்த ழ்செ்சம்ெமா  மாநாட்  நிகழ்ச் கைள ேநரைல ல் எல்லாத் ெதாைலக்காட் க ம் 
ஒளிபரப் ன.

     [ேநர+்அைல]
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ெநா ப் ைசப்ெப
ட்

 
 ெநா ப் ைசப்ெபட்  noḍippisaippeḍḍi, ெப. (n.)

இைசக்க வைக (இக்வ);:

 harmonium.

     [ெநா ப் +இைச+ெபட் ]

     [P]

ேநாட்டகன்

 
 ேநாட்டகன் nōṭṭagaṉ, ெப. (n.)

ஆய்  ெசய்பவன் (ேசாதைனக்காரன்);,

 one who .BSחווחexa

     [ேநா -ேநாட்டம்-ேநாட்டகன்]

பக்கரிஎ ம்

 
 பக்கரிஎ ம்  pakkarielumbu, ெப.(n.)

    லா எ ம் ; rib.

ம வ பக்க எ ம்

     [பக்கம்-பக்கல்-பக்க -பக்கரி+எ ம் ]

பைகநீர்

 
 பைகநீர ்pagainīr, ெப.(n.)

    ைத ைளத்த ன்றாம் நாள் பாய்ச் ம் நீர;் watering the field on the third day of the transplantation of paddy 
sapling.

     [பைக+நீர]்

பங்கைட

 
 பங்கைட paṅgaḍai, ெப.(n.)

   அழ ல்லாத அ  வ ப்பான ேதாற்றம்; ugly aapearance.

அந்தப்பங்கைட இங்  ஏன் வந்தாள்? (இ.வ.);

ம வபங்கைர.

     [ேபாங் -பங் —பங்கைட]

பங் ட் அட்ைட

 
 பங் ட் அடை்ட paṅāṭṭuaṭṭai, ெப. (n.)

   உண ப் ெபா ள்கள் ெப வதற்கான அைடயாள அடை்ட; Ration card;family card.

     [பங் +அடை்ட]
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பசை்ச ேபா தல்

 
 பசை்ச ேபா தல் paccaipōṭudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

நட  த்த ற  தாக நாற்ைறக் கட்  ந ல் ேபா தல்(வடாரக்்.);:

 to lay a few saplings in the middle of the field after finishing the work of transplantation.

     [பசை்ச+ேபா ]

பட் ன ட்டான்

 
 பட் ன ட்டான் paṭṭiṉasuṭṭāṉ, ெப. (n.)

    னவர ் ல் கட் த் ன் ம் ன்வைக; a kind of fish fire baked and eaten by fishermen.

     [பட் ன+கட்டான்]

பட் ப் பாைத

பட் ப் பாைத paṭṭuppātai, ெப. (n.)

   இமய மைல ன் ன் றம் ன நாட் ந்  ஆப்கனித்தானம் வ யாகத் க்  வைர ெசன்ற 1,200 
அ ைர மாத் ைர ( . .); வணிகப்பாைத; silk route of the Chinese from China to Turkey.

     [பட் +பாைத]

பட்ைடக்க

 
 படை்டக்க  paṭṭaikkayiṟu, ெப. (n.)

ப ர ்நட  ேநராக இ ப்பதற்காக ஒ  ப் ட்ட படை்ட அள த் க்காட் ம் க :

 rope usedgto line marking in the field.

     [படை்ட+க ]

பட்டக் க  என்ப  ெகாசை்ச வழக் .

பண்டாரங்கனார்

 
 பண்டாரங்கனார ்paṇṭāraṅgaṉār, ெப.(n.)

   கைடக் கழகப் லவர;் a poet of sangam age.

. பண்டாரா (ெவள்ளாைடத் ற .);

     [பாண் +அரங்கன்+ஆர]்

பாண் ரங்கம் (மஞ்சள்கலந்த ெவண்ணிற ைடயைவ);
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பத் ரம்

பத் ரம் pattiram, ெப.(n.)

   பைனேயாைல; palmyrah leaf.

     [பத -பதம் ( ல், ைர இைல); பத்தம் – பத் ரம்]

 skt. பத் ரா. த. பத் ரம்.

 பத் ரம்1 pattiram, ெப.(n.)

   1. இைல; leaf.

   பத் ரங்ெகாண் ட ச் த்ேத (ெவங்ைகக்ேகா. 120);;   2.  த்தகத் ேன  எ ரே்பாேய ம் பத் ரம் 
ெவன்றதாக.

 palm leaf of a book. ( வாலவா.38,24);;

   3. இைல ேபான்ற தக ; plate in the form of leaf.

   ைபம்ெபாற் பத் ரம் (ெப ங். மகத. 5,51);;   4. ஓர ்அணிகலன், ெவண் கலப் பத் ரங்கட்  ைளயா  
( வ்.ெபரியாழ். 1,9,5);; a leaf - like ornament.

   5. ஆவணம்; written document, bond, deed, order.

   6.  கம். 

 letter, epistle,

பத் ரங் ெகா தெ்தா ங் ப் பத் ரன் பணிந்  நின்றான் ( வாலவா.55,19);: note, ola.

   7.  தழ் ( ன்.);; flower petal.

   8. இற  ( ங்.);; wing, feather, plumage.

   9. அம்  ( ங்.);; arrow.

    ன்  பத் ரமா ரம் வாசவன் ரப்ப ( ற்ற.தல.14,39);; arrow.

   10.  வாள் ( ங்.);

 small sword.

பத் ரம் ைர நாட்டம் (கம்பரா. ஊரே்த.170);.

 பத் ரம்2 pattiram, ெப.(n.)

   1. அழ  ( ங்.);; beauty, grace.

   2. அழ ய உ வம். பத் ரமணிந்த த் ரக்கத ன் (ெப ங். இலாவாண.2,66);; beautiful figures, as carved 
on a door.

   3. கவனம். சாமான்கைளப் பத் ரமாய்ப் பாரத்் க்ெகாள்; caution, carefulness, circumspection.

   4. நன்ைம ( டா.); பத் ரக்க ப்  ( வக.2276);; goodness.

   5. பா காப் . பத் ரச ் ைறகைள

    ரிக் ம் பண் னான் (கம்பரா.சடா ர.்91);; safety, security.

   6. நலம். ஊரில் எல்லா ம் பத் ரமா? good state of health, welfare.

   7. யாைன வைக.பத் ரப் ெபயரப்் ப த்தைகச ் த்தகட ்பாய்மதப் ப உப் பக டைனயான் 
(பாரத.ப ெனட்டாம்.31);; a kind of elephant.

   8. மைல ( ங்.);. பத் ரத் தைலெயன (கம்பரா. கரன்.80);; hill, mountain.

   9.  டத் ள்ள எ தகவைக. ந  பத் ரம் உைடத்தாய் நின்ற டம் ஒன் ;   10. ஒன்பான் 
ஆண் களில் ஒன்றா ய பத் ர ஆண் . ( வத .ேகா ர.53);.

   11. ஒக இ க்ைக வைக. ஆதன ற்ெறட்டைவ ப மம் பத் ரம் (தத் வப்.107);.

   12. பத் ர ங்கம் என் ம் ெபயர ்ெப ம் ைசவால பத் ப் ப டம். (ைசவச.ெபா .127);.

   13.  ைரப் பந்  (அக.நி.);; horse-stable.
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பதக்

பதக்  padakku, ெப.(v)

   ஒ  மரக்கால் அல்ல  3 பட்டணம் ப  ெகாண்ட கத்தள ; a measurment of quantity equal to one markkal.

இ  ணி ஒ  பதக் .

ம வடமரக்கால், வள்ளம்

     [ெபா க்  – பதக் ]

பத  ைவகலார்

 
 பத  ைவகலார ்padaḍivaigalār, ெப.(n.)

   கைடக் கழகக் காலப் லவர;் a poet of sangam period.

     [பத +ைவகல்+ஆர]்

ப

 
 ப  padivu, ெப.(n.)

   ஒ ங்  நன்னடத்ைத; regularity, good habit.

     [ப -ப ]
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ப மம்

ப மம் padumam, ெப.(n.)

   ேகாடான ேகா  எ ம் ேபெரண்; hundred trillion.

     [ப மம் (தாமைர);-ேபெரண் த்த ஆ ெபயர]்

 ப மம்1 padumam, ெப.(n.)

   1. தாமைர; lotus,

     "அ வர ்மற்ைறேயா ம்.... பயந்ேதா ெரன்ப ப மத் ப் பாயல்" (பரிபா 5:49);

   2. ப மேரைக (சங்.அக.); பாரக்்க;see paduma-{}.

   3. ப ம ராணம் பாரக்்க;see paduma- {}.

     "ப மேமலவன் ராணமாம் ரமேம ப மம்" (கந்த .பா .54);.

   4. ப ம டம் பாரக்்க see paduma-{}.

     "இவர ்எ ந்த ளி நின்ற... ப மம் நன் " (S.I.I.ii-135);.

   5. ப மாசனம் பாரக்்க;see {}.

     "ஆதன ற்ெறட்டைவ ப மம்" (தத் வப்.107);.

   6.  ப்  ஐந்த ள் தாமைர வ வமான  ( ங்.);; lotus - shaped section of a crown, one of five {};

   7. நளிநயத் க் ரிய ஆண் ைகக ெளான்  ( லப்.பக்.92,  ழ்க் ப் );; a hand - pose

   8. ேகாடா ேகா  ( ங்.);; ten million crores.

     "ெகா ப்பைடப் ப மத் ன் தைலவன்" (கம்பரா.இலங்ைக ேகள் ,45);

   9. ப மநி  பாரக்்க;see paduma-nidi.

   10. ப மநி  பாரக்்க;see paduma – {}.

     "ப ம  நீல ம் ந்த ம் ப த ம்" ( லப்.14:186);

   11. ப ைனந்தாம் ண் னா ய ளக்  ( வா );  ண் ன்; the 15th naksatra.

   12. நிரய வைக ( .ேபா.பா.2,3,பக்.203);; a hell.

   13.  ைர ன் இரண்  ன் கால் சப்ைபப் பக்கங்களி ம் காணப்ப ம்  வைக 
( க் ரநீ ,314);; curls of hair on the shoulders of a horse.

     [Skt. padma → த. ப மம்]

 ப மம்2 padumam, ெப.(n.)

   1. ஈயம்; lead

   2. ஒ  ளிைக; lotus pill

   3. ஒ  வைக மாணிக்கம்; a kind of ruby

   4. கண்ணிைம ேநா ன் ஒ  வைக மா பா ; an eye disease of eye lid

   5. ஒ  வைக ஒக நிைல;

ப மனார்

 
 ப மனார ்padumaṉār, ெப.(v.i.)

   கைடக் கழகக் காலப் லவர;் poet of sangam period.

     [ப மம் – ப மன்+ஆரி]
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பந்தக்காரன்

 
 பந்தக்காரன் pandakkāraṉ, ெப.(n.)

   அ வைடக் காலத் ல் இர ல் ைக ல் வட் டன் காவல் காக் ம் பணியாளன்; a night watchman at 
the time of harvesting.

     [பந்தம் [ ப்பந்தம்]+காரன்-பந்தக்காரன்]

ப ரா-தல்

 
 ப ரா-தல் payirātal, ெச. . . (v.i.)

    லங் கள் க தல்; to be pregnant, as of an animal.

ப ன்றவைல

 
 ப ன்றவைல payiṉṟavalai, ெப.(n.)

    ய கண்கள் ெகாண்ட வைல; a net of small holes.

     [ப ல்தல் [ெந ங் தல்] ல்வைல-ப ன்ற+வைல]

பரங்ெகாற்றனார்

பரங்ெகாற்றனார ்paraṅgoṟṟaṉār, ெப.(n.)

   1கைடக்கழகக் காலப் லவர;் poet of sangam period

     [பரம்+ெகாற்றன்+ஆர]்

பரம் ப் பலைக

 
 பரம் ப் பலைக parambuppalagai, ெப.(n.)

   நாற் ந வதற்  ன்  வய ல் ேசற்ைற மட்டப்ப த் ம் பலைக; a leveling plank.

     [பரம் +பலைக]

     [P]

பரைம

பரைம paramai, ெப.(v.i.)

   1. ெபண் ஆட் க் ட் ,

 she-goat.

   2. லங் னத் ல் ெபண்; female in animals.

அந்தப்பரைமக் ட் ைய ற்  ட்டான்.

     [ ைவ-பரைவ-பரைம]

பரியக்கட்

 
 பரியக்கட்  pariyakkaṭṭu,    ெப.(v.) பரிசம் ேபா தல்,  மணம் உ ப்ப த் தல் 
(நிசச்யதாரத்்தம்); ceremony of fixing the marriage date.

ம வ. உ ப்ப த்தல், பாக்  ெவற் ைல மாற் தல், நாள் அளத்தல், ப ப்பஞ்ேசா  பரிசம் 
ேபா தல்.

     [பரி -பரிசம்+ேபா ]

மணம் உ ப த் யதற்  அைடயாளமாக மணப்ெபண் க் ப்பரிகப்ெபா ள்கைள ம் ஆைட 
அணிகலன்கைள ம் த தல்.

பரியம்பா -தல்

பரியம்பா -தல் pariyambāṭudal, ெச. . .(v.t.)

   ஏற்றம் இைறப்பவரக்ள் பா ம் ஏற்றப்பாட் ன் ஒ வைக; variety of piccotah song in the rural areas.

     [பரியம்+பா ]

ஏற்றம் இைறப்ேபார ்30 சால் இைறப்பைத ஒ  பரியம் என்பர.் 30 சால் இைறக் ம் வைரஉள்ள 
காலத் ல் பா ம் வரிகளின் எண்ணிக்ைக ெகாண்ட பாடல் ஒ  பரியம்
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ப உத் ணியல்

 
 ப உத் ணியல் parūuttuṇiyal, ெப.(v.)

   த ப்பான ணி வைக; a big cotton piece.

     [ப -ப உ+ +அல்]

பலாசைன

 
 பலாசைன palācaṉai, ெப.(n.)

பரவல், அங்ெகான் ம் இங்ெகான் மாக

 sparce.

     "ப ரக்ைள பலாசைனயாக ந " (இ.வ.);.

ம வ பரவடா, ப தாடா.

     [பல்-பலா -பலாசைன]

பழம் - தல்

பழம் - தல் paḻmviḍudal,    1. மரம் காய்த் ப் ப த்தல்; yielding fruits as tree.

   2.  வர ் ைளயாட் ல்  சண்ைட நடந்த ற  ஒற் ைம ண்டான ன் ம் ெசால்; word 
denoting compromise in play children.

     [பழம்+ ]

காய்  என்பதற்  எ ரான ெசால்லாட் .

பைறவைககள்

 
 பைறவைககள் paṟaivagaigaḷ, ெப.(n.)

    ஞ் க் ரிய ஏ ேகாட்பைற, ம தத் க் ரிய ெபா நர ் ைணப்பைற, ெநய்த க் ரிய ன் 
ேகாட்பைற, பாைலக் ய  க ங்கண், தண் ைம; drum varieties of different landscape.

     [பைற+வைககள்]

பன்னா  தந்த 
மாறன் வ

 
 பன்னா  தந்த மாறன் வ  paṉṉāṭudandamāṟaṉvaḻudi, ெப.(n.)

   நற் ைண ெதா ப் த்தபாண் ய மன்னன்; pandiya king who compiled the tamil literature marrinya:

     [பல்+நா  தந்த [ெவன்ற]+மாறன்+வ ]

பல்நா  என்ப  ஆந் ர மாநிலப்ப .

பாண் யதாசன்

பாண் யதாசன் pāṇṭiyatācaṉ, ெப.(n.)

   பாண் யதாசன் எனப்ெபயரிட் க் ெகாண்  ேரக்க நாடாண்ட ஏெதன்  மன்னர ்இ வரின் 
ெபயர;் two kings of Athens termed as pandiyadasan. Caldwell - History of Tinnevellip.119)

     [பாண் யன்+தாசன்]

. . 1400 அள ல் அத் னிய அர கள் ெகாற்ைகப் பாண் ய க்  நன் ெச த் ம் பாங் ல் 

பாய்ச்  வைல

 
 பாய்ச்  வைல pāyccuvalai, ெப.(n.)

   கட ல் தள்ளி கப் பரவலாக ரித்  ன் க் ம் ைல; an extensive big net.

     [பாய்-பாய்ச்  +வைல]
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பால்காப் யனார்

 
 பால்காப் யனார ்pālkāppiyaṉār, ெப.(v.i.)

   கைடக் கழகப் லவர;் poet of sangam period.

     [பல்+காப் யன்]

பால்கட ப் 
டைவ

 
 பால்கட ப் டைவ pālkaḍalippuḍavai, ெப.(n.)

   மா யா க்  ம மகன் த ம் டைவ; saree presented by the bridge groom to motherin-law.

     [பால்+ + டைவ]

கசவர ்பழங் களின்ெசால்லாட் .

பாைலெகௗதமனா
ர்

 
 பாைலெகௗதமனார ்pālaigaudamaṉār, ெப.(v.i.)

   கைடக்கழகப் லவர;் a poet of Sangam age.

     [பாைல+ெகௗதமன்+ஆர]்

பாைவக் 
ெகாட் லார்

 
 பாைவக் ெகாட் லார ்pāvaikkoṭṭilār, ெப.(n.)

   கைடக்கழகப் லவர;் a poet of Sangam age.

     [பாைவ+ெகாட் ல்+ஆர]்

 pisi, ெப.(n.)

    ர;் riddle.

     " ம் ெநா ம் றரவ்ாய் ேகட் ' (மணிேம2262.2ெபாய்;

 lie. 3.ேசா ;

 boiled rice.

  ( த்தல்);

     [ ப்- ]

ர்

ர ்pisir, ெப..(n.)

   1. நீரத்் ளி; water drop.

   2. நீ ற் ; fountain.

வான் ரக்் க ள் (ஐங் .401);.

   3. ஒ ரின் ெபயர;் name of a village in Kanyakumari district.

     [ ல் ( ள்);  ய் -  - iநீ ற்  உள்ள ஊர]்

ராந்ைதயார்

 
  ராந்ைதயார ்pisirāndaiyār, ெப.(n.)

   கைடக்கழகப் லவர;் a poet of sangam age.

     [ ர+்ஆந்ைத+ஆர் ர-் மரிமாவட்டத் ச ் ற் ர]்
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ஞ்  எ த்

 
  ஞ்  எ த்  piñjueḻuttu, ெப.(n.)

   உகர உ ெர த் ; the vowel 'U' in Tamil.

     [ ஞ்  [ ய ]+ எ த் ] ஞ்ெச த்  [ெகா க்க ]]

ட்டங்ெகாற்றன்

 
  ட்டங்ெகாற்றன் piṭṭaṅgoṟṟaṉ,    ெப.(.n )கைடக்கழகக் நிலத் தைலவன்; a chieftain of sangam age.

     [ ட்டன்+ெகாத்தன்]

ட ர்

 
  ட ர ்piḍavūr, ெப.(n.)

ஓர ்ஊரின் ெபயர:்

 name of a village.

     [ ட  [ டவ[மலர]்+ஊர]்

சே்சணி

 
  சே்சணி piḍiccēṇi, ெப.(n.)

ஏற்றத் ல் ஏ ம் ேபா  ஊன் செ்சல்ல உத ம் ங் ற்க

 a bamboo pole used by the piccotah driver while ascending and descending the piccotah.

     [  –  த் +ஏணி.இதைன ளிச ்ேசணி என்ப  ெகாசை்ச]

ழ்

 
  ழ் piḍicūḻ, ெச. . .(v.t.)

ழ்தல் ெபண்யாைன ன் ேத  நிலத் ன் நான்  எல்ைலகைளக் காட் தல்:

 to show the boundary of land mounting on elephant.

     [ + ழ்]

ண்டன்

ண்டன் piṇṭaṉ, ெப.(n.)

   1. ஆண்பாற்ெபயர:்

 name of a person.

   2  த்தைலவன்; chief of a group.

த ண்  ( ட்டம்); மந்ைத, ெதா ,

ண்டா (யாைனக் ட்டம்);.

     [இரண் - ண் தெ்தா - ண்டன்]

ண் -தல்

ண் -தல் piṇṭudal, ெச. ன்றா (v.t.)

தல்,

 to squeeze,

   2. ைசதல்; to knead,

ெத- ண் .

     [ ள்- ண் ]
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ராமணன்

ராமணன் pirāmaṇaṉ, ெப.(n.)

   1. மந் ரம் ஓ ம் னிவன்; the sage who recite sacred formula of invocation,

   2. ப த்த னிவர;் learned sage.

   3, அந்தணன்; the gracious one

   4.ஆரியரிைட ல் றப்பால் உயரந்்தவன் எனப்பட்ேடார;் Brahmin

ராமணன் என் ம் ெசால் சமற் தத் ம் பா  ெமா ம் ெவவ்ேவ  ெபா ள்களில் 
ஆளப்பட் ப்ப  பரவலாகப் பலரக்் ம் ெதரியாத ெசய் யா ம்.

இந் யா வ ம் த ழ் ேபசப்பட்ட ந் ெவளி நாகரிகக் கால இ  தல் வடநாட் ல் அரசாண்ட 
த ழ் மன்னன் உதயணன் ( . .700); வைர த ழாகேவ இ ந்த வடநாட்  ெமா கள் ற் ம் 
வடத ழ் என் ம் ரா தமாக ம் பா  ெமா யாக ம் ரிந் ட்டன.

த்தர ்கற்ற ெமா களில் த ம் ஒன்  என்பதால் த்தர ்காலத் ம் த ைழ வட இந் யர ்கற்றனர ்
என்பைத அ யலாம். ஆரிய அரசன் கதத்த க்காகக் க லர ் ஞ் ப்பாட்  எ னார.்

இந்தப் ன்னணிைய ளங் க் ெகாண்டால் வட இந் ய ெமா களில் ஊடா ய த ழ்ச ்ெசாற் கைள 
எளி ல் கண்ட யலாம். பரம் எ ம் ெசால் உயர் , ேமலான ட் லகம், ெமய்ப்ெபா ளா ய 
இைற ணர் , ெமய் ணர்  எனப்ெபா ள்ப ற .

வைனப் பரன், பரம்ெபா ள் என்பர.் இசெ்சால் வடெமா ல் பரமம்- ரம்மம் எனத் ரிந்த . 
ெமய்ப்ெபா ள் உணரந்்த தவ னிவைன ரம்மண எனப் பா  ெமா ல் ப் ட்டனர.்

லால் த ரத்்  ெகால்லாைம இன்னா ெசய் யாைம அறங்கைள ேமற்ெகாண் , எ ம் ந்ேதா  மான 
ேதாற்றத் டன் க ந்தவம் ெசய் ம் னிவைன மட் ம் த்த ெசால்லாக ரம்மண_  ராம்மண 
ெசால் ெப வழக் ன்  இ ந்த .

ஆரியர ்இந் யா ல் ேய ய ன் . .1000அள ல் கங்ைகக் கைர ம் மகதநாட் ம் 
ேய  உ ரக்்ெகாைல ேவள் கள் ெசய்யத் ெதாடங் னர.் ேவத மந் ரங்கைள உரத் ச ்

ெசால் தல் எ ம் ெபா ள் ெகாண்ட ஹ் (ேப , பா , ேபாற் ); எ ம் ெசால் ந்  
ரஹ் ராஹ்மன (உரத் ப் ேபாற் ப்பா பவன்); எ ம் சமற் தச ்ெசால் ேதான் ய .

பா ெமா ள்ள ராமண எ ம் ெசால் ம் சமற் தத் ள்ள அேத ஒ ப் ள்ள ெசால் ம் 
சமயத் ைற ல் உயரந்்ேதாைரக் க் ம் ெசாற் களாக மா  ம க்கத்தக்க ெபரியவர ்எ ம் ெபா ப் 
ெபா ள் ெபற்றதால் ெசால் ன் உடெ்பா ளாய் ல் யா ம் ஈ பட ல்ைல.  த்தமதம் இந் யா ல் 
மைறந்  ேபானதால் தவம் ெசய் ம் ற ையக் த்த ராமண என் ம் பா செ்சால் வழக்க ந்  
ேபாய் ட்ட .

த்தெப மான் தன் ைடய தம்மபதத் ல் 26ஆம் அ காரத் ற் ப் ராமணவ க்கம் ( ராஹ் 
மணவக்ேகா); எனப்ெபயரிட்  ராமணன் யார ்என்பைதப் பாடல்களில் ெதளிவாக் க் றார.் 
இ ப் பாட ல் ராமணன் என்பவன் த்த னிவன் என்பைதக் க்க னி என் ம் ெசால் 
ைலேய ராமணன் என்பதற் ப் ெபா ளாகக் ப் ட் க் றார.்

எல்லா உ ரக்ளிட ம் அ ளறம் ண்டவ ம் உ ரக்்ெகாைல த ரத்்தவ மா ய அந்தணைனப் 
ராமணன் என்ப  பா  ெமா ல் ேவ ன் ய வழக்காம்.

இந் யப் பாரப்்பனர ்அைனவ ம் தம்ைமப் ராமணர ்என அைடயாளப்ப த் க் ெகாள் ன் றனர.் 
இந் யா ல் ஒவ்ெவா  சா க் ம் ஒேர ப் ட்ட ெபயர ்சா ப் ெபயராக நில ற . ஆனால் 
பாரப்்பனர ்மட் ம் ஒவ்ெவா  ெமா ம் அந்தந்தப் ப  தாய்ெமா ல் உயர் னைரக் 

க் ம் உயரவ்ான ெபயரக்ைளத் ெதரிந்ெத த் த் தமக் க் தல் சா ப்ெபயரக்ளாகச ்
ட் க்ெகாள் ன்றனர.்

வடநாட் ல் சாத் ரி, சரம்ா, ஆசாரய்ா ேபால ம் ெதன்னாட் ல், ஐயர,் ஐயங்கார,் அந்தணன் ேபால ம் 
சா ப் ெபயர ் ட் க் ெகாண்டனர.்

ெநல்ைல ல் ள்ைள (ெபரியவாசச்ான் ள்ைள); என ம் ஈழத் ல் த யார ்என ம் தம்ைம 
அைடயாளப்ப த் க் ெகாண்டனர.் ஆனால் இந் ய அள ல் தம்ைமப் ராமணன் எ ம் ெபா ப் 
ெபயரால் அைழத் க் ெகாள் ன்றனர.்

உள்நாட்  ெமா ல் ெவவ்ேவ  சா ப் ெபயரக் ம் இந் ய அள ல் ஒேர ெபா ப் ெபய ம் 
பாரப்்பன க்  வழங்  வ வ  ஏன் என்  எவ ம் னாதெ்தா க்க ல்ைல.

எந்த ஊ க் ச ்ெசன்றா ம் அங் ள்ள உயர் னைரப் ேபான்ேற தா ம் உயரந்்த ரி

னர ்எனக் காட் வதற்காகச ்ெசய்யப்பட்ட ழ்ச் யாகேவ இ  அைமந் ள்ள .

உ ரக்்ெகாைல யாகம் ெசய்வ  ஆரியப் பண் பா . ஞானம் எ ம் உயரந்்த ெமய் ணர்  ெப வ 
தற்காகத் தவம் என் ம் ஒகம் ெசய்வ  ரா டப் பண்பா . இரண் ம் ஒன் க்ெகான்  எ ரானைவ.

தவம் ெசய்தவைன இராமன் ெகாைல ெசய்த  இராமாயணத் ல் றப்ப ற . தவம் ெசய் ம் 
னிவைரக் ெகால்வ  ைன (பாவம்); எனக் க தப்பட்ட .

ராமணைனக் ெகால்வ  ரம்மஹத்  ( னிவைனக் ெகால்வ ); எ ம் ெகா ஞ்ெசயலாகக் 
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ரித்

 
  ரித்  piritti, ெப.(n.)

   அன்னா ப்பழம்; pineapple.

     [ ரி- ரித் ]

தா( )-தல்

 
  தா( )-தல் piṟidākudal, ெச. . .(v.t.)

   ேவறா தல்; changing.

     [ +ஆ ]

 pīli, ெப.(v.i.)

   1. ம ல் ேதாைக,

 peacock's feathers

   2. மைல; mountain.

   3.ப ங் த் ,

 sprout.

   4. கா் வர ண; ring.

     [ ல்- ]

வைள

 
  வைள pīlivaḷai, ெப.(n.)

   ெபண்ணின் ெபயர;் name of a woman.

     [ +வைள]

ண்ணிய மரன்

 
  ண்ணிய மரன் puṇṇiyagumaraṉ, ெப.(n.)

   கா ரிக் க்கைர கட் ய ேசாழன் கரிகாலன் வ வந்தெத ங் ச ்ேசாழ மன்னன்; a Tamil king in Andhra 
Pradesh who claimed as a decendent of the great Sangam age Chola King Karikalan.

     [ ண்ணியன்+ மரன்]

த்தரி நன்ைம

 
  த்தரி நன்ைம puttarinaṉmai, ெப.(n.)

    ய ெநல்ல வைடத் நாள்; new harvest festival.

ட.  த்தரி நம்ெம.

     [ +அரி [ெநல்லரிதாள்] + [ ழா]]

ைத பாைன

 
  ைத பாைன pudaipāṉai, ெப.(n.)

    ட் ன் உள்ளைற ைலச ் வரில் உள்ளாகப் ப யப்பட்ட வாய் ய மடக்லம்; a narrow mouthed 
earthen pot set in the corner wall of the inner chamber of the house inolden days.(வடாரக்்.வ);.

     [ ைத+பாைன]
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ரைட

 
  ரைட puraḍai, ெப.(n.)

    ன்ெசய் நிலம்; dryland.

     [ ைர – ரைட]

ர  ல்

ர  ல் puravinūl, ெப.(n. )

    ைரகைளப் பற்  ம் ல்; a treatise on horses.

     " ல்ெந  ணங் ய கால்ந ல் ர " (அகம்.314);

     [ ரம்-உயரம் ர -உயரமான ைர]

ரிந் ணர்

 
  ரிந் ணர்  purinduṇarvu, ெப.(n.)

   ஒ  ப் ட்ட ரி ல் அல்ல  ைற ல் இரண்  நி வனம் ேபான்றவற் ற்  இைடேய ெசய்  
ெகாள்ளப்ப ம் ஒப்பந்தம்; memorandam of understanding.

ல்லாற் ர் 
எ ற் யனார்

 
  ல்லாற் ர ்எ ற் யனார ்pullāṟṟūreyiṟṟiyaṉār, ெப.(n.)

   கைடக்கழகப் லவர;் poet of Sangam age.

     [ ல்லா +எ ற் யன்+ஆர]்

எய்-எ னன்(ேவடன்);-எ ற் யன்.

லத் ைற

 
  லத் ைற pulattuṟai, ெப.(v.i.)

   அ த் ைற; faculties of academic branches.

லத் ைற ற் ய ட ரக்் ழார ்(ஐங் );

     [ லம்+ ைற]

ைல ளி

 
  ைல ளி pulaiguḷi, ெப.(n.)

   இறந்தவைர அடக்கம் ெசய் ட் த் ம் ம்ேபா  ளிக் ம் ளியல்; bath taken after the burial is over.

     [ ைல+ ளி]

ளி ைலப்ெபா

 
  ளி ைலப்ெபா  puḷiyilaippoḍi, ெப.(n.)

    கச ்  ன்வைக; a variety of very small fish.

     [ ளி+இைல+ெபா ]

னி

 
  னி puṉi, ெப.(n.)

   ைகத்த  ெநச ல் நாடா ெசல் ம் வ ; a loop in handloom weaving.

     [ ல்- ன்-  னி]
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ஞ்  ஆ

 
  ஞ்  ஆ  pūñjiāṭu, ெப.(n.)

   ம ைல நிற ள்ள ஆ ; a goat or sheep of brown colour.

     [ ல்ைல- வன்- ஞ் +ஆ ]

ண்டரம்

 
  ண்டரம் pūṇṭaram, ெப.(v.i.)

   உடல் ெவ த் க் காணப்ப ம் ேசாைக ேநாய்; anemic dropsy.

     [பாண்  (ெவண்ைம); -பாண்டரம்- ண்டரம்]

தன் ேசர்ந்தன்

 
  தன் ேசரந்்தன் pūtaṉcērndaṉ, ெப.(n.)

   கைடக் கழகக் காலத் ய இயற்ெபயர;் a propername during the Sangam period.

     [( - -  தன்  ெப ைம,  ணி , ஆற்றல்);  தன் ேசந்தன்]

லா -த்தல்

 
  லா -த்தல் pūlāpiḍittal, ெச. . .(v.t.)

    ண் ல் க ற் க்  வ ேவற்றமரப்படை்டச ்சா  ப் பக் வப்ப த்தல்; a method of restrengthening 
the rope.

     [ லா+ ]

யர் ேகான்

 
  யர ்ேகான் pūḻiyarāṉ, ெப.(n.)

   பாண் ய மன்னன்; Pandiyaking.

     [ -ஒ   நாட் ன் ெபயர+்அர+்ேகான்]

ெபட் ப்பலைக

 
 ெபட் ப்பலைக peṭṭippalagai, ெப.(n.)

   ைகத்த  ெநச ல் நாடா தங் ம்பலைக; an implement in handloom weaving.

     [ெபட் +பலைக]

ெபண்ைட -
த்தல்

 
 ெபண்ைட -த்தல் beṇḍaibiḍittal, ெச. . . (v.i.)

    ட் ல் ைர அைமக் ம்ேபா  ங் ைல இைணத் க் க ற்றால் கட் ச ்ெசல் தல்; to tie the 
bamboos in series while constructing a thatched roof of the house.

     [இண் - ண் -ெபண்ைட+ ]
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ெபண்ணளி

 
 ெபண்ணளி peṇṇaḷi, ெப. (n.)

    மணம்; marriage.

ெத. ெபண்

     [ெபண்+அளி]

ெபண்ைணப் ெபற்ேறார ்மணமக க்  அளிப் பதால் ெபற்ற ெபயர.்

ெபண்ெவற் ைல

 
 ெபண்ெவற் ைல peṇveṟṟilai, ெப.(n.)

   ெவற் ைலவைக; a kind of betel.

     [ெபண்+ெவற் ைல]

ெபண் ெவற் ைல ன் ன் ற நரம் கள் ெதரியா  என ம் ஆண் ெவற் ைல ன் நரம் கள் ெதரி ம் 
என ம் வர.்

ெபரந்ைத

 
 ெபரந்ைத perandai, ெப.(n.)

   ெபரியப்பா, தந்ைத ன் அண்ணன்; father's elder brother.

ெகாலா.ெபரந்ைத.

     [ெப +அந்ைத [தந்ைத] – ெபரந்ைத]

ெபரியஎ த்

 
 ெபரியஎ த்  periyaeḻuttu, ெப.(n.)

   அகர உ ெர த் ; the first vowel 'a' in Tamil.

     [ெபரிய+எ த் ]

ெபரிய ேசர்ைவ

 
 ெபரிய ேசரை்வ periyacērvai, ெப.(n.)

   ெபரிய கட்  மரங்கள்; big and large catamaran. ( னவ);

     [ெபரிய+ேசரை்வ [ேசரத்் க் கட் ய கட் மரம்]

ெப க்ைக

 
 ெப க்ைக perukkai, ெப.(n.)

    ைடப்பம்; broom.

ம வவாரியல்,  ளக் மா ,  ைடப்பம்,  ைடப்பக் கடை்ட. க.ெபாரக்ெக. ெத.ெபாரக்க

     [ெப க்  – ெப க்ைக]

     [P]

ெப ங்கதவனார்

 
 ெப ங்கதவனார ்peruṅgadavaṉār, ெப.(n.)

   கைடக்கழகப் லவர;் poet of sangam age.

     [ெப ம்+கதவன்+ஆர]்
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ெப ங்காமணிவ
ைல

 
 ெப ங்காமணிவைல peruṅgāmaṇivalai, ெப.(n.)

   வைல ன் அ ப்ப ல் ெபரிய மணிகள் கட்டப்பட்ட வைல; bells fixed net.

     [ெப ம்+காய்+மணி+வைல]

ெப ஞ் த் ரனா
ர்

ெப ஞ் த் ரனார ்peruñjittiraṉār, ெப.(n.)

   1.கைடக்கழகப் லவர;் poet of sangamage.

   2.தனித்த ழ் வளரத்்த பாவலேர  ெப ஞ் த் ரனார;் asavantandpuritan of chaste Tamil movement of 20th 
Century.

     [ெப ம்+ த் ரன்+ஆர]்

     [P]

ெப வ க்கல்

ெப வ க்கல் peruvaḻikkal, ெப.(n.)

   பழந்த ழ் நாட் ல் வணிகப் ேபாக் வரத் க்காக அைமக்கப்பட்ட ெந ஞ்சாைல ல் ஒ  காதத் 
ெதாைல க்  (5 ைமல்); ஒன்றாக நடப்பட்ட ெதாைல எண் த்த கல்; mile stone (for fivemiles); erected on 
the high way of ancient Tamil land.

     "அ யமான் ெப வ  நாவல்தாவளத் க்  29காதம்"(கல்);.

ெப வளநா

 
 ெப வளநா  peruvaḷanāṭu, ெப.(n.)

   கடல்ெகாண்ட மரிநாட்  நிலப்ப ; an area in the submerged kumariland.

     [ெப +வள+நா ]

ேப ல்

 
 ேப ல் pēkul, ெப.(n.)

   ெப ங் டல்; large intestine.

ெத. ேப ல்

     [ெப -ேப-ேப -ேப ல்]

ேபசா எ த்

 
 ேபசா எ த்  pēcāeḻuttu, ெப.(n.)

மந் ர ஒ யா ய 'ஓம்' எ ம் ஓைச

 sacred Tamil syllable OM'.

     [ேபசாத-ேபசா+எ த் ]

எ த்  எ ந்  றத்  இைசக்காமல் அ+உ+ம் எனப் ெபரிய எ த் ம் ஞ்ெச த் ம் மகர ெமய் ம் 
ட்  உள்ளி ந்  எ ம் ெமல் ய ஓைச யாத ன் மந் ர எ த்  எனப்பட்ட . இதன் வ வம் ந்  

ெவளி த ம் த ழகப் பாைற ஓ யங்களி ம் எனக் காணப்ப ற .

ேபந்தாவைல

 
 ேபந்தாவைல pēndāvalai, ெப.(n.)

    கப் ெபரிய ைனப் ப்பதற்காகப் ன்னப்பட்ட ெபரிய வைல; a big net.

     [ெபரிய - ெபந் -ேபந் - ேபந்தா+வைல]
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ேபய்மகள்

 
 ேபய்மகள் pēymagaḷ, ெப.(n.)

   வ ல் ெப த்த ெபண்; a woman of large size.

     [ெப -ேப-ேபய்+மகள்]

ேபராற்  
ெந ந் ைறயன்

 
 ேபராற்  ெந ந் ைறயன் pērāṟṟuneḍunduṟaiyaṉ, ெப.(n.)

   கடல் ெகாண்ட மரி நாட் த் த ழ்ப் லவர;் a Tamil poet of submerged Kumari land.

     [ேப +ஆ :ெந ம் ைற+அன்]

ேபரிசாத்தனார்

 
 ேபரிசாத்தனார ்pēricāttaṉār, ெப.(v.i.)

கைடக்கழகப் லவர:்

 poet of sangam age.

     [ேபரி+சாத்தன்+ஆர]்

ேபைரப் பழம்

 
 ேபைரப் பழம் pēraippaḻm, ெப.(n.)

   ெகாய்யாப் பழம்; guava.(வடாரக்்);

     [ ைர – ேபைர+பழம்]

ேபழ்-தல்

 
 ேபழ்-தல் pēḻtal, ெச. . .(v.i.)

ேப தல்,ெசால் தல்,

 to speak, to say.

த. ேபழ் (ேப );

     [ேபழ்தல்- ளத்தல், வாய் றத்தல்-ேப தல்]

ேபள்-தல்

 
 ேபள்-தல் pēḷtal, ெச. . .(v.i.)

மலம் க த்தல்

 to excrete.

     [ ள்-ேபள்]

ைப ள் றம்

 
 ைப ள் றம் paiyuḷtiṟam, ெப. (n.)

   பாைலப் பண்ணின் உட் ரிவா ய றப் பண்களில் ஒன் ; a melody series of pāla tune.

     [ைப ள்[வ த்தம்]+ றம்]

பாணர ்பாைலப்பண்ணில் ைப ள் றம் பா  னால் ெசல்வக் க ங்ேகா வா யாதன் க ம் க் 
ேகட்பான். கனேவா என ம ம் வண்ணம்ெகாைட யளிப்பான் எனப் ப ற் ப்பத்  ற .
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ெபா ட்ெட னி

 
 ெபா டெ்ட னி poguṭṭeḻiṉi, ெப.(n.)

   தக ர ்மன்னன் அ யமானின் மகன்; son of Adiyamānn.

     [ெபா ட் +எ னி]

ெபாங்கைல

 
 ெபாங்கைல poṅgalai, ெப.(n.)

க க்ெகாண்ட ெபண் ஏழாம் மாதத் ல் ஏ  பாைனகளில் ெபாங்க ட்  வ ப ம் இல்லத்  நன்னி 
கழ்ச் ,

 a function of cooking rice in seven pots to workship the God on the seventh month of pregnancy.

     [ெபாங்கல் – ெபாங்கைல]

பண்ைடத் த ழ்ப் பண்பாட்  வ வந்த வைளகாப்  ( மந்தம்); நிகழ்ச் .

ெபாண் கன்

 
 ெபாண் கன் poṇṭugaṉ, ெப.(n.)

   ெபண் தன்ைம வாய்ந்தவன், ேப ; other gender (வடாரக்்);

ம வ நங்ைக

     [ெபண் -ெபாண் -ெபாண் கன்(ெகா.வ.);]

ெபாத் யார்

 
 ெபாத் யார ்pottiyār, ெப.(n.)

   கைடக்கழகப் லவர ்ெபயர;் a poet of sangam age.

     [ -ெபா -ெபாத்  [இளங்க ர,் இளைம,அழ ]- ெபாத் +ஆர]்

ெபா  டாய்

 
 ெபா  டாய் poligiṭāy, ெப. (n.)

   இனம் ெப க் வதற்காக வளரக்்கப்ப ம் ஆண் ஆ ; he-goat specially meant for breeding purpose.

     [ெபா + டாய்]

     [P]

ெபா  ற் -தல்

 
 ெபா  ற் -தல் polidūṟṟudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெநல் டன் கலந் ள்ள பதைரத் ற்  நீக் தல்; to remove the unwanted in the heap of paddy with the help of 
blowing wind.

     [ெபா  [ெநற் யல்]+ ற் தல்]

ெபா ப்

 
 ெபா ப்  poluppu, ெப.(n.)

   ப ராதல் அல்ல  ைனயாவதற்  லங் களிடம் ேதான் ம் பா ணரச்்  ெவளிப்பா , அ ர ம் 
உணரச்் ; sexual desire or urge in animmals.

     "மா  ெபா ப்  ஆ ட்ட " (ெகாங்.வ);.

     [ெபால்-ெபா -ெபா ப் -ெபா ம் ]
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ெபாைழ

ெபாைழ poḻai, ெப.(n.)

   1ஆ  river.

   2. அ ; stream.

ம. ழ.

     [ ள்- ைழ-ெபாைழ]

ெபாைற மரம்

 
 ெபாைற மரம் poṟaimaram, ெப.(n.)

   காவ ; load carrying balance pole.

     [ெபாைற+மரம்]

ெபான்னகழ்-தல்

ெபான்னகழ்-தல் poṉṉagaḻtal, ெச. ன்றா  (v.t.)

ெபான்ைன நிலத்த ந் ம் ஆற்ேறாரத்  ந் ம் ேதாண்  எ த்தல்:

 to dig goldfrom the river bed.

நீர் கழ் லம் ன் நன்ெபான் அகழ்ேவான்.(அகம்:282);.

     [ெபான்+அகழ்]

ேபாக்கற்றான்

 
 ேபாக்கற்றான் pōkkaṟṟāṉ, ெப.(n.)

வாழ வ  ெதரியாத ஏமாளி,

 Sunsoft, easily deceivable humble person who knows no means of livelihood.

     [ேபாக் +[அற்றவன்] அற்றான்]

ேபாக்கற்றவைனப்ேபாக்கட்டான் எனத் ரித்  வழங் வ  க ங் ெகாசை்ச,  லக்கத்தக்க .

ேபா ர்

 
 ேபா ர ்pōṭur, ெப.(n.)

   த ம ரி மாவட்டத் ல் உள்ள ற் ர;் a village in Dharmapuri Dt.

மக்கள்பாட்

 
 மக்கள்பாட்  makkaḷpāṭṭu, ெப.(n.)

   இந் த் தானி ர ல்(ெதானி); ல் அைமந்த ஒ வைக இைசப்பாட்  (டப்பா பாட் ); ; Tamil song attuned 
to Hindustan style of music

     [மக்கள்+பாட் ]

மகேவற்

 
 மகேவற்  magavēṟpu, ெப.(n.)

   ஒ வர ்மற்ெறா வ ைடய ழந்ைதையக் சட்டப்ப  தன்  ைடய ழந்ைதயாக ஏற் க் 
ெகாள் தல் ( காரம்);; adoption of a child,

     [மக +ஏற் ]
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மங்கல ம்

 
 மங்கல ம்  maṅgalamummi, ெப.(n.)

    ைட(ைவசாக); மாத வளர் ைற ன்றாம் பக்கலா ய நன்னாள்(அடச்ய ைய);; third tithi of the 
bright for tnight of vaisāgam, as securing merit to all deeds of virtue performed on that day.

     [மங்கலம்+ ம் ]

மஞ் ேபா-தல்

 
 மஞ் ேபா-தல் mañjipōtal, ெச. . . (v.i.)

   ெதாடரந்்  இ த்தலால் நன்  ெபா யாகச ்ெசய்தல்; to make nice powderto pounding continuously.

     [ைநந் -ைமந் -மஞ் +ேபா-]

ம ப் ப் -த்தல்

 
 ம ப் ப் -த்தல் maḍippuppiḍittal, ெச. . . (v.i.)

   சடை்ட த யவற் ல் ம ப்  ைவத் த் ைதத்தல் (டக் ப் த்தல்);; to tuck or sew folds in a garment.

     [ம ப் + த்தல்]

மண் ேகால்

 
 மண் ேகால் maṇṭiāl, ெப. (n.)

   களி ண் ம் ேபா  மட்பாண்ட ஏனத் க் ப் ப்பாக ைவக் ம் ைகக்ேகால்; a cleft pole used while 
grindling boiled ragi preparation.

     [மண் +ேகால்-மண் ட்  களிக் ண்ட உத ம் கைவக்ேகால்]

மண்ணிப்பழம்

 
 மண்ணிப்பழம் maṇṇippaḻm, ெப.(n.)

   மண் வண்ணத்ேதா ம், ெவளிரப் ப் நிறசச்ைதப் ப ைடய பழம் (சப்ேபாட்டா);; sapota 
plum.

ம வ,  ைம ப்ைப

     [மண்ணி+பழம்]

மணஉறவாடல்

 
 மணஉறவாடல் maṇauṟavāṭal, ெப.(n.)

   மக்கள் மணத்தால் ெதாடர் ைடய ெபற் ேறார ்உற ெகாள் தல் (சம்பந்தங்கலத்தல்);; contracting 
relation-ship, as parents by marriage by their children.

     [மணம்+உறவாடல்]

மணக் ைர

 
 மணக் ைர maṇakārai, ெப.(n.)

    ைரவைக ( னா);; mint.

     [மணம்+ ைர]

மணமண்

 
 மணமண் maṇamaṇ, ெப.(n.)

   மண ள்ள மண் (கஞ்ேசாற்பவம்);; a fragrant earth

     [மணம்+மண்]
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மண

 
 மண  maṇamuṟivu, ெப.(n.)

மண லக்  பாரக்்க;see maņavilakku.

     [மண[ம்]+ ]

மண லக்

 
 மண லக்  maṇavilakku, ெப.(n.)

   ஒ  மணத் ன் சட்டப்ப யான ; divorce.

ம வ மண ,  ரை்வ, க த் க்கட்டல்

     [மண[ம்]+ லக் ]

மணிஒ க்கான்

 
 மணிஒ க்கான் maṇioḍukkāṉ, ெப.(n.)

   உ ம் ; a genus of large lizard.

     [மணி+ஒ க்கான்]

மந் ரவளிேயாகம்

 
 மந் ரவளிேயாகம் mandiravaḷiyōkam, ெப.(n.)

   மந் ரத்ேதா  ெசய்யப்ப ம் வளிநிைல (சகரப்்ப ராணாயாமம்);; restraint of breath practised with the use 
of mantras,

     [மந் ரம்+வளி+ஓகம்]

ம ர்ச்

 
 ம ரச்்  mayirccuḻi, ெப.(n.)

 a spiral growth ofhair found at a particular spot on the surface of the body of both the human and animal kingdoms and by 
examining it good or evil, fortune or misfortune is bound to be predicted.

     [ம ர+் ]

ம த் வக் கல்

 
 ம த் வக் கல்  maruttuvakkalvi, ெப.(n.)

ம த் வத் ைறக் கல்  ,

 medical education,

     [ம த் வம்+கல் ]

ம ளா -தல்

 
 ம ளா -தல் maruḷāṭudal, ெச. . .(v.i.)

   ெதய்வேம க் ெசால் தல்(சா யா தல்);; to dance under the inspiration of a demon or deity and oracular 
responses,

     [ம ள்+ஆ ]
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மைரக்கா

 
 மைரக்கா  maraikkāṭu, ெப.(n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ல் உள்ள ஒ  ற் ர;் a village name in Tanjure district.

     "மானினத் ெளான்றான மைர க் ந்தேதார ்அட ப்ப " - (ேவதாரண்யம்);;

மைழகள்

மைழகள் maḻaigaḷ, ெப.(n.)

   பல்ேவ  ெபயர ்ெகாண்ட மைழகள்; rains with different паппее,

     [மைழ+கள்]

   27 நாண் ன்களின் ெபயரிலைமந்த மைழகள். இக்காலத் ல் உழவரக்ளால் மகமைழ, ஆ ல்யமைழ, 
ேரா ணிமைழ, உப்ைப மைழ. அத்ைத மைழ.  த்த மைழ, சாந்  மைழ, சாஉ ட்  மைழ, உத்தர 

மறத்தண்

 
 மறத்தண்  maṟattaṇṭu, ெப.(n.)

   தண்டா தம் (கதா தம்);; club, mace.

     [மறம்+தண் ]

     [P]

ம ப் -தல்

 
 ம ப் -தல் maṟuppudal, ெச ன்றா  (v.t.)

   காட் ல் ேமய ட்ட கால்நைடகைள மாைல ல்  ம் வதற்காக ேமய்ப்பாளன் எ ப் ம் 
ஒ ையக் க் ம் ைனசெ்சால்; a vert denoting the signal sound made by the cow herd to remind the cattle to tur.

மனவைம

 
 மனவைம  maṉavamaidi, ெப.(n.)

   மன அைம  ( த்த சமாதானம்);; peace of mind, tranquility.

     [மன+அைம ]

மாக் ச்

 
 மாக் ச்  mākkucci, ெப.(n.)

   கல்ேலட் ல் எ தப் பயன்ப ம் ச்  வ வக் கல் ( ேலட் க் ச் );; pencil like stone to write with on a slate.

     [மா+ ச் ]

மாந்த ால்

 
 மாந்த ால் māndal, ெப.(n.)

மாந்தன  ேதாற்றம், வளரச்் , பழக்கவழக்கங்கள், நம் க்ைககள் பற்  ஆரா ம் அ த் ைற:

 anthropology.

     [மாந்தன்+ ல்]

மாலா

 
 மாலா  mālāḻi, ெப.(n.)

   ஆ ரம் ைனக ைடய மா ன் சக்கரப்பைட (சகத் ரதாரம்);; discuss of Vishnu as thousand pointed.

     [மால்+ஆ ]
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மாைல நிைல

 
 மாைல நிைல mālainilai, ெப.(n.)

   உடன்கடை்ட ஏ ைக (சக்கமனம்);; self immolation of a Hindu widow on her husband's funeral pуre.

     [மாைல+நிைல]

மாைழக்ேகால்

 
 மாைழக்ேகால் māḻaikāl, ெப.(n.)

   அ ைவக்  பயன்ப ம் ெவள்ளி அல்ல  ெசம்  னாற் ெசய்த ஊ (ேசாதைனக் ேகால்);; surgeon's 
needle or instrument made of silver or copper.

     [மாைழ+ேகால்]

மாற் ப் ெபயர்

 
 மாற் ப் ெபயர ்māṟṟuppeyar, ெப.(n.)

   ஒ  ெபயரச் ்ெசால் க்  அல்ல  ஒ  ெபயரத்் ெதாட க்  மாற்றாகப் பயன்ப த் ம் ெசால்;ргопоuп.

ம வ. பகரப்ெபயர்

     [மா -மாற் +ெபயர]்

நலம்

 
  நலம் migunalam, ெப.(n.)

    ேப (ெசள பாக் யம்);; good fortune, hale and healthy.

     [ +நலம்]

 ெவளிசச்ம்

 
   ெவளிசச்ம் miguveḷiccam, ெப.(n.)

   ேபெராளி; brilliancy.

     [ +ெவளிசச்ம்]

ைறேகால்

 
  ைறேகால் miṟaiāl, ெப.(n.)

   களத் ல் க ர ்அல்ல  ைவக்ேகாைல ஈரங்காய்வதற்காக ரட் ட உத ம் வைளந்த கம்  
ெபா த்தப் பட்ட ேகால்; an implement used by the agriculturists on the threshold.

ம வ. ெமரேகால்.

     [ ைட- ைற+ேகால்]

ன் ந்

 
  ன் ந்  miṉṉundu, ெப.(n.)

    ன்சார வண்  ( ராம் வண் );; electrictrain.

     [ ன்+உந் ]

     [P]

ப்

ப்  miṉuppi, ெப.(n.)

    ங் யத்ைத ம், கற் ரத்ைத ம் ஒன்றாகக் ட்  ெபா யாக்  ைழத் ச ்ெசய் ம் ன்  ெநய் 
ெசய் ம் வைக; spirit varnish prepared by mixing hot alcohol with 6 parts of piney dammer and one part of camphor.

     [ ன்- ப் ]
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க் ளியர்

 
  க் ளியர ்mukkuḷiyar, ெப.(n.)

   கட ல் ழ்  ( ங் );க் ளித்  த் ,  ப்  ஆ யவற்ைற எ ப்பவரக்ள்; pear collecting divers.

ம வ,  ளியாளி

     [ ங் + ளியர]்

 நிைல

 
   நிைல muḍivunilai, ெப.(n.)

   க த் கள், ேகாட்பா கள் ஆ யவற் ன் அ ப்பைட ல் வ ம் ; theoretical stage.

     [ +நிைல]

தன்ைம ஏவலர்

 
  தன்ைம ஏவலர ்mudaṉmaiēvalar, ெப.(n.)

   தைலைம ஏவலாளர ்(தேபதார)்;; head peon,

     [ தன்ைம+ஏவலர]்

 ெசாத்  ஏம 
வாழ்

 
   ெசாத்  ஏம வாழ்  mudusodduēmavāḻvu, ெப.(n.)

    தாைதயர ்ெசாத்தால் வா ம் நல்வாழ்க்ைக ( கவாச வனம்);; comfortable livelihood.

     [ +ெசாத் +ஏம+வாழ் ]

ேமனியழகன்

 
  ேமனியழகன் muḻumēṉiyaḻkaṉ, ெப.(n.)

   எல்லா உட ப் க ம் அழகாய் அைமந்தவன்(சரவ்ாங்க ந்தரன்);; one perfect in every limb, embodiment 
of beauty.

     [ ேமனி+அழகன்]

வ க்ைக

 
  வ க்ைக muḻuvaḻikkai, ெப.(n.)

   உடல் வ ம் ம ர ்ம க்ைக (சரவ்ாங்க சவரம்);; shaving the whole body.

     [ +ம க்ைக]

ன்பம்

 
  ன்பம் muḻuviṉpam, ெப.(n.)

     ம ழ்ச்  (ெசா பானந்தம்);; perfect bliss.

     [ +இன்பம்]

ள்ளந்தண்  
நீரக்்ேகாைவ

 
  ள்ளந்தண்  நீரக்்ேகாைவ muḷḷandaṇṭunīrkāvai, ெப.(n.)

    ள்ளந்தண் ல் இறங்  நிற் ம் ஊைத நீர ்(கேச  நீரக்்ேகாைவ);; a collection of morbid fluid in the vertebral 
column-Hydrorochis.

     [ ள்ளந்தண் +நீர+்ேகாைவ]
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ளரிப் 

 
  ளரிப்  muḷarippū, ெப.(n.)

இளஞ் வப்

   நிற இனிய மண ள்ள அழ  ேராசா மலர;் thomy shrub bearing beautiful and sweet smelling flowers.

     [ ளரி+ ]

ற்ேகாள்

 
  ற்ேகாள் muṟāḷ, ெப.(n.)

   ஒ  ெபா ள் பற் ய உண்ைம நிைலைய ஏற்காமல் தாேன ெகாண் க் ம் தவறான அல்ல  
ெபா ந்தாத க த் ; prejudice.

     [ ன்+ேகாள்]

ற்ற காரஆவ
ணம்

 
  ற்ற காரஆவணம் muṟṟadikāraāvaṇam, ெப.(n.)

   எல்லாவற் க் மாகக் ெகா க் ம் அ கார ஆவணம் (சரவ் க் யார ்நாமா);; a general power of attorney.

     [ ற் +அ கார+ஆவணம்]

ற்ற காரம்

 
  ற்ற காரம் muṟṟadikāram, ெப.(n.)

   தனி மாந்தன் அல்ல  ஓர ்அைமப்  எல்லா அ கா ரங்கைள ம் ைவத் க் ெகாண்  அடக்  ஆ ம் 
ைற (சரவ்ா காரம்);; dictatorship.

     [ ற் +அ காரம்]

ற்ெறரி

 
  ற்ெறரி  muṟṟerivu, ெப.(n.)

    ைம ம் எரிக்ைக (சரவ்ங்க தகனம்); ; burning the whole.

     [ ற் +எரி ]

ன்வைர

 
  ன்வைர  muṉvaraivu, ெப.(n.)

எ த்  த யவற் ன் மாற்றத் ற் ம் த்தத் ற் ம் ேமம்பாட் க் ம் உரிய மான வைர  
இ வ வம்ெபறாத ன் வைர

 draft.

சட்ட ன் வைர .

     [ ன்+வைர ]

ைறமன்றம்

 
  ைறமன்றம் muṟaimaṉṟam, ெப.(n.)

   நீ  மன்றம் (அதாலத் );; court of justice.
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ன் ப்

 
  ன் ப்  muṉviḻippu, ெப.(n.)

    ப்  (சாக் ரைத);; wakefulness, vigilence.

     [ ன்+ ப் ]

டா  ளக்

 
  டா  ளக்  mūṭāṭiviḷakku, ெப..(n.)

   கண்ணா க்  ெபா த் ய மண்ெணண் ெணய் ளக் ( னி ளக் );; kerosene lamp with a 
chimney.

     [ +ஆ + ளக் ]

கப் றப்

 
  கப் றப்  mūṭumugappiṟappu, ெப.(n.)

    கத் ல் சவ்  ப் றக்ைக ( ல்லா ட் ப் றத்தல்);; birth of child with a piece of the amneolic 
membrane, occassionally covering its face like a veil being born with a caul.

     [ + கம்+ றப் ]

டப்ெபயர்

 
  டப்ெபயர ்mūviḍappeyar, ெப.(n.)

   தன்ைம,  ன்னிைல, படரக்்ைக ஆ ய டங்கைள உணரத்் ம் பகரப்ெபயர;் personel pronoun.

     [ டம்+ெபயர]்

ெம கால்

 
 ெம கால் meduvukāl, ெப.(n.)

   வளரப்்  லங் களின் கால்பாதம் நடத்தற்  இயலாத வா  ெமன்ைமயா ட்ட நிைல; the state of 
emaciation of thin skin at the bottom of the foot of the domestic animals.

     "மாட் க்  ெம கால் ஏற்பட்டதால் ேமய்ச ்ச க்  ெகாண்  ெசல்ல ய ல்ைல" (உவ);.

     [ெமல்-ெம -ெம +கால்]

ெமய்காப் ைற

 
 ெமய்காப் ைற meykāppuṟai, ெப.(n.)

   காப் ைற, கவசம்(கங்கடம்); ; armous,

     [ெமய்+காப் +உைற]

ெமய்ம்மப் 
பட்ட

ெமய்ம்மப் பட்ட  meymmappaṭṭaṟivu, ெப.(n.)

   ெமய்ைமகளின் ணங்கைளஆன்மா கா ம் ஒர ்பட்ட  நிைல(தத் வ பம்);; a spiritual experience of 
the soul in which it is cognizant of the operations of the 36 tatvas,

ெமய்ய ன்பம்

ெமய்ய ன்பம் meyyaṟiviṉpam, ெப.(n.)

   உளதா த்தல் ெமய்ய  இன்பம் என் ம் க் ணம் 2ன் நிரம் ய பரம்ெபா ள் 
(சச் தானந்தம்);; the supreme spirit, as having the threefold attributes of existence, knowledge and bliss.

     [ெமய்+அ +இன்பம்]

ெமய் ணர்  
அளைவ

 
 ெமய் ணர்  அளைவ meyyuṇarvuaḷavai, ெப.(n.)

   ெமய் ணர்  ளக்கத் ற்காக மைற த யவற்ைறக் ெகாண்  அ ம் ஓர ்அளைவ 
(சத்தப் ரமாணம்);; verbal authority, revelation or scripture, as a means of acquiring correct knowledge.

     [ெமய்+உணர் +அளைவ]
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ேமம்பட்ட அழ

 
 ேமம்பட்ட அழ  mēmbaṭṭaaḻku, ெப.(n.)

   ஒளி தல் (ேசா த்தல்);; to be beautiful, to be splendid, lustrious.

     [ேமம்பட்ட+அழ ]

ேமற்கானகர்

 
 ேமற்கானகர ்mēṟgāṉagar, ெப.(n.)

    ைற மன்றம், ஆட் யர ்மற் ம் வட்டாட் யர ்அ வலகம் ஆ யவற் ள்ள ஆ வ 
பணியாளரக்் த் தைலவரான அ காரி( ரத்தார)்;; head officer of a court of justice or collectors office, head 
accountant of a Taluk, who has the general superintendance of the establishment.

     [ேமல்+காணகம்]

ேமனி இலக்கணம்

 
 ேமனி இலக்கணம் mēṉiilakkaṇam, ெப.(n.)

   ஆண் ெபண் இ வ க் ம் ேவண் ய அங்க அைமப்  (சா த் ரிகா லடச்ணம்);; physical features of a 
beautiful woman or handsome man, physeognomy.

     [ேமனி+இலக்கணம்]

ேமாட்  மரி

 
 ேமாட்  மரி mōṭṭumari, ெப.(n.)

    லா எ ம்  ஊன ற்ற மா ; a cow with a damaged rib.

     [ -ேமா -ேமாட் +பரி]

வண்னவான்ெவ

 
 வண்னவான்ெவ  vaṇṉavāṉveḍi, ெப.(n.)

    னெவ  (ெகா.வ.); (டப்பா );; a kind of fire crackers.

     [வண்ண+வான்+ெவ ]

வ வாய்ம ப் ஈ

 
 வ வாய்ம ப் ஈ  varuvāymadippuīṭu, ெப.(n.)

   வட்டாரம் அல்ல  பண்ைண ந்  ைடக்கக் ய தண்ட ன் த்  ம ப்  (ட ல்);; estimate 
valuation, estimate of the amount of revenue which a district or estate may be expected to yield.

     [வ வாய்+ம ப் +ஈ ]

வைரேவாைல

 
 வைரேவாைல varaivōlai, ெப.(n.)

   ஒ வ க் ப் பணம் வழங் மா  ைவப்பகத் ற் த் தரப்ப ம் எ த்  வ லான ஆைண; demand 
draft.

     [வைர +ஒைல]

வழக்

 
 வழக்  vaḻkāṭu, ெப.(n.)

   வழக்  ெதா த்தல் (தகாதா);; law suit.

     [வழக் +ஈ ]
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வ ம் க் காய்சச்ல்

 
 வ ம் க் காய்சச்ல் vaḻumbukkāyccal, ெப.(n.)

   வ ற்றைளசச் ல் கா ம் காய்சச்ல் ( தக் கட்  ரம்);; fever in dysentery.

     [வ ம் +காய்சச்ல்]

வ ம்  வ

 
 வ ம்  வ  vaḻumbuvali, ெப.(n.)

   வ ம் வ  ( தக்க ப் );; pain in the anus and lower abdomen due to dysentery.

     [வ ம்+ வ ]

வளிநீர்

 
 வளிநீர ்vaḷinīr, ெப.(n.)

இைரப்ைப நீர்

 gastric juice.

     [வ +நீர]்

வளி ேநாய்

 
 வளி ேநாய் vaḷinōy, ெப.(n.)

   ஒ  வைக வாத(வளி); ேநாய்; a kind of gastric disease.

த.வ. அழல் வளி

     [வளி+ேநாய்]

வறட் அைட

 
 வறட் அைட vaṟaḍḍuaḍai, ெப.(n.)

   எண்ெணய் தடவாமல் ெந ப் ல் வாட்  எ க்கப்ப ம் அைடேபான்ற உண ( க்கா ெராட் );; a kind of 
adai roasted without using oil.

     [வறட் +அைட]

வாய்ெவ வல்

 
 வாய்ெவ வல் vāyveruval, ெப.(n.)

   மற யாக அல்ல  அ யாைம ன் ெவளிப்பாடாகச ்ெசால்லக் டாதவற்ைற ம் ெசால் தல்; to 
reveal what not to be spoken or exposed as a result of ignorance or forgetfulness.

     "வாய்ெவ வலாக எல்லாவற் ைற ம் ெசால் ட்டார"் (உவ.);.

     [வாய்+ெவ வல்]

வாயால்ெகடல்

வாயால்ெகடல் vāyālkeḍal, ெதா.ெப.(vbl.n.)

   ெசால்லக் டாதைதச ்ெசால் த் ன்பத் ற் ள்ளாதல்; inviting trouble by loose talk.

   2. தவைள கத் த ன் வா லாகத் தன் இ ப் டத்ைத பைக உ ரிக க் த் ெதரி த்  
உ ரிழத்தல்; forg denoting its location toenemies by croaking.

     " ண ம் தன் வாயாற் ெக ம்(பழ.); தன் வாயாற் ெக ம் (பழ.);.

     [வ +நீர]்

தவைளையத் ன்ன நிைனக் ம் ெவளவால் தவைள கத் ம் வைர காத் க் ம். தவைள 
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வான்ெசலல் 
அ வர்

 
 வான்ெசலல் அ வர ்vāṉcelalaṟivar, ெப.(n.)

   வான்வ ேய நிைனத்த டம் ெசல்ல வல்ல த்தர(்கமன த்தர)்;; siddhar reputed to have the super natural 
power of freely traversing through space.

     [வான்+ெசலல்+அ வர]்

வான் 
ெசலவாற்றல்

 
 வான் ெசலவாற்றல் vāṉcelavāṟṟal, ெப.(n.)

   வான்வ  நிைனத்த டம் ெசல் ம் ஆற்றல் ( ன்);(கமன த் );; supernatural power of freely traversing 
through space.

     [வான்+ெசல +ஆற்றல்]

வா லா

 
 வா லா vāṉulā, ெப.(n.)

   வானத் ல் உலா வைக (ககன சாரிைக);; aerial travel.

     [வான்+உலா]

வா லா

 
 வா லா  vāṉulāvi, ெப.(n.)

   வானத் ல் கற் த் ரிபவன்-ள் (ககன சாரி);; one who travels through the air, aeronaut.

     [வான்+உலா ]

வா ர் ப் 
பணிப்ெபண்கள்

 
 வா ர் ப் பணிப்ெபண்கள் vāṉūrtippaṇippeṇkaḷ, ெப.(n.)

   வா ர் ல் பயணி க க் ப் பணி ைட ெசய் ம் ெபண்கள்; air hostess.

வா ர்  
ைனயம்

 
 வா ர்  ைனயம் vāṉūrtimuṉaiyam, ெப.(n.)

பல்ேவ  நாடை்டச ்ேசரந்்த வா ர் கள் வந் ேபா டம்:

 an airport.

டா ைன ேநாய்

 
  டா ைன ேநாய் viṭāviṉainōy, ெப.(n.)

   யாெதா  காரண ல்லாமேல ஏற்பட்  ஊழ் ைன தன்ைன ட்டகல அ ம் டேவ உடம்ைப 
ட்டக ம் ஊழ் ைன ேநாய்(கரம் ேநாய்);; disease coming on without any apparent cause and dissappeang with 

the extinction of karma.

     [ டா+ ைன+ேநாய்]

ண்ணானம்

ண்ணானம் viṇṇāṉam, ெப.(n.)

   1.  ரி ைர,  ளக்கம்; a narration, detailed commentary.

   2. ேவண்டாத ளக்கம்; unnecessary explanation.

அவன் ண்ணாணம் ேப றான் (இ.வ.);

     [ ள்- ண்- ண்ணாணம்]
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ந் ைக

 
  ந் ைக vindigai, ெப.(n.)

ெவண்கலக் டம்,

 metal pot made of bronze.

க.  ந் ெத.

     [வள்- ள்- ந் - ந் ைக]

யரை்வ ண்டாக்

 
  யரை்வ ண்டாக்  viyarvaiyuṇṭākki, ெப.(n.)

    யரை்வ றப் க் ம் ம ந்  ( ேவதகாரி);; diaphoietics.

     [ யரை்வ+உண்டாக் ]

ரி ைறக்ைக

 
  ரி ைறக்ைக virisiṟaikkai, ெப.(n.)

   பறைவ தன் ற கைள சமப்ப த் வ  ேபால் இ  ைககைள ம் இ றத் ம் ரித் க் காட் ம் 
நாட் ய வைக(ேடாளக்ைக); ; a pose which consists in extending the hands on both sides in imitation of a bird 
balancing itself on its wings.

     [ ல்+ ைற+ைக]

ப்பாவணம்

 
  ப்பாவணம் viruppāvaṇam, ெப.(n.)

இறப் ற் ப் ன் நைட ைறப்ப த்தக் ேகாரி எ ம் ப்பாவணம் (உ ல்:

 bill, legal declaration of a person's intensions, totake effect after his death.

     [ ப் +ஆவணம்]

ழாப்பைற

 
  ழாப்பைற viḻāppaṟai, ெப.(n.)

    ழாக்களில் காைள மாட் ன் ேலற்  ைவத்  அ க் ம் ெகாட்  (டமா ); ; keltle drums mounted 
on an ox and beaten, as in processions.

ம வ. ஏற் ப்பைற

     [ ழா+பைற]

ப் நிைல

 
  ப் நிைல viḻippunilai, ெப.(n.)

   ஆதன் வ ந ல் நின்  ேகாட்பா க டன்  கரச்் ல் ெமதெ்தன நிற் ம் நிைல 
(சாக் ரம்);; waking state in which the soul is in the forehead with all its faculties active.

     [ ப் +நிைல]

ப் வளி

 
  ப் வளி viḻippuvaḷi, ெப.(n.)

   பத்  உடல் வ க ம், இைமத்தல்,  த்தல்கைளச ்ெசய் ம் காற்  ( ரம்ன்);; the vitalair of the body 
which causes closing and opening of eyelids one of taša-wayu.

     [ ப் +வளி]
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ப்ேபந் கள்

 
  ப்ேபந் கள் viḻippēndugaḷ, ெப.(n.)

   ெபா கள்,  லன்கள், தன் மாத் ைரகள் உ ரவ்ளி ஆதன் எ ம் ப் ணர் க்  உரிய க கள் 
(சாக் ரக் க );; agentor elements operating in the state of waking, as organs of action, of sense and of mind, vital airs 
and soul.

     [ +ேபந் கள்]

ைழந்ேதற்றல்

ைழந்ேதற்றல் viḻaindēṟṟal, ெச. ன்றா  (v.t.)

   ஒப் தல் வழங் தல்( கரித்தல்);; to agree, accept.

   2. உடெ்காள் தல்; totake in imbibe.

   3. ஈ ப் ள்ைளயாக ஏற் க் ெகாள்ளல்; adopt.

   4. தனக் ரியதாக் தல்; make one's own adopt an idea scheme etc.,

     [ ைழந் +ஏற்றல்]

ைழ  மடல்

 
  ைழ  மடல் viḻaivumaḍal, ெப.(n.)

   நிலம் த ய ெபறற் ெபா ட்  அரசாங்கத்தாரக்் செ்சய்  ெகாள் ம் ேவண் ேகாள் 
(தரக்்காத் );; tender representation of petition, as for an assignment of land, for the cultivation of land, for forming only

 branch of the revenue, application as for an appointment.

     [ ைழ +மடல்]

ற்ைகயன்

 
  ற்ைகயன் viṟkaiyaṉ, ெப.(n.)

ல்ைலக் ைக ைடய மால் (சாரங்கபாணி);,

 Tirumal as holding sarangam in his hand.

     [ ல்+ைகயன்]

ைனயகல் 
யப்

ைனயகல் யப்  viṉaiyagalviyappu, ெப.(n.)

   அ க சமயத்தார ் ம் யப்  ன்ற ள் ைன நீங் ைகயா ய யப்  ( வக.28,3;உைர);; pre-
eminence arising from annihilation of all karma, one of three aticayam.

     [ ைன+அகல்+ யப் ]

ண்பகட்டன்

 
  ண்பகட்டன் vīṇpagaṭṭaṉ, ெப.(n.)

   இடம்பன் (டாம் கன்);; fop, ostentatious person.

     [ ண்+பகட்டன்]

றார்ந்த ரல்

றாரந்்த ரல் vīṟārndagural, ெப.(n.)

ெபா  ளாரந்்த ெசய் ள் ( ன்); (கம் ரவாக் );:

 superior style of writing, pregnant with meaning.

   2. எ ப்பான ரல்; manly authoritative majestic voice, grave intonation.

     [ றாரந்்த+ ரல்]
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ெவட் க்க க்கார
ன்

 
 ெவட் க்க க்காரன் veṭṭukkaṟikkāraṉ, ெப.(n.)

ெவட் க் க யாளன் பாரக்்க;see vettu-k-kariyalan.

     [ெவட் +க +காரன்]

ெவட் க் 
க யாளன்

 
 ெவட் க் க யாளன் veṭṭukkaṟiyāḷaṉ, ெப.(n.)

ஆ மா கைள ெவட்  இைறச் ைய ற்பவன், கசாப் க்காரன்,

 butcher.

     [ெவட் +க யாளன்]

ெவட் க் டங்

 
 ெவட் க் டங்  veḍḍukkiḍaṅgu, ெப.(n.)

   ஆ  மா கள் அ க் டம் (கசாப் க் டங் );; slaughter-house.

     [ெவட் + டங் ]

ெவண் ைறப்பாட்

 
 ெவண் ைறப்பாட்  veṇṭuṟaippāṭṭu, ெப.(n.)

    த்  வைகக க்  உரிய பாட் ; a song composed for dance varieties.

ெவவ்ைவ

 
 ெவவ்ைவ vevvai, ெப.(n.)

   உயரந்்த ப் ேபாரை்வ (சால்ைவ);; fine shawl.

     [ெவம்-ெவவ்-ெவவ்ைவ]

ெவள்ளணி நாள்

 
 ெவள்ளணி நாள் veḷḷaṇināḷ, ெப.(n.)

    றந்த நாள் ெப ழா (சயந் );; birth_day celebration.

     [ெவள்+அணி+நாள்]

ெவள்ளாைடச ்
சமணர்

 
 ெவள்ளாைடச ்சமணர ்veḷḷāṭaiccamaṇar, ெப.(n.)

   ெவள்ளாைட அணிந்த சமண னிவர ்( ேவதாம்பரர)்;; Jaina medicants clad ir white robe tigambaram.

     [ெவண்ைம+ஆைட+சமணர]்

ெவள்ளி ேநாட்டம்

ெவள்ளி ேநாட்டம் veḷḷinōṭṭam, ெப.(n.)

   ெவள்ளிக்  ( க் ரன்); உரிய இ பதாண்  ஆட் க் காலம் ( க் ரதைச);; the period 20 years in which 
venus excercise its influence.

   2. நல்லகாலம்; period of great prosperity.

     [ெவள்ளி+ேநாட்டம்]
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ெவள்ளிமைற

 
 ெவள்ளிமைற veḷḷimaṟai, ெப.(n.)

   இர ல் ெவள்ளி ன் கண்க க் ப் லப்படாத காலம் ( க் ரன்பா );; the time of the year when sukra is 
invisible at nights.

     [ெவள்ளி+மைற]

ெவற் ெகாண்ட 
ேசாழன்

 
 ெவற் ெகாண்ட ேசாழன் veṟṟigoṇṭacōḻṉ, ெப.(n.)

    தலாம் இராச இராசன் றப் ப் ெபயர ்(சயங்ெகாண்ட ேசாழன்);; surname of the chola king Raja Raja.

     [ெவற் +ெகாண்ட+ேசாழன்]

ேவகமானி

 
 ேவகமானி vēkamāṉi, ெப.(n.)

கப்பல் ேவகத்ைத அளக் ங் க (டப் ); ,

 log an instrument for ascertaining the speed of a ship.

     [ேவகம்+மானி]

ேவளாண்ேகா

 
 ேவளாண்ேகா vēḷāṇā, ெப.(n.)

தைலைமக்

    யானவன் ( ன்);; head ryot, hereditary cultivator.

அக்கமம்

அக்கமம் akkamam, ெப. (n.)

   ெபா ைம ன்ைம, ( ந்தா.நி. 31);; impatience.

     [Skt. a-ksamā → த. அக்கமம்.]

அக்கரகாலம்

 
 அக்கரகாலம் akkarakālam, ெப. (n.)

   தாள அளைவ; chief unit of time.

     [அக்கரம்+காலம்.]

     [Skt. a-ksara → த. அக்கர(ம்);.]

அக்கரச் தகம்

அக்கரச் தகம் aggaraccudagam, ெப. (n.)

   ஒ ெபா ள் பயப்பேதார ்ெசாற் , அசெ்சால் ல், ஒேரா ெர த்தாக நீக்க, ேவ ேவ  ெபா ள் 
பயக் ம் த் ரப்பா (தண் . 95;யாப்.  . ஒ . 1, உைர.);; verse composed with a play on words, a word by 
gradual elimination becoming different words with different meaning, as in kanakari, nakari, kari, or palavi, pala, pa.

த.வ. நீங்ெக த் ப்பா

     [அக்கரம் + கதகம்.]

அக்கரதாரைண

அக்கரதாரைண akkaratāraṇai, ெப. (n.)

   ெதாண்ப  (ஒன்ப ); வைகச ் வேவாகங்களில் (தாரைண ள்); ஒன்  (யாப்.  . 96, பக். 516);; one of 
navataranai, practised by Saiva Yogis.

     [அக்கர(ம்); + தாரைண.]

     [Skt. ak sara + dharana → த. அக்கரதாரைண.]
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அக்கர பம்

அக்கர பம் akkaratīpam, ெப. (n.)

   வட ெமா ள்ள ஐம்பத்ேதா ெர த் கைளக் க் கத்தான் ேகா ேலற்றப் 
ெப ம்ஐம்பதெ்தா  ளக் ; row of 51 lights set up in temples, as representing the 51 letters of the Skt. alphabet.

ப்ப  ளக்  ஏற் வ  த ழ் மர .

   30 lights representing Tamil tradition.

த.வ. எ த்  ளக் .

     [Skt. a-ksara → த. அக்கரம்.]

     [  →  வம் → Skt. dipa → த.  பம்.]

அக்கரவர்த்தனம்

அக்கரவரத்்தனம் akkaravarttaṉam, ெப. (n.)

   ஒ ெபா ள் பயப்பேதார ்ெசாற்  அசெ்சால்ேலா , ஒேரா ெர த்தாகக் ட்ட ேவ ேவ  ெபா ள் 
பயக் ம் த் ரப் பா ( . . 26, உைர.);; verse composed with a play on words, a word by gradual addition becoming 
different words with different meaning, as in kam, nagam, kanagam, kokanagam, or ka, kavikaviri.

த.வ. ேசரப்்ெப த் ப்பா

அக்கரவர்த்

 
 அக்கரவரத்்  akkaravartti, ெப. (n.)

அக்கரவரத்்தனம் பாரக்்க;see akkara-varttanam.

த.வ. ேசரப்்ெப த் ப்பா

     [Skt. a-ksara + vrddhi → த. அக்கரவரத்் .]

அக்கர ந்

அக்கர ந்  akkaravindu, ெப. (n.)

   நால்வைகச ்ெசாற்க ள், ஒன்றாய ம், உந்  னின்  ழ்த் , ெநஞ்சகத்ைதச ்
ெசன்றைடவ மான இைசவ லைமந்த ஒ  வ ெவ த்  (அஷ்டப் ரக. இரத் ன. 40);; Sound from the 
navel, One of four kinds of vakku.

     [அக்கர(ம்); +  ந் .]

அக்கர லக்கணம்

 
 அக்கர லக்கணம் akkaravilakkaṇam, ெப. (n.)

   அ பத்  நன்  கைலக ள் ஒன்றா ய எ த் லக்கணம்; orthography one of sixty four arts.

     [அக்கரம் + இலக்கணம்.]

     [Skt. a-ksara → த. அக்கரம்.]

இலக்  → இலக்கணம் → Skt. laksana.

அக்கரா

 
 அக்கரா akkarā, ெப. (n.)

   அக்கரகாரெமன் ம் ம ந்  ேவர;் pellitory root.

     [U. akarkarha → த. அக்கரா.]

அக்கராலத்

அக்கராலத்  akkarālatti, ெப. (n.)

   வடெமா ள்ள 51 எ த் க்கைளக் க் ம் ேகா ல் வவைக ( ற்றா. கல வ ைச. 48.);; row of 
51 lights set up in temples as representing the 51 letters of the Skt. alphabet.

     [அக்கர(ம்); + ஆலத் .]

     [Skt. a-ksara → அக்கர(ம்);.]

     [ஆலா → ஆலாத்  → ஆலாத்  → Skt. aratti.]
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அக்கேராட்

 
 அக்கேராட்  akkarōṭṭu, ெப. (n.)

மரவைக

 English walnut.

     [U.akhrot → த. அக்கேராட் .]

அக்கல்

அக்கல் akkal, ெப. (n.)

   1. அ ; wisdom sensibility.

   2. ெசய்  (ெசன்ைன);; news.

     [Ar. aql → த. அக்கல்.]

அக்காத்

 
 அக்காத்  akkātti, ெப. (n.)

    க்கற்றவன்; one without resources or friends.

அவன் அக்காத் யாய்த் ரி றான் (இ.வ.);.

த.வ.  க் , ேபாக் .

     [Skt. a-gati → த. அக்காத் .]

அக் ச ர்

 
 அக் ச ர ்akkisasūr, ெப. (n.)

   கண்ேணாய் வைக  ெளான் ; disease of the eye.

     [Skt. akshi+sa-sur → த. அக் ச ர.்]

அக் யானம்

 
 அக் யானம் akkiyāṉam, ெப. (n.)

அஞ்ஞானம் பாரக்்க;see annanam.

     [Skt. agnanam → த. அக் யானம்.]

அக் யானி

அக் யானி akkiyāṉi, ெப. (n.)

   1. அ ; person without spiritual knowledge.

   2.  றசச்மயத்தான்; heathen.

த.வ. அஞ்ஞானி.

     [Skt. a-jnanin → த. அக் யானி.]

அக் ரகண்ணிய
ன்

 
 அக் ரகண்ணியன்  aggiragaṇṇiyaṉgi, ெப. (n.)

    தல்வனாக ம க்கப்ப பவன்; one who is considered foremost, highest in rank.

     "மகா ரரக்்ெகல்லாம் அக் ர கண்ணியன்" ( . . பா .  வாக்.);.

     [அக் ர(ன்); + கண்ணியன்.]

     [Skt. agra → த. அக் ர(ன்);.]

கண் → கண்ணியம் → கண்ணியன் → Skt. ganya.
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அக் ரகத்தம்

அக் ரகத்தம் aggiragattam, ெப. (n.)

   1. ைக னி; the extremity of the arm.

   2. வலக்ைக; the right hand (சா.அக.);.

     [Skt. agra + hasta → த. அக் ரகத்தம்.]

அக் ரகாரப் ர
ட்ைட

 
 அக் ரகாரப் ர டை்ட akkirakārappiradiṭṭai, ெப. (n.)

   பாரப்்பனக் கைள கட் க் ேயற் ைக; establishment of a number of Brahmin families in a village, one 
of sapda-sandanam.

     [Skt. agra-hara+prati-stha → த. அக் ரகாரப் ர டை்ட.]

அக் ரகாரம்

அக் ரகாரம் akkirakāram, ெப. (n.)

   1. பாரப்்பனர ்வா ம் ப் ; the area in a village or town where Brahmin traditionally live.

   2.  ற்காலத் ல் பாரப்்பனரக்் க் ெகா க்கப்பட்ட இைற ர ்(M.M);; village formerly allotted to Brahmins 
at a favourable assessment or rent free.

த.வ. பாரப்்பனசே்சரி.

     [Skt agra-hara → த. அக் ரகாரம்.]

அக் ரகாரவாைட

 
 அக் ரகாரவாைட akkirakāravāṭai, ெப. (n.)

   ெப ம்பா ம் பாரப்்பன ம் பான்ைம ற இனத்தவ ம் பயன்ெகாள் ம் ெபா ட் , 
இைற யாக டப்பட்ட ஊரகப்ப  (W.G.);; part of a village exempt from revenue, usually owned by Brahmins 
but sometimes by other classes.

     [அக் ரகார(ம்);+வாைட.]

     [Skt. agra-hara → த. அக் ரகார(ம்);.]

அக் ரேகா

 
 அக் ரேகா  akkiraāṭi, ெப. (n.)

   நண்பகல் வரி(ேரைக);க் ம் உச் க்ேகாட் க் ம் இைடேய ள்ள சக்கரவாளத் ன் ப  
(பாண் .);;     [அக் ரம்); + ேகா .]

     [Skt. agra → த. அக் ர(ம்);.]

ேகா  → ேகா .

அக் ரசச்ா

 
 அக் ரசச்ா akkiraccā, ெப. (n.)

   ேகாள்,  ண் ன் த யன ேநர் ழக் ற்  வட றமாவ  ெதன் றமாவ  ல க் ம் ேபா  
அவ் டத் க் ம் ேநர ் ழக் ற் ம் இைட ள்ள வட்டப் ப ன் க்கள  வைக ( ன்.);;     [Skt. 
agra +jya → த. அக் ரசச்ா.]

அக் ரசங்ைக

அக் ரசங்ைக1 akkirasaṅgai, ெப. (n.)

   த  தன்ைமபற்  ஒ வற்  நடத் ம் ம ப் ர ; honours paid to the first in rank.

     [Skt. agra + sankhya → த. அக் ரசங்ைக.]

 அக் ரசங்ைக2 akkirasaṅgai, ெப. (n.)

   1. கைணக்கா ன் ன் பாகம்; the anterior border of the leg from the ankle to the knee, shin.

   2.  ன்ெதாைட; the front portion of thigh (சா.அக.);.

     [Skt. agra + sanga → த. அக் ரசங்ைக.]
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அக் ரசந்தானி

 
 அக் ரசந்தானி akkirasandāṉi, ெப. (n.)

   வாழ்பவரக் ைடய நன்ைம ைமகெள தப் ப வதாகக் றப்ப ம் ற் வ ைடய 
ப்ேப ; register of good and bad actions of all beings, maintained by Yama.

     [Skt. agra + samdhåni → த. அக் ரசந்தானி.]

அக் ரசம்பாவ
ைன

 
 அக் ரசம்பாவைன akkirasambāvaṉai, ெப. (n.)

    தல் பரி ல்; priority of attention, because of rank, priority in presentation of gifts, as a mark of honour.

     [Skt. agra + sambhåvanå → த. அக் ர சம்பாவைன.]

அக் ரச மம்

அக் ரச மம் akkirasarumam, ெப. (n.)

   1.  னித்ேதால்; the foreskin. 2 ஆண் ன் னித்ேதால்;

 the foreskin of the penis, prepuce (சா.அக.);.

     [Skt. agra + carman → த. அக் ரச மம்.]

அக் ரசன்

 
 அக் ரசன் akkirasaṉ, ெப. (n.)

   உடன் றப் க ள் த்தவன்; elder brother, first-born.

த.வ. தைமயன்.

     [Skt. agra-ja → த. அக் ரசன்.]

அக் ரசன்மன்

அக் ரசன்மன் akkirasaṉmaṉ, ெப. (n.)

   1. தைமயன்; elder brother.

   2. பாரப்்பான்; Brahmin.

     [Skt. agra - ja → த. அக் ரசன்மன்.]

அக் ரசா

 
 அக் ரசா akkiracā, ெப. (n.)

அக் ரசச்ா ( ன்.); பாரக்்க;see akkiracca.

     [Skt. agra + jya → த. அக் ரசா.]

அக் ரசாைல

 
 அக் ரசாைல akkiracālai, ெப. (n.)

   பாரப்்பனரக்்  உணவளிக் டம் (Insc.);; feeding-house for Brahmins.

     [அக் ர(ம்); + சாைல.]

     [Skt. agra → த. அக் ரம்.]

சால் → சாைல.
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அக் ரசாைலப் ற
ம்

 
 அக் ரசாைலப் றம் akkiracālaippuṟam, ெப. (n.)

   பாரப்்பனரக்்  உணவளிக் ம் ெபா ட்  ேவந்தனால் டப்ெப ம் இைற  நிலம் (Insc.);; endowment 
land to provide a feeding-house for Brahmins.

     [அக் ர(ம்); + சாைலப் றம்.]

     [Skt. agra → த. அக் ர(ம்);.]

த ழர ்வரலாற் ல் இைடக்காலத் ல் ேதான் ய வழக்கம்.

அக் ர தகம்

 
 அக் ர தகம் aggiracūtagam, ெப. (n.)

   மங்ைக ன் தற் ப் ; the first menstruation (சா.அக.);.

     [Skt. agra + sutaka → த. அக் ர தகம்.]

அக் ரணி

 
 அக் ரணி akkiraṇi, ெப. (n.)

    தல்வன் (சம்.அக.);; leader, foremost person.

     [Skt. agra-ni → த. அக் ரணி.]

அக் ரணிவா

 
 அக் ரணிவா  akkiraṇivāci, ெப. (n.)

   அ க் ரா; horse-root or Indian – winter-cherry – Physalis somni fera alias withania somnifera (சா.அக.);.

அக் ரதாம் லம்

 
 அக் ரதாம் லம் akkiratāmbūlam, ெப. (n.)

   ம ப் ர ன் ெபா ட்  தற்கண் ெகா க் ம் தாம் லம்; priority in presentation of pānsupāri.

     [அக் ர(ம்); + தாம் லம்.]

     [Skt. agra → த. அக் ர(ம்);.]

தம்பலம் → தாம் லம் → Skt. tambula.

அக் ரபாசம்

அக் ரபாசம் akkirapācam, ெப. (n.)

   1.  ன் பக்கம்; the fore part of anything.

   2.  னி; the extreme point of anything.

   3. உடம் ன் ன் உ ப்  அதாவ  ைக, கால்; one of the extremities of an animal body, namely the arm or the leg, 
especially the latter (சா.அக.);.

     [அக் ர(ம்); + பாசம்.]

அக் ர ைச

 
 அக் ர ைச akkirapūcai, ெப. (n.)

    தன் ம ப் ர ; first act of reverence.

     [அக் ர(ம்); +  ைச.]

     [Skt. agra → த. அக் ர(ம்);.]

 →  ைச → Skt. puja.
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அக் ரம்

அக் ரம்1 akkiram, ெப. (n.)

    ப்பைடயல்; sacred meal, food-offering.

     "ேபாழங் மர னைமசச் அக் ரம்" (T.A.S. iii. 166);.

     [Skt. agra → த. அக் ரம்.]

 அக் ரம்2 akkiram, ெப. (n.)

   1.  னி; tip.

     "த ப்ைப ைகக்ெகாண்டக் ரங் ழக்கதாக" (இர . க . 79.);.

   2. உச் ; the upper part of anything especially the head in an animal.

   3. ேமற்பாகம்; the front side of anything.

   4.  றப்  தன்ைம; that which is foremost, first

   5. ேகாள் ழ் ேமல்  அகறல் ( ன்.);;   6. இரந்  ெபற்ற நா  கவள ண  ( சை்ச); ( ரம் . நித் ய 
கன். 17);; four handful of food given as alms.

     [த. அகரம் ( தன்ைம); → Skt. agra → த. அக் ரம்.]

அக் ரமசச்ா

 
 அக் ரமசச்ா akkiramaccā, ெப. (n.)

அக் ரசச்ா ( ன்.); பாரக்்க;see akkiracca.

     [Skt. agrima + jya → த. அக் ரமசச்ா.]

அக் ரமச் ைய

 
 அக் ரமச் ைய akkiramacciyai, ெப. (n.)

   அக் ரசச்ா ( ன்.);;பாரக்்க;see akkiraccả.

     [Skt. agrima + jya → த. அக் ரமச் ைய.]

அக் ரம தகம்

அக் ரம தகம் aggiramacūtagam, ெப. (n.)

   1.  ைறைமக்  எ ராகக் கா ம் மாத லக் ; menstruation which does not recur at proper intervals, irregular 
menstruation.

   2. அகால தகம்;see agala-südagam (சா.அக.);.

     [Skt. a+krama + sudaka → த. அக் ரம தகம்.]

அக் ரமண்டபம்

அக் ரமண்டபம் akkiramaṇṭabam, ெப. (n.)

   ேகா ன் கமண்டபம்; front hall of a temple.

     " வக் ர மண்டப ம் ெசய்தான்" ( க்.கல். 634);.

     [அக் ர + மண்டபம்.]

     [Skt. agra → த. அக் ர(ம்);.]

மண்டகம் → மண்டவம் → மண்டபம் → Skt. mandapa.

     [P]

அக் ரமேத யார்

அக் ரமேத யார ்akkiramatēviyār, ெப. (n.)

   அரசமா ேத  (M.E.R. 165 of 1925);; the chief queen.

     [அக் ரம் + ேத யார.்]

     [Skt. agra → த. அக் ரம.]
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அக் ரமப் ரசவம்

 
 அக் ரமப் ரசவம் akkiramappirasavam, ெப. (n.)

   இயற்ைக நிைலக்  ேவ பட்ட மகப்ேப ; labour differing from its natural state by its difficulty, duration or danger 
involved, preternatural labor (சா.அக.);.

த.வ. ெகா மகப்ேப .

     [Skt. a-krama+pra-sava → த. அக் ரமப் ரசவம்.]

அக் ரமப் ேரதவ
டக்கம்

அக் ரமப் ேரதவடக்கம் akkiramappirētavaḍakkam, ெப. (n.)

   பாம்  த ய நச் ரிகளால் க ண்  லேநரங்களில் உ ரடங் ப் ணத்ைதப்ேபால் டக் ம் 
ேநாயாளிைய இறந்  ட்டதாகக் க  ைதக்ைக; a wrong or mistaken burial of a living patient in the cataleptic 
state induced by Snake, bite or sting of poisonous insects, on the authoritative pronouncement of the doctor in attendance 
(சா.அக.);.

     [அக் ரமம் +  ேரதம் + அடக்கம்.]

     [Skt. a-krama+pireda → த. அக் ரமப் ேரதம்.]

அடங்  → அடக்  → அடக்கம்.

அக் ரமப் ணர்ச்

அக் ரமப் ணரச்்  akkiramappuṇarcci, ெப. (n.)

    ரணாக, மாத லக்கான ெபண், மகப்ேப ற்றவள், ேநாயாளி அல்ல  ம ந் ண க் ம் ெபண் 
ஆ ய இவரக் டன் ம் ைறேகடான ட்டம்;   2. அற ல்களிற் றப்பட்டவற் ற்  எ ராகக் 
ைகம்ெபண், ெபா மகள்,  றன்மைன, தாயார,் உடன் றந்தாள்,  த்தவள்,   மைன  

தலானவரக்ைளத் ட் த் தனமாய் ம் ைற ேகடான ணரச்் ;   3.  றன்மைன, 
ப வமைடயாப்ெபண், இைசயா ெபண் ஆ ேயாைர வ யப் ணரத்ல்;     [அக் ரம(ம்); +  ணரச்் .]

அக் ரமப்ேபச்

 
 அக் ரமப்ேபச்  akkiramappēccu, ெப. (n.)

ேக  ைளக் ஞ் ெசால் (R);

 improper, evil speech, calumny.

     [அக் ரம(ம்); + ேபச் .]

     [Skt. a-krama → த. அக் ரம(ம்);.]

அக் ரமம்

அக் ரமம்1 akkiramam, ெப. (n.)

   1. ஒ ங் ன்ைம; irregularity; (in medicine); not occurring successively or at proper time.

   2.  ைறைமயல்லாத ; non-conformity to rule.

   3. ேநரை்ம ன்ைம; injustice.

   4. ெகா ைம; cruelty.

த.வ. அன் ைற, அல்நயம்.

     [Skt. a-krama → த. அக் ரமம்.]

 அக் ரமம்2 akkiramam, ெப. (n.)

   1. அட் யம்; unjust or unfair act;atrocity.

     ' ைசக க் த்  ைவத்த  அக் ரமம் இல்ைலயா?" (இ.வ.);.

   2. ெதால்ைல; mischief, nuisance.

     'நாய்களின் அக் ரமம் ெபா க்க ய ல்ைல' (இ.வ.); ( ரியா.);.

த.வ. நயக்ேக .

     [Skt. a-krama → த. அக் ரமம்.]
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அக் ரமமலம்

 
 அக் ரமமலம் akkiramamalam, ெப. (n.)

   காலந்தவ  மலங்க த்தல்; passing stools at irregular intervals-defecation (சா.அக.);.

     [அக் ரம(ம்); + மலம்.]

     [Skt. a-krama → த. அக் ரம(ம்);.]

அக் ரமா சம்

அக் ரமா சம் akkiramāmisam, ெப. (n.)

   ெநஞ்சகம் (அரத்தாசயம்);; the primary organ

 of the blood's motion an animal, namely the heart

   2. ெநஞ்சாங் ைல ன் தைசப்பற் ; the muscles of the heart (சா.அக.);.

     [Skt. agra + mamsa → த. அக் ரமா சம்.]

அக் ர

அக் ர 1 akkiramittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ங்  ெசய்தல் (பஞ்ச.  க. 81);; to do wrong or mischief.

     [Skt. a-krama → த. அக் ர -,]

 அக் ர 2 akkirami, ெப. (n.)

   அற ைற ைழத்ேதான் (நீ );; one who is unjust.

த.வ. அறக்ேகடன்.

     [Skt. a-kramin → த. அக் ர .]

அக் ரேராகம்

 
 அக் ரேராகம் akkirarōkam, ெப. (n.)

   இயல்பாகக் கண் வந்  மா ம்; மலர க்க ெவாட்டா , கண்ணீர ்ஒ , இைம த த் க் 
கைடக்கண்ணில் அ ப்ப  ேபால வ ைய ம் சச்த்ைத  ண்டாக் ப் ைளதள் ெமா  
கண்ேணாய்; an inflammation of the superficial tissues of the eye, especially of the conjunctive, which will soon disappear. 
It is marked by an acute pain on the ocrnea of the eye, a catarrhal or muco-purulent secretion and swelling of the eyelids, 
Conjunctivitis (சா.அக.);.

த.வ. கண்ேணாய்.

அக் ரவம்

 
 அக் ரவம் akkiravam, ெப. (n.)

   தான் க்காய்; the fruit of the tree, Belleric myrobalan - Terminalia belerica (சா.அக.);.

     [Skt. agrava → த. அக் ரவம்.]

அக் ரன்

 
 அக் ரன் akkiraṉ, ெப. (n.)

   உடன் றப் க ள் த்தவன் ( ன்.);; elder brother.

த.வ. தைமயன்.

     [Skt. agra → த. அக் ரன்.]
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அக் ரா

 
 அக் ரா akkirā, ெப. (n.)

அக் ராரம் (ெபா .நி.); பாரக்்க;see akkiraram.

த.வ. பாரப்்பனசே்சரி.

     [Skt. a-gra → த. அக் ரா.]

அக் ரா யசச்ரக்

 
 அக் ரா யசச்ரக்  akkirākiyaccarakku, ெப. (n.)

   ம த் வத் ல் ஏற் க்ெகாள்ளப்படாத ம ந் ப்பண்டம்; in medicine non official drug, a drug not recognised by 
the pharmacopocia (சா.அக.);.

     [அக் ரா யம் + சரக் .]

     [Skt. a-grahya → த. அக் ரா யம்.]

சர ்→ சர  → சரக் .

அக் ரா யம்

அக் ரா யம் akkirākiyam, ெப. (n.)

   1. ஏற் க் ெகாள்ளத்தகாத ; that which is inadmissible.

   2.  லனாகாத ; that which cannot be perceived.

     "அக் ரா யமான ேதேஜா பமாம்" ( . . பா .  வாக்.);.

     [Skt. a-grahya → த. அக் ரா யம்.]

அக் ராசன்

அக் ராசன் akkirācaṉ, ெப. (n.)

   எ ம் க்  ேநா ண்டாக் வதாகக் க தப்ப ங் ேகாள் (தஞ். சர . iii, 172);;

அக் ராசனம்

 
 அக் ராசனம் akkirācaṉam, ெப. (n.)

   அைவத் தைலைம; seat of honour, the chair at a meeting.

     [Skt. agra + asana → த. அக் ராசனம்.]

அக் ராசனர்

 
 அக் ராசனர ்akkirācaṉar, ெப. (n.)

   அைவத் தைலவர;் chairman, president.

     [Skt. agra + ášana → த. அக் ராசனர.்]

அக் ராசனா ப

 
 அக் ராசனா ப  akkirācaṉādibadi, ெப. (n.)

   அைவத்தைலவர;் chairman, president.

     [Skt. agra + asana + adipadi → த. அக் ராசனா ப .]

அக் ரா யம்

 
 அக் ரா யம் akkirāciyam, ெப. (n.)

அக் ரா யம் பாரக்்க;see akkiragiyam (சா.அக.);.

     [Skt. a-grahya → த. அக் ரா யம்.]
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அக் ராத்தம்

அக் ராத்தம் akkirāttam, ெப. (n.)

   1. ைக னி; extremities of the hand.

   2. வலக்ைக; the right hand (சா.அக.);.

     [Skt. agra + hastam → த. அக் ராத்தம்.]

அக் ராரம்

 
 அக் ராரம் akkirāram, ெப. (n.)

   பாரப்்பனர ்வா ம் ப  அல்ல  ; Brahmin street.

     "அக் ராரச ்ேச ேமா வப்ப ேவ" (தனிப்பா.);.

த.வ. பாரப்்பனசே்சரி.

     [Skt. agra-håra → த. அக் ராரம்.]

அக் ரியம்

 
 அக் ரியம் akkiriyam, ெப. (n.)

    த ண்டான  அல்ல  றந்த ; the first born (சா.அக.);.

த.வ. தைலசச்ன்,  தற் ள்ைள.

     [Skt. agniya → த. அக் ரியம்.]

அக் ரியன்

 
 அக் ரியன் akkiriyaṉ, ெப. (n.)

   தைமயன் ( ன்.);; elder brother.

     [Skt. agriya → த. அக் ரியன்.]

அக்

 
 அக்  akkiru, ெப. (n.)

    ரல் ( ன்.);; finger.

     [Skt. agru → த. அக் .]

அக் கம்

 
 அக் கம் aggirugam, ெப. (n.)

   மாஞ்சேராகணி; a rare plant used by Siddhars for strengthening the body, a drug unidentified? (சா.அக.);.

அக் ேரசரன்

 
 அக் ேரசரன் akkirēcaraṉ, ெப. (n.)

   தைலவன்; leader.

     [Skt. agra-asana→agre-sara → த. அக் ேரசரன்.]

அக் ேரானம்

 
 அக் ேரானம் akkirōṉam, ெப. (n.)

அக் ரேகா  (பாண் ); பாரக்்க;see akkira kodi.
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அக் னிஇரசம்

 
 அக் னிஇரசம் akkiṉiirasam, ெப. (n.)

   இதளியம், கந்தகம், க க்காய் தலான சரக் கைளப் ெபா த்  க ேவலங்க க் க் 
யாழத் னாலைரத்  ஈைள ேநாயகல உடெ்காள் ெமா வைக மாத் ைர (அ .ைவ);; a kind of pill used 

in asthma which is containing mercury, sulphur and gall-nut as its chief ingredients (சா.அக.);.

     [Skt. agni+rasa.]

அக் னிக்கட்

அக் னிக்கட்  akkiṉikkaṭṭu, ெப. (n.)

     அடக்கல்; art of suspending the action of fire by magic.

     "கா கட ்டக் னிக்கட்  காட் த் த ேவன்" ( ற்றா.  ற. 116.1);,

     [அக் னி + கட் .]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

கள் → க  → கட் .

அக் னிக்கண்

 
 அக் னிக்கண் akkiṉikkaṇ, ெப. (n.)

   அரத்தக் கண்; blood-shot eye (சா.அக,);.

த.வ. ெசங்கண்.

     [அக் னி + கண்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

கள் (க ைம); → கண்.

அக் னிக்கண்ண
ன்

அக் னிக்கண்ணன் akkiṉikkaṇṇaṉ, ெப. (n.)

   1. ெகா யவன்; cruel man.

   2. ெந ப்ைபக் கண்ணாக ைடயவன்,  ங்  பயக் ங் கண் ைடயவன் (இ.வ.);; man of evil eye Lit., a 
fire-eyed man.

     [அக் னி + கண்ணன்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

கள் → கண் → கண்ணன்.

அக் னிக்கணம்

 
 அக் னிக்கணம் akkiṉikkaṇam, ெப. (n.)

    ப்ெபா ; spark (சா.அக.);.

     [அக் னி + கணம்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

கள் → கண் → கணம் → Skt. gana.

அக் னிக்கப்பம்

 
 அக் னிக்கப்பம் akkiṉikkappam, ெப. (n.)

   கடல் ைர (ைவ. .);; cuttle-bone.

     [அக் னி + கப்பம்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]
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அக் னிக்கப்பைர

 
 அக் னிக்கப்பைர akkiṉikkapparai, ெப. (n.)

   ேகா ல் ழா த யவற் ல் எ க் ம் ெந ப் சச்ட்  (இ.வ.);; fire-pot as in temple procession.

த.வ.  சச்ட் .

     [அக் னி + கப்பைர.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

ெகாப்பைர → கப்பைர.

     [P]

அக் னிக்கரப்பா
ன்

 
 அக் னிக்கரப்பான் akkiṉikkarappāṉ, ெப. (n.)

   ேநாய்வைக ( ன்.);; severe type of herpes.

     [அக் னி + கரப்பான்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னிக்கல்

 
 அக் னிக்கல் akkiṉikkal, ெப. (n.)

   சக் க் க்கல் (R);; flint, pyrites.

த.வ. அழற்கல்.

     [அக் னி + கல்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

ல் → கல்.

அக் னிக்கள்ளி

 
 அக் னிக்கள்ளி akkiṉikkaḷḷi, ெப. (n.)

   ெகாப் ளங்கைள எ ப் ம் ஒ  வைகக் கள்ளி; a kind of spurge the juice of which on coming in contact with the 
body, causes blistens, Euphorbia (genus); (சா.அக.);.

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

கள் → கள்ளி.

அக் னிக்காட்டம்

அக் னிக்காட்டம் akkiṉikkāṭṭam, ெப. (n.)

   1. அக க்கடை்ட;see agaru-k-kattai.

   2. அ ல் பாரக்்க;see agil (சா.அக.);

     [Skt. agni+kastha → த. அக் னிக்காட்டம்.]

த. கடை்ட → Skt. kasta.
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அக் னிக்காரியம்

 
 அக் னிக்காரியம் akkiṉikkāriyam, ெப. (n.)

   எரிேயாம்பல் த யன; religious rites performed in the consecrated fire.

     [அக் னி + காரியம்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னிக்காற்

 
 அக் னிக்காற்  akkiṉikkāṟṟu, ெப. (n.)

   ெவப்பக்காற் ; a fierce hot wind (சா.அக.);.

     [அக் னி + காற் .]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னிக் ண்டம்

 
 அக் னிக் ண்டம் akkiṉikkuṇṭam, ெப. (n.)

   ேவள்  வளரக்் ங் ; enclosed pit for consecrated fire.

     [அக் னி +  ண்டம்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

     [P]

அக் னிக் மரம்

 
 அக் னிக் மரம் akkiṉikkumaram, ெப. (n.)

    ன்ேபற்ற உண ெசரியாைம மற் ம் நீரே்காத்தல் த ய ேநாய்க க் க் ெகா க் ம் ஒ  வைகக் 
ட்  ம ந் ; a medicinal compound used for curing indigestion, cold etc., stomachic stimulant (சா.அக.);.

     [அக் னி +  மரம்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னிக் மாரரச
ம்

 
 அக் னிக் மாரரசம் akkiṉikkumārarasam, ெப. (n.)

   இதளியம் (இரசம்); கந்தகம்,  த ய சரக் கைளச ்ேசரத்் , ெசரியாைம மற் ம் க சச்ல் தலான 
ேநாய்க க் க் ெகா க் ம் ஒ  ம ந்  (அ .ைவ.);; a medicinal preparation consisting of mercury, sulphur, 
pepper etc. as its chief ingredients, given for indigestion, diarrhoea, etc., stomachic tonic (சா.அக.);.

த. ெந ப் ளஞ்சா .

அக் னிக் ளிைக

அக் னிக் ளிைக aggiṉigguḷigai, ெப. (n.)

    ரம், சன்னி த ய ேநாய்க க் த் தட் ணா ரத்்  மந் ரம் 1500இல் ெசால் ய ைறப்ப  
ெசய்த ஒ  மாத் ைர; a pill prepared as per process laid down in the work of Dakshinamurthy Thirumandiram (1500);; 
prescribed for delirium, fever etc. (சா.அக.);.

த.வ.  க் ளிைக.

     [அக் னி +  ளிைக.]
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அக் னிக் ர்ைம

அக் னிக் ரை்ம akkiṉikārmai, ெப. (n.)

   1. கடல் ைர; decayed cuttlefish bone, Os sepiac.

   2. சவட் ப் ; a kind of Salt extracted from the fuller's earth or dhoby's earth (சா.அக.);.

த.வ.  ட் க் ரப்் .

     [அக் னி +  ரை்ம.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னிக்

அக் னிக்  akkiṉikāṟu, ெப. (n.)

   1. உடம் ள்ள ட் ன் தன்ைம; the nature or effect of heat in the system.

   2. ெந ப் ன் பாகம்; section of the fire.

   3. உடம் ல் ண்டா ம் ப கள்; different centres in the body producing heat, Thermogenic centres (சா.அக.);.

     [அக் னி +  .]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னிக்ேக

 
 அக் னிக்ேக  akkiṉikātu, ெப. (n.)

    ைக; smoke (சா.அக.);.

     [Skt. agnikedu → த. அக் னிக்ேக .]

அக் னிக்ெகா

 
 அக் னிக்ெகா  akkiṉikkoḍi, ெப. (n.)

    ேதக் ; fire creерег, Cleоdendron Serrata (சா.அக.);.

அக் னிக்ேகாைட
சே்சாளம்

அக் னிக்ேகாைடசே்சாளம் akkiṉikāṭaiccōḷam, ெப. (n.)

   ேசாளவைக ( வசா. 3);; a kind of maize.

த.வ. ெசஞ்ேசாளம்.

     [அக் னி + ேகாைடசே்சாளம்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

     [P]

அக் னிகட்டல்

அக் னிகட்டல் aggiṉigaṭṭal, ெப. (n.)

   1. ெந ப்ைப ைகயாலாவ  மந் ர ஆற்ற லாவ  டெ்டரிக்கா க்கச ்ெசய்தல்; stopping the 
power of fire by medicinal plants or by witch crafts.

   2.  த் ரத்ைதக் கட்டல்; suppression of urine (சா.அக.);.

த.வ.  க்கட் .

     [அக் னி + கட்டல்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]
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அக் னிகண்டம்

அக் னிகண்டம் aggiṉigaṇṭam, ெப. (n.)

   1. வ ற் த் ; abdominal or gastric fire.

   2. உடம் ள் பாலகம் ( லாதாரம்);, அட்டக ( வா ட்டான); ெமன்  அ ப்பைடக க் 
ைடேய க் ெமா  ப ; that portion of the pelvic region between the pelvic and hypogastric plexuses, 

representing the seat of fire.

   3. ெகாங்கணர ்கைடக் காண்டத் ல் ெசால் ள்ள நாற்பத்  க்ேகாணச ்சக்கரத் ெனா  
ப ; that portion demonstrating the philosophical conceptions of fire in a diagram called

நாற்ப  க்ேகாணம்,

 consisting of 40 magic triangles, a mysterious diagram described in the secret science of 'kadaikkandam'.

த.வ. அழற்கண்டம்.

     [அக் னி + கண்டம்.]

அக் னிகணம்

 
 அக் னிகணம் aggiṉigaṇam, ெப. (n.)

   ெசய் ண் தற் ராக அைமக்கத் தகாத ம் நிைரேநரந்ிைர என வ வ மா ய ய 
ெசய் டக்ணம்;த.வ.  க்கணம்.

     [அக் னி + கணம்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னிகபம்

அக் னிகபம் aggiṉigabam, ெப. (n.)

   1. கடல் ைர; a decayed cuttle fish bone sepia octopedia, alias ossepiac.

   2. ஞா  ( ரிய); காந்தம்; a glass which collects the rays of the sun into a focus, producing intense heat and it times 
producing even fire-burning glass (சா.அக.);.

     [Skt. agni + kabha → த. அக் னிகபம்.]

அக் னிகம்

அக் னிகம் aggiṉigam, ெப. (n.)

   1. அக் னி கம் பாரக்்க;see akkini-mugam.

   2. ஒ  பாம் ; a kind of serpent.

   3. இந் ர ேகாபப் ச் ; a scarlet insect lady fly-Mutella occidentalis (சா.அக.);.

த.வ. அழ கம்.

     [Skt. agnigam → த. அக் னிகம்.]

அக் னிகம்

 
 அக் னிகம்  aggiṉigambi, ெப. (n.)

   ஒ வைக ெவ ப் ; a kind of saltpetre.

     [அக் னி + கம் .]

     [Skt. agni → ைத. அக் னி.]
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அக் னிகர்ப்பம்

அக் னிகரப்்பம்1 aggiṉigarppam, ெப. (n.)

   1.  ப்ெபா ; spark of fire.

   2.  ைமக் ணங்க ைடய பளிங் க்கல் வைக; a crystal with fabulous qualities (சா.அக.);.

     [Skt. agni + garbha → த. அக் னிகரப்்பம்.]

 அக் னிகரப்்பம்2 aggiṉigarppam, ெப. (n.)

   1. ெந ப்ைபத ்தன்னிடமாகக் ெகாண்ட ; pregnant with fire. 

   ஞா  ( ரிய); காந்தம்; a gem said to contain and give out sun's heat, the sunstone.

   3. கடல் ைர; a frothy substance engendered by the submarine fire.

   4. நீரே்மல் ெந ப் ; a fire plant, Ammania Vesicatoria (சா.அக.);.

     [Skt. agni + garbha → த. அக் னிகரப்்பம்.]

அக் னிகரப்பன்

அக் னிகரப்பன் aggiṉigarappaṉ, ெப. (n.)

   1. நைமசச்ைல ம் எரிசச்ைல ண்டாக் ம் அக் ையப் ேபான்ற ஒ  வைகக் கரப்பான்; a skin disease 
of the type of herpes attended with itching and burning, Herpes desquamans alias Tinea inbricata.

   2. நைமசச்ைல ம், எரிசச்ைல ண்டாக் ம் ஒ  வைகச ்கரப்பான் ேநாய்; red spots consisting of small 
papulae and terminating in a browish itchy scab;a kind of eczema marked by itching and burning, Eczema papulosum 
(சா.அக.);.

த.வ. அழல்கரப்பான்.

     [அக் னி + கரப்பன்.]

அக் னிகரப்பான்

 
 அக் னிகரப்பான் aggiṉigarappāṉ, ெப. (n.)

அக் னிகரப்பன் பாரக்்க;see akkini-karappan (சா.அக.);.

     [அக் னி + கரப்பான்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னிக ப்ைப

 
 அக் னிக ப்ைப aggiṉigaruppai, ெப. (n.)

   சாைமப் ப ர;் a kind of millet, Panicum (சா.அக.);.

த.வ, அழல்க ப்ைப.

     [அக் னி + க  + ைப.]

சாைமச ்ேசா  உட ல் ெவப்பம் க் ம் எ ம் அ ப்பைட ல் உண்டான ெபயர.்

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

     [P]

அக் னிக மம்

அக் னிக மம் aggiṉigarumam, ெப. (n.)

   1.  னாற் டல்; actual cauterization (as an ulcer); by means of heated wire or rod thermocautery.

   2. ம ந் ன் உத யால் உடம் ற் ச ்  எ ப் ம் ஆற்றல்; thermo genetic potency (சா.அக.);.

த.வ.  ச் .

     [அக் னி + க மம்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]
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அக் னிகல்பம்

 
 அக் னிகல்பம் aggiṉigalpam, ெப. (n.)

   ெந ப்  அல்ல  ெவப்பத்தன்ைம வாய்ந்த ; that which has the nature of fire or heat as the case may be 
(சா.அக.);.

     [அக் னி + கல்பம்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னிகைல

அக் னிகைல1 aggiṉigalai, ெப. (n.)

    க் ன் வ யாக வ ம் உ ரப்்  ( ன்.);; breath coming from the nostrils, in sara-sattiram.

த.வ. அழல்உ ரப்் .

     [அக் னி + கைல.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

 அக் னிகைல2 aggiṉigalai, ெப. (n.)

   1. உ ரப்்  ச் ; respiration.

   2. வல கைல; the vital air passing through the right nostril. It has for its quality heat.

   3. இைடகைல, வலகைல; currents of prana coming through the nostrils or more properly, the two channels called 
nadis for the currents of prana working respectively in the left half of the body, (the left sympathetic); and the right half of the 
body (the right sympathetic);.

   4. உ ரப்் ன் ப , உ ரப்் ைன உள்வாங்கல் அல்ல  ெவளி டல்; a part of respiration referring either to 
inhalation or exhalation.

   5. ெந ப்  அல்ல  ெவப்பத்ைதப் பற் க் ம் ல்; the science heat, Thermology (சா.அக.);.

     [அக் னி + கைல.]

அக் னிகாரியம்

அக் னிகாரியம் akkiṉikāriyam, ெப. (n.)

   1. சைமயல் த ய ட்  ேவைல; cooking and other domestic work.

   2.   ேபாடல்;     [அக் னி + காரியம்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னி டம்

அக் னி டம் akkiṉiāṭam, ெப. (n.)

   1. க த்தால் க  வா ல் அரத்தங் கம் , இ ப்ைபப்  ேபரீசச்ங்காய் த யன ேபால் 
ெகாப் ளங்கைள எ ப்  எரிசச்ைல உண்டாக் ம் ஒ வைக நச் ரினம்; a class of venomous creature 
causing swelling in the bitten part, which becomes livid ant gives raise to boils of varied sizes. It consists of 24 kinds.

   2. ஒ வைகப் உ ரினத் ன் நஞ் ; the poison of a particular kind of creatures.

   3. அக் னிபாதச ் லந்  பாரக்்க;see akkini-pada-c-cilandi (சா.அக.);.

த.வ. அழ ட் .

     [அக் னி +  டம்.]

அக் னி ணப்பா

 
 அக் னி ணப்பா  aggiṉiguṇappāṭu, ெப. (n.)

   ெந ப்  அல்ல  ேவ  வைக ெவப்பத் னா டம் ள்ள ேநாையக் ணப்ப த்தல்; treatment of 
diseases in the system by the application of heat, Thermotherapy (சா.அக.);.

த.வ. அழல் ணப்பா .

     [அக் னி +  ணப்பா .]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]
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அக் னி ணம்

 
 அக் னி ணம் aggiṉiguṇam, ெப. (n.)

   உடம் ள்ள டை்ட எ ப் ங் ணம்; the quality of producing heat, Thermogenic property (சா.அக.);.

த.வ. அழற் ணம்.

     [அக் னி +  ணம்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னி மாரம்

அக் னி மாரம் aggiṉigumāram, ெப. (n.)

   ஒ  ட் ம ந்  (பதாரத்்த. 1211);; a compound medicine.

த.வ. அழற் மரம்.

     [அக் னி +  மாரம்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னி மாரன்

அக் னி மாரன்1 aggiṉigumāraṉ, ெப. (n.)

    கக் கட ள்; kandan, as offspring of Agni.

த.வ. அழற் மரன்.

     [அக் னி +  மாரன்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

த.  மரன் → Skt. ku-mara.

 அக் னி மாரன்2 aggiṉigumāraṉ, ெப. (n.)

   உடம்  ளிரவ்ைட ங் காலத் ச ் ண்டா ம்ப ச ்ெசய்யக் ெகா க் ம் ஒ வைக மாத் ைர; a kind 
of medicinal pill which produces a quickly diffused and transient increase of vital energy and heat in the bodily system, a 
diffusible or a general stimulant (சா.அக.);.

த.வ. அழற் மரன்.

     [அக் னி +  மாரன்.]

அக் னி மாரி

அக் னி மாரி aggiṉigumāri, ெப. (n.)

   அகத் யர ்1500இல் ெசால் யப  ப ெனண் ட்டம், ெப வ ,  ப்  த ய ேநாய்க க் க் 
ெகா க் ம் ஒ  வைகக் ளிைக; a medicinal pill used in curing the eighteen kinds of leprosy, abdominal dropsy 
(ascites);, abscess etc, as prescribed in Agastiyar's work (1500); (சா.அக.);.

த.வ. அழற் ளிைக.

     [அக் னி +  மாரி.]

அக் னி லம்

 
 அக் னி லம் aggiṉigulam, ெப. (n.)

   அரச லதெ்தான் ; agni race of kings, as descended from Agni, one of three irasakulam, q.v.

த.வ. க ரக்் , க ரவக் .

     [அக் னி +  லம்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]
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அக் னிெகற்பம்

 
 அக் னிெகற்பம் aggiṉigeṟpam, ெப. (n.)

அக் னிக் ரை்ம பாரக்்க;see alkkini-k-kurmai (சா.அக.);.

அக் னிைக

 
 அக் னிைக aggiṉigai, ெப. (n.)

அக் னிக் ரை்ம பாரக்்க;see akkini-k-kurmai (சா.அக.);.

அக் னிெகா ந்

 
 அக் னிெகா ந்  aggiṉigoḻundu, ெப. (n.)

     நாக் ; the little flame of a fire (சா.அக.);.

     [அக் னி + ெகா ந் .]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னிேகாணம்

 
 அக் னிேகாணம் akkiṉiāṇam, ெப. (n.)

   ெதன் ழ் ைல; the SE. quarter, as under the guardianship of Agni.

த.வ. அழல் ைல.

     [அக் னி + ேகாணம்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

த. ேகாண் → ேகாணம் ( ைல); → Skt. kona.]

அக் னிேகாத் ர
ம்

அக் னிேகாத் ரம் akkiṉiāttiram, ெப. (n.)

   பாரப்்பனரக்்  மட் ரிய வ பா , நாெடா ங் காைல ற் ெசய் ம் ேவள்  ( க்காளத்.  . 26, 
6);; sacrifice to Agni and certain other dieties performed daily, morning and evening at a particular time.

     [Skt. agni + hotra → த. அக் னிேகாத் ரம்.]

அக் னிேகாத் ரி

 
 அக் னிேகாத் ரி akkiṉiāttiri, ெப. (n.)

     ேவள்  ெசய்ேவான்; one who habitually performs agni-hotra.

     [Skt. agni + hotrin → த. அக் னி ேகாத் ரி.]

     [P}

அக் னிேகாதகம்

 
 அக் னிேகாதகம் aggiṉiātagam, ெப. (n.)

   ெபண்கள் ட் க்காலத் ல் நா ம் ேமற்ெகாள் ம் ளியல்; the daily bath during the menstrual period or 
period or uncleanliness (சா.அக.);.

அக் னிேகாபம்

 
 அக் னிேகாபம் akkiṉiāpam, ெப. (n.)

    த்தம்; bile, one of the three humours in the body (சா.அக.);.

677

www.valluvarvallalarvattam.com 16631 of 19068.



அக் னிேகா ச்
ரவல்

 
 அக் னிேகா ச் ரவல்  akkiṉiāmucciravalli, ெப. (n.)

   ெகா ேவ ; a plant, white flowered leadwort, Plumbago Zeylanica (சா.அக.);.

அக் னிசச்ட்

அக் னிசச்ட்  akkiṉiccaṭṭi, ெப. (n.)

   1. ேகா ல் ழாக்களில் எ க் ம் ெந ப் ச ்சட்  (இ.வ.);; fire-pot, as in temple procession, etc.

   2. சவத்ைத எரி ட் தற் ெபா ட்  எ த் ச ்ெசல் ம் ெந ப் ச ்சட்  (இ.வ.);; fire-pot carried in front of the 
bier for cremating the corpse.

த.வ.  சச்ட் .

     [அக் னி + சட் .]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னிசச்லம்

அக் னிசச்லம் akkiṉiccalam, ெப. (n.)

   1.  ப்ைபேமனி; a plant a vermifuge, Acalypha indica.

   2. அக் னி கம், 2 பாரக்்க;see akkini-sigam.

   3. ெந ப் ம் தண்ணீ ம்; fire and water (சா.அக.);.

     [அக் னி + சலம்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

சலசல → சலம் → Skt. jala.

     [P}

அக் னிச் லம்

அக் னிச் லம்1 akkiṉiccilam, ெப. (n.)

   ெசங்காந்தள் (L);; red species of Malabar glory lily.

 அக் னிச் லம்2 akkiṉiccilam, ெப. (n.)

அக் னி கம் பாரக்்க;see akkini-sigam (சா.அக.);.

அக் னிச் வம்

 
 அக் னிச் வம் akkiṉiccivam, ெப. (n.)

    ப்ைபேமனி; a rubbish plant, Acalypha indica, is used as an antidote to poisonous bites.

     [Skt. agni+sikha → த. அக் னிச் வம்.]

அக் னிச் வத்தர்

அக் னிச் வத்தர ்akkiṉiccuvattar, ெப. (n.)

   ேதவ தாைதயஞள் ஒ  ரி னர;் manes of gods who, when living on earth, maintained the sacred domestic 
fires, but did not perform the agnistoma or other sacrifices.

     "அக் னிச ் வத்தெர ம் ேதவர ் ரக்்க ம்" ( ரம் .  . 13);.

     [Skt. agni – svatta → த. அக் னி வத்தர.்]

அக் னிச் வாசம்

அக் னிச் வாசம் akkiṉiccuvācam, ெப. (n.)

    ப்ேபாற் ம் உ ரப்்  (தக்கயாகப். 476, உைர);; fiery breath.

த.வ. அழல்உ ரப்் .

     [Skt. agni + svasa → த. அக் னிச் வாசம்.]
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அக் னிச் வாைல

அக் னிச் வாைல akkiṉiccuvālai, ெப. (n.)

   1.   நாக் ; flame of fire.

   2. ெப ந் ; large fire-conflagration.

   3.  வன்; the god Sivan.

   4.  ரிஞ் ப் ; a plant with red flowers used by dyers, Grislea tomentosaa (சா.அக.);.

த.வ.  க்ெகா ந் .

     [Skt. agni + jvala → த. அக் னிச் வாைல.]

அக் னிச் ரணம்

 
 அக் னிச் ரணம் akkiṉiccūraṇam, ெப. (n.)

   ெகா ேவ டன் மற்ற சரக் க ஞ் ேசரந்்த ஒ  வைகச ் ரணம்; a medicinal compound in which the lead-
wort forms in chief ingredient (சா.அக.);.

த.வ. ெகா ேவ ப்ெபா .

     [Skt. agni + curna → த. அக் னிச் ரணம்.]

அக் னிச் ர
சம்

 
 அக் னிச் ரசம் akkiṉissūṉuvirasam, ெப. (n.)

   பலகைறப் பற்பம், சங் பற்பம், ெகந் , இதளியம் (இரசம்,); ஆ யவற்ைற ேவப்பம்படை்டச ்
சாற் லைரத்  ரம்,  ன்மம் த ய ேநாய்க க் க் ெகா க் ம் ஓர ்ஆ ள்ேவத ம ந்  (அ . 
ைவ.);; an ayurvedic medicinal compound consisting of sulphur, mercury and certain other calcined mineral powders 
impregnated with calcium oxides as ingredients, and given for consumption, fever, dyspepsia etc. (சா.அக.);.

த.வ. ேவ ம ந் .

அக் னிசெ்ச

 
 அக் னிசெ்ச  akkiṉicceḍi, ெப. (n.)

   ெசங்ெகா  ேவ ; a fire plant, rosy-flowered lead-wort, Plumbago rosea (சா.அக.);.

த.வ. ெகா ேவ .

     [அக் னிச ்+ ெச .]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னிசே்சரை்வ

அக் னிசே்சரை்வ akkiṉiccērvai, ெப. (n.)

   1.  ண்ணாக்கக் ய ஒ  ைல ம ந் ; a plaster used to raise blisters on the skin-vesicating or cantharides 
plaster.

   2. காரச ் ைல; blister plaster (சா.அக.);.

த.வ. காரச் ைல.

     [அக் னி + ேசரை்வ.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னிசக்

அக் னிசக்  akkiṉisakti, ெப. (n.)

   1. ெசரிமான ஆற்றல்; the power of digestion.

   2. ெந ப் ன் வல்லைம; the power of fire (சா.அக.);.

த.வ. அழலாற்றல்,  த் றம்.

     [Skt. agni + sakti → த. அக் னிசக் .]
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அக் னிசஞ்
மாரன்

அக் னிசஞ் மாரன் aggiṉisañsīvigumāraṉ, ெப. (n.)

   ப ெனட்  வைக இ  (சன்னி);க் ம் ேதனில் அல்ல  இஞ் சச்ாற் ல் இைழத் க் ெகா க் ம் 
ேபாகர ் ைறப்ப ச ்ெசய்த ஒ  மாத் ைர; a pill prepared according to the process of Bogar and macerated in 
honey or juice of ginger before use, is prescribed for 18 kinds of delirium and apoplexy (சா.அக.);.

த.வ. இ  ளிைக.

அக் னிசம்பவம்

அக் னிசம்பவம் akkiṉisambavam, ெப. (n.)

   1. ெந ப் ன் ேதாற்றம்; production from fire.

   2. காட் க் ங் மப் ; safflower, Carthamus tinctorius.

   3. ெந ப் னால் ஏற்பட்ட நிகழ்ச் ; that which happened from the action of fire or is resulting from fire (சா.அக.);.

த.வ. அழல்நிகழ்ச் .

     [Skt. agni + sam - bhava → த. அக் னி சம்பவம்.]

அக் னிசம பனம்

அக் னிசம பனம் akkiṉisamatīpaṉam, ெப. (n.)

   1. ெசரிமான ஆற்றைலத் ண் தல்; simulation of digestion.

   2. ெசரிமான ஆற்றைல ஒ ங் ப த் தல்; regulation of digestion.

   3. சமாக் னி; moderate appetite (சா.அக.);.

த.வ. அழல்சமன்ைம.

     [Skt. agni + samati-bhana → த. அக் னி சம பனம்.]

அக் னிசர்ப்பம்

 
 அக் னிசரப்்பம் akkiṉisarppam, ெப. (n.)

   ெகாள்ளிவாய்ப் ேபய்; a metenor that appears in the night and flirts about over marshy grounds, The ignis - Fataus, is 
known by several names sch as "will o" the wisp, jack-o-lantorn, Fire-drake, Foolish-Fire, Corpse candle etc. (சா.அக.);.

     [Skt. agni + sarpa → த. அக் னிசரப்்பம்.]

அக் னிசன்மன்

 
 அக் னிசன்மன் akkiṉisaṉmaṉ, ெப. (n.)

    கக் கட ள் ( ன்.);; Kandan, as born of the god of fire.

த.வ. அனற் றவன்.

அக் னிசாட்

 
 அக் னிசாட்  akkiṉicāṭci, ெப. (n.)

    மணச ்சடங் ல்  வளரத்்  அதைன ன்னிைலப்ப த் தல்; in the presence of sacred fire.

த.வ. அழற்சான் .

அக் னிசாதகம்

 
 அக் னிசாதகம் aggiṉicātagam, ெப. (n.)

ெசரியாைம;  ன் உண்ட  அறாைம,

 indigestion or want of digestion (சா.அக.);.

த.வ. ெசரியாேநாய்.
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அக் னிசாரம்

அக் னிசாரம் akkiṉicāram, ெப. (n.)

   1. கண் ம ந் ; medicines for the eyes, Collyrium.

   2. கடல் ைர; a frothy substance floating on the sea (சா.அக.);.

     [அக் னி + சாரம்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னிசாலம்

அக் னிசாலம் akkiṉicālam, ெப. (n.)

   1. கடல் ைர; decayed cuttlefish bone, Os sepiae.

   2. ெந ப்ைபக் ெகாண்  ெசய் ம் ஒ  தந் ரம் அல்ல  கண்கட்  த்ைத; a trick or magic performance 
with the agency of fire.

   3. ஒ  ண் , அதாவ  நீரே்மல் ெந ப் ; a plant, (unidentified); (சா.அக.);.

த.வ. மாயக்கைல.

     [P]

அக் னி கம்

அக் னி கம் aggiṉisigam, ெப. (n.)

   1. ெவந்ேதான் ; fire flame, flame from flower.

   2. காரத்் ைகக் ழங் ; the root of November - flower plant, Gloriosa superba.

   3. மஞ்சள்; saffron, Crocus indicus.

   4.  ந் ல்; moon creeper, Menispermum cordifolium (சா.அக.);.

அக் னி ைக

அக் னி ைக aggiṉisigai, ெப. (n.)

   1.  ங் மப் ; a safflower plain, European saffron - Crocus sativus.

   2. காரத்் ைகக் ழங் ; methonia superba alias Gloriosa Superba (சா.அக.);.

     [Skt. agni-sika → த. அக் னி ைக.]

அக் னி த்தன்

அக் னி த்தன் akkiṉisittaṉ, ெப. (n.)

     வ க்  (S.I.l. ii., 528);; a Brahmin who regularly performs agni-hotra.

     [Skt. agni-cit → த. அக் னி த்தன்.]

அக் னி த்

அக் னி த்  akkiṉisittu, ெப. (n.)

அக் னி த்தன் (S. i.i. ii, 519); பாரக்்க;see akkinisittan.

     [Skt. agni-cit → த. அக் னி த் .]

அக் னி லாசம்

அக் னி லாசம் akkiṉisilāsam, ெப. (n.)

   1. மைலேமல் ைள ம் ெகா ேவ ; leadwort growing on the top of hills or mountains.

   2. க ங்ெகா  ேவ , நீலக் ெகா  ேவ ; a plant cape lead wort or blue-flowered, leadwort, Plumbago capensis 
(சா.அக.);.

அக் னி ேலட் ம
ம்

 
 அக் னி ேலட் மம் akkiṉisilēṭṭumam, ெப. (n.)

   இ மல், ேகாைழ, உடம்ெபரிசச்ல், கால் ைக அழற் , நீரே்வடை்க, உண்ட ன் ப  த ய 
ணங்கைளக் காட் ம் ஒ வைகக் ேகாைழக்கட்  ேநாய்; a phlegmatic disease characterised by cough;

 bronchial secretion, thirst, burning sensation of the limbs;

 hunger after food etc., a kind of consumption (சா.அக.);.

த.வ. அழற்ேகாைழேநாய்.

     [Skt. agni + salesman → த. அக் னி ேலட் மம்.]
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அக் னி ைல

 
 அக் னி ைல akkiṉisilai, ெப. (n.)

   ெந ப் க்கல்; flint used in older days to strike fire (சா.அக.);.

த.வ.  த்தட் க்கல்.

     [Skt. agni + sila → த. அக் னி ைல.]

அக் னி வாகம்

 
 அக் னி வாகம் akkiṉisivākam, ெப. (n.)

அக் னி லாசம் பாரக்்க;see akkini-silasam (சா.அக.);.

அக் னிேசகரம்

அக் னிேசகரம் akkiṉicēkaram, ெப. (n.)

   1. மஞ்சள்; turmeric, Crocus indicus.

   2.  ங் மம்; a fragrant tree, Crocus sativus.

   3.  ங் மத் ள்; a kind of red powder worn by Indian ladies on their for head.

   4.  ம்பா மரம்; a tree the seeds of which are used by dyers, Carthamus tinctorious (சா.அக.);.

த.வ, அழலம்

அக் னிேசவகன்

அக் னிேசவகன் aggiṉicēvagaṉ, ெப. (n.)

   1. க நா ; a black variety of poisonous plant, a contium ferox.

   2. க நா க் ழங் ; the poisonous root of plant black aconite root (சா.அக.);.

த.வ. அழற்ேசைவ.

அக் னிட்

 
 அக் னிட்  akkiṉiṭṭi, ெப. (n.)

   ெந ப் கலம் ( ங்.);; fire-pan, censer.

த.வ. அழற்சட் .

     [Skt. agnisthika → த. அக் னிட் .]

அக் னிட்ேடாமம்

அக் னிட்ேடாமம் akkiṉiṭṭōmam, ெப. (n.)

   ேவள்  வைக; variety of Jyotistoma which is the main type of the soma sacrifice.

     "அக் னிட் ேடாம மாற் ய பயன்கைள யைடவர"் (மசச் . தடாக. 26);.

     [Skt. agnistoma → த. அக் னிட்ேடாமம்.]

அக் னித்தம்பம்

அக் னித்தம்பம் akkiṉittambam, ெப. (n.)

   1. அக் னிக்கட்  ெந ப் ,  தலானவற்ைறச ் டா க்கச ்ெசய் ம் மாயக்கைல 
( த்ைத);; suspending the action of fire - a kind of magic.

   2. ெந ப் த் ண்; pillar of fire.

   3. அ பத்  நான்  கைல மற் ம் அ யல்களிெலான் ; one of the 64 Indian arts and sciences (சா.அக.);.

த.வ. அழற்கம்பம்.

     [அக் னி + தம்பம்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]
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அக் னித்தம்பன்

 
 அக் னித்தம்பன் akkiṉittambaṉ, ெப. (n.)

    வெப மான் ( ன்.);; Sivan, in the form of a column of fire.

த.வ. அழற்கம்பன்.

     [அக் னி + தம்பன்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னித்தம்பன
ம்

அக் னித்தம்பனம் akkiṉittambaṉam, ெப. (n.)

அக் னித்தம்பம், 1 பாரக்்க;see akkini-t-tambam 1 (சா.அக.);.

     [அக் னி + தம்பனம்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னித்தா

 
 அக் னித்தா  akkiṉittāḻi, ெப. (n.)

   ேவள் த்  ைவக் ம் பாைன (இ.வ.);; earthen pot which holds the sacred domestic fire.

த.வ.  சச்ட் .

     [அக் னி + தா .]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னித் ட்டம்

 
 அக் னித் ட்டம் akkiṉittiṭṭam, ெப. (n.)

அக் னிவைர பாரக்்க;see akkini-varai (சா.அக.);.

அக் னித் ரயம்

 
 அக் னித் ரயம் akkiṉittirayam, ெப. (n.)

    ன்  ேவள் த் க்கள் ( ன்.);; the three sacrificial fires.

த.வ.  த் .

     [Skt. agni + traya → த. அக் னித் ரயம்.]

அக் னித் ராவக
ம்

அக் னித் ராவகம்1 aggiṉittirāvagam, ெப. (n.)

   பட்ட இடம் அல்ல  ெபா ள்கைள எரித் ம் தன்ைம ள்ள நீரம்மா ய எரிநீரம்ம்; acids which 
corrode or burn the

 parts of which they are applied.

த.வ. எரிநீரம்.

     [Skt. agni + dravaka  → த. அக் னித் ராவகம்.]

 அக் னித் ராவகம்2 aggiṉittirāvagam, ெப. (n.)

   ெச வைக (ைவ. );; a plant.

த.வ. அழற்ெச .

     [Skt. agni + dravaka → த. அக் னித் ராவகம்.]
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அக் னித் ண்டவ
கம்

 
 அக் னித் ண்டவ கம் aggiṉittuṇḍavaḍugam, ெப. (n.)

   ெசரிமான ன்ைமக் (அக் னி மாந்தத் ற் க் ெகா க் ம் ஒ  வைக ஆ ள்ேவத மாத் ைர 
(அ ைவ);; a medicinal pill given in ayurveda for dyspepsia (சா.அக.);.

த.வ. அழல்வடகம்.

அக் னிதம்

அக் னிதம் akkiṉidam, ெப. (n.)

   1. ெசரியாைமையப் ேபாக் ம், ஒ  ம ந் ; a medicine which removes indigestion, Stomatic.

   2. உடம் ல் ெவப்பத்ைதக் ெகா க் ம் ெபா ள்; that which lends heat to the system (சா.அக.);.

அக் னிதமம்

 
 அக் னிதமம் akkiṉidamam, ெப. (n.)

   கண்டங்கத் ரி; a narcotic, plant, Jacquins nightshade - solanum jacquini (சா.அக.);.

     [Skt. agni + tamam → த. அக் னிதமம்.]

     [P]

அக் னி ைச

 
 அக் னி ைச akkiṉidisai, ெப. (n.)

   ெதன் ழக் ; the S.E. quarter, as under the guardianship of Agni.

த.வ, அழல் ைச.

     [அக் னி +  ைச.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னி வ் யம்

 
 அக் னி வ் யம் akkiṉidivviyam, ெப. (n.)

    த் ற ஆய் ; ordeal by fire.

     [Skt. agni + divya → த. அக் னி வ் யம்.]

அக் னி ப

 
 அக் னி ப  akkiṉidīpadi, ெப. (n.)

   அ ந் ய  அறாைமயாேனற்ப ம் வ ற் ைரசச்ல்; rumbling noise in the stomach from indigestion (சா.அக.);.

அக் னி பனம்

அக் னி பனம் akkiṉitīpaṉam, ெப. (n.)

   1. ெசரிமான ஆற்றைல வளரக்் ம் ம ந் ; a medicine that excites the action of digestion and strengthens the 
functional activity of the stomach, stomachic.

   2. ெசரிமான ஆற்றைலப் ெப க் ைக; increase of the power of digestion (சா.அக.);.

த.வ. ெசரிமானி.

     [Skt. agni + dibana → த. அக் னி பனம்.]
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அக் னிேதவன்

 
 அக் னிேதவன் akkiṉitēvaṉ, ெப. (n.)

   ெந ப்  ( );க் கட ள்; Agni, the god of fire.

த.வ. அழேலான்.

     [அக் னி + ேதவன்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னிேதாசம்

 
 அக் னிேதாசம் akkiṉitōcam, ெப. (n.)

   வளிக் ேகாளா னால் உண்டா ம் ேநாய்; defects arising from gastric disorders (சா.அக.);.

த.வ. வளிேநாய்.

     [Skt. agni + dosa → த. அக் னிேதாசம்.]

அக் னிநட்சத் ர
ம்

அக் னிநடச்த் ரம் akkiṉinaṭcattiram, ெப. (n.)

   1. ஒ  ண் ன்; the third naksatra.

   2.  ன்றாம் கால் (பாதம்);  தல் உேரா ணி தற் கால் (பாதம்); வைர ரியன் நிற் ம் காலம்;த.வ. 
அழல் ன்.

     [Skt. agni + naksatra → த. அக் னி நடச்த் ரம்.]

அக் னிநாள்

அக் னிநாள் akkiṉināḷ, ெப. (n.)

அக் னி நடச்த் ரம் (ேசா ட.  ந். 55.); பாரக்்க;see akkini-natsattiram.

த.வ. ேகாைடக்காலம்.

     [அக் னி + நாள்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னிநீர்

அக் னிநீர1் akkiṉinīr, ெப. (n.)

   எரிநீர ்( ராவகம்); வைக (பாண் .);; nitric acid.

த.வ. எரிநீரம்.

     [அக் னி + நீர.்]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

 அக் னிநீர2் akkiṉinīr, ெப. (n.)

   1. வளி(பாசக); நீர;் gastric fluid.

   2.  நீர;் urine (சா.அக.);.

     [அக் னி + நீர.்]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னிப்பா

 
 அக் னிப்பா  akkiṉippāku, ெப. (n.)

அக் னிக்ேக  பாரக்்க;see akkini-k-kédu (சா.அக.);.
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அக் னிப் ரேவச
ம்

அக் னிப் ரேவசம் akkiṉippiravēcam, ெப. (n.)

   1.  ப் தல்; entering fire, as an ordeal.

   2. உடன்கடை்ட ேய ைக (R.);,

 sati, suttee.

த.வ.  ப்பாய் .

     [Skt. agni + pra-vesa → த. அக் னிப் ரேவசம்.]

அக் னிப் ரளயம்

 
 அக் னிப் ரளயம் akkiṉippiraḷayam, ெப. (n.)

    னா ண்டாம் உலக  ( ன்.);; destruction of the world by fire.

த.வ. அழல்அ .

     [Skt. agni + pra-laya → த. அக் னிப் ரளயம்.]

அக் னிப் ராம
ணன்

 
 அக் னிப் ராமணன் akkiṉippirāmaṇaṉ, ெப. (n.)

   சவத்ைத எரி ட்  சடங்  நடத் க் ம் பாரப்்பான் (Cm);; Brahmin who conducts the funeral rites when a 
dead body is cremated.

த.வ. ஈமப்பாரப்்பான்.

     [Skt. agni + brahmana → த. அக் னிப் ரமாணன்.]

அக் னிப் ரீ ெச
ய்தல்

அக் னிப் ரீ ெசய்தல் akkiṉippirītiseytal, ெப. (n.)

   1.  ட டல்; calcinations.

   2. ெந ப் க்  இைரயாதல்; giving anything an as offering to fire, as for example, the burning of the dead (சா.அக.);.

த.வ. அழ ட்டல்.

     [அக் னி ரீ  + ெசய்தல்.]

     [Skt. agni + priti → த. அக் னி ரீ .]

அக் னிப் ல

 
 அக் னிப் ல  akkiṉippilavu, ெப. (n.)

   காட் ப் பலா, ேபய்ப் பலா; a tree-jungle jack, wild jack, Atro hirsuta (சா.அக.);.

த.வ. அழல்பலா.

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னிப் ழம்

அக் னிப் ழம்  akkiṉippiḻmbu, ெப. (n.)

அக் னிச் வாைல, 1 பாரக்்க;see akkini-c-cuvalai (சா.அக.);.

த.வ. அழற் ழம் ,  க்ெகா ந் .

     [அக் னி +  ழம் .]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]
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அக் னிப் ளப்

 
 அக் னிப் ளப்  akkiṉippiḷappu, ெப. (n.)

   எரிமைல ( ன்.);; volcano. 

     [அக் னி +  ளப் .]

     [Skt. agni → அக் னி.]

அக் னிப் ளா த்
ரி

 
 அக் னிப் ளா த் ரி akkiṉippiḷācuttiri, ெப. (n.)

அக் னிசே்சரை்வ பாரக்்க;see akkini-c-cervai (சா.அக.);.

     [Skt. agni + E. Plaster → த. அக் னி ளாகத் ரி.]

அக் னிப் ைடப்

 
 அக் னிப் ைடப்  akkiṉippuḍaippu, ெப. (n.)

   ெந ப் க் ெகாப் ளம்; a collection of watery fluid benath the superficial layer of the skin-blister (சா.அக);.

த.வ. அழற்ெகாப் ளம்.

     [அக் னி +  ைடப் .]

     [Skt. agni → அக் னி.]

அக் னிப்ெபா

 
 அக் னிப்ெபா  akkiṉippoṟi, ெப. (n.)

    க்  ( ப்பாக் );; gun.

     [அக் னி + ெபா .]

     [Skt. agni → அக் னி.]

     [P]

அக் னிப்ேபாக்

அக் னிப்ேபாக்  akkiṉippōkku, ெப. (n.)

   1. உடம் ள் ெவப்பம் பர க் ம் நிைலைம; the distribution of heat in the system.

   2. உடம் ள்ள ெவப்பம், வ ற்ேறாட்டம் (ேப );,

    நீர ் த யவற்றால் க தல் அல்ல  உடம்ைப ட்டகலல்; the dissipation of bodily heat by means of 
radiation, discharge of excretions etc., Thermolysis (சா.அக.);.

த.வ. அழற்ேபாக் .

     [அக் னி + ேபாக் .]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னிபகவான்

அக் னிபகவான் aggiṉibagavāṉ, ெப. (n.)

    க்கட ள் (தக்கயாகப்.103, உைர);; agni, the god of fire.

த.வ. அழற்கட ள்,  க்கட ள்.

     [அக் னி + பகவான்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

த. பகவன் → Skt. bhaga-van.
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அக் னிபஞ்சகம்

அக் னிபஞ்சகம் aggiṉibañjagam, ெப. (n.)

   பஞ்சகத் ெதான்  (ேசா ட.  ந். 213);;த.வ. அழல்ஐந்தகம்

     [Skt. agni + panjaka → த. அக் னிப்பஞ்சகம்.]

அக் னிபம்

 
 அக் னிபம் akkiṉibam, ெப. (n.)

   ெந ப்ைபப் ேபால் ஒளிரவ் , ெபான்; gold (சா.அக.);.

     [Skt. agnibha → த. அக் னிபம்.]

அக் னிபயம்

 
 அக் னிபயம் akkiṉibayam, ெப. (n.)

   ெந ப்ைபக் காணேநரந்்த டத் ண்டாம் அசச்ம்; morbid dread of fire or heat, Therторhobia (சா.அக.);.

த.வ. அழலசச்ம்.

அக் னிபரட்ீைச

அக் னிபரீடை்ச akkiṉibarīṭcai, ெப. (n.)

    ையக் ெகாண்  ேமற்ெகாள் ம் ஆய்  (சங்.அக.);; ordeal by fire, an acid test.

   2. க னமான பணிைய ேமற்ெகாள்ள ற்ப ைக; to take risk job.

த.வ. அழல்ேதர் .

     [Skt. agni + pariksa → த. அக் னிபரீடை்ச.]

அக் னிபல்

 
 அக் னிபல்  akkiṉiballi, ெப. (n.)

   இ ளில் ஒளி ம் ஒ  ெகா ; fire-brand creeper a creeper shining in dark, Cardiospermum halicacabum (சா.அக.);.

த.வ. ஒளிரெ்கா .

     [Skt. agni + palli → த. அக் னிபல் .]

அக் னிபாதச் ல
ந்

 
 அக் னிபாதச் லந்  akkiṉipātaccilandi, ெப. (n.)

   நச் த்தன்ைம ள்ள ஒ வைகச ் லந் ப் ச் ; a kind of spider possessing in its leg a powerful poisonous 
principles which causes blisters, when coming in contact with the body, a kind of blistering spider (சா.அக.);.

     [P]

த.வ. அழற் லந் .

அக் னி த்த ரம்

அக் னி த்த ரம் akkiṉibittasuram, ெப. (n.)

   ஆ  நாள் தல் பத் நாள் வைர உண ெகாள் ேவடை்க ன்ைம, வாய் மட்டல், வாய்க்கசப் , 
எரிசச்ல், ைககா ைள  த ய ணங்கைளக் காட் ம், ஒ வைக த்தக் காய்சச்ல்; a fever 
characterised by loss of appetite with thirst for a duration of 6 to 10 days, nausea, bitterness of taste, burning sensation, pain 
in the limbs etc., a kind of gastro-billious fever (சா.அக.);.

த.வ. அழற்காய்சச்ல்.

     [அக் னி +  த்தம் +  ரம்.]

அக் னி ரேவசம்

அக் னி ரேவசம்1 akkiṉibiravēcam, ெப. (n.)

   ஒ வன் தன் ய்ைம, ேநரை்ம த யவற்ைற, ெவளிப்ப த்த ேமற் ெகாள் ம் க ம் நடவ க்ைக 
அல்ல  ெசய்ைக; a trial or an ordeal to which one subjects oneself to prove one's innocence.

த.வ. அழேவறல்.

     [Skt. agni + pravesa → த. அக் னி ரேவசம்.]
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அக் னி சம்

அக் னி சம் akkiṉipīcam, ெப. (n.)

   1. ெபான்; gold.

   2. காட் ச ் ரகம்; a seed (digestive); wild Cumin, Veronia anthelmintica (சா.அக.);.

த.வ. அழல் த் .

அக் னி மான்

 
 அக் னி மான் akkiṉibumāṉ, ெப. (n.)

   ஊரகப் ெபண்ெதய்வத் ன் ன் ,  சச்ட் ேயா  ஆ தற்காக டப்பட்ட இைற நிலம் (R.T.);; inam 
granted for the service of dancing with a fire-pot before the village goddess.

த.வ. அழல் இைற .

     [Skt. agni + puman → த. அக் னி மான்.]

அக் னி ராணம்

 
 அக் னி ராணம் akkiṉiburāṇam, ெப. (n.)

   ப ெனண்ெதான்ம( ராண);த் ெதான் ; a chief puranam.

     [Skt. agni + purana → த. அக் னி ராணம்.]

அக் னி

அக் னி  akkiṉipū, ெப. (n.)

    கக் கட ள் (மசச் .  மார. 115);; Kandan, as born of fire.

த.வ. அழல்ேதான்றல்.

     [அக் னி +  .]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னிமசச்ம்

 
 அக் னிமசச்ம் akkiṉimaccam, ெப. (n.)

   இறால்; fire-fish; prawn so called because it contains phosphorous, Astacus (சா.அக.);.

     [P]

அக் னிமண்டலம்

அக் னிமண்டலம்1 akkiṉimaṇṭalam, ெப. (n.)

   1. ஏ மண்டலங்க ள் க் ரிய இடம் (ச .);; the region of fire, one of sapta-mandalam.

   2. அ  வ  (ைவ. .);; lower abdomen.

த.வ. அழல்மண்டலம்.

     [அக் னி + மண்டலம்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

 அக் னிமண்டலம்2 akkiṉimaṇṭalam, ெப. (n.)

   ஓர ்ஒக டம் ( ேவாற்பத.் 30);; fire centre situate between Water and earth in the region of muladaram of great in 
significance in yoga practice

த.வ. அழல்மண்டலம்.
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அக் னிமணி

 
 அக் னிமணி akkiṉimaṇi, ெப. (n.)

   ஞா  ( ரிய); காந்தக் கல்; a kind of flint said to emit fire when exposed to the sun, burning glass, sun-stone 
(சா.அக.);.

த.வ. அழற்கல்.

     [அக் னி + மணி.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னிமதனம்

 
 அக் னிமதனம் akkiṉimadaṉam, ெப. (n.)

   காமத் ; the fire of sexual love;

 heat of passion (சா.அக.);.

த.வ. அழெல.

அக் னிமந்த ரம்

அக் னிமந்த ரம் akkiṉimandasuram, ெப. (n.)

   ஏ  அல்ல  பத்  நாள் வைர ப , நீர ்மற் ம் உண ெகாள் ேவடை்க ன்ைம, வ ைமக் ைற , 
எரிசச்ல், க மா க்கட் , தைலவ , வாய் மட்டல், ஏப்பம், வாந் ,  க்கல், ைக, கால் வ  த ய 

ணங்கைளக் காட் ம் ஒ வைக காய்சச்ல்; a fever marked by absence of hunger and thirst for duration of 7 to 10 
days. weakness, burning Sensation, constipation, headache, tastelessness, belching, vomiting, hiccough, pain in the limbs 
etc.,

 sometimes it brings about several complications such as, typhoid, diarrhoea etc. in the later stages as an after effect 
(சா.அக.);.

த.வ. அழற்காய்சச்ல்.

அக் னிமந்தம்

அக் னிமந்தம் akkiṉimandam, ெப. (n.)

   1. உடல் ெவப்பம் ந்  வ  ெபா க் ெகாண் க்க, ேம ம் உண்பதா ம்,  யாய்க் 
ெகா க் ம் நீைர உடெ்காள்வதா ம் உண்டா ம் ெசரியாைம ேநாய்; impaired or imperfect digestion arising 
from excessive heat in the system or from some errors in the diet, or by drinking water excessively – not-indigestion. It is also 
said to be due to catarrh of the mucous coat of the stomach and to the presence of abnormal ferments arising from gastric 
disorders, Dyspepsia,

   2.  ன்ைன அல்ல  ப  ன்ைன; spinous fire-brand teak or Indian headache tree, Premna integrifolia.

   3. உடம் ன் யள  ைற ; gastric insufficiency.

   4. ப ேவடை்க ன்ைம; loss of appetite, Anorexia (சா.அக.);.

த.வ. ெசரியாேநாய்.

அக் னிமந்த ல
ேயாகம்

 
 அக் னிமந்த லேயாகம் akkiṉimandamūlayōkam, ெப. (n.)

   ேகாைழ ( த);  த்தத் ற் க் ெகா க் ேமார ்ஆ ள்ேவத ம ந்  (அ .ைவ.);; a medicinal compound in 
ayurveda given for diseases of the digestive organs (சா.அக.);.

த.வ. அழல்தணிப்பான்.

அக் னிமந்தவா

 
 அக் னிமந்தவா  akkiṉimandavāyu, ெப. (n.)

   ெசரியாைம னால் வ ற் ம்,  ட ம் வளி தங் வதனாேலற்ப ம் ஓர ்ஊைத ேநாய்; a condition 
marked by the presence of gases in the alimentary canal. it arises mainly from the fermontation of the contents of the 
stomach and the intestines, Flatulent Dyspepsia (சா.அக.);.

த.வ. அழல்ஊைத.

     [அக் னி + மந்தம் + வா .]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]
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அக் னிமாடன்

அக் னிமாடன்1 akkiṉimāṭaṉ, ெப. (n.)

   ெந ப் னிடத் ல் ப்பத்ைத உண்டாக் ம் ஓர ்இ  ேநாய்; devilish nature creating a morbid desire or 
mania for fire. (in females);, a kind of hysteria (சா.அக.);.

த.வ. அழ .

     [அக் னி + மாடன்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

 அக் னிமாடன்2 akkiṉimāṭaṉ, ெப. (n.)

   ஊரகச ்  ெதய்வம். (ம . களஞ்/ ii, 9);; a village deity.

த.வ. அழல்மாடன்.

     [அக் னி + மாடன்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னிமாதா

 
 அக் னிமாதா akkiṉimātā, ெப. (n.)

   ெகா ேவ ; a plant white-flowered leadwort, Plumbago zeylanica (சா.அக.);.

த.வ. அழல்தாய்.

அக் னிமாந்தம்

அக் னிமாந்தம் akkiṉimāndam, ெப. (n.)

   ெசரியாைம ேநாய் ( ன்.);; indigestion.

     "அக் னி மாந்தம் ைககால் ெயரி ழைல" (ைதலவ. ைதல.58.);.

த.வ. அழல்மாந்தம்.

     [அக் னி + மாந்தம்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னிமாந் யம்

 
 அக் னிமாந் யம் akkiṉimāndiyam, ெப. (n.)

   வ  ேகாளாறைடவ னால் நீ ஞ் ேசா ங் ெகாள்ள வல்லைமயற்  மாந்தம் ஏற்பட்  அதனால் 
ளிேயப்பம், வ ற் ப் சம், க மா  ெவளிேயறா த்தல் த ய க் ணங்கைள ண்டாக் த் 
ன் த் ம் ஒ  வைகச ்ெசரியாைம ேநாய்; a derangement of the stomach, resulting in the disorder of its 

functions as tympanites, sour belching, constipation etc, due to insufficient quantity or impaired quality of the gastric juice or 
to the deficient action of the gastric muscles, Afonic dyspepsia (சா.அக.);.

த.வ. அழல்மாந்தம்.

     [அக் னி + மாந்தம்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னிமானி

 
 அக் னிமானி akkiṉimāṉi, ெப. (n.)

   ெவப்பத் ன் ஏற்ற இறக்க ேவ பா கைள அளந்த ங் க ; an instrument for recording heat variation, 
thermograph;

த.வ. அழல்மானி.

     [அக் னி + மானி.]

     [Skt. agni → அக் னி.]
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அக் னி கச் ல
ந்

 
 அக் னி கச் லந்  aggiṉimugaccilandi, ெப. (n.)

   அக் னி பாதச ் லந் ையப் ேபான்ற ஒ  வைகச ் லந் ; a kind of blistering spider of the species of akkini-c-
cilandi;

 the only difference is that his insect contains the poisonous principle in its face instead of in the legs, mandibles are 
furnished with a curved claw perforated at the extremily, like a poison fang, a gland furnishes a certain colourless poisonous 
fluid which is injected into the object

 wounded by the claw, a species of spider (சா.அக.);.

த.வ. அழல் கச் லந் .

     [அக் னி +  கம் +  லந் .]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னி கம்

அக் னி கம் aggiṉimugam, ெப. (n.)

   1. ேசங்ேகாடை்ட; the nut of the fire-face tree causing blisters on the skin; marking nut-semicarpus anacardium.

   2.  த் ர லம்; a plant, the bark of which invariable acts as a vesicatory;leadwort-plumbgao zeylanica.

   3. காரத்் ைகக் ழங் ; the root of a plant, which also possesses similar blistering properties, Gloriosa superba 
(சா.அக.);.

த.வ. அழல் கம்.

     [அக் னி +  கம்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னி கலவ
ணம்

 
 அக் னி கலவணம் aggiṉimugalavaṇam, ெப. (n.)

    த் ர லம்,  வைதேவர,் இந் ப்  தலானவற்ைறப் ட ட் ச ்ெசரிமான ஆற்ற க் க் 
ெகா க் ம் ஒ  ம ந்  (அ .ைவ.);; a compound of salt extracted from blister root and burbith root, and used for 
promoting digestion (சா.அக.);.

த.வ. அழல் க ப் .

     [அக் னி +  கம் + லவணம்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி. Skt. lavana → த. லவணம்.]

அக் னி

 
 அக் னி  aggiṉimugi, ெப. (n.)

   ேசங்ெகாடை்ட; marking nut (சா.அக.);.

த.வ. அழல் கத் .

அக் னி லம்

அக் னி லம் akkiṉimūlam, ெப. (n.)

   1. அக் னி கம், 1 பாரக்்க;see akkini-mugam.

   2. ெப ங் ட ன் ழ்ப் ப ல் தங் ரா னின்ற  அல்ல  ெவப்பம் அதாவ  வ ற் த்  
( லாக் னி);;   3. பரியன் (அபான); வளி ன்னி த்தமாய், உடம் ன் டை்ட 
உடெ்காண் க் ம்பாலகம் ( லாதாரம்);; heat through the action of apana (one of the 10 vital airs in the system); 
(சா.அக.);.

த.வ. அழல் லம்.

     [அக் னி +  லம்.]
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அக் னி லவா

 
 அக் னி லவா  akkiṉimūlavāyu, ெப. (n.)

   ஒ ப் டன் க ந் ,  த்த வ  வ த் ைள ம் ேபா  மலத் ல் அரத்தம் கலந்  ந் , 
வலங் ன் ,  கம் ேவ பட ெவ த் க் கா ம் ஒர ்ஊைத ேநாய்; a disease characterised by frequent 
evacuation of stools mixed with blood, causing colic pains, giddiness, progressive failure of strength etc. It is marked by 
pinched feature and anaemia, Dysenteric diarrhoea (சா.அக.);.

த.வ. அழல் லஊைத.

     [அக் னி +  லவா .]

     [Skt. agni → த. அக் னி;

 Skt. vayu → த. வா .]

அக் னி

அக் னி  akkiṉimūli, ெப. (n.)

   1 கற்றாைழ; a plant fommon Indian aloe Aloe typica.

   2. அக் னி, 1 பாரக்்க;see akkini (சா.அக.);.

த.வ. அழல் .

     [அக் னி +  .]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

     [P]

அக் னி ைல

அக் னி ைல akkiṉimūlai, ெப. (n.)

   ெதன் ழ்த ் ைச; the SE quarter, as under the guardianship of Agni.

     "அக் னி ைல ங்கள்" (மசச் . சாந் . 8.);.

த.வ. அழல் ைல.

     [அக் னி +  ைல.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னியன்

அக் னியன் akkiṉiyaṉ, ெப. (n.)

   ெசவ்வாய்; mars.

     "ப மனக் னியன்" (சாதக ந். 6.);.

த.வ. அழலன்.

     [Skt. agniya → த. அக் னியன்.]

அக் னியாசம்

அக் னியாசம் akkiṉiyācam, ெப. (n.)

   1.  த்தப் ைப; the pear shaped reservoir for the bile on the under surface of the liver, gal bladder.

   2. ெசரிமான நீ க்  உைற டம்; the seat of gastric juice i.e., stomach.

   3.  நீரப்் ைப; the membraneous sac which serves as a reservoir for the urine bladder (சா.அக.);.

அக் னியாசயம்

அக் னியாசயம் akkiṉiyācayam, ெப. (n.)

   1. சற்ெறாப்ப 12  ரற்கைட நீள க் ம் இைரக் டேலா  ேசரந்் க் ம் ய ட ன் 
தற்ப ; the first part of the small intestines beginning at the pylorous, it is about 12 finger's breadth long-Duodenum.

   2. உடம் ன் உைற டமான த்தப்ைப ( த்தாசயம்);; the per-shaped membrancous sac in the right lobe of the 
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அக் னியாடன்

 
 அக் னியாடன் akkiṉiyāṭaṉ, ெப. (n.)

   எட்  மரம்; strychnine tree, Strychnos nuxvomica (சா.அக.);.

த.வ. அழலாடன்.

     [P]

அக் னியாத் ரம்

 
 அக் னியாத் ரம் akkiṉiyāttiram, ெப. (n.)

    ையக்கக் க் ெகாண்  ெசல் ம் அம்  ( ன்.);; arrow emitting fire.

த.வ. அழலம் .

     [அக் னி + அத் ரம்.]

     [Skt. agni + astra → த. அக் னியாத் ரம்.]

அக் னியாதானம்

 
 அக் னியாதானம் akkiṉiyātāṉam, ெப. (n.)

அங் யாதானம் பாரக்்க;see angi-y-adanam.

     [அக் னி + ஆதனம்.]

     [Skt. agni + a – dhana → த. அக் னியாதனாம்.]

அக் னியாராத
ைனக்காரன்

 
 அக் னியாராதைனக்காரன் akkiṉiyārātaṉaikkāraṉ, ெப. (n.)

    க்கட ைள வணங் ம் பார கன் (பாண் .);; parsee, as workshipping fire.

த.வ. அழல்ேபாற் யன்.

     [அக் னி + ஆராதைன + காரன்.]

     [Skt. agni + a-radhana → த. அக் னியாராதைன.]

அக் னியாள்ேவா
ன்

 
 அக் னியாள்ேவான் akkiṉiyāḷvōṉ, ெப. (n.)

   உடல் ெவப்பத்ைத ஒெரா ங் ற் ட ்ப த் வதற்ெகன ைள லைமந்த ஒ  ெபா ள்; an eminence of 
gray substance in the brain for controlling the bodily heat, Tuber cinereum (சா.அக.);.

த.வ. அழல்ஆள்ேவான்.

     [அக் னி + ஆள்ேவான்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னியா
ைற

 
 அக் னியா ைற akkiṉiyāḷumuṟai, ெப. (n.)

   உடம் னி ள்ள டை்டக் கட் ப்ப த்  ஒ ங் ப த்தல்; regulating or controlling the bodily temperature, 
Thermotactic (சா.அக.);.

த.வ. அழலா ைற.

     [அக் னி + ஆ ம் +  ைற.]

     [Skt. agni → அக் னி.]
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அக் னி ணக்கம்

 
 அக் னி ணக்கம் akkiṉiyiṇakkam, ெப. (n.)

   உடம் னில் ேதான் ம் யள , சம நிைலயைடதல்; the normal adjustment of the bodily temperature, 
Thermotaxis (சா.அக.);.

த.வ. அழ ணக்கம்.

     [அக் னி + இணக்கம்.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

அக் னி ப்

அக் னி ப்  akkiṉiyuppu, ெப. (n.)

   1. ெவ ப் ; a kind of salt, nitre-potassium nitrate.

   2. ஆறாங் காய்சச் ப் ; a native preparation of potassium nitrate - nitras potassae.

   3.  நீரினின்  காய்ச் ெய க் ம் ஐந்தாங்காய்சச் ப் ; a kind of salt boiled and filtered five times in the 
course of its extraction from the fuller's earth.

   4. தைலேயாட்  னின்  உ வான ஓர ்உப் ; an euphemistric term used for denoting a kind of salt extracted from 
the skull of the foetus.

     "அண்டமதான அக் னி ப்ைப கண்ட யாரக்ள் கா னி டர ் ண்ட மதனிற் றந்த  காணார ்
சண்டைனச ்ேசரவ்ர ்சாஸ் ரம் பாரத்்ேத" (சட.்  த்.); (சா.அக.);.

த.வ. அழ ப் .

     [அக் னி + உப் .]

அக் னி பாைத

 
 அக் னி பாைத akkiṉiyupātai, ெப. (n.)

    யால் ேந ங்ேக  (இ.வ.);; injury or damage by fire (சா.அக.);.

த.வ. அழற்ேக .

     [Skt. agni + badha → த. அக் னி பாைத.]

அக் னிேயாகம்

அக் னிேயாகம் akkiṉiyōkam, ெப. (n.)

   நன்றல்லா காலம் ( டா. உள். 32.);; inauspicious conjuction of the tithi with the day of the week, viz., the 6th on Mon., 
the 7th on Tues., the 8th on Wed., the 9th on Thurs, the 10th on Fri. the 11th on Sat, the 12th on Sun.

த.வ. அழற்காலம்.

     [Skt. agni + yoga → த. அக் னிேயாகம்.]

அக் னிேயாத் ர
ம்

அக் னிேயாத் ரம் akkiṉiyōttiram, ெப. (n.)

   காைல மற் ம் மாைல ேவைளகளில்,   த ய ெதய்வங்கைளக் த் ச ்ெசய் ம் ேவள் ச் றப்  
(தக்கயாகப். 112, உைர.);; sacrifice to Agni and certain other deities, performed every morning and evening.

த.வ. அழல்வ பா .

     [Skt. agni-hotra → த. அக் னிேயாத் ரம்.]

அக் னிர்மமந்
னி

 
 அக் னிரம்மந் னி akkiṉirmamandiṉi, ெப. (n.)

   த தாைழ; a medicinal shrub, wind-killer, Cleodendron phlomoides (சா.அக.);.
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அக் னிரசம்

அக் னிரசம் akkiṉirasam, ெப. (n.)

   1. இந் ரேகாபப் ச் ; a red coloured insect known as lady fly;

 Mutella occidentalis, a classified natural drugs described in the Tamil medicinal science on account of its

 great usefulness in medicines.

   2. ெபான்; gold.

   3.  த் றம்; virulence of fire.

   4. பாசக நீர;் gastric fluid (சா.அக.);.

த.வ. அழற் ச் .

     [Skt. agni + rasa → த. அக் னிரசம்.]

அக் னிரணம்

 
 அக் னிரணம் akkiṉiraṇam, ெப. (n.)

    ப் ண்; any injury caused by fire or dry-heat burns (சா.அக.);.

த.வ. அழற் ண்.

     [Skt. agni + v-rana → த. அக் னிரணம்.]

அக் னிேராகணி

அக் னிேராகணி akkiṉirōkaṇi, ெப. (n.)

   1. அக் ள் கட் ; a supportive axillary gland;

 a hard inflammatory swelling in the armpit.

   2.  ரத் னால பட்  உடம்  இைளத்தவரக் க்  அக் ளில் கட்  ண்டா  ெந ப்ைபப் ேபால் 
எரிசச்ைல ம், சைத ெவ ப் , மயக்கம்,  த யவற்ைற ைள ப்ப  மல்லாமல் ல சமயம் ஏ  
நா க் ள் சாக்காடை்ட ண் -பண் ெமா  ேநாய்; a very fatal contagious epidemic disease characterised by 
fever, pain, swelling of the axillary lymphatic gland;

 delirium and coms, in majority of cases, it may end in death, Bubonic plague (சா.அக.);.

த.வ. அழல்ேநாய்.

அக் னிேராகம்

அக் னிேராகம் akkiṉirōkam, ெப. (n.)

   1. ஒ  வைகக் கண்ேணாய்; a kind of eye-disease.

   2.  த்தேநாய்; bilious disease (சா.அக.);.

த.வ. அழ .

     [Skt. agni + roga → த. அக் னிேராகம்.]

அக் னி ங்கம்

 
 அக் னி ங்கம் akkiṉiliṅgam, ெப. (n.)

   ஐந்   (இ ங்கங்);க ள் ெந ப்  வ லான வண்ணாமைல ல் உள்ள வக்  
( வ ங்கம்);; lingam of fire.

த.வ. அழல்தா .

     [Skt. agni + linga → த. அக் னி ங்கம்.]
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அக் னிவைக

 
 அக் னிவைக aggiṉivagai, ெப. (n.)

   ம ந்ெதரிக் ம் ட்டம் அல்ல  எரிப் த் ட்டம்; exactness or accuracy in determining the quantity of heat 
required for burning for purposes of preparing medicines (சா.அக.);.

த.வ. அழல்வைக.

     [அக் னி + வைக.]

     [Skt. agni → த. அக் னி.]

வ  → வைக.

அக் னிவர்ண ல
ந் க்க

 
 அக் னிவரண் லந் க்க  akkiṉivarṇasilandikkaḍi, ெப. (n.)

   க வா ல் எரிசச்ைல ம்,  ரம், ம ரக்் சச்ம், உடம்ெபரி ,  க்கள் ஆ ய ணங்கைள  
ண்டாக் ம் ஒ  வைகச ் வப் ச ் லந் க்க ; a bite of the red species of spider marked by a reddish base and 

burning sensation, at the affected part, followed by fever, horripilation, and eurptions or pustules, in the body (சா.அக.);.

த.வ. அழல்நிறச் லந் க்க .

அக் னிவர்த்தனம்

அக் னிவரத்்தனம் akkiṉivarttaṉam, ெப. (n.)

   1. வ ற் த்  (உதராக் னி);ைய ப்ப த் ம் ம ந் ; a stimulant increasing the digestive power or 
exciting the functional activity of the stomach, stomachic.

   2. ஓமம்; Bishop's weed, Carum Copticum (சா.அக.);.

த.வ. ப த் ண் .

     [Skt. agni + vardhana → த. அக் னிவரத்்தனம்.]

அக் னிவாகம்

அக் னிவாகம் akkiṉivākam, ெப. (n.)

   1.  ைக; smoke. 

   2 ஆ ; sheep (சா.அக);.

அக் னிவாகனம்

அக் னிவாகனம் akkiṉivākaṉam, ெப. (n.)

   1. ெவள்ளா ; goat.

   2. ஆட் க்கடா; he-goat (சா.அக.);.

த.வ. அழ ர் .

அக் னிவா

 
 அக் னிவா  akkiṉivāku, ெப. (n.)

அக் னிவாகம் பாரக்்க;see akkini-vagam (சா.அக.);.

அக் னிவாதம்

 
 அக் னிவாதம் akkiṉivātam, ெப. (n.)

   ெசரிமான நீரால் ஏற்பட்ட (வாத); வளிேநாய்; a kind of gastric disease, Gastralgia (சா.அக.);.

த.வ. அழல்வளி.

     [Skt. agni + vata → த. அக் னிவாதம்.]
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அக் னி காரம்

அக் னி காரம் akkiṉivikāram, ெப. (n.)

   1. உண்ட உண கைள வ ற் ள் பக் வம் ெசய்வதற்ேகற்ற ெசரிமான நீர ்ேகாளாறைடவதனால் 
உண்டா ம் ேநாய்; a disease caused by gastric disorders, Gastricism.

   2. ெசரித்தற்கான யள  ேவ பா கள்; the change in the digestive faculty.

   3.  த்தக்ேகாளா ; bilious disorders (சா.அக.);.

த.வ. அழல் ரி .

     [Skt. agni + vikara → த. அக் னி காரம்.]

அக் னி சர்ப்

 
 அக் னி சரப்்  akkiṉivisarppi, ெப. (n.)

    ரம், வ ற்றாெல த்தல் (ேப );, நீர ்மற் ம் ப ேவடை்க, அயர் , கக்கல், மயக்கம், உறக்கக்ேக , 
உடம் ல் ல இடங்களில் ெந ப் க் ெகாப் ளங்கைளப் ேபான்ற ெகாப் ள எரிசச்ல் கண்  அவ் டங் 
க த்தல், மற்ற டங்களில் நீலம் அல்ல  ெசந்நிற ண்டாதல் த யவற்ைற உண்டாக் ெமா வைக 
பட ம் தன்ைம ைடய ேதால்ேநாய்; an acute specific, febrile disease with inflammation of the skin, accompanied by 
an eruption of a flery acrid humour in some part of the body, and a peculiar blue colour in other parts, the symptoms are-
purging, thirst, swooning, vomiting and the characteristic rash with a Well defined margin upon the skin. It is of a spreading 
nature, St. Anthony's fire, Erysipelas (சா.அக.);.

அக் னி டபாகம்

 
 அக் னி டபாகம் akkiṉiviḍapākam, ெப. (n.)

   உடம் ல் நஞ்  ஊ , அரத்தம் த் , அதனால் வளி தலா எண்ணிய இரண்  த் , 
வ றைளதல், கக்கல், ேகாைழ, அயர் , வாய்நீெரா க் ,  க்கம்,  ரட்டல், உடம்  ெம தல், இ மல், 
பக்க ேநாய் த யவற்ைற உண்டாக் ம் உடம் ன் நிைலைம; a condition of the body in which the quality of 
the blood is altered by the reason of the presence in it of a poison collected in the system. It is marked by the following 
symptoms - increase of humours in the system, with rumbling noise in the stomach, vomiting, salivation, swelling, 
restlessness, emciation, cough, pain on the sides and so on. It usually terminates in death - a kind of Toxemia (Blood 
Poisoning); (சா.அக.);.

த.வ. அழல்நஞ்சம்.

     [அக் னி +  டம் + பாகம்.]

அக் னி டம்

 
 அக் னி டம் akkiṉiviḍam, ெப. (n.)

   அ க ெவப்பத் னால் ேயாட்டத் ேலா உடம் ள்ள ேவ  உ ப் க்களினாேலா ஏற்ப ம் 
நஞ் ; any toxic substance formed in the blood or any other living organism in the body by heat, Thermotoxin (சா.அக.);.

த.வ. அழல்நஞ் .

     [Skt. agni + visa → த. அக் னி டம்.]

அக் னி யாபகம்

 
 அக் னி யாபகம் aggiṉiviyāpagam, ெப. (n.)

   ெவப்பம் பர ைக; diffusing of heat, Thermodiffusion (சா.அக.);.

     [Skt. agni + vyabaga → த. அக் னி யாபகம்.]

அக் னி ரணம்

அக் னி ரணம் akkiṉiviraṇam, ெப. (n.)

   1.  ப் ண்; an injury on the body caused by fire-burns.

   2.  ட்ட ண்; cauterised wound (சா.அக.);.

     [Skt. agni + vrana → த. அக் னி ரணம்.]

அக் னி த்

அக் னி த்  akkiṉivirutti, ெப. (n.)

   1. வ ற் த் யள  ைக; increase in the digestive power improved digestion.

   2. ப  மற் ம் வ ற்  ஆற்றைல ண்டாக் ம் ம ந் ; a medicine that excites the action of and strengthens the 
stomach, stomachic (சா.அக.);.

     [Skt. agni + vrtti → த. அக் னி த் .]

698

www.valluvarvallalarvattam.com 16652 of 19068.



அக் னிெவள்ைள

அக் னிெவள்ைள akkiṉiveḷḷai, ெப. (n.)

   ேகழ்வர  வைக ( வசா. 3);; a species of rågi.

அக் னிேவசசம்
ைத

 
 அக் னிேவசசம் ைத akkiṉivēsasammidai, ெப. (n.)

   சரக சம் ைதெயன் ம் ஓர ்ஆ ள் ேவத ல்; an ayurvedic science named 'charaka samhita' (சா.அக.);.

அக் னிேவசர்

அக் னிேவசர ்akkiṉivēcar, ெப. (n.)

   சரக சம் ைத என் ம் ஆ ள் ேவத ைல யற் ய னிவர ்(ஓர ்இ );. இவர ்ஆத் ேரய 
னிவரின் மாணாக்கர ்அ வ ள் ஒ வர.் ஆத் ேரயர,் உலகத்தா க் த ம்ப  ஆ ள் ேவத ைல 

அக் னிேவதைன

 
 அக் னிேவதைன akkiṉivētaṉai, ெப. (n.)

அக் னி பாைத பாரக்்க;see akkini-y-ubadai (சா.அக.);.

அக் னிேவந் ரம்

அக் னிேவந் ரம் akkiṉivēndiram, ெப. (n.)

   1. கல் ; drawing out stone, as from the bladder, gravel plant, Ammannia baccifera.

   2. இலவங்கம்; clove tree, Caryophyllus aromaticus,

   3. நீர ்ேமல் ெந ப்  என் ம் ஒ  ண் ; fire on water or water-fire, a kind of plant, blistering, Ammannia-
Ammannia vesicatoria (சா.அக.);.

அக் கத்

அக் கத்  akākattu, ெப. (n.)

   1. வழக்ைக எ த் ைரக்ைக (P.T.L.);; statement of a case.

   2. உண்ைம; truth, fact.

     [U. haqiqat → த. அக் கத் .]

அக் ம்

 
 அக் ம் akām, ெப. (n.)

   மகம ய ம த் வன்; Muhammadan doctor.

     [U. hakim → த. அக் ம்.]

அக்

அக்  akkusu, ெப. (n.)

   1. அக்கைற; interest, concern.

     "அவன் அக் ேசா  ேவைல ெசய் றான்" (ேப.வ.);.

   2.  ைர ; quick.

அக் சா ேவைல க்க ேவண் மாம்.

     [U. akhass → த. அக் க.]

அக் ைச

அக் ைச akkusai, ெப. (n.)

    ற  ண்  ேவள்  ரி ம் சமணக் ைகம்ெபண்; jaina widow - ascetic.

     " ல்கள் வாங் ம் அக் ைசகள்" ( ைள. சமணைரக். 17.);.

     [Skt. akusa → த. அக் ைச.]
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அக் ப் ைள

 
 அக் ப் ைள akkuppīḷai, ெப. (n.)

   கண் ைள; muco-purulent discharge from the eyes (சா.அக.);.

     [அக்  +  ைள.]

     [Skt. akra → த. அக் .]

அக் ரன்

 
 அக் ரன் akkuraṉ, ெப. (n.)

   இைடேய  வள்ளல்க ெளா வன் ( ங்.);; name of a liberal chief, one of sevan idai-vallai, q.v.

     [Skt. a-krura → த. அக் ரன்.]

அக்

அக்  akkuru, ெப. (n.)

   1.  ரல்; finger.

   2. அ ல் பாரக்்க;see agil.

அக் ரன்

 
 அக் ரன் akkurūraṉ, ெப. (n.)

   யாதவர ்தைலவ ள் ஒ வன் (பாகவத.);; name of a уādava, a devotee and uncle of Krsna.

     [Skt. a-krura → த. அக் ரன்.]

அக் ேராசம்

 
 அக் ேராசம் akkurōcam, ெப. (n.)

   க ஞ் ந் ல்; a black variety of.  ந் ல்; moon creeper, Menispermum cordifolium alias Tinosphora Cordifolia 
(சா.அக.);.

     [P]

அக் ேராணி

அக் ேராணி akkurōṇi, ெப. (n.)

   ெப ம்பைட வைக; army consisting of 21,870 chariots, 21,870 elephants, 65,610 horses, and 109,350 foot soldiers, 
according to Skt. authorities, Tamil nigandus giving differently.

     [Skt. aksauhini → த. அக் ேராணி.]

அக் ேராதம்

 
 அக் ேராதம் akkurōtam, ெப. (n.)

   காமப் ; a flower which excites venery, Cupid's plant, Pergularia minor alias p. tomentosa (சா.அக.);.

அக்ேகாடகம்

 
 அக்ேகாடகம் agāṭagam, ெப. (n.)

   க க்காய்; Indian gall nut or ink nut, Terminalia Chebula (சா.அக.);.

அக்ேகா கம்

 
 அக்ேகா கம் agāṭigam, ெப. (n.)

   க ஞ் ைர; a black variety of the shrub, Jujubi-zizyphus oenoplia (சா.அக.);.
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அக்ேகாணி

அக்ேகாணி akāṇi, ெப. (n.)

   ெப ம்பைட வைக; vast army.

     "எ ப தக்ேகாணி ட ள ெசங்களம்" ( வ ப் .  த் . 43);.

     [Skt. aksauhini → த. அக்ேகாணி.]

அக்ேகாரம்

 
 அக்ேகாரம் akāram, ெப. (n.)

   ஊ க் காந்தம்; the magnetic oxide or iron which attracts needles;

 load stone, Feri Oxidum, a combination of the protoxide and peroxide of iron (சா.அக.);.

அகங்கரம்

அகங்கரம் agaṅgaram, ெப. (n.)

   தன் ைனப்  (ஞானவா. ைவராக். 85);; self-love, egotism.

     [Skt. aham-kara → த. அகங்காரம்.]

அகங்காரக் ரந்

 
 அகங்காரக் ரந்  agaṅgāraggirandi, ெப. (n.)

   ெமய்ப்ெபா ள்கைளத் தாெனன் ெகாள் ம் ெச க் ப் ைணப் ;     [Skt. aham-kara+kiranti → த. 
அகங்காரக் ரந் .]

அகங்காரைசதன்
னியவா

அகங்காரைசதன்னியவா  agaṅgārasaidaṉṉiyavādi, ெப. (n.)

   உ ரவ்ளி த யைவேய ஆதெனனக்க ம் ெகாள்ைகயாளர ்( . . 2, 73, மைறஞர)்;; one who holds 
that the vital airs connecting with prana which are the effects of aham-kara are the soul.

     [Skt. aham-kåra + catanya+vadin → த. அகங்காரைசதன்னியவா .]

அகங்காரத் ரயம்

 
 அகங்காரத் ரயம் agaṅgārattirayam, ெப. (n.)

    றநிைலக் க வைக ( வப். கட.்); (ைதசதவகங்காரம், ைவகரியகங்காரம்,  தா யகங்காரம் 
த யன வைக அகங்காரங்கள்);;     [Skt. aham-kara + traya → த. அகங்காரத் ரயம்.]

அகங்காரிக் ரகம்

 
 அகங்காரிக் ரகம் agaṅgāriggiragam, ெப. (n.)

    றந்த ஐந்தாம் நாளில்,  ழந்ைதக் த் ங்  ைள ப்பதாய்க் க தப்ெப ம் நாண் ன்; a disease 
ascribed to the baneful influences of malignant stars, it attacks a newborn baby on the fifth day.

     [Skt. aham-karin + graha → த. அகங்காரக் ரகம்.]

அகசாரசக்

 
 அகசாரசக்  agasārasagti, ெப. (n.)

   ஒ  ெபா ளின் ற்ெறல்ைல ள்ள ப  அப்ெபா ளின் ந வத்ைத ேநாக்  ெந ங் ம் ஆற்றல் 
(இ.வ.);; centripetal force.

     [Skt. aham+sara+sakti → த. அகசார சக் .]

     [த. சத்  → Skt. sakti.]

அக ப் ன்

 
 அக ப் ன் agasippisiṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ன்; a kind of gum (சா.அக.);.
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அக யகாரன்

 
 அக யகாரன் agasiyagāraṉ, ெப. (n.)

   நைகச் ைவ ட் பவன்; jester.

த.வ. நைகயாண் , ேகாணங் , ேகாமாளி, பக .

     [அக ய + காரன்.]

     [Skt. hasya → அக ய(ம்);.]

அக யம்

அக யம் agasiyam, ெப. (n.)

   1. பக க் த்  (நல். பாரத. இராச. 17.);; mimicry, farce.

   2. ஏளனம்; ridicule, derision.

     [Skt. hasya → த. அக யம்.]

அக

அக  agasu, ெப. (n.)

   1. பகல் ( டா. உள். 65);; day time.

   2. இராப்பகல் ெகாண்டெதா  நாள்; day including night.

     [Skt. ahan → த. அக .]

அகேசபம்

 
 அகேசபம் agacēpam, ெப. (n.)

   கட் க்ெகா ; a creeper, bind weed, Pedalium murex (சா.அக.);.

     [P]

அகேச கம்

 
 அகேச கம் agacērugam, ெப. (n.)

    ள்ளந்தண் ன்ைம; the congenital absence of the spinal column, invertebrata (சா.அக.);.

அகைச

அகைச agasai, ெப. (n.)

   1.  கல் ரிச ்ெச ; a small variety of plant, Densiflora.

   2. மரத் ற் றந்த ; born of the tree or tree born.

   3. மைல ற் றந்த ; grown or originated in a mountain, pertaining to a mountain (சா.அக.);.

     [P]

அகடம்

அகடம் agaḍam, ெப. (n.)

   1. ேநரை்மக்ேக , ெந ைற ன்ைம; injustice.

   2.  ழ்ச் ; trick.

     [Skt. a-ghatana → த. அகடம்.]

அகட கடம்

அகட கடம் agaḍavigaḍam, ெப. (n.)

   1. பக ; fun, humour.

   2.  ம் ; prank, mischief.

   3.  ண் த் ; acute intellect.

     [Skt. agata + vikata → த. அகட கடம்.]
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அகடன்

 
 அகடன் agaḍaṉ, ெப. (n.)

   ேமாசக்காரன், ஏமாற் க்காரன் ( ன்.);; treacherous person.

     [Skt. a-ghatana → த. அகடன்.]

அகடனம்

அகடனம் agaḍaṉam, ெப. (n.)

   1. ெசய்யக் டாத ; that which cannot be done, impossibility.

   2.  ம் ; mischief.

     [Skt. a-ghatana → த. அகடனம்.]

அக தகடனாசாம
ர்த் யம்

அக தகடனாசாமரத்் யம் agaḍidagaḍaṉācāmarddiyam, ெப. (n.)

    டாதைதக் ட் க் ம் வன்ைம (ேவதா. .56, உைர);; ability to effect the impossible.

அக யம்

 
 அக யம் agaḍiyam, ெப. (n.)

    ைற ன்ைம ( ன்.);; that which is injustice.

     [Skt. aghatita → த. அக யம்.]

அகணிதன்

அகணிதன் agaṇidaṉ, ெப. (n.)

   கட ள்; god, as immeasurable.

     "ேதவ தல்வ ேவத  லகணித" (ெப ந்ெதா. 193);.

த.வ. வரம் .

     [Skt. aganita → த. அகணிதன்.]

அகத்மாத்

 
 அகத்மாத்  agatmāttu,     .எ. (adv.) தற்ெசயலாய்; causelessly by chance, unexpectedly.

     "அவைன அகஸ்மாத்தாய்ச ்சந் த்ேதன்" (இ.வ.);.

     [Skt. a-kasmat → த. அகத்மாத் .]

அகத் மாத்தாக

 
 அகத் மாத்தாக agattumāttāga,  .அ. (adv.) 

    ன்ேனற்பா  இல்லாமல், தற்ெசயலாக; accidentally, by chance, unexpectedly.

     "ெத ல் அகத் மாத்தாக நண்பைரச ்சந் த்ேதன்".

     [அகத் மாத்  + ஆக.]

     [Skt. akasmat → த. அகத் மாத் .]

அகத் யா

அகத் யா agattiyā, ெப. (n.)

   1. அளந்த யக் டா ஆழம்; unfathomable abyss.

   2. கடல்; ocean.

அகத் த் வம்

அகத் த் வம் agattiruttuvam, ெப. (n.)

   ெசய ன்  நிற் ங் கட ட்டன்ைம (ேவதா.  . 47.);; divine attribute of not being agent.

     [Skt. a-kartrtuva → த. அகத் த் வம்.]
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அகதங்காரன்

அகதங்காரன் agadaṅgāraṉ, ெப. (n.)

   1. நலத்ைதக் ெகா ப்ேபான்; one who restores health, a health-restorer.

   2. ம த் வன்; a physician,

     [அகத(ம்); + காரன்.]

     [Skt. agada → த. அகத(ம்);.]

     [காரன் → Skt. kara.]

அகததந் ரம்

 
 அகததந் ரம் agadadandiram, ெப. (n.)

   நிைலத் ைண, (தாவரம்);  லங்  தலானவற் ன் நஞ் னால், மாந்தரக்்  ஏற்ப ம் 
ேநாய்கைள ம் அவற்ைறக்கைள ம் ைறகைள ம் ளக் க் ம் ல்; a tantric science which treats of 
antidotes against vegetable, mineral and animal poisons toxicology.

த.வ. நஞ்ச ப் ல்.

     [Skt. agada + tantra → த. அகததந் ரம்.]

அகதம்

அகதம் agadam, ெப. (n.)

   1. ேநா ன்ைம; freedom from disease.

   2. ம ந் ; a medicine, drug (especially); antidote.

   3. நஞ்  நீக்  ம ந் ; antipoisonous remedy.

     [Skt. agada → த. அகதம்.]

அகதேவதம்

அகதேவதம் agadavēdam, ெப. (n.)

   1. ம த் வ ல்; medical science.

   2. நச்  ைவப் பற் க் ேமார ்ஆ ள் ேவத ல்; an ayurvedic science dealing with several antidotes for 
poison.

     [Skt. agada + veda → த. அகதேவதம்.]

அகதன்

 
 அகதன் agadaṉ, ெப. (n.)

   நிைறநல ைடயான்; one who is free from disease, a healthy man.

த.வ. நலவான்.

     [Skt. agadya → த. அகதன்.]
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அக

அக 1 agadi, ெப. (n.)

    ேபற்  நிைல; the path of salvation.

     "அைடந்தைன அக ைய" (ேம மஞ். 173);.

     [Skt. a-gati → த. அக .]

 அக 2 agadi, ெப. (n.)

   மரவைக (மைல); ( ன்);; babul.

     [Skt. agate → த. அக .]

 அக 3 agadi, ெப. (n.)

   இயற்ைகப் ேபரிடர,் அர யல் ெந க்க  இன்ன றவற் ன் ெபா ட்  தம் ெசாந்த நாட் ந்  ற 
நாட் ற் ெபயரே்வார;் one Without resources friends, destitute person.

த.வ. வ , ஏ .

     [Skt. a-gati → த. அக .]

 அக 4 agadi, ெப. (n.)

   1. ெபண்ேணா  இைணந்  வாழாைம-ேசராைம; not cohabiting with a woman.

   2. ந ந்ேதான், வ ைமயற்றவன்; a weak man.

     [Skt. a-gada → த. அக .]

அக ேசத் ரத்தார்

அக ேசத் ரத்தார ்agadicēddiraddār, ெப. (n.)

   ேம கத் ல் வாழ்பவரக்ளில் ெபரியவர ்(தக்கயாகப். 352, உைர.);; celestials higher than those of the svarga.

     [Skt. a-gati+ksetra → த. அக ேசத் ரத்தார.்]

அகேத

 
 அகேத  agatēcu, ெப. (n.)

   ேநாய்ெநா ல்லாதவன்; one who is free from diseases.

     [Skt. agada → த. அகேத .]

அகபார்

 
 அகபார ்agapār, ெப. (n.)

   ெசய்  (P.T.L.);; news.

     [U. akhbar → த. அகபார.்]

அகபாலம்

 
 அகபாலம் agapālam, ெப. (n.)

   தைல ல்லாத அழகற்ற ேதாற்றம்; a monster with partial or complete absence of cranjum-Acranium.

அகம்பம்

 
 அகம்பம் agambam, ெப. (n.)

   ஒ  ெசய் நஞ்  (கற்பரிபாடாணம்); (ைவ.  .);; a mineral poison.
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அகம்பனம்

 
 அகம்பனம் agambaṉam, ெப. (n.)

    ச் த் ண தல்; suspension of the vital function when the lungs are deprived of air, suffocation.

அகம் ரமவா

 
 அகம் ரமவா  agambiramavāti, ெப. (n.)

   தாேன கட ெளன ( ரமெமன் ); வழக் பவன் (வா ப்பவன்);; one who holds that Self is Brahman, 
Advaitin.

     [Skt. aham + pirama + vadin → த. அகம் ரமவா .]

அகம்ம யாகமன
ம்

அகம்ம யாகமனம் agammagiyāgamaṉam, ெப. (n.)

   1.  ைலமகைள ம் ச ்ேசரத்ல்; cohabiting with a public Woman or a prostitute.

   2.  றன் மைனயாைளப் ணரத்ல்; illicit intercourse with a married woman (சா.அக.);.

     [Skt. a-gamya + gamana → த. அகம்ம யாகமனம்.]

அகம் யைக

அகம் யைக agammiyagai, ெப. (n.)

   1. கண்டவேனா  க்கலந்தவள்; a married woman who has had illicit intercourse, an adulteress.

   2.  ைல மகள்; un married female guilty of fornication (சா.அக.);.

     [Skt. a-gamya → த. அகம் யைக.]

அகம் யம்

அகம் யம் agammiyam, ெப. (n.)

   1. அ கக் டாத ; the unapproachable, that which is not fit to be approached.

   2. அ யக் டாத ; the inconceivable, incomprehensible.

     " ரத் ய ா  ரமாண ச ட்டயங்களி ம் அகம் ய மாதலாேல" ( . . அளைவ 1,  வாக்.);.

   3. ஒ  ேபெரண் ( ங்.);; the thousand quintillions.

     [Skt. a-gamya → த. அகம் யம்.]

அகம் யா

 
 அகம் யா agammiyā, ெப. (n.)

    ைலமகள்; a prostitute, a harlot.

     [Skt a-gamyaga → த. அகம் யா.]

அகம் யாகமனம்

 
 அகம் யாகமனம் agammiyāgamaṉam, ெப. (n.)

   த யற்றவேளா  ணரை்க; inter course with a woman who is not fit to be approached.

     "அகம் யாக மணஞ்ெசய்  ராயச் த்தஞ் ெசய்  த்தரானாைர ம்" (கல்.);.

     [அகம் யா + கமனம்.]

     [Skt. a-gamya → த. அகம் யா.]

கம் → கமனம்.
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அகம் யாகமனன்

அகம் யாகமனன் agammiyāgamaṉaṉ, ெப. (n.)

   1. ெக ம யன் ( ரத்்தன்);; he who commits lewd acts, a fornicator.

   2.  றனில் ைழேவான்; an adulterer.

     [Skt. a - gamyå → த. அகம் யா.]

கம் → கமனம் → கமனன்.

அகம் ைய

அகம் ைய1 agammiyai, ெப. (n.)

   ெபா மகள் ( ன்.);; harlot.

     [Skt. a-gamyå → த. அகம் ைய.]

 அகம் ைய2 agammiyai, ெப. (n.)

அகம் யா பாரக்்க;see agammiya.

அகமம்

 
 அகமம் agamam, ெப. (n.)

   மரம் (உரி.நி.);; tree.

     [Skt. agama → த. அகமம்.]

அகம டணபாதா
ளேயாகம்

அகம டணபாதாளேயாகம் agamaruḍaṇapātāḷayōgam, ெப. (n.)

   ஒக க்ைக வைக  ெளான் ; a yoga.

     "மாெனசதடாகத் ல் அகம ஷணபாதாள ேயாகம் பண்ணின ரவ்ாசர"் (தக்கயாகப். 552, உைர.);.

     [Skt. aghamarsana + pataja + yoga → த. அகம டணபாதாளேயாகம்.]

அகமன்

அகமன் agamaṉ, ெப. (n.)

   1. ஒ வைக ைல யரந்்த கல்; a kind of precious stone.

   2. இ ; thunder boll.

   3.  ல்; cloud.

   4. இ ம் ; iron (சா.அக.);.

     [Skt. a-gama → த. அகமன்.]

அகமனம்

 
 அகமனம் agamaṉam, ெப. (n.)

   ெபண்ணின்பம் ெபறாதவன்; abstinence from sexual intercourses (சா.அக.);.

     [Skt. a-gamana → த. அகமனம்.]

அகமனி

அகமனி agamaṉi, ெப. (n.)

   1.  மணமாகாதவன்; a confirmed bachelor, a celibate.

   2. வான்வ ச ்ெசல் ம் ஆற்ற ல்லாதவன்; one who is incapable of travelling in the aerial regions as opposed to 
gamani (சா.அக.);.

     [Skt. a-gamana → த. அகமனி.]

அகமா கம்

 
 அகமா கம் agamāligam, ெப. (n.)

   க ங் ழ் மரம் ( த். அக.);; black coom teak.
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அக ந் ரம்

அக ந் ரம் agamindiram, ெப. (n.)

அக ந் ரேலாகம் பாரக்்க;see agamindira-logam,

     "அ கன வ ல்லா ரக ந் ரத் ட ்ேடான்றார"் (ேம மந்.75);.

     [Skt. aham-indra → த. அக ந் ரம்.]

     [ேவந்தன் → இந்தன் → இந்தர ்→ இந் ரன் → Skt. indra.]

அக ந் ரேலாகம்

அக ந் ரேலாகம் agamindiralōgam, ெப. (n.)

   வா கத் ெலான்  ( க்கலம். 6, உைர.);;     [Skt. aham+indra+loka → த. அக ந் ர ேலாகம்.]

     [உல  → உல  → Skt. loka → த. ேலாகம்.]

அகரக்்கணனம்

 
 அகரக்்கணனம் agarggaṇaṉam, ெப. (n.)

   க  ெதாடங் க் த்த காலம் வைர கணிதெ்த த்த, ெமாத்த எண்;     [அகர ்+ கணனம்.]

     [Skt. ahar → த. அக(ர)்;.]

கண் → கணம் → கணனம்.

அகரண்கம்

 
 அகரண்கம் agarṇagam, ெப. (n.)

அகரண்ம் பாரக்்க;see agarnam (சா.அக.);.

அகரண்ம்

அகரண்ம் agarṇam, ெப. (n.)

   1. கா ன்ைம; lack of ears, absence of ears.

   2. கா  ேகளாைம; thickness of hearing, defect in the power of hearing.

   3. ெச ; lack or loss complete or partial of the sense of hearing.

     [Skt. aghar → த. அகரண்ம்.]

அகரத்்த யம்

அகரத்்த யம் agarttaviyam, ெப. (n.)

   ெசய்யத்தகாத ; that which ought not to be done.

     "கரத்்த ய வகரத்்த ய டய மா னவால்" ( த. எக் .  . 10, 20);.

     [Skt. a-kartavya → த. அகரத்்த யம்.]

அகரத்்தா

 
 அகரத்்தா agarttā, ெப. (n.)

   ெசயற்பாடற்றவன்; one who is not agent.

     " ரஹ்ம த் தானவன் கரம்த் ல் அகரத்்தா என் ம் த் யால்" ( சாரசா);.

     [Skt. a-karta → த. அகரத்்தா.]

அகரத்் வாதம்

அகரத்் வாதம் agarttiruvātam, ெப. (n.)

   பைடத்தவன் இல்ைல என் ம் த க்கம் ( . . பர. ெசௗத்.-1, உைர.);; system of thought which denies the 
existence of a creator.

     [Skt. a-kartr+vada → த. அகரத்் வாதம்.]
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அகர்நாதன்

 
 அகரந்ாதன் agarnātaṉ, ெப. (n.)

   பகலவன்; ruler of the day i.e., the sun.

     [Skt. a-kar-natha → த. அகரந்ாதன்.]

அகர்மகர்த்தரிப்
ரேயாகம்

 
 அகரம்கரத்்தரிப் ரேயாகம் agarmagarttarippirayōgam, ெப. (n.)

   ெசயப்ப  ெபா ள் ன் ய ைன ( ன்.);;     [Skt. a-karma - kartari + prayoga → த. 
அகரம்கரத்் ரிப் ரேயாகம்.]

அகர் கம்

அகர் கம் agarmugam, ெப. (n.)

   ைவகைற; early dawn.

     "அகர ் கமப் பா நரக்் ". (ைதலவ. பா . 53);.

     [அகர ்+  கம்.]

     [Skt. ahan → த. அகர.்]

அகரக்களங்

 
 அகரக்களங்  agaraggaḷaṅgu, ெப. (n.)

    ய்ைமய்றற இதளியம்; an impure oxide of mercury (சா.அக.);.

     [அகர(ம்); + களங் .]

     [Skt. agar → த. அகரம்.]

அகரகாயம்

 
 அகரகாயம் agaragāyam, ெப. (n.)

   உடம் ன் ன் பக்கம்; the fore or front part of the body (சா.அக.);.

     [Skt. agara + kaya → த. அகரகாயம்.]

அகரத் ரவம்

 
 அகரத் ரவம் agarattiravam, ெப. (n.)

   பால், த ர ்ஆ யவற் ன் ஏ ; the thin upper part of standing milk or curd (சா.அக.);.

அகரநீர்

 
 அகரநீர ்agaranīr, ெப. (n.)

    த் ச் ப் ன் ந க் ம் நீர;் the water deposited in the centre of a pearl. (சா.அக.);.

     [அகர(ம்); + நீர.்]

     [Skt. agara → த. அகர(ம்);.]

அகரபரணி

 
 அகரபரணி agarabaraṇi, ெப. (n.)

    ைனக்கா ; a plant, cow-hage or cat-bean (சா.அக.);.
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அகரபாதம்

 
 அகரபாதம் agarapātam, ெப. (n.)

   பாதத் ன் ற்ப ; the fore part of the foot (சா.அக.);.

     [அகர(ம்); + பாதம்.]

     [Skt. ahara → த. அகர(ம்);.]

ப  → பதம் → பாதம்.

அகரராசசம்

 
 அகரராசசம் agararāsasam, ெப. (n.)

    வைத; a herb, Indian rhubarb (சா.அக.);.

அகரி

 
 அகரி agari, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ல்; a kind of grass (சா.அக.);.

அகரிடணம்

அகரிடணம் agariḍaṇam, ெப. (n.)

   1 ெவ ப் ; dislike.

   2. வ த்தம்; sorrow.

     [Skt. a-harsana → த. அகரிடணம்.]

அக தம்

அக தம் agarudam, ெப. (n.)

    ற் க்ைக ( ந்தா. நி. 13.);; sitting in state.

     [Skt. agaru → த. அக தம்.]

அக மகம்

அக மகம் agarumagam, ெப. (n.)

   ெசயப்ப  ெபா ள் ன் ய ைன ( ரேசா. தா . 2, உைர.);; intransitive verb.

     [Skt. a-kar-maka → த. அக மகம்.]

அகல் யமா சம்

அகல் யமா சம் agalliyamāmisam, ெப. (n.)

   சைமக்கப்படாத இைறச் , பச் ன் ( . . பர. ெசௗத். 29, ேவலப்.);; meat not dressed.

     [Skt. a-kalya+mamisa → த. அகல் யமா சம்.]

அகலசத்

 
 அகலசத்  agalasattu, ெப. (n.)

   மைலசச்த் ,  லாத்  ஒ  ைணத் தா ப் ெபா ள்; fossil exudation stone lack supposed to issue from stones 
of mountains is hot weather (சா.அக.);.

     [Skt. agal-sat → த. அகலசத் .]

அகல னி

 
 அகல னி agalamuṉi, ெப. (n.)

   ஆ ன்னாப் பாைள; a plant which even the goat will not eat (சா.அக.);.

     [P]
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அகலாதைர

 
 அகலாதைர agalātarai, ெப. (n.)

   ஆடாேதாைட; a plant winter cherry (சா.அக.);.

அக ைக

அக ைக agaligai, ெப. (n.)

   க தமன் மைன ; Ahalya, wife of Gaudama, one of pansa-kanniyar q.v.

     "அக ெமய்க் ேகள்வன்" (நல். பாரத ட் ணாரச்் ன. 99);.

     [Skt. agalya → த. அக ைக.]

அக ைய

 
 அக ைய agaliyai, ெப. (n.)

அக ைக பாரக்்க;see agaligai.

     [Skt. ahalya → த. அக ைய.]

அகவஞ்சம்

 
 அகவஞ்சம் agavañjam, ெப. (n.)

   ெவள்ளி; silver (சா.அக.);.

அகவா கம்

 
 அகவா கம் agavācigam, ெப. (n.)

   க ங் ஞ்சா; a black variety of kurinja, a plant (சா.அக.);.

அகவா ேராதம்

 
 அகவா ேராதம் agavālisurōtam, ெப. (n.)

   வால் நீண்ட ரங் ; a long-tailed monkey (சா.அக.);.

அகற்பப் ராணா
யாமம்

 
 அகற்பப் ராணாயாமம் agaṟpappirāṇāyāmam, ெப. (n.)

   மந் ரச ்சடங் களின்  உ ரப்் ைன ஒ ங்  ப த் ம் ஒகவைக; restraint of breath practised without the 
use of mantras or meditation.

     [Skt. a - kalpa + piranayama → த. அகற்பப் ராணாயாமம்.]

அகற்ப

அகற்ப  agaṟpavipūti, ெப. (n.)

   இயற்ைக ண்டான நீ  (ைசவச. ெபா . 186, உைர.);; sacred ashes found in nature.

     [Skt. a-kalpa + vibhudi → த. அகற்ப .]

     [  →   → Skt. vi-bhudi.]

அகற்பன்

அகற்பன் agaṟpaṉ, ெப. (n.)

   ஒப் ல்லாதவன்; one who is incomparable,

     "கற்பவரக் ணற் லனில் நிற்  மகற்பா" (ேச . ச வ . 27.);.

த.வ. ஒப் .

     [Skt. a-kalpa → த. அகற்பன்.]
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அகற் தமரணம்

 
 அகற் தமரணம் agaṟpidamaraṇam, ெப. (n.)

    ரா இறப் ; death occurring before the prescribed time, unnature death.

     [அகற் த(ம்); + மரணம்.]

     [Skt. a-kalpita → த. அகற் தம்.]

அகன்மகம்

அகன்மகம் agaṉmagam, ெப. (n.)

   ெசயப்ப  ெபா ள் ன் ய ைன ( . . 35, உைர.);; intransitive verb.

     [Skt. a-karmaka → த. அகன்மகம்.]

அகன்னம்

 
 அகன்னம் agaṉṉam, ெப. (n.)

   ெச ; deafness (சா.அக.);.

அகன்னியகனி

 
 அகன்னியகனி agaṉṉiyagaṉi,  .அ. (adv.) 

   நாெடா ம்; daily, from day to day.

     [Skt. ahani + ahani → த. அகன்னியகனி.]

அகன்னியசனி

 
 அகன்னியசனி agaṉṉiyasaṉi, ெப. (n.)

   நா க்  நாள்; from day to day (சா.அக.);.

அகத் யநட்சத் ர
ம்

 
 அகத் யநடச்த் ரம் agattiyanaṭcattiram, ெப. (n.)

   அகத் ய ண் ன்; the star canopus.

அகா

அகா  akāṭi, ெப. (n.)

   1.  ன்; front.

   2.  ைர ன்னங்காற் க  ( ன்.);; rope used for tying a horse's fore-feet.

     [U. agari → த. அகா .]

அகா சச்ா ல்
லாதவன்

 
 அகா சச்ா ல்லாதவன் akāṭibiccāṭiyillātavaṉ, ெப. (n.)

   கட் க்கடங்காதவன் (இ.வ.);; person free from all responsibility, as a horse bound neither before nor behind.

     [அகா சச்ா  + இல்லாதவன்.]

     [U. agari + pichware → த. அகா சச்ா .]
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அகாண்ட மம்

 
 அகாண்ட மம் agāṇṭagusumam, ெப. (n.)

   ப வந் தவ ப் க்ைக; blossoming out of season (சா.அக.);.

     [அகாண்டம் +  கமம்.]

     [Skt. a-ganta → த. அகாண்ட(ம்);.]

அகாண்டசாதம்

 
 அகாண்டசாதம் akāṇṭacātam, ெப. (n.)

    ப் ட்ட காலத் ற்  ன்ேப றந்த ; premature birth (சா.அக.);.

     [Skt. a-ganta+jata → த. அகாண்டசாதம்.]

அகாண்ட ைல

 
 அகாண்ட ைல akāṇṭacūlai, ெப. (n.)

    த்தல் வ ; acute pain (சா.அக.);.

     [அகாண்டம் +  ைல.]

     [Skt. a-ganta → த. அகாண்டம்.]

     [த.  ைல → Skt. sula.]

அகாண்டபாதசாத
ம்

 
 அகாண்டபாதசாதம் akāṇṭapātacātam, ெப. (n.)

    றந்த டன் இறத்தல்; dying soon after birth (சா.அக.);.

     [Skt. akanda + pata + jata → த. அகாண்ட பாதசாதம்.]

அகாண்டபாதம்

 
 அகாண்டபாதம் akāṇṭapātam, ெப. (n.)

   இயற்ைகக்  மாறான நிகழ்ச் ; unnatural or untimely occurence (சா.அக.);.

     [Skt. akanda + pata → த. அகாண்டபாதம்.]

அகாண்டம்

அகாண்டம் akāṇṭam, ெப. (n.)

   1. இைசயாக் காலம்; out of season before the natural time.

   2.  ண்ட ல்லாத ; that without a trunk (சா.அக.);.

     [Skt. akanda → த. அகாண்டம்.]

அகாத் யம்

அகாத் யம்1 akāttiyam, ெப. (n.)

   1. ெபால்லாங் ; wickedness.

   2. ஏய்ப்  வஞ்சகம்; deceit.

     [Skt. aghatya → த. அகாத் யம்.]

 அகாத் யம்2 akāttiyam, ெப. (n.)

   க த் ண்ணத ்தகாத ; that which is not fit for chewing (சா.அக.);.
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அகாத ரம்

 
 அகாத ரம் akātasuram, ெப. (n.)

   அள றந்த காய்சச்ல்; a condition marked by excessively high temperature or aggravated febrile symptoms, 
hyperpyretia (சா.அக.);.

     [அகாதம் +  ரம்.]

     [Skt. a-gadha → த. அகாத(ம்);.]

அகாதேநாய்

 
 அகாதேநாய் akātanōy, ெப. (n.)

   க ைமயான ேநாய்; a virulent disease (சா.அக.);.

     [அகாத(ம்); + ேநாய்.]

     [Skt. a-gadha → த. அகாதம்.]

அகாதப்ப ஞ்சமய
ம்

 
 அகாதப்ப ஞ்சமயம் akātappaḍuñjamayam, ெப. (n.)

    ன்பக்காலம் ( ன்.);; times of adversity.

     [அகாதம் + ப ஞ்சமயம்.]

     [Skt. a-gadha → த. அகாத(ம்);.]

அகாதப் ளிப்

 
 அகாதப் ளிப்  akātappuḷippu, ெப. (n.)

    தற் ளிப் ; excess of acidity, hyperacidity (சா.அக.);.

     [அகாதம் +  ளிப் .]

     [Skt. a-gadha → த. அகாதம்.]

அகாதப

 
 அகாதப  akātabasi, ெப. (n.)

   அள றந்த ப ; extreme hunger, hyperorexia (சா.அக.);.

த.வ. யாைனப்ப .

     [அகாதம் + ப .]

     [Skt. a-gadha → த. அகாத(ம்);.]

அகாத த்தம்

 
 அகாத த்தம் akātabittam, ெப. (n.)

   ெகா ய த்தம்; excessive secretion of bile, hypercholia (சா.அக.);.

     [அகாதம் +  த்தம்.]

     [Skt. a-gadha → த. அகாத(ம்);.]

த்  →  த்தம்.
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அகாதம்

அகாதம்1 akātam, ெப. (n.)

   1.  க்க ஆழம் (அஷ்டப். அழகரந். 15.);; great depth.

   2. நீந் னல் ( ங்.);; water of swimming depth.

   3.  ; excess.

     [Skt. a-gadha → த. அகாதம்.]

 அகாதம்2 akātam, ெப. (n.)

   ேதவகணத்தால் ெவட்டப்பட்ட ளம் (நாநாரத்்த);; tank formed by divine agency.

     [Skt. a-gadha → த. அகாதம்.]

அகாதவ

அகாதவ  akātavali, ெப. (n.)

   1. தாங்க ெவாண்ணா  வ ; excessive sensibility to pain, hyperadigesia.

   2. ஆழ்ந்த வ ; deep seated pain (சா.அக.);.

     [அகாத(ம்); + வ .]

     [Skt. a-gadha → த. அகாத(ம்);.]

அகாத யரை்வ

 
 அகாத யரை்வ akātaviyarvai, ெப. (n.)

    டெ்டா யா யரை்வ; excessive sweating, Hyperphidrosis (சா.அக.);.

     [அகாத(ம்); +  யரை்வ.]

     [Skt. a-gadha → த. அகாத(ம்);.]

யர ்→  யரை்வ.

அகாத ரம்

அகாத ரம் akādavudiram, ெப. (n.)

   1.  யான ; vast quantity of blood, Polyemia.

   2. அள றந்த ; superabundance of blood, Plethora (சா.அக.);.

     [Skt. a-gadha+udhira → த. அகாத ரம்.]

அகாதெவா க்

 
 அகாதெவா க்  akātavoḻukku, ெப. (n.)

   அள றந்த அரத்தப்ேபாக் ; excessive evacuation as in bleeding or purging, hypercenosis (சா.அக.);.

     [அகாதம் + ஒ க் .]

     [Skt. a-gadha → த. அகாத(ம்);.]

ஒ  → ஒ  → ஒ க் .

அகாதன்

 
 அகாதன் akātaṉ, ெப. (n.)

   வஞ்சகன் (யாழ்.அக.);; deceit full man.

த.வ. ேகடன்.

     [Skt. a-gadha → த. அகாதன்.]
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அகா கள்

அகா கள் agātigaḷ, ெப. (n.)

த் ப்ேப ,  த் ச ்ெசயல், (Jaina.);

 unobstuctive karmas helpful in emancipation, four in number.

     " ரப்்ப தகா கள்" ( ற். 88.);.

     [Skt. a-ghatin → த. அகா கள்.]

அகா தகம்

அகா தகம் agādidagam, ெப. (n.)

   1. க த் த் ன்னக் டாத ; that which can only be swallowed and not masticated.

   2 அகாத் யம்2 பாரக்்க;see agattiyam2.

அகாரணம்

அகாரணம்1 akāraṇam, ெப. (n.)

   ேநரச்்  (தற்ெசயல்); ( ன்.);; accident.

     [Skt. a-karana → த. அகாரணம்.]

 அகாரணம்2 akāraṇam, ெப. (n.)

   காரண ன்ைம; absence of cause.

     "அகாரணத் ெத ரத்் ர"் (காஞ் ப் . தக் ச. 12);.

     [Skt. a-karana → த. அகாரணம்.]

அகாரணமாக

 
 அகாரணமாக akāraṇamāka,  . .எ. (adv.)

   கரணிய ன் ; without proper reason.

அகாரணமாகச ்சந்ேதகப்பட் க் காரியத்ைத ெக த் டாேத (இ.வ.);.

     [அகாரணம் + ஆக.]

     [Skt. a-karana → த. அகாரணம்.]

அகாரணன்

 
 அகாரணன் akāraṇaṉ, ெப. (n.)

   கட ள்; god, as uncaused.

     [Skt. a-karana → த. அகாரணன்.]

அகாரி

 
 அகாரி akāri, ெப. (n.)

   கட ள் ( ன்.);; god.

     [Skt. a-karin → த. அகாரி.]

அகாரியம்

அகாரியம் akāriyam, ெப. (n.)

   தகாத ெசய்ைக; improper act, unworthy deed, criminal or sinful action.

     "நாவகாரியஞ் ெசால் லாதவர"் ( வ். ெபரியாழ். 4, 4, 1);.

த.வ.  செ்சயல்.

     [Skt. a-karya → த. அகாரியம்.]
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அகா ண்யம்

அகா ண்யம் akāruṇyam, ெப. (n.)

   அ ளின்ைம (ேம மந். 97, உைர.);; mercilessness.

த.வ. இரக்க ன்ைம.

     [Skt. a-karunya → த. அகா ண்யம்.]

அ கண்டம்

 
 அ கண்டம் agigaṇṭam, ெப. (n.)

   ம ரம்ாணிக்கம்; wild fenougreeks-sider rhombifolia (சா.அக.);.

     [P]

அ காந்தம்

அ காந்தம் agigāndam, ெப. (n.)

   1. காற் ; wind, air.

   2. ஞா  ( ரிய); காந்தம்; sun stone-Jasper (சா.அக.);.

அ ைக

அ ைக agigai, ெப. (n.)

   1. இலவமரம்; silk-cotton tree, Bombaz Malabricum.

   2. பட் ப்ப த்  (இலவம் பஞ் );; Silk-cotton, Вombax pentan drum (சா.அக.);.

     [P]

அ ேகாசம்

 
 அ ேகாசம் agiācam, ெப. (n.)

   பாம் ச ்சடை்ட; the slough or cast-off skin of a snake (சா.அக.);.

     [அ  + ேகாசம்.]

     [Skt. ahi → த. அ .]

     [ேகாயம் → ேகாசம்.]

அ சச்த் ரம்

அ சச்த் ரம் agiccattiram, ெப. (n.)

   1. ஒ வைக நஞ் ; a kind of vegetable poison.

   2. ஒ வைக ; a plant, Odina pennata (சா.அக.);.

அ ஞ்சனன்

 
 அ ஞ்சனன் agiñjaṉaṉ, ெப. (n.)

   ஆதர  இல்லாேதான்; destitute-person.

த.வ. ஏ .

     [Skt. a-kincana → த. அ ஞ்சனன்.]

அ ஞ் ரம்

அ ஞ் ரம் agiñjiram, ெப. (n.)

   1. ெசங்கத் ரி; caper shrupcapparis sepiaris alias cactas opimtia.

   2. க க் வாளி; the plant Momordica Cochin-Chinesis (சா.அக.);.

அ ஞ்ைச

அ ஞ்ைச agiñjai, ெப. (n.)

   1. ெகால்லாைம; abstinence from killing.

   2.  ன்ப ன்ைம; harmlessness (சா.அக.);.

     [Skt. a-himsa → த. அ ஞ்ைச.]
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அ தம்

அ தம்1 agidam, ெப. (n.)

   1. உண ; food.

   2. நன்ைம இல்லாத ; that which is not conformable to a standard of taste.

   3.  ைம; evil.

     "அ த ெமா வரக்்  ெமண்ணிலாேதார"் ( ேவங்.சத. 87.);. 

   4. (இதம்);இன்ைம; unpleasantness.

     [Skt. a-hita → த. அ தம்.]

 அ தம்2 agidam, ெப. (n.)

   1. பைக; hostility.

   2. உரிைம ன்ைம; absence of right or claim.

     [Skf. a-hlta → த. அ தம்.]

 அ தம்3 agidam, ெப. (n.)

   1. தகாத  (தா . எங்  நிைற.1);; that which is unfit, unsuitable.

   2. இைட ; obstruction.

     "இந்தத் தன்மத் க்  அ தம் பண்ணினவன்" (S. II. ii, 499.);.

     [Skt. a-hita → த. அ தம்.]

அ தலம்

அ தலம் agidalam, ெப. (n.)

    லகம்; serpent world in the nether regions.

     "அ தல வர ன " (இர . யாகப். 79.);.

     [அ  + தலம்.]

     [Skt. ahi → த. அ .]

தளம் → தலம்.

அ தன்

 
 அ தன் agidaṉ, ெப. (n.)

   பைகவன் (யாழ்.அக.);; foe, enemy.

     [Skt. a-hita → த. அ தன்.]

அ ண் கன்

 
 அ ண் கன் agiduṇṭigaṉ, ெப. (n.)

   பாம்பாட் ; a snake charmer;

 a snake exhibitor (சா.அக.);.

     [P}

அ நிரவ்லேயானி

 
 அ நிரவ்லேயானி aginirvalayōṉi, ெப. (n.)

அ ேகாசம் பாரக்்க;see agi-kosam (சா.அக.);.
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அ ப

அ ப  agibadi, ெப. (n.)

   1. ஆ ேசடன்; adisesan.

     "அ ப யா ர தைலயா லரிதாகப் ெபா க் ன்ற" (ெப ந்ெதா. 392);.

   2. ெப ம்பாம் , பாம் க்கரசன்; a big snakes, a king of snakes.

     [Skt. ahi + pati → த. அ ப .]

அ க்

அ க்  agibuggu, ெப. (n.)

   1.  ரி; a mongoose, Herpestes Mungo.

   2. ம ல்; the pea-cock-pavocristatus. 

   3. (க டன்); க ழன்; the Brahminy kite, Haliastur indicus.

     [P]

அ சம்

அ சம் agibusam, ெப. (n.)

   1. க ழன்; the Brahminy kite, Haliastar indicus.

   2. ம ல்; the peacock, Pavo-Cristatus.

   3. கந்த நா ; the inchneumon plant, Vanda roxburghi (சா.அக.);.

அ ட்பம்

 
 அ ட்பம் agibuṭbam, ெப. (n.)

   நாேக ரப் ; a plant, ceylon ironwood, Mesaca roxburghi (சா.அக.);.

அ தனம்

 
 அ தனம் agipūtaṉam, ெப. (n.)

    ழந்ைதகட்  எ வா லண்ைட ேச ம் க மா  மற் ம் நீர ் தலானவற்ைற, அ க்க  
ய்ைமப் ப த்தாைமயால், அவ் டத் ல் ன டன் க்கள் கண்  ன்னர ்பாம்ைபப் ேபால் 

சடை்ட கழற் த் ன் த் ெமா  ேதால் ேநாய்; itch-like eruptions appeating about the anus in children and 
resulting in sloughing, owing to the deposit of urine, perspiration, faeces etc. consequent on the neglect in cleansing that part 

அ ேபனம்

அ ேபனம் agipēṉam, ெப. (n.)

   1. பாம் ன் நஞ் ; saliva of the snake;the snake poison.

   2. கசகசாச ்ெச ன் பால்; opium, Papaver Somniferam (சா.அக.);.

அ ம்ைச

 
 அ ம்ைச agimcai, ெப. (n.)

    ங்  ெசய்வ ந் ம் வன் ைற ல் ஈ ப வ ந் ம் நீங் ய நிைல; non-violence.

     [Skt. a-himsa → த. அ ம்ைச.]

அ மாறல்

 
 அ மாறல் agimāṟal, ெப. (n.)

   ெவள்ேவல் (பச.் .);; panicled babool.

அ ர்ப் த் னி

அ ரப்் த் னி agirpputtiṉi, ெப. (n.)

   இர  15  த்தத் ல் ன்றாவ  ( தான ணா.73, உைர);;     [Skt. ahir – budhnya → த. அ ரப்் த் னி.]

அ ரி

 
 அ ரி  agiribu, ெப. (n.)

அ க்  பாரக்்க;see agibukku (சா.அக.);.
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அ த் யம்

 
 அ த் யம் agiruttiyam, ெப. (n.)

   தவறான ெசய்ைக; illegal action as rape, adultery etc. (சா.அக.);.

     [Skt. a-hrtya → த. அ த் யம்.]

அ த் ரம டம்

 
 அ த் ரம டம் agiruttiramaviḍam, ெப. (n.)

   மரம்,  ல்,  ண்  தலான நிலத் ைணப் ெபா ள்களினா ம், நஞ்  த ய தா க்களினா ம், 
ேதள், பாம் ,  லந்  த ய நச் ரக்ளின் ேசரக்்ைகனா ம் ஏற்ப ம் ெகா ய ேநாய்; diseases arising 
indirectly from the vegetables, mineral and animal poisons, is opposed to.

த் ரம டம் - poisons imported into the system directly by mixing it with other substances (சா.அக.);.

அ ைர

அ ைர agirai, ெப. (n.)

   1.  ரலைடப் ; obstruction to the place of production of the voice.

   2.  ர ன்ைம; voicelessness due to some peripheral lesion aphonia (சா.அக.);.

     [Skt. a-hir → த. அ ைர.]

அ லசரரீம்

அ லசரீரம் agilasarīram, ெப. (n.)

   1. உடம் ன் பாகம்; the body as a whole.

   2. எல்லாச ் ற் ரக்ளின் உடம் ; bodies of all creatures in general (சா.அக.);.

     [Skt. a-kila+sarira → அ லசரீரம்.]

அ லதம்

 
 அ லதம் agiladam, ெப. (n.)

   ெவற் ைலக் ெகா ; the betel plant or creeper (சா.அக.);.

அ லப் ரகாசன்

அ லப் ரகாசன் agilappiragācaṉ, ெப. (n.)

   எங் ம் ளங் ம் க ைடயவன்; one whose fame is world-wide.

     "அ லப் ரகாசன் ம்ைமயவப்ைபயன்" (ெப ந்ெதா. 1251);.

     [Skt. akhila + pra – kaša → த. அ லப் ரகாசன்.]

அ லம்

அ லம்1 agilam, ெப. (n.)

   1. எல்லாம்,  வ ம் ( வா.);; all;

 the whole

   2. உல ; earthy.

   3. உலகம் ம்; universe or entire world.

     "அ லத் ள்ளேதார ்கணங்க ம்" (கந்த . பாரப்். 9);

அ லம் அ ந்த ெசய்  (இக்.வ.); அவர ் கழ் அ லம் எங் ம் பர ற்  (இ.வ.);.

     [Skt. a-khila → த. அ லம்.]

அ லம

அ லம2 agilama, ெப. (n.)

   1. நிலம்; earth.

     "எந்ைததன் ேனவலால லந் றந்தவாெறன" (இர .  ைதவ. 72);.

   2. நீர ்( ங்.);; water.

     [Skt. a-khila → த. அ லம்.]
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அ லேமத

 
 அ லேமத  agilamētagi, ெப. (n.)

    காஞ்ெசா  ( த்.அக.);; small climbing nettle.

அ ல பன்

 
 அ ல பன் agilarūpaṉ, ெப. (n.)

   கட ள்; god, as assuming all forms.

     [Skt. akhila + rupan → த. அ ல பன்.]

அ லாண்டேகா

 
 அ லாண்டேகா  agilāṇṭaāṭi, ெப. (n.)

   எண்ணிறந்த உலகங்கள்; innumerable worlds.

     "அ லாண்ட ேகா ெயல்லாம்" (தா .  வ ள் லா.);.

     [அ லாண்டம் + ேகா .]

     [Skt. akhila + anda → த. அ லாண்டம்.]

அ லாண்டநாய

அ லாண்டநாய  agilāṇṭanāyagi, ெப. (n.)

   மைலமகள் (தக்கயாகப். 613);; Malaimagal.

     [அ லாண்டம் + நாய .]

     [Skt. akhila + anda → த. அ லாண்டம்.]

அ லாண்டம்

 
 அ லாண்டம் agilāṇṭam, ெப. (n.)

   அைனத் லகம் ( ன்.);; the whole universe.

     [Skt. akhil – anda → த. அ லாண்டம்.]

அ ேலா கம்

 
 அ ேலா கம் agilōligam, ெப. (n.)

அ லதம் பாரக்்க;see agiladam (சா.அக.);.

அ டபாகம்

அ டபாகம் agiviḍapāgam, ெப. (n.)

   1. பாம் ன் நஞ் றக்கல்; neutralizing the poison of snake.

   2. கந்தநா ; the chneumon plant, Vandaro-burghil (சா.அக);.

அ ைவரி

அ ைவரி agivairi, ெப. (n.)

   1. பாம் ன் பைகவன் (சத் );, ம ல்; a peacock Pavo-cristatus.

   2. க டன்; the Brahmini kite, halidstur inducus (சா.அக.);.

     [Skt. ahi + vairin → த. அ ைவரி.]
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அ ம்

 
 அ ம் aām, ெப. (n.)

   அர  பார க ம த் வ ல்களில் ேதரச்் யைடந்த உனானி ம த் வன்; a physician who is well acquainted 
with Persian and Arabic system of medicines (சா.அக.);.

     [U. ahaq → த. அ ம்.]

அ சலேவதைன

 
 அ சலேவதைன agusalavētaṉai, ெப. (n.)

   வ த்த ( க்க); ணரச்் ; experience of sorrow.

     [Skt. a - Kušala + vedana → த. அ சல ேவதைன.]

அ மா தம்

 
 அ மா தம் agusumādidam, ெப. (n.)

    வப் க் ண் ளகாய்; a variety of red chilly (சா.அக.);.

அ லா

 
 அ லா  agusulāpu, ெப. (n.)

   அ டயம்; a medicinal root used in dysentery. Indian atees, Aconitam Heterophyllum (சா.அக.);.

அ ளா

அ ளா  agusuḷāpu, ெப. (n.)

   1. அ ைட (சங்.அக.);; atis.

   2. அ லா  பாரக்்க;see agusulabu.

அ டகந்தம்

 
 அ டகந்தம் aguḍagandam, ெப. (n.)

   ெப ங்காயம்; asafetida, Ferula asfoeida (சா.அக);.

அ டாரிசம்

 
 அ டாரிசம் aguṭārisam, ெப. (n.)

   க ங் ங் யம்; black dammer, canarium strictum (சா.அக.);.

     [Skt. agaru → த. அ டாரிசம்.]

அ தார்

 
 அ தார ்agutār, ெப. (n.)

   உரிைமயாளி; holder of a right. one in whom any property, perquisite or privilege is vested.

     [U. haq-dar → த. அ தார.்]

அ

அ  agudi, ெப. (n.)

   ஏ ; destitute, helpless person

     "அ வ டைல ன்  யானா ம் லகரி " ( ப் .142);.

த.வ.  க்கற்றவன்.

     [Skt. a-gati → த. அ .]
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அ ப் யகம்

 
 அ ப் யகம் aguppiyagam, ெப. (n.)

அ ப் யம் பாரக்்க;see aguppiyam (சா.அக.);.

அ ப் யம்

 
 அ ப் யம் aguppiyam, ெப. (n.)

   ெபான் அல்ல  ெவள்ளி; not a base metal but gold or silver (சா.அக.);.

அ யலம்

அ யலம் aguyalam, ெப. (n.)

    ைமயா ள்ள ; that which is bad or inauspicious.

     " யலா யலம்ெமனக் ம் ைன" (நீலேக . 490);.

     [Skt. a-kusala → த. அ யலம்.]

அ ர்

 
 அ ர ்agur, ெப. (n.)

அ ரா பாரக்்க;see agura (சா.அக.);.

     [Skt. a-hir → த. அ ர.்]

அ ரம்

 
 அ ரம் aguram, ெப. (n.)

   வ ற் த் ; fire in the stomach, Gastric fire (சா.அக.);.

     [Skt. a-hir → த. அ ரம்.]

அ ரா

அ ரா agurā, ெப. (n.)

   ேமா ரக்கண்ணி; a - rambling shrub 10-15 ft. (சா.அக.);.

     [Skt. a-hir → த. அ ரா.]

அ ள்

 
 அ ள் aguḷ, ெப. (n.)

   அைலதா  (களகம்பள);த்ேதால்; the excrescence of a goat's neck (சா.அக);.

அ ளிநாதன்

 
 அ ளிநாதன் aguḷinātaṉ, ெப. (n.)

   ஒன்பான் (நவநாத);  த்த ெளா வர;் one of the nine original Siddhars (சா.அக.);.

அ டகந்தகம்

 
 அ டகந்தகம் aāṭagandagam, ெப. (n.)

   ெப ங்காயம் (ைவ. );; asafoetida, Ferula Asafoetida (சா.அக.);.

அ டகந்தம்

 
 அ டகந்தம் aāṭagandam, ெப. (n.)

   அ டகந்தகம் பாரக்்க; aguda-kandagam (சா.அக.);.
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அ பாரம்

அ பாரம் aāpāram, ெப. (n.)

   1. கடல் ஆைம; sea-turtle, Chelonia.

   2. கடல்; sea.

   3. கல்மைல; rock;hill (சா.அக.);.

     [P}

அ பாரன்

 
 அ பாரன் aāpāraṉ, ெப. (n.)

அ பாரம் பாரக்்க;see agubaram (சா.அக.);.

அேகசம்

அேகசம் aācam, ெப. (n.)

   1. ெமாடை்ட; shaven head.

   2. வ க்ைக; baldness, Alopecia.

   3. ம ரின்ைம, ம ரக்் ைற ; absence or lack of hair-atrichia (சா.அக.);.

     [Skt. a-keasa → த. அேகசம்.]

அேகசன்

அேகசன் aācaṉ, ெப. (n.)

   1. ம ரில்லாதவன்; one who has lost the hair on the scalp, a baldheaded man.

   2. ெமாடை்டயன்; one with clean shaven head (சா.அக.);.

     [Skt. a-kesa → த. அேகசன்.]

அேகாசரம்

 
 அேகாசரம் aācaram, ெப. (n.)

    ல க்ெகட்டாத  ( ன்.);; that which cannot be comprehended by the senses.

     [Skt. a-gocara → த. அேகாசரம்.]

அேகாசரி த் ைர

அேகாசரி த் ைர aācarimuttirai, ெப. (n.)

   ெச த் ைள ரண் ைன ம் பஞ்சால் அைடத் க் ெகாண் , தைலைய இ ேதாள்களி ம் சாய்த் ச ்
ெச ல் உண்டா ம் ஓைசையக் ேகட் க் ெகாண் க் ம் ஒக க்ைக ேவ பா  (ேயாகஞானா. 
34.);;     [அேகாசரி +  த் ைர.]

அேகாத் ரம்

 
 அேகாத் ரம் aāttiram, ெப. (n.)

   நற் ல ன்ைம ( ன்.);; want of good ancestry.

     [Skt. a-gotra → த. அேகாத் ரம்.]

அேகாதாைர

 
 அேகாதாைர aātārai, ெப. (n.)

    கப்ெபா ைக ( ன்.);; pouring in torrents, as rain.

த.வ. ெப ம்ெபய்ைக.
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அேகா லம்

அேகா லம் aāpilam, ெப. (n.)

    ங்கேவள் ன்றம் என் ந் ப்ப ; name of a Vaisnava shrine in Kamul.

     "ெசாலேகா ல நர ங்கம்" ( செ்சந்.  . 18, 43.);.

     [Skt. aho-bila → த. அேகா லம்.]

அேகாரக்காய்சச்ல்

 
 அேகாரக்காய்சச்ல் aārakkāyccal, ெப. (n.)

   க ைமயான காய்சச்ல்; a high fever, Hyperpyrexia (சா.அக.);.

     [அேகாரம் + காய்சச்ல்.]

     [Skt. a-ghora → த. அேகாரம்.]

அேகார வாசாரி
யர்

 
 அேகார வாசாரியர ்aārasivāsāriyar, ெப. (n.)

    வ (ைசவ);பத்த  இயற் யவ ள் ஒ வர;் name of a spiritual preceptor author of a Saiva book of ritual.

     [Skt. a-ghora + sivacarya → த. அேகார வாசாரியர.்]

அேகாரப்ப

அேகாரப்ப  aārappasi, ெப. (n.)

   1. ெகா ய ப ; a voracious hunger.

   2. அடங்காப் ப ; a gluttonous appetitie, Adephagia (சா.அக.);.

த.வ. ெப ம்ப , யாைனப்ப .

     [அேகாரம் + ப .]

     [Skt. a-ghora → த. அேகாரம்.]

அேகாரப்பல்லத

அேகாரப்பல்லத  aārappalladagi, ெப. (n.)

   1. சங் ைல; the leaf of a plant. Monetia barlerioides.

   2.  சச்ங் ைல; smooth Volkameria, Cleodendron inerme (சா.அக.);.

அேகாரம்

அேகாரம்1 aāram, ெப. (n.)

   1. ெகா ைம ( ெநல்.  . ேவத. 88);; fierceness, formidableness. ( ெநல்.  . 88);.

   2.  வன் கதெ்தான்  ( வத . பரிகார. 89);; face of Sivan which is turned southward, one of five Sivan-mugam, 
q.v.

   3.  வமந் ரம் (ைசவச. ெபா . 324);; a Šaiva mantra.

த.வ. ெகா ந்ேதாற்றம்.

     [Skt. a-ghora → த. அேகாரம்.]

 அேகாரம்2 aāram, ெப. (n.)

   1. அ  ( . .1. 59);; wisdom.

   2. ெவப்பம் (யாழ்.அக.);; heat.

     [Skt. a-ghora → த. அேகாரம்.]

அேகாரமயமா

 
 அேகாரமயமா  aāramayamāti, ெப. (n.)

   உடம் ள் ெவப்பத் ற் க் காரணமான இடம், உசச்கம்; the seat of heat in that portion of the body situated in 
the forebain, thermogenic centre (in the carpus striatum); (சா.அக.);.
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அேகார ரம்

 
 அேகார ரம் aāraviram, ெப. (n.)

   அல் டம், ஆ த  ( வா ட்டானம்);; one of the six psychic centres of the body that is sitnated in the genital region.

அேகார பா

 
 அேகார பா  aāravupāti, ெப. (n.)

    க ம் ெகா ய வ ; excessive pain, Hyperalgia (சா.அக.);.

     [Skt. a-ghora-ubadha → த. அேகார பா .]

அேகாரெவரிசச்ல்

 
 அேகாரெவரிசச்ல் aāravericcal, ெப. (n.)

   தாங்ெகாணா எரிசச்ல்; unberable burning sensation in the body (சா.அக.);.

     [அேகார+எரிசச்ல்.]

     [Skt. a-ghora → த. அேகாரம்.]

எரி → எரிசச்ல்.

அேகாரன்

அேகாரன் aāraṉ, ெப. (n.)

    வன் ( த. எக் . , 33,2);; Sivan, as formidable.

     [Skt. a-ghora → த. அேகாரன்.]

அேகாராத் ரம்

 
 அேகாராத் ரம் aārāttiram, ெப. (n.)

   பக ர ; day and night.

     [Skt. aho-ratra → த. அேகாராத் ரம்.]

அெகளரவம்

அெகளரவம்1 ageḷaravam, ெப. (n.)

   இகழ்ச் , ம ப் க் ைற ; disrespect, irreverence.

த் ப் பாரக்்க வந்தவரக்ள் ங் வைதக் த்தரக்ள் ெகளரவமாக நிைனப்ப ல்ைல (சா.அக.);.

த.வ. ம ப் க்ேக .

     [Skt. a-gaurava → த. அெகளரவம்.]

 அெகளரவம்2 ageḷaravam, ெப. (n.)

   வணக்க ன்ைம; degradation, dishonour.

     "அங்ேகேபாய் அவன் அெகளரவமைடந்தான்".

     [Skt. a- gaurava → த. அெகௗரவம்.]
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அங்கக்க ப்

அங்கக்க ப்  aṅgakkaṟippu, ெப. (n.)

   1. உடம் ன் அைமப் ;   2. உட ப் னால் காட் ம் ைசைக; any action of the body or limbs intended to 
express in idea or feeling such as, nodding the head to express assent or dissent etc.,

   3. ஆண் அல்ல  ெபண் காட் ம் காதல் ெவளிப்பா  காமக் ப்  

   4.  ணி ற்றாரத்ம் உடம் ற் கா ம் அைடயாளங்கள்;     [அங்கம் + க ப் .]

     [Skt. anga → த. அங்கம்.]

க  → க ப் .

அங்கக்காரன்

அங்கக்காரன் aṅgakkāraṉ, ெப. (n.)

   1. ெமய்க்காவலன் ( வ். நாய்ச் . 9, உைர);; body-guard.

   2. அழ ப த் க் ெகாள்ேவான்; dandy, top.

   3.  க க்காரன், ெபாய்த் ேதாற்றங்காட் ேவான்; masquerader.

     [அங்க(ம்); + காரன்.]

     [Skt. anga → த. அங்கம்.]

அங்கக் ரகம்

 
 அங்கக் ரகம் aṅgaggiragam, ெப. (n.)

   உடல் வ ன்ைமயால் ெகண்ைடக்கால், ைககளில் தானாகேவ கா ம் நரப் ; a spasmodic and 
painful contraction of the muscles of the calf and the arm observed in weak or debilitated persons or in those of neurotic 
tendency-cramps (சா.அக.);.

அங்கக்

அங்கக்  aṅgakkuṟi, ெப. (n.)

   1. உடம் ன் ணம்; bodily symptom.

   2. உடம் ன் அைடயாளம்; descriptive marks on the body.

   3. ஆண் அல்ல  ெபண் ; genital of a male or a female (சா.அக.);.

     [அங்கம் +  .]

     [Skt. anga → த. அங்கம்.]

அங்கக் ப் ல்

 
 அங்கக் ப் ல் aṅgakkuṟippunūl, ெப. (n.)

   உடலைமப்ைபப் பற் ம், உட ப் களின் ப் கைளப் பற் ம், ெசால் ம் ல்; science dealing 
in the general designs of the body and its organs, as learned by dissection, Anatomy (சா.அக.);.

     [அங்கம் +  ப்  +  ல்.]

     [Skt. anga → த. அங்கம்.]

அங்கக்

அங்கக்  aṅgakāṟu, ெப. (n.)

   1. உடம் ன் இயல்  ேவ பா  த யைவ; peculiarity of the constitution or temperament idiosyncrasy.

   2. உடற் ப கள்; different parts of the body.

   3. உடம் ன் தன்ைம; nature of the body (சா.அக.);.

     [அங்கம் +  .]

     [Skt. anga → த. அங்கம்.]
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அங்கக்ேகாற் ச்

 
 அங்கக்ேகாற் ச்  aṅgakāṟpūcci, ெப. (n.)

   உடம் ள்ளி க் ம் ேகாற் ; a round Worm found inside the body (சா.அக.);.

     [அங்க(ம்); + ேகால் +  ச் .]

     [Skt. anga → த. அங்கம்.]

அங்ககணிதம்

 
 அங்ககணிதம் aṅgagaṇidam, ெப. (n.)

   எண்கணிதம்; arithmetic.

     [அங்கம் + கணிதம்.]

     [Skt. anga → த. அங்கம்.]

அங்ககம்

அங்ககம் aṅgagam, ெப. (n.)

   1. உட ப் ; organ of the body.

   2. உட ப் களின் உட்ப ; the interior part of an organ (சா.அக.);.

     [அங்கம் + அகம்.]

     [Skt. anga → த. அங்கம்.]

அங்ககசாயம்

அங்ககசாயம் aṅgagacāyam, ெப. (n.)

   1.  த்த ழ் ,  ந் ; the essence of the body referring to the semen virile.

   2.  நீர;் urine (சா.அக.);.

அங்ககாரம்

அங்ககாரம் aṅgakāram, ெப. (n.)

   நாட் ய வைக ( ைன. கான்மா.9);; a mode of dancing.

     [அங்க(ம்); + காரம்.]

     [Skt. anga → த. அங்கம்.]

     [P]

அங்கனனீம்

அங்கனீனம் aṅgaṉīṉam, ெப. (n.)

   1. உ ப் க் ைற; defect or want of an organ.

   2. உ ப் க்ேக ; deformity of an organ.

     [Skt. anga + hina → த. அங்க னம்.]

அங்க னன்

 
 அங்க னன் aṅgaāṉaṉ, ெப. (n.)

   உடம் னில் ஊன ற்றவன்; one who is wanting in the perfection of bodily organs or having organic deformity 
(சா.அக.);.

     [Skt. anga + hina → த. அங்க னன்.]
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அங்கசே்சார்

 
 அங்கசே்சார்  aṅgaccōrvu, ெப. (n.)

   ஆண் த் தளரச்் ; want of erectile power in the penis impotency (சா.அக.);.

     [அங்க(ம்); + ேசார் .]

     [Skt. anga → த. அங்கம்.]

அங்கசங்கம்

அங்கசங்கம்1 aṅgasaṅgam, ெப. (n.)

   ெமய்  ணரச்்  ( த்தா. நி. 35);; sexual intercourse.

     [அங்க(ம்); + சங்கம்.]

     [Skt. anga → த. அங்கம்.]

சங்கம் → Skt. sanga.

 அங்கசங்கம்2 aṅgasaṅgam, ெப. (n.)

   ஆரவாரப் பகட் ; ostentation, foppery.

     "அவன் அங்கசங்கமா ள்ளவன்" (இ.வ.);.

     [Skt. anga → த. அங்கம்.]

அங்கச சாகம்

 
 அங்கச சாகம் aṅgasabisākam, ெப. (n.)

   க நா ; black variety of the plant, Indian burr, Achyrantnes aspera (சா.அக.);.

அங்கசம்

அங்கசம் aṅgasam, ெப. (n.)

   1.  ; blood.

   2. ேநாய்; disease, sickness.

   3. ம ர;் hair.

   4. காமம்; sexual enjoyment.

   5. சங் ச ்ெசய்ந் நஞ் ; an acid prepared from a kind of impure arsenic called 'sangupashanam' used in Indian 
medicine.

   6. ஆ ள்ேவதப்ப ப் பல ைககளின் உப்ெப த் ம் ெசய் ம், ஒ  நீரம்ம்; according to ayurveda, an 
acid prepared from different kinds of salts obtained by incinerating the roots of several plants.

   8.  மயக்கம்; intoxication (சா.அக.);.

அங்கசலனம்

அங்கசலனம் aṅgasalaṉam, ெப. (n.)

   1. உடல் ந க்கம்; an inroluntary trembling of the body through cold, fear or desease.

   2. உடல் அ ரவ்ாட்டம்; alternate contraction and relaxaction of the muscles of the body, Tremor (சா.அக.);.

     [அங்கம் + சலனம்.]

     [Skt. anga → த. அங்கம்.]

அங்கசலனவாதம்

அங்கசலனவாதம் aṅgasalaṉavātam, ெப. (n.)

   ஊைதேநாய் ேதாற் ம் உண ப் பண்டங்கைள உண்பதால், வளி ந்  நா  நரம் கைளத் 
தாக் வதனால், அ  உடம்  வ ம் பர க்ைக கால்களில், ந க்கத்ைத உண்டாக் ம், ஒ  வைக 
வளி(வாத); ேநாய்; a kind of paralysis, progressive in its course by the aggravated condition of vayuarising from 
consumption of food containing excess of starchy substances, it effects the whole nervous system and is marked by a 
characteristic tremor of the limbs and the head and is also know as paralysis agitans, shaking palsy or parkinson's disease, 
and is most common in males over 40 years of age (சா.அக.);.
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அங்கசன்

அங்கசன்1 aṅgasaṉ, ெப. (n.)

   காமேவள் ( ங்.);; Kaman as born in the mind.

     [Skt. anga-ja → த. அங்கசன்.]

 அங்கசன்2 aṅgasaṉ, ெப. (n.)

   மகன் (நாநாரத்்த.);; son.

     [Skt. anga-ja → த. அங்கசன்.]

அங்கசாதனம்

அங்கசாதனம்1 aṅgacātaṉam, ெப. (n.)

   உடற்ப ற் ; bodily exercise (சா.அக.);.

     [Skt. anga + sadhana → த. அங்கசாதனம்.]

 அங்கசாதனம்2 aṅgacātaṉam, ெப. (n.)

   உட ப் களால் காட் ம் அைடயாளம்; body sign, mark.

த.வ. உடற் .

     [Skt. anga + sadhana → த. அங்கசாதனம்.]

அங்கசாதனம் -
த்தல்

அங்கசாதனம் -த்தல் aṅgacātaṉambiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ப்ப தல்; to find out anything by signs or circumstances, fixing suspicion upon one.

த.வ. உளவ தல்.

     [அங்கசாதனம் +  -த்தல்.]

     [Skt. anka + sadhana → த. அங்கசாதனம்.]

அங்கசாைல

அங்கசாைல aṅgacālai, ெப. (n.)

   ேவளாண் கள் ெச த் ம் வரிவைக (I.M.P.Cg. 1095.);; a tax paid by cultivators.

     [அங்கம் + சாைல.]

     [Skt. anga → த. அங்கம்.]

அங்கசாைலக்கார
ன்

 
 அங்கசாைலக்காரன் aṅgacālaikkāraṉ, ெப. (n.)

   ஊர ்நலப்பணியாளன்; village servant who, by order of the headman, assembles the villagers and procures things 
wanted.

     [அங்க(ம்); + சாைலக்காரன்.]

     [Skt. anka → த. அங்கம்.]

அங்க த்தம்

 
 அங்க த்தம் aṅgasuttam, ெப. (n.)

   அணிவைக; an ornament.

அங்க பா

 
 அங்க பா  aṅgasupāti, ெப. (n.)

    ள்ள ; a medicinal plant hedysaram (சா.அக.);.

     [P]
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அங்க தம்

 
 அங்க தம் aṅgacūtam, ெப. (n.)

   ெகான்ைற ( த். அக.);; Indian labarnum.

அங்கேசட்ைட

அங்கேசடை்ட aṅgacēṭṭai, ெப. (n.)

   1. கால் ைககளாற் ம் யற்றல்; doing mischief with the limbs.

   2. ைக கால்கைள வ ேத யாட் ைக; antic gestures.

     "அங்கேசஷ்ைட ரியாமல்" ( ேவங். சத.63.);.

த.வ.  லக் ம்

     [Skt. anga + cesta → த. அங்கேசடை்ட.]

அங்கேசதம்

அங்கேசதம் aṅgacētam, ெப. (n.)

   1. உடம் ப் கைளத் த த்தல் அல்ல  அ த்தல்; excision or mutilation of a member of part of the body, 
amputation.

   2. உ ப் க் ைற ; absence or defect of any part of organ.

   3. உ ப்ப ; loss by mutilation etc. of an organ or a part these of (சா.அக.);.

     [அங்க(ம்); + ேசதம்.]

     [Skt. anga → த. அங்கம்.]

அங்கேசதனம்

 
 அங்கேசதனம் aṅgacētaṉam, ெப. (n.)

   உடம் ப்ைப அ த்தகற் ைக; the removal of limb or part of the body by using knife, ligature, or any other 
means, amputation (சா.அக.);.

     [அங்கம் + ேசதனம்.]

     [Skt. anga + chedana → த. அங்கேசதனம்.]

அங்கேசதன த்
ைத

 
 அங்கேசதன த்ைத aṅgacētaṉavittai, ெப. (n.)

   உடற் ற்  ல் ( ைவ);; anatomy.

     [அங்கம் + ேசதனம் +  த்ைத.]

     [Skt. anga + cetana → த. அங்கேசதனம்.]

     [த.  த்ைத → Skt. vidya.]

அங்கேசைவ

அங்கேசைவ aṅgacēvai, ெப. (n.)

    ன் வ  ெதா ைக ( ேவக ந்.26);; personal service to a preceptor, as washing his feet, etc.

த.வ. பாததெ்தா ைக.

     [Skt. anga + seva → த. அங்கேசைவ.]

அங்கேசாதைன

 
 அங்கேசாதைன aṅgacōtaṉai, ெப. (n.)

   உடம்ைப ஆராய்ைக; examination of the body (சா.அக.);.

     [Skt. anga + sodhana → த. அங்கேசாதைன.]
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அங்கணப் ரியம்

அங்கணப் ரியம் aṅgaṇappiriyam, ெப. (n.)

   1. ெபண்ணிற் கந்த ; dear to woman.

   2. அேசா ; asoka tree, saraca indica (சா.அக.);.

     [Skt. angina + priya → த. அங்கணப் ரியம்.]

அங்கனபாடாணம்

 
 அங்கனபாடாணம் aṅgaṉapāṭāṇam, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ்ெசய்ந்நஞ் ; a mineral poison, a kind of a arsenic in its natural state (சா.அக.);.

அங்கத்தளரச்்

அங்கத்தளரச்்  aṅgattaḷarcci, ெப. (n.)

   1.  ம்  நி ர் ந் தன்ைம ன்ைம; want of erectile power.

   2. உடல் நலக் ைற ; bodily relaxation owing to advance age infirmity (சா.அக.);.

     [அங்கம் + தளரச்் .]

     [Skt. anga → த. அங்கம்.]

அங்கத் னர்

 
 அங்கத் னர ்aṅgattiṉar, ெப. (n.)

   உ ப் னர;் member.

     [அங்கம் + அத்  + இனர.்]

     [Skt. anga → த. அங்கம்.]

அங்கத்

அங்கத்  aṅgattī, ெப. (n.)

   1. வ ற் த் ; fire in the stomach-gastric or digestive fire.

   2. உடம் ற் பர நிற் ம் ; the heat felt through out the system, animal heat.

   3. உடம் னில் பல இடங்களில் ேதாற் ஞ் ; the therogenic heat at the different centres of the body.

   4. காம இன்பத்தால் உடம் னில் ஏற்ப ம் , காமச ் ; heat arising in the body from excess of passion or 
love (சா.அக.);.

த.வ. ேமனிச் , காங்ைக.

     [அங்கம் +  .]

     [Skt. anga → த. அங்கம்.]

அங்கத் வம்

 
 அங்கத் வம் aṅgattuvam, ெப. (n.)

   உ ப் னர ்த ; member ship. 

அவர ்ெதாடரந்்  ன்  ட்டங்க க்  வராததால் தம் அங்கத்தவத்ைத இழந்தார.்

த.வ. உ ப்பாண்ைம.

     [Skt. anga → த. அங்கத் வம்.]

அங்கதந் ரம்

 
 அங்கதந் ரம் aṅgadandiram, ெப. (n.)

   மந் ர ைன அல்ல  ெசய் ைன பற் ய ல்; a tantric science treating of magical diagrams, marks of figures 
(சா.அக.);.

த.வ. ெசய் ைன ல்.
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அங்கதன்

அங்கதன் aṅgadaṉ, ெப. (n.)

   வா ன் மகன் (கம்பரா. அங்கதன் . 9);; name of the son of Vali.

     [Skt. angada → த. அங்கதன்.]

அங்கதாரி

அங்கதாரி aṅgatāri, ெப. (n.)

   1. ஆதன் ( வன்);; soul.

   2. எ ம் ; bone.

   3. உடம் ; body (சா.அக.);.

     [Skt. anga + darin → த. அங்கதாரி.]

அங்கதாளம்

அங்கதாளம் aṅgatāḷam, ெப. (n.)

   தாளவைக (பரத. தாள 4 உைர);;     [அங்கம் + தாளம்.]

     [Skt. anga → த. அங்கம்.]

அங்க

அங்க  aṅgadi, ெப. (n.)

   1. வளி; wind.

   2. ெந ப் ; fire.

   3. ேநாய்; disease (சா.அக.);

     [Skt. anga → த. அங்க .]

அங்கேதவைத

அங்கேதவைத aṅgadēvadai, ெப. (n.)

    ெதய்வம்; attendant deity of a superior god.

     "அங்கேதவைதக்  இ நா  உரி அரி" (T.A.S. ii, 173.);.

     [அங்கம் + ேதவைத.]

     [Skt. anga → த. அங்கம்.]

அங்கந் றத்தல்

 
 அங்கந் றத்தல் aṅgandiṟattal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   வாயால் வ ற்றாெல க்ைக (வாந்  ேப );, நாட்பட்ட க சச்ல் த ய ேநாய்களின் நி த்தம் 
எ வாய் றந்  ேபாதல்; gaping of the anus owing to the relaxed condition of the sphinctre muscles. It is sometimes 
noticed in choloera, chronic diarrhoea or dysentary (சா.அக.);.

த.வ. எ வாய் றப் .

     [அங்கம் +  ற-,]

     [Skt. anga → த. அங்கம்.]

அங்கந

அங்கந  aṅganadi, ெப. (n.)

   1  ைள ன் நீர;் the cerebro spinal fluid.

   2.  நீர;் urine discharged from the body (சா.அக.);.

அங்கநியாசம்

அங்கநியாசம் aṅganiyācam, ெப. (n.)

   மைறெமா ேயா  உ ப் கைளத் ெதா ைக ( க்காளத். 4, 5, 39);; touching some parts of the body with 
the fingers pronouncing the appropriate mantras.

த.வ. ெமய் ண்டல்.

     [Skt. anga + nyasa → த. அங்கநியாசம்.]
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அங்க ல்

அங்க ல் aṅganūl, ெப. (n.)

   1. மைற ல்; sciences auxiliary to the vedas.

     "ேசா டா மற்றங்க ல்" (தா .  தம்பர. 10);.

   2. சமண ேதான் ய (ைசனாகம); ேவ பா க  ெளான் ; a class of jaina scriptures.

     "அங்க லா  யா ம்" (யேசாதர. 1, 57);.

த.வ. அ ப்பைட ல்.

     [அங்க(ம்); +  ல்.]

     [Skt. anga → த. அங்கம்.]

அங்கப ெய ம்

 
 அங்கப ெய ம்  aṅgabaḍiyelumbu, ெப. (n.)

    ைர ேசணத்  அங்கவ ையப் ேபால க் ம் காெத ம் ; the stirrup shaped bone of the middle ear 
articulating with the incus. It is one of the chains of small bones found in the tympanic cavity stapes (சா.அக.);.

த.வ. ெச என் .

அங்கப்பதக்கணம்

அங்கப்பதக்கணம் aṅgappadakkaṇam, ெப. (n.)

அங்கப் ரதட் ணம் ( வாலவா. 34.13); பாரக்்க;see anga-p-piratatcinam.

த.வ. ெமய் ற் , உ ள்தண்டம்.

     [Skt. anga + pra – daksina → த. அங்கப்பதக்கணம்.]

அங்கப்ப ற்

 
 அங்கப்ப ற்  aṅgappayiṟci, ெப. (n.)

அங்கசாதனம் பாரக்்க;see anga-sadanam.

     [அங்க(ம்); + ப ற் .]

     [Skt. anga → த. அங்க(ம்);.]

அங்கப்ப

அங்கப்ப  aṅgappaḻudu, ெப. (n.)

   1. உ ப் க் ைறபா ; defect in an organ of the body.

   2. உ ப் க்ேக ; malformation or deformity in an organ (சா.அக.);.

த.வ. உ ப் க் ைற.

     [அங்க(ம்); + ப .]

     [Skt. anga → த. அங்கம்.]

அங்கப்பாைன

 
 அங்கப்பாைன aṅgappāṉai, ெப. (n.)

   எரி ட்டப்பட்ட சாம்பல், எ ம்  த யவடங் ய பாைன; an earthen vessel containing the bones and ashes 
of the dead (சா.அக.);.

த.வ. ஈமத்தா , ஈமப்பாைன.

     [அங்க(ம்); + பாைன.]

     [Skt. anga → த. அங்கம்.]
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அங்கப் ச்

 
 அங்கப் ச்  aṅgappiccu, ெப. (n.)

   உடம் க் ம் த் ; bile in the system (சா.அக.);.

     [அங்கம் +  ச் .]

     [Skt. anga → த. அங்கம்.]

த்  →  ச் .

அங்கப் ரதக்கண
ம்

அங்கப் ரதக்கணம் aṅgappiradakkaṇam, ெப. (n.)

அங்கப் ரதட் ணம் ( கா க் தல . 14.); பாரக்்க;see anga-p-piratatcinam.

     [Skt. anga + pradaksina → த. அங்கப் ரதக்கணம்.]

அங்கப் ரதட்சண
ம்

 
 அங்கப் ரதடச்ணம் aṅgappiradaṭcaṇam, ெப. (n.)

   ேகா ல் ச் ற் ைன உடலாற் ரண்  வரம்வ ைக; rolling the body to the right, to and around a sacred 
place, generally in fulfilment of a vow.

த.வ. உ ள்தண்டம், ெமய்  ற் .

     [Skt. anga + pradaksina → த. அங்கப் ரதடச்ணம்.]

     [P]

அங்கப் ரளி

 
 அங்கப் ரளி aṅgappiraḷi, ெப. (n.)

   தன் உடம்ைபச ் ட் க் ெகாள் ம் தன்ைம ள்ள மரவடை்ட; a creature capable of twisting its body into a 
round fold;millepees Hydenocarpus inebrains (சா.அக.);.

     [அங்கம் +  ரளி.]

     [Skt. anga → த. அங்கம்.]

ரள் →  ரள் →  ரளி.

     [P]

அங்கப் ராயச் த்
தம்

 
 அங்கப் ராயச் த்தம் aṅgappirāyaccittam, ெப. (n.)

   உடல் ய்ைம ன் ெபா ட்டானெதா  ற்றநிக்கம்,  ட் க் க ப்  ( ன்.);; expiation for bodily impurity, 
such as that caused by the death of a relative.

த.வ.  ட் க்க .

     [Skt. anga + praya-c-citta → த. அங்கப் ராயச் த்தம்.]

அங்கப் ண்

அங்கப் ண் aṅgappuṇ, ெப. (n.)

   1. உட ப் களில் ஏற்ப ம் ண்; sore or wound developed in an organ.

   2. ஆண் ப் ண்; sore or ulcer on the penis.

   3. உட ற்கா ம் ண்; itches, sore or other wound on the body (சா.அக.);.

த.வ. ேமனிப் ன்.

     [அங்க(ம்); +  ண்.]

     [Skt. anga → த. அங்கம்.]
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அங்கபங்கம்

அங்கபங்கம்1 aṅgabaṅgam, ெப. (n.)

   ெப ைம (இ.வ.);; pomp, pride.

 அங்கபங்கம்2 aṅgabaṅgam, ெப. (n.)

   1. உடற் ற்றம்; defect in the organ of a body.

   2. உட ப் க் ைறபா ; mutilation of deformity of an organ.

   3.  டக்  ேநாயாேல உடற்ேசார் ; poss of motion in a living part or member-paralysis (சா.அக.);.

த.வ. ெமய் ற .

     [Skt. anga + bhanga → த. அங்கபங்கம்.]

அங்கபங்கம -
த்தல்

அங்கபங்கம -த்தல் aṅgabaṅgamaḻittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ த் தல் ( ன்.);; to vex, irritate, torment.

த.வ. ெமய்வ த் தல்.

     [அங்கபங்க(ம்); + அ -.]

     [Skt. anga-banga → த. அங்கபங்கம்.]

அங்கபா

அங்கபா  aṅgapāli, ெப. (n.)

   1. ம த் வச் ; midwife;

 nurse.

   2. ஒ  ; a plant. (சா.அக.);.

த.வ. ம த் வசெ்ச .

அங்க வம்

அங்க வம் aṅgapūvam, ெப. (n.)

   அங்காகம ரவ்ாகமங்கள்;     'அங்க வமா ேலா " (ேம மந். 124);.

     [Skt. anga + puva → த. அங்க வம்.]

அங்கமணி ர ய
ம்

அங்கமணி ர யம் aṅgamaṇidiraviyam, ெப. (n.)

   மணமகன் பரிசம் (S.I.I.VI. 152.);; dowry.

     [அங்க + மணி +  ர யம்.]

     [Skt. anga → த. அங்க(ம்);;

 Skt. dravya → த.  ர யம்.]

அங்கமரத்்தன்

 
 அங்கமரத்்தன் aṅgamarttaṉ, ெப. (n.)

   உடம்ைப அ த் த் ேதய்ப்பவன்; a servant who shampooes his master's body - shampooer (சா.அக.);.

அங்கம டம்

அங்கம டம் aṅgamaruḍam, ெப. (n.)

   1. உட ப் ல் ஏற்ப ம் வ ; pain in the limbs.

   2. உடம்  வ ; pain in the body.

   3. ஊைத ேநாய்; pain in the joints (சா.அக.);.

த.வ. ெமய்வ த்தம்.
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அங்கேயாகம்

அங்கேயாகம்1 aṅgayōkam, ெப. (n.)

   1. எண் ப்  ேயாகம் (R);; yoga which consists of eight forms of discipline.

   2. எ ம்  மாைல (ேதவா. 295, 7);; necklace of bones worn by Šivan.

     [Skt. anga + yoga → த. அங்கேயாகம்.]

 அங்கேயாகம்2 aṅgayōkam, ெப. (n.)

   ஓகநிைல வைக (சங்.அக.);;     [P]

அங்கர்யாரி

 
 அங்கரய்ாரி aṅgaryāri, ெப. (n.)

   நங் ரந் க் ெய க் ம் கப் க் க  (கட யல்);; cat tackle for drawing up an anchor.

த.வ. நங் ரத்தாரம்.

     [E. anchor → த. அங்கர.்]

அங்கரக்கன்

அங்கரக்கன் aṅgarakkaṉ, ெப. (n.)

   ெமய்க்காவலன்; body-guard.

     "அங்கரக்கர ்சதேகா  யைமந்ேதார"் (கம்பரா. இராவணன்றாைன காண்.10);.

த.வ. ெமய்க்காப்பாளன், ெமய்ம்மைற.

     [Skt. anga + raksa → த. அங்கரக்கன்.]

     [த. அரக்கன் → Skt. raksa.]

அங்கரக்கா

 
 அங்கரக்கா aṅgarakkā, ெப. (n.)

   நீண்ட சடை்ட; long coat worn by men, tunic.

     [U. angarkha → த. அங்கரக்கா.]

அங்கரங்கம்

 
 அங்கரங்கம் aṅgaraṅgam, ெப. (n.)

   உல ன்பம்; wordly pleasure (சா.அக.);.

அங்கரங்கைவபவ
ம்

அங்கரங்கைவபவம் aṅgaraṅgavaibavam, ெப. (n.)

   எல்லா கரச்் க ம்; all kinds of enjoyment.

     "ஸ்வா க்  அங்கரங்க ைவபவத் க்  த்த ராமம் (S.i.i.i. 71);.

அங்கரங்கைவேபா
கம்

 
 அங்கரங்கைவேபாகம் aṅgaraṅgavaipōkam, ெப. (n.)

அங்கரங்கைவபவம் பாரக்்க;see angaranga-vaibavam.

அங்கரட் ணி

 
 அங்கரட் ணி aṅgaraṭciṇi, ெப. (n.)

   ெமய் ைற (ேபாரக்்கவசம்);; coat of mail

     [Skt. anga + raksini → த. அங்கரட் ணி.]
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அங்கராகம்

அங்கராகம் aṅgarākam, ெப. (n.)

   உடம் ற் சப்ெப ம் ந மணப் ெபா ள்; cosmetic.

     "அங்கராக மணியார மாரப்" (பாரத. மணி. 109);.

     [Skt. anga + raga → த. அங்கராகம்.]

அங்கரா

 
 அங்கரா  aṅgarāki, ெப. (n.)

    றத்ேத காண் ம் ேமனி ம ர;் hair on the body (சா.அக.);.

     [Skt. anga + raga → த. அங்கரா .]

அங்க கம்

 
 அங்க கம் aṅgarugam, ெப. (n.)

   ம ர ்(சங்.அக.);; hair.

     [Skt. anga + ruha → த. அங்க கம்.]

அங்க கம்

அங்க கம் aṅgarūkam, ெப. (n.)

அங்க கம் ( ந்தா. நி. 35); பாரக்்க;see angarugam.

     [Skt. anga + ruha → த. அங்க கம்.]

அங்க பகம்

 
 அங்க பகம் aṅgarūpagam, ெப. (n.)

   ம ர;் hair (சா.அக.);.

அங்கலட்சண ல்

 
 அங்கலடச்ண ல் aṅgalaṭcaṇanūl, ெப. (n.)

   உட ப் களின், அைமப்  அழ  தலானவற்ைறப் பற் க் ம் உடற் ற் லக்கண ல்; that 
branch of science describing the structural beauty, symmetrical disposition of organs and due proportion of the several parts 
of the body to each other (சா.அக.);.

     [அங்கம் + லடச்ணம் +  ல்.]

     [Skt. anga + laksana → த. அங்கலடச்ணம்.]

இலக்  → இலக்கணம் → Skt. laksana.

அங்கலாகாசம்

 
 அங்கலாகாசம் aṅgalākācam, ெப. (n.)

   மனநல ம த் வரக்ள் பயன்ப த் ம் மந் ரக் ேகால்; a magic rod or want used by conjurors occultists, seers 
and other psychologists to effect a cure in diseases or to attain success in any of their attempts (சா.அக.);.

அங்க ங்கம்

 
 அங்க ங்கம் aṅgaliṅgam, ெப. (n.)

    ரைசவர ்தங்கள் உட ல் அணிந் ெகாள் ம் இலங்கக் , இலங்கம்; lingam worn by lingayates on their 
person.

     [Skt. anga + linga → த. அங்க ங்கம்.]
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அங்கவத் ரம்

அங்கவத் ரம்1 aṅgavattiram, ெப. (n.)

   ேமலாைட (இ.வ.);; upper cloth.

     [Skt. anga + vastra → த. அங்கவத் ரம்.]

 அங்கவத் ரம்2 aṅgavattiram, ெப. (n.)

   அ க்க க்கான ம ப் க்க டன் ஆண்கள் ேதாளில் ேபாட் க் ெகாள் ம் நீண்ட ண் ; a long pleated 
piece of ornamental cloth on the shoulder.

     [Skt. anga + vastra → த. அங்கவத் ரம்.]

     [P]

அங்கவ ச் யர்

அங்கவ ச் யர ்aṅgavayicciyar, ெப. (n.)

   ஆ ள்ேவத ம த் வன் (s.i.i.v, 164);; ayurvedic physician.

     [Skt. anga = vaidya → த. அங்கவ ச் யர.்]

அங்கவாதம்

அங்கவாதம் aṅgavātam, ெப. (n.)

   1. உட ப் ற் கா ம் ஊைத (வாத); ேநாய்; rheumatism or other nervous affection of the limbs or organs of the 
body.

   2. உடம்ைம அ த்த ஊைத (வாதம்);; a constitutional affection of the nerves of the whole body.

   3. எ ம் ற்கா ம் ஒர ்ஊைத (வாத); ேநாய்; neuralgia of the bone, osteoneuralgia (சா.அக.);.

த.வ. ைககால் டக் .

     [Skt. anga + vata → த. அங்கவாதம்.]

அங்கவாவகம்

 
 அங்கவாவகம் aṅgavāvagam, ெப. (n.)

   உடம்ைபப் த்தல் அல்ல  ேதய்த்தல்; shampooing or rubbing the body (சா.அக.);.

அங்க ர்தம்

அங்க ரத்ம் aṅgavigirtam, ெப. (n.)

   1. உ ப்  (அங்க);க் ைற ; defect in an organ.

   2. உடம் ன் ேவ பா ; structural changes of the body or its parts (சா.அக.);.

த.வ. உ ப் டம்.

     [Skt. anga + vi-krta → த. அங்க ரத்ம்.]

அங்க

அங்க  aṅgavigurudi, ெப. (n.)

   1. உடல்ேநாய்; disease of the body.

   2. உட ப் களின் ேநாய்; disease of an organ in the body.

   3. உடம் ன் மா பா ; change of apperance in the body, as in collapse, fainting, apoplexy etc., (சா.அக.);.

     [Skt. anga + vikrti → த. அங்க .]

அங்க த் ைக

அங்க த் ைக aṅgavittigai, ெப. (n.)

   கணிதம் ( ந்தா. நி. 37);; a kind of maths.

     [Skt. anka +  vidya → த. அங்க த் ைக.]
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அங்க யல்

 
 அங்க யல்  aṅgaviyalpu, ெப. (n.)

அங்க லக்கணம் பாரக்்க;see anga-v-ilakkanam (சா.அக.);.

     [அங்கம் + இயல் .]

     [Skt. anga → த. அங்கம்.]

அங்க லக்கணம்

 
 அங்க லக்கணம் aṅgavilakkaṇam, ெப. (n.)

   உடம் ன் தன்ைம ( ணங்கள் அல்ல  இயல் கள்);; the natural disposition or other distinguishing characteristic 
features of the body or its parts (சா.அக.);.

த.வ. உடற் ற் லக்கணம்.

     [அங்க(ம்); + இலக்கணம்.]

     [Skt. anga → த. அங்கம்.]

அங்க னன்

 
 அங்க னன் aṅgavīṉaṉ, ெப. (n.)

   உ ப் க் ைறந்தவன் ( ன்.);; one who has bodily defects

     "physically handicapped".

த.வ. உடற் ைற.

     [Skt. anga + hina → த. அங்க னன்.]

அங்க னம்

 
 அங்க னம் aṅgavīṉam, ெப. (n.)

   உ ப் க் ைற ; maimediness.

     [Skt. anga + hina → த. அங்க னம்.]

அங்கன்

அங்கன் aṅgaṉ, ெப. (n.)

    தல்வன் ( வ். இயற். 3, 65.);; son.

     [Skt. anga → த. அங்கன்.]

அங்கைன

 
 அங்கைன aṅgaṉai, ெப. (n.)

   ெபண் ( வா.);; woman.

     [Skt. angina → த. அங்கைன.]

அங்கைனப்பால்

 
 அங்கைனப்பால் aṅgaṉaippāl, ெப. (n.)

    ைலப் பால்; woman's breast milk (சா.அக.);.

த.வ.  ைலய .

     [அங்கைன + பால்.]

     [Skt. angina → த. அங்கைன.]
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அங்காகமம்

அங்காகமம்1 aṅgākamam, ெப. (n.)

   சமணத் ேதான் யங்க ள் ஒன்  ( லப். 10, 187, உைர.);; one of the classes of jaina scriptures.

     [Skt. anga + agama → த. அங்காகமம்.]

 அங்காகமம்2 aṅgākamam, ெப. (n.)

   1. காமம் ெதாடரப்ான உடற் ற் யல் ல்; a scientific treatise on sex and sexual enjoyments.

   2. ெகாக்ேகாகம்; a book kokkogam.

     [Skt. anga + agama → த. அங்காகமம்.]

அங்காக டணநாச
சாரி

 
 அங்காக டணநாசசாரி aṅgākaruḍaṇanācacāri, ெப. (n.)

   இ  ேநாய்க் ரிய ம ந் ; an agent allaying or relieving convulsions or spasmodic pains, as narcotics, nitrites etc., 
(சா.அக);.

அங்காக டணம்

அங்காக டணம் aṅgākaruḍaṇam, ெப. (n.)

   1. உடம் ன் தைச இ த்தல்; contraction of a limb.

   2. இ ப் ; contracture of a limb, as in paralysis.

   3. வ ப் ; convulsion (சா.அக.);.

த.வ. உட ப் .

     [Skt. anga + a-karsana → த. அங்காக டணம்.]

அங்காக டணவா
தம்

 
 அங்காக டணவாதம் aṅgākaruḍaṇavātam, ெப. (n.)

   நாக் ப் ேபான்ற உ ப் கைள உள் க் க் ம்,  டக்  ஊைத (வாத); ேநாய்; a kind of paralysis in 
which organs like the tongue etc., are drawn in (சா.அக.);.

த.வ.  டக் வளி.

     [Skt. anga + a-karsana+vata → த. அங்காக டணவாதம்.]

அங்காங்கம்

அங்காங்கம் aṅgāṅgam, ெப. (n.)

   1. நான்மைற உ ப்  ல் (உபாங்கம்.);; auxiliary or secondary organs (சா.அக.);.

     [Skt. anganga → த. அங்காங்கம்.]

அங்காங் பாவம்

அங்காங் பாவம் aṅgāṅgipāvam, ெப. (n.)

   உடல் உ ப் களின் உற ; relation of the subsidiary or accessory and principal.

     "அ னி வந் ேதான்  யங்காங்  பாவமா " ( . .1, 27);.

     [Skt. angangi-bhava → த. அங்காங் பாவம்.]

அங்கா பாதசாத்
ரி

 
 அங்கா பாதசாத் ரி aṅgātipātacāttiri, ெப. (n.)

   உடற் ற்  ஆராய்ச் யாளர;் one who is versed in the doctrine and principle of anatomy;one who has studies the 
structure of the body by dissection, anatomist (சா.அக.);.
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அங்கா

 
 அங்கா  aṅgāmi,  .ெப.எ. (adj.)

   நிரந்தரமல்லாத; temporary.

     "அங்கா  மஸ்தா" (C.G);.

     [U. hangami → த. அங்கா .]

அங்கா ப்பட்டா

 
 அங்கா ப்பட்டா aṅgāmippaṭṭā, ெப. (n.)

   நில ஆவண (பட்டா); வைகக ள் ஒன் ; temporary or limited title-deed.

     [U. hangami – patta → த. அங்கா ப்பட்டா.]

அங்காரகேதாடம்

 
 அங்காரகேதாடம் aṅgāragatōṭam, ெப. (n.)

கணிய ல் ெசவ்வா னால் ஏற்ப வதாகக் றப்ப ம் ற்றம் (astrol.);

 malefic influence of mars.

த.வ. ெசவ்வாய்க் ைற.

     [Skt. angaraka+dosa → த. ஆங்காரகேதாடம்.]

அங்காரகம்

அங்காரகம்1 aṅgāragam, ெப. (n.)

     (அக.நி.);; fire.

 அங்காரகம்2 aṅgāragam, ெப. (n.)

   உட ற் ம் ந மணக் ழம்  (அக.நி.);; scented unguent.

த.வ. மணக்கலைவ.

     [Skt. angaraga → த. அங்காரகம்.]

 அங்காரகம்3 aṅgāragam, ெப. (n.)

   1. கரி ( ன்.);; charcoal.

   2. தழற்கரி (சங்.அக.);; heated charcoal.

     [Skt. angaraka → த. அங்காரகம்.]

 அங்காரகம்4 aṅgāragam, ெப. (n.)

    ங்கராசம் என் ம் ஒ  படரெ்கா ; a spreading creeper; white or yellow amaranthes, Verbesina caledulacealias 
eclipta prostata (சா.அக.);.

த.வ. ைகயாந்தகைர

     [Skt. angara-ka → த. அங்காரகம்.]

அங்காரகமணி

அங்காரகமணி aṅgāragamaṇi, ெப. (n.)

   1. பவளம்; coral.

   2. மணி (இரத் னம்);; ruby (சா.அக.);.
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அங்காரகவல்

 
 அங்காரகவல்  aṅgāragavalli, ெப. (n.)

    ேதக்  (பச.் .);; bushy fire brand teak.

     [அங்காரகம் + வல் .]

     [Skt. angara-ka → த. அங்காரக(ம்);.]

அங்காரகன்

அங்காரகன் aṅgāragaṉ, ெப. (n.)

   1. ெந ப்  ( வா.);; fire.

   2. ெசவ்வாய் ( வா.);; the planet mars.

   3. ெசந்நீர ் த்  ( லப். 14, 195);; pearl with a pink lustre.

     [Skt. angaraka → த. அங்காரகன்.]

அங்காரசய்யாப்
ரமணம்

அங்காரசய்யாப் ரமணம் aṅgārasayyāppiramaṇam, ெப. (n.)

    ப் ழம் க் ேமல் ழ ம் நிரயச ் றப் ; hell where in one revolves on a bed of fire.

     "அங்காரசய்யாப் ரமண மாநிரயம்" (ேச .  ராசார. 37);.

     [Skt. angara + sayya + bhramana → த. அங்காரசய்யாப் ரமணம்.]

அங்காரதாளிைக

அங்காரதாளிைக aṅgāratāḷigai, ெப. (n.)

   1.  ட்ட ப் ; an earthen ware portable heating apparatus for baking, used in an Indian household.

   2. ெந ப் ச ்சட் , கணப் ச ்சட் ; fire-pot (சா.அக.);.

     [P]

அங்காரபரிபா த
ம்

 
 அங்காரபரிபா தம் aṅgārabaribācidam, ெப. (n.)

   ெபாரித்த க ; fried curry (சா.அக.);.

அங்காரம்

அங்காரம்1 aṅgāram, ெப. (n.)

   1. ெந ப் ; fire.

   2. தழற்கரி; live charcoal.

     [Skt. angara → த. அங்காரம்.]

 அங்காரம்2 aṅgāram, ெப. (n.)

   மாத் வர ்ெநற்  லணி ங் கரிக்ேகா ; sectarian charcoal mark placed on the forehead by Madhva Brahmans.

     "ஆங்கதனிைடயங் கார ந் ட் " ( ரேபாத. 11, 17);.

     [Skt. angara → த. அங்காரம்.]

அங்காரமஞ்சரி

 
 அங்காரமஞ்சரி aṅgāramañjari, ெப. (n.)

   கழற் ; a plant, Caesalpinia bonduceell (சா.அக.);.
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அங்காரவல்லன்

 
 அங்காரவல்லன் aṅgāravallaṉ, ெப. (n.)

அங்காரவல்  பாரக்்க;see angaravalli.

     [அங்காரம் + வல்லன்.]

     [Skt. angara → த. அங்காரம்.]

அங்காரவல்

அங்காரவல் 1 aṅgāravalli, ெப. (n.)

   1.  வைக; gushy firebrand leak.

   2. ெப ங் ஞ்சா; green wax flower.

     [அங்காரம் + வல் .]

     [Skt. angara → த. அங்காரம்.]

 அங்காரவல் 2 aṅgāravalli, ெப. (n.)

   1.  ேதக் ; blue flowered saw-leaved glory tree, Cleodendron sphoenanthes.

   2. ெப ங் ழ்; a plant Galedupa arborea.

   3. கஞ்சா; gunjah-cannabis sativa (சா.அக.);.

அங்காரவா

 
 அங்காரவா  aṅgāravāyu, ெப. (n.)

   நச் வளி; noxious suffocating gas like that in wells, pits, mines etc. chokedamp (சா.அக.);.

     [Skt. angara + vayu → த. அங்காரவா .]

அங்காரவாரி

 
 அங்காரவாரி  aṅgāravāridi, ெப. (n.)

   ைகயாந்தகைர; a medicinal plant known as white amaranthus, Eclipta prostata (சா.அக.);.

     [P]

அங்காரன்

அங்காரன் aṅgāraṉ, ெப. (n.)

ெசவ்வாய் (அறப். சத. 50);

 the planet mars.

     [Skt. angara → த. அங்காரன்.]

அங்காரிகம்

அங்காரிகம் aṅgārigam, ெப. (n.)

   1. க ம் த் தண் ; the stalk of the sugar-cane.

   2. பலா ; the bud of  ஞ் கம். Butea frondosa (சா.அக.);.

அங்காரிைக

அங்காரிைக aṅgārigai, ெப. (n.)

   1. க ம் த்த ; stalk of the sugar-cane.

   2.  க்கம் ங்ெகாத் ; bunch of murukku flowers.

     [Skt. angarika → த. அங்காரிைக.]
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அங்காரிதம்

அங்காரிதம் aṅgāridam, ெப. (n.)

   1. ஒ  ெகா ; a creeper.

   2. பலா ; the early blossom of  ஞ் கம், Butea frondosa (சா.அக.);.

அங்கா ல

 
 அங்கா ல aṅgāṉuāla,  .ெப.எ. (adj.)

   உடம் ற் த் த யாக; agreeable to the body (சா.அக.);.

அங்கா ேலபனம்

 
 அங்கா ேலபனம் aṅgāṉulēpaṉam, ெப. (n.)

   உடம் ற் தல்; anointing the body (சா.அக.);.

அங்

அங் 1 aṅgi, ெப. (n.)

   1. ( ட்டங்கைளத் தாங் ம் தாய்நிைல உத் ரம் ேபா ம்);  தன்ைமயான உடம் ச ்சட்டம்; principal.

     " ம் மங் யல தங்க ைல" (ேவதாரணி. மாகாசமச.் 7);.

   2. நீள் ப்பாயம்; long jacket.

     "அங் ைன யங் ெம யணிந்தவ மானார"் (இர . ேத . 28);.

   3. பா ரியார ்அணி ம் நீள் ெவள் ைட; cassock.

     [Skt. angin → த. அங் .]

 அங் 2 aṅgi, ெப. (n.)

   1. ெந ப்  ( ங்.);; fire.

   2.  க்கட ள் (கந்த . பா ர. 53);; Agni.

   3. ெப ந் ; digestive faculty, gastric fire.

     "உடற்காதார மடலங்  மாந்தல்" (ைதலவ. பா . 1);.

   4. ஆரல் (காரத்் ைக);  ன் (பரிபா. 11, 7);; the third naksatra.

   5. க ரவன்; sun.

     "பனிப்பைக யங் ையப் ப ப்பர"் ( க்காளத். 4, 30, 14);.

     [Skt. agni → த. அங் .]

 அங் 3 aṅgi, ெப. (n.)

   1. சா  ங்கம் (ைவ. );; vermilion.

   2. ைகம் ன் என் ம் (அத்தம்); 13 ஆம் ண் ன் (R);;   13th nasatram.

     [Skt. agni → த. அங் .]

அங் க்க

 
 அங் க்க  aṅgikkaru, ெப. (n.)

   சா ங்கம்; a beautiful red colouring matter artificially prepared from sulphur and mercury vermilion (சா.அக.);.

த.வ. அழற்க .
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அங் சக்

 
 அங் சக்  aṅgisakkuru, ெப. (n.)

   இதளியம் (இரசம்);  த ய தா க்கைளக் கட் வதற்காகக் ெகாங்கணவன் ெபான்னாக்க ற் 
ெசால் ய ைறப்ப  ெசய் ம், ஒ வைகக்  ம ந் ; a medicine with an active principle prepared as per 
method prescribed in the alchemical science of Korganavar for consolidating mercury and other minerals (சா.அக.);.

த.வ. இதளியக் .

அங் சகம்

 
 அங் சகம் aṅgisagam, ெப. (n.)

   தன்ெனா ப் ; kind of asceticism.

த.வ.  லனடக்கம்.

     [Skt. hamsaka → த. அங் சகம்.]

அங் சபா

 
 அங் சபா  aṅgisapāti, ெப. (n.)

அங் சவா  (பரி.அக.); பாரக்்க;see angusavadi.

 அங் சபா  aṅgisapāti, ெப. (n.)

அங் சவா  (யாழ்.அக.); பாரக்்க: see angusavadi.

     [Skt. hamsa + padika → த. அங் சபா .]

அங் சம்

அங் சம்1 aṅgisam, ெப. (n.)

   எ னப் (அன்னப்);  ள்; swan.

     " ரமா ைடய இராச அங் ச ம்: (தக்கயாகப். 151);.

த.வ. எ னம்.

     [Skt. hamsa → த. அங் சம்.]

 அங் சம்2 aṅgisam, ெப. (n.)

    ; part, portion.

     "மாதவப்பட்ட னங் ச வவதாரமா " (ஞானவா.  .);.

த.வ. பங் .

     [Skt. amsa → த. அங் சம்.]

 அங் சம்3 aṅgisam, ெப. (n.)

   1. ேதாள்; shoulder.

   2. வாைழ; plantain tree.

   3. பங் ; division (சா.அக.);.

த.வ.  ைளப் .
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அங் சயன்

 
 அங் சயன் aṅgisayaṉ, ெப. (n.)

   யாக வைக; name of a sacrifice.

த.வ. அழலா .

     [Skt. agni-caya → த. அங் சயன்.]

அங்

அங்  aṅgisu, ெப. (n.)

   1. க ரவன்; the sun.

   2. ஞா ற் க் க ர ்( ரியக் ரகணம்);; the sun's rays (சா.அக.);.

த.வ. அழல்.

     [Skt. agni → த. அங் .]

அங் மா

 
 அங் மா  aṅgisumāli, ெப. (n.)

   பன்னி  ( வாதச); க ரவ இனத்தவ ள் ஒ வன் ( ங்.);; a deity representing the sun, one of the 
tuvadasadittar, q.v.

த.வ. அழல்ேத .

     [Skt. amsu-malin → த. அங் மா .]

அங் ட்ேடாமம்

அங் ட்ேடாமம்1 aṅgiṭṭōmam, ெப. (n.)

    யால் ெசய்யப்ப ம் ேவள்  வைக; variety of the jyotistoma.

     "அங் ட்ேடாமங் ேகாேமத ராச யம்" (உத்தரரா.  க் . 117);.

த.வ. அழேலாமம்.

     [Skt. agni-stoma → த. அங் ட்ேடாமம்.]

     [P]

 அங் ட்ேடாமம்2 aṅgiṭṭōmam, ெப. (n.)

    மணி (ேகாேமதகம்);; cinnamon stone, Onyx (சா.அக.);.

த.வ. அழற்கல்.

அங் டபா

 
 அங் டபா  aṅgiḍapāti, ெப. (n.)

அங் சபா  பாரக்்க;see angisapadi (சா.அக.);.

த.வ. அங் சவா

     [Skt. hamsa-padika → த. அங் டபா .]
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அங் டம்

அங் டம்1 aṅgiḍam, ெப. (n.)

   1.  தாங்க ைவப்  நஞ் ; a kind of mineral poison.

   2. சாரத்ைதக் கட் ேமார ்ம ந் ; a chemical capable of consolidating muriate of ammonia sold in the abzaar.

த.வ. அழல்நஞ் .

     [Skt. hamsa → த. அங் டம்.]

 அங் டம்2 aṅgiḍam, ெப. (n.)

   1. வாைழ; plantain tree.

   2. தைச (மாங் சம்);; flesh.

அங் த்தம்பைன

அங் த்தம்பைன aṅgittambaṉai, ெப. (n.)

   ெந ப் ச ் டாம க்கச ்ெசய்யவல்லெதா  கைல ( வாலவா. 38, 23.);; art of suspending the action of 
fire by magic.

த.வ. அழல்தைட.

     [அங்  + தம்பைன.]

     [Skt. agni → த. அங் .]

அங் த்ேதவன்

அங் த்ேதவன் aṅgittēvaṉ, ெப. (n.)

    க்கட ள்; the god to fire.

     "அங் த் ேதவன ெளன" (ெப ங். உஞ்ைசக். 43,151);.

த.வ. அழற்கட ள்.

     [அங்  + ேதவன்.]

     [Skt. agni → த. அங் .]

அங் தம்

அங் தம்1 aṅgidam, ெப. (n.)

   பாட் ைடத ்தைலவைனக் க் ம் ெபயர;் the name given, in a poem, to a person who is the hero.

     "ஓர ்அங் தம் ைவத் ப் பா ற " (R);.

த.வ. உள்ளாளன்.

     [Skt. ankita → த. அங் தம்.]

 அங் தம்2 aṅgidam, ெப. (n.)

   1. அைடயாளம்; sign.

     "அங் தம் ற ேம லைறய நின்றேவ" (கந்த . இந் ர ரி 37.);.

   2. த ம் ; scar.

     "இவன் ெச ற் ெகாண்ட வங் தத் " (இர . யாகப். 103.);.

த.வ. அைடயாளம்.

     [Skt. ankita → த. அங் தம்.]
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அங் தாரணம்

 
 அங் தாரணம் aṅgitāraṇam, ெப. (n.)

    ன் றம் நிைனத்  அைமத்தல்; concentrating on the principle of fire, as operating in the body (சா.அக.);.

த.வ. அழற்ேகாைவ.

     [அங்  + தாரணம்.]

     [Skt. agni → த. அங் .]

அங் ைச

 
 அங் ைச aṅgidisai, ெப. (n.)

   ெதன் ழக்  ( வா.);; the S.E quarter, as under the guardianship of Agni.

த.வ. அழல் ைச.

     [அங்  +  ைச.]

     [Skt. agni → அங் .]

அங் நாள்

அங் நாள் aṅgināḷ, ெப. (n.)

   1. ஆரல் (காரத்் ைக); ( ங்.);; the third naksatra.

   2. ைகம் ன் (அத்தம்); ( டா.);; the thirteenth naksatra.

த.வ. ஆரல்.

     [அங்  + நாள்.]

     [Skt. agni → த. அங் .]

அங் ட் -தல்

அங் ட் -தல் aṅgiyūṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ைலமண் ெசய்தல்; to coat a long piece of cloth with clay or red sand and to cover or tie it round the edges of the 
mouth, as of a bottle etc., to make them air-tight. To lute this is a method adopted by the alchemists, and vaidyans for 
calcination of metals (சா.அக.);.

அங் மாந்தம்

அங் மாந்தம் aṅgimāndam, ெப. (n.)

   ேநாய்வைக (கடம்ப. 4, இல்லா. 94);; a kind of disease.

த.வ. அழல்மாந்தம்.

     [அங்  + மாந்தம்.]

     [Skt. agni → த. அங் .]

அங் யங்கட ள்

அங் யங்கட ள் aṅgiyaṅgaḍavuḷ, ெப. (n.)

    க்கட ள்; Agni.

     "அங் யங் கட ள் அ கரி யாக" (ெதால். ெபா ள். 142, உைர.);.

     [அங் யம் + கட ள்.]

     [Skt. agni → த. அங் .]

அங் யாதானம்

அங் யாதானம் aṅgiyātāṉam, ெப. (n.)

   ேவள் க்காகத் ையச ்ேசரக்் ம் ெதா ல் ( க்காளத். 4, 29, 33);; initiatory ceremony of placing the sacred 
fire on the altar and consecrating it.

த.வ. அழற்ெகாைட.

     [அங்  + ஆதனம்.]

     [Skt. agni → த. அங் .]
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அங் ரகம்

 
 அங் ரகம் aṅgiragam, ெப. (n.)

   உடம் ேனாய்; disease of the body, bodily ailment (சா.அக.);.

த.வ. ெமய்ப் ணி.

     [Skt. anga + graham → த. அங் ரகம்.]

அங் ர

அங் ர  aṅgirasu, ெப. (n.)

அங் ரன் (மசச் . இ மான்.57); பாரக்்க;see angiran.

     [Skt. angirasu → த. அங் ர .]

அங் ரம்

அங் ரம் aṅgiram, ெப. (n.)

   ப ெனண் ைணத் ெதான்மத் ெளான் ; a secondary purana, one of 18 uba-puranam.

     [Skt. angiras → த. அங் ரம்.]

அங் ரன்

 
 அங் ரன் aṅgiraṉ, ெப. (n.)

   ஒ  னிவன் ( ன்.);; name of a sage.

     [Skt. angiras → த. அங் ரன்.]

அங் ரா

அங் ரா aṅgirā, ெப. (n.)

   ஒ  னிவன் (காஞ் ப் . சத்ததா. 2);; name of a sage.

     [Skt. angiras → த. அங் ரா.]

அங் ரி

அங் ரி1 aṅgiri, ெப. (n.)

   மரேவர ்(நாநாரத்்த.);; root, as of tree.

     [Skt. anghri → த. அங் ரி.]

 அங் ரி2 aṅgiri, ெப. (n.)

   மாட்  ேநாய்வைக (ெபரியமாட். 102);; a cattle - disease.

     [Skt. angiri → த. அங் ரி.]

 அங் ரி3 aṅgiri, ெப. (n.)

   பாதம், தாள் ( ங்.);; foot.

     [Skt. anghri → த. அங் ரி.]

அங் ரிநாமகம்

 
 அங் ரிநாமகம் aṅgirināmagam, ெப. (n.)

   மர லம்; root of a tree (சா.அக.);.

த.வ. மரேவர.்

     [Skt. anghri+namaka → த. அங் ரிநாமகம்.]
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அங் ரிப்பலா

 
 அங் ரிப்பலா aṅgirippalā, ெப. (n.)

    ற்றா மல் , பற்கைளெயாத் ம் யன மான மல் வைக; short tubed Arabian jasmine, Jasminum 
sambac (typica); (சா.அக.);.

த.வ.  க் மல் .

அங் ரிபம்

 
 அங் ரிபம் aṅgiribam, ெப. (n.)

   மரம்; tree (சா,அக.);.

     [Skt. anghri-pa → த. அங் ரிபம்.]

அங் ரிபாணி

 
 அங் ரிபாணி aṅgiripāṇi, ெப. (n.)

 a child who habitually sucks the thumb, thumb sucker (சா.அக.);.

த.வ. ைக ப் ,  ரல் ப் .

அங் ரிபானம்

 
 அங் ரிபானம் aṅgiripāṉam, ெப. (n.)

    ரல் சப் தல்; sucking the finger or the toes as done by infants (சா.அக.);.

த.வ.  ரற் ப்பல்.

அங் ரிவல்

 
 அங் ரிவல்  aṅgirivalli, ெப. (n.)

    ைல; a plant-liedysarum, Lagopodioides, c.f.

அங் சபா  (சா.அக.);.

த.வ. இைலவள்ளி.

     [அங் ரி + வல் .]

     [Skt. angira → த. அங் ரி.]

அங் னண்ீடான்

 
 அங் னீண்டான் aṅgiṉīṇṭāṉ, ெப. (n.)

   க ஞ் ெசம்ைப; bastard sensitive plant-sesbania aegyptiaca alias, S. Aculeata (சா.அக.);.

அங் கரணம்

 
 அங் கரணம் aṅākaraṇam, ெப. (n.)

   உடன் ப ைக, உடன்ப க்ைக; assenting, accepting.

த.வ. உடன்பா .

     [Skt. angikarana → த. அங் கரணம்.]
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அங் கரி-த்தல்

அங் கரி-த்தல் aṅākarittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஏற் க்ெகாள் தல்; to accept, receive approve.

     " த்தம்ைவத் ட மங் கரித ் மகா ேதவேதவா" (அறப். சத. 100);.

த.வ. ஏற்பளித்தல்.

     [Skt. angi-kar → த. அங் கரி-.]

அங் காரம்

அங் காரம் aṅākāram, ெப. (n.)

   1. உடன்பா ; acceptance, approval.

   2. வரேவற் ; hospitality.

     "அங் கார மைனத் ஞ் ெசய்தான்" (ஞானவா.  த். 81.);.

த.வ. ஏற்

     [Skt. angi-kara → த. அங் காரம்.]

அங் தம்

 
 அங் தம் aṅākirudam, ெப. (n.)

   ஏற் க் ெகாள்ளப்பட்ட  (சங்.அக.);; that which is agreed to, accepted.

     [Skt. angi-krta → த. அங் தம்.]

அங் ச சாரி

 
 அங் ச சாரி aṅgusabisāri, ெப. (n.)

   ேபரீசச்ம் பழம்; fruit of the date palm, Phoenix dactylifera (சா.அக.);.

அங் சேராசனம்

 
 அங் சேராசனம் aṅgusarōsaṉam, ெப. (n.)

    ைவ நீ  (இராட.்);; flour of East Indian arrowroot.

     [Skt. ankusa + rocana → த. அங் சேராசனம்.]

அங் சவா

 
 அங் சவா  aṅgusavāti, ெப. (n.)

    ள்ள ;(பச.் .);; scabrous ovate unifoliate tick-trefoil.

     [Skt. hamsa + padika → த. அங் சவா .]

அங் சன்

 
 அங் சன் aṅgusaṉ, ெப. (n.)

   ைவப்  நஞ்  (ைவ. .);; angusa pasanam a mineral poison.

     [Skt. ankusa → த. அங் சன்.]
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அங் ட்டப்ப மன்

 
 அங் ட்டப்ப மன் aṅguṭṭapparumaṉ, ெப. (n.)

   ெப ரல் கனம்; as thick as the thumb (சா.அக.);.

     [அங் ட்டம் + ப மன்.]

     [Skt. angusha → த. அங் ட்டம்.]

அங் ட்டப் ரமா
ணம்

 
 அங் ட்டப் ரமாணம் aṅguṭṭappiramāṇam, ெப. (n.)

அங் ட்டமாத் ரம் பாரக்்க;see angutta-mattiram. (சா.அக.);.

     [Skt. angustha+pra-mana → த. அங் ட்டப் ரமாணம்.]

அங் ட்டம்

அங் ட்டம்1 aṅguṭṭam, ெப. (n.)

   1. ெப ரல்; thumb, great toe.

     "தாளங் ட்டத்ைதத ் க ரதத் ன் " (வரத. பாகவத. பற்  20);.

   2. ெப ரலள ; measure of a thumb.

     "அங் ட்டெமன்  மள ற்றா வாய்ந்த" (பாகவத.  ரியமண் 20);.

     [Skt. angustha → த. அங் ட்டம்.]

 அங் ட்டம்2 aṅguṭṭam, ெப. (n.)

   பாண்  (ைவ. .);; a condition to the biliary passages, general dropsy (சா.அக);.

     [Skt. angustha → த. அங் ட்டம்.]

அங் ட்டமாத் ரம்

 
 அங் ட்டமாத் ரம் aṅguṭṭamāttiram, ெப. (n.)

   ெப ரலள ; as big as the thumb (சா.அக.);.

அங் ட்ட தல்ேரா
மம்வைர

 
 அங் ட்ட தல்ேராமம்வைர aṅguṭṭamudalrōmamvarai, ெப. (n.)

   கால் ெப ரல் தல் தைலம ர ்வைர; from the big toe to the head i.e., from toe to top figuratively the whole 
body (சா.அக.);.

த.வ. அ தல் வைர.

அங் ட்ட

அங் ட்ட  aṅguṭṭarūpi, ெப. (n.)

   1. ெப ரலள னன்; a person of very small size, Lilliputian.

   2. அகத் யர;் the sage Agastyar (சா.அக.);.

     [Skt. angustha + rupin → த. அங் ட்ட .]

அங் ட்டவாதம்

 
 அங் ட்டவாதம் aṅguṭṭavātam, ெப. (n.)

   ெப ரல் வளி; neurosis of the thumb or the great toe, similar to cramp (சா.அக.);.

     [Skt. angustha + vata → த. அங் ட்டவாதம்.]
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அங் டம்

 
 அங் டம் aṅguḍam, ெப. (n.)

    ற ேகால் (யாழ்.அக.);; key.

     [Skt. ankuta → த. அங் டம்.]

     [P]

அங் டா னி

 
 அங் டா னி aṅguṭākiṉi, ெப. (n.)

   க ங் க ேரா னி; black hellibore, Helliborus nigheralias picrorriza kurroa (சா.அக.);.

     [Skt. anguta → த. அங் டா னி.]

அங் ணம்

அங் ணம்1 aṅguṇam, ெப. (n.)

   ெவங்காரம் (R.);; bогах.

     [Skt. tankana → த. அங் ணம்.]

 அங் ணம்2 aṅguṇam, ெப. (n.)

   ேகா ைம; wheat, Triticum vulgara alias T. sativum (சா.அக.);.

     [Skt. tankana → த. அங் ணம்.]

அங் த்தான்

அங் த்தான்1 aṅguttāṉ, ெப. (n.)

    ன்னர ் ர ல் அணி ங் ; thimble.

 அங் த்தான்2 aṅguttāṉ, ெப. (n.)

   ெப ந்தாரா; a wild goose (சா.அக.);.

அங் யாசக்காய்

 
 அங் யாசக்காய் aṅguyācakkāy, ெப. (n.)

   பலகைற; cowry (சா.அக.);.

அங் ரகம்

அங் ரகம் aṅguragam, ெப. (n.)

     ( ந்தா. நி. 39);; nest.

     [Skt. ankura-ka → த. அங் ரகம்.]

அங் ரப் ராணி

 
 அங் ரப் ராணி aṅgurappirāṇi, ெப. (n.)

    ைள ; a generic name for microorganism whether animal or vegetable microbe (சா.அக.);.

     [Skt. ankuara + pranin → த. அங் ரப் ராணி.]

அங் ரார்ப்பணம்

அங் ராரப்்பணம் aṅgurārppaṇam, ெப. (n.)

   பா ைக ெதளிக்ைக (ெந நல். 75. உைர);; ceremony preliminary to a marriage or other auspicious ceremony in 
which certain seeds are placed in vessels for sprouting,

த.வ.  ைளப்பா ைக,  ைளக்கட் .

     [Skt. ankura + arpana → த. அங் ராரப்்பணம்.]
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அங் ரி

அங் ரி1 aṅgurittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   1.  ைளத்தல்; to sprout

     " த் ட்டங் ேய யங் ரித் " ( வாத.  . மந்  7);.

   2. ேதாற் த்தல்; to originate, to be born.

     " மக் லத் லங் ரித்தான்" (பாரத.  . 31);.

   3. ெவளிப்ப தல்; to reveal oneself appear.

     "ஆண்  மன்றல் ெபற்றங் ரித்தார"் (பாரத.  ெரளப ம.98);.

த.வ.  ைளப் .

     [Skt. ankura → த. அங் ரி-.]

 அங் ரி2 aṅguri, ெப. (n.)

   1. ைக ரல்; finger.

   2. கால் ரல்; toe.

     [Skt. anguri → த. அங் ரி.]

 அங் ரி3 aṅguri, ெப. (n.)

   தளிரத்்தல்; sprouting (சா.அக.);.

     [Skt. ankuri → த. அங் ரி.]

அங் ரிதம்

 
 அங் ரிதம் aṅguridam, ெப. (n.)

    ைளத்த ; that which has sprouted forth (சா.அக.);.

     [Skt. ankurita → த. அங் ரிதம்.]

அங் லேதாரணம்

 
 அங் லேதாரணம் aṅgulatōraṇam, ெப. (n.)

    வனியரக்ள் ெநற் லணி ம் நீற் க் ேகா  (C.m.);; marks of sacred ashes worn by Saivites on their 
foreheads in three horizontal lines.

     [Skt. angula-torana → த. அங் லேதாரணம்.]

     [P]

அங் லப்பரிட்ைச

அங் லப்பரிடை்ச aṅgulappariṭcai, ெப. (n.)

   ெபண்களின் றப் ப் ற் ைக ரைல ட் க் க ப்ைபையத் க் ம் இறக் ம் பாரத்் க் 
ழந்ைத உண்டா ப்பைத அ ந் , க ப்பத்ைத உ  ெசய் ம் ஒ  ைக ைற; a method of diagnosing 

pregnancy from the 4th to the 8th month by pushing up the uterus with the finger inserted into the vagina so as to cause the 
embryo to rise and fall again like a heavy body in Water, impinging on the tip of the finger in the rebound, in a characteristic 
way, Internal Ballottement (சா.அக.);.
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அங் லம்

அங் லம்1 aṅgulam, ெப. (n.)

   அணி ரல்,  ண்  ர க்  ன் ள்ள ரல் (அக.நி.);; ring finger.

த.வ. ேமா ர ரல்

     [Skt. angula → த. அங் லம்.]

அங் லம் என் ம் ெசால் கைணயா  (ேமா ரம்); அணி ம் றப்  ேநாக்  அணி ரல் என் ம் 
ெபா ளில் த ல் மட் ேம உள்ள . வடெமா ல் இல்ைல.

     [P]

 அங் லம்2 aṅgulam, ெப. (n.)

   1. ைக ரல்; finger.

     "கமலங்க ணிக  மங் லத ் க்ைக" (ம  48);.

   2. ைக அல்ல  கா ன் ெப ரல்; thumb or great toe.

   3. ஒ ர லகலம்; inch, a measure of length, as a finger's breadth.

     "அங் லத்தளைவ யாேம". (கந்த . அண்ட. 5);.

த.வ.  ரலம்,  ரற் ைட.

அங் லரா

 
 அங் லரா  aṅgularāci, ெப. (n.)

    நாகம் ேபான்ற ஒ  வைகச ் ய பாம் ; a species of small snakes about an inch in length, as punagam 
(சா.அக.);.

     [Skt. angula + raji → த. அங் லரா .]

     [P]

அங்

அங் 1 aṅguli, ெப. (n.)

   1.  ரல் ( வா.);; finger or toe.

     "அங்  ெயண்களி னைமத் " (ெபரிய . ஆனாய. 13);.

   2. கைணயா ; fingering, toe-ring.

     "ேமல் ரல் தனக்  மங்  ெபா த் " (நல். பாரத.  ெரள. 30);.

     [Skt. anguli → த. அங் .]

 அங் 2 aṅguli, ெப. (n.)

   1. ஆதனின் இ ப் டமாகக் க தப்ெப ம் வ ந வம்; the space between the eye-brow considered as the 
seat of soul.

     "அரங்   யகப் றம்" ( மந். 1191);.

     [Skt. anguli → த. அங் .]

 அங் 3 aṅguli, ெப. (n.) 

   1. யாைனத் க்ைக ன் னி; the tip of an elephantstrunk.

     "அக் ரி லங்கள்  மங்  ண்  வைல" (க ங். 285.);.

   2. ஐ ர  (பரி.அக.);; aivirali, a creeper bearing red fruits.

     [Skt. anguli → த. அங் .]
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அங் கம்

அங் கம் aṅguligam, ெப. (n.)

   கைணயா ; finger-ring.

     "அங் க ெமான் ன லாழ்த  ணற் ல் ழ" (பாரத. வாரணா.51);.

த.வ. ேமா ரம்.

     [Skt. angulika → த. அங் கம்.]

அங் சத் ரம்

 
 அங் சத் ரம் aṅgulisattiram, ெப. (n.)

   ெதாண்ைட ல் அ ைவ ம த் வம் ெசய்தவற்காக ர ல் மாட் க்ெகாண்  பயன்ப த் ம் ஒ  
வைகக் கத் ; a surgical knife used in an operation of the throat;

 a scraping instrument held in the hand scarper (சா.அக.);.

த.வ.  ரற்கத் .

     [Skt. anguli + sastra → த. அங் சத் ரம்.]

     [P]

அங் சந்ேதசம்

 
 அங் சந்ேதசம் aṅgulisandēsam, ெப. (n.)

    ரல் ெநா த்தல்; making a sharp noise by striking the ball of the thumb, snaing the thumb (சா.அக.);.

     [Skt. anguli + san-desa → த. அங் சந்ேதசம்.]

அங் த் ரம்

அங் த் ரம் aṅgulittiram, ெப. (n.)

   ைக ர ைற ( ந்தா.நி. 39);; thimble.

     [Skt. anguli-tra → த. அங் த் ரம்.]

அங் த் ராண
ம்

 
 அங் த் ராணம் aṅgulittirāṇam, ெப. (n.)

அங் த் ரம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see angulittiram.

     [Skt. anguli + tirana → த. அங் ராணம்.]

அங் த் ராணி
கம்

 
 அங் த் ராணிகம் aṅgulittirāṇigam, ெப. (n.)

   இ  (சன்னி);  த ய நாய்களினால் தாக் ண்  பல் ட் க் ம் ேபா  ேநாயாளிகளின் 
வாையத் றக்க ய ைக ல் அவரக்ள் தம் பற்களால் ரல்க படாமல் இ ப்பதற்காகப் 
பயன்ப த் ம் ஒ  வைகக் க ; asurgical instrument akin to pincers for keeping a part or for holding anything 
difficult to be held by the hand forceps;a surgical instrument of holding the mouth open mouth gag (சா.அக.);.

த.வ.  ட் க்ேகால்.

     [Skt. anguli + tirana → த. அங் ராணிகம்.]

அங் ேதாரணம்

 
 அங் ேதாரணம் aṅgulitōraṇam, ெப. (n.)

   ேதாரணம் ேபால் ெநற் லணி ம் சந்தனச ்சாந் ; a decorative mark on the forehead drawn with sandal 
paste or other materials.

த.வ. ேதாரணசச்ாந் .

     [அங்  + ேதாரணம்.]

     [(Skt. anguli + torana → த. அங் ேதாரணம்.]
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அங் ப்ப வன்

 
 அங் ப்ப வன் aṅgulipparuvaṉ, ெப. (n.)

    ரற்க ; finger joint (சா.அக.);.

     [Skt. anguli-paruva → த. அங் ப்ப வன்.]

அங் ராசனம்

 
 அங் ராசனம் aṅgulibirācaṉam, ெப. (n.)

    ரல்களினால் அள்ளிெய த்  உண் ைக; eating with the fingers (சா.அக.);.

த.வ.  ர ட் .

     [Skt. anguli + prasana → த. அங் ராசனம்.]

அங் கம்

 
 அங் கம் aṅgulimugam, ெப. (n.)

    ரல் னி; tip of the finger (சா.அக.);.

     [அங்  +  கம்.]

     [Skt. anguli → த. அங் .]

அங் த் ைர

 
 அங் த் ைர aṅgulimuttirai, ெப. (n.)

    த் ைர ேமா ரம் (யாழ்.அக.);; signet ring.

     [அங்  +  த் ைர.]

     [Skt. anguli → த. அங் .]

அங் யம்

 
 அங் யம் aṅguliyam, ெப. (n.)

   கைணயா  (யாழ்.அக.);; finger ring.

     [Skt. anguliya → த. அங் யம்.]

அங்ேகாலைதலம்

 
 அங்ேகாலைதலம் aṅāladailam, ெப. (n.)

   கண்கட் க்கைலக் ரிய ெநய்மம் (சம்.அக.);; oil extracted from angola seeds for magical purposes (சா.அக.);.

     [Skt. ankola + taila → த. அங்ேகாலைதலம்.]

அங்ேகாலம்

அங்ேகாலம் aṅālam, ெப. (n.)

   1. அ ஞ் ல் (மைல.);; sage-leaved alanguim.

   2. மரவைக (L);; thin sage leaved Indian linden.

     [Skt. ankola → த. அங்ேகாலம்.]
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அங்ேகாலைவரவ
ன்

 
 அங்ேகாலைவரவன் aṅālavairavaṉ, ெப. (n.)

அ ஞ் ல் (மைல.);

 sage-leaved alangium.

     [Skt. ankola + bhairava → த. அங்ேகாலைவரவன்.]

அங்ேகாைல

அங்ேகாைல aṅālai, ெப. (n.)

   அ ஞ் ற் படை்ட; bark.

     "அத்தம தய மங்ேகாைல" (இராசைவத். 270);.

     [Skt. ankola → த. அங்ேகாைல.]

அசச்காரம்

 
 அசச்காரம் accakāram, ெப. (n.)

    ன்பணம் (இ.வ.);; earnest money advance payment.

த.வ. அசச்ாரம்.

     [Skt. satyankara → த. அசச்காரம்.]

அசச்தந்ெதளி-
த்தல்

அசச்தந்ெதளி-த்தல் accadandeḷiddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   அ ம் அரி ம் இடல் (இ.வ.);; to sprinkle a mixture of rice and cynodon grass, as on a newly married couple.

     [அசச்தம் + ெதளி-]

     [Skt. aksata → த. அடச்ைத.]

அசச்பல்லம்

அசச்பல்லம் accaballam, ெப. (n.)

   கர  ( ந்தா.நி.50);; bear.

     [Skt. accha-bhalla → த. அசச்பல்லம்.]

அசச்யன்

 
 அசச்யன் accayaṉ, ெப. (n.)

   அ ல்லாதவன் கட ள்; god, as the imperishable one.

த.வ. நீ வா .

     [Skt. aksaya → த. அசச்யன்.]

அசச்ர

 
 அசச்ர  assarasu, ெப. (n.)

    றக்க ல  ப்பதாகக் க தப்ப ம் ேதவமகள்; celestial nymph, courtesan of svargam.

த.வ. அரமகள்.

     [Pkt. accharasas → Skt. apsaras → த. அசச்ர .]
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அசச்ா

 
 அசச்ா accā, ெப. (n.)

   இைட (int.);;    கநன்  (இ.வ.);; well done, very good.

த.வ. நன் .

     [U. accha →  Skt. accha → த. அசச்ா.]

அசச்ாவாகன்

அசச்ாவாகன் accāvākaṉ, ெப. (n.)

   ேவள் ல் தைலைமப் சக க்  உ ைண ரிபவன்; priest, officiating at some sacrifices as a co-adjutor 
of hotr.

   2.  டன் (இ.வ.);; stupid dunce.

த.வ. உைழயாளன்.

     [Skt. accha-vaka → த. அசச்ாவாகன்.]

அசச்ா

 
 அசச்ா  accāṟu, ெப. (n.)

   ஊ காய் (பர.வ.);; pickles.

த.வ. உப் ன்காய்.

     [U. accar → த. அசச்ா .]

அசச்ானம்

அசச்ானம் accāṉam, ெப. (n.)

   அ ல்லாத் தன்ைம (ஞானா. பா . 6, 26.);; spiritual ignorance.

த.வ. அ யாைம.

     [Skt. a-jnana → த. அசச்ானம்.]

அச் தந்ெதளி-
த்தல்

அச் தந்ெதளி-த்தல் accudandeḷiddal,    4 ெச. . . (v.i.)

அசச்தம்ெதளித்தல் பாரக்்க;see accadam-teli.

     "மங்கல வச் தந் ெதளித் …. வாழ்த் னர"் ( வக. 2411);.

     [அச் தம் + ெதளி-.]

     [Skt. a-ksata → த. அச் தம்.]
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அச் தம்

அச் தம்1 accudam, ெப. (n.)

   அ ம் அரி ம் ய ; mixture of rice and cynodon grass, used in benediction or workship.

     "வா ய ெயன்னா அச் தங் ெகாண் " ( வக. 2494);.

     [Skt. a-ksata → த. அச் தம்.]

 அச் தம்2 accudam, ெப. (n.)

   அ ல்லாத ; the imperishable.

     "அச் த மனந்தஞ் சாந்தம்" (ஞானவா.  த். 148);.

     [Skt. a-cyuta → த. அச் தம்.]

 அச் தம்3 accudam, ெப. (n.)

   இந் ரரக்ளில் ஒ வ க் ரிய உலகம் (தக்கயாகப். 265);; the world of an Indran.

த.வ. அம லகம்.

     [Skt. a-cyuta → த. அச் தம்.]

அச் தன்

அச் தன் accudaṉ, ெப. (n.)

   1. எஞ்ஞான் ம் அ ல்லாதவன்; the imperishable one.

     "அச் தனாஞ் வன்" (கந்த  அைவ  8);.

   2.  மால் ( வா.);; Thirumal (Visnu);.

   3.  கன் (ெபா .நி.);; Lord Murugan.

   4. அ கன்; Arhat.

     "அச் த ன ெதா ".

த.வ. அ .

     [Skt. a-cyuta → த. அச் தன்.]

அச் தன் ன்ேனா
ன்

 
 அச் தன் ன்ேனான் accudaṉmuṉṉōṉ, ெப. (n.)

   பலபத் ரன் ( ங்.);; Balabhdran, elder brother of Krishnan.

     [அச் தன் +  ன்ேனான்.]

     [Skt. a-cyuta → த. அச் தன்.]

அச் ைத

அச் ைத accudai, ெப. (n.)

   மைலமகள் ( ரம் .  க்கல் 23.);; Malaimagal, as the imperishable one.

     [Skt. a-cyuta → த. அச் ைத.]

அச் ரம்

அச் ரம் accuram, ெப. (n.)

   1. ெந ஞ்  ( .அ.);; tribulus plant.

   2.  ங்ைக ( ன்.);; horseradish tree.

     [Skt. iksura → த. அச் ரம்.]

     [P]
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அச் வசாத் ரம்

 
 அச் வசாத் ரம் accuvacāttiram, ெப. (n.)

    ைர யல்  ம் ல்; hippo logy.

     [Skt. asva + sastra → த. அச் வசாத் ரம்.]

அச் வத்தம்

 
 அச் வத்தம் accuvattam, ெப. (n.)

   அரசமரம் ( ங்.);; pipal.

     [Skt. asvattha → த. அச் வத்தம்.]

அச் வத்தாமன்

 
 அச் வத்தாமன் accuvattāmaṉ, ெப. (n.)

அ வத்தாமா பாரக்்க;see asuvattama.

     [Skt. asvatthaman → த. அ வத்தாமன்.]

அச் வத்தாமா

அச் வத்தாமா accuvattāmā, ெப. (n.)

   அச் வத்தாமன் (பாரத, ப ைனந். 27.);; accuvattaman, son of Dronar.

     [Skt. asvatthaman → த. அச் வத்தாமா.]

அச் வதரம்

அச் வதரம் accuvadaram, ெப. (n.)

   1. ேகாேவ  க ைத (நாநாரத்்த.);; mule.

   2. பாம்  வைக  ெளான் ; a kind of snake.

     [Skt. asva-tara → த. அச் வதரம்.]

அச் வ

அச் வ  accuvadi, ெப. (n.)

    தல் ண் னான இரைல (அ வ );; the first naksatra asuvadi, alias iralai.

     "ம ல் அச் வ  யா  ேரவ  றா மாதர"் (நல். பாரத. ப ெனட்.23);.

     [Skt. asvini → த. அச் வ .]

அச் வம்

அச் வம்1 accuvam, ெப. (n.)

    ைர; horse.

     "இந்த அச் வம் ரச்ச்ரம்" ( ைள. நரிபரி. 105);.

     [Skt. asva → த. அச் வம்.]

 அச் வம்2 accuvam, ெப. (n.)

   அக்கரகாரம் (எரிசச் ட் ம் ேவர ்ெச வைக); (ெபா .நி.);; pellitory root.

     [Skt. asva-gandha → த. அச் வம்.]

அச் வ காதனம்

அச் வ காதனம் accuvamukātaṉam, ெப. (n.)

   கால்ம த்  இரண்  ழங்கா ம் ழங்ைககைள ன்  இரண்  உள்ளங் ைககைள ம் 
கன்னத் ல் ைவத் க் ம் ஒக க்ைக வைக (தத் வப் 108, உைர.);; a yogic pose in which the person sits 
cross legged, places his elbows on his knees and rests his cheeks on the palm of his hands.

     [அச் வம் +  கம் + ஆதனம்.]

     [Skt. asva → த. அச் வம். Skt. a-sana → த. ஆதனம்.]
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அச் வேமதம்

 
 அச் வேமதம் accuvamētam, ெப. (n.)

    ைர ஈதல் (அ வேமதம்); (உத்தரரா);; horse sacrifice.

த.வ.  ைரேவள் .

     [Skt. asva + medha → த. அச் வேமதம்.]

அச் வன்

அச் வன் accuvaṉ, ெப. (n.)

    ைர னத்ைதசச்ாரந்்த ஆடவன் (கல்லா. 5,ம ேல .);; man of horse-like nature, one of three adavar-sadis.

த.வ. பரியன்.

     [Skt. asva → த. அச் வன்.]

அச் வா தம்

 
 அச் வா தம் accuvātītam, ெப. (n.)

   ெசவ்வலரி வைக ( த்.அக.);; a kind of red oleander.

     [Skt. asvamara → த. அச் வா தம்.]

அச் னி

 
 அச் னி accuviṉi, ெப. (n.)

   இரைல ண் ன் (அ னி); ( வா.);; name of the first naksatra, part of Aries.

     [Skt. asvini → த. அச் னி.]

அச் னிகள்

அச் னிகள் accuviṉigaḷ, ெப. (n.)

   அச் னி ேதவர ்( ங். 86.);; twin vedic gods who are physicians of heaven.

     [அச் னி + கள்.]

     [Skt. asvin → த. அச் னி.]

அச் னிேதவர்

 
 அச் னிேதவர ்accuviṉitēvar, ெப. (n.)

   ேதவம த் வர ்( ங்.);; twin vedic Gods who are physician's of heaven.

     [அச் னி + ேதவர.்]

     [Skt. asvini → த. அச் னி.]

அச் னிமதைல
யர்

 
 அச் னிமதைலயர ்accuviṉimadalaiyar, ெப. (n.)

   ந லசகேதவர ்( ங்.);; Nagula and Sagadevas, the fourth and fifth of the Pandavar.

     [அச் னி + மதைலயர.்]

     [Skt. asvini → த. அச் னி.]

அச் னிகள்

அச் னிகள் accuṉigaḷ, ெப. (n.)

   அச் னி ேதவர;் twin vedic gods.

     "அச் னிகள் ரத்்தம்" (ேவதாரணி ரத்்த. 27);.

     [Skt. asvin → த. அச் னிகள்.]
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அசக் யம்

அசக் யம்1 asakkiyam, ெப. (n.)

   ெசய்ய யலாத ; that which is impossible or impracticable.

     " யானம் ரிதற் கசக் ய மாத னால்" ( த. எக் ய.  . 9, 3);.

த.வ. அ ைன.

     [Skt. a-sakya → த. அசக் யம்.]

 அசக் யம்2 asakkiyam, ெப. (n.)

   நாகமணல் (ைவ. .);; sand containing lead.

     [Skt. a-sankhya → த. அசக் யம்.]

அசக் யன்

 
 அசக் யன் asakkiyaṉ, ெப. (n.)

   இயலாதவன் (R.);; unskilled or unfit person.

     [Skt. a-sakya → த. அசக் யன்.]

அசக் ரம்

 
 அசக் ரம் asakāram, ெப. (n.)

   ஆட் ப்பால் (பரி.அக.);; goat's milk.

     [Skt. aja + ksira → த. அசக் ரம்.]

அசகசாந்தரம்

 
 அசகசாந்தரம் asagasāndaram, ெப. (n.)

   ெப ம் ேவ பா ; wide disparity, as between a goat and an elephant.

த.வ. ஆட்டாைனேவ பா .

     [Skt. aja+gaja + antara → த. அசகசாந்தரம்.]

அசகண்டம்

 
 அசகண்டம் asagaṇṭam, ெப. (n.)

   ைதேவைள ( த்.அக.);; a species of cleome.

     [Skt. ajakanta → த. அசகண்டம்.]

அசகண்டா

 
 அசகண்டா asagaṇṭā, ெப. (n.)

அசகண்டம் பாரக்்க;see asakandam.

அசகணாகம்

 
 அசகணாகம் asagaṇāgam, ெப. (n.)

   க ந் வைர ( த்.அக.);; a kind of doll.
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அசகந்தம்

 
 அசகந்தம் asagandam, ெப. (n.)

   ெமாச்  நாற்றம்; goat's smell.

த.வ. ஆட் ைட.

     [அச(ம்); + கந்தம்.]

     [Skt. aja → த. அச(ம்);.]

அசகந் கம்

 
 அசகந் கம் asagandigam, ெப. (n.)

   எ சச்ந் ள ; lemon basil, Ocinum Gratissimum (சா.அக.);.

     [Skt. aja. Kandika → த. அசகந் கம்.]

அசகம்

அசகம் asagam, ெப. (n.)

   1. வைரயா  ( ந்தா, நி. 46.);; mountain sheep.

   2. ெவள் ள்ளி; garlic.

   3. அகத்  பாரக்்க;see agatti.

   4. உடம்  ப த்  எங் ம் கரைணக் ழங்  ைளகைளப் ேபால் ெகாப் ளங்கைள ம், 
ண்கைள ம், உண்டாக் ம் எட் வைக அம்ைம ெளான் ; one of the eight kinds of small-pox in which 

pustules develop to the size of yam-root shoots and spread all over the body.

   5. கண்மணி ல் வப்பாகச ்தைச வளரந்்  ங் ,  ழ் வ ம் ஒ  கண்ேணாய்; a disease of the pupil 
of the eye in which Small reddish tumours are found protruding through the transparent cornea and discharging pus 

அசகரண்கம்

 
 அசகரண்கம் asagarṇagam, ெப. (n.)

    ங் யம்; Indian dammer, Shorea robusta (சா.அக.);.

     [Skt. asa - karnaka → த. அசகரண்கம்.]

அசகரண்ம்

 
 அசகரண்ம் asagarṇam, ெப. (n.)

   ம தமரம்; goast's ear tree, Terminalia alata alias T. tomentosa (சா.அக.);.

     [Skt. aja-karna → த. அசகரண்ம்.]

அசகரம்

அசகரம் asagaram, ெப. (n.)

   மைலப்பாம்  (ேத கப். 18, 1);; boa-constrictor.

     [Skt. aja-gara → த. அசகரம்.]

     [P]

அசகல்

அசகல்  asagalli, ெப. (n.)

    ழந்ைதகட்  வ ம் ேநாய்வைக (பதாரத்்த. 1155);; a disease of children.

     [Skt. ajagalla → த. அசகல் .]

அசகல் காேராக
ம்

அசகல் காேராகம் asagalligārōgam, ெப. (n.)

அசகல்  (பதாரத்்த. 155, உைர); பாரக்்க;see asagalli.

     [Skt. ajagallika + roga → த. அசகல் கா ேராகம்.]

765

www.valluvarvallalarvattam.com 16719 of 19068.



அசகவம்

அசகவம் asagavam, ெப. (n.)

    வெப மா ைடய ல் ( ந்தா.நி. 46);; the bow of Sivan.

     [Skt. ajagava → த. அசகவம்.]

அசகா

 
 அசகா asakā, இைட. (part.)

    ையக் ெகாண்  க ல் பளபளப்பான ண் ெகாப் ளத்ைத ண்டாக் , அைதச ் ற் ம் 
 ெகாப் ளங்கைள எ ப் , அதனால் அக்கண்ணில் அ க வ ைய ம் அரத்தம் ேபால் வந்த 

நீர ்ஒ க்ைக ம் உண்டாக் ம் ஒ  கண்ேணாய்; painful reddish growth resembling the hard excreta of a goat, 
found shooting forth from beneath the Surface of the cornea With Small vesicles around it. It is attended with excessive pain 
the reddish slimy secretion, Vesicular keratitis (சா.அக.);.

அசகா கம்

 
 அசகா கம் asagāmigam, ெப. (n.)

   க  ெமாசை்ச ( த்.அக.);; a kind of black bean.

     [Skt. aja-kamika → த. அசகா கம்.]

அசகாய ரன்

 
 அசகாய ரன் asakāyasūraṉ, ெப. (n.)

    ைண ேவண்டாப் ெப ரன்; hero able to accomplish great things without assistance.

த.வ. தனியாண்ைம ரன், ைமயான் மறவன்.

     [அசகாயன் +  ரன்.]

     [Skt. a-sahaya → த. அசகாய(ன்);.]

அசகாயம்

 
 அசகாயம் asakāyam, ெப. (n.)

     (ெசாற்ப);  ண்; simple injury (சா.அக.);.

     [Skt. asa + Mhr. Ghaya → த. அசகாயம்.]

அசகாரிதம்

 
 அசகாரிதம் asakāridam, ெப. (n.)

    யல்; a hare (சா.அக);.

     [Skt. asa-garida → த. அசகாரிதம்.]

அசகாவம்

அசகாவம் asakāvam, ெப. (n.)

   1. ஒ  நச் ரி; a Venomous vermin.

   2. அடை்ட, ேதள் த யன; centipedes, scorpion, etc., (சா.அக.);.

     [Skt. asa + kåvam.]

அச யம்

அச யம் asagiyam, ெப. (n.)

   1. தாங்க யாத ; that which is unbearable.

   2. அ வ ப் ; loathing.

     [Skt. a-sahya → த. அச யம்.]
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அச யா டம்

 
 அச யா டம் asagiyāpīṭam, ெப. (n.)

   தாங்கெவாண்ணா வ ண்டாக் ைக; causing an unbearble pain (சா.அக.);.

அச ம்

 
 அச ம்  asagumbi, ெப. (n.)

   ஒ  வைக நீரப்் ; an aquatic plant, Pistia stratiotes (சா.அக.);.

     [Skt. asa → த. அச ம் .]

அசைக

 
 அசைக asagai, ெப. (n.)

   ப த் ம், த த் ம் ெகாப் ளங்கைள எ ப்  ண் உண்டாக்  ட் களி ம் கத் ம் க்க ம், 
நீர ்ேவடை்க ம்,  ப் ள்ள ழ் த யன ம் உண்டாக் ம் ஒ வைக அம்ைமேநாய்; a kind of small 
pox; marked by large and well on the face and the joints. It is followed by thirst and discharge of sticky pus (சா.அக.);.

த.வ. அசர ்அம்ைம.

     [Skt. asaga → த. அசைக.]

அசங்கதம்

அசங்கதம்1 asaṅgadam, ெப. (n.)

   1. ஒ ங் ன்ைம; irregularity.

   2. இகழ்ச் ; contempt, disrespect.

த.வ. ேநரன்ைம.

     [Skt. a-sangata → த. அசங்கதம்.]

 அசங்கதம்2 asaṅgadam, ெப. (n.)

   1. ெபா த்த ல்லாத ; that which is inconsistent.

   2. ெபாய் ( ன்.);; falsehood.

த.வ. ேநரி .

     [Skt. a-sangata → த. அசங்கதம்.]

 அசங்கதம்3 asaṅgadam, ெப. (n.)

   பைடவ ப்  ( றள், 767, உைர.);; incompact, open array of an army.

     [Skt. a – samhata → த. அசங்கதம்.]

அசங்க

அசங்க  asaṅgadi, ெப. (n.)

   1. ெபா த்த ன்ைம; inconsistency.

   2. ெதாடர் ன் ைமயணி (மாறனலங். 203);; figure of speech in which cause and effect are represented as not co-
existent.

த.வ. நிகரன்ைம.

     [Skt. a-sangata → த. அசங்க .]
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அசங்க யா -தல்

அசங்க யா -தல் asaṅgadiyāṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பக ெசய்தல்; to ridicule, treat with contempt.

     "அந்த மா னி ைரத்தைத யசங்க  யா " (ெசவ்வந் ப் . உைற ர த். 60);.

த.வ. வக .

     [அசங்க  + ஆ -.]

     [Skt. a-sangati → த. அசங்க .]

அசங்கம்

அசங்கம்1 asaṅgam, ெப. (n.)

   பற் ன்ைம; nonattachment, freedom from worldly ties.

     "அயற்சங்க மறல் அசங்கமா ம்" (ஞானவா. உற். 47);.

த.வ. பற்றற

     [Skt. a-sanga → த. அசங்கம்.]

 அசங்கம்2 asaṅgam, ெப. (n.)

அசங்கமம் ( ன்.); பாரக்்க;see asangamam.

     [Skf. A-sanga → த. அசங்கம்.]

அசங்கமம்

அசங்கமம் asaṅgamam, ெப. (n.)

   1. ஒற் ைம ன்ைம; disunion, opposition.

   2. ேகாள்கள் க ரவ க்  எ ரந்ிற்ைக;த.வ. ஒன்றாைம.

     [Skt. a-sangama → த. அசங்கமம்.]

அசங்கற்பமாசம்

அசங்கற்பமாசம் asaṅgaṟpamāsam, ெப. (n.)

   க ரவன் ஓர ்ஒைர ல் இ ந்  அ த்த ஒைரக் ச ்ெசல் ம் தல் மற் ம் களில், கா வா வர, 
நிக ம் மாதம் ( தான.  ணா. 81, உைர);;     (Astrol.); month in which the new moon appears at the beginning or 
end of the sun's passage from one sign of the zodiac to another.

த.வ.  டாமாதம்.

     [அசங்கற்பம் + மாசம்.]

     [Skt. a-sankalpa → த. அசங்கற்பம்.]

அசங்கன்

அசங்கன் asaṅgaṉ, ெப. (n.)

   பற்றற்றவன்; one who is free from attachment.

     "இந்த வான்மா ெவன் ேவ யசங்கனாவன்" ( ேவக டா. 114);.

த.வ. பற் .

     [Skt. sanga → த. அசங்கன்.]

அசங் தம்

அசங் தம் asaṅgidam, ெப. (n.)

    ய்ைம ன்ைம; uncleanliness,

     "காக்ைக ெயசச்மா களில் யாவ க் ம் அசங் த த்  ெயப்ப த் ேதாற் ேமா" (ேவதாந்தசாரம். 
பக். 6);.

த.வ.  வாைம.

     [Skt. a-sahyata → த. அசங் தம்.]
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அசங் யம்

அசங் யம்1 asaṅgiyam, ெப. (n.)

   எண்ணிக்ைக லடங்காத ; that which is innumerable, unnumbered.

த.வ. எண்ணி .

     [Skt. a-sankhya → த. அசங் யம்.]

 அசங் யம்2 asaṅgiyam, ெப. (n.)

   1. அ வ ப்  (இ.வ.);; uncleanliness,

   2. ஒ க்க ன்ைம,  ப் ர ன்ைம; uncleanliness.

த.வ.  ப்பைட.

     [Skt. a-sahya → த. அசங் யம்.]

அசங் யாதம்

அசங் யாதம் asaṅgiyātam, ெப. (n.)

   எண்ணிக்ைகயற்ற  (ேம மந். 6, உைர);; that which is innumerable, countlessness.

த.வ. எண்ணி .

     [Skt. sankhyata → த. அசங் யாதம்.]

அசங் ேயயம்

 
 அசங் ேயயம் asaṅgiyēyam,  .ெப.எ. (adj.)

   எண்ணிறந்த ; that which is innumerable.

     'அசங் ேயய ரந்தம்'.

த.வ. எண்ணி .

     [Skt. a-sankhyeya → த. அசங் ேயயம்.]

அசங்ைக

அசங்ைக1 asaṅgai, ெப. (n.)

   அசச் ன்ைம; fearlessness, security.

     "அசங்ைகயைன" (ேதவா. 683.9.);.

த.வ, அஞ்சாைம.

     [Skt. a-sanka → த. அசங்ைக.]

 அசங்ைக2 asaṅgai, ெப. (n.)

   ம ப் ன்ைம (யாழ்ப்.);; dishonour.

த.வ. ம யாைம.

     [Skt. a-sankhya → த. அசங்ைக.]

அசங்ைகயன்

அசங்ைகயன் asaṅgaiyaṉ, ெப. (n.)

   ஐய ல்லாதவன்; one who has no doubts.

     "அசங்ைகயைன யமரரக்டஞ் சங்ைகெயல்லாங் ண்டாைன" (ேதவா. 683, 9);.

த.வ. ெதள்ளியன்.

     [அசங்ைக + அன்.]

     [Skt. a-sanka → த. அசங்ைக.]
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அசசரம்

அசசரம் asasaram, ெப. (n.)

   1. ெந ஞ் ; cows thorn.

   2.  ங்ைக; horse radish tree.

த.வ. நீரப்ப ரி.

     [Skt. iksura → த. அசசரம்.]

அச ரிங்

அச ரிங்  asasiriṅgi, ெப. (n.)

   1. ஒ யமரம்; Indian ash tree, odina wodier.

   2. நரிக்காந்தள்; goat's horn mangrove, Aegiceras majus.

   2. ஆ ன்னாப்பாைள; worm-killer, Aristolochia bracteata (சா.அக.);.

த.வ. நீரேவரி.

     [Skt. asa + siringi → த. அச ரிங் .]

அச ரம்

 
 அச ரம் asasīram, ெப. (n.)

   ஆட் ப்பால்; sheep's milk (சா.அக.);.

     [Skt. aja + sira → த. அச ரம்.]

அச ரம்

அச ரம் asasuram, ெப. (n.)

   1. ெந ஞ் ல்; a thorny shrub, Tribulus terrestris.

   2.  ங்ைக; drumstick tree, Hyperanthera moringa alias Moringa Pterygosperma (சா.அக.);.

அசெசந்தா

 
 அசெசந்தா asasendā, ெப. (n.)

    ண் ரக்் ெகால் ; germ-killer, an agent that destroys germs-germicide.

     [Skt. aja + senda → த. அசெசந்தா.]

அசஞ்சத்

அசஞ்சத்  asañsatti, ெப. (n.)

   பற் ன்ைம (ஞானவா.உற். 47, உைர);; non-attachment, indifference to worldly things.

     [Skt. a-sam-sakti → த. அசஞ்சத் .]

அசஞ்சலம்

 
 அசஞ்சலம் asañsalam, ெப. (n.)

   மனந் தளராைம; steadiness, imperturbability.

த.வ. ந ங்கா உள்ளம்.

     [Skt. a-cancala → த. அசஞ்சலம்.]

அசஞ்சலன்

அசஞ்சலன் asañsalaṉ, ெப. (n.)

   மனந்தளராதவன் (ஞானா. 48,15);; one who is steady, unmoved.

த.வ. அஞ்சாெநஞ்சன்.

     [Skt. a-cancala → த. அசஞ்சலன்.]

770

www.valluvarvallalarvattam.com 16724 of 19068.



அசட்

 
 அசட்  asaṭṭi, ெப. (n.)

அசமதாகம் பாரக்்க;see asama-dagam (சா.அக.);.

அசட்ைட

அசடை்ட asaṭṭai, ெப. (n.)

   1.  றக்கணிப் ; contempt,

     "அசடை்டயற் ெறா  ைமயலாக் வன்" (நல். பாரத.  ட் யந்த. 29);.

   2. நிைனேவாட்ட ன்ைம; inattention, heedlessness, indifference.

     'காரியத் ல் அசடை்டயா ந் ட்டான்'.

த.வ. கைடகணிப் .

     [Skt. a-sraddha → த. அசடை்ட.]

அசடம்

அசடம் asaḍam, ெப. (n.)

   இயங்கக் ய ; non-inert, conscious being.

     "அசட மநாமயம்" (ைகவல்ய. சந்ேத. 137);.

த.வ. இய .

     [Skt. a-jada → த. அசடம்.]

அச வா

 
 அச வா asaḍuvā, ெப. (n.)

   பால்; milk (சா.அக.);.

அசத்தன்

அசத்தன் asattaṉ, ெப. (n.)

   வ வற்றவன், ஆற்ற ல்லாதவன்; weak, incompetent person.

     " கல  மசத்தர ்தம்பாற் ெபா ந் ய வலைக ேயேபால்" ( வப் ர. உண்ைம, 26);.

த.வ. ேநாஞ்சான்.

     [Skt. a-sakta → த. அசத்தன்.]

அசத்

அசத் 1 asatti, ெப. (n.)

   வ ன்ைம; inability powerlessness.

     " ேலசத்தா லசத்  யாற் யரம்" ( த. எக் ய.  . 17, 15);.

     [Skt. a-sakti → த. அசத் .]

 அசத் 2 asatti, ெப. (n.)

    றத்தல்; detachment from worldly feelings or passions (சா.அக.);.

     [Skt. a-sadyah → த. அசத் .]

அசத் யநி வா
ணம்

 
 அசத் யநி வாணம் asattiyaniruvāṇam, ெப. (n.)

அசத் ேயாநிரவ்ாண டை்ச ( த்.  ர.); பாரக்்க;see asattiyo-nirvana-titcai.

     [Skt. a-sadya + nirvana → த. அசத் ய நி வாணம்.]
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அசத் யம்

அசத் யம் asattiyam, ெப. (n.)

   ெபாய்; untruth, falsehood,

     "அசத் ய ம ர"் (உபேதசகா.  வத் ேரா. 128);.

த.வ.  ள் .

     [Skt. a-satya → த. அசத் யம்.]

அசத் ேயாநிர்வா
ண ட்ைச

அசத் ேயாநிரவ்ாண டை்ச asattiyōnirvāṇatīṭsai, ெப. (n.)

   நி வாண ேநான்  வைக ( . . 8, 4  வஞா.);;     [Skt. a–sadya + nirvana + diksa → த. 
அசத் ேயாநிரவ்ாண டை்ச.]

அசத்

அசத் 1 asattu, ெப. (n.)

அசத்  பாரக்்க;see asatti (சா.அக.);.

     [Skt. a-sat → த. அசத் .]

 அசத் 2 asattu, ெப. (n.)

   1. இல்லாத  ( க்காளத்.  . 5, 44.);; that which is non-existent.

   2. ெபாய்ந்ெந ; false course.

     "அசத் னிற் ெசல் லாச ்ச கத்தவற் " (கம்பரா. இராவணன் வைத. 117);.

   3. நிைல ல்லாத  ( க்காளத்.  . 32, 40);; that which is unstable.

   4. மாைய ( த்.  வ. 8, 10);; Illusion,

   5.  ேயான் (இ.வ.);; wicked person.

த.வ. ெபாய்ப்ெபா ள்.

அசத்

 
 அசத்  asatturu, ெப. (n.)

   நண்பன் ( ன்.);; friend.

த.வ. பைக .

     [Skt. a-satru → த. அசத் .]

அசத் வம்

அசத் வம்1 asattuvam, ெப. (n.)

   ஆற்றலற்ற ; characterised by astenia or loss of strength, Asthenic (சா.அக.);.

     [Skt. a-satva → த. அசத் வம்.]

 அசத் வம்2 asattuvam, ெப. (n.)

   ஏலாைம; deficiency or loss of vital or muscular power, adynamia (சா.அக.);.

     [Skt. a-sat-va → த. அசத் வம்.]

அசத்யகதனம்

அசத்யகதனம் asadyagadaṉam, ெப. (n.)

   ெபாய்ேப ைக; uttering lies.

     "அசத்யகதன ம் கத க் ண் " (நீலேக . 1, உைர);.

     [Skt. a-satya+kadana → த. அசத்யகதனம்.]
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அசதபன்னி

 
 அசதபன்னி asadabaṉṉi, ெப. (n.)

அசனபன்னி பாரக்்க;see asana-panni (சா.அக.);.

அச க் ள

அச க் ள  asadikkiḷavi, ெப. (n.)

   ஏளனப் ேபச் ; derisive speech.

     "அச க் ள  நயவர ழற் " (ெப ங். இலாவாண. 17, 191);.

த.வ. நைகெமா .

     [அச  +  ள .]

     [Skt. hasitid → த. அச .]

ள் →  ள →  ள .

அச யா -தல்

அச யா -தல்1 asadiyāṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஏளனம் ெசய்தல்; to ridicule, laugh at.

     "ஒ க்கப்ப வா ரிவெரன்றங் கச யா " ( வக. 1871);.

த.வ. நைகயா தல்.

     [அச  + ஆ -,]

     [Skt. hasiti → த. அச .]

 அச யா -தல்2 asadiyāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   நைகச் ைவசெ்சால் (வாரத்்ைத);  தல்; to indulge in banter, pleasantry.

     "அ ரத்னாேரா …. வாேனா ரச யா டங்கள்" ( ளா.  ய. 192);.

த.வ. நைகயா தல்.

     [Skt. hasiti → த. அச .]

அச பம்

அச பம் asatīpam, ெப. (n.)

   ேகா ள்ள வ பாட்  ளக்  வைக (பரத. ஒ . 41, உைர.);; a kind of light used in temple worship.

     [அச(ம்); +  பம்.]

     [Skt. aja → த. அசம்.]

த.  வம் → Skt. dipa → த.  பம்.

அசந்த

 
 அசந்த  asandadi, ெப. (n.)

   வ த் ேதான்ற ல்லாைம; the state or condition remaining issueless (சா.அக.);.

த.வ.  ண்ட ைக.

     [Skt. a-santati → த. அசந்த .]
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அசந்தர்ப்பம்

அசந்தரப்்பம்1 asandarppam, ெப. (n.)

   1. இயலாக் காலம்; unsuitable time.

     'அவன் வர அசந்தரப்்பமா க் ற '.

   2. வாய்ப் (வச ); ன்ைம; in convenience.

     'அசந்தரப்்பத்தால் கடன் ெகா க்கக் ட ல்ைல'.

   3. ெபா த்த ன்ைம; irrelevancy.

     'அசந்தரப்்பமாகப் ேபசாேத' (ெகா.வ);.

த.வ. அல்லாக்காலம்.

     [Skt. a-san-darbha → த. அசந்தரப்்பம்.]

 அசந்தரப்்பம்2 asandarppam, ெப. (n.)

   இழ ; death.

     ' ட் ல் ஒ  அசந்தரப்்பம் நடந் ட்ட ' (இ.வ.);.

     [Skt. a-sandarbha → த. அசந்தரப்்பம்.]

அசந்தாகம்

 
 அசந்தாகம் asandākam, ெப. (n.)

   உப் ; common salt (சா.அக.);.

அசந்தானம்

 
 அசந்தானம் asandāṉam, ெப. (n.)

அசந்த  பாரக்்க;see asandadi (சா.அக.);.

     [Skt. a-san-tana → த. அசந்தானம்.]

அசந் ண்டாப்பா
ைல

 
 அசந் ண்டாப்பாைல asandīṇṭāppālai, ெப. (n.)

   ஆ ன்னாப்பாைள; a plant which even goat will not touch owing to its extreme bifferness, Aristolochia bracteata 
(சா.அக.);.

த.வ. ஆ ண்டாப்பாைள.

     [அசம் +  ண்டாப்பாைல.]

     [Skt. aja → அசம்.]

அசந் ட்

 
 அசந் ட்  asanduṭṭi, ெப. (n.)

   ெபாந் ைக ன்ைம; discontent, dissatisfaction.

த.வ. மனக் ைற.

     [Skt. a-san-tusti → த. அசந் ட் .]

அசநாமகம்

 
 அசநாமகம் asanāmagam, ெப. (n.)

   ஒ  வைகத் தா ; a kind of mineral (சா.அக.);.
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அசநீர்

 
 அசநீர ்asanīr, ெப. (n.)

   ஆட்  த் ரம்; goats urine (சா.அக.);.

த.வ. ஆட்  உசை்ச.

     [அச(ம்); + நீர.்]

     [Skt. aja → த. அசம்.]

அசநீரவ்ா

 
 அசநீரவ்ா  asanīrvāyu, ெப. (n.)

   ேநாய் வைக ெளான் ; a kind of disease (சா.அக);.

அசேநாற்பவ க்க
ல்

 
 அசேநாற்பவ க்கல் asanōṟpavavikkal, ெப. (n.)

   உண க் ற்றங்களினால் வ ற் ல் வளி த்  அதனால் ெதாண்ைடக் கம்மல்,  க் மல், 
த யவற்ைற உண்டாக் ம் ஐந்  வைக க்கல்க ள் ஒ  க்கல்; a kind of hiccough due to the neurotic 

condition of the stomach arising from dietary defects or indigestion. It is marked by sore throat, feeble Voice and a sligh 
cough. It is one of the five kinds of hiccough described in the Indian medical science, singultus

 gastricus nervosus (சா.அக.);.

அசப் யம்

 
 அசப் யம் asappiyam, ெப. (n.)

   அைவக் ப் ெபா ந்தாச ்ெசால்; indecent language or expression, as unfit for an assembly.

     [Skt. a-sabhya → த. அசப் யம்.]

அசப் யன்

 
 அசப் யன் asappiyaṉ, ெப. (n.)

   கணவாய் ன்; cuttle-fish (சா.அக.);.

     [P]

அசப் ரிைய

 
 அசப் ரிைய asappiriyai, ெப. (n.)

   ஆ  ப்பமாகத் ன் ம் இலந்ைத; that plant which is dear to a goat jujube (சா.அக.);.

     [Skt. aja + priya → த. அசப் ரிைய.]
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அசபம்

அசபம்1 asabam, ெப. (n.)

   ேவள்  மந் ரம் ( ன்.);; the hamsa mantra, known as ајара.

     [Skt. a-japa → த. அசபம்.]

 அசபம்2 asabam, ெப. (n.)

   1. இயல்பாகப் ப க் ம் னிவரக்ள் மாைய ல் ஒன் வதற்காக (லயப்ப வதற்காக); 'அவன் தான் 
நான்' எனப் ெபா ள்ப ம் அம்ச அல்ல  ேசாகம் என் ம் மந் ரம்; a particular mantram, Hamsam which is but 
'soham' (He is I); described in one of the 108 kinds of upanishads, uttered by yogis without effort during inhalation for 
identifying him with the self.

   2  ண்ட ள்ள ஓர ்ஆற்றல் (சக் );; a cosmic power said to be lying dormant and coiled up in the kundalini situated 
in Mooladar. ( லாதாரம்);

     " ண்ட " யதனிற் ய அசைப ( நாயகர ்அகவல்);,

 the base of the spine in the region of the sacral plexus. It is described in the Tantric science of the Dravedians. It is roused 
by Siddhars by special forms of meditation and other practices for purposes of spiritual awakening and it is by this power, the 

அசபா

அசபா asapā, ெப. (n.)

மைறெமா  வைக (தா . ேதேசா. 6);

 the hamsa mantra, known as asapa.

     [Skt. a-japa → த. அசபா.]

அசைப

அசைப asabai, ெப. (n.)

அசபம்1 பாரக்்க;see asabam (சா.அக.);.

     [Skt. a-japa → த. அசைப.]

அசைபய

 
 அசைபய  asabaiyaḍimūli, ெப. (n.)

    ண்  வைக ெளான் ; a kind of plant (சா.அக.);.

அசம்பந்தம்

 
 அசம்பந்தம் asambandam, ெப. (n.)

   ெதாடர் ன்ைம; unconnectedness, irrelevancy.

     [Skt. a-sambandha → த. அசம்பந்தம்.]
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அசம்பவம்

அசம்பவம்1 asambavam, ெப. (n.)

   1. பாழ் ( ன்யம்); ( த். அக.);; nothingness.

   2.  றவாைம ( ன்.);; non-existence.

   3. ெபாய் (த க்கசங். நீலகன் 15);; false-hood.

த.வ. நிகழாநிகழ் .

     [Skt. a-sambhava → த. அசம்பவம்.]

 அசம்பவம்2 asambavam, ெப. (n.)

   1. ேநரக் டாைம; impossibility, improbability.

   2. ஒவ்வாைம; inconsistency.

   3.  ம் இலக்கணம், இலக் ய ெமான் ம் இல்ைலயா ம் ற்றம் (த க்கசங்.);; fault of total 
inapplicability of a definition, one of three tosam.

த.வ. ேநராநிகழ் .

     [Skt. a-sam-bhava → த. அசம்பவம்.]

அசம்பவாலங்கார
ம்

அசம்பவாலங்காரம் asambavālaṅgāram, ெப. (n.)

    டாைமயணி (அணி . 36);; figure of speech in which the impossible is imagined.

     [Skt. a-sam-bhava + alan – kara → த. அசம்பவாலங்காரம்.]

அசம்பாைத

அசம்பாைத asambātai, ெப. (n.)

   பைட ெசல் ம் வ  ( ந்தா. நி. 55);; the route of an army.

த.வ. பைடசச்ாைல.

     [அசம் + பாைத.]

     [Persn. asam → த. அசம்.]

அசம்பா தம்

அசம்பா தம் asambāvidam, ெப. (n.)

   1. ேநரக் டாத ; that which cannot happen.

   2. ெபா த்த ல்லாத ; that which is inconsistent.

த.வ. நிைனயா நிகழ் .

     [Skt. a-sam-bhavita → த. அசம்பா தம்.]

அசம்பா ேதாப
ைம

அசம்பா ேதாபைம asambāvitōpamai, ெப. (n.)

    டா வைம (தண் . 30, உைர);;த.வ.  டா வைம.

     [Skt. a-sam – bhavita + upa-ma →  . அசம்பா தம்.]

அசம் ரஞ்ஞாதச
மா

அசம் ரஞ்ஞாதசமா  asambiraññātasamāti, ெப. (n.)

   தான்ேவ  கட ள் ேவெறன்ற, ேவ பாட் ணரவ்ற்ற ஒகநிைல( . . 10, 4, ஞானாப்);;த.வ. இரண்டற்ற 
ஒகம்.

     [Skt. a-sam – prajnata + samadhi → த. அசம் ரஞ்ஞாதசமா .]

அசம் ேரட் யகா
ரித் வம்

 
 அசம் ேரட் யகாரித் வம் asambirēṭsiyakārittuvam, ெப. (n.)

   ஆராயா  ெசயல் (பஞ்சதந்.);; action without fore thought.

த.வ. ஓரா ைன.

     [Skt. a-sam – preksya + karitva → த அசம் ேரட் யகாரித் வம்.]
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அசம் ேரட் யம்

அசம் ேரட் யம் asambirēṭsiyam, ெப. (n.)

    ன் ப் ன்ைம ( ந்தா. நி. 59);; lack of forethought.

     [Skt. a-sampreksya → த. அசம் ேரட் யம்.]

அசம்ேபாகம்

அசம்ேபாகம் asambōkam, ெப. (n.)

   1. ேசரக்்ைகக் த் த யற்ற ; unsuited for intercourse;one with whom intercourse in forbidden.

   2. இன்ப ன்ைம; absence of sexual intercourse or union.

   3. பட்ட ன்ைம; having no experience. (சா.அக.);.

த.வ.  ட் ன்ைம.

     [Skt. a-sam-bhoga → த. அசம்ேபாகம்.]

அசம்மதம்

 
 அசம்மதம் asammadam, ெப. (n.)

   உடன்பா ன்ைம; dissent.

த.வ. ஒப்பாைம.

     [Skt. a-sam-mata → த. அசம்மதம்.]

அசம்ம

 
 அசம்ம  asammadi, ெப. (n.)

அசம்மதம் பாரக்்க;see a-sammadam.

     [Skt. a-sammati → த. அசம்ம .]

அசமசமன்

அசமசமன் asamasamaṉ, ெப. (n.)

   ஒப் ல்லாதா க்  ஒப்பானவன்; person comparable only to peerless men.

     "அரிேகசரி அசமசமன் மாறவரம்ன்" (ெப ந்ெதா.889);.

த.வ. ேநரி ேநரன்.

அசமஞ்சன்

அசமஞ்சன் asamañsaṉ, ெப. (n.)

   1. சகரன் மகன் (பாகவத. 9, 6, 16);; name of the cruel son of Sagara.

   2.  ேயான்; ill-behaved person, wicked man.

     [Skt. a-samanja → த. அசமஞ்சன்.]

அசமடம்

அசமடம்1 asamaḍam, ெப. (n.)

   ஓமம் (பரி.அக.);; bishop's weed.

     [Skt. aja-mõda → த. அசமடம்.]

 அசமடம்2 asamaḍam, ெப. (n.)

அசமதாகம் பாரக்்க;see asamadagam (சா.அக.);.

     [Skt. aja-moda → த. அசமடம்.]

778

www.valluvarvallalarvattam.com 16732 of 19068.



அசமதாகம்

அசமதாகம் asamatākam, ெப. (n.)

   1. ெச வைக; bishop's-weed, herbaceous plant.

   2. ஓமம் (மைல.);; omum.

     [Skt. ajamodi-ga → த. அசமதாகம்.]

அசமதாக ைத

 
 அசமதாக ைத asamadākavidai, ெப. (n.)

   ஓமம் ேபான்ற ஒ  ைத; a seed, nearly the sarrie as omum;Ajmuid-Apium graveloans. It is an aromatic and 
medicinal seed (சா.அக.);.

     [அசமதாக(ம்); +  ைத.]

     [Skt. ajamodika → த. அசமதாக(ம்);.]

அசமதாகேவாமம்

 
 அசமதாகேவாமம் asamatākavōmam, ெப. (n.)

அசமதாக ைத பாரக்்க;see asama-taga-vidai (சா.அக.);.

     [அசமதாகம் + ஓமம்.]

     [Skt. ajamodika → த. அசமதாக(ம்);.]

அசமந் பம்

 
 அசமந் பம் asamandibam, ெப. (n.)

   மைலயத்  நீண்ட ெகா வைக (மைல.);; downy climbing cluster fig.

     [Skt. as-manta → த. அசமந் பம்.]

அசமநா

 
 அசமநா  asamanāki, ெப. (n.)

    ேராசாணி, ஓமம்; khorasan omum, Henbane - Hyoscyamus niger (சா.அக.);.

     [Skt. ajamonaka → த. அசமநா .]

அசமநீர்

 
 அசமநீர ்asamanīr, ெப. (n.)

   ெவள்ளாட் ச ் நீர;் goat's urine (சா.அக.);.

த.வ. ஆட்  உசை்ச.

     [அசம + நீர.்]

     [Skt. aja → த. அசம.]

அசமம்

அசமம் asamam, ெப. (n.)

   1. ஓமம்; bishop's weed.

   2. நீர் ள்ளி; water thorn.

     [Skt. ajamo → த. அசமம்.]
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அசம தம்

 
 அசம தம் asamarudam, ெப. (n.)

   மரவைக (மைல.);; country fig.

அசமா தம்

 
 அசமா தம் asamārudam, ெப. (n.)

அசமந் பம் பாரக்்க;see asamandibam (சா.அக.);.

அச

 
 அச  asamugi, ெப. (n.)

    ரப மன் தங்ைக (சந்த .);; name of the sister of sura-padma, as goat-faced.

     [Skt. aja-mukhi → த. அச . த.  கம் → Skt. mukha → mukhi.]

அச சாரி

 
 அச சாரி asamusāri, ெப. (n.)

   க மா க் கட் ; a state of the bowels in which the evacuation are free and regular without difficulty (சா.அக.);.

அசேம கம்

 
 அசேம கம் asamēligam, ெப. (n.)

   க ப்  அம்மான் பசச்ரி ; a black species of an annual plant, Euphorbia hyphorbia hypericifolia alias E. lndica 
(சா.அக.);.

அசேமா கம்

 
 அசேமா கம் asamōṭigam, ெப. (n.)

   பல ண் கைளக் க் ம் ெபயர;் a common name for several plants such as, carroway, ajwan, parsley etc., 
(சா.அக.);.

அசேமாதகம்

அசேமாதகம் asamōtagam, ெப. (n.)

   1. ஓமம்; dill seed-sison ammi-carum copticum.

   2. அசமதாகம் பாரக்்க;see asama-tagam (சா.அக.);.

     [Skt. ajamodika → த. அசேமாதகம்.]

அசேமாதம்

 
 அசேமாதம் asamōtam, ெப. (n.)

அசேமாதகம் பாரக்்க;see asa-modagam (சா.அக.);.

     [Skt. ajamoda → த. அசேமாதம்.]

அசேமாதாகம்

 
 அசேமாதாகம் asamōtākam, ெப. (n.)

   க ப்  அ கம் ல்; a black bent grass-cynodon dactylon (சா.அக.);.

த.வ. கார .
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அசேமாைத

அசேமாைத asamōtai, ெப. (n.)

   1. ஓமம்; bishop's weed.

   2. இலவம் ன்; gum of silk cotton.

     [Skt. aja-moda → த. அசேமாைத.]

அசயம்

அசயம் asayam, ெப. (n.)

   1. ேகாைரப் ல்; a grass of the Cyperusgenus-Cyperuspentenuis.

   2. ஈ ரப் ல்; a kind of grass sacred to Sivan (சா.அக.);.

த.வ. நீரங்ேகாைர.

அசரணம்

 
 அசரணம் asaraṇam, ெப. (n.)

    க ன்ைம ( வஸம்.);; absence of protection or refuge.

     [Skt. a-sarana → த. அசரணம்.]

அசரணேயானி

 
 அசரணேயானி asaraṇayōṉi, ெப. (n.)

   கல தெ்தா ல் ப்பதற்  ன்னதாகேவ ெபண்க க் நாதநீைர ெவளிப்ப த் ம் ஒ  வைகக் 
க ப்ைப ேநாய்; a raginal disease in which larger quantity or ova is secreted before the completion of sexual act 
(சா.அக.);.

     [Skt. asarana + yoni → த. அசரணேயானி.]

அசரணன்

 
 அசரணன் asaraṇaṉ, ெப. (n.)

    கலற்றவன்; he who has no refuge.

த.வ. ேபாக் .

     [Skt. a-sarana → த. அசரணன்.]

அசரைண

அசரைண asaraṇai, ெப. (n.)

    கலற்றவள்; she who has no refuge.

     "அசரைணயாய்ப் றந் ண்ைண ற் டந் " (நீலேக . 246, உைர);.

த.வ. ேபாக் .

     [Skt. a-sarana → த. அசரைண.]

அசரம்

அசரம் asaram, ெப. (n.)

   நிலத் ைண; motionless things.

     "அசர சர ேபதமான" (தா .  ன். 4);.

     [Skt. a-cara → த. அசரம்.]

அசரா

 
 அசரா  asarāti, ெப. (n.)

   ெகான்ைற ( த்.அக.);; Indian laburnum.

     [Skt. raja-taru → த. அசரா .]
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அசரா

 
 அசரா  asarātu, ெப. (n.)

   ெகான்ைற; cassia tree;

 Indian laburnum-cassia indica (சா.அக.);.

     [Skt. rája-taru → த. அசரா .]

அசரரீன்

அசரீரன் asarīraṉ, ெப. (n.)

   மன்மதன் ( ந்தா. நி. 55);; Kaman, the god of love.

த.வ. உ .

     [Skt. a-sarira → த. அசரீரன்.]

அசரரீி

அசரீரி1 asarīri, ெப. (n.)

   பரம்ெபா ள், ேமலானவன் ( த்தபரேமஷ் );;     "அ க னசரீரி யா ரியன்" ( க்கலம். 41);.

த.வ. பரன்.

     [Skt. a-saririn → த. அசரீரி.]

 அசரீரி2 asarīri, ெப. (n.)

   1. உட ல்லாத  ( . . 1, 38, ஞானப்.);; incorporeal being.

   2. ேம ந்  வ ம் ஒ ; voice from heaven, utterance of an invisible speaker.

     "என்ற  வானினிடத் தசரீரி" (பாரத.  ட்ப. 79);.

த.வ. ெமய் , உ , உடம் .

     [Skt. a-sarinin → த. அசரீரி.]

அசல் ப்

 
 அசல் ப்  asalkuṟippu, ெப. (n.)

   நாேடா ம் எ ம் ப் ; day-book.

த.வ. அன்றா  ப் .

     [அசல் +  ப் .]

     [U. asi → த. அசல்.]

அசல்சமா

 
 அசல்சமா asalsamā, ெப. (n.)

   நிலக் த்தைக யாளரிட ந்  ைற ெச த் வதற்காக அரசால் வழங்கப்பட்ட ல ஆவணம் 
(R.F.);; original rent or revenue charged upon lands without any extra cess, also the amount taken as the basis of a revenue 
settlement.

த.வ.  ைறயாவணம்.

     [U. asi + jama → த. அசல்சமா.]

அசல்சா

 
 அசல்சா  asalsāti, ெப. (n.)

    , கஞ்சாங் ேகாைர; a kind of wild white basil-ocimum alba (சா.அக.);.

     [U. asi + jati → த. அசல்சா .]
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அசல்ேபரீ

 
 அசல்ேபரீ  asalpērīsu, ெப. (n.)

   ஆ  நிலவரித் ட்டம் (R.F.);; standard or original assessment of the land revenue without any extra cess.

த.வ.  லவரி .

     [U. asi + perij → த. அசல்ேபரீ .]

அசல் யாச் யம்

 
 அசல் யாச் யம் asalviyāssiyam, ெப. (n.)

    ைறயான வழக் ; original suit.

த.வ.  லவழக் .

     [U. asi + vyaja → த. அசல் யாச் யம்.]

அசலகால்

 
 அசலகால் asalakāl, ெப. (n.)

   ெதன்றல் காற்  ( ந்தா. நி.);; south breeze.

த.வ. ெதன்கால்.

     [அசல(ம்); + கால்.]

     [Skt. a-cala → த. அசல(ம்);.]

அசலசலம்

அசலசலம் asalasalam, ெப. (n.)

    வ லங்கேவ பா ; linga that is both immovable and movable as permanently fixed in an alter for initiation, or daily 
taken out for private workship.

     "மண்டல ங் காணி னசலசலம்" (ைசவச. ெபா . 123);.

த.வ. நிைல இயங்  ேமனி.

     [Skt. a-sala+cala → த. அசலசலம்.]

அசலசல ங்கம்

அசலசல ங்கம் asalasalaliṅgam, ெப. (n.)

   ஒ  வைக இலங்கம் (ைசவச. ெபா . 123, உைர.);;த.வ. பனி லங்கம்.

     [Skt. a-cala+cala + linga → த. அசலசல ங்கம்.]
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அசலம்

அசலம்1 asalam, ெப. (n.)

   1. ஒ  வைக நஞ்  (கற்பாடாணம்); (ைவ. .);; a mineral poison.

   2. ஆப்  (நாநாரத்்த.);; wedge used in splitting wood, peg, stake.

     [Skt. a-sala → த. அசலம்.]

 அசலம்2 asalam, ெப. (n.)

   1. அைசயாத ; that which is fixed.

     "அ த்தா யசலமா " ( வப் ர. ெபா . 10);.

   2. மைல ( வா.);; mountain.

   3.  வ ங்க ேவ பா  (ேபதம்);; immovable linga, as the temple gopura.

     "ேகா ரமா  யசலம்" (ைசவச. ெபா . 132);.

     [Skt. a-sala → த. அசலம்.]

 அசலம்3 asalam, ெப. (n.)

   1. நிலம்; the earth.

   2. இ ம் ; iron (சா.அக.);.

     [Skt. a-sala → த. அசலம்.]

அசலம்பனம்

 
 அசலம்பனம் asalambaṉam, ெப. (n.)

   நீலாஞ்சனம்; antimony (சா.அக.);.

அசல ங்கம்

அசல ங்கம் asalaliṅgam, ெப. (n.)

   வ பாட் க் ரிய ேகா ர த யன (ைசவச. ெபா . 122);;த.வ. கண் ெதா ேத கம்.

     [Skt. a-cala + linga → த. அசல ங்கம்.]

அசல ற்பத்

 
 அசல ற்பத்  asalavuṟpatti, ெப. (n.)

   கற்பரி ெசய்நஞ்  (பாடாணம்);; poison found underneath rocks (சா.அக.);.

     [Skt. a-cala + utt. Patti → த. அசல ற்பத் .]

அசலன்

அசலன் asalaṉ, ெப. (n.)

   1. அைச லாதவன்; one who is motionless.

     "இந்த ஆன்மா அசரீரி மா யசல மாய்" ( . . 8, 6, மைறஞா);.

   2. கட ள்; god, as motionless.

   3. அ கக் கட ள் ( வா.);; Arhat.

த.வ. அைச .

     [Skt. a-cala → த. அசலன்.]
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அசலாமாங்கம்

 
 அசலாமாங்கம் asalāmāṅgam, ெப. (n.)

   ெவட் ேவர;் root of kusa grass-Andropogon aromaticus alias A-muricatum (சா.அக.);.

அசேலாமன்

 
 அசேலாமன் asalōmaṉ, ெப. (n.)

    ைனயவைர; cowhage, Carpopogon pruriens (சா.அக.);.

அசேலா

 
 அசேலா  asalōmi, ெப. (n.)

   ெபாற்றைலக் ைகயாந்தகைர; a medicinal plant with yellow flower, mary-gold Verbesina-verbesina Calendulacea 
(சா.அக.);.

அசவாகனன்

 
 அசவாகனன் asavākaṉaṉ, ெப. (n.)

   ெந ப் க் கட ள்; Agni, as riding a goat.

த.வ. ஆட்  ஊர் யன்.

     [Skt. aja + vahana → த. அசவாகனன்.]

அசவா கம்

 
 அசவா கம் asavāgigam, ெப. (n.)

   க ப்  கசகசா; black poppy seeds (சா.அக.);.

அசைவ

அசைவ1 asavai, ெப. (n.)

   மைறெமா  வைக ( ன்.);; hamsamantra.

     [Skt. a-japa → த. அசைல.]

 அசைவ2 asavai, ெப. (n.)

   1.  ள்ேவங்ைக; spinous kino tree-Bredelia refusa;

 B. Hamiltoniana.

   2. ெப ரல ; the root of the thumb (சா.அக.);.

அசற்காரியம்

 
 அசற்காரியம் asaṟkāriyam, ெப. (n.)

    ைறயற்ற ெசய்ைக; bad or improper deed.

த.வ. அன் ைற ைள .

     [அச(ற்); + காரியம்.]

     [Skt. a-sat → த. அசல்.]
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அசற்காரியவாதம்

அசற்காரியவாதம் asaṟkāriyavātam, ெப. (n.)

   உ வாக்க க் ன், இல்லாமேல ெதா ல் ேதான் ெமன் ங் ெகாள்ைக ( த். மர. கண். 
11);; creationistic doctrine of causation according to which the effect does not exist before its production.

த.வ. காரண ல் ைனக் ெகாள்ைக.

     [அசத+்காரியம்+வாதம்.]

     [Skt. a-sat + த. அசத(் ); + Skt. vada → த.வாதம்.]

அசற்சரக்

அசற்சரக்  asaṟsarakku, ெப. (n.)

   1. இயற்ைக ம ந் ; natural drug as distinguished from artificial compound.

   2. உயரந்்த; a superior kind of drug unadulterated (சா.அக.);.

த.வ.  லசச்ரக் .

     [அசல் + சரக் .]

     [U. asl → த. அசல்.]

அசற் ட்

 
 அசற் ட்  asaṟsīṭṭu, ெப. (n.)

    ல ஆவணம்; original bond.

த.வ.  லச் ட் .

     [அசல் +  ட் .]

     [Skt. a-sal → த. அசல்.]

அசற் த் ரர்

அசற் த் ரர ்asaṟsūttirar, ெப. (n.)

   ஊன் உண  த ரா க் ம் சமய ெந  நில்லா ேவளாளர ்( த் ரர)்; ( .ேபா.பா.  றப் ப். 
.);; Sudras who do not abstain from animal food and are not religious.

     [Skt. a+sar+sudra → த. அசற் த் ரர.்]

அந்தணர,் அரசர,் வணிகர,் ேவளாளர ்என் ம் நாற்பாற் ெதா ன் ைறப் பா பாடை்டத் ய 

அசற்பாத் ரம்

 
 அசற்பாத் ரம் asaṟpāttiram, ெப. (n.)

   தானம்ெபறத் த யற்றவன்; unworthy recipient.

     [Skt. a-sat+patra → த. அசற்பாத் ரம்.]

அசற் ர

அசற் ர  asaṟpiradi, ெப. (n.)

   1.  தற்ப ; the original.

   2. உண்ைம ப  ( ன்.);; fair copy.

த.வ.  லப்ப .

     [U. asl + Skt. prati → த. அசற் ர .]
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அசன்

அசன்1 asaṉ, ெப. (n.)

   1.  மால் (நாநாரத்்த.); visnu.

   2.  வெப மான் (நாநாரத்்த.);; Sivan.

   3. மன்மதன் (நாநாரத்்த.);; the god of love.

   4. இர  மன்னர ்மன்னனின் மகன்; a son of Raghu.

   5. உந்தன் வளிக் (உதானவா க் );ரிய கட ள் (ேவதாந்தசாரம். பக். 43);; the god who actuates the 
utanan.

     [Skt. aja → த. அசன்.]

 அசன்2 asaṉ, ெப. (n.)

எ த் க்காட் ப் ேபா க ெளான் : (Log.);

 fallacy of illustrating the invariable concomitants between the middle term and the major term with a non-existent thing.

     "சன்  மசன்  ெமன்  வைகயாம்" (மணிேம. 29, 362);.

     [Skt. a-sat → த. அசன்.]

 அசன்3 asaṉ, ெப. (n.)

   1.  றப்  ( ன்.);; being without birth, as the deity.

   2. தசரதன் தந்ைத ( ன்.);; name of the father of Dašaratha.

   3. அயன் ( ன்.); பாரக்்க;see ayan.

     [Skt. a-ja → த. அசன்.]

அசன்னியம்

அசன்னியம் asaṉṉiyam, ெப. (n.)

   நி த்தம் (ச னம்); ( ந்தா.நி.56);; omen.

     [Skt. a-jan-ya → த. அசன்னியம்.]

அசனங்ெகாள்ளல்

 
 அசனங்ெகாள்ளல் asaṉaṅgoḷḷal, ெப. (n.)

   ேசா ண் ைக; eating boiled rice i.e. taking food (சா.அக.);.

த.வ. அ னிெகாள்ளல்.

     [அசனம் + ெகாள்ளல்.]

     [Skt. asana → த. அசனம்.]

அசனசாைல

 
 அசனசாைல asaṉasālai, ெப. (n.)

   உண   (pond.);; eating house.

த.வ. அ னிசச்ாைல.

     [அசன(ம்); + சாைல.]

     [Skt. asana → த. அசன(ம்);.]
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அசனப்பல்

 
 அசனப்பல் asaṉappal, ெப. (n.)

   பாற்பல்; milk-tooth (சா.அக.);.

     [அசன(ம்); + பல்.]

     [Skt. asana → த. அசன(ம்);.]

அசனப் ரியம்

 
 அசனப் ரியம் asaṉappiriyam, ெப. (n.)

   உண ன் ேம ள்ள ஆரவ்ேவடை்க; desire for food (சா.அக.);.

த.வ. அயனிேவடை்க.

     [Skt. asana + priya → த. அசனப் ரியம்.]

அசனப் ரியன்

 
 அசனப் ரியன் asaṉappiriyaṉ, ெப. (n.)

    யாக உண்பவன்; an epicurean (சா.அக.);.

த.வ. ேப ண் யன்.

     [Skt. asana + priya → த. அசனப் ரியன்.]

அசனப்ெப க்கம்

 
 அசனப்ெப க்கம் asaṉapperukkam, ெப. (n.)

   வ ற் த்  யால் அள றந்  உண் ைக; indulging the appetite to excess as a result of great hunger 
(hyperorexial); (சா.அக.);.

த.வ. அ னிப்ெப க்கம்.

     [அசனம் + ெப க்கம்.]

     [Skt. asana → த. அசன(ம்);.]

அசனபர்ணி

 
 அசனபரண்ி asaṉabarṇi, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ; a plant, Marsilea quadrifolia (சா.அக.);.

அசனபன்னி

அசனபன்னி1 asaṉabaṉṉi, ெப. (n.)

    ற்றகத்  (மைல);; comman sesban.

 அசனபன்னி2 asaṉabaṉṉi, ெப. (n.)

   1. ேசா ; boiled rice.

   2. ெவள் ள்ளி; white onion, Alluim sepra.

   3. ேவங்ைக; kino tree, Terminalia tomentosa alias pterocarpus marsupium (சா.அக.);.

த.வ. அ னி ளி.

அசனபாணிகம்

 
 அசனபாணிகம் asaṉapāṇigam, ெப. (n.)

   க ப் க் ெகா ; black bottle-flower, Webera corymbosa (nigrum); (சா.அக.);.
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அசனம்பண்ணல்

அசனம்பண்ணல் asaṉambaṇṇal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1. உண் தல்; eating food.

   2. ேசா  சைமத்தல்; cooking food, preparing meals (சா.அக.);.

த.வ. அ னிெசய்தல்.

     [அசனம் + பண்ணல்.]

     [Skt. a-sana → த. அசனம்.]

அசனம ந்தல்

 
 அசனம ந்தல் asaṉamarundal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   ேசா ண்டல்; taking food (சா.அக.);.

த.வ. அ னிஅ ந்தல்.

     [அசனம் + அ ந்தல்.]

     [Skt. a-sana → த. அசனம்.]

அசனமாற்றல்

 
 அசனமாற்றல் asaṉamāṟṟal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   ஏற் ம் உணைவ மாற் தல்; changing the food or diet (சா.அக.);.

த.வ. அ னிமாற்றல்.

     [அசனம் + மாற்றல்.]

     [Skt. a-sana → த. அசனம்.]

அசனேவ

அசனேவ  asaṉavēti, ெப. (n.)

   1. ெச வைக (இராச. ைவத். 37.);; cumin.

   2. ெசரிக்கச ்ெசய் ம் ெபா ள் (இராசைவத். 52);; digestive.

     [Skt. asana – bhedin → த. அசனேவ .]

அசனாசயம்

 
 அசனாசயம் asaṉāsayam, ெப. (n.)

   இைரப்ைப ( ன்.);; stomach.

     [Skt. asana + a-saya → த. அசனாசயம்.]

     [P]

அசனாத்( )

 
 அசனாத்( ) asaṉāttu, ெப. (n.)

   கட்டைள (P.T.L.);; order, warrant.

     [Ar. asnad → த. அசனாத்( );.]

அசனா ர்தைதல
ம்

அசனா ரத்ைதலம் asaṉāmirdadailam, ெப. (n.)

ேவங்ைகப்படை்ட,  ந் ல் த யவற் னின் ம் வ க் ம் ஒ வைக ெநய்மம் (ைதலவ. ைதல.47);:

 unguent made of the bark of pterocarpus marsupium, Tinospora Cadifolia and other herbs.

     [Skt. asana + amrta + taila → த. அசனா ரத் ைதலம்.]
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அசனி

அசனி asaṉi, ெப. (n.)

   1. இ ; thunderbolt.

     "ெப றலசனி" (ஞானா. 19);;

   2. வானவர ்ேகான்பைட ( ங்.);; weapon of Indra.

   3. ந ம் ைக (சாம் ராணி); ைல (இராசைவத்.);; frankincense leaf.

     [Skt. asani → த. அசனி.]

அசனிபாதம்

அசனிபாதம் asaṉipātam, ெப. (n.)

   இ ன் ழ்ச்  ( . . 11, 7.  வாக்);; stroke of lightning.

     [அசனி + பாதம்.]

     [Skt. asani → த. அசனி.]

அசனிேய

அசனிேய  asaṉiyēṟu, ெப. (n.)

இ ேய :

 thunderbolt.

     "அசனிேயெறன ரப் " ( ரம் . அந்தகா. 61);.

     [அசனி + ஏ .]

     [Skt. a-sani → த. அசனி.]

அச கம்

 
 அச கம் asaṉugam, ெப. (n.)

   க வ ைக; abortion (சா.அக.);.

அச தம்

 
 அச தம் asaṉudam, ெப. (n.)

   க வ க் ம் ம ந் ; a medicine that could bring about abortion, abortive drugs (சா.அக.);.

த.வ. க க்ெகால் .

அசேனற்பவ க்க
ல்

 
 அசேனற்பவ க்கல் asaṉēṟpavavikkal, ெப. (n.)

அசேநாற்ப க்கல் பாரக்்க;see asanorpa-vikkal (சா.அக.);.

அசேனாமந்தாைர

 
 அசேனாமந்தாைர asaṉōmandārai, ெப. (n.)

   க ப்  மந்தாைர; a black variety of flowering shrub,

மந்தாைர,

 Bauhmia variegata (சா.அக.);.
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அசாக் ரைத

 
 அசாக் ரைத acākkiradai, ெப. (n.)

    ப் ன்ைம; inattentiveness, heedlessness, carelessness.

த.வ. மந்தநிைல, கவனக் ைற.

     [Skt. a-jagratta →  த. அசாக் ரைத.]

அசாகளத்தனம்

அசாகளத்தனம் acākaḷattaṉam, ெப. (n.)

   ஆட் ன் க த் ற் ெறாங் ந் தைச; nipple or fleshy protuberance hanging down from the neck of goats.

     "அசாகளத்தனம் ேபால அ க சங் ைய ெகாள்வ  ஏற் ற் " ( வசமவா. 39);.

     [Skt. aja + gala + stana → த. அசாகளத்தனம்.]

அசாச மம்

 
 அசாச மம் acācarumam, ெப. (n.)

   ஆட் த் ேதால்; sheep's skin (சா.அக.);.

அசா

அசா  acāci, ெப. (n.)

   1.  ரக வைக; black cumin.

   2. படர ்ெகா வைக; gulancha.

     [Skt. ajaji → த. அசா .]

அசா

 
 அசா  acācīvi, ெப. (n.)

    ட் ப்ெபா த் , எ ம்  , ம த் வம், அடை்ட டல் த யவற்ைறச ்ெசய் ம் பழங்காலத் 
த னத்தாரா ய ஆட் வணிகர;் a class of men called 'attuvangar' who could attend to dislocated joints and 
fractured bones in olden days amongst the Tamilians. They also used to apply leeches in the way that we do at present 
(சா.அக.);.

த.வ. ஆ வா .

     [Skt. a-ja + jiva → த. அசா .]

அசாடம்

 
 அசாடம் acāṭam, ெப. (n.)

   தாளிசபத் ரி; plant facourtia cataphracta (சா.அக.);.

     [Skt. asata → த. அசாடம்.]

அசாத் ய 
அ சாரம்

 
 அசாத் ய அ சாரம் acāddiyaadicāram, ெப. (n.)

   பலவைக நாற்றத் டன் க சச்ல் கண்  ர ம், மயக்க  ண்டாக்  நிைன  த மாறச ்ெசய் ம் 
ேநாய்; a severe type of chronic diarrhoea characterised by fever, giddiness, loss of consciousness, fetid fecal discharge, 
etc. It may generally end in death, acute inflammatory Diarrhoea (சா.அக.);.

த.வ. க ங்க சச்ல்.

     [Skt. a-sathya + atisara → த. அசாத் ய அ சாரம்.]
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அசாத் யெவ
டம்

 
 அசாத் யெவ டம் acāttiyaveliviḍam, ெப. (n.)

   உ ரப்் ெபா க்கம்,  க்கம், ேவற் வம்,  ரம், அரத்தங்கக்கல் (வாந் );யா ய ணங்கைள 
உண்டாக் ம் ஒ வைக எ க்க ; an incurable rat-bite characterised by faintness, swelling, change of features, fever, 
vomiting of blood and other symptoms (சா.அக.);.

த.வ. க எ நஞ் .

     [அசாத் ய + எ  +  டம்.]

     [Skt. asadya → த. அசாத் ய. Skt. visa → த.  டம்.]

அசாத் யகட்

 
 அசாத் யகட்  acāttiyagaṭṭi, ெப. (n.)

    ழ் கட் ண்  சைதயாக மா ம் ஆறாத கட் ; a chronic abscess in which the pus is absorbed and converted into 
a flesh-like mass-cold abscess. It is of comparatively slow development with little inflammation (சா.அக.);.

த.வ. கட் ண்கட் , கட்டாங்கட் .

     [அசாத் ய(ம்); + கட் .]

     [Skt. a-sadhya → த. அசாத் யம்.]

அசாத் யகண்ட
மாைல

 
 அசாத் யகண்டமாைல acāttiyagaṇṭamālai, ெப. (n.)

   அ ன் ேவைரப் ேபால் க த்ைதச ் ற் ம் த ல் ைளத்  எ ம் வ ம்,  ற  
அ ந் வ மா ள்ள ஒ  ராத ேநாய்; a disease showing itself by crops of glandular tumours round the neck, which 
suppurate and heal up every time at the onset (சா.அக.);.

த.வ. க ங்கண்டமாைல.

     [அசாத் யம் + கண்டமாைல.]

     [Skt. a-sadhya → த. அசாத் யம்.]

அசாத் யகபால
ேநாய்

 
 அசாத் யகபாலேநாய் acāttiyagapālanōy, ெப. (n.)

   தைல ல் கா ம், ஒ  ராத ேநாய்; a disease of the scalp.

த.வ. க மண்ைடேநாய்.

     [அசாத் ய(ம்); + கபாலேநாய்.]

     [Skt. a-sadhya → த. அசாத் ய(ம்);.]

கன்னப் லம் → கப்பாளம் → கபாலம் = மண்ைட, தைல.

அசாத் யக ப்பம்

 
 அசாத் யக ப்பம் acāttiyagaruppam, ெப. (n.)

   ெபண்களின் அ வ ற் ல் க் ச ்ெகாண்  ெவளிப்படா நிைல ல், வ ற்ைறக்  எ க்க 
ேநரி ம் க ப்பம்; pregnancy in which the delivery is obstructed in the natural passages by transverse presentation and 
the child is removed by operation as in Contracted pelvis (சா.அக);.

த.வ. க ங்க ப்பம்.

     [அசாத் யம் + க ப்பம்.]

     [Skt. a-sadhya → த. அசாத் யம்.]

 → க  → க ப்பம்.
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அசாத் யகழைல

அசாத் யகழைல acāttiyagaḻlai, ெப. (n.)

   1. உடம் ல் ப ய ஆழ்ந் ம் பக்கங்களில் ளிரத்் ம். உடம்  வ ம் பர  அ க்க  ைளக் ம் 
தன்ைம வாய்ந் , கைட யாக ஆ ைய ம் பற் ம் ஒ வைகத ் ராத கழைல; tumours which tend infiltrate 
the tissues, and produce secondary growth in the adjacent glands. They are disseminated through out the body, affect the 
general health, tend to recur after removal and eventually destroy life-malignant tumors.

   2. அரத்தக் கழைல த யனவற் ம், எ ம் ப் ெபா ந் களின் பள்ளங்களி ம் ப த் த் 
ேதான் ம் ராத தைசக் கட் கள்; incurable tumours appearing in the regions of circulation in the cavity of an artery or 
in any vulnerable joint of the body, such as those formed in cases of ancurism, hematoma etc. malignant tumor (சா.அக.);.

த.வ. க ங்கழைல.

     [அசாத் ய(ம்); + த. கழைல.]

அசாத் யக சச்ல்

 
 அசாத் யக சச்ல் acāttiyagaḻiccal, ெப. (n.)

   உலா ம் காலத் ம், ேகாைட ம், கக்கல், க சச்ல் (வாந்  ேப );, அல்ல  வ ற்றைளசச்ல் 
( தேப ); கண்  மலத் டன்  கலந்  வந்த காலத் ம், எ ம் க்  ேநாய் த ய ெகா ய 
ேநாய்களின் ஈறாக மாறா க சச்ல் கண்ட காலத் ம் ஏற்ப ம் ராத க சச்ல்கள்; any acute dysentry or 
diarrhoea occurring with serious mucous or bloody stools in some circumstances.

த.வ. க ங்க சச்ல், ெப வா ேநாய்.

     [அசாத் யம் + க சச்ல்.]

     [Skt. sadhya → த. அசாத் யம்.]

அசாத் யகாசம்

 
 அசாத் யகாசம் acāttiyakācam, ெப. (n.)

   இ மல் ந் ம், ேமல் ச் , நீரே்வடை்க, க சச்ல் த ய ணங்க டன் ய ம், 
வரக்ைளத் தாக் க் கண்டத் ள்ள ரியக( த் க்); ேகாளத்ைத ங்கச ்ெசய் , அதனால் 

ெநஞ்சைடப்  உண்டாக்  எ ரப்ாரா  ெரன உ ரிழக்கச ்ெசய் ம் ஈைளேநாய்; spasmodic asthma 
marked by severe paroxysms, hard breathing, thirst, purging etc., thymic asthma occurring usually in children or adults 
characterised by obstruction to respiration due to enlargement of the thymus, with a tendency to end in sudden death. It is 
therefore considered incurable (சா.அக.);.

த.வ. க ஈைள.

     [அசாத் யம் + காசம்.]

     [Skt. a-sadhya → த. அசாத் ய(ம்);.]

அசாத் ய ட்டம்

 
 அசாத் ய ட்டம் acāttiyaguṭṭam, ெப. (n.)

   உடம் ள்ள தைச, நா , நரம்  த யவற்ற ல் ச் கள் ஏற்பட்  அதனால் உடம் ல் ர,்  ண், 
சைதய கல்,  ரற் ைற  த ய ன்பங்கைள உண்டாக்  மற் ம் ேவற் க் ரல், உ மாற்றம் 

த ய ேவ பா கைள ம் காட் ம் ஒ  வைகக் ட்ட ேநாய்; a chronic form of leprosy arising from a 
constitutions disorder due to a specific mircobe (bacillus leprate); in the skin and nerve. It is marked by a nesthesia, deep 
ulceration, and gangrene. The lesion is also followed by affection of the larynx and change of appearance in the body 
(சா.அக.);.

த.வ. க ங் ட்டம்.

     [அசாத் யம் +  ட்டம்.]

அசாத் ய ணம்

 
 அசாத் ய ணம் acāttiyaguṇam, ெப. (n.)

   ேநாய்கள் ரா  இறப் ற்ேக வாக் ம் தன்ைமையக் க் ம் நிைலைம; a condition in which disease 
exhibit symptoms impossible for treatment, but pointing to death (சா.அக.);.

த.வ. க ங் ணம்.

     [அசாத் யம் +  ணம்.]

     [Skt. a-sadhya → த. அசாத் ய(ம்);.]
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அசாத் ய

 
 அசாத் ய  acāttiyaguṟi, ெப. (n.)

    ரக்்க ெவாண்ணா ேநாய்களின் அைடயாளம் அல்ல  இலக்கணம்; symptom or symptoms which are clear 
indications that the disease cannot be cured, but ill prove fatal ultimately (சா.அக.);.

த.வ. க ங் .

     [அசாத் யம் +  .]

     [Skt. a-sadhya → த. அசாத் ய(ம்);.]

அசாத் யசன்னி

 
 அசாத் யசன்னி asāttiyasaṉṉi, ெப. (n.)

   உடம் னின்  அரத்தம் ைள,  ள்ளந்தண்ைடத ்தாக் வதால் உளேவ பா  உண்டா  
நா த் ப்  ேமல் ச்  உண்டா ம் ஒ வைக இ  (சன்னி);; apoplexy arising from the Some causes in 
considered incurable and its invariably fatal.

த.வ. க ம் இ .

     [Skt. a-sadhya + san – ni → த. அசாத் ய சன்னி.]

அசாத் ய ேலட்
மம்

 
 அசாத் ய ேலட் மம் asāttiyasilēṭṭumam, ெப. (n.)

    த்தம் அல்ல  வளி தலால் நீ த்  இடர ்ெசய்யக் ய ேகாைழக் கட்  ேநாய்; a chronic phlegmatic 
disease due to the physiological activities of the body resulting from the combination of the two humours bile and gas in the 
system. The disease in considered incurable (சா.அக.);.

த.வ. க ங்ேகாைழக்கட் .

     [Skt. a-sadhya + salesman → த. அசாத் ய ேலட் மம்.]

அசாத் ய வாசம்

 
 அசாத் ய வாசம் asāttiyasuvāsam, ெப. (n.)

   காய்சச்ல், கக்கல் (வாந் );, நீரே்வடை்க, க சச்ல் க்கம் இவற் டன் கா வதா ய நாட்பட்ட ஈைள, 
ெநஞ்சகக் ேகாைழக்கட் ; chronic asthma and bronchitis attended with fever, vomiting, thirst, purging and swelling. 
These are considered incurable (சா.அக.);.

த.வ. க கைள.

     [Skt. a. sadhya + svasa → த. அசாத் ய வாசம்.]

அசாத் யேசாைக

 
 அசாத் யேசாைக acāttiyacōkai, ெப. (n.)

   உடம்  வ ம்  ைறந்  பர ய க்கம் ெந  நாளா ம் வாடாமற் ேபான காலத் ம், 
வ , எ  (மல);வாய், அல் ல், ஆண்  ஆ ய இவ் டங்களில் க்கங் கண்  அத் டன் காய்சச்ல், 
ேமல் ச் , க சச்ல் த ய ய ணங்கள் கண்டேபா ம், எ ம் ள்ளி க் ம் மசச் சத் ைவ 
ேநாயான  தாக் ன ெபா ம்,   ைக,   ஊட்டம் ைறவைடந்த காலத் ம் ஏற்பட்ட 

ராத க்ேக ; anemia which is reckoned as in curable and at times proves fatal.

த.வ. க ஞ்ேசாைக.

     [அசாத் யம் + ேசாைக.]

     [Skt. a-sadhya → த. அசாத் ய(ம்);.]

அசாத் யேசாைப

 
 அசாத் யேசாைப acāttiyacōpai, ெப. (n.)

அசாத் யேசாைக பாரக்்க;see asattiya-sogai (சா.அக.);.

     [Skt. a-sadhya + sobha → த. அசாத் ய ேசாைப.]
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அசாத் யதாகம்

 
 அசாத் யதாகம் acāttiyatākam, ெப. (n.)

   ேநா னால் தாக்கப்பட்  அ வ ந்த காலத் ம், நாக்  ெவளிப்பட நீண்  ட்ட காலத் ம், 
ெதாண்ைடக் ள் நீர ்இறங்காத காலத் ம், இறக் ந் த வா ம் கா ம் ராத 
நீரே்வடை்க; unquenchable or morbid thirst (polydypsia); in a patient exhibiting the some symptoms.

த.வ. க ந்தாகம்.

     [அசாத் ய(ம்); + தாகம்.]

     [Skt. a-sadhya → த. அசாத் ய(ம்);.]

அசாத் யநைர

 
 அசாத் யநைர acāttiyanarai, ெப. (n.)

   அகைவ ரவ்ால் ஏற்பட்ட நைர; permanent greyness of hair due to old age (சா.அக.);.

த.வ. க நைர.

     [அசாத் ய(ம்); + நைர.]

     [Skt. a-sadhya → த. அசாத் ய(ம்);.]

அசாத் யநா

 
 அசாத் யநா  acāttiyanāṭi, ெப. (n.)

   நா  நைடையத் தன்மாத் ைரக் க் ெகாண் வர யாத காலத் ம், நா  நைட ல் ைர  
ேமன்ேம ம் அ கரித் ச ்சா ற்  ஏ வா ம் காலத் ம் ஏற்பட்ட நா ேயாட்டம்; pulse which is 
incapable of being restored to its normal condition or the abnormal increase in the pulse rate indicating the approach of death 
(சா.அக.);.

த.வ. க நா .

     [அசாத் ய(ம்); நா .]

     [Skt. a-sadhya → த. அசாத் ய(ம்);.]

அசாத் யபல்ேநா
ய்

 
 அசாத் யபல்ேநாய் acāttiyabalnōy, ெப. (n.)

   பல் ேவர ற் ண் ண்டா ம் ேபா ,  ழ் வ ந்  ைரேயா ன காலத் ம் ெசாத்ைத ந்த 
ெபா ம் உண்டா ம் பல் ேநாய்கள்; severe tooth ache, accompanied by inflammation of the tough fibrous 
membrane surrounding the teeth (dental periosteam);, attended with discharge of pus, due to necrosis of the alveoil or rotten 
condition of the gum and cariess of the tooth (சா.அக.);.

த.வ. க பல்ேநாய்.

     [அசாத் ய(ம்); + பல்ேநாய்.]

     [Skt. a-sadhya → த. அசாத் ய(ம்);.]

அசாத் ய த்தம்

அசாத் ய த்தம் acāttiyabittam, ெப. (n.)

   1 அள றந்த த்தம்; excessive secretion of bile in the system.

   2. கள் ண்டவைனப் ேபால் உணரச்் யற்  வாய் வறண்  நீரே்வடை்க த ய ணங்கைள 
உண்டாக் ம் ஒ வைகப் த்த ேநாய்; a bilious disease followed by insensibility similar to the condition of a drunker 
person and marked by parched tongue and intense thirst

   3. ஊைத ம் (வாத ம்); ேகாைழ ம் ய ஒ  த்த ேநாய்; a chronic biliousness due to the concerted action 
of the three dhoshas (humours); in the system (சா.அக.);.

த.வ. க ம் த்தம்.

     [அசாத் ய(ம்); +  த்தம்.]
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அசாத் ய ரேமக
க்கட்

 
 அசாத் ய ரேமகக்கட்  acāttiyabiramēkakkaṭṭi, ெப. (n.)

   ெநஞ் , எ வாய் ( தம்);, தைல, ேதாள்,   ஆ ய இவ் டங்களிலாவ  உடம் ல் ேவ  மைற ப்  
ட் களிலாவ  எ ம் , ேநாயாளிையப் பா ம் ப க்ைக மாய்க் டத் ம் ராத ெவடை்டேநாய் 

எ ப் ய கட் ; gummatus tumour appearing about the region of the heart, anus, head, shoulder, back or any of the vital 
joints of the body attended with supervening symptoms producing extreme prostration in a patient (சா.அக.);.

த.வ. க ேமகக்கட் .

     [அசாத் ய(ம்); +  ரேமக(ம்);+கட் .]

     [Skt. a-sadhya → த. அசாத் யம்;

 Skt. prameha →  ரேமகம்.]

அசாத் ய ரேமக
ம்

 
 அசாத் ய ரேமகம் acāttiyabiramēkam, ெப. (n.)

   ேநாய் ெகாண்ட ெபண்கைளப் ணரவ் னால் ஏற்பட்ட ெவள்ைள ெந  நாடக்ளாகக் ணப்படாமல், 
ஊைத த்த ெவடை்டேநாய், தந்  ெவடை்டேநாய்,  நீர ்கல்லைடப்  ஆ ய ேநாய்களாக மா ப் 
பண் வஞ் ெசய்  ணப்ப த்த யலா ேதால்ேநாய்; gonorrhea which is said to be chronic when it is being 
neglected for a longtime without adequate treatment, and when it develops in its last stage into gonorrheal rheumatism 
gleets, stricture of urinal passage arising from neglected gleets and stone in the bladder, moreover in bad cases, the disease 
may spread from the bladder to the kidneys or in a woman it may reach the womb and its appendages (சா.அக.);.

த.வ. க ேமகம்.

அசாத் ய கம்

அசாத் ய கம் acāttiyapīligam, ெப. (n.)

   1. மண்ணீர க்  ஊைத னால் ஏற்ப ம் நரம்  வ ; a radiating neuralgic pain resulting from the morbid 
condition of the spleen, splenalgia.

   2.  ங் ப் ப த் க் கா ம் மண்ணீரல் ெந  நாளா ம் பண் வத் க்  இணங்காமல் அதனால் 
தற் க சச்ல் உண்டாக் ம் ஒ  ராத ேநாய்; a chronic form of the enlargement of spleen marked by anemia 

and emaciation due to its being long unattended to. at the last stage, diarrhoea or dysentery becomes permanent and the 
person sinks (சா.அக.);.

அசாத் யம்

அசாத் யம்1 acāttiyam, ெப. (n.)

   1. நிைல நி த்த யாத  ( . . அளைவ 1,  வாக்);; that which is impracticable, impossible of accomplishment.

   2. அசாத் யேராகம் பாரக்்க;see asattiya-rogam.

த.வ. ெசயற்கரி , ெசயற்க ைம.

     [Skt. a-Sådhya → த. அசாத் யம்.]

 அசாத் யம்2 acāttiyam, ெப. (n.)

    ; something, in excess.

     'அவ க்  அசாத் ய நம் க்ைக'.

த.வ.  ைக.

     [Skt. a-sadhya → த. அசாத் யம்.]

 அசாத் யம்3 acāttiyam, ெப. (n.)

   1.  யாைம; impossibility.

   2.  ணமாகாைம; that state or condition in which no cure or remedy from medical skill is possible.

   3. இயலாைம; impracticability (சா.அக.);.

த.வ. ஆகாைம.

     [Skt. a-šādhya → த. அசாத் யம்.]
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அசாத் யம ரி
ைக

 
 அசாத் யம ரிைக acāttiyamacūrigai, ெப. (n.)

   அம்ைம ேநா ல் ெகாப் ளங்கள் ஏற்பட் , அக்ெகாப் ளங்களில்  ேபாய் கலந்  க  கத் ல் 
 ந் ,  ண றாெவனக் க தப்ப ம் ேநாய்; a severe form of variola or small-pox.

த.வ. நல றாக் யம்ைம.

அசாத் ய டகர்ப்
பம்

 
 அசாத் ய டகரப்்பம் acāttiyamūṭagarppam, ெப. (n.)

   வ க் ைற , ேசார்  இன்ன றவற் ன் நி த்தம் வா வான  க ப்பத்ைத நிைல த மாறச ்
ெசய் , க ப்ைப, வ  இவற் ல் த்தல் உண்டாக்  க ற்றாரத்ம் க த்  நிற்காம ம் ைககால் 

ளிரந்் ம், அ வ ந் ம் ேபாகச ்ெசய்வ டன், க ற்றவைள இறக்கச ்ெசய் ம் க ப்பம்; a condition or 
pregnancy brought about by the child in the uterus taking an unnatural course or position due to pressure through weakness, 
languor etc., it is marked by share pain in the genital and the abdomen, chillness of the extremetics, loss of senses, and lack 
of formness in the neck. It finally ends in the death of both the mother and the child (சா.அக.);.

த.வ. க டக்க ப்பம்.

     [அசாத் ய(ம்); +  ட + க ப்பம்.]

அசாத் யேமகம்

 
 அசாத் யேமகம் acāttiyamēkam, ெப. (n.)

    ரக்்க யாத ெவள்ைள ேநாய்க ள் ஒன் ; incurable urinery diseases.

த.வ. க ெவடை்ட.

     [Skt. a- sadhya + meha → த. அசாத் யேமகம்.]

அசாத் யேராகம்

அசாத் யேராகம் acāttiyarōkam, ெப. (n.)

    த னிநா  30-ன் வாக் யப்ப  ள்ள ேநாய்கள்; a diseases mentioned sutamuni 30.

த.வ. க ம் ணி.

     [Skt. a-sadhya + roga → த. அசாத் யேராகம்.]

அசாத் யவ சார
ம்

 
 அசாத் யவ சாரம் acāddiyavadicāram, ெப. (n.)

   மலவாய்ப் ண்பட்டா ம், அங்கந் றந்தா ம், வ  ெப ப்பதா ம்,  ல் ட்டா ம் அல்ல  ேவ  
எவ்வைகயான ய கைளக் காட் னா ம் அ  ரா  என்  க தப்ப ம் ஒ வைக ெசரியாைமக் 
க சச்ல்; incurable diarrhoea accompanied by ulcerational-the anus, gaping of the anus, distended abdomen and chillness 
of the extremities (சா.அக.);.

த.வ. ெசரியாக்க சச்ல்.

அசாத் யவாதேரா
கம்

 
 அசாத் யவாதேராகம் acāttiyavātarōkam, ெப. (n.)

   அ க ந க்கம்,  க்கம், தாங்க யாத வ , உடம்  வ ம் ர ்ஆ ய ணங்க டன் உடம்  
ெம  வாட்டம் த ய கைள ங்காட் ம் ஓர ்ஊைத (வாத); ேநாய்; a form of chronic rheumatism 
attended With characteristic tremor of the musches, swelling, unbearable pain, numbness, and progeressive muscular 
atrophy (சா.அக.);.

த.வ. க ைத.

     [Skt. a-Sådhya+vata+roga → த. அசாத் ய வாதேராகம்.]

அசாத் யவாந்

 
 அசாத் யவாந்  acāttiyavāndi, ெப. (n.)

   இ மல், இைரப் ,  க் ற்றம் த ய ணங்கேளா  க மலமாக ம்,   அல்ல  ழாக ம், 
க மா  த் ரங்கள் நாற்றத் ட ம் உண்டா ம் ராத வாயாெல க்ைக; in curable vomiting attended 
with cough, hard breathing, deranged condition of the three humours in the system etc., and marked by the presence of fecal 
matter, blood or fetid stomach contents (சா.அக.);.

த.வ. க ங்கக்கல்.

     [Skt. a-sadhya + vandi → த. அசாத் யவாந் .]
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அசாத் ய டக்க

 
 அசாத் ய டக்க  acāttiyaviḍakkaḍi, ெப. (n.)

   நச் ரிகள் ண்ட னால் ஏற்ப ம் ேநாய்கள்; bites of poisoning creatures diseases.

த.வ. க நஞ் க்க .

     [அசாத் ய(ம்); +  டம் + க .]

     [Skt. a-sadhya – visa → த. அசாத் ய டம்.]

அசாத் ய டக்

 
 அசாத் ய டக்  acāttiyaviḍakkuṟi, ெப. (n.)

   உடம் ல் எவ்வைக னாலாவ , உடெ்காண்ட நஞ் , ம ந் களால் ரா  சா ற்ேக வாக் ம் 
கள்; fatal symptoms of poisons exhibited in the system of a patient at the time when no antidotes administered.

த.வ. க நஞ் க் .

     [அசாத் ய(ம்); +  டம் +  .]

     [Skt. a-sådhya-visa → த. அசாத் ய டம்.]

அசாத் ய த் ர
க்கட்

அசாத் ய த் ர க்கட்  acāddiyaviddiradikkaṭṭi, ெப. (n.)

   1. வ ற் ன் உட் றத் ல் கட்  ண்டா  உைடந்  க்க ன்பம் உண்டாக் , வாயால்,  ழ்,   
த யவற்ைற ழச ்ெசய் ம் ஒ  வைகக் கட் ; an incurable abscess developed inside the abdomen the 

contents of which (pus and blood); find their way out through the mouth.

த.வ. க வ ற்றகக்கட்

     [அசாத் ய ரத் ர  + கட் .]

அசாத் ய ரணம்

 
 அசாத் ய ரணம் acāttiyaviraṇam, ெப. (n.)

   ஆறாத ண்கள் (இராண);; incurable ulcer.

த.வ. க ம் ண்.

     [Skt. a-sådhya + vrana → த. அசாத் ய ரணம்.]

அசாத் ய க்கம்

 
 அசாத் ய க்கம் acāttiyavīkkam, ெப. (n.)

   நீரே்வடை்க, ெம , காய்சச்ல், கக்கல்,  க்கல், வ ற்ேறாட்டம் ஆ யவற்ேறா   நச்  
ெதாடரப்ாகச ்சா ம் ஏற்ப ம் வ யாத க்கம்; in reducible swelling arising from the effects of poison and 
poisonous bites and characterised by the following symptoms - dyspnoea, thirst, weakness, fever, vomiting, hiccough, 
dysentery etc. It is extremely hard to cure and may every soon prove fatal (சா.அக.);.

த.வ. க க்கம்.

     [அசாத் யம் +  க்கம்.]

     [Skt. a-Sådhya → அசாத் யம்.]

அசாத் ர யற்

 
 அசாத் ர யற்  acāttiramuyaṟci, ெப. (n.)

    ன் ைற ன்  வழக் ள்ள சமயச ்சடங்  ( ன்.);; religious ceremonies in vogue though not sanctioned 
by sastras, dist. fr sattiramuyarci.

வ. வா க்ைக யற் .

     [அசாத் ர(ம்); +  யற் .]

     [Skt. a-sastra → த. அசாத் ரம்.]
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அசாத் ரயீம்

 
 அசாத் ரீயம் acāttirīyam, ெப. (n.)

   கைல ல்கட்  எ ரிைடயான ; that which is contrary to the sastra.

த.வ.  ல்ெந  இகப் .

     [Skt. a-sastra → த. அசாத் ரீயம்.]

அசாத் யேபாசன
ம்

 
 அசாத் யேபாசனம் acātmiyapōcaṉam, ெப. (n.)

   இடம், காலம், இயல்  உணரச்் , பழக்கம் த யவற் ற்  மா பாடான உண ; food unsuitable to one's 
constitution when considered with other circumstances, such as place, climate, natural temperament habit idiosyncrasy etc.

த.வ. மா ப  உண் .

     [Skt. a-sadhmibhójana → த. அசாத் யேபாசனம்.]

அசாத் யம்

 
 அசாத் யம் acātmiyam, ெப. (n.)

    வதாய் வழக்க ல்லாதைத வழக்கப்ப த் க் ெகாள் வதனால் உடம் க்  ஒத் க்ெகாள்ளாத் 
தன்ைம; unsuitability to the constitution brought about by acquired habit; disagreement to one's constitution due to adopting 
a thing contrary to one's habit (சா.அக.);.

த.வ. அல்வழக்  ஒவ்வாைம.

     [Skt. a-sadhmi → த. அசாத் யம்.]

அசாதம்

அசாதம் acātam, ெப. (n.)

   1.  றவாத ; that which is not born.

   2.  ய்ைம ன்ைம; uncleanliness (சா.அக.);.

த.வ.  த்ைத.

     [Skt. a-sadha → த. அசாதம்.]

அசாதாரணம்

அசாதாரணம் acātāraṇam, ெப. (n.)

   1.  றப்பான  (ஈ . 6, 1, 7);; that which is not common, special thing, rarity.

   2. காரண(ஏ );ப் ேபா க ெளான்  (மணிேம.29, 212);;த.வ.  ரை்ம.

     [Skt. a-sadharana → த. அசாதாரணம்.]

அசா

 
 அசா  acāti, ெப. (n.)

   ெசவ்வாய்க் ேகாள் (சங்.அக.);; mars, as ruling the astrol. house arise.

     [Skt. aja-pati → த. அசா .]

அசா

 
 அசா  acātu, ெப. (n.)

   கற் ழந்தவள்; an unchaste woman (சா.அக.);.

     [Skt. a-sadha → த. அசா .]
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அசாந்தன்

 
 அசாந்தன் acāndaṉ, ெப. (n.)

   அைம  ல்லாதவன்; restless man, one without tranquility.

த.வ. ெதம்மா .

     [Skt. a-sånta → த. அசாந்தன்.]

அசாந் ரி

 
 அசாந் ரி acāndiri, ெப. (n.)

   நில ச க்கைரக் ழங் ; a potherb. convolvulus argentens (சா.அக.);.

அசாபாலகன்

 
 அசாபாலகன் acāpālagaṉ, ெப. (n.)

அசா  பாரக்்க;see asa-sivi (சா.அக);.

அசா

 
 அசா  acāmi, ெப. (n.)

   ஆள் (ெகா.வ.);; an individual.

த.வ. ஆள்.

     [U. asami → த. அசா .]

அசாய ரன்

 
 அசாய ரன் acāyacūraṉ, ெப. (n.)

அசகாய ரன் பாரக்்க;see a-sagaya-suran.

அசாரைத

 
 அசாரைத acāradai, ெப. (n.)

   சா இன்ைம; that which is sapless (சா.அக.);.

அசாரம்

அசாரம்1 acāram, ெப. (n.)

   1. ஆமணக் ச ்ெச ; castor oil plant, Ricinus communis.

   2. வாைழ; plantain tree, Musa paradisiaca.

   3. சாறற்ற ; that which is deprived of sap or juice.

   4. சாற ன்ைம அல்ல  பயனின்ைம; that which is without strength or value, which is unsubstantial (சா.அக.);.

 அசாரம்2 acāram, ெப. (n.)

   ெகா மண்டபம்; royal audience hall or royal court.

த.வ.  ேவாலக்கம்.

     [U. hazar → த. அசாரம்.]
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அசாரவா

அசாரவா  acāravāci, ெப. (n.)

   அரசன் வா ல் காவலன்; watchman of the king's gate.

     "ஒ  சல் உண்ெடன்  ய அசாரவா க் " ( வக. 430, உைர);.

     [U. hazar + Skt. vasi → த. அசாரவா .]

அசாேவரி

அசாேவரி acāvēri, ெப. (n.)

   இளேவனிற் கால பண்க ெளான்  (பாத. இராக. 77);;     [Skt. asavari → த. அசாேவரி.]

அசா ன்

 
 அசா ன் acāṟūṉ, ெப. (n.)

   இ  நீரக்் கல்லைடப் ,  க்கல், ஊைத, ெவள்ைளப்ப தல், காமாைல, நீரைடப் , நரம் , 
ல்வாதம்,  க்கம் த ய ேநாய்க க்  உத வ ம் ைக டத் ேதள் ஒ ப்ேபாவ மான ஒ  ேசணிய 

( னானி); ம ந் ; a well known drug in unani medicine. It is prescribed in cases of stricture of urinary passages, stone in 
the bladder, scantry discharge (as in menstruation);, rheumatism, dropsy, jaundice etc., a fumigation of this drug drives away 

அ கம்

 
 அ கம் asigam, ெப. (n.)

    தட் க் ம் ேமாவாய் கடை்டக் ம் இைடேய ள்ள ப ; that part of the face between the under lip and the 
chin (சா.அக.);.

அ யம்

அ யம் asigiyam, ெப. (n.)

   1. தாங்கக் டாத ; that which is unbearable.

   2. அ வ ப் ; Ioathing, disgust.

     [Skt. sahya → த. அ யம்.]

அ ைக

அ ைக1 asigai, ெப. (n.)

   ெபாறாைம (ெகா.வ);; envy, jealousy.

     [Skt. asuya → த. அ ைக.]

 அ ைக2 asigai, ெப. (n.)

   நைகத் ப் ேப ம் ேபச் ; mirthful conversation.

     "க ெசன்னேவ ெசால் ல ைக ெயன்ன " (ம ரக . 4);.

     [Skt. hasika → த. அ ைக.]
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அ ங்கம்

அ ங்கம்1 asiṅgam, ெப. (n.)

   அ வ ப்  (இ.வ.);; digust.

த.வ.  த்ைத,  த்ைத.

     [Skt. sahya → த. அ ங்கம்.]

 அ ங்கம்2 asiṅgam, ெப. (n.)

    ய்ைம ன்ைம ப் ர ன்ைம; uncleanness, impurity, as unbearable.

     "அ ங்கமான இடம்" (ெகா.வ.);.

   2. அழ ன்ைம; disorder, repulsiveness.

     "அ ங்கமான ேவைல" (ெகா.வ.);.

த.வ. அ வ ப் .

     [Skt. a-sahya → த. அ ங்கம்.]

 அ ங்கம்3 asiṅgam, ெப. (n.)

   1. தரக் ைற , மட்டம்; obscenity.

     'அவன் ைறையச ் ட் க் கட்  அ ங்கமாகச ்ேக  ெசய்தார'்.

   2. இ நிைல தரத்தக்க ; unbecoming.

     [Skt. sahya → த. அ ங்கம்.]

அ ங் வத்தன்
ைம

அ ங் வத்தன்ைம asiṅṅuvattaṉmai, ெப. (n.)

   தன் அ வ ல் பற் ல்லாைம ( சாரசந். 341);; non-attachment in respect of one's affairs.

     [அ ங் வ(ம்); + தன்ைம.]

     [Skt. ia-sahya-tva → த. அ ங் (ம்);.]

அ ெச காத் ப்

 
 அ ெச காத் ப்  asiseṟukāttuppu, ெப. (n.)

   கரி ப் ; black salt (சா.அக.);.

அ த்தம்

அ த்தம் asittam, ெப. (n.)

   காரண (ஏ );ப்ேபா க ெளான்  (மணிேம. 29, 192);; fallacy of hetu being unsustainable.

     [Skt. a-siddha → த. அ த்தம்.]

அ த்

அ த்  asitti, ெப. (n.)

   ைக டாைம; incompleteness, failure.

     "தாவ  ம த்  த்  தம்  லைலயாேத" ( ரேபாத. 27, 80);.

த.வ. எய்தாைம.

     [Skt. a-siddhi → த. அ த் .]

அ த் ரன்

அ த் ரன் asittiraṉ, ெப. (n.)

   கள்வன் ( ந்தா. நி. 57.);; thief.

     [Skt. asitra → த. அ த் ரன்.]
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அ த்

அ த்  asittu, ெப. (n.)

   அ ல் ெபா ள் (சடம்);; that which is non-intelligent, matter.

     " த்த தெ்தா செனன்  ெசப் ன்ற வைகத்தத் வத் ன்" (பாரத. ப ைனந். 1);.

த.வ. அ ல் ெபா ள்.

     [Skt. a-sit → த. அ த் .]

அ தக ணி

 
 அ தக ணி asidagaruṇi, ெப. (n.)

   க ப்  வ தைல; black brinjal plant-solanum melongenum (சா.அக.);.

அ தத் மம்

 
 அ தத் மம் asidaddurumam, ெப. (n.)

   மைலப்பசை்ச; Mysore gamboge;painter's gamboge-xanthochymus pictorius (சா.அக.);.

அ தம்

அ தம்1 asidam, ெப. (n.)

   1.  ரிப்ப ; that which laughs.

   2. அலரவ் ; that which blossoms.

     [Skt. hasita → த. அ தம்.]

 அ தம்2 asidam, ெப. (n.)

   க ைம; blackness.

     "அ த ெவங்கட- ண் " (இர .  ச. 83.);.

     [Skt. a-sita → த. அ தம்.]

 அ தம்3 asidam, ெப. (n.)

    வேதான் யத்  ெளான் ; an ancient saiva scripture in sanskrit, one of 28 Sivagamam, q.v.

 அ தம்4 asidam, ெப. (n.)

   1. நச்  லங் ; a poisonous animal.

   2. க ம்பாம் ; a black snake.

   3. நீ ப் ; indigo plant, Indigofera tinctoria (சா.அக.);.

அ தமயப்

 
 அ தமயப்  asidamayappū, ெப. (n.)

    நீர;் an efflorcent salt obtained from the soil of fuller's earth (சா.அக.);.

அ தர்

அ தர ்asidar, ெப. (n.)

    ரத்்தங்கர ள் ஒ வர ்( க்கலம. காப் , உைர.);; name of a jaina Arhat, one of 24 Tirttangarar. q.v.

     [Skt. ajita → த. அ தர.்]
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அ தெவ

 
 அ தெவ  asidaveli, ெப. (n.)

   நச் த் தன்ைம ள்ள ஒ வைகக் க ப்  எ ; a kind of black poisonous rat.

த.வ. காெர .

அ தன்

அ தன்1 asidaṉ, ெப. (n.)

   1. ெவல்லற்கரிேயான்; he who is unconquerable.

   2.  மால்; Visnu.

     [Skt. a-jita → த. அ தன்.]

 அ தன்2 asidaṉ, ெப. (n.)

   1. காரி(சனி);க் கட ள்;   2. நீலநிறத்ேதான்; blue colloured god (Visnu);.

அ தா மம்

 
 அ தா மம் asitāsumam, ெப. (n.)

   இந் ர நீலமணி; a precious stone of the corundum class and of various shades of blue sapphire (சா.அக.);.

த.வ. நீலக்கல்.

அ தாம் கம்

 
 அ தாம் கம் asitāmburugam, ெப. (n.)

   நீேலாற்பலம் (மைல);; blue water lily.

     [Skt. asita + ambu + ruha → த. அ தாம் கம்.]

அ தா

அ தா  asitāru, ெப. (n.)

   நிரயச ் றப்  ( வத .  வரக்்க. 115);; hell in which sword like trees from instruments of torture.

     [Skt. asi+taru → த. அ தா .]

அ தாலவனம்

அ தாலவனம் asitālavaṉam, ெப. (n.)

   நிரயச ் றப்  ( வத  வரக்்க. 145);; hell in which sword-like palmyra palms instruments of torture.

     [Skt. asi → த. அ .]

அ ேத மம்

 
 அ ேத மம் asitēsumam, ெப. (n.)

   ெவள்ைளக்கல் ( ட்பராகம்);; a white precious stone-lapis lazali (சா.அக.);.

அ ைத

அ ைத1 asidai, ெப. (n.)

   1. பராசக்  மாற்  (ைசவச. ெபா . 74, உைர);;   2. நீ ச ்ெச  (L);; Indian indigo.

     [Skt. asita → த. அ ைத.]

 அ ைத asidai, ெப. (n.)

   அ ரி; indigo plant, Indigofera tinctoria (சா.அக.);.

     [Skt. asita → த. அ ைத.]
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அ ேதாகம்

 
 அ ேதாகம் asitōkam, ெப. (n.)

கற்பலா பாரக்்க;see karpala.

     [Skt. asitokada → த. அ ேதாகதம்.]

அ ேதாற்பலம்

அ ேதாற்பலம் asitōṟpalam, ெப. (n.)

   1. நீலத்தாமைர; blue lotus, Monochria vaginalis.

   2. நீலமணி; sapphire.

   3. க ங் வைள (நீேலாற்பலம்);; blue-water lily, Nymphaca stellata (சா.அக.);.

அ ந்தம்

 
 அ ந்தம் asindam, ெப. (n.)

   ஒ  ேபெரண் (யாழ்.அக.);; a thousand quadrillions.

     [Skt. a-cintya → த. அ ந்தம்.]

அ ந் தன்

அ ந் தன் asindidaṉ, ெப. (n.)

   மனத் க் ெகட்டாதவன், க தற்கரியவன், தனிச ் றப் னன் ( .ேபா.  ற். 12, 3, 1);; one who is 
inconceivable or incomprehensible.

த.வ. எண்ணற்கரியான்.

     [Skt. a-cintita → த. அ ந் தன்.]

அ ந் யம்

அ ந் யம் asindiyam, ெப. (n.)

   1. நிைன ற் ெகட்டாத ; that which is inconceivable.

   2. ஒ  ேபெரண் ( ன்.);; the number 1000 quadrillions.

த.வ. நிைன கப் .

     [Skt. a-cintya → த. அ ந் யம்.]

அ ப்

அ ப்  asippu, ெப. (n.)

   ஏளனச ் ரிப் ; derisive laughter.

     "அ ப் லனா " (ெப ங். மகத. 14, 225);.

     [அ  +  .]

     [Skt. asi → அ .]

அ பகாந்தம்

அ பகாந்தம் asibakāndam, ெப. (n.)

   23 மா ைகக ெளான்றான க ப்  ; dark vizhudhi - one of the 23 rare drugs of high potency (மா. 
identified);

அ பத் ரகம்

 
 அ பத் ரகம் asibattiragam, ெப. (n.)

   க ம்  (மைல.);; sugar-cane.

     [Skt. asi + patraka → த. அ பத் ரகம்.]

அ பத் ரம்

அ பத் ரம் asibattiram, ெப. (n.)

   கத் ையப்ேபான்  இைலகைள ைடய மரங்கள் வளரந்் க் ம் நிரயச ் றப் ; hell where trees have 
leaves as sharp as swords.

     "அ பத் ரிெம ம்… நர ைட" ( ற்றா. தல. க ற்சன. 67);.

     [Skt. asi + patra → த. அ பத் ரம்.]
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அ பத் ரவனம்

அ பத் ரவனம் asibattiravaṉam, ெப. (n.)

   1. அ பத் ரம் (ேச . த க். 3);;பாரக்்க;see asipattram.

   2. நிைரயம்; hell.

     [Skt. asi-patra + vana → த. அ பத் ரவனம்.]

அ பத் ரி

அ பத் ரி asibattiri, ெப. (n.)

   1. அ பத் ரம் பாரக்்க;see asipattiram.

   2. கத் ையப் ேபான்ற இைலகள்; sword shaped leaves (சா.அக.);.

     [Skt. asi + patra → த. அ பத் ரி.]

அ பதம்

 
 அ பதம் asibadam, ெப. (n.)

   ஒகநிைலக் ரிய தத் வம  என் ம் ெதாடரியத் ல் அ  என் ஞ் ெசால்; the word aši in the sentence, tat-
tvam-asi.

     "தத் வ- பதாரத்்தங்க ளிரண் க் ம் அ பதத் னால் ஐக் யக் ம்" (சா.அக);.

     [Skt. asi + pada → த. அ பதம்.]

அ ேமதம்

 
 அ ேமதம் asimētam, ெப. (n.)

   ஒ  வைக நாற்றப் ; a stinking plant, fetid mimosa (சா.அக.);.

     [Skt. asi + meta → த. அ ேமதம்.]

அ ர்க்க ராவகம்

 
 அ ரக்்க ராவகம் asirggasirāvagam, ெப. (n.)

    ெயா க் ; bleeding, letting blood (சா.அக.);.

     [Skt. asira-sravaga → த. அ ரக்்க ராவகம்.]

அ ர்க்கதரம்

 
 அ ரக்்கதரம் asirkkadaram, ெப. (n.)

   மாத லக் ப் ெப க் ; excessive menstruation, Menorrhagia (சா.அக.);.

த.வ. ெப ம்பா .

     [Skt. asitra-tara → த. அ ரக்்கதரம்.]

அ ர்க்கபாதம்

அ ரக்்கபாதம் asirkkapātam, ெப. (n.)

   1.   ழ்ச் ; the flew of blood.

   2.  த் ளி; a drop of blood.

   3.   ெயா க் ; oxing of blood from a wound (சா.அக.);.

     [அ ரக்்க + பாதம்.]

     [Skt. asira → த. அ ர.்]
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அ ர்க்கபானம்

 
 அ ரக்்கபானம் asirkkapāṉam, ெப. (n.)

   அரத்தம் க்ைக; drinking of blood (சா.அக.);.

     [Skt. asira-pana → த. அ ரக்்கபானம்.]

அ ர்க்கரேநாய்

அ ரக்்கரேநாய் asirkkaranōy, ெப. (n.)

   1.   ெதாடரப்ான ேநாய்; any disease arising from altered condition of blood in the system.

   2.  ப் ெப க்ைக ண்டாக் ம் ெப ம்பா ,  க் த் ைள வ  ஏற்ப ம் ெயா க்  
த ய ேநாய்கள்; disease resulting in hemorrage such as menorrhagias Epistaxis, hemoptysis etc. (சா.அக.);.

த.வ.  ேநாய்.

     [அ ரக்்கர(ம்); + ேநாய்.]

     [Skt. asirakara → த. அ ரக்்கர.]

அ ர்க்கரம்

அ ரக்்கரம் asirkkaram, ெப. (n.)

   2. பக் வப்படாத நிைலைம ள்ள நிணநீர;் lymph-chyle before its conversion into blood (சா.அக.);.

     [Skt. asira-kara → த. அ ரக்்கரம்.]

அ ர்க்கவகம்

 
 அ ரக்்கவகம் asirggavagam, ெப. (n.)

    க் ழாய்; blood vessel (சா.அக.);.

     [Skt. asir + vaha → த. அ ரக்்கவகம்.]

அ ர்க் ன் ரம்

 
 அ ரக்் ன் ரம் asirkkiṉmisiram, ெப. (n.)

    க் கலப் ; mixing with the blood (சா.அக.);.

     [Skt. asir+misra → த. அ ரக்் ன் ரம்.]

அ ர்க் ன் கம்

 
 அ ரக்் ன் கம் asirggiṉmugam, ெப. (n.)

     கம்; bloody face (சா.அக.);.

     [Skt. asirmuga → த. அ ரக்் ன் கம்.]

அ ர்க்

 
 அ ரக்்  asirkku, ெப. (n.)

    ; blood (சா.அக.);.

     [Skt. asir → த. அ ரக்் .]

அ ரத்ைத

 
 அ ரத்ைத asirattai, ெப. (n.)

   கவனிப் ன்ைம; inattention indifference.

     [Skt. sraddha → த. அ ரத்ைத.]
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அ ரநானம்

 
 அ ரநானம் asiranāṉam, ெப. (n.)

   க த்  வைர ல் ளிக்ைக; a bath upto the neck without immersing or wetting the head (சா.அக.);.

     [Skt. asi + snana → த. அ ரநானம்.]

அ ரபத் ரகம்

 
 அ ரபத் ரகம் asirabattiragam, ெப. (n.)

   கத் ரி ெவண்ைட; mustk mallow plant, Abelmoschus esculentes (சா.அக.);.

     [Skt. asira+bhadra → த. அ ரபத் ரகம்.]

அ ர த்தம்

 
 அ ர த்தம் asirabittam, ெப. (n.)

அரத்த த்தம் பாரக்்க;see aratta-pitam (சா.அக.);.

     [அ ரம் +  த்தம்.]

     [Skt. asira → த. அ ரம்.]

அ ரம்

அ ரம்1 asiram, ெப. (n.)

   1. காற் ; wind.

   2.  ல ப் க்கள்; object of senses.

   3. தவைள; frog.

   4.  ற்றம்; court-yard.

   5. உடம் ; body.

     [Skt. ajira → த. அ ரம்.]

 அ ரம்2 asiram, ெப. (n.)

    ; fire.

     [Skt. asira → த. அ ரம்.]

 அ ரம்3 asiram, ெப. (n.)

   1. ெவட் ேவர;் a fragrant root;

 khus root, Andropogon muricatus.

   2. ெவள்ைள; whiteness.

   3. தைலம ர;் hair of the head (சா.அக.);.

     [Skt. ajira → த. அ ரம்.]
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அ ரமாத் ரிகம்

 
 அ ரமாத் ரிகம் asiramāttirigam, ெப. (n.)

உண ப்பால், உட ல் உண ந்  ஊ ம் ெகா ப் க் கலந்த ெவள்ைள நிணநீர ்(அன்ன ரசம்);

 chyle (சா.அக.);.

த.வ. நிணநீர.்

     [Skt. ajira + matra → த. அ ரமாத் ரிகம்.]

அ ரவணம்

அ ரவணம் asiravaṇam, ெப. (n.)

   1. ெச ; deafness.

   2. கா ன்ைம; state of condition of being deprived of ear.

   3. கா  ேகளாைம; thickness of hearing (சா.அக.);.

     [Skt. a-sravana → த. அ ரவணம்.]

அ ரன்

அ ரன் asiraṉ, ெப. (n.)

   1.  ; agni.

   2. க ரவன்; sun.

   3. கவந்தன்; Kabandha, a demon.

     [Skt. asira → த. அ ரன்.]

அ ராற்சகம்

 
 அ ராற்சகம் asirāṟsagam, ெப. (n.)

   ெவண் ள ; white basil (சா.அக.);.

     [Skt. asira + saga → த. அ ராற்சகம்.]

அ ரி

 
 அ ரி asiri, ெப. (n.)

   அ வ ப்பானவன் (இ.வ.);; dirty fellow.

     [Skt. a-siri → த. அ ரி.]

அ த் ரேராகம்

 
 அ த் ரேராகம் asiruttirarōkam, ெப. (n.)

அ ரக்்கரேநாய் பாரக்்க;see asirukkara-noy (சா.அக.);.

     [Skt. asi + rudhra + rõga → த. அ த் ர ேராகம்.]

அ பாதம்

அ பாதம் asirupātam, ெப. (n.)

   1. கண்ணீரப்் ெப க் ; habitual or persistent overflow of tears due to over secretion or impleded outflow of excretion, 
Epiphora c.f. Lachrymation.

   2.  ப் ெப க் ; the flow of blood from wounded or ruptured vessels, Hemorrhage (சா.அக.);.

     [Skt. asira-pathas → த. அ பாதம்.]
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அ வம்

 
 அ வம் asivam, ெப. (n.)

   ேநா ண்டாக் ம் ஒ  வைகப் ேபய்; the name of demon causing diseases (சா.அக.);.

     [Skt. asi → த. அ வம்.]

அ னப்பத் ரிைக

 
 அ னப்பத் ரிைக asiṉappattirigai, ெப. (n.)

   வவ்வால் (யாழ்.அக.);; bat.

த.வ. வவ்வால்.

     [Skt. ajina + patrika → த. அ னப்பத் ரிைக.]

அ னபத் ரி

 
 அ னபத் ரி asiṉabattiri, ெப. (n.)

அ னப் பத் ரிைக பாரக்்க;see asinappattirigai.

     [Skt. asi + patra → த. அ னபத் ரி.]

அ னபத் ைர

 
 அ னபத் ைர asiṉabattirai, ெப. (n.)

அ னப்பத் ரிைக பாரக்்க;see asina-p-pattirigai.

     [Skt. asi + patra → த. அ னபத் ைர.]

அ னம்

அ னம்1 asiṉam, ெப. (n.)

    லங் களின் ேதால்; hairy skin of an animal, esp. black buckskin, used as a seat or covering and for other purposes.

     "நன்  டன்  ண னத்ைத" (பாரத. நச் ப். 17.);.

     [Skt. ajina → த. அ னம்.]

 அ னம்2 asiṉam, ெப. (n.)

   மான்ேதால்; the skin of deer (சா.அக.);.

     [Skt. ajina → த. அ னம்.]

அ னேயானி

 
 அ னேயானி asiṉayōṉi, ெப. (n.)

   மான்; deer (சா.அக.);.

     [Skt ajina + yoni → த. அ னேயானி.]

     [P]

அ ட

அ ட acīṭa,  .ெப.எ. (adj.)

   1.  ைளயற்ற; absence of brain.

   2.  ைள ல்லாத; brainless (சா.அக.);.

     [Skt. asita → த. அ ட.]
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அ டம்

 
 அ டம் acīṭam, ெப. (n.)

   தைலயற்ற ;த.வ.  ண்டம்.

     [Skt. asita → த. அ டம்.]

அ டவ

 
 அ டவ acīṭava,  .ெப.எ. (adv.)

    ைளயற்ற ன் ெதாடரப்ான ; pertaining to a anercephalu, Anercephaloid (சா.அக.);.

அ டவத்

 
 அ டவத்  acīṭavatti, ெப. (n.)

   ஈரல் த ய உ ப் களி க் ம் ஒ  வைகயான தைல ல்லா நாக் ப் ச் ; a headless worm found in 
the liver and other organs; the bladder worm, Acepholocyst (சா.அக.);.

அ டன்

 
 அ டன் acīṭaṉ, ெப. (n.)

    ைள ல்லாத ேதார ்ெகா  லங் ; a species of monster without even a trace of the brain or a rudimentary 
representation of it Anecephalus (சா.அக.);.

     [Skt. a-sita → த. அ டன்.]

அ

 
 அ  acīṭi, ெப. (n.)

   தைலயற்ற ; headless, Аcephalus (சா.அக.);.

த.வ.  ண்டம்.

     [Skt. aiti → த. அ .]

அ தகரன்

 
 அ தகரன் acītagaraṉ, ெப. (n.)

   க ரவன்; the sun (சா.அக.);.

     [Skt. asitagara → த. அ தகரன்.]

அ தம்

 
 அ தம் acītam, ெப. (n.)

   ெவப்பம்; intense heat of the sun or of the body (சா.அக.);.

     [Skt. asita → த. அ தம்.]

அ தளம்

அ தளம் acītaḷam, ெப. (n.)

   க ப் ரம்; camphor.

     " ல் ய ம தளம் லாங் ழங்கைச" (ைதலவ. ைதல. 6.);.

     [Skt. a-sitala → த. அ தளம்.]
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அ த

 
 அ த  acītaṉu, ெப. (n.)

    ட் டம் ; heat body (சா.அக.);.

     [Skt. asita → த. அ த .]

அ

அ 1 acīti, ெப. (n.)

   எண்ப ; eighty.

     "அதற்  நீள ம  ைமந் மால்" ( வத . ேகா ர.86);.

     [Skt. asiti → த. அ .]

 அ 2 acīti, ெப. (n.)

   ஆடைவ, கன்னி,  ைல,  ன(ம்); மாதங்களின் றப்  (ைசவச. ெபா .15.);; beginning of the 3rd, 6th, 9th and 
12th solar months, considered sacred.

     [Skt. sad-asiti → த. அ .]

அ ர்த்

அ ரத்்  acīrtti, ெப. (n.)

   ெசரியாைம; indigestion.

     "அக் னி ேதவற் க ரத்் ெயன் " (ஒ .  ரிையக். 3.);.

     [Skt. a-jirti → த. அ ரத்் .]

அ ரகம்

அ ரகம் acīragam, ெப. (n.)

   மகப்ேபற் ன் ன் தாய்ப்பால் இன்ைம; failure or insufficiency of the mother's milk after childbirth, Agalactia alas 
Agalaxia.

   2. பால் ம த்தல்; accustom to do Without the mother's milk, causing an infant to cease from taking food by sucking, but 
to take it in the ordinary way, weaning (சா.அக.);.

த.வ. பாற்ேக .

அ ரணக்காய்சச்ல்

 
 அ ரணக்காய்சச்ல் acīraṇakkāyccal, ெப. (n.)

    ன் உண்ட உண  அறாைமயால் வ  கப் ெபா க்க ந் ,  ளிேயப்பம், ெகாட்டா ,  க்கல் 
ஆ ய ணங்கைளக் காட் ம் ஒ வைகக் காய்சச்ல்; a fever arising from indigestion or other gastric 
disturbances. It is characterised by rumbling noise in the stomach, purging, sour belch, yawning, hiccough etc., gastric fever 
(சா.அக.);.

த.வ. ெசரியாக் காய்சச்ல்.

     [அ ரண(ம்); + காய்சச்ல்.]

     [Skt. ajirna → த. அ ரணம்.]

அ ரணக் ராணி

அ ரணக் ராணி acīraṇakkirāṇi, ெப. (n.)

   1. மகப்ெபற்றாரத்ம் டல் ேகாளா னால் உண்ட உண  ெசரியாமல் ஏற்ப ம் வ ற் ப் 
ேபாக் ; chronic diarrhoea in women after-delivery due to the functional derangement of the bowels.

   2.  ழந்ைதக க்  ைறப்ப  தாய்ப் பா ட்டத ்தவ னா ம்,  த் ட் னா ம், பால் 
ற்றத் னா ம் அல்ல  ன்ைன க மா க்கட்டா ம், ஏற்ப ம் க சச்ல்; a chronic diarrhoea in infants 

caused by improper feeding, over feeding, deleterious property of the milk or by accumulation in the bowels of hard faecal 
matter (சா.அக.);.
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அ ரண ரம்

 
 அ ரண ரம் asīraṇasuram, ெப. (n.)

அ ரணக்காய்சச்ல் பாரக்்க;see asirana-k-kayccal (சா.அக.);.

     [அ ரண(ம்); +  ரம்.]

     [Skt. ajirna → த. அ ரணம்.]

அ ரண ைல

 
 அ ரண ைல acīraṇacūlai, ெப. (n.)

   உண  ெசரியாைம னா ம் க மா (மல);க் கட் னா ம் அ வ ற் ல் உண்டா ம் ஒ  த்தல் 
ேநாய்; an acute abdominal pain due to indigestion and accumulation of faeces in the intestines, stercoral colic (சா.அக.);.

த.வ. ெசரியாச் ைல.

     [அ ரண(ம்); +  ைல.]

     [Skt. ajirna → அ ரணம்.]

அ ரணநா

 
 அ ரணநா  acīraṇanāṭi, ெப. (n.)

    ன் உண்ட உண  ெசரியாைமையக் காண் க் ம் நா ; a pulse indicating the digestive disorders 
(சா.அக.);.

த.வ. ெசரியாநா .

     [அ ரண(ம்); + நா .]

     [Skt. ajirna → அ ரணம்.]

அ ரண த்தம்

 
 அ ரண த்தம் acīraṇabittam, ெப. (n.)

    த்தம் அ கமானதால் க மா  கட் யா , தைலவ , ெசரியாைம, வ ற் ைரசச்ல், வாய்நீர ்ஊறல் 
த ய ணங்கைளக் காட் ம் ஒ  த்த ேநாய்; excessive secretion of bile marked by constipation,headache, 

indigestion, rumbling noise in the stomach, hyper salivation and other gastric disturbance (சா.அக.);.

த.வ. ெசரியாப் த்தம்.

     [அ ரண(ம்); +  த்தம்.]

     [Skt. ajirna → த. அ ரணம்.]

த்  →  த்தம்.

அ ரணேப

 
 அ ரணேப  acīraṇapēti, ெப. (n.)

   க சச்ல்; diarrhoea from indigestion undigested discharges.

     [Skt. ajirna + bhedin → த. அ ரண(ம்);ேப .]

அ ரணம்

அ ரணம் acīraṇam, ெப. (n.)

   1. ெசரியாைம; indigestion.

   2. அ படாத ; that which is unimpaired.

     "அ ரணமாஞ் த் வால்" (ஞானவா.  த். 13);.

த.வ. அறாயாைம.

     [Skt. ajirna → த. அ ரணம்.]
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அ ரணேராகம்

 
 அ ரணேராகம் acīraṇarōkam, ெப. (n.)

   ெபா வாக உண ன் ற்றத் னா ம்,  த ஞ்  உண்பதா ம் ெசரிமான உ ப் களின் ெதா ல் 
ேவ பா  அைடந்  உண்ட உண  ெசரியாமல், வ ற் ல் ளிப்  அ கமாக ஏற்பட் , அதனால் 
வாய்ப் ண் ெபாங்கல் (அடச்ரம்);, வளி(வா ); பரிதல், ஏப்பம்,  ளிேயப்பம், ெநஞ்ெசரிசச்ல் 
க மா க்கட் , எ ரக்் களித்தல் (மலபந்தம்);,  த ய ணங்க ம்,  ல சமயம் மயக்கம், உண ன் 

 ெவ ப்  (அேரா கம்);,  த ய ங்கா ம் ேநாய்; indigestion in one or other of its numerous forms, 
occurring as a result of disorders of the digestive organs, due to the fermentation of the food taken. It is marked by sore in 
the mouth, flatulence, belching, eructation of gas smelling like rotten eggs, heartburn, slight eructation after meals, 
constipation etc, and accompanied at times, by giddiness and nausea. This is generally caused by errors in diet, as when 

அ ரணவா

 
 அ ரணவா  acīraṇavāyu, ெப. (n.)

   ெசரியாைமயால் உண்டா ம் ஊைதேநாய்; flatulence from indigestion.

த.வ. ெசரியாஊைத.

     [Skt. ajirna + vayu → த. அ ரணவா .]

அ ரணெவரிசச்ல்

 
 அ ரணெவரிசச்ல் acīraṇavericcal, ெப. (n.)

   உண்ட உண  ெசரியாமல் வ ற் ல் ளித்  அதனால் உண்டா ம் ெநஞ்ெசரி ; a burning sensation felt 
at the pit of the stomach. It is due to the fermentation of the contents of the stomach, heart burn Cardialgia (சா.அக.);.

த.வ. ெநஞ்ெசரிசச்ல்.

     [அ ரண(ம்); + எரிசச்ல்.]

     [Skt. ajirna → த. அ ரணம்.]

எல் → எரி → எரிசச்ல்.

அ ரியம்

அ ரியம் acīriyam, ெப. (n.)

   அ யாத ; that which is indestructible.

     "அக் ரா ய ம ரியம்" ( த. எக் ய.  ரம. 10, 13);.

     [Skt. a-jirya → த. அ ரியம்.]

அ வம்

அ வம்1 acīvam, ெப. (n.)

   ஒன்ப வைக ெசாற்ெபா ள்க ெளான்  ( வக. 2814, உைர.);;     [Skt. a-jiva → த. அ வம்.]

 அ வம்2 acīvam, ெப. (n.)

   1. இறப் ; death.

   2. பாழ் ( னியம்);; nothingness, the condition or state of being nothing.

   3. நாக்கற்ற ; that which is tongueless (as in frog); (சா.அக.);.

த.வ. பாழ் .

     [Skt. ajiva → த. அ வம்.]

அ வன்

 
 அ வன் acīvaṉ, ெப. (n.)

   உ ரி  (சடம்);; that which is lifeless, a non-existent thing (சா.அக.);.

     [Skt. ajiva → த. அ வன்.]
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அ வனி

அ வனி acīvaṉi, ெப. (n.)

   1. பாழ்த்தன்ைம; the quality or state of being nothing-Nihitity.

     [Skt. ajivan → அ வனி.]

அ

அ  asu, ெப. (n.)

   1. உ ரவ்ளி ( ந்தா. நி. 57);; the vital breath or airs of the body.

   2. ெதன் லக் காற்  ( வன்);; the life of the spiritual world.

   3. உடைல ட் ப் ரிந்த ஆதன்; the departed soul.

   4. உ ர ்( ராமணன்);; animal life.

   5. வ த்தம்; grief.

   6.  ச் ; respiration (சா.அக.);.

த.வ.  ச் க்காற் .

     [Skt. asu → த. அ .]

அ க்காட் -தல்

அ க்காட் -தல் asukkāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பக ெசய்தல் ( வ்.  ப்பா. 28, வ்யா);; to ridicule, mock.

த.வ. ந த்தல்.

     [அ  + காட் -]

     [Skt. has → த. அ .]

அ கதாபம்

 
 அ கதாபம் asugatāpam, ெப. (n.)

    ச் க் ழா ல் ஏற்ப ம் அழற்  ேநாய்; inflammation of the mucous membrane of the bronchial tubes, 
Bronchitis (சா.அக.);.

அ கந்தம்

 
 அ கந்தம் asugandam, ெப. (n.)

     நாற்றம்; bad smell (சா.அக.);.

     [அ  + கந்தம்.]

     [Skt. asu → த. அ .]

காந்  → கந்  → கந்தம்.
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அ கம்

அ கம்1 asugam, ெப. (n.)

   1. காற் ; air.

   2. வ த்தம்; grief.

   3.  ச் க் ழற் ப ; one of the two tubes of the wind pipe, Bronchus.

   4.  ரள்வைள; wind-pipe.

     [Skt. a-sukha → த. அ கம்.]

 அ கம்2 asugam, ெப. (n.)

   நலக் ைற; illness.

த.வ. நலக்ேக .

     [Skt.a-šukha → அ கம்.]

அ கரம்

 
 அ கரம் asugaram, ெப. (n.)

அ கதாபம் பாரக்்க;see ašugatābam (சா.அக.);.

அ -த்தல்

அ -த்தல் asugusuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. அ வ த்தல் ( ன்.);; to feel disgust.

   2. ஐ ைக; to suspect.

அ ைக

அ ைக1 asugai, ெப. (n.)

   அ வ ப்  (ெதய்வச ் ற .504);; loathing, disgust.

த.வ.  ற்றம்,   ெவ ப் .

     [Skt. šahya → அ ைக.]

 அ ைக2 asugai, ெப. (n.)

   1. அ ைய பாரக்்க;see asuyai.

   2. ஐயம் ( ன்.);; Conjectural circumstance.

     [Skt. šahya → த. அ ைக.]

அ

அ  asusi, ெப. (n.)

    ப் ர ன்ைம; impurity uncleanness.

     "ேதறா ர ெயன் றகல்வார"் (நல். பாரத. உமாமேக. 58.);.

த.வ.  ப்பைட.

     [Skt. a-suci → த. அ .]

அ டகம்

அ டகம் asuḍagam, ெப. (n.)

   1. உலராத ; that which is undried.

   2. ப ைம; greeness that state of being cold and damp, rawness (சா,அக.);.

     [Skt. asu → த. அ டகம்.]

816

www.valluvarvallalarvattam.com 16770 of 19068.



அகடவங்கம்

 
 அகடவங்கம் agaḍavaṅgam, ெப. (n.)

   மாசற்ற க மம்; lead not subjected to industrial or preparatory process, i.e., Crude in character-plumbago or black lead 
(சா.அக.);

அ ண்டவா

அ ண்டவா  asuṇṭavāyu, ெப. (n.)

   எல்லா உ ரக் க் ம் உண ன்  ேவடை்க றப் ப்ப ம் அரக்கர,்  ண்ணவர,்  த்தரக்ள் ஆ ய 
இவரக் ம், பறைவக ம்,  ண்ணில் உலா வதற்  ஆதாரமா ள்ள ம் க்  ேமல் 650 கல் க்  
அப்பால் இ ப்ப மானகாற் ; a thin, subtle matter, much finer and rarer than air, occupying the heavenly space. It is 
an etheric medium of extreme tenuity and elasticity universally diffused in space above the earth at an altitude of 50 x 13 or 
650 miles.

 It is said to be the medium of transmission of vital force to Super physical beings like the Rakshashas, Gandarvas, Siddhars, 
etc., travelling in the etheric regions and also to birds flying far high in the Serial regions (சா.அக.);.

அ ணன்

 
 அ ணன் asuṇaṉ, ெப. (n.)

   உள்ளிவைக (மைல);; garlic.

     [Skt. iasuna → த. அ ணன்.]

அ த்த

 
 அ த்த asutta, ெப.எ. (adj.)

    ய்ைமயற்ற; impure (சா.அக.);.

     [Skt. a-suddha → த. அ த்த.]

அ த்ததத் வம்

அ த்ததத் வம் asuddadadduvam, ெப. (n.)

   ெமய்ப் ெபா ள் (தத் வ); வைக ( வப். கட)்;; antak-kara (mam. 5. ñānēntiriyam, 5 karumentiriyam, 5 tapmāttiraj 5 
plūdam.

த.வ. ஆதன்ேகாட்பா .

     [Skt.a-suddha → த. அ த்தம்.]

அ த்தப் ரபஞ்சம்

 
 அ த்தப் ரபஞ்சம் asuttabbirabañsam, ெப. (n.)

   கைல ெமய்ப்ெபா ள் தல் ட  ெமய்ப்ெபா ள் ( தத் வம்); ஈறா ய ெமய்ப் ெபா ள் 
(தத் வம்);;த.வ. ெமய்ப்ெபா ள் ேபரண்டம்.

     [Skf. a-suddha + pra-panca → த. அ த்தப் ரபஞ்சம்.]

அ த்தபற்பம்

 
 அ த்தபற்பம் asuttabaṟbam, ெப. (n.)

   ேநாய்கைளக் கண் ப்பதற் ப் மாற்றாகக் ட்டம், ெவள்ைள (பாண் );, ேகாைழ, ஊைத (வாதம்); 
த ய பல ேநாய்கைளப் தாக உண்டாக்  உ க் த் ங்  ைள க் ம் ய்ைம ைறப்ப , 

ெசய்பாகம், ைகபாகம்,  டபாகம் த யவற்ைற,  ைறப்ப  ெகாள்ளாமல் ெசய் ம் நீற் மானப் 
ெபா ள்; impure calcined compounds prepared Without consistency in the observance of rules and practice laid-down in 
the Tamil medical science for cleansing, compounding, grinding and calcining medicines, especially metals and chemicals. 
Such imperfect, defective and crude preparations, instead of curing disease as intended, may in their train bring on new 
complaints and complications endangering life, like leprosy, general dropsy, consumption, rheumatism etc., (சா.அக.);.

அ த்த வனம்

 
 அ த்த வனம் asuttabuvaṉam, ெப. (n.)

   ஆதன் ெமய்ப்ெபா ள் (ஆன்ம தத் வம்);; operation of the soul in relation to the constituent principles in nature 
including elements, bodily and mental organs, faculties matter etc. (சா.அக.);.

     [Skt. asuddha + bhuvana → த. அ த்த வனம்.]
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அ த்தம்

அ த்தம்1 asuttam, ெப. (n.)

   1.  ய்ைம ன்ைம; impurity, foulness.

   2.  ட்  ( வா.);; ceremonial impurity, incorrectness.

   3.  த்த ன்ைம; inaccuгасу, incorrectness.

   4. க மா  (மலம்);; excrement.

     " கரங்க ள த்த ேம ய ைளந் " ( . .பர.ேலாகா.ம . 28.);.

த.வ.  ப்பைட.

     [Skt.a-suddha → த. அ த்தம்.]

 அ த்தம்2 asuttam, ெப. (n.)

   பரத்ைதைம (ேவ  மாரக்்கம்);; prostitution (சா.அக.);.

     [Skt.a-suddha → த. அ த்தம்.]

 அ த்தம் asuttam, ெப. (n.)

   உடல் (அ.); மனமா ைடேயான்; person impure in body or mind.

     [Skt.a-suddhan → த. அ த்தன்.]

அ த்தமாைய

அ த்தமாைய asuttamāyai, ெப. (n.)

    ய்ைம ல்லா லகத் ற்  தற் காரணமான மாைய ( . . 1, 19 மைறஞா.);;தவ ைரமாைய.

     [அ த்த(ம்); + மாைய.]

     [Skt.a-suddha → த. அ த்தம்.]

மள் → மய் → மாய் → மாைய (ேவ.க.462.);.

அ த்தவா

 
 அ த்தவா  asuttavāyu, ெப. (n.)

    ய்ைமக் ேகடான காற் ; impure or contaminated air (சா.அக.);.

த.வ.  ைரவளி.

     [skt.a-suddha + vayu → த. அ த்தவா .]

அ த்தாத் வா

 
 அ த்தாத் வா asuttāttuvā, ெப. (n.)

அ த்த தத் வம் (ஞானா. கட)்; பாரக்்க;see asutta tattuvam.

     [Skt.a-suddh + attuvan → த. அ த்தாத் வா.]

அ த்தா

அ த்தா  asuttāvi, ெப. (n.)

   1.  ய்ைம ல்லாத ஆ ; impure gas.

   2.  ய்ைம ல்லாத ஆன்மா, அதாவ  ேபய் ( த்);; impure soul i.e., unclean or evil spirit, demon.

     [அ த்தம் + ஆ .]

     [Skt.asuddha → த. அ த்த(ம்);.]

ஆ  → ஆ .
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அ த்

 
 அ த்  asutti, ெப. (n.)

    ய்ைம ன்ைம; impurity, uncleanness.

     [Skt.asuddhi → த. அ த் .]

அ த்ைத

அ த்ைத asuttai, ெப. (n.)

   ஒ க்கமற்றவள்; unchaste woman.

     "அ த்ைத ெயன்ேற ய ந் ைவத் தவைள நீத்ேதாம்" (உத்தரரா.  ைத.56);.

     [Skt.asuddha → த. அ த்ைத.]

அ தாரணன்

அ தாரணன் asutāraṇaṉ, ெப. (n.)

    வெப மான் ( ந்தா.நி.54);; Sivan.

     [Skt.asu+dharana → த. அ தாரணன்.]

அ ைத

அ ைத asudai, ெப. (n.)

   நஞ்  ( ந்தா.நி. 50);; poison.

     [Skt.a-sudha → த. அ ைத.]

அ பக் ரகம்

அ பக் ரகம் asubaggiragam, ெப. (n.)

    க்ேகாள்; malevolent planet.

     " பா பக் ரகம்" ( தான. மர . 2, உைர);.

     [Skt.a-subha+graham → த. அ பக் ரகம்.]

அ பக் ரிைய

அ பக் ரிைய asubakkiriyai, ெப. (n.)

   இறந்ேதாரக்் ச ்ெசய் ம் சடங் ; nauspicious rites of ceremonies, as for the dead.

     "ஈன்ேறாரக்் கன் ப் பல் லகபப் ரிைய ெசயல்" ( வாைனக். ேகாசெ்சங். 59.);.

த.வ. ஈம நடப் .

     [Skt.a-subha+kriya → த. அ பக் ரிைய.]

அ பங்கம்

அ பங்கம் asubaṅgam, ெப. (n.)

   1. உ ரக்ட் ேகற்ப ம் ேபரிடர;் danger to life.

   2. அசச்ந் த ம் உ ர;் fear for life (சா.அக.);.

த.வ. உ ரிடர.்

     [Skt.a-subhanga → த. அ பங்கம்.]

அ ப

 
 அ ப  asubadi, ெப. (n.)

   ெபான் (ைவ. .);; gold.

அ பபாவைன

அ பபாவைன asubabāvaṉai, ெப. (n.)

   உட ன் க , நிைல ன்ைம த யவற்ைறக் க ம் உட யல் கள் (மணிேம. பக். 388, 
ழ்க் ப் );;     [Skt.asubha+bhavan → த. அ பபாவைன.]
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அ பம்

அ பம்1 asubam, ெப. (n.)

   அ க் ரா (பச.் );; Indian winter cherry.

 அ பம்2 asubam, ெப. (n.)

   1.  ைன; sin.

   2.  ைம; evil.

த.வ. பாழ் ைன, அன்மங்கலம்.

     [Skt.a-subha → த. அ பம்.]

அ பாவக்

அ பாவக்  asupāvakkuṟi, ெப. (n.)

   1. இயல் க்  மாறான அைடயாளம்; unnatural symptom.

   2. இறப் க் ; symptom of death, not found ordinarily in man (சா.அக.);.

த.வ. அல் .

     [அ பாவ(ம்); +  .]

     [Skt.a-svabhava → த. அ பாவ(ம்);.]

 → 

அ பாவக்கபம்

அ பாவக்கபம் asubāvakkabam, ெப. (n.)

   1.  யாக மா வதற் ப் பக் வப்படாமல் இ க் ம் ேகாைழ; the phlegm which incapable of developing 
itself into blood.

   2. இயற்ைகயாக உடம் ள் அைமயப் ெபற்ற ேகாைழக் ம் அ கமாக ள்ள ேகாைழ; phelgm in 
excess of that naturally existing in the system (சா.அக.);.

த.வ. அல்ேகாைழ.

அ பாவக்காமம்

அ பாவக்காமம் asupāvakkāmam, ெப. (n.)

   1. இயல் க்  மாறாக ஏற்ப ம் ப்பம் அல்ல  காமம்; unnatural desire or lust.

   2.  ைறேகடான ெசயல்கைளச ்ெசய்யத் ண் ம் ேவடை்க (காமசே்சடை்ட);; Sexual perversions 
(சா.அக.);.

த.வ. ெப ந் ைணக்காமம்.

     [அ பாவ(ம்); + காமம்.]

     [Skt.a-svabhava → த. அ பாவ(ம்);.]

கமம் = நிைற , ம ழ் ,  ப்பம். கமம் → காமம்.

அ பாவக் ணம்

அ பாவக் ணம் asupāvakkuṇam, ெப. (n.)

   1. இயல் க்  மாறாகேவற்ப ம் தன்ைம; unnatural quality.

   2.  த் ; insanity (சா.அக.);.

த.வ. அல் ணம்.

     [அ பாவ(ம்); +  ணம்.]

     [Skt.a-svabhava → த. அ பாவ(ம்);.]

ெகாள் (ெகாண்); → ெகாணம் →  ணம்.
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அ பாவசெ்சய்ைக

அ பாவசெ்சய்ைக asupāvasseykai, ெப. (n.)

   1. இயற்ைகக்  மாறாகச ்ெசய் ம் ெசயல்கள்; perverted acts.

   2.  ரணிய இன்பக் களியாட்டங்கள்;   3. இ (சன்னி);, மனக்ேகாட்டம்,  த் ,  த ய ேநாய்களால் 
அ ழந்  ெசய் ம் ெசய்ைக; un natural symptoms found in persons suffering from apoplexy, delirium, insanity, etc.,

த.வ. அல்ெசய்ைக.

     [அ பாவம் + ெசய்ைக.]

     [Skt.a-svabhava → த. அ பாவம்.]

ெசய் → ெசய்ைக.

அ பாவத ரத்தம்

அ பாவத ரத்தம் asupāvadaviraddam, ெப. (n.)

   1. இயல் த் தன்ைமயற்ற ; blood deprived of its natural quality.

   2. ெகட்ட ; impure blood.

த.வ. அல் .

     [அ பாவத(ம்); + அரத்தம்.]

     [Skt.a-svabhavata → த. அ பாசத(ம்);.]

அ பாவப் ரேமக
ம்

 
 அ பாவப் ரேமகம் asupāvappiramēkam, ெப. (n.)

   தாய்தந்ைதயரின் உடற் பாட் ன் ரண்பாட்டா ம், மா பாடான பண்டங்கைள உண்பதா ம், 
ம த் வம் ெசய்யத் தவ யதா ம் ைறேகடான ம த் வத்தா ம், உண்டா ம் நீர ்
ேநாய்கள்; urinary diseases due to other than natural causes, i.e. generally arise from contagion or congenital causes, but 
in the following instances they may be acquired by external causes viz. difference in the nature of the Constitutions of the 
parent, errors in diet, neglect to take prompt remedial measures, defective treatment giving rise to complications, especially 
in gonorrhea.

அ பாவப் ணர்ச்

அ பாவப் ணரச்்  asupāvappuṇarssi, ெப. (n.)

   1. இயல் க்  மாறாக ஆ டனாவ  ெபண் டனாவ  ெகாள் ம் எ வாய்ப் ணரச்் ; coitus against 
the order of nature with any man or Woman gratifying the sexual appetite by unusual and unnatural methods.

   2.  ழ்வைக லங் க டன் ெசய் ம் ணரச்் ; un natural connection of a man or woman with the lower order of 
animals.

   3. ெபண்களின் ஓரினப் ணரச்் ; coitus between Woman and women.

த.வ. அல் ணரச்் .

     [அ பாவ(ம்); +  ணரச்் .]

     [Skt.a-subhava → த. அ பாவ(ம்);.]

அ பாவம்

 
 அ பாவம் asupāvam, ெப. (n.)

   இயல்பல்லா நிைல; lack of own condition or state of being.

த.வ. அல் யல் .

     [Skt. a-šva-bhava → த. அ பாவ(ம்);.]
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அ மக்கத

அ மக்கத  asumakkadali, ெப. (n.)

   1. கல்வாைழ; stone plantain, Musasuperba.

   2. மைலவாைழ; rock plantain, Canma indica (சா.அக.);.

     [அ ம(ம்); + கத .]

     [Skt. asman → த. கத .]

     [ தல் → (கதல்); → கத  =  ய .]

     [P]

அ மேக

 
 அ மேக  asumaātu, ெப. (n.)

   மைல ல் ைள ம் ஒ  நச் ப் ண் ; a poisonous plant found on hilltops (சா.அக.);.

     [அ ம(ம்); + ேக .]

     [Skt. asman → த. அ ம(ம்);.]

ேச → ேச  → ேக  =  வப் வ வான நச் ப் ண் .

அ மசத்

 
 அ மசத்  asumasattu, ெப. (n.)

   கல்சத் , கல்மதம்; a gelatinous substance, secreted from rocks in summer, bitumen (சா.அக.);.

த.வ.  லாசத் .

     [அ ம(ம்); + சத் .]

     [Skt.asman → த. அ மம்.]

சள் → (சண்); → சத் .

அ மசம்

அ மசம் asumasam, ெப. (n.)

   1 அகமசத்  பாரக்்க;see asumasatu.

   2. கல் ற் றந்த ; rock-born.

   3. இ ம் ; iron (சா.அக.);.

     [Skt.asman → த. அ மசம்.]

அ மசாரம்

அ மசாரம் asumasāram, ெப. (n.)

   1. அ மசத்  பாரக்்க;see asuma-sattu.

   2. கல் ல் உ வா ம் எண்ெணய் த ய ெபா ள்கள்; a generic name for native hydrocarbons more or less 
oxgenated Such as, rock-oil, petroleum etc., bitumen.

   3. இ ம் ன் சாரம், நீலக்கல்; iron shappire. (சா.அக.);.

     [அ ம(ம்); + த. சாரம்.]

     [Skt. asman → த. அ ம(ம்);.]

சா  → சாறம் → சாரம்.

அ மத்தம்

 
 அ மத்தம் asumattam, ெப. (n.)

   ஆதன் ெமய்ப்ெபா ள்; that portion of the spirit Connected with the attributes of existence, the principle of vitality. 
(சா.அக.);.
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அ மந்தகம்

அ மந்தகம் asumandagam, ெப. (n.)

   1. நாணற் ல்; thatch grass.

   2. த ப்ைபப் ல்; sacrificial grass.

     [Skt. asmanda → த. அ மத்தகம்.]

அ மந்தம்

அ மந்தம்1 asumandam, ெப. (n.)

   இறப் ; death.

     [Skt. asuranta → த. அ மந்தம்.]

 அ மந்தம்2 asumandam, ெப. (n.)

   அ ப் ; oven (சா.அக.);.

     [Skt. asmanta → த. அ மந்தம்.]

அ ம த்தம்

 
 அ ம த்தம் asumabittam, ெப. (n.)

    நீரப்் ைப ல் உண்டா ம் கற்கைளக் கைரக் ந் தன்ைம ள்ளெதா  ண் ; a plant capable of 
dissolving the stone in the bladder coleus sentellarioides (சா.அக.);.

     [அகம(ம்); +  த்தம்.]

     [Skt.asma → த. அ ம(ம்);.]

த்  →  த்தம்.

அ ம ட்பம்

 
 அ ம ட்பம் asumabuṭbam, ெப. (n.)

   ந ம் ைக (சாம் ராணி);; benzoin (சா.அக.);.

அ மம்

அ மம் asumam, ெப. (n.)

   1.  த்தட் க்கல், சக் க் க்கல்; a siliceous concretion usually transparent, flint.

   2. கல்; stone.

   3. இ ம் ; iron.

   4.  ல்; cloud (சா.அக.);

     [Skt. ašman → த. அ மம்.]

அ மரவரம்

அ மரவரம் asumaravaram, ெப. (n.)

   1. ெவண்ம ; white murdah, pentiptera arjuna alias terminalarjuna.

   2. கல்லைடப் க் க் ெகா க் ம் ஒ  ம ந் ; a medicine having the property of breaking up stone in the bladder, 
lithontripte (சா.அக.);.

     [P]

அ மரி

 
 அ மரி asumari, ெப. (n.)

   கல்லைடப்  (Med);; calculus.

     [Skt. ašmari → த. அ மரி.]
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அ மரிக் னம்

 
 அ மரிக் னம் asumarikkiṉam, ெப. (n.)

   மா ங்கம்; round berried lingam tree, Crataevaroxburghi, used as lithontriptic i.e., an agent that dissolves stone 
(சா.அக.);.

அ மரிேராகம்

 
 அ மரிேராகம் asumarirōkam, ெப. (n.)

   நீரைடப்  அல்ல  கல்லைடப்  ேநாய்,  நீரில் கற்கள் உ வா த் ரண்  ரத்்தாைர. 
ஊத்தாம் ள்ைள,  ண் க்காய் த ய உ ப் க்கைள அைடக் ம் நீர ்ேநாய்; a urinary disease.

     [Skt. asmari + röga → த. அ மரிேராகம்.]

அ மேலாட் ரநி
யாயம்

 
 அ மேலாட் ரநியாயம் asumalōṭṭiraniyāyam, ெப. (n.)

   ஒன்ேறா  ஒன்ைறச ் ர் க் , அவற் ன் ைம ெப ைம கற் க் ம் ெந ; maxim of the stone and clod 
used to denote relative superiority and inferiority as clod is hard compared with cotton but soft compared with stone.

த.வ.  ரே்நாக் ைற.

     [Skt. asman + Iösta + nyåya → த. அ மேலாட் ரநியாயம்.]

அ மன்

அ மன் asumaṉ, ெப. (n.)

   1. அ மணி  ெளான் ; a kind of precious stone.

   2. இ ; thunderbolt.

   3.  ல்; cloud.

   4. இ ம் ; iron.  (சா.அக.);.

     [Skt. asman → த. அ மன்.]

அ மாத்தம்

 
 அ மாத்தம் asumāttam, ெப. (n.)

   சந்த ; noise. ' ட் ல் ஆள் இ ப்பதற்கான அ மாத்தேம இல்ைல'.

த.வ. ஆள்அரவம்.

அ மாேராபணம்

அ மாேராபணம் asumārōpaṇam, ெப. (n.)

   அம்  க்ைக ( வக. 2464, உைர.);; ceremony of the bridegroom's placing the bride's right foot on the grinding 
stone.

த.வ. கல் .

     [Skt. asman + årópana → த. அ மாேரா பணம்.]

அ மான ரி

 
 அ மான ரி asumāṉagiri, ெப. (n.)

   ேமற்கட் ; canopy, tester.

     [U. asmangiri → த. அ மான ரி.]

அ ேமாத்தம்

அ ேமாத்தம் asumōttam, ெப. (n.)

   1. அ மசத்  பாரக்்க;see asuma-satu.

   2. கல் னின்  உண்டான ; made of stone (சா.அக);.
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அ ைய

 
 அ ைய asuyai, ெப. (n.)

அ ைய பாரக்்க;see asuyai.

     [Skt. asűya → த. அ ைய.]

அ ரசம்

 
 அ ரசம் asurasam, ெப. (n.)

   ஒ  ; a plant, basilicum (சா.அக.);.

     [Skt. asurasa → த. அ ரசம்.]

அ ர

 
 அ ர  asurabi, ெப. (n.)

    ைடநாற்றம்; a bad Smell or odour (சா.அக.);.

     [Skt. asurabhi → த. அ ர .]

அ ராவம்

 
 அ ராவம் asurāvam, ெப. (n.)

   ெவண்கலம்; bell-metal (சா.அக.);.

அ த் ரேராகம்

 
 அ த் ரேராகம் asuruttirarōkam, ெப. (n.)

அ த்தரேராகம் பாரக்்க;see asirutararõgam. (சா.அக.);.

த.வ. ெப ம்பா .

     [Skt. asurudhra + roga → த. அ த் ரேராகம்.]

அ நா

 
 அ நா  asurunāli, ெப. (n.)

   கண்ணீரத்் தாைர ற் கா ம் ஒ  ண்; a sinuous ulcer opening in the passage of tears in the eye, fistula 
lacrimalis (சா.அக.);.

     [Skt. asrunali → த. அ நா .]

அ ேநத் ரம்

 
 அ ேநத் ரம் asurunēttiram, ெப. (n.)

   நீரவ் ம் கண்; eye with tears (சா.அக.);.

த.வ. நீரக்்கண்.

     [Skt. ašuru + nétra → த. அ ேநத் ரம்.]

அ மயம்

 
 அ மயம் asurumayam, ெப. (n.)

   கண்ணீரப்் ெப க் ; fullness of tears (சா.அக.);.

     [Skt. asru maya → த. அ மயம்.]
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அ வதனம்

 
 அ வதனம் asuruvadaṉam, ெப. (n.)

   அ ஞ் ; tear-face (சா.அக.);.

     [Skt. asuru + Vadana → த. அ வதனம்.]

அ ெவன்

 
 அ ெவன்  asuruveṉpu, ெப. (n.)

   கண் ல் ப ந் க் ம் ெமன்ைமயான யேதார ்எ ம் ; a very small soft bone resembling the finger-
nail, situated at the anterior and upper part of the orbit, Lachrymal bone (சா.அக.);.

த.வ.  ர ்எ ம் .

     [அ  + என் .]

 Skt. ašru → த. அ .]

     [எல் → என் → என் .]

அ வக் ழங்

 
 அ வக் ழங்  asuvakkiḻṅgu, ெப. (n.)

   அ க் ராங் ழங் ; horse root, withania somnifera alias physalis flexuosa (சா.அக.);.

     [அ வம் +  ழங் .]

     [Skt. ašva → த. அ வம்.]

ழ் →  ழக்  →  ழங் .

அ வக் னம்

 
 அ வக் னம் asuvakkiṉam, ெப. (n.)

   அலரி; horse bane or horse killer, Indian oleander, nerium odorum (சா.அக.);.

     [Skt. asvaghna → த. அ வக் னம்.]

அ வக் ரம்

அ வக் ரம் asuvakkuram, ெப. (n.)

   1. ெவள்ைளக் காக்கணம்; white-flowered mussel-shell creeper, clitorea ternatea albifora.

   2.  ைரக் ளம்ப ; horse's hoof plant.

   3. ஒ  ந மணப்ெபா ள் ( னம்பர)்;; a perfume (apparently ambergris which is a concretion of the indigestible 
portion of the cuttle-fish); (சா.அக.);.

     [அ வம் +  ரம்.]

     [Skt. asva → த. அ வம்.]

ல் →  ர →  ரம் → Skt. khura.

அ வக

அ வக  asuvagadi, ெப. (n.)

   1.  ைர நைட; speed of horse.

   2.  ைர நைடவைககள்; paces of horse.

த.வ.  ைரநைட

     [அ வ(ம்); + க .]

     [Skt.ašva → த. அ வம்.]

க  → க  → Skt. gati.
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அ வகந்தா

 
 அ வகந்தா  asuvagandāti, ெப. (n.)

   அ க் ராங் ழங் டன் மற்ற கைடச ்சரக் கைள ம் ெகாண்  ெசய்யப்ெப ம் ஒ  எண்ெணய் 
(ைதலம்);; a medicated oil prepared with the horse-root as a chief ingredient and some other bazaar drugs (சா.அக.);.

     [அ வகந்தம் + ஆ .]

     [Skt. asvagandha → த. அ வகந்தம்.]

அ  → ஆ  → Skt. adi.

அ வகந்தா ச் ர
ணம்

 
 அ வகந்தா ச் ரணம் asuvagandātissūraṇam, ெப. (n.)

   அ க் ராங் ழங்ைக தன்ைமயாகக் ெகாண் ,  ற கைடச ்சரக் கைள ம் உடன் ேசரத்் ச ்
ெசய்யப் ெப ம் ெபா  ( ரணம்);; powder of horse-root mixed with the powder of some other minor bazaar drugs 
(சா.அக.);.

     [அ வகந்தம் + ஆ  +  ரணம்.]

     [Skt. cürna → த.  ரணம்.]

அ வகந்

 
 அ வகந்  asuvagandi, ெப. (n.)

   அ க் ரா (மைல.);; Indian winter cherry, species of withania.

     [Skt. asva-gandhå → த. அ வகந் .]

அ வகந் ச் ரண
ம்

 
 அ வகந் ச் ரணம் asuvagandissūraṇam, ெப. (n.)

   அ க் ராக் ழங் டன்,  ரிக , ஏலம்,  ராம் ,  நாவற்  த யவற்ைறக் கலந்  ெபா  
ெசய்  ச க்கைர ேசரத்் ,  க்கம், காய்சச்ல், வா ெல த்தல், இ மல், மந்தப் ப  த ய 
ேநாய்க க் ப் பயன்ப த் ம் ம ந் க் ட் ; a mixture of the powdered drugs such as horse-root, dry ginger, 
pepper, long-pepper, caradamon, clove, Cassia buds, and Sugar, prescribed for swelling in the body, fever, vomiting, cough, 
dull appetite etc.

அ வகந் த்ைதல
ம்

 
 அ வகந் த்ைதலம் asuvagandittailam, ெப. (n.)

   அ க் ராங் ழங் டன் ல கைடச ்சரக் கைள ம் ேசரத்்  நல்ெலண்ெண ல் காய்ச்  வ த் த் 
தைல கப் பயன்ப த் ம் ஒ  ெநய்மம்; a medicated oil prepared by boiling horse-root and some other bazaar 
durgs in gingelly oil and then filtered, used for anointing (சா.அக.);.

     [அ வகந்  + ைதலம்.]

     [Skt. ašva-gandha + bila → த. அ கந் த்ைதலம்.]

அ வகந்ைத

 
 அ வகந்ைத asuvagandai, ெப. (n.)

அ வகந்  பாரக்்க;see asuva-gandi (சா,அக.);.

     [Skt. asva – gandha → த. அ வகந்ைத.]

அ வக்கர்ணகம்

 
 அ வக்கரண்கம் asuvaggarṇagam, ெப. (n.)

அ வகரண்ம் பாரக்்க;see asuvakarnam (சா.அக.);.

     [அ வ(ம்); + கரண்கம்.]

     [Skt. ašva → த. அ வம்.]

     [கன் → கன்னம் → Skt. karna → த, கரண்கம்.]
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அ வக்கர்ணம்

அ வக்கரண்ம் asuvakkarṇam, ெப. (n.)

   1.  ைரக் கா ; a medicinal plant, the leaves of which resemble the ears of a horse, horse ear three-Indian-dammer, 
Shorea robusta alias vatica robusta.

   2.  ைரக் காைதப் ேபான்ற எ ம்  ; particular fracture of the bone (resembling the ear of a horse); 
(சா.அக.);.

த.வ.  ங் ய மரம்,  ைரசெ்ச  .

     [அ வ(ம்); + கரண்ம்.]

அ வக் ரந்தம்

 
 அ வக் ரந்தம் asuvakkirandam, ெப. (n.)

அ வசாத் ரம் பாரக்்க;see asuva-sattiram (சா.அக.);.

அ வக்ெகந்

 
 அ வக்ெகந்  asuvakkendi, ெப. (n.)

அ வகந்  பாரக்்க;see ašuva-kandi (சா.அக.);.

அ வசச்ட் ரம்

 
 அ வசச்ட் ரம் asuvassaṭṭiram, ெப. (n.)

   ெந ஞ் ல்; a thorny shrub, small Caltrope-tribulus terrestris (சா.அக.);.

     [Skt. aśva-danshtra – த. அ வசட் ரம்.]

அ வசா டம்

 
 அ வசா டம் asuvasākuḍam, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் ; an unknown plant (சா.அக.);.

அ வசாத் ரம்

 
 அ வசாத் ரம் asuvasāttiram, ெப. (n.)

    ைர யல்  ம் ல்; hippology.

த.வ.  ைர ல், பரி ல்.

 Skt. ašva + šāstra → த. அ வசாத் ரம்.]

அ வ சை்ச

 
 அ வ சை்ச asuvasigissai, ெப. (n.)

    ைர ம த் வம்; the art of Science of healing or treating the disease of horses. (சா.அக.);

     [Skt. ašva + cikitsā த. அ வ சை்ச.]

அ வத்தம்

அ வத்தம் asuvattam, ெப. (n.)

   1. அரசமரம் ( .அ.);; holy tree-ficus religiosa.

   2. அத் மரம்; fig tree, ficus racenosa alias f. glomerata.

     [Skt. asvattha → த. அ வத்தம்.]
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அ வத்தேமதம்

 
 அ வத்தேமதம் asuvattamētam, ெப. (n.)

   ெவள்ளால், மகப்ேப  வழங் ; wlow fig tree, Ficus benjamina (சா.அக.);.

     [Skt. asvat + habheda → த. அ வத்தேமதம்.]

அ வத்த ட்சம்

 
 அ வத்த டச்ம் asuvattaviruṭsam, ெப. (n.)

அ வத்தம் பாரக்்க;see asuvattam, (சா.அக.);

     [Skt. asvattha + Vrksa → அ வத்த டச்ம்.]

அ வத்த வாகம்

 
 அ வத்த வாகம் asuvattavivākam, ெப. (n.)

    ள்ைள ல்லாதவன் ள்ைளப் ேபறைட ம் ெபா ட் , அரசமரத்ைத நட்  மகனாகக் க  
வளரத்் ப் ன் அவ்வரச மரத் ற்  ேவம்ைப மைன யாக் ப் ரி ம் மணசச்டங்  (ெகா.வ.);; rites 
of marriage performed with a pipal tree as bridegroom and a margosa as bride, the pipal having been planted by a sonless 
person with a view to be getting a son and having been reared by him as his first son.

த.வ. ேவம்பர  மணம், அரசமரத் மணம்

     [Skt. asvattha + vivaha → த. அ வத்த வாகம்.]

அ வத்தா

 
 அ வத்தா  asuvattāti, ெப. (n.)

   க வ தைல; a black species of brinjal, solanuim mеlangепа (சா.அக.);.

அ வத்ைத

அ வத்ைத asuvattai, ெப. (n.)

   1 ெநட் ங்க மரம்; Indian mast tree, Polyathia longifolia.

   2. ெந நாைர; Wynad coffee cherry mutmeg, Polyathia coffecoides.

   3.  ப்ப த் ; flowering cotton, Thespesia populneoides.

     [Skt. asvaltha → த. அ வத்ைத.]

அ வதட் ரம்

 
 அ வதட் ரம் asuvadaṭṭiram, ெப. (n.)

   ெந ஞ் ல் (மைல.);; tribulus plant.

     [Skt. asva-damsfra → த. அ வதட் ரம்.]

அ வதரம்

 
 அ வதரம் asuvadaram, ெப. (n.)

   ேகாேவ  க ைத; the male offspring of a he-ass and a mare or a horse and a she-ass;

 the male of a mule (சா.அக.);.

     [Skt. asvatara → த. அ வதரம்.]

     [P}
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அ வதரி

 
 அ வதரி asuvadari, ெப. (n.)

   ெபண்ேகாேவ  க ைத; the female offspring of a mule (சா.அக.);.

     [Skt. aśvatari → த.அ வதரி.]

அ வதாட் யா-தல்

அ வதாட் யா-தல் asuvatāṭṭiyātal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேபச்  த யவற் ல் தங் தைட லவாதல்; to be fluent in speaking.

     "அவன் அ வதாட் யாய்ப் ேப றான்" ( ன்.);.

     [அ வம் + தாட்  + ஆ-.]

     [Skt.dardhya → த. தாட் .]

அ வ

அ வ  asuvadi, ெப. (n.)

   இரைல (அ வ ); என் ம் ண் ன் (தணிைக.  நகர. 31);; the first naksatram.

     [Skt. asvini < த. அ வ .]

அ வ பம்

அ வ பம் asuvatīpam, ெப. (n.)

   ேகா ல் வ பாட்  ளக்  வைக (பரத. ஒ . 42.);; a kind of temple light, used in workship.

     [அகவம் +  பம்.]

     [Skt. asvas → த. அ வம்.]

 →  வம் → Skt. dipa → த.  பம்.

     [P]

அ வந்தம்

அ வந்தம்1 asuvandam, ெப. (n.)

   இறப்  (யாழ்.அக.);; death.

     [Skt. asu+anta → த. அ வந்தம்.]

 அ வந்தம்2 asuvandam, ெப. (n.)

   1. வயல்; field.

   2. அ ப் ; oven.

     [Skt. asmanta → த. அ வந்தம்.]

அ வேநாய் ல்

 
 அ வேநாய் ல் asuvanōynūl, ெப. (n.)

    ைர ேநாய்கைளப் பற்  ளக் ம் ல்; a treatise in disease of horse, hippo pathology (சா.அக.);.

த.வ. பரிேநாய் ல்.

     [அ வ(ம்); + ேநாய் ல்.]

     [Skt. ašva → த. அ வ(ம்);.]

அ வப

அ வப  asuvabadi, ெப. (n.)

    சயநகர அரசரக்ள் ெகாண்ட பட்டப்ெபயரக் ெளான்  (I.M.p. Md. 81.);; a title of Vijayanagar kings.

     [Skt. ašva + pati → த. அ வ + ப .]
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அ வபரி

 
 அ வபரி asuvabari, ெப. (n.)

   ஒ  செ்ச  ( ன்.);; oleander, as horse-killer.

     [Skt. asva-måra → த. அ வபரி.]

அ வபரட்ீைச

 
 அ வபரீடை்ச asuvabarīṭsai, ெப. (n.)

    ைர லக்கணம ம் கைல; Scientific study of the horse, hippology.

     [Skt. asva + parkas → த. அ வபரீடை்ச.]

அ வபலம்

அ வபலம் asuvabalam, ெப. (n.)

   1. அ க் ராங் ழங் ; horse root, Withania somnifera.

   2. ஒ வைகக் க ; a kind of curry-Trigonella foenum graecum (சா.அக.);.

     [அ வ + பலம்.]

     [Skt. asva → த. அ வம்.]

ப  → பழம் → Skt. phala → த. பலம்.

அகவஎைல

 
 அகவஎைல agavaelai, ெப. (n.)

   நாரி, ெசந்நிற இைல ைடய ெச ; a plant known as "nari" with red leaves (சா.அக.);.

அ வ சச்கம்

 
 அ வ சச்கம் asuvabussagam, ெப. (n.)

   ஒ  ; a plant, Glucine debilis (சா.அக.);.

     [Skt asvapucchaka → த. அ வ சச்கம்.]

அ வம்

அ வம்1 asuvam, ெப. (n.)

    ய்ைமயற்ற ; that which is unclean.

     "அைவதா நிைலயா யரா ம வம்" (நீலேக . 493.);.

     [Skt. a-subha → த. அ வம்.]

 அ வம்2 asuvam, ெப. (n.)

   1.  ைர; horse.

   2.  ைரப்பல் நஞ்  (பாடாணம்); ( .அ.);; a mineral poison.

அ வ யம்

 
 அ வ யம் asuvamiyam, ெப. (n.)

   ஒ  வைக நஞ் ; a mineral poison.

அ வேமதப் ரதக்
கணம்

அ வேமதப் ரதக்கணம் asuvamēdappiradakkaṇam, ெப. (n.)

    ைடம ரில் ெவளிச் ற்ைற வலம்வ ைக (ேகாபால ஷ்.8.);; circumambulation of the outer 
courtyard of the temple at Tiruvida-marudur.

     [Skt. aśva-medha + pradaksina → த. அ வேமதப் ரதக்கணம்.]

831

www.valluvarvallalarvattam.com 16785 of 19068.



அ வேமதம்

 
 அ வேமதம் asuvamētam, ெப. (n.)

   ஒ  ேவள் ; horse sacrifice.

த.வ.  ைரேவள் .

     [Skt. asva + medha → த. அ வேமதம்.]

அ வேமதயாகம்

 
 அ வேமதயாகம் asuvamētayākam, ெப. (n.)

   ேபரரசர ்தம் அரசாைணையப் ற ம் ஏற் ம் ைற ல் பட்டத் க் ைரைய அண்ைட 
நா க க்  அ ப் , அதைனப் க்க வந்ேதாைர ெவன் , அதைனக் ெகாண் வந் , கா  
ெகா த் ச ்ெசய் ம் ேவள் ; a ceremonial sacrifice of the invincible horse brought back after being sent to other 
kingdoms by the emperor who by means of this asserted his sovereign power.

த.வ. பரிேவள் .

     [Skt. ašva + mēdha + yāga → த. அ வேமதயாகம்.]

அ வர்த்ேதா

 
 அ வரத்்ேதா asuvarttō, ெப. (n.)

   அரசமரம்; holy peepul tree, ficus religiosa (சா.அக.);.

அ வர

 
 அ வர  asuvarali, ெப. (n.)

அ வலரி பாரக்்க;see asuvalari (சா.அக.);.

அ வேராகம்

 
 அ வேராகம் asuvarōkam, ெப. (n.)

    ைர ேநாய்; a horse disease (சா.அக.);.

     [Skt. asva + rõga → த. அ வேராகம்.]

அ வலரி

 
 அ வலரி asuvalari, ெப. (n.)

    ைரையக் ெகால்வ , அலரிச ்ெச ; horse-killer, Nerium odorum alias N.rubrum (சா.அக.);.

     [அ வ + அலரி.]

     [Skt. asva → த. அ வம்.]

     [அலர ்→ அலரி.]

அ வவலக்கால்

 
 அ வவலக்கால் asuvavalakkāl, ெப. (n.)

   வா ைவ; spindle tree, celastrus paniculata alias vernonia Anthelmintica (சா.அக.);.

அ வவாதம்

 
 அ வவாதம் asuvavātam, ெப. (n.)

    ைரக் ட் ன் பாய்சச்ல் ேபால் உடம்  வ ம் ங் ம்ப ச ்ெசய்வ ம், அண்டத்ைத 
ங்கச ்ெசய்வ ம்,  ைதப்ைப ம், அ வ ற் ம் ைகயாக வ ண்டாக் வ மான ஓர ்ஊைத 

(வாத); ேநாய்; a nervous disease a functional disorder of the nervous system marked by a trembling skin to the gambol of 
a foal, of the entire body, swelling of the scrotum and unbearable pain in the genital and the abdomen (சா.அக.);.

     [Skt. ašva+väta → த. அ வவாதம்.]
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அ வவாரம்

 
 அ வவாரம் asuvavāram, ெப. (n.)

அ வவாலம் பாரக்்க;see asuva-valam (சா.அக.);.

     [Skt. asva + vära → த. அ வவாரம்.]

அ வவாரியர்

அ வவாரியர ்asuvavāriyar, ெப. (n.)

    ைர ெச த் ேவார ்( லப். 5,54, உைர);; riders on horseback, horsemen.

த.வ.  ைர ரர.்

     [அ வ(ம்); + வாரியர.்]

     [Skt. asva → த. அ வ(ம்);.]

வாரி → வாரியர ்→ வாரி → Skt. vara.

அ வவாலம்

 
 அ வவாலம் asuvavālam, ெப. (n.)

   ேபய்க் க ம் ; wild sugar-cane-saccharam spontaneum (சா.அக.);.

     [அ வ + வாலம்.]

     [Skt. asva → த. அ வம்.]

வால் → வாலம் → Skt. vala.

அ வைவத் யம்

 
 அ வைவத் யம் asuvavaittiyam, ெப. (n.)

அ வ சை்ச பாரக்்க;see asuva-sigiccai (சா.அக.);.

த.வ. பரிம த் வம்.

     [Skt. asva + vaidya → த. அ வைவத் யம்.]

அ வன்

 
 அ வன் asuvaṉ, ெப. (n.)

அசமதாகம் பாரக்்க;see asama-tagam (சா.அக.);

     [Skt. ašva → த. அ வன்.]

அ வனீயம்

 
 அ வனீயம் asuvaṉīyam, ெப. (n.)

அ வேநாய் ல் பாரக்்க;see asuvanoy-nul (சா.அக.);.

த.வ.  ைரேநாய் ல்.

அ வாசம்

அ வாசம் asuvāsam, ெப. (n.)

   1.  ச் ன்ைம; partial or complete suspension of breath.

   2.  ச் ட யாைம; difficult or forced respiration, Apnoca.

     [Skt. a-svåsa → த. அ வாசம்.]
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அ வா கன்

 
 அ வா கன் asuvātigaṉ, ெப. (n.)

    ைர ம த் வன்; one skilled in the treatment of horses (சா.அக.);.

     [Skt. asva → த. அ வம்.]

அ வா ரணம்

 
 அ வா ரணம் asuvātisūraṇam, ெப. (n.)

அ வகந்தா ச் ரணம் பாரக்்க;see asuva-kandadi-c-curanam (சா.அக.);.

     [Skt. ašva + surna → த. அ வா ரணம்.]

அ வாபரி

 
 அ வாபரி asuvāpari, ெப. (n.)

அ வபரி பாரக்்க;see asuva-pari (சா.அக.);.

அ வாபாணிதம்

 
 அ வாபாணிதம் asuvāpāṇidam, ெப. (n.)

   க (ப் ); ம ேதான் ; a black variety of henna plant, barlerea cristata (சா.அக.);.

அ வாமணக்

 
 அ வாமணக்  asuvāmaṇakku, ெப. (n.)

    ைள; wolly caper, Illecebrum lanatum alias Achurantheslanata, formerly garland of this plant was worn by soldiers 
when storm of fort (சா.அக.);.

அ வார யம்

அ வார யம் asuvārasiyam, ெப. (n.)

   1. இனிைமயற்ற ; that which is disagreeable.

   2. ஈ பா  இல்லாைம; lack of interest or enthusiasm.

     'அவன் ெசால்வைத அ வார யமாகக் ேகட் க் ெகாண் ந்தான்' (உ.வ.);.

த.வ. ஏற் ன்ைம.

     [Skt. a-svårasya → த. அ வார யம்.]

அ வாரி

 
 அ வாரி asuvāri, ெப. (n.)

   எ ைம; a buffalo, especially the female (சா.அக.);.

     [P]

அ னி

 
 அ னி asuviṉi, ெப. (n.)

   இரைல ண் ன்; the first naksatra.

     [Skt. ašvini → த. அ னி.]
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அ னி மாரரச
ம்

 
 அ னி மாரரசம் asuviṉigumārarasam, ெப. (n.)

   ஆ ள்ேவத ைறப்ப  அணியம் ெசய் , ேதால்ெதாடர் லான ேநாய்கட் க் ெகா க்கப்ப ம், ஒ  
வைக மாத் ைர; a kind of pill prepared according to the principles of ayurveda and prescribed for venereal complaints 
(சா.அக.);.

     [Skt. asvini-kumara-rasa → த. அ னி மாரரசம்.]

அ னிேதவர்

 
 அ னிேதவர ்asuviṉitēvar, ெப. (n.)

   வானவர ்ம த் வர;் twin vedic gods who are physicians of heaven, as twin horsemen.

     [அ னி + ேதவர.்]

     [Skt. a-svin → த. அ னி.]

ேதய்  → ேத  → ேதவன் → Skt. deva.

அ ேவதம்

 
 அ ேவதம் asuvētam, ெப. (n.)

    யரை்வ ன்ைம; suppressed perspiration (சா.அக.);.

அ னம்

 
 அ னம் asuṉam, ெப. (n.)

   ெவள் ள்ளி (பரி.அக.);; garlic.

த.வ.  ண் .

     [Skt. Iasuna → த. அ னம்.]

அ னி

 
 அ னி asuṉi, ெப. (n.)

   அனிசை்ச மரம்; tree, white-flowered justice wort, Rhinacanthus communis (சா.அக.);.

அ சம்

அ சம் acūcam, ெப. (n.)

   1. மாத லக் ; menstruation.

   2. மா ; uncleanliness in general (சா.அக.);.

த.வ. ெகாைள, ெகாணக் .

     [Skt. asusa → த. அ சம்.]

அ

 
 அ  acūci, ெப. (n.)

அ சம் பாரக்்க;see asusam (சா.அக.);.

த.வ.  ய்ைமக்ேக , மா .

     [Skt. a-suci → த. அ .]
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அ ைச

 
 அ ைச acūcai, ெப. (n.)

ெபாறாைம (இ.வ.); envy.

     [Skt. asuyå → த. அ ைச.]

அ

அ 1 acūti, ெப. (n.)

   மல  ( ன்.);; sterile woman.

     [Skt. a-suti → த. அ .]

 அ 2 acūti, ெப. (n.)

   1. ெபறாைம; non-production.

   2. அம்ைம; small pox, Variola (சா.அக.);.

     [Skt. a-suti → த. அ .]

அ கம்

 
 அ கம் acūtigam, ெப. (n.)

   மல ; barreness (as in a woman); (சா.அக.);.

     [Skt. a-sütika → த. அ கம்.]

அ சர

 
 அ சர  asūdisaradi, ெப. (n.)

   மல ; a Woman who grows old without having brought forth a child;

 a barren woman (சா.அக.);.

     [Skt. a-suti-carati → த. அ சர .]

அ யாபரன்

 
 அ யாபரன் acūyāparaṉ, ெப. (n.)

   ெபாறாைம ெகாண்டவன்; envious man, jealous person,

     [Skt. asuya + para → த. அ யாபரன்.]

அ ைய

அ ைய acūyai, ெப. (n.)

   ெபாறாைம (மசச் . மன்வந்தர 22);; envy, intolerance, jealousy.

த.வ. அ க்கா .

     [Skt. asüva → த. அ ைய.]

அ ர்

 
 அ ர ்acūr, ெப. (n.)

   உடனி க்ைக (ச கம்); (P.T.L.);; presence, as of a person in authority.

த.வ.  கம்.

     [U. hazur → த. அ ர.்]
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அ ர்வாசலட்டவ
ைண

அ ரவ்ாசலட்டவைண acūrvācalaṭṭavaṇai, ெப. (n.)

   அரண்மைனக்கணக் ; palace accounts.

     "அ ர ்வாசலட்டவைண ற் ரேவசச ்ெசலெவ " (சரவண.பண . 146);.

அ ரி

 
 அ ரி acūri, ெப. (n.)

   ெபரிய அம்ைமேநாய்; small-pox.

     [Skt. masuri → த. அ ரி.]

அேசசம்

அேசசம் acēcam, ெப. (n.)

   எல்லாம்; all, everything, as without consciousness.

     "அேசஷேகாத் ரத்  அேசஷ த் ரத் ல்" (S.I.I.i, 84.);.

     [Skt. a-sesa → த. அேசசம்.]

அேசதனம்

அேசதனம் acētaṉam, ெப. (n.)

   அ ல்லாத  ( த்.  கா. 21, 2);; that which is insensible, Without consciousness.

த.வ. அ .

     [Skt. a-cétana → த. அேசதனம்.]

அேசதனி

 
 அேசதனி acētaṉi, ெப. (n.)

   மயக்கத்ைத ைள க் ம் ெபா ள்; a substance that produces loss of sense or insensibility, Anesthetic 
(சா.அக.);.

     [Skt. a-cetana → த. அேசதனி.]

அேசவகவாதம்

 
 அேசவகவாதம் acēvagavātam, ெப. (n.)

   உட ண்டாம் ஊைதப் ப்  ேநாய்வைக (R.);; a kind of ventrosity in the body.

     [Skt. a-sevaka + vata → த. அேசவகவாதம்.]

அைசைக

 
 அைசைக asaigai, ெப. (n.)

   ெபாறாைம ( ன்.);; envy.

     [Skt. asuya → த. அைசைக.]

அைசதன்னியம்

அைசதன்னியம் asaidaṉṉiyam, ெப. (n.)

   1. அ யாைம; ignorance.

   2. அ க் ; blindness owing to Want of wisdom.

   3. ெமய்ப்ெபா ள ன்ைம; absense or want of philosophical knowledge or Wisdom (சா.அக.);.

     [Skt. a-caitanya → த. அைசதன்னியம்.]
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அைசவம்

 
 அைசவம் asaivam, ெப. (n.)

   இைறச் ,  ன் த யவற்ைற உண ல் ேசரத்் க் ெகாள் ம் ைற;     ' மணத் ற் ப் ன் 
அைசவ உணேவற்கப் பழ க் ெகாண்டான்' (உ.வ.);.

த.வ.  ல ண் ,  ல ணா,  ல ண்,  ல் ணவம்,  ல ணவம்.

     [Skt. a-sava → த. அைசவம்.]

வ →  வம் → Skt. sava.

 அைசவம் asaivam, ெப. (n.)

   கள்; toddy (சா.அக.);.

அேசாகேரா னி

 
 அேசாகேரா னி acōkarōkiṉi, ெப. (n.)

   க ேரா னி; bear's foot;

 black Hellibore Helleborus niger alias picrorrhiza kurroa.

     'ேநபாளத் ல் ைள ம் ம ந் ப் ' (சா.அக.);.

அேசாகவனம்

அேசாகவனம் acōkavaṉam, ெப. (n.)

   இராவண ைடய ந்ேதாட்டம் (இராமநா.  ந். 6.);; Ravana's pleasure garden.

     [அேசாக(ம்); + வனம்.]

     [Skt. asóka → த. அேசாகம்.]

அேசாகவனிைக

அேசாகவனிைக acōgavaṉigai, ெப. (n.)

   1. அேசாகவனம் பாரக்்க;see asogavanam.

   2. அேசாகமரசே்சாைல; a grove ofa asoka tree.

     [அேசாக(ம்); + வனிைக.]

     [Skt. asöka → த. அேசாகம்.]

வனம் → Skt. vana → vanikä → த. வனிைக.

அேசாகவாசவாைட

 
 அேசாகவாசவாைட acōkavācavāṭai, ெப. (n.)

    ; a perfume from the anal glands of the civer cats-civet (சா.அக.);.

அேசாகன்

அேசாகன் acōkaṉ, ெப. (n.)

   1. அ கன்; Arhat, to whom the asoka tree is sacred.

   2. ேமாரிய வரச ெளா வன்; name of the Maurya emperor who issued the edicts anjoining the principles and 
practice of buddhism 272-231 B.C.

அேசாகாட்ட

 
 அேசாகாட்ட  acōkāṭṭami, ெப. (n.)

   ஒ  ேநான் நாள்; eighth tithi of the bright fortnight of caittiram, as the day for drinking an infusion of three asoka buds 
with a view to drive away sorrow.

     [Skt. ašõka + astami → த. அேசாகாட்ட .]
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அேசாகா தம்

 
 அேசாகா தம் acōkādidam, ெப. (n.)

    வ ள ; a kind of basil sacred to Svan (சா.அக.);.

அேசா

 
 அேசா  acōki, ெப. (n.)

    வக ; a kind of plant; Indian Coecinea cephalandra indica (சா.அக.);.

அேசா

அேசா 1 acōku, ெப. (n.)

   நலம் (ெபா .நி.);; health, ease.

     [Skt. a-soka → த. அேசா .]

 அேசா 2 acōku, ெப. (n.)

   மரவைக; Indian mast-tree.

த.வ. ெசயாலமரம்.

     [Skt. asóka → த. அேசா .]

அேசாைக

 
 அேசாைக acōkai, ெப. (n.)

   ச ரிப் ண் ; a crooper bearing red fruits (சா.அக.);.

அேசாடகத்

 
 அேசாடகத்  acōṭagatti, ெப. (n.)

   ெசவ்வகத் ; a red species of agathi tree, coronilla coccinea (சா.அக.);.

அேசாைத

அேசாைத acōtai, ெப. (n.)

   கண்ணெப மாைன வளரத்்த தாய் ( வ். ெபரியாழ். 1,2,1);; Krsna's foster mother.

     [Skt. yasoda → த. அேசாைத.]

அேசாரிதம்

 
 அேசாரிதம் acōridam, ெப. (n.)

   வால் ள ; tail pepper, Cubeb (சா.அக.);.

அேசாலம்

 
 அேசாலம் acōlam, ெப. (n.)

   ேதற்றாமரம்; water-clearing nut tree, Strychnos Potatoram (சா.அக.);.

அெசளக் யம்

 
 அெசளக் யம் aseḷakkiyam, ெப. (n.)

   நலக் ைற; illness, sickness.

த.வ. ந , நலக்ேக .

     [Skt. a-saukhya → த. அெசளக் யம்.]
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அெசளகரியம்

அெசளகரியம்1 aseḷagariyam, ெப. (n.)

   1. வாய்ப் ல்லாைம; lack of opportunity.

   2. நல ன்ைம (இ.வ.);; Want of comfort, unhealthiness.

த.வ. ந .

     [Skt a-saukhya → த. அெசௗக் யம்.]

அெசௗகரியம்

அெசௗகரியம்2 asaugariyam, ெப. (n.)

   ெதால்ைல; disadvantage.

     ' ட் க்  த்த ள்ைளயாக இ ப்ப ல், ெசளகரியங்க ம் உண்  அெசளகரியங்க ம் உண் '.

த.வ. ந , ஏந் ன்ைம.

     [Skt. a-saukarya → த. அெசௗகரியம்.]

அஞ்சநம்

 
 அஞ்சநம் añjanam, ெப. (n.)

அஞ்சனம் பாரக்்க;see anjanam (சா.அக.);.

     [Skt. anjana → த. அஞ்சநம்.]

அஞ்சபாடாணம்

 
 அஞ்சபாடாணம் añjapāṭāṇam, ெப. (n.)

    ற நஞ்  வைக (பரி.அக.);; a mineral poison.

     [Skt. anjana + pasana → த. அஞ்சபாடாணம்.]

அஞ்சபாதம்

அஞ்சபாதம்1 añjapātam, ெப. (n.)

   1. (அன்னம்);  ள்ளின் அ ; foot of the swan.

   2.  ள்ள க் ; caret mark.

     [அஞ்ச(ம்); + பாதம்.]

     [Skt. hamsa → த. அஞ்ச(ம்);.]

ப  → ப  = ப . ப  → பதம் → பாதம் → Skt. pada.

 அஞ்சபாதம்2 añjapātam, ெப. (n.)

   சா ங்கம்; bisulphate or red sulphate of mercury or cinnabar-Vermilion (சா.அக.);.
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அஞ்சம்

அஞ்சம்1 añjam, ெப. (n.)

   1. ெவள்ைளெய ; white bull.

   2. உ ரவ்ளி; piranan, one of the vital airs of the body.

     [Skt. hamsa → த. அஞ்சம்.]

 அஞ்சம்2 añjam, ெப. (n.)

   1.  றவறம் நான்க ள் ஒன் ; kind of asceticism.

     ' சகம் ப தக மஞ்சம்" ( த.ஞான. 2.);.

   2. மைறெமா வைக; hamsa mantra.

     "காயத் ரியதனி ன க மஞ்சமா மந் ரம்" (காஞ் ப் .  ேவக. 28.);.

     [Skt. hamsa → த. அஞ்சம்.]

 அஞ்சம்3 añjam, ெப. (n.)

   உரிைமப்பங் ; share, portion.

     [Skt. amsa → த. அஞ்சம்.]

 அஞ்சம்4 añjam, ெப. (n.)

   1. அன்னப்பறைவ; bird capable of separating water from milk.

   2. அசைப பாரக்்க;see asabai (சா.அக.);.

 Skt. harmsa → த. அஞ்சம்.]

அஞ்சேலாமசம்

 
 அஞ்சேலாமசம் añsalōmasam, ெப. (n.)

   அன்னேப ; green vitriol, iron sulphate (சா.அக.);.

அஞ்சன்

அஞ்சன்1 añjaṉ, ெப. (n.)

   1. காமன் (மன்மதன்);; Kaman.

   2.  மால்; Visnu.

   3. ெபாறாைம ல்லாதவன்; one who is not envious.

   4. தைலவன்; person of eminence.

   5. வள்ளன்ைம ைடய அரசன்; munificent king.

   6. பரம்ெபா ள்; the supreme being.

     [Skt. hamsa → த. அஞ்சன்.]

 அஞ்சன்2 añjaṉ, ெப. (n.)

   1. நால்வைகத் ற யரக் ள் க ைமயான ேநான்  ேமற்ெகாண் ,  ய டங்களில் வா ம் 
ஒ வைகத ் ற ; a kind of ascetic.

     " ரஞ்சன் கமண்டலம்" ( த. ஞான. 6, 7);.

   2. நான் கன் ( த. எக் ய உத.்  ரம. 2, 15);; Brahman.

   3. பன்னி  ஆ த்தவரில் ஒ வர ்( ரம் . ஆதவர் றப். 2.);; a deity representing the sun, one of the 
tuvadasaittar, q.v.
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அஞ்சனக்கல்

அஞ்சனக்கல்1 añjaṉakkal, ெப. (n.)

   க நி ைள ( .அ.);; sulphuret of antimony, black bismuth, used as a collyrium, as a combustible in fire works.

த.வ. நீலாஞ்சனக்கல்.

     [அஞ்சனம் + கல்.]

 Skt. anjana → த. அஞ்சனம்.]

     [ ல் → கல்.]

அஞ்சனக்கல்ெசந்
ரம்

அஞ்சனக்கல்ெசந் ரம் añjaṉakkalcendūram, ெப. (n.)

   1. ேதால்ேநாய், ெவள்ைளேநாய்,  ல்வா  த யவற் ற் ப் பயன்ப த்தப்ப வ ம் ச் ப் பழ 
நிற ம், களிம்  ைவ ைடய ஒ வைகச ் வப்  ம ந் ப் ெபா ; the sulphide of antimony With a small 
but indefinite amount of the oxide, sulphuretted antimony, Antimonium sulphurettum, an astrigent, used in skin diseases, 
syphilitic affections, rheumatism etc.

   2.  ரி ச ்ெசந் ரம்; calcined red-oxide of blue vitriol prepared as per method laid down in Tamil medical science 
(சா.அக.);.

     [அஞ்சனம் + கல் + ெசந் ரம்.]

அஞ்சனக்கல்பற்ப
ம்

அஞ்சனக்கல்பற்பம் añjaṉakkalpaṟpam, ெப. (n.)

   பலவைக ெவள்ைள ேநாய்கள், காய்சச்ல், இ மல், ேதால்ேநாய் த ய வற் ற் க் ெகா க் ம் 
ெவண்ைமயாக ம்,  ைவயற்றதாக ம் இ க் ம் ெபா  (பற்பம்);; calcined antimony prepared according to 
Tamil medical science and prescribed for the 20 kinds of venereal complaints such as fever, consumption, skin diseases and 
so on. White in Colour and heavy, readily melts in fire and disappears as a gas, Antimony oxidum (சா.அக.);.

     [அஞ்சனம் + கல் + பற்பம்.]

     [Skt. anjana → த. அஞ்சனம்.]

அஞ்சனக்க க்கம்

அஞ்சனக்க க்கம் añjaṉakkalikkam, ெப. (n.)

   1. கண்ணி ம் ம ந் ; a medicine of chronic headache.

   2. கண் க் ம் ைம; colyrium.

   3. மந் ரப் ெபா ைளக் காட் ம் மந் ர ைம ( ன்.);; magic black pigment rubbed on the eyes or palms of who 
Wishes to discover anything lost.

     [அஞ்சனம் + க க்கம்.]

     [Skt. anjana → த. அஞ்சனம்.]

கல் → க  → க க்கம்.

அஞ்சனக்காரன்

அஞ்சனக்காரன் añjaṉakkāraṉ, ெப. (n.)

   1. மந் ர ைம ேவான்; conjurer, sorcerer who uses the magic black pigment.

     "அஞ்சனக் காரன் ல் வஞ்சைனக் காரன் ஏ னான்".

   2. கண் க் க் க க்க ட்  ேநாய்கைளக் ணப்ப த்  ேவான்; one who cures diseases by applying 
collyrium to the eyes (சா.அக.);.

     [அஞ்சனம் + காரன்.]

     [Skt. anjana → த. அஞ்சனம்.]

க  → காரன் =  ைன தல் ஆண்பாற் ெபயரீ .
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அஞ்சனக்ேகால்

அஞ்சனக்ேகால் añjaṉakāl, ெப. (n.)

   கண் க்  ைம ட் ங்ேகால்; pencil to paint the eyelashes with collyrium.

     "அஞ்சனக் ேகா  னாற்றா நாகம்" ( வக. 1994.);.

     [அஞ்சனம் + ேகால்.]

     [Skt. anjana → த. அஞ்சனம்.]

ல் → (ெகால்); → ேகால்.

அஞ்சன மாரி

 
 அஞ்சன மாரி añjaṉagumāri, ெப. (n.)

    ட் ; bitter apple, cucumis colocynthis (சா.அக.);.

அஞ்சனேக

அஞ்சனேக  añjaṉaāci, ெப. (n.)

   ஒ  ஏறண (த க்க);  ல் (யாப்.  .பக், 540.);; a treatise on logic.

     [Skt. añjana + kesa → த. அஞ்சனேக .]

அஞ்சனசச்லாைக

 
 அஞ்சனசச்லாைக añjaṉaccalākai, ெப. (n.)

    ர ்ம ங் யதாக ம், இ  ைனக ைடயதாக ம், எட்  அங் ல நீள ள்ளதாக ம் இ க் ம். 
ம ந் க் த் தக்கப , ெவவ்ேவ  மாைழகைளக் ெகாண்  ெசய்யப்ப ம் கண்ணில் ம ந்  ட்டப் 
பயன்ப த் ம் ெபான், ெவள்ளி, ெசம் , இ ம் ,  ைல த யவற்றால் ெசய்த, ஒ  நீளமான த த்த 
கம் ையப் ேபான்ற க ; an instrument like a probe used by native doctors for applying eye-salve. It is made of gold, 
silver, iron or stone, according to the kind of medicines, to be used. It is a thing rod of about eight inches and blunt at the 
extremities (சா.அக.);.

     [அஞ்சனம் + சலாைக.]

     [Skt. anjana → த. அஞ்சனம்.]

அஞ்சனத்தார்

 
 அஞ்சனத்தார ்añjaṉattār, ெப. (n.)

    ைளசச்ைல ம ப் ேவான் (R.T.);; estimator or appraiser of produce.

     [U. ancenadar → த. அஞ்சனத்தார.்]

அஞ்சனத் ர யம்

 
 அஞ்சனத் ர யம் añjaṉattiraviyam, ெப. (n.)

   ஐங்ேகால ெநய்மம்; a medicated ointment with magical or magnetic vitrues, prepared from the plant alinjil;

 Sage - leaved Indian Linden-grewia excelsa Agnivesha (சா.அக.);.

த.வ. ஐங்ேகாலம்.

அஞ்சனநா காவர்
த்தமம்

 
 அஞ்சனநா காவரத்்தமம் añjaṉanāmikāvarttamam, ெப. (n.)

   இைமகளின் ந லாவ  ைனகளிலாவ  ையக் கக் ம்,  வந்த கட் கைள எ ப் , 
நைமசச்ைல ம், வ ைய ம் உண்டாக் ம் ஒ  வைகக் கண்ேணாய்; an eye disease marked by the growth of 
small tumours in the centre or at the edges of the eyelid, causing inflammation and pain, Bichparo adenoma (சா.அக.);.

த.வ. க ங்கண்கட் .
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அஞ்சனநிதானம்

 
 அஞ்சனநிதானம் añjaṉanitāṉam, ெப. (n.)

   கண் க் ம் ைமைய பற்  ஒர ்ஆ ள் ேவத ல்; a treatise on ophthalmology compiled (சா.அக.);.

த.வ. ைம ல்.

     [Skt. aniana + nidana → த. அஞ்சனநிதானம்.]

அஞ்சனப்படம்

அஞ்சனப்படம் añjaṉappaḍam, ெப. (n.)

   கரியால் ஓ யம் வைரயப்பட்ட படத் ணி (பஞ்சதசப் ர. 2.);; cloth on which a figure is drawn with charcoal.

த.வ. கரி ஓ யத் ணி.

     [அஞ்சனம் + படம்.]

     [Skt. anjana → த. அஞ்சனம்.]

பட்டம் → படம்.

     [P]

அஞ்சனப்பாடாண
ம்

அஞ்சனப்பாடாணம் añjaṉappāṭāṇam, ெப. (n.)

   1. த ழ் ம த் வத் ல் ெசால் ள்ள ப்பத் ரண்  நஞ் ள் ஒன் , ெபாற்ெறாட்  நஞ்  
உ வாக் ங் கால், அ ல் நிற் ம் கச , ம த் வத் ற்  உத வ  (ேபாகம் 7000);; according to the Tamil 
medical science, one of the thirty two kinds of poisons, one of the mineral poisons found as a sediment at the bottom in the 
preparation of another poison in a gold vessel.

   2. நீலாஞ்சன நஞ் ; poisonous compound of sulphate of antimony.

   3. கல் யம்; a kind of hard lead, pewter (சா.அக.);.

த.வ. க ங்கச  நஞ் .

அஞ்சனமா

 
 அஞ்சனமா  añjaṉamāli, ெப. (n.)

   மந் ரக்கைல ெசய்ேவார ்பயன் ெகாள்வதற் ரிய க நாய்; a black dog from its eyes unguents are prepared 
and used in sorcery (சா.அக.);.

அஞ்சன டல்

அஞ்சன டல் añjaṉamiḍal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   1. கண்ணிற்  ைமெய ைக; painting black pigment on eye-lids (by women);.

   2. க க்க ைக; applying a pungent eye salve (சா.அக.);.

     [அஞ்சனம் + இடல்.]

     [Skt. anjana → த. அஞ்சனம்.]

இ  → இடல்.

அஞ்சனலா

அஞ்சனலா añjaṉalā, ெப. (n.)

   1. க ங்காக் கணம்; mussel-shell cгеeper.

   2. க ங் வைள (நீேலாற்பலம்);; blue water lilly.

     [Skt. anjana → த. அஞ்சனலா.]

844

www.valluvarvallalarvattam.com 16798 of 19068.



அஞ்சனவண்ணம்

 
 அஞ்சனவண்ணம் añjaṉavaṇṇam, ெப. (n.)

   ைம வண்ணம்; black colour like that of a unguent (சா.அக.);.

     [அஞ்சன(ம்); + வண்ணம்.]

 Skt. anjana → த. அஞ்சனம்.]

வள் → வன் → வண்ணம்.

அஞ்சனவண்ணன்

அஞ்சனவண்ணன் añjaṉavaṇṇaṉ, ெப. (n.)

    மால் ( லப்.6, 47);; Tirumāl (Visņu); as dark-complexioned.

     [அஞ்சன(ம்); + வண்ணன்.]

     [Skt. anjana → த. அஞ்சன(ம்);.]

வண் → வண்ணம் → வண்ணன்.

அஞ்சனவர்ணம்

 
 அஞ்சனவரண்ம் añjaṉavarṇam, ெப. (n.)

அஞ்சனவண்ணம் பாரக்்க;see anjana-vannam (சா.அக.);.

     [அஞ்சன(ம்); + வரண்ம்.]

     [Skt. anjana → த. அஞ்சனம்.]

வண் → வண்ணம் → Skt. varna.

அஞ்சனவர்த்

 
 அஞ்சனவரத்்  añjaṉavartti, ெப. (n.)

   கண்ேணாய்களில் கண் க்  இைழத்  இடப்ெப ம் ஒ  ம ந் க் ளிைக; a medicinal pill used in eye-
diseases as an external application (சா.அக.);.

     [Skt. anjana + vrdh → த. அஞ்சனவரத்் .]

அஞ்சன த்ைத

 
 அஞ்சன த்ைத añjaṉavittai, ெப. (n.)

   ைம ட் ப் பாரத்்  நிலத் ள் மைறந்  டக் ம் ெபா ள்கைளக் கண்ட ம் கைல; the art of 
discovering hidden treasure or other substances under the ground with the help of magic pigment (சா.அக.);.

     [Skt. anjana + vdhya → த. அஞ்சன த்ைத.]

அஞ்சன வன்

அஞ்சன வன் añjaṉavuruvaṉ, ெப. (n.)

    மால்; Visnu.

     "அஞ்சன ன் றந்  நி த்தாங் " ( றநா. 174.);.

     [அஞ்சன(ம்); + உ வன்.]

     [Skt. anjana → த. அஞ்சனம்.]

உ  → உ  → உ வம் → உ வன்.

அஞ்சனெவற்

அஞ்சனெவற்  añjaṉaveṟpu, ெப. (n.)

    ேவங்கடமைல ( வ்.  வாய். 8, 2, 8.);; the Tirupati hills.

     [அஞ்சன(ம்); + ெவற் .]

     [Skt. anjana → த. அஞ்சன(ம்);.]
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அஞ்சனா

அஞ்சனா1 añjaṉā, ெப. (n.)

   ப ர ் ைளநிலத் ள்ள ம ப்  (ெசங்ைக);; estimate or appraisement of the probable amount and value of the 
Ccops standing on a field.

     [U. ancena → த. அஞ்சனா.]

 அஞ்சனா2 añjaṉā, ெப. (n.)

   1.  க்கத்தாரி என் ம் ஒ  கைடசச்ரக் ; formerly a bazaar drug (now-unidentified);.

   2. ஒ  வைகப்பல் ; a domestic lizard.

   3. ஒ  பாம் ; a fabulous serpent.

   4.60) n; a black pigment or collyrium applied externally to the eyebrows or the eye-lids.

   5. ஒ  மரம்; a tree.

   6. ைம ட்டல்; the act of applying ointment or pigment.

   7. இ ம்  காட் ம் ைம; a magic ointment (சா.அக.);.

     [Skt. anjana → த. அஞ்சனா.]

அஞ்சனாட்

 
 அஞ்சனாட்  añjaṉāṭci, ெப. (n.)

   ைம ட் ய கண் ைடயாள்; woman having her eyelashes painted with Collyrium.

த.வ. ைம யாள்.

     [Skt. anjana + aksi → த. அஞ்சனாட் .]

அஞ்சனாதார்

 
 அஞ்சனாதார ்añjaṉātār, ெப. (n.)

    ைள ப ைர ம ப் பவன் (C.G.);; estimator, appraiser.

த.வ.  ைல ட்டாளர.்

     [U. ancenadar → த. அஞ்சனாதார.்]

அஞ்சனா

 
 அஞ்சனா  añjaṉāti, ெப. (n.)

   ெவள்ைள நா ; a white species of Indian burr, Achyranthes aspera (alba); (சா.அக.);.

அஞ்சனா ைக

 
 அஞ்சனா ைக añjaṉātigai, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் பல் ; a kind of lizard (சா.அக.);.

அஞ்சனாேத

 
 அஞ்சனாேத  añjaṉātēvi, ெப. (n.)

   நிலத் ன் அ ல் ைதந் ள்ள ெபா ள்க க் த் தைல யான அர ; goddess of treasures hidden 
underground (சா.அக.);.

     [அஞ்சனா + ேத .]
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அஞ்சனா ைக

 
 அஞ்சனா ைக añjaṉāmigai, ெப. (n.)

   கண்ணிைமகளின் க்கம்; swelling of eyelids stye (சா.அக.);.

     [அஞ்சனா +  ைக.]

 →  ைக க்கம்.

அஞ்சனாலா

அஞ்சனாலா añjaṉālā, ெப. (n.)

   1. க ங் வைள; a blue water-lilly pontederia alias Nymphoca stellata.

   2. க ங்காக்கணம்; blue flowered mussel-shell creeper, Clitoria ternatec (typical);.

அஞ்சனாவ

 
 அஞ்சனாவ  añjaṉāvadi, ெப. (n.)

   வட ழ்த ் ைசப் ெபண்யாைன ( ன்.);; name of the female elephant of the north-east, mate of cuppiradigam.

     [Skt. anjanavati → த. அஞ்சனாவ .]

அஞ்சனி

அஞ்சனி añjaṉi, ெப. (n.)

   1. நாணற் ல்; a sweet grass, Saccharum Spontaneum.

   2. காயா அல்ல  காசா; ironwood tree, Memecylon edule.

   3. க ங் வைள; blue-water lilly, Pontederia alias Nymphoca stellata.

   4. வறட் ண் ; a bitter plant-Aristolochia bracteata (சா.அக.);.

அஞ்சனிகா

அஞ்சனிகா añjaṉikā, ெப. (n.)

   1. ஒ  வைகக் க ம் பல் ; a kind of black lizard.

   2. ஒ  வைக நீலச ் ண்ெட ; a small blue mouse (சா.அக.);.

அஞ்சைன

அஞ்சைன añjaṉai, ெப. (n.)

   1. அ மா ைடய தாய் (கம்பரா. நட் க். 28.);; name of the mother of Hanuman

   2. வட ைசப் ெபண் யாைன ( ன்.);; name of the female elephant of the north, mate of Särvapaumam.

     [Skt. anjana → த. அஞ்சைன.]

அஞ்சைனசா தா

 
 அஞ்சைனசா தா añjaṉaicāpitā, ெப. (n.)

    ள்ளிக்கணக்  (C.G.);; list or account of an estimate of the probable out-turn of standing crops.

     [U. ancena + japita → த. அஞ்சைனசா தா.]

அஞ் -த்தல்

அஞ் -த்தல் añjittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தைல வணங் தல்; to reverence, worship.

     "அஞ் த்தல் ெசாற்ற சைன யைட மாம்" (காஞ் ப் . ேவ. 36.);.

     [Skt. anc → த. அஞ் -.]

அஞ் தபத் ரி

 
 அஞ் தபத் ரி añjidabaddiri, ெப. (n.)

   வைளந்த இைலக ள்ள ஒ வைகத ்தாமைர; a lotus with curved leaves (சா.அக.);.

847

www.valluvarvallalarvattam.com 16801 of 19068.



அஞ் தபதம்

அஞ் தபதம் añjidabadam, ெப. (n.)

    ங்காைல ன் ப் பாதத்ைத ேமேனாக்  ைவத்  நிற்ைக (பரத. பாவ. 83.);;     [அஞ் த + பதம்.]

     [Skt. ancita → த. அஞ் தம்.]

ப  → பதம் → Skt. pada.

அஞ் த கம்

 
 அஞ் த கம் añjidamugam, ெப. (n.)

   வ த்த மாற்றா  இ ேதாண் ேமற் றைலசாய்க்ைக ( ன்.);;     [அஞ் தம் +  கம்.]

     [Skt. anjita → த. அஞ் த(ம்);.]

     [ கம் → Skt. mukha.]

அஞ் ரகம்

அஞ் ரகம் añjīragam, ெப. (n.)

   1. அத் ; fig tree, Ficus raccmosa.

   2. அத் ப் பழம்; fig fruit (சா.அக.);.

அஞ் ரம்

 
 அஞ் ரம் añjīram, ெப. (n.)

அஞ் ரகம் பாரக்்க;see anjiragam (சா.அக.);.

அஞ் மா

 
 அஞ் மா  añjumāli, ெப. (n.)

   க ரவன்; the sun (சா.அக.);.

அஞ் மான்

அஞ் மான் añjumāṉ, ெப. (n.)

   1. பன்னி  இனத்தவ ெளா வன் ( வா.);; a deity representing the sun, one of twelve member.

   2.  வ ேதான் யங்க ெளான் ; an ancient Savam scripture in Sanskrit, one of 28 Sivagamam, q.v.

   3. க ரவக் ல இளவரசன் ( ரம் .  ரிய. 43.);; name of the prince of the solar race.

     [Skt. amsuman → த. அஞ் மான்.]

அஞ் த் ரம்

 
 அஞ் த் ரம் añjumittiram, ெப. (n.)

பஞ்ச த் ரம் பாரக்்க;see panja-mittinam (சா.அக.);.

அஞ் வர்ணத்தான்

 
 அஞ் வரண்த்தான் añjuvarṇattāṉ, ெப. (n.)

   நாகமணல்; lead-ore (சா.அக.);.

அஞ் வர்ணநிறத்
ேதான்

 
 அஞ் வரண்நிறத்ேதான் añjuvarṇaniṟattōṉ, ெப. (n.)

அஞ் வரண்த்தான் பாரக்்க;see añju-varanattán (சா.அக.);.

848

www.valluvarvallalarvattam.com 16802 of 19068.



அஞ் ேளாேந

 
 அஞ் ேளாேந  añjuḷōnēmi, ெப. (n.)

     அல்ல  ேவங்ைக மரம்; Malabar kino, pterocarpus marsupium, alias Terminalia Tomentosa (சா.அக.);.

அஞ்ஞத் வம்

அஞ்ஞத் வம் aññattuvam, ெப. (n.)

   அ யாைம ( ந்தா.நி.66.);; spiritual ignorance.

     [Skt. ajnatva → த அஞ்ஞத் வம்.]

அஞ்ஞவைதப்பர
ணி

அஞ்ஞவைதப்பரணி aññavadaipparaṇi, ெப. (n.)

   மைற ப் ெபா ளாகத் தத் வராயர ்பா ய பரணி ல் (தக்ைகயாகப். பக். 153);; a parani poem on 
vēdānda philosophy, by Tattuvarāyar.

     [Skt.a-jna + vadhabharani → த. அஞ்ஞவைதபரணி.]

அஞ்ஞன்

அஞ்ஞன் aññaṉ, ெப. (n.)

   அ ல்லாதவன் ( ரேபாத. 38, 1);; ignorant person.

     [Skt. a-jna → த. அஞ்ஞன்.]

அஞ்ஞாத தம்

அஞ்ஞாத தம் aññādasugirudam, ெப. (n.)

   தன்ைன அ யாமல் வந்த நல் ைன (  வசன. 381, வ்யா.);; merit unconsciously aptained.

     [Skt. a-jnata + su-krta → த. அஞ்ஞாத தம்.]

அஞ்ஞாதம்

 
 அஞ்ஞாதம் aññātam, ெப. (n.)

   அ யப்படாத ; that which is not known (சா.அக.);.

     [Skt a-jnata → த. அஞ்ஞாதம்.]

அஞ்ஞானத்தம்பம்

 
 அஞ்ஞானத்தம்பம் aññāṉattambam, ெப. (n.)

    ரல் ெநாந்  வா னால் ச் ட் , நாவறண் , ெநஞ் ல ேமார ்வைகத் ெதாண்ைட ேநாய்; a 
disease marked by the affection of the throat, breathing through the mouth, dryness of the tongue and throat and depression 
of the chest (சா.அக.);

த.வ. ெதாண்ைடக ப்பன்.

     [Skt.a-jnata+tamba → த. அஞ்ஞானத் தம்பம்.]

அஞ்ஞானப்பாைற

 
 அஞ்ஞானப்பாைற aññāṉappāṟai, ெப. (n.)

   க ங்கல் பாைற; black granite rock (சா.அக.);.

     [அஞ்ஞான + பாைற.]

 Skt. a-jnana → த. அஞ்ஞானம்.]

அஞ்ஞானம்

அஞ்ஞானம் aññāṉam, ெப. (n.)

   1. அ யாைம; ignorance, spiritual ignorance.

   2.  த் வத் ற் ப் றசச்மயம் ( த்.);; non-christian religion, paganism.

     [Skt. a-jnana → த. அஞ்ஞானம்.]
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அஞ்ஞானா ரவம்

அஞ்ஞானா ரவம் aññāṉāciravam, ெப. (n.)

   அ ன்ைம (ேம மந். 98, உைர.);; spiritual ignorance.

     [Skt ajnana + srava → த. அஞ்ஞான ரவம்.]

அஞ்ஞானி

அஞ்ஞானி aññāṉi, ெப. (n.)

   1. அ லான்; person without spiritual knowledge.

     "ஆங்கார வஞ்ஞானிகளா மானிட ம்" ( ர ங்.  மைல. 29.);.

   2.  றசச்ம  ( த்.);; non-christian, pagan.

     [Skt. a-jnanin → த. அஞ்ஞானி.]

அஞன்

 
 அஞன் añaṉ, ெப. (n.)

   அ லான் ( வா.);; ignorant person.

     [Skt. a-jna → த. அஞன்.]

அட்சக்ேகா

 
 அடச்க்ேகா  aṭcakāṭu, ெப. (n.)

அடச்ேரைக பாரக்்க;see atca-regai.

     [அடச் + ேகா .]

     [Skt. aksa → த. அடச்ம்.]

அட்சகன்னம்

 
 அடச்கன்னம் aṭcagaṉṉam, ெப. (n.)

   நில ண்ைட கணிதவைக ( ன்.);;     [Skt. aksa-karna → த. அடச்கன்னம்.]

அட்சச் ைல

 
 அடச்ச் ைல aṭcaccūlai, ெப. (n.)

   ெவப்ப ேநாய் வைக (R);; a kind of rheumatism.

     [அடச் +  ைல.]

     [Skt. aksa → த. அடச்(ம்);.]

ல் →  ைல → Skt. šūlā.

அட்சத்

 
 அடச்த்  aṭcatti, ெப. (n.)

    ப் ; long pepper, Pipe longum (சா.அக.);.

அட்சதேராகம்

 
 அடச்தேராகம் aṭcadarōkam, ெப. (n.)

   உ ர ் ற் ண்டா  உகரின் ேவைரக் ெக த் , அந்த உ ர ் வதற்  ன்னேம ம உ ைர 
ைளக்கச ்ெசய் ம் ஒ  ேநாய்; an inflammation of the bulbous ends of the fingers affecting the root of the nail, fresh 

nail crops up before the original one is shed, whitlow (சா.அக.);.

த.வ. உ ர் ற் ேநாய்.

     [Skt. aksata + rõga → த. அடச்தேராகம்.]
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அட்ச பம்

 
 அடச் பம் aṭcatīpam, ெப. (n.)

    ங்ைக (பரி.அக.);; horse-radish tree.

அட்ச ரம்

அடச் ரம் aṭcatūram, ெப. (n.)

   உல ன் சம ேகாட் ந்  வடக்ேக அல்ல  ெதற்ேக ள்ள இைடெவளி ன் அள  (M. Navi. 
57.);; latitude.

த.வ.  ைடவைர அள .

     [Skt. aksadura → த. அடச் ரம்.]

அட்சைத

அடச்ைத aṭcadai, ெப. (n.)

   1. மஞ்சள் கலந்த மங்கல அரி ; unbroken grains of rice mixed with turmeric or saffron used in benediction or 
workship.

     "மாமல ரடச்ைத ய க ற் ெசாரிந் " ( ரேபாத.11, 42);;

   2. அரி  (இ.வ..);; rice.

த.வ. ெபா யரி , அ  அரி .

     [Skt. a-ksata → த. அடச்ைத.]

அட்சைதப்ெபாட்

 
 அடச்ைதப்ெபாட்  aṭcadaippoṭṭu, ெப. (n.)

   ெநற் ம் ெபாட் வைக; turmeric paste, blackened with charcoal powder and lime, used for marks on the 
forehead.

     [அடச்ைத + ெபாட் .]

     [Skt. a-ksata → த. அடச்ைத.]

அட்சைதேபாட் க்
ெகாள்( )-தல்

அடச்ைதேபாட் க்ெகாள்( )-தல் aṭcadaipōṭṭukkoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   வ ய ெதா  ைனைய ேமற்ெகாள் தல் (இ.வ.);; to voluntarily undertake to perform an act.

     [அடச்ைத + ேபாட் க்ெகாள் -.]

     [Skt. a-kasta → த. அடச்ைத.]

அட்சைதைவ-த்தல்

அடச்ைதைவ-த்தல் aṭcadaivaiddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நற்ெசயல் அைழத்தற் யாக மங்கல அரி  ெகா த்தல்; to distribute unbroken rice mixed with turmeric or 
saffron as an invitation to auspicious ceremonies. த.வ. ெபா யரி ைவ.

     [அடச்ைத + ைவ-.]

     [Skt. a-ksata → த. அடச்ைத.]
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அட்சபாதன்

அடச்பாதன்1 aṭcapātaṉ, ெப. (n.)

   க தம னி; Gaudama, founder of the nyaya phil, as having an eye in his right foot.

அட் (ம்); + பாதன்.]

     [Skt. aksa → த. அடச்.]

ப  → பதம் → பாதம் → பாதன் → Skt. padin.

 அடச்பாதன்2 aṭcapātaṉ, ெப. (n.)

   நாயப் ெபா ைளப் (நியாய சாத் ரம்);  ன்பற்  நடப்பவன் ( ன்.);; follower of Nyaya philosophy 
propounded by Aksapādā.

த.வ. அறவாணன்.

     [அட் (ம்); + பாதன்.]

     [Skt. aksa → த. அடச்.]

பாதம் → பாதன் → Skt. padin.

அட்சம்

அடச்ம்1 aṭcam, ெப. (n.)

   1. கண்; eye.

   2. நிலக்ேகா ; terrestrial latitude.

     [Skt. aksa → த. அடச்ம்.]

 அடச்ம்2 aṭcam, ெப. (n.)

   1. அடச்மணி பாரக்்க;see atcamani.

   2. ெவங்காயம்; onion.

   3. தான் ; devil's abode, Terminalia belerica.

   4.  ண் ன் ெபயரக்ளில் ைதையக் க்க இ ெமா யாக வ ம் ெசால் (எ- :); உத் ராடச்ம், 
ேகா லாடச்ம்; in the name of plants, a termination showing the seed, as in Eleocarpus, and Coix barbafa (சா.அக.);.

     [Skt. aksa → த. அடச்ம்.]

அட்சமணி

 
 அடச்மணி aṭcamaṇi, ெப. (n.)

   அக்கமணி; bead sacred to Sival);, Eleocarpus ganitus (சா.அக.);

த.வ. கள்மணி,  ள்மணி.

     [அடச்ம் + மணி.]

     [Skt. aksa → அடச்ம்.]

மண் → மணி.

அட்சமா ைக

 
 அடச்மா ைக aṭcamāligai, ெப. (n.)

    ற்ெறட் பநிடதங்க ெளான் ; name of an upanisad

     [Skt. aksamalika → த. அடச்மா ைக.]
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அட்சமாைல

 
 அடச்மாைல aṭcamālai, ெப. (n.)

   வ பாட்  மாைல; rosary

த.வ. அக்கமாைல.

     [அடச் + மாைல.]

     [Skt. aksa → த. அடச்ம்.]

மால் → மாைல → Skt. mala.

அட்சய

 
 அடச்ய aṭcaya, ெப. (n.)

   வட ெமா யாளரின் அ பானாண் ள் ஒர ்ஆண் ; name of the last year in the jupiter cycle of sixty years as 
followed by sanskri lovers.

     [Skt. aksaya → த. அடச்ய.]

அட்சய ைய

 
 அடச்ய ைய aṭcayadirudiyai, ெப. (n.)

    ைட (ைவசாக); மாத வளர் ைற ன்றாம் பக்கலா ய நன்னாள்; third tithi of the bright for night of 
vasagam, as securing merit to all deeds of virtue performed on that day.

த.வ. மங்கல ம் .

     [Skt. a-ksaya + trtiya → த. அடச்ய ைய.]

அட்சய ணி

 
 அடச்ய ணி aṭcayatūṇi, ெப. (n.)

   அ ச் ன ைடய அம் க்  ( ன்.);; the quiver of Arjuna, as inexhaustible.

த.வ. அ ல் ணி.

     [அடச்ய(ம்); +  ணி.]

     [Skt. a-ksaya → த. அடச்ய(ம்);.]

     [P]

அட்சயபாத் ரம்

அடச்யபாத் ரம் aṭcayapāttiram, ெப. (n.)

   1. ெதய்வத்தன்ைமயால் உண  ைறயாத கலம் ( ன்.);; divine vessel of inexhaustible food given to the 
Aandavas by the sun.

   2. இரந் ண் கலம்; vessel carried in begging, usu. by Bhágavatas.

த.வ.  ைறயாக்கலம், உலவாக்கலம், அ த ர .

     [Skt. a-ksayapātra → த. அடச்யபாத் ரம்.]

     [P]
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அட்சயம்

அடச்யம்1 aṭcayam, ெப. (n.)

   1. ேக ன்ைம ( ந்தா. நி. 87.);; undecaying.

   2.  ைற  படாத  (இ.வ.);; that which is inexhaustible.

த.வ. அல்காைம.

     [Skt. a-ksaya → த. அடச்யம்.]

 அடச்யம்2 aṭcayam, ெப. (n.)

   கல் ப் ; common salt dug out from the bed at the bottom of the sea (சா.அக.);.

த.வ. கடல  உப் .

அட்சயரசம்

அடச்யரசம் aṭsayarasam, ெப. (n.)

   ெகாங்கணவர ்வாதகா யம் 3000-இல் ெசால் ள்ள பத்  வைக இதளியக் ளிைகக ள் ஒன் . 
இ  சாரைணக் த ம், இைதப் ப ெனா  தடைவ த்தாக்கால் எண் ெப ம்ேபறைடயலாம். 

ைம நிைலக் ச ்ெசன்  நிைலக்கலாம்,  ம்பலாம். இதன் ெப ைம அ ற் கண்ட 
ெசய் ளினால் ளங் ம்; One of the ten kinds of mercurial pills described in kunganavar's work on Alchemy. It can be 
animated as per process laid down there in and if this is down eleven times. One can succeed in the performance of eight 
kinds of miracles vide (gjsişLefģ56); this pill Will also enable him to absorb himself into the absolute and return to his original 
state at pleasure, as explained in the above stanza.

அட்சயவடம்

 
 அடச்யவடம் aḍcayavaḍam, ெப. (n.)

   ெதான்ைமக் காலத் ல் கைய ந்த அழ யேதார ்ஆலமரம்; undecaying banyan the name of a very 
ancient sacred tree that was in Gaya (சா.அக.);.

     [அடச்ய(ம்); + வடம்.]

     [Skt. a-kşaya → த. அடச்யம்.]

வட்டம் → வடம் → Skt. vata.

அட்சயன்

 
 அடச்யன் aṭcayaṉ, ெப. (n.)

   கட ள்; god, as exempt from decay.

     [Skt. a-ksaya → த. அடச்யன்.]

அட்சரகணிதம்

 
 அடச்ரகணிதம் aṭcaragaṇidam, ெப. (n.)

    க் ( ச);கணிதம் ( ன்.);;த.வ.  க்கணக் யல், இயற்கணிதம்.

     [அடச்ரம் + கணிதம்.]

     [Skt. aksara → த. அடச்ரம்.]

கண் → கணி → கணிதம் → Skt. ganita.
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அட்சரகாலம்

 
 அடச்ரகாலம் aṭcarakālam, ெப. (n.)

   ஒ  தாளவளைவ;த.வ. மாத் ைரக்காலம்.

     [அடச்ர(ம்); + காலம்.]

     [Skt. a-ksara → த. அடச்ரம்.]

கால் → காலம் → skt. kala.

அட்சரச த் பலம்

 
 அடச்ரச த் பலம் aṭsarasamuttibalam, ெப. (n.)

    ளா; Wood apple, Feronia elephantum (சா.அக.);.

அட்சர கன்

 
 அடச்ர கன் aṭcaracīvigaṉ, ெப. (n.)

   எ த்தாளன் (யாழ்.அக.);; scribe, writer.

த.வ. ெசால்ேலாஉழவன்.

     [Skt. aksara-jivika → த. அடச்ர கன்.]

அட்சர த்

அடச்ர த்  aṭsarasutti, ெப. (n.)

   1. ப க்கல் (ஒ ப் );  த்தம்; correct utterance, accurate pronunciation.

   2. ைகெய த் த் த்தம் ( ன்.);; correct chirography.

த.வ.  த்தப்பா ,  த்தப்ப க்கல்.

     [Skt. aksara + šuddhi → த. அடச்ர த் .]

அட்சரத்தாபனம்

 
 அடச்ரத்தாபனம் aṭcarattāpaṉam, ெப. (n.)

    ள் தகட் ல் மந் ர எ த் கைளப் ெபா க்ைக ( ன்.);; inscribing letters of mantras in mystical diagrams for 
amulets.

த.வ. எ த்ேதற்றம்.

     [Skt. a-ksara + sthåpana → த. அடச்ரத்தாபனம்.]

அட்சரத் ைடேயா
ன்

 
 அடச்ரத் ைடேயான் aḍcarattuḍaiyōṉ, ெப. (n.)

   ஈ; fly (சா.அக.);.

அட்சர பம்

அடச்ர பம் aṭcaratīpam, ெப. (n.)

   ேகா ேலற் ம் ஐம்பதெ்தா  ளக் ; row of 51 lights set up in temples, as representing the 51 letters of 
the Skt. alphabet.

த.வ. ஐம்பாேனார ் ளக் .

     [அடச்ர +  பம்.]

     [Skt. a-ksara → த. அடச்ரம்.]

 →  வம் → Skt. dipa →  பம்.

வடெமா யாளர ்தம் ெமா ப் ெப ைமைய நிைலநாட் தற்காகக் ேகா ல் வ பாட் ல் தாகப் 
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அட்சரேத

அடச்ரேத  aṭcaratēvi, ெப. (n.)

   கைலமகள்; goddess of letters.

     "அடச்ர ேத  ேகா ன் ப்ப " ( ப் . 1126);.

த.வ. ெசான்மடந்ைத.

     [அடச்ர(ம்); + ேத .]

     [Skt. a-ksara → த. அடச்ரம்.]

ேதவன் → ேத  → Skt. devi.

அட்சரேதாசம்

 
 அடச்ரேதாசம் aṭcaratōcam, ெப. (n.)

   எ த் ப் ைழ (ெகா.வ.);; error of spelling.

த.வ. எ த் வ .

     [Skt. a-ksara + dõsa → த. அடச்ரேதாசம்.]

அட்சரப் ல்

 
 அடச்ரப் ல் aṭcarappul, ெப. (n.)

    னசப் ல்; a kind of grass, Panicum Dactylon (சா.அக.);.

த.வ. சளிப் ல்.

அட்சரேபாளம்

 
 அடச்ரேபாளம் aṭcarapōḷam, ெப. (n.)

   க ம் ன் (ேபாளம்);; black myrrh, a black substance extracted from aloes and dried up (சா.அக.);.

த.வ. கள்ளிப் ன்.

அட்சரம்

அடச்ரம் aṭcaram, ெப. (n.)

   1. எ த் ; letter of the alphabet, writing-symbol.

   2. பண் வைககளிெளான்  (பரத. இராக.27.);; one of the characteristic of melody-types.

   3. நா ெவ ப்  ேநாய் (ைபஷஜ);; cracked tongue.

   4.  ழந்ைத ேநாய் வைக (பாலவா. 912);; a general name for several diseases of children.

     [Skt. a-ksara → த. அடச்ரம்.]

அட்சரமாந்த ரம்

 
 அடச்ரமாந்த ரம் aṭsaramāndasuram, ெப. (n.)

அக்கரக்காய்சச்ல் பாரக்்க;see akkara-k-kayccal. (சா.அக.);.

     [அடச்ர(ம்); + மாந்தம் +  ரம்.]

     [Skt. aksara + த. அடச்ர(ம்);.]

மந்தம் → மாந்தம்.

ள் →  ரி →  ரம்.
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அட்சரமாந்தம்

 
 அடச்ரமாந்தம் aṭcaramāndam, ெப. (n.)

அக்கரப்ப வன் பாரக்்க;see akkara-p- paduvan (சா.அக.);.

     [Skt. aksara → த. அடச்ரம்.]

மந்தம் → மாந்தம்.

அட்சர கன்

அடச்ர கன் aṭcaramugaṉ, ெப. (n.)

   மாணாக்கன் ( ந்தா.நி.96.);; student, disciple.

     [அடச்ர(ம்); +  கன்.]

     [Skt.aksara → த. அடச்ரம்.]

கம் →  கன்.

அட்சரேரைக

 
 அடச்ரேரைக aṭcararēkai, ெப. (n.)

   மண்ைட ன் ன் றத் ல் க்காக ேவா ேமார ்எ ம் ப் ெபா த் ; a suture running across the skull on 
its back portion, Lamboid suture (சா.அக.);.

த.வ.  க்ைகப்ெபாட் .

     [Skt. aksara + rekha → த. அடச்ரேரைக.]

அட்சரவ ப்

 
 அடச்ரவ ப்  aṭcaravaguppu, ெப. (n.)

   வா ண்டா ம் ெகாப் ள வைககள்; different varieties of stomatitis (சா.அக.);.

     [அடச்ர + வ ப் .]

     [Skt. aksara → த. அடச்ரம்.]

வ  → வ ப் .

அட்சர ட்சத்

 
 அடச்ர டச்த்  aṭcaraviruṭcatti, ெப. (n.)

   பலா; jack tree, Artocarpus integrifolia (சா.அக.);.

அட்சராப் யாசம்

 
 அடச்ராப் யாசம் aṭcarāppiyācam, ெப. (n.)

    தன் தலாகப் பள்ளி ல் ேச ம் ழந்ைதக்  எ த்த க் ம் ைறைம (சடங் );; ceremony 
connected with a child's beginning to learn the alphabet.

த.வ ஏ க்கல், ஏ மங்கலம்.

     [Skt. a-ksara + abhyảsa → த. அடச்ராப் யாசம்.]

அட்சராரத்

அடச்ராரத்  aṭcarāratti, ெப. (n.)

   வடெமா  எ த் களின் எண் அளவாக 51  ளக் கைள அ க்க க்காகக் ெகாண்ட 
ளக் த்தட் வைக (த ழ் . 236,  ழ்க் ப் );; metallic tray containing 51 lights arranged in tiers and waved 

in front of the deities, the number of lights representing the number of letters in the Sanskrit alphabet.

த.வ. ஐம்பாேனார ்ஆரத் .
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அட்சேரைக

 
 அடச்ேரைக aṭcarēkai, ெப. (n.)

   நிலந க் ேகாட் க்  வடக் ல் அல்ல  ெதற் ல் ெதாைலைவக் கணக் ம் ைற ல் 
நில ண்ைடையச ் ற் க் ழக் ந்  ேமற் ல் ெசல்வதாக அைமத் க் ெகாண்ட ற் க் 
ேகா ; line of latitude.

த.வ.  ைடவைர.

     [Skt. akşa + rekhả → த. அடச்ேரைக.]

அட்சாம்சம்

 
 அடச்ாம்சம் aṭcāmcam, ெப. (n.)

   நிலக் ேகாட் ன் ேகாணப் ப ; degree of terrestrial latitude.

த.வ. நிலக்ேகாணம்.

     [Skt. aksa + amsa → த. அடச்ாம்சம்.]

அட்சாரம்

 
 அடச்ாரம் aṭcāram, ெப. (n.)

   கார ன்ைம; absence of alkali (சா.அக.);.

அட்

அட் 1 aṭci, ெப. (n.)

   1. கண் ( ன்.);; eye.

   2.  ற்ெறட் பநிடதப் ப களிெளான் ; name of an upanisad.

     [Skt. aksi → த. அட் .]

 அட் 2 aṭci, ெப. (n.)

    ற ப் கைள ஆய்  ெசய் ம் கண்ணா ; an instrument for examining certain openings in the body, Speculum 
(சா.அக.);.

அட் கம்

 
 அட் கம் aṭcigam, ெப. (n.)

   ஒ  மரம்; dalbergia tree (சா.அக.);.

அட் ேகாபம்

 
 அட் ேகாபம் aṭciāpam, ெப. (n.)

   கண் வப் ; inflammation of the eye (சா.அக.);.

அட் ேகாளம்

 
 அட் ேகாளம் aṭciāḷam, ெப. (n.)

   கண் ; eye-ball (சா.அக.);.

     [அட்  + ேகாளம்.]

     [Skt. aksi → த. அட் .]

ெகாள் → ேகாள் → ேகாளம்.
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அட் ணி

 
 அட் ணி aṭciṇi, ெப. (n.)

   எண்வைக இன்பங்க ெளான்றா ய தற்காலத் ல் ய்க் ம் றப் ரிைம (C.G.);; privileges actually 
enjoyed in an estate, one of astapõkam.

த.வ. எட் ேலார ் ய்ப் .

     [Skt. aksini → த. அட் ணி.]

அட் தர்ப்பணம்

 
 அட் தரப்்பணம் aṭcidarppaṇam, ெப. (n.)

   கண்ணில் ளித் ளியா ம் ம ந் ; a fluid medicine to be dropped into the eye, eye drops (சா.அக.);.

த.வ. ெசாட் ம ந் .

     [Skt. aksi + tarppana → த. அட் தரப்்பணம்.]

அட் தாைர

 
 அட் தாைர aṭcitārai, ெப. (n.)

   க ; pupil of the eye (சா.அக.);.

அட் படலம்

 
 அட் படலம் aḍcibaḍalam, ெப. (n.)

   கண்ணின் ேதால்; coat of the eye (சா.அக.);.

த.வ. இரப்ைப.

     [அட்  + படலம்.]

     [Skt. aksi → த. அட் .]

படல் → படலம் = கண்படலம்.

அட் பந்தம்

அட் பந்தம் aṭcibandam, ெப. (n.)

   1. கண்ேணா ல் கட் ம் கட் ; bandage for the eyes in eye-diseases.

   2. கண்கட்  த்ைத; a kind of illusion in magic.

   3. கண்ைணக் கட்டல்; binding the eyes (சா.அக.);.

த.வ. கண்கட் , கண்ணாங்கட் .

     [அட்  + பந்தம்.]

     [Skt. aksi → த. அட் .]

பற்  → பத்  → பந்  → பந்தம் → Skt. bandha.

அட் பாகத் யம்

 
 அட் பாகத் யம் aṭcipākattiyam, ெப. (n.)

   க ல் ெவண்ணிறச ்சைத படரந்்  க் ெகாள்வ டன்,  த்த ம், வ ம் ெகாண்  
கண் வந்  க ல் கா ம் ஒ வைகக் கண்ேணாய்; the appearance of a whitish milky film over the black 
of the eye slowly but completely shrouding it with its mass and attended with acute pain (சா.அக.);.
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அட் பாகம்

அட் பாகம் aṭcipākam, ெப. (n.)

   1.  க்கத் ட ம் அல்ல  க்க ல்லாம ம் காணப்ப ம் கண் இரப்ைப ன் அழற் ; an inflammation of 
the eye-lid with or without any local swelling.

   2. கண்ேணாய்; Ordinary inflammation of the eyes ophthalmia (சா.அக.);.

த.வ. இரப்ைபயழற் .

     [அட்  + பாகம்.]

     [Skt. aksai → த. அட் .]

ப  → பாகம்.

அட் பாகாத் ய
ேராகம்

 
 அட் பாகாத் யேராகம் aṭcipākāttiyarōkam, ெப. (n.)

   கண்கள் ங் தல், கலங்கல், நீரக்்கம்மல்,  ைளவ தல், க  ெவள்  வத்தல், எரிசச்ல், 
அ க்க  வ றல் ஆ ய ணங்கைள ண்டாக் ப் பாரை்வையக் ெக க் ேமார ்கண்ேணாய்; a 
disease which destroys the eye-sight in the end, characterised by inflammation, swelling, burning, sensation, mucopurulent 
discharge and frequent pain (சா.அக.);.

த.வ. கண் ந ேநாய்.

அட் வம்

 
 அட் வம் aṭciburuvam, ெப. (n.)

   கண் வம்; eye-brow (சா.அக.);.

     [அட்  +  வம்.]

     [Skt. aksi → த. அட் .]

 →  வம் = கண்ேம ள்ள ம ர ்வைள .

அட் ேலாமண்

 
 அட் ேலாமண் aṭcilōmaṇ, ெப. (n.)

   கண்ம ர;் eye-lash (சா.அக.);.

அட் பம்

அட் பம் aṭcīpam, ெப. (n.)

   1. மாமரத் ல் ஒ  வைக; a species of mango tree.

   2.  ங்ைக; drumstick tree, Moringa pterygosрета (சா.அக.);.

அட்டகணம்

அட்டகணம்1 aṭṭagaṇam, ெப. (n.)

   நிலக்கணம், நீரக்்கணம், சந் ரகணம், இந் ரகணம் அல்ல  இயமான கணம்,  ரியகணம், 
க்கணம், வா கணம், ெவளி (ஆகாச);க் கணம் என எண்வைக ைடயன ம் நல்ல ந் ய மாய் 

வ வன மான ம் ன் தற் ரக்ள் ( ன்.);;த.வ. எண்கணம்.

     [அட்டம் + கணம்.]

     [Skt. astan → த. அட்டம்.]

 அட்டகணம்2 aṭṭagaṇam, ெப. (n.)

    கணம்,  க் க் கணம் ( லக்கணம்);, ஆமக்கணம், ேதைரக்கணம், மாகணம்,  க்கணம், 
க கணம், வறடக்ணம் என வ ம் எண்வைகக் கணங்கள்; a disease in children similar to tabes with progressive 
wasting of the body or a part of it and It consists of eight kinds, as enumerated above (சா.அக.);.

த.வ. எண்கணம்.
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அட்டகணிதம்

 
 அட்டகணிதம் aṭṭagaṇidam, ெப. (n.)

   எண் கணிதச ்ெசயல் ைறகள்; eight mathematical processes, viz.

     "சங்க தம்,  பக தம்,  ணனம், பாகாரம், வரக்்கம், வரக்்க லம், கணம், கன லம்" ( ங்.);

     " ணகாரம், பரியசச்ம், பாற்கரம்,  லம், மானதம், கன்மம், ச , த தம்" ( டா.);

த.வ. எண்கணிதம்.

     [அட்டம் + கணிதம்.]

     [Skt. astan → த. அட்டம்.]

கண் → கணி → கணிதம்.

அட்டகந்தம்

அட்டகந்தம் aṭṭagandam, ெப. (n.)

   எண்வைக ந மணப் ெபா ள்கள்; eight kinds of perfumes viz;

   1. சந்தனம்; sandal.

   2. அக ; agallochum.

   3. மான்மணத்  (கத் ரி);; musk.

   4. பசை்சக் க ப் ரம்; crude camphor.

   5. பச் ைல; acheon leaf.

   6.  ங் மப் ; European saffron.

   7.  லா சை்ச; kus kus.

   8. ேகாட்டம் (ேகாஷ்டம்);; costus (சா.அக.);.

த.வ. எண்கணம்.

     [அட்டம் + கந்தம்.]

     [Skt. astan → த. அட்டம்.]

காந்  → கந்  → கந்தம் → Skt. gandha.

அட்டகரா

 
 அட்டகரா  aṭṭagarāci, ெப. (n.)

    ட் ; an unidentified plant (சா.அக.);.

அட்டக மக்க

 
 அட்டக மக்க  aṭṭagarumaggaru, ெப. (n.)

   மாய ( த்ைத);  ட் ப் ெபா ள்கள்; ingredients for magical preparations employed in the atta-karumam, q.v., as 
plants, roots, skins, bones, flesh.

     [அட்ட + க மம் + க .]

     [Skt. astan → த. அட்டம்.]

     [க  → க மம் → Skt. karman.
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அட்டக ம த்

 
 அட்டக ம த்  aṭṭagarumasitti, ெப. (n.)

   எண் வைக ெதா ல்களினாலைட ம் ேப  ( த் );; an accomplished success derived from the practice of the 
eight kinds of magic success in witchery (சா.அக.);.

     [அட்ட + க மம் +  த் .]

     [Skt. asta → த. அட்டம். Skt. siddhi → த.  த் .]

 → க  → க மம் → Skt. karman.

அட்டக மப்பலைக

 
 அட்டக மப்பலைக aṭṭagarumappalagai, ெப. (n.)

   எண் வைக ெதா க் ம் பயன்ப த் ம் ெவவ்ேவ  மரங்களால் ெசய்த உடக்ா ம் மைணகள்; eight 
sitting planks made of different kinds of Wood and used while chanting mantrams in the performance of the eight kinds of 
magic. They are respectively used according to ten prescribed rules of mantric science (சா.அக.);.

     [அட்டம் + க மம் + பலைக.]

     [Skt. astan → த. அட்டம்.]

க  → க மம் → Skt. karman.

அட்டக மம்

 
 அட்டக மம் aṭṭagarumam, ெப. (n.)

   எண்வைக மாயக்கைலகள் (வ யம், ேமாகனம், தம்பனம், உசச்ாடனம், ஆகரஷ்ணம், 
த் ேவஷணம், ேபதனம், மாரணம்);; the eight magic arts.

     [அட்டம் + க மம்.]

     [Skt. astan → த. அட்டம்.]

ல் →   → க  → Skt. karman.

அட்டக டலம்

அட்டக டலம் aḍḍagavuḍalam, ெப. (n.)

அட்டகம்2 பாரக்்க;see attagam2.
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அட்டகாசம்

அட்டகாசம்1 aṭṭakācam, ெப. (n.)

   1. ெப நைக; loud laughter.

     "அன ழ் கண்க  மட்டகாச ம்" ( ரேபாத. 18, 74.);.

   2. ஆரப்்பாட்டம்; pomp, parade, ostentation.

த.வ. ெவற்றாட்டம், ெகாட்டம் அ த்தல், நைகயாட்டம்.

     [Skt. atta-hasa → த. அட்டகாசம்.]

 அட்டகாசம்2 aṭṭakācam, ெப. (n.)

   1. ெகா ஞ்ெசால்; atrocity.

     'ெகாள்ைளக் காரரக்ளின் அட்டகாசம் ெபா க்க ய ல்ைல'.

   2. ஆரப்்பாட்டம்; uproar.

     ' ழந்ைத அ  அட்டகாசம் ெசய் ட்ட '.

   3.  ளம்பரப்ப த் க் ெகாள் ம் ைற; ostentatious display.

     ' கத் ல் க் த் , கா ல் ைவரக்கம்மல் என்  அட்டகாசத் டன் காணப்பட்டாள்'.

   4.  கச் றப் ; superb, excellence.

     'என்ன அட்டகாசமாக ஆ னாள் ெதரி மா?'.

த.வ. ெகாட்டம் ெகா ம்பா .

     [Skt. alta-hasa → த. அட்டகாசம்.]

அட்ட ராம்

 
 அட்ட ராம் aṭṭagirām, ெப. (n.)

   எ ைம ரில் (ைம ர)்; இ க் ம் அ கா ந்  வ ம் ஒ வைக ெவள்ைளச ்ச க்கைர; a granulated 
white sugar exported from Aska in Mysore (சா.அக.);.

அட்ட ரி

 
 அட்ட ரி aṭṭagiri, ெப. (n.)

அத்த ரி ( ங்.); பாரக்்க;see atta-kiri.

     [Skt. astan + giri → த. அட்ட ரி.]

அட்ட டம்

 
 அட்ட டம் aṭṭaāṭam, ெப. (n.)

   ஒணான், தவைள, அட  ஈ,  ட் ப்பல் , காட் க் ெகா ,  ள , மைலக் கடெ்ட ம் ,  லந் ப் ச்  
ஆ ய எட் வைக நச் ரிகள்; the eight kinds of poisonous creatures viz., bloodsucker, frog, jungle-fly, house-lizard, 
malarial mosquito, wasp, stick ant and the spider (சா.அக.);.

     [அட்ட(ம்); +  டம்.]

     [Skt. astan →  த. அட்டம்.]

ள் →  ழ் →  ழம் → Skt. kita.

     [P]
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அட்ட ட்டம்

 
 அட்ட ட்டம் aṭṭaguṭṭam, ெப. (n.)

   எட்  வைகயான ட்ட ேநாய்; the eight kinds of leprosy.

த.வ. எண் ட்டம்.

     [அட்ட(ம்); +  ட்டம்.]

     [Skt. asta → த. அட்டம்.]

ட்  →  ட்டம் → Skt. kusta.

அட்ட ணம்

 
 அட்ட ணம் aṭṭaguṇam, ெப. (n.)

   கட ளின் எண் ணம்; the eight attributes of god.

த.வ. எண் ணம்.

     [Skt. astan → த. அட்ட(ம்);.]

ள் →  ணம் → Skt. guna.

அட்ட லெசல்வம்

 
 அட்ட லெசல்வம் aṭṭagulaselvam, ெப. (n.)

அட்ட த்  பாரக்்க;see atta-sitti (சா.அக.);.

     [அட்ட(ம்); +  லெதய்வம்.]

     [Skt. astan → த. அட்ட(ம்);.]

ல் →  லம் → Skt. kula. ெசல் → ெசல்வம்.

அட்ட வ

 
 அட்ட வ  aḍḍaguvaḍu, ெப. (n.)

    ராமைல; a mountain containing a mineral called thara (copper and spelter); (சா.அக.);.

அட்ட

 
 அட்ட  aṭṭaguṟi, ெப. (n.)

   ேநாயாளிகட்  ம த் வம் ெசய்வதற்  ன் ம த் வரக்ள் கண்ட ய ேவண் ய எண்வைக 
அைடயாளங்கள்; eight different kinds of tests to be applied or attended to by a physician before arriving at a correct 
diagnosis (சா.அக.);.

த.வ. எண் .

     [அட்ட(ம்); +  .]

     [Skt. astan → த. அட்ட(ம்);.]

ல் →   →  .
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அட்ட ன்மம்

அட்ட ன்மம் aṭṭaguṉmam, ெப. (n.)

ெசரியாைம னாெல ந்த எட்  வைக ணங்க ைடய ன்ம ேநாய்கள். அைவயாவன:

   1. எரி,

   2. உமட்டல் ெசய்தல்,

   3. இ  (சன்னி);,

   4.  ேலத் மம்,

   5.  ைல,

   6.  த்தம்,

   7. வ ,

   8. ஊைத (வாதம்);; the eight kinds of indigestion. or dyspepsia characterised by

த.வ. எண் த்தல்வ .

     [அட்டம் +  ன்மம்.]

     [Skt. astan → த. அட்டம்.]

ல் ( த்தல், வ ); →  ன்மம் → Skt. gulma.

அட்ட ன்மேல ய
ம்

அட்ட ன்மேல யம் aṭṭaguṉmalēgiyam, ெப. (n.)

   வ ற் ேநாய், வ ற் ப் சம், ெசரியாைம த ய எட் வைக ேநாய்கள் வதற்காக, அகத் யர ்
ைவத் ய கா யம் 1500-இல் ெசால் ள்ளப  உ வாக் ம் ஒ வைக இள யம்; an electuary prepared as 
per process laid down in Agastya's work (1500); on medicine. It is prescribed for eight kinds of dyspepsia such as, Colic, 
tympanities, indigestion etc. (சா.அக.);.

த.வ.  த்தல்வ  இள யம்.

     [அட்டம் +  ன்மம் + இேல யம்.]

அட்டைக

அட்டைக1 aṭṭagai, ெப. (n.)

 the eight tithi.

     [Skt. astaka → த. அட்டைக.]

 அட்டைக2 aṭṭagai, ெப. (n.)

   1. ஒ  ேவள்  ( வா.);; a sacrifice.

   2. இறந்த நாடக்டன் வைக ( ரம் உத்தரகா. அழற்க. 3);; sraddha or worship of the manes on the eighth tithi after 
the full moon in the 9th, 10th, and 11th solar months.

     [Skt. astaka → த. அட்டைக.]
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அட்டேகாணம்

அட்டேகாணம்1 aṭṭaāṇam, ெப. (n.)

   1. எட்  ைலைய ைடய உ வம்; octagon.

   2. எட்  ைல; the eight points of the compass.

த.வ. எண்ேகாணம்.

     [அட்டம் + ேகாணம்.]

     [Skt. astan → த. அட்ட(ம்);.]

ேகாண் → ேகாணம் → Skt. kona.

 அட்டேகாணம்2 aṭṭaāṇam, ெப. (n.)

   1.  சை்ச உள்ளி த்தல் ( ரகம்);; yogi's method of scientific inhalation.

   2. எண்ேகாண ள்ள மைறெமா ச ்சக்கரம்; an octagonal diagram used in magic (சா.அக.);.

     [அட்டம் + ேகாணம்.]

     [Skt. astan → த.அட்டம்.]

ேகாண் → ேகாணம்.

அட்டச மக்க

 
 அட்டச மக்க  aṭṭasarumakkaru, ெப. (n.)

   எட்  வைக ெசய் ைனகளில் பயன்ப த் ம் க ம ந் ; a black magical paint used for attaining success in 
the practice and performance of the eight kinds of black magic consisting of roots, plants, bones, skin etc., as ingredients 
(சா.அக.);.

     [அட்டச மம் + க .]

     [Skt. astan + carman → த. அட்டச மம்.]

கள் → க .

அட்டசாந் ெநய்

அட்டசாந் ெநய் aṭṭacāndiney, ெப. (n.)

   அகத் யர ்ைவத் யகா யம் 1500இல் ெசால்லப்பட் ள்ள எ ம் க் , ெப ம்பா ,  த ய 
எட் வைக ேநாய்க க் க் ெகா க் ம் ம ந்  ெநய்; a medical ghee in cow's ghee prescribed for eight diseases 
viz. tuberclosis of the bone, consumption menorhagia etc. as contemplated in Agastyar's work (1500); on medicines 
(சா.அக.);.

அட்டசாரநிகண்

 
 அட்டசாரநிகண்  aṭṭacāranigaṇṭu, ெப. (n.)

   ேதைரயர ்ெசய்த, ஒ  த ழ் ம த் வ ல்; a medical treatise compiled in Tamil by Terayar (சா.அக.);

அட்ட த்

 
 அட்ட த்  aṭṭasitti, ெப. (n.)

   ஒக வ ையக் கைடப் த்த த்தரக்ள் அைட ம் எட் வைகப் ேப கள் (பலன்கள்);; the eight kinds of 
siddhis or super human powers attained by Siddhars eddicted to yoga practice.

த.வ. எண்ேப .

     [அட்ட(ம்); +  த் .]

     [Skt. astn → த. அட்ட(ம்);.]

ெச → ெசத்  →  த்  →  த்  → Skt. siddha.
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அட்ட த் க் ளி
ைக

 
 அட்ட த் க் ளிைக aṭṭasittugguḷigai, ெப. (n.)

   எண் ெப ம் ேப  (அட்டமா த் );கைள அைடவதற்  லமாகச ் த்தரக்ள் பயன்ப த் ம் சாரைண 
ரக்்கப்பட்ட ஒ  இதளிய (இரச);க் ளிைக; a kind of mercurial pill sufficiently animated and used by Siddhars with 

a view to help them in exercising the eight super human powers attained by them (சா.அக.);.

த.வ. எண்ேபற் க் ளிைக.

     [அட்டம் +  த்  +  ளிைக.]

     [Skt. astan → த. அட்ட(ம்);.]

ெச → ெசத்  →  த்  → Skt. siddhi.

ளம் →  ளிைக → Skt. gulika.

அட்ட பம்

 
 அட்ட பம் aṭṭasubam, ெப. (n.)

   எண்வைக மங்கலப் ெபா ள் (யாழ்.அக.);; the eight auspicious objects.

த.வ. எண்மங்கலம்.

     [Skt. astan + subha → த. அட்ட பம்.]

அட்ட ரணம்

அட்ட ரணம் aṭṭacūraṇam, ெப. (n.)

எல்லாவைக வளிேநாய்க க் ம் ெகா க்கப்ப ம்

   1.  ரிக ,

   2. ப த்  ைத,

   3. கழற் ப் ப ப் ,

   4. ெப ங்காயம்,

   5. வைளய ப் ,

   6. இந் ப் ,

   7. கல் ப் ,

   8. க ேவம்  ஆ ய எண்வைகச ்சரக் கள் ேசரந்்த ம ந் ப்ெபா ; a powdered mixture consisting of eight 
drugs viz.

   1. traid (of dry ginger pepper and long pepper);.

   2. cotton seed.

   3. bondue seed.

   4. asafoetida.

   5. glass gall (felvitriol);.

   6. rock salt.

   7. seasalt.

   8. black neem, a good remedy for all kinds of rheumatic affections and other disorders of vayu, if given onixed in proper 
mediams such as honey, ghee etc., as prescribed (சா.அக.);.

த.வ. எண்ெபா .
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அட்ட ைல

அட்ட ைல aṭṭacūlai, ெப. (n.)

   1. எட் வைக ைலேநாய்; eight kinds of diseases characterised by piercing or darting pain.

   2. எ  (மல); வா ல் க த் ச ் நீர ் ளித் ளியாய் ம் ஒ  ைலேநாய்; a servere darting pain in the 
rectam attended with the passing of urine in drops (சா.அக.);.

த.வ. எண் ைல.

அட்ட(ம்); +  ைல.]

     [Skt. astan → த. அட்ட(ம்);.]

ல் →  ைல → Skt. sula.

அட்டதந் ரவாதம்

 
 அட்டதந் ரவாதம் aṭṭadandiravādam, ெப. (n.)

   உணரச்் யற் , வாய் நீர ்கசந் , பற் ட் ,  சச்ற் ப் ணத்ைதப் ேபாற் டக்கச ்ெசய் ம் ஒர ்
ஊைத (வாத); வளி ேநாய்; a nervous affection marked by loss of consciousness, bitter taste, lock jaw, breathlessness, 
and prostration, Asthenia (சா.அக.);.

அட்டதளம்

 
 அட்டதளம் aṭṭadaḷam, ெப. (n.)

   எட்  இதழ்கைள ைடய தாமைரப் ; a lotus flower with eight petals (சா.அக.);.

த.வ. எட் தழ்.

     [அட்டம் + தளம்.]

     [Skt. astan → த. அட்டம்.]

தள் → தளம் → Skt. tala.

அட்டதற்கம்

 
 அட்டதற்கம் aṭṭadaṟkam, ெப. (n.)

   இலவங்கப் ; the flower of the clove tree.

 Carophyllum aromaticus (சா.அக.);.

அட்டதா

அட்டதா aṭṭatā, ெப. (n.)

   1. எட் ப் ரி ; eight Sections or divisions.

   2. எண்மடங் ; eight times (சா.அக.);.

     [Skt. astan → த. அட்டதா.]

அட்டதா கம்

 
 அட்டதா கம் aṭṭatātigam, ெப. (n.)

    ெகான்ைற; small leaved cassiatree, Cassia fistvea (சா.அக.);.

அட்டதா

அட்டதா  aṭṭatātu, ெப. (n.)

   ெவள்ளி, ெபான், ெசம் , இ ம் , ெவண்கலம், தராவங்கம், ெவள்ளடம் ( த்தநாகம்); ஆ ய எண்வைக 
மாைழ (உேலாகம்);கள்; the eight kinds of minerals such as gold, silver, copper, iron, bellmetal, the dark metal (of copper 
and spelter);, lead or tin and zinc (frt. 95.);.

த.வ. எண்மாைழ.
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அட்டதாய்

 
 அட்டதாய் aṭṭatāy, ெப. (n.)

   சா லம், ெகா  ேவ , எ க் , ெந ஞ் ல், மா லங் ,  த ய தாையப் ேபான்ற எண்வைக 
ைககள்; the eight kinds of mother drugs such as laburnam, leadwort, mudar, calrop, garic pear, etc. (சா.அக.);.

     [அட்டம் + தாய்.]

     [Skt. astan → த. அட்டம்.]

தம் + ஆய் → தாய்.

அட்டதானப்பரிட்
ைச

 
 அட்டதானப்பரிடை்ச aṭṭatāṉappariṭcai, ெப. (n.)

   ம த் வரக்ள், ேநாயாளிகளின் ேநாய் நா ப் பாரக்் ம் ேபா  நா ,  கம், மலம்,  நீர ்(அ ரி);, 
கண், நாக் , உடம் ,  ரல் (ெதானி);,  த யவற்ைறக் கவனித்  ெதரிந்  ெகாள்ள ேவண் ய 
ெசய் கள்; the examination of a patient in the following eight points with a view to correct diagnosis namely pulse, facial 
expression, stool, urine, eyes, tongue, the body in general and the voice, objective signs (சா.அக.);.

த.வ. எட் டதெ்தரீ.

     [அட்டம் + தானம் + பரிடை்ச.]

     [Skt. astan → த. அட்ட(ம்); Skt. pariksit → த. பரிடை்ச.]

அட்டதானம்

 
 அட்டதானம் aṭṭatāṉam, ெப. (n.)

   உடம் ள்ள எட்  இடங்கள்; the eight situations in the body, viz, pulse, face, faces, urine, eye, tongue, body and 
voice (சா.அக.);.

த.வ. எட் டம்.

     [அட்ட(ம்); + தானம்.]

     [Skt. astan → த. அட்டம்.]

தா → தானம் → Skt. tana.

அட்ட க்கயம்

 
 அட்ட க்கயம் aṭṭadikkayam, ெப. (n.)

   எண் ைசகளில் காவல் ரி ம் யாைனகள்; elephants guarding the eight points of the compass.

த.வ. எண் ைசயாைன.

     [அட்டம் +  க்  + கயம்.]

     [Skt. astan → த. அட்டம்.]

கய → கயம் → Skt. gaja.

     [P]

அட்ட க்

 
 அட்ட க்  aṭṭadikku, ெப. (n.)

   எண் ைச; the eight points of the compass.

த.வ. எண் ைச.

     [அட்டம் +  க் .]

     [Skt. astan → த. அட்டம்.]
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அட்ட க் ப்பாலக
ர்

 
 அட்ட க் ப்பாலகர ்aṭṭadigguppālagar, ெப. (n.)

   எட் த் ைசகைளக் காப்பதாக வட லார ்க ம் இந் ரன், அக் னி, எமன், நி , வ ணன், வா , 
ேபரன், வட ழ் ைசேயான் (ஈசானன்);  தலாேனார;் regents of the eight points of the compass, as world.

த.வ. எண் ைசக்காவலர.்

     [அட்ட +  க்  + பாலகர.்]

     [Skt. astan → த. அட்ட(ம்);. Skt. pălaka → த. பாலகர.்]

அட்டநவகண்டம்

 
 அட்டநவகண்டம் aṭṭanavagaṇṭam, ெப. (n.)

   ப ெவ ம் ; rib-bone (சா.அக.);.

அட்டநாகபந்தம்

 
 அட்டநாகபந்தம் aṭṭanākabandam, ெப. (n.)

    த் ரபா வைக; metrical composition which is fitted into a diagram representing eight snakes.

     [அட்டம் + நாகம் + பந்தம்.]

     [Skt. astan → த. அட்டம்.]

நகர ்→ நரகம் → Skt. naga.

அட்டபதபத் ரம்

 
 அட்டபதபத் ரம் aṭṭabadabaddiram, ெப. (n.)

   ெபாற் ; gold leaf (சா.அக.);.

அட்டபந்தம்

 
 அட்டபந்தம் aṭṭabandam, ெப. (n.)

   கட ள் ைலகள் அைசவற் க் ம்ப  அ டத் ச ்சாத்தப்ப ம், ஒ  வைகக் கலைவசச்ாந் ; a 
kind of prepared cement used to fix the stone idol firmly at its base.

     [அட்ட + பந்தம்.]

     [Skt. astan → த. அட்டம்.]

பற்  → பத்  → பந்  → பந்தம் → Skt. bandha.

அட்டபந்தனம்

அட்டபந்தனம் aṭṭabandaṉam, ெப. (n.)

    ங் வராமல் த ப்பதற் த் க் த் ேதவைதகைள மந் ரத்தால் எண் ைசகளி ம் நி த் ைக 
( ந்தா. நி. 75.);; posting by incantations the regents of the eight cardinal points round a place toward of evil.

த.வ. எண்கட் .

     [அட்டம் + பந்தனம்.]

     [Skt. astan → த. அட்டம்.]

பந்தம் → Skt. bandha → bandhana.
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அட்டபரிசம்

 
 அட்டபரிசம் aṭṭabarisam, ெப. (n.)

அட்டெமய்ப் பரிசம் பாரக்்க;see atta-mey-p-parisam.

தட்டல், பற்றல் தடவல்,  ண்டல்,  த்தல், ெவட்டல், கட்டல், ஊன்றல் ( ங்.);.

த.வ. எண்வைகெமய் ணர் .

     [Skt. astan + sparisa → த. அட்டபரிசம்.]

அட்டபாதம்

அட்டபாதம் aṭṭapātam, ெப. (n.)

   1. எட் க்கால் ச் ; any eight legged insect.

   2.  லந் ப் ச் ; the spider (சா.அக.);.

த.வ. எண்கா .

     [Skt. astan → த. அட்டம்.]

ப  → பதம் → பாதம் → Skt. påda.

     [P]

அட்டபாலகர்

அட்டபாலகர ்aṭṭapālagar, ெப. (n.)

அட்ட க் ப்பாலகர ்பாரக்்க;see alta-tikku-p-p-palagar.

     "அட்டபாலக ம் வ க்க ம்" (நல். பாரத.  மாரச.் 103.);.

 ISkt. astan + palaka → த. அட்டபாலகர.்]

அட்ட ர

 
 அட்ட ர  aṭṭabirami, ெப. (n.)

   ெப ம் ர ; a large species of  ர , a plant, Gratiola monieri (சா.அக.);.

அட்ட ைகசெ்சால்

 
 அட்ட ைகசெ்சால் aṭṭabugaiccol, ெப. (n.)

   ஆமணத் ; a concretion found in the stomach and the intestines of Some animals such as cow etc., bezoar (சா.அக.);.

அட்ட ட்பம்

அட்ட ட்பம் aṭṭabuṭbam, ெப. (n.)

   1. எண்வைக மலரக்ள்; eight kinds of flowers used in daily worship.

     " ன்ைன, ெவள்ெள க் , சண்பகம், நந் யாவரத்்தம், நீேலற்பலம், பா ரி அலரி, ெசந்தாமைர" 
( ட்ப. 20);.

   2. எண்வைக அறங்கள்; eight virtues necessary for mental worship.

     "ெகால்லாைம, ஐம்ெபா யடக்கல், ெபாைற, அ ள், அ , வாய்ைம, தவம், அன் " (ஆசாரய்);.

த.வ. எண்மலர.்

     [Skt. astan + puspa → த. அட்ட ட்பம்.]

அட்டம் ைத

 
 அட்டம் ைத aṭṭamvidai, ெப. (n.)

   வா ைமப் ப ப் ; almond kernels (சா.அக.);.
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அட்டமக்

அட்டமக்  aṭṭamakkuṟi, ெப. (n.)

   ேநாயாளிகளிடம் கவனிக்க ேவண் ய எட் வைகக் கள்; the eight symptoms to be studied in a patient 
before treatment examination of 1. hand (pulse);, 2. the two eyes, 3. facial expression, 4. condition of teeth, 5, condition and 
colour of the tongue, 6. faeces, 7. urine, 8. the body as a whole.

த.வ. எண் .

     [அட்டமம் +  .]

     [Skt. astan → த. அட்டமம்.]

அட்டமக த் க்
ளிைக

 
 அட்டமக த் க் ளிைக aṭṭamagasittugguḷigai, ெப. (n.)

   எட்  ைற சாரைண ரந்்த ஈரப்பதமான இதளியக் ளிைக; a mercurial pill animated eight times and 
endowed with the power of taking one through the etheric region (சா.அக.);.

     [அட்டமக +  த்  +  ளிைக.]

     [Skt. astamaka → த. அட்டமக(ம்);.]

ெசத்  →  த்  → Skt. cit.

ளம் →  ளிைக → Skt. gulika.

அட்டமகாேராகம்

 
 அட்டமகாேராகம் aṭṭamakārōkam, ெப. (n.)

அசாத் யேராகம் பாரக்்க;see asattiya-rogam (சா.அக.);.

     [அட்ட + மகா + ேராகம்.]

     [Skt. asta → த. அட்ட.]

     [மா → Skt. maha → த. மகா.]

அட்டமங்கலம்

அட்டமங்கலம் aṭṭamaṅgalam, ெப. (n.)

   1. எண்வைக மங்கலப்ெபா ள் ( ங்.);; the eight auspicious objects.

     "கவரி, நிைற டம், கண்ணா , ேதாட் ,  ர ,  ளக் , பதாைக, இைணக்கயல்".

   2. எட் ப் ல் ெவண்ைம ைடய ைர ( வாலவா. 28, 68.); 

 horse which has auspicious white marks on its chest, its four hoofs, tail, face and head.

   3.  ற் லக் ய வைக (இலக். .843.);; a benedictory poem of eight stanzas in asiniyaviruttam metre.

த.வ. எண்மங்கலம்.

     [அட்டம் + மங்கலம்.]

     [Skt. astan → த. அட்டம்.]

     [மங்கல் → மங்கலம் → Skt. mangala.]

அட்டமசச்னி

 
 அட்டமசச்னி aṭṭamaccaṉi, ெப. (n.)

   நில  (சந் ர); நல்ேலாைரக்  எட்டா டத்  நிற் ங் காரி (சனி);;த.வ. எட்டாங்காரி.

     [Skt. astama + sani → த. அட்டமசச்னி.]

அட்டம த்

அட்டம த்  aṭṭamasutti, ெப. (n.)

   ெகாண்ட நல்ேலாைரக்  எட்டா டத் , எந்தக் ேகா ல்லா க்ைக ( தான. ைமந்தர் . 13);;

872

www.valluvarvallalarvattam.com 16826 of 19068.



அட்டமம்

அட்டமம் aṭṭamam, ெப. (n.)

   எட்டாவ ; eighth sign or place or position.

     "ஒத்த தயத் க் கட்டமத்ேத நிற்  ேமார பன்" ( தான.  ணா. 87.);.

     [Skt. astama → த. அட்டமம்.]

அட்டமா த்

 
 அட்டமா த்  aṭṭamācitti, ெப. (n.)

   எண்ெப ம்ேப ; the eight super natural powers altainable by yoga.

     [அட்டம் + மா +  த் .]

     [Skt. astan → த. அட்டம்.]

த்  →  த் .

அட்டமா த்

அட்டமா த்  aṭṭamācittimūli, ெப. (n.)

   1. அட்டக ம த் , இ த்தல், ஏ தல் த ய எட் வைக மந் ரங்கைள ஏற் ங்கால் பயன்ப த் ம் 
ைககள்; roots of plants possessing psychic virtues, used in the performance of the eight kinds of magic.

   2. மயக் வதற்காகப் பயன்ப ம் வடக்ேக ஒ ய சங்கம் ேவர;் the root of monetia branched out towards the 
north, used in magic to bring a woman. or an enemy to one's side.

   3. எண்வைகப் ேப கைளப் ெபற ேவண்  பயன்ப த் ம் மந் ர ஆற்றல் வாய்ந்த ைககள்; psychic 
plants used in the attainment of the eight superhuman powers (சா.அக.);.

த.வ. எண்ேபற் .

     [அட்டம் + மா +  த்  +  .]

அட்டமாந்தம்

அட்டமாந்தம் aṭṭamāndam, ெப. (n.)

    ழந்ைதக க் ச ்ெசரியாைம னால் உண்டா ம் எட் வைக மாந்த ேநாய்கள்; the eight kinds of 
children's diseases arising from indigestion. Viz.

   1. ெசரியாமாந்தம்; indigestion.

   2. ேபாரம்ாந்தம்; visceral obstruction.

   3. மல மாந்தம்; disgust of milk.

   4. ெப  மாந்தம்; flux and cold.

   5. வளி (வாத); மாந்தம்; inflation.

   6.  மாந்தம்; curling of eyes.

   7. வ  மாந்தம்; convulsions or fits.

   8. கணமாந்தம்; dysentery and fever (சா.அக.);.

த.வ. எண்மாந்தம்.

     [அட்டம் + மாந்தம்.]

     [Skt. astan → த. அட்டம்.]

மந்தம் → மாந்தம் → Skt. manda.

அட்ட

அட்ட  aṭṭami, ெப. (n.)

   எட்டாம்நாள் ( );; the eighth thi.

     "அட்ட  ேமைன வா ம்" (ஆசாரக். 48.);.

த.வ. எண் .

     [Skt. astami → த. அட்ட .]
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அட்ட ைக

அட்ட ைக aṭṭamigai, ெப. (n.)

   அைரப்பலம்; a measure of weight = 1/2 palam.

     "த த்தனிக்கங் கட்ட ைக ெவவ்ேவறாக" (ைதலவ. ைதல. 54.);.

     [Skt. astamika → த. அட்ட ைக.]

அட்ட ர்த்தம்

அட்ட ரத்்தம் aṭṭamūrttam, ெப. (n.)

    வனின் எண்வைக வ வம்; the eight forms of Sivan.

     "வ மட்ட ரத்்தமாம் வாழ்ேவ" (கந்தர ்க  65.);.

த.வ. எண்ேமனி.

     [Skt. astan + murta → த. அட்ட ரத்்தம்.]

அட்ட ர்த்

அட்ட ரத்்  aṭṭamūrtti, ெப. (n.)

    வன் (ேதவா.53, 8.);;Šivan as having atta-murttan, α.ν.

     [Skt astan + murti → த. அட்ட ரத்் .]

அட்ட லம்

அட்ட லம் aṭṭamūlam, ெப. (n.)

   எட் வைக ைககள்; the name given for a group consisting of the following eight drugs, viz. 1. according of Tamil 
siddha medicine either group (a); or (b); (a);

   1. கண்  பாரங் ; cleodendron serratum.

   2. காஞ்ெசா ேவர;் tragia involucrata (root of);.

   3. ேகாைரக் ழங் ; cyperus rotandus.

   4.  த் ர லம்; plumbago , alias p. zeylanica.

   5.  க் ; dry ginger.

   6. நன்னாரி; sarasaparilla.

   7. ெசவ் யம் ( ள );; black pepper

   8. அரத்ைத; galanga (சா.அக.);.

த.வ. எண் .

     [அட்டம் +  லம்.]

     [Skt. astan → த. அட்ட(ம்);.]
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அட்டெமய்ப்பரிசம்

அட்டெமய்ப்பரிசம் aṭṭameypparisam, ெப. (n.)

    ற் ல ெசயல்களினால் ஏற்ப ம் உடம் ன் எட்  வைகயான உணரச்் கள்; the eight sensations of the 
body arising from eight different kinds of actions, such as:-

   1. ஊன்றல்; pressing.

   2. கட்டல்; binding.

   3.  த்தல்; stabbing or pricking.

   4. தடவல்; rubbing.

   5. தட்டல்; cutting.

   6. பற்றல்; seizing.

   7. ெவட்டல்; cutting.

   8.  ண்டல்; touching (சா.அக.);.

த.வ. எண்ெமய் றல்.

     [அட்டம் + ெமய் + பரிசம்.]

     [Skt. astan → த. அட்டம். Skt. sparisa → த. பரிசம்.]

அட்டேயாகம்

அட்டேயாகம்1 aṭṭayōkam, ெப. (n.)

   எண்வைக ஒக நிைல; yoga consisting eight forms of discipline

     "ெமய்ஞ்ஞானந் த   மட்டேயாகத் தவேம" (கந்தரக் . 65.);.

த.வ. எண்ஓகம்.

     [Skt. astan + yoga → த. அட்டேயாகம்.]

 அட்டேயாகம்2 aṭṭayōkam, ெப. (n.)

   அரப்ெபா ; iron flings (சா.அக.);.

அட்டேலாகபற்பம்

 
 அட்டேலாகபற்பம் aṭṭalōkabaṟbam, ெப. (n.)

   எண்வைக மாைழகளின் கலப் ; calcined compound of eight metals.

எண் வைக மாைழகளாவன: ெபான், ெவள்ளி, ெசம் , இ ம் , ெவண்கலம், சங் , ஈயம்,  த்தநாகம்.

த.வ. எண்மாைழப் ெபா ப் .

     [Skt. astan + Ioha + bhasman → த. அட்டேலாகப்பற்பம்.]

அட்டேலாகம்

 
 அட்டேலாகம் aṭṭalōkam, ெப. (n.)

அட்டதா  பாரக்்க;see atta-tadu (சா.அக.);.

த.வ. எண்மாைழ.

     [Skt. astan + Ioha → த. அட்டேலாகம்.]
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அட்டவ யம்

 
 அட்டவ யம் aṭṭavasiyam, ெப. (n.)

அட்டமா த்  பாரக்்க;see attama-sitti (சா.அக.);.

த.வ. எண்வயம்.

     [அட்டம் + வ யம்.]

     [Skt. astan → த. அட்ட(ம்);.]

வ ன் → வயர ்→ வசம் → வ  → வ யம்.

அட்டவ க்கள்

 
 அட்டவ க்கள் aṭṭavasukkaḷ, ெப. (n.)

   அனலன் தலான எண்வைகக்  ெதய்வங்கள்; the eight vasus, a class of deities.

த.வ. எண்ேதவர.்

     [அட்டவ  + கள்.]

     [Skt. astan + vasu → த. அட்டவ .]

அட்டவத்தனா

 
 அட்டவத்தனா  aṭṭavattaṉāti, ெப. (n.)

   க ; mustard (சா.அக.);.

அட்டவத்

 
 அட்டவத்  aṭṭavatti, ெப. (n.)

   ெந ஞ் , யாைனெந ஞ் ல்; a thorny plant, large caltrop pedalium murex (சா.அக.);.

அட்டவர்க்கம்

 
 அட்டவரக்்கம் aṭṭavarkkam, ெப. (n.)

அட்டவ க்கம் பாரக்்க;see atta-varukkam (சா.அக.);.

     [Skt. astan + varga → த. அட்டவரக்்கம்.]

876

www.valluvarvallalarvattam.com 16830 of 19068.



அட்டவ க்கம்

அட்டவ க்கம் aṭṭavarukkam, ெப. (n.)

   எண்வைக ம ந் சச்ரக் ; a group of eight drugs viz-

   1. இந் ப் ; rock-salt-Sodil chloridam.

   2. ஓமம்; bishop's weed-Sison Ammi.

   3. க ஞ் ரகம்; black cumin-Negella sativa.

   4.  ரகம்; cumin seed-Cuminum Cyminum.

   5.  க் ; dry gingerzingiber officinales.

   6.  ப் ; long pepper-Piper longum.

   7. ெப ங்காயம்; asafoetidaFeraula foetida.

   8.  ள ; pepper piper Nigram (சா.அக.);.

த.வ. எண்சரக் .

     [Skt. astan + varga → த. அட்டவ க்கம்.]

அட்டவ க்

 
 அட்டவ க்  aṭṭavarukku, ெப. (n.)

அட்டவ க்கம் பாரக்்க;see atta-varukkam (சா.அக.);.

     [Skt asan + varga → த. அட்டவ க் .]

அட்ட காரம்

அட்ட காரம் aṭṭavikāram, ெப. (n.)

   மாந்தரக்் ண்டான எண்வைகத் ய ணங்கள்; the eight kinds of bad qualities in man viz.:-

   1. காமம்; lust.

   2. உட்பைக ( ேராதம்);; hatred.

   3.  த் ; madness.

   4. ெபாறாைம (மாற்சரியம்);; envy.

   5. இவறன்ைம (உேலாபம்);; avarice.

   6. ெப  ேவடை்க (ேமாகம்);; sensuality.

   7.  ைர ; severity.

   8. இ ம் ; pride (சா.அக.);.

த.வ. எண் ணக்ேக .

     [Skt. astan + vi-kara → த. அட்ட காரம்.]

அட்ட த்தேய வர
ர்

அட்ட த்தேய வரர ்aṭṭavittayēcuvarar, ெப. (n.)

   அயனந்தர,்  க் மர,்  ேவாத்தமர,் ஏகேநத் ரர,் ஏக த் ரர,்  ரத்் , நீலகண்டர,்  கண்  என 
எண்வைகயராய் பைடப் த் ெதா ைல இைறவேனவற்ப  நடத் ேவார ்( . .8, 2);; the eight agents who 
perform the passa-kiruttyam under the orders of išvara, viz., anandar, suksmar, sivottamar, eganelliram, tirimurtti 
nilakangdar, sikangdi.

த.வ. எண்க மம்.
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அட்ட தபரட்ீைச

 
 அட்ட தபரீடை்ச aṭṭavidabarīṭcai, ெப. (n.)

   ேநாயாளி ன் உடல் ெதா ணர்  அல்ல  கம்,  ரல், கண், மலம்,  நீர,் நாநா யா ய 
எட்டைன ம் ர ஆய்  ெசய்  ேநாைய அ ைக; diagnosis of a disease, by examining the state of udai sparisam 
or mugam, kural, kan, malam, muttiram, nanadi of a patient.

த.வ. எண்வைக ேநாட்டம்.

     [Skt. astan + vidha + parikasa → த. அட்ட தபரீடை்ச.]

அட்ட ரட்டம்

 
 அட்ட ரட்டம் aṭṭavīraṭṭam, ெப. (n.)

   எட்  ரட்டாணப் ப கள்; eight places celebrated as the scenes of Siva's exploits.

     [அட்ட(ம்); +  ரட்டம்.]

 Skt. astan → த. அட்ட(ம்);.]

ரம் + தானம் →  ரட்டானம் → Skt. vira-sthana.

அட்ட

 
 அட்ட  aṭṭavūṟu, ெப. (n.)

   ச சச்ைர,  ரை்ம, தண்ைம,  ண்ைம, ெநாய்ம்ைம, ெமன்ைம, வன்ைம, ெவம்ைம என 
எண்வைகப்பட்ட உணரச்்  (யாழ்.அக.);; the sensation to touch, of eight kinds, viz., saruccrai, sirmai, tanmai, tinai, 
noymmal, menmai, vanmai, vemmai.

த.வ. எண்உணர் .

     [அட்ட(ம்); + ஊ .]

     [Skt astan → த. அட்டம்.]

உல் → உ  → ஊ .

அட்டெவசச்ம்

 
 அட்டெவசச்ம் aṭṭaveccam, ெப. (n.)

   உடம் ற் காணப்ப ம் எட் வைகயான ைறபா கள்; the eight kinds of defects found in the body viz.

    , ெச , ஊைம, ேப , இ ைக, இ கால் டம்; blindness, deafness, dumbness, impotency, lameness, 
lacking of two hands and two legs (சா.அக.);.

த.வ. எண் ைற, எண் ஒசச்ம்.

     [அட்ட(ம்); + எசச்ம்.]

     [Skt. astan → த. அட்ட(ம்);.]

எஞ்  → எச்  → எசச்ம்.

அட்டெவற்

 
 அட்டெவற்  aṭṭaveṟṟi, ெப. (n.)

   ெவட் , கரந்ைத, வஞ் , காஞ் , ெநாச் , உ ைஞ,  ம்ைப, வாைக என ெவற் ையத் த ம் 
எட் வைகப் ேபாரக்ள் (யாழ்.அக.);; the eight kinds of fight leading to victory vetci, karandai, vanji, kanji, nocci, ulinai, 
tumbai, vagai.

த.வ. எண்வைகப் ேபார.்

     [அட்ட(ம்); + ெவற் .]

     [Skt. astan → த. அட்டம்.]

ெவல் → ெவற் .
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அட்டன்

அட்டன் aṭṭaṉ, ெப. (n.)

   எண் வ வமான வெப மான் (ேதவா. 855, 8.);; Sivan, as having atta-muttam q.v.

த.வ. எண்வ வன்.

     [Skt astan → த. அட்டன்.]

அட்டனா ப்

 
 அட்டனா ப்  aṭṭaṉātippūṭu, ெப. (n.)

   ெப ந் ம்மட் ; a large variety of bitter apple cucumis colocynthis (சா.அக.);.

அட்டாங்கசங் ரக
ம்

அட்டாங்கசங் ரகம் aṭṭāṅgasaṅgiragam, ெப. (n.)

   இரண்டா ரம் ஆண் க க்  ன் 'வாக்படாசச்ாரி' எ ய ஓர ்ஆ ள் ேவத ல்; a work on medicine 
written about 2000 years ago by Vakbhatachary, an authority on ayurveda (சா.அக.);.

     [Skt. astanga + sangraha → த. அட்டாங்க சங் ரகம்.]

அட்டாங்கம்

 
 அட்டாங்கம் aṭṭāṅgam, ெப. (n.)

உடம் ள்ள எண் வைக உ ப் கள்:- the eight members of the body. viz-

   தைல, ஒன் ; one head.

   ைக, இரண் ; two hands.

   கால், இரண் ; two legs.

   ெச , இரண் ; two ears.

   மார்  அல்ல  ெமய், ஒன் ; chest or the trunk (சா.அக.);.

த.வ. எண் ப் .

     [Skt. astanga → த. அட்டாங்கம்.]

அட்டாங்கநமக்கார
ம்

 
 அட்டாங்கநமக்காரம் aṭṭāṅganamakkāram, ெப. (n.)

   இ கால், இ ைக, இ ேதாள், மார் , ெநற்  என்ற எட் உ ப் கள்; the eight limbs of the body, viz., feet, 
hands, shoulders, breast and forehead.

த.வ. எண் ப்  ெதா ைக.

     [Skt.astanga + namaskara → த. அட்டாங்க நமக்காரம்.]

அட்டாங்கேயாகம்

 
 அட்டாங்கேயாகம் aṭṭāṅgayōkam, ெப. (n.)

    ச் க்கட் ப்பா  ( ராணயம்); இயமம், ெந (நியமம்);, இ க்ைக (ஆசனம்);,  லனடக்கம் 
( ரத் யாகாரம்);, ஊழ்கம் ( யானம்);, நிைனெவா ைம (தாரைண);, அைம  (சமா ); ஆ ய எட்  
ஒகப் ப ற்  நிைலகள்; the eight told yoga precises consisting of the restraint of the appeties, religious observances, 
position or porture of the body, breathing in a particular way, restraining the senses, silent meditation, fixing the mind on a 
member of the body, silen contemplative worship.

த.வ. எண்வைக ஓகம்.

     [அட்டாங்க + ஒகம்.]

     [Skt. astanga → த. அட்டாங்கம்,ஹ
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அட்டா க்காய்

 
 அட்டா க்காய் aṭṭācikkāy, ெப. (n.)

     ம்மட் க்காய்; a Small species of bryonia, bitter apple, Cucumis colocynthus (சா.அக.);.

அட்டாட்சரவா

அட்டாடச்ரவா  aṭṭāṭcaravāci, ெப. (n.)

   1. எட்  வைக அக்கர ேநாய்கைளக் (ேராகங்கைளக்);  ணப்ப த் வ ; that which cures the eight kinds of 
aphasiac.

   2. ஆடாேதாைட; a small shrub, winter Cherry, adathoda vasica (சா.அக.);.

     [Skt.asta-aksara + vasin → த. அட்டாடச்வா .]

அட்டாதசகணம்

 
 அட்டாதசகணம் aṭṭātasagaṇam, ெப. (n.)

   ப ெனன் கணம்; the eighteen classes of celestial hosts.

     [அட்டாதச + கணம்.]

     [Skt. astadasan → த. அட்டாதசம்.]

ள் → கண → கணம் → Skt. gana.
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அட்டாதச ணம்

அட்டாதச ணம் aṭṭātasaguṇam, ெப. (n.)

   உடம் ற் ரிய ப ெனண் ணங்கள்; the eigteen qualities attributed to the human system viz.

   1.  யப் ; surprise.

   2. இன்பம்; pleasure.

   3. உவைக; delight.

   4. உறக்கம்; sleep.

   5.  ன்பம்; grief.

   6. ைகயற ; helplessess.

   7. நைர; greyness.

   8. நிைனப் ; thought.

   9. நீர ்ேவட்டடல்; thirst.

   10. ேநாய்; disease.

   11. ப ; hunger.

   12. அசச்ம்; fear.

   13.  றப் ; birth.

   14. ெகாள்ைக, ெநளி; self conceit.

   15. சா ; death.

   16.  யரத்்தல்; perspiration.

   17. ெவ ளி; anger.

   18. ேவண்டல்; desire or avarice (சா.அக.);.

த.வ. ப ெனண் ணம்.

     [அட்டாதச +  ணம்.]

     [Skt. astadasan → த. அட்டாதசம்.]

ெகாள் → ெகாணம் →  ணம் → Skt. guna.

அட்டாதசம்

 
 அட்டாதசம் aṭṭātasam, ெப. (n.)

   ப ெனட் ; eighten (சா.அக.);.

     [Skt. astadasan → த. அட்டாதசம்.]
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அட்டாதச லம்

அட்டாதச லம் aṭṭātasamūlam, ெப. (n.)

   ப ெனட்  வைக ைக; the eighteen kinds of medicinal plants viz.

   1. எ க் ; giant swallow wort Calotropis gigantea.

   2. கண்டங்கத் ரி; yellow berried night shade, Solanum zanthocarpam.

   3. கரந்ைத; sweet basil, Olimum Basilicum,

   4. க ள்ளி; black thorny shrub Solanum indicam.

   5.  ழ்; a thorny shrub, Gmelina arborea.

   6. ெகா ேவ ; lead wort, Plumbago-Zeylanica.

   7. சங்கங் ப் ; a shrub, Valkameriainermis.

   8.  ற்றாமல் ; small jasmina, Jasminam fragrans.

   9. த தாைழ; a plant, cleodendron phlomoides.

   10.  ைள; a thorny plant, Solanum trilobatam.

   11. நன்னாரி; Indian sarasaparilla Hemidesmus indicas.

   12. ெநாச் ; wilo-leaves Justicia vitex negando.

   13. பா ரி; trumpet flower tree Bignomia chelonoides.

   14. ேபராமல் ; large jasmine, Jasminam undulatam.

   15. மா ங்கம்; a tree, garlic pear, Crataeve

 Roxbarghil.

   16.  ங்ைக; dramstick tree, Anoma moringa.

   17.  ல்வம்; tree, Crataeva marmelos alias Feronia pelucida.

   18. ேவரக்்ெகாம் ; dried ginger, Zingiber officinale (சா.அக.);.

த.வ. ப ெனண் ைக.

     [அட்டாதசம் +  லம்.]

     [Skt. astadasan → த. அட்டாதசம்.]

அட்டா ட்டம்

 
 அட்டா ட்டம் aṭṭātuṭṭam, ெப. (n.)

அட்டா ட்  ( ன்.); பாரக்்க;see attatutti.

ெத. அட்டா ட்ட .
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அட்டாபாதம்

அட்டாபாதம் aṭṭāpātam, ெப. (n.)

   1 எட் க் கால் ச் ; eight legged insect.

   2.  லந் ப் ச் ; spider.

   3. ெபான்; gold.

   4. சரபப் ள்; a fabulous eight legged bird supposed to have the faculty of attacking a lion (சா.அக);.);.

த.வ. எண்கா .

     [அட்டா + பாதம்.]

     [Skt. astan → த. அட்டா.]

ப  → பதம் → பாதம் → Skt. påda.

அட்டா கம்

அட்டா கம் aṭṭāmugam, ெப. (n.)

   1. இகழ்ச் , கவைல, ஐயம் இவற்றாற் ேகாணிய கம்; face turned aside in contempt, distraction or perplexity.

   2.  ளித்த கம்; wry face.

த.வ. ேகாணல் கம்.

     [அட்டா +  கம்.]

     [Skt. asta → த. அட்டா.]

கம் → Skt. mukha.

அட்டாவதானம்

அட்டாவதானம் aṭṭāvatāṉam, ெப. (n.)

ஒேர ேநரத் ல் எண்வைக ைனகளில் நிைன

   ெச த் ைக; art of attending to eight matters at a time.

     "அட்டாவதான ந் ெதால்காப் ய  மகப்ெபா ம்" (தனிப்பா. 1, 223, 13.);.

த.வ. எண்நிைனவாற்றல், கண்கவனகம்.

     [Skt. astan + avadhana → த. அட்டாவதானம்.]

அட்டாவதானி

 
 அட்டாவதானி aṭṭāvatāṉi, ெப. (n.)

   ஒேர ேநரத் ல் எட்  ைனகளில் நிைன  ெச த் பவர;் one skilled in the art of attending to eight matters at 
the time.

     "அட்டாவதானி ெசாக்கன்" (தஞ்ைசவா. உைரச் றப்.);.

த.வ. எண்கவனகர.்

     [Skt. astan + avadhanin → த. அட்டாவதானி.]

அட் கதாகம்

 
 அட் கதாகம் aṭṭigatāgam, ெப. (n.)

அ ம ரம் பாரக்்க;see adi-maduram. (சா.அக.);

அட் காலா

 
 அட் காலா aṭṭikālā, ெப. (n.)

அட் கதாகம் பாரக்்க;see attiga-dagam (சா.அக.);.
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அட் தாமதம்

 
 அட் தாமதம் aṭṭidāmadam, ெப. (n.)

    ரகம்; cumin seed, Cuminum cyminum (சா.அக.);.

அட் ம சாரம்

அட் ம சாரம் aṭṭimaducāram, ெப. (n.)

   1. அ ம ரம்; liauorice a gulecrirrhiza glabra.

   2. நாட்  அ ம ரம் அல்ல  ன்  ேவர;் Indian liquorice root, Abrus precatorius (சா.அக.);.

     [Skt. yasi-madhukā → த. அட் ம .]

அட் ம ரம்

அட் ம ரம் aṭṭimaduram, ெப. (n.)

    வைக ( .ெவ. 12, உைர.);; liquorice-plant.

த.வ. அ ம ரம்.

     [Skt. yasti-madhukå → த. அட் ம ரம்.]

அட் ம ரி

 
 அட் ம ரி aṭṭimaduri, ெப. (n.)

அட் ம சாரம் பாரக்்க;see atti-madušāram (சா.அக.);.

     [Skt. yasti + madhuka → த. அட் ம ரி.]

அட் மாம

 
 அட் மாம  aṭṭimāmadi, ெப. (n.)

   க  ெநாச் ; a black species of purification plant, Justicia gendarussa (சா.அக.);.

அட் யம்

 
 அட் யம் aṭṭiyam, ெப. (n.)

அ ம ரம் பாரக்்க;see adi-maduram (சா.அக.);.

     [Skt. yasti → த. அட் யம்.]

அட் ேயாசம்

 
 அட் ேயாசம் aṭṭiyōcam, ெப. (n.)

   அரப்ெபா ; iron filings (சா.அக.);.

அட் ரபாணிதம்

 
 அட் ரபாணிதம் aṭṭirapāṇidam, ெப. (n.)

    வப் ப் ளியம் ரண்ைட; a red species of sour wild vine, Vitis setosa (சா.அக.);.

அட் ரம்

 
 அட் ரம் aṭṭiram, ெப. (n.)

   இ ப்ைப; long leaved bassia, Bassia longifolia (சா.அக.);.
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அட் லம்

 
 அட் லம் aṭṭilam, ெப. (n.)

    க்கம்; swelling (சா.அக.);.

     [Skt. asta → த. அட் லம்.]

அட் லாேராகம்

 
 அட் லாேராகம் aṭṭilārōkam, ெப. (n.)

அட் லாவாதம் பாரக்்க;see attila-vādam (சா.அக.);.

     [Skt. asta + roga → த. அட் லாேராகம்.]

அட் லாவாதம்

 
 அட் லாவாதம் aṭṭilāvātam, ெப. (n.)

   ெதாப் ளின் ழாகச ் நீரப்்ைப, எ வாய்க் ைடேய காற்  தங் , அ கரித் ச ் கல்ைலப் 
ேபால் ைமயாக ம், ெகட் யாக ள்ள கட் ைய எ ப் ம் வளிேநாய்; a disease in which the deranged and 
aggravated bodily vayu incarcerated or lodged in the region between the bladder and the anus, develops a thick lumpy 
tumour like a pebble, which is hard and non shifting in its character (சா.அக.);.

த.வ. வளிேநாய்க்கட் .

     [Skt asti + vata → த. அட் லாவாதம்.]

அட் கம்

 
 அட் கம் aṭṭīligam, ெப. (n.)

   கல்; stone (சா.அக.);.

அட் காேராகம்

 
 அட் காேராகம் aṭṭīlikārōkam, ெப. (n.)

   ஆண் ல் ண்ைண ( ரணத்ைத);ப் றப் த் , அ ல்  ந்  கல்ைலப்ேபால் கட் யாக 
இ க் ம்ப ச ்ெசய் ம் ஒ வைகக் ய்யேநாய்; a disease of the penis causing deep ulcers with hardened 
muscles all round it (சா.அக.);.

த.வ.  ய்யப் ணி.

     [Skt. asti + roga → த. அட் காேராகம்.]

அடஞ்சா -த்தல்

அடஞ்சா -த்தல் aḍañjātittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வன்மங்ெகாள் தல்; to maintain a stubborn, unyielding spirit of opposition.

     [Skt. hatha + sad → த. அடஞ்சா .]

அடத்

அடத்  aḍatti, ெப. (n.)

   1. ெமாத்த வணிகம்; buying and selling in lots, wholesale.

   2. வா  ( ன்.);; premium for ready money.

   3. தர  (இ.வ.);; Commission or agency business.

     [U. arhat → த. அடத் .]

அடத் ச் ட்

 
 அடத் ச் ட்  aḍatticcīḍḍu, ெப. (n.)

   ஒ  ெசட் யார ்மற்ெறா  ெசட் க்  இவ்வள  ெதாைகவைர ெகா க்கலா ெமன்  எ க் 
ெகா க் ஞ் ட்  (இ.வ.);; note given by one Chetti to another, showing the amount within which to draw upon him for 
funds in trading.

     [அடத்  +  ட் .]

     [U. arhat → த. அடத் .]
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அடதாளம்

அடதாளம் aḍatāḷam, ெப. (n.)

   தாளவைக (பரத. தாள. 23.);;     [அட(ம்); + தாளம்.]

     [Skt. ata → த. அடம்.]

தாள் → தாளம் → Skt. tala.

அடந்தாளம்

 
 அடந்தாளம் aḍandāḷam, ெப. (n.)

   தாளவைக ( ன்.);;

அடேயாகம்

அடேயாகம் aḍayōkam, ெப. (n.)

   ஒக வைக; kind of yoga involving several disciplinary exercises of a taxing nature.

     "அடேயாகத் னால் ைன ெதாைலத் " ( க்காளத்.  . 18, 5.);.

     [அட + ேயாகம்.]

     [Skt. hatha → த. அடம்.]

ஓகம் → Skt. yôga.

அடவா

அடவா  aḍavāti, ெப. (n.)

   1.  வாதக்காரன்; obstinate person.

   2.  ராப்பைக ள்ளவன்; revengeful person.

     [Skt. hatha-vadin → த. அடவா .]

அடாணா

 
 அடாணா aṭāṇā, ெப. (n.)

   ஒ  பண்;     [U. adhana → த. அடாணா.]

அடாத் யம்

 
 அடாத் யம் aṭāttiyam, ெப. (n.)

    ைறேக  ( ன்.);; impropriety, injustice.

     [Skt. hathat → த. அடாத் யம்.]

அடாத்

அடாத்  aṭāttu, ெப. (n.)

   1. வலக்காரம் ( ன்.);; violence, force.

   2. அவம  ( ன்.);; insult, provocation.

   3. வ ன்ைம (இ.வ.);; unjustifiableness.

     [Skt. hathat → த. அடாத் .]

அடாலத்

 
 அடாலத்  aṭālattu, ெப. (n.)

    ைறமன்றம் (P.N.);; court of justice.

த.வ. நயன்மன்றம்.

     [U. adalat → த. அடாலத் .]
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அடாற்காரம்

அடாற்காரம் aṭāṟkāram, ெப. (n.)

   வலக்காரம்; that which is done by force, by violence.

     "அடாற்காரத்தா லரிதாகப் ப த ன்" ( க்காளத்.  . 18, 10.);.

த.வ. வல்லந்தம்.

     [Skt. hathatkara → த. அடாற்காரம்.]

அ த் யாபாரம்

 
 அ த் யாபாரம் aḍittiviyāpāram, ெப. (n.)

   ெமாத்த வணிகம் (C.G.);; wholesale dealings.

     [U. arhat + skt. vyapara → த. அ த்  யாபாரம்.]

அண்டக்கமர்

 
 அண்டக்கமர ்aṇṭakkamar, ெப. (n.)

   மண்ைடேயாட் ன் ளப் ; fissure of the skull-cranial fissure (சா.அக.);.

த.வ. மண்ைடப் ளப் .

     [அண்டம் + கமர.்]

     [Skt. anda → த. அண்ட.]

கவல் → கவர ்→ கமர.்

அண்டக்கல்

அண்டக்கல் aṇṭakkal, ெப. (n.)

   1. அண்டக்கல் எனப்ப ம்  ண்ணாம் க் கற்கள்; an extensive group of secondary limestones composed of 
rounded paricles like the eggs of reptilesoolite. They are generally found 3 feet below the Soil of fuller's earth between the 
months of September and November.

   2.  ற்றண்டம், ேபரண்டம், ந வண்டம், ஆைணக்கல், காரசாரக்கல், ந ைமயக் கல்ெலனப் பல 
வைகயாய் ட் ல் ெசால்லப்ப ம் மண்ணில் உண்டா ம் ஒ  நஞ் க்கல்; a speices of limestone 
composed of globules clustered together and found underneath the calcareous soil. It is known by several technical names 
as mentioned above (சா.அக.);.

     [அண்ட(ம்); + கல்.]

அண்டக்கல் ற்பத்

 
 அண்டக்கல் ற்பத்  aṇṭakkalluṟpatti, ெப. (n.)

     ண்ணாம் க் கற்களின் றப் ; the production of the secondary limestones in nature or by a natural process - 
of life formation (சா.அக.);.

     [அண்டம் + கல் + உற்பத் .]

     [Skt. anda → த. அண்டம். Skt. ut-patti → த. உற்பத் .]

அண்டக்கழைல

அண்டக்கழைல aṇṭakkaḻlai, ெப. (n.)

   1  ைதப்ப ல் வ ம் ஒ வைகக் கழைலக் கட் ; a tumour of the testicle-orchidoncus.

   2. தைல மண்ைட ல் வ ம் ஒ  கழைலக் கட் ; a circumscribed edema of the scalp associated with 
inflammation of bone or marrow of the skull bones-puffy tumour.

   3.  க் ல் உண்டா ம், ஒ  வைகக் ெகா ப் க் கழைல; a sebaceous orgreasy cyst of the scrotum, atheroma 
of the scrotum scrotum-lapillosum, c.f. Liparocele (a fatty scrotal tumour); (சா.அக.);.

த.வ. கழைலக்கட் .

     [அண்டம் + கழைல.]

     [Skt. anda → த. அண்ட(ம்);.]

887

www.valluvarvallalarvattam.com 16841 of 19068.



அண்டகடம்

அண்டகடம் aṇḍagaḍam, ெப. (n.)

அண்ட கடாகம் (கந்த .அண்ட.18); பாரக்்க;see angdаќаdagаm.

     [அண்டம் + கடம்.]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

க  → கடம். க  = க ைமயான ஒ . அம் - ப ைம (அகற் );  த்த ெசால்லாக்க ஈ .

அண்டகடாகம்

அண்டகடாகம் aṇṭagaṭāgam, ெப. (n.)

   உலக உ ண்ைட ன் ேமல் ஓ  ( ைள.  ரத்்த. 9.);; imaginary shell which surrounds the universe.

த.வ. நிலேமேலா , ேகாளகம்.

     [அண்டம் + கடாகம்.]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

அண்டகபாலம்

அண்டகபாலம் aṇṭagapālam, ெப. (n.)

அண்டகடாகம் (ேதவா. 246, 2); பாரக்்க;see andаќаdagm.

     [அண்ட(ம்); + கபாலம்.]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

கன்னப் லம் → கப்பளம் → கப்பாளம் → Skt. kapalam.

அண்டகேமனி

 
 அண்டகேமனி aṇṭagamēṉi, ெப. (n.)

அண்டகம் பாரக்்க;see andagam (சா.அக.);.

அண்டகைல

அண்டகைல aṇṭagalai, ெப. (n.)

   நில ன் கைல; a current of prana or vital breath operating in the left nostril (சா.அக.);.

த.வ. இைடகைல.

     [அண்ட(ம்); + கைல.]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

கல் → கைல (வ.வ. 110); இசெ்சாற்  வடெமா ல் ல ல்ைல.

அண்டக்கற்பம்

அண்டக்கற்பம் aṇṭakkaṟpam, ெப. (n.)

   கல் ப் ல் இ ப  நாள் ைவதெ்த த் ,  ன் அ த்த க ங்ேகா  டை்டகள்; the eggs of black fowls 
kept within a heap of rock-salt for 20 days and then taken out and boiled (சா,அக.);.

     [அண்ட(ம்); + கற்பம்.]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

க  → க ப்பம் → Skt. கற்பம்.
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அண்டக் ைக

அண்டக் ைக aṇṭaggugai, ெப. (n.)

   ம ந் ைனப் கட் க் ைகையப் ேபால் பயன்ப த் ப் டம் ேபாட உத ம் ேகா  டை்ட ன் 
உடக்  நீங் ய ஒ ; the empty egg or shell of a black fowl used as Crucible for preparing medicines (சா.அக.);.

     [அண்டம் +  ைக.]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

 →  ைழ →  ைக.

   அண்ட டம் உலகக்ேகாளைக; globe of the universe.

     "அண்ட ட ஞ் சாம்பரா ெயா ம்" (கம்பரா. அக ைக. 14.);.

     [அண்டம் +  டம்.]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

 →  டம்.

அண்டக்ெக னம்

 
 அண்டக்ெக னம் aṇṭakkevuṉam, ெப. (n.)

   காட் ப்ப த் ; golden silk cotton, Cochlospermum gossypium (சா.அக.);.

     [P]

அண்டக்ேகசரி

 
 அண்டக்ேகசரி aṇṭakācari, ெப. (n.)

   சாம்ப ப்  (சத் ப் );; salt obtaine by burning beared grass.

அண்டைக

அண்டைக1 aṇṭagai, ெப. (n.)

   அப்பவ க்கம் ( டா.);; kind of cake.

ெத. அட் ட்ரிக.

 அண்டைக2 aṇṭagai, ெப. (n.)

   1.  ைதக் ெகாடை்ட; the bag containing the testicles-scretum.

   2. பழம்; fruit.

   3. பழத் ேதால்; the outer skin of a fruit.

   4.  ைனப்ைப; ovary. (In Botany); a case enclosing the ovules or young seeds, to develop later on into pulpy fruit 
(சா.அக.);

     [Skt. andaka → த. அண்டைக.]
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அண்டக்ேகாசம்

அண்டக்ேகாசம்1 aṇṭakācam, ெப. (n.)

   1. ஓ  (கந்த .அண்ட.);; imaginary shell which surrounds the universe.

   2.  ைதப்ைப(இங்.ைவ.);; scrotum.

     [அண்டம் + ேகாசம்.]

ேகாறம் → ேகாசம் → Skt. kosa.

 அண்டக்ேகாசம்2 aṇṭakācam, ெப. (n.)

   1.  ைத ன் உைற; the outer covering of the testicles.

   2.  டை்டக்க ன் ேமல்ேதால்; the sac or membraneous bag which contains the yolk of an egg.

   3. அண்டத் ன் ேமல்ேதால்,  ைத மற் ம் அைதசே்சரந்்த உ ப் களடங் ய ைப; the pouch which 
contains the testicles and their accessory organs-scrotum (சா.அக.);.

     [அண்டம் + ேகாசம்.]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

ேகாளம் → ேகாயம் → ேகாசம் → Skt. kosa.

அண்டக்ேகா

 
 அண்டக்ேகா  aṇṭakācu, ெப. (n.)

    டை்டக் ேகா ; a Culinary vegetable which has the leave in dense round head-cabbage (சா. அக.);.

     [P]

அண்டக்ேகாளைக

அண்டக்ேகாளைக aṇṭagāḷagai, ெப. (n.)

   உலக ண்ைட (கந்த . அண்ட.65.);; globe of the universe.

     [அண்டம் + ேகாளைக.]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

ேகாள் → ேகாளகம் → ேகாளைக → Skt. golaka.

அண்டக்ேகாளம்

அண்டக்ேகாளம் aṇṭakāḷam, ெப. (n.)

அண்டேகாளைக ( ைள.நகர. 21.); பாரக்்க: see andakolagai.

     [அண்டம் + ேகாளம்.]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

ெகாள் → ேகாள் → ேகாளம் → Skt. gola.

அண்டசச்த்

 
 அண்டசச்த்  aṇṭaccattu, ெப. (n.)

   மண்ைடேயாட் னின்  உ வாக் ம் ஊட்டம்; essence prepared from the human skull (சா.அக.);.

     [அண்டம் + சத் .]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

சங் → சண் → சத் .

890

www.valluvarvallalarvattam.com 16844 of 19068.



அண்டச் ண்ணம்

அண்டச் ண்ணம் aṇṭaccuṇṇam, ெப. (n.)

   1. ஊைத (வாதம்);,  த்தம், ம த் வம், ஒகம் அ  (ஞானம்);  த யவற் ற்  அ ப்பைடயான 
ப் ச் ண்ணம், அதாவ  ன்  வைக ப் களினாலான ண்ண ம ந் ; traid salt i.e., the union of three 

kinds of salts. This is considered highly useful in alchemy, medicine, yoga and gnana (spiritual wisdom); elixir vitae.

   2. ம த் வத் ற் ப் பயன்ப வ ம், மண்ைடேயாட் ைனப் பயன்ப த்  உ வாக்கப்ப வ மான 
ண்ண ம ந் ; a cakium compound prepared from the human skull. It is used in medicine (சா.அக.);

     [அண்டம் +  ண்ணம்.]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

அண்டச் வர்

 
 அண்டச் வர ்aṇṭaccuvar, ெப. (n.)

   உலக ண்ைட ன் றத்ேதாற்றம் ( ங்.);; shell of the universe, as a Wall.

     [Skt. anda → அண்டம்.]

ல் →  வல் →  வர.்

அண்டசெ்சந் ரம்

அண்டசெ்சந் ரம் aṇṭaccendūram, ெப. (n.)

   1. ேகா டை்ட ஒடை்டக் ெகாண்  ெசய் ம் ெசந் ரம்; a red powder prepared out of the shells of a fowl's 
egg.

   2. அைட காத்த ேகா டை்டேயாடை்ட மற்றச ்சரக் க டன் ேசரத்் ச ்ெசய் ம் வப்  ம ந் ; a red 
oxide prepared by the calcination of egg-shells mixed with other drugs.

   3. ேகா டை்டக் க்ைகக் ள் ைவத்  உ வாக் ம் ம ந் ; any red oxide obtained by calcining the drug 
in question enclosed in a fowl's egg shell.

   4. மண்ைடேயாட் ல் ைவத்  உ வாக் ம் ெசந் ரம்; a red medicinal powder obtained by the calcination of 
drugs hermetically scaled in the human skull (சா.அக.);.

     [அண்டம் + ெசந் ரம்.]

அண்டசே்சார்

 
 அண்டசே்சார்  aṇṭaccōrvu, ெப. (n.)

    ைதத்தளரச்் ; atony or laxness of the testiles, Orchidatonia (சா.அக.);.

     [அண்டம் + ேசார் .]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

ேசார ்→ ேசார் .
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அண்டசம்

அண்டசம்1 aṇṭasam, ெப. (n.)

    டை்ட ற் றப்பன ( . . 2, 89);; oviparous animals, one of four uyir-t-tonram, q.v.

     [Skt. anda-ja → த. அண்டசம்.]

 அண்டசம்2 aṇṭasam, ெப. (n.)

   1. பறைவ (அக.நி.);; bird.

   2. ஒந் ; chameleon.

   3. பாம்  த யன; snake and other aquatics.

   4.  ன் தலான நீரவ்ாழ் உ ரிகள்; fish and other aquatics.

   5. சங்  (உரி.நி.);; Conch.

   6. ஆைம (அக.நி.);; tortoise.

     [Skt. anda-ja → த. அண்டசம்.]

அண்டசராசரம்

 
 அண்டசராசரம் aṇṭasarāsaram, ெப. (n.)

   இய லகம் ைம ம்; universe cosmos.

     [Skt. anda + cara + a-cara → த. அண்டசராசரம்.]

அண்டசச்வ்

அண்டசச்வ்  aṇṭaccavvu, ெப. (n.)

   1. ம ர ்மண் ய இைறச் ; the scalp usually covered with hair, hairy scalp.

   2. தைலக்க ; the outer covering of the head scalp (சா.அக);.

     [அண்டம் + சவ் .]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

சவ் → சவ் .

அண்டசச் க்காரம்

அண்டசச் க்காரம் aṇṭaccavukkāram, ெப. (n.)

   காக்ைக, ெவண்ேகா ,  றா, க  ஆ யவற் ன் டை்டகளில் வைகக்  ஐந்ெத த் , அவற் டன் 
ெசயநீர,் கல் ப்  ஐந்  ண்ணம் த யவற்ைறச ்ேசரத்்  இ த் ச ் த்தரக்ள் ெசய் ம், தாழ்ந்த 
வைக மாைழகைளப் ெபான்னாக மாற் ம்;   ஒ  ளிைக; a pill used in alchemy. It is prepared by siddhars by a 
peculiar process known to themselves. The following are the ingredients:-

   1. one egg taken from each of the five birds, viz, crow, white fowl, pigeon and eagle.

   2. the well known fluid called jayancer.

   3. the five calcium compounds contemplated in the Tamil medicine.

   4. the crystallised salt collected from the beds of precipitated salt found at the bottom of the sea (சா.அக.);.

     [அண்டம் + ச க்காரம்.]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

அண்டசச்ாரைண

 
 அண்டசச்ாரைண aṇṭaccāraṇai, ெப. (n.)

   இதளியக் ளிைகக் ச ்சாரைண ரப்்பதற்காகப் பயன்ப த் ம் யண்ட பட ப் ; a peculiar salt 
extracted from the human skull and used for animating mercurial pills (சா.அக.);.

     [அண்டம் + சாரைண.]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]
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அண்ட தம்

 
 அண்ட தம் aṇṭasidam, ெப. (n.)

    டை்ட ன் ெவண்க ைவப் ேபால் உடம் க் ம் ஒ வைக ஊட்டம்; a substance of definite chemical 
composition resembling the white of an egg, found in the body, Albuminoid, protein (சா.அக.);.

     [Skt. anda + sita → த. அண்ட தம்.]

அண்ட நீர்

 
 அண்ட நீர ்aṇṭasiṟunīr, ெப. (n.)

    நீரப்் ைப ல் தங்  நிற் ம் நீர;் the urine stored up in the bladder before it is discharged (சா.அக.);.

     [அண்டம் +  நீர.்]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

ல் →   + நீர.்

அண்ட

 
 அண்ட  aṇṭasu, ெப. (n.)

    டை்டவ ற் றப் ; uviparous (சா.அக.);.

     [Skt. andaja → த. அண்ட .]

அண்ட ைல

 
 அண்ட ைல aṇṭacūlai, ெப. (n.)

   வளி  (வாதத் );னால் ைத ன் நரம் கள் தாக் ண்  த்தல் மற் ம் வ ண்டக் ம், ஒ  
வைகச ் ைலேநாய்; a neuralgic pain of severe dearting and throbbing character experienced in the testicle, 
Orcheoneuralgia (சா.அக.);.

     [அண்டம் +  ைல.]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

ல் →  ைல.

அண்டெசயநீர்

அண்டெசயநீர ்aṇṭaseyanīr, ெப. (n.)

   1. ேகா டை்ட ல் இ ந்  உ வாக் ம் ஒ  வைகச ்ெசயநீர;் a peculair liquid prepared from the fowl's egg 
which is mixed up with the required ingredients and kept exposed in the night-dew.

   2. தைலசச்ன் ள்ைளத் தைலையக் ெகாண்  உ வாக் ம் ஒ  வைகச ்ெசயநீர;் a liquid preparation 
obtained from the head of the first-born child after its death (சா.அக.);.

     [அண்டம் + ெசயநீர.்]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

அண்டைச

 
 அண்டைச aṇṭasai, ெப. (n.)

   ந மணப்ெபா ள் (கத் ரி); (பரி.அக.);; musk.

     [Skt. anda-ja → த. அண்டைச.]

அண்டேசா

 
 அண்டேசா  aṇṭacōti, ெப. (n.)

   ேசா  மரம்; a luminous tree said to be found on the top of hills, and is believed to contain phosphoroas (சா.அக.);.

     [Skt anda + jyotis → த. அண்டேசா .]
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அண்டத்தாங்கம்

 
 அண்டத்தாங்கம் aṇṭattāṅgam, ெப. (n.)

   ெப ங் ஞ்சா; a plant scammony swallow wort, secamore emetica (சா.அக.);.

அண்டத்தா

 
 அண்டத்தா  aṇṭattāci, ெப. (n.)

   கண்டங்கத் ரி; prickly brinjal, Solanum xanthocarpum (சா.அக.);.

அண்டத்தா தம்

அண்டத்தா தம் aṇṭaddāpidam, ெப. (n.)

   1.  ைத ல் ஏற்ப ம் அழற் ; inflammation of the testicles orchitis.

   2.  க் ன் ைதப் ைப ல் ஏற்ப ம் அழற் ; inflammation of the scrotum-scrotitis (சா.அக.);.

த.வ.  ைத க்கம்.

     [Skt. anda + tapita → அண்டதா தம்.]

   அண்டத்ைதம னமாக்  நாணற் ல்; nanal grass, Saccharaт spontaпешт (சா.அக.);.

அண்டத்ைதலம்

 
 அண்டத்ைதலம் aṇṭattailam, ெப. (n.)

   ேகா டை்ட எண்ெணய்; medicinal oil extracted from hen's eggs.

த.வ.  டை்ட ெநய்மம்.

     [அண்டம் + ைதலம்.]

     [Skt. anda-taila → த. அண்டத்ைதலம்.]

அண்டத்ேதா

அண்டத்ேதா  aṇṭattōṭu, ெப. (n.)

   1.  டை்டேயா ; the shell of an egg.

   2. மண்ைடேயா ; the skull of an animal, particularly human skull (சா.அக.);.

     [அண்டத்  + ஒ .]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

     'அத் ' சாரிைய.

அண்டத்ேதால்

அண்டத்ேதால் aṇṭattōl, ெப. (n.)

   1.  டை்டேயா ; incorrectly but ususally referring to an egg-shell.

   2.  டை்ட ேயாட் ன் உட ்பக்கத் ச ்சவ் ; the membraneous lining inside the shell of an egg, egg envelope.

   3. மண்ைட ன் ேதால்; the skin covering the head, scalo.

   4.  ைதப் ைப ன் ேமல்ேதால்; the skin of the scrotam.

   5.  டை்ட டக் ன் சவ் ப்ைப; the membraneous bag which contains the yolk of an egg, yolk bag (சா.அக.);.

     [அண்டம் + ேதால்.]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]
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அண்டநீர்

அண்டநீர ்aṇṭanīr, ெப. (n.)

   1.  டை்ட ன் ெவண்க னின்  உ வாக் ம் நீர;் a liquid prepared from the white of the egg.

   2. நீராகச ்ெசய்த ெவண்க ; liquified or dissolved white of the egg.

   3. அண்ட ெசயநீர;்see anda-šeya-nir.

   4.  க் ல் ேசரந்்த நீர;் the fluid collected in the Scrotum, as in hydrocele.

   5. நிலத் னின்  வ ம் ஊற்  நீர;் Water flowing out from the earth, spring water, opposed to rain water from the 
sky (சா.அக.);.

     [அண்டம் + நீர.்]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

அண்டேநாய்

அண்டேநாய் aṇṭanōy, ெப. (n.)

   1. தைலவ ; head-ache.

   2.  ைதவ ; pain in the testicles, Orchialgia.

   3.  னா ைத( ைத வாதம்);; hydrocele.

   4.  டலண்டேநாய்; hernia.

   5. ெபா வாகப் க் ல் வ ம் ேநாய்; any disease of the testicle or the scrotum (சா.அக.);.

     [அண்டம் + ேநாய்.]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

அண்டப்பரப்

அண்டப்பரப்  aṇṭapparappu, ெப. (n.)

   ; expanse of the universe.

     "மா க் ெகா டண்டப்பரப்ெபலாம்" (தா .ெமௗன.3.);.

     [அண்டம் + பரப் .]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

அண்டப்ப த் ரம்

 
 அண்டப்ப த் ரம் aṇṭappavuttiram, ெப. (n.)

    க் ல் உண்டாக் ம் ஓர ்அரிதான க்கட்  ேநாய்; a chronic form of fistula in the scrotum, Scrotal fistula 
(சா.அக.);.

     [Skt. anda+bhagam-dara → த. அண்டப்ப த் ரம்.]

அண்டப்பாத் ரம்

 
 அண்டப்பாத் ரம் aṇṭappāttiram, ெப. (n.)

   மண்ைடேயாட் னால் ெசய்த ஓர ்ஏனம்; a vessel made out of the human skull for holding liquids and solid 
substances (சா.அக.);.

     [Skt. anda + patra → த. அண்டப்பாத் ரம்.]

அண்டப் த்

 
 அண்டப் த்  aṇṭappitti, ெப. (n.)

   உலகக் ேகாளத் ன் ேமேலா ; the vault of the heavens, as the shell of the universe imagined to be in the form of an 
egg.

த.வ.  ட ச் வர.்

     [Skt. anda + bhitti → த. அண்டப் த் .]
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அண்டப் ள

அண்டப் ள  aṇṭappiḷavu, ெப. (n.)

   1 மண்ைடேயாட் ன் ளப்  அல்ல  ெவ ப் ; a fissure of the skull-cranial fissure.

   2.  ைளப்ப ன் இைடேய ள்ள இைடெவளி; the fissure separating the two hemi-spheres of the brain, 
intercerebral fissure of longitudinal fissure.

   3. க ல் ஏற்பட்ட கத் ன் அ ெவ ப் ; the two lowest facial fissures of the embryo, Mandibular fissures.

   4.  ைதப்ைப ன் ந் த் தாைர ள் ஏற்ப ம் ெவ ப்  அல்ல  க்கட் ; a fissure of fistuala opening 
into any of the seminal passages scrotal or spermatic fissure of fistura (சா.அக.);.

     [அண்டம் +  ள .]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

அண்டப் த்

 
 அண்டப் த்  aṇṭapputtu, ெப. (n.)

அண்டப் ற்  பாரக்்க: see anda-p-purru.

     [அண்டம் +  ற் .]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

ல் →  ற்  →  த் .

அண்டப் ரட்டன்

 
 அண்டப் ரட்டன் aṇṭappuraṭṭaṉ, ெப. (n.)

   ெப ம்ேபாக் ; consummate rogue.

த.வ. அடாவ க்காரன்.

     [அண்டம் +  ரட்டன்.]

     [Skt. anda → த.  ரட்டன்.

ரள் +  ரட்  →  ரட்டன்.

அண்டப் ற்

 
 அண்டப் ற்  aṇṭappuṟṟu, ெப. (n.)

    க் ல் உண்டா ம் ஒர ்( ரந் ப் ற் ேநாய்ப் ண்);; cancer of the scrotum (சா.அக.);.

     [அண்டம் +  ற் .]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

ல் →  ற் .

அண்டப்

 
 அண்டப்  aṇṭappūṭu, ெப. (n.)

    யல்; rabbit (சா.அக.);.

அண்டப் ண்

 
 அண்டப் ண்  aṇṭappūṇṭu, ெப. (n.)

அண்டப்  பாரக்்க;see anda-p-pupu (சா,அக.);.
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அண்டப்ேபெராளி

 
 அண்டப்ேபெராளி aṇṭappēroḷi, ெப. (n.)

   தைல ன் ைள; the superior portion of the brain, occupying the whole upper cavity of the skull cerebrum (சா.அக.);.

     [அண்டம் + ேபெராளி.]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

ேபர ்+ ஒளி → ேபெராளி.

அண்டப்ைப

 
 அண்டப்ைப aṇṭappai, ெப. (n.)

    ைதத ்ேதால்; bag containing the testiclesscrotum (சா.அக.);.

     [அண்டம் + ைப.]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

ெபாள் → ெபாய் (பய்); → ைப.

அண்டப்ெபா ட்

அண்டப்ெபா ட்  aṇṭappoguṭṭu, ெப. (n.)

அண்ட டம் பாரக்்க;see anda-kudam.

     " தலப் பரப்  னண்டப் ெபா ட் ட ் றத் ள்" (கம்பரா. ணி ட் .113.);.

     [அண்டம் + ெபா ட் .]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

ெபாக்  → ெபா ட் .

அண்டப ரண்டம்

அண்டப ரண்டம் aṇṭabagiraṇṭam, ெப. (n.)

   நில ண்ைட ம் அதன் றத்தவான உ ண்ைட ம்; this world and the World beyond this sphere.

     " அண்டப  ரண்ட ம் மாயா காரேம" (தா . பரி . 4.);.

     [Skt. anda + bahiranda → த. அண்டப ரண்டம்.]

அண்டப த் ரம்

 
 அண்டப த் ரம் aṇṭabavuttiram, ெப. (n.)

    ைதப்ைபையச ்சாரந்்த ேநாய்; scrotal fistula.

     [Skt. anda + bhagan-dara → த. அண்டப த் ரம்.]

அண்டபற்பம்

 
 அண்டபற்பம் aṇṭabaṟbam, ெப. (n.)

   ேகா  டை்டக் க ைவக் ெகாண்  ெசய் ம் ம ந் ; calcination of medicinal drugs with eggs.

     [Skt. anda + bhasman → த. அண்டபற்பம்.]

அண்ட த்

அண்ட த்  aṇṭabitti, ெப. (n.)

அண்டப் த்  பாரக்்க;see anda-p-pitti

     'ஒ  வ கேள அண்ட த் க்  மவ்வ ேகேபாய்" ( வ்.  ெந ந். 5, வ்யா.);.

     [அண்டம் +  த் .]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]
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அண்டேப

 
 அண்டேப  aṇṭapēti, ெப. (n.)

   மாைழகைளப் ரிக் ம் தன்ைம ைடய மண்ைட ேயாட் னின்  ெசய்த, ஒ  கார ம ந் ; a strong and 
powerful alkaline substance prepared from the human skull powdered and mixed with other ingredients (சா.அக.);.

     [Skt. anda + bhedin → த. அண்டேப .]

அண்டேபரண்டபட்

அண்டேபரண்டபட்  aṇṭabēraṇṭabaṭci, ெப. (n.)

   1. இ தைல ைடய ெப ம் பறைவ (இ.வ.);; a monster bird.

   2. க  (பாண்ட );; eagle.

த.வ. கண்டேபரண்டப் பறைவ.

     [Skt. gandabherunda + paksin → த. அண்டேபரண்டபட் .]

அண்டம்

அண்டம்1 aṇṭam, ெப. (n.)

   1.  டை்ட ( வா.);; egg.

   2. நிலம்; the earth.

     "நீரெ்காண்ட வண்டத் ம்" (அரிச.்  . பா . 3);.

   3. வானம் ( வா.);; sky, visible heavens.

   4.  ட  (அஷ்டாதச. தத்வத்.2, 34.);; universe in the shape of an egg.

   5. அண்ட ைத; testicle.

     "அண்டத்  ெசய்வனவால்" ( ைள. பரிநரி. 17.);.

   6.  ைத; seed, nut.

     "இல்ல  மண்டங்க பலம்" (ைதலவ. ைதல.33.);.

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

 அண்டம்2 aṇṭam, ெப. (n.)

   1.   சட்டம் (சம்.அக.); (Ms.);; sac of the civet cat.

   2.  ைள (ைவ. );; brain.

   3. மண்ைடேயா  (யாழ்.அக.);; skull.

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

 அண்டம்3 aṇṭam, ெப. (n.)

   1. வழைல; a universal solvent consisting chiefly of calcium compounds extracted by a secret process of calcination 
known to Sidhhars, Alcanest.

   2. மான்மணத்  (கத் ரி);ப்ைப; the musk bag.

   3. மதம்; semen virile.

   4. அண்டேநாய்; diseases of the testicles, probably the two kinds of hernia (சா,அக.);.

அண்டம ைம

 
 அண்டம ைம aṇṭamayimai, ெப. (n.)

அண்டத்ைதம னமாக்  பாரக்்க;see andattai-mayinamakki (சா.அக.);.

898

www.valluvarvallalarvattam.com 16852 of 19068.



அண்டம னா

 
 அண்டம னா aṇṭamayiṉā, ெப. (n.)

அண்டத்ைதம னமாக்  பாரக்்க;see andattai-mayinamakki (சா.அக.);.

அண்டமான்

 
 அண்டமான் aṇṭamāṉ, ெப. (n.)

   ஒ   (H.J.);; Andaman islands in the eastern part of the Bay of Bengal.

     [Mal. agamitae → த. அண்டமான்.]

அண்ட க

அண்ட க 1 aṇḍamugaḍu, ெப. (n.)

    ட  (அண்ட); கடாகத் ச் ; top of the imaginary shell that surrounds the universe.

     "அண்ட கட் ற நின்  ரித்தனன்" (பாரத.  ட.் 202);.

     [அண்டம் +  க .]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

 அண்ட க 2 aṇḍamugaḍu, ெப. (n.)

    தண்டம், ந  உச் ; crown of the head. (சா.அக.);

     [அண்டம் +  க .]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

அண்ட ெம

 
 அண்ட ெம  aṇḍamuḍimeḻugu, ெப. (n.)

    ன்  மாதம் நிரம் ய தைலசச்ன் க ப் ண்டத் ன் தைல மண்ைடேயாடை்ட இ த் , அதனின்  
ெசய்யப்ப ம் ஒ  வைக ெம ; a wax like preparation obtained by reducing the head of the first foetus three 
months old, in a woman into a pulp as per process laid down in Siddhar's science (சா.அக.);.

     [அண்ட +   + ெம .]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

அண்ட கல்

 
 அண்ட கல் aṇṭamuṟugal, ெப. (n.)

   மண்ைடேயாட் னின்  உ வாக் ம்  கல் நஞ் ; a poisonous substance extracted from bone ash by 
incineration of the skull-phosphorus (சா.அக.);.

அண்டேம ண்டம்

 
 அண்டேம ண்டம் aṇṭamēpiṇṭam, ெப. (n.)

   அண்டத் ள்ளேத ண்டத் ள்ள  என் ம் ெகாள்ைக; what exists in nature, exists equally in a human 
being which is said to be a miniature of the world. The Hindu philosophic science recognise man as the microcosm 
possessing all the parts corresponding to the macrocosm or the solar system. This is the doctrine of macrocosm and 
microcosm. It was also traced to the oldest sacred books of the chinese and accepted by them (சா.அக.);.

     [அண்டம் + ஏ +  ண்டம்.]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

ள் →  ண்டம்.

     'ர' ேதற்ேறகாரம்.
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அண்டயம்

 
 அண்டயம் aṇṭayam, ெப. (n.)

   உடம் ள்ள ெவண்க ன் ஆற்றலா ய ெவண்க ட்ட (அண்ட த);த் ன் ஓரினம்; a substance 
in the body resembling the white of an egg, Albumin (சா.அக.);.

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

அண்டெய

 
 அண்டெய  aṇṭayeru, ெப. (n.)

   பண் வ ப் ; an old name for a medicine curative of all congestions, Alcahest (சா.அக.);.

அண்டேயானி

அண்டேயானி aṇṭayōṉi, ெப. (n.)

   1. க ரவன், ஞா  ( ங்.);; sun, as giving life to the earth.

   2.  டை்டவ ப் றப்  (சங்.அக.);; oviparous animal.

     [Skt. anda + yoni → த. அண்டேயானி.]

அண்டரசம்

அண்டரசம் aṇṭarasam, ெப. (n.)

   1.  ய்ைமயான இதளியம் (பாதரசம்);; purified mercury.

   2.  ைள ன் ஆற்றல்; essence of the brain.

   3.  டை்ட ன் க ; the yolk of an egg (சா.அக.);.

     [Skt. anda + rasa → த. அண்டரசம்.]

அண்டரிசனம்

 
 அண்டரிசனம் aṇṭarisaṉam, ெப. (n.)

    ைதய க்ைக; emasculation or semicastration orchotomy (சா.அக.);.

த.வ. காய க்ைக.

     [Skt. anda-karashana → த. அண்டரிசனம்.]

அண்டேராகம்

 
 அண்டேராகம் aṇṭarōkam, ெப. (n.)

அண்ட ேநாய் பாரக்்க;see anda-noy (சா.அக.);.

     [Skt. anda + roga → த. அண்டேராகம்.]

அண்டவச் ல்சாய்
த்தல்

 
 அண்டவச் ல்சாய்த்தல் aṇṭavaccilcāyttal, ெப. (n.)

    டை்ட வ வ அச் ல் மாைழகைள உ க் ெய க்ைக; casting a melted metal into an oval shaped mould 
(சா.அக.);.

     [அண்டம் + அச் ல் + சாய்-.]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]
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அண்டவ

 
 அண்டவ  aṇḍavaḍivu, ெப. (n.)

அண்டவம் பாரக்்க;see andavam (சா.அக.);.

     [அண்டம் + வ .]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

அண்டவம்

 
 அண்டவம் aṇṭavam, ெப. (n.)

    டை்ட வ ; the shape of an egg-oviform (சா.அக.);.

அண்டவர்த்தனம்

 
 அண்டவரத்்தனம் aṇṭavarttaṉam, ெப. (n.)

அண்ட த்  பாரக்்க;see anda-virutti (சா.அக.);.

     [Skt. апda + varttana → த. அண்டவரத்்தனம்.]

அண்டவ

அண்டவ  aṇṭavali, ெப. (n.)

க் ற் ெபா வாகக் காணப்ப ம். வ கள்:-

   1. ஊைத னால் ஏற்ப ம் வ .

   2. வளி னால் ைத ல் ஏற்ப ம் த்தல்.

   3.  ைல னால் ஏற்ப ம் த்தல்; pains of the scrotum in general resalting from anyone or more of the morbid 
conditions of vayu e.g.:-

   1. pain due to the deranged condition of vadham - orchialgia or orchidargia.

   2. neuralgic pain due to nervous affection of the parts orchinoearalgia.

   3. acute pricking pain due to de ranged vadham, orchiodynia (சா.அக.);.

     [அண்டம் + வ .]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

அண்டவா

 
 அண்டவா  aṇṭavāci, ெப. (n.)

    டை்ட ன் உள்தாைர; a duct or passage for the egg in animals from ovary, Oviduct (சா.அக.);.

     [Skt. anda + vasi → த. அண்டவா .]

அண்டவாணன்

அண்டவாணன் aṇṭavāṇaṉ, ெப. (n.)

   ேதவன்; god.

     "அண்டவாணன  ள் தலால்" (ேதவா. 1114, 11);.

     [அண்டம் + வாணம்.]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]
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அண்டவாத ைல

 
 அண்டவாத ைல aṇṭavātacūlai, ெப. (n.)

    க் லாவ  ைத லாவ  நீர ்கலந்தேதாடல்லாமல் த்தல், வ  ஆ யன உண்டாக் ம் ைல; a 
neuralgic pain of a severe darting character attended with a Collection of fluid in the scrotum (சா.அக.);.

     [அண்டம் + வாதம் +  ைல.]

     [Skt. anda + vata → த. அண்டவாத(ம்);.]

ல் →  ல் →  ைல.

அண்டவாதம்

அண்டவாதம் aṇṭavātam, ெப. (n.)

   1.  க் ல் நீர ்இறங் ப்ப த் க் கா ம் ேநாய்; a circumscribed collection of fluid in the scrotum, hydrocele or 
scrotal hydrocele.

   2.  ைத க்கம்,  ைதையச ் ழ்ந் ள்ள ேதாற்ைபக் ள் நீரிறங் ப் ப த் க்கா ம் ஒ  
ேநாய்; hydrocele due to collection of fluid in the serous covering of the testis-funicular hydrocee.

   3  ைதத்தைச ஊைத க் ள் தைச த த்  வளரந்்  நீ ம் ேசரந்்  ப த் க் கா ம் ஒ  
ப் ; enlargement of the scrotum due to collection of fluid and morbid growth of the skin, Elephantiasis of the scrotum.

   4.  டல் ைத ைத (வாதம்);, வளி யால் க் ல் ட றங்  மரக்காற்ேபால் ப த் க் 

அண்டவாதேராகம்

 
 அண்டவாதேராகம் aṇṭavātarōkam, ெப. (n.)

அண்டவாதம் பாரக்்க;see andavãdam (சா.அக.);.

     [Skt. anda + vata + roga → த. அண்டவாதேராகம்.]

அண்டவா

அண்டவா  aṇṭavāyu, ெப. (n.)

   1.  ைத ைத, வளி ைதேயா  ேசரந்்  அழற் ைய ம்,  க்கத்ைத ம் உண்டாக் ம் ஒ  வளி 
ேநாய்; an infimmation and swelling of the testicles due to the deranged vayu affecting the part.

   2. வளி (வா );  ட ல் தங்  நரம்  வ யாய் ைத றங்  ெபா  நரம்  ைடத் க் கா ம் 
ஒ  ேநாய்; a disease of the scrotum due to the accumulation of gas (vaya); in the intestines, which, in turn is imparted to 
the scrotum, marked by swelling and pain of the spermatic card and the testis.

   3.  ைத க்கம்; inflammation of the testicles followed by swelling (சா.அக.);.

அண்டவா

 
 அண்டவா  aṇṭavāru, ெப. (n.)

   ம ந்தைரக் ம் க வம்; a granite bowl in which substance are pulverised, pounded or ground down to a paste with a 
pestlemortar, this is specially used in preparing medicines (சா.அக.);.

     [P]

அண்ட த்ைத

அண்ட த்ைத aṇṭavittai, ெப. (n.)

   பத்  வைகப் பறைவகளின் டை்டகைள ெம காகச ்ெசய்  ேவைதக்  பயன்ப த் ம் ஒ  
ைற; an alchemical preparation by a secret process, from 10 kinds eggs of different birds ground down to a paste with 

other ingredients (சா.அக.);.

     [அண்டம் +  த்ைத.]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

அண்ட ர்த் வார
ம்

அண்ட ரத்் வாரம் aṇṭavirttuvāram, ெப. (n.)

   1.  டை்ட வ வத்ைதப் ேபான்ற ஒடை்ட; shield shaped opening, Foraman ovale.

   2. ேகடகம் என்ற ஆ தத்ைதப் ேபான்ற ைள; shield shaped opening-Foramen thyroideum (சா.அக.);.

அண்ட த்

அண்ட த்  aṇṭavirutti, ெப. (n.)

    ைரேநாய் வைக (ைதலவ. ைதல.97.);; enlargement of the scrotum, due to hydrocele or elephantiasis.

     [Skt. anda + vrddhi → த. அண்ட த் .]
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அண்ட ப்

 
 அண்ட ப்  aṇṭavuppu, ெப. (n.)

   மண்ைட ேயாட் ந்  உ வாக்கப்ப ம் ஒ  வைக உப் ; a salt prepared from the human skull (சா.அக.);.

     [அண்டம் + உப் .]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

அண்ட ள்

 
 அண்ட ள் aṇṭavuruḷ, ெப. (n.)

    சணிக்காய்; pumpkin, cucurbitmaxima (சா.அக.);.

     [அண்டம் + உ ள்.]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

உ  → உ ள்.

     [P]

அண்டெவண்க

 
 அண்டெவண்க  aṇṭaveṇkaru, ெப. (n.)

    டை்ட ன் ெவள்ைளக் க ; the white of an egg, Albumen (சா.அக.);.

     [அண்டம் + ெவண் + க .]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

ல் →   → க .

அண்டெவள்ைளரச
ம்

 
 அண்டெவள்ைளரசம் aṇṭaveḷḷairasam, ெப. (n.)

    டை்ட ன் ெவண்க னின்  உ வாக்கப்ெப ம் ஒ  வைக ஊட்டம் (சத் );; a liquid essence obtained 
by a special process from the white of an egg (சா.அக.);.

     [அண்டம் + ெவள்ைள + ரசம்.]

     [Skt. anda → த. அண்டம், Skt. rasa → த. ரசம்.]

அண்டேவா

அண்டேவா  aṇṭavōṭu, ெப. (n.)

    டை்டேயா ; the shell or outside covering of an egg, egg-shell.

   2. மண்ைடேயா ; the bony case which forms the frame work of the head, skull (சா.அக);.

     [அண்ட(ம்); + ஒ .]

     [Skt. anda → த. அண்ட(ம்);.]

அண்டன்

அண்டன் aṇṭaṉ, ெப. (n.)

   கட ள்; god, as lord of the universe.

     "அண்டனாஞ் ேசடனா மங் " ( . ேபா. 9, 3, 1.);.

     [Skt. anda → த. அண்டன்.]
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அண்டா

 
 அண்டா aṇṭā, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ெப ம் ஏனம்; large vessel, cauldron.

     "அண்டா ண்டாைவ அட  ைவத் ப் ப க்கைவத்ேதன்" (ேப.வ.);.

த. அகென ங்கலம்.

 U. handa → த. அண்டா.]

     [P]

அண்டாகாரகாசம்

 
 அண்டாகாரகாசம் aṇṭākārakācam, ெப. (n.)

   கண்ணிற் ள் டை்ட வ வத்ைதப் ேபால் உள்ள கண்ணா ; the transparent lenticular organ behind the pupil - 
crystalline lens (சா.அக.);.

அண்டாகாரேகாள
ம்

 
 அண்டாகாரேகாளம் aṇṭākāraāḷam, ெப. (n.)

    டை்ட ன் வ வமான ேகாளம்; a gland of the shape of an egg-lenticular gland (சா.அக.);.

     [அண்டாகாரம் + ேகாளம்.]

     [Skt. andakara → த. அண்டாகாரம்.]

ெகாள் → ேகாள் → ேகாளம்.

அண்டாகாரம்

 
 அண்டாகாரம் aṇṭākāram, ெப. (n.)

    டை்டவ வம்; egg shape, oval shape lentiform (சா.அக.);.

     [Skt. andakära → த. அண்டாகாரம்.]

அண்டாசயம்

அண்டாசயம் aṇṭācayam, ெப. (n.)

   1.  ைனப் ைப;   2.  ைத ன் ைப; the pouch that contains the testicles and their accessory organs, scrotum.

   3. அண்டங்கைள அடக் க் ெகாண் க் ம் ம் ஞ் ;

அண்டாவர்த்தம்

அண்டாவரத்்தம் aṇṭāvarttam, ெப. (n.)

    ைரத்தண்ைடய ல் இ க் ற  (அ வசா. 148.);; curl of hair at the ankle of a horse.

அண் கா

 
 அண் கா aṇṭikā, ெப. (n.)

   மட்பாண்டம்; an earthern vessel or pot (சா.அக.);.

அண் மாண்

 
 அண் மாண்  aṇṭimāṇṭu, ெப. (n.)

   கட யாவணம் (இ.வ.);; promissory note, note of hand, as beginning with the words on demand.

     [E. on demand → த. அண் மாண் .]
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அண் னி

 
 அண் னி aṇṭiṉi, ெப. (n.)

    டற்காய்சச் ன் ைளவால், ெபண்ணின் றப் ப் ல் ணரச்் க் காலத்ேத ெதன்ப ம் ஒ வைக 
நீ ண்ைடக் கட் ; a disease of the vagina resulting from typhoid fever, marked by an oval tumour felt during sexual 
intercourse (சா.அக.);.

அண்ைடமஞ்சள்

 
 அண்ைடமஞ்சள் aṇṭaimañjaḷ, ெப. (n.)

    டை்ட ன் மஞ்சட ்க ; the yellow portion of the hen's egg as distinguished from the white-yolk (சா.அக.);.

     [அண்ைட + மஞ்சள்.]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

மஞ்சல் → மஞ்சள்.

அண்ேடாட் த்
ைத

 
 அண்ேடாட் த்ைத aṇṭōṭṭuvittai, ெப. (n.)

   நாய், நரி, க ைத த ய லங் கள் மற் ம் மனிதரின் மண்ைட ஒ கைளக் ெகாண்  ெசய் ம் 
மந் ரக்கைல ( றளி த்ைத);; sorcery or witch craft performed with the aid of the skull of a dog, fox, ass or human 
being (சா.அக.);.

     [அண்டம் + ஒ  +  த்ைத.]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

அண்ேடா

அண்ேடா  aṇṭōṭu, ெப. (n.)

   1. மண்ைட ஒ ; the skull in common.

   2. மனிதரின் மண்ைட ஓ ; human skull (சா.அக.);.

     [அண்டம் + ஒ .]

     [Skt. anda → த. அண்டம்.]

ஒட்  → ஓ  → ஓ .

அண்ணகன்

 
 அண்ணகன் aṇṇagaṉ, ெப. (n.)

    ைத ெய க்கப்பட்டவன் ( ன்.);; eunuch.

த.வ. காய பட்டவன், ேப .

     [Skt. sandaka → த. அண்ணகன்.]

அ க்கா தம்

 
 அ க்கா தம் aṇukkāpidam, ெப. (n.)

   ெசஞ்சந்தனம்; red sandal-pterocarpus santalinus (சா.அக.);.

அ ைப

அ ைப aṇubai, ெப. (n.)

    ன்னல் ( ந்தா.நி. 105);; lightning.

     [Skt. anu-bha → த. அ ைப.]

அ வதம்

அ வதம் aṇuvadam, ெப. (n.)

   ஒர ்அ க ேநான்  (அ ங்கலம். 64:65);; subordinate duties or vows of jaina laymen.

த.வ. அ ேநான் .

     [Skt.. anu + vrata → த. அ வதம்.]
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அேணா ேராத் ரி
யம்

 
 அேணா ேராத் ரியம் aṇōcurōttiriyam, ெப. (n.)

   இைற  வைக (M.M.);; inam village in which the interest of the inadar is so many annas out of each rupee of 
revenue, the rest going to government.

அத்தகடகம்

அத்தகடகம் attagaḍagam, ெப. (n.)

   ைகவைள; bracelet.

     "அத்தகடகம் ேதாள்வைள" (அரிச.்  .  வாக. 115.);.

த.வ. ைகக்கடகம்.

     [அத்த(ம்); + கடகம்.]

     [Skt. hasta → த. அத்த(ம்);.]

அத்தகண்டாதனம்

அத்தகண்டாதனம் attagaṇṭātaṉam, ெப. (n.)

   ஒ காைல ேமல் நீட் , அவ்வா  நீட் ய காைல ஒ  ைகையக்ெகாண்  கட் , மற்ைறக்ைகைய 
நிலத் ல் நீட் க் ம் காைல நிலத் ல் ஊன் ம், மற்ெறா  காைல நிலத் ல் நீட் க் ம் 
இ க்ைக வைக (தத் வப். 108, உைர.);;     [அத்தகண்டம் + ஆதனம்.]

அத்தகம்பவாதம்

 
 அத்தகம்பவாதம் attagambavātam, ெப. (n.)

   ைககைள நீட்ட ம், மடக்க ம் யாதப ச ்ெசய் ம் ஒர ்ஊைத ேநாய்; a disease of the joints of the arms 
marked by degenerative changes involving the structure of the various articulations and resulting in rigidity and deformity, 
Rheumatoid arthritis (சா.அக.);.

     [அத்த(ம்); + கம்ப(ம்); + வாதம்.]

     [Skt hasta → த. அத்தம். Skt. vata → வாதம்.]

அத்தகானி

அத்தகானி attakāṉi, ெப. (n.)

   ெபா ட்ேக  (தஞ்.சர , 1, 307);; lose of wealth.

த.வ. அத்தநாசம்.

     [Skt. artha-hani → த. அத்தகாணி.]

அத்த ரி

அத்த ரி attagiri, ெப. (n.)

   க ரவன் மைற ம் மைல ( வக. 18. உைர);; western mountain.

     [Skt. asta+giri → த. அத்த ரி.]

அத்தேகாளம்

அத்தேகாளம் attaāḷam, ெப. (n.)

   1. உடம் ல் நீர ்ெபா ன்ற க ன் பா ,  யரை்வக் ேகாளத் ன் ப ; one half of a sweat gland.

   2. பா ேகாளம்; half the portion of any gland (சா.அக.);.

     [அத்த(ம்); + ேகாளம்.]

     [Skt. ardha → த. அத்த(ம்);.]

ெகாள் → ேகாள் → ேகாளம்.
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அத்தசாமம்

 
 அத்தசாமம் attacāmam, ெப. (n.)

   நள்ளிர  ( ன்.);; midnight.

த.வ. அரத்்தசாமம்.

     [அத்த(ம்); + சாமம்.]

     [Skt. ardha → த. அத்த(ம்);.]

யாமம் → சாமம்.

அத்தநாசம்

 
 அத்தநாசம் attanācam, ெப. (n.)

   ெபா ட்ேக  ( ன்.);; loss of money, destruction of property.

     [அத்த(ம்); + நாசம்.]

     [Skt. artha + nasa → த. அத்தநாசம்.]

அத்தநாரி

 
 அத்தநாரி attanāri, ெப. (n.)

   கட் க் ெகாங்ைக; kidney plum tree, prussic-acid tree, Pygeum wightianum (சா.அக.);.

அத்தநாரீ ரன்

 
 அத்தநாரீ ரன் attanārīcuraṉ, ெப. (n.)

   ஒ  பா  ெபண்வ வான வன் ( ன்.);; a manifestation of Sivan.

த.வ. மாெதா பாகன், மங்ைகபங்கன்.

     [Skt. ardha + narisvara → த. அந்த நாரீ ரன்.]

அத்தநாள்

அத்தநாள்1 attanāḷ, ெப. (n.)

   ஒ பா  நாள் ( வா.);; half a day.

த.வ. அைரநாள்.

     [அத்த(ம்); + நாள்.]

     [Skt. ardha → த. அத்த.]

 அத்தநாள்2 attanāḷ, ெப. (n.)

   ஒ  ண் ன் (ைகம் ன்);; the 13th vinmin.

த.வ. ைகம் ன்.

     [அத்த(ம்); + நாள்.]

     [Skt. hasta → த. அத்தம்.]

அத்தப் ரகரம்

அத்தப் ரகரம் attappiragaram, ெப. (n.)

   4 1/4 நா ைக ெகாண்ட ; a period consisting of 4 1/4 naligai (1 naligai = 24 minutes); (சா.அக.);.
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அத்தப் ரகரன்

 
 அத்தப் ரகரன் attappiragaraṉ, ெப. (n.)

   ஒ  காணாக்ேகாள் (சங்.அக.);;     [Skt. ardha-prashara → த. அத்தப் ர ரன்.]

அத்தப் ரபஞ்சம்

அத்தப் ரபஞ்சம் attabbirabañjam, ெப. (n.)

அரத்்தப் ரபஞ்சம் ( .ேபா.பா.2,2,பக்.134,  .); பாரக்்க;see arttappira-panjam.

     [Sk. Artha + pra-panca → த. அத்தப் ரபஞ்சம்.]

அத்தப்ெபா ந்

அத்தப்ெபா ந்  attapporundi, ெப. (n.)

   1. இ பா ைய ஒன்  ேசரப்்ப ; that which joins the two halves.

   2. எ ம்  ைவ ஒன்றாகச ்ேசரக்் ம் ; a plant capable of curing the fracture of bones (சா.அக.);.

     [அத்தம் + ெபா ந் .]

     [Skt. ardha → த. அத்தம்.]

ெபா  → ெபா ந் .

அத்தபாகம்

 
 அத்தபாகம் attapākam, ெப. (n.)

   ெசம்பாகம்; half a share, half a portion (சா.அக.);.

த.வ. சரிபா .

     [அத்தம் + பாகம்.]

     [Skt. ardha → அத்தம்.]

ப  → பா  → பாகம்.

அத்தமம்

 
 அத்தமம் attamam, ெப. (n.)

அத்தமயம் ( ன்); பாரக்்க;see attamayam.

     [Skt. astama → த. அத்தமம்.]

 அத்தமம் attamam, ெப. (n.)

   க ரவன் மைற ; setting, as of the sun or moon.

த.வ. ஏற்பா .

     [Skt. astama → த. அத்தமம்.]

அத்தமயம்

அத்தமயம் attamayam, ெப. (n.)

   ப  ஞா ; setting, as of the sun.

     "அத்தமய ெவற் பைடந்தான் க ரா ரத்ேதான்" (கந்த . ெதய்வ. 146);.

த.வ. சா ங்காலம், எற்பா .

     [Skt. astamaya → த. அத்தமயம்.]
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அத்தமனம்

அத்தமனம் attamaṉam, ெப. (n.)

   1. ேகாள்கள் மைறைக; setting, as of the sun.

     "அத்தமன தய ல்ைல" (ஞானவா. தா ர. 7.);. 2. அ ;

 destruction.

     "உதயாத்த மனம க் ளவாகாேவ" ( ரேபாத.32, 18);.

     [Skt. astamana → த. அத்தமனம்.]

அத்தமானம்

அத்தமானம்1 attamāṉam, ெப. (n.)

   ஆமணக்  ( .அ.);; castor-plant.

     [Skt. asta-mäna → த. அத்தமானம்.]

 அத்தமானம்2 attamāṉam, ெப. (n.)

   க ரவன் மைற ம் ேமற்  மைல; the western mountain behind which the sun is supposed to set.

     "க ேரான் ேறான்  தயத்ேதா டத்தமானம்" (கம்பா.இரணி. 151);.

த.வ.  ட மைல.

     [Skt. asta-mana → த. அத்தமானம்.]

அத்த -த்தல்

அத்த -த்தல் attamittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஞா  மைறதல்; to set, as the sun.

     [Skt, asta → த. அத்த -.]

அத்தேமற்கால்

அத்தேமற்கால் attamēṟkāl, ெப. (n.)

அத்தேமற்காலாதனம் பாரக்்க;see attamerkaladanam.

     "அத்தேமற்கா ேலகபாத ேமகவத்தம்" (தத் வப். 108);.

     [அத்தம் + ேமல் + கால்.]

     [Skt. hasta → த. அத்தம்.]

அத்தேமற்காலாத
னம்

அத்தேமற்காலாதனம் attamēṟkālātaṉam, ெப. (n.)

    ேழ டந்தவண்ணம் இரண் கா ம் சம்மணமாக ம த் , அவ்வா  ம த்த கா ரண் ந் தைலக்  
ேமலாக உயரத்் க் ைகயாற் த் க் ெகாண்  டக்ைகயா ய இ க்ைக வைக (தத் வப். 108, 
உைர);;     [அத்தம் + ேமல் + கால் + ஆதனம்.]

அத்தயாமம்

அத்தயாமம் attayāmam, ெப. (n.)

   நாட ்ெபா ல் ப னா ெலா  பங்  ெகாண்ட ேநரம்;   1/16 of the period constituting a day (சா.அக.);.

த.வ. அைரயாமம்.

     [அத்தம் + யாமம்.]

     [Skt. asta → த. அத்தம்.]

சாமம் → யாமம்.

அத்தர்

 
 அத்தர ்attar, ெப. (n.)

    ளரி(ேராஜா);, மல் ைக த ய மலரிதழ்களி ந்  எ க்கப்ப ம் ந மண ெநய்; fragrant essence 
obtained from the petals of rose, jasmine, etc. and used as a perfume.

த.வ.  சச்ாைற.

     [U. atnir → த. அத்தர.்]
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அத்தராவா

 
 அத்தராவா  attarāvāyu, ெப. (n.)

    ளிமம் ேதங் , உடம் ன் வ ைவக் ைறக் ேமார ்வளி; a find of indigestion characterised by over eructation 
and weakness (சா.அக.);.

அத்தேரைக

 
 அத்தேரைக attarēkai, ெப. (n.)

   ம த் வத் ெதா க் த் த ைடயவன் என்பதற்  அ யாக, அவன் உள்ளங் ைக ல் 
அைமந் ள்ள வரிகள் (ேரைக);; a peculiar link or curling mark in the palm of the hand as in indication that he will be 
proficient in medicine (சா.அக.);.

த.வ. ைகவைர.

     [அத்தம் + ேரைக.]

     [Skt. hasta → த. அத்தம்.]

வரி → வரிைக → ேரைக → Skt. rekha.

அத்தைலப்ெபா ந்

 
 அத்தைலப்ெபா ந்  attalaipporundi, ெப. (n.)

அத்தப்ெபா ந்  பாரக்்க;see atta-p-porundi (சா.அக.);.

அத்தவசனம்

 
 அத்தவசனம் attavasaṉam, ெப. (n.)

   நிைனத்த ெபா ைள ளக் ஞ்ெசால்; word that exactly expresses one's meaning.

த.வ. ெபா ண்ெமா .

     [Skt. artha + vacana → த. அத்தவசனம்.]

அத்தாங்கம்

அத்தாங்கம் attāṅgam, ெப. (n.)

அத்தாங்காதனம் பாரக்்க;see attangadanam.

     "ேகசாங்க  மத்தாங்கம்" (தத் வப். 107.);.

     [Skt. hasta + anga → த. அத்தாங்கம்.]

அத்தாங்காதனம்

அத்தாங்காதனம் attāṅgātaṉam, ெப. (n.)

   ைக ரண் ம் ம த்  நிலத் ன்  உடல் ேமற்பட நிற் ம் இ க்ைக வைக (தத் வப். 107, உைர);; a 
yogic posture in which a person stands on folded hands, keeping the body aloft.

த.வ. ைகத்தாங்கல் ஒகநிைல.

     [அத்தாங்கம் + ஆதனம்.]

     [Skt. hasta + anga → த. அத்தாங்கம்.]

அத்தாணிசே்சவக
ம்

அத்தாணிசே்சவகம் attāṇiccēvagam, ெப. (n.)

   அறமன்றப் பணி ைட ( வ்.  ப்பல். 8.);; service of king or God.

     [அத்தாணி + ேசவகம்.]

     [Pkt. attain → Skt. asthana → த. அத்தாணி.]

     [ேச2 + அகம் → ேசவகம்.]
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அத்தாணிமண்டப
ம்

அத்தாணிமண்டபம் attāṇimaṇṭabam, ெப. (n.)

   ஒலக்க மண்டபம் ( .ேபா.  ற். 5,1,1);; hall of audience, presence-chamber.

     [அத்தாணி + மண்டபம்.]

     [Pkt. attain → Skt. asthana → த. அத்தாணி.]

அத்தாந்தரம்

அத்தாந்தரம்1 attāndaram, ெப. (n.)

   நிைலயற்ற நிைல; helpless condition.

     "அவைன அந்தாந்தரத் ல் ட் ட்டான்" (இ.வ.);.

     [Skt. ardha + antara → த. அத்தாந்தரம்.]

 அத்தாந்தரம்2 attāndaram, ெப. (n.)

   ைகப்பணம் வர ெசல  ெசய் ங்கணக்கன்; cashier.

     "அம்பலஞ்ெசயத்தாந்தரம் என் ம்" (ெநல் . 317.);.

த.வ. ெபா ளாளர,் காசாளர.்

     [Skt. hasta + antara → த. அத்தாந்தரம்.]

அத்தாபத்

 
 அத்தாபத்  attāpatti, ெப. (n.)

அத் யாவத்ைத (ெநல்ைல); பாரக்்க;see attiyavastai.

     [Skt. atyapat → த. அத்தாபத் .]

அத்தாபம்

அத்தாபம்1 attāpam, ெப. (n.)

அத்தாபத்  (இ.வ.); பாரக்்க;see attāpatti.

     [Skt. atyapat → த. அத்தாபம்.]

 அத்தாபம்2 attāpam, ெப. (n.)

அத் யாவத்ைத பாரக்்க;see attiyavattai.

     [Skt. atyapat → த. அத்தாபம்.]

அத்தானம்

 
 அத்தானம் attāṉam, ெப. (n.)

   ேகா ரவா ல் (R.);; gateway under a turret or tower, as of a pagoda.

     [Skt. a-sthana → த. அத்தானம்.]

     [P]
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அத் க்க ப்

 
 அத் க்க ப்  attikkavippu, ெப. (n.)

   எ ம் ன் ேமல் க ந் ள்ள சவ் ; the tough fibrous membrane surrounding the bone periosteum (சா.அக.);.

த.வ. என் க்க ப் .

     [அத்  + க ப் .]

     [Skt. asthi → த. அத் .]

க  → க ப் .

அத் க்கழைல

 
 அத் க்கழைல attikkaḻlai, ெப. (n.)

   எ ம்ைபப் பற் ய கழைலக் கட் ; a bone tumour (சா.அக.);.

த.வ. என் க்கழைல.

     [அத்  + கழைல.]

     [Skt. asthi → த. அத் .]

அத் க் ர்ந்

 
 அத் க் ரந்்  attikkirndi, ெப. (n.)

   எ ம் கள் ெநா ங் தலால் உண்டா ப் ப த் யரவ் ம் அ ங் வ மாக இ க்  ேமார ்
ண்கட் ; an ulcerous diseases due to the death of a bone arising from syphilitic causes syphilitic causes (சா.அக.);.

த.வ.  த் க்கழைல.

     [Skt. asthi + granthi → த. அத் க் ரந் .]

அத் க் ட் மல்ம்

அத் க் ட் மல்ம் attikkuṭṭimalm, ெப. (n.)

   1. கண் ல் ெவண்ெணய்; a drug unidentified.

   2. யாைனக் ட் ன் சாணி; the faeces of an elephant's kid (சா.அக.);.

அத் க்

 
 அத் க்  attikāṭu, ெப. (n.)

   எ ம் க் ; a skeleton (சா.அக.);.

த.வ. என் க் .

     [அத்  +  .]

     [Skt. asthi → த. அத் .]

ல் →  ள் →  .

     [P]
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அத் க்ெகாம்

 
 அத் க்ெகாம்  attikkombu, ெப. (n.)

   யாைனக் ெகாம் ; elephant's tusk (சா.அக.);.

த.வ. யாைன ம ப் .

     [அத்  + ெகாம் .]

     [Skt. hastin → த. அத் .]

அத் கங்கம்

 
 அத் கங்கம் attigaṅgam, ெப. (n.)

   ெபா வணங்  ( ரிய காந் ப் .);; sun flower, Helianthus annuns alias Hindicus (சா.அக.);.

அத் கபம்

அத் கபம் attigabam, ெப. (n.)

   1. கணவாய் ென ம் ; cuttle fish bone.

   2. கட ைர; sea-froth (சா.அக.);.

அத் கரண்ி

அத் கரண்ி attigarṇi, ெப. (n.)

    ற்றாமணக் ; castor-plant.

     "அத் கரண்ிய " (ைதலவ. ைதல. 113);.

     [Skt. hasti-karna → த. அத் கரண்ி.]

அத் கரம்

அத் கரம் attigaram, ெப. (n.)

   1. பலகைற; cowry.

   2. ஊனீர;் serum (சா.அக.);.

அத் கன்னி

 
 அத் கன்னி attigaṉṉi, ெப. (n.)

   ெவ கஞ் ெச வைக (மைல.);; ol, tuberous rooted herb, Arum macrorwzon.

     [Skt. hasti-karna → த. அத் கன்னி.]

அத் காயம்

அத் காயம்1 attikāyam, ெப. (n.)

   ஐந்  அ க (ைசன); மத ெமய்ப்ெபா ள்கள் (தத் வங்கள்);;     [Skt. asti-kaya → த. அத் காயம்.]

 அத் காயம்2 attikāyam, ெப. (n.)

   1. எ ம் ேலற்பட்ட ண் (காயம்);; an injury to the bone or a wound from the affection of a bone.

   2. எ ம்  ; fracture of a bone (சா.அக.);.

     [அத்  + காயம்.]

     [Skt. asthi → த. அத் .]

கள் → கய் → காய் → காயம்.

அத் ரிமான் ய
ம்

 
 அத் ரிமான் யம் attigirimāṉmiyam, ெப. (n.)

    ற் லக் ய ( ரபந்த);ங்க ெளான் ; name of a poem on the Visushrine at Kānjipuram by Vēdāntadēšika.

     [Skt. hasti-giri + mahatmya → த. அத் ரி மான் யம்.]
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அத் ம்பம்

 
 அத் ம்பம் attigumbam, ெப. (n.)

   எ ம் ப் பாைன; an urn for preserving the bones of the dead (சா.அக.);.

த.வ. என் த்தா .

     [அத்  +  ம்பம்.]

     [Skt. asthi → த. அத் .]

ம்  →  ம்பம் → Skt. kumbha.

அத் டம்

அத் டம் attiāṭam, ெப. (n.)

   யாைனக் டம்; elephant stables,

     "ஆ ைட யத்  டத் தயெல ந் " (யேசாதர.2, 21.);.

த.வ. யாைனத்த .

     [அத்  +  டம்.]

     [Skt. hastin → த. அத் .]

 →  டம்.

அத் ேகசரம்

 
 அத் ேகசரம் attiācaram, ெப. (n.)

    வப்  வல் ; a red creeper (சா.அக.);.

அத் ேகாசம்

அத் ேகாசம் attiācam, ெப. (n.)

   யாைன மத்தற் ரிய ெபா ள் பைடத்த ெப  வணிகர ்வைகயார;் a kind of merchant, whose store of 
wealth is so large as to need an elephant to carry it.

     "ஐம்ெப ங்  மத் ேகாச ம்" (ெப ங். வத்தவ. 9, 5, அ ம்);.

த.வ. யாைனவாணிகக் .

     [Skt. hastin + kosan → த. அத் ேகாசம்.]

அத் ேகாபம்

 
 அத் ேகாபம் attiāpam, ெப. (n.)

    வந்  ேதான் ம் கண்ேணாய் வைக ( ன்.);; a disease of the eye.

     [அத்  + ேகாபம்.]

     [Skt. asthi → த. அத் .]

ப்பள் =  வப் .  ப்பள் →  ப்  → ேகாப்  → ேகாபம்.

அத் ேகா கம்

 
 அத் ேகா கம் attiāvigam, ெப. (n.)

    வப்  எ ச ்ெச ப் ; a red species of rat's ear plant, Evolvulus emarginatas (சா.அக.);.
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அத் சந்

 
 அத் சந்  attisandi, ெப. (n.)

எ ம் ன் ட்  the joint of bones (சா.அக.);.

     [அத்  + சந் .]

     [Skt. asthi → த. அத் .]

அந்  → சந்  → சந் .

அத் சம்மாரகம்

 
 அத் சம்மாரகம் attisammāragam, ெப. (n.)

   நான் கப் ரண்ைட; bone setter, Vitis quadrangulariS (சா.அக.);.

     [P]

அத் சா

 
 அத் சா atticā, ெப. (n.)

   ெகா  ந் ரிைக; common grapervine, Vitis vinefera (சா.அக.);.

அத் சாரேப

 
 அத் சாரேப  atticārapēti, ெப. (n.)

   எ ம் ,  ைள இவற் ன் சாரத்ைத ெவளிப்ப த்  க  மலத்ேதா  கலந்  வ ேமார ்வைக 
வ ற் க் க சச்ல்; a kind of dysentary marked by the discharge of marrow and other substance from the cavities of 
bones (சா.அக.);.

     [Skt. asthi + sarabedi → த. அத் சாரேப .]

அத் ங் ைவ

அத் ங் ைவ attisiṅguvai, ெப. (n.)

   ப ன் நா ெளான்  ( லப். 3, 26, உைர.);; a principal tubular vessel of the human body, one of tasa-nadi, q.v.

     [Skt. hastijihva → த. அத் ங் ைவ.]

அத் ராவம்

அத் ராவம் attisirāvam, ெப. (n.)

   1. ெபண்க க்  அல் ல் வ யாகேவா அல்ல  க ப்ைபக் ள்ளி ந்ேதா பால்ேபால் 
ெவண்ணிறமாேயா அல்ல  சளி,  ழ் த யன ேபாலேவா நீரம்மாக ெவளிப்பட் , அல் ம், 

ம் வ ண்டாக்  அ வ  கனத் , நா க்  நாள் உடம்  ெம ந் , ைக காேலாய்ந்  
ேபா ம்ப ச ்ெசய் ம் ேநாய்; a disease in women characterised by a whitish viscid discharge from the vagina or 
uterine cavity due to the congestion of the these parts, arises from weakness, perturbation of the mind abortion or premature 
labour, rude coitus etc.

   2. எ ம் க்  ேநாய்; a tabes marked by a secretion of the marrow from the bony tissues with a darting pain 

அத்

அத்  atticūṭu, ெப. (n.)

   1. ெவப்பம்; heat.

   2. கதகதப் ; feverishness.

அத் த் ப்

 
 அத் த் ப்  attittippili, ெப. (n.)

   ெகா வைக ( .அ.);; elephant - pepper climber.

     [அத்  +  ப் .]

     [Skt. hasti → த. அத் .]

ப்  → Skt. pippili.
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அத் த் வகம்

 
 அத் த் வகம் attittivagam, ெப. (n.)

   எ ம் ன் பாகத்ைதய த்த சவ் ; the membrane investing the bones of animals, Periosteum (சா.அக.);.

அத் தந்தம்

அத் தந்தம்1 addidandam, ெப. (n.)

    ள்ளங் ச ்ெச வைக; radish, as resembling elephant tusk.

     " டமரக் கனி க் கத்  தந்தம்" (ைதலவ. ைதல. 73.);.

     [Skt. hastidanta → த. அத் தந்தம்.]

 அத் தந்தம்2 addidandam, ெப. (n.)

   யாைனத் தந்தம்; the tusk of the elephant ivory.

     [Skt. hastindanta → த. அத் தந்தம்.]

அத் தா ரம்

 
 அத் தா ரம் attitātusuram, ெப. (n.)

   உடம்ைப உ க்கச ்ெசய் ம் எ ம்ைபப் பற் ய ேவார ்வைகக் காய்சச்ல்; a kind of fever resulting in the 
emaciation of the body the due to the affection of bones (சா.அக.);.

     [அத்  + தா  +  ரம்.]

     [Skt. asthi → த. அத் .]

உல் →  ல் →  ர ்→  ரம்.

அத் ேதலம்

 
 அத் ேதலம் attitēlam, ெப. (n.)

   ஆ யாய்ப் ேபாகக் ய ெநய்மம்; a volatile oil, such as petrol, etc. (சா.அக.);.

அத் நகம்

 
 அத் நகம் attinagam, ெப. (n.)

   நகர வா ன் ப ச் ள் ( டா.);; raised mound protecting the approach to the gate of a fort or city, furnished with 
an inner staircase and loopholes for discharging arrows.

     [Skt. hasti - nakha → த. அத் நகம்.]

அத் நகர்

அத் நகர ்attinagar, ெப. (n.)

   அத் னா ரம்; Hastinapuram near modern Delhi.

     "அத் நகெரய் னா னாங் " (பாரதெவண். 147);.

     [அத்  + நகர.்]

     [Skt. hastin → த. அத் .]

ந  → நகர.்

அத் நா ரணம்

 
 அத் நா ரணம் attināṭiviraṇam, ெப. (n.)

   எ ம் ன் வ ேய றந்  அந்த எ ம் ன் நரம் க க்  வ ண்டாக் ம் ஒ  ெமன்ைமயான 
கட் ; a cold abscess formed in the surrounding tissues of a bone and marked by a chronic infimmation of the periosteum 
(சா.அக.);.
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அத் நாத் வாதம்

 
 அத் நாத் வாதம் attināttivātam, ெப. (n.)

   எ ம்ைப அ க்கக் யேவார ்வளிேநாய் (வாதம்);; a disease marked by the molecular decay or death of a 
bone-osteonecrosis (சா.அக.);.

அத் ல்

 
 அத் ல் attinūl, ெப. (n.)

   எ ம் ைடய தன்ைமைய ம், அதன் அைமப்ைப ம் பற் க் ம் ல்; the science of the nature and 
structed of the bones, Osteology (சா.அக.);.

     [அத்  +  ல்.]

     [Skt. asthi → த. அத் .]

அத் ேநாய்

அத் ேநாய் attinōy, ெப. (n.)

   1. எ ம் ல் ஏற்ப ம் ேநாய்; disease of the bone.

   2. எ ம் ல் ஏற்ப ம் வ ; pain in a bone or in the bones-Ostalgia (சா.அக.);.

     [அத்  + ேநாய்.]

     [Skt. asthi → த. அத் .]

அத் ப் ப்

அத் ப் ப்  attippiḍippu, ெப. (n.)

   1. எ ம் ற் க் கா ம் அழற் ; inflammation of the bones.

   2.  ட்  அல்ல  எ ம் ப் ெபா த் களிற் கா ம் ப் ; inflammation of the joints, Osteoarthiritis.

   3.  ட் களி ள்ள தெ்த ம் கள் வன்ைமயைடவதனால் ஏற்ப ம் ப் ; arthritis marked by the 
growth of the cartilage at the edge of the joints, Hypertrophic arthritis (சா.அக.);.

     [அத்  +  ப் .]

     [Skt. asthi → த. அத் .]

ள் →  ள் →  ண் →   →  ப் .

அத் ப் ரசாதனி

 
 அத் ப் ரசாதனி attippuracātaṉi, ெப. (n.)

   அ ரிப் ; indigo plant, Indigofera elephantum (சா.அக.);.

அத் பங்கம்

அத் பங்கம் attibaṅgam, ெப. (n.)

   1. எ ம் ன் ; the fracture of a bone.

   2. எ ம் ன் ேகாணல்; the curvature or bending of a bone-osteocampsia (சா.அக.);.

     [Skt. asthi + bhanga → த. அத் பங்கம்.]

அத் பஞ்சரம்

அத் பஞ்சரம் attibañjaram, ெப. (n.)

   எ ம் க்  ( ந்தா. நி. 147);; skeleton.

     [Skt. asthipanjara → த. அத் பஞ்சரம்.]

அத் பந்தனம்

 
 அத் பந்தனம் attibandaṉam, ெப. (n.)

   எ ம் கைளக் ஒன்  கட் ன்ற நார;் a ligament or a ligamental fibre (சா.அக.);.

     [அத்  + பந்தனம்.]

     [Skt. asthi → த. அத் .]
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அத் ேபதம்

 
 அத் ேபதம் attipētam, ெப. (n.)

   எ ம் ன் ேவற் ைம; the different varieties of bones (சா.அக.);.

     [Skt. ashti + bhéda → த. அத் ேபதம்.]

அத் ேப

அத் ேப 1 attipēti, ெப. (n.)

   யாைன ன் மலக் டைலத் ப் ரவாக் ம் ம ந்  ( ன்.);; purgative for elephants.

     [Skt. hastibhedin → த. அத் ேப .]

 அத் ேப 2 attipēti, ெப. (n.)

   எ ம்ைப நீராக் ம் ம ந் ; a medicine capable of converting the bone into a liquid (சா.அக.);.

     [Skt. asthi-bhédin → த. அத் ேப .]

அத் ைபர

 
 அத் ைபர  attibairavi, ெப. (n.)

    ைம ளா; European Wood apple, Feronia elephantum (சா.அக.);.

அத் மண்

 
 அத் மண்  attimaṇṭūki, ெப. (n.)

    த் ச ் ப் ; a molluse which yields pearls, pearl oyster (சா.அக.);.

     [P]

அத் கத்ேதான்

 
 அத் கத்ேதான் attimugattōṉ, ெப. (n.)

    ள்ைளயார ்( ங்.);; Ganēša, as elephant faced.

த.வ. ஆைன கப் ெப மான்.

     [அத்  +  கத்ேதான்.]

     [Skt. hasti → த. அத் .]

கம் →  கத்ேதான்.

அத் ேமகம்

 
 அத் ேமகம் attimēkam, ெப. (n.)

   யாைன ன் நீைர ெயாத்  ஒ ேவைள தைடபடாம ம், ஒ ேவைள தைடபட் ம், 
ெவண்ணிறமாகேவா  நிறம் மா ேயா கா ெமா  அரிதான ெவள்ைள ேநாய்; a chronic diabetes 
chracterised by the passing of a large quantity of pale or light coloured urine with or without hindrance, in an Unbroken 
stream like that passed by an elephant, Diabetes in sipidus or D. mellitus (சா.அக.);.

     [Skt. hastin + meha → த. அத் ேமகம்.]

அத் யக்கம்

அத் யக்கம் attiyakkam, ெப. (n.)

   காண்டெலன் மளைவ; perception as a mode of proof.

     "ஆக்ைக தம் ேபதெமன அத் யக்க ம க் ம் ( வத .  வஞானேயா. 19);.

     [Skt. adhyaksa → த. அத் யக்கம்.]
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அத் யக்கன்

அத் யக்கன் attiyakkaṉ, ெப. (n.)

   தைலவன்; master, lord, leader, director, Superintendent.

     "கணாத் யக்கைர" ( நாயக . 80. 792);.

     [Skt. adhyaksa → த. அத் யக்கன்.

அத் யக் னி

 
 அத் யக் னி attiyakkiṉi, ெப. (n.)

    மண காலத்  ெந ப்ெப ேர ெபண் க் க் ெகா க் ஞ் ரவ்ரிைசப்ெபா ள் (W.G.);; gifts made to 
a woman before the sacred fire at her wedding, which become her separate property, a variety of sir.

     [Skt. adhyagni → த. அத் யக் னி.]

அத் யசனம்

 
 அத் யசனம் attiyasaṉam, ெப. (n.)

    தல் நாள் உண்ட ண  ெசரிக்காமேல ம நாள் ெகாள்  ண ; food taken on the next day before the 
digestion of that taken on the previous day (சா.அக.);.

அத் யடச்ன்

 
 அத் யடச்ன் attiyaṭcaṉ, ெப. (n.)

அத் யக்கன் பாரக்்க;see attiyakkan.

த.வ. தைலவன்.

     [Skt. adhyaksa → த. அத் யடச்ன்.]

அத் யந்தம்

அத் யந்தம்1 attiyandam, எ. . (adv.)

    க ம்; much, excessively.

     [Skt. atyanta → த. அத் யந்தம்.]

 அத் யந்தம்2 attiyandam, ெப. (n.)

   ஒ  ேபெரண் ( ன்.);; ten thousand quadrillions.

     [Skt. atyanta → த. அத் யந்தம்.]

 அத் யந்தம்3 attiyandam,  .அ. (adv.)

    ம் அைனத் ம், அறேவ; to the last end, entirely.

     "பாவங்கைள அத் யந்தம் ேபாக்க க் றவரக்ைள ம்" (ேவதாந்தசா. 13);.

     [Skt. atyanta → த. அத் யந்தம்.]

அத் யந்தாபாவம்

அத் யந்தாபாவம் attiyandāpāvam, ெப. (n.)

    ன்ைம ( ரேபாத. 42, 4.);;     [Skt. atyantabhava → த. அத் யந்தாபாவம்.]

அத் யயம்

 
 அத் யயம் attiyayam, ெப. (n.)

   இறப் ; death (சா.அக.);.
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அத் யயனபட்டர்

 
 அத் யயனபட்டர ்attiyayaṉabaṭṭar, ெப. (n.)

    சகன்; emple priest.

     [Skt. adhyayana+bhatta → த. அத் யயனபட்டர.்]

அத் யயனம்

அத் யயனம் attiyayaṉam, ெப. (n.)

   ஒதல்; learning, studying, esp. the veda.

     "அத் யயனதெ்தா  வலமாத் ரிந் " (நல். பாரத.த மசா. 177.);.

த.வ. மைறேயாதல்.

     [Skt. adhyayana → த. அத் யயனம்.]

அத் யயன த்

அத் யயன த்  attiyayaṉavirutti, ெப. (n.)

   ேகா ல் மைற ேலாதற்  டப்பட்ட இைற  நிலம் (M.E.R.493-4 of 1926.);; tax-free land endowed for 
the service of reciting the vedas in temples.

த.வ. மைறேயாத் ப் ரப் க்ெகாைட.

     [Skt. adhyayana + vrtti → த. அத் யயன த் .]

அத் யயனாங்கம்

அத் யயனாங்கம் attiyayaṉāṅgam, ெப. (n.)

அத் யயன த்  (M.E.R. 197 of 1924.); பாரக்்க;see attiyayana-virutti.

     [Skt. adhyayana + anga → த. அத் யயனாங்கம்.]

அத் யயேனாற்ச
வம்

அத் யயேனாற்சவம் attiyayaṉōṟcavam, ெப. (n.)

    மால் ேகா ன் ழா வைக (ேகா ெலா. 8);; festival in Visnu temples during which are chanted the 
divyaprabandha and vedic hymns for ten nights before (pagalpattu);, and ten days after (irāppattu); vaigunda-egadasi.

த.வ. மைறேயாதல் ழா.

     [Skt. adhyayana + utsava → த. அத் யயேனாற்சவம்.]

அத் யவசாயம்

 
 அத் யவசாயம் attiyavacāyam, ெப. (n.)

   மனப்ேபாக் ; inclination, turn of mind.

     [Skt. adhyava – saya → த. அத் யவசாயம்.]

அத் யற்பம்

 
 அத் யற்பம் attiyaṟpam, ெப. (n.)

   அள ட் ; very little.

த.வ.  ச் .

     [Skt. atyalpa → த. அத் யற்பம்.]

அத் யற் தம்

 
 அத் யற் தம் addiyaṟpudam, ெப. (n.)

   ெப  யப் ; exceeding wonder.

     [Skt. atyadbhuta → த. அ யற் தம்.]
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அத் யாகாரம்

அத் யாகாரம்1 attiyākāram, ெப. (n.)

   அவாய் நிைலயால் வ த்  க்ைக ( . . 50, உைர);.);;     [Skt. adhyahara → த. அத் யாகாரம்.]

 அத் யாகாரம்2 attiyākāram, ெப. (n.)

   அள றந்த உண ; too much of food.

     [Skt. adhyahara → த. அத் யாகாரம்.]

 அத் யாகாரம்3 attiyākāram, ெப. (n.)

   ெப ஞ் ரகம்; star-anise, Illecium anisatum (சா.அக.);.

     [Skt. adhyahara → த. அத் யாகாரம்.]

அத் யாகாரி

 
 அத் யாகாரி attiyākāri, ெப. (n.)

     உண  உண்ேபான், க ேபரிைரயான்; one who eats in excess, a glutton (சா.அக.);.

அத் யா னம்

 
 அத் யா னம் attiyākiṉam, ெப. (n.)

   க ஞ் ரகம் (பரி.அக.);; black cumin.

அத் யாசம்

அத் யாசம் attiyācam, ெப. (n.)

   ஒன்றன் ணத்ைத மற்ெறான்றன் ேமேலற் ைக; erroneous superimposition, transference of an attribute from 
one thing to another which does not really possess it.

     "உற்றவத் யாச லக்கணமாம் ேவெறான்  ெலான் ணரத்லாம்" (ேவதா . 90.);.

     [Skt. adhyasa → த. அத் யாசம்.]

அத் யாசவாதம்

 
 அத் யாசவாதம் attiyācavātam, ெப. (n.)

    கத் ல் ஒ  பக்க ம், அதற்  மாறாக உடம் ல் மற்ெறா  பக்க மாகக் கா ேமார ்
டக் வளி(வாத); ேநாய்; a paralysis of the facial muscles of one side with paralysis of the limbs on the corresponding 

opposite side ot the body, Aternate paralysis (சா.அக.);.

     [Skt. adhyasa+vata → த. அத் யாசவாதம்.]

அத் யாத் மசாத்
ரம்

அத் யாத் மசாத் ரம் attiyāttumacāttiram, ெப. (n.)

   சாங் யம், பாதஞ்சலம், ேவதாந்தம் என வைகப்பட்ட ஆதன் அ யல் ல் ( ேவக ந்.15.);; the 
spiritual science, of three kinds, sangiyam, pādanjalam, vēdāndam.

     [Skt. adhyatma + såstra → த. அத் யாத் ம சாத் ரம்.]

அத் யாத் மம்

 
 அத் யாத் மம் attiyāttumam, ெப. (n.)

   )  ற்ெறட் பநிடதங்க ெளான் ; name of an upanisad.

     [Skt. adhyatma → த. அத் யாத் மம்.]

அத் யாத் மமத
ம்

அத் யாத் மமதம் addiyāddumamadam, ெப. (n.)

   பா கரீயம் மாயாவாதம் சத்தப் ரமவாதம் ரீடாப் ரம வாதம் என நால்வைகப்பட்  உ ரின் 
வ வத்ைத ளக் ம் மதம் ( ேவக ந். 16);; the doctrine of the soul of four kind, paskariyam, mãyăvadam, satta-p-
pirama-vadam, kirida-p-pirama-vatam.
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அத் யாத் கம்

 
 அத் யாத் கம் attiyāttumigam, ெப. (n.)

அத் யான் கம் பாரக்்க;see attiyāņrmigam.

     [Skt. adhyatmika → த. அத் யாத் கம்.]

அத் யாபகன்

அத் யாபகன் attiyāpagaṉ, ெப. (n.)

    மைறப் ப ற் ப்ேபான் ( ரேபாத.11,15);; teacher, instructor of the Veda.

த.வ. மைறயாசான்.

     [Skt. adhyapaka → த. அத் யாபகன்.]

அத் யாபனம்

 
 அத் யாபனம் attiyāpaṉam, ெப. (n.)

   மைற ல் ப ற் ைக; teaching the Veda.

த.வ. மைறேயாதல்.

     [Skt. adhyapana → த. அத் யாபனம்.]

அத் யாம்சரக்

 
 அத் யாம்சரக்  attiyāmcarakku, ெப. (n.)

   யாைனையப் ேபால் எளி ல் கட் ப்படாத சரக் ; minerals that cannot be easily consolidated substances that 
pass away into vapour or fumes before fire, like, sulphur, mercury, etc., (சா.அக.);.

அத் யா சம்

 
 அத் யா சம் attiyāmisam, ெப. (n.)

   எ ம் ன் ேம ண்டா ங் கழைலக் கட் ; a sarcoma situated closed to the outer surface of a bone, paresteal 
sarcoma (சா.அக.);.

த.வ. என் க்கழைல.

அத் யாயம்

 
 அத் யாயம் attiyāyam, ெப. (n.)

    ற் ரி  ( ங்.);; chapter, division of a book.

த.வ. இயல்.

     [Skt. adhyaya → த. அத் யாயம்.]

அத் யாயனம்

அத் யாயனம் attiyāyaṉam, ெப. (n.)

   மைற ல் ஒ ைக ( ந்தா. நி. 121);; reciting the Vedas.

த.வ. மைறேயாதல்.

     [Skt. adhyayana → த. அத் யாயனம்.]

அத் யாேராபம்

அத் யாேராபம் attiyārōpam, ெப. (n.)

   ஒன்றன் தன்ைமைய மற்ெறான் ல் ஏற் க் ைக (ேவதா.  . 28.);; erroneously attributing the properties of 
one thing to another.

த.வ.  ேதற்றம்.

     [Skt. adhyaropa → த. அத் யாேராபம்.]
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அத் யாவ யம்

 
 அத் யாவ யம் attiyāvasiyam, ெப. (n.)

    க ேதைவ (அ ப்பைட);யான ; that which is indispensable or essential.

த.வ. அகத் யம், கட்டாயம்.

     [Skt. atyavasya → த. அத் யாவ யம்.]

அத் யாவத்ைத

 
 அத் யாவத்ைத attiyāvattai, ெப. (n.)

   ெந க்க யான நிைல (இ.வ.);; critical condition, as of a disease-stricken person.

     [Skt. atyavastha → த. அத் யாவத்ைத.]

அத் யாவாகனிக
ம்

 
 அத் யாவாகனிகம் attiyāvāgaṉigam, ெப. (n.)

   ெபண் கணவன் ட் க் ச ்ெசல் ங்காற் ெப ஞ் தனம் (W.G.);; gifts made to a bride when she is conducted 
to the bridegroom's house, which become her separate property, a variety of Sidamam.

த.வ. தாய்மைனச் ர.்

     [Skt. adhyavahanika → த. அத் யாவாகனிகம்.]

அத் யா ரதவாத
ம்

 
 அத் யா ரதவாதம் addiyāviradavādam, ெப. (n.)

   உடம் ல் எ ம் ன் களில் க்கம் அல்ல  கழைலக் கட் ையப் ேபால் கா ேமார ்வளி (வாத); 
ேநாய்; an indurated swelling or tumour that forms upon bones from various causes, but chiefly-syphilis-syphiilitic node 
(சா.அக.);.

த.வ. என்  ஊைத.

அத் யாளி

அத் யாளி attiyāḷi, ெப. (n.)

   யாைனயாளி (ெப ம்பாண். 257-9 அ க் ப் );; a fabulous animal.

     [அத் +யாளி.]

     [Skt. hastin → த. அத் .]

அத் யான் கம்

அத் யான் கம் attiyāṉmigam, ெப. (n.)

   1. ஆத க் ரிய  ( ன்.);; pertaining to the soul.

   2. ைசவ ேதான் யங்க ள் ஒ  ப ;     "ைவ கம் அத் யான் கம் அ மாரக்்கம்…. என ல்கைள 
ஐவைகப்ப த் " ( .ேபா.பா.  றப். 17.);.

   3. ஆதன் றரால் அைட ந் ன்பம் ( . . 2, 39,  வாக்.);;த.வ. ஆதன்மம்.

     [Skt. adhyatmika → த. அத் யான் கம்.]

அத் யானந்தேயா
னி

 
 அத் யானந்தேயானி attiyāṉandayōṉi, ெப. (n.)

   ெபண்க க்  அ க்க  யக்கத் ல் யாக இசை்ச ண்டாக் ெமா  ேநாய்; a disease in women 
which knows no satisfaction in sexual pleasures in sane sexual desire in the female, Nymphomania (சா.அக.);.

த.வ. க ங்காமம்.

அத் யானம்

அத் யானம் attiyāṉam, ெப. (n.)

   மைற ல் கற்ைக; learning, studying, esp. the Veda.

     "அத் யான மா ைனயர ்கத் வ ம்" ( ரேபாத. 11, 4.);.

     [Skt. adhyayana → த. அத் யானம்.]
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அத் ளக்கம்

அத் ளக்கம் attiyiḷakkam, ெப. (n.)

   1. எ ம் ன் ண்மங்கள் ெம வைடதல்; softening of the bony tissue, ossifluence.

   2. எ ம்  இளக்கமைடதல்; softening of the bones, Ostcomalacia or nolities ossium (சா.அக.);.

     [அத் +இளக்கம்.]

     [Skt. asthi → த. அத் .]

அத் ர்

அத் ர ்attiyūr, ெப. (n.)

   காஞ் ல் மால் ேகா ல் ெகாண் ள்ள ேதாரிடம் (யாப்.  . 93, பக். 351);; little Kanjeevaram which has 
a Visnu shrine.

     [Skt. hastin → த. அத் .]

அத் ர

 
 அத் ர attira, எ. . (adv.)

   ஆ யாய்ப் ேபாகக் ய ; capable of passing off into vapour-volatile (சா.அக.);.

அத் ரசத் ரம்

அத் ரசத் ரம் attirasattiram, ெப. (n.)

   ைக  பைட, ைக டாப் பைடகள் ( வாைனக்,  ழா. 11);; missiles and weapons.

     [Skt. astra + šastra → த. அத் ரசத் ரம்.]

அத் ர சை்ச

அத் ர சை்ச attirasigissai, ெப. (n.)

   1. அம்ைபப் ேபால் உடம் ள் ம ந்ைதப் கட் ெமா  வைக ம த் வ ைற; a method of treatment in 
which liquid medicine is introduced into the system by a needle, Injection.

   2. கத் யால த்  ம த் வம் ெசய்தல்; the operative branch of the medical practice (சா.அக.);.

     [Skt. astra + cikitsa → த. அத் ர சை்ச.]

அத் ரத் வம்

 
 அத் ரத் வம் attirattuvam, ெப. (n.)

   ஆ யாய்ப் ேபாதல்; vapourising or dissipating spontaneously into atmosphere, volatility (சா.அக.);.

அத் ரேதவர்

அத் ரேதவர ்attiratēvar, ெப. (n.)

    ழாக் காலங்களில் வலம் வ ம் பைடக்கல வ வ ேமனி ( வாைனக்.  ழா. 
11);; Weapon-god taken found the streets during festivals.

     [அத் ர(ம்); + ேதவர.்]

     [Skt. astra → த. அத் ர(ம்);.]

அத் ரநீர்

 
 அத் ரநீர ்attiranīr, ெப. (n.)

   க ைத ன் நீர;் ass's urine (சா.அக.);.

அத் ரப்பால்

அத் ரப்பால் attirappāl, ெப. (n.)

   1. க ைதப் பால்; ass's milk.

   2.  ைரப் பால்; horse's milk (சா.அக.);.

அத் ரப்ெபா ள்

 
 அத் ரப்ெபா ள் attirapporuḷ, ெப. (n.)

   ஆ யாக மா க் காற் ல் கலக்கக் ய ெபா ள்கள்; bodies which are capable of passing off into vapour and 
mingling in the atmosphere-volatile substances like camphor, alchohol etc. (சா.அக.);.
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அத் ரபரடீை்ச

 
 அத் ரபரீடை்ச attirabarīṭcai, ெப. (n.)

   அ பத்  நா  கைல ள் ஒன்றா ய ல் த்ைத; archery, one of arupattunalu-kalai, q.ν.

     [Skt. astra + pariksa → த. அத் ரபரீடை்ச.]

அத் ர கம்

அத் ர கம் attirayūkam, ெப. (n.)

   பைட அணி வ ப்  வைக (பாரத. ப ெனட். 15.);; arrow-shaped battle array.

த.வ.  ல் ப்பைட வ ப் .

     [Skt. astra + vyuha → அத் ர கம்.]

அத் ரவக் தம்

 
 அத் ரவக் தம் addiravakkidam, ெப. (n.)

    ளரி (தாமைர);ப் தழ்; filaments of lotus.

அத் ராதாளி

 
 அத் ராதாளி attirātāḷi, ெப. (n.)

   யாைன; elephant (சா.அக.);.

அத் ரிகாரம்

 
 அத் ரிகாரம் attirikāram, ெப. (n.)

   இ ம் ; iron (சா.அக.);.

     [Skt. adrigara → த. அத் ரிகாரம்.]

அத் ரிசாரம்

 
 அத் ரிசாரம் attiricāram, ெப. (n.)

   இ ம்  (ைவ. );; iron.

     [Skt. adrišara → த. அத் ரிசாரம்.]

அத் ெரட்ைச

அத் ெரடை்ச attireṭcai, ெப. (n.)

   1. உணரச்் ; passion.

   2. ஆைச; desire (சா.அக.);.

அத் ெரணம்

 
 அத் ெரணம் attireṇam, ெப. (n.)

அத்  ரணம் பாரக்்க;see attiviranam (சா.அக.);.

அத் வ

 
 அத் வ  attivali, ெப. (n.)

   எ ம் ற் கா ம் வ ; pain in the bone or bones, Ostalgia (சா.அக.);.

     [அத் +வ .]

     [Skt asthi → த. அத் .]

925

www.valluvarvallalarvattam.com 16879 of 19068.



அத் வாரம்

அத் வாரம் attivāram, ெப. (n.)

   அ க் கட்டடச ் வரின் அ ப்பாகம்; foundation.

     "அத் வார த் " (அரிச.்  .இந் . 19.);.

த.வ. கைடக்கால், அ வானம்.

     [U. ustuwar → த. அத் வாரம்.]

அத் ரணம்

 
 அத் ரணம் attiviraṇam, ெப. (n.)

   எ ம் ல் உண்டா ம் ண்; a sore affecting the bones (சா.அக.);.

     [Skt. asthi + vrana → த. அத் ரணம்.]

அத் சாணிகா

 
 அத் சாணிகா attivicāṇikā, ெப. (n.)

   வாைழ; plantain tree, Musa paradisiaca (சா.அக.);.

அத் ெவட்ைட

 
 அத் ெவடை்ட attiveṭṭai, ெப. (n.)

   ஒ க்கக் ேகட் னால் எ ம் ல் பாய்ந்த ேமகச் ; venereal heat affecting the bones in the system, Osteotabes 
(சா.அக.);.

த.வ. அங்கெவடை்ட.

     [அத் +ெவடை்ட.]

     [Skt. asthi → த. அத் .]

அத் ேவர்

அத் ேவர ்attivēr, ெப. (n.)

   1. ம ரக்்கால்; root of the hair.

   2. யாைனம ர;் elephant's hair (சா.அக.);.

     [அத்  + ேவர.்]

     [Skt. hastin → த. அத் .]

அத் றாதாளி

 
 அத் றாதாளி attiṟātāḷi, ெப. (n.)

   யாைன; elephant (சா.அக.);.

அத் ன ரம்

அத் ன ரம் attiṉaburam, ெப. (n.)

    ற்  வரத்ம் தைலநகர ்( வக. 2182, உைர);; Hastinapura.

     [Skt. hastinapura → த. அத் ன ரம்.]

அத் னா ரி

அத் னா ரி attiṉāpuri, ெப. (n.)

   அத் னா ரம் (பாரத.  ல. 29.);; Hastinapuram.

     [Skt. hastinapuri → த. அத் னா ரி.]
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அத் னி

அத் னி1 attiṉi, ெப. (n.)

   1.   ( ங்.);; female elephant.

   2. ெபண்வைக (கல்லா.7, ம ேல  ெகாக்ேகா. 1, 15-18.);;     [Skt. hastini → த. அத் னி.]

 அத் னி2 attiṉi, ெப. (n.)

   1. காக்ைக; crow.

   2.  ப்பம் (இசை்ச); ெகாண்ட ெபண்; a woman highly lustful.

   3. வழைல; fuller's earth.

   4.  ன்  அல்ல  நான்  ங்கள் வளரச்் ள்ள ண்டக்க ; human foetus three or four months old i.e., the 
fourth and the last class of foetus according to the classification contemplated in the Tamil medical science (சா.அக.);.

அத் னிமார் ண்
டத்தவல

அத் னிமார் ண்டத்தவல  attiṉimārpiṇḍattavalamuḍi, ெப. (n.)

   நால்வைகச ்சா களிெலான்றா ய அத் னி சா ப் ெபண்ணின் தற் ண்டத் ன் 
மண்ைடேயா ; the skull of the first foetus of the one of the 4 classes of women called Athini (the lowest class); 

அத் சச்ம்

 
 அத் சச்ம் attuccam, ெப. (n.)

   ேகாள்களின் நல் சச்நிைல (சங்.அக.);;     [Skt. alyucca → த. அத் சச்ம்.]

அத் வ ரமம்

 
 அத் வ ரமம் attuvasiramam, ெப. (n.)

   வ நைடக் கைளப் ; fatigue from travel (சா.அக.);.

அத் வ த்

அத் வ த்  attuvasutti, ெப. (n.)

    க்ைக காலத் ல் ஆ  வ களி ம் இறந்தகால ைனகைளெயல்லாம் அ க்ைக (ைசவச. ஆசாரி. 
64);;     [Skt. adhvan+suddhi → த. அத் வ த் .]

அத் வேசாதைன

 
 அத் வேசாதைன attuvacōtaṉai, ெப. (n.)

அத் வ த்  பாரக்்க;see attuva-sutti.

     [Skt. adhvan + šõdhana → த. அத் வ ேசாதைன.]

அத் வநியாசம்

 
 அத் வநியாசம் attuvaniyācam, ெப. (n.)

   அத் வத் ய்ைம ( த் );; purification of attuva.

     [Skt. adhvan + nyasa → த. அத் வநியாசம்.]

அத் வேபாக் யம்

 
 அத் வேபாக் யம் attuvapōkkiyam, ெப. (n.)

   ஒ வைக மரம், மாம் ளிசை்ச; a tree called travellers delight, spondias mangifera (சா.அக.);.

அத் வயதாரகம்

 
 அத் வயதாரகம் attuvayatāragam, ெப. (n.)

    ற்ெறட்  மைற ன் அ ப் ப  ெலான் ; name of an upanisad.

     [Skt. A-dvaya-tåraka → த. அத் வயதாரகம்.]
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அத் வரி

அத் வரி  attuvariyu, ெப. (n.)

   1. ேவள்  ெசய்வா ள் ஒ வன்; chief Yajur-vedic priest at a sacrifice.

     "வன் றல் வ க்க ளத் வரி " (மசச் . சந் ேரா. 12.);.

   2.  ைனத் தைலைம ெகாள்பவன் (வ ப்பவன்);; active leader, as an adhvaryu.

     'அவன் அத் வரி வாய் நின்  பா ப றான்'.

     [Skt. adhvaryu → த. அத் வரி .]

அத் வ ங்கம்

அத் வ ங்கம் attuvaviliṅgam, ெப. (n.)

   ெமய்ப்ெபா ள் வ வான ( ங்கம்);  ; linga comprising all the 36 tattvas from earth to Sivan.

     "மண் தற் வ றானவத் வ ங்கம்" ( ைள.இந் ரன்.13);.

இலங்க வ நிைல ல் இைறவ னாற்றைலக் க் ம் அ த்தளத் ற்  ஆ ைடயாள் என் ம் 
ேமல்நிற் ம் இலங்கத் ற்  ஆ ைடயப்பன் என் ம் ெபயர.்

     [Skt. adhvan + linga → த. அத் வ ங்கம்.]

அத் வா

அத் வா attuvā, ெப. (n.)

   1. வ ; way, road.

   2. ெந  ( த்.);;     "அத் வா ெவல்லா மடங்கச ்ேசா த் தப " (தா . எந்நாட.் அன்பர.்1.);.

     [Skt. attuvăn → த. அத் வா.]

அத் வா த்

அத் வா த்  attuvācutti, ெப. (n.)

அத் வ த்  பாரக்்க;see atuva-sutti

     "அத் வா த் பண்ணி" ( . . 8, 6.);.

     [Skt. adhvan → த. அத் வா த் .]

அத் வாைசவம்

அத் வாைசவம் attuvācaivam, ெப. (n.)

    வனியம் (ைசவம்); ப னாற ள் ஒன் ; Saiva sect which holds that an initiate should by introspection perceive 
the six attuvas and meditate on Sivan who is beyond them, one of 16 saivam, q.v.

அத் வாந்தம்

 
 அத் வாந்தம் attuvāndam, ெப. (n.)

   ைவகைற மற் ம் ம ண்மாைலெயாளி; twilight (சா.அக.);.

அத் தம்

அத் தம் adduvidam, ெப. (n.)

   ஒ ைம;   இரண் ன்ைம; non-duality.

     "அத் த வத் ைவ" (தா . பர வ. 3.);.

     [Skt. a-dvaita  → த. அத் தம்.]

அத் த ண்ைம

அத் த ண்ைம adduvidavuṇmai, ெப. (n.)

   1. இரண் ன்ைம என் ம் ெகாள்ைக; the doctrine of the existence of but one principle in the universe the doctrine or 
principle of non-duality.

   2. ஒ  த ழ் (தத் வ); ெமய்ப் ெபா ள் ல்; a treatise in Tamil on non-dulaity (சா.அக.);.

     [அத் தம் + உண்ைம.]

     [Skt. advaita → த. அத் தம்.]
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அத் ேவசம்

 
 அத் ேவசம் attuvēcam, ெப. (n.)

   பைக ன்ைம; freedom from hatred or malevolence.

     [Skt. a-dvésa → அத் ேவசம்.]

அத் ைவதம்

அத் ைவதம் adduvaidam, ெப. (n.)

   1. இரண்டன்ைம; non-duality.

   2. ஒ  ெபா ண்ைமக் ெகாள்ைக; doctrine of non-duality, monism.

     [Skt. a-dvaita → த. அத் ைவதம்.]

அத் ைவ

 
 அத் ைவ  adduvaidi, ெப. (n.)

   இ  ெபா ெளா ைமக் ேகாட்பா ைடயவன்; one who holds the doctrine of non-duality monist.

     [Skt. a-dvaitin → த. அத் ைவ .]

அத்ேதயம்

அத்ேதயம் attēyam, ெப. (n.)

    டாைம ( த. ஞான. 13, 7.);; non-stealing, absence of frand.

த. வ. கள்ளாைம.

     [Skt. a-steya → த. அத்ேதயம்.]

அத்ேதாரியாமம்

 
 அத்ேதாரியாமம் attōriyāmam, ெப. (n.)

 variety of the iyotstoma, the main type of the soma sacrifice.

     [Skt. aptoryama → த. அத்ேதாரியாமம்.]

அத்ெதாய்தம்

அதெ்தாய்தம் attoytam, ெப. (n.)

அத் தம் பாரக்்க (ேவதாந்தசா. 84);;see attuvidam.

     [Skt. a-dvaita → த. அதெ்தாய்தம்.]

அத்ெதாய்தன்

அதெ்தாய்தன் attoytaṉ, ெப. (n.)

   ஒப்பற்றவன்; one who is matchless, without a second.

     "அதெ்தாய்தனா க் ற னக் ப் பயெமன்ன?" (ேவதாந்தசா. 85.);.

     [Skt. a-dvaitin → த. அதெ்தாய்தன்.]

அத்யா

 
 அத்யா  atyāpi,      ( .அ.) (adv.)

   இப்ேபா ம்; even now, to this day, down to the present time.

     "அத்யா  அப்ப ேய நடந்  வ ற ".

     [Skt. adyåpi → த. அத்யா .]
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அத் யம்

 
 அத் யம் atvitīyam, ெப. (n.)

   இைணயற்ற ; that which is matchless, peerless.

     [Skt. a-dvitiya → த. அத் யம்.]

அதக்காயம்

 
 அதக்காயம் adakkāyam, ெப. (n.)

   ெதாைட, கால், பாதம், இைவ அடங் ய உடம் ன் ப ; that portion of the body below the hip comprising the 
thinghs, the leg and the feet, lower extremity (சா.அக.);.

அதக்காயெவ ம்

 
 அதக்காயெவ ம்  adakkāyavelumbu, ெப. (n.)

   இ ப் ன் ேழ ள்ள எ ம் ; bone of the lower extremity (சா.அக.);.

அதகக்ெகா

 
 அதகக்ெகா  adagaggoḍi, ெப. (n.)

   ெப ம ந் க் ெகா ; a twining plant, Indian birthwort, Aristolochia Indica (சா.அக.);.

அதககந்

 
 அதககந்  adagagandi, ெப. (n.)

   கந்தக வண்டல்; precipitated sulphur, Lac-sulphur or Milk of sulphur (சா.அக.);.

அதகம்

அதகம்1 adagam, ெப. (n.)

   1. ம ந் ; medicine, medicament.

     "அதங்க கண்ட ைபயண னாகம்" ( வக. 403);;

   2. உ ரத்  ம ந்  ( ங்.);; restorative that brings the dead to life.

   3. ெகா வைக (மைல.);; Indian birthwort.

   4.  க்  (ைதலவ.);; dried ginger.

     [Skt. agada → த. அதகம்.]

 அதகம்2 adagam, ெப. (n.)

   அைடயல்; precipitate (சா.அக.);.

அதகமனம்

 
 அதகமனம் adagamaṉam, ெப. (n.)

   வண்டலாகப் ரிந்  தங்கல்; the process by which a substance is made to separate from another or other 
substances in a solution and fall to the bottom - precipitation (சா.அக.);.
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அதகன்

அதகன்1 adagaṉ, ெப. (n.)

   வ ைம ள்ளவன்; strong powerful person.

     "உ யர ் ரத்்த வதகன்" ( வ். ெபரியாழ். 2, 1, 9.);.

     [Skt. hataka → த. அதகன்.]

 அதகன்2 adagaṉ, ெப. (n.)

   1. ம ந்  ெகா ப்பவன்; one who administers medicine.

   2. ம த் வன்; one who prescribes remedies for diseases or who is skilled in the art of healing, Physician (சா.அக.);.

அதசம்

அதசம் adasam, ெப. (n.)

   1. காற் ; wind.

   2. ஆதன்; soul (சா.அக.);.

அதசயம்

 
 அதசயம் adasayam, ெப. (n.)

   தைர ல் உறங் ைக; sleeping on the ground (சா.அக.);.

அத

 
 அத  adasi, ெப. (n.)

   சணல்; fiax or hemp, crotolaria juncea (சா.அக.);.

அதகப்

 
 அதகப்  adagapdi, ெப. (n.)

   இ ப் ன் ழ் உணரச்் யற் க் கால் ைக,  டக்  ஊைத பக்கவ ப் ; paralysis of the legs and the 
lower part of the body, Paraplegia (சா.அக.);.

அதட்டம்

அதட்டம் adaṭṭam, ெப. (n.)

   1. பாம் ன் ழ்வாய்ப் பல் ( வக. 1286.);; lower fang of a serpent.

   2. பாம் ரப்்  ( டா.);; breath of a snake.

     [Skt. adhó-damstra → த. அதட்டம்.]

அதப்பாதாளம்

 
 அதப்பாதாளம் adappādāḷam, ெப. (n.)

   காணெவாண்ணா ஆழம்; chasm, abyss.

     [Skt. adhas + påtålam → த. அதப்பாதாளம்.]

அதப் யம்

 
 அதப் யம் adappiyam, ெப. (n.)

   அைவயல் ள  (யாழ்ப்.);; indecent language,

     [Skt. a-sabhya → த. அதப் யம்.]

அதபட்சம்

 
 அதபடச்ம் adabaṭcam, ெப. (n.)

    க் ; dried ginger (சா.அக.);.
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அதபவாதம்

 
 அதபவாதம் adabavādam, ெப. (n.)

   ஆ ள் ேவதத் ல் ெசால் ள்ள ஓர ்ஊைத (வாத); ேநாய்; a rheumatic disease mentioned in the ayurvedic 
science (சா.அக.);.

     [Skt. adha+vata → த. அதபவாதம்.]

அத

அத  adabu, ெப. (n.)

   1. வணக்கம்; obedience.

   2. ம ப் ற  (மரியாைத);; manners.

     "அத  ெகட்டவன்".

த.வ. ம ப் .

     [Ar adab → த. அத .]

அதமசரரீம்

 
 அதமசரீரம் adamasarīram, ெப. (n.)

 kalpaka tree.

அதமதசம்

 
 அதமதசம் adamadasam, ெப. (n.)

   ெவங்காரம் (ைவ. .);; borax.

அதமதானம்

 
 அதமதானம் adamadāṉam, ெப. (n.)

   ைகம்மா , அசச்ம் த யைவ க ய ெகாைட ( ன்.);; charity for selfish ends through fear, as the lowest 
kinds of benevolence.

     [அதம(ம்); + தானம்.]

     [Skt. adhama → த. அதம(ம்);.]

அதமபட்சம்

 
 அதமபடச்ம் adamabaṭcam,      ( .அ.) (adv.)

    ைறந்த ; at least.

த.வ.  ழ்ப்பா .

     [Skt. adhama + paksa → த. அதமபடச்ம்.]

அதமம்

 
 அதமம் adamam, ெப. (n.)

    ழ்நிைல; that which is lowest, worst.

     [Skt. adhama → த. அதமம்.]

அதமரண்ன்

அதமரண்ன் adamarṇaṉ, ெப. (n.)

   கடன் வாங் ேவான் ( க் ரநீ , 97.);; one who takes loans debtor.

     [Skt. adha-marna → த. அதமரண்ன்.]
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அதம ம்ச

அதம ம்ச  adamavimcadi, ெப. (n.)

   அ ப  ஆண்  (வ டங்);க ள் லவங்க தல் அடச்ய வைர ள்ள 20 ஆண் கள் (ெபரியவ .);; the 
last twenty years from pila-vanga to atcaya, in the jupiter cycle.

     [Skt. adha-ma-vimsati → த. அதம ம்ச .]

அதமன்

அதமன் adamaṉ, ெப. (n.)

   கைடயன்; low, mean, vile person.

     "க  ேபால்வ ரதமர"் (நீ ெவண். 91);.

த.வ.  ழ்மகன்,  ேழான், இ ந்ேதான்.

     [Skt. adhama → த. அதமன்.]

அதமாதமன்

 
 அதமாதமன் adamādamaṉ, ெப. (n.)

    கக் ழானவன்; vilest of the vile, most worthless fellow.

     [Skt. adhama + adhama → த. அதமாதமன்.]

அதர்மம்

 
 அதரம்ம் adarmam, ெப. (n.)

அத மம் பாரக்்க;see adarumam.

த.வ. அறங்கைட, அல்லறம், அறக்ேக .

     [Skt. a-dharma → த. அதரம்ம்.]

அதர்மாத் காயம்

 
 அதரம்ாத் காயம் adarmāddikāyam, ெப. (n.)

   ஐந்  அ க (சமன); மத உடெ்பா ள்க  ெளான் ;     [Skt. adharma + asti-kåya → த. அதரம்ாத்  காயம்.]

அதரவ் ைக

 
 அதரவ் ைக adarvasigai, ெப. (n.)

    ற்ெறட் பநிடதங்க ெளான் ; name of an upanisad.

     [Skt. atharvasikha → த. அதரவ் ைக.]

அதரவ் ர

அதரவ் ர  adarvasirasu, ெப. (n.)

    ற்ெறட் பநிடதங்க ெளான்  ( . . 8, 11, மைறஞா.);; name of an upanisad.

     [Skt. atharvaširas → த. அ ரவ் ர .]

அதரவ்ணம்

அதரவ்ணம் adarvaṇam, ெப. (n.)

   நான்காம் மைற ( வாைனக். ேகாசெ்சங். 127.);; name of the fourth veda.

த.வ.  மைற.

     [Skt. atharva → த. அதரவ்ணம்.]

அதரவ்ம்

அதரவ்ம் adarvam, ெப. (n.)

அதரவ்ணம் (காஞ் ப் . வ ர , 12.); பாரக்்க;see adarvanam.

     [Skt. atharvan → த. அதரவ்ம்.]
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அதர ட்டம்

 
 அதர ட்டம் adaraguṭṭam, ெப. (n.)

   இத ல் ேதான் ம் ற் ேநாய்; cancer of the lip (சா.அக.);.

த.வ. இதழ் ற் .

     [அதர +  ட்டம்.]

     [Skt. adhara → த. அதர(ம்);.]

அதரண த்ைத

 
 அதரண த்ைத adaraṇaviddai, ெப. (n.)

   ெசய் ைன; black magic (சா.அக.);.

அதரபானம்

அதரபானம் adarapāṉam, ெப. (n.)

   மகளி ரித ம் நீர ்( வக. 190, உைர.);; drinking the lips, kissing the lower lip.

     [Skt. adhara → pana → த. அதரபானம்.]

அதரமதம்

 
 அதரமதம் adaramadam, ெப. (n.)

    ல கர ்ஈ பாட்  த ம் நீர;் a secretion from the lower lip of woman through lust (சா.அக.);.

த.வ. மகளிர ்இத ம் நீர.்

     [Skt. adhara + amrta → த. அதரமதம்.]

அதரவாய்

 
 அதரவாய்  adaravāyvu, ெப. (n.)

   வளித் ெதால்ைலயால் வாய் மற் ம் இத  (உதட் );ற் கா ம் ேநாய்; a disease of the lip of the mouth or that 
of the genital of a female (சா.அக.);.

     [Skt. adhara + våyu → த. அதரவாய் .]

அதரா ர்தம்

 
 அதரா ரத்ம் adarāmirdam, ெப. (n.)

அதரமதம் பாரக்்க;see adara-madam (சா.அக.);.

     [அதர(ம்); + அ ரத்ம்.]

     [Skt. adhara → த. அதர(ம்);.]

அ ழ்  → அ ர்  → Skt. amrta.

அதரிசனன்

அதரிசனன் adarisaṉaṉ, ெப. (n.)

   1. பாரக்்க யாதவன்; one who is destitute of the sense of sight.

   2. கண் பாரை்வயற்றவன்; a blind man (சா.அக.);.

     [Skt. adharsana → த. அதரிசனன்.]
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அதரி

 
 அதரி  adarisi, ெப. (n.)

அதரிசனன் பாரக்்க;see adarisanan (சா.அக.);.

     [Skt. adharsana → த. அதரி .]

அத மம்

 
 அத மம் adarumam, ெப. (n.)

   அறமல்லாத ; that which is unrighteous.

த.வ. அறக்ேக .

     [Skt. a-dharma → த. அத மம்.]

அதல தலம்

 
 அதல தலம் adalagudalam, ெப. (n.)

   ெப ங் ழப்பம் (இ.வ.);; tumult, great confusion.

த.வ. கலவரம்.

     [Skt atala+ku=tala → த. அதல தலம்.]

அதலதலம்

அதலதலம் adaladalam, ெப. (n.)

   1. காரீயம்; black lead;plumbago.

   2. காரீய மணல்;

அதலம்

அதலம் adalam, ெப. (n.)

    ேழ லகத் ெதான் ; name of a world under the earth, first of kilelulagam, q.v.

     "அதல தல த லந்தத் தலங்கெளன" ( ப் . 138.);.

த.வ.  ல , நிரயம்.

     [Skt. atala → த. அதலம்.]

அதலா ேலாகம்

அதலா ேலாகம் adalāyilōkam, ெப. (n.)

   1. நில ல ன் ண்டா ம் தா ப் ெபா ள்; any ingredient or natural in organic substance in the earth's crust 
obtained by mining-mineral. 

   2. நிலத் ற் ள் ைள ம் மாைழ (உேலாகம்);; any metal dug out from the earth (சா.அக.);.

     [Skt. atala + loha → த. அதலா ேலாகம்.]

அதவா

அதவா adavā, இைணப். (Conj.) அல்ல  or,

     "அதவா ரட்ேபார ்தனக்கஞ் ேமா" (பாரத. ப ேனழா. 232.);.

     [Skt. athava → த. அதவா.]

அதவாய்

 
 அதவாய்  adavāyvu, ெப. (n.)

   ச ட்  மண்; fuller's earth (சா.அக);.
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அத டம்

அத டம்1 adaviḍam, ெப. (n.)

   அ ைட ( ன்.);; atis.

     [Skt. ati-visa → த. அத டம்.]

 அத டம்2 adaviḍam, ெப. (n.)

   அத டயம்; Indian atees, Aconium heterophyllum (சா.அக.);.

அத பாசனம்

 
 அத பாசனம் adavupācaṉam, ெப. (n.)

    ணரச்் ; sexual intercourse (சா.அக.);.

அதைவ

 
 அதைவ adavai, ெப. (n.)

    ழ்மகன் (இ.வ.);; vile person.

     [Skt. hata → த. அதைவ.]

அதளக்காய்

 
 அதளக்காய் adaḷakkāy, ெப. (n.)

அதளங்காய் பாரக்்க;see adalangay (சா.அக.);.

அதளங்காய்

 
 அதளங்காய் adaḷaṅgāy, ெப. (n.)

    ரக்்கங்காய்; acute-angled cucumber, Cucumis actutangalus (சா.அக.);.

அதன்மம்

அதன்மம் adaṉmam, ெப. (n.)

   அறமல்லாத ; that which is unrighteous.

     "அ ளினா ைரத்த ன் வ வரா ததன்மஞ் ெசய் ன்" ( . .2.33.);.

     [Skt. a-adharma → த. அதன்மம்.]

அதன்மர்

 
 அதன்மர ்adaṉmar, ெப. (n.)

    ழ்மக்கள் ( ங்.);; base, low persons.

     [Skt. a-dharma → த. அதரம் → அதன்மர.்]

     'ர'் பலரப்ால் ஈ .

அதன்மாத் காயம்

 
 அதன்மாத் காயம் adaṉmāddikāyam, ெப. (n.)

அதரம்ாத் காயம் பாரக்்க;see adarmáttikāyam.
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அதன்

அதன்  adaṉmi, ெப. (n.)

   ஒ க்கங்ெகட்டவள்; fallen woman.

     "அதன்  யாெரன வாங்கவன் னவ" (ெப ங். உஞ்ைசக். 35, 69.);.

த.வ. அறக்ேகடன்.

     [Skt. a-dharmin → த. அதன் .]

அதனா

 
 அதனா adaṉā, ெப.அ. (adj.)

   தாழ்ந்த; mean, low.

     'அதனா மனிதன்' (இ.வ.);.

     [U. adna → த. அதனா.]

அதத்தசஞ்சயம்

 
 அதத்தசஞ்சயம் adaddasañsayam, ெப. (n.)

   உடம் ன் ழ்ப் ப ல் தங் ள்ள நீர ்மற் ம் க மா  (மல த் ரம்);; the faeces and the urine in 
the lower region of the trunk (சா.அக.);.

அதாசலம்

 
 அதாசலம் atācalam, ெப. (n.)

   காட் மல் ைக வைக (மைல.);; wild jasmine.

     [P]

அதா மந்தம்

 
 அதா மந்தம் atātimandam, ெப. (n.)

   ஆ ள் ேவதப்ப க் கண்ைணப் பற் ய ஐந்  வைக மாந்த ேநாய்க ள் ஒன் ; one of the five kinds of 
ophthalmia according to ayurveda.

அதா மாந்தேராக
ம்

 
 அதா மாந்தேராகம் atātimāndarōkam, ெப. (n.)

அதா மந்தம் பாரக்்க;see adādimandam (சா.அக.);.

     [அதா  + மாந்த(ம்); + ேராகம்.]

     [Skt. ati → த. அதா , Skt. roga → த. ேராகம்.]

அதா

அதா  atātiru, ெப. (n.)

   இவறன் மாைலயன் ( ந்தா. நி. 137.);; miser.

     [Skt. a-datr → த. அதா .]

அதா

அதா  atātu, ெப. (n.)

   1. தா  வல்லாத ; that which is not a mineral.

   2.  த்த ழ் ன்ைம; absence of semen (சா.அக.);.

     [அ + தா .]

     [Skt. a → த. அ.]

தா  → Skt. dhattu.
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அதாரன்

அதாரன் atāraṉ, ெப. (n.)

   1. மணமாகதவன், மாணி; one who is unmarried, an un married man, Bachelor.

   2. மைன  ழந்தவன்; one who has lost his wife, a widower (சா.அக.);.

த.வ. மாணி.

     [Skt. a-dara → த. அதாரன்.]

அதாலத்

 
 அதாலத்  atālattu, ெப. (n.)

    ைறமன்றம்; court of justice.

     [U. adalat → த. அதாலத் .]

அதாவரி

 
 அதாவரி  atāvarisi, ெப. (n.)

   ெவட்பாைல யரி ; dysentery rosebay bitter oleander, Nerium antidysentericum alias Hollarhena antidysentericum 
(சா.அக.);.

அதாெவட் ல்

 
 அதாெவட் ல் atāveṭṭil,  . .எ. (adv.)

   தற்ெசயலாய் (இ.வ.);; unexpectedly, by chance.

அதாெவட் க்கார
ன்

 
 அதாெவட் க்காரன் atāveṭṭukkāraṉ, ெப. (n.)

   ேபா யாக ந ப்ேபான்; bogus personage, bogus tax-gatherer.

     "ஆயக்காரன் ஐந்  பணங்ேகட்பான் அதாெவட் க்காரன் ஐம்ப  பணங்ேகட்பான்".

     [அதாெவட்  + காரன்.]

     [U adawat → த. அதாெவட் .]

அ க் ரமம்

அ க் ரமம்1 adikkiramam, ெப. (n.)

   1.  ைக; overstepping, going beyond, transgression.

   2.  ைறேக ; iniquity.

     "அன்ன தன்ைமய ன க் ரமங்கள் ேகட் " (உத்தரரா. வைரெய . 2);.

     [Skt. ati-krama → த. அ க் ரமம்.]

 அ க் ரமம்2 adikkiramam, ெப. (n.)

   கற்ப த்தல்; committing excess of sin sexually (சா.அக.);.

     [Skt. ati-krama → த. அ க் ரமம்.]

அ க் ர -த்தல்

அ க் ர -த்தல் adikkiramiddal,    4 ெச. ன்றா . (v.i.)

   1. ேமற்ப தல்; to exceed, as proper bounds.

   2.  தல்; to transgress.

     [Skt. ati-krama → த. அ க் ர .]
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அ க் ராந்தம்

அ க் ராந்தம் adikkirāndam, ெப. (n.)

   கடந்த  ( . . 7, ஞானப்.);; that which transcends.

த.வ. வரம் க .

     [Skt. ati-kranta → த. அ க் ராந்தம்.]

அ க ரசாந் னி

 
 அ க ரசாந் னி adigasurasāndiṉi, ெப. (n.)

   வல்லாைர; a bitter plant, Hydrocotyle asiatica, so called from its soothing effect in cases of excessive fever (சா.அக.);.

     [Skt. atiga → த. அ கம்.]

அ கண்டம்

அ கண்டம்1 adigaṇṭam, ெப. (n.)

   ஒகம் இ பத்ேத  ெலான்  ( தான. பஞ்சாங்க. 25);;     [Skt. atiganda → த. அ கண்டம்.]

 அ கண்டம்2 adigaṇṭam, ெப. (n.)

   1 இறக் ம் ேநரத் ல் ஏற்ப ம் ன்பம்; pangs or agony of death.

   2. ெபரிய ண்டம்; a big piece.

   3. ெபரிய க த் ; a swollen neck-colloid goitre.

   4. உ க்  இடர ் ைள க்கக் ய எ ரப்ாராத நிகழ் ; an accident or other crisis endangering human life 
(சா.அக.);.

அ கதம்

அ கதம் adigadam, ெப. (n.)

   1. வளி (வா );; air.

   2. எட்டாத ; that which is beyond reach (சா.அக.);.

     [Skt. ati-gata → த. அ கதம்.]

அ கந்தம்

அ கந்தம் adigandam, ெப. (n.)

   1. ந மணப் ல் வைக ( .அ.);; fragrant species of grass.

   2. மர வைக ( .அ.);; champak.

   3. கந்தகம் ( .அ.);; sulphur.

     [Skt. ati-gandha → த. அ கந்தகம்.]

அ கரண்ம்

 
 அ கரண்ம் adigarṇam, ெப. (n.)

   ெபா ள்; substance (சா.அக.);.

அ கரணத்தண்ட
ம்

அ கரணத்தண்டம் adigaraṇaddaṇṭam, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக (S.I.I.ii, 353.);; an ancient tax.

     [அ கரணம் + தண்டம்.]

     [Skt. adhi-karana → த. அ கரணம்.]

அ கரணத்ைதலம்

அ கரணத்ைதலம் adigaraṇaddailam, ெப. (n.)

   தைல க்ெகண்ெணய் (ைதலம்);; a medicated oil prepared as per process aid down in Agastyar vallathi 600 and 
used for oil bath in cases of obstinate fever.

அகத் ய வல்லா  600இல் ெசால் ய ைறப்ப ,  டாத காய்சச் க்காக வ த் ெத த்த 
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அ கரணம்

அ கரணம் adigaraṇam, ெப. (n.)

   1. அ ப்பைட ( . .1, 65,  வஞா.);; substratum, support.

   2. ஏழாம் ேவற் ைமப் ெபா ள் ( . .9.);; place, as the sense of the loc.

   3. ஒ  ெசய் ையக் த்த ப  ( .ேபா.  ற். 1, அவ.);; section of a work, treating of one subject.

     [Skt. adhi-karana → த. அ கரணம்.]

அ கரா கம்

 
 அ கரா கம் adigarāvigam, ெப. (n.)

   ெசந் ள ; a red variety of basil, Ocimum (genus); (சா.அக.);.

     [P]

அ காசம்

அ காசம் adikācam, ெப. (n.)

   ெப நைக ( ந்தா. நி. 120.);; loud laughter.

த.வ. ெவ ச் ரிப் .

     [Skt. ati-asya → த. அ காசம்.]

அ காய த்

 
 அ காய த்  adikāyasiddi, ெப. (n.)

   க ம ; a tree, black marudu Negroe's olive, Terminalia tementosa alias T.alata (சா.அக,);.

அ காயன்

அ காயன் adikāyaṉ, ெப. (n.)

   1. ப த்த உடம் ைடேயான்; one having a gross or flesh body, a stout man.

   2. உடம் ல் ந்த காய ைடேயான்; one with serious injuries.

   3. உடம் ல் த ம் ைடேயான்; one with numerous scars on the body (சா.அக.);.

அ காரடாைக

அ காரடாைக adikāraṭākai, ெப. (n.)

   அ காரத்தால் உண்டா ம் ெச க் ; pride of power.

     "அ காராடாைக ன்ேம லாரத்் " (சரவண. பண . 109);.

     [Skt. adikara+U.tiga → த. அ காரடாைக.]

அ காரதத் வம்

அ காரதத் வம் adikāradadduvam, ெப. (n.)

    ைன ந்  கல்  ைறந்த வ ெமய்ப்ெபா ள் ( . .1, 65, ஞானப்.);;

அ காரநந்

 
 அ காரநந்  adikāranandi, ெப. (n.)

    வன் ேகா ல் ழாக்களில் பயன்ப த் ம் ஊர்  வைக; vehicle of Sivan with the face of a bull and body 
of man, used generally on the morning of the third day of festival in some temples, as representing Nandikesvarar who is the 
commandant of the city of Sivan.

     "அ கார நந்  ேசைவ".

அ காரபத் ரம்

 
 அ காரபத் ரம் adikārabaddiram, ெப. (n.)

   ெகா ப் ைச  ஆவணம் அ கார ஆவணம்; letter of authority, power of attorney.

அ காரவரத்்தைன

அ காரவரத்்தைன adikāravarddaṉai, ெப. (n.)

   வரிதெ்தா  (M.E.R. 428 of 1913);; a collection of taxes.
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அ காலங்காரம்

அ காலங்காரம் adikālaṅgāram, ெப. (n.)

   ெப ைமயணி (அணி .41.);; figure of speech in which the contained is described as greater than the container, or 
the container than the contained.

     [Skt. adhika + alankara → j. mamy.]

அ ச் ரம்

அ ச் ரம் adigirucciram, ெப. (n.)

   12 நாள் ைகக்ெகாள் ம் ஒ  ேநான் ; an extraordinary fasting and penance lasting 12 days.

     [Skt. atikrcchra → த. அ ச் ரம்.]

அ ேகரம்

 
 அ ேகரம் adiāram, ெப. (n.)

    தா ெசங்க நீர;் a kind of water-lily, Grewia rotundifolia (சா.அக.);.

அ ங்கா கம்

 
 அ ங்கா கம் adiṅgāligam, ெப. (n.)

   ெசம் ளியம் ரண்ைட; a red variety of  ளிப் ரண்ைட, hairy wildyine, Vitis setosa alias cissus acida (சா.அக.);.

அ சச்த் ரம்

 
 அ சச்த் ரம் adiccaddiram, ெப. (n.)

   காளான் (மைல.);; mushroom.

     [Skt. atichatra → த. அ சச்த் ரம்.]

     [P]

அ சங்க தம்

 
 அ சங்க தம் adisaṅgalidam, ெப. (n.)

   ஒன் த ய எண்கைள இரட் த் ப் ெப க்க வ ந் ெதாடெரண் ( ன்.);; summation of a series in 
geometrical progression whose first term is one, and ratio two.

     [Skt. ati + san-kalita → த. அ சங்க தம்.]

அ சங்ைக

அ சங்ைக adisaṅgai, ெப. (n.)

    ண் ஐயம் (ேகா ேலா.29);; needless suspicion.

     [Skt. ati + sanka → த. அ சங்ைக.]

அ சத் ரம்

அ சத் ரம் adisaddiram, ெப. (n.)

   1.  ண் ன் ரகம்; star anise, Illecium ani satum.

   2. காளான்; mushroom.

   3. ம ேதான் ; nail dye, Barleria longifolia (சா.அக.);.

அ சத் ரகம்

 
 அ சத் ரகம் adisaddiragam, ெப. (n.)

அ சத் ரம் பாரக்்க;see adi-sattiram (சா.அக.);.

     [Skt. atichatra → த. அ சத் ரகம்.]

அ சந்தானம்

அ சந்தானம் adisandāṉam, ெப. (n.)

   ெபாய் ( ந்தா. நி. 122.);; falsehood.

     [Skt. atisandhana → த. அ சந்தானம்.]
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அ சமா ேயாகம்

 
 அ சமா ேயாகம் adisamādiyōkam, ெப. (n.)

   தன்ைன மறந்  ரி ம் மனெவா க்கம் (ேயாகம்);; a profound meditation in yoga practice in which the yogee is 
not only insensible to the surroundings but also forgets his own body (சா.அக.);.

     [அ சமா  + ஓகம்.]

     [Skt. ati + samadhi → த. அ சமா .]

ஒகம் → Skt. yoga.

அ சயக் ளிைக

 
 அ சயக் ளிைக adisayagguḷigai, ெப. (n.)

   ஐந்  ைற சாரைணத் ரந்்த ஒ  இதளியக் ளிைக; a mercurial pill animated five times.

     [அ சயம் +  ளிைக.]

     [Skt. atisaya → த. அ சயம்.]

ள் →  ளி →  ளிைக.

அ சயசெ்சால்

 
 அ சயசெ்சால் adisayassol, ெப. (n.)

    யப் ச ்ெசால்; expression of wonder.

     [அ சயம் + ெசால்.]

     [Skt. atisaya → த. அ சயம்.]

அ சய ட்

 
 அ சய ட்  adisayabuṭbi, ெப. (n.)

   அத் ; Indian fig-tree, ficus glomerata. It is so called from its flowers not visible to any.

இதன்  ஒ வர ்கண் க் ம் லப்படாத கரணகத்ைத ன்னிட்  இப்ெபயர ்(சா.அக.);.

     [Skt. atisaya + pusp → த. அ சய ட் .]

அ சயம்

அ சயம்1 adisayam, ெப. (n.)

   1. அ க(ைசன); தைலைம இைறப்பண் கள்;     "சகசா சயம், கரம் யா சயம், ெதய் கா சயம்" 
( வக. 2813);.

   2. உயர்  ந ற் யணி (தண்  54.);; hyperbole.

   3.  யப் ; astonishment, wonder.

     "அ களில் வ ேபாந்த வ சய ம ேயேன" (ேதவா. 938, 1);.

     [Skt. atisaya → த. அ சயம்.]

 அ சயம்2 adisayam, ெப. (n.)

   1. அ ேநாய்; a severe type of disease.

   2. ெகா ய என் க்  (சய); ேநாய்; an acute form of consumption.

   3.  ேநாய்; excessive secretion and discharge or urine, polyuria (சா.அக.);.
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அ சயமாைல

 
 அ சயமாைல adisayamālai, ெப. (n.)

   பண்டார ல்களிெலான் ; name of a Sava Siddhanda treatise by Ambalavana-tesigar, one of pangdara-sattiram, 
q.v.

     [அ சயம் + மாைல.]

     [Skt. atisaya → த. அ சயம்.]

அ சயெமா

 
 அ சயெமா  adisayamoḻi, ெப. (n.)

    யப் ச ்ெசால் ( ங்.);; expression of wonder.

     [அ சயம் + ெமா .]

     [Skt. atisaya → த. அ சயம்.]

அ சய வைம

அ சய வைம adisayavuvamai, ெப. (n.)

    ைக வைம ( ரேசா. அலங். 14, உைர);;     (Rhet.); a smile which states that there is no difference between 
uvamanam and uvamayam except in their loci.

     [அ சயம் + உவைம.]

     [Skt. atisaya → த. அ சயம்.]

அ சயன்

 
 அ சயன் adisayaṉ, ெப. (n.)

   அ கன் ( வா.);; Arhat, as superhuman.

     [Skt. atisaya → த. அ சயன்.]

அ ச -த்தல்

அ ச -த்தல் adisayiddal,    4 ெச. . . (v.i.)

    யப்பைடதல்; to wonder, to be surprised.

     "அலமந் ேதங்  ய ச த் " (கந்த .  மண. 31);.

     [Skt. atisaya → த. அ ச .]

அ சேயாக்

அ சேயாக்  adisayōkdi, ெப. (n.)

   உயர்  ந ற் யணி (அணி . 13.);; hyperbole.

     [Skt. atisayokti → த. அ சேயாக் .]

அ சரணம்

 
 அ சரணம் adisaraṇam, ெப. (n.)

அ சரண ேயானி பாரக்்க;see adi-sarana-yoni (சா.அக.);.

     [Skt. ati šarana → த. அ சரணம்.]

அ சரணேயானி

 
 அ சரணேயானி adisaraṇayōṉi, ெப. (n.)

    யாகக் கல ல் ஈ ப வதால் றப் ப் ல் ஏற்ப ம் ேநாய்; a disease of the vagina.

     [Skt. ati-sarana+yoni → த. அ சரணேயானி.]
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அ சரம்

 
 அ சரம் adisaram, ெப. (n.)

   ெநட் ரப்்  ( ன்.);; sigh.

     [Skt. ati-cara → த. அ சரம்.]

அ சரி-த்தல்

அ சரி-த்தல் adisariddal,    4. ெச. . . (v.i.)

   கடந்  ேபாதல்; to pass by, as a planet.

     " ரகங்க ள சரித்  வக் ரிக் ற " ( ன்.);.

     [Skt. ati-car → த. அ சரி.]

அ ச ம சச்ம்

 
 அ ச ம சச்ம் adisarumaāssam, ெப. (n.)

அ த சச்ம் பாரக்்க;see adida-kūccam (சா.அக.);.

     [அ ச மம் +  சச்ம்.]

     [Skt. ati-carman → த. அ ச மம்.]

அ சன

அ சன  adisaṉasi, ெப. (n.)

   1. ெகா ேவ ; ceylon leadwort, Plumbago Zeylanica.

   2. அ க நாற்ற ைடய ; that which is excessively fetid or that which has a strong smell.

   3. ெப ங்காயம்; asafetida.

   4.  நா ; a fetid plant or tree, Stereulia foetida (சா.அக.);.

அ சாகரம்

 
 அ சாகரம் adicākaram, ெப. (n.)

   ஒ  த ழ்க் கணித ல் (கணக்க . பா .);; name of a Tamil mathematical work.

அ சா கம்

 
 அ சா கம் adicādigam, ெப. (n.)

அ கரா கம் பாரக்்க;see adigaravigam (சா.அக.);.

அ சா ைய

 
 அ சா ைய adicāmiyai, ெப. (n.)

   ெவண் ன் ச ்ெச ; white country liquorice, Abrus precatorius (alba-); (சா.அக.);.

அ சாரக்க ப்

 
 அ சாரக்க ப்  adicārakkaḍuppu, ெப. (n.)

   ெசரியாமற் க தலால் ஏற்ப ம் வ ற்  வ ; colic arising from diarrhoea due to indigestion, Sabbural colic 
(சா.அக.);.

     [அ சாரம் + க ப் .]

     [Skt. atisara → த. அ சாரம்.]

க  → க ப் .
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அ சாரக்க சச்ல்

அ சாரக்க சச்ல் adicārakkaḻiccal, ெப. (n.)

   1. இயல்பாய் ஏற்ப ம் க சச்ல்; ordinary or simple diarrhoea.

   2. ெசரியாைம னால் ேசாம்பல் உண்டா  வாயாெல ப் , க சச்ல், வ ன்ைம, கைளப்  த ய 
ணங்கைள ண்டாக் ம் ஒ  வைகக் க சச்ல்; an acute diarrhoea marked by serious stools as in cholera and 

vomiting attended with fatigue, Weakness and sometimes collapse, Choleraic diarrhoea.

   3. வ ற்றைளசச்ல்; diarrhoea with mucous and bloody stool, Dysenteric diarrhoea (சா.அக.);.

     [அ சாரம் + க சச்ல்.]

     [Skt. ati-sara → த. அ சாரம்.]

அ சாரக்காய்சச்
ல்

 
 அ சாரக்காய்சச்ல் adicārakkāyccal, ெப. (n.)

   ெசரியாைம னால் ஏற்ப ம் ஒ  காய்சச்ல்; fever caused by diarrhoea, Febrilis diarrhoea (சா.அக.);.

     [அ சாரம் + காய்சச்ல்.]

     [Skt. ati-sara → த. அ சாரம்.]

அ சாரக் னி

 
 அ சாரக் னி adicārakkiṉi, ெப. (n.)

   அ டயெம ம் ஒ  ம ந் ச ்சரக் ; Indian atees, Aconitum hoterophylum (சா.அக.);.

அ சாரங்கட்

அ சாரங்கட்  adicāraṅgaṭṭi, ெப. (n.)

   1. ெசரியாைம னால் ஏற்ப ம் க சச்ைலக் ணப்ப த் ம் சரக் ; any drug capable of stopping or 
arresting diarrhoea from indigestion.

   2. கற்கடக ங் ; galls of pistacia, Rhus succedanea (சா.அக.);.

     [அ சாரம் + கட் .]

     [Skt. ati-sara → த. அ சாரம்.]

அ சாரசன்னி

 
 அ சாரசன்னி adisārasaṉṉi, ெப. (n.)

   நச் க் காய்சச்ல் வைக (இங். ைவ.);; typhoid fever.

     [Skt. atisara + sanni → த. அ சாரசன்னி.]

அ சாரசன்னிபாத
ரம்

 
 அ சாரசன்னிபாத ரம் adisārasaṉṉipādasuram, ெப. (n.)

   வ ற்ேறாட்டக் க சச் டன் ய காய்சச்ல்; typhoid fever accompanied by diarrhoea (சா.அக.);.

     [அ சாரசன்னிபாதம் +  ரம்.]

     [Skt. atisara + san – ni + pada → த. அ சாரசன்னிபாதம்.]

ள் →  ர ்→  ரம்.

அ சாரசாந்

அ சாரசாந்  adicāracāndi, ெப. (n.)

   1. வ ற் ப் ேபாக்ைகக் ணப்ப த் ம் ம ந் ; any remedy which controls the motion in dysentery.

   2. காட்டாத் ; jungle autti, Woodfordia floribunda (சா.அக.);.

     [அ சார(ம்); + சாந் .]

     [Skt. ati-sara → த. அ சாரம்.]
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அ சார ேலட் ம
ம்

அ சார ேலட் மம் adisārasilēṭṭumam, ெப. (n.)

   1. ெசரியாைம னால் காய்சச்ல், வ ற் ைரசச்ல்,  லாக் த் , ெநஞ் வ , நாவறட் , 
உடம்ெபரிசச்ல், இ மல், நீரே்வடை்க த ய ணங்கைள உண்டாக் ம் ஒ  ேநாய்; a form of diarrhoea 
from indigestion due to the phlegmatic condition of the system. It is marked by rumbling noise in the bowels, darting pain in 
the sides and in the inter costal region, chest pain, parched tongue, burning sensation of the body, Cough, thirst etc.,

   2. ெசரியாைம னால் ழந்ைதக க்  வ ற்ேறாட்ட ம் தள ம் ளிரச்் ம் ஏற்பட் , அத் டன் 

அ சார ரசமர

 
 அ சார ரசமர  adisārasurasamarasi, ெப. (n.)

அ சாரக் னி பாரக்்க;see adi-sara-k-kini (சா.அக.);.

அ சார ரம்

 
 அ சார ரம் adisārasuram, ெப. (n.)

அ சாரக்காய்சச்ல் பாரக்்க;see adi-sara-k-kayccal (சா.அக.);.

     [அ சார +  ரம்.]

     [Skt. ati-sara → த. அ சாரம்.]

ல் →  ர ்→  ரம்.

அ சாரஞ் க்

அ சாரஞ் க்  adicārañjurukki, ெப. (n.)

   1. இலவம் ன்; the gum of the silk cotton tree.

   2. அ சாரக் க சச்ைல கண் க் ம் ம ந் ; any drug capable of arresting diarrhoea (சா.அக.);.

     [அ சாரம் +  க் .]

     [Skt. ati-sara → த. அ சாரம்.]

அ சாரணம்

 
 அ சாரணம் adicāraṇam, ெப. (n.)

   மா லங்க வைக ( .அ.);; species of crataeva.

     [Skt. atisarana → த. அ சாரணம்.]

அ சாரத் ர யம்

 
 அ சாரத் ர யம் adicāraddiraviyam, ெப. (n.)

   வ ற் ைள ற்காகக் ெகா க் ம் கைடசச்ரக் களின் ெதா ப் ; a group of elementary drugs prescribed 
for arresting or regulating diarrhoea, Astringents (சா.அக.);.

     [Skt. ati-sara+dravya → த. அ சாரத ் ர யம்.]

அ சாரநாசனி

அ சாரநாசனி adicāranācaṉi, ெப. (n.)

   1. ெவட் லா; white honey plant, Flueggia.

   2.  ன் ; an unidentified drug (சா.அக.);.

அ சாரபந்தனி

 
 அ சாரபந்தனி adicārabandaṉi, ெப. (n.)

   ம வகம்; a plant known as maid's love, Artemesia abrotanum (சா.அக.);.
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அ சாரபந்

 
 அ சாரபந்  adicārabandu, ெப. (n.)

அ சாரங் கட்  பாரக்்க;see adi-saran-katti (சா.அக.);.

அ சார த்தம்

 
 அ சார த்தம் adicārabiddam, ெப. (n.)

   வ ற் ைரசச் டன் ஏற்ப ம் க சச்ல், வ ற் ப்பசம்,  லாவ , ஈரெலரிசச்ல், மயக்கம் த ய 
ணங்கைள உண்டாக் ம் ஒ  ேநாய்; a form of diarrhoea arising from the deranged condition of bile in the system. 

It is marked by rumbling noise in the stomach, accompanied by purging, distension, of the abdomen, pain in the sides, 
burning sensation, giddiness and other abdominal disorders, Gastrogenic diarrhoea (சா,அக.);.

     [அந்தக(ம்); +  த்தம்.]

     [Skt. ati-såra → த. அ சாரம்.]

த்  →  த்தம் → Skt. pitta.

அ சாரேப

 
 அ சாரேப  adicārapēdi, ெப. (n.)

   க சச்ல் (ேப ); வைக; kind of diarrhea.

     [Skt. ati-sara+bhedin → த. அ சாரேப .]

அ சாரம்

அ சாரம்1 adicāram, ெப. (n.)

   ேகாள்களின் வழக்கத் ற்க கமான நைட; accelerated motion of a planet from one sign to another.

     [Skt. ati-cära → த. அ சாரம்.]

 அ சாரம்2 adicāram, ெப. (n.)

   1. க சச்ல் வைக ( க்காளத். 4. 17, 33);; kind of diarrhoea.

   2. அ ம ரம் (இராசைவத்.);; liquorices.

   3.  கச ் யெதா  ன்னெவண் (நான். பால.);; a very small fraction = 1/18, 38,400.

     [Skt. ati-sara → த. அ சாரம்.]

 அ சாரம்3 adicāram, ெப. (n.)

   1. சத் சாரம், ெவ ப் , எரி ப்  (நவாசச்ாரம்);, ேசாற் ப் ,  நீ  த யவற்ைறக் ெகாண்  
ெசய் ம் ஒ  வைக உப் ; a kind of salt prepared from a mixture of nitre, sal-ammoniac, common salt and pooneer 
(fuller's earth);.

   2. சவ் ரம்; corrosive sublimate, Hydrargyri perchloridum.

   3. அ க ஊட்டம்; essence or extract.

   4.  க்க இனிப் ; excessive sweetness.

   5. கல் ப் ; rock - salt ( .அ.);.

அ சாரம்ேபாக்

 
 அ சாரம்ேபாக்  adicārambōkki, ெப. (n.)

   ஓ ய மரம்; Indian ash tree, Odina wodier. It is so called from its virtue of curing diarrhoea (சா.அக.);.

     [அ சாரம் + ேபாக் .]

     [Skt. ati-sara → த. அ சாரம்.]

ேபாக்  → ேபாக் .
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அ சார ரி

 
 அ சார ரி adicāramūri, ெப. (n.)

   ஊணங் ெகா ; a winding plant, Convolvulus racimosus (சா.அக.);.

அ சாரேராகம்

 
 அ சாரேராகம் adicārarōkam, ெப. (n.)

   ெசரியாைமக் க சச்ல் அல்ல  வ ற்றைளசச்ல்; diarrhoea or dysentery (சா.அக.);.

     [Skt. ati-sara+roga → த. அ சாரேராகம்.]

அ சாரவக் ரம்

அ சாரவக் ரம் adicāravakkiram, ெப. (n.)

   ேகாள் ன்ெசன்  ம் ைக ( தான. ேகாசா. 15, உைர);; passage and retrogression of a planet.

     [Skt. ati-cara+vakkiru → த. அ சாரவக் ரம்.]

அ சார பரசம்

அ சார பரசம் adisāravubarasam, ெப. (n.)

   1. க ப்பத் ல் உண்டா ம் ஒ  வைக நீர;் a fluid of the uterus.

   2. பனிக் டத்  நீர;் a liquid that, forms in the anniotic sac in which the foetus lies-liquor amni (சா.அக.);.

     [Skt. ati-sara + upa-rasa → த. அ சார பரசம்.]

அ ைவ

 
 அ ைவ adisiguvai, ெப. (n.)

   அ  நாக் ன் ழ் க்கத்ைத உண்டாக் ப் ணிநீரப்்ைப அல்ல  ைளகள் ேபால் 
ெகாப் ளங்கைள எ ப் , உண்ண யா  வ  உண்டாக் ம் ஒ  ேநாய்; a disease of the under surface of 
the tongue of the under surface of the tongue accompanied by a cyst or swelling and pustules all Over the parts and thereby 
causing inability to take food (சா.அக.);.

     [Skt. ati + jihva → த. அ ைவ.]

அ ரம்

 
 அ ரம் adisiram, ெப. (n.)

   தைல ழாகப் த்தல்; holding head downward or upside down (சா.அக.);.

அ வம்

 
 அ வம் adisivam, ெப. (n.)

   நாக்  அல்ல  உண்ணாக் ல் உண்டா ம் ஒ வைக க்கம்; a peculiar swelling of the tongue or (uvala); 
(சா.அக.);.

     [Skt. ati + jihva → த. அ வம்.]

அ கம்

 
 அ கம் adisivigam, ெப. (n.)

அ வம் பாரக்்க;see adi-sivam (சா.அக.);.

     [Skt, ati + jihva → த. அ கம்.]

அ தம்

அ தம் adicīdam, ெப. (n.)

   நிரயங்க  ெளான்  ( வத .  வர.்112);; name of a hell of extreme cold.

     [Skt. ati-šita → த. அ தம்.]

அ க் மேதகம்

அ க் மேதகம் adicūkkumadēkam, ெப. (n.)

    தம், தன்மாத் ைர, அ ப் ெபா  (ஞாேனந் ரியம்);, க மப் ெபா  (கன்ேமந் ரியம்);, உடக்  
(அந்தக்கரணம்);,  ணம்,  லப்ப , கலா  என்பவற் ல் ஒவ்ெவான் ம் ெகாண்ட ண் டல் 
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அ க் மம்

அ க் மம் adicūkkumam, ெப. (n.)

    ண்மம் ( ரியட்டகம்); ( .ேபா. பா. 2, 3, பக், 194.);; anything very subtle.

த.வ.  ண் .

     [Skt. ati-sūksma → அ க் மம்.]

அ க் ைம

அ க் ைம adicūkkumai, ெப. (n.)

    வ சத்  மா பா க ெளான்  (சதா வ. 21, உைர.);;     [Skt. ati-sūksmå → த. அ க் ைம.]

அ ேசாபைன

அ ேசாபைன adicōpaṉai, ெப. (n.)

   மைலமகள் ( ரம் .  க்க யாண. 22.);; Parvati.

     [Skt. ati-sobhana → த. அ ேசாபைன.]

அ ெசளரபம்

 
 அ ெசளரபம் adiseḷarabam, ெப. (n.)

   மாமரவைக (மைல.);; sweet mango, as very fragrant.

     [Skt. ati + saurabha → த. அ ெசௗபரம்.]

அ ட்டக்காரன்

 
 அ ட்டக்காரன் adiṭṭakkāraṉ, ெப. (n.)

   நல்வாய்ப் ள்ள மனிதன், நற்ேப ைடேயான்; fortunate man.

த.வ. ேபற்றாளன்.

     [அ ட்டம் + காரன்.]

     [Skt. a-drsta → த. அ ட்டம்.]

அ ட்டகன்மம்

அ ட்டகன்மம் adiṭṭagaṉmam, ெப. (n.)

   நன்ைம ைமகைளத் ய்க்கச ்ெசய் ஞ் ெசயல் ( வப் ர. 19. உைர. பக். 213);; the invisible karma which 
causes enjoyment and suffering.

     [Skt. a-drsta + karman → த. அ ட்டகன்மம்.]

அ ட்டசெ்சல்

 
 அ ட்டசெ்சல்  adiṭṭaccelli, ெப. (n.)

   ைவப்  நஞ்  ( ன்.);; prepared arsenic.

அ ட்டசெ்சால்

 
 அ ட்டசெ்சால்  adiṭṭaccolli, ெப. (n.)

அ ட்டசெ்சல்  ( .அ.); பாரக்்க;see atitta-c-celli.

அ ட்டம்

 
 அ ட்டம் adiṭṭam, ெப. (n.)

   நற்ேப ; fortune.

த.வ. ஆ ழ்

     [Skt. adrista → த. அ ட்டம்.]
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அ ட்டவசம்

 
 அ ட்டவசம் adiṭṭavasam, ெப. (n.)

   எ ரப்ாராத வைகயாக ஏற்பட்ட நன்ைம; sheer luck ( ரியா.);.

     [அ ட்ட(ம்); + வசம்.]

     [Skt. a-drsta → த. அ ட்ட(ம்);.]

வயம் → வசம்.

அ ட்டாத்

அ ட்டாத்  adiṭṭāddiru, ெப. (n.)

   தைலைம உைடயவன்; ruler, chief, protector.

     "ஈசன ட்டத் வாம்" (ேவதா.  . 79.);.

     [Skt. adhi-sthatr → த. அ ட்டாத் .]

அ ட்டாதா

 
 அ ட்டாதா adiṭṭādā, ெப. (n.)

அ ட்டாத்  பாரக்்க;see adittattiru.

     [Skt. adhisthåtå → த. அ ட்டாதா.]

அ ட்டானம்

அ ட்டானம் adiṭṭāṉam, ெப. (n.)

   1. நகர ்(நாநாரத்்த.);; city.

   2. இ க்ைக (M.E.R. 343 of 1927-8);; seat.

   3. ேதரக்்கால் (நாநாரத்்த);; chariot-wheel.

   4. ேகா ல் மானத் ன் ள்ள ப  (M.E.R 146 of 1928-9);; the base of a temple vimanam.

   5.  கழ் (நாநாரத்்த.);; fame.

   6. ஆரவாரிக்ைக (நாநாரத்்த.);: roaring, shouting.

   7. நிைலக்களம்; place, abode.

த.வ. அ வாணம்.

     [Skt. adhi-sthåna → த. அ ட்டானம்.]

அ ட் -த்தல்

அ ட் -த்தல் adiṭṭiddal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

   நிைலக்களமாகக் ெகாள் தல் ( .ேபா. ற்.4, 1, பக். 86);; to abide in, stand on.

     [Skt. adhi-sthå → த. அ ட் .]

அ தல ேலட் ம
ம்

 
 அ தல ேலட் மம் adidalasilēṭṭumam, ெப. (n.)

   ேகாைழேநாய்; a kind of phlegmatic disease (சா.அக.);.

அ த

 
 அ த  adidaṉu, ெப. (n.)

   ெபான் ( ன்.);; gold.
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அ தாபகவாதம்

 
 அ தாபகவாதம் adidāpagavādam, ெப. (n.)

   உடம்ைபத் த க்கச ்ெசய் ம் ஒர ்ஊைத (வாத); ேநாய்; a kind of nervous prostration arising from errors in diet 
and extending all over the body (சா.அக.);.

     [அ  + தாபகம் + வாதம்.]

     [Skt. ati → த. அ . Skt. Våta → த. வாதம்.]

தபம் → தாபம் → தாபகம்.

அ

அ 1 adidi, ெப. (n.)

   1.  ந் னன் (ைசவச. மாணாக். 27);; one entitled to hospitality, guest.

   2. இறந்தநாட் கடன் ெசய்தற்  ஒவ்வாத நாள்; an unsuitable tithi, the first of two tithis in the same month, on which 
ceremonies that are regulated by the tithis cannot be performed.

   3. இர  15  த்தத் ள் பத்தாவ  ( தான.  ணா. 73, உைர.);; the tenth of 15 divisions of night.

     [Skt. a-tithi → த. அ .]

 அ 2 adidi, ெப. (n.)

   க யபர ்மைன  (கம்பரா. சடா . கா. 29.);; name of a daughter of Daksa, wife of Kasyapa and mother of all the 
gods.

     [Skt. aditi →  த. அ .]

 அ 3 adidi, ெப. (n.)

   1. நிலம்; earth.

   2. மைல மகள்; Părvati.

அ நாள்

 
 அ நாள் adidināḷ, ெப. (n.)

   கைழ ( னர் சம்); ( ங்.);; the seventh naksatra, as presided over by Adidi.

த.வ. ஏழா .

     [அ  + நாள்.]

     [Skt. aditi → த. அ .]

அ ப்பம்

 
 அ ப்பம் adidippam, ெப. (n.)

   உணவவா ன்ைம; loss of appetite, Anorexia (சா.அக.);.

அ தம்

 
 அ தம் adidipūcidam, ெப. (n.)

   சத்  சாரைண; a plant;

 spreading hogweed, Boerhaavia procumbens alias B. diffusa (சா.அக.);.
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அ ைச

அ ைச adidipūcai, ெப. (n.)

    ந்ேதாம்பல்; hospitality to a guest.

     "கமழ் ைவ ய லா ன  ைச ம்" (காஞ் ப் .  நகர. 103.);.

     [அ  +  ைச.]

     [Skt. atithi → த. அ .]

 →  ைச.

அ பம்

 
 அ பம் adidīpam, ெப. (n.)

   ேபரரத்ைத; greater galangal, Alpinnia galanga (major); (சா.அக.);.

அ ம்மற் னசம்

 
 அ ம்மற் னசம் adidummaṟpīṉasam, ெப. (n.)

   கபால வறட் னா ம் க்ெக ம் ல் அ ப வதனா ம் காற் டன் க் , கண், வாய், ெச  
ஆ ய இடங்கைள அைடப்பதனா ம் எந்ேநர ம் ம்மைல உண்டாக் ம் க்கைடப்  வைக 
( னசம்);; a kind of nasal catarrh marked by constant sneezing, due to the dryness of the scalp, traumatic causes and 
obstruction in nasal passages and other openings due to the deranged condition of Vayu, acute catasthal Rhinitis (சா.அக);.

த.வ.  க்கைட ந்தல்.

     [அ  +  ம்மல் +  னசம்.]

     [Skt. ati → த. அ . Skt. pinasa → த.  னசம்.]

ம்  →  ம்மல்.

அ லேராகம்

அ லேராகம் adidūlarōkam, ெப. (n.)

   1. ஆண்க க்  உடம்ைபப் ப க்கச ்ெசய் ம் ஒ  ேநாய்;   2. ெபண்க க்  மாத லக் , வளி 
ெசல்வாக்  த ய கரணியங்களினால் உடம்  ப த் க் கா வதல்லாமல் ெநஞ் , ெதாைட, வ , 

ட்டம் த யன ப த் ம் அதனால் கைளப் , இைரப் , ேமல் ச்  த ய ணங்கைள ம் 
காட் ம் ஒ  ேநாய்;த.வ.  ங்கல்ேநாய்.

அ ேதசம்

அ ேதசம் adidēcam, ெப. (n.)

   1. ஒன்றற் ரியைத மற்ெறான்றற்  ஏற் க் ைக; extending a rule to an analogous case.

   2. ஒப் ைமயா ணரத்் ைக;     "அ ேதச வாக் யம்" (தரக்்கபா. 29.);.

     [Skt. atidesa → த. அ ேதசம்.]

அ ேத -த்தல்

அ ேத -த்தல் adidēciddal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒன்றற் ரியைத மற்ெறான் ற்  ஏற் க் தல் (ஈ , 10, 10, 6.);; to extend to an analogous case.

     [Skt. ati-desa → த. அ ேத .]

அ ேதவைத

 
 அ ேதவைத adidēvadai, ெப. (n.)

    லெதய்வம்; presiding deity, as of a mantra.

     [Skt. adhi → த. அ .]

த. ேத  → Skt. devata → த. ேதவைத.

அ ேதாவயம்

 
 அ ேதாவயம் adidōvayam, ெப. (n.)

    ைமயான எரிநீர;் a fluid that dissolves any substance or in which any solution is effected, universal solvent 
(சா.அக.);.
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அ நி

 
 அ நி  adinidi, ெப. (n.)

   எரி ப்  (நவசச்ாரம்);; hydrochlorate of ammonia-Sal ammoniac (சா.அக.);.

அ நீசம்

அ நீசம் adinīcam, ெப. (n.)

   1. ஐவைகப் ணரச்் ெளான் ;     " ைழவற அ நீச ெமன்ன" (ெகாக்ேகா. 3, 7);.

   2. ேகாள்கள் தாழ்வான (பாைக); ேகாட் க்ைக (ேசா ட. ந்.);; Skt. ati-nica → த. அ நீசம்.]

அ ப் ரசங்கம்

அ ப் ரசங்கம் adippirasaṅgam, ெப. (n.)

   ேவண் வ பகரா  மற்ெறான்  ரிக்ைக (த க்கசங். பக். 249.);; digression, introducing extraneous matter.

     [Skt. ati+pra-sanga → த. அ ப் ரசங்கம்.]

அ பதா

 
 அ பதா  adibadādi, ெப. (n.)

   ெசம்பசைள; a red species of Indian spinach, Spinacha oleracea (சா.அக.);.

அ ப

அ ப 1 adibadi, ெப. (n.)

   1. அரசன் (ெபரிய . கண்ணப்ப. 7);; ruler, king, sovereign.

   2. தைலவன் ( வ்.  வாய். 6, 10, 3);; lord, master, superior.

   3. உரிைம ைடேயான்; one who has the right.

     'அரசன் என்பவன் ஒ  நாட் ன் அ ப ' ( ரியா.);.

த.வ. தைலவன்.

     [Skt. adhi + pati → த. அ ப .]

 அ ப 2 adibadi, ெப. (n.)

   சண்பகமரம் ( .அ.);; champak.

அ ப ங்

 
 அ ப ங்  adibadiṅgi, ெப. (n.)

   ெகா ேவ ; a plant, leadwort, plumbago Zeylanic (சா.அக.);.

அ ப ச ்சங்கம்

 
 அ ப ச ்சங்கம் adibadiccaṅgam, ெப. (n.)

   வா ைம; climbing staff-plant, Celastrus paniculata alias Vernonia anthelmintica (சா.அக.);.

அ ப சச்ம்

 
 அ ப சச்ம் adibadiccam, ெப. (n.)

அ ப ச ்சங்கம் பாரக்்க;see adi-padi-c-cangam (சா.அக.);.

அ ப ஞ்

 
 அ ப ஞ்  adibadiñji, ெப. (n.)

அ ப ங்  பாரக்்க;see adi-padingi (சா.அக.);.
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அ பத் ரம்

அ பத் ரம் adibaddiram, ெப. (n.)

   1. ேதக்  மரம்; teak tree, Teetona grandis.

   2. ம ர ்மாணிக்கம்; morning mallow, Sida acuta (சா.அக.);.

அ ப ப்ெபா த்த
ம்

 
 அ ப ப்ெபா த்தம் adibadibboruddam, ெப. (n.)

   மணமக்கட ்ெபா த்தங்க ள் ஒன்  ( ன்.);;     (Astrol.); a correspondence between the horoscopes of the 
prospective bride and bridegroom.

     [Skt. adhi + pati → த. அ ப .]

அ பர்

அ பர ்adibar, ெப. (n.)

   1. உரிைமயாளர;் owner.

     'ெதா ல் அ பர'்.

   2. ஆட் த்தைலவர;் one who heads a state.

   3. தைலைம ஆ ரியர;் head of an educational institution.

     'பாடசாைல அ பர'்.

   4. ஒ நாட் ன் தைலவர;் one who heads a country.

     [Skt. adhi-pa → த. அ பர.்]

அ பன்

 
 அ பன் adibaṉ, ெப. (n.)

   தைலவன் ( ங்.);; lord.

     [Skt. adhi-pa → த. அ பன்.]

அ பாதகம்

அ பாதகம் adipādagam, ெப. (n.)

   ெப ம் கரி  (பாவம்); (தணிைகப் . அகத். 226.);; henious sin.

     [Skt. ati + pataka → த. அ பாதகம்.]

அ பா தம்

அ பா தம் adipādidam, ெப. (n.)

   1.  ம் ஒ ந்த ; that which is completely broken.

   2.  வ ம் ந்த எ ம் ;

அ பாரகம்

 
 அ பாரகம் adipāragam, ெப. (n.)

   ேகாேவ  க ைத; mule which is an offspring of an ass and a mare or a horse and a she-ass (சா.அக.);.

அ ரசத்தான்

 
 அ ரசத்தான் adiburasaddāṉ, ெப. (n.)

   அலரி; oleander rosebay, Nerium odorum.

அ மாங் சம்

 
 அ மாங் சம் adimāṅgisam, ெப. (n.)

   தைச வளரந்்  ன் த் ம் கண்ேணாய்; a disease of the conjunctiva characterised by the thickening of the 
membrane, ptergium (சா.அக.);.
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அ மா சக்கழ
ைல

 
 அ மா சக்கழைல adimāmisakkaḻlai, ெப. (n.)

   தைச வளரச்் ள்ள கழைலக் கட் ; a tumour blended with sarcoma, hemangio sarcoma (சா.அக.);.

     [அ மா சம் + கழைல.]

     [Skt. adhi+mamas → த. அ மா சம்.]

அ மா சகம்

அ மா சகம் adimāmisagam, ெப. (n.)

   1. ஈ  ரந்  அதனால் ஏற்ப ம் பல்வ ; painful sensation in the gum of the teeth due to its abnormal growth.

   2. உண்ணாக்  வளரந்்  அதனா ண்டா ம் அழற் ; inflammation due to the elongation of the uvula, uvulitis 
(சா.அக.);.

     [Skt. adhi + mamsa → த. அ மா சகம்.]

அ மா சச மன்

 
 அ மா சச மன் adimāmisasarumaṉ, ெப. (n.)

   ெவள் ேமல் தைச வளரந்்  உலரந்்த அரத்த உண்ைடையப்ேபால் க த் ம், ப த் ம் இ க் ம் ஒ  
கண்ேணாய்; a soft, thick, extended overgrowth of flesh resemling a dried clot of blood in colour, on the white of the eye 
(சா.அக.);.

     [Skt.adhi+mamsa+carman → த. அ மா சச மன்.]

அ மா சாச ம
ேராகம்

அ மா சாச மேராகம் adimāmicācarumarōkam, ெப. (n.)

   1. கண்ணின் ெவள் ல் சைத வளரந்்  காணப்ப ம் ஒ  ேநாய்; a fleshy growth in the white of the eye.

   2.  ற ல் ஏற்ப ம் சைத ம ப் ; an anomaly of the eye in which a patch of the thickened conjunctive extends 
over a part of the cornea, Epitarsus or congenital pterygium (சா.அக.);.

     [ISkt. adhi+mamsa+carman+roga → த. அ மா சச மேராகம்.]

அ மார்க்க ல்

அ மாரக்்க ல் adimārkkanūl, ெப. (n.)

அ மாரக்் கசாத் ரம் ( த்.  ர. பக். 14); பாரக்்க;see adimarkiga-sattiram.

     [அ மாரக்்கம் +  ல்.]

     [Skt. ati-marga → த. அ மாரக்்கம்.]

அ மார்க்கம்

அ மாரக்்கம் adimārkkam, ெப. (n.)

   1. அகப் றச ்சமயம் ( த.  ர. 14);;   2. ைசவாகமப் ரி ள் ஒன்  ( .ேபா.பா. 17.);; a section of 
Saivagamas.

     [Skt. ati + marga → த. அ மாரக்்கம்.]

அ மார்க் கசாத்
ரம்

அ மாரக்் கசாத் ரம் adimārggigacāddiram, ெப. (n.)

   பா பதம் 'காபா கம்' மா ரதெமன் ம் மதக் (மாரக்்கங்); ேகாட்பா கைளக் ம் ல்கள் 
(சாத் ரம்); ( ேவக ந். 17.);;     [Skt. ati + margika + sastra → த. அ மாரக்் கசாத் ரம்.]

அ மா டம்

 
 அ மா டம் adimāṉuḍam, ெப. (n.)

   மாந்த ைடய ஆற்ற க்  ேமற்பட்ட ; that which is superhuman.

     [Skt. ati + manusa → த. அ மா டம்.]

அ த் ரன்

அ த் ரன் adimiddiraṉ, ெப. (n.)

   கணவன் ( ந்தா. நி. 132.);; husband.

     [Skt. ati + mitra → த. அ த் ரன்.]
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அ தம்

 
 அ தம் adimidam, ெப. (n.)

   ஈர ல்லாத ; that which is deprived of moisture (சா.அக.);.

அ த் யா
மாத் ைர

 
 அ த் யா மாத் ைர adimiruddiyādimāddirai, ெப. (n.)

   ஆன்மணத்  (ேகாேராசைன); மாத் ைர ( ன்.);; medicinal pill made of bezoar.

     [அ த்  + ஆ  + மாத் ைர.]

     [Skt. ati → mrtya → த. அ த் யா .]

அ ேமற் ராசனம்

 
 அ ேமற் ராசனம் adimēṟṟirācaṉam, ெப. (n.)

   அ ேமற் ராணியரின் இ ப் டம் (R.C.);; archiepiscopal see or diocese.

     [Skt. adi → அ  + Syr. Metran + Skt. a-sana → த. அ ேமற் ராசனம்.]

அ ேம

 
 அ ேம  adimēcu, ெப. (n.)

   அர ைற சாரந்ிைலப் பணியாளரிட்ட ள்ளிம ப்  (இ.வ.);; estimate of standing crop, made by a subordinate 
revenue officer.

த.வ.  ள்ளிம ப் .

     [U. azmaish → த. அ ேம .]

அ ேமாகம்

அ ேமாகம் adimōkam, ெப. (n.)

   1.  ப்ப (இசை்ச);  றழ்ச் ; excessive venereal impulse in the male-satyriasis.

   2. ஒ தைலக் காமம்; abnormal increase of the sexual impulse before it is reciprocated sexual hyperesthesia 
(சா.அக.);.

     [Skt. ati + mõha → அ ேமாகம்.]

அ ேமாதம்

 
 அ ேமாதம் adimōdam, ெப. (n.)

   மர மல் ைக; jasmine tree, Jasmine arboreum (சா.அக.);.

அ யசனம்

அ யசனம் adiyasaṉam, ெப. (n.)

   1. உண்ட உண  ெச யா ன்னம் ண்  உண  உடெ்காள் தல்; eating too soon after a meal before it is 
digested.

   2. அள  கடந்  உண்ைக; immoderate eating (சா.அக.);.

     [Skt. ati + asana → த. அ யசனம்.]

அ யண்டம்

 
 அ யண்டம் adiyaṇṭam, ெப. (n.)

    ைனக்கா ; cowhage plant - carpopogon pruriens alias, Flacourtia cataphracta (சா.அக.);.
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அ யத்தம்

 
 அ யத்தம் adiyaddam, ெப. (n.)

   எ ம் ன் ேமற் ; the upper part of a bone (சா.அக.);.

     [Skt. ati + asthi → அ யத்தம்.]

அ யத்

 
 அ யத்  adiyaddi, ெப. (n.)

   எ ம் ன் ேமல் எ ம்  வளரத்ல்; a bone growing over another a bony growth projecting outward from the surface of 
a bone, Expostoses (சா.அக.);.

     [Skt. ati + asthi → த. அ யத் .]

அ ய லபரணி

அ ய லபரணி adiyamilabaraṇi, ெப. (n.)

   1.  ளி ைல; tamarind leaves, Tamarindus indica.

   2. மா ைல; mango, leaf, Mangiferus indica.

   3.  ளிச்  ைர; a medicinal plant having sour leaves sour greens, Oxalis corniculata (சா.அக.);.

அ ய லம்

அ ய லம் adiyamilam, ெப. (n.)

   1.  ளிமா; sour mango tree, Spondias mangifera.

   2.  ளிநாரத்ைத; a species of citron, Citron aurantium (சா.அக.);.

     [Skt. ati + amia → த. அ ய லம்.]

அ யாச் ரமம்

அ யாச் ரமம் adiyācciramam, ெப. (n.)

   வாழ்க்ைகநிைல நான் ம் கடந்த நிைல ( . .8,32, வாக்.);; the Order beyond the four acciramam.

     [Skt. ati + ä-sirama → த. அ யாச் ரமம்.]

அ யாத் கம்

அ யாத் கம் adiyāddumigam, ெப. (n.)

   1. உ க் ரிய ; relating to the soul.

   2. இைறயாதன் (பரமாத் மா);; the supreme spirit (சா.அக.);.

     [Skt. ati + atmika → த. அ யாத் கம்.]

அ யால்

 
 அ யால் adiyāl, ெப. (n.)

   ெபரிேயா க் ங் காணிக்ைக; present or offering made to a superior, nuzzer.

     [U. hadiya → த. அ யால்.]

அ ேயாகம்

அ ேயாகம் adiyōkam, ெப. (n.)

   நற்ேகாள் நிைல ள் ஒன்  ( தான. காதக. 23. உைர);;     [Skt. ati + yoga → த. அ ேயாகம்.]

அ ேயாமகம்

 
 அ ேயாமகம் adiyōmagam, ெப. (n.)

    வப்  வாடா மல் ; red globe ever lasting jasmine, Gomphrena globosa (சா.அக.);.
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அ ேயானிப் ப்

 
 அ ேயானிப் ப்  adiyōṉippūppu, ெப. (n.)

    ப்ெபய்தற்  ன்னதாகேவ றப் ப் கள் ைரவாக வளரச்் யைடதல்; excessive activity of the 
genital glands, resulting in precocious puberty, genital over-development etc., Hyper genitalism (சா.அக.);.

     [அ ேயானி +  ப் .]

     [Skt. ati + yõni → த. அ ேயானி.]

அ ட்டசன்மேபாக்
யம்

அ ட்டசன்மேபாக் யம் adiṭṭasaṉmapōkkiyam, ெப. (n.)

   வா லக (கவரக்்க);த் ேலயாதல் நிரயத் ேலயாதல் ம  ற ேலயாதல் நிகழ் ம் ைன 
கரவ்ம் ( . . 4, 40,  வாக்.);; enjoyment of the fruits of karma, either in heaven, hell or in succeeding birth.

     [Skt. adrsta + janma + pokkiyam → த. அ ட்டசன்மேபாக் யம்.]

அ ர்வ ர

அ ரவ் ர  adirvasirasu, ெப. (n.)

    ற்ெறட்  மைற ன் அ ப் ப களிெளான்  ( . . 8, 11, மைறஞா.);; name of an Upanisad.

     [Skt. atharvasiras → த. அ ரவ் ர .]

அ ரசம்

அ ரசம்1 adirasam, ெப. (n.)

   1. பலவைகப் ண் களின் ெபயர;் the names of various plants.

   2. இதளியம்; mercury.

   3. ஒ  த் ப் க் நீர;் a sweet drink like syrup mixed with water (சா.அக.);.

     [Skt. ati + rasa → த. அ ரசம்.]

 அ ரசம்2 adirasam, ெப. (n.)

   ெவல்லப்பா ல் அரி மாைவக் கலந்  எண்ெண ல் ட்  உ வாக்கப்ப ம் ஒ வைக 
ண்பண்டம்; a kind of thick flat round cake made by frying a sweetened rice flour ( ரியா.);.

த.வ. பணியாரம்.

     [Skt. ati + rasa → த. அ ரசம்.]

அ ரதம்

அ ரதம் adiradam, ெப. (n.)

   ேதரவ்ைக நான்க  ெளான்  ( பத்ம. ெதன்றல் . 67,  ப் );; a class of chariots, one of four iradam, q.v.

     [Skt. ati-ratha → த. அ ரதம்.]

அ ரதன்

அ ரதன் adiradaṉ, ெப. (n.)

   ேதேராட்  (பாரத. அணிவ. 1.);; warrior who fights from his car with warriors innumerable, one of four tarvirar q.v.

     [Skt. ati-ratha → த. அ ரதன்.]

அ ராசன்

 
 அ ராசன் adirācaṉ, ெப. (n.)

   ேபரரசன் (insc.);; emperor.

த.வ. மன்னரம்ன்னன், ேகாேவந்தன்.

     [அ  + ராசன்.]

     [Skt.. adhi → த. அ .]

அர  → அரசன் → ராசன்.
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அ ராத் ரம்

அ ராத் ரம் adirāddiram, ெப. (n.)

    ங்கள் ேவள்  வைககளிெளான்  ( க்காளத்.  . 7, 43);; variety of the Jyotistoma, the main type of the soma 
sacrifice.

     [Skt. ati-ratra → த. அ ராத் ரம்.]

அ ராத் ரியா

அ ராத் ரியா  adirāddiriyāci, ெப. (n.)

கற் வல்ல பாரப்்பா க் ரியேதார ்பட்டப் ெபயர;்(s. i.i. v. 161.);.

 a title of learned Brahmins.

     [Skt. atiratra + yajin → த. அ ராத் ரியா .]

அ ரி

 
 அ ரி adiri, ெப. (n.)

   கல்; stone (சா.அக.);.

அ ரிகர்ணி

 
 அ ரிகரண்ி adirigarṇi, ெப. (n.)

   காக்கணம்; a plant, crow's beak, Clitoral ternatea (சா.அக.);.

அ ரிச் யம்

அ ரிச் யம் adiricciyam, ெப. (n.)

   பண்டங்கைளப் றர ்கண்ணிற் காணக் டாமல் மைறக் ம் கைல ( த்ைத);; art of making visible objects 
invisible.

     ' சரிலா வ ரிச் ய மஞ்சனம்' ( ைள. எல்லாம் 17);.

     [Skt. adrsya → த. அ ரிச் யம்.]

அ ரிசம்

அ ரிசம் adirisam, ெப. (n.)

   1.  ; blindness.

   2. காண் ற யலாைம; incapability of seeing (சா.அக.);.

அ ரிசயம்

அ ரிசயம் adirisayam, ெப. (n.)

   1. காணக் ம் ெபா ைளக் காண் ற யலாமற் ெசய் ம் ஒ  கைல ( த்ைத);; the art of rendering a 
visible thing invisible.

   2. தன்ைனப் றர ்பாரக்்காதப  மைறத் க் ெகாள் ம் கைல( த்ைத);, மைறப்  ைமையக் ெகாண்  
த்தர ்ெசய் ம் கைல; the art of making oneself invisible to others or making things invisible, performed art of Siddhars 

with the help of a magic unguent prepared by them (சா.அக.);.

அ ரிசன்

 
 அ ரிசன் adirisaṉ, ெப. (n.)

   கண் பாரை்வ இல்லாதவன்; a blind man (சா.அக.);.

அ ரிசாரம்

அ ரிசாரம் adiricāram, ெப. (n.)

   1. இ ம் ; iron.

   2. கற்சத் ; essence of stone.

   3. கல்மதம்; a fossil exuding from rocks, Asphaltum (சா.அக.);.

     [அ ரி + சாரம்.]

     [Skt. atiri → த. அ ரி.]

சா  → சாரம்.
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அ ரி யம்

 
 அ ரி யம் adirisiyam, ெப. (n.)

அ ரிசயம் பாரக்்க;see adirisayam (சா.அக.);.

அ ரித்தம்

அ ரித்தம் adiriddam, ெப. (n.)

    ைகயான ; that which is greater.

     "ஆணவமல சாமரத்் யத் ைனக் காட் ம் அ ரித்தம்" ( வசம.43);.

     [Skt. ati-rikta → த. அ ரித்தம்.]

அ க்

 
 அ க்  adirukku, ெப. (n.)

   கண் பாரை்வ ெதரியாைம; blindness (சா.அக.);.

அ சன்

 
 அ சன் adirusaṉ, ெப. (n.)

அ ரிசன் பாரக்்க;see adirisan (சா.அக.);.

அ யம்

அ யம் adirusiyam, ெப. (n.)

   1. காணக் டாத  ( த். மர. கண். 3);; that which is invisible.

   2. அ பத்  நா  கைல ள் தன்ைனக் றர ்காண் றெவாட்டாமல் மைறக் ம் கைல; art of making 
oneself invisible, one of arupattunalu-Kalai, q.v.

த.வ. காண் .

     [Skt. a-drsya → த. அ யம்.]

அ ட்டக்கட்ைட

அ ட்டக்கடை்ட adiruṭṭakkaṭṭai, ெப. (n.)

   1. நற்ேப ன்ைம (இ.வ.);; lack of good fortune.

   2. அ ட்ட னன் (இ.வ.);; one who suffers ill-fortune.

     [அ ட்ட(ம்); + கடை்ட.]

     [Skt. a-drsta → த. அ டை்ட.]

கள் → கடை்ட.

அ ட்டசா

 
 அ ட்டசா  adiruṭṭacāli, ெப. (n.)

   நற்ேப ைடயான்; fortunate person.

     [அ ட்டம் + சா .]

     [Skt. a-drsta → த. அ ட்ட(ம்);.]

சால்→ சா .

அ ட்டபரதந் ர
த் வம்

அ ட்டபரதந் ரத் வம் adiruṭṭabaradandiradduvam, ெப. (n.)

   அறப்பயன் அறங்கைட வயத்தனாைக ( ேவக ந். 3);; being subject to the results to punniyam and pavam.

     [அ ட்டம் + பரம் + தந் ரம் + தத் ம்.]

     [Skt. a-drsta → த. அ ட்டம். Skt. adhvan → த. அத் வம்.]
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அ ட்டேபாக் ய
ம்

அ ட்டேபாக் யம் adiruṭṭapōkkiyam, ெப. (n.)

   ம ற ல் றக்க நிரய (ெசாரக்்க நரக);ங்களில் க ம் கரச்்  ( . . 2, 39, ஞானப்);; effects of 
unseen actions, experienced of after-life.

     [Skt. a-drsta + bhogya → த. அ ட்டேபாக் யம்.]

அ ட்டம்

அ ட்டம் adiruṭṭam, ெப. (n.)

   1. ஐம்ெபா களால் காணப்படாத ; that which cannot be perceived by the senses.

   2. பாரை்வக்  எட்டாத ; that which is beyond the reach of vision.

   3. ஊழ்; destiny, luck.

   4. நல் ழ்; good luck.

   5.  டம் ைமயாகப் பைடக்ைக (பரநியாசம்); ;     [Skt. a-drsta → த. அ ட்டம்.]

அ ப்

 
 அ ப்  adirupdi, ெப. (n.)

   ெபாந் ைக ன்ைம, நிைற ன்ைம; dissatisfaction, displeasure.

     'அ ப் யான ப ல் னார'்.

த.வ. மனக் ைற.

     [Skt.a-trpti → த. அ ப் .]

அ ப்ைப

 
 அ ப்ைப adiruppai, ெப. (n.)

   ெபாற்றைலக் ைகயாந்தகைர; eclypta with yellow flowers marygold verbesina, WedeIlia calendulacea (சா.அக.);.

அ ட்டயத் னம்

அ ட்டயத் னம் adiruṭṭayaddiṉam, ெப. (n.)

   பயன்த ம் யற் ; fruitful attempt.

     "ேதவர ்ெசய்த ளின அ ரஷ்்டயத்னமாய் இப்ப ப் ப த்த " (S. i.i. vi, 189);.

     [Skt. a-drsta + yatna → த. அ ட்டயத் னம்.]

அ ட்டா லம்

அ ட்டா லம் adiruṭṭāṉuālam, ெப. (n.)

   நற்ேப  பயன்; luck.

     "இவ ைடய அ ஷ்டா லம் எப்ப ேயா?" (த ழ .24.);.

     [Skt. a-drsta+anu-kula → த. அ ட்டா லம்.]

அ ைத

அ ைத adirūdai, ெப. (n.)

   33 அகைவ தல் 50 அகைவக் ட்பட்டவள்; a woman of any age between 33-50 (சா.அக.);.

     [Skt. ati + rudai → த. அ ைத.]

அ பம்

 
 அ பம் adirūpam, ெப. (n.)

   தான் க்காய்; belleric myrobalan, or devil's abode, Terminalia belerica (சா.அக.);.

     [P]
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அ ேராகம்

அ ேராகம்1 adirōkam, ெப. (n.)

   க க் நீர ்( ன்.);; consumption.

     [Skt. ati-roga → த. அ ேராகம்.]

 அ ேராகம்2 adirōkam, ெப. (n.)

   1. எ ம் க்  (சய ேராகம்);; consumption.

   2. ஈைள ேநாய்; asthma.

   3. ெதாந்த ேநாய்; chronic disease (சா.அக.);.

     [Skt. ati+roga → த. அ ேராகம்.]

அ ேராமம்

 
 அ ேராமம் adirōmam, ெப. (n.)

   உடம்  வ ம் ம ர ் ைளத்தல்; growth of hair all over the body, Hypertrichosis universalis (சா.அக.);.

     [Skt. ati+roma → த. அ ேராமம்.]

அ ல தம்

 
 அ ல தம் adilavidam, ெப. (n.)

   ெவள்ளிேலாத் ரம்; bark of a silvery-white tree (lodram);, Simplocos racemosa, a foreign plant (சா.அக.);.

அ லேவாடகம்

 
 அ லேவாடகம் adilavōṭagam, ெப. (n.)

   ேகரளமண்ணிற் காணக் ம் ஒ  ெச ; a plant found in Malabar, Justicia bivalvis (சா.அக.);.

     [P]

அ ேலாகம்

 
 அ ேலாகம் adilōkam, ெப. (n.)

   ஒ  ம ந் ப் பண்டம் (இரச க ப் ரம்); (ைவ. .);; sublimate of mercury.

அ ேலாகம ஞ்சா
கம்

 
 அ ேலாகம ஞ்சாகம் adilōkamaruñjākam, ெப. (n.)

   இதளிய க ப் ரம்; muriate of mercury (சா.அக.);.

அ வகா

 
 அ வகா adivakā, ெப. (n.)

   ஒ  ம ந் ச ்சரக் ; a bazaar drug called Indian atee, Aconitum heterophyllum (சா.அக.);.

த.வ. அ வசம், அ டயம்.
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அ வசம்

அ வசம்1 adivasam, ெப. (n.)

   1. அ ைட; atis.

   2. வசம் ; sweet flag.

     [Skt. ativisa → த. அ வசம்.]

 அ வசம்2 adivasam, ெப. (n.)

அ டயம் பாரக்்க;see adividayam (சா.அக.);.

அ வசம்

 
 அ வசம்  adivasambu, ெப. (n.)

அ வகா பாரக்்க;see adivagā.

அ வசம் → அ வசம் .

அ வர்ணாச் ர

 
 அ வரண்ாச் ர  adivarṇāccirami, ெப. (n.)

    லக்ேகடன்; one who is above castes and orders.

     [அ  + வரணம் + ஆச் ர .]

     [Skt. ati → த. அ . Skt. asramin → ஆச் ர .]

அ வன்னாச் ர

அ வன்னாச் ர  adivaṉṉāccirami, ெப. (n.)

அ வரண்ாச் ர  ( த.  க் . 5, 16.); பாரக்்க;see adivarnaccirami.

     [அ  + வன்ன + ஆச் ர .]

     [Skt. ati → த. அ . Skt. asramin → த. ஆச் ர .]

அ வாசம்

அ வாசம்1 adivācam, ெப. (n.)

   இறந்த நாட ்சடங் க்  தல்நாள் ேமற்ெகாள் ம் உண்ணா ேநான் ; fast on the day previous to that of the 
sraddha ceremony.

     [Skt. ati + vasa → த. அ வாசம்.]

 அ வாசம்2 adivācam, ெப. (n.)

    மணத் க்  ன் நிகழ்வாக நிகழ்த் ஞ் சடங் வைக ( வக. 2363, உைர);; a preparatory ceremony 
before marriage.

அ வாதநா

 
 அ வாதநா  adivādanāṭi, ெப. (n.)

   உடம் ல் வளி த் ப்பைதக் க் ம் நா  நைட; pulsation indicating excess of hatulancy in the system.

     [அ  + வாத(ம்); + நா .]

 Skt. ati + vata → த. அ வாதம்.]

நா  → நா .

963

www.valluvarvallalarvattam.com 16917 of 19068.



அ வாதம்

அ வாதம்1 adivādam, ெப. (n.)

   கட ள் மங்கலஞ் ெசய்தற் ரிய சடங்  ( வத .  வஞானதா. 71);; preliminary consecratory ceremony for 
invoking the presence of god in an image.

     [Skt. adhi + vada → த. அ வாதம்.]

 அ வாதம்2 adivādam, ெப. (n.)

    ைனந் ைர; exaggeration, hyperbole.

     [Skt. ati-vada → த. அ வாதம்.]

அ வாலகன்

 
 அ வாலகன் adivālagaṉ, ெப. (n.)

    ழந்ைத; infant.

அ வா கம்

 
 அ வா கம் adivāvigam, ெப. (n.)

    வப்  ம ேதான் ; red-leaved fragrant nail dye, Lawsonia spinosa alias Barteria cristata.

அ டா கம்

 
 அ டா கம் adiviṭāgigam, ெப. (n.)

   ெசம் ளரி; red rose.

அ ைட

அ ைட1 adiviḍai, ெப. (n.)

   ஒ  ம ந் ச ்ெச  (ைதலவ. ைதல. 4);; atis, s.sh., Aconium heterophyllum.

     [Skt. ati-visa → த. அ ைட.]

 அ ைட2 adiviḍai, ெப. (n.)

அ வகா பாரக்்க;see adivaga.

     [Skt. ati + visa → த. அ ைட.]

அ யாத்

 
 அ யாத்  adiviyāddi, ெப. (n.)

அ யாப்  (த க்கசங்.); பாரக்்க;see adiviyapti.

     [Skt. ati + vyapti → த. அ யாத் .]

அ யாப்

 
 அ யாப்  adiviyāpdi, ெப. (n.)

   இலக் யமல்லாததன் கண் ம், இலக்கணம் ெசால் ங் ற்ம்;     [Skt. ati-vyapti → த. அ யாப் .]

அ ட்

அ ட்  adiviruṭṭi, ெப. (n.)

    ெபயல்; excessive rain.

     "ெகாள்ைள ய ட்  நீங் ம்" ( ற்றா. தல.  வ ைச. 46);.

     [Skt. ati + vrsti → த. அ ட் .]
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அ த்தம்

 
 அ த்தம் adiviruddam, ெப. (n.)

   வரம்  ைக (நாநாரத்்த.);; transgression.

     [Skt. ati-vrtta → த. அ த்தம்.]

அ ரம்

 
 அ ரம் adivīram, ெப. (n.)

   பறங் ப் பாடாணம்; a mineral poison.

அ ேவக பனம்

 
 அ ேவக பனம் adivēkadīpaṉam, ெப. (n.)

   யாைனப் ப ; excessive hunger, Bulimia.

அ றாப்ைப

 
 அ றாப்ைப adiṟāppai, ெப. (n.)

   ெபா தைல; a plant, Verbena nodiflora.

அ னா ண்

 
 அ னா ண்  adiṉādipūṇṭu, ெப. (n.)

   ெகா  ேவ ; Ceylon lead-wort, Plumbago zeylanica.

அ சாரம்

 
 அ சாரம் atīcāram, ெப. (n.)

அ சாரம் பாரக்்க;see adi-saram.

     [Skt. ati-sära → த. அ சாரம்.]

அ தப் ரசவம்

 
 அ தப் ரசவம் atītappirasavam, ெப. (n.)

அகாலப் ரசவம் பாரக்்க;see akala-p-pirasavam.

     [Skt. atita + pra-sava → த. அ தப் ரசவம்.]
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அ தம்

அ தம்1 atītam, ெப. (n.)

   1. கடந்த  ( . .1.57);; that which has gone, beyond, risen above.

   2. அ தெவ ப்  (பரத. தாள.43); பாரக்்க;see adida-y-eduppu (Mus.); 

 variety of kiragam, q.v.

     [Skt. atita → த. அ தம்.]

 அ தம்2 atītam, ெப. (n.)

   1. ெபான்; gold.

   2. எட்டாத ; that which is beyond reach.

   3. ெகான்ைற மரம்; cassia tree.

     [Skt. atita → த. அ தம்.]

அ யம்

அ யம் atītiyam, ெப. (n.)

   ஆைச ன்ைம ( ந்தா. நி. 143);; absence of desire or attachment.

     [Skt. atindriya → த. அ யம்.]

அ தர்

 
 அ தர ்atītar, ெப. (n.)

   அ வர;் ascetics, sages, as having risen above the world.

த.வ. ெபற் யர,்  த்தர.்

     [Skt. atita → த. அ தர.்]

அ த டந் ண்

 
 அ த டந் ண்  atītaviḍandīṇḍi, ெப. (n.)

   நாகப்பாம் ; a very venomous reptile, cobra.

     [அ த டம் +  ண் .]

     [Skt. atita + visa → த. அ த டம்.]

     [P]

அ தெவ ப்

 
 அ தெவ ப்  atītaveḍuppu, ெப. (n.)

    ரல் ன் ம் தாளம் ன் ம் வ ம் எ ப்  வைக;   வடெமா  ன்ெனாட்  வைக;     [அ த(ம்); + 
எ ப் .]

     [Skt. atita → த. அ த(ம்);.]

அ தன்

அ தன் atītaṉ, ெப. (n.)

   1. மண், ெபண், ெபான் என் ம் ன் ம் கடந்தவன்; one who has surrendered all the three that is naturally 
attractive in this world i.e., world, women and wealth. 

   2. அன் னின் ம் க்கப்பட்டவன்; one who is released from the clutches of Maya.

     [Skt. atita → த. அ தன்.]

அ தாவத்ைத

அ தாவத்ைத atītāvattai, ெப. (n.)

   1.  லாதாரத் ல் ஆதன் தங்  அ வற்ற நிைல (அ சை்ச); மாத் ைர ல் வயப்ப ம் ஆதனின் 
ஐந்தாம் நிைல ( .ேபா.3.6  ற்.);; the transcendent-fifth state of the soul.

     [Skt. atita + avastha → த. அ தாவத்ைத.]
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அ ந் ரியம்

அ ந் ரியம் atīndiriyam, ெப. (n.)

   ெபா ய ற்ெகட்டாத  (மசச் .  ரமாண்ட. 17);; that which is beyond the cognisance of the senses.

     [Skt. ati + indriya → த. அ ந் ரியம்.]

அ பனம்

 
 அ பனம் atīpaṉam, ெப. (n.)

   ப ேவடை்க ன்ைம (யாழ்ப்.);; want of appetite, anorexia.

     [Skt. a-dipana → த. அ பனம்.]

அ ரம்

 
 அ ரம் atīram, ெப. (n.)

   ஊக்க ன்ைம; want of courage.

     [Skt. atita → த. அ ரம்.]

அ னம்

அ னம்1 atīṉam, ெப. (n.)

   வயம்; influence, control.

     "சந்த  ராணவளி ய ன ேமயாய்" ( த. எக் ய.  . 4, 4);.

     [Skt. adhina → த. அ னம்.]

 அ னம்2 atīṉam, ெப. (n.)

   1. உரிைம; right of possession.

   2. சார் ; dependence.

     [Skt. adhina → த. அ னம்.]

அ ட்ட ரணம்

 
 அ ட்ட ரணம் aduṭṭaviraṇam, ெப. (n.)

    ழ், அரத்தம்,  ைல நீர ் த யன வ ந்தா ம், ம த் வத் க்  ஆ ம் காயம்; an ulcer that could heal 
under treatment though attended with discharges of fluid, blood and pus.

அ ம்ைப

 
 அ ம்ைப adumbai, ெப. (n.)

   க ழ் ம்ைப; a flowering plant.

அ லம்

அ லம் adulam, ெப. (n.)

   1. ஒப்பற்ற ;   ஈ  இைண இல்லாத ; that which is unequalled.

     "அசங்க ம லம்" (ைகவல்ய. சந்ேத. 137);.

   2. ஒ  ேபெரண் ( ன்.);; a thousand quintillions.

     [Skt. atula → த. அ லம்.]

அ லன்

அ லன் adulaṉ, ெப. (n.)

   ஒப்பற்றவன்; one who is unequalled.

     "வான் ைச ய லன்" (காஞ் ப் . இரணீச. 5);.

த.வ. ஒப் .

     [Skt. a-tula → த. அ லன்.]
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அ தம்

அ தம் adulidam, ெப. (n.)

   அைச ன்ைம ( ந்தா. நி. 120);; state of being at rest.

     [Skt. a-tulita → த. அ தம்.]

அைதரியம்

 
 அைதரியம் adairiyam, ெப. (n.)

   மன ல்லா தன்ைம; want of fortitude, timidity, dispiritedness.

     [Skt. a-dhairya → த. அைதரியம்.]

அேதாக

அேதாக 1 adōkadi, ெப. (n.)

   1. தாழ்நிைல; low state, degraded condition.

   2. நிரயம் ( ங்.);; hell.

   3. நிரய ேமழ ெளான்  ( ங்.);; a hell, one of elu-naragam, q.v.

த.வ.  ழ்நிைல,  ழ்அள .

     [அேதா + க .]

     [Skt. adhas → த. அேதா.]

 அேதாக 2 adōkadi, ெப. (n.)

   ைகய நிைல; utter helplessness, miserable plight.

     'நீங்க ம் ேபாய் ட்டால் எந்நிைல அேதாக தான்'.

த.வ. அவலம்.

     [அேதா + க .]

     [Skt. adhas → த. அேதா.]

அேதாகந்தம்

 
 அேதாகந்தம் atōkandam, ெப. (n.)

   நா ; a plant, Achyranthes aspera.

     [P]

அேதாங்கம்

அேதாங்கம் atōṅgam, ெப. (n.)

   இ ப் ற் க் ேழ ள்ள ப  (ைதலவ. ைதல. 54, உைர);; part of the body below the waist.

     [Skt. adhas + anga → த. அேதாங்கம்.]

அேதாசதேதாடம்

 
 அேதாசதேதாடம் adōcadadōṭam, ெப. (n.)

   நீரி  ேநாய் ெதாடரப்ால் ெதாப் ளின் ழ் காற்  அ த் வதனால் மலம் ந கல், வா லரத்ல் 
த ய ணங்கைளக் காட் ம் ஐவைகக் ற்றங்க ள் ஒன் ; one of the five affections of the body marked by 

evacuation of bowels, parched tongue etc, due to the deranged vayuarising from the affection of urinary organs and 
extending to the abdominal region.

அேதாசா

 
 அேதாசா  atōcāṇu, ெப. (n.)

    ழங்கா க் க் ள்ள ப ; below the knee.
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அேதா கம்

 
 அேதா கம் atōcīvigam, ெப. (n.)

   உண்ணாக் ; the uvula.

     [Skt. adhas + jivika → த. அேதா கம்.]

அேதா கம்

அேதா கம் atōmugam, ெப. (n.)

   1.  ழ்ேநாக் ய கம்; the face that looks downwards.

     "ஐந்  கத்ேதா டேதா க ம்" (கந்தரக் . 78);.

   2. தைல னிந்  பாரக்்ைக (ச .);;   3. தைல ழான நிைல; inverted position.

     "அேதா கமா  ……. ெகாம்பர ்நா  ெமா வைன" (இர . சம் க. 41);.

   4. கடற் க கம் ( ங்.);; mouth of a river, confluence of a river with sea.

   5. க  ன்ைன; a plant, Premnaesculenta.

     [அேதா +  கம்.]

த.வ.  ழ் கம்,  ழக்காந்தைல.

     [Skt. adhas → த. அேதா.]

அேதாதரம்

 
 அேதாதரம் atōtaram, ெப. (n.)

   அ வ ; the abdominal region.

     [அேதா + உதரம்.]

     [Skt. adhas → த. அேதா.]

அேதா தம்

அேதா தம் adōdidam, ெப. (n.)

   1.  வப்  ள் க் ைர; red nail dye plant, Amaranthus spinosus.

   2. ெசம் ள்ளி; common nail dye, Barteria prionitis alias Bcristata.

அேதா வாரம்

 
 அேதா வாரம் atōtuvāram, ெப. (n.)

அேதாங்கம் பாரக்்க;see adongam.

     [Skt. adhas + dvara → த. அேதா வாரம்.]

அேதாநா

 
 அேதாநா  atōnāpi, ெப. (n.)

   ெகாப் ன் ழ்ப்பாகம்; that portion below the navel region.

     [Skt. adhas + nabhi → த. அேதாநா .]

அேதாபக்தம்

 
 அேதாபக்தம் atōpaktam, ெப. (n.)

   உண  உண்ட டேன எ த் க் ெகாள் ம் ம ந் ; a dose of medicine to be taken just after meals.
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அேதாபகாசம்

 
 அேதாபகாசம் atōpakācam, ெப. (n.)

   ேசரக்்ைக; sexual intercourse.

த.வ.  ணரச்் .

அேதாபரம்

 
 அேதாபரம் atōparam, ெப. (n.)

   மலம் க ம் உ ப் ; the anus.

த.வ. எ வாய்.

அேதாபாகம்

அேதாபாகம் atōpākam, ெப. (n.)

   1. அ ப்பக்கம்; bottom.

   2.  ழ்ப்பாகம்; the lower portion, especially of the body foot.

     " ரமாண்டத்தேதாடாகம்" ( வத . ேகா ர. 30);.

     [அேதா + பாகம்.]

     [Skt. adhas → த. அேதா. வ  → ப  → பாகம்.]

அேதாபாதம்

அேதாபாதம் atōpātam, ெப. (n.)

   1.  ழ்ப்பாதம்; the lower portion of the foot.

   2.  ழ்க்கால்; the lower portion of the leg.

   3.   ைள னிரண்  கைள ம் இைணத் க் ெகாண் க் ம் நாரக்்கட் க் களாலா ய 
கால்கள் இரண் ெலான் ; one of the fibrous bands by which the cerebellam is attached to the brain-linferior crus.

     [அேதா + பாதம்.]

     [Skt. adhas → த. அேதா.]

ப  → பதம் → பாதம்.

அேதாபாரேதாசவ
ரி

 
 அேதாபாரேதாசவரி atōpāratōcavari, ெப. (n.)

   உடம் ன் அ ப்பாகத்ைதக் ணப்ப த்தல் அல்ல  உ ப்ப த் ைக; curing or strengthening the lower 
part of the body.

அேதா ரகன்னாள
ம்

 
 அேதா ரகன்னாளம் atōpiragaṉṉāḷam, ெப. (n.)

    ழ் உடம் னின்  ெநஞ்சாங் ைலக் க் ெகாண்  ேபா ம் க் ழாய்; a vein formed by the junction 
of the two common iliac veins.

 It empties into the right auricle of the heart, Inferior Venacava.

அேதாமாைய

 
 அேதாமாைய atōmāyai, ெப. (n.)

   அ த்த மாைய; inferior illusion, material maya.

     [அேதா + மாைய.]

     [Skt. adhas → த. அேதா.]

மள் → மய் → மாய் → மாைய.
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அேதாமார்க்கம்

அேதாமாரக்்கம் atōmārkkam, ெப. (n.)

   1.  ழ்ேநாக் ய வ ;   2.  ழ் ெந யா (மாரக்்கமா); ய சடங் ;     "தாழ்ந்தெந " ( . .251,  வாக்.);

   3. நா ; a plant Indian burr, Achyranthes aspera.

த.வ. தாழ்ெந .

     [Skt. adhas + mårga → த. அேதாமாரக்்கம்.]

அேதா கக்கட்

 
 அேதா கக்கட்  atōmugaggaṭṭi, ெப. (n.)

   வ  அல்ல  இ ப்  த ய ழ்ப்பாகங்களிற் ெபரிதா ம், க ப்பா ம், எ ம்  க்க வ ைய 
ண்டாக் , நி ர ெவாட்டாமற் ெசய்வ ம் ப்பான நீர ்வ வ மான ஒ  வைகக்கட் ; a large blue-

coloured abscess appearing on the abdomen or on the back or other parts of the lumber region and rendering the patient 
unable to stand or sit erect, is marked by a deep-seated pain and slimy discharge, Lumbar or psosas abscess.

த.வ.  ரக்கட் .

     [அேதா +  கம் + கட் .]

     [Skt. adhas → த. அேதா.]

அேதா க ரம்

அேதா க ரம் atōmugasiram, ெப. (n.)

அேதா கம், 2 பாரக்்க (பரத. பாவ. 76);;see ado-mugam2.

     [அேதா +  கம் +  ரம்.]

     [Skt. adhas → த. அேதா. Skt. siras → த.  ரம்.]

அேதா கவாதம்

 
 அேதா கவாதம் atōmugavātam, ெப. (n.)

   உடம் னில் ழ் கமாக ேநாக் ம் காற்  (வாதம்);; a disease resulting in the descent of vayu (air);.

     [அேதா +  கம் + வாதம்.]

     [Skt. adhas → த. அேதா. Skt. vata → த. வாதம்.]

அேதா

 
 அேதா  atōmugi, ெப. (n.)

   க ழ் ந் ம்ைப வைக ( ன்.);; a low annual plant flourishing in dry localities of Trichodesma.

     [அேதா +  .]

]Skt. adho → த. அேதா.  கம் →  .]

அேதா யான்

 
 அேதா யான் atōmugiyāṉ, ெப. (n.)

   ஈற்றா; a cow in calf.

அேதா ரரத்த த்
தம்

 
 அேதா ரரத்த த்தம் atōmurarattabittam, ெப. (n.)

   உடம் ன் ழ்ப் ப ல் நீர,் மலம், ம ர ்ஆ யவற் ன் ைளகள் வ யாக அரத்தப் 
ேபாக்ைக ண்டாக் ம் ஒ  வைக ேநாய்; hemorrhage or discharge of blood through the natural openings in the 
lowest part of the body such as, the vagina, the urinary passage, the anus and the hair follicles.

த.வ.  க்ெகாப் ளம்.
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அேதாயந் ரம்

 
 அேதாயந் ரம் atōyandiram, ெப. (n.)

    ழ்ப் பாகத் ள்ள உ ப்பைம ; the lower part of an apparatus.

     [Skt. adhas + yantra → த. அேதாயந் ரம்.]

அேதாரத்த த்தம்

 
 அேதாரத்த த்தம் atōrattabittam, ெப. (n.)

   எ (மல);வாய், ெபண் றப் ப் த் ைள அல்ல  நீரப்்ைப இவற் னின்  ெவளிவ ம் 
ெயா க் ; a discharge blood from the anus, bladder of the vagina.

     [அேதா + ரத்த +  த்தம்.]

     [Skt. adhas + rakta → த. அேதாரத்தம்.]

அேதாலம்பம்

அேதாலம்பம்1 atōlambam, ெப. (n.)

   உறக்கம்; sleep.

     [Skt. adhas + lamba → த. அேதாலம்பம்.]

 அேதாலம்பம்2 atōlambam, ெப. (n.)

   ெசங் த்தான நிைல ( ன்.);; perpendicularity.

     [Skt. adhas + lamba → த. அேதாலம்பம்.]

அேதாேலாகம்

 
 அேதாேலாகம் atōlōkam, ெப. (n.)

    லகம்; lower world.

     [அேதா + ேலாகம்.]

     [Skt. adhas → த. அேதா.]

த. உலகம் → Skt. loka → த. ேலாகம்.

அேதாவசம்

 
 அேதாவசம் atōvasam, ெப. (n.)

   க ப்ைப; the vulva, Pandendum muliebre.

அேதாவதனம்

 
 அேதாவதனம் adōvadaṉam, ெப. (n.)

அேதா கம் பாரக்்க: see ado-mugam.

     [Skt. adhas + vadana → த. அேதாவதனம்.]

அேதாவா

அேதாவா  atōvāyu, ெப. (n.)

   1. பரியன்வளி; vital air-agent for expelling the contents of the stomach.

   2.  ழ் ேநாக் (ம்); வளி (வா );; the wind passing downwards.

     [Skt. adhas + vayu → த. அேதாவா .]
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அேதானியா காச
த்

அேதானியா காசத்  atōṉiyāmikācatti, ெப. (n.)

   ஆன்மாக்க க் ங் ழாக ள்ள இன்ப கரச்் ைய ைள க் மாணவ மலத் ன் ஆற்றல்; the power 
of anava (one of the 3 evil passions of the soul); driving one to enjoy the transient pleasures of this world which are 
Considered low and inferior in the light of spiritual philosophy.

அந்

 
 அந் an, ெப. (n.)

   அன் எ ரம்ைற ன்ெனாட் ; a prefix having the force of a negative meaning.

அந்தக்கண்

 
 அந்தக்கண் andakkaṇ, ெப. (n.)

    ந்த கண்; sunken eyes.

     [அந்தம் + கண்.]

     [Skt. anta → த. அந்தம்.]

அந்தக்கணம்

 
 அந்தக்கணம் andakkaṇam, ெப. (n.)

    ழந்ைதக க்  ைள ல் கனல் ஏ  அதனால் உடல் ெவ ம்  நா லரந்் ,  கம் மஞ்சள் 
நிறமைடந்  கா ெமா  வைகக் கைணேநாய்; a disease in children arising from the affection of the brain. It is 
marked by emaciation, dryness of the tongue, yellow face and other symptoms characteristic of Tabea mesenterica.

அந்தக்கரணசாட்

 
 அந்தக்கரணசாட்  andakkaraṇacāṭci, ெப. (n.)

   மனசச்ான்  (சாட் ); ( ன்.);; conscience.

     [அந்த(ம்); + கரணம் + சாட் .]

     [Skt. antah → த. அந்த. Skt. saksin → த. சாட் .]

அந்தக்கரணம்

அந்தக்கரணம் andakkaraṇam, ெப. (n.)

   உடக்  ( .ேபா. ற். 4, 1);; inner seat of thought, feeling and volition, consisting of four aspects. 

மனம்,  த் ,  த்தம், அகங்காரம்.

     [அந்தம் + கரணம்.]

     [Skt. antah → த. அந்த. க  → கரணம்.]

அந்தக்காரி

 
 அந்தக்காரி andakkāri, ெப. (n.)

   அழ  ( ன்.);; beautiful woman.

     [அந்தம் + காரி.]

     [Skt. anta → த. அந்த.]

அந்தக்

 
 அந்தக்  andakkirumi, ெப. (n.)

   உடம் ல் ண் ரிகளால் ஏற்ப ம் ஒ  வைக ேநாய்; a disease caused by worms in the body.

     [Skt. anta + krmi → த. அந்தக் .]
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அந்தக்ெக -த்தல்

அந்தக்ெக -த்தல் andakkeḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உ க் ைலத்தல்; to injure the beauty of a person or a thing to deface or disfigure.

     [அந்தம் + ெக -.]

     [Skt. anta → த. அந்தம்.  ள் →   → ெக .]

அந்தக்ேகணி

அந்தக்ேகணி andakāṇi, ெப. (n.)

   மைற ண ; hidden well, covered well.

     "அந்தக் ேகணி  ெமந் ரக் ண ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 33, 3);.

     [அந்தம் + ேகணி.]

     [Skt. anta → த. அந்த.  ள் →  ணி → ேகணி.]

அந்தகக்கல்

 
 அந்தகக்கல் andagaggal, ெப. (n.)

   ஒ  த ழ் ம ந் ச ்ேசரக்்ைக சரக் ; one of the one hundred and twenty kinds of natural drugs and other 
substances described in the Tamil medical vocabulary.

அந்தகசச்ாரம்

 
 அந்தகசச்ாரம் andagaccāram, ெப. (n.)

   சவட் ப் ; salt produced from earth impregnated with soda; salt extracted from fuller's earth (artificially);.

     [அந்தம் + சாரம்.]

     [Skt. antaka → அந்தகம். காரம் → சாரம்.]

அந்தகசயன்

 
 அந்தகசயன் andagasayaṉ, ெப. (n.)

    வெப மான் ( ன்.);; Sivan.

     [Skt. antaka - jaya → த. அந்தகசயன்.]

அந்தகசன்னி

அந்தகசன்னி andagasaṉṉi, ெப. (n.)

   1.  ைளக்  அ ரச்் ைய ண்டாக் க் கண்ைணக் டாக் ம் ஒ  வைக இ ; an apoplexy affecting 
the cerebral system and marked by loss of eyesight.

   2. அந்தக சன்னி பாத ரம் பாரக்்க;see andaga-sanni-pada-suram.

   3. நஞ் னால் ஏற்ப ம் இ ; delirium due to arsenical poisoning.

     [Skt. andhaka + san-ni → த. அந்தகசன்னி.]

அந்தகசன்னிபாத
ரம்

 
 அந்தகசன்னிபாத ரம் andagasaṉṉipātasuram, ெப. (n.)

   ந க்கமாய்க் காய்சச்ல் கண் ,  க்கல், நீரே்வடை்க, ேசார் , இைரப் , உப்பசம் த ய 
ணங்கைள ம் மற் ம் தைல ந க்கம், மற , இ  த ய ைள ன் ேகாளா கைள ம், 

இறப்ைப  ண்டாக் ெமா  காய்சச்ல் ேநாய்; a fever characterised by high temperature hiccough, thirst, 
languor, hard breathing, swelling, etc, coupled with the shaking of the head, forgetfulness, confusion of mind, delirium and 
other cerebral manifestations. It is sometimes extremely fatal, Typhus fever.

     [அந்தகம் + சன்னி + பாதம் +  ரம்.]

     [Skt. andhaka + san-ni → த. அந்தகசன்னி.]
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அந்தகசன்னிபாத
ம்

அந்தகசன்னிபாதம் andagasaṉṉipātam, ெப. (n.)

   இ ேநாய் (சன்னிபாத);வைக ( வரட.்);; one of 13 kinds of sanni, q.v.

     [அந்தகம் + சன்னி + பாதம்.]

     [Skt. andhaka + san-ni → த. அந்தகசன்னி.]

ப  → பாதம்.

அந்தகரணம்

அந்தகரணம் andagaraṇam, ெப. (n.)

   1.  டாக்கல்; causing blindness.

   2. கண்ைணக் டாக் ம் ேநாய்; an ulcer causing loss of eye-sight.

     [Skt. andhaka + vrana → த. அந்தகரணம்.]

அந்தக

அந்தக  andagarūpi, ெப. (n.)

   1. எ ; rat.

   2.  டன்; a blind person.

     [Skt. andhaka + rupin → த. அந்தக .]

அந்தகைல

 
 அந்தகைல andagalai, ெப. (n.)

   நில ன் (சந் ர); கைல; the vital air passing through the left nostril.

     [அந்த + கைல.]

     [Skt. anta → த. அந்த.  ல் → கல் → கைல ( ரி );.]
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அந்தகன்

அந்தகன்1 andagaṉ, ெப. (n.)

   1. அ ப்ேபான்; destroyer.

     "இராவணாந்தகைன" ( வ். ெபரி . 2,3,7);.

   2.  ற் வன் ( வா.);; Yama, as causing death.

   3. மரஞ் ெச களில் ஒட்  வள ம் வைக (மைல.);; species of loranthus,

   4. வழைல (சவரக்்காரம்); ( .அ.);; soap.

     [Skt. antaka → த. அந்தகன்.]

 அந்தகன்1 andagaṉ, ெப. (n.)

   1.  டன் (ேதவா. 859. 4);; blind man.

   2. ஓர ரன் ( ைள. அ ச.் 16);; name of an asura.

   3. ஓர ்அரசன் (பாகவத. 9, எ மர . 29);; name of a descendant of Yadu, and ancestor of Krisna.

     [Skt. andhaka → த. அந்தகன்.]

 அந்தகன்3 andagaṉ, ெப. (n.)

   1. ெவள்ளா ; goat.

   2. காய்ச்  வழைல; a kind of salt obtained by repeated boiling.

   3. கா சச்ாரம்; a mineral salt.

   4.  ரப்ந்த நஞ் ; a kind of native arsenic.

   5. கா  நஞ் ; one of the 32 kinds of prepared arsenic.

   6.  ராய்; a mineral one consisting of copper and spelter.

அந்தகன்கணம்

அந்தகன்கணம் andagaṉgaṇam, ெப. (n.)

    ழந்ைத ேநாய் வைக (பாலவா.511);; a disease of children.

     [அந்தகன் + கணம்.]

     [Skt. antaka → த. அந்தகன்.]

ண் → கண் → கண → கணம்.

அந்தகன் டம்

 
 அந்தகன் டம் andagaṉpīṭam, ெப. (n.)

   தராமைல (R);; mountain where zinc is found.

     [அந்தகன் +  டம்.]

     [Skt. antaka → த. அந்தகன்.]

ள் →  ள் →   →  டம்.
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அந்தகசநியாயம்

 
 அந்தகசநியாயம் andagasaniyāyam, ெப. (n.)

   ஒன்ைற ற்ற ஆராயா  அதெனா  பாகத்ைத மட் ம் கண்  உ ெசய் ம் ெந ; maxim of the blind 
men and the elephant, used to denote arriving at a wrong one sided conclusion, as the blind men who, each feeling a 
different part of the elephant, formed erroneous opinions as to what the elephant was like.

த.வ.  டன் கண்ட யாைனெந .

     [Skt. andha + gaja + nyaya → த. அந்தகசநியாயம்.]

த. கயம் → Skt. gaja.

அந்தக ரணர்

அந்தக ரணர ்andagacūraṇar, ெப. (n.)

    வ ேவ பா  (ேபதம்); இ பத்ைதந்த ெளான்  (காஞ் ப் .  வ ண். 24, தைலக் ப் );;     [Skt. 
andhakasura + harana.]

அந்தகாரம்

அந்தகாரம்1 andakāram, ெப. (n.)

   1. இ ள் ( ங்.);; darkness, gloom.

   2. அ யாைம, மன ள்; nescience, mental darkness.

     " ம்மலம் ேபாரத்்த வந்தகாரப் படல ள்" (மசச் . பா . 16);.

     [Skt. andha-kåra → த. அந்தகாரம்.]

 அந்தகாரம்2 andakāram, ெப. (n.)

   ெநல் ; Indian gooseberry, Phyllanthus emblica.

     [Skt. andha-kara → த. அந்தகாரம்.]

அந்தகாரி

 
 அந்தகாரி andakāri, ெப. (n.)

    வன் ( ங்.);; Sivan, as the foe of Andhakasura or Yama.

     [Skt. antaka + ari  → த. அந்தகாரி.]

அந்தகாலம்

அந்தகாலம் andakālam, ெப. (n.)

   இறப் ங் காலம்; time of death.

     "அந்தகால மைடவதன் ன்னம்" ( வ். ெபரியாழ். 4,5,3);.

த.வ. இ க்காலம்.

     [(அந்த(ம்); + காலம்.]

     [Skt. anta → த. அந்த.]

அந்தைக

 
 அந்தைக andagai, ெப. (n.)

   அ வ ற் னில் வலப்பக்கமாகப் ெப ங் ட ன் ெதாடக்கத்  ள்ள ைப; the large blind pouch in which 
the largo intestine beging a branch of an intestine with one end closed caecum.

அந்தேகாலாங் ல
நியாயம்

 
 அந்தேகாலாங் லநியாயம் andaālāṅālaniyāyam, ெப. (n.)

    ைத நம் த் ன்பமைடதைலக் காட் ம் ெந ; maxim of the blind man and the cow's tail, used to denote 
being misled, as the blind man who came to grief through holding on to a cow's tail, under a misapprehension, trusting the 
advice of a stranger.

த.வ. ஆன்வால் அவசல ெந .

     [Skt. andha + gõ + langula + nyaya → த. அந்தேகாலாங் லநியாயம்.]
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அந்த பம்

 
 அந்த பம் andaāpam, ெப. (n.)

அந்தக்ேகணி (P.N.); பாரக்்க;see anda-k-keni.

     [அந்த +  பம்.]

     [Skt. anta → த. அந்த.  வல் →  வம் →  பம்.]

அந்தச் த் ரம்

அந்தச் த் ரம் andaccittiram, ெப. (n.)

   உடக்லகம் ( வசமவா. 38);; internal discord.

     [Skt. antas-chidra → த. அந்தச் த் ரம்.]

அந்தச் ண்ணம்

 
 அந்தச் ண்ணம் andaccuṇṇam, ெப. (n.)

   வழைலச ் ண்ணம்,  ப் ச ் ண்ணம்;     "The king of metals'.

     [அந்த(ம்); +  ண்ணம்.]

     [Skt. anta → த. அந்தம்.  ள் +  ண் →  ண்ணம்.]

அந்தசே்சாபம்

 
 அந்தசே்சாபம் andaccōpam, ெப. (n.)

    ளிப் ; sourness.

அந்தசடம்

அந்தசடம் andasaḍam, ெப. (n.)

   1. வ ; stomach.

   2. அ வ ; abdomen.

     [Skt. anta + jada → த. அந்தசடம்.]

அந்தெசயநீர்

 
 அந்தெசயநீர ்andaseyanīr, ெப. (n.)

   வழைல ப்  ெசயநீர;்

அந்தத்

அந்தத் 1 andattu, ெப. (n.)

   நிைலைம; rank, condition, standing.

     "எத்தைனயந்தத் ெதன் யம் ேவன்" (ெதய்வச.்  ற . 221);.

     [Skt. antastu → த. அந்தத் .]

 அந்தத் 2 andattu, ெப. (n.)

   1. ேமல்மா ; storey of a building.

   2. ஒ ங் ; order, regularity.

     "இவற்ைற அந்தஸ்ேதா ைவ" (R);.

     [Skt. antar + stha → த. அந்தத் .]
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அந்தத் வம்

 
 அந்தத் வம் andattuvam, ெப. (n.)

    ; blindness.

     [Skt andhatva → த. அந்தத் வம்.]

அந்ததமசம்

அந்ததமசம் andadamasam, ெப. (n.)

   காரி ள் ( ந்தா. நி. 164);; pitch darkness.

     [Skt. andha-tamas → த. அந்ததமசம்.]

அந்ததரம்

அந்ததரம் andadaram, ெப. (n.)

    வனியக் ெகாண்  (ைசவ த்தாந்தம்); ( .ேபா.12, 4, பக். 242);;Šaiva siddhānda philosophy.

     [Skt. anta-tara → த. அந்ததரம்.]

அந்ததர சர்ம்

அந்ததர சர்ம் andadaramicram, ெப. (n.)

   நிரயவைக ( .ேபா.பா.23,பக்.204);; a hell.

     [Skt. andha-tara+mišra → த. அந்ததர சர்ம்.]

அந்தந்தைல

 
 அந்தந்தைல andandalai, ெப. (n.)

    ம் த ம் ( ன்.);; end and beginning.

த.வ. அந்தா .

     [அந்த(ம்); + தைல.]

 Skt. anta → த.  அந்தம்.]

அந்தப்பங் நியா
யம்

 
 அந்தப்பங் நியாயம் andappaṅguniyāyam, ெப. (n.)

    டன் ேதாள்ேமல் டவன் அமரந்்  வ ப்ப த் வ  ேபான்ற ெந ; maxim of the lame man and the blind 
man, used to illustrate mutual dependence for mutual advantage, as the lame man, mounted on the shoulders of the blind 
man, is able to direct him in the right way.

அந்தப்பர்வகம்

 
 அந்தப்பரவ்கம் andapparvagam, ெப. (n.)

   அகக்க  ( ன்.);;     [Skt. antar + parvan → த. அந்தப்பரவ்கம்.]

அந்தப்பரம்பைர

 
 அந்தப்பரம்பைர andapparambarai, ெப. (n.)

    டைரக் டர ் ன்பற் ம் ெந ; maxim of the blind leading the blind.

     [Skt. andha + parampara → த. அந்தப்பரம்பைர.]
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அந்தப் ரம்

அந்தப் ரம் andappuram, ெப. (n.)

   1. அரசமாேத னி க்ைக ( வா.);; queen's apartments in a royal palace.

   2. மகளி ைற டம்; zenana.

த.வ. உவளகம்.

     [அந்த(ம்); +  ரம்.]

     [Skt. antar → த. அந்த.]

ர ்→  ைர = உயர் .  ர ்→  ரம் = உயரந்்தமைன.

அந்தப் தனா

 
 அந்தப் தனா andappūtaṉā, ெப. (n.)

   ேகாள்களின் ஏவ னால் ழந்ைதக க்  ேநா ண்டாக் ெமா  ெபண் ேபய்; a female demon bringing 
about disease in children under the influence of evil planets.

     [Skt. anta → த. அந்த.]

 →  தம் →  தனா = ப த்த ெபண் தம்.

அந்த தனா ரக
ேதாடம்

 
 அந்த தனா ரகேதாடம் andapūtaṉāgiragatōṭam, ெப. (n.)

    ழந்ைதக க் க் காய்சச் ண்டாக்  அதனால் பா ண்ணா , வாயால்வ ற்றாெல த்தல், 
க சச்ல், இ மல் அல்ல  க்கல்,  க்கம்,  ப் றக் டத்தல் ஆ ய இக் ணங்கைளக் காட் ெமா  
வைகக் ேகாட் ற்றம்; a morbific diathesis in children characterised by fever, aversion to milk, vomiting dysentery or 
diarrhoea, cough or hicough, swelling and an inclination lie always on the face.

த.வ. அகட் த் கடம்.

அந்தப்ேபா ைக

 
 அந்தப்ேபா ைக andappōtigai, ெப. (n.)

   யாைன ன் ன்னங்காற் சங் ; chain fastening the hind-leg of an elephant.

     [அந்தம் + ேபா ைக.]

     [Skt. anda → த. அந்த.]

     [P]

அந்தமந்தம்

அந்தமந்தம் andamandam, ெப. (n.)

   1. உ ப் க்ேக ; the malformation of an organ in the body-deformity.

   2. ெசரியாைம; indigestion.

     [அந்த(ம்); + மந்தம்.]

     [Skt. anta → த. அந்த(ம்);.]

அந்த ள்

 
 அந்த ள் andamuḷ, ெப. (n.)

    ஞ்சா; a plant, common Indian Ipecacuanha, Tylophora asthlmatica.

அந்த கம்

 
 அந்த கம் andamūcigam, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் ல்; a kind of grass, Lepeocericis serrata.

     [Skt. anta + mucika → த. அந்த கம்.]
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அந்த ைச

 
 அந்த ைச andamūcai, ெப. (n.)

   ஒ  பக்கம் ைள ட்  ய ஒ  ய ைவ ( ைச);; a small covered crucible with a hole in the side.

     [அந்தம் +  ைச.]

     [Skt. anta → த. அந்த.]

அந்தெய

அந்தெய  andayeru, ெப. (n.)

   ம த் வ உப் ; a kind of salt prepared out of 3 kinds of salts called 'muppu' by a secret process known only to 
Siddhars, is used for curing all kinds of diseases and is primary used in Tamil medicine.

அந்தர்

அந்தர ்andar, ெப. (n.)

   112 எைட (இ.வ.);; hundred weight = 112 lbs.

     [E. hundred → த. அந்தர.்

அந்தர்க்கதம்

அந்தரக்்கதம் andarkkadam, ெப. (n.)

   உள்ளடங் ய  ( . .121. வாக்.);; that which is included, suppressed.

     [Skt. antargata → த. அந்தரக்்கதம்.]

அந்தர்கத ரம்

 
 அந்தரக்த ரம் andarkadasuram, ெப. (n.)

   உடக்ாய்சச்ல்; internal fever.

     [அந்தர் தம் +  ரம்.]

     [Skt. antargata → த. அந்தரக்த(ம்);.  ல் →  ர ்→  ரம்.]

அந்தர் தவைளய
ம்

 
 அந்தர் தவைளயம் andarkudavaḷaiyam, ெப. (n.)

   எ  (மல); வா ற் ள்ளி க் ம் வைளயம்;     [அந்தர ்+  தம் + வைளயம்.]

     [Skt. antar → த. அந்தர.்]

ல் →  த்  →  த்தம் →  தம். வள் → வைள → வைளயம்.

அந்தர்சடரம்

 
 அந்தரச்டரம் andarcaḍaram, ெப. (n.)

   இைரக் டல்; the stomach.

     [அந்தர ்+ சடரம்.]

     [Skt. antar → த. அந்தர.்]

சடம் →  சடர ்→ சடரம்.

அந்தர்சரரீம்

அந்தரச்ரீரம் andarcarīram, ெப. (n.)

   1. ஆ டல்; body interior, inner body, astral body.

   2. உள் ப்  (உள்ளிந் ரியம்);; internal organ.

த.வ. ஆ ேமனி.

     [Skt. antar + sarira → த. அந்தரச்ரீரம்.]
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அந்தர்

 
 அந்தர்  andarcīvi, ெப. (n.)

   ஒர ்உ ர ் ேதா ரிையப் பற் ைக; an animal - parasite living within the body of another animal, Entozoon.

த.வ. உ ேரற்றம்.

     [Skt. antar + jiving → த. அந்தர் .]

அந்தர்த்தகனம்

 
 அந்தரத்்தகனம் andarttagaṉam, ெப. (n.)

   ம  நீர ்வ ைக; distillation of spirit of liquor.

     [Skt. antar → த. அந்தர.்]

தக → தகன் + அம்-தகனம்.

அந்தர்த்தானம்

அந்தரத்்தானம்1 andarttāṉam, ெப. (n.)

   மைறைக; disappearance, vanishing.

     "அந்தரத்்தானமாய் ேசரந்்  ேபாவார"் (மசச் . அ ர. 31);.

     [Skt. antardhåna → த. அந்தரத்்தானம்.]

 அந்தரத்்தானம்2 andarttāṉam, ெப. (n.)

   1. மைற டம்; a concealed or covered place.

   2. உள்ளிடம்; private part.

   3. ெபண் ; the genital of a female.

     [Skt. antar+stahana → த. அந்தரத்்தானம்.]

அந்தர்தர்பார்

 
 அந்தரத்ரப்ார ்andartarpār, ெப. (n.)

    ைறதவ  நடக் ம் அ வலகம் (இ.வ.);; public office notoriously ill-conducted, maladministration.

     [Skt. antara + U. darbảr → த. அந்தரப்ரப்ார.்]

அந்தர் ட்

 அந்தர் ட்  andartiruṭṭi, ெப. (n.)

   உண் க ேநாக் ; looking into one's own soul, Introspection.

த. உள்ேநாக் .

     [Skt. antar + drsti → drtti → த. அந்தர் ட் .]

அந்தர்ப்ப -த்தல்

அந்தரப்்ப -த்தல் andarppavittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   உள்ளடங் த்தல்; to be contained, inherent.

     "ஆன்மா ப பதாரத்்தத் ல் அந்தரப்்ப க் ெமனின்" ( வசம. 39);.

த. உள்ளடங் தல்.

     [Skt. antar-bhåva → த. அந்தரப்்ப -,]
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அந்தர்ப்பாகம்

அந்தரப்்பாகம் andarppākam, ெப. (n.)

   1. உட்பாகம்; internal portion.

   2. மைற டம்; private part. i.e. the genital portion.

     [அந்தர ்+ பாகம்.]

     [Skt. antar → த. அந்தர.் ப  → பாகம்.]

அந்தர்ப் தம்

 
 அந்தரப்் தம் andarppūtam, ெப. (n.)

   உள்ளடங் ன ; that which is included.

     [அந்தர ்+  தம்.]

     [Skt. antar-bhuta → த. அந்தர.்   →  தம்.]

அந்தர்மலக்

 
 அந்தரம்லக்  andarmalakkirumi, ெப. (n.)

   உடம் ள் ண்டா ம் ேகாைழ,  , க மா  (மலம்);,  நீர ்ஆ யவற் ல் றக் ம் நாக் ப் 
ச் ; micro-organism found in the phlegm, blood, faces, urine etc.

     [அந்தர ்+ மலம் +  .]

     [Skt. antar → த. அந்தர.் Skt. krmi → த.  .]

அந்தர் தம்

 
 அந்தர் தம் andarmirudam, ெப. (n.)

    ண்டப் றப் ; dead at the birth, still born.

     [Skt. antar + mrta → த. அந்தர் தம்.]

அந்தர் கம்

அந்தர் கம் andarmugam, ெப. (n.)

   1. உண்ேணாக் ; looking inward.

   2. ஓகநிைல ெலான் ; a posture in the yoga practice.

     [அந்தர ்+  கம்.]

     [Skt. antar → த. அந்தர.்]

அந்தர்

அந்தர்  andarmugi, ெப. (n.)

   அடங் ய மன ைடயவன்; one who has controlled his mind, and said of a yogi.

   2. உண்ேணாக்க ைடயவன்; one who is always engaged in looking inwards, a state in yoga.

த.வ. உள்ேநாக் .

     [Skt. antar+mukhi → த. அந்தர் .]

த.  கம் → Skt. mukhi.
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அந்தர் ேயானி

 
 அந்தர் ேயானி andarmugiyōṉi, ெப. (n.)

   ெபண்கள் வ  ட்ட உண்ட ற  வன் ணரச்்  ெசய்வதனால் வளி த் , உள்ேநாக் ய 
கமாகெவ ம்  ைய ரிக்க யாதப  வ ைய ம்,  ெவா ங் வதால், அங் ள்ள எ ம் , 

நா , நரம்  த யவற் ற்  வ ைய  ண்டாக்  அ வ ற் ல் ைலைய  ண்டாக் ெமா  
ேநாய்; a vaginal disease characterised by pain in every part of the genital, bone, muscles, nerves etc., inability to stretch 
the part and darting pain in the abdomen and in the lower region just above the pubis, is due to the deranged condition of 
vayu arising from violent or rude intercourse When the stomach is full after meals.

த.வ. உள்ெளரிசச்ல்ேநாய்.

     [Skt. antar+mukhi+yoni → த. அந்தர் ேயானி.]

அந்தர்யாகம்

 
 அந்தரய்ாகம் andaryākam, ெப. (n.)

அந்தரியாகப் ைச பாரக்்க;see andariyaga-p-pusai.

     [Skt. antar-y-aga → த. அந்தரய்ாகம்.]

அந்தர்யா த் வம்

அந்தரய்ா த் வம் andaryāmittuvam, ெப. (n.)

    மால் நிைல ெளான்  (அஷ்டாதச. தத்வத். 3, 42);; manifestation of Visou as being immanent in the universe 
and governing it, one of five tirumal-nilai.

     [Skt. antar-yåmitvam → த. அந்தரய்ா த் வம்.]

அந்தர்ேயாகம்

 
 அந்தரே்யாகம் andaryōkam, ெப. (n.)

    த்  நிைல; a state of deep thought or abstraction, reverie.

     [Skt. antar + yoga → த. அந்தரே்யாகம்.]

அந்தர்ேயானி

 
 அந்தரே்யானி andaryōṉi, ெப. (n.)

   ெபண் ட் றம்; the internal portion of the genital of a female.

த.வ. உள்ேநானி.

     [Skt. antar + yoni → த. அந்தரே்யானி.]

அந்தர்வ

 
 அந்தரவ்  andarvadi, ெப. (n.)

    ற்றவள் (க ப் ணி);; a pregnant woman.

த.வ.  .

அந்தர்வ

அந்தரவ்  andarvami, ெப. (n.)

   1. வளி (வா );; flatulence.

   2. ெசரியாைம; indigestion.

அந்தர்வா னி

 
 அந்தரவ்ா னி andarvākiṉi, ெப. (n.)

    ழா ; stream within a stream.
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அந்தர் த் ர

 
 அந்தர் த் ர  andarviddiradi, ெப. (n.)

   ெபண்க க் ண்டா ம் மாத டாய் தைடபட் , அதனால்  ேகாளாறைடந் , க ப்ைப ற் 
ரண்  க த்த ெகாப் ளங்களாற் ழப்பட் , அழற் , வ , காய்சச்ல் ஆ யவற்ைற 

உண்டாக் ெமா  ட்  ( தக); ேநாய்; a menstrual disease in women arising from the altered condition of blood in 
the Womb due to the supression of menstrual flow, is marked by fever, dark ulcers in the womb, inflammation and pain in the 
vagina, a kind of Amenorrhea.

அந்தர்ேவக ரம்

 
 அந்தரே்வக ரம் andarvēkasuram, ெப. (n.)

   எ ம் ற் ள்ளி க் ம் ெகா ப் ப் ெபா ைள (மசச்); தா ைவப் பற்  ஏற்ப ம் ஒ  வைகக் 
காய்சச்ல்; a fever due to the affection of the marrow in the bone.

அந்தர்ேவ

அந்தரே்வ  andarvēti, ெப. (n.)

   1. ேவள் ச ்சாைல ள்ளிடம் (காஞ் ப் . அந்த . 22);; inside of the sacrificial ground.

   2. கங்ைக ய ைனகட்  ந ள்ள ப ; district between the Ganga and Yamuna rivers.

     "அவரக்ைள யந்தரே்வ ெசன் டன்ெகாணரவ்ா ெயன் " (ேகா ற் . இரணிய. 107);.

     [Skt. antar + vedi → த. அந்தரே்வ .]

அந்தரக்ேகான்

 
 அந்தரக்ேகான் andarakāṉ, ெப. (n.)

    ல் ரி; a parasitic plant.

அந்தரகணம்

 
 அந்தரகணம் andaragaṇam, ெப. (n.)

   ெசய் டக்ணதெ்தான்  ( வா.);; metrical foot to two nirai and one nēr (-);, as karuvilangay,, considered inauspicious 
at the commencement of a poem.

     [அந்தர(ம்); + கணம்.]

     [Skt. antara → த. அந்தரம். கள் → களம் → கணம்.]

அந்தரகாந்தாரம்

 
 அந்தரகாந்தாரம் andarakāndāram, ெப. (n.)

   ப னா வைகப் பண்களில் ன்றாவ  பண்;     [அந்தர(ம்); + காந்தாரம்.]

     [Skt. antara → த. அந்தரம்.]

அந்தரகா

 
 அந்தரகா  andarakāmi, ெப. (n.)

   வான் வ யாய்ச ்ெசல்வ ; that which passes through the air.

த.வ. வாேனா .

     [Skt. antara + Kamin → த. அந்தரகா .]
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அந்தர ம்பகம்

 
 அந்தர ம்பகம் andaragumbagam, ெப. (n.)

    ச் க் காற்ைறக் ட ள்ேளேய அடக் தல்; the act of retaining the vital air in the intestines by suppression of 
breath.

த.வ.  சச்டக்கம்.

     [அந்தர +  ம்பகம்.]

     [Skt. antara → த. அந்தர(ம்);.]

ம்பம் →  ம்பகம் → Skt. Kumbha.

அந்தரெகந்தன்

 
 அந்தரெகந்தன் andaragendaṉ, ெப. (n.)

   இதளிய நஞ்  ( த பாஷாணம்);; a kind of mercurial poison.

அந்தரங்கக்கரப்பா
ன்

 
 அந்தரங்கக்கரப்பான் andaraṅgakkarappāṉ, ெப. (n.)

   ஆண்  (ேகாச); மலரின் ேதா ற்க ல் வட்டமாய்ச ் வந்  எரிசச்ேலா  கா ம் த ம் ; an 
intense itching on the inner side of the foreskin of the penis marked by crops of papules with inflammation and burning 
sensation, pruritus.

     [அந்தரங்கம் + கரப்பான்.]

     [Skt. antar + anga → த. அந்தரங்கம்.]

அந்தரங்கசெ்சா

 
 அந்தரங்கசெ்சா  andaraṅgaccoṟi, ெப. (n.)

   ேமகச ் ட் னால் ஆண், ெபண் டங்களிற் ெபா க்க யாத நைமசச்ேலா  ய 
யரக்் க்கள் ேபாற்கா ம் ஒ  வைகச ்ெசா ரங் ; a chronic skin disease marked by the development of 

small pale papules and intense itching of the genitals in both the male and the female, is due to the venereal heat, Prurigo.

த.வ. பா ப் செ்சா .

     [அந்தரங்கம் + ெசா .]

     [Skt. antar + anga → த. அந்தரங்கம்.]

ல் →  ர ்→   → ெசா .

அந்தரங்கத்தானம்

அந்தரங்கத்தானம் andaraṅgattāṉam, ெப. (n.)

   1. ெபண் ; the private part of a

 female.

   2. மைறவான இடம்; a secret place.

   3. மனம்; mind.

     [Skt. antar + anga + sthana → த. அந்தரங்கத்தானம்.]

அந்தரங்கத் யா
னி

 
 அந்தரங்கத் யானி andaraṅgattiyāṉi, ெப. (n.)

   ஆைம (ைவ. );; tortoise

     [Skt. antaranga + dhyanin → த. அந்தரங்கத் யானி.]
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அந்தரங்கபரிகரம்

அந்தரங்கபரிகரம் andaraṅgabarigaram, ெப. (n.)

   மந்தண மற் ம் உண்ைமச ் ற்றம் (ஈ . 10, 1, ப்ர. அ ம்.);; faithful retinue, loyal attendants.

த.வ. அ க்கச் ற்றம்.

     [Skt. antar + anga + pari-hara → த. அந்தரங்கபரிகரம்.]

அந்தரங்கம்

அந்தரங்கம் andaraṅgam, ெப. (n.)

   1. மைற ெபா ள், க க்கம் (நல். பாரத. உமாம. 307);; privacy, secrecy.

   2. உள்ளம்; mind.

     "அவ க்  அந்தரங்கத் ல் பாச ண் ".

   3. உடக் த் ; in most thought.

   4. ெந ங் ய நட் ; intimate friendship.

     "இ வ ம் அந்தரங்க ள்ளவரக்ள்" (உ.வ.);.

த.வ. க க்கம்.

     [Skt. antar + anga → த. அந்தரங்கம்.]

அந்தரங்கன்

 
 அந்தரங்கன் andaraṅgaṉ, ெப. (n.)

   உற்ற நண்பன்; intimate friend.

     [Skt. antar + anga → த. அந்தரங்கன்.]

அந்தரச் ந்

 
 அந்தரச் ந்  andaraccindu, ெப. (n.)

   ஒ வைக நஞ்  ( .அ.);; a mineral poison.

அந்தரச

அந்தரச  andarasami, ெப. (n.)

   1. ெசரியாைம; indigestion.

   2. வளி யான் வ  உப் ைக; inflation of the bowels due to wind, Tympanites.

     [Skt. antarasam → த. அந்தரச .]

அந்தரசரிதர்

அந்தரசரிதர ்andarasaridar, ெப. (n.)

   வான்வ ச ்ெசல்ேவார ்(பாரத. உ க. 18);; super human being moving in the air.

     [Skt. antara + carita → த. அந்தரசரிதர.்]

அந்தரசா

 
 அந்தரசா  andaracāmi, ெப. (n.)

   வான் வ ல் ெசல்வ ேலேய ப்ப ைடேயான்; he who has always a mania for passing or travelling in the 
serial regions.

அந்தரசாரி

அந்தரசாரி andaracāri, ெப. (n.)

   வான் வலம் வ ேவான் (மணிேம. 28, 69);; superhuman being moving in the air.

த.வ. வான்வலைசயன், வா ல .

     [Skt. antara + sarin → த. அந்தரசாரி.]
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அந்தரைசவம்

 
 அந்தரைசவம் andarasaivam, ெப. (n.)

   ஒ  வனிய வைக (ைசவேபதம்);; Saiva sect which holds that Saivan should be contemplated as immanent in the 
whole universe.

     [Skt. antara + saiva → த. அந்தரைசவம்.]

வன் →  வனியம்.

வ →  சம் → Skt. saiva → த. ைசவ.

அந்தரஞ்சனம்

 
 அந்தரஞ்சனம் andarañjaṉam, ெப. (n.)

   ெகா  மா ைள; lemon citron - citrus (lemoni medica);.

அந்தரட்

 
 அந்தரட்  andaraṭci, ெப. (n.)

   உடம் ன் ைள வ யாக ட்  ஆய்  ெசய் ம் க ; an instrument for the examination of a body cavity 
through its natural outlet, Endoscope.

அந்தரட் க் க்க
ள்

 
 அந்தரட் க் க்கள் andaraṭṭikkurukkaḷ, ெப. (n.)

   நீத்தார ்நிகழ்  (க மா ); ெசய் க் ங் க்கள்; priests who help in funeral rites.

     [அந்தரட்  +  க்கள்.]

     [Skt. antya-isti → அந்தரஷ்  → த. அந்தரட் .]

ல் →   →  க்கள்.

அந்தர -த்தல்

அந்தர -த்தல் andaraḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தைல ழாகப் பாய்தல்; to turn a somersault, tumble.

த.வ.  ட் க் கரணம் ேபா தல்,  ப் றப் பாய்தல்.

     [அந்தர ்+ அ -,]

     [Skt. antar → த. அந்தர.்]

அ  → அ .

அந்தரத்தர்பார்

 
 அந்தரத்தரப்ார ்andarattarpār, ெப. (n.)

அந்தரத்ரப்ார ்பாரக்்க;see andardarbar.

     [Skt. antara + U. darbảr → த. அந்தரத்தார.்]

அந்தரத்தாமைர

அந்தரத்தாமைர andarattāmarai, ெப. (n.)

    த்தாமைர,  ளிரத்ாமைர (ஆகாசத் தாமைர); (பதாரத்்த. 319);; a weed, Pistia stratiotes.

     [அந்தரம் + தாமைர.]

     [Skt. antara → த. அந்தரம்.]
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அந்தரத் ல்நில்(ற்)
-த(ற)ல்

அந்தரத் ல்நில்(ற்)-த(ற)ல் andarattilnilṟtaṟal,    14 ெச. . . (v.i.)

   ஆதரவற் த்தல் (இ.வ.);; to be helpless.

     [அந்தரம் + அத்  + இல் + நில்-,]

     [Skt. antara → த. அந்தர(ம்);.]

அத்  = சாரிைய.

அந்தரத் ல் -
தல்

அந்தரத் ல் -தல் andaraddilviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஏ யாக் தல்; to leave helpless,

     "என்ைன அந்தரத் ல் ட்டான்" (இ.வ.);.

     [அந்தரம் + அத்  + இல் +  -,]

     [Skt. antara → த. அந்தரம்.]

அந்தரத்ேதசரி

 
 அந்தரத்ேதசரி andarattēcari, ெப. (n.)

    பசைல; small Indian purslane, Portulaca qudrifida.

அந்தரதம்

 
 அந்தரதம் andaradam, ெப. (n.)

    டற் ; a Worm in the intestines.

     [Skt. antarata → த. அந்தரதம்.]

அந்தரதாகம்

அந்தரதாகம் andaratākam, ெப. (n.)

   1. இறக் ந் த வா ல் ஏற்ப ம் நீரே்வடை்க; intense thirst in a dying person.

   2. ேமக ெவடை்ட ன் ெதாடர் னால் ஏற்பட்  யான நீர ்ேவடை்கைய ண்டாக் ெமா  
ேநாய்; intense thirst arising from the parched condition of the tongue, etc. due to urinary disorders as diabetes etc.

     [அந்தர(ம்); + தாகம்.]

     [Skt. antara → த. அந்தரம்.]

த  → தாவம் → தாகம்.]

அந்தர ைச

 
 அந்தர ைச andaradisai, ெப. (n.)

   ேகாணத் ைச; intermediate point of the compass.

     [அந்தர(ம்); +  ைச.]

     [Skt. antara → த. அந்தரம்.]

க்  →  ைக →  ைச.

அந்தர ந்

அந்தர ந்  andaradundubi, ெப. (n.)

   ெதய்வவாச் யம்; drum of the gods.

     "அந்தர ந்  தலா மள ல் ெப ெகா " (ெபரிய .  ஞான. 98);.

     [Skt. andara + dundubi → த. அந்தர ந் .]

989

www.valluvarvallalarvattam.com 16943 of 19068.



அந்தர ந்

அந்தர ந்  andaradundumi, ெப. (n.)

   ேதவ ர ; the drum of the celestials.

     "ஆரப்்பன பல் யேமா வந்தர ந்  ேம" (தக்கயாகப். 112);.

     [Skt. antara + dundhubi → த. அந்தரம் +  ந் .]

அந்தரந

அந்தரந  andaranadi, ெப. (n.)

   வான் (ஆகாய); கங்ைக (வரத. பாகவத.  பத்.18);; the celestial Ganga.

     [Skt. antara + nadi → த. அந்தரந .]

அந்தரநாதன்

அந்தரநாதன் andaranātaṉ, ெப. (n.)

   இந் ரன் (கந்த . ெதய்வ. 241);; Indran, as the lord to heaven.

     [Skt. antara + natha → த. அந்தரநாதன்.]

அந்தரப்ப -தல்

அந்தரப்ப -தல் andarappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ெப ந் ன்ப தல்; to be in great distress.

     "இவள் ேநாக்காைம ேற அந்தரப்பட்ட " (ஈ . 7, 1, ப்ர.);.

     [அந்தர(ம்); + ப -,]

     [Skt. antara → த. அந்தரம்.]

அந்தரப்பல் யம்

அந்தரப்பல் யம் andarappalliyam, ெப. (n.)

அந்தர ந்  பாரக்்க;see andaratundumi.

     "அந்தரப்பல் யங் கறங்க" ( . 119);.

     [அந்தர(ம்); + பல் யம்.]

     [Skt. antara → த. அந்தரம்.]

அந்தரப் சா

 
 அந்தரப் சா  andarappicācu, ெப. (n.)

   தகாசச்ா  அைடபவர ்ெப ம் ேப வம்; ghost of one who died through suicide or violence.

     [அந்தர(ம்); +  சா .]

     [Skt. antara → த. அந்தரம்.]

ள் →  யம் →  சம் →  ச  →  சா .

அந்தரபட்பம்

 
 அந்தரபட்பம் andarabaṭbam, ெப. (n.)

   பலா ; tisso flower, Butea frondosa.

அந்தரபவனி

 
 அந்தரபவனி andarabavaṉi, ெப. (n.)

   வான்வ ப் பயணம் ( ன்.);; motion through the air.

     [அந்தர(ம்); + பவனி.]

     [Skt. antara → த. அந்தரம்.]
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அந்தர டன்

 
 அந்தர டன் andaraburuḍaṉ, ெப. (n.)

   ஆன்மா; the soul.

த.வ. ஆதன்.

     [Skt. antara + purusa → த. அந்தர டன்.]
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அந்தரம்

அந்தரம் andaram, ெப. (n.)

   1. ெவளி; open space.

   2. உட்ப ; interior space.

     "பந்த ரந்தரம் ேவய்ந் " (ப ற் ப். 51);.

   3. இ ள் ( ங்.);; darkness.

   4. வானம்; sky, firmament.

     "அந்தரம் பாரிட ல்ைல" ( வ்.  ப்பள்ளி. 7);.

   5. ந ; intermediate space.

     "மற்ேறா ரந்தர ம் ல்" ( வக. 836);.

   6. இடம்; place.

     "அந்தர  தல்லெவன" (பாரத. ஒன்பதாம். 22);.

   7. இ ப் ; waist.

     "அந்தர ேமற்ெசம்பட்ேடா " ( வ்.  வாய். 7, 6, 6.);.

   8. ந ( ); நிைல; impartiality.

     "அந்தரந் ரந்் லகளிக்  நீரினால் தந்ைத ங் ெகா யன்" (கம்பரா. மந்தைர. 60);.

   9. வா லகம் ( ங்.);; heaven.

   10. ேவ பா ; difference.

     "அந்தரம் பாரக்்  னன்ைம யவரக்் ைல" (கம்பரா. மாரீச. 75.);.

   11. ெக ைள ; contrariety, unsoundness

     " ரிேகாவண நீத்தார ்ெசால் ம் அந்தர ஞான ெமல்லாம்" (ேதவா. 74, 10);.

   12. ேகா ல் ( ங்.);; temple.

   13.  ைம; evil.

     "என்மைன வா ம் ெபண்ணால் வந்த தந்தரம்" (கம்பரா. ைகேக . 40);.

   14.  ட்டம் ( ங்.);; crowd.

     [Skt. antara → த. அந்தரம்.]

 அந்தரம்2 andaram, ெப. (n.)

     ( ங்.);; close, end.

     [Skt. antara → த. அந்தரம்.]

 அந்தரம்3 andaram, ெப. (n.)

   1.  றம்  (நாநாரத்்த.);; outside, exterior.

   2. எல்ைல (நாநாரத்்த.);; limit, boundary.

   3. அயலான  (நாநாரத்்த.);; neighbourhood distinction.

   4. தனிச் றப்  (நாநாரத்்த.);; distinction.

   5. அந்தரான்மா (நாநாரத்்த.); பாரக்்க;see andaranma.

   6. மைற  (நாநாரத்்த.);; hiding, concealment.

   7.  ைள (நாநாரத்்த.);; hole.

   8.   (நாநாரத்்த.);; pit.

   9. ஆைட (நாநாரத்்த.);; cloth.
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அந்தரமத் த்

 
 அந்தரமத் த்  andaramattibutti, ெப. (n.)

   ேகாள்களின் நித் யக ல் உண்ைமக் ம் மத் மத் க் ள்ள ேவ பா ;     [அந்தரமத் ம +  த் .]

     [Skt. antara+mattima → த. அந்தரமத் ம(ம்);.]

அந்தரமா

 
 அந்தரமா  andaramāmūli, ெப. (n.)

அந்தரத்தாமைர பாரக்்க;see andara—t-tamarai (சா.அக.);.

     [அந்தர(ம்); + மா +  .]

     [Skt. antara → த. அந்தர(ம்);.]

அந்தரர்

அந்தரர ்andarar, ெப. (n.)

   1. ேதவர;் celestials, as dwellers in heaven.

     "அந்தரரே்கான் ( வாச. 9, 3);.

   2. ப ெனண்கணத்  ெளா வர;் a class of demigods, as being in the intermediate space, one of padinen-kanam, q.v.

     [Skt. antara → த. அந்தரர.்]

அந்தரவல்

 
 அந்தரவல்  andaravalli, ெப. (n.)

   ெகால்லங் ெகாவ்ைவ (மைல.);; species of corallocarpus.

     [Skt. antara-valli → த. அந்தரவல் .]

அந்தரவனசம்

 
 அந்தரவனசம் andaravaṉasam, ெப. (n.)

   ெகா ப்பா வைக (பச.் .);; a kind of moss.

அந்தரவனம்

 
 அந்தரவனம் andaravaṉam, ெப. (n.)

   மக்களில்லாக் கா  ( ன்.);; uninhabited desert.

த.வ. அத் வானம்.

     [Skt. antara + vana → த. அந்தரவனம்.]

அந்தரவாசம்

அந்தரவாசம்1 andaravācam, ெப. (n.)

   ெகாடை்டப்பா ; an epiphytic medicinal plant (சா.அக.);.

     [Skt. antara + vāsa → த. அந்தரவாசம்.]

 அந்தரவாசம்2 andaravācam, ெப. (n.)

   வான்ெவளி ல் இயங் ைக; moving in the aerial regions (சா.அக.);.

     [Skt. antara + vảsa → த. அந்தரவாசம்.]
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அந்தரவா

 
 அந்தரவா  andaravāci, ெப. (n.)

   வானில் வலம்வ ேவான்; a superhuman being moving in the aerial regions. (சா.அக.);.

     [Skt. antara + väsin → த. அந்தரவா .]

அந்தரவாண்

 
 அந்தரவாண்  andaravāṇṭu, ெப. (n.)

    த்த நாெளல்ைலகட்  இைடப்பட்ட காலம் ( ன்.);; the period of time between any two given dates 
(சா.அக.);.

     [அந்தர(ம்); + ஆண் .]

     [Skt. antara → த. அந்தரம்.]

அந்தரவா

அந்தரவா  andaravāyu, ெப. (n.)

   1.  டல் (வா ); வளி; gas or air in the intestines, flatulence.

   2. வளி னால் உண்டா ம் ட றக்கம்; the descent of the bowels from its normal position, as a result of the de 
ranged conditions of vayu in the system, Rupture.

   3. வான்ெவளி ல் உள்ள காற் ; atmosphere air.

   4. இ ப் ேலற்பட்ட (வா ); வளிேநாய்; hip-pain due to wind in the system (சா.அக.);.

     [Skt. antara + vảyu → த. அந்தரவா .]

அந்தரவா க் ரக
ணி

 
 அந்தரவா க் ரகணி andaravāyuggiragaṇi, ெப. (n.)

    ட ல் தங் ய வளி னால் உண்ட டன் வ ைரந்  க சச்லா  நீரே்வடை்க, தளரச்் , 
லா ,  க்கல் த ய ணங்கைள உண்டாக் ம் நாட்ப  வ ற்ேறாட்டம்; a form of chronic 

diarrhoea characterised by rumbling noise in the stomach and purging, thirst, fatigue, Spasmodic pain on the sides, hiccough 
etc. is due to gas or air in the intestines (Flatus); and occurs soon after meals, Flatulent diarrhoea (சா.அக.);.

     [Skt. antara + vāyu + kiragani → த. அந்தரவா க் ரகணி.]

அந்தர சனம்

 
 அந்தர சனம் andaraviācaṉam, ெப. (n.)

   வ ற் ைரசச்ல்; rumbling of the bowels (சா.அக.);.

அந்தர ட்ைட

 
 அந்தர டை்ட andaraviṭṭai, ெப. (n.)

    ட றங்  நிற் ம் க மா  (மலம்);; faecal matter in the intestines as opposed to ெவளி தள்  மலம் 
discharged faces (சா.அக.);.

     [அந்தர(ம்); +  டை்ட.]

     [Skt. antara → த. அந்தரம்.]

அந்தர த் ர

 
 அந்தர த் ர  andaraviddiradi, ெப. (n.)

   உடம் ள் ப் களிற் கா ங் கழைலக் கட் ; a tumour like raised abscess in the interior organs of the body 
(சா.அக.);.

     [Skt. antara = Vidradhi → த. அந்தர த் ர .]
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அந்தர தனம்

 
 அந்தர தனம் andaravidaṉam, ெப. (n.)

   ஒ  கண்ேணாய்; an eye-disease (சா.அக.);.

     [Skt. antara + vyathana → த. அந்தர தனம்.]

அந்தர த்

அந்தர த்  andaravirutti, ெப. (n.)

   1.  டல் ப த்தல்; enlargement of distension of the bowels.

   2.  டல் தன்னிடத்ைத ட்  ந  அ வ ற் ற் ள்ளிறங்காமல் ஆண் க்  ேமற்ப த் க் 
ேதாற் ைக; the displacement of bowels with protursion or swelling appearance above the penis when they have not 
passed quite through the inguinal canal, Imperfect hernia.

   3. உடம் ன் உட் றத் ந்  ப மனாதல்; swelling remaining internally.

   4. இ ப் ப்ப த்தல்; enlargement of the waist and buttocks.

   5. வளி னால் பல நிைலகளில் வளரச்் ற் ,  டல் அழற் ைய ம்,  ைதப்ைப ல் 
ெப க்கத்ைத ம் ஏற்ப த் ம் டலண்ட வளரச்் ேநாய்; a rupture caused by the muscles over the bowels, 

அந்தர னிேயாக
ம்

அந்தர னிேயாகம் andaraviṉiyōkam, ெப. (n.)

   வரிவைக (S.I.I.i, 136);; a tax.

     [Skt. antara + viniyðga → த. அந்தர னி ேயாகம்.]

அந்தர ச்

 
 அந்தர ச்  andaravīccu, ெப. (n.)

   ெப ம்ெபாய் (இ.வ.);; outrageous lying.

     [அந்தர(ம்); +  ச் .]

     [Skt. antara → த. அந்தரம்.]

அந்தர ச் க்கார
ன்

 
 அந்தர ச் க்காரன் andaravīccukkāraṉ, ெப. (n.)

   ஏமாற் (ேமாச);க்காரன் ( ன்.);; fraudulent man, cheat.

     [அந்தர(ம்); +  ச் க்காரன்.]

     [Skt. antara → த. அந்தரம்.]

அந்தர லகம்

அந்தர லகம் andaravulagam, ெப. (n.)

   வா லகம்; svarga.

     "அந்தர லகத் தமரரே்காமான்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 37, 96);.

     [அந்தரம் + உலகம்.]

     [Skt. antara → த. அந்தரம்.]

உலம் → உலகம்.

அந்தரேவட்டணசவ்

 
 அந்தரேவட்டணசவ்  andaravēṭṭaṇasavvu, ெப. (n.)

   வ ற் ன் உட்ப ையச ் ழ்ந் ள்ள நீரடங் ய இரடை்டச ்சவ் ப் ைப; peritoneum (சா.அக.);.
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அந்தராஞ்சம்

 
 அந்தராஞ்சம் andarāñjam, ெப. (n.)

   ேதாளிற் ம் ெநஞ் ற் ம் இைடேய ள்ள ; that part of the body between the shoulder and the breast 
(சா.அக.);.

     [Skt. antaransa → த. அந்தராஞ்சம்.]

அந்தராத்மா

அந்தராத்மா andarātmā, ெப. (n.)

   1. பரவாதன் (பரமான்மா.);; indwelling soul.

   2. மனம் (இ.வ.);; mind.

     [Skt. antar + atma → த. அந்தராத்மா.]

அந்தராபத்தம்

 
 அந்தராபத்தம் andarāpattam, ெப. (n.)

   உண ற் ைடேய ெகாள் ம ந் ; a medicine taken between two meals (சா.அக.);.

அந்தராப ைய

 
 அந்தராப ைய andarāpadiyai, ெப. (n.)

   க ற்றவள்; a pregnant woman (சா.அக.);.

த.வ.  .

அந்தராபவசச்த்
வம்

 
 அந்தராபவசச்த் வம் andarāpavaccattuvam, ெப. (n.)

   இறப் ற் ம் ள் றப் ற் ம் இைடப்ப  காலத் ல் ஆத க்ேகற்ப  நிைலைம; the Soul in its existence 
between death and rebirth (சா.அக.);.

     [Skt. antaråbhava-sattva → த. அந்தராபவச ்சத் வம்.]

அந்தராயப்பாட்டம்

அந்தராயப்பாட்டம் andarāyappāṭṭam, ெப. (n.)

   பணமாகத் தண் ம் வரிவைக (I.M.P Cg 1070.);; certain taxes collected in cash.

     [அந்தர ்+ ஆயம் + பாட்டம்.]

     [Skt. antara → த. அந்தர.்]

   ஆய் → ஆயம்;பா  → பாட்டம்.

அந்தராயம்

அந்தராயம் andarāyam, ெப. (n.)

   1. இைட  ( டா.);; obstacle, impediment.

   2. (Jaina.); எண் ற்றங்க ள் இைட  யற் வ ; obstructive karma, one of en-kurram, q.v.

   3. உள்வ ம்ப ; internal revenue as of a temple.

     [அந்தர ்+ ஆயம்.]

     [Skt. antara → த. அந்தர.்]

அந்தராயாமத த்
தம்பவாதம்

 
 அந்தராயாமத த்தம்பவாதம் andarāyāmadaṉuddambavādam, ெப. (n.)

   உடம் ள்ள வளி (வா ); க ைம ( ரேகாப); மைடந் ,  ரல்கள்,  றங்கால்கள், வ , மார் , 
இதயம், ெதாண்ைட ஆ ய இவற்ைற உடம் ள்ள என் க்கட் கள் உள் க் க்க உடம்  ங்  

ன்னம் னிந்  உள்ளாக வைளந்  வதனாேலற்ப ம் ஓர ்ஊைதேநாய்; a disease due to the 
accumulation of the extremely enraged 'vayu' (nerve force); in the regions of the fingers, insteps, abdomen, chest, heart and 
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அந்தராளம்

அந்தராளம் andarāḷam, ெப. (n.)

   1. இைடப்பட்ட டம்; intermediate space.

   2.  ைசநாற் ேகாணம் ( ங்.);; intermediate points of the compass.

   3. அந்தராளமண்டபம் பாரக்்க;see andarala-mandabam.

த.வ. இைடமண்டபம்.

     [Skt. antarala → த. அந்தராளம்.]

அந்தராளமண்டப
ம்

அந்தராளமண்டபம் andarāḷamaṇṭabam, ெப. (n.)

   க வைறைய அ த்த மண்டபம் (I.M.P..Tn. 270.);; ante-chamber to the inner sanctuary of a South Indian temple.

த.வ. க வைற மண்டபம்,  கமண்டபம்.

     [அந்தராள(ம்); + மண்டபம்.]

     [Skt. antarala → த. அந்தராள(ம்);.]

அந்தராளன்

 
 அந்தராளன் andarāḷaṉ, ெப. (n.)

   உயர் ல தந்ைதக் ம் இ லத ்தாய்க் ம் றந்த ள்ைள ( வா.);; son of an upper caste (anuloma); father 
and lower caste mother.

     [Skt. antarala → த. அந்தராளன்.]

அந்தரான்மா

அந்தரான்மா andarāṉmā, ெப. (n.)

   1. கட ள் ( ேவக.  டா. 152.);; god, as immanent.

   2. நான்  வாக் க்கேளா ம்  வலம்வ ம் உ ர ்( .ேபா. பா. 6, 2, பக். 317);;     [அந்தர ்+ ஆன்மா.]

     [Skt. antar → த. அந்தர.்]

அந்தரிட்சம்

அந்தரிடச்ம் andariṭcam, ெப. (n.)

   1. வானம்; atmosphere.

   2. நற்ேப ; heaven.

     "அந்தரிடச்ஞ் ெசல … கனல் ங் க லக்கல்ல " (ெசந். பத். 4, 232.);.

     [Skt. antari - ksa → த. அந்தரிடச்ம்.]

அந்தரிந் ரியம்

அந்தரிந் ரியம் andarindiriyam, ெப. (n.)

   உடக்  (அந்தக்கரணம்); ( ரேபாத.39, 30);; inner seat of thought, feeling and volition.

     [Skt. antar → indriya → த. அந்தரிப் .]

அந்தரிப்

 
 அந்தரிப்  andarippu, ெப. (n.)

   வ  (க ); ன்ைம ( ன்.);; helplessness.

     [Skt. antar → த. அந்தர ்→ அந்தரிப் .]

அந்தரியாகப் ைச

அந்தரியாகப் ைச andariyākappūcai, ெப. (n.)

   மானச ைச;     "அைறந்தைவ ரத்் ேசரக்்  லந்தரி யாக ைச" (ஞான சா. 14.);.

த.வ. மனப் சைன.

     [அந்தரியாகம் +  ைச.]

     [Skt. antar + yaga → த. அந்தரியாகம்.]
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அந்தரியாகம்

அந்தரியாகம் andariyākam, ெப. (n.)

   மனவ பா  ( . .9, 10);; mental worship, орр. to pagiryagam.

     [Skt. antar + yaga → த. அந்தரியாகம்.]

அந்தரியா

அந்தரியா  andariyāmi, ெப. (n.)

   கட ள் (ேவதா.  . 41);; god, as being immanent in the universe and governing it.

     [Skt. antar + yamin → த. அந்தரியா .]

அந்தரிலம்பம்

 
 அந்தரிலம்பம் andarilambam, ெப. (n.)

    ரக்்ேகாணங்கள் ெகாண்ட க்ேகாணம் ( ன்.);; acute-angled triangle.

     [Skt. antas + lamba → த. அந்தரிலம்பம்.]

அந்தரிலயம்

அந்தரிலயம் andarilayam, ெப. (n.)

   உ ரப்்படக்கம் ( ரியா தம்); ( ந்தா.நி.165.);;     [Skt. antas + laya → த. அந்தரிலயம்.]

அந்தரபீம்

அந்தரீபம் andarīpam, ெப. (n.)

    வம் ( ந்தா.நி. 162.);; Island.

     [Skt. antaripa → த. அந்தரீபம்.]

அந்தரயீம்

 
 அந்தரீயம் andarīyam, ெப. (n.)

   அைர ற் கட் ம் ேவட்  (Brah.);; waist cloth, dist. fr. uttariyam.

     [Skt. antariya → த. அந்தரீயம்.]

அந்த ேவ

அந்த ேவ  andaruvēti, ெப. (n.)

   ேவள் ச ்சாைல ள்ளிடம் (காஞ் ப் . அந்த . 22.);; inside of the sacrificial ground.

     [Skt. antar + vėdi → த. அந்த ேவ .]

அந்தேரணம்

அந்தேரணம் andarēṇam, ெப. (n.)

   ந டம்;   இைடப்பட்ட டம் ( ந்தா. நி. 164.);; intermediate space.

     [Skt. antaréna → த. அந்தேரணம்.]

அந்தவ ணி

 
 அந்தவ ணி andavaruṇi, ெப. (n.)

     ெந ஞ் ல்; a thorny shrubtribalus terrestris (சா.அக.);.
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அந்தாச்

 
 அந்தாச ்andāc, ெப. (n.)

   ம ப்  (W.G.);; estimate.

த.வ. ம ப் .

     [U. andaz → த. அந்தாச.்]

அந்தாசக்ட் -தல் _, ெச.

ன்றா . (v.t.);

ம ப் தல் (C.G.);, 

 to estimate.

     [அந்தாச ்+ கட் -,]

     [U. andaz → த. அந்தாச.்]

அந்தாசப்ட்

 
 அந்தாசப்ட்  andācpaṭṭi, ெப. (n.)

   அ வைடக் ன் கணக் டப்ெப ம் ப ரின் ைலம ப்  (R.T.);; estimate of the value of a standing crop.

த.வ. ம ப் ட் ப்பட் , கண் தல்பட் .

     [U. andaz → த. அந்தாச.்]

அந்தா

அந்தா  andāci, ெப. (n.)

   1. நஞ்சற்ற பாம் ; a non-poisonous snake.

   2. ஒ வைக ன்; a kind of fish.
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அந்தா

அந்தா 1 andāti, ெப. (n.)

   1. அந்தா தெ்தாைட (காரிைக. உ ப். 17); பாரக்்க;see andadi-t-todai.

   2. ஒ  ற் லக் யம்; poem in which the last letter, syllable or foot of the last line of one stanza is identical with the 
first letter, syllable or foot of the succeeding stanza, the sequence being kept on between the last and the first stanza of the 
poem as well.

     "அந்தா ேம ட ்ட த்ேதன்" ( வ். இயற். நான். 1.);.

த.வ. ஈ ெதாடங் , கைட தல்பா.

     [அந்தம் + ஆ .]

     [Skt. anta + adi → த. அந்தா .]

 அந்தா 2 andātittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ம் தற்கண் ம் வ தல்; to follow the rules of andadi.

     "அ மடக்கா யந்தா த் " (மாறனலங். 267, உைர.);.

     [அந்தம் + ஆ .]

     [Skt. anta → த. அந்தம்.]

 அந்தா 3 andāti, ெப. (n.)

   1.  த ம் ம்; beginning and end.

   2. தைல தல் அ வைர ள்ள உ ப் ; the limps from head to foot.

     "உ க்ேகாைத ேமனிக்கந்தா ையத் ட் ல்" ( ேலாத். ேகா. 131.);.

     [அந்தம் + ஆ .]

அந்தா த்ெதாைட

அந்தா தெ்தாைட andātittoḍai, ெப. (n.)

   அ ேதா ம் இ க்கணின்ற ம் அைச ம் எ த் ம் மற்ைறய க்  தலாவதாக வரத ்
ெதா ப்ப  (இலக்.  . 725.);;     [அந்தம் + ஆ  + ெதாைட.]

     [Skt. anta → த. அந்தம்.]

அந்தா யாக

அந்தா யாக andātiyāka,     .எ. (adv.) இைட டாமல்; without intermission.

     "அநா காலம் அந்தா யாக ஸம்ஸரித் ப் ேபாந்த வ ேய க் " (ரஹஸ்ய. 1329.);.

     [அந்தம் + ஆ  + ஆக.]

     [Skt. anta → த. அந்தம்.]

அந்தா வைம

அந்தா வைம andātiyuvamai, ெப. (n.)

   இ ச ்ெசால்ைலேய மடக்  ஆ யாகக் ெகாண் , உவைம ெபறக் ம் அணி (மாறனலங். 10, 
உைர.);;     [அந்தம் + ஆ  + உவைம.]

     [Skt. anta → த. அந்தம்.]

உ → உவ் → உவ → உவைம.

அந்தால

 
 அந்தால  andālasi, ெப. (n.)

    கம் டாக் கட் ; a boil or abscess which does not has point;

 a blind boil or abscess (சா.அக.);.
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அந் கா

 
 அந் கா andikā, ெப. (n.)

அந் ைக பாரக்்க;see andligai.

     [Skt. andhaka → த. அந் கா.]

அந் கா ரயம்

அந் கா ரயம் andikācirayam, ெப. (n.)

   நிலத் ைண ( ந்தா. நி. 162.);; plants and other immoveable objects.

     [Skt. antika + a-sraya → த. அந் கா ரயம்.]

அந் தன்

 
 அந் தன் andigirudaṉ, ெப. (n.)

    டனாக்கப் பட்டவன்; one who is rendered blind (சா.அக.);.

     [Skt. andha + krta → த. அந் தன்.]

அந் பந்

 
 அந் பந்  andibandi, ெப. (n.)

    ம்பகம்; suppression of breath (சா.அக.);.

அந் தம்

 
 அந் தம் andipūtam, ெப. (n.)

    டாதல்; becoming blind (சா.அக.);.

அந் தன்

 
 அந் தன் andipūtaṉ, ெப. (n.)

    டனானவன்; one who has become blind (சா.அக.);.

அந் மக் ரிைய

 
 அந் மக் ரிைய andimakkiriyai, ெப. (n.)

   இறந்தவரக்் ச ்ெசய் ம் இ ச ்சடங் ; funeral rites.

     [Skt. antima + kriya → த. அந் மக் ரிைய.]

அந் மக்காலம்

அந் மக்காலம் andimakkālam, ெப. (n.)

   இறப் ேவைள ( வசன. 1, 69.);; last moments, close of life.

     [அந் மம் + காலம்.]

     [Skt. antima → த. அந் மம்.]

அந் மதைச

 
 அந் மதைச andimadasai, ெப. (n.)

அந் மக்காலம் பாரக்்க;see andimakalam.

அந் மம்

 
 அந் மம் andimam, ெப. (n.)

     [Skt. antima → த. அந் மம்.]
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அந் யக் ரிைய

 
 அந் யக் ரிைய andiyakkiriyai, ெப. (n.)

   இறந்தவரக்் ச ்ெசய் ம் சடங் ; funeral rites.

     [Skt. antya + kriya → த. அந் யக் ரிைய.]

அந் யகமனம்

 
 அந் யகமனம் andiyagamaṉam, ெப. (n.)

   இறப் ; dying, going to the end of life (சா.அக.);.

அந் யகா ம்

அந் யகா ம் andiyakāpim, ெப. (n.)

   1.   காலம்; the last period of life.

   2. சா ங்காலம்; the last moments preceding death (சா.அக.);.

அந் யசன்

அந் யசன் andiyasaṉ, ெப. (n.)

    ைலயன்; man of the lowest caste.

     "அந்நியசர ்வண்ணார ் தேலார ்மைன" (ைசவச. ெபா . 243.);.

     [Skt. antya-ja → த. அந் யசன்.]

அந் யத் க ரம்

 
 அந் யத் க ரம் andiyattugasuram, ெப. (n.)

   சா ங் காலத் க் கா ெமா  ெகா ங் காய்சச்ல்; a Severe type of fever that precedes death (சா.அக.);.

அந்நிய பம்

 
 அந்நிய பம் anniyatīpam, ெப. (n.)

   கைடநிைல ளக்  என் ம் அணி;     [அந் ய +  பம்.]

     [Skt. antya → த. அந் யம்.]

த.  வம் → Skt. dipa → த.  பம்.

அந் யபரணி

 
 அந் யபரணி andiyabaraṇi, ெப. (n.)

   ஒ  ஆ ள்ேவத ைக; a plant of the terminalia genus used in ayurveda (சா.அக.);.

அந் யமட் ம்

 
 அந் யமட் ம் andiyamaṭṭum, ெப. (n.)

   சா ம் வைர; till the time of death (சா.அக.);.

     [அந் ய + மட் ம்.]

     [Skt. antya → த. அந் யம்.]

அந் யேவாடா
கா ரகம்

அந் யேவாடா கா ரகம் andiyavōṭāligāgiragam, ெப. (n.)

   எட்டாம் நாளில் எட்டாம் மாதத் ல் அல்ல  எட்டாம் ஆண் ல் தாைய அல்ல  ழந்ைதையத ்
தாக் ெமா  வைக ேகாளின் ைளவால் வ ம் ற்றம்; a morbific diathesis in a child or the mother in the 8th 
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அந் ேயட்

 
 அந் ேயட்  andiyēṭṭi, ெப. (n.)

   நீத்தார ்நிகழ் கள்; lit, after-ceremonies applied to funeral rities obsequies.

     [Skt. antya + isti → த. அந் ேயட் .]

அந் ேயட் க் க்
கள்

 
 அந் ேயட் க் க்கள் andiyēṭṭikkurukkaḷ, ெப. (n.)

   நீத்தார ்நிகழ்  (க மா ); ெசய் க் ங் க்கள்; priests who help in funeral rites.

     [அந் ேயட்  +  க்கள்.]

     [Skt. antya + isti → த. அந் ேயட் .]

 →  க்கள். அந்தரட் க் க்கள் பாரக்்க.

அந் ரக்கண்மணி

 
 அந் ரக்கண்மணி andirakkaṇmaṇi, ெப. (n.)

   நீலமணி ( .அ.);; sapphire.

     [அந் ர + கண்மணி.]

     [Skt. antara → த. அந் ர.]

அந் ரக்ெகா ச்

 
 அந் ரக்ெகா ச்  andirakkoḍicci, ெப. (n.)

   கந்தகம் ( .அ.);; sulphur.

அந் ரகாசம்

 
 அந் ரகாசம் andirakācam, ெப. (n.)

   வானத் ல் நில  உ க் ம் ேபா , கண் ைகசச்ல் நீங் ம், மற்றக் காலத் ல் கண் வந்  
பாரப்்பதற்  அசச்மா ம், நாட்பட்டால் காரி ைள ங் ெகா க் ம் ஒ  வைகக் கண்ேணாய்; a disease of 
the eye in which the vision is clear before moonlight but dart at other times, is a condition in which the patient sees better in 
an obscure light than in bright sun-light, Hemeralopia (சா.அக.);.

     [அந் ர + காசம்.]

     [Skt. antra → த. அந் ரம் → அந் ர.]

கால் → கார ்→ காய் → காசம்.

அந் ர ராணி

 
 அந் ர ராணி andiragirāṇi, ெப. (n.)

    டற் ேகாளா னால் ஏற்ப ம் நாட்ப  ெசரியாைம ( ராணி);க் க சச்ல்; a chronic diarrhoea due to 
intestinal disorders (சா.அக.);.

     [Skt. antra + grahani → த. அந் ர ராணி.]

அந் ர ரம்

 
 அந் ர ரம் andirasuram, ெப. (n.)

    ட ல் க்கம் கண்  அதனி த்த ண்டா ெமா  வைகக் க ங்காய்சச்ல்; a severe type of fever 
characterised by morbid changes of peculiar intestinal lesions, Typyoid or Enteric fever (சா.அக.);.

     [அந் ர +  ரம்.]

     [Skt. antra → த. அந் ரம்.]

ல் →  ர ்→  ரம்.
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அந் ரட்

 
 அந் ரட்  andiraṭṭi, ெப. (n.)

   சாக்காெடய் னா ெரா வரத்ம் ப்பதெ்தான்றாம் நாள் ெசய்யப்ப ம் சடங் ; funeral rite performed on 
the thirty first day.

     [Skt. antya + isti → த. அந் ரட் .]

அந் ரட்ைட

 
 அந் ரடை்ட andiraṭṭai, ெப. (n.)

 corr. of அந் ேயஷ்  (இ.வ.);

     [Skt. antya + isti → த. அந் ரடை்ட.]

அந் ரதா தம்

 
 அந் ரதா தம் andiradāpidam, ெப. (n.)

    ட ன் அழற் ; inflammation of the intestines, Enteritis (சா.அக.);.

     [Skt. antra + sthapita → த. அந் ரதா தம்.]

அந் ர ரதீரம்

 
 அந் ர ரீதரம் andiraburītaram, ெப. (n.)

     ட க் ம், ெப ங் ட க் ம் கா ெமா  அழற் ; inflammation of the small intestines and of the colon, 
Entero-colitis (சா.அக.);.

அந் ரம்

அந் ரம் andiram, ெப. (n.)

   1.  டல்; intestines;

 bowels.

   2. இைரப்ைப ெயா ந்த மற்றக் டல்

    தலானைவ; the bowels and the other abdominal viscera excepting the stomach.

   3.   டல்; small intestines (சா.அக.);.

     [Skt. antra → த. அந் ரம்.]

அந் ரமயம்

 
 அந் ரமயம் andiramayam, ெப. (n.)

    டைல உள்ளடக் ய ; consisting of entrails (சா.அக.);.

     [Skt. antra + maya → த. அந் ரமயம்.]

அந் ர ட் வா

 
 அந் ர ட் வா  andiramuṭṭivāyu, ெப. (n.)

    டல் ட்  வளி; an intestinal complaint due to the deranged condition of 'vayu' in the system (சா.அக.);.

     [அந் ர(ம்); +  ட்  + வா .]

     [Skt. antra → த. அந் ர. Skt. vayu → த. வா .]

அந் ர கம்

 
 அந் ர கம் andirarugam, ெப. (n.)

    டல் இறக்கம் (வாதம்);; a hernia containing a loop of the intestine, Enterocele (சா.அக.);.
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அந் ரேலா தம்

 
 அந் ரேலா தம் andiralōkidam, ெப. (n.)

    ெபா தைல; a small creeper of the species of ெபா தைல, Verbena nodiflora (சா.அக.);.

அந் ரவசனம்

 
 அந் ரவசனம் andiravasaṉam, ெப. (n.)

   பசை்சயான ெகாடை்டப்பாக்  ( .அ.);; raw areca-nut.

அந் ரவரத்்தமன்

 
 அந் ரவரத்்தமன் andiravarttamaṉ, ெப. (n.)

    டல் வளரச்்  ( த் .);; hernia commonly known as rupture (சா.அக.);.

     [Skt. antra + vardhana → த. அந் ர வரத்்தமன்.]

அந் ரவாதம்

அந் ரவாதம் andiravātam, ெப. (n.)

   1. ெப ங் ட ல் பற்பல வளி (வா க்கள்); ேசரந்்  வ  ப த்  வ ண்டா , உப்பல்,  நீர,் 
க மா  (மல த் ர);க் கட் , கக்கல் (வாந் );, ெநஞ் வ  த ய ணங்கைள ண்டாக் ம் 
ேநாய்; a disease of the colon marked by heaviness of bowels, pain, distension of the abdomen, retention of faces and 
urine, vomiting, chest pain etc., is due to the accumulation of gases in the intestines.

   2.  டல் நரம் ற் கா ம் வ ; neuralgia of the intestine, Enteralgin (சா.அக.);.

அந் ரவா

 
 அந் ரவா  andiravāyu, ெப. (n.)

    டல் வளி (வா );; the flatulent nature of the intestines, flatulency (சா.அக.);.

     [Skt. antra + vāyu → த. அந் ரவா .]

அந் ரவா ைல

 
 அந் ரவா ைல andiravāyucūlai, ெப. (n.)

    ட ல் வளி (வா ); ேச வதனால் ஏற்ப ம் த்தல் ேநாய்; an acute abdominal pain due to the accumulation 
of gas, intestinal colic (சா.அக.);.

     [அந் ரவா  +  ைல.]

     [Skt. antra + vāyu → த. அந் ரவா .]

ல் →  ல் →  ைல.

அந் ர ரணம்

அந் ர ரணம் andiraviraṇam, ெப. (n.)

   1.  ட ற் கா ேமார ் ண் ( ரண); ேநாய்; an inflammation of the duodenum, Duodenitis.

   2.  டற் ண்; ulcer of the duodenum, peptic ulcer.

   3.  டற் ண்; ulceration of the intestines, Entereicosis (சா.அக.);.

     [Skt. antra + vrana → த. அந் ர ரணம்.]
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அந் ர த்

அந் ர த் 1 andiravirutti, ெப. (n.)

   1.  டல் க ட் ன் வ யால் க் ற் ள் இறங்காமேல ஆண் த் தண் ற்  ேமற்பாகமாகக் 
கா ம் க்கம் அல்ல  ைடப் ; protrusion of the bowels with an appearance of swelling just above the penis, 
without descending through the groin into the scrotum; hernia which has not passed quite through the orifice, Incomplete 
hernia.

   2. ஊைத னால் டல் வ க் ைறந்  க ட் ன் வ யாய்க் றங் க் காற் ப்ைப ேபாற் 
ப த் க் கா ம் ேநாய்; a disease in which a portion of the small intestines which is pressed down through the groin 
(inguinal canal); decends into the scrotum and becomes swollen like an inflated air bladder, linguinal hernia (direct); 
(சா.அக.);.

த.வ. அ க் ம் .

     [Skt. antra + vrddhi → த. அந் த் .]

அந் ரி

அந் ரி andiri, ெப. (n.)

   1. மைலமகள்; Parvadi.

   2. ெகாற்றைவ; Kali.

     [Skt. antari → த. அந் ரி.]

அந் ர ட்சம்

 
 அந் ர டச்ம் andiraviruṭcam, ெப. (n.)

    ல்ைல மரம்; a tree, mountain slender tiger's milk, Excoecaria crenulata (சா.அக.);.

     [Skt. antra + vrksa → த. அந் டச்ம்.]

அந் கம்

 
 அந் கம் andivīrugam, ெப. (n.)

     ள்ளங் ; wall radish, Bluemea aurita (சா.அக.);.

அந் ம்

 
 அந் ம் andudim, ெப. (n.)

   வாைக மரம்; a tree, Acacia sirissa (சா.அக.);.

அந் ப்ேபா ைக

அந் ப்ேபா ைக anduppōtigai, ெப. (n.)

   யாைன ன் ன்காற் ெதாடரி (சங் ); கட் ங் ந்த ; stake for fastening the hind leg chain of an 
elephant.

     "அ களி றந் ப் ேபா ைக பரிந் " ( வக. 1831.);.

     [அந்  + ேபா ைக.]

     [Skt. andu → த. அந் .]

அந் வாசம்

 
 அந் வாசம் anduvācam, ெப. (n.)

   ெகாடை்டப் பா  (ைவ. .);; a kind of moss.

அந் ல்பல்லக்

அந் ல்பல்லக்  andūlpallakku, ெப. (n.)

   பல்லக்  வைக (த ண. இந். சரித.் 444);; a kind of palanquin.

     [அந் ல் + பல்லக் .]

     [Skt andola → த. அந் ல்.]

பல் → பல்லக் .
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அந்ேதசம்

 
 அந்ேதசம் andēcam, ெப. (n.)

   வ  (க ); ன்ைம (யாழ்ப்.);; extremity, great straits.

அந்ேதசா கம்

 
 அந்ேதசா கம் andēcātigam, ெப. (n.)

   ேதற்றா ( ைத); மரம்; water clearing nut tree, Strychnos potatorium (சா.அக.);.

அந்ேதசா ம்

 
 அந்ேதசா ம் andēcātim, ெப. (n.)

அந்ேத சா கம் பாரக்்க;see andé-sadigam (சா.அக.);.

அந்ேதசாலம்

 
 அந்ேதசாலம் andēcālam, ெப. (n.)

   ேதற்றா மரம் (பச.் .);; clearing nut tree.

அந்ேதேசா கம்

 
 அந்ேதேசா கம் andēcōligam, ெப. (n.)

     எ த்தாணிப் ; a plant with flowers like a style or style plant, Prenanthes sarmentosa (சா.அக.);.

அந்ேதாட்டம்

அந்ேதாட்டம் andōṭṭam, ெப. (n.)

   1. இத  ண்டா ம் ண்; a sore on the lip due to the disease, as in thrush, Labiomycosis.

   2. இதழ் ெவ ப் ; a crack or fissure in the lip (சா.அக.);.

அந்நகத்

 
 அந்நகத்  annagatti, ெப. (n.)

   வ ற் ைள ; a flux in which the stools consist chiefly of blood and mucus, accompanied with griping of the bowels, 
Dysentery (சா.அக.);.

அந்நேகாடகன்

 
 அந்நேகாடகன் annaāṭagaṉ, ெப. (n.)

   க ரவன்; the sun. (சா.அக.);.

அந்நேப

 
 அந்நேப  annapēti, ெப. (n.)

அன்னேப  பாரக்்க;see anta-bedi.

     [Skt. anna + bhedin→ த. அந்நேப .]

அந்நசலம்

 
 அந்நசலம் annasalam, ெப. (n.)

அன்னசலம் பாரக்்க;see anna-salam.

     [அந்ந(ம்); + சலம்.]

     [Skt. anna → த. அந்ந(ம்);.]
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அந்நிய ட்டம்

 
 அந்நிய ட்டம் anniyabuṭṭam, ெப. (n.)

    ல்; a well known bird with a melodius Voice, Indian cuckoo (சா.அக.);.

அந்நியம்

அந்நியம் anniyam, ெப. (n.)

   1. தனதல்லாத , தனக் ரிைம இல்லாத ; that which is not one's own, that which is alien.

     'அந்நிய நா '.

   2 ஒ வ க் த் ெதாடர்  இல்லாத ; that which has no relation.

     'ெபண் ெசாந்தமா, அந்நியமா?'.

     [Skt. a-nya → த. அந்நியம்.]

 அந்நியம் anniyam, ெப. (n.)

அந்நிய ட்டம் பாரக்்க;see anniya-putam (சா.அக.);.

அந்நியமாதல்

 
 அந்நியமாதல் anniyamātal, ெப. (n.)

   ெதாடர் ல்லா நிைல; alienation.

த.வ. அயலாதன்.

     [அந்நியம் + ஆதல்.]

     [Skt. a-nya →த. அந்நியம் ஆ → ஆதல்.]

அந்நியன்

அந்நியன் anniyaṉ, ெப. (n.)

   1. அ கம் இல்லாதவன், ேவற்றாள்; a stranger.

     'அந்நியரக்ள் ன்பாக ம் இந்த மா ரி ேப றாேர'.

   2. இனத்தாேலா, மதத்தாேலா, நாட்டாேலா ேவ பட்டவன்; one who is an alien, foreinger.

     'ேகா ல் க வைற ன் உள்ேள அந்நியர ் ைழய அ ம  இல்ைல'.

த.வ. அயலான்.

     [Skt. anya → த. அந்நியன்.]

அந்நியாயகாரி

அந்நியாயகாரி anniyāyakāri, ெப. (n.)

    ங் ைழப்ேபான்; treacherous person, as sinner.

     "அந்நியாய காரிகளாய்ப் ேபாந்த இவரக்ள்" (s. i.i. iv. 140.);.

     [Skt. a-nyaya-karin → த. அந்நியாயகாரி.]

அந்நிேயத் கவாத
ம்

 
 அந்நிேயத் கவாதம் anniyēttugavātam, ெப. (n.)

   உண ன் ற்றத் னாற் றந் , ேதாள்,  , க த் , தைல,  லா ஆ ய இவ் டங்களில் பர ப் 
த்தத் டன் , ஒ  நாள் ட்  ம நாளில் ன்பத்ைத உண்டாக் க் காய்சச்ல், ேவடை்க த ய 
ணங்கைள ண்டாக் ம் ஒர ்ஊைத ேநாய்; a disease of the nervous system marked by perplexity, fever, 

swoon, thirst etc., is occurs every alternate day and is due to the deranged condition of 'vayu' which extends through the 

அந்நீர்

அந்நீர ்annīr, ெப. (n.)

   1. நாரி க் லம்; a fluid discharge from the vagina.

   2. ேதங் ய நீர;் stagnant water or water spoiled from long keeping (சா.அக.);.
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அநக் னி

 
 அநக் னி anakkiṉi, ெப. (n.)

   வ ற் த் ன் ெசய்ைகயற்றவன்; one who is deprived in his system of the action of gastric fire, said to be the 
cause of hunger (சா.அக.);.

அநகம்

 
 அநகம் anagam, ெப. (n.)

    ல் ; a parastic plant, Loranthus (genus); (சா.அக.);.

அநங்கம்

அநங்கம் anaṅgam, ெப. (n.)

   1. மல் ைக; jasmine, Jasminum sambue.

   2. இ வாட் ; a running flower plant, Jasminum sambue.

   3. உட ன்ைம; having no Corporeal body.

   4. உடலற்ற தன்ைம; the quality or state of being incогрогеal, Incorporeality (சா.அக.);.

அநங்க

 
 அநங்க  anaṅgali, ெப. (n.)

   எ ம் க்  ேநாய்க்  ம ந்தாகப் பயன்ப ம் ேதட் ெகா க் ; small leaved, Tiaridium Indicum, a cure 
for all affections of bones as necrosis etc.

இதனால் ராத எ ம் க்  ேநா ம், ேபா ம் (சா.அக.);.

அநங்கன்

 
 அநங்கன் anaṅgaṉ, ெப. (n.)

   காமன்; the Indian Cupid (சா.அக.);.

த.வ. உ .

அந ேராகம்

 
 அந ேராகம் anadirōkam, ெப. (n.)

   ேநா ல்லாைம; not much affected by disease (சா.அக.);.

     [Skt. a-nadi + roga → த. அந ேராகம்.]

அநந்தஞானி

 
 அநந்தஞானி anandañāṉi, ெப. (n.)

   க ரவன்; the sun (சா.அக.);.

அநந்தம்

அநந்தம் anandam, ெப. (n.)

   1.  ற  நஞ் ; one of the 32 kinds of native arsenic.

   2. ெபான்; gold.

   3. வானம்; sky;

 either pervading all space.

   4. ெகா ப் பசைல; nail dye, Barleria prionitis.

   5. நன்னாரி; Indian Sarasaparilla, Hemidesmus indicus (சா.அக.);.

1009

www.valluvarvallalarvattam.com 16963 of 19068.



அநந்தவாதம்

 
 அநந்தவாதம் anandavātam, ெப. (n.)

    க ம், க த் ம் ேசா ம்ப ச ்ெசய் ம் ேநாய்; a form of paralysis affecting the muscles of the face, mouth and 
pharynx, Bulbar paralysis (சா.அக.);.

அநந்தன்

அநந்தன் anandaṉ, ெப. (n.)

   1. ெவ ப் ; nitre potassium nitrate (kNO3);.

   2.  ற நஞ் ; a kind of native arsenic (சா.அக.);.

அநந்ைத

அநந்ைத anandai, ெப. (n.)

   1. அ ; sacred grass;

 harialli grass, Agrostis linearis.

   2. ெகாத்தான் ெகா ; leafess creeper, Cassytha filiformis.

   3. ெநல் மரம்; small leaved goose-berry, Phyllanthus emblica (சா.அக.);.

அந பாடணம்

அந பாடணம் ananupāṭaṇam, ெப. (n.)

   ேதால் த்தானத ்ெதான்  (ெசந். Iii, 13);; a fault in argumentation.

     [Skt. an-anubhäsana → த. அந  பாடாணம்.]

அநபத் யம்

 
 அநபத் யம் anabattiyam, ெப. (n.)

   கால்வ  மர ன்ைம; incapacity to produce children or progeny-sterility (சா.அக.);.

     [Skt. a-na → த. அந.]

பற்  → பத்  → பத் யம்.

அநம்

 
 அநம் anam, ெப. (n.)

   ேசா ; boiled rice (சா.அக.);.

     [Skt. ana → த. அநம்.]

அநம்

அநம்  anambu, ெப. (n.)

   1. சாதகப் ள்; lark.

   2. நீரில்லாத ; that which is destitute of water or is waterless.

   3. ஈர ல்லாத ; that which is deprived of moisture (சா.அக.);.

     [Skt. a-na → த. அநம் .]

அநயம்

அநயம் anayam, ெப. (n.)

   1.  ைன; evil karma.

   2. இடர;் danger.

   3.  ; anything inauspicious.

   4.   த யன; gambling.

     [Skt. a-naya → த. அநயம்.]
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அநரவன்

அநரவன் anaravaṉ, ெப. (n.)

   1. ெவந்ேதான் ; plough root, Gloriosa superba.

   2. நஞ் ; poison.

   3. ெசய்ந்நஞ் ; a kind of prepared arsenic (சா.அக.);.

அநல்

அநல் anal, ெப. (n.)

   1. ெகா ேவ ; a plant, ceylon lead, wort, Plumbago zeylanica.

   2.  த்தம்; bile. 3 வ ற் த் னி;

 warmth of the stomach, gastric fire.

   4. வன்னி ைல; the leaves of the vanni tree;

 Arjunas penance tree, Prosopis spicigera (சா.அக.);.

அநல்ெவன்

 
 அநல்ெவன்  analveṉṟi, ெப. (n.)

   தங்கம்; refined gold (சா.அக.);.

அநல த்தம்

 
 அநல த்தம் analabittam, ெப. (n.)

   உண்ட உணைவச ்ெசரிக்கச ்ெசய் ம் த்த நீர;் a fluid secreted in the stomach forming the principle agent in 
digestion, gastric juice (சா.அக.);.

த.வ. இைரப்ைப நீர,் ேச ப்  நீர.்

     [அநல +  த்தம்.]

     [Skt. ana → த. அநல.]

அநலா ேவந்தன்

 
 அநலா ேவந்தன் analāṭuvēndaṉ, ெப. (n.)

   கார் ல் நஞ் ; a kind of prepared dark arsenic (சா.அக.);.

அநா

 
 அநா anā, ெப. (n.)

    ச் ; breath, respiration (சா.அக.);.

த.வ. உ ரவ்ளி.

அநாகத ரம்

 
 அநாகத ரம் anākadasuram, ெப. (n.)

   ெநஞ்சகத் ந்ெத ம் காய்சச்ல்; a fever arising from disorders or diseases in the region of the heart (சா.அக.);.

     [அநாகத +  ரம்.]

     [Skt. a-na + gata → த. அநாகதம்.]
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அநாகதம்

அநாகதம் anākadam, ெப. (n.)

   1. ெசால்லப்படாத ; that which cannot be revealed or divulged.

   2. அ யப்படாத ; that which cannot be ordinarily recognised.

   3. வ ங்காலம்; the future.

   4. ஆறாதாரங்களி ெலான் ;     [Skt. a-na + gata → அநாகதம்.]

அநாகாரம்

 
 அநாகாரம் anākāram, ெப. (n.)

   உண ன்ைம; being deprived of food (சா.அக.);.

     [Skt. a-na + a-hara → த. அநாகாரம்.]

அநா கன்

 
 அநா கன் anācigaṉ, ெப. (n.)

    க் ல்லாதவன்; one who is deprived or destitute of nose (சா.அக.);.

     [Skt. a-nasika → → த. அநா கன்.]

அநாதப்பள்ளிக்
டம்

 
 அநாதப்பள்ளிக் டம் anātappaḷḷikāṭam, ெப. (n.)

   ஏ கட் ரிய பள்ளிக் டம் (இக்.வ.);; school for helpless orphanage for children.

     [அநாத + பள்ளிக் டம்.]

     [Skt. a-natha → த. அநாதம்.]

 →  டம்.

அநாதப் ேரதம்

 
 அநாதப் ேரதம் anātappirētam, ெப. (n.)

   உரிைம ேகாரா உ ரற்ற மாந்த உடல்; unclaimed corpse.

     [Skt a-natha + prêta → த. அநாதப் ேரதம்.]

அநாதப் ள்ைள

 
 அநாதப் ள்ைள anātappiḷḷai, ெப. (n.)

   ஏ ப் ள்ைள; orphan, as without guardians.

     [அநாத(ம்); +  ள்ைள.]

     [Skt. anatha → த. அநாதம்.]

அநாதர் கம்

 
 அநாதர் கம் anātarvisigam, ெப. (n.)

   ஏ கட் ரிய காப்பகம்; a place where children without parents or anyone to take care of them and also infants, 
deserted, or left exposed are brought up-founding hospital (சா.அக.);.

     [Skt. anatha + visikha → த. அநாதர் கம்.]
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அநாதரட்சகர்

 
 அநாதரடச்கர ்anātaraṭcagar, ெப. (n.)

    க்க (க ய);ற்றவரக்ளின் கட ள்; saviour of the helpless, lord.

     [Skt. a-natha + rakska → த. அநாதரடச்கர.்]

அநாதன்

அநாதன் anātaṉ, ெப. (n.)

   1. தனக் ேம ெலா  தைலவனில்லாதவன்; one who has no superior, the deity.

     "ஞாலம் ங் ம நாதைன" ( வ். இயற்.  த். 79.);.

   2.  க் ல்லாதவன்; one who has no protector, poor, helpless person.

     "அநாதரக்ளா ைனயைட மவர"் (ேச . க சம் . 67.);.

     [Skt. a-natha → த. அநாதன்.]

அநா

 
 அநா  anāti, ெப. (n.)

    க்கற்றவன், ஏ ; helpless person.

     [Skt. a-jnati → த. அநா .]

அநா ப

 
 அநா ப  anādibadi, ெப. (n.)

   உ ரப்்படக்க நிைல ( ரியா தம்.);; the highest state or soul completely free from corporeal entanglements 
(சா.அக.);.

அநா ரம்

 
 அநா ரம் anāturam, ெப. (n.)

   நலக் ைற ன்ைம; being free from disease (சா.அக.);.

அநாைத

அநாைத1 anātai, ெப. (n.)

    க்கற்றவன் ( ன்.);; poor, helpless man.

த.வ. ஏ , அற்ேறான்.

     [Skt. a-natha → த. அநாைத.]

 அநாைத2 anātai, ெப. (n.)

    வன் மற் ம் ைவ ன் ேவ ப ேதாற்றம் (சதா வ. 22);;     [Skt. a-natha → த. அநாைத.]

அநாைதயாக

 
 அநாைதயாக anātaiyāka,  . .அ. (adv.)

   உரிைம ெகாண்டா வார ்இல்லாமல்; uncared for.

     [அநாைத + ஆக.]

     [Skt. anatha → த. அநாைத.]
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அநாமேதயம்

அநாமேதயம் anāmatēyam, ெப. (n.)

   1. இன்னார ்என இனம் கண் ெகாள்ளக் ய ன்னணிச ்ெசய் கள் ஏ ம் இல்லாத நிைல; anonymity, 
that which is without any identity.

     'அநாமேதயக் க தம்'.

   2. பலரா ம் அ யப்படாத நிைல ல் இ ப்பவர;் non-entity.

     'அர ய ல் இன்  அவர ்ஒ  அநாமேதயம்' (இ.வ.);.

த.வ. ெமாங்கான்நிைல, ெமாடை்டநிைல.

     [Skt. anama → த. அநாமம்.]

ைக →  ைகதல் =  தல்.  ைக =  . எல்ைல.  ைக →  ைச → ேதசம், ய → ச ேபா .

ஒ.ேநா. ேதசம் → ேதயம். ேநசம் → ேநயம்.

அநாமேதயன்

 
 அநாமேதயன் anāmatēyaṉ, ெப. (n.)

    க ல்லாதவன், பலரால் அ யப்படாதவன் (அப் ர த்தன்);; man unknown to fame, as nameless.

த.வ. ெமாடை்டயன்.

     [Skt. a-nama → த. அநாமம். ேதசன் → ேதயன்.]

அநாமயம்

 
 அநாமயம் anāmayam, ெப. (n.)

   ேநாயற்ற தன்ைம; the state of being free from disease, healthy (சா.அக.);.

     [Skt. a-namaya → த. அநாமயம்.]

அநாமயன்

 
 அநாமயன் anāmayaṉ, ெப. (n.)

   ேநா ல்லாதவன்; one who is free from disease (சா.அக.);.

     [Skt. a-nåmaya → த. அநாமயன்.]

அநா ைக

அநா ைக anāmigai, ெப. (n.)

   கைணயா  ரல்; ring-finger, as having no specific name.

     "ெப ரைல யநா ைகேயா ையயக் ட் " ( ரம் .  த்தாசம. 10.);.

     [Skt. a-namika → த. அநா ைக.]

அநாயகம்

 
 அநாயகம் anāyagam, ெப. (n.)

   அர ன்ைம; want of a ruler, anarchy.

     [Skt. nayaka → த. அநாயகம்.]

அநாயம்

அநாயம் anāyam, ெப. (n.)

    ண் (ேதவா. 859, 7.);; uselessness.

     [Skt. a-nyaya → த. அநாயம்.]
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அநாயாசகவாதம்

 
 அநாயாசகவாதம் anāyācagavātam, ெப. (n.)

    ளிரச்் னா ம்,  யம ந் ப் பண்டங்கைள உண்பதனா ண்டா , உடம் ல் எல்லா 
நரம் களி ம், அவ்வவ் ப் க க் யற்ைகயாக ேவற்பட்ட ெதா ல்கைள இயக்  ேயாட்டம், 

நீரக் மா  இவற்ைறத் தாக் , அதனால் உடம்  த்தல், மறத்தல், கனத்தல் த ய ணங்கைள 
உண்டாக் ேமார ்ஊைத (வாத); ேநாய்; a kind of nervous affection characterised by shooting pain, numbness, 
heaviness etc., in the body, is due to the affection of the natural function of the respective organs, with reference to the 
circulatory system as well as to the interference to the derangement of 'vayu' caused by errors in diet and climatic conditions 

அநாயாசம்

 
 அநாயாசம் anāyācam, ெப. (n. )

    க எளி ல் இயற்ைகயாக; effortlessness. 

     'பாராட்டத் த ந்த அநாயாசமான ந ப் ' (இ.வ.);.

     [Skt. anåyåca → த. அநாயாசம்.]

அநாரச்ச்வம்

 
 அநாரச்ச்வம் anārccavam, ெப. (n.)

   ேநாய்; disease (சா.அக.);.

அநாரிய த்தம்

 
 அநாரிய த்தம் anāriyadiddam, ெப. (n.)

   நிலேவம் ; ground neem, French chirreta - Andrographis paniculata alias Justicia paniculata (சா.அக.);.

அநாேராக் யம்

அநாேராக் யம் anārōkkiyam, ெப. (n.)

   1. நல ன்ைம; not sound and vigorous in body-unhealthiness.

   2. ேநாய்; disease (சா.அக.);.

     [Skt. anå + arogya → த. அநாேராக் யம்.]

அநாவ யம்

 
 அநாவ யம் anāvasiyam, ெப. (n.)

   ேதைவயற்ற ; that which is un necessary.

     'இந்த நீண்ட ளக்கம் அநாவ யம்' (இ.வ.);.

     [Skt. a. nävašya → த. அநாவ யம்.]

அநாவத் வம்

 
 அநாவத் வம் anāvattuvam, ெப. (n.)

   உ ேரா த்தல்; the state of being endowed with breath or life (சா.அக.);.

     [Skt. anadhvan → த. அநாவத் வம்.]

அநா த்

 
 அநா த்  anāvirutti, ெப. (n.)

    ளப் றவாைம; not to be born again, not to suffer, metempsychosis (சா.அக.);.

     [Skt. ana + vrtti → த. அநா த் .]
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அநா லம்

 
 அநா லம் anāvilam, ெப. (n.)

   களங்க ன்ைம, ெதளி ; being free from sediment;

 clearness (சா.அக.);.

அநான்மா

அநான்மா anāṉmā, ெப. (n.)

   1. உடம் ; body.

   2. உ ரற்ற உடல்; that which is not a soul i.e., material body and the material world (சா.அக.);.

த.வ.  ணம்.

     [Skt. a. nā + ātmā → த. அநான்மா.]

அநிசச்ா ராரத்தம்

 
 அநிசச்ா ராரத்தம் aniccāpirārattam, ெப. (n.)

   ஊழ் ைன; an invincible necessity (சா.அக.);.

த.வ. பழ ைன.

     [Skt. anicca + prå-redha → த. அநிசச்ா ராரத்தம்.]

அநிசை்ச

அநிசை்ச aniccai, ெப. (n.)

   1. நாகமல் ைக; snake jasmine, Rhinacanthus communis.

   2. ேபய்சே்சம் ; a bitter plant (சா.அக.);.

அநிசம்

அநிசம்1 anisam,  .எ. (adv.)

   எப்ெபா ம்; always.

     "அநிசம் பற் ன்  நிற் ம்" (ஞானவா.  ண்ணி. 11);.

     [Skt. anišam → த. அநிசம்.]

 அநிசம்2 anisam, ெப. (n.)

   1.  க்க ன்ைம; sleeplessness.

   2. அ யாைம (நித் யம்);; that which is eternal.

   3. அநித் யம் பாரக்்க;see anittiyam (சா.அக.);.

அநித்தம்

அநித்தம்1 anittam, ெப. (n.)

அநித் யம் ( . .பா. நிகண். 7); பாரக்்க;see anittiyam.

த.வ. நிைலயாைம.

     [Skt. a-nithya → த. அநித்தம்.]

 அநித்தம்2 anittam, ெப. (n.)

வெப மான்,

    ைவ ன் ேவ ப ேதாற்றம் ( வசக்  ேபதம்); (அக.நி.);;     [Skt. a-nitya → த. அநித்தம்.]
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அநித் யம்

அநித் யம் anittiyam, ெப. (n.)

   1. நிைலயாைம; instability.

   2. நிைலயற்ற ; that which is transient, unstable.

     "இந்த வநித் ய வாழ்  ேவண்ேடன்" (காஞ் ப் .  ெந க். 18);.

     [Skt. a-nitya → த. அநித் யம்.]

அநித் ைர

அநித் ைர anittirai, ெப. (n.)

   1. உறக்க ன்ைம; sleeplessness.

   2. ேகாைழ நிரம் ய ெதா னால், உடம் ற் ண்டா ம் நிைலைம; sleeplessness due to the phlegmatic 
condition of the system, Insomnia.

     [Skt. a-nidra → த. அநித் ைர.]

அநிதம்

அநிதம்1 anidam, ெப. (n.)

   அள கடந்த ; that which is unrestricted, unlimited.

     "அநித ேகா  யணி  மாைல ம்" (ெபரிய .  மைல. 5);.

     [Skt. a-niyata → த. அநிதம்.]

 அநிதம்2 anidam, ெப. (n.)

   நிைலயற்ற ;. that which is transient or unstable.

     "அநித டற் தமாக் " ( மந். 1854);.

     [Skt. a-nitya → த. அநிதம்.]

அநியதேபாக் யம்

அநியதேபாக் யம் aniyadapōkkiyam, ெப. (n.)

    த ல் நல்லதாகக் க தப்பட் ம் ன் தகாெதன லக்கப்பட்ட ைனப்பயன் ( . . 2,39, 
ஞானப்.);;     [Skt. a-niyata + bhogya → த. அநியதேபாக் யம்.]

அநிந் ரியம்

 
 அநிந் ரியம் anindiriyam, ெப. (n.)

   உ ப் ல்லாத ; that which has no animal organ (சா.அக.);.

     [Skt. a-nindriya → த. அநிந் ரியம்.]

அநிந் ரியவ

 
 அநிந் ரியவ  anindiriyavadu, ெப. (n.)

    ற் ரிகளின் அைமப் ல்லாத ெபா ள்; substance devoid of the structure of a living being (சா.அக.);.

     [Skt. a-nindriya + vastu → த. அநிந் ரியவ .]

அநிப் ராயயம்

 
 அநிப் ராயயம் anippirāyayam, ெப. (n.)

    வத்ைத ம், கண்ேணாரங்கைள ந் தாக்  வ ைய ம் க்கத்ைத ண்டாக் ெமா  
கண்ேணாய்; pain and swelling of the eyelids and outer corners of the eyes (சா.அக.);.

அநிமா னம்

 
 அநிமா னம் animāliṉam, ெப. (n.)

   இறப் ; death.

த.வ. சா .
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அநி டன்

 
 அநி டன் animiḍaṉ, ெப. (n.)

   இைமயா ப்பவன்; one who does not wink (சா.அக.);.

     [Skt. a+nimisa → த. அநி டன்.]

அநிேமசம்

அநிேமசம் animēcam, ெப. (n.)

   1. ஒ  வைக ன்; a kind of fish.

   2. ேபய்; devil (சா.அக.);.

அநியாயதண்டம்

அநியாயதண்டம் aniyāyadaṇṭam, ெப. (n.)

   1.  ைறேகடான வரி (பாண் );; legal tax.

   2.  ண்ெசல  (ெகா.வ.);; wasteful expenditure.

த.வ.  ைற லா வரி.

     [அநியாய + தண்டம்.]

     [Skt. a-nyaya → த. அநியாயம்.]

தண்  → தண்டம்.]

அநியாயம்

அநியாயம் aniyāyam, ெப. (n.)

   1. ேநரை்மயற்ற , தவறான ெசயல், ெகா ைம (தா .  கவாரி. 12);; injustice, wrong action.

   2.  ண் (தா . சச் . 5);; uselessness.

த.வ.  ைறேக , அல்நயம், அன்னாயம்.

     [Skt. a-nyaya → த. அநியாயம்.]

அநிர்தம்

 
 அநிரத்ம் anirtam, ெப. (n.)

   மாைய; delusion, as of water in the mirage.

     [Skt. a.nir → த. அநிரத்ம்.]

அநிர்ேத யம்

 
 அநிரே்த யம் anirtēciyam, ெப. (n.)

   இத்தன்ைமதெ்தன்  ெறாணாத ; that which is indescribable.

     [Skt. a-nirdesya → த. அநிரே்த யம்.]

அநிர்வசனம்

அநிரவ்சனம் anirvasaṉam, ெப. (n.)

   மாைய ( . .1, 27,  வஞா.);; mayai.

     [Skt. a-nr-vacana → த. அநிரவ்சனம்.]

அநிர்வசனீயக்
யா

 
 அநிரவ்சனீயக் யா  anirvasaṉīyakkiyāti, ெப. (n.)

   அ ெவன ம் அ வற்றெதன ம் உ ெசய்ய யலாத ெதான்ைற ண ந் ரி ணர் ; error 
consisting in the cognition of what is not determinable either as real or unreal.

     [Skt. a-nir-vaana+khyāti → த. அநிரவ்சனீயக் யா .]
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அநிர்வசனீயம்

அநிரவ்சனீயம் anirvasaṉīyam, ெப. (n.)

   1. சரியாக (நி க்க); ெமய்ப் க்க யாத ; that which is indefinable.

   2. மாைய; maya.

     [Skt. a-nirvacaniya → த. அநிரவ்சனீயம்.]

அநிர்வாச் யம்

அநிரவ்ாச் யம் anirvācciyam, ெப. (n.)

அநிரவ்சனீயம் (ேவதா.  . 58); பாரக்்க;see anirvasaniyam.

     [Skt. a-nirvacya → த. அநிரவ்ாச் யம்.]

அநி த்தம்

அநி த்தம் aniruttam, ெப. (n.)

   ெமய்ப் க்கப்படாத  (நி க்கப்படாத ); ( க்காளத்.  . 32, 40);; that which is not defined.

த.வ. நி வாத .

     [Skt. anirukta → த. அநி த்தம்.]

அநி த்தன்

அநி த்தன்1 aniruttaṉ, ெப. (n.)

   1.  மா ன் பைடவ ப் த் தைலவன் வைக (அஷ்டாதச. தத்வத். உ, 48);; the vyuha manifestation of Visnu 
as preserver.

   3. கண்ணெப மான் ெபயரன் ( லப். 6, 54, உைர);; name of the grandson of Krishnan.

     [Skt. aniruddha → த. அநி த்தன்.]

 அநி த்தன்2 aniruttaṉ, ெப. (n.)

   1. தைட யற்றவன்; one who is irresistible.

   2. அடங்காதவன்; one who is irrepressible.

   3. ஒற்றன்; spy.

     [Skt. a+ni-ruddha → த. அநி த்தன்.]

அநிலசகன்

 
 அநிலசகன் anilasagaṉ, ெப. (n.)

   ெந ப் ; fire.

     [Skt. a-nilacaka → த. அநிலசகன்.]

அநிலசம்

 
 அநிலசம் anilasam, ெப. (n.)

   ெசம் கக் ரங் ; red faced monkey (சா.அக.);.

     [Skt. anilaca → த. அநிலசம்.]

அநிலச் ைல

 
 அநிலச் ைல anilaccūlai, ெப. (n.)

   ஊைத னாேலற்ப ம் ைல; acute arthritis associated with gout, acute gouty arthritis (சா.அக.);.

     [அநில +  ைல.]

     [Skt. a-nila → த. அநிலம்.]

ல் →  ல் →  ைல.
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அநிலம்

அநிலம் anilam, ெப. (n.)

   1. காற் ; wind.

   2.  றப் ; birth.

   3. ஊைத (வாத); ேநாய்; rheumatism (சா.அக.);.

     [Skt. a-nila → த. அநிலம்.]

அநிலன்

அநிலன் anilaṉ, ெப. (n.)

   1. காற்  (வா );; air.

   2. உ ரவ்ளி; oxygen (சா.அக.);.

     [Skt. a-nila → த. அநிலன்.]

அநிலாமயம்

 
 அநிலாமயம் anilāmayam, ெப. (n.)

   ஊைத (வாத); ேநாய்; morbid affection of the deranged wind (vayu); such as, flafiulence, rheumatism etc.

     [Skt. anila-maya → த. அநிலாமயம்.]

அநீ னி

 
 அநீ னி anīkiṉi, ெப. (n.)

   தாமைரப் ; lotus, Nelumbium speciosum.

அநீதம்

 
 அநீதம் anītam, ெப. (n.)

அநீ  பாரக்்க;see anidi.

     [(Skt. a-niti → த. அநீதம்.]

அநீ

 
 அநீ  anīti, ெப. (n.)

   ெகா ைம; injustice.

     [Skt. a-niti → த. அநீ .]

அ

அ  anu, ெப. (n.)

   1. க ப் ; jaw.

   2. ேநாய்; disease.

   3. சா ; death.

   4.  ைலப்பால்; woman's breast milk.

   5. இைண; like or equal to.

     [Skt. hanu → த. அ .]

1020

www.valluvarvallalarvattam.com 16974 of 19068.



அ க்கம்

அ க்கம் anukkam, ெப. (n.)

   1. பாம் ; snake.

   2. அசச்ம்; fear.

   3. ேசாம்பல்; lethargy.

   4.  ன்பம்; suffering.

அ கன்

 
 அ கன் anugaṉ, ெப. (n.)

   காம ப்பம் ( சை்ச);  ைடயவன்; one who is inclined to lewdness, a wanton.

த.வ. ெபண் த்தன்.

     [Skt. anuka → த. அ கன்.]

அ ேகாதம்

 
 அ ேகாதம் anuātam, ெப. (n.)

    ைள ன் ன் பக்கத் ன் ழ்ப் ரிவா ய  ைள; that portion of the brain which is posterior to and 
underlying the great cerebral mass, Cerebellum.

     [Skt. anugöta → த. அ ேகாதம்.]

அ ேகார்த்தம்

 
 அ ேகாரத்்தம் anuārttam, ெப. (n.)

அ ேகாதம் பாரக்்க;see anu-kodam.

     [Skt. anugota → த. அ ேகாரத்்தம்.]

அ சந்தானம்பண்
ணல்

அ சந்தானம்பண்ணல் anusandāṉambaṇṇal, ெப. (n.)

   1. இைட டா  நிைனதல்; continuous thinking.

   2. இைட ல்லாேவாகம்; continuous meditation or contemplation.

     [அ சந்தானம் + பண்ணல்.]

     [Skt. anu-santåna → த. அ சந்தானம்.]

பண் → பண்ணல்.

அ சயம்

அ சயம் anusayam, ெப. (n.)

   1. கா ல் வ ம் ேநாய்; a disease of the leg.

   2. உடம் ல் ேமற்பாகத் ற் கா ெமா  வைகக் ெகாப் ளம் அல்ல  கட் ; a boil or abscess in the upper 
part of the body.

   3. தைல ல் வ ம் கட் ; a boil or abscess on the head.

     [Skt. anu-ksaya → த. அ சயம்.]

அ ரஞ்சவாதம்

 
 அ ரஞ்சவாதம் anusirañsavātam, ெப. (n.)

   தாைட ன் டை்டத்த  (ய சரித் ); எந்ேநர ம் வாையத் றந்தாவ  யாவ க்கச ்
ெசய் ெமா  வைக ஊைத (வாத); ேநாய்; a kind of tetanic spasam of the jaw, which keeps the mouth always shut or 
open, thereby rendering the patient unable to chew things or to speak.

     [Skt. anu-cirani-ja+vata → த. அ ரஞ்சவாதம்.]
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அ ட்டண தம்

 
 அ ட்டண தம் anuṭṭaṇacītam, ெப. (n.)

   ெவ ல்;    ளிரச்் யற்ற ; that which is neither hot or cold.

     [Skt. anusna + sita → த. அ ட்டண தம்.]

அ ட்டணம்

 
 அ ட்டணம் anuṭṭaṇam, ெப. (n.)

    ன்ைம; that which is devoid of heat.

     [Skt. anusna → த. அ ட்டணம்.]

அ ட்டணா தம்

 
 அ ட்டணா தம் anuṭṭaṇācītam, ெப. (n.)

அ ட்டண தம் பாரக்்க;see anuttanašidam.

     [Skt. anusna + sita → த. அ ட்டணா தம்.]

அ ட் னம்

 
 அ ட் னம் anuṭṭiṉam, ெப. (n.)

   க ங் வைள (நீேலாற் பலம்);; blue lotus, Nymphae Craerulea.

     [Skt. anusna → த.  அ ட் னம்.]

அ த்தம்பவாதம்

அ த்தம்பவாதம் anuttambavātam, ெப. (n.)

   1. இ  தாள்கைள ம் மரக்கச ்ெசய்  இ க்  நாைவ ள் க் த் த் ன்பத்ைத ைள க்  
ேமார ்ஊைத (வாத); ேநாய்; a kind of spasm characterised by the affection of the jaws, and contraction or drawing in of 
the tongue, a kind of tetanus.

   2. ேமாவாய்க் கடை்டப் ப் ; a spasm of the muscles of mastication

 commonly called lock-jaw.

அ த்தானம்

 
 அ த்தானம் anuttāṉam, ெப. (n.)

    கம் ப் ற க் ம்ப  டத்தல்; lying with the face downwards.

     [Skt. anu + sthana → த. அ த்தானம்.]

அ த் தம்

அ த் தம் anuddurudam, ெப. (n.)

   1. ஒ  காலவள ; a period of time.

   2. ஒ  மாத் ைர ன் காற்பங் ;    1/4 of a moment.

அ த் வாகம்

 
 அ த் வாகம் anuttuvākam, ெப. (n.)

    மணேமற்கா ேநான் ; unmarried state, celibacy.
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அ தரிசம்

அ தரிசம் anudarisam, ெப. (n.)

   1. ேவடை்க; thirst.

   2. ம வ ந் ம் மடக்லம்; an earthern pot for drinking toddy.

     [Skt. anu + darisa → த. அ தரிசம்.]

அ தரிசனம்

அ தரிசனம் anudarisaṉam, ெப. (n.)

   1. கள் த்தல்; drinking toddy.

   2. கட் க் ம் கைலயம்; a mud pot used drinking toddy.

     [Skt. anu + darišana → த. அ தரிசனம்.]

அ தாப ரம்

 
 அ தாப ரம் anutāpasuram, ெப. (n.)

   ஒற் ணரச்் னா ண்டா ம் ரம்; sympathetic fever.

த.வ. பரி ரக்கக் காய்சச்ல்.

     [Skt. anu → த. அ .]

அ தாவனம்

 
 அ தாவனம் anutāvaṉam, ெப. (n.)

    ய்ைமயாக் ைக; cleaning.

அ னம்

 
 அ னம் anudiṉam, ெப. (n.)

   நாெடா ம்; daily.

     [Skt. anu + dina → த. அ னம்.]

அ ேதகம்

 
 அ ேதகம் anutēkam, ெப. (n.)

    ண் டல்; astral body.

     [Skt. anu + deha → த. அ ேதகம்.]

அ பசயம்

 
 அ பசயம் anubasayam, ெப. (n.)

   ேநாய் ணப்படாத நிைலைம; the state of being incurable, incurability.

     [Skt. anu + caya → த. அ பசயம்.]

அ பந்தம்

அ பந்தம் anubandam, ெப. (n.)

   1.  றந்த ழந்ைத; new-born child.

   2. ஒன்ேறாெடான் ைணக்கப்பட்ட ; that which is collaterally connected, concomiant, adjunct.

   3. ேசரக்்கப்பட்ட ; appendage.

த.வ. இைணப் .
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அ பர்ைத

அ பரை்த anubartai, ெப. (n.)

   நீரே்வடை்க (தாகம்);; thirst.

   2.  க்கல்; hiccough.

அ பவம்

அ பவம் anubavam, ெப. (n.)

   1. கண்ட ம ; the knowledge gained by trial or repeated trials, observation and experience.

   2. மனத்தாற்ேறான் ம் அ ; practical wisdom experienced by the changes and trials of life.

த.வ. பட்ட .

     [Skt. anu-bhava → த. அ பவம்.]

அ பவா ர்தம்

 
 அ பவா ரத்ம் anubavāmirtam, ெப. (n.)

   த ற் ெசய்த ைவராக் ய சதகம்; a treatise on determination or will-power complied in Tamil.

     [Skt. anubhava + a-mrta → த. அ பவா ரத்ம்.]

அ பாகம்

 
 அ பாகம் anupākam, ெப. (n.)

   தாைடையச ்ேசரந்்த ப ;     [அ  + பாகம்.]

     [Skt. anu → த. அ .]

அ பானம்

அ பானம் anupāṉam, ெப. (n.)

   ம ந்ைத ள்ேள ெச த் தற் த யாகக் க் ம் நீர ்அல்ல  நீர;் water of other liquid taken as a basis 
for swallowing medicine without difficulty, vehicle.

   2. உடெ்காள் வதற்காக ேவண் ய ம ந்ைதக் ைழத்  நாவால் நக் ப் பயன்ெகாள் தற் ரிய 
ேதன் த ய ெபா ள்கள்; a thick syrupy medicament, like honey, ghee or other substances mixed with the intended 
medicine and taken in by licking, linctus.

த.வ.  ைணப்ப கம்.

அ ேபாகம்

 
 அ ேபாகம் anupōkam, ெப. (n.)

அ பவம் பாரக்்க;see anubavam.

த.வ.  கரச்் .

     [Skt. anu + bhoga → த. அ ேபாகம்.]

அ மரணம்

அ மரணம் anumaraṇam, ெப. (n.)

   உடன் கடை்டேய ைக; ascending the funeral pile or pyre with the deceased husband, sati.

த.வ. உடன்கடை்ட.

     [அ  + மரணம்.]

     [Skt. anu → த. அ .]

ம  → மரி + அணம்-மரணம் (வ.வ.54.);.

அ ைம

 
 அ ைம anumai, ெப. (n.)

   கண்ணின் ைம; that part immediately below the eye-lid.
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அ ரசம்

 
 அ ரசம் anurasam, ெப. (n.)

   உண்ட ன்  ஏற்ப ம் ைவ; a secondary flavour;

 a taste which succeeds eating and drinking after taste.

     [Skt. anu + rasa → த. அ ரசம்.]

அ ராகேபாகம்

அ ராகேபாகம் anurākapōkam, ெப. (n.)

   1.  ற் ன்ப கற் ; sexual enjoyment.

   2. காம ேவடை்க; sexual bliss.

     [Skt. anu-räga + bhõga → த. அ ராகேபாகம்.]

அ ராக

 
 அ ராக  anurākamūli, ெப. (n.)

   காமேவடை்க ண்டாக் ம் ைக; a drug exciting sexual desire, Aphrodisiac.

     [அ ராக(ம்); +  .]

     [Skt. anu-raga → த. அ ராக(ம்);.]

அ ராகம்

அ ராகம் anurākam, ெப. (n.)

   1.  ற் ன்ப ப்பம்; carnal appetite, lust

   2. ஆைச; lover attachment.

த.வ.  ைழச் , காமேவடை்க.

     [Skt. anu + raga → த. அ ராகம்.]

அ ேலபகம்

அ ேலபகம் anulēpagam, ெப. (n.)

   1. உடம் ற் ம் சந்தன த ய ந மணப் ெபா ள்கள்; perfumes like sandal paste etc, smeared over the 
body.

   2.  ம் ெநய்மம்; any soft unctuous substance used for smearing particularly over the body or the diseased part, an 
unguent or ointment.

   3. ெநய்மம் த யவற்ைறப் தல்; anointing the body with unguents.

அ ேலபம்

 
 அ ேலபம் anulēpam, ெப. (n.)

அ ேலபகம் பாரக்்க;see anulebagam.

     [Skt. anu-lepa → த. அ ேலபம்.]

அ ேலபனம்

அ ேலபனம் anulēpaṉam, ெப. (n.)

   1.  தல்; smearing or anointing the body.

   2.  ம் ெபா ள்; oily or emollient application.

     [Skt. anu-lepana → த. அ ேலபனம்.]
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அ ேலாபனம்

 
 அ ேலாபனம் anulōpaṉam, ெப. (n.)

    ட க் ள் ஏற்ப ம் இயற்ைகயான அைச ; a peculiar motion of the intestines and other tubular organs in 
digestion-peristalsis.

     [Skt. anu-lopana → த. அ ேலாபனம்.]

அ ேலாமனம்

 
 அ ேலாமனம் anulōmaṉam, ெப. (n.)

   வளிைய (வா ைவ);க் கண் த்  ெவளிப்ப த் ம் க சச்ல் ம ந் ; a pursative which helps to check or 
remove the doshas in the system especially vayu (wind);, by setting them free.

     [Skt. anu-loma → த. அ ேலாமனம்.]

அ வாசம்

 
 அ வாசம் anuvācam, ெப. (n.)

   ந மண ட் ைக; imparting smell.

     [Skt. anu-våsa → த. அ வாசம்.]

அ வா தம்

அ வா தம் anuvācidam, ெப. (n.)

   1. அணியமாக் ச ்ெச த் தல்; that which is prepared and administered as in enema.

   2.  ைக தல்; fumigating.

     [Skt. anu-väšita → த. அ வா தம்.]

அ த்தம்

 
 அ த்தம் anuviruttam, ெப. (n.)

    டை்ட வ வம்; shape like that of an egg-oval shape.

     [Skt. anu-vrita → த. அ த்தம்.]

அ ெவல் தம்

அ ெவல் தம் anuvellidam, ெப. (n.)

   1. கட் க்கட்டல்; bandaging or securing with bandages.

   2. கால் ைக கட் ; the bandage applied to the extremities.

அ ற்பத்

 
 அ ற்பத்  anuṟpatti, ெப. (n.)

    றவாைம; not being born again; absence of birth.

     [Skt. anut-patti → த. அ ற்பத் .]

அ கன்

 
 அ கன் anūkaṉ, ெப. (n.)

    றப் ; one who is free from re-birth.

     [Skt. anuka → த. அ கன்.]
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அ டன்

 
 அ டன் anūṭaṉ, ெப. (n.)

    மணம் ெசய்யாதவன்; an un married person, celibate.

     [Skt. anüta → த. அ டன்.]

அ ர்த் வாத்

 
 அ ரத்் வாத்  anūrttuvātti, ெப. (n.)

   ேமற்க ப்ெப ம் ; superior maxillary bone.

அ

 
 அ  anūru, ெப. (n.)

    டவன்; a lame person.

அேநகம்

 
 அேநகம் anēkam, ெப. (n.)

   பல; many.

     'மாதத் ல் அேநக நாடக்ள் கஞ் தான் உண ' (உ.வ.);.

த.வ.  க  .

     [Skt. an-eka → த. அேநகம்.]

அேநகமாக

அேநகமாக anēkamāka,  . .அ. (adj.)

   1. ெப ம்பா ம்; mostly, almost.

     'அேநகமாக என்ைனத ்த ர அைனவ ம் உணவ ந்  ட்டனர'்.

   2. அ ந்த வள ல்; most probably.

     'அேநகமாக இ  ண் யற் தான்'.

     [அேநகம் + ஆக.]

     [Skt. an-eka → த. அேநக(ம்);.]

அேநகாங்கம்

 
 அேநகாங்கம் anēkāṅgam, ெப. (n.)

   பல ப் கள்; several organs.

த.வ. பல் ப் .

     [Skt. an-ekia + anga → த. அேநகாங்கம்.]

அேநகாந்தம்

 
 அேநகாந்தம் anēkāndam, ெப. (n.)

   ஐயம்; that which is doubtful.

     [Skt. an-ekanta → த. அேநகாந்தம்.]
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அேநட கம்

 
 அேநட கம் anēṭamūkam, ெப. (n.)

   ேகளாச ்ெச ம் ஊைம மாந் தன்ைம; loss of speech; deaf dumbness deaf-mutes.

     [அேநட +  கம்.]

     [Skt. aneta → த. அேநட.]

அேநட கன்

 
 அேநட கன் anēṭamūkaṉ, ெப. (n.)

   ெச மன்; a person who is both deaf and dumb, deaf mute.

     [அேநட +  கன்.]

     [Skt. an-eta → த. அேநட(ம்);.]

ழ் →   →  கன்.

அேந

 
 அேந  anētiru, ெப. (n.)

   ெவப்பம் அல்ல  ன் ஆற்றல் எளி ல் ஊ வக் டாத ெபா ள்; a substance which does not transmit a 
force like that of hear or electricity.

     [Skt. anati → த. அேந .]

அேநாக்கம்

அேநாக்கம் anōkkam, ெப. (n.)

   1. மரம்; tree.

   2. மரப்ெபா ; tree in common.

அப்காரி

அப்காரி apkāri, ெப. (n.)

   1. கள், ேதறல் த யைவ இறக்  ற்பைன ெசய்ைக; abkari, manufacture or sale of spirituous liquors.

த.வ. கள்வணிகம், ம ற்பைன.

     [U. abkari → த. அப்காரி.]

அப்சந் ன்

 
 அப்சந் ன் apcandīṉ, ெப. (n.)

   உனானி ைற ல் வழங் ம் ைக; a drug used the unani medicine (சா.அக.);.

     [U. ab-sandin → த. அப்சந் ன்.]

அப்சர

 
 அப்சர  apsarasu, ெப. (n.)

   ேம லகப் ெபண்கள்; a class of celestial nymphs.

த.வ. அரமகளிர.்

     [Skt apseras → த. அப்சர .]
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அப் த்

 
 அப் த் apcūt, ெப. (n.)

     (PT.L.);; excess, increase.

     [Persn. afzud → த. அப் த்.]

அப்த ர்த்

 
 அப்த ரத்்  aptapūrtti, ெப. (n.)

    தலாமாண்  நிைற ; first anniversary of the child's birth.

த.வ.  தல் ெவள்ளணி.

     [Skt. abda + purti → த. அப்த ரத்் .]

அப்தம்

 
 அப்தம் aptam, ெப. (n.)

   ஆண் ; year.

த.வ. ஆண் .

     [Skt. abda → த. அப்தம்.]

அப்தா

 
 அப்தா aptā, ெப. (n.)

    ழைம; week. அப்தாக் கணக்  (C.G);.

த.வ.  ழைம.

     [U. hafta → த. அப்தா.]

அப் ேபனம்

அப் ேபனம் aptipēṉam, ெப. (n.)

   1. கடல் ைர; sea froth.

   2.  ென ம் ; cuttle-fish bone (சா.அக.);.

அப் மண்

 
 அப் மண்  aptimaṇṭūci, ெப. (n.)

    த் ச ் ப் ; pear-oyster (சா.அக.);.

அப் ன்

 
 அப் ன் aptimūṉ, ெப. (n.)

   உனானி ம த் வத் ல் வழங் ம் ஒ  வைகக் கைடசச்ரக் ; a bazaar drug used in the unani System 
(சா.அக.);.

     [U. habdimun → த. அப் ன்.]

அப்பசச்க்காணம்

அப்பசச்க்காணம் appaccakkāṇam, ெப. (n.)

    னம், இவறன்ைம (ேலாபம்);  த ய ற்றங்கள் (ேம மந்.363);;     [Skt. apratyakhyana → த. 
அப்பசச்க்காணம்.]

அப்பயத் டராகம்

 
 அப்பயத் டராகம் appayattuḍarākam, ெப. (n.)

   எட் மரம்; nux vomica tree, Strychnos nux vomica (சா.அக.);.
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அப்பரியந்தம்

 
 அப்பரியந்தம் appariyandam, ெப. (n.)

   ஒ ய மரம்; Indian ash tree, Odina wodier (சா.அக.);.

     [Skt. ap-paryanta → த. அப்பரியந்தம்.]

அப்பாரிசம்

 
 அப்பாரிசம் appārisam, ெப. (n.)

   அந்தப் பக்கம்; the other side (சா.அக.);.

அப் ைக

அப் ைக appigai, ெப. (n.)

   ஏழாவதா ய ைல (ஐப்ப ); மாதம் (ெத.இ.க.ெதா.iii, 150);; the seventh Tamil month.

     [Skt. åsvayuja → த. அப் ைக.]

அப் தம்

அப் தம் appidam, ெப. (n.)

    ல் ( ந்தா. நி. 186);; cloud.

     [Skt. abda → த. அப் தம்.]

அப் யங்கம்

அப் யங்கம் appiyaṅgam, ெப. (n.)

   1. தைல ம், உடம் ம் எண்ெணையத் ேதய்த் க் ெகாண்  இளஞ் ள்ள தண்ணீரில் 
தைல கல்; anointing the head and the body with sesamum oil preparatory to bathing.

   2. உடம் ற்  ந மண ட் ைக; to perfume the body.

   3. கண் க்  ைம ட் ைக; painting the eyelids with collyrium (சா.அக.);.

த.வ.  க் , ெநய்யாட் .

     [Skt. abhyanga → த. அப் யங்கம்.]

அப் யங்கனம்

 
 அப் யங்கனம் appiyaṅgaṉam, ெப. (n.)

   எண்ெணய் (ேதய்த் );க் ளிக்ைக; injunction, bathing with oil.

த.வ.  க்காட் .

     [Skt. abhyanjana → த. அப் யங்கனம்.]

அப் ய -த்தல்

அப் ய -த்தல் appiyasittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   பழ தல்; to practise.

     [Skt. abhyas → த. அப் ய -,]

அப் ய யகன்

அப் ய யகன் appiyacūyagaṉ, ெப. (n.)

   ெபாறாைமக்காரன் ( ந்தா.நி.181);; jealous, envious person.

     [Skt. abhyasuyaka → த. அப் ய யகன்.]

அப் யஞ்சனம்

அப் யஞ்சனம் appiyañjaṉam, ெப. (n.)

   1. எண்ெணய்; oil.

   2. எண்ெணய் ைக; smearing the body with oil.

   3. ைம ட்டல்; applying collyrium to the eye lids.

     [Skt. abhyanjana → த. அப் யஞ்சனம்.]
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அப் யந்தரபரிக்
ரகம்

அப் யந்தரபரிக் ரகம் abbiyandarabariggiragam, ெப. (n.)

   மனத்ைதப் பற்  வ ம் பைக ( ேராதம்);, மானம் த ய ப னான்  ற்றங்கள் (ேம மந்.1207, 
உைர);;த.வ. ஈேரழ் மனமா .

     [Skt. abhyantara + pari-k-kraha → த. அப் யந்தரபரிக் ரகம்.]

அப் யந்தரம்

 
 அப் யந்தரம் appiyandaram, ெப. (n.)

   இைட ; obstacle, impediment.

     [Skt. abhyantara → த. அப் யந்தரம்.]

அப் யம்

அப் யம் appiyam, ெப. (n.)

   ேதவரக்் டப்ப ம் ப்பைடயல் (அறெந .26);; oblation to the gods.

     [Skt. havya → த. அப் யம்.]

அப் யமதன்

 
 அப் யமதன் appiyamadaṉ, ெப. (n.)

   ேநாயாளி; a sick person (சா.அக.);.

அப் ய தம்

அப் ய தம் appiyamidam, ெப. (n.)

    ன்பம் ( ந்தா. நி.187);; distress.

     [Skt. abhyamita → த. அப் ய தம்.]

அப் யேமகம்

 
 அப் யேமகம் appiyamēkam, ெப. (n.)

    த் ரம், யாைன ன் மதசலத்ைதப் ேபால் ஆ மணிக்  ஒ ைற, ஒவ்ெவா  ேவைளக் ம் 
ஒ ப யளவாக இறங் வ ம், காய்ச் னால் உவரம்ண்ைணப் ேபால ல் வண்டல் ப வ மான 

நீர ்ேநாய்; a disease characterised by excessive secretion of urine as much as even one measure for every six hours 
and it leaves a sediment when heated-diabetes insipidus (சா.அக.);.

த.வ. உசை்சேமகம்.

     [அப் ய + ேமகம்.]

     [Skt. abhya → த. அப் ய(ம்);.]

அப் யவகாரம்

அப் யவகாரம் appiyavakāram, ெப. (n.)

   உண்ைக ( ந்தா.நி.179);; eating.

     [Skt. abhyavahāra → த. அப் யவகாரம்.]

அப் யாகதன்

அப் யாகதன் appiyākadaṉ, ெப. (n.)

   ெந ங் ய பழக்க ள்ள ந் னன்; familiar guest.

     "அப் யாகதேரா த்தமவ ைச" ( வாைனக். ேகாசெ்சங்.160);.

த.வ. வா க்ைக ந்தாளி.

     [Skt. abhyägata → த. அப் யாகதன்.]

அப் யாக

அப் யாக  appiyākadi, ெப. (n.)

   ெதரிந்த ந் னன்; familiar guest.

     "வரப்பட்ட அ  அப் யாக க க்  உண்டா ம் ப ையத் தணிப்பதற் ம்" ( வப் ரம்ைமக்ய 
பக்.554);.

     [Skt. abhyågata → த. அப் யாக .]
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அப் யாசம்

அப் யாசம் appiyācam, ெப. (n.)

   1. பழக்கம்; practice, exercise.

     "கணக் ப் ெபாத்தகத் ன் கைட ல் ல க் யமான அப் யாசங்கள் இ ந்தன". 

   2 பாடப்ப ற்  (இ.வ.);; exercises based on rules.

   3. இயல்; chapter.

த.வ. ப ற் .

     [Skt. abhyāsa → த. அப் யாசம்.]

அப் யாசேயாகம்

 
 அப் யாசேயாகம் appiyācayōkam, ெப. (n.)

   ஊழ்கம்; meditation (சா.அக.);.

த.வ. தவநிைல.

     [Skt. abhyåsa + yoga → த. அப் யாச ேயாகம்.]

அப் யாசைவந்
யம்

 
 அப் யாசைவந் யம் appiyācavaindiyam, ெப. (n.)

   ெதாடர ்பழக்கத்தால் ெசய் ம் பண் வம்; the practices of a quack, quackery (சா.அக.);.

த.வ. பக் வம த் வம்.

     [Skt. abhyåsa + vaidya → த. அப் யாச ைவத் யம்.]

அப் யா

அப் யா 1 appiyācittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ப தல்; to practise.

     "ஞானமாத் ரம் அப் யா த்தவனிடத் ேல" (பஞ்சதசப்.93);.

த.வ. ப லல்.

     [Skt. abhyåsa → த. அப் யா -,]

 அப் யா 2 appiyāci, ெப. (n.)

   ெதா ல் பழ நர ்(ேவதா. .14);; one who practices.

த.வ.  ைனவலன்,  ைனவன்.

     [Skt. abhyasin → த. அப் யா .]

அப் தயம்

 
 அப் தயம் appiyudayam, ெப. (n.)

   நன்னிகழ் ; prosperity, welfare.

     [Skt. abhyu-daya → த. அப் தயம்.]
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அப் ரகஅரித

 
 அப் ரகஅரித  appiragaaridagi, ெப. (n.)

   காக்ைகப்ெபான்ெபா  (அப் ரகபற்பம்);, க க்காய்த் ேதால் த யைவச ்ேசரந்்த, ஓர ்ஆ ள்ேவத 
ம ந் ; an ayurvedic medicine comprising calcined mica and gall-nut powder as chief ingredients (சா.அக.);.

த.வ. காக்ைகப்ெபான் கள்.

     [Skt. abhraka+haritaki → த. அப் ரக அரித .]

அப் ரகக் ண்ணி

 
 அப் ரகக் ண்ணி appiragaggiṇṇi, ெப. (n.)

   தகட் த்தாைள (அப் ரகத்ைத); உ ம்ப ச ்ெசய் , ெம  கட்  வாரத்ெ்த க் ம் ஓர ்ஏனம்; a basin 
made of melted mica cast into a mould (சா.அக.);.

     [அப் ரகம் +  ண்ணி.]

     [Skt. abhraka → த. அப் ரகம்.]

அப் ரகக் ைக

 
 அப் ரகக் ைக appiragaggugai, ெப. (n.)

   ஊைத(வாத);  ைற ல் பயன்ப த் வதற்காக, காக்ைகப்ெபான் ெபா யால் (அப் ரக 
பற்பத் னாற்); ெசய்த ைக; a crucible made of calcined mica for the purpose of using it in alchemy (சா.அக.);.

     [Skt. abhraka → த. அப் ரகம்.]

அப் ரககற்பம்

 
 அப் ரககற்பம் appiragagaṟpam, ெப. (n.)

   காக்ைகப்ெபான்ைன (அப் ரகத்ைத);ச ்ெசந் ரம், ெபா  (பற்பம்);  த ய ம ந் களாகச ்ெசய்  
பயன்ப த் ம் வைகைய ளத்தமாய்க் க் ேமார ்ஆ ள் ேவத ல்; an ayurvedic treatise dealing with the 
method and use of several compounds of mica and their preparations in detail (சா.அக.);.

     [அப் ர + கற்பம்.]

     [Skt. abhraka → த. அப் ரகம். கல்பம் → கற்பம்.]

அப் ரகசச்த்

 
 அப் ரகசச்த்  appiragaccattu, ெப. (n.)

   காக்ைகப் ெபான்னி ந்  (அப் ரகத் னின் ); உ வாக்கப்ெப ம் ஊட்டம் (சத் );; essence prepared 
from mica (சா.அக.);.

     [Skt. abhraka → த. அப் ரகம்.]

அப் ரக ந் ரம்

 
 அப் ரக ந் ரம் appiragasindūram, ெப. (n.)

   காக்ைகப் ெபான்னா (அப் ரகத்தா);லான ம ந் வைக ( ன்.);; red oxide of talc or mica.

த.வ. காக்ைகப்ெபான் ெசந் ரம்.

     [அப் ரக(ம்); +  ந் ரம்.]

     [Skt. abhraka → த. அப் ரகம். ெசந் ரம் →  ந் ரம்.]

அப் ரக ைத

 
 அப் ரக ைத appiragacūtai, ெப. (n.)

   மல ; a barren woman (சா.அக.);.
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அப் ரகெசந் ரம்

 
 அப் ரகெசந் ரம் appiragasendūram, ெப. (n.)

   காக்ைகப் ெபான்ைன (அப் ரகத்ைத);  ைறயாகத் ய்ைம ெசய் ,  ற  அைதப் ட டெ்ட க் ம் 
ஒ  வைகச ்ெசந் ரம்; a red oxide of mica obtained after cleaning mica as per process laid down in the Tamil medical 
science for cleaning minerals and then subjecting it to calcination. It is a powder of brick-dust colour and a saline earthy taste, 
Chemically, it is a silicate of magnesia with iron in excess (சா.அக.);.

     [அப் ரகம் + ெசந் ரம்.]

     [Skt. abhraka → த. அப் ரகம்.]

அப் ரகத்தக

அப் ரகத்தக  appiragattagaḍu, ெப. (n.)

   1. காக்ைகப் ெபான் (அப் ரகச)்; ெச ல்; a loose, filmy mass of talc separated in layers, Talc flakes.

   2. அப் ரகத்ைத உ க்  அதனின்  உ வாக் ெமா  தக ; plate obtained by melting mica (சா.அக.);.

த.வ. காக்ைகப்ெபான் தக .

     [அப் ரக(ம்); + தக .]

     [Skt. abhraka → த. அப் ரகம்.]

அப் ரகநவநீதம்

 
 அப் ரகநவநீதம் appiraganavanītam, ெப. (n.)

   காக்ைகப் ெபான்னால் (அப் ரகத்தாற்); ெசய்த களிம்  ( ன்);; mica made into an ointment.

த.வ. காக்ைகப்ெபான் களிம் .

     [Skt. abhraka + nava-nita → த. அப் ரக நவநீதம்.]

அப் ரகபற்பம்

 
 அப் ரகபற்பம் abbiragabaṟbam, ெப. (n.)

   காக்ைகப் ெபான்ைன (அப் ரகத்ைத);ப் ட ட்  உ வாக்  நீரி  த ய ேநாய்க க் க் 
ெகா க் ம் ம ந் ; an oxide of mica obtained by calcination as per process of India medical science. It is used for 
diabetes etc. (சா.அக.);.

த.வ. காக்ைகப்ெபான் ம ந் .

     [Skt. abhraka + bhaspa → த. அப் ரகபற்பம்.]

அப் ரகபாடாணம்

 
 அப் ரகபாடாணம் appiragapāṭāṇam, ெப. (n.)

    ற ைவப்  நஞ்  வைக ( .அ.);; a mineral poison.

த.வ. காக்ைகப்ெபான் நஞ் .

     [Skt. abhraka + pasanam → த. அப் ரக பாடாணம்.]

அப் ரகம்

அப் ரகம் appiragam, ெப. (n.)

   தகட் த்தாள் (ைமக்கா);; mica, talc,

     "அப் ரக ெமன்றைறந்தால் அண்டம் மேகாதர ம்…. ேபாம்" (பதாரத்்த.1126);.

த.வ. காக்ைகப்ெபான், ஒட் த்தாள்.

     [Skt. abhraka → த. அப் ரகம்.]
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அப் ரகமணல்

அப் ரகமணல் appiragamaṇal, ெப. (n.)

   1. நிலத் னின்  ெவட்  எ க்கப்ப ம் அப் ரக ம் மண ங் ய ஒ  லப்ெபா ள்; a mineral ore 
consisting of sand and talc, Tal core.

   2. க மணல்; black sand mixed with mica (சா.அக.);.

த.வ. காக்ைகப்ெபான் மணல்.

     [Skt. abhraka → த. அப் ரகம்.]

அப் ரகாசம்

அப் ரகாசம்1 appirakācam, ெப. (n.)

    ளக்க ன்ைம; invisibility, indistinctness, darkness.

     "ஒ காலத் ப் ரகாச ெமா காலத் தப் ரகாசம்" ( த.எக் ய. .47:27);.

     [Skt. aprakaša → த. அப் ரகாசம்.]

 அப் ரகாசம்2 appirakācam, ெப. (n.)

   சடப்ெபா ள் (அ த் );; matter, as insentient.

     "அைவதாம்…. அப் ரகாசமாய் நிற்றலான்" ( .ேபா.4:1);.

     [Skt. a-prakāša → த. அப் ரகாசம்.]

அப் ர ட்டம்

அப் ர ட்டம் appiragiruṭṭam, ெப. (n.)

   காக்ைக ( ந்தா.நி.187);; crow.

     [Skt. a-pra + krsta → த. அப் ர ட்டம்.]

அப் ரசம்

 
 அப் ரசம் appirasam, ெப. (n.)

   மல ,  ழந்ைத ெபற்ெற க்க யாைம; barrenness (சா.அக.);.

த.வ. மலட் த் தன்ைம, ெகாட் .

அப் ரசன்

 
 அப் ரசன் appirasaṉ, ெப. (n.)

    றங்கைட (வாரி .); இல்லாதவன்; one who is without issue (சா.அக.);.

அப் ரசாைத

அப் ரசாைத appiracātai, ெப. (n.)

   மல  ( ந்தா. நி.187);; barren woman.

     [Skt. aprajata → த. அப் ரசாைத.]

அப் ர த்தம்

 
 அப் ர த்தம் appirasittam, ெப. (n.)

   ெவளிப்பைடயாகாத ; that which is unknown, unpublished.

த.வ ெதரியாத .

     [Skt. a-prasiddha → த. அப் ர த்தம்.]

அப் ர த்த ேசட
ணம்

அப் ர த்த ேசடணம் appirasittavisēṭaṇam, ெப. (n.)

   பக்கப் ேபா க  ெளான்  (மணிேம. 29:151);;     [Skt. a-prasiddha + visesana → த. அப் ர 
த்த ேசடணம்.]

அப் ர த்த ேச
யம்

அப் ர த்த ேச யம் appirasittavisēṭiyam, ெப. (n.)

   பக்கப் ேபா க  ெளான்  (மணிேம.29, 152);;     [Skt. a-prasiddha + visesya → த. அப் ர த்த ேச யம்.]
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அப் ர த்த பய
ம்

அப் ர த்த பயம் abbirasittavubayam, ெப. (n.)

   பக்கப் ேபா க ெளான்  (மணிேம.29, 152);;     [Skt. a-prasiddha + upaya → த. அப் ர த்த பயம்.]

அப் ர த்தாசம்ப
ந்தம்

அப் ர த்தாசம்பந்தம் appirasittāsambandam, ெப. (n.)

   பக்கப் ேபா க  ெளான்  (மணிேம.29, 153);;     [Skt. a-prasiddha + asambandha → த. 
அப் ர த்தாசம்பந்தம்.]

அப் ரைச

 
 அப் ரைச appirasai, ெப. (n.)

   மகப்ேப  அற்றவள்; a woman deprived of issue (சா.அக.);.

     [Skt. apiraja → த. அப் ரைச.]

அப் ரத் யடச்ம்

 
 அப் ரத் யடச்ம் appirattiyaṭcam, ெப. (n.)

    லப்படாத ; that which is imperceptible, invisible.

     [Skt. a-pratyaksa → த. அப் ரத் யடச்ம்.]

அப் ரத் யாக்
யானம்

அப் ரத் யாக் யானம் appirattiyākkiyāṉam, ெப. (n.)

அப்பசச்க்காணம் (ேம மந்.1378, உைர); பாரக்்க;see appaccakkanam.

     [Skt. aprathyakhyana → த. அப் ரத் யாக் யானம்.]

அப் ரதக் ணம்

அப் ரதக் ணம் appiradakkiṇam, ெப. (n.)

அப் ரதட் ணம் பாரக்்க;see a-p- piratatcinam.

     "நகைர யப் ரதக் ணமா

ய னடந் " ( ரேபாத.12:12);.

த.வ. இடம்வரல்.

     [Skt. a-pradaksina → த. அப் ரதக் ணம்.]

அப் ரதட் ணம்

 
 அப் ரதட் ணம் appiradaṭciṇam, ெப. (n.)

   வல ந்  இடம் வ ைக; circumambulation from right to left.

த.வ. எ ரவ்லம், இடச் ற் , இடம்வரல்.

     [Skt. a-pradaksina → த. அப் ரதட் ணம்.]

அப் ரதானம்

 
 அப் ரதானம் appiratāṉam, ெப. (n.)

    தன்ைமயல்லாத ; that which is non-essential, secondary.

     [Skt. a-pradhana → த. அப் ரதானம்.]

அப் ரதானி

 
 அப் ரதானி appiratāṉi, ெப. (n.)

    ேயான் ( ன்.);; insignificant person.

     [Skt. a-pradhana → த. அப் ரதானி.]
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அப் ர ப்பழம்

 
 அப் ர ப்பழம் appiradippaḻm, ெப. (n.)

   ேபரீசை்சப் பழம் (ேபரீந் );; date fruit of date tree, Phoenix dactylifera (சா.அக.);.

அப் ர ைப

அப் ர ைப abbiradibai, ெப. (n.)

   ேதால் த் தானத் ெதான்  (ெசந்.iii, 13);; a fault in argumentation.

த.வ. எ ராடல் ற்றம்.

     [Skt. a-pratibhå → த. அப் ர ைப.]

அப் ர பகைத

அப் ர பகைத appiradīrūpagadai, ெப. (n.)

   அப் ர ைப (ெசந்.iii, 16);;பாரக்்க;see appiradibai.

     [Skt. a-prati-rupa → த. அப் ர பகைத.]

அப் ரபஞ்சம்

 
 அப் ரபஞ்சம் abbirabañjam, ெப. (n.)

   எ ப் பய ; a wild grain wild horse-gram (சா.அக.);.

     [Skt. a-p-pira-panja → த. அப் ரபஞ்சம்.]

அப் ர ட்பம்

அப் ர ட்பம் abbirabuṭbam, ெப. (n.)

   நீர ்( ந்தா. 169);; water.

     [Skt. abhra-puspa → த. அப் ர ட்பம்.]

அப் ர த்தன்

அப் ர த்தன் abbirabuttaṉ, ெப. (n.)

    ரந்் ணர் ல்லாதவன் ( க்களிற் ப்.57, உைர);; person without acute intellect.

த.வ. ம ங்கன்.

     [Skt. a-prabuddha → த. அப் ர த்தன்.]

அப் ரம்

அப் ரம்1 appiram, ெப. (n.)

    ல் ( ங்.);; cloud.

     [Skt. abhra → த. அப் ரம்.]

 அப் ரம்2 appiram, ெப. (n.)

   1. வா லகம்; svarga.

   2. வானம்; sky.

     [Skt. abhra → த. அப் ரம்.]

 அப் ரம்3 appiram, ெப. (n.)

   1. ெபான்; gold.

   2. காக்ைகப் ெபான் (அப் ரகம்);; mica, talc (சா.அக.);.

     [Skt. abhra → த. அப் ரம்.]

அப் ரமண்ணியம்

அப் ரமண்ணியம் appiramaṇṇiyam, ெப. (n.)

   உத  ேவண் க் ம் ப் ெமா  (க ங். 455,  .);; an alarmist exclamation meaning a monstrous (lit. 
urbrahmanical); deed is perpetrated used in calling for help.

     [Skt. a-brahmanya → த. அப் ரமண்ணியம்.]
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அப் ரமாணம்

அப் ரமாணம் appiramāṇam, ெப. (n.)

   1. ஆைண ( ரமாணம்); யல்லாத ; that which is untrustworthy, not valid.

   2. ெபாய் ஆைண (ெபாய்சத் யம்);; false oath.

     "அவன் ைறயாயத் ல் அப் ரமாணம் பண்ணினான்".

   3. எல்ைலக் ட ்படாத ; that which is unlimited, illimitable.

     [Skt. a-pramåna → த. அப் ரமாணம்.]

அப் ரமாணஐ க
ம்

அப் ரமாணஐ கம் appiramāṇaaidigam, ெப. (n.)

   காணாத ெதான்ைற உளெதன் ைரக் ம் உலக ைர ( . . அளைவ, 1, மைறஞா.);; unattested tradition.

த.வ. இல்லைத உளெதனல்.

     [Skt. a-pramâna + aitihya → த. அப் ரமாண ஐ கம்.]

அப் ரமாணிக்கம்

அப் ரமாணிக்கம்1 appiramāṇikkam, ெப. (n.)

   1. சான்றற்ற ; that which is without sufficient proof or authority.

   2. கயைமத ்தனம்

 dishonesty.

     [Skt. a-pramanika → த. அப் ரமாணிக்கம்.]

 அப் ரமாணிக்கம்2 appiramāṇikkam, ெப. (n.)

   உ யாகக் ெகாள்ளத் தகாத  ( ன்.);; untrustworthiness, unreliability.

     [Skt. a-pramanika → த. அப் ரமாணிக்கம்.]

அப் ரமாணிக்கன்

 
 அப் ரமாணிக்கன் appiramāṇikkaṉ, ெப. (n.)

   ெபாய்யன் ( ன்.);; liar.

     [Skt. a-prāmānika → த. அப் ரமாணிக்கன்.]

அப் ரமாதங்கம்

அப் ரமாதங்கம் appiramātaṅgam, ெப. (n.)

   இந் ரன  யாைன ( ந்தா.நி.169);; Indra's elephant.

     [Skt. abhra-måtanga → த. அப் ரமாதங்கம்.]

அப் ர

 
 அப் ர  appiramu, ெப. (n.)

அப் ரைம ( ன்.); பாரக்்க;see a-р-рігаmai.

     [Skt. Abhramu → த. அப் ர .]

அப் ரேமயம்

அப் ரேமயம் appiramēyam, ெப. (n.)

   1. அளக்க யாத ; that which is immeasurable.

   2. ஒ  ேபெரண் ( ன்.);; a hundred quintillions.

     [Skt. a-prameya → த. அப் ரேமயம்.]
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அப் ரைம

 
 அப் ரைம appiramai, ெப. (n.)

    ழ்த் ைசப் ெபண்யாைன (ச .);; name of the female elephant of the East, mate of airavatam.

     [Skt. abhramu → த. அப் ரைம.]

அப் ரேயாசனம்

 
 அப் ரேயாசனம் appirayōcaṉam, ெப. (n.)

   பயனின்ைம; fruitlessness.

     [Skt. a-prayojana → த. அப் ரேயாசனம்.]

அப் ரா தசரரீ
ம்

 
 அப் ரா தசரீரம் appirākirudasarīram, ெப. (n.)

   ெதய்வத் தன்ைம க்க ேமன்ைமயான உடல்; divine body, as not made of gross matter.

     [Skt. a-praktrta + sarira → த. அப் ரா தசரீரம்.]

அப் ரா தம்

அப் ரா தம் appirākirudam, ெப. (n.)

   இயற்ைகக்  அப்பாற்பட்ட  ( ர  சம்பந்தமற்ற ); (அஷ்டாதச. தத்வத்.3:51);; that Which transcends 
nature.

த.வ. இயற்ைக இக .

     [Skt. a-prakrta → த. அப் ரா தம்.]

அப் ரா தேலா
கம்

அப் ரா தேலாகம் appirākirudalōkam, ெப. (n.)

    ேப  (பரமபதம்); ( பர.5);; heaven.

     [Skt. a-prakrta + Ioka → த. அப் ரா த ேலாகம்.]

அப் ராணம்

அப் ராணம் appirāṇam, ெப. (n.)

   1. ஆ  (உ ர)்; அடங் ைக; absence of life.

   2. சா ; death (சா.அக.);.

     [Skt. a-prana ? த. அப் ராணம்.]

அப் ராணி

அப் ராணி appirāṇi, ெப. (n.)

   1. ேபைத (உ.வ.);; harmless, undesigning person.

   2. ந ந்ேதான்;   சத் ல்லாதவன் (உ.வ.);; feeble, weak person.

பாவம், அப் ராணி, அவைன ஏன் அ க் ரக்ள் (இக்.வ.);.

த.வ. அைம யாளன், வ லான்,  லான், வ .

     [Skt. a-pranin → த. அப் ராணி.]

அப் ராத்தகாலம்

அப் ராத்தகாலம் appirāttakālam, ெப. (n.)

   ேதால் த்தானத ்ெதான்  (ெசந்.iii, 13);; a fault in argumentation.

     [அப் ராத்த(ம்); + காலம்.]

     [Skt. a-prapta → த. அப் ராத்தம்.]

கால் (நீட் ); → காலம்.
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அப் ராப்

 
 அப் ராப்  appirāpti, ெப. (n.)

   அைடயாைம; non-attainment, non-acquisition.

த.வ. எய்தாைம.

     [Skt. a-pirapti → த. அப் ராப் .]

அப் ராப் யம்

அப் ராப் யம் appirāppiyam, ெப. (n.)

   1. அைடதற்கரிய ; that which is difficult to obtain.

     "அப் ராப் ய ெமன் ைரக் ன்" ( .த.எக் ய. .38:15);.

   2. அைடயத்தகாத ; that which is not fit to obtain.

அப் ராப் யமான ேதவதாந் தரங்கள்.

த.வ. எய்ெதாணாத .

     [Skt. a-prapya → த. அப் ராப் யம்.]

அப் ராமணன்

 
 அப் ராமணன் appirāmaṇaṉ, ெப. (n.)

   ேபா ப் பாரப்்பனன்; pseudo-Brahman.

     [Skt. a-brahmana → த. அப் ராமணன்.]

அப் ராமாணிக்க
ம்

 
 அப் ராமாணிக்கம் appirāmāṇikkam, ெப. (n.)

   உ யாகக் ெகாள்ளத்தகாத  ( ன்.);; untrust-worthiness, unreliability.

     [Skt. a-pramanika → த. அப் ராமாணிக்கம்.]

அப் ராமாணியம்

அப் ராமாணியம் appirāmāṇiyam, ெப. (n.)

   அ கார ன்ைம, உ யாகாைம, நிைல ன்ைம ( ரமாணமாகாைம); ( . .8:5, ஞானப்.);; invalidity, 
unauthoritativeness.

     [Skt. a-pramanya → த. அப் ராமாணியம்.]

அப் ரியத

அப் ரியத  appiriyadaru, ெப. (n.)

   1. பயனில்லாத மரம்; contemptible tree; a tree not useful for any purpose.

   2. ஓ யமரம்; lindian ash tree, Odina wodier (சா.அக.);.

     [Skt. a-priya + taru → த. அப் ரியத .]

அப் ரியம்

அப் ரியம் appiriyam, ெப. (n.)

   1. ெவ ப் ; dislike, unfriendliness.

   2. ெவ ப்பான ெசயல்; disagreeable, offensive act.

     "எனக் கப் ரியத்ைத யாற் ைனயால்" (நல். பாரத.இந் ர.77);.

     [Skt. a-priya → த. அப் ரியம்.]
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அப் ரியா

 
 அப் ரியா appiriyā, ெப. (n.)

அப் ரியத  பாரக்்க;see appiriya-taru (சா.அக.);.

     [Skt. a-priya → த. அப் ரியா.]

அப் கம்

 
 அப் கம் appirugam, ெப. (n.)

அப் ரக பாடாணம் பாரக்்க;see appiraga--padanam (சா.அக.);.

     [Skt. abhraka → த. அப் கம்.]

அப் ேரசம்

 
 அப் ேரசம் appirēcam, ெப. (n.)

அப் ரகம் பாரக்்க;see appiragam (சா.அக.);.

     [Skt. abhrasa → த. அப் ேரசம்.]

அப் ரகம்

 
 அப் ரகம் appīragam, ெப. (n.)

   நீண்ட மரவைக (மைல.);; Indian hog-plum.

அப் ரா

 
 அப் ரா appīrā, ெப. (n.)

    ைமயத் ; foreign fig tree;

 European edible fig, Ficus carica (சா.அக.);.

அப் க்காத்

 
 அப் க்காத்  appukkāttu, ெப. (n.)

   வழக் ைரஞர ்(யாழ்ப்.);; advocate, supreme-court pleader.

த.வ. வழக்க ஞர்

     [E. advocate → த. அப் க்காத் .]

அப் சம்

அப் சம் appusam, ெப. (n.)

   1. சங் ; chank.

   2. தாமைர; lotus.

   3. நீரக்்கடம் ; water cadamba.

     [Skt. ab-ja → த. அப் சம்.]

அப் சன்

அப் சன் appusaṉ, ெப. (n.)

   1. நில ; moon.

   2. தன்வந் ரி; tanvantiri, the physician of the gods.

     [Skt. ab-ja → த. அப் சன்.]
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அப் ேலா தம்

 
 அப் ேலா தம் appulōkidam, ெப. (n.)

    ைம லந்ைத; foreign jujube, Zizyphus jujuba (சா.அக.);.

அப்ேபா தலர்நடப
கள்

 
 அப்ேபா தலரந்டப கள் abbōcudalarnaḍabaḍigaḷ, ெப. (n.)

   அப்ேபா தலரின் த் வ சமயக் ேகாட்பா கள் த் , ைப ளால் அ யப்ப ம் ஒ  ல் 
(Chr.);; name of a book in the Bible, viz., Acts of the Apostles.

     [G. apostolos → த. அப்ேபா தலர.்]

அப்ேபா தலன்

 
 அப்ேபா தலன் appōcudalaṉ, ெப. (n.)

    யத் (ைப ளி);ல் காணப்ெப ம் த் ன் தைலைமச ் டர ்பன்னி வ ள் ஒ வர ்
(Chr.);; Apostle.

     [G. apostolos → த. அப்ேபா தலன்.]

அப்ரகம்

 
 அப்ரகம் apragam, ெப. (n.)

அப் ரகம் பாரக்்க;see appiragam (சா.அக.);.

     [Skt. abhraka → த. அப்ரகம்.]

அப்வாப்

 
 அப்வாப் apvāp, ெப. (n.)

   நிலத் ரை்வ டன் ஏற்ப ஞ் ல்லைறத் ரை்வ (R.T.);; miscellaneous head of taxation, in addition to the regular 
land assessment.

த.வ.  ல்லைறவரி

     [U. abwab → த. அப்வாப்.]

அப

அப1 aba,    இைட. (part.) வடெமா  ன்ெனாட்  வைக; a Skt. adverbial or adnominal preposition implying 
contrariety, inferiority or distance.

     [Skt. apa → த. அப.]

 அப2 aba, இைட. (part.)

   1. ஏதாவ  ஒ  ெபா க்  ஏற்ப ம் இழப்  அல்ல  அ க்ைக; the privation of any object or its attribute.

   2. உடம் ெனப்ப லாவ , உ ப்  த ய அைதசச்ாரந்்த இனத் ற்காவ  இயல்பாக உண்டான 

அபக் யா

 
 அபக் யா  abakkiyāti, ெப. (n.)

    க ன்ைம; disrepute, disgrace, infamy.

     [Skt. apakhyåti → த. அபக் யா .]

அபக் ேராசம்

அபக் ேராசம் abakkurōcam, ெப. (n.)

   இகழ்ைக ( ந்தா. நி. 181);; treating with contempt.

     [Skt. apakrosa → த. அபக் ேராசம்.]
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அபக் வ த்

அபக் வ த்  abakkuvabutti, ெப. (n.)

   பக் வப்படாத அ ; immature understanding (சா.அக.);.

     [அபக் வ(ம்); +  த் .]

     [Skt. a – pakva + த. அபக் வ(ம்);.]

ல் →  லம் = ெபா ெளா  ெபா ந் ம் அ .

அ ப்  அ ல் ( . .36);

லம் →  லன்,  ல் →  ன் → ( ந் ); →  த்  = அ  நல்வ  வ வைக.

அபக் வேபாசனம்

 
 அபக் வேபாசனம் abakkuvabōcaṉam, ெப. (n.)

    ைறயாகச ்சைமக்காத உணவா ண் ைக; elating food improperly cooked (சா.அக.);.

த.வ. ஏலா உண

     [Skt. a-pakva + bhojana → த. அபக் வ ேபாசனம்.]

அபக் வம்

அபக் வம் abakkuvam, ெப. (n.)

    ராைம; immaturity, unfitness.

     [Skt. a-pakva → த. அபக் வம்.]

 அபக் வம்2 abakkuvam, ெப. (n.)

   1. ப க்காைம; unripeness.

   2. ெசரியாைம; indigestion (சா.அக.);.

     [Skt. apakva → த. ஆபக் வம்.]

அபக் வன்

அபக் வன் abakkuvaṉ, ெப. (n.)

   பக் வமைடயாதவன் (தா . நிைனெவா. 8.);; immature person, one not yet fit, esp. to be initiated.

     [Skt. a-pakva → த. அபக் வன்.]

அபக்

 
 அபக்  abakkuvi, ெப. (n.)

அபக் வன் பாரக்்க;see abakkuvan.

     [Skt. a-pakvin → த. அபக் .]

அபகடம்

அபகடம் abagaḍam, ெப. (n.)

   ஏய்ப் ; guile, dissimulation.

     "அபகட நிைன கள்" ( ப் . 243);.

     [Skt. ava-kata → த. அபகடம்.]

அபகத யா யன்

 
 அபகத யா யன் abagadaviyādiyaṉ, ெப. (n.)

   ேநாய்வாய்ப்பட் ப் ற  ணமைடந்தவன்; one who has recovered from an illness or a disease, convalescent.

த. வ. ேநாயகன்ேறான்.

     [Skt. apa-ghata + vyadhistha → த. அபகத யா யன்.]
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அபகம்

அபகம் abagam, ெப. (n.)

   இறப்  ( ந்தா.நி.170);; death.

     [Skt. apa-ga → த. அபகம்.]

அபகமம்

 
 அபகமம் abagamam, ெப. (n.)

   இறப் ; death (சா.அக.);.

     [Skt. apaga → த. அபகமம்.]

அபகரி-த்தல்

அபகரி-த்தல் abagarittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கவரத்ல்;    ற க்  உரியைத ேநரை்மயற்ற ைற ல் எ த் க் ெகாள் தல்; to seize by violence, Snatch 
away, plunder, abduct.

     "எைனயபகரிக்க வந்த ன்மயம்" (தா . ஆைச. 33);. ேவ  ஒ வ க் க் ைடக்க ேவண் ய பத  
உயரை்வ இவர ்அபகரித்  ட்டாராம் (இ.வ.);.

அபகனம்

 
 அபகனம் abagaṉam, ெப. (n.)

   உ ப் ; organ (சா.அக.);.

     [Skt. apagana → த. அபகனம்.]

அபகாதம்

அபகாதம் abakātam, ெப. (n.)

   ெகால் ைக ( ந்தா.நி.169.);; killing.

     [Skt. apa-ghata → த. அபகாதம்.]

அபகாரம்

அபகாரம்1 abakāram, ெப. (n.)

    ைம; injury, wrong, mischief.

     "அபகார மாற்றச ்ெச ம்" (நால . 69.);.

     [Skt. apa-kåra → த. அபகாரம்.]

 அபகாரம்2 abakāram, ெப. (n.)

   கவரை்க; stealing, snatching away. 

வரண்பகாரம்.

     [Skt. apa-håra → த. அபகாரம்.]

அபகாரி

 
 அபகாரி abakāri, ெப. (n.)

    ைம ெசய்ேவான்; one who does evil to another, wrongdoer.

     [Skt. apa-karin → த. அபகாரி-,]

அப ர்த்

 
 அப ரத்்  abaārtti, ெப. (n.)

    க ன்ைம; disgrace, ill fame, disrepute.

த.வ. அவப் கழ்.

     [Skt. apa-kirti → த. அப ரத்் .]
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அப ண்டனம்

அப ண்டனம் abaguṇṭaṉam, ெப. (n.)

    ற் ைக ( ந்தா.நி.172.);; circling, revolving.

     [Skt. ava-kunthana → த. அப ண்டனம்.]

அபேகாலம்

 
 அபேகாலம் abaālam, ெப. (n.)

   அ ஞ் ல்; sage-leaved alangium, Alangium lamarckil (சா.அக.);.

அபங்கம்

அபங்கம் abaṅgam, ெப. (n.)

   1. ேகாளகைவப்  நஞ்  ( .அ.);; a mineral poison.

   2. மராத் யர  ெதய்வப்பாடல்; Marathi devotional song.

     [Skt. a-bhanga → த. அபங்கம்.]

அபங்கன்

அபங்கன்1 abaṅgaṉ, ெப. (n.)

    ைற ல்லாதவன்; one free from defect, perfect.

     "ெகால் யாைன யபங்கா" (த ழ்நா. 129.);.

     [Skt. a-bhanga → த. அபங்கன்.]

 அபங்கன்2 abaṅgaṉ, ெப. (n.)

   கட ள் (ஞான. 48.);; god as undivided whole.

     [Skt. a-bhanga → த. அபங்கன்.]

அபங் ரன்

அபங் ரன் abaṅguraṉ, ெப. (n.)

    ண்ணியன்; one who is firm or unshakable.

     "அபங் ர ெசங்ேகா ெசங் ைர" ( ேலாத் ள்ைளத் 22);.

     [Skt. a-bhangura → த. அபங் ரன்.]

அபசச்ாைய

அபசச்ாைய abaccāyai, ெப. (n.)

   1. நிழலற்ற ; shadowless being, as a deity or celestial being.

   2. சா க் ; a sign of death.

   3. நிழைல அளந்  நா ைக கணிப்ப ல் மாதத் ற் ரிய தள் ப யள ; deduction from the length of one's 
shadow, varying with the time of the year, made in calculating the hour of the day.

     [Skt. apacchaya → த. அபசச்ாைய.]

அபச்

 
 அபச்  abacci, ெப. (n.)

அப  பாரக்்க;see abasi (சா.அக.);.

அபச் மாரம்

அபச் மாரம் abaccumāram, ெப. (n.)

   1. கால்ைக (காக்ைக); வ ப் ; epilepsy,

   2.  த் ; lunacy (சா.அக.);.
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அபசகம்

 
 அபசகம் abasagam, ெப. (n.)

    ற் லந்ைத; small jujube tree, Scutia indica.

     [Skt. apasaka → த. அபசகம்.]

அபச னம்

 
 அபச னம் abasaguṉam, ெப. (n.)

    ய ; bad omen.

த.வ.  க் .

     [Skt. apa-ša-guna → த. அபச னம்.]

அபசங்கம்

அபசங்கம் abasaṅgam, ெப. (n.)

   கால் ( ந்தா. நி. 174.);; leg.

     [Skt. apa-jangha → த. அபசங்கம்.]

அபசஞ்சாரம்

 
 அபசஞ்சாரம் abasañsāram, ெப. (n.)

   ெதாந்தத்ைத மாற்றல்; purifying the contagion, disinfection (சா.அக.);.

     [Skt. apa + san-cara → த. அபசஞ்சாரம்.]

அபசஞ்சாரி

 
 அபசஞ்சாரி abasañsāri, ெப. (n.)

   ேநா ன் ெதாந்தங்கைள மாற் ம் ெபா ள்; a substance that changes the attributes of a disease (சா.அக.);.

     [Skt. apa + sañ-càri → த. அபசஞ்சாரி.]

அபசப்தம்

அபசப்தம் abasabtam, ெப. (n.)

   1. வ உ ெமா ; faulty expression.

   2.   ெமா ; inauspicious expression.

   3.  க ன்ைம; disrepute.

     [Skt. apa-šabda → த. அபசப்தம்.]

அபசயம்

அபசயம்1 abasayam, ெப. (n.)

   ேக  (மசச் .  ரி ர . 2);; destruction, ruin.

த.வ. அ .

     [Skt. apa + jaya → த. அபசயம்.]

 அபசயம்2 abasayam, ெப. (n.)

   1. ப க்ைக; taking by force.

   2. ேதால் ; defeat.

     [Skt. apa-jaya → த. அபசயம்.]
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அபசரிதம்

 
 அபசரிதம் abasaridam, ெப. (n.)

    ெயா க்கம்; improper conduct, misbehaviour.

     [Skt. apa-carita → த. அபசரிதம்.]

அபசவ் யம்

அபசவ் யம்1 abasavviyam, ெப. (n.)

   1. இடப்பக்கம்; left side.

     "நலத்த சவ் ய ேமயப சவ் ய நாமம்" (ேவதாரணி.  ரதக். 13);.

   2. மா பா ; contrariety, disorder, as moving from right to left.

     [Skt. apa-savya → த. அபசவ் யம்.]

 அபசவ் யம்2 abasavviyam, ெப. (n.)

   1. வலப் றம்; right side.

   2. எ ர் ைள ; unfavourableness.

     [Skt. apa-savya → த. அபசவ் யம்.]

அபசற்பன்

அபசற்பன் abasaṟbaṉ, ெப. (n.)

   1.  தன்; messenger.

   2. ஒற்றன்; spy.

     [Skt. apa-sarpa → த. அபசற்பன்.]

அபசாரசக்

 
 அபசாரசக்  abasārasakti, ெப. (n.)

   ைமய ேநாக்க ஆற்றல் ( ைம);; centrifugal force.

     [Skt apa-cára + sakti → த. அபசாரசக் .]

அபசாரப்ப -தல்

அபசாரப்ப -தல் abacārabbaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

    ற்றப்ப தல்; to be guilty of disregard, discourtesy, improper speech towards respectable people.

நான் இைறவனிடத்  அபசாரப்பட்  ட்ேடன்.

     [அபசார(ம்); + ப -,]

     [Skt. apa-såra → த. அபசாரம்.]

அபசாரம்

அபசாரம்1 abacāram, ெப. (n.)

   ம ப் க் ைறவான ெசயல் (மசச் . சந் ேரா. 17.);; incivility, disrespectful conduct, irreverence.

     [Skt. apa-šảra → த. அபசாரம்.]

 அபசாரம்2 abacāram, ெப. (n.)

   1. இறப் ; death.

   2.  ைறயற்ற ம ந் கள் (அவபத் யம்);;     [Skt. apa-cåra → த. அபசாரம்.]
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அப

அப  abasi, ெப. (n.)

   1. அக் ள், ஆண் , இ ப்  ஆ ய டங்களில் உண்டா ம் ற் ேநாய்; a cancer about the regions of the 
arm-pit root of the penis, and the waist.

   2. கண்டமாைல, க ன ம்,  ப் ம் ட் , வ ய ச் கைளப் ேபான்ற கட் கைளத் தாைடப் 
றத் ம், ெதாண்ைட ம், க த்ைதச ் ற் ம், மாைலையப் ேபால் ஒன்றன் ன் ஒன்றாக 

எ ப் ம் ஒ வைகப் ண்; a string of a large crop of hard, glossy, painless, glandular knots gradually growing about the 
joints of the jaw-bones, the tendons of the neck and about the throat, Scrofula (சா.அக.);.

அப அம்பர்

 
 அப அம்பர ்abasiambar, ெப. (n.)

   க ப்  நிறமான அம்பர,் (ேவ  இரண்  வைககளாவன;   ெவள்ளம்பர,் கசகசா அம்பர)்;; black amber. 
(the other two kinds are: poppy seeds amber, and white amber); (சா.அக.);.

அப த்தாந்தம்

அப த்தாந்தம்1 abasittāndam, ெப. (n.)

   தவறான ; wrong conclusion.

     "பன்  மய த்தாந்த மா ம்" ( ரேபாத 43:3);.

     [Skt. apa-siddhånta → த. அப த்தாந்தம்.]

 அப த்தாந்தம்2 abasittāndam, ெப. (n.)

   ேதால் த்தானத ்ெதான்  (ெசந் iii, 13);; a fault in argumentation.

     [Skt. apa-siddhånta → ைத. அப ந்தாந்தம்.]

அப மாரக் ரகம்

 
 அப மாரக் ரகம் abasumāraggiragam, ெப. (n.)

ழந்ைதகைளத் தாக் ெமா வைகக் ேகாட் ற்றம் ( ரக ேதாடம்);.

   இ  அ ன்ைம,  க்கஅ ைக, வா ல் ைர தள்ளல், உடம்  நாற்றம்,  த ய ணங்கைள 
உண்டாக் ம்; a morbific diathesis common in children, arising from the evil influence of planets. It is marked by 
senselessness, excessive weeping, frothy saliva from the mouth, fetid smell of the body etc. (சா.அக.);.

த.வ. ேகாள் ற்றம்.

     [Skt. apa-sumära + grha → த. அப மாரக் ரகம்.]

அப மாரகேராகம்

அப மாரகேராகம் abasumāragarōgam, ெப. (n.)

   கால்ைக (காக்ைக); வ ப்  ( .ைவ.ர.611);; epilepsy

     [Skt. apasmara-ka+roga → த. அப மார ேராகம்.]

அப மாரம்

அப மாரம்1 abasumāram, ெப. (n.)

   1. கால்ைக (காக்ைக); வ ப் ; epilepsy, as marked by loss of memory.

   2. ெவ க்கத்தக்க ; that which is repulsive, disgusting.

     [Skt. apasmara → த. அப மாரம்.]

 அப மாரம்2 abasumāram, ெப. (n.)

   1. உணரச்் ன் ெதளி  நீங் தல்; loss of senses or sensual feelings.

   2. உடம் ப் க் ேகற்ப ம் அ ; privation of any organ (சா.அக.);.

     [Skt. apa-sumåra+grha → த. அப மாரக் ரகம்.]
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அப மாரேராகம்

 
 அப மாரேராகம் abasumārarōkam, ெப. (n.)

    த்தம் யா  உடல் வ ம் பர வதால் நரம்ைபப் பற் க்ெகாண்  அ ைவக் கலக் ம் 
ேநாய்; a nervous affection arising from the deranged condition of bile in the system. It directly affects the mind (சா.அக.);.

த.வ.  த்தமயக் .

     [Skt. apa-sumära + roga → த. அபசார ேராகம்.]

அப மாரா ரன்

அப மாரா ரன் abasumārāsūraṉ, ெப. (n.)

    யலகன் (ெதன். இந். ே த். பக். 252);; an Asura over whose body Nagaraja dances.

     [Skt. apasumāra + šūra → த. அப மாரா ரன்.]

அப வாசம்

 
 அப வாசம் abasuvāsam, ெப. (n.)

   ஐந்  த வளி(வா க்);களில் ஒன் ; one of the five vital airs (சா.அக.);.

     [Skt. apa + svasa → த. அப வாசம்.]

அபட்ைக

 
 அபடை்க abaṭkai, ெப. (n.)

   பாம் ன் ழ்வாய் நச் ப்பல் ( ன்.);; lower fang of a snake.

     [Skt. apatkai → த. அபடை்க.]

அபட் யம்

 
 அபட் யம் abaṭciyam, ெப. (n.)

   உண்ணத் தகாத ; that which is unfit for consumption or is unwholesome (சா.அக.);.

     [Skt. abhaksya → த. அபட் யம்.]

அபடங்

 
 அபடங்  abaḍaṅgi, ெப. (n.)

   ப னி சா ப் ெபண்; one of the four classes of women divided according to lust (சா.அக.);.

அபத்தக்களஞ் ய
ம்

 
 அபத்தக்களஞ் யம் abattakkaḷañjiyam, ெப. (n.)

    ற்றசே்ச ப் க் ப் டம்; storehouse of errors.

     [அபத்தம் + களஞ் யம்.]

     [(Skt. a-baddha → த. அபத்தம்.]

ள் →  ளஞ்  → களஞ்  + அம் → களஞ் யம். களஞ் யம்  = ெகாள்ளிடம் இ ப் டம்.

அபத்தசந்தம்

அபத்தசந்தம் abattasandam, ெப. (n.)

   1. உண ெகாள் ேவடை்க ன்ைம; aversion of food.

   2. ப ன்ைம; want of appetite (சா.அக.);.

     [Skt. a.baddha + santa → த. அபத்தசந்தம்.]
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அபத்தம்

அபத்தம் abattam, ெப. (n.)

   1. வ ; error.

   2. ெபாய்; falsehood.

   3. நிைலயாைம; instability.

     " ம்பத் தபத்த ணர் ன்" (ஞானவா. தா . 60);;

   4. ேபரிடர ்(யாழ்ப்.);; disaster calamity.

த.வ. ெபாய்ப்ப .

     [Skt. a-baddha → த. அபத்தம்.]

அபத்தம்பம்

 
 அபத்தம்பம் abattambam, ெப. (n.)

    ச் க் ழா ன் ரி ; bronchial tubes or bronchia (சா.அக.);.

     [Skt. abaddhamba → த. அபத்தம்பம்.]

அபத்தம்பமர்மம்

 
 அபத்தம்பமரம்ம் abattambamarmam, ெப. (n.)

    ச் க் ழற் ைளகள் இரண் ம் டம்; the meeting of the bifurcated branches of the bronchiallying on both 
sides of the breast (சா.அக.);.

த.வ.  ச் க் ழல் வ மம்.

     [Skt. a-baddhamba + marman → த. அபத்தம்பமரம்ம்.]

த. மம் மம் → Skt. marman.

அபத்தம் னி

 
 அபத்தம் னி abattambiṉi, ெப. (n.)

   ஒ  ; a plant (சா.அக.);.

அபத்த கம்

 
 அபத்த கம் abattamugam, ெப. (n.)

   இ ெசால் வழங் ேவான்; foul-mouthed.

     [அபத்தம் +  கம்.]

     [Skt. a, baddha → த. அபத்தம்.]

அபத் சந்தம்

 
 அபத் சந்தம் abattisandam, ெப. (n.)

அபத்த சந்தம் பாரக்்க;see abatta-šandam (சா.அக.);.

     [Skt. abaddha-sanda → த. அபத் சந்தம்.]

அபத் யசத்

 
 அபத் யசத்  abattiyasatturu, ெப. (n.)

   நண் ; crab (சா.அக.);.
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அபத் யைத

 
 அபத் யைத abaddiyadai, ெப. (n.)

   ம த் வச் ; midwife (சா.அக.);.

அபத் யேதாடம்

அபத் யேதாடம் abattiyatōṭam, ெப. (n.)

   ேநா ற்ற காலத் ல் உடெ்காண்ட த யற்ற உணவால் ம் ய ேநாய் ( வரட.் 30.);; relapse caused by 
violation of dietary rules.

     [Skt. apathya + dosa → த. அபத் யேதாடம்.]

அபத் யபதம்

 
 அபத் யபதம் abaddiyabadam, ெப. (n.)

   ெபண் ; female sexual organ (சா.அக.);.

அபத் யம்

அபத் யம்1 abattiyam, ெப. (n.)

    ைறயாக (பத் யம்); ம ந் ணாத் தவ ; deviation from prescribed diet, improper or unsuitable diet, in medical 
treatment.

     "அபத் யஞ் ெசய் ட றனக்ேக ேக " (ேவதா.  . 175.);.

த.வ. பத் யக்ேக .

     [Skt. apathya → த. அபத் யம்.]

 அபத் யம்2 abattiyam, ெப. (n.)

   1.  ள்ைள ( ந்தா. நி. 168.);; child.

   2. மக்கடெ்பா  (நாநாரத்்த.);; human being.

     [Skt. apatya → த. அபத் யம்.]

அபத் ர யம்

அபத் ர யம் abattiraviyam, ெப. (n.)

   1. மா ; want of cleanliness.

   2. கலப் ; admixture (சா.அக);.

அபதந் ரகம்

 
 அபதந் ரகம் abadandiragam, ெப. (n.)

   வளி யால் (வாதா க்கத் னால்);  ைள தாக்கப்பட் , அதனாேலற்ப ம் இ  தலான 
வ ; convulsions as a result of the affection of brain due to the aggravated condition of 'vayu' in the system, Apoplectic 
convulsions (சா.அக.);.

த.வ.  ைள இ .

அபதந் ரம்

 
 அபதந் ரம் abadandiram, ெப. (n.)

அபதந் ரகம் பாரக்்க;see abatandragam (சா.அக.);.

அபதர்ப்பணம்

அபதரப்்பணம் abadarbbaṇam, ெப. (n.)

   1. உண்ணா ேநான் ; fasting.

   2. ேநான் ; low diet (சா.அக.);.

     [Skt. apa + tarppana → த. அபதரப்்பணம்.]
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அபதேரா ணி

 
 அபதேரா ணி abadarōkiṇi, ெப. (n.)

   ஒ  ல் ; a parasitic plant, Epidendron tesselloides (சா.அக.);.

அபதாங்கம்

 
 அபதாங்கம் abatāṅgam, ெப. (n.)

   க ைவக் கைரப்பதா ம் அல்ல  க  தானாகேவ அ வதா ம் காயமைடவதனா ம், மற் ம் ேவ  
வைகக் காரணங்களினா ம் ஏற்பட்ட  அரத்த ெவா க் னால் உடம் ண்டா ம் அ ரச்் ; a 
condition due to excessive hemorrhage following closely upon an abortion or miscarriage or one incidental to an external 
blow or injury shock, is generally incurable (சா.அக.);.

த.வ. க  ந க்கம்.

அபதார்த்தம்

அபதாரத்்தம் abatārttam, ெப. (n.)

   1. உள்ளதல்லாத ; nonentity.

   2. பயனற்ற ; that which is useless.

     [Skt. a-padaritha → த. அபதாரத்்தம்.]

அபதானகம்

அபதானகம் abatāṉagam, ெப. (n.)

   1. எல்லா வைக ேநாய்களி ம் கா ம் இ ; a general paroxysm found in all disease.

   2. வளி னால் நரம் கள் தாக்கப்பட்  அதனாேலற்ப ம் வ  அல்ல  இ ; convulsion due to the 
affection of the nerves or nerve - centres of a functional or natural.

   3. கால்ைக (காக்ைக); வ யாற் கா ; a sharp paroxysm due to epilepsy-fit (சா.அக.);.

த.வ. ேநாய் இ .

     [Skt. apa-dana → த. அபதானகம்.]

அபதானகவாதம்

அபதானகவாதம் abatāṉagavātam, ெப. (n.)

   1. உடம்  டா  வளி (வா ); எல்லா நரம் களி ம் பர வதால்,  ெரன எ ந் த்தல், உள தல், 
நடத்தல், நைகத்தல் த ய ெகட்ட ணங்கைளக் காட் ெமா  ேநாய்; a neurotic disease of a functional 
origin extending to the nerve centres due to the aggravated condition of Vayu in the system, It is marked by the sudden rising 
of the person from bed, incoherent speech and peculiar laughter, a kind of neurosis.

   2. இ ன்(வாதத் ன்); எ ச் னாெல ந் , நரம் களிற் பர  எ ந்ெத ந்  வ ம், வ ப் த் 
த ர, மற்றப  இயல்பாக ஏற்ப ம் கால்ைக (காக்ைக); வ ப்  ேநாய்; a form of disease in which the patient 
falls to the ground at intervals and exhibits all symptoms of epilepsy except convulsions (சா.அக.);.

அபதானம்

அபதானம் abatāṉam, ெப. (n.)

   நற்ெப ஞ் ெசயல்; great or noble dead.

     "இ வன்ேறா அவ ைடய அபதான க் றப " (ஈ .2,8,8);. 

த.வ. அ ங்ெசயல்.

     [Skt. apa-dana → த. அபதானம்.]

அபேதசம்

அபேதசம் abatēcam, ெப. (n.)

   1. ெப ம் கழ்; fame.

   2. நி த்தம்; cause, motive.

   3. தைலக்  உைர ( யாஜம்);; pretext.

   4.  ; mark, butt.

   5. இடம்; place.

     [Skt. apa-dēša → த. அபேதசம்.]
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அபேதவைத

 
 அபேதவைத abadēvadai, ெப. (n.)

   ஆரஞர ்ெதய்வம்,  ய ெதய்வம்; demon, goblin, evil spirit.

     [Skt. apa-devatå → த. அபேதவைத.]

அபநயம்

அபநயம் abanayam, ெப. (n.)

   1.  ணி ரத்்தல்; curing a disease.

   2. இறப் ; death (சா.அக.);.

அபநா

 
 அபநா  abanāci, ெப. (n.)

    க் ன்ைம; lack of nose, congenital absence of a nose (சா.அக.);.

     [Skt. apa-näšika → த. அபநா .]

அபநித் ைர

 
 அபநித் ைர abanittirai, ெப. (n.)

   உறக்க ன்ைம; sleeplessness inability to sleep, insomnia (சா.அக.);.

த.வ. உறக்கக்ேக .

     [Skt. apa-nidra → த. அபநித் ைர.]

அபநிரியாணம்

அபநிரியாணம் abaniriyāṇam, ெப. (n.)

   பைடெய ச்  ( ந்தா. நி. 182.);; march of troops.

     [Skt. apa-niryåna → த. அபநிரியாணம்.]

அபப் ரசாைத

 
 அபப் ரசாைத ababbiracātai, ெப. (n.)

   வ ற் ற் க வ த்தவள்; a female who has had a miscarriage, an aborted woman (சா.அக.);.

அபபாத் ரிதன்

 
 அபபாத் ரிதன் ababāddiridaṉ, ெப. (n.)

   இனத் ந்  லக்  ைவக்கப்பட்டவன் ( ரஷ்டன்); (Cm.);; one who is excommunicated.

     [Skt. apa-patrita → த. அபபாத் ரிதன்.]

அபமட்டர்

 
 அபமட்டர ்abamaṭṭar, ெப. (n.)

   வட்டத் ப் ; velvet leaf, Cissampelos pareira (சா.அக.);.

அபமம்

 
 அபமம் abamam, ெப. (n.)

   வான்ேகாள ந ேநர ்வைர ந்  ண் க் ரிய ேகாணத் ெதாைல ;த.வ.  லகல் ேகாணம்.

     [Skt. apama → த. அபமம்.]
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அபமரணம்

அபமரணம் abamaraṇam, ெப. (n.)

   1. அகால மரணம் பாரக்்க;see akalamaranam.

   2. இயற்ைகக்  மாறான இறப் ; unnatural death (சா.அக.);.

     [Skt. apa-marana → த. அபமரணம்.]

அபமார்க்கம்

அபமாரக்்கம் abamārkkam, ெப. (n.)

   1. நா ச ்ச லம்; the plant as a whole;

 Indian burr, Achyranthes aspera.

   2. ஆதன் கைடத்ேத ம் வ ; the path of emancipation (சா.அக);.

     [Skt. apa-marga → த. அபமாரக்்கம்.]

அபமார்க்

அபமாரக்்  abamārkki, ெப. (n.)

    வைக (பதாரத்்த. 395.);; species of Achyranthes.

     [Skt. apa-marga → த. அபமாரக்் .]

அபமானம்

அபமானம் abamāṉam, ெப. (n.)

   மானக்ேக  (அப ரத்் ); ( ந்தா. நி. 173.);; dishonour, disgrace.

த.வ. மானக்ேக .

     [அப + மானம்.]

     [Skt. ava → த. அப.]

அப த்

அப த் 1 abamiruttiyu, ெப. (n.)

   இயற்ைகக்  மாறான இறப் ; untimely, accidental or un natural death.

     [Skt. apa-mrtyu → த. அப த் .]

 அப த் 2 abamiruttiyu, ெப. (n.)

   1. இடர;் agreat danger.

   2. ேநாய்; illness (from which a person recovers); (சா.அக.);.

அப த்

 
 அப த்  abamiruttu, ெப. (n.)

அப த்  பாரக்்க;see aba-miruttiyu (சா.அக.);.

     [Skt. apa-mrtyu → த. அப த் .]

அபயக்கல்

 
 அபயக்கல் abayakkal, ெப. (n.)

   எல்ைலக்கல் (இ.வ.);; boundary stone, as removing fear of encroachment.

     [அபயம் + கல்.]

     [Skt. a-bhaya → த. அபயம்.]
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அபயகத்தம்

அபயகத்தம் abayagattam, ெப. (n.)

   1. அைடக்கலக் ைக; right hand of an idol or great person raised in token of dispelling fear and assuring protection.

   2. கட ளின் வலக்ைக (அபய);  த் ைர ப ந்த சந்தன ல்ைல; brittle cake of Sandal containing the 
impression of the right hand of the idol and presented to worshippers in temples.

     [Skt. a-bhaya + hasta → த. அபயகத்தம்.]

அபயகரம்

அபயகரம் abayagaram, ெப. (n.)

அபயாத்தம் பாரக்்க;see abayattam,

     "ஆைச யளிக்  மபயகரம் பாேரேனா" (பட் னத். 209);.

த.வ. அைடக்கலங்ைக, உத க்ைக.

     [Skt. a-bhaya → த. அபயம்.]

அபய லேசகரன்

அபய லேசகரன் abayagulacēgaraṉ, ெப. (n.)

    ைறகண்ட ேசாழன் ( ைறகண்.1);; a Cola-king.

அபயங்ெகா -
த்தல்

அபயங்ெகா -த்தல் abayaṅgoḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அஞ்செலன் ற தல்; to dispel fear by raising the hand, give assurance of protection, give refuge.

த.வ.  கல்தரல்.

     [Skt. a-bhaya → த. அபயம்.]

அபயதானம்

அபயதானம் abayatāṉam, ெப. (n.)

   அைடக்கலந் த ைக (கம்பரா.  டண. 120);; giving assurance of safety or protection.

     [அபயம் + தானம்.]

     [Skt. a-bhaya → த. அபயம்.]

அபயப் ரதானம்

அபயப் ரதானம் abayabbiratāṉam, ெப. (n.)

அபயதானம் ( ரேபாத.22, 5); பாரக்்க;see abayadanam.

     [Skt. a-bhaya + pra-dana → த. அபயப் ரதானம்.]
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அபயம்

அபயம்1 abayam, ெப. (n.)

   இலா சச்ம் (நாநாரத்்த.);; cuscus grass.

     [Skt. a-bhaya → த. அபயம்.]

 அபயம்2 abayam, ெப. (n.)

    ள  (ைவ. );; pepper.

 அபயம்3 abayam, ெப. (n.)

   1. அசச் ன்ைம; fearlessness, intrepidity, safety, security.

     "அபயமசச்ம்" ( ரேபாத. 27, 81);.

   2. அைடக்கலம்; refuge, protection.

     "மன்னா னக் கபயம்" (நளெவ. க நீ. 3);.

   3. அ ள் ( ங்.);; god's grace, as refuge.

     [Skt. a-bhaya → த. அபயம்.]

 அபயம்4 abayam, ெப. (n.)

   1. ெசவ் யம்; common or black pepper, piper nigrum.

   2. ஒ  ந மணப் ல்; a kind of scented grass (சா.அக.);.

அபய -தல்

அபய -தல் abayamiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   அைடக்கலந்த ம்ப  தல்; to call for succor, appeal for protection.

     "அபய  ரல யாேயா" ( ப் . 180.);.

     [அபய(ம்); + இ -,]

     [Skt. a-bhaya → த. அபயம்.]

அபய த் ைர

 
 அபய த் ைர abayamuttirai, ெப. (n.)

   தஞ்சமளித்தைலக் காட் ங் ைகக் ; pose of the right hand, as of an idol, raised as a sign of protection.

     [அபயம் +  த் ைர.]

     [Skt. abhaya → த. அபயம்.]

அபயர்

 
 அபயர ்abayar, ெப. (n.)

    ரர ்(உரி.நி);; warriors.

     [Skt. abhaya → த. அபயர.்]

அபயவத்தம்

அபயவத்தம் abayavattam, ெப. (n.)

   இைணக்ைக வைக ( லப். 3, 18, உைர);;     [Skt. avahittha → த. அபயவத்தம்.]

அபயவரதக்ைக

அபயவரதக்ைக abayavaradakkai, ெப. (n.)

   மனக்க த்ைதக் ப்பாய் ளக் ம் ைக மற் ம் ெமய் ெசய்ைக (அ நயக்ைக); வைக (பரத. பாவ. 
55.);;     [அபயவரதம் + ைக.]

     [Skt. a-bhaya + varada → த. அபயவரதம்.]
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அபயவாக்

 
 அபயவாக்  abayavākku, ெப. (n.)

   அஞ்செலன் ம் அ டெ்சால்; assurance of safety, word of encouragement.

     [அபயம் + வாக் .]

     [Skt. abhaya → த. அபயம்.]

அபயன்

அபயன்1 abayaṉ, ெப. (n.)

   1. அ கன் ( வா.);; Arhat, as without fear.

   2. ேசாழ மன்ன ள் ஒ வன்; Cola king.

     "ெசய்யேகா லபயன்" (ெபரிய .  மைல. 12.);.

     [Skt. a-bhaya → த. அபயன்.]

 அபயன்2 abayaṉ, ெப. (n.)

அபயன்க க்காய் பாரக்்க;see abayankadukkāy.

     "அபயென ங் க க்காய்" (பதாரத்்த. 963);.

 அபயன்3 abayaṉ, ெப. (n.)

   அசச் ல்லாதவன் (நாநாரத்்த.);; fearless man.

     [Skt. a-bhaya → த. அபயன்.]

 அபயன்4 abayaṉ, ெப. (n.)

   உடம் ல் எ ம் கைளப் பற் ய ேநாய்கைளப் ேபாக் ம் க ப்  நிறமான ம் ெபா ைக மைல ல் 
ைளவ மான க க்காய்; a species of black Indian myrobalan capable of curing disease affecting the bones in the 

system. Stanza goes to show that this drug is available in Podigai hills in the Tinnevelly District.

     "அபயென ங் க க்கா யங்க ேநா ெயல்லாம் அபய ட ்ேடாட வ க் ம்-அைபயற் க க நிறங் 
க ப்ப தா ம் ைள  ெபா ைக மைலயாம் கல்" (பதாரத்்த.  ந்); (சா.அக.);.

அபயன்க க்காய்

 
 அபயன்க க்காய் abayaṉkaḍukkāy, ெப. (n.)

   க க்காய் வைக; species of chebulic myrobalan.

     [அபயன் + க க்காய்.]

     [Skt. abhaya → த. அபயன்.]

அபயாத்தம்

அபயாத்தம் abayāttam, ெப. (n.)

   அசச்ந் ர வைமக் ங் ைக ( ந்தா.நி. 174);; hand raised in token of dispelling fear and assuring protection.

த.வ. தஞ்சக்ைக, அைடக்கலக்ைக.

     [Skt. a-bhaya + hasta → த. அபயாத்தம்.]

அபயா சல்கம்

 
 அபயா சல்கம் abayātisalkam, ெப. (n.)

    ச் ,  க்கல் ஆ யவற் ற் ச ் க் ம், க க்கா ம் ேசரத்்  ெசய்த ஒ  வைகப் ப்பான 
ம ந் ; a paste of dry ginger, and country gallnut prescribed for hard breathing and hiccough (சா.அக.);.

     [Skt. a-bhayati + calka → த. அபயா  சல்கம்.]
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அபயாரிட்டம்

 
 அபயாரிட்டம் abayāriṭṭam, ெப. (n.)

   காய்சச்ல் கட் , ெசரியாைம, ெநஞ் வ , காமாைல,  டற் ச்  த ய ேநாய்க க் க் 
ெகா க் ேமார ்ஆ ள்ேவத ம ந் ; an ayurvedic preparation given in cases of enlarged spleen, impaired digestion, 
chronic diarrhoea, heart-disease, jaundice, ascites, worms in the intestines etc. (சா.அக.);.

     [Skt. a-bhayå-rista → த. அபயாரிட்டம்.]

அபர்யாப்தகம்

அபரய்ாப்தகம் abaryābtagam, ெப. (n.)

   பற்றாக் ைற (ேம மந். 713, உைர.);; insufficiency.

     [Skt. a-paryaptaka → த. அபரய்ாப்தகம்.]

அபரக்காத் ரம்

அபரக்காத் ரம் abarakkāttiram, ெப. (n.)

   1. கால்; leg.

   2.  ன்கால்; hind leg (in quadrupeds); (சா.அக.);.

அபரக் ரிைய

 
 அபரக் ரிைய abarakkiriyai, ெப. (n.)

   சவசச்டங் ; obsequies,

     "அபரக் ரிைய இன்ேறா  ந்த ".

த.வ. இ க்கடன்.

     [Skt. a-para + kriya → த. அபரக் ரிைய.]

அபரகாத் ரம்

அபரகாத் ரம் abarakāttiram, ெப. (n.)

   கால்; leg,

     "ேவழம்… ம ப் த் ண்ைக யபரகாத் ரங்க டம்மாற்… ெகான்ற " ( வக. 806);.

     [Skt. a-vara + gåtra → த. அபரகாத் ரம்.]

அபரங்கப்ப ப்

 
 அபரங்கப்ப ப்  abaraṅgabbarubbu, ெப. (n.)

   உ ந் ; black gram, Phaseolus radiates (சா.அக.);.

அபரசன்

அபரசன் abarasaṉ, ெப. (n.)

   தம்  ( ந்தா. நி. 166.);; younger brother.

     [Skt. apara-ja → த. அபரசன்.]

அபர ரியன்

 
 அபர ரியன் abaracūriyaṉ, ெப. (n.)

   அ வ நைடகளிற் றந்ேதான்; person pre-eminent in wisdom and character, as a second sun.

     [அபர(ம்); +  ரியன்.]

     [Skt. a-para → த. அபரம்.]
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அபரஞ்

அபரஞ் 1 abarañji, ெப. (n.)

    ட ட்ட ெபான்; refined gold.

     "ஆ ரத் ெதட்  மாற்  னபரஞ் " (மசச் . தாரகா ரவ. 26);.

 அபரஞ் 2 abarañji, ெப. (n.)

   1. தங்க ஒள்ளிைழ; gold leaf used in setting precious stones.

   2. கம்மா  ெவற் ைல; a species of dark green and pungent thick betel leaf (சா.அக.);.

அபரஞ் த் ள்

அபரஞ் த் ள் abarañjittūḷ, ெப. (n.)

   1. தங்கப் ெபா ; gold dust.

   2. ெபான்மணல்; gold ore (சா.அக.);.

அபரஞானம்

அபரஞானம் abarañāṉam, ெப. (n.)

    ல  (ஒ .  ரிைய. 11. உைர);; that which is not divine wisdom, as knowledge of sastras.

     [Skt. a-para + Pkt. nana → த. அபரஞானம்.]

அபரத் வம்

அபரத் வம் abarattuvam, ெப. (n.)

    ன்ைம ( ரேபாத. 42.2);; being behind, coming after.

     [Skt. a-paratva → த. அபரத் வம்.]

அபரதரன்

 
 அபரதரன் abaradaraṉ, ெப. (n.)

   ெவ ப்  (ைவ. .);; saltpetre.

அபரதன்

 
 அபரதன் abaradaṉ, ெப. (n.)

   ெவ ப் ; nitre potassium nitrate (சா.அக.);.

அபர

அபர  abaradi, ெப. (n.)

   தாம க்ைக ( ந்தா.நி. 167.);; delay.

     [Skt. ava-rati → த. அபர .]

அபரநாதம்

 
 அபரநாதம் abaranātam, ெப. (n.)

    வக் ெகாண் க  ெளான்  ( ன்.);; a Sivatattuvam.

     [Skt. apara + natha → த. அபரநாதம்.]

அபரபக்கம்

 
 அபரபக்கம் abarabakkam, ெப. (n.)

   ேதய் ைற ( ஷ்ண படச்ம்);; the dark or latter half of the lunar month.

த.வ. இ ட்பக்கம்.

     [Skt. apara → த. அபர(ம்);.]
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அபரபட்சம்

 
 அபரபடச்ம் abarabaṭcam, ெப. (n.)

அபரபக்கம் பாரக்்க;see abarapakkam.

     [Skt. a-para + paksa → த. அபரபடச்ம்.]

அபர த்

 
 அபர த்  abarabutti, ெப. (n.)

    ன் த்  ( ன்.);; indiscretion, after thought.

அபரேபாகம்

அபரேபாகம் abarabōkam, ெப. (n.)

   இம்ைம ம ைமகளில் ய்க்கத்தக்க இன்பங்கள் ( . . 8, 18.);; pleasures enjoyed in this world and the next.

     [Skt. a-para + bhoga → த. அபரேபாகம்.]

அபரம்

அபரம் abaram, ெப. (n.)

   1.  ன் ( ங்.);; latter, being after in time or place.

   2.   ( ங்.);; back.

   3. யாைன ன் ன்னங்கால் ( வா.);; hind leg of an elephant.

   4. ெபாய் ( ங்.);; falsehood.

   5. நிரயம் ( ங்.);; hell.

   6. காப்  ( ங்.);; coat of mail.

   7. ேமற் ; west.

     "அபர ைச".

   8. சவ ( ண);ச ்சடங் ; obsequies.

   9. ேதாணி ன் ன்பக்கம்; stern of a ship.

     [Skt. a-para → த. அபரம்.]

அபரமார்க்கம்

 
 அபரமாரக்்கம் abaramārkkam, ெப. (n.)

   ெவண்ணா ; a white species of நா , a plant, Indian burr, Acchyrathes aspera (சா.அக.);.

அபர த்

அபர த்  abaramutti, ெப. (n.)

   1. பத த் ; inferior state of bliss, attainment of heavens of deities, opp to paramutti.

   2.  ய ெமய்ப்ெபா ள் (தத் வங்);களிற் ெப ம் வாழ் ;     [Skt a-para + mukti → த. அபர த் .]

அபரராத் ரம்

 
 அபரராத் ரம் abararāttiram, ெப. (n.)

   நள்ளிர ற் க த்த சாமம்; small hours of the night.

     [Skt. a-para-ratra → த. அபரராத் ரம்.]
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அபரவங்கம்

 
 அபரவங்கம் abaravaṅgam, ெப. (n.)

   உடம்ைப ல்ைலப் ேபால் ன் றமாக வைளக் ேமார ்ஊைத (வாத); ேநாய்; a tetanic condition of the 
muscles, especially of the back, whereby there is an arching backward of the trunk which thus rests upon head and heels-
Opisthrotonus (சா.அக.);.

த.வ.  ல் ைத.

     [Skt. a-para + anga → த. அபரவங்கம்.]

அபரவய

 
 அபரவய  abaravayasu, ெப. (n.)

    ரகைவ; old age.

     [Skt. a-para → த. அபரம்.]

அபரவ

 
 அபரவ  abaravali, ெப. (n.)

     வ ; pain in the back-Notalgia (சா.அக.);.

     [அபரம் + வ .]

     [Skt. apara → த. அபரம்.]

அபரவாக் யம்

 
 அபரவாக் யம் abaravākkiyam, ெப. (n.)

    ேகாள கணிதத் ல் ைழ ரக்்க ஏற்பட்ட எண்மான வைக ( ன்.);;     [Skt. a-para + vákya → த. 
அபரவாக் யம்.]

அபரவா வரர்

 
 அபரவா வரர ்abaravāācuvarar, ெப. (n.)

 a form of Sivan.

     [Skt. a-para + vagisuvarar → த. அபரவா வரர.்]

அபரவா வரி

 
 அபரவா வரி abaravāācuvari, ெப. (n.)

த்த ழ் ன் ஆற்றல் ( ந் சக் );

 a form of divine energy.

     [Skt. a-para + vagisuvari → த. அபரவா வரி.]

அபர ந்

அபர ந்  abaravindu, ெப. (n.)

அபரவா வரி ( .ேபா. 2, 4, பக். 223); பாரக்்க;see abara-vagisuvari.

     [அபர(ம்); +  ந் .]

     [Skt. a-para → த. அபர(ம்);.]

அபரா

 
 அபரா abarā, ெப. (n.)

   நஞ் க்ெகா ; navel string, umbilical cord (சா.அக.);.
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அபராங்கம்

அபராங்கம் abarāṅgam, ெப. (n.)

    ப் றம்; the hinder part of the body, back.

     "ேவடனத னபராங்கம் ளக்க ெவய்தான்" (பாரத. அ ச் னன். தவ. 90.);.

     [Skt. a-para + anga → த. அபராங்கம்.]

அபரா

 
 அபரா  abarāci, ெப. (n.)

    ட் க் ராந்  (நாம ப.);; Vittunukkirandi, a medicinal plant.

     [Skt. a-paråji → த. அபரா .]

அபரா தம்

 
 அபரா தம் abarācidam, ெப. (n.)

    ட் க் ராந் ; Vishnu plant, clitoria ternatia alias Evolvulus, alsinoides (சா.அக.);.

     [Skt. aparajita → த. அபரா தம்.]

அபரா தன்

அபரா தன்1 abarācidaṉ, ெப. (n.)

   1.  வன்; Sivan.

   2.  மால்; Visnu.

     [Skt. aparajita → த. அபரா தன்.]

 அபரா தன்2 abarācidaṉ, ெப. (n.)

   ெவல்லப் படாதவன் (சங்.அக.);; he who is unconquered, invincible.

     [Skt. a-parā-jita → த. அபரா தன்.]

அபரா ைத

அபரா ைத abarācidai, ெப. (n.)

   1. ெகாற்றைவ ( ரக்்ைக);; Durga.

   2.  ட் க் ராந் ; a medicinal plant.

     [Skt. a-parajita → த. அபரா ைத.]

அபராணம்

அபராணம் abarāṇam, ெப. (n.)

    ற்பகல்; afternoon, last watch of the day,

     "அபராணப் ேபாழ்  னட வ ேர ம்" (நால . 207.);.

     [Skt. aparahna → த. அபராணம்.]

அபராத் ரம்

 
 அபராத் ரம் abarāttiram, ெப. (n.)

   கைடயாமம்; the last part of the night (சா.அக.);.
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அபராதகாணிக்
ைக

 
 அபராதகாணிக்ைக abarātakāṇikkai, ெப. (n.)

   ெச த்தற் ரிய ேநரத்் க் கடைனச ்சரியாகச ்ேசரப்் க்காத ைழக்காகச ்ெச த் ம் காணிக்ைக 
(ெகா.வ.);; gift of god made in expiation of failure to present the original gift in due time as vowed.

த.வ. தப் க் காணிக்ைக.

     [அபராத(ம்); + காணிக்ைக.]

     [Skt. apa-rådha → த. அபராதம்.]

அபராதம்

அபராதம் abarātam, ெப. (n.)

   1.  ற்றம்; offence, transgression, fault, crime, sin.

     "அ யேனன் ன்னஞ் ெசய்த வபராதம்" ( ைள.நான்மாடக். 25);.

   2. தண்டம்; fine, penalty.

த.வ. தப் , தப் க் கட்டணம்.

     [Skt. apa-rådha → த. அபராதம்.]

அபராதசாபணம்

அபராதசாபணம் abarātacābaṇam, ெப. (n.)

   மன்னிப் க் ேகா ைக ( பரம். 15);; seeking forgiveness (சா.அக);.

     [Skt. apa-rӑdha + ksapana → த. அபராதசாபணம்.]

அபரா

அபரா  abarāti, ெப. (n.)

    ங் ைழத்ேதான்; offender, guilty person.

     "உற க் கபரா ம்" ( வத . பாவ. 68);.

     [Skt. apa-rådhin → த. அபரா .]

அபராவதாரம்

 
 அபராவதாரம் abarāvatāram, ெப. (n.)

    ன்ென த்த ேதாற்றர ன் மா ப  ேதாற்றர ; new, different incarnation.

     [Skt. apara + ava-tåra → த. அபராவதாரம்.]

அபரான்னம்

அபரான்னம் abarāṉṉam, ெப. (n.)

   1. நண்பகைல ய த்  வ ம் ஆ  நா ைகப் ெபா ; the period of the day which follows noon up to 2.24 p.m. 
(சா.அக.);.

த.வ. உச் சாய் .

அபரிக் ரகம்

அபரிக் ரகம் abariggiragam, ெப. (n.)

   1.  றரப்ால் ஏற்காைமயா ய ேநான்

     ' the vow of not receiving anything from another.

   2. உரிைமச ்ெசாத் கைள நீக்  ைக (ேம மந். பா  XV);: (Jaina..);

 renouncing property.

     [Skt. a-parigraha → த. அபரிக் ரகம்.]

அபரிசச்டம்

அபரிசச்டம் abariccaḍam, ெப. (n.)

   1. க ப்பம் வ மா ன் றத்தல்; not born fully developed.

   2.  ைற (அகால);ப் றப் ; premature birth (சா.அக.);.
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அபரிசச்தம்

 
 அபரிசச்தம் abariccadam, ெப. (n.)

   உைட ன்ைம; nakedness, nudity (சா.அக.);.

அபரிச் ன்னம்

 
 அபரிச் ன்னம் abaricciṉṉam, ெப. (n.)

   அள ட யாத ; that which is unlimited.

     "எம்ெப மான  அபரிச் ன்னமான ணங்கள்".

     [Skt. a-paricchinna → த. அபரிச் ன்னம்.]

அபரிச ட்டம்

 
 அபரிச ட்டம் abarisaguṭṭam, ெப. (n.)

   உடம்  வ ம் ங்  ெவ த்  அ னின் ம் க ப்  இரத்தம் வ ந் , ெதாடக் டாத வ ைய 
ண்டாக் ம் ஒ வைகக் ட்டம்; a kind of leprosy analogons to syphilis, attended with swelling, ulceration and a 

discharged of venous blood. The prodromal symptoms are associated with hyperesthesia of skin (சா.அக.);.

த.வ. ெவ ப் க் ட்டம்.

அபரிசரம்

அபரிசரம் abarisaram, ெப. (n.)

   ெதாைல  ( ரம்); ( ந்தா.நி. 173);; distance.

     [Skt. a-parisara → த. அபரிசரம்.]

அபரிைத

 
 அபரிைத abaridai, ெப. (n.)

    யக்க ம யாத ெபண்; a woman who has had no carnal knowledge of man, a virgin or an unmarried woman 
(சா.அக.);.

     [Skt. aparita → த. அபரிைத.]

அபரி தம்

அபரி தம் abaribūtam, ெப. (n.)

   1.  ராத ; that which is not matured.

   2.  ங் லம்; whale (சா.அக.);.

     [Skt. a-pari-buta → த. அபரி தம்.]

அபரி தம்

 
 அபரி தம் abarimidam, ெப. (n.)

   அள ன்ைம ( ங்.);; unlimitedness, immeasurableness, immensity.

     [Skt. aparimita → த. அபரி தம்.]

அப டவாக் யம்

அப டவாக் யம் abaruḍavākkiyam, ெப. (n.)

   ெகா ைமயற்ற ெசால் (தக்கயாகப். 664, உைர.);; agreeable speech.

த.வ. இன்ெசால்.

     [Skt. a-parusa + vākya → த. அப டவாக் யம்.]
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அப பம்

 
 அப பம் abarūbam, ெப. (n.)

   அழ ன்ைம; gross deviation from, beauty;

 disfigurement;

 deformity (சா.அக.);.

     [Skt. apa + rūpa → த. அப பம்.]

த. உ வம் → Skt. rūpa.

அபைர

 
 அபைர abarai, ெப. (n.)

அபரா பாரக்்க;see abará (சா.அக.);.

அபேராட்சஞானம்

அபேராடச்ஞானம் abarōṭcañāṉam, ெப. (n.)

   ெதளிவான காட்  அ  ( ரத் யடச்ஞானம்); (ேவதா.  . 23, உைர.);; direct cognition as arising from the 
senses or such other sources of perception.

த.வ. காட் ய .

     [Skt. a-paröksa + Pkt. nana → த. அபேராடச் ஞானம்.]

அபேராட்சம்

அபேராடச்ம் abarōṭcam, ெப. (n.)

அபேராடச் ஞானம் (ேவதா. ஞ. 115.); பாரக்்க;see abarotca-nanam.

     [Skt. aparõksa → த. அபேராடச்ம்.]

அபல் க்

 
 அபல் க்  abalmusukku, ெப. (n.)

   கத் ரி ெவண்ைட; musk bendy, Hibiscus abelmoschus (சா.அக.);.

அபல் யம்

 
 அபல் யம் aballiyam, ெப. (n.)

   ேநாய்; sickness (சா.அக.);.

அபலந்

 
 அபலந்  abalanduru, ெப. (n.)

   பயன்தரா மரம்; non-fruit bearing tree, as acrub, young trees.

     [Skt. a-phala+dru → த. அயலந் .]

அபலநா

 
 அபலநா  abalanāṭi, ெப. (n.)

    ைற நா ; feeble pulse, Arachnoid pulse (சா.அக.);.

     [அபலம் + நா .]

     [Skt. a-phala → த. அபலம்.]
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அபலன்

 
 அபலன் abalaṉ, ெப. (n.)

   வ யற்றவன்; weak person.

     [Skt. a-bala → த. அபலன்.]

அபலா ைக

அபலா ைக abalāṭigai, ெப. (n.)

   தாகம் ( ந்தா. நி. 178.);; thirst.

த.வ. நீரே்வடை்க.

     [Skt. apaläsikā → த. அபலா ைக.]

அபலாபனம்

அபலாபனம் abalābaṉam, ெப. (n.)

   மைறக்ைக; concealing, hiding.

     "இதைன அபலாபனம் ெசய்தல் யாரக்் ம் ஒல்லா " ( வசம. 54.);.

     [Skt. apalapana → த. அபலாபனம்.]

அபைல

 
 அபைல abalai, ெப. (n.)

   ஏ ம் ெசய்வத யாப் ெபண்; woman, as weak.

த.வ. அவ , அவைல.

     [Skt. a-bala → த. அபைல.]

அபவம்

 
 அபவம் abavam, ெப. (n.)

அபலம் பாரக்்க;see abalam.

     [Skt. apava → த. அபவம்.]

அபவரக்்கம்

அபவரக்்கம்1 abavarkkam, ெப. (n.)

   1.  ேப  ( த் );; emancipation of the soul from bodily existence, final liberation.

     "அபவரக்்க  மற்றைடயான்" (ஞானா. 3, 10);;

   2. அபவ க்கம் பாரக்்க;see abavarukkam.

     [Skt. apavarga → த. அபவரக்்கம்.]

 அபவரக்்கம்2 abavarkkam, ெப. (n.)

   ஈகம் (நாநாரத்்த.);; bounty, gift.

     [Skt. apa-varga → த. அபவரக்்கம்.]

அபவரம்

 
 அபவரம் abavaram, ெப. (n.)

   ேநா ண்டாக் ம் ேபய்; a demon causing illness (சா.அக.);.
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அபவ க்கம்

 
 அபவ க்கம் abavarukkam, ெப. (n.)

    றப்ப ைக; excemption from further transmigration (சா.அக.);.

     [Skt. apa + varga → த. அபவ க்கம்.]

அபவ த்தம்

அபவ த்தம் abavaruttam, ெப. (n.)

   அ க்ைக ( ந்தா. நி 172.);; destroying.

     [Skt. apa-vrtta → த. அபவ த்தம்.]

அபவனம்

அபவனம் abavaṉam, ெப. (n.)

   1. வளிவழங்கா டம்; an ill-ventilated place.

   2.  ந்ேதாட்டம்; flower-garden (சா.அக.);.

     [Skt. apa-vana → த. அபவனம்.]

அபவாக்

அபவாக்  abavākku, ெப. (n.)

    ங்  ைளக் ஞ்ெசால் ( ேனந், 454. உைர.);; evil word.

த.வ.  செ்சால்.

     [அப + வாக் .]

     [Skt. apa → த. அப.]

அபவாத த் ரம்

 
 அபவாத த் ரம் abavātacūttiram, ெப. (n.)

   ஒ  ற்பாவான் ெகா  ( );க்கப்பட்டதற்  ற் ம் மா பாடாகக் ெகா  ( );க் ம், ேவ  
ற்பா; a sutra whose import is opposed to that of another sutra.

த.வ.  ரண் ற்பா.

     [Skt. apa + vāda + sutra → த. அபவாத த் ரம்.]

அபவாதம்

அபவாதம் abavātam, ெப. (n.)

   1. ப ; calumny, slander, reproach.

     "உைரயா  ெதா மற் ெறா வரக்் கபவாதம்" (ேச . க சம் . 61);;

   2.  கழ்க்ேக , அவ ரத்் ; bad reputation.

     [Skt. apa-våda → த. அபவாதம்.]

அபவாரணம்

 
 அபவாரணம் abavāraṇam, ெப. (n.)

   சா ; death (சா.அக.);.

அப த்தன்

 
 அப த்தன் abavittaṉ, ெப. (n.)

   ெபற்ேறாரால் டப்பட் ப் றரால் ஏற் (தத் );க் ெகாள்ளப்பட்ட மகன்; son abandoned by his parents and 
adopted by a stranger, one of twelve puttiran, q.v.

     [Skt. apa-viddha → த. அப த்தன்.]
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அப த் ரம்

 
 அப த் ரம் abavittiram, ெப. (n.)

    ய்ைம ன்ைம; uncleanliness (சா.அக.);.

     [Skt. apa + viddhra → த. அப த் ரம்.]

அப த் ரன்

 
 அப த் ரன் abavittiraṉ, ெப. (n.)

    ய்ைம ல்லாதவன்; one who is not clean (சா.அக.);.

     [Skt. apa+ viddhra → த. அப த் ரன்.]

அப த்

அப த்  abavirutti, ெப. (n.)

    ைற  ( ந்தா. நி. 172.);; decrease.

     [Skt. apa-vrddhi → த. அப த் .]

அபேவட் தம்

அபேவட் தம் abavēṭṭidam, ெப. (n.)

    ப் ணரத்் ம் உட ப்பைச யக்கம் ( வக. 1257, உைர.);;     [Skt. apavéstita → த. அபேவட் தம்.]

அபனா

 
 அபனா  abaṉāti, ெப. (n.)

   நிலத் ள ; basil (சா.அக.);.

அபாக் யம்

 
 அபாக் யம் apākkiyam, ெப. (n.)

   வாய்ப் க் ேக ; wretchedness, misfortune.

த.வ. ேபா ழ்.

     [Skt. a-bhagya → த. அபாக் யம்.]

அபாகசாகம்

 
 அபாகசாகம் apākacākam, ெப. (n.)

இஞ்  (பரி.அக.);,

 ginger.

     [Skt. apaka-saka → த. அபாகசாகம்.]

அபாகம்

அபாகம் apākam, ெப. (n.)

   1.  ராைம; immaturity.

   2. இயலாக் ணம்;    யாைம; incapability of digesting food, the state of indigestion (சா.அக);.

     [Skt. a-päka → த. அபாகம்.]

அபா ேராகம்

 
 அபா ேராகம் apākirōkam, ெப. (n.)

   உடம் ல் உலரந்்த ெகாப் ளங்கெல ம்  நீண்ட நாள் வைரக் ம் இறக்கங்ெகாள்ளாமல் ன்பத்ைத 
ைள க் ேமார ்அம்ைம ேநாய்; an abortive form of variola in which the vesicles which spread over several parts of 

the body dry before reaching the pustular stage and given them a blackish appearance, It takes a long time for the falling off 
of the scabs or crusts and thus puts the patient to a great deal of suffering, Variola vaccina strophica (சா.அக.);.

     [Skt. a-paka + roga → த. அபா ேராகம்.]
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அபாங்கம்

அபாங்கம்1 apāṅgam, ெப. (n.)

   கைடக்கணிப்  ( டா.);; looking from the outer corner of the eye, gracious attention.

     [Skt. apanga → த. அபரங்கம்.]

 அபாங்கம்2 apāṅgam, ெப. (n.)

   ெநற் க்  (நாநாரத்்த.);; sectarian mark on the forehead.

     [Skt. apänga → த. அபாங்கம்.]

அபாங்கமர்மம்

 
 அபாங்கமரம்ம் apāṅgamarmam, ெப. (n.)

   ேமல்வாய், கண்,  க்  இவற் ன் நா க க்  ஏற்ப ம் எட்டாத ெதாடர் ; a pathologic formation of a 
passage between the arteries of the upper mouth, eyes and the nose, Anastomosis of the infra-orbital artery (சா.அக);.

த.வ. எட்டாவ மம்.

அபா ரயம்

அபா ரயம் apācirayam, ெப. (n.)

   பந்தர ்( ந்தா.நி.183);; pandal, pavilion.

     [Skt. apasraya → த. அபா ரயம்.]

அபா னம்

அபா னம் apācīṉam, ெப. (n.)

   ெதற்  ( ந்தா. நி.183);; south.

     [Skt. apacina → த. அபா னம்.]

அபாடம்

அபாடம் apāṭam, ெப. (n.)

   தவ ; mistake.

     "உலகபாட ம ெவன லா வன" (தக்கயாகப். 27);.

த.வ.  ைழ, வ

     [Skt. a-påtha → த. அபாடம்.]

அபாடவம்

அபாடவம் apāṭavam, ெப. (n.)

   1. ேநாய்; disease.

   2. அழ க்ேக ; deviation from beauty, ugliness (சா.அக.);.

அபாண்டம்

 
 அபாண்டம் apāṇṭam, ெப. (n.)

   இ ப  (நிந்ைத);; deliberate evil report, slander.

     "அபாண்டமாய் என்ேமற் ெசால்லாேத" (இ.வ.);.

த.வ. இ வந் , அடாப்ப

     [Skt. abhanda → த. அபாண்டம்.]

அபாண்டவாத் ர
ம்

 
 அபாண்டவாத் ரம் apāṇṭavāttiram, ெப. (n.)

   பாண்டவ லத்ைத அ க்கப் பயன்ப த் ய அம் ; missile thrown out with a view to exterminating the Pandava 
clan.

     [Skt. apanda + astra → த. அபாண்ட வாத் ரம்.]

அஸ் ரம் → அத் ரம்.

1069

www.valluvarvallalarvattam.com 17023 of 19068.



அபாண்ட யம்

 
 அபாண்ட யம் apāṇṭaviyam, ெப. (n.)

அபாண்டவாத் ரம் பாரக்்க;see apanda-v-attiram.

     [Skt. apändavya → த. அபாண்ட யம்.]

அபாத் ரம்

அபாத் ரம் apāttiram, ெப. (n.)

   தானம் ெபறத் த யற்றவன்; unfit recipient, person unworthy to receive a gift.

     "இரப்பான் றன்ைன யயாத் ரெமன் ன்னி" (ைசவச. ெபா . 421);.

     [Skt. a-påtra → அபாத் ரம்.]

அபாதரன்

 
 அபாதரன் apātaraṉ, ெப. (n.)

   ெவ ப் ; nitre-potassic nitrate (சா.அக.);.

அபாதானம்

அபாதானம் apātāṉam, ெப. (n.)

ஐந்தாம் ேவற் ைமப் ெபா ள் (ெதால். ெசால்.  ப் ,

   பக். 115);     [Skt. apa-dana → த. அபாதனம்.]

அபாநம்

அபாநம் apānam, ெப. (n.)

   1. அபானம்1 பாரக்்க;see albāņam.

   2. அபானம்2 பாரக்்க;see abānam

   3. பாலகம் ( லாதரம்);;   4.  ழ்; down (சா.அக.);.

     [Skt. a-paniya → த. அபாநம்.]

அபாபம்

 
 அபாபம் apāpam, ெப. (n.)

   இறப் ; death (சா.அக.);.

     [Skt. apåpa → த. அபாபம்.]

அபாம்ப

அபாம்ப  apāmbadi, ெப. (n.)

   கடல் (ேச . ேச யாத். 13);; sea.

     [Skt. apåm-pati → த. அபாம்ப .]

அபாமார்க்கசாரம்

 
 அபாமாரக்்கசாரம் apāmārkkacāram, ெப. (n.)

   நா ச ்சத்  அல்ல  சாம்பல்; the essence or ashes obtained from the plant, Indian burr (சா.அக.);.

     [அபமாரக்்க(ம்); + சாரம்.]

     [Skt. apa-marga → த. ஆபாமாரக்்கம்.]

சா  → சாறம் → சாரம்.
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அபாமார்க்கம்

 
 அபாமாரக்்கம் apāmārkkam, ெப. (n.)

    வைக (மைல);; species of Achyranthes.

     [Skt. apämärga → த. அபாமாரக்்கம்.]

அபாமா த

 
 அபாமா த  apāmārudamūli, ெப. (n.)

அபரமாரக்்கம் பாரக்்க;see abaramārkkam (சா.அக.);.

     [அபாமா த(ம்); +  .]

     [Skt apa + maruta → த. அபாமா தம்.]

அபாயக்ெகா

அபாயக்ெகா  apāyakkoḍi, ெப. (n.)

   ேபரிடர ் க் ம் ெகா ; danger-signal, red flag.

த.வ. ஏதக்ெகா .

     [அபாய(ம்); + ெகா .]

     [Skt. apaya → த. அபாயம்.]

ெகா  → ெகா  → வைளந்  பட ம் நிைலத ் ைண வைக (ேவ.க.167);.

அபாயகரம்

 
 அபாயகரம் apāyagaram, ெப. (n.)

   க ந்ெதால்ைல (ஆபத் ); (ெகா.வ.);; dangerous condition.

     [Skt. apaya + kara → த. அபாயகரம்.]

அபாயசச்ங்

 
 அபாயசச்ங்  apāyaccaṅgili, ெப. (n.)

    ன் ெதாடரவ்ண் ல் ெசல் ம் வ ப்ேபாக்கரக் க்  ஏத  ேநரத் ல் வண் ைய உடன் 
நி த் வதற் ரிய ெதாடரி; alarm chain (in trains);.

த.வ. ஏததெ்தாடரி.

     [அபாய(ம்); + சங் .]

     [Skt. apäya → த. அபாயம்.]

அங்  → சங்  = வைளந்த . சங்  → சங் .

அபாயசச்ங்

 
 அபாயசச்ங்  apāyaccaṅgu, ெப. (n.)

   ேபரிடர ்ஏற்ப மா ன் அதைன அ ப்பதற்கான ெப க்ெகா க் க ; siren (for warning or to signify 
danger.);.

ப்பற்றத ்ெதாடங் ய ம் அபாயசச்ங்  அல ய .

த.வ. ஏதசச்ங் .

     [அபாயம் + சங் .]

     [Skt. apåya → த. அபாயம்.]

ச க்  → சக்  → சங் .
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அபாயதந் ரம்

 
 அபாயதந் ரம் apāyadandiram, ெப. (n.)

   ஏமாற் ந் தந் ரம் (R.);; artifice, trick.

     [Skt. apaya → த. அபாயம்.]

அபாயம்

அபாயம்1 apāyam, ெப. (n.)

ேபரிடர,் ஏதம்

 calamity, danger, misfortune.

     "அபாய ெமா நா  ல்ைல" (நல்வ . 15);.

த.வ. ஏதம், ஊ , இ க்கண்.

     [Skt. apäya → த. அபாயம்.]

அபார்த்தகம்

அபாரத்்தகம் apārttagam, ெப. (n.)

   ேதால் த் தானத் ெதான்  (ெசந்.111, 13);; a fault in argumentation.

     [Skt. aparthaka → த. அபாரத்்தகம்.]

அபார்த்தம்

 
 அபாரத்்தம் apārttam, ெப. (n.)

   தவறான ெபா ள்; erroneous meaning,

     [Skt. apårtha → த. அபாரத்்தம்.]

அபாரசக்

 
 அபாரசக்  apārasakti, ெப. (n.)

   அள லாற்றல்; unlimited power.

த.வ. ேபராற்றல்.

     [Skt. a-påra + sakti → த. அபாரசக் .]

அபாரணக்காலம்

 
 அபாரணக்காலம் apāraṇakkālam, ெப. (n.)

   உணேவற்கெவாண்ணா ேவைள; time not intended for taking food;

 untimely (சா.அக.);.

     [அபாரணம் + காலம்.]

     [Skt. а-рагала → த. அபாரணம்.]

அபாரைண

அபாரைண apāraṇai, ெப. (n.)

   உண்ணாைம ( ந்தா. நி.185);; fasting.

     [Skt. а-рагала → த. அபாரைண.]
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அபாரம்

அபாரம்1 apāram, ெப. (n.)

   1. நல்ைல;    தல் தரமான ; exceptionally good, excellent or superb.

   2. அளவற்ற ; immense.

அவர ் ைம ல் பற் ள்ளவரா ம் பழைம ம் அபார நம் க்ைக ெகாண்டவர.்

த.வ. அ ைம.

     [Skt. a-påra → த. அபாரம்.]

 அபாரம்2 apāram, ெப. (n.)

    றப்பான , எல்ைலயற்ற  ( வா.);; that which is boundless, as not having an opposite shore.

     [Skt. a-påra → த. அபாரம்.]

அபாலங்கம்

 
 அபாலங்கம் apālaṅgam, ெப. (n.)

   ெகான்ைற; a plant, Cassia fistual (சா.அக.);.

அபாவம்

அபாவம்1 apāvam, ெப. (n.)

   1. இன்ைம; un-existence, negation.  ன்னபாவம், அ பாட்டபாவம்,  மபாவம், ஒன் ெனான்ற 
பாவம் என (த க்க.சங்.8); ம், என் மபாவம், இல்லத னபாவம், ஒன் ெனான்றபாவம், உள்ளத 
தனபாவம், அ பாட்ட பாவம் ( . .அளைவ. 1, மைறஞா.); என ம் ற .

   2. ஒர ்அளைவ ( . . அளைவ. 1);; non-congnition relied upon us proof of negation, one of six pirmanam, q.v.

     [Skt. a-bhava → த. அபாவம்.]

 அபாவம்2 apāvam, ெப. (n.)

   ேக  (நாநாரத்்த.);; ruin, destruction.

     [Skt. a-bhava → த. அபாவம்.]

 அபாவம்3 apāvam, ெப. (n.)

அபாவேயாகம்

 
 அபாவேயாகம் apāvayōkam, ெப. (n.)

   கரணங்க க் ெகட்டாத இைற ள் மனெமான்  (மேனாலாயமா);வதற்காகச ்ெசய் ம் ஐவைக 
ஒகத் ெலான் ; one of the five stages of yoga intended for bringing about the union of the mind with the divine spirit 
(சா.அக.);.

     [அபாவ(ம்); + ஒகம்.]

     [Skt. a-bhåva → த. அபாவம்.]

த. ஒகம் → Skt. yoga.

அபானக்க ப்

 
 அபானக்க ப்  apāṉakkaḍuppu, ெப. (n.)

   எ  (மல); வாய்க் க ப் ; irritation of the rectum (சா.அக.);.

     [அபானம் + க ப் .]

     [Skt. apana → த. அபானம்.]

க  → க ப் .
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அபானக்காந்தல்

 
 அபானக்காந்தல் apāṉakkāndal, ெப. (n.)

   எ வாய் எரிசச்ல்; burning sensation or inflammation of the anus or the rectum-proctitis (சா.அக.);.

     [அபானம் + காந்தல்.]

     [Skt. apana → த. அபானம்.]

காந்  → காந்தல் = எரி ,   காந் ைக.

அபான த்

 
 அபான த்  apāṉasutti, ெப. (n.)

   எ  ( த);வாய் வ ேய டல் க  ம த் வம்; treatment by enema (சா.அக.);.

     [Skt. apana + suddhi → த. அபான த் .]

அபானத்தான த்
ரி க்கட்

 
 அபானத்தான த் ரி க்கட்  apāṉaddāṉaliddiridikkaṭṭi, ெப. (n.)

அபான த் ரி  பாரக்்க;see abana-littiridi (சா.அக.);.

அபானத் வாரம்

 
 அபானத் வாரம் apāṉattuvāram, ெப. (n.)

   எ  (மல); வா ல்; the opening through which the excrement is expelled, anus (சா.அக.);.

த.வ. எ வாய்.

     [Skt. apåna + dvåra → த. அபானத் வாரம்.]

அபானப் ரேயாக
நீர்

அபானப் ரேயாகநீர ்apāṉappirayōkanīr, ெப. (n.)

   க மா  அறக் க தனி த்தம் எ வா ற் கட் ம் நீர;் a liquid substance injected into the lower intestines, to 
cleanise the bowels, clyster enema (சா.அக.);.

     [அபானப் ரேயாக(ம்); + நீர.்]

     [Skt. apana + pra-yoga → த. அபானப் ரேயாகம்.]

ல் → ெநல் → ெநள் → ெந  → ெந  (ெந ள்); → நீள் → நீர ்(ேவ.க.3:42);.

அபானம்

அபானம்1 apāṉam, ெப. (n.)

   க க்காய் மரம் (பச.் .);; chebulic myrobalan.

 அபானம்2 apāṉam, ெப. (n.)

   எ  (மல); வாய் (மசச் . ரக்்கதம.32);; anus.

     [Skt. apana → த. அபானம்.]

அபானமால்

 
 அபானமால் apāṉamāl, ெப. (n.)

அபானவா  பாரக்்க;see abana-vayu (சா.அக.);.

     [Skt. apāna + mal → த. அபானமால்.]
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அபானேராகம்

 
 அபானேராகம் apāṉarōkam, ெப. (n.)

   எ (மல);வா ல் ஏற்ப ம் ேநாய்; disease of the rectum or the anus, in general (சா.அக.);.

     [Skt. apana + roga → த. அபானேராகம்.]

அபான த் ரி

 
 அபான த் ரி  apāṉaliddiridi, ெப. (n.)

   எ வா ற் க ம் வ ண்டாக் ம் கட் ; an abscess of the anus causing intense pain-marginal abscess 
(சா.அக.);.

த.வ. எ வாய்க்கட் .

அபான ப்

 
 அபான ப்  apāṉavippurudi, ெப. (n.)

    தத் ெல ம்  ெமா  வைகச ் லந் ; an ulcer inside the recturm or atits extermity c.f.

ப த் ரம் (சா.அக.);.

த.வ. எ வாய்க்கட் .

     [Skt. apana + vidradhi → த. அபான ப் .]

அபானவா

 
 அபானவா  apāṉavāyu, ெப. (n.)

   ப ன் வளி  ெளான்றா ய ம் ழ்ேநாக் ச ்ெசல் வ மான பரியன்வளி(வா );; one of the ten vital airs, 
having a tendency to pass downwards (சா.அக.);.

த.வ. பரியன் வளி.

     [Skt. apana + vayu → த. அபானவா .]

அபானவா க்க ப்

 
 அபானவா க்க ப்  apāṉavāyukkaḍuppu, ெப. (n.)

    ட் னா ம், எ வா  ண்டா ம் ண்ணா ம் ஏற்ப ம் எரிசச்ல்; a burning sensation due to excess of 
heat and ulceration of the arus-rectitis or proctitis (சா.அக.);.

த.வ. எ வாய் எரிசச்ல்.

     [அபானவா  + க ப் .]

     [Skt. apanavayu → த. அபானம் + வா .]

க  → க ப்  = வ , எரிசச்ல், ேநா .

அபானவா க்ெகரி
சச்ான்

 
 அபானவா க்ெகரிசச்ான் apāṉavāyukkericcāṉ, ெப. (n.)

    ைக ைல; tobacco as an agent for driving out wind through the anus (சா.அக.);.

     [அபானவா  + எரிசச்ான்.]

     [Skt. apanavayu → த. அபானவா .]

எரி → எரிசச்ன்.
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அபான ரி

 
 அபான ரி  apāṉavirivu, ெப. (n.)

   எ (மல); வாய் ரிதல்; dilatation of the rectum or of

 the anus-proctectasia (சா.அக.);.

த.வ. எ வாய் ரி .

அபான த்

 
 அபான த்  apāṉavirutti, ெப. (n.)

    ட ல் பரியன்வளி பரிதல்; a condition marked by the presence of excessive gas in the intestines, flatulence 
(சா.அக.);.

த. வ. வளிேயற்றம்.

     [Skt. apana + vritti → த. அபான த் .]

அபானேவர்

 
 அபானேவர ்apāṉavēr, ெப. (n.)

    ல ைள; an e version of the rectal muccous membrance observed in cases of piles (சா.அக.);.

     [அபானம் + ேவர.்]

     [Skt. apana → த. அபானம்.]

அபானன்

 
 அபானன் apāṉaṉ, ெப. (n.)

   பரியன்வளி ( ங்.);; a vital air of the body, the downward vayu, which expels Wind, excrement, urine and semen, one of 
tacca-vayu.

     [Skt. apana → த. அபானன்.]

அபானியம்

 
 அபானியம் apāṉiyam, ெப. (n.)

    க்கத் தகாத ; that which is unfit to drink (சா.அக.);.

அபாேனாத்காரம்

 
 அபாேனாத்காரம் apāṉōtkāram, ெப. (n.)

அபானவா  பாரக்்க;see abana-vayu (சா.அக.);.

அ

அ  abi, இைட. (pref.)

   1. அைசதல், ேபாதல்,  ட் தல் ஆ ய ெபா ள்கைளத் த ம் ைனச ்ெசாற்கேளா  ேச ம் ஒ  
ன்ெனான் ; a prefix to verbs which expresses the notion of moving, going or approaching. 

   2 ேமன்ைம,   ஆ ய பண் கைளக் காட் ம் ெபயரச்ெ்சாற்கேளா  ேச ம் ன்ெனாட் ; an 
intensive prefix to nouns, which expresses superiority, intensity, inferiority etc. (சா.அக.);.

அ க் ைய

அ க் ைய abikkiyai, ெப. (n.)

   1. ெபயர;் name.

   2.  கழ்; fame. அழ ;

 beauty.

     [Skt. abhi-khya → த. அ க் ைய.]
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அ கதம்

அ கதம் abigadam, ெப. (n.)

   அ க்கம் (ச பம்); ( ந்தா.நி. 179);; nearing.

     [Skt. abhi + gata → த. அ கதம்.]

அ கரணம்

 
 அ கரணம் abigaraṇam, ெப. (n.)

   ெச பாகம்; the region of the ears (சா.அக.);.

அ க டணம்

 
 அ க டணம் abigaruḍaṇam, ெப. (n.)

   ேதய்த்தல்; rubbing, anointing (சா.அக.);.

அ காசேசத் மம்

 
 அ காசேசத் மம் abikācacēttumam, ெப. (n.)

   இ மல், இைளப் , ஈைள,  த யைவ ண்டா  வ  மந் த் , உடம்  வற் , உ வ ந் , 
வ ைவக் ைறக் ெமா  ேநாய்; a phlegmatic disease attended with cough, fatigue, phlegm etc., with the symptoms 
or loss of appetite, emaciation, loss of strength denutrition, change of features etc. (சா.அக.);.

த.வ. வ ழப்  ேநாய்.

     [Skt. abhi-hasa-settum → த. அ காசேசத் மம்.]

அ காதசம்

 
 அ காதசம் abikātasam, ெப. (n.)

   அ  அல்ல  உடற் ண்ணால் ஏற்ப ம் அ ரச்் ; shock due to external injury or blow, traumatic shock 
(சா.அக.);.

த.வ.  ண்ண ரச்் .

     [Skt. abhi + ghattaka → த. அ காதசம்.]

அ காத ரம்

 
 அ காத ரம் abikātasuram, ெப. (n.)

   க ம் உைழப் ன் நி த்தம் உண்டா ம் காய்சச்ல் ( வரட)்;; fever due to wounds, over-exertion, etc.

த.வ. அ ப் க்காய்சச்ல்.

     [அ காத(ம்); +  ரம்.]

     [(Skt. abhi + ghata → த. அ காதம்.]

ல் →  ர ்→  ரம்,

அ காத ைல

 
 அ காத ைல abikātacūlai, ெப. (n.)

   கல் த யவற்றால் ெச ல் அ ண்ட காலத் ல் அத ள் ழ், அரத்தம் த யன ேசரந்் , 
த்தைல ண்டாக் ெமா  வைகக் கா   ேநாய்; a disease of the ear marked by darting pain arising from the 

collection of pus and blood inside. It is due to traumatic causes, Otalgia or otitis (சா.அக.);.

த.வ. ெச க் த் .

     [Skt. abhi-ghata → த. அ காத(ம்);.]

கல் →  ல் →  ைல.
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அ காதேசாைப

அ காதேசாைப abikātacōbai, ெப. (n.)

   1. இரசகந்த நஞ் , ேசராங்ெகாடை்ட த ய ம ந் களினா டம்  ண்டா ெமா  வைகச ்ேசாைக 
ேநாய்; a form of anemia due to the action of certion poisons, such as mercury, sulphur, arsenic, marking nut etc., toxic 
anemia.

   2. ஆ தப் ண்ணால் அரத்த ெவா க் ேகற்பட்  அதனால் உண்டா ம் ேசாைக; anemia due to the loss of 
blood from an injury or a wound, Traumatic anemia (சா.அக.);.

த.வ. க ஞ்ேசாைக.

அ கா

அ கா  abikāti, ெப. (n.)

   பைகவன் ( ந்தா. நி. 173.);; enemy, foe.

     [Skt. abhi-ghatin → த. அ கா .]

அ கா ன்

 
 அ கா ன் abikāmiṉ, ெப. (n.)

    ணரச்் ; sexual intercourse, copulation (சா.அக.);.

அ காயம்

அ காயம் abikāyam, ெப. (n.)

   1 ஒ  ெகா ய ஈைள (காச); ேநாய்; asthma of a virulent type.

   2. உள்ளழற் ; internal inflammation, as of the lungs in consumprion (சா.அக.);.

     [Skt. abhi-kaya → த. அ காயம்.]

அ காரம்

அ காரம்1 abikāram, ெப. (n.)

   1. ெகாள்ைள; robbery.

   2. தாக் ைக; attack.

   3. பைடெய ச் ; rising in arms.

     [Skt. abhihara → த. அ காரம்.]

 அ காரம்2 abikāram, ெப. (n.)

   1.  வல்; scattering over

   2. ெதளித்தல்; sprinkling (சா.அக.);.

அ தத் வம்

அ தத் வம் abigidadduvam, ெப. (n.)

   ேமற்ேகாள் ( த்தா.நி. 173);; authority.

     [Skt. abhi-hita-tva → த. அ தத் வம்.]

அ செ்ச

 
 அ செ்ச  abicceḍi, ெப. (n.)

   கசகசாச ்ெச ; poppy plany, Papaver somniferum (சா.அக.);.

     [அ னி + ெச .]

     [U. afin → த. அ னி.]

1078

www.valluvarvallalarvattam.com 17032 of 19068.



அ சங்க ரம்

 
 அ சங்க ரம் abisaṅgasuram, ெப. (n.)

   ம ந் , நஞ் ,  னம், அசச்ம், வ த்தம்,  ப்பம் (இசை்ச); எ ம் ேமற்காண் கரணியந் ெதாடர் ல் 
ஏற்ப ம் காய்சச்ல்; a fever due to the excited condition of the body, arising from any of the following. Seven causes viz-
demomiac frenzy, virulent medicine, poison, anger, fear, distress and passion-ldiopathic fever (சா.அக.);.

த.வ. பைதப் க் காய்சச்ல்.

     [அ சாங்க(ம்); +  ரம்.]

     [Skt. abhij-sanga → த. அ சங்க(ம்);.]

அ சந்தம்

 
 அ சந்தம் abisandam, ெப. (n.)

   அ யந்தம் பாரக்்க; abisiyandam (சா.அக.);.

அ சந்தாபம்

அ சந்தாபம் abisandābam, ெப. (n.)

   ேபார ்( ந்தா.நி. 179);; fight.

     [(Skt. abhi-santapa → த. அ சந்தாபம்.]

அ சயந் ேபாசன
ம்

 
 அ சயந் ேபாசனம் abisayandibōsaṉam, ெப. (n.)

   உடம்ைப ப க்கசெ்சய்யக் ய த ர ் த ய உண ப்ெபா ள்கள்; articles of food such as, curd etc., 
likely to inflate the system (சா.அக.);.

த.வ. ெகா ப் ண .

     [Skt. abhi + jayanti+bhojana → த. அ சயந் ேபாசனம்.]

அ சரச்ச்னம்

 
 அ சரச்ச்னம் abisarssaṉam, ெப. (n.)

   ெகாைல; murder (சா.அக.);.

அ சரன்

அ சரன் abisaraṉ, ெப. (n.)

   நண்பன் ( ந்தா. நி. 167);; friend.

     [Skt. abhi-cara → த. அ சரன்.]

அ சனம்

அ சனம் abisaṉam, ெப. (n.)

   1.  றப் டம்; birth place.

   2.  லம்; family.

   3.  ல ; insignia of a family or dynasty.

   4. அர யற் ற்றம்; attendants, retinue.

   5.  கழ்; fame.

     [Skt. abhi-jana → த. அ சனம்.]

அ சாங்

 
 அ சாங்  abicāṅgi, ெப. (n.)

   அத் னி சா ப் ெபண்; last of the four classes the women divides according to lust (சா.அக.);.
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அ சாதம்

அ சாதம் abicātam, ெப. (n.)

   1.  ன்பம்; pain, suffering.

   2.  ண்ப ைக; inflicting injury.

   3. ெவ ப் ;  ள ; fissure, crack.

   4. வ த்தம்; torture, afflication.

   5. அ க உைழப் ; strain (physical);;

 exertion.

   6. க ப்ைபச ் க்கம்; uterine contraction.

   7. பறைவக் காய்சச்ல்; fever in birds (சா.அக.);.

அ சாதவாதம்

 
 அ சாதவாதம் abicātavātam, ெப. (n.)

    ைரந்த நைட, ஊர் களில் ஏ  ைர ற் ெசல்லல், மற்ேபார ்ெசய்தல், ெந ந் ரம் ெசல்லல், அ க 
உைழப்  த ய ெசய்ைககளினால் உடம்  தாங்க யாமல் நரம் க க் ச ்ேசார்  ஏற்பட் , வ , 
கைளப்  ப க்ைகயாய்க் டத்தல், இைளப்  த ய ணங்கைள ண்டாக்  ேமார ்ஊைத (வாத); 
ேநாய்; a functional disorder of the nervous system not dependent on any discoverable lesion, but supposes to arise from 
excessively fast walking, riding, wrestling, long journey, and undrue exertion, etc. It invades the whole system and is marked 
by pain, exhaustion, prostration fatigue, etc. (சா.அக.);.

த.வ. அ ப்  ஊைத.

அ சாதன்

அ சாதன்1 abicātaṉ, ெப. (n.)

   1. தக்ேகான்; worthy person.

   2. அ ஞன் (நாநாரத்்த.);; wiseman.

     [Skt. abhi-jata → த. அ சாதன்.]

 அ சாதன்2 abicātaṉ, ெப. (n.)

   உயர் ப் றந்ேதான்; man of noble descent.

     [Skt. abhi-jata → த. அ சாதன்.]

அ சாப ரம்

 
 அ சாப ரம் abisābasuram, ெப. (n.)

   அ வர ்( த்தர)்;,  னிவர ்(ேயா );  த ய ெபரிேயாரக்ளின் சா த்த னால் ஏற்ப ம் 
காய்சச்ல்; fever from severe curse of siddhars; yogis and such other great man (சா.அக.);.

த.வ, ச ப் க்காய்சச்ல்.

     [அ  + சாபம் +  ரம்.]

     [Skt. abhi → த. அ .]

சா  → சாவம் → சாபம் (ச ப் );.  ல் →  ர ்→  ரம்.

அ சாபனம்

அ சாபனம் abicābaṉam, ெப. (n.)

   சா ப்  ெமா  ( ந்தா.நி.171);; cursing,

த.வ. ச ப் .

     [அ +சாபனம்.]

     [Skt. abhi → த. அ .]

சாவம் → சாபம் → சாபனம்.
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அ சார ரம்

 
 அ சார ரம் abisārasuram, ெப. (n.)

   இறப்  மந் ரங்களால் ேவள்  ெசய்  உண்டாக் வதாகக் க தப்ப ம் ஒ வைகக் காய்சச்ல் 
( வரட.்);; fever supposed to be caused by death invoking incantations at a sacrifice.

த.வ. உ ேவற்றக் காய்சச்ல்.

     [Skt. abhi-cara → த. அ சாரம்.]

ல் →  ர ்→  ரம்.

அ சாரம்

அ சாரம்1 abicāram, ெப. (n.)

    றரக்் த் ங்  நா  மைறெமா  ெச த் ைக; emloyment of mantras for a malevolent purpose, black art.

     "மாம வா ல சார மைமத் " ( ரேபாத. 16, 27);.

     [Skt. abhi-cara → த. அ சாரம்.]

 அ சாரம்2 abicāram, ெப. (n.)

   1. இறப் ; death.

   2. ஏவலாற் ெசய் ங் ெகாைல (மரணம்);; black art for purpose of invoking death.

   3. பாழ் ( னியம்);; magic practise to bring about insanity, disease etc;

 employment of spells for a malevolent purpose (சா.அக.);.

     [Skt. abhi-cara → த. அ சாரம்.]

அ சாரமந் ரம்

அ சாரமந் ரம் abicāramandiram, ெப. (n.)

   மனக்ேகாட்டம், ஆைச, ெவ ப் , சா  த யைவேயற்ப த் ம் ஒ வ க் த் ங் ைழக்க ேவண்  
ேவள் னா ம் யந் ரம் அைமத்தலா ம் ெசய்  க் ம் சா ப்  மந் ரம்; a magic for a malevolent 
purpose. It is practised with sacrificial fire or with spells and magic diagrams and is supposed to bring on or produce mental 
aberration, love, harted, paralysis, and death.

   2. ேமாகன மந் ரம்; one of the eight kinds of magical enchantments by which Super human powers are attained the 
power of bringing about libinous fascination by magic (சா.அக.);.

அ சாரி

அ சாரி abicāri, ெப. (n.)

   1. ஒ க்கங்ெகட்டவள்; unchaste woman.

   2.  ைல மகள்; courtesan.

த.வ. ெபா மகள், பரத்ைத.

     [Skt. abhisari → த. அ சாரி.]

அ சாரிக்ைக

 
 அ சாரிக்ைக abicārikkai, ெப. (n.)

    ற க் க் ெகாைல,  ப்பம் (இசை்ச);,  த்  த ய ங் கைள ைள ப்பதற்காக ேவண் ச ்
ெசய் ம், மந் ர சாதைன; the practice of black art with the aid of magical enchantments for purposes of bringing about 
death, lust, lunacy or other evil effects in a person (சா.அக.);.

அ சாரிைக

 
 அ சாரிைக abicārigai, ெப. (n.)

அ சாரி ( ன்.); பாரக்்க;see abisari.

     [Skt. abhicari-ka → த. அ சாரிைக.]
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அ க்தர்

அ க்தர ்abisiktar, ெப. (n.)

   ைசவரில் க்கள் வைகயார ்( னாட்.சரித.்1, 27);; persons belonging to a non Brahmin priestly caste who had 
been anointed as guru.

     [Skt. abhisikta → த. அ க்தர.்]

அ க்தன்

 
 அ க்தன் abisiktaṉ, ெப. (n.)

    க்  ெபற்றவன்; one who is anointed, installed, enthroned.

     [Skt. abhi-sikta → த. அ க்தன்.]

அ த்

அ த்  abisittu, ெப. (n.)

   கைடக் ள (உத் ராட);த் ற் ன் ப ைனந்  நா ைக ம் க்ேகா  ( ேவாண);த் ன் ன் 
நான்  நா ைக ஞ் ேசரந்்ததா ய ஓர ்ஒட்  நாண் ன் ( மாரசா . நடச்த் ர.8);; nakastra introduced in 
certain siddhantas, consisting of the latter 15 naligais of ultiradam and the earlior four naligais of thiruvonam.

   2. பகல் த்தத் ள் எட்டாவ  ( தான.  ணா.73 உைர);;த.வ. ஒட் நாண் ன்.

அ ந்

 
 அ ந்  abisindi, ெப. (n.)

   மா ப்பத் ரி; a hidustani term for santonin wood, Artemosia absinthium (சா.அக.);.

அ யந்தம்

 
 அ யந்தம் abisiyandam, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கண்ேணாய்; ophthalmia due to the action of deransged vayu and it is attended with pricking pain, 
horripilation of the eyelashes and irritation of the eyes, conjunctivitis (சா.அக.);.

அ யந்

அ யந்  abisiyandi, ெப. (n.)

   1. உடம் னில் உள்ள நாளங்களின் ப்ைப ம், அதனால் ைக கால் கனா ைய ம் 
உண்டாக் ேமார ்ேகாைழ ( ேலட் மம்);; anything that produces a sliminess in the channels and a consequent 
heaviness of the limbs.

   2. நீர ்க யச ்ெசய்தல்; causing defluxions or watery effusions (சா.அக.);.

அ தம்

 
 அ தம் abisudam, ெப. (n.)

   கஞ் ; rice-water (சா.அக.);.

அ ரம்

 
 அ ரம் abisuram, ெப. (n.)

   ஏவ னால் உண்டா ங் காய்சச்ல்; a fever caused by magic spells (சா.அக.);.

த.வ. ஏவல் காய்சச்ல்.

     [Skt. abhi → த. அ .]

ல் →  ர ்→  ரம்.

அ ேசாரா

 
 அ ேசாரா abicōrā, ெப. (n.)

   ெபாட்  ப் னால் ல் ட்ட நீர;் water cooled by means of solution of salpetre (சா.அக.);.
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அ ேசாலா

 
 அ ேசாலா abicōlā, ெப. (n.)

    ைவச ்சாற் னால் ளிரந்்த நீர;் water cooled by Syrup, a solution of sugar combined with other drugs 
(சா.அக.);.

அ ஞ்ஞன்

 
 அ ஞ்ஞன் abiññaṉ, ெப. (n.)

   அ ஞன்; learned man, person of understanding.

     [Skt. abhi-jna → த. அ ஞ்ஞன்.]

அ ட்டம்

 
 அ ட்டம் abiṭṭam, ெப. (n.)

   இதளியம் ( ன்.);; quicksilver.

     [Skt. avintyaja → த. அ ட்டம்.]

அ டங்க ரம்

அ டங்க ரம் abiḍaṅgasuram, ெப. (n.)

   நஞ் ,  ற்றம், அசச்ம், வ த்தம், காமம் த ய காரணங்களால் உண்டா ம் காய்சச்ல் ( வரட.் 
31);; fever due to poison, excessive anger, fear, grief or sexual indulgence.

     [அ டங்கம் +  ரம்.]

     [Skt. abhisariga → த. அ டங்க(ம்);.]

அ டங்கம்

அ டங்கம் abiḍaṅgam, ெப. (n.)

   சாவம்,  ெமா  ( ந்தா.நி. 181);; curse.

     [Skt. abhisanga → த. அ டங்கம்.]

அ டதம்

 
 அ டதம் abiḍadam, ெப. (n.)

அ டதம் பாரக்்க;see avudadam (சா.அக.);.

     [Skt. abhista → த. அ டதம்.]

அ டவம்

 
 அ டவம் abiḍavam, ெப. (n.)

அ சவம் பாரக்்க;see abišavam (சா.அக.);.

அ யந்தம்

 
 அ யந்தம் abiḍiyandam, ெப. (n.)

   கண்ணின் வ  (பல);க் ைற ; weakness of the eye (சா.அக.);.

அ ேடகக்காணி

அ ேடகக்காணி abiṭēkakkāṇi, ெப. (n.)

   வரிவைக (S.I.I.vii, 403);; a tax.

     [அ ேடகம் + காணி.]

     [Skt. abhiséka → த. அ ேடக(ம்);.]
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அ ேடகக் ட்

 
 அ ேடகக் ட்  abiṭēkakāṭṭu, ெப. (n.)

    மஞ்சன மாட் தற் ரிய ந மணக் கலைவ ( ன்.);; macerated spices for anointing an idol.

     [அ ேடகம் +  ட் .]

     [Skt. abhiseka → த. அ ேடகம்.]

அ ேடக தர்

 
 அ ேடக தர ்abiṭēkasudar, ெப. (n.)

அ க்தர ்பாரக்்க;see abisiktar.

அ ேடகநாமம்

 
 அ ேடகநாமம் abiṭēkanāmam, ெப. (n.)

   அரசன், மடத்தைலவர ்(மடா ப ); இவரக்ள் பட்டம் ெப ங்காலத் க்  ஏற் ம் ெபயர;் title assumed on 
entering office, as of a king.

     [Skt. abhiseka+naman → த. அ ேடகநாமம்.]

அ ேடகப்பால்

அ ேடகப்பால் abiṭēkabbāl, ெப. (n.)

   1. பால், இதளியம் த யவற்ைறக் ெகாண்  ெகாங்கணவர ் ைறப்ப  உ வாக் ய ம ந் ; a 
mercurial preparation obtained by boiling milk and mercury, with other ingredients for purposes of rejuvenation and 
transmutation of metals by a mystic process, as described in Konganava's work on alchemy.

   2. ம ய ரத்ம்; an ambrosial fluid supposed to be oozing in drops from the opening behind the uvula during the 
advanced stage in yoga. It is said to promote longevity.

     "ேமலான அ ேஷகப்பாைல ண்டால் ைரந்ேத  நாைள ேல காய த் " (ெகாங்வாத. கா .); 

அ ேடகம்

அ ேடகம்1 abiṭēkam, ெப. (n.)

   1. நீர,் ேதன்,  தலானவற்ைறக் கட ளின்  ேமனிப ம்ப  நீராட் தல்;     ( மஞ்சனம்);;

 bathing of an idol with water, oil, ghee, milk, honey and other substances.

   2. பட்டஞ் ட் ம் ழா; inauguration of a king by anointing, consecreation of a priest.

     "மன்னைனப் பராசரன்றா ன ேடகம்…. வழங்க" (ேச . மங்கல. 79.);.

   3. மணி  ( வாலவா. 11, 4);; crown.

த.வ.  க் .

     [Skt. abhi-seka → த. அ ேடகம்.]

 அ ேடகம்2 abiṭēkam, ெப. (n.)

   தைலயணி வைக (S.l.l. iii, 474);; a head ornament.

     [Skt. abhiseka → த. அ ேடகம்.]

அ ேடகமண்டபம்

அ ேடகமண்டபம் abiṭēkamaṇṭabam, ெப. (n.)

    மஞ்சனசாைல (I.M.P.cg. 331);; hall for the ceremonial bath of an idol, in a temple.

     [அ ேடகம் + மண்டபம்.]

     [Skt. abhiseka → த. அ ேடகம்.]
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அ ேட -த்தல்

அ ேட -த்தல் abiṭēkittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    க்  ெசய்தல்; to bathe, to anoint.

     "ஆ லாப் ெபான்னிநீரா லம க் க ேட த்ேதார"் ( வாட்ேபாக் ப் . மாணிக்கமைலச ் றப். 36);.

த.வ.  க்காட் தல்.

     [Skt. abhi-seka → த. அ ேட -,]

அ த் ைய

அ த் ைய abittiyai, ெப. (n.)

    ப்பம் (இசை்ச); ( ந்தா. நி. 181);; wish, desire.

     [Skt. abhi-dhya → த. அ த் ைய.]

அ தம்

அ தம் abidam, ெப. (n.)

   காப்  (இரட் ைக); ( ந்தா. நி. 177);; protection.

     [Skt. abhidha → த. அ தம்.]

அ தர்ம டகம்

 
 அ தரம் டகம் abidarmabiḍagam, ெப. (n.)

    த்த அ  ல் ன்ற ள் ஒன் ; name of the third section of Buddhist writings, as a basket of metaphysics.

அ தா

அ தா abitā, ெப. (n.)

   இ க்க ற்   ைற ட் க் ஞ்ெசால்; exclamation used in calling for help.

     " ரிெயட் ம் அ தா வ தாெவன" ( ப் . 1140);.

     [Skt avidha → த. அ தா.]

அ தாபம்

 
 அ தாபம் abitābam, ெப. (n.)

   அள றந்த ெவப்பம்; extreme heat (சா.அக.);.

     [அ  + தாபம்.]

     [Skt. abhi → த. அ .]

த  → தாவம் → தாபம். தகம்,  , ெவப்பம். தகம் → தாபம் = அள ற்க கமான ெவப்பம்.

அ தாரத்்தம்

அ தாரத்்தம் abitārttam, ெப. (n.)

   ெசால் க்  இயல்பான ெபா ள் (ேவதா.  .118);; primary signification of a word.

     [Skt. abhi-dha+artha → த. அ தாரத்்தம்.]

அ தானேகாசம்

 
 அ தானேகாசம் abitāṉaācam, ெப. (n.)

   ஒ  வடெமா  யகர த ; a Sanskrit medical dictionary (சா.அக.);.

     [Skt. abhi-dhana+kosa → த. அ தானேகாசம்.]

அ தான ந்தாம
ணி

அ தான ந்தாமணி abitāṉasindāmaṇi, ெப. (n.)

   1. ஏமச ்சந் ரன் என்பவரால் ெசய்த ஒ  வடெமா  யகரா ; a sanskrit dictionary of synomyms by 
Hemachandran.

   2.  ங்காரேவ  த யாரால் ெதா க்கப் ெபற்ற த ழ்க் கைலக்களஞ் யம்; an encyclopeadia compiled 
siñgāravelu mudaliyar (சா.அக.);.

     [Skt. abhi-dhana → த. அ தானம்.]
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அ தான டாம
ணி

அ தான டாமணி abitāṉacūṭāmaṇi, ெப. (n.)

   வடெமா ல் எ தப்பட்டெதா  ம த் வ ல்; an excellent work on materia medica compiled by Narahari of 
Kashmere. It is a glossary of medicinal substances with specifications of their Virtues. It is also known as RajaNigandu for, it 
was composed under the patronage of the kind of Kasmere in 700 A.D. (சா.அக.);.

த.வ. இராசநிகண் .

     [Skt. abhi-dhana → த. அ தான(ம்);.]

அ தானம்

அ தானம்1 abitāṉam, ெப. (n.)

   ெபயர ்( ங்);; name, appellation.

     [Skt. abhi-dhana → த. அ தானம்.]

 அ தானம்2 abitāṉam, ெப. (n.)

   மைற  (நாநாரத்்ைத);; covering.

     [Skt. aidhana → த. அ தானம்.]

 அ தானம்3 abitāṉam, ெப. (n.)

   1. அ தான ேகாசம் பாரக்்க;see abidana-Kosam.

   2. நிகண் .; a vocabulary of synonyms, a dictionary.

   3. சலாைக; a surgeon's probe (சா,அக.);.

     [Skt. abhi-dhana → த. அ தனாம்.]

அ ேதயம்

அ ேதயம் abitēyam, ெப. (n.)

   ெசஞ்ெசாற் ெபா ள் (த க்கசங்.249);; that which is denoted by sen-jol.

     [Skt. abhi-dheya → த. அ ேதயம்.]

அ ைத

அ ைத abidai, ெப. (n.)

   நாநலம் ( . .50,உைர);; primary significative capacity of a word.

     [Skt. abhi-dha → த. அ ைத.]

அ ந்நியாசம்

 
 அ ந்நியாசம் abinniyācam, ெப. (n.)

   இ  (சன்னி); வைக ( ன்);; convulsions.

 Skt. abni-nyasa → த. அ ந்நியாசம்.]

அ நந்தனர்

அ நந்தனர ்abinandaṉar, ெப. (n.)

    ரத்்தங்கர ள் ஒ வர ்( க்கலம், காப் . உைர);; name of a Jaina Arhat, one of 24 tinttargarar, q.v.

     [Skt. abhi-nandana → த. அ நந்தனர.்]

அ நயக்ைக

 
 அ நயக்ைக abinayakkai, ெப. (n.)

   ைககாட்  (அ நயம்); ெமய்ப்பா ; gesture by hand.

     [Skt. abhi-naya → த. அ நயம்.]
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அ நய ரம்

 
 அ நய ரம் abinayasiram, ெப. (n.)

   தைலயாற் ெசய் ம் ெமய்ப்பா ; pose of the head.

     [Skt. abhi-naya+siras → த. அ நய ரம்.]

அ நய ல்

 
 அ நய ல் abinayanūl, ெப. (n.)

   காமக் கைலப் பற் ய ஒ  ல்; a treatise on gestures of lust or of passion (சா.அக.);.

 Skt. abhi-naya → த. அ நயம்.]

அ நயம்

அ நயம் abinayam, ெப. (n.)

   1. ஆடற்கைல ல், களம், க த் , காலம் த யவற்ைற கத்தா ம், உடல் உ ப் களா ம் 
உணரச்் ேயா  ெவளிப்ப த் தல்; communication and interpretation of meaningful ideas and emotions through 
facial expressions and rhytmic gestures of hands.

     "இ பத்  நான்  ஒற்ைறக்ைக அ நயங்கைளக் காட்  ளக் னார"்.

   2. மனக்க த்ைதக் ப்பால் ளக் ம் உடற்ெசய்ைக; indication of sentiment or purpose by look or gesture, 
gesticulation, theatrical action.

     "மகளிரத்ங்க ள நயம்" (இர . தசரதன்சா. 30);.

த.வ. அ நயம்.

அ நய கைத

 
 அ நய கைத abinayaviḍugadai, ெப. (n.)

   ஒ  ெசால் ன் பல ரி கைள, ெமய்ப்பாட்டால் காட் ம் ர ்(பாண் );; acted charade.

     [அ நயம் +  கைத.]

     [Skt. abhi-naya → த. அ நயம்.]

அ நயன்

அ நயன் abinayaṉ, ெப. (n.)

    த்தன் ( ந்தா. நி. 166);; dancer.

த.வ. அ நயன், ஆடவல்லான்,  த்தப் ெப மான்.

     [த. அ நயம் → Skt. abhi-naya → த. அ நயன்.]

அ ந

 
 அ ந  abinayi, ெப. (n.)

   ஆடற் கைல ல் உடல் உ ப் கைள அைசத்தல்; show in gestures and postures (the feelings, emotions, etc.);

     "பக் ச ் ைவைய அ ந த் க் காட் னார"்.

த.வ. அ ந .

     [Skt. abhi-naya → த. அ ந .]

அ ந -த்தல்

அ ந -த்தல் abinayittal,    4 ெச. ன்றா . (v.i.)

   ந த்தல்; to act, gesticulate.

த.வ. அ ந .

     [Skt. abhi-naya → த. அ ந -,]
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அ நவம்

அ நவம் abinavam, ெப. (n.)

    ; that which is quite new, fresh, modern.

     "ராகவ வ நவ க நாதன்" (கம்பரா. தனி. 9);.

     [Skt. abhi-nava → த. அ நவம்.]

அ நாகனம்

 
 அ நாகனம் abinākaṉam, ெப. (n.)

   கண்கட் ; bandage over the eyes (சா.அக.);.

அ நா தம்

 
 அ நா தம் abinākidam, ெப. (n.)

   ேதற்றான் ெகாடை்ட; water cleaning nut, Strychnos potatorum (சா.அக.);.

அ நாசசன்னி

அ நாசசன்னி abināsasaṉṉi, ெப. (n.)

   1. அ நியாசசன்னி பாரக்்க;see abi-niyasa-sanni.

   2. இ ேநாய் (இராட)்;; a kind of sanni.

     [Skt. abhi-nasa+sanni → த. அ நாசசன்னி.]

அ நா

 
 அ நா  abināci, ெப. (n.)

அ னசம் பாரக்்க;see abinasam (சா.அக.);.

அ நிதமா

 
 அ நிதமா  abinidamādu, ெப. (n.)

   ப னி சா ப் ெபண்; the first of the four classes to lust, chastity etc. (சா.அக.);.

அ நியாசசன்னி

 
 அ நியாசசன்னி abiniyāsasaṉṉi, ெப. (n.)

   அள ற்க கமாய்ச ் ரங்காய்ந் , ப ன்ைம,  க, உடம்  வ , ேமல் ச் , வ க் ைற  
(பல னம்); ஐம்ெபா களின் (பஞ்ேசந் ரியத்); தன்ைமக் ைற , மயங் ய க்கம், அ ன்ைம 

த ய ணங்கைளக் காட் ெமா  வைக இ  (சன்னிபாத);ச ் ரம்; a kind of typhoid fever characterised 
by high temperature, loss of appetite, glossiness of face, pain all over the body, hard, breathing, weakness, depression of 
vital powers of the five sensory organs, sommolence, loss of consciousness etc. (சா.அக.);.

அ நியாசகரம்

 
 அ நியாசகரம் abiniyācagaram, ெப. (n.)

   உடக்ாங்ைக, நிறம் ன்றல், ப நீங்கல்,  கப்பளபளப் , ேபச் ன்ைம, ஐம்ெபா  (பஞ்ேசந் ரிய);த் 
தன்ைமக் ைற , மயங் ய உறக்கம் (நித் ைர); மற் ம் இ  (சன்னிபாத);  ணங்கள் 

த யவற் டன் ய ரம்; a fever accompanied by a slight or impereeptible rise of the bodily beat or a slightly sub 
normal temperature, dullness of completion, loss of appetite, glassiness of face, loss of voice, loss of vital powers of the 
sensory organs, somnolence or subcomatose state and other concomitant symptoms of typhus fever, ardent fever 
(சா.அக.);.

த.வ.உடக்ாங்ைகக் காய்சச்ல்.

அ நியாசவாதம்

 
 அ நியாசவாதம் abiniyācavātam, ெப. (n.)

   உ ரவ்ளி, பரியன்வளி, ஊைத,  த்தம், ேகாைழ த யவற்ைற அ கரிக்கச ்ெசய்வதனால், அ க 
ரங்காய்ந் , காத ல் க்கத்ைத உண் பண் ம் ஓர ்ஊைத (வாத); ேநாய்; a rheumatism marked by 

high fever and swelling below the lobes of the ears (சா.அக.);.

த.வ. காத ைத.

     [Skt. abhi + nyasa + vata → த. அ நயாசவாதம்.]
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அ நிேவசம்

அ நிேவசம்1 abinivēcam, ெப. (n.)

    ப்பம் ( சாரசந். 335);; desire.

     [Skt. abhinivesa → த. அ நிேவசம்.]

 அ நிேவசம்2 abinivēcam, ெப. (n.)

   ஊக்க ; Zeal, earnestness.

     "வ ந்த  நிேவச மைவையந் ம்" ( ரம் .  .19);.

     [Skt. abhinivesa → த. அ நிேவசம்.]

அ நீலம்

 
 அ நீலம் abinīlam, ெப. (n.)

    கக்க ப் ; very black or dark (சா.அக.);.

த.வ. க நீலம், அட்டக ப் .

     [Skt. abhi + nila → த. அ நீலம்.]

அ ப் ராயேபதம்

அ ப் ராயேபதம்1 abibbirāyabētam, ெப. (n.)

   மா பட்ட க த் ; difference of opinion (சா.அக.);.

     [Skt. abhi-praya+bheda → த. அ ப் ராய ேபதம்.]

 அ ப் ராயேபதம்2 abibbirāyabētam, ெப. (n.)

   மனவ த்தம்; hard feelings.

     "ஒ  ய ரச் ைன னால் இ வ க் ள் ம் அ ப் ராயேபதம் ஏற்பட் ட்ட " (இ.வ.);.

த.வ.க த் ரண்.

     [Skt. abhi-praya+bheda → த. அ ப் ராயேபதம்.]

அ ப் ராயம்

அ ப் ராயம் abibbirāyam, ெப. (n.)

   1. ெசாந்தக் க த் ; personal opinion. 

   2. (ஒ  ைற ல்); வல் நர ்ெகாண் க் ம் க த் , கலந்தாய் ; professional opinion or advice.

     "வழக் ைரஞரிடம் அ ப்ராயம் ேகட்  அதன்ப  ெசய்யலாம்" (இக்.வ.);.

   3. ெசயல்ப த்த ட்ட ட் க் ம் எண்ணம்; intention.

     "ைபயைன ேமேல ப க்க ைவக் ம் அ ப் ராயம் இல்ைல" (இக்.வ.);.

   4. ேநாக்கம்; aim, intention.

த.வ. க த் .

     [Skt. abhi-praya → த. அ ப் ராயம்.]

அ பவம்

 
 அ பவம் abibavam, ெப. (n.)

   அவமானம்; disgrace.

     [Skt. abhi-bhava → த. அ பவம்.]
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அ ப -த்தல்

அ ப -த்தல் abibavittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அவமானப்ப த் தல் ( வ்ெப மாள் . 2, 5, வ்யா. பக். 33);; to disgrace.

     [Skt. abi-bhava → த. அ ப -,]

அ ங்கலம்

 
 அ ங்கலம் abibiṅgalam, ெப. (n.)

    கச் வப் ; very red or reddish brown (சா.அக.);.

த.வ. ெசக்கச் வப் .

அ தன்

 
 அ தன் abibūtaṉ, ெப. (n.)

   மைறக்கப் பட்டவன்; one who is concealed (சா.அக.);.

     [அ  +  தன்.]

     [Skt. abhi → த. அ .]

அ மதம்

அ மதம்1 abimadam, ெப. (n.)

   இணக்கம் (நாநாரத்்த);; agreeableness.

     [Skt. abhi-mata → த. அ மதம்.]

 அ மதம்2 abimadam, ெப. (n.)

    ப்பம்; desire, wish.

     "அவர வரக்் ள வ மத மைறந்  ெமன்ன" (நல். பாரத. பாண்டவர் ற. 6);.

     [Skt. abhi-mata → த. அ மதம்.]

அ மந்தம்

 
 அ மந்தம் abimandam, ெப. (n.)

   கண்ேணாய்; a disease of the eye (சா.அக.);.

அ மந் ரணம்

 
 அ மந் ரணம் abimandiraṇam, ெப. (n.)

   மந் ரித்தல்; treating by magical enchantments (சா.அக.);.

அ மந் ரம்

அ மந் ரம் abimandiram, ெப. (n.)

   ஒ ைக ( ந்தா. நி. 182);; reciting mantras.

     [அ  + மந் ரம்.]

     [Skt. abhi → த. அ .]

மன்+ ரம்-மந் ரம்.

அ மந் ரி-த்தல்

அ மந் ரி-த்தல் abimandirittal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

   மைறெமா யால் அ ைவ உண்டாக் தல் ( வக. 2411. உைர);; to consecrate by uttering mantras.

     [Skt. abhi → த. அ .]

அ ம த்

அ ம த்  abimabutti, ெப. (n.)

   உ த் ர ள் ஒ வர ்(தக்க யாகப். 443, உைர);; a Rudran.
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அ மன்

அ மன் abimaṉ, ெப. (n.)

   அ ச் ன க் ச ் பத் ைர டம் றந்த மகன் (ெப ங். உஞ்ைச. 56, 58,  ப் );; Arjuna's son by 
Subhadrā.

     [Skt. abhi-manyu → த. அ மன்.]

அ மன்னி

 
 அ மன்னி  abimaṉṉiyu, ெப. (n.)

அ மன்  பாரக்்க;see abimannu.

     [Skt. abhimanyu → த. அ மன்னி .]

அ மன்

அ மன்  abimaṉṉu, ெப. (n.)

   அ ச் னன் மகன் (நல்.பாரத.  த் ர. 117);; name of the son of Arjuna by Subhadrā.

     [Skt. abhimanyu → த. அ மன் .]

அ மானகளத் ர
ம்

 
 அ மானகளத் ரம் abimāṉagaḷattiram, ெப. (n.)

   ைவப்பாட் ; concubine used euphem.

த.வ. காமக் ழத் .

     [Skt. abhi-mana-kalatra → த. அ மான களத் ரம்.]

அ மானத்

 
 அ மானத்  abimāṉatti, ெப. (n.)

   ைவப்பாட் ; concubine, used euphem.

     [Skt. abhi-mana → த. அ மானம்.]

அத்  – ெபண்பா .

அ மான ங்கன்

அ மான ங்கன் abimāṉaduṅgaṉ, ெப. (n.)

   அன் க்ேகான்; one who has great affection, attachment.

     "அணிேகாட் யர ்ேகான மான ங்கன் ெசல்வைன" ( வ்.  ப்பல். 11);.

     [Skt. abhi-māna + tunga → த. அ மான ங்கன்.]

அ மான த் ரன்

 
 அ மான த் ரன் abimāṉabuttiraṉ, ெப. (n.)

   வளரப்்  மகன்; on by affection, foster son, not recognized by law.

     [Skt. abhi-mana → த. அ மான(ம்);.]

 →  த்  →  த் ரன்.  யதாக ம்பத் ற்  வந்தவன்.
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அ மானம்

அ மானம் abimāṉam, ெப. (n.)

   1. தன்ம ப்  (மசச் . பன்வந். 22);; self-respect, sense of honour. 

   2 ஒன்றன் ணத்ைத மற்ெறான்றன் ேமேலற் ைக; erroneous identification as of the soul with the body

     "ெச ரி னா ட னாென  ம மானம்" ( த.  வ. 12, 38);.

   3. பற் ; love, affection.

   4. உள்ளக்களிப்  ( டா);; joy, enthusiasm.

     "உலக இலக் யத் ல் அவர ்ெகாண் ந்த அ மானம் அள ட யா ".

   5. நன்ம ப் , உயரவ்ான உண்ணம்; admiration.

     " றந்த கைதகள் எ  மக்களின் அ மானத்ைதப் ெபற்றவர"் (இக்.வ.);.

த.வ. தன்ம ப் , தன்மானம்.

     [Skt. abhi-mana → த. அ மானம்.]

அ மான த்

 
 அ மான த்  abimāṉavirutti, ெப. (n.)

   ெச க் ; egoism (சா.அக.);.

     [Skt. abhi-mana+vrtti → த. அ மான த் .]

அ மானி

அ மானி1 abimāṉittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ம த்தல்; to honour, esteem, respected.

   2. ஆதரித்தல்; to take great care of support, love.

     [Skf. Abhi-mani → த. அ மானி-,]

 அ மானி2 abimāṉi, ெப. (n.)

   பற் ைடேயான்; one who has affection, attachment.

த.வ. ஆரவ்லன்.

     [Skt. abhi-manin → த. அ மானி.]

அ மானிதம்

 
 அ மானிதம் abimāṉidam, ெப. (n.)

    ணரச்் ; copulation; sexual intercourse (சா.அக.);.

     [Skt. abhi-manin → த. அ மானிதம்.]

அ கம்

அ கம் abimugam, ெப. (n.)

   1. ேநர் கம்; face turned towards.

     "வடக்க கம்" (நல். பாரத. க ைல. 86);.

     [அ  +  கம்.]

     [Skt abhi → த. அ .]
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அ கன்

அ கன் abimugaṉ, ெப. (n.)

   நல்லவன்; person favourably disposed.

     "ஐவ  ம கராக" (நல். பாரத. சத் யபா. 4);.

     [அ  +  கன்.]

     [Skt. abhi → த. அ .]

கம் →  கன்

அ யங்கம்

 
 அ யங்கம் abiyaṅgam, ெப. (n.)

   ெநய்மம் (த லந்); ேதய்த்தல்; rubbing over the body with oil-unction; anointing or applying an oil or ointment with 
friction, inunction (சா.அக.);.

த.வ. எண்ெணய் க்காட் .

     [Skt. abhi-anga → த. அ யங்கம்.]

அ யந்தரம்

 
 அ யந்தரம் abiyandaram, ெப. (n.)

   உள்; inside (சா.அக.);.

     [Skt. abhi+antara → த. அ யந்தரம்.]

அ தம்

அ தம் abiyidam, ெப. (n.)

   ெசால் ைக ( ந்தா. நி.182);; saying, speaking.

     [Skt. abhi-hita → த. அ தம்.]

அ க்தன்

 
 அ க்தன் abiyuktaṉ, ெப. (n.)

   அ ஞன் ( க்ேகா.  ன் கம்.);; scholar of high standing.

     [Skt. abhi-yukta → த. அ க்தன்.]

அ ேயாகபத் ரம்

அ ேயாகபத் ரம் abiyōkabattiram, ெப. (n.)

    றராற் ெசய்யப்பட்ட ன்பத்ைதக்  ைற ம் ஆவணம் ( க் ர. நீ . 95);; petition, complaint in 
writing.

த.வ.  ைற ட்  ஆவணம்.

     [Skt. abhi-yoga + patra → த. அ ேயாக பத் ரம்.]

அ ேயாகம்

அ ேயாகம் abiyōkam, ெப. (n.)

   தனக் ப் றர ்ெசய்த ங்ைக அரசனிடம் ைற ைக ( க் ரநி . 262);; complaint, representation to the 
king of the wrongs done to a person.

த.வ.  ைற .

     [Skt. abhi-yoga → த. அ ேயாகம்.]

அ ரங்

 
 அ ரங்  abiraṅgi, ெப. (n.)

   க ெநல் ; black berried feather foil, Phyllanthus reticulatus (சா.அக.);.
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அ ராமஞ்

 
 அ ராமஞ்  abirāmañji, ெப. (n.)

   சடா மாஞ் ல்; a plant, Valeriana jatamansi (சா.அக.);.

அ ராமம்

அ ராமம் abirāmam, ெப. (n.)

   அழகான ; that which is beautiful, lovely, pleasing, delightful.

     "ெகா ஞ்சமரிற் பட்ட வ த் ைளத்த கல்ல ராமம்" (தனிப்பா. 1, 92, 7);.

     [Skt. abhi-rama → த. அ ராமம்.]

அ ராமன்

அ ராமன் abirāmaṉ, ெப. (n.)

   மனத் க் னியவன்; sweet charming person.

     "அ ராம ங்  வ க" ( ப் . 59);.

     [Skt. abhi-rama → த. அ ராமன்.]

அ ரா

அ ரா 1 abirāmi, ெப. (n.)

   மைலமகள்; Parvadi as beautiful.

     [Skt. abhi-rami → த. அ ரா .]

 அ ரா 2 abirāmi, ெப. (n.)

    , சாரவ்ைள; a plant, Trianthema decandra (சா.அக.);.

அ ரா பட்டர்

அ ரா பட்டர ்abirāmibaṭṭar, ெப. (n.)

   அ ரா யந்தா  யற் யவர;் name of a Brahman devotee to Tirukkadavur in the Tanjore district, author of the 
abirami-y- andädi 18th C.

     [Skt. abhi-rami+bhatta → த. அ ரா பட்டர.்]

அ ரா யந்தா

 
 அ ரா யந்தா  abirāmiyandāti, ெப. (n.)

   ஒ  ல்; name of a popular devotional poem on the goddess Abirami of Thirukkadavur by Abirami-pattar.

     [Skt. abhi-rami+anta+adi → த. அ ரா  யந்தா .]

அ

 
 அ  abirusi, ெப. (n.)

    ப்பம்; great taste.

     [Skt. abhi-ruci → த. அ .]

அ த்தம்

 
 அ த்தம் abiruttam, ெப. (n.)

   ேமக ேநா னால் ஆண் ன் ன் ேதா ல் ஏற்ப ம் க்கம்; the refraction of the prepuce behind the 
glanspenis, paraphymosis (சா.அக.);.

த.வ.  ன்ேதால் க் .
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அ ேரக்

அ ேரக் 1 abirēkku, ெப. (n.)

    ன் (ம . களஞ். ii, 18);; fish.

 அ ேரக் 2 abirēkku, ெப. (n.)

அப் ரகம் பாரக்்க;see appiragam (சா.அக.);.

அ ேரகம்

 
 அ ேரகம் abirēkam, ெப. (n.)

அப் ரகம் பாரக்்க;see appiragam (சா.அக.);.

     [Skt. abhraka → த. அ ேரகம்.]

அ லாசம்

அ லாசம் abilācam, ெப. (n.)

    ப்பம் ( ந்தா. நி. 187);; desire, wish, longing.

     [Skt. abhi-Iasa → த. அ லாசம்.]

அ லாைச

அ லாைச abilācai, ெப. (n.)

    ப்பம்; desire wish.

     "அ லாைச ன்  யாசாரியைனப் ந் ப்பா ரார"் (உபேதசரத். 64);

கா க் ப் ேபாய் வரேவண் ம் என்ற பாட் ன் அ லாைச நிைறேவ ய  (இ.வ.);.

த.வ. அவா.

     [Skt. abhi-lasa → த. அ லாைச.]

அ லாபம்

அ லாபம் abilābam, ெப. (n.)

ேபச்  ( ந்தா.நி. 169);, talk, speech.

     [Skt. abhi-lapa → த. அ லாயம்.]

அ வாகதாைர

அ வாகதாைர abivākatārai, ெப. (n.)

   1. நிணநீரத் ்தாைர ; the terminal ducts of the lymphatic gland.

   2. ேகாளத் னின்  ெவளிவ ம் நிணநீரத்்தாைர; the efferent ressels of the lymphatic gland - vase efferentia 
(Lymphatica);.

     [Skt. abhi-vaja-dhara → த. அ வாகதாைர.]

அ வாதனம்

அ வாதனம் abivātaṉam, ெப. (n.)

   தன் லம், ெபயர ் த யன  ெபரிேயாைரத் ெதா ைக; respectful salutation which describes the name 
and lineage of the person who salutes.

     "அ வாதனத்தாற் ெபரிேயாைர வணங்கல்" ( ரம் .  யாதர ்க ம. 8);.

த.வ. தன்ந ல் ெதா ைக.

     [Skt. abhi-vadana → த. அ வாதனம்.]

அ யஞ்சகம்

அ யஞ்சகம் abiviyañjagam, ெப. (n.)

   1. ெவளிப்ப த் ைக; revealing, manifesting.

     "அ  ைவகரிவாக் க்  அ யஞ் சகஸ்தானம்" ( .  . 2, 62  வாக்.);.

   2. ெவளிசச்ம்; brightness.

     [Skt. abhi-vyanjaka → த. அ யஞ்சகம்.]
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அ யத்

அ யத்  abiviyatti, ெப. (n.)

   ெவளிப்ப ைக; manifestation.

     "நீர ்ெகாண்ட வத்  வா யத் க்  ளப் றப் ண்ெடன்றவா றா ற் " ( வசம. 35);.

     [Skt. abhi-vyakti → த. அ யத் .]

அ யாதம்

 
 அ யாதம் abiviyātam, ெப. (n.)

    ங் வதற்காக வாையத் றத்தல்; opening one's mouth for swallowing (சா.அக.);.

     [Skt. abhi-vyata → த. அ யாதம்.]

அ த்

அ த்  abivirutti, ெப. (n.)

   1. ேமன்ேம ம் ெப ைக; growth, prosperity, continuous advancement.

     "தங் ல ம த்  ெயய் ம்" (மசச் . ச ண் . 29);.

   2. ெதா ல், ெபா ளாதாரம், உ வாக்கம் த யவற் ல் வளரச்் ; development.

ெதா ல் அ த்  க்க நா கள்.

   3.  ன்ேனற்றம்; improvement (qualitatively);.

ஆ ரியரக்ளின் றைமைய அ த்  ெசய்ய நடவ க்ைக.

த.வ. வளரச்் ,  ன்ேனற்றம், ேமம்பா .

     [Skt. abhi-vrddi → த. அ த் .]

அ ற்சாந்

 
 அ ற்சாந்  abiṟcāndu, ெப. (n.)

    ஞ்சாந் ; a tree bark sold in the bazzars (சா.அக.);.

அ ன்

 
 அ ன் abiṉ, ெப. (n.)

   கசகசாச ்ெச ன் பால்; opium, inspissated juice of papaver somniferum (சா.அக.);.

த.வ. கஞ்சங் ல்ைல, கசமத்தப் ன்.

     [U. afim → த. அ ன்.]

அ ன்சாரம்

 
 அ ன்சாரம் abiṉcāram, ெப. (n.)

   பலவைக அ னிச ்சத் க்களிெலான் ; one of the several alkalods of olum-ladanam (சா.அக.);.

     [அ ன் + சாரம்.]

     [U. afim → த. அ ன்.]

சா  → சாறம் → சாரம்.
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அ ன்னியாசம்

 
 அ ன்னியாசம் abiṉṉiyācam, ெப. (n.)

   இ  (சன்னி); வைக (R.);; a kind of high fever attended with convulsion.

     [Skt. abhinyasa → த. அ ன்னியாசம்.]

அ னி

அ னி abiṉi, ெப. (n.)

   1. ஒ வைக (ேபாைத); மதரப்் ப் ெபா ள்; opium.

   2. அ ன் பாரக்்க;see abin.

     [U. afim → த. அ னி.]

அ னிசச்த்

அ னிசச்த்  abiṉiccattu, ெப. (n.)

   1. அ னி  னின்  இறக் ம் சத் ; extract of opium-morphine or cocaine.

   2. அ ன்சாரம் பாரக்்க;see abin-saram.

     [அ னி + சத் .]

     [U. afim → த. அ னி.]

அ னிசச்ாராயம்

அ னிசச்ாராயம் abiṉiccārāyam, ெப. (n.)

   1. கசகசா னின்  எ க்கப்ப வ ம் பக் ரிகளா ம், இன் ம் லரால் ழா (பண் ைக);க் 
காலங்களில் உடெ்காள்ளப்ப வ மான பங்  என்  ெசால்லப்பட்ட ஒ வைக ம ; an intoxicating liquor 
which is formed by macerating or infusin the poppy heads in Water and sweetening the smae with molasses. It is drunk by 
fakirs and by some others on festival occasions, bhang.

   2. அ னிச ்சத் ந்  வ க் ம் ஒ  வைக ேமனாட் ச ்சாராயம்; wine of opium, Vinum opili (சா.அக.);.

     [அ னி + சாராயம்.]

அ னிசெ்சம்

அ னிசெ்சம்  abiṉiccembu, ெப. (n.)

   அ னி, கந்தகம்,   தலான சரக் கைளக் ெகாண்  ேபாகர ் ற் ெசால் ய ைறப்ப  
ெம காக் ச ்ெசம் ைக ல் ராசங் ெகா த் த் ய்ைம ( த் ); ெசய்த களிம்பற்ற ஒர ்
உயரத்ரமான ெசம் ; a purified superior copper free from verdigris, prepared, according to the process laid down in a 
Bogar's work, using opium, sulphur, blue stone etc., as chief ingredients (சா.அக.);.

     [அ னி + ெசம் .]

     [U. afim → த. அ னி.]

அ னித்ைதலம்

 
 அ னித்ைதலம் abiṉittailam, ெப. (n.)

   ேமற் ச்  ம ந்தாக ஊைத (வாத); ேநாய், ஊைத (வாத);ப் ப்  தலான வ ள்ள ேநாய்க க் ப் 
பயன்ப ம் அ னிச ்சத் ந்  உ வாக் ம் ெநய்மம்; an oily liquid preparation from the extract of opium used 
as an external application in cases of rheumatism, gout and other painful affections (சா.அக.);.

     [U. afim → த. அ னி.]

அ னிப்பா

 
 அ னிப்பா  abiṉibbāku, ெப. (n.)

   கசகசாத ்ேதால், சாராயம், ச க்கைர ஆ ய இவற்ைற ெவந்நீரில் கலக் க் ெகா க்க ைவத் ப் 
பா பதமாய் இறக் யெவா  ம ந் ப் பா ; the syrup of poppies-surupus papavaris. It is a syrup prepared from 
poppy capsules, rectified spirit and refined sugar by boiling them sufficiently until the mass is reduced to a concentrated 
solution of sugar (சா.அக.);.

     [அ னி + பா .]

     [U. affirm → த. அ னி.]

ப  → பா .
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அ னி ள யம்

 
 அ னி ள யம் abiṉiyiḷagiyam, ெப. (n.)

   கபாட இள யம்;   மலத்ைதக் கட்டக் ழந்ைதக க்  உ வாக் க் ெகா க் ம் ஒ  வைக 
இள யம்; an electuary prepared with opium as a chief ingredient and given to children for arresting motions.

     [அ னி + இள யம்.]

     [U. afim → த. அ னி.]

இள  → இளகம் → இள யம்.

அ னி ப்

 
 அ னி ப்  abiṉiyubbu, ெப. (n.)

   அ னி னின்  எ க்கப்ப ம் உப் ச ்சத் ; alkaloids obtained from opium some of them are hydrochlorate, 
sulphate, and acedate of opium (சா.அக.);.

     [அ னி + உப் .]

     [U. afim → த. அ னி.]

உ → உப்  = உயரத்ல், ப தல், ேமெல ம் த் ேதான் தல்.

அ னிரஞ்சம்

 
 அ னிரஞ்சம் abiṉirañjam, ெப. (n.)

   ஆங் ல ைறப்ப ம் ஆ ள்ேவத ைறப்ப ம் ெசய்யக் யதான அ னிையச ்சாராயத் ற் 
கைரத் ப் ளிக்க ைவத்  வ த்த ஒ  நீரம்ச ்சத் ; a preparation obtained by fermenting the solution of opium 
and alchohol according to either the English system or the ayurvedic system, it is known as Arishtam, Tincture of opium 
(சா.அக.);.

     [U. afim + niranja →த. அ னிரஞ்சம்.]

அ னிைவப்

 
 அ னிைவப்  abiṉivaibbu, ெப. (n.)

   க , கசகசா, மராட் ெமாக்  தலான சரக் கைளக் ெகாண்  உ வாக் , அ னிக் ப் பகரமாக 
ற் ம் ேபா  அ னி; a faked opium prepared from a mixture of the following drugs as ingredients viz., mustard, poppy 

seeds, gunjah and buds of dhatura and sold as a substitute for the genuine drug (சா.அக.);.

     [அ னி + ைவப் .]

     [U. afirm → அ னி.]

அ சனம்

 
 அ சனம் apīcaṉam, ெப. (n.)

   ேநாயற்ற நிைலைம; absence of disease.

அ

அ  apīci, ெப. (n.)

   நிரய (நரகம்); வைக ( .ேபா. பா. 2, 3, பக்.204);; a hell.

     [Skt. a-vici → த. அ .]

அ

 
 அ  apīcu, ெப. (n.)

   ைக ரல்கள்; fingers (சா.அக.);.

அ ட் தம்

அ ட் தம் apīṭṭidam, ெப. (n.)

   ெதா ைக ( ந்தா. நி.180);; prayer.

     [Skt. abhistita → த. அ ட் தம்.]
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அ டனம்

 
 அ டனம் apīṭaṉam, ெப. (n.)

அ சனம் பாரக்்க;see abisanam (சா.அக.);.

     [Skt. abhisana → த. அ டனம்.]

அ ர்

 
 அ ர ்apīr, ெப. (n.)

   சந்தனத் ள்,  ளரி (ேராசா);, கத் ரி, கற் ரம் த யவற்ைறக் ெகாண்  உ வாக் ம் ஒ  
ந மணப் ெபா ; a perfumed powder made up of sandal wood powder zedoary, rose musk, camphor etc. (சா.அக.);.

     [Skt. abhi → த. அ ர.்]

அ

 
 அ  apīru, ெப. (n.)

   தண்ணீர ் ட்டான் ழங் ; a plant water root, Asparagus гасетоsus (சா.அக.);.

அ னசம்

அ னசம் apīṉasam, ெப. (n.)

   1. நீரக்் ேகாப் ன்ைம; absence of catarrh.

   2.  க் ன் வறட் ; dryness of the nasal.

   3.  க்கைடப் ; obstructions in the nostrils (சா.அக.);.

     [Skt. a-pinasa → த. அ னசம்.]

அ னசேராகம்

 
 அ னசேராகம் apīṉasarōkam, ெப. (n.)

   சளி னால் க் ன் நரம் கள் அைடபட் ,  க் னின்  சளி வரா  வறண் ,  ச் ம் ேபா  
'  ' என்ற ஒ ைய ண்டாக்  எந்ேநர ம் யரை்வைய ண்  பண் ெமா  நீரக்்ேகாப்  
ேநாய்; a disease of the nose arising from the phlegmatic condition of the body in which the mucous in prevented from being 
discharged owing to the obstruction in the nasal passages and the adjacent sinuses (சா.அக.);.

த.வ. நீரக்்ேகாப் .

     [Skt. apinasa + roga → த. அ னசேராகம்.]

அ ட்டம்

 
 அ ட்டம் apīṭṭam, ெப. (n.)

    ப்பமான ; that which is desired.

     [Skt. abhista → த. அ ட்டம்.]

அ ேடகம்

 
 அ ேடகம் apīṭēkam, ெப. (n.)

அ ேடகம் பாரக்்க;see abidegam.

த.வ.  க் .

     [Skt. abhi-seka → த. அ ேடகம்.]
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அ ட்பபலம்

அ ட்பபலம் abuṭbabalam, ெப. (n.)

   1.  வா  காய்த்தல்; bearing fruits without flowering.

   2. பலாமரம்; the jact tree, Artocarpus integrifolia.

   3. அத் மரம்; fig tree, Ficus glemerata (சா.அக.);.

த.வ.  வாமரம்.

அ ட்பம்

 
 அ ட்பம் abuṭbam, ெப. (n.)

    க்காத , அதாவ  ெமாட் ; that which has not blossomed, a bud (சா.அக.);.

     [Skt. a-puspa → த. அ ட்பம்.]

அ த் வம்

அ த் வம் abuttibūruvam, ெப. (n.)

   அ யக் டாமல் நிகழ் ைக; that which is unintentional.

     " வ ண்ணியம் அ த் வம் த்  வெமன் வைகப்ப ம்" ( .ேபா.பா. 8, 1, 2, பக். 169);.

த.வ. அ யா நிகழ் .

     [Skt. a-buddhi-purva → த. அ த் வம்.]

அ த் ரகன்

 
 அ த் ரகன் abuttiragaṉ, ெப. (n.)

    ள்ைளப் ெபறாதவன்; one without male issue.

     [Skt. a-putraka → த. அ த் ரகன்.]

த.  த் ரன் → Skt. putra.

அ தன்

அ தன் abudaṉ, ெப. (n.)

    டன் ( க்காளத்.  .21, 11);; fool, dolt.

     [Skt. a-budha → த. அ தன்.]

அ பம்

 
 அ பம் aburūbam, ெப. (n.)

   அ ைம ( ன்.);; rarity. corr. of அ ரவ்ம்.

அ தம்

 
 அ தம் apūtam, ெப. (n.)

    ன் இல்லாத ; whatever has not been, has not happened.

த.வ. என் .

     [Skt. a-bhuta → த. அ தம்.]

அ த வைம

அ த வைம apūtavuvamai, ெப. (n.)

   இல்ெபா வைம (தண் .30);; figure of speech in which non-existent things are used as standards of comparison.

     [அ த(ம்); + உவைம.]

     [Skt. a-bhüta → த. அ தம்.]

உவ் → உவ → உவைம.
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அ பம்

 
 அ பம் apūpam, ெப. (n.)

   அப்ப வைக ( ங்.);; small round cake made of flour of meal.

     [Skt. apupa → த. அ பம்.]

அ ர்ணகாலம்

 
 அ ரண்காலம் apūrṇakālam, ெப. (n.)

   ப வத் ற் ப் ேபாதாத அல்ல  ைறவான காலம்; the period wanting for maturity (சா.அக.);.

த.வ.  ராக்காலம்.

     [அ ரண்(ம்); + காலம்.]

     [Skt. apurna → த. அ ரண்(ம்);.]

அ ர்வம்

அ ரவ்ம்1 apūrvam, ெப. (n.)

   1.  ; that which has not existed before, is quite new, rare.

   2. க மத்தால் றப் க் ேகாள்களினால் (சன்மாந்தரங்களிற்); வ ைனக் ெகா க் ம்ப  
ேதான் வ  ( . .பர. ரபா.2);;த.வ. அரி . அ ந்ேதாற்றம்.

     [Skt. a-purva → த. அ ரவ்ம்.]

 அ ரவ்ம்2 apūrvam, ெப. (n.)

   1. அரிதாக ஒ ைற நிகழ்வ  அல்ல  காணப்ப வ , அரிதான ; that which occasionally occurs or is 
seen, that which is rare.

இந்த வைகயான த்  அ ரவ்மாகத்தான் ஆடப்ப ற .

   2.  ன்னர ்அ ந் ராத ெவான் ,  ைமயான ; that which is new or move.

     "அவர ்அ ரவ்மான ஒ  வ ல் இைத க்க நிைனக் றார"்.

   3. வழக்கத் க்  மாறான ; that which is unusual.

அ ரவ்மாக அவன் காைல ஐந்  மணிக்ேக எ ந் ட்டான்.

த.வ. நிகழாநிகழ் .

அ ர்

அ ர்  apūrvi, ெப. (n.)

   தலயாத் ரிகரான மைற ல் வல்ல அந்தணர ்(I.M.P.Tj.32);; Brahmin pilgrims well-versed in the Vedas.

     [Skt. a-pürvin → த. அ ர் .]

அ ரணகாலம்

அ ரணகாலம் apūraṇakālam, ெப. (n.)

   1.  ராமற் றந்த ; that which has come out before maturity.

   2. காலம் நிைற  ன் றந்த ; that which has taken birth before the due time or the prescribed period 
(சா.அக.);.

த.வ.  ராப் றப் .

     [அ ரண(ம்); + காலம்.]

     [Skt. a-purna → த. அ ரணம்.]
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அ ரணம்

 
 அ ரணம் apūraṇam, ெப. (n.)

    ற்றாத ; that which is undeveloped (சா.அக.);.

     [Skt. a-purna → த. அ ரணம்.]

அ ரணி

 
 அ ரணி apūraṇi, ெப. (n.)

   பட் ப்ப த் ; silk cotton, Bombax malabaricum aliaS В.peptaphyllum (சா.அக.);.

அ ரி

அ ரி apūri, ெப. (n.)

அ ர்  பாரக்்க;see aburvi.

     "அ ரித் ேமனிக க் க் ெகா க்க…. அரி  இ நா " (S.I.I.IV.129);.

     [Skt. apurvin → த. அ ரி.]

அ ரிதக்கைரசல்

 
 அ ரிதக்கைரசல் apūridakkaraisal, ெப. (n.)

 unsaturated solution.

த.வ. ெதாடரக்ைரசல்.

     [அ ரிதம் + கைரசல்.]

     [Skt. a-purita → த. அ ரிதம்.]

அ வம்

அ வம் apūruvam, ெப. (n.)

   1.  னம் ( ந்தா. நி. 183);; novelty.

   2. அரிய  (இ.வ.);; rarity.

     [Skt. apurva → த. அ வம்.]

அேபசாக் -தல்

அேபசாக் -தல் apēcākkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உயரத்் தல் (M. navi.98.);; to heave.

     [அேப  + ஆக் -,]

     [E. upraise → அேப .]

ஆ  (த. .); - ஆக்  ( . .);.

அேப ெசய்-தல்

அேப ெசய்-தல் apēsuseytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ப க்க ைவத்தல் (இ.வ.);; to prostrate.

   2.  ங் தல்; to swallow.

   3. கவரத்ல்; to misappropriate.

   4.  தல் (ம .களஞ். i, 187);; to steal.

     [அேப  + ெசய்-,]

     [E. abase → த. அேப -,]
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அேப ேபா -தல்

அேப ேபா -தல் apēcupōṭudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

    தல் (ம .களஞ். i, 77);; to steal.

     [அேப  + ேபா -,]

     [E. abase → த. அேப .]

அேபட்சகர்

 
 அேபடச்கர ்apēṭcagar, ெப. (n.)

   ேவட்பாளர;் candidate for an election.

     [Skt. apeksaga → த. அேபடச்கர.்]

அேபட் -த்தல்

அேபட் -த்தல் apēṭcittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ம் தல்; to desire.

     [Skt. apeksi → த. அேபட் -,]

அேபட் தம்

 
 அேபட் தம் apēṭcidam, ெப. (n.)

    ம்பப் பட்ட  (ஈ .);; that which is desired.

     [Skt. apeksita → த. அேபட் தம்.]

அேபட்ைச

 
 அேபடை்ச apēṭcai, ெப. (n.)

    ப்பம்; desire.

     [Skt. apeksa → த. அேபடை்ச.]

அேபதக்கட்

அேபதக்கட்  apētakkaṭci, ெப. (n.)

அேபதவாதம், 2 பாரக்்க (பார . கட் ைர, IV, 163);;see abédavadam.

த.வ. நிகராண்ைமக்கட் .

     [Skt. a-bheda+kaksya → த. அேபதக்கட் .]

அேபதகம்

 
 அேபதகம் apētagam, ெப. (n.)

   ெகாத் ப் பசைல; cluster basella, Basella cordifolia alias B. lucida (சா.அக.);.

அேபதைசவம்

அேபதைசவம் apētasaivam, ெப. (n.)

    வனியம் ப னாற ள் ஒன் ; Saiva sect which holds that the initiate should mediate on Sivan as one with himself, 
one of 16 Saivam, q.v.

     [Skt. abheda+saiva → த. அேபதைசவம்.]

வ →  வம் → Skt. saiva.

அேபதம்

அேபதம் apētam, ெப. (n.)

   ேவற் ைம ன்ைம; absence of difference or distinction, identity.

     "ெபான் ம் பணி ம்ேபால அேபதம்" ( .ேபா. ற்.2, 1);.

     [Skt. a-bheda → த. அேபதம்.]
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அேபதவாதம்

அேபதவாதம் apētavātam, ெப. (n.)

   1. ஆத ம் ( வான்மா); பரவாத ம் (பரமான்மா); ஒன்ெறனக் ம் ெகாள்ைக (ெசா பசாரம், காப்  
உைர);; the doctrine identifying the individual soul with god.

   2. உலகத் ச ்ெசாத்ைத மக்க க் ச ்சமமாகப் ப ரந்்  ெகா த்தல் ெதா லாளிகள் ேபாட்  
ைறைய மாற் க் ைழக்  ைறையக் ைகயா தல் த ய ெகாள்ைககைள ைடய 

அர யல்வாதம் ( ைம);; socialism.

அேபதவா

 
 அேபதவா  apētavāti, ெப. (n.)

   ஒ ைமக் ெகாண் பாளன் (அத் ைவ );; one who maintains the identity of the individual self With the Supreme 
Soul.

     [Skt. a-bheda+vadin → த. அேபதவா .]

அேப வாதம்

 
 அேப வாதம் apētivātam, ெப. (n.)

    யார ் ந்தல்; a plant, Poedería focida (சா.அக.);.

அேபயபானம்

 
 அேபயபானம் apēyapāṉam, ெப. (n.)

    க்கத் தகாத ; that which is unfit to drink (சா.அக.);.

     [Skt. a-bhéya-påna → அேபயபானம்.]

அேபனம்

 
 அேபனம் apēṉam, ெப. (n.)

   கசகசாச ்ெச ; poppy plant, Papaver somniferum (சா.அக.);.

அேபனரசம்

 
 அேபனரசம் apēṉarasam, ெப. (n.)

அ ன் சாரம் பாரக்்க;see abin-saram (சா.அக.);.

     [U. afim+rasa → த. அேபனரசம்.]

அைபயன்

 
 அைபயன் abaiyaṉ, ெப. (n.)

அபயன் பாரக்்க;see abayan (சா.அக.);.

     [Skt. abhaya → த. அைபயன்.]

அேபாக்தா

 
 அேபாக்தா apōktā, ெப. (n.)

    ய்க்காதவன்,  க்காதவன்; one who does not eat or enjoy.

     [Skt. a-bhoktr → த. அேபாக்தா.]
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அேபாகம்

 
 அேபாகம் apōkam, ெப. (n.)

    ற் ன்ப கர் ன்ைம; absence of sexual enjoyment (சா.அக.);.

     [Skt. a-bhoga → த. அேபாகம்.]

அேபாச் யம்

அேபாச் யம் apōcciyam, ெப. (n.)

   உண்ணத் தகாத ; that which is prohibited as food.

     "ேபாத  ஞானிகட ்கேபாச் யெமான் ேற ைல" ( த.எக் ய. 45, 3);.

     [Skt. a-bhojya → த. அேபாச் யம்.]

அேபாசம்

அேபாசம்1 apōcam, ெப. (n.)

   ப த் ; cotton, Gossypium herbaceum (சா.அக.);.

 அேபாசம்2 apōcam, ெப. (n.)

   உடம்ைப ஆற்ற ழக்கச ்ெசய் ெமா  ேநாய்; a wasting disease resulting in weakness and loss of weight, size 
and function of an organ or organs, Atrophy (சா.அக.);.

அேபாசனம்

அேபாசனம் apōcaṉam, ெப. (n.)

   1. பட் னி; starvation.

   2. ேநான் ; fasting (சா.அக.);.

     [Skt. a-bhojana → த. அேபாசனம்.]

அேபாதம்

அேபாதம் apōtam, ெப. (n.)

   அ யாைம; ignorance, stupidity.

     "நின்னேபாதமன் " (பாரத.  .183);.

     [Skt. a-bodha → த. அேபாதம்.]

அெபள ேசயம்

அெபள ேசயம் abeḷarucēyam, ெப. (n.)

   ஒ வராற் ெசய்யப்படாத  (ஈ . 1, 1, 7);; that which is not made by any one, as the Vēdas.

     [Skt. a-pauruseya → த. அெபௗ ேசயம்.]

அம்சசக்கரம்

அம்சசக்கரம் amsasakkaram, ெப. (n.)

   ஒன்ப  ேகாண (நவாம்ச);ச ்சக்கரம்;     [அம்சம் + சக்கரம்.]

     [Skt. amsa → த. அம்சம்.]

ச க்  → ச க்கரம் (வட்டம்); → சக்கரம் = வட்டம் உ ளி (ேவ.க.239);.

அம்சசந்

 
 அம்சசந்  amsasandi, ெப. (n.)

   ேதாட் ெபா த் ; shoulder joint.

     [அம்ச + சந் .]

     [Skt. amsa → த. அம்ச(ம்);.]

உம் → உந்  → அந்  → சந்  → சந் .
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அம்ச வரம்

 
 அம்ச வரம் amsasuvaram, ெப. (n.)

   ஒ  பண் பா வ ல் அ க்க  பயன்ப த் ம் ரேலாைச;     [Skt. amsa+svara → த. அம்ச வரம்.]

அம்சபத் ரம்

 
 அம்சபத் ரம் amcabattiram, ெப. (n.)

   பாகப் ரி ைன ( ); உ  ஆவணம் (பத் ரம்);;த.வ. ப த்  ஆவணம்.

     [Skt. amsa + patra → த. அம்சபத் ரம்.]

அம்சபப்பளி

 
 அம்சபப்பளி amcababbaḷi, ெப. (n.)

   ேசைலவைக (இ.வ.);; a kind of saree.

     [Skt. hamsa → த. அம்சம்.]

அம்சபாதம்

 
 அம்சபாதம் amcapātam, ெப. (n.)

    ள்ள க் ; caret mark, interlineation indicated by a caret.

     [அம்சம் + பாதம்.]

     [Skt. hamsa → த. அம்சம்.]

பள் → ப  → ப  → ப தல் = ப தல். ப  → பதம் → பாதம் = நிலத் ற்ப ம் கால .

அம்சபாத ைல

 
 அம்சபாத ைல amcapātayilai, ெப. (n.)

     ள்ள ; a plant.

     [அம்சம் + பாதம் + இைல.]

     [Skt. hamsa → த. அம்சம்.]

ப  → பதம் → பாதம்.

அம்ச தன்

அம்ச தன் amcapūtaṉ, ெப. (n.)

   இைறவனின் றா ப்பவன்; one who forms part, as of a deity.

     "நம் ைடய அம்ச த ெரா வைர" ( பரம். 166);.

     [அம்சம் +  தன்.]

     [Skt. amsa → த. அம்சம்.]

 →   →  தம் →  தன்.
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அம்சம்

அம்சம்1 amcam, ெப. (n.)

   அன்னப்பறைவ; swan.

த.வ. எ ன்.

     [Skt. hamsa → த. அம்சம்.]

 அம்சம்2 amcam, ெப. (n.)

   ேதர் ற் ெபற்ற ம ப்ெபண் ( ைம);; mark.

     [Skt. amsa → த. அம்சம்.]

 அம்சம்3 amcam, ெப. (n.)

   1.  ; part, portion.

   2. உரிைமப்பங்  (இ.வ.);; share of property for expenses.

   3.  ழ்வா லக்கத் ன் ெழண்; denominator of a fraction.

     [Skt. amsa → த. அம்சம்.]

 அம்சம்4 amcam, ெப. (n.)

    ற்ெறட் பநிடதங்க  ெளான் ; name of an upanisad.

     [Skt. hamsa → த. அம்சம்.]

 அம்சம்5 amcam, ெப. (n.)

   1. பல ப களாக அல்ல  பன் கமாக உள்ள ட்டம், கலந்தாய்  த யவற் ல் ப் ட்ட ஒ  
ப ; aspect (of an affair, idea, plan etc.);, point.

     'இ ப  அம்சம் ட்டம் ஒன்  உ வாக்கப்பட் ள்ள '.

   2. எ த் க் ம்ப யாக இ க் ம்  அல்ல  தன்ைம;   3. (ஒ வரின் அல்ல  ஒன் ன் 
அைமப் க்  ேவண் ய அளவான); அழ ; compactness.

     "அம்சமான ".

அம்சமந் ரம்

 
 அம்சமந் ரம் amcamandiram, ெப. (n.)

அசைப பாரக்்க;see asabai.

     [அம்ச(ம்); + மந் ரம்.]

     [Skt. armša → த. அம்சம்.]

மன் +  ரம் → மந் ரம்.

அம்சன்

 
 அம்சன் amcaṉ, ெப. (n.)

   தன்ெனா ப்பாளன்; kind of ascetic.

     [Skt. hamsa → த. அம்சன்.]
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அம்சாசனம்

 
 அம்சாசனம் amcācaṉam, ெப. (n.)

   ஒக க்ைக வைக ெளான் ;     [Skt. hamsa + a-sana → த. அம்சாசனம்.]

அம்பங்

 
 அம்பங்  ambaṅgi, ெப. (n.)

    ழாவரி ; a kind of medicinal drug. (சா.அக.);.

அம்பசா தம்

 
 அம்பசா தம் ambacādidam, ெப. (n.)

   ெசல் ெகாத்தான் ெகா ; the red thread creeper, Cassytha filiformis (சா.அக.);.

அம்பசாரம்

 
 அம்பசாரம் ambacāram, ெப. (n.)

    த் ; pearl (சா.அக.);.

அம்ப

 
 அம்ப  ambasi, ெப. (n.)

   ஆ  ன்னாப் பாைள; worm killer; a bitter plant eaten not even by sheep, Aristolachiabracteata (சா.அக.);.

அம்பட்ட

 
 அம்பட்ட  ambaṭṭagi, ெப. (n.)

   வட்டத் ப் ; India pareira, Cissampelos pareira (சா.அக.);.

     [Skt. ambastha → த. அம்பட்ட .]

அம்பட்டச்

 
 அம்பட்டச்  ambaṭṭacci, ெப. (n.)

    த் பவனின் மைன ; fem. of ambattan.

     [அம்பட்ட(ன்); + அச் .]

     [Skt. ambastha → த. அம்பட்டன்.]

அசச்ன்(ஆ.பா.); → அச்  (ெப.பா.);.

அம்பட்டத்

 
 அம்பட்டத்  ambaṭṭatti, ெப. (n.)

அம்பட்டச்  பாரக்்க;see ambattacci.

     [Skt. ambastha → த. அம்பட்டத் .]

அத்தன்(ஆ.பா.);-அத்  (ெப.பா.);.
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அம்பட்டம்

 
 அம்பட்டம் ambaṭṭam, ெப. (n.)

அம்பட்ட  பாரக்்க;see ambattagi.

     [Skt. ambastha → த. அம்பட்டம்.]

அம்பட்டன்

அம்பட்டன்1 ambaṭṭaṉ, ெப. (n.)

   1.   த் பவன்; barbar.

   2. ம த் வன்; literally means the person who stands near to cure, but generally the name refers to a barber many of the 
barbers are doctors and surgeons as well and their women are employed as midwives. (சா.அக.);.

த.வ. பண் வன், ம த் வன், பரியாரி, ம ப்பன், ம ஞன், மஞ் கன்.

     [Skt. ambastha → த. அம்பட்டன் (நீக்கத் தக்க இ ச ்ெசால்);.]

வடெமா ல் ambastha எ ம் ெசால் அ ல் நின்  ேநாையக் ணப்ப த் பவன் எனப் 

அம்பட்டன்கத்

அம்பட்டன்கத்  ambaṭṭaṉkatti, ெப. (n.)

   கடல் ன் வைக ( .அ.);; a marine fish, deep blue on the back, becoming silvery white on the sides, attaining 8 1/2 in., 
Mene maculata.

த.வ. பண் வன்கத் .

     [அம்பட்டன் + கத் .]

     [Skt. ambastha → த. அம்பட்டன்.]

கள் → கட்  → கத்  → கத் .

அம்பட்டன்பாைர

 
 அம்பட்டன்பாைர ambaṭṭaṉpārai, ெப. (n.)

அம்பட்டன் கத்  பாரக்்க;see ambattan-katti.

த.வ. பண் வன் பாைர.

     [Skt. ambastha → த. அம்பட்டன்.]

அம்பட்டன்வாைள

அம்பட்டன்வாைள ambaṭṭaṉvāḷai, ெப. (n.)

   ெசாட்டவாைள; barber's knife, a freshwater fish, silvery, attaining more than 2 ft., Notopterus kapirat.

த.வ. பண் வன்வாைள, ம ஞன் வாைள ன்.

     [அம்பட்டன் + வாைள.]

     [Skt. ambastha → த. அம்பட்டன்.]
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அம்பட்ைட

அம்படை்ட1 ambaṭṭai, ெப. (n.)

   ெகா வைக (ைதலவ.);; Indian pareira.

     [Skt ambastha → த. அம்படை்ட.]

 அம்படை்ட2 ambaṭṭai, ெப. (n.)

   1.  ல்ைல; Arabian jasmine.

   2. பங்கம்பாைள; wosm-killer.

   3.  ளியாைர; yellow wood-sorrel.

     [Skt. ambastha → த. அம்படை்ட.]

 அம்படை்ட3 ambaṭṭai, ெப. (n.)

அம்பட்ட  பாரக்்க;see ambattagi.

     [Skt. ambastha → த. அம்படை்ட.]

அம்பத்ைத

 
 அம்பத்ைத ambattai, ெப. (n.)

   ெகா வைக (இ.வ.);; glacous backed triangular bucklerleaved moonseed.

அம்பர்சரக்்கா

 
 அம்பரச்ரக்்கா ambarcarkkā, ெப. (n.)

   பஞ்ைச இைழக்கப் பயன்ப த் தற்காகக், ைகயால் இயக்கப்ப ம் க ; hand spinning wheel.

     [U. ambar + carkha → த. அம்பரச்ரக்்கா.]

அம்பர்சா

 
 அம்பரச்ா ambarcā, ெப. (n.)

ைலவைக, 

 kind of woman's printed cloth.

     [U. ambersa → த. அம்பரச்ா.]

அம்பயஞான ல்

 
 அம்பயஞான ல் ambayañāṉanūl, ெப. (n.)

   தாமைர ல்; filaments of lotus plant.

அம்பராந்தம்

 
 அம்பராந்தம் ambarāndam, ெப. (n.)

   அ வானம்(பாண் );; horizon.

     [Skt. ambaranta → த. அம்பராந்தம்.]

1110

www.valluvarvallalarvattam.com 17064 of 19068.



அம்பராம் யம்

 
 அம்பராம் யம் ambarāmbuyam, ெப. (n.)

 that which is non existent, as sky-lotus.

     [Skt. ambara + ambuja → த. அம்பராம் யம்.]

அம்பரிடம்

அம்பரிடம்1 ambariḍam, ெப. (n.)

   மாநிரய ெமட்ட  ெளான்  ( .ேபா.பா.2, 3, பக். 203);; a hell, one of eight ma-nirayam.

     [Skt. ambarsa → த. அம்பரிடம்.]

 அம்பரிடம்2 ambariḍam, ெப. (n.)

    ரியன்; the sun.

     [Skt. ambarsa → த. அம்பரிடம்.]

அம்பரியம்

 
 அம்பரியம் ambariyam, ெப. (n.)

   ேப கால ( ரசவ); ேநாய்; pangs of child birth; the pains of the contraction of the uterus during labour (சா.அக.);.

அம்பரசீம்

 
 அம்பரீசம் ambarīcam, ெப. (n.)

   எண்ெணய்ச ்சட் ; a pot in which oil is kept or boiled (சா.அக.);.

     [Skt. ambarša → த. அம்பரீசம்.]

அம்பரடீம்

அம்பரீடம் ambarīṭam, ெப. (n.)

   1. ேபார;் battle.

   2.  ளிமா; a species of mango.

   3. வைறேயா ; pan used for parching, frying pan.

   4.  ைரக் ட் ; colt.

     [Skt. ambarisa → த. அம்பரீடம்.]

அம்பரடீன்

அம்பரீடன்1 ambarīṭaṉ, ெப. (n.)

   க ரவன்);  ல அரச ெளா வன் (கம்பரா.  ைல. 120);; name of a king of the solar race celebrated for his 
devotion to Visnu.

     [Skt. ambarsa → த. அம்பரீடன்.]

 அம்பரீடன்2 ambarīṭaṉ, ெப. (n.)

    வெப மான்; Sivan.

     [Skt. ambarša → த. அம்பரீடன்.]

அம்பா

அம்பா ambā, ெப. (n.)

   1. தாய் (பரிபா. 11, 81);; mother.

   2. மைலமகள்; Parvadi, as mother of the universe.

     [Skt. ambå → த. அம்பா.]

அம்ைம → Skt. ambå.
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அம்பாயனக் ங்
யம்

 
 அம்பாயனக் ங் யம் ambāyaṉakkuṅgiliyam, ெப. (n.)

   ஒ வைகத ் ய்ைமயான ங் யம்; dammer proper from amboyna (resin of); Canarium, Strictum.

அம்பார்

 
 அம்பார ்ambār, ெப. (n.)

   தவசக் யல் (P.T.L.);; heap of paddy or other grain.

     [U. ambar → த. அம்பார.்]

அம்பாரக்கைட

அம்பாரக்கைட ambārakkaḍai, ெப. (n.)

   களஞ் யம் (W.G.);; store, granary, place where anything is stored.

     [அம்பாரம் + கைட.]

     [U. ambar → த. அம்பார(ம்);.]

கட → கைட (த . வ.138);.

அம்பாரம்

அம்பாரம்1 ambāram, ெப. (n.)

   அ க் ; pile. 

     ' ைக ைல யம்பாரம்' (ெநல்ைல);.

     [U. ambär → த. அம்பாரம்.]

 அம்பாரம்2 ambāram, ெப. (n.)

   யாைன ேமற்ற  (இ.வ.);; howdah with a canopy.

     [Skt. ambåri → த. அம்பாரம்.]

 அம்பாரம்3 ambāram, ெப. (n.)

   1. ெநற் யல் ( வ்.  த். 58, வ்யா. அ ம்.);; heap of paddy or other grain on the threshing floor.

   2. களஞ் யம் (இ.வ.);; granary. 

     'ஆண் க்  ஏன் அம்பாரக் கணக் ' (பழ.);.

     [Skt. armbår → த. அம்பாரம்.]

அம்பாரரா

 
 அம்பாரரா  ambārarāci, ெப. (n.)

    ைளசலான ெநல் ல் அர க் ரிய ப  (R.T.);; the government's share of the gross produce of paddy.

     [U. ambar+rasi → த. அம்பாரரா .]

அம்பாரவா

 
 அம்பாரவா  ambāravāci, ெப. (n.)

   காய்சச்ற்பா  த யவற்றால் நட்டேமற்படாதப , அ கப்ப யாய்க் ெகா க் ம் ெநல்; extra quantity 
of grain measured by the tenant to the landlord to compensate for the loss due to shrinkage etc.

     "அம்பாரவா  அைரவா ேல க த் ".

     [அம்பார(ம்); + வா .]

     [U. ambár → த. அம்பார(ம்);.]
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அம்பாவாடல்

அம்பாவாடல் ambāvāṭal, ெப. (n.)

   ைதநீராடல்; ceremonial ablutions of young girls in the month of (January); Taisam under the guidance of their mothers.

     "அம்பா வாட  னாய்ெதா க் கன்னியர"் (பரிபா. 11,  81);.

     [அம்பா + ஆடல்.]

     [Skt. armbå → த. அம்பா.]

ஆ  → ஆடல் = நீராடல்.

அம்பாள்

 
 அம்பாள் ambāḷ, ெப. (n.)

   மைலமகள்; a general term for goddess parvati in temples.

அரச்ச்ைன அம்பா க்கா,  வா க்கா?

     [Skt. amba → த. அம்பாள்.]

அம் காப

அம் காப  ambikāpadi, ெப. (n.)

   1.  வெப மான் ( த.  வமான்.7, 8);; Sivan as the husband of Parvadi

   2. ஒ  லவர;் name of a poet, son of Kambar, author of the Amblgäpadi-kõvai.

     [அம் கா + ப .]

     [Skt. ambika + pati → த. அம் காப .]

ப  = தைலவன் இைறவன்.

அம் காப ேகா
ைவ

 
 அம் காப ேகாைவ ambikāpadiāvai, ெப. (n.)

   ஒ  ல்; a kõvai poem attributed to Ambigāpadi.

     [அம் காப  + ேகாைவ.]

     [Skt. ambikä + pati → த. அம் காப .]

அம் காவல்லவர்

அம் காவல்லவர ்ambikāvallavar, ெப. (n.)

வெப மான் (ெபரிய . ஏயர.் 325);: Sivan,

 as the husband of Parvadi.

     [அம் கா + வல்லவர.்]

     [Skt. ambika → த. அம் கா.]

அம் ேகயன்

அம் ேகயன் ambiāyaṉ, ெப. (n.)

   1.  தராட் ரன் (பாரத.  ெரளப . 107);; Dhrtarastra.

   2.  ள்ைளயார ்(கேணசன்); (சங்.அக.);; Ganesan.

   3.  கக்கட ள் (சங்.அக.);; Kandan.

     [Skt. ambikeya → த. அம் ேகயன்.]
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அம் ைகதனயன்

 
 அம் ைகதனயன் ambigaidaṉayaṉ, ெப. (n.)

    ள்ைளயார ்( நாயகன்); ( டா);; Ganesan as Son of Parvadi.

     [அம் ைக + தனயன்.]

     [Skt. ambika → த. அம் ைக.]

தன் + ஐயன் → தனயன்.

அம் ைகபாகன்

அம் ைகபாகன் ambigaipāgaṉ, ெப. (n.)

    வெப மான் (காஞ் ப் . அந்தரே்வ. 32);; Sivan, as half-Parvadi.

     [அம் ைக + பாகன்.]

     [Skt. ambika → த. அம் ைக.]

ப  → பாகம் → பாகன்.

அம் ைகமாைல

 
 அம் ைகமாைல ambigaimālai, ெப. (n.)

   ஒ  ல்; name of a poem in praise of goddess Minaksi of madura, by Kulasegara-pandiyan.

     [அம் ைக + மாைல.]

     [Skt. ambika → த. அம் ைக.]

அம் சா

 
 அம் சா ambicā, ெப. (n.)

அம்பளங்காய் பாரக்்க;see ambalangay (சா.அக.);.

அம் ைசக் ழலா
ள்

 
 அம் ைசக் ழலாள் ambisaikkuḻlāḷ, ெப. (n.)

   ெப சச்ாளி; bandicoot.

அம் ராதம்

 
 அம் ராதம் ambugirātam, ெப. (n.)

    தைல; crocodile.

அம் சம்

 
 அம் சம் ambusam, ெப. (n.)

   தாமைர (ெகா  வைக);; lotus, as water-born.

த.வ. அம் சனி.

     [Skt. ambu-ja → த. அம் சம்.]

அம் சன்மம்

 
 அம் சன்மம் ambusaṉmam, ெப. (n.)

   தாமைர (பச.் .);; lotus.

     [Skt. ambu-janman → த. அம் சன்மம்.]
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அம் சா தம்

 
 அம் சா தம் ambucākidam, ெப. (n.)

   தம்படை்ட யவைர; sword beanl;

 fowl's bean, Canaraja ensiformis (சா.அக.);.

அம் சாதகம்

 
 அம் சாதகம் ambucātagam, ெப. (n.)

   கட் க்ெகா ; a plant that freezes water, coagulating creeper, Cocculus villosus. (சா.அக.);.

அம் சாதம்

அம் சாதம் ambucātam, ெப. (n.)

   1. தாமைர (மைல.);; lotus.

   2. கடம் ; Cadamba.

     [Skt. ambu+jata → த. அம் சாதம்.]

அம் சாதன்

அம் சாதன் ambucātaṉ, ெப. (n.)

   நான் கன்; Brahma, as lotus-born.

     "அம் சாதன் கத் னில்" (பாரத.  றப். 2);.

     [Skt. ambu+jata → த. அம் சாதன்.]

அம் னி

 
 அம் னி ambusiṉi, ெப. (n.)

   தாமைரச ்ெச ; lotus plant, Nelumbium speciosum (சா.அக.);.

அம் கரம்

 
 அம் கரம் ambucūkaram, ெப. (n.)

   பன் ையப் ேபான்ற ஒ  தைல; a kind of porcine crocodile (சா.அக.);.

அம் ேச கம்

 
 அம் ேச கம் ambucētigam, ெப. (n.)

   ெசங்ெகா ஞ் ; a plant (சா.அக.);.

அம் தம்

 
 அம் தம் ambudam, ெப. (n.)

   ேகாைரக் ழங் ; koray root, sedge, Cyperus rotundus (சா.அக.);.

     [Skt. ambu-da → த. அம் தம்.]

அம் தரம்

 
 அம் தரம் ambudaram, ெப. (n.)

   ேகாைரக் ழங் ; koray root, Cyperus rotundus.

அம் வல்லபம்

 
 அம் வல்லபம் ambudivallabam, ெப. (n.)

   பவளம்; coral (சா.அக.);.
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அம் ப் ரசாதனம்

 
 அம் ப் ரசாதனம் ambuppiracātaṉam, ெப. (n.)

   ேதற்றாங்ெகாடை்ட ( த்.அக.);; water clearing nut (சா.அக.);.

     [Skt. ambu-prasadana → த.  ரசாதனம்.]

அம் ப் ர தம்

 
 அம் ப் ர தம் ambuppirasidam, ெப. (n.)

   ெசங்ெகாள் ; red horse gram, Dolichos biflorus (சா.அக.);.

அம் ரணேராகம்

 
 அம் ரணேராகம் ambupūraṇarōkam, ெப. (n.)

   க ற் க் ம் ேபா  ைலப் பால் ெகா த்தலால் அக் ழந்ைதக்  ஏற்ப ம் ேநாய்; a disease in 
children arising from allowing the child to suckle during the time of the mother's pregnancy.

த.வ. யாக்கட்  ேநாய்.

     [Skt. ambu + purna + roga → த. அம் ரண ேராகம்.]

அம் மா கம்

 
 அம் மா கம் ambumāgigam, ெப. (n.)

   காசைரக் ைர; a vegetable green.

அம் ய ல்நாணா
ன்

 
 அம் ய ல்நாணான் ambuyanūlnāṇāṉ, ெப. (n.)

   மன்மதன் (நாம ப.);; Kaman, as having a bowstring of lotus-fibres. (தாமைர);

     [அம் ய(ம்); +  ல்நாணான்.]

     [Skt. ambuya → த. அம் யம்.]

நாண்ன் → நாணான்.

அம் யன்

அம் யன்1 ambuyaṉ, ெப. (n.)

   நான் கன் (கந்த . ெதய்வயா. 223);; Brsahman, as lotus-born.

     [Skt. ambuja → த. அம் யன்.]

 அம் யன்2 ambuyaṉ, ெப. (n.)

   நஞ் ; a kind of arsenic poison (சா.அக.);.

அம் ைய

அம் ைய ambuyai, ெப. (n.)

    மகள் ( வரங்கத்தந். 56);; Laksml, as ocean-born.

     [Skt. ambu-ja → த. அம் ைய.]

அம் கம்

அம் கம் amburugam, ெப. (n.)

   1. ெசம்பரத்தம் ; the day lotus, Hibiscus mutabilis.

   2. நாைர; Indian crane.

     [Skt. amburuka → த. அம் கம்.]
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அம் ேரசம்

 
 அம் ேரசம் amburēcam, ெப. (n.)

   தாமைர; lotus (சா.அக.);.

அம் ேரா னி

அம் ேரா னி amburōkiṉi, ெப. (n.)

   தாமைர ( ந்தா. நி. 213);; lotus.

     [Skt. ambu-rohini → த. அம் ேரா னி.]

அம்ேபாசம்

அம்ேபாசம்1 ambōcam, ெப. (n.)

   தாமைர; lotus, as water-born (சா.அக.);.

     [Skt. ambho-ja → த. அம்ேபாசம்.]

 அம்ேபாசம்2 ambōcam, ெப. (n.)

   நாைர; a water-bird stork (சா.அக.);.

அம்ேபாநி

 
 அம்ேபாநி  ambōnidi, ெப. (n.)

   ெப ங்கடல்; ocean.

அம்ேபாேயானி

 
 அம்ேபாேயானி ambōyōṉi, ெப. (n.)

   தாமைர; lotus plant, Nelumbilum speciosum (சா.அக.);.

அம்ம யம்

 
 அம்ம யம் ammaḍiyam, ெப. (n.)

   பட்டாணி; pea, Pisum-sativam (சா.அக.);.

அம்மணக்கட்ைட

 
 அம்மணக்கடை்ட ammaṇakkaṭṭai, ெப. (n.)

   உ ப்பற்றவன்; a naked person without the customary covering (சா.அக.);.

     [அம்மணம் + கடை்ட.]

     [Skt. sramana → த. அம்மணம்.]

அம்மணக் ண்

 
 அம்மணக் ண்  ammaṇakkuṇṭi, ெப. (n.)

அம்மணக்கடை்ட (இ.வ.); பாரக்்க;see ammana-k-kattai (சா.அக.);.

     [அம்மணம் +  ண் .]

     [Skt. srammanga → த. அம்மணம்.]

ள் →  ண்  →  ண் .

அம்மணத்தர்

அம்மணத்தர ்ammaṇattar, ெப. (n.)

   அமணர ்( ேனந். 139);; Jains.

     [Skt. sramana → த. அம்மணத்தார.்]
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அம்மணத்ேதாண்

 
 அம்மணத்ேதாண்  ammaṇattōṇṭi, ெப. (n.)

அம்மணக்கடை்ட (இ.வ.); பாரக்்க;see ammana-k-kattai (சா.அக.);.

     [அம்மணம் + ேதாண் .]

     [Skt. sramana → த. அம்மணம்.]

அம்மணம்

அம்மணம்1 ammaṇam, ெப. (n.)

   1. ஆைட இல்லாத நிைல; nakedness, nudity.

   2. வண்டப் ேபச்  (யாழ்ப்.);; obscene language, abscenity.

     [Skt. sramana → த. அம்மணம்.]

 அம்மணம்2 ammaṇam, ெப. (n.)

   1. இைட ( வ். ெபரியாழ். 1, 6, 3, வ்யா);; waist.

   2. கள்ளத் ெதாடர் ; lewdness.

     [Skt. sramana → த. அம்மணம்.]

அம்மணம்ேப

 
 அம்மணம்ேப  ammaṇambēcu,  .எ. (adv.) 

   அ வ ப்பாக ம், நாணக்ேகடாக ம் ேப தல்; talk in obscenities.

     [அம்மணம் + ேப .]

     [Skt. sramana → த. அம்மணம்.]

அம்மார்

 
 அம்மார ்ammār, ெப. (n.)

   கப்பற்க ; ships cable.

     [Port. Amarva → த. அம்மார.்]

அம் ரம்

 
 அம் ரம் ammiram, ெப. (n.)

   மாமரம் (சங்.அக.);; mango (சா.அக.);.

     [Skt. amra → த. அம் ரம்.]

அம் லசாரம்

அம் லசாரம் ammilacāram, ெப. (n.)

   1.  ளித்த கா ; sour vinegar.

   2.  ளிப் ; sourness (சா.அக.);.

     [Skt. amla → த. அம் லம்.]

சா  → சாறம் → சாரம்.
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அம் லம்

அம் லம் ammilam, ெப. (n.)

   1.  ளிப் ; sourness.

   2.  ளி; tamarind.

   3.  ளிவஞ் ; puli-vanji, creeper bearing sour fruits.

     [Skt. amla → த. அம் லம்.]

அம் ல க்கம்

 
 அம் ல க்கம் ammilavirukkam, ெப. (n.)

    ளிய மரம்; tamarind tree, Tamarindus Indica (சா.அக.);.

     [Skt. amla + vrksa → த. அம் ல க்கம்.]

அம் ல ட்சம்

 
 அம் ல டச்ம் ammilaviruṭcam, ெப. (n.)

    ளியமரம் (மைல.);; tamarind.

     [Skt. amla + vrksa → த. அம் ல டச்ம்.]

அம் கா

அம் கா ammilikā, ெப. (n.)

   1.  ளிப் ; sourness.

   2.  ளி நறைளக் ழங் ; the root of the plant, Cissue acida (சா.அக.);.

     [Skt. amla →  ammiliga.]

அம் ைக

அம் ைக ammiligai, ெப. (n.)

    ளி ( ந்தா.நி. 206);; tamarind.

     [Skt. amilka → த. அம் ைக.]

அமசம்

 
 அமசம் amasam, ெப. (n.)

   ேநாய்; disease (சா.அக.);.

அமண்

அமண் amaṇ, ெப. (n.)

   1. சமணமதம்; jainism.

     "வல்லமணாசற" (ேதவா. 861, 11);.

   2. சமணர;் Jainas, as a sect.

     "வல்லமண் த்த ேவழம்" ( ைள. அங்கம். 3);.

   3. அைர ல் ஆைட ல்லாைம; nakedness, nudity.

     " ைலயார ்தம் ன்ன நாண ன்  …. அமேண நின்றார"் (ேதவா. 962, 7);.

   4. வரிக் த்  வைக ( லப். 3, 13, உைர);; a inasquerade dance.

     [Skt. sramana → த. அமண்.]
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அமண்டம்

 
 அமண்டம் amaṇṭam, ெப. (n.)

   ஆமணக்  (மைல.);; castor-plant (சா.அக.);.

     [Skt. Amanda → த. அமண்டம்.]

அமண்டலம்

 
 அமண்டலம் amaṇṭalam, ெப. (n.)

   ஆமணக்  (மைல.);; castor plant.

     [Skt. amanda → த. அமண்டலம்.]

அமணக் த்

அமணக் த்  amaṇakāttu, ெப. (n.)

   1. நாணம் ன்  ஆைட ன் யா ங் த் ; wanton, naked dance.

   2. கட் க்கடங்காச ்ெசயல் ( வ்.  மாைல. 34, வ்யா.);; disorderly, uncontrolled conduct.

     [அமணம் +  த் .]

     [Skt. sramana → த. அமண(ம்);.]

ல் →  த்  →  த்  = பல வைககளில் கால் த் ட்  ஆ வ .

அமணர்

அமணர ்amaṇar, ெப. (n.)

   சமணர ்(ெபரிய .  ஞான. 704);; Jains.

     [Skt. sramana → த. அமணர.்]

அமண த்ேதான்

 
 அமண த்ேதான் amaṇaḻittōṉ, ெப. (n.)

    ஞானசம்பந்தர ்(நாம ப.);; St. Tirunana-sambandar.

     [அமணம் + அ த்ேதான்.]

     [Skt. sramans → த. அமணம்.]

அமணன்பா

அமணன்பா  amaṇaṉpāḻi, ெப. (n.)

   அமணர ்ேகா ல்; jain temple.

     "அமணன் பா ற் ம்மத்ைதக் காட் " (ஈ . 4, 6, 6);.

     [அமணம் + பா .]

     [Skt. sramana → த. அமணன்.]

அமத் ரம்

அமத் ரம் amattiram, ெப. (n.)

   1. ஏனம்; a vessel.

   2. ெவண்கலம்; bell metal which is a mitture or an alloy of copper and powder.

அமந்

 
 அமந்  amandi, ெப. (n.)

   நாட்  வா ைம ( .அ.);; Indian almond.

     [Fr amande → த. அமந் .]
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அமம்

அமம் amam, ெப. (n.)

   ேநாய் ( ந்தா. நி. 190);; disease, illness.

     [Skt. ama → த. அமம்.]

அமர்த்தன்

 
 அமரத்்தன் amarttaṉ, ெப. (n.)

    றைம ல்லாதவன்; incapable person.

     "அமரத்்த க் ம் காணி ேவண்டாம், சமரத்்த க் ம் காணி ேவண்டாம்".

     [Skt. a-samartha → த. அமரத்்தன்.]

அமர ச்

 
 அமர ச்  amaragiccili, ெப. (n.)

   மஞ்சட் ச் ; a gold coloured orange (சா.அக.);.

அமரேகாசம்

 
 அமரேகாசம் amaraācam, ெப. (n.)

   ஒ  வடெமா  நிகண் ; a Sanskrit vocabulary compiled by Amarasimhan (சா.அக.);.

     [Skt. amara + kosa → த. அமரேகாசம்.]

அமரசயம்

 
 அமரசயம் amarasayam, ெப. (n.)

   இைரக் டல்; the stomach and the intestines where the food is digested (சா.அக.);.

     [Skt. ama-saya → த. அமரசயம்.]

அமர ங்கம்

அமர ங்கம் amarasiṅgam, ெப. (n.)

அமரேகாசம் ( . . 42); பாரக்்க;see amarakosam. (சா.அக.);.

     [Skt. amara-simha → த. அமர ங்கம்.]

அமர ம்மன்

 
 அமர ம்மன் amarasimmaṉ, ெப. (n.)

   அமரேகாச ெமன் ம் வடெமா  நிகண்ைட இயற் யவன்; the author of a vocabulary in Sanskrit (சா.அக.);.

     [Skt. amara+simha → த. அமர ம்மன்.]

அமரத் வம்

அமரத் வம் amarattuvam, ெப. (n.)

   அ ன்ைம ( ந்தா. நி. 213);; indestructibility, immortality.

த.வ. நிைலேப .

     [Skt. amara-tva → த. அமரத் வம்.]

அமரதா

அமரதா  amaratāru, ெப. (n.)

   1. ேதவதா ; deccany deodar, erythroxylon monogynum.

   2. ேதடெ்கா க் ; scorpion plant, Heliotropium indicum (சா.அக.);.

     [Skt. amara + taru → த. அமரதா .]
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அமரபக்கம்

 
 அமரபக்கம் amarabakkam, ெப. (n.)

   ேதய் ைற ( ட் ணபடச்ம்);; the dark fortnight.

த.வ. க ம்பக்கம்.

     [அமர(ம்); + பக்கம்.]

     [Skt. apara → த. அமர.]

பக்  → பக்கம்.

அமரபர்த்

அமரபரத்்  amarabarttiru, ெப. (n.)

   இந் ரன் ( ந்தா.நி. 188);; Indiran.

     [Skt. amara-bhartu → த. அமரபரத்் .]

அமர ல்லம்

 
 அமர ல்லம் amarabillam, ெப. (n.)

   கண்ணிைம ல்  ேபாற் வந்  தைச த த் ப் ைள தள்ளிக் ைமைய ெயாட் க் ெகாண் , 
கண்ெணாளி மயங்  நீர ்வ ம் ஒ  கண்ேணாய்; an eye disease characterised by inflammation of the eyelids, 
hyperemia of the conjunctiva with a catarhal or muco-purulent discharge, sticking of the eye-lids, defective vision etc., 
castarhal ophthalmia (சா.அக.);.

த.வ. இைமப் ரி.

அமர ட்

 
 அமர ட்  amarabuṭbi, ெப. (n.)

   ஒ  வைகச ்ெச ; a plant, Andropogon acicularis (சா.அக.);.

     [Skt. amara+pusp → த. அமர ட் .]

அமர ட் கம்

 
 அமர ட் கம் amarabuṭbigam, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் ெப ஞ் ரகம்; a kind of anise, Anetheum sowa (சா.அக.);.

     [Skt. amara+puspika → த. அமர ட் கம்.]

அமரமாைல

 
 அமரமாைல amaramālai, ெப. (n.)

   அமரேகாசத்ைதச ்ெசய்த லா ரியேர, ெசய்ததாகக் க தப்ப ம் ஒ  வடெமா  அகரா ; the title of a 
dictionary considered to have been compiled by the same author as of the book known as 'Amarakosam' (சா.அக.);.

     [அமர(ம்); + மாைல.]

     [Skt. amara → த. அமரம்.]

அமர னிவன்

அமர னிவன் amaramuṉivaṉ, ெப. (n.)

   ேதவ னி; divine sage.

     "அமர னிவ னகத் யன் றனா " (மணிேம. ப க. 11);.

     [அமர(ம்); +  னிவன்.]

     [Skt. amara → த. அமரம்.]
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அமரரக்ற்பம்

 
 அமரரக்ற்பம் amararkaṟpam, ெப. (n.)

   வா கம் (R.);; heaven.

     [அமரர ்+ கற்பம்.]

     [Skt. amara → த. அமரர.்]

கல் → கல்பம் → கற்பம்.

அமரர்ேகான்

அமரரே்கான் amararāṉ, ெப. (n.)

   இந் ரன் ( வ்.  வாய். 10, 2, 6);; Indran as king of gods.

த.வ. ேதவரத்ைலவன், அமரரப் .

     [அமரர ்+ ேகான்.]

     [Skt. amara → த. அமரர.்]

ேகா → ேகாவன் → ேகான் = தைலவன், அரசன்.

அமரர்ப

அமரரப் 1 amararpadi, ெப. (n.)

   இந் ரன் ( ங்.);; Indran, as lord of gods.

     [Skt. amara+pati → த. அமரரப் .]

 அமரரப் 2 amararpadi, ெப. (n.)

   ேதவர ்உலகம்; Svargam, as the abode of gods.

த.வ. வானவ லகம்,  றக்க லகம்.

     [அமரர ்+ ப .]

     [Skt. amara → த. அமரர.்]

அமரரவ்ணங் ங்க
ன்னி

 
 அமரரவ்ணங் ங்கன்னி amararvaṇaṅguṅgaṉṉi, ெப. (n.)

   இந் ர பாடாணம்; the poisonous arsenical compound of zinc.
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அமரேலாகம்

அமரேலாகம் amaralōkam, ெப. (n.)

   ேதவர ்உலகம் (ேதவா. 264,11);; world of gods.

த.வ.  த்ேத ல .

     [Skt. amara + loka → த. அமரேலாகம்.]

த. உலகம் → Skt. loka.

உல் → உல  → உல  → உலகம்.

உலகம் என் ம் ெசால் ள்ள ெப ைமப் ெபா ளின் ன்ெனாட்டா ய

     "அம்" என் ம் ஈ .  றப்பாகத் த க்ேக உரிய . (ஒ.ேநா.); கம்  → கம்பம். அரங்  → அரங்கம். 
நிைல → நிைலயம். நகர ்→ நகரம்.

     "அம்" ஈ  ெகட்  வழங் வ  வடெமா ன் இயல்

     (ஒ.ேநா.); த. அம்பலம் → Skt. அம்பல.

த.  கம் → Skt.  க.

வடெமா யாளர ்காட் ம் லம்

     "ேலாக்" என்பதா ம். இசெ்சால்

     "பார"் என் ம் ெபா ண்ைமத் . இசெ்சால்

     "look" என் ம் ஆங் லச ்ெசால்ேலா  ெதாடர் ைடய . ேம ம், இசெ்சால்

     "ேநாக் " என் ம் த ழ்செ்சால் னின்  ழ்த்த ெதன்பார ்பாவாணர.்  ற்  வ வ , 
உ ண்ைடயான  மக்கள் என் ம் ெபா ண்ைமேய அ ப்பைடயான . உலகம் என் ம் ெசால் 
ெபா மக்கைளக் ப்ப  ெப வழக் .

எ-கா. உலகம் என்ன ெசால் ம் ?

அமரவல்லரி

 
 அமரவல்லரி amaravallari, ெப. (n.)

   ெகாத்தான்; a plant, Cassytha filiformis (சா.அக.);.

அமரவல்

 
 அமரவல்  amaravalli, ெப. (n.)

அமரவல்லரி பாரக்்க;see amara-vallari (சா.அக.);.

அமராசயம்

அமராசயம் amarācayam, ெப. (n.)

   1. இைரப்ைப ( ன்.);; stomach.

   2. க ப்ைப ( ந்தா. நி. 188);; womb.

     [Skt. ama-aya → த. அமராசயம்.]

அமராஞ்சனம்

 
 அமராஞ்சனம் amarāñjaṉam, ெப. (n.)

   சந்தன மரம் ( த்.அக.);; sandalwood tree.

     [Skt. amara+anjana → த. அமராஞ்சனம்.]

அமராபைக

அமராபைக amarāpagai, ெப. (n.)

   பால்  (ஆகாய கங்ைக); ( ந்தா.நி.193);; the milky way.

     [Skt. amara+apa=ga → த. அமராபைக.]
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அமராப

அமராப  amarāpadi, ெப. (n.)

   இந் ரன் நகர ்( வக.2335);; names of Indira's capital.

     [Skt. amarapati → த. அமராப .]

அமரா ரம்

அமரா ரம் amarāpuram, ெப. (n.)

   அமராவ ; Indra's capital, Amaravati

     "உடம்பரா  மமரா ரந்த ர" (தக்கயாகப்.17);.

     [அமரா +  ரம்.]

     [Skt. amara → த. அமரா.]

ர ்→  ைர = உயர் .  ர ்→  ரம் = உயரந்்தமைன.

அமரிடணம்

அமரிடணம் amariḍaṇam, ெப. (n.)

    னம் ( ந்தா. நி. 211);; anger.

     [Skt. amarsana → த. அமரிடனம்.]

அமரிதம்

 
 அமரிதம் amaridam, ெப. (n.)

   க க்காய் (மைல.);; chebulic myrobalan.

     [Skt. amrta → த. அமரிதம்.]

அமரிைற

அமரிைற amariṟai, ெப. (n.)

   வானவர,் தைலவன், இந் ரன்; Indran.

     "அமரிைற ய ள்வைக" (ெப ங்.வத்தவ. 5, 76);.

     [அமர ்+ இைற.]

     [Skt. amara → த. அமர.்]

இ  → இ -த்தல் = தங் தல் இ  → இைற.

அம டம்

அம டம் amaruḍam, ெப. (n.)

   1.  னம்; anger.

   2. ெபா ைம ன்ைம; impatience.

     [Skt. amarsa → த. அம டம்.]

அம லகம்

அம லகம் amarulagam, ெப. (n.)

   வா லகம் ( வ். ெபரிய . 2, 2, 10);; svargam.

     [அமர ்+ உலகம்.]

     [Skt. amara → த. அமர.்]

அமேரசம்

அமேரசம் amarēcam, ெப. (n.)

    ய்யாட்டக வனத்  ெளான்  ( .ேபா.பா.2, 3 பக். 213);;     [Skt. amara + isa → த. அமேரசம்.]

அமேரசன்

அமேரசன் amarēcaṉ, ெப. (n.)

   1. இந் ரன் (கந்த .ெதய்வ.19);; Indiran.

   2.  யாழன் ( தான.  ணா.37);; Jupiter, as preceptor of gods.

     [Skt. amara + isa → த. அமேரசன்.]
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அமேரார்

அமேரார ்amarōr, ெப. (n.)

   அமரர ்( ப் . 518);; immortals, devas.

த.வ. வாேனார.்

     [Skt. amara → த. அமேரார.்]

அமல்தார்

 
 அமல்தார ்amaltār, ெப. (n.)

   வரி தண் ம காரி (R.F.);; native collector of revenue corresponding to a tahsildar, mamlatdar.

த.வ.  ங்கவ காரி, தண்டல்நாயகன்.

     [U. amal-dar → த. அமரத்ார.்]

அமல்நாமா

 
 அமல்நாமா amalnāmā, ெப. (n.)

   ஒ  பணிையச ்ெசய் ம்ப  ெகா க் ம் அ கார ஆவணம் (R.T.);; warrant or authority from a public 
functionary for doing a piece of work.

த.வ. பணிக்கட்டைள.

     [U. amal+nama → த. அமல்நாமா.]

அமலகம்

அமலகம்1 amalagam, ெப. (n.)

   ெநல்  (மைல.);; emblic myrobalan.

     [Skt. åmalaka → த. அமலகம்.]

 அமலகம்2 amalagam, ெப. (n.)

   அ ெநல்  ( த்.அக.);; a species of gooseberry tree.

     [Skt. amalaka → த. அமலகம்.]

 அமலகம்3 amalagam, ெப. (n.)

   1.  ளிய மரம்; tamarind tree, Tamarindus indicus.

   2.  த்தத்தால் ஏற்ப ம் வாய்ப் ளிப் ; sour taste in the mouth from billiousness.

   3. வ ற் ப் ளிப் ; acidity of the stomach (from indigestion);.

   4. ஒ  ெச ; a plant, Artocarpus lakuca.

   5.  ளியாைர; woodsorrel, Oxalis Corniculata (சா.அக.);.

த.வ. அம் ளி.

     [Skt. amalaka → த. அமலகம்.]

ளியமரத் க்  அம் ளி என்னம் ெபய ண் .  ல வைக ளியம்பழம் சற்ேற இனிக் ம் தன்ைம 
ேநாக்  அம் ளி என ம் ம் ளி என ம் த ல் வழங்கப்ப ம். அம் ளி எ ம் ெசால் வடெமா ல் 

அமலகமலம்

அமலகமலம் amalagamalam, ெப. (n.)

   ஆனீர ்(ேகா த் ரம்); ( ந்தா.நி.189);; cow's urine.

த.வ. ேகா யம், ஆ சை்ச.

     [Skt. amala+kamala → த. அமலகமலம்.]
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அமலகவடகம்

 
 அமலகவடகம் amalagavaḍagam, ெப. (n.)

   ெநல் க்காய் வடகம்; a kind of dried cake of gooseberry (சா.அக.);.

     [அமலகம் + வடகம்.]

     [Skt. åmalaka → த. அமலகம்.]

அமலகாண்டம்

 
 அமலகாண்டம் amalakāṇṭam, ெப. (n.)

   ஒ  ; a plant (unidentified); (சா.அக.);.

அமலேகசரம்

 
 அமலேகசரம் amalaācaram, ெப. (n.)

   நாரத்ைத மரம்; citron tree, Citrus aurantium (சா.அக.);.

அமலசம் ரம்

 
 அமலசம் ரம் amalasambīram, ெப. (n.)

   எ சை்ச; lime tree, Citrus medica (சா.அக.);.

     [Skt. amalaka+campira → த. அமலசம் ரம்.]

அமலசாகம்

 
 அமலசாகம் amalacākam, ெப. (n.)

   ஒ  ெச ; a kind of sorrel (potherb); (சா.அக.);.

அமலசாந்தம்

அமலசாந்தம் amalacāndam, ெப. (n.)

   1.  ண்ணாம் ; lime or slaked like.

   2. மாட் ச ்சாணி; cow's dung.

அமலசாரம்

அமலசாரம் amalacāram, ெப. (n.)

   1. எ சை்ச; lime.

   2 ஓர ்ஆைரச ்ெச ; a kind of sorrel.

   3. வ த்த கஞ் க் கா ; fermented rice water (சா.அக.);.

     [அமலம் + சாரம்.]

     [Skt. aamlaka → த. அமலகம்.]

அமல க் ரம்

 
 அமல க் ரம் amalasukkiram, ெப. (n.)

   ஒ  லாரிச ்ெச ; a kind of sorrel plant (சா.அக.);.

அமல டம்

 
 அமல டம் amalacūṭam, ெப. (n.)

அமல க் ரம் பாரக்்க;see amala-sukkiram (சா.அக.);.
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அமலத் ரவம்

 
 அமலத் ரவம் amalattiravam, ெப. (n.)

    ளிக்க ைவத்த பழசச்ா ; acid or femented juice of fruits (சா. .);.

     [Skt. amalaka+drava → த. அமலத் ரவம்.]

அமல க்தகசாயம்

 
 அமல க்தகசாயம் amaladigdagacāyam, ெப. (n.)

    வரப்் , ைகப் ,  ளிப்  இைவ ேசரந்்த ம ந்  நீர ்(கசாயம்);; a decoction of astringent, bitter and sour drugs 
(சா.அக.);.

அமலந்ைத

 
 அமலந்ைத amalandai, ெப. (n.)

    ளிப் ; sourness (சா.அக.);.

அமலநாயகம்

 
 அமலநாயகம் amalanāyagam, ெப. (n.)

    ளியாைர; wood sorrel, Oxalis corniculata (சா.அக.);.

அமலநிசா

 
 அமலநிசா amalanicā, ெப. (n.)

    சச் க் ழங் ; the root of a plant, Curcuma zerum (சா.அக.);.

அமலநிம் ரம்

 
 அமலநிம் ரம் amalanimbūram, ெப. (n.)

   எ சை்ச; lime-citrusmedica (சா.அக.);.

அமலபஞ்சகம்

 
 அமலபஞ்சகம் amalabañjagam, ெப. (n.)

   ஐந்  வைகப் ளித்த காய், பழங்களின் சா ; a mixture of the juices of five kinds of sour and unripe fruits 
(சா.அக.);.

அமலபத் ைர

 
 அமலபத் ைர amalabattirai, ெப. (n.)

    ளியாைர த ய கள்; oxalis and other plants (சா.அக.);.

அமலபலம்

 
 அமலபலம் amalabalam, ெப. (n.)

    ளியமரம்; tamarind tree, Manganifera indica (சா.அக.);.

அமலபனசம்

 
 அமலபனசம் amalabaṉasam, ெப. (n.)

   ஈரப்பலா; monkey jack tree, Artocarpus lacucha (Roxb.); (சா.அக.);.
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அமல த்தம்

அமல த்தம் amalabittam, ெப. (n.)

   1. வ ற் ப் ளிப் ; acidity of the stomach.

   2.  ளிப் த்தம்; sourbile.

   3. ெநஞ்ெசரி ,  ைலெயரி ; burning sensation of the chest or the heart (சா.அக.);.

     [அமல(ம்); +  த்தம்.]

     [Skt. amala → த. அமலம்.]

த்  →  த்தம்.

அமலேபதனம்

 
 அமலேபதனம் amalapētaṉam, ெப. (n.)

   ஓர ்ஆைரச ்ெச ; a sorrel plant (சா.அக.);.

அமலம்

அமலம்1 amalam, ெப. (n.)

   1. ஒட் த்தாள் (அப் ரகம்); (நா.நாரத்்த.);; mica.

   2. அரி ெநல்  ( த்.அக.);; a species of gooseberry.

     [Skt. amalaka → த. அமலம்.]

 அமலம்2 amalam, ெப. (n.)

   1. மா ல்; that which is spotless, immaculate.

     "அமலமாம் ெபா ைள ேயற் " (கந்த . க்கல்.83);.

   2. அ க் ன்ைம ( ங்.);; purity cleanliness.

   3. மரமஞ்சள் (மைல.);; tree turmeric.

     [Skt. a-mala → த. அமலம்.]

 அமலம்3 amalam, ெப. (n.)

   1.  ம்மலத் னால் பற்றப் படாைம;   2. ெவண்ைம; whiteness.

   3. ெசவ்வள்ளி; red yam red sweet potato, Disorya parpurea.

   4. அரிெநல் ; country star gooseberry, phyllanthus distinchus.

   5. அழ ; beauty.

   6. ெநல்  மரம்; gooseberry tree, Embilica officinalis.

   7. நஞ் க்ெகா ; umbilical cord.

   8. ஒ  ; the plant saptala.

   9. காக்ைகப் ெபான் (அப் ரகம்);; tale.

   10.  ளிப் ; sourness or acidity.

   11.  ளியாைர; wood sorrel, Oxalis corniculata.

   12.  ளித்த த ர;் sour curd.

     [Skt. amala → த. அமலம். அமலகம்1 பாரக்்க.]
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அமலேமகம்

 
 அமலேமகம் amalamēkam, ெப. (n.)

    நீர ்ேநாய்; acidity of the urine (சா.அக.);.

     [Skt. amala + mégha → த. அமலேமகம்.]

அமலர்

 
 அமலர ்amalar, ெப. (n.)

   ெநல் ள்ளி (ைவ. .);; dried flesh of gooseberry fruits.

     [Skt. ámalaka → த. அமலர.்]

அமல கம்

 
 அமல கம் amalarugam, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ெவற் ைல; a kind of betel leaf (சா.அக.);.

அமலேலானிகம்

 
 அமலேலானிகம் amalalōṉigam, ெப. (n.)

    ளியாைரச ்ெச ; wood sorrel, Oxalia corniculata (சா.அக.);.

அமலேலானி

 
 அமலேலானி amalalōṉi, ெப. (n.)

அமலேலானிகம் பாரக்்க;see amala-lonigam (சா.அக.);.

அமலவர்க்கம்

 
 அமலவரக்்கம் amalavarkkam, ெப. (n.)

   நாரத்ைத;    ச்  த ய ளிப்பான இைலகைள ைடய மரம்; the class or trees and plants bearing 
leaves or fruits that taste sour such as, orange, lime, tamarind etc. (சா.அக.);.

     [Skt. amalaka+varga → த. அமலவரக்்கம். அமலகம் பாரக்்க.]

அமலவரித் ரா

 
 அமலவரித் ரா amalavarittirā, ெப. (n.)

அமலநிசா பாரக்்க;see amala-nisa (சா.அக.);.

அமலவல்

 
 அமலவல்  amalavalli, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ெச ; a kind of plant, Pythonium bulbiferum (சா.அக.);.

அமலவாடகம்

 
 அமலவாடகம் amalavāṭagam, ெப. (n.)

    ளிமா; hog-plum, Spondias mangifera (சா.அக.);.

அமலவா கம்

 
 அமலவா கம் amalavāṭigam, ெப. (n.)

அமல கம் பாரக்்க;see amalarugam (சா.அக.);.
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அமல ட்சம்

 
 அமல டச்ம் amalaviruṭcam, ெப. (n.)

    ளியமரம்; tamarind tree, Tamarindus indicus (சா.அக.);.

     [Skt. amalaka+vrksa → த. அமல டச்ம்.]

அமலேவதசம்

அமலேவதசம் amalavētasam, ெப. (n.)

   1. ஒ  வைக ஆைரசெ்ச ; a kind of sorrel, Rumex vesicarius.

   2. கா ; vinegar obtained from fruits (சா.அக.);.

அமலன்

அமலன்1 amalaṉ, ெப. (n.)

   1. மா லன், மலம் நீங் னவன்; one who is immaculate, freed from impurities, has attained liberation.

   2. கட ள்; the Supreme Being, as immaculate.

த.வ. மா லான்.

     [Skt. a-mala → த. அமலன்.]

 அமலன்2 amalaṉ, ெப. (n.)

   க க்காய்; Indian gall-nut, Terminalia chebula (சா.அக.);.

அமலா

 
 அமலா amalā, ெப. (n.)

   ெநல்  ள்ளி அல்ல  ெநல்  வற்றல்; dried fruit of gooseberry, Phyllanthus emblica (சா.அக.);.

     [Skt. amalaka → த. அமலா.]

அமலாங் சம்

 
 அமலாங் சம் amalāṅgusam, ெப. (n.)

   ஒ  ெச ; a kind of sorrel (சா.அக.);.

அமலா தம்

 
 அமலா தம் amalādiyusidam, ெப. (n.)

    ளித்த ண  அல்ல  ளித்த மாங்காையத் ண்பதால் ஏற்ப ெமா  கண்ேணாய்; a disease of the 
eyes caused by eating sour mangoes or fermented food (சா.அக.);.

அமலாேயாகம்

 
 அமலாேயாகம் amalāyōkam, ெப. (n.)

   நல்ேலாைர அல்ல  (சந் ரன்); நில ற் ப் பத்தா டத் ல் நற்ேகாள்க ளி க்ைக (இலக் னம்);;     [Skt. 
amala + yoga → த. அமலாேயாகம்.]

அமலாளி

அமலாளி amalāḷi, ெப. (n.)

   வரிதண் ேவான்; amaldar, an Indian revenue officer.

     "கட்டளவாய் நம் மமலாளி பற் னாெனன் ம்" (சரவண.பண .187);.

த.வ. தண்டல்நாயகன்.

     [U. amal → த. அமல்.]

ஆள் → ஆளி.
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அம கம்

அம கம் amaligam, ெப. (n.)

   1. வ ற் ப் ளிப் ; acidity of the stomach.

   2.  ளியாைர; wood sorrel, Oxalis corniculata (சா.அக.);.

     [Skt. amalaka → த. அம கம்.]

அம த்தல்

 
 அம த்தல் amalittal, ெப. (n.)

    ளித்தல்; acidified (சா.அக.);.

அம னிட்டமணி

 
 அம னிட்டமணி amaliṉiṭṭamaṇi, ெப. (n.)

    வன் அணிந்த அக்கமணி; a sacred berd worn by Sivan, Eleocarpus tuberculatus (சா.அக.);.

அமேலாத்கரம்

 
 அமேலாத்கரம் amalōtkaram, ெப. (n.)

   எ ரக்்களித்தல்; sour eructation. (சா.அக.);.

த.வ. ேதக்ெக .

அமளிதம்

 
 அமளிதம் amaḷidam, ெப. (n.)

    வதாட் ; a fruit unknown in Southern India (சா.அக.);.

அமாசயம்

 
 அமாசயம் amācayam, ெப. (n.)

   உண்ட ண ம் தண்ணீ ந் தங் டம், வ ; a membraneous sac or receptacle to receive the food and water 
which we take-it serves as the principal organ of digestion, stomach (சா.அக.);.

அமாத்தம்

 
 அமாத்தம் amāttam, ெப. (n.)

   மனம ந்  நிற்ப ; the mind is raised from the gross to the subtle State to remain there in equilibrium (சா.அக.);.

அமாத் யன்

 
 அமாத் யன் amāttiyaṉ, ெப. (n.)

   அைமசச்ன்; minister, counselor.

     [த. அைமத்தன் → Skt. ama-tya → த. அமாத் யன்.]

அமாந யம்

அமாந யம் amānasiyam, ெப. (n.)

   வ  ( ந்தா.நி.195);; pain.

     [Skt. ama-nasya → த. அமாந யம்.]

அமார்

 
 அமார ்amār, ெப. (n.)

   கப்பற்க ; ship's cable.

     [Port amarva → த. அமார.்]
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அமார்க்கம்

அமாரக்்கம்1 amārkkam, ெப. (n.)

   சமய ெந ல்லாத  ( ன்.);; irreligion.

     [Skt a-marga → த. அமாரக்்கம்.]

 அமாரக்்கம்2 amārkkam, ெப. (n.)

   நா  (பரி.அக.);; a plant.

     [Skt. a-marga → த. அமாரக்்கம்.]

அமாவா

அமாவா  amāvāci, ெப. (n.)

   கா வா (அமாவாைச); ( ன்.);; new moon.

     "ஆ ரம் ெவ பாத ெமாப்ேபா ரமாவா " (ேச . ேச பல.57);.

     [Skt. amå-våsi → த. அமாவா .]

அமாவ ைய

 
 அமாவ ைய amāvasiyai, ெப. (n.)

   கா வா ( ன்.);; new moon.

     [Skt. amavasya → த. அமாவ ைய.]

அமாவாைச

அமாவாைச amāvācai, ெப. (n.)

   க ரவ ம் நில ம்  நிற் ம் நாள்; new moon, as the time when the sun and the moon dwell together.

     " ற்ைறநா ளமாவாைச ல்" (உபேதசகா. வ .229);.

த.வ. கா வா.

     [Skt. amå-våsyå → த. அமாவாைச.]

அமாவாைசக்கண்
டம்

 
 அமாவாைசக்கண்டம் amāvācaikkaṇṭam, ெப. (n.)

   ேநாய் க்காரக்்  கா வா நாளி ண்டா ம் ஏதம், ேநரச்்  ( ன்.);; crisis of a disease occurring at the new 
moon.

த.வ. கா வாேநரச்் .

     [அமாவாைச + கண்டம்.]

     [Skt. amä-väšyä → த. அமாவாைச.]

அமாவாைசக்க க்
கல்

 
 அமாவாைசக்க க்கல் amāvācaikkarukkal, ெப. (n.)

   கா வா காரி ள்; great darkness in the night of the new moon day.

     [அமாவாைச + க க்கல்.]

     [Skt. ama-väsyâ → த. அமாவாைச.]

க  → க  → க க்  → க க்கல்.

அமானத்

அமானத்  amāṉattu, ெப. (n.)

   1. ஒப்பைடத்த ெபா ள்; deposit, anything held in trust.

   2. க லத் ல் ெபயர ் ளத்தம் க்காமல் ைவத்த பணம் (R.F.);; money kept in suspense and not credited 
under any head.

     [U amanat → த. அமானத் .]
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அமானத் ச் ட்டா

 
 அமானத் ச் ட்டா amāṉattucciṭṭā, ெப. (n.)

   ெபா க் ப்ேப ; miscellaneous account.

     [U. amamat + cittha → த. அமானத் ச ் ட்டா.]

அமானவன்

 
 அமானவன் amāṉavaṉ, ெப. (n.)

    ரைசக் கைர ள்ள கட ள் (உபேதசரத்.  றப் ப்.);;     [Skt. amanava → த. அமானவன்.]

அமானிபாேசபாப்

 
 அமானிபாேசபாப் amāṉipācēpāp, ெப. (n.)

   ஆட் யர ்ஆ ைக ள்ள ல்லைற ப ரெ்சய் ம் நிலங்கள் (P.T.L.);; sundry farms under the management 
of a collector.

     [Ar. Amani + pajepap → த. அமானிபாேசபாப்.]

அமா ட த் ய
ம்

 
 அமா ட த் யம் amāṉuḍagiruttiyam, ெப. (n.)

   மனித வல்லைமையக் கடந்த ெசயல்; superhuman act.

     [Skt. a-manusa+krtya → த. அமா ட த் யம்.]

அமா டம்

 
 அமா டம் amāṉuḍam, ெப. (n.)

   மனித ஆற்ற க்  அப்பாற்பட்ட ; that which is superhuman.

     [Skt. manusya → த. அமா டம்.]

அமா டேராகம்

 
 அமா டேராகம் amāṉuḍarōkam, ெப. (n.)

   ெதய்வத் னா ம், ேதவைதகள், ேபய் த யவற் னா ம் ஏற்ப ம் ேநாய்; disease brought on through 
superhuman influences, here super human beings include the deities, demons, ghosts. monsters, malignant spirits etc. 
(சா.அக.);.

த.வ.  றசச்ார்  ேநாய்.

     [Skt. a-manusa + roga → த. அமா டேராகம்.]

அ சை்ச

அ சை்ச amiccai, ெப. (n.)

   அ  ( ந்தா.நி.212);; knowledge.

     [a-mithya → த. அ சை்ச.]

அ சகம்

அ சகம் amisagam, ெப. (n.)

   நாள் ( ந்தா. நி.193);; day.

     [Skt. amsaka → த. அ சகம்.]

அ ச தம்

 
 அ ச தம் amisabidam, ெப. (n.)

   ேதாெள ம் ன் கைவ; a cavity in the scapula (shoulder blade); to receive the knob of the humerus, Glenoid cavity 
(சா.அக.);.
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அ சம்

அ சம்1 amisam, ெப. (n.)

   பாகம்; part, portion.

     [Skt. amša → த. அ சம்.]

 அ சம்2 amisam, ெப. (n.)

   ஒ மம் (அன்னப் ள்);; swan.

     [Skt. hamsa → த. அ சம்.]

அ சனம்

அ சனம் amisaṉam, ெப. (n.)

    ரிக்ைக ( ந்தா. நி. 195);; dividing, parting.

     [Skt. amsana → த. அ சனம்.]

அ சாமம்

அ சாமம் amicāmam, ெப. (n.)

   மானசவா  ( ந்தா. நி.196);; lake manasarowar, a sacred lake at the foot of Mt. Kailas.

     [Skt. hamsa → த. அ சாமம்.]

அ

 
 அ  amisu, ெப. (n.)

   அ  (பாண் );; atom.

     [Skt. amsa → த. அ .]

அ கம்

 
 அ கம் amisugam, ெப. (n.)

   இைல; leaf (சா.அக.);.

அ ைச

 
 அ ைச amisai, ெப. (n.)

   தைலெய த் ; lot.

     "ஆைச க் ற  தா ல்பண்ண, அ ைச க் ற  க ைத ேமய்க்க".

     [Skt. amsa → த. அ ைச.]

அ த் யம்

அ த் யம் amittiyam, ெப. (n.)

   ெபாய்யல்லாத  (ேவதாந்தசா.84);; that which is not false.

     [Skt. a-mithya → த. அ த் யம்.]

அ த் ரன்

 
 அ த் ரன் amittiraṉ, ெப. (n.)

   பைகவன் (உரி.நி.);; enemy, as unfriendly.

     [Skt. a-mitra → த. அ த் ரன்.]

அ தம்

அ தம் amidam, ெப. (n.)

   அள றந்த ; that which is unmeasured, immense.

     "அ தமா ய ெப ம்பைட" ( ளா.கல்யாண.49);.

     [Skt. amita → த. அ தம்.]
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அ தவா

 
 அ தவா  amidavādi, ெப. (n.)

    த ஞ் ன ெகாள்ைக ைடயவன் ( ைம);; extremist.

     [Skt. amita + vadin → த. அ தவா .]

அ ரா தம்

 
 அ ரா தம் amirākidam, ெப. (n.)

   ெசங்க ங்கா  ( த்.அக.);; red catechu.

அ ரிநாளம்

 
 அ ரிநாளம் amirināḷam, ெப. (n.)

   ெவட்  ேவர; the root of a fragrant grass (khus khus);, Andropogon muricatus (சா.அக.);.

அ ைத

அ ைத amirudai, ெப. (n.)

   1.  ப் ; long pepper, Piper longum.

   2. ம ; sweet drink.

   3.  ள ; holy basil, Ocimum sanctum (சா.அக.);.

அ ல்தார்

 
 அ ல்தார ்amiltār, ெப. (n.)

   வரி தண் ம காரி; office employed to collect revenue.

த.வ. அமல்தார.்

     [U. amal-dar → த. அ ல்தார.்]

அ லக் னம்

 
 அ லக் னம் amilakkiṉam, ெப. (n.)

   உட ல் அ ந்த தா  உ ப்ைப உள்வாங் மல்ல  ெவளித்தள்  ம ந் ;த.வ. அகப் றந்தள்ளி.

அ லகரம்

 
 அ லகரம் amilagaram, ெப. (n.)

   உ ரவ்ளி ( ராணவா );; a gaseous element which is very essential to respiration, Oxygen (சா.அக.);.

அ லத்தன்ைம

 
 அ லத்தன்ைம amilattaṉmai, ெப. (n.)

அ லம் பாரக்்க;see amilam (சா.அக.);.

     [Skt. amla → த. அ லம்.]

அ லதம்

 
 அ லதம் amiladam, ெப. (n.)

   க , கந்தம் த யவற்ேறா   காரவைக (அ லவரக்்கங்);கைள உண்டாக் ம் காய்க கள்; that 
which converts vegetables and roots into sour, substances (சா.அக.);.

     [Skt. amla-ta → த. அ லதம்.]
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அ ல கரணம்

 
 அ ல கரணம் amiladigaraṇam, ெப. (n.)

   உ ரவ்ளிையக் கலக்கச ்ெசய்தல்; the act of uniting or causing to combine with охуgen, Oxygenation (சா.அக.);.

     [அ லம் + அ  + கரணம்.]

     [Skt. amla + adhi → த. அ ல .]

அ லப் ர காரம்

 
 அ லப் ர காரம் amilappiradikāram, ெப. (n.)

    ளிப் ெப ரக்்ைக; the reciprocal action of acid, acid reaction (சா.அக.);.

அ லம்

அ லம் amilam, ெப. (n.)

   1. அரிக் ம் தன்ைம ம் ளிப் ச ் ைவ ம் ெகாண்ட கா  ( ரவம்);; acid. 

   2  ளிப் ப்ெபா ள்; sour substances.

   3. மண், மாைழ த யவற்ேறா  ேசரந்்  உப்  வைககைள உண்  பண் ெமா  ெபா ள்;     [Skt. 
amla → த. அ லம்.]

அ லமாக்கல்

 
 அ லமாக்கல் amilamākkal, ெப. (n.)

    ளிப்ேபற் ைக; converting into acid, to make sour (சா.அக.);.

     [அ லம் + ஆக்கல்.]

     [Skt. amla → த. அ லம்.]

அ லைம

 
 அ லைம amilamai, ெப. (n.)

   கா  ( ராவக);த் தன்ைம,  ளிப் த்தன்ைம; acidity, sourness (சா.அக.);.

     [Skt. amla → த. அ லைம.]

அ னா

 
 அ னா amiṉā, ெப. (n.)

   அற (நீ ); மன்றத் ன் ஆைண (உத்தர );கைள உரியவரிடம் ேசரப்் க் ம் ெபா ப்பான 
அ வலர;் subordinate officer of civil Court to Serve legal processes.

த.வ.  ைடய காரி, கட்டைள அ காரி.

     [U. amin → த. அ னா.]

அ ரம்

 
 அ ரம் amītūram, ெப. (n.)

   ெசம்ம க்கடா; the male of a sheep which butts with its head, ram (சா.அக.);.

அ ர்

 
 அ ர ்amīr, ெப. (n.)

   தைலவன்; commander, nobleman.

     [U. amir → த. அ ர.்]
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அ ன்

அ ன்1 amīṉ, ெப. (n.)

   1. பணம் தண்டல் ெசய் ம் ஓர ்அ காரி; subordinate officer employed to collect arrears of revenue under a 
coercive process.

   2.  ம ைற மன்றக் கட்டைளகைள நிைறேவற் ற ஓர ்அ காரி; subordinate office employed by civil 
courts for Various purposes such as to sell or deliver up possession of immovable property, carry out legal processes as a 
bailiff.

த.வ. கட்டைள அ காரி, கட்டைளயர.்

     [U. amin → த. அ ன்.]

 அ ன்2 amīṉ, ெப. (n.)

   க க்க (அந்தரங்க); அ வலர ்(M.Sm. D.I.278);; confidential officer.

த.வ. அ க்க அ காரி, அ க்கர,் க க்க அ வலன்.

அ ன்ெகச்

 
 அ ன்ெகச்  amīṉkeccu, ெப. (n.)

    ற் ரின் நிலஅள க் ப் ; official plan of village lands.

     [U. amin + F. sketch → த. அ ன்ெகச் .]

அ னா

அ னா amīṉā, ெப. (n.)

   1. வல்லந்தமாய்க் கடன் நி ைவத் ெதாைகையத ்தண் ம் வ வாய் அ வலர;் sub-ordinate officer 
employed to Collect arrears of revenue under a coercive process.

   2. அைசயாச ்ெசாத் க்கைள ற்றல், ைகப்பற் தல் ேபான்ற நயமன்றக் கட்டைளகைள 
நிைறேவற் ம் அ காரி; subordinate officer employed by civil courts for various purposes such as to sell or deliver up 
possession of immovable property, carryout legal processes as a bailiff.

த.வ. தண்டலர.்

அ தசம் தன்

அ தசம் தன் amudasambūdaṉ, ெப. (n.)

   பாற்கட ல் றந்த நில  (வரத. பாகவத.  . 23);; Moon, as born from the ocean of milk.

     [Skt. a-mrta + sam – bhuta → த. அ தசம் தன்.]

அ தேவணி

அ தேவணி amudavēṇi, ெப. (n.)

   கங்ைகைய லணிந்தவன்,  வன் ( ப் .202);; Sivan, as having the Ganges in his matted hair.

     [அ தம் + ேவணி.]

அ ல்

அ ல் amul, ெப. (n.)

   1. அ காரம்; authority sway.

   2. ேமல் உசா ; administration or management of any land or business on behalf of another (R.R.);.

   3. நைட ைறப்ப த்தம்; effect.

     'நாைள ந்  இந்தச ்சட்டம் அ க்  வ ற .

த.வ. நைட ைறப்ப த்தம்.

     [U. amal → த. அ ல்.]
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அ ர்த்தம்

 
 அ ரத்்தம் amūrttam, ெப. (n.)

   உ ல்லாத ; that which is without form.

த.வ. உ .

     [Skt. a-murta → த. அ ரத்்தம்.]

அ ர்த்தன்

அ ரத்்தன் amūrttaṉ, ெப. (n.)

   உ ல்லாதவன்,  வன் ( . .1, 30, மைறஞா.);; Sivan, as formless.

த.வ. உ லன்.

     [Skt. a-murta → த. அ ரத்்தன்.]

அேமாகபாணம்

அேமாகபாணம் amōkapāṇam, ெப. (n.)

   இலக் த் தவறாத அம்  (பாரத. நிவாத. 84);; unerring arrow.

     [Skt. a-mogha + bana → த. அேமாகபணம்.]

அேமாகம்

அேமாகம் amōkam, ெப. (n.)

   1.  ; plenty, abundance.

   2. இலக் த் தவறாைம ( வக. 1646);; unfailingness in hitting.

த.வ.  , ெப க்கம்.

     [Skt. a-mogha → த. அேமாகம்.]

அேமாகன்

அேமாகன் amōkaṉ, ெப. (n.)

   மயக்க ல்லாதவன் (மசச் .  க் ர. 35);; one in whom there is no ignorance.

     [Skt. a-mogha → த. அேமாகன்.]

அேமாைக

அேமாைக amōkai, ெப. (n.)

   க க்காய் (ைதலவ. ைதல. 34);; chebulic myrobalan.

     [Skt. amogha → த. அேமாைக.]

அயக்களங்

 
 அயக்களங்  ayakkaḷaṅgu, ெப. (n.)

   இ ம் த்  ( ன்.);; oxide of iron, used as medicine.

     [அயம் + களங் .]

     [Skt. ayas → த. அயம்.]

களம் → களங்  = க ைம.

அயக் ரவீம்

 
 அயக் ரீவம் ayakkirīvam, ெப. (n.)

    ற்ெறட் ச ் ற் லக் யங்க ள் ஒன் ; name of an upanisad.

     [Skt. hayagriva → த. அயக் ரீவம்.]
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அயக் ரவீன்

 
 அயக் ரீவன் ayakkirīvaṉ, ெப. (n.)

    மா ன் ேதாற்றர க ள் ஒன் ; name of a form of Tirumal as horse-necked.

     [Skt. Hayagriva → த. அயக் ரீவன்.]

அயகரம்

 
 அயகரம் ayagaram, ெப. (n.)

   மைலப்பாம் ; boa-constrictor, as goat-swallower.

     [Skt. aja-gara → த. அயகரம்.]

அய

அய  ayasu, ெப. (n.)

   இ ம்  ( . .4, 8,  வாக்);; iron.

     [Skt. ayas → த. அய .]

அயணம்

அயணம் ayaṇam, ெப. (n.)

   ெசல ; moving, going.

     "ெவய்ேயான் வட ைச யயண ன்னி" ( வக. 85);.

த.வ. ெசல் ைக.

     [Skt. ayana → த. அயணம்.]

அயத்ெதாட்

 
 அயதெ்தாட்  ayattoṭṭi, ெப. (n.)

   ைவப்  நஞ்  வைக; a prepared arsenic, said to be pieces of iron cauldron used in the preparation of cinnabar.

     [அயம் + ெதாட் .]

     [Skt. ayas → த. அயம்.]

அயதார்த்தம்

அயதாரத்்தம் ayatārttam, ெப. (n.)

   ெமய் ல்லாத ; untruth.

     "அயதாரத்்த ஸ்மரணம்" (தரக்்கபா. 68);.

த.வ. ெமய் ன்ைம.

     [Skt a-yathartha → த. அயதாரத்்தம்.]

அயப்பைன

 
 அயப்பைன ayappaṉai, ெப. (n.)

அயபானி பாரக்்க;see aya-pani.

அயபானி

 
 அயபானி ayapāṉi, ெப. (n.)

   ஒ  ம ந் ச ்ெச  ( .அ.);; a medicinal herb.

     [Braz. ayapana → த. அயபானி.]
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அயம்பற்

 
 அயம்பற்  ayambaṟṟi, ெப. (n.)

   காந்தம்; magnet, as an iron-attracter.

     [அயம் + பற் .]

     [Skt. ayas → த. அயம்.]

பற்  → பற் .

அயமகம்

அயமகம் ayamagam, ெப. (n.)

    ைர ேவள் ; horse - sacrifice.

     "அயமக மா ரத் க் ேக ம்" (நல். பாரத.  ரத்்தம. 18);.

     [Skt. haya-medha → த. அயமகம்.]

அயமரம்

 
 அயமரம் ayamaram, ெப. (n.)

   அலரி ( ங்.);; oleander, as death to horse.

     [Skt. haya-måra → த. அயமரம்.]

அய கம்

அய கம் ayamugam, ெப. (n.)

   ஒன்ப  இ க்ைக வைகக ள் ஒன்றான ரிதர ல்லா க்ைக ( லப். 8:26, உைர);; a posture, one of 
nine posture.

     [அயம் +  கம்.]

     [Skt. haya → த. அயம்.]

அயேமதம்

அயேமதம் ayamētam, ெப. (n.)

    ைர ேவள்  (உத்தரரா. அ வேம. 7);; horse - sacrifice.

     [Skt. haya-méda → த. அயேமதம்.]

அயவணம்

 
 அயவணம் ayavaṇam, ெப. (n.)

   ஒட்டகம் ( ங்.);; camel.

     [Skt. ravana →. த. அயவணம்.]

அயவாகனன்

 
 அயவாகனன் ayavākaṉaṉ, ெப. (n.)

   ஆடை்ட ர் யாகக் ெகாண்ட கட ெளனக் க தப்ப ம் க்கட ள் ( டா.);; Agni as riding on a goat,

     [Skt. aja+vahana → த. அயவாகனன்.]

அயெவள்ைள

 
 அயெவள்ைள ayaveḷḷai, ெப. (n.)

   ம ந் க்காகப் ெபா யாக்கப்பட்ட இ ம் ; iron reduced to medicinal powder.

     [அயம் + ெவள்ைள.]

     [Skt. ayas → த. அயம்.]
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அயன்கணக்

 
 அயன்கணக்  ayaṉkaṇakku, ெப. (n.)

   நான் கன் வ த்த ெந ; destiny ordained by Brahman.

     'அயன் கணக்  ஆ க் ந் தப்பா '.

     [அயன்+கணக் .]

     [Skt. aja → த. அயன்.]

கள் → கண் → கணக் .

அயன்தரம்

 
 அயன்தரம் ayaṉtaram, ெப. (n.)

   நிலத் ன் தன் ம ப் ; original classification of lands in the Madras provinces at the time of survey according to 
their kinds of qualities.

     [அயன் + தரம்.]

     [U. ain → த. அயன்.]

அயன் ர்ைவ

 
 அயன் ரை்வ ayaṉtīrvai, ெப. (n.)

   நிலவரி; tax on land.

     [அயன் +  ரை்வ.]

     [U. ain → த. அயன்.]

அயன்மைன

 
 அயன்மைன  ayaṉmaṉaivi, ெப. (n.)

   நான் கன் மைன யா ய கைலமகள்; Kalaimagal wife of Brahman.

     [அயன் + மைன .]

     [Skt. aja → த. அயன்.]

அயன்சமா

 
 அயன்சமா ayaṉcamā, ெப. (n.)

   அரசால் க்கப்பட்ட ெமாத்தவரி; amount of government demand on land.

     [U. ain + jama → த. அயன்சமா.]

அயன்சமாபந்

 
 அயன்சமாபந்  ayaṉcamāpandi, ெப. (n.)

   ஆண்  நிலவரித் ரம்ானம்; annual settlement of land revenue.

     [U. ain + jamabandi → த. அயன்சமாபந் .]
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அயனப் றப்

 
 அயனப் றப்  ayaṉappiṟappu, ெப. (n.)

   க ரவனின் வட ைச, ெதன் ைசச ்ெசல களின் ெதாடக்கம்; commencement of the sun's northward of 
southward course, time of the sun's entry in kadagam or magaram.

     [அயனம் +  றப் .]

     [Skt. ayana → த. அயனம்.]

ற →  றப் .

அயனம்

அயனம் ayaṉam, ெப. (n.)

   1. வ  ( ங்.);; road, path, course.

   2. நிலந க்ேகாட் ற்  வடக் லாவ  ெதற் லாவ  ஞா  ெசல் ம் காலம்; time of the sun's northward 
or southward course.

   3. அைரயாண்  ( டா.);; half year.

   4. வடவ , ெதன்வ ச ்ெசல் ம்

   க ரவன் காலம் (உத்தராயண தட் ணாயன ரேவச காலம்); (ேவதாரணி. ேதாற்றச.் 82);; solstitial point, 
the first in either kadagam or magaram.

த.வ. ெசல .

அயனமண்டலம்

 
 அயனமண்டலம் ayaṉamaṇṭalam, ெப. (n.)

   நிலந க் ேகாட் ற்  வடக் ம் ெதற் ள்ள க ரவன் ெசல் ம் பாைத; the ecliptic.

     [அயன(ம்); + மண்டலம்.]

     [Skt. ayana → த. அயன(ம்);.]

மண்  → மண்டலம்.

அயனாள்

அயனாள் ayaṉāḷ, ெப. (n.)

   1. நான் கனின் நாள்; a day of Brahman,

   2. நான் கனின் வாணாள்; age of Brahman.

     [அயன் + நாள்.]

     [Skt. aja → த. அயன்.]

அயாசகம்

அயாசகம் ayācagam, ெப. (n.)

   ேகளா  ைடக் ம் இரவல்; unsolicited alms.

     "ஆய்ந்தாரக்் கயாசக மாம்" (ைசவச. ெபா . 257);.

     [Skt. a-yacaka → த. அயாசகம்.]

அயா த சை்ச

அயா த சை்ச ayācidabiccai, ெப. (n.)

   இ ந்த டத் ேலேய வ ம் உணைவ வாங் ண் ம் இரவல் (ைசவச. ெபா . 405);; food obtained 
unsought by saintly men, who neither leave their place nor make any effort to obtain it.

     [Skt. a-yacita + bhiksa → த. அயா த சை்ச.]

அ க்கவாதைசவ
ம்

அ க்கவாதைசவம் ayikkavātasaivam, ெப. (n.)

    வனிய மதப் ரி க ெலான்  ( . ேபா. பா அைவ. பக். 22);; a Šaiva sect.
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அ ங் ைச

அ ங் ைச ayiṅgisai, ெப. (n.)

    ன் த்தாைம; abstention from doing injury, esp. from killing.

     "ஆ ங் ைச ெபாைறேய ெமய்ம்ைம" ( வத .  வத ம. 3);.

     [Skt. a-himsa → த. அ ங் ைச.]

அ ச் ரியம்

 
 அ ச் ரியம் ayiccuriyam, ெப. (n.)

   ெசல்வம்; wealth.

     [Skt. aisvarya → த. அ ச் ரியம்.]

அ ஞ்ைச

அ ஞ்ைச ayiñjai, ெப. (n.)

    ன் த்தாைம; abstention from doing injury, esp. from killing.

     "அ ஞ்ைசேய பரமதன்மம்" ( ரேபாத. 18, 4);.

     [Skt. a-himsa → த. அ ஞ்ைச.]

அ தம்

அ தம் ayidam, ெப. (n.)

    ங் ; harm.

     "இந்த மானியத் க்  அ தம் பண்ணினவன்" (ெத.க.ெதா.1 பக். 138);.

     [Skt. a-hita → த. அ தம்.]

அ ந்தா

 
 அ ந்தா ayindā, ெப.எ. (adj.)

   அ த்  வ ற; next, ensuring.

     "அ ந்தா பச " (உ.வ.);.

     [U. a-inda → த. அ ந்தர.்]

அ ந் ர ைச

அ ந் ர ைச ayindiradisai, ெப. (n.)

    ழக் ; the east quarter, as under the guardianship of Indira.

     "அ ந் ர ைச ன்" ( காளத்.  . ெதன்ைக. 64);.

த.வ.  ழ் ைச.

     [அ ந் ரம் +  ைச.]

     [Skt. ayindra → த. அ ந் ர(ம்);.]

அ ம்ைச

 
 அ ம்ைச ayimcai, ெப. (n.)

அ ம்ைச பாரக்்க;see ahirnsai.

     [Skt. a-himsa → த. அ ம்ைச.]

அ மா

 
 அ மா  ayimācu, ெப. (n.)

   ேதர் , ஆய் ; examination, inspection.

     [U. azmaish → த. அ மா .]
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அ ராணி

அ ராணி ayirāṇi, ெப. (n.)

   1. அ ராவணனின் ைண  அ ராவணி; consort of Airavanan.

   2. இந் ரனின் ைண  (நால . 381);; Indirani, Indran's consort.

   3. மைலமகள் ( வா.);; Parvadi.

     [Skt. aja+rani → த. அ ராணி.]

அ ராவணம்

 
 அ ராவணம் ayirāvaṇam, ெப. (n.)

அ ராவதம் பாரக்்க;see ayiravadam.

     [Skt. ayiravada → த. அ ராவணம்.]

அ ராவதம்

 
 அ ராவதம் ayirāvadam, ெப. (n.)

   இந் ரனின் ஊர்  என்  ெசால்லப்ப ம் ஐராவதம் என் ம் யாைன; Indiran's elephant.

த.வ. ேதவரே்கான்யாைன.

     [Skt. ayiravada → த. அ ராவதம்.]

அ ராவதன்

 
 அ ராவதன் ayirāvadaṉ, ெப. (n.)

   அ ராவதம் என் ம் யாைனைய ஊர் யாகக் ெகாண்டவன், இந் ரன்; Indiran.

த.வ. ேதவரே்கான்.

     [Skt. ayiravada → த. அ ராவதன்.]

அ ல்வார்

அ ல்வார ்ayilvār, ெப. (n.)

    தல் வரித ் ட்டத் ற் ப் ன் வரி டப்பட்ட நிலங்கள் (G. Sm. D. I. ii. 28);; lands assessed subsequent to the 
first settlement by the British.

     [U. ain-war → த. அ ல்வார.்]

அ த்தம்

அ த்தம் ayuttam, ெப. (n.)

   த ன்ைம; unfitness, incongruity.

     "அ த்தெம ஞ் ரிைக ெயா பால் க் " ( ரேபாத. 3:11);.

த.வ. ெபா ந்தாைம.

     [Skt. a-yukta → த. அ த்தம்.]

அ தம்

அ தம் ayudam, ெப. (n.)

   பத்தா ரம் (இர .  வவ. 1);; ten thousand.

     [Skt. ayuta → த. அ தம்.]

அேயாக் யைத

 
 அேயாக் யைத ayōkkiyadai, ெப. (n.)

    ெயா க்கம்; bad conduct, dishonesty.

     [Skt. a-yogya-ta → த. அேயாக் யைத.]
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அேயாக் யம்

 
 அேயாக் யம் ayōkkiyam, ெப. (n.)

   தகாத ; that which is unsuitable, improper.

த.வ. ஒ க்க ன்ைம.

     [Skt. a-yogya → த. அேயாக் யம்.]

அேயாக் யன்

அேயாக் யன் ayōkkiyaṉ, ெப. (n.)

   1. நம் தற்ேகலா நடத்ைதயன்; unreliable person.

   2. ஒ க்கமற்றவன்; dishonest.

     [Skt. a-yogya → த. அேயாக் யன்.]

அேயாகவன்

அேயாகவன் ayōkavaṉ, ெப. (n.)

   நான்காம் வ ணத்தா ( த் ர); க் ம் வணிக (ைவ ய);ப் ெபண் க் ம் றந்தவன் (ைசவச. 
ெபா . 467, உைர);; son of a sudra man and vaisya woman.

     [Skt. a-yogava → த. அேயாகவன்.]

அேயாத்

அேயாத்  ayōtti, ெப. (n.)

   ேகாசலரக்ளின் தைலநகர ்(கம்பரா. ைகயைட.7);; name of the capital of the kingdom of Kosala.

     [Skt. ayodhya → த. அேயாத் .]

அேயானிசன்

 
 அேயானிசன் ayōṉisaṉ, ெப. (n.)

    றப் ப்  வ யாய் றவாதவன்; one not born from the womb.

     [Skt. a-yoni-ja → த. அேயானிசன்.]

அர்க்கன்

 
 அரக்்கன் arkkaṉ, ெப. (n.)

   க ரவன்; the sun.

     [Skt. arka → த. அரக்்கம்.]

அர்க்கா ப

 
 அரக்்கா ப  arkkādibadi, ெப. (n.)

 the planet presiding over riches.

     [Skt. arga + adhipati → த. அரக்்கா ப .]

அர்க்கா பன்

 
 அரக்்கா பன் arkkātibaṉ, ெப. (n.)

அரக்்கா ப  பாரக்்க;see arkkadipadi.

     [அரக்்கா ப  → அரக்்கா பன்.]
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அர்க்கார்

 
 அரக்்கார ்arkkār, ெப. (n.)

    தன்; messenger.

     [U. -harkara → த. அரக்்கார.்]

அர்க் யம்

அரக்் யம் arkkiyam, ெப. (n.)

   ேதவரக் க் ம்,  ந் னரக் க் ம் நீரால் ெசய் ம் வரேவற் ; water offered reverentially to gods and 
guests.

     "மந் ரத் னாேல தமாராரக்் யங் ெகா த் " (ேச . ேச பல.90);.

த.வ. நீேராம்பல்.

     [Skt. arghya → த. அரக்் யம்.]

அர்சச்கன்

 
 அரச்ச்கன் arccagaṉ, ெப. (n.)

   ேகா ல் வ பா  நடத் பவன்; temple priest.

த.வ.  சகன்,  சாரி.

     [Skt. arcaka → த. அரச்ச்கன்.]

அர்சச்னாபாகம்

 
 அரச்ச்னாபாகம் arccaṉāpākam, ெப. (n.)

அரச்ச்னாேபாகம் பாரக்்க;see arccana-pogam.

     [அரச்ச்னா + பாகம்.]

     [Skt. arcana → த. அரச்ச்னா.]

அர்சச்னாேபாகம்

அரச்ச்னாேபாகம் arccaṉāpōkam, ெப. (n.)

   ேகா ற் சக க்  டப்பட்ட இைற  நிலம் (I.M.P. SA. 176);; lands on free tenure bestowed on temple 
priests.

     [அரச்ச்னா+ேபாகம்.]

     [Skt. arcane → த. அரச்ச்னா.]

அர்சச்ைன

அரச்ச்ைன arccaṉai, ெப. (n.)

   வ பா ; worship.

     "ெசவ்  தரச்ச்ைன ெசய்தனர"் (கந்த . . 123);.

த.வ.  ைச.

     [Skt. arcana → த. அரச்ச்ைன.]

அர்சச்ாவதாரம்

அரச்ச்ாவதாரம் arccāvatāram, ெப. (n.)

    மால் நிைலக ெளான்  (அஷ்டாதச. தத்வத். 3,60);; manifestation of Tirumal as idols and other sacred 
symbols which are worshipped in temples and houses, one of five Tirunmål nilai.

     [Skt. arcå + ava-tåra → த. அரச்ச்ாவதாரம்.]

1147

www.valluvarvallalarvattam.com 17101 of 19068.



அர்சச்ா க் ரகம்

அரச்ச்ா க் ரகம் arccāviggiragam, ெப. (n.)

    ைசத் ேமனி; idol to be worshipped.

     "சடேகாபைன அரச்ச்ா க் ரகமாகப் ர ஷ் ப் த் " (ேகா ெலா.7);.

த.வ. கட ட் ைல.

     [Skt. arca+vi-graha → த. அரச்ச்ா க் ரகம்.]

அர்ச்

 
 அரச்்  arcci, ெப. (n.)

    ண்ணப்பம்; official representation generally in writing from a sub-ordinate to a superior a petition.

த.வ. ேவண் ேகாள்.

     [U. arzi → த. அரச்் .]

அர்ச் -த்தல்

அரச்் -த்தல் arccittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ ப தல்; to worship.

     "அரச்் ப்பா ரிந்  லலரினால்" (ைசவச. ெபா . 566);.

த.வ.  ைசெசய்தல்.

     [Skt. arc- → த. அரச்் -,]

அர்ச் தன்

அரச்் தன் arccidaṉ, ெப. (n.)

   வ படப்ப ேவான்; one who is worshipped.

     "ஆ நாத னமரரக் ளரச்் தன்" (ேதவா. 784:7);.

த.வ. வ படத்தக்ேகான்.

     [Skt. arcita → த. அரச்் தன்.]

அர்ச் ய ட்டர்

 
 அரச்் ய ட்டர ்arssiyasiṭṭar, ெப. (n.)

    யகத் ற யர(் த்);; canonized saints.

     [Skt. ariya + sista → த. அரச்் ய ட்டர.்]

அர்ச் ரா மார்க்க
ம்

 
 அரச்் ரா மாரக்்கம் arccirātimārkkam, ெப. (n.)

    றக்கத் ற் ச ்ெசல்ேவாைர த ற் கண்  வரேவற்  வ  நடத் ம் ெதய்வங்கைளக் கடந்  
றக்கத் க் ச ்ெசல் ம் வ ; way to the supreme heaven which is open only to the Brahma-vit (knower of Brahman); 

and on which one has to pass by Arccis and other deities.

     [Skt. arcist-adi+marga → த. அரச்் ரா  மாரக்்கம்.]

அர்ச்

 
 அரச்்  arssisu, ெப. (n.)

    றக்கத் ற் ச ்ெசல்ேவாைர த ற்கண்  வரேவற்  வ  நடத் ந் ெதய்வம் (அஷ்டாதச 
அரச்் );; name of the deity met with first on the way to the supreme heaven, who leads on to the next, and who presides 
over light.

     [Skt. arcis → த. அரச்் .]

அர்ச் னன்

 
 அரச்் னன் arccuṉaṉ, ெப. (n.)

அ ச் னன் பாரக்்க;see aruccunan.
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அர்சை்ச

 
 அரச்ை்ச arccai, ெப. (n.)

   ெதய்வ  (வணங்கப்ப ம் ைல);; idol, as worshipped.

த.வ. இைற .

     [Skt. arcå → த. அரச்ை்ச.]

அர்சாேராகம்

 
 அரச்ாேராகம் arcārōkam, ெப. (n.)

   மலவா ல் தைச வளரந்்  ன் த் ம் ல ேநாய்; a disease which gives rise to the growth of polypi or 
fleshy condylomata at the anus known as piles.

     [Skt. arca-roga → த. அரச்ாேராகம்.]

அர்

 
 அர்  arci, ெப. (n.)

    ண்ணப்பம்; official representation generally writing from a sub-ordinate to a superior, a petition.

த.வ. ேவண் ேகாள்.

     [U arzi → த. அர் .]

அர் தாத்

 
 அர் தாத்  arcitāttu, ெப. (n.)

   எ த்  லமான ண்ணப்பம்; written petition.

     [U. arzi+dash → த. அர் தாத் .]

அர் தார்

 
 அர் தார ்arcitār, ெப. (n.)

   ேவண் ேகாள் ( ண்ணப்பம்); ெசய்ேவான்; petition, memorialist.

     [U. arzi-dar → த. அர் தார.்]

அர் தாவா

 
 அர் தாவா arcitāvā, ெப. (n.)

    ைற ட்  ( ரா ); ேவண் ேகாள் ( ண்ணப்பம்); (இக்.வ.);; petition of complaint, plaint, first pleading in a 
suit.

     [U. arzi+tava → த. அர் தாவா.]

அர்ேசாேராகம்

 
 அரே்சாேராகம் arcōrōkam, ெப. (n.)

    லேநாய் ( .ைவ.ர.);; piles.

     [Skt. arsas+roga → த. அரே்சாேராகம்.]
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அர்த்தக் ரகணம்

 
 அரத்்தக் ரகணம் arttaggiragaṇam, ெப. (n.)

   பா க் ேகாள் மைறப்  (பா க் ரகணம்);; half eclipse.

த.வ. அைரமைறப் .

     [Skt.ardha+grahana → த. அரத்்தக் ரகணம்.]

அர்த்தேகாளம்

 
 அரத்்தேகாளம் arttaāḷam, ெப. (n.)

   அைரக்ேகாளம்; hemisphere.

     [அரத்்த(ம்); + ேகாளம்.]

     [Skt. ardha → த. அரத்்தம்.]

அர்த்தசந் ரக்

 
 அரத்்தசந் ரக்  arttasandirakkuṟi, ெப. (n.)

   இன்பந் ய்க் ங்கால் ெபண்களின் மார்  ேபான்ற பாகங்களில் ஆண்களின் உ ர(்நகங்);கள்பட்  
அைரநில  (அரத்்த சந் ர); வ ல் உண்டாக்கப் ெப ம் உ ர(்நக);க் ; semi lunar impression of the finger-
nail left by a male on the female breast etc. at sexual intercourse for the purpose of exciting sexual passion as laid down in 
the erotic science of kokkoga muni.

     [அரத்்தசந் ர(ம்); +  .]

     [Skt. ardha+candra → த. அரத்்தசந் ரன்+ .]

அர்த்தசந் ரகபாட
ம்

 
 அரத்்தசந் ரகபாடம் arttasandiragapāṭam, ெப. (n.)

   ெநஞ்சத் ல் ெபரிய,  ய அரத்தக் ழாய்களில் அதன் வாய்ப் ப கைளக் காக்க ேவண்  அைவ 
ஒவ்ெவான் ற் ம் அைமந் ள்ள கத  ேபான்ற ன்  ைற வ வ தைச; the three semi-lunar cuspid valves 
which guard the entrances leading to the aorta and the pulmonary artery.

     [Skt. ardha+candra+kapata → த. அரத்்தசந் ரகபாடம்.]

அர்த்தசந் ரப் ர
ேயாகம்

 
 அரத்்தசந் ரப் ரேயாகம் arttasandirappirayōkam, ெப. (n.)

   க த் ற் ைகெகா த் த் தள் ைக; pushing one by the neck with the open hand put in the shape of a crescent.

     [Skt. ardha + candra + prayógam → த. அரத்்தசந் ரப் ரேயாகம்.]

அர்த்தசந் ரபாண
ம்

 
 அரத்்தசந் ரபாணம் arttasandirapāṇam, ெப. (n.)

    ைற வ வான அம் ; arrow with crescent - shaped head.

     [Skt. ardha + candra + pana → த. அரத்்த சந் ரபாணம்.]

அர்த்தசந் ரம்

அரத்்தசந் ரம் arttasandiram, ெப. (n.)

   1. பைடவ ப் வைக ெளான் ; army arrayed in the form of a crescent.

     "அரத்்தசந் ரப்ேபார ் கம் வ த்தான்" (பாரத.  ன்றாம் ேபார.் 2);.

   2.  வா ன் ேமல் வைள  (ெத.க.ெதா.ii. பக்.143);; crescent arch on an idol.

     [Skt. ardha+candra → த. அரத்்தசந் ரம்.]
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அர்த்தசந் ரன்

அரத்்தசந் ரன்1 arttasandiraṉ, ெப. (n.)

   1. எட்டாம் நாள் நில ; half-moon crescent.

   2. உ ர ்(நக);க்  (ெகாக்ேகா. 5, 58 உைர);; semi-circular impression of the finger nail.

   3. ஒ வைக ெநற் க் ; figure of crescent painted on the forehead.

     [Skt. ardha+candra → த. அரத்்தசந் ரன்.]

 அரத்்தசந் ரன்2 arttasandiraṉ, ெப. (n.)

   1. ப னா  (ேசாடச); கைல ெளான்  (ெசந். IX, 248);; a mystic centre in the body, one of sodasa-Kalai.

   2.  வா ன் ஒ  ப  (ெத.க.ெதா. ii, 203);; apart of the tiruvasi.

     [Skt. ardha+candra → த. அரத்்தசந் ரன்.]

அர்த்தசம்வாதம்

அரத்்தசம்வாதம் arttasamvātam, ெப. (n.)

   இைறக்ெகாள்ைக ன் உள்ள  இல்ல  ஆ ய இ  ெகாள்ைக, (அஸ் நாஸ் வாதம்); ( . .அளைவ, 1, 
வாக்.);;     [Skt. artha+samvada → த. அரத்்தசம் வாதம்.]

அர்த்தசாத் ரம்

 
 அரத்்தசாத் ரம் arttacāttiram, ெப. (n.)

   ெகள ல்யர ்எ ய அர யல் ல்; political economy, political science, a book written by Gowdillyar.

த.வ. ெபா ள் ல்.

     [Skt. ardha+såstra → த. அரத்்தசாத் ரம்.]

அர்த்தசாம ைச

அரத்்தசாம ைச arttacāmapūcai, ெப. (n.)

   ேகா ன் நள்ளிர ப் ைச; midnight service in the temple.

     [அரத்்த + சாமம் +  ைச.]

     [Skt. ardha → த. அரத்்தம்.]

யாமம் → சாமம் → Skt. jama.   →  ைச → Skt. puja.

   அரத்்தசாமம்  நள்ளிர , ந  இர ; midnight.

     [அரத்்த(ம்); + சாமம்.]

     [Skt. ardha → த. அரத்்த(ம்);.]

யாமம் → சாமம்.

   அரத்்ததர்   த்த ள் ஒ வர ்(மணிேம. பக். 369);; a Buddha.

அர்த்ததாயம்

அரத்்ததாயம் arttatāyam, ெப. (n.)

    றங்கைட (வாரி ); உரிைம ல் ெப ம் பங் ப் ெபா ள்; property obtained as a share in inheritance.

     "இவ் ரா டன் ஒ  அரத்்ததாய ப்ராப்  உைடேயனல்ேலன்" ( வ். ெபரியாழ். 3:18,  யா. பக் 521);.

     [அரத்்த(ம்); + தாயம்.]

     [Skt. ardha → த. அரத்்தம்.]

த. ஆயம் → Skt. தாயம்.
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அர்த்தநாசம்

 
 அரத்்தநாசம் arttanācam, ெப. (n.)

   ெபா ட்ேக ; loss of wealth.

     [Skt. artha → த. அரத்்த(ம்);.]

த. ந  → Skt. nasa.

அர்த்தநாரி

 
 அரத்்தநாரி arttanāri, ெப. (n.)

   மணிக் ற்ற வைக; faw in a ruby.

     [Skt. ardha+nari → த. அரத்்தநாரி.]

அர்த்தநாரசீன்

 
 அரத்்தநாரீசன் arttanārīcaṉ, ெப. (n.)

அரத்்தநாரீ வரன் பாரக்்க;see arta-narisuvaran.

அர்த்தநாரீ வரன்

அரத்்தநாரீ வரன் arttanārīcuvaraṉ, ெப. (n.)

   பா டம்  ெபண் வ வான வன் (மசச் .  ராண. 22);; form of Sivan, half female and half male.

த.வ. மாெதா பாகன்.

     [Skt. ardha + nari + isvara → த. அரத்்த நாரீ வரன்.]

அர்த்தப்ப த் -
தல்

அரத்்தப்ப த் -தல் arddappaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெபா ள் ெகாள் தல்; interpret (in one's own way);.

அவர ்உன்ேனா  ேபசாததற்  உன் ேமல் னம் என்  அரத்்தப்ப த்தத் ேதைவ இல்ைல. (உ.வ.);.

     [அரத்்தம் + ப த் -,]

     [Skt. artha → த. அரத்்தம்.]

அர்த்தப் ச

 
 அரத்்தப் ச  arttappisagu, ெப. (n.)

   ெபா ட் ைழ; misconstruction, wrong sense.

     [அரத்்தம் +  ச .]

     [Skt. artha → த. அரத்்த(ம்);.]

அர்த்தப் ரட்

 
 அரத்்தப் ரட்  arttappuraṭṭu, ெப. (n.)

அரத்்தப் ச  (பாண் .); பாரக்்க;see artta-p-pisagu.

     [அரத்்த(ம்); +  ரட் .]

     [Skt. artha → த. அரத்்தம்.]
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அர்த்தபக் வம்

 
 அரத்்தபக் வம் arttabakkuvam, ெப. (n.)

   ேதைவயான பக் வத் ல் பா  (பா  ப த்த );; half-riped condition.

     [அரத்்த(ம்); + பக் வம்.]

     [Skt. artha → த. அரத்்தம்.]

அர்த்தபஞ்சகம்

அரத்்தபஞ்சகம் arttabañjagam, ெப. (n.)

   மா யத் ன் ஐம்ெப ம் உண்ைமகள்; five truths of Vaisnavisam.

     [Skt. artha + pancake → த. அரத்்தபஞ்சகம்.]

ஐம்ெப ம் உண்ைமகளாவன:

   1. ஸ்வஸ்வ பம்,

   2. பரஸ்வ பம்,

   3.  ஷாரத்்த ஸ்வ பம்,

   4. உபாயஸ்வ பம்,

   5.  ேரா ஸ்வ பம்.

அர்த்தபரியங்கம்

 
 அரத்்தபரியங்கம் arttabariyaṅgam, ெப. (n.)

   ஓர ்ஓக நிைல; a particular reclaining posture practised in meditation or yoga.

     [Skt. ardha+pariyanka → த. அரத்்தபரியங்கம்.]

அர்த்தபாதம்

 
 அரத்்தபாதம் arttapātam, ெப. (n.)

   ஒ  வைகச ்ெச ; a plant, Phyllanthus niruri.

அர்த்தபாராவதம்

அரத்்தபாராவதம் arddapārāvadam, ெப. (n.)

   1. ஒ  வைகப் றா; a kind of pigeon.

   2. க தாரி; a partridge Tetrax perdix.

அர்த்த ரசாதனி

 
 அரத்்த ரசாதனி arttabiracātaṉi, ெப. (n.)

   இமயத் ல் இ க் ம் ஒ வைக ெச ; an unidentified Himalayam plant used in eye-disease.

அர்த்த ட்டகம்

 
 அரத்்த ட்டகம் arttabiruṭṭagam, ெப. (n.)

 a mode of gesticulation.

     [Skt. ardha + prsthaka → த. அரத்்த ட்டகம்.]
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அர்த்த ட்

 
 அரத்்த ட்  arttabuṭṭi, ெப. (n.)

   ெபா ட ்ெபா ; significative fullness, pregnant signification in speech, writing or action.

த.வ. ெபா டெ்பா .

     [Skt. artha + pusti → த. அரத்்த ட் .]

அர்த்த ட்

 
 அரத்்த ட்  arttabuṭbi, ெப. (n.)

     நாகப்  மரம்; iron-wood of ceylon-mesua ferrea.

அர்த்தேபதம்

 
 அரத்்தேபதம் arttapētam, ெப. (n.)

   ெபா ள் ேவ பா ; difference in meaning.

     [Skt. artha + bheda → த. அரத்்தேபதம்.]

அர்த்தேபதேராகம்

அரத்்தேபதேராகம் arttapētarōkam, ெப. (n.)

   1. ஒற்ைறத் தைலவ ; neuralgia or headache on one-side of the head, Hemicrania.

   2. தைல ன் ஒ  பக்கத் ல் த்தல் வ  கண்  ெதால்ைல ெசய்  15 நாள் அல்ல  மாதத் ற்ெகா  
ைற அ கமா  அதன் ன்தாேன ணமைடவதா க் ம் ேநாய்; a neuralgic disease of the head in 

அர்த்தம்

அரத்்தம்1 arttam, ெப. (n.)

   1. ெசாற்ெபா ள்; meaning.

   2. ெபா ட்  என் ம் ெபா ளில் வ ம் வட ெசால்; last member of a Skt. compound which conveys the sense of 
the dat., as in  வனாரத்்தம்.

     [Skt. artha → த. அரத்்தம்.]

 அரத்்தம்2 arttam, ெப. (n.)

   பா ; half.

த.வ. ப , அைர.

     [Skt. ardha → த. அரத்்தம்.]

அர்த்தம்பண் -
தல்

அரத்்தம்பண் -தல் arddambaṇṇudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெபா ள் ெகாள் தல்; to understand, interpret.

     [அரத்்தம் + பண் -,]

     [Skt. artha → த. அரத்்தம்.]

அர்த்தமண்டபம்

 
 அரத்்தமண்டபம் arttamaṇṭabam, ெப. (n.)

   க வைறையச ்சாரந்்த மண்டபம்; hall immediately in front of the innermost shrine in a temple.

     [அரத்்தம் + மண்டபம்.]

     [Skt. ardha → த. அரத்்தம்.]

அர்த்தமாக

அரத்்தமாக  arddamākadi, ெப. (n.)

    ரா த ெமா  வைக ( . .பா . 2, மைறஞா.);; a Prakrtic dialect.

     [Skt. ardha-mågadhi → த. அரத்்தமாக .]
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அர்த்தமா -தல்

அரத்்தமா -தல் arddamākudal,    5 ெச. ன்ற . (v.t.)

   1. ெபா ள்ப தல்; to make sense, mean.

     'அவர ் ைட ெசால்ல ல்ைல என்பதால் அவர ்ஒப் க் ெகாண்டார ்என்  அரத்்த மாகா '.

   2.  ரிதல்; to understand.

     'நீங்கள் ெசான்ன  எனக்  அரத்்தமாக ல்ைல'.

     [அரத்்தம் + ஆ -,]

     [Skt. artha → த. அரத்்தம்.]

த. ஆ -, ( . .);

அர்த்தமானியம்

 
 அரத்்தமானியம் arttamāṉiyam, ெப. (n.)

   பா ப்ப  இைற யாக டப்பட்ட நிலம்; land which pays half assessment.

     [அரத்்த(ம்); + மானியம்.]

     [Skt. ardha → த. அரத்்தம்.]

அர்த்த லம்

அரத்்த லம் arttamūlam, ெப. (n.)

     ( லம்); நாண் னின் த ரண்  நா ைக (ேசா ட.  ந்.. 56);; the first two ghatikasor forty-eight 
minutes in mula-naksatra.

     [அரத்்த(ம்); +  லம்.]

     [Skt. ardha → த. அரத்்த(ம்);.]

அர்த்தரதம்

அரத்்தரதம் arddaradam, ெப. (n.)

   ேதர ்நான்க ள் ஒன்  ( பத்ம. ெதன்றல் . 67, உைர);; a class of chariots, one of four iradam.

     [Skt. ardha-ratha → த. அரத்்தரதம்.]

அர்த்தரதன்

அரத்்தரதன் arddaradaṉ, ெப. (n.)

   ேபார் ரிந்  ன்னைட ந் ேதர் ரன் (பாரத. அணிவ. 3);; warrior who fights from his car with another and runs 
away defeated, one of four ter-viran.

     [Skt. ardha + ratha → த. அரத்்தரதன்.]

அர்த்தராத் ரி

 
 அரத்்தராத் ரி arttarāttiri, ெப. (n.)

   நள்ளிர ; midnight.

     [Skt. ardha + ratri → த. அரத்்தராத் ரி.]

அர்த்தராத் ரி ர
ம்

 
 அரத்்தராத் ரி ரம் arttarāttirisuram, ெப. (n.)

   ந  இர ண்டா ங் காய்சச்ல்; an attack of fever during midnight hours.

     [அரத்்த+ராத் ரி+ ரம்.]

     [Skt. sardha+ratri → த. அரத்்தராத் ரி.]

ள் →  ர →  ரம்.
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அர்த்தவாதம்

அரத்்தவாதம் arttavātam, ெப. (n.)

   ெந லக்கங்கைள வற் த் ம் ெதாடர ்( வசம.35);; commendatory or condemnatory texts emphasizing the 
desirableness of what is enjoined or the undesirableness of what is prohibited.

   2.  கழ்ச் ; praise, eulogium.

     'இவ் சயத் ல் அரத்்தவாத ல்ைல' (ஈ . 3.9:2);.

     [Skt. artha+vada → த, அரத்்தவாதம்.]

அர்த்த த்ைத

 
 அரத்்த த்ைத arttaviruttai, ெப. (n.)

   ந  அகைவ; middle aged.

     [Skt. artha+vrdha →த. அரத்்த த்ைத.]

அர்த்தேவதம்

அரத்்தேவதம் arttavētam, ெப. (n.)

   ெபா ால் (ேவதா.  . 3. உைர);; political science, political economy, one of four upa-vedam.

     [Skt. artha + veda → த. அரத்்தேவதம்.]

அர்த்தாங்கத் ர்

அரத்்தாங்கத் ர ்arttāṅgattimir, ெப. (n.)

   1. உடம் ெனா  பக்கத் ல் உணரச்் ன்ைம; absence of sensibility to pain on one side of the body, Hemi-
analgesia.

   2. உடம் ன்ஏதாவெதா  பா ணரச்் ன்ைம; loss of sensation in either half of the body, Hemi-anesthesia.

     [அரத்்தம்+ஆங்கம்+ ர.்]

     [Skt. artha+anga →த. அரத்்தாங்கம்.]

அர்த்தாங்கம்

அரத்்தாங்கம் arttāṅgam, ெப. (n.)

   1. அரத்்தாங்கவாதம் பாரக்்க;see arttanga-vadam.

   2. பா  உடம் ; one half of the body.

     [Skt. artha+anga → த. அரத்்தாங்கம்.]

அர்த்தாங்கவ

அரத்்தாங்கவ  arttāṅgavali, ெப. (n.)

   1. உடம் ெனா பக்கத்  வ ; pain on one side of the body.

   2. ஊைத னா டம் ெலா  பக்க ண்டா ம் த்தல் வ ; a neuralgic attack on one side of the body.

   3. உடம் ெனா  ப ற் கா ங் கால்ைக வ ப் ; epilepsy affecting one half of the body.

     [அரத்்தம்+ஆங்கம்+வ .]

     [Skt. artha+anga → த. அரத்்தாங்க.]

அர்த்தாங்கவாதம்

 
 அரத்்தாங்கவாதம் arttāṅgavātam, ெப. (n.)

    ேயாட்டம் பா  உடம் ற் ைறவதனால் அப்பக்கத் க் ைக, கால் த ய உ ப் கள் 
உதவாமற் ேபா ம்ப ச ்ெசய் ம் வ ப் ேநாய்; paralysis of one side of the body due to insufficient circulation or 
supply of blood.

த. வ.  க் ைறவ ப் .

     [Skt. ardha+anga+vadham → த. அரத்்தாங்கவாதம்.]

அர்த்தாங்க
க

அரத்்தாங்க க arttāṅgavisivuga, ெப. (n.)

   பக்க ஊைத (வாதம்); (ைதலவ. ைதல. 128);; paralysis of half the body.

     [அரத்்தாங்கம் + இ .]

     [Skt. artha+anga → த. அரத்்தாங்கம்.]
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அர்த்தாங்

அரத்்தாங்  arttāṅgi, ெப. (n.)

   மைன ; wife.

     "கம்பண ைடயார ்அரத்்தாங்  இராமாேத யார"் (ெத.க.ெதா. 4:99);.

     [Skt. artha+anga → த. அரத்்தாங் .]

அர்த்தாங் காரம்

அரத்்தாங் காரம்1 arttāṅākāram, ெப. (n.)

   பா டன்பா  (ஈ . 4. 1:1,  ய);; half consent.

     [Skt. ardha + angikara → த. அரத்்தாங் காரம்.]

 அரத்்தாங் காரம்2 arttāṅākāram, ெப. (n.)

   இ  றத்தா ள் ஒ  றத்தார ்மட் ம் உடன்ப ைக (ஈ . 4, 1:1  ய);; consent of one of the two parties to an 
agreement.

     [அரத்்தாங் காரம்1 → அரத்்தாங் காரம்2.]

அர்த்தாந்தரநியாச
ம்

அரத்்தாந்தரநியாசம் arttāndaraniyācam, ெப. (n.)

   ேவற் ப்ெபா ள் ைவப்பணி (அணி . 61);; figure of speech whereby a particular case is maintained by reference 
to a general truth, or a general turth by reference to a particular case.

     [Skt. arthantara + nyasa → த. அரத்்தாந்தரநியாசம்.]

அர்த்தாந்தரம்

அரத்்தாந்தரம்1 arttāndaram, ெப. (n.)

   ேதால் த்தானதெ்தான்  (ெசந். IV, 13);; a defect in argumentation.

     [Skt. artha+antara → த. அரத்்தாந்தரம்.]

 அரத்்தாந்தரம்2 arttāndaram, ெப. (n.)

   ேவ ெபா ள்; another meaning.

அர்த்தாப்

 
 அரத்்தாப்  arttāppu, ெப. (n.)

   உ ைளக் ழங்  (பரதவ.);; potato.

அர்த்தாபத்

 
 அரத்்தாபத்  arttāpatti, ெப. (n.)

   ஒன்ைறக்  மற்ெறான்ைறக் ப் டாமேல ளங்கைவக் ம் ஒ ைற;     [Skt. artha + a-patti → த. 
அரத்்தாபத் .]

அர்த்தாலங்காரம்

 
 அரத்்தாலங்காரம் arttālaṅgāram, ெப. (n.)

   ெபா ளணி; figure of speech relating to the sense opp. to

சப்தாலங்காரம்.

     [Skt. artha + alankara → த. அரத்்தாலங்காரம்.]

அர்த்தாவேபதகம்

 
 அரத்்தாவேபதகம் arttāvapētagam, ெப. (n.)

   தைல ெலா  பக்கங் கா ம் வ ; pain on one side of the head-Hemicramia.

த.வ. ஒற்ைறத் தைலவ .
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அர்த்

அரத்் 1 arttittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   இரத்தல்; to beg.

     [Skt. arth → த. அரத்் -,]

 அரத்் 2 arttittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

     [Skt. ardha-, → த. அரத்் -,]

 அரத்் 3 artti, ெப. (n.)

   இரவலன் ( ன்.);; beggar.

     [Skt. arthin → த. அரத்் .]

அர்த் தம்

அரத்் தம் arddidam, ெப. (n.)

   1.  கம் அல்ல  வாைய ஒ  பக்கமாய்த் ப் ைக; turning the face or the mouth to one side as in facial 
paralysis, Spasm of the jaw-bones, Trismus, Hemiplegia etc.

   2.  கம், க த்  இவற் ன் ஒ  பக்கத் ற் கா ம் பக்கவ ப் ; paralysis of the muscles on one side of the 

அர்த் தவாதம்

 
 அரத்் தவாதம் arddidavādam, ெப. (n.)

   வளியான  தைல,  கம் ஆ ய டங்களில் பர , ஒ  பா ையத் தாக் ,  கத்ைத ஒ  பக்கம் 
ப் , ேநா ,  த்தல் த ய ணங்கைளக் காட் ம் ேநாய்; a nervous disease due to the enraged condition 

of the local vayu which spreads and finds lodgment in the regions of the head and the face. It distorts the face on one side. 
Motor paralysis of one side of the face Facial hemiplegia.

     [அரத்் தம்+வாதம்.]

அர்த் ரா ரேமக
ம்

 
 அரத்் ரா ரேமகம் arttirāpiramēkam, ெப. (n.)

    த்தெவடை்ட; a kind of veneral disease.

அர்த்ேதாதயம்

அரத்்ேதாதயம் arttōtayam, ெப. (n.)

    றவ (ைத); மாதத் க் கா வா ம் (அமாவாைச ம்); ஞா ற் க் ழைம ம் ேவாண ம், 
ய பாத ம் ய ைவகைற நற்ெபா ; sacred conjunction of the sun and the moon, at sunrise on a sunday 

with sravana naksatra and viyatipata yoga, in the month of tai. 'மா மகத் லாத் ேதாதயத் ல்' (அ ணா.  . 
மைலவலம். 24);.

அர்ப்பணம்

அரப்்பணம் arppaṇam, ெப. (n.)

   உரியதாகக் ெகா க்ைக; dedication. 'ஈ ராரப்்பணம்' (ஞானவா. அ ச் . 16);.

த.வ. பைடயல், ஈ  காணிக்ைக.

     [Skt. arpana → த. அரப்்பணம்.]

அர்ப்பணி-த்தல்

அரப்்பணி-த்தல் arppaṇittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

 to dedicate (totally to a noble cause); sacrifice, dedicate (a new industry, etc.); to the nation.

த.வ. காணிக்ைகயாக்கல், பைடத்தல்.

     [Skt. arpana → த. அரப்்பணி-,]

அர்ப்பம்

அரப்்பம் arppam, ெப. (n.)

   1. பணி; dew.

   2.  ண் ; plant.
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அர்ப் -த்தல்

அரப்் -த்தல் arppittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உரியதாக் தல்; to dedicate.

த.வ. பைடயல்.

     [Skt. arp → த. அரப்் -,]

அர்ப் தம்

அரப்் தம் arppidam, ெப. (n.)

   உரியதாக்கப்பட்ட ; that which is offered.

     "அத்தைக ேமேலாற்ேக ெசவ்வ  னரப்் தமாக" ( ரேபாத. 18, 25);.

த.வ. பைடக்கப்ெபற்ற .

     [Skt. arpita → த. அரப்் தம்.]

அர்ப் தம்

அரப்் தம்1 arppudam, ெப. (n.)

   ஆ ரங் ேகா  ( ன்.);; ten thousand millions.

     [Skt. arbuda → த. அரப்் தம்.]

 அரப்் தம்2 arppudam, ெப. (n.)

   1. பாம் ; snake.

   2. ேகாைரக் ழங் ; coray root-cyperus rotundus.

   3. இைமையப் பற் ய ஒ  வைகக் கண்ேணாய்; a disease of the eye lid-stye.

   4. மாரெ்ப ம் ன் ெமன்ைமயான பாகம்; the cartillage of a rib.

   5. பாம்ைபப் ேபான்ற தம்; a domen like a serpent.

   6. இரண்  மாதக் காலத் ப் ண்டத்ைதப் ேபான்ற ; a lond round mass of fleshy growth of the size of a two 
months foetus.

   7.  க்கம்; swelling.

   8. தைச வளரத்் ; polypus.

   9.  ைரக்கழைல; goiter.

     [Skt. arbuda → த. அரப்் தம்.]

அர்ப் தவர்த் ம
ேராகம்

 
 அரப்் தவரத்் மேராகம் arppudavarddumarōkam, ெப. (n.)

   கண்ணிைம  ேனாரங்களில் ெமாத்ைதயாக தைச வளரந்்  வந்  வ ைய ண்டாக்  ெமா  
வைகக் கண்ேணாய்; an eye-disease marked by a morbid growth of flesh and inflammation on the margin of the eyelids-
zeissian stye.

     [Skt. arbuda + varttumaroga → த. அரப்் த வரத்் மேராகம்.]

அர்ப் தாகாரம்

அரப்் தாகாரம் arpputākāram, ெப. (n.)

   1. கட் ையப் ேபான்ற ; shaped like a tumar.

   2. ந ; common sebestan plant-cordia myta.

அர்ப் ன்

அரப்் ன் arppudiṉ, ெப. (n.)

   1. கட் ; tumour.

   2.  க்கம்; swelling.
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அர்ப் ேதாட்டேரா
கம்

 
 அரப்் ேதாட்டேராகம் arpputōṭṭarōkam, ெப. (n.)

   உத களிற் ய ேபரீசச்ங் காையப் ேபால் க்கத்ைத ண்டாக்  ெமா  ேநாய்; a disease of the lips 
characterised by a growth of flesh and swelling about the size of a small date fruit-Labio mycosis.

அர்மம்

 
 அரம்ம் armam, ெப. (n.)

   தைச வளரச்் ைய ண்டாக் ம் ஒ  வைகக் கண்ேணாய்; an eye disease marked by the manifest vesetation 
or polypus on the affected eye.

அரகசா

 
 அரகசா aragacā, ெப. (n.)

   ந மணக் ழம்  வைக (இ.வ.);; a spiced unguent.

     [H. argaja → த. அரகசா.]

அரகத்

அரகத் aragat, ெப. (n.)

   மனவ த்தம் ைளக் ம் ேபச்  (தா ல்தாரந்ா.15);; painful talk.

     [Ar. Harkat → த. அரகத்.]

அரசம்

அரசம்1 arasam, ெப. (n.)

    ைவ ன்ைம; want of taste.

     'அரசமாகப் ேப றான்'.

     [Skt. a-rasa → த. அரசம்.]

 அரசம்2 arasam, ெப. (n.)

    லேநாய்; piles.

     "'அரசம்ெமா  ன்ம ம்" (ைதலவ. ைதல.84);.

     [Skt. arsas → த. அரசம்.]

அர கம்

அர கம் arasigam, ெப. (n.)

   1. இரச ன்ைம; saplessness.

   2.  ைவ ல்லாைம; tastelessness.

     [Skt. a-rasika → த. அர கம்.]

அர கன்

 
 அர கன் arasigaṉ, ெப. (n.)

    ைவய யாதவன்; dull man, one who cannot feel or appreciate.

     [Skt. a-rasika → த. அர கன்.]

அரேசானம்

அரேசானம் aracōṉam, ெப. (n.)

   ெவள்ைளப் ண்  (ைதலவ. ைதல.9);; garlic.

     [Skt. rasona → த. அரேசானம்.]
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அரணியகசம்

 
 அரணியகசம் araṇiyagasam, ெப. (n.)

   காட்  யாைன; wild-elephant.

     [அரணியம்+கசம்.]

     [Skt. aranya → த. அரணியம்.]

த. கயம் → Skt. gaja → த. கசம்.

அரணம் → Skt. aranya → த. அரணியம்.

அரணியகத

அரணியகத  araṇiyagadali, ெப. (n.)

   காட் வாைழ ( த்.அக.);; wild plantain.

     [அரணியம்+கத .]

     [Skt. aranya → த. அரணியம்.]

     [த. கத  → Skt. katali.]

கத   வாைழப்பழம், கத  → கச  =  ன் ஞ் . இசெ்சால் தைல என்பதெனா  
ெதாடர் ைடய .  க இனிக் ம்  வாைழப்பழவைக. ேதங்கத  எனப்ெப ம். (வ.வ.107);.

அரணியகம்

 
 அரணியகம் araṇiyagam, ெப. (n.)

   மைல ேவம் ; mountain neem-melia sempevirens.

     [அரணிய+அகம்.]

     [Skt. aranya → த. அரணிய.]

அரணியகற்பா

 
 அரணியகற்பா  araṇiyagaṟpāci, ெப. (n.)

   காட் ப் ப த் ச ்ெச ; wild cotton shrub coctilospermum Gossypium.

     [அரணிய+கல்+பா .]

     [Skt. aranya → த. அரணிய(ம்);.]

அரணியகாக்ைக

 
 அரணியகாக்ைக araṇiyakākkai, ெப. (n.)

   காட் க் காக்ைக; wild crow.

     [அரணிய(ம்);+காக்ைக.]

     [Skt. aranya → த. அரணிய(ம்);.]

அரணிய தம்பம்

 
 அரணிய தம்பம் araṇiyagudambam, ெப. (n.)

   காட் ச ்ெசந் க்க மரம்; a plant;

 false saffron, flame tree-carthamus tinctorius.

     [அரணிய(ம்);+ தம்பம்.]

     [Skt. aranya → த. அரணிய(ம்);.]
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அரணிய லத்
ைக

 
 அரணிய லத் ைக araṇiyagulattigai, ெப. (n.)

   ஒ  ெச வைக; a plant-Glycine labialis.

     [அரணிய(ம்);+ லத் ைக.]

     [Skt. aranya → த. அரணிய(ம்);.]

அரணியேக

 
 அரணியேக  araṇiyaātu, ெப. (n.)

   ஒ  ெச வைக; a plant (unidentified);.

     [Skt. aranya → த. அரணிய(ம்);.]

அரணியேகா

 
 அரணியேகா  araṇiyaāli, ெப. (n.)

   ஒ  க  வைக; the name of a vegetable.

     [Skt. aranya → த. அரணிய(ம்);.]

அரணியசடகம்

 
 அரணியசடகம் araṇiyasaḍagam, ெப. (n.)

   காட் க் க தாரி; wild partridge.

     [அரணிய(ம்);+சடகம்.]

     [Skt. aranya → த. அரணிய(ம்);.]

     [சகடம் → சடகம் = வட்ட ட் ப் பறக் ம் பறைவ.]

அரணியசனம்

 அரணியசனம் araṇiyasaṉam, ெப. (n.)

   காட் ச ் ரகம்; wild cumin seed - vernonia anthelmintica.

     [Skt. araoya-த. அரணிய(ம்);.]

அரணியசா

அரணியசா  araṇiyacāli, ெப. (n.)

   1. ெசவ்வ ல்; a red species of a gilwhich is a valuable fragrant wood.

   2. காட்டரி ; wild rice-oryza mutica.

அரணியசாறைன

 
 அரணியசாறைன araṇiyacāṟaṉai, ெப. (n.)

   காட் ஞ்  (மைல);; wild ginger.

அரணிய ரம்

 
 அரணிய ரம் araṇiyacīram, ெப.(n..)

   காட் ச ் ரகம்; wild cumin seed.

     [அரணிய +  ரம்.]

     [Skt. aranya → த. அரணிய(ம்);.]
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அரணியேசா

 
 அரணியேசா  araṇiyacōki, ெப. (n.)

   ெசம் ள்ளிக் ைர; common naid dye Barleria prionitis.

அரணியஞ்சபத்
கம்

 
 அரணியஞ்சபத் கம் araṇiyañjabattigam, ெப. (n.)

   ெபரிய ள்ளங் ; a medicinal plant said to act on mercury.

அரணியதானியம்

 
 அரணியதானியம் araṇiyatāṉiyam, ெப. (n.)

   காட்டரி ; wild rice, Oryza mutica.

     [Skt. aranya + dhanya → த.அரணிய தானியம்.]

அரணிய லகம்

 
 அரணிய லகம் araṇiyadilagam, ெப. (n.)

   காடெ்டள்; wild sesamum containing no oil.

     [Skt. aranya+ttilagam → த.அரணிய லகம்.]

அரணிய ள

 
 அரணிய ள  araṇiyaduḷasi, ெப. (n.)

   காட் த ள ; wild basil-ocimum adsendons.

     [அரணிய(ம்); +  ள .]

     [Skt. aranya → த. அரணியம்.]

அரணியம்

 
 அரணியம் araṇiyam, ெப. (n.)

   கா ; wilderness, jungle, forest.

     [த. அரணயம் → Skt. aranya → த. அரணியம்.]

அரணியமாட் கம்

 
 அரணியமாட் கம் araṇiyamāṭcigam, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ஈ வைக; gad fly.

     [Skt. aranya+makshika → த. அரணிய மாட் கம்.]

அரணியமார்சச்ார
ம்

 
 அரணியமாரச்ச்ாரம் araṇiyamārccāram, ெப. (n.)

   காட் ப் ைன; a wild cat, Felis chauS.

     [Skt.aranya+mảrjāra → த. அரணியமாரச்ச்ாரம்.]
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அரணிய ட்கம்

 
 அரணிய டக்ம் araṇiyamuṭkam, ெப. (n.)

   காட்  அவைர; a kind of wild bean.

     [Skt.aranya + mudga → த. அரணிய டக்ம்.]

அரணியய வன்

அரணியய வன் araṇiyayasuvaṉ, ெப. (n.)

   1. ஒநாய்; wolf.

   2. நரி; jackal.

அரணியராசன்

 
 அரணியராசன் araṇiyarācaṉ, ெப. (n.)

   அரிமா; lion.

     [Skt. aranya + råja → த.அரணிய.]

     [த.அரசன் → Skt. raja → த. ராசன்.]

அரணியவாயசம்

 
 அரணியவாயசம் araṇiyavāyasam, ெப. (n.)

   ஒ  பறைவ, காட் க் காக்ைக; raven.

அரத்தனி

அரத்தனி arattaṉi, ெப. (n.)

   1.  ழங்ைக; elbow.

   2.  ழங்ைக னின்  ரல் னி மட் ள்ள ழம்; cubit, measured from the elbow to the tip of the little 
finger.

     [Skt. aratni → த. அரத்தனி.]

அரத் வாக்

 
 அரத் வாக்  arattuvākki, ெப. (n.)

   க ஞ் ரகம்; black cumin seed-Niigella sativa.

அரதம்

 
 அரதம் aradam, ெப. (n.)

   கா ன்ைம; earlessness, congenital absence of the eass –Anotia.

அரதனம்

அரதனம் aradaṉam, ெப. (n.)

   1. (இரத் னம்); மணி; a precious stone.

அரதனக் கலச யன்கரம்" (தணிைகப் . கட ள். 3);.

   2. ( தபாடாணம்); ஒ வைக நஞ்  ( ன்);; a mineral poison.

     [Skt. ratna → த. அரதனம்.]

அரதனமாைல

அரதனமாைல aradaṉamālai, ெப. (n.)

   அணி லக்கண வைகக ெலான்  (அணி . 74);; figure of speech which consists in enumerating certain things 
in their regular Order.

     [அரதன(ம்); + மாைல.]

     [Skt. ratna → த. அரதனம்.]
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அரதனாகரம்

அரதனாகரம் aradaṉākaram, ெப. (n.)

   த ேகா க் க் ழக் ள்ள கடல் (அ ணா.  ,  க்கண்.14);; the bay east of Dhanuskõgdi.

     [Skt. ratna +a-kara → த. அரதனாகரம்.]

அர

அர 1 aradi, ெப. (n.)

   ேவண்டாைம; absence of desire.

     "அர  ைக ஞ்  ேமாகம்" ( வாய் ற். 62);

     [Skt. a-rati → த. அர .]

 அர 2 aradi, ெப. (n.)

    ன்பம் (ேம மந். 1379);; distress, misery.

     [Skt. a-rati → த. அர .]

அரப்ப மம்

அரப்ப மம் arappadumam, ெப. (n.)

   1.  ள ; holy or sacred basil-ocimum sanctum.

   2. ெசந்தாமைர; red lotus Nelumbium speciosum.

அர ப் ன்

 
 அர ப் ன் arabibbisiṉ, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ன்; gum arabic - African gum.

     [அர  +  ன்.]

     [U. arab → த. அர .]

அர ேபாளம்

 
 அர ேபாளம் arabibōḷam, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ேபாளம்; socortine aloe - Aloe socotrine.

     [அர  + ேபாளம்.]

     [U. arab- → அர .]

அர சம்

 
 அர சம் arabisam, ெப. (n.)

   இதளியம் (பாதரசம்);; mercuгу.

அர

 
 அர  arabu, ெப. (n.)

அேர ய நா :

 Arabic Country.

     [U. arab → த.அர .]
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அர த்த ழ்

அர த்த ழ் arabuttamiḻ, ெப. (n.)

   1. அர  ெசாற்கைளத் த ல் எ ய ரான் (muham.);; quoran written in Tamil script.

   2. அர ச ்ெசாற்கள் கலந்  வழங் ம் த ழ்; Tamil with a large admixture of Arabic Words.

     [அர  + த ழ்.]

     [U. arab → அர .]

அரம்ைபயர்

அரம்ைபயர ்arambaiyar, ெப. (n.)

   ெதய்வமகளிர;் celestial dam sels.

     "அரம்ைபயரச் ்ேசர் வ ரன்ேற" (ைநடத. நிலா. 13);.

     [Skt. rambhå → த. அரம்ைபயர.்]

அரமனாபம்

 
 அரமனாபம் aramaṉāpam, ெப. (n.)

   வாைழ; plantain tree - musa paradisiaca.

அரேமகலா

 
 அரேமகலா aramēkalā, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ம த் வ அ யல்; an ayurvedic science.

அரர்

அரர ்arar, ெப. (n.)

    ய நீரவ( ரத்்தங்கர); ள் ஒ வர ்( க்கலம். காப் , உைர);; Arhat, one of 24 Tirtankarar, q.v.

     [Skt. ara → த. அரர.்]

அரரம்

அரரம் araram, ெப. (n.)

   1. கத ; door.

   2. இ ம் ; iron.

     [Skt. arara → த. அரரம்.]

அரரி

 
 அரரி arari, ெப. (n.)

   கத  ( டா.);; door.

 Skt. arari → த. அரரி.]

அரவதண்டம்

அரவதண்டம் aravadaṇṭam, ெப. (n.)

    ற் வனின் தண்டைன; punishment by yama.

     "அரவதண்டத்  ய்ய  மாேம" ( வ் ெபரியாழ் 453);

     [அரவ + தண்டம்.]

     [Skt. råva → த.அரவ.]

அர ந்தப்பாைவ

அர ந்தப்பாைவ aravindappāvai, ெப. (n.)

    மகள் ( வ். ெபரியாழ். 5, 2, 10);; Laksmi, seated on or residing in the lotus.

     [அர ந்தம் + பாைவ.]

     [Skt. aravinda → த. அர ந்தம்.]
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அர ந்தராகம்

அர ந்தராகம் aravindarākam, ெப. (n.)

   ப மராகம்; a species of ruby, hyacinth.

     "ேகாங்கமர ந்த ராகம்"(கம்பரா. மாரச்.96);

     [Skt. aravinda + rágam → த. அர ந்தராகம்.]

அர ந்தேலாசன
ன்

அர ந்தேலாசனன் aravindalōcaṉaṉ, ெப. (n.)

    மால் ( வ்.  வாய். 6, 7, 10);; Tirumal, having eyes like lotus.

த.வ. தாமைரக்கண்ணன்.

     [Skt. aravindan + lochan → த. அர ந்த ேலாசனன்.]

அர ந்தன்

அர ந்தன் aravindaṉ, ெப. (n.)

    ரமன் (கல்வைள, 81);; Brahma, spring from the lotus.

த.வ. தாமைரயான்.

     [Skt arbindn → த. அர ந்தன்.]

அர ந்ைத

 
 அர ந்ைத aravindai, ெப. (n.)

    மகள்; Laksmi.

த.வ. தாமைரயாள்.

     [Skt. aravindå → த. அர ந்ைத.]

அராகதத் வம்

அராகதத் வம் arākadadduvam, ெப. (n.)

    ய வ ெமய்ம்மங்க ள் ( த்தா த்த தத் வங்க ள்); ஒன் ( .ேபா.பா.2,2, பக்.1155,  );;     [Skt. 
raga + tatva → த. அராகதத் வம்.]

அராசகம்

அராசகம்1 arācagam, ெப. (n.)

   ேதயம் அர யலற் க்ைக (ேகா ெலா. 86);; anarchy.

     [Skt. a-fajaka → த. அராசகம்.]

 அராசகம்2 arācagam, ெப. (n.)

    ைறயற்ற அ காரப்ேபாக் ; anarcy.

     [Skt a-rajaka → த. அராசகம்.]

அராசரிகம்

 
 அராசரிகம் arācarigam, ெப. (n.)

   அர ல்லாக் ழப்பம் (இ.வ.);; anarchy.

     [Skt. a-rajanka → த. அராசரிகம்.]

அராந்தாணம்

அராந்தாணம் arāndāṇam, ெப. (n.)

   சமணப் பள்ளி; jaina temple.

     "தவல ஞ் றப்  னராந்தானத் ேளான்"(மணிேம. 3, 87);.

     [Skt. arahantánam → த. அராந்தாணம்.]

அரா

அரா  arāti, ெப. (n.)

   எ ரி, பைகவன் ( ந்தா. நி. 283);; enemy, foe.

     [Skt. arati → த. அரா .]
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அரா

 
 அரா  arāmi, ெப. (n.)

   ெகா யவன் (ெகா.வ.);; wicked, deceitful person.

அராைல

அராைல arālai, ெப. (n.)

    ைலமகள் ( ந்தா.நி. 282);; harlot, prostitute.

     [Skt. arålå → த. அராைல.]

அராவான்

அராவான் arāvāṉ, ெப. (n.)

   அ ச் ன க்  உ டம் றந்த மகன் (பாரத. அ ச் னன்றர.் 9);; name of the son of Arjuna and Ulupi, 
who offered himself as a sacrifical victim on the eve of the Bharata War.

     [Skt. iravat → த. அராவான்.]

அராளகடகா கம்

அராளகடகா கம் arāḷagaḍagāmugam, ெப. (n.)

   நாட் யக் ைக த் ைரகள் ப்பத  ெளான்  ( லப்.3,13, பக். 81,  ழ்க் ப் );; a hond-pose, one of 30 
nirruta-k-kui, q.v.

     [அராளம் + கடக(ம்); +  கம்.]

     [Skt. arāla → த. அராளம்.]

அரிக்கன் ளக்

 
 அரிக்கன் ளக்  arikkaṉviḷakku, ெப. (n.)

   காற் க்  அைணயாத ளக்  வைக; hurricane lantern.

த.வ. காற்ெற ர ் ளக்

     [E. hurricane → த. அரிக்கன்.]

அரிக்காரன்

அரிக்காரன் arikkāraṉ, ெப. (n.)

   1.  தன்; messenger, courier, emissary.

   2. ெவள்ளித்த  த் க் கட் யங் ேவான்; mace-bearer one who carries a mace in royal functions, in front of 
the idol in temple service.

     [U. harkara → த. அரிக்காரன்.]

அரிகர மரன்

 
 அரிகர மரன் arigaragumaraṉ, ெப. (n.)

   ஐயனார ்( ங்.);; Aiyanář, the son of Tirumāl and Sivan.

     [அரிகான் +  மரன்.]

     [Skt. Hari + Hara → த. அரிகரன்.]

அரிகர த் ரன்

 
 அரிகர த் ரன் arigarabuttiraṉ, ெப. (n.)

அரிகர மரன் ( டா); பாரக்்க; see arkarakumarat.

     [Skt. Hari + Hara + putra → த. அரிகர த் ரன்.]

அரிகரன்

 
 அரிகரன் arigaraṉ, ெப. (n.)

    வ ம் மா ம் ய உ வம்; manifestation of God which Combines, both the forms of Tiruma and Šivan.

     [Skt. Hari + Hara → த. அரிகரன்.]
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அரிகல்

அரிகல் arigal, ெப. (n.)

   ேம மைல ( ந்தா. நி. 259);; Mount Meru.

அரிகாந்

 
 அரிகாந்  arikāndi, ெப. (n.)

   ஒ  வைகச ்ெச ; monkey wort, vishnu plant - Evolvulus absinoides.

அரி ட்

 
 அரி ட்  arigiṭṭi, ெப. (n.)

   காட் ப் பன் ; wild hog.

அரிேகசா

 
 அரிேகசா ariācā, ெப. (n.)

   இ ேவ ; cuscus root-Ardropogon muricatus.

அரிேகந் ரதாரி

 
 அரிேகந் ரதாரி ariāndiratāri, ெப. (n.)

   மல் ைக; jasmine.

அரிசச்ந் ரன்

 
 அரிசச்ந் ரன் ariccandiraṉ, ெப. (n.)

   ெபாய் ைரயாைமயால் தன் நாடை்ட ம், மைன ைய ம், மகைன ம் இழந்தேதா  தன்ைன ம் 
இழக்கத் ணிந் , ெமய்ைமக்காக எைத இழப்பதற் ம் அணியமா ந்த க ரவக் லத்தரசன்; king of 
the solar race who is said to have given up his country, his wife his son and himself as a martyr to truth a king upholding the 
truth till the end without minding any loss to him.

த.வ. ஒன்னிலவன்.

     [Skt. Haris-sandra → த. அரிசச்ந் ரன்.]

அரிசச்ைன

அரிசச்ைன ariccaṉai, ெப. (n.)

    ைச ( ந்தா. நி.234);; worship.

த.வ. வ பா .

     [Skt. arcana → த. அரச்ச்ைன → அரிசச்ைன.]

அரிச் கன்

அரிச் கன் ariccigaṉ, ெப. (n.)

   நில  (சாதக ங். 6);; moon.

     [Skt arcia → த. அரிச் கம்.]

அரிசட்வர்க்கம்

 
 அரிசடவ்ரக்்கம் arisaṭvarkkam, ெப. (n.)

   மனத்ைதக் ெக க் ம் அ பைக; the six emotions which disturb a man's mind.

     [Skt.ari+sad-varga → த. அரச்டவ்ரக்்கம்.]

அ வைகயாவன: காமம்,  ேராதம், ேமாகம், உேலாபம், மதம், மாற்சரியம்.
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அரிசமய பம்

 
 அரிசமய பம் arisamayatīpam, ெப. (n.)

   மா ய ஆழ்வாரக்ளின் வரலாற்ைறக் ம் ல்; name of a history in verse of the alvars and acaryas, by Kilai-
cagakopafāsar.

     [அரிசச்மயம் +  பம்.]

     [Skt. Hari → த. அரி.]

அரிசேராகம்

 
 அரிசேராகம் arisarōkam, ெப. (n.)

    லேநாய்; a polypoid growth of the veins in the rectum of persons suffering from impaired digestion-Hemorrhoid.

அரிசவரத்்தமன்

 
 அரிசவரத்்தமன் arisavarttamaṉ, ெப. (n.)

   கண்ணில் உண்டா ம் கட் ; a tumour in the corner of the eye.

த.வ. கண்கட் .

அரிேசைவ

 
 அரிேசைவ aricēvai, ெப. (n.)

    ப்ப  (பயணம்); ெசல  ெசய்ேவார ்நிகழ்த் ம் நடனம்; dance of the votaries of Tirumal on their return 
from a pilgrimage to Tirupati.

     [Skt. Hari+cévai →  த. அரிேசைவ.]

அரிேசாபகந்தர
ரணம்

 
 அரிேசாபகந்தர ரணம் aricōpagandaraviraṇam, ெப. (n.)

   எ வா ல் ைரேயா ய ண்; piles and fistula.

த.வ.  லப் ள்.

அரிேசாேராகம்

 
 அரிேசாேராகம் aricōrōkam, ெப. (n.)

   ஆண் ல்   ைளகள் ேபாெல ம் ப் ண்ணா   ெயா ெமா  வைகப் ண்; a 
venereal sore giving rise to small vesicles on the penis with itching sensation. It is attended with discharge of blood from the 
affected parts.

த.வ.  ண்ேணாய்.

அரிேசாவர்த்தம
ேராகம்

 
 அரிேசாவரத்்தமேராகம் aricōvarttamarōkam, ெப. (n.)

   கண்ணிைமப் பாகங்களில் சைத வளரந்் , ெவள்ளரி ைதகைளப் ேபான்ற ரங் க ண்டா ச ்
வந்  எரிசச்ைல ம் ப்ைப ம்  வ ைய ண்டாக் ெமா  வைகக் கண்ேணாய்; a 

morbid growth of flesh rescuting in Small rough papinac in the eye lids resembling Cucumber seeds. It gives rise to 
inflammation, with some burning sensation and glossiness.

த.வ. கண்ணிைமேநாய்.
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அரிட்டம்

அரிட்டம்1 ariṭṭam, ெப. (n.)

   1.  ங் ; evil, misfortune, calamity.

     "அவரக்்ெகலா மரிட்டஞ் ெசய்ய" ( நாயக . 71,186);.

   2. கள் ( ங்.);; intoxicating liquor, toddy.

   3. காக்ைக; Crow.

     "எங் ஞ் சங்கவரிட்ட க்கேம" இர .  க் வ. 185).

   4. ேவம் (அக.நி.);; Magosa.

   5. ெவள் ள்ளி (மைல);; Gafic.

     [Skt. a-rista → த. அரிட்டம்.]

 அரிட்டம்2 ariṭṭam, ெப. (n.)

    டை்ட ( ங்);; egg.

அரிட் -த்தல்

அரிட் -த்தல் ariṭṭittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெகால் தல் (ச .);; to kil.

     [Skt. arista → த. அரிட் -.]

அரிட்ைட

அரிடை்ட ariṭṭai, ெப. (n.)

   1.  ங் ; evil, calamity, misfortune.

     "நந் யரா மரிடை்ட ேயா ம்" (அ ட்பா. 2 வசண் க.4);.

   2. க ேராகணி (ைதலவ. ைதல. 23);; black hellebore.

அரிடம்

அரிடம் ariḍam, ெப. (n.)

   1.  ங் ; evil, misfortune.

     "அரிடமானதன் னால்" (பாரத. நிைர. 44);.

   2. க ேரா ணி (மைல.);; black hellebore.

   3. ேவம்  (மைல);.);; margosa.

அரித் ரம்

 
 அரித் ரம் arittiram, ெப. (n.)

   மஞ்சள் ( ங்);; turmeric.

     [Skt. harida → த. அரித் ரம்.]

அரித் ராபம்

அரித் ராபம் arittirāpam, ெப. (n.)

   1.ெபான்னிறம் (உரி.நி.);; golden Colour.

   2.மஞ்சள்; turmeric.

     [Skt. haridrabha → த. அரித் ராபம்.]

அரித் ராேமகம்

அரித் ராேமகம் arittirāmēkam, ெப. (n.)

    த்தெவடை்ட (ைதலவ. ைதல. 58, உைர);; yellow diabetes.

     [Skt. hardrå+méham → த. அரித் ரா ேமகம்.]
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அரித் வாரம்

 
 அரித் வாரம் arittuvāram, ெப. (n.)

   மாயா ரி ( ங்.);; Hardvar, the celebrated sacred bathing place in the course of the Ganges.

     [Skt. Haridvära → த. அரித் வாரம்.]

அரித

 
 அரித  aridagi, ெப. (n.)

   க க்காய் ( வா.);; chebulic myrobalan.

     [Skt. haritaki → த. அரித .]

அரிதம்

அரிதம்1 aridam, ெப. (n.)

    க்  ( ங்);; point of the compass.

த.வ.  ைச.

     [Skt. harit → த. அரிதம்.]

 அரிதம்2 aridam, ெப. (n.)

   1. பசை்ச ( ங்.);; greenness, verdure.

   2. ப ம் ற்றைர ( ங்.);; meadow, pasture, land with green grass growing on it.

   3. ெபான்னிறம் ( ங்.);; gold Colour.

     [Skt. harita → த. அரிதம்.]

அரி ம கன்

அரி ம கன் aridirumarugaṉ, ெப. (n.)

 Tirumal's sister's son Ganesan.

   2.  கன் ( ங்.);; Tirumảl's sister's son, Murugan.

     [Skt harf → த. அரி.]

அரி னம்

அரி னம் aridiṉam, ெப. (n.)

   ப ேனாரைம (ஏகாத );; the 11th day in a lunar fortnight, sacred to Tirunal.

     "ஏதம ந் வாத  னிலங்  மரி னத் ம்"(ேவதாரணிஅந்தரக்். 1);

     [அரி +  னம்.]

     [Skt. hari → த. அரி.]

அரிந்தமன்

அரிந்தமன் arindamaṉ, ெப. (n.)

   1. பைகவைர யடக் ேவான் (கம்பரா. மராமர. 12);; subduer of foes.

   2.  மால் ( ங்.);; Tirumal.

த.வ. பைகயடக் .

     [Skt. arin-dama → த. அரிந்தமன்.]

அரிப் ரிைய

 
 அரிப் ரிைய arippiriyai, ெப. (n.)

    மகள் ( ங்.);; Tirumagal.

     [Skt, hari+priya → த.அரிப் ரிைய.]
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அரிமதா

 
 அரிமதா arimatā, ெப. (n.)

   ெவள்ேவல் (மைல.);; panicled babul.

     [Skt. ari-meda → த. அரியமன்.]

அரியாமன்

 
 அரியாமன் ariyāmaṉ, ெப. (n.)

   க ரவக்கட ள் ( வாதசா த்த ள் ஒ வர)்;; a sum-god, one of the du vätacättaittar.

     [Skt. aryaman → த. அரியமன்.]

அரியாசனம்

அரியாசனம் ariyācaṉam, ெப. (n.)

   அரியைண; ion-seat, throne.

     "அரியாசனத் ல்… ைவத்த தாய்" (தனிப்பா. 1,2,1);.

     [Skt. hari+a-sana → த. அரியாசனம்.]

அரி ர்

 
 அரி ர்  ariyūrti, ெப. (n.)

 Garuda, as the vehicle of Tirumảl.

     [அரி + ஊர் .]

     [Skt. hari →  த. அரி.]

அரிவ டம்

அரிவ டம் arivaruḍam, ெப. (n.)

   ஒன்பாண் ஆண் ெலான் ; a division of the earth, one of nava-varudam.

     "அம் னி சத த ேலங்கா  மரிவ டம்" (கந்த :அண்டேகா.37);.

     [அரி + வ டம்.]

     [Skt. hari → த. அரி.]

அரடீம்

 
 அரீடம் arīṭam, ெப. (n.)

   க ேரா ணி(மைல.);; black hellebore.

     [Skt. arista → த. அரீடம்.]

அ க்கன்

 
 அ க்கன்  arukkaṉvīti, ெப. (n.)

    ரியன் ெசல் ம் ; the ecliptic.

     [அ க்கன் +  .]

     [Skt. arka → த. அ க்கன்.]
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அ க்கன் ைச

 
 அ க்கன் ைச arukkaṉṟisai, ெப. (n.)

    ழக்  ( ங்.);; east.

     [அ க்கன் +  ைச.]

     [Skt harf → த. அ க்கன்.]

அ க் யம்

அ க் யம் arukkiyam, ெப. (n.)

அரக்் யம் பாரக்்க; see arkkiyam,

     "அ க் ய த ேனாடாசனங் ெகா த் " (கம்பரா.  வவ. 42);,

     [Skt. arghya → த. அரக்் யம் → அ க் யம்.]

அ கசரணம்

 
 அ கசரணம் arugasaraṇam, ெப. (n.)

   அ கைன வணங் ைக ( வக. உைர);;     [Skt. arhat + sarana → த. அ கசரணம்.]

அ கந்தர்

அ கந்தர ்arugandar, ெப. (n.)

   அ கசமயத்ேதார ்(ப ெனா. ஆ ைட. (ப ெனா. ஆ ைட.  ம்மணி. 26);; Jains.

த.வ. தைகஞன்மதத்தார.்

     [Skt. arhanta → த. அ கம்.]

அ கெனண் ண
ம்

அ கெனண் ணம் arugaṉeṇguṇam, ெப. (n.)

   சமண மதத்தவரக்ளின் எண் ணங்கள்; the eight attributes of Arhat.

     [அ கன் + எண் ணம்.]

     [Skt. arhat → த. அ கன்.]

எண் ணங்களாவன :

   1. கைட லாவ ,

   2. கைட லாக்காட் ,

   3. கைட லா ரியம்,

   4. கைட லா ன்பம்,

   5. நாம ன்ைம,

   6. ேகாத் ர ன்ைம,

   7. ஆ ளின்ைம,

   8. அ யா யல் ( றள், 9, உைர);

அ கைனத்தரித்
தாள்

 
 அ கைனத்தரித்தாள் arugaṉaittarittāḷ, ெப. (n.)

   அறதெ்தய்வம் ( ங்.);; Dharma personified as the wife of Arhat.

     [அ கன் + ஐ + தரித்தாள்.]

     [Skt. arhat → த. அ கன்.]
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அ சச்கன்

அ சச்கன் aruccagaṉ, ெப. (n.)

   ேகா ல் ைச ெசய்ேவான்; temple priest.

     "ஆ ைசவனா ம சச்க ெனா வன்" ( ைள வாத . 25);.

த.வ.  சகன்.

     [Skt. arcaka → த. அ சச்கன்.]

அ சச்ைன

அ சச்ைன aruccaṉai, ெப. (n.)

   1.  ைச (இர , ேத வ, 20);; Worship.

   2. ஒ வ க்காக கட ள் ெபயர ்  மலர ் த யன இ ைக; offering of flowers, sacred leaves, or saffron 
accompanied by a recitation of the sacred names of a deity in a temple on behalf of particular individuals.

     "ேகா ல் ரகப் ரி க்காக அ சச்ைன நடந்  வ ற "

த.வ.  ைச.

     [Skt. aršana → த. அ சச்ைன.]

அ சச்ைனவ

அ சச்ைனவ  aruccaṉaivaḍivu, ெப. (n.)

    மால் நிைல ள் ஒன் ; Tirumal idol which is worshipped.

     " வாழ் மாரப்ன சச்ைன வ ற் ெகல்லாம்" (அரிசமய. பராங். 47);.

     [அ சச்ைன + வ .]

     [Skt. arsanå → த. அ சச்ைன.]

அ ச் -த்தல்

அ ச் -த்தல் aruccittal,    4 ெச. ன்றா  (V.t.)

   1. வ ப தல்; to worship.

   2. கட ள் ெபயரச்ெ்சால்  மலர ் த யன இ தல் (  ெசய்தல்);; to offer flowers, sacred leaves or Saffron to 
the idol While the Sacred names are being recited.

த.வ.  த்தல்.

     [Skt. arc-, → த. அ ச் .]

அ ச்

அ ச்  arucci, ெப. (n.)

   1. காந்தல்; Splendour.

   2. ப் ழம் ; flame.

   3.க ர;் ray of light.

     [Skt. arc → த. அ ச் .]

அ ச் கன்

 
 அ ச் கன் aruccigaṉ, ெப. (n.)

   நில ( வா.);; moon.

அ ச் யம்

 
 அ ச் யம் arucciyam, ெப. (n.)

   உவரப்் ல்லாத ; that Which is not brackish.

அ ச் னசன் 
னியா

 
 அ ச் னசன் னியா  arussuṉasaṉṉiyāsi, ெப. (n.)

   ெபாய்த் ற ; one who puts on the garb of an ascetic to deceive others, as Arjuna did when marrying.

     [Skt. Arjuna + san + nyåsin → த. அ ச் னசன்னியா .]
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அ ச் னம்

அ ச் னம்1 aruccuṉam, ெப. (n.)

   1. ெவண்ைம ( டா.);; whiteness.

   2. ம தமரவைக ( ங்);; Arjan.

     [Skt. arjuna → த. அ சச்னம்).]

 அ ச் னம்2 aruccuṉam, ெப. (n.)

   எ க்  என் ம் ெச வைக (மைல);; madar.

 அ ச் னம்3 aruccuṉam, ெப. (n.)

   1. பந்  (ெபா .நி.);; bal.

   2. ெவள்ைளயரி ேயா  அ ட்  வாழ்த் தல் (அ .நி.463);; bestowed on a person by sprinkling rice mixed 
with cynodon grass.

   3. கண்ேணாய் வைக; inflammation of the conjuctiva or white of the eye.

   4. ெபான் (நாநாரத்்த.);; gold.

   5.  ல் (நாநாரத்்த.);; grass.

 அ ச் னம்4 aruccuṉam, ெப. (n.)

   1. ம தமரம்; arjun tree-terminalia alata.

   2. ெவண்ைம; whiteness.

   3. ம ல்; peacock.

   4.அரக் ; lac.

   5.கடப்பம் ; the flower of the cadamba tree-Barringtonia racemosa.

   6. ெவள்  ேமல், கடப்பம்  நிறமான படலத்ைத ண்டாக்  ேமார ்வைகக் கண்ேணாய்; a disease of 

அ ச் னன்

அ ச் னன்1 aruccuṉaṉ, ெப. (n.)

   1. ஒ தாய்க்ெகா  ள்ைள (நாநாரத்்த.);; only son of a woman.

   2. ெநல்வைக ( ரப்். 58);; a kind of paddy.

     [Skt aரuna → த. அ ச் னன்.]

 அ ச் னன்2 aruccuṉaṉ, ெப. (n.)

   1. மாபாரதக் கைதமாந்தர ்ஐவ ள் ஒ வன்; Arjuna, the third of the Pandu princes, one of pañša-pāņdavar, q.v.

   2. காரத்்த ரியன் (உத்தரரா.காரத்்த.2);; kartaviyan.

     [Skt. arjuna → த. அ ச் னன்.]
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அ ச் னி

அ ச் னி1 aruccuṉi,    1. ஆ (ப ); cow.

   2. உசாேத ; the goddess of the dawn.

   3. ஓர ்ஆ ; a river.

   4. ெதா த்ைத; bawd.

     [Skt. arjuni → த. அ ச் னி.]

 அ ச் னி2 aruccuṉi, ெப. (n.)

   1. ஒ வைகப் பாம் ; a kind of Snake.

   2. தைலப் க் ; a procures, a bawd.

அ சை்ச

அ சை்ச aruccai, ெப. (n.)

   1. வ பா ; worship, adoration.

     "ேதாைகக் ஞ் ெசான் ைற ய சை்ச"(ேவதாரணி மன. 2);.

   2. உ வச ் ைல; deity.

த.வ.  சைன.

     [Skt. arsa → த. அ சை்ச.]

அ

அ  arusi, ெப. (n.)

   1.  ைவ ன்ைம; tastelessness, want of relish.

     "வாய  ேசாைப" (பதாரத்்த. 522);.

   2.  ப் ன்ைம; aversion, dislike.

     [Skt. a-ruci → த. அ .]

அ ைல

 
 அ ைல arusisūlai, ெப. (n.)

    ைவ ன்ைமைய ண்டாக் ம் ஒ  வைகச ் ைலேநாய்; a piercing pain in the stomach giving rise to loss of 
appetite or tastelessness a kind of colic arising from gastralgia.

     [Skt. a-ruci → த. அ .]

அ ப் த்தம்

 
 அ ப் த்தம் arusippittam, ெப. (n.)

   உண  ெவ க்கச ்ெசய் ம் த்தம்; bile which causes distaste for food.

     [அ  +  த்தம்.]

     [Skt. a-ruci → த. அ .]

அ ராணம்

 
 அ ராணம் arusurāṇam, ெப. (n.)

    ண் க ம் நீர;் a kind of medical preparation to wash wounds lotion.

அ னம்

 
 அ னம் arusuṉam, ெப. (n.)

அ ச் னம் பாரக்்க; see asuccultan.
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அ ட்டம்

அ ட்டம்1 aruṭṭam, ெப. (n.)

   க ேரா ணி என் ம் ஒ வைகப் ண்  ( .அ);; black hellebore.

     [Skt. arista → த. அ ட்டம்.]

 அ ட்டம்2 aruṭṭam, ெப. (n.)

   1. ேவம் (ைவ. );; margosa.

   2. மைலேவம்  (T.C.M. iii. 2, 429);; mountain neem.

   3.  ள  (T.C.M. ii, 2, 429);; pepper.

அ ட்டன்

 
 அ ட்டன் aruṭṭaṉ, ெப. (n.)

    ள ; black pepрег.

அ ட்ைட

 
 அ டை்ட aruṭṭai, ெப. (n.)

   க ேரா ணி (பரி.அக.);; black hellebore.

     [Skt. arista → த. அ டை்ட.]

அ த்தசாமம்

 
 அ த்தசாமம் aruttacāmam, ெப. (n.)

   ந  இர ; midnight.

     [அ த்தம் + சாமம்)

     [Skt. ardha → த. அரத்்த.]

த. யாமம் → சாமம்.

அ த்தநாள்

அ த்தநாள் aruttanāḷ, ெப. (n.)

   1. பா நாள்; half day.

   2. உச் ப் ெபா ; midday, noon.

     [அ த்தம் + நாள்.]

     [Skt. ardha → த. அ த்த.]

அ த்தநிசா

 
 அ த்தநிசா aruttanicā, ெப. (n.)

   அ த்தசாமம்; see aruta-samam,

     [Skt. ardha-nisa → த. அ த்தநிசா.]

அ த்த ல்

அ த்த ல் aruttanūl, ெப. (n.)

   ெபா ால் ( றநா. 166, உைர);; political economy.

     [அ த்தம் +  ல்.]

     [Skt. adha → த. அ த்தம்.]
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அ த்தபாகம்

 
 அ த்தபாகம் aruttapākam, ெப. (n.)

   சமப்பங் ; equal part.

     [Skt. ardha → த. அ த்தம்.]

த.ப  → பாகம்

அ த்தபாைக

 
 அ த்தபாைக aruttapākai, ெப. (n.)

   மைற ற்ெபா ள் வைக ( டா.);; Bráhmanam, that portion of the Věda which concerns itself mainly with the 
interpretation of the mantras (hymns); from the ritualistic point of view.

     [Skt. artha-bhaga → த. அ த்தபாைக.]
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அ த்தம்

அ த்தம்1 aruttam, ெப. (n.)

   1. ெசாற்ெபா ள் ( டா.);; meaning, signification, import.

   2. க த்  (உரி. நி.);; object, intention.

   3. ெசல்வப் ெபா ள்; wealth, riches.

     "அ த்த ன்ப ெமன் ைவ" (ேதவா. 863, 3);.

   4. ெபான் ( ங்);; gold,

   5. பயன் (உரி.நி.);; utility usefulness.

     [Skt. artha → த. அ த்தம்.]

 அ த்தம்2 aruttam, ெப. (n.)

பா  ( ங்.);

 half.

த.வ.  ண்டம்.

 Skt. araha → த. அ த்தம்.]

 அ த்தம்3 aruttam, ெப. (n.)

   1. ெசய் ; object of sense.

   2. பண்டம்; article.

   3. காரணம்; cause, origin, ultimate cause.

   4. (சாத் ரம்); அ  ல்;Šāstra.

   5. வழக் ; law, litigation.

   6. வைக; manner, mode.

   7. removal, abolition,

     [Skt. artha → த. அ த்தம்.]

 அ த்தம்4 aruttam, ெப. (n.)

    ண்டம் (நாநாரத்்த);; bit.

     [Skt. andha → த. அ த்தம்.]

 அ த்தம்5 aruttam,     க் ல் (சங்.அக.); dammer resin.

அ த்தமண்டபம்

அ த்தமண்டபம் aruttamaṇṭabam, ெப. (n.)

அரத்்தமண்டபம் பாரக்்க; see artta mampabam,

     "அ த்த மண்டபத் ட் க்ேக" (அ ண ரி. வலம் ரி. 54, சங்.அக.);.

த.வ, ஒலக்கமண்டபம்.

     [அ த்த(ம்); + மண்டபம்.]

     [Skt.ardha → த. அ த்த(ம்);.]
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அ த்தயாமம்

அ த்தயாமம் aruttayāmam, ெப. (n.)

   நள்ளிர ; midnight.

     "அப்ப ய த்த யாமத் ணக்களி த ங் ேகாலம்" (ேவதாரணி மணவா. 84);.

     [அ த்தம் + யாமம்.]

     [Skt. andha → த. அ த்த(ம்);.]

அ த்தலக்கைன

 
 அ த்தலக்கைன aruttalakkaṉai, ெப. (n.)

 a variety of ilakkanai, in which the primary sense of a word is partly discarded and partly retained, one of three ilakkaņai, 
vittum-vigdáāda-vilakkasai.

     [அ த்த(ம்); + இலக்கைண.]

     [Skt. ardha → த. அ த்தம்.]

     [த. இலக்கைண → Skt. laksana.]

அ த்தவாதம்

அ த்தவாதம் aruttavātam, ெப. (n.)

    ைனந் ைர (ேவதாரணிய  ேமன்ைமச ்81);; exaggeration, over-statement.

த.வ. எ த் ைரப் .

     [Skt. artha-våda → த. அ த்தவாதம்.]

அ த்தேவடைன

 
 அ த்தேவடைன aruttavēṭaṉai, ெப. (n.)

   ஏடணாத் ரயதெ்தான் ; attachment to Wealth, one of eglasa-f-tirayam, q.v.

     [Skt. artha + edana → த. அ த்தேவடைண.]

அ த்தன்

அ த்தன் aruttaṉ, ெப. (n.)

   அைரப்பாகமாகக் ெகாண்டவன்; one who has only half a body, as tirumal in his union with sivan.

     "கண் தல் ய அ த்தைன" ( வ். ெபரிய . 7 10, 7);.

த.வ. மாற் வன்.

     [Skt. ardha → த. அ த்தன்.]

அ த்தாபத்

 
 அ த்தாபத்  aruttāpatti, ெப. (n.)

   அரத்்தாபத் ; see antapatti.

அ த் யன்

அ த் யன் aruttiyaṉ, ெப. (n.)

    ப்ப ைடயவன்; one who wants or desires.

     "வந்த மனித்த ேன  ல த் யன்" (பாரத ட்ப 119);.

அ த் ரம்

 
 அ த் ரம் aruttiram, ெப. (n.)

   மரமஞ்சள் (மைல.);; tuгmeric tree.

     [Skt. haridrå → த. அ த் ரம்.]
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அ த் ரமா

 
 அ த் ரமா  aruttiramācu, ெப. (n.)

   பம்பளிமா ; Batavian orange-citrus decumana typica.

அ த் ராங்கம்

அ த் ராங்கம் aruttirāṅgam, ெப. (n.)

     ' ' காரம்;

 the sacred letter 'si1.

அ த்

அ த்  aruttu, ெப. (n.)

   ெசாற்ெபா ள்; meaning, signification.

     "க த்தானா ய த்தானாய்" (ேதவா. 286,7);.

     [Skt. artha → த. அ த் .]

அ த்ேதாதயம்

அ த்ேதாதயம் aruttōtayam, ெப. (n.)

    றவ(ைத);த் ங்களில் கா வா ம் ஞா ற் க் ழைம ம் ேவாண ம்,  ய பாத ம் ய 
ைவகைறப் லர ்ெபா ; sacred conjunction of the sun and the moon at Sunrise on a Sunday With sravana naksatra 
and viyatipata yoga, in the month of Tai.

     "அ த்ேதாதய மேகாதயம் ெபா ந்  ேலா  ண்ணிய காலங்களாம்" (ேச . ேச பல. 23);.

த.வ. ஒணக்கா வா லரக்ாைல.

அ ந்த

அ ந்த  arundadi, ெப. (n.)

   1. வ ட்டர ்மைன  (ஐங் . 442);; name of the wife of vasistar considered a paragon of chastity.

   2. அ ந்த  ண் ன் ( ங்.);; the scarcely visible star alcor of the Great Bear, Supposed to be Arundhati transformed.

     [Skt. arundhatti → த. அ ந்த .]

அ ந்த காட் -
தல்

அ ந்த காட் -தல் arundadikāṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   அ ந்த ேபாலக் கற் ைடய வளா கெவன்  அந்நாண் ைன மணமகட் க் காட் தல்; to point out the 
star Aundhati to the bride as a model worthy of imitation, a part of the marriage ceremony.

     " ம் ற் த்த வ ந்த காட் " ( வக. 2469);.

     [அ ந்த  + காட் -தல்.]

     [Skt. arundhatå → த. அ ந்த .]

அ ந்த யர்

 
 அ ந்த யர ்arundadiyar, ெப. (n.)

   ேதா ன் ன்னர ்(ெசன்ைன.);; Cobblers.

     [Skt. arundhatiya → த. அ ந்த யர.்]

அ ந் தன்

 
 அ ந் தன் arundudaṉ, ெப. (n.)

    ன்பம் ெசய்ேவான் ( ங்);.);; one who inflicts wounds, causes pain.

     [Skt.arun-tuda → த. அ ந் தன்.]

அ ந்

அ ந்  arundudi, ெப. (n.)

   அ ந்த 1;   1. ( க்ேகா.300); பாரக்்க; see aruntati.
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அ ப்பகம்

அ ப்பகம் aruppagam, ெப. (n.)

   1. வ ல்லாத ; that which is not strong.

   2.  லங் ன் ட் ; the young one of a species of animals.

அ ப்பகன்

அ ப்பகன் aruppagaṉ, ெப. (n.)

   1.  வன்; Male child.

   2. வ ஞன்; Poorman.

   3. அ லான்; ignorant man.

   4.  ரடன்; rude, heartless person.

     [Skt. arbhaka → த. அ ப்பகன்.]

அ ேமதகம்

 
 அ ேமதகம் arumētagam, ெப. (n.)

   ஒ வைக க்ெகாப் ளம்; a venomous Creature the bite of which gives rise to a swelling or a boil.

அ ட் க் ழங்

 
 அ ட் க் ழங்  aruruṭṭukkiḻṅgu, ெப. (n.)

    ைவக் ழங்  (L);; true arrowroot plant.

     [அ ட்  +  ழங் .]

     [E. arrowroot → த. அ ட் .]

அ வதா

அ வதா1 aruvatā, ெப. (n.)

   சதாப் ச ்ெச ; rue, m.sh., ruta graveolens.

     [Port arruda → த. அ வதா.]

 அ வதா2 aruvatā, ெப. (n.)

   கழைல; tumour.

அ வதான்

 
 அ வதான் aruvatāṉ, ெப. (n.)

அ வதா பாரக்்க; see aruvada,

அ தா

 
 அ தா arūtā, ெப. (n.)

   சதாப் ச ்ெச ; arue.

     [Port. arruda.. → த. அ தா.]
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அ பம்

அ பம்1 arūpam, ெப. (n.)

   உ வ ன்ைம; formlessness, incorporeity, invisibility.

     "அஞ்ச  னபனநீ த் த பமாய்" (இர .  க்  253);.

த.வ. உ .

     [Skt. a-ruра → த. அ பம்.]

த. உ வம் → Skt.  ப.

 அ பம்2 arūpam, ெப. (n.)

   1. வானம்; Sky.

   2. ஒ  வைகக் கண்ேணாய்; a kind of eyedisease.

அ பமா-தல்

அ பமா-தல் arūpamātal,    6 ெச. . .(v.i.)

   பழைடதல்; to become desolate.

     "அந்த ஊரஅ் பமாய் ட்ட " (இ.வ.);.

     [Skt. a-rüpa → த. அ பம்.]

ஆதல் - ெதா.ெப. .

ஆ பவ

ஆ பவ ārūpavali, ெப. (n.)

   1. உள்வ ; internal pain.

   2. உடம் ள் மைறந் க் ம் வல்லைம; potential energy.

     [அ பம் + வ .]

     [Skt. a-rüpa → த. அ ப.]

அ

அ  arūpi, ெப. (n.)

   1. கட ள்; god, without fom.

   2.  வன் ( ங்);; sivan.

   3. உட ல்லாத  (அசரீரி.); (பாரத.  ட்ப. 78);; spirit, invisible presence.

     [Skt. a-rüpin → த. அ .]

அேர

அேர  arēṇu, ெப. (n.)

   1.  லப்ெபண்; gentle woman.

   2. வால் ள ; cubeb.

   3. கடைல; bengal gram.

     [Skt. harénu → த. அேர .]

அேர கப்

 
 அேர கப்  arēṇugappū, ெப. (n.)

   க க்காய்ப் ; chebulic myrobalan galls.
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அேர கம்

அேர கம் arēṇugam, ெப.(n,)

   1. வால் ள  என்ற ெகா  வைக (மைல);; cubebs.

   2. காட்  ள  என்ற ள க் ெகா  வைக (ைதலவ. ைதல. 77);; flat branched pepper.

   3. க மரேவர ்( .அ.);; root of chebulic myrobalan.

     [Skt. harénu → த. அேர கம்.]

அேர ைக

 
 அேர ைக arēṇugai, ெப. (n.)

அேர கம் பாரக்்க; see arenugam.

அேராக டகாத் ர
ம்

அேராக டகாத் ரம் arōkadiḍakāddiram, ெப. (n.)

   நல ம் வ ைம ள்ள உட ம் (தா . பாயப். 59);; sound and strong body.

     [Skt.a-rőga + didha + gátra → த. அேராக டகாத் ரம்.]

அேராகம்

 
 அேராகம் arōkam, ெப. (n.)

   ேநா ன்ைம; freedom, from disease, health.

     [Skt. a-rõga → த. அேராகம்.]

அேரா ணி

அேரா ணி arōkiṇi, ெப. (n.)

அேரா ணிக் க க்காய் (பதாரத்்த 965); பாரக்்க; see arrogini-k-kadukkay.

     [Skt. rðhini → த. அேரா ணி.]

அேரா ணிக்க க்
காய்

அேரா ணிக்க க்காய் arōkiṇikkaḍukkāy, ெப. (n.)

   க க்காய் வைக (பதாரத்்த. 965);; species of chebulic myrobalan.

     [அேரா ணி + க க்காய்.]

     [Skt. rohini → த. ஆேரா ணி.]

அேராசகம்

அேராசகம் arōcagam, ெப. (n.)

   1. உண ல் ெவ ப் ; loss of appetite, having no relish for food.

   2. அ வ ப் ; disgust.

     [Skt. a-rocaka → த. அேராசகம்.]

அேராசனம்

அேராசனம் arōcaṉam, ெப. (n.)

   அ வ ப் ; disgust.

     "அேராசனத் ட னத் ன நண்ணினார"் (பாரத.  ெரள 105);.

     [Skt. a-rocana → த. அேராசனம்.]

அேரா -த்தல்

அேரா -த்தல் arōcittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ள அ வ ப்பாதல்; to feel abhorrence.

     "உன  எனக்  அேரா த் ப் ேபா ற் "

     [Skt. a-ruci → த. அேரா -.]
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அேரா கம்

 
 அேரா கம் arōcigam, ெப. (n.)

அேராசகம் பாரக்்க; see arõšagam.

     [Skt. a-rocaka → த. அேரா கம்.]

அல்பத் வம்

அல்பத் வம் alpattuvam, ெப. (n.)

   1.  ைம; smallness, meanness.

   2. ஒ  பண்ணில் பான்ைமயாய்ப் பயன்ப த்தப்ப ம் ரேலாைச; note rarely used in a melodytype, 
opp. to ப த் வம்.

     [Skt. alpa-tva → த. அல்பத் வம்.]

அல்ேல யா

 
 அல்ேல யா allēlūyā, ெப. (n.)

 praise the Lord.

த.வ. இைறவா ேபாற் .

     [L. alleluia, Heb. hallesuyah → த. அல்ேல யா.]

அல்வா

 
 அல்வா alvā, ெப. (n.)

   இனிப்  வைகக ள் ஒன் ; இன்களி; a kind of sweet.

த.வ. இன் ழ்.

     [U. halwa → த. அல்வா.]

அல்வான்

 
 அல்வான் alvāṉ, ெப. (n.)

   வண்ணத் ணி; cotton cloth of various sorts and colours.

     [U. alwan → த. அல்வான்]

அலங்கரணம்

 
 அலங்கரணம் alaṅgaraṇam, ெப. (n.)

   ஒப்பைன; adornment, make up.

த.வ. ஒப்பைன.

     [Skt. alamkärana → த. அலங்கரணம்.]

அலங்களி-த்தல்

அலங்களி-த்தல் alaṅgaḷittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   அழ ப்ப த்தல் (ேகா ற் . பதஞ்.10);; to adorn, decorate, ornament.

த.வ. ஒப்பைனெசய்தல்,  ைனதல், அணிெசய்தல்.

     [Skt. alamkar → த. அலங்கரி-.]
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அலங்காரசாத் ர
ம்

 
 அலங்காரசாத் ரம் alaṅgāracāttiram, ெப. (n.)

   அணி லக்கண ல்; rhetoric, science of rhetoric.

த.வ. அணி ல்.

     [Skt. alam-kåra + såstra → த. அலங்கார சாத் ரம்.]

அலங்காரப்பஞ்சக
ம்

அலங்காரப்பஞ்சகம் alaṅgārappañjagam, ெப. (n.)

   ெவண்பா, க த் ைற, அகவல்,  த்தம், சந்த த்தம் ஆ ய ஐந் ம் ஈ  ெதாடங் யாக 
வரப்பா ம் ற் லக் யம் (இலக். . 844);; poem in five stanzas in five metres in which the last syllable of each 
stanza is the same as the first syllable of the next.

த.வ. ஜயணிப்ப வல்.

அலங்காரப்ேபச்

அலங்காரப்ேபச்  alaṅgārappēccu, ெப. (n.)

   1. அழ ப் ேபச் ; fine or ornate speech.

   2.  ைன ைர; false speech, flattery.

     [அலங்காரம் + ேபச் .]

     [Skt. alam-kära → த. அலங்காரம்.]

அலங்காரம்

அலங்காரம்1 alaṅgāram, ெப. (n.)

   1. ஒப்பைன ( ங்.);; adornment, decoration.

   2. அழ ; beauty, elegance, attractiveness.

     "அலங்காரமால்" (அழகரக்லம்.69);.

   3 அணிகலன்; ornament, jewel.

     "பாம்பலங்காரப் பரன்" ( க்ேகா. 11);.

   4.  மால் ேகா ல்களில் பைடக்கப்ப ம் ேசா , சா ,  ழம்  த ய உண ; ordinary meal offered in a 
Tirumal temple.

   5. ெசய் ளணி; Rhetorical embellishment, in two main divisions, viz.,

     "அரத்்தாலங்காரம், சேதாலங்காரம்"

   6. இைச ப்  வைக; graces and Omaments of melody.

     [Skt. alan-kåra → த. அலங்காரம்.]

 அலங்காரம்2 alaṅgāram, ெப. (n.)

   ெவ காரம் (சங்.அங்.);; saltpetre.

அலங்காரமண்டப
ம்

 
 அலங்காரமண்டபம் alaṅgāramaṇṭabam, ெப. (n.)

   வரேவற் க் டம் (கட்டட. நாமா.);; saloon.

த.வ. எ ற் டம்.

     [அலங்காரம் + மண்டபம்.]

     [Skt. alarnkåra → த. அலங்காரம்.]
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அலங்காரமாடம்

 
 அலங்காரமாடம் alaṅgāramāṭam, ெப. (n.)

   வ பாட் ப் பண்டங்கைள ைவப்பதற்  ஏற்பட்ட மாடம் (கட்டட. நாமா.);; tabernacle.

த.வ. எ ல்மாடம்.

     [அலங்காரம் + மாடம்.]

     [Skt. alankåra → த. அரங்காரம்.]

அலங்கார ளக்

 
 அலங்கார ளக்  alaṅgāraviḷakku, ெப. (n.)

   மரத்தண் ற்பல ைளெகாண்ட மண ளக்  (E..T.);; lamp on a wooden stand with several branches supporting 
a number of small lamps, used in the marriage ceremonies of the valliya caste.

த.வ. எ ல் ளக் .

     [Skt aam-kara → த. அலங்காரம்.]

அலங்காரி-த்தல்

அலங்காரி-த்தல் alaṅgārittal,    4 ெச. ன்றா .(V.t.)

அலங்கரி-த்தல் பாரக்்க; see alarikari-.

     "அயலலங்காரித் " (தணிைகப் . அகத். 163);.

     [Skt. alam-kåra → த. அலங்காரி-.]

அலங்காரி

 
 அலங்காரி alaṅgāri, ெப. (n.)

    ைகயாக ஒப்பைன ெசய்  ெகாண்ட ெபண்; a woman with heavy make-up.

த.வ. ஒப்பைனக்காரி.

     [Skt. aarikära → த. அலங்காரி.]

அலங் தம்

அலங் தம் alaṅgirudam, ெப. (n.)

   ஒப்பைன (இராமநா.  த்த. 122);; adornment.

த.வ.  ைனவம்.

     [Skt. alam-ksta → த. அலங் தம்.]

அலங்

 
 அலங்  alaṅgirudi, ெப. (n.)

அலங் தம் பாரக்்க; see alangirudam.

     [Skt. alam-krta → த. அலங் .]

அலட் யம்

அலட் யம் alaṭciyam, ெப. (n.)

   1. கவன ன்ைம; disconcentration.

   2. ம ப் ன்ைம; irrespect.

   3. ெபா ட்ப த்தாைம; inapt.

     [Skt a-laksla → த. அலட் யம்.]
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அலப்பைட

அலப்பைட alappaḍai, ெப. (n.)

   ேபாரக்் க யாகப் பயன்ப த்தப்ப ம் கலப்ைப ( டா. 1,10);; plough, used as weapon.

     [அலம் + பைட.]

     [Skt. hala → த. அலம்.

]

அலப்பைடேயான்

 
 அலப்பைடேயான் alappaḍaiyōṉ, ெப. (n.)

   கலப்ைபையப் ேபாரக்்க யாகப் பயன்ப த் ம் பலராமன்; Balaraman, the elder brother of Krishnan 
chaving the plough as his weapon.

     [அலப்பைட → அலப்பைடேயான்).]

அலப்பனாத்

 
 அலப்பனாத்  alappaṉāttu, ெப. (n.)

    ண்  (ெசன்ைன);; Pin.

அலம் ரி-தல்

அலம் ரி-தல் alamburidal,    2 ெச. ன்றா  (v.t)

   மனநிைறவைட ம் வைர ெகா த்தல்; to give to satisfaction or satiety.

     "அலம் ரிந்த ெந ந்தடக்ைக யாேல ரப்பேதா" ( வ்.  சச்ந். 25,  யா);.

     [அலம் +  ரி-தல்.]

     [Skt. alam → த. அலம்.]

அலன்

அலன் alaṉ, ெப. (n.)

   பலராமன் (பரிபா.3, 83);; Balaramat, armed with a plough.

த.வ. வல்ெல லன்.

     [Skt. nala → த. அலன்.]

அலாக்காக

 
 அலாக்காக alākkāka, ெப.எ.(adj.)

   அப்ப ேய, தனியாக;     'யாைன ழந்ைதைய அலாக்காகத் க்  ல் ைவத்த '(உ.வ.);

     [U. aag → த. அலாக்  + ஆக.]

அலாக்

அலாக் 1 alākku, ெப. (n.)

   ெக  (R.);; wrong, injury.

     [U. alag → த. அலாக் .]

 அலாக் 2 alākku, ெப. (n.)

   தனிைம; separateness, aloofness, distinetness.

     [U. aag → த. அலாக் .]
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அலாதசக்கரம்

 
 அலாதசக்கரம் alātasakkaram, ெப. (n.)

   ெகாள்ளிையச ் ழற் த ற் ேறான் ம் வட்ட வ  (இ.வ.);; apparent circle in the air caused by whirling a fire-
brand.

த.வ. வட் .

     [அலாத + சக்கரம்.]

     [Skt. a-lata → த. அலாதம்.]

அலாதம்

அலாதம்1 alātam, ெப.(.n)

   கைடக்ெகாள்ளி ( ங்.);; fire-brand.

     [Skt. a-läta → த. அலாதம்.]

 அலாதம்2 alātam, ெப. (n.)

   மரஞ் ட்ட கரி (நாநாரத்்த.);; charcoal.

     [Skt. alata → த. அலாதம்.]

அலா

அலா  alāti, ெப. (n.)

   1. தனிச ் றப்பான ; something special, unique. g.osaig,

     'அவ க்  உன்  அலா  ப்பம்'.

   2. எதேனா ம் ெதாடர் ல்லாமல் தனித்  நிற்ப ; that which is singular.

     'அவன் ேபாக்ேக அலா '.

த.வ. தனிப் .

     [U. alahida → த. அலா .]

அலாபம்

அலாபம் alāpam, ெப. (n.)

   1. இழப் , நட்டம், ஊ ய ன்ைம; absence of gain.

   2.   ( வா.);; evil.

     [Skt. a-läbha → த.அலாபம்.]

அலா

 
 அலா  alāpu, ெப. (n.)

   கைர என் ம் ஒ வைகக் ெகா  ( ங்.);; calabash.

     [Skt. alåbu → த. அலா .]

அலா தன்

 
 அலா தன் alāyudaṉ, ெப. (n.)

   பலராமன் ( ங்.);; Balaraman, armed with a plough.

த.வ. கலப்ைபப்பைடயன்.

     [Skt. Halayudha → த. அலா தன்.]

1190

www.valluvarvallalarvattam.com 17144 of 19068.



அலா

 
 அலா  alāvu, ெப. (n.)

அலா  பாரக்்க; see аlарu.

     [Skt. alabu → த. அலா .]

அ கம்

அ கம் aligam, ெப. (n.)

   ெநற்  ( ந்தா. நி. 299);; forehead.

     [Skt. alika → த. அ கம்.]

அ ைர

 
 அ ைர alisivirai, ெப. (n.)

   ஆளி ைத(C.G.);; linseed.

     [அ  +  ைர)

     [U. alsi → த. அ .]

     [ ைத +  ைர.]

அ கன்

அ கன் alīkaṉ, ெப. (n.)

   தைல; head.

     "அ கனிற அற் ம் உடம்பா த ன்" (ெதால். ெபா ள். 77, உைர);.

     [Skt aka → த. அ கன்.]

அ சா

அ சா1 alīcā, ெப. (n.)

   பட்  வைகக ெளான் ; silk cloth five yards long, which has a short wavy line pattern running in the length on either 
side.

     [U. ilaca → த. அ சா.]

அ ேகா

 
 அ ேகா  aluācu, ெப. (n.)

     (யாழ்ப்.);  க் த் தண்டைனைய நிைறேவற் ம் அர  அ வலர;்

 hangman.

அ ப்தசக்

 
 அ ப்தசக்  aluptasakti, ெப. (n.)

   ேபர ைடைம;     [Skt. alupta + sakti → த. அ ப்தசக் .]

அேலகம்

அேலகம் alēkam, ெப. (n.)

   எ த அணியப்ப த் ய ெவற்ேறாைல ( வத .  வஞானதா. 58);; blank palm leaves, prepared and joined 
together for writing.

த.வ. ெவற்ேற .

     [Skt. a-lekha → த. அேலகம்.]

அேலபகன்

அேலபகன் alēpagaṉ, ெப. (n.)

   ஆதைனக் கரி  (பாவம்); பற்றாெதன் ங் ெகாள்ைக னன் (சங்கற்ப ரிேயா. பக்.8);;     [Skt. a-lė paka 
→ த. அேலபகன்.]
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அேலாகம்

அேலாகம்1 alōkam, ெப. (n.)

   1. க ரவனின் க ர ்படாத உலகம்; world where the sun's rays do not fall.

   2. ஐம் தத் ெதாடர் ல்லாத ; that which is not constituted of the five elements.

த.வ. காணப்படாத உல .

     [Skt. alõka → த. அேலாகம்.]

 அேலாகம்2 alōkam, ெப. (n.)

   மாைழ ல்லாத ; non-metal.

     [Skt. a-soka → த. அேலாகம்.]

அெலள கம்

 
 அெலள கம் aleḷagigam, ெப. (n.)

   உலக நைட ைறக்  மாறான ; unworldy, nonconformity with worldy wisdom.

     [Skt. a-laukka → த. அெலள கம்.]

அவ்யாசக ைண

அவ்யாசக ைண avyācagaruṇai, ெப. (n.)

   காரணேம ேவண்டாத அ ள் (ெதன். இந். ே த். 252);; grace which does not require any pretext to cause.

     [Skt. a-vyäja+karunä → த. அவ்யாச க ைண.]

அவ்வச் ேல க
யாபகம்

 
 அவ்வச் ேல க யாபகம் avvaccilēṭigaviyāpagam, ெப. (n.)

   நன்  ெபா ந் ள்ளதா ண்டா ம் நிைற  ( வப் ர,  ந்தைன ைர);;     [Skt. aupaslesika + vyapaka → 
த. அவ்வச் ேல  க யாபகம்.]

அவ்வல்

 
 அவ்வல் avval, ெப.அ.(ad.)

    தன்ைமயான (P.T.L.);; first, principal.

     [Arab. awwal → த. அவ்வல்.]

அவ் யக்தம்

அவ் யக்தம் avviyaktam, ெப. (n.)

   1. அவ் யத்தம் பாரக்்க; see avviyattam.

   2.  ற்ெறட்  ற் லக் யங்க ள் ஒன் ; name of an upanisad.

     [Skt. a-vayka → த. அவ் யக்தம்.]

அவ் யக்

அவ் யக்  avviyakti, ெப. (n.)

    ைகக்ெகா . வால்ெவள்ளி (தக்கயாகப், 457, உைர);; a comet.

     [Skt. a-vyakti → த. அவ் யக் .]
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அவ் யத்தம்

அவ் யத்தம்1 avviyattam, ெப. (n.)

   1.  ளங்கக் காணப்படாத ; that which is imperceptible, invisible, not manifested or differentiated.

   2. உலகத் ேதாற்ற யல் ேகாட்பா

   3.  டத்ேதா  ய வ ங்கம் (ைசவச, ெபா );. 119);; lingam on a pedestal representing Šiva, dist, fr. any 
image of Sivan.

   4. ஒ  ேபெரண் ( ங்);; a hundred thousand quintillions.

     [Skt. a-vya-kta → த. அவ் யத்தம்.]

 அவ் யத்தம்2 avviyattam, ெப. (n.)

   1. ஆதன் (ஆன்மா); (நாநாரத்்த.);; soul

   2.  ண்ெவளி (தக்காயகப். 408. உைர);; great cosmic space.

     [Skf. a-vyakta → த. அவ் யத்தம்.]

அவ் யத்தலக்க
ைண

அவ் யத்தலக்கைண avviyattalakkaṇai, ெப. (n.)

   மைலமகள் ( ரம் ,  க்க . 23);; párvati.

     [Skt. avyakta-laksana → த. அவ் த்தலக்கைண.]

அவ் யத்த ங்கம்

அவ் யத்த ங்கம் avviyattaliṅgam, ெப. (n.)

   அ வத் ேமனி ( . .12, 4, மைறஞா.);;     [Skt. a-vyakta + lingag →  த. அவ் யத்த ங்கம்.]

அவ் யத்தன்

அவ் யத்தன்1 avviyattaṉ, ெப. (n.)

   கட ள் (ேவதா.  . 422);; God, as the unevolved being.

     [Skt. a-vya-kta → த. அவ் யத்தன்.]

 அவ் யத்தன்2 avviyattaṉ, ெப. (n.)

   அ ல்லாதவன் (நாநாரத்்த);; one who is devoid of intelligence.

     [Skt. a-vyakta → த. அவ் யத்தன்.]

அவ் யம்

அவ் யம் avviyam, ெப. (n.)

   ேதவரக்் ம் கா  (மசச் .  ராத்தா . 2);; oblation offered to the gods.

த.வ.  ப்பைடயல்.

     [Skt. havya → த. அவ் யம்.]

அவ் யயம்

அவ் யயம் avviyayam, ெப. (n.)

   1. அ யாத ; that which is imperishable.

     "ஊ  தனி ங் ன்ற ரத்்த னா லவ் யயம்" (ேவதாரணி. ேவதந . 73.);

   2. இைடசெ்சால் ( . .33, உைர);; indeclinable word, particle.

     [Skt. a-vyaya → த. அவ் யயம்.]

அவ் யயன்

 
 அவ் யயன் avviyayaṉ, ெப. (n.)

   கட ள்; God, the imperishable.

     [Skt. a-viyaya → த. அவ் யன்.]
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அவ் யா தம்

அவ் யா தம் avviyākirudam, ெப. (n.)

   1. தகாத ; being mischievously engaged.

     "அவ் யா த யாபரம்"

   2.  வன  காரண உடலா ய மாைய (கட்டைளக். 159);; that which is undiffferentiated, the primordial substance 
from which all things are evolved, Considered as the causal body of Sivan.

     [Skt. a-vyaktra → த. அவ் யா தம்.]

அவ் யாப்

அவ் யாப்  avviyāpti, ெப. (n.)

   இலக் யத் ன் ஏகேதசத் ல் இலக்கணஞ் ெசல்லாெதா ங் ற்றம் (த க்க சங். 5);;த.வ. 
ெசால்லாக் ற்றம்.

     [Skt. a-vyapti → த. அவ் யாப் .]

அவ் ரதம்

அவ் ரதம் avviradam, ெப (n.)

   ேநான் க்ேக ; breach of vow.

     "அைனய வவ் ரதத் ேதாட சலம்" ( நீலேக  242);

த.வ. ேநான் .

     [Skt. a-vrata → த. அவ் ரதம்.]

அவ்ெவ ேரகம்

அவ்ெவ ேரகம் avvedirēkam, ெப. (n.)

   தன் ப் க ள் ஒன்றான ெவ ேரக வாக் ய ன் க் ம் உய்த் ண ம் வைக (மணிேம. 29, 
450);;     [Skt. a-vyatireka → த. அவ்ெவ ேரகம்.]

அவ

அவ1 ava, இைட. (part)

    ழ் த ய ெபா ள்கைளக் க் ம் வடெமா  ன்னைட; a sanskrit prefix expressing down, off, away, as 
in.

அவதாரம்.

     [Skt. ava → த. அவ.]

 அவ2 ava, இைட (part)

   எ ரம்ைற த யவற்ைறக் க்க ன்வ ம் வடெமா ைடசெ்சால்; a sanskrit prefix expressing 
negation, deterioration, inferiority, as in avakitti.

அவக் யா

 
 அவக் யா  avakkiyāti, ெப. (n.)

   அவப்ேப ; disrepute.

அவக் ரகம்

அவக் ரகம் avaggiragam, ெப. (n.)

   1. தைட; obstacle.

   2. மைழத்தைட; drought, failure of rain.

   3. யாைன ன் ெநற் ; elephant's forehead.

     [Skt. ava-graha → த. அவக் ரகம்.]

அவக் ரசம்

 
 அவக் ரசம் avakkirasam, ெப. (n.)

   கா  ( ன்.);; vinegar.

     [Skt. ava-grāha → த. அவக் ரசம்.]
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அவக் ராகம்

அவக் ராகம் avakkirākam, ெப. (n.)

   சா க்ைக, (ச க்ைக);  ெமா  ைக ( ந்தா. நி. 324);; cursing.

த.வ. சா த்தல்.

     [Skt. ava-graha → த. அவக் ராகம்.]

அவகடம்

அவகடம்1 avagaḍam, ெப. (n.)

   ஏய்ப் ; dissimulation, deceit.

     "க த் ேல தாவடம், மனத் ேல யவகடம்" (பழ.);.

 அவகடம்2 avagaḍam, ெப. (n.)

   1.  செ்சயல்; evil act.

     "அற்பமாங் ணத் னாேல

அவகடஞ் ெசய்வர"் (நீ சாரம், 19);.

   2.  ழ் ( ர ரஷ்்டம்); (நாஞ்.);; misfortune.

த.வ. ேபா ழ்.

     [Skt. ava-kata → த. அவகடம்.]

அவக

அவக 1 avagadi, ெப. (n.)

   தாழ்ந்த நிைல; state of degradation.

     "அவமாய ேதவ ரவக  ல ந்தாேம" ( வாச. 11, 4);.

     [Skt. ava-gati → த. அவக .]

 அவக 2 avagadi, ெப. (n.)

   அ  ( ந்தா. நி. 314);; knowledge.

     [Skt. ava-gati → த. அவக .]

அவககனத் வம்

அவககனத் வம் avagagaṉattuvam, ெப. (n.)

   மனத் ட ் ந்தன்ைம (ேம மந். 93, உைர);; the power of inter-penetration.

     [Skt. ava-gåhana-tva → த. அவககனத் வம்.]

அவகா

அவகா 1 avakākittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   உட் தல் ( வ்.  வாய், 6, 1,4, பன்னீ.);; to plunge in, enter into.

     [Skt. ava-gäha → த. அவகா -.]

 அவகா 2 avakākittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஊன் ய தல்; to learn thoroughly, master.

     [Skt. ava-gåha → த. அவகா -.]

அவகாசப்ெபயரச்்

 
 அவகாசப்ெபயரச்்  avakācappeyarcci, ெப. (n.)

   கடன் த யவற்ைறத் ரக்் ந் றன் (யாழ்ப்.);; ability to solve loan and other financial commitments.

     [Skt. ava-kasa + peyarcci → த. அவகாசப் ெபயரச்் .]
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அவகாசம்

அவகாசம்1 avakācam, ெப. (n.)

   1. சமயம்; time, occasion, opportunity, leisure.

     "அந்தச ்ெசயைலச ்ெசய்ய அவகாச ல்ைல"

   2. இடம்; place, room.

     "இந்தக் ைறக்  அவகாசேம ல்ைல"( . . 6, 6,  வாக்.);.

   3.  றைம; ability, means.

     "கடைனத் ரக்்க எனக்  அவகாச ல்ைல"( ன்.);.

த.வ. ேவைள.

     [Skt. ava-kåsa → த. அவகாசம்.]

 அவகாசம்2 avakācam, ெப. (n.)

 proprietary right, claim, title.

ற  அவகாசம் பாட்ட அவகாசம் (நாஞ்.);.

த.வ. உைடைம.

     [Skt. avakaša → த. அவகாசம்.]

 அவகாசம்3 avakācam,  .அ. (adv.)

   1. ஒய்  ேநரம்; leisure time to spare.

     'இப்ேபா  தான் சற்  அவகாசம் ைடத்த , நிம்ம யாக உடக்ாரந்் க் ேறன்'.

த.வ. அைமயம்.

     [Skt, avakâsa → த. அவகாசம்.]

அவகாச

 
 அவகாச  avakācamuṟi, ெப. (n.)

    ரிப்  ஆவணம்; partition deed defining the rights of persons in property (R.F);.

     [Skt. avakåsa → த. அவகாசம்.]

அவகா -த்தல்

அவகா -த்தல் avakācittal,    4 ெச. . .(v.i.)

    ணங் தல் ( லப். 18, 25, உைர);; to delay.

     [Skt. ava-kåsa → த. அவகா -,]

அவகா

 
 அவகா  avakāci, ெப. (n.)

   வ ரிைம (நாஞ்.);; heir.

த.வ. மர ரிைமயன்.

     [Skt. ava-käsa → த. அவகா .]

அவகா ப் -த்தல்

அவகா ப் -த்தல் avakācippittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   இடம்ெபறச ்ெசய்தல் (த.நி.ேபா.114);; to enable to make room, provide an apportunity to.

     [Skt. ava-kasa → த. அவகா ப் .]
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அவகாயம்

அவகாயம் avakāyam, ெப. (n.)

   வானம்; space.

     "அவகாயத் த் ேதைர ய தெ்த ட ்டாய்" (நீலேக , 504);

     [Skt. ava-kaša → த. அவகாயம்.]

அவகாரம்

அவகாரம்1 avakāram, ெப. (n.)

    தைல; crocodile.

     [Skt. ava-hāra → த. அவகாரம்.]

 அவகாரம்2 avakāram, ெப. (n.)

   1. ேபார ் த யவற் ன் இைடநி த்தம்; temporary cessation, as of war.

   2.  ; game of dice.

   3. கள ; theft.

   4.கவரை்க; taking by force.

   5.அைழப் :

 invitation.

   6. ெபா ள்; substance, article.

     [Skt. ava-håra → த. அவகாரம்.]

அவகாரன்

அவகாரன் avakāraṉ, ெப. (n.)

   1.  டன்; thief.

   2.  தா பவன்; gambler.

     [Skt. ava-håra → த. அவகாரன்.]

அவகாகம்

 
 அவகாகம் avakākam, ெப. (n.)

   மனத் ற் ப ைக; being well understood, going deep into the mind.

     [Skt. ava-gåha → த. அவகாகம்.]

அவகாகன நான
ம்

 
 அவகாகன நானம் avakākaṉasināṉam, ெப. (n.)

   அ ழ்ந்  ளியல் பண் ைக,  க் ளிக்ைக; complete immersion in water in bathing.

அவ த் யம்

 
 அவ த் யம் avagiruttiyam, ெப. (n.)

   ெகட்ட ெசய்ைக; evil action.

     [Skt. apai *kiruttiyam → த. அவ த் யம்.]
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அவ தம்

அவ தம்1 avaātam, ெப. (n.)

   1. பலர ்ப த்த ; that which is despised by many.

   2. ப செ்சால்; calumny, reproach.

     [Skt. ava-gita → த. அவ தம்.]

 அவ தம்2 avaātam, ெப. (n.)

   வைசப்பாட்  (நாநாரத்்த.);; satiric verse.

     [Skt. apa-gita → த. அவ தம்.]

அவ ர்த்

அவ ரத்்  avaārtti, ெப. (n.)

    கழ்க்ேக ; infamy disgrace.

     "அவ ரத்் ல னிற்ப" (மசச் . பத் மான். 14.);

     [Skt. apa+kirtti → த. அவ ரத்் .]

அவ ரணம்

அவ ரணம் avaāraṇam, ெப. (n.)

    த ைக; scattering.

     "மாசவ ரனந்தைன  ேம னர"் (ேவதாரணிய. ேமன்ைம. 85);

     [Skt. ava-kirana → த. அவ ரணம்.]

அவ ஞ்சனம்

அவ ஞ்சனம் avaguñjaṉam, ெப. (n.)

   வைள  ( ந்தா. நி. 323);; bend, Curve.

     [Skt. ava-kuñcana → த. அவ ஞ்சனம்.]

அவ ண்டனம்

அவ ண்டனம் avaguṇṭaṉam, ெப. (n.)

    ைக; covering.

     "பத் ேசர ்கவசத் தவ ண்டனம் பண்ணி" (கடம்ப.  . இ லாசங். 184);.

     [Skt. ava-gunathana → த. அவ ண்டனம்.]

அவ ணம்

அவ ணம் avaguṇam, ெப. (n.)

    க் ணம்; vicious ways, bad disposition.

     "அவ ண ரகைன" ( ப் . 557);.

     [Skt. ava-guna → த. ெகா ங் ணம்.]

அவேக

 
 அவேக  avaāci, ெப. (n.)

   காய்க்காத மரம் ( ங்.);; barren tree.

     [Skt. ava-késin → த. அவேக .]

அவசே்சத் யம்

அவசே்சத் யம் avaccēttiyam, ெப. (n.)

    ரிக்கக் ய  ( சாரசந். 321);; that which can be split up.

     [Skt. ava-c-chédya → த.அவசே்சத் யம்.]

அவசே்சதகம்

அவசே்சதகம் avaccētagam, ெப. (n.)

   ேவ ப த் ந் தன்ைம ( . .2, 54,  வாக்.);; distinguishing or differentiating attribute.

     [Skt. ava-c-chédaka → த. அவசே்சதகம்.]
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அவச னம்

 
 அவச னம் avasaguṉam, ெப. (n.)

    க் ; bad omen.

த.வ.  நி த்தம்.

     [Skt. apasakuna → த. அவச னம்.]

அவசத்தம்

அவசத்தம் avasattam, ெப. (n.)

    ைழபாட் ச ்ெசால்; incorrect word.

     " வன் த்த ெரன் ம் அவசத்த மாபாதகெமன்" ( த் நிச.் 17);.

     [Skt. apa + sabda → த. அவசத்தம்.]

அவசர்ப் ணி

அவசரப்் ணி avasarppiṇi, ெப. (n.)

   வாணாள், இன்பம் த யைவ ங் ங் காலம் ( றள், 361, உைர);;     [Skt. ava-sapioj → த. 
அவசரப்் ணி.]

அவசரக் க்ைக

 
 அவசரக் க்ைக avasarakkuḍukkai, ெப.(n,)

   பதற்றக்காரன் (ெகா.வ.);; hasty rash person.

த.வ. பதற்றக் க்ைக.

     [அவசரம் +  க்ைக.]

     [Skt. ava-sara → த. அவசரம்.]

 →  க்ைக.

அவசரக்ேகாலம்

 
 அவசரக்ேகாலம் avasarakālam, ெப. (n.)

     ( த்தமாகச ்ெசய்ய யாத அள க் );  ைரவாகச ்ெசய்வ ;

 something done in haste.

     'அவசரக் ேகாலத் ல் கட் ய  இப்ப த்தான் இ க் ம்' (உ.வ.);

த.வ. பதற்றக்ேகாலம்.

     [அவசரம் + ேகாலம்.]

     [Skt. ava-šara → த. அவசரம்.]

அவசரசச்ட்டம்

 
 அவசரசச்ட்டம் avasarassaṭṭam, ெப. (n.)

   நாடா மன்றத் ன் அல்ல  சட்டமன்றத் ன் ட்டம் நைடெபறாத காலத் ல் யர த் 
தைலவராேலா மாநில ஆ நராேலா ைர த் ேதைவ க  றப் க் ம் இைடக்காலச ்சட்டம்;த.வ. 

ைர ச ்சட்டம்.

     [அவசரம் + சட்டம்.]

     [Skt. ava-sara → த. அவசரம்.]
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அவசரசச்ம்பா

 
 அவசரசச்ம்பா avasarassambā, ெப. (n.)

   ெப ெநல்வைக (ெநல்ைல.);; a kind of paddy.

த.வ.  ஞ்சம்பா.

     [அவசர + சம்பா.]

     [Skt ava-sara → த. அவசரம்.]

அவசரச் சை்ச

 
 அவசரச் சை்ச avasarassigissai, ெப. (n.)

   ம த் வமைனக் க் ெகாண் வ ம் க ைமயான ேநாயாளிக்  உடன யாகச ்ெசய் ம் 
ம த் வம்; emergency treatment.

த.வ. ச த்த ம த் வம், ச த்த பண் வம்.

     [Skt. avasara-cikitsa → த. அவசர சை்ச.]

அவசரச் சை்சப்
ரி

 
 அவசரச் சை்சப் ரி  avasarassigissaippirivu, ெப. (n.)

   ேபரிடர ்நிைல ல் ம த் வமைனக்  ேநாய க்  உடன  ம த் வம் வழங் ம் ரி ; emergency ward 
or emergency unit in a hospital.

த.வ.  ைர  ம த் வப் ரி .

     [அவசரம் +  சை்ச +  ரி .]

     [Skt. ava-sara-cikltså → த. அவசர சை்ச.]

அவசரத் க் ப்
ேபா-தல்

அவசரத் க் ப்ேபா-தல் avasarattukkuppōtal,    8 ெச. . .(v.i.)

   மலம் நீர ்க த்தல் (பாண் .);; to answer calls of nature.

த.வ. ஒ ங்கப்ேபாதல்.

     [அவசரம் + அத்  +   + ேபா-.]

     [Skt. ava-sara → த. அவசரம்.]

அவசரப்ப -தல்

அவசரப்ப -தல் avasarappaḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   பரபரப் டன் நடந்  ெகாள் தல்,  ைர காட் தல்; show undue haste, be rash.

     'அவசரப்பட்  ஒ க்  வந்  டா ரக்ள்' '(உ.வ.);.

த.வ. பதற்றப்ப தல்.

     [அவசரம் + ப -.]

     [Skt. ava-sara → த. அவசரம்.]

அவசரப்ப த் -
தல்

அவசரப்ப த் -தல் avasarappaḍuddudal,    2  . .(cv.)

    ைரந்  க் மா  க் தல், காலம் தாழ்த்தாமல் த்  ட ண் தல்; make hasten, to do 
something, hurry up.

     ' ைரவாக வாங் ங்கள் நான் ேபாக ேவண் ம் என அவசரப்ப த் னான்' (உ.வ.);.

த.வ.  க் தல்.

     [அவசரம் + ப த் -.]

     [Skt. ava-sara → த. அவசரம்.]

ப  → ப த் -.
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அவசரப்பாடல்

அவசரப்பாடல் avasarappāṭal, ெப. (n.)

   கட்டாயமாக நிைன ல் ைவக்க ேவண் ய பாடல்கள் ( னா. சரித,் i, 10);; important stanzas worthy of 
memorisory.

த.வ. கட்டாயப்பாடல்.

     [அவசரம் + பாடல்.]

     [Skt. ava-Sara → த. அவசரம்.]

அவசரம்

அவசரம்1 avasaram, ெப. (n.)

   1. சமயம்; occasion, favourable opportunity.

     "அவச ரத்தவனிைட நிகழ்ந்த ெமய்க் " (பாரத. சம்பவ. 13);.

   2.  ைர ; hurry, urgency.

     "பணம் வாங்க அவசரமாய்ப் ேபா றான்"

   3. வ க்கட்டாயம் (ஆவ யகம்);; necessity Compulsion.

     "அவசரத் க் ப் பாவ ல்ைல"

   4. ேகாலம்; various poses of a deity in a temple.

     "ெப மாள் உடக்ாரந்்த அவசரமாய்ச ்ேசைவ சா க் றார"்

த.வ.  ைர ,  க்கம், பதற்றம்.

     [Skt. ava-šara → த. அவசரம்.]

 அவசரம்2 avasaram, ெப. (n.)

   1. ஆண்  (நாநாரத்்த);; Year.

   2. அர  பணிக ெளான்  (M.E.R. 104 off 1911);; a government office.

     [Skt. ava-sara → த. அவசரம்.]

அவசரவர்த்தைன

அவசரவரத்்தைன avasaravarttaṉai, ெப. (n.)

   வரிவைக (M.E.R.427. of 1925);; a tax.

     [அவசரம் + வரத்்தன.]

     [Skt. a-vasara → த. அவசரம்.]

அவசன்

அவசன் avasaṉ, ெப. (n.)

   தன்வய ழந்தவன்; one who has lost self-control.

     "ம ல் ண்டவசராய்" (காஞ் . தல ேசட. 8);.

த.வ. ெமய்மறந்தவன்.

     [Skt. a-Vasa → த. அவசன்.]

அவசானகாலம்

 
 அவசானகாலம் avacāṉakālam, ெப. (n.)

   இறப்  சமயம்; time of death.

த.வ. இ க்காலம்.

     [அவசானம் + காலம்.]

     [Skt. ava-sana → த. அவசானம்.]
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அவசானம்

அவசானம்1 avacāṉam, ெப. (n.)

    ; Conclusion, termination, end.

     [Skt. ava-sana → த. அவசானம்.]

 அவசானம்2 avacāṉam, ெப. (n.)

   1. இறப் :

 death.

   2. எல்ைல; limit.

     [Skt. ava-sana → த. அவசானம்.]

அவ ட்டம்

 
 அவ ட்டம் avasiṭṭam, ெப. (n.)

    சச்ம் (இ.வ.);; crumbs, leavings.

     [Skt. ava-sista → த. அவ ட்டம்.]

அவ த்தாந்தம்

அவ த்தாந்தம் avasittāndam, ெப. (n.)

   தவறான  ( . .1, 26,  வஞா.);; wrong or erroneous conclusion.

த.வ. வ க்ெகாண் .

     [Skt. apa+siddhanta → த. அவ த்தாந்தம்.]

அவ தம்

அவ தம் avasidam, ெப. (n.)

   1. உ  ெசய்வ ; that which is determined.

   2.  ப்ப ; that which is concluded.

   3. அ வ ; that which is known.

த.வ.  ரம்ானிப் .

     [Skt. ava-sila → த. அவ தம்.]

அவ ந்தம்

அவ ந்தம் avasindam, ெப. (n.)

   எண்ண ( ந் க்க);  யாத  ( மந், 709);; that which cannot be thought of.

த.வ. எண்ணில.

     [Skt a-cintya → த. அவ ந்தம்.]
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அவ யம்

அவ யம்1 avasiyam, ெப. (n.)

   இன் யைமயாத ; necessity, need.

     "எனக் ப் பணம் இப்ெபா  அவ யம்"(உ.வ.);

     [Skt. a-vašya → த. அவ யம்.]

 அவ யம்2 avasiyam, இைட. (adv.)

   1. கட்டாயமாய்; necessarily.

     "அவன் அவ யம் வரேவண் ம்"

   2. நிசச்யமாய்; surely.

     'அவன் அவ யம் வ வான்'.

த.வ. ேதைவ.

     [Skt. a-vasya → த. அவ யம்.]

அவேசபணம்

அவேசபணம் avacēpaṇam, ெப. (n.)

    த் ன் உடலைச களிெலான்  ( லப். பக். 81);;     [Skt. ava-ksépana → த. அவேசபனம்.]

அவ

 
 அவ  avaḍi, ெப. (n.)

   இ ைர ( ங். MS.);; curtain.

     [Skt a-pat → த. அவ .]

அவ

அவ  avaḍu, ெப. (n.)

   1.  ண ; wel.

   2.  ; pit.

   3.  டர;்паре.

     [Skt. avatu → த. அவ .]

அவத்தாத் ரயம்

 
 அவத்தாத் ரயம் avattāttirayam, ெப. (n.)

   நன , கன , உறக்கம் (சாக் ரம்,ெசாப்பனம்,  த் யம்); ஒ ய ந்நிைலகள்; the three Conditions of 
the embodied Soul.

     [Skt. ava-sthå+traya → த. அவத்தாத் ரியம்.]

அவத்தானம்

அவத்தானம் avattāṉam, ெப. (n.)

   இ ப் டம்; dwelling, place of residence.

     "மாயாத் வய மத் ேய அவத்தானஞ் ெசால்லப்பட்ட " ( . . 8, 2,  வாக்);

     [Skt. ava-sthåna → த. அவத்தானம்.]

அவத் தன்

அவத் தன் avaddidaṉ, ெப. (n.)

    கரச்் க் ரிய ெதால்ைலகைள க ம் ஆதன் ( .ேபா.பா.4.3, பக்.273);;த.வ.  யர் ய்ப்பாதன்.

     [Skt. ava-sthita → த. அவத் தன்.]

1203

www.valluvarvallalarvattam.com 17157 of 19068.



அவத் யம்

அவத் யம் avattiyam, ெப. (n.)

    ற்றம் (அஷ்டாதச. அரத்்தபஞ். பக்.25);; fault, defect.

     [Skt. ava-dya → த. அவத் யம்.]

அவத் யா

 
 அவத் யா avattiyā, ெப. (n.)

   கப்ப ன் ன்பக்கத் ற் க  கட் ங் கம்பம்;

அவத் ரியம்

அவத் ரியம் avattiriyam, ெப. (n.)

   ஊ  ( ந்தா. நி. 324);; danger.

அவத்

அவத்  avattu, ெப. (n.)

   1. ெபா ளல்லாத ; that which is insubstantial, un real.

   2. பயனற்ற ; worthlessthing.

     [Skt. a-vastu → த. அவத் .]

அவத்ைத

அவத்ைத1 avattai, ெப. (n.)

   1. நிைல; state, Condition, situation.

   2.  ன்பம்; agony.

     "அன்னவளவத்ைத கண்டாங் ைளயவன்" (உத்தரரா.  ைதவன. 61);

   3. களெவா க் கத் ல் ெவளிப்ப ம் பத்  வைக நிைலகள்; condition of mind in love, one of ten stages.

     "காட் , ேவடை்க, ஒ  தைல ள் தல், ெம தல் ஆக்கஞ்ெசப்பல் ேநாக் வெவல்லாமைவேய 
ேபாறல், மறத்தல் மயக்கம், சாக்கா " (நம் யகப். 36. உைர);

   4. காரணநிைல (காரணாவத்ைத);, காரியநிைல (சாரியாவத்ைத);;   5. இரண்டற்றநிைல (இலயம்);, 
கற்  (ேபாகம்);, அ காரம்;த.வ. ெமய்ப்பா .

     [Skt. ava-sthå → த. அவத்ைத.]

 அவத்ைத2 avattai, ெப. (n.)

   1. ஆத க் ண்டாஞ் நன  (சாக் ர);  த ய நிைல; states of the embodied soul, five according to Saivites 
and three according to others.

   2. மாந்தப்ப வங்கள்; stages of human life.

அவத்ைதஞான(ஸ்)
சந்ானம்

 
 அவத்ைதஞான(ஸ்)சந்ானம் avattaiñāṉaṣcnāṉam, ெப. (n.)

 aptism admininstered to the dying (Chr.);.

     [Skt. ava-sthå+njåna → த. அவத்ைத ஞானசந்ானம்.]

அவத்ைதப் ரேயா
கம்

 
 அவத்ைதப் ரேயாகம் avattaippirayōkam, ெப. (n.)

   அ பத் நா  கைல ள் ஒன்றான பாழ்ப த்  ( னியம்);க் ெகால் ம் கைல ( ன்.);; art of killing by 
sorcery, one of arupattunalu-kaai. q.v.

     [Skt. ava-sthå-pirayökam → த. அவத்ைதப் ரேயாகம்.]
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அவதஞ்சம்

அவதஞ்சம்1 avadañjam, ெப. (n.)

   ெச  மலரப்் ; flower used as ear ornament.

     "கன்னாவதஞ்சம்"( டா. 7, 28);.

     [Skt. ava-tamša → த. அவதஞ்சம்.]

 அவதஞ்சம்2 avadañjam, ெப. (n.)

   தைல ல் ம் மாைல (நாநாரத்்த.);; garland for the head.

த.வ. தைலமைல.

     [Skt. ava-tansa → த. அவதஞ்சம்.]

அவதந் ரம்

 
 அவதந் ரம் avadandiram, ெப. (n.)

    ழ்ச் த் ட்டம்; bad device, stratagem, under-hand dealing.

     "அவதந் ரம்தனக்  அந்தரம்".

     [Skt. ava-tantra → த. அவதந் ரம்.]

அவதரணம்

 
 அவதரணம் avadaraṇam, ெப. (n.)

    ப் றப் ; descsent, incarnation.

த.வ. ேதாற்றர .

     [Skt. avatarana → த. அவதரணம்.]

அவதரப்ெபயர்

 
 அவதரப்ெபயர ்avadarappeyar, ெப. (n.)

   அப்ேபாைதய (தற்கால);ப் ெபயர;் name of the time being.

     [அவதரம் + ெபயர.்]

     [Skt. ava-tarச → த. அவதாரம்.]

அவதரம்

அவதரம் avadaram, ெப. (n.)

   சைமயம் ( வப் ர. 2, 17, உைர, பக். 234);; occasion.

     [Skt. ava-sara → த. அவதரம்.]

அவதரி-த்தல்

அவதரி-த்தல் avadariddal,    4 ெச. . . (Vi.)

   1. ெதய்வக் றாகப் றத்தல்; to be born, as when a god descends to become a creature or when a saintis born.

     "அங்கவர ்தம் ைட யவதரித்தனன்" (கந்த . பா . 41);

   2. தங் தல்; to abide.

     "வா சச ் வா மடத ்தவதரிப்ப" ( வாலவா. 37,32);.

த.வ. ேதான் தல்.

     [Skt. ava-tr → த. அவதரி-.]
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அவதாதம்

அவதாதம்1 avatātam, ெப. (n.)

   ெவண்ைம (உரி.நி.);; whiteness.

     [Skt. ava-dāta → த. அவதாதம்.]

 அவதாதம்2 avatātam, ெப. (n.)

   1.  ய்ைம; purity.

   2. ெபான்னிறம்; golden colour.

   3. அழ ; beauty.

     [Skt. ava-data → த. அவதாதம்.]

அவதாரணம்

அவதாரணம் avatāraṇam, ெப. (n.)

   ேதற்றம் ( . .22, உைர);; certainty, positiveness.

த.வ. ெதளி .

     [Skt. ava-dhårana → த. அவதாரணம்.]

அவதாரப் டன்

அவதாரப் டன் avatārappuruḍaṉ, ெப. (n.)

   1. ெதய்வக் றாகப் றத்தல்; incarnation.

   2. ெசய்வதற்  அரிதான ெசயைலச ்ெசய்  ப்பதற் ெகன்ேற (மாந்தனாக);  றந்தவன் (ெதய்வப் 
ற );; man born with a mission.

த.வ. அ ைனப் ற யன்.

     [Skt. ava-dhāra-p-purusaa → த. அவதாரப் டன்.]

அவதாரம்

அவதாரம்1 avatāram, ெப. (n.)

   1. இறங் ைக ( டா);; descent.

   2. ெதய்வப் றப்  ( வ் யப் றப் );; birth of a great being.

வவதாரப் படலம்(கந்த .);.

த.வ. ேதாற்றர .

     [Skt. ava-tära → த. அவதாரம்.]

 அவதாரம்2 avatāram, ெப. (n.)

   நீர ்( ரத்்த);த் ைற (நாநாரத்்த);; sacred ghat.

     [Skt. ava-tara → த. அவதாரம்.]

 அவதாரம்3 avatāram, ெப. (n.)

    ரிக்ைக (யாழ்ப்);; tearing, dividing.

அவதாரிைக

 
 அவதாரிைக avatārigai, ெப. (n.)

    ன் ைர; introductory note to a verse, etc., explaining its bearing.

     [Skt. ava-tarika → த. அவதாரிைக.]
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அவதானம்

அவதானம்1 avatāṉam, ெப. (n.)

   ேமன்ைமயான ெசயல்; glorious act, achievement.

     "இைறவன் ெசய்த ந்ைத  ரவதானத் ன் றங்கைள" ( வாலவா.  ல்வர. 7);.

     [Skt. ava-dana → த. அவதானம்.]

 அவதானம்2 avatāṉam, ெப. (n.)

   1.  ரி :

 section, division.

   2. ஒேர ேநரத் ற்பலவற்ைற நிைன ற் ெகாள் தல்; simultaneous attention to various subjects.

   3. வரம்  ைக; transgression.

த.வ. கவனகம்.

     [Skt. ava-dåna → த. அவதானம்.]

 அவதானம்3 avatāṉam, ெப. (n.)

   மனெவா ைமப்பா  (நாநாரத்்த.);; agreement.

த.வ. ஓரை்ம.

     [Skt. ava-dhäna → த. அவதானம்.]

 அவதானம்4 avatāṉam, ெப. (n.)

    ; termination, end.

     "உசச்சச்ந்  அவதானத் ல்" (ெத.க.ெதா.5:136);

     [Skt. ava-sana → த. அவதானம்.]

 அவதானம்5 avatāṉam, ெப. (n.)

   1. கவனம்; attention, attentiveness, intentness.

   2. நிைன ; memory, remembrance.

   3. நிைன த் றைமச ்ெசயல்; art of simultaneously solving a number of problems as a test of memory.

     "அவர ்அவதானத் ல் வல்லவர"்.

   4.  றைம; skil.

     "அவன் அந்தப் ெபா ைள அவதானமாய் எ த் க் ெகாண்டான்" ( ன்.);;

த.வ. கவனகம், கவனிப் .

     [Skt. ava-dhāna → த. அவதானம்.]
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அவதானி

அவதானி1 avatāṉittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நிைன ட் க் ெகாள் தல்; to recollect, reflect.

   2. மனத் லைமத்தல் ( ற . 102);; to commit to memory, fix or retain in mind.

     [Skt. ava-dhänin → த. அவதானி-.]

 அவதானி2 avatāṉi, ெப. (n.)

   1. கவனிப் ள்ளவன்; attentive person.

   2. மைற ல்களிற் ேதரச்்  ெபற்றவன்; title of one who is well versed in the vedas.

     "இவனவதானி வன் ரமதா " ( ரேபாத. 11, 5);.

   3. ஒேர ேநரத் ல் ப னா  வைக நிைனவாற்றைலக் கவனத் ல் ெகாண் ப்பவன்; one skilled in feats 
of memory.

     "அட்டாவதானி"

த.வ. கவனிகன், கவனகர.்

     [Skt. ava-dhānin → த. அவதானி.]
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அவ

அவ 1 avadi, ெப. (n.)

   1. எல்ைல ( ங்.);; boundary, limit.

   2. (இலக்.); ஐந்தாம் ேவற் ைம எல்ைலப் ெபா ள் ( . .9.);;   3. தவைண; fixed term, stipulated time for 
payment, rest.

     "அத்தைனக் ணின் ெபா டர வவ  ெகன்றான்" (அரிச.்  .  ழ் ைன. 98);.

   4. அள ; extent, measure.

     "எள்ளவ  ேய ங் கன்மமடா " (கம்பரந். 48);.

   5. கணக் ; mumber

     "ஆ ர மா ர மவ ேச ர ணர"் (கந்த . வச் ரவா. 54);.

   6.  ப் றப்ைப ம் அ ம் அ ; occult powers.

     "ஆங்  னிவ  ன ந்த ெபா ளதைன" (யேசாதர.5, 23);.

     [Skt. ava-dhi → த. அவ .]

 அவ 2 avadi, ெப. (n.)

   1.  ரி  (நாநாரத்்த);; bit, Section.

   2. காலம் (நாநாரத்்த.);; time.

   3.   (நாநாரத்்த);; pit

   4.  ைற (நாஞ்);; leave.

   5. காலக்ெக ; adjournment.

     [Skt. avadhi → த. அவ .]

 அவ 3 avadi, ெப. (n.)

    ன்பம்; suffering, distress.

     "பாழவ ப்படெவனக்  யா " (தா . பன்மாைல. 4);.

த.வ.  யர.்

     [Skt. ava-sthå → த. அவ .]

அவ க் ரயம்

 
 அவ க் ரயம் avadikkirayam, ெப. (n.)

   தவைண காட் ச ்ெசய் ம் ற்பைன; conditional Sale, to become absolute if the purchase money is not repaid 
within a stipulated time or if the conditions are not fulfilled (R.F.);.

த.வ. தவைண ற்பைன.

     [Skt. ava-dhitkirayam → த. அவ க் ரயம்.]

அவ கத்தம்

 
 அவ கத்தம் avadigaddam, ெப. (n.)

   கடல் ைர ( .);; seashell decayed by age.

அவ ஞானம்

அவ ஞானம் avadiñāṉam, ெப. (n.)

   ெதாைல  ( ரத் );ள்ளவற்ைறப் ெபா த ன்  உண ம் உணரச்்  ( வக. 951, உைர);;த.வ. 
ெதாைல ணர் .

 Skt. ava-dhitfiaja → த. அவ ஞானம்.]

1209

www.valluvarvallalarvattam.com 17163 of 19068.



அவ ப்ப -தல்

அவ ப்ப -தல் avadippaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

    ன்பப்ப தல்; to suffer, to be in great straits.

     [அவ  + ப -தல்.]

     [Skt. ava-dh → த. அவ .]

அவ தம்

அவ தம்1 avatūtam, ெப. (n.)

    ற்ெறட்  ற் லக் யங்க ள் ஒன் ; name of an upanisad.

     [Skt. ava-dhuta → த. அவ தம்.]

 அவ தம்2 avatūtam, ெப. (n.)

   1.  த் ற  ( ந்தா. நி. 321);; complete renunciation.

   2.  ராமணர ் றந்தேமனி; nakedness, nudity.

 Skt. ava-dihüta → த. அவ தம்.]

அவ தன்

அவ தன் avatūtaṉ, ெப. (n.)

   1.  ற்றத ் றந்தவன் ( ேவங். சத. 95);; one who has shaken off or renounced all worldly attachment.

   2.  றந்த ேமனித் ற  (ெகா.வ.);; nacked sannyāsin,

     [Skt. ava-dhüta → த. அவ தன்.]

அவந்தைர

அவந்தைர avandarai, ெப. (n.)

   1.  ரே்க ; disorder, confusion.

     "ப  அவந்தைரயா ந்த ப னாேல" (ேகா ெலா. 42);.

   2.  க்கற்ற நிைல; Forlornness.

     "அவந்தைரயாய்ச ்ெசத்தான்",

   3. பயணிலதாைக; becoming useless, fruitless.

     "அ  அவந்தைரயாய்ப் ேபா ற் " ( ன்);.

     [Skt. a-bandhura → த. அவந்தைர.]

அவநியாயம்

 
 அவநியாயம் avaniyāyam, ெப. (n.)

   அன் ைற (அநியாயம்); ( ன்);; injustice.

த.வ. அந்நயம், தக ன்ைம.

     [Skt. ava-nyåya → த. அவநியாயம்.]

அவநீதன்

அவநீதன் avanītaṉ, ெப. (n.)

    ைறைம யற்றவன்; unjust man.

     " தெனன்  மவநீதெனன் ம்" ( ரதாப லா. 43);.

த.வ. ேநரை்மயற்றவன்.

     [Skt. ava-nia → த. அவநீதன்.]
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அவநீ

அவநீ  avanīti, ெப. (n.)

    ைறைமக்ேக ; injustice,

     "மறன  மவநி ைய" (வரத. பாகவத.  ல. 437);.

த.வ. நயக்ேக ,  ைறக்ேக .

     [Skt. apa+niti → த. அவநீ .]

அவப்பலம்

அவப்பலம் avappalam, ெப. (n.)

    ப்பயன்; evil results.

     "ெவய்தவப் பலத் றா நன்னிைல ெகா " (இர . யாக. 2);.

     [அவம் + பலம்.]

     [Skt. apa → த. அவம்.]

பலம் - Skt. phala → த. பலம்

அவப் ரஞ்சம்

 
 அவப் ரஞ்சம் avappirañjam, ெப. (n.)

   எளிய மக்கள் ேப ம் வடநாட்  வட்டார வழக்  (உரி. நி.);; a variety of prakrit, a form of languages Sanskrit 
spoken by the vulgar.

த.வ. வடநாட் வட்டாரவழக் .

     [Skt. apa-bhramsa → த. அவப் ரஞ்சம்.]

ரா தெமா க்  வடத ழ் எ ம் ெபயர ்இ ந்த . அம்ெமா ன் ெகாசை்ச வழக்கா கள் 
அப் ரஞ்சம் எனப்பட்ட . இதைன வடெமா ெயா  ெதாடர் ப த் வ  ைறயன்  என்பர.்

அவப் ரஞ்சனம்

அவப் ரஞ்சனம் avappirañjaṉam, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ரா த ெமா  (ேபரகத்.141);; a variety of Prakrt.

     [Skt. apa-bhramsa → த. அவப் ரஞ்சனம்.]

அவ ரதம்

அவ ரதம் avabiradam, ெப. (n.)

   ேவள் ன் ல் நீரா ைக; bath at the completion of a sacrifice.

     " னிவ ரவ ரதங் ைடந்தாட" ( வ். ெபரியாழ். 4,7,6);.

     [Skt. a va-bhrtha → த. அவ ரதம்.]

அவ தம்

அவ தம் avabirudam, ெப. (n.)

அவ ரதம் (ேவதாரணி. அக் னி ரத்். 8); பாரக்்க; see аvapiradаm.

     [Skt. ava-bhtha → த. அவ தம்.]

அவமாகம்

அவமாகம் avamākam, ெப. (n.)

    ன்  நாளா ( யா);வ  ன்  நாண் னா (நடச்த் ர);மாவ  ன்  ஒக (ேயாக);மாவ  
கலந் க் ம் நாள் (ெபரியவ .55);; day on which either three titis, three naksatras or three yokams occur.

     [Skt. avama → த. அவமாகம்.]

அவ த்

அவ த்  avamiruttu, ெப. (n.)

   ெகா ஞ்சா ; untimely or unnatural death.

     "பல்ேகா  சன்மப் பைக  மவ ந் ம்" (கந்தர.் க . 112);.

த.வ. அவசச்ா

     [Skt. apa+mrtyu → த. அவ த் .]

1211

www.valluvarvallalarvattam.com 17165 of 19068.



அவயவம்

அவயவம் avayavam, ெப. (n.)

   1. உட ன் உ ப் ; limp, part of body.

     "தங்க ளவயவம் ேபால்வன ெகாய்தார"் (பாரத. வசந்த. 6);.

   2. பாகம்; part, member.

     [Skt. ava-yava → த. அவயவம்.]

அவயவரக்்கம்

 
 அவயவரக்்கம் avayavarkkam, ெப. (n.)

   அசச்ந் ர அைமக் ங் ைக (insc.);; right hand of an idol, raised in token of dispelling fear.

     [Skt. a-bhaya+varga → த. அவயவரக்்கம்.]

அவய

அவய  avayavi, ெப. (n.)

   1. உ ப் ள்ள ; whole composed of constituent parts.

     "ஒ  ெபா ேள அவயவ அவய களாயாதல்" ( .ேபா.பா.6., 2. பக். 145);.

   2. உடல்; body.

   3. அைவ ன் உ ப் னன் (ெகா.வ.);; member of an institution.

     [Skt. avayavin → த. அவய .]

அவேயாகம்

அவேயாகம் avayōkam, ெப. (n.)

    யநிகழ்ச் ; unfortunate occurrence, misfortune.

     "மைனயவண் கங்கண் டவேயாக ணரந்்த ந் " (ேவதாரணி. அக் னீ ரத்்.9);.

     [Skt. apa-yoga → த. அவேயாகம்.]

அவரண்ியம்

 
 அவரண்ியம் avarṇiyam, ெப. (n.)

 standard of comparison.

     [Skt. a-varnya → த. அவரண்ியம்.]

அவரகாத் ரம்

அவரகாத் ரம் avarakāttiram, ெப. (n.)

   கால் ( வக. 806, உைர);; lower part of the body.

     [Skt.avara+kattiram → த. அவரகாத் ரம்.]

அவரசன்

 
 அவரசன் avarasaṉ, ெப. (n.)

   தம்  ( ன்.);; younger brother, as after-born.

     [Skt. avara-ja → த. அவரசன்.]

அவரயன்

 
 அவரயன் avarayaṉ, ெப. (n.)

அவரசன் பாரக்்க; see avasasan.

     [அவரசன் – அவரயன்.]
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அவராகம்

அவராகம் avarākam, ெப. (n.)

   அவா ன்ைம (இசை்ச ன்ைம);; freedom from desire.

     "அவராகேவத மலர் னி"(பாரத.  ேபார.்204);.

     [Skt. apa-raga → த. அவராகம்.]

அவைரப் ராயம்

அவைரப் ராயம் avaraippirāyam, ெப. (n.)

    ள்ைளப்ப வம் ( வ் நாய்ச.் 1,4);; childhood.

     [Skt. apara+pirayam → த. அவைரப் ராயம்.]

அவேராகணம்

அவேராகணம் avarōkaṇam, ெப. (n.)

   1. இறங் ைக; descending, alighting, lowering.

   2. அைச  (கமகம்); பத்த  ெளான் ; (பரத. இராக. 24);;   3. மைற ைலத் ப் ச ்
ெசால் ைக; reciting the veda back wards.

த.வ. இறங் ைச, ப ப் யம்.

     [Skt. ava-rohana → த. அவேராகணம்.]

அவேராகம்

அவேராகம்1 avarōkam, ெப. (n.)

அவேராகணம் 3 பாரக்்க;" see avarogatam,

     " ரம்பதங் ரமஞ்சைடயவேராகம்"( ரேபா. 11, 4);.

     [Skt. apa-rógam → த. அவேராகம்.]

 அவேராகம்2 avarōkam, ெப. (n.)

   1.  ; aerial root.

   2. மரத் ற் படரெ்கா ; climber.

     [Skt. ava-róha → த. அவேராகம்.]

அவேரா

 
 அவேரா  avarōki, ெப. (n.)

   ஆலமரம் (பரி.அக.);; banyan tree.

     [Skt. ava-röhin → த. அவேரா .]

அவேராதம்

அவேராதம்1 avarōtam, ெப. (n.)

   மைற ; obstruction, screening.

     [Skt. ava-rðdha → த. அவேராதம்.]

 அவேராதம்2 avarōtam, ெப. (n.)

   1. அர க்ைக; ladies appartments in a palace.

     "ேகா  லவேராதம்" (பாரத. அ ச.்  ரத்். 23);

   2. அரண்மைன; palace.

     [Skt. ava-rõdha → த. அவேராதம்.]
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அவலத்த நயம்

அவலத்த நயம் avalattavinayam, ெப. (n.)

    ன்பச ் ைவ ேதான் ம் உடற் ெசய்ைக; dramatic action expressive of grief.

     "அவலத் தவநயம வரக் ளப் ன்.  லவர"்( லப். 3, 13, உைர);.

     [Skt. ava+abhi-naya →  த. அவலத்த நயம்.]

அவலம்ப ேலட்
மம்

 
 அவலம்ப ேலட் மம் avalambasilēṭṭumam, ெப. (n.)

 a disease due to excessive philegm.

     [Skt. ava-lamba+slesma → த. அவலம்ப ேலட் மம்.]

அவலம்பம்

 
 அவலம்பம் avalambam, ெப. (n.)

   சார்  (சங். அக.);; dependence, support, prop, stay.

     [Skt. ava-lamba → த. அவலம்பம்.]

அவலம்பனம்

 
 அவலம்பனம் avalambaṉam, ெப. (n.)

   சாரை்க; dependence.

     [Skt. ava-lambana → த. அவலம்பனம்.]

அவலம் -த்தல்

அவலம் -த்தல் avalambittal,    4 ெச.  ன்றா .(v.t.)

   பற் தல்; to catch, hold of, cling to.

     "சாலம்ப வேயாகம் அவலம் த் " ( . .9,10, ஞானப்.);.

     [Skt. ava-lamba → த. அவலம் -.]

அவேலசம்

அவேலசம் avalēcam, ெப. (n.)

   1.  ய  (அற்பம்);; that which is small, unimportant.

   2. அவமானம்; disgrace.

     [Skt. lava+lesa → த. அவேலசம்.]

அவேலபம்

அவேலபம் avalēpam, ெப. (n.)

   1. ெச க் ; arrogance.

   2. ப ப் ; calumny.

   3.  ச் ; smearing.

     [Skt. ava-lepa – த. அவேலபம்.]

அவேலாகம்

 
 அவேலாகம் avalōkam, ெப.(п.)

அவேலாகனம் பாரக்்க; see avaloganam.

     [Skt. ava-löka → த. அவேலாகம்.]
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அவேலாகனம்

அவேலாகனம் avalōkaṉam, ெப. (n.)

   பாரை்வ; look, glance.

     "அ க் ரகாவ ேலாகனம்" ( . .8,3,  வாக்.);.

     [Skt. ava-lõkana → த. அவேலாகனம்.]

அவேலா -த்தல்

அவேலா -த்தல் avalōkittal,    4 ெச. ன்றா , (v.t.)

   ேநாக் தல்; to see, perceive.

     "அதனாேல ஸரவ்த் ைன ம் அவேலா த்தனன்" ( ராணம், m.s);.

     [Skt. ava-løka → த. அவேலா -.]

அவேலா தன்

அவேலா தன் avalōkidaṉ, ெப. (n.)

    த்த னிவ ெளா வர ்( ரேசா. பா . 2);; name of a reputed Bodhi-Sattva.

     [Skt. ava-lokita → த. அவேலா தன்.]

அவளம்

அவளம் avaḷam, ெப. (n.)

    ைம; evil.

     "அவளங்கட  காரணமாம்" (ேவதா.  . 56);.

அவற்கம்

 
 அவற்கம் avaṟkam, ெப. (n.)

   கஞ்  ( ன்.);; gruel.

அவனி

அவனி avaṉi, ெப. (n.)

   நிலம்; earth.

     "அன்ெறனக் நீ ைசந்த வவனிபா  யைம ம்" (பாரத. வாரணா. 82);.

த.வ. உலகம். [Skt. ava-ni → த. அவனி.]

அவனிேகள்வன்

அவனிேகள்வன் avaṉiāḷvaṉ, ெப. (n.)

    மால் (கந்த .  வவதா. 70);; Tirumal, the husband of the goddess of earth.

     [அவனி + ேகள்வன்)

     [Skt. avni → த. அவனி.]

அவனிைக

அவனிைக avaṉigai, ெப. (n.)

   இ ைர ( ந்தா. நி. 316);; screen.

     [Skt.yayanika → த. அவனிைக.]

அவனிபன்

அவனிபன் avaṉibaṉ, ெப. (n.)

   நாடை்டக் காக் ம் மன்னன்; king, the protector of earth.

     "அவனிபனகரி ல்" (பாரத. வாரணா. 18);.

     [Skt. avani-pa → த. அவனிபன்.]

அவாக்

அவாக்  avākku, ெப. (n.)

   1. ஊைம; dumb man.

   2. க ழ்ந்த கத்ேதான்; person with his face looking downwards.

     [Skt. avåk → த. அவாக் .]
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அவா

 
 அவா  avāku, ெப. (n.)

   கஞ்  ( ங்.);; gruel.

     [Skt. yavagu → த. அவா .]

அவாேகச ப்

 
 அவாேகச ப்  avāācavuppi, ெப. (n.)

   ெப ந் ம்ைப (பச.் .);; large species of white dead-nettle.

அவா

அவா  avāci, ெப. (n.)

   ெதற் ; ெதன் ைச; south, southern direction.

     "மா லா வவா  நின் " (ேச . ேவதாள. 41);.

     [Skt. aváci → த. அவா .]

அவா னம்

 
 அவா னம் avācīṉam, ெப. (n.)

   ெதற் த் ைச ( ன்.);; southern direction.

     [Skt. aväcina → த. அவா னம்.]

அவா

 
 அவா  avācu, ெப. (n.)

   ேக  (R..);; destruction.

     [Skt. avak → த. அவா .]

அவா தம்

அவா தம் avādidam, ெப. (n.)

   கண் க்கப்படாத ; that which is unrefuted.

     "யா  ரமாணத்தா ம் அவா தம்" (தரக்்கபரி. 72);.

     [Skt. a-badhita → த. அவா தம்.]

அவாந்தரைசவர்

அவாந்தரைசவர ்avāndarasaivar, ெப. (n.)

    வ க்ைக ெபற்ற நான்காம் வ ணத்தவர ்( த் ரர)்;; saiva initiates among südras.

     "கைரந்த வவாநந்தர ைசவன்றனக் ங் கன்மத ் ரிைம ல்ைல" ( வாைனக். ேகாச.் 23);.

     [Skt. avantasa-saiva- → த. அவாந்தர ைசவர.்]

அவாந்தரப் ரளய
ம்

அவாந்தரப் ரளயம் avāndarappiraḷayam, ெப. (n.)

   இைட ண்டா ம் உலக அ  (மசச் .  ரமாண்ட. 9);; intermediate destruction of the universe, dist. r.

மகாப் ரளயம்.

த.வ. இைட .

     [Skt. avantara+piralaya → த. அவாந்தரப் ரளயம்.]
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அவாந்தரேபதம்

 
 அவாந்தரேபதம் avāndarapētam, ெப. (n.)

   உட் ரி ; Sub-division.

     [Skt. aväntara+bhéda → த. அவாந்தர ேபதம்.]

அவாந்தரம்

அவாந்தரம் avāndaram, ெப. (n.)

   1. இைட ள்ள ; intermediate time, place, means, interim.

   2. ெவற் ெவளி; Void, vacuum, emptiness.

     "அவாந்தரத் ேல அக் னி றக் ற "( ன்.);

   3. உத ன்ைம; desolation, helpless state.

     'அவன் ம்பம் அவாந்தரமா க் ற '.

     [Skt. avāntara → த. அவாந்தரம்.]

அவாந்தரெவளி

 
 அவாந்தரெவளி avāndaraveḷi, ெப. (n.)

   ெவட்டெவளி; open plain, desert.

     [அவாந்தரம் + ெவளி.]

     [Skt. aväntaar → த. அவாந்தரம்.]

அவாந்தைர

 
 அவாந்தைர avāndarai, ெப. (n.)

   ெவ ைம; void, vacuum, emptiness.

     "அவன் க்க அவாந்தைரயாக க் றான்" (தஞ்ைச);.

     [Skt. a vántara → த. அவாந்தைர.]

அவாந் ைர

அவாந் ைர avāndirai, ெப. (n.)

   ெவ ைம ( ந்தா. நி. 317);; void, vacuum, emptiness.

     [Skt. aväntara → த. அவாந் ைர.]

அவாப்தம்

 
 அவாப்தம் avāptam, ெப. (n.)

   அைடயப்பட்ட ; which is obtained, acquired.

     "அவாப்த ஸமஸ்த காமனாய்"( பரம். ப்ரேவ.);.

     [Skt. aväpta → த. அவாப்தம்.]

அவாயம்

அவாயம் avāyam, ெப. (n.)

 danger, misfortune, calamity.

     "அவாயமறேவ" ( மந். 2718);.

த.வ. ஏதம்.

     [Skt. apāya → த. அவாயம்.]

1217

www.valluvarvallalarvattam.com 17171 of 19068.



அவால்

 
 அவால் avāl, ெப. (n.)

   பா காப்  (PT.L.);; charge, cave, custody.

     [Ar. ahvál → த. அவால்.]

அவால்தார்

 
 அவால்தார ்avāltār, ெப. (n.)

   இந் யப் பைடப் ரி ப் ெபா ப்பாளர ்(பாண் .);; Indian sergeant.

     [U. ahwāl-dār → த. அவால்தார.்]

அவாலத்

 
 அவாலத்  avālattu, ெப. (n.)

   கடன் சாட் ைக; tranference of obligation to another.

     [U. hawalat → த. அவாலத் .]

அவா தார்

 
 அவா தார ்avālutār, ெப. (n.)

அவால்தார ்(பாண் .); பாரக்்க; see aváltár.

     [U. havl-dar → த. அவா தார.்]

அ க்கனம்

அ க்கனம்1 avikkaṉam, ெப. (n.)

   தைட ன்ைம (நாநாரத்்த.);; freedom from impediment.

     [Skt. a-vighna → த. அ க்கனம்.]

 அ க்கனம்2 avikkaṉam, ெப. (n.)

   ெப ங்களா (நாநாரத்்த.);; large Bengal currant.

     [Skt. avigna → த. அ க்கனம்.]

அ க் னம்

 
 அ க் னம் avikkiṉam, ெப. (n.)

   இைட ன்ைம; freedom from obstacles, impediments.

     [Skt. a-vighna → த. அ க் னம்.]

அ கம்

 
 அ கம் avigam, ெப. (n.)

   ைவரம் (சங். அக.);; diamond.

     [Skt. avika → த. அ கம்.]

அ காரைத

அ காரைத avikāradai, ெப. (n.)

   மா பா றாைம; unchangeableness.

     "அ காரைத வாய்" (பகவற். 2, 21);.

     [Skt.a-vikåra-tä → த. அ காரைத.]
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அ காரம்

அ காரம் avikāram, ெப. (n.)

அ காரி பாரக்்க; see avikari.

     "நனவா களி ன காரமா "(ேவதா.  . 108);

     [Skt. a-vikāra → த. அ காரம்.]

அ காரி

அ காரி avikāri, ெப. (n.)

   அ வ ப்பற்ற ; that which is immutable.

     "ெபாய்ப் ெபா ள் கற் தமா ற் ற காரியாகப் ெபா ந் ம்" (ேவதா.  . 83);.

     [Skt a-vikan → த. அ கார.]

அ ச் ன் ர்த்த
ம்

அ ச் ன் ரத்்தம் avicciṉmuārttam, ெப. (n.)

   நண்பகல் காலம் (ேசா ட.  ந். 50);; middle part of the day, midday.

     [அ ச் ன் +  ரத்்தம.]

     [Skt. a-vic-chin → த. அ ச் ன்.]

த.  த்தம் →  ரத்்தம்.

அ ச் ன்னம்

அ ச் ன்னம் avicciṉṉam, ெப. (n.)

   இைட டாைம ( வத .  வானேயா. 80);; uninterruptedness, continuity.

     [Skt. a-vic-chinna → த. அவச் ன்னம்.]

அ சை்ச

 
 அ சை்ச aviccai, ெப. (n.)

அ யாைம;spiritual Ignorance.

     [Pkt. avija → த. அ சை்ச.]

     [Skt. a-vidyå → த. அ சை்ச.]

அ சாரம்

அ சாரம்1 avicāram, ெப. (n.)

   1. ஆராய்ச்  ல்லாைம (ேகா ற் . பதஞ், 31);; want of discrimination.

   2. கவைல ல்லாைம (ெகா.வ.);; freedom from care.

     [Skt. a-vicåra → த. அ சாரம்.]

 அ சாரம்2 avicāram, ெப. (n.)

அ சாரம் பாரக்்க; see abisaram.

     "அ சார ம சாரத ்தைமத்தாரக்ள்"(ேகா ற்  பதஞ். 3);

     [Skt. abhi-cåra → த. அ சாரம்.]

அ சாரி

 
 அ சாரி avicāri, ெப. (n.)

   ஒ க்க லாள்; adulteress.

த.வ. பரத்ைத, ெபா மகள்.

     [Skt. abhi-sårikå → த. அ சாரி.]
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அ

அ  avisu, ெப. (n.)

   1. ேவள் த் ல் ேதவரக்் க் ெகா க் ம் உண  (தக்கயாகப். 46, உைர);; offering made to the gods in 
sacrificial fire.

   2. ெநய் (நாநாரத்்த);; ghee.

   3. கஞ்  வ யா  சைமத்த ேசா  (இ.வ.);:

 cooked rice, prepared without straining the gruel.

     [Skt. havis → த. அ .]

அ வாசம்

அ வாசம் avisuvāsam, ெப. (n.)

   1. நம் க்ைக ன்ைம; want of confidence, unbelif.

   2. நன் ன்ைம; ingratitude.

     [Skt. a-višvasa → த. அ வாசம்.]

அ வா

அ வா  avisuvāsi, ெப. (n.)

   1. நம் க்ைக ல்லாதவன்; Unbeliever.

   2. நன் ய  ல்லாதவன்; ungrateful person.

     [Skt a-visvasin → த. அ வா .]

அ ஞ்ைச

அ ஞ்ைச aviñjai, ெப. (n.)

   அ த்ைத (ஞானவா. நி வான. 1);; ilusion, spiritual ignorance.

     [Pkt. avijjä → Skt. a-vidya → த. அ ஞ்ைச.]

அ ஞ்ைஞ

அ ஞ்ைஞ aviññai, ெப. (n.)

அ ஞ்ைச (ஞானவா. ைவராக். 92); பாரக்்க; see avijai.

அ ட்

அ ட்  aviṭṭu, ெப. (n.)

   1.  க் யான ெசாற்கைளச ்ெசால் பவன்; one who utters words of ill-omen.

   2. ெகட்ட நடத்ைத ள்ளவன்; one who is morally depraved.

த.வ. அ .

     [Skt. apastha → த. அ ட் .]

அ த் யம்

 
 அ த் யம் avittiyam, ெப. (n.)

   இதளியம் (சங்.அக.);; quick silver.

அ த் ைய

 
 அ த் ைய avittiyai, ெப. (n.)

   அ யாைம; spiritual ignorance.

     [Skt a-Vidya → த. அ த் ைய.]
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அ த்ைத

அ த்ைத1 avittai, ெப. (n.)

   1. அ யாைம ( ரேபாத. அ த் யா ர. 4);; ignorance, spiritual ignorance.

   2. மாைய ( த.  வமா. 8, 10);; illusion personified, māyā.

   3. ஆணவம் ( . .2, 84);; the soul's impurity.

     [Skt. a-vidya → த. அ த்ைத.]

 அ த்ைத2 avittai, ெப. (n.)

   ஐவைகத் ன்பங்க ெளான்  ( சாரசந். பக். 335);; one of panja-k-kilesam.

   2. காமம்; delusion of mind.

     [Skt. a-vayä → த. அ த்ைத.]

அ சம்

 
 அ சம் avitūcam, ெப. (n.)

   ஆட் ப்பால் (சங்.அக.);; milk of goat or sheep.

     [Skt. avi-düsa → த. அ சம்.]

அ நயக் த்

அ நயக் த்  avinayakāttu, ெப. (n.)

   பாடற் ெபா ைளக் ைகயாற் காட்  ஆ ம் த்  ( லப். 3, 12, உைர);; dancing using gesture language.

     [அ நயம் +  த் .]

     [Skt. abhi-naya → த. அ நயம்.]

அ நயர்

 
 அ நயர ்avinayar, ெப. (n.)

    த்தர ்( டா.);; gesticulating dancers.

     [Skt. abhi-naya → த. அ நயர.்]

அ நவம்

 
 அ நவம் avinavam, ெப. (n.)

    ைம (உரி.நி.);; newness, modernness.

     [Skt. abhi-nava → த. அ நவம்.]

அ ப்பாகம்

அ ப்பாகம் avippākam, ெப. (n.)

   ேதவ ண ன் பங் ; oblation offered to the Devas.

     " மால ப்பாகங் ெகாண் " ( வாச. 14, 6);.

     [அ  + பாகம்.]

     [Skt. havis → த. அ .]
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அ பக்த ம்பம்

 
 அ பக்த ம்பம் avibagtaguḍumbam, ெப. (n.)

    ரிக்கப்படாத ெசாத் ள்ள ம்பம் (Legal);; undivided family, opp. to  பக்த ம்பம்.

     [அ பக்த +  ம்பம்.]

     [Skt. a-vibhakta → த. அ பக்த.]

அ த்தம்

அ த்தம் avimuttam, ெப. (n.)

   கா  நகரம்; Benares City.

     "அ த்தங் ெகாண் " ( மர.  ரகா க். 53.);.

 ISkt. a-vi-mukta → த. அ த்தம்.]

அ ர்ப்பாகம்

அ ரப்்பாகம் avirppākam, ெப. (n.)

   ேதவ ண ன் பங் ; sacrificial offering to Dēvas.

     "வாேனார…். அ ரப்்பாகம்" (உத்தரரா. க்  120);.

     [அ ர ்+ பாகம்.]

     [Skt. havis →  த. அ ர.்]

அ த்தம்

அ த்தம் aviruttam, ெப. (n.)

   பைக ல்லாத ; that which is compatible, not opposed.

     "அ த்தமான ன்மாத்  ரத்ைத" ( த. எக் . உத். 5 :17);.

     [Skt. a-viruddha → த. அ த்தம்.]

அ ேராதம்

அ ேராதம் avirōtam, ெப. (n.)

   ஒத் யல் , ேவ பா ன்ைம, மா ன்ைம; compatibility congruity, consistency.

     "மைறய ேராத ம் வ ப்பம்" ( த. எக் .  .. 39:1);

     [Skt. a-vinodha → த. அ ேராதம்.]

அ வாதம்

 
 அ வாதம் avivātam, ெப. (n.)

   மா பா ல்லாைம; concurrence, agreement.

     [Skt a-vivada → த.அ வாதம்.]

அ ேவகம்

 
 அ ேவகம் avivēkam, ெப. (n.)

   ப த்த  ன்ைம; want of discrimination, foolishness.

     [Skt. a-vivéka → த. அ ேவகம்.]

அ னா

அ னா  aviṉāci, ெப. (n.)

   1. கட ள்; God, the indestrutible.

     "அ னா  கண்டாய்"(ேதவா. 247, 7);.

   2. ெகாங்  நாட் ள்ள ஒ  வத்தலம் (ேதவா.);; name of a Siva shrine in the Coimbatore district.

     [Skt. a-vinåsin → த. அ னா .]
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அ னாபாவசத்

அ னாபாவசத்  aviṉāpāvasatti, ெப. (n.)

   ஆற்றலர  வத் னின்  ரியாத (சக் ); சத்  ( . . 1, 74, உைர);;     [அ னாபாவ + சத் .]

     [Skt. a-vind-bhåva → த. அ னாபாவ.]

அ னாபா

அ னாபா  aviṉāpāvi, ெப. (n.)

    ரிக்க யாத ; that which is inseparable.

     "ேகவலஞான ம் அதேனா  அ னாபா யா ய ேகவலதரிசன ேகவல ரிய ேகவல க  
ைடயானவேன வா யாக" (நீலேக . கட ள். 1, உைர);

     [Skt.a-vinā-bhuta → த. அ னா தம்.]

அ னா தம்

 
 அ னா தம் aviṉāpūtam, ெப. (n.)

   நீக்க ன்  ப்ப ; that which is inseparable, that which cannot exist when separated.

     [Skt. a-vina-bhuta → த. அ னா தம்.]

அ னி

அ னி aviṉi, ெப. (n.)

   கசகசா ெச ன் பால்; opium inspissated juice of papawer somniferum.

     "ம ள்  ம னியா  யானபன்ம ந் ம்" ( ரேபாத. 26:62);.

     [U. afini →  த. அ னி.]

அ

அ 1 avīci, ெப. (n.)

   நிரயம்; name of a hell.

     " ெச  ய  ைற" ( வத .  வரக்்க 27.

     [Skt. a-vici → த. அ .]

அ

அ 2 avisi, ெப. (n.)

    ைகக்ெகா  (வால்ெவள்ளி); வைக (தக்கயாகப். 457, உைர);; a kind of comet.

அ ைர

 
 அ ைர avīrai, ெப. (n.)

    ள்ைள ல்லாத தைவ (இ.வ.);; issueless widow.

     [Skt. avirå → த. அ ைர.]

அ சதம்

 
 அ சதம் avusadam, ெப. (n.)

   ம ந் ; medicine.

     [Skt. ausadha → த. அ சதம்.]

அ ண்

 
 அ ண் avuṇ, ெப. (n.)

   அ ரர ்இனம்; Asuras.

     "அ ண்மக ேசைன" ( ப் .);
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அ த யம்

அ த யம் avudasiyam, ெப. (n.)

   பால் (ைதலவ. ைதல. 53);; milk, coming from the udder.

     [Skt. Udhasya → த. அத யம்.]

அ தா

அ தா avutā, ெப. (n.)

   யாைன ன் ேம க் ம் இ க்ைக (அம்பாரி);; howdah or seat usually with canopy, on an elephant's back.

     "அ தாக்கள் த் க் ைட" (இராமநா.  த். 87);.

     [U. hauda → த. அ தா.]

அ ல்தார்

 
 அ ல்தார ்avultār, ெப. (n.)

    பைடக் த் தைலவன்; non-commissioned officer in the Indian-army corresponding to a sergeant.

     [U. hawal-dar → த. அ ல்தார.்]

அைவ கம்

 
 அைவ கம் avaidigam, ெப. (n.)

   மைற க்ெகால்வாத ; that which is nonvēdic, irreligion.

     [Skt. a-vadika → த. அைவ கம்.]

அைவராக் யம்

அைவராக் யம் avairākkiyam, ெப. (n.)

   அ க் ணம் எட்ட ள் ஒன்றான டாப் ன்ைம ( .ேபா. பா. 2, 2, பக்.164);; absence of obstinacy, a 
characteristic of the intellect, one of eight putti-kunam, q.v.

     [Skt. a-varågya → த. அைவராக் யம்.]

அளகா பன்

அளகா பன் aḷakātibaṉ, ெப. (n.)

   ெசல்வக் கட ள்; Kuberan, the lord of Alaka.

     "அளகா  ப ைரத்த வாசகம்" (உத்தரரா. வைரெய . 26);.

     [Skt. alaka+adhipa → த. அளகா பன்.]

அளேகசன்

அளேகசன் aḷaācaṉ, ெப. (n.)

   ெசல்வக் கட ள் (தா . பரி . 10);; Kuberan, lord of Alaka.

     [Skt. alaka+iša → த. அளேகசன்.]

அளகீம்

அளகீம் aḷīkam, ெப. (n.)

   1. ெநற் ; fore head.

   2. ெவ ப் ; dislike.

   3. ெபாய்; falsehood.

     [Skt. alika → த. அளகீம்.]

அற்களம்

அற்களம் aṟkaḷam, ெப. (n.)

   1. கத ன் தாழ்; bolt.

   2. ேபரைல; large wave, billow.

     [Skt. agala → த. அற்களம்.]
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அற்கன்

அற்கன் aṟkaṉ, ெப. (n.)

   க ரவன்; sun.

     "அற்கன் ேமல்வ  ெம கெளன" (கந்த . கய கன்வ. 35);.

     [Skt. arka → த. ஆற்கன்.]

அற் ரம்

அற் ரம் aṟciram, ெப. (n.)

    ன்பணிக்காலம்; first half of the dewy season.

     "அற் ர மறக் ந ரல்லர"் (ஐங் . 464);.

அற்பத்தனம்

 
 அற்பத்தனம் aṟpattaṉam, ெப. (n.)

   இ ணம்; vileness, meanness, pettiness.

     [Skt. apa → த. அல்பம் - அல்பத்தனம் → அற்பத்தனம்.]

அற்பம்

அற்பம் aṟpam, ெப. (n.)

   1.  ைம; that which is trifling, insignificant.

   2. இ ; vileness, meanness.

   3. ெமல் ய ; slightness, lightness.

   4. நாய் (அக.நி.);; dog.

     [Skt. aipa → த. அற்பம்.]

அற்பர்

 
 அற்பர ்aṟpar, ெப. (n.)

    ழ்மக்கள் ( ங்);; mean ill-bred persons.

     [Skt. alpa → த. அற்பர.்]

அற்பா

அற்பா  aṟpāyu, ெப. (n.)

அற்பா  பாரக்்க; see arpayusu.

     "அற்பா  நரரக்்ெகன்ேற" ( வத . பரம. 26);.

     [Skt. alpa+āyus → த. அற்பா  → அற்பா .]

அற்பா

 
 அற்பா  aṟpāyusu, ெப. (n.)

    ைற வாழ்நாள் ( ன்.);; short life.

     [Skt. aspar åyus → த. அல்பா  – அற்பா .]
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அற் தம்

அற் தம்1 aṟpudam, ெப. (n.)

   1.  யப் ; marvel, wonder, miracle.

   2. ஒன்பான்வைக ைவக ள் ஒன்  ( வா.);;   3. அழ  ( வா.);; beauty.

     [Skt. arbhua → த. அற் தம்.]

 அற் தம்2 aṟpudam, ெப. (n.)

   ஆ ரங்ேகா  ( ங்.);; ten-thousand millions.

     [Skt. arbuda → த. அற் தம்.]

 அற் தம்3 aṟpudam, ெப. (n.)

   ெவ ைம ( .ேபா.பா.9,2, ெவண். 1);; emptiness, void.

     [Skt. arbhula → த. அற் தம்.]

 அற் தம்4 aṟpudam, ெப. (n.)

   தைசக்க  (நாநாரத்்த.);; tumurous growth to flesh.

     [Skt. arbuda → த. அற் தம்.]

அற் தன்

அற் தன் aṟpudaṉ, ெப. (n.)

   1. கட ள்; God, as a marvellous, wonderful being.

     "அற் த வேகாசா" (தா . க ணா. 1);.

   2. கண்ணாளன் ( டா.);; artificer.

     [Skt. arbuda → த. அற் தன்.]

அறா

அறா  aṟāmi, ெப. (n.)

   1.  க் க் ண ள்ளவன்; that which is wicked, vicious, also said of persons.

   2. இடக் ப் பண் ற ைர (அ வசா.139);; restive, ill-tempered horse.

த.வ. இடக்கண், அரம்பன்.

     [U. harami → த. அறா .]

அன்யாபேதசம்

அன்யாபேதசம் aṉyāpatēcam, ெப. (n.)

   1. உள் ைறயல்லாத ெவளிப்பைடப் ெபா ள் (ஈ . 6, 5, ப்ர.);; allegorical presentation of one idea under the 
image of another.

   2. சாக் ட் ச ்ெசால் ஞ் ெசால்; innuendo.

     [Skt. anya+apa-dssa → த. அன்யாபேதசம்.]

அன்வயம்

அன்வயம் aṉvayam, ெப. (n.)

 that which is inherent and inseparable.

     "அன்வயம் ெவ ேரகம்" (ேம மந். 698);

த.வ. உடெனான் ய இயல் .

     [Skt. anvaya → த. அன்வயம்.]
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அன்வ

அன்வ 1 aṉvayittal,    4 ெச. ன்றா . (V.t.)

   1.  ன்ெதாடரத்ல் (கம்பரா. இரணிய. 136);; to follow, pursue.

   2. பாட் ம் உைரநைட ம் ஒ  ெமா ைய மற்ெறான்ேறா  ெபா ட ்ெபா த்த றப் 
ெபா த் தல்; to construe one word with another with which it is syntactically connected.

     [Skt. anvaya → த. அன்வா -.]

 அன்வ 2 aṉvayittal,    4 ெச. . . (V.i.)

   ஒ  ெசால் மற்ெறா  ெசால் டன் இையதல்; to fit in syntactically.

அன்னக்கைள

 
 அன்னக்கைள aṉṉakkaḷai, ெப. (n.)

   ப  அல்ல  ணவால் வ ம் ேசார் ; fatigue resulting from hunger or over eating.

     [அன்னம் + கைள.]

     [Skt. anna → த. அன்னம்.]

அன்னக்காவ

அன்னக்காவ 1 aṉṉakkāvaḍi, ெப. (n.)

   உண  இரவல் ஏந் ம் காவ ; pole with two baskets suspended from the ends to receive boiled rice begged from 
door to door for distribution to mendicants.

     [அன்னம் + காவ .]

     [Skt. anna → த. அன்னம்.]

 அன்னக்காவ 2 aṉṉakkāvaḍi, ெப. (n.)

   வ ைமயானவன்; destitute person. begger.

     [அன்னம் + காவ .]

     [Skt. anna → த. அன்னம்.]

அன்னக்ெகா ேயா
ன்

அன்னக்ெகா ேயான் aṉṉakkoḍiyōṉ, ெப. (n.)

   நான் கன் ( ந்தா. நி. 366);; Brahma.

     [அன்னம் + ெகா ேயான்.]

     [Skt. anna → த. அன்னம்.]

ஒ மம் எ ம் அன்னப்பறைவையக் ெகா ன் அைடயாளமாய்க் ெகாண்டவன்.

அன்னசத் ரம்

அன்னசத் ரம் aṉṉasattiram, ெப. (n.)

   உண ஞ்சாைல; choultry where cooked rice is distributed gratuitously.

     "அன்ன சத் ரங்கட் "( ற்றா.  ற. 90, 1.);.

     [Skt. anna+šatra → த. அன்னசத் ரம்.]

அன்னசலம்

அன்னசலம் aṉṉasalam, ெப. (n.)

   1. கஞ் ; water extracted from boiled rice.

   2. ேசாற் நீர ்(நீராகாரம்);; water extracted from cold rice.

     [Skt. anna → த. அன்னம்.]

த. சலம் → Skt. ஜலம்.
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அன்னசாரம்

 
 அன்னசாரம் aṉṉacāram, ெப. (n.)

அன்னசாறம் பாரக்்க; see annasaram.

     [Skt. anna+sära → த. அன்னசாரம்.]

அன்னசாறம்

 
 அன்னசாறம் aṉṉacāṟam, ெப. (n.)

   கஞ் ; rice gurel.

     [அன்னம் + சாறம.]

     [Skt. anna → த. அன்னம்.]

சா  → சாறம்.

அன்ன ராத்தம்

 
 அன்ன ராத்தம் aṉṉasirāttam, ெப. (n.)

   பாகம் பண்ணிய உண  ெகாண்  ெசய் ம் இறந்தநாடக்டன்; offering of cooked articles of food to Brahmans 
in honour of the menes, dist.fr

ஆம ராத்தம் andஇரணிய ராத்தம்

     [Skt. anna+širattam → த. அன்ன ராத்தம்.]

அன்னத் ேராகம்

 
 அன்னத் ேராகம் aṉṉatturōkam, ெப. (n.)

   உண்ட ட் க்  இரண்டகம் பண் ைக; treachery to the house by one where one has been fed.

     [Skt. anna+turokam → த. அன்னத் ேராகம்.]

அன்னதானக்
ைவ

 
 அன்னதானக் ைவ aṉṉatāṉakkuṟuvai, ெப. (n.)

    ன்  மாதத் ல் ைள ம் ெநல்வைக; a kind of paddy matures in three months.

     [அன்னம் + தானம் +  ைவ.]

     [Skt. anna → த. அன்னம்.]

அன்னதானசச்ம்பா

 
 அன்னதானசச்ம்பா aṉṉatāṉaccambā, ெப. (n.)

   சம்பா ெநல்வைக (ஏெர . உைர);; variety of sampa paddy.

     [அன்ன(ம்); + தானம் + சம்பா.]

     [Skt. anna → த. அன்னம்.]
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அன்னதானம்

அன்னதானம்1 aṉṉatāṉam, ெப. (n.)

   உணவளிக்ைக; giving away food in charity.

     "அன்னதான ம லநற்றானங்கள்"( கம்பரா. பா .);.

த.வ. ஊண்ெகாைட

     [அன்னம் + தானம்.]

     [Skt. anna → த. அன்னம்.]

 அன்னதானம்2 aṉṉatāṉam, ெப. (n.)

    ன்  மாதத் ல் ைள ம் ெநல் வைக (M.M);; kind of paddy. harvertel within 3 months.

     [அன்னம் + தானம்.]

     [Skt. anna → த. அன்னம்.]

அன்ன பம்

அன்ன பம் aṉṉatīpam, ெப. (n.)

   ேகா ல் ளக்  வைக (பரத. ஒ . 41);; kindoftemple lamp having the shape of a swan.

     "Swan shaper temple lamp"

     [அன்னம் +  பம்.]

     [Skt. hamsa → த. அன்னம்.]

ஓ ம (அன்னப்பறைவ); வ லைமந் ள்ள ளக் .

அன்னப்பால்

 
 அன்னப்பால் aṉṉappāl, ெப. (n.)

   அரி  ெகா க் ம் ேபா  எ க் ங் கஞ் ; water strained from boiling rice, used as a very mild diet in sickness.

     [அன்னம் + பால்.]

     [Skt. anna → த. அன்னம்.]

அன்னபானம்

அன்னபானம் aṉṉapāṉam, ெப. (n.)

   ேசா ம் நீ ம்; food and drink.

     "அேப தம் அன்னபானா கள்" (அஷ்டாதச.  . 1, 38.);

     [Skt. anna+panam → த. அன்னாபானம்.]

அன்ன சை்ச

அன்ன சை்ச aṉṉabiccai, ெப. (n.)

   ேசாறாக வாங் ம் இரப்  ( னாட். சரித.்i, 19);; begging of boiled rice.

த.வ. ஊணிரப் .

     [Skt. anna-bhiksa → த. அன்ன சை்ச.]

அன்னேப

அன்னேப  aṉṉapēti, ெப. (n.)

   ம ந்  சரக் வைக (பதாரத்்த. 1116);; green vitriol, ferrisulphas, so called as it liquefies boiled rice.

     [Skt anna-bhiksa → த. அன்னேப .]

அன்னேபாதம் அன்னேபாதம் aṉṉapōtam,    இதளியம் ( .ைவ.ர.536); mercury,
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அன்னம் -த்தல்

அன்னம் -த்தல் aṉṉambiḍittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ெநல்மணி பால்பற் தல் (ெகா.வ.);; to be in the milk, as of grains of paddy.

த.வ. பால் த்தல்.

     [அன்னம் +  -.)

     [Skt. anna → த. அன்னம்.]

அன்னரசம்

 
 அன்னரசம் aṉṉarasam, ெப. (n.)

   உண ன் ஊட்டம்; essence of food, nutriment.

     [Skt. anna+rasan → த. அன்னரசம்.]

அன்னவம்

 
 அன்னவம் aṉṉavam, ெப. (n.)

   கடல் ( டா.);; see.

     [Skt. armava → த. அன்னவம்.]

அன்ன றல்

 
 அன்ன றல் aṉṉavūṟal, ெப. (n.)

   வ கஞ்  ( ன்.);; gruel congee, water in which rice has been boiled.

     [அன்னம் + ஊறல்.]

     [Skt. anna → த. அன்னம்.]

அன்னெவட்

 
 அன்னெவட்  aṉṉaveṭṭi, ெப. (n.)

   ேசா  பரிமா வதற் ரிய கரண்  (ெகா.வ);; a spoon type vessel for serving rice.

த.வ. ேசாற் க்கரண் , ைககரண் .

     [அன்னம் + ெவட் .]

     [Skt. anna → த. அன்னம்.]

அன்னா

 
 அன்னா  aṉṉāci, ெப. (n.)

   ெசந்தாைழ என் ம் பழசெ்ச ; pine-apple, native of Maxico and Panama.

     [E. Anisi →  த. அன்னா .]

     [Por.t ananas → த. அன்னா .]

     [Braz. namas → த. அன்னா .]

அன்னா ேடகம்

 
 அன்னா ேடகம் aṉṉāpiṭēkam, ெப. (n.)

   கட க் சே்சாற்றால் ெசய் ம் க் ; cermony of pouring boiled rice over an idol in a temple.

     [Skt. anna-abhi-seka → த. அன்னா ேடகம்.]
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அன்னியத்தன்

அன்னியத்தன் aṉṉiyattaṉ, ெப. (n.)

   1.  றம்பானவன்; one who is outside a particular community or society.

   2. அ க ல்லாதவன்; stranger.

     [Skt. anya+stha → த. அன்னியத்தன்.]

அன்னியம்

அன்னியம் aṉṉiyam, ெப. (n.)

   1. ேவறாைக ( .ேபா.7,1,1}; being separate.

   2. ேவறான ; that which is different.

   3.  ற நாட் ள்ள  ( ன்.);; that which is foreign, alien.

     [Skt anya → த. அன்னியம்.]

அன்னியன்

அன்னியன் aṉṉiyaṉ, ெப. (n.)

   1.  றம்ேப ள்ளான்; stranger, alien, foreigner.

   2.  றன் (உத்தரரா. இலவண. 15);; other than oneself.

த.வ. அயலவன், உற லான்.

     [Skt. anya → த. அன்னியன்.]

அன்னியாயம்

 
 அன்னியாயம் aṉṉiyāyam, ெப. (n.)

அநியாயம் பாரக்்க; see aniyāyam.

     [Skt. anya →  த. அன்னியாயம் (ெகா.வ.);.]

அன்னிேயான்னிய
ம்

 
 அன்னிேயான்னியம் aṉṉiyōṉṉiyam, ெப. (n.)

   ஒற் ைம; mutuality, reciprocity, union, fellowship, initimacy.

ம வ, ஒன் ப் .

     [Skt. anyónya → த. அன்னிேயான்னியம்.]

அனகன்

அனகன் aṉagaṉ, ெப. (n.)

   1. கட ள் (கந்த . ெதய்வ. 208);. 208);; God, as the sinless one, Brahman, Šivan, Arhat.

   2. அழ ள்ளவன் (கம்பரா. நீர் ைள. 1);; handsome man.

     [Skt. an-agha → த. அனகன்.]

அனசனம்

அனசனம் aṉasaṉam, ெப. (n.)

 ceremony of fasting, preliminary to giving up one's life.

     "அண்ண லணசனத ்தவமமரந்்தான்' (யேசாதர. 1,20);.

     [Skt. an-ašana → த. அனசனம்.]

அனசன ரதம்

 
 அனசன ரதம் aṉasaṉaviradam, ெப. (n.)

அனவனம் பாரக்்க; see anašaam.

     [Skt. an-asana +  ரதம் → த. அனசன ரதம்.]
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அனத்தம்

அனத்தம் aṉattam, ெப. (n.)

   1. பயனற்ற ; that which is worthless, useless.

     "அனத்தமான ள்ளந்தான" (ஞானவா. உபசாந். 11);.

   2. ெபால்லாங் ; evil, Calamity.

     "அனத்தக் கட ள ந் " ( வ். ெபரியாழ். 5,3,7);.

     [Skt. an-artha → த. அனத்தம்.]

அனந்தசயனம்

அனந்தசயனம் aṉandasayaṉam, ெப. (n.)

   1.  மா ன் பாம் ப் ப க்ைக; couch of Tirunal consisting of the coils of adsesan.

   2.  வனந்த ரம்:

 Trivandrum, as the seat of the shrine wherein Tirunal is represented as reclining on the serpent ădisésan.

த.வ. அரவத் ல்.

     [Skt. ar-anta+sayana → த. அனந்தசயனம்.]

அனந்தசயனன்

அனந்தசயனன் aṉandasayaṉaṉ, ெப. (n.)

    மால் ( வ். ெபரியாழ். 1,7,2);; Tirumal, as reclining on adisesan.

த.வ. அரவத் ேலான், பாம்பைனயான்.

     [Skt.an-anta+sayana → த. பாம்பைணயான்.]

அனந்த கம்

அனந்த கம் aṉandasugam, ெப. (n.)

   கைட லா ன்பம் ( வக. 2846, உைர);; limitless bliss.

     [Skt. an-anta+sukha → த. அனந்த கம்.]

அனந்தஞானம்

அனந்தஞானம் aṉandañāṉam, ெப. (n.)

   கைட லாவ  ( வக.2846, உைர);; limitless knowledge.

     [Skt. an-anta+nana → த. அனந்தஞானம்.]

அனந்தஞானி

 
 அனந்தஞானி aṉandañāṉi, ெப. (n.)

   அ கன் ( டா.);; Arhat, as all-knowing.

 Skt. an-anta+nani → த. அனந்தஞானி.]

அனந்ததரிசனம்

அனந்ததரிசனம் aṉandadarisaṉam, ெப. (n.)

   கைட லாக் காட்  ( வக. 2846, உைர);; limitless vision.

     [Skt. ananta + darsana → த. அனந்த தரிசனம்.]

அனந்தம்

அனந்தம் aṉandam, ெப. (n.)

   1. அள ன்ைம ( வா.);; limitlessness, infinity

   2. அளவற்ற  ( ங்.);; that which is boundless.

   3. வானம் ( ங்.);; sky, atmosphere.

   4. ஒ  ேபெரண் ( ன்.);; a hundred-thousand quadrillions.

     [Skt. an-anta → த. அனந்தம்.]
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அனந்தேலாசனன்

 
 அனந்தேலாசனன் aṉandalōcaṉaṉ, ெப. (n.)

    த்தன் ( வா.);; Buddha, as having a limitless number of eyes.

     [Skt. an-anta-lõcana →  த. அனந்த ேலாசனன்.]

அனந்தன்

அனந்தன் aṉandaṉ, ெப. (n.)

   1. கட ள்; God, as the endless one.

   2.  மால்; Tirumal.

   3.  வன்; Sivan.

   4. நான் கன்; Brahman.

   5. (அ கன்); சமணன்; Arhat.

   6. (அஷ்டமநாகம்); எண் வைக பாம் க ெளான்  ( ங்.);; a serpent which supports the earth in the South-
East, one of asgamச-்magam, q.v.

   7.  மா ன் பாம்பைண (ஆ ேசடன்); ( வ். ெபரியாழ். 5, 4, 8);; Adisésar, couch of Tirumal.

   8. பதஞ்ச  (ேகா ற் . நடரா. 37.);; the grammarian patanjali.

   9. ஒ வைகப் ற  நஞ்  ( .அ.);; a prepared arsenic.

அனந்தாழ்வான்

 
 அனந்தாழ்வான் aṉandāḻvāṉ, ெப. (n.)

   ஆ ேசடன்; the serpent adisésar.

     [அனந்தன் + ஆழ்வான்.]

     [Skt. an-anta → த. அனந்தன்.]

அனந்ைத

அனந்ைத1 aṉandai, ெப. (n.)

   1.  காஞ்ெசா  (நாநாரத்்த.);; small climbing nettle.

   2. நன்னாரி (நாநாரத்்த.);; Indian sarasaparilla,

   3.  ப்ைபேமனி (நாநாரத்்த.);; Indian acalpha.

   4. அ  (நாநாரத்்த);; harial grass.

   5. க மரம் (நாநாரத்்த.);; chebulic myrobalan.

   6.  ந் ல் (நாநாரத்்த);; Gulancha.

   7. ெசங்காந்தள் (நாநாரத்்த.);; red species of malabar glory-lily.

   8. ப னா  கைல ெளான்றான ஒகநிைல (தத் வப். 142);;     [Skt. an-antā → த. அனந்ைத.]

 அனந்ைத2 aṉandai, ெப. (n.)

   உலகம்; world.

த.வ. மண்ணகம்.

     [Skt. an-antä → த. அனந்ைத.]
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அனைப

அனைப aṉabai, ெப. (n.)

   ஒ  ேவள்  ( தான. சாதக. 23);; configuration of the planets in which the favourable planets occupy the 12th place 
from the moon.

     [Skt. anaphå → த. அனைப.]

 Gr. anaphä.

அனயம்

அனயம் aṉayam, ெப. (n.)

   1.  ைன; evil deed.

   2. க ந்ெதால்ைல; danger.

   3.  ய ; inauspiciousness.

   4.  ன்பம்; misery.

த.வ. மங்கல ன்ைம.

     [Skt. a-naya → த. அனயம்.]

அனர்த்தம்

அனரத்்தம் aṉarttam, ெப. (n.)

   1. ெபா ளற்ற  ( வா.);; that which is without meaning, nonsense.

   2. பயனற்ற ; worthless, useless.

     "அ ந்தங்க ளனரத்்த மா ம்" (ஞானவா.  மபா. 5);.

   3.  ன்பம்; calamity, evil.

     " ற யான வனரத்்தத் ல்" (ஞானவா. ைவராக். 28);,

   4.  ழப்பம்; muddle.

     [Skt. an-artha → த. அனரத்்தம்.]

அணரசம்

அணரசம் aṇarasam, ெப. (n.)

   பணியார வைக (இந் பாக. 289);; a sweet confection made of rice flour, ghee, etc.

     [U. anarsa → த. அனரசம்.]

அனன்னியம்

அனன்னியம் aṉaṉṉiyam, ெப. (n.)

   ேவறன்ைம; identical thing.

     "கடதெ்தா  மட ்கனன்னியம்" (ேவதா.  . 127);.

     [Skt. an-anya → த. ஆனன்னியம்.]

அனன்னியார்கம்

அனன்னியாரக்ம் aṉaṉṉiyārkam, ெப. (n.)

   ேவெறா வ க்  உரிைமயாகாம ப்ப  ( வ்.  வாய். 6,1,1, பன்னீ.);; that on which none else has a 
claim.

     [Skt. an-anya+arha → த. அனன்னியாரக்ம்.]

அனா லன்

அனா லன் aṉākulaṉ, ெப. (n.)

   கவைலயற்றவன்; one who is collected, self possessed, not perplexed or confused.

     "அ வனனா லன்" (ஞானா. 10);.

     [Skt. anakulon → த. அனா லன்.]
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அனா

 
 அனா  aṉāci, ெப. (n.)

 pine-apple.

     [Port. ananas → த. அனா .]

அனா

அனா  aṉāti, ெப. (n.)

   1. ெதாடக்க ல்லாத ; that which has no beginning.

   2. கட ள்; god, who has no beginning.

   3.  வன் ( ங்.);; Sivan.

     "அனா ேயக தத் வ ெசா பத்ைத" (தா . பர வ. 3);.

த.வ. ஏ .

     [Skt. an-adi →  . அனா .]

அனா காலம்

 
 அனா காலம் aṉātikālam, ெப. (n.)

    கப் பழங்காலம், ெந ங்காலம்; ancient, time immemorial.

     'உலகம் அனா  காலமாகேவ இ ந்  வ ற '.

     [அனா  + காலம்.]

     [Skt. an-adi → த. அனா .]

அனா த்தரி

 
 அனா த்தரி  aṉātittarisu, ெப. (n.)

   ெந ங்காலம் ைள க்காத நிலம்; immemorial Waste land.

     [அனா  + தரி .]

     [Skt. an-adi → த. அனா .]

அனா த் ட்

 
 அனா த் ட்  aṉātittiṭṭu, ெப. (n.)

   ெந ங்காலம் ப ரிடப்படாத நிலம் (R.T.);; immemorial waste-land.

     [அனா  +  ட் .]

     [Skt. an-adi → த. அனா .]

அனா பாழ்

அனா பாழ் aṉātipāḻ, ெப. (n.)

   ெந ங்காலம் பாழைடந் ள்ள இடம்; place in ruins from time immemorial.

     "ஊற் க்கட் க் ேகாட்டத்  அனா பாழாய்க் டந்த ஊர"் (S.I.I. iv. 99);.

த.வ. ெதான்பா டம்.

     [அனா  + பாழ்.]

     [Skt. an-adi → த. அனா .]
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அனாமத்

 
 அனாமத்  aṉāmattu, ெப. (n.)

   தனிைமயான; separate, not belonging to any specified item.

த.வ. தனிநிைல, ேகட்பாரற்ற .

     [U. amānat → த. அனாமத் .]

அனாமத் ச் ட்டா

 
 அனாமத் ச் ட்டா aṉāmattucciṭṭā, ெப. (n.)

   ெபா ச ் டை்ட ( ப்ேப );; miseellaneous account note.

த.வ. ெபா ச் டை்ட

     [U. amānat-citta → த. அனாமத் ச் ட்டா.]

டை்ட- ப்ேப .

அனாமயம்

அனாமயம் aṉāmayam, ெப. (n.)

   ேநா ன்ைம; health, freedom from disease.

     "அசட மனாமயம்" (ைகவல்ய. சந்ேதக. 137.);.

     [Skt. an-åmaya → த. அனாமயம்.]

அனாமயன்

அனாமயன் aṉāmayaṉ, ெப. (n.)

   1. ேநாயற்றவன்; one not subject to disease, as God.

     "நாதனனாமயன்" (ஞானா. 48);.

   2. அ கன் ( டா.);; Arhat.

     [Skt. an-amaya → த. அனாமயன்.]

அனாயம்

அனாயம் aṉāyam, ெப. (n.)

   1.  ைறேக ; i

 njustice.

   2.  ண்; unprofitableness.

     "ஆ  யனாயேம தெ்தைனய" (கம்பரா.  ம்ப. 140);.

     [Skt. a-nyåya → த. அனாயம்.]

அனாயாசம்

 
 அனாயாசம் aṉāyācam, ெப. (n.)

   வ த்த ன்ைம; absence of pain.

     [Skt. an-ayäsa → த. அனாயாசம்.]

அனாவ யம்

 
 அனாவ யம் aṉāvasiyam, ெப. (n.)

   ேதைவயற்ற ; unneccessary.

த.வ. ேதைவ ன்ைம.

     [Skt. an-å-vasya → த. அனாவ யம்.]
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அனிட்டம்

அனிட்டம் aṉiṭṭam, ெப. (n.)

   ெவ ப் , ெவ ப்பான ; that which is indesirable, umpleasent.

     "அனிட்டநின் றகற்  ட்டநன் த " ( வப் ரபந். ெந ங்க . 4);.

     [Skt. an-rta → அனிஷ்டம் → த. அனிட்டம்.]

அனி தம்

 
 அனி தம் aṉirudam, ெப. (n.)

   ெபாய்; false hood.

     [Skt. an-rta → த. அனி தம்.]

அனீ னி

அனீ னி aṉīkiṉi, ெப. (n.)

   பைட; army.

     "அனீ னித ் ளி" (பாரத. வாரணா. 76);.

     [Skt. anikini → த. அனீ னி.]

அனீ

அனீ  aṉīcu, ெப. (n.)

   1. ெப ஞ் ரகம்; anise (W.);.

   2. நாண் ன் (நடச்த் ர);  ரகம் ( .அ);; star-anise.

     [Fr. anis → த. அனீ .]

அ க் ரகம்

அ க் ரகம் aṉuggiragam, ெப. (n.)

   1. அ ள்; grace, mercy.

   2. ( வனியம்); கட ளின் ஐந்ெதா ல்களிெலான்  (பஞ்ச த் யம்);;த.வ. ஏற்ற ளல்.

     [Skt. anu-graha → த. அ க் ரகம்.]

அ  க்  ர  - த் 
த ல்

அ  க்  ர  - த் த ல் aṉuggiragittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ ள் ெசய்தல்; to show favour to, bestow grace upon, have mercy on.

     [Skt. anu-graha → த. அ க் ர -.]

அ க் ரி-த்தல்

அ க் ரி-த்தல் aṉukkirittal,    4 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   அ ள் ெசய்தல்; to bless, to show favour to.

     "ேவங்கட வராடெ்காண் ட க் ரிக்க" (ெதய்வச ் ற . 29);.

     [Skt. anu-gri → த. அ க் ரி-.]

அ கதம்

அ கதம் aṉugadam, ெப. (n.)

   ெதாடரந்்  வ வ ; that which follows of Comes after.

     "அ கதமா யப்ெபா ேத. பாரை்வகள் வந்தைட ம்"(ஞானவா.தா ர.் 21);.

     [Skt. anu-gata → த. அ கதம்.]

அ கம்பம்

அ கம்பம் aṉugambam, ெப. (n.)

   இரக்கம்; sympathy, compassion.

     "அ கம்பம்…… உைடயவேர றந்தார"் ( வத . பல. 39);.

     [Skt. anu-kampä → த. அ கம்பம்.]
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அ கற்பம்

அ கற்பம் aṉugaṟpam, ெப. (n.)

   மந்ைத ல் இ ந்  எ த்த ஆ ன் (ப ன்); சாணத்ைதக் ெகாண்  ைறப்ப  உண்டாக் ய 
நீ ; generally a less stringent alternative to a rule, here applied to the sacred ashes prepared according to rule from 

cowdung picked up in pasture lands one of three viputi.

     "இனிய  கற்பந்தைன ம் வம்" (ைசவக. ெபா . 179);.

அ காரம்

 
 அ காரம் aṉukāram, ெப. (n.)

   ஒன்ைறப் ேபாலச ்ெசய்ைக ( வ்.  ப்பா.  யா.  ர.);; imitation.

     [Skt. anu-kära → த. அ காரம்.]

அ லம்

அ லம் aṉuālam, ெப. (n.)

   1. நன்ைம; good, blessing.

   2. உத ; friendly assistance, kindness.

   3. (காரிய த் );  ைன ைக டல்; success, prosperity.

த.வ. ைக டல்.

     [Skt. anu-kula → த. அ லம்.]

அ லன்

அ லன் aṉuālaṉ, ெப. (n.)

   இதமாக நடப்பவன் ( வ். ெபரியாழ். 4,4,2);; one who is friendly or helpful.

     [Skt. anu-kūka → த. அ லன்.]

அ சை்ச

அ சை்ச aṉuccai, ெப. (n.)

   அ ம ; permission.

     "அரச  ம சை்ச ெசய்ய" ( ைள. சமணைர. 10);.

த.வ. ஒப் ைக.

     [Skt. anu-jhä → த. அ ஞ்ைஞ → அ சை்ச.]

அ சம்

அ சம் aṉusam, ெப. (n.)

 the 17th naksatra, part of Scorpio.

     [Skt. anu-radha → த. அ சம்.]

அ சயம்

அ சயம்1 aṉusayam, ெப. (n.)

   ெசய்ததற்  வ ந் ம் தன்ைம; repentance.

     "அ சயப்பட்ட  ெவன்னாேத" (ேதவா. 784:6);.

த.வ. க ரக்கம்.

     [Skt. anu-šaya → த. அ சயம்.]

 அ சயம்2 aṉusayam, ெப. (n.)

   1. வழக்கா ைக; contest, objection.

   2. ெப ம்பைக; feud.

   3.  ன்  ெதாடரப் ; Sequel.

     [Skt. anu-šaya → த. அ சயம்.]
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அ சரனம்

அ சரனம் aṉusaraṉam, ெப. (n.)

   சாரந்்ெதா கல் (ேகா ெலா. 13);; folowing, going after.

     [Skt. anu-Sarana → த. அ சரணம்.]

அ சரைண

அ சரைண aṉusaraṇai, ெப. (n.)

   1. சாரந்்ெதா ைக; following, going after.

   2. உத  (ெகா.வ.);; support, help.

     [Skt. anu-sarana → த. அ சரைண.]

அ சரி-த்தல்

அ சரி-த்தல் aṉusarittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ன்பற் தல்; to follow, practice.

   2. உடன்ப தல் (ஆேமா த்தல்);; to support, second.

   3. வ ப தல் ( ன்.);; to worship, reverence.

   4. ெகாண்டா தல் ( ன்.);; to celebrate, keep, as a day, observe, as a rite.

     [Skt. anu-šara → த. அ சரி-.]

அ சரிப்

அ சரிப்  aṉusarippu, ெப. (n.)

   1.  ன்பற் ைக; following, observing.

   2. இணக்கம்; conformity.

     [Skt. anu-šara → த. அ சரிப் .]

அ சன்

 
 அ சன் aṉusaṉ, ெப. (n.)

   தம்  ( ங்.);; younger brother.

     [Skt. anu-ja → த. அ சன்.]

அ சாரி

அ சாரி1 aṉucāri, ெப. (n.)

    ன்பற் ேவான்; adherent, follower.

     "ேநசா சாரியாய் வகரிப்ேபன்"(தா . பரி ர. 1);

     [Skt. anu-sarin → த. அ சாரி.]

 அ சாரி2 aṉucāri, ெப. (n.)

   மாணாக்கன்; disciple.

     [Skt. anu-särin → த. அ சாரி.]

அ தம்

அ தம் aṉusidam, ெப. (n.)

   1. தகாத ; that which is unfit, improper.

     "யாைன ய தெமன்றதைனச ் ைதக்க" (ெபரிய . ேகாசெ்சங். 4);..

   2. ெபாய் ( வா.);; falsehood.

   3. கக்கல்; வாயாெல ப்  ெசய்ைக (உரி நிக.);; vomiting.

     [Skt. an-ucita → த. அ தம்.]
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அ

அ  aṉusurudi, ெப. (n.)

   ஒத்த  ( வக.657, உைர);;த.வ. ஒதெ்தா .

     [Skt. anu-sruti → த. அ .]

அ தன்

அ தன் aṉucūtaṉ, ெப. (n.)

    டா  ெதாடரந்் ப்பவன் (ேவதா. .99);; one whose connection is regular and uninterrupted.

     [Skt. anu-syüta → த. அ தன்.]

அ ெசன்மம்

 
 அ ெசன்மம் aṉuseṉmam, ெப. (n.)

     [Skt. anu-janma → த. அ ெசன்மம்.]

அ ைச

 
 அ ைச aṉusai, ெப. (n.)

   தங்ைக; younger sister.

     [Skt. anu-jä → த. அ ைச.]

அ ைசவர்

 
 அ ைசவர ்aṉusaivar, ெப. (n.)

 saiva initiates among ksatryas or vaisyas.

     [Skt anu-sava → த. அ ைசவர.்]

அ ஞ்ஞாலங்கார
ம்

அ ஞ்ஞாலங்காரம் aṉuññālaṅgāram, ெப. (n.)

   ேவண்டலணி (அணி . 71);; figure of speach in which an undesirable thing is counted as ultimately leading to 
something desirable.

     [Skt. ansnå → த. அ ஞ்ஞாலங்காரம்.]

அ ட்டணம்

அ ட்டணம் aṉuṭṭaṇam, ெப. (n.)

   1. ெவப்ப ன்ைம (சங். அக.);; coolness.

   2. ேசாம்பல் (யாழ்.அக.);; idleness.

     [Skt. an-usna → த. அ ட்டணம்.]

அ ட்டானம்

அ ட்டானம் aṉuṭṭāṉam, ெப. (n.)

   1. (சந் யாவந்தனம்); காைல, உச் , மாைல வ பா ; observance of religious rites.

     "வயங்க ட்டானம்பண்ணி" (மசச் .  ம. 21);.

   2. .வழக்கம்; established custom.

     [Skt. anu-sthåna → த. அ ட்டானம்.]

அ ட்டானி-த்தல்

அ ட்டானி-த்தல் aṉuṭṭāṉittal,    4 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   வ ப தல்; to practice.

     "ெசால் ய த ட்டானித் " ( ேவக.  டா. 37);.

     [Skt. anushana → த. அ ட்டானி-.]
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அ ட் -த்தல்

அ ட் -த்தல் aṉuṭṭittal,    4 ெச.  ன்றா .(v.t.)

    ன்பற் தல்; to practice, as religious rites.

     "மனித  ம ட் த் ….  டைடந்தார"் ( ைள. இந் ரன் . 29);.

     [Skt. anustha → த. அ ட் .]

அ த -த்தல்

அ த -த்தல் aṉudabiddal,    4 ெச. ன்றா . (V.t.)

   1. க ந்ததற் ரங் தல்; to repent.

   2.  றர ்இன்ப ன்பங்களில் அவேராெடான் தல் ( த்.);; to sympathise.

     [Skt. anu-täpa → த. அ த .]

அ தாத்தம்

அ தாத்தம் aṉutāttam, ெப. (n.)

   ப த்தேலாைச; grave accent, esp. vedic.

     "உதாத்தேமாைச ய தாத்த ெசாரிதம்" ( ைள. தடாதைக. 8);.

     [Skt. an-udata → த. அ தாத்தம்.]

அ தாபம்

அ தாபம் aṉutāpam, ெப. (n.)

   1. க ரக்கம்; repentance, remorse.

   2. இரக்கம்; pity.

   3.  றர ்இன்ப ன்பங்களில் அவேரா ெடான் ைக(Chr.);; sympathy.

த.வ. அ ளிரக்கம்.

     [Skt. anu-tapa → த. அ தாபம்.]

அ தா

 
 அ தா  aṉutāpi, ெப. (n.)

   ஓர ்இயக்கத் ல் உ ப் னராக இல்லாமல் (ஆதர );  ன் த  த பவர;் பற்றாளர;் sympathizer (mostly 
of a political party);.

த.வ. ஆதரவாளர.்

அ னம்

அ னம் aṉudiṉam, ெப. (n.)

   நாேடா ம் ( ைள.  ைட ல. 4.);; every day, daily.

     [Skt. anu-dina → த. அ னம்.]

அ நா கம்

அ நா கம் aṉunācigam, ெப. (n.)

   ெமல்ெல த்  ( . . 5);; nasal.

     [Skt. anu-näsika → த. அ நா கம்.]

அ ப் ரேவசம்

 
 அ ப் ரேவசம் aṉuppiravēcam, ெப. (n.)

   ெதாடரந்்  ைக; entering after another.

     [Skt. anu-pavéša → த. அ ப் ரேவசம்.]

அ ப் ராசம்

அ ப் ராசம் aṉuppirācam, ெப. (n.)

   வ ெய ைக (இலக்.  . 748. உைர);; repetition of rhyming syllables.

     [Skt. anu-prasa → த. அ ப் ராசம்.]
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அ பந்தம்

அ பந்தம் aṉubandam, ெப. (n.)

   1. உற ன் ைற; relation, connection.

   2.  ன் ன் ேசரக்்கப்ப ம் ற்ேசரக்்ைக (இக்.வ.);; appendix, Supplement.

     [Skt. anu-bandha → த. அ பந்தம்.]

அ பந்தன்

அ பந்தன் aṉubandaṉ, ெப. (n.)

    ைமக்  உடன்ப பவன்; accomplice, one who approves a sinful act.

     "கா மவரக்் க ந்த மா ள்களித் ேர"( வத . கவாக். 195);.

     [Skt. anu-bandha → த. அ பந்தன்.]

அ பமன்

அ பமன் aṉubamaṉ, ெப. (n.)

   ஒப் ல்லாதவன்; one who is incomparable.

     "அ பமன் ெச யன்"( வாலவா. 13, 15.);.

த.வ. இைண .

     [Skt. an-ирата → த. அ பமன்.]

அ பைம

அ பைம aṉubamai, ெப. (n.)

   1. ஒப் ல்லாத ; that which is incomparable, matchless.

   2. ெதன்ேமற் ைசப்ெபண் யாைன (ச .);; name of the female elephant of the southwest, mate of kumutam.

     [Skt. an-upamå → த. அ பைம.]

அ பல்ல

 
 அ பல்ல  aṉuballavi, ெப. (n.)

   இைசப்பாட ல் இரண்டாம் உ ப்பான உடென ப் ; second section of the south Indian melody known 
askirthanam.

த.வ. இைடநிைல.

     [Skt. anu +palavi → த. அ பல்ல .]

இைசப்பாட ல் எ ப்  உடென ப்  ெதா ப்  என ன்  களாகப் ப த் ள்ளனர.் அவற்ைற 
வடெமா ல் ைறேய பல்ல , அ பல்ல , சரணம் என்பர.்

அ பலத்

அ பலத்  aṉubalatti, ெப. (n.)

   ஒன்றன் இன்ைமயால் மற்ெறான் ன் இன்ைமைய அ ம் ஏ  ( . .அளைவ. 10, மைறஞா.);; inference 
of the absence of one thing from the absence of something else.

     [Skt. an-upalabdhi → த. அ பலத் .]

அ பலத் ேய

 
 அ பலத் ேய  aṉubalattiyētu, ெப. (n.)

அ பலத்  பாரக்்க; see anubalatti.

     [Skt. an-upalab-dhi+hetu → த. அ பலத் ேய .]

அ பவக்காட்

 
 அ பவக்காட்  aṉubavakkāṭci, ெப. (n.)

 perception by actual experience.

     [அ பவம் + காட் .]

     [Skt. anu-bhava → த. அ பவம்.]
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அ பவசா

 
 அ பவசா  aṉubavacāli, ெப. (n.)

   பட்ட  க்கவன்; person of large experience.

     [அ பவம் + சா ]

     [Skt. anubhava → த. அ பவம்.]

த. சா , சா தல் = நிைறதல். சா  = நிைறந்தவன்,  ந்தவன்.

அ பவம்

அ பவம் aṉubavam, ெப. (n.)

   1. பட்ட ; experience.

இைமேயார ்ெமய்த்த பவ த ர"் (இர .  க் . 86);.

   2.  ய்ப் ; enjoyment.

     "அந்த அவன் அ பவத் ல் இ க் ற ".

த.வ.  ைனய .

     [Skt. anu-bhava → த. அ பவம்.]

அ ப

அ ப 1 aṉubavittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ய்த்தல்; to experience good or evil.

     "இசச்ாப ம ப த்தல்ல  டாதல்" (காஞ் ப் . அரிசா. 15);.

   2. உரிைமயாகக் ைகயா தல்; to enjoy possession of.

     "ெசாத்ைத அவன் அ ப க் றான்".

   3. இன்ப கரத்ல்; to enjoy happiness.

 I[kt. anu-bhava → த. அ ப -,.]

 அ ப 2 aṉubavi, ெப. (n.)

   1. இன்பமாய் வாழ்பவன்; one who lives a life of enjoyment

   2. ஆன்மஞானி (ேவதா.  . 14);; one who has realised one's self.

     [Skt. anu-bhavi → த. அ ப .]

அ பாலனம்

 
 அ பாலனம் aṉupālaṉam, ெப. (n.)

   காப் ; preservation.

     [Skt. апu-раlаnа → த. அ பாலனம்.]

அ பானம்

 
 அ பானம் aṉupāṉam, ெப. (n.)

   ம ந்  ைவக் ம் கலன்; vehicle of medicine.

     [Skt. anu-påna → த. அ பானம்.]
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அ

அ  aṉupūti, ெப. (n.)

   காட் ய  (ேவதா.  . 151);; perception, apprehension, realisation.

த.வ. பட்ட .

     [Skt. anu-bhuti → த. அ .]

அ ேபாகசா

 
 அ ேபாகசா  aṉupōkacāli, ெப. (n.)

அ பவசா  பாரக்்க; see apubavasal.

     [Skt. anubhoga → த. அ ேபாகசா .]

அ ேபாகம்

அ ேபாகம் aṉupōkam, ெப. (n.)

   1.  ய்ப் :

 Enjoyment.

     " வமா டேன ய ேபாகமதாய்" ( ப் . 518);.

   2. பழக்கம்; experience,practice.

   3. ைகயாட் ; legal possession.

   4.  கர ேவண் ய ைனப்பயன்; that which is fated to be experienced, esp. results of evil deeds.

     "அ ேபாகம் ெதாைலந்தால் அ ழ்தம் ப க் ம்"

     [Skt. anu-bhoga → த. அ ேபாகம்.]

அ ேபா

அ ேபா 1 aṉupōkittal,    4 ெச.  ன்றா .(v.t.)

    ய்த்தல்; to enjoy.

     "அன்ைன தந்ைத வ ந்தா ன ேபா க்க" (ஞானெவட் . பா . 24);.

த.வ. இன்பம் கரத்ல்.

     [Skt. anu-bhõga → த. அ ேபா -.]

 அ ேபா 2 aṉupōki, ெப. (n.)

   இன்ப கரச்்  ைடயவன்; one who has experience of the pleasures of life.

     [Skt. anu-bhögin → த. அ ேபா -.]

அ மக்ெகா ேயா
ன்

 
 அ மக்ெகா ேயான் aṉumakkoḍiyōṉ, ெப. (n.)

    ரங் க் ெகா ைடய அ ச் னன்; Arjunan, as having the figure of Hanuman as his flag.

     [அ மன் + ெகா ேயான்.]

     [Skt. hanumän → த. அ மன்.]

அ மதம்

அ மதம் aṉumadam, ெப. (n.)

    ைணவைக (பாரத. ஒ . 15);; kind of lute.

அ மந்தன்

அ மந்தன் aṉumandaṉ, ெப. (n.)

   அ மன் (இராமநா.  ந்தர. 31);; nom. pl. of Hanumat, Hanuman.

     [ISkt. hanuman-tan → த. அ மந்தன.]
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அ மரணம்

அ மரணம் aṉumaraṇam, ெப. (n.)

   உடன் இறப்ப ; woman who dies with her husband, sati.

     "பந்த ற வ மரணஞ் ெசய்த க் மணி" (நல். பாரத.  த் யைட. 6);.

த.வ. உடன்கடை்ட.

     [ Skt. anu-marana → த. அ மரணம்.]

அ மன்

அ மன் aṉumaṉ, ெப. (n.)

   காற் ன் தல்வன் (அ மன்); (உத்தரரா. அ மப். 34);; non. sing. of Hanumat Hanuman.

     [Skf. Hanu-mân → த. அ மன்.]

அ மான்

 
 அ மான் aṉumāṉ, ெப. (n.)

   காற் ன் தல்வன் (அ மன்);; Hanuman, the monkey god, who greatly aided Rama in his war with Rävana.

த.வ.  க் ரக்கன்.

     [Skt. Hanu-män → த. அ மான்.]

அ மானப் ரமா
ணம்

 
 அ மானப் ரமாணம் aṉumāṉappiramāṇam, ெப. (n.)

   க தலளைவ; inference, as a mode of proof.

     [Skt. anu-mäna+pirāmāna → த. அ மானப் ரமானம்.]

அ மானபலன்

 
 அ மானபலன் aṉumāṉabalaṉ, ெப. (n.)

 benefit of the doubt.

     [Skt. anu-mảna+phala → த. அ மானபலன்.]

அ -த்தல்

அ -த்தல் aṉumittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   க தல்; to infer.

     " ய ம ஞ ர த் ச ்ெசால்  ம ங் ல்" ( ர ங்.  ர . 37);.

த.வ. உன்னித்தல்.

     [Skt. anu-mité – த. அ .]

அ

அ  aṉumidi, ெப. (n.)

க தலளைவயா ண்டா ம் அ  (த க்கசங். 45);; (log.);.

 knowledge obtained by inference.

     [Skt. anu-miti → த. அ .]

அ ேமயம்

அ ேமயம் aṉumēyam, ெப. (n.)

   க தலால் (அ மானத்தால்); அ யத்தக்க  (மணிேம. 27, 26);; (log.);; that which is inferable.

     [Skt. anu-meya → த. அ ேமயம்.]

அ ேயாகம்

அ ேயாகம் aṉuyōkam, ெப. (n.)

   த க்கத் ல் எ ப் ம் னா ( .ெவ.8,19, உைர);; question in argument.

     [Skt. anu-yoga → த. அ ேயாகம்.]
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அ ராகம்

அ ராகம் aṉurākam, ெப. (n.)

   1. அன்  ( வ்.  வாய், 8,8,8);; attachment, affection, love.

   2. காமப்பற் ; lasciviousness.

     "அ ராக ேபாக மாதர"் (பாரத.  . 139);.

     [Skt. anu-räga → த. அ ராகம்.]

அ பம்

அ பம் aṉurūpam, ெப. (n.)

   ஏற்ற ; fitness, suitability.

     "ேதான் னரக் மவ பமாய்" ( த.  வ. 11, 14);.

     [Skt. anu-rūpa → த. அ பம்.]

அ ேலாமன்

 
 அ ேலாமன் aṉulōmaṉ, ெப. (n.)

   உயர் ல ஆடவ க்  இ லப் ெபண்ணிடம் றந்தவன்; offspring of parents where the mother is inferior in 
caste to the father.

     [Skt. anu-lõma → த. அ ேலாமன்.]

அ வர்த்தனம்

 
 அ வரத்்தனம் aṉuvarttaṉam, ெப. (n.)

    ன்பற் தல்; following, compliance.

     [Skt. anu-vartana → த. அ வரத்்தனம்.]

அ வாகம்

 
 அ வாகம் aṉuvākam, ெப. (n.)

   மைற ன் உட்ப ப் ; a sub-division of the veda.

     [Skt. anu-vaka → த. அ வாகம்.]

அ வாதம்

அ வாதம் aṉuvātam, ெப. (n.)

    ன்னர ்ெபறப்பட்டைதப் ன்னர ்எ த் க் தல் ( றள், 7239, உைர);; repeating by way of explanation.

     [Skt. anu-váda → த. அ வாதம்.]

அ த்

அ த்  aṉuvirutti, ெப. (n.)

   1. ெதாடரச்்  ( . .2, 60,  வாக்.);; continuance.

   2.  ட க்ைக ( த. எக் .  . 19,10);; being with, attending.

     [Skt. anu-vrtti → த. அ த் .]

அேனகம்

அேனகம்1 aṉēkam, ெப. (n.)

   பல; many, not one.

     "யாைன வ ம் யாைன மேனக ெமனேவ" (க ங். அவதா. 57);

     [Skt. an-éka → த. அேனகம்.]

 அேனகம்2 aṉēkam, ெப. (n.)

   காலம்; time.

     [Skt. an-aka → த. அேனகம்.]
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அேனகமாய்

அேனகமாய்2 aṉēkamāy,  .எ.(adv.)

   1. ெப ம்பா ம்; mostly, almost, very nearly.

   2. நிகழக் ய; most probably.

     'அவர ்அேனகமாய் இன்  வ வார'்

     [Skt. an-éka → த. அேனகமாய்.]

அேனகாந் கம்

அேனகாந் கம் aṉēgāndigam, ெப. (n.)

   1. பலவைக; many ways.

   2 ஏ  ேபா க ள் ஒன் ; a fallacy in reasoning. (log.);.

     [Skt. an-aikåntika → த. அேனகாந் கம்.]

அேனகான்மவாதம்

 
 அேனகான்மவாதம் aṉēkāṉmavātam, ெப. (n.)

   ஆன்மாக்கள் பல உண்  எ ம் ெகாள்ைக; doctrine which maintains the existence of individual soul.

     [Skt. ar-éka + åtma + våda → த. அேனகான்மவாதம்.]

அைளகாந் கம்

 
 அைளகாந் கம் aḷaigāndigam, ெப. (n.)

அேனகாந் கம் பாரக்்க; see anegandigam.

     [Skt. an-aikantka → த. அைனகாந் கம்.]

ஆக் ரகம்

ஆக் ரகம்āggiragam, ெப. (n.)

   1.  டாப் ; persistence. obstinacy, determination.

   2. க ங்ேகாபம் ( வ். ெபரியாழ். 3, 5,  யா.  ர);; great anger, violent, temper, wrath.

     [Skt. agraha → த. ஆக் ரகம்.]

ஆக் ரமணம்

 
 ஆக் ரமணம்ākkiramaṇam, ெப. (n.)

   வ ந்  கவரை்க; seizing, taking by force.

     [Skt. a-kar-mana → த. ஆக் ரமணம்.]

ஆக் ர -த்தல்

ஆக் ர -த்தல்ākkiramittal,    4 ெச. ன்றா . (V.t.)

   வ ந்  கவரத்ல்; to seize by violence, take or occupy by force.

     [Skt. a-kram- → த. ஆக் ர -த்தல்.]

ஆக் ர ப்

 
 ஆக் ர ப் ākkiramippu, ெப. (n.)

   வன்கவரப்் ; occupy by force.

     [Skt. a-kram → த. ஆக் ர ப் .]
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ஆக் ராணம்

ஆக் ராணம்ākkirāṇam, ெப. (n.)

   1.  கரை்க; act of Smelling.

   2.  க்  ( டா.);; nose.

   3.  க் ம் ம ந் ப் ெபா ; a medicinal Snuff intended to dispel humours from the head.

     [Skt. ághrana → த. ஆக் ராணம்.]

ஆக் ராணி-த்தல்

ஆக் ராணி-த்தல்ākkirāṇittal,    4 ெச.  ன்றா .(v.t.)

    கரத்ல்; to smell, snuff up.

     [Skt. a-ghrani → த. ஆக் ராணித்தல்.]

ஆக் ராந்தம்

ஆக் ராந்தம்ākkirāndam, ெப. (n.)

   ைகக்ெகாள்ளப்பட்ட ; that which is seized, taken possession of.

     "அஞ்ஞானாக் ராந்தமா க் ற" ( . .2,9); ( வாக்.);.

த.வ. ைகயகப்ேப

     [Skt. ä-kranta → த. ஆக் ராந்தம்.]

ஆக் னாசக்கரம்

 
 ஆக் னாசக்கரம்ākkiṉācakkaram, ெப. (n.)

   சக்கரம் ேபால் எங் ம் ழ ம் அரசாைண; king's authority, revolving as a discus and ready to strike evil-doers.

     [Skt. åjnå → த. ஆக் னா.]

ஆக் னாசத்

ஆக் னாசத் ākkiṉācatti, ெப. (n.)

   அரசனாைண ன் வன்ைம; regal power to enforce a command.

     "தனதாக் னா சத் ங் ேகாடாமற் ெசங்ேகால் நடத்தா நிற்பன்"( . .2,31 மைறஞா.);.

த.வ. ஆைனயாற்றல்.

     [Skt. ajna+saki → த. ஆக் னாசத் .]

த. சத்  → Skt. சக்

ஆக் னாபங்கம்

 
 ஆக் னாபங்கம்ākkiṉāpaṅgam, ெப. (n.)

   ஆைன ைக; insubordination.

 Skt. ajna+bhanga → த. ஆக் னாபங்கம்.]

ஆக் ேனய ராண
ம்

 
 ஆக் ேனய ராணம்ākkiṉēyaburāṇam, ெப. (n.)

   ப ெனண் ெதான்மத் ( ராணத)்; ெலான் ; a chief puranam, one of patinen-puranam.

     [Skt. āgnēya+purānam → த. ஆக் ேனய ராணம்.]
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ஆக் ேனயம்

ஆக் ேனயம்1ākkiṉēyam, ெப. (n.)

   1.  க்கட க் ரிய ; that which belongs to Fire-God.

   2. ெதன் ழ்த் ைச; the South East quarter of which Fire God is guardian.

   3.  வாகமத் ெளான் ; an ancient Saiva scripture in Sanskrit, one of 28 sivägamam.

     [Skt. agneya → த. ஆக் ேனயம்.]

 ஆக் ேனயம்2ākkiṉēyam, ெப. (n.)

    நீ ; sacred ashes.

     [Skt. ägnéya → த. ஆக் ேனயம்.]

ஆக் ேனயசந்ான
ம்

ஆக் ேனயசந்ானம்ākkiṉēyacnāṉam, ெப. (n.)

    ய்ைமக்காக நீற்ைறப் க்ெகாள்ளல் ( த்.  கா.  .12, உைர);; purification by smearing one's 
body with sacred ashes.

     [Skt. ågneya+snånam → த. ஆக் ேனயச ்நானம்.]

ஆக் ேனயாச் ர
ம்

 
 ஆக் ேனயாச் ரம்ākkiṉēyāctiram, ெப. (n.)

    ையத் ேத யாகக் ெகாண்ட அம் ; missile presided over by fire.

     [Skt. agneyå+sæsta → த. ஆக் ேன யாத் ரம்.]

ஆக் ைன

ஆக் ைனākkiṉai, ெப. (n.)

   1. கட்டைள; order, command, mandate.

   2. தண்டைன; punishment, penalty.

     " தைலக் ஞ் ன ஆக் ைன ல்ைல"

   3. கடை்ட ரல்; thumb.

     [Skt. å-jnå → த. ஆக் ைன.]

ஆக் ைணப்பத்
ரம்

 
 ஆக் ைணப்பத் ரம்ākkiṇaippattiram, ெப. (n.)

   அரசன  எ த்  லமான கட்டைள; king's writ, royal edict.

     [Skt. a-jna+patra → த. ஆக் ைனப்பத் ரம்.]

ஆக் ேராசம்

 
 ஆக் ேராசம்ākkurōcam, ெப. (n.)

   க ஞ் னம்; great rage.

த.வ. ெவஞ் னம்.

     [Skt. à-króša → த. ஆக் ேராசம்.]

ஆக் வயம்

 
 ஆக் வயம்ākkuvayam, ெப. (n.)

   ெபயர ்( ங்);; name.

     [Skt. a-hvaya → த. ஆக் வயம்.]
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ஆகண்டலன்

 
 ஆகண்டலன்ākaṇṭalaṉ, ெப. (n.)

   இந் ரன் ( ங்.);; Indran, the clipper of the wings of mountains.

த.வ. ேதவரே்கான்.

     [Skt. a-khamdala → த. ஆகண்டலன்.]

ஆகதம்

 
 ஆகதம்ākadam, ெப. (n.)

   அ க்கம் (தமகம்); பத்த ெளான் ; succession of staccato notes in ascent, One often kamakam.

     [Skt. āhata → த. ஆகதம்.]

ஆகந் கம்

ஆகந் கம்āgandugam, ெப. (n.)

   இைட ல் வந்ேத ய ; that which has come accidentally, incidentally, uninvited.

     "ஆகந் க மன் க்ேக" (ஈ . 1,1,1,1);.

     [Skt. ä-gantuka → த. ஆகந் கம்.]

ஆகம் த ரம்

 
 ஆகம் த ரம்ākambidasiram, ெப. (n.)

   தைலயால் காட் ைக; gesture of the head to express a greeting.

     [Skt. å-kampita+ciram → த. ஆகம் த ரம்.]

ஆகம் த கம்

ஆகம் த கம்āgambidamugam, ெப. (n.)

   இைச ற்  அ யாக ேமல் ழாகத் தைலயாட் ைக; nod of approbation, one of 14 muka-v-apinayaт.

     [Skt á-kampita+mugam → த. ஆகம் த கம்.]

ஆகமசாத் ரம்

 
 ஆகமசாத் ரம்ākamacāttiram, ெப. (n.)

    வனிய, மா ய, சமணத் தந் ரங்கள்; a class of sacred works in sanskrit, Saiva, Vaisrava, Jaina.

த.வ. ேதான் யம்.

     [Skt. a-gama+sastlram → த. ஆகமசாத் ரம்.]

ஆகமம்

ஆகமம்ākamam, ெப. (n.)

   1. மைற ல்கள் ( ங்.);; sastras, Scriptures, one of six Apiramaâ(nam.);

   2.  தல்வன் வாக் ; scriptures believed to be revealed by God and peculiar to Saivism, Vaisnavism, Saktismor Jainism.

   3. ேதான்றல் நிைல ல் வ ெம த்  ( ரேசா. சந் . 13);;     [Skt. agama → த. ஆகமம்.]

ஆகமமைல

ஆகமமைல ākamamalaivu, ெப. (n.)

   மைற ற்  மாறாக வ வ  (தண் . 121);; anything contrary to scriptures.

     [ஆகம + மைல .]

     [Skt. a-gama → த. ஆகமம்.]
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ஆகமவளைவ

 
 ஆகமவளைவākamavaḷavai, ெப. (n.)

   அ ற்  அ ப்பைடயாக ளங் ம் ன்  ல்கள்; scriptures. one of three sources of knowledge.

     [ஆகம + அளைவ.]

     [Skt. a-gama → த. ஆகம.]

ஆகமனம்

 
 ஆகமனம்ākamaṉam, ெப. (n.)

   வ ைக; coming, arrival.

     [Skt. ågamana → த. ஆகமனம்.]

ஆகரச்கம்

 
 ஆகரச்கம்āgarcagam, ெப. (n.)

   கவரவ் ; that which is attractive.

     "மன க்  ஆகரஷ்கமா க் ற ேசாைல".

     [Skt. a-kasaka → த. ஆகரச்கம்.]

ஆகரச்ணசக்

 
 ஆகரச்ணசக் ākarsaṇasakti, ெப. (n.)

   கவ ந் றம்; power of drawing to oneself, force of gravitation.

த.வ. ஈரப்்பாற்றல்.

 Skt. a-karsana → த. ஆகரச்ணசத் .]

ஆகரச்ணம்

ஆகரச்ணம்ākarcaṇam, ெப. (n.)

   1. இ க்ைக; pulling, drawing near, attracting.

   2. எண் க மதெ்தான் ; magic art of summoning an absent person into one's presence, one of asta-karumam.

     [Skt. å-karsana → த. ஆகரச்ணம்.]

ஆகர் -த்தல்

ஆகர் -த்தல்ākarcittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. கவ தல், ஈரத்்தல்; to draw towards oneself, attract, fascinate.

   2. ஆ ைய வரவைழத்தல்; to invoke or adjure a demon summon a spirit. (W.);.

     [Skt. akarsa → த. ஆரக் -த்தல்.]

ஆகரம்

ஆகரம்1ākaram, ெப. (n.)

   1. மணிகளின் ரங்கம்; mine of precious stones.

     "ஆகரங்களிற் ப வன ம்" ( றள், 736, உைர);.

   2. உைற டம் ( வா.);; source, seat abode, store house.

 ஆகரம்2ākaram, ெப. (n.)

    ட்டம்; crowd.

     [Skt. äkara → த. ஆகரம்.]
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ஆகரி-த்தல்

ஆகரி-த்தல்ākarittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   த த்தல்; to send for, secure, get.

     "ஐவைக வண்ண மாகரித ் ட் " (ெப ங். உஞ்ைசக். 38, 149);.

     [Skt. åhr-, → த. ஆகரி-த்தல்.]

ஆக டனம்

ஆக டனம்ākaruḍaṉam, ெப. (n.)

   1. ஆகரச்னம் பாரக்்க; see agarsanam

     "அகரமா ன் றா ய வாக டனேம" ( ைள. எல்லம். 17);.

   2. அைழக்ைக ( ங்);; calling, invitation, summons.

     [Skt. ä-karsaa → த. ஆக டணம்.]

ஆகவழ

 
 ஆகவழ ākavaḻmi, ெப. (n.)

   ேபாரக்்களம் ( ங்);; battle-field.

     [Skt. á-hava+bumi → த. அகவ .]

ஆகவனீயம்

ஆகவனீயம்ākavaṉīyam, ெப. (n.)

   ேவள் த்  வைக ( . 181, உைர);; one of three sacred fires connected with srauta ritual in which oblations are 
generally offered:

     [Skt. a-hava-niya → த. ஆகவனியம்.]

ஆக யன்

 
 ஆக யன்ākaviyaṉ, ெப. (n.)

   ேபார் ரன் (நிகண் );; warrior.

     [Skt. ähavya → த. ஆக யன்.]

ஆகளரசம்

 
 ஆகளரசம்ākaḷarasam, ெப. (n.)

   இதளியம்; mercury.

ஆகச் கம்

 
 ஆகச் கம்āgacmigam, ெப. (n.)

   எ ரப்ாராமல் ேதான் வ ; accidental, unforeseen, unexpected.

     [Skt. äkas-mika → த. ஆகச் கம்.]

ஆகாசக்கத்தரி

 
 ஆகாசக்கத்தரிākācakkattari, ெப. (n.)

   ெவண்ைட (யாழ்);; ladys finger,

 Skt. a-kasa+த. கத்தரி → த. ஆகா க்கத்தரி.]
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ஆகாசக்கப்பல்

 
 ஆகாசக்கப்பல்ākācakkappal, ெப. (n.)

   வானத் ல் ெசல் ம் ண் ர் ; airship, balloon.

     [ஆகாசம் + கப்பல்.]

     [Skt. å-kasa → த. ஆகாசம்.]

ஆகாசக்கல்

 
 ஆகாசக்கல்ākācakkal, ெப. (n.)

   வானத் ல் பறக் ம் அ ( ன்);; aeorolite in regard to which the belief is that it so dazzles the eye that it does not 
recover from the affection till the next day.

     [ஆகாசம் + கல்.]

     [Skt. ākāša → த. ஆகாசம்.]

ஆகாசக்ேகாட்ைட

 
 ஆகாசக்ேகாடை்டākācakāṭṭai, ெப. (n.)

   கற்பைன அல்ல  நைட ைறக்  ஏற் ல்லாத ட்டம் அல்ல  எ ரப்ாரப்் ; castein the air.

     [ஆகாசம் + ேகாடை்ட.]

     [Skt. ākaša → த. ஆகாசம்.]

ஆகாசகங்ைக

ஆகாசகங்ைகāgācagaṅgai, ெப. (n.)

   1. மந்தா னி; the celestial ganges.

   2. வான்ெவளி (பால் ); மண்டலம்; the milky way.

     [ஆகாசம் + கங்ைக.]

     [Skt. ä-käša → த. ஆகாசம்.]

ஆகாசகமனம்

 
 ஆகாசகமனம்āgācagamaṉam, ெப. (n.)

   அ பத்  நா  கைலக ெளான்றான வான் வ ச ்ெசல ; flying through the air, an art believed to be acquired 
by magic and yoga.

     [ஆகாசம் + மனம்.]

     [Skt. a-kasa → த. ஆகாசகம்.]

ஆகாசக டன்

 
 ஆகாசக டன்āgācagaruḍaṉ, ெப. (n.)

   ெகால்லங்ேகாைவ (மைல.); எ ம் ெச ; a climbing shrub.

ஆகாசகா

ஆகாசகா ākācakāmi, ெப. (n.)

   1. பறந்  ெசல் ம் ஆற்ற ைடேயான்; one who is able to fly through the air, an angel.

   2. பறக் ங் ைர ( ன்.);; fabled horse, having the power of flying through the air.

 Skt. a-käša+gamin → த. ஆகாசகா .]

ஆகாசகா னி

ஆகாசகா னிākācakāmiṉi, ெப. (n.)

   வானத் ற் ெசல் தற் த ம் ஒ  மந் ரம் ( வக. 1713, உைர);; incantation that gives one the power of flying 
through the air,

     [Skt. å-kåsat+gåmini → த. ஆகாசகா னி.]
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ஆகாசசைப

 
 ஆகாசசைபākāsasabai, ெப(n.)

   காஞ் ரத்  ஆடலரசனின் ஆடரங்  (நடராச சைப); (அ . ந்);; dancing hall of Nataraja at Kancipuram, a 
vast, open space.

     [ஆகாச(ம்); + சைப.]

     [Skt. a-kåsa → த. ஆகாசகம்.]

அைவ → சைவ → சைப → Skt. saba.

ஆகாசத்தாமைர

ஆகாசத்தாமைரākācattāmarai, ெப. (n.)

   1.   வைக; a weed

   2. ெகாடை்டப் பா  ( . அ);; seed moss.

   3. இல்ெபா ள்; that which is absolutely non-existent as an aerial lotus.

த.வ. ஆகாயத்தாமைர.

     [ஆகாச(ம்); + தாமைர.]

     [Skt. å-kåsa → த. ஆகாசம்.]

ஆகாசத் ற்பற-
த்தல்

ஆகாசத் ற்பற-த்தல்ākācattiṟpaṟattal,    3 ெச. . .(v.i.)

   1. ெச க்காய் (நா ணர் ); ஒ தல்; to be on one's high horse, to give oneself airs, to be arrogant (colloq.);.

   2.  யாதைத ய தல்; to attempt to accomplish the impossible (colloq.);.

த.வ. ஆகாயத் ற் பற-.

     [ஆகாச(ம்); + அத்  + இல்+பற-.]

ஆகாச பம்

 
 ஆகாச பம்ākācatīpam, ெப. (n.)

   உயரந்்த கம்பத் ல் ைவக்கப்ப ம் ளக் ; lantern on a pole, beacon light, light-house.

     [ஆகாசம் +  பம்.]

     [Skt. å-kåsa → த. ஆகாசம்.]

 →  வம் →  பம்.

ஆகாசப்பந்தல்

 
 ஆகாசப்பந்தல்ākācappandal, ெப. (n.)

ஆகாயப்பந்தல் பாரக்்க; see agaya-p-pandal.

     [ஆகாசம் + பந்தல்.]

     [Skt. ä-kaša → த. ஆகாசம்.]

ஆகாசபஞ்சாங்கம்

 
 ஆகாசபஞ்சாங்கம்ākācabañjāṅgam, ெப. (n.)

   ெப ம்ெபாய்; stupendous lie, as an almanac written in the air.

     [Skt. a-kaša+panjaga → த. ஆகாசப் பஞ்சாங்கம்.]
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ஆகாசபட்

 
 ஆகாசபட் ākācabaṭci, ெப. (n.)

   சாதகபட்  ( ன்.);; the shepherd koel.

     [ஆகாசம் + பட் .]

     [Skt. a-kaca+patchi → த. ஆகாசபட் .]

ஆகாசபலம்

ஆகாசபலம்ākācabalam, ெப. (n.)

   எரி ண் ன்,  ண் ழ் ெகாள்ளி; meteor shooting star.

     "ஆகாசபலம் ழ்வ  ேபால்" (ஞானவா. சனக. 7);.

     [ஆகாசம் + பலம்.]

     [Skt. å-kåca+phala → த. ஆகாசபலம்.]

வலம் → Skt. phala.

ஆகாசம்

ஆகாசம்ākācam, ெப. (n.)

   1. ஐம் ததெ்தான் :

 ether pervading all space, one of five elements.

   2. ெவள; open Space.

   3. வானம்; sky, the visible heavens.

   4. காற்  மண் லம்; air, atmosphere (mod.);.

த.வ. வானம்

     [Skt. A-käša → த. ஆகாசம்.]

ஆகாசமண்டலம்

 
 ஆகாசமண்டலம்ākācamaṇṭalam, ெப. (n.)

ஆகாயமண் லம் பாரக்்க; see agaya-mandhilam.

     [ஆகாசம் + மண்டலம்.]

     [Skt. ä-käša → த. ஆகாசம்.]

மண்  → மண்டலம்.

ஆகாசராமன்

 
 ஆகாசராமன்ākācarāmaṉ, ெப. (n.)

   ெபயரிலான்; nameless person, a nobody,

     [Skt. å-kasa+raman → த. ஆகாசராமன்.]

ஆகாச ங்கம்

 
 ஆகாச ங்கம்ākācaliṅgam, ெப. (n.)

    ல்ைல  ( தம்பரத் );ல் உள்ள ஐவைக (பஞ்ச);  ங்கத் ெளன் ; the likam in the shrine at chidambaram, 
which is considered to be formless like the ether, indicating the attributes of God as all pervading.

     [Skt. a-kaša+ligam → த. ஆகாச ங்கம்.]
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ஆகாசவா யர்

 
 ஆகாசவா யரā்kācavāciyar, ெப. (n.)

     ெதய்வங்கள்; a class of demi-gods.

     [Skt. å-kåsa+vasin → த. ஆகாசவா யர.்]

ஆகாசவாணம்

 
 ஆகாசவாணம்ākācavāṇam, ெப. (n.)

   வானிற் ெசல் ம் வாணம்; sky rocket.

     [ஆகாசம் + வானம்.]

     [Skt. a-kasa → த. ஆகாசம்).]

வானம் → வாணம்.

ஆகாசவாணி

ஆகாசவாணிākācavāṇi, ெப. (n.)

   1.  ண் ரல்; voice from heaven, incorporeal voice.

   2. வாெனா ; radio.

     [Skt. akasa-våni → த. ஆகாசவாணி.]

ஆகாத் யம்

 
 ஆகாத் யம்ākāttiyam, ெப. (n.)

   பாசாங் ; pretence, simulating agony.

     "ஆகாத் யக் கார க் ப் ரமகத் க்காரன் சாட் ".

ெத. ஆகா ய ; க. ஆகா ய

ஆகா

 
 ஆகா ākāmi, ெப. (n.)

   எண்ேபாகத் ெதான்றா ய ற்காலத் த் ய்க் ம் உரிைம; propective right and privilage which possession of 
an estate may bring in its wake one of asapokan.

     [Skt. å-gåmin → த. ஆகா .]

ஆகா யம்

ஆகா யம்ākāmiyam, ெப. (n.)

   இப் றப் ேல ெசய் ம் நல் ைன ைன; karma, which is yet to come, action good and bad of the present life 
which are expected to bring their rewards in future births, one of three karumam.

     "ேமல்வ  மாகா ய  நாடாமல்" ( க்காளத்.  . 12, 28);.

     [Skt. a-gámya → த. ஆகா யம்.]

ஆகாயக்கக்கரி

ஆகாயக்கக்கரிākāyakkakkari, ெப. (n.)

    ள்ெவள்ளரி வைக (பாதரத்்த.705);; variety of kakri-melon.

     [ஆகாய(ம்); + கக்கரி.]

     [Skt. a-kaša → த. ஆகாயம்.]

ஆகாயகங்ைக

ஆகாயகங்ைகāgāyagaṅgai, ெப. (n.)

   மந்தா னி (மணி. ப . 17);; the celestial Ganges.

     [ஆகாயம் + கங்ைக.]

     [Skt. å-kåsa → த. ஆகாயம்.]
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ஆகாயகனம்

ஆகாயகனம்āgāyagaṉam, ெப. (n.)

   இரண்  நிைறயைச ம் ஒ  ேநரைச ம் ேசரந்்த க ளங்காய் ேபான்றெதா  
ெசய் டக்ணதெ்தான்  (இலக்.  . 800, உைர);; metrical foot of two nirai and one nêras considered inapt and so 

ஆகாயகமனம்

 
 ஆகாயகமனம்āgāyagamaṉam, ெப. (n.)

   அ பத்  நா  கைல ள் காற்  ெவளி ல் நடந்  ெசல் ம் கைல ( ன்);; art of walking in the air, one of 
arupattu-nalu-kalai.

ஆகாயசெ்சால்

ஆகாயசெ்சால்ākāyaccol, ெப. (n.)

   இல்லாதாெனா வைன ன்னிைலப்ப த் த் தாேன ம் ேபச்  ( லப். 3, 13, உைர);; literally, a 
speech in the air, used in dramas as a stage direction when a character on the stage puts questions to some one who is not 
actually present and listens also to an imaginary speech, supposed to be a reply from the person so addressed.

     [ஆகாயம் + ெசால்.]

ஆகாய ைல

ஆகாய ைலākāyacūlai, ெப. (n.)

    ைர ேநாய்வைக (அ வ. 50);; a disease of horses.

ஆகாயப்பந்தல்

 
 ஆகாயப்பந்தல்ākāyappandal, ெப. (n.)

   மனக்ேகாடை்ட; castle in the air.

த.வ. வான்பந்தல்.

     [ஆகாயம் + பந்தல்.]

     [Skt. å-kåsa → த. ஆகாயம்.]

ஆகாயப் ரேவசம்

 
 ஆகாயப் ரேவசம்ākāyappiravēcam, ெப. (n.)

   அ பத்  நான்  கைலக ள் காற்  ெவளி ல் ந்  மைற ம் ஒ  கைல ( ன்.);; art of entering into 
the air and becoming invisible, disappearing into air, one of arupattuлalu-ќаlai.

     [Skt. a-kasa-p-piravécam → த. ஆகாயப் ரேவசம்.]

ஆகாயம்

 
 ஆகாயம்ākāyam, ெப. (n.)

   வான்ெவளி, வானம்; sky.

த.வ.  ண்.

ஆகாயமண் லம்

ஆகாயமண் லம்ākāyamaṇṭilam, ெப. (n.)

   1. வானவட்டம்; the celestial sphere.

   2. நாட் ய வைக ெளான்  ( ைள. கான்மாற். 9);; a mode of dancing.

     [ஆகாயம் + மண் லம்.]

     [Skt. å-kåsa → த. ஆகாயம்.]

ஆகாயமாஞ்

 
 ஆகாயமாஞ் ākāyamāñji, ெப. (n.)

     சடாமாஞ்  (மைல);.);; spikenard.
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ஆகாயவா கள்

ஆகாயவா கள்āgāyavācigaḷ, ெப. (n.)

   ப ெனண்கணத் ெளா  சாரார ்( . 168, உைர);; a class of demigods, sky-dwellers, one of patter-
kasam.

     [Skt. ஆகாசம் → ஆகாயம் + வா கள்.]

ஆகாரச ைத

ஆகாரச ைதākārasamidai, ெப. (n.)

   ேவள்  ண்டலத் ல் ெதன் ழக் ம் வட ழக் ம் ைவக்கப்ப ம் அரச மரத் க் ச் கள் ( வக. 
2464, உைர);; two pipal twigs dipped in ghee and placedone at the northeast and the other at the South-east Corner of the 
grhya-sacred fire.

ஆ ரந்தம்

 
 ஆ ரந்தம்ākirandam, ெப. (n.)

    ன்  (மைல);; Indian beech.

ஆ

ஆ ākirudi, ெப. (n.)

   1. உ வம்; form, shape.

   2. அ ேதா ம் ஒற்  நீங் ய 22 உ ெர த் க் ெகாண்ட நான்க ைய ைடய தாய் வ ஞ் சந்தம் 
( ரேசா. யாப், 33, உைர);; meter of four lines with 22 vowel sounds each.

     [Skt. å-ksti → த. ஆ .]

ஆ ஞ்சனம்

ஆ ஞ்சனம்ākuñjaṉam, ெப. (n.)

    க் ைக ( ரேபாத. 44, 23);; contraction.

த.வ.  க்கம்.

     [Skt. a-kuńcana → த. ஆ ஞ்சனம்.]

ஆ பாடாணம்

 
 ஆ பாடாணம்ākupāṭāṇam, ெப. (n.)

   ெவண் நஞ் ; a mineral poison.

ஆ லம்

ஆ லம்ākulam, ெப. (n.)

   1. மனக்கலக்கம்; confusion, agitation, flurry.

     " ந்தா ல ற் " ( க்ேகா. 12);.

   2. ஆரவாரம் ( றள். 34);; pomp, idle sound.

   3. மனவ த்தம்; grief, sorrow, distraction of mind.

     "ஆ லப் ணரி ள ந்  ேனாைர ம்" (கந்த .  மார ரி. 48);.

     [Skt. å-kula → த. ஆ லம்.]

ஆ -த்தல்

ஆ -த்தல்ākulittal,    4 ெச. . .(v.i.)

    ன் தல் (கம்பரா.  ரமாத். 193);; to be distressed of mind, suffer grief.

ஆ வாகனன்

 
 ஆ வாகனன்ākuvākaṉaṉ, ெப. (n.)

ள்ைளயார ்( நாயகன்); ( வா.);.

 Vinayagan.

வடெமா ல் 'ஆ ' என் ம் ெசால் எ ையக் க் ம் ெசால். எ ைய வாகனமாய் ெகாண்டவன் 
ள்ைளயார ்என்ற ெபா ளில் வந் ள்ள .
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ஆைகயர்

 
 ஆைகயரā்kaiyar, ெப. (n.)

    ; end, close.

     [U. ākhir → Skt. äkayar → த. ஆைகயர.்]

ஆங்காரி

ஆங்காரி1āṅgārittal,    4 ெச. . .(v.i.)

அகங்களி-பாரக்்க; see agangari-.

     "ஆதலா லாங்காரித்ேத ய ஞைர கழா நின்றான்" ( வாலவா. 18, 1);.

 ஆங்காரி2āṅgāri, ெப. (n.)

   அகங்கார ள்ளவன்; proud, haughtly-persons.

     [Skt. aham-kårin → த. ஆங்காரி.]

ஆங் ரசம்

ஆங் ரசம்āṅgirasam, ெப. (n.)

   அற ல் ப ெனட் ெலான் ; a text-book of Hindu law in Sanskrit, ascribed to angiras, one of 18 taruma-nul.

     [Skt. ångirasa → த. ஆங் ரசம்.]

ஆங் ரசன்

 
 ஆங் ரசன்āṅgirasaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  னிவன்; angiras, a sage.

     [Skt. angiras → த. ஆங் ரசன்.]

ஆங் ரன்

 
 ஆங் ரன்āṅgiraṉ, ெப. (n.)

   ஒ  னிவன் (உரி.நி.);; a sage.

     [Skt angiras → த. ஆங் ரன்.]

ஆங் ரச

 
 ஆங் ரசāṅgirasa, ெப. (n.)

    யாழன் ழற் ல் அ ப  ஆண் ல் ஒன் ; a name of the sixth year of the jupiter cycle.

     [Skt. angrasa → த. ஆசச்ரியம்.]

ஆசச்ரியம்

 
 ஆசச்ரியம்āccariyam, ெப. (n.)

    யப் ; surprise, wonder.

     [Skt. å-s-carya → த. ஆசச்ரியம்.]

ஆசச்ாதனபலம்

ஆசச்ாதனபலம்āccātaṉabalam, ெப. (n.)

   ப த் க்ெகாடை்ட (ைதலவ. ைதல..33);; coton seed.

     [ஆசச்ாதன(ம்); + பலம்.]

     [Skt. a-chadana → த. ஆசச்ாதனம்.]

த. பலம் → Skt. phala.

1259

www.valluvarvallalarvattam.com 17213 of 19068.



ஆசச்ாதனம்

ஆசச்ாதனம்āccātaṉam, ெப. (n.)

   1. ஆைட; cloth, clothes, mantle.

   2. மைறப்  ( . .2,86,  வாக்);; covering, concealing, hiding.

த.வ.  ைக.

     [Skt. a-cha-dana → த. ஆசச்ாதனம்.]

ஆசச்ான்

 
 ஆசச்ான்āccāṉ, ெப. (n.)

   ஆதனிய (ஆன் க);  ன்ேனா ; spiritual preceptor.

     "நா ராசச்ான்".

     [Skt. a-carya → த. ஆசச்ான்.]

ஆச் யம்

ஆச் யம்1ācciyam, ெப. (n.)

   ெநய் (ைகவல்ய. தத் வ. 66);; ghee, clarified butter.

     [Skt. å-jya → த. ஆச் யம்.]

 ஆச் யம்2ācciyam, ெப. (n.)

   பக க் ரிய ; that which is fit to be ridiculed Or derided.

     "ஆச் யப் ேபய்கேளா "(ேதவா. 1094, 10);.

த.வ. எள்ளல்.

     [Skt. håsya → த. ஆச் யம்.]

ஆச் யசத்ா

ஆச் யசத்ா ācciyactāli, ெப. (n.)

   ேவள் க் ரிய ெநய் ஏனம் ( வக. 2463, உைர);; vessel in which clarrified butter is kept during oblations,

     [Skt. ajya+sthali → த. ஆச் யத்தா .]

ஆச் ரமத மம்

 
 ஆச் ரமத மம்ācciramadarumam, ெப. (n.)

   அந்தந்த லத்ேதார ்ெசய்ய ேவண் ய கடைம; duties pertaining to the four stages of life esp. among the twice 
born.

     [Skt. å-srama+dharma → த. ஆச் ரம த மம்.]

ஆச் ரமம்

ஆச் ரமம்ācciramam, ெப. (n.)

   1.  னிவரக்ள் உைற டம் (ேச . ைந சா.15);; hermitage, abode of an ascetic.

   2. வாழ்க்ைக நிைல ( ரமசரியம்,  கஸ்தம், வானப் ரஸ்தம், சன்னியாசம்);; order or stage in life, esp. 
of the twice-born, of which four are mentioned.

     "ஆச் ரம நான்கைவ யம் வாம்"( க்காளத்  295);

த.வ.  வா ரிய இ க்ைக.

     [Skt. å-srama → த. ஆச் ரமம்.]

ஆச் ர

 
 ஆச் ர āccirami, ெப. (n.)

   நால்வைக ஒ க்கெந க ள் ஒன் ப்பவன்; one who is in any one of the four stages of life or accirasra.

     [Skt. a-šramin → த. ஆச் ர .]
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ஆச் ரயம்

ஆச் ரயம்āccirayam, ெப. (n.)

   1.  க டம்; asylum, place of refuge.

   2. பைக ெவல் தற் ப் வ ள்ளாெனா  வைனயைடைக (இர .  க் . 22);; seeking by a king the help of 
a mighter king to conquer an enemy, one of aracar-asu-kugam.

     [Skt. å-sraya → த. ஆச் ரயம்.]

ஆச் ரயா த்தம்

ஆச் ரயா த்தம்āccirayācittam, ெப. (n.)

    ைறந்த அள ல் இல்லாத ஏ ைவக் ம் ஏ ப்ேபா  (மணிேம. 29, 194);; fallacy consisting in the minor 
term being nonexistent.

     [Skt. a-šraya+a-siddha → த. ஆச் ரயா த்தம்.]

ஆச் ராமம்

ஆச் ராமம்āccirāmam, ெப. (n.)

ஆ ரமம் பாரக்்க; see acramam.

     "வதரியாச ் ராமம்" ( வ். ெபரிய . 1, 4, 1.);.

     [Skt. å-srama → த. ஆச் ராமம்.]

ஆசங் -த்தல்

ஆசங் -த்தல்ācaṅgittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஐயப்ப தல்; to suspect, doubt.

   2. ம த் ைரத்தல் ( .ேபா.  ற். 2,2);; to object to, state a possible objection to.

     [Skt. å-sank-, → த. ஆசங் -த்தல்.]

ஆசங்ைக

ஆசங்ைகācaṅgai, ெப. (n.)

   1. ஐயம்; doubt, suspicion.

     "மைழெயன்றாசங்ைக ெகாண்ட ெகாைட" (கம்பரா. நாகபாச. 263);.

   2. ம ப் ; abjection.

     [Skt. å-sånka → த. ஆசங்ைக.]

ஆசத்

 
 ஆசத் ācatti, ெப. (n.)

   பற் ; attachment, desire.

     [Skt. ä-sakt → த. ஆசத் .]

ஆசந்

ஆசந் 1ācandi, ெப. (n.)

    ணங்ெகாண்  ேபா ம் பாைட; bier.

     "ஆசந்  ேமல்ைவத்தைமய வ " ( மந் 150);.

 ஆசந் 2ācandi, ெப. (n.)

   ெபரிய ெவள்ளிக் ழைமயன்  ைவ ல் அைமந்த இேய நாதர ்உ வத்ைத ஊரவ்லஞ் 
ெசய் க்ைக; procession of the image of Christ on the cross on Good Friday.

     [Skt. a-sandf → த. ஆசந் .]

ஆசந் ரதாரம்

ஆசந் ரதாரம்ācandiratāram,  .அ. (adv.)

   நில ம் உ க்க ம் உள்ளவைர; as long as the moon and stars endure, in perpetuity, a term used in deeds.

     "இப்பரி  ஆசந் ரதாரம் ஊட் வதாக" (ெத.க.ெதா  3. பக். 3);.

     [Skt. a+candra+tara → த. ஆசந் ரதாரம்.]
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ஆசந் பார்க்கம்

 
 ஆசந் பாரக்்கம்ācandipārkkam,  .அ. (adv.)

   நில ம் க ரவ ள்ளவைர; as long as the Sun and moon endure, in perpetuity, a term used in deeds.

     [Skt. a+candra +arka → த. ஆசந் ராரக்்கம்.]

ஆசம்

 
 ஆசம்ācam, ெப. (n.)

    ரிப்  ( ங்.);; laughter, mirth.

     [Skt. håsa → த. ஆசம்.]

ஆசமனம்

ஆசமனம்ācamaṉam, ெப. (n.)

   வலக் டங்ைகயால் மந் ர ரவ்மாக நீைர ம் ைற டெ்காள் ைக ( ரம்  நித் ய, 11);; sipping 
while uttering certain mantras a little water three times from the palm of the right-hand.

     [Skt. å-camana → த. ஆசமனம்.]

ஆசமனீயம்

 
 ஆசமனீயம்ācamaṉīyam, ெப. (n.)

   ஆசமனநீர;் water used for acamanam.

     [Skt. å-camaniya → த. ஆசமனீயம்.]

ஆச -த்தல்

ஆச -த்தல்ācamittal,    4 ெச. ன்றா ,(v.t.)

   வலக் டங்ைகயால் மந் ரேமா  நீைர ம் ைற ட ்ெகாள் தல்; to sip while uttering certain mantras a 
little water three times from the palm of the right hand.

     "அணிநீர ்கரந்ெதாட்டா ச த்தான்" (ேச . ேச வந். 26);.

     [Skt. å-cam-, → த. ஆச -.]

ஆசயம்

ஆசயம்ācayam, ெப. (n.)

   1. உைற டம்; resting place, abode, retreat.

   2. உட ன் உடை்ப; vessel of the body.

     "பஞ்சாசயம்".

   3.க த் ; intention meaning.

     "இ  க ன் ஆசயம்" .

     [Skt. a-šaya → த. ஆசயம்.]

ஆசர்

 
 ஆசரā்car,  .அ. (adv.)

   வ ைகப் ப ேவட் ல் வ நிைல; presence in attendance.

 U. hazir. Skt. ஆசார.்

ஆசர்ப்பட்

 
 ஆசரப்்பட் ācarppaṭṭi, ெப. (n.)

   வ ைகப்ப ேவ ; attendance register.

     [ஆசர ்+ பட் .]

     [U. hảzir → த. ஆசார.்]
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ஆசர்ப த் -தல்

ஆசரப் த் -தல்ācarpaḍuddudal,    5 ெச. . .(v.i.)

    ற்றம் சாட்டப்பட்ட வைர அறமன்றத் ற் க் ெகாண்  வ தல்; produce the accused before a court of law.

     [ஆசர ்+ ப த் -தல்.]

     [U. hazir → த. ஆசர.்]

ஆசரணம்

 
 ஆசரணம்ācaraṇam, ெப. (n.)

   நைட ைற ரந்்  ேநாக் ைக; abservance, usage, practice.

     [Skt. å-carana → த. ஆசரணம்.]

ஆசரைண

ஆசரைணācaraṇai, ெப. (n.)

   ஆசரணம் (ேவதா.  .8); பாரக்்க; see asaranam.

ஆசரி

ஆசரி1ācarittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. கைட த்தல்; to practice, follow habitually.

     "ஆசரித்த ஆசாரம்" (உபேதசரத். 67);.

   2. ைகக் ெகாள் தல்; to observe, keep holy, solemnise, practise as a rite.

     "ஆசரிக் ங் கண் ம்" (ைசவச. ஆசா. 45);.

     [Skt. a-car-, → த. ஆசரி-.]

 ஆசரி2ācarittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   வ ப தல்; to worship.

     "தானா சரித் வ  ெதய்வ " ( மேர. சத. 60);.

     [Skt. å-sraya → த. ஆசாரி.]

ஆசரிப் க் டாரம்

 
 ஆசரிப் க் டாரம்ācarippukāṭāram, ெப. (n.)

    தர ்வ பட்ட நடமா ம் ஆலயம்; tabernacle, a movable sanctuary. (chr.);.

ஆச சம்

ஆச சம்āsavusam, ெப. (n.)

    ட்  (ைசவச. ெபா . 252);; pollution caused either by the birth or death of a relative.

     [Skt. ä-šauca → த. ஆச சம்.]

ஆசன்னம்

 
 ஆசன்னம்ācaṉṉam, ெப. (n.)

   அண்ைமய ; that which is near or draws near in time, place or number.

     [Skt. å-sanna → த. ஆசன்னம்.]

ஆசன

 
 ஆசன ācaṉagirumi, ெப. (n.)

   மலப் வைக; thread warm.

     [Skt. asana+kirmi → த. ஆசன .]
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ஆசன ளிைக

 
 ஆசன ளிைகācaṉaguḷigai, ெப. (n.)

   ஆசனவ யாய்ச ்ெச த் ம் மாத் ைர; suppository.

     [ஆசனம் +  ளிைக.]

     [Skt. ä-sana → த. ஆசனம்.]

ஆசனந் த் -
தல்

ஆசனந் த் -தல்ācaṉandiruddudal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெபரிேயாரக்்  இ க்ைகயைமத்தல்; to provide seats esp. for elders.

     [ஆசனம் +  த் -தல்.]

     [Skt. å-sana → த. ஆசனம்.]

ஆசனப த் ரம்

 
 ஆசனப த் ரம்ācaṉabavuttiram, ெப. (n.)

   எ வா ல் உண்டா ம் கட் ; fslula in ano.

ஆசனம்

ஆசனம்ācaṉam, ெப. (n.)

   1. உடக்ா டம் (இ க்ைக.);; seat, anything to sit on, raised seat.

   2. ஒகத் ல் இ க்ைக நிைல ( வக.656, உைர);; yogic posture of which nine are considered to be important.

   3. உரியகாலம் வ ம்வைர பைக ேமற்ெசல்லா க்ைக; hating encamping, biding one's time, awaiting a 
suitable opportunity to attack.

     "ஆசன ந் ய காலமங் ணரந்் த்தல்" (இர .  க் . 21);.

   4. மலவா ல்; anus, rectum.

     "ஆசன பத்தங் ைககால்" (மசச் .  ரம.11);

     [Skt. åsana → த. ஆசனம்.]

ஒன்ப  வைக ஆசனவைககள் : கவத் காசனம், ேகா காசனம், ப மாசனம்,  ராசனம், 

ஆசனவாய்

 
 ஆசனவாய்ācaṉavāy, ெப. (n.)

   மலவாய்; anus.

     [ஆவனம் + வாய்.]

 Skt. å-sana → த. ஆசனம்.]

ஆசனெவ ப்

 
 ஆசனெவ ப் ācaṉaveḍippu, ெப. (n.)

   ேநாய்வைக; anal-fissure, crack-like sore or ulcer.

     [ஆசனம் + ெவ ப் .]

     [Skt. å-sana → த. ஆசனம்.]
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ஆசாட

 
 ஆசாட ācāṭapūti, ெப. (n.)

   ெவளித ்ேதாற்றத் க் ப் ெபா த்தம் இல்லாத ரணான ெசயைலச ்ெசய்பவன்; one who does things 
which are not appropriate to his appearance hypocrite.

த.வ. ேபா த் ற , ேதாற்றப்ேபா .

     [ஆசாட +  .]

     [Skt. asadha → த. ஆசாட்.   →  .]

ஆசாடம்

ஆசாடம்ācāṭam, ெப. (n.)

   1. ெபா ய மைல; Pothigay hills near Kutsalam in Thirunalvelly District; Malaya Mountain.

   2. கடக (ஆ ); மாதம்; Tamil month corresponding to July.

   3.  க்  மரம்; Indian coral tree - Erythrina Indica (சா.அக.);.

     [Skt. äsadha → த. ஆசாடம்.]

ஆசா

ஆசா ācāṭi, ெப. (n.)

    ய்யாட்டக வனத்  ெளான்  ( .ேபா.பா. 2:3, பக். 213);; a spiritual world, one of kuyyāttakapuvanam.

     [Skt. äsadhi → த. ஆசா .]

ஆசா ேவர்

 
 ஆசா ேவரā்cāṭivēr, ெப. (n.)

   க யாண க்கன்ேவர;் the root of the Indian coral tree (சா.அக.);.

     [ஆசா  + ேவர.்]

ஆசா கரம்

 
 ஆசா கரம்ācātigaram, ெப. (n.)

   காசாங்கம்; the plant kasa as a -whole (சா.அக.);.

ஆசாபங்கம்

 
 ஆசாபங்கம்ācāpaṅgam, ெப. (n.)

    ம் ய  ெபறாைம; disappointment.

     [Skt. aša+bhanga → த. ஆசாபங்கம்.]

த. ஆைச → asa.

ஆ  = பற் . ஆ  → ஆைச = மனப்பற் .

ஆசாபந்தம்

ஆசாபந்தம்ācāpandam, ெப. (n.)

   1. நம் க்ைக; confidence.

   2.  லந் வைல; cobweb.

     [Skt. åså+bandha → த. ஆசாபந்தம்.]
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ஆசாபாசம்

 
 ஆசாபாசம்ācāpācam, ெப. (n.)

   உலகப் ெபா ள்களின் ம் உற களின் ம் ைவக் ம் ஆைச உலகப்பற் ; noose of desire attachment.

ஆசாபாசங்களி ந்  பட்டவரக்ேள ற களாக ம்.

த.வ. பரி ப்பற் .

     [Skt. asa + pasam → த. ஆசாபாசம்.]

த. ஆைச → Skt. äša. த. பாசம் → Skt. pasa.

ஆசாைபசாசம்

ஆசாைபசாசம்ācāpaicācam, ெப. (n.)

   ஆைசயா ய ேபய்; devilish desire.

     "உம்ைம ஆசாைபசாசங் ைமக் ங் ர"் (பா . 30:7);.

த.வ. ஆைசப்ேபய்.

     [Skt. åså+passaca → த. ஆசாைபசாசம்.]

ஆசாம்பரன்

ஆசாம்பரன்ācāmbaraṉ, ெப. (n.)

    வன்; sivan, the space-clad that is naked.

     "அமகர வாசாம்பர" ( ப் . 436);.

     [Skt. asa + ambara → த. ஆசாம்பரன்.]

ஆசா

ஆசா ācāmi, ெப. (n.)

   1. அ கம் இல்லாத ஆள்; தனிெயா வன்; individual, a person.

ஊரி ந்  ஆசா  ஒ வர ்வந் ள்ளார.் ம ப் ர  இல்லாமல் நடந் ெகாள் ம் அந்த ஆசா  யார.்

   2. ெசயலாளர,்  கவர;் commission agent.

த.வ. ஆள்.

     [U. āsāmi → த. ஆசா .]

ஆசா க்கள

 
 ஆசா க்கள ācāmikkaḷavu, ெப. (n.)

   ஆைளத் ைக; ஆைளக்கடத் ைக; kidnapping.

த.வ. ஆள் ட் .

     [ஆசா  + கள , U. asami → த. ஆசா .]

ஆசா ேசாரி

 
 ஆசா ேசாரிācāmicōri, ெப. (n.)

ஆசா க் கள  (C.G.); பாரக்்க; see asami-k-kalavu.

     [ஆசா  + ேசாரி.]

     [Skt. córa → த. ேசாரி.]
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ஆசா மாறாட்டம்

 
 ஆசா மாறாட்டம்ācāmimāṟāṭṭam, ெப. (n.)

   ஆள்மாறாட்டம் (C. G.);; false personation.

     [ஆசா  + மாறாட்டம்.]

     [U. ảsami+ த. மாறாட்டம்.]

ஆசா வார்

 
 ஆசா வாரā்cāmivār,  . .எ. (adv.)

   ஒவ்ெவா வராக; individually, personally, according to name applied to a revenue settlement with each individual 
cultivator (R.F.);.

த.வ. ஆள்வாரி.

     [U. asami → த. ஆசா +வார.் வார ்= வரிைச.]

ஆசா வார்க்கண
க்

 
 ஆசா வாரக்்கணக் ācāmivārkkaṇakku, ெப. (n.)

   ெபயேர ; personal ledger.

த.வ. ஆேளட் க்கணக் .

     [U. asami → த. ஆசா  + வார ்+ கணக்  ெபயர ்வரிைசயாக எ தப்பட்ட ஏ .]

ஆசா வாரி

 
 ஆசா வாரிācāmivāri,  . .எ. (adv.)

   இனவாரி (இனம்இனமாய்);; individually.

     [ஆசா  + வாரி. U. asami + war. இனவாரி = இனவாரியாக என் ம் ெபா ளில் வ ஞ்ெசால். 
வ ப் வாரி).]

ஆசா வாரிஇசாப்

 
 ஆசா வாரிஇசாப்ācāmivāriicāp, ெப. (n.)

   அடங்கற்கணக்  (P.T.L.);; revenue account showing the name, etc., of individual taxpayer.

     [U. āsāmivar + U. hisāb → த. ஆசா வாரி இசாப்.]

ஆசா வாரிச் ட்
டா

 
 ஆசா வாரிச் ட்டாācāmivāricciṭṭā, ெப. (n.)

   இனவாரிக்கணக் ; account showing under the name of each individual the assessment he has to pay.

     [U.āsāmi+vāri-c-citltā → த. ஆசா வாரிச ் ட்டா.]

ஆசார்ய தம்

 
 ஆசாரய் தம்ācāryagirudam, ெப. (n.)

   அழ ய மணவாளர ்எ ய ஒ  மா ய (ைவணவ சமய ல்; a treatise on the vaisnavasiddhanta written by 
Alakiyaталаvala-nayinar.

     [Skt. å-cåya+hrdaya → ஆசாரய் ஹ தயம் → த. ஆசாரய் தயம்.]
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ஆசார்யா ேசகம்

 
 ஆசாரய்ா ேசகம்ācāryāpicēkam, ெப. (n.)

   ஆ ரியரக்் ச ்ெசய்யப்ப ம் றப் ச ்சடங் ; consecration of a guru or priest.

     [Skt. å-cårya + abiseka → த. ஆசாரய்ா  ேசகம்.]

ஆசாரக்கணக்

 
 ஆசாரக்கணக் ācārakkaṇakku, ெப. (n.)

   ேகா ல் நைடெப ம் சடங் கள் ேபான்ற வற்ைறக் த்  ைவக் ம் ெபாத்தகம் (நாஞ்.);; record of 
temple rites and ceremonies.

த.வ. ேகா ல் நடப் க்கணக் .

     [ஆசாரம் + கணக் .]

ஆசாரக்கள்ளன்

 
 ஆசாரக்கள்ளன்ācārakkaḷḷaṉ, ெப. (n.)

   ஒ க்க ள்ளவன் ேபால் ந க் ம் டன்; thief who pretends sancity sanctimonious person, one who makes a 
pretence of holiness.

அ கள்ளன், ெதா கள்ளன், ஆசாரக்கள்ளன்.

த.வ. ப மானக்கள்ளன்.

     [ஆசாரம் + கள்ளன்.]

     [Skt. a-cara →  த. ஆசாரம்.]

கள் → கள்ளன், 'ன்'ஆ.பா.ஈ .

ஆசாரக்கள்ளி

 
 ஆசாரக்கள்ளிācārakkaḷḷi, ெப. (n.)

   கற் ைடயவள் (ப ரைத); ேபால் ந ப்பவள்; woman who pretends to be chaste.

த.வ. ப மானக்கள்ளி.

     [ஆசாரம் + கள்ளி. Skt. a - cāra → த. ஆசாரம். ஆசாரம் =  ல் ய (சாத் ர);  ைறப்ப  ஒ தல், 
நன்னடத்ைத. கள்ளி = கள்ளத்தன்ைம க்கவள், ேவைலெசய்யா  உழப் பவள்.]

ஆசாரகாண்டம்

 
 ஆசாரகாண்டம்ācārakāṇṭam, ெப. (n.)

   ைவத் ய நாத வனார ்( ட் தர)்; எ ய அற ன் ஒ  ப ; a treatise on religious duties, one of the 
books written by Vaidyanātha Diksitar,

     [ஆசாரம் + காண்டம்.]

     [Skt. å-cåra + த. காண்டம்.]

கண்டம் → காண்டம்.

ஆசாரங் ட் -தல்

ஆசாரங் ட் -தல்ācāraṅāṭṭudal,    5 ெச.  ன்றா .(v.t.)

    ய்ைமயாகச ்ெசய்தல்; to purify ceremonially.

     [Skt. ä-cära + த.  ட் -தல்.]
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ஆசாரசச்ாவ

 
 ஆசாரசச்ாவ ācāraccāvaḍi, ெப. (n.)

   ஒலக்க மண்டபம் ( ன்.);; durbar hall.

     [Skt. å-cåra + Mar charady.]

ஆசாரஞ்ெசய்-தல்

ஆசாரஞ்ெசய்-தல்ācārañjeytal,    1 ெச. . .(v.i.)

   ஒ க்கத்ைதப் ேப தல் (ஆதரித்தல்); ( றள், 1075, உைர);.);; to perform one's duty sincerely, to perform duty 
for duty's sake.

த.வ. ப மானம் ெசய்தல்.

     [Skt. å-cåra → த. ஆசாரம்.]

     [ஆசாரம் + ெசய்-தல்.]

ஆசாரப் ைழ

 
 ஆசாரப் ைழācārappiḻai, ெப. (n.)

   ஒ க்கத்தவ , ெகட்ட ணம்; dereliction of duty, bad conduct.

த.வ. ப மானக் ற்றம்.

     [ஆசாரம் +  ைழ.]

     [Skt. å-cåra → த. ஆசாரம்.]

ஆசாரபரன்

ஆசாரபரன்ācārabaraṉ, ெப. (n.)

   ஒ க்கத் ல் ஊக்க ள்ளவன்; one who is punctilious about the duties of his caste and order.

     "ஆசாரபரனா ந்  ெமன்ன" (அறப். சத. 37.);.

த.வ. நல்ெலா க்கன், ப மானக்காரன்.

     [Skt. å-cåra+paran → த. ஆசாரேபாசன்.]

ஆசாரேபாசன்

 
 ஆசாரேபாசன்ācārapōcaṉ, ெப. (n.)

   ஆடம்பரத் ேதாற்ற ள்ளவன்; person of a very imposing appearance.

த.வ. ஆ லத்தான்.

     [Skt. a-cara+bhõja → த. ஆசாரேபாசன்.]
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ஆசாரம்

ஆசாரம்1ācāram, ெப. (n.)

   1.  ல் ைறப்ப  ஒ ைக; conducting oneself according to the dictates of the sastras.

     "ஒ க்கமன்ப  ளாசாரம்" ( . . 2 : 23.);.

   2. நன்நடத்ைத; proper conduct, good behaviour.

     "அசச்ேம ழ்கள தாசாரம்" ( றள். 1075);.

     'அவர ்தன் ல ஆசாரப்ப  நடப்பவர.்'

   3. ெபா  ஒ க்கத் க்கான அல்ல  சமய ல ஒ க்கத் க்கான ெந ைறகள், வழக்கம்; custom, 
practice, usage.

   4.  ய்ைம; cleanliness.

   5. ஆைட; cloth.

த.வ. நன்னடத்ைத, ப மானம்.

     [Skt. a-cara → த. ஆசாரம்.]

 ஆசாரம்2ācāram, ெப. (n.)

   ெப மைழ; heavy downpour of rain.

     [Skt. å-såra → த. ஆசாரம்.]

 ஆசாரம்3ācāram, ெப. (n.)

   காட்  (அக.நி.);; sight.

     [Skt. åcåra → த. ஆசாரம.]

 ஆசாரம்4ācāram, ெப. (n.)

   1. எங் ம் நிைறந் க் ம் அல்ல  பர க் ம் தன்ைம ( யாபகம்);; pervasive ness.

   2. பைட;агmy.

     [Skt. asara → த. ஆசாரம்.]

ஆசாரம்பண் -
தல்

ஆசாரம்பண் -தல்ācārambaṇṇudal,    5 ெச. . .(v.i.)

    ந்ேதாம்பல்; to treat courteously.

     "நீங்கள் அவைனக் கண்  ஆசாரம் பண் தல் ெசய் ரா ல்" (பாரதெவண். 159 உைர.);.

     [ஆசாரம் + பண் -தல்.]
Skt asara → த ஆசாரம்

ஆசார ங்கம்

ஆசார ங்கம்ācāraliṅgam,    ெப. (n.);    வக்  ( வ ங்கம்);   வைகக ள் ஒன் . ( த்.  கா. 201); one of 
Siva-ligam,

     [Skt. ஆசாரம் + த. இ ங்கம்.]

ஆசார னன்

ஆசார னன்ācāravīṉaṉ, ெப. (n.)

   தனக் ரிய ஒ க்கத்ைதக் ைக ட்டவன்; one who habitually breaks religious injunctions.

த.வ. ஒ க்கக்ேகடன்.

     [Skt. a-cāra-hina → த. ஆசார னன்2.]
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ஆசார னி

ஆசார னிācāravīṉi, ெப. (n.)

ஆசார ைன ( ப் . 488); பாரக்்க; see asara-vinai.

     [Skt. ä-cara-v-ini → த. ஆசார னி.]

     [ னன் →  னி.]

ஆசார ைன

 
 ஆசார ைனācāraviṉai, ெப. (n.)

   ஆசார னன் என்பதன் ெபண்பால்; fem. of åsåra-v-inan.

     [Skt. å-cåra-vina → த. ஆசார ைன.]

ஆசார பசாரம்

ஆசார பசாரம்ācāravubacāram, ெப. (n.)

    க்க ம ப்பர ; sincere and hearty courtesy extended to a guest.

     "ஆசார யாசனந்தனிெல ந் த ெமன் " ( ேவங். சத். 84.);.

த.வ. ஒப் ர

     [Skt..ã-cara+upa-cāra → த. ஆசார பசாரம்.]

ஆசாரியசம்பாவ
ைன

 
 ஆசாரியசம்பாவைனāsāriyasambāvaṉai, ெப. (n.)

   நல்ல ேநரங்களில் ஆசாரிய க் க் ெகா க் ம் காணிக்ைக; ofering of money to the spiritual head of a sect 
on auspicious occasions like marriage.

த.வ.  ரவர ்காணிக்ைக,  வா ரிய உவந்தளிப் .

     [Skt..a-cārya+sambhāvanä → த. ஆசாரிய சம்பாவைன.]

ஆசாரியபக்

 
 ஆசாரியபக் ācāriyabakti, ெப. (n.)

   ஆசானிட ள்ள பற் ; devotion to ateacher, garu.

த.வ. ஆசான்பற் .

     [Skt. ā-cāya+bhakti → த. ஆசாரியபக் .]

ஆசாரிய ம்ச வ
ம்

 
 ஆசாரிய ம்ச வம்ācāriyabumcaduvam, ெப. (n.)

   ஆசாரிய ஆண்கள் ெகாள் ம் ெச க்  (க வம்);; sacerdotal hauteur of a religious preceptor.

த.வ. ஆசான்ெப தம்.

     [Skt. å-cåya pumstva → ஆசாரிய ம் ஸ் வம் →  த. ஆசாரிய ம்ச வம்.]

ஆசாரிய வம்

 
 ஆசாரிய வம்ācāriyaburuvam, ெப. (n.)

   ேகா ல் க்க க்  அளிக்கப்ப ம் மானியம்; grant of land to a priest for temple service.

த.வ.  சகரெ்காைட.

     [Skt. å-cårya+purusa → த. ஆசாரிய வம்.]

1271

www.valluvarvallalarvattam.com 17225 of 19068.



ஆசாரிய சன்

 
 ஆசாரிய சன்āsāriyaburusaṉ, ெப. (n.)

   ஐந்  வைகயான சடங் கைளச ்ெசய்வதற் ரிய மா ய மைற அ வன்; guru among sri vaisnavas who is 
qualified to perform the panja-sanskaras.

த.வ.மா யத் வா ரியன், மா யக் ரவன்.

     [Skt. a-caya + purusa → த. ஆசாரிய சன்.]

     [ ஷன் +  சன்.]

ஆசாரியேபாகம்

ஆசாரியேபாகம்ācāriyapōkam, ெப. (n.)

   ஆசாரியன் க ம் பங் ரிைம (உரிைமத் ய்ப் ); (ெத.இ.க.ெதா.ii:107);; endowment enjoyed by an acariya.

த.வ. ஆசான் கர் .

     [Skt. à-cärya-bhogag → த. ஆசாரியேபாகம்.]

ஆசாரியன்

ஆசாரியன்ācāriyaṉ, ெப. (n.)

   1. சமய ஆ ரியர ்(மத );; spiritual teacher duly anointed and authorized to initiate others into the esoteric doctrines 
of religion.

   2. சமயத் (மதத்); தைலவன்; head of a religious sect.

   3.ஆ ரியன்; teacher, preceptor.

த.வ. சமயக் ரவர.்

     [Skt. å-cårya → த. ஆசாரியன்.]

ஆசாரியன் வ
யைட-தல்

ஆசாரியன் வ யைட-தல்ācāriyaṉdiruvaḍiyaḍaidal,    4 ெச. . .(v.i.)

   இறந்  நற்ேபறைடதல் (நற்க  அைடதல்); (மா யவழக் );; reaching the guru's feet, an euphemism for dying.

த.வ.  வ ப்ேப .

     [ஆசாரியன் +  வ யைட-தல்.]

     [Skt. å-cårya → த. ஆசாரியன்.]

ஆசாேராபசாரம்

 
 ஆசாேராபசாரம்ācārōpacāram, ெப. (n.)

    ந் னரிடம் காட் ம் ம ப் ர ; sincere and hearty Courtesy to a guest.

த.வ.  ந் ேபனல்.

     [Skt.ă-cāra+upa-cāra → த. ஆசாேராபசாரம்.]

ஆசா கம்

ஆசா கம்ācālugam, ெப. (n.)

   ஒகவைகக ள் ஆசா கம் ஒன்  (தத் வப். 109, உைர);; a yogic posture.

     [Skt. å-jånuka →  த. ஆசா கம்.]

ஆசானவ ர்

 
 ஆசானவ ரā்cāṉavaṉuyir, ெப. (n.)

யல்; hare (சா.அக.);.

ஆசா பா

 
 ஆசா பா ācāṉupāku, ெப. (n.)

ஆசா வா  பாரக்்க; see asanu-vagu. (சா.அக.);.
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ஆசா வா

 
 ஆசா வா ācāṉuvāku, ெப. (n.)

    ழங்காலள  நீண்ட ைக ைடய ெப ந்ேதாற்ற ள்ேளான்; one whose arms reach his knees, indicating 
majesty of stature.

த.வ.ெசந்ேதாற்றன், தாள்ேதாய்தடக்ைகயன்.

     [Skt. a-janu+bahu → த. ஆசா வா .]

ஆ கம்

ஆ கம்1ācigam, ெப. (n.)

    கம்; face.

     [Skt. åsya → ஆ கம்.]

 ஆ கம்2ācigam, ெப. (n.)

   ஆட் ப் க்ைக; the excretes of the sheep (சா.அக.);.

ஆ கேராகம்

 
 ஆ கேராகம்ācigarōgam, ெப. (n.)

   கண்ணின் க ல் ஆட் ப் க்ைகையப் ேபால் ெகாப் ளங் கண்  ங்  அைதச ் ற் ம் 
 க்கள் நிைறந் , அ க வ ைய ம், ெசந்நீெரா க்ைக ம் உண்டாக் ம் கண் ேநாய்; an eye 

disease attended with protrudsion of the cornea about the shape of the sheep's excrete (சா.அக.);.

த.வ. க க்ெகாப் ளம்.

     [ஆ கம் + ேராகம்.]

ஆ த் ரி

 
 ஆ த் ரிācittiri, ெப. (n.)

    ந்த உண  உண்பவன்; glutton (சா.அக.);

ஆ த க்கன்

ஆ த க்கன்ācidaguruggaṉ, ெப. (n.)

   32 வைகச ்ெசய்நஞ் ள் ஒன்றான காக நஞ் ; one of the 32 kinds of prepared arsenic.

ஆ தம்

ஆ தம்ācidam, ெப. (n.)

   1. ஒ  வண் ச ் ைம; a cart-load, as a measure of weight.

   2. இ  லாங் ெகாண்ட ைம (பாரம்);; weight of 200 tulam.

     [Skt. asita → த. ஆ தம்.]

ஆ யக்காரன்

 
 ஆ யக்காரன்āciyakkāraṉ, ெப. (n.)

    ரிப் ட் ம் நைகச் ைவப் ேபச் க்காரன் ( கடஞ் ெசய்ேவான்);; buffoon.

     [Skt. håsya → த. ஆ யம் + காரன் – ஆ யக்காரன்.]

ஆ யக் வாதம்

 
 ஆ யக் வாதம்āciyakkuvātam, ெப. (n.)

   உடற் ட்டால் வா ல் ண் உண்டா , மார் ல் வ ைய ம் உண்டாக் ம் ஒ வைக ேநாய்; an 
ulceration of the mouth due to excessive heat arising from the deranged Vayu. It also cause pain in the chest (சா.அக.);.

த.வ. மாரவ் .

1273

www.valluvarvallalarvattam.com 17227 of 19068.



ஆ ய ரகம்

 
 ஆ ய ரகம்āciyacīragam, ெப. (n.)

   க ஞ் ரகம்; black cumin (சா.அக.);.

ஆ யதகரான்னம்

 
 ஆ யதகரான்னம்āciyadagarāṉṉam, ெப. (n.)

   நஞ்  கலந்த ேசா ; food mixed with poison (சா.அக.);.

த.வ. நஞ் ண .

ஆ யநாடகம்

 
 ஆ யநாடகம்āciyanāṭagam, ெப. (n.)

   நைகச் ைவ க்க நாடகம்; farce.

     [ஆ யம் + நாடகம்.]

     [Skt. håsya → த. ஆ யம்.]

ஆ யபத் ரம்

 
 ஆ யபத் ரம்āciyabattiram, ெப. (n.)

   தாமைர (பச.் .);; lotus.

ஆ யபாக த்தம்

 
 ஆ யபாக த்தம்āciyabākabittam, ெப. (n.)

    த்தம் தைலக்ேக  வா ல் ண் உண்டா , ப ன்ைம, ஏப்பம், காய்சச்ல், ெகாட்டா ,  க்கல் 
ஆ ய ணங்கைளக் காட் ம் ஒ வைகப் த்த ேநாய்; a disease due to the aggravated bill in the system 
(சா.அக.);.

த.வ. தைலப் த்தம்.

     [ஆ யம் + பாகம் +  த்தம்.]

     [Skt. åsya → த. ஆ யம்.]

ஆ யபாகம்

 
 ஆ யபாகம்āciyapākam, ெப. (n.)

    கத் ன் உ ப் கள்; facial organs (சா.அக.);.

     [ஆ யம் + பாகம்

     [Skt. åsya → த. ஆ யம்.]

ஆ யபாகவாதம்

 
 ஆ யபாகவாதம்āciyapākavātam, ெப. (n.)

    க உ ப் கைளத் தாக் ம் ஒ வைக ஊைத ேநாய்; a nervous disease affecting the facial organs (சா.அக.);.

     [ஆ யம் + பாகம் + வாதம்.]

     [Skt. åsya → த. ஆ யம்.]
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ஆ யம்

ஆ யம்1āciyam, ெப. (n.)

   1. வாய்; mouth.

   2.  கம்; Face.

   3. கண்களின் ந க் ம் இடம்; a mystic spot between the eyebrows.

     [Skt. åsya → த. ஆ யம்.]

 ஆ யம்2āciyam, ெப. (n.)

   1.  ரிப் ; laughter.

   2.  ண்டல்; jest, ridicule,

   3. ஒன்பான் ைவக ெளான் ; sentiment of humour, one of nava-rasam.

   4. க ஞ் ரகம்; black cumin.

த.வ. நைகப் .

     [Skt. håsyd → த. ஆ யம்.]

ஆ யேலாமன்

 
 ஆ யேலாமன்āciyalōmaṉ, ெப. (n.)

    க ம ர ்அல்ல  தா  ம ர;் the hair of the face such as, the mustaches of the beard, (சா.அக.);.

ஆ யவாங்கலம்

 
 ஆ யவாங்கலம்āciyavāṅgalam, ெப. (n.)

   கலப்ைப கம்; plough like face (சா.அக.);.

ஆ யவாதம்

 
 ஆ யவாதம்āciyavātam, ெப. (n.)

    க ைத,  கத் ன் உ ப் கைளச ் ைதக் ம் ( ன்னப்ப த் ம்); ஒர ்ஊைத ேநாய்; a disease 
affecting the facial organs.

ஆ யாசவம்

ஆ யாசவம்āciyācavam, ெப. (n.)

   1. எச் ல்; matter ejected from the mouth.

   2. உ ழ் நீர;் the fluid secreted by the salivary glands which serves to moisten the tongue and the mouth-Saliva 
(சா.அக.);.

ஆ யா கம்

 
 ஆ யா கம்āciyācugam, ெப. (n.)

    ைவ ல்லாத ; disagreeableness to the mouth or to the taste (சா.அக.);.

ஆ யாட்ேசபவாத
ம்

 
 ஆ யாட்ேசபவாதம்āciyāṭcēpavātam, ெப. (n.)

    க ப் கைளப் ெபா த்  வ  உண்டாக் ம் ஒ  ஊைத ேநாய்; a disease affecting the nerves of the 
facial organs (சா,அக.);.

த.வ.  கநரம் ேநாய்.
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ஆ ேயாதனம்

ஆ ேயாதனம்āciyōtaṉam, ெப. (n.)

   1. கண்ேணாய்க்  ம் ம ந் ; eye drops.

   2. உட ன் ஒன்ப  ைளகள் வ ேய ெச த் ம் எண்ெணய்; medicated oil caused to be absorbed through, 
the nine openings of the body (சா.அக.);.

த.வ. கண் ம ந் .

ஆ ேயாபேலபம்

 
 ஆ ேயாபேலபம்āciyōpalēpam, ெப. (n.)

   சளியால் வா ல் ஏற்ப ம் தைட; obstruction in the mouth due to phlegm (சா.அக.);.

த.வ. நீரக்்ேகாள் அைடப் .

ஆ ர்வ -த்தல்

ஆ ரவ் -த்தல்ācirvadiddal,    4 ெச. . .(v.i.)

   வாழ் ல் ம் றப் ம் நன்ைம ம் ெப மா  வாழ்த் தல்; wish one happiness, prosperity, etc. bless.

     [Skt. åsinvad → த. ஆ ரவ் -த்தல்.]

ஆ ர்வாதம்

 
 ஆ ரவ்ாதம்ācirvātam, ெப. (n.)

    ம்,  றப் ம் ெப மா  ம் நல்வாழ்த் ; blessing; good wishes; the invoking of happiness.

அைமசச்ரக்ள் மணமக்க க்  ஆ ரவ்ாதம் வழங் னர.்

த.வ. நல்வாழ்த் .

     [Skt. åsir-våda → த. ஆ ரவ்ாதம்.]

ஆ ர் டம்

 
 ஆ ர் டம்ācirviḍam, ெப. (n.)

   நச் ப் பாம் ; venomous snake (சா.அக.);.

ஆ ரம்

 
 ஆ ரம்āciram, ெப. (n.)

   ெந ப்  (சா.அக.);; fire.

ஆ ரமம்

ஆ ரமம்āciramam, ெப. (n.)

   1.  ற கள் வா டம்; sage's house.

     'இந்த ஆ ரமம் ற க க்காேவ கட்டப்பட்ட '.

     "அறேவார ்ைவ மா ரமத் " (ேச . 2வ  சக்கர. 1);

   2.  னிவர ்அல்ல  இைற ெந ல் ஈ பட்ேடார ்வா டம்; the abode of an ascetic or anyone who is 
engaged in spiritual activities.

     'அர ந்தர ்ஆ ரமம் சே்சரிக்க ல் உள்ள .

   3. கைளகண் (ஆதர ); அற்ேறார ்ேபான்றவரக் க் ப் பா காப் த் த ம் ைற ல் அைமக்கப்ப ம் 
இடம்,  ; home for the destitutes, disabled etc.

ஏ யரக்்காகக் கட்டப்பட்ட ஆ ரமம் இ .

   4. வாழ் ன் நால்நிைலகள்; four stages of life.

த.வ.  வா ரிய இ க்ைக,  க டம்.
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ஆ ர

ஆ ர ācirami, ெப. (n.)

   1. வாழ் ன் நான்  நிைலகைளக் கைட ப்பவன்; one who is in any one of the four stages of life a word 
tacked on to compounds.

   2.  னிவன்; sage.

     [Skt. å-sramin → த. ஆ ர .]

ஆ ரயணம்

ஆ ரயணம்ācirayaṇam, ெப. (n.)

   சாரந்்  நிற்ைக ( வ்.  வாய் 6.1 : 6, பன்னீ.);; seeking refuge with or depending on another,

     [Skt. å-srayana → த. ஆ ரயணம்.]

ஆ ரயம்

ஆ ரயம்ācirayam, ெப. (n.)

   அ த் க்ைக; dependence, seeking protection with another.

     "இசை்சமற் றா ரயங் ற்ேறான்" (ஞானா. 61:19.);.

     [Skt. a-sraya → த. ஆ ரயம்.]

ஆ ரவம்

ஆ ரவம்1āciravam, ெப. (n.)

   ஒன்பான் க வைகக ள் ஒன்  ( வக. 2814, உைர.);; the way karma is acquired by the human soul, one of nava-
patarttam.

     [Skt. å-srava → த. ஆ ரவம்.]

 ஆ ரவம்2āciravam, ெப. (n.)

   1. அரி  ெகா க் ம் ேபா  உண்டா ம் ைர; the foams in boiling rice.

   2.  லனின் றப்பற் ; the action of the senses which impels the Soul towards external objects.

   3.  ன்பம்; Pain.

   4. ஏ வைக ெமய்ம்ைமக ள் ஒன் ; one of the seven tattuvams.

   5.  றப் பற் னால் வந்  ேச ம் ெச க் ; the influence or action of the body, mind and speech in impelling the 
soul to generate karma (சா.அக.);.

ஆ ரிதம்

 
 ஆ ரிதம்āciridam, ெப. (n.)

   சாரந்் க்ைக; dependence, depending upon another.

     [Skt. a-srita → த.ஆ ரிதம்.]

ஆ த்தம்

 
 ஆ த்தம்āciruttam, ெப. (n.)

    ன் மரம்; a tree Indian beech-Dalbergia arborea (சா.அக.);
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ஆ ல்

 
 ஆ ல்ācil, ெப. (n.)

   வாழ்த்  (நாம ப.);; blessing.

     [Skt. åsih → த. ஆ ல்.]

 ஆ ல்ācil, ெப. (n.)

   ம ப் ; valuation, estimate.

     [U. hãsli → த. ஆ ல்.]

ஆ ேலடம்

 
 ஆ ேலடம்ācilēṭam, ெப. (n.)

   த ைக; embrace (சா.அக.);.

ஆ ேல த்தல்

 
 ஆ ேல த்தல்ācilēṭittal, ெதா. ெப. (vbl. N.)

   த ைக; embrace(சா.அக.);.

ஆ டம்

 
 ஆ டம்āciviḍam, ெப. (n.)

   நன்ைம ெசய்யாத ேவைளக ள் (அ ப ேயாகம்); ஒன் ; an inauspicious yokam.

     [Skt. aš-visa → த. ஆ டம்.]

ஆ ர்வசனம்

ஆ ரவ்சனம்āsīrvasaṉam, ெப. (n.)

   வாழ்த் ைர ( ரேசா. அலங். 33.);; word of blessing, benediction.

     [Skt. åsir-vacana → த. ஆ ரவ்சனம்.]

ஆ ர்வ -த்தல்

ஆ ரவ் -த்தல்ācīrvadiddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வாழ்த் தல்; to bless, pronounce benediction upon.

த.வ. வாழ்த்தல்.

     [Skt. a-sirvad → த. ஆ ரவ் -த்தல்.]

ஆ ர்வாதம்

 
 ஆ ரவ்ாதம்ācīrvātam, ெப. (n.)

   வாழ்த் ; blessing, benediction.

     [Skt. a - sir-vada → த. ஆ ரவ்ாதம்.]

ஆ வகப்பள்ளி

ஆ வகப்பள்ளிācīvagappaḷḷi, ெப. (n.)

   சமண னிவரக்ளின் உைற டம் (நன். 158, ம ைல.);; monastery of the ascetics of the Ajiv-aka sect.

     [ஆ வகன் + பள்ளி).]

     [Skt. ā-jivaka → த. ஆ வகன்.]
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ஆ வகன்

ஆ வகன்ācīvagaṉ, ெப. (n.)

   1. சமணரில் ஒ  ரி னன் (மணிேம. 27 : 108);; member of a Jaina sect founded by Gosala.

   2. சமண னிவன்; Jaina ascetic.

     [Skt. ä-javaka → த. ஆ வகன்.]

ஆ கம்

ஆ கம்ācugam, ெப. (n.)

   1. காற்  ( டா.);; wind, being that which moves swiftly.

   2. அம் ; arrow.

     "ஜந் ற னா ய வா க ல்ேவள்" (கந்த . காமதக.);

   3. பறைவப் ெபா ; birds in general.

     [Skt. åsu-ga → த. ஆ கம்.]

ஆ க

ஆ க ācugavi, ெப. (n.)

   1. எந்த ன்ேனற்பா  ன் க் ெகா த்த ெபா ளில் உடன யாகச ்ெசய் ள் இயற் ம் 
வல்லைமபைடத்த லவன்; one who composes verses extempore.

   2. ெகா த்த ெபா ளில் அ த்த ெபா ற் பா ம் பாட்  (ெவண்பாப். ெசய். 2, உைர);; verse composed 
extempore and satisfying certain given conditions, one of nar-kavi.

த.வ. ஊற் ப்பலா, ஊற் ப்பாவலன்.

ஆ கன்

ஆ கன்1ācugaṉ, ெப. (n.)

   ஞா  (நாநாரத்்த);; sun.

     [Skt. åsu-ga → த. ஆ கன்.]

 ஆ கன்2ācugaṉ, ெப. (n.)

   வளி(வா ); (பாரத.  ட்ப. 67.);; vayu, as one who moves swiftly.

 Skt. åsu-ga → த. ஆ கன்.]

ஆ கா

 
 ஆ காācukā, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ்ச க்கைர; sugar from aska in the Ganjam district.

     [Skt. aska → த. அ கா.]

ஆ கா என்ப  ச க்கைர ெசய் ம் ஊர.்

ஆ

 
 ஆ ācugi, ெப. (n.)

   பறைவப் ெபா ; bird in Common (சா.அக.);.

     [Skt. åsu-ga → த. ஆ .]

ஆ சம்

 
 ஆ சம்āsusam, ெப. (n.)

   மாத டாய்; menstruation (சா.அக.);.
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ஆ க்கணி

ஆ க்கணிāsusukkaṇi, ெப. (n.)

   ெந ப்  (பாரத. காண். 55.);; fire, because it shines.

     [Skt. å-susuk-sani → த. அ கக்கணி.]

ஆ தாபனம்

ஆ தாபனம்ācutāpaṉam, ெப. (n.)

   1. வ ைம உண்டாக் ம் ம ந் ; a strengthening remedy - Restarative.

   2. எண்ெணய் அல்ல  ெநய் த ய க சச்ைல உண்டாக் ம் ெபா டக்ள்; an enema of oil or ghee etc.

   3. மலவாய் வ யாய்ச ்ெச த் ைக; the act of introducing through the rectum (சா.அக.);.

ஆ

 
 ஆ ācudi, ெப. (n.)

   காய்ச்  வ க்கப்பட்ட ; distilled - Distila (சா.அக.);.

த.வ. வ ெநய்.

ஆ த்தநீர்

ஆ த்தநீரā்cudiddanīr, ெப. (n.)

   1. காய்ச்  வ கட் ய நீர;் water boiled and filtered.

   2. வாைல றக் ய நீர;் water obtained by evaporation and condensation - Distilled water.

த.வ. வ நீர.்

ஆ பத் ரம்

 
 ஆ பத் ரம்ācubattiram, ெப. (n.)

   அகச ் ; toon tree - Cedrela toona.

ஆ பத் ரி

 
 ஆ பத் ரிācubattiri, ெப. (n.)

   ம த் வமைன; hospital.

த.வ. ம ந்தகம்.

     [E.. Hospital → ஆஸ்பத் ரி → த. ஆ பத் ரி.]

ஆ பதம்

ஆ பதம்ācubadam, ெப. (n.)

   1. இடம்; place.

   2.  பா ; support, hold.

   3. கரணியம் (காரணம்);; cause.

கலகத் ற்  ஆ பதெமன்ன?

     [Skt. å-s-pada → ஆஸ்பதம் → த. ஆ பதம்.]

ஆ ேபாடம்

ஆ ேபாடம்ācupōṭam, ெப. (n.)

   1.  ற் ண் கைளக் க் ம் ெபயர;் a generic name for several plants.

   2. ந க்கம்; shivering, trembling (சா.அக.);.

ஆ ரங்க

 
 ஆ ரங்க ācuraṅgamūli, ெப. (n.)

    ர ைல; diabetes plant are important medical herb - Gratiola Monieri (சா.அக.);.
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ஆ ரைவத் யம்

 
 ஆ ரைவத் யம்ācuravaittiyam, ெப. (n.)

   அ ைவ ம த் வம்; the operative branch of medical practice. -Surgery, as one of the methods of healing (சா.அக.);.

த.வ. பண் வம்.

     [Skt. åsura+vaidhya → த. ஆ ரைவ யம்.]

ஆரியம் அல்லாத ர டரின் ம த் வம்.

ஆ ராப்பண் ைக

 
 ஆ ராப்பண் ைகācurāppaṇṭigai, ெப. (n.)

   ெமாகரம் பண் ைக; Muharram, a Muhammadan festival.

     [ஆ ராம் + பண் ைக.]

     [U. ảshūr → ஆ ராம்.]

ஆ ரி

ஆ ரி1ācuri, ெப. (n.)

   அரக்கர ் லப்ெபண்; an Asura female.

     "ஆ ரி ன் ன்னங்களாவ" ( நாயக . 83:76);.

     [Skt. asuri → த. ஆ ரி.]

 ஆ ரி2ācuri, ெப. (n.)

   அ ைவ ம த் வத் ல் ேதரந்்தவர;் surgeon (சா.அக.);.

த.வ. பண் வர,் த ழ் ம த் வர.்

ஆ வம்

 
 ஆ வம்ācuvam, ெப. (n.)

   சமணரில் ஒ  ரி னரா ய ஆ வகளின் உண ; food of the Ajivakas.

ஆ மக்கள் ஆ வ ண் ம் ேபரால் (E.C.);

     [Skt. å-jivaka → த. ஆ வம்.]

ஆ வ

 
 ஆ வ āsuvayusi, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ேவள்  ( வா.);; sacrifice in the household fire on the full moon of asvina.

     [Skt. åsvayuja → த. ஆ வ .]

ஆ வலாயனம்

 
 ஆ வலாயனம்ācuvalāyaṉam, ெப. (n.)

   மதசச்டங் கள் பற் ய ஒ  ல்; a collection of ritualistic, aphorisms, by Āšvalayana dealing with domestic and 
vedic rites.

     [Skt. åsvalayana → த. ஆ வலாயனம்.]
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ஆ வாசம்

ஆ வாசம்ācuvācam, ெப. (n.)

   1. பரபரப் , கவைல ேபான்றைவ நீங் ய ன் ைடக் ம் ஆ தல்; relief; consolation.

அவள் ஆ வாசத் டன் உடக்ாரந்் ெகாண்  ேபசத ்ெதாடங் னாள்.

   2. இைளப்பா ைக; taking breath, resting.

த.வ. தணி .

     [Skt. a-svasa → த. ஆ வாசம்.]

ஆ கன்

ஆ கன்ācuvigaṉ, ெப. (n.)

ஆ வகன் பாரக்்க (S.I.l. i., 108.);; see asivagan.

     [Skt. a-jivaka → த. ஆ வகன்.]

ஆ னம்

 
 ஆ னம்ācuviṉam, ெப. (n.)

   நில மாதத் ள் ஏழாவ ; seventh lunar month roughly corresponding to Aippaci.

     [Skt. asvina → த. ஆ னம்.]

ஆ சம்

 
 ஆ சம்ācuvīcam, ெப. (n.)

ஆ னம் பாரக்்க; see àsuvinam.

     [Skt. åsvayuja → த. ஆ சம்.]

ஆ

ஆ ācū, ெப. (n.)

   1. நிரய உல ல் (நரக உலகம்); ெகா க்கப்ப ம் தண்டைன; torments of hell.

   2. அமஞ்  ேவைல; working without wages.

     [Skt. ájū → த. ஆ .]

ஆ சம்

ஆ சம்ācūcam, ெப. (n.)

    ட் ; defilement, caused by the birth of a child or by the death of a relative.

     "ஆ ச ல்ைல ய நியமத்த க் " ( மந். 2552.);.

த.வ.  ட் , ெதாடக் .

     [Skt. åsauca → த. ஆ சம்.]

ஆேசகம்

ஆேசகம்ācēkam, ெப. (n.)

   நைனக்ைக; moistening, pouring water upon.

     "ஆேசகெவாண் னல்" (கந்த .  ல்வலன் வாதா வ. 12.);.

     [Skt. a-seka → த. ஆேசகம்.]

ஆேசதம்

ஆேசதம்ācētam, ெப. (n.)

   அரசனாைணைய ேமற்ெகாண்  தைடெசய்ைக, ( க் ர நீ , 262);; stopping or obstructing in the king's share.

த.வ. அர த்தைட

     [Skt. asedha → த. ஆேசதம்.]
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ஆைசவப்பைன

 
 ஆைசவப்பைனācaivappaṉai, ெப. (n.)

   பனங்கள்; palmyra toddy (சா.அக.);.

ஆேசாைத

ஆேசாைதācōtai, ெப. (n.)

   1. ஓய் ; rest or repose.

   2. இைளப்பா ைக; taking rest (சா,அக.);

த.வ. ஒ .

ஆெசௗசம்

ஆெசௗசம்āsausam, ெப. (n.)

    ட்  ( ரம் . அ க் ர 25.);; pollution.

     [Skt. åsauca → த. ஆெசௗசம்.]

ஆஞ்சேனயன்

ஆஞ்சேனயன்āñjaṉēyaṉ, ெப. (n.)

   அ மான் (நல். பாரத. இராமன் பைடெய . 111);; Hanumãn.

     [Skt. ānjanéya → த. ஆஞ்சேனயன்.]

ஆஞ்ஞாபனம்

 
 ஆஞ்ஞாபனம்āññāpaṉam, ெப. (n.)

   கட்டைள ைக; commanding, ordering.

     [Skt. a-jñapana → த. ஆஞ்ஞாபனம்.]

ஆட்ேசபகம்

ஆட்ேசபகம்āṭcēpagam, ெப. (n.)

   1. இ ; spasm.

   2.வ ப் ; convulsive contortion of the limbs.

   3. உைதத் க் ெகாள்ைக; a violent involuntary action of the muscle as in convulsion or fits.

த.வ. ந க்கம்.

     [Skt. å-ksépav → த. ஆட்ேசபகம்.]

ஆட்ேசபகவாதம்

 
 ஆட்ேசபகவாதம்āṭcēpagavātam, ெப. (n.)

    ட்டம், ேதாள், ைக த ய டங்களில் நின்  நரம் களில் பர , உடம் ல் வ ப்ைப ம், 
ந க்கத்ைத ம் உண்டாக் ம் ஒ  ேநாய்; a disease enraged vayu while country swiftly through the nerves in the 
hips, shoulders, arms etc develops fits tremor, vanishing or loss of consciousness etc.

த.வ. ந க்கேநாய்.

     [ஆட்ேசபகம் + வாதம்.]

ஆட்ேசபசமாதான
ம்

 
 ஆட்ேசபசமாதானம்āṭsēpasamātāṉam, ெப. (n.)

   தைட ைட; objection and its rejoinder.

     [Skt. å-ksépa + sam-a-dhåna → த. ஆட்ேசபசமாதானம.]
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ஆட்ேசபைண

 
 ஆட்ேசபைணāṭcēpaṇai, ெப. (n.)

   ஒன்ைற ஏற்பதற்  அல்ல  ஒன்ைறச ்ெசய்வதற்  ஒ வர ்எ ப் ம் தைட ம ப் ; objection.

த.வ. தைட

     [Skt. a-ksépana → த. ஆட்ேசபைண.]

ஆட்ேசபம்

ஆட்ேசபம்āṭcēpam, ெப. (n.)

   1. ம ப் , தைட; objection.

நீங்கள் இங்  தங் வதற்  எந்த ஆட்ேசப ம் இல்ைல.

     "பாற்கவன்றைனக் மாரி யாட்ேசபம் பகரந்்த வா ம்" (மசச்  அ க் ர. 9.);

   2. எ ரப்் , கண்டனம்; Protest.

ற் ச் ழல் அைமப்  ஆட்ேசபக் ரல் எ ப் ய .

   3.  ற்றம்; fault, flaw.

த.வ. ம ப் .

     [Skt. a-ksepa → ஆே பம் → த. ஆட்ேசபம்.]

ஆட்ேசபாலங்கார
ம்

 
 ஆட்ேசபாலங்காரம்āṭcēpālaṅgāram, ெப. (n.)

   ஒ வைக அணி லக்கணம்; figure of speech in which a statement is withdrawn as if correcting oneself on second 
thought.

     [Skt. a-ksepa + alam-kära → த. ஆட்ேசபாலங்காரம்.]

ஆட்ேச -த்தல்

ஆட்ேச -த்தல்āṭcēpittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. தைட ெசய்தல், தைட நிகழ்த் தல்; to object, to challenge.

   2. ஒ  ற்ைற எ ரத்்தல் அல்ல  ம ப் க் தல்; protest against object.

     'தைலவரின் ேபசை்ச யா ம் ஆட்ேச க்க ல்ைல'

     [Skt ā-ksēpa → த. ஆட்ேச -த்தல்.]

ஆடகக் ேடாரி

 
 ஆடகக் ேடாரிāṭagagguṭōri, ெப. (n.)

   ம லா ங் ந் ; a plant (unidentified); (சா. அக.);.

ஆடகண்டம்

 
 ஆடகண்டம்āṭagaṇṭam, ெப. (n.)

   ெப ங்காயம்; asafoetida - Ferula asafoetida (சா.அக.);.

ஆடகா கம்

 
 ஆடகா கம்āṭagāvigam, ெப. (n.)

   மர ரி; bark tree - Antarias toxicaria (சா.அக.);.
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ஆட ராக்

 
 ஆட ராக் āṭabirākku, ெப. (n.)

   ெவள்ைள ேநாய்க்காகப் பயன்ப ேமார ்கைடச ்சரக் ; a bazaar drug used in gonorrhoea and other venereal 
complaints (சா.அக.);.

ஆடாகங்கநிதானம்

 
 ஆடாகங்கநிதானம்āṭākaṅganitāṉam, ெப. (n.)

   ஒ  றந்த வடெமா  ம த் வ ல்; a celebrated Ayurvedic Science (சா.அக.);.

ஆ த

 
 ஆ த āṭudali, ெப. (n.)

   அ காரி டன் இ க் ம் உத யாள்; orderly.

ஆேடாபம்

ஆேடாபம்1āṭōpam, ெப. (n.)

   1. ெச க்  ர;் pride, self-conceit.

   2.  க்கம்; puffing, swelling.

     [Skt. ätópa → த. ஆேடாபம்.]

 ஆேடாபம்2āṭōpam, ெப. (n.)

   காற்  ெகாள்ளல்; being affected with gas or morbid air in the system (சா.அக.);.

ஆத்தசம்

 
 ஆத்தசம்āttasam, ெப. (n.)

   ெமாசை்ச; country bean, Dolichos lablab (சா.அக.);.

ஆத்தாள்நாதம்

 
 ஆத்தாள்நாதம்āttāḷnātam, ெப. (n.)

   அப் ரகம்; a hydrous silicate of magnesia - Indian mica (சா.அக.);.

ஆத்தானேகாைழ

 
 ஆத்தானேகாைழāttāṉaāḻai, ெப. (n.)

   அைவக்ேகாைழ; one who is afraid to speak in, or to face, an assembly.

     [ஆத்தானம் + ேகாைழ.]

     [Skt. a-sthana → த. ஆத்தானம்.]

ஆத்தானசந்ேதா

 
 ஆத்தானசந்ேதா āttāṉasandōsi, ெப. (n.)

   நைகயாளன், நைகச் ைவைய ைள ப்பவன் ( கடன்);; buffoon.

த.வ. அைவக்கள நைகவன்.

     [Skt. å-sthåna + cantosi → த. ஆத்தான சந்ேதா .]
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ஆத்தானமண்டபம்

 
 ஆத்தானமண்டபம்āttāṉamaṇṭabam, ெப. (n.)

   அைவ நடக் ம் மண்டபம்; hall of audience.

த.வ. நாேளாலக்கம், ஒலக்க மண்டபம்.

     [ஆத்தானம் + மண்டபம்.]

     [Skt. å-sthåna → த. ஆத்தானம்.]

ஆத் கம்

 
 ஆத் கம்āttigam, ெப. (n.)

   கட ள் உண்ெடன்  நம் ம் ெகாள்ைக; theism.

     [Skt. astika → த. ஆத் கம்.]

ஆத் கன்

 
 ஆத் கன்āttigaṉ, ெப. (n.)

   கட ள் த ைவ உண்ெடன்  நம் ேவான்; one who believes in the existence of God and of a future world, opp. 
to nāsthigan.

     [Skt astika → த. ஆத் கன்.]

ஆத் பாத்

 
 ஆத் பாத் āttipātti, ெப. (n.)

   ெசாத் ; property.

     [Skt. ảsti + bhảsti → த. ஆ பாத் .]

ஆத் யந்தம்

 
 ஆத் யந்தம்āttiyandam, ெப. (n.)

    த ம் ம்; beginning and end.

     [(Skt. adi-anta → த. ஆ யந்தம் → ஆத் யந்தம்.]

ஆத் யந் க ரள
யம்

 
 ஆத் யந் க ரளயம்āttiyandigabiraḷayam, ெப. (n.)

     அ  (சரவ்சங்காரம்); (அ .  ந்);; totalannihilation, final deluge.

     [Skt. ātyandiga + pra-laya → த. ஆத் யந்  க ரளயம்.]

ஆத் யாத் கம்

 
 ஆத் யாத் கம்āttiyāttumigam, ெப. (n.)

   தன் ைனபற் வ ந் ன்பம் ( ன்);; evil due to one's own acts.

     [Skt. adhyatmka → த. ஆத் யாத் கம்.]
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ஆத் ேரயர்

ஆத் ேரயர1்āttirēyar, ெப. (n.)

ஆத் ைரயன் பாரக்்க; see áttirayan.

   2. ஆத் ைரயன் என் ம் த ழ் ம த் வர ்ெபயரின் வடெமா யாக்கம்; translation of the Tamil name 
attirayan, an ancient authority of Tamil medicine.

 ஆத் ேரயர2்āttirēyar, ெப. (n.)

ஆத் ைரயன் என் ம் த ழ்ப் ெபயரிட் க் ெகாண்டவ ம் வடெமா ல் ம த் வச ்ெசால் வரிைச 
(நிகண் ); எ  கைமேபர ்ெபற்றவ மா ய வடநாட்  னிவர.் இவர ்பாஞ்சால நாட் ற் றந் , 
ஆ ள் மைற ல் (ேவதத் ல்);  லைம ெபற்றவர.் அக் னி ேவச க் க் வாய் இ ந்தவரின் ைல

     "ஆத் ேரய சம் ைத" எ ம் வடெமா லாக எ யவர;்

 he is a great sage and is well known as the author of a medical vocabulary. He is a native of the Punjab and attained great 

ஆத் ேரயன்

ஆத் ேரயன்āttirēyaṉ, ெப. (n.)

   1. நில ; Moon.

   2. அத் ரி லத் ற் றந்தவன்; a descendant of the sage Atri.

     [Skt. Atréya → த. ஆத் ேரயன்.]

ஆத் ேர

ஆத் ேர āttirēyi, ெப. (n.)

   1. ஓர ்ஆ ; a river.

   2. அத் ரி லத் ற் றந்தவன்; woman in her periods.

     [Skt. ātrēyi → த. ஆத் ேர .]

ஆத் ேர ைக

 
 ஆத் ேர ைகāttirēyigai, ெப. (n.)

   மாத டாய்க் ப் ன் ளித்த ெபண்; a woman who has bathed after her course (சா.அக.);.

ஆத் ேரைய

 
 ஆத் ேரையāttirēyai, ெப. (n.)

   அன்னப் பால்; chyle (சா.அக.);.

ஆத் ைரயம்

ஆத் ைரயம்āttiraiyam, ெப. (n.)

   மைற ன் ஒ  ப யா ய (ேவதாங்கமா ய); கற்பத்ைதப் பற் ய ஒ  வட ல் (ெதால். ெபா ள். 
75, உைர.);; a ritualistic treatise in Sanskrit by Atri Rsi.

     [Skt. åtreya → த. ஆத் ைரயம்.]

ஆத் மகத்

 
 ஆத் மகத் āttumagatti, ெப. (n.)

   தற்ெகாைல; suicide.

     [Skt. atman+hatya → ஆத்மஹத்  → த. ஆத் மகத் .]

ஆத் மகாமம்

 
 ஆத் மகாமம்āttumakāmam, ெப. (n.)

   ஆதன் கைடத்ேத ம் வ ல் ப்பம் ெகாள்ளல்; desire for the emancipation of the Soul (சா.அக.);.

1287

www.valluvarvallalarvattam.com 17241 of 19068.



ஆத் ம ணம்

 
 ஆத் ம ணம்āttumaguṇam, ெப. (n.)

   ஆதனிடத் ல் அைமந் ள்ள நற் ணம்; a virtue of the Soul (சா.அக.);.

ஆத் ம ப்தா

 
 ஆத் ம ப்தாāttumaguptā, ெப. (n.)

    ைனக்கா ; cat bean - Mucana pruriens (சா,அக.);.

     [Skt. atma-gupa → த. ஆத் ம ப்தா.]

ஆத் ம ண்

 
 ஆத் ம ண் āttumaāṇṭu, ெப. (n.)

   ெமய்; body as a cage for the soul (சா.அக.);.

ஆத் மேகசரி

 
 ஆத் மேகசரிāttumaācari, ெப. (n.)

   நிலக்கடைல; ground nut, underground kidney bean, Arachis hypogaea alias A. africana (சா.அக.);.

ஆத் மெகா ம
ணி

 
 ஆத் மெகா மணிāttumagoḍimaṇi, ெப. (n.)

   மணிக் டல்; a membrane in the cavity of the abdomen serving to retain the intestines and their appendages in the 
proper position, Mesentery (சா.அக.);.

ஆத் மேகாடம்

 
 ஆத் மேகாடம்āttumaāṭam, ெப. (n.)

   காகம்; crow (சா. அக.);

ஆத் மசத்

 
 ஆத் மசத் āttumasatti, ெப. (n.)

   ஆதனின் ஆற்றல். இ  ஒவ்ெவா  மாந்தனிடத் ம் மைறந் க் ம் காந்தவ ைம,  ல் 
யப  ஆதைன ஏற்கக் கண்டவரக்ேள இவ் லக யரங்களினின்  தைல அைடவாரக்ள். இ  

எல்லாப் ெபா டக்ளி ம் நிைறந்  உள்ள ; soul power. Soul fores it is nothing, but the subtle magnetism which 
emanates from the properly controlled souls, and which, when properly, exerted, will overcome and remove all adverse and 
opposite impressions. It is the soul that is percolating through all kinds of matter and force (சா.அக.);.

ஆத் மசல் ைய

 
 ஆத் மசல் ையāttumasalliyai, ெப. (n.)

   தண்ணீர ் ட்டான் ழங் ; water root - Asparagus racemosus (சா.அக);.

ஆத் மசன்

 
 ஆத் மசன்āttumasaṉ, ெப. (n.)

   மகன்; son.

     [Skt. åttmasan → த. ஆத் மசன்.]
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ஆத் ம ந்ைத

 
 ஆத் ம ந்ைதāttumasindai, ெப. (n.)

   ஆதன் ெமய் அ  ெபற ேவண்  ெசய் ம் ஒகம்; meditation on the soul (சா.அக.);.

த.வ. ஆதன்ஓகம்.

     [ஆத் மம் +  ந்ைத.]

ஆத் ம ேயானி

 
 ஆத் ம ேயானிāttumasiyōṉi, ெப. (n.)

    த் னி லப்ெபண்; one of the four classes of women (சா.அக.);.

ஆத் ம ேன த
ன்

 
 ஆத் ம ேன தன்āddumasiṉēkidaṉ, ெப. (n.)

   உ ரத்்ேதாழன்; bosom friend.

     [Skt. åtman + snehida → த. ஆத் ம ேன தன்.]

ஆத் ம த்

ஆத் ம த் āttumasutti, ெப. (n.)

   1. ஆதனின் ய்ைம; the purity of the soul, self purification.

கா  பணம்தான் வாழ் ன் க்ேகாள் என் ல்லாமல் அைனவ ம் ஆத்மகத் டன் உைழக்க 
ேவண் ம்.

   2. ஆதனின் ெதய் க கரச்் ; a spiritual experience of the soul (சா.அக.);.

     [Skt. atman+suddhi → த. ஆத் மகத் .]

ஆத் மஞானம்

ஆத் மஞானம்āttumañāṉam, ெப. (n.)

   மனத் ய்ைம; purity of mind(சா.அக.);.

     [Skt. atman+sauca → த. ஆத் மெசௗசம்.]

 ஆத் மஞானம்āttumañāṉam, ெப. (n.)

   1. ஆதைன உணரவ்  அல்ல  தன்ைனத ்தாேன அ வ ; individual consciousness or knowledge of the soul.

   2. ஆதைன ஓகத்தால் அ வ ; spiritual knowledge attained through yogic power.

     'எவன் ஒ வன் தனக் ள் மைறந் க் ம் ஆைசகைள ெவன்  ஒ வ ல் நிற் ன்றாேனா அவேன 
ஆதைன அ ய ம் ஒவ்ெவா  லப் ெபா ளி ம் அடங் ள்ள ஆதனினால் தான். உலகம் 
நைடெப ம். இவ்வாதைன அ ந்தவன் உலகேம ைக வரப்ெபற்றவன் ஆவான்' (சா.அக.);.

த.வ. ெமய் ணர் , தன் ர ்தான ைக.

ஆத் மஞானி

ஆத் மஞானிāttumañāṉi, ெப. (n.)

   தன்ைனய ந்தவன் (ஈ. . 4.1:10);; one who has realized oneself.

த.வ. ெமய் ணரவ்ாளன்.

     [Skt. åtman + nani → த. ஆத் மஞானி.]
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ஆத் மத் யாகம்

 
 ஆத் மத் யாகம்āttumattiyākam, ெப. (n.)

   தன்ைன மறத்தல்; the self-forgetfulness (சா. அக.);

த.வ. தன்னிைல மறப் .

     [ஆத்தமம் +  யாகம்.]

ஆத் மதத் வ ல்

 
 ஆத் மதத் வ ல்āddumadadduvanūl, ெப. (n.)

   ஆதன் அல்ல  மன ன் லக் ேகாட்பாடை்டப் பற் க் ம் ல்; that branch of knowledge which deals 
with the philosophy of the mind, or the soul, or their operation - Psychology.

த.வ. உள யல்.

     [ஆத் மதத் வம் +  ல்.]

     [Skt. åtman-tattva → த. ஆத் மத்த் வம்.]

ஆத் மதத் வம்

 
 ஆத் மதத் வம்āddumadadduvam, ெப. (n.)

    றப்பற்ற ம் நிைலயான மான ஆதனின் இயற்ைகக் ணம்; the true nature of the soul or the Supreme 
spirit which is unborn, eternal and changeless.

த.வ. தன்னியல்.

     [Skt. ålman + tattva → த. ஆத் மதத் வம்.]

இ  ண்ைம ம்,  ண்ைமயான ; ெபரி ம் ெபரி ; தானாகத் ேதான்றக் ய ; காலத் ற் 
ேதான்  அ ம் ெபா ள் அல்ல; ெதாடக்க ம்,  ம் அற்ற ; எப்ெபா ம் அ வற்ற  (சா,அக.);.

ஆத் மதந் ரம்

 
 ஆத் மதந் ரம்āddumadandiram, ெப. (n.)

   ஆன்னின் நிைல; the basis of the self (சா. அக.);

     [Skt. atman + tantra → த. ஆத் மதந் ரம்.]

ஆத் மதரிசகம்

 
 ஆத் மதரிசகம்āddumadarisagam, ெப. (n.)

   கண்ணா ; mirror (சா.அக.);.

     [Skt. tman+taricaka → த. ஆத் மதரிசகம்.]

ஆத் மதரிசம்

 
 ஆத் மதரிசம்āddumadarisam, ெப. (n.)

ஆத் மதரிசகம் பாரக்்க; see attumatarisagam (சா.அக.);.
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ஆத் மதரிசனம்

ஆத் மதரிசனம்āddumadarisaṉam, ெப. (n.)

   1. எல்லா உ ரக்ளி ம் மைறந் ள்ள ம்,  ட்பமான அ ைவ அைடந்தவரக்ளினால் தான் பாரக்்க 
ம் என்  நம்பப்ப வதா ய ஆதனின் நிைலைய அ ைக; the soul's perception. The soul is hidden in all 

beings, but it could be seen only by the subtle seer through their pointed subtle intellect.

   2. ெமய் ள் ஆதனின் நிைலைய ஒகத்தால் ெதளிைக; the spiritual illumination through contemplation or 
meditation.

   3. பரம் ெபா ள் உள்ளில் இ ந்  ற் ரக்ைள ஆட் க் ந் தன்ைமைய உணரந்்  ெதளிைக; a 
consciousness that the God within is the operator of the actions of the souls.

   4. ஆதைனக் காண்ைக; the seeing of the soul (சா.அக.);.

த.வ. தற்காட் .

ஆத் ம ப்

 
 ஆத் ம ப் āddumadirupdi, ெப. (n.)

    ற க்காகேவா றகரணியங்க க்காகேவா ெசய்யாமல் தன் ம ழ்ச் ன் ெபா ட்ேட ெசய்வதால் 
ஒ வர ்அைட ம் மனநிைற ; soul's satisfaction;

பணத் க்காக அல்லாமல் ஆத்ம ப் க்காக வாழ் ன்றார.்

த.வ. தன்னிைற .

     [Skt. atman +trpti → த. ஆத் ம ப .]

ஆத் மேதாத் ரம்

 
 ஆத் மேதாத் ரம்āttumatōttiram, ெப. (n.)

   தற் கழ்ச் ; self-praise.

     [Skt. åtman-stottira → த. ஆத் மேதாத் ரம்.]

ஆத் மநாசம்

 
 ஆத் மநாசம்āttumanācam, ெப. (n.)

   தன்ைனத் தாேன ெக த் க்ெகாள் ைக; destroying or losing one's Soul through misconduct.

த.வ. தற்ேக .

     [Skt. åtman nåsa → த. ஆத் மநாசம்.]

ஆத் மநிேவதனம்

ஆத் மநிேவதனம்āttumanivētaṉam, ெப. (n.)

   1. தன் உ ைரேய ெகாைடயாகக் ெகா க்ைக; sacrifice of life.

   2. தன்ைன ஒப்பைடக்ைக; self dedication, offering oneself (சா.அக.);.

த.வ. தற்பைடயல்.

     [Skt. åtman + ni-védana → த. ஆத் ம நிேவதனம்.]

ஆத் மபந்

ஆத் மபந் āttumabandu, ெப. (n.)

   1. ஆதனின் உ ச் ற்றம்; friend or relation in the spiritual sense as one's guru.

   2. .அத்ைதமகன் த ய உற கள் (பந் க்கள்);; such as father's sister's son, mother's brother's son, etc.

     [Skt. åtman + bandhu → த. ஆத் மபந் .]

ஆத் மபவம்

 
 ஆத் மபவம்āttumabavam, ெப. (n.)

   தானாய் ளங் ைக; existing of one's self.
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ஆத் மபாரம்

 
 ஆத் மபாரம்āttumapāram, ெப. (n.)

   ஆதனின் ேதட்டம்; the requiste of the supreme spirit (சா.அக.);.

     [ஆத் மம் + பாரம்.]

ஆத் ம ரேபாதம்

 
 ஆத் ம ரேபாதம்āttumabirabōtam, ெப. (n.)

    ற்ெறட்  மைற க ள் ஒன் ; name of an upanisad.

     [Skt. åtma-prabódha → த. ஆத் ம ரேபாதம்.]

ஆத் மம்

ஆத் மம்1āttumam, ெப. (n.)

   ஆதன்; soul.

     "ஆத் மம் ட் றக்  நாள்" ( ற்றா.  ற கட ள் வணக். 6.);

த.வ. ஆதன், உ ரன்.

     [Skt. åtman → த. ஆத் மம்.]

 ஆத் மம்2āttumam, ெப. (n.)

    ற்ெறட்  மைற க ள் ஒன் ; name of an Upanisad.

     [Skt. åtman → த. ஆத் மம்.]

ஆத் மராமன்

ஆத் மராமன்āttumarāmaṉ, ெப. (n.)

   தன்னிைற ைடயவன் (ஆத்ம ப்  ைடயவன்); (ேவதாந்தசா. 108);; one who is self-satisfied.

     [Skt. atmarama → த. ஆத் மராமன்.]

ஆத் மலாபம்

ஆத் மலாபம்āttumalāpam, ெப. (n.)

   1. ஆன்மப்ேப ; gain of soul.

   2. ெசாந்த வ மானம் (ஆதாயம்);; personal gain.

   3. தன்ைனய ைக; self-realization.

த.வ. ஆதன்ேப , உ ரன்ேப .

     [Skt. atman-vabha → த. ஆத் மவதம்.]

ஆத் மவதம்

 
 ஆத் மவதம்āddumavadam, ெப. (n.)

   தற்ெகாைல; suicide.

     [Skt. atma-vadha → த. ஆத் மவதம்.]

ஆத் மவ காசன
ம்

 
 ஆத் மவ காசனம்āddumavadikācaṉam, ெப. (n.)

   நல் க்ைக (நல்லாசனம்); என் ம் ஒக க்ைக (ேயாகாசனம்);; a yogic posture.

த.வ. நல்ேலாகம்.

     [Skt. atman + adhika + å-sana → த. ஆத் மவ காசனம்.]
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ஆத் ம ரக்கங்
காட் -தல்

ஆத் ம ரக்கங்காட் -தல்āddumavirakkaṅgāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

     மன டன் அன் ந் தைய ங் காட் தல் (v.i.);; to show favour and compassion with all one's heart.

     [ஆத் மன் + இரக்கம் + காட் -தல்.]

     [Skt. åtman → த. ஆத் மன்.]

ஆத் ம ேவகம்

 
 ஆத் ம ேவகம்āttumavivēkam, ெப. (n.)

   தன்ைனய ைக (ஆத்மஞானம்); (இராட)்;; spiritual wisdom.

     [Skt. atma-viveka → த. ஆத் ம ேவகம்.]

ஆத் மா

ஆத் மா1āttumā, ெப. (n.)

   1. ஆதன்; soul.

   2. உ ர;் living being.

த.வ. ஆதன், உ ரன்.

     [Skt. åtmå → த. ஆத் மா.]

 ஆத் மா2āttumā, ெப. (n.)

    ச் வ ல் தைட ஏற்ப ம் ைர ரல் ெதாடரப்ான ேநாய்; asthma.

த.வ. ஈைளேநாய்.

     [Skt. åsduma → ஆஸ்த்மா → த. ஆத் மா.]

ஆத் மாபகாரம்

 
 ஆத் மாபகாரம்āttumāpakāram, ெப. (n.)

   ஆதனின் இயல்ைப ேவறாக நிைனக்ைக; misapprehension about the nature of Ảtman.

     [Skt. åtman + apahåra → த. ஆத் மாபகாரம்.]

ஆத் மார்த்தம்

 
 ஆத் மாரத்்தம்āttumārttam, ெப. (n.)

    க்க நட் , பழக்கம், ேபச்  த யைவக் த்  வ ைக ல் எந்த ெசய் ைய ம் மனம் ட் ப் 
ப ரந்்  ெகாள்ளக் ய ெந க்கம்; oneness of mind; identifying oneself with some one or samething.

த.வ. உ ரன் .

     [Skt. åtrnårtha → த. ஆத் மாரத்்தம்.]

ஆத் மானந்தம்

ஆத் மானந்தம்āttumāṉandam, ெப. (n.)

   1. தனக் ள் ம ழ்ைக; rejoicing in oneself.

   2. தன்ன வால் (தற்ேபாதத்தால்); நிக ம் ம ழ்ச் ; joy that arises or one's knowing oneself.

த.வ. உள் வப் .

     [Skt. ätman + a-nand → த. ஆத் மானந்தம்.]
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ஆத் மா பவம்

 
 ஆத் மா பவம்āttumāṉubavam, ெப. (n.)

   தன்ைனத்தான் உணரை்க (அஷ்டாதச. அரத்்தபஞ்);; self realization.

த.வ. தன்ன .

     [Skt. ātman + anu-bhavar →  த. ஆத் மா பவம்.]

ஆத் கம்

 
 ஆத் கம்āttumigam, ெப. (n.)

ஆத் யாத் கம் பாரக்்க; see ātvātumigam.

     [Skt. atmiya → த. ஆத் கம்.]

ஆத் கம்

 
 ஆத் கம்āttumīkam, ெப. (n.)

ஆன் கம் பாரக்்க; see änmigam.

ஆத் யம்

 
 ஆத் யம்āttumīyam, ெப. (n.)

   தன் ைடய ; that which belongs to oneself, one's own.

     "ஆத் மா ஆத் யங் களில் நைச யறேவ ம்"

     [Skt. atmiya → த. அத் யம்.]

ஆத்மகத்

 
 ஆத்மகத் ātmagatti, ெப. (n.)

ஆத் மகத்  பாரக்்க; see attuma-katti.

     [Skt. atman + hatyä → த. ஆத்மகத் .]

ஆத்மசக்

 
 ஆத்மசக் ātmasakti, ெப. (n.)

ஆத் மசத்  பாரக்்க; see attuma-satti.

ஆத்ம ேன தன்

 
 ஆத்ம ேன தன்ādmasiṉēkidaṉ, ெப. (n.)

ஆத் ம ேன தன் பாரக்்க; see attuma-siņēgidan.

ஆத்ம த்

 
 ஆத்ம த் ātmasutti, ெப. (n.)

ஆத் ம த்  பாரக்்க; see attuma-sutti.

ஆத்மெசளசம்

 
 ஆத்மெசளசம்ātmaseḷasam, ெப. (n.)

ஆத் மெசளசம் பாரக்்க; see attuma-saušam.

1294

www.valluvarvallalarvattam.com 17248 of 19068.



ஆத்மஞானம்

 
 ஆத்மஞானம்ātmañāṉam, ெப. (n.)

ஆத் மஞானம் பாரக்்க; see attuma-nanam.

ஆத்மதரிசனம்

 
 ஆத்மதரிசனம்ādmadarisaṉam, ெப. (n.)

ஆத் மதரிசனம் பாரக்்க; see attuma-darisanam.

ஆத்மநிேவதனம்

 
 ஆத்மநிேவதனம்ātmanivētaṉam, ெப. (n.)

ஆத் மநிேவதனம் பாரக்்க; see atuma-nivedanam.

ஆதகம்

ஆதகம்ātagam, ெப. (n.)

   1. அன் ; kindness, affection.

   2. ஆைச; love, desire.

   3. இஞ் ; ginger (சா.அக.);.

ஆதங்கம்

ஆதங்கம்1ātaṅgam, ெப. (n.)

   1. ேநாய்; disease, sickness.

   2. அசச்ம்; fear.

     "இப்பா ராதங்க மாற (பாரத. அ ச.்  ரத்். 87);".

     [Skt, a-tanka → த. ஆதங்கம்.]

 ஆதங்கம்2ātaṅgam, ெப. (n.)

   இவ்வா  நிகழ்த் க்க ேவண்டாம் அல்ல  நிகழ ேவண் ம் என்ற கவைல, மனக் ைற; feeling of 
regret or feeling of anxiety.

     ' ப்  எ த் ப் ேபா ம் நண்பைரக் கான ய ல்ைலேய என்ற ஆதங்கம் அவ க் ; 
அதனால்தான் வ த்தமா க் றார'்.

த.வ. மனத்தாங்கல்.

 ஆதங்கம்3ātaṅgam, ெப. (n.)

   1.  ன்பம்; gref.

   2.  ர ேனாைச; sound of drum.

ஆதஞ்சனம்

 
 ஆதஞ்சனம்ātañjaṉam, ெப. (n.)

   நீறாக் ய ; that which is calcined or reduced to ashes (சா.அக.);.

ஆதத கள்

ஆதத கள்ādadayigaḷ, ெப. (n.)

   ெகா ேயார ்( றள், 550, உைர.);; desperadoes, incendiaries, poisoners, murderers, as having one's bow drawn to 
take another's life.

த.வ. வன்கனாளர.்

     [Skt. atatayin → த. ஆததா கள்.]
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ஆதப ரம்

 
 ஆதப ரம்ātabasuram, ெப. (n.)

   ேகாைடக் காலங்களில் காைலப் ெபா ல் ஓயாமல் வ  நடத்த னால் த்தம் ேகாளாறைடந் 
ண்டா ம் காய்சச்ல்; a billious fever arising from the deranged pittam due to constant exposure to the sun by walking 

in the mornings of the Summer season (சா.அக.);.

த.வ.  த்தக்காய்சச்ல்.

ஆதபத் ரம்

ஆதபத் ரம்ātabattiram, ெப. (n.)

   1.  ைட; umbrella, as a protection against the sun.

   2. ெவண் ைட ( டா.);; white umbrella, as an emblem of the royalty.

     [Skt. åtapatra → த. ஆதபத் ரம்.]

ஆதபத்ைதலம்

 
 ஆதபத்ைதலம்ātabattailam, ெப. (n.)

   ெவ ல் ைவத் எ த்த ெநய்மம்; oil obtained by leaving it with the ingredients exposed to the sun for some days 
(சா.அக.);.

த.வ. ெவ ல் ட் ெநய்மம்.

ஆதபநீயம்

 
 ஆதபநீயம்ātabanīyam, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ெநல்; a kind of paddy (சா.அக);.

ஆதயம்

ஆதயம்1ātayam, ெப. (n.)

   1. ெவ ல்; sunshine, sunlight.

   2. ஒளி; lustre.

     "ஒ வ னைடயா வாதபஞ் சாையேபால" (ஞானா. 63);.

த.வ. உ மம்.

     [Skt. å-tapa → த. ஆதபம்.]

 ஆதயம்2ātayam, ெப. (n.)

    லப்ப க ள் ( ர க ள்); ஒன்  (ேம மந். 165);; a pirakirudi.

     [Skt. ätapa → த. ஆதபம்.]

ஆதபேயாகம்

ஆதபேயாகம்ātabayōkam, ெப. (n.)

   ெவ ன் க ைமையத ்தாங் ம் ஒகநிைல (ேம மந். 619. உைர);; a yogic condition in which the yogi is able 
to with stand the burning heat of the sun.

த.வ.  ெவ ல் தவம்

     [Skt. alaba + yoga → த. ஆதபேயாகம்.]

ஆதபன்

ஆதபன்ātabaṉ, ெப. (n.)

   க ரவன்; Sun, as the source of heat.

     "ஆதபனிடத்தன் ற ந்ெதா ல் ரி  நீ ல்ைல" (ஞானா. 57);.

     [Skt. á-tapa → த. ஆதபன்.]

ஆதம்பரம்

 
 ஆதம்பரம்ātambaram, ெப. (n.)

   மாேத ; a tree flea-bane-Vernonia cinerea (சா.அக.);.
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ஆதம்ேப

 
 ஆதம்ேப ātambēti, ெப. (n.)

   ெச ப்  ெந ஞ் ல்; a thistle bearing red flowers; trailing indigo-Indigofera enneaphylla (சா.அக.);.

ஆதமதந்தம்

ஆதமதந்தம்ādamadandam, ெப. (n.)

   1.  லந் க்கட் ; pimple, a small boil.

   2. நஞ் க்கட் ; abscess, ulcer, venereal boil (சா.அக.);.

ஆதமம்

 
 ஆதமம்ātamam, ெப. (n.)

   அரத்ைத; galangal - Alpinia galangal (சா.அக.);.

ஆதமர்ணிகப்ெபா
ள்

ஆதமரண்ிகப்ெபா ள்ātamarṇigapporuḷ, ெப. (n.)

   கடனாகக் ெகா க் ம் ெபா ள் ( க் ரநீ , 97);; money that is lent.

     [Skt. ådhamasaika → த. ஆதமரண்ிகம்.]

ஆதரச்

 
 ஆதரச்ātarca, ெப.அ.(adj)

    கச ் றந்த, எ த் க்காட்டாகச ்ெசால்லக் ய; something ideal; perfect; model.

ஆதரச் நண்பரக்ள்.

ஆதரா சயம்

 
 ஆதரா சயம்ātarātisayam, ெப. (n.)

   ேபரன் ; great regard, ardent desire.

     [Skt. å-dara+ati-saya → த. ஆதரா சயம்.]

ஆதரிசம்

ஆதரிசம்1ātarisam, ெப. (n.)

   1.  க்  வழங்கப்ப ம் உைர; commentary.

   2.  ல ஏ ; original manuscript.

     [Skt. ädarša → த. ஆதரிசம்.]

 ஆதரிசம்2ātarisam, ெப. (n.)

   கண்ணா ; Mirror.

     [Skt. å-darsa → த. ஆதரிசம்.]

ஆதரிசனம்

ஆதரிசனம்ātarisaṉam, ெப. (n.)

ஆதரிசம்2 பாரக்்க; see adarisam2.

     [Skt. å-darsana → த. ஆதரிசனம்.]

ஆதவத்ைதலம்

 
 ஆதவத்ைதலம்ātavattailam, ெப. (n.)

   க ரவன்  ப ம் ப  ட ட்ட ெநய்மம்; a medicated oil prepared by exposing it to the sun's rays (சா.அக.);.

த.வ. ெவ ல் ட் ெநய்.
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ஆதவம்

ஆதவம்ātavam, ெப. (n.)

   1. ெவ ல்; Sunshine.

   2. ஒளி ( ங்);; light.

     [Skt. å-tapa → த. ஆதவம்.]

ஆதவன்

 
 ஆதவன்ātavaṉ, ெப. (n.)

   க ரவன்; sun.

     [Skt. a-tapa → த. ஆதவன்.]

ஆதன ர்த்

ஆதன ரத்் ātaṉamūrtti, ெப. (n.)

   1. ப மம்; image.

   2.  வ  (இ ங்கம்);; liñga or emblem of sivan (சா.அக.);.

     [ஆதனம் +  ரத்் .]

     [Skt. asana → த. ஆதனம் +  ரத்் .]

ஆதாம்

 
 ஆதாம்ātām, ெப. (n.)

    தல் மாந்தன் ( தல்மனிதன்);; name of the firstman.

     [Heb. ádam → த. ஆதாம்.]

ஆதானம்

ஆதானம்1ātāṉam, ெப. (n.)

   1.  ைரயணி (நாநாரத்்த);; caparisons of a horse.

   2. பற் ைக (மசச் .  ரம .ii);; taking, seizing.

     [Skt. ädana → த. ஆதனாம்.]

 ஆதானம்2ātāṉam, ெப. (n.)

   ைவக்ைக (ேச . அகத். 38);; depositing, placeing usu in compounds as.

அக் னியாதானம், கரப்்பாதானம்.

     [Skt. å-dhåna → த. ஆதானம்.]

ஆ ேதச

 
 ஆ ேதச ātitēsasu, ெப. (n.)

   மஞ்சட் ைடய ஒ  நீரக்்ெகா ; a creeping plant with gold coloured flowers growing near the water - polanisia 
icosandra (சா.அக.);.

ஆ பன்

 
 ஆ பன்ātibaṉ, ெப. (n.)

   இைறவன்; lord,

     [Skt adhi-pa → த. ஆ பன்.]
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ஆ ெவள்ைளச் ந்
ரம்

 
 ஆ ெவள்ைளச் ந் ரம்ātiveḷḷaiccindūram, ெப. (n.)

    ரம்; corrosive sublimate (சா.அக.);.

ஆ னம்

 
 ஆ னம்ātiṉam, ெப. (n.)

ஆ னம் பாரக்்க; see adinam.

ஆ னகரத்்தன்

 
 ஆ னகரத்்தன்ātīṉagarttaṉ, ெப. (n.)

   நில ைடைமயாளர ்(R..T.);; proprietor, landlord.

     [Skt. adhina+karta → த. ஆ னகரத்்தன்.]

ஆ னகரத்்தா

 
 ஆ னகரத்்தாātīṉagarttā, ெப. (n.)

ஆ னத்தர ்பாரக்்க; see adinattar.

ஆ னத்தர்

 
 ஆ னத்தரā்tīṉattar, ெப. (n.)

    வமடத் ன் தைலவர ்(இவ);; head of a siva mutt.

த.வ. தம் ரான், தம் ரான் அ கள்.

     [Skt. aadhnastar → த. ஆ னத்தர.்]

ஆ னம்

ஆ னம்ātīṉam, ெப. (n.)

   1. ஒ  வால் ேதாற் க்கப்பட் ச ் வனியத்ைதப் பரப் வதற் ச ் வத் ற களால் 
நைட ைறப் ப த்தப்ப ம் அைமப் ; an organization founded by a religious teacher for the propagation of Saivism 
and later managed by his celibate disciples.

ன்றக்  ஆ னம்.

   2. ஆ னத் ன் தைலவர;் head ofa saiva mut.

ம ைர ஆ னம் ெசாற்ெபா  நிகழ்த் றார.்

த.வ.  மடம்,  வமடம்.

ஆ னவம்

ஆ னவம்ātīṉavam, ெப. (n.)

   1.  ைனப் பயன்கரி  (பாவம்);; sin.

   2. ெகா ஞ் சா  ( ரம்ரணம்);; unnatural death.

   3.  ன்பமைடைக; suffering.

     [Skt. adinavaam → த. ஆ னவம்.]

ஆ யம்

 
 ஆ யம்ātuyam, ெப. (n.)

   கள்; toddy (சா.அக.);.
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ஆ ரசாைல

 
 ஆ ரசாைலāturacālai, ெப. (n.)

ஆ ரரச்ச்ாைல பாரக்்க; see adurar-c- cảlai.

ஆ ரம்

ஆ ரம்1āturam, ெப. (n.)

   1. அவா; Desire.

   2. ேநாய்; disease.

     [Skt. adura → ஆ ரம்.]

 ஆ ரம்2āturam, ெப. (n.)

   பரபரப் ; impatience, undue haste.

     [Skt. å-tura → த. ஆ ரம்.]

ஆ ரரச்ச்ாைல

 
 ஆ ரரச்ச்ாைலāturarccālai, ெப. (n.)

   ேநாயாளிகைளக் டத் ம் இடம்; a place where the sick and the injured are lodged and nursed - Hospital 
(சா.அக.);.

த.வ. ம த் வமைன.

     [ஆ ரர ்+ சாைல.]

     [Skt. a-tura → த. ஆ ரர.்]

ஆ ரன்

 
 ஆ ரன்āturaṉ, ெப. (n.)

   ேநாயாளி; a sickly man, a patient (சா.அக.);.

     [ஆ ரம் → ஆ ரன்.]

ஆ லரச்ாைல

 
 ஆ லரச்ாைலātularcālai, ெப. (n.)

   ெம ந்ேதா க் ம், வ ேயாரக்் ம், ஏற்ப த்தப்பட்ட தங் டம்; poor - house for giving food and shalter to 
the disabled, poor and the destitute (சா.அக.);.

த.வ.  க டசச்ாைல.

     [ஆ லன் → ஆ லர ்+ சாைல.]

ஆ லன்

ஆ லன்ātulaṉ, ெப. (n.)

   1.  றைமயற்றவன்; disabled person.

   2. வ யவன்; poor man.

     "ஆ லன் த்தான் (ஆசாரக் 101);".

     [Skt. a-tura → த. ஆ ரர ்→ ஆ லன்.]

ஆ ணிகன்

ஆ ணிகன்ātuṇigaṉ, ெப. (n.)

   இக் காலத்தவன் ( . . 2, உைர.);; person of the modern times.

     [Skt. adhunika → த. ஆ ணிகன்.]
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ஆெதரிசனம்

 
 ஆெதரிசனம்āterisaṉam, ெப. (n.)

   கண்ணா ; mirror(சா. அக.);.

ஆேதாரணமஞ்சரி

ஆேதாரணமஞ்சரிātōraṇamañjari, ெப. (n.)

   எ ரத்்த மதயாைனகைள அ த் ம் அடக் ம் ேபாரி ம் ரன  றப்ைப வஞ் ப்பாவால் 
ெதா த் ப் பா ம் ற் லக் யம் (ெதான். . 283, உைர.);; poem in varji metre in praise of a warrior who has 
subdued or killed one or more furious elephants of a hostile army.

த.வ. மறவஞ் .

ஆேதாரணன்

 
 ஆேதாரணன்ātōraṇaṉ, ெப. (n.)

   யாைனப் பாகன் ( வா.);; elephant-driver, mahout.

     [Skt. a-dhorana → த. ஆேதாரணன்.]

ஆப்தன்

ஆப்தன்āptaṉ, ெப. (n.)

   1. நண்பன்; friend.

   2. நம் க்ைகக் ரியவன் (தா . எங் .1);; trust-worthy person one whose Words are believable.

     [Skt. a-pta → த. ஆப்தன்.]

ஆப் கம்

 
 ஆப் கம்āptigam, ெப. (n.)

    தல் நிைனேவந்தல் (தைலத் வசம்);; ceremony on the first anniversary of a deceased person.

     [Skt. a-bdika → த. ஆப் கம்.]

ஆப்ப ரா

 
 ஆப்ப ராāppaārā, ெப. (n.)

   நீரக்் க் ம் ஏனங்க ள் ஒ வைக; a narrow vessel for drinking from.

     [U - ábkhora →  த. ஆப்ப ரா.]

ஆப் யந்தரம்

ஆப் யந்தரம்āppiyandaram, ெப. (n.)

   உள்ளான ; that which is internal, mental.

     " ைச பா ய மாப் யந்தரெமன ரண்டா ம்" ( த.  வமான். 5 : 2.);.

     [Skt abhyantra → த. ஆப் யந்தரம்.]

ஆப் யாயனம்

 
 ஆப் யாயனம்āppiyāyaṉam, ெப. (n.)

   ெபாந் ைக ( ப் );; satistaction, contentment.

த.வ. தணி .

     [Skt. apyayana → த. ஆப் யாயனம்.]

ஆப் தம்

ஆப் தம்āppuludam, ெப. (n.)

    ைர ன் நைடவைக (க வைக); ( க் ர நீ , 72);; a pace of horses.

     [Skt. äpluta → த. ஆப் தம்.]
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ஆபைக

 
 ஆபைகāpagai, ெப. (n.)

   கங்ைகயா  ( ன்.);; river Ganges.

     [Skt. åpagå → த. ஆபைக.]

ஆபசச்காயன்

ஆபசச்காயன்āpaccakāyaṉ, ெப. (n.)

    ன்பத் ல் உத ேவான்; friend in one's distress.

     "ஆபசச்காயைன யகந்த இக் களிப்பாம்" (தணிைகப் . கட ள்வா. 3.);.

த.வ. உ ைணவன்.

     [Skt. å-pad+sahaya → த. ஆபசச்காயன்.]

ஆபத்சன்னியாசம்

 
 ஆபத்சன்னியாசம்āpatcaṉṉiyācam, ெப. (n.)

   இறக் ங் காலத் ல் (மரிக் ங்கால்); ெப ந் ற  ( ன்.);; taking to asceticism when at the point of death.

த.வ. வாழ் த் ற .

     [Skt. apat+san-nyasa → ஆபத்சன்னியாசம்.]

ஆபத்தம்பம்

 
 ஆபத்தம்பம்āpattambam, ெப. (n.)

   ஆரியச ்சார் ைடய ப ெனட்  அற(த ம);  ல்க ள் ஒன்  ( ங்.);; a work on Hindu law in Sanskrit, 
ascribed to Apastamba, one of eighteen faruma-nul.

     [Skt. apa-stamba → த. ஆபத்தம்பம்.]

ஆபத்தனம்

 
 ஆபத்தனம்āpattaṉam, ெப. (n.)

   எய்ப் னில் ைவப் ; wealth kept in reserve to serve in an emergency.

     [Skt. å - pad + dhana → த. ஆபத்தனம்.]

ஆபத்

ஆபத் āpattu, ெப. (n.)

   1. இழப்  அல்ல  ங்  ஏற்ப ம் நிைல; ேக ; danger harm.

     'ஆபத் க் காலத் ல் உத ய நண்பர ்ஆபத்தான வைள களில் வண் ன் ேவகத்ைதக் ைறக்க 
ேவண் ம்'.

   2. ெதால்ைலக க் க் காரணம்; source of trouble and inconvenience.

     'பக ல் நாைய அ ழ்த் ட்ட  ஆபத்தாகப் ேபாய் ட்ட '.

   3. ஏதம் ( பத் );; distress, danger.

த.வ. ஏதம், ஊ .

     [Skt. a-pad → த. ஆபத் .]
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ஆபத் உத

 
 ஆபத் உத āpadduudavi, ெப. (n.)

   ெமய்க்காப்பாளர;் body guard.

த.வ. ெமய்க்காவலர.்

     [ஆபத்  + உத .]

ஆபத் சம்பத்

 
 ஆபத் சம்பத் āpattusambattu, ெப. (n.)

   வாழ் தாழ் ; adversity and prosperity, weal and woe.

     [Skt. a-pad+sam-pad → த. ஆபத் சம்பத் .]

ஆபத் ரட்சகன்

 
 ஆபத் ரடச்கன்āpatturaṭcagaṉ, ெப. (n.)

    ன்பத் ல் ைண நிற்பவன், இடரநீ்க் பவன்; a timely helper at the times of adversity.

த.வ. இடரத்ாங் , ஏதக்காவலன்.

     [ஆபத்  + ரடச்கன்.]

 ஆபத் ரடச்கன்āpatturaṭcagaṉ, ெப. (n.)

    ன்பத் ல் ைண நிற்பவன்; see abat-ratcakan.

ஆபத்பாந்தவன்

 
 ஆபத்பாந்தவன்āpatpāndavaṉ, ெப. (n.)

   ஆபத்ரடச்கன் பாரக்்க;

ஆபதம்

ஆபதம்āpadam, ெப. (n.)

   இடர;் distress, calamity.

     "சந் ராபத ம் னகரா பத ம்" (பாரத. இந் ர. 14.);.

த.வ. இடரப்்பா .

     [Skt. á - pad → த. ஆபத்  → ஆபதம்.]

ஆபரணசெ்சப்

 
 ஆபரணசெ்சப் āparaṇacceppu, ெப. (n.)

   அணிகலப்ெபட் ; jewel-casket.

     [Skt. a-bharana+šeppu → த. ஆபரணச ்ெசப் .]
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ஆபரணம்

ஆபரணம்abararam, ெப. (n.)

   தங்கம், ெவள்ளியாலான அணிகலன், நைக; mostly gold or silver ornament.

கட ள் ேமனி கட்  ஆபரணம் ட் வர.்

     [Skt. å-bharana → த. ஆபரணம்.]

 ஆபரணம்2āparaṇam, ெப. (n.)

   ஒப்பைன (அலங்காரம்); (நாநாரத்்த);; decoration.

த.வ. அணிெசயல்.

ஆபற்சன்னியாசம்

ஆபற்சன்னியாசம்āpaṟcaṉṉiyācam, ெப. (n.)

   இறப் க்  (மரணத் க் ); அஞ்  ெப ம் ற ; taking the order of sanniyasam when apprehending death.

     "ஆபற்சன்னியாசந் " (ைவராக்.  ப. 25);.

த.வ. சாவஞ்  ற .

     [Skt. a-pad+sandyasam → த. ஆபற் சன்னியாசம்.]

ஆபன்

ஆபன்āpaṉ, ெப. (n.)

   எண் வைக  ெதய்வங்க ள் (அட்டவ க்க ள்); ஒ வன் ( ரம் . அந்தகா. 9);; name of a vasu, one of 
asta-vasukkal.

     [Skt. apan → த. ஆபன்.]

ஆபாசப்படம்

 
 ஆபாசப்படம்āpācappaḍam, ெப. (n.)

அ வ க்கத்தக்க ழ்த்தரமான காட் கைளக் ெகாண்ட ைரப்படம்:

 a film of obscene actions.

த.வ.  ழ்த்தர ப்படம்.

     [Skt. å-bhåsa → த. படம்.]
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ஆபாசம்

ஆபாசம்āpācam, ெப. (n.)

   1. ேபா ; semblance of reason, fallacy.

     "எடம் ள ரமாணா பாசங்கள்" (மணிேம. 27 : 57);.

   2. ப  ( ர  ம்பம்);; Reflection.

   3.  ய்ைம ன்ைம; that which is filthy.

     "ஆபாசக் ெகாட் ைல" (பட் னத்.  ப்பா.  ேவகம். 27.);.

   4.  ழ்த்தரமான ைற ல் பா ணரை்வத் ண்  டக் ய ; pornography; salaciousness, lewdness.

     ' ைரப்படங்களில் ஆபாசம் ந் ட்ட '.

   5. தரக் ைற ;  ழ்த்தரம்; obscenity; lewdness.

     'ெபா க் ட்டங்களில் ஆபாசமாகப் ேபசக் டா '.

   6. அ வ ப்பான க ப்ெபா ள்; refuse, filth.

     'நாய் ஆபாசத் ல் டந்  ரண்  எ ந்த '.

   7.  ைறேக ; irregularity.

   8. இகழ்ச் ; calumny.

த.வ.  ழ்த்தர .

     [Skt. a-bhasa → த. ஆபாசம்.]

ஆபாச வாசம்

 
 ஆபாச வாசம்āpāsavisuvāsam, ெப. (n.)

   நம் க்ைக ஏய்ப் , நம் க்ைக இரண்டகம் ( ன்.); ( வாசகாதகம்);; violated faith.

த.வ.  ழ்த்தர க் ணம்.

     [Skt. a-pasa+visvasa → த. ஆபாச வாசம்.]

ஆபாத்

 
 ஆபாத்āpāt, ெப. (n.)

   ேபார ் ரரக்ட் த் ேதைவப்ப ம் ேபாரக்்க கைளத் ரட்ட (ேசகரிக்க);க் ய ேப ர ்(R.T.);; town 
where military supplies are available.

த.வ. பைடக்கலப்ேப ர.்

     [Persm. Ābād → த. ஆபாத்.]

ஆபாத் ராமம்

 
 ஆபாத் ராமம்āpātkirāmam, ெப. (n.)

    வள ைடய ஊர;் flourishing village having extensive cultivation and a large population.

த.வ. நல் ர.்

     [U. ābād+Skt. grāma → த. ஆபாத் ராமம்.]

ஆபாதேகசம்

 
 ஆபாதேகசம்āpātaācam, ெப. (n.)

ஆபாதமத்தகம் ( ன்.); பாரக்்க; see apadamаttagаm.

     [Skt. a-pada+kéša → த. ஆபாதேகசம்.]
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ஆபாதம்

ஆபாதம்1āpātam, ெப. (n.)

   1. நிகழ்காலம்; present time.

   2.  ைக; falling.

     [Skt. a-pata → த. ஆபாதம்.]

 ஆபாதம்2āpātam,  . .எ.(adv.)

ஆபாதமத்தகம் பாரக்்க; see apada-mattagam.

     [Skt. a-padam → த. ஆபாதம்.]

ஆபாதமத்தகம்

 
 ஆபாதமத்தகம்āpātamattagam,  . .எ. (adv)

   உள்ளங்கால் தல் உசச்ந்தைலவைர ( ன்.);; from foot to head.

     [Skt. a-pace-masagam → த. ஆபாதமத்தகம்.]

ஆபாதமத்தம்

 
 ஆபாதமத்தம்āpātamattam,  . .எ.(adv)

ஆபாதமத்தகம் ( ன்.); பாரக்்க; see a-pada-mattagam.

     [Skt. apada-mastam → த. ஆபாதமத்தம்.]

ஆபாதன்

ஆபாதன்āpātaṉ, ெப. (n.)

    யன், ெபால்லாதவன்; impure person, wicked man.

     "ஆபாத ேன  நா  நிைனவ " ( ப் . 326.);.

த.வ. ெகா யவன்.

     [Skt. a-bhasa → த. ஆபாதன்.]

ஆபாலேகாபாலம்

 
 ஆபாலேகாபாலம்āpālaāpālam, ெப. (n.)

   எல்ேலா ம் ( . . பா , சத் வண.  வாக்.);; all, including children and cowherds.

     [Skt. å-påla+go-pala → த. ஆபாலேகாபாலம்.]

ஆ சாத்யம்

ஆ சாத்யம்āpicātyam, ெப. (n.)

   உயர் ப் றப்  (ஈ , 4. 2: 5.);; noble birth, nobility.

     [Skt. abhi-jaya → த. ஆ சாத்யம்.]

ஆ சாரம்

ஆ சாரம்āpicāram, ெப. (n.)

    ற க் த் ங்ைக ண்டாக்க ேவண்  மந் ரம் ெசய்ைக; blackart.

     "ெதன்னைன யா சாரஞ் ெசய் ர ்ெச த்தால்" ( ைள. யாைனெய. 10.);.

த.வ. ெசய் ைன மந் ரம்.

     [Skt. abhi-cara → த. அ சாரம் → ஆ சாரம்.]

1306

www.valluvarvallalarvattam.com 17260 of 19068.



ஆ க் யம்

 
 ஆ க் யம்āpimukkiyam, ெப. (n.)

   உடன் பாடா க்ைக, நன்ைம ெசய்வதாய் இ க்ைக; the state of being favourable.

     [Skt. äbhi-mukhya → த. ஆ க் யம்.]

ஆ

 
 ஆ āpīcu, ெப. (n.)

   அ வலகம்; office, place of work, business.

த.வ. அ வலகம், அ யம்.

     [E. office → த. ஆ .]

ஆ கதாடா

 
 ஆ கதாடாāpīkatāṭā, ெப. (n.)

    நாடா;паrrow tape.

     [E. office + U. nara → த. ஆ நாடா.]

ஆ ரம்

 
 ஆ ரம்āpīram, ெப. (n.)

   ஆயரெ்த  ( டா.);; street of herdsmen.

     [Skt. a-bhira → த. ஆ ரம்.]

ஆ ரவல்

 
 ஆ ரவல் āpiravalli, ெப. (n.)

   இைடசே்சரி ( ங்.);; Village of herdsmen.

த.வ. ஆய்ப்பா

     [Skt. å-bhira+palli → த. ஆ ரவல் .]

ஆ லம்

ஆ லம்āpīlam, ெப. (n.)

   1.  ன்பம்; distress.

   2. அசச்ம்; Fear.

     [Skt. abhila → த. ஆ லம்.]

ஆ னம்

 
 ஆ னம்āpīṉam, ெப. (n.)

    ைலம  ( டா.);; Udder.

     [Skt. äpina → த. ஆ னம்.]
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ஆ கன்

ஆ கன்āpūpigaṉ, ெப. (n.)

   1. அப்பஞ் ேவான்; one who prepares cakes.

   2. அப்பம் ற்ேபான்; one who sells cakes.

தவ. அப்பவளிகள்.

     [Skt. äpupiga → த. ஆ கன்.]

ஆேபாக் மம்

ஆேபாக் மம்āpōkkilimam, ெப. (n.)

    றப்ேபாைரக்  (இலக் னத் ற் );  ன் , ஆ , ஒன்ப , பன்னிரண்டாம் இடங்கள் ( மார . 
இரா . 2.);; the 3rd, 6th, 9th and 12th houses from that one's birth which are considered auspicious.

     [Skt. åpðklima → த. ஆேபாக் மம்.]

ஆேபாகம்

ஆேபாகம்1āpōkam, ெப. (n.)

   பண் உ ப் க ள் ஒன்  ( லப்.3 : 150, உைர.);; one of four limbs of a musical piece.

     [Sk.t a-bhoga → த. ஆேபாகம்.]

 ஆேபாகம்2āpōkam, ெப. (n.)

   1.  யற் ; effort

   2. நிைற ; fullness.

   3. வ ணன் ைட; varuna's umbrella.

     [Skt á-bhoga → த. ஆேபாகம்.]

ஆேபாசனம்

 
 ஆேபாசனம்āpōcaṉam, ெப. (n.)

   உண  உடெ்காள் ம் ன் ம் ன் ம் மந் ர ைறப்ப  நீர ்அ ந் ைக; spping a little water with 
appropriate mantrasboth at the commencement and the close of a meal.

     [Skt. aposana → த. ஆேபாசனம்.]

ஆம்தனி

 
 ஆம்தனிāmtaṉi, ெப. (n.)

   வ வாய்; income, revenue, rents, profits, proceeds.

     [U. amad → த. ஆம்தளி.]

ஆம்பரியம்

 
 ஆம்பரியம்āmbariyam, ெப. (n.)

    ன்சாரம் (பாண் );; electricity.

     [Ar. ambar → த. அம்பர ்→ ஆம்பரியம்.]
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ஆம்லட்

ஆம்லட் 1āmlaṭṭu, ெப. (n.)

    டை்டயப்பம்; omelette.

தவ டை்டத்ேதாைச,  டை்ட அைட.

     [E.. omelet or omelette → த. ஆம்லட் .]

 ஆம்லட் 2āmlaṭṭu, ெப. (n.)

   ஒ வைக இனிப்  மாம்பழம்; variety of sweet mango.

     [U. amleddu → த. ஆம்லட் .]

ஆமகணம்

 
 ஆமகணம்āmagaṇam, ெப. (n.)

    ழந்ைதக க்  ஏற்ப ம், ேகாைழ ம் அரத்த ம் கலந்  ெவளியா ம் க சச்ல் ேநாய் ( தவ ம்  
ேநாய்);; in fantile dysentery.

த.வ. வ ம் க்க சச்ல்.

     [Skt. ama → த. ஆம + கணம்.]

ஆமகன்னி

 
 ஆமகன்னிāmagaṉṉi, ெப. (n.)

   உண  ெசரியாைமக் ேகாளாறால் ஏற்ப ம் இ ேநாய் (சன்னி); ( ன்.);; convulsions in children caused by 
indigestion.

தவ. ெசரியா இ .

     [Skt. åma+san-nl → த. ஆமசன்னி.]

ஆம ராத்தம்

ஆம ராத்தம்āmasirāttam, ெப. (n.)

   சைமக்காத, ேவகைவக்காத ெபா ள்கைளக் ெகாண்  (பாகம் பண்ணாத சாமக் ரிகைளக் 
ெகாண் ); இறந்தவரக் க் ச ்ெசய் ம் சடங்  ( ராத்தம்); (ேச . ேச பல. 98);; saddha in which 
uncooked articles of food are offered to Brahmans.

த.வ. பச் னாசச்டங் .

ஆம ரம்

 
 ஆம ரம்āmasuram, ெப. (n.)

    ழந்ைதக க் ச ்ெசரியாைம ேநாயால் (அ ரணத்தால்); வ ம் காய்சச்ல் ( ன்.);; a fever in children 
caused by indigestion.

த.வ. ெசரியாக்காய்சச்ல்.

     [Skt. åma+suara → த. ஆம ரம்.]

ஆம ைல

 
 ஆம ைலāmacūlai, ெப. (n.)

   உண  ெசரியாைமயால் வ ம் வ ற் வ  ( .அ);; colic pains arising from indigestion.

த.வ. ெசரியாச் ைல.

     [ஆம +  ைல.]

     [Skt. åma → த. ஆம.]
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ஆமத்

 
 ஆமத்āmat, ெப. (n.)

   வ மானம் (இ.வ.);; income, revenue.

     [U. amad → த. ஆமத்.]

ஆமநாயம்

ஆமநாயம்āmanāyam, ெப. (n.)

   1. ேதான் யம் (ஆகமம்);; the Agamas.

   2. ெதான் ெதாட்  வ ம் வழக்கம் (சம் ரதாயம்);; sacred tradition.

   3.  லம்; clan.

     [Skt. ảmnāya → த. ஆமநாயம்.]

ஆமவாதேராகம்

 
 ஆமவாதேராகம்āmavātarōkam, ெப. (n.)

   ஊைதேநாய் வைக; rheumatism, as caused by indigestion.

     [Skt. ama + vada troga → த. ஆமவாத ேராகம்.]

ஆமாசயம்

ஆமாசயம்āmācayam, ெப. (n.)

   உட ன் உட் றம் உள்ள ஐந்  ைபகளில் ஒன்றான இைரப்ைப; stomach one of paijasayam.

     [Skt. ama + a-šaya → த. ஆமாசயம்.]

ஐந்  ைபகள்:

   1. இைரப்ைப,

   2. ெநஞ்சப்ைப,

   3. க ப்ைப,

   4,  நீரப்்ைப,

   5. மலப்ைப.

ஆ சம்டாப்

 
 ஆ சம்டாப் āmisamṭāppu, ெப. (n.)

   ஓராண் ன் ைள ம ப் ; estimate of the produce of a piece of land for the whole year.

த.வ. கண் தல்.

     [Skt. amša + T.dabu → த. ஆ சம்டாப் .]

ஆ டம்

ஆ டம்āmiḍam, ெப. (n.)

   உண ; food.

     "எனக்கா டமாய் வ வாய்ெகால்" (கம்பரா. கடறா . 67.);

     [Skt. ámsa → த. ஆ டம்.]

ஆ ைக

 
 ஆ ைகāmiligai, ெப. (n.)

    ளிப்  ( ன்.);; acidity.

     [Skt. amliga → த. ஆ ைக.]
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ஆ ைல

ஆ ைலāmilai, ெப. (n.)

    ளியாைர (ைதலவ. ைதல. 109);; yellow wood-sorrel.

     [Skt. åmla → த. ஆ ைல.]

ஆ ன்

 
 ஆ ன்āmiṉ, ெப. (n.)

    ைறமன்ற ஆைணைய நிைறேவற் ம் அ காரி; ameen, a public officer.

     [U. amin → As. ஆ ன்.]

ஆ ச கம்

 
 ஆ ச கம்āmusamigam, ெப. (n.)

   ம ைம பற் ய ; that which pertains to the other world.

     [Skt. amusmika → த. ஆ ச கம்.]

ஆெமன்

 
 ஆெமன்āmeṉ,  . .எ.(adv.)

    த்தவரக்ள் கட ள் வாழ்த் ன் இ ல் பயன்ப த் ம் ெசால்; verily, so be it, used by Christians 
usually at the close of prayer and hymn.

     [Heb. Amen → த. ஆெமன்.]

ஆேமாதம்

ஆேமாதம்āmōtam, ெப. (n.)

   1. ம ழ்ச் ,

 joy, pleasure,

   2.  க்க மணம் ( ப் . 54.);; fragrance, diffusive perfume, strong smell.

     [Skt. å-móda → த. ஆேமாதம்.]

ஆேமாதனம்

 
 ஆேமாதனம்āmōtaṉam, ெப. (n.)

    ரம்ானக் ேகாரிக்ைகக்  உடன்ப ைக; support, as a motion.

     [Skt. a-mõdana → த. ஆேமாத்தனம்.]

ஆேமா -த்தல்

ஆேமா -த்தல்āmōtittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒப் க்ெகாள் தல்; ஏற் க் ெகாள் தல்; approve, agree with.

     'ஒ மனதாக ஆேமா த்தனர'்.

   2. வ ெமா தல்; seconda mot ion, etc.

ன் தைலவர ்ெகாண் வந்த ரம்ானத்ைத ஒ வர ்ஆேமா த்தார.்

த.வ. ஏற்

     [Skt. å-moda → த. ஆேமா -.]

ஆய ரி

 
 ஆய ரிāyacūri, ெப. (n.)

   க  ( .அ.);; Indian mustard.

     [Skt. asuri → த. ஆய ரி.]
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ஆயனம்

ஆயனம்1āyaṉam, ெப. (n.)

   ஆண்  ( ங்.);; year.

     [Skt. håyana → த. ஆயானம்.]

 ஆயனம்2āyaṉam, ெப. (n.)

   1. க ரவன், நில  ேபான்றவற் ன் ஒளிக்க ர ்( ரணம்);; aay.

   2. ெநல் வைக; a kind of paddy.

     [Skt. hayana → த. ஆயனம்.]

ஆயாமம்

ஆயாமம்1āyāmam, ெப. (n.)

   அடக் ைக; restraining the breath.

ராணாயாமம்.

     [Skt. å-yama → த. ஆயாமம்.]

 ஆயாமம்2āyāmam, ெப. (n.)

   1. நீளம்; length.

   2. அகலம்; breadth.

ஆ கம்

 
 ஆ கம்āyugam, ெப. (n.)

ஆ  ( வா.); பாரக்்க; see ayusu.

ஆ சயம்

 
 ஆ சயம்āyusayam, ெப. (n.)

ஆ  பாரக்்க; see áyu.

     [Skt. áyusya → த. ஆ சயம்.]

ஆ சயேவாமம்

 
 ஆ சயேவாமம்āyusayavōmam, ெப. (n.)

   நீண்ட வாழ்நாள் ேவண்  ஆண் ேதா ம் றப் நாடக்ளில் ெசய் ம் ஓமம்; oma ceremony performed on 
birthdays and on other important occasions for securing long life.

த.வ. வாழ்ேவாமம்.

     [Skt. äyusya + hõna → த. ஆ சயேவாமம்.]

ஆ

 
 ஆ āyusu, ெப. (n.)

   வாழ்நாள் ( ங்);; lifetime.

த.வ. வானாள்.

     [Skt. äyus → த. ஆ .]
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ஆ ட்காரகன்

 
 ஆ டக்ாரகன்āyuṭgāragaṉ, ெப. (n.)

   காரி (சனி);; Saturn, whose influence is believed to determine the length of a man's life.

     [Skt. ayus + karaka → த. ஆ டக்ாரகன்.]

ஆ ட்டானம்

 
 ஆ ட்டானம்āyuṭṭāṉam, ெப. (n.)

    றப்ேபாைர ந்  (சன்மலக் னத் ந் ); எட்டா டம் ( ன்);; the eighth house from the lagna of 
ons's birth.

     [Skt. åyus + sthåna → த. ஆ ட்டானம்.]

ஆ ட்டானா ப

 
 ஆ ட்டானா ப āyuṭṭāṉādibadi, ெப. (n.)

    றப்ேபாைர (லக் னம்);  ந்  எட்டா டத் ன் தைலவன் (அ ப );; lord of the eighth house from the 
ascendant.

     [Skt. āyus + sthāna + adhipati → த.. ஆ ட்டானா ப .]

ஆ ட்மான்

ஆ ட்மான்āyuṭmāṉ, ெப. (n.)

   1.  ற் ப  ஆண்  வாழ்பவன்; one blessed with long life of120 years.

   2. ஒக வைக இ பத்ேத ள் ஒன் ; a division of time, one of 27 yokam.

     [Skt. ayusman → த. ஆ ட்மான்.]

ஆ ர்ப்பாவம்

 
 ஆ ரப்்பாவம்āyurppāvam, ெப. (n.)

   வாணாளின் நிைலைம (ரீ );; forecast of the length of a man's life.

     [Skt. ayus + bhava → த. ஆ ரப்்பாவம்.]

ஆ ர்ேவதம்

 
 ஆ ரே்வதம்āyurvētam, ெப. (n.)

   ம த் வ ல்; science of life, science relating to the Hindu system of medicine, one of four upa-vёdат.

     [Skt. āyus+ vēdam → த. ஆ ரே்வதம்.]

ஆ ன்ைம

ஆ ன்ைமāyuviṉmai, ெப. (n.)

   அ கனின் எண்வைகக் ணதெ்தான் . ( டா);; ever-lasting, eternity, one of ArugaO-et-kulam.

     [ஆ ள் + இன்ைம.]

     [Skt. avus → த. ஆ ள்.]

அ கன் எண் ணம்: கைட லாவ , கைட லாக்காட்  கைட லா ரியம், கைட லா ன்பம், 
நாம ன்ைம, ேகாத் ர ன்ைம, ஆ ளின்ைம, ஆ யா யல்  ( றள், 9. உைர);

ஆேயாகம்

ஆேயாகம்āyōkam, ெப. (n.)

   1. ைற ல் மரக்கலங்கைளக் கட் ம் பந்  (கைர);; moorings to which boats are attached.

     ' ரள்கள் ஆேயாகப் ெபா னைச ற் ேபா வன" (ெபரிய . கழ ற். 49);.

   2. நீரக்்கைர (நாநாரத்்த.);; bank, as of a stream.

   3.  சைன (அரச்ச்ைன); ( ன்);; oggfering of flowers and incense in worship.
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ஆேயாகவர்

ஆேயாகவரā்yōkavar, ெப. (n.)

   ைகக்ேகாளரவ்ைக (M.E.R. 508 of 1922);; a sect of weavers.

     [Skt. åyógava → த. ஆேயாகவர.்]

ஆேயாதம்

ஆேயாதம்āyōtam, ெப. (n.)

ஆேயாதனம்1 பாரக்்க; see alyodatam.

ஆேயாதனம்

ஆேயாதனம்1āyōtaṉam, ெப. (n.)

   ேபார ்( ங்.);; war, battle.

     [Skt. ayodhana → த. ஆேயாதனம்.]

 ஆேயாதனம்2āyōtaṉam, ெப. (n.)

   ேவட்டம் அல்ல  ேவடை்ட (நாநாரத்்த);; hunting.

     [Skt. åyðdhana → த. ஆேயாதனம்.]

ஆர்த்தவம்

ஆரத்்தவம்ārttavam, ெப. (n.)

   மகளிர் ப்  ( தான. ெத ட் . 4, உைர.);; menses.

த.வ.  ட் .

     [Skt. artava → த. ஆரத்்தவம்.]

ஆர்த் ப் ரபந்தம்

 
 ஆரத்் ப் ரபந்தம்ārttibbirabandam, ெப. (n.)

   மணவாளமா னிகள் ெசய்த ஒ  ல்; a work by Manavala-manuovar. expressing his devotion to Ramanufa.

     [Skt. årti + pra-bandha → த. ஆரத்் ப் ரபந்தம்.]

ஆர்த் ரகம்

 
 ஆரத்் ரகம்ārttiragam, ெப. (n.)

   இஞ்  (உரி.நிக.);; ginger.

     [Skt. årdraka → த. ஆரத்் ரகம்.]

ஆர்த் ராதரிசனம்

 
 ஆரத்் ராதரிசனம்ārttirātarisaṉam, ெப. (n.)

ஆ த் ராதரிசனம் பாரக்்க; see аruttira-tarisanam.

ஆர்ேமானியம்

 
 ஆரே்மானியம்ārmōṉiyam, ெப. (n.)

   காற்ைற உடெ்ச த்  ேமற் றக் கடை்டகைள ரலால் அ த்  இைசக் ம், ெபட்  வ ள்ள 
ஓரிைசக்க ; harmonium.

த.வ. பாட் ப்ெபட் , இைசப்ெபட் .

     [E. harmonium → த. ஆரே்மானியம்.]
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ஆரேகாதம்

 
 ஆரேகாதம்āraātam, ெப. (n.)

   சரக்ெகான்ைற ( .அ.);; Indian laburnum.

     [Skt. årag-vadha → த. ஆரேகாதம்.]

ஆரஞ்

 
 ஆரஞ் ārañju, ெப. (n.)

    ச்  பழவைகக ள் ஒன் ; orange.

த.வ. ெமன் ச் .

     [E. orange → த. ஆரஞ் .]

ஆரண்யகம்

 
 ஆரண்யகம்āraṇyagam, ெப. (n.)

   மைற ன் (ேவதத் ன்);; a class of Vedic works closely connected with the Brahmanas, and composed in the solitude 
of a forest.

     [Skt. áranyaka → த. ஆரண்யகம்.]

ஆரநாளம்

ஆரநாளம்āranāḷam, ெப. (n.)

   கா (ைதலவ. ைதல.21);; vinegar made from sour gruel.

     [Skt. åra-nåla → த. ஆரநாளம்.]

ஆர

 
 ஆர ārabi, ெப. (n.)

   ஒ வைகப்பண் (இராகம்);; a specific melody type.

     [Ar áraibhi → த. ஆர .]

ஆராத் யர்

 
 ஆராத் யரā்rāttiyar, ெப. (n.)

    ரச ் வனியப் ராமணர ்( ரைசவம்);; lingayat Brahmans.

த.வ.  வனியப் பாரப்்பனர.்

     [Skt. a-radhya → த. ஆராத் யர.்]

ஆராதகர்

ஆராதகரā்rātagar, ெப. (n.)

    ைச ெசய்பவர ்(அ சச்கர)்; (ேகா ெலா. 27.);; officiating priests in a temple.

த.வ.  சகர.்

     [Skt. å-rådhaka → த. ஆராதகர.்]
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ஆராதனம்

ஆராதனம்1ārātaṉam, ெப. (n.)

    ைச (அஷ்டப் வரங்கத்தந். 30);; worship.

     [Skt. å-rådhana → த. ஆராதனம்.]

 ஆராதனம்2ārātaṉam, ெப. (n.)

   1. எண் ைக ( ந் க்ைக);; fulfilment

   2. ம ழ் க்ைக உவப் க்ைக; gratifying.

   3. சைமக்ைக; cooking.

   4. ெப ைக; acquirement, attaining.

   5. ெவ யாட்  (ஆேவசம்);; possession by spirit.

டைலமாடன் ஆராதனமா  ஆ னான்.

     [Skt. å-rådhana → த. ஆராதனம்.]

ஆராதைன

ஆராதைனārātaṉai, ெப. (n.)

   1. மலர் ைக,  டர ்காட் ைக ேபான்றவற்றால் ெதய்வத் க் ச ்ெசய் ம் வ பா ; worship by, offering 
flowers, lighting lamps, etc.

லவரக்் த் வ ஆராதைன காட்டப்ப ற .

   2. மைறந்த ெபரியவரக்ட்  ஆண் ேதா ம் ெசய்யப்ப ம் வ பாட் ச ்சடங் ; ritual of worship to the 
memory of saints.

ைவயாற் ல் யாகராச ஆராதைன நைடெப ற .

   3.  த்தவர ்ேகா ல் வ பா ; prayer service in church.

த.வ. மலரவ் பா , ேபாற் வ பா .

ஆரா -த்தல்

ஆரா -த்தல்ārātittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ைச ெசய்தல், வ பா  ெசய்தல்; worship.

     'கைலஞரக்ள் அல்ல  பைடப்பாளிகள் அழைக ஆரா க் ன்றனர'்.

த.வ. ேபாற் வ படல்.

     [Skt. a-radh → த. ஆரா -.]

ஆராமம்

ஆராமம்ārāmam, ெப. (n.)

   1.  ஞ்ேசாைல; pleasure garden, park.

     "ஆராமத் ைடயலர ்ெகாய்ேவன்றைன" (மணிேம. 3 : 32.);.

   2. மைலசே்சாைல; moutain grove.

     [Skt. å-rama → த. ஆராமம்.]

ஆரிசப் ர ட்ைட

 
 ஆரிசப் ர டை்டārisappiradiṭṭai, ெப. (n.)

    னிவரக்ள் ெதய்வத்ைதப் க்ேகா ல் த யவற் ல் நிைலநி த் ைக; consecration of an idol by a 
Rsior sage.

     [Skt. arsa+prati-stha → ஆரிஷப் ர ஷ்ைட → த. ஆரிசப் ர டை்ட.]
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ஆரியசத்ைத

ஆரியசத்ைதāriyasattai, ெப. (n.)

    த்தமதத்ைதச ்சாரந்்தவரக் க் ரிய ேமலான உண்ைமகள்; the noble truths of the Buddhas.

     "ஆரிய சத்ைதயலாற் கந்தம் ேவ ல்ைலேயல்" (நீலேக , 389);.

     [Skt. årya-sattva → த. ஆரியசத்ைத.]

ஆரியப் ராமணர்

 
 ஆரியப் ராமணரā்riyappirāmaṇar, ெப. (n.)

   வடநாட் ந்  வந்  இராேம வரத் ல் ேய யதாகக் க தப்ப ம் ஒ வைகப் ராமணர;் a 
sect of Brāhman's in Rameswaram, who have certain rights in the temple and are believed to be immigrants from North India.

த.வ. ஆரியப்பாரப்்பனர.்

     [Skt. årya+brahmana → த. ஆரியப் ராமணர.்]

ஆரிய

 
 ஆரிய āriyapūmi, ெப. (n.)

   பனிமைல (இமயமைல);,  ந் யமைலக க்  இைடேய அைமந் ள்ள ஆரியர ் ேயற்றப் ப ; the 
tract of country in India lying between the Himalayas and the Vindhya mountain, the land by Āryas.

     [Skt. ärya + bhümi → த. ஆரிய .]

ஆ ணி

 
 ஆ ணிāruṇi, ெப. (n.)

    ற் ெயட்  மைற ல்க ள் (உபநிடதங்க ள்); ஒன் ; name of an Upanisad.

     [Skt. Åruni → த. ஆ ணி.]

ஆ த் ராதரிசன
ம்

 
 ஆ த் ராதரிசனம்āruttirātarisaṉam, ெப. (n.)

    ைல (மாரக் );த் ங்கள் ெவள் வா நாளில் தம்பரம் த ய ஊரக்ளில் உள்ள வன் 
ேகா ல்களில் யாழ் ண் ன் ( வா ைர); தைல உச் க்  ேமேல வ ன்றேபா  
ெகாண்டாடப்ப ம் ழா; a luni-solar festival, celebrated in Sivan temples and particularly at chidambaram, about the 
full-moon of Markali when the star Ardra is in the ascendant.

த.வ.  ைலநிலாப்பண் ைக.

     [Skt. ärdrådaršana → த. ஆ த் ரா தரிசனம்.]

ஆ பம்

ஆ பம்ārūpam, ெப. (n.)

   1. ஒவ்வாைம; dissimilarity.

   2. நீங்காைம; inseparableness.

     [Skt. å-rüba → த. ஆ பம்.]

ஆெராட்

 
 ஆெராட் āroṭṭi, ெப. (n.)

    ைவக் ழங் ; East-Indian arrow-root, curcuma angustifolia.

     [E. arrow → த. ஆெராட் .]

ஆெராட் மா

 
 ஆெராட் மாāroṭṭimā, ெப. (n.)

    ைவக் ழங் மா; flour or fine starch obtained from the tubers of arrow root.

     [ஆெராட்  + மா.]
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ஆேராக் ய ளிய
ல்

 
 ஆேராக் ய ளியல்ārōggiyaguḷiyal, ெதா.ெப.(vbl.n.)

   ேநா னின்  ண்ட ன் ெசய் ம் தல் ளியல்; bath taken soon after recovery from illness.

த.வ. நலநீராட் .

     [ஆேராக் யம் +  ளியல்.]

     [Skt. å-rogya → த. ஆேராக் யம்.]

ஆேராக் யசாைல

ஆேராக் யசாைலārōkkiyacālai, ெப. (n.)

   ம த் வமைன ( வ. ேத. ர. பக். 286);; hospital.

த.வ. நலசச்ாைல.

     [Skt. a-rõgya → த. ஆேராக் யம்.]

ஆேராக் யம்

 
 ஆேராக் யம்ārōkkiyam, ெப. (n.)

   ேநாய் இல்லாமல் நலமாக இ க் ம் நிைல; good

 health: healthy state of the body.

     'உட ம் உள்ள ம் ஆேராக் யமாக இ ந்தால் ேநாய் ெநா கள் வரா'.

த.வ. நலப்பா .

     [Skt. a-rôgya → த. ஆேராக் யம்.]

ஆேராகணம்

ஆேராகணம்ārōkaṇam, ெப. (n.)

   1. ஏ ைக; ascending, rising, mounting.

   2. நிைன  (கமகம்); பத்த ள் ஒன்  (பரத. இராக. 24.);; complete ascent of the gamut one of ten kamakam.

   3. ப க்கட் ; staircase.

   4.தாழ்வாரம்; inclined roof.

     [Skt. a-rõhana → த. ஆேராகணம்.]

 ஆேராகணம்2ārōkaṇam, ெப. (n.)

   ஏ  பண்கைள ம் ( வரங்கைள ம்); ப ப்ப யாகக் ந்  ேமலாக ஒ  அள ல் உயரத்் ம் 
ைற; ascending scale of the seven notes from the basic to the highest.

த.வ. ஏ ரல், ஆளத் .

     [Skt. a-rohana → த. ஆேராகணம்.]

 ஆேராகணம்3ārōkaṇam, ெப. (n.)

   1. ெவளிப்ேபாைக (நாநாரத்்த.);; exit.

   2.  ன்வா ல் (நாநாரத்்த);; front entrance of a house.

   3. ஏணி (பாண் );; ladder.

     [Skt. å-róhara → த. ஆேராகணம்.]
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ஆேராகணி-த்தல்

ஆேராகணி-த்தல்ārōkaṇittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ைர ேபான்ற ஒன் ன்  ஏ  உடக்ா தல்; mount a horse. etc.

ைர ன்  ஆேராகணித்  அரண்மைனைய அைடந்தான்.

த.வ. இவரத்ல்.

     [ஆேராகணம் → ஆேராகணி-த்தல்.]

ஆேராகம்

ஆேராகம்1ārōkam, ெப. (n.)

   1. ஏ ைக; ascent.

   2. உயரச்் ; elevation, height.

   3. நீட் ; Length.

   4. ெபண்களின் இ ப் ப்ப  (நிதம்பம்);; woman's hip.

   5.  ைள; shoot, sprout.

     [Skt. a-roha → த. ஆேராகம்.]

 ஆேராகம்2ārōkam, ெப. (n.)

   மைற ஒ ம் ைறக ள் ஒன் ; a mode of reciting the védas.

     " ரம்பதங் ரமஞ் சைடயவ ேராகஞ் ெசால் மா ேராகம்" ( ரேபா. 11 : 4);.

     [Skt. a-roha → த. ஆேராகம்.]

ஆேரா

 
 ஆேரா ārōki, ெப. (n.)

   இைசயைமக் ம் வைகக ள் ஒன் ; variety of musical composition.

     [Skt. å-röhin → த. ஆரா .]

ஆேராணம்

 
 ஆேராணம்ārōṇam, ெப. (n.)

    க்ேகாள் (நாம.  ப);; covering.

     [Skt. a-rõhana → த. ஆேராணம்.]

ஆேராதம -த்தல்

ஆேராதம -த்தல்ārōtamaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   இரக்கத் னால் ெகா ஞ்ெசய னின்  உள்ளம் ெந ழ்தல் (ஈ ,3.10:1);; recoiling out of pity from a 
contemplated terrible act.

     [ஆேராதம் + ம -த்தல்.]

     [Skt. a-roda → த. ஆேராதம்.]

ஆேராபணம்

 
 ஆேராபணம்ārōpaṇam, ெப. (n.)

   ஒ  ெபா ளின் ணத்ைத மற்ெறான் ன்  ஏற் க் ம் தன்ைம; erroneous attribution to an object of a 
quality that belongs to another.

த.வ. வ ந்ேதற்றம்.

     [Skt. å-ropana → த. ஆேராபணம்.]
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ஆேராபம்

ஆேராபம்ārōpam, ெப. (n.)

ஆேராபனம் பாரக்்க; see āropaspam.

     "ஆேராப மத் யாசங் கற்பைன" (ைகவல்ய. தத் வ. 27.);.

     [Skt. a-ropa → த. ஆேராபம்.]

ஆேரா -த்தல்

ஆேரா -த்தல்ārōpittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒன்றன் ேமல் மற்ெறா  ெபா ளின் தன்ைமைய ம்,  ணத்ைத ம் ஏற் க் தல்; to attribute to an 
object, a quality or property that belongs to another.

த.வ. வ ந்ேதற்றல்.

     [Skt. å-ropa → த. ஆேரா -.]

ஆேரா தம்

ஆேரா தம்ārōpidam, ெப. (n.)

   1. ஏற்றப்பட்ட ; that which is attributed.

   2. ஒ வர ்ேமல் கற்பைனயாகப் ைனயப்பட்ட ற்றம்; concoction, false charge laid againstone.

த.வ. வ ந்ேதற்

     [Skt. å-röpita → த. ஆேரா தம்.]

ஆல்பேகாடா

 
 ஆல்பேகாடாālpaāṭā, ெப. (n.)

ஆ ெபாகாரா பாரக்்க; see alu-pokara.

ஆல்பேகாரா

 
 ஆல்பேகாராālpaārā, ெப. (n.)

ஆ ெபாகாரா பாரக்்க; see au-pokara.

ஆல யம்

ஆல யம்ālasiyam, ெப. (n.)

   1. ேசாம்  இ ப்ப ; idleness, indolence, sloth.

   2.  ணக்கம்; delay.

   3. கவனக் ைற ; negligence, dereliction,

த.வ. மப் .

     [Skt. ålasya → த. ஆல யம்.]

ஆலதரன்

 
 ஆலதரன்āladaraṉ, ெப. (n.)

    வன் (உரி.நி.);; sivan, holding poison in his throat.

     [Skt. åla+dhara → த. ஆலதரன்.]

ஆலம்பனம்

 
 ஆலம்பனம்ālambaṉam, ெப. (n.)

   பற் க்ேகா ; prop, support.

     [Skt. å-lambana → த. ஆலம்பனம்.]
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ஆலவால்

 
 ஆலவால்ālavāl, ெப. (n.)

   ஒ வ ைடய நிைல அல்ல  த  (P. T. L.);; one's circumstances.

     [U. al-aval → த. ஆலவால்.]

ஆலா யம்

ஆலா யம்1ālāciyam, ெப. (n.)

   ஆண் தைல (நாநாரத்்த.);; male crocodile.

     [Skt. alasya → த. ஆலா யம்.]

 ஆலா யம்2ālāciyam, ெப. (n.)

   ம ைர; Madurai.

     [Skt. åla + åsya → த. ஆலா யம்.]

ஆலாபம்

 
 ஆலாபம்ālāpam, ெப. (n.)

   உைரயாடல் (சம்பாஷைன); ( ன்.);; conversation

     [Skt. ålåpa → த. ஆலாபம்.]

ஆலாபனம்

ஆலாபனம்1ālāpaṉam, ெப. (n.)

   ஆலாபம் ( ன்.); பாரக்்க; see alapam.

     [Skt. ålåpana → த. ஆலாபனம்.]

 ஆலாபனம்2ālāpaṉam, ெப. (n.)

   பண்ைண ரித் ப பா ைக; improvised introduction to a melody, meant to notify to the audience the nature of the 
raga, which the melody will develop, and also to help the singer himself to get into its swing.

     [Skt. å-låpana → த. ஆலாபனம்.]

ஆலாபைன

 
 ஆலாபைனālāpaṉai, ெப. (n.)

   அராகத் ன் (ராகத் ன்); வ வத்ைதப் பாடேமா தாளேமா இல்லாமல் ரிவாக ெவளிப்ப த் ம் 
ைற; the free rendering of a 'ragam' in such a way as to bring out its form without reference to 'talam' or words.

ஆலா -த்தல்

ஆலா -த்தல்ālāpittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   பண்ைண ரித் ப்பா தல்; to extemporize a melody with a view to develop a saga and get into its swing.

     [Skt. a-lapa → த. ஆலா -.]

ஆலா னி

ஆலா னிālāpiṉi, ெப. (n.)

   இைச ேவ பா க ள் ஒன்  ( வர ேபதம்); (பரத. இராக. 44);; a division of the 5th note of the gamut.

     [Skt. alapini → த. ஆலா னி.]

ஆ ங்கனம்

 
 ஆ ங்கனம்āliṅgaṉam, ெப. (n.)

   த ைக ( டா.);; embrace.

த.வ. அைணப் .

     [Skt. å-lingana → த. ஆ ங்கனம்.]
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ஆ ம்

 
 ஆ ம்ālim, ெப. (n.)

   அ ந்தவன் ( கம .);; learned man.

     [Ar. ālim → த. ஆ ம்.]

ஆ னகம்

 
 ஆ னகம்āliṉagam, ெப. (n.)

   ெவள்ளடம்( த்தநாகம்); (சங். அக);; zinc.

     [Skt. ålinaga → த. ஆ னகம்.]

ஆ கரா

 
 ஆ கராālubugarā, ெப. (n.)

ஆ ெபாகாரா பாரக்்க; see alu-pokara.

ஆ ெபாகாரா

 
 ஆ ெபாகாராālubokārā, ெப. (n.)

   ெபாகாரா நாட் ந்  ஏற் ம யா ம் ேதனி ட்ட ஒ வைகப் பழம்; a kind of prunes seasoned in a 
solution of suger or honey and exported from Bokhara.

த.வ. ெபாகாராப்பழம்.

இப்பழம் ம ந் ப் ெபா ளாகப் பயன்ப ற . தாகத்ைதத் தணிக்க ம், வாய்க் கசப்ைபப்ேபாக்க ம் 
பயன்ப ற . ஆல் பேகாடா பழம், கா ல் பழம் என் ம் அைழக்கப்ப ற . ஆ காரா என் ம் 
ஆல்பேகாரா என் ம் இதற்  ேவ ெபயரக்ள் உண் .

ஆேலபனம்

ஆேலபனம்ālēpaṉam, ெப. (n.)

    ைக (ெத.இ.கல். 4: 295);; anointing.

     [Skt. a-lepana → த. ஆேலபனம்.]

ஆேலாகம்

ஆேலாகம்ālōkam, ெப. (n.)

   1. பாரை்வ ( ன்.);; sight (w.);.

   2. ஒளி; light.

     " ரிய ரணம் த ய ஆேலாக சகாயத் னால்" ( த். மர . கண். 10);.

     [Skt. a-loka → த. ஆேலாகம்.]

ஆேலாகனம்

 
 ஆேலாகனம்ālōkaṉam, ெப. (n.)

   பாரக்்ைக ( ன்.);; seeing.

     [Skt. å-lokana → த. ஆேலாகனம்.]

ஆேலாசக த்தம்

 
 ஆேலாசக த்தம்ālōcagabittam, ெப. (n.)

   பாரை்வையப் ெப கச ்ெசய் ம் நரம்  ( வரட)்;; a nerve of the eye which makes the sight powerful.

     [ஆேலாசகம் +  த்தம்.]

     [Skt. alosana → த. ஆேலாசகம்.]
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ஆேலாசைன

ஆேலாசைன1ālōcaṉai, ெப. (n.)

   1. ஒ வர ்மற்ெறா வ க் த் தம் க த்ைதத் ெதரி ப்பதன் லம் காட் ம் வ ைற; ஒ வர ்
மற்ெறா வரிடம் கலந்  ெப ம் க த் ைர; guidance; advice; consultation.

     'கட் த் தைலைம ன் ஆேலாசைனையக்ேகட்ட றேக ேபாராட்டத் ட்டம் வ க்கப்பட்ட .

   2. ஒ  ைற ல் ேதரச்்  ெபற்றவர ்வழங் ம் ைறயான க த் ; professional advice; counsel.

     'ெபாய் ெசால்பவரக்ைள உள யல் அ ஞரின் ஆேலாசைனப்ப  த் ங்கள்'.

   3.  ந்தைன; thought in which one is immersed.

     'என்ன ெபரிய ஆேலாசைனயா? ேபசேவ மாட்ேடன் என் ரக்ேள'.

த.வ. க த் ைர, கலந்தாய் .

     [Skt. å-losana → த. ஆேலாசைன.]

 ஆேலாசைன2ālōcaṉai, ெப. (n.)

   பாரை்வ (நாநாரத்்த);; seeing, sight.

     [Skt. alosama → த. ஆேலாசைன.]

ஆேலாசைனசச்ங்க
ம்

 
 ஆேலாசைனசச்ங்கம்ālōcaṉaiccaṅgam, ெப. (n.)

   அ ைர வழங் ம் ; council.

த.வ. க த் ைரக் .

     [ஆேலாசைன + சங்கம்.]

ஆேலா -த்தல்

ஆேலா -த்தல்ālōcittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஒன்ைற எவ்வா  ெசய்யலாம் என்பைதப் பற்  கலந்  ேப தல்; to consult.

     'என் தங்ைக ன் மணத்ைதப் பற் த் தந்ைத டன் ஆேலா த்  எ ேறன்'.

   2. எண் தல் ( ந் த்தல்);; to think over.

இந்த னா க்  ஆேலா த் த்தான்ப ல் ெசால்ல ம் "என் ள ைடந் தாேலா த் " (மசச் , 
ரி ரஞ். 5);.

த.வ. கலந்தாய் .

     [Skt. a-loc → த. ஆேலா -த்தல்.]

ஆேலாபம்

ஆேலாபம்ālōpam, ெப. (n.)

   வ த்தம்; distress.

     "களிேறாலெமன்ற வாேலாபந் ரத்்த"( ேலாத் ேகா. 493);

     [Skt. äloc → த. ஆேலாபம்.]

ஆேலா த கம்

ஆேலா த கம்ālōlidamugam, ெப. (n.)

   ஆைசயால் மலரந்்த கத்ேதா  ஒ வைன அைழக் ம் ெமய்ப்பா  (அ நய வைக);; the gesture of 
calling one with a cheerful countenance indicative of joy, one of joy, one of 14 muga-v-apinayam.

த.வ. உவப்  கம்.

     [ஆேலா தம் +  கம்.]

     [Skt. a-loita → த. ஆேலா தம்.]
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ஆவகம்

ஆவகம்āvagam, ெப. (n.)

   எ வைகக் காற் ள் (சப்தம த் க்க ள்); ஒன் ; a wind one of saptanarutu.

     [Skt. åvaka → த. ஆவகம்.]

எ வைகக் காற் கள்:

   1.ஆவகம்,

   2.  ரவகம்,

   3. சம்வகம்,

   4. உத்வகம்,

   5.  வகம்,

   6. பரிவகம்,

   7. பராவகம்.

ஆவச் வாளம்

 
 ஆவச் வாளம்āvaccīvāḷam, ெப. (n.)

   ெபா  வாழ்ைவ ம், தனிப்பட்ட வாழ்ைவ ம் காட் ம் வரலாற் நிைலைம; life history details of life 
private and public.

     'அவன் ஆவச் வாள ம் அ ந் க் ேறன்'.

     [Skt. yåvat-siva → த. ஆவச் வாளம்.]

ஆவ யகம்

 
 ஆவ யகம்āvasiyagam, ெப. (n.)

   இன் யைமயாத ; that which is indispensable, very important.

த.வ. அகத் யம்.

     [Skt. avašyaka → த. ஆவ யகம்.]

ஆவ யம்

ஆவ யம்āvasiyam, ெப. (n.)

   இன் யைமயாத ; necessity.

     "ஆவ ய ெமன்ப த யாேயா"(அழ ய நம் லா, 125);.

த.வ. ேதைவ.

     [Skt. avasyaka → அவ யம் → த. ஆவ யம்.]

ஆவணி

ஆவணிāvaṇi, ெப. (n.)

   1. மடங்கல், ஐந்தாம் த ழ் மாதம்; the fifth Tamil month, August September.

   2. 22வ  ண் னா ய பறைவ (அ ட்டம்);  ண் ன்; 22nd naksatra.

த.வ. மடங்கல்.

     [Skt. sråvana → த.  ரவணம் → ஆவணி.]

ஆவணி ழக்கம்

ஆவணி ழக்கம்āvaṇimuḻkkam, ெப. (n.)

   மடங்கல் (ஆவணி);  ங்களில் உண்டா ம் இ  ழக்கம், (ேசா ட.  ந். 207);; thunder after the sixth day of 
A vani, which indicates good rains.

த.வ. மடங்கல் இ .

     [ஆவணி +  ழக்கம்.]
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ஆவணிய ட்டம்

ஆவணிய ட்டம்āvaṇiyaviṭṭam, ெப. (n.)

   ெப ம்பா ம் மடங்கல் நிலவன்  (ஆவணி ரண்ிைமயன் );  ப் ால் தல் 
த யவற் டன் மைற (ேவத); பாடம் ெதாடங் ஞ் சடங் ; ceremony performed generally on the full-moon 

day in the month of Avani, when the study of the Vedas is commenced With the investiture of a sacred thread.

   2. ம ைர ல் ற்காலத்  நடந்த ஒ  ழா (இைற16. உைர);; an ancient festival in Madurai which has 
now ceased to be observed.

த.வ. மடங்கல் பறக் .

ஆவர்த்தம்

ஆவரத்்தம்āvarttam, ெப. (n.)

   1. எ வைக ல்களில் ஒன்றான மைழெபா ம் ல்; a celestial cloud which rains water, one of 
satamegam.

   2. தடைவ; time, in the sense of the repetition of anything once, twice etc.

     'பத்தாவாத்தம் ெசால்'.

     [Skt. ä-varta → த. ஆவரத்்தம்.]

எ வைக ல்கள் :

   1. சம்வரத்்தம்,

   2. ஆவரத்்தம்,

   3,  டக்லா வரத்்தம்,

   4. சங்காரித்தம்,

   5.  ேராணம்,

   6. காளா ல்,

   7. நீலவ ணம்.

ஆவர்த்

ஆவரத்் 1āvarttittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    தல்மைன  இறந்த ன் ம மணஞ் ெசய்  ெகாள் தல்; to remarry on the death of the first wife.

ரத்தாழ்வார,் நங்ைகயார ் வ  சாரந்்தவாேற,  ன்  ஆவரத்் ப்பதாக அ ட் "( வ். 
ெபரியாழ். 1 : 8, அவ. பக். 156);.

த.வ. ம மணம் ெசய்தல்.

     [Skt. å-vrt → த. ஆவரத்் .]

 ஆவரத்் 2āvartti, ெப. (n.)

   தடைவ; turn.

     [Skt. å-vrit → த. ஆவரத்் .]

ஆவரணீயம்

 
 ஆவரணீயம்āvaraṇīyam, ெப. (n.)

   மைறப்ப ; that which blinds or obscures, as mental vision.

     'ஞானாவரணீயம்'.

த.வ. மைறப் .

     [Skt. å-varaniya → த. ஆவரணீயம்.]
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ஆவாதம்

 
 ஆவாதம்āvātam, ெப. (n.)

   இைசைய இனிைமப்ப த்த ம், ஒப்பைன ெசய்ய ம் ைகயாளப்ப ம் பத் , இைசக் ப் க ள் 
(கமகம்); ஒன் ; a musicalmolody note, one among ten variety which is used for graces, and embellishment.

த.வ. பண்ணாளம், உள்ளாளம்.

     [Skt. å-hata → த. ஆவாதம்.]

ஆவாளஞ் வாளம்

 
 ஆவாளஞ் வாளம்āvāḷañjīvāḷam, ெப. (n.)

ஆவச் வாளம் பாரக்்க; see ava-c- civalam.

அவன் ஆவாளஞ் வாள ம் அ ந் க் ன்ேறன்.

ஆ ர்ப்ப -த்தல்

ஆ ரப்்ப -த்தல்āvirppavittal,    4 ெச. .  (v.i.)

   ெவளிப்ப தல்; to appear, become visible, manifest.

     [Skt. ävir-bhäva → த. ஆ ரப்்ப -.]

ஆ ர்ப்பாவம்

 
 ஆ ரப்்பாவம்āvirppāvam, ெப. (n.)

   ெவளிப்ப ைக; presenting oneself, as a deity before a devotee.

த.வ. ெவளிப்பா .

     [Skt. åvir-bhåva → த. ஆ ரப்்பாவம்.]

ஆ த்

ஆ த் āvirutti, ெப. (n.)

   1.  ம்பத் ம்ப ஒ ைக; repeated reading, study.

ஆ த் ெயனத்த  நாேணற் "( ரேபாத. 34. 15);.

   2. தடைவ; turn, time, as added to a number.

த.வ. மைற, மைறேயாதல்.

     [Skt. a-vrtti → த. ஆ த் .]

ஆ த் யலங்கா
ரம்

 
 ஆ த் யலங்காரம்āviruttiyalaṅgāram, ெப. (n.)

    ன்வ நிைலயணி; figure of speech in which the same expression or only the sense there of or both are repeated to 
heighten the effect.

     [Skt. å-vrtti+alam-kåra → த. ஆ த் யலங்காரம்.]

ஆ

ஆ āvirudi, ெப. (n.)

   ஆணவமலம்;ánava-malam, as enveloping the soul.

     "ஆ  என்றற்ெறாடக்கத் க் காரணக் க ம்"( .ேபா.4 : 2,  ற்.);.

     [Skt. a-vrti → த. ஆ .]

ஆ லம்

 
 ஆ லம்āvilam, ெப. (n.)

   ெதளி ல்லாத நீர;் turbid water.

     [Skt. å-vila → த. ஆ லம்.]
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ஆேவசசமவாதம்

ஆேவசசமவாதம்āvēsasamavātam, ெப. (n.)

   1.  வனியத் ன் அகப் றச ்சமயம் ஆற ள் ஆதன் என்ெறன் ம் (நித் யமாய்); பலவாய், எங் ம் 
பரந்  இ ப்பெதன் ம், பசை்சக் ெகா த்  மக்களின் தைலேயாட் ல் இரந்  உண்பவர ்

த்தராய்ச ் வசமம் ஆவெரன் ம்,  ம் சமயம் ( .ேபா.பா.அைவ);.);; one of the minor Saivite. systems 
which holds that souls are eternal, plural and omnipresent, enjoins taking alms in human skull with green flags in hand, as a 
necessary stage for becoming the mukta or perfected Soul and promises the latter Siva like bliss, one of six aka-p-pursa-c-
canayam.

   2. நான் கனின் மண்ைடேயாடை்டக் ைக ேலந்  வன் ஆ ங் த் ; dance of Sivan with the skull of 

ஆேவசநீர்

ஆேவசநீரā்vēcanīr, ெப. (n.)

   ேதறல் த ய, ேபாைத ட் ம், ெவ  நீரம்ங்கள்; toddy, strong drink, intoxicating liquor.

     "ஆேவசநீைரக் த்த ட்டர"்  ப் .794).

த.வ.ெவ யம்.

     [ஆேவசம் + நீர.்]

     [Skt. å-vesa → த. ஆேவசம்.]

ஆேவசம்

ஆேவசம்āvēcam, ெப. (n.)

   1. உணரச்் ப் ெப க்  உணரச்்  வயப்பட்ட நிைல, ம ள்; frenzy; state of being possessed.

காவ  ஆட்டத்ைதக்கண்ட ம் நண்ப க்  ஆேவசம் வந் ட்ட . மக்கள் ட்டத்ைதக் கண்ட ம் 
தைலவர ்ஆேவசமாகப் ேபசை்சத் ெதாடங் னார.்

   2. க ஞ் னம்; fury.

சல் க் கட் ல் காைளகள் ஆேவசமாக ேமா ன.

   3. ேபய்; ghost; spirit.

   4. ேபய் ஆ ைக; demonical frenzy.

   5. ஒன் ன்ேமல் பற் ; devotedness to an object.

   6. இ  (சன்னி); ேநாயால் ஏற்ப ம் மயக்கம்; apoplectic giddiness.

   7. ேநா ன் ெவ ; paroxysm in disease (சா.அக.);.

     [Skt. ā-vésa → த. ஆேவசம்.]

ஆேவசவா

ஆேவசவா āvēcavāti, ெப. (n.)

   காபா கமதத்தான் ( .ேபா.பா. அைவ. 21.);; member of the kapalika sect.

     [Skt. å-vesa + vådi → த. ஆேவசவா .]

ஆேவசனம்

ஆேவசனம்1āvēcaṉam, ெப. (n.)

   அக்கசாைலயர ்ெத  ( வா.);; street of goldsmiths and workers in metals.

     [Skt. a-véšana → த. ஆேவசனம்.]

 ஆேவசனம்2āvēcaṉam, ெப. (n.)

   1. பணிக் டம்; smithy

   2.  ைழ  ( ரேவசம்);; entrance.

   3. ேபய் ெவ யாட்  (ேபய் ஆேவ க்ைக);; possession by a spirit.

     [Skt, a-vesana → த. ஆேவசனம்.]

ஆேவசாவதாரம்

ஆேவசாவதாரம்āvēcāvatāram, ெப. (n.)

    மா ன் ரம்த ்ேதாற்றர  (ெகௗனாவ தாரம்); (அஷ்டாதச. பக். 25,  ப் );; visnus secondary or 
partial incarnation.

     [Skt. a-vésa+ava-tara. → த. ஆேவசாவதாரம்.]
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ஆேவ -த்தல்

ஆேவ -த்தல்āvēcittal,    4 ெச. . . (v.i)

   ெதய்வம் ஏ தல்; to be possessed, as by a deity.

த.வ. ம ளாடல்.

     [Skt. a-vesa → த. ஆேவ -.]

ஆேவதனம்

ஆேவதனம்āvētaṉam, ெப. (n.)

   அ க்ைக; Report.

     "நான்காம் ஆேவதனத்ேதா " (ஆ கநா. 19);

     [Skt. å-védana → த. ஆேவதனம்.]

ஆற்கந் தம்

ஆற்கந் தம்āṟkandidam, ெப. (n.)

    ைர ன் நைடவைக ( க் ரநீ , 72);; a pace of horse.

     [Skt. äskandita → த. ஆற்கந் கம்.]

ஆற்பணம்

 
 ஆற்பணம்āṟpaṇam, ெப. (n.)

   அன் ; liking.

     [Skt. apana → த. அரப்்பணம் → ஆற்பணம்.]

ஆற்பேனபதம்

ஆற்பேனபதம்āṟpaṉēpadam, ெப. (n.)

   வடெமா  ைணவைக ( . .36);; a kind of verbs in sanskrit.

     [Skt. ātmanépada → ஆற்பேனபதம்.]

ஆன்னிகம்

 
 ஆன்னிகம்āṉṉigam, ெப. (n.)

   நாள்ேதா ம் ெசய் ம் மதத் ெதாடரப்ான ெசயல்கள்; daily round of religious duties.

     [Skt. ahnka → த. ஆன்னிகம்.]

ஆனத்தவா

 
 ஆனத்தவா āṉattavāyu, ெப. (n.)

   ஊைத (வாதம்); ேநாய்வைக (M.L.);; muscular rheumatism.

     [Skt ă-naddha + Vayu → த. ஆனத்த வா .]

ஆனந்த

ஆனந்தāṉanda, ெப. (n.)

    யாழ வட்ட ஆண் களில் 48 ஆவ  ஆண் ; the 48th year of the Jupiter cycle.

     [Skt. a-nanda → த. ஆனந்த.]

ஆனனம்

 
 ஆனனம்āṉaṉam, ெப. (n.)

    கம், ( ங்);; face.

     [Skt. ānana → த. ஆனனம்.]
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ஆனிலன்

ஆனிலன்āṉilaṉ, ெப. (n.)

   1. காற்  (வா க் கட ளின் மகனான அ மன் ( ன்.);; Hanumān being a son of vayu.

   2. காற்  (வா );க் கட ளின் மற்ெறா  மகனான மன் (பாரத, ப ெனட். 181);; Bhima being another son 
of Vayu.

     [Skt. anila → த. ஆனிலன்.]

ஆ யம்

 
 ஆ யம்āṉuāliyam, ெப. (n.)

   நன்ைம, உத  (அ ல ைடைம);; suitableness, agreement of minds, friendliness.

     [Skt anukulya. → த. அ யம்.]

ஆ ர்

ஆ ர் āṉupūrvi, ெப. (n.)

   ஒ ங் , ெதாடரச்்  ( வக. 3076, உைர);; order, sequence.

     [Skt. änupüvi → த. அ ர் .]

இக்காமத்

இக்காமத்  ikkāmattu, ெப. (n.)

   1. தங் க்ைக; staying, dwelling.

ஓ ரில் இக்காமத்  ெசய்பவன் அவ யம் ேநான்  ைவக்க ேவண் ம் ( கம .);.

   2. நின்  ெகாண் க்ைக; standing.

ெதா ைகக்  இக்காமத்தாய் ட்ட  ( கம );

த.வ. தங்கல், இ ப் .

     [Ar. iqamat → த. இக்காமத் .]

இக் ரார்

 
 இக் ரார ்ikkurār, ெப. (n.)

   ஒத் க் ெகாள் ைக; confession, admission.

நாம் ெசய்த ற்றங்கைள இக் ரார ்ெசய்  ெகாள்ளேவண் ம் ( கம .);.

த.வ. ஒப்ேபற் .

     [Ar. Iqrar → த. இக் ரார.்]

இக் யார்

 
 இக் யார ்iktiyār, ெப. (n.)

    ப்பம்; will, option, discretion.

மாந்தன் உ ட இனி ப்ப ம் இறப்ப ம் அவ ைடய இக் யாரி ல்ைல ( கம );

     [Ar. Ikhiiar → த. இக் யார.்]

இ லா

 
 இ லா  igulācu, ெப. (n.)

   உண்ைம அன் ; sincerity, true, love, piety.

நாம் இ லா டன் ெசய் ம் வணக்கங்கைளேய இைறவன் ஒத் க்ெகாள்வான்( கம );.

     [Ar. ikhlas → த. இ லா .]
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இங்கார்

 
 இங்கார ்iṅgār, ெப. (n.)

   தைட, ம ப் த் ெதரி க்ைக ( கம .);; objection, contradiction.

     [Ar. inkär → த. இங்கார.்]

இசச்த்

 
 இசச்த்  iccattu, ெப. (n.)

   ம ப் ர  (ெகளரவம்);; honour.

     "மனிதன் இசச்த்ேதா  காலங்க க்க ேவண் ம்".

த.வ. ெப ந்தக .

     [Ar. izZat → த. இசச்த் .]

இசதாசார்

 
 இசதாசார ்isatāsār, ெப. (n.)

   ம ப் ர ன் அைடயாளம்; mark of respect (P.T.L.);.

     [Ar. izzat-āthār → த. இசதாசார.்]

இசப்ேகால்

 
 இசப்ேகால் isapāl, ெப. (n.)

   ெச வைக ( .அ);; ispaghul, plantago İsphagula.

     [U. isapgol → இஸ்ேகால் → த. இசப்ேகால்.]

இசம்

 
 இசம் isam, ெப. (n.)

   ெபயர;் name, individual.

     [Ar. ism → த. இசம்.]

இசம்கர்ணம்

 
 இசம்கரண்ம் isamkarṇam, ெப. (n.)

    ற் ாரக்் ( ராமக்); கணக்கன்; registered village or accountant.

த.வ. மணியக்காரன்.

     [Ar. Ism + Skt. karana → த. இசம்கரண்ம்.]

இசம்வார்

 
 இசம்வார ்isamvār, ெப. (n.)

   வ வாய்த் ைறக் கணக்ேக  (நபர ் ட்டா);; revenue account of the holdings with assessment arrangement 
under the names of the several individuals.

     [Ar ismi + U. war → த. இசம்வார.்]
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இசா

இசா icā, ெப. (n.)

   1. இர ன் ற்பாகம்; the first part of the night (Muham.);.

   2. இர ல் ெதா ைக; the prayer of the night (Muham.);.

த.வ.  ன்னிராதெ்தா ைக.

     [Ar, isha → த. இசா.]

இசாசத்

 
 இசாசத்  icācattu, ெப. (n.)

   இைச , (அ ம );; permission leave to depart.

நான் ேபாவதற்  ன்தங்களிடம் வந்  இசாசத்  ெபற் க் ெகாள் ேறன் ( கம்);.

     [Ar. ijaza → த. இசாசத் .]

இசாபா

 
 இசாபா icāpā, ெப. (n.)

   வ வாய் ; increase in revenue whether from improved cultivation or from enhancement of the rate of assessment 
(C.G.);.

     [U. zafa → த. இசாபா.]

இசா

 
 இசா  icāpu, ெப. (n.)

   கணக் ; account, bill of charges.

     [U. ihisab → த. இசா .]

இசார்நாமா

 
 இசாரந்ாமா icārnāmā, ெப. (n.)

    த்தைக ஆவணம்; deed of lease.

     [U. isar-nama → த. இசாரந்ாமா.]

இசாரா

இசாரா1 icārā, ெப. (n.)

    த்தைக நிலம்; and leased or rented out.

     [U. ijárá → த. இசாரா.]

 இசாரா2 icārā, ெப. (n.)

    ப் க்காட்டல் (ச ஞ்ைஞ);; hint, suggestion.

     "இசாரா னால் ெதரிந்  ெகாள்ளாதவன் என்ன ெசான்னா ம் ெதரிந்  ெகாள்ளமாட்டான்" ( கம்.);.

த.வ.  ப் .

     [U. ishara → த. இசாரா.]

இசாராதார்

 
 இசாராதார ்icārātār, ெப. (n.)

    த்தைகக்  வாங் ேவான்; lessee, contractor, renter (W.G.);.

     [U. ijara-dar → த. இசாராதார.்]
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இ காத் ரம்

இ காத் ரம் icīkāttiram, ெப. (n.)

   ஏ கைண வைக (கம்பரா.நி ம்.132, உைர.);; a kind of missile.

     [Skt. islikåstra → த. இ காத் ரம்.]

இ கார்

இ கார ்isukār, ெப. (n.)

   கப்ப ல் ல ரா க் க் க்ேக ஏணிப் ப ேபால இடப்பட் க் ஞ்  க் க் க கள்; ratives 
(M.Navi,85);.

த.வ. ப க்க .

     [Skt. isukar → த. இ கார.்]

இ கால்

 
 இ கால் isukāl, ெப. (n.)

   தைட; hindrance.

     [U. ishkal → த. இ கால்.]

இ சா

 
 இ சா isusā, ெப. (n.)

   பங் ; part, portion, lot, share (W.G.);.

இ சாகால்

 
 இ சாகால் isusākāl, ெப. (n.)

ெபா  வாய்க்கால் (W.G.);.

 water channel jointly enjoyed by two or more parties.

     [இ சா + கால்.]

     [U. hissa → த. இ சா.]

இ தவா

இ தவா isudavā, ெப. (n.)

   1. ப ப்ப யாக உயரத்்தப்ப ம் நிலவரி (W.G.);.

 land tax or rent levied at progressively increasing rates until it reaches the full sum imposable on land brought under 
cultivation, or on villager let out to farm.

   2. நிலவரிையப் ப ப்ப யாக உயரத்் ைக; the practice of so taxing lands.

த.வ. ஏ வரி.

     [U. istiwa → த. இகதவா.]

இ க்பார்

 
 இ க்பார ்isudikpār, ெப. (n.)

   கரி கைள (பாவங்கைள); மன்னிக் மா  கட ளிடம் ேவண் க் ெகாள் ைக; begging forgiveness of god.

மனிதன் அ க்க  இ க்பார ்ெசய்  ெகாண் க்க ேவண் ம் ( கம்.);.

த.வ. மன்னிப்  ேவண் ைக.

     [Ar. istigfar → த. இ க்பார.்]
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இ க்பால்

 
 இ க்பால் isudikpāl, ெப. (n.)

   எ ர ்ெகாண்டைழக்ைக; ceremonies reception of a person of distinction consisting in the villagers coming out of the 
village limits in procession to meet the hounoured guest (W.G.);.

த.வ. எ ேரற் .

     [U. istiqbal → த. இ க்பால்.]

இ பா

 
 இ பா isudipā, ெப. (n.)

    தைலயாவணம்; deed of relinquishment (R.T.);.

     [Ar. isutifa → த. இ பா.]

இ ரார்

இ ரார ்isudimirār, ெப. (n.)

   1.  ரை்வ வைரயைற; permanent settlement of revenue (RF);.

   2.  ரை்வ வைரய க்கப்பட்ட நிலம்; land permanently settled (R.F.);.

     [U. istimrar → த. இக ரார.்]

இ யார்

 
 இ யார ்isudiyār, ெப. (n.)

    ளம்பரம்; proclamation, notice, advertisement.

     [U. ishtēhār → த. இ யார.்]

இ யார ்நாமா

 
 இ யார ்நாமா isudiyārnāmā, ெப. (n.)

    ளம்பரச ் வெராட் ,  ளம்பர அடை்ட; advertisement, placard poster.

     [U. Íshtéhär-námá → த. இ யாரந்ாமா.]

இ ங்

இ ங்  isutīṅgu, ெப. (n.)

   கப்பற்பாைய ஏற்ற ம் இறக்க ம் உத ம் க கள்; brails (M.Navi.86);.

த.வ. ஏண்வடம்.

     [Skt. istinki → த. இ ங் .]

இ ம்

 
 இ ம் isum, ெப. (n.)

   ெபயர;் name (Muham.);.

     [Ar. Isum  → த. இ ம்.]

இ

 
 இ  isumu, ெப. (n.)

   ெபயர;் name

     [U. isum → த. இ .]
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இ தார்

 
 இ தார ்isumutār, ெப. (n.)

   மர வ யாக ற் ரில் ேவைல ெசய்பவன்; hereditary holder of a village office.

த.வ.  மகன்,  ப் ள்ைள.

     [U. isum-dar → த. இ தார.்]

இ வாரி

 
 இ வாரி isumuvāri, ெப. (n.)

   ெபயர ்வரிைச (நபர் ட்டா);; revenue account of the holdings and their assessments arranged under the names of 
the several individuals.

த.வ. ெபயேர .

     [U. isum-wari → த. இ வாரி.]

இ ரா

 
 இ ரா  isurāpu, ெப. (n.)

   ேதைவக்க கமாக ெசல  ெசய்ைக; extravagance, waste (Muham.);.

த.வ.  ண ப் .

     [Ar. Israf → த. இ ரா .]

இ லாம்

இ லாம் isulām, ெப. (n.)

   1. அைம ; peace.

   2.  கம்ம ய சமயம்; religion of Islam; the muhammadan religion (Muham.);.

     [Ar. islam → த. இசலாம்.]

இ லாம்மார்க்கம்

 
 இ லாம்மாரக்்கம் isulāmmārkkam, ெப. (n.)

    கம்ம ய மதம்; religion of Islam.

     [A r. islam + Skt. mārkka → த. இசலாம் மாரக்்கம்.]

இ க்

 
 இ க்  icūkku, ெப. (n.)

   அன் ; love, affection.

     "அவன் அல்லா ன் இ க் னால் மயக்கம் ெகாண் க் றான்" ( கம .);.

     [Ar. ishq → த. இ க் .]

இ ராக்

 
 இ ராக்  icūrākku, ெப. (n.)

   ஞா ற் ன் ேதாற்றம்; rising of the sun, day-break (Muham.);.

த.வ. எ ஞா .

     [Ar. ishraq → த. இ ராக் .]
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இஞ் ன்

 
 இஞ் ன் iñjiṉ, ெப. (n.)

   இயந் ரம், ெபா ; engine; any complex and powerful machine.

     [E. engine → த. இஞ் ன்.]

இஞ் னீயர்

 
 இஞ் னீயர ்iñjiṉīyar, ெப. (n.)

   ெபா யாளர;் engineer.

     [E. engineer → த. இஞ் னீயர.்]

இஞ் ல்

 
 இஞ் ல் iñjīl, ெப. (n.)

    ய ல் உள்ள ய ஏற்பா ; the Gospel; the New Testament.

     [Ս. Injil → த. இஞ் ல்.]

இட்

 
 இட்  iṭci, ெப. (n.)

   கத் ரி மஞ்சள் ( .அ.);; yellow zedoary.

     [Skt. iksi → த. இட் .]

இட் வா

 
 இட் வா  iṭcuvāku, ெப. (n.)

   க ரவக் லத் ன் தலரசன்; the first king of the solar dynasty.

     [Skt. iksväku → த. இட் வா .]

இட்டகா யம்

 
 இட்டகா யம் iṭṭakāmiyam, ெப. (n.)

   மனம் க ம் ய ; object ordently desired.

த.வ. உவந்த .

     [Skt. ista-gámya → த. இட்டகா யம்).]

இட்டெதய்வம்

 
 இட்டெதய்வம் iṭṭadeyvam, ெப. (n.)

   கட ள் ( ல ெதய்வம்);; favourite deity, deity to whom one is devoted.

த.வ. உகப் த் ெதய்வம்.

     [இட்டம் + ெதய்வம்.]

     [Skt. ista → த. இட்டம்.]

ேதய் → ெதய் → ெதய்வம் → Skt. deiva.
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இட்டேதவைத

 
 இட்டேதவைத iṭṭadēvadai, ெப. (n.)

இட்டெதய்வம்; see itta-deyvam.

த.வ.  ைழ தெ்தய்வம்.

     [இட்டம் + ேதவைத.]

     [Skt. ista → த. இட்டம்.]

இட்டப் ரசாதம்

இட்டப் ரசாதம் iṭṭappiracātam, ெப. (n.)

   1. ைகமா  ேவண்டாக் ெகாைட; gift of grace.

   2. கட ட ்க ைண; grace of god.

   3. ெதய்வம் பைடயல்; boiled rice offered to the idols.

   4. ெதய்வம் அப்பம்; encharist.

த.வ.  ைழ ப்பைடயல்.

     [Skt. istam-prasatha → த. இட்டப் ரசாதம்.]

இட்டேபாகம்

 
 இட்டேபாகம் iṭṭapōkam, ெப. (n.)

    ம் யைத கரை்க; free licentious enjoyment of wished for pleasure.

த.வ.  ைழ த் ய்ப் .

     [Skt. ista-pēga → த. இட்டேபாகம்.]

இட்டம்பண் -தல்

இட்டம்பண் -தல் iṭṭambaṇṇudal,    5 ெச.  ன்றா .(v.t.)

   அ ைமத் தனத்ைத லக் தல் ( ன்);; to emancipate.

     [இட்டம் + பண் -தல்.]

     [Skt. ista → த. இட்டம்.]

இட்ட ங்கம்

இட்ட ங்கம் iṭṭaliṅgam, ெப. (n.)

   நாேடா ம் வ பாட் க் ரியதாக மாணாக்க க் க் னாற் ெகா க்கப்ப ம் வக்  
(ஆன்மாரத்்த ங்கம்); (ைசவச. ெபா  464);; lingam which a guru hands over to a duly initiated disciple with 
instructions regarding the method of private worship.

த.வ. வ ப  ப மம்.

இட்ட காதம்

இட்ட காதம் iṭṭavikātam, ெப. (n.)

    ப்பத்ைதக் ெக க்ைக ( வசம. பக். 54);; destruction of one's cherished wish.

த.வ.  ைழ க்ேக .

     [Skt. sta-whata → த. இட்ட காதம்.]

இட்டாநிட்டம்

 
 இட்டாநிட்டம் iṭṭāniṭṭam, ெப. (n.)

    ப்  ெவ ப்பானைவ; those that are liked and those that are disliked.

த.வ. நச் நசச்ாதைவ.

     [Skt. ista-an-ista → த. இட்டாநிட்டம்.]
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இட்டா ர்த்தம்

இட்டா ரத்்தம் iṭṭāpūrttam, ெப. (n.)

   ேவள்  த ய ெசயல்க ம் ளம் ெவட் ைக த ய அறசெ்சயல்க ம் (S.1.1.i, 3);; sacrifices and 
charitable deeds.

த.வ.  ைழவறம்.

     [Skt. ista-pura → த. இட்டா ரத்்தம்.]

இடபக்ெகா ேயா
ன்

 
 இடபக்ெகா ேயான் iḍabakkoḍiyōṉ, ெப. (n.)

   ெகா ல் எ ைதச ் ன்னமாகக் ெகாண்ட வன்; Siva, who has the figure of a bull on his banner.

த.வ. ஏற் க்ெகா ேயான்.

     [இடபம் + ெகா ேயான்.]

     [Skt. rsabha → த. இடம்.]

இடப ரி

இடப ரி iḍabagiri, ெப. (n.)

   அழகர ்மைல (அழகரக்ல. 33);; Alagar malai near Madurai.

     [Skt. rsabha+giri → த. இடபம்.]

இடபதரன்

இடபதரன் iḍabadaraṉ, ெப. (n.)

   உ த் ரரக் ள் ஒ வர ்( .ேபா.பா. 2 : 3, பக். 212);; a Rudra.

     [Skt. Rsabhadhara → த. இடபதரன்.]

இடப பம்

இடப பம் iḍabatībam, ெப. (n.)

   ேகா ல் கட ள் ன்  காட்டப்ப ம் ஒப்பைன ளக்  வைக (த ழ் . 233);; a kind of lamp waved 
before idols.

     [Skt. rsabha+dspa → ரிஷப பம் → த. இடப பம்.]

இடபம்

இடபம் iḍabam, ெப. (n.)

   1. ஏ  ( வா.);; bull.

   2. ெபா ெய  ( ங்.);; bull kept for breeding.

   3. நந்  ( ங்.);; Nandi, the chiefattendant of Siva, so called as he has a face resembling that of a bull.

   4. இரண்டாம் ஓைர ( வா.);; name of the second sign of the Zodiac Taurus.

   5.  ைட மாதம் (ைவகா ); (ைவகா . மணிேம. 15:23);; Tamil second month.

த.வ. காைள.

     [Skt. isabha → ரிஷபம் → த. இடபம்.]

இடபவாகனன்

 
 இடபவாகனன் iḍabavākaṉaṉ, ெப. (n.)

   எ ைத ஊர் யாகக் ெகாண்ட வன்; Siva, who rides on a bull.

த.வ. ஏ ரந்்ேதான்.

     [Skt. rsabha+váhanan → த. இடபவாகனன்).]

1337

www.valluvarvallalarvattam.com 17291 of 19068.



இடப

 
 இடப  iḍabavīti, ெப. (n.)

    னம், ேமழம், கன்னி,  ைல என் ம் ஒைரகளடங் ய க ரவன் இயங் ம் ெந ; trisection of the Zodiac, 
embracing the four signs, Pisces, Aries, Virgo, and Libra.

த.வ. ஞா ற் சச்ாைல.

     [Skt. rsabha+vithi → த. இட .]

இடபன்

இடபன் iḍabaṉ, ெப. (n.)

   காம ல் ம் ன்  ரி  ஆடவ ள் ஒ  ரி னன் (கல்லா. 7, ம ேல.);.);; man of bull-like nature; one 
of three adavar-sadi.

த.வ. ஏற்றன்.

     [Skt. rsabha → த. இடபன்.]

ஆடவர ்இனம் : 1. சசன், 2. இடபன், 3. அச் வன்.

இடபா டர்

இடபா டர ்iḍapārūḍar, ெப. (n.)

    வ வ வங்க ள் ஒன் ; Siva, in one of His aspects, appearing as mounted on the sacred bull.

     " ரமகபாலத்தர ்மைறேப  டபா டர"் ( ெநல்.  . அறம்வளர.் 11);.

த.வ. ஏ ாரந்்த வன்.

     [Skt. rsabha + årügha → த. இடபா டர.்]

இடாக் த்தர்

 
 இடாக் த்தர ்iṭākkuttar, ெப. (n.)

   ஆங் ல ைறையப் ன்பற் ம் ம த் வர ்(யாழ்ப்);; doctor, physician.

த.வ. ம த் வர.்

     [E. doctor → த. இடாக் த்தர.்]

இத்தத்

 
 இத்தத்  ittattu, ெப. (n.)

இத்தா பாரக்்க; See itta.

     [Ar. iddat → த. இத்தத் .]

இத்தா

 
 இத்தா ittā, ெப. (n.)

   ெவளி ல் வராைம; period of seclusion incumbent on a Muhammadan Woman in Consequence of the dissolution of 
her marriage either by divorce or by the death of her husband.

கணவன் இறந்தால் மைன  நான்  மாதம் பத் நாள் இத்தா க்க ேவண் ம் ( கம .);.

த.வ. இற்ெச ப் .

     [Ar. İddat → த. இத்தா.]
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இத் காத்தான

 
 இத் காத்தான ittikāttāṉa, ெப.அ .(adj.)

   ஒன் பட்ட (ஏேகா த்த);; unamimous.

இவ் டயத் ல் ஆ ம்க க் ள் இத் காத்தான எண்ணம் இ க் ற  ( கம );.

த.வ. ஒன் த்த.

     [Ar. ittihad → த. இத் காத்தான.]

இத் காத்

 
 இத் காத்  ittikāttu, ெப. (n.)

   நம் க்ைக; faith, belief.

நன்ைம ெசய்தவ க்  ம ைம ல் நற்பலன் உண்ெடன்  கம யர ்இத் காத்  ெகாள்ள ேவண் ம் 
( கம );.

     [Ar. ittiquad → த. இத் காத் .]

இத் கா

 
 இத் கா  ittikāpu, ெப. (n.)

   தனித் ந்  ஊழ்கம் ெசய்ைக ( யானித்தல்); ( கம );; meditation in retirement, silent devotion.

     [Ar. ittikảr → த. இத் காத்தான.]

இத் பார்

 
 இத் பார ்ittipār, ெப. (n.)

   ம ப் , நம் க்ைக; credence, confidence.

உம் ைடய ெசால் ல் எனக்  இத் பாரில்ைல ( கம .);.

     [Ar. itibar → த. இத் பார.்]

இத் ரா

 
 இத் ரா  ittirācu, ெப. (n.)

   ம த் செ்சால் ைக, தைட; dispute, objection.

நான் ெசால்வதற்ெகல்லாம் இத் ராக ெசய்யாேத. ( கம .);.

     [Ar. Itiraz → த. இத் ராக.]

இத் ரிப்ெபட்

 
 இத் ரிப்ெபட்  ittirippeṭṭi, ெப. (n.)

   சலைவப் ெபட் ; iron box.

     [இத் ரி + ெபட் .]

     [U. istri → த. இத் ரி.]
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இத் லாக்

 
 இத் லாக்  ittilākku, ெப. (n.)

    ட்  ெமா யாக (பரிபாைஷயாக); வழக் ள்ள ; technical language, conventional meaning.

உலகமாக்க ைடய இத் லாக் ல் அவ்வாரத்்ைதக்  ேவ  அரத்்தம் ஏற்ப ம் ( கம்.);.

த.வ. இடவழக் .

     [Ar. istilaq → த. இத் லாக் .]

இத் லா

 
 இத் லா ittilā, ெப. (n.)

   ெசய் ; information, advice, notification.

     [U, ittilla → த. இத் லா.]

இத் வரம்

 
 இத் வரம் ittuvaram, ெப. (n.)

   எ  (சங். அக.);; bull,

     [Skt. idvara → த. இத் வரம்.]

இத்யா

இத்யா  ityāti, ெப. (n.)

   என்ற இைவ தலானைவ; இன் ம் பல; et cetera, and the rest.

     "ேமா னிெயன் ம் மகாெனன் ம் இத்யா  நாமங்க ண் " ( . . 1 : 57.  வாக்.);.

     [Skt. iti+ad  → த. இத்யா .]

இதசத்

 
 இதசத்  idasadduru, ெப. (n.)

   ெவளிநட் க் காட் ம் பைகவன்; enemy in the guise of a friend.

த.வ. உட்பைகவன்.

     [Skt. hita +šatru → த. இதசத் .]

இதேரதராச் ரயம்

இதேரதராச் ரயம் idarēdarāccirayam, ெப. (n.)

   ஒன்ைற ெயான்  பற் தெலன் ங் ற்றம் (ெதால்.  த்.  தற். பக். 50.);; arguing in a circle with reference 
to two things, fallacy of mutual dependence.

த.வ. இ பால் கவர் .

     [Skt. itaretara+a-sraya →  த. இதேரதராச் ரயம்.]

இதாசனி

இதாசனி itācaṉi, ெப. (n.)

 person who sits at ease, cross-legged.

     "இதாசனியா ந்ேதன்" ( மந். பா . 56);.

த.வ. உகப்  இ க்ைக.

     [Skt. hitå+åsama → த. இதாசனி.]
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இ காசம்

இ காசம் idikācam, ெப. (n.)

   1. இராமாயணம், மகாபாரதம் ேபான்ற ெதால் மறவனப் ; ancient epic, as the Ramayana or the Mahabharata.

   2. எ த் க்காட் ; example, lustration.

   3. உல ைரயா ய அளைவ (ஐ கப் ரமாணம்);; tradition, which the Pauranikas recognize as a proof.

த.வ. ெதான்மம்.

     [Skt. itihåsa → த. இ காசம்.]

இ பாரா

 
 இ பாரா idipārā, ெப. (n.)

   நம் க்ைக (C.G.);; confidence.

     [U. etibār → த. இ பாரா.]

இேதாபேதசம்

இேதாபேதசம் itōpatēcam, ெப. (n.)

   1. நல்ல க த் கைளக் கற் க்ைக (நற்ேபாதைன);; friendly advice, salutary instruction.

   2. யாழ்ப்பாணத்  நாகநாத பண் தர ்சமற் தத் ந்  த ல் ெமா  ெபயரத்்த ஒ  ல்; a 
Tamil translation, by Någanatha Panatar of Jaffna of a Skt. work containing a popular collection of fables intermixed With 
didactic Sentences and moral precepts, Supposed to have been narrated by a Brahman named Visnuasaman to some young 
princes, and chiefly founded on the paija-fantra

த.வ நல்ேலாதல்.

இந் ராக்கம்

இந் ராக்கம் indirākkam, ெப. (n.)

    ைரச ்ெச ன ற் காணப்ப ஞ் வைக ( க் ரநீ , 314.);; a curl or mark found below the ears of 
horses.

     [Skt. indråksa → த. இந் ராக்கம்.]

இந் ரிேப

 
 இந் ரிேப  indiripēti, ெப. (n.)

   ேதால் ( ரேமக); ேநாயால் உடம் ள் தங்  நிற் ம் நஞ்ைச ெவளிப்ப த் ம் கத்தான், ஆ ள் 
ேவத ைறப்ப  ெசய் ம் ம த் வம்; a method of purgation adopted in ayurveda, by which the septic poison 
stagnated in the body through venereal causes, is eliminated from the system (சா.அக.);.

த.வ, நஞ் நீக்  ம த் வம்.

இந் ரிய 
ஆத் மன்

 
 இந் ரிய ஆத் மன் indiriyaāttumaṉ, ெப. (n.)

   ஆதனில் (ஆன்மா); ஒன் ய இந் ரியப் லன்; identitical or one with the sou: senses merged in the soul 
(சா.அக.);.

த.வ. உ ரப்் லன்.

     [Skt. Indriya-ätman → த. இந் ரிய ஆத் மன்.]

இந் ரிய ஆர்த்தம்

 
 இந் ரிய ஆரத்்தம் indiriyaārttam, ெப. (n.)

    லன்களின் ெசயல்பற் ய ; an object of the sense, as smell, sound etc. (சா.அக.);.

     [Skt. Indriya-årttam → த. இந் ரிய ஆரத்்தம்.]
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இந் ரியக்கட்

இந் ரியக்கட்  indiriyakkaṭṭu, ெப. (n.)

   1.  லன்கள் அதன் வ  ெசல்லா  த க்ைக; restraining the senses from indulgence.

   2 ெபண் டன் ற் ன்பத் ல் இ க் ம்ேபா  ந்  ெவளிப்படாமல் இ க்க ம ந் னால் 
கட் ைக; suppression of semen during intercourse (சா.அக.);.

த.வ.  லடனக்கம்.

     [இந் ரியம் + கட் .]

     [Skt. indriya → த. இந் ரியம்.]

இந் ரியக்கலனம்

 
 இந் ரியக்கலனம் indiriyakkalaṉam, ெப. (n.)

   இந் ரியக் க தம் பாரக்்க; see indiriya-k-kasidam.

     [இந் ரியஸ்கலனம் → இந் ரியக்கலனம்.]

இந் ரியக்க தம்

 
 இந் ரியக்க தம் indiriyakkalidam, ெப. (n.)

   க நீர ்( க் லம்); ெவளிப்ப ைக; emission of semen.

த.வ. க நீரக் .

     [Skt. indriyaskalita → த. இந் ரியக்க தம்.]

க நீர ்(இந் ரியம்); இரண்  ைற ல் ெவளிப்ப ம். ஒன்  உட ற ன் ேபா  ெதரிந் ம், 
கன ன்கண் ெதரியாம ம் ெவளிப்ப ம்.

இந் ரியக்கன

 
 இந் ரியக்கன  indiriyakkaṉavu, ெப. (n.)

   க நீர ்(இந் ரியம்); ெவளிப்ப ம் ன் க்கத் ண்டா ங் கன ; wet dream (சா. அக.);.

த.வ, உற க்கன .

     [Skt. Indriya → இந் ரியம்.]

இந் ரியக்காட்

இந் ரியக்காட் 1 indiriyakkāṭci, ெப. (n.)

    ங் ம்ெபா  க நீர ்( க் லம்); ெவளிப்ப ம் ன் ெபண்ைணப் ணரவாவ  அைணக்கவாவ  
கா ம் ேதாற்றம்; an unreal fancy just before emission during which the sleeping man experiences if he is enjoying with 
or embracing a woman-Emissional visions (சா.அக.);.

த.வ. இைண ைழச் க்கன .

     [இந் ரியம் + காட் .]

     [Skt. Indruiya → த. இந் ரியம்.]

 இந் ரியக்காட் 2 indiriyakkāṭci, ெப. (n.)

   ஆதன் ெபா தங்க டன்  ேவ பா ன்  (நி கற்பமாய்); அ ம் அ  ( . . அளைவ. 
6.);; sense-perception.

த.வ.  லக்காட் .

     [இந் ரியம் + காட் .]
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இந் ரியக் ழல்

இந் ரியக் ழல் indiriyakkuḻl, ெப. (n.)

   1. இந் ரியக்கமலக் ழல் பாரக்்க; see indiya-k-kamaa-k-kula.

   2. உ ப் களின் ழாய்; organic vessels of the body (சா.அக.);.

     [இந் ரியம் +  ழல்.]

     [Skt. indriya → த. இந் ரியம்.]

இந் ரியக்கமலக்
ழல்

 
 இந் ரியக்கமலக் ழல் indiriyakkamalakkuḻl, ெப. (n.)

   க நீர ்( க் லம்); தங் டத் ற் ச ்ெசல் ெமா  ழல்; the tube connecting the seminal sac - vas deferens 
(சா.அக.);.

     [இந் ரியம் + கமலம் +  ழல்.]

     [Skt. indriya → த. இந் ரியம்.]

இந் ரியக்கமலம்

 
 இந் ரியக்கமலம் indiriyakkamalam, ெப. (n.)

   க நீர ்( க் லம்); தங் ம் ைப; seminal sac - vesiculae seminales.

த.வ. க நீரப்்ைப.

     [இந் ரியம் + கமலம்.]

     [Skt. indriya-kamala → த. இந் ரியக்கமலம்.]

இந் ரியக்கரணம்

 
 இந் ரியக்கரணம் indiriyakkaraṇam, ெப. (n.)

   உ ப் களின் அைமப் ; organic structure; suitable disposition of the parts in the body for the performance of vital 
functions (சா.அக.);.

த.வ. ெபா ப்பாங் .

     [இந் ரியம் + கரணம்.]

     [Skt. indriya → த. இந் ரியம்.]

இந் ரியக்காதம்

 
 இந் ரியக்காதம் indiriyakkātam, ெப. (n.)

   ெபா களின் ( லனின்); வ ன்ைம; weakness of the organs of sense (சா.அக.);.

     [Skt. indriya-ghåta → த. இந் ரியக்காதம்.]

இந் ரியக் ராமம்

 
 இந் ரியக் ராமம் indiriyakkirāmam, ெப. (n.)

   ெமய், வாய், கண்,  க் , ெச  எ ம் ஐம்ெபா கள்; the five sense organs mey, vāy, kaņ, mūkku, ševi 
(சா.அக.);.

த.வ. ஐம்ெபா .

     [Skt. indriya-gråma → த. இந் ரியக் ராமம்.]
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இந் ரியக்ேகாசம்

 
 இந் ரியக்ேகாசம் indiriyakācam, ெப. (n.)

இந் ரியக்கமலம் பாரக்்க; see indiriya-k- kamalam.

     [Skt. indriya-kosa → த. இந் ரியக்ேகாசம்.]

இந் ரியக்ேகாசர
ம்

இந் ரியக்ேகாசரம் indiriyakācaram, ெப. (n.)

   1.  லனால் அ யப்ப வ ; that which is perceived by the sense.

   2.  லன்க க் ச ்ெசய் யாதல்; capability of being perceptible by the sense (சா.அக.);.

த.வ.  லப்பா .

     [Skt. indriya-kösaram → த. இந் ரியக் ேகாசரம்.]

இந் ரியசக்

இந் ரியசக்  indiriyasakti, ெப. (n.)

   1.  லனின் ஆற்றல்; the power of the sense and the sensory organs.

   2. க நீரின் ( ந் ன்); ஆற்றல்; virile power.

த.வ.  லனாற்றல்.

     [Skt. Indirya-sakti → த. இந் ரியசக் .]

இந் ரியசங்கம்

 
 இந் ரியசங்கம் indiriyasaṅgam, ெப. (n.)

   பற்றற்ற தன்ைம; indifference to pleasure or pain; non-attachment to sensual objects-Stoicism.

     [Skt. indriya-sangha → த.இந் ரியசங்கம்.]

இந் ரிய ராவம்

 
 இந் ரிய ராவம் indiriyasirāvam, ெப. (n.)

   ெவள்ைள ேநா னால் ஏற்ப ம் க நீர ்( க் லம்);; a venereal disease attended with constant oozing or 
abnormal discharge of semen (சா.அக.);.

     [Skt. indriya-sråvya → த. இந் ரிய ராவம்.]

இந் ரியஞானம்

 
 இந் ரியஞானம் indiriyañāṉam, ெப. (n.)

   உணரச்் ன் க ; the faculty of perception (சா.அக.);.

     [Skt. indriya-ñāna → த. இந் ரியஞானம்.]

இந் ரியத்தா ட்
யம்

 
 இந் ரியத்தா ட் யம் indiriyattāruṭṭiyam, ெப. (n.)

   க நீரின் ( க் லத் ன்); வ ைம; the thickness of the semen (சா.அக.);.

இந் ரியத் வம்

 
 இந் ரியத் வம் indiriyattuvam, ெப. (n.)

   உணரச்் ன் உ ப்பா க் ம் நிைலைம; the condition of being an organ of sense (சா.அக.);.
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இந் ரியநரம்

 
 இந் ரியநரம்  indiriyanarambu, ெப. (n.)

   நா  (தா ); நரம் ; spermatic cord (சா.அக.);.

     [இந் ரியம் + நரம் .]

     [Skt. indriya → த. இந் ரியம்.]

இந் ரியநிக் ரக
ம்

 
 இந் ரியநிக் ரகம் indiriyaniggiragam, ெப. (n.)

   ெபா யடக்கம்; spiritual inhibition of the organs of sense.

     [Skt. indiriya-nigraha → த. இந் ரியநிக் ரம்.]

இந் ரியப்பைச

 
 இந் ரியப்பைச indiriyappasai, ெப. (n.)

   க நீரில் (இந் ரியத் ல்); உள்ள ன் ேபான்ற ெபா ள்; an albuminoid substance derived from the semen - 
spermatin.

     [இந் ரியம் + பைச.]

     [Skt. indriyam → த. இந் ரியம்.]

இந் ரியப் ரசங்க
ம்

 
 இந் ரியப் ரசங்கம் indiriyappirasaṅgam, ெப. (n.)

    ற் ன்ப கரச்் ; sensuality (சா.அக.);.

     [Skt. Indriya-pra-šangam → த. இந் ரியப் ரசங்கம்.]

இந் ரியப்ெப க்

 
 இந் ரியப்ெப க்  indiriyapperukku, ெப. (n.)

   க நீர ் யாக ரக்ைக ( க் ல த் );; abundant secretion of semen.

     [இந் ரியம் + ெப க் .]

     [Skt. indriyam → த. இந் ரியம்.]

இந் ரியப்ேபாக்

 
 இந் ரியப்ேபாக்  indiriyappōkku, ெப. (n.)

   க நீர ்( க் லம்);  யாக ெவளிப்ப ைக; frequent involuntary discharge of semen with out copulation- 
Spermatorrhoea.

     [இந் ரியம் + ேபாக் .]

     [Skt. indriyam → த. இந் ரியம்.]

இந் ரியபலம்

 
 இந் ரியபலம் indiriyabalam, ெப. (n.)

இந் ரியத்தா ட் யம் பாரக்்க;see indiriya-t-tarutyam.

     [இந் ரியம் + பலம்.]

     [Skt. indriyam → த. இந் ரியம்.]
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இந் ரிய த்

இந் ரிய த்  indiriyabutti, ெப. (n.)

   1. ஐம் லன் உணரச்் ; perception by the five sense.

   2.  லன் கரச்் ; the exercise of any sense.

   3. உ ப் களின் உணரச்் ; the faculty of any organ.

     [இந் ரியம் +  த் .]

     [Skt. Indriyam → த. இந் ரியம்.]

இந் ரியேபாகம்

 
 இந் ரியேபாகம் indiriyapōkam, ெப. (n.)

    ணரச்் யால் உண்டா ம் ம ழ்ச் ; sexual happiness (சா.அக.);.

த.வ.  ணரச்்  ம ழ்தல்.

     [Skt. Indrya-põka → த. இந் ரியேபாகம்.]

இந் ரியம்

இந் ரியம் indiriyam, ெப. (n.)

   1. ெபா ; organ or power of sense.

   2. க நீர ்( க் லம்);; semen.

   3. ெமய், வாய், கண்,  க் , ெச  என்ற ஐம்ெபா கள் ( ங்.);; the five organs of perception; the five sense of 
the body (சா.அக.);.

     [Skt. indriya → த. இந் ரியம்.]

ெமய்ைம ற் (தத் வ ல்); க த் ப் ப  லன் (இந் ரியம்); என்ப  ெமய், வாய், கண்,  க் , ெச  

இந் ரியம்நீற்றல்

 
 இந் ரியம்நீற்றல் indiriyamnīṟṟal, ெப. (n.)

   க நீர ்( க் லம்); தண்ணிைரப் ேபாலாைக; liquidity of semen; destruction of solution of spermatoza - 
spermatolysis.

த.வ. நீரத்்தக நீர.்

     [இந் ரியம் + நீற்றல்.]

     [Skt.lindriyam → த. இந் ரியம்.]

இந் ரியமடக்கல்

இந் ரியமடக்கல் indiriyamaḍakkal, ெதா.ெப.(vbl. n.)

   1. ஜம் லன்கைள ம் அடக் ைக; restraining the five senses.

   2.  ணரச்் ன் ேபா  க நீைர ெவளி டாதப  த க்ைக; suppression of semen during coition (சா.அக.);.

த.வ.  லனடக்கம்.

     [இந் ரியம் + அடக்கல்.]

     [Skt. indriyam → த. இந் ரியம்.]

இந் ரியம ப்

 
 இந் ரியம ப்  indiriyamaṟuppu, ெப. (n.)

   க நீர ்(இந் ரியம்); தைட; obstruction to the discharge of semen - Sper - matempharxis (சா.அக.);.
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இந் ரிய கல்

 
 இந் ரிய கல் indiriyamiṟugal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   க நீர ்( க் லம்); கட் ைக; thickening of the seminal fluid (சா.அக.);.

     [இந் ரியம் + இ கல்.]

     [Skt. indiriyam → த. இந் ரியம்.]

இந் ரிய ைடதல்

 
 இந் ரிய ைடதல் indiriyamuḍaidal, ெதா.ெப.(vbl.n)

இந் ரியம் நீற்றல் பாரக்்க; see indiriyam-nitral (சா.அக.);.

     [இந் ரியம் + உைடதல்.]

     [Skt. indriyam → த. இந் ரியம்.]

உபசாரி

உபசாரி1 ubacāri, ெப. (n.)

உபசாரகன் ( ன்.); பாரக்்க; see ubasaragan.

     [Skt. upacarin → த. உபசாரி.]

 உபசாரி2 ubacāri, ெப. (n.)

   ேநாயாளிக்  உத  ெசய்பவள்; a trained nurse who takes care of the sick.

     [உபசாரம் → உபசாரி.]

     'இ' ெப.பா.ஈ .

உபசாரிகம்

உபசாரிகம் ubacārigam, ெப. (n.)

உபசார வழக்  பாரக்்க; see upasāra valakku.

     "ஆளிைனேய ய மாெசன்ப  ேபா ப சாரிகம்" (ேவதா.  . 126);.

     [Skt. upacarika → த. உபசாரிகம்.]

உபசாரிைக

 
 உபசாரிைக ubacārigai, ெப. (n.)

    ைணயாளி; a person who attends on a sick patient.

     [Skt. upacarika → உபசாரிைக.]

உப

 
 உப  ubasi, ெப. (n.)

   கல க்காகப் ெபண்ணிடம் ேச பவன்; he who lies by the side of or approaches a woman for the purpose of 
sexual intercourse.

     [Skt. upasi → த. உப .]

உப க் வா

 
 உப க் வா ubasikkuvā, ெப. (n.)

உப ைவ பாரக்்க; see Ubasiguvai.
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உப ைவ

 
 உப ைவ ubasiguvai, ெப. (n.)

   உண்ணாக்  நீண்  க்கத்ைத உண்டாக்  உண்ண யா , இ மல், அ தல் த ய 
ணங்கைளக் காட் ேமார ்ேநாய்; a disease marked by cough and irritation of the throat and elongation of the uvula 

accompanied by swelling, in which the patient could not eat or drink without pain.

     [Skt. upa+jihva → உப ைவ.]

உப ங்

 
 உப ங்  ubasiṅgi, ெப. (n.)

   நா ல் வ ம் ண்; an ulcer on the tongue.

உப த்

 
 உப த்  ubasitti, ெப. (n.)

   ெவள்ைள நாகணம்; white croton oil plant-croton tigillium.

உப த் ைர

உப த் ைர ubasittirai, ெப. (n.)

   1. ஆல்; banyan tree.

   2. எ ; rat.

உப தேராகம்

உப தேராகம் ubasidarōkam, ெப. (n.)

   1. ெவப்பச ்சன்னி; an apoplectic stroke caused by exposure to excessive heat, natural or artificial heat stroke or heat 
apoplexy.

   2. ெவ ல் ரிவதா ண்டா ம் இ ; a sudden attack of paralysis from injury to the brain-sunstroke.

     [Skt. upacita + roha → த. உப தேராகம்.]

உப ரிட்டம்

 
 உப ரிட்டம் ubasiriṭṭam, ெப. (n.)

    ணரச்் ; coition, sexual intercourse.

உப ரிடம்

 
 உப ரிடம் ubacīriḍam, ெப. (n.)

   தைல  ேலற்ப ம் வளி  (கபாலவா );னால்  (க ப் ணி);களின் தைல ல் 
க்கத்ைத ண்டாக்  அவ்வாேற வ ற்  க் ம் ழந்ைதக் ம் உண்டாக் ேமார ்ேநாய்; a disease 

characterised by swelling of the heads of both the child in the womb and the pregnant woman. It is said to arise from the 
deranged condition of vayu in the region of the head.

த.வ. தைலப்ப மல்.

உப வனம்

உப வனம் ubacīvaṉam, ெப. (n.)

   1.  றைரச ்சாரந்்த வாழ்க்ைக; depending upon others, living, subject to others.

   2. வாழ் ( வனத் );ற் ரிய ெபா ள்; means of livelihood, sustenance.

த.வ. ஒட் வாழ் .

     [Skt. up-jivana → த. உப வனம்.]

உப -த்தல்

உப -த்தல் ubacīvittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உ ரவ்ாழப் றைர அல்ல  ெதான்ைறச ்சாரந்் த்தல்; to depend for one's life upon a person or thing.

     "இந்த ஔஷத ெமான்ைற ேய உபஜ க்க வைம ம்" (ரஹஸ்ய. 1225);.

த.வ. அண் வாழ்தல்.

     [Skt. upajiva → த. உப -,]
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உப கரம்

உப கரம் ubasugaram, ெப. (n.)

   1. க மசாைல; condiment.

   2. ந மணப்

   ெபா ள்; spices.

   3. ேச ம் ெபா ள்; an ingredient.

உப

உப  ubasurudi, ெப. (n.)

   இர ற் ேகட் ம் வாெனா  (ஆகாயவாணி);; kind of supernatural voice heard at night and supposed to foretell the 
future.

     "ேபாேகெலன்ன ப  ெசால் ைவ ெயலாம்." (அறப். சத. 62);.

     [Skt. upa-sruti → த. உப .]

உபெசன்மம்

உபெசன்மம் ubaseṉmam, ெப. (n.)

   ஒ வன் றந்த ண் க் ப் பத்ெதான்ப  தல் இ பத்ேத  ய ள்ள ண் ன்கள் (இலக்.  . 
பக். 796);; the third group of nine naksatras counted from one's natal naksatra.

த.வ. ஈற்ெறான்பான்.

     [Skt. upajanma → த. உபெசன்மம்.]

உபேசசனம்

உபேசசனம் ubacēcaṉam, ெப. (n.)

   இன் யைமயா  ேவண்டப்ெப ம் உப் ட்  ஊற ைவத்த ஊ க  த ய பக்க உண  வைககள் 
(உபகரணங்கள்);; relish, condiment.

     "யாவெனா வ க்  ம் த்  உபேஸசன ேகா ேல நிற் றான்" (ஈ . 1, 1 8, வ்யா. பக். 37);.

த.வ. ெதா க .

     [Skt. upa-sesana → த. உபேசசனம்.]

உபேசைவ

 
 உபேசைவ ubacēvai, ெப. (n.)

    ணரத்ல்; having intercourse with.

உபஞ்சேராகம்

 
 உபஞ்சேராகம் ubañjarōkam, ெப. (n.)

   ேமக ேநா னாேலற்ப ம் ண் ( ரணம்);; a venereal or syphilitic sore.

த.வ. ேமகப் ள்.

உபத்தநிக் ரகம்

 
 உபத்தநிக் ரகம் ubattaniggiragam, ெப. (n.)

   பா யல் ப்பத்ைத லக்கல்; rest - saint of sexual passion or desire.

உபத்தபத் ரம்

 
 உபத்தபத் ரம் ubattabattiram, ெப. (n.)

   அத் மரம்; Indian fig-tree.

உபத்தபாதம்

 
 உபத்தபாதம் ubattabātam, ெப. (n.)

   ஆண் க் ப் ேபா ம் அரத்தக் ழாய்; a particular blood-vessel leading to the generative organ of a male.

த.வ. ஆணநாளி.
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உபத்தம்

உபத்தம் ubattam, ெப. (n.)

   1.  றப் ப்  (சன்ேமந் ரம்); (மசச் .  ரம .11);; generative organ.

   2. ெபண்  ( ங்.);; pudendum muliebre.

   3. இ ப் ; the haunch or the hip.

த.வ. அல் ல்.

     [Skt. upa-stha → த. உபத்தம்.]

உபத்தாயம்

உபத்தாயம் ubattāyam, ெப. (n.)

   1. ெபாய், ெபாய்ப்ப  (அபத்தம்);; mistake.

   2.  ன்பம்; misery.

   3. வ வைக; means.

உபத்தானம்

உபத்தானம் ubattāṉam, ெப. (n.)

   அந் ேநர வ பாட்  (சந் யாவந்தன);  ற் ெசய் ம் மந் ரப் கழ் ( );; hymns recited at the close 
of santiya-vandanam.

     "காயத் ரி ெச யா பத்தானத் ன் ெறா ல் க்க" ( ரம் .நித் யகன். 6);.

த.வ. அந் ப்ேபாற் .

     [Skt. upa-sthana → த. உபத்தானம்.]

உபத்

உபத்  ubaddidi, ெப. (n.)

   1. அ  (ஞானம்);; wisdom.

   2. அ , அண்ைம (ச பம்);; proximity.

     [Skt. upasthit → த. உபத் .]

உபத் ரம்

 
 உபத் ரம் ubattiram, ெப. (n.)

    ன்பம் (யாழ்.அக.);; misery.

உபத் ரவ ரம்

 
 உபத் ரவ ரம் ubattiravasuram, ெப. (n.)

    ண் ( ரணம்);, காயம், வ  த யவற் னா ண்டா ேமாரவ்ைகக் காய்சச்ல்; a kind of fever arising 
Wounds, injury and pain - traumatic fever.

த.வ. வ க்காய்சச்ல்.

     [உபத் ரவம் +  ரம்.]

     [Skt. upa-drava → த. உபத் ரம்.]

ள் → கர →  ரம்.
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உபத் ரவம்

உபத் ரவம் ubattiravam, ெப. (n.)

   1. இ க்கண்; tyranny, oppression, violence.

     "அரசன் கைள உபத் ரவம் ெசய்தான்".

   2. இன்னல்,  ன்பம்; calamity as famine, affliction, tribulation suffering of mind or body.

     'ப பத் ரவம், மேனாபத் ரவம்'.

   3. ேநா ன் லமாய் ஏற்ப ம் ன்பங்கள்; the side issues of a disease.

   4. ஒ  ேநாய் லமாக மற் ம் ல ேநாய்கள் உண்டாதல்; a disease or diseases concurring with another 
disease, the concurrence of two or more diseases in the same patient complication.

   5.  ழ்ப் ண் (ரணம்);,  ண் த யவற்றால் ப ம் ெகா ந் ன்பம்; the supervening and distressing 
symptoms found in cases of wound, ulcer etc. any grieves accident, misfortune calamity, mischief, national distress.

   6.  ெரன உண்டா ம் நிகழ் ; that which attacks or occurs suddenly.

   7. ெதால்ைல, ெதாந்தர ; worry.

     "பட் ப் டைவ ேவ ெமன்  மைன  உபத் ரவஞ் ெசய் றாள்".

த.வ. ெதாந்தர .

உபதஞ்சக்கைற

 
 உபதஞ்சக்கைற ubadañjakkaṟai, ெப. (n.)

   ேமகெவா க் னால் ஏற்ப ம் மா ; a venereal or syphilitic taint.

     [உபதஞ்சம் + கைற.]

     [Skt. upa-dansa → த. உபதஞ்சம்.]

க  → க  → கைற = க ப் , மா .

உபதஞ்சம்

உபதஞ்சம் ubadañjam, ெப. (n.)

   1. பா யல் ேநாய் (ேமக ரந் );; lues venereal.

   2. உண் ம் ேபா  ெதாட் க் ெகாள் ம் ஊ காய் த யன; pickle etc. used as auxiliaries in eating food.

     [Skt. upa-dansa → த. உபதஞ்சம்.]

உபதஞ்ச

 
 உபதஞ்ச  ubadañjavīṟu, ெப. (n.)

   பா யல் (ேமக); ேநா ன் ; venereal or syphilitic virus.

     [உபதஞ்ச(ம்); +  .]

     [Skt. upa-dansa → த. உபதஞ்சம்.]

உபதம்சம்

 
 உபதம்சம் ubadamcam, ெப. (n.)

உபதஞ்சம் பாரக்்க; see Ubatanjam.

     [Skt upa-dansa → த. உபதம்சம்.]
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உபத சம்

உபத சம் ubadamisam, ெப. (n.)

   1. பக்க உண  (உண ன் உபகரணம்);; relish anything eaten with food to whet the appetite.

   2. பால் (ேமக ரண); ேநாய் (ைபஷஜ.);; primary syphilis, chancre.

     [Skt. upa-dams → த. உபத சம்.]

உபதாகம்

 
 உபதாகம் ubatākam, ெப. (n.)

   பைன ( .அ.);; palmyra-palm.

உபதா

 
 உபதா  ubatātu, ெப. (n.)

   ெபான் த ய ஏ  மாைழ (தா );க்கைளப் ேபாலத ்ேதாற்ற ைடய இ ந்த ஏ  மாைழ 
(உேலாகங்);கள் (சங்.அக.);; any one of seven minerals, inferior to tatu viz. 

வரண்மாட் கம், தாரமாட் கம்,  த்தம், காஞ் யம், ரீ ,  ந் ரம்,  லாசத் .

த.வ. தாழ்மாைழ.

     [Skt upa-tatu → த. உபதா .]

உபதாபம்

 
 உபதாபம் ubatābam, ெப. (n.)

   அழற் , ெவப்ப ணர்  (நாநாரத்்த.);; burning sensation.

     [Skt upatapa → த. உபதாபம்.]

உபதாபனநா

 
 உபதாபனநா  ubatābaṉanāṭi, ெப. (n.)

    ச் க் ழ ன் நா  (தமரக சாைக நா );; the bronchial artery.

     [உபதானம் + நா .]

     [Skt. upa-dhana → த. உபதானம்.]

நாள் → நாளி → நா  → நா .

உபதாபனம்

 
 உபதாபனம் ubatābaṉam, ெப. (n.)

உபதாபம் பாரக்்க; see uba-dabam.

உபதாளம்

உபதாளம் ubatāḷam, ெப. (n.)

   ஐந்  தாளங்கள் (பரத. தாள. 3);; secondary time-measures, five in number.

ஆ தாளம், பாரவ் ேலாசனம்,  க்கம்,  ங்கநந்தம்,  ரிமாத் ைர.

த.வ.  தாளம்.

     [உப + தாளம்.]

     [Skt. upa → த. உப.]

தாள் → தாளம்.
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உபதானம்

உபதானம்1 ubatāṉam, ெப. (n.)

உபாதானகாரணம் பாரக்்க; see ubatanakaranam.

     "அைவ தற்ேக பதானமா ம்" (பாரத.இராச. 4);.

     [உப + தானம்.]

     [Skt. upa → த. உப.]

     [த. தானம் → Skt. dana.]

த  → தா → தானம்.

 உபதானம்2 ubatāṉam, ெப. (n.)

   1. தைலயைண ( வா.);; pillow, cushion.

   2. அ க்கல் (அஸ் வாரம்); ( ன்.);; foundation.

     [Skt. upa-dhåna → த. உபதானம்.]

 உபதானம்3 ubatāṉam, ெப. (n.)

   ேநான்  ( ரதம்); (நாநாரத்்த.);; religious sensation.

     [Skt. upadhåna → த. உபதானம்.]

 உபதானம்4 ubatāṉam, ெப. (n.)

   நஞ்  ( டம்);; poison.

உப

உப 1 ubadi, ெப. (n.)

   1. சக்கரத் ன் ஆரம் ( ன்.);; the part of a wheel between the nave and the circumference.

   2. அசச்ம் ( ன்.);; fear.

   3. வஞ்சைன (நாநாரத்்த.);; deceit.

     [Skt. upadhi → த. உப .]

 உப 2 ubadi, ெப. (n.)

   1. பயன்பா ள்ள , அதாவ  ைக; that which is useful i.e. the hand.

   2.  ல் ரி; a parasitical plant.

உப ைச

 
 உப ைச ubadisai, ெப. (n.)

   ேகாணத் ைச; intermediate point of the compass.

     [உப +  ைச.]

     [Skt. upa → த. உப.]

க்  →  ைச.

உப ட்ைட

உப டை்ட ubadiruṭṭai, ெப. (n.)

    சகன் ( ேரா தன்); ( வக. 2362 உைர);; priest, as the conductor of ceremonies.

     [Skt. upa-drasta → த. உப டை்ட.]
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உபேதசகைல

உபேதசகைல ubatēcagalai, ெப. (n.)

   சமய ெமய்ப்ெபா ள் கற் க் ம் (மததத் வ ேபாதனா);  ைற ( . .அளைவ. 13,  வாக்.);; art of 
communicating to a disciple the basic truths of religion.

     [உபேதச + கைல.]

     [Skt. upa-desa → த. உபேதசம்.]

கல் → கைல.

உபேதசகாண்டம்

 
 உபேதசகாண்டம் ubatēcakāṇṭam, ெப. (n.)

   வடெமா  கந்த ராணத் ன் ஒ  ப னின்  ேகாேனரியப்ப த யார ்ெமா ெபயரத்் ப் 
பா ய த ழ் ல்; a Tamil poetic version by Koneriyappamudaliyar of the last kanga of the Sivasahasyakhanda of the 
Skandapurana.

     [உபேதச(ம்); + காண்டம்.]

     [Skt. upa-desa → த. உபேதசம்.]

    ள் →  ண்  → கண்  = கட் ;    ற் ரைள;கண்  → கண்டம் = ெபரிய ண் . கண்டம் → காண்டம் 
= ெபரிய ன் ஒ  ப , ஓரியல்.

உபேதசப்பஃெறா
ைட

 
 உபேதசப்பஃெறாைட ubatēcabbaḵṟoḍai, ெப. (n.)

   தட் ணா ரத்்  ேத கரியற் ய ஒ  பண்டார சாத் ரம்; a saiva - siddhanda treatise by Tatcinamurtti-tesiga, 
one of pantaracattiram.

     [உபேதசம் + பஃெறாைட. பல் + ெதாைட – பஃெறாைட.]

     [Skt. upa-desa → த. உபேதசம்.]

உபேதசம்

உபேதசம் ubatēcam, ெப. (n.)

   1. நல் ைர, அ ைர (ஞானேபாதைன); ( .ேபா.3, 6,  ற். பக். 76);; spiritual instruction, teaching of doctrine.

   2. மந் ர அ ைர (மந் ேராப ேதசம்); ( தான. நல் ைன.15);; initiation into the mysteries of religion, by 
communication of the mantras.

த.வ. அ ைர.

     [Skt. upa-desa → த. உபேதசம்.]

உபேதசரத் னமா
ைல

உபேதசரத் னமாைல ubatēcarattiṉamālai, ெப. (n.)

   மணவாளமா னிகளியற் ய ஒ  மா யச ்சடங்  (ைவணவ சம் ரதாய);  ல்; a poetical treatise in 
Tamil by manavalama-munga 15th C explaining the vaisnava traditions and describing the lives and teachings of the long 
lineage of Vaisn acaryas.

     [உபேதசம் + ரத் ன + மாைல.]

     [Skt. upa-desa → த. உபேதசம்.]

     [Skt. ratna → த. ரத் னம்.]

உபேதசெவண்பா

 
 உபேதசெவண்பா ubatēcaveṇbā, ெப. (n.)

   அம்பலவாண ேத கரியற் ய ஒ  வக்ெகாண்  ல் (பண்டார சாத் ரம்);; a šaiva šiddhända 
treatise by ambalavana-desigar, one of pandara-satiram.

     [உபேதச(ம்); + ெவண்பா.]

     [Skt. upadesa → த. உபேதசம்.]
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உபேத

உபேத 1 ubatēcittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கற் த்தல் (ேபா த்தல்);; to teach spiritual truths, give religious instruction.

   2. மந் ரத் ெதாடர் ல் அ  ெகா த்தல்; to initiate into the mysteries of ceremonies religion by communicating 
appropriate mantras.

     "உபேத த்த த் ைய" ( ைள. அட்டமா. 29);.

   3. மந்தண (இரக ய);மாக இணங்கக் தல்; to influence in private, give secret advice.

     "அவள் அவ க்  உபேத த் ட்டாள்".

     [Skt. upadasa → த. உபேதசம் → உபேத .]

 உபேத 2 ubatēci, ெப. (n.)

   1. கற் ப்ேபான், அ ைரஞன் (ேபா ப்ேபான்);; preceptor, teacher.

   2. அ ைர (உபேத க்கப்); ெப பவன் ( .ேபா. 7, 3,  ற்);; recipient of spiritual instruction.

     [Skt. upadésin → த. உபேத .]

உபேத ைக

 
 உபேத ைக ubatēcigai, ெப. (n.)

   ெப  ன்ைன; large-leaved fire brand teak.

உபேத யார்

 
 உபேத யார ்ubatēciyār, ெப. (n.)

    ைண அ ைரயாளர,் உபேபாதகர ்( த்.);; catechist.

     [Skt. upa-desika → த. உபேத யார.்]

     'ஆர'் உயர் ப் பன்ைம ஈ .

உபேதந் ரியம்

 
 உபேதந் ரியம் ubatēndiriyam, ெப. (n.)

   ஆண்  அல்ல  ெபண் ; the genitals whether of a male or a female.

உபைத

உபைத1 ubadai, ெப. (n.)

   அைமசச்ர ் த ேயாைரத் ேதரந்்ெத த்  அமரத்் வதற்  அரசர ்ெசய் ந் ேதர்  ( றள், 501, 
உைர);; test of the character and honesty of a minister or any officer of state in four ways viz. 

அற பைத ெபா பைத, இன்ப பைத, அசச் பைத.

     [Skt. upa-dhā → த. உபைத.]

 உபைத2 ubadai, ெப. (n.)

   காணிக்ைக (நாநாரத்்த.);; offering.

     [Skt. upadhå → த. உபைத.]

உபந்நியாசம்

 
 உபந்நியாசம் ubanniyācam, ெப. (n.)

   ெசாற்ெபா ; discourse.

     [Skt. upa-nyåsa → த. உபந்நியாசம்.]

 Upa-nyasa என் ம் ெசால் ற்  வடெமா ல் ேழைவத்தல், பக்கத் ல் ைவத்தல்,  ன் க் க் 
ெகாண்  வ தல், ேப தல்,  ப் தல், உைர ண் ைர.  ப்  ேமற்ேகாள் ேபான்ற ெபா ள்கள் 
உள்ளன. (மா. .);. த ல் இசெ்சாற்  ெசாற்ெபா  ப்பாக ேப ைர என் ம் ெபா ள் மட் ம் 
உண் .
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உபநகேராகம்

 
 உபநகேராகம் ubanagarōgam, ெப. (n.)

   உ ரிைட  (நகசச்ந் );ல் கட் ண்டா க் த்தல்,  க்கம் த ய ணங்கைளக் காட் ேமார ் ண் 
( ரண); ேநாய்; a malignant disease of the nail bed characterised by swelling, shooting pain etc. - whitlow.

     [Skt. upa-nakha + roha → த. உபநகேராகம்.]

உபநட்சத் ரம்

 
 உபநடச்த் ரம் ubanaṭcattiram, ெப. (n.)

    ண் ன்கள் (அப் ரதான நடச்த் ரம்); (சங்.அக.);; secondary star, minor constellation.

     [Skt. upa-naksatra → த. உப நடச்த் ரம்.]

உபந

 
 உபந  ubanadi, ெப. (n.)

   ேபராற் ல் வந்  ம் ஆ ,  ற்றா ; tributary stream, affluent.

த.வ.  ைளயா .

     [Skt. upa-nadi → த. உபந .]

உபநயம்

உபநயம் ubanayam, ெப. (n.)

   அ மான ப் கள் ஐந்த ள் நான்காவ  (மணிேம. 29, 62);; statement bringing the invariable concomitant 
middle term into relation with the minor, the fourth member of an Indian syllogism.

     [Skt. upa-naya → த. உபநயம்.]

உபநயனம்

உபநயனம்1 ubanayaṉam, ெப. (n.)

   1.  ல் அணி க்  (தரிக் );ஞ் சடங்  ( வாைனக். ேகாச.் ெசங். 14);; initiatory ceremony intended to 
qualify the boys of the three twice-born castes among the Brahmins for commencement of the study of the Védas, 
accompanied by the investiture With the sacred thread, one of cotavacamskaram.

   2.  க் க் கண்ணா ; spectacles, lit. supplementary eyes or help to vision.

த.வ.  ல் ணல்.

     [Skt. upa-nayana → த. உபநயனம்.]

 உபநயனம்2 ubanayaṉam, ெப. (n.)

உபந -த்தல்

உபந -த்தல் ubanayittal,    11 ெச. . . (v.i.)

    ற்சடங்  ெசய்தல் ( தான ைமந்தர.் 25);; to perform the ceremony of investing the sacred thread.

     [Skt upanaya → த. உபநயம் → உபந -,]

உபநளகம்

 
 உபநளகம் ubanaḷagam, ெப. (n.)

    ன் கால் ற்ெற ம் ; the outer and smaller of the two bones of the leg-fibula.
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உபநாகக்கட்

 
 உபநாகக்கட்  ubanākakkaṭṭu, ெப. (n.)

    ண் க்  ம ந்  ைவத் க் கட்டல்; application of poultice to a wound.

     [உபநாக(ம்); + கட் .]

     [Skt. upa-näha → த. உபநாகம்.]

கள் → கட் .

உபநாகம்

உபநாகம்1 ubanākam, ெப. (n.)

   1. யா ன் ைட (நாநாரத்்த.);; peg to which the strings of a yal are attached.

   2.  ண் கட் களில் ைவத் க் கட் ம் மா த யன ( ன்.);; poultice.

     [Skt. upa-naha → த. உபநாகம்.]

 உபநாகம்2 ubanākam, ெப. (n.)

   1. தாமைர ன் அ த்தண் ; the stalk of the lotus.

   2. கபத் னால் ெவள் சச்ந் ல் தாமைரக் ெகா ன் அ த் தண்ைடப் ேபால் கட் ைய ெய ப் , 
க்கத்ைத ம், வ ைய  ண்டாக் ேமார ்வைகக் கண்ேணாய்; a painful cyst of considerable size (that of a 

உபநாகனம்

உபநாகனம் ubanākaṉam, ெப. (n.)

   1.  ண் க் க் கட் ம் ம ந் ; poultice or external application to a wound, swelling etc.

   2. ம ந் ைலகைள வதக்  ைவத் க் கட் தல்; application of medicinal leaves coated with oil and exposed to fire.

   3. களி ண் க் கட் தல்; the act of putting a plaster or poultice upon.

   4. எண்ெணய் (ைதலம்);  தல்; anointing medicated oil.

   5. இ த் க் கட் ம் ம ந் ; a bandage of pounded leaves or other medicine applied to a wound.

     [Skt. upa-nahana → த. உபநாகனம்.]

உபநாயகன்

 
 உபநாயகன் ubanāyagaṉ, ெப. (n.)

   கள்ளக்காதலன்; paramour, illicit partner of a married woman.

     [Skt. upanayak → த. உபநாயகன்.]

உபநாயம்

உபநாயம்1 ubanāyam, ெப. (n.)

உபநாகம்1 பாரக்்க; see ubanagam1.

 உபநாயம்2 ubanāyam, ெப. (n.)

உபநாகம்2 பாரக்்க; see ubanägam2.

உபநிகழ்தம்

 
 உபநிகழ்தம் ubanigaḻtam, ெப. (n.)

   ஓங்காரம்; the mystic name of the deity prefacing and concluding all the prayers of the daily worshipper.

உபநிட் ராமணம்

உபநிட் ராமணம் ubaniṭkirāmaṇam, ெப. (n.)

    றந்த நான்கா மாதத் ல் ள்ைளைய தன் தல் ெவளிக்ெகாண ஞ் சடங்  ( வாைனக். 
ேகாசெ்சங். 39);; ceremony of taking a child out for the first time in the fourth month after its birth.

     [Skt. upa-nis-kråmana → த. உபநிட ் ராமணம்.]
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உபநிட றமணம்

 
 உபநிட றமணம் ubaniḍagiṟamaṇam, ெப. (n.)

   ெவளிக் ளம்பல், ெவளிேய அ  எ த்  ைவத்தல்; the act of going or stepping out.

     [Skt. upa-nis-krámana → த. உபநிட றமணம்.]

உபநிடதம்

உபநிடதம்1 ubaniḍadam, ெப. (n.)

   1. மைற ன் (ேவதத் ன்); ஒ  (ஞான); காண்டம் ( ங்.);; upanisad, philosophical writing forming part of the 
vedas.

   2. மைற (ேவதம்);; veda.

     "உபநிடத ெமா  நான் ம்" (க ங். கட ள். 5);.

     [Skt. upa-nisad → த. உபநிடதம்.]

 உபநிடதம்2 ubaniḍadam, ெப. (n.)

   1. அறம் (த மம்); (நாநாரத்்த);; virtue.

   2. க க்கம் (இரக யம்);; secret.

     [Skt. upa-nisad → த. உபநிடதம்.]

உபநி

 
 உபநி  ubanidi, ெப. (n.)

   தக்கவனிடத் ல் த் ைர ட்  அைடக்கலமாக ைவக் ம் ெபா ள்;     [Skt. upa-ni-dhi → த. உபநி .]

உபநிபாதம்

 
 உபநிபாதம் ubanibātam, ெப. (n.)

    ெரன ஏற்ப ம் ேநாய்; a sudden and unexpected attack of a disease.

உபநிய -த்தல்

உபநிய -த்தல் ubaniyasittal,    11 ெச. .  (v.i.)

    ரி ைரயாற் தல்; to deliver lectures, to elaborate.

     "தம் ைடய மதத்ைத உபநிய த்  நின்றார ் ழ்" (ஈ . 1, 1, 9, வ்யா. பக். 62);.

     [Skt. upa-nyasa → த. உபநியாச → உபநியா -,]

உபநியாசம்

 
 உபநியாசம் ubaniyācam, ெப. (n.)

   பரப் ைர, ேப ைர ( ரசங்கம்);; address, speech, lecture.

த.வ. ேப ைர.

     [Skt. upa-nyasa → த. உபநியாசம்.]

உபேநத் ரம்

 
 உபேநத் ரம் ubanēttiram, ெப. (n.)

உபநயனம் பாரக்்க; see ubanayanam.
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உபப் ரமா

 
 உபப் ரமா ubabbiramā, ெப. (n.)

   மக்கள் தைலவர ்ப ன்ம ள் (தசப் ரசாப ள்); ஒ வர;் any one of tasa-p-pirasapadi.

     [Skt. upa-brahmä → த. உபப் ரமா.]

உபப் ம்மணம்

 
 உபப் ம்மணம் ubabbirummaṇam, ெப. (n.)

   மைற (ேவத);ப்ெபா ைள ளக் ம் மறவனப்  (இ காசம்);, ெதான்மம் ( ராணம்); ேபான்றன; itihasas, 
puranas, etc. which dilate on the meaning of the Vedas.

     [Skt. upa-brmhana → த. உபப் ம்மணம்.]

உபப் லவம்

உபப் லவம் ubabbilavam, ெப. (n.)

   க ங்ேகாள் (இரா );; rahu, the ascending node.

   2. ெக  (உற்பாதம்);; evil portent.

     [Skt. upa-plava → த. உபப் லவம்.]

உபபட்சம்

உபபடச்ம் ubabaṭcam, ெப. (n.)

   1. அக் ள்; arm-pit.

   2. அக் ள் ம ர;் hair in the armpit.

உபபத்

உபபத்  ubabatti, ெப. (n.)

   1. நயம், நயன்ைம (நியாயம்);; reason, justification (Brah.);.

     "அப்ப ச ்ெசால்வதற்  உபபத்  என்ன?".

   2. ெசாத் ; property, wealth (Brah.);.

     "அவன் உபபத் ள்ளவன்".

   3. ெசால் ம் ெசய் ைய உ ப த் ம் ெபா ட் க் காட் ம் உத் ; argument advanced for the 
establishment of proposition, proof.

     "சச் தானந்த ப பத் யக ஞ் வ மாய்" ( ரேபாத. 22, 17);.

     [Skt. upa-patti → த. உபபத் .]

உபபத் ரம்

 
 உபபத் ரம் ubabattiram, ெப. (n.)

   இைலக்காம்ப ேக ள்ள ய இைல; a small leaf like appendage at the base of the pedicle, a stipule.

த.வ. தளிர.்

     [Skt. upa-pattra → த. உபபத் ரம்.]

உபப

 
 உபப  ubabadi, ெப. (n.)

   கள்ளக்காதலன் (ேசாரநாயகன்);; illicit partner of a married woman, paramour.

     [Skt. upa-pati → த. உபப .]

உபபரிசைன

உபபரிசைன ubabarisaṉai, ெப. (n.)

   1.  ணரச்் ; coition.

   2. உண்டா த்தல்; impregnation.
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உபபலம்

 
 உபபலம் ubabalam, ெப. (n.)

    ைண வ ; auxiliary, allied army, (Brah.);.

     [Skt. upa-bala → த. உபபலம்.]

உபபாதகம்

உபபாதகம் ubabātagam, ெப. (n.)

    ற்றம் (பாதகம்); ( வத . பாவ. 34);; sin less heinous than panjama-padagam.

     [Skt. upa-pataka  →த. உபபாதகம்.]

உப ராணம்

உப ராணம் ubaburāṇam, ெப. (n.)

   ெதான்ம (மகா ராண);ங்கட்  அ த்  ம க்கப்ெப ஞ் ெதான்மங்கள் ( ராணங்கள்);;ளecondary 
or minor puranas which are 18 in number.

சனற் மாரம், நார ங்கம், நந் ,  வாசம்,  வத மம், நார யம், கா லம், மானவம், ஒளசனம், 
வர ட்டைலங்கம், வா ணம், காளிகம், சாம்ேபசம், அங் ரம், ெசளரம், பராசரம், மாரீசம், பாரக்்கவம் 
( ரம் . இந் ரத். 10);.

த.வ.  ைணதெ்தான்மம்.

உபேப

 
 உபேப  ubabēṟu, ெப. (n.)

    ைணப்பயன் (உபபலன்);; something obtained in addition to the principal material, as in a process of manufacturing, 
a secondary product obtained during the manufacture of a primary product - by product.

     [உப + ேப .]

     [Skt. ира → த. உப.]

ெப  → ேப .

உபேயாக் யம்

உபேயாக் யம் ubayōkkiyam, ெப. (n.)

   பலவைக அர ைறைய ஈட் வ ங் காப்பாற் வ ஞ் ெசல  ெசய்யப்ப ம் ெபா ள் ( க் ரநீ , 
98);; money expended in the collection of revenue from several Sources and in its safeguarding.

     [Skt. upa-bhógya → த. உபேபாக் யம்.]

உபேயாகாந்தராய
ம்

உபேயாகாந்தராயம் ubayōkāndarāyam, ெப. (n.)

   பயன்பாட்  (அ ப த்த);ற் ரிய ெபா ள்கைள லக் வதா ய க மம் ( வக. 3081, உைர);;த.வ. 
ைழ நீக்கம்.

     [Skt. upa-bhoga + taråyam → த. உபேயாகாந்தராயம்.]

உபம்

உபம் ubam, ெப. (n.)

   இரண் ; two.

     " ன்னான்  ன லந்த ெமா கழஞ்சா மற்ைற ம்" (ைதலவ. ைதல. 109);.

     [Skt. ubha → த. உபம்.]

உபம ந்

 
 உபம ந்  ubamarundu, ெப. (n.)

    ைணயாகக் ெகாள் ம் ம ந் ; an ingredient in a prescription to help the main ingredient-adjuvant.

     [உப + ம ந் .]

     [Skt. upa → த. உப.]

ம  → ம ந் .
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உபமலம்

உபமலம் ubamalam, ெப. (n.)

   1. உள்ளி க் ம் மா ; internal impurities or filth such as phelgm, sweat etc.

   2. மனமா  ( ங்.);; mental impurity, inward depravity.

     [உப + மலம்.]

     [Skt. upa → த. உப.]

மல் → மலம் = அ க் , பவ் .

உபமன்னி

உபமன்னி  ubamaṉṉiyu, ெப. (n.)

   ஒ  வனிய (ைசவ);  னிவர;் a Saivite rsi, the reputed author of the upamanyu-bhakta-vilasa, a Skt. work relating 
the stories of the 63 Saiva saints.

     [Skt. upamanyu → த. உபமன்னி .]

உபமானம்

உபமானம் ubamāṉam, ெப. (n.)

   1. உவைம; standard of comparison, recognition of likeness, resemblance.

   2. ஓர ்ஒப் ைம ( ரமாணம்); (அணி .1);;     [த. உவமானம் → Skt. upa-mana → த. உபமானம்.]

உபமானர தம்

 
 உபமானர தம் ubamāṉaragidam, ெப. (n.)

   உவைமயற்ற ; that which is matchless, incomparable.

     [Skt. upamåna-rahita → த. உபமானர தம்.]

உப

உப  ubamidi, ெப. (n.)

   ஒப் ைம வைகயால் ( ரமாணத் னால்); வ ம் அ  (தரக்்கபா. 30);; knowledge of things derived from 
апаlogy.

     [Skt. upa-miti → த. உப .]

உபேமயம்

உபேமயம் ubamēyam, ெப. (n.)

   உவ க்கப்பட்ட ெபா ள் (அணி . 1);; that which is compared, subject of comparison.

     [த. உவேமயம் → Skt. upameya → த. உபேமயம்.]

உபேமேயாபமால
ங்காரம்

உபேமேயாபமாலங்காரம் ubamēyōbamālaṅgāram, ெப. (n.)

   உவமானம் (உபமான); உவேமயம் (உபேமயம்); ஒன்றற்  ஒன்  ெபா ள் உவேமய உவமானங்களாக 
வ ம் அணி (அணி . 3.);; a figure of speech in which the upa-manam, and upa-meyam are compared to each other, 

உபைம

 
 உபைம ubamai, ெப. (n.)

   ஒப் ைம; comparison, similarity.

     [த. உவைம → Skt. upa-má → த. உபைம.]

உபயகர்ப்ேபாட்டம்

 
 உபயகரப்்ேபாட்டம் ubayagarbbōṭṭam, ெப. (n.)

    ைல (மாரக் ); மாதத் க் கைட  நாளிற் ற்ெகாண்  மைழ ெபய்யா  நிற் ம் ேமகம்; double 
conception of rain by the clouds, supposed to take place if clouds appear without rain on the last day of the month of markali.

த.வ. காேராட்டம்.

     [உபய + கரப்்ப + ஓட்டம்.]

     [Skt. ubhaya → த. உபய.]

     [த.   → க  → க ப்பம் → Skt. garbha.]

ஒ  → ஒட்  → ஓட்டம்.
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உபயக

உபயக  ubayagavi, ெப. (n.)

   இ ேவ  ெமா களில் பா யற் ம் பாவலன்; poet who has attainments enabling him to compose verses with 
equal facility in two languages, as for example, in Sanskrit and Tamil.

     "உபயக ப் லவன்" ( வா. 1. கட் ைர.);.

த.வ. இ ெமா ப் பாவலன்.

     [Skt. ubhayakavi → த. உபயக .]

உபய லம்

உபய லம் ubayagulam, ெப. (n.)

   தாய் தந்ைத வ  மர கள்; the two ancestral lines, paternal and maternal.

     "உபய ல ப ங்க" ( ப் . 128);.

த.வ. ஈன்ேறாரவ் .

     [உபய(ம்); +  லம்.]

     [Skt. ubha → த. உபய.]

ல் →  லம்.

உபய ேலாத்தமன்

உபய ேலாத்தமன் ubayagulōttamaṉ, ெப. (n.)

   தாய்வ , தந்ைத வ களால் உயரந்்தவன்; one of noble extraction on this paternal as well as maternal sides.

     "உபய ேலாத்தமன பயன்" (க ங். கட ள். 2);.

த.வ. ஈன்ேறார ்வ  ேமலான்.

     [உபய(ம்); +  லம் + உத்தமன்.]

     [Skt. ubhaya → த. உபயம்.]

உத்  = உயர் . உத்  → உத்தம் → உத்தமன்.

உபயேகா

உபயேகா 1 ubayaāmugi, ெப. (n.)

   ஈ ம் ேபா  கன் ன் கம் ெவளிேய உதயமா ள்ள மா ; cow in the act of calving, as having two faces, or 
heads towards both ways, considered as a fit object of gift for the acquirement of merit.

     "உபய ேகா ைய ந்ேதார"் (கா க. ேதவரக்.  . 22);.

     [உபய + ேகா +  .]

     [Skt. ubhaya → த. உபய.]

கம் →  .

 உபயேகா 2 ubayaāmugi, ெப. (n.)

   இ  பக்கம் பாரை்வ ள்ள உ ரி; two faced living beings or looking both ways as do worms.

த.வ. இ ேநாக் .

உபயசம்மதம்

 
 உபயசம்மதம் ubayasammadam, ெப. (n.)

   இ  றத்தார ்இைச  (அ ம );; acceptance by both parties in a dispute.

த.வ. இ சார ்இைச .

     [Skt. ubhaya-sammada → த. உபயசம்மதம்.]
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உபயத் ரர்

 
 உபயத் ரர ்ubayattirar, ெப. (n.)

   இ றத்தா ம்; both parties.

த.வ. இ சாரார.்

     [Skt. ubhayatra → த. உபயத் ரர.்]

உபயதன்ம கலம்

உபயதன்ம கலம் ubayadaṉmavigalam, ெப. (n.)

    ட்டாந்தத் ல் ணியப்ப ம் ெபா ள் (சாத் ய);  ைணக்காரணம் (சாதன);  ரண் ம் ைறந்த 
ஏ ப்ேபா  வைக (மணிேம. 29, 359);;த.வ. இ சார ்ஏ ப்ேபா .

     [kt. ubhaya + tanma – vikalam → த. உபயதன்ம கலம்.]

உபயந் ரம்

 
 உபயந் ரம் ubayandiram, ெப. (n.)

   அ ைவ ம த் வஞ் ெசய்வதற்கான ய அல்ல  ைணக் க கள்; minor surgical accessories.

த.வ. அ ைவப்பணி ட் .

உபயநாகமலர்

 
 உபயநாகமலர ்ubayanākamalar, ெப. (n.)

   இ வைக நாகப்  (  நாகப் , ெப  நாகப் );; the two kinds cassiabuds, mesua ferrea.

     [உபய(ம்); + நாகமலர.்]

     [Skt. ubhaya → த. உபய(ம்);.]

உபயெநாச்

 
 உபயெநாச்  ubayanocci, ெப. (n.)

   இ வைக ெநாச்  (ெவண்ெணாச் , க  ெநாச் );; the two kinds of vitex-vitex negundo and Vitex trifolia.

த.வ. இ ெநாச் .

     [உபய(ம்); + ெநாச் .]

     [Skt. ubhaya → த. உபய(ம்);.]

உபயபாகம்

 
 உபயபாகம் ubayabākam, ெப. (n.)

   கக்கல் க சச்ல் (வாந் ேப ); உண்டாக் ம் ம ந் ; a medicine that acts in two ways as an emetic and as a 
purgative.

     [உபய(ம்); + பாகம்.]

     [Skt. ubhaya → த. உபயம்.]

ப  → பா  → பாகம்.
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உபயம்

உபயம்1 ubayam, ெப. (n.)

   1. இரண்  ( வா.);; two.

   2. ேகா ல் த யவற் ற் க் ெகா க் ம் அறக்ெகாைட (த மம்);; gift to a temple or a monastery (S.l.l. iii, 
209);.

த.வ.  ப்பணிக்ெகாைட.

     [Skt. ubhaya → த. உபயம்.]

 உபயம்2 ubayam, ெப. (n.)

   பைழய வரி ( வரண்ாதாய); வைக; an ancient tax, payable in cash.

உபயமாதம்

 
 உபயமாதம் ubayamātam, ெப. (n.)

   இ  ஒைர (உபயரா ); மாதங்கள் ( ன்.);; the four months in which the sun is in the common signs, viz. 

ஆனி,  ரட்டா , மாரக் , பங் னி, 

 corresponding to June-July, September-October, December-January and March-April.

த.வ, ஈேராைர மாதம்.

     [உபய + மாதம்.]

     [Skt. ubhaya → த. உபய(ம்);.]

ம  → மாதம்.

உபயமார்க்கம்

உபயமாரக்்கம் ubayamārkkam, ெப. (n.)

   வரிவைக; a tax (S.I.I.IV. 99);.

உபய கம்

உபய கம் ubayamugam, ெப. (n.)

   1. ேமல் கம்,  ழ் கம் த ய றம்; the two directions, namely upward and downward.

   2. தா ன் க ம் அதற்  ேநரம்ாறாக இ க் ம் ன் வ ற் ல் இ க் ம் க ன் க ம்; the 
two-faced said of a pregnant woman because of the embryo which has its face turned in the opposite direction to that of the 
mother.

   3. இ  பக்க ம் ம்பக் ய கம்; having a face that can be turned either way.

த.வ. இ கம்.

     [உபய(ம்); +  கம்.]

     [Skt. ubhaya → த. உபய(ம்);.]

உபய கரத்த த்த
ம்

 
 உபய கரத்த த்தம் ubayamugarattabittam, ெப. (n.)

   ஒேர காலத் ல் உடம் ன் ஏ  ைளகளின் வ யாக ம், ேம ங் மாக ைய 
ெவளிப்ப த் ேமார ்வைக ேநாய்; hemorrhage or escape of blood through all the seven opening of the body viz. the 
eyes, the nose, the ears, the mouth, the anus and the genitals in directions both upwards and downwards.

த.வ.  ப் ச் .

     [உபய +  கம் + ரத்த +  த்தம்.]

     [Skt. ubhaya → த. உபயம்.]

     [Skt. rakta → த. ரத்தம்.]

த்  →  த்தம் → Skt. pitta.
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உபயர்

உபயர ்ubayar, ெப. (n.)

   இ வர;் two persons.

     " தல்வ  பய ரானார"் (ேவதாரணிய . ேகாலாகல. 37);.

     [Skt. uphaya → த. உபயர.்] 'ர'் ப.பா.ஈ .

உபயரா

உபயரா  ubayarāci, ெப. (n.)

   1. இயக்கம், நிைல (சரம், ஸ் ரம்); என் ம் இ வைகக் ம் ஏற்ற ஒைர (இரா ); ( தான. மர . 5, 
உைர);;    னம், கன்னி, த ,  னம்;  as distinguished from the moveable and fixed signs.

   2. உைடவாரம்; heap of grain comprising mel-varam, i.e. share of the government or landlord, and ki-varam, i.e., the 
share of the cultivator.

     "ேமல்வாரங் வாரமாகப் ரிப்பதற்  ன் ள்ள ெமாத்த ைள த் தவசம்".

த.வ. ஈேராைர.

உபயவைச

உபயவைச ubayavasai, ெப. (n.)

   1.  ரகம்; cumin seed.

   2. க ஞ் ரகம்; black cumin - nigella Sativa.

உபயவா கள்

உபயவா கள் ubayavātigaḷ, ெப. (n.)

   1. வழக் ன் வழக்காளி எ ர ்வழக்காளி (வா  ர வா கள்);; plaintiff and defendant.

   2. வழக் த் ெதா க் ம் வழக்காளி எ ரவ்ழக்காளிெயன்   றத்தார;் opponents in a controversy, 
upholders of opposite sides in a debate.

     "ஈ பயவா கள் சம்மதம்" (தா . எங் . 3);.

த.வ. வம்பாளி வழக்காளி.

     [உபயவா  + கள்.]

     [Skt. ubhavavādi → த. உபயவா .] 'கள்' பன்ைம ஈ .

உபய ட்டகம்

 
 உபய ட்டகம் ubayaviṭṭagam, ெப. (n.)

   ெபண்க க் க் க ப்பக் காலத் ல் மாத டாய்த் தவ த ல்லாமல் இயல்பாக ங்கெடா ம் 
ெவளிப்ப வதனால் இைளத்  வ ற் க் ள் உலா க் ெகாண் க் ம் ண்டம் ( ப் );; the emaciated 
foetus found moving in the womb, and this emaciation is due to the Continuance of the menstrual discharge inspite of 
pregnancy.

த.வ. வற்றல்க .

     [உபய +  ட்டகம்.]

     [Skt. ubhaya → த. உபயம்.]

உபய

உபய  ubayavibūti, ெப. (n.)

   ேபர ம் இவ் லக ன்ப ம் ( லா  நித் ய கள்); (ஈ .6,1,8);; eternal bliss and worldly 
happiness.

த.வ. இ ய்ப் .

     [உபய +   +  .]

     [Skt. ubhaya → த. உபயம்.]

 →  .

உபய யஞ்சனன்

 
 உபய யஞ்சனன் ubayaviyañjaṉaṉ, ெப. (n.)

   இரண்  கைள ம் உைடய ேப  (அ );; one with the marks of both the sexes – hermaphrodite.

     [Skt. ubhaya-vyanjana → த. உபய யஞ்சனம் → உபய யஞ்சனன்.] 'ன்' ஆ.பா.ஈ .
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உபயேவதாந்தம்

 
 உபயேவதாந்தம் ubayavētāndam, ெப. (n.)

   வடெமா  ெதன்ெமா  மைற (ேவதங்);களின் ; philosophy of both the Sanskrit and the Tamil scriptures. 
(Vaisn);.

த.வ. இ ெமா  மைற .

     [Skt. ubhayavédanda → த. உபயேவதாந்தம்.]

உபயேவதாந்தாசா
ரியர்

 
 உபயேவதாந்தாசாரியர ்ubayavētāndācāriyar, ெப. (n.)

   வடெமா  ெதன்ெமா  மைறகளில் (உபயேவதாந்தங்களி ந்); ேதரந்்த மா ய க்  வழங் ம் ஒ  
பட்டப் ெபயர;் a distinguishing title of reverence of such a Vaisn. sage or learned man, as master of ubaya- vēdānadam.

     [Skt. ubhaya-vedanda-acari → த. உபயேவதாந்தா யர.்]

உபயேவர்

 
 உபயேவர ்ubayavēr, ெப. (n.)

   இ வைக ேவர ்- ெவட் ேவர,்  லா சை்ச ேவர;் the two kinds of aromatic roots - khus khus.

     [உபய + ேவர.்]

     [Skt. ubhaya → த. உபயம்.]

உபயேவாைச

 
 உபயேவாைச ubayavōcai, ெப. (n.)

   ஈர க்ெகா  ( வா.);; imitative, reiterated sound, as படபட, கடகட.

த.வ. இரடை்டக் ள .

     [உபய(ம்); + ஓைச.]

     [Skt. ubhaya → த. உபயம்.]

உபயாங்கம்

உபயாங்கம் ubayāṅgam, ெப. (n.)

   பாட் க் ம் நாட் யத் ற் ம் வா க் ம் வாச் யம் (வாத் யம்); ( லப். 3, 14, உைர);; musical instrument 
adapted to dancing as well as singing.

த.வ. இ பால் இன்னியம்.

     [Skt. ubhaya + anga → த. உபயாங்கம்.]

உபயா த்தம்

உபயா த்தம் ubayācittam, ெப. (n.)

   ஏ ப்ேபா  வைக (மணிேம. 29, 193);; fault of appealing to a middle term that is not accepted by either party to a 
controversy.

     [உபய(ம்); +  த்தம்.]

     [Skt. ubhaya → த. உபயம்.]

ெச → ெசத்  →  த்  →  த்தம் → Skt. citta.

உபயாத்தம்

 
 உபயாத்தம் ubayāttam, ெப. (n.)

   இ  ெபா ள் ( ன்.);; two meaning.

     [Skt. ubhaya-artha → த. உபயாத்தம்.]
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உபயார்த்தம்

 
 உபயாரத்்தம் ubayārttam, ெப. (n.)

உபயாத்தம் பாரக்்க; see ubayatam.

     [Skt. ubhaya-artha → த. உபயாரத்்தம்.]

உபயா யா த்
உபயா யா த்  ubayāviyāvirutti, ெப. (n.)

    ைணக்கரணம் (சாதனம்);,  ணியப்ப ம் ெபா ள் (சாத் யம்); இரண் ம் ளா க் ம் 
ஒப் ன்ைம (ைவதன் ய);  ட்டாந்தப் ேபா  (மணிேம. 29, 441);;     [Skt. upaya-viyavirutti → த. உபயா யா 

உபயா கம்

உபயா கம் ubayāṉugam, ெப. (n.)

உபயாங்கம் ( லப். 3, 14, அ ம்.); பாரக்்க; see upayangam.

     [Skt. ubhaya-anu-ga → த. உபயா கம்.]

உபயா சம்மதம்

 
 உபயா சம்மதம் ubayāṉusammadam, ெப. (n.)

   இ  றத்தா ம் ஒப் க் ெகாள்ைக; consent of both parties to an agreement.

     "உபயா  சம்மதமாய் நிசச் த்த ெதாைக".

த.வ. இ ற ஏற் .

     [Skt. upaya + anusammada → த. உபயா சம்மதம்.]

உப க்தா

 
 உப க்தா ubayuktā, ெப. (n.)

    யார ் ந்தல், அம்ைமயார ் ந்தல்; Sita's thread.

உபேயாகப்ப -தல்

உபேயாகப்ப -தல் ubayōkabbaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   பயன்ப தல்; to be serviceable, turned to account.

     [உபேயாகம் + ப -.]

     [Skt. upa-yoga → த. உபேயாகம் 'ப '  . .).

உபேயாகம்

உபேயாகம்1 ubayōkam, ெப. (n.)

   1. உத ; use, fitness, suitableness.

   2. உத ப் ெபா ள்; thing useful for given purpose.

     "தாங்  பேயாகந் தன்ைன" (ைசவச. ெபா . 259);.

த.வ. பயன்பா , பயன்.

     [Skt. upa-yõga → த. உபேயாகம்.]

 உபேயாகம்2 ubayōkam, ெப. (n.)

   ேகாள் ட் ம் (இலக் னத் ம்); 2, 3, 4 ஆம் இடங்களி ம் ஏ ேகாள் ( ரகங்);க ம் நிற்பதா ய 
ஒ  நிைல (ேயாகம்);;     "உதயா  நா ேம  ேகா ற பேயா கமாம்" ( ேம. உள். 312);.

     [Skt. yupa-yoga → த. உபேயாகம்.]

 உபேயாகம்3 ubayōkam, ெப. (n.)

   ம ந்  ட்டல்; compounding medicines.
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உபேயா

உபேயா 1 ubayōki, ெப. (n.)

   உத பவன்; useful, helpful person.

     [Skt. upa-yógin → த. உபேயா .]

 உபேயா 2 ubayōkittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   பயன்ப த் தல்; to use, apply or employ, as words.

     [Skt. upayoga → த. உபேயா -,] 'இ'  ைனயாக்க ஈ .

உபரசக் ற்றம்ேபா
க்

 
 உபரசக் ற்றம்ேபாக்  ubarasakkuṟṟambōkki, ெப. (n.)

   ந ந்தக்காளி; an unknown drug capable of removing the defects in the several natural bodies or substances called 
uparasams.[

     [Skt. uparasa → த. உபரச.]

உபரச ணம்

 
 உபரச ணம் ubarasaguṇam, ெப. (n.)

   த ழ் ம த் வத் ல் ெசால் ள்ள ைணச ்சரக் களின் ணம்; qualities of the natural bodies or products 
enumerated in Tamil medical science.

     [உபரச +  ணம்.]

     [Skt. uparasa → த. உபரச.]

உபரசசச்த்

உபரசசச்த்  ubarasassattu, ெப. (n.)

   த ழ் ம த் வ ற் கண்ட 120  ைணப் ெபா ளினின் ம் ஊைத (வாத);  ன் வ ன் ப  
எ க் ம் சத் ; the quintessence extracted from any of the one hundred and twenty kinds of natural substances by an 
alchemical process.

     [உபரசம் + சத் .]

     [Skt. upa-rasa → த. உபரச.]

உபரசசச்த்

 
 உபரசசச்த்  ubarasassatturu, ெப. (n.)

    ங்  ெசய்நஞ்  (பாடாணம்);; a kind of poison consisting, chiefly of lead and nitre.

     [Skt. uparasasatru → த. உபரசசச்த் .]

உபரசசச்த் வா

 
 உபரசசச்த் வா  ubarasassattuvāti, ெப. (n.)

   கற் ர லாசத் ; a beautiful crystallised foliated gypsum.

உபரசத்ைதத்த ல
மாக்

 
 உபரசத்ைதத்த லமாக்  ubarasattaittayilamākki, ெப. (n.)

    ன்னா ைக; a plant (not known); capable of reducing or converting uparasas into oils.

உபரசநிகண்

 
 உபரசநிகண்  ubarasanigaṇṭu, ெப. (n.)

   ேபாகரால் ெசய்யப்பட்ட ஒ  ம த் வ ல்; a poetic vocabulary of Tamil chemistry complied by "Bogar' a great 
siddha.
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உபரசம்

உபரசம் ubarasam, ெப. (n.)

   1.  ைண மாைழ (உபதா );; secondary mineral, as red chalk, bitumen, etc.

     "தாரார ்மணி பரசல் கைள ம்" (ைதலவ. பா . 31);.

   2. கல் ப்  ( .அ.);; rock-salt.

   3. ேசரக்்ைக இதளியம் (ரசம்);; mercury in a combined state as opposed to nascent or natural state, underneath the 
sea.

   4. களிம்  கலந்த மாைழப் ெபா ள் (உேலாகம்);; metalic ores, such as iron rust, iron sulphate, copper sulphate 
etc.

   5. கடல் ைர; sea-froth.

   6. இயற்ைகச ்சரக் ; natural substance.

   7. இ ந்த ைவ ள்ள ; that which is inferior in taste.

   8. அ த்த மணம்; secondary flavour.

உபரசன்

 
 உபரசன் ubarasaṉ, ெப. (n.)

   தம்  (யாழ்.அக.);; younger brother.

த.வ. இளவல்.

     [Skt. upara-ja → த. உபரசன்.]

உபர தம்

 
 உபர தம் ubarasidam, ெப. (n.)

உபரா தம் பாரக்்க; see ubarasidam.

உபரஞ்சகம்

உபரஞ்சகம் ubarañjagam, ெப. (n.)

   ேவ ப த் ம் தன்ைம (அவசே்சதகம்); நான்க  ெளான்  ( சாரசந். 320);;     [Skt. upa-ran-jaka → த. 
உபரஞ்சகம்.]

உபரஞ்சப்பஞ்ச த
ம்

 
 உபரஞ்சப்பஞ்ச தம் ubarañjabbañjabūtam, ெப. (n.)

   ேபாகர ்நிகண் ற் ள்ள ைணச ்சரக் களின் ஐந்  வைக ேவ பா கள்; the five classes into which 
the secondary or auxiliary minerals called uparasas are divided according to the five elements opposed to பாடாணப் 
பஞ்ச தம் which refers to the five classes of poisons bearing reference to the five elements.

உபரஞ் ப் -த்தல்

உபரஞ் ப் -த்தல் ubarañjibbittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   ம ழ் றச ்ெசய்தல்; to cause to rejoice.

     " றைர உபரஞ் ப் க் ங் ணம்" ( . . 2, 23, ஞானப்.);.

     [Skt. upa-ranj → த. உபரஞ் .] ' '  . . ஈ .

உபரதம்

 
 உபரதம் ubaradam, ெப. (n.)

   ெவ ப்  ( .அ.);; salt-petre.

உபரதா ரத்தட்
ைட

 
 உபரதா ரத்தடை்ட ubaratāmirattaṭṭai, ெப. (n.)

உபரதா ரம் பாரக்்க; see ubara-tamiram.
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உபரதா ரம்

 
 உபரதா ரம் ubaratāmiram, ெப. (n.)

   நாைர மரம்; a kind of tree (un-identified);.

உபர

உபர 1 ubaradi, ெப. (n.)

   1. ெசயெலா ைக; cessation from action.

     "நித் ைர ெயன்ற  இந் ரியங்க ைடய உபர ேய" ( . .3, 4,  வாக்.);.

   2. பற்ெறா ைக ( சாரசந். 345);; renunciation of worldly attachments, one of carnati-catka-campattu.

   3. ேபரின்பம்; the spiritual enjoyment rejecting sensual pleasure.

     [Skt. upa-rati → த. உபர .]

 உபர 2 ubaradi, ெப. (n.)

   இ ; conclusion, end.

     "உபர ல் மண்டலம் ேபான் ன்னி த் " ( ற  . 559);.

     [Skt. uparati → த. உபர .]

உபரமணம்

 
 உபரமணம் ubaramaṇam, ெப. (n.)

   உலகப் பற்ைற டல்; abstaining from worldly actions or desires.

உபராகம்

உபராகம்1 ubarākam, ெப. (n.)

   ேகாள்மைறப்  ( ரகணம்);; eclipse of the sun or of the moon.

     "ஒ  பா ெவண் ம பராகத் ல்" (ேச . ேச பல. 21);.

த.வ. ேகாள்மைற.

     [Skt. upa-råga → த. உபராகம்.]

 உபராகம்2 ubarākam, ெப. (n.)

   1. க ங்ேகாள் (இரா .); (நாநாரத்்த.);; rahu, the ascending mode.

   2. வைசெமா  (நிந்ைத);; abuse.

     [Skt. uparaga → த. உபராகம்.]

உபராசன்

 
 உபராசன் ubarācaṉ, ெப. (n.)

   இளவரசன் (யாழ்.அக.);; prince.

     [உப + ராசன்.]

     [Skt. upa → த. உப.] 

     'ன்' ஆ.பா.ஈ .

அரசன் + ராசன்.
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உபரா தம்

 
 உபரா தம் ubarācidam, ெப. (n.)

    ற்றகத் , ஒ  ெச வைக ( .அ.);; a kind of plant, common sesban.

உபராமயம்

 
 உபராமயம் ubarāmayam, ெப. (n.)

   ெவண்ைட; rose-mallow.

உபரால்

 
 உபரால் ubarāl, ெப. (n.)

   உத ; help, aid, assistance (P.T.L.);.

உபரி

உபரி1 ubari,  .எ. (adv.)

   1. ேமல்; on, upon, above.

     "உபரி ெய ன்ற யம்" (பாரத. ப ன் . 39);.

   2.  யாய்; more.

த.வ.  ைக.

     [உப்பரி =  ைக,  , ேமற்படல். உப்பரி → உபரி → Skt. upari.]

 உபரி2 ubari, ெப. (n.)

   1. உட ற ன் ஒ வைக (உபரி ரதம்);; a mode of sexual intercourse.

     " க்கா பரி ெசயக் காரக்் ெகாண்ைட ன் சரிய" ( ற  . 523);.

   2.  ; excess as in  த்த உபரி, 

 biliousness.

     [Skt. upari → த. உபரி.]

உபரிசம்

 
 உபரிசம் ubarisam, ெப. (n.)

   ேமலாக ைளத்தல்; growing upwards or out protuberant.

உபரிசரம்

 
 உபரிசரம் ubarisaram, ெப. (n.)

   வான (ஆகாய);த் ல் உலாவல்; moving or walking in the air.

உபரிசரர்

உபரிசரர ்ubarisarar, ெப. (n.)

   வான்ெவளி ல் ெசல்பவரக்ள்; sojourners in the air, those who move above in the air.

     "உபரிசரெரன ர ேனா  தர" (பாரத. ப னா . 30);.

த.வ. வான் உலவர.்

     [Skt. uparicara → த. உபரிசரர ்'ர'் ப.பா.ஈ .]
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உபரி ரதம்

உபரி ரதம் ubarisuradam, ெப. (n.)

    றப் ப் ணரச்்  (ெகாக்ேகா. 6, 47);; coilus muliere super, virum decumbonte.

     [Skt. upari-su-rata → த. உபரி ரதம்.]

உபரிதகம்

 
 உபரிதகம் ubaridagam, ெப. (n.)

   ெகாக்ேகாக ல் ெசால் ள்ள அ பத்  நான்  கைலகளில் ஒன்றான அழ ய இைண  
( ங்கார ்பந்தம்);; a kind of coitus described in the erotic science kokkogam.

உபரிதம்

உபரிதம் ubaridam, ெப. (n.)

உபரி ரதம் பாரக்்க; see uparisuradam.

     "இச ச  பரித ைல ற் " ( ப் . 497);.

     [Skt. uparitaka → த. உபரிதம்.]

உபரிபாகம்

உபரிபாகம் ubaribākam, ெப. (n.)

   மைற ; vedanta, the crown of the Vedas.

     "உபரிபாகப் ெபா ள்" (ப ெனா.  நா க். 1);.

     [உபரி + பாகம்.]

     [Skt. upari → த. உபரி.]

ப  → ப ப் . ப  → பா  = ப , பக்கம், பக்கமா ந்  ேப பவன் (பாகன்);. ப  → பா  → பாகம்.

உபரியா

 
 உபரியா  ubariyāvi, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ெச வைக (ேகாஷ்டம்); (ைவ. .);; costus plant.

உபலக்கணம்

உபலக்கணம் ubalakkaṇam, ெப. (n.)

   1. ஒ  ெமா  ஒ ந்த தன்னினத்ைத ங் ப்ப  ( .ேபா. 5, 1,  ற்);; implying something that has not been 
made explicit by expressing another thing associated or connected with it.

   2.  க்ேகாைளப் பக்க த யாகக் ெகாண்  உணரத்் ம் இலக்கணம் (லடச்ணம்);; secondary or 
unessential mark which helps the recognition of a thing, as the branch of a tree is pointed out to enable one to see through it 
a constellation or the crescent moon.

த.வ.  ப் ெமா .

     [உப + இலக்கணம்.]

     [Skt. upa → த. உப.]

உபலடச்ணம்

 
 உபலடச்ணம் ubalaṭcaṇam, ெப. (n.)

உபலக்கணம் பாரக்்க; see ubalakkanam.

     [உப + லடச்ணம்.]

     [Skt. upa → த. உப.]

     [த. இலக்கணம் → → த. லடச்ணம்.]
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உபலநா க்கல்

 
 உபலநா க்கல் ubalanāṭikkal, ெப. (n.)

   கா ற் ள்ளாக நரம் கள் பட டத்  இ க் ேமார ்கல்; a kind of calculus found near the auditory nerves 
inside the ear-aural calculus.

     [உபல + நா க்கல்.]

 upala என் ம் ெசாற்  வடெமா ல் கல், பாைற ேபான்ற ெபா ள்க ண் . நா க்கல் என் ம் 
ெசால் ற்  உபல அைடயாக வ வ  ைச.

உபலம்

உபலம் ubalam, ெப. (n.)

   1. கல் ( டா.);; stone, rock.

   2.  கல் ( ங்.);; small stone.

   3. பளிங் ; crystal.

     "பலநிறங் கவ  பலமாய்" (தா .  ற் ேகா. 2);.

   4. உடம் ண்டா ங் கல்;   5. எ டை்ட; cow-dung cake.

     [Skt. upa-la → த. உபலம்.]

உபலம்பம்

உபலம்பம் ubalambam, ெப. (n.)

   ேதாற் ைக; perception, recognition.

     "அவன்றனக்  ஈஸ்வரைனெயா ய ப் தக்ஸ் யாதல் உபலம்பமாதல் இல்லாைமயாேல" (ஈ . 1, 
1, 6);.

     [Skt. upa-lambha → த. உபலம்பம்.]

உபலாலைன

 
 உபலாலைன ubalālaṉai, ெப. (n.)

   ெகாண்டா ைக; fondling, caressing.

     [Skt. upa-lalana → த. உபலாலைன.]

உபலாளனம்

உபலாளனம் ubalāḷaṉam, ெப. (n.)

   1. உபலாலைன பாரக்்க; see uba-lalanai.

     "உத்ஸ்வங்கைள ம் உபலாளனங்கைள ம்  பாஞ்சராத்ரப்ரகாரமாக வ்யவஸ்ைத பண்ணி" 
(ேகா ெல. 54);.

   2.  ய்ைம, ெசய்ைக ( வா.);; cleansing, purifying.

     [Skt. upa-lalanam → த. உபலாளனம்.]

உப பம்

 
 உப பம் ubalibam, ெப. (n.)

   சாணத்தால் ெம ைக; besmearing with cow dung.

உபேலபம்

உபேலபம் ubalēbam, ெப. (n.)

   1. உபேலபனம் பாரக்்க; see ubalebanam.

   2 ேகாைழக் கட் ; formation phlegm.

   3. மந்தம்; dullness.
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உபேலபனம்

உபேலபனம் ubalēbaṉam, ெப. (n.)

   1. சாணத்தால் ெம ைக ( ன்.);; smearing with cow dung.

   2. ஆ நீரால் ெம ைக; smearing with cow's urine.

   3. ஆ நீரால் ய்ைம ெசய்தல்; a ceremony of cleaning with cow's urine.

     [Skt. upa + lebana → த. உபேலபனம்.]

உபைல

உபைல ubalai, ெப. (n.)

   1. ச க்கைர (நாநாரத்்த.);; sugar.

   2.  க்கான் பாைற; limestone.

     [Skt. upala → த. உபைல.]

உபேலாகத் றம்

 
 உபேலாகத் றம் ubalōkattiṟam, ெப. (n.)

   ெவள்ளி; silver.

உபேலாகம்

 
 உபேலாகம் ubalōkam, ெப. (n.)

   மாைழைய (உேலாகத்ைத); அ த்த ெபா ள்; secondary mineral.

     [Skt. upa-loha → த. உபேலாகம்.]

உபேலாத் ரம்

 
 உபேலாத் ரம் ubalōttiram, ெப. (n.)

    ளாம் ன் ( .அ.);; gum of wood apple tree.

     [Skt upa-lodhra → த. உபேலாத் ரம்.]

உபவ

உபவ 1 ubavasittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   உண்ணா த்தல்; to fast.

     "ஆ ரமாண் பவ த் " (உத்தரரா. இராவணன் ற. 26);.

த.வ. ேநான் .

     [Skt. upa-vas → த. உபவ -,]

 உபவ 2 ubavasi, ெப. (n.)

உபவா  பாரக்்க; see uba-vasi

     "அன்ைறக் பவ யாய்" (ைசவச. ெபா . 303);.

     [Skt. upa-vasin → த. உபவ .]

உபவம்

 
 உபவம் ubavam, ெப. (n.)

    ந் ல் ( .அ.);; gulancha.
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உபவராகப் ரண்
ைட

 
 உபவராகப் ரண்ைட ubavarākabbiraṇṭai, ெப. (n.)

   கரைணப் ரண்ைட; coarse toothed heart-vine.

     [உபவராகம் +  ரண்ைட.]

 +  ரள் →  ரண்ைட →  ரண்ைட.

உபவரி

 
 உபவரி ubavari, ெப. (n.)

உபவம் பாரக்்க; see upavam.

உபவல் கம்

 
 உபவல் கம் ubavalligam, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ; a plant (unidentified);.

     [Skt. upa-vanam → த. உபவல் கம்.]

உபவனம்

உபவனம்1 ubavaṉam, ெப. (n.)

   ேசாைல,  ஞ்ேசாைல; grove, flower-garden.

     "அந்த மன்ன ேனார ்நாளி பவனத ்ெதா வனாய்" (ஞானவா. உற்பத் . 31);.

     [Skt. upa-vana → த. உபவனம்.]

 உபவனம்2 ubavaṉam, ெப. (n.)

   1. காஞ்ெசா  ( .அ.);; climbing nettle.

   2. க க்காய்; myrobalan.

உபவாசக்காலம்

உபவாசக்காலம் ubavācakkālam, ெப. (n.)

   1. உண்ணா ேநான் க் காலம்; time for religious fasts.

   2. தவ க் ம் காலம்; lent (Chr.);.

     [உபவா(ம்); + காலம்.]

     [Skt. upa-vasa → த. உபவாசம்.]

கால் → காலம்.

உபவாசகம்

 
 உபவாசகம் ubavācagam, ெப. (n.)

   ேபய்த் ம்மட் ; bitter apple, Cucumis colocynthis.

உபவாசம்

உபவாசம் ubavācam, ெப. (n.)

   1. உண்ணா ேநான்  ( ரதம்);; fast, fasting.

     "இதன் னலா ய பவாச ற் யக் கால்" (ேச . பல . 19);.

   2.  ற் ன்பம் ெதாடரப்ானவற்ைற ம், மணம், அழ ப த் தல், ஆடல்பாடல், இைச, தாம் லம் 
த யவற்ைற ம் த ரத்்  ேநான்  இ த்தல்; a religious mortification by abstinence from indulgence in all sexual 

gratification such as perfumes, flowers, unguents, ornaments, betel, music, dancing etc.

     [Skt. upavasa → த. உபவாசம்.]
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உபவா

உபவா 1 ubavācittal,    11 ெச. . . (v.t.)

   உண்ணாேநான்  ேமற்ெகாள்ளல், பட் னியா த்தல்; to fast, especially from religious motives.

     "ஓங் ந் ரி  ைக பவா த்ேத" (மசச் . அனந்த ரி. 28);.

வடெமா ல் upa-vasati என்  ைன வ வம் இ க் ற  (மா. .);.

த ல் உபவாசம் என் ம் ெபயரவ் வத் ந்ேத உபவா  என் ம் ைனவ வம் 
உ வா க் ற .

 உபவா 2 ubavāci, ெப. (n.)

   உண்ணா ேநான் ப்பவன்; one who observes a fast.

     "மதத்த டலதனா லற்ற பவா  ெபாளித் ண்டாெனன் ணரத்ல்" (உபநி.16);.

த.வ. உண்ணாேநாட்பர.்

     [Skt. upa-vasin → த. உபவா .]

உபவா

உபவா  ubavāyu, ெப. (n.)

   உட ள்ளன ம் றந்ெத த் க் ற யலாத மான க்கன் (நாகன்);, இைமயன் ( ரம்ன்);, 
எரியன் ( கரன்);, ஆ ரியன் (ேதவ தத்தன்);, உச் யன் (தனஞ்சயன்); என்ற ஐந்  வளி (ஊைத); 
( சாரசந். 330);; the five subsidiary breaths, vikkan, imaiyan eriyan, aviriyan and ucciyan.

த.வ. ஐவளி.

     [Skt. upa + vayu → த. உபவா .]

உபவாளிதம்

 
 உபவாளிதம் ubavāḷidam, ெப. (n.)

   ஒ வைகச ்ெச ; Indian lead wort.

உப ட்டக்க ப்பம்

 
 உப ட்டக்க ப்பம் ubaviṭṭakkarubbam, ெப. (n.)

    வைகச ் ல்க ள் நன்றாகக் க தப்ப ம் க ப்ைப ல் ைற கண்   (அரத்தம்); க ந்  
அதனால் க  ெம ந்  த் க் ெகாண் க் ேமார ்நிைலைம; one of the three conditions of pregnancy 
marked by the oozing of blood or slight hemorrhage and emaciated and quivering condition of the womb.

     [உப ட்டம் + க ப்பம்.]

     [Skt. upa-vitta → த. உப ட்டம்.]

த.   → க  → க ப்பம் → Skt. garbha.

உப ட்டரம்

உப ட்டரம் ubaviṭṭaram, ெப. (n.)

   தங் ண்டம் ( வரட.் 206);; embryo shrunken in size owing to menstrual discharges during the period of gestation.

     [Skt. upa+ vistara → த. உப ட்டரம்.]
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உப டம்

உப டம் ubaviḍam, ெப. (n.)

   1. ஒ  ம ந் ச ்ெச  (அ டயம்);; a kind of herb (adi-vidayam);.

   2 ஒன்ப  வைக நிைலத் ைண நஞ்  (தாவர டம்);; the nine kinds of vegetable poisons.

   1. எ க்கம்பால்,

   2. கள்ளிப்பால்,

   3.  வனார ் ழங் ,

   4. அலரி,

   5.  ன் ,

   6. அ னி,

   7. ஊமத்ைத,

   8. எட் ,

   9. நா  ஆ யன ஒன்ப  நிைலத் ைண நஞ் களாம்.

உப ைட

 
 உப ைட ubaviḍai, ெப. (n.)

உப டம் பாரக்்க; see uba-vidam.

உப ங்கணம்

 
 உப ங்கணம் ubaviruṅgaṇam, ெப. (n.)

உபப் ம்மணம் (ெபரிய .  மைலச.் ( சனம்); பாரக்்க; see ubappi-rummanam.

     [Skt. upa-bmhana → த. உப ங்கணம்.]

உப தம்

உப தம் ubavītam, ெப. (n.)

   1.  ல் ( ங்.);; sacred thread worn by men of the twice born castes.

   2. இடப்பக்கத் ந்  வலப்பக்கமாய்ப் ல் அணிதல்; wearing the sacred thread in the usual manner 
over the left shoulder and under the right arm opp. to  ரா னா தம்.

     [Skt. upa-vita → த. உப தம்.]

உப

உப  ubavīti, ெப. (n.)

   1. உப தம்2 பாரக்்க; see ubavidam, 

 opp. to  ரா னா .

     [Skt. upa-vitin → த. உப .]

உப ப்

 
 உப ப்  ubavubbu, ெப. (n.)

    ண்ட ப்  ெசயநீர;் a peculiar liquid extracted from the salt derived from the foetus.

     [உப + உப் .]

     [Skt. upa → த. உப.]

உபேவசனம்

 
 உபேவசனம் ubavēcaṉam, ெப. (n.)

   மலங் க த்தல்; passing of stools, evacuation of the bowels.
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உபேவட்டனம்

உபேவட்டனம் ubavēṭṭaṉam, ெப. (n.)

    த் ங்கா ண்டாம் உ ப்பைச  ைறக ெளான்  ( த்தா;  லப். பக். 81);; a mode of gesticulation.

     [Skt. upa-vestana → த. உபேவட்டனம்.]

உபேவட் தம்

உபேவட் தம் ubavēṭṭidam, ெப. (n.)

   நடன த் ைர (அ நய); வைக ( வக. 1257, உைர);; a gesture by the fingers in dancing.

     [Skt. upa-vestita → த. உபேவட் தம்.]

உபேவதம்

உபேவதம் ubavētam, ெப. (n.)

   நான் மைற (ேவதங்);கைளய த்  ம க்கப்ெப ம் ஆ ரே்வதம், த ரே்வதம், காந்தரவ்ேவதம், 
அரத்்த ேவதம் ஆ ய நான் மைறகள் (ேவதங்கள்); ( க்காத்.  . 29, 38);; secondary vedas, class of writings 
subordinate to the vedas, of which four are enumerated.

     [உப + ேவதம்.]

     [Skt. upa → த. உப.]

உபற்பவம்

 
 உபற்பவம் ubaṟbavam, ெப. (n.)

   பாம் க் ெகால் ; the herb of repentance.

உப யா

 
 உப யா  ubaṟiyāvi, ெப. (n.)

   ேகாட்டம் ( .அ.);; Arabian costume.

உபேனாரஞ்சகன்

 
 உபேனாரஞ்சகன் ubaṉōrañjagaṉ, ெப. (n.)

   எ சை்ச; lime-citrus medicalima.

உபா

உபா upā, ெப. (n.)

   தன்மாத் ைர; subtle, elements.

     "உபாக்கெடரி ைரப் ன்" (நீலேக . 486, உைர);.

உபாக் யானம்

 
 உபாக் யானம் upākkiyāṉam, ெப. (n.)

    ைளக்கைத; episode, short story introduced into a long one.

     "நேளாபாக் யானம்".

     [Skt. upå-khyana → த. உபாக் யானம்.]

உபாகமம்

உபாகமம் upākamam, ெப. (n.)

   1.  ல ேதான் ய ( லாகம);ங்களின் வ த்ேதான் ய ைசவத் ேதான் ய (ஆகம);ங்கள் (ைசவச. 
ெபா . 336, உைர);; secondary agamas said to be 207 in number.

   2. பைழய ஏற்பாட் ல் ஐந்தாவ  த்தகம் ( த்.);; the Tamil name for the book of Deuteronomy.

த.வ.  ைணத் ேதான் யம்.

     [Skt. upagama → த. உபாகமம்.]
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உபாகர்மம்

 
 உபாகரம்ம் upākarmam, ெப. (n.)

   ேவதங்கைள ஒதத் ெதாடங் ன் ஆண் ற்ெகா ைற யதாகப் ல் ேபாட் க் ெகாள் ம் 
சடங் , ( ராவணச ்சடங் ); ( ராக்.);; ceremony performed once a year before commencing to recite the veda when 
the sacred thread is put on a new.

     [Skt. upå-karman → த. உபாகரம்ம்.]

உபா தம்

 
 உபா தம் upākidam, ெப. (n.)

   எரிெகாள்ளி (நாநாரத்்த.);; fire brand.

     [Skt. upahita → த. உபா தம்.]

உபா ைத

 
 உபா ைத upākidai, ெப. (n.)

உபா தம் பாரக்்க; see ubảgidam.

     [Skt. upáhita → த. உபா ைத.]

உபாங்கதாளம்

உபாங்கதாளம் upāṅgatāḷam, ெப. (n.)

   தாளவைக (பரத. தாள. 4, உைர);;     [உபாங்கம் + தாளம்.]

     [Skt. upanga → த. உபாங்க.]

தாள் = கால், அ , தாள் → தாளம் = ஆ பவர ்காலால் தட் ம் காலக்கணிப் .

உபாங்கம்

உபாங்கம் upāṅgam, ெப. (n.)

   1. சார் ப் ; minor limb or member.

   2. மைற  (ேவதாங்கங்);க க்  உ ப்பா (அங்கமா);  ள்ள ல்கள் (சாத் ரங்கள்); ( . . 8, 14, 
மைறஞா.);; a class of writings, supplementary to the Vedan-gas, of which four are enumerated.

   3. ேதாற் க  வைக ( லப். 3, 27, உைர);; kind of drum.

   4. இைசக்க  பக்கவாச் யம்; subsidiary musical instrument.

     "தார் ண்  வண் பாங்கங் ட" (இர . நாட் ப். 54);.

   5. உபாங்கதாளம் பாரக்்க; see ubangatalam.

     "அங்க பாங்க மா ேநர ்பங்க டன்" (பரத. தாள. 4);.

     [Skt. upånga → த. உபாங்கம்.]

உபாங்கராகம்

 
 உபாங்கராகம் upāṅgarākam, ெப. (n.)

   அராகவைக; a melody-type.

     [உபாங்கம் + ராகம்.]

     [Skt. upanga → த. உபாங்கம்.]

     [த. அராகம் → Skt. raga → த. ராகம்.]
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உபாசகன்

உபாசகன் upācagaṉ, ெப. (n.)

   1. வ ப  (உபாசைன); ேவான்; worshipper, devotee.

     " ைழவா பாசக ரா " ( நாயக . 83, 107);.

   2.  த்த மதத்ைதச ்சாரந்்தவ (ெபளத்த);ரில் இல்லறத்ேதான்; buddhist layman, opp. to  .

     " ல பாசகர ்ெசங்ைகந  நீ ம்" (மணிேம. 28, 12);.

     [Skt. upåsaka → த. உபாசகன்.]

உபாசைக

உபாசைக upācagai, ெப. (n.)

    த்த சமயத்தவரில் இல்லறத்தவள் (மணிேம. 28, 12. அ ம்.);; Buddhist woman of the laity.

உபாசங்கம்

 
 உபாசங்கம் upācaṅgam, ெப. (n.)

   அம் க் ; quiver.

     [Skt. upasanga → த. உபாசங்கம்.]

உபாசயம்

 
 உபாசயம் upācayam, ெப. (n.)

   உறக்கம்; sleep.

உபாசனம்

 
 உபாசனம் upācaṉam, ெப. (n.)

உபாசைன பாரக்்க; see upasanai.

     [Skt. upåsana → த. உபாசனம்.]

உபாசைன

உபாசைன upācaṉai, ெப. (n.)

   வ பா ; worship.

     "இ  ேவறா  பாசைன" ( நாயக . 83, 67);.

     [Skt. upasana → த. உபாசைன.]

 Upasana என் ம் வடெசால் உடக்ா தல் அல்ல  அ ல்இ த்தல், ெதாண்  ெசய்தல், காத் த்தல், 
ெதாண் , உத  ெசய்தல், ம த்தல்,  கழ்தல், வணங் தல் என் ம் வைக ல் ெபா ள் வளரச்்  

உபா -த்தல்

உபா -த்தல் upācittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ ப தல்; to worship.

     "நயந் பா த்த வா ம்" ( நாயக . ப . 3);.

     [Skt. upâs → த. உபா -,]

உபா

 
 உபா  upāci, ெப. (n.)

   ெதய்வந் ெதா தலான் அவன ள் (அ க் ரகம்); ெபற்றவன்; one who has obtained the grace of  a particular 
deity by worshipping it.

     [Skt. upås → த. உபா .] 'இ' உைடைட த்த ஈ .
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உபாஞ்

உபாஞ்  upāñju, ெப. (n.)

   1. உபாம்  (ைசவச. ெபா . 152. உைர); பாரக்்க; see ubamsu.

   2. தனிைம (ஏகாந்தம்);; loneliness, solitude.

     [Skt. upamsu → த. உபாஞ் .]

உபாத்

 
 உபாத்  upātti, ெப. (n.)

   ஆ ரியர ்(உபாத் யாயன்.); ( ங்.);; teacher.

     [Skt. upadhya → த. உபாத் .]

உபாத் யாயம்

 
 உபாத் யாயம் upāttiyāyam, ெப. (n.)

    சாரியம் ( ேரா தம்);; profession of conducting religious ceremonies (Brah.);.

     [Skt. upadhyayam → த. உபாத் யாயம்.]

உபாத் யாயன்

உபாத் யாயன் upāttiyāyaṉ, ெப. (n.)

   1. ஆ ரியர;் teacher, school master.

   2. மத ; religious preceptor.

     "அவ பாத் யாயன்" ( ரேபாத.11, 5);.

த.வ. ஆசான்.

     [Skt. upadhyaya → த. உபாத் யாயன்.]

     'அன்' ஆ.பா.ஈ .

உபாத் யாயனி

 
 உபாத் யாயனி upāttiyāyaṉi, ெப. (n.)

   ஆ ரிைய; lady teacher, school mistress.

     [Skt. upå-dhyayani → த. உபாத் யாயனி.]

உபாத் யா

 
 உபாத் யா  upāttiyāyi, ெப. (n.)

உபாத் யாயனி பாரக்்க; see uba-ttiyayani.

     [Skt. upa-dhyayani → த. உபாத் யா .]

உபாத்

 
 உபாத்  upāttu, ெப. (n.)

   சா  ( கம);; death.

த. வ. சாக்கா .

     [Arab. wafat → த. உபாத் .]

உபாதாய

உபாதாய  upātāyavuru, ெப. (n.)

   வ , இரதம், வன்னம், கந்தம் என்  நால்வைகப்பட்ட உ வ வைக (மணிேம. 30, 190, 
ழ்க் ப் );;     [உபதாய + உ .]

     [Skt. upadaya → த. உபாதாய.]
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உபாதானகாரணம்

 
 உபாதானகாரணம் upātāṉakāraṇam, ெப. (n.)

    தற்காரணம்; material cause, as clay for a pot.

     [உபாதானம் + காரணம்.]

     [Skt. upá-dána → த. உபாதான.]

உபாதான தம்

 
 உபாதான தம் upātāṉapūtam, ெப. (n.)

   கலப்பான தம்; that which is composed of two or more elements or ingredients - compound.

     [உபா + தான(ம்); +  தம்.]

     [Skt. upa → த. உபா.]

உபாதானம்

உபாதானம் upātāṉam, ெப. (n.)

   1. உபாதான காரணம் பாரக்்க; see upatana-Karanam.

   2. அரி ப் சை்ச; dole of uncooked rice.

     [உபா + தானம்.]

     [Skt. upa → த. உபா.]

தர ்- (தர)்; → த  → தா. த  → த றாள், த வான், த ைக, தர .

தா → தானம்.

     [த. தானம் → Skt. dana.]
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உபா

உபா 1 upāti, ெப. (n.)

   1. கடைம; dues.

     "எப்ேபரப்்பட்ட உபா க ம் இ த்  ட்ட அள க் " (ெத.க.ெவ.ெதா.2, 118);.

   2.  ைள ல் பர  காரணத் ல் பரவாமல் இ ப்ப  (சாத் யத் ேல யா த் ச ்சாதனத் ல் 
யாபக ல்லாத ); (தரக்்கபா. 18);; special cause of a general effect.

   3. மாையயா ண்டா ந் ேதாற்றம்; appearance, phantom.

     [Skt. upa-dhi → த. உபா .]

 உபா 2 upāti, ெப. (n.)

   1. ெதால்ைல (ேவதைன);; torment, agony, pang.

     "உச் ற் சால பா  ப தாகமா ம்" (பட் னத்.  ப்பா.  த் ல்ைல.);

   2. ேநாய்; disease, ailment.

     "ேப ண  உபா ைய ண்டாக் ம்"

   3. இைட ; hindrance, obstruction.

     "உம்பரால் உ பா  காப்பன்" (மசச் .  . 49);.

   4. ஆத  (ஆன்மா );க்  ஏற்ப ம் யரம்; in vedanta philosophy a condition of the body, which is specially applied 
to certain forms, considered disguises of the spirit.

த.வ.  ன்பம்.

     [Skt. badha → த. உபா .]

 உபா 3 upātittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   ெதாந்தைர ெசய்தல்; to cause distress, to afflict, torment, torture.

     [Skt. bådhå → த. உபா .]

 உபா 4 upāti, ெப. (n.)

ேவ ப த் ம் தன்ைம (அவசே்சதகம்); நான்க ெளான்  ( சாரசந். 320);: (Log.);

 one of four ava-c-cedagasm.

உபாேதயம்

 
 உபாேதயம் upātēyam, ெப. (n.)

   ஏற் க் ெகாள்ளத்தக்க ; that which is worthy of acceptance or adoption.

     " வசனம் எப்ேபா ம் உபாேதயமான ".

     [Skt. upa-deya → த. உபாேதயம்.]

உபாைத

உபாைத upātai, ெப. (n.)

உபா 2 பாரக்்க; see ubadi2.

     [Skt. badha → த. உபாைத.]
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உபாந் யம்

உபாந் யம் upāndiyam, ெப. (n.)

   1. கைடக்கண் ( ன்.);; corner of the eye.

   2. ஈற்றயல் ( ன்.);; the last but one, the penultimate.

   3. அண்ைம (ச பம்); ( ராம);; proximity, vicinity.

     [Skt. upantya → த. உபாந் யம்.]

உபாம்

உபாம்  upāmcu, ெப. (n.)

   மந் ரத்ைத நா வைச ன்  ெச ண மா  ெநட் ச ்ெசய்ைக; recitation of a mantra in a hushed low 
voice so as to be heard by the reciter alone.

     " வமந் ரத்ைத வாசகமாகத் தான் உபாம் வாகத்தான் மானசமாகத்தான்…. ஜ ப்ப " ( . . 8, 23, 
வாக்.);.

உபாயக்காரன்

 
 உபாயக்காரன் upāyakkāraṉ, ெப. (n.)

    ழ்ச் யாளன் (தந் ரி);; artful person, schemes, contriver.

     [உபாயம் + காரன்.]

     [Skt. upaya → த. உபாய(ம்);.]

உபாயெசா பம்

உபாயெசா பம் upāyasorūpam, ெப. (n.)

    ேப  (ேமாடச்ம்); ெப ம் வ ன் தன்ைம (அஷ்டாதச. பக். 25);; nature of the path to final bliss, which is 
of five kinds, viz.

க மம், ஞானம், பத் ,  ரபத் , ஆசாரியா மானம்.

 one of artha-panjagam.

     [Skt. upäya + švarüpa → த. உபாயெசா பம்.]

உபாயதந் ரம்

 
 உபாயதந் ரம் upāyadandiram, ெப. (n.)

   ஏமாற்  (வஞ்சகம்); (Pond.);; deceit.

     [Skt. upáya + tantra → த. உபாயதந் ரம்.]

உபாயநிசம்

 
 உபாயநிசம் upāyanisam, ெப. (n.)

   வளி ைன உள்வாங் ைக, உள்ளி க்ைக; inhalation of vital air.

த.வ.  ரகம்.

உபாயநிட்ைட

உபாயநிடை்ட upāyaniṭṭai, ெப. (n.)

   எளி ற் ேப  அைட ம் வ ன்  நிற்ைக; fixing on an easy method of attaining spiritual tranquility.

     "ேமேலார ்உபாய நிடை்ட ணரத்் ன்றார"் ( . . 9, 8, மைறஞா. அவ.);.

     [Skt. upaya + nistai → த. உபாயநிடை்ட.]
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உபாயநிட்ைடெவ
ண்பா

 
 உபாயநிடை்டெவண்பா upāyaniṭṭaiveṇpā, ெப. (n.)

   பண்டார சாத் ரங்க ள் அம்பலவாணரியற் ய ல்; a saiva siddhanda treatise by ambalavana-desigar, one 
of pandara-cattiram.

     [உபாயநிடை்ட + ெவண்பா.]

     [Skt. upayanittai → த. உபாயநிடை்ட.]

ெவள் → ெவண் + பா – ெவண்பா.

உபாயபார ைத

உபாயபார ைத upāyapāramidai, ெப. (n.)

   பத் ச ் றப் க் ணங்க ள் (தசபார ைத ள்); ஒன்றான அறம் (உபாயம்); (மணிேம. 26, 45,  ப் . 
பக். 297);;

உபாயம்

உபாயம்1 upāyam, ெப. (n.)

   1.  ழ்ச் ; that by which a person realizes his aim, means, stratagem, artifice.

     "யாஅ  பாயத் ன் வாழாதார"் (நால . 119);.

   2. அரசரக்் ரிய நான்  வ வைககள் (உபாயங்கள்); ( ங்.);; means of overcoming an enemy, one of 
cadurvidobayam.

   3. நான் ; four.

     "அம்  பாயமாம்ப  யட் " (ைதலவ. ைதல. 94, 12);.

   4.  தள  (ெசாற்பம்);; smallness.

     'உபாயமாய்க் ெகா த்தான்'.

     [Skt. Upäya → த. உபாயம்.]

 upaya என் ம் ெசால் ற்  வடெமா ல் அ ல் வ தல், அைடதல், வந் ேசரத்ல், ேநாக்கத்ைத 
அைட ம் வ , வ வைக, வ  ேபான்ற பல ெபா ள்க ள்ளன. இவற் ள் வ வைக,  ழ்ச்  ேபான்ற 
ஒ  ல ெபா ள்கேள த ல் உள்ளன.

 உபாயம்2 upāyam, ெப. (n.)

   வ வைக (சாதனம்);; means.

     "கா  ஒ க்க உபாய ல்லாைமயா ம்" (ெத.க.ெதா. 5. பக். 370);.

உபாயனபத் ரம்

உபாயனபத் ரம் ubāyaṉabattiram, ெப. (n.)

   ைக ைறயாகக் ெகா க் ம் ெபா ைளப் பற் ய ஆவணம் (பத் ரம்); ( க் ரநீ . 93);; document 
specifying present.

     [Skt. upayana + pattiram → த. உபாயனபத் ரம்.]

உபாயனம்

உபாயனம் upāyaṉam, ெப. (n.)

   காணிக்ைக; present to a superior.

     "மன்ன க் ய பாயன ெமன்  ெகா த்தனர"் (யேசாதர. 3, 5);.

     [Skt. upayana → த. உபாயனம்.]

உபா

 
 உபா  upāyi, ெப. (n.)

    ழ்ச் யாளன் (தந் ர ள்ளவன்);; artful person.

     [Skt. upåya → த. உபா .]
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உபாலம்பனம்

 
 உபாலம்பனம் upālambaṉam, ெப. (n.)

   இ த் ைரத்தல் (நிந் க்ைக);; reproach, reproof.

     "சந் ேராபாலம்பனம்" (ைநடத.);.

     [Skt. upå-lambhana → த. உபாலம்னம்.]

உபானம்

உபானம்1 upāṉam, ெப. (n.)

    ய ; a kind of shoes, wooden sandals.

     "உபானபததெ்தா  நடக் ம்" ( வத .  வரக்்கம். 142);.

த.வ. பா ைக.

     [Skt. upa-nah → த. உபானம்.]

 உபானம்2 upāṉam, ெப. (n.)

   ேகா ரத் ன் அ ச் த் ரவைர; first moulding above the plinth in the structure of towers, etc.

 forming the base above the lowest of a series of rows or layers intended to produce an ornamental effect, pedestal (T.A.S., 
180);.

     [Skt. upåna → த. உபானம்.]

உபானவரி

உபானவரி upāṉavari, ெப. (n.)

உபானம்2 பாரக்்க; see ubanam.

     [உபானம் + வரி.]

     [Skt. upana → த. உபானம்.]

உ க் -தல்

உ க் -தல் ubukkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெப தல் ( ன்.);; to swell, overflow.

   ெத. உ ;உ . உபக்.

உேபட்சாபாவைன

உேபடச்ாபாவைன upēṭcāpāvaṉai, ெப. (n.)

   சார்  பற்றா  ஒப்  ேநாக் ந் தன்ைம (மணிேம. 30, 253, அ ம்);; impartiality.

     [Skt. upeksa + pavanai → த. உேபடச்ாபாவைன.]

உேபட் -த்தல்

உேபட் -த்தல் upēṭcittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

    றகணித்தல்; to neglect, disregard, overlook, ignore.

     "பரமபதத்ைத உேபட் த் வந் " ( பரம். 69, பன்னீ.);

     [Skt. upeks → த. உேபட் -,]

உேபட்ைச

உேபடை்ச upēṭcai, ெப. (n.)

   1.  றக்கணிப் ; disregard, neglect, indifference.

     "ேமத  மைற ேராத ேம ேபடை்ச" ( த. ச வேவதாந்.);.

   2. உடல் நல ன்ைம (அெசௗக் யம்);; indisposition.

     [Skt. upeksa → த. உேபடை்ச.]

உேபட்ைசயானம்

உேபடை்சயானம் upēṭcaiyāṉam, ெப. (n.)

   ேதால் யைடந்த அரசன் பைகவைனப் றக்கணித் த் ம் ைக ( க் ரநீ , 337);; the return march of 
a defeated king unmindful of his defeat.

     [Skt. upeksa + yana → த. உேபடை்சயானம்.]
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உேபந் ரன்

உேபந் ரன் upēndiraṉ, ெப. (n.)

   இந் ரனின் தம் யா ய மால்; Visnu, who, at one time, incarnated as a younger brother of Indra.

     " சச்சகமளந்த ேபந் ரன்" (தணிைகப் .  ைட. 18);.

     [உப + இந் ரன்.]

     [Skt. upa → த. உப.]

ேவந்தன் → இந் ரன்.

ல்ைல நிலத் ெதய்வமா ய மாைல இந் ரன் தம் யாக் ய ம் ஞ்  நிலத் ெதய்வமா ய 
கைனப் ள்ைளயாரின் தம் யாக் ய ம் த ழ்ப் பண்பாட் ல் ஆரியப்பண்பாட் ன் 

உேபந் ரா ரியர்

 
 உேபந் ரா ரியர ்upēndirāciriyar, ெப. (n.)

    ேனந் ரமாைல யற் யவர;் the author of the sinendira-malai.

     [உப + இந் ரன் + ஆ ரியர.்]

     [Skt. upa → த. உப.]

ேவந்தன் → இந் ரன்.

உேபாதகம்

 
 உேபாதகம் upōtagam, ெப. (n.)

உ ேபாதம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க; see udupõdam.

     [உ ேபாதம் + உேபாதகம்.]

உேபாதம்

 
 உேபாதம் upōtam, ெப. (n.)

   ேபய்ப்பசைள (மைல.);; a wild species of purslane.

     [Skt. upodaka → த. உேபாதம்.]

உேபாற்காதம்

உேபாற்காதம் upōṟkātam, ெப. (n.)

   பா ரம் (ெதால். பா .  த். பக். 16);; introduction, preface.

     [Skt. upodghata → த. உேபாற்காதம்.]

உம்மத்

 
 உம்மத்  ummattu, ெப. (n.)

   பற்றாளர ்(இ லாம்.);; followers, adherents. [Ar. ummat → த. உம்மத் .]

உம ட்சாரம்

உம டச்ாரம் umaliṭcāram, ெப. (n.)

   1.  டல் ராக்கத் ற் க் ெகா க்கப்ப ம் உமரி ப் ; a vegetable salt given in cases of bowel complaints such 
as hernia etc.

   2. உமரிப் ண் னின்  எ க் ம் சத் ; salt sort soda obtained from the plant 'umari'.

த.வ. உமரிஉப் .

உமத

 
 உமத  umadagi, ெப. (n.)

   சணல் (மைல.);; sun hemp.
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உமேலாத் ரம்

 
 உமேலாத் ரம் umalōttiram, ெப. (n.)

உபேலாத் ரம் பாரக்்க; see ubalottiram.

உமாக்கைலக் யா
னம்

 
 உமாக்கைலக் யானம் umākkalaikkiyāṉam, ெப. (n.)

   மைலமகளா (பாரவ் யா);ற் றப்பட்டதாகச ்ெசால்லப்ப ேமார ்வடெமா  ல்; arts and sciences said 
to have been revealed by Parvathi, wife of god Sivan.

உமாக்

 
 உமாக்  umākkuruvi, ெப. (n.)

   வான் வலப் (ஆகாய); பறைவ; a bird of paradise paradisea.

     [உமா +  .]

ள் →   →   =   பறைவ.

உமாகட்கம்

 
 உமாகடக்ம் umākaṭkam, ெப. (n.)

உமற்கடம் பாரக்்க; see umarkadam.

உமாத

உமாத  umātagi, ெப. (n.)

   1. உமத  பாரக்்க; see umatagi.

   2. ஒ  வைக (இரசதாளி);க் க ம் ; a species of sugar-cane.

உமாத யம்

 
 உமாத யம் umātagiyam, ெப. (n.)

உமா பாரக்்க; see uma.

உமாத

 
 உமாத  umātasi, ெப. (n.)

உமத  பாரக்்க; see umataցi.

உமாதாத

 
 உமாதாத  umātātagi, ெப. (n.)

   மஞ்சள் ெசவ்வந் ; an yellow variety of chamomile.

உமாபட்

 
 உமாபட்  umāpaṭci, ெப. (n.)

   பறைவ வைக ( ன்.);; species of paradise-bird.

உமாப

 
 உமாப  umāpadi, ெப. (n.)

    வன் ( வா.);; Sivan whose consort is Uma.

     [Skt. umapati → த. உமாப .]

1388

www.valluvarvallalarvattam.com 17342 of 19068.



உமாமேகசன்

 
 உமாமேகசன் umāmaācaṉ, ெப. (n.)

உமாமேக வரன் பாரக்்க; see uma-magesuvaran.

     [Skt. uma + makesan → த. உமாமேகசன்.]

உமாமேக வரன்

 
 உமாமேக வரன் umāmaācuvaraṉ, ெப. (n.)

    வன்; Sivan, the great lord whose consort is Uma.

     [Skt. umåmahesvara → த. உமாமேக வரன்.]

     'ன்' ஆ.பா.ஈ .

உ யல்தாரி

 
 உ யல்தாரி umiyaltāri, ெப. (n.)

   க ெநய்தல்; blue lotus - monochoria - vaginalis.

உேமசன்

 
 உேமசன் umēcaṉ, ெப. (n.)

    வன்; Sivan, Uma's lord.

     [Skt. umesa → த. உேமசன்.]

உேம பண் -தல்

உேம பண் -தல் umēdubaṇṇudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   சம்பள ன்  ேவைல பழ தல்; to serve as an unpaid probationer in expectation of permanent employment.

     [உேம  + பண் -,]

     [Skt. ummed → த. உேம .]

உேம வார்

உேம வார ்umētuvār, ெப. (n.)

   1. சம்பள ன்  ேவைல பழ நர;் unpaid probationer who works in expectation of being provided with a permanent 
employment.

   2. பத ைய ம் வன் (இ லாம்);; a candidate for an office or position (Muham.);.

     [U. ummed + war → த. உேம வார.்]

உேம வார்ப்பட்டா
ளம்

 
 உேம வாரப்்பட்டாளம் umētuvārppaṭṭāḷam, ெப. (n.)

   தன் ப்பாரவ்ப் பைட; volunteer corps.

     [U. ummed + war → த. உேம வார;்

 E. battalion → த. பட்டாளம்.]

உைமயாளசீன்

 
 உைமயாளசீன் umaiyāḷīcaṉ, ெப. (n.)

   சவரக்்காரம்; earth impregnated with carbonate of soda, fuller's earth.
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உயச

 
 உயச  uyasadi, ெப. (n.)

உயத்  பாரக்்க; see uyatti.

உயத்

உயத்  uyatti, ெப. (n.)

   1. ெவண் ெசய்நஞ்  (பாடாணம்);; white arsenic.

   2. ஓடை்ட மரம்; a tall tree.

உயந் சம்

 
 உயந் சம் uyandisam, ெப. (n.)

   ஆள்வாைடத்தட் ; a plant.

உயாத்தவம்

 
 உயாத்தவம் uyāttavam, ெப. (n.)

   இலந்ைத; Indian apple.

உ ல்

 
 உ ல் uyil, ெப. (n.)

   இறப் ற் ப் ன் நைட ைறப த்தக்ேகாரி எ ம் ப்பாவணம் (மரண சாசனம்);; will, legal 
declaration of a person's intentions, to take effect after his death.

த.வ.  ப்பாவணம்.

     [E. will → த. உ ல்.]

உ

 
 உ  uyiṟu, ெப. (n.)

   ந மண (வாசைன); ேவர ்(இலா சை்ச); (மைல.);; cuscus-grass, with aromatic root.

உ த்தம்

உ த்தம் uyuttam, ெப. (n.)

   ேபார;் war, battle.

     "தான வானவ த்த ம்" (பாரத. ப ெனட்டாம். 68);.

     [Skt. yuddha → த. உ த்தம்.]

உேயா ல்

உேயா ல் uyōkuduyil, ெப. (n.)

   அ ல் (ேயாகநித் ைர);; trance in yoga, wakeful sleep.

     'ஆ னிைலயதன் ேமற்ைபய ேயா ல் ெகாண்ட பரம்பரேன" ( வ். ெபரியாழ். 1, 5, 1);.

     [உேயா  +  ல்.]

     [Skt. yoga → த. உேயா .]

உரகக்கன்னி

 
 உரகக்கன்னி uragaggaṉṉi, ெப. (n.)

   நாகமல் ைக; snake jasmine.

     [உரகம் + கன்னி.]

     [Skt. uraga → த. உரகம்.]
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உரகச் ரகம்

 
 உரகச் ரகம் uragaccīragam, ெப. (n.)

   காட் ச ் ரகம்; wild cumin.

     [உரகம் +  ரகம்.]

     [Skt. uraga → த. உரகம்.]

உரகபந்தம்

 
 உரகபந்தம் uragabandam, ெப. (n.)

   ஒன் ைணந்த இரண்  பாம்  ேபால வைரந்த த் ரத் ன் அைறகளில் எ த் கைள 
அைடக் ம்ப யைமந்த த் ர பாவைக; a variety of cittira-kavi whose letters can be arranged to fit in a diagram in 
the form of two intermining snakes.

த.வ. நாகபந்தம்.

     [உரக + பந்தம்.]

     [Skt. uraga → த. உரக.]

உரகபந்தனம்

 
 உரகபந்தனம் uragabandaṉam, ெப. (n.)

உரகபந்தம் பாரக்்க; see uraga-pandam.

     [உரக + பந்தனம்.]

     [Skt. uraga → த. உரக.]

     [பந்தம் + பந்தனம்.]

உரகா பன்

 
 உரகா பன் urakātibaṉ, ெப. (n.)

    தற்பாம்  (ஆ ேசடன்);; adisesa, chief of the serpents.

     [Skt. uraka + adhipa → த. உரகா பன்.]

உரகாரி

உரகாரி urakāri, ெப. (n.)

   1. க டன்; brahminy kite.

   2. ம ல்; peacock.

உரகாரிவாதம்

 
 உரகாரிவாதம் urakārivātam, ெப. (n.)

   ஈர ல் வளி (வா ); ேசரந்்  ெநஞ் ,  ரல் வைள த ய டங்களில் வ ண்டா ச ்ேசா  
ெசல்லா  ெநஞ்சைடக் ேமார ்வைக ஊைதேநாய்; a disease characterised by spasmodic suffocative attacks with 
pain especially in the thoracic region and difficulty in swallowing food, supposed to be due to the deranged vayu accumulated 
in the liver.

த.வ. ெநஞ்சைடேநாய்.

உரேகந் ரன்

 
 உரேகந் ரன் uraāndiraṉ, ெப. (n.)

உரகா பன் பாரக்்க; see uragadiban.

உரசகத

 
 உரசகத urasagada, ெப. (n.)

   உப்  வா  கலந்த ; nitrogenous.
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உரசகதம்

 
 உரசகதம் urasagadam, ெப. (n.)

   உப்  வா  கலந்த ெபா டக்ள்; nitrogenous substances or constituents.

உரசக

 
 உரசக  urasagadi, ெப. (n.)

   உடம் ன் ல் உப் வா  ெதாடரப்ான ெபா டக்ளால் ஏற்ப ம் நிைலைம; a condition marked by 
the presence of nitrogenous bodies in the blood azotemia.

உரசம்

உரசம் urasam, ெப. (n.)

   1.  ய இதள் ( த்த ரசம்);; purified or cleansed mercury.

   2. வாைல ட ் றக் ய இதள்; sublimed mercury.

உரசன்

 
 உரசன் urasaṉ, ெப. (n.)

   ெநஞ் ர ள்ளவன்; a man of stout mind.

     [Skt. urasa → த. உரசன்.] 'ன்' ஆ.பா.ஈ .

உர தக்கட்

 
 உர தக்கட்  urasidakkaṭṭi, ெப. (n.)

    ைலக்கட் ; mammary abscess.

     [உர தம் + கட் .]

     [Skt. uras → த. உர தம்.]

ல் → கள் → கட்  → கட்  = இ ய .

உர தம்

 
 உர தம் urasidam, ெப. (n.)

    ைல; the breast of the woman.

     [Skt. uras → த. உர தம்.]

உர கம்

 
 உர கம் urasirugam, ெப. (n.)

உர தம் பாரக்்க; see urasidam.

உர லன்

 
 உர லன் urasilaṉ, ெப. (n.)

   ெநஞ் ர ைடயவன்; one having a strong chest.

உரணம்

 
 உரணம் uraṇam, ெப. (n.)

   ெசம்ம க் கடா; ram.

     [Skt. urana → த. உரணம்.]
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உரணாட்சம்

 
 உரணாடச்ம் uraṇāṭcam, ெப. (n.)

   தகைர; ringworm plant.

உரணாட் யம்

 
 உரணாட் யம் uraṇāṭciyam, ெப. (n.)

உரணாடச்ம் பாரக்்க; see uranatcam.

உரத்த த்தவாதம்

 
 உரத்த த்தவாதம் urattabittavātam, ெப. (n.)

    த்த னால் நல்ல  ெகட்டெதன்  அ யாதப த் ெரன ன ண்டா  அ க்க  
சண்ைட டத் ண் ேமார ்வைக ஊைத (வாத); ேநாய்; nervous disease, due to aggravated condition of bile in 
the system characterised by sudden anger, excitement and indiscriminate quarrel.

த.வ.  ேநாய்.

உரத்ைத

 
 உரத்ைத urattai, ெப. (n.)

   உத்தாமணி, வ ரம்; diamond of superior quality.

உரதம்

உரதம் uradam, ெப. (n.)

   1.  த்த ழ் ; semen.

   2. மாத டாய்; the menstrual blood.

   3.   ைள; wooly caper - erna lanata alias achyranthes lanata.

உரப் ரம்

 
 உரப் ரம் urappiram, ெப. (n.)

   ெவள்ளா ; goat.

உரப்

 
 உரப்  urappiru, ெப. (n.)

   ெசம்ம யா ; ramewe.

உரம்பம்

 
 உரம்பம் urambam, ெப. (n.)

   ேபய்ப் ல்; wild bitter grass.

உரலாைக

 
 உரலாைக uralākai, ெப. (n.)

   க  ; apple of the eye.

உராகசாரசந்தனம்

 
 உராகசாரசந்தனம் urākasārasandaṉam, ெப. (n.)

   ந மண (வாசைன); ள்ள ஒ வைகச ்சந்தனக் கடை்ட; a kind of sandalwood with a strong smell.
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உராதரம்

 
 உராதரம் urātaram, ெப. (n.)

    ைல; woman's breast.

உரிைசபார்-த்தல்

உரிைசபார-்த்தல் urisaipārttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ைவத்தல்; to try by tasting.

   2.  ற் ன்பந் ய்த்தல் (அ ப த்தல்);; to enjoy or experience the sexual pleasure.

     [உரிைச + பார-்,]

     [Skt. ruci → த. உரிைச.]

உரிைசயா -
த்தல்

உரிைசயா -த்தல் urisaiyāyiruttal,    3 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நா க் னிைமயா த்தல்; to have a good flavour, to be savoury.

     [உரிைச + ஆய் + இ -,]

     [Skt. ruci → த. உரிைச.]

உரிணி

 
 உரிணி uriṇi, ெப. (n.)

   ெகாத் மல் ; coriander - corundum sativum.

உரிதாகம்

 
 உரிதாகம் uritākam, ெப. (n.)

   கல் ல், ஊ ல்; a kind of usil.

உ க் ணி

 
 உ க் ணி urukkumiṇi, ெப. (n.)

   கண்ண ெப மானின் தன் மைன  (பாகவத.);; name of the principal wife of Krsna.

     [Skt. rukmini → த. உ க் ணி.]

ஒளிக்கான ஏக்கம், ஒளிமயமாக இ ப்பதற்கான ப்பம் என் ம் ெபா ள்ப ம் ruj என் ம் 
ேவரி ந்  (ruj); → ruk → rukna → ); rukmini என் ம் ெசால் உ வா ள்ள  (மா. .);.

     'உ க் ணி' ைய இ க் மணி என்  ப் வ ம் உண்  (அ . ந்.);.

உ கம்

 
 உ கம் urugam, ெப. (n.)

    றப் ; birth.

உ சகதம்

உ சகதம் urusagadam, ெப. (n.)

   1. நாம் ச் ம் ( வா க் ம்); காற் ன் ன்  பங்கா க் ம் உப் க் காற்  (வா );; nitrogen 
which forms 3/4 of the air inhaled by us.

   2. உப் க் காற்  (வா ); ேசரந்்த ெபா ள்; a compound containing nitrogen - nitrogenous compound.

உ சகேதந் ரி
ேயாபாதன 

தங்கள்

 
 உ சகேதந் ரிேயாபாதன தங்கள் urusagatēndiriyōpātaṉapūtaṅgaḷ, ெப. (n.)

   உப்  வளி(வா ); ேசரந்்த ட்  ைற; nitrogenous organic compounds.
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உ சகம்

உ சகம் urusagam, ெப. (n.)

   1. மா ைள; pomegranate.

   2.  ளங்கம்; elliptic cuspidate-leaved wind-berry.

   3. ஆன்மணத்  (ேகாேராசைன);; bezoar

   4. ஆமணக் ; castor plant.

   5 ெகாம்மட்  மாதைள; melon lime - citronmedica.

   6.  ண் (இரணம்);  த யவற் க் ம் காரம்; caustic applied to wounds, sores etc. caustic application.

     [Skt. urceka → த. உ சகம்.]

உ கரம்

 
 உ கரம் urusigaram, ெப. (n.)

   இன் ைவ யான , இனிைமயான ; that which is delicious savoury.

     [Skt. ruci-kara → த. உ கரம்.]

உ காட் -தல்

உ காட் -தல் urusikāṭṭudal,    11 ெச. . . (v.i.)

   இனிப் க் காட் தல்; to allure by baits or dainties, cause one to engage in a pursuit by giving a gratifying foretaste.

     [உ  + காட் -,]

     [Skt. ruci → த. உ . காண் (த. ); - காட்  ( . .);.]

உ காண்( )-
தல்

உ காண்( )-தல் urusikāṇṇudal,    12 ெச. . . (v.i.)

    ைவய தல்; to get a taste, know the flavour.

     'உ  கண்ட ைன'.

     [உ  + காண்-,]

     [Skt. ruci → த. உ .]

உ யம்

உ யம் urusiyam, ெப. (n.)

   1. கட்டா; a wild cow.

   2. எ ைம ேபான்ற ம ரடரந்்த மான்; a very large kind of deer resembling a buffalo with hair grown thick or bushy, a 
kind of yawk.

   3. ஒ  வைகக் ட்டம்; a kind of leprosy.

உ யாதனம்

உ யாதனம் urusiyātaṉam, ெப. (n.)

   ஒக க்ைக வைக (தத் வப். 107. உைர);;     [உ  + ஆதனம்.]

     [Skt. ruci → த. உ .]

     [த. ஆதனம் → Skt. asana.]
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உ

உ 1 urusu, ெப. (n.)

   1. கரி, ெமய் அ ச ்சான் ; proof.

   2. ைகெய த் ; signature.

     [Skt. ruju → த. உ .]

 உ 2 urusu, ெப. (n.)

    ழா; festival.

     'நா ர ்உ க் ப் ேபாக ேவண் ம்' ( கம .);.

     [Ar. urus → த. உ .]

உ செ்சய்-தல்

உ செ்சய்-தல் urususseytal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெமய்ப் த்தல்; to prove or establish by evidence, to bring home, as a change or accusation.

     [உ  + ெசய்-,]

     [U. ruju → த. உ .]

உ ப்ப த் -தல்

உ ப்ப த் -தல் urusuppaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

உ செ்சய்-தல் பாரக்்க; seе urusu-c-cey.

     [உ  + ப -,]

     [U. ruju → த. உ .]

உ ப்பண் -தல்

உ ப்பண் -தல் urusuppaṇṇudal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

உ செ்சய்-தல் பாரக்்க; see urusu-c-cey.

த.வ. ெமய்ப் த்தல்.

     [உ  + பண் -,]

     [U. ruju → த. உ .]

உ ப்ெபா ப்

உ ப்ெபா ப்  urusuppoṟuppu, ெப. (n.)

   உண்ைமெயனக் காட்டேவண் ய ெபா ப்  (ஈச் ர நிசச்யம், 38);; burden of proof.

     [உ  + ெபா ப் .]

     [U. ruju → த. உ .]

உ ப்ேபா -தல்

உ ப்ேபா -தல் urusuppōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ைகெய த் ப் ேபா தல்; to affix one's signature.

     [உ  + ேபா -,]

     [U. ruju → த. உ .]

உ ைச

உ ைச urusai, ெப. (n.)

   இன் ைவ; relish, favour.

     "நாக் க் க  ைச நல் ம்" (பதாரத்்த. 801);.

     [Skt. ruci → த. உ  → உ ைச.]

உ ட்சம்

 
 உ டச்ம் uruṭcam, ெப. (n.)

   ெமாந்தன் வாைழக் ழங் ; tuber of kuntela plantain.
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உ ட்சண சை்ச

 
 உ டச்ண சை்ச uruṭsaṇasigissai, ெப. (n.)

   ேகாைழ த யவற்ைற அ த் த் தள்ளி, அந்தந்த ப் க க் ம், தா க்க க் ம் ஊட்டம் 
(ேபாஷைண); உண்டாக்  ைற; a form of treatment with tonic, which braces up every organ and increases the tone 
of the nervous system by completely removing the phlegm and the watery mucous from the lungs-tonic-treatment.

உ ட்ைச

 
 உ டை்ச uruṭcai, ெப. (n.)

   வாைழக் ழங் ; the root of the plantain tree.

உ ட்டா

 
 உ ட்டா uruṭṭā, ெப. (n.)

   பகட் ப் ேபச்  (இடம்ப வாரத்்ைத);; vain boast, rodomontade.

     'அவன் உ ட்டா அ க் றவன்'.

     [U. ulta → உல்டா → த. உ ட்டா.]

உ ட்டால்

 
 உ ட்டால் uruṭṭāl, ெப. (n.)

உ ட்டா பாரக்்க; see urutta.

     'ஏன் உ ட்டால க் றாய்'?

     [Skt. ulta → த. உ ட்டா → உ ட்டால்.]

உ டகம்

 
 உ டகம் uruḍagam, ெப. (n.)

   க நா ; black aconite.

உ த்தகம்

உ த்தகம் uruttagam, ெப. (n.)

   1. ஒ வைக இ  (சன்னி); ேநாய்; a kind of apolexy.

   2. ஒ வைக இ  ேநாய் (உ த்தாக சன்னி பாத ரம்);; typhoid fever characterised by excessive pain in the 
bodily organ.

உ த்த தம்

உ த்த தம் uruddagudam, ெப. (n.)

   1. ஒ  வைக எ வாய் ( த); ேநாய்; a disease of the anus.

   2. எ  (ஆசன); வா ேலற்ப ம் வ ள்ள ஒ  வைகக் கட்  ( ரணம்);; a painful linear ulcer at the margin of 
the anus.

உ த் தம்

உ த் தம் uruddidam, ெப. (n.)

   1. ஊ யம்; profit, wages.

   2. உ  ெபா ள்; property.

   3. வளரச்் ; increase.

உ த் ர ரந்

 
 உ த் ர ரந்  uruttiragirandi, ெப. (n.)

   பாலக ( லாதார); ம் அகட்டக ( வா ட்டான( ம் (ஆ.நி.);; mystical circles, in ancient Hindu physiology, of 
mulataram and cuvadittanam.

     [Skt. uruttira + kiranti → த. உ த் ர ரந் .]
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உ தம்

 
 உ தம் urudam, ெப. (n.)

    லங்  ( கம்); பறைவ த யவற் ன் ஒ ; the noise made by animals and birds in general.

உ தம்பண் -தல்

உ தம்பண் -தல் urudambaṇṇudal,    12 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ப க் தல், ஒ தல் (உசச்ரித்தல்);; to pronounce, utter, articulate, to chant.

     "ேவதத்ைத தம் பண்  நலத்தா ம்" ( க்கா த். 4, 5, 49);.

     [உ தம் + பண் -,]

உ

உ  urudu, ெப. (n.)

   1. பைட (ேசைன);; an army (Muham.);.

   2. பாசைற; military encampment (Muham.);.

   3. வட இந் ய ெமா களில் ஒன் ; lit., the camp, applied to the Hindustani language which is spoken commonly in 
north India, and Which is a mixture of Sanskrit, Persian and Arabic.

     [Ar. Urdu → த. உ .]

உ பெசா பம்

 
 உ பெசா பம் urubasorūbam, ெப. (n.)

   காண் ம் காட் ப் ெபா ள்; the object of sight.

     [உ  → உ  → உ வம் → Skt. rupa → த. உ பம்.]

     [Skt. sva-rupa → த. ெசா பம்.]

உ பட்சா

 
 உ படச்ா urubaṭcā, ெப. (n.)

   ெப ங்காயம்; asafetida.

உ பதன்மாத்
ைர

 
 உ பதன்மாத் ைர urubadaṉmāddirai, ெப. (n.)

   ஐந்  (பஞ்ச); மாத் ைர ெலான்  அதாவ  ஐம் (பஞ்ச);  த லத் ெலான் ; one of the rudimentary 
elements of the five senses i.e. the primitive element of sight.

உ பம்

உ பம் urubam, ெப. (n.)

   1. உ வம்; form, shape.

   2. அழ ; beauty.

   3. நிழற்படம் ( ர ைம);; image.

   4. நிறம்; colour.

   5. நிைல; posture.

   6. சாயல்; features.

     [உ  → உ  → உ வம் → Skt. rupa → த. உ வம்.]

உ கம்

 
 உ கம் urubugam, ெப. (n.)

   ஆமணக் ; castor-plant.
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உ ம்பரம்

உ ம்பரம்1 urumbaram, ெப. (n.)

   ெசம்  ( ன்);; copper.

     [Skt. udumbara → த. உ ம்பரம்.]

 உ ம்பரம்2 urumbaram, ெப. (n.)

   1. ெப ங்காயம் ( ன்.);; asafetida.

   2. பாம்  ( ன்.);; serpent.

உ மால்

உ மால் urumāl, ெப. (n.)

   1. தைலப்பாைக; turban.

   2. ேமற் ண் ; upper cloth, fine shawl.

     [U. rumal → த. உ மால்.]

உ மாைல

 
 உ மாைல urumālai, ெப. (n.)

உ மால் பாரக்்க; see urumal.

     [U. rumal → த. உ மால் → உ மாைல.]

உ சே்சாம்

 
 உ சே்சாம்  urumiccōmbu, ெப. (n.)

   ஒ  வைகச ்ேசாம் ; a kind of sweet fennel seed.

உ யம்

 
 உ யம் urumiyam, ெப. (n.)

   ெப சச்ாளி; bandicoot.

உ ரசம்

 
 உ ரசம் ururasam, ெப. (n.)

   இதளியம் (பாரசம்); ( .அ.);; mercury, quick silver.

     [Skt. uru + rasam → த. உ ரசம்.]

உ வ

உ வ  uruvasi, ெப. (n.)

   ஊரவ் , ஆடற் றத்  அரமகள்; uruvasi, a nymph, celebrated for her superior skill in dancing.

     "உ வ   ெயன் ம் ேபரா ெனாப் லா வழ  வாய்ந்த நிகர ்மங்ைக" (மசச் . அகத் யர் . 17);.

     [Skt. uruvasi → த. உ வ .]

உ ட்சம்

உ டச்ம் urūṭcam, ெப. (n.)

   ெமாந்தன் வாைழக் ழங்  (ைதலவ. ைதல. 35);; tuber of a species of plantain tree.

     [Skt. ruksa → த. உ டச்ம்.]
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உ

உ  urūṭi, ெப. (n.)

   1. இ ; word used in its conventional sense, arbitrary name.

   2. ெசய் ஞ் ெசயல் கண்  காரணத்ைத உ ப் ப த் தல் (நிசச் க்ைக);; inference of the cause from the 
effect.

     "ஒ ெக  யா ம்" (ஞானா. 15);.

     [Skt. rudhi → த. உ .]

உ ப் யம்

உ ப் யம் urūppiyam, ெப. (n.)

   1. ெபான்; gold.

   2. ெவள்ளிக்கா  (நாணயம்);; silver coin, rupee.

   3. அழ  ( ன்.);; that which is handsome, beautiful.

   4. ெவள்ைள; white.

     [Skt. rupya → த. உ ப் யம்.]

உ பகத்தாளம்

உ பகத்தாளம் urūpagattāḷam, ெப. (n.)

   தாள ேமழ ள் ஒன்  ( பகதாளம்); (பரத. தாள. 5, உைர);; a variety of time-measure, one of the seven talam.

வதாளம், அடதாளம், ஏகதாளம்,  ரி ைடதாளம்,  பகதாளம், சம்ைபதாளம், மட் யதாளம் என்பன 
எ வைகத ்தாளங்கள்.

     [உ பக(ம்); + தாளம்.]

     [உ  → உ  → உ வகம் → Skt. rupaka → த. உ பகம் ( பக);, தாள் → தாளம்.]

உ பகம்

உ பகம் urūpagam, ெப. (n.)

   1. உ வகம்; metaphor.

   2. உ பகத்தாளம் பாரக்்க (பரத. தா. 5);;see urubaga-t-talam.

     [உ  → உ  → உ வகம் → Skt. rupaka → த. உ பகம்.]

உ பகாரப்ப த்
-தல்

உ பகாரப்ப த் -தல் urūpakārappaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெமய்ப் த்தல் (யாழ்.அக.);; to prove, demonstrate.

     [உ பகாரம் + ப த் -,]

     [Skt. rupa + kara → த. உ பகாரம். ப  → ப த் -,]

உ பகாரம்

 
 உ பகாரம் urūpakāram, ெப. (n.)

   சான்  (அத்தாட் ); (யாழ்.அக.);; proof, demonstration.

     [Skt. rupakara → த. உ பகாரம்.]

உ பம்

உ பம் urūpam, ெப. (n.)

   உ வம் (மணிேம. 6, 177);; form, shape.

உ  = ேதாற்றம், வ வம், உடல், ப ைம, ெதய்வச் ைல. ஒ யம், ஓ ய ேவைலயான தெ்தா ல், 
வ ள்ள தனிப்ெபா ள். உ  → உ  → உ வம். ( .தா.37);.

உ வம் → Skt. rupa → த. உ பம். த ல்

உ க்ெகாள் தல் என் ம் ைன ந்  வளரந்்த வ வமாக உ வம் (உ  ேபான்றன); இ ப்ப ம் 
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உ பா

 
 உ பா urūpā, ெப. (n.)

   பணம்; money.

     'எனக்  பத்  உ பா ேவண் ம்'.

     [உ வா → Skt. rupa → த.  பா → உ பா.]

உ பா-த்தல்

உ பா-த்தல் urūpāttal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உ ப்ப த் தல் ( ஜ ப்ப த்தல்);; to prove.

     [Skt. rupa → த. உ -,]

உ கரம்

 
 உ கரம் urūpigaram, ெப. (n.)

    ேவற்ைக (யாழ்.அக.);; visible, manifestation, appearance, as of a deity.

     [த. உ வம் → Skt. rupi + kara →  கரம் → உ கரம்.]

உ கரி

உ கரி1 urūpigarittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நி தல், ெமய்ப் த்தல் (உ த்தல்);; to prove.

     [Skt. rupi-kar → த. உ கரி-,]

 உ கரி2 urūpigarittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   கட ளாகத் ேதாற்றந் த தல் (யாழ்.அக.);; to appear, as a deity, to become manifest, assume a shape.

     [Skt. rupi-kar → த. உ கரி-,]

உ ைக

 
 உ ைக urūpigai, ெப. (n.)

   ெவள்ெள க்  (சங்.அக.);; white madder.

உெராக்கம்

 
 உெராக்கம் urokkam, ெப. (n.)

   அணியமாக (தயாராக);  க் ம் பணம் (யாழ்.);; cash, ready money.

     [U. rok → த. ெராக்கம் → உெராக்கம்.]

உெராட்

 
 உெராட்  uroṭṭi, ெப. (n.)

   ேகா ைமயாற் ெசய்த அைட; bread, an ariticle of food prepared by backing wheat flour.

த.வ. அைட.

     [U. roti → த. ெராட்  → உெராட் .]

உேரா-தல்

உேரா-தல் urōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   அ தல்; to cry, to weep.
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உேராகக் னம்

 
 உேராகக் னம் urōkakkiṉam, ெப. (n.)

உேராகக் னம் பாரக்்க; see uroga-k-kinam.

உேராககக் னம்

 
 உேராககக் னம் urōgagaggiṉam, ெப. (n.)

   ேநாய் ரக்் ம் ம ந் ; medicine of any substance that cures diseases.

உேராககரம்

 
 உேராககரம் urōgagaram, ெப. (n.)

   ேநாய்கைளக் கண் த்தல்; the art of healing diseases, therapeutics.

உேராககரி

 
 உேராககரி urōgagari, ெப. (n.)

   ேநாய்கைளக் கண் க் ம் ம ந் ; therapeutic agent.

உேராகசஞ்

 
 உேராகசஞ்  urōkasañsīvi, ெப. (n.)

   ெப ம் ஊைத (மகாவாத); ேநாய்கள், இ க் காய்சச்ல் (சன்னி பாத ரம்); ெகா  எ ம் க்  
(காசம்);  த ய ேநாய்கைளத் ரத்்  உ ரத் ம் ஒ வைக எண்ெணய் (ைதலம்);; a medicated oil capable 
of restoring life by rooting out all grave diseases such as rheumatism, typhoid fever, lung diseases etc., from the system.

த.வ. ேநாயகற் .

உேராகசாந்தகன்

உேராகசாந்தகன் urōgacāndagaṉ, ெப. (n.)

   1. ேநாைய மட்  (சாந்த);ப் ப த் பவன்; one who alleviates pain and cures diseases.

   2. ம த் வன்; a doctor.

உேராக ேராட்டம்

 
 உேராக ேராட்டம் urōkasirōṭṭam, ெப. (n.)

   காய்சச்ல்; fever as the principal one of all disease.

உேராகணி

உேராகணி urōkaṇi, ெப. (n.)

   1. உேரா ணி பாரக்்க; see urogini.

   2. ஒ வைக (அேரா ணி);க்க க்காய் (பாலவா.171);; a kind of chebulic myrobalan.

     [Skt. rohini → த. உேராகணி.]

உேராகத்தன்

 
 உேராகத்தன் urōkattaṉ, ெப. (n.)

   ேநாயாளி; a sickly man, a patient.

உேராகதம்

 
 உேராகதம் urōkadam, ெப. (n.)

   மார்  வ ; pain in the chest.
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உேராக

 
 உேராக  urōkadi, ெப. (n.)

   நாய் (யாழ்.அக.);; dog.

உேராகநிதானம்

உேராகநிதானம் urōkanitāṉam, ெப. (n.)

   1. ேநாைய ஆராய்தல்; diagnosis of diseases by their distinctive marks or symptoms.

   2. ேநா ன் பா கைள ம், அதன் காரணம்,   த யவற்ைற ம் ம் ண ல் 
(வாகடம்);; a science relating to the nature of diseases and the changes caused by them - pathology.

உேராகநீ ைற

 
 உேராகநீ ைற urōkanīruṟai, ெப. (n.)

    ணி நீரப்்ைப; a sac containing a liquid or a semi-solid-cyst.

     [உேராக + நீ ைற.]

     [Skt. róga → த. ேராக → உேராகம்.]

உேராகராசம்

 
 உேராகராசம் urōkarācam, ெப. (n.)

   ேநாய்க க்கரசன், எ ம் க்  ேநாய் (சயேராகம்);; the king of diseases namely consumption.

     [Skt. roga + raja → த. ேராகராசன் → ேராகராசம்.]

     [த. அரசன் → Skt. raja → த. ராச.]

உேராகம்

உேராகம்1 urōkam, ெப. (n.)

   ேநாய் ( ங்.);; disease.

     [Skt. roga → த. ேராகம் → உேராகம்.]

 உேராகம்2 urōkam, ெப. (n.)

    வ ம் ; bud.

உேராகாதம்

 
 உேராகாதம் urōkātam, ெப. (n.)

   மார ் ப் ; palpitation of the heart.

உேரா

உேரா  urōki, ெப. (n.)

   1. ேநாயாளி; diseased person.

   2. ெசம்மரம்; red wood.

     [Skt. rohin → த. ேரா  → உேரா .]

உேரா காரி

உேரா காரி urōkikāri, ெப. (n.)

   1. ேநாய்கைளத் ரப்்பவன்; one who cures diseases.

   2. ம த் வன்; physician, doctor.

     [உேரா  + காரி.]

     [Skt. rohi → த. உேரா .]
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உேரா டம்

 
 உேரா டம் urōkiḍam, ெப. (n.)

   காவட்டம் ல் (நாநாரத்்த.);; citronella grass.

     [Skt. rohisa → த. உேரா டம்.]

உேரா ணி

உேரா ணி1 urōkiṇi, ெப. (n.)

   1. ஒ  ண் ன் (நடச்த் ரம்); ( வா.);; the 4th naksatra, hyades, part of Taurus.

   2. பலராமன் தாய் (பாகவத. 1, 1, 36);; one of the wives of Vasudeva and the mother of Balarama.

   3. ஒன்ப  அகைவ நிைறெப ம்ைப ( ன்.);; girl of nine years.

   4. க ேரா ணி; purgative drug called christmas rose.

   5.  தேரா ணி (மைல.);; stinking hellebore.

   6. க க்காய்; Indian gall-nut or chebulic myrobalan.

   7. ஓைம; mango tree.

   8.  காஞ்ெசா ; small climbing nettle.

     [Skt. röhini → த. உேரா ணி.]

 உேரா ணி2 urōkiṇi, ெப. (n.)

   ெப ங் ழ் (நாநாரத்்த.);; coomteak.

     [Skt. rohini → த. உேரா ணி.]

உேரா ணிதனய
ன்

 
 உேரா ணிதனயன் urōkiṇidaṉayaṉ, ெப. (n.)

   பலராமன் ( ங்.);; Balarāma, the son of Rohini.

     [Skt. rohinitanaya → த. உேரா ணிதனயன்.]

உேரா தப்பட்ைட

 
 உேரா தப்படை்ட urōkidappaṭṭai, ெப. (n.)

   ெவளிப் றம்  க ப்பா ம், உட் றம்  வப்பா ம் ம ந் க் த வ மான வரப்் ைடச ்
ெசம்மரப்படை்ட; the bark of red wood, is used as a medicinal astringment, is of a black brownish colour externally and 
the substance inside, is of a deep reddish brown colour.

     [உேரா தம் + படை்ட.]

     [Skt. rohita → த. உேரா தம்.]

உேரா தம்

உேரா தம் urōkidam, ெப. (n.)

   1. ெசங்கயல்; red carp.

   2.  ங் மம்; saffron.

   3.  வப் ; redness.

     [Skt. rohita → த. உேரா தம்.]

உேரா தா வம்

 
 உேரா தா வம் urōkitācuvam, ெப. (n.)

   ெந ப் ; fire.

1404

www.valluvarvallalarvattam.com 17358 of 19068.



உேரா ேநயம்

 
 உேரா ேநயம் urōkinēyam, ெப. (n.)

   கற் ள ; stone-basil.

உேரா ரகம்

 
 உேரா ரகம் urōgiragam, ெப. (n.)

   மார் ப் ப் ; chest seizure, inflammation of the pleura.

உேரா சம்

 
 உேரா சம் urōācam, ெப. (n.)

   கைலமான்; the male red deer, stag.

உேராங்கல்

 
 உேராங்கல் urōṅgal, ெப. (n.)

   உலக்ைக ( ங்.);; pestle.

த.வ. இ மரம்.

ெத. ேராக .

உேராசம்

உேராசம் urōcam, ெப. (n.)

   1.  னம்; anger, fury.

   2. மட்  ய ணர்  மானம்; keen sensitiveness.

     [[Skt. rõsa → த. உேராசம்.]

உேராசலேராகம்

 
 உேராசலேராகம் urōcalarōkam, ெப. (n.)

   ெநஞ்சைறக் ள் நீர ்ேசரவ்தா ண்டா ேமார ்வைகக் த்தல் ேநாய்; the presence of an effused fluid in the 
pleural cavity due to venous obstruction and it is marked by pricking pain, hydrothorax.

உேராசனக்களிம்

 
 உேராசனக்களிம்  urōcaṉakkaḷimbu, ெப. (n.)

   உேராசனம் என் ம் ஒ  வைகப் ைனக் ெகாண்  ெசய் ேமார ்களிம் ; a medicated preparation with 
resin as an ingredient, applied externally.

     [உேராசனம் + களிம் .]

     [Skt. rocana → த. ேராசனம் → உேராசனம்.]

உேராசனகம்

 
 உேராசனகம் urōcaṉagam, ெப. (n.)

   எ சை்ச; lime.
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உேராசனம்

உேராசனம்1 urōcaṉam, ெப. (n.)

உேராசைன பாரக்்க; see urosanai.

     [Skt. rocana → த. உேராசனம்.]

 உேராசனம்2 urōcaṉam, ெப. (n.)

   1.  ள்ளில  (மைல.);; thorny cotton tree.

   2. ஒ  வைகப் ன்; a resin.

     [Skt. rocana → த. உேராசனம்.]

உேராசன ங் ல்

 
 உேராசன ங் ல் urōcaṉamūṅgil, ெப. (n.)

   கல் ங் ல்; hard bamboo.

உேராசனி

உேராசனி1 urōcaṉi, ெப. (n.)

   1. ெசந்தாமைர (மைல.);; red lotus.

   2. ஆண்மணத்  (ேகாேராசைன);; bezoar.

   3. க  (க ப் );; black mustard.

   4.   காஞ்ெசா ; small climbing nettle.

   5. ேமற் ச்  ம ந்தாகப் பயன்ப ம் கற்பா ; licken growing upon rocks which is used in medicine as a liniment.

     [Skt. rocani → த. உேராசனி.]

 உேராசனி2 urōcaṉi, ெப. (n.)

உேராசைன2 (மைல.); பாரக்்க; see urosanai.

உேராசனியம்

 
 உேராசனியம் urōcaṉiyam, ெப. (n.)

   க ; mustard.

உேராசைன

உேராசைன1 urōcaṉai, ெப. (n.)

   1. ஆன்மணத்  (ேகாேராசைன);; a billiary calculus in a cow-bezoor.

     "உேராசைன நிறத்த ெபாற்பரிேய" ( ைள. நரிபரி. 109);.

   2. ஒ  வைகப் த்தம்; bile, yellow in colour resembling bezoar.

   3.  ங் ப் ; bamboo salt.

   4. ம டேராசைன த ய மணத்  (ேராசைன);; concretions in general found in the intestines of some animals 
especially ruminants like ox etc.

     [Skt. rocana → த. உேராசைன.]

 உேராசைன2 urōcaṉai, ெப. (n.)

   க  ( ன்);; mustard.

 உேராசைன3 urōcaṉai, ெப. (n.)

   ெசங்க நீர ்(நாநாரத்்த.);; red water lily.

     [Skt. rocana → த. உேராசைன.]
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உேராசா

 
 உேராசா urōcā, ெப. (n.)

    ளரி( செ்ச );; rose.

     [L. rosa → த. உேராசா.]

உேரா -த்தல்

உேரா -த்தல் urōcittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1. நா தல்; to exhibit a feeling of shyness of delicacy.

   2.  ைண ெகாள் தல்; to be spirited, sensitive to indignity.

     [Skt. rösa → த. உேரா -,]

உேரா

 
 உேரா  urōci, ெப. (n.)

   ெபா  வணங்  ( ரிய காந் .); மலர;் sunflower.

     [Skt. roci → த. உேரா .]

உேரா காரம்

 
 உேரா காரம் urōcikāram, ெப. (n.)

   ேபய்ப் ல்; a poisonous red grass.

உேரா னி

 
 உேரா னி urōciṉi, ெப. (n.)

    காஞ்ெசா ; small climbing nettle.

உேராடணம்

உேராடணம் urōṭaṇam, ெப. (n.)

   1. இதளியம் (நாநாரத்்த.);; quick silver.

   2. உவரந்ிலம்; saline tract.

     [Skt. rosana → த. உேராடணம்.]

உேராடம்

உேராடம் urōṭam, ெப. (n.)

    னம்; anger.

     "உேராடெமான்  ேலாங்கண்டாய்" ( வ். நாய்ச.் 2, 6);.

     [Skt. rosa → த. உேராடம்.]

உேராணி

உேராணி urōṇi, ெப. (n.)

   1. உேரா ணி பாரக்்க; see urogini.

     "ெவண்ம …. உேராணிேயா ெடாளித்த ெதாத்தேத" ( வக. 198);.

   2. ெதாண்ைட ேநாய் வைக ( மந். 263);; inflammation of the throat.

     [Skt. rohini → த. உேராணி.]

உேராதகம்

 
 உேராதகம் urōtagam, ெப. (n.)

உேராசலேராகம் பாரக்்க; see urosala-rogam.

     [Skt. rodhaka → த. உேராதகம்.]
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உேராத்தபத் ரம்

 
 உேராத்தபத் ரம் urōttabattiram, ெப. (n.)

   நஞ் ப்பாைல; a poisonous milky plant - a kind of mimusops.

உேராதம்

உேராதம் urōtam, ெப. (n.)

   1. நீரக்்கைர; bank, shore.

     " தேராதக் த் ைரெயாரீஇ" (கம்பரா.இராவணன் ேசா. 11);.

   2. அைண; dam.

     [Skt. rodha → த. உேராதம்.]

உேராதனம்

உேராதனம்1 urōtaṉam, ெப. (n.)

   அ ைக ( வா.);; weeping, crying, lamentation.

     [Skt. rodana → த. உேராதனம்.]

 உேராதனம்2 urōtaṉam, ெப. (n.)

   தைட; obstruction.

     [Skt. rodhana → த. உேராதனம்.]

உேராதனி

 
 உேராதனி urōtaṉi, ெப. (n.)

    காஞ்ெசா  (மைல.);; small climbing nettle.

     [Skt. rodani → த. உேராதனி.]

உேராதைன

உேராதைன urōtaṉai, ெப. (n.)

   1. ெதாந்தைர; trouble, annoyance.

   2. உேராதனம் பாரக்்க; see urodanam.

     [Skt. rödana → த. உேராதைன.]

உேரா -த்தல்

உேரா -த்தல் urōtittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   அ தல்; to cry bewail.

     "உ ரக்ெளவற் ைன ம் ….. உேரா ப் ப்பாய்" ( க்காளத்.  . 5, 48);.

     [Skt. rud → த. உேரா -,]

 ru என் ம் லத் ந்  றந்த rud என் ம் வடெசால் அ தல், அ ைக என்  ைறேய ைன, 
ெபயர ்ஆ ய இ வைக ம் ெசயல்ப ற  (மா. .);.

உேராபந்தனம்

 
 உேராபந்தனம் urōpandaṉam, ெப. (n.)

   மார் க்கட் ; a bandage round the chest.

உர ்→ உ  =  க்க உ . உர ்→ உரம் = வ ைம, நிலத் ற்  அல்ல  ப க்  வ ைமத ம் எ . 
உடம் ல் வ ய உ ப்பான மார் .

     [த. உரம் → Skt. uras, uro → த. உேரா.]

உேராபந் ைக

 
 உேராபந் ைக urōpandigai, ெப. (n.)

   கா த் ம்ைப; balsam flower, snapweed.
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உேராபம்

 
 உேராபம் urōpam, ெப. (n.)

   அம்  (நாநாரத்்த.);; arrow.

     [Skt. ropa → த. உேராபம்.]

 rub என் ம் லத் ந்  றந்த ropa என் ம் ெசால் க்  ேமெல ப் ம் ெசயற்பா , நிைலெபறச ்
ெசய்தல், ந தல், ெபா த் தல் என் ம் தற்ெபா ள்க ம் அம் ,  ள ,  ைள த ய வ ப் 
ெபா ள்க ம் உள்ளன (மா. .);. இவற் ள் அம்  என் ம் ெபா ள் மட் ம் த ல் வழக் ன் ள்ள .

உேராமக்கட்

 
 உேராமக்கட்  urōmakkaṭṭi, ெப. (n.)

   வ ற் னில் ம ர ்ேபாய்த் தங் வதாேலற்ப ம் கட் ; a concretion in the stomach due to the accumulation of 
hair - trichobezoar.

     [உேராமம் + கட் .]

     [Skt. uroman → த. உேராமம்.]

கள் → கட் .

உேராமக்கட்

 
 உேராமக்கட்  urōmakkaṭṭu, ெப. (n.)

    றம ரடரத்்  ( ன்.);; hair-thick-set on the body.

த.வ. நிைறம ர.்

     [உேராமம் + கட் .]

     [Skt. rõman → த. உேராமம்.]

கள் → கட்  = ேபாரக்்களம், ஒ  ெகாள்ைக பற் ய ட்டம், மரமடரந்்த கா . கள் → கண → கணம் = 
ட்டம், பைடப்ப , கள் → கட் , கட் தல் = ேசரத்்தல்,  ணித்தல்,  ரள்தல்.

உேராமக்கழைல

 
 உேராமக்கழைல urōmakkaḻlai, ெப. (n.)

   ம ரக்் கால்க க்ேகற்ப ம் கழைலக் கட் ; a tumour of hair - follicles.

     [உேராமம் + கழைல.]

     [Skt. uröman → த. உேராமம்.]

உேராமக்கால்

 
 உேராமக்கால் urōmakkāl, ெப. (n.)

   ம ரத்் ைள; hair follicles.

     [உேராமம் + கால்.]

     [Skt. röman → த. உேராமம்.]

உேராமக்கால்ேரா
கம்

 
 உேராமக்கால்ேராகம் urōmakkālrōkam, ெப. (n.)

   ம ரக்்கால்க க் ண்டா ம் ேநாய்; disease of the hair follicles.

     [உேராகம் + கால் + ேராகம்.]

     [Skt. röman → த. உேராமம். Skt. roha → த. ேராகம்.]
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உேராமக் ழங்

 
 உேராமக் ழங்  urōmakkiḻṅgu, ெப. (n.)

   வசம் ; sweet flag.

     [உேராமம் +  ழங் .]

     [Skt. róman → த. உேராமம்.]

உேராமக் ணக்

 
 உேராமக் ணக்  urōmakkuṇakku, ெப. (n.)

   உள் வைளந்த ம ர;் a condition of in growing hairs about an orifice or of in growing eye lashes trichiais.

     [உேராமம் +  ணக் .]

     [Skt. roman → த. உேராமம்.]

ள் →  ண →  ண  →  ணக் .

உேராமக் ற

 
 உேராமக் ற  urōmakkuṟaḍu, ெப. (n.)

   ம ைரப் ங் வதற்காகப் பயன்ப த் ம் ற  அல்ல  சாமணம்; tweezers for pulling out hairs - 
tricholabis.

     [உேராமம் +  ற .]

     [Skt. uroman → த. உேராமம்.]

உேராமக் சச்ம்

 
 உேராமக் சச்ம் urōmakāccam, ெப. (n.)

   ம ைரத ்ெதாட ண்டாம் சச்ம்; the sense which one perceives when the hairs of the skin are touched, hair 
sensibility, Trichesthesia.

     [உேராமம் +  சச்ம்.]

     [Skt. roman → த. உேராமம்.]

 →  சச்ம்.

உேராம பம்

உேராம பம் urōmaāpam, ெப. (n.)

   ம ரச்் ரப்் ; horripilation, the standing on end of the hair through emotion.

     "உகந்ெத ர ் ம் ேராம பங்களாய்" ( வ். ெபரியாழ். 5, 1, 7);.

     [Skt. roman + küpa → த. உேராம பம்.]

உேராமக்ேக

 
 உேராமக்ேக  urōmakāṭu, ெப. (n.)

   ம ரக்் கால்க க் க் ெக ேயற்பட்  ம ர ் தல்; an atrophied condition of the hair-bulbs, leading to 
brittleness of hair-trichatrophia.

     [உேராமம் + ேக .]

     [Skt. rõman → த. உேராமம்.]

ெக  → ேக .
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உேராமக்ெகாட்

 
 உேராமக்ெகாட்  urōmakkoṭṭu, ெப. (n.)

   தைலம ர ்உ ரத்ல்; failing of the hair through affections of the scalp or through some enfeebled condition of health, 
rapid loss of hair, Trichorroa.

     [உேராமம் + ெகாட் .]

     [Skt. róman → த. உேராமம்.]

உேராமகக்கவண
ம்

 
 உேராமகக்கவணம் urōmagaggavaṇam, ெப. (n.)

   ம ரக்் சச்ம்; a sensation in which hairs stand on end.

     [உேராமம் + கவணம்.]

     [Skt. röman → த. உேராமன்.]

உேராமகம்

உேராமகம் urōmagam, ெப. (n.)

   1. இராச தனத் ல், சாம்பார ்ஏரி ல் ைள ம் சாம்பரிெயன் ம் ஓர ்உயரத்ரமான ப் ; the best 
and the purest of evaporated salts,obtained from sambhar lake in Rajputana.

   2. நால்வைகக் காந்தகற்க ெளான் ; one of the four kinds of load stones.

உேராம

 
 உேராம  urōmagi, ெப. (n.)

    யார ் ந்தல்; a plant (un identified); c.f. Drowpady's hair.

த.வ. அம்ைமயார ் ந்தல்.

உேராம

 
 உேராம  urōmaguru, ெப. (n.)

உேராம டம் பாரக்்க; see uroma-kuru-pidam.

உேராம டம்

 
 உேராம டம் urōmagurupīṭam, ெப. (n.)

    ண்டம்; foetus in the womb.

உேராமங்ெகாள்ள
ல்

உேராமங்ெகாள்ளல் urōmaṅgoḷḷal, ெப. (n.)

   1. ம ண்ணல்; the practice of eating hair, hair eating-trichophagy.

   2. ம ர ்வளரத்ல்; growing of hair.

     [உேராமம் + ெகாள்ளல்.] 'அல்' ெதா.ெப.ஈ .

     [Skt. róman → த. உேராமம்.]

ெகாள் → ெகாள்ளல்.
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உேராமசச்ங்

 
 உேராமசச்ங்  urōmaccaṅgu, ெப. (n.)

    டச்ங் ; chank or conch shell with thorn like points.

     [உேராமம் + சங் .]

     [Skt. rõman → த. உேராமம்.]

     [த. சங்  → Skt. sankh.]

உேராமசச்ல்லைட

 
 உேராமசச்ல்லைட urōmaccallaḍai, ெப. (n.)

   ம ரத்் ைள; pores of the skin through which hairs shoot out.

     [உேராமம் + சல்லைட.]

     [Skt. roma → த. உேராமம்.]

உேராமச் ர்ப்

 
 உேராமச் ரப்்  urōmaccilirppu, ெப. (n.)

   ம ரக்் ச் ; a sensation in which hairs stand on end.

     [உேராமம் +  ரப்் .]

     [Skt. roman → த. உேராமம்.]

ர ்→  ரப்் .

உேராமச் ளி

 
 உேராமச் ளி urōmaccuruḷi, ெப. (n.)

   மா ைககள் இ பத்  ன் ல் ஒன் ; an unknown tree said to be rarely found on mountain tree.

உேராமச்

 
 உேராமச்  urōmaccuḻi, ெப. (n.)

   ம ரச்் , நன்ைம, ெக , ஆ ழ், ேபா ழ் ேபான்றவற்ைறக் க்கப் பயன்ப த் ம் மனிதர,் 
லங் , பறைவ ேபான்றவற் ன் உடம் களின் ல பாகங்களில் காணப்ப ம் வைளய ட் க் ம் 

ம ர;் a spiral growth of hair found at a particular spot on the surface of the body of both the human and animal kingdoms 
and by examining it good or evil, fortune or misfortune is said to be predicted.

த.வ. ம ரச்் .

     [உேராமம் +  .]

     [Skt. rõman → → த. உேராமம்.]

உேராமசெ்சம்

 
 உேராமசெ்சம்  urōmaccembu, ெப. (n.)

   ம ரி ந்  எ க் ம் ெசம் ; copper extracted from hair.

     [உேராமம் + ெசம் .]

     [Skt. róman → த. உேராமம்.]

ம் → ெசம் → ெசம் .
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உேராமசே்சாளம்

 
 உேராமசே்சாளம் urōmaccōḷam, ெப. (n.)

   வா ைடய ேசாளவைக; a kind of American corn, the ears of which have hair-like projections.

     [உேராமம் + ேசாளம்.]

     [Skt. roma → த. உேராமம்.]

உேராமசக் ரி

 
 உேராமசக் ரி urōmasakkiri, ெப. (n.)

   ச க்  மரம்; casuarina tree.

உேராமசங்காரி

 
 உேராமசங்காரி urōmasaṅgāri, ெப. (n.)

   உடற் ற ம ைரப் ேபாக் வதற்காகப் பயன்ப த் ம் ம ந் ; any substance or preparation used in removing 
the superfluous hair on the body - hair destroyer.

     [Skt. romasangari → த. உேராமசங்காரி.]

உேராமசத்

உேராமசத்  urōmasatti, ெப. (n.)

   1. ெகந்த மாஞ்சள்; round zedoary - curcuma aromatica which strengthens the hair.

   2. அைரக் ைர; an edible greens very commonly eaten and considered to be a medicinal food.

உேராமசயேராகம்

 
 உேராமசயேராகம் urōmasayarōkam, ெப. (n.)

   தைலவ க்ைக; lack or loss of hair baldness – alopecia.

உேராமசன்

 
 உேராமசன் urōmasaṉ, ெப. (n.)

உேராம னி பாரக்்க; see uroma-muni.

உேராமசா யான்

 
 உேராமசா யான் urōmacāliyāṉ, ெப. (n.)

   கக்கரி; cucumber.

உேராமஞ் ர்-
த்தல்

உேராமஞ் ர-்த்தல் urōmañjilirttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ம ரக்் செ்ச தல்; to bristle, as the hairs of the body.

     [உேராமம் +  ர-்,]

     [Skt. rõma → த. உேராமம்.]

உேராமண்ட

உேராமண்ட  urōmaṇṭali, ெப. (n.)

   நாட் ய த் ைர (நி த்தக்ைக);  ப்பத  ெளான்  ( லப். பக். 81);;     [உேரா + மண்ட .]

     [Skt. uras → த. உேரா.]

ல் →  ள் →  டம் = வைள .  டம் →  டங் .  டங் தல் = வைளதல்.  டங்  → மடங் .  ள் → 
ண்  → மண் . மண் தல் = வைளதல். மண்  → மண்டலம் = வட்டம், நாட் ப்ப .

மண்டலம் → மண்ட  = வட்டமான ெபா ள்ள பாம் . வட்டமான களவன்,  த் ன் மண் லநிைல.
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உேராமத் னிைட

 
 உேராமத் னிைட urōmattiṉiḍai, ெப. (n.)

   ம ரினிைடத் ைள; the opening or the cavity in the hair.

     [உேராம + அத்  + இன் + இைட.]

     [Skt. röman → த. உேராமம்.]

     'அத் ' சாரிைய.

உேராமத் வாரம்

 
 உேராமத் வாரம் urōmattuvāram, ெப. (n.)

   ம ரக்்கால்; pores of the skin through which the hairs shoot out.

     [Skt. roman + dvära → த. உேராமத் வாரம்.]

உேராமத்ைதலம்

உேராமத்ைதலம் urōmattailam, ெப. (n.)

   1. ம ரினின்  இறக் ய ைதலம்; oil extracted from the hair.

   2. ம க் ம் ைதலம்; hair oil for the growth of hair.

     [Skt. roman + taila → த. உேராமத்ைதலம்.]

உேராமத

 
 உேராமத  urōmadaru, ெப. (n.)

உேராமச் ளி பாரக்்க; see uroma-c-curuli.

     [Skt. uromataru → த. உேராமத .]

உேராமநாக்

 
 உேராமநாக்  urōmanākku, ெப. (n.)

   நாக் ல் ள் பாய்தல், நாக் ச ்ெசாரெசாரப் ; hairy state of the tongue due to a thickening of the papillac - 
trichoglossia.

     [உேராமம் + நாக் .]

     [Skt. roman → த. உேராமம்.]

உேராமநிவாரணி

 
 உேராமநிவாரணி urōmanivāraṇi, ெப. (n.)

   ம ர ்நீக் ந் தன்ைம ள்ள ெபா ள்; any application to remove the hair without injuring the skin and without 
smarting pain and irritation.

     [Skt. romanivarani → த. உேராமநிவாரணி.]

உேராமநீர்

உேராமநீர ்urōmanīr, ெப. (n.)

   1. ேவரை்வ நீர;் perspired water, water secrected from the hair folicies-sweat.

   2. ெகட்ட நீர;் dirty water.

த.வ.  யரை்வ.

     [உேராமம் + நீர.்]

     [Skt. roma → த. உேராமம்.]
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உேராமப்பட்

உேராமப்பட்  urōmappaṭṭu, ெப. (n.)

   எ ம ர ் த யவற்றாற் ெசய்த பட் ; cloth woven with fine hair.

     "உேராமப் பட் த் " ( வக. 2425);.

     [உேராமம் + பட் .]

     [Skt. roman → த. உேராமம்.]

பட்டம் = படை்டயான ணி, பாய். பட்டம் → படம் =  ணி,  ைல. பட்டம் → பட் .

உேராமப்பரப்

 
 உேராமப்பரப்  urōmapparappu, ெப. (n.)

   ம ரடரத்் ; thick or close hair.

     [உேராமம் + பரப் .]

     [Skt. uroman → த. உேராமம்.]

உேராமப்பரிட்ைச

 
 உேராமப்பரிடை்ச urōmappariṭcai, ெப. (n.)

   ம ராய்  (ேசா த்தல்);; examination of the hair, Trichoscopy.

     [Skt. uroman-pariksa → த. உேராமப்பரிடை்ச.]

உேராமப் ளப்

 
 உேராமப் ளப்  urōmappiḷappu, ெப. (n.)

உேராமெவ ப்  பாரக்்க; see uroma-vedippu.

     [உேராமம் +  ளப் .]

     [Skt. röma → த. உேராமம்.]

உேராமப் ளகம்

 
 உேராமப் ளகம் urōmappuḷagam, ெப. (n.)

   ம ரச் ் ரப்் ; errection of the hairs of the body caused by emotion, horripilation.

     [Skt. roman + pulagam → த. உேராமப் ளகம்.]

உேராமப் ள தம்

 
 உேராமப் ள தம் urōmappuḷagidam, ெப. (n.)

உேராம ளகம் பாரக்்க; see uromapulagam.

     [Skt. röma-pulaka → த. உேராமப் ளகம் → உேராமப் ள தம்.]

உேராமப்ைபத் ய
ம்

 
 உேராமப்ைபத் யம் urōmappaittiyam, ெப. (n.)

   ேகாட்  (ைபத் யம்); அல்ல  இ ற்ற (சன்னி); காலத் ல் தன் ம ைரப் ப த் க் 
ெகாள் தல்; pulling out of the hair by delirious or insane persons-trichomania.

     [உேராமம் + ைபத் யம்.]

     [Skt. róman → த. உேராமம்.]

தற்  → ேபத்  →  த்  =  தற்  நிைல. அ  மயக்கம்,  த்  →  த்தம். த.  த்த → Skt. paitya.
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உேராமப்ெபா ப்

 
 உேராமப்ெபா ப்  urōmappoḍippu, ெப. (n.)

   ம ரக்் செ்ச  (உேராம ளகம்);; raising of the hair of the body, horripilation.

     [உேராமம் + ெபா ப் .]

     [Skt. röman → த. உேராமம்.]

ெபா  → ெபா ப் .

உேராமப்ேபாசண
ம்

 
 உேராமப்ேபாசணம் urōmappōcaṇam, ெப. (n.)

   எண்ெணய் த யவற்ைறத் தட  ம ைர வளரத்்தல்; applying hair oils to promote development and growth of 
hair, nutrition for the hair.

     [Skt. röman – bhosana → த. உேராமப்ேபாசணம்.]

உேராமபயம்

 
 உேராமபயம் urōmabayam, ெப. (n.)

   ம ர ்கண்  அஞ்சவ ேமார ்ேநாய்; morbid dread of hair, Trichophobia.

     [Skt róman-bhaya → த. உேராமபயம்.]

உேராம

 
 உேராம  urōmapūmi, ெப. (n.)

   உடம் ன் ேமற்ேறால்; the skin on the surface of the body.

உேராமம்

உேராமம் urōmam, ெப. (n.)

   1. மனிதர,்  லங் , பறைவ ஆ யவற் ன் உடற் றம ர ்( வா.);; hair on the body of men or animals, down 
of birds.

   2. ம ர;் hair.

   3. ம ரப்்பரப் ; thick or close hair.

   4. வழைல; an euphemistic name for fuller's earth.

     [Skt. roman → த. உேராமம்.]

வடெமா ல் ruh என் ம் லத் ந்  வளரந்்த roman என் ம் ெசாற்  ஆண்கள் உடம் ம் 

உேராமம் ம்ெப
தல்

 
 உேராமம் ம்ெப தல் urōmamcilumbeṟidal, ெப. (n.)

   ம ரச்் ரப்் ; horripilation.

     [உேராமம் +  ம்  + எ தல்.]

     [Skt. roman → த. உேராமம்.]
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உேராமம

 
 உேராமம  urōmamadu, ெப. (n.)

    ைமச ்சாராயம்; foreign liquor formerly exported from Rome.

     [உேராம + ம த்  → மத்  → ம  = கள், ேதன்.]

     [த. ம   → Skt. madhu.]

     [E. Rõme → த. உேராமம்.]

உேராம ட்

 
 உேராம ட்  urōmamuṭṭi, ெப. (n.)

    றங்ைக நாளி, ஒ  மரவைக; a tree.

உேராம ள்ேளான்

 
 உேராம ள்ேளான் urōmamuḷḷōṉ, ெப. (n.)

   உடம்ெபல்லாம் ம ள்ளவன்; hairy man.

     [உேராமம் + உள்ேளான்.]

     [Skt. roman → த. உேராமம்.]

உள் → உள்ேளான்.

உேராம

 
 உேராம  urōmamuṟivu, ெப. (n.)

   ம ரின் ெமன்ைம ( );த் தன்ைம இழந்  தல்; a condition in which hair becomes brittle and breaks off.

     [உேராமம் +  .]

     [Skt. roman → த. உேராமம்  →  .]

உேராம ைறப்

 
 உேராம ைறப்  urōmamuṟaippu, ெப. (n.)

   ம ரின் ெநாய்ைம; brittleness of the hair.

     [உேராமம் +  ைறப் .]

     [Skt. roman → த. உேராமம்.  ைற →  ைறப் .]

உேராம னி

 
 உேராம னி urōmamuṉi, ெப. (n.)

   வாதம், ைவத் யம், ேயாகம், ஞானம் த ய த ழ் ல்கைளச ்ெசய்த ப ெனண் 
த்தரக்ளிெலா வர;் one of the eighteen Siddhars mentioned in the Tamil medical science, who is the author of many 

works in Tamil on alchemy, medicine and yoga philosophy.

இவ க்  உடம்ெபல்லாம் ம ர ்நிைறந் ள்ள தா ப் ெபயர.் இவர ்இப்ெபா ம் உ ேரா  
இ ப்பதாகக் க தப்ப ற .

     [Skt roman → த. உேராமம்.]  னி =  னிவன்.  னி →  னிவன் = உலகப் பற்ைறத ் றந்த அ வன்.

உேராமர்ேவைத

 
 உேராமரே்வைத urōmarvētai, ெப. (n.)

   ம ெலசச்க் களங்க ேவைத; a process in alchemy followed by Roma, in which the excreta of the peacock is used as 
the chief ingredient.
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உேராமரஞ்சம்

 
 உேராமரஞ்சம் urōmarañjam, ெப. (n.)

   ம ர் ச் ; thrill of the hair.

உேராமரா

உேராமரா  urōmarāci, ெப. (n.)

   1. ம ெரா ங் ; the order in which the hair is grown.

   2. உேராமேரைக பாரக்்க; see uroma-regai.

     [Skt. romarasi → த. உேராமரா .]

உேராமரி

 
 உேராமரி  urōmarisi, ெப. (n.)

உேராம னி பாரக்்க; see uroma-muni.

 உேராமரி  urōmarisi, ெப. (n.)

உேராம னி பாரக்்க; see romamuni.

உேராமரி கற்பம்

உேராமரி கற்பம் urōmarisigaṟpam, ெப. (n.)

   1. உேராம னி (ரி ); காய கற்பத் க்காக ேவண் ண்ட ம ெலசச்ம்; the excreta of the peacock taken 
in by the Siddha named Roma for the purpose of longevity.

   2. அம்  (நாநாரத்்த.);; arrow.

உேராமேரைக

உேராமேரைக urōmarēkai, ெப. (n.)

   ம ேரா ங் ; line of hair above the navel.

     "ஞால ம ம் ேராமேரைக ெயன்னேவ" (ெசளந்த. 76);.

     [உேராமம் + ேரைக.]

     [Skt. röman → த. உேராம. வரி → வரிைக → ேரைக. வரிைக → ேரைக.]

உேராமேராகம்

உேராமேராகம் urōmarōkam, ெப. (n.)

   1. ம ரக்் கால்க க்ேகற்ப ம் ேநாய்; disease of the hair follicles - trichocryptosis.

   2. ம க்ேகற்ப ம் ேநாய்; disease of the hair - trichopathy.

   3. ெபா வாக ம க்  உண்டா ம் ேநாய்; any disease of the hair-trichonosis.

த.வ. ம ரக்்கால்ேநாய்.

     [Skt. rroma + roha → த. உேராமேராகம்.]

உேராமேராசைன

 
 உேராமேராசைன urōmarōcaṉai, ெப. (n.)

   வ  அல்ல  ட க் ள் ண்டா ம் ம ர ்உ ண்ைட; a hair ball or a similar concretion found within the 
stomach or the intestines - trichobezoar.

உேராமலம்பம்

 
 உேராமலம்பம் urōmalambam, ெப. (n.)

   வண் ; beetle.
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உேராமலவணம்

 
 உேராமலவணம் urōmalavaṇam, ெப. (n.)

   இல  ண ள்ள ஒ  பைழய ( ரவ்);  ப் ; a salt with light qualities in use formerly.

உேராமவல்

 
 உேராமவல்  urōmavalli, ெப. (n.)

   காக்கணம்; hair creeper - clitoria ternatea.

உேராமவழற்

 
 உேராமவழற்  urōmavaḻṟci, ெப. (n.)

   ம ரக்்கா க்ேகற்ப ம் ெகா ப்  (தா தம்);; inflammation of the hair bulbs - trichitis.

     [உேராம் + அழற் .]

     [Skt. roman → த. உேராமம்.]

அழல் +   → அழற் .

உேராமவளர்த்

 
 உேராமவளரத்்  urōmavaḷartti, ெப. (n.)

   ம ர ் யாக வள தல்; abnormal growth of hair - trichosis.

     [உேராம் + வளரத்் .]

     [Skt. róman → த. உேராமம்.]

வளர ்→ வளரத்் .

உேராம ட்சம்

 
 உேராம டச்ம் urōmaviruṭcam, ெப. (n.)

உேராமச் ளி பாரக்்க; see uroma-c-curuli.

     [Skt. romaviruksa → த. உேராம டச்ம்.]

உேராம கம்

 
 உேராம கம் urōmavīrugam, ெப. (n.)

   கல்லத் ; stone – fig.

உேராம ள்ளம்

 
 உேராம ள்ளம் urōmavuḷḷam, ெப. (n.)

   ம ைரப் ேபால் ேமேல ப்பா ள்ள ெநஞ்சாங் ைல;а һаігy appearance upon the heart, hairy heart-
trichocardia.

     [உேராம் + உள்ளம்.]

     [Skt. röman → த. உேராமம்.]

உள் → உள்ளம்.]
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உேராமெவ ப்

உேராமெவ ப்  urōmaveḍippu, ெப. (n.)

   1. ம ர ்இரண்டாகப் ளத்தல்; splitting of the hairs.

   2. ம ர ் ைன பலவாகப் ளத்தல்; a hair split at the end in a star like form.

     [உேராம + ெவ ப் .]

     [Skt. röman → த. உேராமம்.]

ெவ  → ெவ ப் .]

உேராமேவங்ைக

 
 உேராமேவங்ைக urōmavēṅgai, ெப. (n.)

   உ ரேவங்ைக; East-Indian kino.

உேராமேவைத

 
 உேராமேவைத urōmavētai, ெப. (n.)

   தைல ம ரினின்  ெசம்ெப த் ப் ற  ெபான்னாக்கத் ற் ப் பயன்ப த் ம் ைற; a process of 
extracting copper (pure); from the hair and then using it for transmuting baser metals into gold.

உேராமன்

 
 உேராமன் urōmaṉ, ெப. (n.)

   உ ரேவங்ைக; East-lndian kino.

உேராமாஞ்சம்

 
 உேராமாஞ்சம் urōmāñjam, ெப. (n.)

உேராமப் ளகம் பாரக்்க; see uroma-p- pulagam.

உேராமாஞ் தம்

 
 உேராமாஞ் தம் urōmāñjidam, ெப. (n.)

உேராமப் ளகம் பாரக்்க; see uroma-p-pulagam.

     [Skt. romancita → த. உேராமாஞ் தம்.]

உேராமா க்கம்

 
 உேராமா க்கம் urōmātikkam, ெப. (n.)

   அ கமாக ம், நீளமாக ம் ம ர ்வள தல்; excessive growth of hair, long and luxurious growth of hair.

உேராமா தம்

 
 உேராமா தம் urōmātītam, ெப. (n.)

உேராமா க்கம் பாரக்்க; see uromadikkam.

உேராமாம்பரம்

 
 உேராமாம்பரம் urōmāmbaram, ெப. (n.)

   கம்பளம்; blanket.
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உேராமாரிசம்

 
 உேராமாரிசம் urōmārisam, ெப. (n.)

உேராமப் ளகம் பாரக்்க; see uroma-p-pulagam.

உேராமாவ

 
 உேராமாவ  urōmāvali, ெப. (n.)

உேராமேரைக பாரக்்க; see uromaregai.

உேரா

 
 உேரா  urōmi, ெப. (n.)

   ம ரச்் ைகப் ண் , ஒ  வைகக் ெகா  (மைல.);; peacock crest.

     [Skt. roman → த. உேராகம் → உேரா .]

உேரா

 
 உேரா  urōmigi, ெப. (n.)

உேரா  பாரக்்க; see uromi.

உேரா கம்

 
 உேரா கம் urōrugam, ெப. (n.)

    ைல (யாழ்.அக.);; breast.

     [Skt. uro-ruha → த. உேரா கம்.]

     [த. உரம் → Skt. uro → த. உேரா.]

உேரா பந்தம்

உேரா பந்தம் urōvibandam, ெப. (n.)

   1. மார் ல் ஏற்ப ம் ெதால்ைல (சங்கடம்);; oppressive feeling experienced in the chest.

   2. ஈைள (காச); ேநாய்; asthma.

உல்பகம்

 
 உல்பகம் ulpagam, ெப. (n.)

    ைலப்பால் நீர ் ழந்ைதையத ்தாக் வதால் ழந்ைதகட ் ண்டா ேமார ்ேநாய்; a disease in children 
arising from the impaired condition of mother's breast milk.

உல்பம்

 
 உல்பம் ulpam, ெப. (n.)

   க ப்ைப ல் க ைவக் கவரந்் ள்ளேவார ்ைப ேபான்ற ேதால் அல்ல  சவ் ; the membraneous sac 
covering the foetus in the womb.

உல்ம

 
 உல்ம  ulmasu, ெப. (n.)

   ப த்த இைலக ைடயேவார ்வைகக் காட்  மரம்; broad-leaved elm grown in the forests of Europe.
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உல்லங்கனம்

 
 உல்லங்கனம் ullaṅgaṉam, ெப. (n.)

    ைக; transgressing, ignoring.

     "ெபரிேயார ்ெசால்ைல உல்லங்கனம் ெசய்யலாகா ".

     [Skt. ul-langhana → த. உல்லங்கனம்.]

உல்லங் -த்தல்

உல்லங் -த்தல் ullaṅgittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெந  றம் தல்; to transgress, to stray from the path of virtue.

     " வங் சம்  உல்லங் யாமல்" (பாரத. ெவண். 171, உைர);.

     [Skt. ullan-gha → த. உல்லங் -.]

உல்லாபம்

உல்லாபம் ullāpam, ெப. (n.)

   1. நிரம்பாெமன் ெமா , மழைலச ்ெசால் ( வா.);; babble, prattle, stammering, imperfect, utterance, as of 
children, of birds.

   2. ந ந்த ரல்; feeble voice due to sickness.

   3. மாற் க் ரல்; change of voice.

     [Skt. ul-lapa → த. உல்லாபம்.]

உல்லாபன்

 
 உல்லாபன் ullāpaṉ, ெப. (n.)

   ேநாய் ரந்்  நலமா  வ பவன் ( டா.);; one who has recovered from illness, convalescent.

     [Skt. ul-lagha → த. உல்லாபன்.]

உல் பாடாணம்

 
 உல் பாடாணம் ullipāṭāṇam, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ெசய்நஞ் ; a kind of poison.

உல்ேலகம்

உல்ேலகம் ullēkam, ெப. (n.)

   1.  ைனந் ைர; description.

   2. பலபடப் ைனவணி (மாறனலங். 126);; figure of speech in which an object is described according to the different 
impressions produced by its appearance.

     [Skt. ul-lakha → த. உல்ேலகம்.]

உல்ேலகனம்

 
 உல்ேலகனம் ullēkaṉam, ெப. (n.)

   கக்கல் (வாந் );; vomiting.

உல்ேலாலம்

உல்ேலாலம் ullōlam, ெப. (n.)

   1. ேபரைல ( ன்.);; large wave, surge.

   2.  த் ன் கண் காண் றலா ம் ெமய்ப்பா  (அங்கக் ரிைய);க ள் ஒன்  ( லப். பக். 81, 81, 
ந்தா);;     [Skt. ul-lola → த. உல்ேலாலம்.]

உலங்காரைண

 
 உலங்காரைண ulaṅgāraṇai, ெப. (n.)

   அ ரி; indigo plant.
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உலங்காைர

 
 உலங்காைர ulaṅgārai, ெப. (n.)

   அக்கமணி (உ த் ராடச்ம்);; wild olive tree-paralysis seed tree.

உலபம்

 
 உலபம் ulabam, ெப. (n.)

    ழற் ல் (நாநாரத்்த.);; a kind of grass.

     [Skt. ulapa → த. உலபம்.]

உலம்ேபசம்

 
 உலம்ேபசம் ulambēcam, ெப. (n.)

   காட்  ல்ைல; wild jasmine.

உலைவநா

 
 உலைவநா  ulavaināci, ெப. (n.)

    ப் ; long pepper.

     [Skt. ulavai+nas → த. உலைவநா .]

உலா மம்

 
 உலா மம் ulākumam, ெப. (n.)

   மேனா ைல ( ன்.);; arsenic sulphide, realgar.

உலாந்தா

 
 உலாந்தா ulāndā, ெப. (n.)

   ஐேராப்பா ள்ள ஒ  நா ; Holland.

     [E Holland → த. உலாந்தா.]

உலாந்தாக்கமலம்

 
 உலாந்தாக்கமலம் ulāndākkamalam, ெப. (n.)

   தரந்தாழ்ந்த வ ரவைக; Holland cut diamond or white stone of inferior quality.

     [E. Holland + Skt. kamalam → த. உலாந்தாக்கமலம்.]

உலாந்தா ங்கம்

 
 உலாந்தா ங்கம் ulāndāliṅgam, ெப. (n.)

   பம்பாய் இ ங்கம்; Bombay vermilion.

இ  உலாந்தா ேதசத் னின்  ஏற் ம யா ம் சரக் . இ  இதள் (இரசம்); நிைறந்  க ஞ் வப்  
நிறம் வாய்ந் , ஊ க் கம் கள் ேபால ஈரக்் களைமந்த .
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உலாமா

உலாமா1 ulāmā, ெப. (n.)

   1. க ேராகணி (மைல.);; christmas rose, herb.

   2. ெகா சை்ச; citron.

 உலாமா2 ulāmā, ெப. (n.)

   மகம ய ; high priest of Muhammadanism.

     [Ar. ulama → த. உலாமா.]

உ

 
 உ  ulimiḍi, ெப. (n.)

   மா ங்ைக; garlic pear.

உ சச்க்ைக

 
 உ சச்க்ைக ulimiḍiccakkai, ெப. (n.)

   மா ங்கப்படை்ட; the bark of the garlic pear tree.

     [உ  + சக்ைக.]

உ ேவர்

 
 உ ேவர ்ulimiḍivēr, ெப. (n.)

   மா ங்க ேவர;் the root of garlic pear tree.

     [உ  + ேவர.்]

உ ற்கள்

 
 உ ற்கள் uliṟkaḷ, ெப. (n.)

   ெவண்கலம்; any amalgam of zinc and copper-bell metal, white copper or queen's metal.

உ கத்தண்

 
 உ கத்தண்  ulugattaṇṭu, ெப. (n.)

    ைரத ்தண் ; a culinary vegetable of amaranthus genus.

     [உ கம் + தண் .]

உ கமா னம்

 
 உ கமா னம் ulugamāliṉam, ெப. (n.)

   ேநாைய ண்டாக் ம் ஒ  ேபய்; the name of a demon causing diseases.

உ கம்

 
 உ கம் ulugam, ெப. (n.)

    ைரசெ்ச ; vegetable greens - amaranthus.

உ பம்

 
 உ பம் ulubam, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் ல்; a species of grass.
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உ ேபனா

 
 உ ேபனா ulupēṉā, ெப. (n.)

   பா டன் லாம்பழம், வாைழப்பழம் ஆ யவற் ன் சா  கலந்த உண வைக; a particular dish consisting 
of milk mixed with the juice of melon, banana etc.

உ லாயம்

 
 உ லாயம் ululāyam, ெப. (n.)

   காடெ்ட ைம; wild buffalo.

உ வம்

 
 உ வம் uluvam, ெப. (n.)

   ெவந்தயம்; fenugreek or dill seed.

உ வா

உ வா uluvā, ெப. (n.)

   1. உ வம் பாரக்்க; see uluvam.

   2. ெப ஞ் ரகம்; chinese anise.

உ வாசெகந்

 
 உ வாசெகந்  uluvācagendi, ெப. (n.)

   ைதேவைள; a plant.

உ வாவரி

உ வாவரி  uluvāvarisi, ெப. (n.)

   ெப ஞ் ரகம்; chinese anise.

   2. உ வா பாரக்்க; see uluva.

     [உ வா + அரி . அரி → அரி .]

உ வா கம்

 
 உ வா கம் uluvāvigam, ெப. (n.)

   க ேவப் ைல; curry leaf.

உ ந்ைத

 
 உ ந்ைத uluvindai, ெப. (n.)

உ ேவந்தம் பாரக்்க; see uluvendam.

உ ேவந்தம்

 
 உ ேவந்தம் uluvēndam, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் ; east coast cherry nutmeg.

உ கல்கம்

 
 உ கல்கம் ulūkalkam, ெப. (n.)

உ கம் பாரக்்க; see ulugam.
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உ காரி

 
 உ காரி ulūkāri, ெப. (n.)

   காக்ைக; crow.

உ தம்

உ தம் ulūtam, ெப. (n.)

உ ைத (நன். 273, ம ைல); பாரக்்க; see uludai.

     [Skt. luta → த. உ தம்.]

உ ைத

உ ைத1 ulūtai, ெப. (n.)

    லந் ப் ச்  ( வா.);; spider.

     [Skt. luta → த. உ ைத.]

 உ ைத2 ulūtai, ெப. (n.)

   எ ம்  (நாநாரத்்த.);; ant.

     [Skt. luta → த. உ ைத.]

உ

 
 உ  ulūpi, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ன்; a kind of fish.

உ னகம்

உ னகம் ulūṉagam, ெப. (n.)

   1.  ழ்வாய் இலக்கம் ( ன்னம்); (நாநாரத்்த.);; fraction.

   2. ஆ (ப );; cow.

     [Skt. lunaka → த. உ னகம்.]

உேலகவாதம்

 
 உேலகவாதம் ulēkavātam, ெப. (n.)

   கண் , கண்ேணாய் வைக; a disease of the eye-cataract.

த.வ. கண் ைர.

உெலாட்

உெலாட்  uloṭṭi, ெப. (n.)

   1. ெவ ம ந் ; intoxicating drug.

   2. கள் க் ைவ; toddy pot.

உெலாட் க்காரன்

 
 உெலாட் க்காரன் uloṭṭikkāraṉ, ெப. (n.)

    யன்; drunkard.
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உேலாகக்கட்

உேலாகக்கட்  ulōkakkaṭṭi, ெப. (n.)

   1. மாைழ (உேலாகங்); கலந்த கட் ; ore, metalliferous mineral.

   2. ஐம்மாைழைய ம் (பஞ்சேலாகத்ைத ம்); உ க் ச ்ேசரத்்த கட்  ( ன்.);; amalgam of panca-logam in 
equal proportion.

   3. இ ம் க்கட் ; a hump or mass of iron.

     [உேலாகம் + கட் .]

     [Skt. loha → த. உேலாகம்.]

கள் → கட்  → கட் .]

உேலாகக்கலப்

 
 உேலாகக்கலப்  ulōkakkalappu, ெப. (n.)

   பலவைக மாைழ (உேலாக);களின் ேசரம்ானம்; a mixture of different metals or metallic compounds by fusion - 
alloy.

     [உேலாகம் + கலப் .]

     [Skt. loha → த. உேலாகம்.]

கல → கலப் .]

உேலாகக்கலைவ

 
 உேலாகக்கலைவ ulōkakkalavai, ெப. (n.)

உேலாகக்கலப்  பாரக்்க; see uloga-k-kalappu.

     [உேலாகம் + கலைவ.]

     [Skt. loha → த. உேலாகம்.]

கல → கலைவ.]

உேலாகக்களிம்

உேலாகக்களிம்  ulōkakkaḷimbu, ெப. (n.)

   1. இயல்பாக மாைழகளின் ேமல் ப ம் மா ; a deposit formed usually on surfaces of metals exposed to air, heat 
etc. for a long time, oxide or oxide of any metal.

   2. இ ம் த் ; rust of iron.

   3. ெசம் க் களிம் ; rust of copper, sub-acetate of copper-verdigris.

     [உேலாகம் + களிம் .]

     [Skt. roha → த. உேலாகம். களி → களிம் .]

உேலாகக்கற்பஞா
னி

 
 உேலாகக்கற்பஞானி ulōkakkaṟpañāṉi, ெப. (n.)

   கஞ்சா; gunjah.

உேலாகக்காந்தம்

 
 உேலாகக்காந்தம் ulōkakkāndam, ெப. (n.)

   இயற்ைகக் காந்தம்; natural load-stone as opposed to magnet artificially made.

     [உேலாகம் + காந்தம்.]

     [Skt. loha → த. உேலாகம். காந்  → காந்தம்.]
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உேலாகங்கைளப் 
பற்பமாக்

 
 உேலாகங்கைளப் பற்பமாக்  ulōkaṅgaḷaippaṟpamākki, ெப. (n.)

   காட் த் ; a great fire useful for calcining metals.

உேலாகங்கைளப்
ேப ப்பாக்

 
 உேலாகங்கைளப்ேப ப்பாக்  ulōkaṅgaḷaippētippākki, ெப. (n.)

    ழலாெதாண்ைட; common caper-capparis aphylla.

உேலாகசச்த்

 
 உேலாகசச்த்  ulōkaccatturu, ெப. (n.)

   கற்பரி ெசய்நஞ் ; a kind of arsenic.

உேலாகச் த்

 
 உேலாகச் த்  ulōkaccittu, ெப. (n.)

   வ ர (வச் ர);க் கல்; a precious stone - one of the nine gems, diamond - adamantine.

உேலாகச் ப்

 
 உேலாகச் ப்  ulōkaccippi, ெப. (n.)

    ப்  த் ; oyster pearl, as distinguished from pearls derived from other sources as described in the Tamil medical 
science.

     [உேலாகம் +  ப் .]

     [Skt. loha → த. உேலாகம்.]

உேலாகச் த்

உேலாகச் த்  ulōkaccutti, ெப. (n.)

   1. இ ம்ைபக் கலப் ல்லாமற் ெசய்வ ; cleaning the impurities of iron.

   2. நிலத் ந்  ெவட் ெய க்கப்பட்ட மாைழகைள ம த் வ (ைவத் ய);  ைறப்ப  ய்ைம 
ெசய் , ம ந் ற் ப் பயன்ப த்  வதற் க் களிம்  த யவற்ைற அகற்றல்; cleaning of minerals which 
are dug out from the earth, as per methods described in the Tamil medical science before they are introduced on used in 
medicine.

உேலாகசெ்சந் ர
ம்

 
 உேலாகசெ்சந் ரம் ulōkaccendūram, ெப. (n.)

   இ ம் த் ைளக் ெகாண்  ெசய் ேமார ்வைகச ்ெசந் ரம்; a calcined red-oxide of iron prepared by 
vaidyans.

     [உேலாகம் + ெசந் ரம்.]

     [Skt. loha → த. உேலாகம். ெசந் ள் → ெசந் ளம் → ெசந் ரம்.]

உேலாகசாட்

 
 உேலாகசாட்  ulōkacāṭci, ெப. (n.)

   பன்னி  ( வாதச);  த்த ெளா வன் ( ங்.);; witness of (whatever happens in); the world, one of tuvadasadittar.

     [த. உலகம் → Skt. loha → த. உேலாகம். Skt. saksin → த. சாட் .]

உேலாகத்தம்பம்

உேலாகத்தம்பம் ulōkattambam, ெப. (n.)

   இராசராேசச் ரநிைரய (நரக);ங்க ெளான்  ( . ேபா. பா. 2, 3, பக். 204);; a hell, one of eight irasa-raseccura-
naragam.

     [Skt. loha + sthanbha → த. உேலாகத் தம்பம்.]
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உேலாகத்தா

உேலாகத்தா  ulōkattātu, ெப. (n.)

   1.  த்த ெசய்நஞ்  (பாஷாணம்);; a kind of arsenic.

   2.  ந்  ெவட் ெய க்கப் ப ம் மாைழகள் (உேலாகங்கள்);; metallic cores dug out from the earth, 
natural metals as distinguished from artificial or wrought metals.

   3. ெவட் ெய த்த இ ம் ; iron ore.

உேலாகத் ரம்

 
 உேலாகத் ரம் ulōkattiram, ெப. (n.)

   ெவள்ளிேலாத் ரம்; the bark of a tree.

உேலாகத் ராவக
ம்

 
 உேலாகத் ராவகம் ulōgattirāvagam, ெப. (n.)

உேலாகநீர ்பாரக்்க; see uloga-nir.

     [Skt. ulahadravaga → த. உேலாகத் ராவகம்.]

உேலாகத்ைதசெ்ச
ந் ரமாக்

 
 உேலாகத்ைதசெ்சந் ரமாக்  ulōkattaiccendūramākki, ெப. (n.)

     கல் ரி; an unknown plant capable of reducing iron and other metals into red oxides.

     [உேலாகத்ைத + ெசந் ரம் + ஆக் .]

     [Skt. loha → த. உேலாகம்.

ெசந் ளம் → ெசந் ரம்.

ஆக்  → ஆக் .]

உேலாகத்ைதத்தக
ர்த் சா மா

 
 உேலாகத்ைதத்தகரத்் சா மா  ulōgaddaiddagardducāṭumārudi, ெப. (n.)

   ெபான் நி ைள; iron phrites occurring in dark yellow nodules.

உேலாகத்ைதநயத்
தேவகன்

 
 உேலாகத்ைதநயத்தேவகன் ulōkattainayattavēkaṉ, ெப. (n.)

   பலண் க ெசய்நஞ்  (பாஷாணம்);; a kind of native arsenic.

உேலாகத்ைதப்ேப
க் ங்கன்னி

 
 உேலாகத்ைதப்ேப க் ங்கன்னி ulōkattaippētikkuṅgaṉṉi, ெப. (n.)

   ஏகம்பச ்சாரம்; a salt used in alchemy.

உேலாகத்ைதப்பளி
ப் டக் ர்ைம

 
 உேலாகத்ைதப்பளிப் டக் ரை்ம ulōkattaippaḷippiḍakārmai, ெப. (n.)

    டா ப்  (லவணம்);; a prepared salt used in alchemy.

உேலாகதம்

 
 உேலாகதம் ulōkadam, ெப. (n.)

உேலாகநீர ்பாரக்்க; see uloga-nir.
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உேலாகத ணி

உேலாகத ணி ulōkadarumiṇi, ெப. (n.)

   உலகநாட்டம் ெகாண்ட மாணாக்க க்  மைற ஆற்றைல அைடயாளமாகக் ெகாண் க் ம் 
ண் ைன எ க்காமல் ெசய்யப்ப ம் க்ைகவைக (ேபாககா  கட் ச ்ெசய்யப்ப வதான 

உேலாகதா

 
 உேலாகதா  ulōkatātu, ெப. (n.)

   ஒ  ெசய்நஞ்  ( த்த பாடாணம்); ( .அ.);; a mineral poison.

     [Skt. loha + tatu → த. உேலாகதா .]

உேலாக தம்

 
 உேலாக தம் ulōkadidam, ெப. (n.)

    ன் ; poonga oil tree.

உேலாகநாத

 
 உேலாகநாத  ulōkanātamūli, ெப. (n.)

     ம்மட் ; a plant whose seeds are medicinal.

உேலாகநி ைள

 
 உேலாகநி ைள ulōkanimiḷai, ெப. (n.)

   நி ைள வைக ( ன்.);; variety of bismuth.

உேலாகநீர்

உேலாகநீர ்ulōkanīr, ெப. (n.)

   1.  ரிைசப் ெபா ந்  உ வாக்கப்ப ம் ஒ  வைக நீரம்ம்; an oil substance produced from copper 
aceta.

   2. இ ம்  ஆற்றல் (சத் ); கலந்த நீர;் water containing or charged with iron.

     [உேலாகம் + நீர.்]

உேலாகநீ

உேலாகநீ  ulōkanīṟu, ெப. (n.)

   1. இ ம் ச ்சாம்பல் (பற்பம்);; calcined iron oxide.

   2. ெபா வாக மாைழ (உேலாகங்களின்); சாம்பல் (பற்பம்);; any calcined oxide of metal in general.

     [உேலாகம் + நீ .]

     [Skt. loha → த. உேலாகம்.]

உேலாகப்பஞ்ச த
ம்

 
 உேலாகப்பஞ்ச தம் ulōkappañjapūtam, ெப. (n.)

   ஐம் தக் றா ய மாைழ (உேலாக); வைககள்; the five elemental qualities attributed to five metals.

     [உேலாகம் + பஞ்ச +  தம்.]

     [Skt. loha → த. உேலாகம்.   →   →  தம்.]

     [த.  தம் → Skt. bhüta.]

     [Skt. pånja → த. பஞ்ச.]

உேலாகப்பத் ரம்
ப

 
 உேலாகப்பத் ரம்ப ulōkappattiramba, ெப. (n.)

   பைன மரம்; palmyra-tree.

1430

www.valluvarvallalarvattam.com 17384 of 19068.



உேலாகப்பந்தனி

 
 உேலாகப்பந்தனி ulōkappandaṉi, ெப. (n.)

   மான் ெச க்கள்ளி; spiral leafy milk hedge.

உேலாகப்பற்பம்

 
 உேலாகப்பற்பம் ulōkappaṟpam, ெப. (n.)

உேலாகநீ  பாரக்்க; see uloga-niru.

உேலாகப்பாதம்

 
 உேலாகப்பாதம் ulōkappātam, ெப. (n.)

   அவலந் , ெகா  நீரம்ம்; a kind of watery substance.

உேலாகப்பாந்தவ
ன்

 
 உேலாகப்பாந்தவன் ulōkappāndavaṉ, ெப. (n.)

   மாைழ (உேலாக); க் ப் பந்தத்ைதப் ேபால் ெவளிசச்த்ைதக் ெகா க் ம் ஞா  ( ரியன்);; the sun 
which gives to the world light, compared to a torch light.

உேலாகப்பாய்சச்ல்

 
 உேலாகப்பாய்சச்ல் ulōkappāyccal, ெப. (n.)

   ம ந் கைள மாைழகளின் ேபரில் உ க்  கத் ற் க் ெகா த் க் கலக் ம்ப ச ்ெசய்  
அம்மாைழையப் ெபான்னாக மாற் தல்; the process of transmuting inferior metals into gold by introducing or 
adding alchemical compounds to the metal under experiment while in a state of fusion.

உேலாகப் ரகாச
ன்

உேலாகப் ரகாசன் ulōkappirakācaṉ, ெப. (n.)

   உலகத்ைத ஒளி ெபறசெ்சய்பவன் ( வாதசா த்த ெளா வன்); ( ங்.);; lit, he who illumines the World, one 
of tuvadasatittar.

     [Skt. loka + pra – kasa → த. உேலாகப் ரகாசன்.]

காள் → காளம் =  ைக, காளவனம் =  கா . காளவாய் =  ண்ணாம் ச் ள்ைள. காள் → காய். 

உேலாகப் ர த
ம்

உேலாகப் ர தம் ulōkappiradīpidam, ெப. (n.)

   நிைரய (நரக.); வைக ( .ேபா.பா. 2, 3, பக். 204);; a hell.

     [Skt. loha + piratiptam → த. உேலாகப் ர ப்தம்.]

உேலாகபற்பம்

 
 உேலாகபற்பம் ulōkabaṟbam, ெப. (n.)

   அயெவள்ைள ( .அ.);; oxide of iron.

     [Skt. loha + parpam → த. உேலாகபற்பம்.]

உேலாகபாலர்

உேலாகபாலர ்ulōkapālar, ெப. (n.)

   எண் ைசக்காவலர ்(அஷ்ட க் ப் பாலகர)்; ( வ். ெபரியாழ். 5, 2, 9);; regents of the eight points of the 
compass.

     [Skt. loha + pala → த. உேலாகபாலர.்]

     [த. உலகம் → Skt. loha → த. உேலாகம்.]
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உேலாகம்ப த்தல்

உேலாகம்ப த்தல் ulōkambaḻuttal, ெப. (n.)

   1. இ ம் , ெசம்  த ய மாைழ (உேலாகங்); கள் ெபான்னாக மா தல்; change or conversion. on 
transmutation of inferior metals such as iron, copper etc. into gold.

   2. ெபான் ப த்தல்; refining gold to yellow colour.

     [உேலாகம் + ப த்தல்.]

     [Skt. loha → த. உேலாகம்.]

ப  → ப த்தல்.

உேலாகமணல்

உேலாகமணல் ulōkamaṇal, ெப. (n.)

   1. இ ப்  மணல் ( ன்.);; iron sand or iron ore.

   2. க மணல்; black sand.

   3. மண் கலந்த மாைழ வைககள்; a common tem for metallic ores.

     [உேலாகம் + மணல்.]

     [Skt. loha → த. உேலாகம்.]

உேலாகமத்தம்

 
 உேலாகமத்தம் ulōkamattam, ெப. (n.)

   ஓமம்; bishob's weed.

உேலாக க்கல்

 
 உேலாக க்கல் ulōkamusikkal, ெப. (n.)

   மாைழ (உேலாகங்); கைளக் களிம்  த ய மா களினின் ம் ரிதெ்த க்க ேவண் , உைலக் 
களத் ல் ைவத் ம்ப  ஊ தல்; melting or fusing metallic ores for the purpose of separating the metal from the 
dross in a furnace, with special agents smelting.

உேலாகயாத் ைர

உேலாகயாத் ைர ulōkayāttirai, ெப. (n.)

   உலகநைட; way of the world, world, affairs.

     "உேலாகயாத் ைரக கரியா நரரக்் " (ேவத.  . 164);.

     [உேலாக + யாத் ைர.]

     [த. உலகம் → Skt. loka → த. உேலாகம்.]

உேலாகரஞ்சனம்

உேலாகரஞ்சனம் ulōkarañjaṉam, ெப. (n.)

   1. நீலாஞ்சனக்கல்; blue vitriol.

   2. அஞ்சனக்கல்; sulpheret of antimony.

உேலாக டம்

 
 உேலாக டம் ulōkarūṭam, ெப. (n.)

   நாட்  வளைம (யாழ்.அக.);; customs and manners of a country.

     [Skt. loka + rutam → த. உேலாக டம்.]

உேலாகேரட்ைச

 
 உேலாகேரடை்ச ulōkarēṭcai, ெப. (n.)

   தன்ைனப் ேபால் மற்றவரக்ைள ம் பாரத்்தல்; treating others on the same level as self.
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உேலாகலன்

 
 உேலாகலன் ulōkalaṉ, ெப. (n.)

   ெதளிவாகப் ேபசாதவன்; one who does not talk clearly.

உேலாகவாதம்

உேலாகவாதம் ulōkavātam, ெப. (n.)

   மர  (ஐ கம்); ( . .அளைவ. 1. ஞானப்.);; popular report, tradition.

உேலாகவா

 
 உேலாகவா  ulōkavāti, ெப. (n.)

   இல்லறத் ந்  ெகாண்  ெபான்னாக்கம் (வாதம்); ெசய்ேவான்; one who practices alchemy in his 
domestic or family life.

உேலாக ட்டம்

உேலாக ட்டம் ulōkaviruṭṭam, ெப. (n.)

   1. க ; eagle.

   2. ப ந் ; hawk.

உேலாக த்தம்

உேலாக த்தம் ulōkaviruttam, ெப. (n.)

   உலக வழக் க்  மா பட்ட  (மணிேம. 29, 162);;     [Skt. loka + viruddha → த. உேலாக த்தம்.]

உேலாக ம்

 
 உேலாக ம்  ulōkavirumbu, ெப. (n.)

   மாைழைய (உேலாகத்ைத);ச ்சாரந்்த இ ம் ; metallic iron.

     [உேலாக(ம்); + இ ம் .]

     [Skt. loha → த. உேலாகம். இர ்→ இ  → இ ம்  = கரியதா .]

உேலாக லா னி

உேலாக லா னி ulōkavilāciṉi, ெப. (n.)

   பைழயெதா  ெதான்மம் ( ராணம்); (ெப ங். உஞ்ைசக், 32.   ப் );; an ancient purana.

     [Skt. loka + vilacini → த. உேலாக லா னி.]

உேலாகேவ ச்

 
 உேலாகேவ ச்  ulōkavēticci, ெப. (n.)

   க ெநாச் ; three-leaved chaste tree.

உேலாகேவ யாக்

 
 உேலாகேவ யாக்  ulōkavētiyākki, ெப. (n.)

   ெதாட்  ெசய்நஞ்  (பாஷாணம்);; a kind of prepared arsenic.

     [உேலாகேவ  + ஆக் . ஆக்  → ஆக் .]

உேலாகாசவம்

 
 உேலாகாசவம் ulōkācavam, ெப. (n.)

   இ ம்  (அய);ப் ெபா ேயா  மற்றக் கைடச ்சரக் கைள ம் கலந்  ஆ ள் ேவத ைறப்ப ப் ளிக்க 
ைவத்  உ வாக் ேமார ்வைக ப்  (ஆசவம்); ; a wine or spirituous liquor obtained by fermenting a mixture of 
iron fillings and other powdered drugs as per process laid down in ayurveda.

1433

www.valluvarvallalarvattam.com 17387 of 19068.



உேலாகா தம்

 
 உேலாகா தம் ulōkātītam, ெப. (n.)

   உலக இயல் க்  ேமற்பட்ட ; above or beyond the powers of laws of nature.

     [Skt. loka + atita → த. உேலாகா தம்.]

உேலாகா லம்

 
 உேலாகா லம் ulōkāmilam, ெப. (n.)

   மாைழ (உேலாகங்);களினின்  உ வாக் ம் நீரம்ம்; metallic acid.

உேலாகாயதம்

உேலாகாயதம் ulōkāyadam, ெப. (n.)

   ெபா ண் தன்ைம ேகாட்பா  (சாரவ்ாகமம்); ( க்கா த். 4, 30, 25);; materialism.

     [Skt. lokayata → த. உேலாகாயதம்.]

உேலாகாயதன்

உேலாகாயதன் ulōkāyadaṉ, ெப. (n.)

   ெபா ேள தன்ைம எனக் ெகாண்ெடா  பவன்; materialist.

     "உலாகாயதென  ெமாண் றற்பாம் ன்" ( வாச. 4, 56);.

த.வ. ெபா ள் தன்ைமயன்.

     [Skt. lokayata → த. உேலாகாயதன்.]

உேலாகா தன்

உேலாகா தன் ulōkāyidaṉ, ெப. (n.)

உேலாகாயதன் ( ரேபாத. 31, 81); பாரக்்க; see ulogayadan.

     [Skt. lokayatika → த. உேலாகா தன்.]

உேலாகார்த்தம்

உேலாகாரத்்தம் ulōkārttam, ெப. (n.)

   1. உல ய (இெலள க); நயம்; material benefit.

   2. உலக நன்ைம; public good, secular advantages.

உேலாகானந்தர்

 
 உேலாகானந்தர ்ulōkāṉandar, ெப. (n.)

   ெபான்னாக்கம், ம த் வம் ஆ ய ற்கைளத் த ல் இயற் ய அகத் யர ் ட்டத்ைதச ்
சாரந்்தேவார ் த்தர;் one of the Siddhar's of Agastiyar's school who compiled various books on medicine and alchemy.

உேலா தகம்

 
 உேலா தகம் ulōgidagam, ெப. (n.)

   ெசம் க்கல்; ruby stone.

     [Skt. lohita → த. உேலா தகம்.]

உேலா தசந்தனம்

 
 உேலா தசந்தனம் ulōkidasandaṉam, ெப. (n.)

    ங் மப் ; english saffron.

     [உேலா தம் + சந்தனம்.]

     [Skt. lohita → த. உேலா தம்.]
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உேலா தம்

உேலா தம் ulōkidam, ெப. (n.)

   1.  வந்த  (உரி.நி.);; that which is red.

   2. சந்தனம் ( .அ.);; sandalwood tree.

   3.  தாட்ட வைக; a game at cards with heavy stakes.

     [Skt. lokita → த. உேலா தம்.]

 lohita என் ம் ெசால் ற்  வடெமா ல் வப் ,  வப்  வண்ணம்,  வப்பாய் இ ப்ப , 
ெசம்பாலான , ெசம்  மாைழ (உேலாகம்); ேபான்ற ெபா ள்கள் உள்ள  (மா. .);.

உேலா தன்

 
 உேலா தன் ulōkidaṉ, ெப. (n.)

   ெசவ்வாய் ( ங்.);; mars, being reddish.

     [Skt. lokita → த. உேலா தன்.]

உேலாச்

உேலாச்  ulōccu, ெப. (n.)

   1. தம் தைல ம ைரத ்தம்ைகயாற் ப க்ைக ( வக. 2520,  ேசடக் ப் );;   2. தைலம ைரப் 
ய்த் க் ெகாள் ம் ஒ  ேநாய்; a devilish disease tempting one to pull off the hair by the root.

     [Skt. lunc → த. உேலாச் .]

 lunc என் ம் வடெசாற் ப் ங் தல், இ த்தல்,  த்தல் ஆ ய ெபா ள்கள் உள்ளன. Luncitakesa, 

உேலாசம்

உேலாசம் ulōcam, ெப. (n.)

   1. கண்மணி; the pupil of the eye.

   2. வானம்; sky.

உேலாசமத்தகம்

 
 உேலாசமத்தகம் ulōcamattagam, ெப. (n.)

   ஓமம்; bishop's weed.

உேலாசரா

 
 உேலாசரா ulōcarā, ெப. (n.)

   அவல்; paddy soaked in water and then fried and flattened.

உேலாசனம்

உேலாசனம் ulōcaṉam, ெப. (n.)

   கண்; eye.

     "தணவ ேலாசனம்ேபால்" ( ரேபாத. 32, 54);.

     [Skt. locana → த. உேலாசனம்.]

உேலா

 
 உேலா  ulōci, ெப. (n.)

   ேபய்ப்பசைள ( .அ.);; a wild species of purslane.

உேலா தம்

 
 உேலா தம் ulōcidam, ெப. (n.)

   சந்தனமரம்; sandalwood tree.
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உேலாட்டம்

உேலாட்டம் ulōṭṭam, ெப. (n.)

   1. மண்ணாங்கட் ; lump of clay, clod.

     " மேமகா வண ேலாட்டெமா  ேகாமயந் ேதாயப் ெபா ந் " (ைதலவ. ைதல. 127);.

   2. இ ம் க் ட்டம், இ ம் க்ைக ல் ேமல் ர ம் கட் ; iron dross.

     [Skt. losta → த. உேலாட்டம்.]

உேலாட்

உேலாட்  ulōṭṭi, ெப. (n.)

   1. சாராயசச்ாரம் (பாண் );; alcohol.

   2. ெதால்ைல, ெதாந்தர  (யாழ்.அக.);; annoyance.

ெத. ேலாட் .

உேலாடகம்

 
 உேலாடகம் ulōṭagam, ெப. (n.)

   ஒைட மரம்; whell creeper.

உேலாத் ரசச்ம்

உேலாத் ரசச்ம் ulōttiraccam, ெப. (n.)

   1. ெவள்ளிேலாத் ரம்; the bark of a tree.

   2.  றடை்டப் ப ப்  (சவரிேலாத் ரம்);; the pup of the seed of a tree.

உேலாபம்

உேலாபம்1 ulōpam, ெப. (n.)

   1. க ம்பற் ள்ளம்; avarice, miserliness, penuriousness.

     "உடெ்ட  ெவம்பைகயாவ ேலாபம்" (கம்பரா. ேவள் ப். 32);.

   2. எ ம் ; ant.

     [Skt. lobha → த. உேலாபம்.]

 உேலாபம்2 ulōpam, ெப. (n.)

   1.  ைற ; want, shortcoming, deficiency.

     "மந் ர  ேலாபம்".

   2. ெக தல் ேவ பா  ( காரம்);;     (Gram.); dropping a letter, by rule of combination, elision in sandi.

     "ஆன்றா  ேலாபத் ெதாடாகமம்" ( ரேசா. சந் . 10);.

     [Skt. lopa → த. உேலாபம்.]

 lopa என் ம் வடெசாற்  உைடத்தல்,  ண்ப த் தல்,  ண், அழ் , தைல ,  றக்கணிப்  ைக, 
தல், ெகாள்ைளய த்தல், ேதைவ,  ைற , இல்லாைம, மைறதல் ேபான்ற பல ெபா ள்கள் 

உேலாபன்

உேலாபன் ulōpaṉ, ெப. (n.)

உேலா  பாரக்்க; see ulõbi.

     "உேலாபர ்கைடத்தைல" (கம்பரா. பள்ளி.26);.

     [Skt. lobha → த. உேலாபன்.] 'ன்' ஆ.பா.ஈ .
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உேலாபா த் ைர

 
 உேலாபா த் ைர ulōpāmuttirai, ெப. (n.)

   அகத் யர ்மைன  (ெதால். பா . உைர);; the wife of the sage Agastya.

     [உேலாபா +  த் ைர.]

     [Skt. lopa → த. உேலாபா. த.  த் ைர → Skt. mudra.]

க +  ரம் = ேமா ரம்,  த் ைர ட்ட ரலணி.  கத் ரம் → ( த் ரம்); →  த் ைர.

உேலா

உேலா 1 ulōpi, ெப. (n.)

   1. ேபராைச ள்ளன்; avaricious person.

   2. இவறன், ஈயாதவன்; miser.

த.வ. இவ .

     [Skt. lobhin → த. உேலா .]

 lobhin என் ம் வடெசால் ழப்பம், ெபா ைம, இன்ைம,  ப்பம், அவா, ேபராைச ேபான்ற 
ெபா ள்க ள்ள lobha என் ம் அ ந்  றந்த  (மா. );. த ல் இசெ்சால் 
ேபராைச ைடயவன், ஈயாதவன் என் ம் ெபா ளிேலேய ெப  வழக்ெகய் ள்ள .

 உேலா 2 ulōpittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   1. ெசட் ச ்ெசய்தல்; to be stingy, miserly.

   2. பற் ள்ளஞ் ெசய்தல்; to be sordid, greedy.

     [Skt. lobha → த. உேலா -,]

 lobha என் ம் ெசால் வடெமா ல் ைனப்ப ம் ேபா  lobhaniya என்  வ வம் ெப ம். உேலா த்தல் 
என் ம் த ழ் வ வம் ெபயர ்lobha  ந்  உ வானதா ம்.

 உேலா 3 ulōpittal,    11 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெக தல் காரமைட த்தல்;     (Gram.); to bring about elision in sandi.

     "சவ்ைவ ேலா த் " ( ரேசா. ேவற். 5, உைர);.

உேலா -தல்

உேலா -தல் ulōpudal,    10 ெச. . . (v.i.)

உேலா 2-தல் பாரக்்க; see ulobi.

     "ஏ ேலா பாய்காண்" ( வ். ெபரியாழ். 2, 7, 6);.

     [Skt. lobha → த. உேலா -,]

உேலாமசம்

 
 உேலாமசம் ulōmasam, ெப. (n.)

   சடாமாஞ் ல்; spikenard herb.

     [Skt. lomasa → த. உேலாமசம்.]

உேலாமதகரி

 
 உேலாமதகரி ulōmadagari, ெப. (n.)

   கல்லால்; dalhousie's fig.
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உேலாமம்

உேலாமம்1 ulōmam, ெப. (n.)

   வால் (நாநாரத்்த.);; tail.

     [Skt. loman → த. உேலாமம்.]

 உேலாமம்2 ulōmam, ெப. (n.)

    றம ர ்(சங்.அக.);; hair growing over the body of men or of animals.

     [Skt. loman → த. உேலாமம்.]

உேலாலம்

உேலாலம் ulōlam, ெப. (n.)

   1. அைலைக (நாநாரத்்த.);; wandering.

   2. காமம்; cupidity, lust.

     [Skt. lola → த. உேலாலம்.]

உேலாலம்பம்

 
 உேலாலம்பம் ulōlambam, ெப. (n.)

   வண் ; beetle.

உேலாலன்

 
 உேலாலன் ulōlaṉ, ெப. (n.)

    ற் ன்பத ்ேதாய்வாளன்; a voluptuary.

த.வ. ஒலன்.

     [Skt. lola → த. உேலாலம் → உேலாலன்.] 'ன்' ஆ.பா.ஈ .

உேலாலாட்ச ட்
சம்

 
 உேலாலாடச் டச்ம் ulōlāṭcaviruṭcam, ெப. (n.)

   மைலமா; hill mango.

உேலா தம்

உேலா தம் ulōlidam, ெப. (n.)

   1. அைச ; shaking.

   2. ந க்கம்; trembling.

உேலா த கம்

 
 உேலா த கம் ulōlidamugam, ெப. (n.)

   ஆழ்ந்த க தெ்தான்ைறத ்ேதாள்  தைலசாய்த்  ப்பாய் ளக் ம் கெவளிப்பா  
( கவ நயம்); (ச .);;     [உேலா த +  கம்.]

     [Skt. Lolita → த. உேலா தம்.]

உேலா பன்

 
 உேலா பன் ulōlubaṉ, ெப. (n.)

    ற் ன்ப ப்ப ள்ளவன்; one indulging in sexual pleasures.

     [Skt. lolupa → த. உேலா ப → உேலா பன்.] 'ன்' ஆ.பா.ஈ .
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உேலாைல

 
 உேலாைல ulōlai, ெப. (n.)

   நாக் ; the tongue.

உேலா -தல்

உேலா -தல் ulōvudal,    5 ெச. . . (v.i.)

உேலா 2-தல் பாரக்்க; see ulobi2.

     'நீெரன் ரத்ர  ேலா னீேரா" (கம்பரா. கார் க. 46);.

     [Skt. lobha → த. உேலா -தல்.]

உவ்வாதம்

 
 உவ்வாதம் uvvātam, ெப. (n.)

   தவக் ேகாட்பா  (நீலேக . அ ம்.);; austerity.

த.வ.  றவறம்.

உவகா

 
 உவகா  uvakāli, ெப. (n.)

   க  ேரா ணி; a purgative drug.

உவ வாணன்

உவ வாணன் uvaguruvāṇaṉ, ெப. (n.)

   இல்லறத்ைதயைட ம் நிைல க் ம் மாணி ( ரமசாரி); ( ரம் . வ ண. 37);; brahmacharin who is 
about to become a house-holder.

     [Skt. upa + kurvana → த. உவ வாணன்.]

உவ லம்

உவ லம் uvagulam, ெப. (n.)

   1.  ப்  (மைல.);; long pepper.

   2.  ரிபைல (மைல.);; the three myrobalans.

     [Skt. upakulya → த. உவ லம்.]

உவசமம்

உவசமம் uvasamam, ெப. (n.)

   அைம  (உபசாந்தம்);; quiescence.

     "உவசமத்  ய்ப்பன ம்" (நீலேக . 113);.

     [உவ + சமம்.]

     [Skt. upa → த. உவ.]

உவணேகதனன்

 
 உவணேகதனன் uvaṇaātaṉaṉ, ெப. (n.)

    மால் ( டா.);; Visnu, who has the white headed kite on his banner.

உவரம்

 
 உவரம் uvaram, ெப. (n.)

   கண்ட ப் ; a kind of long pepper.
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உவேராதம்

உவேராதம் uvarōtam, ெப. (n.)

   இைட ; obstruction, impediment, obstacle.

     "வைசயப ராதமாய வேராதம்" (ேதவா. 212, 5);.

     [Skt. upa-rodha → த. உவேராதம்.]

உவனாயம்

உவனாயம் uvaṉāyam, ெப. (n.)

    ைவத் க் கட் ம் ம ந் ; unguent applied to a wound or sore.

     "உவனாயத்தால் …. காேனா ெயா த்தனர"் (உபேதசகா.  வ ண். 346);.

     [Skt. upa-näha → த. உவனாயம்.]

உவனியம்

உவனியம் uvaṉiyam, ெப. (n.)

உபநயனம்1 பாரக்்க; see ubanayanam.

     "ஓ  வாய்ைம  வனியப் றப் ம்" ( வ். ெபரிய . 5, 8, 7);.

     [Skt. upa-nayana → த. உவனியம்.]

உவாத்

உவாத்  uvātti, ெப. (n.)

   கற் ப்ேபான், ஆ ரியன்; teacher.

     "ஆரண வாத்  யபஞ் கன்" (மணிேம. 13, 4);.

     [Skt. upadhyaya → த. உவாத் .]

உவாத் கன்

உவாத் கன் uvāttigaṉ, ெப. (n.)

   ஆ ரியன், கற் ப்ேபான் (மணிேம.13,4,அ ம்);; teacher.

     [Skt. upadhyaya → த. உவாத் கன்.]

உவாத் ச்

 
 உவாத் ச்  uvātticci, ெப. (n.)

   கற் த்த பவள், ஆ ரிைய; lady teacher, school mistress.

     [உவாத்  + இச் .]

     [Skt. upadhyaya → த. உவாத் .]

     'இச் ' ெப.பா.ஈ .

உவாத் ைம

 
 உவாத் ைம uvāttimai, ெப. (n.)

   எ த்த க் ம் ெதா ல்; profession of a school master, teaching profession.

     "அவன் உபாத் ைமத் ெதா ல் ெசய் றான்".

     [Skt. upadhyaya → த. உவாத்  → உவாத் ைம.] 'ைம' ெதா.ெப.ஈ .

உவாத் யன்

உவாத் யன் uvāttiyaṉ, ெப. (n.)

   ஆ ரியன், கற் ப்ேபான் (மணிேம. 13, 4, அ ம்);; teacher.

     [Skt. upadhyaya → த. உவாத் யன்.]
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உவாத் யாயன்

 
 உவாத் யாயன் uvāttiyāyaṉ, ெப. (n.)

உபாத் யாயன் பாரக்்க; see ubattiyayan.

     [Skt. upadhyaya → த. உவாத் யாயன். 'ன்' ஆ.பா.ஈ .]

உவாத் யாயனி

 
 உவாத் யாயனி uvāttiyāyaṉi, ெப. (n.)

   ஆ ரிைய; lady teacher.

     [Skt. upadhyayani → த. உவாத் யாயனி.]

உவாத் யாரம்மா
ள்

 
 உவாத் யாரம்மாள் uvāttiyārammāḷ, ெப. (n.)

   ஆ ரிைய; lady teacher.

     [உவாத் யார ்+ அம்மாள்.]

     [Skt. upadhyäya → த. உவாத் யாய.]

உவாத் யான்

உவாத் யான் uvāttiyāṉ, ெப. (n.)

   ஆ ரியன் (ஆசாரக். 17);; teacher.

     [Skt. upådhyaya → த. உவாத் யான்.] 'ன்' ஆ.பா.ஈ .

உவாத் னி

 
 உவாத் னி uvāttiṉi, ெப. (n.)

உபாத் யாயனி பாரக்்க; see ubattiyayani.

     [Skt. upadhyayani → த. உவாத் னி.]

உவாத்

உவாத்  uvāttu, ெப. (n.)

   ஆ ரியர ்(உபாத் யாயன்);; teacher, male or female.

     "ெபாைறக்  உவாத்தாவா ம்" (ஈ . 9, 8, 5);.

     [Skt. upadhyaya → த. உவாத் .]

உவா

உவா 1 uvāti, ெப. (n.)

   எல்ைல; limitation, condition, as of time or space.

     "காலத் வா தைன" ( வாய்.  ற். 33);.

     [Skt. upadhi → த. உவா .]

 உவா 2 uvāti, ெப. (n.)

   க ந் ன்பம்; severe pain, distress.

     [Skt. upadhi → த. உவா .]
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உவாந்

 
 உவாந்  uvāndi, ெப. (n.)

   கக்கல்; nausca. vomiting.

த.வ. வாயாெல க்ைக.

     [Skt. vanti → த. வாந்  → உவாந் .]

உவாந் ராந்

 
 உவாந் ராந்  uvāndibirāndi, ெப. (n.)

   கக்கல் க சச்ல் (வாந் ம், மயக் ங் ய வ ற் ப் ேபாக் ம்);; diarrhoea attended with bewilderment.

உவாலம்பம்

 
 உவாலம்பம் uvālambam, ெப. (n.)

உபாலம்பனம் ( ன்.); பாரக்்க; see uvalambanam.

     [Skt. upa-lambhana → த. உவாலம்பம்.]

உவாலம்பனம்

 
 உவாலம்பனம் uvālambaṉam, ெப. (n.)

உபாலம்பனம் பாரக்்க; see uba-lambanam.

     "சந் ேராவாலம்பனம்" ( ன்.);.

     [Skt. upa-lambhana → த. உவாலம்பனம்.]

உைவயம்

உைவயம் uvaiyam, ெப. (n.)

உபயம்1 பாரக்்க; see ubayam1.

     "உைவயம் ல ன்" (கம்பரா. நி ம். 156);.

     [Skt. ubhaya → த. உைவயம்.]

உற்கடம்

உற்கடம் uṟkaḍam, ெப. (n.)

   1. நன்னாரி ( ன்.);; Indian sarsaparilla.

   2. ெச க் ; pride.

   3. ெவ ; intoxication.

உற்க தம்

உற்க தம் uṟkaḍidam, ெப. (n.)

     (பஞ்ச); தாள ைமந்த ெளான்  (பரத. தாள. 15);;

உற்கமபாத் ரம்

 
 உற்கமபாத் ரம் uṟkamapāttiram, ெப. (n.)

    ண்ட ைவக் ம் ஏனம் (பாத் ரம்);; evaporating dish or vessel.

உற்கமம்

 
 உற்கமம் uṟkamam, ெப. (n.)

   ஆ யாகப் ேபாக் ச ் ண்ட ைவத்தல்; the conversion of a fluid or a solid into vapour - evaporation.
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உற்கம ைற

 
 உற்கம ைற uṟkamamuṟai, ெப. (n.)

    ண்ட ைவக் ம் ைற; the process of evaporation.

     [உற்கம +  ைற.]

     [Skt. ulkå → உற்கமம்.]

உற்கேமாபகரணம்

 
 உற்கேமாபகரணம் uṟgamōpagaraṇam, ெப. (n.)

    ண்ட ைவக்கப் பயன்ப த் ம் ைணக்க ; an apparatus used in evaporation.

     [உற்கமம் + உபகரணம்.]

உற்கலம்

 
 உற்கலம் uṟkalam, ெப. (n.)

   பண்ைடய நிலப் ப  (பஞ்செகளடதெ்தான் ); (ச .);; name of an ancient district including a large part of 
Orissa, one of panja-kaudm.

     [Skt. utkala → த. உற்கலம்.]

உற்கா

 
 உற்கா  uṟkācudi, ெப. (n.)

   நீண்ட ெவ ம் ; any shaft of a long bone.

உற்காதா

உற்காதா uṟkātā, ெப. (n.)

   ேவள்  (யாகம்); ெசய் ம் மத மா ெளா வர;் one of the four principal priests at a sacrifice, who chants the 
hymns of the samaveda.

     " ரம ற்காதா" (மசச் . சந் ேரா. 12);.

     [Skt. ud-gata → த. உற்காதா.]

உற்கா கம்

 
 உற்கா கம் uṟgāmugam, ெப. (n.)

   ெகாள்ளிவாய்ப் ேபய்; a phantom, will 'о' the wisp marsh-gas.

     [உற்கா +  கம்.]

     [Skt. ulka → த. உற்கா. த.  கம் → Skt. mukha.]

உற்கார ைல

 
 உற்கார ைல uṟkāracūlai, ெப. (n.)

   ஒ வைக த்தல் ேநாய்; pain in the joints, an arthritic disease.

     [உற்கார +  ைல.]

     [Skt. ud-gara → த. உற்கார.]

கல் →  ைல =  த் ம் ரிய பைடக்கலம்.  ல் →  லம் =  க்கவரே்வல், இ தாங் ,  தல் = 
த் தல்.  ல் →  ைல =  த்தல் ைடசச் ெல க் ம் அல்ல  ைககாைல டக் ம் ேநாய்.
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உற்காரம்

உற்காரம்1 uṟkāram, ெப. (n.)

    ற் ந்தவசம் (தானியம்); ( ன்.);; grain piled up for winnowing.

     [Skt. ut-kara → த. உற்காரம்.]

 உற்காரம்2 uṟkāram, ெப. (n.)

   வாயாெல க்ைக (வாந் );; vomiting.

     "உதானன் கள ற் ற்காரம் ரி ம்" (ேவதா.  .75);.

     [Skt. ud-gara → த. உற்காரம்.]

உற்காரிைக

 
 உற்காரிைக uṟgārigai, ெப. (n.)

   மா க்களி; a soft composition of rice or wheat or something molifying to be applied to sores, abscesses etc.

உற்காரிப்

 
 உற்காரிப்  uṟkārippu, ெப. (n.)

   ஏப்பம்; eructation or act of belching,

உற் ரமசச்ா

 
 உற் ரமசச்ா uṟkiramaccā, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ப்  ெமா  (ஒ  பரிமாண சங்ேகதம்); ( ன்.);;     (Math.); the versed sine.

     [Skt. u-krama + jya → த. உற் ரமசச்ா.]

உற் ட்டம்

 
 உற் ட்டம் uṟkiruṭṭam, ெப. (n.)

   ேமன்ைம(யான );; that which is excellent, superior, eminent.

     [Skt. ut-krsta → த. உற் ட்டம்.]

உற்

உற்  uṟkirudi, ெப. (n.)

   அ ெதா ம் இ பத்தா றைசக டன் நான்க னதான வடெமா ள்ளெதா  பாவைக 
(வடெமா  சத்தவைக); (யாப். . 94, பக். 476);; a Sanskrit metre of four lines of 26 syllables each.

     [Skt. utkrti → த. உற் .]

உற் ைத

 
 உற் ைத uṟātai, ெப. (n.)

    ைளமந் ரம், ஓம். ( ரணவம்);; the syllable Öm, the triliteral name of god.

     [Skt. ud-githa → த. உற் ைத.]

உற் ரணம்

 
 உற் ரணம் uṟāraṇam, ெப. (n.)

   வாயாெல த்தல் (வாந்  ெசய்தல்);; vomiting.
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உற் ேராசம்

 
 உற் ேராசம் uṟkurōcam, ெப. (n.)

   நீரவ்ாழ்பறைவ ( ங்.);; a water bird.

உற்சங்கக்ைக

உற்சங்கக்ைக uṟcaṅgakkai, ெப. (n.)

   இைண (அ நய);க்ைக வைக (பரத. பாவ. 53);;     [உற்சங்க(ம்); + ைக.]

     [Skt. ut-sanga → த. உற்சங்கம்.]

உற்சங்கம்

உற்சங்கம் uṟcaṅgam, ெப. (n.)

   இைணக்ைக வைக ( லப். 3, 18, உைர);;     [Skt. ut-sanga → த. உற்சங்கம்.]

உற்சரக்்கம்

 
 உற்சரக்்கம் uṟcarkkam, ெப. (n.)

   மலம்; excretion.

உற்சர்ப் ணி

 
 உற்சரப்் ணி uṟcarppiṇi, ெப. (n.)

   வளம் (ேபாகம்); ெப ங் காலம்; days or prosperity in a man's life period of waxing life as opposed to 
அவசரப்் ணி, waning life.

உற்சவேபரம்

 
 உற்சவேபரம் uṟcavapēram, ெப. (n.)

    ழா, மண ழா மற் ம் இன்ன ற ெகாண்டாட்டத் ன்ேபா  ஊரவ்லமாக எ த் ச ்ெசல் ம் 
ெதய்வத் ேமனி (உற்சவ க் ரம்);; idol taken out in processions.

     [Skt. ut-sava+bera → த. உற்சவேபரம்.]

உற்சவம்

உற்சவம் uṟcavam, ெப. (n.)

   1.  ழா; temple festival.

     " வன்ற ற் சவத் ம்" (ைசவச. ெபா . 346);.

   2. ெகாண்டாட்டம்; public festivity.

   3.  மணம் ( வாகம்); ( ன்.);; wedding.

த.வ.  ழா.

     [Skt. ut-sava → த. உற்சவம்.]

 ut-sava என் ம் வடெசால் ேமேல ெசல்லக் காரணியமாக இ த்தல் என் ம் ெபா ள்ப ம் ut-su என் ம் 
அ ந்  றந்த . இசெ்சாற்  யற் , ெதாடக்கம்,  ழா, ெகாண்டாட்டம், களிப்  ம ழ்ச் , 

உற்சவ ர்த்

 
 உற்சவ ரத்்  uṟcavamūrtti, ெப. (n.)

உற்சவர ்பாரக்்க; see urcavar.

     [Skt. ut-sava+murtti → த. உற்சவ ரத்் .]

உற்சவர்

 
 உற்சவர ்uṟcavar, ெப. (n.)

    ழா ன் ேபா  நாட் மக்கள் காண் ற ம் வ பட ம், ஊரவ்லத் ல் ெகாண்  வரப்ப ம் 
ேமனி (உற்சவத்  ெல ந்த ம் க் ரகம்);; idol taken out in processions.

     [Skt. ut-savar → த. உற்சவர.்]
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உற்சவ க் ரகம்

 
 உற்சவ க் ரகம் uṟcavaviggiragam, ெப. (n.)

உற்சவர ்பாரக்்க; see urcavar.

     [Skt. ut-sava-vi-graha → த. உற்சவ க் ரகம்.]

உற்சாகஞ்ெசய்-தல்

உற்சாகஞ்ெசய்-தல் uṟcākañjeytal,    1 ெச. . . (v.i.)

   ெப யற்  ெசய்தல் ( ன்.);; to make great efforts.

     [உற்சாகம் + ெசய்-,]

     [Skt. ut-saga → த. உற்சாகம்.]

உற்சாகப் ைழ

 
 உற்சாகப் ைழ uṟcākappiḻai, ெப. (n.)

   ஊக்க ன்ைம ( ன்.);; a version, unwillingness, backwardness.

     [உற்சாகம் +  ைழ.]

     [Skt. ut-saha → த. உற்சாகம்.]

உற்சாகபங்கம்

உற்சாகபங்கம் uṟcākabaṅgam, ெப. (n.)

   ஊக்கக்ேக ; loss of zeal, dejection of spirits.

     "உற்சாக பங்க ற்ேற ைற ன் றாரால்" ( வரக.நந் கணங்கள். 5);.

     [Skt. ut-saga+bhanga → த. உற்சாகபங்கம்.]

உற்சாகம்

உற்சாகம் uṟcākam, ெப. (n.)

   1. ஊக்கம் ( ங்.);; zeal, promptitude, spontaneity, alacrity.

   2.  யற்  ( ங்.);; effort, exertion.

   3. ம ழ்ச் ; joy, happiness.

     "உற்சாகங் ெகாண் மசை்சத் தா றான்" ( ன்.);.

     [Skt. ut-saha → த. உற்சாகம்.]

வடெமா ல் utsaha என் ம் ெசால் க்  ஆற்றல், வ ைம,  ப்ப ஆற்றல், உ ப்பா ,  யற் , 
டா யற் , ெதாடர ் யற் , ஊக்கம், களிப் , ம ழ்ச்  ேபான்ற ெபா ள்கள் உள்ளன (மா. .);. 

உற்சாகம ந்

 
 உற்சாகம ந்  uṟcākamarundu, ெப. (n.)

   ம ழ் ட் ம் ம ந் ,  ப்ைப உண்டாக் ம் ம ந் ; cheering stimulant.

     [உற்சாகம் + ம ந் .]

     [Skt. ut-saha → த. உற்சாக.]

ள் →   →   =   → ம  = மணம், ம தல் = கலத்தல், ம  → ம ந்  = ேநாய் ரக்் ம் 
ம ந் த்தைழ, ேநாய் ரக்் ம் ெபா ள்.

உற்ேசதம்

உற்ேசதம் uṟcētam, ெப. (n.)

   1. உடல்; body.

   2.  ண் (காயம்); பட்ட டம் ; a wounded or an injured body.
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உற்பட்சமன்

 
 உற்படச்மன் uṟpaṭcamaṉ, ெப. (n.)

   கண் இைம (ரப்ைப); ல் ேமல் ேநாக் ய ம ர;் upturned eye-lashes.

உற்படம்

 
 உற்படம் uṟpaḍam, ெப. (n.)

   மரப்ெபாந் னின்  ஒ ம் பால்; the sap issuing from the cleft of a tree.

உற்பத்

உற்பத்  uṟpatti, ெப. (n.)

   ேதாற்றம்; birth, origin, derivation.

     "உற்பத் நாச ம்" ( ற். 79);.

   2. க த்ேதாற்றம்; conception.

     [Skt. ut-patti → த. உற்பத் .]

வடெமா ல் ut-pat என் ம் ெசால் ற் ப் பறத்தல் அல்ல  ேமேல த்தல், ேமேனாக் ப் பறத்தல், 
உயரந்்  ெசல் தல், எ தல், பள்ளிெய தல், ேமேல எ தல், ெதாடங் தல்,  ட்ேடா தல், 

உற்பத் க்காலம்

 
 உற்பத் க்காலம் uṟpattikkālam, ெப. (n.)

   ேதான் ங் காலம்; time of birth or origin.

     [உற்பத்  + காலம்.]

     [Skt. utpatti → த. உற்பத் . கால் → காலம்.]

உற்பத் க் ரமம்

 
 உற்பத் க் ரமம் uṟpattikkiramam, ெப. (n.)

   ேதான் ைற; the successive stages of creation as described below.

ெப ம ( ரமம்);த் ந்  வான்ெவளி ம் (ஆகாச ம்);, வான் ெவளி ந்  வளி ம் (வா ம்);, 
வளி  (வா );ணின்  நீ ம், நீரினின்

மண் ம் மண்ணினின்  ற் ண்  த ய நிைலத ் ைண ம், நிைலத் ைண  னின்  உண ம், 
உண னின்  ைத அதாவ  ந்  ( க் லம்); ம்,  ைத னின்  மனித ம் ேதான் வதாக 
வரிைச ெயா ங் படக் வர ்(மா. .);.

உற்பத் கா னம்

 
 உற்பத் கா னம் uṟpattikālīṉam, ெப. (n.)

    றக் ம் ெபா ேத உண்டான ைறபா ; defects existing at or even before birth congenital defects.

உற்பத் கா னல்

 
 உற்பத் கா னல் uṟpattikālīṉal, ெப. (n.)

    றக் ம் ெபா  ேநரவ் ; taking place at the time of birth.

உற்பத் சமவாதம்

 
 உற்பத் சமவாதம் uṟpattisamavātam, ெப. (n.)

    வனிய (ைசவ); சமயத் ன் அகச ்சமயமாற ெளான்  (மா ரதம்);; a section of saivaism.

     [உற்பத்  + சம + வாதம்.]

     [Skt. ut-patti+vadam → த. உற்பத் வாதம்.]
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உற்பத் ப் ரேயா
கம்

 
 உற்பத் ப் ரேயாகம் uṟpattippirayōkam, ெப. (n.)

   காரண காரிய வைககளால் ேதாற் ைக; production by the join operation of the cause and an effect.

உற்பதனம்

உற்பதனம் uṟpadaṉam, ெப. (n.)

   1. உயரப் பறத்தல்; flying upwards.

   2. பறப்பதற் ப் ப க் ம் (உசச்ரிக் ம்); மந் ரம்; a spell by means of which one is able to fly upwards or to rise 
up from the earth.

   3.  றப் ; birth.

உற்பலகண் கம்

 
 உற்பலகண் கம் uṟpalagaṇṭigam, ெப. (n.)

   மஞ்சட் சந்தனம், அரிசச்ந்தனம்; a species of sandal paste of brass or yellow colour and very fragrant.

உற்பலேகாபம்

 
 உற்பலேகாபம் uṟpalaāpam, ெப. (n.)

   ஊதற்ெகா ; a dark blue creeper.

த.வ. சமேத ப் , மைலயாளத் ல் இதைனப் பால்வள்ளி எனக் ப்பர.்

உற்பலசட்கம்

 
 உற்பலசடக்ம் uṟpalasaṭkam, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ம ந் ; the name of a medicament.

உற்பலசட்

உற்பலசட்  uṟpalasaṭsu, ெப. (n.)

   1.  ளரி (தாமைர);க் கண்; lotus eye.

   2. ேநரத்் யான கண்; fine eye.

உற்பலசா தம்

 
 உற்பலசா தம் uṟpalacākidam, ெப. (n.)

   க வாைக; black or fragrant sirissa.

உற்பலசாரிவம்

 
 உற்பலசாரிவம் uṟpalacārivam, ெப. (n.)

உற்பலேகாபம் பாரக்்க; see urpala-Kobam.

உற்பலசாசனன்

 
 உற்பலசாசனன் uṟpalacācaṉaṉ, ெப. (n.)

   ெப ங்காயம் ( .அ.);; asafetida.

     [Skt. utpala + sasanan → த. உற்பலசாசனன்.]

உற்பலசானன்

 
 உற்பலசானன் uṟpalacāṉaṉ, ெப. (n.)

உற்பலசாசனன் ( ன்.); பாரக்்க; see urpala-sasanan.

     [Skt. utpalasasana → த. உற்பலசானன்.]
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உற்பலபத் ரகம்

 
 உற்பலபத் ரகம் uṟbalabattiragam, ெப. (n.)

   படை்டக்கத் ; a broad bladed knife or lancet used by surgeons.

உற்பலபத் ரம்

உற்பலபத் ரம் uṟbalabattiram, ெப. (n.)

   1. ெநய்தல் இைல; the leaf of a water lily.

   2. உ ர ்(நக);க் );;

உற்பலேப யகம்

 
 உற்பலேப யகம் uṟpalapētiyagam, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் கட் ; a kind of bandage.

உற்பலம்

உற்பலம்1 uṟpalam, ெப. (n.)

   1. க ெநய்தல் ( டா.);; blue Indian water lily.

   2. ெசங் வைள ( வா.);; red Indian water-lily.

   3. ெசங்க  நீர;் purple Indian water-lily.

   4. ேகாட்டம் (மைல.);; Arabian costum.

   5.  வைள; water lily in general.

   6. நீராலம்ப க் ள்ள ெபா ப்ெபயர;் a general name of the different species of the nymphaca and the pontederia.

     [Skt. ut-pala → த. உற்பலம்.]

 உற்பலம்2 uṟpalam, ெப. (n.)

   1. ஒ  வைகச ் ற் ண்  (பலகாரம்);; a kind of cake.

   2. ெம ந்த ; that which is emaciated.

உற்பலவைர

உற்பலவைர uṟpalavarai, ெப. (n.)

    த்தணிைகமைல; another name for Tiruttani-hill, in Tiruvallur district where there is a tank abounding in water lilies.

     "உற்பலவைர ன் வாழ்ேவார"் (கந்த . வள்ளி. 228);.

     [உற்பல + வைர.]

     [Skt. ut-pala → த. உற்பல.]

உற்பலவனைத

 
 உற்பலவனைத uṟpalavaṉadai, ெப. (n.)

    வைத; Indian jalap.

உற்பலா

 
 உற்பலா  uṟpalāti, ெப. (n.)

    ளிரச்் ையக் ெகா க் ம் ம ந் ச ்சரக் ; drugs of cold producing potency cooling drugs.
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உற்பவநா

உற்பவநா  uṟpavanāṭi, ெப. (n.)

    ழந்ைதக க்ேகற்ப ம் நா  நைட; pulsation in a new-born baby.

     [உற்பவ + நா .]

     [Skt. ud-bhava → த. உற்பவம்.]

நாளி → நா  → நா  = அரத்த அல்ல  ச் க் ழாய், ஊைத (வாத);  த் க் ேகாைழ நா , 
நா த் ப்  (வ.வ.1, 19);.

உற்பவம்

உற்பவம் uṟpavam, ெப. (n.)

   1. ேதாற்றம், உ வாக்கம் (உற்பத் );; origin, birth.

     "மா ட ற்பவம் ெபற்  வா த லரி " (பாரத. சஞ்சய. 7);.

   2. க க்ெகாள் ைக; conception.

     [Skt. vd-bhava → த. உற்பவம்.]

உற்பவமா-தல்

உற்பவமா-தல் uṟpavamātal,    6 ெச. .  (v.i.)

   1.  றத்தல்; to be born.

   2. க க்ெகாள் தல்; to conceive.

     [உற்பவம் + ஆ-,]

     [Skt. ud-bhava → த. உற்பவம்.]

உற்பவமாைல

உற்பவமாைல uṟpavamālai, ெப. (n.)

    மா ன் ப ன் ேதாற்றர க் கைதகைள ம் ஆ ரிய மண் ல ( த்த);த்தாற் ம் ெதய்வப் 
ப வல் ( ரபந்தம்); (ெதான். 283, உைர);; poem which describes the ten incarnations of Visnu.

     [உற்பவம் + மாைல.]

     [Skt. ud-bhava → த. உற்பவம். மால் → மாைல.]

உற்ப

உற்ப 1 uṟpavittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   ேதான் தல்; to be conceived, be born, to originate, come into existence, to rise, as the sun.

     "உற்றேயானி கடம் ற்ப யாமல்" (பாரத. சஞ்சய. 7);.

   2. க  உண்டாதல்; to be conceived.

     [Skt. ud-bhava → த. உற்ப -த்தல்.]

 உற்ப 2 uṟpavittal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேதாற் த்தல்; to bring into existence, create.

     "நாவல ேனாமத்  னம்ைம ற்ப த்  ட்டான்" (பாரத. நச் . 41);.

     [Skt. ud-bhava → த. உற்ப -,]

உற்ப ப்

 
 உற்ப ப்  uṟpavippu, ெப. (n.)

   க ைக; formation in the womb, conception, fructification.

     [உற்ப  → உற்ப ப்  ' ' ெதா.ெப. ஈ .]
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உற்பன்னம்

உற்பன்னம் uṟpaṉṉam, ெப. (n.)

   1. உற்பனம்1 பாரக்்க; see urpanam.

   2.  டத்ேதர;் mint.

   3. ேதாற்றம்; visible manifestation due to the power of incantation.

     [Skt. uyut-panna → த. உற்பன்னம்.]

உற்பன்னம ந்

 
 உற்பன்னம ந்  uṟpaṉṉamarundu, ெப. (n.)

   நற்கைல ட்  ம ந் ; a medicine of extraordinary virtues.

     [உற்பன்ன + ம ந் .]

     [Skt. urpanna → த. உற்பன்ன. மரம் → ம  → ம ந் .]

உற்பனம்

உற்பனம்1 uṟpaṉam, ெப. (n.)

   1. வல் ைரந் த ைக; quick apprehension.

     "உற்பனமாகக் ர க் ற .

   2. ஏற்  நன்  (உத்தமம்);; excellence, exquisiteness.

     "அவனிடத் ல் உற்பனமான ெசயல் (காரியங்);க ண் ".

     [Skt. ut-panna → த. உற்பனம்.]

 உற்பனம்2 uṟpaṉam, ெப. (n.)

   1. ேதான் ய ; that which is born, produced.

     "உற்பன ேவதத ் ப்ெபா ைள" (இர . அர . 4);.

   2.  ள்  (நி த்தம்);; omen.

     "இவ்வைக ற்பனங் காட்ட" ( நாயக . 75, 125);.

     [Skt. ut-panna → த. உற்பனம்.]

உற்பாகநிபாக

 
 உற்பாகநிபாக uṟpākanipāka, ெப. (n.)

   சரியாகச ்சைமத்தல்; cooking thoroughly and well, cooking properly.

உற்பா தம்

 
 உற்பா தம் uṟpācidam, ெப. (n.)

   சரியாகக் ெகா க்க ைவத்தல்; heating or boiling thoroughly or correctly.

உற்பாடகம்

உற்பாடகம் uṟpāṭagam, ெப. (n.)

   1. உற்பாடம் பாரக்்க; see urpadam.

   2. மரத் ன் ெவளிப்பக்கத் ப் படை்ட; the external bark of a tree.

   3. சரபப் பறைவ (பட் );; a fabulous eight legged bird supposed to attack even the lion.
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உற்பாடசயனம்

உற்பாடசயனம் uṟpāṭasayaṉam, ெப. (n.)

   1. நின்றப த் க்கம், ேகா த் க்கம்; sleeping while standing on the legs as fowls do.

   2. ஒ  வைகக் ேகா ; a species of fowl.

   3.  ைறந்த க்கம்; slight sleep.

உற்பாடம்

உற்பாடம் uṟpāṭam, ெப. (n.)

   1. ேவெரா  ங்கல்; pulling up by the root.

   2. அ த்தல்; destroying.

   3. கா ன் ெவளிப் றம் ஏற்ப ம் ேநாய்; a disease of the external ear.

உற்பாடனம்

உற்பாடனம் uṟpāṭaṉam, ெப. (n.)

   1. ேவெரா  ங்கல்; pulling up by the root.

   2.  த்தல்; tearing out.

உற்பாதகம்

 
 உற்பாதகம் uṟpātagam, ெப. (n.)

   எண்காற் ச் ; an insect with eight legs, a spider.

உற்பாத ண்டம்

உற்பாத ண்டம்1 uṟbātabiṇṭam, ெப. (n.)

   தக , ேமதா ; genius, prodigy.

     [உற்பாத +  ண்டம்.]

     [Skt. utpata → த. உற்பாதம்.  ள் →  ண் ,  ண் த்தல் = ெதா த்தல்,  ரட் தல்.  ண்  =  ட்டம், 
வ வம்,  ண் →  ண்  →  ண்டம்.]

 உற்பாத ண்டம்2 uṟbātabiṇṭam, ெப. (n.)

    யநி த்தமாகக் ெகா ரமான உ வத் டன் றந்த ண்டம்; a foetus of unnatural form on of great size or 
one exhibiting very abnormal structure or malformation - monster.

     [உற்பாதம் +  ண்டம்.]

உற்பாதம்

உற்பாதம் uṟpātam, ெப. (n.)

   1.  ய( ரக்்); ; portent, evil omen, preternatural, phenomenon boding calamity.

     "உற்பாதமாகப் ப ைட யற்  ழ்ந்த…. பதாைக" (கம்பரா. தாட. 74);.

   2. க ந் ன்பம்; excess of trouble, great suffering or pain.

     [Skt. ut-pata → த. உற்பாதம்.]

உற்பாதேயாகம்

 
 உற்பாதேயாகம் uṟpātayōkam, ெப. (n.)

   ஒ  நன்றல்லா ( ய); ேவைள (அ பேயாகம்);;     (Astrol.); an inauspicious conjunction of a week-day with a lunar 
asterism, one of six yogam.

     [Skt. ut-pata+yogam → த. உற்பாதேயாகம்.]

உற்பா -த்தல்

உற்பா -த்தல் uṟpātittal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உண்டாக் தல்; to cause to be.

     "வல்ேல ற்பா க் ம் வ " (ஞானா. 15, 15);.

     [Skt. ut-pad-, → த. உற்பா -,]
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உற்பாலனம்

 
 உற்பாலனம் uṟpālaṉam, ெப. (n.)

   ேநாய காதப த் த த் க் ெகாள்ளல்; preventing from being attacked with diseases by following hygienic 
principles.

உற்பாலனி

 
 உற்பாலனி uṟpālaṉi, ெப. (n.)

   ேநாய்த்த ப் ; preventive.

உற் சச்ம்

 
 உற் சச்ம் uṟpiccam, ெப. (n.)

   உ ரத்்ேதாற்றம் நான்க ள் த் , ேவர ் த யவற் னின்  ேதான் வன; lives that sprout or germinate 
from seeds, roots twigs etc., plant life, one of four uyir-t-torram.

     [Skt. ud-bhij-ja → த. உற் சச்ம்.]

உற் சம்

 
 உற் சம் uṟpisam, ெப. (n.)

   நிலத் ைண (தாவரம்);; that which is produced from the earth, vegetable kingdom.

உற் ட்டம்

உற் ட்டம் uṟpiṭṭam, ெப. (n.)

   1. ெநா ங் ன ; crushed or bruised.

   2.   அல்ல  க் ;

உற் ண் தம்

 
 உற் ண் தம் uṟpiṇṭidam, ெப. (n.)

    க்கம்; swelling.

உற் த

 
 உற் த uṟpida, ெப. (n.)

   உப்  (இலவணம்);; saline.

உற் தம்

 
 உற் தம் uṟpidam, ெப. (n.)

   க ப் ; common or culinary salt.

உற் ேரட்ைச

உற் ேரடை்ச uṟpirēṭcai, ெப. (n.)

   தற் ப்ேபற்றம் (அணி . 12);;     [Skt. ut-praksa → த. உற் ேரடை்ச.]

உற் சம்

உற் சம் uṟpīcam, ெப. (n.)

உற் சச்ம் பாரக்்க; see urpiccam.

     "அண்டஞ் ேவதசங்க ஞற் சஞ் சரா சத்ேதா " ( . .2, 89);.

     [Skt. ud-bhij-ja → த. உற் சம்.]

உற் டம்

 
 உற் டம் uṟpīṭam, ெப. (n.)

   ந க்கல்; squeezing, crushing.
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உற் டகம்

 
 உற் டகம் uṟpuḍagam, ெப. (n.)

   கா ன் ெவளிப்பக்கத்  ேநாய்; a disease of the external ear.

உற்ேபதம்

 
 உற்ேபதம் uṟpētam, ெப. (n.)

    ைளத்தல்; germination.

உ மால்

 
 உ மால் uṟumāl, ெப. (n.)

உ மால் பாரக்்க; see urumal.

     [U. rumal → த. உ மால்.]

உன்மசச்னம்

 
 உன்மசச்னம் uṉmaccaṉam, ெப. (n.)

   காய்சச்ல் உண்டாக் ேமார ்ெபண் ேபய்; a female demon causing fever.

உன்மத்தகம்

உன்மத்தகம் uṉmattagam, ெப. (n.)

   1. ஊமத்ைத; thorn apple.

     "உன்மத்தக மலர ் " (ேதவா. 1200, 6);.

   2. ேகாட்  (ைபத் யம்);; insanity.

     [Skt. un-mattaka → த. உன்மத்தகம்.]

உன்மத்த

உன்மத்த  uṉmattagi, ெப. (n.)

   1.  ஞ்சா (மைல);.);; common delight of the woods.

   2.  ஞ்சா ( .அ.);; a medicinal climber.

உன்மத்தேகாரம்

 
 உன்மத்தேகாரம் uṉmattaāram, ெப. (n.)

   கல் வாைழ; stone plantain.

உன்மத்தெதாந்தம்

 
 உன்மத்தெதாந்தம் uṉmaddadondam, ெப. (n.)

   கல் வாைழ; stone plantain.

உன்மத்தநாகைல

 
 உன்மத்தநாகைல uṉmattanākalai, ெப. (n.)

   தைலக்  ( ரம்மரந் ரத் ற் ); ேமல் படரந்் ( யா த்);  க் ம் ஒ வைகக் கைல; a subtle emanation 
of light found extending over the fontanelle or the crown of the head, aura.

உன்மத்த ரலா த
ம்

 
 உன்மத்த ரலா தம் uṉmaddabiralābidam, ெப. (n.)

   ேகாட் ன் தற்றல்; the chatter of a mad man.
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உன்மத்தம்

உன்மத்தம் uṉmattam, ெப. (n.)

   1. ெவ ; madness, infatuation, frenzy.

     "உன் மத்த ேமற் ெகாண் த ேம" ( வாச. 5, 7);.

   2. மயக்கம் ( ங்.);; stupor, induced by drugs or mantras.

   3. காமன்கைணக ள் உன்மத்த ண்டாக் வ  (ஆ.நி.);; the arrow of Kama whose dart makes one mad on 
account of love.

   4. காமைனங் கைணகளிெலான்றன் ெசயல் ( ங்.);; action of one of the five arrows of Kama.

   5. ஊமத்ைத ( வா.);; datura or thorn apple.

     [Skt. un-matta → த. உன்மத்தம்.]

உன்மத்தேராகநா
னி

 
 உன்மத்தேராகநா னி uṉmattarōkanāciṉi, ெப. (n.)

   மனக்ேகாளாற் ைன ம், மனக் ழப்பத் ைன ம் நீக் ம் தன்ைம ெபா ந் ய ந ந்தக்காளி; an 
unknown plant probably of the physalis genus capable of curing mental disturbances and disorders.

உன்மத்தேராகம்

 
 உன்மத்தேராகம் uṉmattarōkam, ெப. (n.)

   வளி தலா ெயண்ணிய ன் ம் (வாத த்த ேலட் மம்); தத்தம் வ ன்  தப்  நடக் ம் ேபா  
உட க் ச ்ெசல் ம் நரம் கள் தாக்கப்பட் , மன ேவ பாடை்ட ( சற்பத்ைத);  ண் பண் ேமார ்
வைக மனநலக்ேகாளா  ( த்தப் ரைம);; a disease in which the deranged bodily humours transversing the upper 
part of the body, affect the up coursing nerves and produce thereby a distracted state of the mind, insanity.

உன்மத்தவாதம்

 
 உன்மத்தவாதம் uṉmattavātam, ெப. (n.)

   ஊைத (வாத);ச ் ைல அல்ல  ஊைத (வாத);ப் ப் னால் ஏற்ப ம் ேகாட்  (ைபத் யம்);; insanity due 
to gout or rheumatism, arthritic insanity.

உன்மத்தன்

உன்மத்தன் uṉmattaṉ, ெப. (n.)

   1. ெவ யன்,  த்தன்; mad man, infatuated person.

     "மனவாசகங்கடந்தாெனைனமத் ேதான்மத்த னாக் " ( வாச. 34, 3);.

   2. ெவ யன்; infatuated or intoxicated person.

     [Skt. un-matta → த. உன்மத்தன்.]

உன்மத்

 
 உன்மத்  uṉmatti, ெப. (n.)

    ஞ்சா; species of scammony swallow wort.

உன்மத்

 
 உன்மத்  uṉmattu, ெப. (n.)

   ஊமத்ைத; datura.

     [Skt. un-matta → த. உன்மத் .]

உன்மத் வம்

உன்மத் வம் uṉmattuvam, ெப. (n.)

   1. மனநலக்ேகாளா  (ைபத் யம்);; insanity.

   2.   மயக்கம் (ேபாைத);; intoxication.

1455

www.valluvarvallalarvattam.com 17409 of 19068.



உன்மத்ைத

 
 உன்மத்ைத uṉmattai, ெப. (n.)

   ஊமத்ைத (மைல.);; datura.

உன்மதகம்

உன்மதகம் uṉmadagam, ெப. (n.)

   1. உன்மத்தம் பாரக்்க; see unmattam.

   2. ெச ப் றத் ல் வ ம் ேநாய்; a disease of the outer ear.

உன்மதம்

உன்மதம் uṉmadam, ெப. (n.)

   1. க காமம்; intense lust, lasciviousness.

     " ன்ன ன் மதத்தான்" (பாரத.  . 95);.

   2. அ  ( த் ); மயக்கம்; stupor induced by drugs like ganjah.

   3. ேகாட்  (ைபத் யம்);; lunacy.

   4. மயக்கம்; giddiness.

   5. ெவ ; intoxication.

உன்மதனம்

 
 உன்மதனம் uṉmadaṉam, ெப. (n.)

   காமெவ  ெகாள்ளல்; being inflamed with love.

உன்ம தம்

 
 உன்ம தம் uṉmatītam, ெப. (n.)

   ெவ  (ஆேவசங்); ெகாள்ளல்; being excited, being wrought up into an ecstatic state.

உன்மந்தம்

 
 உன்மந்தம் uṉmandam, ெப. (n.)

   ெசவ் ண் க் ெகா ; a red variety of creeper of the species of mimosa.

உன்மைன

 
 உன்மைன uṉmaṉai, ெப. (n.)

   இறங்  வைக ( ராசாத);  யல்  ெனான் ;

உன்மாத த்தம்

 
 உன்மாத த்தம் uṉmātabittam, ெப. (n.)

    த்தம் னால் அ ழந் , ெவடக்ம் ட் த் க்க ன் ப் த்தைனப் ேபான்ற ணங்கைள 
ண்டாக் ேமார ்வைக ேநாய்; due to the excessive secretion of bile in the system any uneasiness or indisposition 

(malaise); marked by loss of Sense and shame, sleeplessness and expansive emotional state like that of a lunatic.

     [உன்மாதம் +  த்தம்.]

     [Skt. un-mada → த. உன்மாதம்.  த்  →  த்தம்.]
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உன்மாதம்

உன்மாதம்1 uṉmātam, ெப. (n.)

   1. ெவ ; madness, mania, intoxication.

   2. மயக்கம்; giddiness.

   3. மனநலக்ேகாளா  ( த்தப் ரைம);; mentals torpor.

     [Skt. un-mada → த. உன்மாதம்.]

 உன்மாதம்2 uṉmātam, ெப. (n.)

உன்மத்தேராகம் பாரக்்க; see unmatta-rogam.

உன்மாதேராகம்

 
 உன்மாதேராகம் uṉmātarōkam, ெப. (n.)

உன்மத்தேராகம் பாரக்்க; see unmatta-rogam.

உன்மாதவா

 
 உன்மாதவா  uṉmātavāṉu, ெப. (n.)

   மன நலக்ேகாளா  ( த்தப் ரைம); ெகாண்டவன்; one who is affected with insanity, lunatic.

உன்மாதனம்

 
 உன்மாதனம் uṉmātaṉam, ெப. (n.)

    த்  க்கச ்ெசய்தல்; causing lunacy as in sorcery.

உன்மானம்

உன்மானம் uṉmāṉam, ெப. (n.)

   அள ைக, நி க்ைக ( . .23, உைர);; weighing, measuring.

     [Skt. un-mana → த. உன்மானம்.]

உன் லனல்

 
 உன் லனல் uṉmīlaṉal, ெப. (n.)

   கண் ணிைமத்தல்; winking.

உன் கம்

உன் கம் uṉmugam, ெப. (n.)

   1.  ன் ேனாக் ைக; raising the face, looking up.

   2. உத யா க்ைக; taking a favourable attitude.

     " வசத்  அவ்வக் காரியங்களில் உன் கமாதலா ய சங்கற்பம்" ( .ேபா.5 2, 1,  ற்.);.

   3. ஒன் ற் க த்தா க்ைக ( ன்.);; intentness in a pursuit.

     [உன் +  கம்.]

     [Skt. un → த. உன்.]
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உன் கன்

 
 உன் கன் uṉmugaṉ, ெப. (n.)

   க தெ்தான் ப்பவன்; he that is intent on an object.

     " ேல ன் கனா க் றான் ( ன்.);.

     [உன் +  கன்.]

     [Skt. un → த. உன்.  கம் →  கன், 'ன்' ஆ.பா.ஈ .]

உன்

 
 உன்  uṉmugi, ெப. (n.)

உன் கன் ( ன்.); பாரக்்க; see un-mugan.

     [உன் +  .]

     [Skt. un → த. உன்.  கம் →  . 'இ' உைடைம த்தேதா ரீ .]

உன்ேமடம்

 
 உன்ேமடம் uṉmēṭam, ெப. (n.)

   கண்ணிைம ரித்தல்; excessive separation of the eye lids, causing the eye to be open very wide.

உன்ேமைத

 
 உன்ேமைத uṉmētai, ெப. (n.)

   ெகா ப் ; fat.

உன்ைம

 
 உன்ைம uṉmai, ெப. (n.)

   தைச ங் ங் ற ; an instrument by which pieces of flesh or muscles are pulled out from the body.

உன்னதம்

உன்னதம் uṉṉadam, ெப. (n.)

   1. உயரச்்  ( வா.);; height, elevation loftiness.

   2. ேமன்ைம; eminence.

     [Skt. un-nata → த. உன்னதம்.]

உன்னததானம்

 
 உன்னததானம் uṉṉadadāṉam, ெப. (n.)

   உயர் டம், ேம டம்; elevated place, high position.

     [Skt. un-nata + stanam → த. உன்னததானம்.]

உன்னைத

 
 உன்னைத uṉṉadai, ெப. (n.)

    ம் ரம்; a periodical increase in the severity of any symptoms or of violence in a disease.

உன்னமாகதம்

 
 உன்னமாகதம் uṉṉamākadam, ெப. (n.)

    ல்லாமணக் ; creeping amanak.
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உன்னயவங்கம்

 
 உன்னயவங்கம் uṉṉayavaṅgam, ெப. (n.)

    ைசப் ல்; a kind of grass (unidentified);.

உன்னயனம்

உன்னயனம் uṉṉayaṉam, ெப. (n.)

   1. நீர ்வாங்கல்; drawing out a fluid.

   2. நீள நிைனத்தல் (ஆேலா த்தல்);; thoughtful consideration.

   3. ஊழ்கம் ( யானம்);; that form of intelligent and exercised attention in which the mind is elevated and the emotions 
are aroused.

உன்னலாகம்

 
 உன்னலாகம் uṉṉalākam, ெப. (n.)

    ன் ெறாடரிக்  எ ரான ம் மாயக் கைல ல் பயன்ப வ மான ன் ெதாடரி; a plant (unknown); 
causing bewilderment.

உன்னாகம்

 
 உன்னாகம் uṉṉākam, ெப. (n.)

   கா ; sour gruel made from the fermentation or rice.

உன்னாகன்ெகா

 
 உன்னாகன்ெகா  uṉṉākaṉkoḍi, ெப. (n.)

   ெப டை்ட; many flowered bind weed.

உன்னாம்

உன்னாம் uṉṉām, ெப. (n.)

   1. ( னானி);  ைம லந்ைதப் பழம்; foreign jujuba.

   2. அரத்  (ஆப் ள்);ப்பழம்; apple.

உன்னாலயம்

 
 உன்னாலயம் uṉṉālayam, ெப. (n.)

   ெநஞ்சாங் ைல (இ தயம்);; heart.

உன்னிசன்னி

 
 உன்னிசன்னி uṉṉisaṉṉi, ெப. (n.)

   இைட டா  கண் ன் ப் பாரத்்த னா ம் நிைனத்தல் அல்ல  எண்  (ேயா த்); தலா ம் 
ஏற்ப ம் மயக்கம் அல்ல  ன்பம்; fainting or temporary suspension of consciousness due to steadfast looking or by 
constant thinking.

உனத்த

 
 உனத்த  uṉattagu, ெப. (n.)

    ஞ்சா; Indian ipecacuanha.

உனத் தம்ேபாக்

 
 உனத் தம்ேபாக்  uṉaddidambōkki, ெப. (n.)

   கற் ள ; stone basil.
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உனினம்

 
 உனினம் uṉiṉam, ெப. (n.)

     ைள; wooly caper.

ஊக் ம்

 
 ஊக் ம்ūkkum, ெப. (n.)

   உத்தர ; order (P.T.L.);.

     [U. hukkum → த. ஊக் ம்.]

ஊகடகம்

 
 ஊகடகம்ūgaḍagam, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ன்; a kind of fish.

ஊகடன்

 
 ஊகடன்ūkaḍaṉ, ெப. (n.)

    ங்ைக ( .அ.);; horse radish tree.

ஊகண்டகம்

 
 ஊகண்டகம்ūgaṇṭagam, ெப. (n.)

   கடைல; Bengal gram.

ஊகத்தாதனம்

ஊகத்தாதனம்ūkattātaṉam, ெப. (n.)

   ஒக க்ைக வைக (ேயாகாசன வைக); (தத் வப். 107, உைர);;     (šaiva.); a yōgicposture.

ஊகாக் யம்

 
 ஊகாக் யம்ūkākkiyam, ெப. (n.)

   கலைவக் ைர; different varieties of greens mixed together for use in food.

ஊகாஞ் தம்

ஊகாஞ் தம்ūkāñjidam, ெப. (n.)

   தற் ப் ேபற்றயணி வைக (ெதான்.  . 346);; a figure of speech.

     [Skt. oha+ancita → த. ஊகாஞ் தம்.]

ஊந்

 
 ஊந் ūndu, ெப. (n.)

   கசே்சாலம் ( ன்.);; cardamom husk.

ஊரச்ச்ங் ழங்

 
 ஊரச்ச்ங் ழங் ūrccaṅgiḻṅgu, ெப. (n.)

   நளி (காரத்் ைக);க் ழங் ; the root of November flower plant.

     [ஊரச்ச்(ம்); +  ழங் .  ழ் →  ழ்ங்  →  ழங் .]
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ஊரச்ச்சம்

 
 ஊரச்ச்சம்ūrssasam, ெப. (n.)

   வ ைம (பலம்);; strength.

ஊரச்ச்ம்

ஊரச்ச்ம்ūrccam, ெப. (n.)

   1. நளி (காரத்் ைக); மாதம்; the Tamil month corresponding to November.

   2. உ ர;் life.

   3.  ச் ; breath.

ஊரச்் தப்ப -தல்

ஊரச்் தப்ப -தல்ūrccidappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   நிைலப்ப தல் (ஸ் ரப்ப தல்);; to be confirmed, as in an appointment, to be ratified, as an arrangement.

     [ஊரச்் தம் + ப -,]

     [Skt. urjita → த. ஊரச்் தம் 'ப '  . .]

ஊரச்் தம்

ஊரச்் தம்ūrccidam, ெப. (n.)

   1. நம்பகத் தன்ைம; confirmation, ratification.

   2. வ க்கட்டாயம்; importunity, compulsion.

     'அவ்வள  ஊரச்் தமாய்க் ேகடக்க் டா '.

     [Skt. urjita → த. ஊரச்் தம்.]

வடெமா ல் வ ைமப்ப த் தல், எ ச் ட் தல்,  த் ட் தல் எனப் ெபா ள்ப ம் urj என் ம் 
அ ந்  உ வான urjita என் ம் ெசால் ற்  வ ைம, ஆற்றல், ேபராண்ைம ேபான்ற ெபா ள்கள் 

ஊரண்நா

 
 ஊரண்நா ūrṇanāpi, ெப. (n.)

    லந் ப் ச்  வைக; species of woolly spider.

     [Skt. urna-nabhi → த. ஊரண்நா .]

ஊரண்ம்

ஊரண்ம்ūrṇam, ெப. (n.)

   1. ஆட்  ம ர;் sheep's hair.

   2.  வ ந ச ் ; the spiral or curve between the eye-brows.

ஊரத்்தைசவம்

ஊரத்்தைசவம்ūrttasaivam, ெப. (n.)

    வனியம் (ைசவம்); ப னாற ள் ஒன்  (அ . ந்.);; saiva sect which emphasises the fact that Sivan is above 
all tattvas, one of 16 šaivam.

     [Skt. urdhva → த. ஊரத்்த.]

வ →  வம் →  வன் =  வந்தன்.

     [ வன் → Skt. siva → saiva → த. ைசவம்.]

ஊரத்்தம்

ஊரத்்தம்1ūrttam,  . . (adv.) ஊரத்் வம் பாரக்்க; see urttuvam.

     [Skt. urdhva → த. ஊரத்்தம்.]

 ஊரத்்தம்2ūrttam, ெப. (n.)

   ேம  (நாம ப.);; upland, highland.
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ஊரத்்த

 
 ஊரத்்த ūrttamugi, ெப. (n.)

     வைக (நாம ப.);; a plant.

ஊரத்்தெவள்ைள

ஊரத்்தெவள்ைளūrttaveḷḷai, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ன்; a kind of fish.

     "ெகண்ைடக்கார ரத்்த ெவள்ைள" (பறாைள. பள் . 16);.

ஊரத்் வகதேதாச
ம்

 
 ஊரத்் வகதேதாசம்ūrdduvagadadōcam, ெப. (n.)

   ஒ  வைக எ ம் க்  ேநாய் (சய ேராகம்);; a morbid affection.

ஊரத்் வககதம்

ஊரத்் வககதம்ūrdduvagagadam, ெப. (n.)

   1. ேமற் ெசல்லல்; rising upwards.

   2. ேமன் க ேநாக்கல்; upward tendency.

ஊரத்் வக

 
 ஊரத்் வக ūrdduvagadi, ெப. (n.)

   ேமேனாக் ச ்ெசல்ைக; ascent, as of heavenly bodies, of celestials.

     [Skt. urdhva + gadi → த. ஊரத்் வக .]

ஊரத்் வகந்தம்

 
 ஊரத்் வகந்தம்ūrttuvagandam, ெப. (n.)

   தண்ணீர ் ட்டான் ழங் ; climbing asparagus.

ஊரத்் வகமனி

 
 ஊரத்் வகமனிūrttuvagamaṉi, ெப. (n.)

   ேமெல ப்  வான் வ ேய ெசல்பவன்; one who ascends in the aerial regions.

ஊரத்் வக ைக

ஊரத்் வக ைகūrttuvagaligai, ெப. (n.)

    த் ன் உடலைச க ெலான்  ( லப். பக். 81);; a mode of gesticulation in dancing.

     [Skt. urdhva + kalikai → த. ஊரத்் வக ைக.]

ஊரத்் வகா னி

 
 ஊரத்் வகா னிūrttuvakāmiṉi, ெப. (n.)

   ேமேனாக் ச ்ெசல் ங் ைர ( ன்.);; horse which mounts to the skies.

     [Skt. urdhva + gamin → த. ஊரத்் வகா னி.]

ஊரத்் வகாயம்

ஊரத்் வகாயம்ūrttuvakāyam, ெப. (n.)

   1. உடம் ன் ேமற் றம்; the upper part of the body as opposed to அேதா காயம், the lower part.

   2. ேமேனாக் ய கம்; the face in or the lock towards the upward direction organs facing upwards.

   3. மனித உடம் ; the human body.
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ஊரத்் வேகசம்

 
 ஊரத்் வேகசம்ūrttuvaācam, ெப. (n.)

   ம ரக்் ச் டல்; having the hair erect, horripilation.

ஊரத்் வ தம்

 
 ஊரத்் வ தம்ūrdduvasidam, ெப. (n.)

   பாகற்காய்; balsam pear.

ஊரத்் வ லம்

 
 ஊரத்் வ லம்ūrttuvacīlam, ெப. (n.)

   ெந ப் ; fire having a tendency to pass or spread upwards.

ஊரத்் வ வாசம்

ஊரத்் வ வாசம்ūrttuvasuvāsam, ெப. (n.)

   1. ேமல் ச் ; short breathing, as of a dying person.

   2. இைரப்  ேநாய்வைக; a kind of asthma attended with hard breathing.

     [Skt. urdhva + cuvasam → த. ஊரத்் வ வாசம்.]

ஊரத்் வ தம்

ஊரத்் வ தம்ūrttuvacūtam, ெப. (n.)

   1.  டல் ேநாய் (ேராகங்);கள்; diseases of the bowels as in iliac passion.

   2. வாய் நாற்றம் த ய ணங்கைள ண்டாக் ம் ஒ  வைக ேநாய்; a disease due to the Vital air a pa na 
passing upwards through the alimentary canal from various causes.

ஊரத்் வதாண்டவ
ம்

 
 ஊரத்் வதாண்டவம்ūrttuvatāṇṭavam, ெப. (n.)

   ேமேல ஒ  பாதத்ைதத் க் யா ம் நடனம்; dance with one leg poised upward, as Sivan's.

     [ஊரத்் வ(ம்); + தாண்டவம்.]

     [Skt. urdhva → த. ஊரத்் வம்.]

தாண் தல் =  த்தா தல், தாண்  → தாண்டவம்,  த் வைக.

ஊரத்் வேதகம்

 
 ஊரத்் வேதகம்ūrttuvatēkam, ெப. (n.)

   ெகாப்  (நா );க்  ேமற்பட்ட டற் ப ; that part of the body above the navel region the upper part of the body.

     [Skt. urdhva + deha → த. ஊரத்் வேதகம்.]

ஊரத்் வநயனம்

 
 ஊரத்் வநயனம்ūrttuvanayaṉam, ெப. (n.)

   சரபப் பறைவ; a fabulous bird.

ஊரத்் வநி த்தம்

ஊரத்் வநி த்தம்ūrttuvaniruttam, ெப. (n.)

   1. ஊரத்் வதாண்டவம்; Sivan's dance with one leg poised upward.

   2. ஒ  கால் ேமேனாக்  நிற்க அதைன ஒ  ைக ெகாண்  கட்  ஒ  கா னிற்ைக (தத் வப். 109. 
உைர);;     [ஊரத்் வ(ம்); + நி த்தம்.]

நளிதல் = ஒத்தல். நளி → ந . ந த்தல் = ஒத்  நடத்தல், நாடகம் நிகழ்த்தல்,  த்தா தல், பாசாங்  
ெசய்தல். ந  → நடம் - நட்டம் (வட.வ.2.18);. நட்டம் → Skt. nrtta – த. நி த்தம்.
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ஊரத்் வபாகம்

 
 ஊரத்் வபாகம்ūrttuvapākam, ெப. (n.)

   ேமற்பாகம்; the upper part, the higher part.

     [ஊரத்் வ(ம்); + பாகம்.]

     [Skt. urdhva → த. ஊரத்் வம்.]

ஊரத்் வபாதம்

 
 ஊரத்் வபாதம்ūrttuvapātam, ெப. (n.)

   ேமேனாக் ய பாதத்ைத ைடய எட் க்காற் ச் ; a spider with legs turned upwards.

     [ஊரத்் வ(ம்); + பாதம்.]

     [Skt. urdhava → த. ஊரத்் வம். ப  → பாதம்.]

ஊரத்் வபாதனம்

ஊரத்் வபாதனம்ūrttuvapātaṉam, ெப. (n.)

   1. பதங் த்தல்; sublimation.

   2. இதள் (இரசம்); ேமேல எ ம்ப ச ்ெசய்தல்; the act of causing mercury to rise up.

   3. இதள் (இரசம்); பதங்கம்; sublimation of mercury.

ஊரத்் வபாதனய
ந் ரம்

 
 ஊரத்் வபாதனயந் ரம்ūrttuvapātaṉayandiram, ெப. (n.)

   ஆ யாக்கப் பயன்ப ம் ைணக்க ; an apparatus or vessel used in the process of vaporizing and condensing 
Substances such as mercury etc.

ஊரத்் வ த்தம்

 
 ஊரத்் வ த்தம்ūrttuvabittam, ெப. (n.)

   ேமேனாக் ய த்தம்; bile tending to pass upwards.

     [ஊரத்் வ(ம்); +  த்தம்.]

     [Skt. urdhava → த. ஊரத்் வம்.  த்  →  த்தம்.]

ஊரத்் வ த்தேரா
கம்

 
 ஊரத்் வ த்தேராகம்ūrttuvabittarōkam, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் த்த ேநாய்; a disease caused by the bile taking an upwards course in the system.

     [ஊரத்் வ(ம்); +  த்தம் + ேராகம்.]

     [Skt. urdhva → த. ஊரத்் வம்.]

     [Skt. roha → த. ேராகம்.]

ஊரத்் வ ரகன
நாளம்

 
 ஊரத்் வ ரகனநாளம்ūrttuvabiragaṉanāḷam, ெப. (n.)

   கார ் ைய (ரத்தத்ைத); ேமேனாக் க் ெகாண்  ேபா ம் ஒ  ெபரிய நாளக் ழாய்; one of the two 
great venous trunks going upward.

     [ஊரத்் வ ரகன + நாளம்.]

ள் → நள் → நாள் → நாளம் = உட் ைள ள்ள தண் .
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ஊரத்் வ ண்டரம்

 
 ஊரத்் வ ண்டரம்ūrttuvabuṇṭaram, ெப. (n.)

   ெநற் ன் ந்  ேமற் ெசல் மா  இ ங் ; distinctive sect mark worn vertically esp. on the forehead.

     [Skt. urdhva + puntaram → த. ஊரத்் வ ண்டரம்.]

ஊரத்் வம்

ஊரத்் வம்1ūrttuvam,     . . (adv.) ேமல்; upwards, aloft, above.

     [Skt. urdhva → த. ஊரத்் வம்.]

 Vridh என் ம் அ ந்  ஊரத்் வம் என் ம் ெசால் உ வா க் ற . எ தல், ேமேனாக் தல், 
ேமலாதல், ேநராக நிற்றல் ேபான்ற பல ெபா ள்க டன் இசெ்சால் வழக் ல் உள்ளன. ெப ம்பா ம் 
இசெ்சால் ட் ச ்ெசாற்களிேலேய இடம் ெப ற  (மா. .);. ேமல் என் ம் ெபா டன் 
வழக் ள்ள இசெ்சால் பல ட் ச ்ெசாற்களி ம் த ல் இடம் ெபற் ள்ள .

 ஊரத்் வம்2ūrttuvam, ெப. (n.)

   1. ேமெல ம்பல்; rising or tending upwards.

   2. ேமேல ைவக்கப்பட்ட ; anything placed higher or above.

   3. நி ரந்் ப்ப ; that which is erect.

ஊரத்் வமந் னம்

 
 ஊரத்் வமந் னம்ūrttuvamandiṉam, ெப. (n.)

    ந்  ழ் ேநாக்காைம; keeping or restraining the semen from flowing out i.e. abstaining from sexual intercourse.

ஊரத்் வமாைய

ஊரத்் வமாையūrttuvamāyai, ெப. (n.)

    ன்ப ன்  இன்பேம அளிப்ப ம் ெசால் லகத் ( த்தப் ரபஞ்சத்); ற்  தற்காரண மான மான 
மாைய ( த்தமாைய);; pure maya, the material cause of cutta-p-pirapanjam yielding unmixed happiness, dist. fr. asutta-
mâyaï.

     "ஒன் தாேன ஊரத்் வ மாைய.அேதாமாைய என்  வைகப்ப  ெமன்பா ம்" ( .ேபா.  ற். 2, 2, 3);.

     [ஊரத்் வ + மாைய.]

ஊரத்் வ கம்

ஊரத்் வ கம்ūrttuvamugam, ெப. (n.)

   ேமேனாக் ன கம் (ைசவச. ெபா . 338, உைர);; upturned face, one of the five faces of Sivan.

     [ஊரத்் வ(ம்); +  கம்.]

     [Skt. urdhva → த. ஊரத்் வம். த.  கம் → Skt. mukha.]

ஊரத்் வ கரா

ஊரத்் வ கரா ūrttuvamugarāci, ெப. (n.)

   ேமேனாக் ய கத்ைத ைடய ஒைர (இரா ); ( தான ணா. 69, உைர);; those signs of the zodiac that are 
supposed to look upwards.

     [Skt. urdhva → த. ஊரத்் வம். த.  கம் → Skt. mukha. Skt. rasi → த. ரா .]

கம் =  ன்பக்கம், தைல ன் ன்பக்கம்.  கத் ன் ன் நீண் ள்ள க் ,  னி, ெதாடக்கம்,  ன்  

ஊரத்் வ கவாத
ம்

 
 ஊரத்் வ கவாதம்ūrttuvamugavātam, ெப. (n.)

    கத்ைத அண்ணாந்த ப க்கச ்ெசய் ம் ஒ  வைக ஊைத (வாத); ேநாய்; paralysis turning the face 
upwards.

     [ஊரத்் வ(ம்); +  க(ம்); + வாதம்.]

     [Skt. urdhva → த. ஊரத்் வம்.]

     [த.  கம் → Skt. mukha.]

     [Skt. vada → த. வாதம்.]
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ஊரத்் வ க ரத்
தெவா க்

 
 ஊரத்் வ க ரத்தெவா க் ūrttuvamugavirattavoḻuggu, ெப. (n.)

   நாளத் ன் வ யாக ேமேனாக் ய கமாக ( ); அரத்தம் ெவளிவ தல்; escape of blood from a vein 
with an upward flow as opposed to அேதா க ரத்தெவா க் , that from an artery with a downward flow.

     [ஊரத்் வ க(ம்); + இரத்த + ஒ க் .]

     [Skt. urdhva → த. ஊரத்் வம்.]

     [Skt. rakta → த. இரத்தம்.]

ஊரத்் வயந் ரம்

 
 ஊரத்் வயந் ரம்ūrttuvayandiram, ெப. (n.)

   பதங்கத் ற் ப் பயன்ப த் ம் க ; an apparatus used in sublimations especially in that of mercury.

ஊரத்் வேரத

 
 ஊரத்் வேரத ūrttuvarētasu, ெப. (n.)

    த்த ழ்ைத ( க் லம்); இழக் றாமல் ேமல் கப்பாக் பவன்; lit. one who keeps the semen so that it may 
not flow downwards, i.e. one who abstains from sexual intercourse.

     [Skt. urdhva + retas → த. ஊரத்் வேரத .]

ஊரத்் வேலாகம்

 
 ஊரத்் வேலாகம்ūrttuvalōkam, ெப. (n.)

   ேம லகம்; upper world, heaven.

     [ஊரத்் வம் + ேலாகம்.]

     [Skt. urdhva → த. ஊரத்் வம்.]

     [த. உலகம் → Skt. loka → த. ேலாகம்.]

ஊரத்் வாங்கம்

ஊரத்் வாங்கம்ūrttuvāṅgam, ெப. (n.)

   இ ப் ற்  ேம ள்ள உ ப்  (ைதலவ. ைதல. 54, உைர);; part of the body above the waist.

     [Skt. urdhva + anga → த. ஊரத்் வாங்கம்.]

ஊரத்் வா ச் ர
வாதம்

 
 ஊரத்் வா ச் ரவாதம்ūrttuvāmicciravātam, ெப. (n.)

   தைலவ ண்டாக்  ேமார ்ஊைத (வாத); ேநாய்; ncuralgia affecting chiefly the head or the facial region.

ஊரவ்

 
 ஊரவ் ūrvasi, ெப. (n.)

   ேதவ லகத்  நாடகமகளிரி ெலா த் ; Urvasi, a nymph, celebrated for her superior skill, in dancing.

     [Skt. urvasi → த. ஊரவ் .]

ஊரணம்

ஊரணம்ūraṇam, ெப. (n.)

   1.  வத் ன் இைடேய ள்ள ம ரச்் ; a circle or spiral of hair between the eye-brows.

   2.  லந் ப் ச் ; spider.
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ஊரணா

ஊரணா ūraṇāyu, ெப. (n.)

   1.  லந் ; spider.

   2. ஆ ; goat.

   3. கம்பளம்; woolen blanket.

     [Skt. urnaya → த. ஊரணா .]

ஊ சன்

 
 ஊ சன்ūrusaṉ, ெப. (n.)

   வணிகன் (ைவ யன்); (நிகண் );; vaisya, reputed to have been born from Brahma's thigh.

     [Skt. uru-ja → த. ஊ சன்.]

ஊ த்தம்பம்

ஊ த்தம்பம்ūruttambam, ெப. (n.)

   ெதாைட ல் உண்டா ம் ஒ வைக ஊைத (வாத); ேநாய்; paralysis of the thigh.

     "ஓங்கட த்தமாட ்ேசபம்" (ைதலவ. ைதல.78);.

     [Skt. uru + tampam → த. ஊ த்தம்பம்.]

ஊ ப் ர டம்

ஊ ப் ர டம்ūruppiraāṭam, ெப. (n.)

   கல ய ன் வைக (ஆ ங்கன வைக); (ெகாக்ேகா. 5, 45);; a mode of sexual embrace.

     [Skt. uru + prakuta → த. ஊ ப் ர டம்.]

ஊேராசம்

 
 ஊேராசம்ūrōcam, ெப. (n.)

   பரந்த கழ் ( ரத்் );; wide spread fame.

     'ஊேராசம்  பட் னி'.

     [Skt. oru+ojas → த. ஊேராசம்.]

ஊ கா

ஊ காūlikā, ெப. (n.)

    ைர ன் அகைவ (வய ); 20 என்ற ம் அைடயாளமாக அதன் பற்களி ம் பற்சைதகளி ம் 
ம் ெதாைள (அ வசா. 6);; hollow in the gums and teeth of a horse, which indicates its age to be twenty.

ஊ கம்

 
 ஊ கம்ūlugam, ெப. (n.)

   ேகாட்டான் ( ன்.);; rock horned-owl.

     [Skt. uluka → த. ஊ கம்.]

வடெமா ல் val என் ம் ேவரி ந்  ஆந்ைதையக் க் ம் uluka என் ம் ெசால் றந் ள்ள  
(மா. .);. த ல் உ கம், ஊ கம் என் ம் இ  வ வங்கள் உள்ளன.

ஊனமா கம்

ஊனமா கம்ūṉamācigam, ெப. (n.)

   இறந்த ன்ேனாரக்் ச ்ெசய் ம் பைடயல் ( ராத்த); வைக; sraddha offering to a deceased ancestor 
performed on the 27th and 45th days, and in the 6th month as well as at the end of the year after death.

     [Skt. una+masika → த. ஊனமா கம்.]
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எக்கண்டபரப்

 
 எக்கண்டபரப்  ekkaṇṭabarabbu, ெப. (n.)

   ஒன்றாக இ க் ம் ெப ம்நிலப்பரப்  ( ன்.);; sheet of one piece.

     [எக்கண்டம் + பரப் .]

     [Skt. eka → த. ஏகம். ஏகக்கண்டம் → எக்கண்டம்.]

கள் → கண்  =  ண் , கட் ,  ற்பந் , சக்கைரக்கட் . கண்  → கண்டம் =  ண்  மாநிலப் ரி . 
(பட); → பர → பர . பர → பரப் .

எக்கா

 
 எக்கா ekkā, ெப. (n.)

 a single-horse carriage, in use in north India.

     [H. ekka → த. எக்கா.]

எக் யம்

எக் யம் ekkiyam, ெப. (n.)

   ேவள்  ( வாைனக். ேகாசெ்சங். 70);; sacrifice, ceremony in which oblations are offered.

     [Skt. yajna → த. எக் யம்.]

இைற யன் னால் (ேதவப் ரீ யாய்);  ப்பப் ேபற் ன் ெபா ட் ச ்ெசய்யப்ப ம் ஓகம் (யாகம்);. இ  
அன்றா  (நித் யமாய்ச)்; ெசய்யப்ப வ ம் றப்பாய்ச ்ெசய்யப்ப வ ம் என இ  வைகப்ப ம். 

எக் ேயாப தம்

 
 எக் ேயாப தம் ekkiyōpavītam, ெப. (n.)

   இ றப் னரக்ள் தம் ேதாளில் இட் க் ெகாள் ம் ல்; sacred thread worn over the shoulder by men of the 
twice-born castes.

த.வ.  ல்,  ப் ரி ல்.

     [Skt. yajnopavita → த. எக் ேயாபரீதம்.]

எக் ன்

 
 எக் ன் ekāṉ, ெப. (n.)

   நம் க்ைக (Muham.);; faith.

     'ம ந் ல் எக் ன் ைவத் ச ்சாப் ட ேவண் ம்'.

     [Ar. yaggin → த. எக் ன்.]

எகடம்

 
 எகடம் egaḍam, ெப. (n.)

   ெதன்ைன (சங்,அக.);; coco-palam.

எ த்

 
 எ த்  eguttu, ெப. (n.)

   வா ; wind.

எ ன்

 
 எ ன்  eguṉṟu, ெப. (n.)

    ன் செ்ச ; crab's eye.
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எசச்ன்

எசச்ன் eccaṉ, ெப. (n.)

   1. ேவள்  ெசய்ேவான்; one who performs a sacrifice.

     "தக்கைன  னிந்ெதசச்ன் றைலெகாண்டான்காண் (ேதவா. 596, 9);.

   2. ேவள் ன் ேபா  பைடத்தைத ஏற் க் ெகாள்வதாகக் க தப்ப ம் ேதவைத (கந்த . யாகசங். 
38);; the deity supposed to be present at a sacrifice and to accept the offerings given.

     [Skt. yajna → த. எசச்ன்.]

எச் னி

 
 எச் னி ecciṉi, ெப. (n.)

   ஏழாமாதம் (சங்.அக.);; the seventh month.

எசமாட்

 
 எசமாட்  esamāṭṭi, ெப. (n.)

    ம்பத்தைல ; mistress of a household.

     [எசமா(னன்); + ஆட்  (ெப.பா.ஈ .]

     [Skt. yajamana → த. எசமானன்.]

எசமான்

எசமான் esamāṉ, ெப. (n.)

எசமானன் பாரக்்க; see esamanan.

     "மைறேயாராட் ட ெவசமானா ேய" (மசச் .  க்க . 7);.

     [Skt. yajamana → த. எசமான்.]

எசமானன்

எசமானன் esamāṉaṉ, ெப. (n.)

   1. ேவள் த்தைலவன்; one who performs a sacrifice.

     "ஆன்மா ப ெமசமான் னளேவ ம்" (மசச் . தடாக );.

   2. தைலவன்,  தலாளி,  ம்பத்தைலவன் (ெகா.வ.);; lord, master, employer, owner, proprietor, head of a family.

   3. கணவன் (ெகா.வ.);; husband.

     [Skt. yajamana → த. எசமானன்.]

வடெமா ல் வணங் தல், ஏத் தல், பைடத்தல்,  லம், ம ப்பளித்தல் ேபான்ற ெபா ள்க ள் yaj 
என் ம் லத் ந்  ேவள் யாற் தல், வணங் தல் ேபான்ற ெபா ள்க ள்ள yajamana என் ம் 

எசமானத் வம்

 
 எசமானத் வம் esamāṉattuvam, ெப. (n.)

   தைலைமத்தன்ைம; superiority rank.

     [Skt. yajamana-tva → த. எசமானத் வம்.]

எசமானி

 
 எசமானி esamāṉi, ெப. (n.)

எசமாட்  பாரக்்க; see esamatti.

எசமானன் (ஆ.பா.); - எசமானி (ெப.பா.); 'இ' ெப.பா.ஈ .

ேவள் த் தைலவன், தைலைமப் சகன்,  ம்பம் அல்ல  லத்தைலவன் என்றாற்ேபான்  
ெபா ள்ப ம் yajamana வடெமா ல் ஆண்பாற் ெசால்லாகேவ வ ற . த ல் ெபண்பாற் 
ெசால்லாய் ஆளப்ப ற .
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எசமானிக்ைக

 
 எசமானிக்ைக esamāṉikkai, ெப. (n.)

   தைலைம (யாழ்.அக.);; leadership.

எ

எ  esu, ெப. (n.)

   ஆரிய ேவதம் நான்க  ெளான்றா ய ய ரே்வதம்; yajur-veda.

இ க்ெக ச ்சாமேவத நாண்மலரெ்காண்  ( வ். ெபரியாழ். 5,1,6);.

     [Skt. yajur → த. எ .]

எ ர்ேவதம்

எ ரே்வதம் esurvētam, ெப. (n.)

எ  ( வரக. காயத் ரி. 29); பாரக்்க; see ešu

     [Skt. yajuveda → த. எ ர ்ேவதம்.]

எஞ்ஞம்

எஞ்ஞம் eññam, ெப. (n.)

எக் யம் பாரக்்க; see ekkiyam.

     'இ  ெவஞ்ஞ ைன" (மசச் . அ க் ர. 26);.

     [Skt. yajna → த. எஞ்சம்.]

எஞ்ஞவற் யன்

எஞ்ஞவற் யன் eññavaṟkiyaṉ, ெப. (n.)

   சமற் த அற லா ரிய ெளா வர ்(ேவதாரணி.  ரமயாத் ைர.14);; Yajnavalkya, an ancient sage, the 
author of a code of laws in Sanskrit.

     [Skt. yajnavalkya → த. எஞ்ஞவற் யன்.]

எட்ைக

 
 எடை்க eṭkai, ெப. (n.)

   ெதன்ைன (சங்.அக.);; coco-palm.

த.வ. ஏடகம்

எட்சம்

 
 எடச்ம் eṭcam, ெப. (n.)

   ஈ ள்ளி; onion.

எட் ணி

 
 எட் ணி eṭciṇi, ெப. (n.)

   இயக் , ஒ  வைக ெபண்  ேபய்; kind of female demon.

     [Skt. yaksini → த. எட் ணி, யட் ணி.]

எட் த்ேதாசம்

எட் த்ேதாசம் eṭcittōcam, ெப. (n.)

    ழந்ைதகட்  வ ம் ஒ  ேநாய் (பாலவா.62);; an etraciating disease of children.

     [எட்  + ேதாசம்.]

     [Skt. dosam → த. ேதாசம்.]

இந்ேநாய் ழந்ைதக க் க் ல் ெகா ப் க் கண் , கண்ணிற் ைளகட் , உடல்வற் , 
கனல் , மயங் க் டக்கச ்ெசய் ம். (சா.அக.);.
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எட் னி

எட் னி eṭciṉi, ெப. (n.)

   1. ஒ  ெபண் ேபய் ( சா );; a demoners or a female friend.

   2. ஒ  மாயக்கைல (சால த்ைத);; a magic performed with the aid of a female demon, attached to the service of 
Durga or Kali.

இ  அழ  ெபண் ேபால் ேதான் , நர மனித டன் ணரச்்  ெசய்வதாகக் க தப்ப ற .

எதளா

 
 எதளா edaḷā, ெப. (n.)

    ளியமரம் (மைல.);; tamarind.

எதா

 
 எதா etā,  .எ. (adv.)

   எப்ப ; always used as a relative, and in Tamil generally in compounds, in which manner, as much as.

     [Skt. yatha → த. எதா.]

எதாசத்

எதாசத்  etācatti,     .எ. (adv.) இயன்றவைர,  ய வைர; to the best of one's ability, one's mite.

     "ெபா ந் ய ெவதாசத்  ந்தான்" (மசச் .  ரத்்தயாழ். 5);.

     [எதா + சத் .]

     [Skt. yatha → த. எதா.]

சத்  → சத் .

எதாப் ரகாரம்

 
 எதாப் ரகாரம் etāppirakāram,  .எ. (adv.)

   வழக்கம் ேபால்; as usual.

     'எதாப் ரகாரம் நடக்கட் ம்'.

     [Skt. eta-pirakāram → த. எதாப் ரகாரம்.]

எதார்த்தம்

 
 எதாரத்்தம் etārttam, ெப. (n.)

   உண்ைம; truth.

     "எதாரத்்தவா  ெவ சன ேரா ".

     [Skt. yathartha → த. எதாரத்்தம்.]

எதார்த்தவா

எதாரத்்தவா  etārttavāti, ெப. (n.)

   1. உண்ைம ளம் ; one who speaks truth.

   2. ெவளிப்பைடயாக இயங் பவன்; one who acts openly.

     [Skt. yatharthavadin → த. எதாரத்்தவா .]
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எ ராசன்

எ ராசன் edirācaṉ, ெப. (n.)

   1.  ற க ள் றந்தவன்; king of ascetics.

   2. இராமா சர;் an appellation of Ramanujacarya..

     " னிெய ராசன் ேபரெ்மா  (அஷ்டப்.  ற்ெறட.் காப் );.

     [எ  + ராசன்.]

     [Skt. yati → த. எ .]

அரசன் → ராசன்.

எ லகாம்ேபா

 
 எ லகாம்ேபா  edugulagāmbōdi, ெப. (n.)

   ஓர ்இைசப்பண் (இராகம்);;

எ லம்

எ லம் edugulam, ெப. (n.)

   ய ல அரசர ்கால்வ னர ்(ய வ சம்);; dynasty of king Yadu.

     "எ  லத் த் " (காஞ் ப் . வாணி. 15);.

     [எ  +  லம்.]

     [Skt. yadu → த. எ .]

ல் →  லம் =  ட்டம், ெபற்ேறா ம் ள்ைளக ம் ய ம்பம், மர வ க் ம்பம், உயரம்ர  
வ க் ம்பம்.

எேதசச்ா காரம்

 
 எேதசச்ா காரம் etēccātikāram, ெப. (n.)

    ப்பம் ேபால் அ காரஞ் ெச த் ைக; autocracy.

எேதசை்சயாக

 
 எேதசை்சயாக etēccaiyāka,  .எ. (adv.)

    ப்பத் ன் ப ; agreeably to one is own sweet will and pleasure, without let or hindrance.

     [எேதசை்ச + ஆக.]

     [Skt. yatha – iccaha → த. எேதசை்ச.]

எேதட்டமாய்

எேதட்டமாய் etēṭṭamāy, ெப. (n.)

   1.  ப்பப்ப ; as much as could be wished for, in abundance.

   2.  யாய்; abundantly.

     'அ  எேதஷ்டமாய் ைடக் ற '.

     [Skt. yatha-ista → த. எேதட்ட.]

ஏக்கர்

 
 ஏக்கரē்kkar, ெப. (n.)

   நில அளைவ வைகக ள் ஒன் ; a kind of measurement.

த.வ.  க்கம்.

     [E. acre → த. ஏக்கர.்]
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ஏக்ேகாசம்

 
 ஏக்ேகாசம்ēkācam, ெப. (n.)

    ற் ர ்நிலங்கைள ஒ வர ்ேபரிற் ப  ெசய்ைக; registry of the lands of a village in the name of a single ryot 
(P.T.L.);.

     [Hind. ak+kosa → த. ஏக்ேகாசம்.]

ஏககண்டமாய்

ஏககண்டமாய்ēgagaṇṭamāy,  . .எ. (adv.)

   ஒேர ரலாய்; all together, unanimously with one voice.

     " ழெலா  கண்டங்ெகாள" (மணிேம.19:83);.

     'ஏககண்டமாய் அதைன அவரக்ள் ஒப் க் ெகாள் றாரக்ள்' (ேப.வ.);.

     [Skt. eka + த. கண்டம் + ஆய் → த. ஏககண்டமாய்.]

     [கண்  → கண்டம் - ெதாண்ைட,  ரல்.]

ஏக ம்பம்

 
 ஏக ம்பம்ēgaguḍumbam, ெப. (n.)

   ெசாத்  ரிக்கப்படாதக் ட் க் ம்பம்; undivided family.

     'அவரக்ள் ஏக ம்பமாக இ க் றாரக்ள்' (ேப.வ.);.

     [ஏக +  ம்பம்.]

     [Skt. eka + த. ஏக.]

 → ( ழம் );  ம்  →  ம்பம்.

ஏக ண்டலன்

 
 ஏக ண்டலன்ēgaguṇṭalaṉ, ெப. (n.)

   ஒற்ைறக் ைழைய யணிந்த பலராமன்; Balarama, who had ear-ring in one ear only.

     [ஏக +  ண்டலன்.]

     [Skt. eka + த. ஏக.]

     [ ள் →  ண் . உ ண்ைட ண்  →  ண்டலம் = வட்டம்,  ன்னம், வானவட்டம், ஆடவர ்கா  
வைளயம் வடெமா ல் ண்  என் ம் வ வ ம் இல்ைல.  ள் என் ம் ல ம் இல்ைல.]

ஏக

 
 ஏக ēgaguru, ெப. (n.)

   உடன் கற்ேறான்; fellow student, colleague (யாழ்.அக.);.

     [ஏக +  .]

     [Skt. aka + த. ஏக.]

ஏகசக்ரவர்த்

 
 ஏகசக்ரவரத்் ēkasakravartti, ெப. (n.)

   தனியா ைம ெச த் ேவான்; paramount sovereign, suzerain, emperor.

த.வ. ேபரரசன்.

     [Skt. eka + cakra + vartin → த. ஏகசக்கரவரத்் .]
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ஏகசக்கரா பத்
யம்

 
 ஏகசக்கரா பத் யம்ēkasakkarātibattiyam, ெப. (n.)

   தனியராட் ; paramount sovereignty.

த.வ. ேபரர .

     [Skt. eka + cakra + adhi + patya → த. ஏகசக்கரா பத் யம்.]

ஏகசக்கரா ப

 
 ஏகசக்கரா ப ēkasakkarādibadi, ெப. (n.)

ஏகசக்கரவரத்்  பாரக்்க; see eka-cakkaravartti.

     [Skt. eka + cakra + adhi + pati → த. ஏகசக்கரா ப .]

ஏகசக

ஏகசக ēgasagaḍu, ெப. (n.)

   1. ெமாத்தம்; aggregate, whole.

   2. சராசரி; average.

     [Skt. eka + U. sakat → த. ஏகசக .]

ஏகசமன்

 
 ஏகசமன்ēkasamaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  நிகர ்( ன்.);; uniformity, sameness.

     [ஏக + சமன்.]

     [Skt. eka + த. ஏக.]

     [உம் → அம் → சம் → சமம் → சமன்.]

ஏகசமானம்

 
 ஏகசமானம்ēkasamāṉam, ெப. (n.)

ஏகசமன் பாரக்்க ( ன்.);; see eka-saman.

     [ஏக + சமானம்.]

     [Skt. eka + த. ஏக.]

ஏகசரம்

 
 ஏகசரம்ēkasaram, ெப. (n.)

   காண்டா கம்; rhinoceros (யாழ்.அக.);.

த.வ. கல்யாைன.

     [Skt. ekacara → த. ஏகசரம்.]
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ஏக ந்ைத

ஏக ந்ைதēkasindai, ெப. (n.)

   1. ஒத்த மனம்; unanimity.

     'இைணயர ்இ வ ம் ஏக ந்ைத ள்ளவரக்ள்'.

   2. ஒேர நிைன ; singleness of purpose, undivided attention.

     "நாெடா ேமக ந்ைதயனாய்" ( வ். வாய். 5, 10, 11);.

த.வ. நிைனெவா ைம.

     [Skt eka + த. ஏக.]

     [ த்  →  ந்  →  ந்ைத.]

ஏக ங்

 
 ஏக ங் ēkasiruṅgi, ெப. (n.)

ஏகசரம் பாரக்்க; see éka-saram (நாம ப);.

     [Skt. eka + sriga → த. ஏக ங் .]

ஏக பாவம்

ஏக பாவம்ēkasupāvam, ெப. (n.)

   1. ஒேர மாந்தத ்தன்ைம; evenness of disposition in a person.

   2. பல மாந்தரக்ளின் ஒத்த தன்ைம; similarity of nature in different person.

     [Skt. eka + sua-bhava → த. ஏக பாவம்.]

ஏகத்தாய்

 
 ஏகத்தாய்ēkattāy,     . .எ. (adv.) ஒ ைமப்பட் ; jointly, unanimously.

     'இ வ ம் ஏகஸ்தாய் எ க் ெகா த்த உடன்ப க்ைக' ( ன்.);.

த.வ. ஏகமனதாய்.

     [Skt. eka + stha → த. ஏகத்தாய்.]

ஏகத் வம்

ஏகத் வம்ēkattuvam, ெப. (n.)

   ஒன்றா க் ந் தன்ைம; oneness, unity, identity.

     "ஏகத் வத் ேல த்  தய ற் ன்பேம ெப வாய்" (ஞானவா. தா .101);.

     [Skt. eka – tva → த. ஏகத் வம்.]

ஏகத்ெதாைக

 
 ஏகதெ்தாைகēgattogai, ெப. (n.)

    த் ெதாைக; total amount (W.);.

     [Skt. eka → த. ஏக.]

     [ெதா  → ெதாைக.]

ஏகதந்தன்

 
 ஏகதந்தன்ēkadandaṉ, ெப. (n.)

   ஒற்ைற ம ப்ைப ைடயவரான ள்ைளயார;் pillaiyar, the one-tusked ( ங்.);.

த.வ. ஒற்ைறம ப்பன்.

     [Skt. eka + danta → த. ஏகதந்தன்.]
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ஏகதார்

 
 ஏகதாரē்katār, ெப. (n.)

   ஓர ்இைழைய ைடய வாய்ச் யம்; one stringed tamboura.

த.வ.  ைரயாழ்.

     [U. ek-tara → த. ஏகதார.்]

ஏகதார ரதன்

ஏகதார ரதன்ēkadāraviradaṉ, ெப. (n.)

   ஒ த் ையேய மைன யாகக் ெகாள் ம் உ ள்ளவன்; one who adheres to one wife, monogamist (ஈ . 
4, 2, 8);.

த.வ. ஒ தா ேநான்பன்.

     [Skt. eka + dara + virata → த. ஏகதார ரதன்.]

ஏகதாளம்

ஏகதாளம்ēkatāḷam, ெப. (n.)

   ஒ  தாளதெ்தான் ; variety of time-measure, one of catta-talam.

     "ஏகதாளத் க் ல ெவான்றாேம" (பரத. தாள. 24);.

     [Skt. eka + த. ஏக.]

     [தாள் → தாளம்.]

தாள் - காைலத் தட்  எ ப்பப்ப ம் ெரா .

ஏக ரத்ீ வம்

 
 ஏக ரீத் வம்ēkadirīdduvam, ெப. (n.)

   ஒன் ல் ன்  ெமய்மங்கள் உள்ள நிைல; unity in trinity.

     [Skt. eka + tri-tva → த. ஏக ரீத் வம்.]

ஏகேதசப்ப -தல்

 
 ஏகேதசப்ப -தல்ēkadēcappaḍudal, ெச. . . (v.i.)

   ேவ ப தல்; to be incorrect, as an account.

     'கணக்  ஏகேதசப் பட் க் ற ' (W.);.

     [Skt. eka + tesam → த. ஏகேதசம் + ப -தல்.]

     [ேதசம் → ேதயம்.]
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ஏகேதசம்

ஏகேதசம்ēkatēcam, ெப. (n.)

   1. ஒ ைட; one side ( க்ேகா, 70, உைர);.

   2.  பான்ைம; small degree.

     "ஏகேதசம் த ழாக ம் ரா கம் தற்சமம் தற்பவமாக ங் னாம்" ( . .2, உைர);.

   3. அ ைம; rareness, scarceness.

     'ஏகேதசமாக அங்ேக அ  ைடக் ம்' (W.);.

   4. ேவ பா ; anomaly, different.

     'அதற்  தற்  ேமகேதசம்' (W.);.

   5. மா பா ; blunder, mistake (W.);.

   6. சம ன்ைம; unevenness.

இந்த நிலம் ஏகேதசமா க் ற .

   7. நிந்ைத; abuse.

     'அவன் என்ைன ஏகேதசமாகப் ேப னான்' (ேப.வ.);.

   8.  ைறந்த ; low in rank or character, that which is inferior.

     'பகவதானந்தத்ைதப் பற்ற இ  ஏகேதசமா க்ைகயாேல' (ஈ . 4, 1, 10);.

த.வ. ஒ சார,் ஒ ைட.

     [Skt. eka + teas → த. ஏகேதசம்.]

     [ ைச → ேதசம்.]

ஏகேதசவ

ஏகேதசவ ēkatēcavaṟivu, ெப. (n.)

    ற் ணர் ; limited knowledge.

     "ஏகேதச வ ைவச ்ெசய்தல் ஏகேதசப்ப ந் த ைடய ெபா ட்ேகயன்  ஏைனயதற் ரித்தன் " 
( . .1, 41,  வஞா);.

த.வ.  ற்ற .

     [Skt. eka + tesam → த. ஏகேதசம் + அ .]

ஏகேதச வகம்

ஏகேதச வகம்ēgatēcavuruvagam, ெப. (n.)

   ஒ  ெபா ளின் ஏகேதசத்ைத உ வகப்ப த் ம் உ வக அணி; metaphor in which the comparison is partially 
expressed ( றள், 24, உைர.);.

     [Skt. eka+tesam → த. ஏகேதசம் + உ வகம்.]

ஏகேதசாகாரம்

ஏகேதசாகாரம்ēkatēcākāram, ெப. (n.)

   அள பட்ட உண ; finite form of food.

     "உபா  பற்  ஏகேதசகாரம் உ ெனன ம் அகண்ட கார ச ெனன ம்" (உபநிடதம். பக். 12);.

     [Skt. eka+teas+a+hara → த. ஏகேதச + ஆகாரம்.]

ஏகேத

ஏகேத ēkatēci, ெப. (n.)

   ஒரிடத் ப் ைடய ; that which is to be found only within a limited area.

     'இவ்ைவங் ேகாசங்களில் … ஏகேத யாய்ப் ேபாக் வர  ெசய்  நிற் ம்' ( . . 4, 23,  வஞா.);.

     [Skt. ekatesi.]
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ஏகேதவன்

ஏகேதவன்ēkatēvaṉ, ெப. (n.)

   1. இைறவன்; one supreme god (W.);.

   2.  த்தன்; buddha ( வா.);.

     [Skt. eka → த. ஏக + ேதவன்.]

     [ேதய் →   → ேதவன்.]

ஏகநாதன்

 
 ஏகநாதன்ēkanātaṉ, ெப. (n.)

   தனித ்தைலவன்; god, the one lord of the universe.

     [Skt. eka + natha → த. ஏகநாதன்.]

ஏகநாயகன்

ஏகநாயகன்ēganāyagaṉ, ெப. (n.)

ஏகநாதன் பாரக்்க; see ekanatan.

     'ஏகநாயகைன மானதன் ர த் யா த ம்' ( ரேபாத. 28, 2);.

     [Skt. eka → த. ஏக.]

     [நாயன் → நாயகன்.]

ஏகப்பச

 
 ஏகப்பச ēkappasali, ெப. (n.)

   ஒ  ைளசச்ல் நிலம்; land yielding one crop a year.

     [Skt. eka + U. fasli → த. ஏகபச .]

ஏகப் ரளயம்

 
 ஏகப் ரளயம்ēkappiraḷayam, ெப. (n.)

   ெப ெவள்ளம்; huge flood.

     [Skt. eka + pralaya → த. ஏக ரளயம்.]

ஏகப் ைழ

 
 ஏகப் ைழēkappiḻai, ெப. (n.)

    வ ம் வ ; all error.

     [ஏகம் +  ைழ.]

     [Skt. aka + த. ஏக..]

ஏகபந்தனம்

 
 ஏகபந்தனம்ēkabandaṉam, ெப. (n.)

   ஒன் ப் ; uniting, fastening (யாழ்.அக.);.

     [Skt. eka + bandhana → த. ஏகபந்தனம்.]
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ஏகபத் ரிைக

 
 ஏகபத் ரிைகēgabattirigai, ெப. (n.)

ெவண்  ( ); ள  பாரக்்க; see ventulasi (மைல);.

     [Skt. eka + patrika → த. ஏகபத் ரிைக.]

ஏகபத் னி ரதம்

 
 ஏகபத் னி ரதம்ēkabaddiṉiviradam, ெப. (n.)

   ஒ  மைனயாள் ேநான் ; faithful adherence to one wife, monogamy.

     [Skt. eka + patni + vrata → த. ஏகபத் னி ரதம்.]

ஏகபாதம்

ஏகபாதம்ēkapātam, ெப. (n.)

   1. ஒேர ெய த் த் ெதாடரால் அைமந்  வ ம் ைறப்பாடல்; stanza of four lines all apparently alike but really 
made up of different meanings.

   2. ஒற்ைறக்கால் லங் ; a one-legged sevage creature.

     'ஈற்றா மதமா ேவகபாதம்' (ெதால்.ெபா.249, உைர);.

   3. இ க்ைக வைக ெயான்பத ள் ஒன் ; a pose, one of nine irukkai, q.v. ( லப். 8, 25, உைர.);.

     [Skt. eka + த. பாதம்.]

     [ப  → பதம் → பாதம்.]

ஏகபாதர்

 
 ஏகபாதரē்kapātar, ெப. (n.)

   ஒற்ைறத் தாளர ்ஆ ய வத் ேதாற்றம்; a manifestation of Siva with one foot.

     [Skt. eka + த. பாதர.்]

     [ப  → பாதம் → பாதர.்]

ஏகபாதனம்

ஏகபாதனம்ēkapātaṉam, ெப. (n.)

   ஒக இ க்ைகயாசன வைக; a yogic posture (தத் வப். 108, உைர);.

     [Skt. eka + patina → த. ஏகபாதனம்.]

ஏகபாவம்

 
 ஏகபாவம்ēkapāvam, ெப. (n.)

   ஒத்த எண்ணம்; unanimity.

     [Skt. eka + bhava → த. ஏகபாவம்.]

ஏகபாவைன

 
 ஏகபாவைனēkapāvaṉai, ெப. (n.)

   ஒ ைமயாக எண் ைக; conception of oneness, as of the universe.

     [Skt. eka + bavana → த. ஏகபாவைன.]
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ஏக ங்கலன்

 
 ஏக ங்கலன்ēkabiṅgalaṉ, ெப. (n.)

   பசப்பைடந்த ஒற்ைறக் கண்ைண ைடய ேபரன்; kubera, having a yellow taint in one eye ( டா.);.

     [Skt. eka + pingala → த. ஏக ங்கலன்.]

ஏக ராணன்

 
 ஏக ராணன்ēkabirāṇaṉ, ெப. (n.)

   ஒ ர ்ேபான்ற நட் ; intimate friendship between persons, as if they were one (W.);.

     [Skt. eka + pirana → த. ஏக ராணன்.]

ஏக த் ரன்

ஏக த் ரன்ēkabuttiraṉ, ெப. (n.)

   1. ஒேர மகன்; only son.

   2. ஒ  மக ைடயவன்; one who has an only son.

த.வ. ஒ மகன்.

     [Skt. eka + put-tra → த. ஏக த் ரன்.]

ஏகேபாகம்

ஏகேபாகம்1ēkapōkam, ெப. (n.)

   ெமாத்த கர் ; sole enjoyment or possession.

த.வ. ஒ ைமத் ய்ப் .

     [Skt. eka + bhoga → த. ஏகேபாகம்.]

 ஏகேபாகம்2ēkapōkam, ெப. (n.)

   ஒ  ைள  ப ர ்ைவத்தல், ஆண் க்  ஒ ைற வள ம் ப ர;் single crop for a year.

     [Skt. eka + த. ேபாகம்.]

     [ கம் → ேபாகம்.]
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ஏகம்

ஏகம்1ēkam, ெப. (n.)

   1. ஒன் ; unit ( வா.);.

   2. ஒப்பற்ற ; that which is unique.

     'ஏக மாநகர ்  நிைரத்தேல' ( வக. 2398);.

   3. தனிைம; solitariness, singleness ( வா.);.

   4.  ; final liberation ( டா.);.

   5. ெமாத்தம்; total (W.);.

   6. ேவ பா ன்ைம; identity, unity.

     'வாரிகணங்கட ்ேககெமனல் ேபால' (ேவதா. .127);.

   7. அக் ேராணி எட் ெகாண்ட ேசைன; army consisting of eight akkuronis ( ங்.);.

   8.  ; abundance.

     "ெபா ள் ஏகமாய்க் ந்  டக் ற ".

     [Skt. eka → த. ஏகம்.]

 ஏகம்2ēkam, ெப. (n.)

   ெவண்கலம்; bell-metal (யாழ்.அக.);.

ஏகம்பட்சாரம்

 
 ஏகம்படச்ாரம்ēkambaṭcāram, ெப. (n.)

   மாைழ வைக; kind of metal (W.);.

ஏகம்பம்

ஏகம்பம்ēkambam, ெப. (n.)

   காஞ்  வன் தலம்; name of a Siva shrine, in conjeevaram.

     "ஏகம்பத் ைற சன்" (ேதவா.1033, 6);.

     [Skt. ekamra → த. ஏகம்பம்.]

ஏகம்பன்

ஏகம்பன்ēkambaṉ, ெப. (n.)

   காஞ் ரத் ல் ேகா ல் ெகாண்ட வ ரான்; Siva worshipped in the shrine at conjeevaram.

     "ஏத் நின்ற ேவகம்பன்றன்ைன" (ேதவா. 1-39, 7);.

     [Skt. ekamara → த. ஏகம்பன்.]

ஏகமா -த்தல்

ஏகமா -த்தல்ēkamāyiruttal, ெச. . . (v.i.)

   1. ஒன்றா த்தல்; to be united.

நாேனகமாய் நின்ேனா க்  நாெளந்த நாள்' (தா . எங் நிைற. 6);.

   2.  யா த்தல்; to be abundant.

     [Skt. eka + த. ஆ -த்தல்.]

ஏகரா

 
 ஏகராēkarā, ெப. (n.)

ஏக்கர ்பாரக்்க; see ekkar.

     [Eng. Acre → த. ஏகரா.]
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ஏகரா

ஏகரா ēkarāci, ெப. (n.)

   கா வா (அமாவாைச);; new moon.

     'ஒளிேயாைன ேயகரா னி ெனய்த ெவ ரக்் ம் ேவகரா ' (கம்பரா.இராவணன்ேறா.19);.

     [Skt. ekarasi → த. ஏகரா .]

ஏக பன்

 
 ஏக பன்ēkarūpaṉ, ெப. (n.)

   இைறவன்; God (யாழ்.அக.);

த.வ. கட ள், ஒ வன்.

     [Skt. ēka + rupa → த. ஏக பன்.]

த. உ வம் → Skt. rupa.

ஏகல சச்ன்

 
 ஏகல சச்ன்ēkalabuccaṉ, ெப. (n.)

    க்கன்; crazy fellow.

ஏகவசனம்

ஏகவசனம்ēkavasaṉam, ெப. (n.)

   1. ஒ ைம; singular number.

     'வா ெமன் றவரக்ேள கவசன ஞ் ெசால்வர'் ( ேவங்.சத.78);.

   2. ம ப் யரவ்ாகப் பயன்ப த் ம் பன்ைமச ்ெசால்லான அவர ்நீர ்என்  ேபசா  அவன் நீ என்  
ேப ம் ம ப்  ைறவானச ்ெசால்; disrespectful term, sing, for hon. pl.

     'அவன் ஏக வசனமாய்ப் ேப னான்' (ேப.வ.);.

   3. சத் ய வசனம்; honesty, uprightness, truth, as singleness of statement (W.);.

     [Skt. eka + vasana → த. ஏகவசனம்.]

ஏகவட்டம்

ஏகவட்டம்ēkavaṭṭam, ெப. (n.)

ஏகவடம் பாரக்்க; see eka-vadam.

     "இனமணிப்  ேமகவட்ட ம்" (ெப ங். இலாவண. 5, 139);.

     [Skt. eka + த. ஏக.]

     [வல் → வள் → வட்  → வட்டம்.]

ஏகவடம்

ஏகவடம்ēkavaḍam, ெப. (n.)

ஏகாவ  பாரக்்க; see ekavali.

     'ெபாங் ள நாகெமா ேரகவடத்ேதா ' (ேதவா. 350, 7);.

     [Skt. eka + த. ஏக.]

     [வட்டம் → வடம்.]

அசமஞ்சசம்

 
 அசமஞ்சசம் asamañsasam, ெப. (n.)

   ெபா த்த ல்லாத ; that which is inconsistent, improper.

     [Skt. a-samanjasa → த. அசமஞ்சசம்.]
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ஏகவல்
ஏகவல் ēkavalli, ெப. (n.)

ஏகாவ  பாரக்்க; see ekavali (ெப ங்.உஞ்ைசக்.46, 211);.

ஏகவாசம்

ஏகவாசம்ēkavācam, ெப. (n.)

   1. தனிைமயாய் இ க்ைக; solitary life as of a hermit.

   2.  க்ைக; dwelling together.

     [Skt. eka + vasa → த. ஏகவாசம்.]

ஏகவாைண

ஏகவாைணēkavāṇai, ெப. (n.)

   ெபா வற ஆ ைக; sole dominion.

     "ஏகவாைண ெவண் ைட" ( வக.141);.

     [Skt. eka + a-jna → த. ஏகவாைண.]

ஏகவாரம்

ஏகவாரம்1ēkavāram, ெப. (n.)

   ஒ  ேபா  (ஒேர ேவைள உண );; partial fasting, such as taking only one meal.

     'இன்  ஏகவாரந்தான் உண '.

     [Skt. eka + hara → த. ஏகவாரம்.]

 ஏகவாரம்2ēkavāram, ெப. (n.)

ஏகாவ  பாரக்்க; see ekavali.

     'ஏகவார லங்  க த் னன்' (ெப ங்.நாவாண. 2, 26);.

     [Skt. eka + varam → த. ஏகவாரம்.]

ஏக ெகா

ஏக ெகா ēgaviḍugoḍi, ெப. (n.)

ஏகாவ  பாரக்்க; see ekavali.

     "ஏக ெகா  ெய ற்ேற ெள " (ெப ங். உஞ்ைசக். 34, 21);.

     [ஏக +   + ெகா .]

     [Skt. eka → த. ஏக.]

ஏக ரன்

ஏக ரன்ēkavīraṉ, ெப. (n.)

   தனி ரன்; unique or incomparable warrior ( வ். த்.13, வ்யா);.

     [Skt. eka + த. ஏக.]

     [  →   →  ரன்.]

ஏக ரியன்

 
 ஏக ரியன்ēkavīriyaṉ, ெப. (n.)

    ரபத் ரன்; vira-bhadra ( ங்.);.

     [Skt. eka + த. ஏக.]

     [  →  ரியம் →  ரியன். 'அன்' - ஆண்பால் ஈ .]

ஏகெவளி

 
 ஏகெவளிēkaveḷi, ெப. (n.)

   ெப ெவளி; wide, open space.

     [Skt. eka + த. ஏக.]
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ஏகேவணி

 
 ஏகேவணிēkavēṇi, ெப. (n.)

   ஒற்ைறச ்சைட ைடய ேத ; goddess of misfortune, wearing one lock ( ங்.);.

     [Skt. eka + veni → த. ஏகேவணி.]

ஏகன்

ஏகன்ēkaṉ, ெப. (n.)

   1. ஒ வன்; one man.

   2. கட ள்; god, as one.

     'ஏக னேநக னிைறவ ன வாழ்க' ( வாச.1, 5);.

     [Skt. eka → த. ஏகன்.]

ஏகாக் ர த்தம்

ஏகாக் ர த்தம்ēkākkirasittam, ெப. (n.)

   ஒன் ேல ஊன் ய மனம்; mind concentrated on one object.

     'ஏகாக் ர த்தெமன் ம் ரதங்ெகடாத ட ரதம்' ( வப் ரபந்.அ ேஷக.8);.

     [Skt. ekagra + citta → ஏகாக் ர த்தம்.]

ஏகாக் ரைத

 
 ஏகாக் ரைதēkākkiradai, ெப. (n.)

   ஒன் ேல மனம் ப ந் க்ைக; concentration of mind.

     [Skt. ekagrata → த. ஏகாக் ரைத.]

ஏகாக் ரம்

 
 ஏகாக் ரம்ēkākkiram, ெப. (n.)

   வளமான சாப்பா ; rich meal.

த.வ. நிைற ணா.

     [Skt. eka + agra → த. ஏகாக் ரம்.]

ஏகாகம்

ஏகாகம்ēkākam, ெப. (n.)

   இறந்தவரக்் ப் ப ேனாராம் நாளிற் ெசய் ங் ெசய்ைக; ceremony for the deceased on the 11th day.

த.வ. ப ேனாராம் நடப் .

     [Skt. ekaha → த. ஏகாகம்.]

ஏகாகாரம்

ஏகாகாரம்ēkākāram, ெப. (n.)

   1. மாறாத உ வம்; unchanging form.

     ' ரியன் சந் ரைனப் ேபாலன்  ஏகாகாரமாய்த் ேதான் ன்றான்'.

   2. ஒ  ப ; uniform manner.

     'ேநற்  ம் மைழ ஏகாகாரமாகப் ெபய்த '.

     [Skt. eka + kara → த. ஏகாகாரம்.]

ஏகா

 
 ஏகா ēkāki, ெப. (n.)

   தனித் ப்ேபான்; one who is alone, solitary man.

     [Skt. eka → த. ஏகா .]
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ஏகாங்கநமக்காரம்

 
 ஏகாங்கநமக்காரம்ēkāṅganamakkāram, ெப. (n.)

   தைல தாழ்த் ச ்ெசய் ம் வணக்கம்; bowing the head in worship, as the act of a single member of the body 
(சங்.அக.);.

     [Skt. eka + anga + namaskara → த. ஏகாங்க நமஸ்காரம்.]

ஏகாங்கம்

ஏகாங்கம்ēkāṅgam, ெப. (n.)

   1. தனிைம; solitude (யாழ்.அக.);.

   2. சந்தனம்; sandal wood (பச.் .);.

     [Skt. eka + anga → த. ஏகாங்கம்.]

ஏகாங்க பகம்

ஏகாங்க பகம்ēgāṅgarūpagam, ெப. (n.)

   உ வ வைக; a kind of metaphor (மாறனலங்.பக்.181);.

     [Skt. eka + anga + rupakam → த. ஏகாங்க பகம்.]

ஏகாங்

ஏகாங் 1ēkāṅgi, ெப. (n.)

    மால யா ள் ஒ  வைகயார;் a class of vaisnava devotees ( பரம். ஆறா.172);.

     [Skt. ekagin → த. ஏகாங் .]

 ஏகாங் 2ēkāṅgi, ெப. (n.)

    ம்ப ன் த் தனித்  வ ப்பவன்-ள்; single person, one who has no family.

த.வ. தனியன்.

     [Skt. ekagin → த. ஏகாங் .]

ஏகாசம்

ஏகாசம்ēkācam, ெப. (n.)

   தளர்  உைட; loose cloth Worn over the shoulders, scarf.

     "ஐந்தைலய மா ணங்ெகாண்டம் ெபாற்ேறாண்ேம ேலகாசமா ட் " (ேதவா. 257, 3);.

     [Skt. eka + amsu → த. ஏகாசம்.]

ஏகாட்சரம்

 
 ஏகாடச்ரம்ēkāṭcaram, ெப. (n.)

    ற்ெறட்  ெமய்ம்மைறக ள் ஒன் ; name of a upanisad.

     [Skt. ekaksara → த. ஏகாடச்ரம்.]

ஏகாட்சரி

ஏகாடச்ரிēkāṭcari, ெப. (n.)

   1. ஒெர த்தாலாய மந் ரம்; monosyllabic mantra.

   2. உ ேரா ம் தனித் ம் ஒேர ெமய் வ ம் இைறப்பாடல்; quatrain composed of the same consonant in 
combination with various vowels, as  த் த்த ேதா த்  (W);.

     [Skt. ekaksari → த. ஏகாடச்ரி.]

ஏகாட்

ஏகாட் ēkāṭci, ெப. (n.)

   1. ஒன்ைறக் கண்ணன் - ணி; one eyed person.

   2. காகம்; crow, supposed to see only with one eye at a time.

     [Skt. ekaksa → த. ஏகாட் .]

ஏகாடம்

ஏகாடம்ēkāṭam, ெப. (n.)

   ஏளனம்; scoffing, Jest.

     'என்னத் க் ந்த ஏகாடஞ் ெசய் ர'் (கனம்.  ஷ்ைணயா,  ரத்்.6);.
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ஏகாண்டம்

 
 ஏகாண்டம்ēkāṇṭam, ெப. (n.)

    க் ; that which is of one piece, not made of parts.

     'ஏகாண்டமான ண்'.

     [Skt. eka + த. கண்டம்.]

     [ஏக + கண்டம் → ஏகாண்டம்.]

ஏகாதசம்

ஏகாதசம்ēkātasam, ெப. (n.)

   ப ேனாரா டம்; the 11th sign from one's canmalakkinam.

     "ஏகாதசந்தன்னி ெலக்ேகா  நிகெரன்ன" (பாரத. ப ேனழாம்.228);.

     [Skt. ekadasan → த. ஏகாதசம்.]

ஏகாதசர்

ஏகாதசரē்kātasar, ெப. (n.)

   1. ஏகாதச த் ரர ்பாரக்்க; see ekatasaruttirar.

     "எண்வ க்க ேளகாதசரக்ள்" (ேதவா.1040, 5);.

   2. ப ேனாறா டத் ள்ள ேகாள்; kirakam in the 11th sign from one's canmalakkinam (கம்பரா. வவ.110);.

     [Skt. ekadasa → த. ஏகாதசர.்]

ஏகாதச த் ரர்

ஏகாதச த் ரரē்kātasaruttirar, ெப. (n.)

   ெப ந்ேதவன்,  வன், உ த் ரன், சங்கரன்,  சயன், நீலேலா தன், ஈசானன்,  மேதவன்,  பா , 
பேவாற்பவன், ெசள யன் ( வா.);, அரன் for  வன் ( ங்.);; the 11 rudras, as class of gods viz.

     [Skt. ekadasa + rudras → த. ஏகாதச த் ரர.்]

ஏகாத

ஏகாத ēkātasi, ெப. (n.)

   ப ேனாராம் நாள்; the 11th day of a bright or dark fort night.

த.வ. ப ேனாரைம.

     [Skt. ekadasi → த. ஏகாத .]

ஏகாத ரதம்

 
 ஏகாத ரதம்ēkādasiviradam, ெப. (n.)

   ப ேனாராம் நாளில் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் உண்ணா ேநான் ; fast in honour of Visnu on the ekataci.

     [Skt. ekadasi + viratam → த. ஏகாத ரதம்.]

ஏகா பத் யம்

ஏகா பத் யம்ēkātibattiyam, ெப. (n.)

   தனியராட் ; paramount sovereignty, empire.

     'ஏகா பத் யம் டாமல்' (இராமநா. பாலகா.2);.

     [Skt. eka + adhipatya → த. ஏகா பத் யம்.]

ஏகா ப

 
 ஏகா ப ēkādibadi, ெப. (n.)

   மாமன்னன்; paramount sovereign.

த.வ. தனியாண்ைம அரசன்.

     [Skt. eka + adhi + pati → த. ஏகா ப .]
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ஏகாந்தேசைவ

 
 ஏகாந்தேசைவēkāndacēvai, ெப. (n.)

    ல ழாக்களில் இர ல் தனித்  நிக ம் இைறப்பணி; the appearance of the god in a temple in 
procession at midnight during some festivals.

த.வ. தனிசே்சைவ.

     [Skt. ekanta + sava → த. ஏகாந்தேசைவ.]

ஏகாந்தஞ்சமர்ப் -
த்தல்

 
 ஏகாந்தஞ்சமரப்் -த்தல்ēkāndañjamarppittal, ெச. . . (v.i.)

   ஊர் களில் ெதய்வ உ வங்கைள ைவத் க் கச் ச ்சாத் தல்; to fasten an idol to its vehicle for a procession.

     [Skt. eka + anta + samarpana → த. ஏகாந்தஞ் சமரப்் -,]

ஏகாந்தம்

ஏகாந்தம்ēkāndam, ெப. (n.)

   1. தனிைம; loneliness, solitude.

     'ஏகாந்த னி ' (தனிப்பா.1, 112, 35);.

   2. ஒ வ ல்லாத இடம்; solitary place.

   3. க க்கம்; secret. 'அவ டன் உனக்ெகன்ன ஏகாந்தம்'.

   4. உ யான ( றள், 563, உைர);; certainty.

   5. நா ய ஒேர ெபா ள் (அறெந .18);; sole end, one only end.

   6. த யான ; that which is appropriate or fit.

     'பர ம்ைஸக்  ஏகாந்தமான காலத் ேல' ( வ்.அமலனா . 2, வ்யா);.

     [Skt. eka + anta → த. ஏகாந்தம்.]

ஏகாந்தவா

ஏகாந்தவா ēkāndavāti, ெப. (n.)

    ற  ெந யாளர;் non-Jain, as one who looks at things from only one point of view.

     'ஏகாந்த வா க ெளண்ெகட்ட வாதம் ேபால்' (அறெந .18);.

     [Skt. ekanta + vddin → த. ஏகாந்தவா .]

ஏகாந்தவாழ்

ஏகாந்தவாழ் ēkāndavāḻvu, ெப. (n.)

   1. தனி வாழ்க்ைக; single life.

   2.  ற ன் வாழ்க்ைக; monastic life.

     [ஏகாந்தம் + வாழ் .]

     [Skt. ekanta + த. ஏகாந்தம்.]

ஏகாந்தன்

ஏகாந்தன்ēkāndaṉ, ெப. (n.)

   சமய ேநான் னன்; devotee whose mind is fixed on god alone.

     "மாேதவரக்் ேககாந்த ரல்லராஇல்" (ேதவா.1230, 10);.

ஏகாந்

ஏகாந் ēkāndi, ெப. (n.)

   1. ஏகாந்தன் பாரக்்க; see ekantan.

   2. ஒேர வ  ேநாக்காளன்; one who looks at things from only one point of view ((ேத கப்.பரமத.26);.

     [Skt. ekantam → ekanti → த. ஏகாந் .]
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ஏகாந்தநித் ைர

ஏகாந்தநித் ைரēkāndanittirai, ெப. (n.)

   1. அைம யான க்கம்; sweet sleep.

   2. உலக ெதாடர்  ல்லாத ற நிைல; entire abstraction of the ascetic, free from worldly cares 
(சங்.அக.);.

த.வ. தனித் க்கம்.

     [Skt. ekanta + nidra → த. ஏகாந்தநித் ைர.]

ஏகாம்பரநாதர்

 
 ஏகாம்பரநாதரē்kāmbaranātar, ெப. (n.)

   காஞ் ரத் ல் ேகா ல் ெகாண் ள்ள வ ரான்; siva at conjeevaram.

த.வ.  வன்.

     [Skt. ekamra + natha → த. ஏகாம்பரநாதர.்]

ஏகாம்பரர்

 
 ஏகாம்பரரē்kāmbarar, ெப. (n.)

ஏகாம்பர நாதர ்பாரக்்க; see ékambaranathar.

     [Skt. ekamra → த. ஏகாம்பரர.்]

ஏகாம்பரம்

ஏகாம்பரம்ēkāmbaram, ெப. (n.)

   ஒ  மாமரத் ன் ழ் வன் ேகா ைலக் ெகாண் ள்ள காஞ் ரம்; a name for conjeevaram, a city famous 
for its Siva shrine under a mango tree.

     "ெதால் ல  கழ் கா ேயகாம்பரம" (அறப்.சத.59);.

     [Skt. eka + amra → த. ஏகாம்பரம்.]

ஏகாம்பரன்

 
 ஏகாம்பரன்ēkāmbaraṉ, ெப. (n.)

ஏகம்பன் பாரக்்க; see ekamban.

     [Skt. eka + amra → த. ஏகாம்பரன்.]

ஏகாயம்

ஏகாயம்ēkāyam, ெப. (n.)

ஏகாசம் பாரக்்க; see ekasam.

     "ேதா ைடயாைட ேயகாய ட் " (ேதவா.159, 4);.

ஏகாயனர்

 
 ஏகாயனரē்kāyaṉar, ெப. (n.)

   மாத் வர;் Madhvas, from their doctrine that Visnu alone needs to be worshipped for salvation (ஈ . மஹாப்ர.);.

     [Skt. eka + ayana → த. ஏகாயனர.்]

ஏகார்க்களம்

ஏகாரக்்களம்ēkārkkaḷam, ெப. (n.)

    யநாள தற் ரிய சக்கரம்; diagram drawn up to find out inauspicious days ( தான.பஞ்சாங்.28);.

     [Skt. eka + angala → த. ஏகாரக்்களம்.]

ஏகார்ணவம்

ஏகாரண்வம்ēkārṇavam, ெப. (n.)

   ஊ ப் ெப  ெவள்ளம்; cosmic deluge.

     "இப்ப  ஏகாரண்வத் ேல தனிேய சாய்ந்த றவன் தான் ஆர ்என்னில்" (ஈ . 1, 5, 4, பக். 235);.
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ஏகாரவல்

ஏகாரவல் ēkāravalli, ெப. (n.)

   1. பாகல் பாரக்்க; see pagal (மைல.);.

   2. ப பாகல் பாரக்்க; see palupagal.

   3. பலா பாரக்்க; see pala (மைல.);.

     [Skt. ekaravalli.]

ஏகாலத்

 
 ஏகாலத் ēkālatti, ெப. (n.)

ஏகாலாத் யம் பாரக்்க; see ekalattiyam.

ஏகாலாத் யம்

ஏகாலாத் யம்ēkālāttiyam, ெப. (n.)

    ைச ல் சா க் ன் ஏற் ம் ஒற்ைறச ் டர ் பம்; single light waved before an idol in worship (பரத. 
ஒ .41, உைர);.

     [Skt. ekaratrika → த. ஏகாலாத் யம்.]

ஏகாவல்

ஏகாவல் ēkāvalli, ெப. (n.)

ஏகாவ  பாரக்்க; see ekavalli (S.l.l.ii, 399);.

     [Skt. ekavali → த. ஏகாவல் .]

ஏகாவ

ஏகாவ ēkāvali, ெப. (n.)

   ஒற்ைறசச்ர மாைல; long gold or pearl necklace of a single string.

     "ஏகாவ ந் சாத் ேர" (க ங்.500,  ப்.);.

     [Skt. eka-vali → த. ஏகாவ .]

ஏகான்மவாதம்

ஏகான்மவாதம்ēkāṉmavātam, ெப. (n.)

   பைடப்  ஒன்ைறத்த ர ேவெறான் ல்ைல என அ ம் மதம் ( .ேபா. அைவய. பக். 
47);; monistic doctrine according to which there is only reality, Viz., the soul.

த.வ. ஒராதன்மதம்.

     [Skt. eka + atman + vadam → த. ஏகான்ம வாதம்.]

ஏ

 
 ஏ ēki, ெப. (n.)

   ைகம்ெபண் ( ன்.);; widow as one who leads a lonely life in this world.

     [Skt. eka → த. ஏ .]

ஏ ப -த்தல்

ஏ ப -த்தல்ēāpavittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒன் ப தல்; to combine, coalesce.

     [Skt. ekibhava → த. ஏ ப -த்தல்.]

ஏ பாவம்
ஏ பாவம்ēāpāvam, ெப. (n.)

   ஒன் ப ைக ( . .6, 1, ஞானப்.);;     [Skt. ekibhava → த. ஏ பாவம்.]

ஏ யன்

 
 ஏ யன்ēāyaṉ, ெப. (n.)

   ேதாழன்; friend (யாழ்.அக.);

     [Skt. ekiya → த. ஏ யன்.]
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ஏ ன்

 
 ஏ ன்ēāṉ, ெப. (n.)

    வ ம்; whole.

     [Mahr. ekun-ek → த. ஏ ன்.]

ஏேகாத்தர த்

 
 ஏேகாத்தர த் ēāttaravirutti, ெப. (n.)

   இறந்தவரக்்  தற் பத் நாட ்ெசய் ம் ஒ  ராத்தம் ஈமக்கடன் ( ரா.);; obsequies distribution of doles of 
rice during the first ten days after death, the quantity given being increased each day by one unit of measure.

த.வ. நீத்தாரக்டன்.

     [Skt. eka + ut-tara-vrddhi → த. ஏேகாத்தர த் .]

ஏேகாத் ட்டம்

ஏேகாத் ட்டம்ēāttiṭṭam, ெப. (n.)

   இறந்தவரக்் ப் ப ேனாறாம் நாளிற் ெசய் ம் ஒ  நடப் ; sraddha or funeral rite performed on the 11th day 
after death for the deceased exclusively, without including other ancestors.

த.வ. நீத்தாரந்டப் .

     [Skt. eka-ud-dista.]

ஏேகாதகம்

 
 ஏேகாதகம்ēātagam, ெப. (n.)

    ற்றா கள் ஒன்  கலக் டம் ( ன்.);; confluence of waters, union of one stream with another.

     [Skt. eko+udaka → த. ஏேகாதகம்.]

ஏேகா -த்தல்

ஏேகா -த்தல்ēāpittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   ஒன் ப தல்; to be united.

     "ஏேகா த்  ைளத் க் ெகாண்டார"் (இராமநா. உ த்த. 88);.

     [Skt. ekibhava → த. ஏேகா -த்தல்.]

ஏட்

 
 ஏட் ēṭṭu, ெப. (n.)

   காவல் ைற ன் தைலைமக் காவலர;் head constable.

     [E. head → த. ஏட் .]

ஏணகம்
ஏணகம்ēṇagam, ெப. (n.)

   ஒ வைக ம ந் ச ்சரக் ; a drug (நாம ப.395);.

ஏணம்

 
 ஏணம்ēṇam, ெப. (n.)

   மான்ேதால்; deer skin (W.);.

     [Skt. ena → த. ஏணம்.]

ஏத் ரி

 
 ஏத் ரிēttiri, ெப. (n.)

   சா பத் ரி; mace, a spice.

     [U. jawatri → த. ஏத் ரி.]
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ஏத் வாபாசம்

ஏத் வாபாசம்ēttuvāpācam, ெப. (n.)

ஏ ப்ேபா  ( ரேபாத.42, 5); பாரக்்க; see ettu-p-poli.

     [Skt. hetu + vapacam → த. ஏத் வாபாசம்.]

ஏதனம்

 
 ஏதனம்ētaṉam, ெப. (n.)

    ச்  ைக; breathing (யாழ்.அக.);.

     [Skt. etana → த. ஏதனம்.]

ஏ னம்

 
 ஏ னம்ētuṉam, ெப. (n.)

   அரிதாரம்; yellow orpiment (யாழ்.அக.);.

ஏப் ரன்

 
 ஏப் ரன்ēppiraṉ, ெப. (n.)

   இ வண்  த யவற் ல் உள்ள ணி; apron, covering for legs, as in a rickshaw.

     [E. Apron → த. ஏப் ரன்.]

ஏமகரம்

 
 ஏமகரம்ēmagaram, ெப. (n.)

   ெபான்; gold (அக.நி.);.

     [Skt. hemaka → த. ஏமகரம்.]

ஏம டம்

ஏம டம்ēmaāṭam, ெப. (n.)

   1. எண் ல மைலக ெளான்  (கந்த .அண்டேகா.34);; name of a mountain to the north of the Himalaya, one of 
asta-kula-parvatm.

   2. ேம  ( வா.);; Mt. Meru.

     [Skt. hema-kuta → த. ஏம டம்.]

ஏமதாரி

 
 ஏமதாரிēmatāri, ெப. (n.)

   ெபான் மத்ைத; parple stramony (பச.் .);.

     [Skt. hema-dhustura → த. ஏமதாரி.]

ஏமந்த

 
 ஏமந்த ēmandarudu, ெப. (n.)

    ன்பனிப் ப வம்; the months of markali and tai one of six rutu.

     [Skt. hemanta+rutu → த. ஏமந்த .]

ஏமநாகம்

 
 ஏமநாகம்ēmanākam, ெப. (n.)

   ஊமத்ைத; thorn-apple ( த்.அக.);.

     [Skt. hema+naga → த. ஏமநாகம்.]
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ஏமாங்

 
 ஏமாங் ēmāṅgi, ெப. (n.)

   நில ண்ைட; earth (நாம ப.);.

த.வ. ைவயம்.

     [Skt. hemangi → த. ஏமாங் .]

ஏரண்

 
 ஏரண் ēraṇṭi, ெப. (n.)

    ப் ; long pepper (சங்.அக.);.

     [Skt. arandhi → த. ஏரண் .]

ஏ ளம்

ஏ ளம் ēviḷambi, ெப. (n.)

   ஓர ்ஆண் ; the 31st year of the jupiter cycle of 60 years.

     [Skt. hema-lamba → த. ஏ ளம் .]

ஐக்கவாதைசவம்

 
 ஐக்கவாதைசவம் aikkavātasaivam, ெப. (n.)

    வணியத் ன் அகப் றச ்சமயத் ெதான்  ( .ேபா.பா.அைவ.);;     [Skt. aikya+vata+saiva → த. 
ஐக்கவாதைசவம்.]

ஐக் யநா கள்ச
ைப

 
 ஐக் யநா கள்சைப aiggiyanāṭugaḷcabai, ெப. (n.)

   உலக ஒன் ய நா களின் ேபரைவ; united nations organization (UNO);.

த.வ. உலகநா கள் ஒன் யம்.

     [Skt. aikya + த. நா கள் + சைப.]

ஐக் யநாணயசங்
கம்

 
 ஐக் யநாணயசங்கம் aikkiyanāṇayasaṅgam, ெப. (n.)

    ட் றவால் பணம் ெப க் ஞ் ட் ற க் ; co-operative credit society.

த.வ.  ட் ற க் .

     [ஐக் ய + நாணயம் + சங்கம்.]

     [Skt. aikya + nanaya → த. ஐக் யநாணயம்.]

ஐக் யபாவம்

 
 ஐக் யபாவம் aikkiyapāvam, ெப. (n.)

   ஒற் ைமத் தன்ைம; unity.

     [Skt. aikya + bhava → த. ஐக் யபாவம்.]

ஐக் யம்

ஐக் யம் aikkiyam, ெப. (n.)

   1. ஒன் ந் தன்ைம; oneness.

     "ஐக் ய ன்னி வ ந்  நிற்ேபன்" (தா .ஆகார.29);.

   2. ஒற் ைம; union, communion, fellowship.

த.வ. ஒன் ப் , ஒன் யம்.

     [Skt. aikya → த. ஐக் யம்.]
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ஐககண் யம்

ஐககண் யம் aigagaṇṭiyam, ெப. (n.)

   க தெ்தாத் க்ைக; consensus of opinion.

     " வாக மங்கெளல்லாம் ஐககண் யமாகச ்ெசால்வ " ( வசம்.67);.

     [Skt. aikakanthya → த. ஐககண் யம்.]

ஐகமத் யம்

ஐகமத் யம் aigamattiyam, ெப. (n.)

   ஒற் ைம; unanimity.

     "அவரக் ம் ஐகமத் யம் பண்ணிக் ெகாண் " ( பரம். 226, பன்னீ);.

     [Skt. aikamatya →  த. ஐகமத் யம்.]

ஐ கம்

ஐ கம் aigigam, ெப. (n.)

   1. இம்ைமக் ரிய ; that which pertains to this world.

   2. இவ் லகம்; this world.

     "ஐ கத் ம் நபம்ஸகனா ற க்  ஏ வான பாப ம்" ( . .4, 40,  வாக்.);.

     [Skt. aihika → த. ஜ கம்.]

ஐ வரியம்

ஐ வரியம் aisuvariyam, ெப. (n.)

   1. ெசல்வம்; wealth, riches, prosperity.

   2. ஈச் வரத் தன்ைம; the quality or nature of the Lord.

     [Skt. aisvarya → த. ஐகவரியம்.]

ஐதேரயம்

 
 ஐதேரயம் aidarēyam, ெப. (n.)

    ற்ெறட்  மைற ல்களிெலான் ; name of an upanisad.

     [Skt. aitareya → த. ஐதேரயம்.]

ஐ கப் ரமாணம்

 
 ஐ கப் ரமாணம் aidigappiramāṇam, ெப. (n.)

   உல ைரயா ய அளைவ; evidence or authority from tradition.

     [Skt. aitihya + piramana → த. ஐ கப் ரமாணம்.]

ஐ கம்

ஐ கம் aidigam, ெப. (n.)

   1. உல ைர; tradition.

   2. ஐ கப் ரமாணம் பாரக்்க; see aitika-p-piramanam.

     "அளைவ ேம  ெமா ண்ைம ைய கத்ேதா யல்ெபன நான் " ( . . அளைவ.);.

     [Skt. aitihya → த. ஐ கம்.]

ஐ கவளைவ
ஐ கவளைவ aidigavaḷavai, ெப. (n.)

ஐ கப் ரமாணம் (மணி.27, 49); பாரக்்க; see aitika-p-piramanam.

ஐந்தவம்

 
 ஐந்தவம் aindavam, ெப. (n.)

   மாழ்  ண் ன்; the fifth naksatra, mirukaciritam (யாழ்.அக.);.

     [Skt. aindava → த. ஐந்தவம்.]
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ஐந்தாசால்

 
 ஐந்தாசால் aindācāl, ெப. (n.)

   அ த்த ஆண் ; ensuing year.

     [U. ainda + U. sal → த. ஐந்தாசால்.]

ஐந் ரி

 
 ஐந் ரி aindiri, ெப. (n.)

   இந் ரைனத் க் க் ழந்ைதயாகக் ெகாண்ட ழக்  ( டா.);; East, being Indra's Quarter.

     [Skt. aindri → த. ஐந் ரி.]

ஐப்ப

ஐப்ப  aippasi, ெப. (n.)

   1. ஏழாவ  மாதம் (உபேதசரத். 6);; the seventh Tamil month, October- November.

   2. அ வ  இரைவ ( வக.1770);; the first naksatra.

த.வ.  ைலத் ங்கள்.

     [Skt. asrayuj → த. ஐப்ப .]

ஐப்ப க் ழப்பம்

 
 ஐப்ப க் ழப்பம் aippasikkuḻppam, ெப. (n.)

   ஐப்ப  மாதத் ல் ேதான் ற யல் (யாழ்ப்.);; rough weather at the setting in of the north-east monsoon in 
October.

த.வ.  ைலப் யல்.

ஐப்ப க்

 
 ஐப்ப க்  aippasimuḻukku, ெப. (n.)

    ைல மாதத் ல் கா ரி ல் ேபா ம் ளியல் (இலவ.);; bathing in the Kaveri during the month of Aippaci.

த.வ.  ைல க் .

ஐமவ

ஐமவ  aimavadi, ெப. (n.)

   பாரவ்  ( வாைனக்ேகாசெ்சங்.81);; Parvati.

     [Skt. Haimavati → த. ஐமவ .]

ஐராவதம்

 
 ஐராவதம் airāvadam, ெப. (n.)

   எட்  க்  யாைனக ள் ஒன்றான இந் ரனின் யாைன; Indra's elephant said to be in the eastern quarter 
according to mythology, one of asta-tik-kajam.

     [Skt. airavata → த. ஐராவதம்.]

ஐேராப் யன்

 
 ஐேராப் யன் airōppiyaṉ, ெப. (n.)

   ஐேராப்பா கண்டத்தான்; European, white man.

     [Ger. Europa → Fr., Gk. Europe → த. ஐேராப் யன்.]
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ஐவ

ஐவ  aivasu, ெப. (n.)

   1. ஈ ; substitute.

   2. ைகம்மா ; recompense.

   3.  ைள ; produce.

     [Arab. iwaz → த. ஐவ .]

ஐேவ

 
 ஐேவ  aivēci, ெப. (n.)

ஐேவ  பாரக்்க; see aivacu.

     [U. aiwaz → த. ஐேவ .]

ஐேவ

 
 ஐேவ  aivēcu, ெப. (n.)

   ெசாத் ப் ; property, wealth, stock, capital.

     [U. aiwaz → த. ஐேவ .]

ஒ ன்

 
 ஒ ன் oyiṉ, ெப. (n.)

   நாட்பட்ட ெகா ந் ரிச ்சா ; vine.

ஒர்ேலாட்கட்ைட

 
 ஒரே்லாடக்டை்ட orlōṭkaṭṭai, ெப. (n.)

   ெபா காட்  (ெக யாரம்);; clock, timepiece.

     [Fr. horooge → Port. Relogio → த. ஒரே்லாரக்டை்ட.]

ஓர்ேலா கட்ைட

 
 ஓரே்லா கடை்டōrlōcugaṭṭai, ெப. (n.)

ஓரே்லாடக்டை்ட பாரக்்க; see orlot-kattai.

ஒ

 
 ஒ  olivu, ெப. (n.)

   ஒ வைக மரம்; European olive.

     [Lat. oliva → த. ஒ .]

ஒ

 
 ஒ  olu, ெப. (n.)

   ெதா ைகக் ன் ைககால் த யன க ைக; ablution before prayer.

     [Ar. wazu → த. ஒ .]

ஒகணம்

 
 ஒகணம் ogaṇam, ெப. (n.)

    ட் ப் ச் ; bug (யாழ்.அக.);.

     [Skt. okana → த. ஓகணம்.]
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ஒ வனம்

 
 ஒ வனம் ocīvaṉam, ெப. (n.)

   வாழ் த் ெதாைக (யாழ்ப்.);; support, livelihood alimony.

     [Skt. upa-jivana → த. ஒ வனம்.]

ஓ

 
 ஓ ōcu, ெப. (n.)

    கழ்; fame (யாழ்.அக.);.

     [Skt. ojas → த. ஓைச.]

ஒகவனம்

 
 ஒகவனம் ogavaṉam, ெப. (n.)

ஒ வனம் (யாழ்ப்.); பாரக்்க; see osivanam.

     [Skt. upa-jivana → த. ஓ வனம்.]

ஒட சம்

 
 ஒட சம் oḍatīcam, ெப. (n.)

   க ப் ரம்; campher (சவ்.அக.);.

     [Skt. osadhi-ja → த. ஒட சம்.]

ஒ ைக

 
 ஒ ைக oḍigai, ெப. (n.)

   காட்  ெநல்; wild paddy (யாழ்.அக.);.

     [Skt. odika → த. ஒ ைக.]

ஒ

ஒ  odu, ெப. (n.)

    ைன (நன்.273, மயைல);; cat.

     [Skt. out → த. ஓ .]

ஓம ண்டம்

ஓம ண்டம்ōmaguṇṭam, ெப. (n.)

   ேவள் க்  (கந்த .அ ரரய்ாக.42);; pit dug out in the ground for keeping sacrificial fire.

     [Skt. homa+kunda → த. ஓம ண்டம்.]

ஓமசாந்

 
 ஓமசாந் ōmacāndi, ெப. (n.)

     வளரத்் ச ்அைம பண் ைக; propitiating by fire.

     [Skt. homa+santi → த. ஓமசாந் .]

ஓமசாைல

ஓமசாைலōmacālai, ெப. (n.)

   ேவள் ச ்சாைல ( லப்.10, 143, அ ம்);; sacrificial hall.

     [ஒம + சாைல.]

     [Skt. homa → த. ஓம.]

     [சால் → சாைல.]
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ஓமத் ர யம்

 
 ஓமத் ர யம்ōmattiraviyam, ெப. (n.)

   ேவள் ச ்ெசய் ம் ெபா ள்; requisites for a sacrifice, including fire wood.

     [Skt. homa+dravya → த. ஓமத் ர யம்.]

ஒமாக் னி

 
 ஒமாக் னி omākkiṉi, ெப. (n.)

   ேவள் த் ; sacrificial fire.

     [Skt. homa+agni → த. ஓமாக் னி.]

ஓ -த்தல்

ஓ -த்தல்ōmittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   ேவள்  ெசய்தல்; to perform the homa sacrifice.

     "யாைவ ம் வாரி ேயா த்தான்" (உபேதசக. பண்டாக.65);.

     [Skt. homa → த. ஓ -த்தல்.]

ஒ யம்

ஒ யம் omiyam, ெப. (n.)

   ேவள் ; sacrifice.

     "ஒ யஞ் ெசய்தங் ள்ளத் ணர் ேனா" (ேதவா. 432, 8);.

     [Skt. homya → த. ஓ யம்.]

ஓர்

 
 ஓர் ōrcu, ெப. (n.)

   ெபா ப்பணி த யைவ ேமற்பாரக்் ம் ேமற்பாரை்வயாளன்; overseer.

ஒளசனம்

ஒளசனம் oḷasaṉam, ெப. (n.)

    ைணத் ெதான்மம் ப ெனட் ள் ஒன் ; a secondary purana, one of 18 upa-puranam.

     [Skt. ausanasa → த. ஓளசனம்.]

ஒள த் யம்

 
 ஒள த் யம் oḷasittiyam, ெப. (n.)

   த ; fitness, suitableness.

     [Skt. aucitya → த. ஔ த் யம்.]

ஒளட்

ஒளட் 1 oḷaṭṭu, ெப. (n.)

   ஒ வைக வாண ெவ ; fire work bomb which, when fired into the air, bursts into glowing sparks.

     [U. aut → த. ஔட் .]

 ஒளட் 2 oḷaṭṭu, ெப. (n.)

    ட்  ைளயாட்  வைக; a game at cards played by two persons, finished with saying out, when either has scored 
108.

ஔத்தமர்ணிகம்

ஔத்தமரண்ிகம் auttamarṇigam, ெப. (n.)

   வட் ேயா  த வதாக வாங் ய பணம்; money borrowed on interest ( க் ரநீ . 96);.

     [Skt. auttamarnika → த. ஒளத்தமரண்ிகம்.]

ஒளத் ரி ட்ைச

ஒளத் ரி டை்ச oḷattiritīṭcai, ெப. (n.)

    வ க்ைகேயழ  ெளான்  (ைசவச.ஆசாரி 62, உைர);;     [Skt. hautri + diksa → த. ஔத் ரி டை்ச.]

15

www.valluvarvallalarvattam.com 17451 of 19068.



ஒளதா

 
 ஒளதா oḷatā, ெப. (n.)

   யாைனேமல் அைமக் ம் இ க்ைக (அம்பாரி);; Canopy.

     [U. haudah → த. ஒளதா.]

ஒளதாரியம்

 
 ஒளதாரியம் oḷatāriyam, ெப. (n.)

   தாராளக் ணம்; generosity, nobility, magnamity, liberality.

     [Skt. audarya → த. ஔதாரியம்.]

ஒளபசாரிகம்

 
 ஒளபசாரிகம் oḷabacārigam, ெப. (n.)

   ஒன்றன் தன்ைமைய மற்ெறான் ேலற் க் வ ; a kind of metonymy by which the attributes of one are 
spoken of as those of something or some one connected with it.

     [Skt. aupacarika → த. ஔபசாரிகம்.]

ஒளபனி கம்

ஒளபனி கம் oḷabaṉidigam, ெப. (n.)

   அைடக்கலப் ெபா ள்; deposit, entrusted for state safe keeping ( க் ரநீ .96);.

     [Skt. aupanidhika → த. ஔபனி கம்.]

ஒளபாசனம்

 
 ஒளபாசனம் oḷapācaṉam, ெப. (n.)

   காைல மாைலகளில் மணமான ராமணரக்ள் எ ப் ம் ேவள் ப் ைக; the worship of the 
consecrated fire both morning and evening, a duty enjoined on a married Brahman.

     [Skt. aupasana → த. ஔபாசனம்.]

ஔபா கம்

ஔபா கம் aupātigam, ெப. (n.)

   கடைம ெதாடரப்ான  ( . .2, 1, ஞானப்.);; that which is limited by particular conditions which are valid under 
particular supposition.

     [Skt. aupadhika → த. ஔபா கம்.]

ஒளரச த் ரன்

 
 ஒளரச த் ரன் oḷarasabuttiraṉ, ெப. (n.)

   ெசாந்தப் ள்ைள, தத் ப் ள்ைளக்  எ ரான ; own son, legitimate son.

     [Skt. aurasa + putrra → த. ஒளரச த் ரன்.]

ஒளரசன்

 
 ஒளரசன் oḷarasaṉ, ெப. (n.)

ஒளரச த் ரன் பாரக்்க; see aurasa-puttiran.

     [Skt. aurasa → த. ஔரசன்.]

ஒளரதன்

 
 ஒளரதன் oḷaradaṉ, ெப. (n.)

ஒளரச த் ரன் பாரக்்க; see aurasaputtiran.

     [Skt. aurasa → ஒளரதன்.]
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ஒள்ராத்

 
 ஒள்ராத்  oḷrāttu, ெப. (n.)

   நாள்ேதா ம் ம் வ பாட் க் ரிய வ பாட் ச ்ெசால்; formulae of daily devotional exercises.

     "அவரக்ள் காைல ேநரங்களில் ஒளராத்  ஒ க்ெகாண் ப்பாரக்ள்" ( கம .);.

     [Ar. aurad → த. ஔராத் .]

ஒளரிதம்

 
 ஒளரிதம் oḷaridam, ெப. (n.)

   ஓர ்அற ல் ( வா.);; code of laws by Harita.

     [Arab. hárita → த. ஔரிதம்.]

ஒளலாத்

 
 ஒளலாத்  oḷalāttu, ெப. (n.)

   கால்வ ; issue, children.

ஔலாத் கைள நல்வ ல் ப ற்ற ேவண் ய  ெபற்ேறாரக்ளின் கடைம.

     [Ar. aulad → ஒளலாத் .]

ஒள யா

 
 ஒள யா oḷaliyā, ெப. (n.)

   பத்தரக்ள்; saints (Muham);.

     [Ar. aulya → த. ஒள யா.]

கன்மபந்தம்

 கன்மபந்தம் kaṉmabandam, ெப.(n.)

    ன் ைனப் பயனின் ெதாடர் ேலேய எ ரக்ால இன்ப ன்பம் அைம ம் என 
ெதாடர் ப த் வ ; the result of past actions, good or bad, and the cause of future happiness or misery.

த.வ.பழ ைனக்கட் .

     [கன்மம்+பந்தம்.]

     [Skt.karman → த.கன்மம்.]

கன்மபாதகன்

 
 கன்மபாதகன் gaṉmapātagaṉ, ெப.(n.)

   ெகா யவன்( ன்);; heinous sinner.

     [Skt.karman+{} → கன்மபாதகன்.]

கன்மபாவம்

 
 கன்மபாவம் kaṉmapāvam, ெப.(n.)

   தன் ன்ேனார ்ெசய்த ைனப் பயன் தான் றப்ெப த்தேபா  தன் ட ்கரிசாகத் (பாவமாகத்); 
ேதான் ன  நிற்கத் தாேன ெசய்த கரி  (பாவம்);; sins actually committed by an individual.

த.வ.தன்கரி .

     [Skt.karman+{} → கன்மபாவம்.]
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கன்ம

 
 கன்ம  kaṉmapūmi, ெப.(n.)

   ஓகம் த ய நற்ெசயல்கள் ரிதற் ரிய பாரத ஆண் ;{}, the land of Bharata or India where virtuous deeds 
such as religious sacrifices are performed.

     [Skt.karman+{} → த.கன்ம .]

கன்மம்

கன்மம் kaṉmam, ெப.(n.)

   ெதா ல்; business, profession.

     "கன்மமன் ெறங்கன் ைக ற் பாைவ ப ப்ப " ( வ். வாய்.6.2:7);.

     [Skt.karman → த.கன்மம்.]

கன்மம் -த்தல்

கன்மம் -த்தல் kaṉmambusittal,    4 ெச. , .(v.i.)

    ைனப்பயைன கரத்ல்; to experience the results of one's deeds.

த.வ. ைனத் ய்ப் .

     [கன்மம்+ -த்தல்.]

     [Skt.karman → த.கன்மம்+ -த்தல்.]

கன்மயக்ஞம்

கன்மயக்ஞம் kaṉmayakñam, ெப.(n.)

    ய ஐந்  நா ைகக்  ன் எ ந்  வதற் ன் ெசய்யக் ய ெசயல்கைளச ்சரிவரச ்
ெசய்ைக ( . .8:23.);; performance of ordained duties, as praying to God, etc., between 4 a.m. and dawn.

த.வ.ைவகைறக் கடன்.

     [Skt.{} → கன்மயக்ஞம்.]

கன்மயாகம்

கன்மயாகம் kaṉmayākam, ெப.(n.)

   ஐம்பான் ேவள் க ள் லங்க க் ரிய நாடக்டனி க் ம் (நித் யக் ரிையகளா ய); ேவள்  
( . .8, 23,  வாக்.);; performing daily the rites appropriate to each {}, one of {}.

த.வ.க மேவள் .

     [Skt.karma+{} → த.கன்மயாகம்.]

கன்ம ந் யம்

கன்ம ந் யம் kaṉmavindiyam, ெப.(n.)

க ேமந் ரியம் பாரக்்க;see {}.

     "நீ ய கன்ம ந் யத் ன்" (மசச் . ரம .12.);

     [Skt.karman + Pkt.indiya → த.கன்ம ந் யம். Skt. indriya → Pkt. indiya.]

கன்மேவள்

கன்மேவள்  kaṉmavēḷvi, ெப.(n.)

க மயாகம் ( . .8:,  வஞா.); பாரக்்க;see karuma-{}, performance of religious duties.

     [கன்மம்+ேவள் .]

     [Skt.karman → த.கன்மன்+ேவள் .]

கன்மா கன்

 
 கன்மா கன் gaṉmātigaṉ, ெப.(n.)

    ல ன்ேனாரக்ளின் நிைனைவப் ேபாற் ம் வைக ல் சடங் கள் ெசய்ேவான்; 
( ரக் மஞ்ெசய்ேவான்); (சங்.அக.);; one who performs funered rites to his ancestors.

த.வ.நிைனேவந்தேலான்.

     [Skt.karman+adhi-krta → கன்மா கன்.]
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கன் ட்டன்

கன் ட்டன் kaṉmiṭṭaṉ, ெப.(n.)

   1. எல்லாச ்ெசயல்கைள ம் ஆரவ்த்ேதா  ெசய்பவன்; one who earnestly performs all religious rites.

   2. ெசயல் ெசய்வ ல் வல்லவன்; one skilled in business, clever man.

     "த த் யரக்் க் கன் ட்டனா க் காக் ங் க " (உத்தரரா. இலவண. 33);

த.வ. ைனத் றலன்.

     [Skt.karmistha → த.கன் ட்டன்.]

கன்ேமந் ரியம்

கன்ேமந் ரியம் kaṉmēndiriyam, ெப.(n.)

க ேமந் ரியம் (பரிபா.3:77, உைர.); பாரக்்க;see {}.

த.வ.க மப்ெபா .

     [Skt.karman+indriya → த.கன்ேமந் ரியம்.]

கன்னிகாதானம்

கன்னிகாதானம் kaṉṉikātāṉam, ெப.(n.)

   32 அறங்க ள் ஒன்றான, கன்னிைய ஆடவ க்  மணம் ெசய்  ெகா க் ம் அறம் ( ங்.);; giving away 
a virgin in marriage, one of muppattirandaram.

த.வ.மகடெ்காைட.

     [கன்னிகா+தானம்.]

     [த.கன்னிகா → Skt.{}.]

கன்னிகா → கன்னி என் ம் த ழ்செ்சால் ன் வடெமா த் ரி .

கன்னிகாமடம்

 
 கன்னிகாமடம் kaṉṉikāmaḍam, ெப.(n.)

கன்னியாத் ரீமடம் பாரக்்க;see {}-madam.

த.வ.கன்னிமாடம்.

     [கன்னிகா+மடம்.]

     [த.கன்னி → Skt.{}.]

கன்னிப்ைப

 
 கன்னிப்ைப kaṉṉippai, ெப.(n.)

   ேகாணிப்ைப; gunny bag.

     [E.gunny → {} → த.கன்னி+ைப]

கன்னியா ல்கம்

கன்னியா ல்கம் kaṉṉiyāculkam, ெப.(n.)

   1.  மணத் ல் மணமகன் மணமகைளச ்சாரந்்தாரக்் க் ெகா க் ம் பரி ப் பணம்; money given to the 
bride's father as her price; purchase money of a girl.

   2. ஒ வன் ஒ  கன்னிைய மணந்  ெகாள்வதற்  ஏற்ப த் ம் ல் வைளக்ைக ஏ  த ைக 
ேபான்ற ெசயல்; arduous undertaking, as bending a bow or successfully handling a wild ox, set as a test to win the hand 
of a bride.

த.வ.கன்னிப்பரிசம்.

     [த. கன்னி → Skt.{}+{} → த.கன்னியா+ ல்கம்]

கன்னியாத் ரீ

கன்னியாத் ரீ kaṉṉiyāttirī, ெப.(n.)

   1. கன்னிப் ெபண் (மணமாகாத ெபண்);; virgin, damsel.

   2.  த்தவப் ெபண் ற ; nun.

த.வ.கன்னியாத் ரீ.

     [த.கன்னி → Skt.{}+{} → த. கன்னியாத் ரீ]
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கன்னியாத் ரமீட
ம்

 
 கன்னியாத் ரீமடம் kaṉṉiyāttirīmaḍam, ெப.(n.)

    த்தவப் ெபண் ற கள் வ க் ம் இடம்; convent for nuns.

     [கன்னியாத் ரீ+மடம்.]

     [த.கன்னி → Skt.{}+{}.]

கன்னியாதானம்

 
 கன்னியாதானம் kaṉṉiyātāṉam, ெப.(n.)

கன்னிகாதானம் பாரக்்க;see {}-{}.

த.வ.மகடெ்காைட.

     [கன்னியா+தானம்.]

     [த.கன்னி → Skt.{}.]

கன்னியா த் ரன்

 
 கன்னியா த் ரன் kaṉṉiyāputtiraṉ, ெப.(n.)

   கன்னிப் ெபண் ெபற்ற மகன்; son of an unmarried woman.

த.வ.கன்னிமகன்.

     [கன்னியா+ த் ரன்.]

     [த.கன்னி → Skt.{}.]

கன்னியாமடம்

 
 கன்னியாமடம் kaṉṉiyāmaḍam, ெப.(n.)

கன்னியாத் ரீமடம் பாரக்்க;see {}-madam.

     [கன்னியா+மடம்.]

     [த.கன்னி → Skt.{}.]

கன்னியாமாடம்

கன்னியாமாடம் kaṉṉiyāmāṭam, ெப.(n.)

கன்னியாமாடம் பாரக்்க;see {}

     "மணி ற் ெசய்த கன்னியா மாட ெமய் " ( வக.585);

     [கன்னியா+மாடம்.]

     [த.கன்னி → Skt.{}.]

கனகாசம்

 
 கனகாசம் kaṉakācam, ெப.(n.)

   கண்ேணாய்வைக (யாழ்.அக.);; a disease of the eye.

     [Skt.ghana+{} → த.கனகாசம்.]

கனரதம்

 
 கனரதம் kaṉaradam, ெப.(n.)

கன ரதம் (உரி.நி.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt.ghana+rasa → த.கனரதம்.]
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கன ரதம்

 
 கன ரதம் kaṉaviradam, ெப.(n.)

   நீர ்( ங்.);; juice from the cloud, water.

     [கனரதம் → கன ரதம்.]

கனிட்டமாத் ைர

கனிட்டமாத் ைர kaṉiṭṭamāttirai, ெப.(n.)

    வ லான மாத் ைரவைக (சாரங்க.251.);; small-sized medicinal pill.

த.வ. ண்மாத் ைர.

     [கனிட்டம்+மாத் ைர.]

     [Skt.kanistha → த.கனிட்டம்.]

கனிட்டன்

கனிட்டன்1 kaṉiṭṭaṉ, ெப.(n.)

   1. கைட ப் ள்ைள (C.G.);; last-born son.

   2. தம் ; younger brother.

     "ஆைன கார ்கனிட்ட" ( ப் .513);.

   3.  ழ்மகன் ( வா.);; base, vile, low person.

த.வ. இைளயன், கைடக் ட் .

     [Skt.kanistha → த.கனிட்டன்.]

 கனிட்டன்2 kaṉiṭṭaṉ, ெப.(n.)

கனிடை்ட, 3 ( லப்.3:58 உைர.); பாரக்்க;see {}, 3.

     [Skt.{} → த.கனிட்டன்.]

கனிட் ைக

கனிட் ைக gaṉiṭṭigai, ெப.(n.)

கனிடை்ட, 3 பாரக்்க;see {}, 3.

     [Skt.{} → த.கனிட் ைக.]

கனிட்ைட

கனிடை்ட kaṉiṭṭai, ெப.(n.)

   1. கைட யாகப் றந்த மகள்; last-born daughter.

   2. தங்ைக; sister, younger than oneself.

   3.  ரல்; the little finger.

     "அணிய  மா ங் கனிடை்ட யங் ட்ட ன் " (ைசவச.ெபா .190);.

த.வ. கைடக் ட் .

     [Skt.{} → த.கனிடை்ட.]

கேனாபலன்

கேனாபலன் kaṉōpalaṉ, ெப.(n.)

   ஆலங்கட் ; hail-stone.

     "மைழ ற் ம்  கேனாபலத் ற்  கஞல" (ேச .அகத் ய.15);

த.வ.ஆ .

     [Skt.ghana+upala → த.கேனாபலம்.]

காக்கலா தம்

 
 காக்கலா தம் kākkalādidam, ெப.(n.)

   காளான்; mushroom (சா.அக.);.
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காக்கா

 
 காக்கா kākkā, ெப.(n.)

   அண்ணன் ( .வ.);; elder brother.

     [U.{} → த.காக்கா.]

கா தம்

கா தம் kākidam, ெப.(n.)

   1. க தா ; paper.

   2. க தம்; epistle written on paper.

 U.{}.

த.வ.தாள்.

     [Mhr.{} → த.கா தம்.]

காசச் ரம்

 
 காசச் ரம் kācaccuram, ெப.(n.)

   ஈைள ேநாயால் பா க்கப்பட்டவரக் க்  உண்டா ம் காய்சச்ல்; fever of an asthmatic patient followed by 
cough (சா.அக.);.

     [காசம்+ ரம்.]

     [Skt.{} → த.காசம்.]

காச ேலட் மம்

 
 காச ேலட் மம் kāsasilēṭṭumam, ெப.(n.)

   ஈைள ேநா னால் எ ம் ேகாைழ அல்ல  சளி; the mucous sputum or phlegm arising from asthma (சா.அக.);.

த.வ.ஈைளசச்ளி.

     [Skt.{}+{} → த.காச ேலட் மம்.]

காச வாசம்

காச வாசம் kāsasuvāsam, ெப.(n.)

   ஈைள ேநாய் இ ப்  (காச இ ப் ); (பதாரத்்த. 24.);; asthmatic breathing, difficult breathing as in asthma 
(சா.அக.);.

த.வ.ஈைள இ ப் .

     [Skt.{}+{} → த.காச வாசம்.]

காசபாகயந் ரம்

 
 காசபாகயந் ரம் kācapākayandiram, ெப.(n.)

   வாைலக் ப் [நீரம்ம் ( ரவம்); வ க் ம் பாண்டம்] பயன்ப த் ம் க்  நீண்ட ஏனம்; a glass retort 
(சா.அக.);.

த.வ. க் ஏனம்.

     [Skt.{}+{}+{} → த.காசபாக யந் ரம்]

காசரணவாதம்

 
 காசரணவாதம் kācaraṇavātam, ெப.(n.)

   ஈைள ேநாய் ஏற்பட்  ெநஞ்  ண்ணா க் கா ம் ஒ  இ ப்  ேநாய்; a kind of rtheumatism attributed to 
irritation of the mucous membrane of the bronchial tubes (சா.அக.);.

த.வ. ஈைள இ ப் .

     [Skt.{}+vrana+{} → த.காசரண வாதம்.]
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காசேராகம்

 
 காசேராகம் kācarōkam, ெப.(n.)

   நா த் ைள எரிசச்லால் உடம் ல் ஏற்ப ம் ஈைள ேநாய்; bronchitis or asthma due to irritation of the mucous 
membrane of the bronchial tubes (சா.அக.);.

த.வ. ஈைளேநாய்.

     [Skt.{}+{} → த. காசேராகம்.]

காசனம்

 
 காசனம் kācaṉam, ெப.(n.)

   ெகாைல ( ன்);; killing, slaying.

     [Skt.{} → த.காசனம்.]

காசாக்காரன்

 
 காசாக்காரன் kācākkāraṉ, ெப.(n.)

   உரிைமயாளன், ெசாந்தக்காரன்; owner, proprietor.

     [U.{} → த.காசா + காரன்]

காசாமண் ைக

காசாமண் ைக gācāmaṇṭigai, ெப.(n.)

   ேகா ைம மா னா ம், அரி  மா னா ம் ெசய்யப்ப ம் ஒ வைகப் பணியாரம் (இந் பாக.326.);; a 
kind of cake made of wheat and rice flour.

     [U.{}+Skt.{} → த.காசாமண் ைக.]

காசாயங்ெகா -
த்தல்

காசாயங்ெகா -த்தல் kācāyaṅgoḍuttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   கா  வண்ண ஆைடையக் ெகா த் த் ற  (சன்னியா ); ஆக் தல்; to initiate one into the order of {}, as 
by giving him a cloth dyed brown-red.

     [காசாயம் + ெகா -,]

     [Skt.{} → த.காசாயம்.]

காசாயநாதாந்

 
 காசாயநாதாந்  kācāyanātāndi, ெப.(n.)

   ெசம் ; copper (சா.அக.);.

காசாயம்வாங்
ெகாள்( )-தல்

காசாயம்வாங் ெகாள்( )-தல் gācāyamvāṅgigoḷḷudal,    16 ெச. . . (v.i.)

   கா  வண்ண ஆைடையப் ெபற் த் ற யாதல்; to be admitted to the order of {}.

த.வ.  றவறம் ஏற்றல்.

     [காசாயம் + வாங்  + ெகாள்( );-,]

     [Skt.{} → த.காசாயம்.]

காசாய ட் -தல்

காசாய ட் -தல் kācāyamūṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   கா  வண்ணம் ஊட்டல்; to dye a cloth with ochre.

     [காசாயம் + ஊட் -,]

     [Skt.{} → த.காசாயம்.]
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காசாவசம்

 
 காசாவசம் kāsāvasam, ெப.(n.)

   பற் வர க் கணக் ல் தன் வயமான ; that which is received or paid personally by the individual in whose name 
the account stands.

     [U.{}+{} → த.காசாவசம்]

காசாவர்க்கம்

காசாவரக்்கம்1 kācāvarkkam, ெப.(n.)

    க்  ெகா க் ம் நல்ல கள்; good tenants.

     [U.{} + Skt.varga → த.காசாவரக்்கம்]

 காசாவரக்்கம்2 kācāvarkkam, ெப.(n.)

   ஊரப்்ெபா ேவைல ெசய்வெதன் ம் கட் ப் பாட் ன் ேமல் ற் ர ்ெபா  மைனக்கட் ல் 
க்ைக; occupying the {} of a village, free or rent, in return for common village service.

     [Ar.{} + Skt.varga → த.காசாவரக்்கம்.]

காசாெவ -த்தல்

காசாெவ -த்தல் kācāveḍuttal,    4. ெச. . . (v.i.)

   சட்ட ன் ெபாத்தான் ைளையத் ைதத்தல்; to stitch a buttonhole.

த.வ.ெபால்லம் ெபாத்தல்

     [U.{} → த.காசா.]

கா யார்

 
 கா யார ்kāciyār, ெப.(n.)

   சட்டப்ப  ரப்்  வழங் ம் ைற மன்றாள ம் (நீ ப ம்);  கம்ம ய ம், 
ஆனவர;் Muhammadan judge having jurisdiction over all cases of law, religious, moral, civil and criminal.

     [U.{} → த.கா யார.்]

கா

 
 கா  kācī, ெப.(n.)

கா யார ்பாரக்்க;see {}.

     [U.{} → த.கா .]

கா சம்

 
 கா சம் kācīcam, ெப.(n.)

   அன்ன ேப ; green-vitriol, Iron sulphate (சா.அக.);.

கா யார்

 
 கா யார ்kācīyār, ெப.(n.)

கா யார ்பாரக்்க;see {}.

கா சவாரி

 
 கா சவாரி kāsusavāri, ெப.(n.)

   ெபரிேயாரின் ற் லா (P.T.L.);; tour of a high or noble person.

     [Ar.{} + U.{} → த.கா சவாரி]
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கா தாரி

 
 கா தாரி kācutāri, ெப.(n.)

    ைரக்காரன்; groom, syce, horsekeeper.

     [Ar.{} + {} → த.கா தாரி.]

காைச

 
 காைச kācai, ெப.(n.)

   ஈைள ேநாய் ( ன்.);; consumption.

     [Skt.{} → த.காைச.]

காைசயாைட

காைசயாைட kācaiyāṭai, ெப.(n.)

   கா  வண்ணம் ஊட்டப்பட்ட ஆைட; brown-red cloth worn by ascetics.

     "காைசயாைட ேயா " ( வ். ெபரிய .2.2:1);.

     [காசா + ஆைட.]

     [Skt.{} → த.காசாயம்.]

காட்டாக் னி

 
 காட்டாக் னி kāṭṭākkiṉi, ெப.(n.)

   கடை்டையக் கைடந்  உண்டாக் ம் ெந ப் ; fire produced from sticks by friction.

     [Skt.{}+agni → காஷ்டாக் னி → த.காட்டாக் னி]

காடா ங்கனம்

 
 காடா ங்கனம் kāṭāliṅgaṉam, ெப.(n.)

   இ கத்த ைக; close embrace.

     [Skt.{}+{} → த.காடா ங்கனம்.]

கா னியம்

 
 கா னியம் kāṭiṉiyam, ெப.(n.)

   க னத்தன்ைம இ த் தன்ைம; hardness, rigidity, thoughness.

     [Skt.{} → த.கா னியம்.]

கா சம்

 
 கா சம் kāṭīcam, ெப.(n.)

   ெவங்காரம்; borax or biborate of soda - Soda biborous (சா.அக.);.

காணாதன்

காணாதன் kāṇātaṉ, ெப.(n.)

   கணாத மதத் னன்; adherent of the school of {}.

     "கண்டகராய்நின்ற காணாதர ்வாதங் கழற் வேம" (ேத கப்.5:30.);.

     [Skt.{} → த.காணாதன்.]

காத் யம்

 
 காத் யம் kāttiyam, ெப.(n.)

   க த் ண் ம் உண ; food munched and eaten.

     [Skt.{} → த.காத் யம்.]
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காத் யாயனம்

காத் யாயனம் kāttiyāyaṉam, ெப.(n.)

   அற ல் ப ெனட்ட ள் காத் யாயனரால் இயற்றப்பட்ட  ( வா.);; a treatise in Sanskrit on Hindu law, 
ascribed to {} one of 18 {}.

     [Skt.{} → த.காத் யாயனம்.]

காத் யாயனர்

காத் யாயனர ்kāttiyāyaṉar, ெப.(n.)

   1. அற (த ம);  லா ரிய ள் ஒ வர;் name of a Hindu-law-giver.

   2. வர , சமற் த இலக்கண ஆ ரியர ்( . .1.);; Vararuci, a Sanskrit grammarian, as a descendant of Kata.

     [Skt.{} → த.காத் யாயனர.்]

காத் யாயனி

காத் யாயனி kāttiyāyaṉi, ெப.(n.)

   1. மைல மகள் ( வரக. தா க. 30.);;{}.

   2. ெகாற்றைவ ( ங்.);;{}.

     [Skt.{} → த.காத் யாயனி.]

காத் ரேவயம்

 
 காத் ரேவயம் kāttiravēyam, ெப.(n.)

   பாம்  (உரி.நி.);; serpent.

     [Skt.{} → த.காத் ரேவயம்.]

காத் ரேவயர்

காத் ரேவயர ்kāttiravēyar, ெப.(n.)

    ழ்த் ைச ல் வாழ்வதாகக் க தப்ப ம் நாகர;் a class of {} or serpent demons supposed to inhabit the lower 
regions, as the children of Kadru.

     "காத் ரேவயைர மன்னன் ைமந்த  ெமாத்தார"் (பாரத. சம்பவ. 119);.

     [Skt.{} → த.காத் ரேவயர.்]

காத் ராந்தேலப
னி

 
 காத் ராந்தேலபனி kāttirāndalēpaṉi, ெப.(n.)

   ந மணச ்சந்தனம்; perfumed sandal paste. (சா.அக.);

காத் ரி

காத் ரி1 kāttiri, ெப.(n.)

    ரி ( வா.);; mungoose.

     [Skt.{} → த.காத் ரி.]

     [P]

 காத் ரி2 kāttiri, ெப.(n.)

    னம், ெவ ளி (ேகாபம்);; displeasure, anger.

     [Skt.{} → த.காத் ரி.]

காத் ைர
காத் ைர kāttirai, ெப.(n.)

காத் ரி3 (அக.நி.); பாரக்்க;see {}.

காதர்

 
 காதர ்kātar, ெப.(n.)

   அைனத்  வல்லைமக ம் உைடய இைறவன் ( கம );; almighty.

ம.காதர.்

     [U.{} → த.காதர.்]
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காதர்பசந்

 
 காதரப்சந்  kātarpasandu, ெப.(n.)

    நீரக வ ல் இ க் ம் ைவ க்க மாம்பழவைக; a kidney-shaped graft mango, fleshy and of milky flavour 
when ripe.

     [U.{}+pasand → த.காதரப்சந் .]

காதேராகம்

 
 காதேராகம் kātarōkam, ெப.(n.)

   கரப்பான் ( ரந் ); ேநாய்; glandular swellings; syphilis (சா.அக.);.

காதன ரணம்

 
 காதன ரணம் kātaṉaviraṇam, ெப.(n.)

   அரி ண்; rodent ulcer (சா.அக.);.

காதா

 
 காதா kātā, ெப.(n.)

   பற் வர க் கணக்  (C.G.);; current account in a person's name; ledger.

     [U.{} → த.காதா.]

கா

 
 கா  kāti, ெப.(n.)

   இரட் த் ணி; double-threaded coarse cloth.

     [U.{} → த.கா .]

கா யம்

 
 கா யம் kātiyam, ெப.(n.)

   ெமன்  ன் ம் ம ந் ; a medicine to be taken by mastication (சா.அக.);.

காேதமார்

 
 காேதமார ்kātēmār, ெப.(n.)

    கப்ெபரிய காய்கைள ைடய ளிப்பான மாவைக; a mango tree that bears very big fruits sour to that taste.

     [U.{} → த.காேதமார.்]

காந்

 
 காந்  kānduvi, ெப.(n.)

   மண்ணீரல்; spleen. (சா.அக.);
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காப்

காப் 1 kāppi, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைகயான ெச ; Arabian coffee, Coffea arabica.

   2. காப் த் ைளக் ெகா க் ம் நீரில் ேபாட் த் ெதளியைவத் ப் பால் கலந்  ேதைவயான அள  
இனிப் ச ்ேசரத்் ச ்ெசய் ம் ப கக் ய றப்பான ைவப்ப கம்; coffee.

த.வ. ளம் , காணீர்

     [E.coffee → த.காப் .]

 காப் 2 kāppi, ெப.(n.)

   ப  (நகல்);; copy.

     [E.copy → த.காப் .]

காப் க்கசாயம்

 
 காப் க்கசாயம் kāppikkacāyam, ெப.(n.)

   காப் ப் ெபா ட் க் காய்ச் ய ெகா நீர,் காணீரக்் க க் ; coffee decoction (சா.அக.);.

     [E.coffee + Skt.கஷாயம் → த.காப் க்கசாயம்.]

காப் க்ெகாட்ைட

 
 காப் க்ெகாடை்ட kāppikkoṭṭai, ெப.(n.)

   காப் ச ்ெச ன் பழத் னின்  ெகாடை்டைய எ த் க் காயைவத் ப் பதப்ப த் ய ைத; coffee 
seeds, coffea beans. It is from the ripe red berries that this seed is taken, washed and then dried.

     [காப்  + ெகாடை்ட.]

     [E.coffee → த.காப் .]

இதற் க் ேகாப் க் ெகாடை்டெயன் ம் ெபயர.்

இக்ெகாடை்ட ன் தரம், கா ன் வ , நிறம், மணம், ெச ப்  த யவற்ைறக் க  பலவைகயாகப் 
ரிக்கப்பட் ள்ள . இைத வ த் ப் ெபா  ெசய்

காப் ச் ைர

 
 காப் ச் ைர kāppiccūrai, ெப.(n.)

   காப் ச ்ெச ல் ச் களினால் ஏற்ப ம் ேநாய்; a disease common to coffee crops caused by a fungus, coffee 
blight (சா.அக.);.

     [காப்  +  ைர.]

     [E.coffee → த.காப் .]

காப் செ்ச ேநாய்

 
 காப் செ்ச ேநாய் kāppicceḍinōy, ெப.(n.)

   காப் ச ்ெச ல் ச்  ந்  அதன் காய்ப்ைபக் ெக க் ம் ஒ  ேநாய்; a disease of the coffee plant 
caused by fungus (Hemibia vastatrix); which destroys the whole crops (சா.அக.);.

     [காப்  + ெச  + ேநாய்.]

     [E.coffee → த.காப் ]
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காப் த்தண்ணீர்

 
 காப் த்தண்ணீர ்kāppittaṇṇīr, ெப.(n.)

   காப் த் ைள ெவந்நீரில் ெகா க்க ட் , அந்நீரில் பா ம் ச க்கைர ம் பலவாறாகக் கலந் ள்ள 
ஒ வைகப் ப கம்; coffee drink. It is a decoction of coffee powder to which are added milk and sugar in desired 
proportions (சா.அக.);.

     [காப்  + தண்ணீர.்]

     [E.coffee → த.காப் .]

காப் த் ள்

 
 காப் த் ள் kāppittūḷ, ெப.(n.)

   ெகாடை்டைய ெவண்ெணய் அல்ல  ெநய் ட்  வ த்  இ த்  எ த்த ெபா ; powder of coffee seeds 
prepared by adding some butter or ghee to the seeds and then roasted (சா.அக.);.

     [காப்  +  ள்.]

     [E.coffee → த.காப் .]

காப் ய -த்தல்

காப் ய -த்தல் kāppiyaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ேதர் ன் ெந ைறக க் ப் றம்பாக னாக்க க் ப் த்தகம் த யவற்ைறப் பாரத்்  
எ தல்; copy, the answer from sources that are not allowed in the examination.

காப் ய த் ப் பட்டால் ன்றாண் கள் ேதர்  எ த யா .

   2. ஒன் ல் இ ப்பைதப் ேபான்  அல்ல  ஒ வர ்ெசய் ம் ெசயைலப் பாரத்்  அப்ப ேய அ  
ேபான்ேற ெசய்தல்; imitate.

     'தைல ைய வா வ ல் ட என்ைனப் பாரத்் க் காப் ய க்க ேவண் மா என்ன?'.

     [காப்  + அ -.]

     [E.copy → த.காப் .]

காப கன்

 
 காப கன் gāpaḍigaṉ, ெப.(n.)

   மாயக்கைல (இந் ர சாலம்); ெசய்ேவான்; a magician; one creating an illusion (சா.அக.);.

காபந்

 
 காபந்  kāpandu, ெப.(n.)

   காப் , பா காப் ; careful protection.

     ' ந் ம் அரவம் நச் ரிகளால் ஏதம் வந்  ெகடாமேல காபந்  ெசய்தாேய'. (சரவ்சமய சமரசக் 
ரத்்தைன);.

     [U.{} → த.காபந் .]

காபந் அர

 
 காபந் அர  kāpanduarasu, ெப.(n.)

   ம  அர  ேதரெ்த க்கப்ப ம் வைர ள்ள காலத் ல் நாடை்ட ஆ ம் அர ; caretaker government.

     [காபந்  + அர .]

     [U.{} → த.காபந் .]
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காபரா

 
 காபரா kāparā, ெப.(n.)

    ழப்பம், மனக்கலக்கம்; disorder, confusion, alarm, excitement.

     'ஆள் ெமத்த காபரா ட்டான்' (உ.வ.);.

     [U.{} → த.காபரா.]

கா

 
 கா  kāpi, ெப.(n.)

காப்  பாரக்்க;see {}.

     [E.copy → த.கா .]

கா சம்

 
 கா சம் kāpisam, ெப.(n.)

கா சாயனம் பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

கா சாயனம்

 
 கா சாயனம் kāpicāyaṉam, ெப.(n.)

   கள்; toddy (சா.அக.);.

கா த்தம்

 
 கா த்தம் kāpittam, ெப.(n.)

    ளா; wood-apple - Feronia elephantum (சா.அக.);.

கா ரம்

 
 கா ரம் kāpiram, ெப.(n.)

   சாம் ராணி; frankincense benzoin. (சா.அக.);

கா ரியமதம்

 
 கா ரியமதம் kāpiriyamadam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக மதம்; a kind of religion.

இம்மதத்தவரக்ளின் பைடப் க் கட க் க் னியா க்ேவாசா என்  ெபயர.் இவரக்ள் பல 
ைலகைளச ்ெசய்  ேகா ல்களில் ைவத் ப் ப்பர.் ஆ , மா கைளப் ப ம் இவரக்ள் ேமபக் 

என் ம் ைவ நல்லவற்ைறத் ெதரி க் ம் எனக் க க் காப்பாற் வர.்  க்கள் தங்கள் 
ப்பப்ப ப் ெபண்கைள மணந்  ெகாள்ளலாம். இம்மத வழக்கப்ப க் ைகம்ெபண்கள் ம மணம் 

ெசய்  ெகாள்ளலாம் (அ . ந்.);.

கா ல்

 
 கா ல் kāpil, ெப.(n.)

   அைனத் த் றைமக ம் ெபா ந் யவன்; a fit, clever or competent person.

     [U.qabil → த.கா ல்.]
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கா லம்

கா லம் kāpilam, ெப.(n.)

   1. க லர  மதமான சாங் ய மதம்;{}, one of the Indian systems of philosophy whose founder or the earliest 
systematic exponent was Kapilar.

     "கா லப் ெபா ெளன் ைரெச  ன்" ( ரேபாத.11:6);.

   2. தைல ந்  கால்வைர ஈரத ் ணியால் உடம்ைபத் ைடத் க் ெகாள் தலா ய ளியல் 
வைக; a kind of bath which consists in wiping the body clean from head to foot with a wet cloth and which is generally 
resorted to by persons who are not in a position to take a both.

   3. க லம் என் ம் ஆ (ப ); ன  ெநய்; ghee from a brown cow.

     " ளக்ைகக் கா லத்தா னிகழ்த் கேவ" ( வத . வஞானதா.24.);.

   4.  ைணத் ெதான்ம (உப ராண); வைக ள் ஒன் ; a secondary Purana one of 18 upa-{}.

     [Skt.{} → த.கா லம்.]

கா ரம்

கா ரம் kāpuram, ெப.(n.)

   1. வ ற் ப் சம்; tympany, wind dropsy.

   2. பாக்  மரம்; areca nut tree.

   3. ஒ  வைகக் ேகாைரப் ல்; a kind of sedge grass-Cyperus pertinuis.

   4. ஒ  ந மணம்; a perfume (சா.அக.);.

கா சன்

கா சன் kāpurusaṉ, ெப.(n.)

   இ ந்தவன்,  ைம ைடயவன்; insignificant despicable person.

     "ஒ  கா சன் எ க் ம்" ( வ். ெந ந்.21,  யா.176);.

     [Skt.{} → த.கா சன்.]

காம்

 
 காம் kām, ெப.(n.)

    ற் ர ்( ன்.);; village.

     [த.கம்மம் → U.{} → த.காம்.]

காம்காரி

 
 காம்காரி kāmkāri, ெப.(n.)

   அர ன் கட்டட ேவைல (C.G.);; public works.

     [U.{}+{} → த.காம்காரி.]

காம்பரா

காம்பரா kāmbarā, ெப.(n.)

   1. அைற; room, chamber.

   2. இன் யைமயாத ( க் யமான); ெபா ள்கைள ைவக் ம் அைற; room in which important articles are kept.

     [L.camera → த.காம்பரா.]

காம்ப கம்

 
 காம்ப கம் gāmbaligam, ெப.(n.)

   கா , ேமார,் கஞ் , யவாக்கஞ்  த யைவகளின் கலப் ; a mixture of vinegar, sour milk, whey, gruel, barley 
water etc. (சா.அக.);
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காம்ப ண்

காம்ப ண்  kāmbavuṇṭu, ெப.(n.)

   1. ஒ  ற் ச ் வைர உைடய கட்டடத் ெதா , வளாகம்; compound, building complex.

   2. ஒ   அல்ல  கட்டடத் ெதா க்  ெவளி ல் உள்ள ற் ச ் வர;் compound wall.

     [E.compound → த.காம்ப ண் .]

காம் ரம்

 
 காம் ரம் kāmbīram, ெப.(n.)

காம் ரியம் பாரக்்க;see {}.

காம் ரியம்

காம் ரியம் kāmbīriyam, ெப.(n.)

   1. கம் ரம்; dignity, majestic bearing.

   2. ஆழம்; profundity, depth.

     [Skt.{} → த.காம் ரியம்.]

காம்வார்

காம்வார1் kāmvār,     .எ.(adv.)  ற் ர ்வாரியாக; village by village.

     [U.{} → த.காம்வார.்]

 காம்வார2் kāmvār, ெப.(n.)

    ற் ர ்வ வாய் வைகத் ட்டம் (P.T.L.);; village settlement.

     [H.{} → த.காம்வார.்]

காமதாலம்

 
 காமதாலம் kāmatālam, ெப.(n.)

    ல்; Indian cuckoo (சா.அக.);.

     [P]

காம ய்ேவான்

 
 காம ய்ேவான் kāmamīyvōṉ, ெப.(n.)

   ேகா த் தைலக் ெகந் ; red sulphur found in irregular pieces of brick-dust colour (சா.அக.);.

காமரா ள்

 
 காமரா ள் kāmarāvuḷ, ெப.(n.)

    றப்பான உைடைமகைள ைவக்கக் ய உள்ளைற; inner room in a house where valuable things are kept.

     [காமரா + உள்.]

     [L.camera → த.காமரா.]

காமலம்

காமலம் kāmalam, ெப.(n.)

   1. க ைதப் , எசச்ம் (லத் );; ass's dung.

   2. கண்ணில் ைள தள் ம் ஒ  ேநாய்; an eye disease attended with purulent discharge.

   3. பாைல நிலம்; desert.

   4. இளேவனிற் காலம்; spring season.

   5. காமம்; lust (சா.அக.);.
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கா ல்

கா ல் kāmil, ெப.(n.)

   1.  ைம; completeness, entirety.

   2. ஊரி ந்  வரியாக வாங் ம் ெமாத்தத் ெதாைக; the total land revenue realised from a village.

     [Ar.{} → த.கா ல்.]

காய்தா

காய்தா kāytā, ெப.(n.)

   1.  ைற ( ன்.);; order, rule.

   2. வழக்கம்; custom, usage, practice.

   3. கட் ப்ப த் ைக; checking.

     [U.{} → த.காய்தா.]

காயகப் ரியா

காயகப் ரியா gāyagappiriyā, ெப.(n.)

   ேமளகரத்ாக்க ெளான்  (சங்.சந்.47.);; a primary {}.

     [Skt.{} → த.காயகப் ரியா.]

காயம்ெபௗனாக
ல்

 
 காயம்ெபௗனாக ல் kāyambauṉākavul, ெப.(n.)

   ஏற்பட்ட நிலத் ரை்வ ல் க்கால் பங்  நிைலயாகச ்ெச த் ம் த்தைக உடன்ப க்ைக; a cowle, 
according to the terms of which three-quarters of the original assessment is permanently payable.

     [Ar.{}+H.pauna → த.காயம்ெபௗனா+க ல்.]

கா தம்

 
 கா தம் kāyidam, ெப.(n.)

கா தம் பாரக்்க;see {}.

கா தா

கா தா kāyitā, ெப.(n.)

   1.  ைற; order, rule.

   2. வழக்கம்; custom, usage, practice.

அங்  அவ க்  ஒன் ம் கட் கா தா இல்ைலேயா (வழ.);.

     [U.{} → த.கா தா.]

கா

கா  kāyī, ெப.(n.)

   பாய்மரத் ற் ப் பற் க் ேகாடாகக் கட் ப்ப ம் க  (M.navi.84);; guy.

     [E.guy → த.கா .]

கார்க்கானாதார்

 
 காரக்்கானாதார ்kārkkāṉātār, ெப.(n.)

   பண்டசாைல அ காரி; proprietor of a favtory.

     [U.{} → த.காரக்்கானாதார.்]

கார்க்ேகான்

 
 காரக்்ேகான் kārkāṉ, ெப.(n.)

   வாட்டாட் யரின் ள்ள ஓர ்அர ைற அ வலர ்(P.T.L.);; a subordinate revenue officer under a Tahsildar.

     [Persn.{} → த.காரக்்ேகான்.]
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கார்கானா

 
 காரக்ானா kārkāṉā, ெப.(n.)

   ெதா ல் ெசய் ம் இடம்; workshop, factory, place of business.

த.வ. ெதா ற் டம், பணியகம், ெதா ற்சாைல.

     [U.{} → த.காரக்ானா.]

கார்ேகாள்

 
 காரே்காள் kārāḷ, ெப.(n.)

   தைலைமப் பத ல் இ ப்பவன்; chief executive.

     [U.{} → த.காரே்கான்]

கார்த்தபசத் வம்

காரத்்தபசத் வம் kārttabasattuvam, ெப.(n.)

   ெபண்க க் ரிய பத் க் ணங்க ள் ஒன்  (ெகாக்ேகா. 4 : 28);; the natural disposition of women of the 
donkey-class, one of pattu-cattuvam.

     [Skt.{} + sat-tva → த.காரத்்தபசத் வம்.]

கார்த்தபம்

 
 காரத்்தபம் kārttabam, ெப.(n.)

   க ைத; ass.

     [Skt.gardabha → த.காரத்்தபம்.]

கார்த் கம்

 
 காரத்் கம் gārttigam, ெப.(n.)

   நில ன் ழற் ைய அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  கணக் டப்ப ம் ஆண் ன் எட்டாவ  மாதம்; eighth 
lunar month.

     [Skt.{} → த.காரத்் கம்.]

கார்ப்ப கன்

 
 காரப்்ப கன் gārppaḍigaṉ, ெப.(n.)

    யப் ( னிதப்); பயணன் (யாழ்.அக.);; pilgrim.

     [Skt.{} → த.காரப்்ப கன்.]

கார்பார்

 
 காரப்ார ்kārpār, ெப.(n.)

   அ காரம்; rule, dominion.

காரப்ார ்பண் ற ேவங்கடராயர ்கா ேலேகட் டேவ (ேத ங் -கைத);.

     [U.{} → த.காரப்ார.்]

கார்பாரி

 
 காரப்ாரி kārpāri, ெப.(n.)

காரவ்ாரி பாரக்்க;see {}.

     [U.{} → த.காரப்ாரி.]
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கார்வார்

 
 காரவ்ார ்kārvār, ெப.(n.)

காரப்ார ்பாரக்்க;see {}

     [U.{} → த.காரவ்ார.்]

கார்வாரி

 
 காரவ்ாரி kārvāri, ெப.(n.)

   ெசயலாளன், ெசயல்காரன்; one who conducts the affairs or business of another, manager, agent, superintendent.

     [U.{} → த.காரவ்ாரி.]

கார்வாரித்தம் ரா
ன்

 
 காரவ்ாரித்தம் ரான் kārvārittambirāṉ, ெப.(n.)

    வமடத் ன் உசாவல் ( சாரைணத)்; தம் ரான்; a sanyasi superintendent of a {} monastery.

     [காரவ்ாரி + தம் ரான்.]

     [U.{} → த.காரவ்ாரி.]

காரகபஞ்சகம்

காரகபஞ்சகம் gāragabañjagam, ெப.(n.)

   ஐவைகப் ெபா களின் ெசயல் ( . .1:5,  வாக்);; the five organs of action.

     [Skt.{} + {} → த.காரகபஞ்சகம்.]

காரட்

காரட் 1 kāraṭṭu, ெப.(n.)

   தங்கம், மணிகள் (இரத் னம்); ேபான்றவற்ைற நி க் ம் ஒ  நிைற; carat, standard weight for precious 
stones, 31/6gr.troy.

     [U/{} → E.carat → த.காரட் .]

 காரட் 2 kāraṭṭu, ெப.(n.)

   மஞ்சள் ள்ளங்  ( .ைவ.ர.482);; carrot.

     [E.carrot → த.காராட் .]

காராகாரம்

 
 காராகாரம் kārākāram, ெப.(n.)

காரா ரகம் பாரக்்க;see{}.

காரா ரகம்

காரா ரகம் gārāgiragam, ெப.(n.)

    ைறசச்ாைல; prison, dungeon.

     "காரா ரகங் க ற்ற ம்" (தணிைகப் .  ரமன்.3);.

     [Skt.{} → த.காரா ரகம்.]

கா கத்தம்

கா கத்தம் gārugattam, ெப.(n.)

   இல்லற நிைல ( லப். 9:28, உைர.);; the state of being a householder.

     [Skt.{} → த.கா கத்தம்.]

கா கத் யம்

கா கத் யம் gārugattiyam, ெப.(n.)

கா கத்தம் பாரக்்க;see {}.

     "நீ  நிைலெப  கா கத் யமா மாச் ரமம்" ( ற்றா. தல. மந்தமா.34.);

     [Skt.{} → த.கா கத் யம்.]
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கா கபத் யம்

கா கபத் யம் gārugabattiyam, ெப.(n.)

    ச க் ரிய ேவதாக் னி ன்ற ள் தன்ைமயான ; the central sacrifical fire of a {}, one of three {}.

     "கா க பத் யமா  ன்றழல்" (தணிைகப் , அகத்.490);.

     [Skt.{} → த.கா கபத் யம்.]

கா ட த்ைத

 
 கா ட த்ைத kāruḍavittai, ெப.(n.)

   நஞ்  ம த் வம்; art of counteracting poison by charms, incantations, etc.

     [Skt.{}+{} → கா ட த்ைத.]

கா ண்ணியம்

 
 கா ண்ணியம் kāruṇṇiyam, ெப.(n.)

கா ணியம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{} → த.கா ண்ணியம்.]

கா ண்ய ர்க்க
ள்

 
 கா ண்ய ரக்்கள் kāruṇyabidirkkaḷ, ெப.(n.)

   மாளய பக்கத் ல் (ப த் ற்);  க்கப்ப ம் ெபயர யப் படாத ெதன் லத்தார ்ெதா ; the manes 
whose names are not known and who are propitiated during the {} fortlight.

     [Skt.{}+{} → த.கா ண்ய ரக்்கள்.]

கா ண்யம்

 
 கா ண்யம் kāruṇyam, ெப.(n.)

கா ணியம் பாரக்்க;see {}.

கா ண்யேமகம்

 
 கா ண்யேமகம் kāruṇyamēkam, ெப.(n.)

    ைலப் (ேமகம்); ேபான்ற ைகம்மா  க தா  உத  ெசய்பவன் ( ன்.);; one whose bounty flows without 
stint or expectation of recompense, as a cloud.

     [Skt.{}+{} → த.கா ண்யேமகம்.]

கா ணிகன்

 
 கா ணிகன் gāruṇigaṉ, ெப.(n.)

   நல்ல ணம் ெகாண்டவன், அன் ள்ளவன்; kind, benevolent person.

பரம கா ணிகரான ெபரியவாசச்ான் ள்ைள.

     [Skt. {} → த.கா ணிகன்.]

கா ணியம்

கா ணியம் kāruṇiyam, ெப.(n.)

   இரக்கம், அ ள், அன் ; mercy, grace, compassion.

     "கா ணியத்தால் வாெவன வந் " ( ப்ேபா.சந். ள்ைள.ெசங் ைர 5.);.

     [கா ண்யம் → த.கா ணியம்.]
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கா ணியன்

 
 கா ணியன் kāruṇiyaṉ, ெப.(n.)

கா ணிகள் பாரக்்க;see {}.

     [கா ண்ய → கா ணியன்.]

காலகன்

 
 காலகன் gālagaṉ, ெப.(n.)

    வகணத் தைலவரின் ஒ வன்; Kalaga who one of the head to {} celestial hosts (அ . ந்.);.

காலசர்ப்

 
 காலசரப்்  kālasarppi, ெப.(n.)

   ஒ  ய நீரத்் ைற ( ரத்்தம்);; sacred bath-ghat (அ . ந்.);.

காலதட்சணி

 
 காலதடச்ணி kāladaṭcaṇi, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் பாம் ; a kind of snake (சா.அக.);.

காலரா

 
 காலரா kālarā, ெப.(n.)

   உமட்டல் மற் ம் வ ற் ப் ேபாக் ; vomiting and diarrhoea (சா.அக.);.

காலா

 
 காலா kālā, ெப.(n.)

   தா ன் உடம் றந்தவள் ( கம .);; mother's sister.

     [Ar.{} → த.காலா.]

காலாசயம்

 
 காலாசயம் kālācayam, ெப.(n.)

இ ம் ; iron (சா.அக.);.

காலா வரம்

 
 காலா வரம் kālācuvaram, ெப.(n.)

   ெகா ய காய்சச்ல் வைக (M.L.);; black fever.

     [U.{}+hazar → த.காலா வரம்.]

காலாயசம்

 
 காலாயசம் kālāyasam, ெப.(n.)

காலாசயம் பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

காலாவ கபத் ர
ம்

காலாவ கபத் ரம் gālāvadigabaddiram, ெப.(n.)

   ஒன்ைறச ்ெசய்தற் க் காலங் ப் ட்  எ க் ெகா க் ம் ஆவணம் ( க் ரநீ , 93);; document fixing 
a time-limit for the performance of an act.

     [Skt.{}+patra → த.காலாவ கபத் ரம்.]
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காேல த்

 
 காேல த்  kālēcutti, ெப.(n.)

    ட் ,  ள்ைளப்ேபற் த் ட் , சா த் ட் ; a period of ceremonial impurity or pollution as at the birth of a child or 
death of a relation (சா.அக.);.

த.வ.  ட் ,  டக் .

காேல ரவா

காேல ரவா  kālēcuravāti, ெப.(n.)

   காலத்ைதேய கட ெளன எ ரா பவன் (வா ப்பவன்); ( . .8:12, ஞானப்.);; one who maintains that time is 
the Supreme Being.

     [Skt.{}+{}+{} → த.காேல ரவா .]

காவந்

 
 காவந்  kāvandu, ெப.(n.)

காபந்  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [U.{} → த.காவந் .]

காவா

 
 காவா  kāvāli, ெப.(n.)

   மனம் ேபானப  நடப்பவன்; vagabond.

அவன் ெமத்த காவா யாய்த் ரி றான் (உ.வ.);.

த.வ. ெதம்மா .

     [U.{} → த.காவா .]

கா ந்

கா ந்  kāvindu, ெப.(n.)

    தலாளி; master;

 employer.

அ கைளக் கா ந்தவரக்ள் பாரை்வ ற இங்  த்தகத் ம் எ த்ேதன் (P.T.L.185.);.

     [Pers.khawand → த.கா ந் .]

காற்பனிகம்

காற்பனிகம் gāṟpaṉigam, ெப.(n.)

   கற் க்கப்பட்ட ; that which is invented, newly fashioned.

     " யான சா நி த்தம் காற்பனிக ேதகம்" ( . .1:47, ஞானப்.);.

     [Skt.{} → த.காற்பனிகம்.]

காறட் க் றங்
காறட் க் றங்  kāṟaṭṭukkiṟaṅgu, ெப.(n.)

காரட் 2 பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

கா பா

 
 கா பா  kāṟupāṟu, ெப.(n.)

காரப்ார ்பாரக்்க;see {}.

     [U.{} → த.காரப்ார ்→ கா பா .]

கான்

கான் kāṉ, ெப.(n.)

   1. ெச ; ear.

   2.  கழ் (தக்கயாகப்.448, உைர.);; fame.

     [Skt.karna → Pkt.{} → த.கான்.]
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கான்சா ப்

 
 கான்சா ப் kāṉcākip, ெப.(n.)

    கம்ம யரக்் க் ெகா க் ம் றப் ப் ெபயரக் ள் ஒன் ; a title of honour bestowed on distinguished 
Muhammadans.

     [U.{} → த.கான்சா ப்.]

கான்பக ர்

 
 கான்பக ர ்gāṉpagatūr, ெப.(n.)

    கம யரக்்  வழங்கப்ப ம் ம ப் ர ப் பட்டப்ெபயரக் ள் ஒன் ; a title of honour, higher than {}, 
bestowed on distinguished Muhammadans.

     [U.{} + Pkt.{} → த.கான்பக ர.்]

கான ப் சம்

 
 கான ப் சம் gāṉaguppisam, ெப.(n.)

   ஐந்  நா க ள் (பஞ்ச ெகௗடத் ள்); ஒன்றா ய கானிய ப்த நா  (சங்.அக.);; Kanouj, one of {}-gaydan 
(சா.அக.);.

     [Skt.{}< த.கான ப் சம்.]

கானி மாரிக்கண
க்

 
 கானி மாரிக்கணக்  kāṉisumārikkaṇakku, ெப.(n.)

காேன  மாரிக்கணக்  பாரக்்க;see {}-k-kanakku.

     [கானி மாரி + கணக் .]

     [Pers.{}-{} → த.கானி மாரி.]

கா ேகா

 
 கா ேகா kāṉuā, ெப.(n.)

    கம்ம ய அர  ஊ யன் (C.G.);; village or district officer who, under Muhammadan governments, recorded full 
details regarding landed property within his sphere.

     [U.{}+go → த.கா ேகா.]

கா ன்

 
 கா ன் kāṉūṉ, ெப.(n.)

   சட்டம் (C.G.);; rule, regulation, statute.

     [U.{} → த.கா ன்.]

காேன மாரிக்க
ணக்

 
 காேன மாரிக்கணக்  kāṉēcumārikkaṇakku, ெப.(n.)

    ம ப் க் கணக்  (P.T.L.);; census.

     [காேன மாரி+கணக் .]

 
   kisimisi, ெப.(n.)

   ஏ  த்  றந்த நாள்; Christmas.

     [E.Christmas →  ஸ்மஸ் → த. .]
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   kisudi, ெப.(n.)

   நிலச ்ெசாந்தக்காரரக்ளிடம் ெபறப்பட்ட நிலவரி; kist, land revenue payable in instalments.

     [U.quist →  ஸ்  → த. .]

பந்

 
  பந்  kisudibandi, ெப.(n.)

   நிலவரி ன் வைரயைறத் ட்டம்; settlement of kists.

     [U.{} →  ஸ் பந்  → த. பந் ]

ேபரத்ீ

 
  ேபரீத்  kisudipērīddu, ெப.(n.)

    ற் ரின் ெமாத்தத் ரை்வ; total revenue of a village.

     [U.quist+U.{} →  ஸ் ேபரீஸ்  → த. ேபரீத் .]

 
   kisumisu, ெப.(n.)

    ைத ல்லாத ெகா  ந் ரிப் பழம்; small seedless raisins, originally imported from Persia, Sultana raisin.

     [U.kishmish → த. .]

ஞ் க் யத் வம்

 
  ஞ் க் யத் வம் kiñjikkiyattuvam, ெப.(n.)

    ற்ற ைடைம; state of being limited in knowledge.

     [Skt.{} → த. ஞ் க் யத் வம்.]

ஞ் ஞ்ஞன்

ஞ் ஞ்ஞன் kiñjiññaṉ, ெப.(n.)

   1.  ற்ற னன்; one having limited knowledge.

   2. ஆதன் ( வான்மா);;{}, the individual soul.

     [Skt.{} → த. ஞ் ஞ்ஞன்.]

ட் ணகாரம்

 
  ட் ணகாரம் kiṭṭiṇakāram, ெப.(n.)

   சவரக்்காரம்; fuller's earth; soap (சா.அக.);.

     [ ட் ணம்+காரம்.]

     [Skt.krsna → த. ட் ணம்.]

ட் ணசா

 
  ட் ணசா  kiṭṭiṇacāci, ெப.(n.)

   க ஞ் ரகம்; black cumin, Nigella sativa (சா.அக.);.

     [ ட் ணம்+சா .]

     [Skt.krsna → த. ட் ணம் + சா .]
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ட் ணசாரம்

 
  ட் ணசாரம் kiṭṭiṇacāram, ெப.(n.)

    ப் ; long-pepper, Piper longam (சா.அக.);.

     [ ட் ணம் + சாரம்.]

     [Skt.krsna → த. ட் ணம்.]

ட் ணேபடம்

 
  ட் ணேபடம் kiṭṭiṇapēṭam, ெப.(n.)

   க ேரா ணி, ஒ  கைடசச்ரக் ; black hellebore, Helleborous niger (சா.அக.);.

     [Skt.krsna → த. ட் ணம்.]

ட் ணேபாளம்

 
  ட் ணேபாளம் kiṭṭiṇapōḷam, ெப.(n.)

   கரிய ேபாளம்; black murrh (சா.அக.);.

     [Skt.krsna → த. ட் ணம்.]

ட் ணன்

 
  ட் ணன் kiṭṭiṇaṉ, ெப.(n.)

   கண்ணன்; Kirsna, son of {}, one of ten incarnations of Visnu.

     [Skt.krsna → த. ட் ணம்.]

த்தம்

த்தம் kittam, ெப.(n.)

   ெசய்யப்பட்ட  ( க்ேகா.388, உைர);; that which is made.

     [Skt.krta → த. த்தம்.]

த்தா

 
  த்தா kittā, ெப.(n.)

    ைரப்பான் (தரங்.);; rubber.

     [Danish. kitta → த. த்தா.]

த்தாப்

 
  த்தாப்  kittāppu, ெப.(n.)

   கண்ணியமான பட்டம்; title, degree, honour.

த.வ.பட்டம்.

     [U.{} → த. த்தாப் .]

த்தார்

 
  த்தார ்kittār, ெப.(n.)

   மரவைக; fiddle wood, Citharexylon subseratum.

த.வ. ன்னர மரம்.

     [E.guitar → த. த்தார.்]
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த்தான்

த்தான்1 kittāṉ, ெப.(n.)

   ஒ  வைக உரப் த் ணி; linen, canvas.

த.வ.உரப் .

     [U.{}, M.{} → த. த்தான்.]

  த்தான்2 kittāṉ, ெப.(n.)

   ஒ  ல்; cotton thread.

த.வ. ரட் ல்.

     [U.{}, M.{} → த. த்தான்.]

த்தான்கட் ல்

 
  த்தான்கட் ல் kittāṉkaṭṭil, ெப.(n.)

   உரப் த் ( த்தான்);  ணி ைவத் த் ைதத்த கட் ல்; canvas cot.

த.வ.உரப் க்கட் ல்.

     [ த்தான் + கட் ல்.]

     [U.{} → த. த்தான்.]

த்தான்க

 
  த்தான்க  kittāṉkayiṟu, ெப.(n.)

   சணற் க ; hemp rope.

த.வ.உரப் க்க .

     [ த்தான் + க .]

     [U.{} → த. த்தான்.]

த்தான்பஞ்

 
  த்தான்பஞ்  kittāṉpañju, ெப.(n.)

   கப்ப ன் கலைக ட் க்கைள நீரக்் காப் ைடயதாகச ்ெசய்யப் பயன்ப ம் சணற் ளம்; tow, oakum 
for caulking ships.

த.வ. சனற் ளம்

     [ த்தான்+பஞ் .]

     [U.{} → த. த்தான்.]

த்தான்பாய்

 
  த்தான்பாய் kittāṉpāy, ெப.(n.)

   கப்ப ல் காற்ைற கப்பதற்காக ரட் ச ் ைலயாலைமந்த பாய்; canvas sail.

     [ த்தான்+பாய்.]

     [P]

     [U.{} → த. த்தான்.]

42

www.valluvarvallalarvattam.com 17478 of 19068.



த் ல்

த் ல் kittil, ெப.(n.)

   1. ஒ வைகக் ந்தற் க ; jaggery-palm.

   2.  ந்தற் க ன் நார;் kittul-fibre obtained from the leaf stalks of the jaggery-palm.

த.வ. க நார.்

     [Skt.kitul → த. த் ல்.]

த் ள்

 
  த் ள் kittuḷ, ெப.(n.)

   க  வைக ( ங்.);; areca palm.

த.வ. க கம்பாக் .

     [Sinh. kitul → த. த் ள்.]

த் ைத

 
  த் ைத kidmividai, ெப.(n.)

    ைமத் த்  ைத; seeds of marsh-mallow (சா.அக.);.

தபம்

 
  தபம் kidabam, ெப.(n.)

   ஊமத்ைதச ்ெச  வைக; thorn-apple, Datura (சா.அக.);.

தபாடணம்

 
  தபாடணம் kidapāṭaṇam, ெப.(n.)

    யெசால்; evil, wicked words.

     "பாங் லரவ்ாய்க் தபாடணேன" ( வத .பல .); (த.ெசா.அக.);.

த.வ.  செ்சால், க ஞ்ெசால்.

தம்

 
  தம் kidam, ெப.(n.)

   ெநய்; ghee (சா.அக.);.

த கம்

 
  த கம் gidayugam, ெப.(n.)

த கம் பாரக்்க;see kiruda-yugam.

     [Skt.krta+yuga → த. த தம்.]

தவபன்

தவபன் kidavabaṉ, ெப.(n.)

   ேபாக்  (நீலேக , 286, உைர);; rogue.

     [Skt.kitava → த. தவபன்.]

தவன்

 
  தவன் kidavaṉ, ெப.(n.)

தபம் பாரக்்க;see kitabam (சா.அக.);.
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தாப்

தாப்  kitāppu, ெப.(n.)

   1. ெபாத்தகத் ன் ெபயர;் title of a book.

   2. ெபாத்தகம்; book.

     [U.{} → த. தாப் .]

ந் க் னம்

ந் க் னம் kindukkiṉam, ெப.(n.)

   ஐந் ய (பஞ்சாங்க);க் கரணங்க ன் ஒன்றாய் வளர் ைற ன் தனாளின் தற் ப யா ய 
ேவைள ( தான.பஞ்சாங்க.29);; a division of the day, the first half of the first day of the bright fortnight, one of 11 
karanam.

     [Skt.kintughna → த. ந் க் னம்.]

பாயத்

 
  பாயத்  kipāyattu, ெப.(n.)

   நன்ைம, ஊ யம்; profit, advantage, gain from lands held at reduced rent or tax.

     [U.{} → த. பாயத் .]

ம் டவ டம்

ம் டவ டம் kimburuḍavaruḍam, ெப.(n.)

   ஒன்ப  (நவ); ஆண் க ள் ஒன்  (கந்த .அண்டேகா.37);; land between {} and {}, one of navavarutam.

     [Skt.kimpurusa+varuda → த. ம் ட வ டம்.]

ம் ரன்

 
  ம் ரன் kimmīraṉ, ெப.(n.)

   ஓர ்அரக்கன்; a giant.

மனால் ெகால்லப்பட்ட பகா ரனின் தம் . பாண்டவரக்ள் காட் ல் வாழ்ந் ந்த ேபா  
பாஞ்சா ையக் கவர வந்  மனால் ெகால்லப்பட்டவன். இவ க் க் ம் ரணம் என ம் ெபயர ்
(அ . ந்.);.

த் க் னம்

த் க் னம் kiruttukkiṉam, ெப.(n.)

   1.  ந் க் னம் பாரக்்க;see {}.

   2.  ; worm.

     [Skt.kintughna → த. த் க் னம்.]

யமதம்

 
  யமதம் kiyamadam, ெப.(n.)

   ந  (யாழ்.அக.);; weakness.

யாதம்

 
  யாதம் kiyātam, ெப.(n.)

யா  ( ங்.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{} → த. யாதம்.]

யா

யா 1 kiyāti, ெப.(n.)

    கழ் ( டா.);; fame.

த.வ. பாடாண்.

     [Skt.{} → த.  யா .]

யாரசம்பர்

 
  யாரசம்பர ்kiyārasambar, ெப.(n.)

   சரக்ெகான்ைறப் ளி; a unani term referring to Indian laburnam (சா.அக.);.
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யால்

 
  யால் kiyāl, ெப.(n.)

   ஒ  வைக இந் த்தானிப் பாட் ; a Hindustani musical composition, or anything similar to it in Tamil.

     [U.{} → த. யால்.]

யாழம்

யாழம் kiyāḻm, ெப.(n.)

   காய்ச் ய ம ந் க் நீர ்(கஷாயம்);; decoction.

     "க கங் யாழம்" ( ேவங்.சத.68);.

த.வ.க க் .

     [Skt.{} → த. யாழம்.]

யாழ றக்கல்

 
  யாழ றக்கல் kiyāḻmiṟakkal, ெதா.ெப.(vbl.n.)

   ம ந்ைதக் காய்ச்  வ த்  இறக்கல்; preparation of decoction or infusion (சா.அக.);.

த.வ.க க் றக்கல்.

     [ யாழம்+இறக்கல்.]

     [Skt.{} → த. யாழம்.]

யானம்

 
  யானம் kiyāṉam, ெப.(n.)

   அ  (யாழ்.அக.);; wisdom, knowledge.

     [Skt.{} → த. யானம்.]

ரகக்க ப்

 
  ரகக்க ப்  giragaggaḻippu, ெப.(n.)

ரகசாந்  பாரக்்க;see kiraga-{}.

த.வ. ேகாளைம .

     [Skt.graha+ → த. ரகம்+கழ்ப் .]

ரகக

 
  ரகக  giragagadi, ெப.(n.)

   ேகாளின் ( ரகத் ன்); நைட; planetary motion.

த.வ. ேகாள்நைட.

     [Skt.graha → த. ரகம்.]

ரககேபாதம்

 
  ரககேபாதம் giragagapōtam, ெப.(n.)

    ட் ப் றா; house-pigeon (சா.அக.);.

த.வ. ட் ப் றா.

     [P]

     [Skt.graha+{} → த. ரக+கேபாதம்.]
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ரகங்க -த்தல்

 
  ரகங்க -த்தல் giragaṅgaḻittal, ெச. . .(v.i.)

   ேகாள்கைள அைம யைடயச ்ெசய்தல்; to perform a propitiatory ceremony to avert or mitigate the evil influence of 
planets.

த.வ. ேகாள்க த்தல்.

     [ ரகம்+க -,]

     [Skt.graha → த. ரகம்.]

ரகச் த் ரம்

ரகச் த் ரம் giragaccittiram, ெப.(n.)

    ம்பக் கலகம் (சசச்ர );; family dissensions.

     "ெசன் த்த வ ட  ண்டான வத்த ந் தாங் ரகச ் த் ர ம்" (அறப்.சத.39);.

த.வ. இல்லக்கலகம்.

     [ ரகம்+ த் ரம்.]

     [Skt.graha → த. ரகம்.]

ரகச் ற்

 
  ரகச் ற்  giragaccuṟṟu, ெப.(n.)

   ேகாள்கள் ழ ம் பாைத; revolution ofplanets.

த.வ. ேகாள் ற் .

     [ ரகம்+ ற் .]

     [Skt.graha → த. ரகம்.]

ரகச டம்

 
  ரகச டம் giragasabuḍam, ெப.(n.)

    றப் க் கணியத் ல் (ஜாதகம்); ேகாள்களின் நிைலைய வைரய க்ைக; determining the correct position of 
planets, at the time of one's birth.

த.வ. ேகாள்வைரயைற.

     [Skt.graha → த. ரகம்.]

ரகசம்

ரகசம் giragasam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக நிரயம் ( வத . வரக்்க.115);; hell.

     [Skt.krakaca → த. ரகசம்.]

ரகசன்

 
  ரகசன் giragasaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  காபா க மதத்தவன்; one who belonged to {} religion.

ரகசாந்

 
  ரகசாந்  giragacāndi, ெப.(n.)

   ேகாள்களால் உண்டாகக் ய ைமகள் க ம் ெபா ட் ச ்ெசய் ம் நீக்க ைன; propitiation of 
planets by offering oblation prayer, etc.,

த.வ. ேகாளைம .

     [Skt. graha+{} → த. ரகம்+சாந் .]
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ரகசாரம்

ரகசாரம் giragacāram, ெப.(n.)

   1. ேகாள்களின் ழற்  நிைல; planetary motion.

   2.  ைம த ம் ேகாளின் பயன்; evil influence of planets, as pain, poverty, sickness.

த.வ. ேகாள்பயன்.

     [Skt.graha → த. ரகம்.]

ரக ரம்

 
  ரக ரம் giragasuram, ெப.(n.)

   பண்ணின் ெதாடக்க இைச; initial note of a melody-type.

த.வ. ெதாடக்கப்பண்.

     [Skt.graha+svaram → த. ரக வரம்.]

ரகெசபம்

 
  ரகெசபம் giragasebam, ெப.(n.)

   ேகாள்களினால் ஏற்படக் ய ைம க ம் ெபா ட்  உ ேவற் ைக; prayer offered to planets to 
propitiate them toward off their evil influence.

த.வ. ேகா .

     [Skt.graha+{} → த. ரகெசபம்.]

ரகணசச்ந் க்கட்

 
  ரகணசச்ந் க்கட்  giragaṇaccanduggaṭṭu, ெப.(n.)

   ேகாள் மைறப் த் ெதாடங் ,  மள ம் உள்ள காலம்; duration of an eclipse.

த.வ. ேகாள்மைறப் க்காலம்.

     [Skt.grahana+sandhi+ → த. ரகணச ்சந் +கட் .]

ரகணசத்

 
  ரகணசத்  giragaṇasatti, ெப.(n.)

   உணரந்்  ெகாள் ந் றைம; power of comprehension.

த.வ. உள் ணர் றன்.

     [Skt.grahana → த. ரகணசக் .]

ரகணேதாடம்

ரகணேதாடம் giragaṇatōṭam, ெப.(n.)

    ற் க் ம் காலத் ல் தாய், ேகாள் மைறப்ைபக் காண்பதால்,  ழந்ைதக்  உண்டாவதாகக் 
க தப்ப ம் ேம தட் ப் ள ேநாய் (ைபஷஜ.207);; harelip in a child, supposed to be the result of the mother's 
seeing an eclipse when pregnant.

த.வ. ேகாட் ற்றம்.

     [Skt.grahana+{} → த. ரகணேதாடம்.]

ரகணம்

ரகணம் giragaṇam, ெப.(n.)

   1. பற் ைக; holding fast, grasping, seizure.

   2. மனத் ல் உணரந்்  ெகாள் ைக; comprehension.

   3. நில  மற் ம் ஞா ற் ன் ேகாள் மைறப் ; eclipse, as the seizing of the sun or moon by the nodes {} or {}.

த.வ. ேகாள்பற் , ேகாள்மைறப் .

     [Skt.grahana → த. ரகணம்.]
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ரகணேமாசனம்

 
  ரகணேமாசனம் giragaṇamōcaṉam, ெப.(n.)

ரகணேமாடச்ம் பாரக்்க;see kiragana-{}.

த.வ. ேகாட்ேப .

     [Skt.grahana+ → த. ரகணேமாசனம்.]

ரகணேமாட்சம்

 
  ரகணேமாடச்ம் giragaṇamōṭcam, ெப.(n.)

   ேகாள் மைறப்  நீங் ைக; end of an eclipse.

த.வ. ேகாட்ேப .

     [Skt.girahana+{} → த. ரகண ேமாடச்ம்.]

ரகணி

 
  ரகணி giragaṇi, ெப.(n.)

   ெசரியாைமயால் உண்டா ம் வ ற் ப் ேபாக்  (ைபஷஜ.);; continual looseness of the bowels, chronic 
diarrhoea of six kinds.

     [Skt.grahani → த. ரகணி.]

ரகத்

 
  ரகத்  giragatti, ெப.(n.)

   இல் வாழ்க்ைக ப்பள்; married woman (யாழ்.அக.);.

த.வ. இல்லாள், மைன .

     [Skt.grha-sthi → த. ரகத் .]

ரகதானம்

 
  ரகதானம் giragatāṉam, ெப.(n.)

   ஒன்ப  ேகாள்களின் நன்ைமகைளப் ெப ம் ெபா ட்  ெசய் ம் ெகாைட; gift intended to avert the 
malignant influence of planets.

த.வ. ேகாள்ெகாைட.

     [Skt.graja+{} → த. ரகதானம்.]

ரகேதாடம்

 
  ரகேதாடம் giragatōṭam, ெப.(n.)

   ேகாள்களினால் ஏற்ப ம் ைம; affliction, calamity, suffering from the malignant influence of planets.

த.வ ேகாள் ற்றம்.

     [Skt.graha+{} → த. ரகேதாடம்.]
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ரகநைட

 
  ரகநைட giraganaḍai, ெப.(n.)

   ேகாள்களின் நகர் நிைல; planetary motion.

த.வ. ேகாளியக்கம்.

     [ ரகம்+நைட.]

     [Skt.graha → த. ரகம்.]

ரகநிைல

 
  ரகநிைல giraganilai, ெப.(n.)

   ேகாள் நிற் ம் ஐந்  நிைலைம; aspect of planets of which there are five.

அைவ; நட் , ஆட் , உசச்ம், பைக, நீசம்.

த.வ. ேகாள்நிைல.

     [Skt.graha+ → த. ரகம்.]

ரகேநாக்

 
  ரகேநாக்  giraganōggu, ெப.(n.)

   ேகாள்களின் பாரை்வ; relative aspect of planets, one to another; configuration, in four aspects,

அைவயாவன; கால்ேநாக் , அைர ேநாக் ,  க்கால் ேநாக் ,   ேநாக் ,

த.வ. ேகாள்ேநாக் .

     [Skt.graha → த. ரகம்.]

ரகப்பா

 
  ரகப்பா  giragappāṭu, ெப.(n.)

   க ரவேனா  ேவ  ேகாள் இைணந்  ஓர ்ஓைர ல் நிற்ைக (யாழ்.அக.);; the conjunction of the sun and a 
planet.

த.வ. ேகாள்நிைல.

     [Skt.graha → த. ரகம்.]

ரகப் ரேவசம்

 
  ரகப் ரேவசம் giragappiravēcam, ெப.(n.)

கப் ரேவசம் பாரக்்க;see kirugappravesam,

    தாகக் கட் ய அல்ல  வாங் ய ட் ல் நடப்  (சடங் கள்); ெசய்  ேய ம் நிகழ்ச் ; a 
ceremony performed at the time of occupying a newly built house; house warming.

த.வ.  மைன ழா.

ரகப் ரேவசம் என்ப  தவ .

ரகப் ரீ

 
  ரகப் ரீ  giragappirīti, ெப.(n.)

   ேகாள்க க் க் ெகாைட த யவற்றால் அன்  ெசய்ைக; propitiation of planets, by prayer, offerings, etc.

த.வ. ேகாள் ப்பம்.

     [Skt. graha+{} → த. ரகப் ரீ .]
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ரகப் ைழ

 
  ரகப் ைழ giragappiḻai, ெப.(n.)

ரகேதாடம் பாரக்்க;see kiraga-{}.

த.வ.ேகாள் ற்றம்.

     [Skt.graha → த. ரகம்.]

ரகப்ெபயரச்்

 
  ரகப்ெபயரச்்  giragappeyarcci, ெப.(n.)

   ேகாள்கள் இடமா ைக; transit of a planet from one zodiacal sign to another.

த.வ. ேகாள்ெபயரந்ிைல.

     [ ரகம்+ெபயரச்் .]

     [Skt.graha → த. ரகம்.]

ரகபதனம்

 
  ரகபதனம் giragabadaṉam, ெப.(n.)

    ைடவைர (அடச்ேரைக);; latitude of a planet.

     [Skt.graha+patana → த. கபதனம்.]

ரகப

 
  ரகப  giragabadi, ெப.(n.)

   ஞா ; sun, as lord of planets.

த.வ. ேகாள்தைலவன்.

     [Skt.graha+pati → த. ரகப .]

ரகபரி த்

 
  ரகபரி த்  giragabarivirutti, ெப.(n.)

   ேகாள்களின் ழற் ; revolution of a planet.

த.வ. ேகாள் ழற் .

     [Skt.graha+parivirutti → த. ரகபரி த் .]

ரக ைட

 
  ரக ைட giragapīṭai, ெப.(n.)

ரக ேதாடம் பாரக்்க;see kiraga-{}.

த.வ. ேகாள் ற்றம்.

     [Skt.graha+{} → த. ரக ைட.]
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ரகம்

ரகம்1 giragam, ெப.(n.)

   1. ேகாள்கள்; planets of which there are nine in the Hindu System.

அைவ; ஞா ,  ங்கள், ெசவ்வாய், அ வன் ( தன்);, இரா , ேக .

   2. இைசப்பாட் ன் ( ரத்்தைன); ெதாடக்க காலத்ைத உணரத்் வதா ய தாள அள க ெளான்  
(பரத.தாள.42);; the element of time-measure which specifies the starting beat of a song, of four kinds அைவ;

அ தம், அநாகதம், சமம்,  ஷயம், one of ten {}.

     [Skt.graha → த. ரகம்.]

  ரகம்2 giragam, ெப.(n.)

கம் பாரக்்க;see kirugam.

த.வ. இல்லம்.

     [Skt.grha → த. ரகம்.]

ரகமண்டலம்

 
  ரகமண்டலம் giragamaṇṭalam, ெப.(n.)

ரக  பாரக்்க;see kiraga-{}.

த.வ. ேகாள்மண் லம்.

     [ ரகம் + மண்டலம்.]

     [Skt.graha → த. ரகம்.]

ரகமா ைக

 
  ரகமா ைக giragamāligai, ெப.(n.)

ரகமாைல பாரக்்க்;see kiraga-{}.

த.வ. ேகாள்மாைல.

     [ ரகம்+மா ைக.]

     [Skt.graha → த. ரகம்.]

ரகமாைல

 
  ரகமாைல giragamālai, ெப.(n.)

   ேகாள்கள் மாைல ேபான்  ெதாடரந்்  நிற் ம் நிைல; position of two or more plants in the zodiacal signs 
following each other as a garland in their own order.

த.வ. ேகாள்மாைல.

     [ ரகம்+மாைல.]

     [Skt.graha → த. ரகம்.]

ரகவட்டம்

ரகவட்டம் giragavaṭṭam, ெப.(n.)

ரக  பாரக்்க;see kiraga-{}.

   2. ேகாள்க ளின் ழற் ; revolution of a planet.

த.வ. ேகாள்வட்டம்.

     [ ரகம்+வட்டம்.]

     [Skt.graha → த. ரகம்.]
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ரக

 
  ரக  giragavīti, ெப.(n.)

   ேகாள் ெசல் ம் வ ; planetary orbit.

த.வ. ேகாள்வ .

     [ ரகம்+ .]

     [Skt.graha → த. ரகம்.]

ரகன்

 
  ரகன் giragaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் பறைவ; a kind of bird (சா.அக.);.

ரகாகமம்

 
  ரகாகமம் kirakākamam, ெப.(n.)

   ேபய்ப் க்ைக; demoniacal possession (சா.அக.);.

த.வ. ேபய்ப் .

ரகாராதைன

 
  ரகாராதைன kirakārātaṉai, ெப.(n.)

   ஒன்ப  ேகாள்க க் ம் ெசய்யப்ப ம் ைச; prayer, etc., offered to planets.

த.வ. ேகாட் ைச.

     [Skt.graha+{} → த. ரகாராதைன.]

ர -த்தல்

ர -த்தல் giragittal,    11 ெச. . .(v.i.)

   1. பற் தல்; to seize, grasp.

   2.  ண்ணி ன் உயரந்்  ெகாள் தல்; to comprehend, discern, understand.

   3. ஏற் க் ெகாள் தல்; to receive, accept.

   4.  ப்பால தல்; to infer, deduce, conjecture.

   5.  ப்ப தல்; to draw out, as secrets; to get information about.

   6. ெதா ப்ைப (சாரம்); வாங் தல்; to extract, as essence.

த.வ. உள்வாங் தல்.

     [Skt.graha → த.  ர -த்தல்.]

ரணம்

ரணம் kiraṇam, ெப.(n.)

   1. க ர;் ray of light, beam.

   2. ஒளி; light. brightness, brilliancy.

     " ரணக் கலா " (கந்தரலங்.21);.

   3.  வத் ேதான் யங்கள் இ பத்ெதட்ட ள் ஒன்  (ைசவ.ெபா .335, உைர);; an ancient {} scripture in 
sanskrit one of 28 {}.

த.வ. க ெராளி.

     [Skt.kirana → த. ரணம்.]
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ரணம் -தல்

ரணம் -தல் kiraṇamvīcudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   ஒளிய த்தல்; to emit rays.

த.வ. க ெராளித்தல்.

     [ ரணம்+ -,]

     [Skt.kirana → த. ரணம்.]

ரணமா

 
  ரணமா  kiraṇamāli, ெப.(n.)

   பகலவன் ( டா.);; sun, as emitting rays.

த.வ. க ரவன்.

     [Skt.kirana-{} → த. ரணமா .]

ரணன்

ரணன் kiraṇaṉ, ெப.(n.)

   ஞா , பகலவன், க ரவன்; sun, as having rays.

     " ைளத்த பல்ெப ங் ரணனில் வயங்ெகாளி ளரந்்தான்" (பாரத. ப னான்காம்.108);.

     [Skt. kirana → த. ரணன்.]

ர

ர  kiradu, ெப.(n.)

   1. ேவள்ளி; sacrifice.

     " ர க்கட டா ம்" (அரிசமய.பத் சார.93);.

   2. நிரய (நரக); வைக ( வத . வரக்்கந.115);; a hell.

   3. ஒ  னிவர;் an ancient rsi.

     [Skt.kratu → த. ர .]

ரந்தகர்த்தா

 
  ரந்தகரத்்தா girandagarttā, ெப.(n.)

    லா ரியன்; author of a book, writer.

     [Skt.grantha → த. ரந்தகரத்்தா.]

ரந்தகாரன்

ரந்தகாரன் kirandakāraṉ, ெப.(n.)

   1.  ரந்தகரத்்தா பாரக்்க;see kiranda-{}.

   2. ம ப் ர ல்லாதவன்; impudentfellow.

     [Skt. granta → த. ரந்த. 'காரன்'-உைடைமப் ெபயரீ .]

ரந்தனம்

ரந்தனம் kirandaṉam, ெப.(n.)

   1. அ ைக; weeping.

   2. ஒ ; cry, as of birds (யாழ்.அக.);.

     [Skt.granta → த. ரந்தனம்.]

ரந் த்ெதாய்

 
  ரந் தெ்தாய்  kirandittoyvu, ெப.(n.)

    ண்களால் ேதான் ம் ேநாய்வைக; a disease (யாழ்.அக.);.

     [ ரந் +ெதாய் .]

     [Skt.granthi → த. ரந் .]
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ரமக்காரன்

 
  ரமக்காரன் kiramakkāraṉ, ெப.(n.)

   ஒ ங்காக நடப்பவன் (யாழ்.அக.);; well behaved person, man of good conduct.

த.வ. நன்னைடயன்.

     [Skt.krama → த. ரமம்.'காரன்'-உைடைமப் ெபா ள்ஈ .]

ரமசச்ா

 
  ரமசச்ா kiramaccā, ெப.(n.)

   ேகாள் கணக் ன் உ ப் ; sine of a planet's declination.

     [Skt.krama+{} → த. ரமசச்ா.]

ரம ட்

ரம ட்  kiramasiruṭṭi, ெப.(n.)

   இயற்ைக ( ர );  தல் மண் ( ); வைர ஒன்றன் ன் ஒன்  அைடேவ பைடக்கப்ப ைக 
(ேவதா. .80);; creation of elements one after another, dist.fr.{}-{}.

     [Skt.krama+{} → த. ரம ட் .]

ரமதா

ரமதா  kiramatāṭi, ெப.(n.)

   மைற ன் ஒ ங் ைற தவறாமல் ( ரமபாட); ஓ வ ல் வல்லவன்; one well-versed in the krama method 
of reciting the {}.

     "இவனவதானி வன் ரமதா " ( ரேபாத.11, 5);.

     [Skt.krama+{} → த. ரமதா .]

ரமதாவா

 
  ரமதாவா kiramatāvā, ெப.(n.)

   ஒ ங்  வழக் ; original suit, regular suit.

     [Skt.kirama+{} → த. ரமதாவா.]

ரமப் ரசவம்

ரமப் ரசவம் kiramappirasavam, ெப.(n.)

   இயல்பான ள்ைளப்ேப  (இங்.ைவ.393);; normal, easy delivery.

த.வ.  ள்ைள நற்ேப .

     [Skt.kirama+pra-sava → த. ரமப் ரசவம்.]

ர கம்

 
  ர கம் giramugam, ெப.(n.)

   பாக் மரம்; areca palm.

த.வ. க கம்.

     [Skt.kramuka → த. ர கம்.]

ரயசாசனம்

 
  ரயசாசனம் kirayacācaṉam, ெப.(n.)

    ற்பைன ஆவணம்; bill of sale, sale-deed.

     [Skt.kraya+{} → த. ரயாசனம்.]

ராக

 
  ராக  kirākadi, ெப.(n.)

   ெச வைக; french, chiratta.
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ராம்

 
  ராம் kirām, ெப.(n.)

   க வாளம் ( ங்.);; bridle.

     [Skt.{} → த. ராம்.]

ராம்பாணி

 
  ராம்பாணி kirāmbāṇi, ெப.(n.)

    ராம்  வ லான ஆணி வைக; nail resembling a clove.

த.வ. இலவங்கவ வாணி.

     [ ராம்  + அணி.]

ராம்

ராம்  kirāmbu, ெப.(n.)

   1. இலவங்கம் ( வா.);; clove.

   2.  ராம்  (இலவங்கம்); மரம் ( வக.1901);; clove-tree.

     [U.qaranful → த. ராம் .]

     [P]

ராமக்கணக்கன்

 
  ராமக்கணக்கன் kirāmakkaṇakkaṉ, ெப.(n.)

   ஊரக்் கணக்  ேவைல பாரப்்ேபான்; village accountant.

த.வ. ஊரக்்கணக்கன்.

     [ ராமம்+கணக்கன்.]

     [Skt.{} → த. ராமம்.]

ராமக்காவல்

ராமக்காவல் kirāmakkāval, ெப.(n.)

   1. ஊரக்்காவன்; service of a village watchman.

   2. ஊரக்்காவற்காரன்; village watchma.

த.வ. ஊரக்்காவலன்

     [ ராமம்+காவல்.]

     [Skt.{} →  ராமம்.]

ராமசச்ாவ

 
  ராமசச்ாவ  kirāmaccāvaḍi, ெப.(n.)

   ஊரப்் ெபா டம்; public building in a village.

த.வ. ஊரச்ச்ாவ .

     [ ராமம்+சாவ .]

     [Skt.{} → த. ராமம்.]
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ராமசெ்சல

 
  ராமசெ்சல  kirāmaccelavu, ெப.(n.)

   ஊரப்் ெபா ல் ெசய்யப்ப ம் ெசல ; village contribution for the performance of public functions like festivals.

த.வ. ஊரந்லச ்ெசல .

     [ ராமம்+ெசல .]

     [Skt.{} →  ராமம்.]

ராமசடகம்

 
  ராமசடகம் girāmasaḍagam, ெப.(n.)

   ஊரக்் ; domestic sparrow (சா.அக.);.

     [ ராமம் + சடகம்.]

     [P]

ராமச தாயம்

 
  ராமச தாயம் kirāmasamutāyam, ெப.(n.)

   வ மான ள்ள ஊரப்்ெபா ச ்ெசாத் ; rights enjoyed in common by villagers, as the produce or income from trees 
on common land,tanks, fisheries etc.

     [Skt. {}+samudaya →  ராம ச தயாம்.]

ராமசாந்

 
  ராமசாந்  kirāmacāndi, ெப.(n.)

    ற் ரின் நன்ைமக்காகக் அவ் ரத்் ெதய்வத் ற் ச ்ெசய் ம் ைச (சடங் );; propitiatory ceremony to 
the tutelary deity of a village.

     [ ராமம் + சாந் .]

     [Skt.{} → த. ராமம்.]

ராம ம்மம்

ராம ம்மம் kirāmasimmam, ெப.(n.)

   நாய்; dog, as the lion of the village.

     " ராம ம்மம் ேபாேல ப த் ந் " ( பரம்.பன்னீ.177);.

     [Skt.{}+{} →  ராம ம்மம்.]

ராமணி

ராமணி kirāmaṇi, ெப.(n.)

   1.  ற் ரின் தைலவன்; headman of a village.

   2. தைலைமயானவன் ( ரம் .ஆதவர.்4);; leader or chief.

   3.  ற் ரான்; peasant, villager.

   4. சான்ேறாரி ம், ைகக்ேகாளரி ம் ஒ  வைக னரக்்  வழங் ம் றப் ப் ெபயர;் title of some {} and {}.

த.வ. ஊரத்்தைலவன்.

     [Skt.{} → த. ராமணி.]
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ராமத்தார்

 
  ராமத்தார ்kirāmattār, ெப.(n.)

    ற் ரில் வா ம் மக்கள்; inhabitants of a village.

த.வ. ஊரம்க்கள்.

     [Skt.{}+ → த. ராமம் →  ராமத்தார.்]

ராமத்தான்

 
  ராமத்தான் kirāmattāṉ, ெப.(n.)

   நாட் ப் றத்தான்; rustic, uncivilized person.

த.வ. ஊரான்.

     [Skt.{} → த. ராமம் →  ராமத்தான்.]

ராமேதவைத

 
  ராமேதவைத kirāmadēvadai, ெப.(n.)

   ஊைரக் காவல் ெசய்  மக்கைளக் காக் ந் ேதைவைத; tutelary deity of a village.

த.வ. ஊரக்்காவல்ெதய்வம்.

     [ ராமம் + ேதவைத.]

     [Skt.{} → த. ராமம்.]

ராமநத்தம்

 
  ராமநத்தம் kirāmanattam, ெப.(n.)

   ஊைரய த்  கள் கட்டக் ய இடம்; ground in a village set apart for building houses, village site.

த.வ. ஊரப்் றம்.

     [ ராமம் + நத்தம்.]

     [Skt.{} → த. ராமம்.]

ராமப் ரதட்
ணம்

 
  ராமப் ரதட் ணம் kirāmappiradaṭciṇam, ெப.(n.)

   ஊைரச ் ற் தல் (ஊரவ்லம்);; procession round a village from left to right.

த.வ. ஊரவ்லம்.

     [Skt.{}+piradatcina → த. ராமப் ரதட் ணம்.]

ராமப் ரவரத்்
கம்

 
  ராமப் ரவரத்் கம் girāmappiravarttigam, ெப.(n.)

   ஊர ்அைவ; village council.

     [Skt.{} + iravartiga → த. ராமப் ரவரத்் கம்.]
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ராமபாகம்

 
  ராமபாகம் kirāmapākam, ெப.(n.)

   தாங்கள் ட் க்ெகா த்த ல உரிைமக க்காக நிலக் ழா க் ச ் ற் ரார ்ெச த் ம் 
ைளசச் ன் ஒ  ப ; portion of the crop delivered to the {} if a village in lieu of their miras rights.

த.வ. ப .

     [ ராமம் + பாகம்.]

     [Skt.{} → த. ராமம்.]

ராமம்

ராமம்1 kirāmam, ெப.(n.)

   1. ம த நிலத் ர;் village in an agricultural tract.

     "அந்தண ைறத ங் ராமம்" (மணிேம.13: 102-3);.

   2. ஊர;் village.

   3. பண்களின் ேசரக்்ைக வைக (பரத. இராக.80);; combination of musical notes going up and down the scale.

     [Skt.{} → த. ராமம்.]

  ராமம்2 kirāmam, ெப.(n.)

   நீரப்்பறைவ ( ங்.);; water fowl.

     [{}.{} → த. ராமம்.]

     [P]

ராமா ப

 
  ராமா ப  kirāmādibadi, ெப.(n.)

   ஊரத்்தைலவன்; head of a village, either the proprietor, headman or collector of the revenue on government account.

த.வ. ஊரந்ாயகன்.

     [Skt.{}+adhipati → த. ராமா ப .]

ராமாந்தரம்

 
  ராமாந்தரம் kirāmāndaram, ெப.(n.)

   நாட் ப் றம்; rural parts.

     [Skt.{}+antara → த. ராமாந்தரம்.]

ராமமானியம்

 
  ராமமானியம் kirāmamāṉiyam, ெப.(n.)

   பல, தைல ைறயாகக் ெகாைட ெபற்ேறார ்(இனாம்தார)்;  க ம் இைற  நிலம்; land enjoyed rent-free 
by a hereditary proprietor of a part of the village lands.

த.வ. இைற நிலம்.

     [Skt.{}+{} → த. ராமமானியம்.]
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ராம ன்

 
  ராம ன்  kirāmamuṉcīpu, ெப.(n.)

   ஊைர நி வாகம் ெசய்பவர;் ஊைரயாளக் ய பத ப்பர;் head of a village, vested with judicial, 
criminal and police powers, an office created by the British.

த.வ. ஊரந்ில அ வலர,் ஊர ்நாயகம்.

     [Skt.{}+ → த. ராமம்+ ன் .]

ராமேமைர

 
  ராமேமைர kirāmamērai, ெப.(n.)

    ற் ரக்ளில் ேவைலக்காரரின் உரிைம ( தந் ரம்);; allowance of a portion of the crop to the village officers 
and servants.

     [Skt.{}+{} → த. ராமேமைர.]

ராமா காரி

 
  ராமா காரி kirāmātikāri, ெப.(n.)

ராமா ப  பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{}+{} → த. ராமா காரி.]

ரா யம்

ரா யம் kirāmiyam, ெப.(n.)

   1. தாழ்ந்ேதா ைடய ெகாசை்சப் ேபச்  (இலக். .635, உைர);; rustic, vulgar speech; language of uncultured 
people.

   2. இ வான ; barbarism, that which is corrupt.

     " ரா யமாங் க மச ்சழக் ல்" (ஞானவா.நி வா.11);.

     [Skt.{} → த. ரா யம்.]

ரா யன்

 
  ரா யன் kirāmiyaṉ, ெப.(n.)

   நாட் ப் றத்தவன் ( டா.);; villager, rustic, pleasant.

த.வ. நாட்டான், நாட் ப் றத்தான்.

     [Skt.{} → த. ரா யன்.]

ராவா

 
  ராவா  kirāvāti, ெப.(n.)

   இ ம்  (யாழ்.அக.);; iron.

த.வ. இ ம்ெபான்.

ரான்

 
  ரான் kirāṉ, ெப.எ.(adj.)

    ைல ந்த; dear, high priced.

     [U.{} → த. ரான்.]
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ரி

ரி1 kiri, ெப.(n.)

   பன் ; hog-boar.

     " ரி ங் ரி ம் ேபைர ஞ் ைர ங் ேகட் " (ெவங்ைகக்ேகா.122);.

     [Skt.kiri → த. ரி.]

     [P]

  ரி2 kiri, ெப.(n.)

   மைல; hill, mountain.

     "ெகாண்டல்ெகாள் ரி" (ஞான.50, 10);.

     [Skt.giri → த. ரி.]

  ரி3 kiri, ெப.(n.)

    ைணயாளி; hostage.

     " ரி க் றவன்".

     [Perh.கரி → த. ரி.]

ரி ரி

 
  ரி ரி girigiri, ெப.(n.)

   ம ட் ப் பன்  ( வா.);; wild hog.

த.வ. காட் ப்பன் .

     [Skt. giri+kiri → த. ரி ரி.]

ரிைக

ரிைக1 girigai, ெப.(n.)

ரிைய பாரக்்க;see kiriyai.

     [Skt.{} → த. ரிைக.]

ரிசச்ம்

ரிசச்ம் kiriccam, ெப.(n.)

   வ த்தம்,  ன்பம்; difficulty, trouble, hardship.

     "காைளநீ ரிசச்ெமல்லாங் க த் " (கம்பரா. .28);.

த.வ. ஏதம்.

     [Skt.krcchra → த. ரிசச்ம்.]

ரிசச்ரம்

ரிசச்ரம் kiriccaram, ெப.(n.)

ச் ரம் பாரக்்க;see kirucciram.

     " ரிசச்ர ெமன்ப மன்ேன" (கா க. யாதன்.சாப.14);.

     [Skt.krcchra → த. ரிசச்ரம்.]

ரிசச்ரேராகம்

 
  ரிசச்ரேராகம் kiriccararōkam, ெப.(n.)

    நீர ்ேநாய் வைக ( வரட.்);; a urinary disease.

     [Skt.krcchra+ → த. ரிசச்ரேராகம்.]
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ரிச் ரம்

ரிச் ரம் kiricciram, ெப.(n.)

ச் ரம் பாரக்்க;see kirucciram.

     "சாந் ராயண ரிச் ரம் (காஞ் ப் . வ .57);.

     [Skt.krcchra → த. ரிச் ரம்.]

ரிச் ரட்ீடம்

 
  ரிச் ரீட்டம் kiriccirīṭṭam, ெப.(n.)

ரிசச்ரீடம் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {}.

ரிசம்

 
  ரிசம் kirisam, ெப.(n.)

   ெமன்ைம (யாழ்.அக.);; slenderness, thinness, tenderness.

த.வ. இளந்ைத.

     [Skt.krsa → த. ரிசம்.]

ரிசரம்

 
  ரிசரம் kirisaram, ெப.(n.)

   மைல ற் றந்த யாைன ( வா.);; elephant, as born in mountain.

த.வ. மைலயாைன.

     [Skt.giri+cara → த. ரிசரம்.]

ரிசன்

ரிசன் kirisaṉ, ெப.(n.)

    வன்;{}, as dwelling in Mt. {}.

     " ரிசைன ன்னி" (பாரத.அ ச் னன்றவ.26);.

     [Skt.{} → த. ரிசன்.]

ரி

 
  ரி  kirisu, ெப.(n.)

ரி க்கத்  பாரக்்க;see {}.

     [T.kirusu → த. ரி .]

ரி க்கத்

 
  ரி க்கத்  kirisukkatti, ெப.(n.)

    வாள்; malay dagger, small double edged sword.

த.வ.  ரிக்கத் .

     [ ரி +கத் .]

     [Skt.kirisu → த. ரி .]

     [P]

ரி வா

 
  ரி வா kirisuvā, ெப.(n.)

   தக்கசன் ம கன்; son in law of {} (அ . ந்.);.
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ரிைச

ரிைச1 kirisai, ெப.(n.)

   மைலமகள்;{}, as born of the himalaya.

     "பாரப்்ப ேய வம்ப  ரிைச" ( வாைனக்.ேகாள்ெசங்.81);.

     [Skt.giri-{} → த. ரிைச.]

  ரிைச2 kirisai, ெப.(n.)

ரிைய பாரக்்க;see kiriyai.

ரிட்டணம்

 
  ரிட்டணம் kiriṭṭaṇam, ெப.(n.)

   உைறப்  (யாழ்.அக.);; pungency.

ரிட்டம்

 
  ரிட்டம் kiriṭṭam, ெப.(n.)

ரிட்டணம் பாரக்்க;see {}.

ரி ர்க்கம்

ரி ரக்்கம் kiridurkkam, ெப.(n.)

   மைலயாலான அரண்; hill fort, mountain stronghold.

     "ேபரரணான ரி ரக்்க நீக் தல்" (ஒ ைறக்.41);.

த.வ.மைலயரண்.

     [Skt.giri+durga → த. ரி ரக்்கம்.]

ரிப் ரதட் ணம்

 
  ரிப் ரதட் ணம் kirippiradaṭciṇam, ெப.(n.)

   இைறவன் உைற ம் நல் டமாய் உள்ள மைலைய வலம் வ ைக; going round a sacred hill from left to right.

த.வ. மைலவலம்.

     [Skt.giri+piradatcina → த. ரிப் ரதட் ணம்.]

ரி ட்பகம்

 
  ரி ட்பகம் giribuṭbagam, ெப.(n.)

   ந ம் ைகத்  (சாம் ராணி);; benzoin (சா.அக.);.

ரிமல் ைக

ரிமல் ைக girimalligai, ெப.(n.)

   1. கசப்  ெவட்பாைல (மரவைக); (பதாரத்்த.235);; consessibark.

   2. நீண்ட மரமல் ைக; Indian cordk, Millingtonia hortensis.

த.வ. காட் மல் ைக.

     [ ரி+மல் ைக.]

     [Skt.giri → த. ரி.]

ரி ஞ்

 
  ரி ஞ்  kirimiñji, ெப.(n.)

   ஒ வைகச ் வப் ச ்சாயம்; cochineal, the dried female insect; scarlet dyestuff.

     [U.qirmiz → த. ரி ஞ் .]
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ரி ஞ் ப்

 
  ரி ஞ் ப்  kirimiñjippuḻu, ெப.(n.)

     வைக; cochineal insect, Coccus cacti.

     [ ரி ஞ் + .]

     [Skt.qirmiz → த. ரி ஞ் .]

ரியன்

 
  ரியன் kiriyaṉ, ெப.(n.)

   ேசரன் (யாழ்.அக.);; the {}.

ரியாங்கக்கட்ட
ைள

 
  ரியாங்கக்கட்டைள kiriyāṅgakkaṭṭaḷai, ெப.(n.)

   நடப்  ெந  (சடங்  );; ceramonials.

     [ ரியாங்கம் + கட்டைள.]

     [Skt.kriya → த. ரியா.]

ரியாசக்

ரியாசக்  kiriyācakti, ெப.(n.)

   ஐந்  (பஞ்ச); ஆற்றல்க ள் ஒன்றா  உலகப் பைடப் க்கைளச ்ெசய் , அசெ்சயல்க க்  ஈடாக 
உள் ணர் கைள ஆதன்க க் க் ெகா க் ஞ் வஆற்றல் ( . .1, 63);;{} energy which provides the souls 
with gross and subtle bodies and with experience-planes according to their karma, one of {}.

த.வ. ஆக்கசத் .

     [ ரியா+சத் .]

     [Skt.{} → த. ரியா.]

ரியாைசவம்

ரியாைசவம் kiriyācaivam, ெப.(n.)

   ப னா  வைக வனிய சமயங்க ள் ெசயல்கைளேய காைமயாகக் ெகாள் ஞ் சமயம் 
(த.நி.ேபா.256);; a saiva sect which gives prominence to rites and ceremoneis, one sect of 16 {}.

     [Skt. kriya+{} → த. ரியாைசவம்.]

ரியாத்

 
  ரியாத்  kiriyāttu, ெப.(n.)

   ெச வைக; chiretta.

     [Skt.{} → த. ரியாத் .]

ரியா காரன்

 
  ரியா காரன் kiriyātikāraṉ, ெப.(n.)

    ள்ைளயார ்(யாழ்.அக.);; God {}.

     [Skt.{} → த. ரியா காரன்.]

ரியா க்ைக

 
  ரியா க்ைக kiriyātīkkai, ெப.(n.)

ரியாவ  பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{} → த. ரியா.  ரியா +  ை  →  க்ைக.]
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ரியாபதம்

 
  ரியாபதம் kiriyāpadam, ெப.(n.)

    ைன ற் ச ்ெசால்; finite verb, as the word denoting action.

     [ ரியா+பதம்.]

     [Skt.{} → த. ரியா.]

ரியாபாதம்

 
  ரியாபாதம் kiriyāpātam, ெப.(n.)

    வாகமத் ல் பராபராக் ரிையகளின் வைககைளக் ம் ப ; the section of the {}, which deals with the 
modes of worship.

     [ ரியா+பாதம்.]

     [Skt.{} → த. ரியா.]

ரியா ைச

 
  ரியா ைச kiriyāpūcai, ெப.(n.)

    வாகமத் ல் ள்ள வ பாட் ைற; the worship offered to {} through kiriyai.

     [ ரியா+ ைச.]

     [Skt.{} → த. ரிய.]

ரியாமாரக்்கம்

 
  ரியாமாரக்்கம் kiriyāmārkkam, ெப.(n.)

    த் யைடவதற்  வ  வைகயான (உபாயம்); ெசயல்கள்; rites and ceremonies as the means to attain 
salvation.

     [Skt.{}+{} → த. ரியாமாரக்்கம்.]

ரியாேலாபம்

 
  ரியாேலாபம் kiriyālōpam, ெப.(n.)

   ேவத ஒ ங்  நடப்ைப (ைவ கச ்சடங் ); கைடப் க் ம் ேபா   த யைவ உ ப் களால் 
ெசய் ம் ெசயல்களில் ேந ங் ைற; omission to perform duties ordained by {}, etc.,

     [Skt.{}+{} → த. ரியாேலாபம்.]

ரியாவ

ரியாவ  kiriyāvadi, ெப.(n.)

    ண்டல மண்டலா கைள ம் மைற(ேவ );கைள ம் றத்ேத அைமத்  ஆகமத் ற் யப  
ெசய் ம் ஔத் ரி ை  வைக ( . .8, 3,  வாக்.);; initiatory ceremony in which the guru actually performs the 
necessary rites, as dist. fr. {}, a kind of auttiri-{}.

     [Skt.{} → த. ரியாவ .]

ரியாவான்

ரியாவான்1 kiriyāvāṉ, ெப.(n.)

   ஒ ங்ேக ள்ளவன்; one who duly performs his duties as ordained in Hindu {}.

த.வ. ெந ைறயாளன்.

     [Skt.{} → த. ரியாவான்.]

  ரியாவான்2 kiriyāvāṉ, ெப.(n.)

   மனத்தால் சைன ெசய்பவன் (ஞான சா.14, உைர);; one who mentally worships God.

     [Skt.{} → த. ரியாவான்.]
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ரியா த் ரி

 
  ரியா த் ரி kiriyāvuttiri, ெப.(n.)

ரியாவ  பாரக்்க;see {}.

ரியா க்

 
  ரியா க்  kiriyāvūkki, ெப.(n.)

   தான் எந்த வைக மாற்றத் ற் ம் உள்ளாகாமல் தான் ேசரந்் ள்ள ல் ேவ யல் மாற்றத்ைதத ்
ண் வதற்கான ெபா ள்; catalyst.

த.வ. ெசய க் .

     [Skt.{} → த. ரியா.]

ரிேயந் ரியம்

 
  ரிேயந் ரியம் kiriyēndiriyam, ெப.(n.)

   ெசயற் க கள் அதாவ  ஐவைகப் லன்கள்; organs of motor action and they are so called from their five 
different actions in the body (சா.அக.);.

     [ ரியா + இந் ரியம்.]

ரிைய

ரிைய kiriyai, ெப.(n.)

   1. ெசய்ைக; act, action, deed.

   2.  வைன மைறகளில் யவா  றத்தா ம், அகத்தா ம் வ ப ைக ( .ேபா.பா.359);; second of the 
fourfold means of attaining salvation, which consists in worshipping {} with rites and ceremonies prescribed in the {}.

   3. இறந்ேதார ்ெபா ட்  ெசய் ம் ெசய்ைக; funeral rites and solemnities, ceremony of offering oblations to the 
deceased ancestors.

   4. தாளப் ராணதெ்தான் ; mode of measuring time, one of ten {}.

   5.  ைன; verb.

   6.  ரியாசத்  பாரக்்க;see {}.

   7.  ரியாவ  பாரக்்க ( . .8, 3);;see {}.

த.வ. ெசயல்.

     [Skt.{} → த. ரிைய.]

ரிையக்ேக

 
  ரிையக்ேக  kiriyaikāṭu, ெப.(n.)

    ைறேக ; slovenliness, debauchery, disorderliness.

     [ ரிைய+ேக .]

     [Skt.kriya → த. ரிைய.]

ரிையெக -தல்

ரிையெக -தல் giriyaigeḍudal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஒ ங்க தல்; to be disorderly. solvenly. destitute of good conduct, irregular in habits.

     " ரிைய ெகட்டவன்".

     [ ரிைய+ெக -,]

     [Skt.kriya → த. ரிைய.]
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ரிைய ல்ஞான
ம்

ரிைய ல்ஞானம் kiriyaiyilñāṉam, ெப.(n.)

   மனத்தால் சைன ெசய் ம் ெபா  நிக ம் கர்  உணர்  ( .ெபா.பா.8, 1, 2, பக்.358);; ecstatic 
condition during mental worship.

     [Skt.kriyayil+{} → த. ரிைய ல் ஞானம்.]

ரிைய ல்ேயாக
ம்

ரிைய ல்ேயாகம் kiriyaiyilyōkam, ெப.(n.)

   மனத்தால் ெசய்யப்ப ம் சைன ( .ேபா.பா.8, 1, 2, பக்.358);; mental worship of {}.

     [Skt.{}+{} → த. ரிைய ல்ேயாகம்.]

ரிைய ற் ரி
ைய

ரிைய ற் ரிைய kiriyaiyiṟkiriyai, ெப.(n.)

    வாகமத் ற் ய வா ப்  ைறப்ப  ( த்  ன்னாக);  வ  ( வ ங்கம்); வ ற் ெசய் ம் 
சைன ( .ேபா.பா.பக்.357);; purificatory ceremonies enjoined in {}.

     [Skt.{}+{} → த. ரிைய ற் ரிைய.]

ரிைய ற்சரிைய

ரிைய ற்சரிைய kiriyaiyiṟcariyai, ெப.(n.)

    வ சைனக்  ேவண்டப்ப ம் ைணப் ெபா டக்ெளல்லாம் ெசய்ைக ( .ேபா.பா.பக்.357);; collecting 
materials for the worship of {}.

     [Skt.{}+{} → த. ரிைய ற்சரிைய.]

ரிராசன்

 
  ரிராசன் kirirācaṉ, ெப.(n.)

   பனி (இமய); மைல ( ங்.);;{}, as the king of mountains.

     [ ரி+ராசன்.]

     [Skt.giri → த. ரி.]

ரிராளி

 
  ரிராளி kirirāḷi, ெப.(n.)

   பசை்சக் க ப் ரம்; crude camphor (சா.அக.);.

ரிவாணம்

 
  ரிவாணம் kirivāṇam, ெப.(n.)

   நீலாஞ்சனக் கல்; antimony.

     [Skt.kiri+ → த. ரிவாணம்.]

ரசீெ்சனல்

 
  ரீசெ்சனல் kirīcceṉal, ெப.(n.)

   ஓர ்ஒ க் ப் ; onom, signifying creaking sound.

     [க்ரீச ்+ எனல்.]

ரசீன்

 
  ரீசன் kirīcaṉ, ெப.(n.)

    வன் ( ங்.);;{}, as lord of Mt.Kailasa.

     [Skt.giri+{} → த. ரீசன்.]

ரட்ீம

 
  ரீட்ம  kirīṭmarudu, ெப.(n.)

    ேவனிற் காலம்; summer, the months of {} and {}, one of six rutu.

     [Skt.{} →  ரீட்ம .]
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ரட்ீ மம்

 
  ரீட் மம் kirīṭṭumam, ெப.(n.)

    ேவனிற் காலம் ( ங்.);; hot season, the months of {} and {}.

     [Skt.{} → த. ரீட் மம்.]

ரடீதாரி

 
  ரீடதாரி kirīṭatāri, ெப.(n.)

    ேவய்ந்ேதான்; one who wears a diadem, crowned prince, kind.

     [Skt.{}+{} → த. ரீடதாரி.]

ரடீம்

ரீடம்1 kirīṭam, ெப.(n.)

   மணி  ( வா.);; crown, diadem.

     [Skt.{} → த. ரீடம்.]

     [P]

ரடீதாரணம்

 
  ரீடதாரணம் kirīṭatāraṇam, ெப.(n.)

    தல்; crowning, coronation.

     [ ரீடம்+தாரணம்.]

     [Skt.{} → த. ரீடம்.]

ரடீா ப

 
  ரீடா ப  kirīṭādibadi, ெப.(n.)

     ய மன்னன்; crowned king.

     [Skt.{}+{} → த. ரீடா ப .]

ரடீாப் ரமவா

ரீடாப் ரமவா  kirīṭāppiramavāti, ெப.(n.)

   உலகத் ள்ள ேதாற்றங்கெளல்லாம் தற் ெபா ளி ( ரமத் );ன் ைளயாடெ்டன்  
எ த் ைரக் ம் சமயத்தான் (தத் வநிஜா.94);; a sect of {} who hold that all the manifestations in the universe are 
but the sport of brahman.

ரடீாபர்வதம்

 
  ரீடாபரவ்தம் kirīṭāparvadam, ெப.(n.)

    ைளயா வதற்ெகன அைமக்கப் ெபற்ற ெசய் ன் ; mound erected for pastime.

     [Skt.{}+பரவ்தம் → ப வதம்.]
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ரீ

ரீ 1 kirīṭi, ெப.(n.)

   1. அ ச் னன் ( வா.);; Arjuna.

   2. மணி  அணிந்த மன்னன்; king.

     [Skt.{} → த. ரீ .]

  ரீ 2 kirīṭittal,    11 ெச. . .(v.i.)

   1.  ைளயா தல்; to sport, play.

     " ரீ க் ம் பா ம்" (ப ெனா.ெபான்வண்.47);.

   2.  ணரத்ல்; to copulate.

     [Skt.{} → த. ரீ 2-த்தல்.]

ரைீட

ரீைட kirīṭai, ெப.(n.)

   1.  ைளயாட் ; play, sport, amusement.

   2. மகளிர ் ைளயாட்  ( வா.);; pastime of women.

   3.  ணரச்்  ( டா.);; copulation, coition.

     [Skt.{} → த. ரீைட.]

ரதீம்

ரீதம் kirītam, ெப.(n.)

   ெமன் ண்ணம்; chalk (சா.அக.);.

  ரீதம் kirītam, ெப.(n.)

   ெபற்ேறாரிட ந்  ைலக்  வாங்கப்பட்ட தன்ேனற்  ( கார);ப் தல்வன் (ஏலா.31);; son, purchased 
from his natural parents and adopted, one of 12 puttiran.

     [Skt.{} → த. ரீதம்.]

ரவீநா

 
  ரீவநா  kirīvanāṭi, ெப.(n.)

   க த்  நா ; carotid artery (சா.அக.);.

     [ ரீவம் + நா .]

ரவீம்

 
  ரீவம் kirīvam, ெப.(n.)

   க த்  ( வா.);; neck.

     [Skt.{} → த. ரீவம்.]

கக சம்

 
  கக சம் girugagarusam, ெப.(n.)

    ழந்ைதகைளத் தாக் ம் 'ெகால்' எ ம் இ ம ம்,  ன்பமாக ச்  ைக ம்; a spasmodic state of the 
glottis, specially characterised by crowing inspiration, occasioned by the narrowing of the glottis (சா.அக.);.

     [ கம் + க சம்.]
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கச் த் ரம்

 
  கச் த் ரம் girugaccittiram, ெப.(n.)

    ம்பச ்சசச்ர ; family dissension.

த.வ.  ம்பச ்சண்ைட.

     [Skt. grha+chidra → த. கச் த் ரம்.]

கசாரி

கசாரி girugacāri, ெப.(n.)

   இல்லற நிைல ள்ளவன்; house holder.

     "ேபரறேமாம் ங் கசாரிைய ட் ய ேகண்ைமயர"் ( வத .ேகா ர.179);.

த.வ. இல்லறத்தான்.

     [Skt. {} → த. கசாரி.]

கத்தம்

 
  கத்தம் girugattam, ெப.(n.)

   நான்  வைகயாகக் றப்ப ம் நிைலக ள் ஒன்றான இல்லறநிைல; life of a householder, one of four {}.

     [Skt.grha-stha → த. கத்தம்.]

கத்தன்

கத்தன் girugattaṉ, ெப.(n.)

   1. இல்வாழ்வான்; householder, opne in the second stage of life or {}.

   2.  றப்பான நிைல ள்ளவன்; honest, worthy man; man of status.

த.வ. இல்லறத்தாள்.

     [Skt.gr ha-stha →  கஸ்தன் → த. கத்தன்]

கப் ர ட்ைட

 
  கப் ர டை்ட girugappiradiṭṭai, ெப.(n.)

      கட் க் ெகா த்  ஏைழக் ம்பத்ைதக் ேயற் ைக; settling a poor family by providing it with 
house, provisions, etc.,

த.வ.  கல்.

     [Skt.gr ha+ → த. கப் ர டை்ட.]

கப் ரேவசம்

கப் ரேவசம் girugappiravēcam, ெப.(n.)

   1.   ட் ற் ம் ேபா  ெசய் ம் நடப்  (சடங் );; ceremony performed when occupying a newly built 
house.

   2. மணப்ெபண்ைணக் கணவன் ட் ற்  தன் ைற அைழத் க் ெகாள் ம்ேபா  ெசய் ம் நடப்  
(சடங் );; ceremony performed when a bride is first taken to her husband's house.

த.வ. மைன ழா.

     [Skt.gr ha+{} → த. கப் ரேவசம்.]
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கப

கப 1 girugabadi, ெப.(n.)

   1.  ட் த் தைலவன்; master of the house.

   2. இல்லறத்தான்; house holder.

     "பரிகாரங் கப க் ம் ரமசரிக் ம் பகரந்் வாம்" ( வத .பரிகார.2);.

த.வ.  ம்பத்தைலவன்.

     [Skt. gr ha+ → த. கப .]

  கப 2 girugabadi, ெப.(n.)

   ஒ  ெந ப் க் கட ள்; God of fire, fire God.

த.வ. அங் யங்கட ள்.

கம்

கம்1 girugam, ெப.(n.)

    ; house.

     " கத் ன் ைமந்தரக்ண் ேம றாைம ல்" ( நாயக .20, 10);.

த.வ. மைன, இல்.

     [Skt.grha → த. கம்.]

  கம்2 girugam, ெப.(n.)

    ட  (யாழ்.அக.);; throat.

கரன்

கரன் girugaraṉ, ெப.(n.)

   ப ,  னம் த யவற்ைற உண்டாக் ம் பத்  வைகக் காற் க ள் ஒன்  ( லப்.3, 26, உைர);; a vital 
air of the body, causing hunger, anger, etc., one of {}.

     [Skt.kr kara → த. கரன்.]

கவா ல்

 
  கவா ல் girugavāyil, ெப.(n.)

   ேசா , தண்ணீர ் த யைவ வா ன் வ யாக இறங் ம் ழாய்; the passage in the neck by which food and 
water are carried through into the stomach; carrier of food and drink, Oesophagus or gullet (சா.அக.);.

த.வ. உண க் ழாய்.

     [ கம் + வா ல்.]

     [Skt.grha → த. கம்.]

காராதைன

 
  காராதைன kirukārātaṉai, ெப.(n.)

    ட் த் ெதய்வ வ பா ; worship in the house.

த.வ. மைனத ்ெதய்வவ பா .

     [Skt.{} → த. காராதைன.]
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 kirumi, ெப.(n.)

   இல்வாழ்வான்; householder.

     " ரமசரி ெயன்னேவ ேப  வ ேம" (ைசவ.ஆசா.60);.

த.வ. இல்லறத்தான்.

     [Skt.grhin → த. .]

  1 kirumi, ெப.(n.)

    ; worm, insect, maggot.

     "ஈன ல் ச ்ெச னிற் ைறத் ம்" ( வாச.4, 14);.

த.வ.  ச் .

     [Skt.krmi → த. .]

  2 kirumi, ெப.(n.)

   மன்னன் உ நரனின் நான்காவ  மகன்; fourth son of a king {}.

ணி

 
  ணி girugiṇi, ெப.(n.)

   மைன ; mistress of the house, wife.

த.வ. இல்லாள்.

     [Skt.gr hini → த. ணி.]

ச் ரம்

ச் ரம் kirucciram, ெப.(n.)

   1. க வாயாகக் ( ராயச் த்தமாக); கைடப் க்கப்ப ம் ேநாம் ; religious observance for the expiation of 
sin.

     " ச் ரஞ் சாந்தபன தலரிதாய ரதம்" ( ரேபாத.13, 19);.

   2. நீரச்் க்  ேநாய்; urethral stricture.

த.வ. ேநரந்்த ேநான் .

     [Skt.krcchra → த. ச் ரம்.]

ச் ராகரம்

 
  ச் ராகரம் kiruccirākaram, ெப.(n.)

   க ங்க நாட் ல் உள்ள ஒ  ய நீரத்் ைற; sacred bath-ghat in kalinga (அ . ந்.);.

ச் ேரான் ல
னவர்த்தமம்

 
  ச் ேரான் லனவரத்்தமம் kiruccirōṉmīlaṉavarttamam, ெப.(n.)

   ஒ  கண் ேநாய்; a disease of the eye.

     [ ச் ேரான் +  லன + வரத்்தமம்.]

ச் னம்

 
  ச் னம் kirucciṉam, ெப.(n.)

ரிசச்ரம் பாரக்்க;see kiriccaram (சா.அக.);.
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சம்

சம்1 kirusam, ெப.(n.)

   இைளப்  ( டா.);; leanness, thinness, weakness.

த.வ. இைளப்  ேநாய்.

     [Skt.krca → த. சம்.]

  சம்2 kirusam, ெப.(n.)

   1. உழ ; ploughing.

   2. கலப்ைப; plough.

   3. ெகா ; ploughshare.

     [P]

சயம்

 
  சயம் kirusayam, ெப.(n.)

   மைலப் வர ; hill portia (சா.அக.);.

சரான்னம்

சரான்னம் kirusarāṉṉam, ெப.(n.)

   ேசாற் டன் எள் ப் ெபா  கலந்த உண  (ைசவ.ெபா .544, உைர);; a dainty made of sesamam and rice.

த.வ.எள் சே்சா , எட்ேசா .

     [Skt.krsara+anna → த. சரான்னம்.]

சேராகம்

சேராகம் kirusarōkam, ெப.(n.)

   உடைல வற்ற ைவத்  ஒ க் ம் ேநாய் (ைபஷஜ.230);; emaciating disease.

த.வ. உ ரக்்ெகால் ேநாய்.

     [Skt.{}+{} → த. சேராகம்.]

சாட்சம்

 
  சாடச்ம் kirucāṭcam, ெப.(n.)

    லந்  (யாழ்.அக.);; spider.

     [P]

சா

சா  kirucāṇu, ெப.(n.)

   1. பவளக் ெகா ; coral reef.

   2. ெந ப் ; fire (சா.அக.);.

சாந்தன்

 
  சாந்தன் kirucāndaṉ, ெப.(n.)

   ெந ப் ; fire (சா.அக.);.

     [  + சாந்தன்.]

சாநா

 
  சாநா  kirucānāci, ெப.(n.)

   ெமல் ய க் ; a thin nose (சா.அக.);.

த.வ. இல் க் .
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 kirusi, ெப.(n.)

   1. ேவளாண்ைம; cultivation of soil, tillage, agriculture.

   2.  யற் ; effort, activity.

த.வ. ெவள்ளாண்ைம.

     [Skt.{} → த. .]

கன்

 
  கன் girusigaṉ, ெப.(n.)

   உழவன்; cultivation, ryot, farmer.

த.வ. ஏ ழவன்.

     [Skt.{} → த. கன்.]

ட்ட ரணம்

 
  ட்ட ரணம் kiruṭṭaviraṇam, ெப.(n.)

   ஆறாத காயம் அல்ல  ண்; a wound or sore not completely healed up (சா.அக.);.

த.வ. ஆறாப் ண்.

     [ ட்ட +  ரணம்.]

     [Skt.grsti+virana → த. ட்ட ரணம்.]

ட்

ட் 1 kiruṭṭi, ெப.(n.)

   தைல ற் ப் ப  ( டா.);; young cow that has calved once.

த.வ. தைல ற்  ஆ(ன்);.

     [Skt.grsti → த. ட் .]

  ட் 2 kiruṭṭi, ெப.(n.)

   பன் ; hog.

     "எ ரத்்த ட் ன்" (அரிச.் .ேவட்டஞ்.70);.

த.வ. ேகழல்.

     [Skt. ghrsti → த. ரட் .]

  ட் 3 kiruṭṭi, ெப.(n.)

   1. ெகா  வைக; square stalked vine.

   2. பறைவ வைக (பதாரத்்த.893);; a kind of bird.

  ட் 4 kiruṭṭi, ெப.(n.)

   1. அ ஞன்; wiseman.

   2. ேவள்  ெசய்தவன்; one who has performed a sacrifice.
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ட் கம்

 
  ட் கம் giruṭṭigam, ெப.(n.)

   ெகாடை்ட ல்லா ந் ரிக் ெகா ; creeper of seedless raisins (சா.அக.);.

த.வ. ெகா ந் ரி.

     [ ட்  + அகம்.]

ட் சா யம்

 
  ட் சா யம் kiruṭṭicākiyam, ெப.(n.)

   கடற்பழம் என் ம் ெபய ைடய மரம்; south sea island bottle-brush tree (சா.அக.);.

ட் சாரம்

 
  ட் சாரம் kiruṭṭicāram, ெப.(n.)

    ம் ரண்ைட; a variety of sweet adamant creeper (சா.அக.);.

த.வ. இனிப் ப் ரண்ைட.

     [ ட்  + சாரம்.]

ட் ணகந்தகம்

 
  ட் ணகந்தகம் giruṭṭiṇagandagam, ெப.(n.)

    ைடப்பதற்  அரிதான ஒ  வைகக் க ப் க் கந்தகம்; a black or dark and rare variety of sulphur (சா.அக.);.

த.வ. க ங்கந்தகம்.

     [ ட் ணம் + கந்தகம் -  ட் ணகந்தகம் வண்ணம்பற்  வந்த ெசால்லா ம்.]

ட் ணகந்தம்

ட் ணகந்தம் giruṭṭiṇagandam, ெப.(n.)

   1. க ப்  அல் ; black lotus, Nymphae tringra.

   2.  ங்ைக; moringa-Hyarin-thera moringa (சா.அக.);.

     [ ட் ணம் + கந்தம்.]

ட் ணகர்க்கட
கம்

 
  ட் ணகரக்்கடகம் giruḍḍiṇagarggaḍagam, ெப.(n.)

   க ப்  நண் ; black crab (சா.அக.);.

த.வ. க நண் .

     [ ட் ண+கல்+கடகம்.]

ட் ணகர்ப்பம்

 
  ட் ணகரப்்பம் giruṭṭiṇagarppam, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் ; a kind of plat (சா.அக.);.

த.வ. க ங்க ப்பம்.
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ட் ணகரித்
மம்

 
  ட் ணகரித் மம் giruṭṭiṇagaritturumam, ெப.(n.)

   ேபய்த் ம்ைம; wild leucas (சா.அக.);.

த.வ. க ந் ம்ைப.

     [ ட் ணம் + கரி +  மம்.]

ட் ணக மம்

ட் ணக மம்1 giruṭṭiṇagarumam, ெப.(n.)

   ெவள்ைள ந்த காயத் த ம்ைபக் க ப்பாக் ைக; the blackening of a white cicatrix, due to a bad or 
defective granulation (சா.அக.);.

த.வ. காயமாற் .

     [ ட் ணம் + க மம்.]

  ட் ணக மம்2 giruṭṭiṇagarumam, ெப.(n.)

    ண்கைளச ் டல் அல்ல  ய்க்ைக; a peculiar way of cauterising a wound or sore (சா.அக.);.

த.வ.  ட் க்ேகால்ேபா தல்.

     [ ட் ணம் + க மம்.]

ட் ணகற்பம்

 
  ட் ணகற்பம் giruṭṭiṇagaṟpam, ெப.(n.)

   க ப்பத் ற்காக ேவண் ச ்ெசய் ம் அயக் காந்தச ்ெசந் ரம்; calcined red oxide prepared with iron and 
magnet for purposes of rejuvenation (சா.அக.);.

த.வ. காயகற்ப ெசந் ரம்.

     [ ட் ணம் + கற்பம்.]

ட் ணகாம்ேபா

 
  ட் ணகாம்ேபா  kiruṭṭiṇakāmbōci, ெப.(n.)

    லா என் ம் ஒ வைகச ்ெச ; black honey shrub (சா.அக.);.

த.வ. க ம் லா.

ட் ணகாயா

 
  ட் ணகாயா kiruṭṭiṇakāyā, ெப.(n.)

   பைன மரம்; palm tree (சா.அக.);.

த.வ. க ம் ல், பைன.

     [P]

ட் ண சச்ம்

 
  ட் ண சச்ம் giruṭṭiṇaguccam, ெப.(n.)

   கண்ணில் உண்டா ம் ; cataract of the eye (சா.அக.);.

த.வ. கண் .
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ட் ண ட்டம்

 
  ட் ண ட்டம் giruṭṭiṇaguṭṭam, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் ட்ட ேநாய்; black leprosy.

த.வ. க ங் ட்டம்.

     [ ட் ணம் +  ட்டம்.]

ட் ணெகந்தம்

 
  ட் ணெகந்தம் giruṭṭiṇagendam, ெப.(n.)

   பைன மரம்; palm tree (சா.அக.);.

த.வ. க ம் ல்

ட் ணெகந்தா

 
  ட் ணெகந்தா giruṭṭiṇagendā, ெப.(n.)

    ங்ைக; drum-stick tree (சா.அக.);.

த.வ. க ப்  ங்ைக.

ட் ணேக

 
  ட் ணேக  kiruṭṭiṇaāḻi, ெப.(n.)

   ஒ  ெச ; brazilian hog weed (சா.அக.);.

ட் ணேகளி

 
  ட் ணேகளி kiruṭṭiṇaāḷi, ெப.(n.)

   ெகா  வைக; brazilian hogweed, Bougainvillea spectabilis.

ட் ணசகாயம்

 
  ட் ணசகாயம் kiruṭṭiṇasakāyam, ெப.(n.)

   பாண்டவரக்ளில் ஒ வரான அ ச் னன் ( ங்.);; Arjuna as having Krs na for his comrade.

     [Skt.krsna+ → த. ட் ணசகாயன்.]

ட் ணச னி

 
  ட் ணச னி giruṭṭiṇasaguṉi, ெப.(n.)

   காக்ைக; crow (சா.அக.);.

த.வ. அண்டங்காக்க.

     [ ட் ணம் + ச னி.]

     [P]

ட் ணச கம்

 
  ட் ணச கம் giruṭṭiṇasadugam, ெப.(n.)

   க ப்  ச க மரம்; a black variety of 'Sadugam' an unknown tree (சா.அக.);.
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ட் ணசயந்

 
  ட் ணசயந்  kiruṭṭiṇasayandi, ெப.(n.)

   ஆண்  ேதா ம் கண்ணன் றந்த நாளில் ெகாண்டாடப்ப ம் ழா; celebration of {} birthday.

     [Skt.{} →  ட் ணம் + ெசயந் .]

ட் ணசர்ப்பம்

ட் ணசரப்்பம் kiruṭṭiṇasarppam, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைகக் க ம்பாம் ; a black snake.

   2. க நாகம்; lance hooded black cobra (சா.அக.);.

த.வ. க ப் நாகம், க நாகம்.

     [ ட் ணம் + சரப்்பம்.]

ட் ணசன் க
ம்

 
  ட் ணசன் கம் giruṭṭiṇasaṉṉugam, ெப.(n.)

   க ப் க் கடைல; black Bengal gram (சா.அக.);.

த.வ. க ங்கடைல.

     [ ட் ணம் + சன் கம்.]

ட் ணசாபம்

 
  ட் ணசாபம் kiruṭṭiṇacāpam, ெப.(n.)

   நிலப்பைன; ground palm (சா.அக.);.

த.வ. க ம்பைன.

ட் ணசாரம்

 
  ட் ணசாரம் kiruṭṭiṇacāram, ெப.(n.)

   க ப் ப் ள்ளிகைள உட ல் ெகாண்ட மான்; deer whereon the black dots in whole body (சா.அக.);.

த.வ. க ம் ள்ளிமான்.

     [P]

ட் ணசா

 
  ட் ணசா  kiruṭṭiṇacāli, ெப.(n.)

   ஒ  க ப்  ெநல்; a black variety of paddy (சா.அக.);.

த.வ. க ஞ்சா .

     [ ட் ணம் + சா .]

ட் ணசா சச்
ம்

 
  ட் ணசா சச்ம் kiruṭṭiṇacāliccam, ெப.(n.)

   க ப்பரி ; a variety of black rice (சா.அக.);.

த.வ. க ஞ்சா யரி .
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ட் ண ங்
வாதேதாடம்

 
  ட் ண ங் வாதேதாடம் kiruṭṭiṇasiṅguvātatōṭam, ெப.(n.)

   நாக் க் க த்  இறப் ற்ேக வா ம் ஒ  ேநாய்; a fatal disease marked by the dark appearance of the tounge 
(சா.அக.);.

     [ ட் ணம் +  ங்  + வாதம் + ேதாடம்.]

ட் ண ரகம்

ட் ண ரகம் giruṭṭiṇacīragam, ெப.(n.)

    ரக வைக (பதாரத்்த.1034);; black cumin, Nigella sativa.

த.வ. க ஞ் ரகம்.

ட் ண க்
ைல

ட் ண க் ைல kiruṭṭiṇasukkilai, ெப.(n.)

   க ரவைனச ் ற் க் காணப்ப ம் ஒளி ள்ள ப  (ெசந்.10, 238);; penumbra.

த.வ. ஒளிவட்டம்.

     [Skt.{} → த. ட் ண க் ைல.]

ட் ண ரம்

 
  ட் ண ரம் kiruṭṭiṇasuram, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் காய்சச்ல்; a kind of fever.

த.வ. க ஞ் ரம்.

     [ ட் ணம் +  ரம்.}

     [Skt.krsna → த. ட் ணம்.]

இக்காய்சச்ல் ஏற்பட்டால் உடம் ல் க ப் த் த ம் ம், நாக் , பல், உத ,  த யைவ க ப்பா ம் 
காணப்ப ம் (சா.அக.);.

ட் ண ரணம்

 
  ட் ண ரணம் kiruṭṭiṇacūraṇam, ெப.(n.)

இ ம் த் ; iron rust (சா.அக.);.

த.வ. க ந் .

     [ ட் ணம் +  ரணம்.]

     [Skt.{} → த. ட் ண ரணம்.]

ட் ண ரிைக

 
  ட் ண ரிைக giruṭṭiṇacūrigai, ெப.(n.)

   பாம் ன் நஞ்  ம்ப க் ெகா க் ம் ஒ  ைக ேவர;் the root of an unknown plant given as an antidote 
for snake poison (சா.அக.);.

த.வ. க ேவர.்

ட் ண ள

ட் ண ள  kiruṭṭiṇaduḷasi, ெப.(n.)

    ள  வைக (பதாரத்்த.304);; purple-stalked basil, Ocimum sanctumtypica.

த.வ. க ந் ள .

     [ ட் ண(ம்); +  ள .]

     [Skt.{} → த. ட் ணம்.]
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ட் ணேதவரா
யர்

 
  ட் ணேதவராயர ்kiruṭṭiṇatēvarāyar, ெப.(n.)

   ெதாண்ைட நாட் ச ் ற்றரசர;் a petty king of Tondai-{} (அ . ந்.);.

ட் ணேதாடம்

 
  ட் ணேதாடம் kiruṭṭiṇatōṭam, ெப.(n.)

   ஒ வைக நச் க் காய்சச்ல்; typhus fever.

த.வ. க ங்காய்சச்ல்.

     [Skt.{}த. ட் ணம்.]

ட் ணப்பக்கம்

 
  ட் ணப்பக்கம் kiruṭṭiṇappakkam, ெப.(n.)

   இ ள் பக்கம்; dark half of a lunar month or the period of the waning moon.

     [ ட் ணம் + பக்கம்.]

     [Skt.{} → த. ட் ணம்.]

ட் ணபரணி

 
  ட் ணபரணி kiruṭṭiṇabaraṇi, ெப.(n.)

   ஒ  வைகத் ள ; a kind of basil (சா.அக.);.

த.வ.க ந் ள .

     [ ட் ணம் + பரணி.]

ட் ணமா

 
  ட் ணமா  kiruṭṭiṇamātu, ெப.(n.)

   க ப் த் ள ; black basil.

த.வ. க ந் ள .

     [ ட் ணம் + மா .]

ட் ண சர்ர்

 
  ட் ண சர்ர ்kiruṭṭiṇamicrar, ெப.(n.)

   ஒ  பாரப்்பனர;் a Brahmin (அ . ந்த.);.

ட் ண கம்

 
  ட் ண கம் giruṭṭiṇamirugam, ெப.(n.)

   க நிற ள்ள மான் வைக; black antelope.

ட் ண ர்த்

 
  ட் ண ரத்்  kiruṭṭiṇamūrtti, ெப.(n.)

   கண்ண ரான்; Lord {}

த.வ.  மால்.
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ட் ண

 
  ட் ண  kiruṭṭiṇamūli, ெப.(n.)

    ள  (மைல);; holy hasil.

ட் ணய ர்ேவ
தம்

 
  ட் ணய ரே்வதம் kiruṭṭiṇayasurvētam, ெப.(n.)

   எ ர ்மைற ன் (ேவதத் ன்); இ ப க ள் மந் ர ம், மந் ரம் அல்லாத மைற (ேவத);ப் ப  
( ராமணம்); ம் கலந்  டக் ம் ப ; the black {}, as having the mantras and brahmanas mixed up, dist. fr.{}-{}-{}.

     [Skt.{}+{}+{} → த. ட் ணய ரே்வதம்.]

ட் ணராசன்

ட் ணராசன் kiruṭṭiṇarācaṉ, ெப.(n.)

   1.  டாமணி நிகண் ல் கழப்பட்டவன்; one who celebrated by {}.

   2. ெசஞ் ைய ஆண்ட மன்னன்; a king of {}.

ட் ணராயன்

ட் ணராயன் kiruṭṭiṇarāyaṉ, ெப.(n.)

   ப னாறாம் ற்றாண் ன் ெதாடக்கத் ல் ஜய நகரத்ைத ஆண்ட க் யமான மன்ன ள் ஒ வர;்{} 
the famous kind of the narasimha dynasty of vijayanagar, 1509-1530.

     " ட் ண ராயன் ைகேபாற் ெகாைட மடெமன்ப " ( டா.9.10);.

ட் ணெவ

 
  ட் ணெவ  kiruṭṭiṇaveli, ெப.(n.)

   க ப்  எ ; black variety of rat, Musrattas.

த.வ. காெர .

     [ ட் ணம் + எ .]

     [Skt.krsna → த. ட் ணம்.]

இ  க த்தால் அ க்க  அரத்தமாகக் கக் வேதாடன் , மைழக் காலத் ல் யாக அரத்தம் ம் 
(சா.அக.);.

     [P]

ட் ணன்

ட் ணன் kiruṭṭiṇaṉ, ெப.(n.)

   1. கண்ண ரான்; kirusna, son of {}, one of ten incarnations of visnu.

   2. கண்மணிப் பாைவ; Iris of the eye.

   3. அ ச் னன் ( ங்.);; Arjuna.

த.வ. க ங்ெகாண்டல்.

     [Skt.krsan → த. ஷ்ணன்.]

ட் ணா
ட் ணா1 kiruṭṭiṇā, ெப.(n.)

   இந் யா ல் ஆந் ர மாநிலத் ல் உள்ள ஒ  ஆ ; one river in Andrapradesh, India.

ட் ணா னம்

 
  ட் ணா னம் kiruṭṭiṇāciṉam, ெப.(n.)

   க ப்  மானின் ேதால்; skin of black antelope, used as a seat during religious meditation.

     [Skt.{}+{} → த. ட் ணா னம்.]

80

www.valluvarvallalarvattam.com 17516 of 19068.



ட் ணா ரன்

 
  ட் ணா ரன் kiruṭṭiṇācuraṉ, ெப.(n.)

   ஓர ்அரக்கன்; a giant.

ட் ணாஞ்சன
ம்

ட் ணாஞ்சனம் kiruṭṭiṇāñjaṉam, ெப.(n.)

   1. க ப்  ைம; black collyrium.

   2. க ங் ழம்  மரம்; black kandahar tree, bearing blue or black flowers (சா.அக.);.

     [ ட் ணம் + அஞ்சனம்.]

ட் ணாட்ட

 
  ட் ணாட்ட  kiruṭṭiṇāṭṭami, ெப.(n.)

   கண்ணன் றந்த நாள்; birthday of {}, the eighth day of the dark half of the month {}.

     [Skt.{}+{} → த. ட் ணாட்ட .]

ட் ணாப் ரக
ம்

 
  ட் ணாப் ரகம் giruṭṭiṇāppiragam, ெப.(n.)

   அப் ரக வைக; mica.

     [Skt.kr s na + abhraka → த. ட் ணாப் ரகம்.]

ட் ணார்ப்ப
ணம்

 
  ட் ணாரப்்பணம் kiruṭṭiṇārppaṇam, ெப.(n.)

   ெசய ன் ல் அதைனக் கண்ண க் க் ெகா க் ம் ெதாடர;் expression used generally at the close of 
ablutions, rituals, etc., dedicating them to {}.

     [Skt.{}+arppana → த. ட் ணாரப்்பணம்.]

ட் ைண

ட் ைண1 kiruṭṭiṇai, ெப.(n.)

   க ரவைனச ் ற் க் காணப்ப ம் க ைம ள்ள ப  (ெசந். X, 238);; umbra, round the solar disc.

  ட் ைண kiruṭṭiṇai, ெப.(n.)

   1.  ெரௗபைத; Draubadai.

   2. நான்  வைக ஆற்ற ள் (பராசத் ள்); ஒன்  (ைசவச.ெபா .74, உைர);; a form of {}, one of 4.

     [Skt.{} → த. ட் ைண.]

த்தம்

த்தம் kiruttam, ெப.(n.)

   ெசய்யப்பட்ட ; that which is done, made, produced.

     "சத்தமணித்தங் த்தத் தாெலனின்" (மணிேம.29: 395);.

     [Skt. krta → த. த்தம்.]

த்

 
  த்  kirutti, ெப.(n.)

   ேதால் ( டா.);; skin, hide.

     [Skt.krtti → த. த் .]
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த் கா பம்

 
  த் கா பம் kiruttikātīpam, ெப.(n.)

   காரத்் ைக ளக் ; lights lit on theevening of {}.

     [Skt.{} → த. த் கா.]

     [  →  வம் → Skt.{} → த. பம்.]

     [P]

த் ைக

த் ைக1 giruttigai, ெப.(n.)

   1. ஏ  இ களில் வ ட்டர ்ஒ ந்த மற்ற அ வரின் மைன மார;் six saints wives.

   2.  க்கட ளின் (அக்னி); மைன ; wife of Agni.

   3. ஒ  ண் ன்; constellation pleiades.

  த் ைக2 giruttigai, ெப.(n.)

   ஒ  ண் ன் ( வா.);; the constellation pleiades, part of {} and {}.

த.வ. காரத்் ைக.

த் மம்

த் மம்1 kiruttimam, ெப.(n.)

த்  பாரக்்க;see kirutti.

  த் மம்2 kiruttimam, ெப.(n.)

   1. ெசயற்ைகயான  ( டா.);; that which is artificial.

   2. ெபாய் ( டா.);; falsehood, lie, fraud.

   3.  தம்; a class of demons.

     " த் ம னம் பல த்தன ைளத்ேத" (இர . க் .113);.

த.வ. ெசய்மம்.

த் யம்

த் யம் kiruttiyam, ெப.(n.)

   1. ெதா ல்; act, action, operation, functon.

     " தங்கள் த் யகரத்்தாெவன் " ( . .1, 4, மைறஞா.);.

   2. ஆதன் ம்மலங்கைள ஒ த்   ெப வதற் த் ைணயா க் ம் பைடப்  ( ட் ); ( . .1, 
36);; the five functions of God, designed by divine grace for the deliverance of the souls.

அைவயாவன;  ட் ,  , சங்காரம்,  ேராபவம், அ க் ரகம் என்ற கட ளின் ஐந்ெதா ல்.

   3. அபரக் ரிைய (உத்தரக் ரிைய);; funeral rites, obsequies.

த.வ.  ைன.

     [Skt.krtya → த. த் யம்.]

த் ய ைற

 
  த் ய ைற kiruttiyamuṟai, ெப.(n.)

   ெசய் ைற; modus-operandi (சா.அக.);.

த.வ.  ைன ைற.

     [ த் ய +  ைற.]

     [Skt.krtya → த. த் ய.]
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த் ர டம்

 
  த் ர டம் kiruttiraāṭam, ெப.(n.)

   மகதநாட் ல் உள்ள மைல; a hill in {}.

     [ த் ர +  டம்.]

     [Skt.krtya → த. த் ர(ம்);.]

த் ர வாதம்

த் ர வாதம் kiruttirasivātam, ெப.(n.)

   ெதாைட நரம் கைளப் பற் ய ேநாய் (இங்.ைவ.227);; sciatica.

த.வ. ெதாைடநரம் ேநாய்.

     [Skt.fr harasi+{} → த. த் ர  வாதம்.]

த் ரம்

 
  த் ரம் kiruttiram, ெப.(n.)

   க  (நிகண் );; eagle.

த.வ. ப ந் , க ழன்.

     [Skt.gr dha → த. த் ரம்.]

     [P]

த் ரா ரன்

 
  த் ரா ரன் kiruttirācuraṉ, ெப.(n.)

   ஒ  அரக்கன்; giant.

த் ரிம த் ர
ன்

 
  த் ரிம த் ரன் kiruttirimabuttiraṉ, ெப.(n.)

த் ரிமன் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. Krtrima+ → த. த் ரிம த் ரன்.]

த் ரிமம்

த் ரிமம் kiruttirimam, ெப.(n.)

   1. ேபா யான ; that which is artificial sham.

     " த் ரிமேவடம்".

   2. கரவடம் (வஞ்சைன);; deception, fraud.

     "கன்னியர ் த் ரிமத்ைதக்காணரி " (பஞ்ச.அரத்்தநா.61);.

   3.  ம்  (ேசடை்ட);; mischief.

     [Skt. krtrima →  . த் ரிமம்.]

த் ரிமன்

த் ரிமன் kiruttirimaṉ, ெப.(n.)

   ெபற்ேறார ்இைச ன்  தன்ேனற்  ( கார); மகனாகச ்ெசய்  ெகாள்ளப்பட்டவன்; aftificial or adopted 
son; adult son adopted without the consent of his natural parents, one of 12 {}.

த் வாசன்

 
  த் வாசன் kiruttivācaṉ, ெப.(n.)

   கா ல் எ ந்த ளி இ க்கம் வன்; God {}.

த.வ. உலகநாயகன்.
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த் ணி

 
  த் ணி kirutturuṇi, ெப.(n.)

   பம்பந் ராய்; Indian chick weed (சா.அக.);.

தக்

 
  தக்  kirudakkirumi, ெப.(n.)

   ெநய் ல் உண்டா ம் ; a worm found in putrified ghee (சா.அக.);.

த.வ. ெநய் .

     [Skt.krta+krmi → த. தக் .]

தக் னைத

 
  தக் னைத kirudakkiṉadai, ெப.(n.)

   ெநய்ந்நன்  ேகாறல்; ingratitude.

த.வ. ெசய்ந்நன் ெகால்லல்.

     [Skt.{} → த. தக் னைத.]

தக் னன்

 
  தக் னன் kirudakkiṉaṉ, ெப.(n.)

   நன்  ெகான்றவன்; ungrateful person.

த.வ.நன் மறந்தவன்.

தக்

 
  தக்  kirudakku, ெப.(n.)

    ம் , ேபாக் ரித்தனம் (வக் ரம்);; roguery, perveristy.

த.வ. ேபாக் த்தனம்.

     [Pkt.krtaka → த. தக் .]

தக் ளபாளித
ேபாசனம்

 
  தக் ளபாளிதேபாசனம் kirudakkuḷapāḷidapōcaṉam, ெப.(n.)

   சரக்்கைரப் ெபாங்கல்; the rice mixed with sugar.

த.வ. அக்காரவ ல்.

     [ தம் +  ளம் + பாளிதம் + ேபாசனம்.]

தகன்

 
  தகன் girudagaṉ, ெப.(n.)

   கண்ணனின் தந்ைதயா ய வா ேதவ க் ப் பத் ைர டம் றந்த மகன்; son of {} from pattirai.

த த் யன்

த த் யன் girudagiruddiyaṉ, ெப.(n.)

   ெசய்தற் ரிய கடைமையச ்ெசய்  த்தவன் ( லப்.10:177, உைர);; who has done his duty.

த.வ. ெசய் ைனயாளன்.

தேகா

 
  தேகா  kirudaāṭi, ெப.(n.)

   அளைவ ல் இயற் ய னிவன்; a saint authority of logic book.
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தெகௗசகம்

 
  தெகௗசகம் girudagausagam, ெப.(n.)

    தரப்்ப நாட் ள்ள ஒ  பட்டணம்; ancient city in vidarpa country.

தசமகன்

 
  தசமகன் girudasamagaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  இ ; a saint.

த டன்

 
  த டன் kirudacūṭaṉ, ெப.(n.)

   உச் க் க்காரன் (யாழ்.அக.);; man who has a knotted lock of hair on the crown of the head.

த.வ. உச் க் .

     [Skt.kr ta+ → த.  த டன்.]

தஞ்ஞைத

 
  தஞ்ஞைத kirudaññadai, ெப.(n.)

   ெசய் நன் ய ைக; gratitude.

த.வ. ெசய்ந்நன் அ தல்.

     [Skt.{} → த. தஞ்ஞைத.]

தஞ்ஞன்

 
  தஞ்ஞன் kirudaññaṉ, ெப.(n.)

   ெசய்நன்  அ பவன்; grateful person.

த.வ. ெசய்ந்நன் உைடயான்.

     [Skt.{} → த. தஞ்ஞன்.]

ததன்வா

 
  ததன்வா kirudadaṉvā, ெப.(n.)

   கண்ணனால் ெவல்லப்பட்ட மன்னன்; a king defeated by Lord {}.

தபாகம்

 
  தபாகம் kirudapākam, ெப.(n.)

   ெநய் னால் ெசய்த ம ந் ; a medicinal preparation made of ghee (சா.அக.);.

த.வ. ெநய்ம்ம ந் .

     [ தம் + பாகம்.]

     [Skt.krta → த. தம்.]

த ராயச் த்த
ம்

த ராயச் த்தம் kirudabirāyacciddam, ெப.(n.)

   ஒ க்கக் ேகட் ற்  ெநய் னால் ேவள்  ெசய்தல்; expiration, atonement, expiratory ceremoney for past sins.

     " தப்ராயஸ் த்தஞ்ெசய் ற்றரா னார-்வாரியத் க் டேவாைல ெய ப் க டப் 
ெபறாததாக ம்" (உத்தரேம ர ்கல்ெவட் ,  தல் பராந்தகன்,  . .921);.

த.வ. க வாய்.

     "வ வாய் ம ங் ற் க வா ளெவன" ( றநா.34,4);.
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த கம்

த கம் girudayugam, ெப.(n.)

   நான்  உகங்க ள் 17,28,000 ஆண்  ெகாண்ட தல் உகம்; the first of four yugas, golden age of the Hindus, 
consisting of 17,28,000 years.

     [Skt.kt ta+ → த. த கம்.]

தவன்மன்

தவன்மன் kirudavaṉmaṉ, ெப.(n.)

   1. பாரதப் ேபாரில் தல் நாள் ேககய டன் ேபார ் ரிந்தவன்; the person who quarrel with {} in {} war.

   2. இ தயன் மகன்; son of {}.

   3. ேதவ ட க் த் தம் ; brother of {}.

த ரியன்

 
  த ரியன் kirudavīriyaṉ, ெப.(n.)

   தனகன் என் ம் மன்னனின் மகன்; son of king {}.

தன்

 
  தன் kirudaṉ, ெப.(n.)

   ெச க் ைடயவன்; arrogant, insolent fellow.

த.வ. ெச க்காளன்.

தா

 
  தா kirutā, ெப.(n.)

   கன்ன ைச; ringlets on the cheeks almost touching the curls of moustache, whiskers.

     [U.{} → த. தா.]

     [P]

தா

தா  kirutāci, ெப.(n.)

   1.  சநாபன் மைன ; wife of {}.

   2. ஒ  ேதவ மகள்; a deity damsel.

   3. ஒ  ெதய்வக் கணிைக; a deity harlot.

     [Skt.{} → த. தா .]

தாந்தம்

 
  தாந்தம் kirutāndam, ெப.(n.)

    ந்த  (யாழ்.அக.);; established truth.

த.வ.ெகாண் .

     [Skt.{} → த. தாந்தம்.]

தாந்தன்

 
  தாந்தன் kirutāndaṉ, ெப.(n.)

   இயமன் (யாழ்.அக.);; yama.

த.வ.எமன்.

     [Skt.{} → த. தாந்தன்.]
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தா ைச

 
  தா ைச kirutāmīcai, ெப.(n.)

தா பாரக்்க;see kiruda

த.வ.கன்ன ைச.

     [ தா +  ைச.]

     [U.{} → த. தா.]

தாரத்்தன்

 
  தாரத்்தன் kirutārttaṉ, ெப.(n.)

   ெப ம் ேப  ெபற்றவன்; one who has attained his object.

த.வ. ெப ம்ேபறாளன்.

     [Skt.krta+artha → த. தாரத்்தன்.]

 
   kirudi, ெப.(n.)

   ஓர ்இைசப்பாட்  ( ரத்்தனம்);; musical composition.

     "இரண்   பா னான்".

த.வ. இைசப்பாடல்.

     [Skt.kr ti → த. .]

வந்தன்

 
  வந்தன் kirudivandaṉ, ெப.(n.)

   வா ேதவ க் த் ேதவ டம் றந்த மரன்; son of {} and Devaki.

ப்பாைக

 
  ப்பாைக kiruduppākai, ெப.(n.)

   ஒ  பக்கமாக அணி ம் தைலப்பாைக; turban slipped on one side of the head, heap near fixed on one side of the 
head.

த.வ. சாய்தைலப்பாைக.

     [  + பாைக.]

     [Skt.krudi → த. .]

ைட

 
  ைட kiruduvuḍai, ெப.(n.)

   இயல்பல்லாத உைட; foppish dress, finery.

த.வ.ெசயற்ெக ைட.

     [  + உைட.]

     [Skt.krtu → த. .]
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பணத் வம்

 
  பணத் வம் kirubaṇattuvam, ெப.(n.)

   க ங்கஞ்சத்தனம்; niggardliness, miserliness.

த.வ.க ங்கஞ்சம்.

     [Skt.Kr pana-tva → த. பணத் வம்.]

பணம்

 
  பணம் kirubaṇam, ெப.(n.)

பணத் வம் பாரக்்க;see kirubanattuvam.

     [Skt.kr pana → த. பணம்.]

பணன்

 
  பணன் kirubaṇaṉ, ெப.(n.)

   க ங்கஞ்சன்; niggard, miser.

த.வ. ஈரங்்ைக ரான்.

     [Skt.krpana → த. பணன்.]

பன்

பன்1 kirubaṉ, ெப.(n.)

பாசாரியன் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.krpa → த. பன்.]

  பன்2 kirubaṉ, ெப.(n.)

   ெகௗதமர ் லத் ல் றந்தவன்; one who born in Kautama's lineage.

பாகடாட்சம்

 
  பாகடாடச்ம் kirupākaṭāṭcam, ெப.(n.)

   அ ட்பாரை்வ; benign, gracious look; look of mercy, compassion.

     [Skt.{}+{} → த. பாகடாடச்ம்.]

பாகரன்

பாகரன் kirupākaraṉ, ெப.(n.)

    வ ள்; divine grace.

     "உன  பாகரேமேதா" ( ப் .499);.

த.வ.  வ டக் ைண.

     [Skt.krpakaram → த. பாகரன்.]

  பாகரன் kirupākaraṉ, ெப.(n.)

   அ க்  இ ப் டமானவன்; the fountain of mercy or grace, as god.

     " பாகர ஞானாகர" (கந்தரலங்.21);.

த.வ. அ ளாளன்.

     [Skt.{}+{} → த. பாகரன்.]
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பாச த் ரம்

 
  பாச த் ரம் kirupācamuttiram, ெப.(n.)

   அ டக்டல்; oceanof grace, as god.

     [Skt.{}+samudra → த. பா ச த் ரம்.]

பாசனம்

 
  பாசனம் kirupācaṉam, ெப.(n.)

   அ டெ்சல்வத் ற்  இ ப் டமான கட ள்; mercy-seat, god, as the seat of mercy and grace.

த.வ. அ டெ்சல்வன்.

     [Skt.{}+{} → த. பாசனம்.]

பாசாரியன்

 
  பாசாரியன் kirupācāriyaṉ, ெப.(n.)

   ெகௗரவரக்ள் மற் ம் பாண்டவரக் க்  ல் த்ைத கற் க் ெகா த்த ஆ ரியரக் ள் ஒ வர ்
(பாரத.);; a preceptor who taught archery to the Kauravas and {}, one of seven, {}.

     [Skt.{}+{} → த. பாசாரியன்.]

பாணம்

 
  பாணம் kirupāṇam, ெப.(n.)

   வாள் (யாழ்.அக.);; sword.

     [Skt.{} → த. பாணம்.]

பா ர்த்

 
  பா ரத்்  kirupāmūrtti, ெப.(n.)

   அ ள் வ வானவன்; one who is the embodiment of mercy.

த.வ. அ ளாளன்.

     [Skt.{}+moorthy → த. பா ரத்் .]

பா

பா  kirupāḷu, ெப.(n.)

   உள்ளத் ல் அ ள் உைடயவன்; merciful, compassionate person.

     "மாம்ஸத்ைத மாற்  அன்னா களினால் உ க்கப் பண்ணிற் பா வாவான்" 
( . .பர.ெசௗத்.ம.6);.

த.வ.அ ள்ள ைடயான்.

     [Skt.{} → த. பா .]
 
   kirubi, ெப.(n.)

   நான் கன் ேபரன் சதாநந்தர ்ெபண்; great grand daughter of {} and {}.

     [Skt.krti → த. .]

டாபாலம்

 
  டாபாலம் kirupīṭāpālam, ெப.(n.)

   கடல் (யாழ்.அக.);; ocean.

     [Skt.{}+{} → த. டபாலம்.]
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ைப

 
  ைப kirubai, ெப.(n.)

   அ ள் ( ங்.);; grace, mercy, clemency, compassion, benevolence.

த.வ. அ ள்.

     [Skt.{} → த. ைப.]

ைபக்கண்

 
  ைபக்கண் kirubaikkaṇ, ெப.(n.)

   அ ட்பாரை்வ (யாழ்.அக.);; gracious or merciful look.

த.வ.அ டக்ண்.

     [ ைய + கண்.]

     [Skt.kr pa → த. ைப.]

க் ரந்

 
  க் ரந்  kirumikkirandi, ெப.(n.)

   அரி ண் (யாழ்.அக.);; canker, an eatging, spreading sore.

     [Skt.krmi+ → த. க் ரந் .]

கண்டேசாழ
ன்

 
  கண்டேசாழன் girumigaṇṭacōḻṉ, ெப.(n.)

   ேசாழ மன்னன்;{} king.

     [இவன் ரத்தாழ்வார ்கண்ைணப் ங் னவன் என்பர.் ஆனால் ைவணவரக்ள்,  ரத்தாழ்வாேர 
இவைரப் பாரக்்கக் டா  எனத் தம் கண்ைணப் ங  இவன் ேமல் எ ந்தார.் எனேவ இவ க் க் 

 ேநாய் உண்டா ற் . அதனால் கண்டேசாழன் என்ற ெபயர ்ெபற்றான் என்பர ்(அ . ந்.);.]

ெகால்

 
  ெகால்  girumigolli, ெப.(n.)

    க்ெகால் ; an agent either killing or rendering powerless the intestinal germs or parasites, vermicide (சா.அக.);.

த.வ. ச் க்ெகால் .

     [  + ெகால் .]

     [Skt.krmi → த. .]

சச்த்

சச்த்  kirumiccatturu, ெப.(n.)

   1. பலா ; Palas tree.

   2. பலாசம் ைத; palas seed.

த.வ.  ச் ப்பைக.

     [Skt.krmi + {} → த. சச்த் .]
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ச் ரம்

 
  ச் ரம் kirumiccuram, ெப.(n.)

    ண் ரிகளால் உண்டா ம் காய்சச்ல் வைக ( .அ.);; fever caused by worms.

த.வ.  ண் ரிக்காய்சச்ல்.

     [  +  ரம்]

     [Skt.krmi → த. .]

ச் ைல

 
  ச் ைல kirumiccūlai, ெப.(n.)

    ண் ரிகளால் உண்டா ம் ைல ேநாய் வைக ( .அ.);; gnawing pain caused by intestinal worms.

த.வ.  ண் ரிவ .

     [  +  ைல.]

     [Skt.krmi → த. .]

செ்சா

 
  செ்சா  kirumiccoṟi, ெப.(n.)

    ண் ரக்ளால் உண்டா ம் ெநா  ேநாய் வைக ( .அ.);; itching caused by worms.

த.வ.  ண் ரிெசா .

     [  + ெசா .]

     [Skt.krmi → த. .]

சத் ட

சத் ட  kirumisattuḍaru, ெப.(n.)

   1.  ரசம் ைத; seed of palaus tree.

   2. பலாசம் ைத; seed of portia tree.

   3. ஆ  ன்னாப் பாைல; worm-killer, woody.

   4. ஒ  ; a plant (சா.அக.);.

த.வ.  ண் ரிப்பைக.

     [Skt.krmi + {} → த. சத் .]

நாசம்

நாசம் kiruminācam, ெப.(n.)

   1.  ராசானிேயாமம் (மைல.);; black henbane.

   2. பலாசம் ைத ( .அ.);; Palas seed.

   3. ெகா வைக; bitter luffa.

     " ைரெயா  ேபய்ப் ரக்் ஞ் மந்த" ( .ெவ.3,25);.

   4.  க்ெகால் ப் ; worm killer.

     [  + நாசம்.]

     [Skt.krmi → த. .]

91

www.valluvarvallalarvattam.com 17527 of 19068.



நா

 
  நா  kirumināci, ெப.(n.)

   ெச  வைக (மைல.);; tinnevelly senna.

     [  + நா .]

     [Skt. krmi → த. .]

நா னி

 
  நா னி kirumināciṉi, ெப.(n.)

    ைம ைள க் ம் ண் ரிகைளக் ெகாள்ளப் பயன்ப ம் ண்ம அல்ல  நீரம் வ ல் 
இ க் ம் ம ந் ; germicide; antiseptic.

     [  + நா னி.]

     [Skt.krmi → த. .]

நிசயம்

நிசயம் kiruminisayam, ெப.(n.)

   எட்  வைகயான அரச நிரயங்க ள் ஒன்  ( .ேபா.பா.2, 3, 1);; a hell, one of eight {}.

     [Skt. krmi + {} → த. நிசயம்.]

மல

 
  மல  kirumimalaḍu, ெப.(n.)

   க ப்ைப ல் க்கள் உண்டாவதால் உண்டா ம் மலட் த் தன்ைம ( .அ.);; sterility from animalculae in 
the uterus.

     [  + மல .]

     [Skt. krmi → த. .]

ணா

ணா kirumiyuṇā, ெப.(n.)

   ஒ  வைக நிரயம்; a hell where souls in the form of worms eat and are eaten by worms.

     " ணா ெவ நரகந் தனிற் ந் - க க் ணவா த் தா ைவ ன் " (ேச .த க்.12);.

த.வ.  நிரயம்.

     [  + உணா.]

     [Skt. krmi → த. .]

ேயாமம்

 
  ேயாமம் kirumiyōmam, ெப.(n.)

   ம ந்  வைக; a vermifuge containing omum.

     [  + ஓமம்.]

     [Skt.krmi → த. .]

ேராகம்

ேராகம் kirumirōkam, ெப.(n.)

   நாக் ப் ச் ைய உண்டாக் ம் ேநாய் (ைபஷஜ.231);; worms, as a disease.

த.வ.  ச் ேநாய்.

     [Skt.krmi + {} → த.  ேராகம்.]

92

www.valluvarvallalarvattam.com 17528 of 19068.



ைவ-த்தல்

 
  ைவ-த்தல் kirumivaittal, ெச. . .(v.i.)

    ண்ணில்  உண்டாதல்; to breed maggots, as in a sore.

த.வ.  ப் ண்.

     [  + ைவ-,]

     [Skt.krmi → த. .]

தலாைட

 
  தலாைட kirumudalāṭai, ெப.(n.)

   ெபா தைல; creeping vervain (சா.அக.);.

ைவ ரி

 
  ைவ ரி kiruvaicūri, ெப.(n.)

   தட்டம்ைம; measles; flat variola (சா.அக.);.

த.வ. ெபரியம்ைம.

     [  + ைவ ரி.]

னம் ரம்

னம் ரம் kiruṉambīram, ெப.(n.)

   1. ெவங்காயம்; onion.

   2. ெவள்ைளப் ண் ; garlic (சா.அக.);.

த.வ.ஈ ள்ளி.

     [ னம் +  ரம்.]

     [P]

ேர

 
  ேர  kirēṇu, ெப.(n.)

    வபத் ைம ெகாண்ட ெபண்; pious of {}.

     [இவள் மக்கட்ேப  ேவண் த் தவம் ெசய்  கங்ைகையக் ழந்ைதயாக அைடந்தாள். 
அக் ழந்ைதைய ரமைலயரசன் வளரத்்தான்.  ன் அக் ழந்ைத வைன மணந்த  (அ . ந்.);.]

ேரதம்

 
  ேரதம் kirētam, ெப.(n.)

த கம் பாரக்்க;see kiruda-yugam.

த.வ.  ேரைத.

     [Skt.krta → த. ேரதம்.]

ேரத கம்

 
  ேரத கம் girētayugam, ெப.(n.)

த கம் பாரக்்க;see kiruda-yugam.

     [Skt.krta → த. ேரதம்.]
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ேரந்

 
  ேரந்  kirēndi, ெப.(n.)

   ஏலத்ேதால் ( .அ.);; cardamom husk.

த.வ. ஏலக்காய்த்ேதால்.

ேரனிடல்

 
  ேரனிடல் kirēṉiḍal, ெப.(n.)

   அஞ்  ஒ ங் தற் ப் ; expr. signifying startling, standing aghast, being panic-stricken.

ேரா

 
  ேரா kirō, ெப.(n.)

   அைடமானம் (P.T.L.);; pledge, mortgage, pawn.

     [Persn.{} → த. ேரா.]

ெரௗஞ்சத் ப
ம்

 
  ெரௗஞ்சத் பம் kirauñjattuvīpam, ெப.(n.)

ர ஞ்சத்  பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{} → த. ெரௗஞ்சத்  பம்.]

ெரௗஞ்சம்

ெரௗஞ்சம் kirauñjam, ெப.(n.)

ர ஞ்சம் பாரக்்க:see {}.

     [Skt.{} → த. ெரஞ்சம்.]

  ெரௗஞ்சம் kirauñjam, ெப.(n.)

   1. ஒ  பட்டணம்; a city.

   2.  ர ஞ்சன் பாரக்்க;see {}

   1. இ  எம ரிக் ச ்ெசல் ம் வ ல் உள்ள . இந்த இடத் ற்  உடைல நீங் ய ஆதன் ேசர ஆ  
மாதம் ஆகம் (அ . ந்.);

ெரௗஞ்சன்

 
  ெரௗஞ்சன் kirauñjaṉ, ெப.(n.)

   ேதவர ்உலகத்தவன்; heavenly men.

ெசௗபரி னிவரின் மைன  மேனாமைய தனியாக இ க் ம் ேபா  அவன் அவளின் ைகையப் 
த்தான். இைதக் கண்ட னிவன் அவைனப் ெப சச்ாளியா மா  ெமா  னான்.  ன் 

இவன  ேவண் தலால் ள்ைளயா க்  வாகனமாக அ ள் ரிந்தார ்(அ . ந்.);.

ெரௗஞ்சாதனம

ெரௗஞ்சாதனம kirauñjātaṉama, ெப.(n.)

   1. தாமைர ல்; the 0. fibres of the stalk of the lotus.

   2.  ப் ; long pepper.

   3. தாமைரக் ெகாடை்ட; the seed of the lotus (சா.அக.);.

ெரௗரியம்

 
  ெரௗரியம் kirauriyam, ெப.(n.)

   ெகா ைம; cruelty, hard-heartedness.

     [Skt.kraurya → த. ெரௗரியம்.]
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ல்-தல் ( ற்றல்)

ல்-தல் ( ற்றல்) kiltalkiṟṟal, ெச. . .(v.i.)

   சம்ம த்தல்; to agree, consent.

     'இைற  ற் ேம' (தக்கயாகப்.57);.

ல் ச(ஷ)ம்

ல் ச(ஷ)ம் kilpisašam, ெப.(n.)

   இரக்கம் (பாவம்); (ேகா ெலா.45);; sin.

     [Skt.{} → த. ல் ச(ஷ);ம்.]

ல்லத்

 
  ல்லத்  killattu, ெப.(n.)

   ெபரிேயார ்அல்ல  மன்னரக்ளால் பரிசாகக் ெகா க்கப்ப ம் ஆைட; robe of honour conferred by the 
nobility or royalty.

     [Ar.Khilat → த. ல்லத் .]

ல்ேலதார்

 
  ல்ேலதார ்killētār, ெப.(n.)

   ேகாடை்ட உசாவல் ( சாரைண); தைலவன்; commandant of a fort.

     [U.{} → த. ல்ேலதார.்]

ல

ல kila, ெப.(n.)

   எ ரப்ாரத்்தல் த ய ெபா ைள ணரத்் ம் வடெமா  இைடச ்ெசால்; a sanskrit word signifying 
expectation, probability, etc.

     " வாகதங்'  லெவன் " ( ைள. இரசவாத.15);.

     [Port.kila → த. ல.]

லம்

லம் kilam, ெப.(n.)

   1.  ைதைக; that which is ruined, dilapidated, laid waste, destroyed.

     "  லமாய் ட்ட ".

   2. இ  ( டா.);; that which is insufficient; trifle.

த.வ. ப .

     [Skt.khila → த. லம்.]

லவம்

 
  லவம் kilavam, ெப.(n.)

   க த்  (யாழ்.அக.);; neck.

லாசம்

லாசம் kilācam, ெப.(n.)

   1. சைதைய க்ெகாண் க் ம் ஏ  வைகத் ேதால்களில் ஒன் ; one of the seven layers of the skin 
covering the muscles of the body.

   2. ேதமல்; a form of skin disease.

லா

 
  லா  kilācu, ெப.(n.)

   கப்பல் ெதா லாளி; lascar; indian sailor.

த.வ. மா .

     [U.{} → த. லா .]
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லாதன்

 
  லாதன் kilātaṉ, ெப.(n.)

   இரண்யக ன் மரன்; son of {}.

இவன் மைன  ெதமனி. மகன் வாதா .  ரகலாதனின் தம் யான இவ க்  அ க் லாதன் என ம் 
ெபய ண்  (அ . ந்.);.

லாபத்

 
  லாபத்  kilāpattu, ெப.(n.)

   இ லாம் மதத் ன் தைலைமப் பத ; caliphate.

     [Ar.{} → த. லாபத் .]

லாம்

லாம் kilām, ெப.(n.)

    னம்; indignation, vexation.

     " லாந்ேதாற்றச ்ெசால் றாள்" (ஈ , 6, 1, 1);.

ைக

 
  ைக giligai, ெப.(n.)

    ற்ெற ; small rat (சா.அக.);.

த.வ.  ண்ெட .

ேகாலம்

 
  ேகாலம் kiliālam, ெப.(n.)

    ரே்க ; slovenliness, disorder,confusion.

சம்பைற

 
  சம்பைற kilisambaṟai, ெப.(n.)

ேகாலம் பாரக்்க;see {}.

ைசெகட்ட

 
  ைசெகட்ட gilisaigeṭṭa, ெப.எ.(adj.)

   ேவைலயற்ற; idle, unemployed, good for nothing.

ட்டம்

 
  ட்டம் kiliṭṭam, ெப.(n.)

   எளி ல் ெபா ள் ளளங்காைமயா ய ற்றம்; obscurity of a passage, unintelligibility.

     [Skt.{} → த. ட்டம்.]

யம்பைற

 
  யம்பைற kiliyambaṟai, ெப.(n.)

சம்பைற பாரக்்க;see {}.

டகம்

டகம் gilīṭagam, ெப.(n.)

   1. ஒ  ; a plant.

   2. ஒ  நச்  ழங் ைடய ; a plant with a poisonous bulbous root (சா.அக.);.
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பம்

 
  பம் kilīpam, ெப.(n.)

   ஆண், ெபண் அல்லாத  (அ ); (உரி.நி.);; person or animal that is neither male nor female, hermaphrodite.

த.வ. ேப .

     [Skt.{} → த. பம்.]

தம்

 
  தம் kilusidam, ெப.(n.)

   வ ைம (யாழ்.அக.);; poverty.

     [Skt.{} → த. தம்.]

ப்தம்

 
  ப்தம் kiluptam, ெப.(n.)

   எப்ெபா ம்; readiness, settled order, certainty.

     [Skt.klpta → த. ப்தம்.]

ேலசம்

 
  ேலசம் kilēcam, ெப.(n.)

    யர;் affliction, distress, pain, anguish, sorrow, grief.

     [Skt.{} → த. ேலசம்.]

ேல -த்தல்

ேல -த்தல் kilēcittal,    11 ெச. . .(v.i.)

ன்பப்ப தல்; to be in anguish, distress, to be afflicted.

     [Skt.{} → த. ேல -த்தல்.]

ேல

 
  ேல  kilēcu, ெப.(n.)

    ழ்ைம (யாழ்.அக.);; lowness.

ேலதம்

ேலதம் kilētam, ெப.(n.)

   உட ன் ேமல் இ ம் ம த் நீர ்(இங்.ைவ.21);; lotion.

த.வ. நீரம்ம ந் .

     [Skt.{} → த. ேலதம்.]

ளப்

ளப் kiḷap, ெப.(n.)

   1. உணவகம்; restaurant; hotel.

   2. ெபா ேபாக்காகக் ம் இடம்; recreation club.

     " ளப் ல் ட்  ைளயாடலாம்" (க்ரியா.);.

த.வ.சாப்பாட் டம்.

ளப்ேபா

 
  ளப்ேபா  kiḷappōcu, ெப.(n.)

   ேசாற் க்கைட; உணவகம்; a restaurant, an eating-house, a hotel.

     [E.Club → த. ளப்ேபா .]
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ளாக்

 
  ளாக்  kiḷākki, ெப.(n.)

    ைலேயற்றம்; high price.

     [U.khiragi → த. றாக் .]

றாக் பண் -
தல்

 
  றாக் பண் -தல் kiṟākkibaṇṇudal, ெச. . . (v.i.)

   அ ைமப்ப த் க் ெகாள் தல்; to affect reserve.

 
   kiṟisu, ெப.(n.)

ரி க்கத்  பாரக்்க;see {}.

     [Malay.kris → த. .]

த்

 
  த்  kiṟittu, ெப.(n.)

   இேய  த் ; christ, the messiah.

     [Gr.kristos → த. த் .]

த் ம

 
  த் ம  kiṟittumasu, ெப.(n.)

   இேய  றந்த நாள்; the day who birth in jesus.

     [E.{} → த. த் ம .]

த் மார்க்கம்

 
  த் மாரக்்கம் kiṟittumārkkam, ெப.(n.)

    த் வ மதம்; christianity.

     [ த்  + மாரக்்கம்.]

     [Gr.kristos → த. த் .]

ன்னரகண்

 
  ன்னரகண்  giṉṉaragaṇṭi, ெப.(n.)

ன்னர தம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.kinnara+kanta → த. ன்னரகண் .]

ன்னர தம்

ன்னர தம் kiṉṉaraātam, ெப.(n.)

   யாழ் இைசக் கைலஞ( ன்னர);ரக்ளால் பாடப்ப ம் இைச; the music of the celestial minstrels.

     " ன்னர தத் க் ேகள்  மாந்தர"் (ெப ங்.உஞ்ைசக்.37, 103);.

     [Skt.{}+{} → த. ன்னர தம்.]

னாரா

 
  னாரா kiṉārā, ெப.(n.)

   ஆ  த யவற் ன் கைர; side, bank, shore.

     [U.{} → த. னாரா.]
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கசம்

கசம்ākasam, ெப.(n.)

   உட ல் எ ம்ைப ஒட் ள்ள தைச; flesh on the bone.

     "வைச கசெமன் வைகயாய்த ் ன் ம் ல " (ேச .ேவதாள.30);.

     [Skt.{} → த. கசம்.]

சதா கம்

 
  சதா கம்ācatārugam, ெப.(n.)

    ங் ல் மரம்; bamboo tree (சா.அக.);.

சபா கம்

 
  சபா கம்ācapātigam, ெப.(n.)

   நீ செ்ச ; Indigo plant (சா.அக.);.

சவல்

 
  சவல் ācavalli, ெப.(n.)

சபரண்ி பாரக்்க;see{} (சா.அக.);.

சா

 
  சாācā, ெப.(n.)

   ெபாய் (யாழ்.அக.);; falsehood.

ācudi, ெப.(n.)

   இைசக் க க ள் ஒன்றா ய ைண வைக (பரத.ஒ .15);; a kind of lute.

     [P]

டதந்தம்

 
  டதந்தம்āṭadandam, ெப.(n.)

   நச் ப் பற்கைள உைடய லங் ; creature having cenomous teeth (சா.அக.);.

     [ டம் + தந்தம்.]

     [Skt.kidam → த. டம்.]

தேகா ந்தம்

 
  தேகா ந்தம்ātaāvindam, ெப.(n.)

   ஒ  வட ல்; வடெமா  இைச ல்; a sanskrit music book (த.ெசா.அக.);.

     [Skt.gita+{} → த. தேகா ந்தம்.]

தசாத் ரம்

 
  தசாத் ரம்ātacāttiram, ெப.(n.)

   இைச த்த ல்; sciene of music.

     [Skt.{}+ → த. தசாத் ரம்.]
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தசாைல

தசாைலātacālai, ெப.(n.)

   இைச ப ங் டம்; hall where music is taught; music hall.

     " தசாைல ங் ேகள் ப்பந்த ம்" (ெப ங்.இலாவாண.7, 131);.

த.வ. இைசக்கல் ரி.

     [ தம் + சாைல.]

     [Skt.{} → த. தம்.]

தநைட

 
  தநைடātanaḍai, ெப.(n.)

   நான்  வைக மைறக ள் ஒன்றா ய சாம மைற (ேவதம்); ( வா.);;{}, as composed of chants.

     [ தம் + நைட.]

     [Skt.{} → த. தம்.]

தம்

தம்1ātam, ெப.(n.)

   1. இைசப்பாட் ; song, chant.

     "மங்ைகயர த தம்" (கம்பரா.கார் க.40);.

   2. இைச; melody, music.

     " த னிய ேல" ( வாச.18, 1);.

   3. வண்  ( வா.);; beetle, bee.

த.வ. இைசப்பாடல்.

     [Skt.{} → த. தம்.]

  தம்2ātam, ெப.(n.)

   1. ெநாய்; ghee.

   2. பழைம; oldness (த.ெசா.அக.);.

த

த ātavīti, ெப.(n.)

   இைச ஒ  வ ன்ற வ ; avenue through which music sounds proceed.

     "கனிந்த த ேய..... தடங்கணார.்.... எய் னார"் ( வக.2039);.

     [ தம் +  .]

     [Skt.gita → த. தம்.]

த ப்

த ப் ātavuṟuppu, ெப.(n.)

   இைசப்பாட் ன்  ( லப்.3, 150, உைர);; limbs or componet elements of a musical piece, which are four.

     [ தம் + உ ப் .]

     [Skt.{} → த. தம்.]

அைவயாவன; உக் ரம்,  ைவ, ஆேபாகம்,  ரகைல.

தேவதம்

 
  தேவதம்ātavētam, ெப.(n.)

   நான்  வைக மைறகளில் ஒன்றா ய சாமமைற (ேவதம்);;{}, as composed of chants.

     [ தம் + ேவதம்.]

     [Skt.{} → த. தம்.]
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தாங்கம்

தாங்கம்ātāṅgam, ெப.(n.)

   இைசக்  வா க் ம் வாச் யக்  ( லப்.3, 14, உைர);; instrumental accompaniment to vocal music.

     [Skt.{}+{} → த. தாங்கம்.]

தா கம்

தா கம்ātānugam, ெப.(n.)

த்  ேவ பா க க் ைசந்த இைசக் களில் ஒன்  ( லப்.3:14, அ ம்.);

 music classification which accomodate with different pantomince (த.ெசா.அக.);.

தா கம்

 
  தா கம்ātāṉugam, ெப.(n.)

தாங்கம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{}+{} → த. தா கம்.]

1āti, ெப.(n.)

   பாடகன் (யாழ்.அக.);; musician.

     [Skt.gita → த. .]

  2āti, ெப.(n.)

   1. பா ைக; singing, chanting.

   2. பாட் ; song.

     [Skt.{} → த. .]

  3āti, ெப.(n.)

   மரவைக; coromandal ebony of mysore.

ைத

ைதātai, ெப.(n.)

   1. நல்ல அறங்கைளக் ம் ெதய்வப் பாடல்; sacred song or poem containing religious doctrines, by an inspired 
sage.

   2. அ ச் னன் ெபா ட் க் கண்ணன் ேபாரக்்களத் ல் அ ைர ய ெமா கள் உைடய , 18 
ப கள் ெகாண்ட மான மகாபாரதத் ல் அடங் ய மான வடெமா  அ  (ஞான);  ல்; a section of 
18 chapters in the {}, containing the sacred instruction of {} to {}.

     "கண்ணன்.....   ைதய ளிச ்ெசய் " (ம ைரக்.763, உைர);.

     [Skt.{} → த. ைத.]

யாக்கணக்

 
  யாக்கணக் āyākkaṇakku, ெப.(n.)

   வடெமா ள்ள ட்  ெமய்ெய த் கைளக் த்  ம் ல்; work dealing with conjunct consonants 
in sanskrit.
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ர்

ர1்ār, ெப.(n.)

   1. ஓெரா க் ப் ; onom sound.

   2. ெசால்; word (த.ெசா.அக.);.

  ர2்ār, ெப.(n.)

   பாட் ; verse, song.

     " ரஎ்ன்  பாட்டாய் அ க்  நிறம் வப்பா " ( வ்.ெபரியாழ்.1, 5, அவ. பக்.86);.

  ர3்ār, ெப.(n.)

   பாயச வைக; a semi-liquid food prepared with milk.

த.வ.கன்னல .

ர்த்தனம்

 
  ரத்்தனம்ārttaṉam, ெப.(n.)

ரத்்தைன பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{} → த. ரத்்தனம்.]

ர்த்தைன

ரத்்தைனārttaṉai, ெப.(n.)

   1. இைசப்பாட் ; song, psalm, hymn.

   2.  கழ்ச் ; praise.

த.வ. இைசப்பாடல்.

     [Skt.{} → த. ரத்்தைன.]

ர்த் -த்தல்

ரத்் -த்தல்ārttittal,    11 ெச. . .(v.i.)

    க தல்; to praise, extol.

     "தன்ெசால்லாற்றான்றன்ைனக் ரத்் த்த மாயன்" ( வ். வாய்.7, 9, 2);.

     [Skt.{} → த. ரத்் -த்தல்.]

ர்த்

ரத்் ārtti, ெப.(n.)

    கழ்; fame, celebrity, renown, distinction, glory.

     " ண் மந்த ரத்்  யன்மண்டலத் சன்" ( வாச.8, 8);.

த.வ.  கழ்.

     [Skt.{} → த. ரத்் .]

ர்த் த்தானம்

 
  ரத்் த்தானம்ārttittāṉam, ெப.(n.)

    றப்  நல்ேலாைர (சங்.அக.);; ascendant, house of one's birth.

     [Skt.{}+{}+ → த. ரத்் த்தானம்.]

ர்த் ப் ரதாபம்

ரத்் ப் ரதாபம்ārttippiratāpam, ெப.(n.)

   1.  க ம் ஆற்ற ம்; fame and splendour.

   2.   கழ்; lustre of fame, glory, renown.

     [Skt.{}+{}+{} → த. ரத்் ப் ரதாபம்.]
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ர்த் டணபாண்
யன்

 
  ரத்் டணபாண் யன்ārttipūṭaṇapāṇṭiyaṉ, ெப.(n.)

   அ ல ரத்்  பாண் யனின் மகன்; son of {}.

ர்த் ம

 
  ரத்் ம ārddimadi, ெப.(n.)

   மன்னர ் லத்ைதச ்ேசரந்்த கனின் ெபண்; daughter of kind {} (அ . ந்.);.

ர்த் மான்

ரத்் மான்1ārttimāṉ, ெப.(n.)

   வ ேதவ க் த் ேதவ டம் றந்த மரன்; son of {} and {} (அ . ந்.);.

  ரத்் மான்2ārttimāṉ, ெப.(n.)

    கழ் ெபற்றவன்; celebrated person, illustrious personage.

     [Skt.{} → த. ரத்் மான்.]

ர்த் லட்

 
  ரத்் லட் ārttilaṭcumi, ெப.(n.)

    கழா ய ; fame personified as {}.

     [Skt.{}+{} → த. ரத்் லட் .]

ர்த் வர்த்தன
ேசாழன்

 
  ரத்் வரத்்தனேசாழன்ārttivarttaṉacōḻṉ, ெப.(n.)

   ஒ  ேசாழ அரசன்; a {} king.

ர்வாணம்

 
  ரவ்ாணம்ārvāṇam, ெப.(n.)

   வா ல ல் வா ம் ேதவரக்ள் ேபசக் யதாகக் க தப்ப ம் வடெமா ;{}, believed as the language of the 
gods.

     [Skt.{} → த. ரவ்ாணம்.]

ரங் ரனார்

 
  ரங் ரனாரā்raṅāraṉār, ெப.(n.)

    லவர ் ரனின் மகனா ய ரனார;் son of {}.

லக

லகālaga, ெப.(n.)

   ஆண் கள் அ ப ல் நாற்பத் ரண்டாம் ஆண்  (ெபரியவ .);; the 42nd year of the Indian cycle of 60 years.

லகம்

லகம்ālagam, ெப.(n.)

   கலகம்; intrigue, trouble.

     'ஏவர ் லகத் னால்.... ெமத்த ங் காய் றாய்' ( வக். ரபந்.கசரேபந் ர. ற.17, 7);.

     [Skt.{} → த. லகம்.]

லைக

 
  லைகālagai, ெப.(n.)

    ழ்ைம (யாழ்.அக.);; lowness.
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லம் லமாக

 
  லம் லமாகālamālamāka,  .அ. (adv.)

    ண்  ண்டாக; into pieces.

லம் லமாகக் த்த ஓைல.

     [Skt.{}+{} → த. லம் லமாக.]

க னிவர்

 
  க னிவர ்gugamuṉivar, ெப.(n.)

   ஒ  இ ; a saint.

கரத்்தமன்

 
  கரத்்தமன் gugarttamaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  மன்னன்; a king.

கேனரியப்ப த
யார்

 
  கேனரியப்ப த யார ்gugaṉēriyappamudaliyār, ெப.(n.)

   த ல் உபேதச காண்டம் பா ய ஆ ரியர;் the author of the Tamil {}.

கண்டம்

 
  கண்டம் kuākaṇṭam, ெப.(n.)

    ல் (யாழ்.அக.);; the Indian cuckoo.

     [Skt.{}_{} → த. கண்டம்.]

சலப் ர னம்

 
  சலப் ர னம் kusalappirasiṉam, ெப.(n.)

   நலம் த்  உசா தல்; friendly enquiry after a person's welfare.

த.வ. நன்னலம் ேகட்டல்.

சலர்

சலர ்kusalar, ெப.(n.)

   1. அ ஞர;் skillful person, expert.

     "அற ற் சலரா ய மாதவர"் (ேச .இலக் ம்.21); (த.ெசா.அக.);.

த.வ.  ேவார.்

சாமந்

 
  சாமந்  kucāmandi, ெப.(n.)

    கமன் ( கஸ் );; flattery, coaxing, wheedling.

     " சாமத் த்தனம்".

     [U.{} → த. சாமத் .]

சாரத்

 
  சாரத்  kucārattu, ெப.(n.)

   ைகவ ; through a person.

     [U.{} → த. சாரத் .]
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கன்

 
  கன் gusigaṉ, ெப.(n.)

    வா த் ரனின் தந்ைதயா ய ஒ  னிவன்; a sage, the father of {}.

     [Skt.{} → த. கன்.]

ராத்

 
  ராத்  kusirātti, ெப.(n.)

    ரச்ச்ர நா ;{}.

த.வ.  சச்ரம்.

ம்பா ைத

 
  ம்பா ைத kusumbāvidai, ெப.(n.)

ம்ப மரத் ன் ைத;seed of false saffron tree.

     [ ம்பா +  ைத.]

ைம

 
  ைம kusumai, ெப.(n.)

    தன்மன் என் ம் மைறேயானின் இைளய மைன ; younger wife of {}.

ரகம்

ரகம் guṭīragam, ெப.(n.)

ரம் பாரக்க;see {}.

     " ஞ் ெசபத்தர ்ேம ங் ரகங் ல " (ேவதாரணிய. பலபத.்21);.

     [Skt.{} → த. ரகம்.]

த் ரசங்கம்

 
  த் ரசங்கம் kuttirasaṅgam, ெப.(n.)

   ஊமச்  (நாம ப.);, நத்ைத; snail.

த் னி

 
  த் னி kuttiṉi, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் பட் ச் ைல; a kind of striped silk.

     [U.{} → Skt.khutani → த. த் னி.]

தப் ரம்சம்
தப் ரம்சம் kudappiramcam, ெப.(n.)

   அண்  தள் ைக (ைபஷஜ.232);; prolapsus.

தாம்

 
  தாம் kutām, ெப.(n.)

   ெபா டக்ைளப் பா காத்  ேசரத்்  ைவக் ம் இடம்; godwon.

த.வ. பண்டகசாைல,  டங் .

     [U.{} → த. தாம்.]
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கலம்

 
  கலம் kutūkalam, ெப.(n.)

   அகக்களிப் ; delight, rapture.

த.வ. அகம ழ் .

     [Skt.{} → த. கலம்.]

ேதாதரி

 
  ேதாதரி kutōtari, ெப.(n.)

   அரக்கர ்இனப்ெபண்; anthropomorlphous demoness.

ந்தமர்

 
  ந்தமர ்kundamar, ெப.(n.)

   ஓர ்இ ; a saint.

ந்தலம்

 
  ந்தலம் kundalam, ெப.(n.)

   வடநாட் ல் பல்லாரி ல் உள்ள நா ; the city in North {} (அ . ந்.);.

நகெவ

 
  நகெவ  gunagaveli, ெப.(n.)

   மரக்காைலப் ேபால் உடல் உள்ள ஒ  வைக எ ; a species of rat with a cylinderical body resembling a wooden 
measure.

ந

ந  gunagi, ெப.(n.)

   ெகட் ப் ேபான நகத்ைத உைடயவன்; one whose nails are rotten.

     " ந் ய ந யாவான் ெசம் ெபாைனத் னா ம்" ( வத . வரக்்க நரகேசட.10);.

     [Skt.ku-nakhin → த. ந .]

ப்தம்

 
  ப்தம் kuptam, ெப.(n.)

    ைனக்கா ; cowhage (சா.அக.);.

     [P]

ப்

 
  ப்  kupti, ெப.(n.)

    ன்  வைக ெசயல்களின் அடக்கம்; restraint, as in thought, speech or deed.

     [Skt.gupti → த. ப் .]

பா ம்பர்

 
  பா ம்பர ்kupākumbar, ெப.(n.)

   மாரவ்ாட நாட் க் யவர;் potter in {} city.

பா

பா  kupāṭi, ெப.(n.)

   இ வான ெசாற்கைளப் ேப பவன்; woman using foul language.

     'நைகயால்மய ெல ப் ங் பா கள்' ( ற்ெறட் த். ப் .15);.

     [Skt.{} → த. பா .]
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பாண்டன்

 
  பாண்டன் kupāṇṭaṉ, ெப.(n.)

   பாணா ரனின் அைமசச்ன்; minister of {} (அ . ந்.);.

பார்

பார ்kupār, ெப.(n.)

   1.  சச் ைக; outcry, complaint.

   2. ஒவ்வாைமயால் ஏற்ப ம் வாந்  ேப ; cholera.

     [U.{} → த. பார.்]

பாரா

 
  பாரா kupārā, ெப.(n.)

பார ்பாரக்க;see {}.

ைக

ைக gubigai, ெப.(n.)

   1. எள்; sesamum seed.

   2. நல்ெலண்ெணய்; gingelly oil (சா.அக.);.

தன்

தன் kubidaṉ, ெப.(n.)

    னங் ெகாண்டவன்; angry man.

     "இகழ் ட வவன் தனாய்" (உத்தரரா.வைரெய .67);.

     [Skt.kupita → த. தன்.]

ர்

 
  ர ்kubur, ெப.(n.)

   நம் க்ைக ன்ைம; disbelief.

     ' ரான காரியம் ெசய்தான்' ( கம்ம ய);.

     [Arab.kufr → த. ர.்]

ம்பதா

ம்பதா  kumbatāci, ெப.(n.)

   1. சங்க ; procuress.

   2.  ைலமகள்; prostitute.

     [Skt.kumbha-{} → த. ம்பதா .]

ம்பா

 
  ம்பா  kumbāṉu, ெப.(n.)

   ஒ  அரக்கன்; a giant (அ . ந்.);.

ம் நசம்

 
  ம் நசம் kumbīnasam, ெப.(n.)

   ெப ம் பாம்  வைக (யாழ்.அக.);; a kind of large serpent.

     [Skt.kumbhinasa → த. ம் நசம்.]
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ம்மக்

 
  ம்மக்  kummakku, ெப.(n.)

   உத ; aid, help, assistance.

     " க் ப் பண்ண".

     [U.kumak → த. ம்மக் .]

மாத்தா

மாத்தா kumāttā, ெப.(n.)

   1. ெசயலன்; agent, steward.

   2. எ த்தர ் த ய ேவைல பாரக்் ம் ழ்ப் பத ப்பவன்; writer, clerk.

த.வ. எ த்தர.்

     [U.{} →  மாஸ்தா → த. மாத்தா.]

ர்தா

 
  ரத்ா kumurtā, ெப.(n.)

   தடச்ன் ெபண்; daughter of {} (அ . ந்.);.

ய்யபா தம்

 
  ய்யபா தம் kuyyapācidam, ெப.(n.)

   க க்கச ்ெசால் (யாழ்.அக.);; secret speech.

     [Skt.guhya-{} → த. ய்யபா தம்.]

ர்த்தனம்

ரத்்தனம் kurttaṉam, ெப.(n.)

    த்  ஆ ம் ெபா  ெசய் ம் உடற்ெசயல்க ள் ஒன்  ( லப்.81,  ழ்க் ப் );; a kind of gesticulation 
in dancing.

ரியம்

 
  ரியம் kuruduriyam, ெப.(n.)

    த்தாத் மா ன் யநிைல;     [Skt.guru+{} → த. ரியம்.]

ரதாரம்

ரதாரம் kuratāram, ெப.(n.)

   எட்  வைகயான மாநிரயங்க ள் ஒன்  ( .ேபா.பா.2, 3);; a hell, one of eight {}.

த.வ.ெப நிரயம்.

ராேசா

 
  ராேசா kurācō, ெப.(n.)

   ெதன் அெமரிக்கா ள்ள ஒ  வைகப் பறைவ னங்கைளச ்சாரந்்த ; the bird belonged to a South 
America's bird.

இ  ஒ  வான்ேகா  அள ல் இ க் ம் என்பர.்  ேராசா ல் வா ன்றதால் இப்ெபயர ்ெபற்ற  
(அ . ந்.);

ரான்

 
  ரான் kurāṉ, ெப.(n.)

    கம  ந  லமாக இைறவனால் அ ளப்பட்டதாகக் றப்ப ம் மைற ல்;{} (க்ரியா.);.

ப் யம்

 
  ப் யம் kurūppiyam, ெப.(n.)

    த்தநாகம்; zinc.
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ப பகம்

 
  ப பகம் gurūpaāpagam, ெப.(n.)

   ேவ பாட்டைமப்  ெகாண்ட ( காரப்பட்ட); இ ப் ; a deformed pelvis, especially in a female distorted pelvis.

த.வ. சப்பாணிஇ ப்

     [Skt.krupa+kupakam]

பசன்மம்

 
  பசன்மம் kurūpasaṉmam, ெப.(n.)

   ேவபா ைடய ( காரப்);  றப் ; monster birth.

த.வ.ெகா ந்ேதாற்றப் றப்

ப ண்டம்

 
  ப ண்டம் kurūbabiṇṭam, ெப.(n.)

   ேவ பாடான ( காரமான);  ண்டம்; monster fotus.

த.வ.ெகா ம் ண்டம்

     [ ப +  ண்டம்.]

     [Skt.{} → த. ப.]

ள் → ( ன்); →  ண்  →  ண்டம்.

பம்

பம் kurūpam, ெப.(n.)

   1. இயல் ந்  மா பட்ட ( காரமான); உ வம், உ ப் க்ேகா ; deformity in features, in limbs.

   2. அழ ன்ைம; ugliness.

த.வ.ெகா உ .

     [  +  பம்.]

     [Skt.ku- → த. .]

உ த்தல் = ேதான் தல், உ  = ேதாற்றம், வ வம், வ ைடப் ெபா ள், உடல். உ  → உ  → உ வம்.

     [த.உ வம் → Skt.{}(வ.வ.1.92);]

வடெமா ல் அ ேக , அவம ப் ,  ைறப ,  ைற,  ைம, தைட, ப க் , இகழ்ச்  ேபான்ற 
ெபா டன் ' '  ன்ெனாட்  இ க் ற .

 
   kurūpi, ெப.(n.)

   இயல் ந்  மா பட்ட உ வ ள்ளவ-ன்-ள்; ugly, illshaped, deformed person.

த.வ. சப்பாணி.

     [Skt.ku- → த. .]

த.உ வம் → Skt.{} → {} → த. .
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ரேகாட்டம்

 
  ரேகாட்டம் kurūraāṭṭam, ெப.(n.)

   க சச்ல் (ேப ); ம ந்தா ம் அைசயா ெகட் க் டல்; costive bowels unaffected by even strong purgatives.

த.வ. கல் டல்.

     [ ர + ேகாட்டம்.]

ள் → ெகாள் → ேகாள் → ேகா  → ேகாட்டம்.

ரேகாட்

 
  ரேகாட்  kurūraāṭṭi, ெப.(n.)

   கற் டேலான்; one with costive bowels.

ரம்

ரம் kurūram, ெப.(n.)

   1. ெகா ைம (உரிநி);; cruelty, savageness.

   2. ேவ பா  ( காரம்);; ugliness.

த.வ.க ரம்.

     [Skt.{} → த. ரம்.]

வடெமா ல் kravi என் ம் லத் ந்  றந்த {} என் ம் ெசால் ற்  ஊ ,  ண், ஊ பா , 
ெவம் ண், ேநா ,  ங் , இரக்கமற்ற, க ப்பான,  ரண்பாடான ேபான்ற பலெபா ள்கள் உள்ளன. 
(மா. .);. இவற் ள் ெகா ைம ேவ பா  ஆ ய ெபா ள்களிேலேய இசெ்சால் த ல் 
வழக் ன் ள்ள .

ரம ந்

ரம ந்  kurūramarundu, ெப.(n.)

   1. ெகா ய ம ந் ; any medicine of a virulent type.

   2. ேவகமான ம ந் ; drastic medicine.

   3. உைறப்பான ம ந் ; medicine with burning or pungent, acrimonious medicine.

த.வ.க ம ந் .

     [ ர + ம ந் .]

     [Skt.{} → த. ர.]

ம  → ம ந் .

ரவைத

 
  ரவைத kurūravadai, ெப.(n.)

    ன் த் க் ெகால் ைக ( த் ரவைத);; cruel butchery, in human murder.

த.வ.  ன் த்தல்

     [Skt.{}+vatai → த. ரவைத.]

ரவாந் ேப

 
  ரவாந் ேப  kurūravāndipēti, ெப.(n.)

   ெகா ய கக்கல் க சச்ல் (வாந்  ேப );; cholera of a virulent or severe type cholera morbus.

த.வ. க ங்கக்கல் க சச்ல்.
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ரன்

 
  ரன் kurūraṉ, ெப.(n.)

   ெகா யவன்; cruel person.

த.வ.அரம்பன்.

     [Skt.{} → த. ரன். 'ன்' ஆ.பா.ஈ .]

ராசயன்

 
  ராசயன் kurūrācayaṉ, ெப.(n.)

ள பாரக்்க;see {}.

ராட்சம்

 
  ராடச்ம் kurūrāṭcam, ெப.(n.)

   ஆந்ைத; owl.

     [P]

ேராசாணிேயாம
ம்

 
  ேராசாணிேயாமம் kurōcāṇiyōmam, ெப.(n.)

ராசானிேயாமம் பாரக்்க;see {}-{}.

     [U.{}+{} → த. ேராசாணி ேயாமம்.]

ேராசானி

 
  ேராசானி kurōcāṉi, ெப.(n.)

ேராசானிேயாமம் பாரக்்க;see {}.

ேராசானிேயாம
ம்

 
  ேராசானிேயாமம் kurōcāṉiyōmam, ெப.(n.)

    ராசான்ேதசத் ல் ைள ம் ஓமம்; omum plant growing in {}.

ேராசானிேயாமப்
பத் ரி

 
  ேராசானிேயாமப்பத் ரி kurōcāṉiyōmappattiri, ெப.(n.)

    ராசான் நாட் ல் ைள ம் ஓமச ்ெச ன் இைல (இ  ஒ  கற்ப ைக);; leaves of omum plant 
growing in {}, a re-juvenating drug.

     [ ேராசான்+ஓமம்+பத் ரி.]

ேராட் ரிடம்

 
  ேராட் ரிடம் kurōḍḍusiriḍam, ெப.(n.)

    ழங்கால் க்கம்; synovitis of the knee joints.

த.வ.  ட்  க்கம்.

ேரா கரி-த்தல்

 
  ேரா கரி-த்தல் kurōṭīkarittal, ெப.(n.)

    ைறப்ப த் த் ெதா த்தல்; to systematise and summarise.

த.வ.  ைறப்ப த்தல்.

     [Skt.{}- → த. ேரா கரி-த்தல். 'தல்' ெதா.ெப.ஈ.]
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ேராதம்

ேராதம்1 kurōtam, ெப.(n.)

   1.  னம் (ேகாபம்);; anger, wrath.

     " ேராதேம ணமா ந்தவர"் ( . .பர.ேராகா.ம .29);.

   2. ெசற்றம், காழ்ப் ணரச்் ; malice, rancour.

   3. காய்சச்ல்; fever.

த.வ. வன்மம்.

     [Skt.{} → த. ேராதம்.]

  ேராதம்2 kurōtam, ெப.(n.)

   மார் ; breast, chest.

     [Skt.{} → த. ேராதம்.]

ேராதவல்லபம்

 
  ேராதவல்லபம் kurōtavallabam, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் ேகாைர; a variety of cyperus.

ேராதன்

ேராதன்1 kurōtaṉ, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைகச ்ேகாைழ ( ேலட் ம);க் ; a form of phlegmatic humour or tendency.

   2. ேகாைழ னால் னம் ெகாள்பவன்; a man angry, because of his phlegmatic tendency.

  ேராதன்2 kurōtaṉ, ெப.(n.)

    னம் ெகாண்டவன் (ேகாப ள்ளவன்); ( ரபத் ரன்.); ( டா.);;{}, as being wrathful.

த.வ.காய் னத்தன்.

     [Skt.{} → த. ேராதம் →  ேராதன்.]

     'ன்' ஆ.பா.ஈ

ேராதன

ேராதன kurōtaṉa, ெப.(n.)

   அ பதாண்  வட்டத் ல் ஐம்பதெ்தான்பதாம் ஆண்  (வ டம்);; the 59th year of the Jupiter cycle of 60 years.

     [Skt.{} → த. ேராதன.]

ேராதனி

 
  ேராதனி kurōtaṉi, ெப.(n.)

   காமங்ெகாள் ம் ெபண் (கா );; a passionate or amorous woman.

த.வ. கா .
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ேரா

ேரா 1 kurōtittal,    11. ெச. . .(v.i.)

   ெசற்றங் ெகாள் தல்; to bear rancour.

த.வ.  தல்.

     [Skt.{}- → த. ேரா -.]

  ேரா 2 kurōti, ெப.(n.)

   ெசற்றங் ெகாண்டவன்-ள்; rancorous person.

த.வ.  றா ,  றாளி.

     [Skt.{} → த. ேரா .]

  ேரா 3 kurōti, ெப.(n.)

   அ பதாண்  வட்டத் ல் ப்பதெ்தட்டாம் ஆண்  (வ டம்);; the 38th year of the Indian cycle of 60 years.

     [Skt.{} → த. ேரா .]

ேரா கம்

 
  ேரா கம் gurōtimugam, ெப.(n.)

   காண்டா லங் ; rhinoceros.

த.வ. கல்யாைன.

ல்கந்

 
  ல்கந்  kulkandu, ெப.(n.)

   சரக்்கைர அல்ல  ேதன் கலந்  பக் வப்ப த் ய ளரி (ேராசா);ப்  இதழ்; a confection of rose prepared 
in sugar or honey-candied rose.

த.வ. ேதன் ளரி.

     [Pers.gul=Ar.gand → த. ல்கந் ]

ல்ேபரீ

 
  ல்ேபரீ  kulpērīcu, ெப.(n.)

   ெமாத்தத ் ரை்வ; total revenue.

     [U.kul-{} → த. ல்ேகரீ ]

ல்மேக

 
  ல்மேக  kulmaātu, ெப.(n.)

   ஆைர; sorrel.

ல்மேராகம்

 
  ல்மேராகம் kulmarōkam, ெப.(n.)

   மண்ணீரல், ஈரல் த யவற் ல் க்கம் கண்  அதனால் ஏற்ப ம் ெசரிமானக் ேகாளா  (அ ரணம்); 
த ய ணங்கள்; indigestionand its consequent symptoms, due to the enlargement of the spleen,liver etc. abdominal 

tumor.

த.வ. ெசரியாேநாய்.
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ல்மவாதம்

 
  ல்மவாதம் kulmavātam, ெப.(n.)

   மண்ணீரைலப் பற் ய ஊைத (வாத); ேநாய்; a disease of the spleen.

த.வ. ஈரல் ஊைத.

ல்மாசம்

ல்மாசம் kulmācam, ெப.(n.)

   1. க நீர,்

 lotion with which wounds are cleaned

   2.  ளித்த கஞ் ; sour-gruel.

   3. ஒ  வைக ெமாசை்ச; a kind of beans - Dolichos genus.

ல்யம்

 
  ல்யம் kulyam, ெப.(n.)

ல் யம் பாரக்்க;see kulliyam.

ல்லயம்

ல்லயம்1 kullayam, ெப.(n.)

   1.  ட்டம்; buttocks.

   2. இைறச்  (மா சம்);; flesh, muscle.

  ல்லயம்2 kullayam, ெப.(n.)

   க ங் வைள; blue nelumbo.

ல்லா

ல்லா1 kullā, ெப.எ.(adj.)

   ெவளியான; open, plain, not hidden.

     [U.{} → த. ல்லா.]

  ல்லா2 kullā, ெப.(n.)

   1. தைலக்க ப் ; a kind of cap, skull-cap, night cap, fez.

     " ல்லா ம் ெதாங்கற் பரியட்டமாகப் பட் ம் ப த் ம்" (ேகா ெலா.36);.

   2. பட ன் பாய்மரத்ைதக் கட் ங்க  (யாழ்ப்);; out rigger of a boat.

   3. க ப்  ( ல்லா);த் ேதாணி ( ன்.);; boat or dhony with an out rigger.

த.வ. க ப் .

     [U.{} → த. ல்லா]

     [P]

ல்லாச் ப்பாய்

 
  ல்லாச் ப்பாய் kullāccippāy, ெப.(n.)

   காவல் ைற னன்; lit. one who wears a kulla, policeman.

ல்லாசே்சவகன்

 
  ல்லாசே்சவகன் gullāccēvagaṉ, ெப.(n.)

ல்லாச் ப்பாய் பாரக்்க;see {}.

     [U.kulla → த. ல்லா]

     [Skt.{} → த.ேசவகன்.]
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ல்லாப்ேபா -தல்

ல்லாப்ேபா -தல் kullāppōṭudal,    9 ெச. ன்றா .(v.t) ஏமாற் தல்; lit., to cap one, to cajole coax.

     [ ல்லா + ேபா -,]

     [U.{} → த. ல்லா.]

ல்லா ட் ப் ற
த்தல்

 
  ல்லா ட் ப் றத்தல் kullāyiṭṭuppiṟattal, ெப.(n.)

    கத் ல் சவ்  ப் றக்ைக; birth of child with a piece of the amniotic membrance oceasionally covering its face 
like a veil being born with a caul.

த.வ.  கப் றப் .

     [ ல்லா + இட்  +  றத்தல்.]

     [U. kulla → த. ல்லா.]

ல்லா

ல்லா  kullāli, ெப.(n.)

   1. எல்லாம் வல்லவன் (சரவ் சக்தன்);

 the omnipotent.

   2.  றைமயானவன் (சாமரத்் யசா );; clever person.

     'ைவப்  நிசமாசே்சா ல்லா  நீேயா' ( ற  .788);.

த.வ.  றலன்.

     [Ar.{} → த.  ல்லா .]

ல் கம்

 
  ல் கம் gulligam, ெப.(n.)

    வப் க் ன் மணி; crab's eye - abrus precatorius.

த.வ. ெசங் ன் .

ல்வார்

ல்வார ்kulvār, ெப.(n.)

    யானவ டன் தனித்தனிேய ெசய் ம் ஒப்பந்தம்; individual settlement with ryots. (C.G.119);.

த.வ. உழவர ்ஒப்பந்தம்.

     [U.{} → த. ல்வார.்]

லக் னி

 
  லக் னி kulakkiṉi, ெப.(n.)

   ஒ வைக அம்ைம ேநாய்; a kind of small pox in which the scabs fall off.

லகா

 
  லகா kulakā, ெப.(n.)

   ேபய்ப் டல் (மைல);; wild snak-gourd.

லத் ரி

லத் ரி kulattiri, ெப.(n.)

   1. கற் க்கர  (ப ரைத);; chaste woman.

   2. மைன  ( ன்.);; the lawful wife.

த.வ.  லமள்.

ல் →  லம் → Skt.kula.

     [Skt.{} → த. லத் ரி.]
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லத் மம்

 
  லத் மம் kulatturumam, ெப.(n.)

   ெவ ப் ; pottasium nitrate.

லநர்சகம்

 
  லநரச்கம் gulanarcagam, ெப.(n.)

   ஒட்டகம் (யாழ்.அக.);; camel.

     [P]

லெபௗ

 
  லெபௗ kulabau, ெப.(n.)

   க க்கால்; ankle.

ல கம்

ல கம் kulaviyūkam, ெப.(n.)

   பைடயணிக ெளான்  (நவ கதெ்தான் ); (ெசௗந்த, 1, உைர);; a kind of battle-array, one of nava-
viyukam (q.v.);.

லாசா

 
  லாசா kulācā, ெப.எ. (adj.)

   பரந்த; spacious, roomy, wide.

     [U.{} → த. லாசா.]

லா னி

லா னி kulātiṉi, ெப.(n.)

லாதனி (ைதலவ.ைதல.1); பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{} → த. லா .]

லாப்சான்

 
  லாப்சான் kulāpcāṉ, ெப.(n.)

   இனிப் ப் பணியாரவைக (இ.வ.);; a kind of confectionery.

த.வ. பா பணியாரம், இன் தைவ.

     [Ar.{}+{} → த. லாப்+சான்.]

லா

 
  லா  kulāpi, ெப.(n.)

லா  பாரக்்க;see {}.

     [U.{} → த. லா .]

லா மானம்

 
  லா மானம் kulāpimāṉam, ெப.(n.)

    றந்த டத் க் ெகாள் ம் பற் ; love of one's family or caste.

த.வ.  றந்தகப்பற் .

     [ ல(ம்); + அ மானம்.]

     [த. லம் → Skt.kula.]

     [Skt.{} → த.அ மானம். வடெமா ப் ணரப்் .]
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லா

லா  kulāpu, ெப.(n.)

   1.  வப்  ளரி (ேராசா);,  டெ்சவந் ; damask rose.

   2. பன்னீர;் rose-water.

த.வ. ெசம் ளரி.

     [U.{} → த. லா .]

லா சாயம்

 
  லா சாயம் kulāpucāyam, ெப.(n.)

    ளரி (ேராசா); நிறச ்சாயம்; rose colour.

த.வ.  ளரிசச்ாயம்.

லா ப்

 
  லா ப்  kulāpuppū, ெப.(n.)

    ளரி (ேராசா);ப் ; rose flower.

     [ லா  +  .]

     [U.{} → த. லா .]

லா ப் த்

 
  லா ப் த்  kulāpuppūvittu, ெப.(n.)

   அரச (இராச);ப்  அல்ல  ளரி (ேராசா);ப்  ைத; rose seed.

த.வ.  ளரி த் .

     [ லா  +   +  த் .]

     [U.{} → த. லா .]

 →  ,  ந்  →  த் .

லா

 
  லா  kulāpū, ெப.(n.)

   அ க்  ளரி (ேராசா); இதழ்; cabbage rose petal.

த.வ.  ளரி இதழ்.

     [ லா +  .]

     [U.{} → த. லா.]

லாம்

 
  லாம் kulām, ெப.(n.)

   அ ைம; slave, menial servant.

     'அந்தப் ர க்  அவன் லாமா க் றான்'.

     [U.{} → த. லாம்.]
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லாமர்

லாமர ்kulāmar, ெப.(n.)

   பணத் ற்  அ ைமயானவர,் இவறன்மார ்(உேலா கள்);; misers, as slaves to money.

     "இசெ்சல்வம்............ ெகா க்க யா றக் ங் லாம க் " (பட் னத். ப்பா. ேவா.மா.7);.

த.வ. ெதா ம்பர.்

     [U.{} → த. லாமர.்]

லாயனம்

லாயனம் kulāyaṉam, ெப.(n.)

லாயம்2 ( வா.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{} → த. லாயனம்.]

லால்

லால் kulāl, ெப.(n.)

   1.  வப் ; redness.

   2. வடநாட் ல் அ வைடக் காலத் ல் ெகாண்டாடப்ப ம் (Holi); பண் ைக ல் பயன்ப த் ம் ஒ  
வைகச ்ெசந்நிறப் ெபா  (இ.வ.);; red powder thrown at the time of {} festival.

     [U.{} → த. லால்.]

லால்வண்

 
  லால்வண்  kulālvaṇṭi, ெப.(n.)

லாரி ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [ லால் + வண் .]

     [Mhr.{} → த. லால்.]

வண்  → வண் =சக்ரத்ைத ைடய ஊர் .

த்தா தம்

 
  த்தா தம் kuluddākidam, ெப.(n.)

    ஞ்சாந் ப் படை்ட; a bazzara drug.

ேலநிேலாபர்

 
  ேலநிேலாபர ்kulēnilōpar, ெப.(n.)

   ெவண்டாமைரப் ; white lotus flower nelumbium speciosum.

ைல சம்

 
  ைல சம் kulaiācam, ெப.(n.)

   ஆட் லா மரம்; a kind of tree.

ேலா

 
  ேலா  kulōṭi, ெப.(n.)

   ெதாப் ள் ப ; navel region.

ேலாப்சா ன்

 
  ேலாப்சா ன் kulōpcāmūṉ, ெப.(n.)

   ைமதாமாைவச ் ல உ ண்ைடகளாக உ ட் ப் ெபாரித்  ச க்கைரப் பா ல் ( ரா ல்); ேபாட்  
ஊறைவத் ச ்ெசய் ம் ஓர ்இனிப்  வைக; brownroasted-balls soaked in sugar treacle.

த.வ. பா பணியாரம்.

     [Ar.{} → த. ேலாப்ஜா ன்.]
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வர்

வர ்kuvar, ெப.(n.)

   ேமலாக ம் பாய் (பாய்மரப் பாய்க்  ேம ள்ள பாய்);; sky-sail. (M.Navi.84);.

த.வ.  ப்பாய்.

     [E.cover → த. வர.்]

வைலயம்

வைலயம் kuvalaiyam, ெப.(n.)

   1. நீேலாற்ப மலர;் blue Indian water lily.

   2. அரக்காம்பல், ெசவ்வாம்பல்; red water lily.

வாகசாரவரிட்டம்

 
  வாகசாரவரிட்டம் kuvākacāravariṭṭam, ெப.(n.)

    ைமப் ன் ெகாண்  அணியமாக் ய அரிட்டம்; ammonlated tincture of gulacum.

த.வ.  னி.

வாேதாத்பவம்

 
  வாேதாத்பவம் kuvātōtpavam, ெப.(n.)

   ெகா க்க ைவத்த ; produced as collyrium.

த.வ. க ங்காய்ச் .

வாமா

 
  வாமா kuvāmā, ெப.(n.)

    ைவக் ழங் ந்  எ க்கப்ப ம் மா ; Indian arrow-root flour.

த.வ.  ச் வள்ளி மா .

ேலசம்

 
  ேலசம் kuvilēcam, ெப.(n.)

   க ங்ெகாள்; black gram.

ேவக மரம்

 
  ேவக மரம் kuvēkasumaram, ெப.(n.)

   ஓக்  மரம்; oak tree.

ேளாப்பர்

 
  ேளாப்பர ்kuḷōppar, ெப.(n.)

   உ ண்ைட வ வாய்த ்ெதாங் ம் ஒ வைகக் கண்ணா  ளக் ; globe lamp.

த.வ. ேகாள ளக் .

     [E.globe → த. ேளாப்பர.்]

     [P]

ேளாப்

 
  ேளாப்  kuḷōppu, ெப.(n.)

ேளாப்பர ்பாரக்்க;see {}.

     [E.globe → த. ேளாப் .]
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ேளாப் க்ெகான்
ைன

 
  ேளாப் க்ெகான்ைன kuḷōppukkoṉṉai, ெப.(n.)

   யாைனப் ளிய மரம்; elephant tamarind tree.

த.வ. பப்பரப் ளி, ெபாந்தம்,  ளிமரம்,  ரிமரம்.

மா

 
  மா kuṟumā, ெப.(n.)

    ட்டாணம் ( ழம் ண ன் வைக);; a kind of stew seasoned with condiments.

த.வ.  ட்டாணம்.

     [U.{} → த. மா.]

னட்ைட

னடை்ட kuṉaṭṭai, ெப.(n.)

   1.  ம் ; bomischief, pranks.

   2. ேநாய் ெகா யதாக மா ைக; bounfavourable turn, as of a disease.

க. னஷ்டா; ம. னஷ்டம்.

     [Skt.ku-nasta → த. னடை்ட.]

சா

 
  சாācā, ெப.(n.)

 a small round, short-necked vessel with a lid, golet, water-monkey.

த.வ. ைகசச்ா .

     [U.{} →  ஜா → த. சா.]

     [P]

சா க் -தல்

சா க் -தல்ācādūkkudal,    9 ெச. . . (v.i.)

   தான் சாரந்்தவைர மனநிைற ப த்த ெசய்ய  பணிகள் ெசய்  தாழ்ந்  நடத்தல்; to do menial things 
in support of one to please him.

     [ ஜா +  க் -,]

     [U.{} → த. ஜா →  சா-,]

மாண்டம்

 
  மாண்டம்ācumāṇṭam, ெப.(n.)

    சணி; white gourd cucurbita pepo.

     [Skt.{} → த. மாண்டம்.]

ட் ப்பா

 
  ட் ப்பா āṭṭilippāti, ெப.(n.)

   ெமாசை்சக் காய்; country bean-dolichos (genus);.
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டசன்

 
  டசன்āṭasaṉ, ெப.(n.)

   பன்னிரண்  வைக(ப் த் ர ள்); மகன்க ள் கணவன் ட் ல்லாதகாலத் ல் 
இன்னாெனன்ற யப்படாத ஒ வ க்  ஒ த் டம் ேதான் ய மகன்; son born secretly of a woman when 
her husband is absent, the real father being unknown, one of twelve {}.

த.வ. தப்பல்.

     [Skt.{} → த. டசன்.]

டசாசனம்
டசாசனம்āṭacācaṉam, ெப.(n.)

உண்டாக் ய ஓைலகள் ( ஷ் த்த fabricated document சாசனம்); (கைலமகள் x 56);.

டத்தைசதன்னிய
ம்

 
  டத்தைசதன்னியம்āṭaddasaidaṉṉiyam, ெப.(n.)

   ேமலான அ வாய் ளங் ம் நிைலயான தற்ெபா ள்; the immutable Brahman as the embodiment 
of supreme knowledge.

த.வ.  தற்ெபா ள்.

டத்தப் ரமம்

 
  டத்தப் ரமம்āṭattappiramam, ெப.(n.)

   நிைலப்ேபறான தற் ெபா ள் (நிர் காரப் ரமம்);; the immutable Brahman.

த.வ.  தல்வன்.

     [Skt.{} → த. டத்தப் ரமம்.]

டத்தன்

டத்தன்1āṭattaṉ, ெப.(n.)

   1.   தற் ெபா ள் (பரப் ரமம்);; supreme soul, eternal and unchangeable (ேவதா. .79, உைர);.

   2.  லத் ன் ன்ேனான் ( ல ஷன்);; the founder of a family.

     [Skt.{} → த. டத்தன்.]

  டத்தன்2āṭattaṉ, ெப.(n.)

டசன் பாரக்்க;see {}.

     " ம் ைடய டத்தர ் ய வாக் க்கேள" ( த்.மர கண்.19);.

     [Skt.{} → த. டத்தன்.]

டன்

 
  டன்āṭaṉ, ெப.(n.)

டசன் பாரக்்க;see {}.

பகத் பந்தனம்

 
  பகத் பந்தனம்ābagattibandaṉam, ெப.(n.)

   இ ப்ெப ம்ைபக் கவரந்் ள்ள நார;் ligaments of the pelvis.

பகத் வம்

 
  பகத் வம்āpagatturuvam, ெப.(n.)

   இ ப்ெப ம் க் ட் ன் ஒ வம் (ைமயம்);; axix of the pelvis.
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பகமானம்

 
  பகமானம்āpagamāṉam, ெப.(n.)

   இ ப்ெப ம் க்  அல்ல  இ ப் க்  (அனா ைக); ன் க்  அள ; the transverse measurement 
of the pelvis.

பகமானி

 
  பகமானிāpagamāṉi, ெப.(n.)

   இ ப் க்  (அனா ைக); ன் க்களைவ உ ப்ப த் ம் க ; an instrument used for measuring 
the diameter of the pelvis-pelvimeter.

ர்க்கா

 
  ரக்்காārkkā, ெப.(n.)

   ேநப்பாள நாட் ல் இ ந்  வந்  காவல் காக் ம் பணி ெசய்பவர;் Nepali employed as a guard.

த.வ. ேசமக்காவலன்.

ர்மெசயந்

 
  ரம்ெசயந் ārmaseyandi, ெப.(n.)

    மால் எ த்த ஆைமத ்ேதாற்றரவத்ைத ( ரம்ாவதாரத்ைத);க் ெகாண்டா தற் ரிய நாள்; the 
sacred day on which visnu incarnated himself as tortoise, a day of festivity.

ர்மப் ராணம்

ரம்ப் ராணம்ārmappurāṇam, ெப.(n.)

   1. ப ெனண் ெதான்ம ( ராணங்);க ள் மால் ஆைம ( ரம்ா); ேதாற்றரவம் எ த்தெபா  
அ த் ய நல் ைரகள்; a chief {} narrated by Visnu, in his incarnation as tortoise, one of patinen-{}.

   2. வட ெமா ந்  அ ரராம பாண் யன் ெசய் வமாகத் த யற் ய ல்; a metrical 
translation of the above in Tamil by {}-{}-{}.

     [Skt.{}+{} → த. ரம்ப் ராணம்.]

ர்மபற்பம்

 
  ரம்பற்பம்ārmabaṟbam, ெப.(n.)

   ஆைமேயாட் ச ்சாம்பல் (இ.வ.);; calcinated medicinal powder of tortoise shell.

த.வ. ஆைமேயாட் ப்ெபா

     [Skt.{}+bhasman → த. ரம்பற்பம்.]

ர்ம ரிட்டம்

 
  ரம் ரிட்டம்ārmabiriṭṭam, ெப.(n.)

   ஆைம ன் ேகா ; shell of the tortoise.

ர்மரி ப்

 
  ரம்ரி ப் ārmarisimuṟippu, ெப.(n.)

ரம் னி ப்  பாரக்்க;see {}-{}.

ர்மண்டர்

ரம்ண்டரā்rmaṇṭar, ெப.(n.)

மாண்டர ்பாரக்்க;see {}.

     "பாரிடப் பைட ைடக் ரம்ாண்டர"் ( ைன. மணப்.82.);.

     [Skt.{} → த. ரம்ாண்டர]்
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லங்கசமாய்

 
  லங்கசமாய்ālaṅgasamāy,     .எ.(adv.) (இரண் கைர ம் உராய்ந்  ெகாண் )  வ ம்; completly, 
washing off both the banks.

த.வ. இ கைர ரளி

     [ லங்கசம் + ஆய்.]

     [Skt.{} → த. லங்கசம்.]

     'ஆய்' -  .எ.ஈ .

னிதாரம்

 
  னிதாரம்āṉitāram, ெப.(n.)

   ெகாைலயாளி (இ.வ.);; murder.

     [ னி + தாரம்.]

     [U.{} → த. னி.]

னி த் ரம்

 
  னி த் ரம்āṉimittiram, ெப.(n.)

   மந் ரத்தால் ெகால் ம் இறப் ; killing by witchcraft or sorcery.

த.வ. சா ப் , சாவம்.

ெகசச்

ெகசச் kecca,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஏவல் வ வம் ேபா; go.

     "ெகசச் ெந " ( வத . ேகா ர.129);.

ெகச்

 
 ெகச்  keccu, ெப.(n.)

   ேகா களால் வைரந்  காட்டப் ெபற்ற மைன த யவற் ன் உ வம்; sketch as of a building.

அ ன் ெகச்  (இ.வ.);.

த.வ. வ .

     [E.sketch → த.ெகச் .]

ெகசகங்காடம்

 
 ெகசகங்காடம் gesagaṅgāṭam, ெப.(n.)

   யாைன; elephant.

     [ெகச + கங்காடம் - ெகசங்காடம்.]

ெகசகரணம்

 
 ெகசகரணம் gesagaraṇam, ெப.(n.)

கசகரண்ம் பாரக்்க;see kasakarnam.

     [Skt.gaja+karna → த.ெகசகரணம்.]
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ெகசட்

 
 ெகசட்  kesaṭṭu, ெப.(n.)

   அர  ெசய் த் ரட் த் தாள் (இராஜாங்க ளம்பரப் பத் ரிைக);; gazette.

த.வ. அர தழ்.

     [E.gazette → த.ெகசட் .]

ெகசடம்

 
 ெகசடம் kesaḍam, ெப.(n.)

   நாகப் ; Ceylon ironwood.

ெகசப்
ெகசப்  kesappi, ெப.(n.)

    வைக (மசச் .ச வ.8);; liquorice-plant.

ெகசப்

 
 ெகசப்  kesappiḍi, ெப.(n.)

   யாைனக் ெகாம் ; the tusk of an elephant.

ெகசப் ரியம்

 
 ெகசப் ரியம் kesappiriyam, ெப.(n.)

   இலவம் ன்; the gum of silk cotton tree.

ெகசபட

 
 ெகசபட  kesabaḍasu, ெப.(n.)

ெகசப்  பாரக்்க;see kesapi.

ெகச ட்

 
 ெகச ட்  kesabuṭbi, ெப.(n.)

   ெப ேவம் ; mountain neem, melia azedaracham alias composita.

ெகச டம்

ெகச டம் kesabuḍam, ெப.(n.)

    ற்ெறா  டம்; calcination repeated 101 items.

     [ெகசம் +  டம்.]

ெகௗமா ட்

 
 ெகௗமா ட்  kaumāmuṭṭi, ெப.(n.)

   எட்  (மைல);; strychnine tree.

ெகச சம்

 
 ெகச சம் kesamūsam, ெப.(n.)

   இைலப்பா ; species of duckweed.

ெகண்டகச் ைல

 
 ெகண்டகச் ைல geṇṭagaccilai, ெப.(n.)

கண்டகச் ைல பாரக்்க;see kandaka-c-cilai.

124

www.valluvarvallalarvattam.com 17560 of 19068.



ெகணசங் யாபா
கம்

 
 ெகணசங் யாபாகம் keṇasaṅgiyāpākam, ெப.(n.)

கணசங் யாபாகம் பாரக்்க;see {}.

ெகத்தாமார்

 
 ெகத்தாமார ்kettāmār, ெப.(n.)

கத்தாமார ்பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

     [U.{}+{} → த.ெகத்தமார.்]

ெகத்தபரி த்

 
 ெகத்தபரி த்  kettabarivirutti, ெப.(n.)

   கணிய ேசா ட); வாய்பாட்  வைக( ன்.);; the number of synodic revolutionsof a planet deducted as the first step 
in the use of the parivirutti tables

த.வ. பரிப்  வாய்பா .

ெகதா

ெகதா  ketāyu, ெப.(n.)

   வாழ்நாள் (ஆ ள்);  ந்தவன்; one whose life is extint.

     "சமர ் ரிந்தவன் றா ங் ெகதாய வா ைன" (பாரத.ப னான்காம்.37);.

ெகதா ெக கநி
யாயம்

 
 ெகதா ெக கநியாயம் gedāṉugediganiyāyam, ெப.(n.)

கதா க கநியாயம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. gata-anu-gatika-{} → த.ெகதா ெக கநியாயம்.]

ெகந்தேனா தம்

 
 ெகந்தேனா தம் kendaṉōpidam, ெப.(n.)

   பரம்ைப; Indian mesquit or arjun as penance tree.

ெகர்ப்பதத்தைலவ
ன்

 
 ெகரப்்பதத்தைலவன் kerppadaddalaivaṉ, ெப.(n.)

   சவ் ரம்; corrosive sublimate.

     [ெகரப்்ப + தைலவன்.]

ெகர்வம்

 
 ெகரவ்ம் kervam, ெப.(n.)

   ஆணவம், ெச க் ; pride, arrogance.

     [Skt.garva → த.ெகரவ்ம்.]

ெகர் தம்

ெகர் தம் kervidam, ெப.(n.)

   ெச க் ள்ள ெசால்; words spoken in pride.

     "மாந்தர ்ெகர் தங்கள் ேப  வந் " (பட்டனத் ப்.பத் ர ரி.பக்.343);.

ெகேரா ன்

 
 ெகேரா ன் kerōciṉ, ெப.(n.)

    ைமத்தண்ணி, மண்ெணய்; kerosine.

     [E.kerosine → த.ெகேரா ன்.]
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ெகவ் யமலம்

 
 ெகவ் யமலம் kevviyamalam, ெப.(n.)

   த ர;் curd.

ெக ன்ப க்கா

 
 ெக ன்ப க்கா keviṉpalukkā, ெப.(n.)

   கப்பலைறக் கத ; companion door (Naut.);.

     [ெக ன் + ப க்கா.]

     [E.cabin → த.ெக ன்.]

ெக ன்வாசல்

 
 ெக ன்வாசல் keviṉvācal, ெப.(n.)

   கப்பலைறக் ச ்ெசல் ம் வ ; companion way, stair-case leading to the cabin (Naut);.

     [ெக ன் + வாசல்.]

     [E.cabin → த.ெக ன்.]

வா ல் → வாசல்.

ெக தவரானி

 
 ெக தவரானி kevudavarāṉi, ெப.(n.)

   ெவண்காக்கணம்; white-flowered mussel shell creeper.

ெக னகைல

 
 ெக னகைல gevuṉagalai, ெப.(n.)

    ரிய கைல; vital air or prana passing through the right nostril.

     [ெக னம் + கைல.]

கல் → கைல.

ெக ன ளிைக

 
 ெக ன ளிைக gevuṉaguḷigai, ெப.(n.)

   வானில் பறப்பதற்காகச ் த்தாரக்ள் பயன்ப த் ம் ஒ  வைக இதன் (இரச);க் ளிைக; animated 
mercurial pills used by Siddharsw for flying in the aerial region.

     [ெக னம் +  ளிைக.]

ள் →  ளி →  ளிைக.

ெக ன த்

 
 ெக ன த்  kevuṉasitti, ெப.(n.)

   வானத் ல் பறப்பதற் ண்டான ஆற்றல் ( த் );; success in the art of flying in the aerial region.

ெக னம்பாய்-தல்

ெக னம்பாய்-தல் kevuṉambāytal,    2 ெச. . . (v.i.)

   வானில் பறத்தல்; to fly in the air.

     [ெக னம் + பாய்-,]
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ெக னேயாகம்

 
 ெக னேயாகம் kevuṉayōkam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ஓமம் (ேயாகம்);; a kind of yoga practice.

ெக ன கம்

 
 ெக ன கம் gevuṉaligam, ெப.(n.)

    லாதாரம்; one of the six psychic centres in the human system known as sacral plescus.

ெகற்ப ப்

 
 ெகற்ப ப்  keṟpavippurudi, ெப.(n.)

   ெபண்கள் வ ற் ல் கட்  ( தகம்); கட் வதனால் மாத டாய் காலத் ல் வ ற் ல் வ ள்டா , 
ண்டாகா , உடல் ெம ந்  கா ம் ஒ  ேநாய்; a swelling in the womb occasioned by the suspended flow or 

failure of the monthly course and it is marked by pain in the abdomen, absence of conception, emaciation etc.

ெகற்பாத னி

 
 ெகற்பாத னி geṟpātagiṉi, ெப.(n.)

   ேசவகனார ் ழங் ; a kind of root, used medicinally.

ெகற்பாத த

 
 ெகற்பாத த  geṟpātapūtagi, ெப.(n.)

    ற் ரிக க்  எ ரான  (  எ ரி);; that which destroys worms.

ெகற்பாதனம்

ெகற்பாதனம் keṟpātaṉam, ெப.(n.)

கரப்்பாதானம் பாரக்்க;see {}.

     [ெகற்ப(ம்); + ஆதனம்.]

த்தல் = ேதான் தல்.   → க  → (க ப் ); - க ப்பம். க  =  ல்,  ள்,  டை்ட, ேசய்,  ட் . த. க  → 
Skt.garbha (வ.வ.1:107);.

     [Skt.{} → த.ஆதனம்.]

ேககாபலம்

 
 ேககாபலம்ākāpalam, ெப.(n.)

   ம ல்; peacock.

     [P]

ேகசபாரம்

ேகசபாரம்ācapāram, ெப.(n.)

ேகசரஞ்சனம்1 பாரக்்க (ைதலவ.ைதல.134);;see {}.

     [Skt.{}+{} → த.ேகசரஞ்சகம்.]

ேகசரஞ்சனைதலம்

 
 ேகசரஞ்சனைதலம்ācarañjaṉadailam, ெப.(n.)

   ெபாற்றைலக்ைகயாந்தகைர எண்ெணய்; a scented hair-oil prepared from a plant - Ceylon cerbesina marigold.
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ேகசரஞ்சனம்

ேகசரஞ்சனம்1ācarañjaṉam, ெப.(n.)

   1. ெபாற்றைலக்ைகயாந் தகைர (சங்.அக.);; Ceylon verbesina.

   2. தைல ம ர ்வளரக்் ம் எண்ெணய் (ைதல); வைக; a kind of hair-oil.

த.வ. ைகயாந்தகைர

     [Skt. {}+{} → த.ேகசரஞ்சனம்.]

வடெமா ல் தைலம ரக்்  வண்ணம் ஊட் ம் எண்ெணய் எனப் ெபா ள் உள்ள . தைல ம ரக்் த் 
தட ம் எண்ெணய் தைலம ர ்வளரக்் ம் தன்ைமத்  எனக் க யதால் அவ்வா  ெபா ள் 
வைரயப்பட் ள்ள .

 ேகசரஞ்சனம்2ācarañjaṉam, ெப.(n.)

   1. கரிசலாங்கண்ணி; a plant usually found in wet places.

   2. ெப ங் ஞ் ; conehead.

ேகசரமாதயம்

 
 ேகசரமாதயம்ācaramātayam, ெப.(n.)

   ம ழமரம்; ape-flower tree.

ேகசராதனம்
ேகசராதனம்ācarātaṉam, ெப.(n.)

   இ க்ைக (ஆசன); வைக (தத் வப்.108, உைர);; a yogic posture.

ேகசரா க்கசாயம்

 
 ேகசரா க்கசாயம்ācarātikkacāyam, ெப.(n.)

   நாகேகசரத்ைத தலாகக் ெகாண்  ப்  த ய கைடச ்சரக் கைளச ்ேசரத்் ப் பாண்  
ேநாய்க்காக இறக் ங் க க்  (இதனால் மண் ன் ம் ஆைச நீங் ம்);; a kind of docoction prepared with 
Ceylon iron wood as a chief ingredient along with other bazaar durgs such as long pepper etc. and prescribed for dropsical 
anemia, (it is a curative in morbid desire for eating mud etc);.

ேகசரிப்ப டர்

 
 ேகசரிப்ப டரā்carippavuḍar, ெப.(n.)

ேகசரிப்ெபா  பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{} → த.ேகசரி.]

     [E.powder → த.ப டர.்]

ேகசரிப்ெபா

ேகசரிப்ெபா ācarippoḍi, ெப.(n.)

   மஞ்சள் நிற ள்ள ஒ  வைகப் ெபா ; a powder in the colour of saffron.

த.வ. ெசம்ெபா .

     [Skt.{} → த.ேசகரி+ெபா .]

ள் →  ள் → ( ழ்); →   =  ள்,  .

ள் →  ழ்  →   →  ள் → (ெபாள்); → ெபா  ( .தா.127);.

ேகசரிபாத்

 
 ேகசரிபாத் ācaripāttu, ெப.(n.)

    ங் மப்  ச க்கைர த யைவ கலந்த கலைவச ்ேசா  வைக; rice boiled with saffron, sugar and other 
ingredients.

த.வ ெசம்ெபா சே்சா .

     [Mhr.{} → த.ேசகரிபாத் .]
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ேகசரிமார்க்கம்

 
 ேகசரிமாரக்்கம்ācarimārkkam, ெப.(n.)

   வானத் ன ; the region of mid-air.

ேகசரியாசனம்

 
 ேகசரியாசனம்ācariyācaṉam, ெப.(n.)

   கைணக்கால்கள் ட்டத்ைதத ்ெதாட ம்,  ரித்த ைக ரல்கள் ைட ற் ப ம், வாய் மலரந்் ம், 
பாரை்வ க்  னிைய ேநாக் ம் இ க் ம் ஓக இ க்ைக (ேயாகாசன); வைக; a {} posture in which the 
legs are disposed in such a way that the left ankle touches the right side and the right ankle touches the left side of perineum, 
the hands are on the thigh with wtretesed fingers the mouth is kept open and the gaze is fixed on the tip of the nose, one of 
nine {}.

த.வ. அரிஓகநிைல.

     [Skt.{}+{} → த.ேகசரியாசனம்.]

ேகசரிேயாகம்

ேகசரிேயாகம்ācariyōkam, ெப.(n.)

    றப் க் (ெசன்ம); காலத் ல் ங்க ள்ள இடத் க்  ந இடத் ல் (ேகந் ரலக் னத் ல்);  யாழன் 
இ க் ம் ஓகம் (சங்.அக.);; situation of Jupiter in the 1st, 4th, 7th or 10th house from the position of the moon at the time 
of the birth of a child, considered auspicious.

     [Skt.{}-{} → த.ேகசரிேயாகம்.]

ேகசரி பம்

 
 ேகசரி பம்ācarirūpam, ெப.(n.)

    டன் (கற் ரம்);; camphor.

ேகசரகீம்

 
 ேகசரீகம்ācarīkam, ெப.(n.)

   நா ; a plant growing in hedges and thickets.

     [P]

ேகசவர்த்தனம்

 
 ேகசவரத்்தனம்ācavarttaṉam, ெப.(n.)

   ஆைனக் ந்ேதாட் ; common balah.

ேகசவற் த்ேதாழ
ன்

 
 ேகசவற் த்ேதாழன்ācavaṟkuttōḻṉ, ெப.(n.)

   கண்ண க் த் ேதாழானான, அ ச் னன் ( டா.);; the friend of {}, Arjuna.

     [ேகசவற்  + ேதாழன்.]

     [ேகசவன் +   → ேகசவற் .]

     [Skt.{} → த.ேகசவன்.]

ள் → ெதாள் → ெதா  → ேதாழம் → ேதாழன்

ேகசவன்

ேகசவன்ācavaṉ, ெப.(n.)

   1.  மால்; Visnu.

     'ேகசவன்றமர'் ( வ். வாய்.2,7,1);.

   2. ேசாழன் ( ங்.);;{} king.

     [Skt.{} → த.ேகசவன்.]
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ேகசாங்காதனம்

 
 ேகசாங்காதனம்ācāṅgātaṉam, ெப.(n.)

   இ க்ைக (ஆசன); வைக; a yogic posture.

ேகசா பாதம்

ேகசா பாதம்ācātipātam, ெப.(n.)

   1. உச்  ெதாட்  உள்ளங்கால் வைர; from head to foot as opposed to from foot to head.

   2.   உடம் ; the entire body.

     [ேகசம் + ஆ  + பாதம்.]

ப  → பாதம்.

ேகசா யக்

 
 ேகசா யக் ācātiyakku, ெப.(n.)

    ன் ரக்் ; edible luffa.

ேகசாரங்கம்

 
 ேகசாரங்கம்ācāraṅgam, ெப.(n.)

   ெசவ்வந் ; Indian chamomile.

ேகசாரம்

 
 ேகசாரம்ācāram, ெப.(n.)

    வப் ச ்( ங் மச)்; ெசவ்வந் ; red champmile

ேகசாவர்த்தம்

ேகசாவரத்்தம்ācāvarttam, ெப.(n.)

    ைரக் கா ள்ள ய க வைக (அ வசா.149);; a whorl or ring of hair on the leg of a horse, considered 
inauspicious.

     [Skt.{}+{}-{} → த.ேகசாவரத்்தம்.]

ேக

ேக āci, ெப.(n.)

   1. நீண்ட ந்தைல ைடயப் ெபண்; a woman with fine, long and flowing hairs.

   2. அரிமா ( ங்கம்);; lion.

     [P]

ேக கர்

 
 ேக கரā்cigar, ெப.(n.)

    மாரத்்தப் பாரப்்பனரக் ள் ஒ  வைகயார;்     [Skt.{} → த.ேக கர.்]

ேக கன்

 
 ேக கன்ācigaṉ, ெப.(n.)

   உடம் ம் ம ைடயவன்; a hairy man.

ேக

 
 ேக ācu, ெப.(n.)

   வழக்  ( யாச் யம்);; suit, complaint.

     [E.case → த.ேக .]
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ேச ப் ணர்ச்

 
 ேச ப் ணரச்்  cēcuppuṇarcci, ெப.(n.)

   எ ர ்வழக்  ( யாச் யம்); (இ.வ.);; counter case.

     [ேக  +  ணரச்் .]

     [E. case → த.ேக .]

ணர ்→  ணரச்் .

ேகடா

 
 ேகடாāṭā, ெப.அைட.(adj.)

    ரிந் ள்ள (இ.வ.);; seperate, partitioned, divided.

     [U.{} → த.ேகடா.]

ேகத் ரக் யன்

ேகத் ரக் யன்āttirakkiyaṉ, ெப.(n.)

   ஆதன் (ஆன்மா);, உடம் ள்ள அ ப் ெபா ள்; the concious principle in the body.

     'ேகத் ரக் யைனத ்ெதாடரந்் ' (வா சங்.பங்சப் .2);.

     [Skt.{}-{} → த.ேகத் ரக் யன்.]

ேகத் ரகணிதம்

 
 ேகத் ரகணிதம்āddiragaṇidam, ெப.(n.)

   வரிைக (இேரகா); கணிதம்; geometry.

     [ேகத் ர(ம்); + கணிதம்.]

     [Skt.{} → த.ேகத் ர(ம்);.]

கணி → கணிதம்.

ேகத் ரபாலன்

ேகத் ரபாலன்āttirapālaṉ, ெப.(n.)

   1. ெதய்வம் இ க் ம் இடத்ைதக் காக் ஞ்  ெதய்வங்கள்; guardian deity of sacred places.

   2. ைவரவன் ( ங்.);; Bhairava.

     [Skt.{} → த.ேகத் ரம் + பாலன்.]

ேகத் ரி

ேகத் ரிāttiri, ெப.(n.)

    மால்; Visnu.

     ' ப் யநான் கன் ேகத் ரி ராந்தகன்" (ேவதா. .71);.

     [Skt.{} → த.ேகத் ரி.]

ேகதனம்

ேகதனம்ātaṉam, ெப.(n.)

   ெகா ; flag, banner.

     'ெபா ங் ேகதனப் பைட மன்னைர' (அட்டப். வரங்.மா.73);.

     [Skt.{} → .ேகதனம்.]

ேகதாரெகௗரிேநா
ம்

 
 ேகதாரெகௗரிேநாம் ātāragaurinōmbu, ெப.(n.)

    ைல (ஐப்ப ); மாத ேதய் ைற நான்காம் நாள் ( ஷ்ண ச ரத்்த ல்); ேகதார ப்ப ள்ள 
ெகௗரி ன் ெபா ட் ப் ெபண்பாலார ்கைடப் க் ம் ேநாம் ; religious vow observed by women on the day 
before the new moon in the month of Aippasi, in honour o {} who dwells in {}.

     [Skt.{}+gauri → த.ேகதாரெகௗரி+ேநாம் .]
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ேகதாரெகௗளம்
ேகதாரெகௗளம்ātāragauḷam, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் பண் (பரத.இராக.55);; a musical mode.

ேகதார ங்

 
 ேகதார ங் ātārasiruṅgi, ெப.(n.)

   ஒ  வைகத் தா ச ்சரக் ; a kind of mineral substance.

ேகதாரேயாகம்

 
 ேகதாரேயாகம்ātārayōkam, ெப.(n.)

   ஏ  ேகாள்கள் இைட ன்  நான்  ஓைரகளில் நிற்கவ ம் நல் ழ் (சங்.அக.);; presence of seven planets 
in four consecutive houses, indicating good fortune.

     [Skt.{}+{} → த.ேகதாரேயாகம்.]

ேகதார ரதம்

 
 ேகதார ரதம்ādāraviradam, ெப.(n.)

ேகதாரிேநாம்  பாரக்்க;see {}-{} → த.ேகதார ரதம்.]

ேகதாரிேநான்
ேகதாரிேநான் ātārinōṉpu, ெப.(n.)

   ேகதாரெகௗரி ேநாம் ; a religious observance by women (T.C.M.II, 548);.

ேகதாரி
ேகதாரிātāri, ெப.(n.)

   1.  ைரப் டர ்(க த்.96, உைர);; upper side of a horse's body.

ேக சம்

 
 ேக சம்ātisam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ம ந் ; a drug capable of converting black lead into copper.

ேக க்கல்

 
 ேக க்கல்ātukkal, ெப.(n.)

   வய ன் எல்ைலக் கல் (இ.வ.);; demarcation stone.

     [ேக  + கல்.]

     [U.{} → த.ேக .]

ேக ப் ரியம்

 
 ேக ப் ரியம்ātuppiriyam, ெப.(n.)

    டரகன் (ைவ ரியம்);; cat's eye.

ேக மால்

ேக மால்ātumāl, ெப.(n.)

ேக மாலம் பாரக்்க;see {}.

     "ேக மாேலா ம்பர ் கழ் பத் ரம்" (கந்த .அண்டேகா.37);.

     [Skt.{} → த.ேக மால்.]

ேக மால்வ டம்

ேக மால்வ டம்ātumālvaruḍam, ெப.(n.)

ேக மாலம் பாரக்்க;see {}.

     "கந்தமாதனேமற் ணரி நாப்பண் ேக மால் வ டம்" (கந்த .அண்டேகா.36);.

     [Skt.{}+{} → த.ேக மால் வ டம்.]
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ேக மாலம்

ேக மாலம்ātumālam, ெப.(n.)

   ஒன்பான் (நவ); கண்டங்க ள் ஒன் ; western portion of {}-dvipa, between the Gandhamadana range and the sea, 
one of nava kandam.

     " ட கடற் க் ழ்க் ேக மாலெமனக் த் க்" ( வத . ேகா ர.53);.

     [Skt.{} → த.ேக மாலம்.]

ேக ரத் னம்

 
 ேக ரத் னம்āturattiṉam, ெப.(n.)

ேக ப் ரியம் பாரக்்க;see {}.

ேகந் க் யக் னி

 
 ேகந் க் யக் னிāndikkiyakkiṉi, ெப.(n.)

   அண்டச ் ண்ணம்; a secret medicine prepared by Siddhars from the human skull.

ேகநாரெவன்

 
 ேகநாரெவன் ānāraveṉpu, ெப.(n.)

   கன்னப் ெபா ெய ம் ; temporal bone.

     [ேகநார + என் .]

     [Skt.{} → த.ேகநார.]

எல் → என் → என் .

ேகப் மா

ேகப் மா āppumāṟi, ெப.(n.)

   1. ேபாக் ரி, கயவன் (அேயாக் யன்);; knave. rogue.

   2. ெதன்னாரக்்கா  ெசங்கற்பட்  மாவட்டங்களில் ட் த் ெதா லாற் ைழக் ம் ஒ  ெத ங்க 
இனத்தால் (E.T.);; name of a criminal caste, speaking Telugu in South Arcot and Chingleput districts.

     [E.cap → த.ேகப்  + மா  → ேகப் மா .]

ேகரா

 
 ேகராārā, ெப.(n.)

   தைல ன் ன்பக்கமாக வைளந்  வ ம் ம ர;் hair over the front part of the head and adjoining the kudumi.

     [U.{} → த.ேகரா.]

ேகரியர்

 
 ேகரியரā்riyar, ெப.(n.)

   உண  எ த் ச ்ெசல் ம் அ க்  ஏனம்; box in tier system for packing lunch (tiffin);.

     [E.carrier → த.ேகரியர.்]

     [P]

ேகலாசம்

 
 ேகலாசம்ālācam, ெப.(n.)

   பளிங்  (யாழ்.அக.);; crystal.

ேகவக ர யம்

 
 ேகவக ர யம்āvagadiraviyam, ெப.(n.)

    ள ; black-pepper.
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ேகவர்த்தன்

 
 ேகவரத்்தன்āvarttaṉ, ெப.(n.)

   கைரயான்; white ant.

ேகவலசாக் ரம்

 
 ேகவலசாக் ரம்āvalacākkiram, ெப.(n.)

    ப்  நிைல ல் (சாக் ரத் ல்); ஆதன் (ஆன்ம); நிைல; the condition of the embodied soul.

ேகவலாவத்ைத

 
 ேகவலாவத்ைதāvalāvattai, ெப.(n.)

   ஆத  (ஆன்மா);  ரிய ன்  வைக ன்பங்க ள் (அவத்ைத); ஒன் ; one of the three degrees of 
conscriousness of the soul.

ேகவேலாத்பத்
ேகவேலாத்பத் āvalōtpatti, ெப.(n.)

   ஐவைக மணத் ெலான்  (பஞ்ச கல்யாணத ்ெதான் ); ( ற். 4, உைர);; one of {}-{}.

ேகள்வாகம்

 
 ேகள்வாகம்āḷvākam, ெப.(n.)

   க ங் ன் ; a black bead of the plant of rhynchosia genus.

ைக கத் வாத

 
 ைக கத் வாத  gaisigattuvātasi, ெப.(n.)

   நளி (காரத்் ைக); மாதத் ல் ெவண்பக்கத்  வ வ ம் நம்பா  வா க் ரிய மான பளிெரண்டாம் 
நாள் ( வாத );; the twelth day of the bright fortnight in the month of {}, sacred to {}.

ைக கநிடாதம்

 
 ைக கநிடாதம் gaisiganiṭātam, ெப.(n.)

   எ வைகப் பண் (ேசாடக ரங்);க ள் ஒன் ; middle variety of the seventh note of the gamut, one of {}-{}.

ைக கேவகாத

 
 ைக கேவகாத  gaisigavēgātasi, ெப.(n.)

   ைக கெமன்ற பண்ைணப் பா க்ெகாண்  நம்பா வாெனன்பான் மாைல வ பட்  
த் ெபற்ற நாளா ய நளி (காரத்் ைக); மாதத் ச ்ெவண்பக்கத்  ( க் ல படச்த் ); ப ேனாறாம் 

நாள் (ஏகாத );; the eleventh day of the bright fortnight in the month of {}, sacred to {} who sang the musical mode {} and 
obtained salvation.

ைக த்

ைக த்  gaisigivirutti, ெப.(n.)

   காமம் ெபா ளாகக் கா கரா ய மக்கள் தைலவராக வ ம் நாடக நைட ( லப். 3:13, உைர);; a variety 
of dramatic composition in which a libertine is the hero, one of four kinds of {}-virutti. (q.v.);.

ைகடைவ

 
 ைகடைவ kaiḍavai, ெப.(n.)

   காளி ( ரக்்ைக); (யாழ்.அக.);;{}.

ைக

 
 ைக  kaidi, ெப.(n.)

    ைறப்பட்ட ற்றவாளி; prisoner, captive, accused person.

     [U.{} → த.ைக .]
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ைக

 
 ைக  kaidu, ெப.(n.)

    ைறக்காவல், தைள; imprisonment.

     [U.qaid → த.ைக .]

ைக ெசய்-தல்

ைக ெசய்-தல் kaiduseydal,    1. ெச. ன்றா . (v.t.)

    ைறப்ப த் தல்; to arrest, imprison.

     [ைக  + ெசய்-,]

     [U.qaid → த.ைக .]

ைகப்

 
 ைகப்  kaippītu, ெப.(n.)

ைக  பாரக்்க;see {}.

     [U.kaifiyat → த.ைகப் .]

ைகபத்

ைகபத்  kaibattu, ெப.(n.)

   1. ேநரில் ெசல்லாைம; absence.

   2. உரிைம ெகாண்டா ேவா ரின்ைமயால் க லத் ல் தனியாக ைவக்கப்பட் க் ம் ெதாைக 
(உ.வ.);; money in a treasury lying unclaimed.

     [U.gaibat → த.ைகபத் .]

ைக யத்

 
 ைக யத்  kaibiyattu, ெப.(n.)

ைக  பாரக்்க;see {}.

     [U.{} → த.ைக யத் .]

ைக யத் நாமா

 
 ைக யத் நாமா kaibiyattunāmā, ெப.(n.)

   உ ேயாைல ( ரமாண பத் ரம்);; affidavit.

     [U.{}+{} → த.ைக யத் நாமா.]

ைக

 
 ைக  kaipītu, ெப.(n.)

    ளக்கக் ( வர);க் ப் ; statement, report, detailed account, particulars.

     [U.{} → த.ைக .]

ைகமா

 
 ைகமா kaimā, ெப.(n.)

   ெகாத் ன இைறச் ; minced meat.

     [U.{} → த.ைகமா.]

ைகர்

 
 ைகர ்kair,     .எ.(adv.) நல்ல; good (Muham.).

     [Ar.khair → த.ைகர.்]
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ைகராத்

ைகராத் 1 kairāttu, ெப.(n.)

   ஒ  வைசெமா ; a term of abuse.

     [Ar.{} → த.ைகராத் .]

 ைகராத் 2 kairāttu, ெப.(n.)

   1. அறம்; charity, alms.

   2. பயனற்ற ; that which is useless.

     [U. khairat → த.ைகராத் .]

ைக

 
 ைக  kaivītu, ெப.(n.)

ைக  பாரக்்க;see {}.

     [U.{} → த.ைக .]

ெகாச

 
 ெகாச  kosaṟu, ெப.(n.)

சர ்பாரக்்க;see {}.

     [U.khusr → த.ெகாச .]

ெகார்னி

 
 ெகாரன்ி  korṉisu, ெப.(n.)

   ெகாறடா பாரக்்க; wsee {}.

     [Port.corda → த.ெகாரடா.]

ெகாரான்

 
 ெகாரான் korāṉ, ெப.(n.)

றான் பாரக்்க;see {}.

     [U.{} → த.ெகாரான்.]

ெகாரில்லா

 
 ெகாரில்லா korillā, ெப.(n.)

   ஆப் ரிக்க நாட் க் கா களில் காணப்ப ம் வால் இல்லாத ெபரிய க ங் ரங் ; gorilla.

     [P]

ெகாரில்லாேபார்

 
 ெகாரில்லாேபார ்korillāpōr, ெப.(n.)

   மைற டத் ந்  ெரன்  ெவளிப்பட் , அர ப் பைடக க்  எ ராக நடத் ம் 
தாக் தல்; guerrilla warfare.

     [E.guerrilla → த.ெகாரில்லா+ேபார.்]

ேகாக்ேகா

 
 ேகாக்ேகாākā, ெப.(n.)

   பா ல் கலந் ண்ணக் ய நீரம் பண்டம்; cocoa.

     [E.cocoa → த.ேகாக்ேகா.]
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ேகாச்

ேகாச் āccu, ெப.(n.)

   1. ெதாடரவ்ண் ப் ெபட் ; train carriage.

   2. பழங்கால அர க் ைர வண் ; coach, a four-wheeled carriage draw by horses.

     [E.coach → த.ேகாச் .]

ேகாசத்தம்பேராக
ம்

 
 ேகாசத்தம்பேராகம்ācattambarōkam, ெப.(n.)

   ஆண் த்தண் ற் கா ேமார ்ேநாய்; a disease of the male genital organ (penis); (சா.அக.);.

ேகாசமா கம்

 
 ேகாசமா கம்ācamātigam, ெப.(n.)

   ெகான்ைற வைக; a kind of {} (சா.அக.);.

     [Skt.{}-matigam → த.ேகாசமா கம்.]

ேகாசயம்

 
 ேகாசயம்ācayam, ெப.(n.)

    ைர ன் ெநஞ்சத்தைச; the two lumps of flesh near the heart of a horse (சா.அக.);.

ேகாசா

ேகாசா1ācā, ெப.(n.)

    நங்ைக அ  ( ன்.);; hermaphrodite, eunuch.

     [U.{} → த.ேகாசா.]

 ேகாசா2ācā, ெப.(n.)

   இ லா யப் ெபண்கள் ெந ங் ய உற னரக்ைளத் த ரப் ற ஆண்கள் தங்கைளப் பாரக்்காதவா  
உடைல மைறத் க் ெகாள் ைக; covering the body so as not to be seen by men other then one's close relation as 
Practised by Muslim women, who wear screen o her face.

     [U.{} → த.ேகாசா.]

ேகாசாங்

 
 ேகாசாங்ācāṅ, ெப.(n.)

   ேகாைரக் ழங் ; tuberous root (சா.அக.);.

ேகாசாத

 
 ேகாசாத ācātagi, ெப.(n.)

   ேபய்ப் ரக்் ; bitter luffa-luffa acutangula. (சா.அக.);.

     [Skt.{} → த.ேகாசாத .]

ேசாசாரம்

ேசாசாரம் cōcāram, ெப.(n.)

ேகாசரம்1, 4 பாரக்க;see {}.

     [Skt.{} → த.ேகாசாரம்.]

ேகாசாரி

 
 ேகாசாரிācāri, ெப.(n.)

ேகாசாவ  பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.
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ேகா -த்தல்

ேகா -த்தல்ācittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   ேபெரா  ஒ த்தல்; to sound roar,

     "டமாரங்கள் ேகா ப்ப" (பண .71);

     [Skt.{} → த.ேகா -த்தல்.]

ேகா கம்

 
 ேகா கம்āciguvigam, ெப.(n.)

   உண்ணாக்க; the uvula (சா.அக.);.

ேகா ப வான்

ேகா ப வான்ācubaṟuvāṉ, ெப.(n.)

   கப்ப ற் பாைய இ த் க் கட்ட உத ம் அைற (M.Navi 82);; gaff.

     [E.gaff-spar → த.ேகா ப வான்.]

ேகா மா

 
 ேகா மா ācumācu, ெப.(n.)

   ஏமாற் ; juggling, deception, hoax.

     [U.{} → த.ேகா மா .]

ேகாைச

 
 ேகாைசācai, ெப.(n.)

   ேபெரா  ( ன்);; loud noise.

     [Skt.{} → த.ேகாைச.]

ேகாட்டசதேதாடம்

 
 ேகாட்டசதேதாடம்āṭṭasadadōṭam, ெப.(n.)

    ழந்ைதக க்  வ ற் க் ள் காற்ைற உலாவச ்ெசய்  கக்கைல ண்டாக் ம் ஒ  வைக ேதா(ஷ);ட 
ேநாய்; a morbific diathesis in children marked by flatulence of the stomach and vomiting (சா.அக.);

ேகாட்டசதம்

 
 ேகாட்டசதம்āṭṭasadam, ெப.(n.)

   வ ; belly (சா.அக.);

ேகாட்டநாகம்

 
 ேகாட்டநாகம்āṭṭanākam, ெப.(n.)

   மலச் க்கல்; constiveness, constipation. (சா.அக.);

ேகாட்டேராகம்

 
 ேகாட்டேராகம்āṭṭarōkam, ெப.(n.)

   அ வ ற் ல் ஏற்ப ம் ேநாய்; disease of the abdomen (சா.அக.);

     [Skt.{}-{} → த.ேகாட்டேராகம்.]

ேகாட்டா

 
 ேகாட்டாāṭṭā, ெப.(n.)

   பக ,  ண்டல் (ேக );; ridicule, mockery.

     [U.{} → த.ேகாட்டா.]
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ேகாட்டாங்கம்

 
 ேகாட்டாங்கம்āṭṭāṅgam, ெப.(n.)

   அரத்தம் த யைவ தங்  நிற்பதற்காக உட்பக்கம் யைமந் ள்ள ப் ; an internal orgam with 
acavity for retaining the blook. (சா.அக.);

ேகாட் ப்

 
 ேகாட் ப் āṭṭippu, ெப.(n.)

   ேபெரா  ( ன்);; loud noise.

ேகாட்பாரா

 
 ேகாட்பாராāṭpārā, ெப.(n.)

   கணக் ச ் க்கம்; abstract of account.

     [U.{} → த.ேகாட்பாரா.]

ேகாத் ரசன்

 
 ேகாத் ரசன்āttirasaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  லவ ல் றந்தவன்; one born in the same {} or family.

     [Skt.{} → த.ேகாத் ரசன்.]

ேகாத் ரவன்

 
 ேகாத் ரவன்āttiravaṉ, ெப.(n.)

   வர  ( ங்.);; common millet.

     [Skt.{} → த.ேகாத் ரவம்.]

ேகாதாெகா -த்தல்

ேகாதாெகா -த்தல்ātākoḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஏமாற்  ட் ப் ேபாதல்; to give the slip, play the hoax.

     [U.{}+{} → த.ேகாதாெகா -த்தல்.]

ேகாந்

 
 ேகாந் āndu, ெப.(n.)

    ன்; gun.

ெத.ேகாந்

     [U.gond → த.ேகாந் .]

ேகாந் த்தான்

 
 ேகாந் த்தான்ānduttāṉ, ெப.(n.)

ன் ஏனம் (C.G.);

 gum-pot, gum-bottle.

     [U.{} → த.ேகாந் த்தான்.]

ேகாபக் தம்

 
 ேகாபக் தம்āpakkidam, ெப.(n.)

   கழற்  (சங்.அக.);; bonduc-nut.

     [Skt.{}-bhaksita → த.ேகாபக் தம்.]
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ேகாபங்கம்

 
 ேகாபங்கம்āpaṅgam, ெப.(n.)

   ைவப் நஞ்  (சரகண்டபாடாணம்); (யாழ்.அக.);; a mineral poison.

ேகாபாலதாபனம்

ேகாபாலதாபனம்āpālatāpaṉam, ெப.(n.)

    ற்ெறட்  உபநிடதங்க ள் ஒன் ; an Upanisad, one of 108.

     [Skt.{}-{} → த.ேகாபாலதாபனம்.]

ேகாபாலவார்னி

ேகாபாலவாரன்ி āpālavārṉisu, ெப.(n.)

   1.  ைச ந்த ங் யத்ைத ம் டத்ைத ம் ஆ க்  ஒன்றாகக் ட் ச ் ரணமாக் ச ்
சாராயத்ைத ட் க் ைழத் ச ் த்தஞ் ெசய் ம் ன் ெநய் ெசய் ம் வைக (உ.வ.);; spirit-varnish 
prepared by mixing hot alcohol with 6 parts of piney dammar and one part of camphor.

த.வ.  ப் .

     [E.copal+E.varnish → த.ேகாபாலவாரன்ி .]

ேகா ைக

 
 ேகா ைகāpigai, ெப.(n.)

   இைடயர ் லப்ெபண்; herds woman, shep herdess.

ேகா ளகம்

 
 ேகா ளகம்āpuḷagam, ெப.(n.)

   ைவப்  நஞ்  (தாலபாடாணம்); (சங்.அக.);; a mineral poison.

     [Skt.{} → த.ேகா ளகம்.]

ேகார்சா

ேகாரச்ாārcā, ெப.(n.)

   20 உ ப்ப  அடங் ய ணி டை்ட (C.G);; bale of cloth containing 20 pieces.

     [U.{} → த.ேகாரச்ா.]

ேகார்ட்டார்

 
 ேகாரட்்டாரā்rṭṭār, ெப.(n.)

   அறமன்ற ந வர;் magistrate, judge.

     [E.court → த.ேகாரட்்டார.்'ஆர'் த ழ் உயர்  ஒ ைம ஈ .]

ேகார்ட்

 
 ேகாரட்் ārṭṭu, ெப.(n.)

   அறமன்றம்; court.

     [E.court → த.ேகாரட்் .]

ேகார்ட் ெமௗ ப்

 
 ேகாரட்் ெமௗ ப் ārṭṭumauāppu, ெப.(n.)

   அறமன்றம் சாத் ைக (C.G.);; closing of the court.

     [E.court+U.{} → த.ேகாரட்் ெமௗ ப் .]

ேகாரதந்தம்

 
 ேகாரதந்தம்āradandam, ெப.(n.)

   வைளந்தெகா ந்தந்தம்; curvad tusks, as of wild boars.

     [Skt.{}+tandam → த.ேகாரதந்தம்.]
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ேகாரதரம்

ேகாரதரம்āradaram, ெப.(n.)

   நிரயம் ( வத . வரக்்க நரக.107);; a hell.

     [Skt.{}-tara → த.ேகாரதரம்.]

ேகார பம்

ேகார பம்ārarūpam, ெப.(n.)

   1. அழகற்ற வ வம்; ahideous figure.

     [Skt.ghora-{} → த.ேகார பம்.]

ேகாராேகாரம்

ேகாராேகாரம்ārāāram, ெப.(n.)

   ஒ வைக நிரயம் ( வத . வரக்்கநரக.107);; a hell.

     [Skt.{}+{} → த.ேகாராேகாரம்.]

ேகால்மால்

 
 ேகால்மால்ālmāl, ெப.(n.)

ல்மால்பண் தல் பாரக்்க;see {}-{}-.

     [U.{} → த.ேகால்மால்.]

ெகௗகப்

ெகௗகப் gaugap, ெப.(n.)

   ேதாலா எைட ள்ள ஒ  பண்ைடக் காலத்  கம ய ெவள்ளி நாணயம்; an ancient Mahomadan silver coin 
weighing 50 totals (சா.அக.);.

ெகௗசபாகம்

 
 ெகௗசபாகம் kausapākam, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் க க்  நீர;் a kind of decoction (சா.அக.);.

     [Skt.{} + த.பாகம்.]

ெகௗசல்யம்

ெகௗசல்யம் kausalyam, ெப.(n.)

    றைம; ability.

     " ற்பெகௗசல்யத் டேன ண்ட மண்டபேவ கைளச ்சைமத் " ( . .8:3  வாக்.);.

     [Skt.{} → த.ெகௗசல்யம்.]

ெகௗசலம்

ெகௗசலம்1 kausalam, ெப.(n.)

   1. ெகௗசல்யம் பாரக்்க;see {}.

   2. தந் ரம் (இ.வ.);; art, artfulness.

     [Skt.{} → த.ெகௗசலம்.]

 ெகௗசலம்2 kausalam, ெப.(n.)

   கள்; toddy (சா.அக.);.

ெகௗசைல

ெகௗசைல kausalai, ெப.(n.)

   இராமனின் தாய்; Rama's mother.

     "மன் கழ்க் ெகௗசைல தன் மணிவ  வாய்த்தவேன" ( வ்.ெப மாள்.8:1);.

     [Skt.{} → த.ெகௗசைல.]

ெகௗசனம்

 
 ெகௗசனம் kausaṉam, ெப.(n.)

ெகௗ னம் (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{}-vali → த.ேகாவ .]
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ெகௗசைன

ெகௗசைன kausaṉai, ெப.(n.)

   1. உைற; cover, envelope.

   2.  ைர த யவற் ன் ேமற்ற  ( ன்);; cushion or pad for a rider on a horse or elephant.

ெத.ெகௗ னா.

     [Skt.{} → த.ெகௗசைன.]

ெகௗசாம்

 
 ெகௗசாம்  kaucāmbi, ெப.(n.)

   கங்ைகக் கைர ள்ள ஒ  பைழய நகரம்; an ancient city on the banks of the Ganges in the lower part of the 
Doab.

     [Skt.{} → த.ெகௗசாம் .]

ெகௗ

 
 ெகௗ  kausi, ெப.(n.)

   வ ற்  ண்டா ம் ஓர ்நீராைமக்கட் ; dropsy of the belly or abdomen abdominal dropsy-Ascites (சா.அக.);.

ெகௗ கம்

ெகௗ கம் gausigam, ெப.(n.)

   1.  ைக ( ங்.);; owl.

   2. பட்டாைட ( ங்.);; silk cloth.

   3. பண் வைக ( லப்.6, 35, உைர);; a primary melody-type.

     [Skt.kausika → த.ெகௗ கம்.]

ெகௗ கன்

ெகௗ கன் gausigaṉ, ெப.(n.)

   1.  வா த் ரன்;{}.

     "ெகௗ கன் ெசால் வான்" (கம்பரா. ைல.42);.

   2. இந் ரன் ( ங்.);; Indira.

     [Skt.{} → த.ெகௗ கன்.]

ெகௗ ேகயம்

 
 ெகௗ ேகயம் kausiāyam, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் ப்ைப; fox frightener Crotolaria angulosa (சா.அக.);.

ெகௗ யல்

 
 ெகௗ யல் kausiyal, ெப.(n.)

   ெதன்ைனமரம்; cocoanut tree (சா.அக.);.

     [P]

ெகௗ ரர்நிலக்
ேரா ைன

 
 ெகௗ ரரந்ிலக் ேரா ைன kausirarnilakkurōsiṉai, ெப.(n.)

   இ  ெசம் னின் களிம்ெப க் ம் ம ந் ; an unknown paste used to remove verdigris from copper (சா.அக.);.

ெகௗ கபலம்

 
 ெகௗ கபலம் kaucīkabalam, ெப.(n.)

   ேதங்காய்; cocoanut (சா.அக.);.

142

www.valluvarvallalarvattam.com 17578 of 19068.



ெகௗ த

ெகௗ த  gaucītagi, ெப.(n.)

    ற்ெறட்  (உபநிடதம்);  ைணத் ேதான் யங்க ெலான் ; un upanisad, one of 108.

     [Skt.{} → த.ெகௗ த .]

ெகௗ தளம்

ெகௗ தளம் kaucītaḷam, ெப.(n.)

   1. ெவள்ைள ஈரெ்கால் ; stinking swallow wort.

   2. ஈரெ்கால்  பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

ெகௗ கம்

ெகௗ கம்1 gausugam, ெப.(n.)

ங் யம் பாரக்்க;see kungiliyam.

     [Skt.{} → த.ெகௗ கம்.]

 ெகௗ கம்2 gausugam, ெப.(n.)

    ங் யம்; tripterocarp dammar.

     [Skt.{} → த.ெகௗ கம்.]

ெகௗஞ்சம்

ெகௗஞ்சம்1 kauñjam, ெப.(n.)

ர ஞ்சம் ( டா.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt.kraunea → த.ெகௗஞ்சம்.]

 ெகௗஞ்சம்2 kauñjam, ெப.(n.)

   1. அசாத ற்  ழக்ேக ள்ள பனிமைல (இமயமைல);த் ெதாடர;் the eastern part of the Himalayan range in 
Assam.

   2.  ெநல்ேவ க்  அ ள்ள ஒ  ; an unknown island near Tirunelvelly Dt. (சா.அக.);.

ெகௗடதம்

ெகௗடதம் kauḍadam, ெப.(n.)

   1. ெவள் ள்ளி; garlic.

   2. ெவட்பாைல; Tellicherry bark - Nerium antidysentericum (சா.அக.);.

     [P]

ெகௗடநைட

 
 ெகௗடநைட kauḍanaḍai, ெப.(n.)

ெகௗடெந  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt.gauda → த.ெகௗடம் + நைட.]

ெகௗடெந

ெகௗடெந  kauḍaneṟi, ெப.(n.)

   ெச  த யைவ த ப்ப ெந க் ரிய ணங்கள் நிரம்  வாராமல் ெசாற்ெப கத் ெதா க் ஞ் 
ெசய் ெண  (தண் .12, உைர);; the kautam style of poetry characterised mainly by verbosity, dist. fr. vaitarappa-neri.

     [Skt.gauda → த.ெகௗடம் + ெந .]

ெகௗடம்

ெகௗடம் kauḍam, ெப.(n.)

   1. ெவல்லத் னால் ெசய்த ஒ  ம ; a liquor prepared out of jaggery; Molasses or that which is prepared from sugar.

   2. ஒ  ன்னலான ம த் வக் ெகா ; a medicinal twining creeper.

   3. வடேதயம்; North Indian (சா.அக.);.

     [Litt.{} (ெவல்லம்);  ந் யத் ன் வடபால் பஞ்ச ெகௗடம் எ ம் வடநா  பஞ்ச ர டம் என்பதன் எ ர.்]
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ெகௗட

ெகௗட  kauḍali, ெப.(n.)

   1. ஆைட ல்லாள்; one having no clothes on.

   2. சத் ; the goddess sakti (சா.அக.);.

ெகௗ லம்

 
 ெகௗ லம் kauḍilam, ெப.(n.)

   வைள ; curve, bent.

     [Skt.kautilya → த.ெகௗ லம்.]

ெகௗண்டன்

ெகௗண்டன் kauṇṭaṉ, ெப.(n.)

   1. உ ரக்் ெகால் ; life-killer.

   2. ேவடன்; hunter (சா.அக.);.

ெகௗண் னியன்

ெகௗண் னியன் kauṇṭiṉiyaṉ, ெப.(n.)

   1. ஒ  னியன்; the name of a great sage.

   2. ெகா வ ;

ெகௗணப்ெபா ள்

ெகௗணப்ெபா ள் kauṇapporuḷ, ெப.(n.)

   இலக்கண வைகயாற் ெகாள் ம் ெபா ள் ( . .பா .2, ஞானப்.);; secondary meaning or sense of a word, 
metaphorical sense, opp. to {}.

     [Skt.gauna+porul → த.ெகௗணப்ெபா ள்]

ெகௗணம்

 
 ெகௗணம் kauṇam, ெப.(n.)

    காைமயல்லாத ; that which is subordinate or secondary.

     [Skt.gauna → த.ெகௗணம்.]

ெகௗணாவதாரம்

 
 ெகௗணாவதாரம் kauṇāvatāram, ெப.(n.)

   ஒ  நி த்தம் பற் த் தன்சத் ைய ஒ வரப்ால் ஏ ட்  நிகழ்த் ம் ெதய்வத ்ேதாற்றர ; secondary or 
patial incarnation in which God's spirit enters and works through a human being.

த. பாய்ேதாற்றர .

     [Skt.gauna+ava-{} → த.ெகௗணாவதாரம்.]

ெகௗணியன்

 
 ெகௗணியன் kauṇiyaṉ, ெப.(n.)

   க ணியக் லத்தான்; one born in the Kaudinya gotra.

     [Skt.ெகௗ ண்யம் → த.க ணியம், ெகௗணியம்.]

வடெமா யாளர ்மர ன் வண்ணம் ெகௗ ண்ய ேகாத் ரத்ைதச ்சாரந்்தவைனக் ெகௗ ண்யன் 
என்பர.் இ  த ல் க ணியன் ண்ணந்தா ன் எ ம் லவர ்ெபயர ்உள்ள .
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ெகௗத் பம்

 
 ெகௗத் பம் kauttubam, ெப.(n.)

    மால் மார் லணி ம் மணி; by Visnu on his chest.

     [Skt. kaustuba → ெகௗஸ் பம் → த.ெகௗத் பம்.]

 ெகௗத் பம் kauttubam, ெப.(n.)

    மால் மார் லணி ம் மணி; the gem worn by Visnu on his chest.

     [Skt.kaustuba → த.ெகௗத் பம்.]

ெகௗத் வம்

ெகௗத் வம்1 kauttuvam, ெப.(n.)

   மாணிக்கம்; a kind of carb-(gem);; a ruby (சா.அக.);.

 ெகௗத் வம்2 kauttuvam, ெப.(n.)

   1. ெகௗத் பம் பாரக்்க;see kaustubam.

     "ெகௗத் வ ைடக் ேகா ந்தன்" ( வ்.ெபரியாழ்.4 5:8);.

   2. தாமைரக்கல்; a kind of ruby ( டா.);.

     [Skt.kaustubha → த.ெகௗத் வம்2.]

 ெகௗத் வம்3 kauttuvam, ெப.(n.)

க த் வம்1 பாரக்்க;see kavuttuvam.

     [Skt.kaitava → த.ெகௗத் வம்.]

ெகௗத் வவழக்

 
 ெகௗத் வவழக்  kauttuvavaḻkku, ெப.(n.)

   ெபாய்வழக்  (இ.வ.);; barratry, vexatious litigation, false suit.

     [ெகௗத் ம் + வழக் .]

     [Skt. kaitava → த.ெகௗத் வம்.]

ெகௗதம்

 
 ெகௗதம் kaudam, ெப.(n.)

    ச் க் ; the king fisher Haicyon (சா.அக.);.

     [P]

ெகௗதமதந் ரம்

 
 ெகௗதமதந் ரம் kaudamadandiram, ெப.(n.)

    சவா த் ரராற் ெசய்யப்பட்ட ஓர ்ஆ ள் ேவத ல்; an Ayurvedic treatise by sage Viswamitra (சா.அக.);.

ெகௗதமநா

 
 ெகௗதமநா  kaudamanāṭi, ெப.(n.)

   ெகௗதமரால் த ல் ெசய்யப்பட்ட ஒ  ைக வரிக் கணிய ல், த ழ், நா  ல்கள் ெபா வாக 
உள்ளங்ைகக் ேகா கைளக் ெகாண்ேட வ ம். ஆகேவ, ைக வரி ற் ம் கணிதத் ற் ம் ெந ங் ய 
ெதாடர்  ண்ெடன்ப  ெதற்ெறன ளங் ம்; a work on Astrology written by sage Goutana C' Viswamitra, Tamil 
Nadu work is generally based on Palmistry; and therfore a close relation between palmistry and astrology is clearly 
established (சா.அக.);.
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ெகௗதமம்

ெகௗதமம்1 kaudamam, ெப.(n.)

   அற ல் ப ெனட்ட ள் ெகௗதமரால் இயற்றப்பட்ட ல்;{} by Gautama, one of 18 {}.

     [Skt.gautama → த.ெகௗதமம்.]

 ெகௗதமம்2 kaudamam, ெப.(n.)

   ந ம் ன்; fragrant resin (சா.அக.0/

ெகௗதமன்

ெகௗதமன் kaudamaṉ, ெப.(n.)

   1. ஒ  னிவர;் an ancient rsi, husband of {}.

   2. அற ல் ெசய்த அக்க பாதர;் the founder of the {} system of Indian philosophy.

   3.  த்தன்; the Buddha.

   4.  பாசாரியார;்{}, a preceptor of the {}.

     " ன்னி ந்த ெகௗதமன்" (பாரத.வாரணா.66);.

     [Skt.Gautama → த.ெகௗதமன்.]

ெகௗதமனார்

 
 ெகௗதமனார ்kaudamaṉār, ெப.(n.)

தைலச ்சங்கப் லவ ள் ஒ வர;் a poet of the first {}

     [Skt.gautama → த.ெகௗதமனார.்]

ெகௗதைம

 
 ெகௗதைம kaudamai, ெப.(n.)

ெகௗத  பாரக்்க ( ன்.);;see kaudami.

ெகௗதாரம்

ெகௗதாரம் kautāram, ெப.(n.)

   1. உ ம் ன் ட் ; young of guana.

   2. உ ம் ன் நிறமான பாம் ; a snake of the colour of guana (சா.அக.);.

ெகௗ கம்

ெகௗ கம் gaudugam, ெப.(n.)

   1. ம ழ்ச் ; joy pleasure.

   2. சால ைளயாட் ; legerdemain, jugglery.

     "க ெமனத்த ம் ஞ்ைசயர ்ெகௗ கம் ேபால" (ேச .கா ப.37);.

   3. காப்பாக மணிக்கட் ற் கட் ம் ல் (சங்.அக.);; thread worn on the wrist as amulet.

     [Skt.kautuka → த.ெகௗ கம்.]

ெகௗ கலம்

 
 ெகௗ கலம் kautūkalam, ெப.(n.)

     பாகல், நிலத் ல் பட ம் றபாகல்; ground creeper mimordica humilis (சா.அக.);.

ெகௗேதரசர்ப்பம்

 
 ெகௗேதரசரப்்பம் kautērasarppam, ெப.(n.)

   சாைரப் பாம் , இ  உ ம்  நிறத்ைத ேபான்றதால் இப்ெபயல்; rat-snake called from its resemblence in 
colour to guana. (சா.அக.);.

     [P]
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ெகௗந் யம்

 
 ெகௗந் யம் kaundiyam, ெப.(n.)

   ெவண்ம ; white murdah - Terminalia arjuna (சா.அக.);.

ெகௗபம்

 
 ெகௗபம் kaubam, ெப.(n.)

    ணற்  நீர;் well water (சா.அக.);.

ெகௗபலம்

 
 ெகௗபலம் kaubalam, ெப.(n.)

    ளகாய்; chilly-Capsicum fruitescens (சா.அக.);.

     [P]

ெகௗபலா

 
 ெகௗபலா kaubalā, ெப.(n.)

   தட் ப் பலா; a kind of jack tree (சா.அக.);.

ெகௗ ன த்தம்

 
 ெகௗ ன த்தம் kaupīṉasuttam, ெப.(n.)

   அயற்ெபண்கைளக் டா க் ந் யதன்ைம; man's sexual purity.

     [ெகௗ னம்+ த்தம்.]

     [Skt.{} → த. த்தம்.]

ெகௗ ன த்தன

 
 ெகௗ ன த்தன kaupīṉasuttaṉa, ெப.(n.)

    ற ெபண்கைளச ்ேசராதவன்; man of sexual purity (இ.வ.);.

     [Skt.{}+{} → த.ெகௗ ன த்தன.]

ெகௗ னேதாசம்

 
 ெகௗ னேதாசம் kaupīṉatōcam, ெப.(n.)

    றெபண்கைளச ்ேசரத்லா ய ற்றம்; man's sexual impurity.

     [Skt.{}+{} → ெகௗ னேதாசம்.]

ெகௗ னம்

 
 ெகௗ னம் kaupīṉam, ெப.(n.)

   நீரச்் ைல; man's loin-cloth.

த.வ. ேகாவணம்.

     [Skt.{} → த.ெகௗ னம்.]

     [த.வ.ேகாவணம் → Skt.{}.]

ெகௗமாதம்

 
 ெகௗமாதம் kaumātam, ெப.(n.)

   நளி (காரத்் ைக); மாதம்; the month of Novembar and December (சா.அக.);.
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ெகௗமாரகம்

 
 ெகௗமாரகம் gaumāragam, ெப.(n.)

   இளைக; juvenile age (சா.அக.);.

த.வ.  மரம்.

ெகௗமாரதந் ரம்

 
 ெகௗமாரதந் ரம் kaumāradandiram, ெப.(n.)

    ள்ைளகைள வளரப்்பைதப் பற் ம், ப ற் ையப் பற் ம் ம் ஒ  வடெமா  ம த் வ 
ல்; the section of a medical work in Sanskrit treating of the rearing and education of children (சா.அக.);.

த.வ.  மரகல் .

ெகௗமாரம்

ெகௗமாரம்1 kaumāram, ெப.(n.)

   1. இளைம; youth; maiden age of sixteen.

   2. இளைம ப வம்; childhood; young age.

   3. ஒன்ற தல் 16 வய  வைர ள்ள ஆண்; a male aged 1 to 16 years.

   4. 16 வய  தல் 32 வைர ள்ள ெபண்; a female aged 16 to 32 years.

த.வ.  மரம்.

     [Skt.{} → த.ெகௗமாரம்.]

 ெகௗமாரம்2 kaumāram, ெப.(n.)

   1. இளம் ப வம்; childhood.

   2.  கக் கட ேள பரம்ெபா ெளன்  வ ப ஞ் சமயம்; the religion of the {} who hold Skanda as the supreme 
being and are exclusively decoted to his worship.

த.வ.  மரம்.

     [Skt.{} → த.ெகௗமாரம்.]

ெகௗமாரி

ெகௗமாரி kaumāri, ெப.(n.)

   1.  ய ெபண்க ள் ஒ த் ; the female principle of {} or Skanda, one of catta-{}.

   2. மாகாளி ( ங்.);;{}.

     [Skt.{} → த.ெகௗமாரி.]

ெகௗ

 
 ெகௗ  kaumīti, ெப.(n.)

   நில ; moon (சா.அக.);.

ெகௗேமாத

 
 ெகௗேமாத  gaumōtagi, ெப.(n.)

    மா ன் பைடக்கலன் ( ங்.);; the mace of Visnu.

     [Skt.{} → த.ெகௗேமாத .]

ெகௗரம்

ெகௗரம் kauram, ெப.(n.)

   1. ெவண்ைம; whiteness.

   2. ெபான்னிறம் ( லப்.12, 67, உைர.);; yellow colour.

     [Skt.gaura → த.ெகௗரம்.]
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ெகௗர கம்

 
 ெகௗர கம் gauramirugam, ெப.(n.)

   காட்  மா ; wild cow-Bos gaurus (சா.அக.);.

     [P]

ெகௗரவம்

ெகௗரவம் kauravam, ெப.(n.)

   1. ேமன்ைம; dignity; eminence, honour.

   2. ெப தம்; pride.

     "அடரச்் ங் ெகௗரவம்"  வப் ர.ெபா .30).

     [Skt.gaurava → த.ெகௗரவம்.]

ெகௗரவர்

ெகௗரவர ்kauravar, ெப.(n.)

   க ரவர;் Kaurava princes.

     "வரிெவஞ் ைலக்ைகக் ெகௗரவர"் (பாரத.ஒன்பதாம்.31);.

     [Skt.kaurava → த.ெகௗரவர.்]

ெகௗராங்கம்

 
 ெகௗராங்கம் kaurāṅgam, ெப.(n.)

   ெவள்ைள அல்ல  மஞ்சள் உடம்ைப உைடத்தா க்ைக; having a white or yellowish body (சா.அக.);.

ெகௗரிகம்

 
 ெகௗரிகம் gaurigam, ெப.(n.)

   ெவள்ைளக் க ; white mustard (சா.அக.);.

ெகௗரிகாைள

 
 ெகௗரிகாைள kaurikāḷai, ெப.(n.)

   எக்காள வைக; a long brass trumpet.

     [Skt.gaurava+{} → த.ெகௗரிகாைள.]

ெகௗரி ப்

 
 ெகௗரி ப்  kaurisippi, ெப.(n.)

   வ வாட் க் கலனாகப் பயன்ப ம் ெப ஞ்சங்  ( ன்.);; a big conch which is used as a thing to be 
worshipped.

     [U.kauri+{} → த.ெகௗரி+ ப் .]

ெகௗரிசங்கம்

ெகௗரிசங்கம் kaurisaṅgam, ெப.(n.)

   1.  வ ம் ைவ ம் உ னதாய் இைணந்  உள்ளதாகக் க தப்ெப ம் இ ள பட்ட 
அக்கமணி; a double {} believed to represent Siva and Sivai.

   2. க ரிசங்கரம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{}+{} → த.ெகௗரிசங்கம்.]

ெகௗரிசங்காமணி

 
 ெகௗரிசங்காமணி kaurisaṅgāmaṇi, ெப.(n.)

க ரிசங்கம் ( ன்.); பாரக்்க;see kauri-sangam.
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ெகௗரிப்பழம்

 
 ெகௗரிப்பழம் kaurippaḻm, ெப.(n.)

   ஒ  வப் ப் பழம், இ  சாப் ட ம் ஊ காய் ேபாட ம் உத ம்; Indian black berry Rubus flavus. It is eaten 
and made into preserves (சா.அக.);.

ெகௗரிபாடாணம்

 
 ெகௗரிபாடாணம் kauripāṭāṇam, ெப.(n.)

   ஒ  ைவப்  நஞ்  ( ன்.);; a prepared arsenic.

     [Skt.{}+{} → த.ெகௗரிபாடாணம்.]

ெகௗரிமா

 
 ெகௗரிமா  kaurimāti, ெப.(n.)

   மண ப்  மர வைக; a kind of Deoder tree (சா.அக.);.

ெகௗரிைமந்தன்

 
 ெகௗரிைமந்தன் kaurimaindaṉ, ெப.(n.)

    கன் கட ள், பாரவ்  ைமந்தன் ( ங்);; Skanda, as son of {}.

     [Skt.gauri+{} → த.ெகௗரிைமந்தன்.]

ெகௗரியசச்ம்

 
 ெகௗரியசச்ம் kauriyaccam, ெப.(n.)

   ஒ  ; an unknown plant (சா.அக.);.

ெகௗரியன்

ெகௗரியன் kauriyaṉ, ெப.(n.)

   பாண் யன் பட்டப்ெபயர;்{} title.

     "த ரா ைகக் ெகௗரியச ்ம க" ( றநா.3, 5);.

     [Skt.kauravya → த.ெகௗரியன்.]

ெகௗரிலம்

ெகௗரிலம் kaurilam, ெப.(n.)

   1. ெகௗரிகம் பாரக்்க;see kaurigam.

   2. இ ம் ப் ெபா ; iron filings (சா.அக.);.

ெகௗரயீந் ரம்

ெகௗரீயந் ரம் kaurīyandiram, ெப.(n.)

   சாரைண ெகா ப்பதற்காகப் பயன்ப ேமார ்இயந் ரம்; an apparatus used in Alchemy for purposes of 
animating mercurial pills. (சா.அக.);.

இவ் யந் ரம் 8 ச ர ெசங்கல்ைலக் கண்ணா ையப் ேபால ெம வாகத் ேதய்த் ப் ற  அதன் 
ந ல் ைளையப் ேபாற் ைடந்  அதற் ள் ண்ணாம்  தட ப் ன் ெவள்ளி, ெபான், அப்  ேரக்  
இவற்ைற அைரத்  ைச ல் வாரத்் , வாய்  ைல மண் ெசய்  ட டப்ப ம்.

ெகௗரலீ தம்

 
 ெகௗரீல தம் kaurīlalidam, ெப.(n.)

அரிதாரம் பாரக்்க;see {}.

ெகௗேர தம்

 
 ெகௗேர தம் kaurēkidam, ெப.(n.)

   பாம் ; a serpent (சா.அக.);.
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ெகௗேர யம்

 
 ெகௗேர யம் kaurēciyam, ெப.(n.)

   ெவள்ைள க ைடய க ங் ரங் ; a black monkey with a white face (சா.அக.);.

     [Skt.{} → த.ெகௗேர யம்.]

     [P]

ெகௗல்

ெகௗல்1 kaul, ெப.(n.)

க ள்1 பாரக்்க;see kavul.

 ெகௗல்2 kaul, ெப.(n.)

க ல்2 பாரக்்க;see kavul2.

     [U.qual → த.ெகௗல்.]

ெகௗல்தார்

 
 ெகௗல்தார ்kaultār, ெப.(n.)

க ல்தார ்பாரக்்க;see {}.

ெகௗலவம்

ெகௗலவம் kaulavam, ெப.(n.)

   கரணம் ப ெனான்ற ள் ஒன்றா ய காலப் ப ; a division of time, one of eleven karanam.q.v., (Astron.);.

     [Skt.kaulava → த.ெகௗலவம்.]

 ெகௗலவம்1 kaulavam, ெப.(n.)

    ைர ட ன் ஒ  பக்கத் க் ம் வைக (அ வசா.149);; a curl of hair on one side of a horse's body.

ெகௗலகம்

 
 ெகௗலகம் gaulagam, ெப.(n.)

   வால் ள ; long pepper (சா.அக.);.

     [P]

ெகௗேலயகன்

 
 ெகௗேலயகன் gaulēyagaṉ, ெப.(n.)

   நாய்; dog (சா.அக.);.

ெகௗ யம்

ெகௗ யம் kauliyam, ெப.(n.)

   1. ேகாேரா ைன பாரக்்க;see {}.

   2. சாணி; dung.

   3. கவ் யம் பாரக்்க;see kavviyam (சா.அக.);.

ெகௗ யம்

ெகௗ யம் kauviyam, ெப.(n.)

   ஆைனந் , ஆ னின்  ெபறப்ப ம் பால், த ர,் ேமார,் ெவண்ெணய், ெநய் ஆ ய ெபா ள்கள்; the 
five choice products of a cow.

     " ல் ெகௗ யங் ட்  ைசந்தனர"் ( த. வமா.2, 23);.

     [Skt.gavya → த.ெகௗ யம்.]
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ெகௗளம்

ெகௗளம் kauḷam, ெப.(n.)

   பண் வைக; a primary melody-type (பரத.இராக.55);.

     [Skt.gauda → த.ெகௗளம்.]

ெகௗளா

 
 ெகௗளா kauḷā, ெப.(n.)

 a kind of fruit much used by unani doctors for cooling the system. see ெகௗரிப்பழம் (சா.அக.);.

ெகௗளி

ெகௗளி1 kauḷi, ெப.(n.)

   க ளி; house-lizard.

 ெகௗளி2 kauḷi, ெப.(n.)

   ஓர ்இைச வைக; a specific melody-type (பரத.இராக.56);.

ெகௗளிக்கட்

 
 ெகௗளிக்கட்  kauḷikkaṭṭu, ெப.(n.)

ெகௗளிக்காதல் (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

ெகௗளிக்கட்டாய்ச்
ெசால்( )-தல்

ெகௗளிக்கட்டாய்செ்சால்( )-தல் kauḷikkaṭṭāyccolludal,    8. ெச. ன்றா. (v.t.)

     ெசால்  ஏமாற் தல் (இ.வ.);; to deceive a person by professing to foretell, to mislead by sooth saying.

ெகௗளிக்காதல்

 
 ெகௗளிக்காதல் kauḷikkātal, ெப.(n.)

   நன்ைம ைமகைள அ க் ம் பல்  ஒ  ( ன்.);; chirp of a lizard, as presaging good or evil.

ெகௗளிசாத் ரம்

 
 ெகௗளிசாத் ரம் kauḷicāttiram, ெப.(n.)

   பல் ச ்ெசாற் ப் பலன் ம் ல்; treatise interpreting the chirps of lizards.

ெகௗளிெசால்

 
 ெகௗளிெசால் kauḷisol, ெப.(n.)

   பல்  எ ப் ம் சத்தம்; chirp of the lizard.

ெகௗளி ெசால் க் ப் பலன் ெசால் வாரக்ள் (க்ரியா);.

ெகௗளி ல்

 
 ெகௗளி ல் kauḷinūl, ெப.(n.)

   பல்  ெசால் வ ன் பயன் ம் ல்; a treatise containing the inter pretation of the chrips of lizards; a science 
on the noise of lizards and its presage (சா.அக.);.

ெகௗளிபத் ரம்

 
 ெகௗளிபத் ரம் kauḷibattiram, ெப.(n.)

   ெவள்ைள ெவற் ைல வைக; white betelleaf.

     [Skt.gaura + pattiram → த.ெகௗளிபத் ரம்.]
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ெகௗளிபாத் ரம்

ெகௗளிபாத் ரம் kauḷipāttiram, ெப.(n.)

   1. மஞ்சள் நிறமான காய்கள் காய்க் ந் ெதங்  வைக (இ.வ.);; a variety of coconut tree bearing yellow coconuts.

   2. ேதங்காேயாட் னால் ெசய்யப்பட் த் ற கள் நீர ்அல்ல  உண  ெகாள்ளப் பயன்ப த் ம் 
ஏனம்; coconut shell used by ascetics ad a begging bowl, water-vessel, etc.

     [Skt.gaura → த.ெகௗரி + பாத் ரம்.]

ெகௗளிபந்

 
 ெகௗளிபந்  kauḷibandu, ெப.(n.)

   ஒ  பண்; a melody type.

     [T.gauli + → த.ெகௗளிபந் .]

ெகௗன ளிைக

 
 ெகௗன ளிைக gauṉaguḷigai, ெப.(n.)

ளிைக பாரக்்க;see kuligai (சா.அக.);.

ெகௗனிகம்

ெகௗனிகம் gauṉigam, ெப.(n.)

   1. வான்; sky.

   2. க ம்பளிங் ; a black granite stone (சா.அக.);.

ெகௗ த

ெகௗ த  gausidagi, ெப.(n.)

    ற்ெறட்  உபநிடதங்க ள் ஒன் ; an upanisad, one of 108.

     [Skt.{} → த.ெகௗ த .]

சக்கம்

 
 சக்கம் cakkam, ெப.(n.)

   சா ; extract (சா.அக.);.

சக்கரக ரசங்கம்

 
 சக்கரக ரசங்கம் saggaragabirasaṅgam, ெப.(n.)

   வைளய வைளயப் ேப ைக (பாண் .);; arguing in a vicious circle a defect in argumentation.

த.வ. ேவணாெவட் ப்ேபச் , ேவண்டா ெவற் ப்ேபச் .

சக்கரப் ரதர்

சக்கரப் ரதர ்cakkarappiradar, ெப.(n.)

    வத் வங்க  ெளான்  (காஞ் ப் . வ ண்.23);; a manifestation of {} ({});

     [Skt. cakra+prada → த.சக்கரப் ரதர.்]

சக்கரகம்

சக்கரகம் caggaragam, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைகப் பாம் ; a kind of serpent.

   2. ெகாள் ; Madras horse gram-Dolichos unflorus.

   3. ெவண் ன் ; white abrus-Abrus precatorius (சா.அக.);.

     [Skt.cakraka → த.சக்கரகம்.]

சக்கரநாமன்

 
 சக்கரநாமன் cakkaranāmaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  வைக அய மாட் கம்; a pyritic ore of iron (சா.அக.);.
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சக்கேரந் ரகம்

 
 சக்கேரந் ரகம் caggarēndiragam, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் க ; a kind of mustard (சா.அக.);.

சக்காத்

 
 சக்காத்  cakkāttu, ெப.(n.)

   இலவயம் (ெநல்ைல.);; anything obtained free or gratis.

     [U.{} → த.சக்காத் .]

சக் த்தார்

 
 சக் த்தார ்cakkiḍuttār, ெப.(n.)

   ெசயலாளர ்(யாழ்ப்.);; secretary.

     [E.secretary → த.சக் த்தார.்]

சக் ந் ரியம்

 
 சக் ந் ரியம் cakkindiriyam, ெப.(n.)

   கண்; the organ of sight (சா.அக.);.

சக் யாரத்்தம்

 
 சக் யாரத்்தம் cakkiyārttam, ெப.(n.)

   ெசால்லாற்றலால் உண ம் ெபா ள்; explicit, direct or literal meaning of a word or sentence.

த.வ. ெவளிப்பைட.

     [Skt.{}+artha → த.சக் யாரத்்தம்.]

சக் ரதரம்

 
 சக் ரதரம் cakkiradaram, ெப.(n.)

   பாம் ; snake (சா.அக.);.

சக் ரவா

 
 சக் ரவா  cakkiravāṇu, ெப.(n.)

   க ைத; ass (சா.அக.);.

சக் ரிகம்

 
 சக் ரிகம் caggirigam, ெப.(n.)

   ெகாள் ; Madras horse gram, Dolichos unflorus. (சா.அக.);.

த.வ. காணம்.

சக் ரிதம்

சக் ரிதம் cakkiridam, ெப.(n.)

    ைர நைட வைக ( க் ரநீ , 72);; a pace of horses.

     [Skt.cakrita → த.சக் ரிதம்.]

சக் ரவீதம்

 
 சக் ரீவதம் cakkirīvadam, ெப.(n.)

   க ைத; ass (சா.அக.);.
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சக் டல்

 
 சக் டல் cakkiliḍal, ெப.(n.)

   கண் க் டல்; to apply to the eye, as collyrium (சா.அக.);.

சக் னம்

 
 சக் னம் cakkiṉam, ெப.(n.)

   அம்பர;் ambersuccinum (சா.அக.);.

சக் ரம்

 
 சக் ரம் cakkuram, ெப.(n.)

   கண்ேணாய்ப் ெபா ; a general term for the diseases of the eye - Ophthal-mia (சா.அக. .

சக்ேகரா

 
 சக்ேகரா cakārā, ெப.(n.)

சேகரா பாரக்்க;see {}.

     [U.zakhira → த.சக்ேகரா.]

சக்ைக க்

 
 சக்ைக க்  cakkaimukki, ெப.(n.)

சக் க்  பாரக்்க;see sakkimukki (சா.அக.);.

சக்ேகா

 
 சக்ேகா  cakāli, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப்  (சங்.அக.);; a plant.

சக்

 
 சக்  cakcu, ெப.(n.)

   பாரை்வத் றன்; faculty of seeing (சா.அக.);.

சக் ரியம்

சக் ரியம் cakcuriyam, ெப.(n.)

   1. கண் க் னிைம; agreeable to the eyes.

   2. கண்ைம; collyrium for the eyes, extracted from Amomum antorhiza.

   3. தாைழ; a fragrant plant - Pandanus odaratissimus (சா.அக.);.

     [Skt.cakcu → த.சக் யம்.]

சக் தம்

 
 சக் தம் cakcupītam, ெப.(n.)

   கண்வ ; pain of eye (சா.அக.);.

சக் ேராகம்

 
 சக் ேராகம் cakcurōkam, ெப.(n.)

   கண்ேணாய்; disease of the eye (சா.அக.);.
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சக்தன்

 
 சக்தன் caktaṉ, ெப.(n.)

சக் மான் பாரக்்க;see {}.

த.வ.  றைமயாளன், ஆற்றலாளன்.

     [Skt.{} → த. சக்தன்.]

சக்

 
 சக்  cakti, ெப.(n.)

சத்  பாரக்்க;see {}.

த.வ. ஆற்றல்,  றைம, வல்லைம.

     [Skt.{} → த.சக் .]

சக் ைச

 
 சக் ைச caktipūcai, ெப.(n.)

   ேபராற்றைலப் க் ம் வாமமாரக்்கம்; worship of sakti or the principle of energy in Godhead.

த.வ. காளிவ பா .

     [சக்  +  ைச.]

     [Skt.{} → த.சக் .]

     [  →   →  ைச = வ பா  ெசய்தல்.]

சக் ேபாற்றல்

 
 சக் ேபாற்றல் caktipōṟṟal, ெப.(n.)

   ஆண் த்த ழ்ைத ( ந்ைதக்); காப்பாற்றல்; conservation of energy through preservation of semen in the system 
(சா.அக.);.

     [சக்  + ேபாற்றல்.]

     [Skt.{} → த.சக் .]

சக் மாற்றம்

 
 சக் மாற்றம் caktimāṟṟam, ெப.(n.)

   ஒன்றன் வ ைமையப் ெதான்றாக மாற் தல்; converting energy from one from into another (சா.அக.);.

த.வ.  றன்.

     [சக்  + மாற்றம்.]

     [Skt.{} → த.சக் .]

சக் மான்

 
 சக் மான் caktimāṉ, ெப.(n.)

   ஆற்ற ள்ளவன் (இ.வ.);; strong man, able or skilful person, a man of powerful personality.

த.வ. றவன்.

     [Skt.{} → த.சக் மான்.]

156

www.valluvarvallalarvattam.com 17592 of 19068.



சக் கம்

 
 சக் கம் cagtimugam, ெப.(n.)

   அரசாைண;     [சக்  +  கம்.]

     [Skt.{} → த.சக் .]

சக் யா சாரம்

 
 சக் யா சாரம் caktiyāṉucāram, ெப.அ.(adv.)

   ஆற்ற க்  ஏற்ப; to the best of one's ability.

     "சக் யா சாரம் தானஞ் ெசய்ய ேவண் ம்".

     [Skt.{}+-{} → த.சக் யா சாரம்.]

சக்பந்

 
 சக்பந்  cakpandi, ெப.(n.)

ெசக் பந்  பாரக்்க;see {}.

     [U.cakbandi → த.சக்பந் .]

சக்ரகம்

 
 சக்ரகம் cagragam, ெப.(n.)

சக்கரகம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.cakraka → த.சக்ரகம்.]

சக்ரவத் ப் -
த்தல்

சக்ரவத் ப் -த்தல் cakravattuppiḍittal,    4. ெச. . . (v.i.)

   மாமன்னெரன்ற றப் ப்பட்டம் எய் தல்; to proclaim title to sovereignty.

     "நைடச ்சக்கரவத் ப் க்கலாம் ப " (ஈ .3, 9, 9);.

     [சக்ரவத்  +  .]

     [Skt.cakravarti → த.சக்ரவத் .]

சக

சக1 caga,    ெப.அ.(adv.) ஒேர ைற ல் பணி ரிபவரக்ள்; collegue, fello.

     "சக ஆ ரியரக்ேள ஒன் ப ங்கள்! சக எ த்தாள க்  ேநரந்்த  நமக் ம் ேநரலாம்"

த.வ. உடன் ட் .

     [Skt.saha → த.சக.]

 சக2 caga, ெப.(n.)

   கணிதத் ல் ட்டல்  (இலங்.);;     "ஐந்  சக ஐந்  சமன் பத் ".

த.வ.  ட்டல்.

சககமனம்

 
 சககமனம் cagagamaṉam, ெப.(n.)

   உடன்கடை்டேய ைக; self-immolationof a Hindu widow on her husband's funeral pyre, concremation, sati.

த.வ. மாைல நிைல.

     [சக + கமனம்.]

     [Skt.saha → சக.]

கம் → கமனம் = ெசல் தல்.
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சகல ம்

 
 சகல ம் cagalarum, ெப.(n.)

   எல்ேலா ம், அைனவ ம் (அ.வ.);; all everyone.

     "சகல ம் இைதேய ெசால் றாரக்ள்" ( ரியா.);.

     [சகலர ்+ உம்.]

     [Skt.sakala → த.சகலர.்]

சககாரி

சககாரி cagagāri, ெப.(n.)

    ைணக்காரணம்; secondary cause.

     "அ த் வ மனன சககாரிகளாம்" (ேவதா. .134);.

     [Skt.{} → த.சககாரி.]

சகச் ரம்

சகச் ரம் cagacciram, ெப.(n.)

   1. ஆ ரம்; the number 1000.

   2.  வத்ேதான் யங்கள் இ பத்ெதட்ட ள் ஒன்  (ைசவச.ெபா .332, உைர);; an ancient {} scripute in 
sanskrit,one of 28 {}.

     [Skt.sahasra → த.சகச் ரம்.]

சகசட்

 
 சகசட்  sagasaṭsu, ெப.(n.)

   க ரவன் (யாழ்.அக.);; sun, as the eye of the world.

     [Skt.jagat-caksuh → த.சகசட் .]

சகசண்

 
 சகசண்  sagasaṇṭi, ெப.(n.)

   ெப ரடன் (இ.வ.);; rough, quarrelsome person.

த.வ. சண்ைடக்காரன்.

     [சக + சண் .]

     [Skt.jagat → த.சக.]

சகசநிட்ைட

சகசநிடை்ட sagasaniṭṭai, ெப.(n.)

   ப ற் யால் (அப் யாசத்தால்); ஒ வ க்  இயற்ைகயாயைமந்த ஊழ்கம் (நிடை்ட);; religious meditation 
that has becomesecond nature by long practice.

     "இன்னணஞ் சகசநிடை்ட ெயய் ய நந் ப் த்ேதள்" (தணிைகப் .நந் .147);.

த.வ. இயல்  ஊழ்கம், தன்ெமய் ணர் .

     [Skt.saha-ja+ni-stha → த.சகசநிடை்ட.]

சகசமலம்

சகசமலம் sagasamalam, ெப.(n.)

   உ ரக்ட்  இயல்பா ளதா ய ஆணவமலம் ( வப் ர.2, 20, உைர);; the {}, as an obstructive principle or bond 
inherent in the soul.

     [சகச(ம்); + மரம்.]

த.வ.  றப்  மலம்.

     [Skt.saha-ja → த.சகசம்.]
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சகசரநாமம்

 
 சகசரநாமம் sagasaranāmam, ெப.(n.)

   கட ளின் ஓரா ரம் ப் ெபயரத் (நாமங்);கைளக் ம் ல்; sacred book containing thousand names of a 
deity.

த.வ. ஆ ரம் ெபயர.்

     [Skt.sahas-ra-{} → சக ரநாமம்.]

சகசரநாமாரச்ச்
ைன

 
 சகசரநாமாரச்ச்ைன sagasaranāmārssaṉai, ெப.(n.)

   கட ைடய ஓரா ரம் ெபயர ்(நாமங்);கைள ம் ஒவ்ெவான்றாகச ்ெசால்  மலர ் த யவற்ைற 
அவன் வ களில் இட்  வ பா ெசய்ைக; worship of a deity by offering at its feet a leaf, flower or pinch of 
saffron on pronouncing each of its thousand names.

த.வ. ஆ ரம் சைன.

     [Skt.sahasra-{}+{} → த.சகசரநாமாரச்ச்ைன.]

சகசரம்

சகசரம் sagasaram, ெப.(n.)

   ஆ ரம்; the number 1000.

     [Skt.sahasra → த.சக ரம்.]

சகசரன்

 
 சகசரன் sagasaraṉ, ெப.(n.)

   ேதாழன்; fried, companion, associated.

     [Skt.saha-cara → த.சகசரன்.]

சகசரிதம்

சகசரிதம் sagasaridam, ெப.(n.)

   உடன் நிகழ்வ ; concomitant.

     "ஆணவ சகசரிதமாக" ( . .2.80,  வாக்.);.

த.வ. உடனிகழ்ச் .

     [Skt.saha+carita → த.சகசரிதம்.]

சகசேவ

சகசேவ  sagasavētu, ெப.(n.)

    றப்ெபற்ற பண் னால் பண் ையப் பற்  அ ம் வ , ஏ  ( . .அளைவ.10,  வாக்.);; inference by 
which a thing is determined from a predication of its nature.

     [Skt.saha-ja+{} → த.சகசேவ .]

சகசன்

 
 சகசன் sagasaṉ, ெப.(n.)

   உடன் றந்தவன் (சேகாதரன்); (சங்.அக.);; brother.

த.வ.  றவன்.

     [Skt.saha-ja → த.சகசன்.]
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சகசாலக் ல்லா

சகசாலக் ல்லா  cagacālaggillāṭi, ெப.(n.)

   1. தந் ரக்காரன்; a cunning person.

   2. நாட ந்த மாய த்ைதக்காரன்; a famous magician.

த.வ. ப ல்லா .

     [சகசாலம் +  ல்லா .]

     [Pkt.jaga → Skt.Jagat → த.சகம்.]

ச க்  → சாலக்  → சாலம்.

ள்ைள + ஆ  →  ள்ைளயா  →  ல்லா .

சகசாலப் ரட்டன்

 
 சகசாலப் ரட்டன் cagacālappuraṭṭaṉ, ெப.(n.)

   ெப ேமாசக்காரன்; consummate deceiver, as a magician.

த.வ. ெப ம் ரட்டன்.

     [சகசாலம் +  ரட்டன்.]

     [Pkt.jaga → Skt.jagat → த.சகம்.]

சகசாலம்

சகசாலம் cagacālam, ெப.(n.)

   மாய த்ைத; magical ilusion.

     "மாென ேமார ்சகசாலச ் க் " (அ ட்பா.vi,தான்ெபற்ற.9);.

     [சக + சாலம்.]

     [Pkt.jaga → Skt.jagat → த.சகம் + சாலம்.]

சகசால த்ைத

 
 சகசால த்ைத cagacālavittai, ெப.(n.)

   ஞாலம் க ம் மாயக்கைல; a famous magic or jugglery.

த.வ. ெப ம்மாயக்கைல.

     [சக + சால(ம்); +  த்ைத.]

     [Pkt.jaga → Skt.jagat → த.சகம்.]

சகசாட்

 
 சகசாட்  cagacāṭci, ெப.(n.)

 sun, as spectator of the whole world.

     [Skt.jagat + {} → த.சகசாட் .]

சகசா சயம்

சகசா சயம் sagasātisayam, ெப.(n.)

    ந்ைத (அ சயம்);  ன்ற ள் ஒன்  ( வக.2813, உைர);; innatepre-eminence, one of the three adisayam.

     [Skt.saha-ja+ato-{} → த.சகசா சயம்.]
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சகசாலக்காரன்

 
 சகசாலக்காரன் cagacālaggāraṉ, ெப.(n.)

சகசாலக் ல்லா  பாரக்்க;see {}.

த.வ.  த்ைதக்காரன்.

     [சகம் + சாலக்காரன்.]

     [Pkt.jaga → Skt.jagat → த.சகம்.]

ச சரதாைர

ச சரதாைர sagisaratārai, ெப.(n.)

   1.  த் மாைல வைக (தக்கயாகப்.106, உைர);; a garland of pearls.

   2.  நீராட் ல் (அ ேஷகத் ல்); பயன்ப த்தப் ந் ைளக ள்ள தட்  (இ.வ.);; a seive-like vessel used 
in {}.

     [Skt.sahasra+{} → த.சக ரதாைர.]

சக ரம்

சக ரம் sagasiram, ெப.(n.)

சகச் ரம்1 பாரக்்க ( வா.);;see saga-c-ciram.

     [Skt.sahasra → த.சக ரம்.]

சக ரேப

 
 சக ரேப  sagasurapēti, ெப.(n.)

   மாைழ (உேலாக); மண் வைக; a kind of ore.

சக ராரசக்கரம்

சக ராரசக்கரம் sagasurārasaggaram, ெப.(n.)

    த்தர  பாதத் ள்ள வரி (இேரைக);ச ் றப் . ( ேசடம்); (மணிேம.5, 104, உைர);; a discus-mark on the 
foot of Lord Buddha, as having thousand spokes.

த.வ. ஆ ரஆரசச்க்கரம்.

     [சக ரார(ம்); + சக்கரம்.]

     [Skt.sahasra → த. சக ரார(ம்);.]

சக ராரத்தட்

 
 சக ராரத்தட்  sagasurārattaṭṭu, ெப.(n.)

சகத் ரதாைர பாரக்்க;see {}.

     [சக ராரம் + தட் .]

     [Skt.sahasra-{} → த.சக ரார(ம்);.]

சகைச

 
 சகைச sagasai, ெப.(n.)

   உடன் றந்தாள் (சங்.அக.);; sister.

த.வ.  ற .

     [Skt.saha-{} → த.சகைச.]

சகேசா

சகேசா  cagacōti, ெப.(n.)

   1. ேபெராளி; brilliant light that illumines the whole world, over powering light.

   2. (உல ற்  ஒளியா ப்பவன்); கட ள் ( ன்.);; God, as the light of the world.

     [Skt.jagat+jyotis → த.சசேசா .]
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சகேடால்

 
 சகேடால் cagaṭōl, ெப.(n.)

   அம்பாரி ( ன்.);; howdah.

     [U.{} → த.சகேடால்.]

சகத்

 
 சகத்  cagatguru, ெப.(n.)

   பரம  (இ.வ.);; preceptor of the world, an eminent religious leader.

     [சக(ம்); +  .]

     [Skt.jagat → த.சகம்.]

சகத்தன்

சகத்தன் cagattaṉ, ெப.(n.)

   ந  நிைலைம ள்ளவன்; unbiassed, impartial person.

     "சகத்தனாய் நின்ெறா ப் சால் " (பழ.339);.

த.வ. நயனாளன்.

     [Skt.{} → த.சகத்தன்.]

சகத் ரதாரம்

 
 சகத் ரதாரம் cagattiratāram, ெப.(n.)

   ஆ ரம் ைனகைள ைடய மா ன் சக்கரப்ைட (யாழ்.அக.);; discus of {}, as thousand pointed.

த.வ. மாலா .

     [Skt. sahas-ra-{} → த.சகத் ரதாரம்.]

சகத் ரதாைர

சகத் ரதாைர cagattiratārai, ெப.(n.)

   பல கண்க ள்ள ைச (அ ேடக);த் தட் ; sieve like vessel used in bathing an idol.

     "சகத் ர தாைரயாேல.... நீராட் " ( நாயக .பட்டா .74);.

த.வ. ஆ ரம் கண்தட் .

     [Skt.sahasra-{} → த.சகத் ரதாைர.]

சகத் ரேப

சகத் ரேப  cagattirapēti, ெப.(n.)

   1. ெப ங்காயம்; asafoetida.

   2. சகசர்ேப  பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த.சகத் ரேப .]

சகத் ரம்

சகத் ரம் cagattiram, ெப.(n.)

   சகச் ரம்; a kind of ore.

     "சகத் ர ேகாதான பலன்" (ேச .பல ர.்19);.

     [Skt.sahasra → த.சகத் ரம்.]
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சகத் ர ரியம்

 
 சகத் ர ரியம் cagattiravīriyam, ெப.(n.)

   அ  (மைல);; hurrially grass.

     [சகத் ர(ம்); +  ரியம்.]

     [Skt.sahasra → த.சகத் ர(ம்);.]

ரம் →  ரி →  ரியம்.

சகத் ரேவ

 
 சகத் ரேவ  cagattiravēti, ெப.(n.)

சகத் ரேப  பாரக்்க;see {}.

     [Skt.sahasra-{} → த.சகத் ரேவ .]

சகத் ராட்சன்

 
 சகத் ராடச்ன் cagattirāṭcaṉ, ெப.(n.)

 Indra, as thousand eyed.

     [Skt.{} → த.சகத் ராடச்ன்.]

சகத்

 
 சகத்  cagattu, ெப.(n.)

   உலகம்; universe, world, earth.

     [Pkt.jagat → Skt.jagat → த.சகத் .]

சகதண்டம்

சகதண்டம் cagadaṇṭam, ெப.(n.)

   உலக உ ண்ைட; world, as being spherical, universe.

     "ெபற்றாள் சகதண்டங்களைனத் ம்" (பாரத.அ ச் னன் ர.்15);.

     [Skt.jagat+anda → த.சகதண்டம்.]

சகதலப் ரட்டன்

 
 சகதலப் ரட்டன் cagadalappuraṭṭaṉ, ெப.(n.)

   ெப ஏமாற் க்காரன்; consummate cheat, as one capable of over turning or upsetting the whole world.

த.வ. உலகப் ரட்டன்.

     [சக(ம்); + தலம் + த. ரட்டன்.]

     [Pkt.jaga → Skt.{} → த.சகம்.]

சகதாத் ரி

 
 சகதாத் ரி cagatāttiri, ெப.(n.)

ெகாற்றைவ ( ரக்்ைக); (உலகத் ற் த் தாய்); (யாழ்.அக.);;see {},

 as the mother of the universe.

த.வ. ெவற் செ்சல் .

     [Skt.jagat+{} → த.சகதாத் ரி.]
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சகதாதான் யம்

 
 சகதாதான் யம் cagatātāṉmiyam, ெப.(n.)

   உலகத் ன் அ ந் ய பற்  ( ன்.);; earthly connections worldliness, secularity.

     [Skt.jagat+{} → த.சகதாதான் யம்.]

சக சன்

 
 சக சன் cagatīcaṉ, ெப.(n.)

   கட ள் (உலகத் ற் த் தைலவன்);; God, as lord of the universe.

த.வ. ஞால தல்வன்.

     [Skt.Jagad-{} → த. சக சன்.]

சகேதவம்

சகேதவம் cagatēvam, ெப.(n.)

   உண்கலமாக பயன்ப த்தத் தகாத இைலக ைடய ஒ வைக மரம்; a kind of tree whose leaves should not 
be used for serving food.

     "சகேதவ ண் க் " (அறப்.சத.73);.

     [Skt.{} → த.சகேதவம்.]

சகேதவன்

 
 சகேதவன் cagatēvaṉ, ெப.(n.)

   பாண்டவர ்ஐவரின் இைளேயான் (பாரத.);;{}, the youngest of the {} princes, one of {}.

     [சகம் + ேதவன்.]

     [Skt.saha → த.சகம்.]

சகேத

சகேத 1 cagatēvi, ெப.(n.)

   நிலமகள் ( ன்.);; Goddess of the earth.

     [சகம் + ேத .]

     [Skt.jagat → த.சகம்.]

 சகேத 2 cagatēvi, ெப.(n.)

   ெநய்ச் ட்  (ைதலவ.ைதல.64);; wild cumin.

     [Skt.{} → த.சகேத .]

 சகேத 3 cagatēvi, ெப.(n.)

    மகள் (இலக் ); (யாழ்.அக.);; Lakshmi.

     [Skt.jagat → த.சகம். + த.ேத .]

சகேத த்ைதலம்

சகேத த்ைதலம் cagatēvittailam, ெப.(n.)

   ெநய்ச் ட் னின்  வ க்கப்பட்ட ைதல ம ந்  (ைதலவ.ைதல.64);; a medicinal oil extracted from {}.

     [Skt.{}+tailam → த.சகேத த் ைதலம்.]
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சகந்நாதம்

 
 சகந்நாதம் cagannātam, ெப.(n.)

   ஒரிசா மாநிலத் ல் ரி என்  வழங் ம் ( ட் ); மா யத்தலம்; Puri in Orissa famous as a Visnu shrine 
and place of pilgrimage.

     [Skt.jagan+{} → த.சகந்நாதம்.]

சகந்நாதன்

சகந்நாதன் cagannātaṉ, ெப.(n.)

   1. கட ள் (உல ற்  இைறவன்);; God, as Lord of the world.

   2.  ரி ல் ேகா ல் ெகாண் ள்ள மால்; Visnu worshipped in Jagannath.

த.வ. உல ைறவன்.

     [Skt.jagan-{} → த.சகந்நாதன்.]

சகநாதன்

சகநாதன் caganātaṉ, ெப.(n.)

சகந்நாதன் பாரக்்க;see sagan-{}.

     "ைதயேலார் றம் வாழ் சகநாதேன" (தா .ெபான்ைன.59);.

     [Skt.jagat+{} → த.சகநாதன்.]

சகநாயகன்

 
 சகநாயகன் caganāyagaṉ, ெப.(n.)

   காந்தம் (யாழ்.அக.);; magnet.

சகப் ராந்

 
 சகப் ராந்  cagappirāndi, ெப.(n.)

   உலக ன்பத்தால் ஏற்ப ம் மயக்கம்; infatuation in worldly enjoyments and attractions.

த.வ. மண் லகப்பற் .

     [Skt.jagat + {} → த.சகப் ராந் .]

சகப் ரட்டன்

 
 சகப் ரட்டன் cagappuraṭṭaṉ, ெப.(n.)

சகதலப் ரட்டன் பாரக்்க;see {}.

     [சக+ ரட்டன்.]

     [Skt.jagat → த.சக.]

சகப் ரட்

 
 சகப் ரட்  cagappuraṭṭu, ெப.(n.)

   ெப ேமாசம் (இ.வ.);; audacious swindling.

     [சகம்+ ரட் .]

     [Skt.jagat → த.சகம்.]

சகப் ரளி

 
 சகப் ரளி cagappuraḷi, ெப.(n.)

சகப் ரட்  பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

     [சக+ ரளி.]

     [Skt.jagat → த.சகம்.]
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சகபா

சகபா 1 cagapāṭi, ெப.(n.)

   ஒ சாைல மாணாக்கன்; classmate, school-fellow.

த.வ.பள்ளித்ேதாழன்.

     [Skt.saha-{} → த.சகபா .]

 சகபா 2 cagapāṭi, ெப.(n.)

சகலபா  பாரக்்க;see {}.

 சகபா 3 cagapāṭi, ெப.(n.)

    டப்பா ேவான் (யாழ்.அக.);; accompanist.

த.வ. உடன்பா .

     [Skt.saha-{} → த.சகபா .]

சகமாதா

சகமாதா cagamātā, ெப.(n.)

   மைலமகள் (பாரவ் ); ( ரம் . க்க யாண.23);;{}.

     [Skt.jaga+{} → த.சகமாதா.]

சகமாரக்்கம்

சகமாரக்்கம் cagamārggam, ெப.(n.)

   கட ைளப் ேபால் வ வம் ெப வதற் ரிய ஓக (ேயகா); ெந ;{}, as the path leading to {}.

     "சகமாரக்்கம்... அட்டாங்க ேயாக ற்  ழத்தல்" ( . .8, 21);.

த.வ. ேதாழைமெந .

     [Skt.saha+{} → த.சகமாரக்்கம்.]

சக ன்றவன்

 
 சக ன்றவன் cagamīṉṟavaṉ, ெப.(n.)

{}, as the mother of the universe.

     [சகம் + ஈன்றவள்]

     [Skt.{} → த.சகம்.]

ஈல் → ஈன் → ஈன்ற → அவள்.

சக னியா

 
 சக னியா cagamuṉiyā, ெப.(n.)

   மா தா என் ங் ெகா  (M.M.);; gum scam-mony.

சகர்ப்ப ராணா
யாமம்

சகரப்்ப ராணாயாமம் cagarbbabirāṇāyāmam, ெப.(n.)

   மத் ரத்ேதா  ெசய்யப்ப ம் வளிநிைல ( ராமணாயாமம்); ( க்காளத். . ஞானேய.16);; restraint of 
breath, practised with the use of mantras.

த.வ. மந் ர வளிேயாகம்.

     [Skt. sa-kalpa+{} → த.சகரப்்ப ராணாயாமம்.]
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சகரர்

சகரர ்cagarar, ெப.(n.)

   கட ண்டா மா  ( ைய);த் ேதாண் யவரான சகரமக் ( த் ரர)்;கள்; the sons of sagara, who are 
believed to have dug out of the sea.

     "சகரர ்ெதாட்டலாற் சாகர ெமனப் ெபயர ்தைழப்ப" (கம்பரா.அக .43);.

த.வ. கடலகழர.்

     [Skt. {} → த.சகரர.்]

இதெ்தான்மக்கைத ன் லம் ெதன்த ழகக்கந்த ராண காலத்  ஆகலாம். கடல் ெகாண்ட மரி 
நாட் ன் ழக் ந்ததாகக் றப்ப ம் இந் மாக்கடல் ப க் த் ெதா கடல் எ ம் ெபயர ்
இ ந்த . ேதாண் ய கடல்ெதா கடல் எனப்பட்ட . கடல்வ  மரத்ேதாணிப் ேபாக் வரத் க்  
இைடஞ்சலாக இ ந்த நில இைணப் கைள ெவட் க்கால்வாய் உண்டாக் ய பழந்த ழக மன்னர ்
மர னர ்கடலர ்(சகரர)்; - கடலகழர ்ஏனம் ெபயர ்ெபற் க்கலாம்.

சகராதனம்

சகராதனம் cagarātaṉam, ெப.(n.)

   ஓக க்ைக (ேயாகாசன); வைக (தத் வப்.109, உைர);;     [சகரா + ஆதனம்.]

     [Skt.sakara → த.சகர.]

சக பன்

 
 சக பன் cagarūpaṉ, ெப.(n.)

   உடன் றந்தவன் (யாழ்.அக.);; brother.

     [Skt.saha+{} → த.சக பன்.]

த.உ வம் → Skt.{}.

சகலகலாவல்லவ
ன்

 
 சகலகலாவல்லவன் cagalagalāvallavaṉ, ெப.(n.)

   எல்லாக் கைலக ங் கற் த் ேதரந்்தவன்; person well-versed in all branches of learning.

     [சகலம் + கலா + வல்லவன்.]

     [Skt. sakala+{} → த.சகலகலா.]

த.கைல → Skt.{}

சகலகலாவல்

 
 சகலகலாவல்  cagalagalāvalli, ெப.(n.)

 Kalaimagal, as the Goddess of all learning.

     "சகலகலாவல்  மாைல" ( மர. ர.சகல);.

த.வ. அ ங்கைலசெ்சல் .

சகல ணசம்பன்ன
ன்

 
 சகல ணசம்பன்னன் sagalaguṇasambaṉṉaṉ, ெப.(n.)

   நற் ணங்கெளல்லாம் நிரம் யவன்; one endowed with all good qualities.

த.வ. சான்ேறான்.

     [சகல +  ணம் + சம்பன்னன்.]

     [Skt.sakala → த.சகல +  ணம் + panna.]
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சகலத் ராள்

 
 சகலத் ராள் cagalattirāḷ, ெப.(n.)

   எல்ேலா ம் (இ.வ.);; all persons, including men, women and children.

த.வ. ஐந் ைணயார.்

     [Skt.sakala → சகலம் + த. ரள் →  ராள்.]

சகவபா

 
 சகவபா  cagavapāṭi, ெப.(n.)

சகலன் பாரக்்க;see {}.

     [சகலம் + பா .]

     [Skt.sakula → த.சகல.]

ப  → பா

சகலேமா னி

 
 சகலேமா னி cagalamōgiṉi, ெப.(n.)

   உலகத் ேதாற்றத் ற் க் காரணமா ள்ள மாைய சக்  ( ன்.);;{}, the power of illusion in creation, personified 
as a female principle obscuring the mind.

த.வ. மாைய மகள்.

     [Skt.sakala+{} → த.சகலேமா னி.]

சகலர்

சகலர ்cagalar, ெப.(n.)

   கைட மக்கள் ம்மல ைடய ஆதன்; souls of the lowest class subject to mummalam.

     "அஞ்ஞான ரசச்கலத்தர ்சகலராம்" ( மந்.498);.

     [Skt.sakala → த.சகலர.்]

சகல யா

 
 சகல யா  cagalaviyāpi, ெப.(n.)

   சரவ் யா  பாரக்்க; God, as omni present.

த.வ. அைனத் .

     [Skt.sa-kala+{} → த.சகல யா .]

சகலன்

 
 சகலன் cagalaṉ, ெப.(n.)

   தன் மைன ன் உடன் றந்தாள் கணவன் ( ங்.);; wife's sister's husband.

     [Skt.sakula → த.சகலன்.]

சகலாகமபண் தர்

 
 சகலாகமபண் தர ்cagalāgamabaṇṭidar, ெப.(n.)

    வஞான த் யார ்இயற் ய அ ணந்  வாசாரியர;் Arunanti-{}, the author of {}, as learned in all the {}.

     [சகலாகமம் + பண் தர.்]

     [Skt.sa-kala+{} → த.சகலகமம்.]

பண்  → பண்டம் → பண் தம் → பண் தர்
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சகலாத் க் ைர

 
 சகலாத் க் ைர cagalāttugārai, ெப.(n.)

    ைர வைக ( ன்.);; sorrel.

     [சகலாத்  +  ைர.]

     [Port. escarlata → U.{} + த.சகலாத்  +  ைர.]

சகவாசம்

 
 சகவாசம் cagavācam, ெப.(n.)

   நட் ; association, friendship, intercourse.

     [Skt.saha-{} → த.சகவாசம்.]

சகவா

 
 சகவா  cagavāci, ெப.(n.)

   நண்பன் (பாண் .);; associate.

     [Skt.saha-{} → த.சகவா .]

சகளதத் வம்

சகளதத் வம் cagaḷadadduvam, ெப.(n.)

   வ பா  ( ரிைய);  ந்  அ  ைறந்த யெமய்ப்ெபா ள் (ஈச் ர தத் வம்); ( . .165, 
ஞானப்.);;     ({}.); the function of God in which the principle of energy predominates over that of wisdom.

     [சகளம் + தத் வம்.]

     [Skt.sakala → த.சகளம்+தத் வம்.]

சகளபஞ்சகம்

சகளபஞ்சகம் cagaḷabañjagam, ெப.(n.)

   மாேநான் ைடயார  (மகா ரத ைடய);  ைமயான பணி ைடெசய்ைகக் ரிய ம  மச் ய 
மாங் ச த் ைர இைண ைழச்  என்பன (தக்கயாகப். 51, உைர);; the five categories, viz, drink, fish, flesh, 
pose and coition, required in {} worship of {}.

     [Skt.sakala+{} → த.சகளபஞ்சகம்.]

சகளகீரணஞ்ெசய்-
தல்

சகளகீரணஞ்ெசய்-தல் cagaḷīgaraṇañjeytal,    1. ெச. . .(v.i.)

   உடல் நிலம் ரள, வலம் வந்  வ ப தல் (சங்.அக.);; to perform anga-{} and kara-{}.

த.வ. உ ண்தண்டம்.

     [Skt.{} → சகள ீ+ த.கரணம் + ெசய்-,]

சகளகீரி-த்தல்

சகளகீரி-த்தல் cagaḷīgarittal,    4. ெச. . .(v.i.)

   உ வங்ெகாள் தல் ( வப் ர.4, அவ.);; to assume form.

     [Skt.{}-, → த.சகளிகரி-.]

சகன்மகதா

சகன்மகதா  cagaṉmagatātu, ெப.(n.)

   ெசயப்ப  ெபா ள் ன்றா ைன ( . .35, உைர);; transitive verb, as a verb accompanied by an object.

     [Skt.sakarmaka + த.தா .]

சகன்மகர்த்தரிப்
ரேயாகம்

சகன்மகரத்்தரிப் ரேயாகம் cagaṉmagarttarippirayōgam, ெப.(n.)

   ெசயல்ப  ெபா ள் ன்றா ைன ெகாண்ட ெசய் ைன வழக்  ( . .36, உைர);; active voice of a 
transitive verb.

     [Skt.sakarma+kartari-prayoga.]

சகன்மம்

 
 சகன்மம் cagaṉmam, ெப.(n.)

சகன்மகாதா  பாரக்்க;see {}.
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சகாேகா சங்கம்

 
 சகாேகா சங்கம் sakāāṭisaṅgam, ெப.(n.)

சதேகா சங்கம் பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

சகாெகௗலம்

 
 சகாெகௗலம் cakākaulam, ெப.(n.)

   நிைரய (நரக); வைக (யாழ்.அக.);; a hell.

சகா ரகம்
சகா ரகம் cagācīragam, ெப.(n.)

    ைமச் ரகம் (இந் பா.96);; caraway.

சகாத்தம்

 
 சகாத்தம் cakāttam, ெப.(n.)

சகாப்தம் பாரக்்க;see {}.

     "எண்ணிய சகாத்தெமண் ற் ேற ன்ேமல்" (கம்பரா.தனியன்.);.

த.வ. றாண் ,  ற்றாண்

     [Skt.{} → த.சகாப்தம்.]

சகாத்தன்

 
 சகாத்தன் cakāttaṉ, ெப.(n.)

   ேதாழன் (யாழ்.அக.);; companion, fried.

     [Skt.{}+{} → த.சகாத்தன்.]

சகாேதவன்

 
 சகாேதவன் cakātēvaṉ, ெப.(n.)

சகேதவன் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{} → த.சகா + த.ேதவன்.]

சகாேத

சகாேத  cakātēvi, ெப.(n.)

சகேத 2 பாரக்்க;see {}.

     [Skt.saha → த.சகா + த.ேத .]

சகாப்தம்

சகாப்தம் cakāptam, ெப.(n.)

    . .78-ல் ெதாடங் வ ம் சா வாகனன் ெபயரால் வழங் வ மான ஆண் மானம்;{} era commencing 
from 78 A.D.

     [Skt.{} → த.சகாப்தம்.]

சகாபா

 
 சகாபா  cakāpāṭi, ெப.(n.)

சகபா  பாரக்்க;see {}.

சகாயதனம்

 
 சகாயதனம் cakāyadaṉam, ெப.(n.)

   உத யாகக் ெகா க் ம் பணம்; grant in aid.

     [சகாயம் + தனம்.]

     [Skt.{}+ → த.சகாயம்.]
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சகாயம்

சகாயம் cakāyam, ெப.(n.)

   1.  ைண ( ங்.);; help, aid, support, patronage.

   2.  ைலநயம்; cheapness, low or moderate price.

     'சகாயமாக வாங் ேனன்'.

   3. நலம் (ெசௗக் யம்);; relief, ease, improvement in health.

     'எனக்  உடம்  ெகாஞ்சம் ெசௗக் யம்தான்' (இ.வ.);.

த.வ. உத .

     [Skt.{} → த.சகாயம்.]

சகாயன்

சகாயன் cakāyaṉ, ெப.(n.)

   1. உத  ெசய்ேவான்; assistant, helper.

   2. ேதாழன் ( ங்.);; companion, friend.

     [Skt.{} → த.சகாயன்.]

சகா

சகா 1 cakāyittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. உத  ெசய்தல்; to assist, help.

   2. ம வாய்க் ெகா த்தல்; to sell cheap.

த.வ. உத தல்.

     [Skt.{} → த.சகா -.]

 சகா 2 cakāyi, ெப.(n.)

சகாயன் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{} → த.சகா .]

சகாரத்்தத்
ைய

சகாரத்்தத் ைய cakārddaddirudiyai, ெப.(n.)

   உடனிகழ்ச் ப் ெபா ளில்வ ம் ன்றாம் ேவற் ைம ( . .6, உைர);;     [Skt.{}+{} → 
த.சகாரத்்தத் ைய.]

சகாரி

 
 சகாரி cakāri, ெப.(n.)

{} of Ujjayini, as the enemy of the {}.

     [Skt.{}+ari → த.சகாரி.]

சகாவாங் -தல்

சகாவாங் -தல் cakāvāṅgudal,    5 ெக. ன்றா .(v.t.)

    ன்வாங் தல்; to withdraw, to retreat.

     [Skt.{} → த.சகா + த.வாங் -.]

சகானா

சகானா cakāṉā, ெப.(n.)

   ஒ  வைக அராசம் (பரத.இராக.55);;     (Mus.); a specific melody type.

     [U.{} → த.சகானா.]
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ச

ச 1 cagi, ெப.(n.)

   ேதாழன்; male companion.

     " ந்ைத கலந்தச யாகச ்ேசரந்் " (உத்தரரா.அ மப்.45);.

     [Skt.sakhi → த.ச .]

 ச 2 cagi, ெப.(n.)

   ேதா ; female companion, lady's maid.

     [Skt.sakhi → த.ச .]

 ச 3 cagittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ெபா த்தல் ( டா.);; to bear, brook, toierate, forbear.

   2. மன்னித்தல் (இ.வ.);; to excuse, forgive.

     [Skt.sah → த.ச -.]

ச த்தல்

ச த்தல் cagittal,    ெதா.ெப.(vbl.n.) சமா  இன்ப- ன்பங்கைள ஒ  நிகராக கரை்க;     "அமரெ்ச ஞ் 
க க்கா  ய ப ப்ப  ச த்தல்" (ைகவல்.தத் வ.9).

த.வ. ெபா த்தல்.

     [Skt.sah → த.ச த்தல்.]

ச த் வம்

 
 ச த் வம் cagittuvam, ெப.(n.)

   ேதாழைம (யாழ்.அக.);; companionship, friendship.

     [Skt.sakhi-tva → த.ச த் வம்.]

ச தம்

 
 ச தம் cagidam,     . .எ.(adv.)  ட; togeter, in company with.

தன் ேன தன் ச தம் வந்தான்.

     [Skt.sahita → த.ச தம்.]

ச தன்

ச தன்1 cagidaṉ, ெப.(n.)

   உடன் யவன்; one in company with another.

     "உமாச தா ேபாற் " ( வரக.கணப மர.4);.

     [Skt.sahita → த.ச தன்.]

 ச தன்2 cagidaṉ, ெப.(n.)

   அஞ்  ந ங் பவன் ( டா.);; timid person, coward.

     [Skt.cakita → த.ச தன்.]

ச ப்பாளி

 
 ச ப்பாளி cagippāḷi, ெப.(n.)

   ெபா ைம ள்ளவன்; one who bears with patience; one who forgives.

     [Skt.caki → த.ச ப் +ஆளி.]

172

www.valluvarvallalarvattam.com 17608 of 19068.



ச ப்

 
 ச ப்  cagippu, ெப.(n.)

   ெபா க்ைக; bearing, sustaining, enduring, forgiving.

த.வ. ெபா ைம, ெபாைற.

     [Skt.caki → த.ச ப் .]

ச ப் த்தன்ைம

 
 ச ப் த்தன்ைம cagipputtaṉmai, ெப.(n.)

   ெபா த் க் ெகாள் ம் ணம்; tolerance.

     " ட் க் ெகா க் ம் மனப்பான்ைம ம் ச ப் த் தன்ைம ம் இல்லா ட்டால் நட்  என்பேத 
இயலாேத?.

த.வ.ெபாைற ைடைம.

     [Skt.caki → த.ச ப்  + தன்ைம.]

ச

 
 ச  cagu, ெப.(n.)

   ெநய்ப்பரி  (சவ்வரி ); ( .அ.);; sago.

     [Malay.sagu → த.ச .]

ச ணத் யானம்

 
 ச ணத் யானம் caguṇattiyāṉam, ெப.(n.)

   கட ைளக் ண வங்க ைடயவராக ஊழ்கம் ெசய்ைக ( யானிக்ைக);; meditation on God, as having 
from and attributes.

     [Skt.{} → த.ச ணத் யானம்.]

ச ல்யன்

 
 ச ல்யன் cagulyaṉ, ெப.(n.)

   ேபர க் ப் ேபரன் த ய ெகா வ ெயான் ற் றந்த உரிைமப் பங்காளி (தாயா );; distant relation, 
remote kinsman, said to apply to a grandson's grandson, and sometimes extended to one of tenth remove.

த.வ. தாயன், தாயப்பங்காளி.

     [Skt.sa-kulya → த.ச ல்யன்.]

ச லாட்சம்

 
 ச லாடச்ம் cagulāṭcam, ெப.(n.)

   ெவள்ள  (மைல);; white bermuda grass.

     [Skt.{} → த.ச லாடச்ம்.]

ச னக்காரன்

 
 ச னக்காரன் caguṉaggāraṉ, ெப.(n.)

    ேவான் (இ.வ.);; fortune teller.

த.வ.  ள்கணியன்.

     [ச னம் + காரன்.]

     [Skt.{} → த.ச ன(ம்);.]
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ச ணசாத் ரம்

 
 ச ணசாத் ரம் caguṇacāttiram, ெப.(n.)

   அ பத் நா  கைல ள் ள் ணரத்் ம் ல்; science of augury, one of {}.

த.வ.  ள் (நி த்த);  ல்,  ள்ேளாரப்் கல்.

     [Skt.sakuna + {} → த.சாத் ரம்.]

ச னத்தைச

 
 ச னத்தைச saguṉattasai, ெப.(n.)

   ெகட்ட  காட் ம் ; ill-omen.

த.வ.  ள்தைட.

     [ச னம் + தைட.]

     [Skt.{} → த.ச னம்.]

ச னப் ைழ

 
 ச னப் ைழ caguṉappiḻai, ெப.(n.)

ச னத்தைட பாரக்்க;see {}.

     [ச னம் +  ைழ.]

     [Skt.{} → த.ச னம்.]

ச னி ரகம்

ச னி ரகம் caguṉigiragam, ெப.(n.)

    ழந்ைத றந்த ஆறாம் நாளிேல ம், ஆறாம் மாதத் ேல ம், ஆறாம் ஆண் ேல ம் ழந்ைத 
அல்ல  தாைய வ த் வதாகக் க தப்ப ம் ஒ  க்ேகாள் ( வரட.்227);; an evil planet supposed to cause 
distress to an infant or its mother on the 6th day, 6th month or 6th year of its birth.

த.வ. ஆறாம் ேக .

     [Skt.{}+graha → த.ச னி ரகம்.]

ச னிமாமன்

 
 ச னிமாமன் caguṉimāmaṉ, ெப.(n.)

   ச னிையப் ேபால் ெக ம ைடேயான்; evil counsellor, as {}.

     [Skt.{} → த.ச னி + மாமன்.]

சேகரா

 
 சேகரா caārā, ெப.(n.)

   பண்டசாைல ( ன்.);; store, treasure, hoard.

     [U.{} → த.சேகாரா.]

சேகாத்

சேகாத்  caātti, ெப.(n.)

   உடனிகழ்ச் யணி (அணி .21);; a figure of speech.

     [Skt.{} → த.சேகாத் .]

சேகாடன்

சேகாடன் caāṭaṉ, ெப.(n.)

    ற க் ண்டான க ப்பத்ேதா  மணமான ெபண்ணிடம் அந்தக் க ப்பத் ற் றந்தவன் (ம .9, 
173);; son begotten by another father but born after marriage, as received with the bride one of twelve {}.

     [Skt.{} → த.சேகாடன்.]
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சேகாத் ரன்

 
 சேகாத் ரன் caāttiraṉ, ெப.(n.)

   ஒேர லத் ல் றந்தவன்; a kinsman belonging to the same kulam.

தவ. ஒ  ரன், ஒ  ைளயன்.

     [Skt.{} → த.சேகாத் ரன்.]

சேகாதரன்

சேகாதரன் caātaraṉ, ெப.(n.)

   1. உடன் றந்தவன் ( த.ஞான.7, 15);; brother.

   2. தந்ைத டன் றந்தான், தா டன் றந்தாள் இவரக்ள் மகன் (இ.வ.);; son of the father's brother or mother's 
sister, cousin.

த.வ.  றவன்.

     [Skt.{} → த.சேகாதரன்.]

சேகாதரி

சேகாதரி caātari, ெப.(n.)

   1. உடன் றந்தாள்; sister.

   2. தந்ைத டன் றந்தான் தா டன் றந்தாள் இவரக்ள் மகள் (இ.வ.);; daughter of the father's brother or 
mother's sister, cousin.

த.வ.  ற .

     [Skt.{} → த.ேகாதரி.]

சங்க

சங்க caṅga, ெப.(n.)

   1. கக்கம்; the space below the arm-pit between the hip and the bend of arm.

   2. அக் ள்; arm-pit (சா.அக.);.

சங்கங்காட் மரி

 
 சங்கங்காட் மரி caṅgaṅgāṭṭilumari, ெப.(n.)

   நாகர வண் ; a kind of golden coloured beetle supposed to live under the tree, four spined monetia (சா.அக.);.

சங்கங்ேகாலகம்

 
 சங்கங்ேகாலகம் caṅgaṅālagam, ெப.(n.)

    ளகாய் நங்ைக; dhoby's itch (சா.அக.);.

சங்கேதாசம்

 
 சங்கேதாசம் caṅgatōcam, ெப.(n.)

   ெபற்ேறார ்தம் ணரச்் க் ப் ற  ழந்ைதகைளக் ளியாமற் ெதா வதால் ஏற்பட்ட ற்றம் 
(ேதாசம்);; a morbid affection in children due to parents handling them, immediately after sexual intercourse without having 
a bath.

     [Skt.san-ga+{} → த.சங்கேதாசம்.]

சங்கநா

சங்கநா  caṅganāpi, ெப.(n.)

   1. ஒ  கைடச ்சரக் ; a bazaar drug.

   2. ெவண்ணா ; white aconite (சா.அக.);.

சங்கபதம்

 
 சங்கபதம் caṅgabadam, ெப.(n.)

   அற ல்க ெளான்  ( ன்.);; a treatise on Hindu law.

     [Skt.{}+pada → த.சங்கபதம்.]
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சங்கபாடாணம்

 
 சங்கபாடாணம் caṅgapāṭāṇam, ெப.(n.)

    ற  நஞ்  வைக ( .வ.);; a mineral poison (சா.அக.);.

சங்கேபாட்டம்

 
 சங்கேபாட்டம் caṅgapōṭṭam, ெப.(n.)

    ணரச்் ; sexual intercourse (சா.அக.);.

சங்கமர்

 
 சங்கமர ்caṅgamar, ெப.(n.)

   ஒ சார ் ரைசவர;் a class of {}, lingayats.

     [Skt.san-gama → த.சங்கமர.்]

சங்கம பம்

 
 சங்கம பம் caṅgamarūpam, ெப.(n.)

    வ வம் (சங்.அக.);; a manifested form of {}.

     [Skt.san-gama+{} → த.சங்கம பம்.}

சங்கம ங்கம்

 
 சங்கம ங்கம் caṅgamaliṅgam, ெப.(n.)

   சங்கம வ ப் னன் ( ன்.);; person belonging to the Jangama sect.

     [Skt.jangama+linga → த.சங்கம ங்கம்.]

சங்கமாண்

சங்கமாண்  caṅgamāṇṭi, ெப.(n.)

   1. இலங்கங்கட் க ள் ஒ வைகயார ்( ெநல்.);; a sect of lingayats.

   2. இரந் ண் ம் இனத்தா ள் ஒ வைகயார ்(இ.வ.);; a sub-sect of {} caste.

     [சங்கமம் + ஆண் .]

     [Skt.san-gama → த.சங்கமாம்.]

சங்கயம்

சங்கயம் caṅgayam, ெப.(n.)

   ஐயம்; doubt.

     "சங்கய ெமய்  யேநகாந் கமாம்" (மணிேம.29, 230);.

     [Skt.{} → த.சங்கயம்.]

சங்க டணன்

சங்க டணன் caṅgaruḍaṇaṉ, ெப.(n.)

    மா ன் ஐந்  நிைலக ள் ஒன்  (அஷ்டாதச.தத் வ.பக்.23);; a manifestation of Visnu, as destroyer, one 
of four {}.

     [Skt.sankarsana → த.சங்க டணன்.]

சங்கரசா

சங்கரசா  caṅgaracāti, ெப.(n.)

   கலப் ச ்சா  ( வக.116, உைர);; mixed castes.

     [Skt.sangara+{} → த.சங்கரசா .]

சங்கரநமச் வாய
ர்

சங்கரநமச் வாயர ்caṅgaranamaccivāyar, ெப.(n.)

   18-ஆம் ற்றாண் ந்தவ ம் நன் ல் த் ைர இயற் யவ மான லவர;் a commentator on {}, 
18th C.
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சங்கரநாராயணன்

 
 சங்கரநாராயணன் caṅgaranārāyaṇaṉ, ெப.(n.)

   அரி அர(ன்); வ வமான வத் ேமனி; manifestation of God in the combined form orf {} and Visnu.

     [Skt.{}+{} → த.சங்கரநாராயணன்.]

சங்கரம்

சங்கரம்1 caṅgaram, ெப.(n.)

   இனக்கலப் ; mixture of castes.

     [Skt.san-kara → த.சங்கரம்.]

 சங்கரம்2 caṅgaram, ெப.(n.)

   1. ேபார;் war, battle.

   2. நஞ் ; poison.

     [Skt.san-gara → த.சங்கரம்.]

சங்கரர்

 
 சங்கரர ்caṅgarar, ெப.(n.)

   ேபார் ரர ்(யாழ்.அக.);; warriors.

     [Skt.{} → த.சங்கரர.்]

சங்கரன்

சங்கரன்1 caṅgaraṉ, ெப.(n.)

   1. நலஞ் ெசய்பவன் ( லப்.10, 186, உைர);; dispenser of happiness.

   2.  வன்;{}.

   3. ப ேனா  (ஏகாதச); உ த் ர ள் ஒ வர ்( வா.);; a Rudra, one of {}-ruttira.

     [Skt.{} → த.சங்கரன்.]

 சங்கரன்2 caṅgaraṉ, ெப.(n.)

   கலப் னத் ள் றந்தவன்; a person born of a mixed caste, hybrid.

     "ச ரேவதஞ் ெசா தைனச ்ெசய் டாேனற் சங்கரனாய் வன்" ( வரக. வ ண் .46);.

     [Skt.san-kara → த.சங்கரன்.]

சங்கரன்ெபண் ர்

 
 சங்கரன்ெபண் ர ்caṅgaraṉpeṇṭir, ெப.(n.)

   க ரிபாடாணம்; a prepared yellow oxide of arsenic (சா.அக.);.

சங்கராசனம்

 
 சங்கராசனம் caṅgarācaṉam, ெப.(n.)

   இரண்  கால்கைள ம் மடக் , பாதங்கைள ம் ெந ங் ,  கப் ன் ேமல் நிற் ம் ஓர ்இ க்ைக 
(ஆசனம்);; a posture in yoga practice in which the man rests on his knees with folded legs while feet remain close together 
(சா.அக.);.
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சங்கராசாரியார்

 
 சங்கராசாரியார ்caṅgarācāriyār, ெப.(n.)

   அத்ைவத மதநி வன ம் உபநிடத்  ரம த் ரம் பகவத் ைதகட்  ரி ைரக ம் ற 
வட ல்க ம் ெசய்தவ மா ய ெபரியவர;் the celebrated teacher of Advaita philosophy and author of 
commentaries on Upanisads, {} and Bhagavadgita and many original works in Sanskrit.

     [Skt.{} → த.சங்கராசச்ாரியர.்]

சங்கராதனம்

 
 சங்கராதனம் caṅgarātaṉam, ெப.(n.)

   இ கால்கைள ம் மடக்  இ பாதத்ைத ங் ட்  ேநேர ன்  இ கான் கப் ன்ேமல் நிற்ப  
(யாழ்.அக.);; a standing posture with legs bent and feet close together.

     [Skt.san-kara → த.சங்கரன் + ஆதனம் → த.சங்கராதனம்.]

     [P]

சங்கராந்

 
 சங்கராந்  caṅgarāndi, ெப.(n.)

சங் ராந்  பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{} → த.சங்கராந் .]

சங்கராபரணம்
சங்கராபரணம் caṅgarāparaṇam, ெப.(n.)

   பண்வைக (பரத.இராக.55, உைர);; a specific melody type.[Skt.{} → த.சங்கராபரணம்.]

சங்கராவாசம்

 
 சங்கராவாசம் caṅgarāvācam, ெப.(n.)

   க ப் ர வைக ( .அ.);; a kind of camphor.

     [Skt.{} → த.சங்கராவாசம்.]

சங்கரி

சங்கரி1 caṅgari, ெப.(n.)

   மைலமகள் ( ங்.);; Malaimagal.

     [Skt.{} → த.சங்கரி1.]

 சங்கரி2 caṅgarittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   அ த்தல்; to destroy, annihilate.

     [Skt.sam-{} → த.சங்கரி-.]

சங்கரகீரணம்

 
 சங்கரீகரணம் caṅgarīkaraṇam, ெப.(n.)

   இனக்கலப்  ( ன்.);; mixing of castes.

     [Skt.{} → த.சங்கரீகரணம்.]

சங்க டம்

 
 சங்க டம் caṅgaruḍam, ெப.(n.)

   எ ரிைட (யாழ்.அக.);; opposition.

     [Skt.sankarsa → த.சங்க டம்.]
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சங்கேராகம்

 
 சங்கேராகம் caṅgarōkam, ெப.(n.)

   வளி (வாத);ேகாைழ ( ேலட் மம்);களினால் இரண்  தாைடகளி ம்,  வந் ,  ங் ப் ப த் ைடந்  
ன்  நாைளக் ள் இறப்ைப ண்  பண் ம் ஒ  ேநாய்; a phleg matic disease in which the tonsils are 

inflamed, glands swollen with redness of the parts and the characteristic exudation makes its appearance, resulting in a fatal 
termination within three dyas, probably Diphtheria (சா.அக.);.

     [Skt.sanka-{} → த.சங்கேராசம்.]

சங்கல்வேகாட்டம்

 
 சங்கல்வேகாட்டம் caṅgalvaāṭṭam, ெப.(n.)

   ேபெரா  ஆரவாரம்; Arabian costus - Costus speciosus (சா.அக.);.

சங்கலம்

சங்கலம்1 caṅgalam, ெப.(n.)

சங்கலனம் பாரக்்க (சங்.அக.);;see {}.

 சங்கலம்2 caṅgalam, ெப.(n.)

   ஊன் (யாழ்.அக.);; flesh, meat.

{Skt.jangala → த.சங்கலம்]

சங்கலனம்

சங்கலனம்1 caṅgalaṉam, ெப.(n.)

   1. கலப் ; blending, inter mixture.

   2. சங்க தம்2, பாரக்்க;see {}.

     [Skt.sankalana → த.சங்கலனம்.]

 சங்கலனம்2 caṅgalaṉam, ெப.(n.)

   ெதா க்ைக; collecting.

     "நீரே்வ ச ்சங்கரபண் த ரவரக்ளாற் சங்கலனஞ் ெசய்யப்பட் ... ப ப் க்கப்பட்ட " (தா மாைல, 
கப் ப் பக்கம்);.

     [Skt.sankalana → த.சங்கலனம்.]

சங்கலார்

சங்கலார ்caṅgalār, ெப.(n.)

   பைகவர;் enemies, foes.

     "சங்கலாரிைட வைளத்த சக்கரத்ைத" (பாரத.ப ன் .142);.

     [Skt.sanga → த.சங்கலார.்]

சங்க தம்

சங்க தம் caṅgaligidam, ெப.(n.)

   சங்கர ் தர ்என்ற னிவரி வரால் இயற்றப்ெபற்ற ம், அற ல் ப ெனட்ட ள் ஒன் மா ய 
ல்; a Sanskrit text book on Hindu law described two stages, {} and likhita, one of 18 taruma-{}.

     [Skt.{}-likhita → த.சங் தம்.]

சங்க தம்

சங்க தம் caṅgalidam, ெப.(n.)

   1. கலப்  ( ங்.);; blending, intermixture.

   2. எட்  (அட்ட); கணிதங்க ள் ஒன்றான எண் ட்டல் ( ங்.);;   3.  த்த கணித ைற 
ெயான்றன்ப த் ெதாடரந்்  ெசல் ம் எண்களின் ெதாடர ்அல்ல  அவற் ன் ட்டல்;     [Skt.san-kalita → 
த.சங்க தம்.]
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சங்கவாதவத் ர
ே◌ாகம்

 
 சங்கவாதவத் ேராகம் caṅgavātavattirōkam, ெப.(n.)

   வளி (வா );யான  ழ் வ ற்  கத்ைத அைடத்  நீைர உள்ளில் ேசரத்் க் 
கட் ப்ப த் வதாேலற்ப ம் ேநாய்; suppression of urine due to vayu prevailing upon the downmost portion of the 
abdomen i.e., about the genital region, and obstructing the urethra (சா.அக.);.

த.வ. அ வ ற்  கழைல.

சங்க டம்

சங்க டம் caṅgaviḍam, ெப.(n.)

   1. ெவள்ைள நஞ் ; white arsenic.

   2. பாம்  இன நஞ் ; animal poisons (சா.அக.);.

சங்கற்ப ராத்தம்

 
 சங்கற்ப ராத்தம் saṅgaṟpasirāttam, ெப.(n.)

   ேவள்  ெந ப் ன்  இறந்ேதார ்ெபா ட் ச ்ெசய் ஞ் சடங்  ( ராத்தம்);;     [Skt.san-{}+{} → 
த.சங்கற்ப ராத்தம்.]

சங்கற்பஞானம்

சங்கற்பஞானம் caṅgaṟpañāṉam, ெப.(n.)

   அ ற் ரிய அ  அ ெபா ள்கள் ( . .11,2, வாக்.);; relative knowledge.

     "ஞானம்" ( . .11,2, வாக்.);.

     [Skt.kankalpa + Pkt.{}

சங்கற்பநிராகரண
ம்

சங்கற்பநிராகரணம் caṅgaṟpanirākaraṇam, ெப.(n.)

   ெமய்கண்ட சாத் ரங்க ள் ஒன்றான ம் உமாப  வாசாரியரால் இயற்றப் ெபற்ற மான ல்; a 
text book on {} Philosophy by {}, being a statement and refutation of the doctrines of some of the {} sects related to the same 
{}, one of 14 {}.

     [Skt.sankalpa+nir-{} → த.சங்கற்ப நிராகரணம்.]

சங்கற்பம்

சங்கற்பம் caṅgaṟpam, ெப.(n.)

   1. உ ளளம் (மேனாநிசச்யம்);; mental resolve, solemn row, determination.

   2. சடங் த் ெதாடக்கத் ல் அசச்டங் ைனச ்ெசய்வதாகக் ம் உ க் கட் ைர; a declaration of 
intention made at the commencement of any ritual.

   3. ஒ வன் தன்பட்ட வால்ெபா ளின் ணங்களினின்  இன்னெபா ெளன்  ணி ம் ணி  
( .ேபா.பா.2, 2, 171);; determination of an object from a consideration of its properties.

   4. க த் ; purpose, intention, design, motive.

     "மைற ற் சங்கற்ப ப்ப " ( ைள.மலயத் வச.18);.

   5. ெகாள்ைக; doctrine.

     "அழ  நீங்கள் சங்கற்பம் நிராகரித்தைம" (சங்கற்ப.பா .);.

   6. மனப்பாங்  ( த்த த் );; volition, mental activity.

     "அடத்தக்க  மனசச்ங்கற்பம்" ( க்க ைவ.க த்.33);.

த.வ.மன , கைடப் .

     [Skt.san-kalpa → த.சங்கற்பம்.]
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சங்கற்பமாசம்

சங்கற்பமாசம் caṅgaṟpamācam, ெப.(n.)

   1. சாந் ரமான மாதம்; lunar month.

   2. இரண்  கா வா (அமாவாைசகைள);க் ெகாண்ட மாதம் ( தான. ணா ண.81, உைர);; a solar month 
in which two new moon days occur.

த.வ. இ  கா வா மாதம்.

     [சங்கற்பம் + மாசம்.]

மாதம் → மாசம்.

சங்கற்பைன

 
 சங்கற்பைன caṅgaṟpaṉai, ெப.(n.)

சங்கற்பம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{} → த.சங்கற்பைன.]

சங்கற்பைனஞான
ம்

சங்கற்பைனஞானம் caṅgaṟpaṉaiñāṉam, ெப.(n.)

சங்கற்பஞானம் பாரக்க;see {}.

     "ஞா  ஞானேஞயந் தங் ய ஞானஞ் சங்கற்பைன ஞானமா ம்" ( . .11, 2);.

     [Skt.{}+{}<{} → த. சங்கற்பைனஞானம்.]

சங்கற் -த்தல்

சங்கற் -த்தல் caṅgaṟpittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   உ  ெசய்  ெகாள் தல்; to determine, resolve.

     " வைரப் ரா க்ேக சங்கற் த் " ( வ்.நாய்ச.்1, 4);.

த.வ. உ ேயற்றல்.

     [Skt.san-kalpa → த.சங்கற் -.]

சங்கற் தம்

சங்கற் தம் caṅgaṟpidam, ெப.(n.)

    ன்ேன உ  ெசய்யப்பட்ட  ( . .2, 59, ஞானம்);; that which was will or pre - determined.

த.வ. உ ப்பா .

     [Skt.san-kalpita → த.சங்கற் தம்.]

சங்கனனம்

 
 சங்கனனம் caṅgaṉaṉam, ெப.(n.)

   நரம்  ( டா.);; nerves, tendons, veins.

     [Skt.sam-hanana → த.சங்கனனம்.]

சங்காசம்

 
 சங்காசம் caṅgācam, ெப.(n.)

   ஒப் ைம ( ன்.);; likeness, similarity, resemblance.

     [Skt.{} → த.சங்காசம்.]

சங்காடகம்

சங்காடகம் caṅgāṭagam, ெப.(n.)

   ெகாக்ேகாகத் ற் ெசால் ள்ள 64 கைலகளில் ஒன் ; one of the 64 postures in the embrace of or sexual 
intercourse with women, described in the Erotic science of the sage named Kokkogamuni (சா.அக.);.

     [Skt.{} → த.சங்காடகம்.]
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சங்காத்

சங்காத்  caṅgātti, ெப.(n.)

   ேதாழன்; friend, intimate acquaintance, companion.

     "அளைகக்ேகான்றன் சங்காத் " (ேதவா.886, 5);.

     [Skt.{} → த.சங்காத் .]

சங்காேதாசம்

 
 சங்காேதாசம் caṅgātōcam, ெப.(n.)

   ேபய்க்ேகாளா ; demoniac possession.

     [Skt.{}+{} → த.சங்காேதாசம்.]

சங்காரகர்த்தா

 
 சங்காரகரத்்தா caṅgāragarttā, ெப.(n.)

{}, as the destroyer of the worlds.

     [Skt.sam-{}+{} → த.சங்கார கரத்்தா.]

த.க  → க த்தன் → Skt.karta.

சங்காரம்

சங்காரம்1 caṅgāram, ெப.(n.)

   1. அ க்ைக ( டா.);; destruction, annihilation, dissolution in general.

   2.  லகாரணத் ல் அைனத் ம் ஒ ங் ம் உலகவ  ( . .1, 33, ஞானப்.);; periodical destruction of the 
universe reducing it to the primitve {}, one of {}-kiruttiyam, q.v.

   3. அடக் ைக ( ன்.);; suppression, restraining.

     [Skt.{} → த.சங்காரம்1.]

 சங்காரம்2 caṅgāram, ெப.(n.)

சங்காரித்தம் ( டா.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{} → த.சங்காரம்.]

சங்கார ர்த்

சங்கார ரத்்  caṅgāramūrtti, ெப.(n.)

   அ த்தற் ெதா ைலப் ரி ம் வன்;{}, the God of destruction.

     "சங்கார ரத்்  ஆ மாக" ( . .1, 47, மைற.);.

     [Skt.{}-{}+{} → த.சங்கார ரத்் .]

சங்காரன்

சங்காரன் caṅgāraṉ, ெப.(n.)

   அ ப்பவன்; destroyer.

     "அந்தகா ர சங்காரைன" ( வரக.கத்தரிப்.15);.

     [Skt.sam-{} → த.சங்காரன்.]

சங்காராதனம்

சங்காராதனம் caṅgārātaṉam, ெப.(n.)

   ஓக க்ைக (ேயாகாசன); வைக (தத் வப்.108, உைர);;     [சங்காரா(ம்); + ஆதனம்.]

     [Skt.sam-{} → த.சங்காராம்.]

சங்காரி

 
 சங்காரி caṅgāri, ெப.(n.)

    ைரவா  (மைல.);; horse-tail millet.

     [Skt.sam-{} → த.சங்காரி.]
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சங்காரித்தம்

 
 சங்காரித்தம் caṅgārittam, ெப.(n.)

   ஏ  ேமகங்க ள் ைவப் ெபா ம் ேமகம்( ங்.);; celestial cloud which rains flowers, one of catta-{}, q.v.

     [Skt.sam-hrta → த.சங்காரித்தம்.]

சங்காவர்த்தம்

 
 சங்காவரத்்தம் caṅgāvarttam, ெப.(n.)

   சங் ட ்பக்கத் ச ் ையப் ேபான்ற ; an ulcer resembling the inner spiral of a conch, an ulcer of a spiral 
form (சா.அக.);.

சங்கா யத் க் ப்
பார்-த்தல்

சங்கா யத் க் ப்பார-்த்தல் caṅgāviyattukkuppārttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ேபத ப்  நீங்க மந் ரித்தல் (யாழ்ப்.);; to attempt by magic to relieve one who is panicstricken.

     [Skt.{}+bhaya → த.சங்காரியம் + பார-்.]

சங்கா யம்

 
 சங்கா யம் caṅgāviyam, ெப.(n.)

   அசச்த்தால் நிக ம், தன்வயப்படா (அவச); நிைல (யாழ்ப்.);; state of panic.

த.வ. ேபத ப் .

     [Skt.{}+bhaya → த.சங்கா யம்.]

சங்கான்ெபண் ர்

 
 சங்கான்ெபண் ர ்caṅgāṉpeṇṭir, ெப.(n.)

   க ரி பாடாணம்; a prepared yellow oxide of arsenic (சா.அக.);.

சங் தம்

சங் தம் caṅgidam, ெப.(n.)

   ஐயப்பட்ட  ( . .6, 5,  வாக்.);; that which is questioned or doubted.

     [Skt.{} → த.சங் தம்.]

சங் தன்

 
 சங் தன் caṅgidaṉ, ெப.(n.)

    ர ல்லாதவன்; a timid person (சா.அக.);.

சங் தாமந்தரம்

சங் தாமந்தரம் caṅgitāmandaram, ெப.(n.)

   மந் ரவைக (தத் வப்.70, உைர);;     [சங் தா + மந் ரம்.]

     [Skt.{} → த.சங் தா.]

சங் ைத

சங் ைத caṅgidai, ெப.(n.)

   1. ெசய் த் ெதா ; ெதா ப் யம்

 collection, extensive compilation, any systematically arranged collection of texts or verses.

     "வா  சங் ைத".

   2.  மைறைய (ேவதத்ைத);ப் பதப் ரிப் ன் த் ெதாடரச்் யாக ஓ ம் பாடம்; a continuous hymnal text 
of the {}, formed out of the padas or individual words by proper phonets changes.

   3. மைற ன் (ேவதத் ன்); ஒ  ப ; the collectionof mantras in Rig-{}, etc.

     "ஒட்டரிய சங் ைதக ம்" (க ங்.170);.

   4. வரலா  (இலக்.அக.);; history.

     [Skt.sam-{} → த.சங் ைத.]
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சங் ைய

சங் ைய caṅgiyai, ெப.(n.)

   1. எண் (சங்.அக.);; number.

   2. எண்ணிக்ைக; calculation, reckoning.

   3. ம  ( த் ); (இலக்.அக.);; intellect.

     [Skt.san-{} → த.சங் ைய.]

சங் ரகக் ராணி

 
 சங் ரகக் ராணி caṅgiragaggirāṇi, ெப.(n.)

   வ  ெபா , ேசா  ெசரியா , எ வாய் (அபானம்);  டா , வாந் , மயக்கங் கண் , 
கண்ணிரண் ம் ழ ம் ஒ  வைகக் க சச்ல்; a form of diarrhoea characterised by the following symptoms viz. 
rumbling noise, in the stomach, indigestion, purging, burning pain at the anus, fever, vomitting, giddiness, whirling of the eyes 
etc.-Lienteric diarrhoea (சா.அக.);.

     [Skt.san-graha+grahani → த.சங் ரகக் ராணி]

சங் ரகம்

 
 சங் ரகம் caṅgiragam, ெப.(n.)

    க்கம்; compendium, abridgement, epitome.

     "தரக்்கசங் ரகம்".

த.வ.சங் ரகம்.

     [Skt.san-graha → த.சங் ரகரணம்.]

சங் ர -த்தல்

சங் ர -த்தல் caṅgiragittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    க் தல்; to abridge, summarise.

     "இம் ன்  த்தத் னா ம் சங் ர த் ச ்ெசான்ன" ( . .1, 14,  வாக்.);.

     [Skt.san-graha → த.சங் ர -.]

சங் ரந்தனன்

 
 சங் ரந்தனன் caṅgirandaṉaṉ, ெப.(n.)

   இந் ரன் ( ங்.);; Indiran.

     [Skt.san-krandana → த.சங் ரந்தனன்.]

சங் ரம்

 
 சங் ரம் caṅgiram, ெப.(n.)

   கா  ( ங்.);; jungle, forest.

     [Skt.Perh.{} → த.சங் ரம்.]

சங் ரமசா

 
 சங் ரமசா  caṅgiramacāti, ெப.(n.)

சங்கரசா  பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {}.

சங் ரமணம்

சங் ரமணம் caṅgiramaṇam, ெப.(n.)

   1. ஒ  ேகாள் ஓர ்ஓைர (இரா ); ந்  அ த்த ஓைர (இரா );க் ச ்ெசல் ைக;   2. க ரவன் ஓர ்
ஓைர (இரா ); ந்  அ த்த ஓைர (இரா );க் ச ்ெசல் ைக;   3. க ரவன் ( ரியன்); ஓர ்ஓைர 
(இரா ); ற் ம் காலம்;த.வ. ஓைரசெ்சல .

     [Skt. san-kramana → த.சங் ரமணம்.]
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சங் ரம ரவம்

 
 சங் ரம ரவம் caṅgiramaduravam, ெப.(n.)

    வ டம் றக் ம் நாடெ்பா  ( ன்.);;த.வ.  த்தாண்  ேநர .

சங் ரமம்

சங் ரமம் caṅgiramam, ெப.(n.)

   1. சங் ரமணம், 1,2 பாரக்்க;see sangiramanam.

     " ரத்  சங் ரமத் ம்" ( தான.ெதய்வவ .1);.

   2. ெசன்  பற் ைக; meeting, approaching, entering into relationship.

     " த் க்கன் ச ்சடத் ச் ச ்சங் ரமங் டா " ( . .8, 28,  வஞா.);.

     [Skt.san-krama → த.சங் ரமம்.]

சங் ர -த்தல்

சங் ர -த்தல் caṅgiramittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ஒைர (இரா ); மா தல் ( தான. ணா ண.81);;   2. ேநாய் பர தல்; to spread, as a contagious disease.

   3. ேசரத்ல்; to meet, encounter, enter.

     " தல்வன் வ ள், ஆன்மா ன் மாட் ஞ் சங் ர த் ச ்ெசன் " ( .ேபா.பா.7, 2, பக்.155);.

த.வ. கலத்தல்.

     [Skt.sankram → த.சங் ர -.]

சங் ராணி

 
 சங் ராணி caṅgirāṇi, ெப.(n.)

   வ ,  ழ்,  தம், ெநய் ேபா ம் மற் ம் பல தமாய்க் க ந் , எ வாய்க் க த் , வ ைய 
உண்டாக் ம் ஒ  வைகக் க த்தல் ( தேப );; an acute form of dysentery accompanied by distension of abdomen, 
mucous discharge, passing of stool in varied forms, irritation of the anus attended with pain etc. (சா.அக.);.

     [Skt.san-grahani → த.சங் ராணி.]

சங் ராந்தசமவாத
ம்

சங் ராந்தசமவாதம் saṅgirāndasamavātam, ெப.(n.)

   பா பதம் ( .ேபா.பா.அைவ.பக்.50);; a {} sect.

     [சங் ராந்த(ம்); + சமம் + வாதம்.]

     [Skt.san-{} → த.சங் ராந்தம் + த.சமம் + Skt.vata.]

சங் ராந்தவாத
ைசவன்

 
 சங் ராந்தவாதைசவன் saṅgirāndavātasaivaṉ, ெப.(n.)

சங் ராந்தவா  பாரக்்க;see {}.

சங் ராந்தவாதம்

சங் ராந்தவாதம் caṅgirāndavātam, ெப.(n.)

   மலம் நீங் ய ஆன்மா ன்கண் வ ள் ேதான் ம் தன்ைம, அதைன அ ள் வ வம் என்  ம் 
சமயம் (சங்கற்ப.11);;த.வ. உள்ளங்ேகா ல் ேகாட்பா .

     [Skt.san-{}-{} → த.சங் ராந்த வாதம்.]

சங் ராந்தவா

சங் ராந்தவா  caṅgirāndavāti, ெப.(n.)

   சங் ராந்தவாத சமயத்ைதச ்சாரந்்தவன் ( . .9,1, நிரம்ப.);; flower of the doctrine of {}.

     [Skt.{} → த.சங் ராந்தவா .]

சங் ராந் -த்தல்

சங் ராந் -த்தல் caṅgirāndittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெதாடர் ப த்தல்; to become connected, related. " த்தான்மா ற் வசத்  சங் ராந் க் ம்" ( . .10, 1, 
ஞானப்.);.

     [Skt.san-{} → த.சங் ராந் -.]
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சங் ராந்

சங் ராந்  caṅgirāndi, ெப.(n.)

   1. மாதப் றப் ; beginning of a month, passage of the sun from one sign of the zodiac to another.

     "ஆ ல் சங் ராந்  தன்ேனாடயனத் ல்" (சரேசா.ெதய்வ.4, சங்.அக.);.

   2. ெபாங்கல் ழா ெகாண்டா ம் ைதமாதம் தல் நாள்; tai, when {}-pandigai is celebrated.

த.வ. மாதநாள், மாதப் றப் .

     [Skt.{} → த.சங் ராந் .]

சங் ராமம்

சங் ராமம்1 caṅgirāmam, ெப.(n.)

   மைலேமல்வ  (யாழ்.அக.);; hill path.

     [Skt.{} → த.சங் ராமம்.]

 சங் ராமம்2 caṅgirāmam, ெப.(n.)

   ேபார ்( வா.);; war, battle,

     [Skt.{} → த.சங் ராமம்.]

சங் ராம லக்க
ணம்

 
 சங் ராம லக்கணம் caṅgirāmavilakkaṇam, ெப.(n.)

   அ பத் நான்  கைலக ள் ஒன்றா ய ேபாரத்ெ்தா ல்கைல ( ன்.);; art of warfare, one of {}-kalai,q.v.

த.வ. ேபார் ல்.

     [சங் ரராம(ம்); + இலக்கணம் சங் ராம(ம்);]

     [Skt.{} → த.இலக்கணம்.]

சங் ரியம்

 
 சங் ரியம் caṅgiriyam, ெப.(n.)

   ெநாய்; ghee, clarified butter (சா.அக.);.

சங் தம்

சங் தம்1 caṅgirudam, ெப.(n.)

   வடெமா  ( ன்.);; sanskrit.

     [Skt.sam-s-krta → த.சங் தம்.]

 சங் தம்2 caṅgirudam, ெப.(n.)

   கலப்  (யாழ்.அக.);; mixture.

     [Skt.san-krta → த.சங் தம்.]

சங்

சங் 1 caṅgirudi, ெப.(n.)

   ஒற்ெறா த்  ஓர க்  24 எ த் க் ெகாண்டதாய்த் த ல் வழங் ம், வடெமா ச ்சந்தம் 
( ரேசா.யாப்.33, உைர);; metrical line of 24 letters exclusive of consonants adopted from sanskrit.

த.வ. வடசந்தம்.

     [Skt.sankrti → த.சங் .]

 சங் 2 caṅgirudi, ெப.(n.)

   ேபர ; destruction.

     [Skt.sam-hrti → த.சங் .]
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சங் கரணம்

 
 சங் கரணம் caṅgiligaraṇam, ெப.(n.)

   இயற்ைகக்  மாறான ணர்  (யாழ்.அக.);; unnatural coition.

த.வ. வன் ணர் .

     [Skt.{} → த.சங் கரணம்.]

சங் தம்

 
 சங் தம் caṅgilidam, ெப.(n.)

சங்க தம் பாரக்்க (j.);see {}.

     [Skt.san-kalita → த.சங் தம்.]

சங் ன்னராகம்

 
 சங் ன்னராகம் caṅgiṉṉarākam, ெப.(n.)

 melody-type.

     [Skt.{}-{} → த.சங் ன்னராகம்.]

சங் னி

சங் னி caṅgiṉi, ெப.(n.)

   1. காம ல்கள் ம் நால்வைகப் ெபண்களில்,  ன்றாம் வைக னள் (ெகாக்ேகா.1, 11-14);;     (Erot.); 
the thrid of the four classes into which women are classified in {}.

   2. பத்  வைக நா ய ெளான்  ( லப்.3, 23, உைர);; a principal tubular vessel of the human body, one of {}, q.v.

   2. சங்கங் ப்  (மைல);; smooth volkameria.

     [Skt.{} → த.சங் னி.]

சங் தக்கசே்சரி

 
 சங் தக்கசே்சரி caṅātakkaccēri, ெப.(n.)

    ைண இன்னியங்க டன் நிக ம் பாட்டரங்கம்; music performance with accompaniments.

த.வ. பல் யப்பாட்டரங்கம்.

     [Skt.{}+U.machahri → த.சங் தக் கசே்சரி.]

சங் தக்காரன்

சங் தக்காரன் caṅātakkāraṉ, ெப.(n.)

   1. இைச ல் வல்லவன்; musician.

   2.  த்தவப் பாடல்கைளப் பா ேவான்; paslmist.

     [சங் தம் + காரன்.]

த.வ. வாணன்.

     [Skt.{} → த.சங் தம்.]

சங் தக் யானம்

 
 சங் தக் யானம் caṅātakkiyāṉam, ெப.(n.)

   இைசய ; knowledge of music, skill in music.

     [Skt.{}-{}+{} → த.சங் தக் யானம்.]
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சங் தசா த் யம்

சங் தசா த் யம் caṅātacākittiyam, ெப.(n.)

   1. இைசப் பாடல்கள்; the arts of music and poetry.

   2. இைசப் ப ற்  (யாழ்.அக.);; practice in the art of music.

த.வ. பண்இலக் யம்.

     [Skt.{}-{}+{} → த.சங் த சா த் யம்.]

சங் தப்பாரி

 
 சங் தப்பாரி caṅātappāri, ெப.(n.)

பாட் டன் ஊரக்ாவல் ெசய் ம் இராக் காவலாளர ்(Pd.);

 night watch patrolling the streets with instrumental music.

த.வ. இராக்காவல்பாடகன்.

     [Skt.{}_{}+U.pahra → த.சங் தப்பாரி.]

சங் தப் ரியர்

 
 சங் தப் ரியர ்caṅātappiriyar, ெப.(n.)

   இைச ஆரவ்லர;் music affectionate.

     [Skt.{}-{}+priya த.சங் தப் ரியர.்]

சங் த சணம்

 
 சங் த சணம் caṅātapūcaṇam, ெப.(n.)

   இைசவல் ந க்  வழக் ம் றப் ப் பட்டம்; a title given to musicians.

த.வ. இைசமாமணி.

     [Skt.san-{}+{} → த.சங் தப் சணம்.]

சங் தப்ெபட்

 
 சங் தப்ெபட்  caṅātappeṭṭi, ெப.(n.)

   இைசக் க  வைக (இக்.வ.);; hand harmonium.

த.வ. ெநா ப் ைசப்ெபட்

     [சங் தம் + ெபட் .]

     [Skt.san-{} → த.சங் தம்.]

சங் தேலாலன்

 
 சங் தேலாலன் caṅātalōlaṉ, ெப.(n.)

   இைச ல் ெபரி ம் ஈ பட்டவன்; one who revels in music, a votary of music.

த.வ. இைசயாரவ்லன்.

     [Skt.{}+{}, த.சங் தேலாலன்.]

சங் தவாத் யம்

 
 சங் தவாத் யம் caṅātavāttiyam, ெப.(n.)

   இைசக்க ; musical instrument.

     [சங் தம் + வாத் யம்.]

     [Skt. {} → த.சங் தம்.]
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சங்

 
 சங்  caṅāti, ெப.(n.)

   கலந் ைரயாடல் (யாழ்.அக.);; conversation.

     [Skt.{} → த.சங் .]

சங் ர்ணசா

சங் ரண்சா  caṅārṇacāti, ெப.(n.)

   ஒன்ப  எ த் க் காலங் ெகாண்ட தாளவளைவ (பரத.தாள.47, உைர);;த.வ. இ ரத்்தாளம்.

     [Skt.{}+{} → த.சங் ரண்சா .]

க ளங்கனி,  ளிமா ேபான்ற யாப்  வைகக் ரிய தாளம்.

சங் ர்ணம்

 
 சங் ரண்ம் caṅārṇam, ெப.(n.)

சங் ரணம் பாரக்்க (இலக்.அக.);;see {}.

     [Skt.{} → த.சங் ரண்ம்.]

சங் ர்த்தனம்

சங் ரத்்தனம் caṅārttaṉam, ெப.(n.)

   1. ெசால் ைக; telling, reciting.

   2.  கழ்ைக ( ன்.);; celebration, praise.

   3. கரி  (பாவ); அ க்ைக (R.C.);; confession to a priest.

     [Skt.{} → த.சங் ரத்்தனம்.]

சங் ர்தம்

சங் ரத்ம் caṅārtam, ெப.(n.)

   1. ஒன்  ேசரை்க; combination, amalgamation.

   2.  ணரச்் ; compulation.

     [Skt.{} → த.சங் ரத்்தம்.]

சங் ரணம்

சங் ரணம் caṅāraṇam, ெப.(n.)

   1. கலப் ; mixing, commingling, coalescing.

   2. கலைவயணி (தண் .87);;   3. சங் ரண்சா  பாரக்்க (பரத.தாள.47);;see {}.

   4. மத்தள வைக (பரத.ஒ .13);; a kind of mattalam.

     [Skt.{} → த.சங் ரணம்.]

சங் ட்டம்

 
 சங் ட்டம் caṅguṭṭam, ெப.(n.)

   எ ெரா  (யாழ்.அக.);; echo, reverberation.

     [Skt.san-ghusta → த.சங் ட்டம்.]

சங் த்தான்

 
 சங் த்தான் caṅguttāṉ, ெப.(n.)

    த்தவக் ேகா ைலச ்சாரந்்த பணியாளன்;     [E.sacristan → த.சங் த்தான்.]
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சங்ேக ரரசன்

 
 சங்ேக ரரசன் saṅāsurarasaṉ, ெப.(n.)

   ெகந் , நாதப் ெபா , இதளியப் ெபா , ெவண்காரம், பலகைற, நீலத் த்தம் இவற்ைறச ்
ேசரத்்தைரத் , ஆ ள்ேவத ைறப்ப  ட டெ்ட த்  ேநாய்க்காகக் ெகா க் ம் ம ந் ; a medicine 
prepared by mixing sulphur, calcined zinc and mercury, berax, cowries and blue vitriol in due proportions and grinding them 
all together the products is then calcined according to Ayurvedic method. it is prescribed for consumption (சா.அக.);.

சங்ேகதம்

சங்ேகதம்1 caṅātam, ெப.(n.)

   1.  ; preconcerted sign, signal.

   2. உடன்ப க்ைக; agreement, stipulation, understanding between parties.

   3. சா சமயங்களால் உளதா ம் ஒற் ைம ணரச்்  ( றள், 735, உைர);; sense of solidarity due to religious 
or social identify.

   4.  உக் ; conventional terms limited to trades, professions.

   5. உ ெமா ; word of assurance.

     "எனக்ேகார ்சங்ேகதஞ் ெசான்னால்" (ேச .சாத் .17);.

     [Skt.{} → த.சங்ேகதம்1.]

 சங்ேகதம்2 caṅātam, ெப.(n.)

   ேகா க்  இைற யாக டப்பட்ட மானிய நிலம் (நாஞ் .);; land assigned to a temple and made tax-free.

சங்ேகதெமா

 
 சங்ேகதெமா  caṅātamoḻi, ெப.(n.)

     (அ);  உக்  (பரிபாைஷ); வாரத்்ைத; technical term; code word (சா.அக.);.

     [சங்ேகதம் + ெமா .]

     [Skt.{} → த.சங்ேகதம்.]

சங்ேகதெமா ப்
ரேயாகம்

 
 சங்ேகதெமா ப் ரேயாகம் caṅātamoḻippirayōkam, ெப.(n.)

   சாத் ராரத்்தம்; use of term or technical expression; technicality (சா.அக.);.

     [Skt.{} → த.ெமா  + pra-{}.]

சங்ேக

 
 சங்ேக  caṅāti, ெப.(n.)

   பாரப்்பன ள் ஒ  வைக னர ்(இ.வ.);; a sub-sect among Brahmins.

     [Skt.{} → த.சங்ேக .]

சங்ேகப்பம்

 
 சங்ேகப்பம் caṅāppam, ெப.(n.)

    க்கம்; abstract, epitome, compendium, abridgement.

     [Skt.{} → த.சங்ேகப்பம்.]
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சங்ேகமா

 
 சங்ேகமா  caṅāmāyi, ெப.(n.)

   ஒ  ேசணிய ( னானி); கைடச ்சரக் ; a bazaar drug useful in unani system (சா.அக.);.

சங்ைகப்பா

சங்ைகப்பா  caṅgaippāṭu, ெப.(n.)

   ஐயப்பா ; doubt, uncertainty.

     "எங்கள் ப் ச ்சங்ைகப்பா ெடன்னத்தகா " (ெதய்வச.் ற .233);.

     [Skt.{}+ → த.சங்ைக+பா .]

சங்ைக டம்

 
 சங்ைக டம் caṅgaiviḍam, ெப.(n.)

   பாம்ைபத் ெதா தல், பாரத்்தல் த யவற்றால் ேதான் ய அசச்த்தாலா ய ேநாய் ( வரட.்);; suffering 
caused by fear at the sight or touch of serpents.

     [Skt.{}+{} → த.சங்ைக டம்.]

சங்ேகாசகம்

 
 சங்ேகாசகம் caṅācagam, ெப.(n.)

   இறப்ைப ண்டாக் ம் ஒ  நச் க் ழங் ; a poisonous root causing death (சா.அக.);.

சங்ேகாசபரிவாரம்

சங்ேகாசபரிவாரம் caṅācabarivāram, ெப.(n.)

   தக்ேகாைர ம த்தைழப்பதற்ெகன் , அரசனால் நிய க்கப்பட்ட  ட்டத்தார ்( லப்.28, 89, 
உைர);; a small company of men appointed by a king to receive guests.

     [Skt.{}+{} → த.சங்ேகாச பரிவாரம்.]

சங்ேகாச னம்

 
 சங்ேகாச னம் saṅāsabisuṉam, ெப.(n.)

   ெசஞ்சாந்  ( ங் மம்.);; English saffron-croeus sativus (சா.அக.);.

சங்ேகாசம்

சங்ேகாசம் caṅācam, ெப.(n.)

   1.  ங் ைக; contracting, shrinking.

     "மாைய தற் த மஞ் சங்ேகாச காச ெமன்றாம்" (ேவதா. .60);.

   2.  சச்ம்; bashfulness, shyness, coyness, ticklishness.

     [Skt.{} → த.தங்ேகாசம்.]

சங்ேகாசனகாரி

சங்ேகாசனகாரி caṅācaṉakāri, ெப.(n.)

    வரப்் ப் ெபா ள் (ைபஷஜ.12);; astringents.

     [Skt.{}+ → த.சங்ேகாசனகாரி.]

சங்ேகா

 
 சங்ேகா  caṅāci, ெப.(n.)

    சச்ம் நிைறந்தவர ்(அ.வ.);; shy person.

     "அவன் சரியான சங்ேகா ; ெபண்கைள சரியாக நி ரந்் டப் பாரக்்கமாட்டான்" ( ரியா.);.

சங்ேகாபனம்

 
 சங்ேகாபனம் caṅāpaṉam, ெப.(n.)

   மைற  (சங்.அக.);; secrecy.

     [Skt.{} → த.சங்ேகாபனம்.]
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சங்ேகாலம்

 
 சங்ேகாலம் caṅālam, ெப.(n.)

   த ர;் curd (சா.அக.);.

சங்ேசபம்

 
 சங்ேசபம் caṅcēpam, ெப.(n.)

    க்கம்; abstract, epitome.

     [Skt.{} → த.சங்ேசபம்.]

சசச்ந்தன்

 
 சசச்ந்தன் caccandaṉ, ெப.(n.)

    வக ைடய தந்ைத ( வக.);; father of {}.

     [Skt. satyan-dhara → த.சசச்ந்தன்.]

சசச்ம்

 
 சசச்ம் caccam, ெப.(n.)

   உண்ைம ( ன்.);; truth, genuineness.

     [Skt.satya → த.சசச்ம்.]

சசச்ம் ரதாயம்

சசச்ம் ரதாயம் caccambiratāyam, ெப.(n.)

   நல்ல வரன் ைற; good custom or approved usage.

     "சசச்ம் ரதாயந் தா ைடேயார ்ேகட்டக்கால்" (உபேதசரத்.58);.

     [Skt.{} → த.சசச்ம் ரதாயம்.]

சசச்ற் டன்

சசச்ற் டன் caccaṟpuḍaṉ, ெப.(n.)

   இரண்  ம், ஓர ்இல ம், ஒ  த மாக எட்  மாத் ைர ெகாண்ட தாளவைக 
(பரத.தாள.11);;த.வ. எண்மாத் ைரத்தாளம்.

     [Skt.caccat-puta → த.சசச்ற் டம்.]

சசச்ாரம்

சசச்ாரம் caccāram, ெப.(n.)

   யாைனக் டம்; elephant-stable.

     "வாச  சசச்ார  ெதன்ைன..... மத்தகசெமன வளரத்்தாய்" (தா .ெமௗன .1);.

     [T.{}<{}< த.சசச்ாரம்.]

சக் க்காரம்

 
 சக் க்காரம் cakkikkāram, ெப.(n.)

   உப்  வைக; impuren carbonate of soda.

     [Skt.{} → த.சச் க்காரம்.]

சச் தானந்தன்

 
 சச் தானந்தன் caccitāṉandaṉ, ெப.(n.)

   உளதா த்தல் ெமய்ய  இன்பம் என் ம் க் ணங்கைள ைடய பரம்ெபா ள்; the Supreme Spirit, 
as having the threefold attributes of existence, knowledge and bliss.

     [Skt.{}+{}+{} → த.சச் தானந்தன்.]
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சச் தானந்ைத

சச் தானந்ைத caccitāṉandai, ெப.(n.)

   உளதா த்தல். ெமய்ய , இன்பம் என் ம் ன் ணங்க ைடய உமாேத  (சக்  ெசா பம்);; the 
Supreme {}, as having the three fold attributes of existence, knowledge and bliss.

     "அகண்டாகார சச் தானந்ைதைய ய யாதேபர"் ( . .148  வாக்.);

     [Skt.sat+cit+{}-nanda → த.சச் தானசை்த.]

சச் னி

 
 சச் னி cacciṉi, ெப.(n.)

   ஆறாவ  மாதம்; the sixth month (சா.அக.);.

சச் வம்

 
 சச் வம் caccuruvam, ெப.(n.)

   ெமய் வம் (இ.வ.);; exact resemblance or likeness.

     [Skt.{} → Tu.{} → த.சச் வம்.]

சச் வா

சச் வா  caccuvāyu, ெப.(n.)

   1.  ய்ைமக்ேகடான காற் ; contaminated air.

   2. மாசைடந்த காற் ; impure air or gas.

   3. கரிய ல வா ; carbonic acid gas (சா.அக.);.

த.வ.ெக ங்காற் .

     [T.tcaccu+{} → தசச் வா .]

சக்ைச

சக்ைச cakcai, ெப.(n.)

   1. ஆராய்ச் ; research, investigation, deliberation, discussion.

   2. பல ைற ஓ ைக; repeated reading, recitation.

     "சசை்ச மைற ன்" (பாரத.இராச.114);.

     [Skt.{} → த.சசை்ச.]

சசை்சயன்

சசை்சயன் caccaiyaṉ, ெப.(n.)

   உண்ைமப் ெபா ளானவன்; God, as reality.

     "சசை்சயாேன க்க தண் னல்...  சை்சயேன" ( வாச.6, 31);.

     [Skt.{} → த.சசை்யன்.]

சசக

 
 சசக  sasagadi, ெப.(n.)

    ைர நைட ஐந்த ள் யேலாட்டம் ேபான்ற நைட ( வா.);; a hare-like pace of horse, one of the five {}-kadi 
(q.v.);.

சச ங்கம்

 
 சச ங்கம் sasasiruṅgam, ெப.(n.)

    யற்ெகாம் ; hare's horn, a term figuratively used for indicating an impossibility or sometimes rarity (சா.அக.);.
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சசமதம்

 
 சசமதம் sasamadam, ெப.(n.)

   மான்மணத்  (கத் ரி); ( .அ.);; musk.

     [சகம் + மதம்.]

     [Skt.{} → த.சச(ம்);.]

சசலம்

 
 சசலம் sasalam, ெப.(n.)

   ஈரம்; dampness (சா.அக.);.

சச சாணம்

சச சாணம் sasavisāṇam, ெப.(n.)

    யற்ெகாம்  (இல்ெபா ட்  எ த் க்காட்டாகக் காட்டப்ப வ ); (ேவதா. .57, உைர);; hare's horn, a 
term for illustrating an impossibility.

     [Skt.{}+{}< த.சச சாணம்.]

ச தரன்

 
 ச தரன் sasidaraṉ, ெப.(n.)

ச ேசகரன் பாரக்்க ( ங்.);;see {}.

ச டம்

 
 ச டம் sasibuḍam, ெப.(n.)

    த்த காலத் ல் ேகாள்சாய் ந்  நில  நிற் ம் நிைல ( ன்.);;     [Skt.{}-puta → த.ச டம்.]

ச மணாளன்

 
 ச மணாளன் sasimaṇāḷaṉ, ெப.(n.)

 IOndran, as husband of {}.

     [ச  + மணாளன்.]

     [Skt.{} → த.ச .]

ச ப்

 
 ச ப்  sasiyuppu, ெப.(n.)

   இந் ப் ; rock salt; sindh salt (சா.அக.);.

ச வர்ணேபாதம்

 
 ச வரண்ேபாதம் sasivarṇapōtam, ெப.(n.)

   தத் வராயர ்த ல் இயற் ய ஒ  மைற  ல்; a {} work in Tamil by {}.

     [Skt.{}-varna-{} → த.ச வரண் ேபாதம்.]

ச வல்லவன்

 
 ச வல்லவன் sasivallavaṉ, ெப.(n.)

ச மணாளன் பாரக்்க ( ங்.);;see {}.

     [ச  + வல்லவன்.]

     [Skt.{} → த.ச .]
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ச வன்

ச வன் sasivaṉ, ெப.(n.)

   1. அைமசச்ன்; minister.

   2. நண்பன்; friend.

     [Skt.saciva → த.ச வன்.]

ச ந்தரம்

 
 ச ந்தரம் sasundaram, ெப.(n.)

   ஒ  கைடச ்சரக் ; a bazaar drug (சா.அக.);.

ச பா ரம்

 
 ச பா ரம் sasupākiram, ெப.(n.)

    க் ட்  ெநய்; ேநாய் ரந்்த டன் தைல கக் ெகா ப்ப ; a mixture of three oils viz., cow's ghee, gingelly 
oil and castor oil. It is prescribed for patients to have an oil bath immediately after cure (சா.அக.);.

த.வ.  க் டெ்டண்ெணய்.

சேசலசநானம்

 
 சேசலசநானம் sasēlasanāṉam, ெப.(n.)

   சாசச்டங் ல் உ த்த உைடேயா  ைக; ceremonial bathing without undressing oneself.

     [Skt.{}-{}+{} → த.சேசலஸ்நானம்.]

சேசாபேநத் ரபா
கம்

 
 சேசாபேநத் ரபாகம் cacōpanēttirapākam, ெப.(n.)

   கண் ேநாெவ த் ,  த்தல் ண் ,  ைள ேசரந்் ,  ம் நீ ம் வ ந்  ல் எரிசச்ைல 
ண்டாக் ம் ஒ  கண்ேணாய்; an eye disease attended with symptoms of itching sensation, pricking pain, 

suppuration of the eyes, deposit of mucous matters, slimy discharge lacrimation and inflammation with burning sensation 
(சா.அக.);.

த.வ.  த்தல் கண்ேணாய்.

சஞ்சத்தகர்

சஞ்சத்தகர ்cañjattagar, ெப.(n.)

   ேபாரில் ரச ்ெசய்ைக ஒன்ைறச ்ெசய்வதாகச ் ைர ெசய் , அச் ைரப்ப ேய தவறா  
நடக் ம் அரச ரக் ட்டத்தார;் a band of warrior kings who, under a vow, perform a heroic deed in battle.

     "அ ச் னைனச ்சஞ்சத்தகெரா ந்தார ்வந்  அைற க்ெகாண் " (பாரதெவண்.772, உைரநைட);.

த.வ.  ள்வாறாமறவர.்

     [Skt.{} → த.சஞ்சத்தகத்.]

சஞ்சம்

சஞ்சம் cañjam, ெப.(n.)

   1.  ல் ( ன்.);; sacred cord or thread worn by the twice born.

   2. கச்  (யாழ்.அக.);; sash.

     [T.tjannidamu<,{} → த.சஞ்சம்.]

சஞ்சமஞ்சம்

 
 சஞ்சமஞ்சம் cañjamañjam, ெப.(n.)

   ஆரவாரம் (ேகாஷ்டம்);; Arabian costus costus speciosus (ச.அக.);.
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சஞ்சமனம்

 
 சஞ்சமனம் cañjamaṉam, ெப.(n.)

    ப் ணிக் கைளசச்மனப்ப த் , அதனா ண்டான னங்கைள அைம ப் (சாந்தம்);ப த் , 
உடம் னின்  க  ஏற்படாமல் ெசய் ம் ம ந் ; medicine rectifying the deranged humoursis this system and 
calm their excitement without promoting the excretions (சா.அக.);.

த.வ.  ரெ்சய் ம ந் .

சஞ்சயன்

சஞ்சயன் cañjayaṉ, ெப.(n.)

    தராட் ர ைடய ேதரப்்பாகன்; the cahrioteer of {}, a character in the Mahabharatam.

     "சஞ்சயன் றைன வ கெவன் " (பாரத.சஞ்சயன் .2);.

     [Skt.{} → த.சஞ்சயன்.]

சஞ்சயனம்

 
 சஞ்சயனம் cañjayaṉam, ெப.(n.)

   பால் ெதளித்தலா ய ஈமசச்டங் ; funeral ceremony in which the ashes and bones of a cremated body are 
collected, sprinkled with milk and thrown into sacred waters.

த.வ. பால்ெதளி.

     [Skt.{} → த.சஞ்சயனம்.]

சங்சரம்

சங்சரம் caṅcaram, ெப.(n.)

   1. சஞ்சலம் பாரக்்க;see {}.

     "சஞ்சரத ் ைரக்கரங்களால்" (பாரத.சம்பவ.40);.

   2. உடல் (இலக்.அக.);; body.

   3. வ  (சங்.அக.);; way path.

     [Skt.{} → த.சஞ்சரம்.]

சஞ்சரி-த்தல்

சஞ்சரி-த்தல் cañjarittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. நடமா தல்; to move about.

   2.  ரிதல்; to wander, range, haunt, as beasts.

   3. வாழ்தல்; to lodge, dwell, abide.

     "மால டஞ் சஞ்சரியாமல்" (தனிப்பா.ii.25, 57);.

   4. ெந தப்  ஒ தல் (இ.வ.);; to lead immoral life.

     [Skt.{} → த.சஞ்சரி.]

சஞ்சரகீம்

சஞ்சரீகம் cañjarīkam, ெப.(n.)

   வண் வைக; a large black bee, beetle.

     "சஞ்சரீக ைசபாட" (மசச் .ைந சா.9);.

     [Skt.{} → த.சஞ்சரி.]

சஞ்சல வனன்

 
 சஞ்சல வனன் cañjalacīvaṉaṉ, ெப.(n.)

   ஒன்பான் மணி ெளான் ; topaz (சா.அக.);.
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சஞ்சலம்

சஞ்சலம்1 cañjalam, ெப.(n.)

   1. காற் ; wind.

   2.  ன்னல்; lighting.

     [Skt.{} → த.சஞ்சலம்.]

 சஞ்சலம்2 cañjalam, ெப.(n.)

   1. நிைல ன்ைம; fickleness, unsteadiness.

   2.  ைரந்  அைசைக; rapid motion.

   3. ந க்கம் (உரி.நி.);; trembling, shivering, tremulousness.

   4.  ன்பம்; sorrow, grief, trouble.

     "சாந் ைண ஞ் சஞ்சலேம தான்" (நல்வ .28);.

   5. ேநாய்; disease, ailment.

     "அவன் சஞ்சலமாய்க் டக் றான்" ( ன்.);.

     [Skt.{} → த.சஞ்சலம்.]

சங்சலர தன்

சங்சலர தன் caṅcalaragidaṉ, ெப.(n.)

   மனக்கலக்கமற்றன் (தா .க ணாகர.1);; a person of undisturbed equanimity; one who is resolute and steadfast.

     [Skt.{}+rahita → த.சஞ்சலர தன்.]

சஞ்சலனம்

 
 சஞ்சலனம் cañjalaṉam, ெப.(n.)

   அசச்த்தால் உண்டா ம் ந க்கம் (யாழ்.அக.);; trepidation.

     [Skt.{} → த.சஞ்சலனம்.]

சஞ்சைல வகன்

 
 சஞ்சைல வகன் cañjalaicīvagaṉ, ெப.(n.)

    ந்தம் ( ட்பராகம்); (யாழ்.அக.);; topaz.

சஞ்சனம்

 
 சஞ்சனம் cañjaṉam, ெப.(n.)

   அணிகலன்களால் எ ம் ஒ  (யாழ்.அக.);; tinkling of ornaments.

     [Skt.{} → த.சஞ்சனம்.]

சஞ்சா

 
 சஞ்சா cañjā, ெப.(n.)

   ஆற் ம் ம ந் ; healling balm (சா.அக.);.

சங்சாமா தம்

 
 சங்சாமா தம் caṅcāmārudam, ெப.(n.)

சண்டமா தம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{}+{} → த.சஞ்சாமா தம்.]
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சஞ்சாயக் ளி

 
 சஞ்சாயக் ளி cañjāyakkuḷi, ெப.(n.)

   அரசாங்கத் ல் நடத் ம் த் க் ளி; pearl fishery undertaken by the government.

     [சஞ்சாயம் +  ளி.]

     [Skt.{} → த.சஞ்சாயம்.]

சஞ்சாயகம்

சஞ்சாயகம் cañjāyagam, ெப.(n.)

   வண் ; bee.

     "சஞ்சாயகமங் ச ்சாரந்்தால்" (கச் .வண் .396);.

     [Skt.{} → த.சஞ்சாயகம்.]

சஞ்சாரசமா

 
 சஞ்சாரசமா  sañsārasamāti, ெப.(n.)

   ப  தாகத்ைத அைம  (சாந் ); ெசய்  ெகாண்  நடக்ைக ம், இ க்ைக ம் இ வ ந ல் 
(ேகசரி); மனத்ைத நாட் க் கைடப் க் ம் ஒ  நிைலைம; a state or condition in which one after appeasing his 
hunger and thirst, concentgrates his mind even while walking and sitting during his wakeful life (சா.அக.);.

     [சஞ்சாரம் + சமா .]

     [Skt.{} → த.சஞ்சாரம்.]

சஞ்சார ேரதம்

சஞ்சார ேரதம் cañjārabirētam, ெப.(n.)

   நைடப் ணம் மக்கட்பதர;் a good for nothing person, worthless fellow.

வ ைச ல்லாதான்.... சஞ்சார ேரதெமனக் றலாேம" ( வரக.கத்தரிப்.19);.

த.வ. நைடப் ணம்.

     [Skt.{}-{}+{} → த.சஞ்சார ேரதம்.]

சஞ்சாரம்

சஞ்சாரம்1 cañjāram, ெப.(n.)

   1. உலா; travelling, touring.

   2. நடமாட்டம்; movement, frequenting.

   3. அைமக்கப்படா  இயற்ைக ல் அைமந்த  (இ.வ.);; natural habitat.

   4. ெந தப் ய ஒ க்கம்; immoral life.

   5. நடனத் ற் ரிய பாதைவப்  வைக ஐந்த ள் ஒன்  ( லப்.3, 12, பக்.81,  ழ்க் ப் );;   6. 
எ ப் ைச ம் இறங் ைச ம் கலத்தல் (ஆேராகண அவேராகண); ( ண்.);;     [Skt.{} → த.சஞ்சாரம்.]

 சஞ்சாரம்2 cañjāram, ெப.(n.)

ச சாரம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.sam-{} → த.சஞ்சாரம்.]

 சஞ்சாரம்3 cañjāram, ெப.(n.)

   1. ெதாற்  ேநாய்; contagious disease.

   2. நாக மணி (ரத் னம்.);;{}, a fabulous gem.

     [Skt.{} → த.சஞ்சாரம்.]
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சஞ்சார யா

 
 சஞ்சார யா  cañjāraviyāti, ெப.(n.)

   ெதாற்  ேநாய் ( யா ); (இ.வ.);; contagion, infectious, disease.

     [Skt.{}-{}+{} → த.சஞ்சார யா .]

சஞ்சாரமன்

சஞ்சாரமன் cañjāramaṉ, ெப.(n.)

   1. உ ர;் life

   2.  ரிந்  வாழ்பவன்; one leading a wandering life (சா.அக.);.

     [Skt.{}-{} → த.சஞ்சாரன்.]

சஞ்சாரிகன்

 
 சஞ்சாரிகன் cañjārigaṉ, ெப.(n.)

    தன் (யாழ்.அக.);; ambassador, messenger.

     [Skt.{} → த.சஞ்சாரிகன்.]

சஞ்சா

 
 சஞ்சா  cañjāli, ெப.(n.)

   ெபரிய க்  ( ன்.);; large gun.

     [U.{} → த.சஞ்சா .]

சஞ்சா கம்

 
 சஞ்சா கம் cañjāligam, ெப.(n.)

சஞ்சரீகம் ( டா.); பாரக்்க;see {}.

சஞ்சாவாதம்

 
 சஞ்சாவாதம் cañjāvātam, ெப.(n.)

   காற் ம் மைழ ம் (யாழ்.அக.);; wind and rain, stormy weather.

     [Skt.{}+{} → த.சஞ்சாவாதம்.]

சஞ்சாளிகம்

 
 சஞ்சாளிகம் cañjāḷigam, ெப.(n.)

சஞ்சரீசம் ( டா.); பாரக்்க;see {}.

சஞ்

 
 சஞ்  cañji, ெப.(n.)

   ைப (இ.வ.);; bag, pouch.

த.வ.  க் ப்ைப.

     [T.{} → த.சஞ் .]

சஞ் ைக

 
 சஞ் ைக cañjigai, ெப.(n.)

    த்தகம் அல்ல  தாளிைக ன் ப ; part, as of book; issue, number, as of a periodical.

     [Skt.{} → த.சஞ் ைக.]
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சங் தம்

சங் தம் caṅcidam, ெப.(n.)

   1. ேசரத்்  ைவக்கப்பட்ட ; what is stored up, accumulated.

   2. ெதாடக்கம் கண்ட யப்படாத காலந்ெதாட்  ஈட்டப்பட் ள்ள க மத் ல் ய்த் த் ரந்்த ேபாக 
எஞ் ய ; accumulated karma of former births that still remains to be experienced, one of three karumam. q.v.

     " ராயச் த்தஞ் சஞ் தந் த ரக்் ம் மன்ேற" ( ரேபாத.39, 18);.

     [Skt.{} → த.சஞ் தம்.]

சஞ்

 
 சஞ்  cañjimūli, ெப.(n.)

   உ ரப்் க்கச ்ெசய் ம் (சஞ் ); ம ந் ; elixir (சா.அக.);.

     [சஞ்  + த. .]

     [Skt.{} → த.சஞ் .]

சஞ் வகரணி

சஞ் வகரணி cañjīvagaraṇi, ெப.(n.)

   1.  ரச்ை்ச ரத்்  உ ரத் (ம்); ம ந்  ( .அ.);; medicine that restores suspended animation.

   2.  ளியமரம் ( ங்.);; tamarind tree.

     [Skt.{}-{}-{} → த.சஞ் வகரணி.]

சஞ் வராயர்

சஞ் வராயர ்cañjīvarāyar, ெப.(n.)

   அ மன் (M.E.R.95 of 1923);;{}.

     [Skt.{}+K.{} → த.சஞ் வராயர.்]

சஞ் வனம்

சஞ் வனம்1 cañjīvaṉam, ெப.(n.)

   உ ரப்் க்ைக (யாழ்.அக.);; restoring to life, resuscitating.

     [Skt.{} → த.சஞ் வனம்.]

 சஞ் வனம்2 cañjīvaṉam, ெப.(n.)

   நிரய வைக (மணிேம.6, 181, அ ம்.);; a hell.

     [Skt.{} → த.சஞ் வனம்.]

சஞ் வனி

சஞ் வனி cañjīvaṉi, ெப.(n.)

சஞ்  பாரக்்க;see {}.

     "சஞ் வனி கண்ட ெசம்ெபானிமயாசலத் ல்" ( வாவ .ேகா.113);.

     [Skt.{} → த.சஞ் வனி.]

சஞ் வைன

சஞ் வைன cañjīvaṉai, ெப.(n.)

   1. சஞ்  பாரக்்க;see {}.

   2. நாங் ழ்; earth worm.

     [Skt.Perh.{} → த.சஞ் வைன.]

சஞ்

சஞ்  cañjīvi, ெப.(n.)

   உ ரப்் க் ம் ம ந்  அல்ல  ைக; medicine or herb for reviving one from swoon or death.

     " ரச்ை்ச க தகல வ யவ  ஞான சஞ் ேய" (தா . ன்மயானந்த.3);.

   2.  ந் ல்; gulancha.

     [Skt.{} → த.சஞ் .]
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சஞ் ப வதம்

 
 சஞ் ப வதம் cañjīvibaruvadam, ெப.(n.)

   இறந்தவைரப் ைழப் க் ம் ைக ைடயதாக இராமாயணத் க் றப்பட்ட ஒ  மைல; a 
mountain mentioned in Ramayana, as producing herbs which restore the dead to life.

     [Skt.{}-{}+{} → த.சஞ்  ப வதம்.]

சஞ் ைக

 
 சஞ் ைக cañjīvimūligai, ெப.(n.)

   உ ரத் ம் ஒ வைக ம ந் ப் பச் ைல ( ன்.);; revivifying roots or herbs.

த.வ. உ ட் .

     [சஞ்  +  ைக.]

     [Skt.{} → த.சஞ் .]

சஞ் னி

சஞ் னி cañjīviṉi, ெப.(n.)

சஞ்  பாரக்்க;see {}.

     "ேசா ர ்பரக் ஞ் சஞ் னிேபால்" ( வாவ .ேகா.66);.

சஞ் தம்

 
 சஞ் தம் cañjuvirudam, ெப.(n.)

   பறைவ; bird (சா.அக.);.

சஞ்ேசாதனம்

 
 சஞ்ேசாதனம் cañjōtaṉam, ெப.(n.)

   வளி,  த்த, ேகாைழ ன் தைலைம உடம் ல் அ கமாகத் தங்காம ம், அப்ப ச ்ேசரந்்தா ம், க  
வ யாக ெவளிப்ப த் ம் ம ந் ; medicine preventing the accumulationof the deranged humours or discharging 
them even if retained, by excretions (சா.அக.);.

     [Skt.{} → த.சஞ்ேசாதனம்.]

சட்ேகாணம்

சட்ேகாணம் caṭāṇam, ெப.(n.)

ஆ ேகாணம் பாரக்்க;see hexagon.

     "சட்ேகாண ெந ந்ேதர ் ைச" (பாரத.ப னாறாம்.65);.

     [Skt.{}-{} → த.சட்ேகாணம்.]

சட்சம்
சடச்ம் caṭcam, ெப.(n.)

    ரவரிைச ல் ஒன்  ( லப்.3, 26, உைர);;     [Skt.sad-ja → த.சடச்ம்.]

சட்சமயம்

சடச்மயம் caṭcamayam, ெப.(n.)

   அ சமயம்; the six {} religious systems.

     "சடச்மயேவத" ( ப் .132);.

     [சட ்+ சமயம்.]

     [Skt.sats-samaya → த.சடச்மயம்.]

சட்சரணம்

 
 சடச்ரணம் caṭcaraṇam, ெப.(n.)

   வண் ; beetle (சா.அக.);.
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சட் ட்ைச

 
 சட் டை்ச caṭcutīṭcai, ெப.(n.)

    ,  டைனத ்தன  அ ட்பாரை்வயால் அ வ ண்டா ம்ப  ெசய்வ ; gracious look, as a mode of 
initiation.

த.வ. கண் வம்.

     [Skt.caksuh+{} → த.சட் டை்ச]

சட் ைட

 
 சட் ைட caṭcupīṭai, ெப.(n.)

   கண் வ ; pain of the eyes (சா.அக.);.

     [சட்  +  ைட.]

     [Skt.caksh → த.சட் .]

சட் ைதவதம்

 
 சட் ைதவதம் caṭcurudidaivadam, ெப.(n.)

   எண்ணி  (ேசாடச);  ரங்க ள் ஒன் ;     [Skt.sat-{}+daivada → த.சட்  ைதவதம்.]

ட் ரிசபம்

 
  ட் ரிசபம் suṭsurudirisabam, ெப.(n.)

   ப னா  (ேசாடக);  ரங்க ள் ஒன் ;     [Skt.sat-{}+rsbaha → த.சட்  ரிசபம்.]

சட் ேராகம்

 
 சட் ேராகம் caṭcurōkam, ெப.(n.)

   கண்ேணாய்; disease of the eyes (சா.அக.);.

     [Skt. caksuh+{} → த.சட் ேராகம்.]

சட் ைவ

 
 சட் ைவ caṭcuvai, ெப.(n.)

   அ ைவ; the six kind of tastes (சா.அக.);.

     [சட ்+  ைவ.]

     [Skt.sat → த.சட.்]

சட்டகன்

 
 சட்டகன் caṭṭagaṉ, ெப.(n.)

   நீள உறங் ேவான்; one who indulges in excessive sleep-Hypersomnambulist (சா.அக.);.

த.வ. ெநட் றங் .

சட் ர்த்

சட் ரத்்  caṭṭipūrtti, ெப.(n.)

   அ பதாம் அகைவ நிைற ; attainment of one's sixtieth birthday.

   2. சட் ரத்் சாந்  பாரக்்க;see satti-{}-{}.

த.வ. அ பான் நிைற.

     [சஷ்  +  ரத்் .]

     [Skt. sasti+{}.]
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சட் ர்த் சாந்

 
 சட் ரத்் சாந்  caṭṭipūrtticāndi, ெப.(n.)

   அ பதாம் வய  நிரம் ய நாளில் ெசய் ஞ் சடங் ; ceremony performed on one's sixtieth birthday.

த.வ. அ பதாம் சடங் .

     [Skt.sasti+{}+{} → த.சட் ரத்்  சாந் .]

சட் ரசவரக்்கம்

சட் ரசவரக்்கம் saṭṭirasavarkkam, ெப.(n.)

   அ ைவத் ெதா ; the six palatable elements of a meal.

     "சட் ரசவரக்்கத் த த ந் " (ெகாண்டல் .412);.

     [Skt.sad-rasa+varga → த.சட் ரசவரக்்கம்.]

சட் ரதம்

 
 சட் ரதம் caṭṭiviradam, ெப.(n.)

    ங்கள்ேதா ம் வளர் ைற ஆறாம் பக்க ல் ேமற்ெகாள் ம் ேநாம் ; religious observance on the sixty day 
of the bright fortnight in every month.

     [Skt.sasthi+vrata → த.சட் ரம்.]

சட் னி

 
 சட் னி caṭṭiṉi, ெப.(n.)

    ைவயல் வைக; chutney, a kind of strong relish.

த.வ. பச் னி.

     [U.catni]

சட் வர்க்கம்

சட் வரக்்கம் caṭṭuvarkkam, ெப.(n.)

   1. அ ைவ; the six flavours.

   2.  றப் ய (சாதக);க் கணிப் ன் அ வைகப் ரி ;     (Astrol.);the six main modes of casting a horoscopical 
chart.

     [Skt.Sad-varga → த.சட் வரக்்கம்.]

சட்பதம்

சட்பதம் caṭpadam, ெப.(n.)

   அ கால்; beetle, as six legged.

     "சட்பதங் ைடந்ெத  தாமம்" (ெசவ்வந் .4, நிைனத்த .4);.

     [Skt.sat-pada → த.சட்பதம்.]

சட்பலம்

 
 சட்பலம் caṭpalam, ெப.(n.)

   ஆ  வைகக் கைடசச்ரக் ; the six kinds of bazaar drugs (சா.அக.);.

சட்பாவம்

சட்பாவம் caṭpāvam, ெப.(n.)

   உட ல் உண்டா ம் இ ந்தல், ேதான் தல், உ த் ரிதல், வளரத்ல்,  ங் தல், அ தல் என்ற 
ஆ நிைலகள்; the six states of the physical body, viz., iruttal, {}, uru-t-tiridal, valardal, curungudal, alidal.

     "சட்பாவம்.... இையந் டாப் ற்கலன் றன்ைன" (கா க.ேயாக.13);.

த.வ. ஆ நிைல.

     [Skt.sad-{} → த.சட்பாவம்.]
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சட் த் த லம்

சட் த் த லம் caṭpiddudayilam, ெப.(n.)

   ஆ ள் ேவத ைறப்ப , தைல ேநாய் த யவற் ற்  அணியம் ெசய்  க் ல் ஆ  ளி ம் 
ெமய்ம்ம ந்  (ைதலம்);; an Ayur vedic preparation of medicated oil, 6 drops of which are administered into the nostrils 
in oase of cerebral complaints (சா.அக.);.

த.வ. ஆ ளி ம ந் .

சட் தா த் ரிகம்
சட் தா த் ரிகம் caṭpitāputtirigam, ெப.(n.)

   பஞ்கதாளங்க ள் ஒன்  (பரத.தாள.13);;     [Skt.sat-{}-putraka → த.சட் தா த் ரிகம்.]

சட்ரசநிகண்

 
 சட்ரசநிகண்  saṭrasanigaṇṭu, ெப.(n.)

   வடெமா  னின்  ெமா  ெபயரத்்த சட்ரச (ஷட்ரச); நிகண்  என் ம் ல்; a vocabulary translated 
into Tamil from Sanskrit (சா.அக.);.

சட்ரசம்

 
 சட்ரசம் saṭrasam, ெப.(n.)

   அ ைவ; the six distinctive tastes.

     [Skt.sad-rasa → த.சட்ரசம்.]

சட்ரசம்பரிமா
ைக

 
 சட்ரசம்பரிமா ைக saṭrasambarimāṟugai, ெப.(n.)

    தக்கலம் (ெநல்ைல.);; serving of food by the bride to the bridegroom for the first time at the marriage.

     [Skt.sad-rasa → சட்ரசம் + த.பரிமா ைக → த.சட்ரசம்பரிமா ைக.]

சட்னி

 
 சடன்ி caṭṉi, ெப.(n.)

சட் னி பாரக்்க;see {}.

த.வ. பச் னி.

     [U.{} → த.சடன்ி.]

சடக்கரம்

 
 சடக்கரம் caḍakkaram, ெப.(n.)

    மரக் கட க் ரிய ஆெற த் க்களாலா ய மந் ரம் (இலக்.அக.);; the mantra of six letter, sacred to 
God Kumaran.

த.வ. ஆெற த்  மந் ரம்.

     [Skt.sad-aksara → த.சடக்கரம்.]

சடகாசம்

சடகாசம் caḍakācam, ெப.(n.)

   1.  ச் க் ழல் ெவ ப் ; rupture or ulcar of the respiratory organs.

   2.  ைர ரல் ெவ ப் ; fissure of the lungs (சா.அக.);.

சடங்கர்

சடங்கர ்caḍaṅgar, ெப.(n.)

சடங்க  பாரக்்க;see {}.

     "சடங்கர ்வாயடங் ட" (ெப ந்ெதா.1814);.

     [Skt.sad-anga → த.சடங்கர.்]
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சடங்க

சடங்க  caḍaṅgavi, ெப.(n.)

   ேவதத் க் ரிய ஆறங்கங்கைள ம் அ ந்தவன்; one who is well versed in the six {}.

     " த் ரச் ்சடங்க  மைறேயான் றன்பால்" (ெபரிய .த த்தாட7்);.

த.வ. ஆறங்க த்தகன்.

     [Skt.sad-anga-vit → த.சடங்க .]

சடங்கன்
சடங்கன் caḍaṅgaṉ, ெப.(n.)

   கந்தக ெசய்நஞ் . இ  32  ற ச ்ெசய்நஞ் க ள் ஒன் ;

சடசம்

 
 சடசம் saḍasam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக இ மல்; a kind of cough (சா.அக.);.

சட

சட  caḍacīti, ெப.(n.)

   1. சரரா ன் ஏழாம் பாைக ம்,  ரரா ன் ஐந்தாம் பாைக ம் உபயரா ன் ஒன்பதாம் 
பாைக ம், க ரவன் நிற்கச ்சம காரியங்கள் ெசய்யத்தகாெவன்  லக்கப்பட்ட காலம் 
( தான. ணா ண.33);;   2. சட கம், 1 (ைசவச.ெபா .15); பாரக்்க;(Astron.); see {}-mugam.

     [Skt.sad-{} → த.சட .]

சட கம்

சட கம் caḍacītimugam, ெப.(n.)

   1. ஆடைவ (ஆனி);, கன்னி ( ரட்டா );,  ைல (மாரக் );,  னம் (பங் னி); மாதங்கள் றக் ம் நாள் 
(ைசவச.ெபா .14);;   2. க ரவன் த  26வ  பாைக ம்,  னம் 22வ  பாைக ம்,  னம் 18வ  
பாைக ம், கன்னி 14வ  பாைக ம், ெசல் ம் காலம் (ெசந்.X,378);;     (Astron.); time when the sun is in 
the 26th degree of {}, 22nd degree of {}, 18th degree of {}, and 14th of {}.

த.வ. ேகாேளாட்டம்.

ெத.சட கம்.

     [Skt.sad-{} → த.சட  + த. கம்.]

சடத் வசாத் ரம்

 
 சடத் வசாத் ரம் caḍattuvacāttiram, ெப.(n.)

   ெபாய்த்தன்ைமையக் க் ம் ல்; science which treats of the laws of nature and especially of the forces and 
general properties of matter-physics (சா.அக.);.

     [Skt.sad-{}+{} → த.சடத் வ சாத் ரம்.]

சடத் வா
சடத் வா caḍattuvā, ெப.(n.)

   ஆ  (ஞான.68, 1, உைர);;     [Skt.sad-{} → த.சடத் வா.]

சடதன்

 
 சடதன் caḍadaṉ, ெப.(n.)

    ட்டாள்; an idiot (சா.அக.);.

     [Skt.sad → த.சட → த.சடதன்.]

சடைத

சடைத caḍadai, ெப.(n.)

   1. மடைம; modesty.

   2. அ யாத்தனம்; idioey, void of understanding.

   3. அ யாைம; ignorance.

   4. அ யாப் ெபண்; a simple woman, simpletion (சா.அக.);.

     [சடதன் → சடைத]
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சடா

 
 சடா caṭā, ெப.(n.)

   காற்ேசா வைக; slippers with pointed toes, usually worn by muhammadans.

     [U.chedao → த.சடா.]

சடாக்கரம்

சடாக்கரம் caṭākkaram, ெப.(n.)

சடக்கரம் பாரக்்க;see {}.

     "ஆய்க் ஞ் சடாக்கர ல்லாத நா ற் ம்" (தனிப்பா.ii, 141, 357);.

     [Skt.sad{} → த.சடாக்கரம்.]

சடாட்சரம்

 
 சடாடச்ரம் caṭāṭcaram, ெப.(n.)

   ஆ  மந் ர எ த் கள்; the six mantric letters. (சா.அக.);.

     [Skt.sad-adsara.]

சடாதாரம்

 
 சடாதாரம் caṭātāram, ெப.(n.)

   ஆறாதாரம்; the six mystic cakras in the body.

     [சடா + தாரம்.]

     [Skt.sad → த.சடா.]

சடா த் ைர

 
 சடா த் ைர caṭāmuttirai, ெப.(n.)

சபா த் ைர பாரக்்க;see {}-muttirai (சா.அக.);.

சடானனன்

சடானனன் caṭāṉaṉaṉ, ெப.(n.)

   ஆ கன்; God {}, as being six faced.

     "மேனாலய ற்றெமய்ப் பண் ைனக்காட் ய சடானனைன" ( மர. ரபந். த் க்.4);.

     [Skt.sad-{} → த.சாடைனன்.]

ச த்தாசனம்
ச த்தாசனம் caḍuttācaṉam, ெப.(n.)

சலாசனம் பாரக்்க (ைசவச.ெபா .523, உைர);;see {}.

ச ரசம்

 
 ச ரசம் saḍurasam, ெப.(n.)

   அ ைவ; the six flavours.

     [Skt.sad-rasa → த.ச ரசம்.]

ச வர்க்கம்
ச வரக்்கம் caḍuvarkkam, ெப.(n.)

சட் வரக்்கம்2 பாரக்்க;see {}-varkkam.

ச தவாதம்

 
 ச தவாதம் caḍuvidavādam, ெப.(n.)

   அ வைக ஊைத (வாதம்.);; the six kinds of rheumatic or nervous affections (சா.அக.);.

சைடயரசன்

சைடயரசன் saḍaiyarasaṉ, ெப.(n.)

   1. வாணக்ெகந் ; stick sulphur.

   2.  ழாய்க் ெகந் ; roll sulphur (சா.அக.);.
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சேடாகரம்

சேடாகரம் caṭōkaram, ெப.(n.)

   1.  ண்ணாற்றல்; healing of sores.

   2. அக ; aloe wood - Agallocah (சா.அக.);.

சேடாதரம்

சேடாதரம் caṭōtaram, ெப.(n.)

   1. வ ற்றைளசச்ல்; dysentry or flux.

   2. ெசரியாத பண்டங்களினால் ஏற்பட்ட டற்ேகாளா ; disorder of bowels due to indigestive substances 
(சா.அக.);.

சண்டகன்

 
 சண்டகன் caṇṭagaṉ, ெப.(n.)

   இ ங்க பாடாணம் ( .அக.);; a mineral poison.

     [Skt.prob.candaka → த.சண்டகன்.]

சண்டேகாலாகலம்

சண்டேகாலாகலம் caṇṭaālākalam, ெப.(n.)

   நிரய வைக (ேச . ராசரர்.22);; a hell.

     [Skt.canda-{} → த.சண்டேகாலாகலம்.]

சண்டேகாலாலம்

சண்டேகாலாலம் caṇṭaālālam, ெப.(n.)

கண்டேகாலாகலம் பாரக்்க ( வத . வரக்்கநரக.180);;see sanda-{}.

     [Skt.canda-{} → த.சண்டேகாலாலம்]

சண்டத் வம்

 
 சண்டத் வம் caṇṭattuvam, ெப.(n.)

   ஆண் தன்ைம ல்லாைம; impotency (சா.அக.);.

சண்டபா ரசம்

 
 சண்டபா ரசம் saṇṭapāṉurasam, ெப.(n.)

    ளிரக்் காய்சச் க் க் ெகா க் ம் ஆ ள் ேவத ம ந் ; an Ayurvedic medicine prescribed for fever from 
chillness or cold (சா.அக.);.

சண்டமா த ந்
ரம்

 
 சண்டமா த ந் ரம் saṇṭamārudasindūram, ெப.(n.)

    ந் ர வைக ( ன்.);; a medicinal powder.

     [Skt.canda+{} → கண்டமா தம் + த. ந் ரம் → த.சண்டமா த ந் ரம்.]

சண்டரசம்

 
 சண்டரசம் saṇṭarasam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக இனிப் ப் பற்பம்; a compound of mercury oxide (சா.அக.);.

சண்டாளக்க

 
 சண்டாளக்க  caṇṭāḷakkaru, ெப.(n.)

   க ைதக் ெகா ப் ; ass'es fat (சா.அக.);.

சண்ேடசா க் ரக
ர்

 
 சண்ேடசா க் ரகர ்caṇṭēcāṉuggiragar, ெப.(n.)

   சண்ேட ர க்  அ ள் ரிந்த வ ரத்்தம்;{}, as bestowing grace on {}-{}.

     [Skt.{}+{}-kar → த.சண்ேடசா க் ரகர.்]
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சண்ைடக் ச் ரன்

சண்ைடக் ச் ரன் caṇṭaikkuccūraṉ, ெப.(n.)

   1. ேகா ; fowl.

   2. ேசவல்; cock (சா.அக.);.

சண்மதம்

 
 சண்மதம் caṇmadam, ெப.(n.)

   மைறெந க் ட்பட்ட ஆ மதம்; six systems of philosophy.

     [Skt.san-mata → த.சண்மதம்.]

சண் கக்ெகா
ேயான்

சண் கக்ெகா ேயான் caṇmugaggoḍiyōṉ, ெப.(n.)

   1. ேகா ; fowl.

   2. ேசவல்; cock (சா.அக.);.

     [P]

சண் கசாலம்

 
 சண் கசாலம் caṇmugacālam, ெப.(n.)

   அகத் யர ்ெசய்த ற்களிெலான் ; one of the several treatises compiled by sage Agastiya; a book on magic 
(சா.அக.);.

சண் க த் ைர

சண் க த் ைர caṇmugamuttirai, ெப.(n.)

சண் த் ைர (ெசந். X, 423); பாரக்்க;see {}-mugi-muttirai.

     [Skt.san-mukha → சண் க(ம்); + த.  த் ைர.]

சண் கத் ராவக
ம்

 
 சண் கத் ராவகம் caṇmugattirāvagam, ெப.(n.)

   ெகாங்கணவன் ஊைத (வாத); பா யத் ற் (கா யத் ற்); ெசால் ள்ள ஒ  வைக எரிநீரகம் 
( ராவகம்);; an acid preparation contemplated in konganava works on Alchemy (சா.அக.);.

சண் கப் ரிைய

சண் கப் ரிைய caṇmugappiriyai, ெப.(n.)

   அராக (இராக); வைக (பரத.இராக.104);;     (Mus.); a specific melody type.

     [Skt. sanmukha-{} → த.சண் கப் ரிைய.]

சண் கன்

சண் கன் caṇmugaṉ, ெப.(n.)

   ஆ கன்; Arumugam, as six-faced.

     "சண் கன் பாங்க ேர " (கந்த .வள்ளியம்ைம.194);.

     [Skt.san-mukha → த.சண் கன்.]

சண் த் ைர

 
 சண் த் ைர caṇmugimuttirai, ெப.(n.)

   நீரா ம் ேபா  கா , கண்,  க் த் ைளகைள ைறேய ெப ரல்,  ட் ரல், அளி ரல்களால் 
ம் த் ைர; a hand-pose in bathing in which earholes, eyes and nostrils are closed respectivley by thumb, forefinger 

and ring-finger.

     [சண் +   +  த் ைர.]

     [Skt.san → த.சண்.]

சண ட் ைக

 
 சண ட் ைக caṇabuṭbigai, ெப.(n.)

    ப்ைப; rattle-wort - crotalaria laburnifolia (சா.அக.);.
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சணேப

 
 சணேப  caṇapēti, ெப.(n.)

   கணப் ெபா ல் மாைழகைள ேவ  ரித் ப் ெபான்னாக் ம் ம ந் ; medicine capable of trausmuting 
metals into gold in a moment (சா.அக.);.

சணப்ெபா

 
 சணப்ெபா  caṇappoḻudu, ெப.(n.)

   ெநா ேநரம் (இ.வ.);; short space of time, a moment's time.

த.வ. கணப்ெபா .

     [Skt.ksana → சணம் + த.ெபா .]

சத்தக்க

 
 சத்தக்க  cattakkaruvi, ெப.(n.)

   ேதாற்க ,  ைளக்க , நரம் க்க , கஞ்சக் க ,  டற் க் க  என்ற ஐவைகப்பட்ட 
இைசக்க  ( ங்.);; musical instrument, of five kinds, viz.,{}, tulai-k-karuvi, narambu-k-karuvi, {}, {}.

     [சத்த(ம்); + க .]

     [Skt.{}. த.சத்த.]

     [P]

சத்தக்ேக

 
 சத்தக்ேக  cattakāṭu, ெப.(n.)

   ெச ; deafness, wanting, in the sense of hearing (சா.அக.);.

     [சத்தம் + ேக .]

     [Skt.{} → த.ேக .]

சத்தகன்னி

 
 சத்தகன்னி cattagaṉṉi, ெப.(n.)

    வசத் ன் ேவ பட்ட வ வங்களான ஏ  கன்னியர;் the seven Deities or supreme divinities, called also 
sakthis (personified energies); as shown above (சா.அக.);.

     [சப்தம் + சத்த(ம்); + கன்னி.]

சத்தகன்னிைக

 
 சத்தகன்னிைக cattagaṉṉigai, ெப.(n.)

சத்தமாதர ்பாரக்்க (சங்.அக.);;see {}.

     [சத்த + கன்னிைக.]

     [Skt. சப்த → த.சத்த.]

கன்னி → கன்னிைக

சத்த ணம்

 
 சத்த ணம் cattaguṇam, ெப.(n.)

   ஒ  (சத்தம்);; sound (சா.அக.);.

     [சத்த(ம்); +  ணம்.]

     [Skt.{} → த.சத்த(ம்);.]
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சத்த லாசலம்

 
 சத்த லாசலம் cattagulācalam, ெப.(n.)

   நிலத்ைதத் தாங் வனவாகக் ப்ப ம் இமயம், ஏம டம், க ைல, நிடதம், நீலமைல, மந்தரம், 
ந்தம் என் ம் ஏ மைலகள் (சங்.அக.);; the seven mountain's believed to support the earth, viz., imayam, {}, kailai, 

nidadam, {}, mandaram, vindam.

சத்தங்கட் -தல்
சத்தங்கட் -தல் caddaṅgaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   கைளக்கட்  (வ);; to sound effectively.

சத்தங்காட் -தல்

சத்தங்காட் -தல் caddaṅgāṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ ெய ப் தல்; to give a vocal signal; to call; halloo, make a noise.

   2.  ய ஆ கள் ல ம்ப  ைகதட் தல்; to clap hands for scaring a way snakes of wild beasts.

   3. ஏத காலம் த யவற் ல் ைற ட் க் தல்; to cry of bawl out, as a signal in case of danger.

     [சத்தம் + காட் -.]

     [Skt.{} → த.சத்த(ம்);.]

சத்தச த் ரம்

 
 சத்தச த் ரம் sattasamuttiram, ெப.(n.)

   ஏ கடல் ( டா.);; the seven concentric seas of the terrestrial sphere.

     [Skt.saptan + Samudra → த.சப்த ச த் ரம் → சத்தச த் ரம்.]

சத்தசாட்டரைண

 
 சத்தசாட்டரைண cattacāṭṭaraṇai, ெப.(n.)

சத் சாட்டரைண பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

சத்தசாத் ரம்

 
 சத்தசாத் ரம் cattacāttiram, ெப.(n.)

   எ த் ச ்ெசாற்கைளப் பற் ய இலக்கண ல்; grammar, as the science of sounds and words.

     [Skt.{}+{} → த.சத்தசாத் ரம்.]

சத்த ப்

 
 சத்த ப்  sattasippi, ெப.(n.)

    ளிஞ் ல் (இ.வ.);; mollusc.

     [சத்த(ம்); +  ப் .]

     [Skt.{} → த.சத்த(ம்);]

இப்  →  ப் .

சத்த ரம்

 
 சத்த ரம் sattasuram, ெப.(n.)

   ஏ ைச (சங்.அக.);; the seven notes of the gamut.

     [சத்த(ம்); +  ரம்.]

     [Skt.saptan → சப்தம் → சத்த(ம்);.]
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சத்ததந்

 
 சத்ததந்  caddadandi, ெப.(n.)

   ஏ ைச ைசக் ம் ஏ கம் கைள ைடய ைணவாச் யம் (இ.வ.);;{}, as having seven strings or wires 
representing the seven {}.

     [சத்த(ம்); + தந் .]

     [Skt.saptan → சப்தம் → சத்த(ம்);.]

சத்ததா

 
 சத்ததா  cattatātu, ெப.(n.)

   உடம் ன் அைமப் ள்ள இரதம், ெசங் , எ ம், ேதால், இைறச் ,  ைள,  த்த ழ்  என்ற 
எ வைகப் ெபா ள்கள் ( டா.);; the seven constituent elements of the human body, viz., iradam, utira, elumbu, {}, {}, 
{}, {}. cen-kurudi vitlamildu.

     [சத்தம் + தா .]

     [Skt.saptan → த.சத்த(ம்);.]

சத்ததாரைண

 
 சத்ததாரைண cattatāraṇai, ெப.(n.)

   ெதாண்கவன ழ்கம் (நவதாரைண ெளான் ); ( வா.);; one of nava-{}.

     [சத்த(ம்); + த.தாரைண.]

     [Skt.sabda → த.சத்த(ம்);]

சத்ததாளம்

 
 சத்ததாளம் cattatāḷam, ெப.(n.)

    வதாளம், அடதாளம், ஏகதாளம்,  ரி ைடதாளம்,  பகதாளம், சம்ைபதாளம், மட் ய தாள்ம என்ற 
எ வைகத ்தாளங்கள்; seven common varieties of time measure, viz., turuva-{}, ada-{}, {}-{}, tirupudai-{}, {}-{}, cambai-{}, 
mattiya-{}.

     [சத்த(ம்); + த.தாளம்.]

     [Skt.sabtan → த.சப்தம் → சத்த(ம்);.]

தாள் → தாளம்

சத்ததானம்

 
 சத்ததானம் cattatāṉam, ெப.(n.)

   ெவ ப் ; saltpetre.

     [Skt.{}+{} → த.சத்ததாளம்.]

சத்த

 
 சத்த  cattatīvu, ெப.(n.)

   ஏ  ; the seven conentric continents with Mt.{} as their centre.

     [சத்த(ம்); +  .]

     [Skt.saptan → த.சப்தம் → சத்த(ம்);.]
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சத்தந

 
 சத்தந  caddanadi, ெப.(n.)

   கங்ைக, ய ைன, சர வ , ந மைத, காேவரி,  மரி, ேகாதாவரி என்ற ஏ  ெதய்வத ்தன்ைம 
வாய்ந்த ஆ கள் (சங்.அக.);; the seven sacred rivers, viz., kangai, {}, saracuvati, {}, {}, kumari, {}.

     [Skt. {} → nadi → த.சப்தந  → சத்த ந ]

சத்தநரகம்

 
 சத்தநரகம் cattanaragam, ெப.(n.)

   எ நிரயம்; the seven hells.

     [Skt. {}+naraka → த.சப்தநாகம் → த.சத்த நரகம்.]

சத்தநாரசம்

 
 சத்தநாரசம் sattanārasam, ெப.(n.)

   உடம் ல் வ , ெநஞ்  த ய உ ப் களில் இட்  ஒ ைய கண்  க் ம் சலாைக; an instrument 
by which cavities as stomach, cheast etc., are sainded - stethescope (சா.அக.);.

சத்தநாராசம்

 
 சத்தநாராசம் cattanārācam, ெப.(n.)

   அடை்ட; leech (சா.அக.);.

சத்தநிைல

 
 சத்தநிைல cattanilai, ெப.(n.)

   பனங்கள்; palmyra toddy (சா.அக.);.

சத்த ல்
சத்த ல் cattanūl, ெப.(n.)

சத்தசாத் ரம் பாரக்்க ( . .18, உைர);;see {}-{}.

சத்தப் ரகரணம்

 
 சத்தப் ரகரணம் cattappiragaraṇam, ெப.(n.)

   ஒ  மைற  ல்; a treatise on {} in seven chapers of parts.

     [Skt.saptan → த.சத்தப் ரகரணம்.]

சத்தப் ர

 
 சத்தப் ர  caddappiradi, ெப.(n.)

   ேகள் லம் ெதரிவ  ( ன்.);; knowing only by hearsay.

     [Skt.{}+Prati → சப்த ர  → த.சத்தப் ர ]

சத்தப் ரபஞ்சம்
சத்தப் ரபஞ்சம் cattabbirabañjam, ெப.(n.)

   ெசால் லகம் ( .ேபா.பா.பக்.136);;     [Skt.{}+pra-{} → த.சத்தப் ரபஞ்சம்.]

சத்தப் ரமம்

சத்தப் ரமம் cattappiramam, ெப.(n.)

   1. ஒ வ வா ய தற்ெபா ள் கட ள்; word-Brahman, sound or word identified withs the supreme being.

   2. அ பத் நா  கைல ள் இைச ேவ பா  அ ம் த்ைத; the art of modulation of sounds one of {}-kalai 
q.v.

     [Skt.{}+brahma → த.சத்தப் ரமம்.]
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சத்தப் ரமவாதம்

 
 சத்தப் ரமவாதம் cattappiramavātam, ெப.(n.)

 the philosophic system which holds hat sound is Brahman.

     [Skt.{}-brahma-{} → த.சத்தப் ரமவாதம்.]

சத்தப் ரமாணம்

 
 சத்தப் ரமாணம் cattappiramāṇam, ெப.(n.)

   ெமய் ணர்  ளக்கத் ற்காக மைற த யவற்ைறக் ெகாண்  அ ம் ஓர ்அளைவ; verbal authority; 
revelation or scripture, as a means of acquiring correct knowledge.

த.வ. ெமய் ணர்  அளைவ.

     [Skt.{}-{} → த.சத்தப் ரமாணம்.]

சத்தபரி ரணம்

 
 சத்தபரி ரணம் cattabaribūraṇam, ெப.(n.)

   யகாரம்; the mystic letter 'ya' referring to cerebral region (சா.அக.);.

சத்தபரியாவாசம்

 
 சத்தபரியாவாசம் cattabariyāvācam, ெப.(n.)

   காஞ் ைர; nux vomica (சா.அக.);.

சத்தப ணி

 
 சத்தப ணி cattabaruṇi, ெப.(n.)

   ஏ ைலப் பாைல (மைல.);; seven leaved milk-plant.

     [Skt.saptan-parna → த.சப்தப ணி → சத்தப ணி.]

     [P]

சத்த ரி

 
 சத்த ரி cattaburi, ெப.(n.)

   அேயாத் , ம ைர, மாைய, கா , காஞ் , அவந் ,  வாரைக என்ற ஏ  ெதய்வத்தன்ைம ெபற்ற 
நகரங்கள் (சங்.அக.);; the seven sacred cities, viz., {}, Madurai, {}, {}, {}, Avandi, {}.

     [சத்த(ம்); +  ரி.]

     [Skt.sabtan → த.சப்தம் → சத்தம்.]

சத்தேபாடம்

 
 சத்தேபாடம் cattapōṭam, ெப.(n.)

   ெசய்யான்; a venomous centipede (சா.அக.);.

சத்தேபாதம்

 
 சத்தேபாதம் cattapōtam, ெப.(n.)

தணம் பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.
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சத்தமண்டலம்

 
 சத்தமண்டலம் cattamaṇṭalam, ெப.(n.)

   ஏ லகங்கள் ( ன்.);; seven regions of the universe.

     [சத்த(ம்); + மண்டலம்.]

     [Pkt.sabtan → த.சப்தம் → சத்தம்.]

சத்தம த்

 
 சத்தம த்  cattamaruttu, ெப.(n.)

    ழக் , ெதற் , ேமற் , வடக் , ேமல்,  ழ், பலேயானி ரக்ள் இவற் னின்  வ ம் ஏ வைகக் 
காற்  ( ங்.);; the seven kinds of winds.

சத்தம ந்

 
 சத்தம ந்  cattamarundu, ெப.(n.)

   ஏ  வைக ம ந் கள்; the seven kinds of medicines (சா.அக.);.

     [Skt. saptan → த.சப்தம் → சத்த(ம்);.]

சத்தமன்

 
 சத்தமன் cattamaṉ, ெப.(n.)

   யாவரி ஞ் றந்தவன் (இலக்.அக.);; most excellent person.

     [Skt.sat-tama → த.சத்தமன்.]

சத்தமாங் சம்

 
 சத்தமாங் சம் sattamāṅgisam, ெப.(n.)

     [Skt.{}+{} → த.சத்தப் மாங் சம் → சத்தமாங் சம்.]

சத்தமாதர்

 
 சத்தமாதர ்cattamātar, ெப.(n.)

    வசக் ன் வ வேவ பா களான ஏ  மாதரக்ள்; the seven divine mothers or personified energies of the 
perincipal deities.

     [சப்த → சத்த(ம்); + த.மாதர.்]

     [Skt.sapta → த.சப்த → சத்த.]

சத்தமாதாக்கள்

சத்தமாதாக்கள் cattamātākkaḷ, ெப.(n.)

சத்தமாதர ்( லப்.20, 37, உைர); பாரக்்க;see {}-{}.

     [சத்த(ம்); + த.மாதாக்கள்.]

     [Skt.saptan → த.சப்தம் → சத்தம்.]

சத்த

சத்த  cattami, ெப.(n.)

   1. ஏழாம் பக்கல் ( ); ( தான. ணா ண.7);; the seventh titi in a lunar fortnight.

   2. ஏழாம் ேவற் ைம ( . .6, உைர);;     [Skt.saptami → த.சப்த  → சத்த .]
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சத்தேமகம்

சத்தேமகம் cattamēkam, ெப.(n.)

   சம்வரத்்தம், ஆவரத்்தம்,  டக்லாவரத்்தம், சங்காரித்தம்,  ேராணம், காள , நீல வ ணம் என்ற ஏ  
ேமகங்கள் ( ங்.);; the seven celestial clouds under the control of Indra, viz., {}, {}, {}, {}, {}, {}, {}.

     "சத்தேமகங்க ம் வசர்தரனாைண ற் சஞ்சரித் ட ல்ைலேயா" (தா .பரி .9);.

     [சத்த(ம்); + ேமகம்.]

     [Skt.saptan → த.சப்தம் → சத்த(ம்);.]

சத்தரா கம்

 
 சத்தரா கம் cattarācigam, ெப.(n.)

   கணித வைக ( ன்.);;     [Skt.{} → த.சப்தரா கம் → சத்தரா கம்.]

சத்தரி

 
 சத்தரி cattari, ெப.(n.)

   ஊ க்காந்தம்; magnet (சா.அக.);.

சத்தரி கள்

 
 சத்தரி கள் sattarisigaḷ, ெப.(n.)

   அகத் யன்,  லத் யன், அங் ர , ெகௗதமன், வ ட்டன், கா பன், மாரக்்கண்டன் தலான 
இ கள் எ வர ்( ங்.);; the seven sages.

     [Skt.saptarsi → த.சப்தரி கள் → சத்தரி கள்.]

சத்தரி மண்டலம்

 
 சத்தரி மண்டலம் sattarisimaṇṭalam, ெப.(n.)

   ஏ  இ களா ய ஏ  ண் ன்களில் ேதான் ம் மண் லம்; ursa major or the great Bear, the seven chief 
stars of which are personified as sapta ri si.

     [சத்தரி  + மண் லம் → மண்டலம்.]

     [Skt.saptarsi + த.சப்தரி  → சத்தரி .]

சத்தேலாகம்

 
 சத்தேலாகம் cattalōkam, ெப.(n.)

   ெபான், ெவள்ளி, ெசம் , இ ம் , ஈயம், தரா, கஞ்சம் என்ற ஏ வைக மாைழகள் (உேலாகங்கள்); 
( வா.);; the seve metals, viz., {}, velli, cembu, irumbu, {}, {}, {}.

     [Skt.saptan+{} → த.சத்தேலாகம்.]

சத்தவ க்கம்

 
 சத்தவ க்கம் cattavarukkam, ெப.(n.)

   ெநல் , ெவட் ேவர,் இலா சை்ச ேவர,் சடாமாஞ் , இலவங்கம், ஏலம்,  ராடை்ச என்ற ஏ வைக 
ம ந் ப் ெபா ள்கள் (சங்.அக.);; the seven vegetable drugs, viz., nelli, {}, {}, {}, ilavangam, {}, {}.

     [Skt.saptan+varga → சத்தவ க்கம்.]

சத்த டங்கத்தலம்

சத்த டங்கத்தலம் cattaviḍaṅgattalam, ெப.(n.)

    யாகராச ரத்்  ேகா ல் ெகாண் ள்ள ஆ ர,் நாைக, நள்ளா , மைறக்கா , காறாயல், வாய் ர,் 
ேகாளி  என்ற ஏ  தலங்கள் ( வா .25-26, அ ம்.);; the seven shrines celebrated for the manifestation of {} as 
{}, viz. {}, {}, {}, {}, {}, {}, {}.

     [சத்தம் +  டங்கம் + தலம்.]

     [Skt.saptan → த.சப்தம் → சத்தம்.]
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சத்த த தம்

 
 சத்த த தம் caddavudagirudam, ெப.(n.)

    ண்ணின் ேமல் தட ம் ஒ  ம ந்  ெநய்; a medicatede oil used for wounds as an external application (சா.அக.);.

சத்தெவ

 
 சத்தெவ  cattaveḍi, ெப.(n.)

   இலக் க் யா  ம்ெவ  (இ.வ.);; aimless shooting.

     [சத்தம் + த.ெவ .]

     [Skt.{} → த.சத்த(ம்);.]

சத்தேவகமணி

சத்தேவகமணி1 cattavēkamaṇi, ெப.(n.)

   இதளிய மணிவைக ெளான் ; a kind of consolidated mercurial pill (சா.அக.);.

 சத்தேவகமணி2 cattavēkamaṇi, ெப.(n.)

   ம ந்  வைக (தஞ்.சர.iii, 58);; a kind of medicine.

சத்த

 
 சத்த  cattaṟi, ெப.(n.)

   நவகண்ட தண்டம்; the oldest of the seven worlds (சா.அக.);.

சத்தாகம்

சத்தாகம்1 cattākam, ெப.(n.)

   ஏ  நாைளக் ள் பாகவதம் ேபான்ற ெதான்மங்கைளப் ப த் ப் ெபா ள் ைக (இ.வ.);; an exposition 
of a religious work as {}, in seven days.

     [Skt.{} → த.சப்தாகம் → சத்தாகம்.]

 சத்தாகம்2 cattākam, ெப.(n.)

சத்தாவரணம் பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

சத்தாங்கெச

 
 சத்தாங்கெச  sattāṅgaseviḍu, ெப.(n.)

    ச ்ெச ; complete deafness; stone deafness (சா.அக.);.

சத்தாங்க ம்

 
 சத்தாங்க ம் cattāṅgamum,     . .எ.(adv.) அரசாட் க் ரிய ஏ ப் க ம் மற் ம் அைனத் ம்; lit., all 
the seven limbs (of a kingdom.) wholly.

     "சத்தாங்க ம் ேதாற் ட்டான்".

     [Skt.{} → த.சத்தாங்கம்.]

சத்தாங்ேகாபகார
ம்

 
 சத்தாங்ேகாபகாரம் cattāṅāpakāram, ெப.(n.)

   அன்னம், ப ண , அம்பரம், மந் ரம், தாசபாலனம், காராமயத் ரிதயேமாசனம், சவசே்சமம் 
என்ற உடல் ெதாடரப்ாக நிக ம் ஏ வைகத ்தயா த்  ( ன்.);; the seven acts of beneficence relating to the 
body, viz., {}, {}, ambaram, mandiram, {}, {}, tiritaya-{}, {}.

     [Skt.{}+{} → த.சத்தாங் ேகாபகாரம்.]
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சத்தாண்

 
 சத்தாண்  cattāṇṭumūli, ெப.(n.)

    த்தரக்ள் ப யாமல் இ க்க ேவண்  ஏ  ஆண் ற்ெகா  ைற உண் ம் ; an unknown rare drug 
supposed to be taken by siddhars once in seven years to avoid hunger (சா.அக.);.

     [சத்த(ம்); + ஆண்  +  .]

     [Skt.{} → த.சப்தம் → சத்த(ம்);]

சத்தாமாத் ரம்

சத்தாமாத் ரம் cattāmāttiram, ெப.(n.)

   தாழ்நிைல ள்ளதா க்ைக; bare existence.

     " யம் ரகாசமாய்... சத்தாமாத் ரமாய் இ க் ெமன்னில்" ( . .6, 9, ஞானப்.);.

     [Skt.{}-{} → த.சத்தாமாத் ரம்.]

சத்தாய்-த்தல்

சத்தாய்-த்தல் cattāyttal,    4 ெச. ன்றா. .(v.t.)

.

   1. ெதாந்தர  ெசய்தல்; to tease, torment.

   2. பக த்தல் (இ.வ.);; to ridicule, mock at.

     [U.{} → த.சத்தாய்-.]

சத்தார்

 
 சத்தார ்cattār, ெப.(n.)

   சாய்  (இ.வ.);; oblique, slanting or sloping direction.

     [U.{} → த.சத்தார.்]

சத்தார்த்தம்

சத்தாரத்்தம் cattārttam, ெப.(n.)

   ெசால் ன் ப  அைமந்த ெபா ள் ( ந்த.மர கண்.18);; literal meaning.

     [Skt.{}+artha → த.சத்தாரத்்தம்.]

சத்தாவத்ைத

சத்தாவத்ைத cattāvattai, ெப.(n.)

   ஆத க்  நிகழக் ய அ யாைம, ஆவரணம்,  ட்ேசபம், பேராடச்ஞானம், அபேராடச் ஞானம் 
ேசாகநிவரத்் , தைடயற்றவானந்தம் என் ம் ஏ வைக நிைலகள் (உபநி.17, உைர);;     [Skt.{}+ava-{} → 
த.சப்தாவத்ைத → சத்தாவத்ைத.]

சத்தாவரணம்

 
 சத்தாவரணம் cattāvaraṇam, ெப.(n.)

    ழாக்ெகாண்டாட்ட ல், வ வாட் ற் ரிய ெதய்வத் ேமனி ற் ம க் ள்ேளெய 
ஏ தரஞ் ற் ைக; procession of the idol seven times round the shrine, made towards the close of festivals.

     [Skt.saptan+{}-varana → த.சப்தா வரணம் → சத்தாவரணம்.]

சத்தாவா

 
 சத்தாவா  cattāvāci, ெப.(n.)

    சபத் ரி; an unknown drug (சா.அக.);.

சத்தானேப

 
 சத்தானேப  cattāṉapēti, ெப.(n.)

   நல்ல க சச்ல் ம ந் ; a cathartic (சா.அக.);.
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சத் க்காய்சச்ல்

 
 சத் க்காய்சச்ல் cattikkāyccal, ெப.(n.)

   கக்கேலா  ய காய்சச்ல்; fever accompanied by vomiting (சா.அக.);.

சத் க் ர்ைமக்கல்

 
 சத் க் ரை்மக்கல் cattikārmaikkal, ெப.(n.)

   ப கக்கல்; red crytal or cashmere stone (சா.அக.);.

சத் ெசய்-தல்

 
 சத் ெசய்-தல் sattiseytal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   வா ெல க்ைக ( வா.);; to vomit.

     [Skt.chardi → த.சத் -.]

சத் தத் வம்

சத் தத் வம் caddidadduvam, ெப.(n.)

    ெமய்ப்ெபா ள்க ள் ஒன்றாய்ச ் வன  ைனயாற்ற க்  இடமாய்ச ் மாைய 
காரியப்ப வதா ள்ள த்  ( .ேபா.பா.2, 2, பக்.139);;     [சத்  + தத் வம்.]

     [Skt.{} → த.சக்  → சக் .]

சத் ட்ைச

 
 சத் டை்ச cattitīṭcai, ெப.(n.)

    க்ைகவைக ெளான்  (ஞானவ );; a mode of religious initiation.

     [Skt.{}+{} → த. சத் டை்ச.]

சத் நிபாதம்

சத் நிபாதம் cattinipātam, ெப.(n.)

     "ஒ ப்பன் மலஞ்ச ரத்்தா சத் நிபாதத்தால்" ( . .8, 2);.

     [சத்  + நிபாதம்.]

     [Skt.{}+ni-{} → த.சத் நி.]

சத் நிபாதன்

சத் நிபாதன் cattinipātaṉ, ெப.(n.)

    வ ள் ப யப்ெபற்றவன்; one on whom the divine grace has settled.

     "உலகரக்் ஞ் சத் நிபா தரக்்  நிகழ்த் ய " ( . .8, 15);.

     [Skt.sakti+ni-{} → த.சத் நிபாதன்.]

சத் ப்

 
 சத் ப்  cattippu, ெப.(n.)

   கக்கல் (M.L.);; vomitting.

     [Skt.chard → த.சத் ப் .]

சத் டம்

 
 சத் டம் cattipīṭam, ெப.(n.)

   மைலமகளின் வ ள் நிைறந்த ஆலயம்;     [சத்  +  டம்.]

     [Skt.{} → சக்  → த.சத் .]
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சத் ைச

 
 சத் ைச cattipūcai, ெப.(n.)

சக் ைச பாரக்்க;see {}.

     [சக்  +  ைச.]

     [Skt.{} → த.சத் .]

சத் மத்

சத் மத்  cattimattu, ெப.(n.)

   நிைன ைற (ஞானவ );;     "சத்  மத்தாலாத லத் வா த் பண்ணி" ( . .8, 6);.

     [Skt.{}-mat → த.சத் மத் .]

சத் யக்க தா

 
 சத் யக்க தா  cattiyakkaḍutāci, ெப.(n.)

   உ ெமா  ஆவணம் (J.);; affidavit.

     [Skt.satya + Port.cardy → த.சத் க் க தா ]

சத் யங்ேகள்-தல்

சத் யங்ேகள்-தல் cattiyaṅāḷtal,    11 ெச. ன்றா .(v.t.)

   உ ெமா  வாங் தல் ( ன்.);; to put one on oath.

     [சத் யம் + ேகள்]

     [Skt. satya → த.சத் யம்.]

ேகள்-தல் = ெதா.ெப.ஈ

சத் யசந்தன்

 
 சத் யசந்தன் sattiyasandaṉ, ெப.(n.)

   உண்ைம ளம் ; truthful man.

     [Skt.satya-sandha → த.சத் யசந்தன்.]

சத் யசந்ைத

 
 சத் யசந்ைத sattiyasandai, ெப.(n.)

   உண்ைம ளம் ; truthful woman.

     [Skt.satya → த.சத் யசந்ைத]

சத் யசம்பன்னன்

 
 சத் யசம்பன்னன் sattiyasambaṉṉaṉ, ெப.(n.)

சத் யசந்தன் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.satya+sam-panna → த.சத் யம் பன்னன்.]

சத் யஞ்ெசய்-தல்

சத் யஞ்ெசய்-தல் cattiyañjeytal,    1 ெச. ன்றா .(v.t.)

   உ  ெமா தல்; to swear, take oath, as in a court of justice.

     [சத் யம் + ெசய்]

     [Skt.satya → த.சத் யம்.]

ெசய்.தல் = ெதா.ெப.ஈ

சத் யஞானம்

சத் யஞானம் cattiyañāṉam, ெப.(n.)

   ெமய் ணர்  (மணிேம.27, 286, உைர);; true, valid knowledge.

     [Skt.satya+Pkt.{} → {} த.சத் யஞானம்.]
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சத் யநாதர்

 
 சத் யநாதர ்cattiyanātar, ெப.(n.)

    த்த ள் ஒ வர ்(ச .);; name of a great siddha.

     [Skt.satya+{} → த.சத் யநாதர.்]

சத் யநி வாணம்

 
 சத் யநி வாணம் cattiyaniruvāṇam, ெப.(n.)

சத் ேயாநிரவ்ாண டை்ச பாரக்்க;see {}.

     [Skt satya+{} → த. சத் யநிரவாணம்.]

சத் யப் ரமாணி
க்கம்

 
 சத் யப் ரமாணிக்கம் cattiyappiramāṇikkam, ெப.(n.)

சத் யப் ரமாணம் ( ன்.);;see {}.

     [Skt.satya+pra={} → த.சத் யப் ரமாணிக்கம்.]

சத் யப்ெபா ள்

சத் யப்ெபா ள் cattiyapporuḷ, ெப.(n.)

   உள்ெபா ள் ( .ேபா.பா.6, பக்.114,  வா நா.);; reality.

     [சத் யம் + ெபா ள்.]

     [Skt. satya → த.சத் யம்.]

சத் யபாைம

சத் யபாைம cattiyapāmai, ெப.(n.)

   கண்ணன் உகந்த ேத ய ெளா த்  (பாகவத.10, 25, 1);; a favourite wife of krsna.

     [Skt.saty-{} → த.சத் யபாைம.]

சத் யம்பண் -
தல்

சத் யம்பண் -தல் caddiyambaṇṇudal,    5 ெச. . .(v.i.)

சத் யஞ்ெசய் பாரக்்க;see {}-.

     [சத் யம் + பண் .]

     [Skt. satya → த.சத் யம்.]

ெசய்.தல் = ெதா.ெப.ஈ

சத் ய கம்

 
 சத் ய கம் cattiyayugam, ெப.(n.)

 krtayuga, as the age of truth.

     [Skt.satya+yuga த.சத் ய கம்.]

சத் யேலக் யம்

சத் யேலக் யம் cattiyalēkkiyam, ெப.(n.)

    ற் ரக் ம் ெபரியநா ம் தம் ள் ஒற் ைம த்  எ க் ெகாள் ம் ஆவணம் ( க் ரநீ , 
94);; deed of agreement between villages and province.

     [Skt.satya+{} → த.சத் யேலக் யம்.]

சத் யேலாகம்

 
 சத் யேலாகம் cattiyalōkam, ெப.(n.)

   ேமேல லகத் ள் நான் கன் வ ப்பதாக் க தப்ப ம் உலகம் ( ங்.);; an upper world, abode of {}, seventh 
of {}, q.v.

     [Skt.satya + {} → த. சத் யேலாகம்.]
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சத் யவந்தன்

 
 சத் யவந்தன் cattiyavandaṉ, ெப.(n.)

சத் யவந்தன் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{} → த.சத் யவந்தன்.]

சத் யவாசகம்

 
 சத் யவாசகம் cattiyavācagam, ெப.(n.)

சத் யவசனம் பாரக்்க;see {}.

     [சத் யம் + வாசகம்.]

     [Skt.satya → த.சத் யம்.]

வா  → வாசகம்.

சத் யவா

 
 சத் யவா  cattiyavāti, ெப.(n.)

சத் யசந்தன் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.satya-{} → த.சத் யவா .]

சத் யவான்

சத் யவான் cattiyavāṉ, ெப.(n.)

   1. சத் வந்தன் பாரக்்க;see {}.

   2. சா த் ரி ன் கணவன் (நல்.பாரத.சா த் ரி.14);; the husband of {}.

     [Skt.{} → த.சத் யவான்.]

சத் ய ரதன்

சத் ய ரதன் caddiyaviradaṉ, ெப.(n.)

   உண்ைமேப தைலேய ேநான்பாக உைடயவன்; one who scrupulously adheres to truth, as under a vow.

   2. த மன்; Dharmaputra, the eldest of the five {}.

     "சத் ய ரதன்றம் " (பாரத.அ ச் னன்றவ.31);.

     [Skt.satya+vrata → த.சத் ய ரதன்.]

சத் யானி தம்

சத் யானி தம் caddiyāṉirudam, ெப.(n.)

 commerce, trade, as mixed with truth and falsehood.

     "சத் யானி தம் வாணிக த் " (காஞ் ப் .ஒ க்.37);.

     [Skt.satya+anrta → த.சத் யானி தம்.]

சத் ேயாசாதம்

சத் ேயாசாதம் cattiyōcātam, ெப.(n.)

   1.  வன் ஐம் கங்க ள் ேமற்  ேநாக் ய ; a face of {} which looks west ward, one of {}, q.v.

     "சத் ேயாசாதத் ற் கா க மா ையந் ம்" (ைசவச.ெபா .331);.

   2. ஒ  வனியமந் ரம்; a {}.

     "சத் ேயாசாதத் த ேடகஞ் சா க்க" (ைசவச.ெபா .136);.

     [Skt.sad-{}-{} → த.சத் ேயாசாதம்.]

சத் ேயாசார ர
ணம்

 
 சத் ேயாசார ரணம் cattiyōcāraviraṇam, ெப.(n.)

   பக் டன் க் ம் ண்; a scab wound (சா.அக.);.
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சத் ேயாநிர்வாண
ட்ைச

சத் ேயாநிரவ்ாண டை்ச cattiyōnirvāṇatīṭcai, ெப.(n.)

   மாணாக்கைன உடேன ேப  எய் க் ம் அ ப்  க்ைக (நிரவ்ாண டை்ச); வைக ( . .8, 4, 
வஞா.);;     [Skt.sadyah+{}+{} → த.சத் ேயாநிரவ்ாண டை்ச.]

சத் ேயாநிர்வாண
ம்

 
 சத் ேயாநிரவ்ாணம் cattiyōnirvāṇam, ெப.(n.)

சத் ேயாநிரவ்ாண டை்ச பாரக்்க;see {}.

     [Skt. sadyah + {} → த.சத் ேயா நிரவ்ாணம்.]

சத் ேயா ரணம்

 
 சத் ேயா ரணம் cattiyōviraṇam, ெப.(n.)

   ேநரக் டாததால் அல்ல  காயங்களினால் உண்டா ம் ஒ  ண்; an extended or elongated would or sore 
which is traumatic or accidental in its character (சா.அக.);.

     [Skt.sadyah+vrana → த.சத் ேயா ரணம்.]

சத் ரக்கத்

 
 சத் ரக்கத்  cattirakkatti, ெப.(n.)

சத் ரம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{} → சத் ரம்]

சத் ரக்க

சத் ரக்க  cattirakkaruvi, ெப.(n.)

   த ழ் ம த் வத் ன் ப  உடம் ன் பாகத்ைத அ த் ப் பண் வம் ( சை்ச); ெசய்வதற்கான 26 
க கள்;     [சத் ரம் + க .]

     [Skt.{} → சத் ரம்]

சத் ரக் ற

 
 சத் ரக் ற  cattirakkuṟaḍu, ெப.(n.)

   அ ைவ ம த் வத் ல் பயன்ப த் ம் ற ; surgical pincers (சா.அக.);.

     [சத் ரம் +  ற .]

     [Skt.{} → சத் ரம்.]

     [P]

சத் ரக்கத் ரி

 
 சத் ரக்கத் ரி cattirakkattiri, ெப.(n.)

   அ ைவ ம த் வத் ல் பயன்ெகாள் ம் கத் ரி; scissors used in operation (சா.அக.);.

     [சத் ரம் + கத் ரி.]

     [Skt.{} → சத் ரம்.]

சத் ரக்க மம்

 
 சத் ரக்க மம் cattirakkarumam,     .(v.) கத்  ெகாண்ட க் ம் பண் வம்; surgical operation (சா.அக.).

த.வ. அ ைவப் பண் வம்

     [சத் ரம் + க மம்.]

     [Skt.{} → சத் ரம்]
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சத் ரகன்மம்

சத் ரகன்மம் cattiragaṉmam, ெப.(n.)

   ஆ தத்தால த் ச ்ெசய் ம் பண் வம்; surgical operation.

     "ைவத் ய சத் ர கன்மத்தால்" ( வசம.68);.

     [Skt.{} → சத் ரம் + த.க மம் → கன்மம் → சத் ரகன்மம்.]

சத் ரேகாசம்

 
 சத் ரேகாசம் cattiraācam, ெப.(n.)

   கத்  ெகாண்ட க் ம் ேநாய்; instrument case, surgical case, a disease requiring operation (சா.அக.);.

     [Skt.{}+ த.ேகாசம் → சத் ரேகாசம்.]

சத் ரசலாைக

 
 சத் ரசலாைக sattirasalākai, ெப.(n.)

    ண்கைளத் ய்ைம ெசய் ம் இ ம் ச ்சலாைக; an iron or steel probe used for exploring wounds (சா.அக.);.

     [Skt. {} → சத் ரம் + த.சலாைக → சத் ரசலாைக.]

சத் ரசாைல
சத் ரசாைல cattiracālai, ெப.(n.)

சத் ரம்1 பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {}.

சத் ர ட்கா

 
 சத் ர டக்ா sattirasiṭkā, ெப.(n.)

   அ ைவ ம த் வத் ல் எளிதான பண் வமான கட்  கட்டல், பத்ைத கட்டல்,  ய்ைம ெசய்தல் 
த யவற்ைறக் ம் ல்; that branch of surgery which is connected with less operations such as bandagings, 

application and dressings - Minor surgery (சா.அக.);.

த.வ. அ ைவம த் வ ல்

சத் ரேசதனம்

சத் ரேசதனம் cattiracētaṉam, ெப.(n.)

   1. கத் யால க்ைக; operation with knife.

   2. கத் யால் ண் த்தல்; amputation with knife or saw (சா.அக.);.

த.வ.அ ைவ

சத் ரேசா ட்பம்

 
 சத் ரேசா ட்பம் cattiracōpuṭpam, ெப.(n.)

    ழலாெதாண்ைட; caper shurb-Caparis aphylla (சா.அக.);.

சத் ரட்சைத

 
 சத் ரடச்ைத caddiraṭcadai, ெப.(n.)

   கத்  ெகாண்ட க்ைக; operating with a knife (சா.அக.);.

சத் ரண்டம்

 
 சத் ரண்டம் cattiraṇṭam, ெப.(n.)

   அரக் ; lac; shellac (சா.அக.);.
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சத் ரப்பைட

 
 சத் ரப்பைட cattirappaḍai, ெப.(n.)

   அ ைவ ம த் வக் க கள்; surgical instruments in general (சா.அக.);.

     [Skt.{} → த.சத் ரம்]

பைட → சத் ரப்ைட.

சத் ரப் ர ட்ைட

 
 சத் ரப் ர டை்ட caddirappiradiṭṭai, ெப.(n.)

   நற்ெசயல் ஏ ள் (சப்தசந்தானத் ல்); ஒன்றா ய உண் சச்ாைல கட் ைவக் ந் த மம்; building a 
choultry for public use, one of {}.

     [Skt.{}+prati-{} → த.சத் ரப் ர ஷ்ைட → சத் ரப் ர டை்ட.]

சத் ரப் ரேயாகம்

சத் ரப் ரேயாகம் cattirappirayōkam, ெப.(n.)

   1. கத் ைய உடம் ற் ெச த் தல்; inserting knife into the body.

   2. அ ைவ ம த் வம்; operative surgery (சா.அக.);.

     [Skt.sastra+pra-{} → த.சத் ரப் ரேயாகம்.]

சத் ரப

சத் ரப  caddirabadi, ெப.(n.)

 king, emperor, as the lord having an umbrella.

     "சத் ரப  கனகெனற்  ேநராகவர" (இராமநா.பாலகா.17);.

     [Skt.{}+pati → சத் ரப .]

சத் ரம்ைவ-த்தல்

 
 சத் ரம்ைவ-த்தல் cattiramvaittal, ெச. . .(v.t.)

   ஆ தத்தாற் ண்ைணய த்தல் (இ.வ.);; to perform a surgical operation.

     [Skt.{} → த.சத் ரம் + ைவ-.]

சத் ரேமேயா

 
 சத் ரேமேயா  cattiramēyōti, ெப.(n.)

    ண் ஆற் ம ந் ; any drug or composition useful in the cure of wounds, medicines used for healing operated wounds 
and sores-vulnerary (சா.அக.);.

சத் ரயாகம்

 
 சத் ரயாகம் cattirayākam, ெப.(n.)

சத் ரம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{}+{} → சத் ரயாகம்.]

சத் ரவாள்

 
 சத் ரவாள் cattiravāḷ, ெப.(n.)

   அ க் ம் ைக வாள்; a small hand - saw used in surgery (சா.அக.);.

     [சத் ரம் + வாள்.]

     [Skt.{} → சத் ரம்]

சத் ர த்ைத

சத் ர த்ைத cattiravittai, ெப.(n.)

   1. ஆ தம் ப ம் கல் ; art of using weapons.

   2. அ ைவ ம த் வம்;     [Skt.{}+த. த்ைத.]
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சத் ர

சத் ர  caddiravidi, ெப.(n.)

   1.  த்த ற்ப  அ ைவ ெசய்வதற்காக ேவண் ய 26 ஆ த ளத்தங்கைள ம், அைவகளின் 
இலக்கணங்கைள ம் ம் ல்;   2.  ண், கட்  இைவகைள அ ப்ப ல் கைடப் க்க ேவண் ய 

ைறகைளப் பற் ய ; rules of surgery regarding the mode of operating wounds, absess etc., and the principles 
involved in each case (சா.அக.);.

த.வ. அ ைவெந ல்

     [Skt.{}+vidhi → த. சத் ர .]

சத் ரைவத் யம்

 
 சத் ரைவத் யம் cattiravaittiyam, ெப.(n.)

   அ ைவ ம த் வம் (இக்.வ.);; surgery.

     [Skt.{}+vaidya → த.சத் ர ைவத் யம்.]

சத் ராப்ைப

சத் ராப்ைப cattirāppai, ெப.(n.)

   1. இ ப் ச ்சட் ; iron vessel or kettle.

   2. அ ைவ ம த் வத் ல் பயன்ப ம்  கரண் ; a spoon used in surgery (சா.அக.);.

சத் ரித்தல்

சத் ரித்தல் cattirittal, ெப.(n.)

   1. ெபா வாகக் கத் யாற் தல்; simple opening as abscess or tumour with knife.

   2. க யால் அ த் ப் பண் வம் ெசய்  ம த் டல்; treating by operation and administering medicine 
(சா.அக.);.

     [Skt.{} → த.சத் ரித்தல்.]

சத் ரிய லக்க

 
 சத் ரிய லக்க  cattiriyagulaggaru, ெப.(n.)

   அரச லத் ல் உ த்த ெபண்ணின் க ப் ண்டம்; the fetus of the woman of a royal family (சா.அக.);.

த.வ. அரசக

     [சத் ரிய(ன்); +  லம் + க .]

     [Skt.ksatiriya → சத் ரிய]

சத் ரியநா

சத் ரியநா  cattiriyanāpi, ெப.(n.)

   1. நா  வைக ( .அ.);; red variety of aconite.

   2. வசச் நா க்  ஒ  மாற்  ம ந்  ( ன்.);; an antidote to {}.

     [Skt.ksatriya+{} → த.சத் ரியநா .]

சத் ரியன்

 
 சத் ரியன் cattiriyaṉ, ெப.(n.)

   அரச லத்தான் ( ன்.);; a person of the ksatriyan caste.

     [Skt.ksatgriya → த.சத் ரியன்.]

சத் ரகீம்

 
 சத் ரீகம் cattirīkam, ெப.(n.)

   கத் யால் அ த் ச ்ெசய் ம் ம த் வம்; operation done by the use of knife, surgery, (சா.அக.);.

சத் யங்கம்

 
 சத் யங்கம் cattiyaṅgam, ெப.(n.)

   காரீயம்; black lead (சா.அக.);.
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சத் ப்

 
 சத் ப்  caddivippurudi, ெப.(n.)

   ஐந்  வைகப் ண்க ள் ஒன் ; one of the five kinds of cancer (சா.அக.);.

சத் னா னி

 
 சத் னா னி cattiviṉāciṉi, ெப.(n.)

   அ டயம்; Indian atees-Aconitum heterophyllum (சா.அக.);.

சத் னாதம்

சத் னாதம் cattiṉātam, ெப.(n.)

   1. ெபான்னி ைள; gold-pyrites.

   2. ெபண்ணின் நாதம்; semen-like fluid in a female (சா.அக.);.

சத் யாவம்

 
 சத் யாவம் cattuḍiyāvam, ெப.(n.)

    த்  அல்ல  ம ; winged myrobalan Terminalia alata (சா.அக.);.

சத் மன்

சத் மன் cattumaṉ, ெப.(n.)

   நன்  ப ற்  ெபற்ற ம த் வன் (அ ேபாக ைவத் யன்.0; a quack or vitapathic practitioner-vitapath 
(சா.அக.);.

சத் ரா

 
 சத் ரா  catturāti, ெப.(n.)

சத் ரவா  பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

     [Skt.{}+{} → த.சத் ரா .]

சத் க்கன்

சத் க்கன்1 catturukkaṉ, ெப.(n.)

   மார் ல் நான்  க ள்ள ைர (அ வசா.19);; a horse which has four curl marks on its breast.

     [Skt.catur → த.சத் க்கன்.]

 சத் க்கன்2 catturukkaṉ, ெப.(n.)

சத் க்கனன் பாரக்்க;see {}.

     "சத் க்கன்ெனனச ்சாற் னன் நாமம்" (கம்பரா. வவ.123);.

சத் க்கனன்

 
 சத் க்கனன் catturukkaṉaṉ, ெப.(n.)

   இராம ைடய கைட த் தம் ; youngest brother of Rama.

சத் சங்காரம்

 
 சத் சங்காரம் satturusaṅgāram, ெப.(n.)

   பைகவைர அ க்ைக; destructionof foes.

     "சத் ரசங்கார ேவலா".

     [Skt.{}+sam-{} → த.சத் சங்காரம்.]

சத் த்தானம்

 
 சத் த்தானம் catturuttāṉam, ெப.(n.)

     [Skt.{}+{} → த.சத் த்தானம்.]
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சத் ரந்தரன்

சத் ரந்தரன் caddurudurandaraṉ, ெப.(n.)

   பைகெவன்  ப்ேபான்; one who subdues his foes.

     "ெவன் தானைடயான் ெறன்னன் சத் ரந்தரன்" (இைற, 18, 149, உதர.);.

     [Skt.{}+dhurandhara → த.சத் ரந்தரன்.]

சத் நாமத்

 
 சத் நாமத்  catturunāmattī, ெப.(n.)

   நஞ்  வைக; a mineral poison.

சத் பட்சத்தார்

சத் படச்த்தார ்catturubaṭcattār, ெப.(n.)

   பைக னத்தவர;் hostile side or party.

     " மன்... சத் படச்த்தாைர நாசஞ் ெசய் " (பாரதெவண்.782, உைரநைட);.

     [Skt.{}+paksa → த.சத் படச்த்தார.்]

சத் பாடாணம்

 
 சத் பாடாணம் catturupāṭāṇam, ெப.(n.)

   நச் த்தன்ைமயற்ற கத் ரி மஞ்சள் ( ன்.);; yellow zedoary.

சத் ப்

 
 சத் ப்  catturuvuppu, ெப.(n.)

   ெவ ப் ; nitre-potassium nitrate, salt petre (சா.அக.);.

சத் வா

 
 சத் வா  catturuvāti, ெப.(n.)

   பைகவன் (இ.வ.);; foe, enemy.

சத் ேராதம்

 
 சத் ேராதம் catturōtam, ெப.(n.)

   ெகம் ; ruby (சா.அக.);.

சத் வக்ேக

சத் வக்ேக  cattuvakāṭu, ெப.(n.)

   1. வ ன்ைம; weakness.

   2. நரம் த் தளரச்் ; nervous debility (சா.அக.);.

சத் வசக்

 
 சத் வசக்  sattuvasakti, ெப.(n.)

   இயல்பா ளதாம் ஆற்றல்; potential energy (சா.அக.);.

     [Skt.sat-tva+sakti → த.சத் வசக் ]

     [த.சத்  → Skt.sakti]

சத் வரம்

சத் வரம்1 cattuvaram, ெப.(n.)

    ைர ; haste, hurry.

     [Skt.sa-tvaram → த.சத் வரம்.]

 சத் வரம்2 cattuvaram, ெப.(n.)

   ேவ ைக (யாழ்.அக.);; dais pial.

     [Skt.catvara → த.சத் வரம்2.]
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சத் வாரி

 
 சத் வாரி cattuvāri, ெப.(n.)

 longsight, as usually occuring in the fortieth year of a person.

     [Skt.{} → த.சத் வாரி.]

சத் வாலம்

சத் வாலம்1 cattuvālam, ெப.(n.)

   1. ேவள் க்  (ஓம ண்டம்);; the sacrificial pit.

   2. க ப்பம்; pregnancy.

     [Skt.{} → த.சத் வாலம்.]

 சத் வாலம்2 cattuvālam, ெப.(n.)

   த ப்ைபப் ல் (சங்.அக.);; darbha grass.

     [Skt.{}-vala → த.சத் வாலம்2.]

சத் ேவ

 
 சத் ேவ  cattuvētu, ெப.(n.)

   ேநரை்மயான காரணம் (சங்.அக.);;     [Skt.sat+{} → த.சத் ேவ .]

சத் ள கக்ெகா
ம்

 
 சத் ள கக்ெகாம்  cattuḷamirugaggombu, ெப.(n.)

   கல்யாண (காண்டா லங் );க் ெகாம் ; horn of rhinoceros (சா.அக.);.

சத்ெத க்காசெ்சம்

 
 சதெ்த க்காசெ்சம்  catteḍukkāccembu, ெப.(n.)

   களிம் ள்ள ெசம் ; ordinary copper with verdigris, copper green (சா.அக.);.

சத்ைத

சத்ைத cattai, ெப.(n.)

   1. உளதாந்தன்ைம; being, existence.

   2. பலன் (ெகா.வ.);; effect, use.

   3. சத் , 1, 4, 5 பாரக்்க;see sattu.

     [Skt.sat-{} → த.சத்ைத.]

சத்ேரசன்
சத்ேரசன் catrēcaṉ, ெப.(n.)

   சத் த் தானா ப  (சாதக ந்.1098);;     [Skt.{}+{} → த.சத்ேரசன்.]

சதக் ரதம்

 
 சதக் ரதம் cadakkiradam, ெப.(n.)

    ன்னல் (யாழ்.அக.);; lightning.

     [Skt.{} → த.சதக் ரதம்.]

சதக் ர

 
 சதக் ர  cadakkiradu, ெப.(n.)

 Indra, as one who performed hundred sacrifices.

த.வ. ேவள் யன்

     [Skt.{}-kratu → த.சதக் ர .]
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சதக் ராணி

 
 சதக் ராணி cadakkirāṇi, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் க சச்ல் ேநாய்; a kind of diarrhoea (சா.அக.);.

சதக் தன்

 
 சதக் தன் cadakkirudaṉ, ெப.(n.)

சதக் ர  பாரக்்க ( ன்.);;see sada-k-kiradu.

சதக் னா

 
 சதக் னா cadakkiṉā, ெப.(n.)

   அர க் ; sealing wax, shellac (சா.அக.);.

சதக் னி

சதக் னி cadakkiṉi, ெப.(n.)

    ற் வைரக் ெகால்  என் ம் ம ற்ெபா  ( லப்.15, 216, உைர);; a deadly machine mounted on forts, as 
killing hundred persons at a time.

த.வ.  ற் வரக்்ெகால்

     [Skt.{}-{} → த.சதக் னி.]

சதக்ேகசம்

 
 சதக்ேகசம் cadakācam, ெப.(n.)

   நீர  த் ; hydrogogue nut - Hydnocarpus inebrians (சா.அக.);.

சதகண்டம்

 
 சதகண்டம் cadagaṇṭam, ெப.(n.)

   ெபான்; gold (சா.அக.);.

சதகாசம்

சதகாசம் cadakācam, ெப.(n.)

   1.  ைர ரல் ேகாளாறைடந்  இ ம்ேபா  அரத்தம் ெவளிவ வ டன் ெநஞ் வ , ெநா க் ம் வ  
த ய ணங்கைளக் காட் ம் ஒ  வைக ஈைளேநாய்; a kind of asthma affecting the lungs. Its is marked by 

bloody discharge followed by soring pain in the chest.

   2. அரத்தம் கக் ம் இ மல்; coughj attended with vomitting of blood Hemoptysis (சா.அக.);.

சத ம்பம்

 
 சத ம்பம் cadagumbam, ெப.(n.)

   ெபான்மைல; mountain from which gold is dug out (சா.அக.);.

சதேகா

சதேகா  cadaāṭi, ெப.(n.)

   1.  ேகா ; hundred crores.

     "சதேகா  ன்ேச க்க" (கம்பரா. ைல.31);.

   2. ம வாய்தம் (வச்  ரா தம்); ( ங்.);; thunderbolt of Indra, as having 100 edges.

     [சத(ம்); + ேகா .]

     [Skt.{} + த.சத(ம்);.]

சதேகா சங்கம்

 
 சதேகா சங்கம் sadaāṭisaṅgam, ெப.(n.)

   ெப ங் ட்டம் ( ன்.);; very large assembly.

     [Skt.{} → சதம்+த.ேகா  + த.சங்கம் → த.சதேகா சங்கம்.]
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சதங்கம்

 
 சதங்கம் cadaṅgam, ெப.(n.)

    ளிரச்்  த ம் அ வைகச ்சரக் கள்; the six cooling drugs (சா.அக.);.

சதசஞ்

 
 சதசஞ்  sadasañsīvi, ெப.(n.)

   நீண்ட ஆ ைள ைடேயான் (பாண் .);; long lived person.

     [Skt.{}+{} → த.சதசஞ் .]

சதசத்

சதசத்  sadasaddu, ெப.(n.)

   1. உள ம் இல ம்; reality and illusion, entity and non entiry.

     "ஆன்மா... நித்தனாய்ச ்சதசத்தா " ( . .7, 2);.

   2. ஆதன்;     "தத் வம்....சதசத் மன் " ( . .6, 5);.

     [Skt.sat+a-sat → த.சதசத் .]

சதசபகந் ரம்

 
 சதசபகந் ரம் sadasabagandiram, ெப.(n.)

   மலவா ற் (ஆசனவாய்); கா ம் க்கட்  (ப த் ரம்);ைய சரிவரப் பண் வம் ெசய்யாத னால், 
ம ப ம் ைளத் க் த ,  க்க ண்டா  எ வாையச ் ற் ம் அரித் ம் ேநாய் வைக; a kind 
of fistula in ano which, if not properly treated or neglected, will develope ulcers and the worms which are bred, burrow anal 
orifice (சா.அக.);.

த.வ.  தக்

சதசல் யம்

 
 சதசல் யம் sadasalliyam, ெப.(n.)

   ெப ந்ெதாந்தர ; great nuisance; worry from various causes.

     [Skt.sata+{} → த.சதசல் யம்.]

சத ங்கம்

 
 சத ங்கம் sadasiruṅgam, ெப.(n.)

    ற் க் கணக்கான அைடயாளங்கள்; hundreds of innumerable symptoms (சா.அக.);.

     [Skt.sata+srnga → த.சத ங்கம்.]

சத

 
 சத  sadasu, ெப.(n.)

   கல் யாளர ் ம் அைவ; assembly, especially of learned men.

த.வ.அ ஞர ்அைவ, கல் க்களம்

சத க் லம்

 
 சத க் லம் sadasukkilam, ெப.(n.)

   க லாவ  பாரை்வ லாவ  காயம் ப வதாேலற்ப ம் கண்ேணாய்; a disease of the eyes due to 
an injury to the iris to the lens (சா.அக.);.

சத ேலாகம்

சத ேலாகம் sadasulōkam, ெப.(n.)

   ெசாற்ெபா ள் (பதாரத்்த);  ணங்கைளப் பற் ய  பாடல்களடங் ய ஓர ்ஆ ள் ேவத ல்; an 
Ayurvedic materia medica written in 100 stanzas, treating of plants ad drugs (சா.அக.);.
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சதஞ்

 
 சதஞ்  cadañjīvi, ெப.(n.)

 long lived person, as living hundred years.

     "சதஞ் யா " ( ன்.);.

த.வ.நீ வா

     [Skt.{}+{} → த.சதஞ் .]

சதத் வம்

சதத் வம் cadadduvam, ெப.(n.)

   இயல்  ( பாவம்);; nature.

   2. இயற் ணம் ( பாவப் பழக்கம்);; second nature (சா.அக.);.

சதத ரம்

சதத ரம் sadadasuram, ெப.(n.)

   1. பக ல் ஒ  ைற ம், இர ல் ஒ  ைற ம் வ ம் ைறக் காயசச்ல். இதனால் அ க உண  
ெகாள் ம்; fever occurring once in the day and once in the night, and in such cases, one is inclined to take more food.

   2. எப்ெபா ம் காய்சச்ல் இ த்தல்; kalaazar or tuberculosis in which there is always a rise of temperature 
(சா.அக.);.

     [சதத(ம்); +  ரம்.]

     [Skt.{} → சதத(ம்);.]

சததம்

 
 சததம் cadadam, ெப.(n.)

   எப்ெபா ம்; constantly, always, ever.

     [Skt.satatam → த.சததம்.]

சததளம்

சததளம் cadadaḷam, ெப.(n.)

 lotus, as having hundred petals.

     "சததள ன் வ ப  ைதயைல" ( னாட். ள்ைளத்.2);.

     [சத(ம்); + தளம்.]

     [Skt. {} → சதம்.]

சததாைர

சததாைர1 cadadārai, ெப.(n.)

சதேகா , 2 பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {}.

     [சத(ம்); + தாைர.]

     [Skt. {} → சதம்.]

 சததாைர2 cadadārai, ெப.(n.)

   இ ; thunder.

சதநி தம்

சதநி தம் cadaniyudam, ெப.(n.)

   ேகா ; one hundred lakhs, crore.

     "நிரந்தகற்ப சதநி த நிகழ" ( வத .ஐவைக.10);.

     [Skt.{}+ni-yuta → த.சதநி தம்.]
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சதபத் ரம்

சதபத் ரம் cadabaddiram, ெப.(n.)

   1. சததளம் பாரக்்க;see {}.

     " ைழ படப் ெபா ரிசத பத் ர " (இர .நகர.16);.

   2.  ளி (யாழ்.அக.);; parrot.

   3. ம ல்; peacock.

   4. ெவண்ணாைர; white crane.

   5. தசச்ன் க ; carpenter's implement, woodpecker.

     [Skt.{} → த.சதபத் ரம்.]

சதபத் ரி

சதபத் ரி cadabaddiri, ெப.(n.)

   1. சததளம் பாரக்்க ( வா.);;see {}.

   2. ஆ  ன்னாப் பாைள (மைல.);; worm-killer.

     [Skt.{} → த.சதபத் ரி.]

சதபதம்

சதபதம் cadabadam, ெப.(n.)

   1.   கால்கைள ைடய ஓர ்உ ரினம்; any creature or insect with 100 legs.

   2.  ரான்; centepede (சா.அக.);.

த.வ. ஆ ரக்கா

     [சத(ம்); + பதம்.]

     [Skt.{} → த.சதம்.]

சதப மம்

 
 சதப மம் cadabadumam, ெப.(n.)

சததளம் பாரக்்க (மைல.);;see sada-talam.

     [Skt.{}+padma → சதப மம்]

சதம்பவா

 
 சதம்பவா  cadambavāci, ெப.(n.)

   கற்பரி நஞ்  (பாடாணம்);; a kind of native arsenic; a mineral poison (சா.அக.);.

சதமகன்

சதமகன் cadamagaṉ, ெப.(n.)

சதக் ர  பாரக்்க;see {}.

     "சதமக டல ெமல்லாங் கா ளானல்ேல ெனன்றான்" ( ைள. ற .39);.

     [Skt.{}-makha → த.சதமகன்.]

சதமன்

 
 சதமன்  cadamaṉyu, ெப.(n.)

சதக் ர  பாரக்்க;see {}-k-kiradu.

     [Skt.sata-manyu → த.சதமன் .]
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சதமானம்

 
 சதமானம் cadamāṉam, ெப.(n.)

    ற் க் ரிய க்கா  ( தம்); (இ.வ.);; percentage.

த.வ.  க்கா

     [சத +மானம்]

     [Skt.{} → த.சதம்.]

சத கக்

 
 சத கக்  cadamugagguruvi, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் ; a mystic sparrow (சா.அக.);.

சத ைன

சத ைன cadamuṉai, ெப.(n.)

சதேகா , 2 பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

     [சத +  ைன]

     [Skt. {} → த.சதம்]

சதயம்

சதயம் cadayam, ெப.(n.)

    ம்பேவாைர (ரா ); ஓைர ன் றான இ பத்  நான்காம் நாண் ன் (நடச்த் ரம்); ( ங்.);; the 24th 
naksatra, part of Aquarius.

     [Skt.{} → த.சதயம்.]

சதரக்ர்ச்

 
 சதரக்ரச்்  cadarkarccu, ெப.(n.)

   ஊர ்வ மானத் ந்  ஏரிச ் ரைமப்  (மராமத் );  த யவற் ன் ெபா ட்  அரசாள்ேவார ்
ட் க் ெகா க் ம் ெதாைக (R.T.);; remission or allowance made by the Government, of a certain percentage of the 

revenue raised from a village, for repairing tanks, giving alms to mendicants, and other incidental expenses.

     [U.{}+kirc → த.சதரக்ரச்் .]

சதரவ்ாரித்

சதரவ்ாரித்  cadarvāriddu, ெப.(n.)

   1. சாதல்வார ்பாரக்்க;see {}.

   2. ெபா த் ைற அ வலகத் ற் த் ேதைவயான ைம, எண்ெணய், தாள் (கா தம்); இவற் ன் 
ெபா ட் க் களிடம் தண்டல் (வ ல்); ெசய்  வந்த ெதாைக; charge formerly livied one ryots for supplying 
the public office with ink, paper, oil and the like.

     [U.{}+{} → த.சதரவ்ாரித் .]

சதரதாலத்

 
 சதரதாலத்  cadaradāladdu, ெப.(n.)

தைலைம ைறமன்றம் (C.G.);

 chief court of justice.

     [U.sadr+{} → த.சதரதாலத் .]

சதர ன்

 
 சதர ன் cadaramīṉ, ெப.(n.)

    ைறமன்ற ந வ க்  மகம யராட் ல் வழங் ய ெபயர;் the name given to the subordinate judge during 
Muhammadan rule.

     [U.sadr+{} → த.சதர ன்.]
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சத த் ரயீம்

 
 சத த் ரீயம் cadaruddirīyam, ெப.(n.)

   உ த் ரரக்் ரிய மைற (ேவத); மந் ரம்; a {} hymn addressed to {} or {} in his hundred aspects.

     [Skt.{}-{} → த.சத த் ரீயம்.]

சத தம் / 
சத தம்

 
 சத தம் / சத தம் cadavigidamcadavīdam, ெப.(n.)

 percentage.

     "இ ப க் ப் பத்  ம ப்ெபண் வாங் னால், ெபற்ற ம ப்ெபண்ணின் சத தம் ஐம்ப  /  ல 
ெபா ள்களின் ைல ற் ப்பத்  சத தம் உயரந்் ள்ள " ( ரியா.);.

த.வ.  க்கா

     [Skt.{}+{}-hita → த.சத தம்.]

சத சர்ப்

 
 சத சரப்்  sadavisarppi, ெப.(n.)

   க  (ஆ தம்);  த யவற்றால் அ பட் ப் ண்ேணற்பட்டவரக் க் , அரத்தம் ெகட் த் 
த க் ம்ேபா , எண்ணிறந்த க நிறச ்ெசந்நிற ெகாப் ளங்கைள ண்டாக் ம் ேநாய்; innumeral red and 
blue septic vesicles on the skin due to the contamination of blood with putrefied matter, arising from wounds caused by 
weapons (சா.அக.);.

     [Skt.{}+visarpi → த.சத சரப்் .]

சத த் ரம்

சத த் ரம் cadavuruddiram, ெப.(n.)

சத த் ரீயம் பாரக்்க;see {}.

     "சத த் ரத் னாேல க்கணார ைதயாட் " ( ற்ற.தல. மால்.149);.

     [Skt.{}-rudra. த.சத த் ரம்.]

சத க்காந்தம்

 
 சத க்காந்தம் cadavūcikkāndam, ெப.(n.)

   பத்  அல்ல  அதற்  ேமற்பட்ட ஊ கைளப் க் ம் காந்தம்; a magnet having the power of attracting ten 
or several needles (சா.அக.);.

     [சதம் + ஊ க்காந்தம்.]

     [Skt.{} → த.சதம்.]
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சதனம்

சதனம்1 cadaṉam, ெப.(n.)

சதம்2 பாரக்்க ( ங்.);;see {}.

     [Skt.chandana → த.சதனம்.]

 சதனம்2 cadaṉam, ெப.(n.)

   1. இைல; leaf.

   2. இற ; feather.

   3. நீர;் water (சா.அக.);.

 சதனம்3 cadaṉam, ெப.(n.)

    ; house.

     "அசச்தன ேமவ ந் தேபாதனன்" (பாரத.அ ச் னன் ர.்61);.

     [Skt.sadana → த.சதனம்.]

சதா

சதா1 catā, ெப.(n.)

   1. மரக்கலம் ( வா.);; canoe, boat.

   2. ப  (J);; defect in timber; decay in fruit; rottenness.

   3. காலத்தாழ் , தாமதம்; delay, procrastination, as of a business.

     "அைதச ்சதா ேல டாேத" (இ.வ.);.

     [Pkt.{} → த.சதா.]

 சதா2 catā,     . .எ.(adv.) எப்ெபா ம்; always, continually, perpetually.

     "சதா ன் ெமா யால்" ( ப் .186);.

     [Skt.{} → த.சதா.]

சதாக் னி

 
 சதாக் னி catākkiṉi, ெப.(n.)

   ேதள் (எப்ெபா ம் ையப் ேபான்ற ெகா க் ைடய ); (சங்.அக.);; scorpion, as always having a fiery sting.

     [Skt.{} → த.சதாக் னி.]

     [P]

சதாக

சதாக  cadākadi, ெப.(n.)

   காற்  (இைட டாமற் சஞ்சரிப்ப );; wind as being in perpetual motion.

     "சதாக  ைமந்த ம்" (பாரத. ட்ப.15);.

     [சதா + க .]

     [Skt.{} → த.சதா.]

க  → க  ( .தா.58);

சதாகாசம்

 
 சதாகாசம் catākācam, ெப.(n.)

 a mineral capable of curing overgrowth of flesh in the system or ordinarily dissolving flesh (சா.அக.);.

சதாகாலம் சதாகாலம் catākālam,  . .எ.(adv.) சதா2 பாரக்்க;see {}.
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சதா ைழ

 
 சதா ைழ catākuḻai, ெப.(n.)

    க் ல்; Indian gu, or resin - vateria indica (சா.அக.);.

சதாங்கம்

 
 சதாங்கம் catāṅgam, ெப.(n.)

   ேதர ்(இரதம்); (சங்.அக.);; chariot, car.

     [Skt.{} → த.சதாங்கம்.]

சதாசார்வகாலம்

சதாசாரவ்காலம் catācārvakālam,  . .எ. (adv.) சதா2 பாரக்்க (இ.வ.);see {}2.

     [சதா + சாரவ் + காலம்.]

     [Skt.{}+sarva+ த.சதாசாரவ்(ம்);]

சதாசாரம்

சதாசாரம் catācāram, ெப.(n.)

   நல்ேலாெரா க்கம்; practice of the good or virtuous men; good old custom; approved usage.

     "சதாசாரம் சாரைணேய" (ேவதா. .146.);.

     [Skt.sad-{} → த.சதாசாரம்.]

சதா வத்

 
 சதா வத்  catācivatti, ெப.(n.)

    னக்காரம் ( .அ.);; alum.

     [Skt.{}-{}-{} → த.சதா வத் .]

சதா வதத் வம்

சதா வதத் வம் cadācivadadduvam, ெப.(n.)

    வ ெமய்ப்ெபா ள் ஐந்த  ெளான்  ( க்ேகா.112, உைர);;     [சதா வம் + தத் வம்.]

     [Skt.{} → த.சதா வம்.]

சதா வ னம்

 
 சதா வ னம் cadācivadiṉam, ெப.(n.)

   ேபரிைறவ (மேகச் ர); ைடய ஆ டக்ாலம் இரண்  ன காலம் (சங்.அக.);;     [Skt.{}+dina → 
த.சதா வ னம்.]

சதா வேதவர்

 
 சதா வேதவர ்catācivatēvar, ெப.(n.)

   ஐந்  க ம் பத் க்ைக ம் இரண்  பாத ைடய வம் (சங்.அக.);;     [சதாவ வம் + ேதவர]்

     [Skt.{} → த.சதா வம்.]

சதா வநாள்

சதா வநாள் catācivanāḷ, ெப.(n.)

   சக  (உேரா ணி);, ைக (அஸ்தம்);,  க்ேகால் ( ேவாணம்);, ெகா  ( சம்);, பைன (அ டம்);, 
ர  (உத் ரட்டா );, உத் ரம் (உத் ராடம்);, ேதானி (இேரவ ); ஆ ய நாண் ன்கன் (ேசா ட 
ரக.38);; the {}, {}, astam, {}, {}, {}, {}, uttiram, {}, {}.

     [சதா வம் + நாள்.]

     [Skt.{} → த.சதா வம்.]
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சதா வம்

சதா வம்1 catācivam, ெப.(n.)

   1. (பஞ்ச கரத்்தாக்களில்); பைடப்  த ய ெதா ல் ரி ம் ஐவ ள் தல்வராய், உ ரக் க்  அ ள் 
ெசய் ம் ெபா ட் ச ் வன் ேமற்ெகாள் ம் வ வம் ( . .1, 65);;   2. உ வாய் ளங் தற்  ன் 
உ ரக்ளின் ெபா ட் ச ் வன் ேமற்ெகாள் ம் அ வா ய வ வம்;     " வம் சத் நாதம் ந்  
சதா வந் க சன்" ( . .2, 74);.

த.வ.அ உ வன், இைறத்ேதான்றல், அறாஇன்பன்

     [Skt.{} → த.சதா வம்.]

 சதா வம்2 catācivam, ெப.(n.)

    ணி வழைல (ச க்காரம்); (தஞ்.சர.iii, 51);; soap.

சதா வவ வம்

 
 சதா வவ வம் catācivavaḍivam, ெப.(n.)

   இலங்கமாய் அ வத் ேமனி ெகாண்ட வவ வம்;     [சதா வம் + வ வம்.]

     [Skt.{} → த.சதா வம்.]

ப  → வ  → வ  → வ வம்

சதா வன்

 
 சதா வன் catācivaṉ, ெப.(n.)

   உ ரக்ள் மாட்  அ ளிச ்ெசய் ம் நல்லான்;{}, in his highest form, one of five {}, q.v.

     [Skt.{} → த.சதா வன்.]

சதா வன்வாசம்

சதா வன்வாசம் catācivaṉvācam, ெப.(n.)

   1. ெபான்மைல; mountain containing gold ore.

   2. ைகலாச மைல; mount kailas (சா.அக.);.

சதாேசரை்வ

சதாேசரை்வ catācērvai, ெப.(n.)

   நா ம் ெதாட ம் ஊ யம் (S.I.I.i, 127);; perpetual devotion.

     [Skt.{}+{} → த.சதாேசரை்வ.]

சதாட்டகம்

சதாட்டகம் catāṭṭagam, ெப.(n.)

    ற்ெறட் ; one hundred and eight.

     "அேகார சதாட்டகத்ைதப் பகரந்் " ( வத .பரி.26);.

     [Skt.{} → த.சதாட்டகம்.]

சதாநந்தம்

 
 சதாநந்தம் catānandam, ெப.(n.)

    லா இன் ற  (இ.வ.);; perpetual happiness, eternal bliss.

த.வ.அறாஇன்பம்

     [Skt.{}+{}-nanda → த.சதாநந்தம்.]

சதாநி த்த ர்த்

 
 சதாநி த்த ரத்்  catāniruttamūrtti, ெப.(n.)

   ஐந்ெத த்ேத ேமனியாகக் ெகாண்  நந் யா  பக்தரக்ள் வணங் ம்ப  ஐந்ெதா ல் 
(பஞ்ச த் ய); தாண்டவம் ெசய் ம் வத் ேமனி ( ரத்்தம்); (சங்.அக.);;{} having the five lettered 
mantra for his form and performing his dance to the delight of his ardent devotees Nandi and others.

     [Skt.{} + nrtta + {} → த.சதா நி த்த ரத்் .]
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சதாபடம்

 
 சதாபடம் catāpaḍam, ெப.(n.)

   எ க்  (மைல.);; madar.

சதாப

சதாப 1 cadāpadi, ெப.(n.)

   மரவடை்ட ( ன்.);; a kind of millipede living in trees.

     [Skt.{} → த.சதாப .]

 சதாப 2 cadāpadi, ெப.(n.)

   கட ள் ( ன்.);; God.

     [சதா + ப .]

     [Skt.{} → த.சதா.]

சதாபரி

 
 சதாபரி catāpari, ெப.(n.)

   தங்கம்; gold.

சதாபலம்

 
 சதாபலம் catāpalam, ெப.(n.)

   எ சை்ச ( ங்.);; sour lime.

     [Skt.{}+phala → த.சதாபலம்.]

சதா ேடகம்

சதா ேடகம் catāpiṭēkam, ெப.(n.)

   எண்ப  வய ற்  ேமற்பட்  வாழ்ந் , ஆ ரம் ைற கண்டவரக்் ச ்ெசய் ஞ் சடங்  
( தான.நல் ைன.17);; ceremony performed when a man is past 80 years and hjas seen 1000 crescent moons.

த.வ. ஆ ரம் ைளநாளணி

     [Skt.{}+abhi-{} → த.சதா ேடகம்.]

சதா சம்

 
 சதா சம் satāpusam, ெப.(n.)

   வண் வைக ( ன்.);; a kind of beetle.

சதா ட்பம்

சதா ட்பம் catāpuṭpam, ெப.(n.)

   1. ெவள்ெள க் ; white madar.

   2.  ல்ைல; jasmine.

     [Skt.{}+puspa → த.சதா ட்பம்.]

சதா ட்

சதா ட்  catāpuṭpi, ெப.(n.)

   எ க்  (ைதலவ.ைதல.73);; madar.

     [Skt.{}+puspa → த.சதா ட் .]

     [P]

சதா டம்

 
 சதா டம் catāpūṭam, ெப.(n.)

சதாபடம் பாரக்்க;see {}.
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சதா ர்க்கம்

 
 சதா ரக்்கம் catāmūrkkam, ெப.(n.)

   பாம்  ெகால்  (மைல.);; a plant believed to cure snake - bite.

     [Skt.{}+{} → த.சதா ரக்்கம்.]

சதாய்-த்தல்

சதாய்-த்தல் catāyttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ஏளனம் ெசய்தல் (Madr.);; to ridicule, mock at.

     [U.{} → த.சதாய்-.]

சதா

 
 சதா  satāyusu, ெப.(n.)

 ripe old man, as having lived hundred years.

     [சதா + ஆ ள் → ஆ  → சதா .]

     [Skt.{} → த.சதா.]

சதா ேசான்

சதா ேசான் catāyucōṉ, ெப.(n.)

   1.   வய ைடேயான்; one aged 100 years - centenarian.

   2.  ழவன்; an old man.

   3. வய  ரந்்தவன்; an elderly person (சா.அக.);.

     [Skt.{} → த.சதா + த.ஆ ள் → ஆ  ஆ ேசான்.]

சதாவரத்்

 
 சதாவரத்்  catāvartti, ெப.(n.)

சதா த்  பாரக்்க;see {}-virutti.

     [Skt.{}+vrtti → த.சதாவரத்் .]

சதாவாதம்

 
 சதாவாதம் catāvātam, ெப.(n.)

    ராத ஊைத (வாதம்);; chronic rupture (சா.அக.);.

     [Skt.{} + vata → த.சதாவாதம்.]

சதா த்

 
 சதா த்  catāvirutti, ெப.(n.)

   சாைல த யவற் ல் வ ப்ேபாக்கர ் தலா னாரக்் த் நாள்ேதா ம் அளிக் ம் உண ப்ெபா ள் 
(இ.வ.);; daily provisions to travellers and mendicants, as in a choultry.

     [Skt.{}+vrtti → த.சதா த் .]

சதானகம்

சதானகம் catāṉagam, ெப.(n.)

   1. இ கா ; burial ground.

   2.  கா ; cremation ground (சா.அக.);.

சதானிகன்

சதானிகன் catāṉigaṉ, ெப.(n.)

   100 காலாட ்பைடக் த் தைலவன் ( க் ரநீ , 74);; captain of a unit of 100 infantry men.

     [Skt.{}. த.சதானிகன்.]
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ச ப

ச ப  cadibadi, ெப.(n.)

   1.  வெப மான் ( ன்.);;{}, as lord of {}.

   2. மண ைணயர ்(தம்ப ); (இ.வ.);; husband and wife.

     [Skt.{}+pati → த.ச ப .]

ச டநியாயம்

 
 ச டநியாயம் cadiburuḍaniyāyam, ெப.(n.)

   கணவன் மைன யர ்தம் ள்ள உரிைம (சங்.அக.);; mutual rights and duties of husband and wife.

     [Skt.{}+puruta+{} → த.ச ட நியாயம்.]

ச லம்

ச லம் catīlam, ெப.(n.)

   1.  ங் ல் (மைல.);; bamboo.

   2. காற்  (சங்.அக.);; wind.

     [Skt.{} → த.ச லம்.]

ச னகம்

 
 ச னகம் catīṉagam, ெப.(n.)

   பய  (மைல.);; pulse.

     [Skt.{} → த.ச னகம்.]

ச னம்

 
 ச னம் catīṉam, ெப.(n.)

ச னகம் பாரக்்க (மைல.);;see {}.

ச ங்கம்

 
 ச ங்கம் caduṅgam, ெப.(n.)

   பறைவ; a bird.

ச ைதவதம்

 
 ச ைதவதம் sadusurudidaivadam, ெப.(n.)

   ப னா  (ேசாடச ரப்);  ரேலாைசக ெளான் ; middle variety of the sixth note of the gamut, one of {}-{}, q.v.

     [Skt.catur+{}+dhaivata → த.ச  ைதவதம்.]

ச ரிசபம்

 
 ச ரிசபம் sadusurudirisabam, ெப.(n.)

ச ைதவதம் பாரக்்க;see sadu-suruti-taivadam.

     [Skt.catur+{}+rsabha → த.ச  ரிசபம்.]

ச ட்கசாயம்

ச டக்சாயம் caduṭkacāyam, ெப.(n.)

   க ஞ் னம், மானம், மாைய, க ம்பற் ள்ள மாைய என்ற ய எண்ணங்கள் (ேம மந்.397, 
உைர);;     [Skt.catur+{} → த.ச டக்சாயம்.]

ச ட் ைக

 
 ச ட் ைக caduṭgigai, ெப.(n.)

   கட்டட உ ப் க ெளான் ;     [Skt.catus → த.ச ட் ைக.]
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ச ட்டயம்

ச ட்டயம் caduṭṭayam, ெப.(n.)

   1. நான்கன் ெதா ; aggregate of four.

     "சாதன ச ட்டயம்".

   2. ந வம்;     "ேகந் ரங்கண்டஞ் ச ட்டயெமன் " ( தான.மர .3);.

     [Skt.catustaya → த.ச ட்டயம்.]

ச தாரம்

 
 ச தாரம் cadudāram, ெப.(n.)

   அகட்டகம்; one of the six mystic centres of the human body in the genital region (சா.அக.);.

ச ரிைக

 
 ச ரிைக cadurigai, ெப.(n.)

   தவ (தப ); நாள்;     [Skt.{} → த.ச ரிைக.]

சேதக த்தர்

 
 சேதக த்தர ்catēkamuttar, ெப.(n.)

   இப் றப் ேலேய தன்ைனய வதற்  உலகப் பற் னின்  ல யவரக்ள்; that type of a person who has 
attained liberation of soul, having been restored from the influence of worldly maya or bondage (சா.அக.);.

     [Skt.sa-{}+mukta → த.சேதக த்தர.்]

சேதக த்

 
 சேதக த்  catēkamutti, ெப.(n.)

   உ ர ் த் ; final deliverance in the embodied condition of the soul, dist. fr. videga-mutti.

     [சேதக +  த் .]

     [Skt.se-{} → சேதகம்.]

     [த. த்  → Skt.mukti]

சேதக

 
 சேதக  catēkaru, ெப.(n.)

   இலவங்கப்படை்ட ( .அ.);; cinnamon bark.

சேதைக

சேதைக catēkai, ெப.(n.)

   உ ர ்உள்ெளா க்கத் ற் (நிஷ்ைட); ெபா ந் க்ைக ( . .4, 35, மைற.);;     [Skt.{} → த.சேதைக.]

சேதசன்

 
 சேதசன் catēcaṉ, ெப.(n.)

     ற் ரக் க் த் தைலவன் (யாழ்.அக.);; chief of a hundred villages.

     [Skt.{} → த.சேதசன்.]

சேதந் ரர்

சேதந் ரர ்catēndirar, ெப.(n.)

   42 பவேணந் ர ம், 32 வயந்தேரந் ர ம், 22 கற்ேபந் ர ம், சந் ரன்,  ரியன், நேரந் ரன், 
ேகந் ரன் என்ற நால்வ ம் ஆ ய இந் ரர ் ற் வர ்(மணிேம.27, 171, உைர);;     [Skt.{}+indra → 

த.சேதந் ரர.்]
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சேதரன்

 
 சேதரன் catēraṉ, ெப.(n.)

   பைகவன் (யாழ்.அக.);; foe, enemy.

     [Skt.{} → த.சேதரன்.]

சேதாகநாதர்

 
 சேதாகநாதர ்catōkanātar, ெப.(n.)

   நவநாத த்த ள் ஒ வர ்(ச .);; a {}, one of nava-{}-{}, q.v.

சேதாக

 
 சேதாக  catōkaru, ெப.(n.)

சேதக  பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

சேதாடம்

சேதாடம் catōṭam, ெப.(n.)

    ற்றத் டன் ய ; that which has flaws or defects.

     "ச ணேமனச ்சேதாடெமன வைவ ரண் ல்" ( ைள.மாணிக்க.66);.

     [Skt.sa-{} → த.சேதாடம்.]

சேதாதயம்

சேதாதயம் catōtayam, ெப.(n.)

   எப்ெபா ம்; always.

     "ேவண் வ தந்  சேதாதயம் ஆதரிப்பர"் (இர ணிய.13);.

     [சதம் + உதயம்.]

     [Skt.{} → சதம்.]

சந்த

 
 சந்த canda,  .ெப.அ.(adj.)

    ய்ைமயான (R.C.);; saintly.

     [It.santo → த.சந்த.]

சந்தக ட்பம்

 
 சந்தக ட்பம் candagabuṭbam, ெப.(n.)

   இலவங்கம் (மைல.);; cloves.

     [Skt.candana-puspa → த.சந்தக ட்பம்.]

சந்தகன்

 
 சந்தகன் candagaṉ, ெப.(n.)

    ங்கள் (யாழ்.அக.);; moon.

     [Skt.candaka → த.சந்தகன்.]

சந்த

சந்த  sandasu, ெப.(n.)

   1. யாப் ; metre.

   2. மைற ப் க ெளான்றாய் யாப் லக்கணங் ம் ல்; science of {} prosody, one of six {}.

     "சந்த த ய ஆறங்கங்க ம்" (ேவதா. .6, உைர);.  மைற (சங்.அக.);;

{}.

     [Skt.chandas → த.சந்த .]
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சந்த ரம்

 
 சந்த ரம் sandasuram, ெப.(n.)

   ெபா நிைலக் காய்சச்ல் (சாதாரண ரம்);; common fever without complications (சா.அக.);.

     [சந்த +  ரம்.]

     [Skt.chandas → த.சந்த.]

சந்தஞ்சம்

சந்தஞ்சம் candañjam, ெப.(n.)

   1. ஆண் மக்கட் ரிய ைகயைம  வைகக ள் ஒன்  ( லப்.பக்.92,  ழ்க் ப் .);;     ({}); one of the hand 
poses appropriate to men.

   2. ஈக்கள் ெமாய்த் த் ன் த் டக் காய் ன்ற இ ப் க்கடாரத் ல் டத் த் டரக்ைளத் 
தண் க் ம், நிரயச் றப்  (ேச .த க்ேகா.13);; a hell where thieves or dacoits are punished by being thrown into 
a boiling iron - cauldron, flies hovering about, and molesting them.

     [Skt.san-{} → த.சந்தஞ்சம்.]

சந்ததம்

சந்ததம் candadam, ெப.(n.)

   எப்ெபா ம்; always, perpetually, for ever.

     "சந்தத ஞ் ந் த்ேத" (மாறனலங்.663);.

     [Skt.santatam → த.சந்ததம்.]

சந்ததாவரண்ி

 
 சந்ததாவரண்ி candatāvarṇi, ெப.(n.)

   ெபான் வண்ணசச்ா ; an unknown plant supposed to be always yellow in colour (சா.அக.);.

சந்த

சந்த  candadi, ெப.(n.)

   1. வ த்ேதான்றல்; descebdant, heir.

     "சந்த  ெயனக்  நீேய" ( ரேபாத.2, 33);.

   2. மகன் ( ங்.);; son.

   3.  லம்; lineage, pedigree.

த.வ.  றங்கைட

     [Skt.santati → த.சந்த .]

சந்த ப் ரேவசம்

சந்த ப் ரேவசம் candadippiravēcam, ெப.(n.)

   தைல ைற தைல ைறயாய்; from generatin to generation.

     "ஆசந் ராற்கம் சந்த ப் ரேவசேம இைற யாக" (S.I.I.V.331);.

     [Skt.santati+pra-{} → த.சந்த ப் ரேவசம்.]

சந்த ட் -தல்

சந்த ட் -தல் candadimuṭṭudal,    5. ெச. . . (v.i.)

    லமற் ப்ேபாதல்; to become heirless or issueless.

த.வ. காலற் ேபாதல்.

     [சந்த  +  ட் -.]

     [Skt. santati → த.சந்த ]
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சந்தந த்

 
 சந்தந த்  candanadividdu, ெப.(n.)

   இைட ன் த் ெதாடரந்்  ஊ ம் த்த ழ் ; semen secreted constantly (சா.அக.);.

     [சந்தந  +  த் .]

     [Skt.santa-nati → த.சந்தந ]

சந்தயம்

சந்தயம் candayam, ெப.(n.)

   1. ஐயம்; doubt.

     "சந்தயந் ரீர"் (மாறனலங்.303, உைர);.

   2. ஐயவணி (மாறனலங்.136);;     [Skt.{} → த.சந்தயம்.]

சந்தர்ப்பைண

சந்தரப்்பைண candarppaṇai, ெப.(n.)

   பாரப்்பா க்  ழா ற்ெசய் ம் ந்  (சமாராதைன); (ைதலவ.ைதல.43);; feast given to Brahmins on 
religious or festive occasions.

     [Skt.san-tarp-pana → த.சந்தரப்்பைண.]

சந்தர்ப்பம்

சந்தரப்்பம் candarppam, ெப.(n.)

   1. சமயம்; circumstance, opportunity.

   2.  ன் ன்னைம ; context.

     'சந்தரப்்பத் ைதேநாக் ப் பாட க் ப் ெபா ள் ெகாள்ள ேவண் ம்'.

     [Skt.san-darbha → த.சந்தரப்்பம்.]

சந்த ைல

சந்த ைல candalīlai, ெப.(n.)

   1. நாற் கால் உ ரி ( வன்); ேபாற் ரி ம்,  ணரச்் ; four leggted cohabitation.

   2. ெகாக்ேகாகத் ற் ெசால் ள்ள, 64 காம ைளயாட் களில் ஒன்றா ய. (ப கரணம் என்பைதப் 
ேபான்ற);  லங் ப் ணரச்் ; human sexual intercourse like animals called pasukarnam-one of 64 sexual postures 
mentioned inthe Erotic Science (சா.அக.);.

     [Skt.sanda+{} → த.சந்த ைல.]

சந்த

 
 சந்த  candaṉu, ெப.(n.)

    மற் த் தந்ைதயான ங்கட(்சந் ர); லத்தரசன் ( ங்.);; a king of the lunar race, father or {} (சா.அக.);.

     [Skt.santanu → த.சந்த .]

சந்த ன்ெபற்
ேறான்

 
 சந்த ன்ெபற்ேறான் candaṉumuṉpeṟṟōṉ, ெப.(n.)

   சந்த ன் தற் தல்வன் மன் ( டா.);;{}, the eldest son of santanu.

     [சந்த  +  ன்ெபற்ேறான்.]

     [Skt.santanu → த.சந்த .]

சந்த மன்ைமந்த
ன்

 
 சந்த மன்ைமந்தன் candaṉumaṉmaindaṉ, ெப.(n.)

சந்த ன்ெபற்ேறான் பாரக்்க ( ங்.);;see {}.

     [சந்த  +  ன் + ைமந்தன்.]

     [Skt.santanu → த.சந்த .]
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சந்தா

 
 சந்தா candā, ெப.(n.)

   ெசய் த்தாள் த யவற் க் ச ்ெச த்த ேவண் ய கட்டணம் (இக்.வ.);; money subscription.

     [U.{} → த.சந்தா.]

சந்தாக்

 
 சந்தாக்  candākku, ெப.(n.)

   சவப்ெபட் ;     (Muham.); coffin.

     [Arab.{} → த.சந்தாக் .]

சந்தாதார்

 
 சந்தாதார ்candātār, ெப.(n.)

   உ ப் க்கட்டணம் ெகா ப்பவன் (இக்.வ.);; subscriber.

     [U.{} → த.சந்தாதார.்]

சந்தாபம்

சந்தாபம் candāpam, ெப.(n.)

   1.  ைக ( வா.);; socrching, burning.

   2. மனத் ன்பம்; distress, affliction.

     "சந்தாபந் ரந்்த சட ேகாபன்" ( வ். வாய். ற்.15);.

   3. எண் வைக நிரயங்க ள் ஒன்  ( .ேபா.பா.2, 3, பக்.230.);; one of eight kinds of nirayam.

   4. ெசய்த கரி  (பாவத் );க்  இரங் ைக (R.C.);; repentance, confession, penitence.

     [Skt.{} → த.சந்தாபம்.]

சந்தாமப்பம்

 
 சந்தாமப்பம் candāmappam, ெப.(n.)

   எ க்  (மைல.);; madar.

சந்தா யம்

 
 சந்தா யம் candāmiyam, ெப.(n.)

   வ ரம் (வச் ரம்);; diamond (சா.அக.);.

சந்தாயம்

சந்தாயம் candāyam, ெப.(n.)

   1. சஞ்சாயம், (இ.வ.);; management of lands, etc., by the proprietors themselves.

   2.  காயம் (ச தாயம்);, 5. (R.T.);

 anything held, in common by villagers.

     [Skt.sam-ud-{} → த.சந்தாயம்.]

சந்தாயநிலம்

 
 சந்தாயநிலம் candāyanilam, ெப.(n.)

   ெபா நிலம் (P.T.L.);; land held in common.

     [சந்தாய(ம்); + நிலம்.]

     [Skt.sam-du-{} → த.சந்தாய(ம்);.]
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சந்தாயயானம்

சந்தாயயானம் candāyayāṉam, ெப.(n.)

   ஓர ்அரசன் ன்ெதாட ம் பைகவைன வ  ைற னால், நண்பனாகச ்ெசய்  ெகாண்  
ன்னிற் ம் பைகவைன எ ரத்் ச ்ெசல் ஞ் ெசல  ( க் ரநீ , 336);; the march of a king against his enemy 

in front, making an ally of the enemy who attacks him frm behind.

     [Skt.{}+{} → த.சந்தாயயானம்.]

சந்தானக்

 
 சந்தானக்  candāṉakkuṟi, ெப.(n.)

   க த்தரித்தைல உ ெசய் ம் கள்; sign or symptom of pregnancy (சா.அக.);.

த.வ. க அைடயாளம்.

     [சந்தானம் +  .]

     [Skt.{} → த.சந்தானம்.]

சந்தான

 
 சந்தான  candāṉaguru, ெப.(n.)

   மர  வ  அ வா ரியன் (யாழ்.அக.);; hereditary guru or spiritual teacher.

     [சந்தானம் +  .]

     [Skt.{} → த.சந்தானம்.]

சந்தானசச்ாபம்

சந்தானசச்ாபம்1 candāṉaccāpam, ெப.(n.)

   தைல ைற ல்லாமற் ேபா ம்ப  ெசய் ம் ெமா  - சாவம் (I.M.P.Tn.328);; curse that prevents progeny.

     [Skt.san-{}+{} → த.சந்தானசச்ாபம்.]

 சந்தானசச்ாபம்2 candāṉaccāpam, ெப.(n.)

    ம்ப வ ம் ந க்கெவாட்டாமல் றராற் பா காக்கப்ப ஞ் ழந்ைத ( வ்.அமலனா .5, 
வ்யா, பக்.64-65);; child kept away in hiding or safe custody in order that the line may not become extinct by a catastrophe.

     [Skt.san-{}+{} → த.சந்தானசச்ாபம்.]

சந்தானசர்ேவாத்த
ம்

 
 சந்தானசரே்வாத்தம் sandāṉasarvōttam, ெப.(n.)

    வ ைணத்ேதான் யங்க ெளான் ; a treatise on {}, one of {}.

சந்தானசன்னிமாத்
ைர

 
 சந்தானசன்னிமாத் ைர sandāṉasaṉṉimāttirai, ெப.(n.)

    ளிர ் ரத் க் க் ெகா க் ம் மாத் ைர; a pill prescribed fer typhoid fever and delirium (சா.அக.);.

சந்தானத மம்

 
 சந்தானத மம் candāṉadarumam, ெப.(n.)

   நற்க யைடய ேவண் ச ்ெசய்யப்ப ம் அறம்; meritorious act done with the hope of attaining salvation. 
(சா.அக.);.

     [சந்தான(ம்); + த மம்.]

     [Skt.san-{} → சந்தான(ம்);.]
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சந்தானபரணி

 
 சந்தானபரணி candāṉabaraṇi, ெப.(n.)

   ெப  ம ந் ; Indian birth-wort-aristolochia indica (சா.அக.);.

சந்தானபரம்பைர

 
 சந்தானபரம்பைர candāṉabarambarai, ெப.(n.)

   ெமய்கண்ட ேதவர ் தல்வராக வந்த வணியக் ெகாண் ைபக் கற் த்  (ைசவ த்தாந்ததத்ைத 
உபேத த் ); வந்த வ  (ைசவாசாரிய);, ெகா வ  (பரம்பைர);; the line of succession of {} {} who 
promulgated the {} philosophy, {}, being regarded as the first among them.

     [Skt.san-{} + {} → த.சந்தானபரம்பைர.]

சந்தானம்

சந்தானம்1 candāṉam, ெப.(n.)

   1. வ த்ேதான்றல் (சந்த );; offspring, progeny, issue.

     " வாணி ரம் சயம் சந்தானம்" (தனிப்பா.);.

   2.  லம் (வ சம்);; descent, lineage, pedigree.

   3. ெதாடர் ; uninterrupted succession.

   4.   (பரம்பைர);; line of succession in spiritual preceptorship.

     "ெமய்கண்ட சந்தானம்".

   5.  வத்ேதான் யம் இ பத்ெதட்ட ள் ஒன்  (ைசவச.ெபா .335, உைர.);; an ancient {} scripture in sanskrit, 
one of 28 {}.

   6. ேதவ லகத்  ஐவைக மரங்க ள் ஒன்  ( வா.);; a tree of svarga, one of {}-taru.

     [Skt.san-{} → த.சந்தானம்.]

 சந்தானம்2 candāṉam, ெப.(n.)

   அம்  எய்ைக; shooting an arrow.

     [Skt.san-{} → த.சந்தானம்.]

சந்தானம ப்

சந்தானம ப்  candāṉamaṟippu, ெப.(n.)

   1.  ள்ைள ெப வைதத் த த்தல்; birth control.

   2.  ள்ைள ல்லாமற் ெசய்தல்; to make a woman barren or sterile (சா.அக.);.

     [சந்தானம் + ம ப் .]

     [Skt.{} → த. சந்தான(ம்);.]

சந்தானேரைக

 
 சந்தானேரைக candāṉarēkai, ெப.(n.)

   ைக வரி (ேரைக); வைக ( வா . ற.Ms.);;     [Skt.san-{}+{} → த.சந்தான ேரைக.]

சந்தானலட்

 
 சந்தானலட்  candāṉalaṭcumi, ெப.(n.)

   மகப்ேப ைடயவள் ( த் ரபாக் யம்);; offspring, progeny, considered as wealth.

     [Skt.san-{}+{} → த.சந்தான லட் .]
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சந்தான ரதம்

 
 சந்தான ரதம் candāṉaviradam, ெப.(n.)

   மகப்ேபறைடயச ்ெசய் ம் ேநான்  ( ன்.);; religious observance for obtaining offspring.

     [Skt.san-{}+vrata → த.சந்தான ரதம்.}

சந்தானிகைசவா
சாரியர்

சந்தானிகைசவாசாரியர ்sandāṉigasaivāsāriyar, ெப.(n.)

   சந்தான ரவர ்மாணவகர ்( ஷ்ய); மர ல் வந்த (ைசவக் ரவர)்; (I.M.P.N.A.276);; a {} priest owing allegiance 
to {}-kuravar.

     [Skt.{}+{} → த.சந்தானிகைசவாசாரியர.்]

சந் த்தம்

சந் த்தம் candittam, ெப.(n.)

   ஐயம் ெகாள்ளப்பட்ட ; that which is in doubt.

     "சந் த்தமா க் ன்ற வஸ் ல்" ( . .2, 59, ஞானப்.);.

     [Skt.san-digdha → த.சந் த்தம்.]

சந் பந்தனம்

சந் பந்தனம் candibandaṉam, ெப.(n.)

   1. நரம் ; nerve.

   2.  ட் கைள இ கக் கட் ம் தைச நார;் fibrous tissue by which muscles are attached to bones or other parts 
Tendon (சா.அக.);.

     [சந்  + பந்தனம்]

     [Skt.santi → த.சந் ]

சந் யாம்சம்

 
 சந் யாம்சம் candiyāmcam, ெப.(n.)

வ கள் சந் க் ம்காலம், ஓகம்,

 the period at the end of each yuga.

     [Skt.{}+{} → த.சந் யாம்சம்.]

சந் யாமடம்

சந் யாமடம் candiyāmaḍam, ெப.(n.)

   நிைலயான வ பா  ெசய்தற் ரிய நீரக்்கைர மண்டபம்; stone-building beside a tank or river where religious 
duties are performed.

     "சந் யா மடத்ேத த் தேபாதனர"் ( வாலாவா.63, 10);.

     [சத் யா + மடம்.]

     [Skt.san-{} → த.சந் யா.]

சந் யாமண்டபம்

 
 சந் யாமண்டபம் candiyāmaṇṭabam, ெப.(n.)

சந் யாமடம் பாரக்்க;see {}-madam.

     [சந் யா + மண்டபம்.]

     [Skt.san-{} → த.சந் யா.]

சந் யாராகம்

 
 சந் யாராகம் candiyārākam, ெப.(n.)

   ெசவ்வானம் ( ன்.);; crimson colour of the evening sky.

     [Skt.{}+{} → த.சந் யா ராகம்.]
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சந் ைய

சந் ைய1 candiyai, ெப.(n.)

சந் 3, 1 பாரக்்க;see {}3, 1.

     [Skt.{} → த.சந் ைய.]

 சந் ைய2 candiyai, ெப.(n.)

   மல் ைக (சங்.அக.);; jasmine.

     [Skt.{} → த.சந் ைய.]

சந் ர

 
 சந் ர candira, ெப.(n.)

   ெவள்ளா ; goat (சா.அக.);.

சந் ரகணம்

 
 சந் ரகணம் candiragaṇam, ெப.(n.)

    ல் தற் ெசய் ளின் த ல் அைம ம்ப ப் ளிமாங்காய் என் ம் வாழ்பா  பற் வ ம் 
நற்கணச் ரவ்ைக ( ங்.);; metrical foot consisting of one nirai, and tow {}, considered auspicious at the commencement 
of a poem.

     [சந் ர(ம்); + கணம்.]

     [Skt.candra → த.சந் ர(ம்);.]

சந் ரகபாலம்

சந் ரகபாலம் candiragapālam, ெப.(n.)

   ப ஞா ேநாய் (பரராச1, 24);; pain in the head, recurring in the evenings.

     [சந் ர(ம்); + கபாலம்.]

     [Skt.candra → த.சந் ர(ம்);.]

சந் ரகைல

சந் ரகைல candiragalai, ெப.(n.)

   1. நில ன் ; digit of the moon.

   2. நிலெவாளி; moon light.

     "சந் ரகாந்தம்" (அரிச.் . வாக.20);.

   3. தைல ற் ெபண்கள் அணிந் ெகாள் ம் ஓரணி; crescent shaped ornament for the hair, worn by women.

     "சந் ரகைலயார ்ேமகக் க க் ழைல" ( ரேமாத.் ரேதாஷ.5);.

   4. இைடகைல; breath passing through the left nostril.

     [சந் ர(ன்); + கைல.]

     [Skt.candra → த.சந் ரன்.]

சந் ரகாசம்

சந் ரகாசம் candirakācam, ெப.(n.)

   1.  வன் இராவண க் க் ெகா த்த வாள்; the sword presented by {} to {}.

   2. சந் ரகாசரசம் பாரக்்க (பதாரத்்த.122.);;see {}-{}-{}.

     [Skt.candra-{} → த.சந் ரகாசம்.]

சந் ரகாசரசம்

சந் ரகாசரசம் sandirakāsarasam, ெப.(n.)

   நீர ்வ வான ஒ வைக ம ந்  (பதாரத்்த.1221.);; a kind of decoction or medical infusion.

     [Skt.candra-{}+rasa → த.சந் ரகாசரசம்.]
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சந் ரகாஞ்சம்

 
 சந் ரகாஞ்சம் candirakāñjam, ெப.(n.)

   சந்தனம்; sandal (சா.அக.);.

சந் ரகாந்தக்கல்

சந் ரகாந்தக்கல் candirakāndakkal, ெப.(n.)

சந் ரகாந்தம் பாரக்்க ( லப்.10, 25, உைர.);;see {}-{}.

     [சந் ரன் + காந்தம் + கல்.]

     [Skt.candra → த.காந்தம் + த.கல்.]

சந் ரகாந்தச்
ைல

 
 சந் ரகாந்தச் ைல candirakāndaccilai, ெப.(n.)

சந் ரகாந்தம் பாரக்்க ( ன்.);;see {}-{}.

     [சந் ர(ன்); + காந்தம் +  ைல.]

     [Skt.candra → சந் ர(ன்);.]

சந் ரகாந்தசே்ச
ைல

சந் ரகாந்தசே்சைல candirakāndaccēlai, ெப.(n.)

   ேசைலவைக (பஞ்ச. க.116.);; a kind of saree.

     [சந் ரன் + காந்தம் + ேசைல.]

     [Skt.candra → சந் ர(ம்);.]

சந் ரகாந்தம்

சந் ரகாந்தம் candirakāndam, ெப.(n.)

   நில ெனாளி ல் நீரக்ால்வதா ய கல்வைக; moon stone, a crystal said to emit water when exposed to moon 
light, as moon beloved.

     "சந் ரகாந்த ெமன் ம் தண்மணி" ( வக.585);.

த.வ.நிலாக்கல்

     [சந் ர(ன்); + காந்தம்.]

     [Skt.candra → த.சந் ரன்.]

சந் ரகாந்தமணி

 
 சந் ரகாந்தமணி candirakāndamaṇi, ெப.(n.)

சந் ரகாந்தக்கல் ( ங்.);;see {}-{}-k-kal.

     [சந் ர(ன்); + காந்தம் + மணி.]

     [Skt.candra → த. சந் ரன்.]

சந் ரகாந்தாரி
சந் ரகாந்தாரி candirakāndāri, ெப.(n.)

   பண்வைக (பரத.இராக.103.);; a specific melody type.

சந் ரகாந்

சந் ரகாந்  candirakāndi, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் ஞ்ெச  (பதாரத்்த.255);; moon flower, lpomaea.

     [சந் ர(ம்); + காந் .]

     [Skt.candra → த.சந் ரம்.]

காந்தம் → காந்
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சந் ரகாம் யம்

 
 சந் ரகாம் யம் candirakāmbuyam, ெப.(n.)

   ெவண்டாமைர (மைல.);; white lotus.

     [Skt.{} → த.சந் ரகாம் யம்.]

சந் ரகாரம்

 
 சந் ரகாரம் candirakāram, ெப.(n.)

   ம  (அ);  ங்கள் ேபான்  வட்டமான தங்க வைளயங்கள் ேகாக்கப் ெபற்ற மாைலவைக (இ.வ.);; a 
necklace of moon-like gold ringlets.

     [Skt.candra+{} → த.சந் ரகாரம்.]

சந் ர

சந் ர  candiragi, ெப.(n.)

   ம ல்; peacock.

     "நீலசச்ந் ர  ேமல்ெகா " ( ப் .896);.

     [Skt.{} → த.சந் ர .]

     [P]

சந் ர ரகணம்

 
 சந் ர ரகணம் candiragiragaṇam, ெப.(n.)

   க ங்ேகாள் ெசங்ேகாள் (இரா  ேக க்);களால் நில  மைறக்கப்ப ைக; lunar eclipse.

த.வ. நிலாமைற, ேகாள்மைற.

     [Skt.andra + grahana → த.சந் ர ரகணம்.]

ரகணம் + பற் ைக

சந் ர ப்தன்

சந் ர ப்தன் candiraguptaṉ, ெப.(n.)

   1.  . .நான்காம் ற்றாண் ந்த ேமாரிய லத் ப் ேபரரசன்; the famous Maurya Emperor of the 4th 
century B.C.

   2.  த் ர த்தன் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {}.

     [சந் ர(ன்); +  ப்தன்.]

சந் ர ம்பம்

 
 சந் ர ம்பம் candiragumbam, ெப.(n.)

   நில ைன ன்னி த்  (உத்ேத த் ); மந் ர ரவ்மாக அைமத் ள்ள ம்பம் ( ன்.);; a sanctified water-
pot dedicaed to the moon.

     [சந் ர(ன்); +  ம்பம்]

     [Skt.candra → த.சந் ர(ன்);.]
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சந் ர

சந் ர 1 candiraguru, ெப.(n.)

   ெவண் த்  ( லப்.14, 195, அ ம்.);; white pearl.

     [சந் ர(ன்); +  .]

     [Skt.candra → த.சந் ரன்.]

 சந் ர 2 candiraguru, ெப.(n.)

{}, as the white complexioned preceptor of Asuras.

     [சந் ர(ன்); +  ]

     [Skt.candra → த.சந் ர(ன்);.]

சந் ர லம்

 
 சந் ர லம் candiragulam, ெப.(n.)

   அரச லம் ன்ற ள் ங்கைளக் ல தல்வனாகக் ெகாண்ட மர ; lunar race, as of kings descended from 
the moon, one of three {}-kulam, q.v.

த.வ.  ங்கள்மர

     [சந் ர(ன்); +  லம்]

     [Skt.candra → த.சந் ர(ன்);.]

சந் ரசா ைக

 
 சந் ரசா ைக candiracāligai, ெப.(n.)

சந் ரசாைல பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {}.

     [சந் ர(ன்); + சா ைக]

     [Skt.candra → த.சந் ர(ன்);.]

சந் ரசாைல

 
 சந் ரசாைல candiracālai, ெப.(n.)

   நிலா ற்றம் (யாழ்.அக.);; terrace on the house-top, as a place for enjoying moon light.

     [சந் ர(ன்); + சாைல]

     [Skt.candra → த.சந் ர(ன்);.]

சந் ர ைல

 
 சந் ர ைல sandirasilai, ெப.(n.)

சந் ரகாந்தம் பாரக்்க;see {}.

     [சந் ர(ன்); +  ைல]

     [Skt.candra → த.சந் ர(ன்);]

சந் ர த்த டம்

சந் ர த்த டம் sandirasuttasubuḍam, ெப.(n.)

   வானத் ல் நில  நிற் ம் உண்ைம நிைல (ெசந்.viii, 218);;     [Skt.candra+{}+sphuta → த.சந் ர த்த டம்.]

சந் ர வணம்

 
 சந் ர வணம் sandirasuvaṇam, ெப.(n.)

    ைரப்பற் ெசய்நஞ்  (சங்.அக.);; a mineral poison.

     [Skt.candra + su-parna → த.சந் ர வணம்.]
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சந் ர டன்

 
 சந் ர டன் candiracūṭaṉ, ெப.(n.)

சந் ரேசகரன் பாரக்்க;see {}.

     [சந் ர(ன்); +  டன்]

     [Skt.candra → த.சந் ர(ன்);.]

சந் ரேசகரம்

சந் ரேசகரம் candiracēkaram, ெப.(n.)

   586 ேகா ர ( கர);ங்கைள ம் 64 ேமனிைலக் கட் கைள ைடய ேகா ல் ( க் ர நீ , 230);; a temple 
with 586 towers and 64 storeys.

     [சந் ர(ம்); + ேசகரம்]

     [Skt.candra → த.சந் ர(ம்);.]

சந் ரேசகரன்

சந் ரேசகரன் candiracēkaraṉ, ெப.(n.)

    ைற  வன்;{}, as having the moon on his crown.

     "சந் ரேசகர னம ந்தானங்கள்" (ெபரிய .ேகாசெ்சங்.14);.

     [Skt.canda-{} → த.சந் ரேசகரன்.]

சந் ரஞானம்

சந் ரஞானம் candirañāṉam, ெப.(n.)

    வத்ேதான் யம் இ பத்ெதட்ட ள் ஒன்  (ைசவச.ெபா .334, உைர.);; an ancient {} scripute in sanskrit, 
one of 28 {}, q.v.

     [Skt.candra-{} → த.சந் ரஞானம்.]

சந் ரத்

சந் ரத்  candirattīvu, ெப.(n.)

     ஆண் ற்  அணித்தாக வட ைச ள்ள  ( .ேபா.பா.2, 3, பக்.208);; an island to the north of 
kuruvarudam.

     [சந் ர(ம்); +  ]

     [Skt.candra → த.சந் ர(ம்);]

சந் ர பம்

 
 சந் ர பம் candiratīpam, ெப.(n.)

    ரிட் க ; the Brittish Isles (சா.அக.);.

     [சந் ர +  பம்]

     [Skt. candra → த.சந் ர]

வம் →  பம்.

சந் ரதரிசனம்

சந் ரதரிசனம் sandiradarisaṉam, ெப.(n.)

   1.  ழந்ைதக்  மங்கலக் காலத் ல் நிலைவ தன் தற் காட் ஞ் சடங்  ( ன்.);; ceremony of showing 
the moon to a child for the first time in an auspicious evening.

   2. வளர் ைற ல் தன் தல் நில  கட் லனா ைக; sighting of the moon in the sky for the first time after new 
moon.

த.வ.நிலாக்காட்

     [Skt.candra+{} → த.சந் ரசரிசனம்.]
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சந் ர ைச

 
 சந் ர ைச sandiradisai, ெப.(n.)

 north, as {} quarter.

     [சந் ரன் +  ைச]

     [Skt. candra → த.சந் ரன்.]

சந் ரப் ைற

சந் ரப் ைற candirappiṟai, ெப.(n.)

   1. மகளிரணி ம் ைறேபான்ற க த்தணி; crescent-shaped necklace of women.

     [சந் ரன் +  ைற]

     [Skt.candra → த.சந் ரன்.]

சந் ரபதம்

சந் ரபதம் candirabadam, ெப.(n.)

   நில  (சந் ர); மண்டலம் ( வ். ெந ந்.5, வ்யா.);; lunar region.

     [சந் ர(ன்); + பதம்]

     [Skt.candra → த.சந் ர(ம்);.]

சந் ரபாணி

சந் ரபாணி candirapāṇi, ெப.(n.)

   வ ரக்கல்; diamond.

     "சந் ரபாணி தைகெப  க ப் ைண" ( லப்.6, 104.);.

     [Skt.candra + {} → த.சந் ரபாணி.]

சந் ரபாவ

 
 சந் ரபாவ  candirapāvali, ெப.(n.)

   மாதரக்ள் கா ல் அணி ம் நில  வ வான ஓராபரணம் (இ.வ.);; moon-sahped earornament worn by women.

     [Skt.candra+{} → த.சந் ரபாவ .]

     [P]

சந் ர ம்பம்

 
 சந் ர ம்பம் candirabimbam, ெப.(n.)

   நில மண்டலம்; disc or orb of the moon.

     [Skt.candra + bimba → த.சந் ர ம்பம்.]

சந் ர சம்

 
 சந் ர சம் candirapīcam, ெப.(n.)

   தம்பலப் ச்  ( .அ.);; cochineal insect.

சந் ர ட்கரணி

சந் ர டக்ரணி candirabuṭkaraṇi, ெப.(n.)

    வரங்கத்  ( ரங்கத் );க் ேகா ள்ள ெபாய்ைம; a small tank inside the {} temple.

     "தாழ் றப் ேபழ க்  நன்னீ ைற சந் ர டக்ரணி  ேம ம்" ( ரப்்.5);.

     [Skt.candra + {} → த.சந் ர டக்ரணி.]
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சந் ர டம்

சந் ர டம்1 candirabuḍam, ெப.(n.)

   நிலெவாளி ல் ைவதெ்த க் ம் ம ந் ப் டம் (Med.);; calcination for medical purpose, done in moon light.

     [சந் ரம் +  டம்]

     [Skt.candra + த.சந் ரம்.]

 சந் ர டம்2 candirabuḍam, ெப.(n.)

   1. வானத் ல் நில  (சந் ரன்); ேதான் ம் நிைல ( ன்.);;   2. சந் ர த்த டம் பாரக்்க;see {}-{}.

     [Skt.candra+sphuta → த.சந் ர டம்.]

சந் ரமண்டலம்

சந் ரமண்டலம் candiramaṇṭalam, ெப.(n.)

   1. நில  (சந் ர);ன  வட்டம்; orb or disc of the moon.

     "சந் ரமண்டலம்ேபாற் றாேமாதரன் ைக ல்... ஏ " ( வ்.நாய்ச.்,4);.

   2. ஞா ற்  (ஆ த்த); மண்டலத் ற்  ேம ள்ள ம் வா லகத்ைதச ்சாரந்்த மா ய உலகம் 
( .ேபா.பா.2, 3);; the region or sphere of the moon belived to be above the sun's region.

   3. கபாலமத் ள்ள ஓர ்ஓக டம் (ேயாகஸ்தானம்); (ேவதா.கட.்50);;த.வ.  ங்கள்மண் லம்

     [சந் ர(ன்); + மண்டலம்.]

     [Skt.candra → சந் ர(ன்);.]

சந் ரமணி

 
 சந் ரமணி candiramaṇi, ெப.(n.)

சந் ரகாந்தம் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {}.

     [சந் ர(ன்); + மணி.]

     [Skt.candra → சந் ர(ன்);.]

சந் ரமத் ம த்

 
 சந் ரமத் ம த்  candiramattimabutti, ெப.(n.)

   நில ன  சராசரி க  ( ன்.);;     [சந் ரமத் மம் +  த் .]

     [Skt.candra + madhya → த.சந் ரமத் மம்.]

சந் ரமத் யம்

சந் ரமத் யம் candiramattiyam, ெப.(n.)

    ங்கமத் யம் க த்  ய்ைமச ்ெசய்யப் படாத நில ன் (சந் ர);க  (ெசந்.viii, 218);;     [Skt.candra + 
Madha → த.சந் ரமத் யம்.]

சந் ரம

 
 சந் ரம  candiramadi, ெப.(n.)

   அரிச ்சந் ரன் மைன  (அரிச.் .);;{} queen.

சந் ரமந்ேதாசச்ம்

 
 சந் ரமந்ேதாசச்ம் candiramandōccam, ெப.(n.)

   க வலயத் ந்  ங்கள் (சந் ரன்); ெசல் ம் அ க ரம்;     [Skt.candra+{} → த.சந் ரமந்ேதாசச்ம்.]

சந் ரம

 
 சந் ரம  candiramavuli, ெப.(n.)

   ைவப்  நஞ்  (நீலபாடாணம்);; a kind of arsenic (native); (சா.அக.);.
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சந் ரமாசம்

 
 சந் ரமாசம் candiramācam, ெப.(n.)

   இரண்  மைற உலா ம கட் ைடப்பட்ட காலம் (சாந் ரமான மாதம்); (C.G.);; lunar month.

     [Skt.candra → த.சந் ர(ன்);.]

மாதம் → மாசம்.

சந் ரமாைல

 
 சந் ரமாைல candiramālai, ெப.(n.)

   க த்தணி வைக (இ.வ.);; a kind of necklace.

     [சந் ர(ம்); + த.மாைல.]

     [Skt.candra → த.சந் ர(ம்);.]

சந் ரமானம்

 
 சந் ரமானம் candiramāṉam, ெப.(n.)

சாந் ரமானம் பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

     [Skt.candra → சந் ரன் + த.மானம் → சந் ரமானம்.]

சந் ர

 
 சந் ர  candiramurugu, ெப.(n.)

    ைற வ வாயைமந்த காதணி வைக; crescent shaped ear-ornament.

     [Skt.candra + U.candramuru + த. .]

சந் ரேமா

 
 சந் ரேமா  candiramōli, ெப.(n.)

சந் ரெமௗ  பாரக்்க;see {}.

சந் ரெமௗ

சந் ரெமௗ  candiramauli, ெப.(n.)

சந் ரேசகரன் பாரக்்க;see {}.

     "சந் ரெமௗ  ர ்ெவண்டாமைர" ( ர ங்.வசவண்ணரவ்.45);.

     [Skt.candra+mauli → த.சந் ரெமௗ .]

சந் ரேயாகம்

 
 சந் ரேயாகம் candirayōkam, ெப.(n.)

    றப்  ஓைர ந்  ஏழா டம் தல் பன்னிரண்டாம் இடம் வைர ம் ஏ  ேகாள்கள் வரிைசயாய் 
நிற் ம் ஓகம் (சங்.அக.);;     [Skt.candra+{} → த.சந் ரேயாகம்.]

சந் ரேராகம்

சந் ரேராகம்1 candirarōkam, ெப.(n.)

   ெவளியன் (உன்மத்தம்);; moon-struck (சா.அக.);.

 சந் ரேராகம்2 candirarōkam, ெப.(n.)

   1. ெதா ேநாய்; a kind of leprosy.

   2. ைபத் யம்; lunacy.

     [Skt.candra+{} → த.சந் ரேராகம்.]
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சந் ரேரா

 
 சந் ரேரா  candirarōki, ெப.(n.)

    த் ப் (ைபத் யம்);  த்தவன்; a man in the moon, mad man (சா.அக.);.

     [Skt.candra + {} → த.சந் ரேரா .]

சந் ரேரைக

சந் ரேரைக1 candirarēkai, ெப.(n.)

சந் ரகைல1 பாரக்்க;see {}.

     [Skt.candra + {} → த.சந் ரேரைக.]

 சந் ரேரைக2 candirarēkai, ெப.(n.)

   ைகவரி (ேரைக); வைக;     "ம த சந் ரேரைக னால்" ( வா . ற.Ms.);.

     [Skt.candra+{} → த.சந் ரேரைக.]

சந் ரலக் னம்

 
 சந் ரலக் னம் candiralakkiṉam, ெப.(n.)

    ப் ட்டா ெரா வர ் றந்த காலத் ல் ங்களி க் ம் ஓைர;     [Skt.candra+lagna → 
த.சந் ரலக் னம்.]

சந் ரலவணம்

சந் ரலவணம் candiralavaṇam, ெப.(n.)

   1. இந் ப் ; rock salt.

   2. க ப் ரம் ( .அ.);; camphor.

     [Skt.candra+lavana → த.சந் ரலவணம்.]

சந் ரேலைக

சந் ரேலைக candiralēkai, ெப.(n.)

சந் ரகைல, 1 பாரக்்க;see {}.

     [Skt.candra-{} → த.சந் ரேலைக.]

சந் ரேலாகம்

சந் ரேலாகம் candiralōkam, ெப.(n.)

சந் ரமண்டலம், 2 பாரக்்க;see {} 2.

     [சந் ரன் + உலகம்]

     [Skt.candra + த.சந் ர(ன்);]

     [த.உலகம் → Skt.Loka]

சந் ரவங்

 
 சந் ரவங்  candiravaṅgi, ெப.(n.)

    ைறவ வாயைமந்த தைலயணி வைக; cresecnt shaped ornament for head.

     [சந் ரன் + வங் .]

     [Skt.candra → த.சந் ரன்.]

சந் ரவட்டக் ைட

 
 சந் ரவட்டக் ைட candiravaḍḍakkuḍai, ெப.(n.)

   அரசச ் ன்னங்களில் ஒன்றா ய ெவண்ெகாற்றக் ைட (ெகா.வ.);; state umbrella in the form of a moon, one 
of king's paraphernalia.

     [சந் ர(ம்); + வட்டம் ைட.]

     [Skt.candra → த.சந் ர(ன்);.]
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சந் ரவட்டம்

சந் ரவட்டம் candiravaṭṭam, ெப.(n.)

சந் ரவட்டக் ைட பாரக்்க;see {}.

     "ெவண்சந் ரவட்ட ேமலாட" (காளத்.உலா.171);.

     [சந் ர(ம்); + வட்டம்.]

     [Skt.candra → த.சந் ர(ம்);.]

சந் ரவம்சம்

 
 சந் ரவம்சம் candiravamcam, ெப.(n.)

சந் ர லம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.candra+{} → த.சந் ரவம்சம்.]

சந் ரவலயம்

 
 சந் ரவலயம் candiravalayam, ெப.(n.)

    லம் வ வா யைமந்த இன்னியவைக (J);; brass-ring filled with pebbles, worn on each thumb by a street-singer 
and used as a small tabour.

     [சந் ர(ம்); + த.வலயம்.]

     [Skt.candra → த.சந் ர(ம்);.]

சந் ரவைளயம்

சந் ரவைளயம் candiravaḷaiyam, ெப.(n.)

   1. ேதாற்க  வைக ( லப்.3, 27, உைர);; a kind of drum.

   2. சந் ரவலயம் பாரக்்க;see {}.

   3. ெதாட் ல் த யவற்ைறத் ெதாங்க வதற்  ேமற் ைர ல் மாட்  ன்ற வைளய வைக; ring 
fixed on the ceiling for suspending a swing.

   4.  ணற் ள் வட்டமாக அைமத்  இறக்கப்ப ம் ெநல் க்கடை்ட; a circular frame of nelli tree fixed at the 
bottom of a well.

     [சந் ர(ம்); + வைளயம்.]

     [Skt.candra → த.சந் ர(ம்);.]

சந் ரவா

சந் ரவா  candiravāti, ெப.(n.)

   நிலா லகம் அைடவேத த் ெயன்  த க் ேவான் (த.நி.ேபா.287);; one who holds that final liberation 
consists in reaching the moon's world.

     [Skt.candra+{} → த.சந் ரவா .]

சந் ரவாள்

சந் ரவாள் candiravāḷ, ெப.(n.)

சந் ரகாசம், 1 பாரக்்க;see {}, 1.

     "எவ்வைகப் பைட ம் ெவல் ஞ் சந் ரவா  ந்தான்" (உத்தரரா.வைரெய த்.75);.

     [சந் ர(ம்); + த.வாள்.]

     [Skt.candra → த.சந் ர(ம்);.]

சந் ரவாளி

 
 சந் ரவாளி candiravāḷi, ெப.(n.)

   ேசைலவைக (இ.வ.);; a kind of saree.

     [சந் ர(ம்); + வாளி.]

     [Skt.candra → த.சந் ர(ம்);.]
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சந் ரன்

சந் ரன் candiraṉ, ெப.(n.)

   1.  ங்கள்; moon.

   2.  ேபரன்;{}.

     "சந் ர ைச" ( வா.);.

   3. இைடகைல; breath of the left nostril.

     "சந் ர ெனா ங்  நிற்பத ்தபனேன சரிக் மா " (பாரத.வா ேதவைன.8);.

த.வ.நில ,  ங்கள்

     [Skt.candra → த.சந் ரன்.]

சந் ரன் ப்

 
 சந் ரன் ப்  candiraṉcippi, ெப.(n.)

    த் ச் ப்  (யாழ்.அக.);; oyster-shell containing pearl.

     [சந் ர(ம்); +  ப் .]

     [Skt.candra → சந் ரன்]

சந் ர ப்

 
 சந் ர ப்  candiraṉuppu, ெப.(n.)

   இந் ப் ; rock-salt (சா.அக.);.

சந் ராட்டமம்

 
 சந் ராட்டமம் candirāṭṭamam, ெப.(n.)

    றப் ய ஓைர னின்  எட்டா டத் லைமந்த நாண் ன்க டன் ங்கள் க் ம் 
நிைல;     [Skt.{} → சந் ராஷ்டமம் → த.சந் ராட்டமம்.]

சந் ராதபம்

 
 சந் ராதபம் candirātabam, ெப.(n.)

   நிலெவாளி (இலக்.அக.);; moon light.

     [Skt.candra+{} → த.சந் ராதபம்.]

சந் ரா த்தம்

சந் ரா த்தம் candirātittam, ெப.(n.)

   அ கன  க் ைட ள் ஒன்  ( லப்.11, 1, உைர);; an umbrella of Arhat, one of mu-k-kudai.

     [Skt.{} → த.சந் ரா த்தம்.]

சந் ரா த்தவைர
ம்

சந் ரா த்தவைர ம் candirātittavaraiyum,     .எ.(adv.)  ங்கள், ஞா ள்ள வைர ல்; as long as moon and 
sun endure.

     "இத்தன்மம் சந் ரா த்தவைர ம் நடக்கக் கடவதாக ம்" (S.I.I.i,109);.

     [சந் ரா த்த(ம்); + வைர ம்.]

     [Skt.{} → த.சந் ரா த்தம்.]

சந் ரா த்தவல்

சந் ரா த்தவல் candirātittaval,  .எ.(adv.) சந் ரா த்தவைர ம் பாரக்்க;see {}.

     "இத்ேதவரக்் ச ்சந் ரா த்தவல் இ ப்பாரக்ளாக ம்" (S.I.I.iii,94);.

     [Skt.{} → த.சந் ரா த்தவல்.]
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சந் ரா டம்

 
 சந் ரா டம் candirāpīṭam, ெப.(n.)

சந் ரேசகரன் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {}.

     [Skt.candra+{} → த.சந் ரா டம்.]

சந் ரா தம்

 
 சந் ரா தம் candirāyudam, ெப.(n.)

    ைறவ வான அம் ; a crescent headed arrow.

     [Skt.candra+a-yudha → த.சந் ரா தம்.]

சந் ராேலாகம்

 
 சந் ராேலாகம் candirālōkam, ெப.(n.)

   ஓர ்அணி லக்கண ல்; a treatise on rhetoric.

     [Skt.{} → த.சந் ராேலாகம்.]

த.உலகம் → Skt.ேலாகம்

சந் ராவர்த்தம்

 
 சந் ராவரத்்தம் candirāvarttam, ெப.(n.)

   ஞா மைற ம் ேநரத் ந்  நள்ளிர  வைர உள்ளதா ய தைலேநாய் வைக ( வரட)்;; severe head-
ache which begins at sunset and leves only after midnight.

     [Skt.{} → த.சந் ராவரத்்தம்.]

சந் ரி

சந் ரி1 candiri, ெப.(n.)

   பல ஆண் களின் ங்கள், நாள் த யவற் ன் ப்  (ெகா.வ.);; almanac, calendar, usually of several 
years.

     [U.jantri → த.சந் ரி.]

 சந் ரி2 candiri, ெப.(n.)

சந் ரகம்2, 3 பாரக்்க;see {}3.

     "சந் ரிேயாைலையக் கண் " (இராமநா.அேயாத்.2);.

சந் ரியம்
சந் ரியம் candiriyam, ெப.(n.)

சந் ரகம்2, 3 பாரக்்க;see {}2

சந் ரேராதயக்
ளிைக

 
 சந் ரேராதயக் ளிைக candirarōtayagguḷigai, ெப.(n.)

    தம்ைபச ் த்தர ் ைறப்ப  ெசய்  ளிரக்்காய்சச்ல், காய்சச்ல் ேபான்றவற் ற் க் ெகா க் ம் 
மாத் ைர; a pill prepared according to the process of kudambai siddha and prescribed for fever and delirum (சா.அக.);.

த.வ.நிலாக் ளிைக

     [சந் ேராதயம் +  ளிைக.]

     [Skt.candra+udaya → த.சந் ேராதயம்.]
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சந் ேராதயம்

சந் ேராதயம் candirōtayam, ெப.(n.)

   1. நிலாத்ேதாற்றம்; moon rise.

   2.  ளிரச்் ையத் த ம் ஒ வைக மாத் ைர (பதாரத்்த.1221);;த.வ. நிலா தயம்

     [சந் ர(ன்); + உதயம்எ.]

     [Skt.candra → த.சந் ர(ன்);.]

சந் ேராபராகம்

 
 சந் ேராபராகம் candirōparākam, ெப.(n.)

சந் ர ரகம் பாரக்்க;see {}giraganam.

     [Skt.candra + {} → த.சந் ேராபராகம்.]

சந் ேராபாலம்ப
னம்

 
 சந் ேராபாலம்பனம் candirōpālambaṉam, ெப.(n.)

   காதல ட் ரிந்ேதார ் ரி த் ன்பத்தால் ங்கைளப் ப த் க் ைக; reproach of the moon by a lover in 
separation.

     "சந் ேராபாலம்பனப் படலம்" (ைநடத.);.

     [Skt.candra+{}-lambhana → த.சந் ேரா பாலம்பனம்.]

சந் வாதம்

சந் வாதம் candivātam, ெப.(n.)

    ல்வா  என் ம் ேநாய் (ைபஷஜ.190);; rheumatism.

     [Skt.san-dhi+{} → த.சந் வாதம்.]

சந் க் ரகம்

 
 சந் க் ரகம் candiviggiragam, ெப.(n.)

   ஐந்  ழ்ச் க ள் (பஞ்சதந் ரங்க ள்); ஒன்றா ய அ த் க் ெக க்ைக; associating with a foe with a 
view to ruin him, one of {}.

     [Skt.san-dhi+vi-graha → த.சந் க் ரகம்.]

சந் க் ர

 
 சந் க் ர  candiviggiragi, ெப.(n.)

   அைமசச்ன் (இ.வ.);; minister.

     [Skt.sandhi+vi-graha → த.சந் க் ர .]

சந் க் னம்

 
 சந் க் னம் candukkiṉam, ெப.(n.)

   ெப ங்காயம்; asafoetida (சா.அக.);.

சந் ேகாபம்

 
 சந் ேகாபம் canduāpam, ெப.(n.)

   காரணம் இல்லாமேல ட் க க்ேகற்ப ம் அழற் ; inflammation of a joint (சா.அக.);.

சந் ட்டன்

சந் ட்டன் canduṭṭaṉ, ெப.(n.)

   ெபாந் ைக ( ப் ); ைடயவன்; one who is happy, contented.

     "ராஜ ம் சந் ஷ்டனாய்" ( பரம்.102, பன்னீ.);.

     [Skt.san-tusta → த.சந் ட்டன்.]
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சந் ட்

சந் ட்  canduṭṭi, ெப.(n.)

சந்ேதாச(ட);ம் 1, 2 பாரக்்க;see {} 1, 2.

     [Skt.san-tusti → த.சந் ட் .]

சந் க்

 
 சந் க்  candūkku, ெப.(n.)

   ெபட்  ( ன்.);; chest, box, coffer.

     [U.{} → த.சந் க் .]

சந் க் சட்

 
 சந் க் சட்  sandūkkusaṭsi, ெப.(n.)

   க லப் ேபைழ ஆய் ச ்ேசாதைன ( ன்.);; inspection of coffers or treasury.

     [U/{}+{} → த.சந் க் சட் .]

சந்ேதகக்காரன்

சந்ேதகக்காரன் candēkakkāraṉ, ெப.(n.)

   1. எதனிடத் ம் ஐயங் (அசச்ம்); ெகாண்டவன்; suspicious, mistrustful person.

   2. (சந்ேத க் கப்பட்டவன்); ஐயப்பாட் ற் ரியவன் (இ.வ.);; suspect.

     [சந்ேதகம் + காரன்.]

     [Skt.san-{} → த.சந்ேதகம்.]

சந்ேதகப் ராணி

 
 சந்ேதகப் ராணி candēkappirāṇi, ெப.(n.)

    க எளி ல் ஐயப்ப ேவான்; one who is suspicious by nature ( ரியா.);.

த.வ. ஐயங்ெகாளி

     [Skt.san-{} + {} → த.சந்ேதகப் ராணி.]

சந்ேதகம்

சந்ேதகம் candēkam, ெப.(n.)

   1. ஐயம்; doubt, uncertainty, hesitation.

     "இ ேலா சந்ேதக ல்ைல" (தா .ேதேசா.3);.

   2.  ற்றம் பற் க் ெகாள் ம் ஐயம்; suspicion.

   3. இல்லாைம; deficiency, want, used euphemistically.

     "சாப்பாட்ட க் ச ்சந்ேதகம்" (J);.

   4. ேபரிடர;் peril, risk.

த.வ. ஐயம்

     [Skt.san-{} → த.சந்ேதகம்.]

சந்ேதகவாரணம்

சந்ேதகவாரணம் candēkavāraṇam, ெப.(n.)

   ஒ க்கங்கள் ப னான்க ள் ஒன்றா ய ஐயந்ெதளி க்ைக ( ன்.);; clearing of doubts, one of 14 {}-virutti, 
q.v.

     [Skt.san-{}+{} → த.சந்ேதக வாரணம்.]

சந்ேதகாலங்காரம்

 
 சந்ேதகாலங்காரம் candēkālaṅgāram, ெப.(n.)

   ஐயவணி (Rhet.);; a figure of speech.

     [Skt.san-{}+{}-{} → த.சந்ேதகாலங்காரம்.]
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சந்ேத

சந்ேத 1 candēkittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1.  ணி  ெகாள்ளா த்தல்; to doubt, hesitate.

   2. ( ற்ற ளதாக); ஐயப்ப தல்; to suspect.

த.வ. ஐயப்ப தல்

     [Skt.san-{} → த.சந்ேத -.]

 சந்ேத 2 candēki, ெப.(n.)

சந்ேதகக்காரன் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.san-{} → த.சந்ேத .]

சந்ேதசம்

 
 சந்ேதசம் candēcam, ெப.(n.)

    ; message,embassy.

     [Skt.san-{} → சந்ேதசம்.]

சந்ைதெசால்( )-
தல்

சந்ைதெசால்( )-தல் sandaisolludal,    8. ெச. ன்றா .(v.t.)

   மைற த யன ஓ தல்; to recite the {}, etc.

     "ேவதசச்ந்ைத ெசால் " ( வாலவா.56, 19);.

     [Skt.chandas → சந்ைத + த.ெசால்( );-.]

சந்ேதாக த் ரம்

சந்ேதாக த் ரம் candōkacūttiram, ெப.(n.)

   சாமேவத லவ க் ரிய கற்ப ல்;{} prescribing the rites and rituals of the {} sect.

     "இக்ேகாத் ரத் ச ்சந்ேதாக த் ரத் " (S.I.I.ii, 522, 54);.

     [Skt.{}-ga+{} → த.சந்ேதாக த் ரம்.]

சந்ேதாகன்

சந்ேதாகன் candōkaṉ, ெப.(n.)

   1. சாமேவதத் க்  உரியவன்; brahmin belonging to the {} sect.

   2. மைறெயான்றால் மட் ம் அ யப்ப ம் பரம்ெபா ள்; God, as one who can be realised only through {}.

     "சந்ேதாகன்... சாமேவ " ( வ்.ெபரிய .5, 5, 9);.

     [Skt.{}-ga → த.சந்ேதாகன்.]

சந்ேதாசம்

சந்ேதாசம் candōcam, ெப.(n.)

   1. ம ழ்ச் ; pleasure, delight.

   2. மனநிைற ; satisfaction, gratification.

   3. நன்ெகாைட (இ.வ.);; present.

     [Skt.{} → த.சந்ேதாசம்.]

சந்ேதா -த்தல்

சந்ேதா -த்தல் candōcittal, ெச. . .(v.i.)

   1. ம ழ்தல்; to rejoice.

   2. ெபாந் ைக அைடதல்; to be gratified.

     [Skt.{} → த.சந்ேதா -த்தல்.]

சந்ேதாட னி

 
 சந்ேதாட னி candōṭagiṉi, ெப.(n.)

    ன்பநீக்கம்; to get rid of sufferings (சா.அக.);.

263

www.valluvarvallalarvattam.com 17699 of 19068.



சந்ேதாடம்

சந்ேதாடம் candōṭam, ெப.(n.)

சந்ேதாசம் பாரக்்க;see {}.

     "சந்ேதாடேமாட டக்கன்றைனத் தான் பாரத்் டேலா ம்" ( ரேபாத.5. 27);.

     [Skt.san-{} → த.சந்ேதாடம்.]

சந்ேதா தம்

__,

ெப.(n.);

சந்ேதா  பாரக்்க ( வா.);;see {}.

சந்ேதா

 
 சந்ேதா  sandōpisidi, ெப.(n.)

சந்ேதா  பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

     [Skt.{} → த.சந்ேதா .]

சந்ேதா

சந்ேதா  sandōvisidi, ெப.(n.)

   மைற ன் ஓைசகைள (சந்தங்கைள); உணரத்் ம் ல் ( .ேபா.பா.1, 1, பக்.62);; treatise on prosody, 
especially {}.

     [Skt.{}-viciti → த.சந்ேதா .]

சந்நத்தம்

 
 சந்நத்தம் cannattam, ெப.(n.)

சன்னத்தம் பாரக்்க;see {}.

சந்நத்தன்

 
 சந்நத்தன் cannattaṉ, ெப.(n.)

சன்னத்தன் பாரக்்க;see {}.

சந்நதம்

 
 சந்நதம் cannadam, ெப.(n.)

சன்னதம் பாரக்்க;see {}.

சந்ந த்தம்

 
 சந்ந த்தம் cannabittam, ெப.(n.)

   கண்ட ண்டம்; the name for several pieces sliced or eut off (சா.அக.);.

சந்நம்

சந்நம் cannam, ெப.(n.)

   1. அரா ய ெபா ; fine particles obtained by filing as of metals.

   2.  ெகம் க் கற்கள்; small fine rubies (சா.அக.);.

சந்நி தம்

சந்நி தம் cannigidam, ெப.(n.)

   அண்ணணியம்;  க அ ள்ள  (மணிேம.14, 29, உைர);; that which is near or proximate.

த.வ. அண்ைமநிைல

     [Skt.san-ni-hita → த.சந்நி தம்.]
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சந்நிதானம்

 
 சந்நிதானம் cannitāṉam, ெப.(n.)

சன்னிதானம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{} → சந்நிதானம்.]

சந்நி

 
 சந்நி  cannidi, ெப.(n.)

சன்னி  பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{} → த.சன்னி  → சந்நி .]

சந்நி த் வாரம்

 
 சந்நி த் வாரம் cannididduvāram, ெப.(n.)

   ேகா ற்கத  தா ட் க் ங்கால் க வைற ல் உள்ள ( ல க் ரகத்ைதக்);  லவைர 
வ ப வதற்  உத யாகத் ம ல் ைமக்கப்பட்ட ைழ (இ.வ.);; aperture in the wall of a temple through 
which the deity can be seen even when the door is shut.

     [Skt.san-ni-dhi+{} → த.சந்நி த் வாரம்.]

சந்நிபாதம்

 
 சந்நிபாதம் cannipātam, ெப.(n.)

சன்னிபாதம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{} → த.சந்நிபாதம்.]

சந்நிய -த்தல்

சந்நிய -த்தல் sanniyasittal,    4 ெச. . . & ெச. ன்றா  (v.i.&v.t.)

சன்னிய -த்தல் பாரக்்க;see {}-.

     [Skt.{} → த.சன்னிய  → சந்நிய .]

சந்நியம்

சந்நியம் canniyam, ெப.(n.)

   1. உடல் (ேதகம்);; body.

   2. மரமஞ்சள்; tree turmeric coscinum.fenestratum.(சா.அக.);.

சந்நியாசம்

 
 சந்நியாசம் canniyācam, ெப.(n.)

சன்னியாசம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.san-{} → த.சன்னியாசம் → சந்நியாசம்.]

சந்நியாசேயாகம்

சந்நியாசேயாகம் canniyācayōkam, ெப.(n.)

   1. ஆதன் ( வான்மா); பரவாதேனா  (பரமான்மாேவா ); ஒன் தற்  அ ப்பைடயா ம் பற்ெறா ைக 
(சரவ்சங்க பரித் யாகம்);; complete renunciation as a means to the {} becoming one with {}.

   2.  ற யாதைல (சன்னியா யாதைல); உணரத்் ம் ேகாள்நிைல ( ரகநிைல);; configuration of planets at 
birth of a person, indicating that he is destined to become a {}.

த.வ. பற் நீக்கம்

     [Skt.{}+{} → த.சந்நியாசேயாகம்.]

சந்நியா

 
 சந்நியா  canniyāci, ெப.(n.)

சன்னியா  பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{} → த.சந்நியா .]
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சந்நிைய

 
 சந்நிைய canniyai, ெப.(n.)

   ேதா ; a female companion (சா.அக.);.

சந்நி த்த தம்

 
 சந்நி த்த தம் canniruddagudam, ெப.(n.)

   எ வாய்ச ் க்கம்; contraction of the orifice of the anus (சா.அக.);.

சந்நிேராதனம்

 
 சந்நிேராதனம் cannirōtaṉam, ெப.(n.)

சன்னிேராதனம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{} → த.சன்னிேராதனம் → சந்நிேராதனம்.]

சந்நிேவசம்

 
 சந்நிேவசம் cannivēcam, ெப.(n.)

சன்னிேவசம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.san-ni+{} → த.சன்னிேவசம் → சந்நிேவசம்.]

சநாதனதர்மம்

 
 சநாதனதரம்ம் canādaṉadarmam, ெப.(n.)

சனாதனதரம்ம் பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

     [சநாதன(ம்); + த மம்.]

     [Skt.{} → த.சநாதனம.]

சநிட்

 
 சநிட்  caniḍkuḍi, ெப.(n.)

   ஏலம்; cardamon elleteria cardamomum (சா.அக.);.

சநிதம்

 
 சநிதம் canidam, ெப.(n.)

    றப் ; birth, child birth (சா.அக.);.

     [Skt.jan → த.ஜனிதம் → சநிதம்.]

ச க் ரகம்

ச க் ரகம் canuggiragam, ெப.(n.)

   வடெமா  (ேபரகத்.141);; sanskrit.

     [Skt.samskrta → த.ச க் ரகம்.]

ச சம்

 
 ச சம் sanusam, ெப.(n.)

    ள ; black pepper - Pipernigram (சா.அக.);.

சைநர்ேமகம்

 
 சைநரே்மகம் canairmēkam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ெவள்ைள ேநாய் (ேமக ேநாய்);. இதனால் நீர ்ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக ைவப் 
ெபற்  இறங் ம்; a venereal disease signifying the contraction of the urethra. It is marked by little dribbling out while 
trying to make water stricture of urine (சா.அக.);.
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சப்சாெகாட்ட

 
 சப்சாெகாட்ட  capcākoḍḍaḍi, ெப.(n.)

   ேசைல வைக (இ.வ.);; a saree of dark green colour.

     [சப்சலா + ெகாட்ட .]

     [Persn. {} → சப்சா.]

சப்சாேசைல

 
 சப்சாேசைல capcācēlai, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் பட் சே்சைல (இ.வ.);; a kind of silk cloth worn by women.

     [சப்சா + ேசைல.]

     [U.sabza → த.சப்சா.]

சப்சாடா

 
 சப்சாடா capcāṭā, ெப.(n.)

    வ ம் (இ.வ.);; completely.

     [U.{} → த.சப்சாடா.]

சப்

 
 சப்  capcī, ெப.(n.)

    ைர வைககள் (இ.வ.);; greens.

     [U.sabzi → த.சப் .]

சப்தக் ரந்

சப்தக் ரந்  captakkirandi, ெப.(n.)

   மான், அகங்காரம், ஐம் தங்களின் ண்ணிைலகள் (பஞ்சதன் மாத் ைர); என் ம் ஏ  ெமய்ப் 
ெபா ள்கள் (தத் வங்கள்); ( த்.சா.ஞான.10);;     ({}); the seven principles in meta-physics, viz., {}, {}, {}.

     [Skt.saptan+grandhi → த.சப்தக் ரந் .]

சப்தகம்

சப்தகம் captagam, ெப.(n.)

   1. ஏ  ெகாண்ட ; a collection of seven.

   2. ஏ  தானம், ெகா க்கப்ப ம் ஒ  சவச ்சடங் ; a religious ceremony performed on the 12th day after death in 
which 7 things are given as charity (சா.அக.);.

     [Skt.saptan → த.சப்தகம்.]

சப்தசந்தானம்

 
 சப்தசந்தானம் saptasandāṉam, ெப.(n.)

   தடாக நிைலேகாள் ( ர ஷ்ைட);, நிலத்த ல் ெசல்வத்ைத ைதக்ைக (தனநிட்ேசபம்);, 
பாரப்்பனசே்சரி நிைலேகாள் (அக் ரகாரப் ர ஷ்ைட);, ேதவாலயநிைல ேகாள் ( ர ஷ்ைட); 

தலான ஏ  வைகயான நற்ெப ஞ்ெசயல்கைளச ்ெசய்தலால் ஏற்ப ங் கழ்; fame resulting from seven 
kins of great deeds, viz., {}-p-piradistai, {}-{}, {}-p-piradstai, {}-p-{}, {}-P-{}, pirapanda-{}, cattira-p-{}.

     [Skt.saptan+san-{} → த.சப்தசந்தானம்.]

சப்தச த் ரம்

 
 சப்தச த் ரம் saptasamuttiram, ெப.(n.)

   ஏ கடல்; the seven circule concentric oceans.

     [Skt.saptan+samudra → த.சப்தச த் ரம்.]
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சப்தாரி

சப்தாரி captāri, ெப.(n.)

   ஏ  சர ள்ள க த்தணிவைக; a kind of necklace having seven strands.

     "சப்தசரிெயான் ற் ேகாத்த த்  வட்ட ம்" (S.I.I.ii, 143);.

     [சப்த(ம்); + சரி.]

     [Skt.sapta → த.சப்த(ம்);.]

கரி → சரி

சப்தசாகரம்

 
 சப்தசாகரம் captacākaram, ெப.(n.)

     [Skt.{}+{} → த.சப்தசாகரம்.]

சப்தசா

 
 சப்தசா  captacāti, ெப.(n.)

   ஏ  றப் ; the seven kinds of birth (சா.அக.);.

     [Skt.saptan+{} → த.சப்தசா .]

சப்தசாலம்

சப்தசாலம் captacālam, ெப.(n.)

   ஒ த் ரள்; series of sounds.

     "சங் தம் அரத்்த ல்லாத சங்தஜாலந்தாேன" (ேகாபால ஷ்ணபார , 62);.

     [Skt.{}+{} → த.சப்தசாலம்.]

சப்த ரம்

 
 சப்த ரம் saptasuram, ெப.(n.)

   ஏ ைச;     [Skt.saptan+svara → த.சப்த ரம்.]

சப்தேசாதைனக்
ழல்

 
 சப்தேசாதைனக் ழல் captacōtaṉaikkuḻl, ெப.(n.)

   இதயத் ப்ப ங் க  (இக்.வ.);; stethescope.

     [சப்தேசாதைன +  ழல்.]

     [Skt.sabda+{} → த.சப்தேசாதைன.]

     [P]

சப்ததா

 
 சப்ததா  captatātu, ெப.(n.)

   உடம் ன் ஏ  வைகத் தா க்கள்; the seven constituent parts of the body (சா.அக.);.

த.வ. ஏ ல

     [சப்த(ம்); + தா .]

     [Skt.sapta + த.சப்த(ம்);]

சந் ரிகாைபர

சந் ரிகாைபர  candirikāpairavi, ெப.(n.)

   இைச வைக (பரத.இராக.102);;     (Mus.); a specific melody-type.

     [Skt.{}+bhairavi → த.சந் ரிகா ைபர .]
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சப்ததாளம்

 
 சப்ததாளம் captatāḷam, ெப.(n.)

   ஏ வைகத ்தாளம்;     [சப்த(ம்); + தாளம்.]

     [Skt.saptan → த.சப்த(ம்);.]

சப்தபாலம்

சப்தபாலம் captapālam, ெப.(n.)

    ைர எ  ஒட்டகம் இவற் ன் அ க்ைகப் ேபாக்கப் பயன்ப த் ம் க  ( க் ரநீ , 325);; a kind of 
brush used in grooming horse, ox or camel.

     [Skt.sapta+{} → த.சப்தபாலம்.]

சப்த ரி

 
 சப்த ரி cabtaburi, ெப.(n.)

   ஏ  ெதய்வத்தன்ைம நிைறந்த நகரங்கள்; the seven sacred cities.

     [சப்த(ம்); +  ரி.]

     [Skt.sapta → த.சப்த(ம்);.]

சப்தம்

சப்தம்1 captam, ெப.(n.)

   ஒ , ஓைச ( டா.);; sound, voice.

     [Skt.{} → த.சப்தம்1.]

 சப்தம்2 captam, ெப.(n.)

   ஏ  ( டா.);; seven.

     [Pkt.satt → Skt.saptan → த.சப்தம்2.]

 சப்தம்3 captam, ெப.(n.)

 suggestive and expressive use of gestures communicating the meaning of individual words ( ரியா.);.

சப்தமண்டலம்

சப்தமண்டலம் captamaṇṭalam, ெப.(n.)

   ஏ  வைக ண் மண் லங்கள் (ச .);; the seven regions of the universe, viz.

     [சப்தம் + மண்டலம்.]

     [Skt.saptan → த.சப்த(ம்);.]

ஏ  வைக மண்டலங்கள்:

   1.  கல் (ேமக); மண் லம்,

   2. க ரவ ( ரிய); மண் லம்,

   3.  ங்கள் (சந் ரன்); மண் லம்,

   4.  ண் ன் (நடச்த் ர); மண் லம்,

   5.ேகாள் ( ரக); மண் லம்,

   6. ஏ  னிவரக்ள் (ஸப்தரி ); மண் லம்,

   7.  வ மண் லம் என்  ட்  ( ஷ் );  ராண ம், வா  மண் லம், வ ண மண் லம், சந் ர 
மண் லம்,  ரிய மண் லம், நடச்த் ர மண் லம், அக் னி மண் லம்,  ரிசங்  மண் லம் என்  
ச ரகரா  ன்றன.
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சப்தம த்

சப்தம த்  captamaruttu, ெப.(n.)

   ஏ  மண்டலங்களி ம் உள்ள ஏ  வளி (வா க்கள்);; the seven winds of the universe residing in the {}.

     [Skt.saptan+marut → சப்தம ந் .]

ஏ  வைக வா க்கள்: 1. ஆவகம்,  ரவகம், சம்வகம், உத்வகம்,  வகம், பரிவகம், பராவகம் என்பன.

சப்தரா கம்

 
 சப்தரா கம் captarācigam, ெப.(n.)

   கணித வைக;     [Skt.sapta-{} → த.சப்தரா கம்.]

சப்தரி மண்டலம்

 
 சப்தரி மண்டலம் saptarisimaṇṭalam, ெப.(n.)

   ஏ  ண் ன்கள் அடங் ய ஒ  ண் ன் ட்டம்; ursa major or the great bear ( ரியா.);.

     [சப்தரி  + மண்டலம்.]

     [Skt.saptarsi → த.சப்தரி .]

சப்தவர்க்கம்

சப்தவரக்்கம் captavarkkam, ெப.(n.)

   1. அர , பைட,  ,  ழ், அைமச் , நட் , அரண் என்ற அர யற் ரிய ஏ ப் கள்; the seven elements 
constituting a Government according to the Hindu polity, viz., {}, padai, kudi, {}, amaiccu, natpu. aran.

   2. சத்த வ க்கம் பாரக்்க;see {}-varukkam.

     [Skt.saptan+varga → த.சப்தவரக்்கம்.]

சப்தவாதம்

 
 சப்தவாதம் captavātam, ெப.(n.)

   ஒ  நரம்  ேநாய்; a kind of nervous disease (சா.அக.);.

     [Skt.sapta+{} → த.சப்தவாதம்.]

சப்தவா

 
 சப்தவா  captavāyu, ெப.(n.)

சப்தம த்  பாரக்்க;see {}-marttdu (சா.அக.);

     [Skt.sapta+{} → த.சப்தவா .]

சப்தேவ

 
 சப்தேவ  captavēti, ெப.(n.)

   ஒ ன் லம் ெபா ைள இலக்காக ைவத்  அம்  எய் ம் த்ைத; the art of shooting at an unseen object, 
judging its position by sound.

த.வ.ஒ லக்

     [Skt.{}-{} → த.சப்தேவ .]

சப்தறா

சப்தறா captaṟā, ெப.(n.)

   கப்ப ன் ன்னணியத் ந்  ெவளிேய றப்ப ம் உத் ரம் (M.Navi.81);; bowsprit.

த.வ.அளியக்கால்

சப்தறாேசர்ப வா
ன்

 
 சப்தறாேசரப் வான் captaṟācērpaṟuvāṉ, ெப.(n.)

   சப்தறா க்  அ ள்ள,  ய உத் ரம்;
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சப்தறாேபா பந்

சப்தறாேபா பந்  cabtaṟābōyibandu, ெப.(n.)

   கப்ப ன் ன்னணியத் ன் (சப்தறா ன்); அ ப்பக்கத்ைதக் கட் வதற்  உத ங் க  அல்ல  
சங்  (M.Navi.84);; bowspirit gammoning.

த.வ.அணியக்கனல்க

சப்தறால ரான்

 
 சப்தறால ரான் captaṟālavurāṉ, ெப.(n.)

   கப்ப ன் ன்னணியத் ன் (சப்தறா மரத் ன்); பக்கப் பற் க்ேகா  (ஆதாரம்);; bow spirit shrouds.

சப்தாகபாராயண
ம்

 
 சப்தாகபாராயணம் captākapārāyaṇam, ெப.(n.)

சத்தாகம் பாரக்்க (ெகா.வ.);;see {}.

     [Skt. {}+{} → த.சப்தாகபாராயணம்.]

சப்தாகம்

 
 சப்தாகம் captākam, ெப.(n.)

சத்தாகம் பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

     [Skt.{} → த.சப்தாகம்.]

சப்தாங்கம்

சப்தாங்கம் captāṅgam, ெப.(n.)

சப்தவரக்்கம், 1 பாரக்்க;see sapda-varkkam.

     [Skt.{} → த.சப்தாங்கம்.]

சப்தாரத்்தம்

 
 சப்தாரத்்தம் captārttam, ெப.(n.)

சத்தாரத்்தம் பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

     [Skt.{}+artha → த.சப்தாரத்்தம்.]

சப்

 
 சப்  capti, ெப.(n.)

ைகப்பற் ைக (legal);

 attachment.

     [U.zapti → த.சப் .]

சப் ெசய்-தல்

சப் ெசய்-தல் saptiseytal,    1. ெச. ன்றா .(v.t.)

   வரி த யைவகட்  ஈடாகச ்ெசாத் க்கைள அ காரிகள் அர  வசப்ப த் தல்;த.வ. ைகப்பற்றல்

     [U.zabti + ஜப்  → சப்  → த.ெசய் → த.சப் ெசய்-.]

சப் -த்தல்

சப் -த்தல் captiyiliruttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெபா ள்கள் நீ மன்றத் ன் கட் ப் பாட் ல் (ஆ னத் ல்); இ த்தல்;     [U.sabti → த.சப்  + இல் + இ -.]

சப்நி

 
 சப்நி  capnivīcu, ெப.(n.)

   எ த்தர;் writer, scribe.

     [U.{} → த.சப்நி .]
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சப்பங்கம்
சப்பங்கம் cappaṅgam, ெப.(n.)

சப்பங் 3 (M.M.); பாரக்்க;see {}.

சப்பங் சச்ாயம்

 
 சப்பங் சச்ாயம் cappaṅgiccāyam, ெப.(n.)

   சப்பங்  ேவரி ந்  எ க் ம் வண்ணம்; colour or dye from the root of cappangi.

     [Skt.sapang → சப்பங்  + த.சாயம் → த.சப்பங் ச ்சாயம்.]

சால் → சாய் → சாயம்

சப்பங்
சப்பங்  cappaṅgu, ெப.(n.)

சப்பங் 2 பாரக்்க;see {}.

சப்பளாத்

சப்பளாத்  cappaḷātti, ெப.(n.)

   1. ப த்த உட ைடயவன்-ள்; corpulent person.

   2.  றைம ல்லாதவ-ன்-ள்; unintelligent, dull person.

சப்பன்னம்

சப்பன்னம் cappaṉṉam, ெப.(n.)

   ஐம்பத்தா ; the number 56.

     "சப்பன்னபாைச" ( ன்.);.

     [Pkt.cappanaca → த.சப்பன்னம்.]

சப்ேபாட்டா

 
 சப்ேபாட்டா cappōṭṭā, ெப.(n.)

   மண் வண்ணத்ேதா ம், ெவளிரப்் ப ப்  நிறச ்சைதப் ப ைடய  பழம்; sapota plum (க்ரியா.);.

த.வ.மண்ணிப்பழம்,  ைமஇ ப்ைப

     [P]

சப்ரா

 
 சப்ரா  caprāci, ெப.(n.)

    ல்ைல யன்;     [U.{} → த.சப்ரா .]

சப்சா

சப்சா capcā, ெப.(n.)

   1. க ம ைல வண்ணம் (நிறம்);; iron-grey, as the colour of a house.

   2.  நீற் ப்பசை்ச; sweet basil.

     [U.sabza → த.சப்ஜா.]

சபக்கத்ெதாடரச்்

சபக்கதெ்தாடரச்்  cabakkattoḍarcci, ெப.(n.)

   நற்பக்கத் னின்  (சபக்கத் னின் ); எ த் க்காட் ம் ெதா ல் ( யாத் ); (மணிேம.29, 
72);; affirmative statement of invariable concomitant illustrated by an affirmative example.

     [Skt.sa-paksa → சபக்கம் + ெதாடரச்்  → த.சபக்கதெ்தாடரச்் .]

சபக்கம்

சபக்கம் cabakkam, ெப.(n.)

   ெந ப் ண்ைம ணியப்பட்ட அ க்கைளேபாலத் ணியப்பட்ட ெபா ள் ன்  ெவளியான இடம்; an 
instance in which the major term is found concomitant with the middle term, as kitchen when fire is the major term.

     "சபக்கத் ண்டாத ம்" (மணிேம.29, 123);.

     [Skt.sa-paksa → த.சபக்கம்.]
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சபட்சம்

 
 சபடச்ம் cabaṭcam, ெப.(n.)

சபக்கம் பாரக்்க;see sabakkam.

     [Skt.sa-paksa → த.சபடச்ம்.]

சபதக்காரன்

 
 சபதக்காரன் cabadakkāraṉ, ெப.(n.)

    ைர ெசய்ேவான் (இ.வ.);; one who bets or takes a vow.

     [சபதம் + காரன்.]

     [Skt.{} → த.சபதம்.]

சபதபம்

 
 சபதபம் cabadabam, ெப.(n.)

   மைறெயா க்கங்கள் (ைவ கெவா க்கங்கள்); (ெகா.வ.);; religious or devotional exercises.

     [Skt.japa+tapas → த.சபதபம்.]

சபதம்ேபா -தல்

சபதம்ேபா -தல் cabadambōṭudal,    20 ெச. . .(v.t.)

   1. உ  ெசய்தல்; to take vow.

   2. ேபாட்  ேபா தல் (பந்தயங்கட் தல்); (ெகா.வ.);; to lay a wager.

த.வ.  ைரத்தல்

     [சபதம் + ேபா -.]

     [Skt.{} → த.சபதம்.]

சபதமா -த்தல்

சபதமா -த்தல் cabadamāyiruddal,    4 ெச. . .(v.i.)

   இ மாந் த்தல் (இ.வ.);; to be haughty and reserved.

     [Skt.sapatha → த.சபதம் + த.ஆய் + த.இ  → த.சபதமா -.]

சபப்நாமா

 
 சபப்நாமா cababnāmā, ெப.(n.)

    ைற மன்றத் ன் ஆைணைய ேநரில் நிைறேவற்றாைமக் ச ் ற் ர ்அ வலர ்( ராமா காரி); 
த யவைரக் ெகாண்  நயனகடக் கட்டைளயர ்(அ னா); ெசய்  ெகாள் ம் ெமய்சச்ான்  

(அத்தாட் ); (இ.வ.);;     [Skt.sapadi + U.{} → த.சபப்நாமா.]

சபப்

 
 சபப்  cababbu, ெப.(n.)

   காரணம் (C.G.);; reason, explanation.

     [U.sabab → த.சபப் .]
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சபர்

சபர1் cabar, ெப.(n.)

   கப்பற் ெசல  ( ன்.);; voyage.

த.வ. கடற்ெசல

     [U.safar → த.சபர1்.]

 சபர2் cabar, ெப.(n.)

   ெபா த்தற் ப் ; expr.signifying 'silence!' 'pause'.

     [U.sabr → த.சபர.்]

 சபர3் cabar, ெப.(n.)

   அர  ஆண் ல் இராண்டாம் மாதம்; the second month in the Arabic year.

     [Arab.safar → த.சபர.்]

சபர ந்தாமணி

 
 சபர ந்தாமணி sabarasindāmaṇi, ெப.(n.)

   மைலயாளத்  மைலவாணரக்ள் சாவ ம் (ச க் ம்); சா ப்  (மாரண); மந் ரத்ைதக் ம் ஒ  
க நாடக மந் ர ல்; a carnatic treatise on black art or sorcery practised by the mountaineers of Malabar (சா.அக.);.

சபரைண

சபரைண1 cabaraṇai, ெப.(n.)

   ஆதர  (யாழ்.அக.);; support.

     [Skt.sam-raksana → த.சபரைண1.]

 சபரைண cabaraṇai, ெப.(n.)

   1. நிைற ; fulness.

   2.  ன்ேனற்பா  (ஆயத்தம்);; readiness.

   3. ஒ ங் ; propriety.

     "ெசட் ஞ் சபரைண  மா ந்தான்" (ெநல்ைல.);.

     [Skt.sam-{} → த.சபரைண.]

சபரம்

சபரம் cabaram, ெப.(n.)

   ெகண்ைட ன் ( ங்.);; carp, silvery, attainig 5 inch in length-Barbus chola.

     [Skt.{} → த.சபரம்.]

     [P]

சபரன்

 
 சபரன் cabaraṉ, ெப.(n.)

   ேவடன்; hunter.

     [Skt.{} → த.சபரன்.]
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சபரி

சபரி1 cabari, ெப.(n.)

   இராமனின் அ ள் ெபற்றவளாக, இராமாயணத் ற் றப்ப ம் ஒ  ேவட் வப் ெபண்; a huntress 
devotee who won the blessings of {}.

     [Skt.{} → த.சபரி1.]

 சபரி2 cabari, ெப.(n.)

சபரிைய பாரக்்க (ேவதாரணி.இராமநாத.12);;see {}.

சபரிைய

சபரிைய cabariyai, ெப.(n.)

    ைச; worship.

     "சபரிைய ைற ரி வார"் ( ைள.  மணப்.60);.

     [Skt.{} → த.சபரிைய.]

சபலங்ெகட்டவன்

 
 சபலங்ெகட்டவன் cabalaṅgeṭṭavaṉ, ெப.(n.)

   பயனற்றவன் (இ.வ.);; a useless or good for nothing fellow.

     [சபலம் + ெகட்டவன்.]

     [Skt.sa-phala → த.சபலம்.]

சபலன்

 
 சபலன் cabalaṉ, ெப.(n.)

    லனடக்க ல்லாதவன் (இ.வ.);; a fickle minded person, one unable to control his senses.

     [Skt.capala → த.சபலன்.]

சப

 
 சப  cabali, ெப.(n.)

   மாைலெயாளி; evening twilight (சா.அக.);.

     [Skt.sabali → த.சப .]

சபைல

சபைல cabalai, ெப.(n.)

   1.  ன்னல் ( ங்.);; lightning.

   2. மனத் ட்பமற்றவள் (இ.வ.);; fickleminded woman.

   3.  மகள் (சங்.அக.);; Tirumagal, the Goddess of wealth, as inconstant.

     [Skt.{} → த.சபைல.]

சபவடம்

சபவடம் cabavaḍam, ெப.(n.)

   உ செ்சய் ம் மாைல (ெசபமாைல);; string of beads for keeping count in prayer, rosary.

     "சபவட ம் ெவண் ல் மார் ம்" ( வாலவா.27, 51);.

     [சபம் + வடம்.]

     [U.japa + த.வடம் → த.சபவடம்.]
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சப சாரைண

 
 சப சாரைண cabavicāraṇai, ெப.(n.)

   சவஆய் ; coroner's inquest.

     [சபம் +  சாரைண.]

     [த.சவம் → Skt.சபம்.]

சபேவள்

சபேவள்  cabavēḷvi, ெப.(n.)

   மந் ரவ பா  (ெசபயாகம்); ( . .8, 23,  வஞா.);; recitation of mantras.

     [சபம் + ேவள் .]

     [Skt. japa → த.சபம்.]

சபா

 
 சபா capā, ெப.(n.)

   கைல நிகழ்ச் கைள உ ப் னரக் க்காக நடத் ம் ஓர ்அைமப் ; organization conducting cultural 
programmes.

     "நாடக சபா/வ டம் தவறாமல் இைச ழாக்கைள நடத் ம் சபாக்கள்" (க்ரியா.);.

த.வ. அைவ

     [த.அைவ → சைவ → சைப → Skt.sabha.]

அைமதல் + ெந ங் தல்,  தல். அைம =  ட்டம். அைம → அைவ → சைப → சபா.

சபாக் ரமம்

 
 சபாக் ரமம் capākkiramam, ெப.(n.)

   ெதா ைகக் க் ம் த் வ மதக் ட்டத் ன் ேகாட்பா கள் (R.C.);; church rules.

     [Skt. {}+{} → த.சபாக் ரமம்.]

சபாகம்பம்

 
 சபாகம்பம் capākambam, ெப.(n.)

   அைவக்  அஞ் ைக (இலக்.அக.);; stage fright, nervousness on facing an audience.

     [சபா + கம்பம்.]

     [த.சைப → Skt.{} → த.சபா]

கம் → கம்பம் = அசச்ம், ந க்கம்

சபாகாரியம்

சபாகாரியம் capākāriyam, ெப.(n.)

   அைவேயார ்ெசய் ம் ெசயல் (T.A.S.i.249);; business transacted by an assembly.

     [Skt.{} → த.சபா + த.காரியம்.]

சபா மம்

சபா மம் sapākusumam, ெப.(n.)

   ெசம்பரத்ைத மலர ்( . .2, 67,  வாக்.);;     [சபா + த. மம்.]

     [Skt.jaba → த.சபா.]

ய் →   →  மம்.  மம் + மலர்

     [P]
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சபாசனம்

 
 சபாசனம் capācaṉam, ெப.(n.)

   ஒ வ க் ச ்ெசய் ம் ம ப் ர  (மரியாைத); (சங்.அக.);; honour done to a person.

     [Skt.{} → த.சபாசனம்.]

சபா

சபா  capācu, ெப.(n.)

     ' கநன் ' எனப் ெபா ள்ப ம் ப் செ்சால்;

 expression signifying 'well done!, bravo! excellent' a term of cheering.

     "சபாெசன்  ெமச் க் ெகா க்  ம காரேம" ( ேவங்.சத.41);.

த.வ.வல்ேல, வேல

     [U.{} → த.சபா ]

சபாத் யடச்ன்

 
 சபாத் யடச்ன் capāttiyaṭcaṉ, ெப.(n.)

   அைவத் தைலவன்; president of an assembly.

     [Skt.{}+adhyaksa → த.சபாத் யடச்ன்.]

சபாதாம் லம்

சபாதாம் லம் capātāmbūlam, ெப.(n.)

    மணம் த ய காலங்களில் வந் ள்ள மக்க க்  வழங் ம் ெவற் ைல த யன (இ.வ.);; betel, 
arecanuts, etc., distributed at a public meeting or at a marriage.

     [சபா + தாம் லம்]

     [Skt.{} → த.சபா.]

தம்பரம் → தம்பலம் → தாம் லம். (த .வ.58);

சபாநாதன்

சபாநாதன் capānātaṉ, ெப.(n.)

   1. சபாத் யடச்ன் பாரக்்க;see {}.

   2. சபாப  பாரக்்க;see {}.

     [சபா + நாதன்.]

     [த.அைவ → த.சைப]

     [Skt.{} + {} → த.சபாநாதன்.]

சபாநாயகன்

சபாநாயகன் capānāyagaṉ, ெப.(n.)

   1. சபாத் யடச்ன் பாரக்்க;see {}.

   2. சபாப  பாரக்்க;see {}.

     [Skt. சபா + நாயகன்.]

சபாநாயகர்

 
 சபாநாயகர ்capānāyagar, ெப.(n.)

   ேபரைவத ்தைலவர;் speaker of the legislature ( ரியா.);.

     [சபா + நாயகர.்]

சபாப

 
 சபாப  capāpadi, ெப.(n.)

    தம்பர அைவ ன் தைலவன் - நடராச ரத்் ;{}, as the lord of the sacred hall at Chidambaram.

     [Skt.{}-pati → த.சபாப .]
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சபாமண்டபம்

 
 சபாமண்டபம் cabāmaṇṭabam, ெப.(n.)

   அைவ ம் மண்டபம்; assembly - room, public hall.

     [சபா + மண்டபம்.]

     [Skt.{} → த.சபா + த.மண்டபம்.]

சபாமணி

 
 சபாமணி capāmaṇi, ெப.(n.)

சபாவணி பாரக்்க;see {}.

     [U.{} → த.சபாமணி.]

சபா த் ைர

 
 சபா த் ைர capāmuttirai, ெப.(n.)

   இரண்  ைககைள ம் இைணத்   ரல்களால் நீைர வ ;

சபா ப்பன்

 
 சபா ப்பன் capāmūppaṉ, ெப.(n.)

    த்தவக் ேகா ன் தன்ைமப் பா ரியார;்     [Skt.{} → த.சபா + த. ப்  →  ப்பன் → 
த.சபா ப்பன்.]

சபாரஞ்சகம்

 
 சபாரஞ்சகம் capārañjagam, ெப.(n.)

   அைவ ள்ேளார ்மனத்ைதக் கவரவ் ; that which is pleasing to an audience, as a speech.

     [Skt.{} → {} → த. சபாரஞ்சகம்.]

சபாரஞ் தம்

 
 சபாரஞ் தம் capārañjidam, ெப.(n.)

சபாரஞ்சகம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{}+{} → த.சபாரஞ் தம்.]

சபாைல

 
 சபாைல capālai, ெப.(n.)

    ன்னல்; lightning (சா.அக.);.

     [Skt.{} → த. வாைல → சபாைல.]

சபாவணி

சபாவணி capāvaṇi, ெப.(n.)

   1. ஒப்பைடப் ெபா ைளப் ப த் க் ெகாள் ைக; embezzlement.

   2. வரி ( ரை்வ); ல்லா  ேபா ம்ப  நிலத்ைதக் கணக் ல் ெகாண்  வரா  மைறத்  ைக; non-
mention in the records of a piece of land with a view to evade payment of revenue.

     [U.{} → த.சபாவணி.]
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ச

ச 1 cabittal,    4. ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெவ ண் ைரத்தல் (ச த்தல்);; to curse, utter an imprecation.

     "தைலயற்  கெவனச ்ச த்தா ரன்ேற" (உத்தரரா. க் .94);.

த.வ.சா த்தல், ச த்தல்

     [Skt.{} → த.ச -.]

 ச 2 cabittal,    4. ெச. ன்றா .(v.t.)

   மந் ரத்ைத நிரல்பட ெசால் தல்; to recite, as {}; to pray.

     [Skt.jap → த.ச -.]

ச கர்

 
 ச கர ்cabigar, ெப.(n.)

   அைவேயார;் members of an assembly.

     [Skt.sabhika → த.ச கர.்]

ச ண்டர்

 
 ச ண்டர ்cabiṇṭar, ெப.(n.)

    ன்ேனாரக்் ப் ண்டசே்சா  ( ரப்் ண்டன்); இ தற் ரிய ஏ  தைல ைறக் ட்பட்ட தாய்வ  
ன்ேனார;் agnates up to the seventh degree, as participating in pindam offered to a common ancestor, sometimes 

extended to certain maternal relations also.

     [Skt.sa-pinda → த.ச ண்டர.்]

ச ண்

ச ண்  cabiṇṭi, ெப.(n.)

ச ண் கரணம் பாரக்்க;see{}-garanam.

     "அத்தலத் ற் ெசயத்த ஞ் ச ண் " (ேச .சங்கரபாண்.55);.

     [Skt.sa-pindi → த.ச ண் .]

ச ண் கரணம்

ச ண் கரணம் cabiṇṭīkaraṇam, ெப.(n.)

    ன்ேனாரக்ட் ரிய ஈமசச்டங்ைக இறந்தவ க் ம் உரிைமயாதற் ெபா ட் , ெப ம் பா ம் இறந்த 
பன்னிரண்டாம் நாள் ெசய்யப்ப ம் ண்டப் பைடயல் ( ராத்தம்); ( வாைனக்.ேகாசெ்சங்.15);;{}, 
usually performed on the 12th day after death for the purpose of including the deceased among the manes.

த.வ. ண்டப்பைடயல்

     [Skt.{} → ச ண்  + ச.கரணம் → ச ண் கரணம்.]

ச னம்

 
 ச னம் cayiṉam, ெப.(n.)

   வசம்  (மைல.);; sweet flag.

     [Skt.{} → த.ச னம்.]

ச ச ட்ைச

ச ச டை்ச capīcatīṭcai, ெப.(n.)

   அ ெவா க்கங்களில் றந் ள்ள ைசவசமய ெந ைறகள் ெசய்  வ ம்ப  அ த் ம், 
ைன ைற க்ைக ( டை்ச); வைக ( . .8,3, வாக்.);;     [Skt.{}+{} → த.ச ச டை்ச.]

ச ைச

ச ைச capīcai, ெப.(n.)

ச ச டை்ச பாரக்்க ( . .8, 4, ஞானப்.);;see {}.

     [Skt.{} → த.ச ைச.]
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ச னம்

 
 ச னம் capīṉam, ெப.(n.)

ச னம் பாரக்்க (சங்.அக.);see {}.

     [Skt.{} → த.ச னம் → ச னம்.]

ச

 
 ச  cabu, ெப.(n.)

    ணிவழைல (ச க்காரம்);; soap (சா.அக.);.

ச த்

ச த்  cabutti, ெப.(n.)

   பற் ைக (ஜப் );;     'ச த்  வாரண் ப் ேயாெனா ' (பஞ்ச. க.1583);.

     [Arab.zabt → த.ச த் .]

ச ளா த் ரி

 
 ச ளா த் ரி cabubiḷācuttiri, ெப.(n.)

    ணிவழைல (ச க்கார);ச ் ைல; soap plaster (சா.அக.);.

ச னற்ீ

ச னீற்  cabuṉīṟṟu, ெப.(n.)

   1.  ணி வழைலக் கல் (ச க்காரக் கல்);; soap stone saponite.

   2. மாக்கல்; stealite (சா.அக.);.

சேபடம்

 
 சேபடம் capēṭam, ெப.(n.)

   உள்ளங்ைக; palm of the hand (சா.அக.);.

சேப ைக

 
 சேப ைக capēṭigai, ெப.(n.)

   ைகத்தலத்தால் அைறைக (இ.வ.);; slapping.

     [Skt.{} → த.சேப ைக.]

சேபதா

 
 சேபதா capētā,  .ெப.எ.(adj.)

   ெவண்ைமயான (இ.வ.);; white.

     [U.{} → த.சேபதா.]

சம்

சம்1 cam, ெப.(n.)

   வடெமா த் ெதாடரின் ெதாக்கத் ல் வளைமப்ெபா ளில் வ ம் வடெசால் ன்ெனாட்  
(இலக்.அக.);; a sanskrit word meaning prosperity used as a prefix, as in {}.

     [Skt.{} → த.சம்.]

 சம்2 cam, ெப.(n.)

   நிைற   றப்  த ய ெபா ள்களில் வ ம் வடெமா ைடச ்ெசால்; a sanskrit particle meaning 
completeness, abundance or excellence used as prefix, as in {}.

     [Skt.sam → த.சம்.]

280

www.valluvarvallalarvattam.com 17716 of 19068.



சம்காரம்

 
 சம்காரம் camkāram, ெப.(n.)

   அ த்தல் (இ.வ.);; destruction, annihilation.

     " ரசம்ஹாரம்" ( ரியா.);.

சம்சயம்

 
 சம்சயம் camcayam, ெப.(n.)

ச சயம் பாரக்்க;see {}.

சம்சரக்்கம்

சம்சரக்்கம் camcarkkam, ெப.(n.)

   1. ேசரக்்ைக; association.

   2.  ணரச்் ; sexual union.

     [Skt.sam-sarga → த.சம்சரக்்கம்.]

சம்சா

சம்சா camcā, ெப.(n.)

   கரண்  (இந் பாக.65);; spoon.

     [U.camca → த.சம்சா.]

சம்சா

சம்சா 1 camcāyi, ெப.(n.)

   1. கடன் (இ.வ.);; debt, liabilities.

   2. நிைற  ெசய்ைக; satisfying one's needs.

     [U.{} → த.சம்சா .]

 சம்சா 2 camcāyittal,    4. ெச. . .(v.i.)

   ஏற்பா  ெசய்தல் (இ.வ.);; to make arrangements, settle.

     [U.{} → த.சம்சா -.]

 சம்சா 3 camcāyittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   அைம ப்ப த் தல் (இ.வ.);; to reconcile hostile parties, bring to an understanding.

     [U.{}. த.சம்சா -த்தல்.]

சம்சா

 
 சம்சா  samsāyisi, ெப.(n.)

    ளக்கம்;     [Skt.{}. த.சம்சா .]

சம்சார வன்

சம்சார வன் camcāracīvaṉ, ெப.(n.)

    ைனதெ்தாடரப்ால் நிரயக ,  லங் க , மக்கடக்  ேதவக களில் உழ ம் உ ர ்(ேம மந்.71, 
உைர);;     [Skt.{}+{} → த.சம்சார வன்.]

சம்சாரம்

 
 சம்சாரம் camcāram, ெப.(n.)

ச சாரம் பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

     [Skt.sam-{} → த.சம்சாரம்.]
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சம்சாரி

சம்சாரி1 camcāri, ெப.(n.)

    னவன்; person of large family.

     [Skt.sam-{} → த.சம்சாரி.]

 சம்சாரி2 camcāri, ெப.(n.)

   நிலத் ல் ப ரி பவர;் உழவர;் farmer. cultivator.

     "மைழேய இல்ைலெயன்றால் சம்சாரி எப்ப ப் ைழப்பான்?" ( ரியா.);.

     [Skt.sam-{} → த.சம்சாரி.]

சம் ேலசம்

 
 சம் ேலசம் camcilēcam, ெப.(n.)

   ேசரக்்ைக (ஈ .);; union.

     [Skt.sam-{} → த.சம் ேலசம்.]

சம்ேசாதனம்

 
 சம்ேசாதனம் camcōtaṉam, ெப.(n.)

   வ ற்றால் ேபாக் ம் வாயாெல த் ம உடம்ைப ய்ைமயாக்கல்; a medication which purifies the system 
by purgative and vomiting (சா.அக.);.

சம்ஞாகந்தம்
சம்ஞாகந்தம் camñākandam, ெப.(n.)

    ப் , 18 ( .ேபா.பா.அைவ.பக்.38);;     [Skt.sam-{}+skandha → த.சம்ஞாகந்தம்.]

சம்ைஞ

சம்ைஞ camñai, ெப.(n.)

   1. ெசய்ைக; significant gesture.

   2.  ; technical term.

     [Skt.sam-{} → த.சம்ைஞ.]

சம்பத்

சம்பத்  cambatti, ெப.(n.)

   1. ேப ; attainment, acquisition.

   2. சம்பத்  பாரக்்க;see {}.

     "ஒ  யமா  சம்பத் ள்ேளா னா " ( த.ஞானேயா.5,3);.

     [Skt.sam-patti → த.சம்பத் .]

சம்பத்

சம்பத் 1 cambattu, ெப.(n.)

   ெசல்வம்; wealth, prosperity.

     [Skt.sam-pad → த.சம்பந் .]

 சம்பத் 2 cambattu, ெப.(n.)

   ெபான்; gold.

     "ேமனானிற் சம்பத் க் ந் தரணி தராெசன்ன" (பத்ம.ெதன்றல் .3);.

     [Skt.sampat → தசம்பத் .]

சம்பத் ேவட்டம்
சம்பத் ேவட்டம் cambattuvēṭṭam, ெப.(n.)

   ஐந்  தாளதெ்தான்  (பரத.தாள.14);;     [Skt.{} → த.சம்பத் ேவட்டம்.]
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சம்பந்தக்காரர்

 
 சம்பந்தக்காரர ்cambandakkārar, ெப.(n.)

சம்பந்தக் யார ்பாரக்்க (இ.வ.);;see {}-k-{}.

     [Skt.sambandha → த.சம்பந்தக்காரர.்]

சம்பந்தக் யார்

 
 சம்பந்தக் யார ்cambandakkuḍiyār, ெப.(n.)

   உறவா கள் (சம்பந் கள்); (இ.வ.);; relatives by marriage.

     [Skt.sambandha → சம்பந்தம் + த. யார ்→ த.சம்பந்தக் யார.்]

சம்பந்த ேரத்தன்

 
 சம்பந்த ேரத்தன் cambandagirēttaṉ, ெப.(n.)

   நாணயமற்றவன்; lit., worthy householder. Unreliable person, used ironically.

     [Skt.sam-panna + {} → த.சம்பந்த ேரத்தன்.]

சம்பந்தங்கல-த்தல்

சம்பந்தங்கல-த்தல் cambandaṅgalattal,    3. ெச. . .(v.i.)

   மக்கள் தம் மணத்தால் ெதாடர் ைடய ெபற்ேறார ்உற  ெகாள் தல் (இ.வ.);; to contract relationship, 
as parents by marriage of their children.

த.வ.மணஉறவாடல்

     [சம்பந்தம்+கல-த்தல்]

     [Skt.sam-bandha → த.சம்பந்தம்]

சம்பந்தங் றல்

 
 சம்பந்தங் றல் cambandaṅāṟal, ெப.(n.)

   மண உ ன் ேபா  இ றத்தா ம் கள் ண்  தங்கள் உற ைறையக் க் 
ெகாள் ைக; proclamation of relationship by the headmen of bridegroom's and bride's parties, exchanging drinbks of 
toddy on the betrothal day.

த.வ.உற றல்

     [சம்பந்தம்+ றல்]

     [Skt.sam-bandha → த.சம்பந்தம்]

சம்பந்தசெ்சால்

 
 சம்பந்தசெ்சால் cambandaccol, ெப.(n.)

   இனமான ெசால் (பாண் .);; correlative word.

     [சம்பந்தம் + ெசால்]

     [Skt.sam-bandha → த.சம்பந்தம்]

சம்பந்தத் ரயம்

சம்பந்தத் ரயம் cambandattirayam, ெப.(n.)

   சமானா கரண்யசம்பந்தம் ேசடண ேச யபாவ சம்பந்தம் லட் ய லடச்ணபாவ சம்பந்தம் 
என் ம் வைகப் பட்ட ெதாடர்  (ேவதாந்தசாரம், பக்.79);; the three kinds of relation, {}-{}-campantam, {}-{}-{}-
campantam, {}-catcana-{}-campandam.

     [Skt.campantam+traya → த.சம்பந்தத் ரயம்.]
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சம்பந்தப்பட்ட

 
 சம்பந்தப்பட்ட cambandappaṭṭa,  .ெப.அ.(adj.)

    ப் ட்ட ஒன்ேறா  ெதாடர் ைடய; connected with comething; related, concerned.

ைரப்படம் சம்பந்தப்பட்ட ைறகள்,  ட் ல் சம்பந்தப்பட்ட இ வர ்ைக  ( ரியா.);.

     [சம்பசத்ம்+பட்ட]

சம்பந்தப்ப த்

 
 சம்பந்தப்ப த்  cambandappaḍuttu,  . .எ.(adv.)

    ற்றத் ல் மற்ெறா வைர ம் ெதாடர் ப த் க் தல்; implicate.

கள்ளக்கடத்தல் ெதாடரப்ாகக் ைகதா ப்பவர ் ல உயர ்அ காரிகைள ம் அ ல் 
சம்பந்தப்ப த் ப்பதாகச ்ெதரி ற  ( ரியா.);.

சம்பந்தப்ெபா ள்

 
 சம்பந்தப்ெபா ள் cambandapporuḷ, ெப.(n.)

   ஆறாம் ேவற் ைமப் ெபா ள்; significance of genitive case.

     [சம்பந்தம்+ெபா ள்]

     [Skt.sam-bandha → த.சம்பந்தம்]

சம்பந்தம்

சம்பந்தம் cambandam, ெப.(n.)

   1. ெதாடர் ; relation, connection, relevancy, agreement.

   2.  மணத்தால் ஏற்ப ம் உற ; alliance, relationship by marriage.

   3. சன்னிகரிடம் பாரக்்க ( . .அளைவ.6, மைறஞா.);;see {}.

     [Skt.sam-bandha → த.சம்பந்தம்.]

சம்பந்தம்ேப -தல்

சம்பந்தம்ேப -தல் cambandambēcudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   மணம் ேப தல் (இ.வ.);; to n egotiate a marriage.

     [சம்பந்தம்+ேப -தல்]

     [Skt.sam-bandha → த.சம்பந்தம்]

சம்பந்தவாட்

 
 சம்பந்தவாட்  cambandavāṭṭi, ெப.(n.)

   ெபண் ெகா த்த உற  (சம்பந்தஞ்); ெசய்தவள் (இ.வ.);; woman having married son or daughter.

     [சம்பந்தம்+ஆட் ]

     [Skt.sam-bandha → த.சம்பந்தம்]

சம்பந் -த்தல்

சம்பந் -த்தல் cambandittal,    4 ெச. . .(v.t.)

   1. ேசரத்்தல்; to connect, blend, mix. intr.

   2. உறவாதல்; to become related.

     [Skt.sambanam → த.சம்பந் -த்தல்.]

சம்பர்க்கம்

 
 சம்பரக்்கம் cambarkkam, ெப.(n.)

   ேசரக்்ைக; union, contact, association.

     [Skt.sam-parka → த.சம்பரக்்கம்.]
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சம்பர்க்கார்த்தம்

சம்பரக்்காரத்்தம் cambarkkārttam, ெப.(n.)

   1. க ரவ மைறப் ல் ( ரிய ரகணத் ல்); க ரவன் ( ரியன்); நிலா (சந் ரன்); இவற் ன் பா க் 
க்களைவக் ட்  வந்ேத அள  ( டா.உள்.436, உைர);;   2. நில  மைறப் ல் (சந் ர ரகணத் ல்); 

நிலா ன் சாைய வற் ன் பா க் க்களைவக் ட் வந்த அள  ( டா.உள்.443, 
உைர);;த.வ.ேகாளக் க்கம்

     [Skt.sam-parka+ardha → த.சம்பரக்் காரத்்தம்.]

சம்பர தன்

 
 சம்பர தன் cambaracūtaṉ, ெப.(n.)

சம்பர தனன் பாரக்்க (உரி.நி.);;see {}-{}.

சம்பர தனன்

சம்பர தனன் cambaracūtaṉaṉ, ெப.(n.)

   1. சம்பரைனக் ெகான்ற காமன் ( ங்.);;{}, the Hindu god of love, as the slayer of {}.

   2. சம்பராரி, 2 பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{}-{} → த.சம்பர தனன்.]

சம்பரநாைர

 
 சம்பரநாைர cambaranārai, ெப.(n.)

   ஒ  நாைர; a red crane (சா.அக.);.

     [P]

சம்பரன்

சம்பரன் cambaraṉ, ெப.(n.)

   1. காமனால் ெகால்லப்பட்ட; அரக்கன்

{} killed by {}.

     "சம்பர க் ெகா பைகவா" (கந்த  காமதக.99);.

   2. தசரதனாற் ெகால்லப்பட்ட அரக்கன்; an {} killed by {}.

     "சம்பரைனக் லத்ேதா த் ெதாைலந் " (கம்பரா.ைகயைட.8);.

     [Skt.{} → த.சம்பரம்.]

சம்பராரி

சம்பராரி cambarāri, ெப.(n.)

   1. சம்பரன  பைகவன்; lit., the enemy of {}.

     "சம்பராரி நாேணற் ந் த ைவப் ெபா வ" ( ப்ேபா.சந். ற் ல்.9);.

   2. தசரதன்;{}.

     [Skt.{}+ari → த.சம்பராரி.]

சம்பவப் ரமாண
ம்

 
 சம்பவப் ரமாணம் cambavappiramāṇam, ெப.(n.)

   ெபா ளின் இயற்ைகக் ணத்ைதச ் ட் ச ்ெசால்வதா ய ஓர ்அளைவ;     [Skt.sam-bhava+pra-{} → 
த.சம்பவப் ரமாணம்.]

சம்பவம்

சம்பவம் cambavam, ெப.(n.)

   1.  றப் ; birth, origin.

     "சம்பவசச் க்கம்" (பாரத.);.

   2. நிகழ்ச் ; occurrence, event.

   3. சம்பவப் ரமாணம் (மணிம.27:55, உைர);; பாரக்்கsee {}-p-{}.

     [Skt.sam-bhava → த.சம்பவம்.]
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சம்பவர்

சம்பவர ்cambavar, ெப.(n.)

   இ பத்  நான்  ய நீரவ ள் ( ரத்்தங்கர ள்); ஒ வர ்( க்கலம்.காப் .உைர);; Jaina Arhat, one of 23 
{}.

     [Skt.sam-bhava → த.சம்பவர.்]

சம்ப -த்தல்

சம்ப -த்தல் cambavittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   நிகழ்தல்; to happen, occur. come to pass.

     [Skt.sam-bhava → த.சம்ப -.]

சங்பளங்

 
 சங்பளங்  caṅpaḷaṅgi, ெப.(n.)

   நக்கவாரத் ; Nicobar islands.

     [Malay.sam-balang → த.சம்பளங் .]

சம்பற்காத்தம்

 
 சம்பற்காத்தம் cambaṟkāttam, ெப.(n.)

சம்பரக்்காரத்்தம் பாரக்்க;see {}-k-{}.

சம்பன்ன கத்த
ன்

 
 சம்பன்ன கத்தன் cambaṉṉagirugattaṉ, ெப.(n.)

   நாணயமற்றவன்; lit., worthy householder, unreliable person, used ironically.

     [Skt.sam-panna+grah-stha → த.சம்பன்ன கத்தன்.]

சம்பாசணம்

 
 சம்பாசணம் cambācaṇam, ெப.(n.)

   ஒ வேராெடா வர ்ேப ைக; conversation, dialogue.

த.வ. உைரயாட் , உைரயாடல்

     [Skt.{} → சம்பாஷணம் → த.சம்பாசணம்.]

சம்பாசைண

 
 சம்பாசைண cambācaṇai, ெப.(n.)

   ஒ வேராெடா வர ்உைரயா வ ேபால் எ ய பாடல்; lesson in the form of a dialogue.

     [Skt.{} → த.சம்பாசைண.]

சம்பா -த்தல்

சம்பா -த்தல் cambācittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ஒ வேராெடா வர ்ேப தல்; to converse.

     [Skt. sambhasana → த.சம்பா -.]

சம்பாவைன

சம்பாவைன cambāvaṉai, ெப.(n.)

   1. ம ப் ர ; honour.

   2. ெவ மானம்; offering, gift.

     [Skt.{} → த.சம்பாவைன.]

சம்பா தம்

 
 சம்பா தம் cambāvidam, ெப.(n.)

   நிகழக் ய ; that which is probable or likely.

     [Skt.sam-{} → த.சம்பா தம்.]
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சம் ரஞ்ஞாதசமா

 
 சம் ரஞ்ஞாதசமா  sambiraññātasamāti, ெப.(n.)

ச கற்பசமா  பாரக்்க;see {}-{}.

     [Skt.sam-pra-{}+{} → த.சம் ரஞ்ஞாதசமா .]

சம் ரதம்

சம் ரதம் cambiradam, ெப.(n.)

   1.  ைள ; that which is caused; effect, result.

     " த் ன் ச ்சம் ரத ல்" (பழ.327);.

   2.  யத்த  ெசயல் ெசய்வதாக, ஒ  ெபா ள் ேதான் மா  அைமத் ப்பா ம் கலம்பக ப்  
( வா.);; a constituent theme in kalambagam which apparently relates the wondrous performances of a magician but really 
signifies ordinary things.

   3.  ண் லகத்தார ்ெசய் ம் மாயக்கைல (இந் ரசாலம்);; magic, jugglery.

     "மணிவண்ணன் மைல ேமார ்சம் ரதம்" ( வ்.ெபரியாழ். 3, 6, 10);.

     [Skt.swam-bhrta → த.சம் ரதம்.]

சம் ரதாபனம்

சம் ரதாபனம் cambiratāpaṉam, ெப.(n.)

   அள  (நரக); வைக (மணிேம.6, 181, அ ம்.);; a hell.

த.வ. நிரயம்

     [Skt.{} → த.சம் ரதாபனம்.]

சம் ரதாயக்காரன்

 
 சம் ரதாயக்காரன் cambiratāyakkāraṉ, ெப.(n.)

சம் ரதாயத்தன் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.sam-pra-{} → த.சம் ரதாயம் + காரன்.]

சம் ரதாயத்தன்

சம் ரதாயத்தன் cambiratāyattaṉ, ெப.(n.)

   1.  ன் வழக்க ெவா க்கங்கைளப் ன் பற் பவன் (அ சரிப்பவன்);; one who respects customs or 
traditions, a traditionist.

   2.  றைமசா  (சாமரத்் யசா );; clever, skilfulman.

த.வ. மரபாளி, ெதான்மரவன்

     [Skt.sam-{} + stha → த.சம் ரதாயத்தன்.]

சம் ரதா

 
 சம் ரதா  cambiratāyi, ெப.(n.)

சம் ரதாயத்தன் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.sam-pra-{} → த.சம் ரதா .]

சம் ரதாரைண

 
 சம் ரதாரைண cambiratāraṇai, ெப.(n.)

   ஆராய்ந்  ெசய் ந் ரம்ானம் (யாழ்.அக.);; decision after due deliberation.

     [Skt.sam-pra+{} → த.சம் ரதாரைண.]
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சம் ரதானம்

சம் ரதானம் cambiratāṉam, ெப.(n.)

   1. ெகாைட; donation, gift.

   2. நான்காம் ேவற் ைமப் ெபா ள்; meaning of dative case.

     "ஒ யா  ெகாள்பவன் சம் ரதானம்" ( . .9);.

த.வ.ெகாைட

     [Skt.sam-pra-{} → த.சம் ரதானம்.]

சம் ர

சம் ர  cambiradi, ெப.(n.)

   1. தைலைமக் கணக்கன் (I.M.P. Mr.225);; public accountant; accountant in a temple or a zemindary.

   2.  ற் ரக்்கணக்க க்  உத  ெசய் ம் எ த்தன் (C.G.82);; assistant to a village accountant; writer, clerk.

   3. வட்டத் தைலைமக் கணக்கன் (இ.வ.);; taluk head accountant.

     [Te.samprati → த.சம் ர .]

சம் ரமம்

சம் ரமம் cambiramam, ெப.(n.)

   1. பரபரப் ; confusion, agitation, flurry.

   2. களிப் ; elation, high spirit.

     " ரசம் ரம ரா" ( ப் .94);.

   3. வட்டத் தைலைமக் கணக்கன் (இ.வ.);; taluk head accountant.

     [Te.samprati → த.சம் ர .]

 சம் ரமம் cambiramam, ெப.(n.)

   1. பரபரப் ; confusion, agitation, flurry.

   2. களிப் ; elation, high spirit.

     " ரசம் ரம ரா" ( ப் .94);.

   3.  றப் ; splendour, pomp,excellence.

     "கல்யாணசம் ரமம் ெசால்லத் தரமன் ".

   4. நிைற ; fluness, plenty, sumptuousness.

ஆகாரம் சம் ரமமாகக் ைடத்த  (இ.வ.);.

   5. ெவள்ைள நீர ்நஞ்  ( ன்.);; a mineral poison.

     [Skt.sam-bhrama → த.சம் ரமம்.]

சம் ரமேலாலன்

 
 சம் ரமேலாலன் cambiramalōlaṉ, ெப.(n.)

   பகட் க்காரன் ( ன்.);; pompous person.

     [Skt.sam-bhrama+lola → த.சம் ரமேலாலன்.]

சம் ர -த்தல்

சம் ர -த்தல் cambiramittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ம ழ்தல் (தக்கயாகப், 109, உைர);; to be glad.

     [Skt.sambhrama → த.சம் ர -.]
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சம் ராத்

சம் ராத்  cambirātti, ெப.(n.)

   ேப ; anything obtained, blessing, acquisition.

     "மற் ேமற்பட்ட சம் ராத் ம்" (T.A.S.i.:280);.

     [Skt.sam-{} → த.சம் ராத் .]

சம் ேரட் யம்

 
 சம் ேரட் யம் cambirēṭciyam, ெப.(n.)

   ஆராய்ந்த ைக ( ன்.);; deliberation, consideration.

     [Skt.{} → த.சம் ேரட் யம்.]

சம் னத்தா

 
 சம் னத்தா  cambiṉattāti, ெப.(n.)

   வா  ளங்கம்; wind-killer-Embelia ribes (சா.அக.);.

சம் கானா

 
 சம் கானா cambukāṉā, ெப.(n.)

    வப்  வண்ணத் தைர ரிப்  (இரத் னக் கம்பவளம்); (இ.வ.);; carpet.

த.வ.தைர ரிப்

     [U.{} → த.சம் கானா.]

சம் ேசச் ரம்

 
 சம் ேசச் ரம் cambucēccuram, ெப.(n.)

   ஆைனக்கா; a {} shrine.

     [Skt.{} → த.சம் ேகச் ரம்.]

சம் த்

சம் த்  cambutti, ெப.(n.)

   ஒ ைம ளி ( . .5, உைர);; vocative singular.

     [Skt.sam-buddhi → த.சம் த் .]

சம் பட்சம்

சம் படச்ம் cambubaṭcam, ெப.(n.)

    ( த்தமாைய); லகத் ல் ெதா ல் ரி ம் வேபதங்கள் ( .ேபா.பா.2:4. பக்.223);; the manifestations of 
{} functioning in the universe of pure {}, viz., {} and dist. fr. anu-patcam.

     [Skt.{}-bhu+paksa → த.சம் படச்ம்.]

சம் ேராட்சணம்

 
 சம் ேராடச்ணம் camburōṭcaṇam, ெப.(n.)

    ப் ர ற்காகக் ேகா ல்களில் ெசய் ம் நடப் கள்; purificatory ceremony, as in a temple.

த.வ. கம்

     [Skt.sam-{} → த.சம் ேராடச்ணம்.]

சம் ேராட்சைண

 
 சம் ேராடச்ைண camburōṭcaṇai, ெப.(n.)

சம் ேராடச்ணம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.sam-{} → த.சம் ேராடச்ைண.]
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சம் ைக

 
 சம் ைக cambūkai, ெப.(n.)

    ளிஞ் ல்; bivalve-shell; mollusc (சா.அக.);.

சம் யயானம்

சம் யயானம் cambūyayāṉam, ெப.(n.)

    றன் வாய்ந்த ற்றரசர ்பலேரா , ஓர ்அரசன் தன் பைகவன்ேமற் ெசல் ைக ( க் ரநீ ,337);; the 
march of a king with his able feudatories to meet his enemy.

த.வ.பைட யக்கம்

     [Skt.{}+{} → த.சம் யயானம்.]

சம் ர்த்

சம் ரத்்  cambūrtti, ெப.(n.)

சம் ரணம், 1, 2 பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

     [Skt.sam-{} → த.சம் ரத்் .]

சம் ரணம்

சம் ரணம் cambūraṇam, ெப.(n.)

   1. நிைற ; fulness, completion.

   2.   பல ெபண் ழந்ைதகைளப் ெபற் ச ்ச த்ேதார ்ேம ம் ெப த ல் ெவ ப் ற் , இ ேவ 
கைடப்ெபண்ணாக என்  றந்த ெபண் ழந்ைதக் ம் ெபயர;் name given to a female child by parents who 
have had enough of female children and wish to have no more end, termination.

   3.  ; abundance, plenty.

   4. சம் ரணராகம் ( லப்.13, 106, உைர); பாரக்்க;see {}-{}.

     [Skt.sam-{} → த.சம் ரணம்.]

சம் ரணராகம்

 
 சம் ரணராகம் cambūraṇarākam, ெப.(n.)

   எல்லா இைச, ஒ க் ப் க ம் ( ரங்க ம்); அைமந்த பண்; primary melody type, as containing all the notes 
of the gamut.

த.வ. நிைறபண்

     [Skt.sam-{}+{} → சம் ரணராகம்.]

சம்ேபதனம்

 
 சம்ேபதனம் cambētaṉam, ெப.(n.)

   கைரயச ்ெசய் ம் ேவ ப்ெபா ள் (கரத்்தா);; a dissolving agent as gastric juice-catalysis (சா.அக.);.

சம்ேபாக்

 
 சம்ேபாக்  cambōkku, ெப.(n.)

   கப்பற் ட்டம்; fleet of ships (R.);.

     [Persn.sumbuk → த.சம்ேபாக் .]

சம்ேபாகம்

சம்ேபாகம் cambōkam, ெப.(n.)

   1.  ணரச்் ; sexual enjoyment.

   2. இ வ ம் ய்க் ம் இன்பம்; the sexual pleasures enjoyed by both.

   3. ஒத்த இன்பம்; sexual enjoyments shared equally (சா.அக.);.

த.வ.  ணரச்் .

     [Skt.sam-bhoga → த.சம்ேபாகம்.]
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சம்ேபாக வரண
ம்

 
 சம்ேபாக வரணம் cambōkavivaraṇam, ெப.(n.)

    ணரச்் ையப் பற் ம், ெதா  யற் ம் ளத்தங்கைள ம், காம கரச்் ன் இன்பங்கைள ம் 
ளக்கமாகக் ம் ல்; that branch of sexual science dealing particularly about sexual intercourse, the process of 

the effecting it successfully and the sexual pleasures and enjoyments derived from it Physiology of coitus (சா.அக.);.

த.வ. ணரச்் ல்

     [Skt.sam - bhoga + vivarana → த.சம்ேபாக வரணம்.]

சம்ேபா ய க்க

 
 சம்ேபா ய க்க  cambōkiyaḍikkaḍi, ெப.(n.)

   ேசவல்; cock, so called from its frequent copullation (சா.அக.);.

சம்ேபாதனம்

சம்ேபாதனம் cambōtaṉam, ெப.(n.)

   பன்ைம ளி ( . .17);; vocative plural.

     [Skt.{} → த.சம்ேபாதனம்.]

சம்ேபாதைன

 
 சம்ேபாதைன cambōtaṉai, ெப.(n.)

    ளி ேவற் ைம ( ன்.);; vocative case.

     [Skt.{} → த.சம்ேபாதைன.]

சம்ேபார்

 
 சம்ேபார ்cambōr, ெப.(n.)

    தம் (அக.நி.);; goblin.

     [Skt.{} → த.சம்ேபார.்]

சம்மதக்ைகக் ட்

 
 சம்மதக்ைகக் ட்  cammadakkaikcīṭṭu, ெப.(n.)

சம்ம ப்பத் ரம் பாரக்்க;see {}-p-pattiram.

     [Skt.sam-mata+U.citthi → த.சம்மதக்ைகச ் ட் .]

சம்மதம்

சம்மதம் cammadam, ெப.(n.)

   1. உடன்பா ; approval, acquiescence, consent.

     "ஈ  பயவா கள் சம்மதம்" (தா .எங் .3);.

   2. நட் ; friendship.

     "சானஞ் சம்மத ன்ெசால்" (கா க. ரத்்.7);.

   3. ெகாள்ைக (யாழ்.அக.);; opinion.

     [Skt.sam-mata → த.சம்மதம்.]

சம்மதன்

சம்மதன் cammadaṉ, ெப.(n.)

   1. நண்பன்; friend.

   2. ைமத் னன்; wife's brother.

     [Skt.sam-mata → த.சம்மதன்.]
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சம்ம

சம்ம 1 cammadi, ெப.(n.)

சம்மதம், 1 பாரக்்க;see {},

     "தனிேயகச ்சம்ம ன்ேறல்" ( வரக.கணப .10);.

     [Skt.sam-mati → த.சம்ம .]

 சம்ம 2 cammadiddal,    4 ெச. . .(v.i.)

   உடன்ப தல்; to agree, consent, acquiesce.

     [Skt.sam-mati → த.சம் 2-.]

 சம்ம 3 cammadidda,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   நன்  ம த்தல்; to esteem, regard, approve.

     "ச ரெமன்  தம்ைமத் தாேம சம்ம த் " ( வ். வாய்.9. 1:5);.

     [Skt.sam-mati → த.சம்ம -.]

சம்ம ப்

 
 சம்ம ப்  cammadippu, ெப.(n.)

   உடன்பா  (சம்மதம்); ( ன்.);; willingness, consent.

த.வ.இணக்கம்

     [Skt.sam-mati → த.சம்ம ப் .]

சம்ம பத் ரம்

 
 சம்ம பத் ரம் cammadibaddiram, ெப.(n.)

   உடன்ப க்ைக ஆவணம் (சாசனம்);;     [Skt.sam-mati+patra → த.சம்ம பத் ரம்.]

சம்ம வசனம்

 
 சம்ம வசனம் sammadivasaṉam, ெப.(n.)

   ேமற்ேகாள் (இ.வ.);; a text or except cited as authority.

     [Skt.sam-mati → த.சம்ம வசனம்.]

சம்மந்தம்

 
 சம்மந்தம் cammandam, ெப.(n.)

   ெதாடர்  (சம்பந்தம்); ( ன்.);; connection.

உள

 relaionship.

     [சம்பந்தம் + சம்மந்தம்.]

சம்மந்

 
 சம்மந்  cammandi, ெப.(n.)

சம்பந்  பாரக்்க;see sambandi
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சம்மன்

 
 சம்மன் cammaṉ, ெப.(n.)

   ந வர ்மன்ற அ காரி ன் அைழப் க் கட்டைள; order to be issue by court officer.

த.வ.அைழப்பாைண,  ளியாைண

     [E.summons → த.சம்மன்.]

சம்மன

 
 சம்மன  sammaṉasu, ெப.(n.)

   ேவத தன் (R.C.);; divine spirit, angel.

     [Skt.su-manas → த.சம்மன .]

சம்மார்சச்னம்

 
 சம்மாரச்ச்னம் cammārccaṉam, ெப.(n.)

    ைடப்பத்தாற் ெப க் ைக (சங்.அக.);; sweeping.

     [Skt.{} → த.சம்மாரச்ச்னம்.]

சம்மாரம்

 
 சம்மாரம் cammāram, ெப.(n.)

   அ ; destruction.

     [Skt.sam-{} → த.சம்மாரம்.]

சம் ைத

சம் ைத cammidai, ெப.(n.)

   1. ஏதாவெதா  கைலையப் பற் க் ம் ல், சாரங்கதர சம் ைத; a treatise on any branch of knowledge 
or science, for example sarangadara sammidah, an Ayurvedic science.

   2. சரகசம் ைத; a medicdal treatise by charaka (சா.அக.);.

த.வ.  ல், ெபாத்தகம்

சம் யஞானம்

 
 சம் யஞானம் cammiyañāṉam, ெப.(n.)

   ேபர ; supreme wisdom (சா.அக.);.

சம் ராட்

சம் ராட் 1 cammirāṭṭu, ெப.(n.)

   தனியாைணப் ேபரரசன்; supreme ruler, paramount sovereign.

     [Skt.sam-{} → த.சம் ராட் .]

 சம் ராட் 2 cammirāṭṭu, ெப.(n.)

   ஆண்ெடான் க்  ெவண்ெபாற்கா கள் ஒ  ேகா க்  ேமல் பத் க்ேகா  வைர வ வாயாக ைடய 
அரசன் ( க் ரநீ , 26);; king whose annual revenue is above 1 crore and below 10 crores of silver coins.

     [Skt.{} → த.சம் ராட் .]

சம்ேமளனம்

சம்ேமளனம் cammēḷaṉam, ெப.(n.)

   1. கலப் ; mixing intermingling.

   2.  ட்டம் (இக்.வ.);; conference.

     [Skt.sam-{} → த.சம்ேமளனம்.]
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சம்ேமாகம்

 
 சம்ேமாகம் cammōkam, ெப.(n.)

சம்ேமாகனம் பாரக்்க;see {}.

சம்ேமாகனம்

 
 சம்ேமாகனம் cammōkaṉam, ெப.(n.)

   ஈரப்் , (அ); வயப்ப த் ைக (வ கரம்);; fascination, delusion, infatuation.

     [Skt.{} → த.சம்ேமாகனம்.]

சம் க்தசமவாயம்

 
 சம் க்தசமவாயம் samyuktasamavāyam, ெப.(n.)

   அயல்வ த் ெதாடர் ; intimate relation with that which is in direct contact with another.

     [Skt.sam-yukta+{} → த.சம் க்த சமவாயம்.]

சம் க்தாட்சரம்

 
 சம் க்தாடச்ரம் camyuktāṭcaram, ெப.(n.)

   வடெமா க் ட்  ெமய்ெய த் ; conjunct consonant is Sanskrit.

த.வ. ெமய்ம்மயக்கம்

     [Skt.sam-yukta+sksara → த.சம் க்தாட ்சரம்.]

சம்ேயாகசம்பந்தம்

 
 சம்ேயாகசம்பந்தம் samyōkasambandam, ெப.(n.)

   இ ெபா ள்கள் த்ததால் ஏற்ப ம் ெதாடர் ; direct material contant.

     [Skt.sam-{}+sam-bandham → த.சம்ேயாகசம்பந்தம்.]

சம்ேயாகம்

சம்ேயாகம் camyōkam, ெப.(n.)

   1. ேசரக்்ைக; combination, union.

     "அவன  ஞானசக்  சம்ேயாகத்தால்" ( . .பா .5,  வாக்.);.

   2.  ணரச்் ; copulatio.

   3. சம்ேயாக சம்பந்தம் பாரக்்க;see {}-{}.

     [Skt.sam-{} → த.சம்ேயாகம்.]

சம்ரட்சணம்

 
 சம்ரடச்ணம் camraṭcaṇam, ெப.(n.)

   காப்பாற் ைக; preservation, maintenance, protection.

     [Skt.samraksana → த.சம்ரடச்ணம்.]

சம்ரட்சைண

 
 சம்ரடச்ைண camraṭcaṇai, ெப.(n.)

சம்ரடச்ணம் பாரக்்க;see {}.

சம்ரட் -த்தல்

சம்ரட் -த்தல் camraṭcittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   காப்பாற் தல்; to maintain, support, protect.

     [Skt.samraks → த.சம்ரட் -.]
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சம்ரம்பம்

சம்ரம்பம்1 camrambam, ெப.(n.)

   பரபரப் ; activity.

     " ரியாசத்  சம்ரம்பத்ேதா  அகங்காரங் ளம் " ( . .2; 62, ஞானப்.);.

     [Skt.sam-rambha → த.சம்ரம்பம்.]

 சம்ரம்பம்2 camrambam, ெப.(n.)

    யற்  (அஷ்டப் ர.80);; diligence.

     [Skt.samrambha → த.சம்ரம்பம்.]

சம்வகம்

 
 சம்வகம் camvagam, ெப.(n.)

   ஏ  ம ந் க ள் ஒன் ; one of capta-marundu.

     [Skt.sam-vaha → த.சம்வகம்.]

சம்வசச்ரம்

 
 சம்வசச்ரம் camvaccaram, ெப.(n.)

   ஆண் ; year.

     "அ ப னா ரம் சம்வசச்ரபலன்" (இராமநா.);.

த.வ.யாண்

     [Skt.sam-vatsara → த.சம்வசச்ரம்.]

சம்வத்சரவாரியம்

சம்வத்சரவாரியம் camvatcaravāriyam, ெப.(n.)

   ஆண் ேதா ம் ெதரிந்ெத க்கப்ப ம் ற் ர ்ெசயற்பாட்டைவ (நி வாக சைப); 
(I.M.P.Rd.241);; supervising committee elected annually by a village assembly.

     [சம்வத்சர+வாரியம்]

     [Skt.sam-vatsara → த.சம்வத்சர]

சம்வர்த்தம்

சம்வரத்்தம் camvarttam, ெப.(n.)

   1. ஏ  ல்க ள் (சத்த ேமகங்க ள்); மணி ெபா ம் ல் ( ங்.);; a celestial cloud which rains gems, 
one of catta-{}.

   2. வடெமா ள்ள அற ல் ப ெனட்ட ள் ஒன் ; a Sanskrit text-book of Hindu law, one of 18 taruma-{},.

     [Skt.sam-varta → த.சம்வரத்்தம்.]

சம்வரம்

 
 சம்வரம் camvaram, ெப.(n.)

சம்வைர பாரக்்க;see {}.

சம்வைர

சம்வைர camvarai, ெப.(n.)

   ஒன்ப  வைகக் க  ண ல் ஆதைன ைன அ கெவாட்டாதப  த ப்ப  ( வக.2814, 
உைர);;     [Skt.sam-vara → த.சம்வைர.]

சம்வற்சரம்

 
 சம்வற்சரம் camvaṟcaram, ெப.(n.)

சம்வசச்ரம் பாரக்்க;see {}.
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சம்வன்னம்

 
 சம்வன்னம் camvaṉṉam, ெப.(n.)

   தன்வயமாக் தல் (வ கரித்தல்);; to gain love (சா.அக.);.

சம்வாகம்

 
 சம்வாகம் camvākam, ெப.(n.)

   ெநல் ம் ல் ம் நிைறந்த மைல ர ்( .வா.);; fertile town on a hill abounding in paddy, etc.

     [Skt.sam-{} → த.சம்வாகம்.]

சம்வாதம்

சம்வாதம் camvātam, ெப.(n.)

   1. த க்கம்; disputation, debate.

   2. சம்பாசணம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.sam-{} → த.சம்வாதம்.]

சம்வா ரம்

சம்வா ரம் samvātisuram, ெப.(n.)

   வா  இைச டன் ( ரம்); ஒதெ்தா க் ம் பண் ( ரம்); (Mus. of India. P.26);; a not which is in consonance with 
the {}.

     [Skt.{}+svara → த.சம்வா வரம்.]

சம்வாரம்

 
 சம்வாரம் camvāram, ெப.(n.)

   உதட் ச ் க்கம்; compression of lips (சா.அக.);.

சம் த்

சம் த்  camvittu, ெப.(n.)

   அ ; consciousness, intelligence.

     "இந் ரியா  களைனத் ம் யா த்  நிற் ம் சம் த் " ( வசம.42);.

     [Skt.sam-vit → த.சம் த் .]

சம் ற்பத் ரம்

சம் ற்பத் ரம் camviṟpattiram, ெப.(n.)

   அரசரக்ள் தம் ட ்பைகைம ன்  ஒத்  வாழ்வதற் , எ க் ெகாள் ம் ஆவணம் ( க் ரநீ , 
94);; treaty of friendship and cooperation between kings.

     [Skt.sam-vit+patra → த.சம் ற்பத் ரம்.]

சம்ேவகம்

சம்ேவகம் camvēkam, ெப.(n.)

   அறத் ம் அறப்பயன ம் ஆைச ைடைம ( வக.3133,  ழ்க் ப் );;     [Skt.sam-{} → த.சம்ேவகம்.]

சமக்காளம்

 
 சமக்காளம் camakkāḷam, ெப.(n.)

    ரிப்  வைக (இ.வ.);; carpet.

     [U.{} → த.சமக்காளம்.]

சமக் ரதம்

சமக் ரதம் camakkiradam, ெப.(n.)

   வடெமா  (சமற் தம்);; Sankrit languae.

     "பா னங்க ட ்சமக் ரத ம் ேவற் ப்பாைட ம் ர வந்தால்" (யாப். .பக்.461);.

     [Skt.sam-s-krta → த.சமக் ரதம்.]
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சமக் ரமாய்

 
 சமக் ரமாய் camakkiramāy, ெப.(n.)

   நிைறவாய்; fully. completely.

     [Skt.samagra → சமக் ரம் + ஆய் → த.சமக் ரமாய்.]

சமக
சமக  camagali, ெப.(n.)

   உடல் அைச க ள் ஒன்  ( லப்.பக்.81);;     [Skt.sama-{} → த.சமக .]

சமேகாலம்

 
 சமேகாலம் camaālam, ெப.(n.)

   பாம் ; snake (சா.அக.);.

சமசத்தமம்

 
 சமசத்தமம் samasattamam, ெப.(n.)

    யாழன் நின்ற ஓைர (இரா );க்  ஏழாம் ஓைர (இரா ); ேல ெவள்ளி ( க் ரன்); நிற் ம் 
நிைல;     "ெபான்னவனின்ற ரா க் ேகழதாய்ப் கன்ற ரா  தன்னிேல ெவள்ளி நின்றாற் சமசத்தமப்ேப 
ரா ம்" (சங்.அக.);.

     [Skt.sama+saptama → த.சமசத்தமம்.]

சமசம்

சமசம் samasam, ெப.(n.)

   ஒ வைக ம  (ேசாமரசம்); ைவத்தற் ரிய ைகப் ள்ள ேவள் ேயனம்; a sacrifical vessel with a handle 
for keeping {} juice.

     "ேவள் ற் சமசம்ேபா ம்" (காஞ் ப் .ஒ க்கப்.03);.

     [Skt.camasa → த.சமசம்.]

சமசா

 
 சமசா  camacāti, ெப.(n.)

   ஒத்த இனத்தார ்(இ.வ.);; homogeneous race.

     [Skt.sama+{} → த.சமசா .]

சம

சம 1 samasi, ெப.(n.)

   நிைற ;   ( ரத்் ); ( ன்.);; completeness, fulness.

     [Skt.samrddhi → த.சம 1.]

 சம 2 samasi, ெப.(n.)

சமைச பாரக்்க;see {}.

சம

 
 சம  samasu, ெப.(n.)

   கலகக் ட்டம் (இ.வ.);; seditious assembly, faction, junto.

     [Skt.{} → த.சம .]

சமஞ்சசம்

சமஞ்சசம் samañsasam, ெப.(n.)

   உ  ெவாப் ைம; conformity, resemblance.

     "ெபான் சமஞ்சஸங் காண்பதற் " (S.I.I.vi., 149);.

     [Skt.{}-jasa → த.சமஞ்சசம்.]

297

www.valluvarvallalarvattam.com 17733 of 19068.



சமட்சம்

 
 சமடச்ம் camaṭcam, ெப.(n.)

   ேந ைர (இ.வ.);; presence.

     [Skt.sam-aksam → த.சமடச்ம்.]

சமட் யாத்

 
 சமட் யாத்  camaṭṭiyātti, ெப.(n.)

   ெதா ப  (அ பக்த); ெசாத்  (ெகா.வ.);; joint or undivided property.

     [Skt.samasti+{} → த.சமட் யாத் .]

சமத்காரம்

சமத்காரம் camatkāram, ெப.(n.)

   1. ேபச் த் றைம; cleverness, skill in speaking.

   2. ெசய் ணயம்; poetic charm.

   3. ேதாற்றம்; aspect, manifestation.

     "ெசா பத் யற் சமத்காரந்தான்" (ஞானவா. ல்வ.12);.

     [Skt.camat-{} → த.சமத்காரம்.]

சமத்தம்

 
 சமத்தம் camattam, ெப.(n.)

   எல்லாம்; all everything.

     [Skt.samasta → த.சமத்தம்.]

சமத்தானப

 
 சமத்தானப  camaddāṉabadi, ெப.(n.)

   அரசன்; ruler of a state, king, chief.

     [Skt.sam-{}+pati → த.சமத்தானப .]

சமத்தானம்

சமத்தானம் camattāṉam, ெப.(n.)

   1. அரசாண்ைம நிலம் (அ); ஆள் லம் (இராச் யம்);; kingdom, state, dominion.

   2. தைலநகரம் ( ன்.);; place of residence, especially of a king or chief; capital.

     [Skt.{} → த.சமத்தானம்.]

சமத்தான த் வா
ன்

 
 சமத்தான த் வான் camattāṉavittuvāṉ, ெப.(n.)

   அரசைவப் லவன்; poet-laureate, court poet.

     [Skt.{}+{} → த.சமத்தான த் வான்.]

சமத்தானா ப

 
 சமத்தானா ப  camaddāṉādibadi, ெப.(n.)

சமத்தானப  பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{}+adhi-pati → த.சமத்தானா ப .]
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சமதக் னி

 
 சமதக் னி camadakkiṉi, ெப.(n.)

   பர ராமன  தந்ைதயா ய னிவர;் a Rsi father of {}.

     [Skt.jamadagni → த.சமதக் னி.]

சமதரி

 
 சமதரி  samadarisi, ெப.(n.)

   ெபா  ேநாக்  ைடயவன் (இ.வ.);; one who views impartially.

     [Skt.sama-{} → த.சமதரி .]

சமதன்

சமதன்1 camadaṉ, ெப.(n.)

சம்மதன், 1 பாரக்்க;see {}.

 சமதன்2 camadaṉ, ெப.(n.)

   ெபா வாய ப்பவன் (சங்.அக.);; one who enables another to subdue his senses.

     [Skt.{} → த.சமதன்2.]

சமதானநிைல

 
 சமதானநிைல camatāṉanilai, ெப.(n.)

   சமனிைச (மத் யஸ்தா .);; middle octave.

     [சமதானம்+நிைல]

     [Skt.sama+{} → சமதானம்]

சம ட்

சம ட்  camadiruṭṭi, ெப.(n.)

   அ காைல ல் யாழன் மைறய, ெவள்ளி உ க் ம் நன்றல்லா (ேதாஷ); காலம் 
( தான. ணா ண.49);; inauspicious time in early mornings when Venus rises just as Jupiter sets.

     [Skt.sama+drsti → த.சம ட் .]

சம தம்

சம தம்1 camatītam, ெப.(n.)

   க ந்த  (சங்.அக.);; that which is past.

     [Skt.sam-atita → த.சம கம்.]

சத தம்

சத தம்2 cadadīdam, ெப.(n.)

   ஒன் யம் (ஐக் யம்); (யாழ்.அக.);; union.

     [Skt.{} → த.சம தம்.]

சமந்தகம்

 
 சமந்தகம் camandagam, ெப.(n.)

   கண்ண ரான் க த் ல் அணிந்த ெதய்வமணி வைக; a gem of miraculous virtue worn by Krsna on his neck.

     [Skt.syamantaka → த.சமந்தகம்.]

சமந்தகமணி

சமந்தகமணி camandagamaṇi, ெப.(n.)

சமந்தகம் (பாகவத.10, சத் யாபா, 7); பாரக்்க;see {}.

     [Skt.samantaka + த.மணி → த.சமந்தகமணி.]
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சமந்தக ரத்னம்

சமந்தக ரத்னம் camandagaviratṉam, ெப.(n.)

சமந்தகம் பாரக்்க;see {}.

     "சமந்தக ரத்னந் தாெவன" ( ரேபாத.26 : 34);.

     [Skt.syamantaka+ratna → த.சமந்தக ரத்னம்.]

சமந்தபத் ரன்

 
 சமந்தபத் ரன் camandabattiraṉ, ெப.(n.)

    த்த ேதவன்; lord Buddha.

     [Skt.samanta-bhadra → த.சமந்தபத் ரன்.]

சம கம்

 
 சம கம் camamugam, ெப.(n.)

    கநளிநயம் (அ நயம்); ப னான்க ள் ஊழ்கஞ்ெசய்வ  ( யானிப்ப ); ேபால அைசயா  
ேநற் க மா க் ம் நளிநயம் (அ நயம்); (ச .);;

சம லம்

 
 சம லம் camamūlam, ெப.(n.)

   வைளய ப் ; glass gall-felvitri (சா.அக.);.

சமரச்ச்னம்

 
 சமரச்ச்னம் camarccaṉam, ெப.(n.)

   வ  ப ைக (இ.வ.);; worshipping, offering obeisance.

     [Skt.sam-arccana → த.சமரச்ச்னம்.]

சமரத்்தம்

சமரத்்தம் camarttam, ெப.(n.)

   அற ல்களில் ( களில்); ெந ப்ப த் ய சடங் ; rites prescribed by the smrtis.

     "சமரத்்தெமன் ம் கழ்ந் ெதவ ேமத் ந் த மம்" ( ரம் .அழற்க ம.5);.

     [Skt.{} → த.சமரத்்தம்.]

சமர்ப்பணம்

 
 சமரப்்பணம் camarppaṇam, ெப.(n.)

   கட டள் - ெபரிேயாரக் க் க் காணிக்ைக தலா ன அளிக்ைக; dedication, votice offering.

த.வ.பைடயல்

     [Skt.samarppana → த.சமரப்்பணம்.]

சமர்ப்பைண

 
 சமரப்்பைண camarppaṇai, ெப.(n.)

சமரப்்பணம் பாரக்்க;see {}.

சமர்ப் -த்தல்

சமரப்் -த்தல் camarppittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   கட ள் - ெபரிேயாரக் க் க் காணிக்ைக தலா ன அளித்தல்; to offer, as to God; to dedicate, as a book.

     "ஈசனிடத ்ெதப்ெபா ஞ் சமரப்் த் " (ஞானவா.அ ச.்13);.

த.வ.பைட-த்தல்

     [Skt.samarppi → த.சமரப்் -.]
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சமரதம்

சமரதம் camaradam, ெப.(n.)

   நால்வைகத் ேதர ்(இரதம்);க ள்ஒன்  (பத்ம.ெதன்றல் .67, உைர);; a class of chariots, one of four iradam.

     [Skt.samaratha → த.சமரதம்.]

சமர

 
 சமர  camaradi, ெப.(n.)

   கல  வைக; a mode of sexual enjoyment.

     [Skt.samarati → த.சமர .]

சமர

 
 சமர  camaravi, ெப.(n.)

   ேகாள்களின் ந நிைலையக் க் ம் க ரவன் நிைரேகா , ( .ன்.);;     [Skt.samaravi → த.சமர .]

சமரிக்ேக

 
 சமரிக்ேக  camarikācu, ெப.(n.)

    க்கமாக உசா ைக ( சாரைண); ெசய்யப்ப ம் வழக்  (இ.வ.);; a judicial enquiry conducted summarily.

     [E.summary+case → த.சமரிக்ேக .]

சமலம்

சமலம் camalam, ெப.(n.)

   1. மலம்; crdure, refuse.

   2. அ க்  (யாழ்.அக.);; impurity.

     [Skt.sa-mala → த.சமலம்.]

சமலன்

சமலன் camalaṉ, ெப.(n.)

 soul, as being with malam.

     "சமலரக்் ப் பாசந்த த் " (ைசவச.ஆசா.23);.

     [Skt.sa-mala → த.சமலன்.]

சமலாவத்ைத

சமலாவத்ைத camalāvattai, ெப.(n.)

   ஆதன் (ஆன்மா); மலத்ேதா  க் ம் ெபா  அைட ம் நிைல ( . .4, 36, மைறஞா.);;     [Skt.sa-
mala+{} → த.சமலாவத்ைத.]

சமவசரணம்

சமவசரணம் samavasaraṇam, ெப.(n.)

   ேகவ ட ந்  அ ைர ெப தற் ப் க் ேமேல 5000  ற் ைடத ் ரத் ல் ேதவரக்ளால் 
உ மா(நிய );க்கப்பட்ட னாலயம் (Jaina.);; heavenly pavilion erected by the Gods at a distance of 5000 bow 
lengths above the earth for receiving sacred instructions from {}, the perfected soul.

     "சமவசரணசச் க்கம்" (ேம மந்.);.

     [Skt.sama-{} → த.சமவரணம்.]

சமவாகாரம்

சமவாகாரம் camavākāram, ெப.(n.)

   ேதவர ்அரக்கரக் ைடய ரச ்ெசயல்கைளக் காட் வதாய் ன்  உ ப் கைளக் ( ன்றங்கைளக்); 
ெகாண்ட உ வக வைக ( லப்.பக்.84);;     [Skt.sam-{} → த.சமவாகாரம்.]

சமேவதசமவாயம்

சமேவதசமவாயம் samavētasamavāyam, ெப.(n.)

   காட் க் க்கரணியமான ெபா  லத ்ெதாடர்  (சன்னிகரிடம்); ஆ ள் நீக்க ன் ப்பதேனா  
ெந ங் ள்ள நற்ெறாடர்  (த க்கசங்.நியாய.31);;     [Skt.sam-{}+sam-{} → த.சமேவதசமவாயம்.]
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சமற் தம்

 
 சமற் தம் camaṟkirudam, ெப.(n.)

   வடெமா ; the Sanskrit language.

     [Skt.sams-krta → த.சமற் தம்.]

சமன்சாரிெசய்-தல்

சமன்சாரிெசய்-தல் samaṉsāriseytal,    1 ெச. . .(v.i.)

   அைழப்பாைண (சம்மன்); நிைறேவற் தல் (ெகா.வ.);; to serve summons.

     [E.summons → த.சம்மன் → த.சமன் + சரெ்சய்-.]

சமனத் வயம்

 
 சமனத் வயம் camaṉattuvayam, ெப.(n.)

   ஒ  ைக; an unknown drug (சா.அக.);.

சமாக் னி

சமாக் னி camākkiṉi, ெப.(n.)

   1. வ ற் த் ; want of the chief solvent fluid in the digestive process.

   2. இயல்பான ப ; moderate-appetite (சா.அக.);.

சமா

 
 சமா camā, ெப.(n.)

    மம்; company.

     [U.{} → த.சமா.]

சமாகமம்

 
 சமாகமம் camākamam, ெப.(n.)

   ேசரக்்ைக; union.

     [Skt.sam-{}-gama → த.சமாகமம்.]

சமா தம்

சமா தம் camākidam, ெப.(n.)

   ஒ வன் ய ந்ெதா ன் பயன் அதெ்தா லாற் ைக டா  ( த் யாகா ); ேவெறான்றாற் 
ைக வதாகக் ம் அணி (தண் .71);;த.வ. அயற்காரணஅணி

     [Skt.sam-{}-hita → த.சமா ரம்.]

சமாேகாராத் ரம்

 
 சமாேகாராத் ரம் camāārāttiram, ெப.(n.)

   பக ர கள் நா ைகயள ல் ஒத்தநாள் (பாண் .);; equinox.

த.வ.ந நாள்

     [Skt.sama+{} → த.சமாேகாராத் ரம்.]

சமாச் ரயம்

சமாச் ரயம் camāccirayam, ெப.(n.)

   ஆற்ற ல்லாத ஒ வன் தன்ைனக் காப்பாற்  பவைனச ்சாரந்்ெதா ைக ( க் ரநீ .336);; dependence 
of a weak person upon his protector.

த.வ. டசச்ார்

     [Skt.sam-{}-{} → த.சமாச் ரயம்.]
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சமாசம்

சமாசம்1 camācam, ெப.(n.)

   அைவ (சைப);; assembly, association.

     [Skt.sam-{} → த.சமாசம்1.]

 சமாசம்2 camācam, ெப.(n.)

   ெதாைகெமா ;     "நன்ெமா யா ைரத்தாரக்ள் சமாசம்" ( ரேசா.ெதாைக.6);.

த.வ.ெதாைக

     [Skt.{} → த.சமாசம்.]

 சமாசம்3 camācam, ெப.(n.)

   நஞ்  வைககளில் ஒன்  (யாழ்.அக.);; a mineral poison.

சமாசன்

சமாசன் camācaṉ, ெப.(n.)

சமாசம்2 பாரக்்க;see {}.

     "கற்பவர ் ஞ் சமாசன்கேள" ( . .20);.

சமாசாரபத் ரி
ைக

 
 சமாசாரபத் ரிைக camācārabattirigai, ெப.(n.)

   வணிகச ்ெசய் த்தாள் (இக்.வ.);; newspaper.

த.வ.ெசய் த்தாள்

     [Skt.sam-{}-{}+{} → த.சமாசாரப் பத் ரிைக.]

சமாசாரம்

 
 சமாசாரம் camācāram, ெப.(n.)

   ெசய் ; new, intelligence, information.

     [Skt.sam-{}-{} → த.சமாசாரம்.]

சமா ரயணம்

 
 சமா ரயணம் camācirayaṇam, ெப.(n.)

   சமயத் தைலவன் (ஆசாரியன்); சங்  சக்கர த் ராதானஞ் ெசய்  மா யம் (ைவணவத் வம்); 
அளிக் ம் சடங் ; Initiation ceremony in which a priest brands upon his disciple's shoulders the marks of discus and 
conch.

     [Skt.{}-{} → த.சமா ரணயம்.]

சமா ரயம்

 
 சமா ரயம் camācirayam, ெப.(n.)

   பால்; milk (சா.அக.);.

சமாேசாக்

சமாேசாக்  camācōkti, ெப.(n.)

   1. ஒட்டணி (தண் .51, உைர);;   2. அைடெமா  ஒப் ைமயாற்றல்களால் அல்ெபா ட ்ெசய்  ேதான்றப் 
கழ்ெபா ட ்ெசய் ையச ்ெசால் ம் அணி (அணி .23);;த.வ.அல்ெபா ளணி

     [Skt.{} → த.சமாேசாக் .]
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சமாதானக்ெகா

 
 சமாதானக்ெகா  camātāṉakkoḍi, ெப.(n.)

   அைம ையத் (சமாதானத்ைத); ெதரி க் ங் ெகா  ( ன்.);; flag of truce.

த.வ.அைம க்ெகா

     [Skt.sam-{}-{} + த.ெகா  → த.சமாதானக் ெகா .]

சமாதானத் னா

 
 சமாதானத் னா  camātāṉattiṉāvi, ெப.(n.)

   அைம ன் அ ேதவைத ( த்.);; the spirit of peace.

     [Skt.sam-{}-{} → த.சமாதானத் னா .]

சமாதானநீ வான்

 
 சமாதானநீ வான் camātāṉanītivāṉ, ெப.(n.)

   நயன்ைம (நீ ); அ காரி (J.);; justice of the peace.

த.வ.நயனாளன், நாயன்

     [Skt.sam-{}-{}+niti → த.சமாதான நீ வான்.]

சமாதானம்

சமாதானம்1 camātāṉam, ெப.(n.)

   1. அைம ; peace, transquillity, equanimity.

   2. உடன்பா ; reconciliation, compromise.

   3. தைடக் ைட; answe to an objection; explanation.

   4. இன்ப ன்பங்கைளப் ெபா ட்ப த்தாத மனநிைல ( ன்.);; stoicism; indifference to pain or pleasure, as of a 
yogi or sage.

   5. இைற ப்  (சமா  சடக்சம்பத் ள்); ெகாள்ைகக ள் ஒன்றான ந்தைன எளிதாக 
நிக மா ள்ள மனநிைல;     "சத்தஞ் ந் க் மா  சரசமாய்ைவக் த்ைதச ்சமாதான ெமன்பர"் 
(ைகவல்.தத் வ.10);.

   6. உடன்பா  ( ன்.);; consent, agreement.

     [Skt.sam-{}-{} → த.சமாதனம்.]

 சமாதானம்2 camātāṉam, ெப.(n.)

   மனெவா க்கம் (நாநாரத்்த.909);; concentration of mind.

     [Skt.sam-{}-{} → த.சமாதானம்.]

சமாதானலங்கனம்

 
 சமாதானலங்கனம் camātāṉalaṅgaṉam, ெப.(n.)

   அைம க்ேக  உண்டாக் ைக (இ.வ.);; breach of peace.

     [Skt.sam-{}-{}+langhana → த.சமாதானலங்கனம்]

சமாதானி

 
 சமாதானி camātāṉi, ெப.(n.)

   ந க்கற்றவன்-ள் (யாழ்.அக.);; even-tempered person.

     [Skt.sam-{}-{} → த.சமாதானி.]
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சமா

சமா  camāti, ெப.(n.)

   1. எண் ப்  ஓகங்க ள் மனத்ைதப் பரம்ெபா ேளா , ஒன் ைணத்  நி த் ைக ( லப்.14, 11, 
உைர);;   2. மன  (சங்கற்பம்);; will, as of God.

     " ஞ்ஞகன் சமா யாேல" ( வாலவா.16:5);.

   3. கல்லைறக்  பாரக்்க;see {}.

   4. ெதா ேநாயளிைய உ டன் ைதக்ைக; burial alive of a leper (R.E.);.

   5. ஒன்றன் ைனைய, ஒப் ைடப் ெபா ள்ேமல் ஏற் ச ்ெசால் ைகயா ய ெசய் ட ் ணம் 
(தண் .24);;த.வ. 1.மனெவா க்கம், 2.கல்லைற

     [Skt.{} → த.சமா .]

சமா க்கல்

சமா க்கல்1 camātikkal, ெப.(n.)

   கல்லைறைய டங்கல்; tomb-stone.

     [Skt.{} → சமா  + த.கல் → த.சமா க்கல்.]

 சமா க்கல்2 camātikkal, ெப.(n.)

   மணிக் டல் ( .அ.);; small intestines.

சமா க்

சமா க்  camātikkuḻi, ெப.(n.)

   1. நி ரந்்  உடக்ாரந்்த நிைல ேலேய இறந்த ற ைய அடக்கஞ் ெசய் ங் ; grave for interring the 
remains of an ascetic in an erect sitting posture.

   2. கல்லைற; grave.

     "அவ ெமாளித்தான் சமா க்  ந்ேத" (தனிப்பா.i.238, 8);.

     [Skt.{} → சமா  + த.  → த.சமாத க் .]

சமா கநீர்

 
 சமா கநீர ்camātiganīr, ெப.(n.)

    த்தரக்ள் க க்கமாய் உ வாக் ம் ஐங்காயச ்ெசயநீர;் a pungent liquid extracted from a foetus by a secret 
process known only to siddhar (சா.அக.);.

சமா சட்கசம்பத்

சமா சடக்சம்பத்  samātisaṭkasambattu, ெப.(n.)

   சமம், தமம்,  டல் அல்ல  உபர , ச த்தல் அல்ல  டை்ச, சமாதானம்,  ரத்ைத என்ற 
அ ணங்க ம் நிைறைக யா ய ேகாட்பா  (ைகவல்.தத் வ.9);;     [Skt.{}+{}+{}+sam-pad → 
த.சமா சடக்சம்பத் .]

சமா ட்டன்

 
 சமா ட்டன் camātiṭṭaṉ, ெப.(n.)

சமா மான் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.P{+stha → த.சமா ட்டன்.]

சமா ெப -தல்

சமா ெப -தல் camādibeṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

    னிடம் ஊழ்கெவா க்கம் ( யானநிடை்ட); ெப தல் ( ன்.);; to get initiated into yogism.

த.வ.ஊழ்கநிைறெப தல்

     [Skt.{} + த.ெப  → த.சமா  + ெப -.]
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சமா மான்

 
 சமா மான் camātimāṉ, ெப.(n.)

   தவத் ப்பன் (சங்.அக.);; person absorbed in the contemplation of God, yogi.

த.வ. ஓ , தவ

     [Skt.{}-{} → த.சமா மான்.]

சமா யைட-தல்

சமா யைட-தல் camādiyaḍaidal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. அகவ பாட்  வ ைற (ஓக); நிைல ல் அமரத்ல்; to sit in yogic contemplation.

   2.  ேப  ( த் ); ெப தல்; to die, said euphemistically an ascetic.

     [சமா  + அைட-தல்.]

     [Skt.{} → சமா ]

சமா ல்ைவ-
த்தல்

சமா ல்ைவ-த்தல் camātiyilvaittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. இறந்த ற  த ேயாைர அமர ைவத் ப் ைதத்தல்; to bury in a sitting posture, as the remains of an 
ascetic.

   2. ேக ெசய்தல் (இ.வ.);; to slay, crush out utterly.

த.வ. அமர் அடக்கம்

     [சமா +இல்+ைவ+(த்);தல்]

     [Skt.{} → சமா ]

சமா ப்

சமா ப்  camātiyuppu, ெப.(n.)

   1. உடம்  அ கா த்தற்ெபா ட்  கல்லைற ல் இ ம் உப் ; salt cast into the grave at interment to prevent 
putrefaction.

   2. நல்லடக்கம் (சமா ); ெசய்த இடத் னின்  எ க் ம் உப் ; salt from a corpse taken some years after burial.

     [சமா  + உப் ]

     [Skt.samadhi → சமா ]

சமாப்

 
 சமாப்  camāpti, ெப.(n.)

    ; end, conclusion, completion.

     [Skt.sam-{} → த.சமாப் .]

சமாபந்

 
 சமாபந்  camāpandi, ெப.(n.)

   அர க் ச ்ெச த்த ேவண் ய வரிப்பணத்ைதக் த்  ஏற்ப ம் யாண்  வ வாய்க் 
கணிப் ; annual settlement of revenue.

த.வ.ஆண் வரிக்கணிப் , வரித்தணிக்ைக

     [U.{} → த.சமாபந் .]

சமாபந் த் ர்ப்

 
 சமாபந் த் ரப்்  camāpandittīrppu, ெப.(n.)

    ரம்ானங்கள் (W.G.);; orders or particulars of revenue orders at {}.

     [சமாபந் + ரப்் ]

     [U.{} → த.சமாபந் ]
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சமாபனம்

 
 சமாபனம் camāpaṉam, ெப.(n.)

சமாப்  பாரக்்க;see {}.

     [Skt.sam-{}-pana → த.சமாபனம்.]

சமாய்-த்தல்

சமாய்-த்தல் camāyttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ஒ  ெசயைலத் றைமேயா  ெசய்தல் (இ.வ.);; to do excellently.

த.வ.  றனாடல்

     [U.{} → த.சமாய்-.]

சமாராதைன

 
 சமாராதைன camārātaṉai, ெப.(n.)

   பாரப்்பனர ்உண  ( ராமண ேபாசனம்); (Brah.);; feeding of Brahmins.

த.வ. பாரப்் ண

     [Skt.sam-{}-{} → த.சமாராதைன.]

சமால்ெகாட்ைட

சமால்ெகாடை்ட camālkoṭṭai, ெப.(n.)

   1. ேநர ்வாள ைத; croton seed.

   2. இன் ல  வைக (இக்.வ.);; a kind of sweet meat.

     [சமால்+ெகாடை்ட]

     [U.{}+ → த.சமால்]

சமால்ம்பம்

 
 சமால்ம்பம் camālmbam, ெப.(n.)

    ைக (சங்.அக.);; smearing; coating.

     [Skt.{}-lambha → த.சமாலம்பம்.]

சமாேலபனம்

 
 சமாேலபனம் camālēpaṉam, ெப.(n.)

   சாணியால் ெம ைக (சங்.அக.);; cleansing floor with cow-dung solution.

     [Skt.sam-{}-[} → த.சமாேலபனம்.]

சமாவர்த்தனம்

சமாவரத்்தனம் camāvarttaṉam, ெப.(n.)

   ப னா  (ேசாடச); ேநான் க ள் னிட ந்  (ஆசாரியனிட ந் ); மைற (ேவதம்); ஓ , 
ண்  வந்த ம் மாணியேநான்  ( ரமசரிய ரதம்); நீங் ம்ப  ெசய் ம் சடங்  ( வக.822, 

உைர);; ceremony observed on the return home of a {} after finishing his {} studies at his preceptor's house, one of {}-{}, q.v.

     [Skt.sam-{}-vartana → த.சமாவரத்்தனம்.]

சமாவர்த்தைன

 
 சமாவரத்்தைன camāvarttaṉai, ெப.(n.)

சமாவரத்்தனம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.sam-{}-vartana → த.சமாவரத்்தைன.]
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சமாேவசம்

சமாேவசம் camāvēcam, ெப.(n.)

   1. நன்  ெதய்வேம ைக (ஆேவ க்ைக);; entrance, possession, as by spirits.

     "சமாேவசமா ய கபால த் ம்" ( . .8:12, மைறஞா.);.

   2. மணமக்களின் தற்ேசரக்்ைக; consummation of marriage.

     [Skt.sam-{}-{} → த.சமாேவகம்.]

சமானேகாத் ரன்

சமானேகாத் ரன் camāṉaāttiraṉ, ெப.(n.)

   1. ஒேர ல மரைபச ்(ேகாத் ரத்ைத); ேசரந்்தவன்; person of the same clan.

த.வ. ஒ யன்

சமானைத

சமானைத camāṉadai, ெப.(n.)

சமானம், 1. பாரக்்க;see {}.

     " வசமானைதயா க் ம்" ( வப். ரபந். வஞானபாைல. ப்பள்.1);.

     [Skt.{} → த.சமானைத.]

சமான்ம

சமான்ம camāṉma, ெப.(n.)

   1. ஒப் ; likeness, equality.

   2. ஒத் ள்ள ; that which is equal or similar.

     [Skt.{} → த.சமானம்.]

சமானர தம்

 
 சமானர தம் camāṉaragidam, ெப.(n.)

   ஒப்பற்ற ; that which is incomparable or unequalled.

     [Skt.{}+rahita → த.சமானர தம்.]

சமானா கரணசம்
பந்தம்

சமானா கரணசம்பந்தம் samāṉātigaraṇasambandam, ெப.(n.)

   ஒேர ெதாடரியத் ல், ஒ  ெபா ைளேய பற் வ ம் பல ெசாற்க க் ள் ெதாடர்  (சம்பந்தம்); 
(ேவதா. .117);; appositional relation, in a sentence, of words having the same denotation but different connotations.

சமானா கரணிய
ம்

சமானா கரணியம் camāṉātigaraṇiyam, ெப.(n.)

சமானா கரணசம்பந்தம் பாரக்்க (ேவதா. .117, உைர);;see {}-{}.

     [Skt.{}-karanya → த.சமானா காணியம்.]

சமானார்த்தபதம்

சமானாரத்்தபதம் camāṉārddabadam, ெப.(n.)

   ஒ  ெபா ட்பன்ெமா  ( . .18);; synonyms, words having the same meaning.

     [Skt{}+pada → த.சமானாரத்்தபதம்.]

சமாேனாதகன்

சமாேனாதகன் camāṉōtagaṉ, ெப.(n.)

   எட்டாந் தைல ைற தல் ப னான்காந் தைல ைறவைர ம்,  ன்ேனாரக்ட்  எள் ந் தண்ணீ ம் 
தற்  உரிைம ள்ள தாயா யர;்     (legal); agnates from the 8th to the 14th degree, extended to remoter agnates 

also if the relationship can be clearly established, as connected through libations of water.

     [Skt.{} → த.சமாேமாதகன்.]

ச க்கத்தக்க

 
 ச க்கத்தக்க camikkattakka, ெப.(n.)

   ெசரிமானமாகக் ய; digestable (சா.அக.);.
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ச க்ைக

ச க்ைக camikkai, ெப.(n.)

   1. ெசய்ைக; signal, hint, gesture, as winking of the eyes.

   2.  ட் ப் ெபயர;் technical term in art or science.

     [Skt.sam-{} → த.ச க்ைக.]

ச ஞ்ஞாட்சரம்

 
 ச ஞ்ஞாடச்ரம் camiññāṭcaram, ெப.(n.)

   இயற்ெபயர,் தந்ைத ெபயர,் ஊரப்்ெபயர,்  ப்ெபயரக்ைளக் க்க வழங் ம் தற் 
ப்ெப த் ; a letter, often an initial, denoting name of a person or thing.

த.வ.  ன்ென த்

     [Skt.sam-{}+aksara → த.ச ஞ்ஞாடச்ரம்.]

ச ஞ்ைஞ

ச ஞ்ைஞ camiññai, ெப.(n.)

   1. ச க்ைக, 1 பாரக்்க;see {},

   2. ெபயர ்(த.நி.ேபா.25);; name, appellation.

     [Skt.{} → த.ச ஞ்ைஞ.]

ச த்தம்

ச த்தம் camittam, ெப.(n.)

   ேவள்  மண்டபம்; sacrifical hall.

     "நின்றேதார ்ச த்தங்கண்டான்" (சகம்பரா.ெபா த்த.49);.

     [Skt.sam-iddha → த.ச த்தம்.]

ச

ச  camidi, ெப.(n.)

   1. அைவ (சைப);க் ட்டம்; association, conference.

   2. க மந் ெதாடரந்்  பற்றாைமப் ெபா ட் க் கைடப் க் ம் ஒ க்கமான நிைற;     "ேகாபனஞ் 
ச  தம்மம்" (ேம மந்.99);.

   3. ச கம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt.samiti → த.ச .]

ச ைத

ச ைத camidai, ெப.(n.)

   ேவள்  (யாகத் );க் ரிய ஆல், அர , அத் , இத் , மா, பலா , வன்னி, நா , க ங்கா  
என்பவற் ன் ள்ளி; sacrificial fuel, of which there are nine kinds, viz., {}, {}, atti, itti, {}, {}, {}, {}, {}.

     " ண்ணியப் பலா ன் கண்ணிைற ச ைத" (ெப ங்.இலாவண.3. 14);.

     [Skt.{} → த.ச ைத.]

ச ைதக் ரிைக

ச ைதக் ரிைக camidaiggirigai, ெப.(n.)

   மந் ர ன்னிட்  ேவள் ச் ள்ளிகைள  (அக்னி); ட் , ேவள்  ெசய் ஞ் ெசயல்; act of kindling 
sacred fire by throwing {} into sacrifical pit with appropriate mantras.

     "ச ைதக் ரிைக சால் ளிக் க ப் " (ெப ங்.இலாவாண.3:81);.

     [Skt.{}+{} → த.ச ைதக் ரிைக.]

ச பா

ச பா  camipāṭu, ெப.(n.)

   1. ெசரிக் ம் ( ரணிக் ம்); காலம்; time required for digestion.

   2. ெசரித்தல் ( ரணம்);; digestion.

     [ச +பா ]

ச யன்

 
 ச யன் camiyaṉ, ெப.(n.)

   அ கன் ( ன்.);;     [Skt.samyama → த.ச யன்.]
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ச ர்த்

ச ரத்்  camirtti, ெப.(n.)

   நிைற ; fulness, abundance.

     "அன்னச ரத்் " ( ற்றா.தல. வ ைச.46);.

     [Skt.samrddhi → த.ச ரத்் .]

ச ரணன்

ச ரணன் camiraṇaṉ, ெப.(n.)

ச ரணன் பாரக்்க;see {}.

     "ச ரணன்றன் மதைல" (ேச .இராம ர.்68);.

ச ராட்

ச ராட்  camirāṭṭu, ெப.(n.)

சம் ராட்  பாரக்்க;see {}.

     " ராட் மச ்ச ராட்  மானாேன" (ேச .ேகா ர.்48);.

     [Skt.sam-{} → த.ச ராட் .]

ச கம்

 
 ச கம் camīkam, ெப.(n.)

   ேபார ்(ஆ.நி.);; war, battle, fight.

     [Skt.{} → த.ச கம்.]

ச சணம்

 
 ச சணம் camīcaṇam, ெப.(n.)

   ஆராய்ச்  (யாழ்.அக.);; investigation.

     [Skt.sam-{} → த.ச சணம்.]

ச ந்தார்

 
 ச ந்தார ்camīndār, ெப.(n.)

    களிடம் தாேம வரி தண் தல் ெசய்  அர க்  ெமாத்த வரி ெச த்  ( ைய); 
ஆள்ேவார;் zemindar, landed proprietor paying landtax to Government.

த.வ. நிலக் ழார்

     [U.{}-{} → த.ச ந்தார.்]

ச ந்தாரி

ச ந்தாரி camīndāri, ெப.(n.)

   1.  ற் ர ்நிலசெ்சாத் ; estate of a zemindar.

   2. ச ந்தார ்பாரக்்க;see {}.

த.வ. நிலக் ழைம

     [U.{} → ச ந்தார ்→ த.ச ந்தாரி.]

ச பம்

ச பம் camīpam, ெப.(n.)

   அண்ைம; nearness, proximity.

     "நஞ்ச பத் ல் வாெவன் " (மசச் .ஆ .8);.

     [Skt.sam-{} → த.ச பம்.]

ச பலசைண

ச பலசைண samīpalasaṇai, ெப.(n.)

   ஒ  ெபா ைள உணரத்் ஞ் ெசால் அப்ெபா ளிைன அ த் ள்ள ெதா  ெபா ைள உணரந்்  
வதா ய இலக்கைண ( . . .28,  வாக்.);;த.வ. ணர ்இலக்கணம்

     [Skt.{}+{} → த.ச பலசைண]
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ச பலபசைண

 
 ச பலபசைண samībalabasaṇai, ெப.(n.)

ச பலசைண பாரக்்க;see {}.

ச ப லக்கைண

 
 ச ப லக்கைண camīpavilakkaṇai, ெப.(n.)

ச பலடச்ைண பாரக்்க;see {}.

ச -த்தல்

ச -த்தல் camīpittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

    ட் தல்; to approach, come close.

 M.{}.

     [Skt.{} → த.ச -.]

ச ரணம்

ச ரணம் camīraṇam, ெப.(n.)

   1.  டாைர (மைல.);; seville orange.

   2. எ சை்ச; bergamotte orange.

     [Skt.sam-{} → த.ச ரணம்.]

ச ரணன்

ச ரணன் camīraṇaṉ, ெப.(n.)

   காற் க் கட ள் (வளிசெ்சல்வன்);; air, wind-god.

     "ச ரணன் ைடப்ப மன்ேனா" (கம்பரா.மாரீச.15);.

     [Skt.sam-{} → த.ச ரணன்.]

ச ரணி

ச ரணி camīraṇi, ெப.(n.)

   வளிமகன் (வா த் ரன்);;{}, as son of {}.

     "சங்ைக றா  ச ரணி ேகட் " (பாரத. ட்ப.79);.

     [Skt.{} → த.ச ரணி.]

ச ரன்

 
 ச ரன் camīraṉ, ெப.(n.)

ச ரணன் (உரி.நி.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt.sam-{} → த.ச ரன்.]

ச ன்

 
 ச ன் camīṉ, ெப.(n.)

ச ந்தாரி பாரக்்க;see {}.

     [U.{} → த.ச ன்.]

ச னம்

 
 ச னம் camīṉam, ெப.(n.)

   ஆண் ற்  ஒ ைற உண்டாவ  (யாழ்.அக.);; that which is produced once a year.

     [Skt.{} → த.ச னம்.]

311

www.valluvarvallalarvattam.com 17747 of 19068.



ச

ச  camu, ெப.(n.)

   729 யாைனக ம் 729 ேதரக் ம் 2187  ைரக ம் 3645 காலாடக் ம் அடங் ய பைட ( டா.);; large 
army consisting of 729 elephants, 729 chariots, 2187 horsesand 3645 foot soldiers.

     [Skt.{} → த.ச .]

பழந்த ழ் பைடவ ப் ல் 9x9=81 ெகாண்ட நாற்பைட அ க்கா ய அணிவ ப்  நில ய . 9x9x9=729 
யாைனப்பைட, ேதரப்்பைடக ம அதன் ம்மடங்கா ய,  ைரப்பைட ம் (2187); ஐம்மடங்கா ய 
(3645); காலாட்பைட ம் ஒ  ெப ம்பைட எனப்பட்ட . இதைன வடெமா யாளர ்'ச ' என் ம் 
ேசைனயாகக் க னார.்

ச க்கா

ச க்கா1 camukkā, ெப.(n.)

    ைசய க  (J.);; mariner's compass.

     [P]

 ச க்கா2 camukkā, ெப.(n.)

ச க்காக் ழல் பாரக்்க;see {}.

ச க்காக் ழல்

 
 ச க்காக் ழல் camukkākkuḻl, ெப.(n.)

   ெதாைலேநாக் க் கண்ணா  ( ன்.);; telescope.

த.வ. ெதாைலேநாக்

     [Skt.{} + த. தல் → ச க்காக் ழல்.]

ச க்காரம்

 
 ச க்காரம் camukkāram, ெப.(n.)

    ய்ைமப்ப த் ம் ழா (சமற்காரம்); (யாழ்.அக.);; purificatory ceremony.

     [Skt.sam-s-{} → த.ச க்காரம்.]

ச க்காளக்ேகாட்
ப்

 
 ச க்காளக்ேகாட் ப்  camukkāḷakāṭṭuppuli, ெப.(n.)

     வைக (யாழ்.அக.);; a kind of tiger.

     [ச க்காளம்+ேகாட் ப் ]

     [U.{} → த.ச க்காளம்.]

ச க்காளம்

 
 ச க்காளம் camukkāḷam, ெப.(n.)

சமக்காளம் பாரக்்க;see {}.

ச க்

ச க்  camukku, ெப.(n.)

    ைர மா  த யவற் ன் ல் இவரந்் தற்  இடப்ெப ந் த ; saddle.

     "இடப ைடச ்ச க் ட்ேட " ( ப் .902);.

த.வ.ேசணம்

     [U.{} → த.ச க் .]
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ச யங்கா-த்தல்

ச யங்கா-த்தல் camuyaṅgāttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. அ ள் (தைய); ேவண் ப் றரிடம் (ேசைவ); பணி ெசய்தல் (இ.வ.);; to serve as attendant for favour.

   2. ஒ வர  நல்ல ேநரம் ைடத்தற் க் காத் த்தல்; to wait one's convenience.

     [ச கம்+கா-த்தல்]

     [Skt.sam-mukha → த.ச கம்]

ச கங்ெகா -
த்தல்

ச கங்ெகா -த்தல் camugaṅgoḍuttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ெதளிவா த்தல் ( ரன்னம்);; to attend, used respectfully.

     "அத்த ணம் தாங்க ம்ச கங்ெகா த் ச ் றப் த் ச ்ெசால் மா  ேவண் ன்ேறாம்".

த.வ. ெசவ் த தல்

     [ச கம்+ெகா ]

     [Skt.sam-mukha → த.ச கம்.]

ச கேசைவ

 
 ச கேசைவ camugacēvai, ெப.(n.)

   அரசன்,   தலாேனார  ஆள்கணத் ல் (சன்னிதானத் ல்); ெசய் ம் ஊ யன் ( ன்.);; serving or 
waiting on a king, guru, etc.

     [Skt.sam-mukha+{} → த.ச கேசைவ.]

ச கத்தார்

ச கத்தார ்camugattār, ெப.(n.)

   அைமசச்ரக்ள் ( ன்.);; councillors, courtiers.

     [Skt.sam-mukha → ச கம் → த.ச கத்தார1்.]

ச களி-த்தல்

ச களி-த்தல் camugaḷittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ேநரில் வ ைக த தல் (இலங்.);; be present (in a meeting);.

ட்டத் ற் ப் பலர ்ச கமளித் ந்தனர.்,

     [ச கம்+அளி]

ச சயப்பட்டவன்

 
 ச சயப்பட்டவன் samusayappaṭṭavaṉ, ெப.(n.)

சந்ேதகக்காரன் பாரக்்க (இ.வ.);;see {}-{}-{}.

த.வ.ஐய ைடயன்

     [Skt.sam-{} → த.ச சயம்+பட்டவன்.]

ச சயம்

ச சயம் samusayam, ெப.(n.)

   1. ஐயம்; doubt, hesitation.

   2.  ற்றம பற் க் ெகாள் ம் ஐயம் (சந்ேதகம்);; suspicion.

     [Skt.sam-{} → த.ச சயம்.]

ச சயவா

 
 ச சயவா  samusayavāti, ெப.(n.)

   எதைன ம் ஐ பவன் (சந்ேத ப்பவன்); ( ன்.);; sceptic.

     [Skt.sam-{}+vadin. → த.ச சயவா ]

313

www.valluvarvallalarvattam.com 17749 of 19068.



ச சா

 
 ச சா  camucāki, ெப.(n.)

   ெதாந்தைர; worries.

அவ க்  ச சா  அ கம் (ெகா.வ.);.

ச சா ெசய்-தல்

ச சா ெசய்-தல் samusākiseytal,    1 ெச. . (v.i.)

   1. மனநிைற  ( ப் ); ெசய்தல்; to satisfy.

   2. ேபாக் ச ்ெசால் தல் (இ.வ.);; to give evasive explanations.

ச சாரக்காரன்

 
 ச சாரக்காரன் camucārakkāraṉ, ெப.(n.)

   ெபரிய ம்பத்ைத உைடயவன் (இ.வ.);; a man having a large family.

த.வ. ெப ங் ம்

     [Skt.sam-{} → த.ச சாரம்+காரன்.]

ச சாரபந்தம்

 
 ச சாரபந்தம் camucārabandam, ெப.(n.)

   இல்லற வாழ்க்ைக ல் கட் ப்படல்; bondage of married life (சா.அக.);.

த.வ.  ம்பக்கட்

     [Skt.sam-{}+bandha → த.ச சாரபந்தம்.]

ச சாரம்

ச சாரம்1 camucāram, ெப.(n.)

   1. உலக வாழ்க்ைக; cycle of mundane existence; worldly life.

     "ச சாரத் ன் த்  நீங் மாற ம் பாரப்்ப " ( நாயக .2, 7);.

   2.  ம்பம்; family.

   3. மைன  (இ.வ.);; wife.

     [Sak.sam-{} → த.ச சாரம்1.]

 ச சாரம்2 camucāram, ெப.(n.)

   1. சமாசாரம் (நாஞ்.); பாரக்்க;see {}.

   2. ெபா ண்ைம, ெசய்  ( ஷயம்);; business, affair.

உன்னிடத் ல் ஒ  ச சாரம் ெசால்ல ேவ ம்.

     [Skt.{} → த.ச சாரம்.]

ச சாரவாட்

 
 ச சாரவாட்  camucāravāṭṭi, ெப.(n.)

   ெபரிய ம்பத்ைத ைடயவன் (இ.வ.);; a woman having a large family.

     [Skt.{}-{} → த.ச சாரம் + ஆட் .]

ச சாரவாளி

 
 ச சாரவாளி camucāravāḷi, ெப.(n.)

ச சாரக்காரன் பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

     [Skt.sam-{} → த.ச சாரம்+த.ஆளி.]
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ச சார த்

 
 ச சார த்  camucāravirutti, ெப.(n.)

    ம்ப நிகழ்ச்  (J.);; family cares or concerns.

     [Skt.sam-{}+vrtti → த.ச சார த் .]

ச சாரி

ச சாரி camucāri, ெப.(n.)

   1. இல்வாழ்வான் ( கத்தன்);; married person, house holder.

   2. ச சாரக்காரன் பாரக்்க;see {}.

   3.  யானவன்; husbandman, farmer.

   4. க ம (கரம்);த் ெதாடர் ைடயவன்; one involved in the cycle of births as a result of karma.

     "ேசதனன்றான் ச சாரிேயா" ( . .வரலா );.

த.வ.  ம்

     [Skt.sam-{} → த.ச சாரி.]

ச சாரித்ெதா ல்

 
 ச சாரிதெ்தா ல் camucārittoḻil, ெப.(n.)

   உழ தெ்தா ல்; husbandry.

     [ச சாரி + ெதா ல்]

     [Skt.sam-{} → த.ச சாரி]

ச சாரிமகன்

 
 ச சாரிமகன் camucārimagaṉ, ெப.(n.)

   நல்ல ம்பத் ற் றந்தவன் ( ன்.);; man born of good family.

     [ச சாரி+மகன்]

     [Skt.sam-{} → த.ச சாரி.]

ச

ச  samusu, ெப.(n.)

   1. கலகக் ட்டம் (யாழ்.அக.);; seditious or riotous assembly.

   2.  ராேலாசைன ( ன்.);; evil counsel, plot.

     [Skt.sam-aj → த.ச .]

ச ெச த் -தல்

ச ெச த் -தல் samususeluddudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ெக  ந்தைனப  நடத்தல் (R.);; to put the plot in execution.

     [ச +ெச த் -.]

     [Skt.sam-aj → த.ச ]

ச த்

ச த் 1 camutti, ெப.(n.)

ச ரத்்  பாரக்்க;see {}.

     [Skt.samrddhi → த.ச த் .]

 ச த் 2 camutti, ெப.(n.)

சமைச பாரக்்க;see {}.
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ச த் கட் -தல்

ச த் கட் -தல் camuddigaṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ெசய் ளின் ப் ப்ைப நிைற  ெசய்தல்; to complete a {}.

     [ச த் +கட் -.]

     [Skt.samrddhi + த.ச த் .]

ச த் பா -தல்

ச த் பா -தல் camuddipāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

ச த் கட் -தல் பாரக்்க;see {}.

     [ச த் +பா -]

     [Skt.samrddhi → ச த் ]

ச த் ரக்கடம்

 
 ச த் ரக்கடம்  camuttirakkaḍambu, ெப.(n.)

   ெவண்கடம்  (L.);; seaside Indian oak.

     [Skt.samudra+kadamba → த.ச த் ரக கடம் .]

ச த் ரக்கல் ப்

 
 ச த் ரக்கல் ப்  camuttirakkalluppu, ெப.(n.)

   கட ள் பாைறகளில் உைறந் க் ம் கல் ப் ; rock salt found adhering to the surface of rocks at the bottom 
of the sea from where it is dug out (சா.அக.);.

     [ச த் ரம்+கல்+உப் ]

     [Skt.{} → ச த் ரம்]

ச த் ரக்கபம்

 
 ச த் ரக்கபம் camuttirakkabam, ெப.(n.)

ச த் ரேகாசம் பாரக்்க ( .அ.);;see {}-{}.

     [Skt.samudra+kaba → த.ச த் ரகபம்.]

ச த் ரகலசநியா
யம்

ச த் ரகலசநியாயம் samuttiragalasaniyāyam, ெப.(n.)

   கட ல் நிரம்ப நீரி ப் ம் கக் ம் கைவயளேவ நீர ்ெகாள் தல் ேபா ம் ெந  ( . .8, 13, 
வாக்.);; principle of sea and cup, illustrating the fact that the knowledge one can acquire is limited to one's mental 

capacity, as the cup can hold only its own measure of water through a large quantity is available in the sea.

த.வ.நா கப்  ெந

     [Skt.samudra + த.கலசம் + {} → த.ச த் ரகலச நியாயம்.]

ச த் ரேகாசம்

 
 ச த் ரேகாசம் camuttiraācam, ெப.(n.)

   கட ைர ( ன்.);; cuttlefish bone, as sepiae.

     [Skt.samudra+{} → த.ச த் ரேகாசம்.]

ச த் ரசெ்ச

 
 ச த் ரசெ்ச  camuttiracceḍi, ெப.(n.)

   ச த் ரப்பாைல (பாண் .);; elephant creeper.

     [ச த் ரம்+ெச ]

     [Skt.samudra → ச த் ரம்]
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ச த் ர த்

ச த் ர த்  samuttirasitti, ெப.(n.)

   ஆரால் ன் (மைல.);; lamprey, brownish, attaining 15 in. in length-Rhynchobdella aculeata.

     [Skt.samudra+siddhi → த.ச த் ர த் .]

     [P]

ச த் ர ண்

 
 ச த் ர ண்  samuttirasuṇṭi, ெப.(n.)

    ளிஞ் ல் ( ன்.);; bivalve mollusc.

     [ச த் ரம்+ ண் -]

     [Skt.samudra → ச த் ரம்]

ச த் ரேசா

 
 ச த் ரேசா  camuttiracōki, ெப.(n.)

ச த் ரப்பாைல (மைல.); பாரக்்க;see {}-p-{}.

     [Skt.samudra+{} → த.ச த் ரம்+ேசா .]

ச த் ரத்தானம்

 
 ச த் ரத்தானம் camuttirattāṉam, ெப.(n.)

சடலாட் ;see-batch (சா.அக.);.

ச த் ரேதாயம்

 
 ச த் ரேதாயம் camuttiratōyam, ெப.(n.)

    டக்ெகான்றான் வைக; lesser balloon vine, s.cl. cardiospermum canescens (சா.அக.);.

     [Skt.samudra+{} → த.ச த் ரேதாயம்.]

ச த் ரநாதம்

 
 ச த் ரநாதம் camuttiranātam, ெப.(n.)

    ப் ;

ச த் ரநீலக்கல்

 
 ச த் ரநீலக்கல் camuttiranīlakkal, ெப.(n.)

   நீலப் பவளம்; acorus (சா.அக.);.

ச த் ரப்பசை்ச

 
 ச த் ரப்பசை்ச camuttirappaccai, ெப.(n.)

ச த் ரப்பாைல பாரக்்க;see {}.

ச த் ரப்பழம்

 
 ச த் ரப்பழம் camuttirappaḻm, ெப.(n.)

   கடல் ன்; sea-fish.
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ச த் ரப்பாைல

 
 ச த் ரப்பாைல camuttirappālai, ெப.(n.)

   ம ந் க்ெகா  வைக (L.);; elephant creeper, m.cr., Argyreia speciosa.

     [ச த் ரம் + பாைல.]

     [Skt.samudra → த.ச த் ரம்.]

     [P]

ச த் ரப் ளியன்

 
 ச த் ரப் ளியன் camuttirappuḷiyaṉ, ெப.(n.)

   இரிக்  (இ.வ.);; scimitar pod.

     [Skt.samudra → த.ச த் ரம் + த. ளியன்.]

ச த் ரபகவான்

 
 ச த் ரபகவான் camuttirabagavāṉ, ெப.(n.)

ச த் ரராசன் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.samudra+{} → த.ச த் பகவான்.]

     [த.பகவான் → Skt.{}.]

ச த் ரம்

ச த் ரம் camuttiram, ெப.(n.)

   1. கடல் ( ங்.);; sea, ocean.

   2. ஒன்ைறய த் ப் ப னான்  கன்னம் ெகாண்ட ேபெரண் ( ங்.);; a very large number, one followed by 
fourteen cyphers.

   3. ச  ( ங்.); பாரக்்க;see {}.

   4.  ; large quantity, abundance.

   5. ச த் ரேதாயம் ( ன்.); பாரக்்க;see {}-{}.

     [Skt.samudra → த.ச த் ரம்.]

ச த் ரமட்டப்பா
ைர

 
 ச த் ரமட்டப்பாைர camuttiramaṭṭappārai, ெப.(n.)

   கடல் ன் வைக; a kind of mackerel, caranx.

     [P]

ச த் ரராசன்

 
 ச த் ரராசன் camuttirarācaṉ, ெப.(n.)

   கடற் ரிய கட ள் வ ணன்; Varunan, the sea-god.

     [Skt.samudra+{} → த.ச த் ரராசன்.]

     [த.அரசன் → Skt.{}.]
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ச த் ரலவணம்

 
 ச த் ரலவணம் camuttiralavaṇam, ெப.(n.)

   ஐந்  உப்  (பஞ்சலவணத் ள்); வைக ள் ஒன்றா ய கட ப் ; sea-salt, one of {}-lavanam, q.v.

த.வ. கட ப்

     [Skt.samudra+lavana.]

ச த் ரவ ணக்க
ல்

 
 ச த் ரவ ணக்கல் camuttiravaruṇakkal, ெப.(n.)

 Beryl, as being sea green.

     [ச த் ரம் + வ ணம் + கல்.]

     [Skt.samudra → த.ச த் ரவ ணக்கல்.]

த.வண்ணம் → Skt.Varna

ச த் ரவ ணச்
ைல

ச த் ரவ ணச் ைல camuttiravaruṇaccilai, ெப.(n.)

   1. ச த் ரவ ணக்கல் பாரக்்க;see {}-varuna-k-kal.

   2. க ங்கல் வைக; a variety of granite stone.

     [Skt.samudra+Varna+த. ைல.]

த.வண்ணம் → Skt.varna

ச த் ர லாசம்

 
 ச த் ர லாசம் camuttiravilācam, ெப.(n.)

   தன்ைனப் ரிந் க் ம் தைலவைனக் த் த் தைல  கடற்கைர ந்  லம் வதாகப் 
பா ம் ற் லக் யவைக; poem in which a maiden laments on the sea-shore her lover's separation.

த.வ. ெநய்தல்நிலப்பா

     [Skt.samudra+vi-{} → த.ச த் ர லாசம்.]

ச த் ராப்பசை்ச

 
 ச த் ராப்பசை்ச camuttirāppaccai, ெப.(n.)

ச த் ரப்பாைல ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

ச த் ராப்பழம்

 
 ச த் ராப்பழம் camuttirāppaḻm, ெப.(n.)

    ைழத் களினின்  ம ந் ன் ெபா ட் க் கடல் வ யாகக் ெகாண்  வரப்பட்டாகக் றப்ப ம் 
ந்தளப்பழம் ( ன்.);; a medicinal fruit said to have been brought to India from the eastern islands.

த.வ. ந்தளப்பழம், கடற்பழம்

     [Skt.samudra+phal(K.pan);(M.samudra-p-palam); → த.ச த் ராப்பழம்.]

ச தா

ச தா  camutāṭu, ெப.(n.)

   ஈட்  வைக; dagger.

     "ேவல்ச தா  ரவாள் காட் தல்" (பரத.பாவ.20);.

     [U.{} → த.ச தா .]
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ச தாளி

 
 ச தாளி camutāḷi, ெப.(n.)

ச தா  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

ச ர ரேயாசன
ம்

 
 ச ர ரேயாசனம் camudirabirayōcaṉam, ெப.(n.)

   ப ரந்் ண் ைக (R.C.);; communion of saints.

     [Skt.samudita + {} → த.ச த ரேயாசனம்.]

ச ய னி

ச ய னி camuyamiṉi, ெப.(n.)

   காலனின் தைலநகர ்( .ேபா.பா.2, 3, பக்.206);; yama's capital.

     [Skt.sam-{} → த.ச ய னி.]

ச வரம்

ச வரம் camuvaram, ெப.(n.)

சம்வைர ( .ேபா.பா.அைவ.பக்.40); பாரக்்க;see {}.

     [Skt.sam-vara → த.ச வரம்.]

ச ற்கம்

 
 ச ற்கம் camuṟkam, ெப.(n.)

   இரண்  அல்ல  பல அ கள் ெசால்லள ல் ஒத் ம் ெபா ளள ல் ேவ பட் ம் வ ம் ைறக்க  
( ன்.);; stanza in which two or more lines correspond in sound but differ in sense.

த.வ. ெபா ள் ரண்அணி

     [Skt.sam-ud-ga → த.ச ற்கம்.]

ச ற்பவம்

 
 ச ற்பவம் camuṟpavam, ெப.(n.)

    றப்  (யாழ்.அக.);; birth, origin.

     [Skt.sam-ud-bhava → த.ச ற்பவம்.]

ச ன்ன

 
 ச ன்ன  camuṉṉadi, ெப.(n.)

   ெச க்  (அகந்ைத); ( ன்.);; self-conceit, arrogance.

     [Skt.sam-unnati → த.ச ன்ன .]

ச ைனயம்

 
 ச ைனயம் camuṉaiyam, ெப.(n.)

   ஈரம்; moisture (சா.அக.);.

ச

 
 ச  camū, ெப.(n.)

ச  (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}.
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ச கக்கா

 
 ச கக்கா  camūkakkāṭu, ெப.(n.)

   ஊராரின் ேதைவகைள நிைற  ெசய்ய ம் ற் ச் ழைலப் பா காக்க ம் ெபா  இடங்களில் 
வளரக்்கப்ப ம் கா ; social forestry ( ரியா.);.

த.வ.ெபா க்கா

     [Skt.{} + த.ச கம் + த.கா .]

ச கேசவ

 
 ச கேசவ  camūgacēvagi, ெப.(n.)

    காயத் ெல ம் க்கைலத ் ரத்்தல், ஏைழக க்  உத தல் ேபான்ற ஊ யத் ல் ஈ பட் ள்ள 
ெபண்; a woman social worker ( ரியா.);.

த.வ.ெபா நலப்பணிமடந்ைத

ச கம்

ச கம்1 camūkam, ெப.(n.)

    ரள்; assembly, multitude.

     " ரச க ம்" (பாரத. ல.27);.

த.வ. கம், மன்பைத

     [Skt.{} → த.ச கம்1.]

 ச கம்2 camūkam, ெப.(n.)

   ேதர,் யாைன, பரி, காலால் என்பைவ ம்ம  ெகாண்ட பைட வ ப்  ( வா.);; a division of an army 
consisting of three times the unit required for {}.

     [Skt.{} → த.ச கம்.]

ச கவாதம்

ச கவாதம் camūkavātam, ெப.(n.)

   கரணியத் ன் ட்டேம காரியமாம் என்  ெகாள் ம் (வாதம்); த க்கம் ( .ேபா.பா.2, 2, பக்.142);; a 
doctrine which holds that the effect is simply the aggregate of its causes and nothing more.

     [Skt.{}+{} → த.ச கவாதம்.]

ச க யல்

 
 ச க யல் camūkaviyal, ெப.(n.)

    வாக வா ம் மனிதரக்ைளப் பற் ம், ச க அைமப்ைபப் பற் ம் ஆரா ம் ப ப் ; sociology.

     "ச க யல் ைற/ச க யல் ேபரா ரியர"் ( ரியா.);.

     [ச கம் + இயல்.]

     [Skt.{} → த.ச கம்.]

ச க ேரா

 
 ச க ேரா  camūkavirōti, ெப.(n.)

    காயத் க் க் ேக  ைள க் ம் ெசயல்களில் ஈ ப பவர;் racketeer, antisocial element ( ரியா.);.

த.வ. ெபா நலப்பைகவன்

     [Skt.{}+{} → த.ச க ேரா .]
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ச கனி

 
 ச கனி camūkaṉi, ெப.(n.)

    ைடப்பன் (யாழ்.அக.);; broom.

     [Skt.sam-{} → த.ச கனி.]

ச லம்

ச லம்1 camūlam, ெப.(n.)

   ேவர் தல், இைல றாக ள்ள எல்லாம் (ைதலவ.ைதல.41);; whole, all.

     [Skt.an-{} → த.ச லம்.]

 ச லம்2 camūlam,     . .எ.(adv.)  வ ம்; wholly.

     [Skt.sa-{} → த.ச லம்.]

சேமதராக

 
 சேமதராக camētarāka,     . .எ.(adv.) (அ.வ.) (மண ைனயர ்(தம்ப ) ஒன்   இைணந் , 
உடனி க்க;     "தாங்கள் தம்ப  சேமதராகத் மணத் ற்  வந்  றப் க் மா  
ேகட் க்ெகாள் ேறன்/வள்ளி ெதய்வாைன சேமதராகக் காட் யளிக் ம் கன் படம்" ( ரியா.).

த.வ. உடனாக

     [Skt.{} → த.சேமதர ்+ ஆக.]

சேமதன்

 
 சேமதன் camētaṉ, ெப.(n.)

    ப்பவன்; companion, associate.

     "அம்ைபசேமதனா யமரத் னால்" (சங்.அக.);.

த.வ. உடனாளி

     [Skt.{} → த.சேமதன்.]

சேமதார்

 
 சேமதார ்camētār, ெப.(n.)

   பைடய காரி ( ேபதார)்;க்  அ த்த அ வலன்; Indian military officer of the rank of lieutnant, second to the 
subhadar.

த.வ.சாமந்தன்

     [U.{} → த.சேமதார.்]

சைமதார்

 
 சைமதார ்camaitār, ெப.(n.)

சேமதார ்( ன்.); பாரக்்க;see {}.

சேமா

 
 சேமா  camōki, ெப.(n.)

   அ க்க  ஒ வர ்ைக ந்  மற்ெறா வர ்ைகக்  மா  ய்த்தாளப்ப ம் ஊர ்( ராம); நிலங்கள் 
N.A.(R.T.);; tenure in which village or lands of a community are held individually under periodical distribution.

த.வ. காலநிரல் ஆள்நிலம்

     [Skt.sama-{} → த.சேமா .]
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சய்யம்

 
 சய்யம் cayyam, ெப.(n.)

   ச க்கைர; sugar (சா.அக.);.

சயகாசேராகம்

 
 சயகாசேராகம் cayakācarōkam, ெப.(n.)

    ைர ர ல் ஏற்ப ம் ற்  ேநாய் (சயேராகம்);; a tubercular disease of the lungs-Pulmonary consumption or 
phthisis (சா.அக.);.

த.வ. ஈரல் ற்

சயங்ெகாண்டேசா
ழமண்டலம்

 
 சயங்ெகாண்டேசாழமண்டலம் cayaṅgoṇṭacōḻmaṇṭalam, ெப.(n.)

    தலாம் இராசராசன  றப் ப் ெபயரால் வழங் ய, ெதாண்ைட 
மண்டலம்;த.வ.ெவற் ெகாண்டேசாழன்

     [Skt.jaya → த.சயம்+ெகாண்ட+ேசாழமண்டலம்.]

சமயங்ெகாண்ட
ேசாழன்

சமயங்ெகாண்டேசாழன் camayaṅgoṇṭacōḻṉ, ெப.(n.)

    தலாம் இராசராசனின் றப் ப் ெபயரக் ள் ஒன்  (S.I.I.11, 7);; a surname assumed by the chola king Raja-
Raja I.

     [Skt.jaya → த.சயம் + ெகாண்டேசாழன்.]

சயங்ெகாண்டெதா
ண்ைடமண்டலம்

சயங்ெகாண்டெதாண்ைடமண்டலம் cayaṅgoṇṭadoṇṭaimaṇṭalam, ெப.(n.)

சயங்ெகாண்டேசாழமண்டலம் பாரக்்க (I.M.P.Madr.315);;see {}-konda-{}-mandalam.

     [Skt.jaya → த.சயம்+ெகாண்டெதாண்ைடமண்டலம்.]

சயங்ெகாண்டமண்
டலம்

சயங்ெகாண்டமண்டலம் cayaṅgoṇṭamaṇṭalam, ெப.(n.)

சயங்ெகாண்டேசாழமண்டலம் பாரக்்க (I.M.P.N.A.390);;see {}-konda-{}-mandalam.

     [Sky.jay → த.சயம் + ெகாண்டமண்டலம்.]

சயங்ெகாண்டான்

சயங்ெகாண்டான் cayaṅgoṇṭāṉ, ெப.(n.)

   11-ம் ற்றாண் ன ம் க ங்கத் ப்பரணி இயற் யவ மான லவர;் the author of the kalingattu-p-parani, 
11th C.

     "பரணிக்ேகார ்சயங்ெகாண்டான்" (தனிப்பா.);.

     [சயம் + ெகாண்டான்.]

     [Sky.jaya → த.சயம்.]

சயசய

 
 சயசய sayasaya, ெப.(n.)

   ெவற்  த்த வாழ்த்  ெமா ; expr meaning 'may victory attend three!' - addressed to kings and great 
personages.

த.வ.உேகஉேக

     [Skt.jaya+jaya → த.சயசய.]

சய லன்

 
 சய லன் cayacīlaṉ, ெப.(n.)

   ெவற் ச ்ெசல்வன்; victorious person.

     [Skt.jaya+{} → த.சய லன்.]
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சயெசம்

 
 சயெசம்  sayasembu, ெப.(n.)

   மா ைடச ்ெசம் ; impure copper (சா.அக.);.

சயத்தம்பம்

சயத்தம்பம் cayattambam, ெப.(n.)

   ெவற் த் ண்; triumphal column.

     "சயத்தம்பம் பல நாட் " (க ங்.10);.

     [Skt.jaya+stambha → த.சயத்தம்பம்.]

சயத் ரதன்

சயத் ரதன் cayaddiradaṉ, ெப.(n.)

   பாரதத் ற் றப்ப ம் ந் நாட்டரச ம் ரிேயாதனன் தமக்ைக கணவ மான ரன் 
(பாரத.ப ன் ன்றாம்.117);; a hero mentioned in {}, king of the sindhu country and brother-in-law of {}.

     [Skt.jayad-ratha → த.சயத் ரதன்.]

சயதம்

சயதம் cayadam, ெப.(n.)

   1. உடம் ல் அரத்தக் ேகட் னால் ஏற்ப ம் கண்டமாைல, சயேநாய் த யன; an idiopathic blood disease 
producting tubercle, struma or scrofula; phthisis etc. - Tubercular diseases.

   2. இ ப்ெப ம் ன் ஒ  ப ; that portion of the hip bone(சா.அக.);.

சயதரன்

சயதரன் cayadaraṉ, ெப.(n.)

   க ங்கத் ப் பரணித் தைலவனான தற் ேலாத் ங்கன் றப் ப் ெபயர;் a surname of {}, 1. the hero of 
kalingattu-p-parani.

     [Skt.jaya-dhara → த.சயதரன்.]

சயந்த மாரன்

சயந்த மாரன் cayandagumāraṉ, ெப.(n.)

சயந்தன் ( லப்.3, 2, அ ம்.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt.jayanta+{} → சயந்த மாரன் → த. மரன் → Skt. மாரன்.]

சயந்தமம்

 
 சயந்தமம் cayandamam, ெப.(n.)

   சா  அைடயாளம் ( ங்கம்);; vermilion Bisulpheret of mercury (சா.அக.);.

சயந்

சயந்  cayandi, ெப.(n.)

   1.  றந்தநாட ்ெப ழா; birthday celebration.

   2. வாத மடக்  (மைல.);; wind-killer.

   3.  ற்றகத்  (ைதலவ.ைதல.89);; common sesban.

த.வ.ெவள்ளணிநாள்

     [Skt.{} → த.சயந் .]

சயபத் ரம்

சயபத் ரம் cayabattiram, ெப.(n.)

   த க்கத் ல் தைட ைடகைள ைறைமயாக ஆய்ந்  அைவேயாரளிக் ம் ெவற் யாவணம் 
( .ெவ.8, 19, உைர);; certificate of sucess; record of contentions with the final decision of learned council.

த.வ. நாநலவாைக

     [Skt.jaya+Patra → த.சயபத் ரம்.]

சயப வதம்

சயப வதம் cayabaruvadam, ெப.(n.)

   கா ரியா  ேதான் ம் மைல; a mountain.

     "ஆம்பல் த்த சயப வத ம ேல" (இராமநா.பக்.21);.

     [Skt.sahya+Parvata → த.சயப வதம்.]
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சய த்தம்

 
 சய த்தம் cayabittam, ெப.(n.)

 tuberculosis.

     [சய +  த்தம்.]

     [Skt.ksaya → த.சயம்.]

சயேபரி

 
 சயேபரி cayapēri, ெப.(n.)

சயேபரிைக பாரக்்க;see {}

த.வ.ெவற் ர

சயேபரிைக

 
 சயேபரிைக cayapērigai, ெப.(n.)

   ெவற்  ர ; drum of victory.

த.வ.ெவற் ேபரிைக

     [சய+ேபரிைக.]

     [Skt.jaya → த.சயம்.]

சயம்

சயம்  cayambu, ெப.(n.)

   1. தானாக உ வான  (நீல.ேவதவாத.3);; that which is self-existent.

   2.  வன் ( ங்.);;{}.

   3.  ரமன் (உரி.நி.);;{}.

   4. அ கன்; Arhat.

     "சங்கர னீசன் சயம் " ( லப்.10, 186);.

த.வ.தான்ேதான்

     [Skt.svayam-{} → த.சயம் .]

சயம் ங்கம்

சயம் ங்கம் cayambuliṅgam, ெப.(n.)

    க்ேகா ள்ள இலங்கதெ்தான்  (ைசவச.ெபா .431);; one of {}-lingam

     [Skt.svayam-{}+{} → த.சயம் ங்கம்.]

சயமகள்

சயமகள் cayamagaḷ, ெப.(n.)

   1. (ெவற் க் ரிய ெபண்); ெகாற்றைவ;{}, as Goddess of victory,

     "கைலமகள் சயமகள்" (ேதவா.569, 11);.

   2. இரடை்ட ( ன); ேயாைர ( வா.);; gemini of the zodiac.

     [சயம் + மகள்.]

     [Skt.jaya → த.சயம்.]

சயமங்கலம்

சயமங்கலம் cayamaṅgalam, ெப.(n.)

   ஒள் ரியம் (ைவ ரியம்); ேபான்ற கண் ம் பல நிறத் ைன ைடய ைர ( க் ரந் .317);; a 
horse of variegated colour with eyes like cat's eye.

     [சயம் + சங்கலம்.]

     [Skt.jaya → த.சயம்.]
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சயமரம்

சயமரம்1 cayamaram, ெப.(n.)

   தன் ைழ  வைர  ( யம்பரம்);; self-choice of a husband by a princess or a daughter of a ksatriya at a public 
assembly of suitors.

     "சயமர மைற ேம ம்" ( ளா.மந் ர.119);.

     [Skt.svayam-vara → த.சயமரம்.]

 சயமரம்2 cayamaram, ெப.(n.)

   ெவற் க் யான ேதாரணம்; triumphal arch.

     "எத் ைச ஞ் சயமரங் ேகா த்த" ( ங்.ெபரியாழ்.1, 1, 8);.

     [சயம் + மரம்.]

     [Skt.jaya → த.சயம்.]

சயேராகம்

 
 சயேராகம் cayarōkam, ெப.(n.)

சய த்தம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.ksaya+{} → த.சயேராகம்.]

சயலட்

 
 சயலட்  cayalaṭcumi, ெப.(n.)

   ெகாற்றைவ; the Goddess of victory.

     [Skt.jaya+laksmi → த.சயலட் .]

சய சயர்

சய சயர ்sayavisayar, ெப.(n.)

   மா லகத் ல் (ைவ ண்டத் ல்);  மால் ேகா ன் வா ல்காவலரான இ வர;் the twin-deities 
guarding the portals of {} residence at Vaigundam.

     "பரந்தாமன் ரப்் ைனமணி வா ல் காத்த கழ்ச ்சய சயர"் (பாகவ.7, 1, 8);.

     [Skt.jaya+vijaya → த.சய சயர.்]

சயனக் கம்

 
 சயனக் கம் cayaṉaggirugam, ெப.(n.)

   பள்ளியைற; bed-room.

     [Skt.{}+grha → த.சயனக் கம்.]

சயனம்

சயனம் cayaṉam, ெப.(n.)

   1. ப க்ைக ( வா.);; bed, couch.

   2. ப த் க்ைக; lying down,taking rest.

   3. உறக்கம் (நித் ைர); ெசய்ைக; sleeping.

   4.  ணரச்் ; sexual union.

     [Skt.{} → த.சயனம்.]

சயனாதனம்

சயனாதனம் cayaṉātaṉam, ெப.(n.)

   ஓக க்ைக (ேயாகாசன); வைக (தத் வப்.109, உைர);;     [சயனம்+ஆதனம்.]

     [Skt.{} → சயனம்]
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சயனா

 
 சயனா  cayaṉāti, ெப.(n.)

   கன  (ெசாற்பனம்);; dream (சா.அக.);.

சயனி-த்தல்

சயனி-த்தல் cayaṉittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ப த்தல்; to lie down, take rest.

   2. கண் வளரத்ல் அல்ல  (நித் ைர); உறங் தல்; to sleep.

   3.  ணரத்ல்; to ave sexual intercourse.

த.வ.உறங்கல்

     [Skt.{} → த.சயனி-.]

சயனிப்

சயனிப்  cayaṉippu, ெப.(n.)

   1. உறக்கம் (நித் ைர);; slumber.

   2.  ணரை்க; the act or state or having intercourse, cohabitation (சா.அக.);.

     [Skt.{} → த.சயனிப் .]

ச -த்தல்

ச -த்தல் cayittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெவல் தல்; to conquer.

     "சலங்ெகா  ச த்த ைன" (ேச .கத் .110);.

     [Skt.jay → த.ச -.]

ச த்தகம்

ச த்தகம் cayittagam, ெப.(n.)

    ற்ப ல் ப்பத் ரண்ட ள் ஒன்  (இ சமய. ற்பசாத.்3);; to treatise on architecture, one of 32 {}.

     [Skt.caityaka → த.ச த்தகம்.]

ச த்தம்

ச த்தம் cayittam, ெப.(n.)

   அ வன் ேகா ல் (ைசத் யம்);; Buddhist temple.

     "வாேனாங்  ைமயத்  வாெலாளிச ்ச த்தம்" (மணிேம.28, 131);.

     [Skt.caitya → த.ச த்தம்.]

ச த்தான்

 
 ச த்தான் cayittāṉ, ெப.(n.)

   ேபய்; satan, devil.

     [U.{} → த.ச த்தான்.]

ச த்

 
 ச த்  cayitti, ெப.(n.)

   அர  (சங்.அக.);; pipal.

     [Skt.caitya → த.ச த் .]

ச ன்

 
 ச ன் cayitūṉ, ெப.(n.)

   ஒ ைவெயண்ெணய்; olive oil-olivae oleum (சா.அக.);.

ச ந்தம்

ச ந்தம் cayindam, ெப.(n.)

   1. இ ங்கம்; vermilion.

   2. இந் ப் ; rock-salt or sindh salt (சா.அக.);.
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ச ந்தர்

ச ந்தர ்cayindar, ெப.(n.)

    ந்  நாட் னர;் people of sind.

     " ராடர ்ம ந்தர ்ச ந்தரக்ேள" (க ங்.317);.

     [Skt.sindhu → த.ச ந்தர.்]

ச ந்தவலவணம்

 
 ச ந்தவலவணம் cayindavalavaṇam, ெப.(n.)

   ஐந் வைக உப் ல் (பஞ்சலவனத் ள்); ஒன் ம் ந்  நாட் ல் உண்டாவ மா ய கல் ப்  வைக; a 
kind of rock salt found in sind, one of {}-lavanam, q.v.

     [Skt.saindhava+lavana → த.ச ந்தவலவணம்.]

ச ந்த
ச ந்த  cayindavi, ெப.(n.)

   ஓர ்(இராகம்); பண் (பரத.இராக.55);;     [Skt.{} → த.ச ந்த .]

ச ேரகம்

 
 ச ேரகம் cayirēkam, ெப.(n.)

   ேமக வண்ணக் ஞ்  (மைல.);; western Ghats blue nail dye.

     [Skt.{} → த.ச ேரகம்.]

ச லேகாபன்

ச லேகாபன் cayilaāpaṉ, ெப.(n.)

 Indra, as one angry with mountains.

     "த ைடச ்ச லேகாப ம்" (கம்பரா. வவ.106);.

     [Skt.{}+{} → த.ச லேகாபன்.]

ச லநீர்

ச லநீர ்cayilanīr, ெப.(n.)

   1.  ய்ைமயான கங்ைக; pure water.

   2. பாைற நீர;் rock-water (சா.அக.);.

     [ச லம் + நீர.்]

     [Skt.{} → ச லம்.]

ச லவ க்

 
 ச லவ க்  cayilavarukku, ெப.(n.)

   மைல ைள ; mountain herb (சா.அக.);.

     [Skt.{}+varga → த.ச லவ க் .]

ச லங்கமாைல

 
 ச லங்கமாைல cayilaṅgamālai, ெப.(n.)

   ெவட் ேவர ்(மைல.);; cuscus grass.

ச லம்

 
 ச லம் cayilam, ெப.(n.)

   மைல ( ங்.);; mountain.

     [Skt.{} → த.ச லம்.]
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ச லா

ச லா 1 cayilāti, ெப.(n.)

 Mr.{}, as the foremost of mountains.

     [Skt.{} → த.ச லம் + ஆ .]

 ச லா 2 cayilāti, ெப.(n.)

 Nandi, sone of {}.

     "ச லா -வாய்ெமா ம்" (காஞ் ப் . மர.20);.

     [Skt.{} → த.ச லா .]

ச ப்

 
 ச ப்  cayiluppu, ெப.(n.)

   வைளய ப்  ( .அ.);; glass-gall.

     [Skt.{} → த.ச லம் + உப் .]

ச ேலகம்

ச ேலகம் cayilēkam, ெப.(n.)

ஒ  மணப் பண்டம்; a kind of fragrant resin, one of 32 {}.

     "எண் ஞ் ச ேலக ன் " ( லப்.6, 77, உைர);.

     [Skt.{} → த.ச ேலகம்.]

ச

ச  cayu, ெப.(n.)

   1. ெப ம்பாம் ; big snake.

   2. மைலப்பாம் ; mountain snake (சா.அக.);.

சரக்்கராக ரி

 
 சரக்்கராக ரி sarkkarākasuri, ெப.(n.)

    த் ரப்ைப ல் கல் உண்டா ம் ேநாய் (இங்.ைவ.);; gravel.

     [Skt.{}+{} → த.சரக்்கராக மரி.]

சரக்்கரா

 
 சரக்்கரா carkkarā, ெப.(n.)

   ேநாய் வைக (M.L.);;     (Med.); calculus.

சரக்்கைரேபரி

 
 சரக்்கைரேபரி carkkaraipēri, ெப.(n.)

   ேபரிவைக (இ.வ.);; a kind of pear.

சரக்்கா

சரக்்கா carkkā, ெப.(n.)

ைக னால் ல் ற் ம் க  ராட் னம் (G.Sm.D.I.i, 264);

 hand spinning wheel.

த.வ. இராடை்ட

     [U.{} → த.சரக்்கா.]

சரக்்கார்

சரக்்கார ்carkkār, ெப.(n.)

   1. அர ; government.

   2. தாழ்வாரம் ( ன்.);; veranda under a sloping roof.

     [U.{} → த.சரக்்கார.்]
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சரக்்காரக்ாரியத்த
ன்

 
 சரக்்காரக்ாரியத்தன் carkkārkāriyattaṉ, ெப.(n.)

   அர  அ வலன் (உத்  ேயாகஸ்தன்);; public servant.

     [U.{}+{}-stha → த.சரக்்கார ்காரியத்தன்.]

சரக்்காரத்ட்

 
 சரக்்காரத்ட்  carkkārtaṭṭi, ெப.(n.)

   அர  (சரக்்கார)்; உத்தர  ெபற்  கைட கப் ல் ெவ ற்படாதப  இ ம் தட்  (இ.வ.);; lit., screen put 
upon official sanction, screen, awning of a shop-window.

     [சரக்்கார+்தட் .]

     [U.{} → த.சரக்்கார.்]

சரக்்கா யம்

 
 சரக்்கா யம் carkkārūḻiyam, ெப.(n.)

   ஊ ய ன்  அரசாங்கத் க் ச ்ெசய் ம் ேவைல (R.T.);; work done for Government without remuneration.

த.வ. அர ஊ யம்

     [சரக்்கார ்+ ஊ யம்]

     [U.{} + சரக்்கார.்]

சரக்் ல்தார்

 
 சரக்் ல்தார ்carkkiltār, ெப.(n.)

   நாட் ன் ெசயல வல் ரி ம் அ வலன் (உத் ேயாகத்தன்); (இ.வ.);; executive officer in charge of a circule.

     [E.circle → த.சரக்் ல் + தார.்]

சரக்் ல்

 
 சரக்் ல் carkāl, ெப.(n.)

மராட் யர ்ஆட் ல் அர யற் பணி ெசய்  வந்த அைமசச்ர ்(R.T.);

 the minister or chief officer vested with general control over administration, under Mahratta Government.

     [U.sarkhail → த.சரக்் ல்.]

சரக்் ட்

 
 சரக்் ட்  carkāṭṭu, ெப.(n.)

   ஊர் ற் ச ்ெசல  ( ரயாணம்); (இ.வ.);; tour, circuit.

     [E.circuit → த.சரக்் ட் .]

சரக்்ெகல்

 
 சரக்்ெகல் carkkel, ெப.(n.)

சரக்் ல் (R.T.); பாரக்்க;see {}.

     [U.sarkhail → த.சரக்்ெகல்.]
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சரக்்ேகா

 
 சரக்்ேகா  carkāṭu, ெப.(n.)

சரக்் ட்  (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

சரக்்ேகாணம்

 
 சரக்்ேகாணம் carkāṇam, ெப.(n.)

   மைலமகள் (சாமளாேத );  ற் க் ம் அ ேகாண க்ைக; a hexagonal magical diagram forming 
the seat of the Goddess samala.

     [P]

சரத்் -த்தல்

சரத்் -த்தல் carttittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   வாயாெல க்ைக; vomit.

     "  கேவ சரத்் க் ம்" (பாலவா.931);.

     [Skt.chardi → த.சரத்் -.]

சரத்ார்

 
 சரத்ார ்cartār, ெப.(n.)

   அரசாங்க ேமல காரிக ள் ஒ வன்; an officer of rank.

     [U.{} → த.சரத்ார.்]

சர்நாமா

 
 சரந்ாமா carnāmā, ெப.(n.)

   ேமல் கவரி ( லாசம்); (C.G.);; superscription, address of a letter.

     [U.{} → த.சரந்ாமா.]

சர்ப்பேக

சரப்்பேக  carppaātu, ெப.(n.)

   அரவக் ெகா ேயான்,  ரிேயாதனன்;{}, as having a banner with serpent-ensign.

     "தன் ைமந்தைன  டேன னன் சரப்்பேக " (பாரத.ப ன் ன்றாம்.81);.

     [Skt.sarpa-{} → த.சரப்்பேக .]

சர்ப்பயாகம்

 
 சரப்்பயாகம் carppayākam, ெப.(n.)

   பாம் கள் சா ம்ப  ெசய் ம் ேவள்  (யாகம்); (பாகவத.);; sacrificial rite for the destruction of serpents.

த.வ.அரவேவள்

     [Skt.sarpa+{} → த.சரப்்பயாகம்.]

சர்ப்பராச்

 
 சரப்்பராச்  carpparācci, ெப.(n.)

    நா ச ்சங் ; smooth volkameria.

சர்ப்பரா

 
 சரப்்பரா  carpparāci, ெப.(n.)

   நாணல் (சங்.அக.);; kaus.

     [Skt.sarpa-{} → த.சரப்்பரா .]
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சர்ப்பராட் யம்

 
 சரப்்பராட் யம் carpparāṭciyam, ெப.(n.)

   அக்கமணிக்காய் (உ த் ராடச்ம்);; olice linden-Eleocarpus tuberculatus (சா.அக.);.

சர்ப்பைன

சரப்்பைன carppaṉai, ெப.(n.)

   ஏய்ப் ; hyporcrisy, deception.

     "சாமங்கேடா  வரெ்சய் ம் ைசகள் சரப்்பைனேய" (பட் னத்.ெபா .44);.

     [Skt.sarppana → த.சரப்்பைன.]

சர்ப்பாரா

சரப்்பாரா  carppārāti, ெப.(n.)

   1. க டன்; brahminy kite.

   2.  ரி; mungoose.

   3. ம ல்; pea-cock (சா.அக.);.

சர்ப்பா டம்
சரப்்பா டம் carppārūṭam, ெப.(n.)

   கணிய (ஆ ட); வைக (தஞ்.சர.iii,34);;     [Skt.sarpa+a-rudha → த.சரப்்பா டம்.]

சர்ப் ரா

 
 சரப்் ரா  carppirāci, ெப.(n.)

   உண , உைற டம் த யன உத ைக ( ன்.);; providing accomodation, etc., supplying.

     [U.{} → த.சரப்்பரா .]

சர்ப்

 
 சரப்்  carppi, ெப.(n.)

   ெநய்; ghee.

     "சரப்் ச த் ரம்".

     [Skt.sarpis → த.சரப்் .]

சர்ப் ரா

 
 சரப்் ரா  carppirāki, ெப.(n.)

சரப்் ரா  பாரக்்க;see {}.

     [Persn.sarba-{} → த.சரப்் ரா .]

சர்ப் ரா

 
 சரப்் ரா  carppirāyi, ெப.(n.)

சர் ரா  பாரக்்க;see {}.

சர்பத்

 
 சரப்த்  carpattu, ெப.(n.)

சரபத்  பாரக்்க;see sarapattu.

     [U.sharbat → த.சரப்த் .]
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சர்பரா

 
 சரப்ரா carparā, ெப.(n.)

   உண  த யன உத ைக; purveying, supplying.

     "சரப்ரா க்ெகனப் ெபா ள் ப த்தான்" (இ.வ.);.

     [U.{} → த.சரப்ரா.]

சர்பரா

 
 சரப்ரா  carparācu, ெப.(n.)

    கழ்ெபற்ற ( ன்.);; distinguished, famous.

     [U.{} → த.சரப்ரா .]

சர்மம்

 
 சரம்ம் carmam, ெப.(n.)

ச மம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.carman → த.சரம்ம்.]

சர்மா

 
 சரம்ா carmā, ெப.(n.)

   பாரப்்பனர ்( ராமணர)்; ெபயரக்ளின் ன் ேசரக்்கப்ப ம் பட்டப் ெபயர;் honorific title added at the end of 
names of Brahmins.

     [Skt.{} → த.சரம்ா.]

சர்மாசனம்

 
 சரம்ாசனம் carmācaṉam, ெப.(n.)

ச மாசனம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.carman+{} → த.சரம்ாசனம்.]

த.ஆதனம் → Skt.{}.

சரவ்அக் ரகாரம்

 
 சரவ்அக் ரகாரம் carvaakkirakāram, ெப.(n.)

    ற் ட்டாக (சரவ்மானியமாக);  டப்பட்ட இைற  நிலம் ( ரமதாயம்); (R.T.);; village granted to 
Brahmins tax-free.

     [Sktsarva+agra-{} → த.சரவ்அக் ரகாரம்.]

சரவ்இனாம்

 
 சரவ்இனாம் carvaiṉām, ெப.(n.)

சரவ்மானியம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.sarva+U.{} → த.சரவ்இனாம்.]
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சரவ்உத்தர

 
 சரவ்உத்தர  carvauttaravu, ெப.(n.)

    ப்பப்ப  உத்தர  த யன எ க் ெகாள் ம்ப யாக ஒ வ க் க் ைகெய த் ட் க் 
ெகா த்த தாள் (பாண் .);; carte balanche, signed paper given to a person to write his own terms on it.

     [சரவ்ம்+உத்தர .]

     [Skt.sarva → த.சரவ்ம்.]

சரவ்க் யானம்

 
 சரவ்க் யானம் carvakkiyāṉam, ெப.(n.)

    ற்ற ( ரண); ேபர ;     [Skt.sarva+{} → த.சரவ்க் யானம்.]

சரவ்கைடயம்

 
 சரவ்கைடயம் carvagaḍaiyam, ெப.(n.)

ைகயணி வைக (parav.);

 a kind of bracelet.

சரவ்கரத்் த் வ
ம்

 
 சரவ்கரத்் த் வம் carvagarttiruttuvam, ெப.(n.)

   எல்லாவற்ைற ம் இயற் ந் தன்ைம; power to create all things.

     [Skt.sarva+kartr-tva → த.சரவ்கரத்் த் வம்.]

சரவ்கலாசாைல

 
 சரவ்கலாசாைல carvagalācālai, ெப.(n.)

   பல்கைலக்கழகம்; university.

     [சரவ்ம் + கைல + சாைல.]

     [Skt.sarva → சரவ் → த.கைல → Skt.கலா → த.கலா.]

சரவ்கைலயகரா

 
 சரவ்கைலயகரா  carvagalaiyagarāti, ெப.(n.)

   எல்லாக் கைலகைள ம் ளக் ம் அகரா  (பாண் .);; encyclopaedia.

     [சரவ்ம்+கைல+அகரா .]

     [Skt.sarva → சரவ்ம்.]

சரவ்கா

 
 சரவ்கா  carvakāṭi, ெப.(n.)

   க ம் ளிப்பா க் ம் ஊ காய் (கா ); (இ.வ.);; very strong vinegar.

     [சரவ்ம்+கா .]

     [Skt.sarva → சரவ்ம்.]
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சரவ் ரகணம்

 
 சரவ் ரகணம் carvagiragaṇam, ெப.(n.)

   வான ேகாள்களின்  மைறப்  ( ரகணம்); (C.G.);; total eclipse.

த.வ.நிைற ஒளிமைற

     [Skt.sarva+grahana → த.சரவ் ரகணம்.]

சரவ்ெகாள்ைள

 
 சரவ்ெகாள்ைள carvagoḷḷai, ெப.(n.)

    க்ெகாள்ைள (இ.வ.);; whole sale plunder.

     [சரவ்ம்+ெகாள்ைள.]

     [Skt.sarva → சரவ்ம்.]

சரவ்சக்

சரவ்சக்  sarvasakti, ெப.(n.)

     (சரவ்); வல்லைம ைடயவன்; he who is omnipotent.

     "சரவ்சக்  ரித்ததாைகயாேல" ( த்.51, வ்யா.);.

     [Skt.sarva+{} → த.சரவ்சக் .]

சரவ்சத் மத் வம்

சரவ்சத் மத் வம் sarvasattimattuvam, ெப.(n.)

   ெப வல்லைம ைடைம ( ேவக ந்.பக்.4);; omnipotence.

     [Skt.sarva+{}-mat+tva → த.சரவ்சத் மத் வம்.]

சரவ்சங்கநி ர்த்

சரவ்சங்கநி ரத்்  sarvasaṅganivirtti, ெப.(n.)

   எல்லாப் ெபா ளி ம் பற் ைக; renunciaton of all worldly ties.

     "சரவ்சங்க நி ரத்்  வந்த தேபாதனரக்ள்" ( . .8, 35);.

த.வ. ற்றாகப்பற்ற த்தல்

     [Skt.sarva-sanga+ni-vrtti → த.சரவ்சங்கநி ரத்் .]

சரவ்சங்கபரித்
யாகம்

 
 சரவ்சங்கபரித் யாகம் sarvasaṅgabarittiyākam, ெப.(n.)

சரவ்சங்கநி ரத்்  பாரக்்க;see {}-sanga-nivirtti.

     [Skt.sarva-sanga+{} → த.சரவ்சங்கபரித் யாகம்.]

சரவ்சங்காரகாலம்

 
 சரவ்சங்காரகாலம் sarvasaṅgārakālam, ெப.(n.)

   உலக வ ம் அ ங்காலம்; the day of universal destruction, the Doomsday.

த.வ.ேபர க்காலம்

     [சரவ்+சங்காரம்+காலம்.]

     [Skt.sarva+sam-hara → சரவ்சங்காரம்+காலம்.]

சரவ்சாட்

 
 சரவ்சாட்  carvacāṭci, ெப.(n.)

 God, as observing everything.

     [Skt.sarva+{} → த.சரவ்சாட் .]
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சரவ்சாதகம்

சரவ்சாதகம் carvacātagam, ெப.(n.)

   1. எல்லா வைகயா ம் உத யாவ ; that which is helpful in every day.

   2. ேவங்ைக (மைல.);; East Indian kino.

     [Skt.sarva+{} → த.சரவ்சாதகம்.]

சரவ்சாமானியம்

 
 சரவ்சாமானியம் carvacāmāṉiyam, ெப.(n.)

    கப் ெபா நிைலயான  (சாதாரணமான .);; anything very common.

     [Skt.sarva+{} → த.சரவ் சாமானியம்.]

சரவ்சாரம்

சரவ்சாரம் carvacāram, ெப.(n.)

    ற்ெறட் ப் நிடதங்க ள் ஒன் ; an upanisad, one of 108.

     [Skt.sarva-{} → த.சரவ்சாரம்.]

சரவ்சார ைக

சரவ்சார ைக carvacāramūligai, ெப.(n.)

   கற்றாைழ, நீராைர,  ன்னி, பற்பாடகம், ெவள்ள , வல்லாைர, ெப ங்கரந்ைத,  ஷ் காந் , 
வனார ்ேவம்  ஆ ய ஒன்ப  ைகக க்  வழங் ம் ெபா ப்ெபயர ்(ைதலவ.ைதல.135, 38, 

உைர);; a general name for the nine important medicinal plants, viz.. {}, {}, {}, {}-{}, {}, {}, perun-karandai, {}, {}.

த.வ.ஒன்பான் ைக

     [சரவ்ம்+சாரம்+ ைக.]

     [Skt.sarva → சரவ்.]

சரவ் த் ரசம்

சரவ் த் ரசம் sarvasittirasam, ெப.(n.)

   ம ந்  வைக (பதாரத்்த.1214);; a medicine.

     [Skt.sarva+siddhi+rasa → த.சரவ் த்  ரசம்.]

சரவ் த்

சரவ் த்  sarvasittu, ெப.(n.)

   வடெமா யாளரின் அ ப  ஆண் க ள் இ பத்ெதான்றாவ ; the 21st year of the Jupiter cycle.

     [Skt.sarva-jit → த.சரவ் த் .]

சரவ் ரந் ரம்

 
 சரவ் ரந் ரம் sarvasurandiram, ெப.(n.)

    ரிைம; absolute right.

     [Skt.sarva+sva-tantra → த.சரவ் ந் ரம்.]

சரவ் வதானம்

 
 சரவ் வதானம் sarvasuvatāṉam, ெப.(n.)

   எல்லாச ்ெசாத்ைத ம் ெகா த் ைக; donation of one's entire property.

     [சரவ் வ(ம்);+தானம்.]

     [Skt.sarva+sva → த.சரவ் வ(ம்);.]

சரவ் வா னம்

சரவ் வா னம் sarvasuvātīṉam, ெப.(n.)

   1. சரவ் தந் ரம் பாரக்்க;see {}.

   2.  ற் ம் கட் ப்ப தல்; absolute control.

     [Skt.sarva+{} → த.சரவ் வா னம்.]
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சரவ்ஞ்ஞத் வம்

 
 சரவ்ஞ்ஞத் வம் carvaññattuvam, ெப.(n.)

    ற் ணரந்்தவனா க் ந் தன்ைம; omniscience.

     [Skt.sarva-{} → த.சரவ்ஞ்ஞத் வம்.]

சரவ்ஞ்ஞைத

 
 சரவ்ஞ்ஞைத carvaññadai, ெப.(n.)

 God, as omniscient.

     [Skt.sarva-{} → த.சரவ்ஞ்ஞன்.]

சரவ்த் யாகம்

 
 சரவ்த் யாகம் carvattiyākam, ெப.(n.)

    ற்றத ் றக்ைக; complete renunciation.

     [Skt.sarva+{} → த.சரவ்த் யாகம்.]

சரவ்த் ர

 
 சரவ்த் ர carvattira,  .எ.(adv.)

   எங் ம்; everywhere, in every case.

     [Skt.sarva-tra → த.சரவ்த் ர.]

சரவ்த் ர ம்

 
 சரவ்த் ர ம் carvattirarum, ெப.(n.)

   எல்லா ம் (இ.வ.);; all people.

     [Skt.sarva-tva → த.சரவ்த் ர ம்.]

சரவ்தா

 
 சரவ்தா carvatā,  . .எ.(adv.)

   எப்ெபா ம்; at all time, always.

     [Skt.sarva-{} → த.சரவ்தா.]

சரவ்தாரி

சரவ்தாரி carvatāri, ெப.(n.)

   வடெமா யாளரின் அ ப  ஆண் க ள் இ பத் ரண்டாவ ; the 22nd year of the Jupiter cycle.

     [Skt.sarva-{} → த.சரவ்தாரின்.]

சரவ் ம்பால-
இனாம்

 
 சரவ் ம்பால-இனாம் carvadumbālaiṉām, ெப.(n.)

   அர  த் ைரேயா   உரிைமையக் ெகா க் ம் ஆவண(ம்); (சன்ன );  லமாகப் ரித்தா ம் 
இைற  நிலம் (R.T.);; land granted rent-free under a dumbala or sanad.

     [Skt.sarva+U.{}+U.{} → த.சரவ் ம்கால-இனாம்.]

சரவ் மாலா

 
 சரவ் மாலா carvadumālā, ெப.(n.)

சரவ் ம்பால-இனாம் ( ன்.); பாரக்்க;see {}-{}.

     [Skt.sarva+{} → த.சரவ் மாலா.]
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சரவ்ேதசம்

 
 சரவ்ேதசம் carvatēcam, ெப.(n.)

   அைனத் லக நா கள்; International.

     "உலக வங்  ஒ  சரவ்ேதச நி வனம் / இந்தக் க த்தரங் ல் சரவ்ேதச நி ணரக்ள் கலந்  
ெகாள்வாரக்ள்" ( ரியா.);.

     [Skt.sarva+த.ேதயம் → ேதசம் → த.சரவ்ேதசம்.]

சரவ்ேதாபத் ரம்

சரவ்ேதாபத் ரம் carvatōpattiram, ெப.(n.)

   1.  ைறக்க  (தண் .95, உைர);; a fantastic metrical composition.

   எல்லாப் பக்கங்களி ம் ேபார ் ரி மா  அைமக்கப்பட்ட பைட வ ப்  ( கம்);; array of an army with 
fronts in all directions.

     [Skt.{}-bhadra → த.சரவ்ேதாபத் ரம்.]

சரவ்ேதா கமா-
தல்

சரவ்ேதா கமா-தல் carvatōmugamātal,    6 ெச. . .(v.i.)

   எல்லா வ ம் ேநாக்  நிற்றல்; to face all directions.

     " மல மாய்ச ்சரவ்ேதா கமா க் ற வஞானம்" ( . .10, 5, மைறஞா.);.

த.வ.பன்ேநாக்  கமாதல்

     [Skt.{}-mukha → த.சரவ்ேதா கம் + ஆ-தல்.]

சரவ்ப் ராயச் த்
தம்

 
 சரவ்ப் ராயச் த்தம் carvappirāyaccittam, ெப.(n.)

   எல்லாத ் ங் க ம் நீங் ம்ப  ெப ம்பா ம் இறப் க் (மரண); காலத் ல் ெசய்  ெகாள் ம் சடங்  
(இ.வ.);; ceremony for the explation of all sins, performed generally at the time of death.

த.வ.அைனத் க்கரி  நீக்கசச்டங்

     [Skt.sarva+praya-c-citta → த.சரவ்ப் ரயச் த்தம்.]

சரவ்ம்

 
 சரவ்ம் carvam, ெப.(n.)

    ம்; whole.

     [Skt.sarva → த.சரவ்ம்.]

சரவ்மங்கைல

 
 சரவ்மங்கைல carvamaṅgalai, ெப.(n.)

 Malaimagal, as the dispenser of all blessings.

     [Skt.sarva-{} → த.சரவ்மங்கைல.]

சரவ்மானியம்

 
 சரவ்மானியம் carvamāṉiyam, ெப.(n.)

   எவ்வைக வரி ல்லா  ய்த்தாளப்ப ம் நிலம்; rent-free grants; land exempt from all kinds of tax.

த.வ.  ற் ட்

     [Skt.sarva+{} → த.சரவ்மானியம்.]
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சரவ் க் யார்நா
மா

 
 சரவ் க் யாரந்ாமா carvamuktiyārnāmā, ெப.(n.)

   எல்லாவற் க் மாகக் ெகா க் ம் அ கார ஆவணம் (C.G.);; general power of attorney.

த.வ. ற்ற கார ஆவணம்

     [Skt.sarva+U.{} → த.சரவ் க் யாரந்ாமா.]

சரவ் காசா

 
 சரவ் காசா carvamukācā, ெப.(n.)

   ஊ யம் ரிய ேவண் ய கட் ப்பாட் க் ட்படாத இைற யாக டப்பட்ட ற் ர ்(மானிய 
ராமம்); (R.T.);; village granted without any condition of service.

     [Skt.sarva+{} → த.சரவ் காஸா → சரவ் காசா.]

சரவ் ர்த்தம்

 
 சரவ் ரத்்தம் carvamuārttam, ெப.(n.)

   எல்லா நற்கரமங்கட் ரிய நல்ேவைள; time held auspicious for all ceremonies.

த.வ.நன் த்தம்

     [Skt.sarva+{} → த.சரவ் ரத்்தம்.]

சரவ் ட்டாள்

 
 சரவ் ட்டாள் carvamuṭṭāḷ, ெப.(n.)

   அ மைடயன் (இ.வ.);; absolute idiot.

     [சரவ்ம்+ ட்டாள்.]

     [Skt.sarva → சரவ்ம்.]

சரவ்ர்

 
 சரவ்ர ்carvar, ெப.(n.)

 waiter; (in India); server.

த.வ. பைடயலன், பரிமா

     [Skt.server → த.சரவ்ர.்]

சரவ்ரசம்

 
 சரவ்ரசம் sarvarasam, ெப.(n.)

   க ப்  (R);; common salt.

     [Skt.sarva+rasa → த.சரவ்ரசம்.]

சரவ்ேராகநிவார
ணி

 
 சரவ்ேராகநிவாரணி carvarōkanivāraṇi, ெப.(n.)

   அைனத்  ேநாய்கைள ம் ணப்ப த்தவல்ல ; cure all, panacea.

     "இந்த ைக ஒ  சரவ்ேராகநிவாரணி" ( ரியா.);,.

த.வ.அைனத்  ேநாய் நீக்

     [Skt.sarva+{}+{} → த.சரவ்ேராகநிவாரணி.]
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சரவ்ேலாத் ரம்

 
 சரவ்ேலாத் ரம் carvalōttiram, ெப.(n.)

   காேகாளி; caper-shrub-Capparis aphylla (சா.அக.);.

     [Skt.sarva+{} → த.சரவ்ேலாத் ரம்.]

சரவ்வல்லைம

 
 சரவ்வல்லைம carvavallamai, ெப.(n.)

   எல்லாம் வல்லனாந் தன்ைம; omnipotence.

     "சரவ் வல்லைம ள்ள ெதய்வத் ன் ன்பாக".

த.வ.ேபராற்றல்

     [சரவ்ம்+வல்லைம]

     [Skt.sarva → சரவ்ம்]

சரவ் த் யாகர
ல்

 
 சரவ் த் யாகர ல் carvavittiyākaranūl, ெப.(n.)

சரவ்கைலயகரா  (பாண் .); பாரக்்க;see {}-kalai-y-{}.

     [சரவ்ம்+ த் யாகரம்+ ல்]

     [Skt.sarva+{} → சரவ் த் யாகரம்.]

சரவ் யா

 
 சரவ் யா  carvaviyāpi, ெப.(n.)

 God, as omnipresent.

த.வ.எங் ம்பர

     [Skt.sarva-{} → த.சரவ் யா .]

சரவ் ல்லங்க த்

 
 சரவ் ல்லங்க த்  sarvavillaṅgasutti, ெப.(n.)

   ெசாத் ன் ேபரில் எவ்வைக ைற ேக ன் க்ைக; freedom from all encumberance; clearness of title-
used in conveyancing.

த.வ.அவ் ல்லங்கசெ்சப்பம்

     [Skt.sarva+த. ல்லங்கம் + {} → சரவ் ல்லங்க த் .]

சரவ்ன்

சரவ்ன்1 carvaṉ, ெப.(n.)

    வன்;{}.

     [Skt.{} → த.சரவ்ன்.]

 சரவ்ன்2 carvaṉ, ெப.(n.)

    வன  ப ெனா  உ த் ர ள் ஒ வர ்(ஏகாததச த் ர ெளா வர)்; (தக்கயாகப்.443, உைர);; one of 
{}-ruttirar, q.v.

     [Skt.{} → த.சரவ்ன்.]
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சரவ்ாங்கசவரன்

 
 சரவ்ாங்கசவரன் sarvāṅgasavaraṉ, ெப.(n.)

   உடல் வ ம் ம ர ்ம க்ைக (இ.வ.);; shaving the whole body.

த.வ. ம க்ைக

     [Skt.sarva+anga+ksaura → த.சரவ்ாங்க ந்தரன்.]

சரவ்ாங்கதகனப

 
 சரவ்ாங்கதகனப  carvāṅgadagaṉabali, ெப.(n.)

    ற் ம் எரித்  வதா ய க யம் (ப ); (Chr.);; whole burnt-offering, holocaust.

 Skt.sarva+anga+த.தகனம்+Skt.bali → சரவ்ாங்கதகனப .]

சரவ்ாங்கதகனம்

சரவ்ாங்கதகனம் carvāṅgadagaṉam, ெப.(n.)

   1.  ைம ம் எரிக்ைக; burning the whole.

   2. சரவ்ாங்கதகனப  ( ன்.); பாரக்்க;see {}-{}.

த.வ. ற்ெறரி

     [Skt.sarva+anga → சரவ்ாங்கம்+த.தகனம் → சரவ்ாங்கதகனம்.]

சரவ்ாங்கவா

சரவ்ாங்கவா  carvāṅgavāyu, ெப.(n.)

   ேநாய் வைக (கடம்ப. .இ லா.132);; a disease.

     [Skt.sarva + anga + {} → த.சரவ்ாங்கவா .]

சரவ்ாணி

சரவ்ாணி1 carvāṇi, ெப.(n.)

 Malaimagal, as the spouse of {}.

     [Skt.{} → த.சரவ்ாணி.]

 சரவ்ாணி2 carvāṇi, ெப.(n.)

   பாரப்்பன ( ராமண);க் ட்டத் ள் எல்லாரக்் ம் ஒப்பக் ெகா க் ம் ெபா ள்( ரி); 
(தட் ைன);;     [Skt.{} → த.சரவ்ாணி.]

சரவ்ாத் மகத் வ
ம்

சரவ்ாத் மகத் வம் carvāttumagattuvam, ெப.(n.)

   எல்லாவற் ம் ஊ க்ைக ( ேவக ந்.4);; all pervasiveness, immanence.

த.வ.அைனத்  ஊடாட்டம்

     [Skt.{}={}+mahat-tva → த.சரவ்ாத் மகத் வம்.]

சரவ்ா காரம்

 
 சரவ்ா காரம் carvātikāram, ெப.(n.)

   தனிமனிதன் அல்ல  ஒர ்அைமப்  ெவல்லா அ காரங்கைள ம் ைவத் க் ெகாண்  அடக்  ஆ ம் 
ைற; dictatorship.

     "சரவ்ா கார ஆட் ைய மக்கள் ஒ த் க்க றாரக்ள்" ( ரியா.);.

த.வ. ற்ற காரம்

     [Skt.{} → த.சரவ்ம்+த.அ காரம் → சரவ்ா காரம்.]

341

www.valluvarvallalarvattam.com 17777 of 19068.



சரவ்ா காரி

சரவ்ா காரி1 carvātikāri, ெப.(n.)

   எல்லா ெசயல் (காரியம்); கைள ம் கவனிக் ம் அ காரி; general superintendent.

த.வ. ற்ற காரி

     [Skt.sarva → சரவ்ம்+த.அ காரி → சரவ்ா காரி.]

 சரவ்ா காரி2 carvātikāri, ெப.(n.)

   அர யல் த ய ெசயல்கைளத் தனித்  நி வ ப் ேபான் (இக்.வ.);; dictator.

     [Skt.{} → சரவ்ம்+த.அ காரி → சரவ்ா காரி.]

சரவ்ா த் யம்

 
 சரவ்ா த் யம் carvātittiyam, ெப.(n.)

   ெப ந் ; public feast.

     [Skt.sarva+{} → த.சரவ்ா த் யம்.]

சரவ்ாந்தர்யா

 
 சரவ்ாந்தரய்ா  carvāndaryāmi, ெப.(n.)

 God, as Immanent.

த.வ.அைனத் ள்ளகன்

     [Skt.sarva+{} → த.சரவ்ாந்தரய்ா .]

சர்ேவ

 
 சரே்வ carvē, ெப.(n.)

நில அளைவ,

     (land); survey.

     "சரே்வ எண்/சரே்வ கல்" ( ரியா.);.

த.வ.அளைவ

     [E.survey → த.சரே்வ.]

சர்ேவக்கல்

 
 சரே்வக்கல் carvēkkal, ெப.(n.)

   அர  நில அளைவயாளர ்நிலத்ைத அளந்  ரித் ம் எல்ைலக்கல்; boundary stone fixed in surveying.

த.வ.அளைவக்கல், எல்ைலக்கல்

     [சரே்வ+கல்]

     [E.survey → சரே்வ]

சர்ேவச் ரன்

 
 சரே்வச் ரன் carvēccuraṉ, ெப.(n.)

 God, as the Lord of all.

     [Skt.{}+{} → த.சரே்வச் ரன்.]
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சர்ேவசன்

சரே்வசன் carvēcaṉ, ெப.(n.)

சரே்வச் ரன் பாரக்்க;see {}.

     "சரே்வசெவன்  நான்" (தா .க ணாகர.1);.

     [Skt.{}+{} → த.சரே்வசன்.]

சரகா

 
 சரகா  carakāṭi, ெப.(n.)

சரவ்கா  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

சரசச்ா

 
 சரசச்ா caraccā, ெப.(n.)

   கடகத் னின் ங் ெகாண்ட வாக் ய எண்;     [Skt.cara-{} → த.சரசச்ா.]

சரச் வ

சரச் வ  caraccuvadi, ெப.(n.)

   1. கைலமகள்; Kalaimagal.

   2. ஓர ்ஆ ; a river.

     "சா ேயா  சரச் வ யவள்" (ேதவா.432, 8);.

     [Skt.{} → த.சரச் வ .]

சரசெ்சா

சரசெ்சா  caraccodi, ெப.(n.)

   1. சர வ 1 பாரக்்க;see {}.

   2. மைலமகள்; Malaimagal

     "  ச வாணி சரசெ்சா " ( ரம் . க்கல்.22);.

     [Skt.{} → த.சரசெ்சா .]

சரசக்காரன்

சரசக்காரன் sarasakkāraṉ, ெப.(n.)

   1. இனிய ண ள்ளவன்; courteous, sweet-natured person.

   2. பக யன் ( கடன்);; a mimic.

     [சரசம்+காரன்]

     [Skt.sarasa → த.சரசம்]

சரசேகளிக்ைக

 
 சரசேகளிக்ைக sarasaāḷikkai, ெப.(n.)

   மகளிர ் ைளயாட் ; love play (சா.அக.);.

சரசங்காட் -தல்

சரசங்காட் -தல் sarasaṅgāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா.(v.t.)

   உ ப்பைசவால் (அ);  ைளயாட்  ெசய்தல் (அங்க ேசடை்டகளால் பரிக த்தல்); (இ.வ.);; to ridicule by 
mimicking.

     [சரசம்+காட் ]

     [Skt.sa-rasa → சரசம்]

சரசசே்சட்ைட

 
 சரசசே்சடை்ட sarasassēṭṭai, ெப.(n.)

   காமச ்ெசய்ைக (ேசடை்ட);; wanton sport (சா.அக.);.

     [Skt.sa-rasa+{} த.சரசசே்சடை்ட.]
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சரசசல்லாபம்

 
 சரசசல்லாபம் sarasasallāpam, ெப.(n.)

சரசப்ேபச்  பாரக்்க;see {}-p-{}.

     [Skt.sa-rasa+{} → த.சரசசல்லாபம்.]

சரசப்ேபச்

சரசப்ேபச்  sarasappēssu, ெப.(n.)

   1. காதற்ேபச் ; amorous talk.

   2. ேவ க்ைகச ்ெசால் (வாரத்்ைத);; pleasantry, jest.

     "தாெயன்ற நீ க் ஞ் சரசப்ேபச்  மாச் " (தனிப்பா.i,388, 41);.

     [சரசம்-ேபச் ]

     [Skt.sa-rasa → சரசம்]

சரசபம்

 
 சரசபம் sarasabam, ெப.(n.)

   க  (ைதலவ.);; mustard.

     [Skt.sarsapa → த.சரசபம்.]

சரசம்

சரசம்1 sarasam, ெப.(n.)

   1.இனிய ணம்; courteousness, sociability.

   2. பக  (பரிகாசம்); ( ன்.);; joking, mimicry, banter.

   3. காமச ்ெசய்ைக (ேசஷ்ைட);; amorous gestures.

     "சரச த மணவாளா" ( ப் .133);.

   4. ம ; cheapness, lowness of price.

   5. ேதக்  (மைல.);; teak.

   6. உண்ைம; truth.

     "சரசம் ேபான் ந் ள் வள ற் ல ைடைம ைவத்  ைவத்ேத ெனன்றாய்" ( ற .803);.

     [Skt.sa-rasa → த.சரசம்.]

 சரசம்2 sarasam,     . .எ.(adv.)இனிைமயாக; sweetly. pleasantly.

     "சரசம் வா ெயன்  ெசால்ைவ" (அழகரக்ல.25);.

     [Skt.sa-rasa → த.சரசம்.]

சரசமா -தல்

சரசமா -தல் sarasamāṭudal,    5 ெச. . .(v.t.)

   ேபா யாக ந த்தல், ஏமாற் தல்; to feign.

     "யாரிடம் சரசமா றாய்" ( ரியா.);.

     [சரசம்+ஆ ]

     [Skt.sa-rasa → த.சரசம்+ஆ ]

சரசயனம்

 
 சரசயனம் sarasayaṉam, ெப.(n.)

சரதல்பம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{}+{}-ana → த.சரசயனம்.]
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சரச ைல

 
 சரச ைல sarasalīlai, ெப.(n.)

    ணரச்்  (அ); காம ( ரத);  ைளயாட்  (இ.வ.);; amorous caressing; dallying.

     [Skt.sarasa+{} → த.சரச ைல.]

சரசா

 
 சரசா caracā, ெப.(n.)

   சரசச்ா ( ன்.); பாரக்்க;

சரசாங்
சரசாங்  caracāṅgi, ெப.(n.)

   ேமள சரத்்தாக்க  ெளான்  (சங்.சந்.47);;     [Skt.{} → த.சரசாங் .]

சர

சர  sarasi, ெப.(n.)

   1. இனிய ண ள்ளவன்-ள்; courteous, sweet-natured person.

   2.  ண்டல் ெசய்பவன்-ள் (பரிகாசக்காரன் - ( ன்.);; jester, humorist.

     [Skt.sa-rasa → த.சா .]

சர சம்

 
 சர சம் sarasisam, ெப.(n.)

 lotus, as born in a pond.

     [Skt.sarasi-ja → த.சர சம்.]

சர கம்

 
 சர கம் caracīrugam, ெப.(n.)

சர சம் (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{}-ruha → த.சர கம்.]

சர

சர  sarasu, ெப.(n.)

   நீர ்நிைல; a tank, pond, lake.

     "பால் ைர வா கள் சர " ( க்காளத். .14, 8);.

     [Skt.saras → த.சர .]

சர ரா

 
 சர ரா  sarasurāti, ெப.(n.)

   ெப  ம ந் ; Indian birthwort-Aristolochia indica (சா.அக.);.
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சர வ

சர வ 1 sarasuvadi, ெப.(n.)

   1. நான் கன் ( ரமன்); ேத யா ய கைலமகள் ( டா.);; the spouse of {}, the divine embodiment of speech 
and learning.

   2. ஓர ்ஆ ; a river.

   3. பள்ளிக் டத் ற்  த ல் வ ம் ைபயன் (இ.வ.);; boy who is earliest in class-attendance.

     [Skt.{} → த.சர வ .]

 சர வ 2 sarasuvadi, ெப.(n.)

    ற்ெறட்  உபநிடதங்க ள் ஒன் ; an upanisad, one of 108.

     [Skt.sarasavati-rahasya → த.சர வ .]

 சர வ 2 sarasuvadi, ெப.(n.)

   பண் வைக (பரத.ராக.104);; a specific melody-type.

     [Skt.sarasvati → த.சர வ .]

சர வ தம்

 
 சர வ தம் sarasuvadigirudam, ெப.(n.)

சர வ ெநய் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.sarasvati+ghrta → த.சர வ தம்.]

சர வ ெநய்

 
 சர வ ெநய் sarasuvadiney, ெப.(n.)

   நிைனவாற்றல் த யவற்ைற வளரக்் ம் ( த் ); ம ந் வைக (J.);; medicinal ghee for improving 
memory, voice, etc.

     [சர வ +ெநய்]

     [Skt.{} → சர வ ]

சர வ பண்டாரம்

 
 சர வ பண்டாரம் sarasuvadibaṇṭāram, ெப.(n.)

 library, as the treasure-house of {}.

     [சர வ +பண்டாரம்]

     [Skt.{} → சர வ ]

சர வ டம்

சர வ டம் sarasuvadipīṭam, ெப.(n.)

   1. (கைலமகள் தங் டம்); கல் யாளன்; learned man, as the abode of {}.

   2. கல்  ளங் ம் இடம்; seat of learing.

   3.  க் ப்பலைக (இ.வ.); பாரக்்க;see {}-p-palagai.

     [சர வ + டம்]

     [Skt.{} → சர வ ]

 →  டம்
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சர வ ைச

 
 சர வ ைச sarasuvadipūsai, ெப.(n.)

   ெதாள்ளிரா ல் (நவராத் ரி ல்); கைலமகள் (சர வ ); ேத ையப் க் ம் ஒன்பதாம் நாள்; the 
ninth day of {} when {} is worshiped by the Hindus.

     [சர வ + ைச]

     [Skt.{} → சர வ ]

 →  ைச

சர வ மேனாகரி

சர வ மேனாகரி sarasuvadimaṉōkari, ெப.(n.)

   பண் வைக (பரத.ராக.103);;     (mus.); a specific melody-type.

     [Skt.{}+manohari → த.சர வ  மேனாகரி.]

சரணக் ரந்

சரணக் ரந்  caraṇakkirandi, ெப.(n.)

   1. க க்கால் சைத; that portion of the muscle between the knee and the ankle.

   2. க க்கால்; ankle (சா.அக.);.

     [Skt.carana+granthi → த.சரணக் ரந் .]

சரணேகாசம்

 
 சரணேகாசம் caraṇaācam, ெப.(n.)

ேமற்ேசா  (Pond);

 stockings.

     [Skt.carana+{} → த.சரணேகாசம்.]

சரத்

சரத்  carattu, ெப.(n.)

   1. ஆள் ைன ைடைம ( ரத்ைத);; diligence.

     "சரத் ள ரன்" ( ரதாப. லா.2);.

   2. பந்தயம்; wager.

     "சரத் ப் ேபாட் க் ெகாண் க் ேறன்" (இ.வ.);.

     [U.shart → த.சரத் .]

சரத்ெதாட்

 
 சரத்ெதாட்  carattoṭṭi, ெப.(n.)

   நீரத்ெ்தாட் ; water-tube (சா.அக.);.

சரந்தம்

 
 சரந்தம் carandam, ெப.(n.)

   எ ; bull (சா.அக.);.

சரப்பம்

 
 சரப்பம் carappam, ெப.(n.)

   ம ர;் hair. (சா.அக.);.
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சரபத்

சரபத் 1 carabattu, ெப.(n.)

   இன் ைவப் ப கவைக ெளான் ; a kind of sherbet.

     [U/sharbat → சரப்த் → த.சரபத் .]

 சரபத் 2 carabattu, ெப.(n.)

   கம்  (தந் ); களைமந்த வாத் யவைக; a kind of guitar with catgut strings.

     [U.sarod → த.சரபத் 2.]

சரபா

 
 சரபா carapā, ெப.(n.)

   உண  த யன உத ைக; purveying.

     [U.{} → த.சரபா.]

சரமக

 
 சரமக  caramagavi, ெப.(n.)

   இறந்தவர்  இரங் ப்பா ம் ைகய நிைலப் பாட்  (க .);; elegy, dirge.

     [Skt.carma+kavi → த.சரமக .]

சரம ரிைய

 
 சரம ரிைய caramagiriyai, ெப.(n.)

   ஈமக்கடன் (உத் ரக் ரிைய);; funeral rites.

     [Skt.carama+{} → த.சரைம ரிைய.]

சரம ேலாகம்

சரம ேலாகம் saramasulōkam, ெப.(n.)

   1. சரமக  பாரக்்க;see {}.

   2. இைறவனிடம் தஞ்சேமற்  ( ரபத் );  தலானவற்ைறத் ெதரி க் ஞ் ெசஞ்ெசால் (அ); வடெமா ச ்
ெசய் ள் ( ேலாகம்); (அஷ்டாதச ப்);; verse which teaches the means of attaining final bliss.

     [Skt.carama+{} → த.சரம ேலாகம்.]

சரமண்

 
 சரமண் caramaṇ, ெப.(n.)

    ய்ைமயானமண்; dhoby's earth. (சா.அக.);.

சரமதைச

சரமதைச saramadasai, ெப.(n.)

   இறக் ம் த வாய்; dying moments, laste moments.

     "பட்டர ்சரமதைச ேல அ ளில் ெசய்த வாரத்்ைத" (ஈ , 10, 10, 7);.

     [Skt.carama+{} → த.சரமதைச.]

சரம ைச

 
 சரம ைச saramadisai, ெப.(n.)

சரமதைச பாரக்்க;see {}. (சா.அக.);.

     [சரமதைச → சரம ைச]
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சரமேதகதாரி

 
 சரமேதகதாரி caramatēkatāri, ெப.(n.)

    த் க்  ன் ள்ள கைட  உடல் ைடேயான்;     [Skt.carma+{}+{} → த.சரமேதகதாரி.]

தாரி-தரிப்பவன் என் ம் ெபா ள்பயக் ம் ஓர ்ஈ .

சரமம்

சரமம் caramam, ெப.(n.)

   1.  ; end, finality.

     "சரம லகந் தவத்தழலாற் சா ம்" (ேவதாரணிய. ரிசங்.18);

   2. ேமற்  (இலக்.அக.);; west.

     [Skt.carma → த.சரமம்.]

சரமநாதம்

 
 சரமநாதம் caramanātam, ெப.(n.)

   ஓைரக்  உற்ற த் ைர, ஆ , ஐப்ப , ைத மாதம் ( ன்.);; the month cittiraiati, aippaci or tai corresponding to 
its appropriate cara-{}.

     [Skt.cara+{} → த.சரமநாதம்.]

சரைம

 
 சரைம caramai, ெப.(n.)

   ெபண்ணாய்; bitch, female dog (சா.அக.);.

சரேமாபாயம்

 
 சரேமாபாயம் caramōpāyam, ெப.(n.)

   பரமைனேய ஆம் ைட (உபாயமாகப்);யாகப் பற் ைக ( ரபத் );;     ({}); absolute surrender to God, as final 
means of salvation.

     [Skt.carama+{} → த.சரேமாபாயம்.]

சர

சர  carayu, ெப.(n.)

   அேயாத் க்க ள்ள ஓர ்ஆ ; a rivers on which stands the ancient city of {}.

     "சர ெவன்ப  தாய் ைல யன்ன " (கம்பரா.பாலகா.ஆற் ப்.12);.

     [Skt.{} → த.சர .]

சரரா

சரரா  cararāci, ெப.(n.)

   வ நைடச ்ெசல ப் (பயணம்);  த யவற் க்  நற்காலமாகக் ெகாள்ளப்ப ம் ேமடம், கற்கடகம், 
லாம், மகரம் என் ம் ஓைர (இரா );க ள் ஒன்  ( தான மர .5, உைர);; one of the four signs of the zodic, 

viz., {}, {}, {}, makaram, auspicious of activities involvingmovement.

     [Skt.cara-{} → த.சரரா .]

சரலகம்

 
 சரலகம் caralagam, ெப.(n.)

   நீர,் தண்ணீர;் water (சா.அக.);.

சரவணப்ெபாய்
ைக

சரவணப்ெபாய்ைக caravaṇappoykai, ெப.(n.)

   இமயமைலசச்ார ள்ள ம் கக் கட ள் ேதான் ய இட மான நாணற் ல் உள்ள நீரந்ிைல 
( .ெவ.9, 21, உைர);; a sacred pond in the {} amidst a thicket of kaus, where Murugan was born.

     [Skt.{}-vana+த.ெபாய்ைக → சரவணப்ெபாய்ைக.]
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சரவணபவன்

சரவணபவன் caravaṇabavaṉ, ெப.(n.)

 Kandan, as born in {}.

     "சரவணத் ன் பாங்கரின் வ தலாேல சரவணபவெனன்றானான்" (கந்த . ைள.16.);.

     [Skt.{}-vana+bhava → த.சரவணபவன்.]

சரவேணாற்பவன்

 
 சரவேணாற்பவன் caravaṇōṟpavaṉ, ெப.(n.)

சரவணபவன் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{}-vana+ud-bhava → த.சரவேணாற்பவன்.]

சரவாசச்ம்

 
 சரவாசச்ம் caravāccam, ெப.(n.)

   க ப்  ( ன்.);; comman salt.

     [Skt.sarva-rasa → த.சரவாசச்ம்.]

சரற்காலம்

சரற்காலம் caraṟkālam, ெப.(n.)

   1.  ரக்ாலம்; autumn.

     "சரற்கால சந் ரனிைட வா ல் வந் " ( வ்.நாய்ச.்7, 3);.

   2. காரக்ாலம் ( வா.);; rainy season.

     [சரத் +காலம்]

     [Skt.sarat → த.சரத்.]

சராங்

சராங்  carāṅgu, ெப.(n.)

   1. ேதாணிக்காரர ்கண்காணி; native boatswain, chief of a lascar crew, skipper of a small native vessel.

   2. ெதாடரவ்ண் ல் ேவைல ெசய் ம் ெதா லாளிக ள் ஒ வன்; a railway mechanic.

     [U.sar-hang → த.சராங் .]

சராசரந்தாங்

சராசரந்தாங்  carācarandāṅgi, ெப.(n.)

   1. இளவ க்ைக; tender cocoanut.

   2.  ன்  ங்கள் (மாதம்); ஆன க ப் ண்டம்; three month foetus.

   3. நீரச்் ழல் வண் ; whirling beetle inwate (சா.அக.);.

சராத்

 
 சராத்  carātti, ெப.(n.)

   இயங் ைடைமப் ெபா ள் (சங்கம); (C.G.);; movable property.

     [Skt.cara+{} → த.சராத் .]

சரா ைத

சரா ைத carātītai, ெப.(n.)

   மைலமகள் ( ரம் . ரக்க யாண.23.);;{}.

     [Skt.{} → த.சரா ைத.]
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சராப்

சராப்  carāppu, ெப.(n.)

   1. பணப் ெபா ப்பாளன்; teller employed by banks and commercial firms.

   2. க ல (ெபாக் ச); ேவைலக்காரன்; treasury assistant.

   3. கா க்கைடக்காரன்; banker, dealer in precious metals.

த.வ.காசாளன்

     [Skt.{} → த.சராப் .]

சராப் கைட

 
 சராப் கைட carāppugaḍai, ெப.(n.)

   கா க்கைட (madr);; a place of business where precious metals are sold.

த.வ.கா க்கைட

     [Skt.{} → சராப் ]

சராயம்

சராயம் carāyam, ெப.(n.)

   1. வரவர வரி ( ரை்வ);  ப்ப ம் நிலம்; land held on a progressive rent for a term of years.

   2.  ன் நிலவரித்தள் ப  (வஜாச)்; ெசய்ததற் ப் ஒத்ததன்ைம ( ர );யாகத் ரை்வ ல் அ கமாகக் 
ட் ம் வரி (M.N.A.D.I.285.);; additions, made to the assessment, of a sum equal to the amount of temporary remissions.

     [U.{} → த.சராயம்.]

சரா

 
 சரா  carāyu, ெப.(n.)

   க ப்பப் ைப; womb.

     [Skt.{} → த.சரா .]

சரா சம்

சரா சம் sarāyusam, ெப.(n.)

   உ ரத்்ேதாற்றம் நான்க ள் க ப்ைப னின்  ேதான் வன ( . .2, 89);; viviparous animals, one of four {}.

     [Skt.{} → த.சரா சம்.]

சராேராபம்

 
 சராேராபம் carārōpam, ெப.(n.)

சராசனம் ( டா.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{}+{}-{} → த.சராேராபம்.]

சரா ைக

 
 சரா ைக carāvigai, ெப.(n.)

   மடக் க்கட் ; an abscess raised at the margin and depressed in its centre.

சரிங்கம்

 
 சரிங்கம் cariṅgam, ெப.(n.)

   ெமாசை்சக்காய்; country bean or green beans-Dolichous (genus);(சா.அக.);.
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சரித் ரகாரன்

 
 சரித் ரகாரன் carittirakāraṉ, ெப.(n.)

   வரலாற்றா ரியன்; historian.

     [சரித் ரம்+காரன்]

     [Sktcaritra → சரித் ரம்]

சரித் ரம்

சரித் ரம் carittiram, ெப.(n.)

   1. வரலா ; history, biography.

     "எம்மான் சரித் ரங்ேகட்ேடார"் ( வரக.பசா .42);.

   2. ஒ க்கம்; conduct.

     "அவன் சரித் ரம் நன்றா ல்ைல" (இ.வ.);.

த.வ.வரலா

     [Skt.caritra → த.சரித் ரம்.]

சரிதம்

சரிதம் caridam, ெப.(n.)

   1. சரித் ரம்1 பாரக்்க;see {},

     "ஆரிசச்ந் ரன்றன் சரிதமைத" (அரிச.் .பா .13);.

   2. சரித் ரம், பாரக்்க;see sarittiram

     "ெந ல் சரித ம்" (பாரத.ேவத் ர.40);

     [Skt.carita → த.சரிதம்.]

சரிைத

சரிைத caridai, ெப.(n.)

   1. சரித் ரம் பாரக்்க;see sarittiram.

     "ேவடம் பலவாஞ் சரிைத கண்ேடன்" (ேதவா.830, 3);.

   2. சரிைய பாரக்்க;     (siva); see {}.

     "சரிைத நற் ரிைய ேயாகம்" ( ர ங். த்தரா.69);.

   3. இரவலரக்்  வழங் ம் ெபா ள்; alms.

     "இன் நீர ்சரிைத ேபா  நன் ைட வ க" (யேசாதர.1, 22);.

     [Skt.carita → த.சரிைத.]

சரியாபாதம்

சரியாபாதம் cariyāpātam, ெப.(n.)

    வாகமப் ப  நான்க ள் ஒன்  (ெபரிய . ல்ைலவா. ச.பக்.59);.;     [Skt.{}+த.பாதம் → 
த.சரியாபாதம்.]

சரியாவான்

சரியாவான் cariyāvāṉ, ெப.(n.)

   ெதாண்  (சரிைய); ெசய்பவன். ( . .12, 5,  வாக்.);; one who practises the religious duties of {}.

     [Skt.{}+வான் → த.சரியாவான்.]

சரிைய ல்ஞானம்

சரிைய ல்ஞானம் cariyaiyilñāṉam, ெப.(n.)

    வெப மாைனக் த்த ஒன்றல் ( யானம்); உணர் ல் (பாவைன); உைறப்பான ஓர ்அ பவ 
உணரச்் . ( .ேபா.பா.8,1, பக்.357);; siva); ecstatic state in the meditation on {}.

     [Skt.{} → சரிைய+த.இல்+Skt.{} → த.சரிைய ல்ஞானம்.]

சரிைய ல்ேயாகம்

சரிைய ல்ேயாகம் cariyaiyilyōkam, ெப.(n.)

   மனத் ன்கண் வெப மாைன நிைனத்  ஒன் தல் ( யானிக்ைக); ( .ேபா.பா.8, 1, பக்.357);;     [Skt.{} 
→ த.சரிைய + த.இல் Skt.yoga.]
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சரிைய ற் ரி
ைய

சரிைய ற் ரிைய cariyaiyiṟkiriyai, ெப.(n.)

    க்ேகா ல் அல டல் ெம கல் த ய ப்பணிசெ்சயல் 
( .ேபா.பா.8,1.பக்.357);;     [Skt.{}+த.இல்+ {} → த.சரிைய ல் சரிைய.]

சரிலம்

 
 சரிலம் carilam, ெப.(n.)

   தண்ணீர;் cold water (சா.அக.);.

சரிற் தல்வன்

சரிற் தல்வன் cariṟpudalvaṉ, ெப.(n.)

{}, as the son of the river Ganges.

     "சரிற் தல்வ க்  நல்லறக்கட க்  ைரயா" (பாரத.வாரணா.54);.

     [சரித+் தல்வன்]

     [Skt.sarit → த.சரித]்

சரரீக்கனப்

 
 சரீரக்கனப்  carīrakkaṉappu, ெப.(n.)

   உடற்  (அரத்த);  யால் உடல் கனமா க்ைக; heaviness of body as in plethora.

     [சரீரம்+கனப் ]

     [Skt.{} → த.சரீரம்]

சரரீக்

சரீரக்  carīrakāṟu, ெப.(n.)

   1. உட ன் ப ; component or anatomical parts of the body.

   2. சரீரப்ேபாக்  பாரக்்க;see {}.

     "சரீரக்  அ ந்  ம ந்  ெகா க்க ேவண் ம்" (இ.வ.);.

     [சரீரம்+ ]

     [Skt.{} → சரீரம்]

சரரீசகாயம்

 
 சரீரசகாயம் sarīrasakāyam, ெப.(n.)

   உட ைழப்பாற் ெசய்யக் ய உத  (இ.வ.);; help afforded by personal labour.

     [Skt.{}+{} → த.சரீரசகாயம்.]

சரரீசம்பந்தம்

சரீரசம்பந்தம் sarīrasambandam, ெப.(n.)

   1. அரந்த உற ; blood relationship.

   2.  ணரச்்  (இ.வ.);; sexual intercourse.

     [Skt.{}+sam-bandha → த.சரீர சம்பந்தம்.]

சரரீசம்ரட்சைன

சரீரசம்ரடச்ைன sarīrasamraṭsaṉai, ெப.(n.)

   1. உடைலப் ேபாற் ைக; protection of care of the person.

   2. வாழ்க்ைகப்ப  ( வனாம்சம்); (இக்.வ.);; maintenance.

     [Skt.{}+samraksana → த.சரீரசம்ரடச்ைன.]

சரரீசரரீிபாவம்

சரீரசரீரிபாவம் sarīrasarīripāvam, ெப.(n.)

   உட க் ம் (சரீரத் ற் ம்); உ ரக்் ம் (சரீர ைடயவ க் ம்); உள்ள உற  (சம்பந்தம்); 
( .ேபா.பா.8,4, பக்.375);; relationship of body and soul.

த.வ.உட ர ்உற

     [Skt.{}-{}-{} → த.சரீரசரீரிபாவம்.]

353

www.valluvarvallalarvattam.com 17789 of 19068.



சரரீசாத் ரம்

 
 சரீரசாத் ரம் carīracāttiram, ெப.(n.)

   உடற்  பற்  ல் (இக்.வ.);; physiology.

த.வ.உடற் ற் ல்

     [Skt.{}+{} → த.சரீரசாஸ் ரம் → சரீரசாத் ரம்.]

சரரீத் ரயம்

 
 சரீரத் ரயம் carīrattirayam, ெப.(n.)

   ப டல்,  ண் டல் காரண உடல்கள்;     (phil.); three kinds of bodies, viz.{}, {}, {}.

     [Skt.{}+traya+ → த.சரீரத் ரயம்.]

சரரீத் பானம்

 
 சரீரத் பானம் carīrattupāṉam, ெப.(n.)

    ைலய ; women's breast milk.

     [Skt.sarira → த.சரீரம்+த.அத் +Skt.{} → சரீரத் பானம்.]

சரரீதண்டைன

 
 சரீரதண்டைன carīradaṇṭaṉai, ெப.(n.)

   ெமய்வ த்தம்; corporal punishment.

     [சரீரம்+தண்டைன]

     [Skt.{} → த.சரீரம்]

சரரீத மம்

 
 சரீரத மம் carīradarumam, ெப.(n.)

சரீரப்ேபாக்  பாரக்்க;see {}.

     [சரீரம்+த மம்.]

     [Skt.{} → த.சரீரம்.]

சரரீப்ப

 
 சரீரப்ப  carīrappaḻudu, ெப.(n.)

   உ ப் க் ைற  (அங்க னம்);(R);; deformity.

     [சரீரம்+ப ]

     [Skt.{} → த.சரீரம்]

சரரீப்ேபாக்

 
 சரீரப்ேபாக்  carīrappōkku, ெப.(n.)

   உடல்நிைல; nature of the body, constitution.

     [சரீரம்+ேபாக் ]

     [Skt.{} → த.சரீரம்]
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சரரீபதனம்

சரீரபதனம் carīrabadaṉam, ெப.(n.)

   இறப் ; lit.falling off of the body, death.

     "சரீரபதனபரய்ந்தஞ் ெசய்யப்ப ம் நித் யகன் மா கன்" ( வசம.69.);.

     [சரீரம்+பதனம்]

     [Skt.{} → த.சரீரம்]

சரரீபந்தம்

 
 சரீரபந்தம் carīrabandam, ெப.(n.)

சரீரசம்பந்தம் பாரக்்க;see {}.

சரரீம்

சரீரம் carīram, ெப.(n.)

   1. உடல ( ங்.);; body.

   2. தனிெயா வர;் individual person.

     "இப்பன்னி வ க் ஞ் சரீரம் ர  ஆழாக்  ெநய் ம்" (S.i.i.iii.3);.

     [Skt.{} → த.சரீரம்.]

சரரீயாத் ைர

 
 சரீரயாத் ைர carīrayāttirai, ெப.(n.)

    ைழப்  ( வனம்);; livehihood, as means of sustaining the body.

     [Skt.{}=yatra → த.சரீரயாத் ைர.]

சரரீவைத

 
 சரீரவைத carīravadai, ெப.(n.)

   உடல் உ ம் ன்பம் (காயக் ேலசம்); ( ன்.);; mortification of body by austere penance.

     [சரீரம்+வைத.]

     [Skt.{} → த.சரீர.]

சரரீவாக்

 
 சரீரவாக்  carīravākku, ெப.(n.)

சரீரப்ேபாக்க ( ன்); பாரக்க;see {}.

     [Skt.{} → சரீரம்+த.வாக்  → சரீரவாக் .]

சரரீவா

 
 சரீரவா  carīravāku, ெப.(n.)

சரீரப்ேபாக்  பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{} → சரீரம்+த.வா  → த.சரீரவா .]

சரரீி

 
 சரீரி carīri, ெப.(n.)

 soul, as the owner of the body.

     [Skt.{} → த.சரீரி.]
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சரரீாவரணம்

 
 சரீராவரணம் carīrāvaraṇam, ெப.(n.)

   ேதால்; the skin convering the body; integument (சா.அக.);.

     [சரீரம்+ஆவரணம்.]

     [Skt.{}=a-varana → த.சரீராவரணம்.]

ச க்கராபம்

ச க்கராபம் carukkarāpam, ெப.(n.)

   மணி (இரத் ன); வைக ( க் ரநீ , 186.);; a kind of gem.

     [Skt.{}-{} → த.ச க்கராபம்.]

ச ப்பணம்

ச ப்பணம் caruppaṇam, ெப.(n.)

    ைர க வைக ( க் ரநீ , 72);; a pace of horse.

     [Skt.sarpana → த.ச ப்பணம்.]

ச ப்பேதாபத் ரம்

ச ப்பேதாபத் ரம் caruppatōpattiram, ெப.(n.)

   1. ச ரெமான் ல் 64 அைறகள் அைமத்  அவற் ல் 32 எ த் ள்ள ெசய் ைள இ ைற எ ச ்
ச ரத் ன் எந்தபக்கத் னின்  ெதாடங் ம், அ  ப க்கவ ம்ப  அைமக்கப்ப ம் ைறக்க  
(தண் .95,உைர);; a fancy verse of 32 leatters which, when entered twice in a square of 64 compartments, will read 
identically from any corner of the squae.

   2. சரவ்ேதாபத் ரம் 2. பாரக்்க;see {}-pattiram

     "ேபார் கஞ் ச ப்பேதா பத் ரமாக வணிெசய் " (பாரத.ஒன்பதாம்.10);.

   3. பலநிறப்ெபா கைளக் ெகாண்  ேவள்  (ஓம);க் ண்டத் ற்  ன்பாக இ ம் ேகாலம்; figure drawn 
with powders of varied colours on the floor of a sacrificial ground.

     " ண்ெபா கெடாக்க பன்னிறச ்ச ப்பேதா பத் ரந் ைண ம்" (காஞ் ப் . க்கண்.24);.

     [Skt.{}.த.ச ப்பேதாபத் ரம்.]

ச ப்பாங்கக்கல்

ச ப்பாங்கக்கல் caruppāṅgakkal, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக்கல் (M.M.248);; serpentine hydrous silicateof magnesia.

     [Skt.sarpa+anga+த.கல் → த.ச ப்பாங்கக்கல்.]

ச பந்

 
 ச பந்  carubandu, ெப.(n.)

ச வந்  பாரக்்க;see {}.

ச மகன்

 
 ச மகன் carumagaṉ, ெப.(n.)

ச மகாரன் பாரக்்க;see {}

ச மகாரன்

 
 ச மகாரன் carumakāraṉ, ெப.(n.)

   ெசம்மான்; leather-worker.

     [Skt.carma → ச மம்+த.காரன் → த.ச மகாரன்.]

ச மேசாைப

 
 ச மேசாைப carumacōpai, ெப.(n.)

   ேதால் த த் க்ைகயா ய ேநாய் (இங்.ைவ.);; hypertrophy of the skin.

     [Skt.carman+{} → த.ச மேசாைப.]
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ச மபந்தம்

ச மபந்தம் carumabandam, ெப.(n.)

    ள  (ைதலவ.ைதல.5);; black pepper.

     [Skt.dharmapattana → த.ச மபந்தம்.]

ச மம்

ச மம் carumam, ெப.(n.)

   1. ேதால்; skin, hide, leather.

     "ைதப்பைக ச மத் " (ெதால்.ெசால்.402, உைர);

   2. ேதாலாலா ய பாய் ( ங்.);; skin commonly of antelope or tiger, used as seat or bed.

   3. ேகடயம் (சங்.அக.);; shied.

   4. மரப்படை்ட; bark of a tree.

     [Skt.carman → த.ச மம்.]

ச மன்

ச மன்1 carumaṉ, ெப.(n.)

ச மகன் ( ன்); பாரக்்க;see {}.

     [Skt.carman → த.ச மன்1.]

 ச மன்2 carumaṉ, ெப.(n.)

சரவ்ா பாரக்்க;see {}.

     "ச மன் வ மன்... சாரத்்  வழங் யற் ெபயரக்ள்" ( வாைனக்.ேகாசெ்சங்.69);.

     [Skt.{} → த.ச மன்2.]

ச மாசனம்

 
 ச மாசனம் carumācaṉam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ஒக க்ைக (ேயாகாசனம்);; a kind of yogic posture.

     [Skt.{} → த.ச மாசனம்.]

ச வக் யம்

ச வக் யம் caruvakkiyam, ெப.(n.)

    ற்ற ைடேயான்; God, as omniscient.

     "உயர ்ச வக் யன்" (வாயசங்.பா ப.10);.

     [Skt.{} → த.சரவ்ஞ்ஞன → ச வக் யன்.]

ச வகம்

ச வகம் caruvagam, ெப.(n.)

   1. தண்ணீர;் water.

   2. மனம்; mind.

ச வசங்காராதன
ம்

ச வசங்காராதனம் saruvasaṅgārātaṉam, ெப.(n.)

   ஓக க்ைக (ேயாகாசன); வைக. (தத் வப்.108, உைர);;     [Skt.sarva+sa.{} → 
த.ச வசங்காரம்+த.ஆதனம் → ச வசங்காராதனம்.]

     [P]

ச வசக்

ச வசக்  saruvasakti, ெப.(n.)

   மைலமகள் (பாரவ் ); ( ரம் . க்க யாண.23);;{}.

     [Skt.sarva-{} → த.ச வசக் .]

ச வசாதகம்

 
 ச வசாதகம் caruvacātagam, ெப.(n.)

சரவ்சாதகம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.sarva+{} → த.ச வசாதகம்.]
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ச வ த்

ச வ த் 1 saruvasittu, ெப.(n.)

   எல்லாவற்ைற ம் ெவன்றவன்; all-cconqueror.

     "ச வ த்தா ேம ல யனா வாய்" (சரேபந் ர. ற.17, 8);.

     [Skt.sarva-jit → த.ச வ த் .]

 ச வ த் 2 saruvasittu, ெப.(n.)

சரவ் த்  பாரக்்க;see {}.

     [Skt.sarva-jit → த.சரவ் த்  → ச வ த் .]

ச வணம்

ச வணம் caruvaṇam, ெப.(n.)

   1. உண்ணல்; to eat.

   2. வாய்; the mouth (சா.அக.);.

ச வதா

ச வதா caruvatā,  .எ.(adv.)

சரவ்தா பாரக்்க;see {}.

     "இ வரன் ம் வதா ஒ வரன்பாக" ( லப்.1, 62, உைர);.

     [Skt.sarva-{} → த.சரவ்தா → ச வதா.]

ச வதாரி

 
 ச வதாரி caruvatāri, ெப.(n.)

சரவ்தாரி பாரக்்க;see {}.

     [Skt.sarva-{} → த.சரவ்தாரி → ச வதாரி.]

ச வ த் ப் ரச
ங்கம்

 
 ச வ த் ப் ரசங்கம் saruvamuttippirasaṅgam, ெப.(n.)

   எல்லா ம் த்  ெபறலாெமன்ற ெகாள்ைக; theory of universal salvation.

     [Skt.sarva-mukti-prasanga → த.ச வ த் ப் ரசங்கம்.]

ச வரி

ச வரி caruvari, ெப.(n.)

   1. இர ; night.

     "ச வரி வாரல்" (ப ெனா. வலஞ்.7);.

   2. இ ள் ( ங்.);; darkness, gloom.

     [Skt.{}த.ச வரி.]

ச வ யா

 
 ச வ யா  caruvaviyāpi, ெப.(n.)

சரவ் யா  பாரக்்க;see {}.

     [Skt.sarva+{} → த.சரவ் யா  → ச வ யா .]

ச வாங்கம்

ச வாங்கம் caruvāṅgam, ெப.(n.)

   1. உடம்  ம்; body as a whole.

   2. எல்லா உ ப் கள்; all organs.

     [Skt.sarva+anga → த.சரவ்ாங்கம் → ச வாங்கம்.]
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ச தம்

 
 ச தம் caruvidam, ெப.(n.)

   உண்ணல்; eating (சா.அக.);.

ச ேவ

 
 ச ேவ caruvē, ெப.(n.)

   நில த யவற்ைற அளக்ைக (இக்.வ.);; measurement of land, etc.

     [E.survey → த.ச ேவ.]

ச ேவாக்தம்

ச ேவாக்தம் caruvōktam, ெப.(n.)

    வாகமங்கள் இ பத்ெதட்ட ள் ஒன் . (ைசவச ெபா .335, உைர);; an ancient {} scripture in Sanskrit, one of 
28 {} q.v.

     [Skt.{} → த.ச ேவாக்தம்.]

ச பாயனம்

 
 ச பாயனம் carūpāyaṉam, ெப.(n.)

   வ பாட்  உ ேபா தல் (ெசபம்);; prayers (சா.அக.);.

சேராசம்

சேராசம் carōcam, ெப.(n.)

சேரா கம், 1 ( டா.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{} → த.சேராசம்.]

சேராசரம்

 
 சேராசரம் carōcaram, ெப.(n.)

   இ ம் ; iron (சா.அக.);.

சேராசனம்

 
 சேராசனம் carōcaṉam, ெப.(n.)

    னத்ேதா  ட க்ைக; being in anger.

     [Skt.{} → த.சேராசனம்.]

சேரா கம்

சேரா கம் carōrugam, ெப.(n.)

   1. தாமைர; lotus.

     " க சேரா கத் னார"் (பாரத.வாரணா.65);.

   2. அள  (நாக);வைக ( வத . வரக்்க நரக.108);; a hell.

     [Skt.{} → த.சேரா கம்.]

சேரா கன்

சேரா கன் carōrugaṉ, ெப.(n.)

{}, as born in lotus.

     "கமலெமன் ெபா ட் ேம ய வரசேரா கன்" (கம்பரா. ைவ.5);.

     [Skt.{} → த.சேரா கன்.]

சேராவரம்

 
 சேராவரம் carōvaram, ெப.(n.)

    றந்த ெபாய்ைம; lake of special excellence.

     [Skt.{} → த.சேராவரம்.]
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சல்

 
 சல்  calti,  .எ.(adv.)

    ைர ; quickly.

     [U.{} → த.சல் .]

சல்லாத்

 
 சல்லாத்  callāttu, ெப.(n.)

   மா, பலா த ய பழங்கைளத் ண்டாக ந க் க் ட் ச ்ெசய் ம் ஒ வைக இனிப் ண ; salad.

த.வ.பழக் ட்

     [E.salad → த.சல்லாத் .]

சல்லாபத்த

 
 சல்லாபத்த  callāpattaru, ெப.(n.)

    னா ைடயாக நாடகவரங் ற் பா ம் பாடல் ( ன்.);; stage song in the form of a duet.

     [Skt.{}+dhruva → த.சல்லாபத்த .]

சல்லாபம்

சல்லாபம் callāpam, ெப.(n.)

   1. கலந் ைரயாடல்

 pleasant conversation, dialogue.

   2. காகற்ேபச் ; a amorous talk.

     "சல்லாப மா லர"் ( ற்றா. ற.16);.

   3.  னா ைட ( வா);; catechism, discourse in the form of questions and answers.

     [Skt.{} → த.சல்லாபம்.]

சல்லாபன்

 
 சல்லாபன் callāpaṉ, ெப.(n.)

   ம ழ்நன் ( ங்.);; jovial person.

     [Skt.{} → த.சல்லாபன்.]

சல்க்கரைண

சல்க்கரைண calkkaraṇai, ெப.(n.)

   1. ஏந்  வச  (ெசௗகரியம்);; convenience, pleasantess, comfortableness.

     "இவ் டத் க்  அவ் டம் சலக்கரைண" (இ.வ.);

   2. தணி  ( ன்.);; all eviation, mitigation; reductionof a debt in one's favour.

   3. உரிைம ( ன்.);; privilege, prerogative.

 K/salakarane

     [Skt.saukarya → த.சலக்கரைண.]

சல யம்

 
 சல யம் calaviyam, ெப.(n.)

    ள்ளம்பன் ; porcupine (சா.அக.);.

     [P]
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சல கம்

சல கம் calavugam, ெப.(n.)

   1. ஆண் ; the genital organ of a male.

   2. இ ங்கம்; the penis (சா.அக.);.

சலாக் யம்

 
 சலாக் யம் calākkiyam, ெப.(n.)

லாக் யம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{} → த.சலாக் யம்.]

சலாகா டர்

சலாகா டர ்calākāpuruḍar, ெப.(n.)

   23  ய நீரவர ்( ரத்்தங்கரைர); உள்ளிட்ட 63 சமண (ைசன);ப் ெபரிேயாரக்ள் (Jainam.);; saints, 63 in 
number, including the 24 {}.

     [Skt.{}+purusa → த.சலாகா டர.்]

சலாசத்

 
 சலாசத்  calācattu, ெப.(n.)

லாசத்  பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

     [Skt.{} → த.சலாசத் .]

சலாசலம்

 
 சலாசலம் calācalam, ெப.(n.)

   ஆன் (ப );; cow (சா.அக.);.

சலாசல ங்கம்

சலாசல ங்கம் calācalaliṅgam, ெப.(n.)

   வ பாட் ற் ரிய இல ங்கங்கள் (ைசவச.ெபா .123);; various kinds of linga, such as {}, irattina-linga, such as 
{}, irattina-lingam, etc., used for both private and public worship.

     [Skt.cala+{}-cala+linga → த.சலாசல ங்கம்.]

சலாசனம்

சலாசனம் calācaṉam, ெப.(n.)

   வ பாட் ல் வ லங்கம் அைமதற் ரிய (அனந்தர,் தன்மம், ஞானம், ைவராக் யம், ஐ வரியம், 
ப மம் என்ற அ வைக); இ க்ைக (ஆசனம்); (ைசவச.ெபா .523);;     [Skt.cala+{}-sana → த.சலாசனம்.]

     [த.ஆதனம் → Skt.{}-sana.]

சலாஞ்ெசய்-தல்

சலாஞ்ெசய்-தல் calāñjeytal, ெப.(n.)

__,

   1. ெச. ன்றா . (v.t.);

   1. ைகைய ெநற் ல் ைவத்  வணக்கம் ெச த் ம் ைற; to salute by raising the hand to the forehead.

   2. வணங் தல் (உரி.நி.);; to bow in obeisance.

     " றவர ்மகட் ச ்சலா டற் ேகக்க  மரைன" ( னாட். ள்ைளத்.காப் .4);.

     [U.{} → த.சாலம்+த.ெசய்-.]

சலா

 
 சலா  calāṭu, ெப.(n.)

   காய்க கள்; vegetables (சா.அக.);.
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சலாந்த

சலாந்த  calāndaru, ெப.(n.)

   நாட் ய ப்  வைக ({});; a saluting pose in dancing.

     "தள்ளரிய சலாந்த ம்" ( ற்றா.தல,த மசா .55);.

     [U.{}+dhruva → த.சலாந்த .]

சலாபத்

சலாபத்  calāpattu, ெப.(n.)

   1.  தைல தன்வயம் ( வா னம்); ( ன்.);; freedom, liberty.

   2. எளிைம ( லபம்);; ease, facility.

     "இைதச ்சலாபத்தாய் க்கலாம்".

   3. ெபரிய  ( சாலம்);; commodiousness, spaciousness.

     "இடம் சலாபத்தா க் ற " (இ.வ.);.

     [U.{} → த.சலாபத் .]

சலாம்

சலாம் calām, ெப.(n.)

   வணக்கம் (வந்தனம்);; salutation.

     "மாலயன்... சலா " ( ப் .189);.

     [U.{} → த.சலாம்.]

சலாவத்

 
 சலாவத்  calāvattu, ெப.(n.)

சலாபத்  பாரக்்க;see {}.

     [Skt.U.{} → த.சலாபத்  → சலாவத் .]

சலான்

சலான் calāṉ, ெப.(n.)

   1. பணத் டன் க லகத் ற்  (கஜானா); அ ப் ம் வரக் ப் ச ்சான்  (ந னா.); (C.G.);; a form of 
particulars concerning money remitted to a treasury.

   2. பணம் கட் ம்ப  வழக் மன்றம் (ேகாரட்் ); வழங்கம் ஆைண (உத்தர ); (இ.வ.);; order issued by a 
court directing deposit of money.

     [U.{}.த.சலாம்.]

ச

 
 ச  salisu, ெப.(n.)

ச  பாரக்்க;see {}.

ச தம்

ச தம் calidam, ெப.(n.)

   1. ெவ ப் ; hatred.

   2. இைளப் ; emaciation (சா.அக.);.

ச கம்

 
 ச கம் calīkam, ெப.(n.)

   ேபார ்(ஆ.நி.);; war.

     [Skt.{} → த.ச கம்.]

ச

ச  calīcu, ெப.(n.)

   1. எளிைம ( லபம்);; ease, facility.

   2. ம ; cheapness.

     [U.{} → த.ச .]
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ச ன்

 
 ச ன் calūṉ, ெப.(n.)

     த்தகம்; hair dressing saloon.

     [E.saloon → த.ச ன்.]

சேலசரம்

சேலசரம் calēcaram, ெப.(n.)

   1. நீரப்் பறைவ; water bird.

   2.  ன்; fish.(சா.அக.);.

சேல கம்

 
 சேல கம் calērugam, ெப.(n.)

   ெசங்க நீர;் red Indian water lily-Nympae orderata.(சா.அக.);.

சேலா தம்

 
 சேலா தம் calōkidam, ெப.(n.)

   வயல் ெநட்  (அ); நீர ்ெநட் ; a species of pith plant Aeschynomenle aspera. (சா.அக.);.

சேலாதயம்

 
 சேலாதயம் calōtayam, ெப.(n.)

   ேப  காலத் ற் பனிக் டம் உைடைக; flooding at the beginning of delivery.

     [Skt.jala+udaya → த.சேலாதயம்.]

சேலாதரசன்னிபா
தம்

 
 சேலாதரசன்னிபாதம் salōtarasaṉṉipātam, ெப.(n.)

   வ ற் ப் சத்தாேலற்ப ம் ளிர ்காய்சச்ல்; typhoid fever as a result of abdominal dropsy.(சா.அக.);.

     [சலம்+உதரம்+சன்னி+பாதம்.]

சேலாதரம்

 
 சேலாதரம் calōtaram, ெப.(n.)

   ஒ  வைகயான வ ற் ப் ச ேநாய்; ropsy, ascitis.

     [Skt.jala+udara → த.சேலாதரம்]

சேலாபாைத

சேலாபாைத calōpātai, ெப.(n.)

   1.  நீர ்க ப்ப ல் ெதால்ைல; difficulty in passing urine-Dysuria.

   2. உடற் க ைவ ெவளிேயற் வ ல் ெதால்ைல; a term loosely employed for evacuations by stool, urine and other 
excrements (சா.அக.);.

     [Skt.jala+{} → த.சேலாபாைத]

சவ்வசச்ரலவணம்

 
 சவ்வசச்ரலவணம் cavvaccaralavaṇam, ெப.(n.)

   நாட்பட்ட வ ற்  ேநாைவப் ேபாக் ம் ஒ  வைக ப் ; a kind of salt used in chronic dyspepsia and it also 
tends to remove chronic colic (சா.அக.);.

சவ்வரச்ச்லம்

 
 சவ்வரச்ச்லம் cavvarccalam, ெப.(n.)

சவ்வரச்ச்லவணம் பாரக்்க;see savvarccalacanam.
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சவ்வரச்ச்லலவண
ம்

 
 சவ்வரச்ச்லலவணம் cavvarccalalavaṇam, ெப.(n.)

   ஐவைக உப் க ள் ஒன் ; mineral alkali, natron, one {}.

     [Skt.sauvrarcala+lavana → த.சவ்வரச்ச்லவணம்]

சவ்வா

சவ்வா  cavvātu, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் ைன னின்  ெகாள்ளப்ப ம் மணப் ெபா ள்; a kind of scent being the secretionof the civet 
cat, civet.

     "கலைவ ெகா  சவ்வாதாரந்்த" (தனிப்பா.i,227:21);.

     [U.{} → சவ்வா ]

சவ் யசா

சவ் யசா  cavviyacāci, ெப.(n.)

   இடக் ைகயா ம் அம்  ெதா ப்பவனான அ ச் னன் (பாரத.அ சச்னன் ர.்44);; Arjuna, as shooting 
arrows with his left hand also.

     [Skt.savya+{} → த.சவ் யசா .]

சவர்க் ந்தா

 
 சவரக்் ந்தா cavarkkundā, ெப.(n.)

   கப்ப ன் ேம டத் ள்ள ன்றாம் பாரய்மரம்; top-gallant mast.

     [U.saba+kunda → த.சவரக்் ந்தா]

சவர்க் ந்தாபாஞ்
றா

 
 சவரக்் ந்தாபாஞ் றா cavarkkundāpāñjiṟā, ெப.(n.)

   சவரக்் ந்தா ல் க  மாட் ஞ் சட்டம்; cross - trees at the head of the top-gallant mast.

சவர்ண த்

 
 சவரண் த்  cavarṇavirutti, ெப.(n.)

   ஆவணெம ம் ேவைல; profession of writing documents.

த.வ.ஆவணேவைல

     [Skt.savarna+{} → த.சவரண் த் ]

சவர்ப்ப வான்

 
 சவரப்்ப வான் cavarpparuvāṉ, ெப.(n.)

   கப்ப ன் ன்றாம் ேமற்பாய் ட் ம் க் மரம்; top-gallant yard.

     [U.sabar-p-{} → த.சவரப்்ப வான்]

சவர்ப் ேளா

 
 சவரப்் ேளா  cavarppuḷōti, ெப.(n.)

   பாய்மரத் ன் ன் க ; top-gallant backstay.

சவர்பாய்

சவரப்ாய் cavarpāy, ெப.(n.)

   சவரம்ரத் ற் கட்டப்ப ம் பாய் (M.Navi.83);; top-gallant sail.

     [சவர+்பாய்]

     [U.sabar → த.சவர+்பாய்.]
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சவர்மரம்

சவரம்ரம் cavarmaram, ெப.(n.)

   கா  மரத் க் ேம ள்ள பாகம் (M.Navi.81);; top gallant mast.

     [சவர+்மரம்]

     [U.sabar → த.சவர]்

சவர்லவனான்

 
 சவரல்வனான் cavarlavaṉāṉ, ெப.(n.)

   பாய் மரத் ன் ேமற்க ; top-gallant rigging.

     [U.sabar+{} → த.சவரல்வளான்]

சவர அல

 
 சவர அல  cavaraalagu, ெப.(n.)

    கத்ைத ம ப்பதற் ப் பயன்ப ம் இரண்  பக்கங்களி ம் ரிய ளிம் ைடய இ ம் னாலான 
ெமல் ய தக , ம தக  (யாழ்ப்.);; blade.

த.வ.ம ப்

     [Skt.ksaura → த.சவர+அல ]

     [P]

சவரக்கத்

 
 சவரக்கத்  cavarakkatti, ெப.(n.)

    கம் ம ப்பதற் த ங் கத் ; razor.

     [Skt.ksaura → த.சவரம்+கத் ]

     [P]

சவரக்காரன்

 
 சவரக்காரன் cavarakkāraṉ, ெப.(n.)

சவரகன் பாரக்்க;see {}.

த.வ.பரியாரி, ம ப்பாளன், நா

     [Skt.ksauraka → த.சவரக்காரன்]

சவரகன்

 
 சவரகன் cavaragaṉ, ெப.(n.)

    கம்ம க் ந் ெதா லாளி; barbar.

     [Skt.ksauraka → த.சவரகன்]

சவரட்சைண

 
 சவரடச்ைண cavaraṭcaṇai, ெப.(n.)

   காப்பாற் ைக; preservation, maintenance, protection.

     [Skt.{} → த.சம்ரடச்ணம் → சம்ரடச்ைண → சவரடச்ைண]

சரவரம்

சரவரம் caravaram, ெப.(n.)

   ம ர ்ம க்ைக; shaving.

     "சம்பந்த க் ... தைலசச்வரம் பண் வேதன்" (த ழ்நா.108);.

     [Skt.ksaura → த.சவரம்.]
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சவரியார்

 
 சவரியார ்cavariyār, ெப.(n.)

   ேச யர ்என்ற அரச்் ய ட்டர;் St.Xavier.

     [E.St.Xavier → த.சவரியார]்

சவரியார் ழம்

 
 சவரியார் ழம்  cavariyārkuḻmbu, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் க சச்ல் ம ந் ; St.Xavier's purgative mxiture.

     [சவரியர+் ழம் ]

     [E.St.Xavier → த.சவரியர]்

சவனிக்ைக

சவனிக்ைக cavaṉikkai, ெப.(n.)

   1.  ைர; screen, curtain.

   2. நாடகவரங் ந் ைர; curtain used on the stage.

   3. சவனிக்ைக மண்டபம் ( ன்); பாரக்்க;see {}-mandabam.

த.வ.அரங்கத் ைர

     [Skt.{} → த.சவனிக்ைக]

சவனிக்ைகத்த

 
 சவனிக்ைகத்த  cavaṉikkaittaru, ெப.(n.)

சவனிக்ைகப்பாட்  பாரக்்க;see {}.

சவனிக்ைகப்பாட்

 
 சவனிக்ைகப்பாட்  cavaṉikkaippāṭṭu, ெப.(n.)

   நாடகவரங் ல் ந கன் ேதான் ம் ேபா  பா ம் பாட்  ( ன்.);; song on the appearance of an actor on the 
stage.

     [சவனிக்ைக+பாட் ]

     [Skt.{} → த.சவனிக்ைக]

சவனிக்ைகப த்த
ல்

 
 சவனிக்ைகப த்தல் cavaṉikkaibaḍittal, ெப.(n.)

   நாடகவரங் ல் கைட  ந கன் வ ம் ெபா  பா ம் பாட்  ( ன்.);; song sung when the last player in a 
performance enters and dances on the stage.

     [சவனிக்ைக+ப த்தல்]

     [Skt.{} → த.சவனிக்ைக]

சவனிக்ைக -
த்தல்

சவனிக்ைக -த்தல் cavaṉikkaibiḍittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ந கரக்ள் வ மன் நாடகத் ைரையப் த்தல் ( ன்.);; to hold a curtain before actors in a performance, when 
they are about to show themselves on the stage.

     [சவனிக்ைக+ -]

     [Skt.{} → த.சவனிக்ைக]
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சவனிக்ைகமண்ட
பம்

 
 சவனிக்ைகமண்டபம் cavaṉikkaimaṇṭabam, ெப.(n.)

    ப் றப்பாட் ன் ன்உலாத் ேமனி (உற்சவ ரத்் );  ற் க் ம் 
ைளயாற் மண்டலம்( ன்.);; hall in which a deity takes rest after procession.

     [சவனிக்ைக+மண்டபம்]

     [Skt.{} → த.சவனிக்ைக]

சவனிைக

 
 சவனிைக cavaṉigai, ெப.(n.)

சவனிக்ைக ( ன்); பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{} → த.சவனிக்ைக → சவனிைக]

சவாசனம்

சவாசனம் cavācaṉam, ெப.(n.)

   அைவேயார;் councillors.

     "சவாசனங்க ந் தா ேம ம ழ்ந் " (உத்தரரா.அ வேம.127);.

     [Skt.{}+jana → த.சவாசனம்]

சவா

 
 சவா  cavācu, ெப.(n.)

     ' கநன் ' எனப் ெபா ள்ப ம் ப் செ்சால்;

 expression signifying "well done!" 'bravol', excellent a term of cheering.

     [U.{} → த.சபா  → சவா ]

சவா

 
 சவா  cavātu, ெப.(n.)

   ப  (நகல்); ( ன்.);; copy, transcript, duplicate.

     [U.{} → த.சவா ]

சவாப்தார்

 
 சவாப்தார ்cavāptār, ெப.(n.)

சவாப் தாரி பாரக்்க;see {}.

சவாப்ந

சவாப்ந  cavāpnavīcu, ெப.(n.)

   1.  ைறமன்ற ந வரின் ெமா ெபயரப்்பாளர;் interpreter and clerk of a magistrate.

   2. ெசயலாளர;் secretary.

     [U.{} → சவாப்ந ]

சவாப்

 
 சவாப்  cavāppu, ெப.(n.)

   ம ெமா ,  ைட (உ.வ.);; answer, reply.

     [U.{} → சவாப் ]
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சவாப் தாரி

 
 சவாப் தாரி cavāpputāri, ெப.(n.)

   ெபா ப்பாளி (உ.வ.);; responsible person.

     [U.jawab+{} → த.சவாப் தாரி]

சவா ட்பம்

 
 சவா ட்பம் cavāpuṭpam, ெப.(n.)

    ளரி,  டெ்சவ்வந்  (யாழ்.அக.);; rose.

சவாய்

 
 சவாய் cavāy, ெப.(n.)

   கப்ப ற் பாய் மரந்தாங் ங் க ; stay rope supporting mast (naut);.

     [U.{} → சவாய்]

சவாரி

சவாரி cavāri, ெப.(n.)

   1. வண்  த யவற் ற் ெசல் ைக; ride, drive.

   2.  ற் ச ்ெசல  ( ரயாணம்);; circuit, tour.

     " ைர சவாரி க் றார"் (இ.வ.);.

   3. ஊர்  (வாகனம்); ( ன்.);; conveyance, vehicle.

த.வ.இவரி

     [U.{} → சவாரி]

சவாரிெசய்-தல்

 
 சவாரிெசய்-தல் savāriseytal, ெச. . .(v.i.)

   ஊர் களில் ஏ ச ்ெசல் தல்; to ride, drive.

த.வ.இவரத்் ெசல் தல்

     [சவாரி + ெசய்தல்] [U.{} → த.சவாரி]

சவாரிேபா-தல்

சவாரிேபா-தல் cavāripōtal, ெப.(n.)

   1.  ற் ச ்ெசல  ( ற் ப் ரயாணம்); ேபாதல்; to go on circuit or tour.

   2. சவாரிெசய்-, பாரக்்க;see {}.

     [சவாரி+ேபா-]

     [U.{} → த.சவாரி]

சவால்

சவால்1 cavāl, ெப.(n.)

   1.  னா; question, interrogation.

   2.  ர ்என் ஞ் சா னரக்் ள் வழங் ம் ஒ  வைகப் பாட்  ( ன்.);; a sacred song of the Moors.

     [U.{} → த.சவால்]

 சவால்2 cavāl, ெப.(n.)

   அைற வல் (இக்.வ.);; challenge.

     [Persn.{} → Arab.sual → த.சவால்]
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சவால்சவாப்

 
 சவால்சவாப்  cavālcavāppu, ெப.(n.)

    னா ைட; question and answer.(C.G.);.

     [U.sawal+jawb → த.சவால்சவாப் ]

சவான்

சவான் cavāṉ, ெப.(n.)

   1. வ வான ஆள்; strong robust person.

   2. பணியாளன்; peon.

   3. காவலன்; costable.

     [U.{} → ஜவான் → த.சவான்]

ச கற்பக்காட்

ச கற்பக்காட்  cavigaṟpaggāṭci, ெப.(n.)

   ஒ  ெபா ளின் ெபயர ்இனம்,  ணம் த ய எல்லாக் க ம நிைறந்த அ , ( . .அளைவ.3, 
மைறஞா.);;     [ கற்பம்+காட் ]

     [Skt.sa-vikarpak → த.ச கற்பகம்]

ச கற்பசமா

ச கற்பசமா  savigaṟpasamāti, ெப.(n.)

   ெகாங்கணவர ்வாத கா யத் ற் ெசால் ள்ள ஐந் வைக சமா க ெளான்  (இ  ேஞயம், ஞா  
ஞானம் என் ம் ேவ பட ண ம் உணரச்் ேயா  ய ேயாக நிைல);; one of the five kinds of samadhi 
(abstract meditation); contemplated in Kongavanava works (3000); on Alohemy. (It is a meditation in which the sense of unit 
is aware of the differentiations between the knower and the known/ so it is the one in which the mind is in a lesser degree. It 
consists of two kind. vis. sathanu and Tvisanu as mentioned in the above stanzas.

     [Skt.sa-vikal+{}.த.ச கற்பசமா ]

ச கற்பஞானம்

 
 ச கற்பஞானம் cavigaṟpañāṉam, ெப.(n.)

   ஒ  மனிதன் அல்ல  ெபா ள் தன்ைன அைடந்த மாத் ரத் ல் அதன் ணா ணம் த ய த் 
தன்ைமகைள ம் தாேன உண ம் அ ; a faculty of divining by mental operation, the qualities and properties of an 
object coming in contact with him or of persons approaching him psychometrical knowledge.

     [Skt.sa-vikalpa-{} → த.ச கற்பஞானம்]

ச கற்பம்
ச கற்பம் cavigaṟpam, ெப.(n.)

ச கற்பக்காட்  பாரக்்க;see sa-vikalpa-k-{}. ( . .அளைவ 3, ஞான);

ச த்தாரம்

ச த்தாரம் cavittāram, ெப.(n.)

   1.  ரி ைடய ; that which is wide or eleborate.

   2. இன் யைமயாச ்ெசயல் (இ.வ.);; anything of importance or consequence.

     [Skt.sa-{} → த.ச த்தாரம்]

ச த்

 
 ச த்  cavittiru, ெப.(n.)

   பன்னி  ஞா ற் க் கட ள்க ள் ஒ வர;் sun-god, one of {}.

     [Skt.savitr → த.ச த் ]

ச தா

ச தா cavitā, ெப.(n.)

   பகலவன்; sun.

     "சந் ரன் ச தா யமானனானீர"் (ேதவா.613, 3);.

     [Skt.{} → த.ச தா]
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ச ர்சங்

 
 ச ரச்ங்  cavircaṅgi, ெப.(n.)

    தகரி ( ரங் ); ( ன்.);; samll cannon.

     [U.jabarjangi → த.ச ரச்ங் ]

ச ைலக்ெகா

 
 ச ைலக்ெகா  cavilaikkoḍi, ெப.(n.)

   ஒ வைகக்ெகா ; a creeper-Rubia mangith.

     [Skt.savili → த.ச ைல]

ச க் யக் ைற

ச க் யக் ைற  cavukkiyakkuṟaivu, ெப.(n.)

   1. நலக் ைற ; ill health.

   2. நலங் ன் ைக; alight indisposition. (சா.அக.);.

     [ச க் யம் +  ைற ]

     [Skt.savili → ெசௗக் யம் → த.ச க் யம்]

ச க் யம்

ச க் யம் cavukkiyam, ெப.(n.)

   1. நலம்; health.

   2. மலங்க க்ைக; the act of clearing the bowels. (சா.அக.);.

     [Skt.saukhya → த.ச க் யம்]

ச க் ய ைற
ளக்கம்

 
 ச க் ய ைற ளக்கம் cavukkiyamuṟaiviḷakkam, ெப.(n.)

    ய்ைம ளக்கம் ( ைவ.வழக் );; hygiene.

     [ச க் யம்+ ைற+ ளக்கம்]

     [Skt.saukhya → த.ச க் ய(ம்);]

ச க் ய னம்

 
 ச க் ய னம் cavukkiyavīṉam, ெப.(n.)

   நலக் ைற ; break of health, ill-health.(சா.அக.);.

     [ச க் யம் + ஈனம்]

     [Skt.saukhya → த.ச க் யம்]

ச க் ரியா

 
 ச க் ரியா cavukkiriyā, ெப.(n.)

   எரி  (அ);  ண் ; garlic. (சா.அக.);

ச கத ல்

 
 ச கத ல் cavugadanūl, ெப.(n.)

    த்தரக் க் ரிய ப் டகம்; Buddhist scriptures.

     [ச கத+ ல்]

     [Skt.saugata → த.ச கத(ம்);]
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ச கதன்

ச கதன் cavugadaṉ, ெப.(n.)

    த்தன்; Budhan.

     "தன்ேன ரில்லாச ்ச கதன்". ( ரேபாத.18, 18);

     [Skt.sugata → த.ச கதன்]

ச கந் கம்

 
 ச கந் கம் cavugandigam, ெப.(n.)

   ெசங்க நீர;் red Indian water lily-Nymphae lotus alias N.odorata.(சா.அக.);

ச கந் ரா

 
 ச கந் ரா cavugandirā, ெப.(n.)

   கந்தகம்; sulphur. (சா.அக.);

ச கரியம்

 
 ச கரியம் cavugariyam, ெப.(n.)

   நலம்; convenience.

     [Skt.saukarya → த.ச கரியம்.]

ச சம்

ச சம் savusam, ெப.(n.)

    ய்ைம; cleansing, ablution.

     "ஒ ங் றச ்ச ச த்த ன்". ( ற்றா.தல. வ .19);

     [Skt.{} → த.ச சம்]

ச சன்னியம்

ச சன்னியம் savusaṉṉiyam, ெப.(n.)

   1. இனிய ணம்; kindly disposition, amiability.

   2. நட் , உற ன் ெந க்கம்; friendship intimacy.

     [Skt.saujanya → த.ெசௗசன்னியம்]

ச டால்

 
 ச டால் cavuṭāl, ெப.(n.)

சவடால் பாரக்்க;see {}.

ச ேடால்

 
 ச ேடால் cavuṭōl, ெப.(n.)

   அம்பாரி ( ன்.);; howdah.

     [U.haudah → ச ேடால்]

ச ண்டம்

 
 ச ண்டம் cavuṇṭam, ெப.(n.)

ச ண்  பாரக்்க;see savundi.

ச ண்

 
 ச ண்  cavuṇṭi, ெப.(n.)

    ப்  (மைல.);; long pepper.

     [Skt.{} → த.ச ண் ]
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ச த் யம்

 
 ச த் யம் cavuttiyam, ெப.(n.)

   ெவள்ளி; silver.(சா.அக.);.

ச த் ராந் கம்

 
 ச த் ராந் கம் cavuttirāndigam, ெப.(n.)

    த்தமதப் ரி ; a Buddhist sect.

     [Skt.{} → த.ச த் ராந் கம்]

ச த் ராந் கன்

 
 ச த் ராந் கன் cavuttirāndigaṉ, ெப.(n.)

   ச த் ராந் க ரிைவச ்ேசரந்்த த்த மதத் னர;் follower of {} sect of Buddhism.

     [Skt.{} → த.ச ந் ராந் கன்]

ச த யா

 
 ச த யா cavudaliyā, ெப.(n.)

   கப்ப ன் கப் க்கடை்ட; Bowsprit (Navt);.

     [Skt.savadari → த.ச த யா.]

ச தா ரி

 
 ச தா ரி cavutākiri, ெப.(n.)

    ைரக்காரன்; horsse-dealer.

     [Persn.{} → த.ச தா ரி]

ச

ச  cavudi, ெப.(n.)

   1. மைறெந ய ந்த பாரப்்பான்; Brahmin proficient in {} rituals.

     "மாதவச ்ச மாரக்ள் வந்தனர"்.

   2. மைற நிகழ் கைள நடத் பவன்; one who performs {} sacrifices.

     [Skt.{}.த.ச ]

ச ந்தம்

 
 ச ந்தம் cavundam, ெப.(n.)

   ஒ வைக நஞ் ; a kind of native arsonic. (சா.அக.);

ச ந்தரம்

ச ந்தரம்1 cavundaram, ெப.(n.)

   அழ ; beauty especially of fearaler.(சா.அக.);.

     [Skt.saundarya → த.ச ந்தரியா → ச ந்தரம்]

 ச ந்தரம்3 cavundaram, ெப.(n.)

ச ந்தரியம் பாரக்்க;see savundariyam.

     "ச ந்தரமாேன". (அ ட்பா, 1, வ ைட.26);

     [Skt.saundarya → த.ச ந்தரம்]
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ச ந்தரி

ச ந்தரி cavundari, ெப.(n.)

   1. அழ ைடயவள்; a beautiful woman.

   2. மைலமகள் (யாழ்.அக.);; goddess {}.

     [Skt.sundari → த.ச ந்தரி]

ச ந்தரிைக

 
 ச ந்தரிைக cavundarigai, ெப.(n.)

   ேசாைல ெவண்ேதக் ; looking glass plant. (சா.அக.);.

ச ந்தரியம்

ச ந்தரியம் cavundariyam, ெப.(n.)

   அழ ; beauty.

     "ெபயர ்ச ந்தரியலகரிெயன". (ெசௗந்த பா .6);

     [Skt.saundarya → த.ச ந்தரியம்]

ச ப்

 
 ச ப்  cavuppu, ெப.(n.)

    ைற மன்றத் க் த் ம் ம் அைழப் க் கட்டைள ற் கண் க் ம் வரம் (இ.வ.);; return on a court -
 process.

     [Arab.sawb → ச ப் ]

ச பஞ்சம்

 
 ச பஞ்சம் cavubañjam, ெப.(n.)

    னல் ங்ைக; forest drum-stick. (சா.அக.);.

ச பாக் ய ண்

 
 ச பாக் ய ண்  savupākkiyasuṇṭi, ெப.(n.)

   ஆ ள் ேவத ைறப்ப  தயாரித்த ஒ  இள யம் (இைத ன்மம் ராணி,  ரசவ ரம் த ய 
ேநாய்க க் க் ெகா க்கப்ப ம்);; an ayurvedic preparationof an electuary prescribed for dyspesia, chronic 
diarrboea and pusrperall fever. (சா.அக.);.

ச பாக் யம்

ச பாக் யம் cavupākkiyam, ெப.(n.)

   1.  க் ; dried ginger.

   2. ஒ  வானியல் (ேசா ட);  ல்; a kind of astrology. (சா.அக.);

 ச பாக் யம்1 cavupākkiyam, ெப.(n.)

   ஏந் கள்; auspiciousness.

த.வ.ெப ம்ேப .

     [Skt.{} → த.ச பாக் யம்]

ச பாச் யம்
ச பாச் யம்2 cavupācciyam, ெப.(n.)

   நீர ் ள்ளி; water thistle-Barleria longifelia.

ச பானம்

ச பானம் cavupāṉam, ெப.(n.)

   மா ப்ப ; stair, ascending series or scale.

     "ச பான நன்ென  ம்ப ல்ைல". (தா . ற் ேசா 4);

     [Skt.{} → த.ச பானம்]

     [P]
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ச யம்

ச யம் cavumiyam, ெப.(n.)

   அைம ; calmness, gentleness.

     "ச யப் ப வ ம்". ( ரேபாத.14, 5);

   2. ெபா ைம; patience.

     [Skt.saumya → த.ச யம்]

ச யன்

ச யன் cavumiyaṉ, ெப.(n.)

   பண்பாளன்; noble or gentle person.

     "வாழ்வர ்ச யர"். ( ரேபாத.9, 7);

     [Skt.saumya → த.ச யன்]

ச ரசம்

ச ரசம் savurasam, ெப.(n.)

   1. அரத்தத் ண்டான ஒ வைகப் ச் ; a minute organism found in the blood.

   2. மலப் ச்  யா ண்டா ம் ஒ  வைக ேநாய்; a disease due to the worm in the intestines.(சா.அக.);.

ச ரம்

 
 ச ரம் cavuram, ெப.(n.)

சவரம் பாரக்்க;see savaram.(சா.அக.);.

ச ரமாதம்

ச ரமாதம் cavuramātam, ெப.(n.)

   பகலவன் ஒ  ேகாைள (இரா ைய);க் கடந்  ெசல் ம் நாளளவாற் கணக் டப்ெப ம் மாதம்; solor 
month. ( தான. ணா ண.80);

     [ச ரம்+மாதம்]

     [Skt.saura → த.சவரம்]

ச ரர்

ச ரர ்cavurar, ெப.(n.)

   பகலவைன வ ப ம் மதத் னர;் sun-worshippers.

     "ைசவேரயன் யல்லாச ்ச ரச ்சாத்தர"். ( நாயக4.68:36);

     [Skt.saura → த.ச ரர]்

ச ேர ரம்

 
 ச ேர ரம் cavurēcuram, ெப.(n.)

   ெநாச் ; five-leaved chaste tree-vitex negundo.(சா.அக.);.

ச னாகம்

 
 ச னாகம் cavuṉākam, ெப.(n.)

ச நாயகம் பாரக்்க;see {}. (சா.அக.);

ச னா தம்

 
 ச னா தம் cavuṉādidam, ெப.(n.)

    ரா ; bog myrtle-Dodonaea.(சா.அக.);.

சற்கரி-த்தல்

சற்கரி-த்தல் caṟkarittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

    ந்ேதாம் தல்; to accord welcome, show hospitality.

     "தன நாள் வணங் னைரத் தைல ற் ெசால்லால் யாற் சற்கரித்தான்" (ஞானவா.ைவரா.56);.

     [Skt.sat-kar → த.சற்கரி-த்தல்]
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சற்க மம்

சற்க மம் caṟkarumam, ெப.(n.)

   நற்ெசய்ைப; good deed, meritorious act.

     "சற்க மஞ் ெசய்ேவாரத்ம் பக்க ேம " ( ேசேலா. ேசலரத்ந்.126);.

     [சற்+க மம்]

     [Skt.sat → த.சற்]

சற்காரம்

சற்காரம் caṟkāram, ெப.(n.)

   ஓம் ைக; welcome, hospitality.

     "கண்ெட ந்  சற்காரஞ் ெசய் " ( ரேபாத.11, 87);.

     [Skt.sat-{} → த.சற்காரம்]

சற்பாரியம்

 
 சற்பாரியம் caṟpāriyam, ெப.(n.)

சற்க மம் பாரக்்க;see sa-karumam.

     [சற்+காரியம்]

     [Skt.sat → த.சற்]

சற்காரியவாதம்

சற்காரியவாதம் caṟkāriyavātam, ெப.(n.)

   ேதாற்றத் க்  (உற்பத் க் );  ன் ம் காரியப் ெபா ள் காரணப்ெபா ளில் உள்ள  என் ங் 
ெகாள்ைக ( .ேபா.பா.1,2,பக்.64);;     [Skt.sat-karya+{} → த.சற்காரியவாதம்]

சற் ணம்

 
 சற் ணம் caṟkuṇam, ெப.(n.)

   நற் ணம்; good nature, nobility of character.

     [சற்+ ணம்]

     [Skt.sat → த.சற்]

சற் ணன்

 
 சற் ணன் caṟkuṇaṉ, ெப.(n.)

    ணவான்; person of noble character, virtuous man.

     "மாசனங்காள் சற் ணரநீ் ெரன் ந்ேதன்" (தனிப்பா.);.

     [சற் ணம் → சற் ணன்]

சற்

சற்  caṟkuru, ெப.(n.)

   அ வா ரியன்; spiritual preceptor.

     "சற் ங் கண்ணாரக் காணின்" (தனிப்பா.ii,116, 296);.

     [சற்+ ]

     [Skt.sat → த.சற்]

சற்சங்கம்

சற்சங்கம் caṟcaṅgam, ெப.(n.)

   நல்ேலா டன் ைக; association with the good.

     "ேப வைகக் கடறழ  சற்சங்கம்" (இர .ேத வ.108);.
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சற்சலம்

 
 சற்சலம் caṟcalam, ெப.(n.)

   ெதளிந்த நீர ்( வா.);; fresh, limpid water.

     [சத்+சலம்]

     [Skt.sat → த.சற்]

சற்ச க்கம்

 
 சற்ச க்கம் caṟcavukkam, ெப.(n.)

சசச் க்கம் பாரக்்க;see saccavukkam.

     [சசச் க்கம் → சற்ச க்கம்]

சற்சனர்

சற்சனர ்caṟcaṉar, ெப.(n.)

   நல்ேலார;் good, virtuous persons.

     "நகரக்்  ேசரந்் ம் சற்சனரக்ளாம்" ( மேர.சத.76);.

     [Skt.sat+jana → த.சற்சனர]்

சற் கா

 
 சற் கா  caṟcukāti, ெப.(n.)

   ெப ம ந்  (மைல.);; Indian birthwort.

     [Skt.sat+sukha+{} → த.சற் கா ]

சற் த் ரன்

சற் த் ரன் caṟcūttiraṉ, ெப.(n.)

   ஊ ண்ணைல ஒ த் ச ்சமய ஒ க்கத் ேதா க் ஞ் த் ரவ ப் னன் 
( .ேபா.பா. றப் ப்பா .பக்.26);; sect of {} who abstain from animal food and are strict in religious observances.

     [Skt.sat+sudran → த.சற் த் ரன்]

சற்பம்

சற்பம் caṟpam, ெப.(n.)

   பாம் ; serpent.

     "சற்பெவம் பதாைக ேவந்தன்" (பாரத.வா .9);.

     [Skt.sarpa → த.சற்பம்]

சற்பைன

சற்பைன caṟpaṉai, ெப.(n.)

சரப்ைன பாரக்்க;see {}.

     "ஆ  கேவலர ்மலரத்்தாரீயா ற்றெதன்ன சற்பைனேயா" (தனிப்பா.ii,57, 140);.

சற்பாத் ரம்

சற்பாத் ரம் caṟpāttiram, ெப.(n.)

   ெகாைட (தானம்); ெப தற் த் த யானவன்; worthy recipient for gifts, virtuous person.

     "சற்பாத் ர க்க தானம  ண லாரக்் ந்த ேப ம்" ( மேர.சத.95);.

     [Skt.sat+{} → த.சற்பாத் ரம்]

சற்பாவம்

சற்பாவம் caṟpāvam, ெப.(n.)

   1. உளதாந் தன்ைம; existance.

     "அஞ்ஞான ேலச சற்பாவ டன்பாட்டால்" (ேவதா. .162);.

   2. நால்வைகக் ேசைவக ள் நற் ைவ இைற வாய்க் க ப் ேபாற் ைக (பா க்ைக); 
(ேவதா. .12);; the conception that guru is a manifestation of the supreme being, one of four kuru-{}, q.v.

     [Skt.sat+{} → த.சற்பாவம்]
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சற் ரசாதம்

 
 சற் ரசாதம் caṟpiracātam, ெப.(n.)

   பைடயல் ேசா  (நற் ைண);; sacrament of Lord's supper.

     [Skt.sat+{} → த.சற் ரசாதம்]

சற் த்

 
 சற் த்  caṟputti, ெப.(n.)

   நல்ல ; noble mind.

     [Skt.sat+putti → த.சற் த் ]

சற் த் ரமாரக்்கம்

 
 சற் த் ரமாரக்்கம் caṟputtiramārkkam, ெப.(n.)

   சமயெவா க்க வ ; a mode of religious discipline.

     [Skt.sat+putra+{} → த.சற் த் ரமாரக்்கம்]

சற் த் ரன்

 
 சற் த் ரன் caṟputtiraṉ, ெப.(n.)

   நற் ண நற்ெசய்ைக ள்ள தல்வன்; good, virtuous, dutiful son.

     [Skt.sat+putra → த.சற் த் ரன்]

த.வ.நற் தல்வன்.

சற் டன்

சற் டன் caṟpuruḍaṉ, ெப.(n.)

   உத்தமன்; good, virtuous person.

     "ஐய ங்  வெரலாந் சற் டர"் (அறப்.சத.16);.

     [Skt.sat+purusa → த.சற் டன்]

சன்

 
 சன் caṉ, ெப.(n.)

   ஆண்  (இ.வ.);; year.

     [U.san → த.சன்]

சன்மக்க ச்

 
 சன்மக்க ச்  caṉmakkaviccu, ெப.(n.)

    றப் ேலேய உடம் ண்டான லால் நாற்றம்; the smell of a rottenflesh, from the natural perspiration of the 
body.(சா.அக.);

     [சன்மக்+க ச் ]

     [Skt.janma → த.சன்மக்]

சன்மகாலம்

சன்மகாலம் caṉmakālam, ெப.(n.)

   1. ெபண்கள் க ப்பமைடந்  ழந்ைத ெப தற் ரிய காலம்; the time of delivery after full-term of pregnancy.

   2.  ழந்ைத றந்த ேநரம்; the time of a child's birth.

     [சன்ம+காலம்]

     [Skt.janma → த.சன்மம்]
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சன்மசச்னி

 
 சன்மசச்னி caṉmaccaṉi, ெப.(n.)

    ங் ன் அ யாய்ப் றப் க்ேகாளில் இ க் ம் காரி (சனி);; saturn occupying one's {}, generally 
considered malignant.

     [Skt.janma+cani → த.சன்மசச்னி]

சன்மசாபல் யம்

சன்மசாபல் யம்1 caṉmacāpalliyam, ெப.(n.)

   1. இறத்தல்; death.

   2.  ற ப்ேப ; the fruitful results derived from one's birth.(சா.அக.);

     [Skt.janma+sapalya → த.சன்மசாபல் யம்]

சன்மபல் யம்

சன்மபல் யம்2 caṉmaballiyam, ெப.(n.)

    ற ப்பயைனப் ெப ைக; realisation of one's life-purpose.

     [Skt.janma+sapalya → த.சன்மபல் யம்]

சன்ம ைல

 
 சன்ம ைல caṉmacūlai, ெப.(n.)

    ற ச ் ைலேநாய் ( றக் ம் ெபா ேத ெப ங் டல் ேகாளா களினால் ஏற்ப ம் வ ற்  வ );; a 
condition of colic in the vermiform appendix of the large intestine occasioned by inflammation-vermicular colic or 
Appendicular colic. (சா.அக.);

     [Skt.janma+culai → த.சன்ம ைல]

சன்ம னம்

 
 சன்ம னம் caṉmadiṉam, ெப.(n.)

சன்மநாள் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.janma+dina → த.சன்ம னம்]

சன்மநடச்த் ரம்

 
 சன்மநடச்த் ரம் caṉmanaṭcattiram, ெப.(n.)

    றந்த நாண் ன்; natal star. (சா.அக.);

     [Skt.janma+naksatra → த.சன்மநடச்த் ரம்]

சன்மநாள்

சன்மநாள்1 caṉmanāḷ, ெப.(n.)

   ஒ வரின் றந்த நாள்; birthday.

     [சன்ம+நாள்]

     [Skt.janma → த.சன்ம]

 சன்மநாள்2 caṉmanāḷ, ெப.(n.)

    றந்த நாைளக் த்  ெப ைம ெகாண்டாடல்; celebration of birthday ceremony. (சா.அக.);

சன்மேநாய்

 
 சன்மேநாய் caṉmanōy, ெப.(n.)

    ற  ேநாய்; a disease present at birth, congenital disease. (சா.அக.);

     [சன்ம+ேநாய்]

     [Skt.janma → த.சன்ம]
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சன்மப்பைக

சன்மப்பைக caṉmappagai, ெப.(n.)

   1. இயற்ைகப் பைக; natural enmity.

     " ைனக் ம் எ க் ம் சன்மப்பைக".

   2.  ராப்பைக; inveterate enmity.

     "அவ க் ம் இவ க் ம் சன்மப் பைக".

த.வ. ற ப்பைக

     [சன்ம+பைக]

     [Skt.janma → த.சன்ம]

சன்மப்ேபாழ்

 
 சன்மப்ேபாழ்  caṉmappōḻtu, ெப.(n.)

    ள்ைள ெப ம் சமயம்; ேப  காலம்; delivery time, the approximate time of giving birth to a child.(சா.அக.);

     [சன்ம+ேபாழ் ]

     [Skt.janma+poldu]

சன்மபாைட

 
 சன்மபாைட caṉmapāṭai, ெப.(n.)

   தாய் ெமா ; mother-tongue.

     [Skt.janma+parda → த.சன்மபாைட]

சன்மபாவம்

 
 சன்மபாவம் caṉmapāvam, ெப.(n.)

   தன் ன்ேனார ்ெசய்த ைனப் பயனால் தான் றந்த ேபா  தன் ள் ேதான் ம் கரி  
(பாவம்);; original sin, dist. fr.{}.

     [Skt.janma+paba → த.சன்மபாவம்]

சன்ம தம்

 
 சன்ம தம் caṉmapītam, ெப.(n.)

   கடற்றாமைர; a big variety of lotus-sea-lotus.(சா.அக.);

சன்ம

 
 சன்ம  caṉmapūmi, ெப.(n.)

    றப் டம்; one's native land, motherland.

சன்மம்

சன்மம்1 caṉmam, ெப.(n.)

    றப் ; birth.

     "சன்மம் பலபல ெசய் " ( வ். வாய்.3,10,1);.

     [Skt.janma+த.சன்மம்]

 சன்மம்2 caṉmam, ெப.(n.)

ேதால் ( . .2,61, வாக்.);.

 skin.
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சன்மமல

 
 சன்மமல  caṉmamalaḍu, ெப.(n.)

   ெவளிக் காரணங்களினால் ஏற்படாமல் உட யல் னாேல ஏற்ப ம் மலட் த் தன்ைம (இதனால் 
வ ற் ல் ன்  ம ப் கள் ந்  இ ப்  ப ந்  உடம் ம் ெப க் ம்);; natural incapability of re-
production in women without due regard to external causes.(The condition is marked by three folds of the skin in the stomach 
broad hip and corpulency. (சா.அக.);

     [Skt.janman+த.மல ]

சன்மெம -த்தல்

 
 சன்மெம -த்தல் caṉmameḍuttal, ெச. . . (v.i.)

    ண் ம் றத்தல்; to be born again.

சன்மரா

 
 சன்மரா  caṉmarāci, ெப.(n.)

   ஒ வன் (சாதகன்);  றந்த காலத் ற் நில  (சந் ரன்); இ ந்த நிைல; zodiacal sign occupied by the moon at 
the time of one's birth.(சா.அக.);

     [Skt.janman+rasi → த.சன்மரா ]

சன்மலக்கனம்

 
 சன்மலக்கனம் caṉmalakkaṉam, ெப.(n.)

   ஒ வன் றக் ம் ெபா  ேதான் ம் (இலக்கனம்); ஓைர ன் உதயம்;

சன்மவாரம்

 
 சன்மவாரம் caṉmavāram, ெப.(n.)

சன்ம னம் பாரக்்க;see {}.

சன்மன்

சன்மன் caṉmaṉ, ெப.(n.)

சரம்ா பாரக்்க;see {}.

     "கண்ணின் மணி நிகர ்சன்ம ம்" (பாரத.ேவத் ர ய.44);.

     [Skt.sarman → த.சரம்ா+சன்மன்]

சன்மாந் ரம்

 
 சன்மாந் ரம் caṉmāndiram, ெப.(n.)

    ற் றப் ; previous birth.(சா.அக.);

சன்மார்க்க த்
யார்

 
 சன்மாரக்்க த் யார ்saṉmārkkasittiyār, ெப.(n.)

   பண்டாரசாத் ரத் ள் ஒன்றான ம் அம்பலவாண ேத கரியற் ய மான ெமய்ப் ெபா ள் ல் 
( த்தாந்த சாஸ் ரம்);; a treatise on Saiva {} by {}-{}, one of {}, q.v.

சன்மார்க்கம்

சன்மாரக்்கம் caṉmārkkam, ெப.(n.)

   1. நன்ென ; good contact, morality, the path of virtue.

     "சன்மாரக்்க ெந லாத் ன்மாரக்்கேனைன ம்" (தா . ன்மய.1);.

   2.அ  (ஞான);ெந  ( . .8,22);;த.வ.நன்ென

     [Skt.sat+markha → த.சன்மாரக்்கம்]
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சன்மானம்

 
 சன்மானம் caṉmāṉam, ெப.(n.)

சம்மானம் பாரக்்க;see {}.

த.வ.அன்பளிப்

சன்

சன் 1 caṉmi, ெப.(n.)

   இப் ல் வந்  றந்தவன்; one who has taken birth this world.(சா.அக.);

     [Skt.janmi → த.சன் .]

 சன் 2 caṉmi, ெப.(n.)

   நிலக் ழார;் land owner.

     [M.janmi → த.சன் ]

சன் ப்

 
 சன் ப்  caṉmippu, ெப.(n.)

    றக் ந் தன்ைம; the state of being born. (சா.அக.);.

     [சன் -சன் ப் ]

சன் னி

 
 சன் னி caṉmiṉi, ெப.(n.)

   ெகாற்றைவக் த் ெதாண்  ரி ம் ெபண்ேபய் ( வா.);; demoness attendant on {}.

     [Skt.{} → த.சன் னி]

சன்வா

 
 சன்வா  caṉvātu, ெப.அ. (adj.)

   ஆண்  ேதா ம் (இ.வ.);; yearly.

     "சன் வா  பாக் ".

     [U.san-{} → த.சன்வா ]

சன்னத்தம்

சன்னத்தம் caṉṉattam, ெப.(n.)

   ஆயத்தம்; preparedness, readiness.

     "அைடெவா  சன்னத்த மா வர"் ( க்காளத். .28, 39);.

த.வ.அணியம்

     [Skt.san-naddha → த.சன்னத்தம்]

சன்னத் மானியம்

 
 சன்னத் மானியம் caṉṉattumāṉiyam, ெப.(n.)

   சன்ன  லமாக டப்பட்ட ஒ  வைக இைற  (இனாம்); நிலம் (C.G.);; rent - free land granted under a 
sanad.

     [U.sanad+{} → த.சன்னத் மானியம்]
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சன்னத்தன்

சன்னத்தன் caṉṉattaṉ, ெப.(n.)

   1. ெமய் ைர ண்டவன்; person clad with armour.

     "சன்னத் தனா த் த ேவந் தற் ேக ெவன்றான்" (கம்பரா.நகரநீ்.126);.

   2. ேபார் த யவற் க்  அணியமா ப்பவன்; one who is ready for any emergency; one armed and prepared 
for war.

     "சன்னத் தனானாெலவரவ்ந்  சமரக்்ெக ரப்்பார"் ( ரேபாத.26, 99);.

     [Skt.san-naddha → த.சன்னத்தம்]

சன்னதக்காரன்

 
 சன்னதக்காரன் caṉṉadakkāraṉ, ெப.(n.)

   ெதய்வ ேம க்  ெசால்பவன் ( ன்);; one who acts as soothsayer under inspiration of a deity.

     [சன்னதம்+காரம்]

     [Skt.sannadam → த.சன்னதம்.]

சன்னதங்ேகள்-தல்

 
 சன்னதங்ேகள்-தல் caṉṉadaṅāḷdal, ெச. . .(v.i.)

    ேகட்டல் (இ.வ.);; to consult oracle.

     [சன்னதம்+ேகள்-]

     [Skt.sannadam → த.சன்னதம்]

சன்னதம்

சன்னதம் caṉṉadam, ெப.(n.)

   1. ெவ  (ஆேவசம்);; temporary possession by a spirit.

     "சன்னதமான  ைலந்தாற் ம் ெலடங்ேக" (தண்டைல.34);.

   2. ெதய்வங் ைக ( ன்.);; oracle, utterance of oracles.

   3. க ஞ் னம் ( ன்.);; rage fury.

   4.  றாப்  ( ன்.);; vanity elation.

     [Skt.sannam → த.சன்னதம்.]

சன்ன

சன்ன  caṉṉadi, ெப.(n.)

   1. சன்னி  பாரக்்க (உ.வ.);;see {}.

   2. அண்ைம நிைல; nearness, proximity.

   3. ெதய்வம்  ெபரிேயார ்இவரக்ளின் ன் ; presence of deity guru or some great person.

   3. ேகா ல்; temple.

   4. சன்னிதானம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.san-nidhi → த.சன்ன ]

சன்ன

 
 சன்ன  caṉṉadu, ெப.(n.)

   அரசாங்க த் ைரேயா  உரிைமையக் ெகா க் ம் ஆவணம்; grant, charter, patent, document creating 
rights and given under the seal of the ruling authority.

     [U.sanad → த.சன்ன .]
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சன்னல்

 
 சன்னல் caṉṉal, ெப.(n.)

   பலகணி, காலதர;் window.

     [Port.janella → த.சன்னல்.]

     [P]

சன்னா

சன்னா  caṉṉāci, ெப.(n.)

சன்னியா  பாரக்்க;see {}.

     "சன்னா யார ்சடலம்ப த் " (ப ெனா.ஆ . வந்.66);.

சன்னி

சன்னி1 caṉṉi, ெப.(n.)

   1. சந்நிநாயகம் பாரக்்க;see {}.

   2. சந்நி ன்மம் பாரக்்க;see {}.

   3. காட் க் கரைண; common Indian hellet-Pavelta indica.

   4.  ளிர ்ேநாய்; disease due to extreme chillness (சா.அக.);

 சன்னி2 caṉṉi, ெப.(n.)

   ேப ள்ள ; the which has a name.

     "யாைவ ந் ேதாற்ெச ைடய சன்னியாம்" (ேம மந்.1352);.

சன்னிக்கட்

 
 சன்னிக்கட்  caṉṉikkaṭṭi, ெப.(n.)

   கா க்கம்; tumour near or in, the ear.

     [சன்னி+கட் ]

     [Skt.sanni → த.சன்னி]

சன்னிக்கட்

சன்னிக்கட்  caṉṉikkaṭṭu, ெப.(n.)

   1. இ  ேநாய்க் கட்  அல்ல  ; symptoms of apoplexy.

   2. இ  ேநாய்த் ெதாடரப்ான ; predisposing causes of apoplexy.

   3. ேபா  இ ; a soporous state resembling apoplexy - False apoplexy or par-apoplexy.(சா.அக.);

     [சன்னி+கட் ]

     [Skt.sanni → த.சன்னி]

சன்னிக்காய்சச்ல்

சன்னிக்காய்சச்ல் caṉṉikkāyccal, ெப.(n.)

   1. இ டன் ய ளிரக்்காய்சச்ல்; thphus fever exhibiting the symptoms of delirimi, typhoid fever with marked 
cerebral complications.

   2.  ைளக் காய்சச்ல்; fever affecting the brain as in apoplexy-brain fever.(சா.அக.);

     [சன்னி+காய்சச்ல்]

சன்னிக்

 
 சன்னிக்  caṉṉikkirumi, ெப.(n.)

    ட் ப் றக் கைட ன் ல் மாட்  சாணத் ல் அல்ல  மனித மலத் ற் காணப்ப ம் இ  
ேநாைய ண்டாக் ம் ; the micro-organism in the rubbish in the backyard of the dwelling house or in the faces of 
cattle or human beings. It is produces a powerful toxin which causes tatanus. (சா.அக.);.
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சன்னிக் ேடாரி

 
 சன்னிக் ேடாரி caṉṉikkuṭōri, ெப.(n.)

   சன்னி ேநாய் ெகாண்ட காைல ல் தைலையக் ப் கட் ம் ம ந் ; the medicine applied in cases of 
apoplexy by scarification.(சா.அக.);

சன்னிக்ேகாட்

 
 சன்னிக்ேகாட்  caṉṉikāṭṭi,    வ ப்  ேநாய் வைக; valippunōyvagai,

     [சன்னி+ேகாட் ]

சன்னிகம்

 
 சன்னிகம் caṉṉigam, ெப.(n.)

ச கமரம் பாரக்்க;see {}.

சன்னிகரிடம்

சன்னிகரிடம் caṉṉigariḍam, ெப.(n.)

   காட் க் ம் காரணமாய்ப் ெபா ம் ல ம் அ த்  நிற் ம் ைசேயாகம், ைச த்தசமவாயம், 
ைச த்த சமேவதசமவாயம், சமவாயம், சமேவதசமவாயம்,  ேசடண ேச யபாவமா ய 
அ வைகச ்சம்பந்தம் ( . .அளைவ.6, மைறஞா.);; relation existing between a sense-organ and its object as the 
cause of perception of six kind viz., {}, caiyutta-{}, caiyutta {}-{}, {}, {}-{}, {}, {}-{}, {}-{}-{}.

சன்னி ணம்

 
 சன்னி ணம் caṉṉiguṇam, ெப.(n.)

   வ ப்  அல்ல  இ ; spasmodic convulsion which is a characteristic symptom of apoplexy.(சா.அக.);

     [சன்னி +  ணம்]

     [Skt.sanni → த.சன்னி]

சன்னிச த் யம்

சன்னிச த் யம் saṉṉisayittiyam, ெப.(n.)

   1. இ  ேநா ல் கா ம் ளிர;் a condition of the body which is bathed in cold sweat through apoplexy.

   2.   சன்னி; catalepsy. (சா.அக.);.

சன்னிேசட்ைட

சன்னிேசடை்ட caṉṉicēṭṭai, ெப.(n.)

   1. நிைன  த மாற்றத் ற்  ன்னதாக ஏற்ப ம் ஒ  வைக ைளப் றழ்ச் ; the mental derangement 
as in frenzy or delirium following a violent agitation of mind.

   2. இ  ேநா ன் ெகட்ட கள்; the bad or unfavourable symptoms of apoplexy, delivium or tetanus (சா.அக.);

     [சன்னி+ேசடை்ட]

சன்னித்தைலவ

 
 சன்னித்தைலவ  caṉṉittalaivali, ெப.(n.)

   இ  ேநா ல் ஏற்ப ம் தைலவ  இ  தைல ன் ேகாளா னால் உண்டா ம்; headache in apoplexy as a 
result of cerebral affections. (சா.அக.);

     [சன்னி + தைலவ ]

     [Skt.sanni → த.சன்னி]

சன்னித் ப்

சன்னித் ப்  caṉṉittuḍippu, ெப.(n.)

   1. இ  ேநா ற்ற ேபா  கா ம் ெநஞ் த் ப் ; violent tremulous beating of the heart-Delirium cordis.

   2. இ  ேநா ண்டா ம் நா த் ப் ; irregularity of pulse in a apoplexy or delirium.(சா.அக.);

     [சன்னி+ ப் ]

     [Skt.sanni → த.சன்னி]
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சன்னிதானம்

சன்னிதானம் caṉṉitāṉam, ெப.(n.)

   1.  ன் ; presence.

     "ெபரிேயார  சன்னிதானத் ல் அடக்கமா க்க ேவண் ம்".

   2. கட ளின் ன் ; sacred presence of a deity.

   3. ெவ ேய ைக; entrance or advent of divine spirit.

     "தா லாவாகன சன்னிதான சன்னி ேராதனந் தான் ேமவவைமத் " ( வரக.பசா ேமா.11);.

   4. மடத் த் தைலவரக்ள் ேபான்ற ெபரிேயாைரக் க்க வழங் ம் ம ப் ர ச ்ெசால்; a term of respect, 
used in addressing or referring to great personages, especially in mutts.

     "சன்னிதானத்ைதத் தரி க்க வந்ேதன்"

சன்னிதானம்பண்
-தல்

சன்னிதானம்பண் -தல் caṉṉidāṉambaṇṇudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   1.  ன்  ெகாணரத்ல் ( ன்.);; to bring into the presence.

   2. ெதய்வ ெவ  ஏ த்தல்; to be present, as the divine spirit entering idol.

     [சன்னி+தானம்+பண் -,]

     [Skt.san-ni-dhana → த.சன்னிதானம்]

சன்னிதான த்
ைர

சன்னிதான த் ைர caṉṉitāṉamuttirai, ெப.(n.)

   ெப ரல்க யரந்்  ன்ைககள் ( ட் கள்); இைணந்த ைக த் ைரவைக (ெசந். X, 425);; juxtaposition 
of the two fists with thumbs erect6, used in religious worship.

     [சன்னிதான +  த் ைர]

     [Skt.san-ni-{} → த.சன்னிதான(ம்);]

     [P]

சன்னி

சன்னி  caṉṉidi, ெப.(n.)

   1. அண்ைமநிைல ( . .19, உைர);; nearness, proximity.

   2. ெதய்வம்  ெபரிேயார ்இவரக்ளின் ன் ; presence of deity guru or some great person.

   3. ேகா ல்; temple.

   4. சன்னிதானம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.san-ni-dhi → த.சன்ன ]

சன்னி க்கடா

 
 சன்னி க்கடா caṉṉidikkaṭā, ெப.(n.)

     ெதய்வத் ற் க்காக ெவட்டப்ப ம் ஆட் க்கடா; sheep reared for sacrifice to a deity.

     [சன்னி +கடா]

     [Skt.san-ni-dhi → த.சன்னி ]

சன்னி ப்ப -தல்

 
 சன்னி ப்ப -தல் caṉṉidippaḍudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

    ன்னிைல ற் ேச தல்; to enter into one's presence.

     [சன்னி +ப ]
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சன்னி ல -
த்தல்

 
 சன்னி ல -த்தல் caṉṉidiyilaḍiddal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   உ  தல்; to take oath.

     [சன்னி+அ ]

சன்னிேதாடம்

சன்னிேதாடம் caṉṉitōṭam, ெப.(n.)

   1. இ  ேநா ைனப் ேபால, மண்ைடக் ள் அரத்தம் பாயாமேல, அரத்தா க்கத் னால் ெவ ம் 
கள் மட் ேம கா ம் இ ; congestion without extracasation of blood; but followed by mere symptoms 

resembling those of true apoplexy-congestive apoplexy.

   2. பல காரணங்களினால் இ  இல்லாமேல அைவத் ெதாடரப்ான க் கள் கா ம் ேபா  இ  
ேநாய்; attacks without apparent apoplexy, exhibiting only certain symptoms from various causes:a condition resembling 
apoplexy but without cerebral hemorrhage.

   3. மயக்கம் வாய் ளறல் த ய இ  ேநா ன் ற் கள்; premonitary sysptoms of apoplexy such as 
giddiness, faltering speech etc. (சா.அக.);

சன்னிநரம்

 
 சன்னிநரம்  caṉṉinarambu, ெப.(n.)

   கா ன் கடை்ட ரல்நரம்  (சன்னிைய உண்டாக் ம் நரம் ); ( ன்.);; nerves of the great toe, as causing lock 
jaw when injured.

     [சன்னி+நரம் ]

     [Skt.sanni → த.சன்னி]

சன்னிேநாய்

 
 சன்னிேநாய் caṉṉinōy, ெப.(n.)

சன்னி பாரக்்க:see {}. (சா.அக.);

சன்னிப் தற்றம்

 
 சன்னிப் தற்றம் caṉṉippidaṟṟam, ெப.(n.)

   இ க் காய்சச்லால் கா ம் வாய் ழறல்; incoherant talk or delirious utterances through typhoid fever; delirious 
talks. (சா.அக.);

     [சன்னி+ தற்றம்]

சன்னிப்ைபத் யம்

 
 சன்னிப்ைபத் யம் caṉṉippaittiyam, ெப.(n.)

   இ  ேநா ற்றதா ண்டா ம் ைளப் றழ்ச்  (இதனால் தன்ைன மறந்  சச் டல்,  னத்தல், 
க ஞ் ெசய்ைககள் த ய ய ணங்கேளா  ய மேனா நிைலைமய ஏற்ப ம்);; a kind of tetanus 
characterised by an expansive emotional state (such as incoherent speech, crying or bawling out, delusions, violent 
tendencies etc. as distinguished from real insanity with depression);.(சா.அக.);.

சன்னிபாதக்காய்ச்
சல்

 
 சன்னிபாதக்காய்சச்ல் caṉṉipātakkāyccal, ெப.(n.)

   இ டன் ய காய்சச்ல்; typhus fever. (சா.அக.);

     [சன்னிபாதம் + காய்சச்ல்]

     [Skt.sanni → த.சன்னி]

சன்னிபாத ர்க்கர
ம்

 
 சன்னிபாத ரக்்கரம் saṉṉipātasirkkaram, ெப.(n.)

சந்நிபாத ரக்்கராேராகம் பாரக்்க;see {} (சா.அக.);
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சன்னிபாத ரக்கட்

 
 சன்னிபாத ரக்கட்  saṉṉipātasurakkaṭṭi, ெப.(n.)

   இ க் காய்சச் னா ண்டா ம் ஆறாத கட் ; a chronic abscess following typhoid fever - post typhiod abscess. 
(சா.அக.);

சன்னிபாத ரம்

 
 சன்னிபாத ரம் saṉṉipātasuram, ெப.(n.)

சன்னிபாதக்காய்சச்ல் பாரக்்கlsee {}.

     [சன்னி+பாதம்+ ரம்]

     [Skt.sanni → த.சன்னி]

சன்னிபாத தற்ற
ல்

 
 சன்னிபாத தற்றல் caṉṉibādabidaṟṟal, ெப.(n.)

சந்நிபாத தற்றல் பாரக்்க;see {}.(சா.அக.);

சன்னிபாதைபரவ
ம்

சன்னிபாதைபரவம் caṉṉibātabairavam, ெப.(n.)

   நீ த்  அல்ல  அ த்த த்  வ ம் பல தக் காய்சச்ைலக் ணப்ப த்த ேவண்  18 வைக 
ைககைளச ்சமனிைட ெகாண்  க க் ட் க் ெகா க் ம் ஓர ்ஆ ள் ேவத ம ந் ; an Ayurvedic 

decoction composed of 18 drugs taken in equal measure and prescribed for various kinds of fevers chronic or intermittent. 
(சா.அக.);

சன்னிபாதம்

சன்னிபாதம் caṉṉipātam, ெப.(n.)

   1. சன்னி பாரக்்க ( .அ.);;see {}.

   2. கண்ட ப்சம்,  ம்பகம், தாந் ரிகம், பக் ன ேநத் ரகம்,  க்தாகம்,  ஃ கம்,  ரலாபம், 
அந்தகம், இரத்தஷ் ,  த்த ப் ரமம்,  தாங்கம், கரண்ிகம், அப்ன்னியாசம் என்ற ப ன் ன்  
வைகப்பட்ட சன்னிேநாய் ( வரட.்22);; deseases resulting from the morbid condtion of the three bodily humours 13 in 
number viz., kantakupcam, cimpakam, {}, {}, {}, cikkulikam, {}, antakam, iratta.stivi, cittavippiramam, {}, 
karnikam,{}.(சா.அக.);

 சன்னிபாதம் caṉṉipātam, ெப.(n.)

சந்நிபாதம் பாரக்்க;see {}. (சா.அக.);

சன்னிபாதமதம்

 
 சன்னிபாதமதம் caṉṉipādamadam, ெப.(n.)

   ெவண்ணீர ்( ந் ப்); ெப க்கத் னால் மதங்ெகாண்  எ ம் ய காமக் காய்சச் னால் ஏற்பட்ட 
சன்னி பாதக் கள்; complex symptoms of delirium exhibited through fever due to sexual excitement arising from the 
accumulation of semen or virile power in the system.(சா.அக.);

சன்னிபாத லம்

 
 சன்னிபாத லம் caṉṉipātamūlam, ெப.(n.)

சந்நிபாத லம் பாரக்்க;see {}.

சன்னி ற-த்தல்

 
 சன்னி ற-த்தல் caṉṉibiṟattal, ெச. . .(v.i.)

   இ  ேநா ண்டாதல்; being in a state of delirium.

     [Skt.sanni+த. ற-,]
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சன்னிேபாக்

 
 சன்னிேபாக்  caṉṉipōkki, ெப.(n.)

   இ ேநாைய லக்கக் ய ம ந் ; any drug or medicine efficient in preventing or affording relief in cases of 
apoplexy-anti-apoplectic.(சா.அக.);

     [சன்னி+ேபாக் ]

     [Skt.sanni → த.சன்னி]

சன்னிமயக்கம்

 
 சன்னிமயக்கம் caṉṉimayakkam, ெப.(n.)

   இ ேநாயால் ஏற்பட்ட உணரச்் யற்ற ெமய் மயக்கம்; stupor or deep sleep attended with complete 
unconsciousness-Apoplectic coma.(சா.அக.);

     [சன்னி+மயக்கம்]

     [Skt.sanni → த.சன்னி]

சன்னிமாந்தம்

சன்னிமாந்தம்1 caṉṉimāndam, ெப.(n.)

   மாந்தத் னால் ழந்ைதக க் க் கா ம் இ ேவா  ய வ ப் ; convulsion from indigestion or gastric 
disturbances due to over indulgence in eating and drinking found in children in whom it isa predisposing cause of typhoid.

     [சன்னி+மாந்தம்]

     [Skt.sanni → த.சன்னி]

 சன்னிமாந்தம்2 caṉṉimāndam, ெப.(n.)

   உண  ெசரியாைமயால் (அ ரணத்தால்);  ழந்ைதக க்  வ ம் மாந்த வைக ( வரட)்;; converlsions of 
children due to indigestion.

     [சன்னி+மாந்தம்]

சன்னி ர்சை்ச

 
 சன்னி ரச்ை்ச caṉṉimūrccai, ெப.(n.)

சன்னிமயக்கம் பாரக்்க;see {}. (சா.அக.);

சன்னிய -த்தல்

சன்னிய -த்தல் saṉṉiyasittal,    4 ெச. . .(v.i.)

    றத்தல்; to renounce the world, become an ascetic.

     [Skt.san-nyas → த.சன்னிய -,]

சன்னியநாயன்

 
 சன்னியநாயன் caṉṉiyanāyaṉ, ெப.(n.)

சந்நிநாயகம் பாரக்்க;see {}. (சா.அக.);
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சன்னியாசம்

சன்னியாசம்1 caṉṉiyācam, ெப.(n.)

   உலகத் ெதாடரை்ப ட்  ற் ம் றந்த,  த் யைடய ேவண்  ெகாள் ம் ற  (இ  நால்வைகத் 
ற  நிைலகளில் ஒன் , அதாவ  கைட  நிைல);; asceticism consisting in renouncing all worldly affections and 

possessions with a view to work out for salvation. It is one of the four states and the last stage of the religious act 
contemplated in a man's life. (சா.அக.);

த.வ. ற

 சன்னியாசம்2 caṉṉiyācam, ெப.(n.)

   1.  சகம், ப தகம், அம்ஸம், பரமஅம்ஸம் என்ற நால்வைகப்பட்ட ற ; rrenunciation of the world 
asceticism of four kinds viz., {}, {}, hamsam, parama-hamsam.

   2.  ற்ெறட் ச ் ற் லக் யங்க ள் ஒன் ; an upanisad, one of 108.

     [Skt.san-{} → த.சன்னியாசம்]

சன்னியாச த்
ைர

 
 சன்னியாச த் ைர caṉṉiyācamuttirai, ெப.(n.)

   ேகால்,  வைள,  வராைட ஆ ய ற கட் ரிய அைடயாளங்கள் (w);; distinctive marks of a {}, as staff, 
water-pot, salmon-coloured.

     [Skt.san-{} → த.சன்னியாச]

     [P]

சன்னியா

சன்னியா 1 caṉṉiyāci, ெப.(n.)

    ற கள்; one who has abandoned or renounced worldly affairs, religous, mendicant of four classes viz.,

     [Skt.san-{} → த.சன்னியா ]

 சன்னியா 2 caṉṉiyāci, ெப.(n.)

சன்னியா -பாரக்்க;see {}-.

     "சன்னியா த்தனன் "( மேர.சத.81);.

சன்னியா ேராகம்
சன்னியா ேராகம் caṉṉiyācirōkam, ெப.(n.)

   உடைல அைசவறச ்ெசய் ம் ேநாய்வைக (ைபஷஜ.235);; catalepsy.

சன்னிேராதனம்

சன்னிேராதனம் caṉṉirōtaṉam, ெப.(n.)

   கட ள  இைற ணரை்வ ஓரிடத்  நி த் ைக; circumscribing the divine presence to a particular spot or place.

     "சன்னிதான சன்னிேராதனந்தான் ேமவவைமத்த" ( வரக.பசா ேமா.11);.

     [Skt.san-ni-{} → த.சன்னிேராதனம்]

சன்னிேராதன த்
ைர

சன்னிேராதன த் ைர caṉṉirōtaṉamuttirai, ெப.(n.)

    ட் கைள இைணக் ங் ைக த் ைரவைக (ெசந் x, 425);; juxtaposition of two fists with thumbs bent in, used 
in religious worship.(சா.அக.);

சன்னிவ ப்பன்

 
 சன்னிவ ப்பன் caṉṉivalippaṉ, ெப.(n.)

   மாட்  ேநாய்வைக; a kind of cattle disease.

     [சன்னி+வ ப்பன்]

     [Skt.sanni → த.சன்னி]
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சன்னிவாத ரம்

 
 சன்னிவாத ரம் saṉṉivātasuram, ெப.(n.)

   மார் , க த் , ெநற்  யரத்் ,  க்க டன் வாய் தற் , ேமல் ச் டன் வ  க ந்  கா ம் 
ஒ வைகக் காய்சச்ல்; a form of rtheumatic fever attended with perspiration in the region of the chest, nect and forehead, 
hiccough, impaired speech, hard-breating diarrhoea and other characteristic symptoms of apoplexy. (சா.அக.);

 சன்னிவாத ரம் saṉṉivātasuram, ெப.(n.)

சன்னிபாத ரம் பாரக்்க;see {}.

சன்னிவாத ைல

 
 சன்னிவாத ைல caṉṉivātacūlai, ெப.(n.)

   உடம் ல் வளி தங் வ னால் ைக, கால்,  ட் களில் ேமா  கட் , உடம்  ங் , அயரந்் , நரம்  
ேதான் , நா  ள , கா  மந் த் , ைக, கால் ளிரந்்  கா ம் ஒ  வைகச ் ைல ேநாய்; a gouty 
condition of the system forming a predisposing cause of apoplexy. It then exhibits all the symptoms of apoplexy but chiefly 
the rigidity of the joints, swelling, fatigue, nervous affection, faltering speech, deafness, chillness of the extremities and other 
cerebral disturbances.(சா.அக.);

சன்னிவாதெச

 
 சன்னிவாதெச  saṉṉivātaseviḍu, ெப.(n.)

   கா  அல்ல  ைள ன் ேகாளா னால் உடம்  ெவ த்  மயக்கம் த ய இ  ேநாய்க் 
களால் ஏற்ப ம் ெச ட் த் தனம்; complete or partial deafness, due to the aural and sevebral disturbances and 

marked by swimming in the head. vertigo paleness of the skin etc-A peplectiform deafness.(சா.அக.);

சன்னிவாதத்தைல
ேநாய்

 
 சன்னிவாதத்தைலேநாய் caṉṉivātattalainōy, ெப.(n.)

   ெநஞ்சைடத்  ெப ச் ண்டா , இரண்  கா ம் ஆப்ப த்தாற் ேபால ேகளா , வாய் ேபசா  
உணர் ய ல்லாத ணங்கைளக் காட் ம்; a form of neuralgic head-ache exhibiting almost all the symptoms of 
apoplexy, due to suspension of senseperceptions such as affection of the chest, deep sign, in audibleness, as if stuck with a 
plug in the ear speechlessness, unconsciousness etc. (சா.அக.);

சன்னிவாதம்

 
 சன்னிவாதம் caṉṉivātam, ெப.(n.)

   வாத த்த ேலட் மம் மா ல் உடம் ல் ெவப்  ந்த ைளையத் தாக்  அதனால் தள 
ண்டா  எப்ெபா ம் ெக ையேய ைள க் ம் ஊைதேநாய்; rheumatism always attended with 

chillness as a result of excessof heat due to the cerebral affections manifested by the derangements of the three humours in 
the system.(சா.அக.);

சன்னி சபாகம்

 
 சன்னி சபாகம் saṉṉivisapākam, ெப.(n.)

   ம பானம், அ னி சாப் டல் த ய காரணங்களினால் உடம் ல் க்கம் ஏற்பட் , அதனால் இ  
ேநாய்க் ரிய கைளக் காட் ேமார ்நிைலைம (இதனால் வ ற் ப் ேபாக் ,  ரம், மயக்கம், 

க க்கம்,  தற்றல் அச  த ய ணங்கள் உண்டா ம்.);; attacks resembling tetanus resulting from over 
indulgence in intoxi cating liquors, opium eating and other narcotic poisoning. The symptoms are: diarrhoea, fever, giddiness, 
swelling of the face raving:fatigue etc.-Toxic tetanus.(சா.அக.);
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சன்னிேவசம்

 
 சன்னிேவசம் caṉṉivēcam, ெப.(n.)

   அைமப் ; lie, situation.

     " ட் ன் சன்னிேவசம் நன்றா க் ற ".

த.வ.கட்டைமப்

     [Skt.san-ni-{} → த.சன்னிேவசம்]

சனக்கட்

சனக்கட்  caṉakkaṭṭu, ெப.(n.)

   1. உற னரக்ளின் ட்டம்; family circle.

   2. உற னர  பற்  (இ.வ.);; family tie.

   3. மக்களின் ட்டைமப் ; unity among the people.

     [சனம்+கட் ]

     [Skt.jana → த.சனம்]

சனக் ைற

 
 சனக் ைற  caṉakkuṟaivu, ெப.(n.)

   மக்கள் ேயா ப் ேபாைக ( ைவ);; depopulation.

     [சனம்+ ைற ]

     [Skt.jama → த.சனம்]

சனக தா

 
 சனக தா caṉagabitā, ெப.(n.)

   ெபற்ெற த்த தந்ைத; natural father dist.fr.{}.

     [Skt.janaka+pita → த.சனக தா]

சனகமாதா

 
 சனகமாதா caṉagamātā, ெப.(n.)

   ெபற்றதாய்; natural mother, dist.fr.,{}.

     [Skt.janaka+{} → த.சனகமாதா]

சனகன்

சனகன்1 caṉagaṉ, ெப.(n.)

   1. தந்ைத; father, progenitor.

     "சனக க்ெகன் தக டன்..... ஈந்தான்" ( ற்றா.தல.க ற்சன.84);.

   2. இராமகாைத ன் கைதத்தைல யா ய ைத ன் தந்ைதயா ய ைலயரசன்; a king of Mithila, 
father of {}, considered a royal sage.

     "ேகாமகன் ன் சனகன் ளிரந்ன்னீர.்...... தடக்ைக னீந்தான்" (கம்பரா.க மண.87);.

     [Skt.janaka → த.சனகன்]

 சனகன்2 caṉagaṉ, ெப.(n.)

   சனகா ய ள் ஒரவரா ய னிவர;் aa sage, one of four {}, q.v.

     " ங்க  பக் வச ்சனகன் தன் னிேவாரக்ள்" (தா . ன்மயாநந்த.1);.

     [Skt.sanaka → த.சனகன்]
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சனகா யர்

 
 சனகா யர ்caṉakātiyar, ெப.(n.)

   சனகன், சனாதனன், சனற் மாரன், சனந்தனன் என்ற நான் கன  ரமன  மானச மக்கள் 
( த் ரர)்;களான நான்  இ கள்; the four celebrated sages, spiritual or mindborn sons of {}, viz., {}, {}, {}-{}, {}.

     [Skt.janaka+{}.த.சனகா ]

சன

சன  caṉagi, ெப.(n.)

சான  பாரக்்க;see {}.

     "சனகன்மா மகள்ெபயர ்சன " (கம்பரா.கடா .39);.

     [Skt.janaki → த.சன ]

சனசதளம்

 
 சனசதளம் saṉasadaḷam, ெப.(n.)

   மக்கட் ட்டம் ( ன்.);; crowd of people.

     [சன+சதளம்]

     [Skt.jana → த.சதளம்]

அ த்தல் =  தல். அ  + அனம் - அதனம் = அ கம்,  ,  ைக. அதனம் → சதனம் → சதளம்

சனஞ்ேசர்-த்தல்

சனஞ்ேசர-்த்தல் caṉañjērttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ஆட் ட் தல்; to assemble partisans, constituents, voters.

   2. பைட ரட் தல்; to enlist forces, levy an army.

     [சனம்+ேசர]்

     [Skt.jana → த.சனம்.]

சனந்தனன்

 
 சனந்தனன் caṉandaṉaṉ, ெப.(n.)

   சனகா ய ள் ஒ வரா ய னிவர ்( ங்.);; a sage, one of four {}, q.v.

     [Skt.sanandana → த.சனந்தனன்]

சனப்ெப க்கம்

 
 சனப்ெப க்கம் caṉapperukkam, ெப.(n.)

   மக்கடெ்ச ; dense population.

     [சனம் + ெப க்கம்]

     [Skt.jana → த.சனம்]

சனபதம்

 
 சனபதம் caṉabadam, ெப.(n.)

   நா  ( வா.);; country. rural district.

     [Skt.jana-pada → த.சனபதம்]

சனப

சனப  caṉabadi, ெப.(n.)

   அரசன்; king, emperor.

     "சனப ய ற் க  ெபா தத்ேத" (க ங்.36);.
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சனம்

சனம் caṉam, ெப.(n.)

   1. மக்கள்; people, community.

     "மாசன டம்ெபறா " ( வக.116);.

   2. இனத்தார ்(ெகா.வ.);; relation, one's own people.

   3.  ட்டம்; crowd, herd.

     "தானப்பக  தலாய சனங்கள்" (பாரத.சம்பவ.47);.

     [Skt.jana → த.சனம்]

சனம

 
 சனம  caṉamaḍivu, ெப.(n.)

சனக் ைற  பாரக்்க ( ைவ.);;see {}.

     [சனம்+ம ]

     [Skt.jana → த.சனம்]

சனமா
சனமா  caṉamāli, ெப.(n.)

சன்ம 1 (மைல.); பாரக்்க;see {}.

சனேமசயன்

 
 சனேமசயன் caṉamēcayaṉ, ெப.(n.)

   பரீட் த் ன் மக ம் அரச்் னன் ேபர மா ய அத் னா ரவரசன்; a celebrated king of {} son of {} and 
grandson of Arjuna.

     [Skt.{} → த.சனேமசயன்]

சனேலாகம்

சனேலாகம் caṉalōkam, ெப.(n.)

   ேமேல லகத் ள் ன்ேனார ் த ய ேதவைதகளின் வாழ் டமா ய உலகம்; an upper world inhabited 
by the sons of {}, manes and celestials, fifth of {}, q.v.

     "இகேலாகம் பர  சனேலாகம்" (கந்த .அண்டேகா.64);.

     [Skt.jana-{} → த.சனேலாகம்]

சனற் மாரம்

சனற் மாரம் caṉaṟkumāram, ெப.(n.)

    ைணத் ெதான்மங்கள் ப ெனட்ட ெளான்  ( வா.);; a secondary {}, one of 18 {}, q.v.

     [Skt.sanat-{} → த.சனற் மாரம்]

சனற் மாரன்

 
 சனற் மாரன் caṉaṟkumāraṉ, ெப.(n.)

   சனகா ய ள் ஒ வரா ய னிவர ்( ங்.);; a sage, one of four {}, q.v.

     [Skt.{} → த.சனற் மாரன்]

சனற் சாதன்

 
 சனற் சாதன் caṉaṟcucātaṉ, ெப.(n.)

    ரமா ன் மானப் த் ரரான ஒ  னிவர ்(அ . ந்.);; a sage, one of the mind-born sons of {}.

     [Skt.{} → த.சனற் சாதன்]
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சனனகாண்டம்

 
 சனனகாண்டம் caṉaṉakāṇṭam, ெப.(n.)

   உலகப் ெப க்கத்ைதக் ம் தற்ேதான் யம் (ஆ யாகமம்);; Book of Genesis.

     [சனன+காண்டம்]

     [Skt.janana → த.சன்ன]

சனனகாலம்

சனனகாலம் caṉaṉakālam, ெப.(n.)

   1.  றக்கம் காலம் அல்ல  ெபா  (அ); ேநரம்; period or time of birth.

   2.  றக் ற ெபா  ேகாள்கள் அைமயப்ெபற்ற ேநரம் அல்ல  ேவைள; the time of birth in consideration of 
the position of the planets or the zodiacal constellations. (சா.அக.);

     [சைன+காலம்]

     [Skt.janana → த.சன்ன]

சனனத்தைட

 
 சனனத்தைட caṉaṉattaḍai, ெப.(n.)

    றப் த் த ப் ; preventing birth through contraception-Birth control.(சா.அக.);

     [சனனம்+தைட]

     [Skt.janana → த.சனனம்]

சனனத்தைடயம்

 
 சனனத்தைடயம் caṉaṉattaḍaiyam, ெப.(n.)

   க த் தரித்தைல ம க்கப் பயன்ப த் ம் ெபா ள்; anything used to prevent conception - 
contraceptive.(சா.அக.);

     [சனன(ம்);=தைடயம்]

     [Skt.janana → த.சனனம்]

சனனதத் வம்

சனனதத் வம் caṉaṉadadduvam, ெப.(n.)

   1.  ற ச ்சத் ; procreative power.

   2.  றப் ன் இயற்ைக; the real or essential nature of coporeal existence. (சா.அக.);

     [சனனம்+தத் வம்]

     [Skt.janana → த.சனனம்]

சைனநீயம்

 
 சைனநீயம் caṉainīyam, ெப.(n.)

   ெநய்; ghree.

சனன

 
 சனன  caṉaṉapūmi, ெப.(n.)

சன்ம  பாரக்்க;see {}.

     [Skt.janana+bumi → த.சனன ]

சனனம்

சனனம் caṉaṉam, ெப.(n.)

   1.  றப் ; birth.

   2. ம றப் ; rebirth. (சா.அக.);.

     [Skt.janana → த.சனனம்]
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சனனமரணக்கண
க்

 
 சனனமரணக்கணக்  caṉaṉamaraṇakkaṇakku, ெப.(n.)

   மக்களின் றப் றப் ப் ப  (இக்.வ.);; vital statistics.

த.வ.ேதாற்றமைற க்கணக்

     [சனனம்+மரணம்+கணக் ]

     [Skt.jananamarana+த.சனனமரணம்]

சனனமரணம்

 
 சனனமரணம் caṉaṉamaraṇam, ெப.(n.)

    றப் , இறப் ; birth and death. (சா.அக.);

     [Skt.janana+marana → த.சனனமரணம்]

சனனம -த்தல்

 
 சனனம -த்தல் caṉaṉamaṟuttal, ெப.(n.)

    ற  ேவண்டாைம அதாவ  கட ைள ேநாக் ப் றவா வரம் ேவண் ேம; praying God to prevent from 
taking birth in the world.(சா.அக.);

த.வ. ற நீககல் ேவண் ைக

     [சனனம்+ம -]

     [Skt.janana → த.சனனம்]

சாக்கணாக்க

 
 சாக்கணாக்க  cākkaṇākkaṟi, ெப.(n.)

   ம ண்ேபார ் ன் ம் லால்; meat prepared and sold at taverns to be taken by drunkards along with the drink.

த.வ.களியாஊன்

     [சாக்கணா+க ]

     [U.{} → த.சாக்கணா]

சாக் யநாயனார்

சாக் யநாயனார ்cākkiyanāyaṉār, ெப.(n.)

    த்தமதத் ந்  வனிய மதத்ைதத் த யவ ம் நாயன்மார ்அ பத் வ ள் ஒ வ மா ய 
வன யார ்(ெபரிய .);; a canonized {} saint converted to {} from Buddhism, one of 63.

     [சாக் ய(ம்);+நாயனார]்

     [Skt.{} → த.சாக் ய(ம்);]

சாக் யம்

சாக் யம் cākkiyam, ெப.(n.)

    த்தமதம்; Buddhism, as founded by {}.

     "சாக் யங் கற்ேறாஞ் சமண்கற்ேறாம்" (ெப ந்ெதா,1812);.

த.வ.அ வன்மதம்

     [Skt.{} → த.சாக் யம்]
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சாக் ய னி

 
 சாக் ய னி cākkiyamuṉi, ெப.(n.)

    த்தர;் Gautama Buddha.

     [சாக் யம்+ னி]

     [Skt.{}+த.சாக் யம்]

சாக் யர்

சாக் யர ்cākkiyar, ெப.(n.)

   1.  த்தர;் Buddhists.

சாக் ய ம் ( .வ். வாய், 4, 10, 5.);

   2. அ கர ்ைசனர;் Jainas.

     "பாக் ய ல் சாக் யரக்ள்" ( வாலவா.38, 50);.

     [Skt.{} → த.சாக் யர]்

சாக் யன்

சாக் யன்1 cākkiyaṉ, ெப.(n.)

   1.  த்தர ்( ங்.);; Gautama Buddhar.

   2. சாக் ய நாயனார ்பாரக்்க;see {}.

 சாக் யன்2 cākkiyaṉ, ெப.(n.)

சாக்ைகயன் பாரக்்க;see {}.

சாக் ரக்க

சாக் ரக்க  cākkirakkaruvi, ெப.(n.)

   ெபா கள் லன்கள் தன்மாத் ைரகள் உ ரவ்ளி ஆதன் என் ம் ப் ணர் க்  
(சாக் ராவத்ைதக் ); உரிய க கள் ( . .4,34.);;த.வ. ப்ேபந் கள்

     [சாக் ரம்+க ]

     [Skt.{} → த.சாக் ரம்]

சாக் ரத்தானம்

சாக் ரத்தானம் cākkirattāṉam, ெப.(n.)

   சாக் ரத் ல் ஆதனில் இடமாகக் க ம் வ ந வம் (மத் யம்);; centre between the eyebrows where the 
soul dwells in the waking state.

     "ஆன்மா வானவன் சாக் ரத் தானமா ய வமத் யத்ைதப் ெபா ந் ம் ேபா  ( . .4, 33, 
மைறஞா.);

த.வ. வந

     [Skt.Jagrat-{} → த.சாக் ரத்தானம்.]

சாக் ரத் ல தம்

சாக் ரத் ல தம் cākkirattilatītam, ெப.(n.)

   ஆன்மா ெதாடரப்ானவற்ைறத் ய்க் ன்ற ( டயங்கைள ய ப க் ற); ேவைள ல் உ ர ்வளி ம் 
( ராணவா ம்); இயங்காமல் ஒன்ைற ம் அ யாமல் ரச்் த்  யங்  நிற் ம் நிைல (ஞானா. 
கட.்29);;     [சாக் ரம் → சாக் ரத் ல் + அ தம்]

சாக் ரத் ற்சாக்
ரம்

சாக் ரத் ற்சாக் ரம் cākkirattiṟcākkiram, ெப.(n.)

   ஆதன் (ஆன்மா); ெகாண்  நிைல (தத் வதாத் கங்);கேளா  த் ( டயங்கைள);  ய்க் ம் 
நிைல (அ ப க் ம் அவசரம்); (ஞான.கட.்30);;     [சாக் ரத் ல் + சாக் ரம்]

சாக் ரத் ற் த்

சாக் ரத் ற் த்  cākkirattiṟcuḻutti, ெப.(n.)

   ஆதன் உ ரவ்ளி ட ம் ெமய்ப்பாட் ட ங்  அ ணரச்் யடங்  நிற் ம் நிைல (ஆன்மா 
த்தத் ட ம் ராணவா ட ங்  அ ணரச்்  த யன அடங்  நிற் ம் அவசரம்); (தத் வ 

தாத் கங்); (ஞானா.கட.்30);;     [சாக் ரம் → சாக் ரத் ல் +  த் ]

சாக் ரத் ற்ெசாப்
பனம்

சாக் ரத் ற்ெசாப்பனம் cākkirattiṟcoppaṉam, ெப.(n.)

   ஆதன் மனத் ட ம் உ ரவ்ளி ட ங் ய அ ணரச்்  த யன ெதளி ன்  நிக ம் நிைல 
(ஆன்மா த்தத் ட ம் ராணா  வா ட ங் ய அ ணரச்்  த யன ெதளி ன்  நிக ம் 
அவசரம்); (ஞானா.கட.்30);;     [சாக் ரம் → சாக் ரத் ல் + ெசாப்பனம்]
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சாக் ரத் ற் ரிய
ம்

சாக் ரத் ற் ரியம் cākkirattiṟṟuriyam, ெப.(n.)

   ஆதன் மனம ந்  உ ரவ்ளி ேத இயங்  நிற் ம் நிைல (ஆன்மா த்தம ந்  ராணவா  
ேத இயங்  நிற் ம் அவசரம்); (ஞானா.கட.்30);;

சாக் ரத் ற் ரீ
யா தம்

 
 சாக் ரத் ற் ரீயா தம் cākkirattiṟṟurīyātītam, ெப.(n.)

சாக் ரத் ல தம் பாரக்்க;see {}.

     [சாக் ரம் → சாக் ரத் ல் +  ரியா தம்]

சாக் ரைத

 
 சாக் ரைத cākkiradai, ெப.(n.)

    ப் ; wake fulness vigilance.

த.வ. ரங்்கவனம்

     [Skt.jagrat-ta → த.சாக் ரைத]

சாக் ரபாலன்

சாக் ரபாலன் cākkirapālaṉ, ெப.(n.)

    ப்  நிைல ல் இயங் ம் ஆதன் (ஆன்மா); ( . .4, 33, மைறஞா); (சாக் ரதைச ல் 
வளங் பவன்);; soul, as active in the waking state.

     [Skt.{} → த.சாக் ரபாலன்]

சாக் ரம்

சாக் ரம் cākkiram, ெப.(n.)

   ஆன்மா வ ந  நின்  ேகாட்பாட்  (தத் வங்);க டன்  ( டய);  கரச்் ல் ெமதெ்தன 
நிற் ம் நிைல ( .ேபா.பா.4, 3, பக்.275,  .);;த.வ. ப் நிைல

     [Skt.{} → த.சாக் ரம்]

சாக் ரா தம்

 
 சாக் ரா தம் cākkirātītam, ெப.(n.)

சாக் ரத் ற் ரியா தம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{} → த.சாக் ரா தம்]

சாக்

 
 சாக்  cākkili, ெப.(n.)

   அ ைமேவைல; menial service.

த.வ.ஏவற்பணி,  பணி, ெதா ம்

     [U.{} → த.சாக் ]

சாக் க்கட்

 
 சாக் க்கட்  cākkukkaṭṭi, ெப.(n.)

   க ம்பலைக ல் எ தப்பயன்ப ம் ைமச ் ண்ணாம் த் ண் ; chalk piece; piece of chalk.

     [சாக் +கட் ]

     [E.chalk → த.சாக் ]

சாக்தம்

 
 சாக்தம் cāktam, ெப.(n.)

   மைலமகேள ைசத் ெதய்வெமன வ ப ஞ் சமயம்.  ைவயம்; (சக் ேய பரேதவைதயாக 
வ ப ங் சமயம்);; the religion which enjoins the exclusive worship of {} as the supreme Being.

     [Skt.{} → த.சாக்தம்]
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சாக்தன்

 
 சாக்தன் cāktaṉ, ெப.(n.)

   ெகாற்றைவ அல்ல  காளி ( ைவ); வ பாட்டாளன்; follower of {} religion.

     [Skt.{} → த.சாக்தன்]

சாக்ேதயம்

 
 சாக்ேதயம் cāktēyam, ெப.(n.)

சாக்தம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{} → த.சாக்ேதயம்]

சாகசக் யம்

சாகசக் யம் sākasakkiyam, ெப.(n.)

   1.  றைம, ஆற்றல் (சாமரத்் யம்);; cleverness, as in speech; trickery.

   2. ேபா த்தனம் (பாசாங் );; false pretence "சாகசக் யம் பண் றான்"

த.வ.ஏமாற் ேவைல

     [Skt.{} → த.சாகசக் யம்]

சாகசபட்

சாகசபட்  sākasabaṭsi, ெப.(n.)

   1. சாகசதெ்தா ல் ெசய்யலாகா  என்  றவற் க்  அ ைர ெசய்  அரிமா ( ங்கம்); வாையத் 
றக் ம் ேபா  தான் உட் ந்  அதன் ெதாண்ைடத் தைசையத் ன் ம் இயல் னதாகக் றப்ப ம் 

ங்கெமன் ம் பறைவ,

 a fabulous bird which preaches against cruelty but itself enters the lion's mouth when it gapes, and eats its flesh.

   2.  தைல ன் பல்ல க்ைகக் கவ ம் ணி ள்ளெதா  பறைவ( ன்.);; a kind of bird bold enough to pick 
the crocodile's teeth.

     [Skt.{} → த.சாகசபட் ]

     [P]

சாகசரியம்

 
 சாகசரியம் sākasariyam, ெப.(n.)

   ேகாழைம; companionship.

த.வ.நட்

     [Skt.{} → த.சாகசரியம்]

சாக கன்

சாக கன் sāgasigaṉ, ெப.(n.)

   1.  ணி ள்ளவன்; daring man.

   2. பாசாங்  ெசய்ேவான், ேபா யாக ந ப்ேபான்; pretender

     [Skt.{} → த.சாக கன்]

சாகதன்

 
 சாகதன் cākadaṉ, ெப.(n.)

சாகசன் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{} → சாகசன் → த.சாகதன்]
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சாகப நியாயம்

சாகப நியாயம் sākabasuniyāyam, ெப.(n.)

ன்னர ்ஆ(ப );ெவனப் ெபா ப் ெபயராற் ப் ன்னர ் ல் ண்ணி ஆ(சாகப ); ெவனச ் றப் ப் 
ெபயரைடேயா  ெபா  நீக் க் தலான் ன்னரக்் ய ஆ (ப ); ம் ல் ண்ணிேய (சாகேம); 
எனப் ெபா ள் ெகாள்ள நிற்பேதார ்ெந . ( .ேபா.பா.1,2,பக்.73);

 Illustration of sacrificial animal and goat by which a general term like sacrificial animal in a text is construed in limited sense 
like goat because of subsequent specification.

     [Skt.{} → த.சாகப நியாயம்]

சாகபட் ணி

 
 சாகபட் ணி cākabaṭciṇi, ெப.(n.)

   இைல ண  ெகாள் ம் லங் ; Herbivorous animal

த.வ.இைலக்க ண்ணி

     [Skt.{}+patcini → த.சாகபட் ணி]

சாகரணம்

சாகரணம் cākaraṇam, ெப.(n.)

சாகரம்1 பாரக்்க;see {}.

     "சாகரணா வஸ்ைக ல் இ க் றான்"

     [Skt.{} → த.சாகரணம்]

சாகரப் ரைப

 
 சாகரப் ரைப cākarabbirabai, ெப.(n.)

   எப்ெபா ம் த்ேத இ க்க ேவண் ய ஒ  நிரயம் (நரகம்); (யாழ்.அக.);; hell of perpetual sleeplessness.

சாகவாசம்

 
 சாகவாசம் cākavācam, ெப.(n.)

   ேதாழைம, நட் ; association, fiendship.

     [Skt.{} → த.சாகவாசம்]

சாகாசந் ரநியாய
ம்

 
 சாகாசந் ரநியாயம் cākācandiraniyāyam, ெப.(n.)

   நில  ைளக்  ேம ப்பதாகக் காட்  உணரத்் வ ேபாலப் பாரை்வக் த் ெதாடர் ள்ள  
ேபா க் ம் ெபா ைள அைடயாளமாகக் காட்  ேவெறா  காைமயானப் ( க் யமான); 
ெபா ைளத் ெதரி க் ம் ெந ; Illustration of the bough and the moon by which an object in question, like moon, has 
its position assigned in reference to another object, like bough, with which it is apparently connected.

     [Skt.{}+santira-niyaya → த.சாகாசந் ரநியாயம்]

சா த் ய சக்

 
 சா த் ய சக்  sākittiyasakti, ெப.(n.)

   பாத் றன்; பா ந் றைம; poetic skill.

     [சா த் ய(ம்);+சக் ]

     [Skt.{} → த.சா த் ய(ம்);]

     [த.சக்  → Skt.skti]

சா த் யம்

சா த் யம் cākittiyam, ெப.(n.)

   1. பா; ெசய் ள்; literary composition.

   2. இைசப்பாட் ; musical composition.
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சா யம்

 
 சா யம் cākiyam, ெப.(n.)

   நட்  (இலக்.அக.);; friendship.

     [Skt.sakhya → த.சா யம்]

சாேகதம்

 
 சாேகதம் cāātam, ெப.(n.)

   அேயாத்  ( வா.);;     [Skt.{} → த.சாேகதம்]

சாேகாபசாைகயா
ய்

 
 சாேகாபசாைகயாய் cāāpacākaiyāy,  . .(Adv.)

 Lit; with branches and branchlets, luxuriantly abundantly.

     [சாேகாப(ம்); + சாைகயாய்]

     [Skt.{} → த.சாேகாப(ம்);]

சாங்கமாய்

சாங்கமாய் cāṅgamāy,  . .(adv.)

   1.  ம்,

 wholly, completely.

     "சாங்கமாய ட் க் ம் சாமரத்் ய ல்லா தாராய் ( . .8,4,ஞானப்);

   2. காப்பாய் (பத் ரமாய்); ( ன்.);

 with safety.

     'அந்த வ ேல சாங்கமாய் நடக்கலாம்".

     [Skt.{} → த.சாங்க + த.ஆய்]

சாங்க லார்

சாங்க லார ்cāṅgamilār, ெப.(n.)

   சா லக் ப்பட்டவர;் outcastes.

     " ைளக்காரச ்சாங்க லார"் ( ப் .589);

     [சாங்கம்+இலார]்

     [Skt.{} → த.சாங்கம்]

சாங்கரம்

சாங்கரம் cāṅgaram, ெப.(n.)

   கலப் ன வ ப்  (சா );; mixed caste.

     "சாங்கரத் ணங்  பலேவ  சா ம்" ( வாைனக்.நகரப்.64);

     [Skt.{}.த.சாங்கரம்]

சாங்கரர்

 
 சாங்கரர ்cāṅgarar, ெப.(n.)

   கலப் னத்தார;் persons of mixed caste.

     "ெவய்யகா கரக்் ஞ் சாங்கரராரக்் மடா  ேவந்ேத"

     [Skt.{} → த.சாங்கரர]்

சாங்கரிசம்

 
 சாங்கரிசம் sāṅgarisam, ெப.(n.)

சாங்கரியம் பாரக்்க;see {}.
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சாங்கரியம்

சாங்கரியம் cāṅgariyam, ெப.(n.)

   கலப் ; mixture.

     "சாங்கரியம் வாராமல்" ( வசம.40);

     [Skt.{} → த.சாங்கரியம்]

சாங்கரயீம்

சாங்கரீயம் cāṅgarīyam, ெப.(n.)

   கலப்பான ; that which is mixed as caste.

     "சாங்கரீய மர ற் சனித்தவன்" (ேச 4.த க்.24);

     [Skt.{} → த.சாங்கரீயம்]

சாங் யன்

சாங் யன் cāṅgiyaṉ, ெப.(n.)

   சாங் யவா ; follower of the {} philosophy.

     "ெபௗத்தன் மாறாய் நின்ற சாங் யைனக் த் " (மணிேம.29, 169.);

     [Skt.{}.த.சாங் யன்]

சாங் த்தன்

 
 சாங் த்தன் sāṅgusittaṉ, ெப.(n.)

    டம் நல் ைர (உபேதசம்); ெபற ம் ேவான்; one who wishes to be initiated by a guru.

     [Skt.sam-siddha → த.சாங் த்தன்]

சாங்ேக கம்

சாங்ேக கம் cāṅātigam, ெப.(n.)

   அைடயாளம், கட் ப்பா  த யவற்றால் நிகழ்வ ; that which is conventional; signs based on agreement.

     "அந்த அகாரங்களி ைடயசாங்ேக கத் க்  அ வ்யஞ்சகம்" ( . .2,62  வாக்);

     [Skt.{} → த.சாங்ேக கம்]

சாங்ேகாபாங்கம்

சாங்ேகாபாங்கம் cāṅāpāṅgam, ெப.(n.)

   1.  ைம; completeness.

   2.  றந்த த் வரக்ளின் வாழ்க்ைக ( த்);; true christian perfection.

     [Skt.{} → த.சாங்ேகாபாங்கம்]

சாங்ேகாபாங்கமா
கப் பண் -தல்

 
 சாங்ேகாபாங்கமாகப் பண் -தல் cāṅāpāṅgamākappaṇṇudal, ெச. . . (v.t.)

    ப்பாகச ்ெசய்வ  ேபால ந த்தல் (யாழ்ப்);; to make pretence of being diligent or active.

சாங்ேகாபாங்கமா
ய்

 
 சாங்ேகாபாங்கமாய் cāṅāpāṅgamāy,     . .(adv.)  வ ம்; completely, in detail.

சாசனக்காணி

 
 சாசனக்காணி cācaṉakkāṇi, ெப.(n.)

   அரசனால் டப்பட்ட உரிைம நிலம் (யாழ்ப்.);; hereditary property held under a royal grant.

     [சாசனம்+காணி]

     [Skt.{} → த.சாசனம்]

காண் → காணி
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சாசனம்பண் -
தல்

சாசனம்பண் -தல் cācaṉambaṇṇudal,    12 ெச. ன்றா .(v.t.)

   நிலம் த யவற்ைற ற்பைன ெசய்தல்; to sell or convey by deed.

     [சாசனம் + பண் ]

     [Skt.{} → த.சாசனம்]

சாசன த்

 
 சாசன த்  cācaṉavirutti, ெப.(n.)

 maintenance enjoyed under a written deed or grant. (R.T.);

     [Skt.sasana+{} → த.சாசன த் ]

சாசாரம்

சாசாரம் cācāram, ெப.(n.)

   ேதவ லகத் ெளான் ; a celestial world.

     "நிைல லா டம்  நீங் .... சாசாரம் க்கான்" (ேம மந்.480);

     [Skt.{} → த.சாசாரம்]

சா பம்

 
 சா பம் cācibam, ெப.(n.)

   தவைள (ச .);; frog.

     [Skt.{}த.சா யம்]

     [P]

சா வதக்க ல்

 
 சா வதக்க ல் cācuvadakkavul, ெப.(n.)

    த்தைகதார ம் அவன் வ த்ேதான்றல்க ம் உடன்ப க்ைகத் ட்டப்ப  வரி ெச த்  
(நிரந்தரமாக அ ப த் ); ெதாடரந்்  ய்த்  வ ம் வ ரிைம (க ல்); நிலம்; perpetual lease of land to 
be enjoyed by the lessee and his heirs, subject to payment of the rent agreed upon, which generally is only nominal (R.F.);

     [Skt.{}-kauvl → த.சா வதக்க ல்]

சா வதக் த்தைக

 
 சா வதக் த்தைக cācuvadagguddagai, ெப.(n.)

சா வதக்கவல் பாரக்்க;see {}.

சா வதப்ப

 
 சா வதப்ப  cācuvadappagudi, ெப.(n.)

   வ ரிைம (க ல்); நிலக் த்ைத ல் வாங்கப்ப ம் நிைலக் த்தைகப்பணம்; fixed rent, as in a 
permanent lease.

     [சா வதம் + ப ]

     [Skt.{}த.சா வதம்]

சா வதப்பைன

 
 சா வதப்பைன cācuvadappaṉai, ெப.(n.)

   பட்டாநில ம் றரக்் ரித்தன் ப் பட்டாதாரக்்ேக உரிைமயான பைன;     [சா வதம் + பைன]

     [Skt.{} → த.சா வதம்]
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சா வதம்

சா வதம் cācuvadam, ெப.(n.)

   1. நிைல ேப ைடைம; ஈ ல்காலம் (நிக் யம்);; perpetuity, eternity.

     "சா வத டக்ல....வ் ேயாம நிைலைய (தா . வ ள் .3);

   2. அைசயாநிைல; immobility, steeddd fastness.

   3.  ேப  (ேமாடச்ம்); (சங்.அக);; eternal bliss, salvation.

   4. சா வதக்க ல் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.{} → த.சா வதம்]

சாஞ்ச யம்

 
 சாஞ்ச யம் cāñjaliyam, ெப.(n.)

   நிைல ன்ைம; instability, fickleness.

     "அவன் மனத் ச ்சாஞ்ச யம் உைடயவன்" (சங்.அக);

     [Skt.{} → த.சாங்ச யம்]

சாஞ் த்தன்

 
 சாஞ் த்தன் cāñjittaṉ, ெப.(n.)

சா த்தன் (ப ப பாச); பாரக்்க;see {}.

     [Skt.samsiddha → த.சஞ் த்தன்]

சாட்சாத்கரி-த்தல்

சாடச்ாத்கரி-த்தல் cāṭcātkarittal,    4. ெச. ன்றா  (v.t.)

   ேநேர கா தல்; to visualise, realize.

     " யானித் ச ்சமா த் ச ்சாடச்ாத்கரிப்பன் ( . .66,ஞானப்);.

     [Skt.{} → த.சாடச்ாத்கரி-,]

சாட்சாத்காரம்

சாடச்ாத்காரம் cāṭcātkāram, ெப.(n.)

   ேநரில் உணரை்க; direct or actual perception, realization.

     "சாடச்ாத்காரக் ரமத் ல் அ ந் " ( . .6,6.ஞானப்);.

     [Skt.{} → த.சாடச்ாத்காரம்]

சாட்சாத்

சாடச்ாத்  cāṭcāttu, ெப.(n.)

   1. ெவளிப்பைட; manifestly, evidently

   2. கண் ; actually, really, directly.

     [Skt.{} → த.சாடச்ாத் ]

சாட்

சாட்  cāṭci, ெப.(n.)

   1. ேநரிற் பாரத்்த ந்தவன்-ள்; eye-witness.

   2. வழக் ல் சான்  ேவா-ன்-ள்; witness in court.

     "சாட் யைழத்த ம்" (  சாத்தான நான்மணிமாைல, 53;  வாலவா.பக்.27);.

   3. உட ண் ம் ந் ; guest, as dining at the same table.

     "சாட் யறப் ப யா ைய" ( ப் .266);.

   4. ைசதன்யம் ( ன்.);;த.வ.சான்றாளர்

     [Skt.{} → த.சாட் ]
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சாட் க்கட்டைள

 
 சாட் க்கட்டைள cāṭcikkaṭṭaḷai, ெப.(n.)

சான் ைரக்க அைழப்  (சாட் , சம்மன்);

 summons for witnesses.

     [சாட் +கட்டைள]

     [Skt.{} → த.சாட் ]

சாட் க்காரன்

 
 சாட் க்காரன் cāṭcikkāraṉ, ெப.(n.)

சாட்  பாரக்்க;see {}.

     [சாட்  + காரன்]

சாட் காட் -தல்

சாட் காட் -தல் cāṭcikāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   தன் ற் க்  சான்றாக எ த் ச ்ெசால் தல் ( ன்.);; to cite authority for a statement.

     [சாட்  + காட் -]

     [Skt.{} → த.சாட் ]

சாட் ேகா -தல்

சாட் ேகா -தல் cāṭciārudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   வழக் ல் சான்றாளைரக் ப் தல்; to name or cite witnesses.

     [சாட் +ேகா -]

     [Skt.{} → த.சாட் ]

சாட் சாப்தா

 
 சாட் சாப்தா cāṭcicāptā, ெப.(n.)

சாட் ப்பட்  பாரக்்க;see {}.

     [சாட்  சாப்தா → சாட் ப்பட் ]

சாட் ப்பட்

 
 சாட் ப்பட்  cāṭcippaṭṭi, ெப.(n.)

   சான்றாளரக்ளின் ெபயர ் க்கப்பட்ட பட் யல்; list of witnesses.

     [சாட்  + பட் ]

     [Skt.{} → த.சாட் ]

சாட் ப்ப

 
 சாட் ப்ப  cāḍcippaḍi, ெப.(n.)

   வ ச ்ெசல ற்காகச ்சான் ைரப்ேபாரக் க் க் கட் ம் பணம்;     [சாட்  + ப ]

     [Skt.{} → த.சாட் ]
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சாட் ப்ெபட்

 
 சாட் ப்ெபட்  cāṭcippeṭṭi, ெப.(n.)

   சான்றாளரக்ள் நின்  வாக் லம் ெகா க் ம் இடம்; witness-box.

த.வ.சான்றாளர ் ண்

     [சாட்  + ெபட் ]

     [Skt.{} → த.சாட் ]

     [P]

சாட் தம்

 
 சாட் தம் cāṭcipūtam, ெப.(n.)

   சான்றா (சாட் யா); ப்ப  (சங்.அக.);; that which is a witness.

     [Skt.{} → த.சாட் தம்]

சாட் தமா -
த்தல்

சாட் தமா -த்தல் cāṭcipūtamāyiruttal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ேநாக் ன்  (உதா னனாய்); ேநாக் த்தல்; to be an indifferent or passive witness to an event.

     [சாட்  +  தமாய் + இ ]

சாட் ேபாசனம்

 
 சாட் ேபாசனம் cāṭcipōcaṉam, ெப.(n.)

    ந் னேரா  உண் ம் உண ; dining in company with guests.

த.வ. ந் ணா

     [Skt.{} → த.சாட் ேபாசனம்]

சாட் ேபா -தல்

சாட் ேபா -தல்1 cāṭcipōṭudal,    17 ெச. ன்றா  (v.t.)

   சாட்  ேகா தல்; to cite, as witness.

     [சாட்  + ேபா -,]

     [Skt.{} → த.சாட் ]

 சாட் ேபா -தல்2 cāṭcipōṭudal,    20 ெச. . .(v.i.)

     (பத் ர); ஆவணம் த யவற் ன் சான்ெறாப்ப தல்;

 to sign one's name as attesting witness in bond etc.,

     [Skt.{} → த.சாட் ]

சாட் யம்

 
 சாட் யம் cāṭciyam, ெப.(n.)

   வழக் ற் ஞ்சான்  (சங்.அக.);; testimony, deposition.

     [Skt.{} → த.சாட் யம்]

சாட் ெயாப்பைன

சாட் ெயாப்பைன cāṭciyoppaṉai, ெப.(n.)

   1. சாட் யம் பாரக்்க;see {}.

   2. வாய் லமாக ம் எ த்  லமாக க மா ள்ள சான் ; oral and documentary evidence.

   3. சான்  ஒப்பம்; attestation by a witness.

     [Skt.{} → த.சாட் ]
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சாட் வாங் -தல்

சாட் வாங் -தல் cāṭcivāṅgudal,    9 ெச. . . (v.i.)

   1. சான்றாளைர உசாவல் ( ன்.);; to examme witness, to take down evidence.

   2. சான்றாளரின் ைகெயாப்பம் வாங் தல்; to get the attestation.

     [Skt.{} → த.சாட் ]

சாட் சாரைண

 
 சாட் சாரைண cāṭcivicāraṇai, ெப.(n.)

   சான்றாளைர அறமன்றத் ல் வான தல்; examination of witness.

த.வ. சான் உசாவல்

     [Skt.{}-{} → த.சாட் சாரைண]

சாட் -தல்

சாட் -தல் cāḍciviḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   வழக் ல் சான்றாளைர உசாவல் ெசய்தல்; to let in evidence.

     [Skt.{} → த.சாட் ]

சாட் ளங் -தல்

சாட் ளங் -தல் cāṭciviḷaṅgudal,    7 ெச. . .(v.i.)

   சான்றாளைர (ஆய் ); உசாவல் ெசய்தல்; to examine witness.

     [Skt.{} → த.சாட் ]

சாட் ைவ-த்தல்

சாட் ைவ-த்தல் cāṭcivaittal,    4 ெச. . .(v.i.)

சாட்  ேபா தல் பாரக்்க;see {}.

     [சாட் +ைவ-,]

சாட் ட்ைச

சாட் டை்ச cāṭcutīṭcai, ெப.(n.)

   அ ேணாக்க ேநான்  (நயன டை்ச);;     "சாட் ச டை்ச னாேல ஆணவ மலத்ைத ம் நீக்  
( . .12,7,  வாக்.);

த.வ.ேநாக்  அ ளிப்

     [Skt.{} → த.சாட் டை்ச]

சாட்டங்கமாக

 
 சாட்டங்கமாக cāṭṭaṅgamāka,  .அ.(adv.)

உட ன் எட்  இடங்கைள தைர ல் ப ம்ப யாக

 prostrating

     'ெபரியவரக்ள் ன் சாட்டாங்கமாக ந்  வணங் னான்'.

த.வ.ெந ஞ்சான் ைடயாக

சா யாயனீ

சா யாயனீ cāṭiyāyaṉī, ெப.(n.)

    ற்ெறட்  மைறக ள் ஒன் (சங்.அக.);; an upanisad one of 108.

     [Skt.{} → த.சாட் யாயனீ]

சாட்ணி

 
 சாடண்ி cāṭṇi, ெப.(n.)

   அ ப் ; burning, destruction, as of records.

     "பைழய பத் ரங்கள் சாடண்ிக்  அ ப்பப்பட்டன." (C.G.);

த.வ.ந , அ ப் .

     [U.{} → த.சாடண்ி]
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சாடராக் னி

சாடராக் னி cāṭarākkiṉi, ெப.(n.)

   உணைவச ்ெசரிக்கச ்ெசய் ம் வ ற் த் ; digesting agency, considered a fire or heat abiding in the stomach.

     "ேதப ல வா ஞ் சாடராக் னி ெசா க் ம்." ( ரேபாத.44, 16);

     [Skt.{}-agni → த.சாடராக் னி]

சாடாவாக

 
 சாடாவாக cāṭāvāka,  completely, entirely.

சாண் ல் யம்

சாண் ல் யம் cāṇṭilliyam, ெப.(n.)

    ற்ெறட்  மைற ல்கெளான்  (சங்.அக.);; an upanisad, one of 108.

     [Skt.{} → த.சாண் ல் யம்]

சாண்மா ரன்

 
 சாண்மா ரன் cāṇmāturaṉ, ெப.(n.)

    கக்கட ள் (இலக்.அக.);; Lord Murugan.

     [Skt.{} → த.சாண்மா ரன்]

சாணக்

 
 சாணக்  cāṇakki, ெப.(n.)

சானிைக (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [U.{} → த.சாணக் ]

சாணக் யம்

 
 சாணக் யம் cāṇakkiyam, ெப.(n.)

   கரவடம் (தந் ரம்);; art, stratagem.

     "அவன் சாணக் யெமல்லாம் ப க்க ல்ைல (நாஞ்.);.

த.வ.வலக்காரம்,  ண் ழ்ச் த் றம்

     [Skt.{} → த.சாணக் யம்]

சாணக் யன்

சாணக் யன் cāṇakkiyaṉ, ெப.(n.)

   1. வடெமா ல் அரத்்தசாத் ரம் இயற் ய வ ம் சந் ர ப்தரின் அைமசச்ராக ம் 
ளங் யவர;் author of the Artha-{} in sanskrit and minister of Candra gupta

   2.2.சந் ரக்காரன்; cunning, artful person.

     [Skt.{} → த.சாணக் யன்]

சாணாக்

 
 சாணாக்  cāṇākku, ெப.(n.)

சாக்கணாக்க  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [U.{} → த.சாணாக் ]

சாத் கம்

சாத் கம் cāttigam, ெப.(n.)

சாத் கம் பாரக்்க;see {}.

     "தாமதத் டனிராசதஞ் சாத் க ெமன் ம்" (ஞானவா. .7);.

     [Skt.{} → த.சாத் யம்]
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சாத் கன்

சாத் கன் cāttigaṉ, ெப.(n.)

சாத் கன் பாரக்்க;see {}.

     "சாத் கனாய்ப் பரதத் வந் தா ன்னி" ( மந்.1696);.

     [Skt.{} → த.சாத் கன்]

சாத் யதன்ம க
லம்

சாத் யதன்ம கலம் cāddiyadaṉmavigalam, ெப.(n.)

   சாதன் ய ட்டாந்த வாபாசம் ஐந்த ள் ஒன்றாய் சத்தம் நித்தம் அ ரத்்தத்தால் த் ேபால் என்  
காட்டப்பட்ட ட்டாந்தத் ற் த்  அ ரத்்தமாய் நின் ம் அநித் யமாதல் ேபாலச ்
சாத் யதன்மங் ைற  பட் ப்ப  (மணிேம.29:349);; a fallacious example defective in {} or the major term, one 
of five-{}-{}-v-{}, q.v.

     [Skt.{}-dharma-vi-kala → த.சாத் யதன்ம கலம்]

சாத் யம்

சாத் யம் cāttiyam, ெப.(n.)

   1. இயல்வ  (சா க்கத்தக்க );; that which is practicable, possible, attainable.

     " ைழெவ லாஞ்சாத் ய மாக்கம்" (ேச .சாத் யா.);.

   2. சாத் யேராகம் பாரக்்க;see {}.

     " ணியள  சாத் யம் அசாத் யம் யாப் ய ெமன் ஞ் சா ேவ பா ம்" ( றள், 949, உைர);.

   3. அ மான ப் ள் ணியப் படேவண் ம் ெபா ள் (log);; that which remains to be proved or concluded, the 
major term, dist fr. {}.

     "சாதன சாத் ய ைவயந்  வயம்" (மணிேம.27, 29);.

   4. ேயாக பத்ேதழ ள் ஒன்  ( தான.பஞ்சாங்க.24, உைர);;   5. எண் வைக ரிைமக ள் 
(அட்டேபாகங்);க ள் ைளெபா ரிைம (C.G.);; right to fruits of the earth, one of {}, q.v.

     [Skt.{} → த.சாத் யம்]

சாத் யர்

சாத் யர ்cāttiyar, ெப.(n.)

   ேதவ ள் ஒ  சாரார;் a class of celestial beings.

     " வேதவர ்வ க்கள் சாத் யரா  ண்ணவர"் (ேச .க ரத்்.7);.

     [Skt.{} → த.சாத் யம்]

சாத் யேராகம்

 
 சாத் யேராகம் cāttiyarōkam, ெப.(n.)

    ரக்்கக் ய ேநாய்; curable disease, oneof three {}, q.v.

     [Skt.{}+rogam → த.சாத் யேராகம்]

சாத் யா யா
த்

சாத் யா யா த்  cāttiyāviyāvirutti, ெப.(n.)

   ைவதன் ய ட்டாந்தவாபாசவைக ஐந்த ள் ஒன்றாய் சத்தம் நித்தன் அ ரத்்தத்தால் 
பரமா ப்ேபால் என்  காட்டப்பட்ட ைவதன் ய ட்டாந்தத் ல் பராமைவ நித்த ம் 
மரத்்த மாதலால் சாதனதன்மம் ண்  சாத் யதன்மம் ளாெதா வ  (மணிேம.29:403);;     [Skt.{}+a-{} 
→ த.சாத் யா யா த் ]

சாத் ேயகவசனம்

 
 சாத் ேயகவசனம் sāttiyēkavasaṉam, ெப.(n.)

   சா ைய ணரத்் தற்  வ ம் ஒ ைம;     [Skt.{}-vacana → த.சாத் ேயகவசனம்]

சாத் ர ட்ைச

சாத் ர டை்ச cāttiratīṭcai, ெப.(n.)

    க்ைக ( டை்ச);ேயழனள் வாகமதத் வங்கைள ஆ ரியன் மாணவ க்  ஓ ப்ப  
(உபேத ப்ப ); (சாத் ர ை யான  ைசவாகமா  வசாத் ரப் ெபா ைளப் ேபா த்தலாம்); 
( . .8,3, உைர);;
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சாத் ரபஞ்சகம்

 
 சாத் ரபஞ்சகம் cāttirabañjagam, ெப.(n.)

   இெலௗ க சாத் ரம், ைவ கசாத் ரம், அத் யாத் மசாத் ரம், அ மாரக்் கசாத் ரம், 
மந் ரசாத் ரம் என்  ஐவைகப்பட்ட சாத் ரம்; the five sciences, ilaukika-{}, vaitika {}, {}-{}, {}-k-kika-{} and 
mantira-{}.

சாத் ரேப

 
 சாத் ரேப  cāttirapēti, ெப.(n.)

   மாைழ கலந்த மணல் வைக (ைவ. .);; a kind of ore.

சாத் ரம்

சாத் ரம்1 cāttiram, ெப.(n.)

   1.  ல்; science.

   2. ேசா ட ல்; astrology or astromony.

   3. த ர;் curd.

   4. ம த் வம் (ைவத் யம்);; medical science.

 சாத் ரம்2 cāttiram, ெப.(n.)

   1.  ல்; treastise, especially religion or scientific.

   2. ேவதாந்தம், த க்கம் த ய ல்,

 department of knowledge as {}, tarka, {} etc.

   3. அ யல் ல்; science.

     "சாத் ரம் பலேப ஞ் சழக்கரக்ாள்" (ேதவா.1070,3);.

த.வ.அ ல்

     [Skt.{} → த.சாஸ் ரம் → சாத் ரம்]

சாத் ரமாணி

சாத் ரமாணி cāttiramāṇi, ெப.(n.)

   மாணவன் (S.I.I.V.500);; student.

     [சாத் ரம்+மாணி]

     [Skt.{} → த.சாத் ரம்]

சாத் ர யற்

 
 சாத் ர யற்  cāttiramuyaṟci, ெப.(n.)

   சாத் ர ைறப்ப  சடங்  ெசய்ைக ( ன்.);; performing religious ceremonies according to the {}.

     [சாத் ரம்+ யற் ]

     [Skt.{} → த.சாத் ரம்]

சாத் ரர்

சாத் ரர ்cāttirar, ெப.(n.)

   மாணவர;் students.

     " வரச்ாத் ரர ்அ ர் ெசய்வ " (T.A.S.III.173);.

     [Skt.{} → த.சாத் ரர]்
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சாத் ரவாராய்ச்

 
 சாத் ரவாராய்ச்  cāttiravārāycci, ெப.(n.)

    லாராய்ச் ; scientific research.

     [சாத் ரம்+ஆராய்ச் ]

     [Skt.{} → த.சாத் ரம்]

சாத் ரேவரி

 
 சாத் ரேவரி cāttiravēri, ெப.(n.)

   தண்ணீர ் ட்டான் (மைல.);; a common climber.

     [Skt.{} → த.சாத் ரேவரி]

சாத் ராலவணம்

 
 சாத் ராலவணம் cāttirālavaṇam, ெப.(n.)

   ெபாட் ப் ; saltpetre.

சாத் ரி

சாத் ரி cāttiri, ெப.(n.)

   1. ேவதம ந்தவன்; one versed in the {}.

   2. கற்றவன்; learned man.

   3. பாரப்்பனரக் க்  வழங் ம் பட்டப் ெபயரக் ள் ஒன் ; a title, especially of {}-Brahmin.

     [Skt.{} → த.சாத் ரி]

சாத் ரிய

சாத் ரிய cāttiriya, ெப.அ.(adj.)

   1. பழங்காலத் ல் ேதாற் க்கப்பட்ட அைமப் , தரம் த யவற்ைற அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட 
உயரவ்ான, கலப்பற்ற; classical.

     "சாஸ் ரிய சங் ரம், சாஸ் ரிய கைலகள்".

   2. (அ.வ.); ( ப் ட்ட ஒன் ன்); வைரய க்கப்பட்ட, ஒ ங்கான; traditional.

     "இங்ேக சாஸ் ரிய ைறப்ப  ைதயல் கற் த்தரப்ப ம்".

     [Skt.{} → த.சாத் ரிய]

தக் சராயன்

 
 தக் சராயன் takkisarāyaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ந மணப் (வாசைன); பண்டம் (ெபான்னம்பர)்; ( .அ.);; a kind of amber.

தக் ணாக் னி

தக் ணாக் னி takkiṇākkiṉi, ெப. (n.)

   யாகத்  ன்ற ள் ஒன்  ( .181, உைர);; one of the three sacred fires of {} sacrifice.

     [Skt. {} → த. தக் ணாக் னி]

தக் யா

 
 தக் யா takkiyā, ெப. (n.)

    கம ய சடங்கா ரியர ்(fakir);களின் இ ப் டம்; residence for fakirs. (C.G.);.

     [Persn. takya → த. தக் யா]
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தக் ர்

 
 தக் ர ்takcīr, ெப. (n.)

    ற்றம் (C.G);; guilt, fault, offence, crime.

     [Ar. {} → த. தக் ர]்

தக் ர்நாமா

 
 தக் ரந்ாமா takcīrnāmā, ெப. (n.)

    ற்றப்பத் ரிைக; charge-sheet (C.G.);.

     [Ar. Taqsir + U. {} → த. தக்க ரந்ாமா]

தக் ர்

 
 தக் ர ்takpīr, ெப. (n.)

   அல்லா  அக்பர ்என்  கம யர ் ம் வாழ்த் ச ்ெசால்; exclamation of praise (Muham);.

     [Ar. takbir → த. தக் ர]்

தக்ரமானிசம்

 
 தக்ரமானிசம் takramāṉisam, ெப.(n.)

   ேமா டன் உண் ம் வ த்த இைறச் ; meat fried with ghee and eaten with buttermilk. (சா.அக.);.

     [Skt. {} → த. தக்ரமானிசம்]

தக ல்தார்

 
 தக ல்தார ்tagasiltār, ெப.(n.)

   வட்டாட் யர,் மாவட்ட ஆட் ய க் க் ழ் வட்டத் ல் அர ைற தண் ம் அ காரி; a revenue- officer 
incharge of a taluk under the district collector.

த.வ. வட்டாட் யர்

     [U. {} → த. தக ல்தார]்

தகரர்ீ

 
 தகரீர ்tagarīr, ெப.(n.)

    ற்காலத் ல் பராமரிப்  ேமற்பாரை்வயாளரக் க் க் ெகா த்  வந்த தர ; percentage or allowance 
given in former days to superintendents of public works. (C.G.);.

     [Ar. {} → த. தகரீர]்

த த்

த த்  taāttu, ெப.அ.(adj.)

   1. சரியான; correct, true (C.G.);.

   2. ெதளிவான; distinct, clear.

     [Ar. tahqiq → த. த த் ]

த தாய்

 
 த தாய் taātāy,  .அ.(adv.)

   நம் க்ைகயாய்; reliably, as from personal knowledge.

அவன் த தாய்ச ்ெசால் றான்' (ெச.வ.);.

     [Ar. aqida → த. த  + ஆய்]

411

www.valluvarvallalarvattam.com 17847 of 19068.



தசக் ரிவன்

தசக் ரிவன் tasakārivaṉ, ெப.(n.)

பத் த் தைலேயான், இராவணன்;{}

 as ten heads.

     "தசக் ரீவற் ைளேயாற் " ( வ். ெபரிய . 8, 6, 7);.

     [Skt. {} → த.தசக் ரிவன்]

தசகண்டன்

 
 தசகண்டன் tasagaṇṭaṉ, ெப.(n.)

தசக் ரிவன் பாரக்்க (இலக். அ.);;see {}.

     [Skt. {} + தச + கண்டன்]

தசகம்

 
 தசகம் tasagam, ெப.(n.)

   பத்  ெசய் ட ்ெகாண்ட ப வல் ( ரபந்தம்);; a poem of ten stanzas.

த.வ. ப கம்

     [Skt. {} → த. தசகம்]

தசகரம்

தசகரம் tasagaram, ெப.(n.)

   1. பகல் உறக்கம்; day sleep.

   2. காமம்; lust. (சா.அக.);

தசகாரியம்

தசகாரியம் tasakāriyam, ெப.(n.)

   1. ெமய் வம் (தத் வ பம்);, ெமய்க்காட்  (தத் வதரிசனம்);, ெமய்த் ய்ைம (தத் வ த் );, 
ஆதன் உ வம் (ஆன்ம பம்);, ஆதன் காட்  (ஆன்ம தரிசனம்);, ஆதன் ய்ைம (ஆன்ம த் );, 

வ வம் ( வ பம்);,  வக்காட்  ( வதரிசனம்);,  வேயாகம்,  வ கரச்்  ( வேயாகம்); என்ற 
ஆதன் பட்ட  (ஆன்மா பவ); நிைலகள்;     (Saiva);, the ten spiritual experiences of the soul in its path towards 
final deliverance, viz. {}, tattuva- sutti, {},

   2. பண்டார சாத் ரத் ள் அம்பலவாண ேத கர,் தட் ணா ரத்்  ேத கர,்  வா  நாத ேத கர ்
என்ற வரால் இயற்றப்பட்ட ன்  ைசவக் ெகாண்  (ைசவ த்தாந்த);  ல்கள்; the three saiva {} 
treatises by {} and {} (q.v.);.

   3.  தம்பர நாத ேத கர ்இயற் ய ைசவக்ெகாண்  (ைசவ த்தாந்த);  ல்; a Saiva {} treatise by {}.

   4. மாயா பம், மாயாதரிசனம், மாயா த் ,  வ பம்,  வதரிசனம்,  வகத் ,  ரம பம், 
ரமதரிசனம், ேதக ைகவல் யம்,  ேதக ைகவல் யம் என்ற அதன் கர்  ஆன்மா பவ நிைலகள் 

(ேவதா.தச. கட.்);; the ten achievements of the self in its path towards realization, viz.: {}.

த.வ. ப ன் க மம்

     [Skt. {} → த. தச]

தச ணம்

 
 தச ணம் tasaguṇam, ெப.(n.)

   ப ன்மடங் ; ten times. (சா.அக.);.

     [Skt. {} → த. தச+ ணம்]

தச லம்

தச லம் tasasīlam, ெப.(n.)

    த்தத் ற  க க்கான பத்  வைகயான ஒ க்க ெந கள் (மணிேம. 21, 57, உைர);;     [Skt. {} + {} → த. 
தச லம்]
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தசதானம்

 
 தசதானம் tasatāṉam, ெப.(n.)

   பாரப்்பனர ்( ராமணர)்;க க்  நன்னாடக்ளில் த ன்ற மா  (ப );, நிலம் ( ); எள், ெபான், ெநய், 
ஆைட, ெவல்லம், ெநல், ெவள்ளி, உப்  என்ற பத்  வைகக் ெகாைடகள்; gifts to brahmins made on ceremonial 
occasions of ten

 kinds viz. {}, nilam, {}.

     [Skt. {} → த. தச]

தச க்

 
 தச க்  dasadikku, ெப.(n.)

   நான்  ெபரிய ைசக ம், நான்  ேகாணத் ைசக ம், ேம ங் ம் ஆ ய பத் த் க் கள்; the 
ten regions of the earth, comprising the eight directions and the upper and the lower regions.

     [Skt. {} → த. தச+ க் ]

தச ட்ைச

தச டை்ச tasatīṭsai, ெப.(n.)

   1. மந் ர (மாந் ரிக);  ற் ெசால் ள்ள சத்  வம் ( டை்ச);,  வக் வம் ( டை்ச); இ  
இயல்பாக (சாதாரணமாக);  ச் ப்ப ற்  ( ராணாயாமம்); ெசய்வதற்  ன்னதாகேவ உடம்ைபப் 
வ ப்ப த்த ேவண்  ஒதப்பட்ட மந் ர ெவ த் கள்;   2.  நீ ப்ைப, பத் த் தடைவ கைறத் ம், 
காயைவத் ம் அல்ல  காய்ச் ம் ெதளி த் ம் உப்ைபத் ய்ைம ( த் ); ெசய்தல்; purifying or 
cleaning the fuller's earth. It is disolved in pure rain water filtered and kept in the hot sun for evaporation the resulting salt is 
again dissolved in rain water filtered and evaporated as before thus it is repeated ten times, this salt is used in Alchemy. 
(சா.அக.);

தசநரம்

 
 தசநரம்  tasanarambu, ெப.(n.)

தசநா  பாரக்்க;see {}. (சா.அக.);

     [Skt. dasa →த. தச + நரம் ]

தசநவம்

தசநவம் tasanavam, ெப.(n.)

   ஒ நா ; a country.

     "தசநவப் ெபயர ்................ அகணிநா " (கம்பரா. ஆ ெசல். 16);.

தசநா

தசநா  tasanāṭi, ெப.(n.)

   இைட,  ங்கைல,  ைன, காந்தாரி, அத் ங் ைவ, சங் னி,  டா,  , கன்னி, அலம் ைட 
ெயனப் பத் வைகப்பட்  உ ர ்( வாச);க் காற்  இயங் தற் ரிய வ யா ய நா கள் ( லப். 3, 26, 
உைர, பக். 84);; the ten tubular vessels of the human body, believed to be the principal channels of the vital spirit viz. {}.

     [Skt. {} → த. தசம் +நா ]
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தசநாதம்

தசநாதம்2 tasanātam, ெப.(n.)

   மனித உடம் ல் உள் (அந்தர)்; க ேநாக் ைடயவர ்க க்  ளங் ம் பத்  வைக ஓைசகள்; the ten 
sounds heard by those who have the in sight. (சா.அக.);

     [Skt. {} → த. தசநாதம்]

   1. மணி - bell,

   2. கடல் - sea,

   3. யாைன - elephant,

   4.  ழல் - fruit,

   5. ேமகம் - clouds thunder,

   6. வண்  - bees,

   7.  ம்  - dragonfly,

   8. வைள - conch,

   9. ேபரிைக - big drum,

   10. யாழ் - veena like instrument.

தசப் ரசாப

தசப் ரசாப  dasappirasāpadi, ெப.(n.)

   மரீ , அத் ரி, அங் ர ,  லத் யர,்  லகர,்  ர , வ ட்டர,் தசர,்  , நாரதர ்என்ற பத்  ைணப் 
ரமரக்ள் ( . .2, 29,  வாக்.);; lords of created beings, numbering ten, viz. {}, arikiresu, pulastiyar, pulakan, kiratu, vasi 

star, tak sar, piruku, {}.

     [Skt. {} → த. தசப் ரசாப ]

தசப் ரா ற்பவம்

 
 தசப் ரா ற்பவம் tasappirātuṟpavam, ெப.(n.)

    மா ன் பத்  றப் கைளப் பற் க் ம் ல்;     [Skt. {} → த. தசப் ரா ற்பவம்]

தசப்ெபா த்தம்

 
 தசப்ெபா த்தம் tasapporuttam, ெப.(n.)

   பத் வைகத ் மணப் ெபா த்தங்கள்; the ten kinds of marriage fitnesses.

     [Skt. {} → த. தசம்+ெபா த்தம்]

தசபந்தம்

தசபந்தம் tasabandam, ெப.(n.)

   1. ெச த்த ேவண் ம் வரி ற் பத் ெலான்ைற ளம் ெவட்டல் த ய ெபா ச ்ெசயல் (த மங்); 
கைள நடத் ம் ெபா ட்  நீக் ைக (W.G.);; deduction of 1/10 of the land-tax to compensate for some public work, as 
the construction of a tank.

   2. தசபந்த னாம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. தசம்]

தசபந்த னாம்

 
 தசபந்த னாம் tasabandaviṉām, ெப.(n.)

   ெபா ச ்ெசயல் (த மங்);கள் நடப்பதற்காகத் ரை்வ ைறத்  டப்பட்ட மானியம் (C.G.);; grant of land 
at a favourable assessment of grant of land-revenue given on account of some work of public utility rendered by the grantee.

தசபலன்

தசபலன் tasabalaṉ, ெப.(n.)

    த்தன் (மணிேம. 29, 26, உைர);; Buddha, as fortified by tasa- {}.

     [Skt. {} → த. தசம்]
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தசபார ைத

தசபார ைத dasapāramidai, ெப.(n.)

    த்த பத க் ரிய தானம்,  ணம் ( லம்);, ெபா ைம (ஷைம);,  ரியம், ஊழ்கம் ( யானம்);, 
ரஞ்ைஞ, வ வைக (உபாயம்);, இரக்கம் (தைய);, பயன் (பலம்);, அ  (ஞானம்); என்ற பத் க் ணச ்
றப்  ( ேசடங்);கள் (மணிேம. 26, 45, உைர);; the ten transcendental virtues necessary for buddhahood viz. {}.

தச ன்னம்

 
 தச ன்னம் tasabiṉṉam, ெப.(n.)

   தசா சம் பாரக்்க;

தசமசச்பாடாணம்

 
 தசமசச்பாடாணம் tasamassapāṭāṇam, ெப.(n.)

   கசச்ால நஞ் ; a kind of arsenic. (சா.அக.);.

தசமப் ள்ளி

 
 தசமப் ள்ளி tasamappuḷḷi, ெப.(n.)

     எண்ைண அ த் , ம ப் ல் ஒன்ைற டக் ைறந்த எண்ைணப் ப ன்ம (தசம);ப் ப களாகப் 
ரித் க் காட்ட இடப்ப ம் ள்ளி; decimal point.

த.வ. ப ன் ள்ளி

     [Skt. {} → த. சமம் +  ள்ளி]

தசமபாகம்

தசமபாகம் tasamapākam, ெப.(n.)

   1 பத் ல் ஒ  பங் ;   1/10 of a share,

   2. நா க் கணியத் ல் ஒ  ப ; a portion of {} astrology (சா.அக.);.

     [Skt. {} → த. தசமம்+பாகம்]

தசமம்

 
 தசமம் tasamam, ெப.(n.)

   பத்தவா ; tenth.

     "தசமஸ்கந்தம்".

     [Skt. {} → த. தசமம்]

தசமன்

 
 தசமன் tasamaṉ, ெப. (n.)

   உ ர;் soul. (சா.அக.);.

தசமா

தசமா tasamā, ெப.(n.)

   உ ப் ப த்தப்பட்ட மனித வாழ்நாள் (ஆ ள்);   ஆண் ன் இ  பாகம்; the 10th and the last stage of 
the prescribed human life (from 91 to 100 years);. (சா.அக.);

     [Skt. dasama → த. தசமா]

தசமா யம்

தசமா யம் tasamāsiyam, ெப.(n.)

   பத்  மாதக் ழந்ைத; full term foetus, 10 months foetus. (சா.அக.);

     [Skt. dasa, {} → த. தசமா யம்]

தச

தச  tasami, ெப.(n.)

   1. பத்தாம் நாள் ( );; the tenth lunar day of the bright or dark fornight.

     "உளம் ம் ந் தச தனி ஞற்  மானால்" (ேச .  ரா. 30);.

   2. பத்தாம் நாளி (தச );ல் உண் ம் பணியாரம்; a kind of bread, eaten especially in tasami.

     [Skt. {} → த. தச ]
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தச த் ரம்

தச த் ரம் tasamittiram, ெப.(n.)

   பத்  வைகத் ைணச ்சரக் கள்; the ten friendly drugs.

   1. ெவண்ெணய்-butter.

   2. ெசங்காரம்-borax.

   3.  ன் -jeweller's bead.

   4. ெவல்லம்-jaggery.

   5. ஆமணக் -castor seed.

   6. பழம்-lime fruit.

   7. ேதன்-honey.

   8. அளி-sweet liquor.

   9. கா  -fermented liquor, vinegar.

   10.  றா ன் எசச்ம் - doves excreta. (சா.அக.);

     [Skt dasa+mitra → த. தச த் ரம்]

தச கந

 
 தச கந  dasamuganadi, ெப.(n.)

   கங்ைக ( ங்.);; the ganges.

     [Skt. {} + த. muga+nati → த. தச கந ]

தச க தயாக்
னி

 
 தச க தயாக் னி dasamugavudayāggiṉi, ெப.(n.)

   காய்சச்ல் ஏற்ப ம் ெபா  ெகா க் ம் ஒர ்ஆ ரே்வத ம ந் ; an ayurvedic medicine prescribed for fevers. 
(சா.அக.);

தச கன்

தச கன் tasamugaṉ, ெப.(n.)

   பத் த் தைல ைடயவன் (இராவணன்);;{}.

     "தச க ெனரிதா ஒன்  சண்ைபயான்" (ேதவா. 141, 9);.

     [Skt. {} → த. தச+ கன்]

ள்ைளப்ப வத் ல் இராவணன் க த் ல் அணி த்த ெதாண் (நவ); மணி மாைல ல் ஒவ்ெவா  
மணி ம் அவன் கம் ெதரிந்ததால் ெமாத்தம் பத்  கம் எனக் க ட்ட ெபயர ்தக கன் என

     "ப மசரிய" என் ம் சமண இராமாயண ல் றப்பட் ள்ள .

தச லக்கசாயம்

தச லக்கசாயம் tasamūlakkasāyam, ெப.(n.)

   1. பத்  வைக ம ந்  ேவரக்ைளக் ெகாண்  உ வாக் ம் க க் ; decoction prepared from the roots of ten 
plants.

   2. தச லம் பாரக்்க;see {}. (சா.அக.);

     [Skt. {} → த.தசம்+ லம்+Skt. {} → த.கசாயம்]

தச லம்

தச லம் tasamūlam, ெப.(n.)

கண்டங்கத்தரி,   வ ைண,  மல் , ெப மல் , ெந ஞ் ,  ல்வம், ெப ங் ழ், த தாைழ,

     [p]

   பா ரி, வாைக என்ற பத்  ம ந்  ேவரக்ள் (பதாரத்்த. 498);; the ten medicinal roots viz. {}.

     [Skt. {} → த. தசம்+ லம்]
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தசெமா

 
 தசெமா  tasamoḻi, ெப.(n.)

   ேமாேச வைரய த்த ( த்த); பத் க்கட்டைளகள்; the decalogue, ten commandments. (Chr.);.

     [Skt. {} → த.தசம் + ெமா ]

தசரதன்

 
 தசரதன் dasaradaṉ, ெப.(n.)

   அேயாத்  மன்னன்; the king of {}.

தசரா

தசரா tasarā, ெப.(n.)

   காளி ( ரக்்ைக); ன் ெபா ட்  மாளய கா வாைவ (அமா வாைசைய); அ த்  நிகழ்த்தப்ப ம் 
பத் நாட ்பண் ைக; a festival of 10 days in honour of {} in the bright fortnight immediately after {}.

     [Skt. {} → த. தசரா]

தசராத் ரஞா

தசராத் ரஞா  tasarāttirañāti, ெப.(n.)

   பத் நாள் ட் க் காத்தற் ரிய ஏ  தைல ைறக் ட்பட்ட வ க்  உரிைமப் பங்காளி; agnatic relations 
within the 7th degree, as persons for whom pollution for 10 days is ordained on occasions of birth and death.

தசராத் ரம்

 
 தசராத் ரம் tasarāttiram, ெப.(n.)

   பத்  நாள்; ten days. (சா.அக.);

தசரிப்

 
 தசரிப்  tasarippu, ெப.(n.)

   இலவயம், அன்பளிப்  (இனாம்); ( ன்.);; reward, present.

     [Ar. Tashrif → த. தசரிப் ]

தசவந்தம்

தசவந்தம் tasavandam, ெப.(n.)

தசபந்தம் பாரக்்க;see tasapandam. (S.l.l. lll, 161);.

     "தசவந்தங் காலள  ம்".

தசவ க்கம்

 
 தசவ க்கம் tasavarukkam, ெப.(n.)

    றப்  காலச ்சக்கரத்ைத ஒைர (இரா );,  றப்ேபாைர,  ேரக்காணம், சத்தமாங் சம், நவாங் சம், 
தசாங் சம்,  வாதசாங் சம், கலாங் சம்,  ரிசாங் சம், சட் யாங் சம் எனப் பத்  வைகயாகப் 

ரிக் ம் ரி ; ten fold division of horoscope. viz. {}.

தசவவதாரன்

 
 தசவவதாரன் tasavavatāraṉ, ெப.(n.)

{}.

     [Skt. {}+{} → த. தசவவதாரன்]

தசவா

 
 தசவா  tasavāyu, ெப.(n.)

   பத்  வைக வளிகள் ( ராணன், அபானன், உதானன்,  யானன், சமானன், நாகன்,  ரம்ன்,  கரன், 
ேதவதத்தன், தனஞ்சயன்); ( ங்.);; the ten vital airs of the body viz. {}.

     [Skt. dasa+{} → த. தசவா ]

417

www.valluvarvallalarvattam.com 17853 of 19068.



தசவா க்கள்

 
 தசவா க்கள் tasavāyukkaḷ, ெப.(n.)

   பத்  வளிகள் (தசவா க்கள்); ைக ன் ஐந்  ரல்களில் தங்  நிற் ம் பத்  வைக வளி 
(வா );க்கள்; the ten vital airs found to prevail in the five fingers. (சா.அக.);

     [Skt. dasa+ {} → த. தசவா .

     'கள்' பன்ைம ]

தசனப்ெபா

 
 தசனப்ெபா  tasaṉappoḍi, ெப.(n.)

   க நிறம் உள்ள பற்ெபா  வைககள் ( ன்.);; a black tooth powder which colours and strengthens the teeth.

     [Skt. {} → த. தசனம்]

தசனம்

தசனம் tasaṉam, ெப.(n.)

   1. பல் ( ங்.);; tooth.

   2. மைல  (யாழ்.அக.);; peak, summit.

   3. கவசம் ( ங்.);; armour.

     [Skt. {} → த. தசனம்]

தசனாஞ்

 
 தசனாஞ்  tasaṉāñsu, ெப.(n.)

   பல்ைல க் ெகாண் க் ம் ப்பான ஒ  ெபா ள்; enamel of tooth. (சா.அக.);.

த.வ. பற்காைர

தசேனாற்பவம்

தசேனாற்பவம் tasaṉōṟpavam, ெப.(n.)

   பல் ைளக்ைக (ைபஷஜ. 264);; dentition, teething.

த.வ.  ைளப்

     [Skt. {}+udbhava → த.தசேனாற்பவம்]

தசாகம்

 
 தசாகம் tacākam, ெப.(n.)

   இறந்தவரக்் ப் பத்தாம் நாட ்ெசய் ஞ் சடங்  (Brah.);; ceremony on the tenth day after a person's death.

த.வ. பத்தாம்நாள் நடப்

     [Skt. {} → த. தசாகம்]

தசாங்கத்தயல்

தசாங்கத்தயல் tacāṅgattayal, ெப.(n.)

   ஆ ரிய மண் லத(் த்);தால் அர ய ப் கள் பத்தைன ம் பா ம் ப வல் ( ரபந்த); வைக 
(ெதான்.283, உைர);; a poem in {} metre celebrating the ten constituents of a kingdom, one of 96 pirabandam.

த.வ. ஆ ரியப்ப னம்

     [Skt. dasa+{} → த. தசாங்கம் + இயல்]

தசாங்கப்பத்

தசாங்கப்பத்  tacāṅgappattu, ெப.(n.)

ேநரிைச ெவண்பாவால் அர ய ப் கள்

   பத்தைன ம் பா ம் ப வல் ( ரபந்த); வைக (இலக்.  . 840);; a panegyric poem in {} celebrating the ten 
constituents of a kingdom one of 96 pirabantam (q.v.);.

     [Skt. dasa+{} → த. தசாங்கம்+பத் ]

418

www.valluvarvallalarvattam.com 17854 of 19068.



தசாங்கம்

தசாங்கம்1 tacāṅgam, ெப.(n.)

   1. ெபயர,் நா , ஊர,் ஆ , மைல, ஊர் , பைட,  ர , தார,்

   ெகா  ( வாச.);;   யாைன, நா , ஊர,் ஆ , மைல,  ைர, ேதர,்  ர , தார,் ெகா  ( வா & 
ங்.);;   யாைன, நா , ஊர,் ஆ , மைல,  ைர, ெசங்ேகால்,  ர , தார,் ெகா  

(ெவண்பாப்.);;   யாைன, நா , ஊர,் ஆ , மைல,  ைர, தாைன,  ர , தார,் ெகா  ( டா.); என்  
பலவைகயாகக் ம் பத்  அர ய ப கள்; the ten constituents of a kingdom, viz. {}, according to {}, instread 
of {}, according to {}, instead of {} according to {} instead of {}, according to {}.

   2. பத்  வைக ந மணப் ெபா ள் ( ர யங்);களா லா ய ெபா ; incense prepared from ten aromatic 
substances, used in worship.

     [Skt. {} → த.தசாங்கம்]

 தசாங்கம்2 tacāṅgam, ெப.(n.)

   உடம் ன் பத்  உ ப் களினின்  றக் ம் ேமகேநாய்; a kind of veneral disease emanating from the 
affection often organs in the human system.

தசாங் சம்

தசாங் சம் tasāṅgisam, ெப.(n.)

   1. ஒைர (இரா );ையப் பத்தாகப் ரித் க் ேகாள் ( ரகங்);களின் நிைலையக் க் ச ்சக்கரம் 
(ேசா ட.  ந். 123);; a horoscopical chart wherein the position of each planet is determined by dividing its raci into ten 
parts, one of tasa-varukkam.

   2. தசா சம் பாரக்்க;see {}.

தசாசந்

 
 தசாசந்  tacācandi, ெப.(n.)

   ேகாள் ைசகளின் சந் ப் ; junction of the regnal periods of two planets.

     [Skt. {} → த. தசா]

தசாட்சரி

 
 தசாடச்ரி tacāṭcari, ெப.(n.)

தசாக்கரி பாரக்்க (சா.அக.);;see {}.

தசாண்டக்

 
 தசாண்டக்  tacāṇṭakāṟu, ெப.(n.)

   ஐந்  வைகப் பறைவகளா ய க டன், ேகா , ம ல்,  , காக்ைக ஆ யவற் ன் டை்ட க ம், 
ஊரவ்னவா ய உ ம் , அ ங் , ஆைம,  தைல, பாம்  ஆ யவற் ன் டை்ட க ம் ஆக இ ப  

டை்டகைளக் ெகாண்  உ வாக் ம் எண்ெணய் (ைதலம்); அல்ல  ெம ; a medicated oil or wax like 
preparation made from the eggs of five birds such as bramini kite, fowl, peacock, sparrow and crow and those of reptiles 
such as guana, biwalve fish, tortoise, alligator and snake. (சா.அக.);.

     [Skt. dasa + {} → த. தசாண்டம் +  ]

தசாண்டம்

 
 தசாண்டம் tacāṇṭam, ெப.(n.)

   ம ல், க டன், அைடக்கலங் , ெசம்ேபாத் , அ ங் , உ ம் ,  தைல த யவற் ன் பத்  
வைக டை்ட; the eggs of ten different kind of birds and reptiles-peacock, bramani kite, Indian house sparrow, shall fish, 
guana, alligator etc. (சா.அக.);.

     [Skt. dasa+ {} → த. தசாண்டம்]

தசாத
தசாத  tacātaru, ெப.(n.)

    ைரச ் கள் பத்  (அ வ. 17);; ten marks of horses.
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தசாநாதன்

தசாநாதன் tacānātaṉ, ெப.(n.)

   1.  ைசக் த் தைலைம ெகாள் ம் ேகாள்; the reigning planet of a particular period.

   2. நல்ல ேகாள் நிைல (தசாபலன்);; benign influence of a planet.

     [Skt. {} → த. தசாநாதன்]

தசாப்தம்

 
 தசாப்தம் tacāptam, ெப.(n.)

 decade.

     'இரண்  தசாப்தங்களில் பல அர யல் மாற்றங்கள் ஏற்பட்  ட்டன'.

     [Skt. dasa+abda → த. தசாப்தம்]

தசாபலன்

 
 தசாபலன் tacāpalaṉ, ெப.(n.)

   ேகாள் ஆட் க்காலத் ன் பலன்; influence of a planet in its regnal period.

     [Skt. {} → த. தசா]

தசாம்சம்

தசாம்சம் tacāmcam, ெப.(n.)

   1. பத் ெலா  பாகம்; a tenth part.

த.வ. ப ன்மம்

     [Skt. {} → த.தசா சம்]

தசார்

 
 தசார ்tacār, ெப. (n.)

   அணியம் (யாழ்.அக);; ready.

     [Persn. tayar → த. தசார]்

தசாவதாரம்

 
 தசாவதாரம் tacāvatāram, ெப.(n.)

    ன், ஆைம, பன் , மாந்த அரிமா (நர ங்கம்);, வாமனம், பர ராமன், இராமன், பலராமன், கண்ணன் 
( ட் ணன்);,  ைர (கல் ); என் ம் மா ன் பத் ப் றப் கள் ( ங்.);; the ten avatars of Visnu viz.: 
matsyam, {}, kalki.

த.வ. ஒன்பான் ேதாற்றர

     [Skt. {} →த. தசாவதாரம்]

தசாவதானம்

 
 தசாவதானம் tacāvatāṉam, ெப.(n.)

   ஒேர ேநரத் ல் நிக ம் (பத் ); ெசயல்கைளக் கவனித்  நிைன ல் இ த் ம் கைலத் றைம; the skill 
of responding to (ten); tasks performed simultaneously.

த.வ. ப ன் றன்

தசாவதானி

 
 தசாவதானி tacāvatāṉi, ெப.(n.)

   தசாவதானம் ெசய்பவர;் one who performs {}.

த.வ. ப ன் றனாளர,் ப ன் கவனகர்
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தசானன்

 
 தசானன் tacāṉaṉ, ெப.(n.)

தச கன் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {}.

த

த  tasiyu, ெப.(n.)

   1. மண்ணின் ைமந்தரான ஆரியரல்லாத இந் ய இனத்தார;் a non- Aryan natives of India.

     [Skt. dasyu → த. த ]

த ரேதவைத

 
 த ரேதவைத dasiradēvadai, ெப.(n.)

   இரடை்ட (அ னி);த் ேதவர ்(யாழ்.அக.);;{} the twin-gods.

தேசந் ரியம்

 
 தேசந் ரியம் tacēndiriyam, ெப.(n.)

   கன்ேமந் ரியம் ஐந் ம் ஞாேனந் ரி யைமந் ங் ய பத்  லன் (இந் ரியங்);கள் (யாழ்.அக.);; the 
ten organs of the human body consisting of the five {} and five {}.

தேசாபநிடதம்

 
 தேசாபநிடதம் dacōpaniḍadam, ெப.(n.)

   ஈசம், ேகனம், கடம்,  ர னம்,  ண்டகம், மாண் க் யம், ைதத் ரியம், ஐத் ேரயம், 
சாந்ேதாக் யம்,  கதாரணியம் என்ற பத் ச ் றப் ைடய உபநிடதங்கள்; ten important upanishads, viz. {}.

தேசாபநிசத்

 
 தேசாபநிசத்  tasōpanisattu, ெப.(n.)

தேசாபநிடதம் பாரக்்க;see {}.

தஞ்சகம்

 
 தஞ்சகம் tañjagam, ெப.(n.)

   காய்சச் னால் உடம் ன் ேமற்கா ம் த ம் கள்; eruptions or purple spots which appear on the skin in 
malignant fevers. (சா.அக.);

தடச்ணெகளளி

 
 தடச்ணெகளளி taṭcaṇageḷaḷi, ெப.(n.)

   மங்களமாக வல  பக்கத் ல் இ ந்  ப க் ம் பல் ; lizard chirping from the right side which is considered 
auspicious. (சா.அக.);

தடச்ணநட்சத் ர
ரா

 
 தடச்ணநடச்த் ரரா  taṭcaṇanaṭcattirarāci, ெப.(n.)

ஒைர (இரா ); மண்டல ண் ன்

 the southern constellations.

தடச்ணநீர்

 
 தடச்ணநீர ்taṭcaṇanīr, ெப.(n.)

   ெதன் நாட்  ( ); நீர,் அதாவ  காேவரி; water of the south i.e. the river cauvery. (சா.அக.);

     [Skt. {} → த. தடச்ண + நீர]்
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தடச்ணப் ல்

 
 தடச்ணப் ல் taṭcaṇappul, ெப.(n.)

   சாணப் ல்; deccany grass. (சா.அக.);

     [Skt. {} → த. தடச்ணம் +  ல்]

தடச்ணபத் ரி

தடச்ணபத் ரி taṭcaṇabattiri, ெப.(n.)

   1. ஓடெ்டாட் ப் ல்; sticking grass.

   2. சாணம்; deccany grass as distinguished from bengal grass. (சா.அக.);

தடச்ணம்

தடச்ணம் taṭcaṇam, ெப.(n.)

   1. உடேன; instantaneously.

   2. வலப்பக்கம்; right side (சா.அக.);

தடச்ணா ர்த்

 
 தடச்ணா ரத்்  taṭcaṇāmūrtti, ெப.(n.)

தட் ணா ரத்்  பாரக்்க (சங்.அக.);;see {}.

தடச்ைண

 
 தடச்ைண taṭcaṇai, ெப.(n.)

தட் ைண பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

தடச்ன்

தடச்ன் taṭcaṉ, ெப.(n.)

   1. ேசவல்; cock.

   2. ெந ப் ; fire.

   3. பரத்ைதகளிடம் உற  ெகாள்பவன்; sexual attraction towards other woman. (சா.அக.);

தடச்ாயம்

 
 தடச்ாயம் taṭcāyam, ெப.(n.)

   க டன்; brahminury kite. (சா.அக.);

தட் கம்

 
 தட் கம் taṭcigam, ெப.(n.)

   வலப்பக்கம்; right side. (சா.அக.);

தட் ன

 
 தட் ன  taṭciṉapūmi, ெப.(n.)

   நில ண்ைட ன் ( ேகாளத் ன்); ெதன் ளிர ்( தள); பாகம்; antarctic zone. (mod.);

தட் ணம்

தட் ணம் taṭciṇam, ெப.(n.)

   1. ெதற் ; south.

   2. வலப்பக்கம்; right side.

   3. காளா கம் பாரக்்க;see {} ( . .2,73  வாக்.);.

   4. தாராளம் (யாழ்.அக.);; liberality.

   5.  ேவகம் (யாழ்.அக.);; discrimination.

     [Skt. {} → த.தட் ணம்]
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தட் ணமார்க்கம்

 
 தட் ணமாரக்்கம் taṭciṇamārkkam, ெப.(n.)

   காளா கம், மாேநான்ைப (மா ரதத்ைத);ப் ெப ம்பா ம் ஒத்த வனியத் ன் உட்ப ; one of the 
minor systems of saivaism closely allied to maviradam.

தட் ணாக் னி

 
 தட் ணாக் னி taṭciṇākkiṉi, ெப.(n.)

தக் ணாக் னி பாரக்்க;see {}.

தட் ணாட்சம்

 
 தட் ணாடச்ம் taṭciṇāṭcam, ெப.(n.)

   நில ண்ைட ன் ( ேகாளத் ன்); ெதன்பாகம்; south latitude (Mod.);.

தட் ணாபந்தம்

 
 தட் ணாபந்தம் taṭciṇāpandam, ெப.(n.)

    ன்  வைகப் பாகங்களில் ஒன் ; one of the three kinds of bondage. (சா.அக.);.

தட் ணா ர்த்தம்

 
 தட் ணா ரத்்தம் taṭciṇāmūrttam, ெப.(n.)

    வன் ெதன் றமாக அமரந்்  நான் க ( ரம);  ழந்ைதகளா ய சனகர,்  த ய (சன கா யர)்; 
நால்வ க் ம் அ ளிய வம்; the posture of {} facing the south and instructing the four sons of Brahma.

     [Skt {} → த.தட் ணா ரத்்தம்]

தட் ணா ர்த்

தட் ணா ரத்்  taṭciṇāmūrtti, ெப.(n.)

   1. ெதன் க மா க் ம் வ வம் ( ைள. பா . 13);;{} facing the south.

   2. அகத் யர ்( ன்.);; Agastya, as dwelling in the south.

   3.  ற்ெறட் பநிடதங்க ள் ஒன் ; an upanisad, one of 108.

தட் ணா ர்த்
ேத கர்

 
 தட் ணா ரத்் ேத கர ்taṭciṇāmūrttitēcigar, ெப.(n.)

   பண்டார ல் (சாத் ரங்); க ள் இரண்  ல் ெசய்தவ ம் வாவ  ைற மட (யா ன);த்ைதச ்
சாரந்்தவ மா ய ஒ  வனியத் ற ; a Saiva ascetic of the {}, author of two works in {}.

தட் ணாயனம்

 
 தட் ணாயனம் taṭciṇāyaṉam, ெப.(n.)

   கடகம் (ஆ );  தல் ஞா  ( ரியன்); ெதற்  கமாகச ்ெசல் ம் ஆ  மாத காலம்; period of the sun's 
southward passage extending for six months from {}.

தட் ணாவசரம்

 
 தட் ணாவசரம் taṭsiṇāvasaram, ெப.(n.)

    ழந்ைத க ப்ைப ல் வல  பக்கம் உலாவல்; moving in the right part of the womb as foetus. (சா.அக.);

தட் ணாவர்த்தம்

தட் ணாவரத்்தம் taṭciṇāvarttam, ெப.(n.)

   1. வலம் ரிச ்சங் ; conch shell having its spiral twisted forwards on the right side.

   2. ெபண்ணின் ெகாப் ழ்; woman's naval. (சா.அக.);.

     [p]
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தட் ைண

தட் ைண taṭciṇai, ெப.(n.)

   1.   த ய ெபரிேயாரக்் க் ெகா க் ம் ெபா ள்; offering or fee to a guru, school master, etc.

   2. தன்னக் கட் தல்; bribe, inducement, used in contempt.

   3. தண்டைன ( டை்ச); (யாழ்ப்);; discipline, punishment.

தட் யராசன்

 
 தட் யராசன் taṭciyarācaṉ, ெப.(n.)

   ெபான்னம்பர;் gold coloured amber. (சா.அக.);

தணிக்ைக

 
 தணிக்ைக taṇikkai, ெப.(n.)

   கண்காணிப் ; audit, investigation.

     [Ar. tanqiya → த. தணிக்ைக]

தத்கால்

 
 தத்கால் tatkāl, ெப.(n.)

    ைரந்த உடன த் ேதைவ க  தரப்ப ம் ன் ரிைம,  ன் ரிைமப் பயணச் ட் ; preference or 
travel ticket given on the basis of immediate and urgent need.

த.வ. உடன

தத்தாங்காரம்
தத்தாங்காரம் tattāṅgāram, ெப.(n.)

   மாநரகங்க ள் ஒன் ( .ேபா.பா.2,3,பக்.203);; a hell, one of {}.

தத்தாத் ேரயம்
தத்தாத் ேரயம் tattāttirēyam, ெப.(n.)

    ற்ெறட்  உபநிடதங்க ள் ஒன் ; an upanisad one of 108.

தத்தாபகாரம்

 
 தத்தாபகாரம் tattāpakāram, ெப.(n.)

   நன்ெகாைடையத் ம்பப்ெப ம் கரி  (பாவம்);; the sin of taking back what was once given as gift.

தத் ேயாதனம்

 
 தத் ேயாதனம் tattiyōtaṉam, ெப.(n.)

   த ரச் ்ேசா  (ெகா.வ.);; a delicious preparation of boiled rice mixed with curds.

     [Skt. dadhi+Odana → த. தத் ேயாதனம்]

தத் ப் த் ரன்

 
 தத் ப் த் ரன் tattupputtiraṉ, ெப.(n.)

   ஏற் க்ெகாண்ட மகன் ( காரப் த் ரன்);; adopted son.

த. ஏற் மகன்

     [Skt. datta → த. தத் + த் ரன்]

தத் வசம் ரதம்

தத் வசம் ரதம் dadduvasambiradam, ெப.(n.)

   ஒ  தத் ல் ேவெறா  தந்ேதாற் க் ம் மேகந் ர சால த்ைத (ெசௗந்தரிய, ஆனந். 30, 
உைர);; magic art by which one of the five elements is made to appear from another.
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தத் வ த்

 
 தத் வ த்  tattuvasutti, ெப.(n.)

    ப்பத்  ஆ  ெமய்ம்ைம (தத் வங்);கட் ம் (ஆன்மா); ஆதன் ெதாடரப்ாக ஏற்ப ம் 
பட்ட (அ பவ); நிைல; spiritual experience of the soul not influenced by the thirty six constituent priciples of the 
body by knowing itself to be a different entity. (சா.அக.);

தத் வஞானம்

தத் வஞானம் tattuvañāṉam, ெப.(n.)

   1. கட ைள அ ம் அ ; knowledge of the deity.

   2. ெமய்ம்ைம (தத் வங்);கைள அ ம் அ  (ஞானம்);; spiritual knowledge of the constituent parts of the 
body. (சா.அக.);

தத் வத் ரயம்

தத் வத் ரயம் tattuvattirayam, ெப.(n.)

   1.  வைக ெமய்ம்ைம (தத் வங்);களா ய ஆத் மம்,  வம்,  த் யம்; the three classes of faculties or 
power.

   2.  வைக உண்ைமப் ெபா ள்கள்; the metaphysical triad viz;god, spirit and matter. (சா.அக.);

தத் வதரிசனம்

தத் வதரிசனம்1 dadduvadarisaṉam, ெப.(n.)

   ப ன்க மதெ்தான் ; a spiritual experience of the soul, one of {}.

 தத் வதரிசனம்2 dadduvadarisaṉam, ெப.(n.)

லப் ெபா ள்களா ய ப்பத்  ஆ  ெமய்ம்ம (தத் வ);ங்க ம் மாைய ன் ெசயலால் ேதான் ய 
ப ப்ெபா ள்கள் என்  ஆன்மா தன்ன ேல ளங்கக் கா ம் பட்ட  நிைல;({}.);

 a spiritual experience of the soul in which it realises that the 36 tattvas or real are the outcome of {} and are inert matter, one 
of the tasa-kariyam.

 தத் வதரிசனம்3 dadduvadarisaṉam, ெப.(n.)

   அ  (ஞான);க் காட் ; real vision. (சா.அக.);

தத் வ ரகாச
யாக் னம்

 
 தத் வ ரகாச யாக் னம் tattuvabirakācaviyākkiṉam, ெப.(n.)

    ந்தரா னந்த த்தரால் கற் க்கப்பட்ட அ  (ஞான);ச ்ெசய் ; a treatise on spiritual wisdom by {} siddhar. 
(சா.அக.);

தத் வ ரசாதம்

 
 தத் வ ரசாதம் tattuvabiracātam, ெப.(n.)

   ஒ  மைற மந் ரம்; a vedic mantram. (சா.அக.);

தத் வம்

தத் வம் tattuvam, ெப.(n.)

   1. இயல் ; nature.

   2. இயற்ைக; the essential or real nature of things.

   3. பரம்ெபா ள்; the universal soul.

   4. உடம் ன் ெதா ல்கள்; the doings and functions of the body.

   5.  ப் ணி ன் ெதா ல்கள் (வாத த்த ேலட் ம தத் வங்கள்);; the functions of three humours (vatha, 
pitha and kapha); wind, bile and phlegm. (சா.அக.);.

   6. 96 ெமய்ம்ைம (தத் வங்);கள்; the 96 tatvas postulated by the siddhar's school which are the constituent principles 
in nature.

425

www.valluvarvallalarvattam.com 17861 of 19068.



தத் வம

 
 தத் வம  tattuvamasi, ெப.(n.)

     "அ " நீயா க் றாய் என் ம் ெபா ள் ெகாண்ட மைறச ்ெசாற்ெறாடர ்(ேவத வாக் யம்);;

 the vedic quotation "that thou are".

தத் வ பம்

தத் வ பம்1 tattuvarūpam, ெப.(n.)

   உண்ைம வ வம்; true figure. (சா.அக.);

 தத் வ பம்2 tattuvarūpam, ெப.(n.)

   ெமய்ம்ைம (தத் வங்);களின் ணங்கைள ஆன்மா கா ம் ஒர ்பட்ட  நிைல; a spiritual experience of 
the soul in which it is cognizant of the operations of the 36 tatvas. (சா.அக.);

த.வ. ெமய்ம்மப்பட்ட

     [Skt. tatva →த. தத் வம்]

உ வர ்→ Skt. {} → த.  பம்

தத் வலயசமா

 
 தத் வலயசமா  tattuvalayasamāti, ெப.(n.)

   ஆன்ம ெமய்ம்ைம (தத் வங்); கைள ம் அவற் ன் ெசய்ைககைள ம் அ ந்த அ ஞன். 
(சா.அக.);; spiritual experienced mystic.

தத் வாத் வா

தத் வாத் வா tattuvāttuvā, ெப.(n.)

   ஆ  அத் வாக்க ள் ப்பத்தா  தத் வங் களா ய அத் வா வைக; tattuvas or reals as path to salvation, 
one of six attuva (q.v.);.

     "தத் வாத் வா தலான ெதல்லாம்" ( . .8,6 மைறஞா.);.

தத் வா

 
 தத் வா  tattuvāti, ெப.(n.)

   மாத் வ அந்தணர;் a sect of Brahmins who hold the doctrines of {}.

தத் வா தன்
தத் வா தன் tattuvātītaṉ, ெப.(n.)

   ெமய்ம்ைம (தத் வங்); கடந்த பரம் ெபா ள் ( . .2, 73,  வாக்.);; god, as trascending all reals.

தத் வார்த்தம்

 
 தத் வாரத்்தம் tattuvārttam, ெப.(n.)

   ெமய்ப்ெபா ள் ைறயான தன்ைம; philosophical nature.

     'நீங்கள் ம் தத் வாரத்்தமான ெபா ளில் அவர ்இந்தக் க ைதைய எ த ல்ைல'.

     [Skt. tatva+artha→த.தத் வாரத்்தம்]

தத் வான்மா

தத் வான்மா tattuvāṉmā, ெப.(n.)

    ண் டைல ( க் மேதகத்ைத);ப் பற்  நிற் ம் ஆன்மா( .ேபா.பா.6,2,பக்.317);; state of the soul when it 
is associated with the subtle body.

தத்பரம்

தத்பரம் tatparam, ெப.(n.)

   ஒன் ல் ப்ப  நா ;   1/30 of a second. (சா.அக.);

     [Skt. tatpara → த. தத்பரம்]
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தத் ர்வம்

 
 தத் ரவ்ம் tatpūrvam, ெப.(n.)

    த ல் ஏற்ப வ ; happening for the first time. (சா.அக.);

     [Skt. {} → த. தத் ரவ்ம்]

தத்ேபாதம்

 
 தத்ேபாதம் tatpōtam, ெப.(n.)

   உண்ைமய ; knowledge or understanding of truth. (சா.அக.);

தத் பம்

 
 தத் பம் tatrūpam, ெப.(n.)

ம் ஒற் ைமயான வ  ஒ ைம த்ேதாற்றம்

 exact resemblance.

     'காட்  அதன் தத் பாமா க் ம்' (ெகா.வ.);.

     [Skt. {} → த. தத் பம்]

ததகாேமந் னி

 
 ததகாேமந் னி dadakāmēndiṉi, ெப.(n.)

   ேதற்றான் ெகாடை்ட; water clearing nut. (சா.அக.);

ததபத் ரி

 
 ததபத் ரி dadabaddiri, ெப.(n.)

   வாைழ (மைல.);; plantain, musa.

ததாத்

 
 ததாத்  tatāttu, இைட.(int.)

   அங்ஙனேம ஆ க எனப் ெபா ள்ப ம் ஒ  வடெமா  வாழ்த் த் ெதாடர ்(Brah.);; a Sanskrit expression 
meaning

     'amen',

     'so be it'.

த மல்

த மல் dadumal, ெப.(n.)

   1. ெதளி  இல்லாமல் ழம்  இ க்ைக; that which is confusion.

   2.  ட்டம்; crowd.

தேதகத் யானம்

 
 தேதகத் யானம் tatēkattiyāṉam, ெப.(n.)

   ஒன்ைறேய இைட டா  எண் ைக ( ந் க்ைக); (Brah.);; concentrated meditation on one and the same 
subject.

தேதகநிட்ைட

தேதகநிடை்ட1 tatēkaniṭṭai, ெப.(n.)

தேதகத் யானம் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

 தேதகநிடை்ட2 tatēkaniṭṭai, ெப.(n.)

   1. அைசவற ஊழ்கத்  ( யானத் ); த்தல்; being absorbed in contemplation or meditation without disturbance 
of mind. (சா.அக.);
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தந்தக்கட்

தந்தக்கட்  tandakkaṭṭi, ெப.(n.)

   1. தந்த ைல (இ.வ.); பாரக்்க;see {}

   2. பல் ல் உண்டா ம் கட் ; an abcess on the gum of the teeth gumabcess, gum-boil.

தந்தக்கட் ல்

தந்தக்கட் ல் tandakkaṭṭil, ெப.(n.)

   1. யாைன ம ப் னா யன்ற கட் ல்; ivory cot.

   2. உயரந்்த கட் ல் (இ.வ.);; any fashionable cot.

தந்தக்

 
 தந்தக்  tandakkirumi, ெப.(n.)

   பற்களிைடேய ேதான் ம் ண் ரி, பற் ச் ; worm found in the tooth. (சா.அக.);

த.வ. பற்

தந்தக்

 
 தந்தக்  tandakkuṟi, ெப.(n.)

    ணரச்்  காலத் ல் பல்லால் உண்டான அைடயாளம் (ெகாக்ேகா);; marks made by the teeth of the lover on 
the limbs of his beloved.

த.வ. பற்

தந்தகபா காேநா
ய்

 
 தந்தகபா காேநாய் tandagapāligānōy, ெப.(n.)

   பற்களின் ைனகள் ேதய்ந்  ெவ த் ப் ெபா ப்ெபா யாக உ ம் ேநாய்; a disease in which the edges 
of the teeth are softened cracked and sometimes crushed and dropped in pieces of particles.

தந்தகரானேநாய்

 
 தந்தகரானேநாய் tandagarāṉanōy, ெப.(n.)

   பல் கள் ேதய்ந்  பற்கைள ெவளி ல் சாய்க் ம் ஒ வைகப் பல்ேநாய்; a diseases in which the gums 
are eaten away leaving the teeth exposed to its full length.

     [Skt. danda → த. தந்தகரானம் + ேநாய்]

தந்தகரிசம்

 
 தந்தகரிசம் tandagarisam, ெப.(n.)

    ண்ணாம் ; lime. (சா.அக.);

தந்தகரிசனம்

 
 தந்தகரிசனம் tandagarisaṉam, ெப.(n.)

    ண்ணாம் ; lime, calcium carbonate.

     [Skt. danda → த. தந்தம் + கரிசனம்]

தந்தகரிடேநாய்

 
 தந்தகரிடேநாய் tandagariḍanōy, ெப.(n.)

   பல்ேநாய் வைக; a disease of the teeth.

     [Skt. danda → த. தந்தகரிடம் + ேநாய்]
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தந்தகரிேநாய்

 
 தந்தகரிேநாய் tandagarinōy, ெப.(n.)

   பல்ேநாய்; a disease of the teeth.

     [Skt. danda → த.தந்தகரி + ேநாய்]

தந்தச் ப்

 
 தந்தச் ப்  tandaccīppu, ெப.(n.)

   ம ப்  அல்ல  ெகாம் னாற் ெசய்த ப் ; comb of horn of ivory.

     [Skt. danda → த.தந்தம் +  ப்  ]

தந்தசம்

தந்தசம் tandasam, ெப.(n.)

   1. பல் ; gum of teeth.

   2. யாைனக் ெகாம் ; elephant tusk.

த.வ. தந்தசச்ைத

தந்தச க்கராேரா
கம்

 
 தந்தச க்கராேராகம் tandasarukkarārōkam, ெப.(n.)

   பற்களின் ன் றத் ல் ண்ணாம்  அல்ல  காைரையப் ேபால் கர  கட் க் ம் ெச ல்கள்; a 
hard reddish crust or a concretion which is sometimes formed behind the teeth;

 tartar on the teeth, the teeth become as rough as gravels. (சா.அக.);

தந்தச க்கைர

 
 தந்தச க்கைர tandasarukkarai, ெப.(n.)

   பல் ஊத்ைத ( வரட.்);; tartar on the teeth.

த.வ. பற்காைற

     [Skt. danda → த.தந்தம் + ச க்கைர]

தந்தச க்கைரேநா
ய்

 
 தந்தச க்கைரேநாய் tandasarukkarainōy, ெப.(n.)

   பற்களின் ன் றம் கர  ட் ய ெச ல்கள் ேபான்ற காைற; a hard reddish crust, which is sometimes 
formed behind the teeth.

     [Skt. danda → த.தந்தம் + ச க்கைர + ேநாய்]

தந்த யாவகேராக
ம்

 
 தந்த யாவகேராகம் tandasiyāvagarōgam, ெப.(n.)

   பற்கைள நீலம் அல்ல  க ப்  நிறமாகச ்ெசய் ேமார ்ேநாய்; a disease in which the teeth are rendered black 
or blue. (சா.அக.);

தந்த கேராகம்

 
 தந்த கேராகம் tandasuḍigarōgam, ெப.(n.)

   பல் கள் ங் ச ்  ஒடை்டகைள உண்டாக் ம் ஒ  வைக ேநாய்; a disease of the teeth marked by 
swelling of the gums and small holes in the teeth. (சா.அக.);

தந்த த்

 
 தந்த த்  tandasutti, ெப.(n.)

   பல் ளக் தல்; cleaning the teeth. (சா.அக.);
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தந்த கம்

தந்த கம் tandacūkam, ெப.(n.)

   1. பாம் ( ன்);; snake.

   2. பாம் கள் நிரம் ய நிைரயம்(நரகம்); (ேச

   4.  க்ேகா 4); a hell infested with serpents.

   3. நச் ர ்reptile.

தந்த கன்
தந்த கன் tandacūkaṉ, ெப.(n.)

   1. ெகா  யவன் (யாழ்.அக.);; malignant person.

தந்த ைல

தந்த ைல tandacūlai, ெப.(n.)

   1. பல்வ  (இங். ைவ.369);; tooth-ache, inflammation of the dental pulp, odontalgia.

   2. பல் நரம் ல் உண்டா ம் த்தல் ேநாய்; a nervous pain experienced in the gum of the teeth. (சா.அக.);

     [Skt danda → த. தந்தம் +  ைல]

தந்தத்ைத ரப்ப
ண்ணி

 
 தந்தத்ைத ரப்பண்ணி dandaddaiyudirappaṇṇi, ெப.(n.)

    ல்ைல மரம்; tiger's sparge. (சா.அக.);

தந்த

தந்த  dandadi, ெப.(n.)

   மர வ ; lineage.

இர  ரிகண்டன் தந்த ப் ( ர யாய் T.A.S. ii 175);.

தந்தந்தண்ணீர்

 
 தந்தந்தண்ணீர ்tandandaṇṇīr, ெப.(n.)

   எ ம்ைப நீரம்மாக்க த ம் கைரசல் (அஸ் ேப );; a solvent reducing bones into liquid. (சா.அக.);

     [Skt. danda → த. தந்தம் + தண்ணீர]்

தந்த லம்

 
 தந்த லம் tandamūlam, ெப.(n.)

   பல்ேவர;் root of the tooth.

     [Skt danda → த. தந்தம் +  லம்]

தந்தேயாடதம்
தந்தேயாடதம் dandayōṭadam, ெப.(n.)

   1. பல், உத  ேபான்றவற் ன் ெதாடர் ; relation to teeth and the lip-dentilabial.

தந்த

 
 தந்த  tandarūṭi, ெப.(n.)

   பல்ேவர ் ண்ணா த் நாற்றம் ம் ேநாய்; a disease of the teeth marked by ulceration at the root followed by a 
discharge of pus and blood with fetid smell-Pyorrhoea.

தந்தவா

தந்தவா  tandavāyu, ெப.(n.)

   1. பல்வ ; tooth pain.

   2. பல் ன் நரம் ற் ள் கா ம் த்தல் ேநாய்; a nervous plain experienced in the gum of the teeth. (சா.அக.);

தந்த த்

 
 தந்த த்  dandaviddirudi, ெப.(n.)

   பல் ன் உட் றம் அல்ல  ெவளிப் றத் ச ்சைத ல் க்கமான கட் கைள உண்டாக் ம் ஒ  வைக 
ேநாய்; a disease of the teeth in which abcesses or boils are developed in the front or the rear side of the gum attended With 
much swelling. (சா.அக.);
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தந்த தர்ப்பம்

 
 தந்த தரப்்பம் dandavidarppam, ெப.(n.)

   பல்லாட்டம்; a disease which is consequent upon the friction of the gums marked by the appearance of violent swelling.

தந்தைவத் யம்

 
 தந்தைவத் யம் tandavaittiyam, ெப.(n.)

   பல்ைலப் ங் தல், பல் கட்டல், பல் ய்ைமப் ப த்தல் த யவற் டன் பற்களில் ஏற்ப ம் 
ேநாய்க க் ச ்ெசய் ம் ம த் வம்; the art of curing dental complaints along with the act of extracting the teeth, 
repairing or replacing them when decayed, cleaning etc. (சா.அக.);

தந்தைவத் யன்

 
 தந்தைவத் யன் tandavaittiyaṉ, ெப.(n.)

   பற்களின் ேநாய்க்  ம த் வம் ெசய்பவன்; one whose occupation is not only to treat tooth complaints but also to 
clean, extract repair and replace them when necessary. (சா.அக.);.

த.வ. பல்ம த் வன்

தந்தைவதர்ப்பம்

 
 தந்தைவதரப்்பம் dandavaidarppam, ெப.(n.)

   அழற் னாேலற்ப ம் பல்லாட்டம்; looseness of the teeth through external injury.

தந்

தந் 1 tandi, ெப.(n.)

   1. ஆண் யாைன, களி  ( ங்.);; male elephant.

     "தந் ம் க ந் தடங்க ேணாக் ன" (கம்பரா.  த் ரக் ட : 43);.

   2. பாம்  (நச் ப் பற்கைள ைடய );; snake, as having fangs.

     "தந்  நஞ் ந் தைலக் ெகாளச ்சாய்ந்தவர"் (கந்த . சயந்தன்கன . 21);.

     [Skt. dantin → த. தந் ]

 தந் 2 tandi, ெப.(n.)

   1. கம் ; wire.

     "நார ்தந் ைடயப் ன்னி" (ைதலவ. பா . 22);.

   2. யாழ் நரம்  ( ன்.);; catgut, string of a musical instrument.

   3. நரம் ; sinew, tendon.

   4. ெதாைலவரி ( ன் கம்  வ  ய ப் ஞ் ெசய் );; telegram.

   5. யாழ் ( ங்.);; lute.

த.வ. ெதாைலவரி

     [Skt. {} → த. தந் ]

 தந் 3 tandi, ெப.(n.)

தந் க்கம்

தந் க்கம்  tandikkambi, ெப.(n.)

   1.  ைண த யவற் ன் நரம் ; string of a lute.

   2. ெதாைலவரி அல்ல  ெதாைலேப க் கம் ; telegraph or telephone wire.

     [Skt. dandi → த. தந் +கம் ]
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தந் ெகா -த்தல்

 
 தந் ெகா -த்தல் tandigoḍuttal, ெச. . . (v.i.)

   ஓர ்இடத் ந்  மற்ெறா  இடத் ற்  ைரவாக) கம்  வ யாகச ்ெசய்  அ ப் தல்; to send a 
telegram, wire.

     ' ம்ைப ேபாய்ச ்ேசரந்்த ம் உடேன தந் க்ெகா '.

த.வ. ெதாைலவரி த தல்

     [Skt. dandi → த.தந்  + ெகா -,]

தந் ட் -தல்

தந் ட் -தல் dandipūṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ைண, யாழ் த யவற் ற் க் கம்  யைமத்தல் ( ன்.);; to fit up with strings, as in a lute.

     [Skt. dandi → த.தந்  +  ட் -,]

தந் ேபசல்

 
 தந் ேபசல் tandipēcal,    ெதா.ெப.(vbl.n.) நா ய த்தல்; beating of the pulse.

     [Skt dandi → த.தந்  + ேப  + அல் - அல் = ெதா.ெபா.ஈ ]

தந் ேப -தல்
தந் ேப -தல் dandipēcudal,    5 ெச. . .(v.i.)

தந் ய 1-த்தல் பாரக்்க;see tandi-y-adi1-.

தந் ேபால்ெதரித்
தல்

 
 தந் ேபால்ெதரித்தல் tandipōlterittal, ெப.(n.)

    ட்  ட் ச ் ரீர ்என ேநாதல்; a sort of pain experienced in hemicrania.

தந் க் -தல்
தந் க் -தல் dandimuṟukkudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   யாழ் நரம்ைப இ க் தல்; to tighten the lute-string.

தந் க் தல்

 
 தந் க் தல் dandimuṟukkudal, ெப.(n.)

   நரம் ற் ச ் ப்ைப ண்டாக்கல்; stimulating the nerves.

     [Skt. dandi → த. தந்  +  க் தல்]

தந் ய

தந் ய 1 tandiyaḍittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ெதாைலவரிச ்ெசய் ய ப் தல்; to send a telegram, wire.

     [Skt. dandi → த. தந்  +அ -,]

 தந் ய 2 tandiyaḍittal,    4 ெச. . .(v.i.)

    ைண, யாழ் த யவனவற் ல் ட் ம் ெமல் ய கம் ைய ேம ங் மாக அைசப்ப  ேபான்  
ஆட் தல்; to tremble.

     [Skt. dandi → த.தந்  + அ -,]

 தந் ய 3 tandiyaḍittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   நா ேபசல்; to beat the pulse.

     [Skt. dandi → த.தந்  + அ -,]
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தந் யம்

தந் யம்1 tandiyam, ெப.(n.)

   பல்ல க் ; filth in the teeth.

     [Skt. dandi → த.தந்  → தந் யம்]

 தந் யம்2 tandiyam, ெப.(n.)

    ைலப்பால்; woman's breast milk.

தந் ய தல்

தந் ய தல் dandiyaṟudal, ெப.(n.)

   1. நா  ழல்; dropping of the pulse.

   2. நரம்  ழ்ச் ; nervous break down.

     [Skt. dandi → த. தந்  + அ தல்]

தந் யாரிட்டம்

 
 தந் யாரிட்டம் tandiyāriṭṭam, ெப.(n.)

    ல ேநாய்க்கான ஆ ள் ேவத ம ந் ; an {} wine prescribed for piles.

தந் வன்னச்
ேசைல

 
 தந் வன்னசே்சைல tandiyūcivaṉṉaccēlai, ெப.(n.)

   கம்  ேபா ம் ெமல் ய ேகா கள் அைமக்கப் ெபற்ற,  ைடைவ வைக (இ.வ.);; a kind of saree with 
needle-like stripes.

தந் ரம்

 
 தந் ரம் tandiram, ெப.(n.)

   யாழ் நரம்  ( ன்.);; wire or string of a lute.

தந் ர க்

தந் ர க் 1 tandirayukti, ெப.(n.)

    ;    உக் ; technical terms, code word. (சா.அக.);

 தந் ர க் 2 tandirayukti, ெப.(n.)

   மந் ர ன் அ னால் அைமக்கப்ப ம் ெபா ள்; anything or substance created or formed by secrets 
revealed by Tantric science. (சா.அக.);

தந் ராகமம்

 
 தந் ராகமம் tandirākamam, ெப.(n.)

   எந் ர மந் ரங்கைளப் பற் ச ்ெசால் ம் ேதான் யத்(ஆகமம்); ன் ஓர ் ரிவா ய தந் ரம்; one of 
the divisions of the Agama philosophy treating on rites, operation of diagrams etc. (சா.அக.);

தந் ரா சார
ைண

 
 தந் ரா சாரைண tandirāṇucāraṇai, ெப.(n.)

   கல்  (தந் ர);  ைலப் ன்பற்  நடப்ப ; following the authority of the Tantrams. (சா.அக.);

தந் ரி

தந் ரி tandiri, ெப.(n.)

   யாழ் நரம் ; string of musical instruments.

     " ைணத் தந் ரி ம்" ( ரேமாத.் 2, 62);.

தந் ரிகம்

 
 தந் ரிகம் tandirigam, ெப.(n.)

தந் ரிகரம் பாரக்்க;see tandiri-garam.
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தந் ரிகரம்

தந் ரிகரம் tandirigaram, ெப.(n.)

   ெசங்ேகாட் யாழ் உ ப் களில் ஒன் ; a part of {}.

     "ெசங்ேகாட்  யா ற்றத ் ரிகரத் ெதா " ( லப். 13 : 107);.

தந் ரிைக

தந் ரிைக tandirigai, ெப.(n.)

   கம் ; wire.

     "தந் ரிைக ற் " (ைதலவ. ைதல. 41);.

தந் வன்னம்

 
 தந் வன்னம் tandivaṉṉam, ெப.(n.)

தந் வன்னசே்சைல (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

தந் பாவம்

 
 தந் பாவம் tandupāvam, ெப.(n.)

    லங்  - நிலத் ைண ஆ யவற் ல் கட் யாக உைறயக் ய க  ஊனீர;் fibrin. (சா.அக.);

தந் மாத் ரிகம்

 
 தந் மாத் ரிகம் tandumāttirigam, ெப.(n.)

   நாரத்்தைசகள் உ வாக்கக் ய உ ர ; fibroblasto. (சா.அக.);

தந் ேமகம்

 
 தந் ேமகம் tandumēkam, ெப.(n.)

   அ வ  ெநாந் ,  ணா தண்டத் ன் அ ல் ம்  ப்ைப உண்டாக்  ஆண்  
வ யாய்ச ்சளிையப் ேபால் ஒ ம் ஒ  வைக ேநாய்; a transparent mucous wiry discharge from the urethra. 
(சா.அக.);

தநம்

 
 தநம் tanam, ெப.(n.)

   சந்தனம்; saldal wood. (சா.அக.);

த

 
 த  tanu, ெப.(n.)

   உடல்; body.

     [Skt. tanu → த. த .]

த சச்ாைய

 
 த சச்ாைய tanuccāyai, ெப.(n.)

   உடம் ன் நிழல்; shadow of ones body. (சா.அக.);

த த் வசம்

 
 த த் வசம் tanuttuvasam, ெப.(n.)

     ெநல் ச ்ெச ; Indian goose berry shrub. (சா.அக.);

த த் வைச

 
 த த் வைச tanuttuvasai, ெப.(n.)

த த் வசம் பாரக்்க;see {}. (சா.அக.);
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த பம்

 
 த பம் tanubam, ெப.(n.)

   ெவண்ெணய்; butter. (சா.அக.);

த வா

 
 த வா  tanuvāyu, ெப.(n.)

   தாள் ட் ; lock jaw. (சா.அக.);

த நபம்

 
 த நபம் tanūnabam, ெப.(n.)

   ெநய்; ghee, clarified butter. (சா.அக.);

த கம்

 
 த கம் tanūrugam, ெப.(n.)

   ம ர;் hair. (சா.அக.);

தப் ல்

 
 தப் ல் tapcīl, ெப.(n.)

தப் ல்வார ்பாரக்்க (C.G.);;see {}.

     [Ar. tafsil → த. தப் ல்]

தப் ல்வார்

 
 தப் ல்வார ்tapcīlvār, ெப.(n.)

    ளக்க ( வர);க் ப்  (C.G.);; particulars, details of an account and the like, schedule.

தப்டர்ேதாட்டம்

 
 தப்டரே்தாட்டம் tapṭartōṭṭam, ெப.(n.)

டப்டரே்தாட்டம் பாரக்்க(R.T.);;see {}.

தப்தர்

தப்தர ்taptar, ெப.(n.)

   1.  ணி ற் கட்  ைவக் ம் ஆவணம்; record, register, account, official statement, report, bundle of written 
documents tied together in a cloth.

   2. ஆவணங்கைளப் ேபணி ைவக் ம் அ வலகம்; record office.

த.வ. ெபா யாவணம்

     [Persn. daftar → த. தப்தர]்

தப்தர்பந்

 
 தப்தரப்ந்  taptarpandu, ெப.(n.)

தப்தரங்  மாத்தா பாரக்்க (C.G.);;see {}.

தப்தரங் மாத்தா

 
 தப்தரங் மாத்தா taptaraṅgumāttā, ெப.(n.)

   ஆவணங்கைளப் பா காத் ப் ேப ம் உத யாளர;் record keeper.

     [Persn. daftar+gumasta → த. தப்தரங் மாத்தா]
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தப் ல்

 
 தப் ல் taptīl, ெப.(n.)

   மா ைக (C.G.);; change, alteration, substitution.

தப் க்

 
 தப் க் tappīk, ெப.(n.)

   ஊரில் ெபா  க க்ேக ம் மானியம் யாகக் ெகாண்டவரக் க்ேக ம் அ வலரக்ள் இ ம் 
வரி (R.T.);; extra contribution imposed by the village officers on all the villagers or on those who hold a greater portion of the 
rent-free lands.

தப் ேதாத் ரம்

 
 தப் ேதாத் ரம் tapputōttiram, ெப.(n.)

    கமன் ( கத் ); (இ.வ.);; flattery.

தப்ரக்ீ

 
 தப்ரீக் taprīk, ெப.(n.)

    ற் ர ்அ வலரால் ற் க்  வைரய  ( );க்கப்ப ம் அ கவரி; any extra contribution which the 
village officers, suomoto, used to impose on the villagers.

தப ல்

 
 தப ல் tabasil, ெப.(n.)

தப் ல் பாரக்்க;see {}.

     [Ar. tafsil → த. தப ல்]

தப நாள் த்தேபா
சனம்

 
 தப நாள் த்தேபாசனம் tabasunāḷsuttabōsaṉam, ெப.(n.)

   தவ நாளிற் ெகாள் ம் ேநான்  ( ரதம்);; lent fast.

தப

தப  dabadi, ெப.(n.)

    ற் , கம் யன்( ங்.);; sculptor, statuary.

     "தப யர ்யாவ ம் யந்தார"் (பாரத. இந் ர. 12);.

     [Skt. sthapati → ஸ்தப  → த. தப ]

தபநதநைய

 
 தபநதநைய dabanadanayai, ெப.(n.)

   வன்னி மரம்; the suma tree. (சா.அக.);

தபம்பண்ணல்

 
 தபம்பண்ணல் tabambaṇṇal, ெப.(n.)

   தவம் ேமற்ெகாள்ளல் (தவ  பண் தல்);; leading an anstre life, to make penance. (சா.அக.);

     [த  → தவம் → Skt. tapas → த. தபம்]

தபலா

 
 தபலா tabalā, ெப.(n.)

தபளா பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.
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தபைல

தபைல tabalai, ெப.(n.)

   ஏனவைக; a kind of metal vessel.

     "தம் க்ைக ெயன் ந் தவைலெயன் ம் ( ற  747);.

     [தவைல → தபைல]

தபளா

 
 தபளா tabaḷā, ெப.(n.)

   மத்தள வைக (இ.வ.);; a kind of tabret.

     [Ar. tabal → த. தபளா]

     [p]

தபனன்

தபனன் tabaṉaṉ, ெப.(n.)

   1. ெகா ேவ ; plumbago.

   2. ெந ப் ; fire.

   3. க ரவன்; sun. (சா.அக.);

தபா

 
 தபா tapā, ெப.(n.)

   தடைவ; time, occasion, turn.

     'இரண்  தபா வந்  ேபானான்'. (இ.வ.);.

த.வ. தடைவ

     [Ar. dafa → த. தபா]

தபாக் னி

 
 தபாக் னி tapākkiṉi, ெப.(n.)

தேபாக் னி ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

தபாகா

 
 தபாகா tapākā, ெப.(n.)

   அரி ; topioca. (சா.அக.);

தபாத் யம்

 
 தபாத் யம் tapāttiyam, ெப.(n.)

   மாரிகாலம்; rainy season. (சா.அக.);

தபா

தபா  tapātu, ெப.(n.)

தபாவத்  பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

   2. தவ  (யாழ்.அக.);; mistake.

தபாய்-த்தல்

தபாய்-த்தல் tapāyttal, ெச. . .(v.i.)

   1. ஏமாற் தல்; to deceive.

   2. சதாய் பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

தபால்

தபால் tapāl, ெப.(n.)

   1. அஞ்சல்; post, mail, tapal.

   2. ெக ; regular stopping-place in route, stage.

     [U. {} → த. தபால்]
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தபால்மா

 
 தபால்மா  tapālmāṭu, ெப.(n.)

   பயண வண் க் ரிய ெக மா ; relay of bullocks, as in journey by stage.

     [U. {} → த. தபால் + மா ]

தபால்வண்

 
 தபால்வண்  tapālvaṇṭi, ெப.(n.)

   ெக ைவத் ச ்ெசல் ம் பயண வண்  (இ.வ.);; stage-coach.

த.வ. எல்ைல அஞ்சல் வண்

     [U. {} → த. தபால் + வண் ]

தபால பர்

 
 தபால பர ்dabāladibar, ெப.(n.)

 postmaster.

     [U. {} → த. தபால் + அ பர]்

தபாவத்

 
 தபாவத்  tapāvattu, ெப.(n.)

   ஏமாற் ைக; cheating, defrauding (C.G.);.

தபாற்கட்டைள

 
 தபாற்கட்டைள tapāṟkaṭṭaḷai, ெப.(n.)

 postal order.

     [U. {} → த. தபால் + கட்டைள]

தபாற்காரன்

தபாற்காரன் tapāṟkāraṉ, ெப.(n.)

   1. க தத்ைத அஞ்ச ற் ெகாண்  ெசல் ேவான்.

   2. அஞ்சல் (தபாற்); க தங் ெகா ப்ேபான்; postman.

த.வ. அஞ்சலன்

     [U. {} → த. தபால்+காரன்]

தபானாக் னி

 
 தபானாக் னி tapāṉākkiṉi, ெப.(n.)

   ெசங்ெகாடை்ட; marking nut. (சா.அக.);

த லா

 
 த லா tabilā, ெப.(n.)

தபளா (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

தேபதார்

 
 தேபதார ்tapētār, ெப.(n.)

   தைலைம ஏவலாள்; head peon.

த.வ.  தன்ைம ஏவலர்

     [Persn. daftardar → த. தேபதார]்
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தேபலா

 
 தேபலா tapēlā, ெப.(n.)

    ரல்களா ம் உள்ளங்ைகயா ம் தட்  வா க்கப்ப ம் அைரக்ேகாள வ ல் ஒன் ம் நீள் உ ைள 
வ ல் ஒன் மாக அைமந்த இைசக் க ; tabla.

     'த ழ்த ் ைரப்படங்களில் தேபலாைவக் ெகாண்  இைசக்கப்பட்ட பாடல்கள் இன் ம், என் ம் 
ேகட்பதற்  இனிைமயாக இ க் ம்?'

     [Ar. tabal → த. தேபலா]

தேபாக் னி

தேபாக் னி tapōkkiṉi, ெப.(n.)

   1. தவத்தால் ேதான் ம் கனல்; fire of austere penance.

   2. தவஞ் ெசய்தற்  வளரக்் ம் ; fire kinded for doing penance.

     [Skt. {} → த. தேபாக் னி]

தேபாயக் யம்
தேபாயக் யம் tapōyakkiyam, ெப.(n.)

   ஐவைக ேவள் க ெளான்  ( வத . ஐவைக, 1, உைர);; one of {}.

தேபாவனம்

தேபாவனம் tapōvaṉam, ெப.(n.)

   தவம் ெசய் ம் கா ; forest where ascetics perform penance.

     'அம் னிப் ெப ங் கட ந் தேபாவன மைடந்தனன்' (பாரத. சம்ப. 30);.

     [த. தவ → Skt. {}-vana → த.தேபாவனம்]

தம்

தம் tam, ெப.(n.)

   1.  சச்டக் ைக; holding the breath.

   2.  ச் ; breath.

     "அவன் தம் க் றான்".

தம்ப

 
 தம்ப  dambadi, ெப.(n.)

   கணவ ம் மைன ம் ( டா.);; Wedded couple, husband and wife.

த.வ. இைணயர்

     [Skt. dampati → த. தம்ப ]

தம்பவகம்

 
 தம்பவகம் tambavagam, ெப.(n.)

    லா சை்ச ேவர;் lime tree root. (சா.அக.);
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தம்பனக் ளிைக

தம்பனக் ளிைக1 tambaṉagguḷigai, ெப.(n.)

    ணரச்் ன் ேபா  உ ரப்் ச ்சத் க் ட ம் ணாக ந்  ஒ வைதத் த க்க ம் ங் மப் , 
அ னி, அரத் ப் பழம் (ஆப் ள்);  ைத ஆ யவற் டன் சா க்காையச ்ேசரத்்  ேதன் ட்  அைரத்  
மாைல ஆ மணிக் ச ்சாப் டக் ெகா க் ம் கடைல யள  மாத் ைர; a Bengal gram size pill made of 
suffron, opium, seed of apple nutmug grind with honey and is given during being six

     'o' clock to increase the vitality, consolidate the semen and prevent it from flowing out during intercourse. (சா.அக.);

த.வ. கட்  ளிைக

     [Skt. {} → த. தம்பனம் +  ளிைக]

 தம்பனக் ளிைக2 tambaṉagguḷigai, ெப.(n.)

    க்  ( ப்பாக் ); அல்ல  ண்ட  கத்  ெவட் க் காயங்க க் ம் உடம்  இடங் ெகாடா  
இ க்க ேவண் ம் வானத் ல் அைசவற நி த்தச ்ெசய்ய ம் பயன்ப த் ம் ஒ  வைக மாத் ைர; a 
kind of magical pill by which the body is made a proof to gun shot wounds, to render impenetrable to kinfe cut etc., so as not 
to sustain any injury on the body and it also enables one to remain motionless in the region of the sky. (சா.அக.);

தம் -த்தல்

 
 தம் -த்தல் tambittal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   வளி (வா ); அல்ல  சை்ச அடக் தல்; to suppress breath or respiration. (சா.அக.);

தம் க்கசெ்சய்தல்

தம் க்கசெ்சய்தல் tambikkacceytal, ெப.(n.)

   1. அைசவறச ்ெசய்தல்; causing to become motion less.

   2. நி த் தல்; causing to stop.

   3. ெந ப் ற்  ஒபாமற்ப ச ்ெசய்தல்; causing a body not to evaporate before fire.

   4. வா  நி த்தல்; stopping the respiration. (சா.அக.);

     [Skt. stambh → த. தம் க்க + ெசய்தல்]

தம்ேபா

 
 தம்ேபா  tambōli, ெப.(n.)

   வச் ரப்பைட (ஆ தம்);(சங்.அக.);; thunderbolt.

தம்மத் காயம்

 
 தம்மத் காயம் tammattikāyam, ெப..(n.)

   ஐவைக (பஞ்சாத் ரம்); மைறப்ெபா ள்க ள் க்  நீரே்பால உ ரின  கமனத் க் ச ்
சாதனமான ( ர யம்); ெபா ள்;

தமனியமாக்கல்

 
 தமனியமாக்கல் tamaṉiyamākkal, ெப.(n.)

   ெபான்னாக்கல்; making into gold. (சா.அக.);

தமாம்

 
 தமாம் tamām, ெப.(n.)

    வ ம் ( ன்.);; whole, entireness, completeness.

     [U. {} → த. தமாம்]

தமான்

தமான் tamāṉ, ெப.(n.)

   1. காற்சடை்ட; longtrousers.

   2.  ர ்என் ஞ் வ ப்பார ்அணி ம் அங்  வைக ( ன்.);; a kind of cloak worn by moors.

     [U. {} → த.தமான்]
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தமா

தமா  tamācu, ெப.(n.)

    ரிப்ைப வரவைழத்தல், நைகச் ைவ; humour, joke.

     'அவன் எப்ேபா ம் தமாசாகப் ேப க் ெகாண் ப்பான்?',

     'அவர ்தமா  ெசய் றார,்  ரிய ல்ைலயா?'

   2.  ரிப் ட்டக் ய வைக ல் வார யமாக நிகழ்வ ;   ேவ க்ைக; fun, amusement.

     'தமா  பாரக்்க வந்தைதப் ேபால ட்டம் அவைனச ் ற்  நின்ற '.

   3. (-ஆன);  ைளயாட்டான ேபாக் யல் அைம ம் தன்ைம; being playfull, being funny.

     'பழ வைதப் பாரத்் த் தமாசான நபர ்என்  நிைனத்  ஏமாந்  டாேத'.

தமாசாவரி

 
 தமாசாவரி tamācāvari, ெப.(n.)

   ேகளிக்ைகவரி; entertainment tax.

த ரம்

த ரம் tamisiram, ெப.(n.)

   1. இ ள்; darkness.

   2.  ைற  (யாழ்.அக.);; deficiency.

     [Skt. tamisra → த. த ரம்]

தேமாமணி

 
 தேமாமணி tamōmaṇi, ெப.(n.)

    ன் னிப் ச் ; firefly. (சா.அக.);

தேமாமயம்

 
 தேமாமயம் tamōmayam, ெப.(n.)

   இ ளைடந்த மனம்; the mind enveloped with darkness. (சா.அக.);

தேமா காரம்

 
 தேமா காரம் tamōvikāram, ெப.(n.)

   ேநாய்; disease. (சா.அக.);

தய

தய  tayavu,    1. அ ள்; grace, mercy, compassion.

     "கண் த் ெதாைடயான் தய ைடயான்" ( வரக. ைந சா. 47);.

   2. அன் ; love, passion.

     "தா  ேமல் ைவத்ேதன் தய  நான்" ( ற . 106);.

   3. இைறப் பற் ; piety.

     "உயர ்தய னிைன மவர"் ( ப்ேபா. சந். ெபரியகட.் 2 : 2);.

   4.  றர ்ெகாைட ள்ளத் டன் நடப்பதால் ைடக் ம் ஆதர ; favour that one wins or receives.

     'உங்க ைடய தய னால் இன்  நல்ல நிைல ல் இ க் ேறன்' (உ.வ.);

த.வ. கனி , அ ளிப்

     [Skt. {} → த. தய ]
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தய தாட்சண்யம்

 
 தய தாடச்ண்யம் tayavutāṭcaṇyam, ெப.(n.)

   ஈ ரக்கம்; pity or consideration.

     [Skt. {} → த. தயவதாடச்ண்யம்]

தயனியம்

தயனியம் tayaṉiyam, ெப.(n.)

இரங்கத்தக்க .

 that which deserves one's pity.

     "தயனியக்க  பா ேவாம்" (த ழ்நா.231);.

     [Skt. {} → த. தயனியம்]

தயா

தயா tayā, ெப.(n.)

   அன் , அ ள்; love, grace.

     "தா ற் தயா ைடய தம்ெப மான்" ( வாச. 13.3);.

     [Skt. {} → த. தயா]

தயாகரம்

 
 தயாகரம் tayākaram, ெப.(n.)

   இரக்கம்; pity.

தயாகரன்

 
 தயாகரன் tayākaraṉ, ெப.(n.)

   அ ணர்  க்கவன்; store - house of mercy.

     [Skt. {} → த.தயாகரன்]

தயாத மம்

தயாத மம் tayātarumam, ெப. (n.)

   அ ளா ய அறம்; duty of love and mercy towards others.

     "அவ க் த் தயாத மத்ைத உபேதசஞ் ெசய் " (மணிேம. 11 : 10 உைர);.

தயாநி

தயாநி  dayānidi, ெப.(n.)

   அ டெ்சல்வர;் benevolent, merciful.

     "இன்ன ள் ேசர ்தயாநி ேய" ( வாலவா. 24..3);.

தயாபம்

 
 தயாபம் tayāpam, ெப.(n.)

   அ ள் ( ைவ.);; grace, mercy.

தயாபரன்

தயாபரன் tayāparaṉ, ெப.(n.)

   1. கட ள் (தைய க்கவன்);; God, as all merciful.

     "தாேனயா ய தயாபரெனம் ைற" ( ரவாச. 2: 96);.

   2. தயா லன் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. தயாபரன்]

தயாபார ைத

தயாபார ைத dayāpāramidai, ெப.(n.)

   அ ண் ைகயா ய பார ைத (மணிேம. 26. 455, உைர);; the transcendental virtue of universal love, one of 
taca-{}.
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தயார்

தயார ்tayār, ெப.(n.)

   1. அணியம், ஆயத்தம்; readiness, preparedness.

   2. (ஒ வர)்; மனத்தள ல் அல்ல  ெசயல் அள ல் உடன யாக ஒன்ைறச ்ெசய்யத் த ந்தவா  
இ க் ம் நிைல / (ஒன் ); உடன யாகப் பயன்ப த்தக் ய அள ல் இ க் ற நிைல;     'சண்ைடைய 
மறந்  அைம யாகச ்ெசல்ல நான் தயார'்,

     'ெவளிேய றப்படத் தயாரா ட்டான்',

     'ெம  வரத்் ையத் தயாராக எ த்  ைவ, எந்த ேநரத் ம் ன்சாரம் ேபாய் டலாம்'.

த.வ. அணியம்

     [U. taiyar → த.தயார]்

தயாரி-த்தல்

தயாரி-த்தல் tayārittal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. பயன்பாட் க்  ஏற்ற வைக ல் உ வாக் தல், உண்  பண் தல்; to produce, manufacture (goods, 
articles);.

     'வண் க க்கான உ ரிப் பாகங்கைள தயாரிக் ம் ெதா ற்சாைல',

     'காற்றாைல கைளக் ெகாண்  ன்சாரம் தயாரிக்கலாம்',

   2. (உண ); சைமத்தல்,  ளம் (காப் );, ேதநீர ் த யைவ); ேபா தல்; to cook (food);, make (coffee, etc.);.

     'பல வைக உண கள் ெநா ல் தயாரிக்கப்பட்  ட்டன'.

   3. (கட் ைர,  ட்டம் ேபான்றவற்ைற); எ  அல்ல  வைரந்  உ வாக் தல்; to write (a letter, etc.);;

 draw up (a plan, etc.);.

     'ஒ  கட் ைர தயாரித் க் ெகாண் க் ேறன்'.

     [U. taiyar → த. தயார ்→ தயாரி]

தயாரிப்பாளர்

தயாரிப்பாளர ்tayārippāḷar, ெப.(n.)

   1. ெபா ள்கைள உ வாக் பவர,் உண்  பண் பவர;் manufacturer, producer (of goods);.

     ' ைரப்படத் தயாரிப்பாளர ்சங்கம்'.

   2.  ைரப்படம், நாடகம் ேபான்றவற்ைற உ வாக் வ ல் ஆ வ (நிரவ்ாக);ப் ெபா ப்ைப ம், ெபா ட ்
(நி ச)்; ெசலைவ ம் ஏற்பவர;் producer (of a film or play);.

     'இந்தப் படத் னால் தயாரிப்பாள க் ப் ெப ம் இழப் '.

த.வ. ஆக் நர்

     [U. taiyar → த.தயார ்→ தயாரிப்  + ஆளர]்

தயாரிப்

தயாரிப்  tayārippu, ெப.(n.)

   1. ெபா ைள உ வாக்கல்; the act of producing or manufacturing.

     'இன் யைமயான ம ந் ப் ெபா ள்களின் தயாரிப் ச ்ெசல  அ கரித் ட்ட '.

   2. உ வாக்கப்பட்ட ெபா ள்; product.

     'எங்கள் நி வனத் ன் தயாரிப் கைள நீங்கள் நம்  வாங்கலாம்'. 3. ( ைரப்படம், நாடகம் 
ேபான்றவற்ைற); உ வாக் ம் ெசயல்;

 production (of a flim, etc.);.

     'இந்தத் ைரப்படத் ன் தயாரிப் ல் உத ய அைனவ க் ம் நன் '.

த.வ. உ வாக்கம், ஆக்கம்

     [U. taiyar → த.தயார ்→ தயாரிப் ]
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தயா த்

தயா த்  tayāvirutti, ெப.(n.)

   அ ெளா  ரி ம் ெசயல்க ள் றரக்் ப் ெபா ள் வர ல் உவப் ,  றர ்ெசல்வம் ெபா க்ைக, 
றரெ்சயற் பாட் ற்  உடன்படல்,  ைமக் கஞ்சல்,  றர ்ெசயற்பா  க்க ைரதல்,  றர ்ஐயம் 
ரக்்ைக, நன்ைம கைடப் க்ைக,  றர ் யரக்் ரங்கல் என்ற எண்வைகச ்ெசயல்கள் அல்ல  

உ ரத்ெ்தாடரப்ான ஏ ம் உடம் த் ெதாடரப்ான ஏ மான 14 ெசயல்கள் (களாபாடனம்,  யதாகரம் 
நீரக்்கத தண்டனம், சந்ேதக வாரணம், அன்னிய ணசகனம், பர னேயாகம், பராரத்்த ேதவப் 

ராரத்் தம், அன்னம், பானம், அம்பரம், மந் ரம், தாசபாலனம், காராமயத் ரித ேமாசனம், 
சவசே்சமம்);; acts of beneficence eight in number viz. {}-p-porul {} or 14 in number, seven relating to the soul and seven 
relating to body, viz., {},

{}, ambaram, mandiram, {}.

     [Skt. {}-vridhi → த.தயா த் ]

தயாள ந்ைத

 
 தயாள ந்ைத tayāḷasindai, ெப.(n.)

   பரந்த மனப்பான்ைம; large heartendness.

     'கைலவாணர ் ந்த தயாளச் ந்ைத பைடத்தவர'் (உ.வ.);

த.வ. இரக்க ணம்

தயாளம்

தயாளம் tayāḷam, ெப.(n.)

   1. ஈகம், தாராளம்; liberal.

     'அவர ் ந்த தயாள ணம் உைடயவர'் (உ.வ.);.

   2. ெப ந்தன்ைம; generosity.

     'அவ ைடய தயாளத்ைதப் பாராட்டாதவரக்ேள இல்ைல' (உ.வ.);

த.வ. ெப ந்தைகைம

     [Skt. {} → த. தயாளம்]

தயாளன்

 
 தயாளன் tayāḷaṉ, ெப.(n.)

   தாராளக் ணம் ெகாண்டவன்; one Who has liberal mind.

     [Skt. {} → த. தயாளம் → தயாளன்]

த லக்காப்

த லக்காப்  tayilakkāppu, ெப.(n.)

   கட ள் ேமனிக்  எண்ெணய் சாத் ைக (ேகா ெலா. 8);; smearing an idol with oil.

     [Skt. taila → த. த லம்+காப் ]

த லகாதனம்

 
 த லகாதனம் tayilakātaṉam, ெப.(n.)

   நஞ்ச ெநய்; ghee prepared with aconite.

த ல த்தம்

 
 த ல த்தம் tayilagittam, ெப.(n.)

    ண்ணாக் ; oil-cake.
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த லச் க்கல்

 
 த லச் க்கல் tayilaccikkal, ெப.(n.)

   எண்ெணய் அ ல் தங் ம் கச ; the deposit found in stagnating oil. (சா.அக.);

த.வ. எண்ெணணய்க்கச

     [Skt. taila → த. த லம்+ க்கல்]

த லப் ப் ைக

 
 த லப் ப் ைக tayilappīppiligai, ெப.(n.)

   எண்ெணய்ப் பைச ள்ள எ ம் ; oily ant. (சா.அக.);

த ல தம்

 
 த ல தம் tayilapītam, ெப.(n.)

   அத் ப் ன் (மைல.);; milk of the fig tree.

     [Skt. taila+pita → த. த ல தம்]

த லம்

த லம் tayilam, ெப.(n.)

   1. வ த்த ம ந் ெதண்ெணய் ( டா.);; ointment, medicated oil, balm.

   2. எண்ெணய்; oil.

த.வ. ெநய்மம்

     [Skt. taila → த.த லம்]

த லம்காய்ச் -
தல்

 
 த லம்காய்ச் -தல் dayilamkāyccudal, ெச. . . (v.i.)

   எண்ெணய் உ வாக்கல் (தயாரித்தல்);; to prepare medicated oil. (சா.அக.);

     [Skt. taila → த.த லம் + காய்ச் -,]

த லம்ேதய்-த்தல்

 
 த லம்ேதய்-த்தல் tayilamtēyttal, ெச. . . (v.i.)

   ேநாய் ெகாண்ட இடத்ைத ம ந்  எண்ெணயால் உடம் ல் ேதய்த்தல்; to rub medicated oil on the affected 
part of the body. (சா.அக.);

     [Skt. taila → த. த லம் + ேதய்-,]

த லமாட் -தல்
த லமாட் -தல் dayilamāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ணத்ைத எண்ெண ட் க் ெகடாமற் காத்தல்; to embalm preserve in medicated oil, as a corpse.

த லமா -தல்

த லமா -தல் dayilamāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெசக்காட்  எண்ெணெய த்தல் (யாழ்.அக.);; to extract oil from oil-seeds, in an oil-press.

   2. எண்ெணய் ேதய்த் க் ெகாள் தல்; to besmear one's body with oil.

     [Skt. taila → த. த லம் + ஆ -,]

த லமா

 
 த லமா  tayilamāli, ெப.(n.)

   எண்ெணய்த் ரி; oil wick. (சா.அக.);

த ல றக் -தல்

த ல றக் -தல் dayilamiṟakkudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   ெபா ள்களினின்  ெநய்மம் எ த்தல்; to extract essence.

     [Skt. taila → த. த லம் + இறக் -,]
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த லெம -த்தல்

 
 த லெம -த்தல் tayilameḍuttal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   நிைலத் ைண (தாவரம்); அல்ல  தா  வைககளினின்  எண்ெணய் சாறம் எ த்தல்; extracting oil from 
oily substances whether of vegetable or mineral kingdom. (சா.அக.);

     [Skt. taila → த. த லம் + எ -,]

த லெமரி-த்தல்

த லெமரி-த்தல் tayilamerittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    டெரண்ெணய் இறக் தல்; to prepare {}.

   2. ம ந்ெதண்ெணய் காய்ச ் தல்; to heat and prepare medicated oil.

     [Skt. taila → த. த லம் + எரி-,]

த லவ ணம்

 
 த லவ ணம் tayilavaruṇam, ெப.(n.)

   ேதன்; honey.

த லவாரிப் ரசா
தனம்

 
 த லவாரிப் ரசாதனம் tayilavārippiracātaṉam, ெப.(n.)

   ேதற்றான் ெகாடை்ட; water clearing nut.

த ல ைனயாள
ன்

த ல ைனயாளன் tayilaviṉaiyāḷaṉ, ெப.(n.)

   ெசக்கான் (ேசக் ழார ்4 : 36);; oil- monger.

 Skt taila → த. த லம் +  ைனயாளன்]

த னாத்

த னாத்  tayiṉāttu, ெப.(n.)

   1. அமரத்்தம்; appointment.

   2. ஊ யம்; attendance.

     "ஒத்தாைசக்காரன் ட் ல் த னாத் க்  இரண்  ேபர"் (தா ல்தாரந்ா.13);.

தரக்்கம்

தரக்்கம் tarkkam, ெப.(n.)

    னா ைடயாக நாடகவரங் ல் பா ம் பாடல்; duet, song in the form of a dialogue, sung alternated by two 
characters in a play.

     [த.த க்கம் → Skt. tarka → த. தரக்்கம்]

 தரக்்கம் tarkkam, ெப.(n.)

   1. த க்கம், வாக் வாதம்; discussion (in the nature of an argument);, dispute,

     'காைல ல் மைன ேயா  ன்ன தரக்்கம்',

     ' ய நாடக உத ையப் பற்  அவரக் க்  இைடேய தரக்்கம் நடந்த '.

   2. காரணகாரிய அ ப்பைட ல் ப ப்ப யாக த க்கம் அைமத்  ஒன்ைற நி ம் ைற; logic.

த.வ. எ ராடல், ேநராடல்

     [த. த க்கம் → Skt .tarka → த. தரக்்கம்]

தரக்்கரீ ல்

 
 தரக்்கரீ ல் tarkkarītiyil,     .எ.(adv.) காரணகாரிய அ ப்பைட ல்; logically.

     [Skt. tarka + {} → த. தரக்்கரீ ]
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தரக்்காத்

 
 தரக்்காத்  tarkkāttu, ெப.(n.)

நில த ய ெபறற் ெபா ட்  அரசாங்கத்தாரக்் ச ்ெசய்  ெகாள் ம் ேவண் ேகாள் ( ண்ணப்பம்);

 tender, representation or petition, as for an assignment of land, for the cultivation of land, for farming any brach of the 
revenue, application, as for an appointment.

த.வ.  ைழ  மடல்

     [U. {} → த. தரக்்காத் ]

தரக்்காத் தார்

 
 தரக்்காத் தார ்tarkkāttutār, ெப.(n.)

   தரக்்காத் ப் ெபற ம  ெகா ப்ேபான்; one who applies to Government for assignment of lands, one who makes a 
darkhast, petitioner.

     [U. {} → த. தரக்ாத் தார]்

தரக்்காத் ம

 
 தரக்்காத் ம  tarkkāttumaṉu, ெப.(n.)

   பயன்ப த்தாத கரம்  நிலத்ைதத் தனக் க் ெகா க் ம் ப  ேகட் ம் ைற  
( ண்ணப்பம்);; petition for assignment of waste lands.

     [U. darkhast → த. தரக்ாத் +ம ]

தரக்ா

 
 தரக்ா tarkā, ெப.(n.)

   பள்ளிவாசல்; mosque, shrine of a muhammadan saint, place of religious resort and prayer.

     [U. {} → த. தரக்ா]

தரக்் -த்தல்

 
 தரக்் -த்தல் tarkkittal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   உைரயாடல்; to argue, dispute, discuss.

     [த. த க்கம் → Skt. tarka → த. தரக்்க – தரக்் -,]

தர் யகரம்

 
 தர் யகரம் targiyagaram, ெப.(n.)

   உப்  வா ; nitrogen. (சா.அக.);

தர் யசம்

 
 தர் யசம் tarkiyasam, ெப.(n.)

   நச்  வளி; a gas unfit for respiration formerly known as nitrogen. (சா.அக.);

தரக்் யம்

 
 தரக்் யம் tarkkiyam, ெப.(n.)

   ெபாட் ப் ; nitre. (சா.அக.);
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தரக்் யா லம்

 
 தரக்் யா லம் tarkkiyāmilam, ெப.(n.)

   ெவ ப்  எரிநீர;் nitric acid. (சா.அக.);

தரக்்

 
 தரக்்  tarkku, ெப.(n.)

    ; tiger. (சா.அக.);

தரக்் மயம்

 
 தரக்் மயம் tarkkumayam, ெப.(n.)

    ல் ரிக் ம் ஊ ன் வ வம்; a pin in the shape of a spindle. (சா.அக.);

தரச்ச்னி

தரச்ச்னி tarccaṉi, ெப.(n.)

    ட்  ரல்; fore- finger.

     "தரச்ச்னி யா தனிற் ெச க்க" (ைசவச. ெபா. 153);.

     [Skt. {} → த. தரச்ச்னி]

தரச் ராத்தம்

 
 தரச் ராத்தம் tarsasirāttam, ெப.(n.)

ன்ேனாைரக் த்  கா வா ல் ெசய் ஞ் சடங் ;(Brah.);

 sraddha performed on new-moon day.

     [Skt. {} → த. தரச் ராத்தம்]

தரச்னம்

 
 தரச்னம் tarcaṉam, ெப.(n.)

தரிசனம், பாரக்்க;see {}.

தரச்ன ண் யல்

 
 தரச்ன ண் யல் tarcaṉavuṇṭiyal, ெப.(n.)

   பாரத்்த டன் ெதாைக ெச த்த ேவண் ய உண் யல்; hundi payable at sight.

தரண்ா

தரண்ா1 tarṇā, ெப.(n.)

   கடன் ெகாண்டவன், வரி பாக் தாரன் இவரக்ள் வா ல் உடக்ாரந்்  ெகாண்  அவர ்ெகா க்க 
ேவண் யைத ெந க் க் ேகடை்க; forcing payment as of a debt, by sitting at the door of a debtor's house.

     [U. {} → த. தரண்ா]

 தரண்ா2 tarṇā, ெப.(n.)

   ம யல்; picketing.

     'தண்ணீரச் ் க்கைலத ் ரக்்கக் ேகாரிச ்சாைல ல் உடக்ாரந்்  ெபண்கள் தரண்ா நடத் னாரக்ள்'.

த.வ. ம யல்

தர்

தர்  tartūtu, ெப.(n.)

    யற் ; exertion, endeavour, contrivance.

     'அதரற்  ேவண் ய தர்  ெசய்யச ்ெசால் ம்' (P.T.L. 180);.
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தர்ப்பெகந்

 
 தரப்்பெகந்  tarppagendi, ெப.(n.)

   தைலச்  ெவள்ளி; an unknown drug said to be capable of binding mercury. (சா.அக.);

தர்ப்ப த்

தரப்்ப த்  tarppapīttu, ெப.(n.)

   1. ப ற் ; education practice, training.

   2. ஒ க்கம்; conduct, character.

     "தரப்்  ெகட்டவன்".

     [U. tarbiyat → த. தரப்் த் ]

தரளம்

தரளம் taraḷam, ெப.(n.)

   1. ந க்கம் (உரி.நி);; tremulousness.

   2.  த்  ( ங்.);; pearl.

     "வாரித்தரள நைக ெசய்  ( லப். 7, 38);.

   3. உ ட்  ( டா.);; globularity.

     [த.  ரள் → Skt. {} → த. தயாபரன்]

தரன்

தரன் taraṉ, ெப.(n.)

   1. தரிப்பவன் (கங்காதரன்);; one who wears or supports, used as the second member of sanskrit compounds.

   2. எண்வ க்க ள் ஒ வன் ( ங்.);; a Vasu, One of a.sta-vacukkal.

     [Skt. dhara → த. தரன்]

தரா

தரா1 tarā, ெப.(n.)

   எட் ப்பாகம் ெசம் ம் ஐந்  பாகம் காரீய ங் கலந்த ஒ  மாைழ (உேலாகம்);; alloy of 8 parts of copper to 
5 of tin, used for making metal vessels.

     " கழ்தராப் ேபாக் ல்ைல" ( ேனந்.169);.

 தரா2 tarā, ெப.(n.)

ராய் (ைதலவ. ைதல. 76);:

 Indian chick weed.

 தரா3 tarā, ெப.(n.)

     (தராப );; earth.

     [Skt. {} → த. தரா]

தார

தார4 tāra, ெப.(n.)

   சங்  (அக.நி.);; conch.

     [Skt. {} → த. தார]

தராங்கம்

 
 தராங்கம் tarāṅgam, ெப.(n.)

   மைல (யாழ்.அக.);; mountain.

     [Skt. {} + {} → த. தராங்கம்]
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தராசம்

தராசம் tarācam, ெப.(n.)

   1. வ ரக் ணங்க ள் ஒன் ; a quality in diamonds.

     "இல ய தாைர ஞ் த் ந் தராச ம்" ( லப். 14,180,உைர);.

   2. மரகதக் ற்றம் எட்ட ள் ஒன்  ( லப்.14,184, உைர);; a plaw in emeralds, one of eight Marakata-k- {}.

     [Skt. {} → த. தராசம்]

தரா

தரா  tarācu, ெப.(n.)

   1. நிைறேகால்; Balance.

     "தரா னி த்த ன்" ( மந்.2918);.

   2. எண்  பலவள ; a measure of weight - 800 palams.

   3.  லா ரா ;   ; libra in the zodiac.

   4. தா  (பரணி); ( டா.);; the second naksatra.

     [U. {} → த.தரா ]

தரா க்கா

 
 தரா க்கா  tarācukkācu, ெப.(n.)

    ழக் ந் யா காலத் ல் ம்ைப மாநிலத் ல் வழங்  வந்த ெசப்  கா ; old copper coins with the figure of 
weighing - scales on one side, issued by the east Indian company for use in Bombay.

தரா க் ண்

 
 தரா க் ண்  tarācukkuṇṭu, ெப.(n.)

   நிைற கல்; weight.

     [U. {} → த.தரா + ண் ]

தரா க்ெகா

தரா க்ெகா  tarācukkoḍi, ெப.(n.)

   1. ெப ம ந் ; Indian birthwort.

   2.  ல்ைல; wild jasmine.

தரா க்ேகால்

 
 தரா க்ேகால் tarācukāl, ெப.(n.)

    லாக்ேகால்; beam

     [U. {} → த. தரா +ேகால்]

தரா த்தட்

 
 தரா த்தட்  tarācuttaṭṭu, ெப.(n.)

    லாத் தட் ; scales of a balance.

     [U. {} → த. தரா +தட் ]
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தராதரம்

தராதரம்1 tarātaram, ெப.(n.)

   மைல; mountain.

     "கடதராதர நிகர(்இர . ல .1);.

 தராதரம்2 tarātaram, ெப.(n.)

   ஏற்றத்தாழ் ; distinction of rank, place, class or other particulars.

     "தராதரந்ெதரிந் " ( ைள.  மண. 94);.

   2. நிைலப்பா ; status, position.

த.வ. த

தராப்

 
 தராப்  tarāppu, ெப.(n.)

   கப்ப ன் ெவளிேய ைவக்கப்பட் க் ம் ஏணி; accom- modation ladder.

     [Ar. taraf → த. தராப் ]

தராப் ப்பண் -
தல்

 
 தராப் ப்பண் -தல் darāppuppaṇṇudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ைவப்பகத் ல் ேபாட் ந்த ைவப் ப் ெபா ைளத் ம்ப வாங் க்ெகாள் தல் (chetti);; to draw from a 
bank as a deposit.

     [E. draw → த. தராப்  + பண் -,]

தராப

தராப  darāpadi, ெப..(n.)

   அரசன்; king, ruler.

     "இவர் லத ்தராப  காண்" (கம்பரா.  ல ைற. 1);.

     [Skt. dhara-pati → த. தராப ]
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தரி

தரி1 tarittal, ெப.(n.)

   11 ெச. . . (v.i.);

   1. நிைலெபற்  நிற்றல்; to stop, stand still. தரியாேத ஓடா நின்ற  (4.ெவ.11. ஆண்பாற்.7,உைர);.

   2. இ ப் க் ெகாள் தல்; to abide.

     "வணிகன் கண்டவன்தரித் " (கடம்ப.4.இ லா.53);.

   3. ஊன்  நிற்றல்; to stand firm, to be firm.

ேவர ்தரித் க் ற .

     [Skt. dhr → த. தரி-,]

 தரி2 tarittal,    11 ெச. . . (v.t.)

   1. அணிதல்; to invest, put on, as dress, flowers, etc.

     "ஆபரணந் தரித்தாள்"

   2. தாங் தல்; to keep, support, carry.

     "உைமேயார ்பாகந் தரித்தாைன (ேதவா-4442,2);.

   3. ெபா த்தல்; to bear patiently, endur,

     "தாரக்் வைள கண்  தரியா வன் கத் க் காரக்் வைள. (4.ெவ.12.ெபண்பாற்.11);.

   4. அடக் க் ெகாள் தல்; to control.

தரிசனம்

தரிசனம்1 tarisaṉam, ெப.(n.)

   1. பாரை்வ; view, auspicious sight, perception.

   2. கண்; eye.

   3. ேதாற்றம்; appearance.

   4. ெதய்வம் அல்ல  ெபரிேயாரக்ைளக் காண்ைக; sight as of a great person, a deity.

     "தரிசன ந் ரந்் " (ஞானவா. மாவ . 48);.

   5. கன  த ய ேதாற்றம் ( ன்.);; dream, vision, trance, supernatural appearance.

   6. கண்ணா ; mirror, looking-glass.

   7. மதக் ெகாள்ைக; religious doctrine.

நம  தரிசனத் க் க யப்பட்டவாற்றால் ேத ண்டைலப் பரிகரிக்க ( லப். 10, 85, உைர);.

த.வ. காட்

     [Skt. {} → த.தரிசனம்]

 தரிசனம்2 tarisaṉam, ெப.(n.)

    ற்ெறட் பநிட தங்க ள் ஒன் ; an upanisad, one of 108.

     [Skt. {} → த.தரிசனம்]

தரிசனேவ

 
 தரிசனேவ  tarisaṉavēti, ெப.(n.)

   தாழ்ந்த மாைழ (உேலாகங்);கைள உயரந்்த மாைழ (உேலாகங்);களாக மாற்றவல்ல பச் ைல வைக; an 
alchemic drug.

     [Skt. {}+{} → த.தரிசனேவ ]
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தரிசனாவரணியம்

தரிசனாவரணியம் tarisaṉāvaraṇiyam, ெப.(n.)

   எண் ற்றத் ள் உண்ைமக் ெகாள்ைகையக் காணெவாட்டாமல் த க் ம் ெசயல் ( லப். 10, 177, 
உைர);; the karma which prevents the vision of the true faith, one of {}. (q.v.);.

     [Skt. {} → த. தரிசனா வரணியம்]

தரிசனீயம்

 
 தரிசனீயம் tarisaṉīyam, ெப.(n.)

   காட் க் னிய ; that which is sight-worthy.

     [Skt. {} → த. தரிசனீயம்]

தரிசைன

தரிசைன tarisaṉai, ெப.(n.)

   1. காட் ; sight.

   2. அ ைக; understanding.

     "பாவனா தரிசைன க ய்த் " (மணிேம. 30, 258);.

   3. கண்ணா ; mirror.

     [Skt. {} → த. தரிசைன]

தரி

தரி 1 tarisittal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   கட ளர,் ெபரிேயாரக்ள்,  ண்ணிய டத்ைத ங் கா தல்; to see behold, to obtain sight, as of an idol a great 
person a sacred place.

     [Skt. drs → த. தரி -,]

தரி ல்

தரி ல் tarisil, ெப.(n.)

   1. கதப்ைபப் ல்ைல எரித்த னாலா ய சாம்பல் உப் ; a salt

 obtained by burning the bearded grass into ashes.

   2. உவ ப் , இர ப் , இந் ப்  என்  உக்  (பரிபாைஷ);யாக உேராக னிவன் 200 இல் 
பா ள்ள ம் ன்  மாதத் ல் ண்டத் னின்  உ வாக் ய  மான ஒ  ண்ட ப் ; a mystic salt 
prepared from the foetus of three months by a secret process, it is known by different hidden names as codified in the 
treatise of Roma Rishi 200.

   3.  நீ ; fuller's earth.

   4.  ப் ; the mystic three salts used in alchemy. (சா.அக.);

தரி

தரி  tarisu, ெப.(n.)

   ேவளாண்ைம ெசய்யப்படாத நிலம்; land lying waste or follow.

     "தரி  டந்த தைரைய (ஈ ,2,7,4);.

த.வ. கரம் ,

     [U. tar → த. தரி ]

தரித் ரம்

 
 தரித் ரம் tarittiram, ெப.(n.)

   வ ைம ( ங்.);; poerty, want, destitution.

     [Skt. daridra → த. தரித் ரம்]

தரித் ரம் -
த்தல்

தரித் ரம் -த்தல் tarittirambiḍittal, ெச. . .(v.i.)

   1. வ ைமயைடதல் ( ன்.);; to become poor.

   2. க யா த்தல் (இ.வ.);; to be stingy.

     [Skt. daridra → த.தரித் ரம் +  -,]
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தரி த்ெசய்-தல்

 
 தரி தெ்சய்-தல் taripītceytal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   பழக் தல்; to train up, as a novice.

     [Skt. taru → த. தரி த் + ெசய்-,]

தரிம் லா

தரிம் லா tarimvilā,  .அ.(adv.)

   இ  ெதாடரப்ாய் என் ம் ெபா ள்ப ம்ப  க தத் ெல ம் வக்கைண (C.G.83);; in this connection, 
afterwards subsequently, herinafter used in official correspondance to connect the substance of the communication with the 
salutation with which is usually opens.

     [U. {} → த. தரிம் லா]

தரிபாபத்

தரிபாபத்  taripāpattu, ெப.(n.)

   1. உசாவல்; enquiry, investigation.

   2. கண்  க்ைக; discovery, detection.

   3. வழக்  ( ெநல். வழ);; dispute.

     [U. {} → த.தரியாபத் ]

தரியாைம

 
 தரியாைம tariyāmai, ெப.(n.)

   ெகாள்ளாைம, க ப்பந்தாங்காைம; not conceiving as pregnancy. (சா.அக.);

     [Skt. dhr → த. தரி]

     'ஆ' e\எ.ம.இ.நி.

தரப்ீ

தரீப்  tarīppu, ெப.(n.)

   1.  ரம்ானம்; deter mination.

   2.  ரை்வப்பட் யல்; tariff, list or table of duties upon merchandise. ( ன்.G.512);.

     [U. {} → த. தரீப் ]

த

த 1 taru, ெப.(n.)

   மரக்கலப்பாய் இறக் ைக; striking of sail.

 த 2 taru, ெப.(n.)

   1. மரம்; tree.

     "த வனத் ள்" (கம்பரா.ைகயைடப்.10);.

   2. கற்பக மரம்; the kar- pakam tree of Svarga.

     "த  நிைல (மணி.5, 114);.

     [Skt. taru → த. த ]

 த 3 taru, ெப.(n.)

   1. இைசப்பாட்  வைக (இராமநா. பாலகா);; a stage - song in a peculiar metre and tune.

   2.  வைகச ்சந்தம் ( ன்.);; meaningless syllable sung to a tune as an interlude, formed of the letters. த்,ந்,ன் 
combined with a long or short vowel.
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த சாரம்

 
 த சாரம் tarucāram, ெப.(n.)

   க ப் ரம் (சங்.அக.);. (மரத் ன் சாரமா ள்ள );; camphor, as the essence of a tree.

     [Skt. taru + {} → த. த சாரம்]

த க்கபரிபாைச

 
 த க்கபரிபாைச tarukkabaribācai, ெப.(n.)

த க்க பரிபாைச, பாரக்்க;see {}.

த க்கல்

த க்கல் tarukkal, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைக நாகக்கல்; zinc spar.

   2.  டாைலக் கல்; zinc ore. (சா.அக.);

த சணி

 
 த சணி tarusaṇi, ெப.(n.)

    ைலமகள்; prostitute. (சா.அக.);

த ணைத

த ணைத daruṇadai, ெப.(n.)

   1. கற்றாைழ; aloe.

   2. மங்ைக ப வ ள்ள ெபண்; a girl between 12 and 13 years of age.

   3. ப னா  அகைவ (வய ); ெதாடங்  ப்ப  அகைவ (வய ); வைர ள்ள ப வப்ெபண்; woman's age 
16 and 30 years.

   4. ஓர ்ெச ; rosa alba. (சா.அக.);

த ணம்

த ணம் taruṇam, ெப.(n.)

   1. இளைம; prime of life youthfulness.

     "த ண வஞ் க் ெகாம் " (கம்பரா. ைதலமாட் );.

   2. ஏற்ற ேவைள; right time, proper season.

     "ெவஞ்சமா ெதாடரந்்த தத்த ணமாம் (சங்.அக.);;

   3. நல்ெலண்ணம்; good intention.

     "த ணங் ெகட்டவன்".

   4. ெப ஞ் ரகம் (மைல.);; chinese anise.

   5. ஆமணக்  ( .அ.);; castor.

     [Skt. {} → த. த ணம்]

த ணன்

த ணன் taruṇaṉ, ெப.(n.)

   இைளஞன்; youth man.

     "அற ந்த ண னற ம் த்தன்" (ைசவச.ஆசா.16);.

     [Skt. {} → த. த ணன்]

த ணி

த ணி taruṇi, ெப.(n.)

   1. இளைமப் ப வ ைடயவள்; young woman.

   2. 16  தல் 30 ஆண்  வைர ள்ள மகளிர ்ப வம் ( வா.);; the period from the 16th to the 30th year in the 
lifetime of a woman.
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த ப்பக ேலட் ம
ம்

 
 த ப்பக ேலட் மம் taruppagasilēṭṭumam, ெப.(n.)

   உடம்ைபக் காப்பாற்ற ேவண்  (அைமந்த); ஐந்  ரிவா ய ேகாைழ ல் ( ேலட் மத் ல்); தைல  
( ர ); ள்ள ஒ  ப ; one of the five phlegms. (சா.அக.);

த ப்பணம்

த ப்பணம்1 taruppaṇam, ெப.(n.)

   1. ேதவர ்க க் ம்,  னிவரக் க் ம்,  ன்ேனா க் ம் இ க் ம் நீரக்்கடன்; libations of water to gods, 
munivars and manes.

   2. உண ; food, refreshment.

     "த ப்பணப் ண் ம்" ( வா. 11);.

   3. அவல்; fried paddy pestled and cleaned.

     "க ப் க் கட் ெயா  த ப்பணங் ட் " (ெப ங். உஞ்ைசக். 40, 129);.

     [Skt. {} → த. த ப்பணம்]

 த ப்பணம்2 taruppaṇam, ெப.(n.)

   கண்ணா  ( ங்.);; mirror.

     [Skt. {} → த. த ப்பணம்]

த ப்பாக் ரம்

த ப்பாக் ரம் taruppākkiram, ெப.(n.)

   த ப்ைப னி; spike of darbha grass.

     "ெநய்க் ள்ேள ற த ப்பாக் ரத்ைத' ( வக. 2465 உைர);.

     [Skt. {} → த. த ப்பாக் ரம்]

த மக்கட்ைட

த மக்கடை்ட tarumakkaṭṭai, ெப.(n.)

   1.  றர ்த மத்தால் வா ம் ஏ யர ்(ஆதரவற்ேறார)்;; orphan, as supported by charity.

   2. ஆ ரிஞ்  த ; rubbing post for cattle, set up as a charity.

     [Skt. dharma → த. த மம்+கடை்ட]

த மக்கல்

 
 த மக்கல் tarumakkal, ெப.(n.)

   ஒ வன் ெசய்த அறசெ்சயல் ெபா க்கப்பட்ட கல்ெவட்  (இ.வ.);; memorial slab inscribed with the charitable 
deeds of a person.

த.வ. ெகாைடக்கல்

     [Skt. dharma → த. த மம் + கல்]

த மக் ரல்

 
 த மக் ரல் tarumakkural, ெப.(n.)

   இலவய உண க்காக க்கப்ப ம் ெபா  அைழப் ; general call or invitation, as in a free distribution food.

த.வ. அற ளி

     [Skt. dharma → த.த மம் +  ரல்]
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த மக்ெகாள்ளி

 
 த மக்ெகாள்ளி tarumakkoḷḷi, ெப.(n.)

   அறநிைலயத்தார ்ெசய் ம் ஈமக்கடன்; cremation, in charity, of a person who dies homeless.

த.வ. அறக்ெகாள்ளி

     [Skt. dharma → த.த மம் + ெகாள்ளி]

த மக்ேகாள்

 
 த மக்ேகாள் tarumakāḷ, ெப.(n.)

   மைற கமாகச ்ெசய்த ற்றத்ைதக் ப்பாக ெவளிப்ப த்தல் (யாழ்ப்.);; indirect information as to a 
secred crime.

த.வ. அறக்ேகாள்

     [Skt. dharma → த.த மம் + ேகாள்]

த மக த்தா

த மக த்தா tarumagaruttā, ெப.(n.)

   1. அறங்காவலர,்  க்ேகா ல் ஆட் த் தைலவர;் manager or trustee of a Hindu temple.

   2. அற ைரப்பவர,் நீ யரசர ்(R.T.);; judge, arbitrator, magistrate.

த மகாரியம்

 
 த மகாரியம் tarumakāriyam, ெப.(n.)

   அறசெ்சயல்; act of charity.

     [Skt. dharma → த. த மம் + காரியம்]

த மசே்சட்ைட

 
 த மசே்சடை்ட tarumaccēṭṭai, ெப.(n.)

   ெநற்களத் ல் ஏைழகட் க் ெகா க்க ேவண்  றத் ல் தனிேய ைவக்கப்பட் ள்ள லம்; corn set 
apart in a winnowing fan at the threshing - floor to be given to the poor.

     [Skt. dharma → த. த மம் + ேசடை்ட]

த மசக்கரம்

த மசக்கரம் tarumasakkaram, ெப.(n.)

   அறவா ; Buddham and Jaina - the wheel of Dharmam.

     "த மசக்கர ட் னன் வ ேவான்" (மணிேம. 10.. 26);.

     [Skt. dharma → த. த ம(ம்); + சக்கரம்]

த மசங்கடம்

 
 த மசங்கடம் tarumasaṅgaḍam, ெப.(n.)

   மா பட்ட இரண்  கடைமக ள், எதைன ப்ப  என்  ெதரியாத நிைலைம, அறத் 
த மாற்றம்; difficulty of discerning which of two contradictory duties is proper.

த.வ. இரண் ங்ெகட்டான் நிைல, அறத்த மாற்றம்

     [Skt. dharma → த. த ம(ம்); + சங்கடம்]

த மசத் ரம்

 
 த மசத் ரம் tarumasattiram, ெப.(n.)

த மசாைல பாரக்்க;see {}.

ம வ. அன்ன சத் ரம்
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த மசைப

 
 த மசைப tarumasabai, ெப.(n.)

    ைற மன்றம்; council of arbitrators, court of justice, tribunal.

த. அைவ → சைவ →

     [Skt. dharma → த. த மம் + சைப]

த மசாட்

த மசாட்  tarumacāṭci, ெப.(n.)

   அறமன்றத் தாரால் அைழக்கப்பட் க் ேகடக்ப்ப ம் சான்  (இ.வ.);; king's evidence, court witness.

   2. அறமகள யக் ஞ்சாட் ; testimony given in the name of the Goddess of Virtue.

த மசாதனம்

 
 த மசாதனம் tarumacātaṉam, ெப.(n.)

   அறச ்ெசயைலக் க் ஞ் ெசப் ப் பட்டயம்; deed of endowment inscribed on a copper-plate.

த.வ. அறப்பட்டயம்

த மசா

 
 த மசா  tarumacāli, ெப.(n.)

   அறேவான்; charitable person.

     [Skt. dhama → த. த ம(ம்); + சா ]

த மசாைல

 
 த மசாைல tarumacālai, ெப.(n.)

   வ ப் ேபாக்க க்  இலவயமாக உண  வழங் ம் சாவ ; rest-house for travellers with free provision for food.

     [Skt. dharma → த. த ம(ம்); + சாைல]

த ம ந்ைத

 
 த ம ந்ைத tarumasindai, ெப.(n.)

   அறம் ரி ம் எண்ணம்; charitable or virtuous disposition.

த.வ. ெகாைட ள்ளம்

     [Skt. dharma → த. த ம(ம்); +  ந்ைத]

த ம லன்

 
 த ம லன் tarumacīlaṉ, ெப.(n.)

த மசா  பாரக்்க;see {}.

த மத் யானம்

 
 த மத் யானம் tarumattiyāṉam, ெப.(n.)

   ஆதனின் இயல் , அதன் இன்ப ன்ப உணர் ; அ  நல்வ யைடதைலத் த க் ம் தைடகள், அ  
ல் நிைலயாய இன்பத்ைத எய் ைக ஆ ய ெமய்ப் ெபா ைளப் பற் ய உணர் ;

த மதாயம்

த மதாயம் tarumatāyam, ெப.(n.)

   அறத் ற்காக ம் இைற  நிலம் (W.G.137);; inam granted for any charitable purpose; property or funds 
bequeathed and dedicated to pious uses.

     [Skt. dharma → த. த ம + தாயம்]
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த மதானம்

த மதானம் tarumatāṉam, ெப.(n.)

   சமய நைட ைறப்ப  ெசய் ம் ெகாைட; charity according to prescribed texts.

     "எங்ேகாள் ற்பவத் ற் ண்ணியத்ைத ந் த ம தானத்ைத ஞ் ெசய்ேதா னாத ன" ( லப். 15 : 30, 
உைர);.

     [Skt. dharma → த. த மம்]

த மேதவைத

த மேதவைத darumadēvadai, ெப.(n.)

   1. இயக்  ( டா.);; Jaina Goddess of benevolence.

   2. எமன்; Yaman.

     "தைனப் பயந்த நற்ற ம ேதவைத வ ளால்" (பாரத. நச் ப். 47);.

     [Skt. dharma → த. த ம(ம்); + ேதவைத]

த மநீ

 
 த மநீ  tarumanīti, ெப.(n.)

   சட்ட ல்களில் றப்ப ம் அறம்; justice as based on the legal codes.

த.வ. அற ைற

த ம ல்

த ம ல் tarumanūl, ெப.(n.)

   ம , அத் ரி,  ண் , வா ட்டம், யமம், ஆபத்தம்பம், யாஞ்ஞவற் யம், பராசரம், ஆங் ரசம், 
உசனம், காத் யாயனம், சம்வரத்்தம்,  யாசம்,  ரகற்ப , சங்க தம், சாதாதபம், ெகளதமம், தக்கம் 
எனப்ப ெனண் வைகப்பட்ட அற ல் ( ங்.);; ancient text books on kind law in Sanskrit 18 in number viz. {}, attiri, 
{}, yamam, {}, samvarttam, {}, takkam.

த.வ. அற ல்

     [Skt. dharma → த. த ம(ம்); +  ல்]

த ம ற் ரி

 
 த ம ற் ரி  tarumanūṟpirivu, ெப.(n.)

   ஆசாரம்,  வகாரம்,  ராயச் த்தம் எனத் த ம சாத் ரம் ம் ன்  ப கள்; sections in the legal 
treatise, numbering three viz.. {}.

     [Skt. dharma → த. த ம(ம்); +  ல் + ரி ]

த மப்பத் னி

 
 த மப்பத் னி tarumappattiṉi, ெப.(n.)

   கணவேனா  உடனி ந்  ைவ கச ்ெசயல் கைள நடத் தற் ரிய இல்லறக் ழத் ; legitimate wife 
entitled to take part along With her husband in all rituals.

த மப் ர

 
 த மப் ர  tarumabbirabu, ெப.(n.)

    யாக அறம் ரிேவான்; benefactor benevolent lord.

த மப் ள்ைள

 
 த மப் ள்ைள tarumappiḷḷai, ெப.(n.)

   கைழக் த்தரின் வளரப்் ப் ள்ைள ( ன்.);; one brought up by public charity in the profession of pole-dancing.

     [Skt. dharma → த. த மம் +  ள்ைள]
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த ம ைக

த ம ைக tarumapīṭigai, ெப.(n.)

    த்தர  இைணய  அைமந்த இ க்ைக-ேமைட; pedestal bearing Buddha's feet, worshipped in many places.

     " ைரேயா ேரத் ந் த ம ைக ேதான் ய  (மணிேம. 8 : 63);.

     [Skt. dharma → த. த ம(ம்); +  ைக]

த ம த் ரன்

த ம த் ரன் tarumabuttiraṉ, ெப.(n.)

   1. மாபாரதக் கைத ல் பாண்டவரக் ள் த்தவன்; the eldest of the {} of {}.

   2.  ைறப்ப  மணந்  ெகாண்ட மைன ன் மகன்; lawful son, son of legally wedded wife.

     [Skt. dharma → த. த ம +  த் ரன்]

த ம ரம்

த ம ரம் tarumaburam, ெப. (n.)

   1.  ற் வன் நகர;் city of {}.

   2. தஞ்ைச மாவட்டத் ல் ம லா ைறக்  அ ல் இ க் ம் கழ் க்க வமட ள்ள ஒ  
ேசாணாட்  ஊர;் a {} shrine near {}, {} district, famous for {} mutt.

     [Skt. dharma → த. த ம +  ரம்]

த மம்

த மம் tarumam, ெப.(n.)

   1. நற்ெசயல் ( ங்.);; virtuous deed.

   2.   (உரி.நி.);; statute, ordinance law, sacred law.

   3. த ம ல் (உரி.நி.); பாரக்்க;see {}.

   4. ஒ க்கம் (உரி.நி.);; usage, practice, customary observance or prescribed conduct.

   5. கடைம; duty.

   6. நீ ; justice, righteousness.

     "ெபா ந்  ெமன்ைக  த மேமா" (பாரத. ேபார.்186);.

   7. தான த ய அறம்; charity, benevolence.

த மமன்

த மமன்  tarumamaṉṟu, ெப.(n.)

   அற (நீ ); மன்றம்; court of justice.

     "ஒர டாமற் ற த்  வா த ம மன் ள்" ( வாலவா. 41,1௦);.

த.வ. அறமன்றம்

     [skt. dharma → த. த ம + மன் ]

த ம தல்வன்

த ம தல்வன் darumamudalvaṉ, ெப.(n.)

   அ கக் கட ள்; Arhat

     " த்தன் பகவன் த ம தல்வன்" ( லப். 10 : 178);.

     [Skt. dharma → த. த ம +  தல்வன்]

த ம ர்த்

த ம ரத்்  tarumamūrtti, ெப.(n.)

   அறேம உ வானவன்; embodiment of dharma.

     "நந்தமாலவாய்த் த ம ரத்் " ( வாலவா. 20, 8);.

த மராசன்

த மராசன் tarumarācaṉ, ெப.(n.)

   1. த மன் ( டா.); பாரக்்க;see {}.

     " ண்ணிைடத் த மராசன் ம் னால் லக் வாரார"் (ேதவா. 523 : 2);.

   2. பாைல (மைல.);; silvery- leaved ape flower.
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த மவாகனன்

 
 த மவாகனன் tarumavākaṉaṉ, ெப.(n.)

த ம வ வான காைளைய, ஊர் யாகக் ெகாண்ட வன் (யாழ்.அக.);;{},

 as riding on bull which is Tarumam personified.

த மவாசனம்

த மவாசனம் tarumavācaṉam, ெப.(n.)

    ைற மன்றம்; court.

     "த மவா, சனத் ேலற" ( வாலவா. 41, 13);.

த மவா

 
 த மவா  tarumavāṭi, ெப.(n.)

   ஈைகக் டம்; place in which alms are given.

     [Skt. dharma → த. த ம + வா ]

த மவான்

த மவான் tarumavāṉ, ெப.(n.)

   அற ேநாக் ைடேயான்; charitable and virtuous man.

     "தணிைகவாழ் த மவாைனேய" (அ ட்பா.5, பணித் றஞ் சாலாைம, 1);.

த ம ைனஞர்

த ம ைனஞர ்tarumaviṉaiñar, ெப.(n.)

   அறப் றங்கைள ேமற்பாரக்் ம் அர  அ வலரக்ள்; officers in charge of charities.

     "த ம ைனஞ ந் தந் ர ைனஞ ம்" ( லப். 26 : 41);.

     [ த ம(ம்); +  ைனஞர]்

ைன →  ைனஞர.்

த ம பாயம்

 
 த ம பாயம் tarumavupāyam, ெப.(n.)

   ெகா த்த கடைன வாங் ம் ெபா ட் க் கடன்காரன் ட்  வா ற் ப டக் ம் ைறைம; dharma 
a mode of extorting payment or complainant or creditor sitting at the debetors door and there remaining without tasting food 
till his demand shall be complied with (R.F.);.

த.வ. அறப்பா

த மைவத் யசா
ைல

 
 த மைவத் யசாைல tarumavaittiyacālai, ெப.(n.)

   இலவய ம த் வமைன, பண ன்  ம த் வம் ெசய் டம்; hospital of free dispensary.

த.வ. அறம த் வசச்ாைல

     [Skt. dharma+vaidya → த. த மைவத் ய(ம்); + சாைல]

     [த. சாைல → Skt. சாலா]

த மைவத் யம்

 
 த மைவத் யம் tarumavaittiyam, ெப.(n.)

   பணம் வாங்கா  இலவயமாச ்ெசய் ம் ம ந் வம்; free medical treatment. (சா.அக.);.

     [Skt. dharma+vaidya → த. த மைவத் யம்]
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த மன்

த மன் tarumaṉ, ெப.(n.)

   1. அறக் கட ள்; God of justice and righteousness.

     "த மன் றண்ணளியால்" ( வக. 160);.

   2. காலன் (எமன்); ( ங்.);;{}.

     "த ம  மடங்க ம்" (பரிபா. 2.);.

   3. பாண்டவரக் ள் த்தவன்; elder brother of {}.

     "த மனித்தைன நாடெ்சய்த த ம ம் ெபாய்ேயா" (பாரத.  . 191);.

   4.  த்தன் ( ங்.);; Buddhan.

   5. அ கன்; Arhat.

     "த மன் ெபா ளன்" ( லப். 10 : 178);.

   6.  க் ற ைர கார ள் ஒ வர;் one of the commentators on {}.

     "த மர ்மணக் டவர"் (தனிப்பா.);

     [Skt. dharma → த.த ம]

த மாசனத்தார்

த மாசனத்தார ்tarumācaṉattār, ெப.(n.)

   ந வரக்ள்; judges.

     "அறங் ந் த மா சனத்தார ்உைரக் ம் ந  நிைலைம" ( லப். 5 : 135, உைர);.

த.வ. அறங்  அைவயத்தார்

த மாத் காயம்

த மாத் காயம் tarumāttikāyam, ெப. (n.)

   அறவ  நடக்கத் ேதைவயான ெபா ள்; money required to live in the righteous way.

     "த மாத  காயந் தாெனங்  ளதாய்" (மணிேம. 27 : 187);.

த

 
 த  tarumi, ெப.(n.)

   ெகாைடயாளி,  ரவலன்; munificence person.

     [Skt. dharmi(n); → த.த ]

தேராகா

 
 தேராகா tarōkā, ெப.(n.)

   ெபாய்; falsehood.

த.வ. இரண்டகம்

     [U. {} → த.தேராகா]

தல்லால்

 
 தல்லால் tallāl, ெப.(n.)

   தர க்காரன்; broker, intermediary.

தலவகாரம்

தலவகாரம் talavakāram, ெப.(n.)

   சாமேவத உட் ரி  (சாைக);க ள் ஒன் ; a reseension

 of the {}.

     "தலவகார சரணத்தாரக்் " (T.A.S.I.S, 3);.
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தலாக்

 
 தலாக் talāk, ெப.(n.)

   மைன ைய லக் ைக (நிராகரிக்ைக); ( கம ய);; divorce.

     [U. {} → த.தலாக்]

தலா

 
 தலா  talāci, ெப.(n.)

   உசாவல் ( சாரைண); (C.G.);; enquiry, detection.

தலாயத்

 
 தலாயத்  talāyattu, ெப.(n.)

    ல்ைலச ்ேசவகன்; liveried attendant, peon.

தலால்

 
 தலால் talāl, ெப.(n.)

   தரகன் (C.G.);; broker.

     [U. {} → த.தலால்]

தலா

 
 தலா  talāli, ெப.(n.)

   தர ; brokerage.

     [U. {} → த. தலா ]

தவளம்

தவளம் tavaḷam, ெப.(n.)

   1. ெவள்ைளக் ேகாடா ரி; a virulent type of arsenic.

   2. பற்பம்; calcined powder.

   3. ெவள்ைளக் க ; white of the egg albumin.

   4. சாம்பல் நிறம்; ash colour. (சா.அக.);

 தவளம் tavaḷam, ெப. (n.)

   1. ெவண்ைம; white, ash-Colour, grey.

     "தவளவாணைக ேகாவல னிழப்ப" ( லப். 4:55);.

   2. ெவண் ள  (மைல);; white pepper, the mature seed of black pepper.

   3. எரியணம் (க ப் ரம்); (யாழ்.அக.);; camphor.

   4. சங்கநஞ்  (யாழ். அக.);; an arsenic.

     [தவள் + அம். 'அம்' ெசால்லாக்க ஈ . ஒ.ேநா பவளம்.]

தளகர்த்தர்

 
 தளகரத்்தர ்taḷagarttar, ெப.(n.)

   தளப ; general (of an army);.

     "இரா வத் ல் தளகரத்்தர ் க் ய கைள எ ப்ப ண் ".

த.வ. பைடத்தைலவர்
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தற்காலம்

தற்காலம் taṟkālam, ெப.(n.)

   1. நிகழ்காலம்; present time.

     "தற்காலமைத ேநாவேனா". (தா .பரி ரண.7);.

   2.  த்த காலம்; exact or precise time of an action or occurrence.

த.வ. இற்ைறக்காலம்

     [Skt. {} → த. தற்காலம்]

 தற்காலம் taṟkālam, ெப. (n.)

   1. நிகழ்காலம்; present time.

     "தற்காலமைத ேநாவேனா" (தா .  ரி ரண. 7);.

   2.  த்தகாலம் (இ.வ.);; exact or precise time of an action or occurrence.

ம வ. நடப் க்காலம், நிகழ்காலம்

     [தன் + காலம்.]

தற்சமயம்

தற்சமயம்1 taṟcamayam, ெப.(n.)

   1.  த்த ேவைள ( ன்.);; particular juncture, exact moment required.

   2. உற்ற ேவைள (சங்.அக.);; best opportunity favourable juncture.

த.வ. இற்ைறப்ெபா , இவ்ேவைள

 தற்சமயம்2 taṟcamayam,     .எ.. (adv.) இப்ெபா ; at present.

 தற்சமயம்1 taṟcamayam, ெப. (n.)

   1.  த்த ேவைள ( ன்.);; particular juncture, exact moment required.

   2. உற்றேவைள (சங்.அக.);; best opportunity, favourable juncture.

 தற்சமயம்2 taṟcamayam,  . .எ. (adv.)

   இப்ெபா  (இ.வ.);; at present (ெச.அக.);

     [தன் + சமயம்.]

தற்சனி

தற்சனி taṟcaṉi, ெப.(n.)

    ட் ரல்; fore finger

     " ர றன்னி னின் ந் தற்சனியள ம்" (கா க. வச.அக் னி 22);.

     [Skt. tarjani → த. தற்சனி]

 தற்சனி taṟcaṉi, ெப. (n.)

    ட் ரல்; forefinger.

     " ர றன்னி னின் ந் தற்சனியள ம்" (கா க.  வச. அக் னி. 22);.

     [தன் + சனி.]
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தற் டம்

தற் டம் taṟpuruḍam, ெப.(n.)

    வைனம் கத் ள் ழக்  ேநாக் ப்ப  (ைசவச.ெபா .334);; a face of {} which is turned eastward, one 
of {}-ai-m- mukam.

 தற் டம் taṟpuruḍam, ெப. (n.)

    வனாரின் ஐந் கத் ள்,  ழக்  ேநாக் ப்ப  (ைசவச. ெபா . 334);; a face of Sivan which is turned 
eastward, one of five faces of Sivan. (ெச.அக.);.

தன்மவாரியப்ெப
மக்கள்

தன்மவாரியப்ெப மக்கள் taṉmavāriyapperumakkaḷ, ெப.(n.)

அறநிைலயங்கைள ேமற்பாரை்வப் பாரக்் ம் அைவேயார ்(S.I.I.iii.10);.

 Officers of incharge of charities.

தன்ம ேசட பரதீ
சாதனம்

தன்ம ேசட பரீதசாதனம் taṉmavicēṭavibarītacātaṉam, ெப.(n.)

    த்த ேவதப்ேபா  நான்க ள் றப்பட்ட ஏ , பக்கத் ன் ேசடத்தன்ைமையக் க்கா  
அதைன யாபகப் ெபா ெளன்  தவ  நிைனக் மா  ெசய்வ (மணிேம. 29, 277);; a fallacious middle 
term which fails to denote the particular quality of the minor term so as to make it appear to belong to a spicies of wider 
denotation, one of four virutta-v-{}.

தன் செ்சா ப
பரதீசாதனம்

தன் செ்சா ப பரீதசாதனம் taṉmiccorūbavibarītacātaṉam, ெப.(n.)

    த்த ேவதப்ேபா  நான்க ள் றப்பட்ட ஏ , பக்கத் ல் ஒ ேபா ம் இல்லா ப்ப  (மணிேம. 29, 
278);; a fallacious middle term which does not at all exist in the minor term, one of four virutta-v-{}.

தன் ட்டன்

தன் ட்டன் taṉmiṭṭaṉ, ெப.(n.)

   1. நன்ென ல் நிற்பவன்; virtuous person.

     "தன் ட்ட னாயவந்த யயா க் " (உத்தரரா. இலவண.33);.

   2. ெகாைட மன ள்ளவன் (ெகா.வ.);; charitable person.

தன் ேசட பரீ
தசாதனம்

தன் ேசட பரீதசாதனம் taṉmivicēṭavibarītacātaṉam, ெப.(n.)

    த்த ேவதப்ேபா  நான்க ள் றப்பட்ட ஏ , பக்கத் ன் ேசடத்தன்ைமையக் க்கா  
அதைன யாப் யப் ெபா ெளன்  தவ  நிைனக் மா  ெசய்வ  (மணிேம. 29,279);; a fallacious middle 
term which fails to denote the particular quality of the minor term and restricts its denotation, one of four virutta-{}.

தன்யன்

 
 தன்யன் taṉyaṉ, ெப.(n.)

   நல் ைனயாளன், ேபற்றாளன்; fortunate person.

தன்யா

 
 தன்யா  taṉyāci, ெப.(n.)

தன்னியா  பாரக்்க;see {}.

தன்மா காயம்

 
 தன்மா காயம் taṉmātikāyam, ெப.(n.)

   ஆன்மாவான  நல் ைன ைனக்  ஏற்றாற் ேபால் மரணத் ற் ப் ற  தாேன மாற் க் ெகாண்ட 
உடம் ; the body assumed by the soul of its own accord suitable to the past karma the death of its previous body. 
(சா.அக.);

தன்யம்

 
 தன்யம் taṉyam, ெப.(n.)

   ெபண் ைல; female breast. (சா.அக.);

தன்வந்தரி

தன்வந்தரி taṉvandari, ெப.(n.)

   ேதவ ம த் வன்; the physician of the gods.

     "தன்வந்தரி பகவான் உ வமா  நல் ல ைற கடதெ்தா  த்தான்" (பாகவத.மாயவ.30);.
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தன்வந்தரிமால்

தன்வந்தரிமால் taṉvandarimāl, ெப.(n.)

   ம த் வமைன; hospital.

     "அரமைனத் தன்வந்தரிமால் ைவத் ய ள்" (தஞ்.சர.iii.88);.

தன்னியா

தன்னியா  taṉṉiyāci, ெப.(n.)

   ஒ  வைக அராகம் (பரத.இராக.56);; a specific melody type.

     [Skt. {} → த. தன்னியா ]

 தன்னியா  taṉṉiyāci, ெப. (n.)

   இைசப்பண் (பரத. இராக. 56);; a specific melody-type.

ெத. தன்யா .

தன தானம்

 
 தன தானம் taṉasutāṉam, ெப.(n.)

    றப் யத் ன்ப  றப்  ஓைர ந்  இரண்டாம் இடமா ய ெசல்வத்ைதக் க் டம்; second 
house from the ascendant, as indicating wealth (Astrol.);

     [Skt. dhana+{} → த. தன தானம்.]

தனதன்

தனதன் daṉadaṉ, ெப. (n.)

   1.  ேபரன் (ெசல்வந்தன்);; kubera ( வா.);.

   2. ஈைகயாளன்; liberal person (W.);.

     [Skt. dhana-da → த. தனதன்.]

 தனதன் daṉadaṉ, ெப. (n.)

   1. ெப ஞ்ெசல்வன் ேபரன் ( வா.);; Kuberan.

   2. ஈைகயாளன் ( ன்.);; liberal person.

     [தனம் + த் + அன்.]

தனநிேசபம்

 
 தனநிேசபம் taṉanicēpam, ெப.(n.)

   ஏ  ெசல்வங்க ள் ஒன்ைற மண் க்க ல் ைதத்  ைவத்தல்; storing treasure under earth, one of capta-
{} (q.v.);.

     [Skt. dhana-ni-{} → த. தனநிேசபம்.]

தனபாரம்

தனபாரம் taṉapāram, ெப.(n.)

   ெகாங்ைகச ் ைம; breast-weight, well-developed breast.

     "அ பார தனபார வ ப மலரம்ாைன யைனயாய்" (அரிச.் .  வாக. 218);.

     [Skt. stana+{} → த. தனபாரம்.]

 தனபாரம் taṉapāram, ெப. (n.)

   ெகாங்ைகச ் ைம; breast-weight, well-developed breast.

     "அ பார தனபார வ ப மலரம்ாைன யைனயாய்" (அரிச.்  .  வாக. 218); (ெச.அக.);.

     [தனம் + பாரம்.]
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தனம்

தனம்1 taṉam, ெப.(n.)

   1. ெசல்வம் ( ன்.);; wealth, property, substance.

   2. ெபான் ( ங்.);; gold.

   3.  த் ைர; seal.

   4. உத் ரம்; beam across roofing.

   5.  ட்டற்கணக் ; addition.

     [Skt. stana → த. தனம்.]

 தனம்2 taṉam, ெப.(n.)

    ைல; Woman's breast.

     "அ ம்ெப ந் தனத்ைத ேவட்டாண் ன வைள

     " ற்பான் வந்ேதான்" ( வாலவா.23,15);.

     [Skt. stana → த. தனம்.]

 தனம்1 taṉam, ெப. (n.)

   பண் ணரத்்தற் ப் ெபயரின் ன் வ ம் இைடசெ்சால்; affix added to many nouns giving them an abstract 
meaning.

     "வள்ளற்றன ம் வ த்தனன் " (ெப ங். நரவாண. 8, 6);.

தனேராகம்

 
 தனேராகம் taṉarōkam, ெப.(n.)

   பால் வ ம் ைளகள் அைடப்பட்  அதனால் ஏற்ப ம் ேநாய்; a disease in which the milk carrying ducts 
remain closed in the breast of a multipara, a disease of the mammary gland (சா.அக.);.

     [Skt. stana + {} → த. தனேராகம்.]

தனலட்

 
 தனலட்  taṉalaṭcumi, ெப.(n.)

   ெசல்வமா ய ; goddess of wealth.

     [Skt. dhan+laksmi → த. தனலட் .]

தனவான்

தனவான் taṉavāṉ, ெப.(n.)

   ெசல்வன்; wealthy man.

     "ெந ய தனவானாத லரி  (அறப்சத.);

     [Skt. dhama-{} → த. தனவான்.]

 தனவான் taṉavāṉ, ெப. (n.)

   1. ெசல்வன் wealthy man.

     "ெந ய தனவானாத லரி " (அறப். சத. 1);.

   2. ெகா யர ; peepul-creeper.

ம வ. ெப ஞ்ெசல்வன்.

     [தனம் + வ் + ஆன்.]
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தன பாகம்

 
 தன பாகம் taṉavipākam, ெப.(n.)

    ழ்வாய் இலக்கக் பா ; metric analysis (சா.அக.);.

தனா ப

 
 தனா ப  daṉādibadi, ெப.(n.)

தனவான் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. dhana+adhi+pati → த. தனா ப .]

தனா யம்

 
 தனா யம் taṉāpiyam, ெப. (n.)

   ெப ன்ைன; broad leaved premna-premna latifolia (சா.அக.);.

தனிகம்

 
 தனிகம் taṉigam, ெப.(n.)

தனிகா (மைல.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. தனிகம்.]

 தனிகம் taṉigam, ெப. (n.)

   தனிகா (மைல.); ெகாத் மல் ; coriander-seed.

     [தனியம் → தனிகம்.]

தனிகன்

 
 தனிகன் taṉigaṉ, ெப.(n.)

   ெசல்வன் (இ.வ.);; rich man (colloq.);.

     [Skt. dhanika → த. தனிகன்.]

 தனிகன் taṉigaṉ, ெப. (n.)

ெசல்வன் (இ.வ.); 

 rich man.

     [தனியன் → தனிகன்.]

தனிகா

 
 தனிகா taṉikā, ெப.(n.)

ெகாத்தமல்

     [Skt. {} → த. தனிகா.]

 தனிகா taṉikā, ெப. (n.)

தனிகம் பாரக்்க;see tanigam.

     [தனி → தனிகா. ஒ கா;

தனியா → தனிகா.]
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தனிட்டாபஞ்ச

 
 தனிட்டாபஞ்ச  taṉiṭṭāpañjami, ெப.(n.)

   தாம் நிலெவா  க் ங்கால் ஒ  ட் ல் மரணம் ேநரந்்தால் ன்னர ்அங்  வாழ்வாரக்் த் 
ங்  ைளப்பனவாகக் க தப்ப ம் அ ட்டம் த ய ஐந்  நாண் ன்கள்; five stars commencing from {}, 

believed to portend further evil to the occupants of a house, if death occurs when the moon is in conjunction with any one of 
them.

     [Skt. {}+pancami → த. தனிட்டா பஞ்ச .]

த சநா னி

த சநா னி taṉusanāsiṉi, ெப.(n.)

   நஞ் க் க ையக் ணப்ப த்தல்; curing poisonous bite or sting.

   2. ஒ  ச் ; a kind of insect (சா.அக.);.

த சம்

த சம் taṉusam, ெப.(n.)

   1. பாம் க் க வாய்; the spot bitten by a snake.

   2. ெகாட் ம் ச் ; stinging insect.

   3. ஆ மா கைளக் க க் ம் ஈ; gad fly.

   4. உடம்  ட் ; joint of the body (சா.அக.);.

த ச லம்

த ச லம் taṉusamūlam, ெப.(n.)

   1. காரேவர;் pungent root.

   2.  ங்ைக மரம்; drum stick tree (சா.அக.);.

த சன்

த சன்1 taṉusaṉ, ெப.(n.)

   மகன்; son ( ன்.);.

     [Skt. tanu-ja → த. த சன்.]

 த சன்2 taṉusaṉ, ெப.(n.)

   அ ரன் (த னிடம் ேதான் யவன்);; Asura, as descended from Danu.

     "சம் வன் சம்  மா ெய ம் ெபயரத்்த சர ்தம்ைம" (பாரத.நிவாத.27);.

     [Skt. dhanu-ja → த. த சன்.]

 த சன் taṉusaṉ, ெப. (n.)

மகன் ( ன்.); 

 son.

த

த  taṉusu, ெப.(n.)

த 3 பாரக்்க;see {}.

     [Skt. dhanus → த. த .]

 த  taṉusu, ெப. (n.)

    ல்; bow.

     [த  → த .]
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த ேகா

 
 த ேகா  taṉusuāṭi, ெப.(n.)

   இராேம வரத் ற் த் ெதன் ழக்காக நீண்ட தைர ைன ள்ள கழ்ெபற்ற யநீரா ம் 
ைறகள்; the promontory in the south- east of and the bay enclosed thereby, being one of the most sacred places in India.

த.வ. ேகா க்கைர

     [Skt. dhanus → த. த +ேகா .]

த ேசாணிதம்

 
 த ேசாணிதம் daṉucōṇidam, ெப.(n.)

   ம மத்ைத; burrweed xanthium orientale (சா.அக.);.

த ட் ரதந்தம்

 
 த ட் ரதந்தம் daṉuṭṭiradandam, ெப.(n.)

   பன் க்ெகாம் ; hog's horn (சா.அக.);.

த ட் ரம்

 
 த ட் ரம் taṉuṭṭiram, ெப.(n.)

   ெபரிய பல்; large tooth (சா.அக.);.

த ட் ர டம்

 
 த ட் ர டம் taṉuḍḍiraviḍam, ெப.(n.)

   பல் ன் நஞ் ; venom in the teeth of a lizard (சா.அக.);.

த த்தம்பவாதம்

 
 த த்தம்பவாதம் taṉuttambavātam, ெப. (n.)

   உடம்ைப ல்ைலப் ேபால் வைளக் ம் ஓர ்வைக ஊைத வ ப் , இ  வளி னால் உடம்ைப 
உள்ளாக ம் ெவளிப் றமாக ம் வைளக் ம், ஆகேவ, இ  ன்னி ,  ன்னி  என இ  
வைகப்ப ம்; a form of tetanic spasm or spasmatic contraction in which the enraged vayu bends the body like a bow, it 
consists of two different types according to the bending of the body of the patient internally (forwards); or externally 
(backwards);. If internally it is known as empros-thotomus and if externally opisthotomus (சா.அக.);.

த ப்பாடாணம்

 
 த ப்பாடாணம் taṉuppāṭāṇam, ெப.(n.)

   ைவப்  நஞ் ; a mineral poison.

     [Skt.dhanus+{} → த. த ப்பாடாணம்.]

த ப் சம்

 
 த ப் சம் taṉuppīcam, ெப.(n.)

   தம்பலப் ச்  (யாழ்.அக.);; cochoneal insect coccus cacti scarlet moth.

     [Skt. dhanus + bija → த. த ப் சம்.]

த மத் யம்

 
 த மத் யம் taṉumattiyam, ெப.(n.)

   இ ப் ;
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த மான

த மான  taṉumāṉasi, ெப.(n.)

   இவ் லகப்பற் களி ந்  அ பட் க் ம் மனநிைல (ேவதா. .147);; the state of non-attachment of the 
mind towards worldly pleasures.

     [Skt. tanu-{} → த. த மான .]

த ர்மாசம்

 
 த ரம்ாசம் taṉurmācam, ெப.(n.)

    ைல (மாரக் ); மாதம்; month of {} (December-January);.

     [Skt. dhanus+{} → த. த ரம்ாசம்.]

 த ரம்ாசம் taṉurmācam, ெப. (n.)

    ைல (மாரக் ); மாதம்; month of Margali  = December – January.

த ெவ ம்

 
 த ெவ ம்  taṉuvelumbu, ெப.(n.)

   நாைவத் தாங் ,  ரல் வைளக்  ேமேல ன் க த் ல் ைடப்பாக ம், வைளந் ம் ஒ ங் ய 
ெவ ம் ; the protuberance just above the larnyx and the root of the tongue on the fore-part of the throat- 

Adamisapple (சா.அக.);.

தாக்கல்

தாக்கல் tākkal, ெப.(n.)

   1. கணக் ற் ப ; entry in an account.

   2. தர ; giving of a notice, reference.

   3. தன்வயப்ப த் ைக; taking possession, occupancy.

     [U. {} → த. தாக்கல்]

 தாக்கல்1 tākkal, ெப. (n.)

   1. அ த்  அ க்ைக, பாய்ந்  ேமா ைக; striking, attacking, charging.

     "ெபா தகர ்தாக்கற் ப் ேப ந் தைகத் " ( றள், 486);.

   2. எ ரக்்ைக ( டா.);; opposing.

     [தாக்  → தாக்கல்.]

 தாக்கல்2 tākkal, ெப. (n.)

   1. ப ைக;   2. தகவல் (C.G.);; giving of a notice, reference.

   3. ெசாந்தப்ப த் ைக; taking possession, occupancy.

   4. ெசய் ; information, news, intimation.

அவன் ேபான  ெதாடரப்ாக ஒ  தாக்க ம் ைடக்க ல்ைல.

   5. ெதாடர் ; connection.
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தாக்

தாக் 1 tākātu, ெப.(n.)

 summons;order.

     "நீ மன்றத்தால் அ ப்பப்பட்ட தாக் ைதப் ெபற ம ப்ப  ற்றமா ம். ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 
லம்தான் பாடப் த்தகங்கள் அசச் க்க ேவண் ெமன்  அர  தாக்  றப் த் ள்ள " (இ.வ.);.

 தாக் 2 tākātu, ெப.(n.)

   உத்தர ; injunction, command, order (W.G.);.

     [U. {} → த. தாக் .]

தாகத்

 
 தாகத்  tākattu, ெப.(n.)

   ஆற்றல் (P.T.L.);; power, ability.

     [Ar. {} → த. தாகத் ]

தா

 
 தா  tāātu, ெப.(n.)

தாக்  பாரக்்க;see {}.

     [U. {} → த. தா .]

தாசநம்

 
 தாசநம்  tācanambi, ெப.(n.)

   இைறவ க் க ல் நின்  வட் ப்பந்தம் ப்பவன் ({});; torch-bearer near the deity in procession.

     [Skt. {} → த. தாச+நம் .]

 தாசநம்  tācanambi, ெப. (n.)

   சாத்தானி வ ப் னரின் பட்டப்ெபயர ்( ன்.);; title of the sattani caste.

தாசபாலனம்

தாசபாலனம் tācapālaṉam, ெப.(n.)

ப னான்  அ ள் ரி ம் ெசயல்க ள் ஒன்றான அ ைமகைளக் காத்தல் ( ன்.);

 protection of slaves and dependents one of 14 {}.

     [Skt. {}+ த. தாச+பாலனம்.]

தாசமார்க்கம்

 
 தாசமாரக்்கம் tācamārkkam, ெப.(n.)

   ஒ க்கம்; conduct, good behaviour.

 தாசமாரக்்கம் tācamārkkam, ெப. (n.)

தாசெந  பாரக்்க;see tasa-neri (ெச.அக.);.

     [தாயம் → தாசம் + மாரக்்கம். மாரக்்கம் = வ . Skt. Marga.]
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தாசன்

தாசன்3 tācaṉ, ெப.(n.)

   1. ( ல ெதாடரக்ளில் ஒ  கட ைளத் ரமாக வ ப பவன்

 fervent devotee (of a deity);.

காளிதாசன், சக் தாசன், கண்ணதாசன்.

   2. (வாழ் யல் வ காட் யாக க தப்ப ம் ஒ வரின் வ நடப்பவர;் ardent follower or admire.

நான் பார ன் தாசன் (க்ரியா.);.

 தாசன்1 tācaṉ, ெப. (n.)

   1. ஊ யக்காரன்; servant.

     "தாசர ்தா யர"் ( நாயக . 53, 57);.

   2. அ ைம ( டா.);; slave.

   3. பத்தன்; devotee.

   4. அந்தணர ்அல்லாதா க்கான ெபா ப்ெபயர;் title of non-bhrahmin castes.

     "த மன் வ மன் றனன் றாசன்" ( வாைனக். ேகாச.் 69);.

   5. மா யரின் வணக்கசெ்சால்; a term used in salutation among vaisnavas.

     "அ ேயன் றாசெனன்  ைறஞ் " ( ரேபாத. 11, 11);.

     [தாயம் → தாயர ்→ தாசன். தாயம் = உரிைம உரிைம டன் வ வ த் ெதாண்  ரிபவராக 
அைமக்கப்பட்டவர ்தாயர.் இற்ைறக் ம் ஈேரழ் ற க் ம் இைறவைன உள்ளத் ல் தாங் த் 

தாசாகலம்

 
 தாசாகலம் tācākalam, ெப.(n.)

   மடல் த யவற் ல் ைகெய த் ட்ட ன் ேசரக்் ம் ப்  (C.G.);; postscript.

     [Skt. taja → த. தாசா+கலம்.]

தாசாபண் -தல்

தாசாபண் -தல் dācāpaṇṇudal, ெச. . . (v.i.)

   1.  றன் ன்பப்ப ங் காலத்  ஆற் தல்; to refresh;

 to comfort one in sorrow.

   2. ப ற்  ெசய் த்தல்; to train.

   3. இன்ெசாற்களால் வயப்ப த் தல் (ெகா.வ.);; to coax, flatter;

 to appease conciliate by kind words or deeds.

     [Skt. taja → த. தாசா+பண் -,]

தாசா ர

 
 தாசா ர  dācāpiradi, ெப.(n.)

   ெதளிவானப  (C.G.);; faircopy.

     [Skt. taja+prati → த. தாசா ர .]
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தாசாமசாலா

தாசாமசாலா tācāmacālā, ெப.(n.)

   ஊக்கமைட ம் ெபா ட் க் ைரக் க் ெகா க் ம் ம ந்  வைக (அ வசா.136);; a medicinal 
preparation to instill spirit in horses.

     [U. {} → த. தாசாமசாலா.]

 தாசாமசாலா tācāmacālā, ெப. (n.)

   உற்சாகம் அைட ம் ெபா ட் க் ைரக் க் ெகா க் ம் ம ந்  வைக (அ வசா.136);; a medicinal 
preparation to instill spirit in horses.

     [தாசா + மசாலா.]

தா யநாமம்

 
 தா யநாமம் tāciyanāmam, ெப.(n.)

    ய்ைமப்ப த் ம் சமயைவப் ன் (சடங் ); ேபா  சமய ஆ ரியர ்த ம் ெபயர;் name given to a devotee 
at the time of his religious initiation by his guru.

     [Skt. {}+ namam → த. தா யநாமம்.]

தா யம்

 
 தா யம் tāciyam, ெப.(n.)

தாசத் வம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. dasya → த. தா யம்.]

தா ல்தார்

 
 தா ல்தார ்tāciltār, ெப.(n.)

   மாவட்ட ஆட் யரின் ள்ள வட்ட அர ைற வ வாய்த் ைற அ காரி; a revenue officer incharge of a 
taluk under the district collector.

     [U. {} → த. தா ல்தார.்]

தா ல்

 
 தா ல் tācil, ெப.(n.)

தா ல் பாரக்்க;see {}.

     [U. tahsil → த. தா ல்.]

தா யநாமம்

 
 தா யநாமம் tācuyanāmam, ெப.(n.)

    னால் ட க்  இடப்பட்ட அ ைமப் ெபயர;்{}, a name given to a disciple by his guru.

     [Skt. {} → த. தா யநாமம்.]

தாட்சண்யம்

 
 தாடச்ண்யம் tāṭcaṇyam, ெப.(n.)

   உ ரக் க்காகக் ெகாள் ம் இரக்கம்;   பரி ; consideration (for s.o. or sth.);.

யவர ்என்பதற்காகக் ெகாஞ்சம் தாடச்ண்யம் காட்டக் டாதா? (இ.வ.);.
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தாட்சைணச் ட்

 
 தாடச்ைணச் ட்  tāṭcaṇaiccīṭṭu, ெப.(n.)

   தன்ேமற் கடன் ெபா த்தற்  ஏற் ங் ப் ச ் ட்  (Pond.);; accommodation bill.

     [Skt. {} → த. தாடச்ைணச் ட் .]

தாட்சாயணி

தாடச்ாயணி tāṭcāyaṇi, ெப.(n.)

   மைலமகள்; Parvadi, as daughter of Daksa.

     "தக்கன்றன் மாரி தாடச்ாயணி" (மசச் .க ரிநாம.11);.

     [Skt. {} → த. தாடச்ாயணி.]

தாட் ணியம்

தாட் ணியம் tāṭciṇiyam, ெப.(n.)

   1. கண்ேணாட்டம்; kindness, benignity, kind feelings.

   2. இரக்கம்; mercifulness, compassion.

   3. ஒ தைல பக்கம்; partiality.

   4. ம ப் ர ; courtesy, politeness.

     [Skt. {} → த. தாட் ணியம்.]

தாட் கம்

தாட் கம் tāṭṭigam, ெப.(n.)

   1.  ம் ரமாய்; vehemence, insolvence, pride.

   2. ஆற்றல்; strength, power, authority.

     [Skt. {} → த. தாட் கம்.]

 தாட் கம் tāṭṭigam, ெப. (n.)

   1. வ ைம; strength.

     "தாட் க டன் ெவ ேபாட் " (இராமநா. உ . 16);.

   2.  ம் த்தனம்; mischievousness.

தாட் கன்

தாட் கன் tāṭṭigaṉ, ெப.(n.)

   1. ெகா ைமக் காரன்; proud autocrat.

     "தந் ெயல்லா ண்டாக் ந் தாஷ் கா" (பண .278);.

   ெசல்வாக் ள்ளவன் ( ன்.);; powerful, influential person.

     [Skt. {} → த. தாட் கன்.]

 தாட் கன் tāṭṭigaṉ, ெப. (n.)

   1. உரேவான், வ ைமயானவன்; powerful, strong man.

     "ம றனிற் க்ேக  தாட் கன்" ( ப் . 911);.

   2. ெகா யவன்; mischievous man.

அவன் ெபரிய தாட் கன் (உ.வ.);.

தா மபட்சணம்

 
 தா மபடச்ணம் tāṭimabaṭcaṇam, ெப.(n.)

    ளி (யாழ்.அக.);; parrot, as fond of pomegranates (மா ைளப் பழம் ன்ப );.

     [Skt. {} → த. தா மபடச்ணம்.]
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தாத் ரியா கசா
யம்

 
 தாத் ரியா கசாயம் tāttiriyātigacāyam, ெப.(n.)

   ெநல்  வற்றேலா  மற்ற கைடச ்சரக் கைள ம் ேசரத்்  இறக் ம் வ நீர;் decoction extracted from a 
mixture of dried indian gooseberry, with a few other bazaar drugs (சா.அக.);.

த.வ. ெநல் க்க க்

தாத் ரியா ர
ணம்

 
 தாத் ரியா ரணம் tāttiriyāticūraṇam, ெப.(n.)

    த்தச ் ைலக் க் ெகா க் ம். வாழ்நாள் மைறம ந் . ெநல்  வற்றல் ரணத் டன் ேதன் கலந்  
அல்ல  க க்காய் ேதால் ரணத் ல் ெவல்லம் ெநய் கலந்  சாப் வ ; an ayurvedic medicine containing 
either gooseberry or gallnut powder. The former is given with honey late with jaggery and ghee for rheumatic pain caused by 
heat (சா.அக.);.

த.வ. ெநல் த் ளம்

தாத் ேரய

 
 தாத் ேரய  tāttirēyagi, ெப.(n.)

   பால் ெகா க் ம் ெபண்,  ைலத்தாய்; a nurse engaged to suckle an infant-wet nurse (சா.அக.);.

தாத்

தாத்  tāttu, ெப.(n.)

   1. நியாயம்; justice.

   2.  ைற ; complaint, representation.

     [U. {} → த. தாத் .]

 தாத் 1 dāddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெகா த்தல் (யாழ்ப்.);; to winnow.

   2. இ ந்தைத உயரந்்ததற்  மாற் தல்; to shift off bad articles for good.

     'அவன் தாத் ப் ேபாட்டான்' (யாழ்ப்.);.

   3. ெசலவ த்தல் (தஞ்ைச);; to spend.

   4. ஒளித்  ைவத்தல் (யாழ்ப்.);; to conceal, as stolen bullocks.

     [தாற்  → தாத் -,]

தாத்பரியம்

 
 தாத்பரியம் tātpariyam, ெப.(n.)

 purpose, meaning.

     " மணச ்சடங் ன் தாத்பரியத்ைதப் ரிந் ெகாள்ள ல்ைல" (இ.வ.);.

தாதச்

 
 தாதச்  tātacci, ெப.(n.)

    ற ப்ெபண் (யாழ்.அக.);; a female ascetic.

     [Skt. {} → த. தாதச் .]

 தாதச்  tātacci, ெப. (n.)

   தவப்ெபண் (யாழ்.அக.);; a female ascetic.

     [தாதன் → தாதச் .]
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தாதமார்க்கம்

தாதமாரக்்கம் tātamārkkam, ெப.(n.)

   1. ஒ க்கம்; conduct, good behaviour.

   2.  வைன உ வவ வமாகக் ேகா ல் ைவத்  வ ப ைக ( .ேபா.பா.8, 1, பக்.359);;   3.  சை்ச 
( ங்.);; alms.

     [Skt. {} → த. தாதமாரக்்கம்.]

தாதரத்் ேயச ர்த்
தாதரத்் ேயச ரத்்  dādarddiyēcadurddi, ெப.(n.)

   ெபா ட் ப் ெபா ளில் வ ம் நான்காம் ேவற் ைம ( . .16, உைர);;     [Skt. {} → த. தாதரத்் ேய 
ச ரத்் ]

தாதான் யசக்

 
 தாதான் யசக்  tātāṉmiyasakti, ெப. (n.)

    வெப மாைன ஒ ேபா ம் ட்  நீங்காத பைடப்பாற்றல்; Inseparable {}.

     [Skt. {}+sakti → த. தாதான்மாய சக் .]

தாதான் யம்

தாதான் யம் tātāṉmiyam, ெப. (n.)

   ஒன் பட் க்ைக; identity, unity, sameness.

     "தாதான் ய ெமான் ம் பரி " ( ர ங்  மைல47);.

த.வ. ஒன் ப்

     [Skt. {} → த. தாதான் யம்.]

தாதானம்

தாதானம் tātāṉam, ெப.(n.)

   கரிக் ; kin crow (சங்.அக.);.

த.வ. காரி

     [Skt. {} → த. தாதானம்.]

 தாதானம்1 tātāṉam, ெப. (n.)

   ம க்காைர; common emetic nut (சா.அக.);.

 தாதானம்2 tātāṉam, ெப. (n.)

   கரிக்  (சங்.அக.);; king crow.

     [P]

தா ராசகம்

 
 தா ராசகம் tātirācagam, ெப.(n.)

   ஒளிநீர ்(தா );; semen (சா.அக.);.

தா கல்பம்

 
 தா கல்பம் tātugalpam, ெப.(n.)

   மாைழ அல்லாத ; any of the elements which are non metalic in the chemical sense (சா.அக.);.
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தாபரம்

தாபரம் tāparam, ெப.(n.)

   1. மரப்ெபா  ( டா.);; vegetable kingdom.

   2. அைசயாப்ெபா ள்; category of the immovables.

     "சங்கமந்தாபரங்க டத்தங்கன் மத் க் டா" ( . .2, 41);.

   3. இடம் ( ங்.);; place, location, habitation.

   4. நிலம் (அக.நி.);; Earth.

   5. மைல (அக.நி.);; mountain.

   6. உடல் ( டா.);; body.

   7. ேகா ல் (அக.நி.);; temple.

   8. இ ங்கம் (Saiva.);;{},

 as fixed and immovable.

     "தாபர மணலாற் ப் " (ேதவா. 192, 3);.

   9. உ  ( டா.);; stability, steadiness.

   10. பற் க் ேகா ; shelter, support, prop.

     "ம ர ெனன்றாம் பரேம" (ம ரந்.60);.

   11. ஆதாரம்; basis, foundation (யாழ்.அக.);.

     [Skt. {} → த. தாபரம்.]

தா தா

 
 தா தா tāpitā, ெப.(n.)

   பட்டாைட (C.G.);; silk cloth.

     [U. {} → த. தா தா.]

தாேப

தாேப tāpē, ெப.(n.)

   1. சாரந்்தவன்; dependant, follower.

   2. வசம்; charge, custody.

     [U. {} → த. தாேப.]

தாேபதார்

 
 தாேபதார ்tāpētār, ெப.(n.)

   சாரந்்தவன் (C.G.);; department, follower, subordinate.

     [U. {} → த. தாேபதார.்]
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தாம்

தாம் tām, ெப.(n.)

    ைல (C.G.);; price.

     [U. {} → த. தாம்.]

 தாம்1 tām, ப.ெப. (pron.)

   1. அவரக்ள்; they.

     "தாரமார ் த் ரரார ்தாம் தாமாேர" (ேதவா. 523:10);. தாம் ெசான்னைத உ  ெசய்தனர.்

   2. மரியாைத க் ம் ன்னிைலச ்ெசால்; you, a term of respect.

     "தாெமன்ன ெசான்னீரக்ள்?"

   3.  தல் ேவற் ைம ல் பன்ைமப்ெபயைரச ்சாரந்்  வ ம் சாரிைய; particle suffixed to plural nouns of any 
person in the nominative case for emphasis.

     "அவரத்ாம் வந்தார"்

     [தம் → தாம் = தாம் என்ப  படரக்்ைகப் பன்ைமையக் க் ம் உ ேபற்ற வ வமா ம். 'ஆ' என் ம் 
ேசய்ைமச ் ட்ட னின்  றந் ள்ள, தான், தாம் என் ம் படரக்்ைகப் ெபயரக்ள், 'அவன்', 'அவள்' 

த ய ஐம்பாற் ட் ப் ெபயரக்ள் ேதான் ய ன், தற் ட் ப் ெபயரக்ளால் (Reflexive Pronouns); 
மா ட்டன (த.வ. 135);.]

 தாம்2 tām, இைட. (part.)

   அைசநிைல (நன். 441);; an expletive, as in வ வரத்ாம்.

     [தம் → தாம்.]

தாமசபதார்த்தம்

 
 தாமசபதாரத்்தம் tāmasabatārttam, ெப.(n.)

   ெசரியாைமைய ப்ப த் ம் உண  ெபா ள்; stupefying food (சா.அக.);.

த.வ. ெசரியா உண்

தாமசம்

தாமசம் tāmasam, ெப.(n.)

   1. ேசாம்பல் பண் ; quality of being dull.

   2. மனிதப் பண் கள் ன்ற ெளான் ; one of the three inherent qualities of man- Tamasic.

   3. மடைம; want of knowledge - Nescience.

   4. இ ள் மயக்கம், இ  க்கத்ைத ட் ம்; principle of illusion sleeps sets in (சா.அக.);.

தாமாசா

தாமாசா1 tāmācā, ெப.(n.)

   சரிக் சச்ரி ( ன்.);; average.

     [U. {} → த. தாமாசா.]

 தாமாசா2 tāmācā, ெப.(n.)

   1. களிப் ; show, pomp.

   2. காட் ; spectable, sight.

   3. ேவ க்ைக; sport, fun.

     [U. {} → த. தாமாசா.]
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தாமா

 
 தாமா  tāmācu, ெப.(n.)

   சரியாகப் ப ரந்்  ெகா க்ைக (W.G.);; fair and equitable distribution (R.F.);.

     [U. {} → த. தாமா .]

தாமான்

 
 தாமான் tāmāṉ, ெப.(n.)

   கப்பற் ன் பக்கத் க் க ;
 தாமான் tāmāṉ, ெப. (n.)

   கப்பற் ன் பக்கத் க் க ; lower back rope of a dhoney sail, back clew line (ெச.அக.);.

     [தாமம் + ஆன் → தாமான்.]

தா த்

தா த்  tāyittu, ெப.(n.)

   1. மந் ரத்தக  அடங் ய அணி; small gold or silver case worn on the person as a amulet;

 cylindrical talisman.

   2. அணி வைக (இ.வ.);; an ornament.

     [U. {} → த. தா த் .]

தாரச்ா

 
 தாரச்ா tārcā, ெப.(n.)

   ெமாடை்டமா ; terraced roof.

     [E. terrace → த. தா த் .]

தார்

 
 தார்  tārcu, ெப.(n.)

தாரச்ா பாரக்்க;see {}.

தார் க்கட் டம்

 
 தார் க்கட் டம் tārcukkaḍḍiḍam, ெப.(n.)

   ெமத்ைத  (Tj.);; storied house.

     [E. {} + த. கட் டம்.]

தார்ட்டாந் கம்

தாரட்்டாந் கம் tārṭṭāndigam, ெப.(n.)

   1. தாட்டாந் கம் பாரக்்க;see {}.

   2. உபேமயம்; that which is illustrated by an example or simile.

     "த  ட்டாந்த ந்தாட்டாந் க ம்" (சங்கற்ப. 11, அ .35);.

     [Skt. {} → த. தாட்டாந் கம்.]

தாரத்்தராட் ரர்

தாரத்்தராட் ரர ்tārttarāṭṭirar, ெப.(n.)

    தராட் ரன் மகன்களா ய ரிேயாதனா யர;் kaurava princes, the sons of {}.

     "ெவம்பரித்ேதரத்்தாரத்்தராட் ரர"் (பாரத. ெரள.98);.

     [Skt. {} → த. தாரத்்தராட் ரர.்]
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தார்மரம்

தாரம்ரம் tārmaram, ெப.(n.)

   மரவைக (M.M.294);; scotch pine, I. tr., pinus sylvestris.

     [E. tar → த. தார+்மரம்.]

 தாரம்ரம் tārmaram, ெப. (n.)

   மரவைக; scotch pine.

     [தார ்+ மரம்.]

தார் கன்

தார் கன் tārmigaṉ, ெப.(n.)

   அறச ் ந்தைன உள்ளவன்; charitable person, generous man.

     " ல தார் கர ் அவ்வள ேலேய ெசல் றாரக்ள்" ( வ்.  ப்பா.அவ.பக்.16);.

த.வ. அறேவான்

     [Skt. {} → த. தார் கன்.]

தாரணேயாகம்

 
 தாரணேயாகம் tāraṇayōkam, ெப.(n.)

   ஆழ்ந்த உள்ெளா க்கம் ( யானம்);; deep devotion (சா.அக.);.

தாரணா

 
 தாரணா tāraṇā, ெப.(n.)

    சச்டக்  மனத்ைத ஒ  வ ப்ப த்தல்; concentration of mind joined with the retention or breath (சா.அக.);.

தாரணாசத்

தாரணாசத்  tāraṇācatti, ெப.(n.)

   1.  ச சத் ; power of amulet.

   2.  யானசத் ; power of concentration

தாரப் ரம்

 
 தாரப் ரம் tārappiram, ெப.(n.)

   கற் ரம்; camphor (சா.அக.);.

 தாரப் ரம் tārappiram, ெப. (n.)

   எரியணம்; camphor (சா.அக.);.

     [தார ்+ அப் ரம் → தாரப் ரம்.]
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தாரா

தாரா1 tārā, ெப.(n.)

 star.

 தாரா2 tārā, ெப.(n.)

   ஒ  சமணப் ெபண் ெதய்வம் (நீலேக .236, உைர);; a jaina Goddess.

     [Skt. {} → த. தாரா.]

 தாரா1 tārā, ெப. (n.)

   1.  ள்ளவாத் ; a kind of duck.

   2.  , நாைர; heron.

   3. வாத்  நைட; walking as of a duck..

   4.  ரா; king of herbs.

   5. ேவக்கா ; conocarpus latifolia.

   6. ஓம்; mystic monosyllable "Öm".

தாரா வைககள்:-

   1. காட் த்தாரா; wild duck

   2. ெப ந்தாரா; large duck or goose.

   3. மணல்தாரா; sand duck

தாராப்

 
 தாராப்  tārāppūṭu, ெப.(n.)

   நாரத்ைத; bitter orange-citrus auvantium (சா.அக.);.

 தாராப்  tārāppūṭu, ெப. (n.)

   நாரத்ைத; bitter orange (சா.அக.);.

     [தாரா +  .]

தாளிசம்

தாளிசம் tāḷisam, ெப.(n.)

   1. ஒப்பந்தம்; agreement, consent, union.

     "தாரிசம் பண்ணினான்".

   2. ெசப்பமான ; reasonableness, as of price.

     "தாரிசமாய் ற் றான்".

 தாளிசம் tāḷisam, ெப. (n.)

     மரவைக (பதாரத்்த. 1006);; Indian plum.

தாரித் ரம்

 
 தாரித் ரம் tārittiram, ெப.(n.)

   வ ைம ( ங்.);; poverty, want, destitution.

     [Skt. daridra → த. தாரித் ரம்.]
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தாரித் ரியம்

தாரித் ரியம் tārittiriyam, ெப.(n.)

தரித் ரம் பாரக்்க;see tarittiram.

     "ேநா ற்ற தாரித் ய நன் காண்" ( மேரச.சத.52);.

தாரிப்

தாரிப்  tārippu, ெப.(n.)

   1. ம ப்  ( ன்.);; estimation, guess.

   2. தாங் ப் ேப ைக; recommendation, commendation.

   3. ேமம்படச ்ெசய்ைக; causing to excel;encouraging, as a pupil.

     "அவைனத் தாரிப் ப் பண்ணினான்" ( ன்.);.

 தாரிப் 1 tārippu, ெப. (n.)

   உத ; support.

     'ஓர ்தாரிப் ன் ' (ெபரிய . இைளயான். 9);.

     [த  → தார ்→ தாரிப் .]

தாரி யா யா
ழம்

 
 தாரி யா யாழம் tāriviyātigiyāḻm, ெப.(n.)

   மரமஞ்சள்,  ந் ல் ெகா , க ேரா ணி, வசம் , மஞ் ட் , ேவப் ரக்் ,  ரிபைல சம எைட 
ெகாண்  கசாயம் ைவத்  சகல ட்டத் ற் ம் க்க ெகா க் ம் ஓர ்ஆ ள்ேவத ம ந் ; an ayurvedic 
decoction of tree turmeric moon creeper, black hellebore, sweet flag, Indian madder, mid rib or margosa leaf and the three 
myrobalams (சா.அக.);.

தாெரண்ெணய்

 
 தாெரண்ெணய் tāreṇīey, ெப.(n.)

   ெகட் யான நீரவ் வ கரிெநய் (தார)்; (உ.வ.);; liquid tar.

த.வ. க ங்கச

     [E. tar → த. தார+்எண்ெணய்.]

தாேராகா

 
 தாேராகா tārōkā, ெப.(n.)

   காவற்காரர ்தைலவன் ( ன்.);; superintendent of peons.

     [U. {} → த. தாேராகா.]

தாலேகதனன்

தாலேகதனன் tālaātaṉaṉ, ெப.(n.)

   1. பலராமன்;{}.

   2.  மன்

 Bhisma (பைன ன் உ வம் எ ய ெகா ைய ைடேயான்);;

 Lit. he who has palmyra-banner.

     [Skt. {} → த. காலேகதனன்.]

தாலேக

தாலேக  tālaātu, ெப.(n.)

தாலேகதனன் பாரக்்க;see {}.

     "தாள ேக ைவ ஞ் ேசர.... ெகாண்  நீ ெசல்க" (பாரத.வா .17);.

     [Skt. {} → த. தாலேக .]
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தால சநியாயம்

 
 தால சநியாயம் tālapīcaniyāyam, ெப.(n.)

    ைத ம் ைள ம் ேபால எ  ந் ய  என்  ற யாத நிைல; the {} of reasoning in a circle, as 
wheather seed comes from the plant or plant from the seed.

     [Skt. {} + த.  சநியாயம்.]

தாலம்

தாலம் tālam, ெப.(n.)

    ன்  ெகாண்ட நீட்டலள  ( க் ரநீ .197);; a lineal measure of three hands.

     [Skt. {} → த. தாலம்.]

 தாலம்1 tālam, ெப. (n.)

   1. பைன; palmyra-palm.

     "தால யர ்ெகா னன்" (பாரத.  . 141);.

   2.  ந்தற்க  ( ங்.);; a kind of areca-palm.

   3.  ந்தற்பைன (மைல.);; talipot-palm.

   4. மடேல த க்காகக் ைர வ ல் ைன ம் உ  (அகப்.);; palmyra leaf-stalk shaped like a horse.

     "தாலத் வரக்" (ெவங்ைகக்ேகா. 110);.

   5. ேதன்; honey.

     [தாள் → தால் + அம் – தாலம். 'அம்' சாரிைய.]

 தாலம்2 tālam, ெப. (n.)

   1. நிலம்; earth.

     "தால ைறைம ற் பரிந்  காத்தான்" ( வாலவா. 36:1);.

   2. உலகம்; world.

தா ம்கானா

தா ம்கானா tālimkāṉā, ெப.(n.)

    லம்பம் ப ம் இடம் (தட் ண. ந்.சரித் ரம், பக்.224);; fencing ground.

     [Skt. {} → த. தா ம்கானா.]

தா பாகம்

தா பாகம் tālīpākam, ெப.(n.)

   இந்  சமயச ்சட்டங்கைளக் ம் பைழய வடெமா  லா ய ல் க்கப்பட்ட ம் 
இல்வாழ்ேவார ்கா வா நிலா நடப்  ெசய்யப்ப வ மான (சடங் ); வைக; new and full moon 
ceremonies enjoined by smrti to be performed by a house holder.

     "தா பாகம் பண்ண ம்" ( . .8, 3, மைற.);.

     [Skt. {} → த. தா பாகம்.]

தா லாகநியாய
ம்

தா லாகநியாயம் tālibulākaniyāyam, ெப.(n.)

   ஒ  பாைனச ்ேசாற் ற்  ஒர ்அ ைழப் பதம் பாரப்்ப  ேபால ஒன்றன் ஒ  ைடத்தன்ைம ந்  
அதன்  நிைலைய ம் அ ம் ெந  ( வசம.24);; the{} of boiled rice in a cooking vessel, illustrating the 
principle that the condition of the whole may be inferred from that of a part.

த.வ. பாைனச ்ேசாற்  ெந

     [Skt. {} → த.தா  லாக நியாயம்.]

தா க்கா
தா க்கா tālukkā, ெப.(n.)

தா கா1 பாரக்்க;see {} (C.G.);.
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தா கா

தா கா tālukā, ெப.(n.)

   1. உரிைம (C.G.);; connection dependence, possession, property.

   2.  ரை்வ தண் ம் ெபா ட் ப் ரிக்கப்ப ம் ய வட்டம்; dependency, revenue subdivision, convenient 
division of a district for purposes of revenue administration.

   3.  ைறமன்றம் (யாழ்.அக.);; court of justice.

     [U. ta-allu-ka → த. தா கா.]

தாவரஉண்ணி

 
 தாவரஉண்ணி tāvarauṇṇi, ெப.(n.)

   நிலத் ைணகைள உணவாக உண் ம் உ ரினம்; herbivore.

தாவரஎண்ெணய்

 
 தாவரஎண்ெணய் tāvaraeṇīey, ெப.(n.)

   ேதங்காய், கடைல, எள் த யவற் ல் இ ந்  எ க்கப்ப ம் ெநய்மம்; oil extracted from coconut, 
groundnut, etc. vegetable oil.

தாவரசங்கமம்

தாவரசங்கமம் tāvarasaṅgamam, ெப. (n.)

   1. இயங் ைண நிைலத் ைண வைக; the category of the movable and the immovable.

     "தாவர சங்கம ெமன் ந் தன்ைமய" (கம்பரா. க. 1);.

   2.  ட் ப் பண்டங்களான அைச ம் ெபா ம் நிலம்  த ய அைசயாப் ெபா ள்க ம்;   3. 
வ ரான  ேமனிகளாகக் க தப்ப ம் இ ங்க ம் அ யாரக் ம் ( ன்.);; lingam and devotees of {}, 

as the fixed and movable forms sof {}.

த.வ. இயங்

     [Skt. {} → த.தாவரசங்கமம்.]

தாவரசங்கம டம்

தாவரசங்கம டம் tāvarasaṅgamaviḍam, ெப.(n.)

   1. ெச மரங்கள்,  லங்  களின் நஞ் , இ  ஊமத்ைத த் னால் ணப்ப ம்; vegetable and animal 
poison as opposed to mineral poison.

   2. தா  நஞ்  இ  ஊமத்ைத த் னால் ணப்ப ம்; dhatura seed cures those poisons (சா.அக.);.

தாவரசாத் ரம்

 
 தாவரசாத் ரம் tāvaracāttiram, ெப.(n.)

    ண் கைளப் பற் ய ல்; science of plants botany - Phytology (சா.அக.);. 

தாவரசாத் ரி

தாவரசாத் ரி tāvaracāttiri, ெப. (n.)

   1. மரம், ெச , ெகா  பற் ய லைம ெபற்றவன்; one skilled in botany-botanist.

   2.  ைக அ ஞன்; an early botanist who used to collect, sell or administer plants of herbs - Herbalist (சா.அக.);.

தாவரசாம்பல்

தாவரசாம்பல் tāvaracāmbal, ெப.(n.)

   1.  ண் கைள எரிப்பதனால் ைடக் ம் சாம்பல்; ash obtained by burning plants.

   2. காரசச்ாம்பல்; ash containing potash or soda or both (சா.அக.);.

தாவரசாலம்

 
 தாவரசாலம் tāvaracālam, ெப.(n.)

    ஞ்ெச  த ய ரி கைளப் பற் ய ல்; a work containing a descriptive enueration of plants or vegetable 
species of a particular place-Flora (சா.அக.);.
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தாவரசாரம்

 
 தாவரசாரம் tāvaracāram, ெப.(n.)

    ண் கைள எரிதெ்த த்த ஒரவ்ைகச ்சாரம்; vegetable alkali, obtained by burning plants (சா.அக.);.

தாவரத் ய

 
 தாவரத் ய  tāvarattiyali, ெப.(n.)

   ேபரா ட் ; fragrant pavonia-Pavonia odorata (சா.அக.);.

தாவரதத் வ ல்

 
 தாவரதத் வ ல் dāvaradadduvanūl, ெப.(n.)

    ண் களின் தன்ைம அைமப் ,  ைள  ைற, ெதா ல், வ ப்  த யைவகைளப் பற் க் ம் 
ல்; the science which treats of the form, structure and tissues of plants, the laws which regulate their growth, functions 

and their classification etc. - botany (சா.அக.);.

தாவரதா டம்

 
 தாவரதா டம் tāvaratātuviḍam, ெப. (n.)

   மாைழகளி ம், ப ர ்வைககளி ம் உள்ள நஞ் கள்; mineral and vegetable poisons (சா.அக.);.

தாவர ல்

 
 தாவர ல் tāvaranūl, ெப. (n.)

   நிைலத் ைணப் பற் ப் ெபா வாகக் ம் ல்; the science of vegetable kingdom in general (சா.அக.);.

     [Skt. {} → த. தாவரம்+ ல்.]

தாவரம்

தாவரம் tāvaram, ெப. (n.)

   1. நிைலத் ைண; category of immovables, opp. to {}.

     "ெசல்லா அநின்ற த் தாவர சங்கமத் ள்" ( வாச.1, 30);.

   2.   ேபான்ற அைசயாப் ெபா ள்;   3. மரப்ெபா  ( டா.);; the vegetable kingdom.

   4. அ ப்பைட; basis, foundation.

   5. இடம் (சங்.அக.);; place, habitation.

   6. உடல் ( டா.);; body, as the abode of the soul.

   7. இ ங்கம்;(Saiva.);

 lingam.

     "சங்க மவ ற் க் ப்ேபாந்த இயல் ல்லாத தாவரவ ன்" ( .ேபா. ற்.12, 3,2, உைர);.

   8. உ  ( ன்.);; stability, steadiness.

     [Skt. {} → த. தாவரம்.]

தாவர யல்

 
 தாவர யல் tāvaraviyal, ெப.(n.)

   மரம், ெச , ெகா கைளப் பற்  வரிக் ம் அ யல் ைற; botany.

த.வ. நிைலத் ைண யல்

     [Skt. {} → த. தாவரம் + இயல்]
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தாவர யல் ங்கா

 
 தாவர யல் ங்கா tāvaraviyalpūṅgā, ெப.(n.)

 botanical garden.

தாவா

தாவா tāvā, ெப.(n.)

   1. ( ரா );  ைற  த யன; complaint, petition.

   2. தைட; objection, obstruction.

     [U. {} → த. தாவா.]

 தாவா1 tāvā, ெப. (n.)

   ெவண்க ங்கா  அல்ல  ெவக்கா ; white sandara (சா.அக.);.

     [த  → தார ்→ தாவா = இயற்ைக தந்த மரம்.]

 தாவா2 tāvā, ெப. (n.)

    ணக் , தகரா ; dispute.

ந நீரப்் பங் ட் த் தாவாைவத் ரக்்க ந வர ்மன்றம் அைமக்கப்பட்ட .

     [தா → தாவா.]

தாவாதார்

 
 தாவாதார ்tāvātār, ெப.(n.)

    ைற ட்டாளர ்(வா );; complaint, plaintiff (Loc.);.

     [U. {} → த. தாவாதார.்]

தாளா

தாளா1 tāḷā, ெப.(n.)

   ஒப்  (C.G.);; comparison.

     [U. {} → த. தாளா.]

 தாளா tāḷā, ெப. (n.)

   கட் மரத்ைதச ்ெச த்த நீைரத் ழா ம் பலைக (இ.வ.);; paddle for catamaran.

     [தாள் → தாளா.]

தாற்கா கம்

 
 தாற்கா கம் tāṟgāligam, ெப. (n.)

    ங்காலம்; that which is temporary, occassional.

     [Skt. {} → த. தாற்கா கம்.]

தாற்பரியம்பண்
-தல்

தாற்பரியம்பண் -தல் dāṟpariyambaṇṇudal, ெச.  ன்றா .(v.t.)

   1.  ளக் ச ்ெசால் தல் (யாழ்.அக.);; to explain, expound.

   2.  கழ்ந்  ேப தல் ( ன்.);; to applaud, as performances;

 to magnify, as one's talents.

     [Skt. {} → த. தாற்பரியம் -,]
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தாற்பரியமானவ
ன்

 
 தாற்பரியமானவன் tāṟpariyamāṉavaṉ, ெப. (n.)

   ம ப் ள்ளவன் ( ன்.);; person held in high esteem.

     [Skt.{} → த.தாற்பரிய+ஆனவன்.]

தா

தா  tāṟu, ெப.(n.)

    ெலண்ெணய் (பாண் .);; tar.

     [E. tar → த. தா .]

 தா 1 tāṟu, ெப. (n.)

   1. வாைழ த யவற் ன் ைல ( ங்.);; bunch, cluster, as of plantains, dates, areca-nuts.

     "உ ஞ் ற் றா  ைன ைளந்த ெநற்றம்" (அகநா. 151);.

தா றப்பட் த் தாய்வாைழையக் ெக த்தாப் ேபால (பழ.);.

க. தா

     [P]

 தா 2 tāṟu, ெப. (n.)

   உண்ைட ல் ற் ங் க  (யாழ்.அக.);; weaver's bobbin, reel.

 தா 3 tāṟu, ெப. (n.)

    ன்கசச்க் கட் ; puting on a cloth in the fashion of the divided skirt.

     [P]

 தா 4 tāṟu, இைட (part.)

தானக்ேகால்

தானக்ேகால் tāṉakāl, ெப.(n.)

   யாழ் நரம் கைளத் ெத க்க பயன்ப த் ங் க ; instrument used in playing {}.

     "நரம்  ஏ ம்.... தானக் ேகா ன் அகப்பட் " (க த்.8, உைர);.

     [Skt. {} → த. தானம்+ேகால்.]

தானசாசனம்

 
 தானசாசனம் tāṉacācaṉam, ெப.(n.)

   ெகாைட ெகா த்ததற் ரிய ஆவணம்; instrument of gift.

த.வ. ெகாைடயாவணம்

     [Skt. {} → த. தானசாசனம்.]

தான லம்

 
 தான லம் tāṉacīlam, ெப.(n.)

   ெகாைடத் தன்ைம (யாழ்.அக.);; liberality.

     [Skt. {} → த. தான லம்.]
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தான லன்

 
 தான லன் tāṉacīlaṉ, ெப.(n.)

   ஈைகயாளன்; liberal, charitable man.

     [Skt. {} → த. தான லன்.]

தான த்

தான த்  tāṉasutti, ெப.(n.)

ஐவைகத் ய்ைமப்ப த்த ல் ைச டத்ைத மந் ரத்தால் ய்ைமப்ப த்தல் (ைசவச.502, உைர);;({});

 purification of the place of worship, one of {}-cutti.

     [Skt. {} + {} → த. தான த் .]

தான ரன்

தான ரன் tāṉacūraṉ, ெப.(n.)

   ெப ங்ெகாைடயாளன் ( லப்.15, 181, உைர);; one who is heroically charitable.

     [Skt. {} → த. தான ரன்.]

தானத்தார்

தானத்தார ்tāṉattār, ெப.(n.)

   ேகா ல காரிகள் (I.M.P.Cg.214);; temple trustees.

     [Skt. {} → த. தானத்தார.்]

தானத மம்

 
 தானத மம் dāṉadarumam, ெப.(n.)

   ஈைக ( ன்.);; charity, charitableness.

     [Skt. {} + dharma → த. தானத மம்.]

தானதாய்

 
 தானதாய் tāṉatāy, ெப.(n.)

   ஒ க்க கள்;த.வ. ஒ காணி

     [Skt. {} → த. தானதாய்.]

தானப்ப

 
 தானப்ப  dāṉappadi, ெப.(n.)

   ேகா ல் கவர ்(இ.வ.);; agent of a temple.

     [Skt. {} → த.தானம் + ப .]

தானப்பரட்ீைச

 
 தானப்பரீடை்ச tāṉapparīṭcai, ெப.(n.)

   ம த் வரக்ள் ஆராய்ச் னால் ேநாயாளிகளிடம் கவனிக்க ேவண் ய பல வைக கள்; studying of 
various symptoms exhibited by patients - diagnosis (சா.அக.);.

தானப்ெப க்கம்

தானப்ெப க்கம் tāṉapperukkam, ெப.(n.)

   1. பத்   ஆ ரம் த ய எண்களாற் ெப க் ைக; multiplication of numbers by ten and its multiples, as 
dist. fr. {}-perukkam.

   2. மனக்ேகாடை்ட கட் ைக; idle imagining, building castles in the air.

     "என்ன, தானப் ெப க்கம் ெசய் றாய்?" (இ.வ.);.

     [Skt. sthana → த.தானம் + ெப க்கம்.]
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தானபத் ரம்

 
 தானபத் ரம் tāṉabattiram, ெப. (n.)

   ெகாைட ெகா த்தற் ரிய ஆவணம்; instrument of gift.

த.வ. ெகாைடயாவணம்

     [Skt. {}+pattira → த. தானப்பத் ரம்.]

தானபந்

 
 தானபந்  tāṉabandi, ெப.(n.)

    ைளசச்ல் ம ப்  (ேசாதைன); (W.G.);; estimated value of the standing crops in a field.

     [Skt. {} → த. தானம்+பந் .]

தானவண்ணம்

 
 தானவண்ணம் tāṉavaṇṇam, ெப.(n.)

   ஒ வைக இைசப்பாட்  ( ன்.);; a kind of musical composition.

     [Skt. {} + த. தானம் + வண்ணம்]

 தானவண்ணம் tāṉavaṇṇam, ெப. (n.)

   இைசப்பாட்  வைக ( ன்.);; a kind of musical composition.

     [தானம் + வண்ணம்.]

தான சை்ச

தான சை்ச tāṉaviccai, ெப.(n.)

   அ க் ; the sources of knowledge.

     "ப ெனட்டா ய தான சை்ச ம்" (ெப ங்.வத்தவ.3, 64);.

தானா காரி

 
 தானா காரி tāṉātikāri, ெப. (n.)

   அறக்கட்டைள அ காரி; superintendent of charities, as of a royal household.

     [Skt. {} → த. தானா காரி.]

தானா ப

தானா ப  dāṉādibadi, ெப.(n.)

   1. அைமசச்ர;் minister.

     "அ த் த்  ண்டா ேனான் றானா ப  யா வான்" (அறப்.சத.85);.

   2. ந நிைலயானவன்; mediator (Loc.);.

     [Skt. {} + adhipati → த. தானாப .]

தானாந்தராயம்

 
 தானாந்தராயம் tāṉāndarāyam, ெப.(n.)

 impediment or obstacle to the making of gifts.

     [Skt. {} → த. தானாந்தராயம்.]
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தானாபத் யம்

தானாபத் யம் tāṉāpattiyam, ெப.(n.)

   1.   ( ன்.);; office of an ambassador.

   2. இணக்கம் உண் பண் பவர ்அ வலகம் ந நிைலயானவன் (இ.வ.);; office of mediator.

   3. ஆசாரிய பத  (இ.வ.);; office of a priest.

     [Skt. {}-patya → த. தானாபத் யம்.]

தானாப

தானாப  dāṉāpadi, ெப.(n.)

   1. பைடத் தைலவன்; commander.

     "தானாப கெளா  சமரக்் ைளயாத தளகரத்்த ம்" (அறப்.சத.82);.

   2.  தன்;     " ந்ைத ரி தானாப " ( ேவங்.சத.89);( ன்.);.

   3. அரசரக்் ம் அவர ்ேத யரக்் ம் இைடநின்  ெசய் ய க் ம் அந்தப் ரத் த்  (Rd.);; woman 
who carries messages between the king and queen in a palace.

     [Skt. {}-pati → த. தானாப .]

 தானாப  dāṉāpadi, ெப. (n.)

   ேவ யல் கலப் ; a chemical compound (சா.அக.);.

தானியராசன்

 
 தானியராசன் tāṉiyarācaṉ, ெப.(n.)

   ேகா ைம; wheat, a kind of grains (சா.அக.);.

தா

 
 தா  tāṉu, ெப. (n.)

   காற் ; wind (சா.அக.);.

தா வன

 
 தா வன  tāṉuvaṉamūli, ெப.(n.)

   ஊரக்்கள்ளி; a kind of spurge- sarcostemma intermedium (சா.அக.);.

தாைனப்

 
 தாைனப்  tāṉaippuḻu, ெப. (n.)

   மலவா ந்  ெகாண்  அரிக் ம் ஓர ்வைகப் ; a kind worm in the rectum (சா.அக.);.

க்கரி

க்கரி1 tikkarittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    றக்கணித்தல்; to treat with contempt to shun.

     " னத் ப்ெபாற் ெபா ப்ைப...  க்கரித் " ( ப் .427);.

     [Skt. dhikkr → த.  க்கரி-]

கர்

 
  கர ்tigar, ெப.எ.(adj.)

   ேவ ; another, different.

     " கர ் ல்லா" (இ.வ.);.

     [U. digar → த.  கர.்]
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கர யா த்தல்

 
  கர யா த்தல் tigaraḍiyāyiruttal, ெப. (n.)

    ண தல்; feeling difficulty to breath freely being choked (சா.அக.);.

காம்பரன்

 
  காம்பரன் tikāmbaraṉ, ெப.(n.)

   ஆைட களற்ற ற ; naked mendicant (சா.அக.);.

ரிக் ள்கலந்த
ைல

 
  ரிக் ள்கலந்த ைல tigirigguḷgalandasilai, ெப.(n.)

   மாந் ளிரக்்கல்; red stone red ochre (சா.அக.);.

ரிக் ள க் ம்
பசை்ச

 
  ரிக் ள க் ம்பசை்ச tigirigguḷaḍuggumbaccai, ெப.(n.)

   ைபம்மணி பசை்ச; emerald (சா.அக.);.

ேகசம்

 
  ேகசம் tiācam, ெப.(n.)

    ல்ைலக் ந் ;

சனிதசா

 
  சனிதசா  disaṉidasādi, ெப.(n.)

   நால்வைக ஆண் லத் ெலான் ; one of the four classes of men divided according to lust (சா.அக.);.

சா

 
  சா ticā, ெப.(n.)

   கால் நீண்ட ப ந் ; long legged eagle - Aquila hastata (சா.அக.);.

சாரகம்

 
  சாரகம் ticāragam, ெப.(n.)

    ம் ; a bettle of the pterois genus (சா.அக.);.

த் வம்

த் வம் tisittuvam, ெப.(n.)

   1. க ப்பத் ல் ழந்ைதையத ்தாங் க்கவரந்்  ெகாண் க் ம் ெமன்படலப் ைப. இ  ேபற் ற் ப் 
ன் ெவளிதள் ம்; a membrane of uterus in women and in certain animals produced during gestation and thrown offer 

parturition.

   2. க ப்ைப ல் ைனையத் தாங் ள்ள சவ் ; a part of decidua which is raflected upon and surrounds the 
ovum- membrana deci (சா.அக.);.

வ ளக்கம்

வ ளக்கம் tisuvaṟiviḷakkam, ெப.(n.)

   1. உ ர ்மர  அல்ல  நிைலத் ைண மர களின் லத்ைதப்பற்  ெசால் ம் ல்; the science relating to 
the tissues of animal or vegetable kingdom.

   2. உ ரத்் தா ைவப் ரி ைனப் பாகமாகச ்ெசால் ம் ல்; the science regarding the minute structure and 
composition of animal tissues - Histology (சா.அக.);.

ட்

 
  ட்  tiṭcu, ெப.(n.)

   க ம் ; sugar (சா.அக.);.
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ட்டகன்மம்

ட்டகன்மம் tiṭṭagaṉmam, ெப.(n.)

   அரசர ்பைகவர ் த ேயாரால் இப் ற ல் உண்டா ம் ன்பம் ( வப் ர. 2, 19, பக்.213, 
உைர);; miseries experienced in this life from kings, enemies, etc.

த.வ.  ற  யர்

     [Skt. drsta +kanma → த.  ட்டகன்மம்.]

ட்டத் ய்மன்

ட்டத் ய்மன் tiṭṭattuymaṉ, ெப.(n.)

    ெரளப ன் உடன் றந்தவன்; brother of Draupadi (பாரத.  தற்ேபார.்15);.

     [Skt. {} → த.  ட்டத் ய்மன்.]

ட்டமாகசே்சர்த்த
ல்

 
  ட்டமாகசே்சரத்்தல் tiṭṭamākaccērttal, ெப.(n.)

   ெசவ்ைவயாக அல்ல  அள ப்ப  ட் ைக; mixing well and proportionately (சா.அக.);.

ட்டாந்தரம்

ட்டாந்தரம் tiṭṭāndaram, ெப. (n.)

எ த் க்காட்

 illustration, example.

     "வைகயைமய க்கைள ேபாற் ட்டாந்தம்" (மணி.29, 61);.

     [Skt. }+ → த.  ட்டாந்தரம்.]

ட்டாந்தவாபாசம்

ட்டாந்தவாபாசம் tiṭṭāndavāpācam, ெப.(n.)

   இைய ல்லாத எ த் க்காட் ; a fallacious illustration.

பக்கப் ேபா   ேம ப் ேபா ந் ட்டாந்தப் ேபா மாம் (மணிேம.29, 326);.

     [Skt. {} → த.  ட்டாந்தவா பாசம்.]

ட் த்தம்பம்

ட் த்தம்பம் tiṭṭittambam, ெப.(n.)

   64 கைலகளில் ஒன்றா ய கண்கட் க் கைல த்ைத; the act of fascinating the eyes or suspending the sight 
which is regarded as one of the 64 of the ancient arts and science (சா.அக.);.

த.வ. கண்கட் க்கைல

ட் த்ேதாசம்

 
  ட் த்ேதாசம் tiṭṭittōcam, ெப.(n.)

   கண்ேண ; evil eyes (சா.அக.);.

ட் ேதாசக் ரா
ணி

 
  ட் ேதாசக் ராணி tiṭṭitōcakkirāṇi, ெப.(n.)

   கண்ேண னால் உண்டா ம் வ ற் ப்ேபாக் ; diarrhoea caused by evil eyes (சா.அக.);.

டகாத் ரேத

 
  டகாத் ரேத  tiḍakāttiratēki, ெப.(n.)

   வன்ைம ைடய உடம்ைப உைடயவன்; person with strong body (சா.அக.);.

டசரரீம்

 
  டசரீரம் tiḍasarīram, ெப. (n.)

டகாத் ரம் பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.
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டப் ரஞ்ஞன்

 
  டப் ரஞ்ஞன் tiḍappiraññaṉ, ெப.(n.)

   உ ர் த்தன் (யாழ்.அக.);; a soul liberated while yet in this life.

     [Skt. {} → த.  டப் ரஞ்ஞன்.]

டபத்

 
  டபத்  tiḍabatti, ெப.(n.)

   உ யான பற்  (யாழ்.அக.);; firm devotion, strong faith.

ட சன்

ட சன் tiḍaburusaṉ, ெப.(n.)

   ஆற்றல் ந்தவன் (ெகா.வ.);; strong well-built person.

     "ேதகவ ள்ளவன் தாண் பரி ண்  டசா ல " (தனிப்பா.i, 362, 100);.

     [Skt. {}+ purusa → த.  ட சன்.]

டேமாகனம்

 
  டேமாகனம் tiḍamōkaṉam, ெப.(n.)

    ளரிப்  (ேராசாப் );; rose flower (சா.அக.);.

ட ரியம்

 
  ட ரியம் tiḍavīriyam, ெப.(n.)

   வட்டசச்ாரைண; a kind of trianthma (சா.அக.);.

டனற்ற

 
  டனற்ற tiḍaṉaṟṟa, ெப.(n.)

   வ ைமயற்ற; weak (சா.அக.);.

ண் ராட்சம்

 
  ண் ராடச்ம் tiṇṭibirāṭcam, ெப.(n.)

ண் ரா ச்  பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

ண் ராட்

 
  ண் ராட்  tiṇṭirāṭci, ெப.(n.)

ண் ரா ச்  பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

த்ததா

 
  த்ததா  tittatātu, ெப.(n.)

   உடம் ள்ள கசப்  ெபா ள்; bitter elementary (சா.அக.);.

த்தபத் ரி

 
  த்தபத் ரி tittabattiri, ெப.(n.)

   கசப் ைல; bitter leaf (சா.அக.);.

த்தபத் ேர

 
  த்தபத் ேர  tittabattirēti, ெப.(n.)

    ரகம் (சா );; cummin seed (சா.அக.);.
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த்த த்தேராகம்

 
  த்த த்தேராகம் tittabittarōkam, ெப.(n.)

   வாய் கசந் , இ ம டன் ெநஞ் ற் ேகாைழ. கண் ழலல் த ய கள் காட் ம் த்தேநாய்; a 
disease caused by vitiation of heat humour characterised by bitter taste inthe mouth, cough with phelgm in the throat, whirling 
eyes etc. (சா.அக.);.

த்தமரிசம்

 
  த்தமரிசம் tittamarisam, ெப.(n.)

   ேதற்றான் ைத; water clearing nut- strychnos potatorum (சா.அக.);.

த்தேரா ணி

த்தேரா ணி tittarōkiṇi, ெப. (n.)

   1. ெகாம்மட் ; a watermelon.

   2.  ம்மற் ; sneezewort-Arteniesia scermititoria (சா.அக.);.

த்தவல்

 
  த்தவல்  tittavalli, ெப.(n.)

   ம ள்; hyacinth aloe Sansevira roxburghiana (சா.அக.);.

த்தா ர்தம்

 
  த்தா ரத்ம் tittāmirtam, ெப. (n.)

    ந் ல்; moon creeper - menispermum glabrum (சா.அக.);.

த

த dida, ெப.(n.)

   1.  தேராகணி; an unknown plant.

   2. வட்டத் ப் ; Indian pareira-cissamplelos pareira (சா.அக.);.

தகம்

 
  தகம் didagam, ெப.(n.)

   மைலேவம் ; wild neem - Melia composita (சா.அக.);.

த தாபகம்

 
  த தாபகம் didasudāpagam, ெப.(n.)

   தன்னிைலக்  ைக ( ன்.);; elasticity, tendency to return to a former position.

     [Skt. sthita+stapaga → த.  த தாபகம்.]

தத்தாபகம்

தத்தாபகம் didaddāpagam, ெப.(n.)

   1. தன்னிைலக்  ந்தன்ைம; the state or returning to the form which it is bent, tendency of returning to former 
position when pulied, rebounding.

   2. சவ் த் தன்ைம; elasticity (சா.அக.);.

தாம்

 
  தாம் titām, ெப.(n.)

    தேராகணி, கண் க் ேமார ் ; an unknown plant useful in eye disease (சா.அக.);.
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1 didi, ெப.(n.)

   1. நிைன  நாள்; celestial day.

   2.  ைறக்காலம்; lunar day of different lengths i.e. 15 days after new moon - phases of the moon (சா.அக.);.

த.வ.  ைறநிைல,  ைற நாள்

  2 didi, ெப.(n.)

   1. உவா நாள் ( ங்.);; lunar day.

   2. இறந்த நாளில் ன்ேனாரக்்  ஆண் ேதா ஞ் ெசய் ம் நீத்தாரக்் கடன்; ceremony performed in honour 
of a deceased person on the anniversary of his death.

     [Skt. tithi → த.  .]

  3 didi, ெப.(n.)

   1. நிைலேப  ( ங்.);; steadfastness, stability, permanence.

     " றச ் ன்ெமா  ெச ற் ெசப் னான்" (பாரத.இரா.94);.

   2. காப் ; preservation.

   3. வளரச்்  (அக.நி.);; growth, increase.

     " வாய்ம " (ெவங்ைகக்.62);.

   4. நிைலைம (ெகா.வ.);; state, condition.

கரத்்தா

கரத்்தா didigarddā, ெப.(n.)

    மால்;{}, as the preserver. (காத்தற் கட ள்);.

     " கரத்்தாத்தானாய்" ( ரேபாத. 45, 2);.

த.வ. காப் ைற

     [Skt. sthiti + {} → த.  கரத்்தா.]

காலம்

 
  காலம் didikālam, ெப.(n.)

   வாழ்நாள் ( ன்.);; life time.

     [  + காலம்.]

     [Skt. sthiti → த.  .]

ேகயம்

 
  ேகயம் didiāyam, ெப.(n.)

   ம ல்; peacock fowl-vitex alata (சா.அக.);.

ெகா -த்தல்

ெகா -த்தல் didigoḍuddal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒ வர ்இறந்த ஆண்  ல் அவ க் ப் பைடயல் ெசய்தல்; to perform the anniversary ceremony of a 
deceased person.

     "தந்ைத தாய்க் த்  ெகா த்தான்" (நன். த்.298, உைர);.

     [Skt. tithi → த.  +ெகா .]

496

www.valluvarvallalarvattam.com 17932 of 19068.



ெகாள்( )-தல்

 
  ெகாள்( )-தல் didigoḷḷudal, ெச. . .(v.i.)

    ரியமாதத் ல் ஒேர  இ ைற வ ம்ேபா  ஒன்றைன நீத்தார ்கடன் த யவற் க் க் 
ெகாள் தல் ( ன்.);; to choose one of two similar titi occurring in a solar month for performing ceremonies, etc.

சர்

 
  சர ்didisar, ெப.(n.)

    ன் மகனான அ ரர ்( ன்.);; Asuras, as sons of diti.

     [Skt. diti-ja → த.  சர.்]

தர்

 
  தர ்didisudar, ெப.(n.)

சர ்பாரக்்க;see {}.

     [Skt. diti+sudar → த.  தர.்]

ட்சயம்

டச்யம் didiṭcayam, ெப.(n.)

   1. கா வா ( ன்.);; new moon day.

   2.  ன் க்கால ம் ஆத் யந்த யாபகம் அ ப  நா ைகக் க் ைறந் ப்ப  (பஞ்.);; the 
occasion when the total duration of a titi is less than sixty {}.

     [Skt. tithi + ksaya → த.  டச்யம்.]

ட்ைச

 
  டை்ச didiṭcai, ெப.(n.)

   அைம ச ்ெசல்வம் ஆ ல் ஒன்றா ய ெபா ைம; patience, endurance, one of {} (q.v.);.

த.வ. ெபா ைம

     [Skt. {} → த.  டை்ச.]

த் ரயம்

த் ரயம் dididdirayam, ெப.(n.)

    ன்  ைற நாடக்ள் ஒ  நாளிற் வ  ( தான. ணா ண.109);; the solar day having three titi.

     [Skt. tithi+traya → த.  த் ரயம்.]

த் வம்

 
  த் வம் dididduvam, ெப.(n.)

   ேநான் , வ பா  ( ரதம் அ ட்டானம்);  த ய வற்ைறக் காட் ம் காலக் ப்  ( ன்.);; a calendar 
which marks the dates of all the prescribed fasts, religious observances, etc.

     [Skt. tithi-tva → த.  த் வம்.]

த் வயம்

 
  த் வயம் dididduvayam, ெப.(n.)

   இரண்  இறந்த நாட ்கடன்கள் ெசய்தற் ரியதா ய ஒேர நாள் (பஞ்.);; the solar day having two titi in which 
the ceremonies of both are performed.

     [Skt. tithi + dvaya → த.  த் வயம்.]
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நா

 
  நா  didināṭi, ெப.(n.)

   ேகாள்மைற  நா ைகக் காலம் ( ன்.);; duration of an eclipse in {}.

     [Skt. tithi → த.   + நா .]

நிசச்யம்

 
  நிசச்யம் didiniccayam, ெப.(n.)

   சடங்  ெசய்தற் ரிய நாைளத் ரம்ானிக்ைக ( ன்.);; determination of the correct titi for any ceremony.

த.வ.  ைறக்கால வைரயைற

     [Skt. tithi+nis-caya → த.  நிசச்யம்.]

பண் -தல்

 
  பண் -தல் didibaṇṇudal, ெச. . . (v.i.)

ெகா -த்தல் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. titi → த.  +பண் -,]

பத் ரம்

 
  பத் ரம் didibaddiram, ெப.(n.)

   ஐந் யம் (பஞ்சாங்கம்); (இ.வ.);; Hindu almanac.

த.வ. ஐந் யம்

     [Skt. tithi+patra → த. பத் ரம்.]

பரன்

 
  பரன் didibaraṉ, ெப.(n.)

    மால் (காத்தற் கட ள்);; Visnu, as the preserver.

     [Skt. sthiti+para → த.  பரன்.]

தல்வர்

தல்வர ்didibudalvar, ெப.(n.)

சர ்பாரக்்க;see titicar.

     " தல்வர"் ( வாலவா.கட ள்வா.12);.

     [Skt. didi → த.  + தல்வர.்]

ட்ைச

டை்ச1 titīṭcai, ெப.(n.)

டை்ச பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த.  டை்ச.]

  டை்ச2 titīṭcai, ெப.(n.)

   உள்ெளா க்கம் (ேதகநிடை்ட);; spiritual contemplation fixing the mind on one object-concent-ration (சங்.அக.);.

த.வ. ஊழ்கநிைல
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ப் யவனிதம்

 
  ப் யவனிதம் dippiyavaṉidam, ெப. (n.)

    வப்பம்மான் பசச்ரி ; red spurge (சா.அக.);.

த.வ. ெசவ்வம்மான் பசச்ரி

ப சம்

 
  ப சம் dibadisam, ெப.(n.)

   வா ைவ; climbing staff plant, intellect tree- Celastrus paniculata (சா.அக.);.

ப சம்

 
  ப சம் tibatīcam, ெப.(n.)

ப சம் பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

பனாசா

 
  பனாசா  tibaṉācāti, ெப.(n.)

   காம கர்  அ ப்பைட ல் ஆண்கைள நான்  ப ப்பாகப் ரித்த ல் ஒன் ; one of the four classes of 
men divided according to lust (சா.அக.);.

ம்மாக்

 
  ம்மாக்  timmākku, ெப.(n.)

    ண் ெப ைம (இ.வ.);; conceit, arrogance, haughtiness.

     [U. {} → த.  ம்மாக் .]

மா

 
  மா  timāku, ெப.(n.)

ம்மாக்  (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [U. {} → த.  மா .]

ல லம்

ல லம் timilagumilam, ெப.(n.)

   1. இைரசச்ல்; noise, stir, bustle.

   2. ம ழ்ச் ; joy, mirth, joviality.

   3.  ; abundance, plenty.

   4.  ைகச ்ெசலவாளித் தனம்; extravagance.

யக் நீர்

யக் நீர ்tiyakkinīr, ெப.(n.)

   1. பனிக் டத்  நீர;் amniotic fluid liquor amni.

   2. வழைல நாதம்; fuller's earth (சா.அக.);.

யாகம்

யாகம் tiyākam, ெப. (n.)

   1. ைக ைக; abandonment, desertion.

   2. ெகாைட ( ங்.);; offering, gift, donation, present.

   3.  றரெ்பா ட் த் தன்னல ழக் ந் தன்ைம; spirit of self sacrifice.

த.வ. ஈகம்

     [Skt. {} → த.  யாகம்.]

499

www.valluvarvallalarvattam.com 17935 of 19068.



யாக ர

யாக ர  tiyākamurasu, ெப.(n.)

   அரசரக்் ரிய ம் ர க ள் ெகாைட யளித்தைலக் த்தற்  ழங் ம் ரசம்; trumpet sounded on 
occasions of royal bounty, one of mummurasam,

     "இ  ேபா ந் யாக ர  ழங்கப் ண்கைள வைரயாமற் ெகா த் " ( வக.2599, உைர);.

த.வ. ெகாைட ர

     [Skt. {}+murasu → த.  யாக ர .]

யாகர்

 
  யாகர ்tiyākar, ெப.(n.)

யாகராசர ்பாரக்்க;see {}.

யாகராசர்

 
  யாகராசர ்tiyākarācar, ெப.(n.)

    வா ரச் ் வெப மான்;{}, as worshipped in {}.

     [Skt. {} → த.  யாகராசர.்]

யா

யா 1 tiyāki, ெப.(n.)

   தன்னலம் க தாதவர;் one who sacrifices (for a public cause);.

  யா 2 tiyāki, ெப.(n.)

   1. ெகாைடயாளி ( ங்.);; liberal giver, donor.

   2.  றர ்ெபா ட் த் தன்னலந் றப்ேபான்; one who sacrifices his self-interest.

     [Skt. {} → த.  யா .]

யாைகயர்

 
  யாைகயர ்tiyākaiyar, ெப.(n.)

   ெத ங் ல் இைசப்பாடல்கள் இயற் யவ ம் ைவ யாற் ல் வாழ்ந்தவ மான ஓர ்இைசவாணர;் a 
great musical composer in Telugu, native of {}.

யாச் யம்

யாச் யம் tiyācciyam, ெப.(n.)

   1.  டத் தக்க ; that which ought to be given up.

   2. ஒவ்ெவா  ண் னி ம் நல் ைனக் த் தகாதெதன்  க  லக்கப்ப ம் 3 3/4 
நா ைகயள ள்ள காலம்; duration of an hour and a half in an asterism which is deemed unsuited for auspicious deeds.

     [Skt. {} → த.  யாச் யம்.]

யாத் வம்

 
  யாத் வம் tiyāttuvam, ெப.(n.)

   உள் ெளா க்கம் ( யானம்); (யாழ்.அக.);; contemplation, meditation.

     [Skt. {}-tattva → த.  யாத் வம்.]

யாதன்

யாதன் tiyātaṉ, ெப.(n.)

   நிைனக்கப் பட்டவன்; he who is thought of or meditated upon.

     "தனக்  நாயகனின் ைமயால் யாத நாயகனாக மானதத்தான் ேநாக் " ( லப்.8, 24, உைர);.

     [Skt. {} → த.  யாதன்.]
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யாமம்

யாமம் tiyāmam, ெப.(n.)

   1. அ  (மைல.);; harialligrass.

   2. இ ேவரி; cuscus grass, Anatherium muricatum.

யானச் ேலாகம்

 
  யானச் ேலாகம் tiyāṉacculōkam, ெப. (n.)

   அகவ பா  ( யானஞ்); ெசய் ந் ெதய்வத் ன் வ வம் த யவற்ைறப் பற் க் ம் வடெமா  
ெசாலவம்; Sanskrit verse describing the form, etc., of the deity contemplated in a mantra.

     [Skt.{}+{} → த.  யானச் ேலாகம்.]

யானசமா

 
  யானசமா  tiyāṉasamāti, ெப.(n.)

   ஒக நிைல ல் ஒன் ; one of the postures in yoga practice, i.e. sitting in deep and silent contemplation (சா.அக.);.

த.வ. அடக்கேநான்

யானநானம்
யானநானம் tiyāṉanāṉam, ெப.(n.)

   அ தமாக ஒன் த்  ைக;(தத் வப். 51);;

யானம்

யானம் tiyāṉam, ெப.(n.)

   1. மனத்ைத அைலபாய டாமல் ஒ கப்ப த் வ , ஊழ்கம், தவநிைல ( ங்.);; meditation.

யானம் உட க்  நல்ல ,  னிவர ் யானத் ல் இ க் றார.் (இ.வ.);.

   2. எண் வைகத ்தவ நிைல ல் (அட்டாங்க ேயாகத் ல்); ஒன்றான இைடயறாச ் ந்தைன ( ங்.);;({});

 steady, uninterrupted contem- plation of an object, one of {}.

த.வ. ஊழ்கம், தவம்

     [Skt. {} → த.  யானம்.]

யான த் ைர

 
  யான த் ைர tiyāṉamuttirai, ெப.(n.)

    வஓகத் ல் உடக்ாரந்்  இ ப்பதற்காக அைமத் க் ெகாள் ம் ஒ  வைக நிைலைம; a prescribed 
attitude or posture, when meditation upon deity, in yoga practice (சா.அக.);.

     [Skt. {} → த.  யானம் +  த் ைர.]

     [p]

யானயாகம்

யானயாகம் tiyāṉayākam, ெப.(n.)

   ஐவைக ேவள் ள் வ பா  ெசய்தலா ய ேவள்  ( வத .ஐவைக.1, உைர);; religious meditation, 
considered as a form of sacrifice, one of {}.

     [Skt. {} → த.  யானயாகம்.]

யானவான்

 
  யானவான் tiyāṉavāṉ, ெப.(n.)

யானி பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த.  யானவான்.]

யான ந்

யான ந்  tiyāṉavindu, ெப.(n.)

    ற்ெறட் ப நிடதங்க ள் ஒன் ; an upanisad, one of 108.

     [Skt. {}-bindu → த.  யான ந் .]
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யான ேவள்

யான ேவள்  tiyāṉavēḷvi, ெப.(n.)

யானயாகம் பாரக்்க;see {} ( . .8, 23,  வஞா.);.

     [Skt. {} → த.  யானம்+ ேவள் .]

யானி

யானி1 tiyāṉi, ெப.(n.)

    டா  இைற ஊழ்கம் ெசய்ேவான்; one engaged in uninterrupted religious meditation.

த.வ. ஊழ்கத்தன்

     [Skt. {} → த. யானி.]

  யானி2 tiyāṉittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஒன்ைற டா  ஊழ்கம் ெசய்தல்; to meditate, contemplate, to give undivided attention to a deity, an object, etc.

     "அ த ங்கத்ைதத் யானித் " ( வாைனக்.வாங்.2);.

த.வ. ஊழ்கெமான்றல்

     [Skt. {} → த.  யானி-,]

யானித்தல்

 
  யானித்தல் tiyāṉittal, ெதா.ெப.(vbl.n.)

    ந் த்தல்; meditating (சா.அக.);.

யானிப்

 
  யானிப்  tiyāṉippu, ெப.(n.)

   ஊழ்கம் ( யானம்);; meditation (சா.அக.);.

த.வ. ஒன் ப் , ஒன்றல்

கம்

 
  கம் tiyugam, ெப.(n.)

   பறைவ; bird (சா.அக.);.

காரி

 
  காரி tiyukāri, ெப.(n.)

   காக்ைக; crow (சா.அக.);.

தம்

 
  தம் diyudam, ெப.(n.)

 பாரக்்க;see tiyuti (யாழ்.அக.);.

     [Skt. {} → த.  தம்]

 diyudi, ெப.(n.)

   1. ஒளி; light (யாழ்.அக.);.

   2. ஒளிக் ற் ; ray of light.

     [Skt. dyuti → த.  ய .]
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மணி

 
  மணி tiyumaṇi, ெப.(n.)

   ஞா ; sun (யாழ்.அக.);.

     [Skt. dyu-mani → த.  மணி.]

சணா ேலாக
ம்

 
  சணா ேலாகம் tiyūcaṇātilōkam, ெப.(n.)

   ேமக ட்டத் ற் க் ெகா க் ம் ஆ ள்ேவத ம ந் ; an ayurvedic medicine given for some skin affection 
(சா.அக.);.

தம்

 
  தம் tiyūtam, ெப.(n.)

    தாட்டம் (சங்.அக.);; dice-play gambling.

     [Skt. {} → த.  தம்.]

ேயேசேய

 
  ேயேசேய tiyēcēyē, ெப.(n.)

   மரமஞ்சள் (மைல.);; tree turmeric.

ேயாதம்

ேயாதம் tiyōtam, ெப.(n.)

   1 ஒளி; light (யாழ்.அக.);.

   2. ெவ ல்; sunshine.

     [Skt. {} → த.  ேயாதம்.]

ரக் ரசம்

 
  ரக் ரசம் tirakkirasam, ெப. (n.)

   கண்வ  (யாழ்.அக.);; eyesore.

     [Skt. {} → த.  ரக் ரசம்.]

ரகலா கம்

 
  ரகலா கம் tiragalātigam, ெப.(n.)

   காளான்; mushroom-pungus (சா.அக.);.

ரசர்

 
  ரசர ்tirasar, ெப.(n.)

   ம த் வமைன ம த் வ க்  உத  ெசய் ம் ேவைலக்காரன் (இ.வ.);; dresser.

     [E. dresser → த.  ரசர.்]

ரசேர

 
  ரசேர  tirasarēṇu, ெப.(n.)

   அ த் ; the mote or atom moving in the sun beam considered as an ideal weight either of the lowest denomination 
or equal to three invisible atoms (சா.அக.);.

ரசா ரன்

 
  ரசா ரன் tiracāticūraṉ, ெப. (n.)

    ரம் எ ம் ேவ யல் ெபா ள்; corrosive sublimate - mercuric chloride (சா.அக.);.
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ர கரி-த்தல்

ர கரி-த்தல் tirasugarittal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அவம த்தல்; to despise.

   2. மைறத்தல்; to coneal, cover.

   3.  லக் தல்; to reject, set aside.

த.வ.  றக்கணித்தல்

     [Skt. {} → த.  ர கரி-,]

ர காரம்

ர காரம் tirasukāram, ெப.(n.)

   1. அவம ப் ; contempt, disrepect.

   2. மைறக்ைக; concealment.

   3.  லக் ைக; rejection.

த.வ.  றக்கணிப்

     [Skt. {} → த.  ர காரம்.]

ரண

 
  ரண  tiraṇagirumi, ெப.(n.)

   சன்ன உ ரி( );; thin worm (சா.அக.);.

ரணக் ர

 
  ரணக் ர  tiraṇaggiragi, ெப.(n.)

   கற் ரமணி (அ); ெபான்னம்பர;் amber- succinum (சா.அக.);.

ரண கம்

 
  ரண கம் tiraṇapūligam, ெப.(n.)

   க வ த்தல்; human abortion (சா.அக.);.

ரணம்

 
  ரணம் tiraṇam, ெப.(n.)

   ஒ  ேநாய்; a disease (சா.அக.);.

ரணமண்ட

 
  ரணமண்ட  tiraṇamaṇṭali, ெப.(n.)

    ல் ரியன் பாம் ; grass viper, grass adder (சா.அக.);.

     [p]

ரண தம்

 
  ரண தம் diraṇamirudam, ெப.(n.)

   கண் ; cataract of the eye (சா.அக.);.

த.வ. கண் ைர

ரணாக் யன்

 
  ரணாக் யன் tiraṇākkiyaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  த்தன்,  றத் க் ப் றந்தவன்; a Siddhar, son of Jamath agni born to kurathi (சா.அக.);.
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ரணாக் னி

 
  ரணாக் னி tiraṇākkiṉi, ெப.(n.)

    ல் ெந ப் ; grass fire (சா.அக.);.

ரணிக்கல்

ரணிக்கல் tiraṇikkal, ெப.(n.)

   காகச் ைல, அதாவ  காக்ைகக் கல் இ  உபரசச ்சரக் ல் ஒன் ; black load stone- magnetic oxide of iron, it 
is one of the 120 kinds of natural substances enumerated in Tamil medical science (சா.அக.);.

ரத் வம்

ரத் வம் tirattuvam, ெப.(n.)

   நிைலப் ; fixedness, stability, permanence.

     " ரத் வமா நிைறந்தான்" (ஞானவா. தா .50);.

     [Skt. sthira-tva → த.  ரத் வம்.]

ரநட்சத் ரம்

ரநடச்த் ரம் tiranaṭcattiram, ெப.(n.)

   நற்ெசயல்கள் ெதாடங் தற் ரிய உ ள் (உேரா ணி);, மாேன  (உத் ரம்);, கைடக் ளம் 
(உத் ராடம்);,  ற்ெகா ங்கால் (உத் ரட்டா ); நாள்கள் ( தான. பஞ்சாங்க.20, உைர);; the naksatras, {}, 
uttiram, {} and {}, auspicious for works of long stading nature.

     [Skt. sthira + naksatra → த.  ரநடச்த் ரம்.]

ரப்சம்

 
  ரப்சம் tirapcam, ெப.(n.)

   ெகாஞ்சம் (ெகா.வ.);; small quantity.

     [Skt. drapsa → த.  ரப்சம்.]

ரப்ப -தல்

 
  ரப்ப -தல் dirappaḍudal, ெச. . .(v.i.)

   உ ப்ப தல்; to be fixed, firm, permanent, steady.

     [Skt. sthira → த.  ரப்ப -,]

ரப் யம்

ரப் யம் tirappiyam, ெப.(n.)

ர யம் பாரக்்க;see tiraviyam.

     " ம் தலா ந் ரப் யத் ல்" ( ரேசா.தத் .4);.

     [Skt. dravya → த.  ரப் யம்.]

ரப் சம்

ரப் சம் tirappusam, ெப.(n.)

   1. கக்கரி பாரக்்க;see kakkari.

   2. கத் ரி (மைல);; brinjal.

     [Skt. trapusa → த.  ரப் சம்.]

ரபம்

 
  ரபம் tirabam, ெப.(n.)

   நாணம் (யாழ்.அக.);; shame, bashfulness.

     [Skt. {} → த.  ரபம்.]

ர வ

 
  ர வ  tirabibuvali, ெப.(n.)

   வங்க மணல்; lead mixed with sand-leadore (சா.அக.);.
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ர

ர  tirabu, ெப.(n.)

   1. தகரம்; tin.

     " ர த்தைன.... எ க் ைத ம்" ( வத .பாவ.24);.

   2. நிரய வைக; hell.

     "உ த்ததைச ர  ெவனச ்ெசப் ந ம்" ( வத . வர.்115);.

     [Skt. trapu → த.  ரி .]

ர ட்பவம்

 
  ர ட்பவம் tirabuṭbavam, ெப.(n.)

     ெகாள்; a kind of gram (சா.அக.);.

ர லம்

 
  ர லம் tirabulam, ெப.(n.)

    த்தநாகம் (யாழ்.அக.);; zinc.

     [Skt. trapula → த.  ர லம்.]

ரெபா ள்

 
  ரெபா ள் tiraboruḷ, ெப.(n.)

   நிைலயான ெபா ள்; fixed body (சா.அக.);.

ரமாதம்

 
  ரமாதம் tiramātam, ெப.(n.)

   நிைல நிற்க ேவண் ம் ெசயல்கைளத் ெதாடங் வதற்  ஏற்றனவாகக் க தப்ப ம் ஞா  இ க் ம் 
ைட (ைவகா ); மடங்கல் (ஆவணி); நளி (காரத்் ைக);  ம்பம் (மா ); ஆ ய மாதங்கள் ( ன்.);; the 

four months in which the sun is in {}.

     [Skt. sthira → த.  ர+மாதம்]

ர டம்

 
  ர டம் tiramiḍam, ெப.(n.)

ர ளம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த.  ர டம்.]

ர ளம்

ர ளம் tiramiḷam, ெப.(n.)

   1.  ரா டம்; south India.

   2. த ழ் ெமா  ( . .2, உைர);; Tamil language.

     [Skt. {} → த.  ர ளம்.]

ரயப் ணிகடம்

ரயப் ணிகடம் tirayappiṇigaḍam, ெப.(n.)

   1. ப த்த டம் ; fat body.

   2. ப ( ல); டம் ; corporeal or material body as opposed to spiritual body (சா.அக.);.

ரயம்

 
  ரயம் tirayam, ெப.(n.)

    ன் ; three (ஈஷ்ணாத் ரயம்);.

     [Skt. traya → த.  ரயம்.]
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ரயம்பகன்

ரயம்பகன் tirayambagaṉ, ெப.(n.)

    வெப மான் க்கண் ள்ள;{}, as three-eyed.

     "தாைத ெய ந் ரயம்பகன்" (கந்த :உபேதசப.20);.

     [Skt. tryambaka → த.  ரயம்பகன்.]

ரய கம்
ரய கம் tirayamugam, ெப.(n.)

   ேகாள் த யவற் ன் க் ப் பாரை்வ ( தான. பஞ்சாங்க.19);;     [Skt. {} → த.  ரய கம்.]

ரயாங்கநம கா
ரம்

ரயாங்கநம காரம் tirayāṅganamasukāram, ெப. (n.)

   தைல ேல இரண்  ைககைள ம் த்  வணங் ைக ( வாலயதரிசன , பக்.11);; rendering 
obeisance by folding both hands over one's head.

     [Skt. {} → த.  ரயாங்க நம காரம்.]

ரயாங்கம்

 
  ரயாங்கம் tirayāṅgam, ெப.(n.)

   நாள்,  ழைம ண் ன்கைளக் காட் ம் ப்  (ெகா.வ.);; calendar showing the three elements, titi, {} and {}.

     [Skt. traya + {} → த.  ரயாங்கம்.]

ரேயாத

ரேயாத  tirayōtasi, ெப.(n.)

   க ம் ெவண்பக்கங்களில் வ ம் ப ன் ன்றாம் நாள்; the 13th titi of the waxing or waning moon.

     " ங்க ரேயாத  யா ைர ம் வந்  ெச ந் ம்" ( வரக. அ த் .23);.

     [Skt. {} → த.  ரேயாத .]

ரரா

ரரா  tirarāci, ெப.(n.)

   நிைலநிற்க ேவண் ஞ் ெசயல்கைளத் ெதாடங் தற்  ஏற்றனவாகக் க தப்ப ம் ைட (இடபம்);, 
மடங்கல் ( ங்கம்);, நளி ( ச் கம்);,  ம்பம் என்ற ஒைரகள் ( தான.மர .5, உைர);;     [Skt. sthira + {} → 
த.  ரரா .]

ர ங்கம்

 
  ர ங்கம் tiraliṅgam, ெப.(n.)

   பராரத்்த ங்கம் (சங்.அக.);; a kind of {}.

     [Skt. sthira + {} → த.  ர ங்கம்.]

ரவகம்

 
  ரவகம் tiravagam, ெப.(n.)

   நா ந்   ந்தல்; bleeding from the nostruls, nosebleed-Epistaxis (சா.அக.);.

ரவகாரி

 
  ரவகாரி tiravakāri, ெப. (n.)

   உ ழ் நீைரப்ெப க் ம் ம ந் ; medicine promoting the flow of saliva-salivant-Sialogogue (சா.அக.);.

ரவகாரிகள்

ரவகாரிகள் tiravagārigaḷ, ெப. (n.)

   வா ல் உ ழ் நீைர ப்ப த் ம் ம ந் கள் (ைபஷஜ.13);; Sialogogues, agents to promote the flow of 
saliva.

     [Skt. {} → த.  ரவகாரிகள்.]

ரவசச்த்

 
  ரவசச்த்  tiravaccattu, ெப.(n.)

    ழம் ; liquid extract, tincture (சா.அக.);.
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ரவ ேவதம்

 
  ரவ ேவதம் tiravasuvētam, ெப.(n.)

   ேவ த்தல்; medicated bath (சா.அக.);.

ரவணம்

 
  ரவணம் tiravaṇam, ெப.(n.)

   ெவப்பம்; heat (சா.அக.);.

ரவணாங்கம்

 
  ரவணாங்கம் tiravaṇāṅgam, ெப.(n.)

   உ க் ப்பதம்; melting point (சா.அக.);.

ரவத் ர யம்

 
  ரவத் ர யம் tiravattiraviyam, ெப.(n.)

   நீரம்ப்ெபா ள்கள்; fluid substance (சா.அக.);.

ரவத் ங்கம்

ரவத் ங்கம் tiravattuṅgam, ெப. (n.)

   1. ஒ  ெபா ள் இயற்ைகயாகேவா, ெசயற்ைகயாகேவா நீரம்த் தன்ைமயைட ம் நிைலைம; a natural or 
artificial fluid condition of a substance.

   2. நீரத் ்தன்ைம ம் க ம்; fluidity and wetness (சா.அக.);.

ரவத் வம்

ரவத் வம் tiravattuvam, ெப.(n.)

   நீரம்ப் ெபா ள்களின் ெந ழ்ச் த் தன்ைம; flowing property of liquids.

     " ரவத் வஞ் ேனகம்" ( ரேபாத.42, 2);.

ரவந் சம்

 
  ரவந் சம் tiravandisam, ெப.(n.)

   ஒ  ; a plant - Anthericum tuberosum (சா.அக.);.

ரவபதாரத்்தம்

 
  ரவபதாரத்்தம் tiravabatārttam, ெப. (n.)

ரவத் ர யம் பாரக்்க;see tirava-t-tiraviyam (சா.அக.);.

ரவம்

ரவம்1 tiravam, ெப.(n.)

   1. நீர ் த ய வற் ன் ஒ ந் தன்ைம ( ன்.);; flowing property of liquids.

   2. க  ( ன்.);; oozing of liquids.

   3. சா  ( ன்.);; juice, essence.

   4. நீரம்ம்; liquid (ைதலவ. ைதல.);.

     [Skt. drava → த.  ரவம்.]

  ரவம்2 tiravam, ெப.(n.)

   1. சாறம்; essence.

   2.  ளிமநீர;் acid.

   3. க ப்ைப ந்  வ ம் ; blood discharged from the womb (சா.அக.);.
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ரவாதாரம்

 
  ரவாதாரம் tiravātāram, ெப.(n.)

   நீரம்ப் ெபா ைளக் ெகாள் ம் ஏனம்; fluid holder (சா.அக.);.

ரவாரம்

 
  ரவாரம் tiravāram, ெப.(n.)

   காரிக் ழைம (பஞ்.);; saturday.

     [Skt. {} → த.  ரவாரம்.]

ர

ர  tiravi, ெப.(n.)

   1. சா ; juice.

   2. இதளியம் (பாதரசம்);; mercury (சா.அக.);.

ர ணம்

 
  ர ணம் tiraviṇam, ெப.(n.)

   ெவப்பம்; heat (சா.அக.);.

ர த்தல்

ர த்தல் tiravittal, ெப.(n.)

   1. நீரெ்பா யப் பண்ணல்; making water to ooze out.

   2. நீர ்வ த்தல்; drawing out fluid from anything as ascities (ெப வ ); (சா.அக.);.

ர த்ைத

 
  ர த்ைத tiravittai, ெப.(n.)

   ெபான்னாக்கல் கல் ; the art of transmuting mercury into gold (சா.அக.);.

ர ய ணசாத்
ரம்

 
  ர ய ணசாத் ரம் tiraviyaguṇacāttiram, ெப.(n.)

   க ண களின் பண்  கைளக் ம் ல்; that branch of medical science which treats of quality actition etc. of 
drugs employed in medicine materia medica (சா.அக.);.

ர யசம்பத்

 
  ர யசம்பத்  tiraviyasambattu, ெப. (n.)

   ேப ; riches.

     [Skt. dravya + sampad → த.  ர ய சம்பத் .]

ர ய த்

ர ய த் 1 tiraviyasutti, ெப. (n.)

   1. கட ளின் அ ளால் த் ள் ஒன்றாய், தன்ைன மறந்  ன் ைனப் பயனா ய எல்லாச ்
ெசயல்க ம் கட ளின் அ ளால் உண்டாவன என்  ேநாக் ைக (கட்டைளக்.228);;   2. ஐந் ய்ைம ள் 
மந் ர நீைரத் ெதளித் ப் ெபா ள்கைள ய்ைம ெசய்வ  (ைசவச.502, உைர);;     [Skt. dravya + {} → த. 

ர ய த் .]

  ர ய த் 2 tiraviyasutti, ெப.(n.)

   ஐந்  வைக ற்ற நீங் யல்க ள் ஒன்  (பஞ்ச த் ெலான் );; one of the five methods of cleansing 
medicines or purifications of drugs this should not be confounded with the ஐந் ய்ைம (பஞ்ச த்த); (purification); 
practised among the sheivas (சா.அக.);.

509

www.valluvarvallalarvattam.com 17945 of 19068.



ர ய தானம்

 
  ர ய தானம் tiraviyasutāṉam, ெப.(n.)

   தன தானம் றப் யத் ல் றப்  ஒைர ந்  இரண்டாம் ; second house from the ascendant 
(Astrol.);.

     [Skt. dravya → த.  ர ய தானம்.]

ர யப்பட்ைட

 
  ர யப்படை்ட tiraviyappaṭṭai, ெப.(n.)

     மஞ்சனப் படை்ட (இ.வ.);; bark of the lodhra tree.

     [Skt. dravya → த.  ர யம் + படை்ட.]

ரா ைல
ரா ைல tirācilai, ெப.(n.)

   இயற்ைக ல் ைடக் ம் ெபா டக் ள் ஒன் ; one of the 120 kinds of natural substances (சா.அக.);.

ராட்சக்கா

ராடச்க்கா  tirāṭcakkāṭi, ெப.(n.)

   1. ெகா  ந் ரி ல் ( ராடை்ச); இ ந்  வ க் ம் ளிப் ; fermented juice from the fruit of grape vine-grapes 
vinegar.

   2. ெகா  ந் ரி ம ; an intoxicated liquor obtained from the fermented juice of grapes-vine (சா.அக.);.

ராட்சசர்க்கைர

ராடச்சரக்்கைர tirāṭsasarkkarai, ெப.(n.)

   1.  ம் க ப்  ஈர ம் தளவாய்க் காணப்ப ம் ஒ  வைக ச க்கைர; grape sugar-glucose.

   2. ெகா ந் ரி சாற்  னின்  வ தெ்த க் ம் ச க்கைர; a variety of sugar extracted from grape-Grape 
sugar, it is less sweet than sugarcane (சா.அக.);

ராட்சாசவம்

ராடச்ாசவம் tirāṭcācavam, ெப.(n.)

   1. உலரந்்த ெகா  ந் ரிப் பழத் ன் வ நீர ்எ த்  ெவல்லத் டன் கலந்  கைரத் ,  ளிக்க ைவத்  
ற  அ னின்  வ க் ம் ஒ  வைகயான ம ந் ; a tincture prepared from the decoction of raisins combined 

with jaggery by allowing it to ferment for a sufficient period (சா.அக.);.

ராட்சாரிட்டம்

 
  ராடச்ாரிட்டம் tirāṭcāriṭṭam, ெப.(n.)

   இ  ேதன், ச க்கைர, ெகா  ந் ரி வ நீர ்இைவக டன் ல ந மண நீரம்ங்கள் கலந்த ஒ  
ம வைக, இ  ேநா னால் இைளத்தவர ்க க் ச ் ப்ைப உண்டாக் ம்; a drink analogous to wine 
prepared with honey, sugar and decoction of raisin with the addition of a few aromatics. it is used as a stimulant in exhausting 
diseases (சா.அக.);.

ராட்சாபாகம்

 
  ராடச்ாபாகம் tirāṭcāpākam, ெப.(n.)

   ெகா  ந் ரி சா  ேபால ய்ப்பதற்  எளிதான ெசய் ள் நைட;     [Skt. {} → த.  ராடச்ாபாகம்.]

ராட் ப்

 
  ராட் ப்  tirāṭciyuppu, ெப.(n.)

   ெகா  ந் ரிசச்ாற்ைறப் ளிக்க ைவக் ங்கால் அ னின்  இறக் ம் கார ப் ; a crystaline salt 
deposited during fermentation of the juice of grapes-turtrate of potash - potassae turtrat, acid turtrate of potash- Acidum 
turtaricum (சா.அக.);.
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ராட்ைச

ராடை்ச tirāṭcai, ெப.(n.)

   ெகா வைக; common grape vine,

   1. cl., vitis vinifera.

த.வ. ெகா ந் ரி

     [Skt. {} → த.  ராடை்ச.]

     [p]

ராட்ைசசாராயம்

 
  ராடை்சசாராயம் tirāṭcaicārāyam, ெப.(n.)

   ெகா  ந் ரி சாற் னின்  வாைல ட் றக்  வ த்த காரமான ம வைக, இதனால் ஊைத த்த 
ைன. உடம் பழற் ேபாம், அரத்தம் ெப ம் காமத்ைத ண்டாக் ம்; an ardent spirit distilled from wine-

brandу (சா.அக.);.

     [Skt. {} → த.  ராடை்ச+சாராயம்]

ராட்ைசரசம்

 
  ராடை்சரசம் tirāṭsairasam, ெப.(n.)

    ைமச ்சாராயம்; wine prepared from the fermented juice of grapes (சா.அக.);.

ராட்

ராட்  tirāṭṭu, ெப.(n.)

   1.  ைர நைட வைக (இ.வ.);; trot.

   2. ெந க்க  நிைலைம (உ.வ.);; difficult situation.

     [E. trot → த.  ராட் .]

ராணம்

 
  ராணம் tirāṇam, ெப.(n.)

   உைற (யாழ்.அக.);; sheath, cover.

     [Skt. {} → த.  ராணம்.]

ராணி ன்ைம

 
  ராணி ன்ைம tirāṇiyiṉmai, ெப.(n.)

   வ ைமயற்றவன்; weakness (சா.அக.);.

ராபம்

ராபம் tirāpam, ெப.(n.)

   1. வானம்; sky.

   2. ேச ; mire.

   3.  டன்; idiot.

     [Skt. {} → த.  ராபம்.]

ராைப

ராைப tirāpai, ெப.(n.)

   1. பயனற்றவன்; fool, good-for nothing fellow.

   2. பயனற்ற ; worthless stuff.

     "அவன்  வாங்  வந்த ெபா ள் த்தத் ராைப".

     [Skt. {} → த.  ராைப.]

ராய்

ராய் tirāy, ெப.(n.)

ரா  பாரக்்க;see {}.

     [Port. trava → த.  ராய்2.]
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ராய்க்கம்பம்

 
  ராய்க்கம்பம் tirāykkambam, ெப.(n.)

   உத்தரம் (இ.வ.);; beam, as supporting joists.

     [ ராய்+கம்பம்]

     [Port. trava → த.  ராய்.]

ராயந்

ராயந்  tirāyandi, ெப.(n.)

   கம்பந் ராய்; a kind of wild chickweed (மைல.);.

  ராயந்  tirāyandi, ெப.(n.)

   1. கம்பந் ராய்; a species of indian chick weed- Phurmaceum genus.

   2.  ர ய வ க்ைக; thymeleaved gratiola - Gratiola monieri (சா.அக.);.

ராவகநீர்

 
  ராவகநீர ்tirāvaganīr, ெப.(n.)

ராவகரசம் (பாண் .); பாரக்்க;see {}-rasam.

ராவகநீ

 
  ராவகநீ  tirāvaganīṟu, ெப.(n.)

   ெவ ப் ச ் ண்ணம் ( ன்.);; precipitate of nitre or sulphur.

     [Skt. {} → த.  ராவகம் + நீ .]

ராவகப் ரிைய

 
  ராவகப் ரிைய tirāvagappiriyai, ெப.(n.)

   எரிநீரில் ெகா ைமயால் ெச த்  வள ம் ண்  அல்ல  ச் கள்; any individual plant or micro organisms 
that grow well in the highly acid media-Acidophile (சா.அக.);.

ராவகப் ளிப்

 
  ராவகப் ளிப்  tirāvagappuḷippu, ெப.(n.)

   காரப் ளிப் ; extreme sourness causing iritation, sourness sharp or biting to the taste (சா.அக.);.

     [Skt. {} → த.  ராவகம் +  ளிப் .]

ராவகம்

ராவகம்1 tirāvagam, ெப.(n.)

   1. ம த் ச ்சரக் களினின்  இறக்கப்ப ம் சத்  நீர;் tincture, distilled spirit, strong liquor, mineral acid.

   2. காந்தக்கல்; load stone.

   3. ெசயநீர;் a medical liquid preparation.

   4. வாைல னின் றக் ய தா ப் ளிப் ; distilled mineral acid (சா.அக.);.

த.வ. எரிநீரம், நீரம்ம்

     [Skt. {} → த.  ராவகம்.]
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ராவகமயக்கம்

 
  ராவகமயக்கம் tirāvagamayaggam, ெப.(n.)

   உடம் னில் ளிப் ச ்சத்  அ கமாக ஏற்ப வதனால் உண்டா ம் மயக்கம்; giddiness caused by excess 
of sourness in the system (சா.அக.);.

     [Skt. {} → த.  ராவகம் + மயக்கம்.]

ராவகம ந்

 
  ராவகம ந்  tirāvagamarundu, ெப.(n.)

   எரி நீரின் உத ையக் ெகாண்  ெசய்யப்ப ம் ம ந் ; medicine prepared with the aid of acids (சா.அக.);.

     [Skt. {} → த.  ராவக(ம்); + ம ந் .]

ராவகரசம்

 
  ராவகரசம் tirāvagarasam, ெப.(n.)

   காயகற்ப ம ந்  (பாண் .);; elixir.

     [Skt. {} + rasam → த.  ராவகரசம்.]

ராவகரம்

ராவகரம் tirāvagaram, ெப.(n.)

   1. ஓர ்வைக ெவண்காரம்; a kind of borax.

   2. ஓர ்உ க்  ம ந் ; a flux to assist the fusion of metals.

   3. வாய்நீர;் saliva as over flowing (சா.அக.);.

ராவணஞ்ெசய்-
தல்

ராவணஞ்ெசய்-தல் tirāvaṇañjeytal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   ஒட் தல்; to drive, remove.

     " யைரத ் ராவணஞ்ெசய் ல க ைண" ( க்காளத். 4, 5, 51);.

     [Skt. {} → த. ராவணம் + ெசய்-,]

ராவம் ரி-தல்

ராவம் ரி-தல் dirāvamburidal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   உ க் தல்; to melt.

     "எவற் ைன ந் ராவம் ரி ந் ெதா லா ம்" ( க்காளத். . 5, 50);.

     [Skt. {} → த.  ராவம்+ ரி-தல்.]

ரா

 
  ரா  tirāvi, ெப.(n.)

    லாக்கடை்ட; joist.

     [Port. trava → த.  ரா .]

ரா டப் ரபந்த
ம்

 
  ரா டப் ரபந்தம் tirāviḍabbirabandam, ெப.(n.)

வ் யப் ரபந்தம் பாரக்்க;see tivviyappirapandam;{}

 sacred poems by the {}.

     [Skt. {}+pirapantam → த.  ரா டப் ரபந்தம்.]
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ரா டப் ராம
ணர்

 
  ரா டப் ராமணர ்tirāviḍappirāmaṇar, ெப.(n.)

    ந் ய மைலக் த் ெதற் ல் ேய ய ெதன்னிந் யப் பாரப்்பனர;் Brahmins living south of the vindhya 
range, dist.fr. {}.

     [Skt. {}+ {} → த.  ரா டப் ராமணர.்]

ந் ய மைலக்  வடக் ல் ேய  வாழ்ேவாைர ெகளட ராமணர ்என்ப ம் ெதற் ல் 
ேய யவைரத ் ரா ட ராமணர ்என்ப ம் வழக்கம்.

ரா டேவதம்

 
  ரா டேவதம் tirāviḍavētam, ெப.(n.)

த ழ்ேவதம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} →  த. ரா ட ேவதம்.]

ரிகம்

ரிகம் tirigam, ெப.(n.)

   1.  ெக ம் க் க் ள்ள சச்ந் ; the sacral region.

   2. இரண்  காைர எ ம் க ம் மார்  எ ம்ேபா  ய ; the meeting of the two clavicles with the breast 
bone.

   3.  ன்  ய ; that which constitutes three (சா.அக.);.

ரிகர்த்தம்

ரிகரத்்தம் tirigarttam, ெப.(n.)

   ஐம்பத்தா  நா க ள் வடக் ல் யானா, பா யாலா ப கைள ம், ெதற் ல் பாைலவனப் 
ப ைய ம் ெகாண்ட ம், சத்லட்  சர வ  ஆ க க்  இைட ள்ள மான நா  
(பாரத.இராச..51);; An arid country between the sutlej and the sarasvati rivers, containing Ludhiana and Patiala on the 
north and some portion of the desert on the south, one of 56 {}.

     [Skt. trigarta → த.  ரிகரத்்தம்.]

ரிகரண த்

 
  ரிகரண த்  tirigaraṇasutti, ெப.(n.)

   மனம், ெமா , ெமய்த் ய்ைம; purety of chasteness in thought, word and deed (சா.அக.);.

ரிகரணம்

ரிகரணம் tirigaraṇam, ெப.(n.)

   மனம், ெசால், காயம் என்ற ன்  க கள்; the three organs, viz., {}, kayam ( மர. ர.கந்தர.்9);.

     [Skt. tri-karana → த.  ரிகரணம்.]

ரிகாண்டம்

 
  ரிகாண்டம் tirikāṇṭam, ெப.(n.)

   ெகாங் கணவர ்ெசய்த ன்  காண்ட மடங் ய ஓர ்ஊைத கா யம்; the three chapters on alchemy 
compiled by a great siddha named {}. (சா.அக.);.

ரிகாலஞானம்

ரிகாலஞானம் tirikālañāṉam, ெப.(n.)

    க்கால ணரச்்  ( லப்.10, 167, அ ம்.);; knowledge of the part, the present and the future.

     [Skt. {} → த.  ரிகாலஞானம்.]

ரிகாலம்

ரிகாலம் tirikālam, ெப.(n.)

   1. காைல, உச் , மாைல என்  ப்ப  நாடக்ாலம்; the three parts of the day, viz.., {} (S.I.I.i, 78);.

   2. இறப்  நிகழ் , எ ர்  என்ற க்காலங்கள் (Gram.);; time, of three kinds, viz., {}, etirvu.

     [Skt. tri- → த.  ரி + காலம்.]
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ரிகாயம்

 
  ரிகாயம் tirikāyam, ெப.(n.)

   ெப ங்காயம்,  ள ,  ண்  என ன்  வைகக் காயப் ெபா ள்; the three alternatives prescribed for 
parturition or child birth-asafoetida, black pepper and garlic (சா.அக.);.

ரிகார கம்

 
  ரிகார கம் tirigārasigam, ெப.(n.)

    ன்  வரப்்  ெபா ள்கள்,  க் , அ டயம், ேகாைர; the three astrigent drugs-dry ginger, atee, and musta 
(சா.அக.);.

ரிகாரம்

 
  ரிகாரம் tirikāram, ெப.(n.)

    ன்  காரம், ப காரம், ெவண்காரம், சவரக்்காரம்; the three karams viz., alum, borax and soap (சா.அக.);.

     [Skt. tri → த.  ரி + காரம்.]

ரிகாலக் யான
ம்

 
  ரிகாலக் யானம் tirikālakkiyāṉam, ெப.(n.)

    க்காலம் உண ம் அ ; knowledge of knowing the past, prest and future (சா.அக.);.

ரி தம்

 
  ரி தம் dirigirudam, ெப.(n.)

    ன்  வைக ெநய்ச ்சத் , ெவண்ெணய், எண்ெணய், ெகா ப் ; the three kinds of oleum- clarified butter, 
gingelly oil and curd (சா.அக.);.

ரி னம்

 
  ரி னம் tirigiṉam, ெப.(n.)

   அைரப்பதமான லாைல (மா சத்ைத); உடெ்காள்வதால் உட ல் உண்டா ம் ண் ர ்( ); 
வைக; nematoid worm produced from eating meat insuffiencietly cooked,. Trichina Spiralis.

     [E. trichina → த.  ரி னம்.]

ரி ணசல்

 
  ரி ணசல் tiriguṇasal, ெப.(n.)

   தாளகம், ெசம்மஞ் ள்ளி, ெகந்  ஆக ன்  ெபா ள் கைள ம் ெகாண்ட . இ  சத் நாதப் 
ெபா ள்கைளச ்ேசரந்்த இனம்; a compound of three drugs viz., orpiment, red arsenic and sulphur (சா.அக.);.

ரி ணம்

 
  ரி ணம் tiriguṇam, ெப.(n.)

   அன் , ெவ ளி, மயக்கம் (சத் வம், இராசதம், தாமதம்); என்  வைகக் ணங்கள்; the three 
fundamental qualities, viz., cattuvam, {}.

     [Skt. tri → த.  ரி +  ணம்.]

ரி டம்

ரி டம் tiriāṭam, ெப.(n.)

   1. ஒ  மைல; a sacred mountain.

     " ரி டெமன் ந் ங்க ெவங் ரி ன்" (இர . க்.224);.

   2.  க் ற்றால மைல ( ன்  கரங்கைள ைடய ); ( ற்றால.தல.);;     [Skt. tri → த.  ரி +  டம்.]
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ரிேகாணம்

ரிேகாணம் tiriāṇam, ெப.(n.)

   1.  க் ேகாணம்; triangle.

   2. ெபண் ; female genital (சா.அக.);.

     [Skt. tri → த.  ரி + ேகாணம்.]

ரிேகாண ப்

 
  ரிேகாண ப்  tiriāṇavuppu, ெப.(n.)

   ஒ  வைக உப்  (சத் ப் );; a kind of salt (சா.அக.);.

ரிச் ரமம்

 
  ரிச் ரமம் tiricciramam, ெப.(n.)

    க்கால வ பா ; daily prayer in the morning, noon and evening.

     [Skt. tri + srama → த.  ரிச் ரமம்.]

ரிசரம்

ரிசரம் tirisaram, ெப.(n.)

    ன்  ெகாத் க் க ைடய மாைல; three stringed necklace.

     " ரிசரம் பஞ்சசரம் ஸப்தசரம் என்றாப்ேபால

ெசால் ற....  த்  வடங்கைள ம்" ( வ்.அமலனா .10, வ்யா.பக்.10);.

     [Skt. tri-sara → த.  ரிசரம்.]

ரிசேர

ரிசேர  tirisarēṇu, ெப.(n.)

   காணக் ய நிைறயள ல் க ண்ணியெதனக் க தப் ப வ ம் சாளரவாச ல் ரிய ரணத் 
ற்ேறான் ம் கள் வ வான ம் ஆ ய அ  ( வத .ேகா ர .3, உைர);; Mote or dust moving in a 

sunbeam, considered as an ideal weight of the lowest denomination.

     [Skt. trasa-{} → த.  ரிசேர .]

ரிசாகபத் ரம்

 
  ரிசாகபத் ரம் tiricākabattiram, ெப.(n.)

    ல்வம்; Indian bael (சங்.அக.);.

     [Skit. {}-patra → த.  ரிசாகபத் ரம்.]

ரி

ரி  tirisigi, ெப.(n.)

    ற்ெறட் பநிட தங்க ள் ஒன் ; an upanisad, one of 108.

     [Skt. {} → த.  ரி .]

ரி ைக

ரி ைக tirisigai, ெப. (n.)

    லம்; trident.

     " ரி ைக ங்ைக ம் வா ம்" ( வத . ேகா .111);.

     [Skt. tri-sigai → த.  ரி ைக.].

ரி ர ரம்

 
  ரி ர ரம் tirisiraburam, ெப.(n.)

    ச் ராப் பள்ளி;{}.

     [Skt. {}+puram → த.  ரி ர ரம்.]

ரி யம்

ரி யம் tirisiyam, ெப.(n.)

   மாயாகாரியமான சடப்ெபா ள் (ேவதா. .25);; matter, as an object of perception.

     [Skt. {} → த.  ரி யம்.]
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ரி ைய

 
  ரி ைய tirisiyai, ெப.(n.)

   ஒர ்கணிதக்ேகா ;

ரி ரசா

ரி ரசா  tirisirasāti, ெப.(n.)

   தாளத் க் ரிய சா  ஐந்த ள் ன்  அடச்ர காலங் ெகாண்ட ரி  (பாரத.தாள.47, உைர);;     [Skt. 
tryasra + cati → த.  ரி ரசா .]

ரி லம்

ரி லம் tiricūlam, ெப.(n.)

    த்தைலச் லம்; trident.

     "தண்டா த ந் ரி ல ம் ழத்தாக் " (கந்தரல.25);.

     [Skt. {} → த.  ரி லம்.]

     [p]

ரி ல த் ைர

ரி ல த் ைர tiricūlamuttirai, ெப.(n.)

ைக த் ைர வைக (ைசவா . .20);;({}.);

 a hand-pose.

     [Skt. {}+muttirai → த. ரி ல த் ைர.]

ரி லன்

ரி லன் tiricūlaṉ, ெப.(n.)

   எமன்; Yama, as having a trident. ( ரி ல ைடயவன்);

     "எ ைமகட  க யெகா ய ரி லன்" ( ப் .118);.

     [Skt. {} → த.  ரி லன்.]

ரிதகர்மம்

ரிதகரம்ம் diridagarmam, ெப.(n.)

   கண்ணி ந்  நீரவ் ம் வைர நா  னிையப் பாரத்் க் ெகாண் க்ைக 
(ேயாகஞானா:34);;     [Skt. dhrta+karmam → த.  ரிகரம்ம்.]

ரிதண்டசன்னி
யா

 
  ரிதண்டசன்னியா  diridaṇṭasaṉṉiyāsi, ெப.(n.)

    க்ேகால் தாங் ம் ைவணவத் ற ; vaisnava ascetic Who Carries a tiri- {}.

     [Skt. tri-{} → த.  ரதண்ட சன்னியா .]

ரிதண்டம்

 
  ரிதண்டம் diridaṇṭam, ெப.(n.)

   ைவணவ சன்னியா கள் ைக ல் தாங் ம் க்ேகால்; trident staff carried by Vaisnava ascetics.

     [Skt. tri → த.  ரி+தண்டம்.]

     [p]

ரி ைய

 
  ரி ைய diridiyai, ெப.(n.)

   க ம்பக்கம் ெவண்பக்கங்களில் ( ட் ண க் ல படச்ங்களில்); வ ம் ன்றாம் ைற நிைல; third 
titi in the bright or the dark fortnight.

     [Skt. {} → த.  ரி ைய.]

ரி ர்க்கம்

ரி ரக்்கம் tiritīrkkam, ெப.(n.)

    மண (க யாண);ப் ெபா த்தம் பத்த ள் மணமக்கள் நாண் ன்களின் (நடச்த் ரங் களின்); 
ெபா த்த வைக ( தான.க மண.9);; a kind of agreement between the naksatras of the bridegroom and bride, one 
often {}-p-poruttam.

     [Skt. {} → த.  ரி ரக்்கம்.]
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ரிேதகம்

 
  ரிேதகம் tiritēkam, ெப.(n.)

   ப டல்,  ண் டல் காரண உடல் எ ம் டம் , ( லம்,  க் மம், காரணம்);; the three fold nature of 
the body viz., physical or material, subtle or abstract (sentient soul); and casual unmaterial soul (சா.அக.);.

ரிேதாடசமனம்

 
  ரிேதாடசமனம் tiritōṭasamaṉam, ெப.(n.)

   த ர;் curdled milk (சா.அக.);.

ரிேதாடசமனி

 
  ரிேதாடசமனி tiritōṭasamaṉi, ெப.(n.)

   ஊைத,  த்தம், ேகாைழ ஆ ய ணங்கைளச ்சமன்ப த் ம் ைககள்; drugs capable of regulating the 
three humours in the system (சா.அக.);.

ரிேதாடசன்னி

 
  ரிேதாடசன்னி tiritōṭasaṉṉi, ெப.(n.)

   ஊைத, மஞ்ச, ேகாைழ ஆ ய ற்றத் னால் உடம் க்  ஏற்ப ம் ஒ  வைக வ ப் ; a kind of apoplexy 
attend with its due to the disorder of all the three humours of the body (சா.அக.);.

ரிநா

 
  ரிநா  tirināṭi, ெப.(n.)

    ன்  வைகயான நா ; the three kinds of pulse to the three humours in the system (சா.அக.);.

     [Skt. trit → த.  ரி+நா .]

ரிபங்கம்

 
  ரிபங்கம் tiribaṅgam, ெப.(n.)

    த் றமாக உடம்ைப வைளத்  நிற் ம் நிழல் ( ம்பங்);களின் நிைல; a kind of graceful posture in images 
with three bendings.

     [Skt. tri-bhanga → த.  ரிபங்கம்.]

ரிபங்

ரிபங்  tiribaṅgi, ெப.(n.)

   1. ஒ  ெசய் ளாய் நின்ேற ஒ  ெபா ள் பயப்பதன்  அ ேவ ன்  ெசய் ளாய்ப் ரிந்  ந்  
ெவவ்ேவ  ெபா ள் பயக்கத் தக்கதாக ம் பா ம் த் ர க வைக (தண் .95, உைர);; a stanza Curiously 
wrought so that it may be divided into three stanzas, each With a different mening, one of cittira-kavi, q.v.

   2.  ரிபங்கம் பாரக்்க;see {}.

     "ெவள் ய ரிபங் டன்" (அழகரக்லம். 1);.

ரிபதைக

ரிபதைக diribadagai, ெப.(n.)

   கங்ைக ( வா.);; the ganges.

     "இத  ரிபதைக தைலெபா  சைடயர"் ( வாலவா. கட ள்,12);.

     [Skt. tri-patha-{} → த.  ரிபதைக.]

ரிபதாைக

ரிபதாைக tiribatākai, ெப.(n.)

   அணி ர ம் ெப  ர ங் ஞ் த்  நிற்ப ஏைன ரல்கைள நி ரநி த் ம் இைணயா ைனக் ைக 
வைக ( லப்.3, 18, உைர);; gesture With one hand in which the thumb and the ring-finger are bent while the rest are held 
upright, one of 33 {}.

     [Skt. Tri-{} → த.  ரிபதாைக.]

     [p]
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ரிபதார்த்தம்

ரிபதாரத்்தம் tiribatārttam, ெப.(n.)

   கட ள், உ ர,் பற்  (ப , ப , பாசம்); என்ற வைக நிைலப் ெபா ள்கள் ( . .8, 27, ஞானப்.);;     [Skt. 
Tri-{} → த.  ரிபதாரத்்தம்.]

ரிபாத் ம
காநாராயணம்

ரிபாத் மகாநாராயணம் tiripātvipūtimakānārāyaṇam, ெப.(n.)

    ற் ெறட் பநிடதங்க ள் ஒன் ; an upanisad, one of 108.

     [Skt. {} → த.  ரிபாத் மகாநாராயணம்.]

ரிபாதம்

 
  ரிபாதம் tiripātam, ெப.(n.)

   வா ைவ யரி ; intellect tree (சா.அக.);.

ரி டகம்

ரி டகம் tiribiḍagam, ெப.(n.)

    த் ர டகம்,  னய டகம், அ தரம் டகம் என்ற ன்  வைகப்பட்ட த்தத்ேதான் ய 
(ெபளத்தாகம);த் ெதா  (மணிேம. 26, 66,அ ம்.);; the three collections of Buddhist sacred writings, viz., {}-
pitakam, {}.

     [Skt. tri-{} → த.  ரி டகம்.]

ரி ண்டரம்

 
  ரி ண்டரம் tiribuṇṭaram, ெப.(n.)

   ைசவர ்ெநற் ல் நீர ்அணி ம் வரி ெகாண்ட ; saivaite mark in three horizontal lines made on the 
forehead with holy ashes.

     [Skt. {} → த.  ரி ண்டரம்.]

ரி ர ந்தரி

 
  ரி ர ந்தரி tiriburasundari, ெப.(n.)

   பாரவ் ;{} (அ ரா.);.

     [Skt. tri-pura → த.  ரி ர ந்தரி.]

ரி ரதகனன்

 
  ரி ரதகனன் diriburadagaṉaṉ, ெப.(n.)

    வெப மான் ( ரி ரத்ைத எரித்தவன்);; Siva, as the who burnt tiripuram.

     [Skt. tri-pura+ {} → த.  ரி ரதகனன்.]

ரி ரம்

 
  ரி ரம் tiriburam, ெப.(n.)

    வனால் எரிக்கப் பட்டதாக ெதான்மத் ல் ( ராணத் ல்);  றப் ப ம், வானில் உல ய ெபான், 
ெவள்ளி, இ ம் க்ேகாடை்ட நகரங்கள்; the thre aerial cities of gold, silver and iron burnt by Siva.

ரி ர ெமரித்த ரிசைடக் கட ம்" (இைற.பா .);.

     [Skt. tri-pura → த.  ரி ரம்.]

ரி ராதா னி

ரி ராதா னி tiriburātābiṉi, ெப.(n.)

    ற்ெறட் பநிடதங்க ள் ஒன் ; an upanisad, one of 108.

     [Skt. {} → த.  ரி ராதா னி.]

ரி ரா ெசந் ர
ம்

 
  ரி ரா ெசந் ரம் tiriburātisendūram, ெப.(n.)

   உடம்   ைற , ெசரியாைமக் க் ெகா க் ம் ஒ  ெசந் ரம்; a red coloured oxidised medicine given 
to cure indigestion, loss of appetite etc. (சா.அக.);.

519

www.valluvarvallalarvattam.com 17955 of 19068.



ரி ைர

ரி ைர tiriburai, ெப.(n.)

   1. பாரவ் ;{}.

     " ரி ைர ங்  வந் ந்தால்" ( வரக. கணப .13);.

   2.  ற்ெறட் ப நிடதங்க ள் ஒன் ; an upanisad, one of 108.

     [Skt. {} → த.  ரி ைர.]

ரி வனசக்கரவர்
த்

 
  ரி வனசக்கரவரத்்  tiribuvaṉasakkaravartti, ெப.(n.)

   வடெமா ச ்ெசல்வாக் கால் ேசாழரக் க்  இைடக்காலத் ல் இடப்பட்ட பட்டப்ெபயர;்த.வ.  லகக் 
ேகாேவந்தன்

     [Skt. tri-bhuvana → த.  ரி வன சக்கரவரத்் .]

ரி வன லகம்

ரி வன லகம் diribuvaṉadilagam, ெப.(n.)

   ஒ  பைழய கணித ல் (கணக்க .5, உைர);; an ancient mathematical treatise.

     [Skt. tribuvana+tilagam → த.  ரி வன லகம்.]

ரிமதம்

 
  ரிமதம் dirimadam, ெப.(n.)

    ன்  மயக் , சடாமாஞ் ,  த் ர லம், வா  லங்கம்; the three nalotics valerrian root, plumbago, 
embelia ribes (சா.அக.);.

ரிம ரம்

 
  ரிம ரம் dirimaduram, ெப.(n.)

    ன்  வைக ( த);  ைவ ெபா டக்ள்: ேதன், இன்பண்டம் (சரக்்கைர);, ெநய்; three sweet substances - 
honey, sugar and ghee (சா.அக.);.

ரிமலம்

ரிமலம் tirimalam, ெப.(n.)

    ம்மலம்; the three impurities of souls.

     " ரிமலங்க ள த் " ( . .12, 1);.

     [Skt. tri + malam → த.  ரிமலம்.]

ரிம கம்

 
  ரிம கம் tirimaḻugam, ெப.(n.)

   பால், ெநய், ேதன்; milk, clarified butter and honey (சா.அக.);.

ரிமனம்

 
  ரிமனம் tirimaṉam, ெப.(n.)

   நிைன ,  த் , அ ; thoughts, understanding and knowledge (சா.அக.);.

ரிமாத் ைர
ரிமாத் ைர tirimāttirai, ெப.(n.)

    ைணத் தாளம் ஐந்த ள் ஒன்  (பரத.தாள.3);;     [Skt. tri → த.  ரி + மாத் ைர.]

ரி ர்த்

ரி ரத்்  tirimūrtti, ெப.(n.)

   1. இ ம்  (அயம்);, காந்தம், மண் ரம்; iron, magnet and hydrated oxide of iron.

   2. நான் கன்,

    மால்,  வன் இம் ன்  ெபய ம் க் ம் அன் ம் ைறேய காலம், நீர,் ெந ப்  
இவற்ைற ம் க் ம்; the three names signify the three qualities. It is also said to refer time water and fire respectively 
(சா.அக.);.
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ரி லம்

 
  ரி லம் tirimūlam, ெப.(n.)

    ப் ,  த் ரம், கண்  லம் என்ற வைக ேவரக்ள் (சங்.அக.);; the three kinds of roots or plants, viz., {}, 
cittiram, {}.

     [Skt. tri → த.  ரி +  லம்.]

ரியங் கம்

 
  ரியங் கம் tiriyaṅmugam, ெப.(n.)

   ேகாள் ( ரகங்);களின் க் ப் பாரை்வ;     [Skt. {}-mukha → த.  ரியங் கம்.]

ரியம்பகம்

ரியம்பகம் tiriyambagam, ெப.(n.)

வன் ல்;{}

 bow.

     " டரக்்கட டன் பல் த்தவன் வ க்கைம ரியம்பக ெம ம் ல்" (கம்பரா.நட் க்.7);.

     [Skt. tryambaka → த.  ரியம்பகம்.]

ரியாகத ரம்

 
  ரியாகத ரம் diriyākadasuram, ெப.(n.)

    ன்  நாைளக்ெகா  ைற வ ம் காய்சச்ல்,  ைறக் காய்சச்ல்; fever returning every third day, tertian fever 
(சா.அக.);.

ரியா டம்

ரியா டம் tiriyāyuḍam, ெப.(n.)

   வாணாைள நீ க்கச ்ெசய் ம் மந் ர வைக; a mantra believed to grant long life.

     " ன்ன ந் யா டந் ரியம்பக ம வால்" (காஞ் ப் . களற். 15);.

     [Skt. {} → த.  ரியா டம்.]

ரிலவங்கம்

 
  ரிலவங்கம் tirilavaṅgam, ெப.(n.)

     நாகப் , ெசண்பகப் ,  ராம்  என்ற வைக மணப் பண்டம் (சங்.அக.);; the three aromatic spices, 
viz., {}.

     [Skt. tri+ {} → த.  ரிலவங்கம்.]

ரி ங்கம்

ரி ங்கம் tiriliṅgam, ெப.(n.)

   கண் ரல் ேமா ர ரல் ந ரல்கைள வைளத் ப் ெப ரல் னிைய ம் ட்  மணிக்கடை்ட 
வைளத் க் காட் ம் நளினமான ைகவைகக் ப்  (பரத.பாவ.36);;     [Skt. {} → த.  ரி ங்கம்.]

ரிேலாகக்கலைவ

 
  ரிேலாகக்கலைவ tirilōkakkalavai, ெப.(n.)

    ன்  வைகயான மாைழ (உேலாகம்); ெபான், ெவள்ளி, ெசம்  இவற் ன் கலப் ; an alloy of gold, silver 
and copper (சா.அக.);.
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ரி க் ரமன்

ரி க் ரமன்1 tirivikkiramaṉ, ெப.(n.)

   1. ஒ  ம த் வ லா ரியன்; a medical author.

   2. ஒ  ம ந் க் கலப் ; the name of a mixture (சா.அக.);.

  ரி க் ரமன்2 tirivikkiramaṉ, ெப.(n.)

   1.  மால்;{},

 as one who measured the world in three strides. ( ன்ற யால் உலகமளந்தவன்);.

     " ரி க் ரமன் ெசந்தாமைரக் காணம்மான்" ( வ். வாய்.2, 7, 7);.

   2.  ரியன் ( ங்.);; sun.

     [Skt. tri-vikrama → த.  ரி க் ரமன்.]

ரிேவணிசங்கம
ம்

 
  ரிேவணிசங்கமம் tirivēṇisaṅgamam, ெப.(n.)

   அலகாபாத்  அ ல் ரயாைக ல் கங்ைக, ய ைன, சர வ  (அந்தர ்வா னியான); என் ம் 
ன்  ஆ கள் டம் (யாழ்.அக.);; confluence of the Ganges with the Jamna and the subterrancan Sarasvati 

near Allahabad.

     [Skt. {} → த.  ரிேவணி சங்கமம்.]

ரீ ங்கம்

ரீ ங்கம் tirīliṅgam, ெப.(n.)

   ெபண்பால்; feminine gender (Gram.);.

     "ஆண்பால் ெபண்பால் அ ப்பால் என் ம் ன் ம் ல் ங்கம்,  ரீ ங்கம், ந ஞ்சக ங்கம் 
எனவாம்" ( . .44);.

     [Skt. {} → த.  ரீ ங்கம்.]

யம்

யம் tirusiyam, ெப.(n.)

   1. கண் க் த் ேதான் வ ; that which is visible anything perceived by the eye.

   2. கண்; eye (சா.அக.);.

ட்டசன்மம்

ட்டசன்மம் tiruṭṭasaṉmam, ெப.(n.)

   இம்ைம; the present birth.

     " ஷ்டஜன்ம ேபாக் யம்" ( . .4, 40,  வாக்.);.

     [Skt. {}-janman → த.  ட்டசன்மம்.]

ட்டேபாக் யம்

ட்டேபாக் யம் tiruṭṭapōkkiyam, ெப.(n.)

   இம்ைம ற்ெசய்த க மங்களின் பலைனக் ெகாள் ைக (அ ப க்ைக); ( . .2, 39, ஞானப்.);; effects 
of actions done in this birth.

     [Skt. {} → த.  ட்டேபாக் யம்.]

ட்டாந்தம்

 
  ட்டாந்தம் tiruṭṭāndam, ெப.(n.)

   எ த் க் காட்  (உதாரணம்);; example, illustration.

     [Skt. {} → த.  ட்டாந்தம்.]

ட் -த்தல்

ட் -த்தல் tiruṭṭittal, , 11 ெச. ன்றா .(v.t.)

   கண் க் ப் லனாதல்; to become visible.

     " ட் த்த வாலமன் மதெனா  பா க்க" ( தக்.118);.

     [Skt. {} → த.  ட் -,]
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ட்

ட்  tiruṭṭi, ெப.(n.)

   1. கண்; eye.

   2. க  ன் ந ேவ ள்ள ய ள்ளி ( ந் ); ேபான்ற பாகம், பாைவ; the aperture in the

     [p]

 middle of the iris, pupil.

   3. அ ; intellect.

   4. பாம் ; snake.

   5. பாரை்வ; sight.

   6. க ன் ைமயத் ள்ள ஒளி ப ; the point of clearest vision at the centre of retina-macula lutea.

   7. நஞ் ; poison.

   8. ெகட்டப் பாரை்வ; evil sight.

   9. ெமய் ய வால் பாரத்்தல்; viewing with mental eye.

   10.  ைன; millet (சா.அக.);.

ட் க்க -த்தல்

 
  ட் க்க -த்தல் tiruṭṭikkaḻittal, ெச. . . (v.i.)

   நீக் ைனயால் கண்  ேபாக் தல்; to dispel the supposed effects of the evil eye by ceremonial rites.

த.வ. கண்ேண  க த்தல்

     [Skt. {} → த.  ட்  + க -,]

ட் க்க ப்

 
  ட் க்க ப்  tiruṭṭikkaḻippu, ெப.(n.)

   ெகட்ட பாரை்வயால் ேநரந்்த ைனைய நீக் ைக;

ட் சாத் ரம்

 
  ட் சாத் ரம் tiruṭṭicāttiram, ெப.(n.)

   கண்ணின் ஒளிைய ம் பாரை்வைய ம் பற் க் ம் ல்; the science that treats of lights and vision - optics 
(சா.அக.);.

ட் ற் -தல்

 
  ட் ற் -தல் diruṭṭisuṟṟudal, ெச. . . (v.i.)

   கண்ேண  க த்தற் ெபா ட் ச ் ல பண்டங்கைளச ் ற் தல் (இ.வ.);; to wave specified articles round a 
person, to avert the evil eye.

     [Skt. {} → த.  ட்  +  ற் -,]

ட் ேதாடம்

 
  ட் ேதாடம் tiruṭṭitōṭam, ெப.(n.)

   ெகட்ட பாரை்வயாேலற்ப ம் ற்றம்; evil effects caused by evil eyes (சா.அக.);.

த.வ. கண்ேண  கடம்

523

www.valluvarvallalarvattam.com 17959 of 19068.



ட் பரிகாரம்

 
  ட் பரிகாரம் tiruṭṭibarikāram, ெப.(n.)

   கண்ேண  பட்டதா ண்டாந் ங் ைன நீக் ைக (உ.வ.);; averting of the evil eye.

த.வ. கண்ேண  க ப்

     [Skt. {} → த.  ட் பரிகாரம்.]

ட் மா ளக்

 
  ட் மா ளக்  tiruṭṭimāviḷakku, ெப.(n.)

   ெபண் க் க் கண்ேண  நீக்க ைனயாகச ்சல்லைட ல் ைவத் ச ் ற் ம் மா ளக்  (இ.வ.);; small 
lamps of flour - paste placed on a sieve and waved before a girl in the ceremony of her puberscence with a view to avert the 
evil eye.

     [Skt. {} → த. ட்  + மா ளக் .]

ட் டம்

ட் டம் tiruḍḍiviḍam, ெப.(n.)

   பாரை்வ யால் நஞ் ம் ஒ  பாம்  (மணிேமகைல);; snake causing poison by mere sight (சா.அக.);.

     " ஷ் ஷம் ேபாேல காணில் வன்" (ஈ , 4, 9, 7);.

     [Skt. {}+visam → த.  ட் டம்.]

ட் த்ைத

 
  ட் த்ைத tiruṭṭivittai, ெப.(n.)

   கண்ைணப் பற் ய ல்; science of vision- optics.

ணபஞ்ச லம்

 
  ணபஞ்ச லம் tiruṇabañjamūlam, ெப.(n.)

   ஐந்  வைக ேவரக்் ட் ; நாணல், தரப்்ைப, ப ம் , ெநற்ப ர,் ெவள்ள ; a group of five roots, consisting 
that of koosa grass, sugarcane, paddy, white doob (சா.அக.);.

ணம்

ணம்1 tiruṇam, ெப.(n.)

   1. உலரந்்த ல் ( ங்.);; piece of straw.

   2.  ல் (யாழ்.அக.);; bow.

     [Skt. {} → த.  ணம்.]

  ணம்2 tiruṇam, ெப.(n.)

   ேதள் (யாழ்.அக.);; scorpion.

     [Skt. {} → த.  ணம்.]

  ணம்3 tiruṇam, ெப.(n.)

   ேதனீ (யாழ்.அக.);; bee.
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1 dirudi, ெப.(n.)

   1. உ ; firmness, boldness.

     "இத்தைகய யாவ த ெவன் யாமால்" ( ரேபாத. 27, 82);.

   2.  ைண (ச .);:

 help, assistance.

   3. மனேநான்  பத்ேத ள் ஒன்  (ேயாகம்);;     [Skt. dhrti → த.  1.]

  2 dirudi, ெப.(n.)

   1 எரிநீர ்( ராவகம்);; tincture.

   2. ஊட்டம், ஆற்றல் (சத் );; extract.

     [Skt. druti → த.  2.]

  3 dirudi, ெப.(n.)

    ைர  (இ.வ.);; haste.

     [Skt. druta → த.  1.]

  4 dirudi, ெப.(n.)

   1. ெசய் ம ந்ைதப் பனி ல் ைவத் , ெசயநீைரப் ேபால் ெசய் ேமார ்ஆ ள்ேவத ைற;   2. ஓர ் ன்; a 
kind of fish.

ைம

ைம dirudimai, ெப.(n.)

   மனத் ட்பம்; boldness, courage, strength of will.

     " ைமயா ைலவைர ங் காவேல " (ேதவா.812, 8);.

     [Skt. dhrti+mai → த.  ைம.]

ைய

ைய dirudiyai, ெப.(n.)

   1.  ன்றாம் நாள் ( );; the third titi of the bright or dark fortright.

   2.  ன்றாம் ேவற் ைம ( . .6);;     [Skt. {} → த.  ைய.]

ப்

 
  ப்  tirupti, ெப.(n.)

   மனநிைற ; satisfaction.

த.வ. ெபாந் ைக, தணி , நிைற

     [Skt. trpti → த.  ப் .]

ப் ரம்

 
  ப் ரம் tiruppiram, ெப.(n.)

   ெநய்; clarified butter, ghee (சா.அக.);.

ேரக்காணா ப
ன்

 
  ேரக்காணா பன் tirēkkāṇātibaṉ, ெப.(n.)

    த்த நா க் ரிய உைடைமயான வான்ேகாள்;

ேரகம்

ேரகம் tirēkam, ெப.(n.)

   1. உடல்; body.

   2.  ன் ; three (சா.அக.);.
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ேரதாக் னி

 
  ேரதாக் னி tirētākkiṉi, ெப.(n.)

    த் ; the triple at a sacrifice.

     [Skt. {} → த.  ேரதாக் னி.]

ேரதா கம்

ேரதா கம் tirētāyugam, ெப.(n.)

   நான்  கங்க ள் 1296000 ஆண் கள் ெகாண்ட இரண்டாம் கம் ( வ். ெந ந்.வ்யா.3);;{} yuga or 
age, consisting of 1,296,000 solar years, second of four yukam, q.v.

     [Skt. {}+yuga → த.  ேரதா கம்.]

ேரைத

ேரைத tirētai, ெப.(n.)

ேரதா கம் பாரக்்க;see {}.

     " ேரைதக்கண் வைள  வாய்த ் கழ்ந்தான்" ( வ்.  ெந ந்.3);.

ைரேலாக் யம்

ைரேலாக் யம் tirailōkkiyam, ெப.(n.)

   1.  லகம்; the three worlds.

     " ைரேலாக் ய ந்தரன்" ( ைசப். க ரத்்.5);.

   2. ேபரழ ள்ள ; that which is very fine, often used ironically.

     "அவன் ெசய்த காரியம் ைரேலாக் யமா க் ற "(உ.வ.);.

ேராதகம்

ேராதகம்1 tirōtagam, ெப.(n.)

   மைறத்தைலச ்ெசய்வ ; that which causes obscurity.

     "அ தான் ஞான ேராதகமாய் மைறத் க் ெகா நிற்றலான்" ( .ேபா.பா.4, 2);.

     [Skt. {} → த.  ேராதகம்.]

  ேராதகம்2 tirōtagam, ெப.(n.)

   மைறத் தைலச ்ெசய்வ ; that which causes

 obscurity.

     "அ தான் ஞான ேராதமாய் மைறத் க் ெகா நிற்றலான்" ( .ேபா.பா.4, 2);.

     [Skt. {} → த.  ேராதகம்]

ேராதம்

ேராதம் tirōtam, ெப.(n.)

   1. மைறக்ைக; concealment, obscuration.

     "இ ட்  ேராதம் ரிந்தாங் " ( ப்ேபா. சந்.மாைல. 69);.

   2.  ேராதானசத்  பாரக்்க;see {}( வப் ர.உண்ைம.42);.

     [Skt. {} → த.  ேராதம்.]

ேராபவம்

ேராபவம் tirōpavam, ெப.(n.)

   1. ஐந்  த் யங்க ள் ஒன்றாய் ஆ உ  தன் கன்மம் ம் வைர ல் உலகா பவங்களில் 
உழன்  மயங் ம்ப  உண்ைமைய மைறத ்தைலச ்ெசய் ம் வெப மான  அ ட ்ெசயல்;({}.);

 function of veiling or darkening, designed to keep the souls engrossed in the experiences of the world until their karma is 
completely Worked out, one of {}-kiruttiyam.

   2. மைறைக; vanishing, dis-appearance.

     "ெசவ்வ ட ்  சன் ேராபவஞ் ெசய்தான்" (ேச . சங்கரபா.102);.

     [Skt. {}-bhava → த.  ேராபவம்.]
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ெரளப

 
  ெரளப  direḷabadi, ெப.(n.)

   பாண்டவர ்ஐவரின் மைன  ( பத ைடய மகள்);; the wife of the five {} brothers, as daughter of Drupada, 
king of {} country.

     " ெரளப  மாைல ட்ட ச க்கம்" (பாரத.);.

ல்பசந்

ல்பசந்  tilpasandu, ெப.(n.)

   ஒ யரந்்த ஒட்  மாம்பழ வைக (G.Sm.D.I. i, 235);; a kind of superior mango.

     [U. dilpasand → த.  ல்பசந் .]

லைக

லைக tilagai, ெப.(n.)

   எள் ப்ேபாற் க நிற ள்ள மான்மத (கத் ரி); வைக (பதாரத்்த.1081);; musk, black like sesame, one of five 
kinds of {}.

     [Skt. tilakå → த.  லைக.]

லதக்க த் ைற

லதக்க த் ைற diladakkalidduṟai, ெப.(n.)

   கட்டைளக் க த் ைற வைக (தஞ்ைசவா.1, உைர);; a kind of {} verse.

     [Skt. tilaka+kalitturai → த.  லதக்க த் ைற.]

லதண் லம்

லதண் லம் diladaṇṭulam, ெப.(n.)

   1. எள் டன் கலந்த அரி ; mixture of sesame and rice.

   2.  ரத காலத் ப் ரி ம் எண் வைகயா ங்கனத் ள் ஒன்  (ெகாக்ேகா.5,43);; a mode of sexual embrace, 
one of {}.

     [Skt. tila+{} → த.  லதண் லம்.]

லதண் லகம்

 
  லதண் லகம் diladaṇṭulagam, ெப.(n.)

   அரி ம் எள் ம் கலந்த  ேபால் நாய ம் நாயக ம் ஒ வைர ஒ வர ்த தல்; fixed embrace in 
Which both man and woman lie face to face and embrace so closely like a mixture of rice and sesamum seeds tha the arms 
and thighs of one are encircled by those of the other (சா.அக.);.

லதம்

லதம் diladam, ெப.(n.)

லகம் பாரக்்க;see tilagam.

     "ெதரி த்தஞ் ேசரந்்த லதம்" (க த்.92);.

     [Skt. tilaka → த.  லதம்.]

லத டல்

 
  லத டல் diladamiḍal, ெப.(n.)

   ெபாட் டல், சந்தனம் அல்ல  மந் ர ைம; wearing dot between eye brows as sandal paste or magic paint 
(சா.அக.);.

லதர்ப்பணம்

 
  லதரப்்பணம் diladarppaṇam, ெப.(n.)

    தாைதயர ்ெபா ட்  எள் ந் தண்ணீ ம் கலந் ைறக் ம் நீரக்்கடன்; libations of sesame and water 
offered to the manes.

     [Skt. tila+tarppanam → த.  லதரப்்பணம்.]

லதவ கரம்

லதவ கரம் diladavacīkaram, ெப.(n.)

   மாய த்ைதயால் ம் யவரக்ைள வசப் ப த் க் ெகாள் ைக; power of fascinating persons by wearing 
a magic tilka on one's forehead ( ற்றா. ற.116, 2);.

     [Skt. tilaka+{} → த.  லத வ கரம்.]

527

www.valluvarvallalarvattam.com 17963 of 19068.



லைதலம்

 
  லைதலம் diladailam, ெப.(n.)

   நல் ெலண்ெணய்; gingelly oil.

     [Skt. tila+tailam → த.  லைதலம்.]

லப்ெபா

லப்ெபா  tilappoṟi, ெப.(n.)

   எள்ளிட ்டாட் ம் ெசக் ; oil press.

     " லப்ெபா  ட்டனர ் ரிப்ப ம்" (யேசாதா.5, 33);.

     [Skt. {} → த.  லப்ெபா .]

     [p]

ேலாதகம்

 
  ேலாதகம் tilōtagam, ெப.(n.)

   எள் ம், நீ ம், இ  நீரப்்பைடய க்காக உத வ ; a symbolical combination of gingelly seed and water used in 
ceremony for the dead or of ones forefathers who are no more (சா.அக.);.

வ் ய

வ் ய tivviya,  .எ.(adj.)

   இனிய; sweet.

     "ேதன்ற  மாரிேபான்  வ் ய ள  தம்மால்" ( வக.581);.

     [Skt. {} → த.  வ் ய.]

வ் யெதானி

வ் யெதானி divviyadoṉi, ெப.(n.)

   ேதவரக்ள் அ கக் கட ள் ன்  ெசய் ம் ஆரவாரதெ்தானி ( வக.3013,உைர);;     [Skt. divya+{} → த. 
வ் யதெ்தானி.]

வ் யேதசம்

 
  வ் யேதசம் tivviyatēcam, ெப.(n.)

   ஆழ்வாரக்ளாற் பாடப்பட்ட ப்ப கள்;     [Skt. divya+{} → த.  வ் யேதசம்.]

வ் யநாமசங் ர்
த்தனம்

 
  வ் யநாமசங் ரத்்தனம் tivviyanāmasaṅārttaṉam, ெப.(n.)

   பாடகர ்பலர ் ளக்ைகச ் ற்  நடனம் ெசய்  கட ளின் ப்ெபயர(்நாமங்);கைளச ்ெசால் ப் 
கழ்ந்  பா ைக; praising and singing a god's name while dancing around a lamp placed in the middle of a hall.

     [Skt. divya+{} → த.  வ் யநாமசங் ரத்்தனம்]

வ் யநானம்

 
  வ் யநானம் tivviyanāṉam, ெப.(n.)

   நீராடல் ஏழ ள் ெவய் ல் கா ம்ெபா  ெபய் ம் மைழ ல் ெசய் ம் நீராடல் ( ன்.);; bathing in the 
rain during sunshine, one of seven {}.

     [Skt. divya + {} → த.  வ் ய ஸ்நானம்.]

வ் யப் ரபந்த
ம்

வ் யப் ரபந்தம் tivviyabbirabandam, ெப.(n.)

   ஆழ்வார ்பன்னி வ ம் அ ளிச ்ெசய்த ம் நாலா ரஞ் ெசய் ள் ெகாண்ட  மான ெதா ; collection 
of 4000 stanzas composed by 12 {} saints.

த.வ.  ய்யெப ம்ப வல்

     [Skt. divya+p+pirapantam → த.  வ் யப் ரபந்தம்.]
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வ் யம்

வ் யம் tivviyam, ெப.(n.)

   1. ெதய்வத் தன்ைம ள்ள ; divinity, anything celestial or god-like.

   2. ேமலான  (உ.வ.);; that which is excellent, supreme.

   3. சந்தனவைக (யாழ்.அக.);; a kind of sandal.

த.வ.  ய்யம், ேத கம்

     [Skt. divya → த.  வ் யம்.]

வ் யமணி

வ் யமணி tivviyamaṇi, ெப.(n.)

   ேமளகரத்்தாக்க ெளான்  (சங்.சந்.47);;     (Mus.); a primary raga.

     [Skt. divya → த.  வ் ய+மணி.]

வ் ய த் ைர

வ் ய த் ைர tivviyamuttirai, ெப.(n.)

   கடை்ட ர ம் ேமா ர ர ஞ் ேசரந்்த த் ைர (ெசந். 10, 426);; a finger-pose in

     [p]

 which, the ring-finger and the thumb are joined.

     [Skt. divya → த.  வ் ய+ த் ைர.]

வ் யவரா

 
  வ் யவரா  tivviyavarāṭi, ெப.(n.)

    ஞ் ப்பண் வைக ( ங்.);; a melody type of the {} class (Mus.);.

     [Skt. divya + {} → த.  வ் யவரா .]

வ் ய ண

 
  வ் ய ண  tivviyavuṇavu, ெப.(n.)

   ேநரத்் யான உண ; delicious food (சா.அக.);.

த.வ.  ய உண

     [Skt divya → த.  வ் யம் + உண .]

வ் யாகந்தம்

 
  வ் யாகந்தம் tivviyākandam, ெப.(n.)

   ேபேரலம்; large cardamom (சா.அக.);.

வ் யாசாரம்

 
  வ் யாசாரம் tivviyācāram, ெப.(n.)

    ங் யம்; Indian dammer shorca robusta.

வ் யாஞ்சனம்

 
  வ் யாஞ்சனம் tivviyāñjaṉam, ெப.(n.)

   நளிரி நீர ்காய்சச்ல்க க்  ஆ ள்ேவத ைற ல் உ வாக் ய கண்ணிற் ம் க ங்கம்; an eye salve 
prepared as per ayurvedic process to be used in delirious fever (சா.அக.);.

வ் யாத் ரம்

வ் யாத் ரம் tivviyāttiram, ெப.(n.)

   ெதய்வப்பைடக்க கள்; weapons.

     " வ் யாத் ர ேமாட் ேய" (வரத.பாகவத. நார ங்க.157);.

     [Skt. divya+{} → த.  வ் யாத் ரம்.]
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வ் யாபரணம்

 
  வ் யாபரணம் tivviyāparaṇam, ெப.(n.)

   அரசர ் த ேயார ்அணி ம் றந்த அணிகலன் ( ன்.);; superior ornaments worn by a sacred or royal 
personage.

     [Skt. divya + paranam → த.  வ் யா பரணம்.]

வசம்

வசம் tivasam, ெப.(n.)

   1.பகல்; day time ( ங்.);.

   2. நாள்; day.

     "இத் வசத் ன் த் ம்" (கம்பரா.நாகபா.171);

   3. இறந்த நாடக்டன்; anniversary commemorative of a person's death.

     "எத் வச ம் த் வ் லைக வஞ் க் ந் டர"் ( ரேபாத.11, 5);.

     [Skt. divasa → த.  வசம்.]

வாணம்

வாணம் tivāṇam, ெப.(n.)

   1.  கம்ம ய அரசாங்கம்; Muhammadan government.

     "காலந் வாணமான னாேல" ( ப்பணி.ம ைரத்த. 10);.

   2. ேகா ல் வ வா ந்  ெசய்யப்ப ஞ் ெசல ; expenditure from temple funds.

     'அ  வாணத்  உத்ஸவம்'.

     [U. {} → த.  வாணம்.]

வாந்தகாலம்

வாந்தகாலம் tivāndakālam, ெப.(n.)

   மாைல; evening.

     " னகரன் வாந்த காலத் ற் ேசரத்் ய னெவாளி" (இர .  க் .1);.

     [Skt. {}+anta → த.  வாந்த+காலம்.]

வாராத் ரி

 
  வாராத் ரி tivārāttiri, ெப.(n.)

   பக ர ம் (யாழ்.அக.);; day and night.

     [Skt. {} → த.  வாராத் ரி.]

வால்

 
  வால் tivāl, ெப.(n.)

   கடனி க்கச ்ஆற்றலற்ற (சத் யற்ற); ெநா நிைல; bankruptcy, insolvency.

த.வ. ெநா

     [U. {} → த.  வால்.]

வாலர்

 
  வாலர்  tivālarci, ெப.(n.)

   ெநா வாளர ்ம  (Mod.);; petition in bankruptcy, insolvency petition.

     [U. {}+arzi → த.  வாலர் .]
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வாலா

 
  வாலா tivālā, ெப.(n.)

வால் பாரக்்க;see {}.

வாெல -த்தல்

 
  வாெல -த்தல் tivāleḍuttal, ெச. . .(v.i.)

   ெநா ந்தவராதல் (C.G.);; to become a bankrupt;

 to seek the benefit of the insolvency act.

     [U. {} +  → த.  வாலா+எ -,]

வான்

வான் tivāṉ, ெப.(n.)

   1.  தல் அைமசச்ர;் Prime Minister, chief officer of a native state.

   2. அர ைற ய காரி; head officer of the revenue or financial department (R.F.);.

     [U. {} → த.  வான்.]

வான்பக ர்

 
  வான்பக ர ்tivāṉpagatūr, ெப.(n.)

அரசாங்கத்தார ்வழங் ம் ஒ  பட்டப் ெபயர்

 dewan bahadur, a titlę conferred by Government.

     [U. {} + bahadur → த.  வான்பக ர.்]

வானி

 
  வானி tivāṉi, ெப.(n.)

    ைற (நீ );மன்றம் (நியாயஸ்தலம்); ( ன்.);; place of justice.

 tivi, ெப.(n.)

   ேமல் உலகம்; Indra's heaven.

     "தைரெயா  த தல ந த " (ேதவா. 568, 2);.

     [Skt. divi → த.  1.]

கண்டம்

 
  கண்டம் tivigaṇṭam, ெப.(n.)

   ஓர ்வைக ெசம் மஞ் ள்ளி, இ   வப்பாக ம் பசை்சயாக ம் கன ள்ளதாக ம் 
இ க் ம்; impure trisulphate of arsenic little red and green in colour and heavy (சா.அக.);.

ராட்சம்

 
  ராடச்ம் dividirāṭcam, ெப.(n.)

   ெகா  ந் ரிைக (மைல.);; common grape vine.

     [Skt. divya+ {} → த.  ராடச்ம்.]

றாங்

 
  றாங்  tiṟāṅgu, ெப.(n.)

கதவைட தாழ் (j.); bolt.

     [Fr. triangle → த.  றாங் .]

531

www.valluvarvallalarvattam.com 17967 of 19068.



றாம்

றாம் tiṟām, ெப.(n.)

   1. அ ப  ளிெகாண்ட ஒ  நீரள ; fluid dram = 60 drops.

   2. ஒ  நி த்தலளைவ; dram in apothecaries weight = 5/16 tola.

     [E. dram → த.  றாம்.]

றாவல்

றாவல் tiṟāval, ெப.(n.)

   க  பாய் மரத் க் ப் ற்பக்கமாய்க் ேகா ப வான் ம் என்ற உத் ரத் ல் ரிக்கப்ப ம் பாய் 
(M.Navi.251);; spanker.

னக்காய்சச்ல்

னக்காய்சச்ல் tiṉakkāyccal, ெப.(n.)

   1.  டாத காய்சச்ல்; hectic fever occuring daily.

   2. அன்றாடம் வ ம் காய்சச்ல்; a fever whose paroxysms every day - Quotidian fever (சா.அக.);.

த.வ. நாடக்ாய்சச்ல்

னக் ரமவலங்
காரம்

 
  னக் ரமவலங்காரம் tiṉakkiramavalaṅgāram, ெப.(n.)

   ேதைரயர ்ெசய்தேவார ்த ழ் ம த் வ ல்; a treatise in medicine in daily practice compiled by Teraiyar in Tamil 
(சா.அக.);.

னகரன்

னகரன் tiṉagaraṉ, ெப.(n.)

    ரியன் ( ங்.); (பகைலச ்ெசய்ேவான்);; sun, as maker of the day.

     " னகரைன  யைனய" (கம்பரா.  லபல. 163);.

     [Skt. dina-kara → த.  னகரன்.]

     [p]

னக

னக  tiṉagavi, ெப.(n.)

   1. அரசன் ேவாலக்க மண்டபத் ல் உடக்ா ம் ேபா ம் எ ந் க் ம் ேபா ம் பா ம் பாட் ; poem 
in praise of a king at the beginning and close of his durbar.

   2. நாடக்  பா ேவான்; poet who composes {}.

     [Skt. dina + kavi → த.  னக .]

னசரி

னசரி tiṉasari, ெப.(n.)

   1. நாடெ்சயல்; daily occupation, daily routine of business.

   2. நாட் ப்  ( .எ.);; account or journal of the day, diary.

   3.  னந்ேதா ம் பாரக்்க;see {}.

     "அவன் னசரி வ றான்".

     [Skt. dina + {} → த.  னசரி.]

னசரிதக்காரன்

னசரிதக்காரன் diṉasaridakkāraṉ, ெப.(n.)

   நாட் ப்  எ ேவான் (பண .20);; diarist.

     [Skt. dina +saritam +karan → த.  ன சரிதக்காரன்.]

னசரிபத் ரிைக

 
  னசரிபத் ரிைக tiṉasaribattirigai, ெப.(n.)

   நாேள ; daily newspaper.

த.வ. நாேள

     [Skt. dina+{}+pattirikai → த.  னசரி பத் ரிைக.]
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னேசடம்

 
  னேசடம் tiṉacēṭam, ெப.(n.)

   ஆண்  எசச்த் ற் ம் (ேசசத் ற் ம்); ேகாள் ற் ல் ைறந்த நாடக் க் ம் உள்ள ேவ பா  
( ன்.);;     [Skt. dina+{} → த.  னேசடம்.]

னத் ரயம்

னத் ரயம் tiṉattirayam, ெப.(n.)

    ன்  ண் ன்கள் வ ம் நாள் ( தான.  ணா ண.109);; day when three naksatras are in conjunction with 
the moon.

     [Skt. dina+traya → த.  னத் ரயம்.]

னந்ேதா ம்

னந்ேதா ம் tiṉandōṟum, ெப.(n.)

   ஒவ்ெவா  நா ம்; daily.

     " னந்ேதா  ள் ச ் ரப்ா  மன்பர"் (அ ட்பா.ii, ெநஞ் .18);.

த.வ. நாள்ேதா ம்

     [Skt. dinam → த.  னம்+ேதா ம்.]

னநாதன்

னநாதன் tiṉanātaṉ, ெப.(n.)

   ஞா  ( ரியன்);; sun, as lord of the day. (நா க் த் தைலவன்);.

னநாதன் றனயர ்தம்பால்" (பாரத. ெரள. 86);.

     [Skt. dina+{} → த.  னநாதன்.]

னப்ப

னப்ப  tiṉappaḍi, ெப.(n.)

   1. நாட்ப த்தரம்; daily allowance.

   2.  னந்ேதா ம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. dina → த.  னம்+ப .]

னப் ரமாணம்

 
  னப் ரமாணம் tiṉappiramāṇam, ெப.(n.)

   ேகாளின் பணி ெதாடக்கத் ந்  இ வைர ல் அள ம் நாடெ்பா ;     [Skt. dna+{} → த.  னப் 
ரமாணம்.]

னப் ரளயம்

 
  னப் ரளயம் tiṉappiraḷayam, ெப.(n.)

   நான் கன  வாணாளில் ஒ நாளின் ல் உண்டா ம் ஊ க்காலம் ( ன்.);; cosmic dissolution at the 
close of each aeon, as ending one day of Brahma.

     [Skt. dina + piralayam → த.  னப் ரளயம்.]

னப்ெபா த்தம்
னப்ெபா த்தம் tiṉapporuttam, ெப.(n.)

    ண் ன்கள் ெபா த்தம் ( தான.க மண.5);;     [Skt dina → த.  னம் + ெபா த்தம்.]

னபலன்

னபலன் tiṉabalaṉ, ெப.(n.)

   ஒ  நாளின் ைற நிைல ( ); வாரங்களின் சங் ைய க டன் வாழ்நாள் ண் ன் தல் 
அந்நாளின் ண் ன் வைர எண்ணி வந்த ெதாைகையக் ட்  வ ந்ெதாைகைய ஒன்பதால் வ த்  
வந்த சச்த்தால் அ ம் நற்பலன் (ெபரிய வ .204);;     [Skt. dina + {} → த.  னபலன்.]
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னம்

னம் tiṉam, ெப.(n.)

   1. நாள் ( ங்.);; day of 24 hours.

   2. பகல் ( ங்.);; day time.

   3.  ண் ன்; constellation.

     " த் ைரத ் னத் " ( வாலவா.1, 33);.

   2.  னந் ேதா ம் பாரக்்க;see {}.

     " னம் வந்  ெகாண் ந்தான்".

     [Skt. dina → த.  னம்.]

னமணி

னமணி tiṉamaṇi, ெப. (n.)

    ரியன்; sun.

     " னமணி ெயனப்ப ம்... ெக மணி" ( வப். ர.ெபரியநா.1);.

     [Skt. dina + {} → த.  னமணி.]

னமானம்

னமானம் tiṉamāṉam, ெப.(n.)

   1. க  ஆண்  ெதாடங் க் கணித்த நாள் எண்ணிக்ைக;   2.  னந்ேதா ம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. dina → த.  னம்+மானம்.]

ன த்

ன த்  tiṉamiruttu, ெப.(n.)

   அத்தம் அ ட்டங்களின் தற்கால்,  சாகம் வா ைரகளில் இரண்டாங்கால், ஆ யம் 
உத் ரட்டா களின் ன்றாங் கால், பரணி லங்களின் நாலாங்கால் என்ற ெக ங் கால வைக 
( தான. ணா ண.20);;     [Skt. dina+miruttu → த.  ன த் .]

ணிைக

 
  ணிைக tiṇigai, ெப.(n.)

   நாட்  (யாழ்.அக.);; daily wage.

     [Skt. dini+kai → த.  னிைக.]

னி

னி  tiṉisu, ெப.(n.)

   ெபா ளின் தரம் (ைதலவ.ைதல.22);; kind, sort, grade.

     [U. jinis → த.  னி .]
 
   tiṉusu, ெப.(n.)

னி  பாரக்்க;see {}.

     [U. jinis → த.  .]

க்ைக

க்ைக tīkkai, ெப.(n.)

டை்ச பாரக்்க;see {}.

     "இஃ  இ வர ் க்ைக ங் ற் " ( வக. 2634, உைர);

த.வ. ேநான்

     [Skt. {} → த.  க்ைக]
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ட்சணம்

டச்ணம் tīṭcaṇam, ெப.(n.)

   1. க ைம (உக் ரம்);; fiercemess.

     " டச்ணமான ெவ ல்"

   2. உைறப் ; pungency.

   3.  ரை்ம; sharpness, acuteness, as of the intellect.

     " டச்ண த் ள்ளவன்.

   4. ஆய்தம் (ஆ தம்); (யாழ். அக.);; weapon.

   5. இ ம் (யாழ்.அக);; iron

   6. ெகாள்ைளேநாய் (யாழ்.அக.);; epidemic.

   7. சா  (மரணம்); (யாழ்.அக.);; death

   8. கஞ்சாங்ேகாைர, 1 (மைல);; white basil

   9.  ள  (ைதலவ. ைதல);; pepper.

     [Skt. {} → த.  டச்ணம்]

ட்சா

 
  டச்ா  tīṭcākuru, ெப.(n.)

   ஒ வ க்  ேநான்  ( டை்ச ெசய் க் ம்); ெசய் க் ம் ; Guru who performs the initiation ceremony 
of titcai.

     [Skt. {} → த.  டச்ா]

ட்சாநாமம்

 
  டச்ாநாமம் tīṭcānāmam, ெப.(n.)

   ேநான்  ( டை்ச); எ த் க் ெகாள் ம்ேபா  ெகாள் ம் ெபயர;்     [Skt. {} → த.  டச்ாநாமம்]

ட் -த்தல்

ட் -த்தல் tīṭcittal,    11 ெச. . . (v.t.)

   ேநாக்கம், உற்ற  அல்ல  ெதா ைக (பரிசம்);, அ ைர அல்ல  கற் ப்  (உபேதசம்);  த ய 
வற்றால் அ ள் ரிந்   ேநான்  ( டை்ச); ெசய் த்தல் ( ன்.);; to impart spiritual illumination to a 
disciple by look, touch or teaching as in a religious initiation by a guru.

     [Skt. {} → த.  ட் -த்தல்]

ட் தர்

ட் தர ்dīṭcidar, ெப.(n.)

   1. ேவள்  (யாகம்); ெசய்ேதார;் those who have performed {} sacrifices.

   2. ேவள்  (யாகம்); பண்ணின பாரப்்பான் ( ராமணர)்; அல்ல  அவர ்வ னர ்தாங் ம் 
பட்டப்ெபயர;் a title assumed by Brahmins who have performed {} sacrifices, or their descendants.

   3. மன  (சங்கற்பம்); ெகாண்டவர;் those who have undertaken a vow.

   4.  ல்ைல வா ரவர;் Brahmin temple - priests at Chidambaram.

   5. சமயேநான்  ( டை்ச); ெபற்ேறார;் persons who have received religious initiation.

     [Skt. {} → த.  ட் தர]்
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ட்ைச

டை்ச tīṭcai, ெப.(n.)

   1. உ ைரப்  (அ); ேநான்  ( ரதம்);; vow, solemn resolution.

   2. சமய டை்ச,  ேசட டை்ச, நி வாண டை்ச என்ற த் றப்பட்ட ைசவசமயச ்
சடங் கள்;     (Saiva); initiation of a disciple into the mysteries of the {} religion of three stages, viz., camaya-{}.

   3. நயன டை்ச, பரிச டை்ச, மானச டை்ச, வாசக டை்ச, சாத் ர டை்ச, ேயாக டை்ச, 
ஒளத் ர டை்ச என்ற எ வைகயான ைசவசமயச ்சடங் கள். (ைசவச. ஆசாரி 65, உைர.);;   4.  த்த 
காலத் ன்  வைர ம ரவ்ளரக்்ைக; allowing the hair to grow for a specified period, as after marriage, during 
wife's pregnancy, etc.

த.வ.அ ளிப்

     [Skt. {} → த.  டை்ச]

ட்ைசக் ைற

 
  டை்சக் ைற tīṭcaikkuṟai, ெப.(n.)

   ைசவ சமயத் க் ரித்தான ேநான்  ( டை்ச); ெசய் ெகாள் ைக. (உ.வ.);; initiation into the mysteries of {} 
religion.

     [Skt. {} → த.  டை்ச +  ைற]

ட்ைசேகள்-தல் 
( ட்ைச ேகட்டல்)

 
  டை்சேகள்-தல் ( டை்ச ேகட்டல்) tīṭcaiāḷtaltīṭcaiāṭṭal, ெச. . . (v.i.)

னிட ந்  ேநான்  ( டை்ச); ெப தல் ( ன்.);

 to receive religious initiation from a guru.

     [Skt. {} → த.  டை்ச+ேகள்]

த்தானம்

 
  த்தானம் tīttāṉam, ெப.(n.)

   தைலவன  இயற்ெபயரின் நான்ைகந்தாம் எ த் கள் ப ல் ( ரபந்த);  த ல் வரப்பா தலா ய 
ேக  ைள க் ஞ் ெசய் ட்டானம். ( ங்.);; the use, as the initial letter in a eulogistic poem, of the fourth or the fifth 
letter of the name of its hero, considered inauspicious.

ப்தம்

ப்தம் tīptam, ெப.(n.)

   அராகவைக  (ராகம்);ெளான் . (பரத.இராக.47);;     (Mus.); a classs of {}.

     [Skt. {} → த.  ப்தம்]

பகம்

பகம் tīpagam, ெப.(n.)

   1.  ளக் ; lamp, light.

   2.  வகம்1 (தண் .38,உைர); பாரக்்க;see {};   3. பாரை்வ லங் ; decoying bird or beast.

     "ஒ  பகம்ேபால் வ மண்ணல்" ( ைள.வா .46);

     [Skt. {} → த.  பகம்]

பகம ந்

 
  பகம ந்  tīpagamarundu, ெப.(n.)

   வ ைம உண்டாக் ம் ம ந் ; any drug or medicine which tends to bone the system (சா.அக.);.

பகற் ரம்

 
  பகற் ரம் tīpagaṟpūram, ெப.(n.)

   ஆரத்  எரியணம் ( ன்.);; camphor used as incense.

     [Skt. {} → த.  பகற் ரம்]
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பசாலம்
பசாலம் tīpacālam, ெப.(n.)

   1. ஒளி ம் மரம்; burning bush, luminous tree in the dark or during nights (சா.அக.);

ப டம்

 
  ப டம் tībabuḍam, ெப.(n.)

    த்தஞ்ெசய்த ம ந்ைத மண்ணால்  ேசா  பதமா ம் ேநரமள  அ ப் ள் ைவதெ்த க் ம் 
டம்; the process off calcination in which a medicine is covered with mud and heated in an oven for as long a time as it will 

take to preparee boiled rice.

     [Skt.{} → த.  பம்+ டம்]

பமரம்

பமரம் tīpamaram, ெப.(n.)

    டெராளி மரம் (ேசா டச்ம்); (ெபரிய . கண்ணப்ப. 131);; phosphorescent tree.

     [Skt. dipa → த.  பம்+மரம்]

பமாைல

பமாைல tīpamālai, ெப.(n.)

   சர ளக்  (S.I.I.V,273);; row of lights, as in a chandelier.

     [Skt.{} → த.  பம்+மாைல]

     [p]

பனம்

பனம் tīpaṉam, ெப.(n.)

   1. அ கப்ப த் வ ; stimulant, exciting agent.

     "இைச ங் த் ம் காமத் ற் த் பனமாக ன்" ( வக.2597, உைர);

   2. ப ; hunger

     " ரத்்த பனங் டக் னரக்் " ( வத .பாவ.79);

   3. உண  (J.);; eatables food.

   4. மஞ்சள்(யாழ்.அக.);; turmeric.

     [Skt. {} → த.  பனம்]

பனியவரக்்கம்

பனியவரக்்கம் tīpaṉiyavarkkam, ெப.(n.)

   1. உண  ெசரிமானம் அைடய ைவக் ம் ம ந் கள் ள ,  ப் ,  க் ர லேவர,்  க் ,ேவராள், 
ெப ங்காயம், ஓமம்; drugs that induce appetite, e.g. black pepper, long pepper, root of plumbage, dried ginger, marking 
nut. (சா.அக.);

பாக் னி

பாக் னி tīpākkiṉi, ெப. (n.)

   ஆ ர ்ேவதாக் னி ன்ற ள் இரண்  ரல் கன ள்ள ஒ  றகால் எரிக் ம் எரிப் த் ட்டம் 
(ைபஷஜ.4);; fire lighted with a chip of fuel two fingers thick, one of three {}.

     [Skt. {}+agni → த.  பாக் னி]

பாரதைன

 
  பாரதைன dīpāradaṉai, ெப.(n.)

    டர ்ஏற்  ெதய்வச் ைல ன் ழற் க் காட் தல்; waving lamps before an idol.

     [Skt. {} → த.  பாரதைன]
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பாவளி

பாவளி tīpāvaḷi, ெப.(n.)

    லாம் (ஐப்ப );  ங்களிற் க ம்பக்கத் ல் ( ட் ணபடச்ம் ப னான்காம்); நாள் ைவகைற ல் 
மங்கள நீரா க் ெகாண்டாடப்ப ம் ெப ம் பண் ைக; a festive celebration on the night of the 14th day of the 
dark fortnight at moon-rise in the month of {}, believed to be observed from Naicka period of Telugu Chieftains in Tamil nadu.

த.வ.  ளக்கணி ழா

     [Skt. {} → த.  பாவளி . ஆவளி * வரிைச]

நாயக்க மன்னர ்காலத் ல் த ழ்நாட் ல் அ கமான மா யப் (ைவணவ); பண் ைக. நளி 
(காரத்் ைக); மாதத் ல் ஒளி ளக்  (காரத்் ைக பம்); ஏற் வ  2000 ஆண் க க்  ேமற்பட்ட 
பண்ைடத் த ழ் மரபாரந்்த வ பாட்  ழா.

  பாவளி2 tīpāvaḷi, ெப.(n.)

   பண ெநா  ( வால்);; insolvent.

ைக

 
  ைக tīpigai, ெப.(n.)

    ளக்  (சங்.அக.);; lamp.

த.வ.  ளக்

     [Skt. {} → த.  ைக]

ைகத்ைதலம்

 
  ைகத்ைதலம் tīpigaittailam, ெப.(n.)

   ெப ம் ஜம் ல எண்ெணய்; கா ற்  ம் ளிெயண்ெணய்; ear drops off hot oil this is generally prepared 
by taking panchamoolam. (சா.அக.);

ர்க்கசத் ரம்

ரக்்கசத் ரம் tīrkkasattiram, ெப.(n.)

   பன்னிரண்டாண் கட் ேமல் நைடெப ம் ேவள்  (யாகம்);; sacrifice extending over more than 12 years.

     " ரக்்கசத் ரமாக நடத் னர"் (ேச .இலக் ம.7);.

த.வ.  ப்பன்னீராடை்ட ேவள்

     [Skt. {}-gha-satra → த.  ரக்்கசத் ரம்]

ர்க்கச ரம்

 
  ரக்்கச ரம் dīrkkasaduram, ெப.(n.)

   ேகாணங்கெளாத் ம் பக்கங்கள் ஒவ்வாத  மான நாற்ேகாட் வம்; rectangle.

     [Skt. {} → த.  ரக்ம்+ ச ரம்]

ர்க்கசந்

 
  ரக்்கசந்  tīrkkasandi, ெப.(n.)

   ஓர ்உ ர ்தன்னினத் ேரா  ண ம்ேபா  அவ் ரண் ம் அவ் னத்  ெநட் ராக மா ம். 
வடெமா சச்ந் ;     [Skt. {} + த. சந் ]
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ர்க்க மங்க

 
  ரக்்க மங்க  tīrkkasumaṅgali, ெப.(n.)

   நன்மங்கைலயாய் ( மங்கைல); ெந ங்காலம் வாழ்பவள்; Woman blessed with a long and happy married life, 
a term used in benediction.

த.வ. வாழ்வர ,  ற் ைழயாள்

     [Skt. {} → த.  ரக்்க மங்க ]

ர்க்கதண்டன்

 
  ரக்்கதண்டன் dīrkkadaṇṭaṉ, ெப. (n.)

   ெந ஞ்சாண் ைட வணக்கம் (சாட்டாங்க நிைல);; a form of obeisance or homage

 which consists in prostrating at full length with the arms extended.

ர்க்கதரி

ரக்்கதரி  dīrkkadarisi, ெப.(n.)

    ற்காண் ப ைடயவன் ( ரக்்கதரிசன ைடயவன்);; seer, prophet.

     " ரக்்கதரி  யாெமவனா னீ ல் ைற ள் ேசர் ற்றாய்" (ஞானவா. ப ண்.42);.

     [Skt. {} → த.  ரக்்கதரி ]

ர்க்க ட்

ரக்்க ட்  dīrkkadiruṭṭi, ெப.(n.)

   1.  ற்காண்டல்; foresight.

   2. காணி(ஞானி);; sagacious person, wise man.

த.வ.  ன்ென  ேநாக் , அ வன்

     [Skt. {} → த.  ரக்்க ட் ]

ர்க்கம்

ரக்்கம் tīrkkam, ெப.(n.)

   1. நீட் ; length in space or time.

   2. ெநடெ்ட த் ; long vowl.

     "  ரச் வந் ரக்்கம்" ( . .5);.

   3. உ   ( டா);; decision, positiveness, certainty.

   4. ெப த (கம் ரம்);த்ேதாற்றம்; majestic appearance.

     "ெம  ள்ைளயார ்ேபால யானி ந்த ரக்்க ம ேரா" ( ற .987);.

   5. அ தெ்தளி ம் ஈரப்் ள்ள (வ கரம்); ேதாற்றம்; intelligent and attractive expression, as of face.

   6.  றப்  (சன்); ஒைரக் (லக் னம்); 6,7-ஆம் ஒைரகள் (இரா ); (யாழ்.அக.);;   7. நிைற  ( ரணம்); 
(யாழ்.அக.);; perfection, completeness.

   8.  ணிகரச ்ெசயல்; daring act

     " ரக்்கஞ்ெசய்ய அஞ்ச மாட்டான்" (நாஞ்.);

   9. ெதளி  (யாழ்.அக.);; clearness.

     [Skt. {} → த.  ரக்்கம்]

ர்க்கம்ேபா -தல்

 
  ரக்்கம்ேபா -தல் dīrkkambōṭudal, ெச. . . (v.intr.)

   ெநடெ்ட த் ன் நீட் க்  வைரதல்; to write the mark of length of a long vowel.

     [Skt. {} → த.  ரக்்கம்+ேபா -,]
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ர்க்கேரைக

 
  ரக்்கேரைக tīrkkarēkai, ெப.(n.)

 line of longitude. (க்ரியா);

த.வ.ெந வைர

ர்க்கேரா

ரக்்கேரா  tīrkkarōki, ெப.(n.)

   1. ந ஞ் ேசாந் ; உப்ைப ைவரமாக் க் காட் ம் ெச ; an unknown plant capable of consolidating common salt. 
(சா.அக.);

ர்க்கவசனம்

ரக்்கவசனம் tīrkkavasaṉam, ெப.(n.)

   1. உ ெமா  (யாழ்.அக.);; definite promise.

     [Skt. {}+ vacana → த.  ரக்்கவசனம்]

ர்க்கா

ரக்்கா  tīrkkāyusu, ெப.(n.)

   1.  ரக்்கா ள் பாரக்்க;see {}.

   2. காக்ைக(யாழ்.அக.);; crow.

   3. என் ம் ப னாறன் (மாரக்்கண்டன்); (யாழ்.அக.);;{}.

     [Skt. {} → த.  ரக்்கா ]

ர்க்கா ள்

 
  ரக்்கா ள் tīrkkāyuḷ, ெப.(n.)

   நீண்ட ஆ ள்; long life.

த.வ. நீ வாழ்

     [Skt. {} → த.  ரக்்கா ள்]

ர்க்காேலாசைன

 
  ரக்்காேலாசைன tīrkkālōcaṉai, ெப.(n.)

   அழ்ந்த ந்தைன; deep counsel.

த.வ. நீள் நிைன , ெநட்ேடாரப்்

     [Skt. {} → த.  ரக்்காேலாசைன]

ர்த்தக்கைர

 
  ரத்்தக்கைர tīrttakkarai, ெப.(n.)

    ய நீரத்் ைற; sacred bathing ghat.

     [Skt. {} → த.  ரத்்தம்+கைர]

ர்த்தக்காரர்

 
  ரத்்தக்காரர ்tīrttakkārar, ெப.(n.)

   ேகா ல் ைசக் ப் ன் கட ளின் ( வா ); ெபயரால் வழங்கப்ப ம் நன்னீர ்( ரத்்தம்);  ன்னரப்் 
ெப ம் உரிைமயாளர ்({});; persons having the right to receive {} first after worship of an idol in a temple.

     [Skt. {} → த.  ரத்்தம்+காரர]்
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ர்த்தகட்டம்

 
  ரத்்தகட்டம் tīrttagaṭṭam, ெப.(n.)

   நீரா ம் கட்டம் (ஸ்நாநகட்டம்);; bathing ghat.

     [Skt. {} → த.  ரத்்தகட்டம்]

ர்த்தகர்

 
  ரத்்தகர ்tīrttagar, ெப.(n.)

ரத்்தகரர ்(யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

ர்த்தகரர்

ரத்்தகரர ்tīrttagarar, ெப.(n.)

   1.  ரத்்தங்கரர ்பாரக்்க;see {}.

     " ெமா ய ந் ரத்்தகரரக்ேள யரக் ரப்்பார"் (யேசாதர. 1,49);.

   2.  ய்ைமயானவர ்(பரி த்தர)்;; holy person.

     "ேபைதகாள் ரத்்தகர ரா ன் ரிந் " ( வ்.இயற்.2,14);.

     [Skt. {}-kara → த.  ரத்்தகரர]்

ர்த்தக

 
  ரத்்தக  tīrttagavi, ெப.(n.)

    மண் அணிந்  (தரித் ); ெகாள் ம்ேபா  நீர ்ைவத் க்ெகாள்ள உத ம் ேதங்காேயாட் க் கல் 
({});; cup made of coconut shell used by {} to hold water for preparing paste for their caste - marks.

     [Skt. {} → த.  ரத்்தக ]

ர்த்தங்கரர்

ரத்்தங்கரர ்tīrttaṅgarar, ெப.(n.)

   ைசன ள் அ கபத யைடந்த சபர,் அ தர,் சம்பவர,் அ நந்தனர,்  ம , பத்ம ரபர,் 
பார் வர,் சந் ர ரபர,்  ட(்ஷ்);பதந்தர ்அல்ல  ,  தளர,்  ேரயாஞ்சர,் வா ச் யர,்  மலர,் 

அநந்தர,் தரம்ர,் சாந் ,  ரந்  அல்ல  ந் , அரர,் மல் ,  னி வ் ரதர,் ந , ேந , பார் வர,் 
வரத்்தமானர ்என்ற இ பத்  நால்வர.் ( க்கலம். காப் , உைர);; Jaina Arhats, 24 in number, viz., {}, Acitar, 
Campavar, {}, Cumati, Patmapirapar, {}, Cantira-pirapar, {}, Vimalar, Anantar, Tarmar, {}, Kirantu or Kuntu, Arar, Malli, {}: Cuv-
viratar, Nami, {}.

த.வ.  ய நீரவர்

     [Skt. {} → த.  ரத்்தங்கரர]்

ர்த்தங்ெகா -
த்தல்

ரத்்தங்ெகா -த்தல் tīrttaṅgoḍuttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ேகா ல் கட ளின் ெபயரால் அளிக்கப்ப ம் ய்யநிர ்அளித்தல்; to distribute water With which the chief 
idol of a temple has been bathed.

   2.  நாள் ல் அ யாரக்ள் நீரா ம்ப  கட ள் நீரத்் ைற ல் நீரா ம்ப ச ்ெசய்தல்; to take bath, 
as an idol, at Sacred waters at the close of a festival, the devotees bathing there immediately.

     [Skt. {} → த.  ரத்்தம்+ெகா -,]

ர்த்தநீர்

ரத்்தநீர ்tīrttanīr, ெப.(n.)

    ண்ணிய நீர;் sacred water,

     " ரத்்த நீர ் ெவா  ெபய் " ( .ெவ.6,27.);

     [Skt. {} → த.  ரத்்தம்+நீர]்
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ர்த்தம்

ரத்்தம் tīrttam, ெப.(n.)

   1.  த் ய்ைம; ceremonial purity.

     " ரத்்த க்கண் தல்வைன" (ேதவா.584,9.);

   2. நீர ்( டா);; water, drinking - water.

     "பாத ரத்்தம் ப னான்" (காஞ் ப் ,  மண.59);.

   3.  ண்ணிய நீரத்் ைற; sacred bathing – ghat.

     " மரித் ரத்்த மரீஇய ேவடை்க ன்" (ெப ங்.உஞ்ைசக். 36,236);

   4. அ யாரக்ட்  வழங்கப்ப ம் வ பாட்  நீர;் water used in worshipping an idol and distributed to devotee.

   5.  ப்பாதநீர ்( ரத்்தம்);; water used in washing the feet of great men as gurus.

   7.  ழா. ( டா);; temple festival.

   8. சமண மதத் ேதான் ய ல்;     (Jaina.); sacred books.

   9.  ரத்்தவாரி பாரக்்க;see {}.

     " ரத்்தத் னன் ராத் மாைலையப்பா " (ஈ .5,10,6);.

   10.   (யாழ்.அக.);; fire.

   11. ேவள்  (யாகம்); (யாழ்.அக.);; sacrifice.

   12.  றப்  (யாழ்.அக.); birth.

   13. ெபண் (யாழ்.அக.);; female organ.

ர்த்தயாத் ைர

ரத்்தயாத் ைர tīrttayāttirai, ெப.(n.)

   நந் நீரத்் ைறகளில் நீராடச ்ெசல் ம் ெசல  ( ரயாணஞ் ெசல் ைக); ( றள், 586, உைர.);; pilgrimage to 
sacred bathing ghats. (எ.கா.);

கங்ைக,கா ரிேபான்ற ஆ க க் த் ரத்்த யாத் ைர ெசல்லல்.

த.வ. நீராடற் ெசல

     [Skt. {} → த.  ரத்்தயாத் ைர]

ர்த்தவாரி

ரத்்தவாரி tīrttavāri, ெப.(n.)

   1.  ழா த ல் இைறவ க்  நைடெப ம் நீராட்  ெகாண்டாட்டம்(நீராட் ற்சவம்);; bathing of an 
idol in a river or tank at the close of a festival.

   2.  ரத்்தேவ .  (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த.  ரத்்தவாரி]

ர்த்தேவ

ரத்்தேவ  tīrttavēti, ெப.(n.)

   1.  க்  ேமைட; a seat on which an idol is kept and bathed.

   2. இைறவனின் க்  நீர ் ம்ப  ைவக்கப்ப ம் ஏனம் (பாத் ரம்.);; receptacle for the water with 
which an idol has been bathed.

     " ரத்்த ேவ  ெவண்சங்  தரப்்பணம்" ( ரேபாத. 11, 32);.

     [Skt. {} → த.  ரத்்தேவ ]
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ர்த்தன்

ரத்்தன் tīrttaṉ, ெப.(n.)

    த் ய்ைமயன்; holy person.

     " லவன் ரத்்தன் ண்ணியன் ராணன்" (மணி.5, 98);.

   2. கட ள்; God.

     " ரத்்தனற் ல்ைல" ( வாச.7,12);,

     " ரத்்த லகளந்த ேசவ  ேமல்" ( வ். வாய்.2,8,6);.

   3. தைகஞன் (அ கன்); ( டா.);; Arhat.

   4.   ( ங்.);; guru.

     [Skt. {} → த.  ரத்்தன்]

ரசங்கராபரணம்

ரசங்கராபரணம் tīrasaṅgarāparaṇam, ெப.(n.)

   ேமளகரத்்தாக்க ள் ஒன்றான அ ம்பாைல (சங்கராபரணம்); (பரத.ராக. 104);;     [Skt. dhira+{} →  த. 
ரசங்கராபரணம்]

ரம்

ரம்1 tīram, ெப.(n.)

   1.  ணி  (ைதரியம்);; courage, valour.

     " ரத் னாற் ற  ேசராமல்" (தா .பராபர.271);.

   2. வ  ( டா);; strength, vigour, power.

   3. அ  (யாழ்.அக.);; intelligence.

த.வ.  றன்

     [Skt. {} → த.  ரம்1]

  ரம்2 tīram, ெப.(n.)

   1. கைர; shore, bank.

     " ர ம் ைவைய ஞ் ேசர் ன்ற கண்க ன்" (பரிபா. 22,35);.

   2. ெசய்வரம்  ( ங்.);; dyke, as of a paddy field.

   3. அம்  (யாழ்.அக.);; arrow.

     [Skt. {} → த.  ரம்2]

ரவாசம்

 
  ரவாசம் tīravācam, ெப.(n.)

   ஆற்  (ந ); பாய்சச் ள்ள இடம்; tract adjoining a river.

     "அவ க் த் ரவாசத் ல் நா ேகாடை்ட நில ண் ".

     [Skt. {} → த.  ரவாசம்]

வகசச்ாந்

வகசச்ாந்  tīvagaccāndi, ெப.(n.)

   பண்ைடக்காலத் ல் கா ரிப் ம்பட் ணத் ல் நைடெபற்  வந்த இந் ர ழா; an ancient festival 
celebrated to propitiate Indra at {}.

     " வகசச்ாந்  ெசய்த  நன்னாள்" (மணி.1,35);.

     [Skt. {} → த.  வகசச்ாந் ]
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வகம்

வகம்1 tīvagam, ெப.(n.)

   1.  ளக் ; lighted lamp, flame.

   2.  தனிைலத் வகம், இைடநிைலத் வகம், கைடநிைலத் வகம் என வைகப்பட்  ஒ  ெசால் 
ஓரிடத் னின்  பல டத் ஞ் ெசன்  ெபா ள் ளக் ம் அணி (தண் .38.);;   3. பாரை்வ லங் ; decoy-
bird, decoy beast.

     " வகமாெமன வ வாய் வந் " ( வப் ர.பா .8);.

     [Skt. {} → த.  வகம்1]

  வகம்2 tīvagam, ெப.(n.)

    ; island.

     " வகச ்சாந் "(மணி 2, 3);.

     [Skt.{} → த.  வகம்2]

வம்

வம் tīvam, ெப.(n.)

    ளக் ; lamp.

     "ெசம் ெபாற் வங்க ம தர" (ேகா ற் .  ழா.30);.

     [Skt.{} → த.  வம்1]

வரம்

வரம் tīvaram, ெப.(n.)

    ; island.

     "இலங்கா வத் " (மணி.28, 107.);

     [Skt. {} → த.  வம்2]
1 tīvi, ெப.(n.)

     (உநி.நி.);; tiger.

     [Skt. {} → த.  1]

     [p]

  2 tīvi, ெப.(n.)

   பறைவ(பட் ); வைக(சங்.அக.);; a bird.

ைக

ைக tīvigai, ெப.(n.)

    ளக் ; lamp.

     " ன் ழாத்  ெனங் ந் ைக" ( வக.2325);.

     [Skt. {} → த.  ைக]

ரச் சை்சப் 
ரி

 
  ரச் சை்சப் ரி  tīviraccigiccaippirivu, ெப.(n.)

   ம த் வமைன ல் க்கலா (ஆபத்தா);ன நிைல ல் உள்ள ேநாயாளி க க்  இைட டாத 
கவனிப் ம் பண் வ ம் ( சை்ச); வழங் ம் ரி ; intensive care unit (in a hospital); (க்ரியா.);

த.வ. க ங்கவன ம த் வப் ரி
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ரம்

ரம் tīviram, ெப.(n.)

   1.  ைர  (உ.வ.);; speed, celerity.

   2. ெப ங்ேகாபம் ( டா.);; fury, rag.

   3. க ரவன் பற் ைக ( ரிய ரணம்); ( ங்.);; sun's ray.

   4. ெகா ைம; intensity, severity.

     "ெவ ல் ர மா க் ற ".

   5. உைறப் ; pungency, sharpness.

ழம்  ரமா க் ற ".

   6. ஒ  அள  (நரகம்);. a hell.

     "அறக்ெகா ய ரேம" ( வத . வரக்்க.126);.

     [Skt.{} → த.  ரம்]

ரவாதம்

 
  ரவாதம் tīviravātam, ெப.(n.)

 extremism.

த.வ. ெகா ம்ேபாக் , வன் ைற

ரவா

 
  ரவா  tīviravāti, ெப.(n.)

    ரப்ேபாக்ைக (வாதத்ைத);க் கைடப் ப்பவர;் extremism. (க்ரியா);

த.வ. வன் ைறயாளன்

ளி

 
  ளி tīviḷi, ெப.(n.)

பாவளி பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த.  ளி]

னதயா

 
  னதயா  dīṉadayāḷu, ெப.(n.)

   எளியா ரிடத் ம் அ ள்ளவன்; one who is compassionate to the poor.

த.வ. எளியாரக்்க ளி

     [Skt.{}-{} → த.  னதயா ]

னபந்

னபந்  tīṉabandu, ெப.(n.)

   1. எளியாரக்் கன்பன்; a friend of the poor. invalid.

   2. கட ள்; god.

     [Skt. dina-bandhu → த.  னபந் ]

னம்

னம் tīṉam, ெப.(n.)

   நட்  (யாழ்.அக.);; friendship.

     [Skt. adhina → த.  னம்2]
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க்கக்காரன்

 
  க்கக்காரன் tukkakkāraṉ, ெப.(n.)

   இழ  ட் க்காரன் ( ன்.);; mourner.

     [Skt.{} → த.  க்கம் + காரன்]

க்கக்ேக

க்கக்ேக  tukkakāṭu, ெப.(n.)

க்கம், 1 பாரக்்க;see tukkam, 1.

     "ெசான்னால் ெவடக்க்ேக , அ தால் க்கக்ேக ".

     [Skt. {} → த.  க்கம்+ேக ]

க்கங்ேகள்-தல் 
( க்கங்ேகட்டல்)

 
  க்கங்ேகள்-தல் ( க்கங்ேகட்டல்) tukkaṅāḷtaltukkaṅāṭṭal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   இழ  ேகட்டல்; to. comfort mourners, condole with.

     [Skt. duhkha → த.  க்கம்+ேகள்-]

க்கசச்ல்லா

 
  க்கசச்ல்லா tukkaccallā, ெப.(n.)

    யர ்( க்கம்); அைடயாளமாகக் கட் க்ெகாள் ம் க ப் த் ணி (பாண் );; crepe.

     [Skt.duhkha+{} → த.  க்கசச்ல்லா]

க்கசாகரம்

 
  க்கசாகரம் tukkacākaram, ெப. (n.)

   ெப ந் யர ்( யரக்்கடல்);; overwhelming grief, as an ocean of grief.

     [Skt. duhkha → த.  க்கசாகரம்]

க்க ரம்

க்க ரம் tukkasuram, ெப. (n.)

   1.  தற்றல், அ தல் த ய ணங்கைளக் காட் ம் ஒ  வைகக்  காய்சச்ல்; a kind of fever attended with 
the sympony of raving crying. (சா.அக.);

க்கநாடகம்

 
  க்கநாடகம் tugganāṭagam, ெப. (n.)

    ன்ப ( க்க);மான ைவயைட ம் நாடக வைக (பாண் .);; tragedy. த.வ.  ன் யல் நாடகம்

     [Skt. duhkha → த.  க்கம் + நாடகம்]

க்கநிவர்த்

 
  க்கநிவரத்்  tukkanivartti, ெப. (n.)

க்க நிவாரணம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt.duhkha + ni – {} → த.  க்கநிவரத்் ]

க்கநிவாரணம்

க்கநிவாரணம் tukkanivāraṇam, ெப. (n.)

   1.  ன்ப நீக்கம்; deliverance from all ills.

   2. வாய்ைம நான்க ள் அவாவற்  நிற் ம் நிைலேய யரநீக்கமா ய  என்ற அ வமதக் 
(ெபளத்தம்); ெகாள்ைக. (மணிேம.2,65,உைர.);;த.வ.  யர ் ைடப் ,  யர ்தணிப்

     [Skt. {} → த.  க்கநிவாரணம்]

546

www.valluvarvallalarvattam.com 17982 of 19068.



க்கநிவாரணமார
◌க்்கம்

க்கநிவாரணமாரக்்கம் tukkanivāraṇamārkkam, ெப. (n.)

   வாய்ைம நான்க ள் பற்ற வேத யர ்நிைல -  ட் க் ரிய ( க்க நிவாரணம்); வ ெயன்ற அ வ 
மதத் ன் (ெபளத்த மதம்); ெகாள்ைக. (மணிேம.2,66-7,உைர.);;     [Skt. duhkha+ {} marga → த. 

க்கநிவாரண மாரக்்கம்]

க்கம்

க்கம்1 tukkam, ெப. (n.)

   1.  ன்பம் ( டா.);; sorrrow, distress, affliction.

     " க்க த் ெதாடரச்் ெயன்ேற (கம்பரா.  ம்பக ண.142);;

   2. அள  (நரகம்.); ( ன்.);

 hell.

   3. ேநாய் (யாழ்.அக.);; disease;

   4. வாய்ைம நான்க ள் உலகப் றப்ேப க்கெமன்  ம் அ வமதக் (ெபளத்த மதம்); ெகாள்ைக. 
(மணிேம.2, 64, உைர.);;     [Skt.duhkha → த.  க்கம்1]

  க்கம்2 tukkam, ெப. (n.)

   வானம் (ஆகாசம்);; sky.

     "நிலந் க்க நீரவ்ளி யானான்" (ேதவா.844,3);.

     [Skt. dyu+kha → த.  க்கம்2]

க்கர்

க்கர ்tukkar, ெப. (n.)

   எ ம் க்  ேநா ைடயவர;் consumptive patients.

     " க்கர ் நாமர"் ( பஞ்.76.);

     [Skt.duhkha → த.  க்கர]்

க்கரம்

க்கரம் tukkaram, ெப. (n.)

   ெசய்தற்கரிய ; that which is difficult to be made or done.

     " க்கரமான ெகான்ைறத் ெதாைடயலால் வைளத்தவா ம்" (பாரத. ப ன் .161);

     [Skt. dus-kara → த.  க்கரம்]

க்கராகம்

க்கராகம் tukkarākam, ெப. (n.)

   1. இழ க் ரிய பண் (யாழ்.அக.);; mournful tune.

   2.  பாைலயாழ்த் றவைக ( ங்.);;     [Skt. {} → த.  க்கராகம்]

     [த. அராகம் → Skt. {}]

க்க

 
  க்க  tukkavīṭu, ெப. (n.)

   இழ  ெகாண்டா ம் ; house of mourning.

     [Skt. {} → த.  க்கம் +  ]

க்க ன்மத்தம்

 
  க்க ன்மத்தம் tukkavuṉmattam, ெப. (n.)

    யரம் யானால் ஏற்ப ம் மனேநாய்; depression of spirits induced by grief. It takes the form of an insanity 
marked by abnormal inhibitation of mental and bodily activity. (சா.அக.);

     [Skt. {}+unmath → த.  க்க ன்மத்தம்]
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க்கா தம்

 
  க்கா தம் tukkātītam, ெப. (n.)

   மனம ழ் , வளைம, ெச ைம ( கம்.); (யாழ்.அக.);; pleasure, happiness.

த.வ. இன்ப கர் , நற்ேப

     [Skt. {} → த.  க்கா தம்]

க்

க் 1 tukkittal, ெச. . . (v.i.)

   மனம் வ ந் தல்; to sorrow, mourn, to be in distress.

த.வ.  ய தல்

     [Skt.{} → த.  க் 1-,]

  க் 2 tukki, ெப. (n.)

க் தன் பாரக்்க;see {}.

     " யா க் ற ம் க் யா க் ற ம்...  பாவங்கா ம்" ( . .2,5, மைறஞா.);

     [Skt.{} → த.  க் 2]

க் ரி

க் ரி tukkiri, ெப. (n.)

 inauspiciousness.

     " ெரன்  நான் இறந் ட்டால் என்ன ெசய்வாய்? என்  ேகட்டதற்  எதற்  இந்தத் 
க் ரிப்ேபச்  என்  க ந்  ெகாண்டாள்."

   2. ெக தல் ைளவதற் க் காரணமாகக் க தப்ப ம் ஆள் (நபர)்;; one who is thought to bring bad luck.

     "இந்தக் க் ரி றந்த ந்  யாபாரத் ல் பயங்கர நட்டம்". (இ.வ.);.

க்ைக

க்ைக tukkai, ெப. (n.)

காளி;{}.

     " க்ைகபட்  டாரிபட்ட" (S.I.I.1,91);.

     [Skt. {} → த.  க்ைக1]

க்ேகாற்பத்

 
  க்ேகாற்பத்  tukāṟpatti, ெப. (n.)

   வாய்ைம நான்க ள் அவாேவ யரத் ற் க் காரண ெமன்  ம் அ வமதக் (ெபளத்தம்); 
ெகாள்ைக (மணி.);;     [Skt. du.hkha+ut-patti → த.  க்ேகாற்பத் ]

சச்னம்

 
  சச்னம் tuccaṉam, ெப. (n.)

    ய ணம் ( ட்டத்தனம்); ெநல்ைல; viciousness, mischievous disposition.

த.வ. அரம்பத்தனம்,  க்

     [Skt. dur-jana → த.  சச்னம்]

சச்ாரி

சச்ாரி tuccāri, ெப. (n.)

    யநடத்ைதேயான்; licentious person, profligate.

     "  சச்ாரி நீகண்ட ன்ப ெமனக்ெகைனத்தாற்  (நால .84);.

     [Skt. {} → த.  சச்ாரி]
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சே்சாதனன்

சே்சாதனன் tuccōtaṉaṉ, ெப. (n.)

ரிேயாதனன் பாரக்்க;see {}.

     " ழைலெபரி ைடத் சே்சாதனைன" ( வ்.ெபரியாழ்.1,8,5);.

     [Skt. Dur-{}-dhana → த.  சே்சாதனன்]

சாேராகணம்

சாேராகணம் tucārōkaṇam, ெப. (n.)

   ேகா ன் ெகா ேயற்றம்; ceremonial hoisting of the flag in a temple, at the commencement of the annual festival.

     "கா ந் சாேராகணஞ் ெசய் " (கடம்ப. உலா,52);.

     [Skt.dhvaja - {} → த.  சாேராகணம்]

சாவந்

 
  சாவந்  tucāvandi, ெப. (n.)

   ஒ  வைக அராகம் (இராகம்.); (இ.வ.);;     [Skt. {} → த.  சாவந் ]

ட்டக் ள

ட்டக் ள  tuṭṭakkiḷavi, ெப. (n.)

    செ்சால்; bad words.

     " ட்டக் ள  ெபட்டைவ ப ற் " (ெப ங்.உஞ்ைசக்.40,82);.

     [Skt.{} → த.  ட்டம் +  ள ]

ட்டகண்டகன்

ட்டகண்டகன் tuṭṭagaṇṭagaṉ, ெப. (n.)

   1.  கக்ெகா யவன்; hard-heartedman.

   2.  றைரக் கசக்  ேவைல வாங் ேவான்; sweater.

     [Skt. {} → த.  ட்டகண்டகன்]

ட்டகம்

 
  ட்டகம் tuṭṭagam, ெப. (n.)

   ெபால்லாங்  (யாழ்.அக.);; wickedness.

     [Skt. {} → த.  ட்டகம்]

ட்டத்தனம்

 
  ட்டத்தனம் tuṭṭattaṉam, ெப. (n.)

    க் ணம்; mischievous disposition.

     [Skt. {} → த.  ட்டம்+தனம்]

ட்டேதவைத

ட்டேதவைத duṭṭadēvadai, ெப. (n.)

   மாடன் காட்ேடரி த ய ெகா ந் ெதய்வங்கள்; malignant deity.

     "ப ெகா த்ேதன் கரம் ட்டேதவைதகளில்ைல" (தா .க ணாகர.8);.

     [Skt.{} → த.  ட்டேதவைத]

ட்டநிக் ரகம்

ட்டநிக் ரகம் tuṭṭaniggiragam, ெப. (n.)

    ேயாைரய க்ைக; destruction of the wicked.

     " ட்ட நிக்கரகஞ் ெசய்யத் ேதான்றலார ்ேதான்றாநிற்பர"் ( ற்றா.தல. தக்கன் ேவள் ச.்128);.

     [Skt. {} → த.  ட்டநிக் ரகம்]
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ட்டம்

ட்டம்1 tuṭṭam, ெப. (n.)

   1.  ைம; evil.

   2. பசை்சக் கல் (மரகத);  ற்றங்க ள் ஒன் ; flaw in emeralds.

     " ட்டேம ேதாட ரச் ் தேம" ( ைள. மாணிக்.68);.

   3. இகழத்தக்கத்  (நிந் த்தல்); (நீலேக ,530. உைர);; that which is censurable.

     [Skt. {} → த.  ட்டம்]

ட்டன்

ட்டன் tuṭṭaṉ, ெப. (n.)

   1.  ேயான்; wicked, mischievous fellow.

     " ட்டைனத் ட் த் ரத்் " (ேதவா.1194,10);.

   2. ேதள் ( டா);; scorpion.

     [Skt. {} → த.  ட்டன்]

ட்ைட

டை்ட tuṭṭai, ெப. (n.)

   1. கற் ல்லாதவள் ( டா.);; profligate, unchaste woman.

   2. கட் க்கடங்காதவள்; termagant, turbulent woman.

     [Skt. {} → த. டை்ட]

ட்பதம்

ட்பதம் duṭpadam, ெப. (n.)

   பாசாங் ; pretension.

     " ட்பதத் ட எ ஞ் ேயாதனன்" (பாரத.வாரணா.13);.

த.வ. ேபா  ந ப்

     [Skt. dus-pada → த.  ட்பதம்]

ட்பரிசம்

ட்பரிசம் tuṭparisam, ெப. (n.)

    காஞ் ெசா  (ைதலவ.ைதல.76);; small climbing nettle.

     [Skt.dus-{} → த.  ட்பரிசம்]

ட் ரசச்ாரம்

 
  ட் ரசச்ாரம் tuṭpiraccāram, ெப. (n.)

 false propaganda, slander, campaign.

     "தன்ைனப் பற்  நடந்  வ ம் ஷ் ரசச்ாரத்ைதப் பற் க் கவைலப் பட ல்ைல என்றார ்கல் ரி 
தல்வர.்  ைறயாகத் ேதரத் ல் ெவற்  ெபற்றவைரப் பற்  ஷ் ரசச்ாரம் ெசய் றாரக்ேள?. (இ.வ.);

தேலாகம்

தேலாகம் duḍidalōkam, ெப. (n.)

   அ வமத (ெபளத்தம்);  ல் ம் ேதவ லகத் ல் (ேதவேலாகம்); ஒன் ;     " த ேலாகத்  
க்ேகான் பாதம்" (மணிேம.12, 73);.

     [Skt.{} → த.  தேலாகம்]

ணியா

 
  ணியா tuṇiyā, ெப. (n.)

   நா ( ன்.);; country, district.

     [U. Duniya → த.  ணியா]

ணி னந்தரம்

ணி னந்தரம் tuṇiviṉandaram, ெப. (n.)

    ன்ெசான்ன நற்ெபா ைள ெயா த் ப் ெதா  ெபா ைள ெமா ைக (த.நி.ேபா. 
சங்கற்ப.2);; stating a theory different from one's own former theory.
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த்தபாடாணம்

 
  த்தபாடாணம் tuttapāṭāṇam, ெப. (n.)

   ைவப்  நஞ்  ( ற ப்பாடாணம்); வைக ( ன்.);; a mineral poison.

     [Skt. tuttha + {} → த.  த்தபாடாணம்]

த ரம்

த ரம் dudasiram, ெப. (n.)

   ேபய் த்தவர ்ேபாலத் தைலைய ஆட் ம் நளிநய வைக;(பரத பாவ.72);;     [Skt.dhuta+{} → த.  த ரம்]

த கம்

த கம் dudamugam, ெப. (n.)

கநளிநயம் (அ நயம்); ப னான்க ள் ேவண்டாைம த்தற்  இடம் வலமாகத் தைலைய 
யாட் ைக. (ச .);;({});

 shaking one's head in refusal, one of 14 muka-v- {}.

     [Skt. dhuta → த.  தம்+ கம்]

தாங்கனம்

தாங்கனம் tutāṅgaṉam, ெப. (n.)

    யெவா க்கம்; good habits.

ன்ப வரக்் த் தாங்கனத ்ெதான் ேம" (நீலேக , 316);.

தாங்

தாங்  tutāṅgu, ெப. (n.)

தாங்கனம் பாரக்்க;see {}.

     " தாங்ெகன் றாத்தர ்ெசான்னவ" (நீலேக , 356);.

ைக

ைக dudigai, ெப. (n.)

ைய 1 பாரக்்க;see tudiyai, 1.

     " ைகப் ைறேபா ந் ேதாற்றச ்ேசய் தன்ைன" (இர .இந் .62);.

     [Skt. {} → த.  ைக]

நிந்ைத

 
  நிந்ைத dudinindai, ெப. (n.)

   இகழா கழ்ச்  (யாழ்.அக.);; censure or ridicule under the garb of praise.

     [Skt. stuti + ninda → த.  நிந்ைத]

பா

 
  பா  dudipāṭi, ெப. (n.)

 sycophant, flatterer.

     "அைமசச்ரக்ள் பா க க்  இடம் ெகா க்கக் டா ". (க்ரியா);

த.வ.  கழ்பா

பா -தல்

 
  பா -தல் dudipāṭudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

 to sing the praises of, flatter (the powerful and the rich to gain advantage);.

     "தைலவரக்ைளத் பாடேவ ெதாண்டரக் க்  ேநரம் இல்ைல!/ தனி நப க் த் பா ம் 
வழக்கம் ஒ ய ேவண் ம்". (இ.வ.);

     [Skt. stuti → த.  +பா ]
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யரி

 
  யரி  dudiyarisi, ெப. (n.)

   வ பாட் க் ரிய ெசஞ்சாந்  ( ங் மம்); கலந்த அரி  (ேசாபனாடச்ைத); (ைதலவ. ைதல);; saffron - 
stained rice, used in benediction.

த.வ. மங்கலஅரி

     [Skt. stuti → த.   + அரி ]

ைய

ைய dudiyai, ெப. (n.)

   1. ெவண்பக்கம் ( க் லம்); அல்ல  க ம்பக்கம் ( ட் ண படச்ங்களில்); இரண்டாம் ைற நிைல 
( );; second day of the bright or dark fortnight.

     " ையத் ங்கள் கண்ெடன" (இர .ேத வ.122);

   2. இரண்டாம் ேவற் ைம( . .6);;(Gram.);

 second case.

     [Skt. {} → த.  ைய]

வாதம்

வாதம் dudivādam, ெப. (n.)

    க ைர; panegyric, word of praise.

     "அரத்்தவாத வாதங்க க் ம் அப்ெபா ள் டாைம யால்" ( வசம.35);.

     [Skt. stuti-{} → த.  வாதம்]

ந்தேராகம்

ந்தேராகம் tundarōkam, ெப. (n.)

   ெசரி மான ன்ைமயால் (அ ரணம்); உண்டா ம் ழந்ைத ேநாய் வைக. ( வரட.்23.);; a disease of 
children caused by indigestion.

     [Skt tunda + {} → த.  ந்தேராகம்]

ந் ேராகம்

ந் ேராகம் tundirōkam, ெப. (n.)

   ெப வ  ேநாய் (மேகாதரம்); (ைதலவ.ைதல 97.);; a disease of the abdomen, dropsy.

     [Skt. tundi + {} → த.  ந் ேராகம்]

ந்நி த்தம்

ந்நி த்தம் tunnimittam, ெப. (n.)

    க்  (அபச ணம்);; evil omen.

     "இவைனக் கண்டா ந் ந்நி த்தம் என்பார"் ( லப்.16,112,உைர);.

     [Skt. durnimitta → த.  ந்நி த்தம்]

ந்ெந

ந்ெந  tunneṟi, ெப. (n.)

    யவ  ( ன்மாரக்்கம்);; evil conduct.

     " ந்ெந ப் பாவப்பயன்" ( க்காளத்.4, 29, 28);.

     [Skt. dur → த.  ன்+ெந ]

ப்பட்டா

ப்பட்டா tuppaṭṭā, ெப. (n.)

   1.  ப்பட்  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

   2. ேம க்  அணி ம் ைல யரந்்த நல்லாைட (ெகா.வ);; a fine cloth worn by men over their shoulders.

த.வ. நல்லாைட

     [H. do-{} → த.  ப்பட்டா]
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ப்பாக்

ப்பாக்  tuppākki, ெப. (n.)

   1.   ேநாக் ச ் ங் க ; musket, gun.

   2. க ரத்் தைலையக் கத்தரித்  ழ்த் ம் ெநற்ப ர ்ேநாய். (இ.வ.);; blight affecting paddy, making its ears fall 
as if cut off.

த.வ.  க்

     [Turk.tupak → த.  ப்பாக் ]

பா

பா  tupāci, ெப. (n.)

   1. இைடநின்  ெமா  ெபயரத்் ச ்ெசால் ேவான்; interpreter.

   2. ஐேராப் யரின் வணிகத் ல் ( யாபாரம்); இைடநின்  ேப ம் இந் யத் தரகன்; Indian agent attached 
to an European mercantile firm, acting as broker.

     [U. {} → த.  பா ]

பாரா

 
  பாரா tupārā, ெப. (n.)

   இ  ைற (C.G.);; twice, double.

     [U. {} → த.  பாரா]

ம்சம்

 
  ம்சம் tumcam, ெப. (n.)

   அ ; destruction.

     [Skt. {} → த.  ம்சம்]

ம்பாலா

 
  ம்பாலா tumbālā, ெப. (n.)

   அர வரி நீக் ய ஆைண (உத்தர ); (R.T.);; an order giving up the government share of produce.

     [U. {} → த.  ம்பாலா]

மாலா

 
  மாலா tumālā, ெப. (n.)

   ெவள்ளி அல்ல  ெபான் ஒள்ளிைழக்கைர (சரிைக); இ க் ந் ெதா ன் கைட ச ்ெசயல் ( ன்.);; a 
final process in lengthening gold or silver threads.

ேயாதகம்

ேயாதகம் tuyōtagam, ெப. (n.)

   ஒ  ெசால் ன் ஆற்றலால் ெவளிப்படத்ேதான் ம் ெபா ளின்  அதன் இைய பட்ட ெபா ள் றப் க் 
ப் ற் ேதான் ைக (ெதால்.ெசால்.  ப்.பக்.240.);;     [Skt. {} → த.  ேயாதகம்]

ர்

 
  ர ்tur, இைட. (part.)

    ைமப் ெபா ைளக் க் ம் ஒ  வடெமா  ெபயர ் ைன ன்ெனாட்  (உபச க்கம்);; Sanskrit prefix 
signifying evil, bad.

     [Skt. dur → த.  ர]்
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ர்க்கடம்

 
  ரக்்கடம் turkkaḍam, ெப. (n.)

   இடரப்்பா ; untoward circumstances, troubles.

     " ரக்்கடத் ல் மாட் க்ெகாண்ேடன்". (நாஞ்.);

     [Skt. {} → த.  ரக்்கடம்]

ர்க்கதன்

ரக்்கதன் durkkadaṉ, ெப. (n.)

   வ யவன்; poor, destitute person.

     "இரந்  க் ம்ப  ரக்்கதராவரக்ள்" (ஈ ,4,1,1.);

     [Skt. dur- gata → த.  ரக்்கதன்]

ர்க்க

ரக்்க  durkkadi, ெப. (n.)

   1. ெகட்ட நிைலைம; evil life, bad conduct.

   2. வ ைம; poverty.

   3. அள  (நரகம்);; hell.

     [Skt. dur-gati → த.  ரக்்க ]

ர்க்கந்தம்

 
  ரக்்கந்தம் turkkandam, ெப. (n.)

   ெகட்ட நாற்றம் ( ர);; bad smell, stink.

     [Skt. dur- gan-dha → த.  ரக்்கந்தம்]

ர்க்கம்

ரக்்கம் turkkam, ெப. (n.)

   அரண் (உரி.நி.);; fortress, hill-fort, stronghold.

     "பலமான ரக்்க ம்" (அறப்.சத.82);.

     [Skt.durga → த.  ரக்்கம்]

ர்க்க மம்

 
  ரக்்க மம் turkkarumam, ெப. (n.)

    செ்சயல்; evil action.

     [Skt. {} →  த.  ரக்்க மம்]

ர்க்காேத

ரக்்காேத  turkkātēvi, ெப. (n.)

   காளி; Durga.

     "ேபய் க்க பைட ைன ைடய ரக்்காேத " ( .ெவ.1,20,உைர.);

     [Skt. Durga → த.  ரக்்கா+ேத ]

ர்க்கா ைச

 
  ரக்்கா ைச turkkāpūcai, ெப. (n.)

   ெதாள்ளிரா (நவராத் ரி); காலத்  ன்  நாள் ரக்்காேத ன் ெபா ட்  நடத்தப் ெப ம் வ பா  
(ஆராதைன);; worship of Durga for three days during {} festival.

     [Skt. {} → த.  ரக்்கா+ ைச]
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ர்க் ரகம்

ரக்் ரகம் turggiragam, ெப. (n.)

   1. ேநாைய உண்டாக் ம் ேபய்; a demon causing illness.

   2. வ ப் ; spasm.

   3.  ரக்ைக; cramps. (சா.அக.);

ர்க் ணம்

ரக்் ணம் turkkuṇam, ெப. (n.)

    க் ணம்; evil disposition.

     " ரக்் ணக் கடற்ேசாங்கன்ன பா ேயற் " (தா . ெபான்ைன.6);.

     [Skt. dur-guna → த.  ர+் ணம்]

ர்க்

ரக்்  turkkuṟi, ெப. (n.)

   1.  ள்  (நி த்தம்);; evil omen;

 bad sign.

   2. ேகடை்டக் க் ம் அைடயாளம்; unfavourable symptom.

   3. ெசன்ற டங்களில் ைம ைள க்கக் ய ேபா ழ் ெகாண்டவன்; person of such ill-luck as to bring 
misfortune wherever he goes.

     [Skt. dur → த.  ர+் ]

ர்க்ைக

ரக்்ைக1 turkkai, ெப. (n.)

   1.  வன் ேத ம் பாைல நிலதெ்தய்வ மா ய ெபண் ெதய்வம் ( ங்.);; Durga, goddess of the desert tract, 
consort of Siva.

     " ரக்்ைக மரக்கா ன் ேமனின் றா னாள்" ( லப்.6,58,அ ம்.);

   2. கைண நாள் ( ரநாள்); ( வா.);; the 11th {}.

த.வ. ெகாற்றைவ

     [Skt. {} → த.  ரக்்ைக]

  ரக்்ைக2 turkkai, ெப. (n.)

    கழானி (மகம யர)்; கல்லைற டம் (சமா .);( ன்.);; tomb or shrine of a Muhammadan saint.

     [Persn. {} + → த.  ரை்க]

ர்சச்னன்

ரச்ச்னன் turccaṉaṉ, ெப. (n.)

    ேயான்; wicked person.

     " ரச்ச்ன க் கங்க ம் டேம யாம்" (நீ ெவண்.18);.

     [Skt. dur-jana → த. ரச்ச்னன்]

ர்செ்சய்ைக

 
  ரச்ெ்சய்ைக turcceykai, ெப. (n.)

    செ்சயல்; evill action.

     [Skt. dur → த.  ர+்ெசய்ைக]

ர்செ்சாப்பனம்

 
  ரச்ெ்சாப்பனம் turccoppaṉam, ெப. (n.)

    க்கனா; evil ominous dream.

     [Skt. dur+svapna → த.  ரச்ெ்சாப்பனம்]
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ர்த்தைச

 
  ரத்்தைச turttasai, ெப. (n.)

   ெகட்ட காலம்; evil times.

     [Skt. {} → த.  ர+்தைச]

ர்த்தமன்

 
  ரத்்தமன் turttamaṉ, ெப. (n.)

   ெகா ைமயன் ( ரத்்தன்); (யாழ்.அக.);; a dissolute person.

     [Skt. durdama → த.  ரத்்தமன்]

ர்த்தானம்

ரத்்தானம் turttāṉam, ெப. (n.)

   ெப வ  கரி  என்  க தப்ப ங்ெகாைட. (பகவத ் ைத.மான .11);; a gift whose acceptance is sinful.

     [Skt.dur+sthana → த.  ரத்்தானம்]

ர்த் னம்

ரத்் னம் turttiṉam, ெப. (n.)

   1.  யநாள்; inauspicious, unlucky day.

     "க ய ந் ட ண்ணாத தனி ண , கா  ம ேவ ரத்் னம்" ( ேவங்.சத.39);.

   2. க ரவன் பற் ைகயன்  ( ரிய ரகணம்);  ல் ட்ட ள்ள (ேமக ட்டம்); நாள்; dark, cloudy day.

     [Skt. dur-dina → த.  ரத்் னம்]

ர்நாற்றம்

 
  ரந்ாற்றம் turnāṟṟam, ெப. (n.)

   ெபா த் க் ெகாள்ள யாத நாற்றம்,  சச்ம்; foul smell, stink. (க்ரியா);

     [Skt. dur → த.  ர+்நாற்றம்]

ர்நி த்தம்

 
  ரந்ி த்தம் turnimittam, ெப. (n.)

ரக்்  பாரக்்க;see {}.

     [Skt. dur+ni-mitta → த.  ரந்ி த்தம்]

ர்நீர்

 
  ரநீ்ர ்turnīr, ெப. (n.)

   உட ள்ள ெகட்ட நீர;் serous fluid.

     [Skt.dur → த.  ர+்நீர]்

ர்ப்பலம்

ரப்்பலம் turppalam, ெப. (n.)

   1. வ ன்ைம; weakness, feebleness.

   2. தாழ்நிைல( ன்.);; reduced circumstances.

     [Skt.dur-bala → த.  ரப்்பலம்]
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ர்ப்பாக் யம்

 
  ரப்்பாக் யம் turppākkiyam, ெப. (n.)

   ேபா ழ் ( ர ரட்்டம்);; misfortune, ill-luck.

த.வ.  யேப

     [Skt.dur-{} → த. ரப்்பாக் யம்]

ர்ப் த்

ரப்் த்  turpputti, ெப. (n.)

   1. ெக ம ; evil mind.

   2.  யெகாள்ைக; evil doctrine.

     "பாதகர ்வஞ் த் ல ற் பற்பலரக்்கத் ரப்் த்  ப ற்றல் ெசய்தார"் ( ரேபாத.13, 20);.

   3. ெக ம ைடயவ-ன்-ள்; evil-minded person.

ரப்்ேபாதைன (உ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt.dur-buddhi → த.  ரப்் த் ]

ர்ப்ேபாதைன

ரப்்ேபாதைன turppōtaṉai, ெப. (n.)

    ய அ ைர (உபேதசம்);; bad counsel, evil advice, instigation.

     "ஓ  ரப்்ேபாதைன ெய ம் ேவல்" ( ரேபாத.34.11);

     [Skt.dur-{} → த.  ரப்்ேபாதைன]

ர்மணம்

 
  ரம்ணம் turmaṇam, ெப. (n.)

   ெகட்ட நாற்றம்; bad smell.

     [Skt. dur → த.  ர+்மணம்]

ர்ம

ரம்  durmadi, ெப. (n.)

   1.  ரப்் த் , 2 பாரக்்க;see durputti.

   2. ஆண் (வ டம்); அ பத ள் ஐம்பத்ைதந்தாவ ; the 55th year of the jupiter cycle.

     [Skt. dur-mati → த.  ரம் ]

ர்மந் ரி

 
  ரம்ந் ரி turmandiri, ெப. (n.)

 one who gives evil counsel, as a bad minister.

     [Skt. dur – mantrin → த.  ரம்ந் ரி]

ர்மரணம்

ரம்ரணம் turmaraṇam, ெப. (n.)

   ேநா  னாலன் த் தற்ெகாைல த ய வற்றால் ேந ம் சா  (மரணம்);; unnatural death, as by drowning or 
hanging oneself, murder, etc.

     "ப த்த ரம்ரண மாவார"் ( மேரச. சத.62);.

த.வ.  ய இறப்

     [Skt. dur-{} → த. ரம்ரணம்]

ர்மலம்

ரம்லம் turmalam, ெப. (n.)

   1.  ம்மலம்;   ஆணவம்;   மாைய, கா யம்; the three evil passions inherent in man egoism, dilusion and lost.

   2. மலம்; faeces. (சா.அக.);
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ர்லபம்

 
  ரல்பம் turlabam, ெப. (n.)

   ெப தற் க ைமயான ; rarity, that which is difficult to obtain.

     [Skt.dur-labha → த.  ரல்பம்]

ர்வரண்ம்

ரவ்ரண்ம் turvarṇam, ெப. (n.)

   1 ெவள்ளி; silver.

   2. ேநாய்களின் ெகட்ட கைளக் காட் ம் பல தமான நிறங்கள்; presetation of different colours in the body 
by the patient according to the nature of disease which is considered as a bad symptom. (சா.அக.);

ர்வாசன்

 
  ரவ்ாசன் turvācaṉ, ெப. (n.)

   எளி ற் னம் (ேகாபங்);ெகாள்பவெரன்  ேபர ்ெபற்ற ஒ  னிவர;் a Rsi known for his irascibility.

     [Skt. {} → த.  ரவ்ாசன்]

ர்வாதம்

 
  ரவ்ாதம் turvātam, ெப. (n.)

   ேநரை்மயற்ற எ த் ைரப்  (வாதம்);; vain disputation, unreasonable argument.

     [Skt. dur+{} → த.  ரவ்ாதம்]

ர்வாயகம்

ரவ்ாயகம் turvāyagam, ெப. (n.)

   வச ; abusive language.

     " ராமணைரத் ர ்வாயகம் பைற ல்" (T.A.S.iii,195);.

     [Skt. dur-{} → த.  ரவ்ாயகம்]

ரகம்

ரகம் turagam, ெப. (n.)

   1.  ைர; horse.

     " ரகவாய் ண்ட ழாய் யாய்" ( வ்.இயற்.3,47);

   2.  ைரபற் பாடாணம் (பாஷாணம்); (யாழ்.அக.);; a mineral poison.

   3.  ைரத்த ; a wooden contrivance for closing a breach in an embankment.

     "தட் வார ் ரகங்ெகா  தாங் வார"் (அரிச.்4.நாட் ச.்30);.

     [Skt. tura-ga → த.  ரகம்]

ரகேமதம்

ரகேமதம் turagamētam, ெப. (n.)

   பரிேவள்  (அ வேமதம்);; a vedicsacrifice.

     " த்தனான  தான் பண் ந் ரகேம தத்தாெலன்றான்" (உத்தரரா.அ வ.8);.

     [Skt. turaga-{} → த.  ரகேமதம்]

ரங்கவதனன்

 
  ரங்கவதனன் duraṅgavadaṉaṉ, ெப. (n.)

 a kinnara, celestial musician, as horse - faced.

     [Skt. {}-vadana → த.  ரங்கவதனன்]
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ரங்கேவள்

ரங்கேவள்  turaṅgavēḷvi, ெப. (n.)

   பரிேவள்  (அ வேமதம்);; a {} sacrifice.

     "இராச ய ந் ரங்கேவள் ம் ேபல்வன அரசரக்் ரிய ேவள் யாம்" (ெதால்.ெபா.75, 
உைர,பக்.249);.

     [Skt.tura-ga → த.  ரங்கம்+ேவள் ]

ர ட்டம்

 
  ர ட்டம் duradiruṭṭam, ெப. (n.)

    யேப  ( ரப்்பாக் யம்);; ill-luck, misfortune.

     [Skt. dur-{} → த.  ர ட்டம்]

ரந்தரி

ரந்தரி turandari, ெப. (n.)

   ெபா ப்  ெகாண் ள்ளவள் (வ ப்பவள்);; woman who assumes a responsibility.

     "இமயத் ைரராச ரந்தரி தன் ன்" ( வரக. நந் கண.8);.

     [Skt. dhuran-dhaa → த.  ரந்தரி]

ரந்தரிகன்

ரந்தரிகன் turandarigaṉ, ெப. (n.)

ரந்தரன்;see turandaran.

     "ச ரா ர ரந்தரிகன்" (ெகாண்டல் .320);.

     [Skt. dhurandhara → த.  ரந்தரிகன்]

ர மானம்

ர மானம் turabimāṉam, ெப. (n.)

   1.  ைறயற்ற அன்  (தகாத டத்  ைவக்கப் பட்ட ரியம்);; unworthy love.

   2.  ண் ெச க் ; vanity, false prides.

     " ம  ர மானத் ன் ெப ைம யக்கற் பால " ( த்.மர கண்.21);.

   3. ெவ ப்  (இ.வ.);; hatred.

     [Skt. dur-{} → த.  ர மானம்]

ராக் ரகம்

ராக் ரகம் turāggiragam, ெப. (n.)

   1. ேதைவயற்ற பற்  ( ண மானம்); (இ.வ.);; false pride, vanity.

   2.  ண் பைக (Madr.);; unreasonable, groundless hatred.

   3. அ க ஆைச (இ.வ.);; covetousness.

     [Skt. dur-{} → த.  ராக் ரகம்]

ராகதம்

ராகதம் durākadam, ெப. (n.)

ரா தம் பாரக்்க;see {}.

     "ஆகா  ராகதம் ரிவார ்கன்னியரக்ள்" (தனிப்பா;i,366,110);.

ரா தம்

ரா தம் durākirudam, ெப. (n.)

   1. ெகட்ட நடத்ைத; misconduct, misdemeanour, misbehavious.

   2. வ க்கட்டாயக் (பலவ ந்தம்); கற்ப ப் ; ravishing, outrage.

     "அவைளத் ரா தம் பண்ணினான்"

   3.  ன் த்தல் (நிந்ைத);; abuse.

   4. உரிைம ல்லா டத்  வ ய நிகழ்த் ஞ் ெசயல்; a deed done by force in violation of a right.

     [Skt {} → த.  ரா தம்]
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ராசர்

ராசர ்turācar, ெப. (n.)

   ெகட்ட ஆைச ைடயவர;் persons having evil desire.

     " ராசரன் லர"் (பாரத.சஞ்சய.9.);

     [Skt. {} → த.  ராசர]்

ராசாரம்

ராசாரம் turācāram, ெப. (n.)

   1.  ெயா க்கம்; depravity, vicious life, evil ways.

   2. ம ப் ன்ைம (அவமரியாைத);( ன்.);

   3. ஒ க்கக்ேக  (ஆசாரக்ேக );; violation of the rules of religion, of caste or of country.

     [Skt. dur-{} → த.  ராசாரம்]

ராைச

ராைச turācai, ெப. (n.)

   ெபா ந்தாகாமம் (தகாத இசை்ச);; evil desire, lust, covetousness.

     " ராைசெய ம் பால்ப " (ஞானவா.உத்தால,11);.

     [Skt. {} → த.  ராைச]

ராத் யம்

 
  ராத் யம் turāttiyam, ெப. (n.)

   ஏைழைம (யாழ்.அக.);; poverty.

     [Skt {} → த.  ராத் யம்]

ராத் மா

 
  ராத் மா turāttumā, ெப. (n.)

    ேயான்; evil - mined person, scoundrel, villain.

     [Skt. {} → த.  ராத் மா]

ரா ைர

ரா ைர turāturai, ெப. (n.)

    ைரக க் ெகல்லாம் தைலவன் (அ ப );; overlord, lord of lords.

     " ரா ைரக் ைண ண்ேடா " (கனம் ட் ணயர,்  ரத்்.50);.

ராரம்பம்

ராரம்பம் turārambam, ெப. (n.)

    செ்சயல்; evil deed.

     " ராரம்பங்க க் ணங்கள்" (ஞானவா.ப ண்.79);.

     [Skt. {} → த.  ராரம்பம்]

ராேலாசைன

 
  ராேலாசைன turālōcaṉai, ெப. (n.)

    ய ந்தைன (ேயாசைன);; bad counsel, evil advice.

     [Skt. {} → த.  ராேலாசைன]
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ரிதம்

ரிதம்1 duridam, ெப. (n.)

   1. ேவகம்; speed, quickness, expedition.

     " ரிதமான் ேநரிற் ேபானான்" (கம்பரா.ைதல.54);.

   2 ஆடல் பாடல்களில் தாள ைர ; a quick movement in singing or dancing.

     " ரிதமாக்கள் ளம் த ெந வழாைமக் கந்தரப்்ப மகளிரா ம்" (கம்பரா.ஊரே்த .106);.

   3. தாளத் ன் கால மா பாட் ல் (ேபதம்); 8192 கணங்ெகாண்ட . (பரத.தாள.27);;   4. தாளத் ன் 
உ ப்  (அங்கம்); வைக ள் இரண்  அசரகாலங் ெகாண்ட . (பரத.தாள.35.);;   5.  ைரந்த 
ெசல னதா ய இலய வைக (பரத.தாள.51.);; a variety of ilayai, having a quick pace.

     [Skt. druta → த.  ரிதம்1]

  ரிதம்2 duridam, ெப. (n.)

   1. கரி , அறங்கைட (பாவம்); ( டா.);; vice, wickedness, sin, tarpitude.

   2. கலக்கம் ( டா.);; agitation of mind, perturbation, confussion.

   3. ேக  ( ன்.);; destruction, ruin, annihilation.

     [Skt. durita → த.  ரிதம்2]

ரிதம்ேபா -தல்

ரிதம்ேபா -தல் duridambōṭudal, ெச. . . (v.i.)

   1. கால ைர பட ந த்தல்; to dance with a quick step.

   2. ேதைவயற்ற (தகாத); ஒன்ைற அ க்க  ேகட்  வற் த் தல்;(J.);; to persist in an improper request.

     [Skt. durita → த.  ரிதம்+ேபா -]

ரிதம த்தல்

 
  ரிதம த்தல் duridamaḍiddal, ெப. (n.)

   கால ைர பட மத்தளம த்தல் ( ன்.);; to beat drums to the quickest movement.

     [Skt. druta → த.  ரிதம்+அ த்தல்]

ரியசச்ந்

ரியசச்ந்  turiyaccandi, ெப. (n.)

இர ற் ெசய் ம்ப  க்கப்பட் ள்ள ஒ க்கம் (அ ட்டானம்);;({}.);

 religious rites ordained to be performed after nightfall.

     " த் நற் ரியச ்சந் " (தசகா. .5);.

ரிய வன்

 
  ரிய வன் turiyasivaṉ, ெப. (n.)

    ம் ரத்் கட் ம் கடந்த நிைலயான (அ தம்);  வெப மான். (இ.வ.);;     [Skt. turya → த. 
ரியம்+ வன்]

ரியத்தானம்

ரியத்தானம் turiyattāṉam, ெப. (n.)

   ஆதன் (ஆன்மா);  ரிய நிைல ல் அடங்  தற் ரிய உந் ப் ேபரிடம் ( ரேதசம்);; a mystic region near the 
navel into which the soul retires in its turiyam stage.

     " ரியத்தானம் எனப்ப ம் உந் ல்" ( .ேபா. ற்.4,3,பக்.99);.

     [Skt. turya+{} → த.  ரியத்தானம்]

ரியபாகம்

 
  ரியபாகம் turiyapākam, ெப. (n.)

   கால்பங் ; one fourth portion.
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ரியா ரமம்

 
  ரியா ரமம் turiyāciramam, ெப. (n.)

   நாலாவ  தவமைன (ஆ ரமம்);,  ற நிைல (சன்னியாசம்);; asceticism, as the fourth stage.

     [Skt. turya+srama → த.  ரியா ரமம்]

ரியா தத்தானம்

ரியா தத்தானம் turiyātītattāṉam, ெப. (n.)

   ஆதன் (ஆன்மா);  ரியா த ைற ல் ஒ ங் தற் ரிய அ ப்பைட ( லாதாரம்); நிைல அல்ல  
இடம் (ஸ்தானம்);  .ேகா. ற்.4,3,பக். 99);; the {} into which the soul retiresinitsturiyatitam stage.

     [Skt. {} → த.  ரியா தத்தானம்]

ரியா தநிைல

 
  ரியா தநிைல turiyātītanilai, ெப. (n.)

   ஆன்மா ன் ய்ைம நிைல; the highest state of purity of the soul. (சா.அக.);

ரியா தம்

ரியா தம் turiyātītam, ெப. (n.)

   1. அ ப்பைட ல் ( லாதாரம்); ஆதன் (ஆன்மா); தங்  அ சை்ச மாத் ைரைய க ம் 
( சய்கரிக் ம்); ஐந்தாம் ஆதன் (ஆன்மா); நிைல, ( .ேபா.பா.4,3,பக்.278, ப்.);;   2.  ற்ெறட்  
மைறமங்க ள் (உபநிடதம்);ஒன் ;an {},

 one of 108.

     [Skt. {} → த.  ரியா தம்]

க்கன்

க்கன் turukkaṉ, ெப. (n.)

   1.  க்  ேதசத்தான்; native of Turkey.

     " க்கரத்ர வந்த... வயப்பரிகள்3 (கம்பரா.வைரக்.13);.

   2.  கம யன் (அக.நி.);; Muhammadan.

     [Skt. turuska → த.  க்கன்]

க்

க்  turukki, ெப. (n.)

   1. ஒ  நா ; the country of Turkey.

   2.  க் ேதயத் க் ைர ( ன்.);; a large Turkish horse.

     [Skt. {} → த.  க் ]

செ்சய்-தல்

 
  செ்சய்-தல் turucceytal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஓரந் ைதத்தல் (இ.வ.);; to overcast in sewing.

     [E. Through → த.  +ெசய்-,]

செ்சால் -தல்

செ்சால் -தல் duruccolludal, ெச. ன்றா. . (v.t.)

   ஒ  வைக ைற ல் மைற (ேவதம்); ஓ தல்; to recite a Vedic text in a particular mode.

     " த் ரத் ம் த் ரா ரணத் ந் செ்சால் " (T.A.S.i,8);.

தம்

தம் durudam, ெப. (n.)

    ரிதம்1 ( ன்.);; quickness.

     [Skt.druta → த.  தம்]

562

www.valluvarvallalarvattam.com 17998 of 19068.



ப்

ப் 1 turuppu, ெப. (n.)

   பைட (ேசைன);; troop, army.

     " ப் க் ஞ் சரிேய " (தனிப்பா.i, 381,28);.

     [Skt. troop → த.  ப் 1]

  ப் 2 turuppu, ெப. (n.)

   அடை்டயாட்டத் க் ப் த்தாள் ( ட் த் ப் ); (இக்.வ.);; trump in card game.

     [E. trump → த.  ப் 2]

பதன்

பதன் durubadaṉ, ெப. (n.)

    ெரளப ன் தந்ைதயா ய பாஞ்சாலேதசத்தரசன்; a king of {}, father of Draupadi.

     " ங்கேவற் பதன்றான் ழ்ந்த  ெசால்ல ற்றாம்" (பாரத. ெரளப  மா.1);.

     [Skt. Drupada → த.  பதன்]

வ மண்டலம்

 
  வ மண்டலம் turuvamaṇṭalam, ெப.(n.)

   ஏ  (சப்த); மண்டலங்க ள் ஒன்றா ய வப்ப ; region of the pole-star, one of capta-mantalam.

     [Skt.dhruva → த. வம்+மண்டலம்]

வாசம்

வாசம் turuvācam, ெப. (n.)

    ைணத் ெதான்மம்(உப ராணம்); ப ெனட்ட ள் ஒன்  ( ங்.);; a seondary {}, one of 18 {}.

     [Skt. {} → த.  வாசம்]

வாட்சரம்

 
  வாடச்ரம் turuvāṭcaram, ெப. (n.)

   ேமழேவாைர ந்  (ேமஷம்); ேகாள்க க் ள்ள ( ரகம்); ெதாைல  ( ர);வள ( ன்.);; the 
longitudinal distance of the sun or a planet from the first point of aries, at the end of synodic periods.

ேராகம்

ேராகம் turōkam, ெப. (n.)

   1.  ங் ; harm, evil.

   2. ெப ங்ேக  (பாதகம்);; crime, heinous offence, wrong, sin.

   3. இராசத் ேராகம்,  வா த் ேராகம்,  த் ேராகம், இனத் ேராகம்,  ரத்் ேராகம் என்ற 
ஐவைக நன் ல் ெசய்ைக; perfidy, treason, treachery, ingratitude, of which there are five kinds, viz., {}.

   4. ஏமாற் ைக (இ.வ.);; cheating, deceiving.

த.வ. இரண்டகம்

     [Skt. {} → த.  ேராகம்]

ேரா

ேரா  turōki, ெப. (n.)

   1. நம் க்ைக இரண்டகம் ( ேராகம்); ெசய்பவன்; betrayer, treacherous person, traitor.

   2. ெகா ம்பா  (யாழ்.அக.);; sinner.

   3. ஏமாற் ேவான் (இ.வ.);; cheat.

   4. இரக்கமற்றவன் ( ன்.);; merciless, crruel, hard-hearted person.

த.வ. இரண்டகன்

     [Skt.{} → த. ேரா ]
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ேராணம்

ேராணம்1 turōṇam, ெப. (n.)

   1. பதக் ( ங்.);; a measure off capacity = 2 marakkal.

     " ேராணந் ேதெனய்" (ேச .சங்கர.75);.

   2. எ வான் ல் (சத்தேமகம்); மண் ெச ம் ல் (ேமகம்); ( வா.);; a mythical cloud which rains 
sand, one of catta-{}.

   3. காக்ைக ( ங்.);; crow, raven.

   4. சரபப் ள் ( வா.);; a fabulous eight - legged bird.

   5.  ம்ைப வைக ( ங்.);; a kind of white dead nettle.

     " ன்னிய ேராண ெவண் மலைரச ் ட் வார"் (ெசவ்வந் ,4.இந் ரச.் 20);.

   6. ேதக்  (அக.நி.);; teak.

   7.  ணற் ற ள்ள நீரந்ிைல ( ன்.);; reservoir near a well.

   8. ெதான்ைன (இ.வ.);; cup.

     [Skt. {} → த.  ேராணம்1]

  ேராணம்2 turōṇam, ெப. (n.)

   1.  ல் ( வா.);; bow,

   2.  ல் ஒைர (த ரா .); ( டா.);; sagittarius in the zodiaz.

     [Skt.{} → த.  ேராணம்2]

ேராணாசாரியன்

ேராணாசாரியன் turōṇācāriyaṉ, ெப. (n.)

    லத்தரசரின் ல்லா ரியர;் a warrior who taught archery to {} and Kurus.

     " கள  ேகள் த் ேராண வா ரியன்" (பாரத.ப ெனா.2);.

     [Skt. {} → த.  ேராணன்]

ெரளப

 
  ெரளப  dureḷabadi, ெப. (n.)

   பாண்டவர ்மைன ; Draupadi, wife of the five {} princes.

     [Skt. Draupadi → த.  ெரௗப ]

லாகாவரி நான
ம்

 
  லாகாவரி நானம் tulākāvarisunāṉam, ெப. (n.)

    ைல ங்களின் (ஐப்ப  மாதம்);  றப்  நாளில் கா ரி ற் ெசய்யப்ப ம் நீராட்டம்; bathing in the {} 
during the month of Aippaci, considered meritorious.

லாதானம்

லாதானம் tulātāṉam, ெப. (n.)

லா டதானம் பாரக்்க;see {}.

     "சாற்ற ந் லாதானம்" ( வரக.ேதவர ் ைற.19);.

     [Skt. }{ → த.  லாதானம்]

லாந் ரம்

 
  லாந் ரம் tulāndiram, ெப. (n.)

   நீர ் த யவற்ைற ஏனத் ல் (பாத் ரம்); இட்  க ற்றால் அந்த ஏனம் (பாத் ரம்);  ற்ப ம்ப  
ெசய்  காய்ச் ம் ஒ  க . ( ன்.);; a contrivance for boiling things.

     [Skt. {} + yantra → த.  லாந் ரம்]
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லாப்பாயசம்

 
  லாப்பாயசம் tulāppāyasam, ெப. (n.)

   ேகா ல் பைடயல  (ைநேவத் யம்); வைக. (நாஞ் );; a kind of rice-preparation offered in temples.

     [Skt. {} → த.  லாப்பாயசம்]

லாபாரம்

லாபாரம் tulāpāram, ெப. (n.)

   1. பாரப்்பா க் த் ( ராமணன்); தானம் ெசய் ம் ெபா ட்  அரசன் ேபான்ேறார ்ஒ  தட் ல் 
ெபான் ம் ஒ  தட் ற் றா மாக இ ந்  ெபான்னி க் ஞ் சடங் ; ceremony of weighing a great person like a 
king against gold, which is then offered as a gift to Brahmins.

     " லா டமண்டபங் கட் த் லாபாரந் க் " (ேகா ெலா.12);. (I.M.P.Tj.412);.

   2.  லா டதானம் பாரக்்க;see {}. அவன் லாபாரம் வாங் னான்.

     [Skt. {} → த.  லாபாரம்]

லாபாரவரி

லாபாரவரி tulāpāravari, ெப. (n.)

   வரிவைக (S.I.I.vii,403);; a tax.

     [Skt. {} → த. லாபாரம் + வரி]

லா டதானம்

 
  லா டதானம் tulāpuruḍatāṉam, ெப. (n.)

   ஒ வன் தன  நிைற ள்ள ெபான்ைனப் பாரப்்பா க் க் ெகா க் ம் ெகாைட 
(ேகா ெலா.);; ceremonial gift of Brahmins of gold equal to a person's weight.

     [Skt.tula+purusa → த.  லா டன்+தானம்]

லா டம்

லா டம் tulāpuruḍam, ெப. (n.)

லா டதானம் பாரக்்க;see {}.

     " த ைடய நீரார ்ெமா  லா டெமன்பார"் ( ரம் .தான.19);.

     [Skt. {} → த.  லா டம்]

லா டமண்டப
ம்

 
  லா டமண்டபம் tulāburuḍamaṇḍabam, ெப. (n.)

    ைலபாரம் ஏ ம் மண்டபம்; a hall where {}, is conducted.

     [Skt. {} → த.  லா டன்+மண்டபம்]

லா வம்

 
  லா வம் tulāvisuvam, ெப. (n.)

    லாம் ஒைர ல் (ரா ); க ரவன் ங்காலம்; autumnal equinoctial point whence the apparent course of the sun 
turns from north to south; the first point of libra.

     [Skt. {} → த.  லா வம்]

க்கசெ்சவ்வந்

 
  க்கசெ்சவ்வந்  tulukkaccevvandi, ெப. (n.)

   ெச  வைக ( ன்.);; African marigold.

     [Skt. turuska → த.  க்கம்+ெசவ்வந் ]
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க்கன்

க்கன் tulukkaṉ, ெப. (n.)

    க்  நாட் னன்; Mussalman, Turk.

     " ல்  வரனான க்கன்" (ேகா ெலா.21);.

     [Skt+ {} → த.  க்கன்]

க்காணம்

க்காணம் tulukkāṇam, ெப. (n.)

   1.  க் த்(ஸ்);தானம் என்ற நா ; Turkestan, as the original home of the Turks.

     "மக்க மராடந் க்காண ெமச் " ( ற்றா. ற.60;1);;

   2.  க்க அரசாண்ைம (ராஜ்யம்); ( ன்.);; Muhammadan dominion.

   3. கட்டரங்  (ச ரங்கம்);  ைளயாட்  வைக ( ன்.);; a game of chess.

   4.  க்கத் ெதாடரப்ான ( ன்.);; anything Turkish.

     [Skt. {} → த.  க்காணம்]

க்காணியம்

க்காணியம் tulukkāṇiyam, ெப. (n.)

க்காவணம் பாரக்்க;see {}.

     "இப்ப த் க்காணியமாக இ க் ம் நாைள ல்" (ம ைரத்தல.பக்.2);.

க்காவணம்

க்காவணம் tulukkāvaṇam, ெப. (n.)

    க்க அரசாட் ; Muhammadan rule.

     " க்காவணத் ேல அக் னி பாைதயால் ேசதமாைகயாேல" (ேகா ெலா.138);.

வசங்கட் -தல்

வசங்கட் -தல் duvasaṅgaṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெவற்  த யன ப்பதற் க் ெகா ேயற் தல்; to hoist a flag, erect a banner, as a challenge or as a sign 
of victory.

   2.  யன்  நிற்றல்; to set about a thing with the utmost zeal and energy, especially in a bad cause.

   3. எ ராளியாய் நிற்றல் (உ.வ.);; to be defiant.

     [Skt. dhvja → த.  வசம்+கட் -,]

வசத்தம்பம்

 
  வசத்தம்பம் tuvasattambam, ெப. (n.)

   ேகா ற் ெகா க்கம்பம்; flag - staff in a temple, pillar or columnerected before a temple having a vertical wooden 
frame at the top to represent a flag.

     [Skt. dhvaja+tamba → த.  வசத்தம்பம்]

வசம்

வசம் tuvasam, ெப. (n.)

   1. ெகா  ( ங்.);; banner, flag.

     " வசமார ்ெதால்லம ள்" (கம்பரா.சரபங்கர.்26.);

   2. அைடயாளம்; sign.

   3. ஆண் ; virile membrum.

   4. மர ரி (இலக்.அக.);; bark, used, as dress.

   5. கள் க்கைட த யவற் ல் அவ்வவ் வாணிபம் ( யாபாரம்);  க்க சைமக் ம் ; the sign of 
any trade, especially of a tavern.

     [Skt. dhvaja → த.  வசம்]
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வசாேராகணம்

வசாேராகணம் tuvacārōkaṇam, ெப. (n.)

   1. ேகா ல் ழாத் ெதாடக்கத் ல் நிக ம் ெகா ேயற்றம்.

   2. ெதாடக்கம் (ஆரம்பம்); (உ.வ.);; beginning.

     [Skt. dhvaja+{} → த.  வசாேராகணம்]

வசாவேராகணம்

 
  வசாவேராகணம் tuvacāvarōkaṇam, ெப. (n.)

ேகா ல் ழா இ ல் நிக ம்

   ெகா றக்கம்; ceremonial lowering of flag in a temple at the commencement of the annual festival.

     [Skt. {} → த.  வசாவேராகணம்]

வட்டா

வட்டா tuvaṭṭā, ெப. (n.)

ெதய்வத்தச ்சனா ய வக மன்;{},

 the architect of the gods.

     " வட்டா ன்ற தனயன்" ( ைள.இந் ரன்-ப ப8);.

     [Skt. {} → த.  வட்டா]

வந்தன்

வந்தன் tuvandaṉ, ெப. (n.)

    வந் வ க்கத் ற்  இடமா ப்பவன்; person subject to tuvantuva - tukkam.

     "ஐயா வந்தைன நாேயைன" (அஷ்டப்.  ேவங்கடத்தந்.14);.

     [Skt. dvandva → த.  வந்தன்]

வந்தைன

வந்தைன tuvandaṉai, ெப. (n.)

   1. பந்தம்; bondage.

     " வந்தைனப் றப்ைப  றப்ைப ம்" (பாரத.  ட.்77);.

   2. தைட; hindrance

     "எத் வந்தைனக  நீக் " (அ ட்பா, vi, சற் மணி 8);.

   3. ேவதைன ( ன்.);; vexation.

     [Skt. dvandva → த.  வந்தைன]

வந் -த்தல்

வந் -த்தல் tuvandittal,    4 ெச. ன்றா.  (v.t.)

   ெதாடர் தல்; to get bound up or attached

     "அ ேராதமாக ஒன்ைற ெயான்  வந் த் த் ேதான் ெமன்  ெசான்ன " ( . .265, வாக்.);.

     [Skt. dvandva → த.  வந் -]

வந் வசமாசம்

வந் வசமாசம் tuvanduvasamāsam, ெப. (n.)

   உம்ைமதெ்தாைக ( ரேசா.ெதாைக. 2,உைர);; a copulative compound.

     [Skt. dvandva+ {} → த.  வந் வமாசம்]

வந் வ க்கம்

 
  வந் வ க்கம் duvanduvadukkam, ெப. (n.)

   நல ன்பம் ( க க்கம்); ப வகால மா தல் ( ேதாஷ்ணம்); என்பன ேபான்  தம் ன் மா பட்ட இ  
வைக நிைலகளா ண்டா ம் ன்பம்; distress from pairs of opposite conditions or qualities, such as cukatukkam, {}.

     [Skt.dvandva+duhkha → த.  வந் வம் +  க்கம்]
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வந் வம்

வந் வம் tuvanduvam, ெப. (n.)

   1. இரடை்ட; two, pair, couple, as male and female, brace.

   2. தம் ன் மா பட்ட இ  வைக நிைல; pair of opposites, as cold and heat, profit and loss, joy and sorrow.

     " வந் வங்க ய்ைம ெசய் " ( வாச. 40,3);.

   3.  வந் வ சமாசம் ( ரேசா. ெதாைக.2); பாரக்்க;see tuvanduva {}.

   4. ேநாய்களின் ைணப் ; complication, as of disease.

     " யா  வந் வப் பட் க் காண் ற ".

   5. சண்ைட; fight, duel;

அவ க் ம் இவ க் ம் வந் வம்".

   6. ஐயம் (சந்ேதகம்);; doubt.

     "காரிய  வந் வமா  க் ற "

   7. ெதாடர் ; union, connection.

     "அவ க்  அவேளா  வந் வ ண் .

   8. பழ ைனத் ெதாடர் . (இ.வ.);; karma.

     [Skt. dvandva → த.  வந் வம்]

வம்

வம்1 tuvam, ெப. (n.)

   அைசயாநிைல; fixedness, immutability, stability, permanence.

     " வ  னிவேரா " (பாரத.ப ெனட்டாம்.126);.

     [Skt. dhruva → த.  வம்1]

  வம்2 tuvam, ெப. (n.)

   இரண் (ைதலவைதல.);; two.

     [Skt.dvi → த.  வர2்]

  வம்3 tuvam, ெப. (n.)

   பண் ணரத்் ம் ஒ  வடெமா  ஈ ( );; a sanskrit suffix in abstract nouns.

     "சந்தத் வம்ேபா ெலனசச்ாற் தல்" (மணி.29,273);.

     [Skt. tva → த.  வம்3]

வம்சம்

 
  வம்சம் tuvamcam, ெப. (n.)

 destruction (utter); ruin.

     "மா  வய ல் ந்  ப ரக்ைளத ் வம்சம் ெசய்த  /  மானங்கள் ண்   நகரம் இ ந்தேத 
ெதரியாதப  வம்சம் ெசய்  ட்டன". (க்ரியா);
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வயம்

வயம் tuvayam, ெப. (n.)

   1. இரண் ; two.

     "மாதத் வயம்"

   2. இரண்  ெசாற்ெறாடரிய (வாக் ய);மாய் மாைலப் பற்  அைமந்த மந் ர றப்  ( ேசடம்);;({});

 a mantra of two sentences.

     [Skt.dvaya → த.  வயம்]

வரிதம்

 
  வரிதம் duvaridam, ெப. (n.)

    ைர  (உ.வ.);; rapidity, quickness.

     [Skt.tvarita → த.  வரிதம்]

வரிதன்

வரிதன் duvaridaṉ, ெப. (n.)

    ைரந்  ெதா யற் ேவான்; quick, active person.

     " வரித ைடய பராஸக் ல்" ( வ்.  வாய்.6,1,பன்னீ.ப்ர.);.

     [Skt. tvarita → த.  வரிதன்]

வா

 
  வா tuvā, ெப. (n.)

   ெதா ைக (இ.வ.);; Prayer.

     [Ar. {} → த.  வா]

வாசந்

 
  வாசந்  tuvācandi, ெப. (n.)

   ஒ  வைக அராகம்;     (Mus.); a kind of tune.

     [Skt.{} → த.  வாசந் ]

வாட்சரி

 
  வாடச்ரி tuvāṭcari, ெப. (n.)

   இரண்  இனெவ த் க்களால் (வரக்்கம்); இயன்ற ெசய் ள் வைக (யாழ்.அக.);; a stanza formed only of 
two series of vowel-consonants.

     [Skt. {} → த. வாடச்ரி]

வாட்டரம்

வாட்டரம் tuvāṭṭaram, ெப. (n.)

   1. ஒன் க் ம் உதவாதவ-ன்-ள்; useless, good - for - nothing person.

   2. அ வ க் கத்தக்க ெபா ள்; ugly disgusting thing.

வாட் ரம்

வாட் ரம் tuvāṭṭiram, ெப. (n.)

   இர  15  த்தத் ள் ( ரத்்தம்); ப னான்காவ  ( தான. ணா ன.73,உைர);; the14th of15 divisions 
of night.

     [Skt. {} → த.  வாட் ரம்]
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வாதசாந்தம்

வாதசாந்தம் tuvātacāndam, ெப. (n.)

   1. உச் க்  ேமல் பன்னிரண்  ரலகலம் (அங் லம்); உள்ளதாகக் க தப்ப ம் ஒக டம் 
(ேயாகஸ்தானம்.);;     " வாதசாந்தப் ெப ெவளி" ( மர . னாட். ள்ைள.42.);

   2. ஒகத் ல் (ேயாகம் பன்னிரண்டாமவத்ைத ( ன்.);;({});

 the 12th and last stage of experience of the soul in {} practice.

     [Skt. {} → த.  வாதசாந்தம்]

வாத

வாத  tuvātasi, ெப. (n.)

   பன்னிரண்டாம் நாள் ( .);; the 12th day of the luna fortnight.

     "மான்ம ந் வாத ல் (ேச . ராசா. 33);.

     [Skt. {} → த.  வாத ]

வாபர கம்

வாபர கம் tuvāparayugam, ெப. (n.)

   8,64,000 ஆண் கள் (வ டம்); ெகாண்ட ன்றாம் ஊ  ( கம்.);; the third of the fou yugas, consisting of 
8,64,000 years.

     [Skt. {} + yuga → த.  வாபரம்+ கம்]

வாய்

 
  வாய் tuvāy, ெப. (n.)

 towel.

     " வாயால் கத்ைதத் ைடத் ச ்ெகாண்டான்". (க்ரியா);

     [E.towal → த.  வாய்]

வாரகா ரி

 
  வாரகா ரி tuvārakāpuri, ெப. (n.)

வாரைச பாரக்்க;see {}.

வாரைக

வாரைக tuvāragai, ெப. (n.)

   1.  சராத் ல் இ ங்ேகாேவள் பாண் ய மர னரால் 49 தைல ைறகளாக ஆளப்பட்ட ம் 
. .ஏழாம் ற்றாண்  வைர த ழர ்வா டமாக இ ந்த மா ய ெசம் க்  வாரத்்த ேகாடை்ட 
ழ்ந்த வைர மாநகர;் Tuwara capital of {} Pandyas before 70 B.C. in Gujarat.

   2. ஆரியர ்வர க் ப் ன் சத்த ரி  ெளான்றாய ம் கடலாற் ெகாள்ளப் பட்டெதன்  க தப்ப வ ம் 
கண்ண ெப மான் ( ரான்); அர  ரிந்ததாகக் க தப்ப வ மான நகரம்; the capital of {} on the western 
side of Gujarat, supposed to have been submerged by the sea, one of catta-puri, q.v.

     [Skt. {} → த.  வாரைக]

வாரச த் ரம்

வாரச த் ரம் tuvārasamuttiram, ெப. (n.)

   தற்காலம் அெள  என வழங் ம் வல்லாளவரசர ்தைலநகர ்(lnsc.);;{}, capital of the Hoysala {}, founded in the 
12th century, modern Halebidin Mysore.

வாரசாைக

 
  வாரசாைக tuvāracākai, ெப. (n.)

   மடக் க் கத  (யாழ்.அக.);; folding door.

     [Skt. {} →  த.  வாரசாைக]

வாரபாலகர்

வாரபாலகர ்tuvārapālagar, ெப. (n.)

   1. வா ல் காப்ேபார;் door keepers, warderns.

   2. ேகா ன் வா ல் காவற் ெறய்வங்கள்; deitiess guarding the inner shrine of a Hindu temple.

     " வாரபாலகர ்எ வராவார"் (ைசவச.ெபா .498,உைர);.
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வாரபாலர்

வாரபாலர ்tuvārapālar, ெப. (n.)

வாரபாலகர ்பாரக்்க;see {}.

     "தண்ட  வாரபாலர ்சயெனா  சயெனன் பாரக்் " (மசச் .உத்த.1,10);.

வார ண்

 
  வார ண்  tuvārabiṇṭi, ெப. (n.)

   வாசற்ப  (யாழ்.அக.);; door-step.

வாரம்

வாரம் tuvāram, ெப. (n.)

   1  ைள ( வா.);; hole, opening, slit, perforation.

   2. மைன வா ல் ( ங்.);; gateway, main entrance.

   3. வ ; passage, avenue, outlet.

   4.  லம்; instrumentality, means.

     [Skt. {} → த.  வாரம்]

வாரமண்டபம்

 
  வாரமண்டபம் tuvāramaṇṭabam, ெப. (n.)

   ேகா ன் உள்மண்டபம் (M.M.);; inner porch of a temple.

     [Skt.{} → த.  வாரம்]

வாரா

வாரா tuvārā,     .எ. (adv.)  லமாய்; through, by means of.

     "ஞாேனந் ரியத் வாரா வஸ் க்கைள ய வ " ( . .1, அளைவ. வாக்);.

     [Skt. {} → த.  வாரா]

வாைர

வாைர tuvārai, ெப. (n.)

வாரைக பாரக்்க;see {}.

     "ஆய ம் ற ட வவன் வாைர ம்" ( வத .ெசனன.55);.

     [Skt. {} → த.  வாைர]
 tuvigu, ெப. (n.)

   எண் ெதாடரந்் யன்ற பண் தெ்தாைக ( . .20.);; a kind of parbuttogai in which the first member is a numeral.

     [Skt. dvigu → த.  ]

சச்க்கரவண்

 
  சச்க்கரவண்  tuviccakkaravaṇṭi, ெப. (n.)

    வண் , ஈ ளி; bicycle.

     [Skt dvi → த.  +சக்கரவண் ]

     [p]
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தம்

தம்1 duvidam, ெப. (n.)

   இ ைம; doubleness, quality.

     " தேமா ற்ற வ " (தா . ெமளன .10);.

     [Skt. {} → த.  தம்1]

  தம்2 duvidam, ெப. (n.)

ைவதம் பாரக்்க;see tuvaidam.

     [Skt. dvaita → த.  தம்2]

தா

தா tuvitā,     .எ. (adv.) இ  வைகயாக; in two ways.

     " தா சத் பாதத்தாற் க ப்பன் மலம்" ( . .8,2);.

     [Skt. {} → த.  தா]

ைய

ைய duvidiyai, ெப. (n.)

   1. இரண்டாந்  (ெபரியவ .);; the second day of a bright or dark fortnight.

   2. இரண்டாம் ேவற் ைம;   3. ெகாஆமணகம் (ேராசைன); (ைதலவ.ைதல.);; bezoar.

     [Skt. {} → த.  ைய]

பைத

பைத duvibadai, ெப. (n.)

   இைசப்பலைக; a kind of musical composition.

     "கடக்ா பைத ரிபைத தண்டகம் த யன" (ேகாபால ஷ்ணபார .86);.

     [Skt. dvi-pada → த. பைத]

பா கன்

பா கன் tuvipācigaṉ, ெப. (n.)

   1. இைட நின்  ெமா  ெபயரத்் ச ்ெசால் ேவான்; interpreter.

   2. ஐேராப் யரின் வாணிகத் ல் ( யாபாரம்); இைட நின் த ம் இந் யத் தரகன்; Indian agent attached 
to a European mercantile firm, acting as broker.

     [Skt.{} → த.  பா கன்]

ேவசைர

 
  ேவசைர tuvivēcarai, ெப. (n.)

   இரண்  ேகாேவ  க ைதகளால் இ க்கப்ப ம் வண்  வைக (யாழ்.அக.);; a kind of carriage drawn by two 
mules.

     [Skt. {} → த.  ேவசைர]

ேவசம்

ேவசம் tuvēcam, ெப. (n.)

   1. பைக; hatred, enmity.

   2. ெவ ப் ; aversion, dislike.

     [Skt. {} → த.  ேவசம்]
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ேவ

ேவ 1 tuvēcittal,    11 ெச. ன்றா. . (v.t.)

   1. பைகத்தல்; to hate.

   2. ெவ த்தல்; to dislike, to be averse to.

     [Skt. {} → த.  ேவ -]

  ேவ 2 tuvēci, ெப. (n.)

   1. பைகவன்; enemy.

   2. ெவ ப்பவன்; one who abhors.

     [Skt.{} → த.  ேவ 2]

ைவதம்

ைவதம்1 duvaidam, ெப. (n.)

   மத் வா சாரியரால் பரப் ைர( ரசச்ாரம்); ெசய்யப் ெபற்ற ம் ற் ம் ( வான்மா); பரமான் 
மா ம் ேவ  ேவெறனக் ெகாள்ளப்ப வ  மா ய சமயம்; dualism, the doctrine that the supreme soul is 
essentially different from the human soul and from the material

 world, expounded by {}, opp. to attuvaidam.

     [Skt.dvaita → த.  ைவதம்1]

  ைவதம்2 duvaidam, ெப. (n.)

ைவ பாவம், 2 பாரக்்க;see {}. 2.

     "தடத்  மன்னவர ்தம் ன் மா  ெகாண் டப்ெபா  த்தேல ைவதெமன்பரால்" (இர . 
க் .22);.

     [Skt. {} → த.  ைவதம்2]

ைவ

 
  ைவ  duvaidi, ெப. (n.)

   இ ைமக் ( ைவதம்); ெகாள்ைகையப் ன்பற் பவன்; follower of the doctrine of {}.

     [Skt.dvaiti → த.  ைவ ]

ைவ பாவம்

ைவ பாவம் tuvaitīpāvam, ெப. (n.)

   1. தனக்  ேமம்பட்ட பைகவரின் பைடகைளப் பல டங்களி ந்  தாக் மா  தன் பைடகைள 
(ேசைன);  ட்டங் ட்டமாகப் ரித் ைவக்ைக. ( க் ர நீ , 334);; dividing one's army into small groups for 
encountering a superior enemy at different points.

   2. பைகவரி வைரத ்தம் ட ்ெபா மா  ெசய்  இ வ க் ம் நட்பாக ந த் த்தான் ெபா ப்பட 
க்ைக; keeping apparently friendly relationship with two of one's enemies who are with two of one's enemies who are 

fighting with each other.

     [Skt.dvai – {} → த.  ைவ பாவம்]

ன்ம

ன்ம  duṉmadi, ெப. (n.)

   1.  டம்; folly.

     "கண் ெகாள்ளார ்ெதாண்டர ் ன்ம யால்" (ேதவா.414,6);.

   2. ெக ம ; ill-nature, wickedness.

   3.  ேயான்; wicked person.

     " ையத் ைடப் ெபா ந்த ன்ம " (கம்பரா. டண.47);.

   4. வடெமா யாளர ்ஆண்  (வ டம்); அ பத ள் ஐம்பத்ைதந் தாவ ; the 55th year of the jupiter cycle.

     [Skt. dur+mati → த.  ன்ம ]
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ன்மரணம்

ன்மரணம் tuṉmaraṇam, ெப. (n.)

   ேநா னாலன் த் தற்ெகாைல த ய வற்றால் ேந ம் சா  (மரணம்);; unnatural death.

     " ன்மரணம் க் றந்ேதார"் ( ற்றா. நல.வடவ .46);.

     [Skt. dur+marana → த.  ன்மரணம்]

ன்மார்க்கம்

ன்மாரக்்கம் tuṉmārkkam, ெப. (n.)

    ெந ; evil life, vicious course of conduct, vice, immorality.

     "வாய் வாத ட் ல  வ ந்  ன்ற ன்மாரக்்கத்ைத" (அ ட்பா, அவலத்த ங்கல்,2);.

த.வ.  வ

     [Skt. dur+{} → த.  ன்மாரக்்கம்]

ன்மார்க்கன்

ன்மாரக்்கன் tuṉmārkkaṉ, ெப. (n.)

    ெந ேயான்; vicious man.

     "சன்மாரக்்க ெந லாத் ன்மாரக்்கேனைன ம்" (தா .  ன்மயா:26);.

     [Skt. dur+{} → த.  ன்மாரக்்கன்]

ன் கன்

ன் கன் tuṉmugaṉ, ெப. (n.)

   1.  ைர; horse.

   2.  ங்கம்; lion.

     [Skt. dur-mukha → த.  ன் கன்]

ன்

ன்  tuṉmugi, ெப. (n.)

   1.  ய கத் ேதாற்ற ள்ளவன்; wicked-looking person.

   2. வடெமா யாளர ்ஆண்  (வ டம்); அ பத ள் ப்பதாவ ; the 30th year of the jupiter cycle.

     [Skt.dur+mukhin → த.  ன் ]

ன்னி த்தம்

ன்னி த்தம் tuṉṉimittam, ெப. (n.)

    க்  (அபச னம்);; ill omen.

     " ன்னி த்தங்க ெளங்க ம் வரத ்ெதாடரவ்" (கம்பரா. த்த. மந் ரப்.95);.

     [Skt. dur+ni-mitta → த.  ன்னி த்தம்]

ன்னீ

 
  ன்னீ  tuṉṉīti, ெப. (n.)

ன்ென  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt.dur+{} → த. ன்னீ ]
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சணம்

சணம்1 tūcaṇam, ெப. (n.)

   1. இகழ்ச்  (நிந்ைத);; abuse, calumny, contumely, insult.

   2. வைசச ்ெசால் (நிந்ைதசெ்சால்);; abusive language.

   3. அைவயல் ள  (அசப் யம்); ெசால். ( ன்.);; obscenity, ribaldry, vulgarity

   4. ெதய்வத்ைத இக தல் (ேதவ ஷணம்); (chr.);; blasphemy.

   5. கண்டனம்; criticism, blame.

     [Skt. {} → த.  சணம்]

  சணம்2 tūcaṇam, ெப. (n.)

   இராவணன் தம்  ைறயான அரக்கன்; a {}, a cousin of {}.

     [Skt. {} → த.  சணன்]

சணன்

சணன்3 tūcaṇaṉ, ெப. (n.)

    றைரப் ப ப்ேபான் (நிந் த்தல்);; reviller, one who abuses another.

     " சணன் சண்டாளன்" (நீ சாரம்,98);.

     [Skt. {} → த.  சணன்]

சனம்

சனம் tūcaṉam, ெப. (n.)

   வைசச ்(நிந்ைத); ெசால்; abusive language.

     " சனஞ் ெசால் ந் ெதா த்ைதமா ம்" ( வ். ெபரியாழ்.2,9,8.);

     [Skt. {} → த.  சனம்]

-த்தல்

-த்தல் tūcittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ப த்தல்; to revile, calumniate, slander.

   2. இைறவைனப் ப த்தல் ( த் );; to blaspheme, vilify sacred things.

     [Skt. {} → த.  -த்தல்]

யா

 
  யா  tūciyāti, ெப. (n.)

   கந்தகம் கலந்த ஒ  வைக நஞ்  (அஞ்சனபாஷாணம்.);; a poisonous compound of sulphate of antimony. 
(சா.அ.);

டணம்

டணம் tūṭaṇam, ெப. (n.)

   வ ,  ற்றம்; defect, fault.

     "அவ் யாத்  அ யாத்  அசம்பவம் என் ம் டணங்க ம்" (இலக். .897,உைர);.

     [Skt. {} → த.  டணம்]

டணன்

டணன் tūṭaṇaṉ, ெப. (n.)

   இராவணன் தம்  ைறயான அரக்கன்; a {}.

     " டணன் நிரி ராத் ேதான்ற லா யர"் (கம்பரா.கரன்.51);.]

     [Skt. {} → த.  டணன்]

தம்

தம் dūṭidam, ெப. (n.)

   ெக க்கப்பட்ட ; that which is spoiled or made dirty.

     "மலத்தாற் தெமன் த் ரத் வம்" ( வத .பரிகார.6);.

     [Skt.{} → த.  தம்]
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பக்கால்

பக்கால் tūpakkāl, ெப. (n.)

   ந ம் ைகக் காட் ங் ( பம்); க ; censer - stand.

     "ெப ந்தைகய பக்கா பக்கால்" ( ைள. ரத்் .28);.

     [Skt. {} → த.  பம் +கால்]

பங்காட் -தல்

பங்காட் -தல் dūpaṅgāṭṭudal, ெச. . . (v.i.)

   1. கட ள் த ேயாரக்்  ந ம் ைக காட் தல்; to offer incense, as before an idol.

   2. பைடயல  (நிேவதனம்); ெசய்தல் (இ.வ.);; to make an offering.

     [Skt.{} → த.  பம்+காட் ]

பம்

பம் tūpam, ெப. (n.)

   1. ந ம் ைக; incense, fragrant smoke, aromatic vapour.

     "சலம் ெவா  பமறந்த ேயன்" (ேதவா. 946,6);.

   2.  ைக; smoke, fume.

     " ப ற் ய காரி ள்" (கம்பரா.ைகேக  ழ்.61);.

   3. ெந ப் ; fire.

     "அழ ந் ப ன் "

   4. நி ரந்்த ந ர ம் ட் ர ம் பா ப்பட வைளய நிற் ம் இைணயா ைனக்ைக வைக. ( லப். 
3,18, உைர.);;   5. கடம் 2( ங்.);; common cadamba.

   6. ெவள்ைளக் ந் க்கம் (L);; piny varnish.

   7. நீண்ட மர வைக (L);; white piny varnish, vatica roxburghiana.

   8. க ங் ங் யம்; black.

     [Skt. {} → த.  பம்]

பம் ேபா -தல்

பம் ேபா -தல் dūpambōṭudal, ெச. . . (v.i.)

    னப் பரப்பரப்  (ஆேவசம்); வ வதற்  ந ம் ைக ( பம்);  தல் (உ.வ.);; to burn incense invoking a 
spirit to possess a person or reveal itss presence in him.

   2.  கமன் (இசச்கம்); ேப தல்; to talk in flattering terms.

   3.  ண் தல் (உ.வ.);; to incite, stirup.

     [Skt.{} → த.  பம்+ேபா -,]

பேயாகம்

பேயாகம் tūpayōkam, ெப. (n.)

   1. ெசவ்வா ன் த்தைலவ க் ம் ( சா ப );,  ங்கள் றப்ேபாைர ன் தைலவ க் ம் 
(சந ரலக் னா ப ); ஐந்  ஒன்ப ற் ெவள்ளிக்ேகாளி க்கப் ( க் ரன்); பத்தா டத் ல் 
காரிக்ேகாள் (சனி); உசச்மா ந்தலால் உண்டாம் நல்ஒகம் ( பேயாகம்); (சங்.அக.ேசா டக்கடல்);;   2. 
ஒைர ன் அ ப  (இலக் னா ப ); நின்ற அங் சத் ன் தைலவன் (அ ப ); ஐந்தா டத் க்க 
அதைன ெவள்ளிக்ேகாள் ( க் ரன்.); பாரக்் ல் வ ம் ஓகம் (ேயாகம்);;

பவ க்கம்

 
  பவ க்கம் tūpavarukkam, ெப. (n.)

   ந ம் ைக ண்டாக் தற்  உரிய பண்டதெ்தா  ( ன்.);; articles of incense.

     [Skt. {} + varga → த.  பவ க்கம்]

பாரத்

பாரத்  tūpāratti, ெப. (n.)

   1. ந ம் ைக ( பம்); காட் ைக; offering of incense.

   2.  பக்கால் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த.  பாரத் ]
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 tūpi, ெப. (n.)

   1. ேகா ரத் ன் உயரம் ( மான கரம்.);; Pinnacle, as of a tower, temple, palace, etc., finial.

   2. ேகா ரம்,; tower.

     " ல ங்கமாந் " (ைசவச. ெபா .127);.

   3. மைல க  (மைலச் கரம்);; mountain peak.

     " ச ்ெசம்ெபான் யன் மணி-கஞ ம் ேவரம்" (கந்த .நகர .5.);

   4. உச்  (யாழ்.அக.);; top, roof, as of a house.

     [Skt. {} → த.  ]

ைக

ைக tūpigai, ெப. (n.)

 பாரக்்க;see {}.

     " ைகச ் ளிைக பலபல ெதாட்  னான்". (கந்த .நகர .22);.

     [Skt.{} → த.  ைக]

ம் ரேராகம்

ம் ரேராகம் tūmbirarōkam, ெப. (n.)

   கண்களிற் ைககம் ய ேபாலச ்ெசய் ம் ேநாய் வைக. ( வரட.்257);; an eye-disease.

     [Skt. {}+roga → த.  ம் ரேராகம்]

மம்

மம் tūmam, ெப. (n.)

   1.  ைக; smoke.

     " மேவ லரக்கர"் (கம்பரா.ேவள் .49);.

   2. ந ம் ைக மணம்; perfume.

     " மங்கமழ் ந் ல்" ( வக.1070);.

   3. ந ம் ைக ( பம்); கலசம்; censer.

     "ெபாங்  மக் ெகா  ெமன் ைக" ( வக.2592);.

   4.  ம டம் பாரக்்க;see {}.

     "ெவங்க ரே்ம னான் ரா  பன் ன்  ளங் பாகந் தங் டத் மம்"

   5. மடக்லஞ் ஞ் ைள (யாழ்.அக.);; poter's kiln.

   6.  மேக  பாரக்்க;see {}.

     " மந் ேதான் ம்" ( றநா.117);.

   7. இறந்தவரக்ள் வா ம் உலகத் க்  ( ரே்லாகம்); ேபா ம் வ ல் த ற் சந் க் ம் ஒ  கட ள் 
(ேதவைத);; a deity first met with on the way to the world of the manes.

மா  மாரக்்கம்.

   8. மரவைக (ைபஷஜ);; entire leaved tree of heaven.

   9. ெகா  வைக (L.);; bristy trifoliate vine.

ர்சச்

ரச்ச்  tūrccaḍi, ெப. (n.)

   பாரமான சைட தரித்த வன்; Siva, as wearing heavy matted locks.

     " காத் வாரப் ப வ ற் ரச்ச் ெயன ம்" (காஞ் ப் .இ பத்.106);.

     [Skt. {} → த.  ரச்ச் ]
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ர்ணகம்

 
  ரண்கம் tūrṇagam, ெப. (n.)

   கா ர ேதசத்  ெநல்; a species of paddy grown in Kashmir. (சா.அக.);

ர்த்தன்

ரத்்தன் tūrttaṉ, ெப. (n.)

   1. காமெவ யன் ( வா.);; debauchee, libertine.

   2. பரத்தைம ெகாண்ெடா ேவான்; a dissolute man fond of prostitutes.

     " ட ந் ரத்்த ம்" (மணிேம.14,61);.

   3. ெகா ேயான்; wicked person.

     " ரத்்தர ் ெவ ெலய் " (ேதவா.628,3);.

     [Skt. {} → த.  ரத்்தன்]

ர ட் க்கண்
ணா

 
  ர ட் க்கண்ணா  dūradiruṭṭikkaṇṇāṭi, ெப. (n.)

    ரத் ப் ெபா ைள அண்ைம ல் (ச பம்); காட் ங் க . (இக்.வ.);; telescope.

த.வ. ெதாைலேநாக்கா

     [Skt. {} → த.  ர ட் ]

லகன்மம்

லகன்மம் tūlagaṉmam, ெப. (n.)

   மனம் ெமா  ெமய்களாற் (மேனாவாக் காயம்); ெசய்யப்ப ம் க மம் (கன்மம்); ( . .2, 
13,மைறஞா.);; acts performed through the mind. speech and body.

     [Skt. {}+karman → த.  லகன்மம்]

லசகளத் வம்

லசகளத் வம் tūlasagaḷattuvam, ெப. (n.)

    ய்ைமத்( த்தா த்தம்); தத் வம் ஏழ ள் ஆத க் ப் (ஆன்மா); ப த்த ைவத் த ந்தத் வம் 
( . .1:65,ஞானப்.);;

லசரரீம்

லசரீரம் tūlasarīram, ெப. (n.)

   1.  ண்ைமயான ( ட் மம்); உடைலப் (சரீரம்); ேபாரத்் க் ம் ஐந்  (பஞ்ச);  த ரிபாக்கத்தால் 
(பரிணாமம்); உண்டான உடல் (சரீரம்); (ைசவ .7.);; gross material body with which the subtle body is invested.

   2. ப த்த டல்; stout body.

த.வ. ெமய் டல், ப டல்

     [Skt. {} → த.  லசரீரம்]

ல த்

ல த்  tūlasittu, ெப. (n.)

    ற் ர ்( வான்மா);; individual soul.

     "உ ர ் ல த்தாத ன்" ( . .7,3, வஞா.);.

     [Skt. {} → த.  ல த் ]

லேதகம்

லேதகம் tūlatēkam, ெப. (n.)

ல சரீரம் பாரக்்க;see {}.

     " லேதகேம யன் வண் க் ம ட ம்" ( வாைனக்.  மால்.7);.

த.வ. ப டல்

     [Skt. {} → த.  லேதகம்]
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லபஞ்ச த் ய
ம்

லபஞ்ச த் யம் tūlabañjagiruttiyam, ெப. (n.)

   இைறவன் ட களிடம் (சராசரம்); ஐங்கட ள்கைளக் ெகாண்  (பஞ்ச ரத்் ); ெசய் க் ம் 
ஐந்ெதா ல்கள் ( . .1,65. ஞானப்.);; the five acts of {} performed through the agency of his five manifest forms. viz. 

ஐந்ெதா ல்கள்:  ட் ,  , சங்காரம்,  ேராபவம், அ க் ரகம்.

லபஞ்சாக்கரம்

லபஞ்சாக்கரம் tūlabañjākkaram, ெப. (n.)

லபஞ்சாடச்ரம் பாரக்்க;see {}

{}.

     " க் ம பஞ்சாக்கரேம லபஞ்சாக்கர பமாக நிற்பன" ( .ேபா.பா. 4.1, பக்.258);.

     [Skt. {} → த.  லபஞ்சாக்கரம்]

லபஞ்சாட்சரம்

 
  லபஞ்சாடச்ரம் tūlabañjāṭcaram, ெப. (n.)

வெப மாைன அ ெதய்வமாகக் ெகாண் ட ம்

     "நம வாய, என்ற ஐந்  எ த்  களாலான மான மந் ரம்";

     [Skt. {} → த. லபஞ்சாடச்ரம்]

ல தம்

ல தம் tūlapūtam, ெப. (n.)

   கண் க் ப் லனா ம் ஐந்  (பஞ்ச);  தங்கள்; the gross elements.

     " லமான ைவம் த ந் ேதாற்  த் " ( க்காளத். .உல ன்ேறா.8);.

     [Skt. {} → த.  லம் +  தம்]

லேபாதம்

லேபாதம் tūlapōtam, ெப. (n.)

   கண் க் ப் லப்ப ம் வ ; the visible body.

     " லேபாதம் வ ந்  பரமந் ரமாம்" (தத் வப்பா .2);.

     [Skt. {}+ perh. {} → த.  லேபாதம்]

ல ங்கம்

ல ங்கம் tūlaliṅgam, ெப. (n.)

   1. ேகா ரம்; temple tower, as a huge form of lingam.

     " ல ங்கமாந் " (ைசவச.ெபா .127);.

   2.  வாலயம்; temple of {} shrine.

     " ல ங்கமா ய ஆலயெமனேவ க் ம மா ய வ ங்கம் எனப்ெப ம்" ( . .12,1, மைறஞா.);.

     [Skt. {} → த.  ல ங்கம்]

லா ந்த  
நியாயம்

லா ந்த  நியாயம் dūlārundadiniyāyam, ெப. (n.)

    ண்ைமயான அ ந்த  ண் ைனக்காட்ட (நடச்த் ரம்); அதன் அ ள்ள ெபரிய ண் ன் 
(நடச்த் ரம்); கைளக் ெகாண்  ப் தல் ேபால ண்ெபா ைள ளக் தற்  அதன் சம்பந்தமான 
ப ப்ெபா ைளக் ெகாண்  ப் ட் ணரத்் ம் ெந ; nyaya in illustration of indicating that which is obscure by 
reference to a plain fact closely allied to it, as the star Arundhati is pointed out by a reference to the bigger star near it.

     " பக்கத்ைதச ் றப்  வைகயான் அ ய வாரக்் த் லா ந்த  நியாயம் பற்  அதைனச ்
றந்ெத த்ேதா தல்" ( .ேபா.பா.6,2,பக்.318);.
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-த்தல்

-த்தல் tūlittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ப த்தல்; to grow stout, bulky or corpulent. 

அவன் ேதகம் த்  ட்ட .

   2. ெப தல்; to increase, abound.

     " க் ம் ைனகள்" (ஞானவா.தாம.15);.

     [Skt. {} → த.  -த்தல்]

ெதரிசம்

ெதரிசம் terisam, ெப. (n.)

   கா வா (அமாவாைச);; new moon.

     "இரட் ய ெதரிசஞ் ேசரந்்த மலம ெயா த் " ( ைள.இந் ரன் .9);.

     [Skt. {} → த. ெதரிசம்]

ெதரிசனம்

ெதரிசனம் terisaṉam, ெப. (n.)

   1. பாரை்வ; auspicious sight, perception, view.

   2. கண் ( பரம்.);; eye.

   3. ேதாற்றம்; appearance.

     " வா தரிசனம் அழகா ந்த ".

   4. ெதய்வம் அல்ல  ெபரிேயாரக்ைளக் காண்ைக; sight as of a great person, a deity.

     "தரிசன ந் ரந்் " (ஞானவா.மாவ .48);.

   5. கன  (ெசாப்பனம்);  த ய ேதாற்றம் ( ன்.);; dream, vision, trance, supernatural appearance.

   6. கண்ணா ; mirror, looking - glass.

   7. மதக் ெகாள்ைக; religious doctrine.

     "நம  தரிசனத் க் க யப்பட்ட வாற்றால் ேத ண் டைலப் பரிகரிக்க" ( லப்.10, 85, உைர);.

     [Skt. {} → த. ெதரிசனம்]

ெதரிசனேவ

ெதரிசனேவ  terisaṉavēti, ெப. (n.)

   தாழ்ந்த மாைழ (உேலாகங்);கைள உயரந்்த மாைழ (உேலாகங்);களாக மாற்றவல்ல பச் ைல வைக; an 
alchemic agent.

     "ெதரிசனேவ  கண்ட ணம்ேபால" (ேச .ேவதாள.71);.

     [Skt. {} → த. ெதரிசனேவ ]

ெதரிசைன

ெதரிசைன terisaṉai, ெப. (n.)

   1. காட்  (உ.வ.);; auspicious sight.

   2. தரச்ன ண் யல்; hundi payable at sight.

     [Skt. {} → த.ெதரிசைன]

ெதரி -த்தல்

ெதரி -த்தல் terisittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கட ளர ்ெபரிேயாரக்ைள ம் நல் ைனப்பயன் அளிக் ம் இடத்ைத ம் ( ண்ணியதலம்); 
கா தல்; to see, behold, to obtain sight, as of an idol, a great person, a sacred place.

     [Skt. {} → த. தரி  → ெதரி -]
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ேதக்சா

ேதக்சா tēkcā, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் டாரம்; a cauldron.

     [U. {} → த. ேதக்சா]

 ேதக்சா2 tēkcā, ெப. (n.)

   வாய்கன்ற டம்; broad vessel.

     [U. {} → த. ேதக்சா.]

ேதகக்கட்டைள

ேதகக்கட்டைள tēkakkaṭṭaḷai, ெப. (n.)

   1. உடம் ன் ஒ ங்  அதாவ  உடம்ைபய த்த ஊைத த்தங் ேகாைழயா(வாத த்த 
ேலட் மமா); ய க் ணங்களின் பண்  ( ரமம்);; the characteristics of the three humours in the human 

system.

   2. உடம் ன் தத் வக் கட்டைள; the philosophical conceptions on the structure of human body.

ேதகக்கட்

ேதகக்கட்  tēkakkaṭṭu, ெப. (n.)

   1. உடம் ன் டம்; the robustness of the body.

   2. தளரவ்ற்ற உடலைமப் ; strong - built constitution.

     [Skt. {} → த. ேதகம்+கட் ]

ேதகக்கட் டல்

 
 ேதகக்கட் டல் tēkakkaḍḍuviḍal, ெப. (n.)

   உடம் ன் டம் ெக தல் (அ);  ைறதல்; decaying of the build or robustness of the body.

     [Skt. {} → த. ேதகம்+கட் டல்]

ேதகசம்பந்தம்

ேதகசம்பந்தம் tēkasambandam, ெப. (n.)

   1. உற ; blood relationship.

இனி நம் வரக்் ம் ேதகசம்பந்த ெமா ய அரத்்தசம்பந்த ல்ைல.

   2.  ணரச்்  (உ.வ.);; copulation.

ேதகநாளம்

 
 ேதகநாளம் tēkanāḷam, ெப. (n.)

   காரி ரத்தத்ைத உடம் ன் பல ப களினின்  இ தயத் ன் வல  பக்கத் ற்  ப்  ம் ஓர ்
ழல்; one of those blood vessels which return impure blood to the right side of the heart.

ேதகநிதானம்

ேதகநிதானம் tēkanitāṉam, ெப. (n.)

   1. ேநா ன் ரவ் பம்; premonitory symptoms of the disease.

   2. ேநாய்களின் ணங்கைள வரிக் ம் ஓர ்வடெமா  ல்; an Ayurvedic science determining the quality of 
diseases.

ேதகப்ப ற்

 
 ேதகப்ப ற்  tēkappayiṟci, ெப. (n.)

   உடம் ன் வ ற் ம் (ஆேராக் யத் ற் ம்); பலப்ப த்த ம் ேவண் ,  னப்ப  ப தல்; the art or 
practice of taking exercise for health and strength callesthenic performances.

த.வ. உடற்ப ற்
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ேதகபரிவரத்்தம்

 
 ேதகபரிவரத்்தம் tēkabarivarttam, ெப. (n.)

   இ தயத் னின்  கண்டைர வ யாய்ப் ரிந்  உடம்  வ ம் ெசவ் ரத்தமாய்ப் பர  
ம ப ம் நாளங்கள் வ யாய் காரிரத்தமாக இ தயத் ற்  ெசல் ம் கற்ேறாட்டம்; the circulation of the 
blood from the heart through aorta and other arteries throughout the body and back through the veins.

ேதகபலம்

ேதகபலம் tēkabalam, ெப. (n.)

   1. உடல் வ ைம; strength of the body.

   2.  ; Indian sparrow, so called from its giving strength and vigour to the system when consumed.

   3. மஞ்சள்; turmeric.

ேதகபல னம்

 
 ேதகபல னம் tēkabalavīṉam, ெப. (n.)

   உடம் ன் வ ைமக் ைறபா ; bodily weakness, physical debility.

ேதகம்

 
 ேதகம் tēkam, ெப. (n.)

   உடம்  ( டா);; body.

     [Skt. {} → த. ேதகம்]

ேதக றல்

 
 ேதக றல் tēkamūṟal, ெப. (n.)

   உடம்  வளமாதல்; growing stout through nourishment.

ேதகெம

 
 ேதகெம  tēkamelivu, ெப. (n.)

   உடம் ைளப் ; general or physical debility general weakness.

ேதகவைமப் ல்

ேதகவைமப் ல் tēkavamaippunūl, ெப. (n.)

   1. உடம் ன் கட் ப்பாடை்ட ம் ல்; that branch of science dealing with the physiological structure of the body- 
physiology.

ேதகளி பநியாயம்

 
 ேதகளி பநியாயம் tēkaḷitīpaniyāyam, ெப. (n.)

   இைடக ல் ைவத்த ளக்  இ ற ம் ஒளி வ  ேபால ஒ  ெபா ள் இைட னின்  
இரண் டத் ம் ப ன்  வ ம் ெந ;{} of the lamp at {}, illustrating how one abject serves simultaneously a two-fold 
purpose as the lamp at {} lights the portions on either side.

ேதகாத் மவாதம்

 
 ேதகாத் மவாதம் tēkāttumavātam, ெப. (n.)

   உடேல ஆதன் (ஆன்மா); என்  ம் சா வாகமதம்; materialism that identifies the soul with the body.

     [Skt. {} → த. ேதகாத் மவாதம்]

ேதகாதனம்

ேதகாதனம் tēkātaṉam, ெப. (n.)

   ைக ன் ேமற் ைக மலர ரிய ம் கண்கள் னி க்ைகப் பாரக்்க ம் அைம ம் ஒக இ க்ைக 
(ேயாகாசன); வைக. (தத் வப்.107,உைர);; cyogal sitting posture with the back of one hand placed against the palm 
of the other the eyes being fixed at the tip of the nose.

     [Skt. {} → த. ேதகாதனம்]
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ேதகாப் யாசம்

ேதகாப் யாசம் tēkāppiyācam, ெப. (n.)

   1. உடம் ன் ப ற் ; bodily or physical exercise.

   2. அடேயாகத் ற்  உடம் ன் உைழப் ; bodily exercise indispensible or Hutha yoga.

த.வ. உடற்ப ற்

ேதகாேராக் யம்

 
 ேதகாேராக் யம் tēkārōkkiyam, ெப. (n.)

   உடம் ன் நலநிைலைம; healthy condition of the body.

ேதகான்மவா

ேதகான்மவா  tēkāṉmavāti, ெப. (n.)

   ேதகாத் ம ஊைத (வாத);க் ெகாள்ைக னன் ( .ேபா.பா.பக்.36. ப்.);; a follower of the doctrine of {}.

     [Skt. {}+atma → த. ேதகான்மாவா ]

ேத

ேத 1 tēki, ெப. (n.)

   1. ஆதன்; soul.

     "ேதக ந் ேத ம் ( மந்.1785);.

   2.  ல்  (மைல);; joneysuckle mistletoe, loranthus.

     [Skt. {} → த. ேத ]

 ேத 2 tēki, ெப. (n.)

   1. உடம்ைப உைடயவன்; any person embodied.

   2.  ல் ரி; parasitic plant.

   3.  வாத் மா; individual soul or life.

     [Skt. {} → த. ேத ]

ேத ெயனல்

ேத ெயனல் tēkiyeṉal, ெப. (n.)

   ஈ என இரத்தற் ப் ; expr. signifying one's request for alms.

     "ஐயத் ேத ெயனச ்ெசப் " (ைசவச.ெபா .366);.

ேதக

ேதக  tēkasu, ெப. (n.)

   1. ஒளி; splendour.

   2. கண் ளக்கம்; clearness of the eyes.

   3. உடம் ன் வனப் ; the heating and strengthening faculty of the human frame seated in the bile.

   4.  ந் ; semen virile.

   5. உ ர ்( ராண); வ ; vital power.

ேதசத் ேரா

 
 ேதசத் ேரா  tēcatturōki, ெப. (n.)

   நாடை்டக் காட் க் ெகா ப்பவன், நாட் க் த் ைம ெசய்பவன்; traitor.

த.வ. தாயகக்கயவன்

ேதச

 
 ேதச  tēcamugi, ெப. (n.)

   அர ைறய காரி (யாழ்.அக.);; head of the revenue department.

     [Skt. {} + mukhya → த. ேதச ]
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ேதசா

 
 ேதசா tēcā, ெப. (n.)

   ஒ  பண் ( ன்);; a melody- type.

     [Skt. {} → த. ேதசா]

ேதசாசாரம்

 
 ேதசாசாரம் tēcācāram, ெப. (n.)

   நாட்  வழக்கம்; customs, usages and manners of a country.

     [Skt. {} → த. ேதசாசாரம்]

ேதசாந்தரம்

ேதசாந்தரம் tēcāndaram, ெப. (n.)

   1. அயல் நா ; foreign country.

   2. நிலந க்ேகாட் ன் ெதாைல ;   3. நிலந க்ேகாட் ன் ெதாைலைவ கணிப் ச ்ெசய்ய உத ம் 
கணனபாகம் ( ன்.);;

ேதசாந்தரேரைக

 
 ேதசாந்தரேரைக tēcāndararēkai, ெப. (n.)

   ஒ த் ன் மங்கள நாண் (தா ); வ ைமையக் ப்பதாகக் க தப்ப ம் உள்ளங்ைக வரி 
(இேரைக); வைக. ( வா . ற.);; a distinctive mark in the palm of a woman, believed to denote a long period of 
married life.

ேதசாந் ரம்

 
 ேதசாந் ரம் tēcāndiram, ெப. (n.)

   ேநாக்கம் எ ன்  நாட் ன் பல இடங்க க் ம் தன் ப்பப்ப  ெசல் ம் பயணம்; moving about 
places free from responsibilities.

ேதசாந் ரம் ேபா ேறன் என்  ழவர ் ளம் ட்டார.் (இ.வ.);

ேதசா மானம்

 
 ேதசா மானம் tēcāpimāṉam, ெப. (n.)

   தாய் (நாட் ப்); பற் ; love of one's country.

     [Skt. {} → த. ேதசா மானம்]

ேத கப் ரபந்தம்

 
 ேத கப் ரபந்தம் tēcigabbirabandam, ெப. (n.)

   ேவதாந்த ேத கர ்த ல் இயற் ய ப வல் ( ரபந்தம்); ெதா ; Tamil poems composed by {}.

     [Skt. {}+pra-bandha → த. ேத கப் ரபந்தம்]
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ேத கம்

ேத கம்1 tēcigam, ெப. (n.)

   1. அவ்வந்நாட் ச ்ெசால்; provincialism, local idiom, word peculiar to a province.

   2. அயல்நாட் ச ்ெசால்; foreign terms introduced into a language.

     "ேத கச ்ெசால்ேலா  ெச வட ெமா ைன" ( . .2,உைர);.

   3. இயற்ெசால்,  ரிெசால்,  ைசசெ்சால், வடெசால் என இைசப்பாடல்களில் வ ம் ெசாற்பயன்பா  
( லப்.3:47, உைர);;   4.  த் வைக (அக.நி.);; a kind of dance.

   5.  ந்தகம் (இந் த்தானி); ேபான்ற அயல் நாட் ப்பண்; foreign melody-type as Hindustani.

     [Skt. {} → த. ேத கம்]

 ேத கம்2 tēcigam, ெப. (n.)

   1. ஒளி; light, lustre, brightness.

     "பல் ைனத் ேத கம் படத் ைடத் " ( வக.1480);.

   2. ெபான் ( ங்.);; gold.

   3. அழ  ( ங்.);; beauty.

     [Skt. {} → த. ேத கம்2]

ேத கன்

ேத கன் tēcigaṉ, ெப. (n.)

   1.   ( ங்.);; spiritual teacher preceptor.

     " ன்னரத்்  ேத கரப்் ைழத் " (கம்பரா. ைல.109);.

   2.  வணிய ( வ);ச ்சமய (ைசவம்);  க்கள் வ ப் ன ள் ஒ  சாரான்; title of a section of Non-Brahmin 
briestly caste.

     "வாய்ைமத  யாகராச ேத கேன" (இலக். .ப கம்);. 

   3 மடா ப க்  வழங் ம் பட்டப் ெபயர;் title of the head of a mutt.

     "அம்பலவாண ேத கன்" ( னாட். ர.  அம். ள்.1);.

   4. தந்ைத ( தா.);; father.

     "ேத கன் வரங் ைற ப த் டா" (காஞ் ப் . இேர .13);

   5. மனம் ேபான ேபாக் ல் ற் த் ரிபவன் (ேதசாந்தரி); ( ங்.);; traveller, wanderer, foreigner.

   6. வணிகன் ( ங்.);; merchant.

   7. ேவதாந்த ேத கர;்a {}.

   8. ஆ ரியன் (உபாத்  யாயன்);; teacher.

     "எங்கள் ேத கன ப்பான்" (ெபரிய .  ைறகண்ட .5);.

     [Skt. {} → த. ேத கன்]

ேத ரஞ்

ேத ரஞ்  tēcūrañju, ெப. (n.)

   1. ேவட் ன் ஒரத் ல் அைமக் ங் கைரவைக; a kind of straight broder of red colour about one or more inches in 
breadth, woven along the selvedge of men's cloths.

ேத ரான்ேவட்

 
 ேத ரான்ேவட்  tēcūrāṉvēṭṭi, ெப. (n.)

   காஞ் ரம் பட் க்கைர ேவட் ; cloth with crushed-strawberry-coloured silk broder.

585

www.valluvarvallalarvattam.com 18021 of 19068.



ேதேசாமயம்

ேதேசாமயம் tēcōmayam, ெப. (n.)

   1. ேபெராளி; splendour, light, brilliance.

     "அ வான ெதய்வேம ேதேசாமயானந்தேம" (தா . ேதேசா.);.

   2. அழ  (யாழ்.அக.);; beauty.

     [Skt. {}-maya → த. ேதேசாமயம்]

ேத

ேத  tēti, ெப. (n.)

   மாதத் ன் ஒ  ப யா ய நாள்; date, day of the month.

     "மா த் ங்களில் தற்ேற ல்" ( வக.493,உைர);.

த.வ. பக்கல்

     [Skt. tithi → த. ேத ]

ேத மைழ

 
 ேத மைழ tētimaḻai, ெப. (n.)

   ஐந் ய ல் (பஞ்சாங்கம்);  ப் ட் ள்ள நாளிற் ெபய் ம் மைழ (உ.வ.);; rain that falls on the date 
specified in the calendar.

த.வ. பக்கல்மைழ

     [Skt. tithi → த. ேத  + மைழ]

ைதத் யர்

 
 ைதத் யர ்taittiyar, ெப. (n.)

     என்பவளின் ள்ைளக ம் ப ெனண்கணத் ள் ஒ  வைக ன மான அரக்கர ்( ங்.);; Asuras, as 
sons of Diti, one of {}.

     [Skt. daitya → த. ைதத் யர]்

ைதத் யன்

 
 ைதத் யன் taittiyaṉ, ெப. (n.)

   உடம்  அல்ல  உட ப்  (அவயவம்); ப த்தவன்; man with a body of great size giant.

ைதத் ரியன்

ைதத் ரியன் taittiriyaṉ, ெப. (n.)

   எ ர ்ேவதத் ல் ைதத் ரிய சாைகையச ்ேசரந்்தவன்; a follower of the {} recension of the yajur-{}.

     "ஐந்தழ ேலாம்  ைதத் ரியன்" ( வ்.ெபரிய . 5.5.9);.

     [Skt. {} → த. ைதத் ரியன்]

ைதத் ரயீசம்
ைத

 
 ைதத் ரீயசம் ைத daiddirīyasammidai, ெப. (n.)

   ைதத் ேரேய னிவரால் (ரி ); ெசய்யப்பட்ட ஓர ்ஆ ள் ேவத ல்; an Ayurvedic science compiled by 
Thithreya sage.

ைதரியம்

 
 ைதரியம் tairiyam, ெப. (n.)

   மனத் ணி ; courage, self-confidence.

     [Skt.dhairya → த. ைதரியம்]
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ைதலம்

ைதலம் tailam, ெப. (n.)

   1. நல்ெலண்ெணய் ( டா.);; sesame oil.

   2. ஆமணக்ெகண்ெணய் ( .அ.);; castor oil.

   3. எண்ெணய்; oil, unguent.

   4. மண(வாசைன);ப் பண்டங்க  ெளான்  ( லப். 14, 108, உைர.);; fragrant oil.

   5.  ட ்ெடண்ெணய் ( ன்);; essential vegetable oil, balsam, medicinal oil.

   6. மரசச்த்  ( ன்.);; sap of a tree or plant.

     [ ல் (எண்);- ல் →  லம் → Skt. Taila → த. ைதலம்]

ைதலமாட் -தல்

ைதலமாட் -தல் dailamāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. எண்ெணய்க்காப் தல்; to anoint the head or body.

   2. உடைல எண்ெணய்யால் ேச த்  ைவத்தல்; to preserve a corpse by immersing it in oil, embalm.

     "ைதலமாட்  படலம்" (கம்பரா.);.

ைத கம்

ைத கம் taivigam, ெப. (n.)

   1. கட ள் தன்ைம ள்ள ; the supernatural;

 that which relates to the gods.

     " த்தக ங்  நண் ம் ைம ைத கமாம்" ( வாத.  . வ .17);.

   2. ஆ ைத கம் பாரக்்க;see {}.

     "ைத க மா ய ன் ல்" ( வத .ேகா .62);.

   3. ைத க ங்கம் பாரக்்க;see taivikalingam.

     "சயம் ந் ைத க ம்" (ைசவச.ெபா .431);.

ைதனாத்

ைதனாத்  taiṉāttu, ெப. (n.)

   1. பணியமரத்்தம்; appointment.

   2. ேவைலயாள்; peon, personal attendant.

     [U. {} → த. ைதனாத் ]

ைதனாத் சே்சவக
ன்

 
 ைதனாத் சே்சவகன் taiṉāttuccēvagaṉ, ெப. (n.)

   ெதா ல் கற் க்ெகாள் ம் ெபா ட் ச ்சம்பள ல்லாமல் ேவைல பாரக்் ஞ் ேசவகன் ( ன்.);; a 
volunteer peon.

ைதனியம்

ைதனியம் taiṉiyam, ெப. (n.)

   1. எளிைம; poverty, affliction, depression.

   2.  ழ்ைம ( ன்.);; meanness.

   3. இவறன்ைம (உேலாபம்); ( ன்.);; covetousness.

     [Skt. {} → த. ைதனியம்]
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ேதாகம்

ேதாகம்1 tōkam, ெப. (n.)

    ழந்ைத; child.

     [Skt. {} → த. ேதாகம்]

 ேதாகம்2 tōkam, ெப. (n.)

    ைம ( டா.);; smallness, minuteness, trifle.

     [Skt. {} → த. ேதாகம்]

 ேதாகம்3 tōkam, ெப. (n.)

   வ த்தம் ( க்கம்);; grief.

     "ேதாக ெமா க்கத் தந் ர"் (இராமநா.உ த்.60);. [Perh. {} → த. ேதாகம்]

 ேதாகம்4 tōkam, ெப. (n.)

   பால்; milk.

     [Skt. {} → த. ேதாகம்]

ேதாசம்

ேதாசம் tōcam, ெப. (n.)

   1.  ற்றம்; fault.

   2. பாவம்; sir, guilt.

   3.  ைற; defect, lack.

   4. நா க்ெகா ப் ; disorder of the humours of the body.

   5. கண்ேண  தலானவற்றால்

   வ ந் ங் ; illness believed to be due to the evil eye.

     [Skt. {} → த். ேதாசம்]

ேதாடம்

ேதாடம் tōṭam, ெப. (n.)

ேதாசம் பாரக்்க;see see {}.

     "ஐம் தத்தாேல யலக்க ந்த ேதாடமற". (தா .எந்நாடத்த் வ.1);.

ேதாட ர்ச் தம்

ேதாட ரச்் தம் dōṭamūrccidam, ெப. (n.)

   ப ைமநிறங் காட் ம் மரகதக் ற்ற வைக ( ைள.மாணிக்.68);; a flaw in emerald giving the colour of 
grass.

ேதாடேலசம்

ேதாடேலசம் tōṭalēcam, ெப. (n.)

   தாமைர ைல நிறங் காட் ம் மரகதக் ற்றவைக ( ைள.மாணிக்.68);; a flaw in emerald giving the 
colour of lotus leaf.

     [Skt. {} → த. ேதாடேலசம்]

ேதாத் ரம்

ேதாத் ரம் tōttiram, ெப. (n.)

   1.  கழ்ச் ; praise, laudation, eulogy, panegyric.

   2. வணக்கெமா , வ பா ; words of salutation.

     "இ க்ெகா  ேதாத் ர யம் னர"் ( வாச.20.4);.

   3. ேதாத் ரப் பாட்  பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. ேதாத் ரம்]
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ேதாத் ரி-த்தல்

ேதாத் ரி-த்தல் tōttirittal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

    கழ்தல்; to praise, extol, belaud.

     "எளிய ேரந் ய த் த ெளன்  ேதாத் ரித்தார"் ( நாயக .75.336);.

     [Skt. {} → த. ேதாத் ரி]

ேதாப்பறா

ேதாப்பறா tōppaṟā, ெப. (n.)

   1.  ைரக் க் ெகாள் ைவக் ம் ைப; leather bag used in feeding horses.

   2. நீரிைறக் ம், ேதாலான க  வைக; leather bucket for drawing water.

     [U. {} → த. ேதாப் றா]

ேதாயசம்

 
 ேதாயசம் tōyasam, ெப. (n.)

   தாமைர (சங். அக.);; lotus.

     [Skt.  {} → த. ேதாயசம்]

ெதளட் யம்

 
 ெதளட் யம் teḷaṭṭiyam, ெப. (n.)

    செ்சயல் (உ.வ.);; mischievousness.

     [Skt. {} → த. ெதௗஷ் யம்]

ெதளத் யம்

ெதளத் யம்1 teḷattiyam, ெப. (n.)

   1.  ; message, mission.

   2. ஒ த் ையக் ட் ைக; pimping pandering.

     [Skt. dautya → த. ெதௗத் யம்]

 ெதளத் யம்2 teḷattiyam, ெப. (n.)

   ேபாற் ,  கழ் (யாழ்.அக.);; praise.

     [Skt. stauya → த. ெதளத் யம்]

ெதள கம்

 
 ெதள கம் deḷadigam, ெப. (n.)

    த்  ( .அ.);; pearis.

     [Skt. tautika → த. ெதௗ கம்]

ெதள யன்

ெதள யன் teḷamiyaṉ, ெப. (n.)

   பாண்டவர ்கரணக்  ( ேரா தன்);; the priest of the {}.

     "ெதள ய னிையக் கண் " (பாரத. ெரளப .9);.

     [Skt. dhaumya → த. ெதள யன்]

ெதளர்ப்பல் யம்

 
 ெதளரப்்பல் யம் teḷarppalliyam, ெப. (n.)

   வ ன்ைம; weakness of mind or body.

     [Skt. daurbalya → த. ெதளரப்்பல் யம்]
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ெதளேலயம்

 
 ெதளேலயம் teḷalēyam, ெப. (n.)

   ஆைம ( .அ.);; turtle.

     [p]

ெதளவாரிகன்

 
 ெதளவாரிகன் teḷavārigaṉ, ெப. (n.)

   வா ல் காப்ேபான் (சங்.அக.);; doorkeeper.

     [Skt. {} → த. ெதௗவாரிகன்]

நக்சா

நக்சா nakcā, ெப. (n.)

   படம் (C.G.57);; picture, plan, map.

     [Ar. naqsha → த. நக்சா]

நக்த்சமாகர்

 
 நக்த்சமாகர்  naktcamākarcu, ெப.(n.)

   க லக் ப்ேப  (C.G);; account of cash receipts and disbursements.

     [Ar. naqdi-{} + {} → த. நக்த்சமாகர் ]

நக்

நக்  nakti, ெப.(n.)

   க லம் (C.G.145);; treasury.

     [Ar. naqdi → த. நக் ]

நக் மா தா
நக் மா தா nagtigumācutā, ெப.(n.)

   க லக்கணக்கர ்(C.G.145);; treasury clerk, cash-keeper.

நக் ட்டா

நக் ட்டா naktisiṭṭā, ெப.(n.)

   க லத் ல் வ மானத்ைதப் ப  ெசய் ம் ப ேவ  (C.G. 145);; account showing cash receipts in a 
treasury.

     [Ar. {} → த. நக் ட்டா]

நகத்

 
 நகத ்nagat, ெப. (n.)

   ைகப்பணம் (ெராக்கம்);; ready money, cash.

     [Aг. naqad → த. நகத]்

நகத் சா ன்

 
 நகத் சா ன் nagattucāmīṉ, ெப. (n.)

    ைணயத ்ெதாைக; cash security.

     [Ar.naqad+{} → த. நகத் சா ன்]

நகத்பா

 
 நகத்பா  nagatpāpu, ெப. (n.)

    ன் த்தல், ேவளாளரக்ளல்லாதார ் ப் , ெதன்ைன மா ளி த ய ள்ள ேதாட்டம் 
இவற் க்  வாங்கப்ப ம் வரி (R.T);; a tax on tank fishery, on the houses of those not engaged in agriculture and on 
coconut, mango and tamarind topes.

     [Ar.naqad+{} → த.நகத்பா ]
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நகதா

 
 நகதா nagatā, ெப. (n.)

   காக்காய்சச்ரிைக ல் (இ.வ.);; imitation lace-thread.

நக

நக  nagadi, ெப. (n.)

   1. பணக்காரன்; person having ready money.

   2. ெபாற்கட்  த யன; bullion, gold or silver in the

 mass.

   3. பணமாகச ்ெச த் ம் நிலத் ரை்வ (R.T);; land revenue in money.

   4. நக்  (C.G); பாரக்்க;see nakti.

     [Ս. ոaqdi → த. நக ]

நகேராபாந்தம்

 
 நகேராபாந்தம் nagarōpāndam, ெப. (n.)

   நகெரல்ைல (யாழ். அக.);; outskirts of a city.

     [Skt. {} → த. நகேராபாந்தம்]

நகெரளட

 
 நகெரளட  nagareḷaḍadi, ெப. (n.)

   வாைழ (சங்.அக.);; plantain tree.

ந சன்

ந சன் nagusaṉ, ெப. (n.)

   100  ைரேவள்  ெசய்ததற் ப் பயனாக இந் ரப்பட்டம் ெபற் ச ் ைகேய ச ்ெசல் ைக ல் 
அச் ைக கா ேவா ள் ஒ வரான அகத் யரால் சா க் கப்பட் ப் பாம் வமைடந்த (நில ); 
சந் ர லத்தரசன்; a king of the lunar race who obtained possession of Indra's throne as a reward for having performed 
100 horse-sacrifices, offended Agastya, one of his palanguin - bearers, and was cursed by him and turned into a serpent.

     [Skt. {} → த. ந சன்]

ந ந்தா

 
 ந ந்தா nasindā, ெப. (n.)

   கணக்கர ்(C.G.);; accountant, clerk.

     [U. {}-sindah → த. ந ந்தா]

ந ப்

ந ப் nacīp, ெப. (n.)

   1. ஊழ்; fate, destiny

   2. ஆ ழ்; good luck, fortune.

     [U. {} → த. ந ப்]

நடச்த் ர ஆ

 
 நடச்த் ர ஆ  naṭcattiraāpīcu, ெப. (n.)

   வான்மண்டலத்ைதப்பற்  ஆராய்ச்  ெசய் ம் தலம் (இக்.வ.);; observatory.

த. வ. வானாய் க் டம்

     [Skt.{} + E. office → த. நடச்த் ர ஆ ]
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நடச்த் ரக்

 
 நடச்த் ரக்  naṭcattirakkuṟi, ெப. (n.)

   அச் ப்ப ப் ல் ண் ன் வ வைமந்த ப்பைடயாளம்; asterisk.

த. வ.  ண் ன்

நடச்த் ரகன்

 
 நடச்த் ரகன் naṭcattiragaṉ, ெப. (n.)

நடச்த் ைரயன் பாரக்்க;see {}.

நடச்த் ரசக்கரம்

நடச்த் ரசக்கரம் naṭsattirasakkaram, ெப. (n.)

   1.  ண் ன் மண்டலம்(யாழ். அக.);; stellar sphere.

   2. நில  மண்டலத் ற் ரிய உ க்  (நடச்த் ரங்கள்); ( ன்);;   3. கலப்ைபச ்சக்கரம் த யன 
ேபாலக் கணிய (ேசா ட); கணனத் க் ரிய சக்கர வைக;     [Skt. {} → த. நடச்த் ரம்+சக்கரம்]

நடச்த் ரசாைல

 
 நடச்த் ரசாைல naṭcattiracālai, ெப. (n.)

   வானத் ற்ெசல் ம் க ரவன் நாண் ன்கள் த யவற்ைறப் பாரத்் க் கணிக் ங்களம்; observatory.

த. வ. உ க்கணிப் க் களம்

     [நடச்த் ரம் + சாைல]

     [Skt. {} → த. நடச்த் ரசாைல]

நடச்த் ர ரகம்

 
 நடச்த் ர ரகம் naṭcattiracīragam, ெப. (n.)

   ெப ஞ் ரகம் ( .அ.);; common anise.

நடச்த் ர பம்

 
 நடச்த் ர பம் naṭcattiratīpam, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ளக்  ( ன்.);; a kind of lamp.

த. வ. உ ளக்

     [Skt. {} + dipa → த. நடச்த் ர பம்]

நடச்த் ரேந

நடச்த் ரேந  naṭcattiranēmi, ெப. (n.)

   1. நில ; moon.

   2.  மால்;{}.

   3.  வ ண் ன்; the pole star.

     [Skt. {} → த. நடச்த் ரேந ]

நடச்த் ரப்பணி

 
 நடச்த் ரப்பணி naṭcattirappaṇi, ெப. (n.)

   ஒ வைக ேமற் ( தான);கட் ; a kind of ornamentation in a canopy.
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நடச்த் ரப்பப்பளி

 
 நடச்த் ரப்பப்பளி naṭcattirappappaḷi, ெப. (n.)

    ைடைவ வைக; a kind of saree.

     [Skt. {} + pappali → த. நடச்த் ரப்பப்பளி]

நடச்த் ரப் ரமா
ணம்

 
 நடச்த் ரப் ரமாணம் naṭcattirappiramāṇam, ெப. (n.)

    ண் னின் (நடச்த ் ரத் ன்); அள  ( ன்);; the dimension of a Star.

     [Skt. nak satra + {} → த. நடச்த் ரப் ரமாணம் ]

நடச்த் ரப்ெபா த்
தம்

நடச்த் ரப்ெபா த்தம் naṭcattirapporuttam, ெப. (n.)

   பத் வைகக் க யாணப் ெபா த்தங்க ள் மணமக்களின் றப்  ஒைரகளின் (வ வரரக்ளின் 
ெசன்ம நடச்த் ரங்களின்); இைச  (ேசா ட.  ந். 195);;த. வ. நாள் ன் ெபா த்தம்

     [Skt. naksata → த. நடச்த் ரம்]

நடச்த் ரபதம்

நடச்த் ரபதம் naṭcaddirabadam, ெப. (n.)

    ண் ன் (நடச்த் ர); பத ; the region of the stars.

     "சந் ரபதத் க்  ேமேல றா ரக் காதமா  உண் ேற நடச்த் ரபதம்" ( வ்.  ெந ந். 5.  யா.);

த. வ.  ண் ன் பத

     [Skt. naksatra → த. நடச்த் ரம்]

நடச்த் ரபத

நடச்த் ரபத  naṭcaddirabadavi, ெப. (n.)

   1.  ண் ன் வானம்; starry sky.

   2. அறம் ரிந்ேதாரில் ஒ  வைக னர ்தம் மரணத் ன் ன் அைட ம் ண் ன் மண்டலம்; region of 
stars, as the abode of those who have done certain deeds of religious merit.

   3. அறத் ன் பயனாக ம ைம ல் ண் னாய் ளங் பவரக்ளின் நிைல; state of the soul becoming a 
star as a result of certain deeds of religious merit. த. வ. உ மண்டலப்பத

     [Skt. naksatra → த. நடச்த் ரம்]

நடச்த் ரம்

நடச்த் ரம் naṭcattiram, ெப. (n.)

   1.  ண் ன் ட்டம் வானமண்டலத் ல் ேதான் ம் வான ன்; star (in astronemy); a special

 form of constellation called aferism in the moon's path;

 star in general. 2. (அ னி, பரணி, காரத்் ைக, உேரா ணி,  க ரிடம்,  வா ைர,  னர் சம், 
ரம், ஆ யம், மகம்,  ரம், உத் ரம், அஸ்தம்,  த் ைர,  வா ,  சாகம், அ ஷம், ேகடை்ட, 
லம்,  ராடம், உத் ராடம்,  ேவாணம், அ ட்டம், சைதயம்,  ரட்டா , உத் ரட்டா , இேரவ  

என் ம், இ பத்ேத  நாண் ன்;

   3.  ங்கள் , நாண் னில் தங் செ்சல் ங் காலம்; period during which the moon is passing through an asterism.

த. வ. நாண் ன், உ .

     [Skt. {} → த. நடச்த் ரம்]

நடச்த் ரமண்டலம்

 
 நடச்த் ரமண்டலம் naṭcattiramaṇṭalam, ெப. (n.)

    ண் ன் வட்டம் ( ன்);; the starry heavens.

த. வ. உ மண்டலம்

     [Skt. {} → த. நடச்த் ரம்]
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நடச்த் ரமாதம்

நடச்த் ரமாதம் naṭcattiramātam, ெப. (n.)

   அ னி தல் இ பத்ேத  நடச்த் ரங் கைளக் ெகாண்  கணிக்கப்ப ம் மாதம் ( தான. 
ணா ண. 80 உைர);; sidereal month.

     [Skt. {} → த. நடச்த் ரம்]

நடச்த் ரமாைல

நடச்த் ரமாைல naṭcattiramālai, ெப. (n.)

   1.  ண் ன் ட்டம்; constellation, star group.

   2. நில க் ரித்தான 27  ண் ன்கள் ( ன்);; lunar zodiac.

   3. நட ்சத் ர  பாரக்்க;see {}.

   4.  ண் ன் கைளப் பற் க் ம் ஒ  கணிய ல் ( ன்);; a treatise on the lunar constellations.

   5. இ பத்ேத  பாடல் ெகாண்ட ற் லக் ய

   வைக; a poem of twenty seven stanzas.

த. வ. உ மாைல

நடச்த் ர ன்

 
 நடச்த் ர ன் naṭcattiramīṉ, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் கடல் ன்; a kind of sea fish - star fist.

த. வ. உ ன்

நடச்த் ரவாணம்

 
 நடச்த் ரவாணம் naṭcattiravāṇam, ெப. (n.)

   வானெவ ப்  (ஆகாசவாண); வைக; a kind of rocket.

த. வ. உ வாணம்

     [Skt. {} → த.  நடச்த் ரவாணம்]

நடச்த் ர

நடச்த் ர  naṭcattiravīti, ெப. (n.)

   1. நில  உலா ம் வானவ ; moons's path in the zodiac.

   2.  ண் ன்கள் ெச ந்  ேதான் ம் பால்  மண்டலம்; the milky way.

நடச்த் ைரயன்

நடச்த் ைரயன் naṭcattiraiyaṉ, ெப. (n.)

   1.  வா த் ரரக்டைனக் ெகா க் ம்ப  அரிசச்ந் ரைன வ த் யவனான பாரப்் பனன்; the 
Brahmin who harassed {} to pay his dues to {}.

   2. கடன் ட் வ ற் ெகா ேயான் (உ.வ.);;а cruel oppressor, dun.

த. வ. ெகா ங்ேகடன்

நட்டசந் ரன்

 
 நட்டசந் ரன் naṭṭasandiraṉ, ெப. (n.)

   ேதய் ைற;     [Skt. {} → த. நட்ட(ன்);]

நட்டப்ப த் -தல்

நட்டப்ப த் -தல் naḍḍappaḍuddudal,    5. ெச. . . (v.i.)

   அ  உண்டாக் தல் ( ன்);; to cause damage, involve in loss.

     [Skt. {} → த. நட்டம்]

நட்ட -த்தல்

நட்ட -த்தல் naṭṭamiṟuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ேசதத் ற்  ஈ  ெகா த்தல்; to make good a loss, indemnify. 

த. வ. ஈ தரல்

     [Skt. {} → த. நட்டம்]
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நட்டவாளி

நட்டவாளி naṭṭavāḷi, ெப. (n.)

   1. நட்டப் பட்டவன்; one who sustains loss, loser.

த. வ. இழப்பாளி

நடை்ட

நடை்ட naṭṭai, ெப. (n.)

   1.  லக் ம் ,  ம் ; mischief.

   2. கண்டனம்; criticism, censure.

     [Skt. {} → த. நடை்ட]

ந

 
 ந  nadi, ெப.(n.)

   ஆ  ( வா.);; river.

     [Skt. nadi → த. ந ]

ந க் ைர

 
 ந க் ைர nadikkudirai, ெப.(n.)

   நீரய்ாைன; hippopotamus.

     [ந  +  ைர]

ந ேகள்வன்

 
 ந ேகள்வன் nadiāḷvaṉ, ெப. (n.)

ஆ களின் நாயகனான வ ணன் ( ங்.);;{},

 as Lord of the Rivers.

     [ந  + ேகள்வன்]

ந சரம்

 
 ந சரம் nadisaram, ெப.(n.)

   ஆற் சச்ாரப்ாகப் றந்த யாைன ( வா.);; elephant born and bred up on the banks of a river.

     [ந  + சரம்]

ந ரம்

 
 ந ரம் nadidīram, ெப.(n.)

   ஆற்றங்கைர; bank of a river.

     [ந  +  ரம்]

ந லம்

 
 ந லம் nadimūlam, ெப.(n.)

   ஆ  ேதான் ம் இடம்; source of river.

     [ந  +  லம்]

ந மா கம்

ந மா கம் natīmāturugam, ெப.(n.)

   ஆற் ப் பாய்சச் ள்ள நிலம்; land irrigated by a river.

     "ந மா கம் இரண்   ைளைகயாேல" (ஈ . 1: 1 : 1,  );.

     [Skt. nadi + {} → த. ந மா கம்]
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ந வடம்

 
 ந வடம் natīvaḍam, ெப.(n.)

   க ப்  ஆலமரம் ( .அ.);; black banyan tree.

நபம்

நபம் nabam, ெப.(n.)

   1. வானம் ( டா.);; sky.

     "நப ல்" (பாரத. சடா. 8);.

   2. மடங்கல் (ஆவணி); மாதம்; the month {} = August - september.

   3. காரக்ாலம் (இலக். அக.);; rainy season.

     [Skt. nabhas → த. நபம்]

நபர்

நபர1் nabar, ெப.(n.)

   மாந்தன், ஆள்; person, individual.

     ' ற்றம் சாட்டப்பட்ட நபைரத ் ைற னர ்ேத  வ றாரக்ள்', 'இந்தக் க தத்ைதக் ெகாண் வ ம் 
நபரிடம் பணத்ைதக் ெகா க்க ம்'. (இ.வ.);

த.வ. ஆள்

     [U. nafar → த. நபர]்

நபரக்

 
 நபரக்  nabarkadi,  . .எ.(adv.)

   ஒவ்ெவா  வ க் ; individually.

த.வ. ஆள்வாரி

     [U. nafar + gatti → த. நபரக் ]

நபரக் ைபசல்

 
 நபரக் ைபசல் nabarkadibaisal, ெப.(n.)

   ஒவ்ெவா வ க் ம் தனித்தனியாக ெசய் ம்  (C.G.);; individual settlement.

     [நபரக்  + ைபசல்]

நபரச்ா ன்

 
 நபரச்ா ன் nabarcāmīṉ, ெப.(n.)

   ஆட ் ைண (C.G.);; personal security.

     [Skt. Nafar  + {} → த.நபரச்ா ன்]

நபனம்

நபனம் nabaṉam, ெப.(n.)

   1. நீராட்டம்; bathing.

     " ன்ைம நபனமா " ( வப்.  ரபந்.இட்ட. அ ேஷ. 9);.

   2.  க்காட் ப் (அ ேடகப்); ெபா ைளத் ய்ைம ெசய் ஞ் சடங் ; ceremony of purifying articles 
used in bathing an idol.

     "சம் ேராக்கணநபனம்" ( வாைனக். ேகாசெ்சங். 40);.

     [Skt. snapana → த. நபனம்]
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நபனமண்டபம்

 
 நபனமண்டபம் nabaṉamaṇṭabam, ெப.(n.)

   க வைறக்  (கரப்்ப கத் க் );  ன்ேன ள்ள மஞ்சன மண்டபம்(Ins.);; that portion of a temple in 
front of the inner sanctuary, where the {} ceremony, is performed.

     [Skt. snapana → த. நபனமண்டபம்]

நபா

 
 நபா napā, ெப.(n.)

   ஊ யம் (இலாபம்);(C.G.);; profit, gain, advantage.

     [U. nafa → த. நபா]

நபா

நபா  napāpu, ெப.(n.)

   ெமாகலாய வரசரின் ழைமந்த ஆ நர ்(இராசப் ர நி );  தலாேனார;் Nabob, Muhammadan official 
or governor under the great Mogul.

   2.  கம யரக்்  அரசாங்கத்தாரால் வழங்கப் ப ம் பட்டங்களிெலான் ; a little conferred on Muhammadan 
gentlemen of distinction.

     [U. {} → த. நபா ]

ந

ந  nabi, ெப.(n.)

   வ வ ைரப்பவர ்( ரக்்கதரி ); (யாழ்.அக.);; prophet.

   2.  கம்ம ; Muhammad, as the Prophet.

த.வ. கணியர்

     [U. nabi → த. ந ]

ந லம்

 
 ந லம் nabilam, ெப.(n.)

   ெகாள்; horse gram - Dolichos biflorus. (சா.அக.);

ந ஞ்சகம்

ந ஞ்சகம் nabuñjagam, ெப.(n.)

   1. ந ஞ்சகன் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

   2. ஆண்டன்ைம ன்ைம; impotency.

   3. ந ஞ்சக ங்கம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. na-pumsaka → த. ந ஞ்சகம்]

ந ஞ்சக ங்கம்

ந ஞ்சக ங்கம் nabuñjagaliṅgam, ெப.(n.)

   அ ப்பால் ( . .44, உைர);; neuter gender.

     [Skt. na-{} + linga → த.ந ஞ்சக ங்கம்]

ந ஞ்சகேவதம்

 
 ந ஞ்சகேவதம் nabuñjagavētam, ெப.(n.)

   ஓர ்அ  மற்ேறார ்அ ன் நடை்ப ம் வதான ற்றம்; the fault which consists in the desire of a neuter for 
the companionship of another neuter.

     [Skt. napumsaka-{} → த. ந ஞ்சக ேவதம்]

ந ஞ்சகன்

ந ஞ்சகன் nabuñjagaṉ, ெப.(n.)

   ஆண்தன்ைம இழந்தவன்; man who is impotent.

   2. அ  ( ங்);; hermaphrodite.

     [Skt. na-pumsaka → த. ந ஞ்சகன்.]

597

www.valluvarvallalarvattam.com 18033 of 19068.



ந ரி

 
 ந ரி naburi, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் கஞ்சக்க  (தாளம்); (அ . ந்);; cymbals.

     [U. nafiri → த. ந ரி]

ந

 
 ந  naburu, ெப.(n.)

நபர ்பாரக்்க;see nabar.

     [U. nafar → த. ந ]

நேபாமணி

 
 நேபாமணி napōmaṇi, ெப.(n.)

    ண்ணின் மணியா ய க ரவன் (யாழ்.அக.);; the Sun, as the gem of the sky. [Skt. {} → த. நேபாமணி]

நேபாேர

 
 நேபாேர  napōrēṇu, ெப.(n.)

   அ  (யாழ்.அக.);; atom.

     [Skt. {} → த. நேபாேர ]

நம்தா

 
 நம்தா namtā, ெப.(n.)

   ேசணத் ன் அ  ெமத்ைத; Belt or wollen saddle-cloth.

     [U. namda → த. நம்தா]

நம்பர்

நம்பர ்nambar, ெப.(n.)

   1. எண்; number.

   2. வழக் ; dispute. 

ேகாரட்் ல் எனக்  நம்பர ்இ க் ற .

     [E. Number → த. நம்பர]்

நம்பர்பண் -தல்

நம்பரப்ண் -தல் nambarpaṇṇudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   வழக் தல்; to file a suit.

     [நம்பர ்+ பண் தல்]

நம்பர ்ேபா -தல்

நம்பர ்ேபா -தல் nambarpōṭudal,    20 ெச. . .(v.i)

நம்பர ்பண் -தல் பாரக்்க;see nambar {}.

     [நம்பர ்+ ேபா -தல்]

நம கரி-த்தல்

நம கரி-த்தல் namasugarittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ைக ப்  அல்ல  கா ல் ந்  வணங் தல்; mode of showing respect with folded hands or by prostrating.

தம்ப கைளப் பாரத்்  'தாத்தாைவ வணங் ங்கள்' என்  ற அவரக்ள் அவர ்காைலத் ெதாடக் 
னிந்தனர.்

     [Skt. namaskåra → நமஸ்கரி → த.  நம கரி - → நம கரி-த்தல்]

598

www.valluvarvallalarvattam.com 18034 of 19068.



நம காரபா டம்

 
 நம காரபா டம் namasukārapākuḍam, ெப.(n.)

   சமண வ பாட்  ல்; books of Jaina hymns.

     [நம காரம் + பா டம்]

நம காரம்

 
 நம காரம் namasukāram, ெப.(n.)

   வணக்கம்; reverential bow, worship, adoration by bowing or prostration.

     [Skt. namas → த. நம காரம்]

நம காரமண்டபம்

நம காரமண்டபம் namasukāramaṇṭabam, ெப.(n.)

   வணக்கம் ெசய்வதற் காக அைமத்த மண்டபம் (T.A.S.Vi. 63);; a mandabam in front of the central shrine of a 
temple, for devotees to perform {}.

     [நம காரம் + மண்டபம்]

நமா

 
 நமா  namācu, ெப.(n.)

    கம யர ்ெதா ைக; prayer in a mosque.

     [U. namas → த. நமா ]

ந

ந  namūtu, ெப.(n.)

   1. ெமய்ப் ப் , சான்  கரி; proof, evidence.

   2. ெபா ப்பாளி; responsible person.

     "இந்தச ்ெசய க்  அவன் தான் ந ".

   3. நேமா  பாரக்்க;see {}.

     [U. {} → த. ந ]

நேமா

 
 நேமா  namōtu, ெப.(n.)

    ளத்தக் ப் ; that which is particularised, entered as in an account.

     [U. {} → த. நேமா ]

நயசெ்சன்ைன

 
 நயசெ்சன்ைன nayacceṉṉai, ெப.(n.)

   ெசந் ைன; red millet (சா.அக.);

நயனக்கத்

 
 நயனக்கத்  nayaṉakkatti, ெப.(n.)

   கண்ணிற் ள் அ ைவ ெசய்தவற்காக பயன் ெகாள் ம் கத் ; a surgical knife or other instrument used in the 
operation of the eyes. (சா.அக.);

     [நயனம் + கத் ]
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நயனக்

நயனக்  nayaṉakkuṟi, ெப.(n.)

   1. கண்ேணா னால் ஏற்ப ம் கள்

 symptoms occuring in diseases of the eye.

   2. கண்ணினால் காட் ம் ைசைககள்; gestures of the eye as in love.

   3. ேநா  னால் கண்ணில் ேதான் ம் கள்; the symptoms that appear in the eye due to the disease eg. yellow 
eyes in jaundice, pale eyes in anemia. (சா.அக.);

     [நயனம் +  ]

நயனகத் ரி

நயனகத் ரி nayaṉagattūri, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைகக் கண் ம ந் ; eye-salve, ointment for the eye.

   2. இன்பமான ; that which is refreshing, soft and pleasant, as medicine for the eye.

     [Skt. nayana + {} → த. நயனக்த் ரி]

நயனகாசப்படலம்

 
 நயனகாசப்படலம் nayaṉakācappaḍalam, ெப.(n.)

   கண் ேமேலற்ப ம் படல ேநாய்; a film over the eyes. (சா.அக.);

நயனகாசம்

 
 நயனகாசம் nayaṉakācam, ெப. (n.)

   கண் ேமற்படரச்ைத; film over the eye.

     [Skt. nayana-{} → த. நயனகாசம்]

 நயனகாசம் nayaṉakācam, ெப.(n.)

   கண்ேமற் படரச்ைத; film over the eye.

     [Skt. nayana-{} → த. நயனகாசம்]

நயனசஞ்

நயனசஞ்  nayaṉasañsīvi, ெப.(n.)

    வைள; three lobed night shade - Solanum trilobatum.

   2. கண்ணிற் ப் பயன்ப ம் (சஞ் ையப் ேபான்ற);  றந்த ம ந் ; a reputed application for the eyes. 
(சா.அக.); [நயனம் + சஞ் ]

 நயனசஞ்  nayaṉasañsīvi, ெப.(n.)

    வைள; three lobed night shade - solanum trilobatum.

   2. கண்ணிற் ப்  பயன்ப ம் சஞ் ையப் ேபான்ற றந்த ம ந் ; a reputed application for eyes. (சா.அக.);

நயனசாணம்

 
 நயனசாணம் nayaṉacāṇam, ெப.(n.)

   நய ஞ்சனம்; ointment for the eye. (சா.அக.);

     [நயனம் + சாணம்]

நயன ைல

 
 நயன ைல nayaṉacūlai, ெப. (n.)

   கண் த்தல் ேநாய்; stabbing pain in the eyes. (சா.அக.);
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நயனத்தரிப் கண்

 
 நயனத்தரிப் கண் nayaṉattarippugaṇ, ெப.(n.)

   கண் நைமசச்ல்; irritation of the eyes. (சா.அக.);

நயனத்தா தம்

 
 நயனத்தா தம் nayaṉaddāpidam, ெப.(n.)

   கண்ணிற்ேகற்ப ம் அழற் ; inflammation of the eye ophthalmitis. (சா.அக.);

நயனப்பத் ரி

 
 நயனப்பத் ரி nayaṉappattiri, ெப.(n.)

   வட்டசாரைண, இதன் இைலகள், கண் ம த் வத் ற் ப் பயன்ப வதால் ெபற்ற ெபயர;் rounded 
mucronate - leaved trianthemaorgia trianthemodes. It is so called because of its usefulness in ophthalmia and other diseases 
of the eye. (சா.அக.);

நயனப்பரிகாரம்

 
 நயனப்பரிகாரம் nayaṉapparikāram, ெப. (n.)

   கண் ைவத் யன்; one skilled in the treatment of eye diseases - Oclist. (சா.அக.);

நயனப் ரபந்தம்

 
 நயனப் ரபந்தம் nayaṉabbirabandam, ெப.(n.)

   கைடக்கண்; outer corner of the eye. (சா.அக.);

நயனம்

நயனம் nayaṉam, ெப.(n.)

   1. கண்; eye in general.

   2. கண்மணி; pupil of the eye. (சா.அக.);

நயனமாைல

நயனமாைல nayaṉamālai, ெப.(n.)

   அக்கமணி (உ த் ராடச்); மாைல; garlands of elaeocarpus bead.

     "வைனத  நயன மாைல" ( ரேமாத.் 12, 6);.

     [Skt. {} → த. நயனமாைல]

     [p]

நயனேமாக்கம்

 
 நயனேமாக்கம் nayaṉamōkkam, ெப.(n.)

    ற் ,  ைலகள் த யவற் ற் க் கண்ைணத் றந்  தல்; chise or forming the eye.

     [Skt. {} → த. நயனேமாக்கம்]

நயனேராகம்

நயனேராகம் nayaṉarōkam, ெப.(n.)

   1. கண் ேநாய்; a disease of the eye-ophthalmia.

   2. கண்ணில் அரத்தால் அ ப்ப  ேபால் வ கா ம் ஓர ்ேநாய்; an eye disease characterised by sawing pain 
in the eyes. (சா.அக.);

     [Skt. nayana → த.நயனேராகம்]

நயன

 
 நயன  nayaṉavidi, ெப.(n.)

   கண் ம த் வ ல்; treatise dealing with eye-diseases.

     [Skt. {} → த.நயனம் +  ]
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நரகம்

நரகம் naragam, ெப.(n.)

   1. ெகா ைம ம் ன்பங்க ம் நிைறந்த உலகம்; hell. 

இதனால் எனக்  நரகம் ைடக் ம் என்றால் நான் ேபாேவன்.

   2.  ன்பமயமான ; unbearable misery hell.

     "அ ப்பைடத ்ேதைவக் ம் (அவத்ைத); ெதால்ைலப்ப ற நரக வாழ்க்ைக".

நரகாவத்ைத

 
 நரகாவத்ைத narakāvattai, ெப.(n.)

   நிரயத ் ன்பம் (நரகேலாகம்);; hellish torture.

     [Skt. naraka → த. நரகாவசை்த]

நவ

 
 நவ nava, ெப.அ. (adj.)

   பழைம ந்  பட் ப் ைமைய ேநாக் ய ( ய);; modern. 

நவ பாரதம் / நவ நாகரிகம்.

நவக் ரகெசபம்

 
 நவக் ரகெசபம் navaggiragasebam, ெப.(n.)

   மனிதரக்்  உண்டா ம் ைமகைள லக் வதற்காக ( ரியா ); ஒன்ப  ேகாள் ன்கைள ம் 
( ரகங்கைள ம்); மந் ர ரவ்மாக உ ேவற்  (ெச த் ); ேவண் க் ெகாள் தல்; propitiating the nine 
planets by mantras, with a view to avert their evil effects.

     [Skt. nava+graha+japa → த. நவக் ரகெசபம்]

நவக் ரகத் ம்ைப

 
 நவக் ரகத் ம்ைப navaggiragattumbai, ெப.(n.)

   தன் ைடய உ ைவ அ க்க  மாற்றக் ய ம்ைப; a kind of leucas plant capable of changing its form 
frequently. (சா.அக.);

நவக் ரகேதாசம்

நவக் ரகேதாசம் navaggiragatōcam, ெப.(n.)

   1.  ழந்ைதக க்  ஒன்பான் ேகாள் ன்கள் ேகாளா னாேலற்ப ம் ஒன்ப  வைக ேநாய்கள்; the nine 
kinds of diseases of infants life which are attributed to the influences of the nine malignant stars or demons.

   2. ஒன்ப  ேகாள் ன்கள். க ரவன், நிலா, ெசவ்வாய், அ வன்,  யாழன், ெவள்ளி, காரி, க ம்பாம் , 
ெசம்பாம் ; the nine planets viz. Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, Rahu and {}. (சா.அக.);
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நவக் ரகம்

நவக் ரகம்1 navaggiragam, ெப.(n.)

   தாளகம்; orpiment (சா.அக.);

 நவக் ரகம்2 navaggiragam, ெப.(n.)

   1. க ரவன்,  ங்கள், ெசவ்வாய், அ வன்,  யாழன், ெவள்ளி, காரி, க ம்பாம் , ெசம்பாம்  ஆ ய 
ஒன்ப  ேகாள் ன்கள்; nine planets (supposed to govern one's destiny);.

   2.  வக் ேகா ல்களில் ஒேர டத் ல் ஒன்ைற ஒன்  பாரக்்காமல் நிற் ம்,ேமற் ப் ட்ட ஒன்ப  
ேகாள் ன்களின் ைலகள்; nine deities presiding over the nine planets (placed in different directions on a base in 
Saiva temples);.

     [Skt. navan → த. நவக் ரகம்]

 நவக் ரகம் navaggiragam, ெப. (n.)

   ெதாண்ேகாள்; nine planets.

     [Skt. nava-graha → த. நவக் ரகம்.]

நவக் ரகவா

நவக் ரகவா  navaggiragavāti, ெப.(n.)

   ஒன்பான்ேகாள் ன்கேள பைடப்  த ய தெ்தா ற் ம் லகாரணெமன ம் சமயத் னன் 
(த.நி.ேபா. 285);; follower of the doctrine that the creation, preservation and destruction of universe are caused by nava-k-
kiragam.

     [நவக் ரகம் + வா ]

நவகண்டம்

நவகண்டம் navagaṇṭam, ெப.(n.)

    ழ்பால் ேதகம், ேமல் பால் ேதகம், வட பால் ேதகம், ெதன்பால் ேதகம், வடபா  ேரபதம், 
ெதன்பா ேரபதம், வடபாற்பரதம், ெதன்பாற் பரதம், மத் ம கண்டம் என நில லகப் 

ரிவாயைமந் ள்ள ஒன்ப  கண்டங்கள் ( ங்.);; the nine continents of the earth.

     "நவகண்ட ப் பரப்ைப" (தா .  ன்மயா. 11);.

     [நவ + கண்டம்]

     [Skt. navan + த. கண்டம்]

நவக ர்

நவக ர ்navagadir, ெப.(n.)

   ஆ வகர  சமய ல் (மணிேம.27, 112, உைர);; scriptures of the Ajivaka sect.

     [Skt. navan + த. நவன்+க ர]்

நவக மம்

 
 நவக மம் navagarumam, ெப.(n.)

    ப் க் ம் ேவைல; renovation, repairs.

     [Skt. nava → த.நவ+க மம்]

நவகம்

 
 நவகம் navagam, ெப.(n.)

   ஒன்ப ; nine. (சா.அக.);

நவ ரகக் சம்

 
 நவ ரகக் சம் navagiragaggisam, ெப.(n.)

   ஒன்ப  ேகாள் ன்கைளப் பற் ய ஒ  மந் ர ைன ல். (சா.அக.);; a magic science book on the nine 
planets.
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நவ த் யம்

 
 நவ த் யம் navagiruttiyam, ெப.(n.)

    தாய்க் கண்ட ; discovery.

     [நவ +  த் யம்]

நவெகந்

 
 நவெகந்  navagendi, ெப.(n.)

   ஒன்பான் ெகந் க் கல்; brim stone. (சா.அக.);

நவேகாசா ப

 
 நவேகாசா ப  navaācādibadi, ெப.(n.)

   கட்டைள இடம் (ஆக் ைன);; one of the six mystic centres in the cerebral region. (சா.அக.);

நவேகா த்த ர
ம்

 
 நவேகா த்த ரம் navaāṭisittaburam, ெப.(n.)

வாவ ைறெயன் ம் ஊர ்(சங்.அக.);;{}.

     [Skt. navan → த. நவ+ேகா த்த ரம்]

நவேகா த்தர்

 
 நவேகா த்தர ்navaāṭisittar, ெப.(n.)

   ஒன்ப  வைகச ் த்தர ் ட்டம்; the assembly of nine classes of {} Who were skilful in medicine.

     [Skt. nava → த. நவ+ேகா த்தர]்

நவேகாணத்தாள்

நவேகாணத்தாள் navaāṇattāḷ, ெப.(n.)

மைலமகள்;{}.

     "நவேகாணத ்தாட் ைறைய" ( வரக. ேதவர் னிவர.் 1);.

நவசச்ங்

 
 நவசச்ங்  navaccaṅgu, ெப.(n.)

    ள்சங் ; a kind a conch with thorn like elevations on its surface. (சா.அக.);

நவசச்ார 
ஆக் ராணம்

 
 நவசச்ார ஆக் ராணம் navaccāraākkirāṇam, ெப.(n.)

    க் னால் க ம் கார ப் ; smelling salt of volatile. (சா.அக.);

நவசச்ாரக்கட்

 
 நவசச்ாரக்கட்  navaccārakkaṭṭu, ெப.(n.)

   இ கச ்ெசய்த எவடச்ாரம்; concentrated sal ammoniac.

     [Skt. {} + த. கட்  → த. நவசச்ாரக்கட் ]

நவசச்ாரக் ராண
ம்

 
 நவசச்ாரக் ராணம் navaccārakkirāṇam, ெப.(n.)

   ேமாத்தற் ரிய எவடச்ார ப் ; volatile sal-ammoniac.

     [நவசச்ாரம் +  ராணம்]

     [Skt. navaccaram → த. நவசச்ாரம்]
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நவசச்ாரச் ண்ண
ம்

நவசச்ாரச் ண்ணம் navaccāraccuṇṇam, ெப.(n.)

   ஆங் ேலய ைறப்ப  ெசய்த ஒ  வைக எவடச்ார ப் ; carbonate of ammonia (2NH4-OZCo2);.

     "ெநஞ் ெசரிசச்ல், வ ற் வ ,  ரம், ெசா , பக்க வ  (பாரிச வா );, நீரி  த ய 
ேநாய்க க் ப் பயன்ப ம். ேம ம் ெவந்நீர ் ளிய ல் இைதச ்ேசரக்்கலாம். இதன் ஆ ைய ச் த் 

ணற க் ம் ரச்ை்சக் ம் பயன் ப த்தலாம். (சா.அக.);

நவசச்ாரத்தண்ணீ
ர்

 
 நவசச்ாரத்தண்ணீர ்navaccārattaṇṇīr, ெப.(n.)

   எவடச்ாரங் கைரத்த தண்ணீர;் water of Ammonia-Aqua amoniac. (சா.அக.);

நவசச்ாரப்பதங்கம்

 
 நவசச்ாரப்பதங்கம் navaccārappadaṅgam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக எவட ்(நவச)்;சாரப் ளிப் ; salammonac turned into a sublimate. (சா.அக.);.

நவசச்ாரப்பற்

 
 நவசச்ாரப்பற்  navaccārappaṟṟu, ெப.(n.)

   எவடச்ாரத் னால் மாைழகள் ஒன் டெனான்  ெபா ந் மா  ெசய் ம் பற்றா ; a solder, metallic 
cement.

     [நவசச்ாரம் + பற் ]

நவசச்ாரம்

 
 நவசச்ாரம் navaccāram, ெப.(n.)

   பள பளப்பான ெவள்ைள நிற ம் காரத் தன்ைம ம் உைடய உப் ; ammonium chloride.

நவசச்ாரெம

 
 நவசச்ாரெம  navaccārameḻugu, ெப. (n.)

   ெபான் மணல்; gold ore. (சா.அக.);

நவசச்ாரவா

 
 நவசச்ாரவா  navaccāravāyu, ெப.(n.)

   நீலசச்ாயச ்சாைல ம், ேதால் பதப்ப த்  டத் ம் உண்டா ற காற்  (வா );; a product of the 
purification of animal matter or the gas, evolved in indigo factories and tanneries Ammonia gas. (சா.அக.);

நவச்

 
 நவச்  navacci, ெப.(n.)

   எவடச்ாரம்; nitre- Nitrate of potash. (சா.அக.);
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நவசக்

நவசக்  navasakti, ெப.(n.)

   ஒன்ப  வ ைமகள் (சத் கள்);; the personified female energies or faculties. (சா.அக.);

   1. பாரப்்பனி; eneray of Brahma.

   2. காரத்் ைக; eneray of Subramania.

   3. இந் ராணி; eneray of Indira.

   4. மைலமகள்; eneray of Shiva, the great Lord.

   5. நர ம் ; eneray of the first originent.

   6. ெரௗத் ரி; eneray of Rudra.

   7. வரா ; eneray of Vishnu in the form of boar.

   8. ைவண ; eneray of Vishnu.

நவசாரத்தான்

 
 நவசாரத்தான் navacārattāṉ, ெப.(n.)

   ெபான்மணல்; gold ore. (சா.அக.);.

நவசாரம்

 
 நவசாரம் navacāram, ெப.(n.)

   ஒன்ப  நீரின் சாரம்; salammoniac turned into wax or prepared to form like wax. (சா.அக.);

நவசார ப்

 
 நவசார ப்  navacāravuppu, ெப.(n.)

   நவசாரத் ந்  எ க்கப்பட்ட உப் ; carbonate of ammonia.

     [Skt. navaksaram → த. நவசார ப் ]

நவ த்தர்

 
 நவ த்தர ்navasittar, ெப.(n.)

   காய த்  யைடந்த ஒன்ப  த்தரக்ள்; the nine famous 'Siddhars' exempted from infirmities of old age. 
(சா.அக.);.

நவ ந்தாமணிேல
யம்

நவ ந்தாமணிேல யம் navasindāmaṇilēkiyam, ெப.(n.)

   தாம் ர ெசந் ரத் டன் ைணப் ப கமாக (அ பானமாக);க் ெகாள் ம் அகத் யர ்300-ல் 
ெசால் ள்ள ஓர ்வைக இள யம்; a kind of electuary taken as a vehicle along with calcined red oxide of copper as 
contemplated in Aasthiyas wook 300. (சா.அக.);

நவ ேரபாங் சரச
ம்

 
 நவ ேரபாங் சரசம் navasurēpāṅgusarasam, ெப.(n.)

    ரத்ைதப் ேபாக்  யரை்வைய ண்டாக் ம் ஒ  ஆ ர ்ேவத ம ந் ; an Ayurvedic medicine which causes 
more sweating and cures fever. (சா.அக.);

நவ ைக

 
 நவ ைக navacūtigai, ெப.(n.)

   ஈன்றணி ைம ள்ளவள்; a woman recently delivered of a child.

     [Skt. nava+ {} → த. நவ ைக]
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நவத்தம்

 
 நவத்தம் navattam, ெப.(n.)

   சடாமாஞ் ல்; Indian spikenard - Cyprus stoloniferus. (சா.அக.);

நவத்தாைழ

 
 நவத்தாைழ navattāḻai, ெப.(n.)

   நத்ைதக் ; snail shell. (சா.அக.);

நவத் வாரம்

 
 நவத் வாரம் navattuvāram, ெப.(n.)

   ெதாண்ெடாைள (கண்கள்,  க் த் ெதாைளகள், கா கள், வாய், மலவாய்த் ெதாைள,  தெ்தாைள 
என் ம் ஒன்ப  உடல் வா ல்களாம் ெதாைளகள் ( ன்.);; the nine apertures of the body viz. two eyes, two 
nostrils, two ears, mouth, anus and meatus urinarius.

     [நவம் +  வாரம்]

ெதாண்  * ஒன்ப . ெதாண் + ெதாைள → ெதாண்ெடாைள.

நவதளம்

 
 நவதளம் navadaḷam, ெப.(n.)

   தாமைரத்தளிர ்(சங்.அக.);; tender lotus-leaf.

     [Skt. nava → த. நவ(ம்); + தளம்]

நவதா

 
 நவதா navatā, ெப.(n.)

   யாைன ன் ேமல் அைமக்கப்ப ம் இ க்ைக (த ); (யாழ்.அக.);; howdah on an elephant.

     [Skt. navada → த.நவதா]

நவதானியம்

 
 நவதானியம் navatāṉiyam, ெப.(n.)

   ெதாண்தவசம் (அவைர, உ ந் , எள், கடைல, ெகாள் , ேகா ைம,  வைர, ெநல், பா ப்பய  ஆ ய 
ஒன்ப  வைக தவசங்கள்; nine kinds of grains, viz. beans, blackgram, sesame, bengalgram, horsegram, wheat, red 
gram, paddy, green gram.

     [நவ + தானியம்]

நவதாரைண

நவதாரைண navatāraṇai, ெப. (n.)

   1. ெதாண்கவன ழ்கம். (நாமதாரைண, அக்கரதாரைண, ெசய் ட்டாரைண, ச ரங்க தாரைண, 
த் ரத்தாரைண, வ ரத்தாரைண, வா த்தாரைண, நிைற ைறவா ய ெவண் ெபா ட்டாரைண, 

வத் த்தாரைண ெயன் ம் ஒன்ப  அவதான வைககள்); (யாப். .96. பக்.516); ( வா.);; the nine modes in 
the art of concentrated meditation.

   2. ஓகத் ல் ஒன்ப  வைகப்பட்ட மேனாதாரைண

 the nine kinds of meditation practised by yogins.

     [Skt. nava-{} → த. நவதாரைண]
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நவதா

 
 நவதா  navatāli, ெப.(n.)

   ெதாண்ேகாள் சாந் யாக ளக்  கல்யாணத் ல் க் க் கட் ம் ஒ  வைகத் தா  (இ.வ.);; the 
tali tied round the neck of girls, on the occasion of {} in propitiation of nava-k-kirakam.

     [நவம் + தா ]

     [Skt. Navan + த. தா  → த. நவதா ]

நவதாளம்

நவதாளம் navatāḷam, ெப.(n.)

   ெதாண்டாளம். (அரிதாளம், அ மதாளம், சமதாளம், சயதாளம்,  த் ரதாளம்,  தாளம், 
நி ரத்்ததாளம், ப மதாளம்,  டதாளம் என்ற ஒன்ப  வைகத் தாளம்" (பரத. தாள. 6);; nine kinds of time- 
measure, viz. aritalam, {}, turuvatalam, {}.

     [நவ(ம்); + தாளம்]

     [Skt. nava → த. நவம் + த. தாளம்]

நவதாளகம்

 
 நவதாளகம் navatāḷagam, ெப.(n.)

   இனிப் ப் ளி; sweet tamarind. (சா.அக.);.

     [நவம் + நாகம்]

நவ

நவ 1 navadi, ெப.(n.)

   ெபா தைல; creeping vervain - Lippia nodiflora alias verbina nodiflera. (சா.அக.);.

 நவ 2 navadi, ெப.(n.)

   ெதாண்  (யாழ்.அக.);; ninety.

     [Skt. navadi → த. நவ ]

நவ ைக

 
 நவ ைக navadigai, ெப.(n.)

    ரியக்ேகால் (யாழ்.அக.);; brush.

     [Skt. {} → த. நவ ைக]

நவ ர்த்தம்

நவ ரத்்தம் navatīrttam, ெப.(n.)

ெதாண்ணீரக்் ளம், கங்ைக, ய ைன,

   சர வ , ந மைத,  ந் , காேவரி,ேகாதாவரி, ேசாைன,  ங்கபத் ைர என் ம் ஒன்ப  நற்ேப  
த ம் நீர,் நீரத்்தம்; the nine sacred rivers of the Hindus.

     "கங்ைக ந யா  நவ ரத்்தக் கைர நாட் ள்" (ைசவச.ஆசாரிய. 2);.

     [Skt. nava → த. நவ +  ரத்்தம்]

நவைத

 
 நவைத navadai, ெப.(n.)

    ைம (யாழ்.அக.);; newness, freshness.

     [Skt. nava → த. நவைத]
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நவநாகம்

நவநாகம்1 navanākam, ெப.(n.)

   ஓமம் (மைல.);; bishop's weed.

     [நவம் + நாகம்]

 நவநாகம்2 navanākam, ெப.(n.)

   அட்ட(எட் ); மாநாக ம் ஆ  ( தல்);ேசட ம் ஆ ய ஒன்ப  மகா நாகங்கள் ( ன்.);; the nine serpents 
of the nether world comprising {} and {}.

     [Skt. navan → த.நவநாகம்]

நவநாணயம்

 
 நவநாணயம் navanāṇayam, ெப.(n.)

    வழக்கம் (யாழ்.அக.);; new practice, innovation.

     [Skt. nava + {} → த. நவநாணயம்]

நவநாத த்தர்

நவநாத த்தர ்navanātasittar, ெப.(n.)

   சத் யநாதர,் சேதாகநாதர,் ஆ நாதர,் அனா நாதர,் வ ளிநாதர,் மதங்கநாதர,் மசே்சந் ரநாதர,் 
கேடந் ரநாதர,் ேகாரக்க நாதர ்ஆ ய தன்ைமச ் த்தர ்ஒன்ப ன்மர;் the nine principal {}, viz. cattiyanatar, 
{}, Anatinatar, Vakulinatar, matankanatar, maccentira- natar, katentiranatar, korakkanatar.

     "நவநாத த்தரக் ன்னட் ைன ம் வார"் (தா . ெமளன. 7);.

     [Skt. Navan → த.நவநாத த்தர]்

நவநாத த்தத்ைத
லம்

 
 நவநாத த்தத்ைதலம் navanātasittattailam, ெப.(n.)

   ைகயாந்தகைர, ஆடாேதாைட, ெநாச் , ஊமத்ைத, ச ரக்கள்ளி, கண்டங் கத் ரி, ஆமணக் , 
த தாைழ, எ க்  ஆக ஒன்ப  சரக் கைளக் ெகாண்  சம எைட ெகாண்  மற் ம் ல கைடச ்
சரக் கைள ம் ேசரத்்  நல்ெலண்ெணய்,  ளக்ெகண்ெணய், ேவப்ெபண்ைண ம் ட் க் காய்ச் ய 
ெநய்மம் (ைதலம்);, இ  தைல க ம், ஊைத வ க் த் ேதய்க் க ம் உத ம்; a bathing and smearing oil 
for vadha diseases prepared with the juices of nine herbs, and three oils as mentioned above along with some bazaar drugs. 
(சா.அக.);

நவநாதரசம்

 
 நவநாதரசம் navanātarasam, ெப.(n.)

   எ ம்ைபப் பற் ய காய்சச் க்  ெகா க்கப் ப ம் ஓர ்ஆ ள் ேவத ம ந் ; an Ayurvedic medicine given 
for fevers affecting the bones. (சா.அக.);

நவநி

நவநி  navanidi, ெப.(n.)

   ெதாண்ணி ;   ப மம், மாப மம், சங்கம், மகரம், கசச்பம்,  ந்தம், நந்தம், நீலம், கரவ்ம் ஆ ய 
ஒன்ப  வைகப்பட்ட ெப ஞ்ெசல்வம்; the nine treasures of {}.

     " ங்கலன்றான ள் ெப க நவநி ம்" (ேச .  ராசா. 20);( ங்.);.

     [Skt. navanidi → த. நவநி ]

நவநீதகம்

நவநீதகம் navanītagam, ெப.(n.)

   1. ெநய்; ghee, melted butter.

   2. ஒ  வைக கந்தகம்; sulphur of a particular kind. (சா.அக.);

நவநீதெசயநிர்

 
 நவநீதெசயநிர ்navanītaseyanir, ெப.(n.)

   தைலப் ண்டச ்ெசயநீர;் a strong pungent liquid extracted from the first born foetus. (சா.அக.);
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நவநீதேசாரன்

 
 நவநீதேசாரன் navanītacōraṉ, ெப.(n.)

   கண்ண ரான் (யாழ்.அக.);; Krishna as butter - stealer.

     [நவம் + நீதம் + ேசாரன்]

நவநீதநீர்

 
 நவநீதநீர ்navanītanīr, ெப.(n.)

    ய நீர;் nutritional fluid. (சா.அக.);

நவநீதப்

 
 நவநீதப்  navanītappūṭu, ெப.(n.)

    ைள ன் மாங் சம்; brain tissue - Cerebrin. (சா.அக.);

நவநீதம்

நவநீதம்1 navanītam, ெப.(n.)

   1.   ெவண்ெணய்; fresh butter.

   2. ஆ ன் ெவண்ெணய்; butter collected from cow's milk.

   3.  த் க்  ெநய்; freshly melted ghee.

   4. தண்ணீரின் அ ல் நிற் ம் வண்டல்; fine sediment at the bottom of water. (சா.அக.);

 நவநீதம்2 navanītam, ெப.(n.)

   ேமள கரத்்தாக்க ெளான்  (சங்.சந். 47);; a primary {}.

     [நவம் + நீதம்]

நவநீதபாகம்

 
 நவநீதபாகம் navanītapākam, ெப.(n.)

   எளி ற் ெபா ணரத்ற் ரிய ெசய் ணைட (யாழ்.அக.);; transparent simplicity of style.

     [நவம் + நீதம் + பாகம்]

நவநீதபா

 
 நவநீதபா  navanītapāku, ெப.(n.)

    ைள ன் பாைகப் ேபான்ற நீர;் a syrup like liquid derived from the brain.

நவநீதம்பண்ணல்

 
 நவநீதம்பண்ணல் navanītambaṇṇal, ெப.(n.)

   ெவண்ெணையப் ேபால் ெசய்தல்; making as fine as butter, making an emulsion. (சா.அக.);

நவநீதம ப்பாய்
தல்

 
 நவநீதம ப்பாய்தல் navanītamaruvippāytal, ெப.(n.)

   ெவண்ெணையப் ேபாலாதல்; becoming an oily mass like butter - Emulsion. (சா.அக.);

நவநீதரசம்

நவநீதரசம் navanītarasam, ெப.(n.)

   1. இதளியத்ேதா  சாரம்,  ரம்,  ப்  நீர,் ேசங்ெகாடை்ட இட்  உ க் ம் ெவண்ெணய்; a glutinous 
mercury.

   2. இதளிய ( த்தரச);த் னின்  ெசய் ம் 10 வைக இதளியச ்சத் க்களிெலான் ; one of the 10 kinds of 
mercury preparations as contemplated in sidha medicine. it is capable of transmating inferier metals into gold and 
rejuvenating the human body. (சா.அக.);
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நவநீ

 
 நவநீ  navanīti, ெப. (n.)

   ெவண்ெணய்; butter. (சா.அக.);

நவப் ரமர்

 
 நவப் ரமர ்navappiramar, ெப.(n.)

   மரீ ,  , அங் ரா,  ர ,  லகன்,  லத் யன், தக்கன், வ ட்டன், அத்தரி என்ற ஒன்ப  பைடப்  
கட ள்; the nine creators. viz. {}, pirugu, {}, kiratu, {}, attiri. 

     [நவம் +  ரமரி]

நவப் ரம ர்

 
 நவப் ரம ர ்navappiramavuyir, ெப.(n.)

    யநீர ்( த்தசலம்);; amniotic fluid Liquoramni. (சா.அக.);

நவப் ேரதம்

 
 நவப் ேரதம் navappirētam, ெப.(n.)

   எண் க் ம் ேம ட மா ய ஒன்ப  ைச கைள ம் காவல் ரி ம் தங்கள் ( ன்.);; the nine demons 
who are believed to protect the eight cardinal points, and the zenith.

நவப் ரி

 
 நவப் ரி  navappīridi, ெப.(n.)

   ெவ ப்  (சங்.அக.);; salt petre.

     [நவம் +  ரி ]

நவபண்டம்

 
 நவபண்டம் navabaṇṭam, ெப.(n.)

   ேகா ைம, ெநல்,  வைர, பய , கடைல, அவைர, எள், உ ந் , ெகாள் ஆ ய ஒன்ப  வைகத் 
தவசங்கள் ( ன்.);; the nine kinds of grain.

     [Skt. navan → த. நவபண்டம்]

நவபதாரத்்தம்

நவபதாரத்்தம் navabatārttam, ெப.(n.)

    வம், அ வம்,  ண்ணியம், பாவம், ஆ ரவம், சம்வைர, நீரச்ச்ைர, பந்தம், ேமாடச்ம் என ஒன்ப  
வைகப்பட்ட ைசன மத தத் வங்கள் ( வக. 2814, உைர);; the nine categories or fundamental realities. civam, 
acivam, punniyam, povam, aciravam, camurai, niraccarai, pantam, motcam.

     [Skt. navan → த. நவ + பதாரத்்தம்]

நவபந்தனம்

 
 நவபந்தனம் navabandaṉam, ெப.(n.)

   உடம்  ள்ள ஒன்ப  வா ல்கைள ம் அடக் தல்; suppressing the action of the nine appertures in the body. 
(சா.அக.);

நவபல்லவம்

நவபல்லவம் navaballavam, ெப.(n.)

   1. தளிர;் tender leaf.

   2. இைலயாமணக் ; a kind of castor plant. (சா.அக.);
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நவபாண்டம்

 
 நவபாண்டம் navapāṇṭam, ெப.(n.)

    ப்பாைன (இ.வ.);; new pots.

     [Skt. nava → த. நவ + பாண்டம்]

நவபாசாணம்

 
 நவபாசாணம் navapācāṇam, ெப.(n.)

   ெதண்ணச் ;   கடற்கைர நீரில் அைமக்கப் ெபற்ற நவக் ரகச ் ைலகைள உைடய ம் 
இராமநாத ரத்ைதய த் ள்ள ம் யாத் ைரக் ரிய தல மான ேத பட்டணம் என்ற 
ஊர;் Devipattanam a place of pilgrimage near Ramnad, having nine large stones representing the nine planets, fixed in 
shallow water along the seashore.

     [Skt. navan → த. நவ + பாசாணம்]

நவபாடாணம்

 
 நவபாடாணம் navapāṭāṇam, ெப.(n.)

   கைட ல் ற்கப்ப ம் ஒன்ப  வைகப் பாடாணங்கள்; the nine kinds poisons generally sold in bazars. 
(சா.அக.);

நவ ண்ணியம்

 
 நவ ண்ணியம் navabuṇṇiyam, ெப.(n.)

   எ ரெ்காளல், பணிதல், இ க்ைக தல், கால்க வல், அ ச் த்தல், ந மண ைக ஊட்டல் ( பங் 
ெகா த்தல்);,  பங்காட்டல்,  கழ்தல், உண் தல் என ஒன்ப  வைகப்பட்ட ந்ேதாம்பல் ெசயல்கள் 
(யாழ்.அக.);; the nine acts of hospitality shown to an honoured guest.

     [Skt. nava → த. நவ +  ண்ணியம்]

நவ சாவந்தம்

 
 நவ சாவந்தம் navapūcāvandam, ெப.(n.)

   ஒன்ப  க ைடய க க்கன் வைக ( ன்.);; nine-faced ear ring.

     [Skt. navan → த. நவ +  சாவந்தம்]

நவேபத ர்த்தம்

நவேபத ரத்்தம் navapētamūrttam, ெப.(n.)

    வம், சத் , நாதம்,  ந் , சதா வம், ஈசன், உ த் ரன்,மால், அயன் என்ற ஒன்ப  வைகயான 
வேபதம் ( . .2, 74);; the nine manifestations of siva (viz., civam, catti {}, vintu, {}, ican, {});.

     [Skt. Navan → த. நவ + ேபத ரத்்தம்]
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நவம்

நவம்1 navam, ெப.(n.)

   1.  ைம ( ங்.);; freshness, novelty.

     "நவமாய ெசஞ் டர ்நல் த ம்" ( வாச. 11, 4);.

   2. நட்  ( வா.);; friendship, affection.

   3. நிலம் (அந.நி.);; earth.

     [Skt. nava → த. நவம்]

 நவம்2 navam, ெப.(n.)

   1. பாம் ; snake.

   2. சாரைண; one styled trianthema – Trian thema monogyna.

   3. மாரிக்காலம்; rainy season.

   4.  ைம; novelty. (சா.அக.);

 நவம்3 navam, ெப.(n.)

   ஒன்ப  ( ங்.);; the number nine.

     [Skt. navan → த. நவம்]

 நவம்4 navam, ெப.(n.)

நவமணி

 
 நவமணி navamaṇi, ெப.(n.)

   ெதாண்மணி. ேகாேமதகம், நீலம், பவளம், மரகதம், மாணிக்கம்,  த் ,  டராகம், ைவ ரியம், 
வ ரம் ஆ ய ஒன்ப  வைக அரத்தனங்கள் ( வா.);; the nine gems or precious stones. viz., {}, maragatam, {}, 
muttu, {}, vairam.

     [Skt. Navan → த. நவம்+மணி]

நவமணிச் ந் ர
ம்

 
 நவமணிச் ந் ரம் navamaṇiccindūram, ெப.(n.)

    ரம்,  ரம், இ ங்கம், கந்தகம், ப காரம், ெவண்காரம், எவட ்(நவா);ச ்சாரம், ெவ ப் , அயம் 
ஆ ய இவ்ெவான்ப  சரக்  கைளப் ட ட்ட ந் ரம்; red oxide obtained by calcining the following nine drugs 
corresive sublimate, sub chloride of mercury, vermillion, sulphur, alum, borax, salammoniac, nitre and iron. (சா.அக.);.

நவமணிமாைல

நவமணிமாைல navamaṇimālai, ெப.(n.)

   1, ெதாண்மணி மாைல; a necklace of the nine gems.

     "அணி ளர ்மாட  நசச்ர ச ் யாட்  நவமணி மாைலமா ம்" ( ற்றா. தல. நகரசச் க். 13);.

   2. ஒன்ப  பாவைகயால் ஈ  ெதாடக்  (அந்தா );யாக இயற்றப்ப ம் ஒ  ரபந்தம் (இலக்.  . 837);; a 
poem of nine verses of various metres in {}.

     [நவமணி + மாைல]

நவமல்

 
 நவமல்  navamalli, ெப.(n.)

    த் னி இன (சா );ப்ெபண்; one of the four classes of woman divided according to lust. (சா.அக.);
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நவமாதம்

 
 நவமாதம் navamātam, ெப.(n.)

   ஒன்ப  மாதம்; nine month. (சா.அக.);

நவமா

 
 நவமா  navamāli, ெப.(n.)

   மேனா ைல (சங்.அக.);; realgar.

     [Skt. navamali → த. நவமா ]

நவ

நவ 1 navami, ெப.(n.)

   உவா ஒன்ப ; the ninth lunar day after the new or full moon.

 நவ 2 navami, ெப.(n.)

   கா வா (அமாவாைச); அல்ல  ெவள் வா (ெபளரண் ); க ந்த ஒன்பதாவ  நாள்; the ninth lunar day 
after the new moon and after the full moon.

     "நவ தனி ைழத் ேமல்ஞ (ேச .  ரா. 29);.

     [Skt. navami → த. நவ ]

நவ ல்

நவ ல் navamugil, ெப.(n.)

   சம்வரத்்தம், ஆவரத்்தம்,  டக்லம்,  ேராணம், காளம், நீலம், வா ணம், வா வம், தமம் ஆ ய ஒன்ப  
வைக ேமகங்கள் ( ன்.);; the nine kinds of clouds viz. camvarttam, {}, putkalam, turonam, kalam, {}, tamam.

     [Skt. navan → த. நவ ல்]

நவ ரத்் ெம

__,

ெப.(n.);

   எவட ்(நவாச)்;சாரம்,  ரம்,  ரம், ெகளரி, தாரம், இ ங்கம், ெவள்ைள, ெவ ப் , க ப்  ஆ ய 
இவ்ெவான்பைத ம் ஒவ்ெவான்றாக நாதத் னால் 9 நாள் ெம ைகப் ேபால் அைரத் த் ரட்  
ைவத் க் ெகாள் ம் ஒ  வைக ம ந் ; a wax like preparation or medicine obtained by grinding for nine days the 
following nine drugs first separately and then all to gether with Natham a prepared fluid- Salammoniac, corrosive sublimate 
subchloride of mercury golden arsenic, yellow orpiment vermillion white arsenic, nitre, common salt they must be grinded till 
they obtain the wax like consistency.

நவ லம்

 
 நவ லம் navamūlam, ெப.(n.)

    ைள லம், இரத்த லம்,  ழ் லம், உள் லம் த ய ஒன்ப  வைக ேநாய்கள்; the nine varieties of 
piles. (சா.அக.);

நவர்

 
 நவர ்navar, ெப.(n.)

   ஆள் (இ.வ.);; person.

     [U. nafar → த. நவர]்

நவர் ட்டா

 
 நவர் ட்டா navarciṭṭā, ெப.(n.)

   ேபரவ்ாரி வரிக்கணக்  ( ட்டா);; revenue account of holdings with assessment arranged under the names of the 
holders.

     [U. nafar → த. நவ+ ட்டா]
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நவரங்கப்பணி

 
 நவரங்கப்பணி navaraṅgappaṇi, ெப. (n.)

   ேகா ல் ேமற் ைர ( தானம்); ேவைலகளில் ஒ  வைக (நாஞ்.);; a kind of ornamentation in a canopy.

     [U. nava + {} → த. நவரங்கப்பணி]

நவரங்கப்பளி

 
 நவரங்கப்பளி navaraṅgappaḷi, ெப.(n.)

    ைடைவ வைக; a kind of saree.

     [Skt. nava + ranga → த. நவரங்கபப்பளி]

நவரசம்

நவரசம்1 navarasam, ெப.(n.)

   1. ெதாண் ைவ, ஒன்ப  வைகச ் ைவ; the nine kinds of juices or essences.

   2. வாைல உப் ; quintessence of salt. (சா.அக.);

 நவரசம்2 navarasam, ெப.(n.)

 the nine sentiments or emotions prevailing in a literary work, chiefly poetry or drama viz. {}, irauttiram, {}, bayam, {}. 
(வடெமா ல் ப் டப்ப ம் ஒன்ப  வைகயான ெமய்ப்பா கள்);.

     [Skt. navan + (Rhet.); → த. நவரசம்]

     [நவ + ரசம்]

நவரசெம

 
 நவரசெம  navarasameḻugu, ெப.(n.)

   இராச ளைவ ேபாக் ம் ம ந் ; a waxy medicine that cures diabetic carbuncle. (சா.அக.);

நவரங்கம்

நவரங்கம் navaraṅgam, ெப.(n.)

   1. நாடக சாைல ( ங்.);; theatre.

   2. ேகா ல் ந வரங்கம் ேகா ள்ள தன்ைம மண்டபம் (இ.வ.);; central hall of a temple.

     [Skt. nava+{} → த. நவரங்கம்]

நவரத் னைவப்

 
 நவரத் னைவப்  navarattiṉavaippu, ெப.(n.)

   ஒன்ப  வைக அரத் னங்கைளச ்ெசய் ம் ைவப்  ைறையப் பற் ச ்ெசால் ம் ம த் வ ல்; a 
treatise on medicine compiled by siddha named Sattaimuni dealing with the artificial process of making the nine gems 
synthetically together with their qualities and uses in medicine. (சா.அக.);

நவவரிைக

 
 நவவரிைக navavarigai, ெப.(n.)

    மணப் ெபண் (யாழ்.அக.);; a woman recently married.

     [Skt. navavarika → த. நவவரிைக]

நவவா ல்

 
 நவவா ல் navavāyil, ெப.(n.)

   ஒன்ப  (நவத் ைள வாரம்);; the nine gates or openings in the human system. (சா.அக.);

     [நவம் + வா ல்]
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நவவாேனார்கள்

 
 நவவாேனாரக்ள் navavāṉōrkaḷ, ெப.(n.)

    த்தவ மதத் ல் வழங் ம் ஒன்ப  வைகப்பட்ட ேதவகணங்கள் ( ன்.);; nine choirs of celestial spirits.

     [Skt. nava → த. நவ + வாேனாரக்ள்]

நவ யாகரணம்

 
 நவ யாகரணம் navaviyākaraṇam, ெப.(n.)

   இந் யா ல் இ ந்த ஒன்ப  இலக்கண ல்கள்; the nine ancient treatises on Indian grammar.

     [Skt. navan → த. நவ +  யாகரணம்]

இவற் ள் தலாவ ம் காலத்தால் ந்த ெதான்ைம ைடய ம் ஐந் ரத் த லக்கணம் என 
ல்கள் ப் ன்றன.

நவ கம்

நவ கம் navaviyūkam, ெப.(n.)

   கால கம்,  ல கம், நாம கம், ஞான கம்,  த்த கம், நாத கம்,  ந்  கம், 
கலா கம்,  வ கம் என்ற ஒன்ப  வைகப் ெபா டெ்டாெதா கள் (ெசௗந்த. 1, உைர);; the nine 
categories of things.

     [Skt. navan → த. நவ +  கம்]

நவரா கம்

 
 நவரா கம் navarācigam, ெப.(n.)

   கணக்  வைக ( ன்.);; rule of nine.

     [Skt. navan +(math); → த. நவரா கம்]

நவராத் ரி

 
 நவராத் ரி navarāttiri, ெப.(n.)

   ெதாள்ளிரா ( ரட்டா  மாதம் வளர் ைற ன் தல் நாளி ந்  ஒன்ப  இர கள் ெகாண்டா 
டப்ப ம் பண் ைக);; a festival for the Goddessess Durga. Lakshmi. Saraswathi. celebrated for nine days.

     "நவராத் ரிக் க் ெகா  ைவக்கப் ேபா ரக்ளா?" (இ.வ.);.

     [Skt. nava(n);+{} → த.நவராத் ரி]

நவேரா

 
 நவேரா  navarōcu, ெப.(n.)

   ஓர ்இைச, பண், இராகம் ( ன்.);; a kind of tune.

     [U. {}(mus.); → த.நவேரா ]

நவேராதயம்

 
 நவேராதயம் navarōtayam, ெப.(n.)

    னிக் கற்கண்  (சரக்்கைர கற்கண் );; white sugar candy. (சா.அக.);
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நவேலாகம்

 
 நவேலாகம் navalōkam, ெப.(n.)

   ெபான், இ ம் , ெசம் , ஈயம்,ெவள்ளி,  த்தைள,தரா,  த்தநாதம், ெவண்கலம் ஆ ய ஒன்ப  
மாைழகள் ( ங்.);; the nine kinds of metal, viz. {}, irumpu, {}.

     [Skt. navan → த. நவம் + உேலாகம்]

 நவேலாகம் navalōkam, ெப.(n.)

   ஒன்ப  வைக மாைழ (உேலாகங்);களான, ெபான், ெவள்ளி, ெசம் , இ ம் , ஈயம், வங்கம், நாகம், 
த் வம்,  டவன் (அ);  த்தைள; gold, silver, copper, iron, tin, lead, zinc, platinum and brass. (சா.அக.);

     [நவம் + உேலாகம்]

நவேலாகக்களங்

 
 நவேலாகக்களங்  navalōkakkaḷaṅgu, ெப.(n.)

   ஒன்ப  உேலாகங்கைள ம் இதளிய (இரச);த்ைத ம் ேசரத்் ச ்ெசய் ம் உ ண்ைட; alloy prepared with 
nine metals along with mercury. (சா.அக.);

நவேலாகக்களிம்
ேபாக்

 
 நவேலாகக்களிம் ேபாக்  navalōkakkaḷimbupōkku, ெப.(n.)

   ேதவதாளி அல்ல  ேபய்ப் ரக்் ; snake luffa - Luffaechinata. (சா.அக.);

     [நவம் + உேலாகம் + களிம்  + ேபாக் ]

நவேலாகக் ப்

 
 நவேலாகக் ப்  navalōkakkuppi, ெப.(n.)

    ைத மண் (யாழ்.அக.);; chunam.

     [Skt. nava → த. நவம் + உலாகக் ப் ]

நவேலாகசச்த்

 
 நவேலாகசச்த்  navalōkaccattu, ெப.(n.)

   ஒன்ப  மாைழ (ேலாக); வைககைளச ்ேசரத்் ப் ட ட்  எ த்த சத் ; the essence derived by subjecting 
the nine metals to violent heat or calcination - Calx of nine metals. (சா.அக.);

     [நவம் + உேலாகம் + சத் ]

நவேலாகத்தக

 
 நவேலாகத்தக  navalōgattagaḍu, ெப.(n.)

   ஒன்ப  மாைழ (ேலாகங்);கைள ம் ஒன்  ேசரத்்  உ க் த் ரட் த் தட் ய தக ; the foil or plate of an 
alloy of nine metals. (சா.அக.);

     [நவம் + உேலாகம் + தக ]

நவேலாக ப

 
 நவேலாக ப  navalōkapūpadi, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் ட்  ம ந் ; a medicinal compound.

     [நவேலாகம் +  ப ]
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நவேலாக ப மா
த் ைர

 
 நவேலாக ப மாத் ைர navalōkapūpadimāddirai, ெப.(n.)

   ஒன்ப  மாைழ (ேலாகங்); கைள ம் ேசரத்் ச ்ெசய்த காய்சச்ல், இ  த ய ேநாய்க க் க் 
ெகா க் ம் ட்  ம ந் க் ளிைக; a reputed pill prepared as per process of Tamil medicine from a mixture of nine 
metals. (சா.அக.);

     [நவம் + உேலாகம் +  ப  + மாத் ைர]

நவேலாகேப

நவேலாகேப  navalōkapēti, ெப.(n.)

   1. ெகந்  பாடாணம்; a poisonous compound of sulphur in its native state, a mineral poison.

   2. ஒன்ப  மாைழ (ேலாகங்); கைள ம் ேப க்கச ்ெசய் ம் ம ந் ; any substance capable of acting 
chemically on nine metals. (சா.அக.);

     [நவம் + உேலாகம் + ேப ]

நவேலாகேமமமாக்

நவேலாகேமமமாக்  navalōkamēmamākki, ெப. (n.)

   1. இலவண பாடாணம்; a kind of prepared arsenic.

   2.  ங் ம பாடாணம்; one of the 32 kinds of prepared arsenic. (சா.அக.);

நவேலாகவக் னி
மாரன்

 
 நவேலாகவக் னி மாரன் navalōgavaggiṉigumāraṉ, ெப.(n.)

   உடம் னி ள்ள ேநாய்கைள ெந ப்ைபப் ேபால் எரிக்கக் ய ஒன்ப  மாைழ (ேலாகங்);கைளக் 
ெகாண்  ெசய்யப்பட்ட ஓர ்ம ந் ; a reputed or well known remedy for curing or reducing to nothing like fire, all 
oilments in the system radically, prepared with the aid of nine metals. (சா.அக.);

     [நவம் + உேலாகம் + வக் னி +  மாரன்]

நவேலாகவங் சம்

 
 நவேலாகவங் சம் navalōkavaṅgusam, ெப. (n.)

   காந்தம்; load stone magnet. (சா.அக.);

     [நவம் + உேலாகம் + வங் சம்]

நவேலாகேவ ச்

 
 நவேலாகேவ ச்  navalōkavēticci, ெப.(n.)

   க ெநல் ; black Indian gooseberry - Phyllanthus emblica. (சா.அக.);

     [நவம் + உேலாகம் + ேவ ச் ]

நவேலாகாங்கம்

நவேலாகாங்கம்1 navalōkāṅgam, ெப.(n.)

   காந்தம்; load stone, magnet. (சா.அக.);.

 நவேலாகாங்கம்2 navalōkāṅgam, ெப.(n.)

   காந்தம் ( .அ.);; magnet.

     [Skt. nava-{} → த. நவேலாகாங்கம்]

நவாக்கரி

நவாக்கரி navākkari, ெப.(n.)

   ெதாள்ெள த்  மந் ரம், ஒன்ப  எ த் க ள்ள மந் ர வைக; a sacred mantra of nine letters.

     "நவாக்கரி சக்கர நா ைர ெசய் ன்" ( மந். 1319);.

     [Skt. nava(n); + {} → த. நவாக்கரி]
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நவாசச்ரக்கட்

 
 நவாசச்ரக்கட்  navāccarakkaṭṭu, ெப.(n.)

   ெந ப் க்  ஒடாதப  கட் ய (நவாசச்ாரம்);; consolidated salt ammoniac which resists fire. (சா.அக.);

நவாசச்ாரக்காரம்

நவாசச்ாரக்காரம் navāccārakkāram, ெப.(n.)

   1. நவாசச்ாரநீர;் strong solution of ammonia - Liquor ammoniac.

   2. நவாச ்சார ப் ; carbonate of ammonia - Ammoniac carbonas.

   3. நவாசச்ார ெசயநீர;் a liquid with a very pungent odour and strong alkaline reaction obtained by exposing 
salammoniac with other ingredients in the night's dew. (சா.அக.);

நவாசச்ாரக் ரா
ணம்

 
 நவாசச்ாரக் ராணம் navāccārakkirāṇam, ெப.(n.)

   ஒன்ப  (நவாச)்;சாரத்ேதா  ட இரண்  பங்  ைமச ் ண்ணாம் ம் நன்றாகக் காய ைவத் க் 
கலந்  பதங்கமாக ெவரித்த ஓர ்வைக ஒ ஞ் சரக் ; smelling salt volatile salt ammoniac.

வ ப் , இ ப் ,  ரச்ை்ச,  தகசன்னி ஆ ய ேநாய்க க்  க் ல் க வதற்காக உபேயாகப் 
ப த்தப்ப ம் ம ந் . (சா.அக.);

நவாசச்ாரம்

 
 நவாசச்ாரம் navāccāram, ெப.(n.)

   வாசைன யற்ற, பளபளப்பான நாரிைழ ேபான்ற ஓர ்ெவண்ைமயான ெபா ள்; a colouress, in odourous 
and translucent fibrous mass known as salammoniac – Ammonis ahlaridum. (சா.அக.);

நவாசச்ாரவா

நவாசச்ாரவா  navāccāravāyu, ெப.(n.)

   நவாசச்ாரத் னின்  ளம் ம் நச் க்காற் ; gas ammonia (NH3);. It is a poisonous gas found in sal ammoniac.

மனிதனின் த் ரத் ம் அ  நாற்ற ள்ள உ ரி ( வரா );களி ம் ெபா ந் ள்ள . (சா.அக.);

நவாசச்ாரவா ெச
யநீர்

 
 நவாசச்ாரவா ெசயநீர ்navāssāravāyuseyanīr, ெப.(n.)

   தாம் ரபற்பம், ெசந் ரத் ள்ள ற்றங்கைள நீக் ம் தன்ைம ைடய ; solution of ammonia. it is 
capable of removing the defects in calcined oxides of copper either red or white. (சா.அக.);

நவாட் சச் க்க
ைர

 
 நவாட் சச் க்கைர navāṭṭuccarukkarai, ெப.(n.)

    ராசச் க்கைர (இ.வ.);; fine, white can-sugar.

     [நவா  + ச க்கைர]

நவா சம்

நவா சம் navāmisam, ெப.(n.)

   ெதாண்ப ர் , ஒைர(இரா );ைய ஒன்பதாகப் ப ரை்க (ேசா ட. சந். 123);; division of a sign of the zodiac 
into nine equal parts.

     [Skt. navan → த. நவா சம்]

நவார்ப்பட்ைட

 
 நவாரப்்படை்ட navārppaṭṭai, ெப.(n.)

   பல நிறமான படை்ட (R.);; multi-coloured tape.

     [Skt. {} → த. நவார ்+ படை்ட]
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ந ந்தா

 
 ந ந்தா navisindā, ெப.(n.)

   உத யாளர ்(C.G.);; accountant, clerk.

     [U. {}-sindah → த. ந ந்தா]

ந

 
 ந  navisu, ெப.(n.)

   உத யாளர ்(C.G.);; writer, scribe.

     [U. nawis → த. ந ]

ந ன

ந ன navīṉa, ெப.எ. (adj.)

   1.  ய; modern.

   2. தற்காலத் ய; pertaining to the present time.

   3.  யப் க் ரிய கைத; novel. (சா.அக.);

ந ன லாராய்ச்

 
 ந ன லாராய்ச்  navīṉanūlārāycci, ெப.(n.)

    ய லாய் ; modern scientific research. (சா.அக.);

ந னம்

ந னம் navīṉam, ெப.(n.)

   1.  ைம (உரி.நி.);; newness, novelty.

   2.  ய ைற ல் எ தப்பட்ட கைத; novel.

     [Skt. navina → த. ந னம்]

நேவாத் ரிதம்

 
 நேவாத் ரிதம் navōddiridam, ெப.(n.)

   ெவண்ெணய் (சங்.அக.);; butter.

     [Skt. {} → த. நேவாத் ரிதம்]

நாக் சச்தம்பனம்

 
 நாக் சச்தம்பனம் nākkuccadambaṉam, ெப.(n.)

   நாக்  இ ப்  ேநாய் (ைபஷஜா.);; palsy of the tongue.

     [Skt. {} → த. நாக்  + சதம்பனம்]

நாசச்நார்

 
 நாசச்நார ்nāccanār, ெப.(n.)

   நஞ்சா; spurge laurel. (சா.அக.);

நாகபஞ்ச

 
 நாகபஞ்ச  nākabañjami, ெப.(n.)

   பால் பய  த யவற்ைற நாகத் க்  இட்  அதைன வணங் ம் நாளா ய ராவண க் ல 
பஞ்ச  (இ.வ.);; the fifth lunar day of the bright for night in the month of sravana in which the Nagas or serpent - gods are 
worshipped with offerings of milk, grain, etc.

     [Skt naga → த. நாகபஞ்ச ]
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நாகப மம்

 
 நாகப மம் nākabasumam, ெப.(n.)

   ெவள்ளடத்ைத ( த்தநாகத்ைத); நீற்  ெய த்த ம ந்  (இங்.ைவ.);; oxide of zinc, Zinci oxidum.

     [Skt. {} + bhasman → த. நாகப மம்]

நாகப் ர ட்ைட

 
 நாகப் ர டை்ட nākappiradiṭṭai, ெப.(n.)

   பாம்ைபக் ெகான்ற ைனையப் ேபாக்  வதற் ச ் ைல த யவற் ல் நாகத்ைத நிைலேகாள் 
ெசய்தல்; ceremony of setting up a serpentidol under a pipal tree to expiate the sin of having killed a cobra.

     [நாகம் +  ர டை்ட]

நாகபாடாணம்

 
 நாகபாடாணம் nākapāṭāṇam, ெப.(n.)

    தம், இ ங்கம், க வங்கம், பசை்ச, ெபான் அரிதாரம், காரம் இைவகைளப் ெபா த் க் ைக ல் 
ைவத்  ேமல் ச ் ல் மண் ெசய்  கசப் டத் ல் ேபாட்  ர அனல் ட் ப் ற  ஆ ய ன் 
உைடத் ப் பாரக்்க ம ந்  உ  ஈயம் ேபால் வ ந்  இ க் கட்  யா க் ம் இ ேவ நாக 
பாடாணம் மாைழ ல் (உேலாகத் ல்); ப த் ம்; a kind of prepared arsenic an alchemical compound of zinc. 
(சா.அக.);

நாசகாரிவா

 
 நாசகாரிவா  nācakārivāyu, ெப.(n.)

   ைநட்ரசன்; nitrogen. (சா.அக.);

நாசேகரளம்

 
 நாசேகரளம் nācaāraḷam, ெப.(n.)

    வைத ேவர;் India rhubarb, Indian jalap - lpomaea turpethum. (சா.அக.);

நாசவக்கைண

 
 நாசவக்கைண nācavakkaṇai, ெப.(n.)

   காக ம் ; kanjilals mottled ebony - Diospyros kanjiali. (சா.அக.);

நாசாக் ரம்

 
 நாசாக் ரம் nācākkiram, ெப.(n.)

    க்  னி; tip of the nose. (சா.அக.);

நாசா ராவம்

 
 நாசா ராவம் nācākirāvam, ெப.(n.)

    க் ெலா ம் அரத்தெவா க் ; bleeding from the nose - Epistaxiz. (சா.அக.);

நாசாதக்கணம்

 
 நாசாதக்கணம் nācātakkaṇam, ெப.(n.)

   வல  நா ; right nostrill. (சா.அக.);

நாசாபாக்கேராகம்

 
 நாசாபாக்கேராகம் nācāpākkarōkam, ெப.(n.)

    க்  ேநாய்; a nose disease. (சா.அக.);
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நாசா டம்

 
 நாசா டம் nācāpuḍam, ெப.(n.)

    க் த் ைள; nostrill. (சா.அக.);

நாசாரிசம்

 
 நாசாரிசம் nāsārisam, ெப.(n.)

    க் ல் வள ம் சைத; polypus of the nose. (சா.அக.);

நாசாவாமம்

 
 நாசாவாமம் nācāvāmam, ெப.(n.)

   இட  க் ; nose. (சா.அக.);

நாவான்னம்

 
 நாவான்னம் nāvāṉṉam, ெப.(n.)

   ெவஞ்ேசா ,  ேசா ; hot cooked rice. (சா.அக.);

நவான்னபானம்

 
 நவான்னபானம் navāṉṉapāṉam, ெப.(n.)

     அரி ையச ்சைமத்த ேசா ,   ம  பானம்; cooked new rice and new wines. (old rices old wines are 
always beneficial);. (சா.அக.);

நா

நா  nāci, ெப.(n.)

   1.  க் ; nose.

   2. வஞ் ; rattan of S. India - calamus rotang.

   3.  க் த் ைள; nostril. (சா.அக.);

 நா  nāci, ெப.(n.)

    க் ; nose.

நா உக் ரமம்

 
 நா உக் ரமம் nāciukkiramam, ெப.(n.)

    க்  ேநாய்; disease of the nose. (சா.அக.);

     [நா  + உக் ரமம்]

நா உ ரம்

நா உ ரம்1 nāciudiram, ெப.(n.)

    க்  ேநாய்; disease of the nose.

     [நா  + உ ரம்]

 நா உ ரம்2 nāciudiram, ெப.(n.)

    க் ல் அரத்தம் வ தல்; bleeding from the nose - Epistaxis. (சா.அக.);

நா உ ர்

 
 நா உ ர ்nāciuyir, ெப.(n.)

   ஒகப்ப ற் க்  உத ம் இயல் ள்ள நீரம்ம் ( க் லம்);; semen which is considered important for suppressing 
the breath in the {} practice and hence the name. (சா.அக.);
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நா க்கைனப்

 
 நா க்கைனப்  nācikkaṉaippu, ெப.(n.)

   சளி த யவற்றால் க்  ங் க்ைக ( ன்.);; inflammation of the nose from cold or mucus.

     [Skt. naci → த. நா  + கைனப் ]

நா காக் ரம்

நா காக் ரம் nācikākkiram, ெப.(n.)

    னி க் ; tip of the nose.

     " த் ைணகணா  காக் ரத் ற" ( ரேபாத. 44, 14);.

     [Skt. {} + agra → த. நா காக் ரம்]

நா க் ரந்

 
 நா க் ரந்  nācikkirandi, ெப.(n.)

    க்ைக யரிக் ம் ேமகப் ண்; a kind of syphilitic ulcer eating away or otherwise affecting the nose. (சா.அக.);

நா கதமம்

 
 நா கதமம் nācigadamam, ெப.(n.)

    க் ச ் ந்தல்; blowing the nose. (சா.அக.);

நா கமலம்

நா கமலம் nācigamalam, ெப.(n.)

   1.  க் ப் ; nose dirt.

   2.  க் ச ்சளி; mucous from the nose snot. (சா.அக.);

நா கா ராவம்

 
 நா கா ராவம் nācikācirāvam, ெப.(n.)

    க் னின்  அ கமாய் நீர ்வ ம் ஒரவ்ைகப் உைளசச்ளி ( னசம்);; catarrh of the nose. (சா.அக.);

நா கா ரணம்

நா கா ரணம் nācikācūraṇam, ெப.(n.)

   1. நா வ யாக ஏற் ம் அல்ல  இ க் ம் ம ந் ப் ெபா ; a medicinal powder sniffed.

   2.  க் த் ள்; snuff. (சா.அக.);

நா கா டம்

 
 நா கா டம் nācikāpīṭam, ெப.(n.)

    க் ற் ள் சைத வள ம் ேநாய்; polypus of the nose. (சா.அக.);

நா கா ைட

நா கா ைட nācikāpīṭai, ெப.(n.)

   1.  க் க க் ; rheum.

   2.  க் ச ்சளி; mucous from the nose snot. (சா.அக.);

நா கா சணி

நா கா சணி nācikāpūcaṇi, ெப.(n.)

   ேமளகரத்்தாக்க ெளான்  (சங்.சந், 47);; a primary {}.

     [நா கா + சணி]

நா காேராகம்

 
 நா காேராகம் nācikārōkam, ெப.(n.)

   ெபா வாக க் ல் வ ம் ேநாய்கள்; diseases in general of the nose. (சா.அக.);
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நா சச்ளி

 
 நா சச்ளி nāciccaḷi, ெப.(n.)

    க் சச்ளி; mucous from the nose. (சா.அக.);

நா ந்தல்

 
 நா ந்தல் nāsisindal, ெப.(n.)

    க் ச ் ந்தல்; blowing the nose. (சா.அக.);

நா த்தா

 
 நா த்தா  nācittāru, ெப.(n.)

   ேமல் வாய் உத ; upper lips. (சா.அக.);

நா த்தாைர

 
 நா த்தாைர nācittārai, ெப.(n.)

    க் த் ைள வ ; passage of the nose. (சா.அக.);

நா த் வாரம்

 
 நா த் வாரம் nācittuvāram, ெப.(n.)

    க் த் ைள; nostril. (சா.அக.);

     [நா  +  வாரம்]

நா த் ள்

நா த் ள் nācittūḷ, ெப.(n.)

    க் ப்ெபா ; snuff.

     " ள ப் ெபா  நா த் ளாய்" (சரவண. பண . 123);. 

     [நா  +  ள்]

நா நீேராட்டம்

 
 நா நீேராட்டம் nācinīrōṭṭam, ெப.(n.)

    க் ன் வ யாய் நீர ்வ தல்; catarrh of the nose. (சா.அக.);

நா நீர்ப்பாய்சச்ல்

 
 நா நீரப்்பாய்சச்ல் nācinīrppāyccal, ெப.(n.)

    க் னின்  நீர ்வ தல்; catarrah of the nose. (சா.அக.);

நா நீரவ்ர்த் னி

 
 நா நீரவ்ரத்் னி nācinīrvarttiṉi, ெப.(n.)

    க் ல் நீர ்வ ந்  ம்மைல ண்டாக் ம் ேநாய்; errhinc. (சா.அக.); 

     [நா  + நீரவ்ரத்் னி]

நா ப்பரிேசாசம்

 
 நா ப்பரிேசாசம் nācipparicōcam, ெப.(n.)

    க்கைடப் ; difficulty of respiration.

     " க் ன் வறட் னால் சளி ரண்  ச்  ட யாத ப  க்ைகயைடத் க் ெகாள் ம்". 
(சா.அக.);
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நா ப்பரிச் ராவ
ம்

 
 நா ப்பரிச் ராவம் nācippariccirāvam, ெப.(n.)

    க்  ேநாய்; a disease of nose.

     "இர  காலங்களில் க் னின்  சதா சளி நீர ்வ யச ்ெசய் ம்" (சா.அக.);

நா ப் ணி

 
 நா ப் ணி nācippiṇi, ெப.(n.)

   உடச்ளி; various diseases of the nose. (சா.அக.);

நா ப் ர நாகம்

 
 நா ப் ர நாகம் nācippiradinākam, ெப.(n.)

    க்கைடப்  தைல ல் நிற் ம் உதானவளி, ேகாளாறைடந்  சளிேயா   க் ன் ைளைய 
அைடக் ம்; the condition under which the upcoursing udana vayu of the region of the head is deranged in its passaged by 
a sur charge of kapha stuff the nasal passages. (சா.அக.);

நா ப் ண்

 
 நா ப் ண் nācippuṇ, ெப.(n.)

   நா ல் ேதான் ம் ண்; ulcer in the nose. (சா.அக.);

நா ப் னிசம்

 
 நா ப் னிசம் nāsippīṉisam, ெப.(n.)

    க் ன் சளி சவ்  க்கம் (தா தங்); கண்  அதனால் க் ன் வ யாய் நீரச் ்சளியாய் வ தல்; a 
catarrhal affection of the nasal mucous membrance attended with a ropy discharge from the nostrils coryza. (சா.அக.);

நா ப்ெபா

நா ப்ெபா  nācippoḍi, ெப.(n.)

   1.  க் த் ள்; snuff.

   2.  க் ச ் ரணம்; powder for snuffing. (சா.அக.);

நா பங்கம்

 
 நா பங்கம் nācibaṅgam, ெப.(n.)

    க்க ; decaying or destruction of the nose. (சா.அக.);

நா பாகம்

 
 நா பாகம் nācipākam, ெப.(n.)

    க்  ண்டா ம் அழற் ; inflammation of the nose. (சா.அக.);

     [நா  + பாகம்]

நா ம்ேவதைன

 
 நா ம்ேவதைன nācimvētaṉai, ெப.(n.)

   பாகல்; bitter cucumber - momordiea charantia. (சா.அக.);

நா ரத்த த்தம்

 
 நா ரத்த த்தம் nāciyirattabittam, ெப.(n.)

    க் னின்  அரத்தம் வ தல்; bleeding from the nose - Epistaxis. (சா.அக.);
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நா ெய ம்

 
 நா ெய ம்  nāciyelumbu, ெப.(n.)

    க்ெக ம் ; nasal bone. (சா.அக.);

நா ரந் ரம்

 
 நா ரந் ரம் nācirandiram, ெப.(n.)

    க் த் ைள; nostrill nose-aperture. (சா.அக.);

நா ேராகம்

நா ேராகம் nācirōkam, ெப.(n.)

    க்  ேநாய் வைக (ைதலவ. ைதல. 53);; discharge of the fetid matter from the nostrils. oxena.

     [நா  + ேராகம்]

நா வால்

 
 நா வால் nācivāl, ெப.(n.)

   மணத்தக்காளி; black berried solanum - solanum nigrum. (சா.அக.);

நா டம்

நா டம் nāciviḍam, ெப.(n.)

   ேநாய்வைக; a disease.

     "எரி ணா நா டேம" ( ப் . 260,  ப்.);

     [நா  +  டம்]

நா னி

நா னி1 nāciṉi, ெப.(n.)

   அ க்கக் ய . ெகால் ; used in compound formation.

     "  நா னி".

 நா னி2 nāciṉi, ெப.(n.)

    ப்ப  லம்; root of long pepper. (சா.அக.);

நா கா தம்

நா கா தம் nācukātītam, ெப.(n.)

   1.  ரக்் ; gourd plant, strainer vine - cucurbita acutangularis.

   2.  , அதாவ  ; chilli fruited capper- Cadaba indica alias stromeria tetrandra. (Rox);. (சா.அக.);

நா டம்

 
 நா டம் nācuḍam, ெப.(n.)

   கட்  ம ந் ; a quack patent or secret remedy-Nostrum.

     "இ  நாட்  ம த் வர ்பயன்ப த் ம் ம ந் ". (சா.அக.);

நா தா

 
 நா தா nācutā, ெப.(n.)

    ற் ண் ; lunch. (சா.அக.);

நா த் ைள

 
 நா த் ைள nācittuḷai, ெப.(n.)

நா த் வாரம் பாரக்்க;see {}.

நாணய தன்

 
 நாணய தன் nāṇayasudaṉ, ெப.(n.)

   ேநரை்ம யானவர;் honest man.
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நாத் ேயாசம்

 
 நாத் ேயாசம் nāttiyōcam, ெப.(n.)

   வர ; a kind of black millet - Paspalum frumentaceum. (சா.அக.);

நாத வரம்

 
 நாத வரம் nātasuvaram, ெப.(n.)

   மரத்தால் நீண்ட ழல் வ ல் ெசய்  வாளி ெபா த்  மங்கல நிகழ்ச் களில் இைசக்கப்ப ம் 
இைசக்க (ஒலகம்);; wind instrument with a long pipe.

த.வ. ஒலகம்

 நாத வரம் nātasuvaram, ெப. (n.)

   ெப  வாக் யம்;   ஒலகம்; a musical wind instrument.

த.வ. ஒலகம்

     [Skt. nad-{} → த. நாத வரம்.]

நாதவ

 
 நாதவ  nādavasudu, ெப.(n.)

   நாதச ் ைனக் ள்ளி க் ம் அ ற்க வான ெபா ள்; a microscopic matter in which life is manifested and 
as such forms the essential material of all plants and animal cells. It is usually viscid holding fine granules in suspension - 
protoplasm. (சா.அக.);

நா க்கட்

 
 நா க்கட்  nāpikkaṭṭi, ெப.(n.)

   ெகாப் ல் எ ம் ம் ஓர ் த் ர க்கட் ; a deep seated local abscess in the navel region. (சா.அக.);

நா க்கமலம்

நா க்கமலம் nāpikkamalam, ெப.(n.)

   1. ெகாப் ழ்; lotus like navel.

   2. உந் ையச ் ற் ள்ள இ க் கள்; the interstice space about the umbilicus. (சா.அக.);

நா க்கமல ரண
ம்

நா க்கமல ரணம் nāpikkamalaviraṇam, ெப.(n.)

   1. நா யழற் ; inflame- mation of the navel omphalitis.

   2. நா ையச ் ற் ம் கா ம் ெகாப் ளங்கள்; boils around the navel in the navel region - omphalel cosis.

   3. நா ன் ழ்க் ெகாண்ட ரணம்; suppurative lessions of the umbilical region or navel ill - omphalophlebitis.

நா க்கழைல

 
 நா க்கழைல nāpikkaḻlai, ெப.(n.)

   நா க் கமலத் ல் கா ம் கழைலக் கட் ; tumour of the umbilicus ophaloma. (சா.அக.);

நா க் ழங்

 
 நா க் ழங்  nāpikkiḻṅgu, ெப.(n.)

   பசை்ச நா க் ழங் ; green aconite root Aconitum ferox (root of.);. (சா.அக.);

நா க் ரிகம்

 
 நா க் ரிகம் nāpigārigam, ெப.(n.)

   ேநரவ்ாளக் ெகாடை்ட; croton seeds-physic ոսl. (சா.அக.);
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நா கந்தம்

 
 நா கந்தம் nāpigandam, ெப.(n.)

   கத் ரி ந மணம்; musk adour. (சா.அக.);

நா ைக

நா ைக nāpigai, ெப.(n.)

   1. உந் ையப் ேபான்ற ; a navel like cavity.

   2. ஒ  ண் ; a plant. (சா.அக.);

நா க்ெகா

நா க்ெகா 1 nāpikkoḍi, ெப.(n.)

   ெதாப் ட ்ெகா  (இங்.ைவ.);; umbilical card.

     [நா  + ெகா ]

 நா க்ெகா 2 nāpikkoḍi, ெப.(n.)

   ெகா வைக; malabar glory - lily - Gloriosa superba.

     [நா  + ெகா ]

 நா க்ெகா  nāpikkoḍi, ெப.(n.)

   1. ெகாப் ழ்க் ெகா ; navel or umbilical cord.

   2. காந்தள்; country aconite - Gloriosa superba. (சா.அக.);

நா சச்க்கரம்

 
 நா சச்க்கரம் nāpiccakkaram, ெப.(n.)

   ெதாப் ள் வைளயம்; navel circle. (சா.அக.);

நா ச் ற்

 
 நா ச் ற்  nāpiccuṟṟu, ெப.(n.)

நா க் கமலம் பாரக்்க;see {}.

நா ச் த் ரம்

 
 நா ச் த் ரம் nāpiccūttiram, ெப.(n.)

நா க்ெகா  பாரக்்க;see {}.

நா ச் ைர

 
 நா ச் ைர nāpiccūrai, ெப.(n.)

நா ச் ைல பாரக்்க;see {}.

நா ச் ைல

 
 நா ச் ைல nāpiccūlai, ெப.(n.)

   ெதாப்  களி ம்,   வ ற் ம், ந க்கல் வாந் , ஆண் ம் வ  த ய ணங்கைளக் 
காட் ம் ஓர ்வாத ேநாய்; a kind of disease of the navel region marked by cruciating pain in the navel abdomen a 
stomach, vomiting, trembling pain the anus and genital. (சா.அக.);

நா த்தாரி

 
 நா த்தாரி nāpittāri, ெப.(n.)

   வசம் ; sweet flag - Acoruscalamus. (சா.அக.);
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நா த்தானம்

 
 நா த்தானம் nāpittāṉam, ெப.(n.)

    ழ்வகம் (உத் ர ரேதசம்);; region of the navel.

     [Skt. {} → த. நா த்தானம்]

நா ப்பாலா ர்தம்

 
 நா ப்பாலா ரத்ம் nāpippālāmirtam, ெப.(n.)

   சாராயம்; arrack. (சா.அக.);

நாபகம்

 
 நாபகம் nāpagam, ெப.(n.)

   க க்காய்; Indian gallnut - Terminalia chebula. (சா.அக.);

நாபாஞ்சம்

 
 நாபாஞ்சம் nāpāñjam, ெப.(n.)

   பற்பாடகம்; fever plant. (சா.அக.);

நாபாரிசம்

நாபாரிசம் nāpārisam, ெப.(n.)

   1. நாக் ப் பக்கம்; sides of the tongue.

   2. நாபாகம்; part adjointing the tongue, ligual region. (சா.அக.);

நா

நா 1 nāpi, ெப. (n.)

   1. ெகாப் ழ்; navel.

   2. கத் ரி; musk.

   3. நா த்தானம்; umbillical region.

   4.  லத்தானம்; principal seat in the human system.

   5. இ ப்ெப ம் ; pelvis.

   6.  வண் ., (சா.அக.);

 நா 2 nāpi, ெப.(n.)

   1. ெகாப் ழ் ( ங்.);; navel.

   2. மான்மணத்  (கஸ் ரி); (ைதலவ. ைதல);; musk.

     [Skt. {} → த. நா ]

 நா 3 nāpi, ெப.(n.)

   அந்தண நா , சத் ரிய நா , ைவ ய நா ,  த் ர நா  என்  நால் வைகப்பட்ட வசச்நா   
( ன்.);; antidoes to aconite, being four in number viz. {}, cattiriya-napi, {}. [Skt. vatsa-{} → த. நா ]

நா சன்

 
 நா சன் nāpisaṉ, ெப.(n.)

ரமன் (யாழ்.அக);;{},

 as born of {} navel.

     " மா ன் உந் ற் றந்ேதான்". [Skt. {} → த. நா சன்]
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நா சா வாதம்

 
 நா சா வாதம் nāpicāruvātam, ெப.(n.)

   ெதாப் ைளப் பற்  வ ப்  ேநாய்; a kind of monoplegia about the navel region. (சா.அக.);

     [நா + சா  வாதம்]

நா த் ரம்

 
 நா த் ரம் nāpicūttiram, ெப.(n.)

   ெகாப் ழ்க் ெகா , ெதாப் ட ்ெகா  ( ன்.);; umblical cord.

     [Skt. {} → த. நா த் ரம்]

நா நா

நா நா  nāpināṭi, ெப.(n.)

   1. உந் க் ெகா ; umbilical cord.

   2. உந் ன் இரத்தக் ழாய்கள்; cateries of the navel region - navel artery. (சா.அக.);

நா நாளம்

நா நாளம் nāpināḷam, ெப.(n.)

   1. நஞ் க் ெகா ; umblical card.

   2. நஞ் னின்  ண்டத் ற் ப் ேபா ம் இரத்தக் ழல்; a vessel which conveys back the blood after its 
purification from the placenta to the foetus - Umbilical vein. (சா.அக.);

நா நாேளாதயம்

 
 நா நாேளாதயம் nāpināḷōtayam, ெப.(n.)

    ள்ைளப் ேபற் ல் நஞ் க் ெகா  ெவளிக் காணல்; presentation of navel cord or umblical card. (சா.அக.);

நா ப மம்

நா ப மம் nābibadumam, ெப.(n.)

   1. மணி ரகம்; p.

   2. தாமைரப் ேபான்ற உந் ; navel lotus and the power to destroy and create is dequired. (சா.அக.);

நா ரம்

 
 நா ரம் nāpiram, ெப.(n.)

    ந்  (சங்.அக.);; semen.

     [Skt. {} → த. நா ரம்]

நா யம்

 
 நா யம் nāpiyam, ெப.(n.)

   ெவள் மத்ைத; white flowered dhatura - Datura fastuosa. (சா.அக.);

நா க்காந்தம்

 
 நா க்காந்தம் nāpiyurukkāndam, ெப.(n.)

   ஊ க்காந்தம்; magnet attracting needles. (சா.அக.);

நா ரசம்

 
 நா ரசம் nāpirasam, ெப.(n.)

    ந் ; semen. (சா.அக.);

நா லம்

 
 நா லம் nāpilam, ெப.(n.)

   ெகாப் ழ்க் ; cavity of the navel. (சா.அக.);
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நா வத் கம்

 
 நா வத் கம் nāpivattigam, ெப.(n.)

   ெகாப் ல்  ெகாப் ளம்; umbilical vesicle. (சா.அக.);

நா வர்த்தனம்

நா வரத்்தனம் nāpivarttaṉam, ெப.(n.)

   1. நா ன் க்கம்; umbilical hernia.

   2. த த்த டம் ; corpulency. (சா.அக.);

நா வைளயம்

 
 நா வைளயம் nāpivaḷaiyam, ெப.(n.)

   ெதாப் ள் வைளயம்; umbilical ring-Annulus umbilicus. (சா.அக.);

நா ேரசனம்

 
 நா ேரசனம் nāpivirēcaṉam, ெப.(n.)

   ம ந்ைத ெதாப் ளில் தடவ ேப யாதல்; causing euacuation from the bowels by an external application of 
medicine on the naval region. (சா.அக.);

நா லம்

நா லம் nāpīlam, ெப.(n.)

   1. க தடம்(யாழ்.அக.);; pudendum muliebre.

   2. ெகாப் ழ்க் ெகா  ( );; the cavity of the navel.

     [Skt. {} → த.நா லம்]

நாமத்தரா

 
 நாமத்தரா  nāmattarācu, ெப.(n.)

   தரா  வைக (இ.வ.);; the common balance.

     [நாமம் + தரா ]

நாமகரணம்

நாமகரணம் nāmagaraṇam, ெப.(n.)

   ெபயரீட் க் கரணம் ேசாடச சம்சகாரத் ள் றந்த ழந்ைதக் ப் ப ெனாராம் நாளிற் 
ெபயரி வதான சடங் ; ceremony of naming a child on the 11th day at two birth, one of {}.

     "மாத மகட்  நாமகரணம் பண் ேவாெமன் " ( லப். 13, 26, உைர); ( வாைனக். ேகாசெ்சங். 14);.

     [Skt. {} + த. கரணம் → த. நாமகரணம்]

 நாமகரணம் nāmagaraṇam, ெப.(n.)

   ெபயர ் ட்டல்; christening.

நாம ர்த்தனம்

 
 நாம ரத்்தனம் nāmaārttaṉam, ெப.(n.)

    ப்ெபயர ்ஏத்தற்பா, கட ள் ப்ெபயர ்ஒ ைக; singing God's names.

     [நாம(ம்); +  ரத்்தனம்]

     [Skt. {} → த. நாம(ம்);]

நாமேதயம்

நாமேதயம் nāmatēyam, ெப.(n.)

   யாகங் க க் ப் ெபயரி ம் ேவத வாக் யவைக ( ேவக ந். பக். 5);; the {} passages which give the names 
of sacrifices etc.

     [Skt. {} → த. நாமேதயம்]
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நாமநட்சத் ரம்

 
 நாமநடச்த் ரம் nāmanaṭcattiram, ெப.(n.)

   ஒ வ ைடய ெபயரின் தெல த் ந்  ப்ப  ெகாள்ளப்ப ம் அவன  நடச்த் ரம் 
(பஞ்ச.);; the natal star of a person dedued by set rules, from the initial letter of his name.

     [நாமம் + நடச்த் ரம்]

நாரக்கரந்ைத

 
 நாரக்கரந்ைத nārakkarandai, ெப.(n.)

   நாட்  ள்ளங் ; wall radish.

     "பைழய வரின் சந் களி ம் காட் ம் ைள ம் இைதேய வர ் ள்ளங்  என்  றலாம்". 
(சா.அக.);

நாரங்க கம்

 
 நாரங்க கம் nāraṅgacīkam, ெப.(n.)

    த்தா ட் ; yellow stick mallow - paonia zeylanica alias p. glechomifolia. (சா.அக.);

 நாரங்க கம் nāraṅgacīkam, ெப.(n.)

    த்தா ட் ; yellow stickmallow - pavonia zeylanica. (சா.அக.);

நார ம்மரசம்

 
 நார ம்மரசம் nārasimmarasam, ெப.(n.)

   சரகரால் ெசால்லப்பட்ட ராண ரத்ைத ஒட் ம் ஓர ்ஆ ள்ேவத ம ந் ; an Ayurvedic preparation 
prescribed for chronic fever named Narasimharasam. (சா.அக.);

நாராயணாட் ரம்

 
 நாராயணாட் ரம் nārāyaṇāṭtiram, ெப.(n.)

    மாைல அ ேதவைதயாக ைடய அம் ; a powerful arrow whose presiding dlity is {}.

     [Skt. {} → த. நாராயணாட் ரம்]

நாரீ சணம்

 
 நாரீ சணம் nārītūcaṇam, ெப.(n.)

   பா  ரத் யத்ைதக் ெக ப்ப  (யாழ்.அக.);; that which makes a woman loss her honour.

     [Skt. {} → த. நாரீ சணம்]

நால்சா சக்கல்

 
 நால்சா சக்கல் nālsātivisakkal, ெப.(n.)

   நான்  வைகச ்சா ப் ெபண்களின் க ப் ண்டம்; the foetuses of four kinds of women divided according to 
their lust as referred to in the Tamil Erotic Science. (சா.அக.);

நாயச் ரம்

 
 நாயச் ரம் nāyaccuram, ெப.(n.)

    க் ல் வ ேமார ்ேநாய்; a disease of the nose. (சா.அக.);
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நிகண்

நிகண்  nigaṇṭu, ெப.(n.)

   1. ெபா வாக ஒ  ெசால் க் ள்ள பலெபா ள்கைளச ்ெசய் ள் வ வாக ளக் ம் ல்; any book 
containing words arranged in order with their several meanings explained breifly in verses - poetic vocabulary.

   2. ைவத் ய நிகண் ; a word book which communicates information in an entire subject or branch of a subject in 
medicine arranged in verses, a medical vocabulary of plants and drugs complied in intelligible verse. (சா.அக.);

நிகரணம்

நிகரணம் nigaraṇam, ெப.(n.)

   1.  ட ; pharynx.

   2. ெதாண்ைட; larynx, throat.

   3.  ங் தல்; swallowing. (சா.அக.);

நிகற்பம்

 
 நிகற்பம் nigaṟpam, ெப.(n.)

   பத்  இலடச் ேகா  ( ங்.);; ten kalpas.

     [Skt. nikalpa → த. நிகற்பம்]

நிகா

நிகா nikā, ெப.(n.)

   1.  ப் ( ன்.);; mark, aim, idea, notion.

   2. எசச்ரிக்ைக; care, carefulness.

   3. ெகா ப் ; impudence.

     "உனக்  உடம் ல் நிகா ஏ ட்ட " (Madr);.

     [U. {} → {} → த. நிகா]

நிகாதன்

 
 நிகாதன் nikātaṉ, ெப.(n.)

   வஞ்சகன் ( ங்.);; deceiver crafty man.

நிகாயன்

 
 நிகாயன் nikāyaṉ, ெப.(n.)

   கட ள் (யாழ்.அக);; God, as formless. (காயமற்றவன்);.

     [Skt. nikaya → த. நிகாயன்]

நி தம்

நி தம் nigidam, ெப.(n.)

   1. பைட ( ன்.);; army, troops.

   2. ெபா த்தப்பா ன்ைம; unsuita- bility.

     "ெவந் யற் த மவ னி த " (ேவதா. , 16, உைர);.

     [Skt. nihita → த. நி தம்]

நி ர்தம்

நி ரத்ம் nigirtam, ெப.(n.)

     (இலக்.  . 904, உைர);; a verse which has an inner significance.

     [Skt. nikrta → த. நி ரத்ம்]

நி ட்டம்

 
 நி ட்டம் nigiruṭṭam, ெப.(n.)

   இ  (சா.அக.);; baseness.

     [Skt. {} → த. நி ட்டம்]

633

www.valluvarvallalarvattam.com 18069 of 19068.



நி

நி  nigirudi, ெப.(n.)

   1. வ ைம(யாழ்.அக.);; poverty.

   2. ெபால்லாங் ; evil, wickedness.

   3. ப ப் ; reproach.

     [Skt. {} → த.நி ]

நி லம்

 
 நி லம் nigilam, ெப.(n.)

   எல்லாம்; entireness, whole.

     "பாதாளமா  ேலாக நி ல ம்".

     [Skt. nikhila → த. நி லம்]

நி னன்

 
 நி னன் niāṉaṉ, ெப.(n.)

    ழ்மகன் (யாழ்.அக.);; base person.

     [Skt. nihina → த. நி னன்]

நி ஞ்சம்

நி ஞ்சம் niguñjam, ெப.(n.)

   1.  தர ் ( ன்.);; bower, place overgrown with creepers.

   2.  ைக ( ங்.);; cavern.

   3.  ற் ல் (யாழ்.அக.);.

     [Skt. {} → த. நி ஞ்சம்]

நி ட்டம்

 
 நி ட்டம் niguṭṭam, ெப.(n.)

   இைரசச்ல் (யாழ்.அக.);; noise, sound.

     [Skt. {} → த. நி ட்டம்]

நி த்ைத

 
 நி த்ைத niguttai, ெப.(n.)

   கத  ( ங்.);; door.

     [Cf. ni-gupta → த. நி த்ைத]

நி

நி  nigudi, ெப.(n.)

   1. ெசய் வழக்கம்; method, custom.

   2. வரி; fee, tribute (C.G.);.

     [Skt. niyati → த. நி ]

நி ம்பன்

 
 நி ம்பன் nigumbaṉ, ெப.(n.)

    ம்பக ணன் மகனா ய ஓர ்அரக்கன் (கம்பரா.);; a giant, Son of kumbhakarna. 

     [Skt. nikumbha → த. நி ம்பன்]
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நி டம்

நி டம் niāṭam, ெப.(n.)

   1. மைற  (யாழ்.அக.);; concealment.

   2. ஆழம்; depth.

     [Skt. {} → த. நி டம்]

நிேகதனம்

நிேகதனம் niātaṉam, ெப.(n.)

   1.   (அக.நி.);; house, habitation.

     "நி  நிேகதனங்கெளங் ம்" (ெபரிய . நாட.்33);.

   2. ேகா ல்; temple.

     "இந்நிேகதன ேம  நீெயன்றன்" (கந்த .  . 119);.

   3. நகரம் ( ங்.);; town, city.

     [Skt. {} → த. நிேகதனம்]

நிேகாதம்

நிேகாதம் niātam, ெப.(n.)

   1. ெகா ய ழாம் நரகவைக ( வக. 2793, உைரக் ப் );; a hell.

   2.  லங் னம்; animal kingdom.

     "நிேகாதப் ற ம்" ( ளா.  ற. 118);.

     [Skt. {} → த. நிேகாதம்]

நிசச்லம்

நிசச்லம்1 niccalam, ெப.(n.)

   1. அைச ன்ைம (யாழ்.அக.);; immobility, fixedness, steadfastness.

   2. இலக்  (நால்வைக ள் அைசவற் ப்ப ); (பாரத.வாரண.56);; fixed target, one of four ilakku. q.v.

   3. நித்  யத் வம் (யாழ்.அக.);; etermity.

     [Skt. {}-cala → த.நிசச்லம்]

 நிசச்லம்2 niccalam, ெப.(n.)

   நீ ண்ணா க் ம் ப் பட் னி (இ.வ.);; complete fasting in which even water is forbiden.

     [Skt. nir-jala → த. நிசச்லம்]

 நிசச்லம்3 niccalam, ெப.(n.)

   பட் னி; starvation.

   2. அைச ன்ைம; state of being without motion or movement, state of being still. (சா.அக.);

நிசச்த்தம்

 
 நிசச்த்தம் niccattam, ெப.(n.)

   சத்த ன்ைம (இ.வ.);; absence of noise, silence.

     [Skt. {} → த. நிசச்த்தம்]

நிசச்ாரகம்

 
 நிசச்ாரகம் niccāragam, ெப.(n.)

   காற் ; wind. (சா.அக.);
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நிசச்லன்

நிசச்லன் niccalaṉ, ெப.(n.)

   1. அைசவற்றவன்; steadfast, immovable person.

   2. கட ள்; God.

     [Skt. {} → த. நிசச்லன்]

நிச் த்தம்

நிச் த்தம் niccittam, ெப.(n.)

   1.  ப்ப  ( ன்.);; extinction of the will;cessation of volition.

   2. கவைல ன்ைம (சங்.அக.);; absence of anxiety.

     [Skt. {}-citta → த. நிச் த்தம்]

நிச் ந்தன்

நிச் ந்தன் niccindaṉ, ெப.(n.)

   1. கவைல யற்றவன்; one who is free from care.

   2. நி ந்தன்; God, as free from all passions.

   3. அ கன் ( ங்.);; Arhat.

     [Skt. {} → த. நிச் ந்தன்]

நிச் ந்ைத

 
 நிச் ந்ைத niccindai, ெப.(n.)

   கவைல ன்ைம ( ன்.);; freedom from care or anxiety, unconcern peace of mind, entire repose.

     [Skt. {} → த. நிச் ந்ைத]

நிசச்ேரணி

 
 நிசச்ேரணி niccarēṇi, ெப.(n.)

   ஏணி (யாழ்.அக.);; ladder.

     [Skt. {} → த. நிசச்ேரணி]

நிச் ேரயசம்

 
 நிச் ேரயசம் nissirēyasam, ெப.(n.)

    த் ,  ேப  (யாழ்.அக.);; salvation.

     [Skt. {} → த. நிச் ேரயசம்]

நிச் வசனம்

நிச் வசனம் nissuvasaṉam, ெப.(n.)

   1. ெப  ச் ; sigh.

   2. ேகாபம்; anger. (சா.அக.);

நிச் வாசம்

நிச் வாசம் niccuvācam, ெப.(n.)

   1.  ச்  ெவளி ைக (தக்கயாகப். 674, உைர);; expiration.

   2.  ச் ; breath.

   3.  சச்டக் ைக ( . . 4, 8, ஞானப்);; suspension of breath.

   4.  வாகமம் இ பத்ெதட்ட ள் ஒன்  (ைசவச.ெபா .333, உைர);; an ancient saiva scripture in sanskrit, one of

     [Skt. {} → த. நிச் வாசம்]

நிசே்சட்ைட

நிசே்சடை்ட niccēṭṭai, ெப.(n.)

   ெசயலற் க்ைக ( . . 4,8,  வாக்.);; inactivity.

     [Skt. {} → த. நிசே்சடை்ட]
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நிசே்சடம்

நிசே்சடம் niccēṭam, ெப.(n.)

    சச் ன்ைம ( . .2, 56,  வாக்.); (சங்.அக.);; being without remainder.

     [Skt. {} → த. நிசே்சடம்]

நிசங்கம்

நிசங்கம் nisaṅgam, ெப.(n.)

   1. அம் க்  (யாழ்.அக.);; quiver of arrows.

   2. இணக்கம்; acquiescence.

     [Skt. {} → த. நிசங்கம்]

நிசதம்

நிசதம் nisadam,  .எ.(adv.)

   நாள்ேதா ம்; daily without fail.

     "ஒ  நந்தா ளக் க்  நிசதம் உழக்  ெநய்" (S.I.I. i, 142);.

     [Skt. niyata → த. நிசதம்]

நிசசதன்

 
 நிசசதன் nisasadaṉ, ெப.(n.)

   நிசவான் ( ன்.);; honest man.

     [நிசம் → நிசகதன்]

நிசப்தம்

 
 நிசப்தம் nisaptam, ெப.(n.)

   எந்த தச ்சத்த ம் இல்லாத நிைல, அைம ; silence, stillness.

     "நிசப்தமான இர .  ட்டத் னர ்இைடேய சலசலப்  ஒய்ந்  நிசப்தம் நில ய ". (இ.வ.);

 நிசப்தம் nisaptam, ெப.(n.)

   ஒ ன்ைம; silence, stillness.

     [Skt. {} → த. நிசப்தம்]

நிசப்ப

 
 நிசப்ப  nisappasi, ெப.(n.)

   உண்ைமயாக அல்ல  சாதாரணமாக ண்டா ம் ப ; true hunger occuring in the usual course as opposed to, 
false hunger. (ெபாய்ப்ப );.(சா.அக.);

நிசர்மேசபம்

 
 நிசரம்ேசபம் nisarmasēpam, ெப.(n.)

   ேதா ட ் கட்டல் (lit);; inserting through the skin intro dermal. (சா.அக.);.

நிசம்

நிசம் nisam, ெப.(n.)

   1. நிசச்யம்; certainty, assurance, ascertainment.

   2. சத் யம்; truth, veracity.

     "ேசார மங்ைகயரக்ணிச ைரயாரக்ள்" ( மேர. சத. 36);.

   3. இயல்பாக ரிய ; that which is proper or one's own.

     "என்னிச வ ைனயாண் காண" (ைகவல். தஞ். 64);.

     [Perh. Njia(T.nijamu, K., Tu.nija, M. nijam);]
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நிசவ

 
 நிசவ  nisavali, ெப.(n.)

   உடம் ல் ேநா னால் உண்டா ம் வ ; p. (சா.அக.);

நிசவான்

 
 நிசவான் nisavāṉ, ெப.(n.)

   உண்ைம ள்ளவன் ( ன்.);; true, sincere, upright, honest man.

     [நிசம் → நிசவான்]

     [நிசம் + வான்]

நிச ரணம்

 
 நிச ரணம் nisaviraṇam, ெப.(n.)

    ரிேதாசங் களினா ம், ெதாந்தத் னா ம் ஏற்ப ம் ரணம்; sores caused in the body either 
constitutionally or by infection. It is opposed to inflicted wounds or injuries. (சா.அக.);

நிசனம்

 
 நிசனம் nisaṉam, ெப.(n.)

   தனிைம (உரி.நி.);; loneliness, solitude.

     [Skt. nir-jana → த. நிசனம்]

நிசா

நிசா1 nicā, ெப.(n.)

   ேபாைத; intoxication.

   2.   மயக்கம்; giddiness due to drunkenes. (சா.அக.);

     [Skt. {} → த. நிசா]

 நிசா2 nicā, ெப.(n.)

   இர  ( ங்.);; night.

     [Skt. {} → த. நிசா]

நிசாகரி

 
 நிசாகரி nicākari, ெப.(n.)

    ைக; owl. (சா.அக.);

நிசாகரன்

நிசாகரன் nicākaraṉ, ெப.(n.)

   1.  ங்கள் ( ங்.);; moon.

   2. ேசவல் (சங்.அக.);; cock.

     [Skt. {} + த. கரன் → த. நிசாகரன்]

நிசாசதா

 
 நிசாசதா nicācatā, ெப.(n.)

   ேகா ைமசச்த் ; malt prepared from wheat. (சா.அக.);

நிசாசரம்

நிசாசரம் nicācaram, ெப.(n.)

   1. ஆந்ைத; owl.

   2. பாம் ; snake.

     [Skt. {}-cara → த. நிசாசரம்]
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நிசாசரன்

நிசாசரன் nicācaraṉ, ெப.(n.)

   1. அ ரன்; Asura (இர ல் ரிேவான்);

 night-rover.

     "நிசாசரர ்ேமற் ேபரா  ெகாண்ட ரான்" ( வ். இயற். 1, 83);.

   2. அரக்கன்;{}.

     "நிசாசர ப் ணர ்ெந ப்  நீரை்மயான்" (கம்பரா.  த்த. மந் ரப். 42);.

   3.  ங்கள்; moon.

     "இப்ெபண் ைறையச ் ரத்்த நிசாசர ஞ் ெசய் ேமா" ( வா . 299);.

     [Skt {} → த. நிசாசரன்]

நிசாசரி

நிசாசரி nicācari, ெப.(n.)

   1. அரக் ;{}.

     "ஓர ்நிசாசரி தான் வந்தாைள" ( வ். இயற்.  யம. 39);.

   2.  ைக ( ங்.);; owl.

   3. பரத்ைத (யாழ்.அக.);; whore.

     [Skt. {}-cari → த. நிசாசரி]

நிசாசலம்

 
 நிசாசலம் nicācalam, ெப.(n.)

   பனி(யாழ்.அக.);; dew.

     [Skt. {} + த. சலம் → த. நிசாசலம்]

நிசாடம்

 
 நிசாடம் nicāṭam, ெப.(n.)

   ஆந்ைத (யாழ்.அக.);; owl.

     [Skt. {} → த. நிசாடம்]

நிசாதன்

நிசாதன் nicātaṉ, ெப.(n.)

   வஞ்சகன் ( டா.);; deceiver.

   2.  ழ்மகன் (யாழ்.அக.);; low, mean person.

     [Skt. {} → த. நிசாதன்]

நிசா

 
 நிசா  nicāti, ெப.(n.)

   மாைல ேநர ஒளி (யாழ்.அக.);; evening twilight.

     [Skt. {} → த. நிசா ]

நிசாைதலம்

 
 நிசாைதலம் nicātailam, ெப.(n.)

   ப த் ரத் ன் ேமல் ம் ஒ  ைதல ம ந் ; an ointment used in fistula. (சா.அக.);

     [Skt. {} → த. நிசாைதலம்]
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நிசாந்தம்

நிசாந்தம்1 nicāndam, ெப.(n.)

   ைவகைற,  யற்காலம் ( ன்.);; day break, as the end of the night.

     [Skt. {} → த. நிசாந்தம்]

 நிசாந்தம்2 nicāndam, ெப.(n.)

    யற்காலம்; day break dawn. (சா.அக.);

நிசாப

நிசாப  nicāpadi, ெப.(n.)

   கற் ரம்; camphor. (சா.அக.);

 நிசாப  nicāpadi, ெப.(n.)

   1.  ங்கள் ( ங்.);; moon, as Lord of the night.

   2. க ப் ரம் (எரியணம்); (சங்.அக.);; camphor.

     [Skt. {} → த. நிசாப ]

நிசா ட்பம்

நிசா ட்பம் nicāpuṭpam, ெப.(n.)

   1. இர ல் மல ம் ெவள்ளாம்பல்; white indian water-lily, as opening its petals at night.

   2. ெசவ்வாம்பல் (மைல.);; red indian water-lily.

   3. உைறபனி (யாழ்.அக.);; ice.

     [Skt. {} → த. நிசா ட்பம்]

 நிசா ட்பம் nicāpuṭpam, ெப.(n.)

   1. உைறபனி; foozen dew, snow. (சா.அக.);

நிசாமணி

நிசாமணி1 nicāmaṇi, ெப.(n.)

    ன் னி; glow woom, fire fly. (சா.அக.);

 நிசாமணி2 nicāmaṇi, ெப.(n.)

   1.  ங்கள் ( ன்.);; moon, as the gem of night.

   2.  ன் னி (யாழ்.அக.);; firefly, glow-worm.

     [Skt. {} → த. நிசாமணி]

நிசாமனம்

நிசாமனம் nicāmaṉam, ெப.(n.)

   1. ேகள்  (யாழ்.அக.);; listening to words of wisdom.

   2. பாரை்வ; sight.

   3. நிழல்; shade.

     [Skt. {} → த. நிசாமனம்]

 நிசாமனம் nicāmaṉam, ெப.(n.)

   உடம் ன் உள் ப் கைளக் க யால் ேசா த் த் ட்டமாக்கல்; a kind of diagnosis or determining the 
disease by examination of the internal organs of the body through instruments such as stesthoscope used for chest 
auscultation. (சா.அக.);

நிசாமனி

 
 நிசாமனி nicāmaṉi, ெப.(n.)

   இ தயத் ப்  த ய உள் ப் களின் நிைலைமையக் கண்ட ம் க ; an instrument used for 
determining or distinguishing the state of the internal organs of the body - stethoscope. (சா.அக.);
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நிசாமானம்

 
 நிசாமானம் nicāmāṉam, ெப.(n.)

   இர  கால வள  ( ன்.);; night time, duration.

     [Skt. {} + mana → த. நிசாமானம்]

நிசர்

நிசர ்nisar, ெப.(n.)

   1. இராத் ரி; night.

   2. ந  ராத் ரி; mid night. (சா.அக.);

நிசார்

நிசார ்nicār, ெப.(n.)

   நீண்ட காற்சடை்ட; long drawers or trousers.

     "தங்கேரக் ெகன்னத் தயங்  நிசார ்ெதாட் க் " ( ளப்ப. 42);.

     [U. {} → த. நிசார]்

நிசாரணம்

 
 நிசாரணம் nicāraṇam, ெப.(n.)

   ெகாைல; murder. (சா.அக.);

நிசாரணன்

 
 நிசாரணன் nicāraṇaṉ, ெப.(n.)

   ெகாைலஞன் (யாழ்.அக.);; executioner, murderer.

     [Skt. {} → த. நிசாரணன்]

நிசாரி

நிசாரி nicāri, ெப.(n.)

   க ரவன்; sun, as enemy of the night.

     "நிசாரி தல்வன்" (பாரத. அணி. 20);.

     [Skt. {}+ari → த. நிசாரி]

நிசா

நிசா  nicāṟu, ெப.(n.)

   நீண்ட கால் சடை்ட; trousers.

     "ேநயத்தாற் ெபாற்  நிசா  தந்தான்" ( ற . 1120);.

     [U. {} → த. நிசா ]

நிசான்

நிசான் nicāṉ, ெப.(n.)

   ெகா ; flag, banner.

     "நா  நக  நிசா ஏட் ய பாளய ம்" (தா . பராபரக். 232);.

     [U. {} → த. நிசான்]

நிசார்த்தம்

 
 நிசாரத்்தம் nicārttam, ெப.(n.)

நிதாரத்்தம் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {}.

நி சரன்

நி சரன் nisisaraṉ, ெப.(n.)

   இர ல் ரிேவான்; night rover.

     "நி சரன் ைடதர" (ேதவா. 615, 8);.

     [Skt. {}-cara → த. நி சரன்]
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நி ச் ரம்

 
 நி ச் ரம் nisissuram, ெப.(n.)

   ந  இராத் ரி ல் வ ம் ரம்; midnight fever. (சா.அக.);

நி த்தம்

நி த்தம் nisittam, ெப.(n.)

   ெந ரண்; that which is contrary to the rule or objectionable.

     "  நி த்தெமல்லாம்" (ைசவச. ெபா . 224);.

   2. இகழ்ச்  (இ.வ.);; meanness, vileness, ignominy.

     [Skt. ni-siddha → த. நி த்தம்]

நி தம்

நி தம்1 nisidam, ெப. (n.)

   1.  ரை்ம; sharp- ness, keenness.

     "நி த பாணங்களால்" (பாரதெவண். 801, உைரநைட);.

   2. இ ம்  (யாழ்.அக.);; iron.

     [Skt. {} → த. நி தம்]

 நி தம்2 nisidam, ெப.(n.)

   இகழ்ச்  (யாழ்.அக.);; meanness, vileness, ignoring.

     [Skt. ni-siddha → த. நி தம்]

நி ந்தன்

நி ந்தன் nisindaṉ, ெப.(n.)

    வன்; God, as free from all passions.

     " னலன் ேமனி னி ந்தன் மம் " (தக்கயாகப். 710);.

     [Skt. {}-cinta → த. நி ந்தன்]

நி ந்தா

நி ந்தா nisindā, ெப.(n.)

   உத யாளர;்   2. ேகா ற்கணக்கன்; temple accountant.

     "ேகா ல் நி ந்தா க க்கா க் றார"்.

     [U. nawisindah → த.நி ந்தா]

நி த் ைய

 
 நி த் ைய nicīttiyai, ெப.(n.)

   இர (யாழ்.அக.);; night.

     [Skt. {} → த. நி த் ைய]
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நி தம்

நி தம்1 nicītam, ெப.(n.)

   1. இர ; night.

   2. நள்ளிர ; midnight.

     [Skt. {} → த. நி தம்]

 நி தம்2 nicītam, ெப.(n.)

    ரை்ம (யாழ்.அக.);; sharpness.

     [Skt. {} → த. நி தம்]

 நி தம்3 nicītam, ெப.(n.)

    ைம, அற்பம் (யாழ்.அக.);; trifling.

     [Skt. ni-siddha → த. நி தம்]

நி ைக

நி ைக nicītigai, ெப.(n.)

   உண்ணா ேநான்பால் உ ர ் ைக; death by fasting, a custom among jains.

     "சந் ரநந்  யா ரிகர ்நி ைக" (T.A.S.I.1, 231);.

     [Skt. {} → த. நி ைக]

நி ம்பம்

 
 நி ம்பம் nisumbam, ெப.(n.)

   ெகாைல (யாழ்.அக.);; murder, slaughter.

     [Skt. {} → த. நி ம்பம்]

நி ம்பன்

நி ம்பன் nisumbaṉ, ெப.(n.)

   ெகாைலஞன்; murderer.

     "நி ம்பரன்னேதார ்ேநாலர"் (கந்த . வச் ர. 24);.

     [Skt. {} → த. நி ம்பன்]

நி ம்பனம்

 
 நி ம்பனம் nisumbaṉam, ெப.(n.)

   ெகாைல; murder.

     [Skt. {} → த. நி ம்பனம்]

நி லகம்

 
 நி லகம் nisulagam, ெப.(n.)

   மார் க் கவசம் (யாழ்.அக.);; coat of mail.

     [Skt. niculaka → த. நி லகம்]

நி வாசம்

 
 நி வாசம் nisuvāsam, ெப.(n.)

 expiration.

     [Skt. {} → த. நி வாசம்]
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நி ளா ரி

 
 நி ளா ரி nisuḷāpuri, ெப.(n.)

ேசாழர ்தைலநகரா ய உைற ர ்( பரம்);;{},

 the chola capital.

     [Skt. nicula-puri → த. நி ளா ரி]

நி தனம்

 
 நி தனம் nicūtaṉam, ெப.(n.)

   அ க்ைக (யாழ்.அக.);; destroying, killing.

     [Skt. {} → த. நி தனம்]

நிேசகம்

 
 நிேசகம் nicēkam, ெப.(n.)

   க த்தரித்தல்; conception. (சா.அக.);

     [Skt. {} → த. நிேசகம்]

நிேசடம்

 
 நிேசடம் nicēṭam, ெப.(n.)

    ைம; entireness, completeness.

     [Skt. {} → த. நிேசடம்]

நிைச

நிைச nisai, ெப.(n.)

   இர ; night.

     "ெதவ்வரா நிைசய ந்  ெவளியாக" (பாரத. இராச. 45);.

     [Skt. {} → த. நிைச]

நிட்கம்

நிடக்ம்1 niṭkam, ெப.(n.)

   1. வராகெனைட (ைதலவ. ைதல.);; weight of a gold pagoda.

   2. நாணயவைக; a coin.

   3. ெபான்; gold.

 நிடக்ம்2 niṭkam, ெப.(n.)

   பைற வைக (யாழ்.அக.);; a kind of drum.

 நிடக்ம்3 niṭkam, ெப.(n.)

   1. பலம்; one pallam weight.

   2. ெபான்; gold.

   3. ஒ  வராகெனைட; a pagoda weight. (சா.அக.);

     [Skt. {} → த. நிடக்ம்]
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நிட்கண்டகம்

நிடக்ண்டகம் niṭgaṇṭagam, ெப.(n.)

   1.  ைம ன்ைம; freedom from danger or trouble.

   2. இரக்க ன்ைம; mercilessness, lack of consideration.

     "நிடக்ண்டக்ஞ்க் ெசய்  வாழ்ேவன்" (ேதவா. 743,5);.

     [Skt. {} → த. நிடக்ண்டகம்]

நிட்கண்டகன்

நிடக்ண்டகன் niṭgaṇṭagaṉ, ெப.(n.)

    வ ெப மான் (பைகயற்றவன்);; Siva as having no enemies.

     "தக்கன் றன்ெப ேவள்  நிரந்தரஞ் ெசய்த நிடக்ண்டக" (ேதவா. 1049, 9);.

     [Skt. {} → த. நிடக்ண்டகன்]

நிட்கலம்

 
 நிடக்லம் niṭkalam, ெப.(n.)

   ெபண் ; female genitals. (சா.அக.);

நிட்க

நிடக்  niṭkali, ெப.(n.)

   மாத டாய் நின்ற ெபண்; a woman whose menstruration has stopped (i.e.); a woman of 40 or 45 years old. 
(சா.அக.);

நிட்கைல

 
 நிடக்ைல niṭkalai, ெப.(n.)

    ப்  நின்  ேபானவள் (யாழ்.அக.);; woman past menstruation.

     [Skt. {} → த. நிடக்ைல]

நிட்களங்கம்

 
 நிடக்ளங்கம் niṭkaḷaṅgam, ெப.(n.)

   மா ன்ைம; immaculateness, purity.

     [Skt. {} → த. நிடக்ளங்கம்]

நிட்கள வம்

நிடக்ள வம் niṭkaḷasivam, ெப.(n.)

   அ வ மான வம் (சதா. வ. 3, உைர);; the formless aspect of {}.

     [Skt. {} + (saiva); → த.நிடக்ள வம்]

நிட்களம்

நிடக்ளம் niṭkaḷam, ெப.(n.)

   உ வ ன்ைம; formlessness.

     "நிடக்ளங் கடக்ாண்ட  நீளிைட" (ஞானா. 61, 3);.

     [Skt. {} → த. நிடக்ளம்]

நிட்களர்

 
 நிடக்ளர ்niṭkaḷar, ெப.(n.)

   அ வ வா ய வ ரான்; formless {}.

     [Skt. {} → த. நிடக்ளர]்

நிட்காபட் யம்

 
 நிடக்ாபட் யம் niṭkāpaṭṭiyam, ெப.(n.)

   கவ ன்ைம; guilelessness, sincerity simplicity.

     [Skt. {} → த. நிடக்ாபட் யம்]
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நிட்கா யம்

நிடக்ா யம்1 niṭkāmiyam, ெப.(n.)

   பயைன ம்பா  ெசய் ஞ் ெசயல்; deed done without expectation of any reward.

     [Skt. {} → த. நிடக்ா யம்]

 நிடக்ா யம்2 niṭkāmiyam, ெப.(n.)

   ஆைச ன்ைம; freedom from desire. (சா.அக.);

 நிடக்ா யம்3 niṭkāmiyam, ெப.(n.)

   1.  ற் ந் றத்தல்; leaving or abandoning one's house. casting off the house holders mode of life for adoption of 
sanyasam or life renuniciation.

   2.  ப்ப ன்ைம; freedom from selfish desire as in the proper performance duties. (சா.அக.);

     [Skt. {} → த. நிடக்ா யம்]

நிட்கா யக மம்

 
 நிடக்ா யக மம் niṭgāmiyagarumam, ெப.(n.)

   பயைன ம்பா  ெசய் ஞ் ெசயல்; deed done without expectation of any reward.

நிட்காரணம்

 
 நிடக்ாரணம் niṭkāraṇam, ெப.(n.)

   காரண ன்ைம; being without cause or reason.

     [Skt. {} → த. நிடக்ாரணம்]

நிட்க டபத் ரி
ைக

நிடக் டபத் ரிைக niḍgaruḍabattirigai, ெப.(n.)

   1. உ ப்பத் ரம்; a certificate or warrant.

   2.  தைலப் பத் ரம்; a deed of renuniation.

நிட்க டம்

 
 நிடக் டம் niḍkaruḍam, ெப.(n.)

   நிசச்யம்; certainty, assurance, finality.

     [Skt. {} → த. நிடக் டம்]

நிட்க ைட

 
 நிடக் ைட niḍkaruḍai, ெப.(n.)

   நிசச்யம்; assurance, certainly, finality.

நிட் ராமம்

 
 நிட் ராமம் niṭkirāmam, ெப.(n.)

    த் வைக (யாழ்.அக.);; a kind of dance.

     [Skt. {} → த. நிட் ராமம்]

நிட் ரியம்

நிட் ரியம் niṭkiriyam, ெப.(n.)

   ெதா ற் ெசய்யாத  (ேவதாந். சா. 85);; that which is inactive.

     [Skt. {} → த. நிட் ரியம்]
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நிட்க் ரமப் ரசவ
ம்

 
 நிடக்் ரமப் ரசவம் niṭkkiramappirasavam, ெப.(n.)

   அக் ரமப் ரசவம்; abnormal labour. (சா.அக.);

     [Skt. {} → த. நிடக்் ரமப் ரசவம்]

நிட் றாமணம்

நிட் றாமணம் niṭkiṟāmaṇam, ெப.(n.)

   காரண ன்ைம; being without cause or reason.

     "ஆ ம் வளர வம்மழ க்  நிட் றாமணந்தானாற் தல் ேவண் ம்" ( வாைனக். ேகாசெ்சங். 
84);.

     [Skt. {} →  த. நிட் றாமணம்]

நிட்சணம்

 
 நிடச்ணம் niṭcaṇam, ெப.(n.)

    த்தம் ெகா ப்  (யாழ்.அக.);; kissing.

     [Skt. {} → த. நிடச்ணம்]

நிட்ேசபம்

 
 நிட்ேசபம் niṭcēpam, ெப.(n.)

    கட்டல்; injection. (சா.அக.);

 நிட்ேசபம் niṭcēpam, ெப.(n.)

   எண் வைகத ் ய்ப்  (ேபாகப்); ெபா ள்களில் ஒன்றா ய ைத ெபா ள்; treasure-trove, one of {}.

நிட் ரதரன்

நிட் ரதரன் niṭṭuradaraṉ, ெப.(n.)

   க  ெநஞ்சன் (க ஞ் த்த ள்ளவன்);; hard- hearted person.

     "க ஞ் த்த ள்ளவன் நிட் தரர ்நிைனவ ய ம்" ( வத . வர.் 47);.

     [Skt. {} – tara → த. நிட் ரதரன்]

நிட் ரம்

நிட் ரம் niṭṭūram, ெப.(n.)

   ெகா ைம; harshness, severity.

     "இந்த நிட் ர ெமன்ேனா" (பாரத. நச.்40);.

     [Skt. {} → த. நிட் ரம்]

 நிட் ரம் niṭṭūram, ெப.(n.)

   ெகா ைம; harshness, in humanity. (சா.அக.);

நிட் ரி

 
 நிட் ரி niṭṭūri, ெப.(n.)

   ெகா யவள் ( ன்.);; hard hearted woman.

     [Skt. {} → த. நிட் ரி]

நிட் வனம்

 
 நிட் வனம் niṭṭīvaṉam, ெப.(n.)

   கக்கல் வாந் ; vomitting. (சா.அக.);
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நிட்ைட

 
 நிடை்ட niṭṭai, ெப.(n.)

 observance of religious duties and vows.

     " ரதா ட்டானம்".

     "நிடை்ட ேல ந்  மனத் றவைடந்த ெபரிேயாரக்் ம்" (தனிப்பா.);.

     [Skt. {} → த. நிடை்ட]

நிடதன்

 
 நிடதன் niḍadaṉ, ெப.(n.)

   நிடத நாட்டரசனான் நளன்; Nala, the king of {}.

நி தனம்

 
 நி தனம் niṭūtaṉam, ெப.(n.)

   ெகாைல (யாழ்.அக.);; slaughter murder.

     [Skt. {} → த. நி தனம்]

நி தனன்

 
 நி தனன் niṭūtaṉaṉ, ெப.(n.)

   ெகாைலஞன் (ச .);; murderer.

     [Skt. {} → த. நி தனன்]

நித் ய ேலட் ம
ேராகம்

நித் ய ேலட் மேராகம் nittiyasilēṭṭumarōkam, ெப.(n.)

   1. சதா ஒக்காளம் எப்ெபா ம் இ மல்,  ரம் த ய ணங்கைள ண்டாக் ம் ஓர ்வைக ஈைள 
ேநாய்; a kind of phlegmatic disease marked by constant straining to vomit, fever, cough etc.

   2. ஈைளேநாய்; asthma. (சா.அக.);

நித் ய

நித் ய  nittiyacīvi, ெப.(n.)

   1. எக்கா ம் வாழ்ந்  இ ப்ப ; that which exists for a long time - Everlasting.

   2. அ ல்லாச ் வன்; eternal spirit.

   3. என் ம் நீ வா  ( ரஞ் );; eternal being. (சா.அக.);

நித் யா ட்டான
ம்

 
 நித் யா ட்டானம் nittiyāṉuṭṭāṉam, ெப.(n.)

   நாட(் னசரிக்); க மம் ( ன்.);; daily religious duties.

     [Skt. nitya+{} → த. நித் யா ட்டானம்]

நித் ராபங்கம்

 
 நித் ராபங்கம் nittirāpaṅgam, ெப.(n.)

    க்க ன்ைம; sleeplessness. (சா.அக.);

நித் ரா

நித் ரா  nittirālu, ெப.(n.)

    ங் பவன்; sleepy, drowsy person.

     "நித் ரா ைவ ள ங் ெகால் வான்" (பாரத. வாரணா. 8);.

     [Skt. {} → த. நித் ரா ]
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நித் ைர

நித் ைர1 nittirai, ெப.(n.)

   உறக்கம்; sleep, repose.

     "நி ேவைல நித் ைரயாத் ைர ைழத் ம்" ( வாச. 4, 29);.

     [Skt. {} → த.நித் ைர]

 நித் ைர2 nittirai, ெப.(n.)

   1. உண னாேல மயக்கம்; drowsiness arising from taking food.

     "உண்ட மயக்கம் ெதாண்ட க்  ண் ".

   2. ஆழ்ந்த க்கம்; deep sleep.

   3.  த் ; entire insensibility in deep sleep.

   4. ேயாக நித் ைர; a conscious sleep.

   5.  க்கம்; sleep. (சா.அக.);

நித் ைரக்க தம்

நித் ைரக்க தம் niddiraikkalidam, ெப.(n.)

   1.  ங் ம் ேபா  ந்  கழ தல்; reflex emission of semen during sleep - Nocturnal emission uet - dream.

   2.  க்கத் ல் தன்ைன அ யாமேல அ க்க  ந்  கழ ம் ஓர ்ேநாய்; an involuntary, too frequent and 
excessive discharge of semen without copulation - Spermatorrheca. (சா.அக.);

நித் ைர ைல-
த்தல்

நித் ைர ைல-த்தல் nittiraigulaittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1.  க்கத்ைதக் கைலத்தல்; sleepless.

   2.  த் யத் னால் க்கம் யைம; entire absence of the capacity to sleep as in sanity-Ahypnosis. (சா.அக.);

நித் ைரெகாள் -
தல்

நித் ைரெகாள் -தல் niddiraigoḷḷudal,    3 ெச.  ன்றா .(v.t.)

    ங் தல்; sleeping. (சா.அக.);

நித் ைரேசாபம்

 
 நித் ைரேசாபம் nittiraicōpam, ெப.(n.)

   மயக்கம்; drewsiness. (சா.அக.);

நித் ைரெதளி-தல்

நித் ைரெதளி-தல் niddiraideḷidal,    3 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1.  க்கந் ெதளிதல்; recovering from drowsiness or sleep.

   2.  க்கத் னின்  எ தல்; rising from sleep. (சா.அக.);

நித் ைரப்பரிகார
ம்

நித் ைரப்பரிகாரம் nittiraipparikāram, ெப.(n.)

   1.  க்கம் வரா க் ம் ப ச ்ெசய் ம் யற் ; preventive measures taken for doing away with sleep.

   2. நான்  வைக பரிகாரத் ெலான் ; one of the four prescribed remedies (i.e.); preventing sleep. (சா.அக.);

நித் ைரமயக்கம்

 
 நித் ைரமயக்கம் nittiraimayakkam, ெப.(n.)

    க்கக் கலக்கம்; sleepingness, drowsi- ness. (சா.அக.);

நித் ைரம ந்

 
 நித் ைரம ந்  nittiraimarundu, ெப.(n.)

    க்கத்ைதத் த ம் ம ந் ; a drug of medicine that has the quality of inducing profound sleep - Soparific. (சா.அக.);

நித் ைரவ -தல்
நித் ைரவ -தல் niddiraivarudal,    8 ெச. . . (v.i.)

    க்கம் த்தல்; becoming sleepy, to be sleepy. (சா.அக.);
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நித் ைரவ -
த்தல்

நித் ைரவ -த்தல் nittiraivaruvittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    க்கம் வ ம்ப ச ்ெசய்தல்; inducing sleep 5 or 7 grains of veronal taken mixing in water before bed time is enough.

     "ப ப்பதற்  ன் இதற்  ேராணல் 55-7  ளி தண்ணீரில் கலந்  க்கத் க்கம் வ ம்" (சா.அக.);

நித் ைரெவ

 
 நித் ைரெவ  nittiraiveṟi, ெப.(n.)

    க்கத் லாவ  க்கத் னின்  எ ந்தாவ  ெரன ைற சகான காரியத்ைதச ்ெசய்தல்; a 
condition of incomplete sleep in which some of the faculities are excited when the person becomes violent-sleep drungness - 
Somnolentia. (சா.அக.);

நித் ராகாரிேல
யம்

 
 நித் ராகாரிேல யம் nittirākārilēkiyam, ெப.(n.)

    க்கத்ைதத் த ம் ம ந் ; anodyne confection or electuary. (சா.அக.);

நிதரச்னம்

 
 நிதரச்னம் nidarcaṉam, ெப.(n.)

   ெவளிப் பைடயான , ெதளிவான , கண் ; obuious, evident.

     "இந்த நிதரச்னமான உண்ைமைய உன்னால் ஏன் ஏற்க ய ல்ைல? உன் வாதம் ெபாய் என்ப  
இப்ேபா  நிதரச்னம் ஆ ட்ட ". (இ.வ.);.

நிதனம்

நிதனம் nidaṉam, ெப.(n.)

   1. சா ; death.

   2. அ ; loss. (சா.அக.);

நிதாகம்

நிதாகம் nitākam, ெப.(n.)

   1.  ரே்வனிற் காலம்; severe summer days.

   2. உடக்ாங்ைக; internal heat.

   3.  யரை்வ; sweat, perspiration. (சா.அக.);

 நிதாகம் nitākam, ெப.(n.)

   1.  ேவனிற் காலம்; summer.

   2. ெவப்பம்; heat, warmth.

   3.  யைவ; sweat.

     [Skt. {} → த. நிதாகம்]

நிதாககரன்

 
 நிதாககரன் nitāgagaraṉ, ெப.(n.)

   க ரவன் (யாழ்.அக.);; sun.

     [Skt. {}-kara → த. நிதாககரன்]

நிதானக்காரன்

 
 நிதானக்காரன் nitāṉakkāraṉ, ெப.(n.)

   க த் ள்ளவன் (ேயாசைன ள்ளவன்);; careful person.

     [Skt. {} + த. காரன் → நிதானக்காரன்]
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நிதானம்

நிதானம்1 nitāṉam, ெப.(n.)

   1.  தல் காரணம்; first cause, origin.

     "பந்த நிதானஞ் சங்கற்ப மன்ேறா" (ஞானவா. மா ேவ 8);.

   2. ேநாய்க் காரணம்; cause of a disease.

     "வாத த ய ணிகட் ..... நிதான மா னவன்  மாறாய யல் ைன ைடயனவாம்" ( றள்,

   1102, உைர).

   3. சார்  (மணிேம. 24.105, உைர);; cause of misery.

     [Skt. nidana → த. நிதானம்]

 நிதானம்2 nitāṉam, ெப.(n.)

   1.  தற் காரணம்; primary cause, the disease and which gives clue to diagnosis.

   2. ெபான்; gold.

   3. இரத் னப் ெபா ; gem in common. (சா.அக.);

 நிதானம்3 nitāṉam, ெப.(n.)

   ேநா ன் காரணங்கள்; those causes which induce diseases. (சா.அக.);

 நிதானம்4 nitāṉam, ெப.(n.)

நிதானன்

 
 நிதானன் nitāṉaṉ, ெப.(n.)

   கட ள் ( ன்.);; deity, as the first cause.

     [நிதானம் -→ நிதானன்]

நிதான த்ைத

 
 நிதான த்ைத nitāṉavittai, ெப.(n.)

   ேநா ன் காரணத்ைத ம் ைய ம் ெதரிந்  ெகாள் ம் த்ைத; the determination of disease, its causes 
any symptoms - Diagnosis. (சா.அக.);

நிதானி-த்தல்

நிதானி-த்தல் nitāṉittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. உ  ெசய்தல் (நிசச் த்தல்);; to ascertain, determine, resolve.

   2. ம ப் தல் (உத்ேத த்தல்);; to estimate, judge.

   3. அள  ட்டப் ப த் தல் ( ன்.);; to fix a measure or standard.

   4. (அ மானித்தல்); உன்னித்தல்; to inferdeduce.

     [நிதானம் நிதானித்தல்]
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நிதானி

நிதானி nitāṉi, ெப.(n.)

   1. ேவண் ய கவனம் ேமற்ெகாள் தல்; pause, exercise caution pay due attention.

   2. உ ப்ப த் தல்; make sure, determine.

     "அைமசச்ர ்உடன யாக ப ல் ெசால்லாமல் சற்  நிதானித்தார.்" ரல் எந்தச ் ைச ந்  
வ ற  என்பைத அவரால் நிதானிக்க ய ல்ைல". (இ.வ.);

 நிதானி nitāṉi, ெப.(n.)

    ன் எசச்ரிக்ைக உள்ளவன் (ேயாசைன ள்ளவன்);; careful person.

     [Skt. {} → த. நிதானி]

நி

நி 1 nidi, ெப.(n.)

   1.  ைவ, ெபா ட் ரள்; treasure-hoard.

     "ெப நல நி  தைல றந்த " ( வக. 331);.

   2. ெபான் ( டா.);; gold.

   3. ஒன் ய ஐக் ய நாணயச ்சங்கம்; joint- stock company.

     [Skt. niidhi → த. நி ]

 நி 2 nidi, ெப.(n.)

   1. ெசல்வம், பணம்; wealth, money.

   2. ெபா  வ வாய்; finance, fund.

     "நி  அைமசச்ர,் ெவள்ள நிவாரண நி ".

     "நி ம் ம ம் இ ந்தால் எைத ம் அைடயலாம்". (இ.வ.);.

நி அ க்ைக

 
 நி அ க்ைக nidiaṟikkai, ெப.(n.)

   வர  ெசல த் ட்டம்; budget.

     "மக்களைவ ல் நி அ க்ைக பைடக்கப்பட்ட ".

த.வ. பா

நி ஆண்

 
 நி ஆண்  nidiāṇṭu, ெப.(n.)

   வர  ெசல த் ட்டம் ெசயலாக்கப்ப ம் மாதத் ந்  அ த்த வர  ெசல த் ட்டம் வைர லான 
காலம்; financial year.

த.வ.  ட்ட ஆண் , பா ட்  ஆண்

நி க் ழவன்

நி க் ழவன் nidikkiḻvaṉ, ெப.(n.)

   தைலசச்ங்கப் லவ ள் ஒ வர;் a poet of the first sangam.

     "நி ன் ழவன்" (இைற. கள. 1, உைர. பக்.4.);

நி சாத் ரம்

 
 நி சாத் ரம் nidicāddiram, ெப.(n.)

    ைதயல் கண் க் ம் ல்; treastise on the discovery of treasure-troves.

     [Skt. nidi → த. நி சாத் ரம்]
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நி த் யாசனம்

நி த் யாசனம் nididdiyācaṉam, ெப.(n.)

   இைட டா ஊழ்கம் ( யானம்);; un- interrupted meditation.

     "நி த் யா சனத் ன் மன் வாய்" ( ர ங். கத . 16);.

     [Skt. {} → த. நி த் யாசனம்]

நி த் ைற

 
 நி த் ைற nididduṟai, ெப.(n.)

   அர ன் ெசல்வத் ைற; finance department of the Government.

த.வ. ெசல்வத் ைற

நி நிேசபம்

 
 நி நிேசபம் nidinicēpam, ெப.(n.)

   நிலத் ன் ( ன்);  ள்ள ைதயல்; treasure hidden underground, a documentary term. (R.F.);

     [Skt. nidhi + {} → த.நி நிேசபம்]

நி ப்பலைக

நி ப்பலைக nidippalagai, ெப.(n.)

   ெபாற் பலைக; golden seat.

     "தண்ணி ப் பலைகச ்சந்தனச ்சாரவ்ைண" (ெப ங். இலாவாண. 18. 41);

     [Skt. nidi + த. பலைக → த. நி பலைக]

நி ப்ெபா

 
 நி ப்ெபா  nidippodi, ெப.(n.)

   ெபாற்  ( ன்.);; a purse of gold.

     [நி  + ெபா ]

நி யைமசச்ர்

 
 நி யைமசச்ர ்nidiyamaiccar, ெப.(n.)

   ெசல்வத் ைற ன் அைமசச்ர;் minister for finance.

த.வ. ெசல்வ அைமசச்ர்

நி வனம்

நி வனம் niduvaṉam, ெப.(n.)

   1. கலப் ; mixing.

   2.  ணரச்் ; sexual union.

   3. ம ழ்ச் ; joy.

   4.  ைளயாட் ; sport.

     [Skt. nidhvana → த. நி வனம்]

நிேதசம்

நிேதசம் nitēcam, ெப.(n.)

   1. கட்டைள; command.

   2. ெசால்; word.

   3. அ ல். அண்ைம (ச பம்);; proximity. [Skt. ni-{} → த. நிேதசம்]

நிந்தக்காணி

 
 நிந்தக்காணி nindakkāṇi, ெப.(n.)

   ஒ வ க்ேக உரிைமயான நிலம்; land which is the exclusive property of a single proprietor.
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நிந்தகன்

நிந்தகன் nindagaṉ, ெப.(n.)

   இ ைரஞன் (இ வாக ேப ேவான்);; who despises, scoffes.

     "ேவதநிந்தகேன ன்ைம டாக் ம் ைலயவனாவான்" ( வ. த வரக்். ேசட. 37);.

     [Skt. {} → த. நிந்தகன்]

நிந்தம்

 
 நிந்தம் nindam, ெப.(n.)

   தனி உரிைம; one's own exclusive right.

     [Skt. nija → த. நிந்தம்]

நிந்தைன

 
 நிந்தைன nindaṉai, ெப.(n.)

   இகழ்ச் ; censure, scorn.

     [Skt. {} → த. நிந்தைன]

நிந்தாட்சைண

 
 நிந்தாடச்ைண nindāṭcaṇai, ெப.(n.)

   இரக்க ன்ைம; mercilessness, implacable nature, severity.

நிந்தா

 
 நிந்தா  nindācududi, ெப.(n.)

   எள்ளி ேயத்தல் (இகழ்தல் ேபாலப் கழ்ைக);; praise in the apparent from of abuse.

     [Skt. {} +cutudi → த. நிந்தா ]

நிந் -த்தல்

நிந் -த்தல் nindittal,    3 ெச. . .(v.i.)

   1. இகழ்தல்; to vilify, abuse, slander.

   2. அசடை்ட பண் தல் (ெபா ட்ப த்தா த்தல்);; to neglect, disregard.

     [Skt. nind + (-த்தல்); → த. நிந் த்தல்]

நிந் தம்

நிந் தம் nindidam, ெப.(n.)

   1. இகழப்பட்ட ; which is abused or despised.

   2. பரிகாசம் (எள்ளல்); (யாழ்.அக.);; prohibition.

     [Skt. nindita → த. நிந் தம்]

நிந்

 
 நிந்  nindu, ெப.(n.)

   இறந்த மக ன்றாள் (யாழ்.அக.);; woman delivered of a still-born child.

     [Skt. nintu → த.நிந் ]

நிந்ைத

 
 நிந்ைத nindai, ெப.(n.)

   இகழ்ச் ; reproach, blasphemy, abuse.

     [Skt. {} → த. நிந்ைத]
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நிந்ைத வைம

நிந்ைத வைம nindaivuvamai, ெப.(n.)

   உவேமயத்ைத உயரத்்  உவமானத்ைத இகழ்ந்  ெசால் ம் உவைமயணி வைக (தண் . 30, 
உைர);; figure of speech in which the object chosen for comparison is belittled.

     [நிந்ைத + உவைம]

நிப்பரம்

நிப்பரம் nipparam, ெப.(n.)

   1. பார ன்ைம ( ைம ன்ைம);; lightness.

   2. அைச ன்ைம; firmness.

     [Skt. nir-bhara → த. நிப்பரம்]

நிபசெ்சால்

 
 நிபசெ்சால் nibaccol, ெப.(n.)

   ப செ்சால் ( ன்.);; slandex backbiting, calumny.

     [Skt. nibha → த. நிபசெ்சால்]

நிப தம்

 
 நிப தம் nibaḍidam, ெப.(n.)

 studying.

     [Skt. {} → த. நி தம்]

நிபத் ைய

 
 நிபத் ைய nibattiyai, ெப.(n.)

   ேபாரக்்களம் (யாழ்.அக.);; battle-field.

     [Skt. {} → த. நிபத் ைய]

நிபதனம்

நிபதனம் nibadaṉam, ெப.(n.)

   1.  ைக (யாழ்.அக.);; falling down.

   2.  ழ் இறக் ைக; throwing down, letting down;dropping.

     [Skt. ni-patana → த. நிபதனம்]

நிபந்தம்

நிபந்தம் nibandam, ெப.(n.)

   1. தாவரப் ெபா ள்; immoveable property.

   2. தவைணயாகச ்ெச த் வ ; that which has been qromised or is deliverable in instalments. (R.F.);.

   3. ேகா ல்க க்  டப்பட்ட ெசாத் ; endowment of property for temple workship.

     "நிபந்த வ ப்  நாதன் ைவத்தபணிெயன" (ேகா ற் .  ழா.18);.

   4. கடைம ( ன்.);; obligation, duty.

   5. அைண (யாழ்.அக.);; dam.

   6. யாப்  (யாழ்.அக.);; poem.

     [Skt. ni-bhandha → த. நிபந்தம்]

நிபந்தனக் ரந்தம்

 
 நிபந்தனக் ரந்தம் nibandaṉakkirandam, ெப.(n.)

   பல ல்களி ந்  ரட் ய மைற ல் ( ன்.);; a treatise compiled from various smrtis.

     [Skt. nibandhana+kiranta → த. நிபந்தனக் ரந்தம்]
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நிபந்தனம்

 
 நிபந்தனம் nibandaṉam, ெப.(n.)

   ெதா ப்  ( ன்.);; collection, compendium.

     [Skt. nibandhana → த. நிபந்தனம்]

நிபந்தைன

நிபந்தைன nibandaṉai, ெப.(n.)

   1. கட் ப்பா ; agreement, compact, condition.

   2. ெபா  ; canon, regulation, general rule.

   3. ஏற்பா  (இ.வ.);; arrangement.

   4. தண்டைன ( ன்.);; punishment, penalty.

     [Skt. {} → த. நிபந்தைன]

நிபாகம்

 
 நிபாகம் nipākam, ெப.(n.)

   சைமக்ைக (யாழ்.அக.);; cooking.

     [Skt {} → த.நிபாகம்]

நிபாதம்

நிபாதம் nipātam, ெப.(n.)

   1. இறங் ைக ( ன்.);; falling, descending.

   2. ெசயெலா ைக ( ன்.);; cessation of activity, prostration.

   3. இறப்  (யாழ்.அக.);; death.

   4. உடம்ெபா  ணரத்்தல் ( . .50, உைர);; a device in literary art.

     [Skt. {} → த. நிபாதம்]

நியாதனம்

 
 நியாதனம் niyātaṉam, ெப.(n.)

   ெகால் ைக (யாழ்.அக.);; destroying, killing.

     [Skt. {} → த. நிபாதனம்]

நிபானம்

நிபானம் nipāṉam, ெப.(n.)

   1.  ண  (யாழ்.அக.);; well.

   2. நீரத் ்ெதாட் ; reservoir of water trough for watering cattle.

   3. பாற் கலசம்; milk pail.

     [Skt. {} → த. நிபானம்]

நி டா ட்சா

 
 நி டா டச்ா nibiṭāruṭcā, ெப.(n.)

   க ப் க் கடைல; black bengal gram. (சா.அக.);

நி கரம்

நி கரம் nibiṭīkaram, ெப.(n.)

   1. ெந க்கம்; closeness, thickness, as of men, of leaves.

   2. க ைம; sevenity as of disease, urgency, pressure.

     [Skt. {} → த. நி கரம்]
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நி டனம்

நி டனம் nipīṭaṉam, ெப.(n.)

   மற்ேபார ்( க் ரநீ . 215);; wrestling.

     [Skt. {} → த. நி டனம்]

நி தம்

நி தம் nipīṭidam, ெப.(n.)

   1.  ைசதல்; squeezing.

   2. த வல்; embracing. (சா.அக.);

நி ணத் வம்

நி ணத் வம்1 nibuṇattuvam, ெப.(n.)

   1.  ண் றன் (சாமரத்் யம்);; skill, cleverness.

   2.  றப்பா ; excellence, superiority.

     "வா ட்டமா நி ண ஞான ல்" (ஞானவா. ைவரா. 16);.

     [Skt. {} → த. நி ணத் வம்]

 நி ணத் வம்2 nibuṇattuvam, ெப.(n.)

   ேதரச்் ; expertise, professionalism.

நி ணர்

 
 நி ணர ்nibuṇar, ெப.(n.)

   ேதரச்் ம்,  றைம ம் ெபற்றவர;் expert, specialist.

     "ம த் வ நி ணர ்/ ேவ  எ ல் அவர ்நி ணேரா எனக் த் ெதரியா , ஆனால் ெபாய் ெசால்வ ல் 
நி ணர"். (இ.வ.);.

த.வ.  றேவான்

நி ணன்

நி ணன் nibuṇaṉ, ெப.(n.)

   1.  ண் றத்தன்,  க வல்ேலான் ( வா.);; skilful man, expert.

   2. கைலவல்ேலான் ( ங்.);; learned man.

   3. அ வன் ( தன்); ( ன்.);; mercury.

     [Skt. {} → த. நி ணன்]

நி டம்

நி டம் nimiḍam, ெப.(n.)

   1. 60  நா  ெகாண்ட காலம் (நிைமயம்);; a period of 60 minutes (i.e.); a minute.

   2.  ட் க் கண் (இைமப் ேபா );; continous winking - Blepharism. (சா.அக.);

நி த்தகம்

 
 நி த்தகம் nimittagam, ெப.(n.)

    த்த டல் (யாழ்.அக.);; kissing.

     [Skt. nimittaka  → த. நி த்தகம்]

நி தகம்

 
 நி தகம் nimidagam, ெப.(n.)

   ெகாக்ேகாக ன்ப  ஓர ்வைக த்த டல்; a mode of kissing, limited or normal kiss in which the girl merely 
touches the lips or her lover with her own but not operate or take any other active part. (சா.அக.);
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நி த்தக்காரன்

 
 நி த்தக்காரன் nimittakkāraṉ, ெப.(n.)

   ேகாள் நிைலைய ேநாக்  வ ங் காரியஞ் ெசால்ேவான் ( ன்.);; Astrologer, soothsayer.

     [Skt. nimitta → த. நி த்தக்காரன்]

நி த்தகாரணம்

நி த்தகாரணம்1 nimittakāraṇam, ெப.(n.)

    லகாரணம்; primary cause. (சா.அக.);

 நி த்தகாரணம்2 nimittakāraṇam, ெப.(n.)

   காரணம் ன்ற ள் டத் க் க் யவன் ேபாலக் காரியத்ேதா  அ த் ல்லாத 
கரணியம்; efficient cause, as the potter for a pot one of three {}.

     "அதற்  நி த்த காரணங்ேகவலப் ெபா ெளன் ப உம்" ( றள், 352, உைர); (த க்க. சங்.பக்.24);.

     [நி த்தம் + காரணம்]

     [Skt. nimitta → த. நி த்தகாரணம்]

நி ர்ச் வாசம்

 
 நி ரச்் வாசம் nimirccuvācam, ெப.(n.)

   நி ரந்்தப  இ ந்தாெலா ய ச் ட யாைம; inability to breathe except in an upright position-Orthopnea. 
(சா.அக.);

நி த்த ரம்

 
 நி த்த ரம் nimittasuram, ெப.(n.)

   ேவண்  ெமன்  உண்டாக் ய ரம்; fever that is wantenly brought about - indued fever. (சா.அக.);

நி த்த டாமணி

 
 நி த்த டாமணி nimittacūṭāmaṇi, ெப.(n.)

   ஒ  ட் ல் (ச ன ால்); (யாழ்.அக.);; a treatise on omens.

     [Skt. nimitta → த. நி த்த டாமணி]

நி த்தம்

நி த்தம் nimittam, ெப.(n.)

   1. காரணம்; cause, motive, occasion.

     " ணரத் ம் ணரத்னி த்த ம்" (ெதால்.ெபா.13, உைர);.

   2.   ெசால் தல்; omen.

     "ெந  னல் ன ள்  நி த்த ம்" ( வக. 2168);.

   3. அைடயாளம் ( ன்.);; mark, sign, spot, token.

   4. ச ண்  கரணத் ல் இறந்ேதாரக்்  நிகராளியாய் ( ர நி );வரிக்கப் ெபற்றவரக்் ரிய இடம்; the 
office of a Brahmin representing deceased on the 12th day ceremony.

   5. ெபா ட் ; for the sake of, on account of.

     "அதனி த்தம் வந்ேதன்" ( ன்.);

     [Skt. ni-mitta → த. நி த்தம்]
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நி த்ததானம்

 
 நி த்ததானம் nimittatāṉam, ெப.(n.)

    ணத் ற்  உ க்கமாகச ்ெசய் ம் ெகாைட ( ன்.); ( ேரதப் ரீ யாகச ்ெசய் ந் தானம்);; gifts or 
offerings made for the benefit of the soul of a deceased person before he is included among manes.

     [Skt nimitta + த. தானம் → த.நி த்ததானம்]

நி லனம்

நி லனம் nimīlaṉam, ெப.(n.)

   1. கண்ணிைமப் ; twinkling of the eye.

   2. மரணம்; death. (சா.அக.);

நிேமடா

 
 நிேமடா nimēṭā, ெப.(n.)

   அ க்க  கண் ட்டல்; winking very often. (சா.அக.);

நிேமடவர்த்தமம்

 
 நிேமடவரத்்தமம் nimēṭavarttamam, ெப.(n.)

   கண்ணின் இைமசச்ந் ல் வா  நிற் ம் ேபா , ஓயா  இைமகைளக் ெகாட்  ஒ  ேவைள ட ம், 
றக்க ம் ெசய் ேமார ்வைகக் கண்ேணாய்; an eye disease characterised by constent winking of the eyelids 

owing to the incarceration of the deranged vayu within the nerves or veins controlling their winking. (சா.அக.);

நியக்

 
 நியக்  niyakki, ெப. (n.)

   மான் (யாழ்.அக.);; deer.

     [Skt. {} → த. நியக் ]

நியக்கரணம்

 
 நியக்கரணம் niyakkaraṇam, ெப.(n.)

   அவம ப்  (யாழ்.அக.);; degradation, disrespect.

     [Skt. {} → த. நியக்கரணம்]

நியங்

 
 நியங்  niyaṅgu, ெப.(n.)

   ெபான்; gold. (சா.அக.);

நிய -த்தல்

நிய -த்தல் niyasittal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   ைவத்தல்; to place, to locate.

   2. ப த்தல்; to insert.

     [Skt. nyas → த. நிய த்தல்]
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நியதம்

நியதம்1 niyadam, ெப.(n.)

   1. அடக்கம் (யாழ்.அக.);; restraint, self-control.

   2. எப்ெபா ம்; always, invariablity.

     "நியத  மத்தாணிச ்ேசவக ம்" ( வ்.  ப்பல். 8);.

     [Skt. niyata → த. நியதம்]

 நியதம்2 niyadam, ெப.(n.)

   ஒ ங் ; regularity.

     [Skt. niyata → த. நியதம்]

நிய

நிய 1 niyadi, ெப.(n.)

   1. ெசய்கடன்; religious or moral duty, obligation.

     " னல் ெகாண்  நிய கள் த் " (ேகா ற் . பதஞ். 4);.

   2. ஒ க்க ெந ; custom, usage, law, rule.

     "அ நிய  நா ய சன்னியாசப் ெப ந் தவத்த னா னான்" (இரா . 8);.

   4. ஊழ்; destiny. ( றள், அ , 38, அவ.);.

   6. வைரயைற ைறைம (இ.வ.);; method.

   5. வைரயைற; restriction.

     "இன்ன டத்  என் ம் நிய ன் " (நன். 393, ம ைல);.

     [Skt. niyati → த. நிய ]

 நிய 2 niyadi, ெப.(n.)

   1.  ரமம்; fixed order of things.

   2. ஊழ்; destiny, fate.

   3. ெசய்கடன்; religious or moral duty.

   4. தத் வம்; one of the thirty six principles in mystic philosophy.

நிய -த்தல்

நிய -த்தல்3 niyadiddal, ெச. . .(v.i.)

   உ ப் கைள (அங்கங்கைள); மந் ரத்தால் ெதய்வங்கட்  உரிய வாக் தல் ( ன்.);; to appropriate, assign 
parts of the body to a deity in incantations.

     [Skt. nyas → த. நிய -த்தல்]

நிய தத் வம்

நிய தத் வம் niyadidadduvam, ெப.(n.)

    த்தா த்ததத் வத் ள் ஒவ்ேவார ்ஆன்மா ம் தன் க மபலைன கரச ்ெசய்வ  ( .ேகா. 
பா.2.2.பக்.150);; category of desting which makes each soul experience the fruits of its own karma, one of seven {}-tattu-
vam. q.v.

     [Skt. niyati → த. நிய  + தத் வம்]

நிய ப்ெபயர்

 
 நிய ப்ெபயர ்niyadippeyar, ெப.(n.)

   ஏற் ைடய ெமா  ( ன்.);; appropriate word or epithet.

     [Skt. niyati → த. நிய ப்ெபயர]்
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நிய பண் தல்

நிய பண் தல் niyadibaṇṇudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   நீக் தல் (சங்கற்ப. 3 வரி 187, உைர);; to remove.

     [Skt. niyati → த. நிய  + பண் தல்]

நிய -தல்

 
 நிய -தல் niyadudal, ெச. ன்றா .(v.t.)

    தல் (ச .);; to leave, let go, release.

     [Skt. nyas → த. நிய தல்]

நியேதந் ரியன்

 
 நியேதந் ரியன் niyatēndiriyaṉ, ெப.(n.)

   இந் ரியங்கைள அடக் பவன்; one who suppresses the five senses one restraining his passions. (சா.அக.);

 நியேதந் ரியன் niyatēndiriyaṉ, ெப.(n.)

    லனடக்  (இந் ரியங்கைள அடக் னவன்); (யாழ்.அக.);; one who has subdued his senes.

     [Skt. {} → த. நியேதந் ரியன்]

நியந்தா

நியந்தா niyandā, ெப.(n.)

   1. கட்டைள ேவான்; one who guides, controls.

   2. கட ள்; God.

     "அசடெமா சட நியந்தா ன் க்ேகார"் (வா சங். ஞானநி.5);.

     [Skt. {} → த. நியந்தா]

நியமக்காரன்

நியமக்காரன் niyamakkāraṉ, ெப.(n.)

   1.  ரதம் ண்டவன்; one who has taken a religious vow. 

   2. (ஆசார ள்ளவன்); ஒ க்க ள்ளவன்; he who strictly observes religious ordinances.

     [நியமம் + காரன்]

நியமக் ரிைக

நியமக் ரிைக niyamaggirigai, ெப.(n.)

   சாத் ரம் (கைல,  ல்); வ த்த (அ ட்டானம்); நைட ைற; duties enjoined by sastras.

     "நீரக்்கட னாற் ய நியமக் ரிைகயன்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 53, 92);.

     [நியமம் +  ரிைக]

நியமங்ெகட்டவன்

 
 நியமங்ெகட்டவன் niyamaṅgeṭṭavaṉ, ெப.(n.)

   ஒ க்கந் தவ யவன்; man of unrighteous habits.

     [நியமம் + ெகட்டவன்]

நியமச் ேலைட

நியமச் ேலைட niyamaccilēṭai, ெப.(n.)

   பல ெபா க்  இைய மா  ஒன் க்  நிய க் ம் ேலைடயணி (தண் .755); ( ேலைட - 
இரட் றெமா தல்);; a figure of speech wherein an expression capable of many applications is restricted to only one 
object by suitable devices.

     [நியமம் +  ேலைட]

நியமச் த் ரம்

நியமச் த் ரம் niyamaccūttiram, ெப.(n.)

   ஓரிடத் ற் பல கள் நிக ம் நிைல ல் த்த ஒன்ைற வைரய க் ஞ் த் ரம் (யாப்.  . 1. பக். 
11);; a {} directing the application of a particular rule when along with others, it is merely optional.

     [நியமம் +  த் ரம்]
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நியமஞ்ெசய்-தல்

நியமஞ்ெசய்-தல் niyamañjeytal,    1 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1. ஏற்ப த் தல்; to make an engage- ment, form a purpose.

   2. ேவைல ல் அமரத்் தல்; to appoint to an office.

     [நியமம் + ெசய்தல்]

நியமநிட்ைட

 
 நியமநிடை்ட niyamaniṭṭai, ெப.(n.)

   சமயா ட்டானம், சமய நைட ைறகள்; religious, duties.

     [நியமம் + நிடை்ட]

நியமம்

நியமம்1 niyamam, ெப.(n.)

   1. ெசய்கடன் ( வா.);; moral or religious duty.

     "நித்த ங் நியமஞ் ெசய் " (ேதவா. 39, 1);.

   2. அட்டாங்க ேயாகத் ள் தவம்,  ய்ைம, தத் வேமாரத்ல், மைழ வந் த்தல்,ெதய்வ வ பா  என்ற 
ைற களில் வ வாெதா கல் ( வா.);;   3.  ; ordinance, injunction.

   4. உ  ( ங்.);; certainty, assurance.

   5. வழக்  ( ன்.);; usage, practice.

   6. வைரய க்ைக; defining, delimiting.

     [Skt. niyama → த. நியம(ம்);]

 நியமம்2 niyamam, ெப.(n.)

   1.  ; close, end, finish.

   2. நகரம் ( ங்.);; town, city.

     "ெந நீரக்் கழனி ழ் நியமஞ் ேசரத்் " ( வக. 2601);.

   3. ேகா ல்; temple.

     "உவணச ்ேசவ யரத்்ேதா னியம ம்" ( லப். 14, 8);.

   4. கைடத் ெத ; bazaar street.

     "ஓ க் கண்டன்ன ெப  நியமத் " (ம ைரக். 365);.

நியம ஞ்சனம்

நியம ஞ்சனம் niyamaviñjaṉam, ெப.(n.)

   இன் யைமயாத ைணப் ெபா ள்கள்; necessary accessories.

     "மங்கலப் க க்  நியம ஞ்சன மைம ன்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 34, 171-2);.

     [Skt. ni-yama + {} → த. நியமம் +  ஞ்சனம்]

நியம லக் ச்
ேலைட

நியம லக் ச் ேலைட niyamavilakkuccilēṭai, ெப.(n.)

   நியமஞ் ெசய்  ய ேலைடைய ேவெறான்றற் ங்  அந் நியமத்ைத லக் ம் ேலைடயணி 
(தண் . 76, உைர);; a figure of speech in which an expression capable of many applications is restricted to one of them in 
the first instance and then extended to another.

     [நியமம் +  லக் ச்  +  ேலைட]

நியம வைம

நியம வைம niyamavuvamai, ெப.(n.)

   உவமானமாகக் றத்தக்கன பலவற் ள் றந்தெதான்றைனேய ேதற்ேற காரத்தால் நிசச் த் க் 
ம் உவைம வைக (தண் . 30, உைர, 9);; simile in which only one object, among many, is expressly taken as {}.

     [நியமம் + உவைம]
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நியமசதன்

நியமசதன் niyamasadaṉ, ெப.(n.)

   1. அமரத்்தம் ெபற்ற அ வலன்; person appointed to an office or duty.

   2. நைட ைறகைள ன்பற்  பவன்; regular observer of religious duties.

     [Skt. niyama + த. சதன் → த. நியமசதன்]

நிய -த்தல் niyami-

நிய -த்தல் niyami-4 niyamittalceguṉṟāvi,  to appoint, designate, ordian, institute,assign, appropriate.

   2.  ரம்ானித்தல்; to resolve, determine.

     "இட ங்கால ம் நிய த் " (ெதால். ெபா. 3, உைர);.

   3. உ  ெசய்தல்; to consecrate, dedicate, devote.

   4. ஓரிடத் ற் பல ெந  ( );கள் நிகழ் நிைல ல் ஒன்  அல்ல  லேவ வ ம் என்  வைரய த்தல். 
(ெதால். 87, ேசனா.);;   5.  றப் த்தல் ( டா.); 

 to produce, originate, bring into being.

   6. கட்டைள தல்;({});

 to order, command.

   7. வைகப்ப த் தல்; to classify.

   எவ்வா  நிய க்கப்ப ம் ( ரம் .  ர .2);;     [Skt. niyama → த. நிய -]

நிய த்தல்

 
 நிய த்தல் niyamittal, ெப.(n.)

    றப் த்தல்; causing to originate, bringing into being.

நிய தம்

நிய தம் niyamidam,    ெப.(n);   1. அமரத்்தம் ெபற்ற  ( ன்.); that which is prescribed, appointed, fixed, regulated, 
determined.

   2. உ யான  (யாழ்.அக);; determination.

     [Skt. ni-yamita → த. நிய தம்]

நியாக் யம்

 
 நியாக் யம் niyākkiyam, ெப.(n.)

   ெபாரி யரி . (யாழ்.அக.);; fried rice.

     [Skt. {} → த. நியாக் யம்]

நியாக் ேராதம்

நியாக் ேராதம் niyākkurōtam, ெப.(n.)

நியக் ேராதம் பாரக்்க;see niyakkurodam. (சா.அக.);.

     [Skt. {} → த. நியாக் ேராதம்]

நியாச வரம்1

__,

ெப.(n.);

   பண் ல் அைம ம் இைசச ் ரம்; tonic at the conclusion of a piece. [Skt. {}. (Mus.); → த. நியாச வரம்]

நியாச வரம்
நியாச வரம்2 niyāsasuvaram, ெப.(n.)

   பண்ைணக் காட்  த்தற் ரிய ரம் (mus. of Ind. 39.);;     [Skt. {}+swara → த. நியாஸஸ்வரம்]
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நியாசம்

நியாசம்1 niyācam, ெப.(n.)

   1. ைவக்ைக; putting down;

 placing;

 inserting;

   2. கட ேள கெலன்  அவரிடம் மனச ் ைமைய ைவத்தல்; placing one's burden on God, as one's final refuge.

     "ைக டா நன்னியாசத் த நிய " (இர . இர க. 18);.

   3. மந் ர எ த் கைளப் ப க் த் ேதவைத கைள உ ப் களில் ைவக் ம் சடங் ; assignment of the 
various parts of the body to different deities with appropriate mantras.

     "நியாச ந் யான மாற் " (காஞ் ப் . சனற். 13);.

   4. ஈ ைவத்த ெபா ள். ( ன்); deposit, pledge, mortgage.

     [Skt. {} → த. நியாசம்]

 நியாசம்2 niyācam, ெப.(n.)

   ேவம்  (மைல.);; margosa.

 நியாசம்3 niyācam, ெப.(n.)

   1.   த்தல்; uttering words with a low voice and compressed lips – muttering.

   2.  ற ; renouncement (சா.அக.);.

நியா சம்

 
 நியா சம் niyāsisam, ெப.(n.)

   க ப்  ம ; a painless circulor eruption of dark colour. (சா.அக.);.

நியாதம்

நியாதம்1 niyātam, ெப.(n.)

நியாசம்1 பாரக்்க;see niyasam1.

     "பண்ணி நியாதம் பரம வன்பாத ண்ணிைனக." (ைசவச. ெபா . 328);.

     [Skt. {}. → த. நியாதம்.]

 நியாதம்2 niyātam, ெப.(n.)

நியாசம்2 ( .அ.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. nyasa → த. நியாதம்.]

நியாமகம்

நியாமகம் niyāmagam, ெப.(n.)

   கட் ப் ப த் வ ; that which binds or sanctions.

     "நியாமகம் என்ைனெயன் ரா ன்" ( வசம. 51);.

     [Skt. {} → த. நியாமகம்.]
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நியாமகன்

நியாமகன் niyāmagaṉ, ெப.(n.)

   1. இயக்  பவன், ஆள்பவன் (நிய ப்பவன்);; one who rules;

 director.

     "உ ரக்் ரா  நியா மகனாய்" (அஷ்டப்.  வரங்கத். மா. 4);.

   2. ேதேராட்  (யாழ்.அக.);; charioteer.

   3. கப்பைலச ்ெச த் ேவான் (யாழ். அக);; sailor.

     [Skt. {} → த. நியாமகன்.]

நியாயக்ேக

 
 நியாயக்ேக  niyāyakāṭu, ெப.(n.)

   நியாயத்தப்  பாரக்்க;{}.

     [Skt. {} → த. நியாயக்ேக .]

நியாயங்களிலார்

நியாயங்களிலார ்niyāyaṅgaḷilār, ெப.(n.)

   ஒ சார ் ட்டத்ைதச ்ேசரந்்தவர ்(T.A.S. iv, 122.);; members of an association.

     [Skt. {} → த. நியாயங்களிலார.்]

நியாயங்காட் -
தல்

நியாயங்காட் -தல் niyāyaṅgāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   காரணங் தல்; to adduce argument, account for.

     [Skt. {} → த. நியாயம்+காட் -]

நியாயங்ேகள்-தல்

நியாயங்ேகள்-தல் niyāyaṅāḷtal,    2 ெச. . . (v.i.)

வழக்  உசா தல் ( ன்.);

 to hear a complaint, try a case.

     [Skt. {} → த. நியாயம்+ேகள்-]

நியாயசைப

 
 நியாயசைப niyāyasabai, ெப.(n.)

    ைற மன்றம்; court.

     [Skt. {} → த. நியாயசைப]

நியாயசாத் ரம்

நியாயசாத் ரம் niyāyacāttiram, ெப.(n.)

நியாய ல், 1,

   2. பாரக்்க;see {}, 1, 2.

     [Skt. {} → த.நியாயசாத் ரம்]

நியாயத்தப்

 
 நியாயத்தப்  niyāyattappu, ெப.(n.)

    ைறேக  (நீ க்ேக );; unfairness, injustice.

     [Skt. {} → த. நியாயம் + தப் .]

நியாயத்தார்

நியாயத்தார ்niyāyattār, ெப.(n.)

   ந வர,் நீ ப கள் (T.A.S. iv, 122.);; judges.

     [Skt. {} → த. நியாயத்தார]்
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நியாயத் ர்ப்

 
 நியாயத் ரப்்  niyāyattīrppu, ெப.(n.)

   வழக் ல் ந வர ்(நீ ப ); ெகா க் ந் ரப்்  ( ன்.);; judgement.

     [Skt. {} → த. நியாயம்+ ரப்் .]

நியாயத் ர்ப் நா
ள்

 
 நியாயத் ரப்் நாள் niyāyattīrppunāḷ, ெப.(n.)

   உலக ல் இேய நாதர ் ரப்்  ெகா க் ம் நாள் ( த்);; the day of judgement.

     [Skt. {} → த. நியாயம் + ரப்் நாள்]

நியாய ரந்தரன்

நியாய ரந்தரன் niyāyadurandaraṉ, ெப.(n.)

   1. வழக் ைரஞர;் Barrister, advocate, proctor, pleader, Lawyer.

   2. நீ ள்ளவன்; just person, one who maintains justice. (யாழ். அக.);.

நியாயநிட் ரம்

 
 நியாயநிட் ரம் niyāyaniṭṭūram, ெப.(n.)

    ைறேக ; injustice, unreasonableness.

     [Skt. {} → த. நியாயநிட் ரம்]

நியாய ல்

நியாய ல் niyāyanūl, ெப.(n.)

   1. த க்க ல்.

 logic, dialecticals.

   நியாய லா ராய்ச்  ெயன்க. (ெதால்.ெபா.514, உைர);;   2. சட்ட ல். (யாழ்.அக.);; code of laws.

   3. ஒ க்க ல் ( ன்.);; ethical treatise.

     [Skt. {} → த. நியாயம்+ ல்]

நியாயெநட் ரம்

 
 நியாயெநட் ரம் niyāyaneṭṭūram, ெப.(n.)

நியாயநிட் ரம் (யாழ். அக.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. நியாயெநட் ரம்.]

நியாயப் ரமாண
ம்

 
 நியாயப் ரமாணம் niyāyappiramāṇam, ெப. (n.)

    ைறைமசச்ட்டம்; law, divine or human.

     [Skt. {} → த. நியாயப் ரமாணம்.]

நியாயப் ரமாணி

நியாயப் ரமாணி niyāyappiramāṇi, ெப.(n.)

   1. ஒ க்க ள்ளவன்; upright man.

   2.  ைற தவறா  நடப்பவன் ( ன்.);; one who conforms to laws.

     [Skt. {} → த. நியாயப் ரமாணி.]

நியாயப் ரமாணி
க்கன்

 
 நியாயப் ரமாணிக்கன் niyāyappiramāṇikkaṉ, ெப.(n.)

நியாயப் ரமாணி பாரக்்க;see {}. (இ.வ.);

     [Skt. {} → த. நியாயப் ரமாணிக்கன்.]
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நியாயபத் ரம்

 
 நியாயபத் ரம் niyāyabattiram, ெப.(n.)

   வழக் த் ரப்்  (i.nsc);; judgement or decree.

     [Skt. {} → த. நியாயபத் ரம்.]

நியாயபரிபாலன
ம்

 
 நியாயபரிபாலனம் niyāyabaribālaṉam, ெப.(n.)

   அறெந யாட் ; administration of justice.

     [Skt. {} → த. நியாயபரிபாலனம்.]

நியாயேபாதைன

நியாயேபாதைன niyāyapōtaṉai, ெப.(n.)

   1. நன்ென ணரத்் ைக; inculcation of natural virtues.

   2. அறெமா கள் ( ன்.);; precept.

     [Skt. {}+bothana → த. நியாயேபாதைன.]

நியாயம்

நியாயம்1 niyāyam, ெப.(n.)

   1.  ைற (நீ );; propriety, fairness, equity, justice, right.

   2. வாய்ைம ( ங்);; truth, honesty.

   3. நன்னென ; morality, natural virtues

     "நியாயமத்தைனக்  ேமார ்நிலய மா னான்" (கம்பரா.  ைள. 55);.

   4. சட்டம்; law, rule, precept.

   5. காரணம்; cause, reason, ground of action.

   6. த க்கம் (வாக் வாதம்);, (யாழ்.அக.);; argument, debate.

   7. ெகௗதமர ்மதம் பற் ய த க்க ல். (phil.);

 the {} system of philosophy, founded by Gautama.

     "நியாய ைவேச கங்கைள" (தக்கயாகப் 246 , உைர);;

   8. நியாயைவ ேச கங்களா ய த க்க ல்;{}

 systems.

   9. ஒப் ; resemblance.

     "நீலக்க  நிறேமக நியாயற் ".

   10. உலக யலாக ம் யலாக ம் வழங் ம்

   எ த் க்காட்  ெந ; illustrative maxims.

நியாயம்ேப -தல்

நியாயம்ேப -தல் niyāyambēcudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வழக்ைக ளக் தல் ( வரித்தல்);; to discuss a lawsuit.

   2. வழக் ல் ரப்் க் ெகா த்தல்; to give judgment, as a friend between contending parties.

     [Skt. {} → த. நியாயம்+ேப -,]

நியாயமைல

நியாயமைல  niyāyamalaivu, ெப.(n.)

   1. ஏரண (த க்க);  ல் க த் க்  எ ரான ற் . (தண் . 120.);; illogical statement.

     [Skt. {} → த. நியாயம் + மைல .]
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நியாய த்தரி-
த்தல்

நியாய த்தரி-த்தல் niyāyamuttarittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. நியாயங்காட் தல்; to state arguments, give reasons.

   2. எ ர ்வழக் ச ்ெசால் தல்; to reply in agrument.

     [Skt. {} → த. நியாய த்தரி-த்தல்.]

நியாய ர

நியாய ர  niyāyamurasu, ெப.(n.)

    ம் ர க ள் அரசன் ைற ரிவதற்  அ யாக ழங் ம் ர . (க த். 132, உைர););; drum 
proclaiming the adminis- tration of justice by a king, one of mummuracu.

     [Skt. {} → த. நியாயம்+ ர .]

நியாயர்

 
 நியாயர ்niyāyar, ெப. (n.)

ஏரண (த க்க);  ல் வல்ேலார.் 

 persons versed in {} philosophy.

     [Skt. {} → த. நியாயர]்

நியாயவா

நியாயவா  niyāyavāti, ெப. (n.)

   1. வழக்க ஞர,் pleader, advocate, lawyer.

   2.  ைற தவறா  ெசால்ேவான் one who utters nothing but what is just, justice - loving person.

     [Skt. {} → த. நியாயவா ]

நியாயவான்

நியாயவான் niyāyavāṉ, ெப. (n.)

   1. ேநரை்ம யாளன் (நீ மான்);; just man.

   2. நியாயவா  பாரக்்க;see {}.

   3. நியாயா ப ; judge.

     [Skt. {}. → த. நியாயவான்]

நியாய 
சாரைண

 
 நியாய சாரைண niyāyavicāraṇai, ெப. (n.)

   வழக்  உசாவல்; judicial trail, enquiry or, examination.

     [Skt. {} → த. நியாய சாரைண]

நியாய தாயகன்

 
 நியாய தாயகன் niyāyavitāyagaṉ, ெப. (n.)

   சட்டம் உ வாக் பவன் (நி மானஞ் ெசய்ேவான்);; law – giver, legislator.

     [Skt. {} → த.நியாய தாயகன்]

நியாய ேராதம்

 
 நியாய ேராதம் niyāyavirōtam, ெப.(n.)

    ைறைமத்தவ ; violation of justice.

     [Skt. {}+ {} → நியாய ேராதம்]

நியாயத்தலம்

 
 நியாயத்தலம் niyāyattalam, ெப.(n.)

    ைறமன்றம் உசாவல் ெசய் டம்; court of justice, tribunal.

     [Skt. {}+sthala → த. நியாயாத்தலம்]
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நியாயாசனம்

 
 நியாயாசனம் niyāyācaṉam, ெப. (n.)

    ைற (நீ ); வழங் ேவார ்அம ம் அற (த ம); இ க்ைக ( ன்.);; Judgement seat, tribunal.

     [Skt. {} → த. நியாயாசனம்]

நியாயாசாரன்

 
 நியாயாசாரன் niyāyācāraṉ, ெப. (n.)

   ஒ க்க ள்ேளான் (யாழ். அக);; a man of righteous conduct.

     [Skt. {}+ → த.நியாயாசாரன்]

நியாயா ப

 
 நியாயா ப  niyāyādibadi, ெப.(n.)

   ந வர,் நீ வழங் பவன்; judge;

     [Skt. {}+tatipati → த. நியாயா ப ]

நியாளம்

நியாளம் niyāḷam, ெப. (n.)

ஒ  வைகப் பாைற a kind of drum.

     "இடக்ைக க்ைக நன்னியாளம்" ( வாலவா. 39.18);;

     [Skt. {} → த. நியாளம்]

நியானம்

நியானம் niyāṉam, ெப.(n.)

   1. ெபா வான அ ; knowledge in general.

   2. ெமய்ய  (அ); ெமய் யல் அ ;  knowledge of a specific and religious kind derived from meditation and study 
of philosophy.

   3. ஆண் அல்ல  ெபண்ணின் ெபயர;் name of male or female especially among christians.

நி த்தம்

 
 நி த்தம் niyuttam, ெப.(n.)

   மற்ேபார ்(யாழ். அக.);;  boxing.

     [Skt. niyuddha → த. நி த்தம்]

நி த்தன்

நி த்தன் niyuttaṉ, ெப.(n.)

   1. மனங்க ந்தவன். ( ன்.);; one engrossed in any matter.

   2. ஒ  ப் ட்ட ெசயல் ெசய்தற்  அமரத்்தப் ெபற்றவன். (யாழ்.அக.);; one engaged for a specific purpose.

     [Skt. ni-yukta. → த. நி த்தன்]

நி தம்

நி தம் niyudam, ெப.(n.)

   பத்  இலக்கம் ( க் ர நீ , 106.);; a million = 10,00,000.

     [த. ெநய்தல் → Skt. ni-yuta. → த. நி தம்]

ெநய்தல் என்ப  பழந்த ல் (10,00,000); பத் லக்கத்ைதக் த்த எண் ப் ெபயர.்  வைள 
ேகா ையக் த்த ெசால். பத்  ெநய்தல் ெகாண்ட  ஒ  வைள. ெநய்தல் ஒரியா ெமா ல் நி த்த 
என ம், வடெமா ல் நி த என ம் கடன் ெகாள்ளப்பட் ள்ள

நி ப் சம்

நி ப் சம் niyuppisam, ெப.(n.)

   1. ேநாய்; disease.

   2. ப மன் இல்லாத தன்ைம, ஒல் ; not stout but thin and slendor.

   3.  க்க ன்ைம; a absence of swelling. (சா.அக);.
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நி னம்

நி னம் niyūṉam, ெப.(n.)

   1.  ைற . defect, deficiency.

     "நி னா கங்க ம்ைச  ம ம்" ( . .2,28, வாக்);.

   2. ேதால் த்தான வைக. ( . . அளைவ,14. நிரம்ப.);; a weak position in disputation [Skt. {} → த. நி னம்]

நிேயாக் யம்

 
 நிேயாக் யம் niyōkkiyam, ெப.(n.)

   த . (யாழ்.அக.);; fitness.

     [Skt. {} → த. நிேயாக் யம்]

நிேயாக ற்றம்

நிேயாக ற்றம் niyōgaguṟṟam, ெப.(n.)

   ஏரண (த க்க);த் ல் எ ரி ன் ேதால்  அல்ல  அ யாைமத்தன்ைம; ignorance of opponent's weakness 
or defeat in disputation.

     "எ ரிதன் ேறால் த்தன ம யாைம ைசப்ப  நிேயாக ற்றந்தான்" (த.நி.ேபா.304);;

     [Skt. {} → த. நிேயாக(ம்);+ ற்றம்]

   அல்ல  அ யாைமத்தன்ைம; ignorance of opponent's weakness or defeat in disputation.

     "எ ரிதன் ேறால் த்தன ம யாைம ைசப்ப  நிேயாக ற்றந்தான்" (த.நி.ேபா.304);;

     [Skt. {} → த. நிேயாக(ம்);+ ற்றம்]

நிேயாகதர்மம்

 
 நிேயாகதரம்ம் niyōkadarmam, ெப.(n.)

   ஆரிய மர ன் வண்ணம் மகப்ேப ல்லாதவ ைடய மைனயாள் மகப்ெப தற்  உற ன  
ெளா வைன (ஞா ெயா வைன); அமரத்் ம் ைற; the Aryan system of appointing a kinsman to raise up seed 
to a childless person by consorting with his wife (R.F);.

     [Skt. {} + dharma → த. நிேயாகதரம்ம்]

நிேயாகம்

நிேயாகம் niyōkam, ெப.(n.)

   1. கட்டைள. (S.I.I.Vi, 13.);; command, order, authority.

   2. அமரத்்தப்பட்ட ெதா ல். (யாழ். அக.);; appointed task, commission, charge.

   3. உ ; certainty.

   4.  யற்  (யாழ். அக.);; exertion.

   5. நிேயாக தரம்ம் பாரக்்க;see niyogatarmam.

     [Skt. {} → த. நிேயாகம்]
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நிேயா

நிேயா  niyōki, ெப.(n.)

   ெபரிேயான்; sage, wise man.

     "ேபாந்  நிேயா யரக்ள் வாரத்்ைத ந்தான் ெபா ந்தேவ வா  ெவல்வார"் ( ேவங். சத.19);.

     [Skt. {} → த. நிேயா ]

 நிேயா 1 niyōkittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கட்டைள தல்; to command, order, direct.

     [Skt. {} → த. நிேயா  –த்தல்]

 நிேயா 2 niyōki, ெப. (n.)

நிேயா ப் ராமணன் பாரக்்க;see {}.

     " ரசண்ட நிேயா க ம்" ( ற .);

     [Skt. Perh. {} → த. நிேயா 2]

நிேயா ப் ராம
ணன்

 
 நிேயா ப் ராமணன் niyōkippirāmaṇaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  ெத ங் ப் பாரப்்பன வ ப் ; a class of secular Andhra Brahmins, as distinguished from Vaidika Brahmins.

     [Skt. {} → த. நிேயா ப் ராமணன்]

நிேயாசனம்

நிேயாசனம் niyōcaṉam, ெப. (n.)

   1. கட்டைள; Order, Command.

   2. இைச ; fastening, Joining.

     [Skt. ni {}. → த. நிேயாசனம்]

நிேயா ற்

__,

ெப. (n.);

   1. கடம் ; cadamba free. (சா.அக.);

நிரக்்கததண்டனம்

நிரக்்கததண்டனம் nirkkadadaṇṭaṉam, ெப. (n.)

   தயா த்  ப னான்க ள் தண்டைன னின்  றைன க்ைக. ( ன்.);; releasing or saving one 
from punishment, one of 14 {}.

     [Skt. nirgata-dandana. → த.  நிரக்்கதண்டனம்]

நிரக்்க

 
 நிரக்்க  nirkkadi, ெப. (n.)

   க ன்ைம; complete absence of refuge, utter helplessness.

த.வ. காப்

     [Skt. nir – gati. Dana. → த. நிரக்்க ]

நிரக்்கந்தவா

நிரக்்கந்தவா  nirkkandavāti, ெப. (n.)

   ைசனரில் ரி னரா ய நிகண்டவா . (மணி/27.167, / ேம அ க் ப் .);; a jainasect.

     [Skt. ni -grantha → த. நிரக்்கந்தவா ]
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நிரக்்கந்தன்

 
 நிரக்்கந்தன் nirkkandaṉ, ெப. (n.)

   அ கக் கட ள்; Arhat.

     [Skt.ni –grantha → த. நிரக்்கந்தன்]

நிரக்தம்பம்

 
 நிரக்தம்பம் nirkadambam, ெப.(n.)

   ெநஞ்சாங் ைல ன் உட் றத்  சவ் ற் க் கா ம் அழற் , இ  ஊைதச் ைல,   காய்சச்ல் 
த ய ேநாய்களிற் கா ம்; inflammation of the epithecial lining of the heart (endocardium); - Endocarditis. It is 

generally associated with acute rhemtism nad febrile diseases (சா.அக.);.

நிரக்் ரந்தம்

நிரக்் ரந்தம் nirkkirandam, ெப. (n.)

   1. தங்  தைட ல்லாைம; free from all ties and hindrances.

   2. உலகத்ைத ெவ த்  றவறம் ண்  அம்மணமாய்த் ரி ம் ற

 a saint who has withdrawn from the world, living as a hermit or religious mendicant and wandering about naked. (சா.அக.);

நிரக்் ணைசவம்

நிரக்் ணைசவம் nirkkuṇasaivam, ெப. (n.)

   ைசவம் ப னாற ள் வைனக் ணமற்ற வனாக எண்ணி ஊழ்கம் ெசய்ய ( யானம்); ேவண் ம் 
என்  ம் சமயம்; a {} sect which holds that {} should be contemplated as the attributeless being, one of 16 saivam, 
i.v.);; releasing or saving one from punishment, one of 14

{} i.v.

     [Skt. nir-guna → த. நிரக்் ணைசவம்]

நிரக்் ணம்

நிரக்் ணம் nirkkuṇam, ெப. (n.)

   1.  ண ல்லாைம.

     " த்த நிரக்் ணமான பர ெதய்வேம" (தா .  கவாரி. 1);;

 being devoid of qualities, attributes, etc.

   2. இ ண ல்லாைம; being devoid of evil qualities. [Skt. nir-guna → த. நிரக்் ணம்]

நிரக்் ணன்

நிரக்் ணன் nirkkuṇaṉ, ெப. (n.)

   1. ( ண மற்றவன்); கட ள்; god, as without attributes.

   2.  ண க ைடயவன் ( . ேபா. பா. 9, 2, பக். 195.);; one who is beyond all attributes.

     [Skt. nir-guna → த. நிரக்் ணன்]

நிரக்் ணி

நிரக்் ணி nirkkuṇi, ெப. (n.)

மணமகள் (பாரவ் ); ( ரம் .  க்க யாண. 23);;{}.

   2.  ண க ைடயவன் ( .ேபா. பா. 9, 2, பக். 195.);; one who is beyond all attributes.

     [Skt. nir-guna → த. நிரக்் ணி]

நிரக்்ேகாத் ரம்

நிரக்்ேகாத் ரம் nirkāttiram, ெப. (n.)

ேகாத் ர ன்ைம. ( லப், 10, 188, உைர.);

 the state of belonging to no family.

     [Skt. nir-{} → த. நிரக்்ேகாத் ரம்]

நிர் டம்

 
 நிர் டம் nirāṭam, ெப.(n.)

   மரப் ெபாந் ; hallow of a tree.
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நிரச்ச்ரம்

நிரச்ச்ரம் nirccaram, ெப.(n.)

   க பாைற ற் டத்தல், தைலம ர ்ப த்தல்,  த ய சமண சமய ேநான்  ( . ேபா. பா. அைவய. 
12);;     [Skt. {} → த. நிரச்ச்ரம்]

நிரச்ச்ைர

நிரச்ச்ைர nirccarai, ெப.(n.)

   நவபதாரத்்தத்  ெளான் ம் சஞ் த கரம்த்ைத அ க்க வல்ல மான சமணதத் வம். ( வக, 2814, 
உைர.);;     [Skt. {} → த. நிரச்ச்ைர]

நிரச்ச்லம்

நிரச்ச்லம்1 nirccalam, ெப.(n.)

   1. நீரின்ைம. "நிரச்ச்லமான ரேதசம்; being waterless.

   2. நீ ண்ணாப்பட் னி; fasting without even drinking water, as in {} (உ.வ.);.

     [Skt. {} → த. நீரச்ச்லம்]

 நிரச்ச்லம்2 nirccalam, ெப.(n.)

அைச ன்ைம. state of rest or inactivity.

     "நிரச்ச்ல நிஸ்தரங்க ேபாதப் ராவக சமா ம்" ( . . 8, 22, ஞானப்.);.

     [Skt. {} - cala → த. நிரச்ச்லம்2]

நிரச்ச்லேதசம்

 
 நிரச்ச்லேதசம் nirccalatēcam, ெப. (n.)

   நீர ்வறட் ள்ள நா ; dry or barren country. (சா.அக.);

நிரச்ச்லேயா

 
 நிரச்ச்லேயா  nirccalayōki, ெப. (n.)

   க மங்கைள த் ச ்சலனமற்ற சமா  நிைல ள்ள ற  (சங். அக);; an ascetic in deep meditation, 
forsaking all karma;

     [Skt. {} → த. நிரச்ச்லேயா ]

நிரச்ச்ைல

நிரச்ச்ைல nirccalai, ெப.(n.)

   அைசவமற்ற ைவ ஆற்றல் ( வசக் );; calm or undisturbed energy of {}.

     "நிரச்ச்ைலகளா க் ன்ற ஈசான்னியா  ரத்் யந்த பஞ்சசத் " ( . . 147, ஞானப்.);

     [Skt. {}. → த. நீரச்ச்ைல]

நிரச்் வனா - தல்

நிரச்் வனா - தல் nirccīvaṉātal,    6 ெச. . . (v.i.)

    ற் ம் சத் யற் ப் ேபாதல்; to become lifeless, utterly devoid of vitality or strength.

     [Skt. {} → த. நீரச்் வனா – தல்]

நிரண்யம்

 
 நிரண்யம் nirṇayam, ெப.(n) 

நி ணயம் பாரக்்க;see determination.

     [Skt. nir-naya. → த. நிரண்யம்.]

நிரண்  - த்தல்

நிரண்  - த்தல் nirṇayittal,    4 ெச.  ன்றா  (v.t.)

    ப த் தல்; to determine, resolve.

     [Skt. nir-naya. → த. நிரண் -,]
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நிரண்ாயகம்

நிரண்ாயகம் nirṇāyagam, ெப. (n.)

   நி ண க்க உத வ ; that which helps to determine;

 determinant.

     "இவ்வரத்்தத் ற்  நிரண்ாயகம் இைசயா ற் " (ஈ , 6,1,6);.

     [Skt. {} → த. நிரண்ாயகம்]

நிரத்்தத் வன்

 
 நிரத்்தத் வன் nirttattuvaṉ, ெப. (n.)

 god, as beyond tattuvam.

     [Skt. nistattva → த. நிரத்்தத் வன்]

நிரத்்தம்

நிரத்்தம் nirttam, ெப. (n.)

   1. நி த்தம்1 பாரக்்க;see niruttam,

     "ஆனந்த நிரத்்த  க ணாகரக்கட ேள" (தா . க ணாகர.1);

   2. வரிக் த் வைக; a kind of masquerade dance.

     "தக்க டார ்நிரத்்தந் தளிப்பாட் " ( லப். 3, பக். 88, உைர);

     [Skt. nrtta. → த. நிரத்்தம்]

நிரத்்தமாராயன்

நிரத்்தமாராயன் nirttamārāyaṉ, ெப. (n.)

   நட் வர ்தைலவன்; dancing master.

     " ம் ச ்ேசாழ நிரத்்தமாராய க் ப் பங்  இரண் ம்" (S.1.1.ii.274);

     [Skt. nrtta. → த. நிரத்்தமாராயன்]

நிரத்்தனம்
நிரத்்தனம் nirttaṉam, ெப. (n.)

நி த்தம்1 (உ.வ); பாரக்்க;see niruttam, (சா.அக);

நிரத்்தனன்

நிரத்்தனன் nirttaṉaṉ, ெப.(n.)

   1. ெசாத் ரிைம யற்றவன்; person disqualified to hold property, as a slave, an idiot (R.f);.

   2. எளியவன்; poor man.

     [Skt. nir-dhana. → த. நிரத்்தனன்]

நிரத்்தாட் ணியம்

 
 நிரத்்தாட் ணியம் nirttāṭciṇiyam, ெப. (n.)

   இரக்க ன்ைம; unkindness, merciless- ness, pitilessness, sternness.

     [Skt. {} → த. நிரத்்தாட் ணியம்]

நிரத்்தாரணம்

நிரத்்தாரணம் nirttāraṇam, ெப. (n.)

   1. நிைல ைக; setting ascertainment, establishing.

     [Skt. {} → த. நிரத்்தாரணம்]

நிரத்் கம்

 
 நிரத்் கம் nirttugam, ெப.(n.)

   வ நீர.் (ைதலவ. ைதல.);; decoction

     [Skt. {} → த. நிரத்் கம்]

 நிரத்் கம் nirttugam, ெப. (n.)

   வ நீர ்(கசாயம்);; decoction (சா.அக.);.
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நிரத்் ள்

நிரத்் ள் nirttūḷ, ெப.(n.)

    கள்; atom.

     "ெபா ப்ைப நிரத்் ளாக் " (சந் ர கலாமாைல, 15);

     [Prob. nis + {} → த. நிரத்் ள்]

நிரத்் ளி

நிரத்் ளி nirttūḷi, ெப. (n.)

    சே்சதம்; utter destruction

     "ஆைச நிகளத் ைன நிரத்் ளி பட த "

     " நிரத்்த  க ணாகரக் கட ேள" (தா .ெமளன .1);.

     [Skt. {} → த. நிரத்் ளி]

நிரத்்ேதசம்

நிரத்்ேதசம் nirttēcam, ெப, (n.)

   கட்டைள; order, command

   2.  த் க் காட் ைக

 painting out.

     "வத்  நிரத்்ேதசெமன" (ேவதா.  .8);

   3.  த் ர டத் ன் ஒ  ப . (மணி ேம.26.66 உைர);; a section of {}.

     [Skt. {} → த. நிரத்்ேதசம்]

நிரத்்ேத -த்தல்

நிரத்்ேத -த்தல் nirttēcittal,    4 ெச. ன்றா (v.t)

    த் க்காட் தல்; to point out. rder, command.

     "நிரத்்ேத த்த வஸ் " (ேவதா.  .8, உைர);.

     [Skt. {} → த. நிரத்்ேத -த்-தல்]

நிரத்்ேத யம்

நிரத்்ேத யம் nirttēciyam, ெப. (n.)

   கட்டைள; order, command.

   2.  த் க் காட் ைக; pointing out - emphasised; point.

     [Skt. {}. → த. நிரத்்ேத யம்]

நிரத்்ெதாந்தம்

நிரத்ெ்தாந்தம் nirttondam, ெப. (n.)

   1. பற் ன்ைம; absence of connection or attachment.

   2. ெதாந்த க்க ன்ைம; indifference to the opposite pairs of feelings, as pleasure and pain;

 stoicison.

     "நிரத்ெ்தாந்தமாய்க் த டன் ரிதலற் " (தா  ன்மய.8);.

     [Skt. nir-dvandva → த. நிரத்ெ்தாந்தம்]

நிரத்்ேதாசம்

 
 நிரத்்ேதாசம் nirttōcam, ெப. (n.)

    ற்ற ன்ைம; faultlessness, innocence.

     [Skt. {} → த. நிரத்்ேதாசம்]

நிர்நாசம்

நிரந்ாசம் nirnācam, ெப.(n.)

   1. அ யாைம; indestructibility, imperishableness.

   2.  சே்சதாரம்; utter destruction

     [Skt. {} → த. நிரந்ாசம்]
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நிர்நாமம்

நிரந்ாமம் nirnāmam, ெப.(n.)

   ெபயரின்ைம ( லப் 10, 188, உைர.);; namelessness.

     [Skt. {} → த. நிரந்ாமம்]

நிர்நாமன்

 
 நிரந்ாமன் nirnāmaṉ, ெப. (n.)

 god, as nameless.

     [Skt. {} → த. நிரந்ாமன்]

நிர்நி த்தம்

 
 நிரந்ி த்தம் nirnimittam, ெப. (n.)

   காரண ன்ைம; absence of cause or reason.

     [Skt. nir-nimitta. → த. நிரந்ி த்தம்]

நிர்நி த் யம்

 
 நிரந்ி த் யம் nirnimittiyam, ெப. (n.)

நிரந்ி த்தம் ( ன்); பாரக்்க;see nirnimittam.

நிர்ப்பத் யம்

 
 நிரப்்பத் யம் nirppattiyam,    ெப. (n);   பத் ய ன்ைம; no restriction in diet;

 non - diet (சா.அக.);.

நிர்பந்தம்

நிரப்ந்தம் nirpandam, ெப,(n)

   1. வலக்காரம், வல்லந்தம், வ வந்தம்; restraint, compul- sion.

   2.  ன் த் தல்; to afflict.

     [Skt. nir-bandha → த. நிரப்ந்தம்]

நிர்பந் -த்தல்

நிரப்ந் -த்தல் nirpandittal,    4 ெச.  ன்றா  (v.t.)

   1. கட்டாயப்ப த் தல்; to force, compel.

   2.  ன் த் தல்; to afflict.

     [Skt. nirbandh. → த. நிரவ்ந்  – த்தல்]

நிர்பாக் யம்

 
 நிரப்ாக் யம் nirpākkiyam, ெப. (n.)

   ேபா ழ்; unluckiness, misfortune.

     [Skt. nir-{} → த.நிரப்ாக் யம்]

நிர்ப் சம்

நிரப்் சம் nirppīcam, ெப.(n.)

நிரப்் ச டை்ச பாரக்்க;see {}.

     "நிரப்் சம் செமன ரண்டாய் நிக ம்" ( . . 8, 3);.

     [Skt. {} → த. நிரப்் சம்]

நிர்ப் ச ட்ைச

நிரப்் ச டை்ச nirppīcatīṭcai, ெப. (n.)

   சமயா ட்டானங்கள் ெசய்ய யாதவர ்க க் த் அவற்ைறச ்ெசய்வதற்  மாற்றாகச ்ெசய் ம் 
ஒளத் ரி டை்சவைக. (ைசவச. ஆசாரி. 62. உைர);;     [Skt. {} → த. நிரப்் ச டை்ச]
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நிர்ப் ைச

 
 நிரப்் ைச nirppīcai, ெப.(n.)

நிரப்் ச டை்ச. (சங்.அக); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. nir {}. → த. நிரப்் ைச]

நிர்ப் தம்

 
 நிரப்் தம் nirppudam, ெப. (n.)

நியரப்் தம். ( ன்); பாரக்்க see niyarppudam.

நிர்ம

 
 நிரம்  nirmadi, ெப. (n.)

   மனக்கவைல ன்ைம; tranquility, absence of anxiety.

     [Skt. nir-mati. → த. நிரம் ]

நிர்மலத் வம்

 
 நிரம்லத் வம் nirmalattuvam, ெப. (n.)

    ய்ைமயா த்தல்; the state of being pure. (சா.அக.);.

நிர்மலைத

நிரம்லைத nirmaladai, ெப. (n.)

மலமற் க் ந் தன்ைம.

 the state of being spotless or pure.

     "ஸமலநிரம்லைத னாேல" ( . .2,1,  வாக்.);

     [Skt. nir mala- {}. → த. நிரம்லைத]

நிர்மலம்

நிரம்லம்1 nirmalam, ெப. (n.)

   அ க் ன்ைம; free from dirt, freedom from impurity.

   2.  ய்ைம; ெதளி ; pure.

   3. ெவந்தயச ்ெச ; horse shoe - fenugreek. (சா.அக.);.

 நிரம்லம்2 nirmalam, ெப. (n.)

   1. மா ன்ைம; immaculateness, purity.

     "நிரம்லச த நிஷ்ப்ரபஞ்சப் ெபா ள்" (தா .  வ ள் .3);

   2. நிரம்  (ம ரா);பாரக்்க;see nirmadi.

     [Skt. nir-mala. → த. நிரம்லம்]

நிர்மலன்

 
 நிரம்லன் nirmalaṉ, ெப. (n.)

   மாசற்றவனான கட ள்; the supreme being, as immaculate.

     [Skt. nir-mala. → த. நிரம்லன்]

நிர்ம பாவனம்

 
 நிரம் பாவனம் nirmalipāvaṉam, ெப. (n.)

   ேதற்றாங் ெகாடை்ட; water clearing nut. (சா.அக.);
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நிர்மாணம்

நிரம்ாணம்1 nirmāṇam, ெப. (n.)

   1. இயற் ைக; production, manufacture.

   2. ஏற்பா  ( ன்);; institution, ordiance.

   3. கட்டைமப் ; construction.

     [Skt. nir-{}. → த. நிரம்ாணம்1]

 நிரம்ாணம்2 nirmāṇam, ெப. (n.)

நிரவ்ாணம், 3 (உ.வ); பாரக்்க;see nirvanam.

நிர்மா யதரிசன
ம்

 
 நிரம்ா யதரிசனம் nirmāliyadarisaṉam, ெப. (n.)

    ந்ைதய நாள் ெவாப்பைனகைளக் கைளதற் ன் காைல ற் ெசய் ம் இைற வ பா  
(நாஞ் ல்);; morning worship of a deity before the removal of the decoration done on the previous day.

     [Skt. nir {} + taricana → த. நிரம்ா ய தரிசனம்]

நிர்மா யம்

நிரம்ா யம் nirmāliyam, ெப. (n.)

   நிரம்லம்; which see. (சா.அக.);

 நிரம்ா யம் nirmāliyam, ெப. (n.)

    த் க் க த்த ெபா ள்; the remains of an offering made to a deity.

     "அரச்் த்  ைவத்த ர ட்பமான நிரம்ானிய ட்பம் எ த் ப்ேபாக வந்த" (தக்கயாகப். 51, உைர);.

     [Skt. nir {} → த. நிரம்ா யம்]

நிர்மா னியம்

 
 நிரம்ா னியம் nirmāliṉiyam, ெப. (n.)

   கண் ய்ைம அல்ல  லக்கம்; clear eyes. (சா.அக);

நிர்மா யம்

 
 நிரம்ா யம் nirmāṉusiyam, ெப. (n.)

   மாந்த நடமாட்ட ன்ைம; state of being uninhabited or unfrequented by men.

     [Skt. nir – {} → த. நிரம்ா ஷ்யம்]

நிர் த்தல்

நிர் த்தல் nirmittal,    4 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1. இயற் தல், அைமத்தல்; to produce by art, construct, form.

   2. நி தல் ( த்தல்); ( ன்);; to ordain, to constitute.

     [Skt. {}. →  த. நிரம்ா யம்]

நிர் தம்

நிர் தம் nirmidam, ெப. (n.)

   1. உண்டாக்கப் பட்ட . that which is created.

     "ஈசச்ர நிர் தமான ஏகார ம்" (த.நி.ேபா. பக். 115);.

   2. பைடக்ைக; creation, construction, production.

   3.  ைனந்  ைக (கற் தம்); (இ.வ);; fabrication.

   4. அமரத்் ைக ( க்ைக); ( ன்);; destiny; appointment, allotment.

     [Skt. nir-mita. → த. நிர் தம்]
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நிர் டன்

நிர் டன் nirmūṭaṉ, ெப. (n.)

    டன்; absolute fool, blockhead.

     "நீணி தைனக்  கண்டாணவமான நிர் டைன" ( ப் . 44);.

     [Skt. nir-{} → த. நிர் டன்]

நிர்

நிர்  nirmūṭi, ெப.(n.)

   1.  டப்ெபண்; stupid woman.

     "வா ம் மைனக்  வங்காய் வந்தாேய நிர் " (ஆ ரவதானி. 9);.

     [Skt. nir - {} → த. நிர் ]

நிர் லம்

நிர் லம் nirmūlam, ெப. (n.)

   1. காரண மற்ற ;   2. பாழாைக; extirpation, utter destruction.

     [Skt. nir-{}. → த. நிர் லம்]

நிர்யாணம்

 
 நிரய்ாணம் niryāṇam, ெப. (n.)

நிரியாணம் பாரக்்க;see {}, appointment, allotment.

     [Skt. {} → த. நிரய்ாணம்]

நிர்ேலாகம்

 
 நிரே்லாகம் nirlōkam, ெப. (n.)

ெவள்ைளப் ேபாளம் என் ம் கைடசச்ரக்  myrrh. (சா.அக.);.

நிரவ்கணம்

 
 நிரவ்கணம் nirvagaṇam, ெப. (n.)

ய்த்தல் பாரக்்க;see catastrophe of a drama.

     [Skt. nir-{} → த. நிரவ்கணம்]

நிரவ் -த்தல்

நிரவ் -த்தல் nirvagittal,    4 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1. ஆ தல், காரியம் நடப் த்தல்; to manage, carry on one's affairs successfully;

 to maintain, perform, fulful.

     "எப்ப  நிரவ் ப்ேபன்" (இராமநா. அேயாத். 10);.

   2. ெபா த்தல் ( ன்);; to bear, endure, sustain.

   உ ப்ப த் தல் ( ன்);; to make certain. {}.

     [Skt. nirvah. → த. நிரவ் -த்தல்]

நிரவ்சனீயம்

நிரவ்சனீயம் nirvasaṉīyam, ெப. (n.)

நிரவ்சனம்1, பாரக்்க;see {}.

     [Skt. nir-vaca-niya → த. நிரவ்சணீயம்]

நிரவ்பனம்

 
 நிரவ்பனம் nirvabaṉam, ெப. (n.)

   சமனப் ப த்தல்; Soothing. (சா.அக);.
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நிரவ் யம்

 
 நிரவ் யம் nirvamisiyam, ெப. (n.)

    த் தண் ன்ைம; absence of spine, absence of back bone or verebral column; having a body consisting of single 
cavity enclosing all their vital organs as sponges, corals, startish, worm, centipede, spider, insect etc., it is opposed to 
வ யம். (சா.அக);.

நிரவ்ாகம்

நிரவ்ாகம் nirvākam, ெப. (n.)

   1. ஆ வம்; administration.

   2.  ணரச்் ல் ஏற்ப ம் நீண்ட ேநர இன்பம்; prolonged intercourse (சா.அக.);.

த.வ. ஆ வம்

 நிரவ்ாகம் nirvākam, ெப. (n.)

   1. நடப் க்ைக; managing, maintaining, supporting.

   2. ெபா ப் . ( ன்);; burden, care, responsibility.

   3. ேப தல், பராமரிப் . ( ன்);; husbandry;economy.

   4. ேமற்பாரை்வ; supervision, management.

   5. ெபா க்ைக ( ன்); 

 endurance, tolerance.

   6. ெபா ள் ெகாள் ைற; method of interpretation.

     "இ  பட்டர ்நிரவ்ாகம்" (ஈ );

   7.  ( ன்);; settlement, establishment, conclusion.

   8. உ  ( ன்); 

 certainty, assurance.

நிரவ்ாகம் பண் -
தல்

நிரவ்ாகம் பண் -தல் nirvākambaṇṇudal,    5 ெச.  ன்றா  (v.t.)

   1. ேமலாண்ைம ெசய்தல் ( ன்);; to economise.

   2. நிரவ்ா  1,2,

   3. பாரக்்க;see nirvagi.

     ெசய்தல் ( ன்);; to acquit one self creditably.

   4. ெமச் ம்ப  ெயான்ைறச ்ெசய்  காட் தல்; to settle, conclude.

     [Skt. nir-{}  → த. நிரவ்ாகம்பண்  – தல்]

நிரவ்ாகமா-தல்

நிரவ்ாகமா-தல் nirvākamātal,    6 ெச. . . (v.i.)

   1. ேநரை்மயாய் நடத்தப்ப தல். ( ன்);; to be managed properly.

   2. இளம் ெபண்ணிற்  ைறப்ப  மணம் ெசய் த்தல்; to be married regularly, as a girl.

     " மாரி நிரவ்ாகமானதா?" (இ.வ.);.

     [Skt. nir- {}. → த. நிரவ்ாகமா-,]

நிரவ்ாக லக்ைக

நிரவ்ாக லக்ைக nirvākavilakkai, ெப. (n.)

   ஆ வப் பணிக்காக (நி வாகத் ற் ); தரப்ப ம் சம்பளம். (S.I.I.V. 504.);; fee for management.

     [Skt. {}. → த. நிரவ்ாக லக்ைக]
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நிரவ்ாகன்

 
 நிரவ்ாகன் nirvākaṉ, ெப. (n.)

நிரவ்ா , பாரக்்க;see {}.

     "வசைன நிரவ்ாக ெரன்றேப ம்" (தா . பரி .);

     [Skt. nir {} → த. நிரவ்ாகன்]

நிரவ்ா

நிரவ்ா  nirvāki, ெப. (n.)

   1.  றைமசா ; person of ability.

   2. வாய்ைமயானவன் ( ன்);; one faithful to his world; honest man.

   3. ேமலாளன் ( ன்);; manager.

   4. ெபா ப் பாளி; one who is responsible.

த.வ. ஆ வன், ஆ வர்

நிரவ் சம்

 
 நிரவ் சம் nirvamīcam, ெப. (n.)

   ெகா  வ ன்ைம; being heirless.

த.வ.  ண்ட தல்

     [Skt. nir-{}. → த. நிரவ் சம்]

நிரவ்ரத்் யம்

 
 நிரவ்ரத்் யம் nirvarttiyam, ெப. (n.)

    வைகச ்ெசயப்ப  ெபா ள்க ள் ஒன்றான இயற்றப்ப வ ;     [Skt. nir-vartya. → த. நிரவ்ரத்் யம்]

நிரவ்ாக சைப

நிரவ்ாக சைப nirvākasabai, ெப. (n.)

   ெசயல்கைளச ்ெசய் க் ம் . (I.M.P. ii, 995.);; executive or managing committee.

த.வ. ெசயற்

     [Skt. {}. → த. நிரவ்ாகசைப]

நிரவ்ாகப்ப -தல்

நிரவ்ாகப்ப -தல் nirvākappaḍudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   நிைலப்ப தல்; to become settled, established.

     "அவன் ம்பம் நிரவ்ாகப்பட்ட ". (இ.வ);

     [Skt. nir- {}. → த. நிரவ்ாகப்ப -,]

நிரவ்ாசம்

 
 நிரவ்ாசம் nirvācam, ெப. (n.)

    யற்ற . ( ன்);; that which is uninhabited.

     [Skt. nir {}. → த. நிரவ்ாசம்]

நிரவ்ாண ட்ைச

நிரவ்ாண டை்ச nirvāṇatīṭcai, ெப. (n.)

டை்ச ல் ன்றாவ ம் ெசய்  ெகாண்ட வரின் ன் ெசய்த ைனகைளப் ேபாக்க வல்ல மான 
டை்ச. (ைசவச. ஆசாரி. 20, உைர.);;({});

 third or last state in initiation which enables the discilpe to free himself from the bonds of existence and attain emanacipation, 
one of three {}.

     [Skt. nir {} → த. நிரவ்ாண டை்ச]
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நிரவ்ாணம்

நிரவ்ாணம் nirvāṇam, ெப. (n.)

   1. ைசன ெபளத்தரக்ளின் த்  நிைல. ( டா.); (Buddh. Jaina.);

 absolute extinction or annihilation of all desires and passions and attainment of perfect beatitude; nirvana.

   2.  ேபற் ன்பம்;  highest bliss or beatitude

     "நித்த ப் ப  ெசய்தக்கானிர ்வாணம் ெப வாய்" (ைகவல். தத். 92);

   3. அம்மணம். (உ.வ);; nakedness, nudity.

     [Skt. nir {} → த. நிரவ்ாணம்]

நிரவ்ாணமார்க்கம்

நிரவ்ாணமாரக்்கம் nirvāṇamārkkam, ெப. (n.)

    த்த ைசன மதங்கள்; buddhism or Jainism.

     "ேவதமாரக்்க தலா ய மகா மாரக்்கங்கைளத் த ரந்்  நிரவ்ாண மாரக்்கமா ய க்க 
ற்றேம ன . . . அமணர"் (தக்கயாகப். 7, உைர);.

     [Skt. nir {} + த. நிரவ்ாண மாரக்்கம்]

நிரவ்ாணி

நிரவ்ாணி1 nirvāṇi, ெப. (n.)

   தான் நிற் ந் க்ைக ேநாக் ப் பயணஞ் ெசய்வதற்காகாத ப  ழைமேதா ம் இடம்மா  நிற் ந் 
ேதவைத. (பஞ்.);; a deity in a particular direction each day of the week, when it is inauspicious to start on a journey in that 
direction.

     [Skt. nir {} → த. நிரவ்ாணி]

 நிரவ்ாணி2 nirvāṇi, ெப. (n.)

   1. உைட ல்லாதவன்; naked person.

   2. அ கன்; arhat.

     [Skt. {} → த. நிரவ்ாணி]

நிர் க் னம்

 
 நிர் க் னம் nirvikkiṉam, ெப. (n.)

   இைட ன்ைம; absence of obstruction or impediment.

     [Skt. nir vighna. → த. நிர் க் னம்]

நிர் கற்பக்காட்

நிர் கற்பக்காட்  nirvigaṟpaggāṭci, ெப. (n.)

ெபா ளின் உண்ைம மாத் ரம் உண ம் உணர்  ( . . அளைவ, 3. மைற.);;(log.);

 indefinite knowledge in which only the bare existence of a thing is apprehended.

     [Skt. nir vikalpa → த. நிர் கற்பக் காட் ]

நிர் கற்பசமா

நிர் கற்பசமா  nirvigaṟpasamāti, ெப. (n.)

தான்ேவ  கட ள்ேவெறன்ற ேவ பாட்  உணரவ்ற்ற ஒக (ேயாக); நிைல. ( . .10, 4, ஞானப்.);;({}.);

 highest state of concentration, in which the soul loses all conciousness of its being different from the universal soul.

     [Skt. nir vikalpa → த. நிர் கற்பம்+ சமா ]

நிர் கற்பம்

நிர் கற்பம் nirvigaṟpam, ெப. (n.)

   1. ேவ  பா ன்ைம; absence of differentiation or change.

   2. ஐய ன்ைம; absence of doubt.

     [Skt. nir-vikalpa. → த. நிர் கற்பம்]
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நிர் காரம்

நிர் காரம் nirvikāram, ெப. (n.)

   1.  கார ன்ைம; unchangeableness, immutability.

   2. நிர் காரி பாரக்்க;see {}.

     " த்தமான நிர் காரத்ைத" (தா .  வ ள் .3.);.

     [Skt. {} → த. நிர் காரம்]

நிர் காரி

 
 நிர் காரி nirvikāri, ெப.(n.)

   கட ள்; the supreme being, as immutable.

     [Skt. {} → த. நிர் காரி.]

நிர் சாரம்

நிர் சாரம் nirvicāram, ெப.(n.)

   1. கவைல ன்ைம; carelessness, recklessness.

   2.  க்க ன்ைம; tranquillity, freedom from anxiety.

     [Skt. {} → த. நிர் சாரம்.]

நிர் யாசம்

 
 நிர் யாசம் nirviyācam, ெப.(n.)

   காரணமாகச ்ெசால்லக் ய  யா ல் லாத ; that which has no apparent reason or excuse.

     [Skt. nir- {} → த. நிர் யாசம்.]

நிர் வாதேபாகம்

 
 நிர் வாதேபாகம் nirvivātapōkam, ெப.(n.)

    ல்லங்கமற்ற ய்ப்  உரிைம (அ பவ பாத் யம்);; undisturbed or undisputed possession as the basis of, or 
as confering a title to, property (R.F.);.

     [Skt. {} → த. நிர் வாத ேபாகம்.]

நிர் வாதம்

 
 நிர் வாதம் nirvivātam, ெப.(n.)

   எ ரா ட க்  இட ல்லாத ; that which is undisputed or indisputable.

     [Skt. {} → த. நிர் வாதம்.]
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நிர் சம்

நிர் சம் nirvisam, ெப.(n.)

   1. நஞ்சற்ற ; that which is poisonless or innocuous.

   2.  வைக ( ன்.);; a plant, curcuma zedoaria.

   3. கத் ரி மஞ்சள்; zedoary.

   4. அ ப்பன், ெகா யவன் ( ன்மாரக்்கன்); ( ன்.);; a wicked person.

     [Skt. nir-{} → த. நிர் சம்.]

 நிர் சம் nirvisam, ெப.(n.)

   1. நஞ் ல் லாத ; non-poisonous.

   2. நஞ் ல்லாத பாம் ; non- venomous snake.

   3. மன்மணத்  மஞ்சள்; round zodoary.

   4. நஞ்சற்ற ஒ வைகக் ழங் ; non-poisonous aconite root (சா.அக.);.

     [Skt. nirvishaya → த. நிர் சம்.]

நிர் டம்

நிர் டம் nirviḍam, ெப.(n.)

   நஞ்ைச நீக் ம் ம ந் ; antidote for poison.

     "நிர் ட  ட ெமா தலாய் நின் ம்" ( வெந ப். 65);.

     [Skt. nir - visa → த. நிர் டம்.]

நிர் டயம்

நிர் டயம் nirviḍayam, ெப.(n.)

   இல்ெபா ள்; that which is non-existent.

     " ரயத் ன ரவ்கமாய் நிர் டயம் பண்ணேவண் ம்" (ேவதாந்தசா.42);.

     [Skt. nir-visaya → த. நிர் டயம்.]

நிர் சயம்

நிர் சயம் nirvisayam, ெப.(n.)

    லன  கடந்த ; that which is beyond sense - perception.

     "நிர் ஷய த்தமான நிர் காரத்ைத" (தா . வ ள் .3);.

     [Skt. nir-visaya → த. நிர் ஷயம்.]

நிர் சக் ழங்

 
 நிர் சக் ழங்  nirvisakkiḻṅgu, ெப.(n.)

   சதாேவரிக் ழங் ; water root (சா.அக.);.

     [Skt. nirvisha → த. நிர் சம் +  ழங் .]

நிர் சம் த்

 
 நிர் சம் த்  nirvisamsutti, ெப.(n.)

   நி டம் (நிர் ஷம்); என் ம் ழங்ைகத் ண்  ண்டாக ந க்  எ ைமச ்சாணி ம், எ ைம 
த் ர ம் கலந்  அ ட்  எரித் க் க  உலரத்்  ெய ப்ப  ஒ வைகத ் ய்ைம ைற; cleaning 

process of non poisonous aconite root. In this the root drug is sliced and soaked in buffalo dung and urine mixture and boiled. 
The product is then taken out, washed and dried (சா.அக.);.

நிர் வரம்

 
 நிர் வரம் nirvivaram, ெப.(n.)

   ெபண்ணின் ைலகள் ெந ங்க த்தல்; contiguous- ness as of female breasts (சா.அக.);.
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நிர் ரியம்

நிர் ரியம் nirvīriyam, ெப.(n.)

   1. ஆண் தன்ைம ல்லாைம; impotency.

   2. ேசார் ; exhaustion (சா.அக.);.

     [நீர ்+  ரியம்.]

நிரக்கம்

நிரக்கம் nirakkam, ெப.(n.)

    ட்ட ன்ைம; absence of consciousness or sense- perception, as in ecstasy.

     "நிரக்கம் ெப ரக்க ம ற்ற" (ேகா ற் .நட.46);.

     [Skt. nir-aksa → த. நிரக்கம்.]

நிரக்கர க்

நிரக்கர க்  niraggaraguggi, ெப.(n.)

நிரடச்ர ட்  பாரக்்க;see {}.

     " றெரலா நிந்ைத ெசய்  நிரக்கர க் யான்" ( ற்றா.தல.மந்தமா.92);.

     [Skt. niraksara + kuksi → த. நிரக்கர க் .]

நிரக்

நிரக்  nirakku, ெப.(n.)

   1. அக ைல (C.G.);; price, rate, tariff, especially as established by authority, price-current.

   2. ேநரை்ம; correctness, precision.

     "அள  நிரக்கா ந்த " (உ.வ.);.

த.வ. ந க்

     [U. nirkh → த. நிரக் .]

நிரக் நாமா

 
 நிரக் நாமா nirakkunāmā, ெப.(n.)

   நடப்  ைலப்பட் ; current price or market rate.

     [U. nirkh+ {} → த. நிரக் நாமா.]

நிரகங்காரம்

 
 நிரகங்காரம் niragaṅgāram, ெப.(n.)

   ெச க் ன்ைம; absence of egotism or pride, humility.

     [Skt. nir- {} → த. நிரங்காரம்.]

நிரகங்
நிரகங்  niragaṅgirudi, ெப.(n.)

    ற வகாரம் (ேவதா. .148, உைர);;     [Skt. nirahan – krti → த. நிரகங் .]

நிரங்

நிரங்  niraṅgirudi, ெப.(n.)

நிரகங்  பாரக்்க;see {}.

     "அகங்  நிரங்  றாமல்" (ேவதா. .148);.

     [Skt. {} → த. நிரங் .]

நிரங் சம்

 
 நிரங் சம் niraṅgusam, ெப.(n.)

   கட் ப் படாைம ( ன்.);; state of being self-willed or uncontrollable.

     [Skt. nir- {} → த. நிரங் சம்.]
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நிரங் சன்

 
 நிரங் சன் niraṅgusaṉ, ெப.(n.)

   கட் ப் படாதவன் (யாழ்.அக.);; uncontrollable person, self-willed person.

     [Skt. nir-{} → த. நிரங் சன்.]

நிரசசாத் ரம்

 
 நிரசசாத் ரம் nirasasāttiram, ெப.(n.)

   கனிமங்கைள (தா ைவ);ப் பற் க் ம் ல்; the science which treats of the properties of mineral Substances 
and their classi- fications (சா.அக.);.

நிரச ல்

 
 நிரச ல் nirasanūl, ெப.(n.)

நிரசசாத் ரம் பாரக்்க;see nirasa-sattiram (சா.அக.);.

நிரசம்

நிரசம் nirasam, ெப.(n.)

   1. சார ன்ைம (யாழ்.அக.);; lack of juice.

   2.  ைவ ன்ைம; tastelessness.

     [Skt. ni- rasa → த. நிரசம்.]

நிரசவரக்்கம்

 
 நிரசவரக்்கம் nirasavarkkam, ெப.(n.)

   தா  வ க்கம்; mineral kingdom (சா.அக.);.

     [Skt. {}- rasa+varkka → த. நிரசவரக்்கம்.]

நிரசவ

நிரசவ  nirasavasudu, ெப.(n.)

   1.  ைவ யற்ற ெபா ள் (யாழ்.அக.);; tasteless things.

   2. இ ம்  த ய கனிப்ெபா ள் ( ன்.);; mineral substance.

     [Skt. {}-rasa → த. நிரசவஸ் .]

நிரச ப்

 
 நிரச ப்  nirasavuppu, ெப.(n.)

   கனிம (தா ); ப் ; mineral salt (சா.அக.);.

     [நிரசம் + உப் .]

நிரசனம்

நிரசனம்1 nirasaṉam, ெப.(n.)

   1. அ க்ைக (யாழ்.அக.);; destruction.

   2. எ ரிைட; opposition.

   3. தள் ைக; rejection.

   4. கக்கல்; vomiting.

     [Skt. nir-asana → த. நிரசனம்.]

 நிரசனம்2 nirasaṉam, ெப.(n.)

   பட் னி; fasting.

     [Skt. {} → த. நிரசனம்.]
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நிர -த்தல்

நிர -த்தல் nirasittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அ த்தல்; to destroy.

     "பாண்டவைர ம் நிர க்கப் ராப்தமா க்க" ( வசன.21);

   2. ேதால் றச ்ெசய்தல்; to defeat, as ïn an argument.

     [Skt. nir-as-, → த. நிர -த்தல்]

நிரஞ்சனன்

நிரஞ்சனன் nirañjaṉaṉ, ெப.(n.)

   1. அ க் கற்ற ய வ னனான கட ள்; the supreme being, as immaculate.

     "நிரஞ்சன நி த்தானந்த" ( ைள.  ரத்்த .7);.

   2. அ கன் ( டா.);; Arhat.

   3.  வன் (நாம ப. 16);;{}.

     [Skt. nir- {} → த. நிரஞ்சனன்.]

நிரஞ்சனி

 
 நிரஞ்சனி nirañjaṉi, ெப.(n.)

பாரவ்  (யாழ்.அக.);;{}.

     [Skt. {} → த. நிரஞ்சனி.]

நிரட்சேதசம்

நிரடச்ேதசம் niraṭcatēcam, ெப.(n.)

   1. ெவப்ப நா  (யாழ்.அக.);; equatorial region.

   2. இராப்பகல் நா ைக சரியா ள்ள நா ; region where days and nights are of equal duration.

     [Skt. niraksa- → த. நிரடச்+ேதசம்.]

நிரட்சம்

 
 நிரடச்ம் niraṭcam, ெப.(n.)

   நிலந க்ேகா  ( மத் ய ேரைக); ( ன்.);; terrestrial equator.

     [Skt. niraksa → த. நிரடச்ம்.]

நிரட்சர ட்

 
 நிரடச்ர ட்  niraṭcaraguṭci, ெப.(n.)

   எ த்த வற்றவன்; literate person.

     [Skt. nirak-sara+kuksi → த. நிரடச்ர ட் .]

நிரட்சேரைக

 
 நிரடச்ேரைக niraṭcarēkai, ெப.(n.)

நிரடச்ம் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. niraksa → த. நிரடச்ேரைக.]

நிரத்தகம்

 
 நிரத்தகம் nirattagam, ெப.(n.)

   பயனின்ைம (யாழ்.அக.);; fruitlessness, futility.

     [Skt. nir-arthaka → த. நிரத்தகம்.]
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நிரத் மா

 
 நிரத் மா  nirattimāli, ெப.(n.)

வ ரான் (யாழ்.அக.);;{}.

     [Skt. {} → த.  நிரத் மா .]

நிரத் யயம்

 
 நிரத் யயம் nirattiyayam, ெப.(n.)

    ற்ற ன்ைம (யாழ்.அக.);; faultlessness.

     [Skt. nir-atya-ya → த. நிரத் யயம்.]

நிரத் ரியம்

நிரத் ரியம் nirattiriyam, ெப.(n.)

   1. ேப த் தனம்; impotency.

   2. ஆண்ைம இல்லாைம; destitude of manly power (சா.அக.);.

நிரதம்

நிரதம் niradam, ெப.(n.)

   எப்ெபா ம்; ever, always.

     "நிரதங் ெகா த் ைளத்த தாதா" (தனிப்பா. i, 92, 7);.

     [Skt. nirantara → த. நிரதம்.]

நிரதன்

நிரதன் niradaṉ, ெப.(n.)

    க்க பற் ைடயவன்; a man of excessive attachment.

     " ய நிரதரா னர ் லர"் ( ரேபாதசந். 7, 37);.

     [Skt. nirata → த. நிரதன்.]

நிர

 
 நிர  niradi, ெப.(n.)

   பற்  (யாழ்.அக.);; attachment, connection.

     [Skt. nirati → த. நிர .]

நிர கரண ட்ைச

நிர கரண டை்ச niradigaraṇadīṭcai, ெப.(n.)

ைசவ க்ைக வைக;(Saiva);

 a way of initiation.

     "சத் சங்கற்ப மாத் ரமா க் ன்ற நி கரண ைஷ னாேல" ( . .பா .3, ஞானப்.);.

     [Skt. {}+ → த. நிர கரண ைஷ.]

நிர கார க்ைக
நிர கார க்ைக niradikāradīkkai, ெப.(n.)

   நிரப்் ச டை்ச பாரக்்க (ைசவச.ஆசாரி.62, உைர);;     [Skt. {}+ → த. நிர கார க்ைக.]

நிர காரன்

 
 நிர காரன் niradikāraṉ, ெப.(n.)

   ஒன்றற் ரிய அ காரமற்றவன்; incompetent or unqualified person;

 an unauthorised person.

     [Skt. niradhi-{} → த. நிர காரன்.]

நிர காரி

 
 நிர காரி niradikāri, ெப.(n.)

நிர காரன் பாரக்்க;see {}.
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நிர காைர

நிர காைர niradikārai, ெப.(n.)

நிர கார க்ைக பாரக்்க;see {}.

     "தா ெமா  னிர  காைர ெயனநின் " ( . .8, 4);.

     [Skt. nir- {} → த. நிர காைர.]

நிர சயம்

 
 நிர சயம் niradisayam, ெப.(n.)

   உயரவ்ற உயரந்்த நிைலைம (இலக்.அக.);; the state of being unsurpassed.

     [Skt. nir- {} → த. நிர சயம்.]

நிர சய ன்பம்

நிர சய ன்பம் niradisayaviṉpam, ெப.(n.)

 salvation, as unsurpassed bliss.

     "நிர சய ன்பத் க் ரிய நீ.... இன்ைனயாதல் தகா " ( றள், 1103, உைர);.

     [Skt. nir- {} → த. நிர சய ன்பம்.]

நிரந்தம்

நிரந்தம்1 nirandam, ெப.(n.)

    வற்ற ; that which is endless.

த.வ. நிைலப்

     [Skt. nir-anta → த. நிரந்தம்1.]

 நிரந்தம்2 nirandam, ெப.(n.)

   1. நிரந்தரம், 5 பாரக்்க;see nirantaram.

     "அன்னிரந்த னங்களங்க ணைடந் ராமைன" (ேச . க ர.் 4); (நாம ப.225);.

   2. ெந க் ைட ( ன்.);; being closely pressed, as by a pursuing enemy.

     [Skt. nir-antara → த. நிரந்தரம்.]

நிரந்தர ரம்

 
 நிரந்தர ரம் nirandarasuram, ெப.(n.)

    டாக்காய்சச்ல் (M.L.);; unintermittent fever.

     [Skt. nir-antara → த. நிரந்தர ரம்.]

நிரந்தரம்

நிரந்தரம் nirandaram, ெப.(n.)

   1. இைட டாைம; continuity

     "நின்றன் வாரக்ழற் கன்ெபனக்  நிரந்தரமா ய ளாய்" ( வாச. 5, 6);.

   2.  வற்  எப்ேபா க்ைக; eternity, endlessness.

   3. ெந க்கம்; closeness, nearness.

     "நிரந்தரந் ேதான்  நின்றார"் (கம்பரா.இந் ர த்.57);.

   4. அ ; ruin.

     "தக்கன்றன் ெப ேவள்  நிரந்தரஞ் ெசய்த நிடக்ண்டகைன" (ேதவா.1049, 9);.

   5.  ரங்  ( வா.);; monkey.

   6. சராசரி; average.

     "நிரந்தரம் ேதங்காெயான் க்  க்காலணா த ேறன்" (நாஞ் ல்.);.

     [Skt. nir-antara → த. நிரந்தரம்.]
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நிரந்தரன்

நிரந்தரன் nirandaraṉ, ெப.(n.)

   1. எப்ேபா  ள்ளவனான கட ள் (இலக்.அக.);; the supreme being, as eternal.

   2.  வன் (நாம ப.16);;{}.

     [Skt. nir-antara → த. நிரந்தரன்.]

நிரந்தரி

நிரந்தரி1 nirandari, ெப.(n.)

மைலமகள் (யாழ்.அக.);;{}.

     [Skt. nir-antara → த. நிரந்தரி1.]

 நிரந்தரி2 nirandarittal,    11 ெச. . .(v.i.)

   எப்ேபா த்தல்; to live or exist for ever.

     "எ ைமகணிரந்தரித்தன" ( நாயக .  நாட.்76);.

     [Skt. nirantara → த. நிரந்தரி-.]

நிர ேயாச் யா
ேயாகம்

நிர ேயாச் யா ேயாகம் niranuyōcciyānuyōkam, ெப.(n.)

   ேதால் த்தானத்  ெளான்  (ெசந்.iii, பக்.13);;     [Skt. {} → த. நிர ேயாச் யா ேயாகம்.]

நிரபம்

நிரபம் nirabam, ெப.(n.)

   1. நீரற்ற ; sapless- ness.

   2. சாறற்ற ; devoid of juice (சா.அக.);.

நிரபரா

நிரபரா  nirabarāti, ெப.(n.)

    ற்றமற்றவன் (மணிேம.26, 28, உைர);; innocent, guiltness person.

     [Skt. {} → த. நிரபரா .]

நிர

நிர  nirabi, ெப.(n.)

   1. மரமஞ்சள்; tree turmeric.

   2. மஞ்சள்; turmeric (சா.அக.);.

நிர மானம்

நிர மானம் nirabimāṉam, ெப.(n.)

   1. பற் ன்ைம (யாழ்.அக.);; absence of bias or attachment.

   2. அடக்கம்; self-restriant.

     [Skt. {} → த. நிர மானம்.]

நிரேபட்சம்-

நிரேபடச்ம்- nirapēṭcam, ெப.(n.)

   ஒன்ைறச ்சாரந்்  இல்லாைம; that which is not dependent.

     "இந் ரியாந்தக்கரண நிரேபடச்ம்" ( . .அளைவ, 1, வாக்.பக்.109);.

     [Skt. {} → த. நிரேபடச்ம்.]

நிரேபட்ைச

 
 நிரேபடை்ச nirapēṭcai, ெப.(n.)

    ப்ப ன்ைம (யாழ்.அக.);; absence of attachment or desire, unconcernedness, opp. to {}.

     [Skt. {} → த. நிரேபடை்ச.]

நிரம்சம்

நிரம்சம் niramcam, ெப.(n.)

   ப க்கத் தகாத ; that which is indivisible.

     "ஏக ரேத யாக ன் நிரம்சமா ய பரமா க் " (நீலேக .397, உைர);.

     [Skt. {} → த. நிரம்சம்.]
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நிரயா ப்பால்

 
 நிரயா ப்பால் nirayācippāl, ெப.(n.)

நிரியாசப்பால் பாரக்்க;see {}. (சா.அக.);.

நிரர்த்தகம்

 
 நிரரத்்தகம் nirarttagam, ெப.(n.)

நிரரத்்தம் பாரக்்க ( ன்.);;see nirarttam.

     [Skt. nir-arthaka → த. நிரரத்்தகம்.]

நிரர்த்தம்

 
 நிரரத்்தம் nirarttam, ெப.(n.)

   பயனற்ற ; that which is meaningless, worthless, useless.

     [Skt. nir-artha → த. நிரரத்்தம்.]

நிரவ் யயம்

 
 நிரவ் யயம் niravviyayam, ெப.(n.)

   நீண்ட காலம் வாழவல்ல ; that which is eternal (யாழ்.அக.);

     [Skt. nir-avyaya → த. நிரவ் யயம்.]

நிரவகாச

நிரவகாச  niravakācavidi, ெப.(n.)

    த்த இடந்த ர ேவ  இடத் ற் ெசல்லக் டாத  ( வசமவா.பக்.65);; a rule or precept applicable only 
to the point in question, opp. to {}.

     [Skt. {} → த. நிரவகாச .]

நிரவகா ைக

 
 நிரவகா ைக niravagāligai, ெப.(n.)

    றந்த ெவளி (யாழ்.அக.);; open space.

     [Skt. Perh. {} → த. நிரவகா ைக.]

நிரவ கம்

 
 நிரவ கம் niravadigam, ெப.(n.)

நிரவ  பாரக்்க;see niravati.

     "நிரவ கேதேஜா மயமாய்" ( பரம்.);.

     [Skt. nir-avayava → த. நிரவ கம்.]

நிரவயம்

நிரவயம் niravayam, ெப.(n.)

   உ ப்பற்ற ; that which is without limbs or parts.

     "நிரவாயவமா ள்ள வான்மாைவ" (மணி.29, 299);.

     [Skt. nir - avayava → த. நிரவயம்.]

நிரவயன்

 
 நிரவயன் niravayaṉ, ெப.(n.)

   கட ள் (அ ல் லாதவன்); (சங்.அக.);; god, as undecaying.

     [Skt. nir-avyaya → த. நிரவயன்.]
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நிராகம்

 
 நிராகம் nirākam, ெப.(n.)

   உட ன்ைம ( ன்.);; incorporeality.

     [Skt. nir+augam → த. நிராகம்.]

நிராகரணம்

நிராகரணம் nirākaraṇam, ெப.(n.)

   1. ம ப் ; refutation, confutation, repudiation.

     "ஈ வர நிராகரணம் பண் மவன்" (தக்கயாகப். 183, உைர);.

   2. ம ப்பளிக்காைம; disregard.

     [Skt. {} → த. நிராகரணம்.]

நிராகரன்

 
 நிராகரன் nirākaraṉ, ெப.(n.)

   உ வமற்ற கட ள் (யாழ்.அக.);; god, as formless.

     [Skt. {} → த. நிராகரன்.]

நிராகரி-த்தல்

நிராகரி-த்தல் nirākarittal, ெப.(n.)

   1. ம த்தல்; to refute, reject, as the terms of an appointment.

   2. ம ப் க் ைற  ெசய்தல்; to disregard, treat with disrespect.

     [Skt. {} → த. நிராகரி-,]

நிராகாரநிைல

 
 நிராகாரநிைல nirākāranilai, ெப.(n.)

   உண்ணாமேல நிற் ம் ஒக நிைல; a stage of yoga in which the practising yogi remains abstaining from food and 
drink (சா.அக.);.

நிராகாரம்

நிராகாரம்1 nirākāram, ெப.(n.)

   1. நிராகரணம் பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

   2. உ ன்ைம; shapelessness, formless- ness.

     "நிராகார வ ேவேயா" ( ப் .970);.

   3.  ண் (யாழ்.அக.);; air, ether, as formless.

   4.  ேப  (யாழ்.அக.);; beatitude.

     [Skt. {} → த. நிராகாரம்.]

 நிராகாரம்2 nirākāram, ெப.(n.)

   உண ன்ைம; fasting; lack of food.

     "நிராகாரத ்ெதா ைவ " ( நாயக . 29, 4);.

     [Skt. nir- {} → த. நிராகாரம்2.]

 நிராகாரம்3 nirākāram, ெப.(n.)

   1. உண ன்ைம; want of food.

   2. உண  ேவண்டாைம; no appetite for food (சா.அக.);.
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நிராகாரன்

நிராகாரன் nirākāraṉ, ெப.(n.)

   1.  வ ெப மான் ( ரான்);;{}.

   2.  மால்;{} (யாழ்.அக.);.

     [Skt. nir- {} → த. நிராகாரன்.]

நிரா தம்

நிரா தம் nirākirudam, ெப.(n.)

   1. தள் ண்ட ; that which is refuted or rejected.

   2. உ வமற்ற  (யாழ். அக.);; formless thing.

     [Skt. nir-{}-krta → த. நிரா தம்.]

நிரா

நிரா  nirākirudi, ெப.(n.)

   1. வ ன்ைம (யாழ்.அக.);; formlessness.

   2. நிராகரணம் பாரக்்க (இலக்.அக.);;see {}.

     [Skt. {} → த. நிரா .]

நிரா லம்

 
 நிரா லம் nirākulam, ெப.(n.)

   கலக்க ன்ைம; absence of anguish.

     [Skt. {} → த. நிரா லம்.]

நிராசனர்

நிராசனர ்nirācaṉar, ெப.(n.)

   கட ளர;் gods.

     "நிராசனர ்வ க ெவன்றான்" (கம்பரா.  ைலக். 114);.

     [Skt. {} → த. நிராசனர.்]

நிராசாரம்

 
 நிராசாரம் nirācāram, ெப.(n.)

    ய்ைம ன்ைம (யாழ்.அக.);; want of ceremonial purity, impurity.

     [Skt. {} → த. நிராசாரம்.]

நிரா ராவம்

 
 நிரா ராவம் nirācirāvam, ெப.(n.)

   மாத டாய் அரத்தம் படாைம; absence of discharge of blood (சா.அக.);.

நிராைச

நிராைச nirācai, ெப.(n.)

   1. ஆைச ன்ைம; freedom from or absence of desire or attachment.

     "வ ேபாகங்களினிராைச" (ைகவல்.தத்.84);.

   2. நம் க்ைகய ைக; despair, hopelessness (LOC.);.

     [Skt. nir- {} → த. நிராைச.]

நிராட்ேசபைண

 
 நிராட்ேசபைண nirāṭcēpaṇai, ெப.(n.)

   தைட ன்ைம; being unobjectionable.

     [Skt. nir- {} → த. நிராட்ேசபைண.]
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நிராடேகாலம்

 
 நிராடேகாலம் nirāṭaālam, ெப.(n.)

   ேவங்ைகப் ; man-eater (சா.அக.);.

நிராடங்கம்

 
 நிராடங்கம் nirāṭaṅgam, ெப.(n.)

   தைட ன்ைம அற்ற ; an unobjectionale thing.

     [Skt. nir + T. {} → த. நிராடங்கம்.]

நிராடப

 
 நிராடப  nirāṭabadi, ெப.(n.)

   உ ம் ன் ெகா ப் ; fat of guana. (சா.அக.);.

நிராதபைக

 
 நிராதபைக nirātabagai, ெப.(n.)

   இர  (யாழ்.அக.);; night.

     [Skt. nir- {} → த. நிராதபைக.]

நிராதாரம்

நிராதாரம்1 nirātāram, ெப.(n.)

   1. ஆதார ன்ைம; absence or lack of foundation or support.

   2. சார்  ேவண்டாைம; inde- pendance, not needing extraneous support, as an attribute of deity.

   3. நிராதாரேயாகம் பாரக்்க;see {}.

     "நிராதாரத்ேத ெசன் " ( ந் .8);.

     [Skt. nir – {} → த. நிராதாரம்]

 நிராதாரம்2 nirātāram, ெப.(n.)

   ஆறாதாரங் க ள் ஒன்றான வா ட்டானம்; which see.

 one of the six regions of the body situated in genitals. c.f.

ஆறாதாரம் (சா.அக.);.

நிராதாரேயாகம்

நிராதாரேயாகம் nirātārayōkam, ெப.(n.)

   ஆதன் (ஆத்மா); தன்ன ழந்  அ  வா ய (ஞானெசா பமா ய);  வைன யைடந்  பற்றற 
நிற் ம் நிைல; the state of the soul in which it loses all self- consciousness, attains {}hood and remains without any 
attachment.

     "ஆதாரேயாக நிராதாரேயாகெமன" ( க்களிற் ப்.22, உைர);.

     [Skt. {} → த. நிராதாரேயாகம்.]

நிராதாரன்

 
 நிராதாரன் nirātāraṉ, ெப.(n.)

   பற் க் ேகாடற்றவன் ஆ ய கட ள் (யாழ்.அக);; god, as independent.

     [Skt. {} → த. நிராதாரன்]
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நிராேதசம்

நிராேதசம் nirātēcam, ெப.(n.)

   1. கடனி க்ைக (யாழ்.அக.);; compulsory payment.

   2. சார் ன்ைம, ஆதார ன்ைம; want of support.

   3. இழப் ; loss.

நிராேத

 
 நிராேத  nirātēvi, ெப.(n.)

   வட்டத் ப் ; sickle leaf (சா.அக.);.

நிராபாைத

 
 நிராபாைத nirāpātai, ெப.(n.)

    ன்பம் அல்ல  வ யற்ற ; not causing any injury or pain (சா.அக.);.

நிராமயெசயநீர்

 
 நிராமயெசயநீர ்nirāmayaseyanīr, ெப.(n.)

   அண்டச ்ெசயநீர;் a pungent liquid extracted from a fowl's egg or from the foetus (சா.அக.);.

     [நிராமயம் + ெசயநீர.்]

     [Skt. {} → த. நிராமயம்.]

நிராமய

 
 நிராமய  nirāmayadi, ெப.(n.)

   கல ன் பந்த ைக; giving pleasure by sexual union (சா.அக.);.

நிராமயம்

நிராமயம் nirāmayam, ெப.(n.)

   1. ேநா ன்ைம; freedom from disease or ailment, as an attribute of deity.

   2. ேநாயற்ற ; that which is free from ailment.

     "நிரஞ்சன நிராமயத்ைத" (தா .  வ ள் .3);.

     [Skt. {} → த. நிராமயம்.]

 நிராமயம்2 nirāmayam, ெப.(n.)

   பன் ; hog (சா.அக.);.

நிராமயன்

நிராமயன்1 nirāmayaṉ, ெப.(n.)

   கட ள்; the Supreme Being.

     "நிராமய பராபர ராதன" (ேதவா,148, 6);.

     [Skt. {} → த. நிராமயன்.]

 நிராமயன்2 nirāmayaṉ, ெப.(n.)

   1. ேநாயற்றவன்; one who is free from illness, healthy man.

   2.  ச் க் காற்ைற நி த் ம் கைலவல்ேலான்; one who suppresses respiration.

   3.  னிவர;் a yogi (சா.அக.);.

நிராமா சாரம்

நிராமா சாரம் nirāmāticāram, ெப.(n.)

   ெவப்பக் க சச்ல்; diarrhoea from excessive heat of the body.

   2.  ளிரக்் க சச்ல்; dysentery (சா.அக);.
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நிரா லம்

 
 நிரா லம் nirāmilam, ெப.(n.)

   எரிமச ்சத்தற்ற ; non acid (சா.அக.);.

நிரா யம்

நிரா யம் nirāyusiyam, ெப.(n.)

   அகைவ ன்ைமத ்தன்ைம ( லப்.10, 188, அ ம்.);; agelessness.

     [Skt. {} → த. நிரா யம்.]

நிரா தபாணி

நிரா தபாணி nirāyudapāṇi, ெப.(n.)

நிரா தன், 1 பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. நிரா தபாணி.]

நிரா தன்

நிரா தன் nirāyudaṉ, ெப.(n.)

   1. பைடக்கல ல்லாதவன்; unarmed person.

     "மைறந்  நிரா தன் மார் ெனய்யேவா" (கம்பரா. வா வ.90);.

   2. அ கன் ( டா.);; arhat.

     [Skt. {} → த. நிரா தன்.]

நிராலம்பம்

நிராலம்பம் nirālambam, ெப.(n.)

   1. பற் க் ேகா ன்ைம; absence of support, independence.

     "நிராலம்ப வாலம்ப சாநதபத ேயாமநிைலைய" (தா .  வ ள் .3);.

   2.  றந்தெவளி; open space.

     "நிரய ைச நிராலம்பத ் ச் ைச" ( வத .ேகா ர.18);.

   3.  ற்ெறட்  ைணத் ெதான்மங்க ள் ஒன் ; an upanisad one of 108.

     [Skt. nir-lamba → த. நிராலம்பம்.]

நிராலம்பேயாகம்

நிராலம்பேயாகம் nirālambayōkam, ெப.(n.)

   நிடக்ளத்ைதப் பற் ச ்ெசய் ம் ஒகம் ( .ேபா.8, 1);; a kind of {} in which the formless God is contemplated.

     [Skt. nir-lamba +{} → த. நிராலம்பேயாகம்.]

நிராலம்பன்

 
 நிராலம்பன் nirālambaṉ, ெப.(n.)

 the supreme being, as independent.

     [Skt. {} → த. நிராலம்பன்.]

நிரிகதாபனேராக
ம்

 
 நிரிகதாபனேராகம் nirigatāpaṉarōgam, ெப.(n.)

    டை்ட ன் ெவள்ைள ேபான்ற நீரம்ம் றப் ப் ந்  ெவளிப்ப ம் ஒ  ேநாய்; a whitish viscid 
discharge like the white of an egg from the vagina and uterine cavity (சா.அக.);.

நிரிகம்

 
 நிரிகம் nirigam, ெப.(n.)

   தாமைரக் கா ன் அல்ல  ெநஞ்சாங் ைல ன் உட் றத் ச ்சவ் ; the membrane lining the interior of the 
heart-Endocardium (சா.அக.);.
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நிரியாசப்பால்

நிரியாசப்பால்1 niriyācappāl, ெப.(n.)

நிரியாசம், 1 பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. நிரியாசப்பால்.]

 நிரியாசப்பால்2 niriyācappāl, ெப.(n.)

   எரிகா ; java stora.

   2. ெநரியா ப்பால் பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

நிரியாசம்

நிரியாசம்1 niriyācam, ெப.(n.)

   1.  ைக வைக ( பவரக்்கம்); ஆற ள் ஒன் , ஒ வைகப் ன் ( லப்.5, 14);; a kind of resin used as 
incense, one of six {}-varkkam.

   2. ேவம் ; neem.

     [Skt. {} → த. நிரியாசம்.]

 நிரியாசம்2 niriyācam, ெப.(n.)

   1. மராமரம்; Indian dammar, black dammar.

   2. ஒ  வைகப் ன்; gum or resin.

   3. மரத் ன்பால்; exudation from tree, as சால நிரியாசம், அ வகரண நிரியாசம், which means shorea resin.

   4.  ண் ன் பால் அல்ல  சா ; juice of plants resin, milk any thick fluid substance from plants,

ெநரியா ப்பால் பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

நிரியாணசக்கரம்

 
 நிரியாணசக்கரம் niriyāṇasakkaram, ெப.(n.)

   ஒ வன் இறப் க் காலத்ைதக் கணக் ட உத ம் சக்கர வ வம் ( ன்.);;     [Skt. {}+ → த. 
நிரியாணசக்கரம்.]

நிரியாணதைச

 
 நிரியாணதைச niriyāṇadasai, ெப.(n.)

   இறப்ைபக் க் ங் ேகாள்நிைல ( ன்.);; influence of the planet that forebodes death.

     [Skt. nir- {} + → த. நிரியாணதைச.]

நிரியாண ைச

 
 நிரியாண ைச niriyāṇadisai, ெப.(n.)

   இறக் ங் காலம்; period of death (சா.அக.);.
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நிரியாணம்

நிரியாணம்1 niriyāṇam, ெப.(n.)

   1. யாைன ன் கைடக்கண் ( ங்.);; outer corner of an elephant's eye.

   2. இறப்  ( ங்.);; death.

   3.  ேப  ( ன்.);,

 emancipation from births, final beatitude.

     [Skt. {} → த. நிரியானம்.]

 நிரியாணம்2 niriyāṇam, ெப.(n.)

   1. இறப் ; death.

   2.  ற  நீங்கல்; freedom from birth (சா.அக.);.

நிரியானக்

 
 நிரியானக்  niriyāṉakkuṟi, ெப.(n.)

   இறப் க் ; symptoms of death (சா.அக.);.

த.வ. சாக்

நிரக்ீகணம்

நிரீக்கணம் nirīkkaṇam, ெப.(n.)

   1. பாரை்வ; sight.

   2. இடக்கண்ணிேல அ தங்ெகாண்  நைனத் த் ய்ைம ெசய்வதாகப் பா க் ஞ் ெசய்ைக 
(ைசவச.ெபா .354);;     [Skt. {} → த. நிரீக்கணம்.]

நிரசீ் ரசாங் யன்

நிரீச் ரசாங் யன் nirīccuracāṅgiyaṉ, ெப.(n.)

நீரச்் வரசாங் யன் பாரக்்க (தத் வப்.176);;see {}.

     [Skt. nir- {}+ → த. நிரீச் ரசாங் யன்.]

நீரசீ் ரம்

 
 நீரீச் ரம் nīrīccuram, ெப.(n.)

   கட ளில்ைல ெயன்  ம் மதம்; atheism, atheistic doctrine.

     [Skt. {} → த. நீரீக் ரம்.]

நீரசீ் ரவா

 
 நீரீச் ரவா  nīrīccuravāti, ெப.(n.)

நிரீச் வா  பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {}+ → த. நீரிச் ரவா .]

நீரசீ் வரசாங்

நீரீச் வரசாங்  nīrīccuvaracāṅgi, ெப.(n.)

நிரீச் வரசாங் யன் பாரக்்க;see {}.

     "நிரீச் வரசாங்  கல்வ  தான யாத ர யா ம்" (தத் வப். 174);.

     [Skt. {} → த. நிரீச் வர சாங் .]

நிரசீ் வரசாங் ய
ம்

நிரீச் வரசாங் யம் nirīccuvaracāṅgiyam, ெப.(n.)

   கட ளின்ைமையக் ம் சாங் ய மதம் (தக்கயாகப். 246, உைர);; atheistic school of the {} system of 
philosophy.

     [Skt. {} → த. நிரீச் வர சாங் யம்.]
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நிரசீ் வரசாங் ய
ன்

 
 நிரீச் வரசாங் யன் nirīccuvaracāṅgiyaṉ, ெப.(n.)

நிரீச் வரசாங் யக்

   ெகாள்ைகையக் ெகாண்டவன் (சங்.அக.);; one who follows the doctrines of {}.

     [Skt. {} → த. நிரீச் வர சாங் யன்.]

நிரசீ் வரவாதம்

 
 நிரீச் வரவாதம் nirīccuvaravātam, ெப.(n.)

நிரீச் வரசாங் யம் பாரக்்க (சங்.அக.);;see {}.

     [Skt. {} → த. நிரீச் வர வாதம்]

நிரசீ் வரவா

நிரீச் வரவா  nirīccuvaravāti, ெப.(n.)

   கட ளில்ைலெயன்ேபான் ( . .1, 1,  வாக்.);; atheist.

     [Skt. {} → த. நிரீச் வரவா .]

நிரட்ீசண த்

 
 நிரீடச்ண த்  nirīṭsaṇasutti, ெப.(n.)

   கண்ேண  க க்ைக (சங்.அக.);; purification to prevent the evil eye.

     [Skt. {}+ → த. நிரீடச்ண த் .]

நிரட்ீசணம்

நிரீடச்ணம் nirīṭcaṇam, ெப.(n.)

   1. பாரை்வ (சங்.அக.);; sight.

   2. எ ரப்ாரத்் க்ைக; expectation.

   3. ம ப் ; honour.

   4. நிரக்்கணம், 2 பாரக்்க;see {}.

   5. பாரை்வ ன்ைம; absence of sight.

     [Skt. nir-{} → த. நிரீடச்ணம்.]

நிரட்ீசமாணம்

நிரீடச்மாணம் nirīṭcamāṇam, ெப.(n.)

   1. நம் க்ைக; faith.

   2. பாரக்்ைக;seeing.

     [Skt. nir-{} → த. நிரீடச்மாணம்.]

நிரட்ீசண த் ைர

 
 நிரீடச்ண த் ைர nirīṭcaṇamuttirai, ெப.(n.)

   கண் த் ைர என் ம் நாட் ய ; a hand pose.

     [Skt. {}+ த.  த் ைர.]

நிரட்ீ -த்தல்

நிரீட் -த்தல் nirīṭcittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. பாரத்்தல்; to cast a look.

   2. பாரை்வ பாரத்்தல்; to cure a disease by incantation.

   3. எ ரப்ாரத்்தல்; to expect.

     [Skt. {} → த. நிரீட் -த்தல்.]
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நிரட்ீ தம்

 
 நிரீட் தம் nirīṭcidam, ெப.(n.)

   பாரக்்கப்பட்ட  (சங்.அக.);; that which is seen.

     [Skt. nir- {} → த. நிரீட் தம்.]

நி க் ட் க்ெகா
த்தல்

 
 நி க் ட் க்ெகா த்தல் nirukkiḍḍukkoḍuttal, ெதா.ெப.(vbl.n.)

   ம ந்ைத அள ட் க் ெகா த்தல்; giving medicine in pro. portionate doses (சா.அக.);.

நி க் ரம்

நி க் ரம் nirukkiram, ெப.(n.)

   1. ெகா ைம ன்ைம; absence of violence, non-violent.

   2. உசச்மற்ற ; non-malignant as in fever, tumour etc. (சா.அக.);.

     [நிர ்+ உக் ரம்.]

நி கம்

 
 நி கம் nirugam, ெப.(n.)

   மானிட க்க த்த ேநாய்; diseases peculiar to human beings (சா.அக.);.

நி ேகசரி

 
 நி ேகசரி niruācari, ெப.(n.)

நி ங்கம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. நி ேகசரி.]

நி சச்த்தன்

 
 நி சச்த்தன் niruccattaṉ, ெப.(n.)

அரக்கன் (இராக்கதன்); (யாழ்.அக.);;{}.

     [Skt. {} → த. நி சச்த்தன்.]

நி ச் வாசம்

நி ச் வாசம்1 niruccuvācam, ெப.(n.)

    ச்  டா க்ைக ( வத . வரக்்கநரக. 147);; breathlessness.

     [Skt. nir-{} → த. நி ச் வாசம்.]

 நி ச் வாசம்2 niruccuvācam, ெப.(n.)

   1.  ச் ன்ைம; absence of breath.

   2.  சச்டக்கம்; suppression of breath.

   3.  செ்சா க்கம்; suspension of breath (சா.அக.);.

நி ச் வாச ச்
வாசம்

நி ச் வாச ச் வாசம் niruccuvācavuccuvācam, ெப.(n.)

   அரச நிரயம் எட்ட ள் ஒன்  ( .ேபா.பா.2, 3 பக்.204);; a hell, one of eight {}-nirayam.

     [Skt. {} → த. நி ச் வாச ச ் வாசம்.]

நி ம்மதா னி

நி ம்மதா னி nirusimmatāpiṉi, ெப.(n.)

    ற்ெறட்  ைணத் ெதான்மங்க ள் (உபநிடதம்); ஒன் ; an upanisad, one of 108.

     [Skt. {} → த. நி ம்ம தா னி.]
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நி ணயக்கணக்

 
 நி ணயக்கணக்  niruṇayakkaṇakku, ெப.(n.)

    க்கணக்  ( சகணிதம்);; algebra (Pond.);.

     [Skt. {} → த. நி ணயம்+கணக் ]

நி ணயம்

நி ணயம் niruṇayam, ெப.(n.)

   1. உ  (யாழ்.அக.);; determination, resolution.

   2. ஆராய்  (சங்.அக.);; ascertaining. 

     [Skt. {} → த. நி ணயம்.]

நி ண -த்தல்

நி ண -த்தல் niruṇayittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உ  ெசய்தல்; to determine.

     [Skt. nir – {} → த. நி ண -,]

நி ணாமன்

நி ணாமன் niruṇāmaṉ, ெப.(n.)

   1. ெபயரில் லாதவனா ய கட ள் (சங்.அக.);; god, as nameless.

   2. அ கன்; Arhat.

த.வ. ெபயரி

     [Skt. nir- {} → த. நி ணாமன்.]

நி ணி-த்தல்
நி ணி-த்தல் niruṇittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

நி ண - ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

நி த்தக்கண்டம்

நி த்தக்கண்டம் niruttakkaṇṭam, ெப.(n.)

   1.  ச் ட யாைம; having the breath

 obstructed;

 suffocated.

   2. ெதாண்ைட யைடப் ; obstruction in the throat (சா.அக.);.

நி த்தக்ைக

நி த்தக்ைக niruttakkai, ெப.(n.)

   ச ரச் ரம், உத் தம், தல கம்,  வத் கம்,  ப் ர ரண்ம், அ த்தேர தம், அராளகடகா கம், 
ஆ த்தவத் ரம்,  கம்,  ேர தம், உத்தானவஞ் தம், பல்லவம், நிதம்பம், கசதந்தம், இலைத, 
கரிக்ைக, பக்கவஞ் தம், பக்கப் ர ேயாகம், க டபக்கம், தண்ட பக்கம், ஊரத்் வமண்ட , 
பக்கமண்ட ,  ட் ச் வத் கம், நளினீப மேகாசம், அலப மம், உற்பணம், இலளிைத, வ ைத 
என் ம் ப்ப  வைகப்பட்ட அ நயக்ைக ( லப்.3,13, உைர, பக்.81);;{}, pallavam, {}, iladai, karikkаi, {}.

     [Skt. nrtta+ → த. நி த்தக்ைக.]

நி த்த தவாத் ய
ம்

 
 நி த்த தவாத் யம் niruttaātavāttiyam, ெப.(n.)

    த் ம் பாட் ங் ெகாட் ம் ( ன்.);; dancing, singing and instrumental music.

     [Skt. nrtta-gita-{} → த. நி த்த த வாத் யம்.]

நி த்த தம்

 
 நி த்த தம் niruddagudam, ெப.(n.)

   எ  வாய்ச ் க்கம்; constriction of the anus stricture of the rectum; constraction or obstruction the anus. In this 
cathetars should be used or inserted in the same way as in case of urethra (சா.அக.);.
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நி த்தசைப

நி த்தசைப niruttasabai, ெப.(n.)

   1.  வன் ேகா ல் ஆடல் வல்லானின் நாட் ய அைவ; dancing hall of {} in {} temples.

   2.  த்  நிகழ்த் ம் இடம்; dancing-hall.

த.வ. ஆடரங்

     [Skt. nrtta → த. நி த்தசைப.]

நி த்தப் ரகாசம்

நி த்தப் ரகாசம் niruttappirakācam, ெப.(n.)

   1. வா னால் இ ங்க மணிக்  ேமலாக இ த்த ன் ேதால் அம்மலரில் வ வாக த்  அதனால் 
க் த் தள்ள யாம ம்;  த் ரத்தாைரைய நீர ்ெவளிவரா  அ த் ம் வ ைய ண்டாக் த் 

ன்பத்ைதக் ெகா க் ம் ஓர ்ேநாய்; the prepuce affected by deranged vayu when once drawn quite behind the glans 
penis cannot be drawn down to its original position owing to its contraction by which the passage of the urethra is obstructed 
and the emission of urine is completely stopped-paraphimosis. நி ெமாய்த்தல் பாரக்்க.

   2. ேமக சம்பந்தத் னால் த் ரத் தாைர அைடப்பட் , அதனால் நீர ்ெவளிவரா  
வ த்தத்ைத ம் வ ைய ம் உண்டாக் ம் ஒ  ேநாய்; obstruction to the free passage of urine due to the 
abnormal narrowing of the urethra either from contraction or from deposit of abnormal tissue. This condition is attributed to 
venereal or syphilitic causes (சா.அக.);.

நி த்தப் ரசவம்

 
 நி த்தப் ரசவம் niruttappirasavam, ெப.(n.)

   ெபண்ணின் ேயானித் தாைர ல் கழைலயாகத் த த் ம் அல்ல  ேமற்ப  தாைரச ் க்கம் 
அைடந் ம் இ ப்பதால் க ப் ண்டம் ெவளிவர யா  ன்பப்ப ம் ள்ைளப்ேப ; child birth which is 
attended by some mechanical hindrance as from a tumour or a contracted parturient cannal (சா.அக.);

நி த்தமண்டபம்

நி த்தமண்டபம் niruttamaṇṭabam, ெப.(n.)

நி த்தசைப (I.m.p.ii, 1226, 128); பாரக்்க;see nirutta-{}.

த.வ. நாட் யமண்டபம், ஆடரங்

     [Skt. nrtta → த. நி த்த+மண்டபம்.]

நி த்தமா

 
 நி த்தமா  niruttamātu, ெப.(n.)

   நாடகக் கணிைக ( டா.);; dancing-girl.

     [Skt. nrtta → த. நி த்த+மா .]

நி த்தன்

நி த்தன் niruttaṉ, ெப.(n.)

   நடனமா ேவான் ( ங்.);; dancer.

     "உைமெயா  ெமா பாக ம வாய நி த்தன்" (ேதவா.194, 5);.

     [Skt. nrtta → த. நி த்தன்.]

நி த்தாங்கம்

நி த்தாங்கம் niruttāṅgam, ெப.(n.)

   நி த் தத் க்  வா க் ம் மத்தளந் தாளம் த யன ( லப்.3, 14, உைர);; musical instruments 
accompanying dancing.

த.வ. ஆடல் இன்னியம்

     [Skt. nrtta+{} → த. நி த்தாங்கம்.]

நி த்தாசனம்

நி த்தாசனம் niruttācaṉam, ெப.(n.)

   ெதளி  (நாம ப.647);; clearness, clarity of vision.

     [Skt. {} → த. நி த்தாசனம்.]
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நி த்தாட் ணிய
ம்

 
 நி த்தாட் ணியம் niruttāṭciṇiyam, ெப. (n.)

   கண்ேணாட்ட ன்ைம (யாழ்.அக.);; impartiality.

     [Skt. nir-{} → த. நி த்தாட் ணியம்.]

நி த்தாதனம்

 
 நி த்தாதனம் niruttātaṉam, ெப.(n.)

   ஒ காைலத் க் நிற் ம் நிைல வைக (யாழ்.அக.);; a dancing posture in which one of the legs is held aloft.

     [Skt. {}-sana → த. நி த்தாதனம்.]

நி த்தா கம்

நி த்தா கம் niruttāṉugam, ெப.(n.)

நி த்தாங்கம் ( லப்.3, 14, அ ம்); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. nrtta + anu-ga → த. நி த்தா கம்.]

நி த் யலங்கார
ம்

 
 நி த் யலங்காரம் niruttiyalaṅgāram, ெப.(n.)

    ரிநிைல ந ற் யணி (சங்.அக.);; a figure of speech.

     [Skt. nir-ukti+alam-{} → த. நி த்  யலங்காரம்.]

நி தர்

நி தர ்nirudar, ெப.(n.)

   ப ெனண்கணத் ள் ஒ வரா ய அரக்கர;்{}, one of {},

     "நி தா யர ்ேவரற" (கம்பரா.சடா .79);.

     [Skt. nairrta → த. நி தர.்]

நி

நி 1 nirudi, ெப.(n.)

   1. எட் த் க் ப் பாலக ள் ெதன்ேமற் ைசக்காவலன் ( டா.);; regent of the south-west, one of asta-tikku-p-
{}.

     "நி  வா த் ப் ய சாந்தனா " (ேதவா.663, 6);.

   2.  தல் வள்ளல்கள் எ வ ள் ஒ வன் ( டா.);; a liberal chief, one of seven {}.

   3. பகல் 15  த்தத் ள் ( ரத்்தத் ள்); பன்னிரண்டாவ  ( தான. ணா ண.73, உைர);; the 12th of 
15 divisions of day-time. [Skt. nirrti → த. நி 1.]

 நி 2 nirudi, ெப.(n.)

   அரக் ; raksasa woman.

     "நி  ம்" (கம்பரா.  ரப்்பணைக.138);.

     [Skt. nirrti → த. நி .]

நி ரம்

 
 நி ரம் nirudiram, ெப.(n.)

    ரத்தம் அதாவ  அரத்த ன்ைம; bloodless ness-anemia (சா.அக.);.

     [Skt. nir-rudhira → த. நி ரம்.]
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நி ளி

 
 நி ளி nirutūḷi, ெப.(n.)

     (யாழ்.அக.);; dust.

     [Skt. nir → த. நி + ளி.]

நி ைச

 
 நி ைச nirudidisai, ெப.(n.)

 the s.w.quarter, as that of niruti.

     [Skt. nirrti → த. நி + ைச.]

நி பாசம்

 
 நி பாசம் nirudipācam, ெப.(n.)

   கடற்பா  (மைல.);; seaweed.

நி நாசம்

 
 நி நாசம் nirunācam, ெப.(n.)

   அ ன்ைம (யாழ்.அக.);; indestructibility.

     [Skt. {} → த. நி நாசம்.]

நி நாசன்

 
 நி நாசன் nirunācaṉ, ெப.(n.)

 God, as indestructible.

     [Skt. {} → த. நி நாசன்.]

நி நாமன்

 
 நி நாமன் nirunāmaṉ, ெப.(n.)

   கட ள் (யாழ்.அக.);; the supreme being, as nameless.

     [Skt. {} → த. நி நாமன்.]

நி பசச்ம்படம்

நி பசச்ம்படம் nirubaccambaḍam, ெப.(n.)

   அரசர ்ஆைணகைளக் ெகாண்  வ ேவா க் ரிய  (M.E.R.1921-22, P.109);; pay of the messenger 
carrying royal orders.

     [Skt. {} → த. நி ப+சம்படம்.]

நி பசரிதம்

நி பசரிதம் nirubasaridam, ெப.(n.)

   ம ப் ரவாக (உபசாரமாக); ஏற் க் றப்படாத ; that which is not complimentary, secondary or figurative.

     " வசத் கட் ப் ரிப் ல்லாவந்தரங்கவா நந் யம் இயற்ைக யாகய் நி பசரிதமா ம்" ( . .1, 68, 
ஞானப்.);.

     [Skt. nir-upacarita → த. நி பசரிதம்.]

நி பத் ரவம்

 
 நி பத் ரவம் nirubattiravam, ெப.(n.)

   ெதால்ைல ல்லாத தன்ைம (யாழ். அக.);; freedom from trouble, calamity or danger.

     [Skt. nir-upodrava → த.நி பத் ரவம்.]
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நி பத் ரன்

 
 நி பத் ரன் nirubattiraṉ, ெப.(n.)

    ண்  டம் டன் ( க் ம சரீரத் டன்); இ க் ம் ஆதன் (ஆன்மா); (யாழ்.அக.);; soul having a subtle body.

     [Skt. nir-upadrava → த. நி பத் ரன்.]

நி ப

நி ப  nirubadi, ெப.(n.)

   1. அரசன் ( ன்.);; king, sovereign.

   2.  ேபரன் (யாழ்.அக.);;{}.

     [Skt. nr-pati → த. நி ப .]

நி ப ங்கராகம்

 
 நி ப ங்கராகம் nirubaduṅgarākam, ெப.(n.)

   ெப ம்பண் வைக ( ங்.);;     [Skt. nrpa-{} → த. நி ப ங்க ராகம்.]

நி பம்

நி பம் nirubam, ெப.(n.)

   1. எ ய ப் ங் கட்டைள; letter of authority;

 epistle from a king or other superior;

 mandate;

 order.

     "நாயனார ்ேகா ல் தானத்தாரக்்  நி பம்" (S.I.l. i. 120, 123);.

   2. மடல் (யாழ்.அக.);; note, letter.

   3.  ரம்ானம் ( ன்.);; decree.

     [Skt. {} → த., ம. நி பம்.]

நி பமம்

 
 நி பமம் nirubamam, ெப.(n.)

   ஒப் ன்ைம; state of being unequalled, incompara- bleness.

     [Skt. nir-upama → த. நி பமம்.]

நி பமன்

 
 நி பமன் nirubamaṉ, ெப.(n.)

   ஒப்பா ம் க்கா ம் இல்லாதவன்;   ஒப் ல்லாதவன்; one who has no equal.

     [Skt. nir-upama → த. நி பமன்.]

நி பவல்லைவ

 
 நி பவல்லைவ nirubavallavai, ெப.(n.)

   அர  (யாழ்.அக.);; queen.

     [Skt. nrpa + {} → த. நி பவல்லைவ.]
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நி பர்

 
 நி பர ்nirubar, ெப.(n.)

   நாளிதழ்க க் ச ்ெசய் க் ப்  எ ேவான்; corres- pondent (mod.);.

த.வ. ெசய் யாளர்

     [Skt. {} → த. நி பர.்]

நி பன்

நி பன் nirubaṉ, ெப.(n.)

   1. அரசன் ( வா.);; king, sovereign.

   2. ஒர ்இலக்கத் ற்  ேமல் ன்  இலக்கம் வைர வ மான ைடய அரசன் ( க் ரநீ .25);; a king whose 
revenue is above one lakh and below 3 lakhs.

     [Skt. nr-pa → த. நி பன்.]

நி பாதானம்

நி பாதானம் nirupātāṉam, ெப.(n.)

    தற்காரண ன்ைம; absence of a material cause.

     "சகத்  நி பாதானேமா.  . . (வரலா . பக்.7);" (சங்.அக.);.

     [Skt. nir-{} → த. நி பாதானம்.]

நி பாதானவா

 
 நி பாதானவா  nirupātāṉavāti, ெப.(n.)

    தற்காரணத் னின் ம் இவ் லகம் ( ரபஞ்சம்); ேதான்ற ல்ைல ெயன்ற ெகாள்ைக 
ைடேயான்; one who holds that the phenomenal world has no material cause.

     [Skt. {} → த. நி பாதான வா .]

நி பா

நி பா 1 nirupāti, ெப.(n.)

   வ த்தம் அல்ல  வ ன்ைம; absence of pain or suffering (சா.அக.);.

 நி பா 2 nirupāti, ெப.(n.)

   1. ெதால்ைல (உபா ); ன்ைம; freedom or liberation from passions, from pain.

   2. காரண ன்ைம; being without a cause, absolute.

   3. தைட ன்ைம (யாழ்.அக.);; freedom from limitations or abstacles.

     [Skt. nir-{} → த. நி பா .]

நி பா கம்

நி பா கம் nirupātigam, ெப.(n.)

    ன்பம், ெதால்ைல (உபா ); ல்லாைம; freedom from secularities (சா.அக.);.

 நி பா கம் nirupātigam, ெப.(n.)

   1. காரண மற்ற  (சங்.அக.);; that which is without cause.

   2. தைடயற்ற ; that which is free from limitations.

     [Skt. rnir- {} → த. நி பா கம்.]

நி -த்தல்
நி -த்தல் nirubittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

நி  பாரக்்க;see {}.

நி மதம்

நி மதம் nirumadam, ெப.(n.)

   1. யாைன ( ங்.);; elephant. 

   2: மதெமா ந்த யாைன (ச .);; rutless elephant.

     [Skt. nir-mada → த. நி மதம்.]
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நி மலதானம்

 
 நி மலதானம் nirumalatāṉam, ெப.(n.)

   அ வாளர ்(ஞானி);கட்  உத ங் ெகாைட; gifts to the wise.

     [Skt. nirmala → த. நி மலதானம்.]

நி மலம்

நி மலம்1 nirumalam, ெப.(n.)

   பால் த்தம்; white vitriol (சா.அக.);.

 நி மலம்2 nirumalam, ெப.(n.)

   மா ன்ைம; spotlessness,

     "நித்த நி மல ச த" (தா . வ ள் .3);.

     [Skt. nir-mala → த. நி மலம்.]

நி மலன்

நி மலன் nirumalaṉ, ெப.(n.)

   1.  ற்ற மற்றவன்; spotless person, blameless one.

     "ெந ைல சாதலலாெதனக் ேகட்ட நி மல னிரங் " ( வாலவா.39, 14);.

   2. கட ள்; the supreme being, as immaculate.

     [Skt. nir-mala → த. நி மலன்.]

நி ம

நி ம  nirumali, ெப.(n.)

   மைலமகள்;{} as immaculate...

     "எண்ணான்  நிகரிலாவற நி ம  வளரத்்தனள் வ ங்கால்" (காஞ் ப் . க வா.87);.

     [Skt. nir-mala → த. நி ம .]

நி மா யம்

நி மா யம்1 nirumāliyam, ெப.(n.)

   ெபரிய மா ங்கம் (L.);; sacred lingam tree.

 நி மா யம்2 nirumāliyam, ெப.(n.)

    ளம்; garlic pear (சா.அக.);.

 நி மா யம்3 nirumāliyam, ெப.(n.)

   1. இைறக் ப் பைடத்  எ த்த  (நிரம்ா யம்);; offering made to an idol and removed.

     "ம ேகச ன மா ய மேதற் " ( ர ங். மாைய ைச.58);.

   2.  ல்வம்; sacred bael.

     [Skt. nir- {} → த. நி மா யம்.]
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நி -த்தல்

நி -த்தல் nirumittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. பைடத்தல்; to create, produce by art, form.

     "வாேனார ்நி த்தனபைட" (கம்பரா.இராவணன்வைத.47);.

   2. உ  ெகாள் தல்; to determine.

     "அ ரரக்ைள நீறா ம்ப யாக நி த் " ( வ். வாய்.  .7, 1);.

   3. ஏற்ப த் தல்; to ordian, constitute.

   4. ஆராய்தல் ( ங்.);; to examine, investigate.

   5. ெபாய்யாகக் கற் த்தல்; to fabricate, concoct.

     [Skt. {} → த. நி -,]

நி தம்

நி தம் nirumidam, ெப.(n.)

   1. உண்டாக் கப்பட்ட ; that which is created or formed.

     "நிைனத் ந் யற் ய நி த மகனிவன்" ( வக.707);.

   2. ெபாய்யாகக் கற் த்த ; that which is fabricated.

     [Skt. nir-mita → த. நி தம்.]

நி

நி 1 nirumidi, ெப.(n.)

   அம்மணம்; nakedness (சா.அக.);.

 நி 2 nirumidi, ெப.(n.)

   பைடப் ; creation.

     "இல காத்தல் நி  சை்ச ெசய்  நிழனட மா மன்ேற" (ேகா ற் .பதஞ்.66);.

     [Skt. nir-mita → த. நி .]

நி டம்

 
 நி டம் nirumūṭam, ெப.(n.)

    ம் அ ன்ைம; utter ignorance.

     [Skt. nir-{} → த. நி டம்.]

நி டன்

 
 நி டன் nirumūṭaṉ, ெப.(n.)

    ம் அ வற்றவன்; man of utter ignorance.

     [Skt. nir- {} → த. நி டன்.]

நி

நி  nirumūṭi, ெப.(n.)

   1.  ம் அ வற்றவள்; an utterly ignorant woman.

   2. உத ங் ண ல்லாதவன் (இ.வ.);; miserly woman.

     [Skt. nir- {} → த. நி .]

நி லம்

 
 நி லம் nirumūlam, ெப.(n.)

நிர் லம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.
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நி

 
 நி  nirumūli, ெப.(n.)

நிர்  பாரக்்க;see {}. (சா.அக.);.

நி ளி
நி ளி nirumūḷi, ெப.(n.)

நி , 2 பாரக்்க;see {}.

நி வகம்

 
 நி வகம் niruvagam, ெப.(n.)

நி வாகம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

நி வ -த்தல்
நி வ -த்தல் niruvagittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

நிரவ் - ( ன்.); பாரக்்க;see nirvagi.

நி வசனம்

நி வசனம் niruvasaṉam, ெப.(n.)

நி த்  ( . .50, உைர); பாரக்்க;see nirutti.

     [Skt. nir-vacana → த. நி வசனம்.]

நி வாககன்

 
 நி வாககன் niruvāgagaṉ, ெப.(n.)

நிரவ்ா  பாரக்்க;see {}.

     [Skt. nir-{} → த. நி வாககன்.]

நி வாகசைப

 
 நி வாகசைப niruvākasabai, ெப.(n.)

நிரவ்ாகசைப பாரக்்க;see {}.

     [Skt. nir-{} → த. நி வாகம்+சைப.]

நி வாகம்

 
 நி வாகம் niruvākam, ெப.(n.)

நிரவ்ாகம் பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

நி வாகன்

 
 நி வாகன் niruvākaṉ, ெப.(n.)

நிரவ்ா  பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. நி வாகன்.]

நி வா

 
 நி வா  niruvāki, ெப.(n.)

நிரவ்ா  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

நி வாசம்

 
 நி வாசம் niruvācam, ெப.(n.)

    ன்ைம (யாழ்.அக.);; the state of being uninhabited.

     [Skt. nir- {} → த. நி வாசம்.]
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நி வாண ட்ைச

 
 நி வாண டை்ச niruvāṇatīṭcai, ெப.(n.)

    வ க்ைக ன் ல் ஒன் ; the last of three introducing rites & ceremony of initiation by a spiritual Guru according to 
Saiva system (சா.அக.);.

நி வாண க்ைக

 
 நி வாண க்ைக niruvāṇatīkkai, ெப.(n.)

நி வாண டை்ச ( .ேபா.பா. றப்.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. நிரவ்ாண க்ைக.]

நி வாணம்

நி வாணம் niruvāṇam, ெப.(n.)

   1. நிரவ்ாணம், 1 பாரக்்க;see {}.

     "நித் ைர ெதளி மாேபால நி வாண நிைலெமய்யாேம" (ைகவல்.தத்வ.56);.

   2. நிரவ்ாண டை்ச பாரக்்க;see {}.

     "தரித் சச்மய ேசட நி வாணம்" (ைசவச.மாணாக்.29);.

   3.  ற்ெறட்  ைணத் ெதான்மங்க ெளான் ; an upanisad, one of 108.

     [Skt. {} → த. நி வாணம்.]

நி வாணி

நி வாணி niruvāṇi, ெப.(n.)

   1. ஆற்றல் (சக் );; the universal energy represented in the form of a naked woman.

   2. ெபண் ெதய்வ பத்  ஆற்றல்க ெளான்  (ேத தச த்ைத களிெலான் );; one of the ten active powers 
of the female energy or deity (சா.அக.);.

நி கற்பசமா

நி கற்பசமா 1 niruvigaṟpasamāti, ெப.(n.)

நிர் கற்பசமா  பாரக்்க;see {}.

 நி கற்பசமா 2 niruvigaṟpasamāti, ெப.(n.)

   சவ் கற்ப சமா  ற்  அ ளம்ைம யால் அ க்கப்பட்ட அ ளாளன் ஆ ய அப்பைன அ ந்த 
ஞான்ேற வதத் வங் க ம் அவற் ன் ெசயற்ைகக ம் நன்  ளங்கப் ெபற் , அந்தப் 
பரம்ெபா ைளக்  நின்  ட் ப் ரியா  ம ழ்வ ; a state of ecstacy which one obtains wisdom by the 
grace of the diety and enjoys the bliss by the union with the almighty (சா.அக.);.

 நி கற்பசமா 3 niruvigaṟpasamāti, ெப.(n.)

   தன்ைன மறந்  க்க ம், மயக்கம் ேபால றர ்சத்தம் கா ற் ேகளா  ஐம் ல ம் ஒ ங் , 
த்தமான  ரணத் ல் இல த் க் ம் ஓர ்ஒக நிைல,  வகாரத்தாேல உலகேம ெபாய்ெயன்  

உணரந்்  உலக பாசத்ைதத ்தள்ளி நிற்ப னால் அைட ம் ெமய் ணர்  (ைசதன்ய); நிைல; that state of 
perfect and spiritual ecstacy experienced by a sitting yogi, in which he remains in audible to the surrounding disturbances 
being absorbed in eternal bliss. Saitanyam is a stage where nothing exists but the transformation of mental consciousness in 
the form of Atman (soul);. It is an abstract meditation (சா.அக.);.

நி க் னம்

 
 நி க் னம் niruvikkiṉam, ெப.(n.)

   இைட  ன்ைம; absence of obstacles.

     [Skt. nir-Vighna → த. நி க் னம்.]

நி கற்பநிட்ைட

நி கற்பநிடை்ட niruvigaṟpaniṭṭai, ெப.(n.)

நிர் கற்பசமா  பாரக்்க;see {}.

     "நி கற்ப நிடை்ட நிைலெயன்  வ ேமா வ ேயேன" (தா .உடல்ெபாய்.32);.
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நி கற்பம்

நி கற்பம் niruvigaṟpam, ெப.(n.)

   1. நிர் கற்பக்காட்  ( . .11,  வாக்.); பாரக்்க;see {}.

   2. நிர் கற்ப சமா  பாரக்்க;see {}.

     " ைரந்ேத நி கற்ப ெமய்த" (தா . உடல்ெபாய்.39);.

     [Skt. nir-vikarpa → த. நி கற்பம்.]

நி கற்பமாதல்

 
 நி கற்பமாதல் niruvigaṟpamātal, ெப.(n.)

    வகாரத்தாேல உலகேம ெபாய் ெயன்  தனக் ள் நிைனத்  உலக பாசத்ைதத ்தள்ளி ெமய் ணர்  
(ைசதன்ய); நிைலைய அைடதல்; that state of insensibility to one's own surroundings, arrived at by a practising yogi by 
renunciation being appraised of the supreme knowledge that the material world is false. This stage can only be acquired by 
those who attain super natural illumination without the aid of physical or mental organs (சா.அக.);.

நி கற்பவாழ்க்
ைக

 
 நி கற்பவாழ்க்ைக niruvigaṟpavāḻggai, ெப.(n.)

   ேபசா த்தல்; to remain silent (சா.அக.);.

நி சாரம்

 
 நி சாரம் niruvicāram, ெப.(n.)

   கவைல ன்ைம; absence of anxiety.

     [Skt. nir- {} → த. நி சாரம்.]

நி டம்

 
 நி டம் niruviḍam, ெப.(n.)

   ம ந் வைக (யாழ்.அக.);; a kind of medicine.

     [Skt. nir-visa → த. நி டம்.]

நி டயானந்தம்

நி டயானந்தம் niruviḍayāṉandam, ெப.(n.)

    ல ணரச்் க்  எட்டாத களிப் ; supreme bliss, not enjoyed by the sense.

     " டார ்நி டயானந்த க நீங்காத ேநாக் ம்" (ஒ .அவத்ைத.39);.

     [Skt. nir-visaya+{}-nanda → த. நி ட யானந்தம்.]

நி ேவ கம்

நி ேவ கம் niruvētugam, ெப.(n.)

நிேர கம் ( . .8, 2,  வாக்.);;see {}.

     [Skt. {} → த. நி ேவ கம்.]

நி கம்

நி கம்1 nirūkam, ெப.(n.)

   மலங் க வதற்காக தவா ல் உள்ேள ைவக்கப்ப ம் ஒ  ெபா ; a purging clyster, an enema not of an oil 
kind (சா.அக.);.

 நி கம்2 nirūkam, ெப.(n.)

   1. உ  (யாழ்.அக.);; certainty.

   2. ெசாற்ேபார;் logic, disputation.

   3. ெவளிப்பைடச ்ெசால்; explicit- term.

     [Skt. nir-{} → த. நி கம்.]
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நி கணம்

 
 நி கணம் nirūkaṇam, ெப.(n.)

   எ வாய் வ யாக வழைல நீர ்ஏற்  மலங்க க் ம்ப ச ்ெசய்தல்; causing to purge with the aid of a clyster 
(சா.அக.);.

நி கவத்

 
 நி கவத்  nirūkavatti, ெப.(n.)

   வ நீர ் த யவற்ைற எ வாய் வ யாய் உள் க் ச ்ெச த் க் டைலக் க வல்; a liquid form of 
medicine as decoction etc. thrown into the rectum by a clyster (சா.அக.);.

நி டப பந்தம்

 
 நி டப பந்தம் nirūṭabasubandam, ெப.(n.)

   ேவள்  வைக ெளான்  ( ன்.);; a kind of sacrifice.

     [Skt. {}-bandha → த. நி டப  பந்தம்.]

நி

நி  nirūṭi, ெப.(n.)

   1. ெநட் ; rote.

   2. ெதளி ; clearness, certainty.

     [Skt. {} → த. நி .]

நி பணம்

நி பணம்1 nirūpaṇam, ெப.(n.)

   இைசப்பாட்  வைகயான வரலாற்  ன் த ல் அவ் வரலாற்ைறச ் க் க் ம் ப  
(ேகாபால ஷ்ண பார , 39);; section containing the argument of a story, in musical composition.

     [Skt. {} → த. நி பணம்.]

 நி பணம்2 nirūpaṇam, ெப.(n.)

   ெமய்ப் த்தல்; to prove (சா.அக.);.

 நி பணம்3 nirūpaṇam, ெப.(n.)

   1. ஆராய்ச் ; investigation.

   2. ெசயல் ைற ளக்கம்; demonstration.

     " வாபாவநா நி பணம்" ( . .6, 7,  வாக்.);.

     [Skt. {} → த. நி பணம்.]

நி பம்

 
 நி பம் nirūpam, ெப.(n.)

   உ ல்லாைம; shapelessness (சா.அக.);.

நி பன்

 
 நி பன் nirūpaṉ, ெப.(n.)

 god, as formless.

     [Skt. {} → த. நி பன்.]

நி பாவரத்்தம்

 
 நி பாவரத்்தம் nirūpāvarttam, ெப.(n.)

   உயர ்மணி வைக (யாழ்.அக.);; a kind of gem.
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நி -த்தல்

நி -த்தல் nirūpittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ெமய்ப் த்தல்; to prove, demonstrate.

   2. ஆராய்தல் ( ன்.);; to examine, investigate, search.

     [Skt. {} → த. நி -,]

நி தம்

நி தம் nirūpidam, ெப.(n.)

   உ ப்ப த்தப் பட்ட ; that which has been ascertained or proved.

     "நி தமான வஸ் ைவ நான ந்ேதன்" ( . . ., 5,  வாக்.);.

     [Skt. ni-{} → த. நி தம்.]

நிேர வரசாங் ய
ம்

 
 நிேர வரசாங் யம் nirēcuvaracāṅgiyam, ெப.(n.)

நிரீச் வரசாங் யம் (யாழ்.அக.);;see {}.

நிேர கம்

நிேர கம் nirētugam, ெப.(n.)

   ஏ வற்ற ; that which is causless.

     "ஜகத்  நிேர கெமன்ற  தள்ளப்பட்ட " ( . .1, 1,  வாக்.);.

     [Skt. {} → த. நிேர கம்.]

நிேரா

 
 நிேரா  nirōki, ெப.(n.)

   ேநா ல்லாதவன்; one free from disease, healthy man (சா.அக.);.

நிேராசாதம்

நிேராசாதம் nirōcātam, ெப.(n.)

நிேரா  பாரக்்க;see {}.

     " ரற் ைக நிேராசாதம்" (தத் வப். 140);.

     [Skt. {} → த. நிேராசாதம்.]

நிேராட்டகம்

 
 நிேராட்டகம் nirōṭṭagam, ெப.(n.)

   இத  ையந்  றவா எ த் களால் ஆ ய ெசய் ள் -  செ்சந் ல் நிேராட்டகயமக வந்தா ; a kind 
of verse Without labial or labiodentals.

த.வ. இதழகல்பா

     [Skt. nir – {} → த. நிேராட்டகம்.]

நிேராட்டம்

 
 நிேராட்டம் nirōṭṭam, ெப.(n.)

நிேராட்டகம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. nir- {} → த. நிேராட்டம்.]

நிேராட்

நிேராட்  nirōṭṭi, ெப.(n.)

   நிேராட்டகம் (யாப். .510); (pros.);; poem composed without using the labials.

     [Skt. nir- {} → த. நிேராட் .]

நிேராட் யம்

நிேராட் யம் nirōṭṭiyam, ெப.(n.)

நிேராட்டகம் பாரக்்க;see {}.

     "இதழ் ந் ையயா யல்வ  நிேராட் யம்" (மாறனலங். 274);.

     [Skt. nir- {} → த. நிேராட் யம்.]
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நிேராட் யேவாட்
யம்

நிேராட் யேவாட் யம் nirōṭṭiyavōṭṭiyam, ெப.(n.)

   ெசய் ளின் ற்பா  நிேராட் யம் ற்பா  ஒட் ய மாகப் பா ம் பா (க ); (மாறனலங்.276, 
உைர);; a stanza in which the first half is {} and the second half {}.

     [Skt. nir- {} → த. நிேராட் ய ேவாட் யம்.]

நிேராதகரணி

 
 நிேராதகரணி nirōtagaraṇi, ெப.(n.)

    ன்சார சத் ையத் த க் ம் ெபா ள்; a substance which does not transmit electricity (சா.அக.);.

நிேராதம்

நிேராதம்1 nirōtam, ெப.(n.)

   1. தைட; impediment, pediment, hindrance.

   2. அடக்கம்; restraint, control.

     [Skt. {} → த. நிேராதம்.]

 நிேராதம்2 nirōtam, ெப.(n.)

    க்கம்; stricture (சா.அக.);.

நிேராதைன

நிேராதைன nirōtaṉai, ெப.(n.)

    லனடக்கம்;     " ரனிேராதைன யம் ற் ெகான்றான்" ( வக.3080);.

     [Skt. {} → த. நிேராதைன.]

நிேராதான த்
ைர

நிேராதான த் ைர nirōtāṉamuttirai, ெப.(n.)

    ரைல நீக்  ஏைனய ரல்கைள னிகள் ெபா ந்தச ்ேசரத்் க் க் ம் த் ைர வைக 
(ைசவா ட.் .17);;     [Skt. {} → த. நிேராதான+ த் ைர.]

நிேரா

நிேரா  nirōti, ெப.(n.)

   உடம் ள்ள 16 வைகயான மந் ர நிைலக ள் (ேசாட கைல ள்); ஒன் ;     "சந் ரன்ேமல் 
நிேரா நாதம்" (ெசந்., 9, 248);.

     [Skt. {} → த. நிேரா .]

நிேரா னி

நிேரா னி nirōtiṉi, ெப.(n.)

நிேரா  பாரக்்க (தத் வப்.130, உைர);;see {}.

     [Skt. {} → த. நிேரா னி.]

நி கா யங்கம்

 
 நி கா யங்கம் nilikāviyaṅgam, ெப.(n.)

    கத் ற்கா ம் ஒ வைகப் ப ; a variety of mole (சா.அக.);.

நி ஞ் ைக

 
 நி ஞ் ைக niliñjigai, ெப.(n.)

   ஆன்; cow (சா.அக.);.

நி நா யம்

 
 நி நா யம் nilinātiyam, ெப.(n.)

   பாண்  ேநாய்க் க் ெகா க் ம் ஒ வைக ம ந் ப் ெபா ; medicinal powder for dropsy (சா.அக.);.
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நிவச

நிவச 1 nivasadi, ெப.(n.)

     (சங்.அக.);; house, abode.

     [Skt. ni-vasati → த. நிவச .]

 நிவச 2 nivasadi, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ண் ; an unknown plant (சா.அக.);.

நிவசனம்

நிவசனம்1 nivasaṉam, ெப.(n.)

   ஆைட (சங்.அக.);; clothes.

     [Skt. ni-vasana → த. நிவசனம்.]

 நிவசனம்2 nivasaṉam, ெப.(n)

   1.  ைல; cloth.

   2.  ைலத் ண் ; piece of cloth (சா.அக.);.

நிவ -த்தல்

நிவ -த்தல் nivasittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

    த்தல் ( வப் ரம்ைமக்ய. பக்.640);; to dwell.

     [Skt. ni-vas → த. நிவ -,]

நிவந்தக்காரர்

நிவந்தக்காரர ்nivandakkārar, ெப.(n.)

   ேகா ல்ெதாண்  ெசய்ேவார;் temple servants.

     "பலபணி நிவந்தக்காரரக்் ம்" (S.I.I. (iii);, 137);.

     [Skt. ni-bandha → த. நிவந்தம்+காரர.்]

நிவந்தம்

நிவந்தம் nivandam, ெப.(n.)

   1. கட் ப்பா  (நிபந்தைன);; condition, agreement.

   2. ேவைலத் ட்டம்; allotted duties, as of servants.

     "பலபணி நிவந்தக்காரரக்்

நிவந்தஞ் ெசய்தப " (S.I.I.(iii);, 137);.

   3. ேகா ற்ெசல ; temple expenses.

     "மஹா ேதவரக்்  ேவண் ம் நிவந்தங்க க் " (S.l.l. (iii);, 25);.

   4. ேகா ற்ெறாண்  நிவந்தக்காரர;் temple service.

   5. கட ைள வ ப ம் இடம்; place of worship.

     " ைனமணி நிவந்தம்" (உபேதசகா.  வ ரத. 223);.

   6. ெதா ப்  ல்; compilation, compendium.

     [Skt. ni-bandha → த. நிவந்தம்.]

நிவர்த்தாளம்

நிவரத்்தாளம் nivarttāḷam, ெப.(n.)

   ஒன்பான் தாளதெ்தான்  (பரத.தாள.6); (Mus.);; a variety of time-measure, one of nava- {}.

     [Skt. nivartta+ → த. நிவர+்தாளம்.]
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நிவர்த்தனம்

நிவரத்்தனம் nivarttaṉam, ெப.(n.)

   1.  ம் ைக; returning, turning back.

   2. ேபாக் ைக; removing curing.

   3. 25 ேகாேல ம் 100 அல்ல  125  ழேம ம் ெகாண்டேதாரள  ( க் ரநீ , 28);; a lineal measure of 25 {}, 
100 or 125 cubits.

     [Skt. ni-vart-tana → த. நிவரத்்தனம்.]

நிவர்த்

நிவரத்் 1 nivartti, ெப.(n.)

நி ரத்்  பாரக்்க;see nivirtti.

     [Skt. ni-vrtti → த. நிவரத்் .]

 நிவரத்் 2 nivartti, ெப.(n.)

   1.  தைல; release.

     "பந்தத் னின் ம் நி ரத்் ெபற்ற ஆன்மாக்கள்" ( .ேபா.பா.பக்.143,  ப்.);.

   2. நிவாரணம், 3 பாரக்்க;see {}.

   3.  ற  ( ங்.);; renunciation of the world, opp. to piravirtti.

     "பரிபக் வர ்நிடை்ட நிவரத்் னில்" ( ப் .310);.

   4. நிவரத்் க் கைல பாரக்்க;see nivartti-k-kalai( . .2,74, ஞானப்.);.

   5. ேபாக் ; remedy. 

அப்ப ச ்ெசய்யாமல் ேவ  நிவரத்்  இல்ைல.

     [Skt. ni – vrtti → த. நிவரத்் 2.]

நிவர்த் கைல

நிவரத்் கைல nivarttigalai, ெப.(n.)

   ஐந்  (பஞ்ச); கைல ள் ஆதன்கைளப் பாசத் னின் ம் ப்பதா ய கைல ( .ேபா. பா.2, 2, 
பக்.143,  ப்.);;     [Skt. ni-vrtti → த. நிவரத்் +கைல.]

நிவர்தல்

 
 நிவரத்ல் nivartal, ெப.(n.)

   ஓங் தல்; growing high (சா.அக.);.

நிவலம்
நிவலம் nivalam, ெப.(n.)

   அ பல பாடாணம் என் ம் ஒ வைகச ்ெசய்ந்நஞ் ; the 32 kinds of native arsenic (சா.அக.);.

நிவாசம்

 
 நிவாசம் nivācam, ெப.(n.)

   ெதய்வம் அல்ல  ெபரிேயாரக்ள் வா டம் ( ன்.);; abode, habitation, as a deity or a great person.

     [Skt. ni- {} → த. நிவாசம்.]

நிவாபம்

 
 நிவாபம் nivāpam, ெப.(n.)

   ெதன் லத ்தாரக்் ச ்( ரக்்க க் ச)்; ெசய் ந் த ப்பணம் (யாழ்.அக.);; obalation of water to the manes.

     [Skt. ni-{} → த. நிவாபம்.]
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நிவாரணம்

நிவாரணம் nivāraṇam, ெப.(n.)

   1. த க்ைக; preventing;

 hindering.

   2. தைட; prohibition; impediment.

   3. ஒ ப் ; abolition;

 removal;

 expiation;

 termination;

 extinction.

   4. (அ ட்ட நிவாரணம், உேராகநிவாரணம், கன்மநிவாரணம், சனிம நிவாரணம், பாவ நிவாரணம், 
கடனிவாரணம் என்ற); அ வைகப்பட்ட ன்ப நீக்கம்; extinction of evil, of six kinds, viz., arista-{},

{}.

த.வ. தணிப் , நீக்கம்

     [Skt. {} → த. நிவாரணம்.]

நிவாரணி

 
 நிவாரணி nivāraṇi, ெப.(n.)

   ேநாையக் ணப்ப த் ம் ம ந் ; curative agents or medicines (சா.அக.);.

நிவாரம்

நிவாரம்1 nivāram, ெப.(n.)

   தைட (w.);; impediment.

     [Skt. ni-{} → த. நிவாரம்.]

 நிவாரம்2 nivāram, ெப.(n.)

   காட் ெநல்; wild paddy (சா.அக.);.

நிவாரி

நிவாரி nivāri, ெப.(n.)

   1. நிவாரணி பாரக்்க;see {}.

   2. காட் ெநல்; wild paddy.

   3. காட்டரி ; wild rice.

   4. மைலெநல்; mountain paddy (சா.அக.);.

நி ந்தா

 
 நி ந்தா nivisindā, ெப.(n.)

   கணக்  த யன பாரக்் ம் கணக்காளர ்(C.G.);; accountant, clerk.

     [U. {} → த. நி ந்தா.]

நி ர்த்தன்

 
 நி ரத்்தன் nivirttaṉ, ெப.(n.)

   உலக ஆைச கைள-ஆைசத் தைளகைள அ த்தவனா ய ற ; ascetic free from bondage of life (சா.அக.);.
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நி ர்த்

நி ரத்்  nivirtti, ெப.(n.)

   1.  ற ; renuni-cation.

   3. அைசயாநிைல; cessation of action or motion (சா.அக.);.

நி த்தப் ரசவ
ம்

 
 நி த்தப் ரசவம் niviruttappirasavam, ெப.(n.)

   மகப்ேபற் ற் ப் ற  ஐந்  ஆண் ற்  ேமலா ம் வைர ல் மகப்ேப  இல்லா த்தல்; a woman in 
whom conception does not occur for a period more than five years after a previous child birth (சா.அக.);.

நி த்

நி த்  nivirutti, ெப.(n.)

   1.  றப்பறல்; release from transmigration.

   2. ஆதன் (ஆன்மா); க  ெபறல்; final emancipation of the soul.

   3.  ணமாதல்; cure.

   4. ஒ ; extinction or cessation.

   5. ஒன் தல்; dissolution. (சா.அக.);.

நி த் மார்க்கம்

 
 நி த் மாரக்்கம் niviruttimārkkam, ெப.(n.)

    ற ெந ; the path of renunciation.

     [Skt. nivrtti → த. நி த் மாரக்்கம்.]

நிேவசம்

நிேவசம் nivēcam, ெப.(n.)

   1. உடம் ல் ஊ ேயற்றல், என் ம் ேநரத்் க் கடன் (in Religion);

 hook swing in satisfaction of a vow.

   2. ேநாய்க் ணமாக ேவண்  உடம் ல் ம ந்ைத ஊ யால் த் ச ்ெச த் தல்; the act of throwing of a 
liquid medicine into the body through a needle injection.

   3. உடம் ல் ஊ ையச ்ெச த் தல்; insertion of a needle into the body for any purpose inoculation (சா.அக.);.

நிேவசனம்

நிேவசனம் nivēcaṉam, ெப.(n.)

   1. இடம்; place; site.

   2.   (ைதலவ.ைதல.);; house, dwelling.

   3. ஊர ்( டா.);; town, city.

   4. 2400 ச ர அ  ெகாண்ட மைனயள  ( ன்.);; a ground, a piece of land measuring 2,400 sq.ft.

த.வ. மைன

     [Skt. {} → த. நிேவசனம்.]

நிேவத் யம்

 
 நிேவத் யம் nivēttiyam, ெப.(n.)

நிேவதனம் பாரக்்க ( ங்.);;see {}.

     [Skt. {} → த. நிேவத் யம்.]

நிேவதனஞ்ெசய்-
தல்

 
 நிேவதனஞ்ெசய்-தல் nivētaṉañjeytal, ெப.(n.)

நிேவ  பாரக்்க;see {}.

     [Skt. ni-{} → த. நிேவதனஞ்ெசய்-தல்.]

718

www.valluvarvallalarvattam.com 18154 of 19068.



நிேவதனப்பாவா
ைட

 
 நிேவதனப்பாவாைட nivētaṉappāvāṭai, ெப.(n.)

   கட க்  இ ம் ெப ம்பைடயல்; food-offerings on a large scale, made to a deity, (LOC.);.

     [Skt. {} → த. நிேவதனம்+ பாவாைட.]

நிேவதனம்

நிேவதனம் nivētaṉam, ெப.(n.)

   1. ஒப்  க்ைக; offerings, dedicating.

   2. கட  க் ப் பைடக் ம் அ ; offering of rice, etc, made to a deity.

     "நிேவதனஞ் ெசய்தான்" (ேச . சங்கர.85);.

     [Skt. {} → த. நிேவதனம்.]

நிேவ -த்தல்

நிேவ -த்தல் nivētittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   பைடயல் பைடத்தல்; to dedicate, offer to a deity, as food.

     [Skt. ni-vid → த. நிேவ -த்தல்.]

நின்மலசாக் ரம்

நின்மலசாக் ரம் niṉmalacākkiram, ெப.(n.)

    வெப மான  அ ளால் சத்தா  சயங்கைளச ் வாகாரமாக ம்,  சய கங் கைளச ்
வானந்தமாக ம் அ ப க் ம் த்தாவத்ைதவைக ( . .4, 34,  வாக்.);;

நின்மல த்

நின்மல த்  niṉmalasuḻutti, ெப.(n.)

   ஆன்மா ஞா , ஞானம், ேஞயம் என்ற ேவ  பட்ட அ டன் அ ண்மயமா ச ் கத்ைத 
ய ப க் ம் த்தாவத்ைத வைக ( . . .34,  வாக்.);;     [Skt. nir-mala → த. நின்மல த் .]

நின்மலெசாப்பன
ம்

நின்மலெசாப்பனம் niṉmalasoppaṉam, ெப.(n.)

ஆதன் (ஆன்மா); அ ளிடத்ேத நின்  அதைன ண ம் த்தாவத்ைத வைக ( . . .34,  வாக்.); ({}.);,

 a condition of the sould in its uplifted state when it gets a vision of the Divine Grace, one of five {}, q.v.

     [Skt. nir-mala → த. நின்மலெசாப்பனம்.]

நின்மல ரியம்

நின்மல ரியம் niṉmaladuriyam, ெப.(n.)

   ஆதனின் (ஆன்மா ன்); மலங்கழல அதற்  ஆனந்தெவாளி ேதான் தலா ய த்தா வத்ைத வைக 
( . . .34,  வாக்.);;     "Light of Bliss", one of five {}.

     [Skt. nir-mala → த. நின்மல ரியம்.]

நின்மல ரியா த
ம்

நின்மல ரியா தம் niṉmaladuriyādīdam, ெப.(n.)

   ெபா ள் - ெபா ள் நாட்டம் (ஞா  ேஞயம்); என்ற ேவ பாடற்  (ஆன்மா); ஆதன் ஆனந்த மயமா  
ளங் ம் த்தாவத்ைத வைக ( . . .34,  வாக்.);;     [Skt. nir-mala → த. நின்மல ரியா தம்.]

நின்மலம்

 
 நின்மலம் niṉmalam, ெப.(n.)

   மா ன்ைம; purity.

     [Skt. nir-mala → த. நின்மலம்.]

நின்மலரசம்

நின்மலரசம் niṉmalarasam, ெப.(n.)

   பத்  வைக சாற் ச ்சத் க்களில் ஒன்  (இ  சாரைணக் த ம். இைத 201தரம் சாரைணத் ரத்்தால் 
(ககனம்); வான்வ ேய பாயலாம் எனக் க தப்ப வ ;

நின்மலன்

நின்மலன் niṉmalaṉ, ெப.(n.)

   1. அ க்கற்ற வனா ய கட ள்; God, as immaculate.

     "நின்மலா ேபாற்  ேபாற் " ( வாச.5, 61);

   2. அ கன் ( டா.);; arhat.

     [Skt. nir-mala → த. நின்மலன்.]
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நின்மலாவத்ைத

நின்மலாவத்ைத niṉmalāvattai, ெப.(n.)

   சாக் ர தலா ள்ள ஐந்  வைகயான உ ர ்நிைலத ்ெதால்ைலகைள நீக் வதற்காக அைட ம் 
நிைலகள்;   2. நின்மலசாக் ரம்; soul coming to a full vision.

   3. நின்மலெசாற்பனம்; sould being affected by dream.

   3. நின்மல த் ; insensibility to sinful disires.

   4. நின்மல ரியம்; reaching the regions of happiness.

   5. நின்மல ரியா தம்; enjoying transcend- dental bliss which is the highest state of the soul free from all corporal 
entanglements (சா.அக.);.

நின்ம

நின்ம  niṉmali, ெப.(n.)

    ல்வம் (நாம ப. 289);; sacred bael.

     [Perh. nir-mala → த. நின்ம .]

நின்மா யம்

நின்மா யம் niṉmāliyam, ெப.(n.)

நிரம்ா யம் பாரக்்க;see {}.

     "எந்ைத நின்மா யங் கவரந்்தனன்" (கா க. வ.வா .38);.

     [Skt. nir-malya → த. நின்மா யம்.]

நின் தம்
நின் தம் niṉmidam, ெப.(n.)

நி தம் (நாம ப.691); பாரக்்க;see nirumidam.

நின்

நின்  niṉmidi, ெப.(n.)

   1. உண்டாக் ைக; formation, creation, making.

   2. ெதாடக்கம்; beginning.

     "நின்  ன்  ரப்ா ன் " (மணிேம.30, 37);.

     [Skt. nir-miti → த. நின் .]

நின் டன்

நின் டன் niṉmūṭaṉ, ெப.(n.)

    டன்; absolute fool.

     "நிலமத்தைன ெபான்ைன நின் டரக்் ந்தால்" ( மந். 5௦1);.

     [Skt. nir-{} → த. நின் டன்.]

நின்னாமன்

நின்னாமன் niṉṉāmaṉ, ெப.(n.)

   1. ெபயரில் லாதவன், அ கன் ( டா.);; arhat, as nameless.

   2.  வன் (நாம ப.16);;{}.

     [Skt. nir-{} → த. நின்னாமன்.]

நினாதம்

 
 நினாதம் niṉātam, ெப.(n.)

   ஓைச ( ன்.);; sound, noise.

     [Skt. ni-nada → த. நினாதம்.]

நீசக் ரகம்

நீசக் ரகம் nīcaggiragam, ெப.(n.)

   1. நட்  நிைல ல் இல்லாதேகாள் (நீசத் தானத் க் ம் ரகம்);;   2. நிழல் ேகாள் களான ரா  
ேக கள்; nodes of the moon (யாழ்.அக.);.

     [Skt. {}+ → த. நீசக் ரகம்.]
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நீசத்தானம்

 
 நீசத்தானம் nīcattāṉam, ெப.(n.)

   ேகாளின் உசச்த் ற்  ஏழாவதான இடம்; position of the planets in the seventh house from the uccam, considered 
weak.

     [Skt. {}+ → த. நீசத்தானம்.]

நீசப்ப -தல்

நீசப்ப -தல் nīcappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ஈனப்ப தல்; to become base, vile or degraded, as by mean or improper actions.

   2. நீசத்தானழ தல்;     [Skt. {} → த. நீசம்+ப -,]

நீசபங்கரசேயாகம்

நீசபங்கரசேயாகம் nīsabaṅgarasayōkam, ெப.(n.)

   கணிய ஒகவைக ள் (ேசா ட ேயாகவைக ள்); நன்ைம பயப்ப ெதான்  (ெபரியவ .144);;     [Skt. 
{}+yoga → த. நீச பங்கராேயாகம்.]

நீசரா

 
 நீசரா  nīcarāci, ெப.(n.)

   நீசத்தானம் பாரக்்க;     (C.G.); see {}.

     [Skt. {} → த. நீசரா .]

நீசவாகனம்

 
 நீசவாகனம் nīcavākaṉam, ெப.(n.)

   க ைத ( ன்.);; ass, as a mean conveyance.

     [Skt. {} → த. நீசவாகனம்.]

நீசன்

நீசன் nīcaṉ, ெப.(n.)

   1. இ ந்ேதான்; low, vile person.

     "நீசர ்ெவ ளி ெக ங்கால ன் ப் பரக் ம்" (நால , 68);.

   2. நீசக் ரகம், 1 பாரக்்க (Astrol.); see {}.

     [Skt. {} → த. நீசன்.]

நீதப் ைழ

 
 நீதப் ைழ nītappiḻai, ெப.(n.)

நீ க்ேக  பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {}+ → த. நீதப் ைழ.]

நீதம்

நீதம் nītam, ெப.(n.)

   1. த யான ; that which is suitable, proper.

     "அ ளாய் நிற் ம்நிைல கற்ப ேவ நீதம்" (தா .பராபர. 353);.

   2.  ைறைம (நீ );; propriety, justice.

     "ெபால்லாத ேசெயனில் தாய்தள்ளனீதேமா" (தா .  கவாரி.3);.

   3. தவசம் (தானியம்); (யாழ்.அக.);; grain.

   4. நற்ேப  (பாக் யம்); (யாழ்.அக.);; prosperity.

     [Skt. {} → த. நீதம்.]
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நீதம்பாதம்

 
 நீதம்பாதம் nītambātam, ெப.(n.)

    ைறைம (நீ );; justice (Loc.);.

     [Skt. {}+Perh.{} → த. நீதம்பாதம்.]

நீதவான்

நீதவான் nītavāṉ, ெப.(n.)

   1. நீ மான் பாரக்்க;see {} (colloq.);.

   2. நியாயா  ப  ( ன்.);; judge.

     [Skt. {} → த. நீதவான்.]

நீதன்

நீதன்1 nītaṉ, ெப.(n.)

நீ மான் பாரக்்க;see {}.

     "நீதன்...  ன்ேமத ர் ரக்க ைவத் " (ேச . ைதகண்ட.9);.

     [Skt. {} → த. நீதன்1.]

 நீதன்2 nītaṉ, ெப.(n.)

   நீசன்; low, vile person.

     "நீதரல்லார ்ெதா மாம கல்" (ேதவா. 660, 10);.

     [Skt. {} → த. நீதன்2.]

நீதாசனம்

 
 நீதாசனம் nītācaṉam, ெப.(n.)

   வழக் மன்றம் (யாழ்.அக.);; court of justice.

     [Skt. {} → த. நீதாசனம்.]

நீ

நீ  nīti, ெப.(n.)

   1. நயன், நியாயம்; equity, justice.

     "நீ யாவன யாைவ  நிைனக் ேலன்" ( வாச.26, 2);.

   2.  ைறைம; discipline.

     "கட்டைம நீ தன்ேமற் காப்பைமந் " ( வக. 1145);.

   3. ஒ க்கெந ; right conduct, morality.

     "நீ யா லவரக்டம்ைமப் பணிந் " (ெபரிய . த த்தாட.்197);.

   4. ெமய் ( ங்.);; truth.

   5. உலகத்ேதா  ெபா ந் வைக ( றள்.97, உைர);; conformity with the ways of the world.

   6. இயல் ; nature.

     "ஊர் ற் ேசற  நீ யா ம்" (நம் யகப்.83);.

   7. த மசாத் ரம்; law.

     "உணரந்்தாய் மைறநான்  ேமா னாய் நீ " ( வ்.இயற்.2, 48);.

   8. நடத் வ  ( .ேபா.பா. பக்.20,  வா நா.);; that which guides.

   9. வ வைக (உபாயம்);; means, contrivance.

     "உலகெமல்லா மாண் ட ைளக்  நீ " ( வக.755);.

   10. பாரவ்  ( ரம் . க்.21);;{}.
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நீ க்ேக

நீ க்ேக  nītikāṭu, ெப.(n.)

   1. நியாயத் தவ ; injustice, illegality.

   2. ஒ க்கத் தவ ; immorality.

த.வ.  ைறேக

     [Skt. {}+ → த. நீ க்ேக .]

நீ கரத்்தா

 
 நீ கரத்்தா nītigarttā, ெப.(n.)

    ைற மன்றத் தைலவர;் judge (pond.);.

     [Skt. {}+ → த. நீ கரத்்தா.]

நீ கர்மம்

நீ கரம்ம் nītigarmam, ெப.(n.)

   ப  ேனாரங் ல நீள ள்ள ைல நா ற் ெச த்  வாய் வ யாக வாங் ைக 
(ேயாகஞான.பக்.33);; inserting a thread 11 inches long through the nostril and drawing it out of the mouth.

     [Skt. {}+ → த. நீ கரம்ம்.]

நீ ெகட்டவன்

 
 நீ ெகட்டவன் nītigeṭṭavaṉ, ெப.(n.)

    ைறைம தவ யவன்; unjust man.

     [Skt. {} → த. நீ +ெகட்டவன்.]

நீ ேகள்-தல் 
(நீ ேகட்டல்)

நீ ேகள்-தல் (நீ ேகட்டல்) nītiāḷtalnītiāṭṭal,    12 ெச. . .(v.i.)

   வழக்  சாரித்தல் ( ன்.);; to hear or try a case.

த.வ. வழக்  ேநர ்ேகட்டல்

     [Skt. {} → த. நீ +ேகள்-,]

நீ செ்சல்வம்

நீ செ்சல்வம் nīticcelvam, ெப.(n.)

   தைல ம ப்  (ெசௗளம்);; tonsure ceremony of a child.

     "தைல ன்றா நீ செ்சல்வம் ேமன்ேமனீந் " ( வக.366);.

     [Skt. {} → த. நீ +ெசல்வம்.]

நீ சாத் ரம்

 
 நீ சாத் ரம் nīticāttiram, ெப.(n.)

   அ  பத்  நா  கைலக ள் அர யல் பற் ய சாத் ரம் ( ன்.);; science of polity, one of {}-kalai.

     [Skt. {} → த. நீ சாத் ரம்.]

நீ சாரம்

 
 நீ சாரம் nīticāram, ெப.(n.)

   நீ  ல்களில் ஒன்  (யாழ்.அக.);; a diactic work.

     [Skt. {} → த. நீ + சாரம்]

நீ த்ெதா ல்

 
 நீ தெ்தா ல் nītittoḻil, ெப.(n.)

   ஒ வ க்  உரிய ெசய்ைக ( ன்.);; one's proper or professional duty.

     [Skt. {} → த. நீ +ெதா ல்.]
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நீ நியாயம்

நீ நியாயம் nītiniyāyam, ெப.(n.)

   1. நீ  ைற; justice and reason.

   2. சட்ட ட்டங்கள்; law, legislative enactments.

   3.  ைறமன்ற ஒ ங் ; practice or procedure in the courts of law.

த.வ.  ைறைம ஒ ங்

     [Skt. {}+ → த. நீ நியாயம்.]

நீ ல்

நீ ல் nītinūl, ெப.(n.)

   1. அறப் ெபா ள் கைளக் பற் க் ம் ல்; science of polity and ethics.

     " யாழெவள்ளிகள் ணி  ெதா த் ப் பன்னீ  ைடயார ் யவா " ( றள், 662, உைர);.

   2. சட்ட ல் ( ன்.);; legal treatise.

த.வ.  ைற ல், அற ல்

     [Skt. {} → த. நீ + ல்.]

நீ லன்

நீ லன் nītinūlaṉ, ெப.(n.)

   1. நியாயப் ரமாணிகள் ( ன்.);; legislator.

   2. அ கன் (ச .);; Arhat.

     [Skt. {} → த. நீ + லன்.]

நீ ெந

 
 நீ ெந  nītineṟi, ெப.(n.)

   நல்ெலா க்கம் ( ன்.);; morality, moral conduct.

த.வ. நன்ென

     [Skt. {} → த. நீ +ெந .]

நீ ம

 
 நீ ம  nīdimadi, ெப.(n.)

   ேமள கரத்்தாக்க ள் ஒன்  (சங்.சந்.);;

நீ மான்

 
 நீ மான் nītimāṉ, ெப.(n.)

   நன்ென  நிற்ேபான்; just righteous man. nom. masc. sing. of {}-mat.

     [Skt. {} → த. நீ மான்.]

நீ ய ப

 
 நீ ய ப  nīdiyadibadi, ெப.(n.)

    ைறமன்ற ந வர;் judge.

     "நீ ய ப  நா ணர் ர"் (ேவதநாயகம்);.

     [Skt. {}+ → த. நீ +அ ப .]

நீ ய ந்ேதான்

 
 நீ ய ந்ேதான் nītiyaṟindōṉ, ெப.(n.)

   அைமசச்ர ்( ன்.);; minister of state.

     [Skt. {} → த. நீ +அ ந்ேதான்.]
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நீ ெயா ங்

 
 நீ ெயா ங்  nītiyoḻuṅgu, ெப.(n.)

நீ ெந  பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. நீ +ஒ ங் .]

நீ ராசா

 
 நீ ராசா nītirācā, ெப.(n.)

நீ ய ப  பாரக்்க (j.);;see {}.

     [Skt. {} → த. நீ ராஜா.]

நீ வ

 
 நீ வ  nītivaḻu, ெப.(n.)

    ைறைமத ்தவ ; injustice.

த.வ.  ைறேக

     [Skt. {} → த. நீ +வ .]

நீ வான்

நீ வான் nītivāṉ, ெப.(n.)

   1. நீ மான் பாரக்்க;see {}.

   2. நீ ய ப  (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. நீ வான்.]

நீ ளக்கம்

 
 நீ ளக்கம் nītiviḷakkam, ெப.(n.)

    ைற மன்றத் ல் ெசய் ம் ைற, ேநரே்கட்  ( சாரைண); (யாழ்.அக.);; inquiry or trial of a suit or case.

     [Skt. {} → த. நீ + ளக்கம்.]

நீ ளங் -தல்

நீ ளங் -தல் nīdiviḷaṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

நீ ேகள் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. நீ + ளங் -,]

நீ னி

நீ னி nītiṉi, ெப.(n.)

    ைறைம தவறாதவள் (நன். 146, ம ைல);; she who is just.

     [Skt. {} → த. நீ னி.]

தனக்காரன்

தனக்காரன் nūtaṉakkāraṉ, ெப.(n.)

தனன், 3 ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த.  தனக்காரன்.]

தனம்

தனம் nūtaṉam, ெப.(n.)

   1.  ைம ( வா.);; newness, novelty, strangeness.

   2.  ய ; anything new, un common or extra- ordinary.

     "ெநாய்யப் பஃ  தனஞ் சாத் னார"் (கந்த .ேதவ ரி.26);.

     [Skt. {} → த.  தனம்.]

தனம் -த்தல்

தனம் -த்தல் nūtaṉamviḍuttal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ஆரவ்மான கைதகள்  ம ழ் த்தல் (j.);; to amuse with curious stories.

     [Skt. {} → த.  தனம்+ -,]
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தனன்

தனன் nūtaṉaṉ, ெப.(n.)

   1.  யவன்; new- comer.

   2.  யனவற் ல் ப்ப ைடயவன்; person fond of curiosities.

   3.  ய ெசய் கைள உண்டாக் பவன்; innovator.

     [Skt. {} → த.  தனன்.]

தனி

தனி nūtaṉi, ெப.(n.)

   1.  ய ஆள்; new comer, stranger, male or female.

   2.  தனன், 3 பாரக்்க;see {}. [Skt. {} → த.  தனி.]

னைத

னைத nūṉadai, ெப.(n.)

    ைற ; defect.

     " வ க் ...  னைத ஆேரா த்த ன் வா த் ேரா களாய்" ( வசமவா.பக்.38);.

     [Skt. {} → த.  னைத.]

னா கம்

 
  னா கம் nūṉātigam, ெப.(n.)

    ைற ெசால் ங் ணம் ( ன்.);; finical criticism.

     [Skt. {} → த.  னா கம்.]

ேநத் ரஅ யந்த
ம்

 
 ேநத் ரஅ யந்தம் nēttiraabisiyandam, ெப.(n.)

   ஒ  கண்ேணாய், இதற்  கற் ர லாசத் , க க்காய், மரமஞ்சள், கா க்கல், இந் ப் , 
சமெனைடயாகத் தண்ணீரில் கண்க க் ப் பற் ப்ேபாட அ யந்தம் ணப்ப ம்; an eye disease. It is 
cured by applying of a paste of the drugs mentioned above with water (சா.அக.);.

     [ேநத் ரம் + அ யந்தம்]

ேநத் ரஉபத் ர
வாதம்

 
 ேநத் ரஉபத் ரவாதம் nēttiraubattiravātam, ெப.(n.)

கண்மயக்  வாதம் பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

     [ேநத் ரம் + உபத் ரவாதம்.]

ேநத் ரக்க ப்

 
 ேநத் ரக்க ப்  nēttirakkaḍuppu, ெப.(n.)

   கண்க ப் ; irritation of the eyes (சா.அக.);.

     [ேநத் ரம் + க ப் .]

     [Skt. {} → த. ேநத் ரம்]

ேநத் ரக்க நீர்

 
 ேநத் ரக்க நீர ்nēttirakkaḻunīr, ெப.(n.)

   கண்ேணா ல் கண்ைணக் க வ பயன் ப த் ம் ஒ  ம ந்  நீர;் lotion for cleaning the diseased eyes 
(சா.அக.);.
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ேநத் ரக்காப்

 
 ேநத் ரக்காப்  nēttirakkāppu, ெப.(n.)

   ேகா ல் ரத்் க்  ஒப்பைன ெசய்ைக; adoring an idol in the temple.

     [Skt. {} → த. ேநத் ரம் + காப் .]

ேநத் ரக்காப் ச்
சாத்

 
 ேநத் ரக்காப் சச்ாத்  nēttirakkāppuccāttu, ெப.(n.)

    ைலக்  அழ  ( ரத்் க்  அலங்கார); ெசய் ம் ெபா ட் க் ேகா ட ்கதைவ அைடக்ைக 
(இ.வ.);; closing the inner of a temple at certain times, as for adorning the deity (Loc.);.

     [ேநத் ரம்+காப் +சாத் .]

     [Skt. {} → த. ேநத் ரம்.]

ேநத் ரக் த்தல்

 
 ேநத் ரக் த்தல் nēttirakkuttal, ெப.(n.)

   கண் த்தல்; penetrating or pin prick pain in the eye (சா.அக.);.

     [ேநத் ரம் +  த்தல்.]

ேநத் ரக் தம்

 
 ேநத் ரக் தம் nēddirakkumudam, ெப.(n.)

   கண்ணின் க ல் சைத வளரச்் ; morbid growth of flesh over the pupil or in the black of the eye (சா.அக.);

     [ேநத் ரம் +  தம்.]

ேநத் ரங்காட்

 
 ேநத் ரங்காட்  nēttiraṅgāṭṭi, ெப.(n.)

ேநத் ரநாயகம் பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

     [ேநத் ரம் + காட் .]

ேநத் ரகண்

 
 ேநத் ரகண்  nēttiragaṇṭu, ெப.(n.)

   கண் ன ; itching of the eye (சா.அக.);.

     [ேநத் ரம் + கண் .]

ேநத் ரகம

ேநத் ரகம  nēttiragamali, ெப.(n.)

   1. ேநத் ரஞ் ட் ; a kind of plant.

   2. கண் ட் ப்  பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

ேநத் ரகாசம்

ேநத் ரகாசம் nēttirakācam, ெப.(n.)

   1. கண் ைர (கண்காசம்);; cataract.

   2. கண் ; opacity of the cornea.

   3. கண்காசம் பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

     [ேநத் ரம் + காசம்.]
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ேநத் ரசச்தம்

 
 ேநத் ரசச்தம் nēddiraccadam, ெப. (n.)

   கண்மடல் (யாழ்.அக.);; eye-lid.

     [Skt. {}+cata → த. ேநத் ரசச்தம்.]

ேநத் ரரசம்

 
 ேநத் ரரசம் nēttirarasam, ெப.(n.)

   கண்ணீர;் tears (சா.அக.);.

     [ேநத் ரம் + ரசம்.]

ேநத் ர ராவம்

 
 ேநத் ர ராவம் nēttirasirāvam, ெப.(n.)

   கண்ணினின்  நீ ம் ைள ம் வ ந்  ெகாண் க் ம் ஒ வைகக் கண்ேநாய்; an eye disease marked 
by slimy secretion and mucopurulent discharge from the eyes (சா.அக.);. 

     [ேநத் ரம் +  ராவம்.]

ேநத் ர க் லம்

 
 ேநத் ர க் லம் nēttirasukkilam, ெப.(n.)

   கண்ணினின்  ந் ைவப்ேபால் ெவண்ைம யான ப் ள்ள நீர ்வ ம் கண்ேணாய்; an eye 
disease attended with white slimy secretion from the eyes (சா.அக.);. 

     [ேநத் ரம் +  க் லம்.]

ேநத் ரச் டர்

 
 ேநத் ரச் டர ்nēttiraccuḍar, ெப.(n.)

   கற் ரம்; camphor (சா.அக.);.

     [ேநத் ரம் +  டர.்]

ேநத் ர ைல

 
 ேநத் ர ைல nēttiracūlai, ெப.(n.)

   கண்ணி ண்டா ம் த்தல் வ ; acute pain in the eyes (சா.அக.);. 

     [ேநத் ரம் +  ைல.]

ேநத் ரத்தம்பம்

 
 ேநத் ரத்தம்பம் nēttirattambam, ெப.(n.)

   வாதத் னால் கண்  உணரச்் யறல்; paralysis of the eye (சா.அக.);.

     [ேநத் ரம் + தம்பம்.]
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ேநத் ரத்தம்பவாத
ம்

ேநத் ரத்தம்பவாதம்1 nēttirattambavātam, ெப.(n.)

   கண்கைளக் ைகயால் தட ப் பாரக்் ல் ஒட்டாங் ளிஞ்சைலப் ேபால் ேதாற் ம்ப  தம் க் ம் 
ஒ வைகக் கண்ேணாய்; a disease in which the eye ball is so hardered that when touched, it makes one feel as if it is a 
brivalve shell. It is said to be due to windly humour of the system (சா.அக.);.

     [ேநத் ரம் + தம்பம் + வாதம்.]

 ேநத் ரத்தம்பவாதம்2 nēttirattambavātam, ெப.(n.)

   வடெமா ல் ரக்் த்தம்ப வாதம் எனக் ப் ம் உண  நைட த ய ற்றங்களினால் 
களின் லத் ல் வா  ந் , கண்,  வம், இைமயா ய இடங் களில் உணரச்் யற் , 

கண்கைளத் தம் க்கச ்ெசய் ம் ஒ  வைக ஊைத (வாத); ேநாய்; an eye disease marked by loss of sensation in 
the eye brows, eye lids and pupil. It is a kind of paralysis of the muscles of the eyes said to be due derangement of windy 
humour of the system arising from the errors in diet and defects of physical functions (சா.அக.);.

     [ேநத் ரம் + தம்பம் + வாதம்.]

ேநத் ரத்தர்ப்பண
ம்

 
 ேநத் ரத்தரப்்பணம் nēttirattarppaṇam, ெப.(n.)

   காற்ேறாட்டம்,  ம் ,   இைவ களில்லா டத் ல் ேநாயாளிைய ப க்க ைவத்  உ த்த மாைவ 
தண்ணீரில் ைசந்  இரண்  கண்கைளச ் ற் ம் பற் ப்ேபாட் , கண்கைள க்ெகாண்  
இளஞ் ள்ள ெநய்ைய இரப்ைப அ ம்வைர ஊற் ய ன் கண்கைள ெமள்ள ெமள்ளத் றந் டச ்
ெசய் ேமார ்ஆ ரே்வத பண் வ ைற; a treatment given in general to the diseases of the eye according to the 
process of Ayurveda. It is as follows. The patient is made to be down in a dustless room where there is no breeze. The flour 
of black gram mixed water is applied around the eyes and a lukeworm cow's ghee is poured on the eyes till the eye lids get 
completely immersed or covered with ghee. Then, the eyes are opened frequently so as to allow the ghee enter into the eyes 
(சா.அக.);.

     [ேநத் ரம் + தரப்்பணம்.]

ேநத் ரத் ர்

 
 ேநத் ரத் ர ்nēttirattimir, ெப.(n.)

   கண் ரம்; loss of vision or blindness due to the affection or loss of sensation in the optic nerve (சா.அக.);.

     [ேநத் ரம் +  ர.்]

ேநத் ரத் லக்கம்

 
 ேநத் ரத் லக்கம் nēttirattulakkam, ெப.(n.)

   கண் ளக்கம்; clearness of vision (சா.அக.);.

     [ேநத் ரம் +  லக்கம்.]

ேநத் ரத்ேதாசம்

ேநத் ரத்ேதாசம்1 nēttirattōcam, ெப.(n.)

   1. கண் க் ரிய அல்ல  ேவ  காரணங் களினால் ஏற்ப ம் ற்றங்கள்; natural or langenital 
predisposition to diseases of the eye.

   2. பாரை்வ ேதாஷம்; evil effects of malignant eyes (சா.அக.);.

     [ேநத் ரம் + ேதாஷம்.]

ேநத் ரேதாசம்

ேநத் ரேதாசம்2 nēttiratōcam, ெப.(n.)

   பாரை்வ மங்கல்; dimness of vision, defective sight.

     [ேநத் ரம் + ேதாஷம்.]

     [Skt. {} → த. ேநத் ரேதாசம்.]
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ேநத் ரதாரகா

 
 ேநத் ரதாரகா nēttiratārakā, ெப.(n.)

   மண்டலம்;   க ; black of the eye (சா.அக.);.

     [ேநத் ரம் + தாரகா.]

ேநத் ரநாயகம்

 
 ேநத் ரநாயகம் nēttiranāyagam, ெப.(n.)

   கண்கட் ப் ; a plant used in the abscess of the eye lids (சா.அக.);.

ேநத் ரநி மா

 
 ேநத் ரநி மா  nēttiranirumāli, ெப.(n.)

     சண்பகம்; cananga flower tree (சா.அக.);.

ேநத் ரேநாக்கம்

 
 ேநத் ரேநாக்கம் nēttiranōkkam, ெப.(n.)

   கண் பாரை்வ; eye sight, vision (சா.அக.);.

     [ேநத் ரம் + ேநாக்கம்.]

ேநத் ரேநாய்

ேநத் ரேநாய் nēttiranōy, ெப.(n.)

   1. கண்ேணாய்; disease of the eye in general.

   2. கண்வ ; pain in the eye (சா.அக.);.

     [ேநத் ரம் + ேநாய்.]

ேநத் ரப்பசை்ச

 
 ேநத் ரப்பசை்ச nēttirappaccai, ெப.(n.)

   க ரப்்பசை்ச; a fragrant plant used in perfumes (சா.அக.);.

     [ேநத் ரம் + பசை்ச.]

ேநத் ரப்படலம்

 
 ேநத் ரப்படலம் nēttirappaḍalam, ெப.(n.)

   ெவள் ல் மா பட ம் ஒ  வைகக் கண்ேணாய்; coats or films over the sclerotic of the eye (சா.அக.);.

     [ேநத் ரம் + படலம்.]

ேநத் ரப்பால்

 
 ேநத் ரப்பால் nēttirappāl, ெப.(n.)

   பனங்கள்; palmyra toddy (சா.அக.);.

     [ேநத் ரம் + பால்.]

ேநத் ரப்

 
 ேநத் ரப்  nēttirappiḍi, ெப.(n.)

   ேகா ல் ரத்் ன் கண்மடல்களிற்சாத் ம் உயரந்்த வாசைனச ்சந்தனத்தாலா ய காப் ; the well 
ground perfumed sandal paste used in adorning the eyes of an idol (Loc.);.

     [ேநத் ரம் +  .]

     [Skt. {} → த. ேநத் ரம்.]
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ேநத் ரப் ண்டம்

 
 ேநத் ரப் ண்டம் nēttirappiṇṭam, ெப.(n.)

   கண் ; eye ball (சா.அக.);

     [ேநத் ரம் +  ண்டம்.]

ேநத் ரப் ைக

 
 ேநத் ரப் ைக nēttirappugai, ெப.(n.)

   கண் ைகசச்ல்; smoky affection of the eye (சா.அக.);.

     [ேநத் ரம் +  ைக.]

ேநத் ர ரியந்தம்

 
 ேநத் ர ரியந்தம் nēttirabiriyandam, ெப.(n.)

   கைடக்கண்; corner of the eye (சா.அக.);.

ேநத் ரபடலேராக
ம்

 
 ேநத் ரபடலேராகம் nēttirabaḍalarōkam, ெப.(n.)

   கண்ேணாய் வைக (M.L.);; cataract.

     [ேநத் ரம் + படலம் + ேராகம்.]

     [Skt. {} → த. ேநத் ரம்.]

     [Skt. roha → த. ேராகம்.]

ேநத் ரபாடவம்

 
 ேநத் ரபாடவம் nēttirapāṭavam, ெப.(n.)

   கண்ணின் பாரை்வத் றன்; keen eyesight, strong power of vision.

     [Skt. {} → த. ேநத் ரபாடவம்.]

ேநத் ர ண்டம்

ேநத் ர ண்டம் nēttirabiṇṭam, ெப.(n.)

   1. கண்  (யாழ்.அக.);; eye-ball.

   2.  ைன; cat.

     [Skt. {} → த. ேநத் ர+ ண்டம்.]

ேநத் ர ந்

ேநத் ர ந் 1 nēttirabindu, ெப.(n.)

   கண் க்  ம் ம ந்  (இக்.வ.);; medicinal solution for the eye.

     [Skt. {} → த. ேநத் ர ந் .]

 ேநத் ர ந் 2 nēttirabindu, ெப.(n.)

   கண் வப் ; inflammation of the eye (சா.அக.);

     [ேநத் ரம் +  ந் .]

ேநத் ர ட்

 
 ேநத் ர ட்  nēttirabuṭṭi, ெப.(n.)

   ெசங்கத்தாரி; false peacock's foot tree (சா.அக.);.
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ேநத் ர ைள

 
 ேநத் ர ைள nēttirapūḷai, ெப.(n.)

   கண் ைளச ்ெச ; long leaved trumpet plant (சா.அக.);.

     [ேநத் ரம் +  ைள.]

ேநத் ரம்

ேநத் ரம்1 nēttiram, ெப.(n.)

   1. கண் ( வா.);; eye.

   2. ம ர் க்கண்; peacock-eye.

     " ள்பங்  ேநத் ரத்தா லணிந் " ( வ். ெபரியாழ்.3, 4, 5);.

   3. பட்டாைட ( வா.);; silk cloth.

     "காம் ெனா  ேநத் ரங்கள் பணித்த ள ேவண் ம்" (ேதவா.676, 2);.

   4. ேநத் ர த் ைர (சதா வ.130, உைர); பாரக்்க;see {}-muttirai ({});.

     [Skt. {} → த. ேநத் ரம்.]

 ேநத் ரம்2 nēttiram, ெப.(n.)

   1. கண்ேவர;் nerves and blood vessels of the eye.

   2. ம ந் கைள ஆசன வ யாய் உள்ேள கட் வதற்காக அைமத்த ஓர ்க ; an apparatus for introducing 
or throwing liquid into the rectum (சா.அக.);.

ேநத் ரமங்களம்

 
 ேநத் ரமங்களம் nēttiramaṅgaḷam, ெப.(n.)

    ைல த யவற் ற் க் கண் றந்  ைக (நயனேமாடச்ம்);; forming the eyes of an image or picture.

     [ேநத் ரம் + மங்கலம்.]

     [Skt. {} → த. ேநத் ரம்.]

ேநத் ரமஞ்சம்

 
 ேநத் ரமஞ்சம் nēttiramañjam, ெப.(n.)

    ளிைற; an unknown plant (சா.அக.);.

ேநத் ரம த் வம்

 
 ேநத் ரம த் வம் nēttiramaruttuvam, ெப.(n.)

   கண் ம த் வம் (ைவத் யம்);; ophthalmic treatment (சா.அக.);.

ேநத் ரமலம்

 
 ேநத் ரமலம் nēttiramalam, ெப.(n.)

   கண் ைள; gummy secretions from the eye- muco parulence (சா.அக.);.

ேநத் ரமா

 
 ேநத் ரமா  nēttiramāli, ெப.(n.)

     சண்பகம்; cananga flower tree (சா.அக.);.

ேநத் ர த் ைர

ேநத் ர த் ைர nēttiramuttirai, ெப.(n.)

    ண்  ரைல ம் ெப ரைல ங் ட்  ந வ ள்ள ன்  ரைல ம் உயர நி ரத்் க் 
கண் க்  எ ரிற்காட் ம் த் ைர வைக (ெசந்.x, 424);;     [Skt. {} → த. ேநத் ர+ த் ைர.]
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ேநத் ரேப

 
 ேநத் ரேப  nēttirapēti, ெப.(n.)

   கண்களில் நிற் ம் மா நீர ்கழ ம்ப  கண் க் த் தட ம ந் ; a collyrium to the eyes for purpose of bring 
out the collection of morbid fluid (சா.அக.);.

ேநத் ரரா

 
 ேநத் ரரா  nēttirarāci, ெப.(n.)

   இ வாட் ; a kind of jasmine (சா.அக.);.

ேநத் ரேராகம்

 
 ேநத் ரேராகம் nēttirarōkam, ெப.(n.)

   கண்ேணாய்; disease around the eye (colloq.);.

     [Skt. {}+ → த. ேநத் ரேராகம்.]

ேநத் ரவரத்்தமம்

ேநத் ரவரத்்தமம் nēttiravarttamam, ெப.(n.)

   1. கண்ணிைம; eye laid.

   2. கண்ணிைம ேநாய் (ேராகம்);; diseases of the eye lid.

   3. கண்ணின் ைள ( வாரம்); அல்ல  ைர; the course of a sinus or cavity occuring in the region of the eyes 
(சா.அக);.

ேநத் ரவ

ேநத் ரவ  nēttiravali, ெப.(n.)

   1. கண்வ ; eye pain.

   2. கண்வ ப் ஞ்ெச ; a flowering plant used in eye disease.

   3. கண் வத்தல்; inflammation of the eye (சா.அக.);.

ேநத் ரவா

ேநத் ரவா 1 nēttiravāyu, ெப.(n.)

   1. கண்ணரம் வ ; neuralgia around the eyes.

   2. கண்ேணாய் வைக ( ன்.);; ophthalmia.

     [Skt. {} → த. ேநத் ரவா .]

 ேநத் ரவா 2 nēttiravāyu, ெப.(n.)

   வா க் ேகாளா னாேலற்ப ம் கண்ேணாய்; a disease of the eye due to the derangement of vayu in the system 
inflammation of the eyes (சா.அக.);.

ேநத் ரவாைழ

 
 ேநத் ரவாைழ nēttiravāḻai, ெப.(n.)

   ேமற் ைசக் கடற்கைரத் ேதசங்களில் (மைலயாளத் ல்);  ைளவ ம், ேநாய  கா க்க ேவண்  
ட் க் க சைமப்ப மான வாைழ ற் கைடப்பட்ட வைக (சா );; an inferior special of plantain tree grown in 

the western coast (Malabar);. It is baked and used in curries as a preventive for diseases. Chips prepared out of it are very 
tasty, ripe fruits are also eaten

ேநத் ர

 
 ேநத் ர  nēddiravidi, ெப.(n.)

   கண்ேணாய் கைளப் பற் ய ல் (யாழ்.அக);; a treatise on diseases of the eye.

     [Skt. {}+vidhi → த. ேநத் ர .]
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ேநத் ர ரணம்

 
 ேநத் ர ரணம் nēttiraviraṇam, ெப.(n.)

   கண்ணின் ரணம்; ulceration of the eye (சா.அக.);.

ேநத் ர ரணம்
ேபாக்

 
 ேநத் ர ரணம்ேபாக்  nēttiraviraṇambōkki, ெப.(n.)

   சத ப்ைப சக்களத்  எனப்ப ம் காட் ச ்சத ப்ைப; a plantakin to common dill (சா.அக.);.

ேநத் ர பத் ர
வாதம்

 
 ேநத் ர பத் ரவாதம் nēttiravubattiravātam, ெப.(n.)

கண்மயக் வாதம் பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

ேநத் ரைவத் யம்

 
 ேநத் ரைவத் யம் nēttiravaittiyam, ெப. (n.)

   கண் ம த் வம்; ophthalmic treatment (சா.அக.);.

ேநத் ரைவத் ய
ன்

 
 ேநத் ரைவத் யன் nēttiravaittiyaṉ, ெப. (n.)

   கண் ம த் வன் ( ன்.);; eye-doctor.

த.வ. கண் ம த் வன்

     [Skt. {]+vaidya → த. ேநத் ரைவத் யன்.]

ேநத் ராஞ்சனம்

ேநத் ராஞ்சனம்1 nēttirāñjaṉam, ெப. (n.)

   கண்ம ந்  வைக (யாழ்.அக.);; a medicine for the eye.

     [Skt. {} → த. ேநத் ராஞ்சனம்.]

 ேநத் ராஞ்சனம்2 nēttirāñjaṉam, ெப.(n.)

   1. கண்ம ந் ; collyrium for the eye salve.

   2. இைமையப் பற் ய ஒ வைகக் கண்ேணாய்; a disease of the eye lid.

   3. கண்ணி ம் ஒ  மந் ரீக ைம; a magic paint used for finding hidden treasured by applying it to the eye 
(சா.அக.);.

 ேநத் ராஞ்சனம்3 nēttirāñjaṉam, ெப.(n.)

   க டப் பாரை்வக்  ( ட் க்க);ச ்சமானமான பாரை்வ ைடப்பதாகக் க தப்ப ம் நாக ந் ரம், 
இரசகற் ரம், ெவண்காரம், சவ் ராஞ்சனம், ப காரம், தாம் ர பற்பம், அய ந் ரம், பசை்சக் 
கற் ரம், க ேரா ணி, ேதத்தாங்ெகாடை்ட, இந் ப் , பால் த்தம்,  ரிக ,  ரிபலம், அ ம ரம் 
சம ைட ெகாண்  ங்கம் படை்டச ்சாற் லைரத்  மாத் ைர ெசய்  கண்ணிற் ம் க ங்கம்; a pill 
rubbed with water and applied to the eyes to improve its vision. It is prepared with various drugs as mentioned in the text 
above (சா.அக.);.

ேநத் ரா

 
 ேநத் ரா  nēttirāti, ெப.(n.)

   ேநாக்  ேநாக் ச ்ெச ; an unknown plant probably used to improve the vision (சா.அக.);.

     [ேநத் ர +ஆ .]
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ேநத் ரராம்

 
 ேநத் ரராம்  nēttirarāmbu, ெப.(n.)

   கண்ணீர;் tears (சா.அக.);.

ேநத் ராமயம்

 
 ேநத் ராமயம் nēttirāmayam, ெப.(n.)

   கண் வ ம் பற் ய ேநாய்; a disease affecting the whole eye (சா.அக.);.

     [Skt. {} → த. ேநத் ராமயம்.]

ேநத் ரா யம்

 
 ேநத் ரா யம் nēttirāmiyam, ெப.(n.)

   ேநத் ராமயம்; which see (சா.அக.);.

     [ேநத் ரம் + ஆ யம்.]

ேநத் ராரி

ேநத் ராரி1 nēttirāri, ெப.(n.)

   கள்ளி (L.);; spurge.

     [Skt. {} → த. ேநத் ராரி.]

 ேநத் ராரி2 nēttirāri, ெப.(n.)

   கள்ளி மரம்; any spurge tree (சா.அக.);.

ேநத் ரா டதம்

 
 ேநத் ரா டதம் nēddirāvuḍadam, ெப.(n.)

   கண் ம ந்  (ேநத் ரா டதம்);; medicines (சா.அக.);

     [ேநத் ரம் + அ டதம்.]

     [Skt. {}+ausadha → த. ேநத் ரா டதம்.]

ேநத் ரானந்தம்

 
 ேநத் ரானந்தம் nēttirāṉandam, ெப.(n.)

ேநத் ேராற்சவம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {}-nanda → த. ேநத் ரானந்தம்.]

ேநத் ேராற்சவம்

 
 ேநத் ேராற்சவம் nēttirōṟcavam, ெப.(n.)

   கண் க்  ப்பமான காட்  (யாழ்.அக.);; sight pleasing to the eyes.

     [Skt. {}+ut-sava → த. ேநத் ரம் + உற்சவம்.]

ேநத் ெரளசதம்

 
 ேநத் ெரளசதம் nēddireḷasadam, ெப.(n.)

   ேநத் ரா டதம்; medicines applicable to the diseases of the eye (சா.அக.);.

     [ேநத் ரம் + அ ஷதம்.]
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ேநதா

ேநதா nētā, ெப.(n.)

   தைலவன்; ruler, master, lord.

     "நிைனந்தளித் ரளிக்  ேநதாவா " (ேவதாரணி ரவா.6);.

     [Skt. {}.nom.sing. of {} → த. ேநதா.]

ேந

ேந 1 nēti, ெப.(n.)

    ைற; routine duty.

     "ேந மதகைல யாரவார" ( ப் .394);.

     [Skt. niyati → த. ேந 1.]

 ேந 2 nēti, ெப.(n.)

     'இன்னப யன் ' எனப் ெபா ள்ப ம் வடெமா தெ்தாடர ்(சங்.அக.);;

 a Sanskrit phrase meaning 'not like this'.

     [Skt. {} → த. ேந 2.]

ேநபத் யம்

ேநபத் யம் nēpattiyam, ெப.(n.)

   1. அலங் காரம் (இலக்.அக.);; decoration.

   2. ேவடம் (இலக்.அக.);; guise, dress.

   3. நாடகவரங் ல் ேவடம் ம் மைற டம் (இலக்.அக.);; place behind the stage, tiring-house.

   4. நாடக ேமைட (இக்.வ.);; stage.

     [Skt. {} → த. ேநபத் யம்.]

ேநபாளங்க ம்

 
 ேநபாளங்க ம்  nēpāḷaṅgarumbu, ெப.(n.)

   ேநப்பாள ேதசத் ல் ைள ம் க ம் ; sugarcane grown in Nepal (சா.அக.);.

     [ேநபாளம்+க ம் .]

ேநபாளேவம்

 
 ேநபாளேவம்  nēpāḷavēmbu, ெப.(n.)

   ேநப்பாளத் ல் ைள ம் ேவப்பமரம்; margosa tree of Nepal (சா.அக.);. [ேநபாளம் + ேவம் .]
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ேநமகம்

ேநமகம்1 nēmagam, ெப.(n.)

   1. அமரத்்தம்; appointment.

   2.  ரம்ானம் ( ன்.);; deter- mination.

   3.  மண உ  ( ன்.);; betrothal.

   4. காணிக்ைக ேநரந்் ைவக்ைக (இ.வ.);; dedication to a deity.

   5. ஒ ங் ; orderliness.

     "ேநமகஞ் ேசர ் த் ப்பவளம்" (ெகாண்டல் .406);.

     [Skt. {} → த. ேநமகம்1.]

 ேநமகம்2 nēmagam, ெப.(n.)

   இ ப் டம்; hall, residence.

     "நீதாென ந்த  ேநமகத் ன்" (ெகாண்டல் .58);.

     [Skt. nigama → த. ேநமகம்2.]

ேநமநிட்ைட

 
 ேநமநிடை்ட nēmaniṭṭai, ெப.(n.)

   ேநான் கைள ( ரதங்கைள); உ ேயா  ெசய்ைக; rigid observance of prescribed rites.

     [Skt. niyama – {} → த. ேநமநிடை்ட.]

ேநமம்

ேநமம்1 nēmam, ெப.(n.)

   1. பணியமரத்்தம்; appointment.

   2. நாடக் மங்க ம் கைடப்  (நியமங்);க ம்; daily rites and obser- vances.

   3.  ைறைம; regulation.

     "ேநமக்கைல மக ம்" (ெகாண்டல் .8);.

   4. ஊழ் ( ன்.);; destiny, fate.

     [Skt. niyama → த. ேநமம்1.]

 ேநமம்2 nēmam, ெப.(n.)

   1. ேநரம் (யாழ்.அக.);; time.

   2. சா ங்காலம்; evening.

   3. பங் ; share.

   4.  ளப் ; fissure.

   5. ேவர;் root.

   6. ேம டம்; upper part.

   7. ேவ ; hedge, fence.

   8. ஏமாற் ைக; cheating.

ேநமன்

ேநமன் nēmaṉ, ெப.(n.)

    ரிய ஒ க்க ள்ளவன்; person of exemplary conduct.

     "ெசயெமா  ேகாசலம் வா  ேநமன்" (இராமநா.பாலகா.1);.

     [Skt. {} → த. ேநமன்.]
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ேநமனம்

 
 ேநமனம் nēmaṉam, ெப.(n.)

நியமனம் (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

த.வ. அமரத்்தம்

     [Skt. ni-yamana → த. ேநமனம்.]

ேந -த்தல்

ேந -த்தல் nēmittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. அமரத்் தல் (நிய );; to appoint.

     "ேந யாத பாங் யர"் (தணிப்பா. i, 327, 26);.

   2.  ந் த்தல்; to conceive.

     "நற்கணி ேந தெ்த தாச ் த் ர வ வாரே்தாள்" ( ப் .598);.

த.வ. அமரத்்தல்

     [Skt. niyama → த. நிய 1-த்தல். நிய த்தம் -→ நிய த்தல்]

ேந காதகம்
ேந காதகம் nēmigātagam, ெப.(n.)

   நிரய வைக ( வத . வரக்்கநரக.114);; a hell.

ேந வலவன்

ேந வலவன் nēmivalavaṉ, ெப.(n.)

   1. கட ள் ( ன்.);; god.

   2.  மால்;{}.

     " ேந வலவா" ( வ். வாய்.6 10, 2);.

   3. அரசன் ( ன்.);; king.

     [Skt. {}+ → த. ேந வலவன்.]

ேந கம்

 
 ேந கம் nēmugam, ெப.(n.)

   பணியமரத்்தம் (நியமனம்);(இ.வ.);; appointment.

     [Skt. {} → த. ேந கம்.]

ேந கன்

ேந கன் nēmugaṉ, ெப.(n.)

   அ வலன்; officer.

     "நிசக்கட்டாகக் ெகா க் ம் ேந கரே்பால்" (சரவண. பண . 139);.

ைநகேமசக் ரகம்

 
 ைநகேமசக் ரகம் naigamēcaggiragam, ெப.(n.)

    ழந்ைதகைளத் தாக் ம் ஒ  ரக ேநாய், இதனால் வாந் ல் ைர தள்ளல்,   வைளதல், 
ரண்ட பாரை்வ, இைளப் ,  ரச்ை்ச த ய ணங்க ண்டா ம்; a disease in children due to the evil 

influence of a star. It is characterised by frothy vomits, bending the middle of the trunk, anxious look, constant eructations 
and unconciousness (சா.அக.);.

ைநச் யா சந்தா
னம்

 
 ைநச் யா சந்தானம் naissiyāṉusandāṉam, ெப.(n.)

   தன்ைனத் தாழ்த் க் ைக ( ன்.);; profession of humility.

     [Skt. naicya+anu-{} → த. ைநச் யா சந்தானம்.]
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ைநசர்க் கம்

ைநசரக்் கம் naisarggigam, ெப.(n.)

   1. இயற்ைகயாகத் ேதான் ய ; that which is

 natural or inherent.

     "ைநசரக்் க பலன்கள்" (மங்கேள.பக்.40);.

   2. இயல் ; nature (சா.அக.);.

     [Skt. naisargika → த. ைநசரக்் கம்.]

ைந பண் -தல்

ைந பண் -தல் naisubaṇṇudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    கழ்ச் யாகப் ேப  இணங்கச ்ெசய்தல்; cajole.

     'நீ என்னதான் ைநஸ்பண்ணினா ம் நான் பணம் தரப்ேபாவ ல்ைல'?

த.வ. சரிக்கட்டல், இனிப்  காட்டல்

     [E. nice → த. ைந +பண் ]

ைநட் க ட்ைச
ைநட் க டை்ச naiṭṭigatīṭcai, ெப.(n.)

    வத மணி (ைசவச.ஆசாரி.62.உைர);;     [Skt. {} → த. ைநட் க டை்ச.]

ைநட் கப் ரமசா
ரி

ைநட் கப் ரமசாரி naiṭṭigappiramacāri, ெப.(n.)

    ரவர ்(ஆசாரியர)்;க் ம் ெபற்ேறா க் ம் பணி ைட ெசய்  ெகாண்  வாழ்நாள் இ  வைர 
மாணியம் ( ரமசரியம்);  ண் ப்பவன் ( வத .பரிகா.2,உைர);; religious audent who serves his preceptor 
and parents in life-long celibacy.

     [Skt. nai-sdhika+brahma+{} → த. ைநட் கப் ரமசாரி.]

ைநட் கம்

ைநட் கம்1 naiṭṭigam, ெப.(n.)

   வாழ்நாள் வ ம் மாணியம் ( ரமசரியம்);  ண் ெடா ம் நிைல ( . . 8, 32  வாக்.);; state of being 
a life-long celibate religious student.

     [Skt. naisthika → த. ைநட் கம்.]

 ைநட் கம்2 naiṭṭigam, ெப.(n.)

   நிடை்ட அதாவ  மனம் அைசவற் த்தல்; fixedness of mind (சா.அக.);.

ைநட் கன்

ைநட் கன் naiṭṭigaṉ, ெப.(n.)

ைநட் கப் ரமசாரி ( ரம் .வ ணா.36); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. naisthika → த. ைநட் கன்.]

ைநட் கா ரியன்

ைநட் கா ரியன் naiṭṭikāciriyaṉ, ெப.(n.)

   ேவள் த்  ேபான்ற ெசயற்பா கள் எ  ன்  (அக் னிகாரியா  க மங்களா ன் ); யாைவ ம் 
ஞானத்தாேல பண் ம் ஆ ரியன் ( . .8, 5,  வாக்.);; priest who performs initiatory rites mentally.

     [Skt. naisthika → த. ைநட் கா ரியன்.]

ைநட் ரியம்

 
 ைநட் ரியம் naiṭṭūriyam, ெப.(n.)

   ெகா ைம (யாழ்.அக.);; cruelty, inhumanity.

     [Skt. {} → த. ைநட் ரியம்.]

ைநத் கம்

 
 ைநத் கம் naittigam, ெப.(n.)

ைநத் யம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see naittiyam.
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ைநத் யம்

 
 ைநத் யம் naittiyam, ெப.(n.)

   நீ நிைல (நித் யத் வம்); (யாழ்.அக.);; perpetuity eternity.

     [Skt. naitya → த. ைநத் யம்.]

ைந சம்

ைந சம்1 naimisam, ெப.(n.)

ைந  சாரணியம், ைந சப்படலம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. ைந சம்.]

ைந சாரணியம்

ைந சாரணியம் naimicāraṇiyam, ெப.(n.)

   1.  கழ் ெபற்ற ஒ  தவசச்ாைல; a forest in

 India famous as the resort of ascetics.

     "ைந சாரணியத்த ள் ர ் த னியைடந்தான்" ( ரம் .இந் ர.2);.

   2. ைந சாரணியத் ள்ள மால் ப்ப ;a {}

 shrine in {}.

     "ைந  சாரணியத்  ெளந்தாய்" ( வ். ெபரிய .1,6,1);.

     [Skt. {} → த. ைந  சாரணியம்.]

ைந த்தக மம்

ைந த்தக மம் naimittagarumam, ெப.(n.)

ைந த் கம் ( ரேபாத.39, 13); பாரக்்க;see naimittigam.

     [Skt. {} → த. ைந த்தக மம்.]

ைந த் க ராத்த
ம்

ைந த் க ராத்தம் naimittigasirāttam, ெப.(n.)

   நாள்ேதா ம் ெசய்தலன் த் ெதன் லத்தாரக்் ச ்ெசய் ம் றப்  வ பா  (ேச . மங்கல ரத்். 
43);; offerings to the manes on special occassions.

     [Skt. naimittika+{} → த. ைந த் க+  ராத்தம்]

ைந த் கப் ரள
யம்

 
 ைந த் கப் ரளயம் naimittigappiraḷayam, ெப.(n.)

   நான் கன  ( ரமன ); பகற்காலம் நீங் ய ம் ேதான் ம் ஊ   ( ரளயம்); (சங்.அக.);; deluge 
said to occur at the close of a Brahma's day.

     [Skt. naimittika+pra-laya → த. ைந த் கப் ரளயம்.]

ைந த் கம்

ைந த் கம் naimittigam, ெப.(n.)

    றப்பான காலங்களில் நிகழ்வ ; that which is occassional or periodical, as rite, ceremoney, festival, etc.

     "ைந த் கத் ெதா  ய நித் யம்" ( றள், 18, உைர);.

     [Skt. naimittika → த. ைந த் கம்.]

ைந த் யம்

 
 ைந த் யம் naimittiyam, ெப.(n.)

ைந த் கம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see naimittigam.

ைநர்மல் யம்

ைநரம்ல் யம் nairmalliyam, ெப.(n.)

   1.  ய்ைம ( த்தம்);; cleanliness;

 purity.

   2. மா ன்ைம; free from stain or flaw;

 free from all defects (சா.அக.);.
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ைநரா யம்

 
 ைநரா யம் nairāciyam, ெப.(n.)

   நம் க்ைக ன்ைம; hopelessness.

     [Skt. {} → த. ைநரா யம்.]

ைநராத் யதர்சன
ம்

ைநராத் யதரச்னம் nairādmiyadarcaṉam, ெப.(n.)

   ஆதன் (ஆன்மா); இல்ைல என்ற வாதம் (நீலேக ,528, உைர);; the doctrine of the non-existence of the soul.

     [Skt. nis+{} → த. ைநராத் ய தரச்னம்.]

ைந தம்

ைந தம் nairudam, ெப.(n.)

   பக ன் 12ஆம் த்தம் ( ரத்்தம்); (சங்.அக);; the 12th {} of the day-time.

     [Skt. nairrta → த. ைந தம்.]

ைந

 
 ைந  nairudi, ெப.(n.)

   ெதன்ேமற்  (சங்.அக.);; the south west quarter.

     [Skt. nairrti → த. ைந .]

ைநேவத் யம்

ைநேவத் யம் naivēttiyam, ெப.(n.)

   கட  க் ப் பைடக் ம் உண ; offering made to a deity.

     "என்னா  ைநேவத் யம்" (ைதலவ. ைதல. பா . 1);.

     [Skt. nai-{} → த. ைநேவத் யம்]

ைநேவதனம்

ைநேவதனம் naivētaṉam, ெப.(n.)

   1. ஒப்ப ைடக்ைக; dedication.

   2. ைநேவத் யம் பாரக்்க;see {}.

     "ம வரக்்கெமாேட கனிதெ்தாைக மன ந்த ைநேவதனம்" ( வரக.  க னி. 24);.

     [Skt. nai-{} → த. ைநேவதனம்]

ைநேவ -த்தல்

ைநேவ -த்தல் naivētittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   கட க்  உண  த யன பைடத்தல்; to offer to a deity, as food.

     "ெபாற் ண்ணத ் ற்றள  ைநேவ த் " (ைதலவ. ைதல. 137);.

ெநா ட்

 
 ெநா ட்  nosuṭṭu, ெப.(n.)

    ைற ைக; criticism, fault-finding.

     [Skt. {} → த. ெநா ட் ]

ெநாத்தாரி

 
 ெநாத்தாரி  nottārisu, ெப.(n.)

   ஆவணம் எ ப் ப  ெசய்பவன்; notary public officer authorized to attest documents.

ெநாந்தா கம்

 
 ெநாந்தா கம் nondāvigam, ெப.(n.)

    னா கா ( ழ்ப் ராய்);; demon tree. (சா.அக.);
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ேநாட்

 
 ேநாட்  nōṭṭīcu, ெப.(n.)

   அ ப் ச் ட் ; notice.

த.வ. அ க்ைக

     [E. notice → த. ேநாட் ]

ேநாட்

ேநாட்  nōṭṭu, ெப.(n.)

   1. உ ச் ட் ; promisory note.

   2. அரச அ ப் ; king's written announcement.

   3. அரசாங்கத்தால் ெவளி ம் பணத்தாள்; currency note.

     'ஐந்  உ வா ேநாட் க் ெகா த்தான்?'.

   4. எ வதற் ரிய ப்ேப ; note book.

   5. ஆங் லப் பண்வைக; an English tune.

     [E. note → த. ேநாட் ]

ேநாதாங் சம்

 
 ேநாதாங் சம் nōtāṅgusam, ெப.(n.)

   த ப்ைபப் ல்; sacrificila grass. (சா.அக.);

ெநளகர்

 
 ெநளகர ்neḷagar, ெப.(n.)

   ேவைலக்காரன்; servant.

     [U. naukar → த. ெநளகர]்

ெநௗகரி

 
 ெநௗகரி naugari, ெப.(n.)

   ேவைல; service. (C.G.);.

     [U. naukari → த. ெநளகரி]

ெநளகரிமானியம்

 
 ெநளகரிமானியம் neḷagarimāṉiyam, ெப.(n.)

   ஊ யத் ற்காக டப்ப ம் மானியம்; service inam.

ெநளகாதானம்

 
 ெநளகாதானம் neḷakātāṉam, ெப.(n.)

   இறந்த ப ெனான்றாம் நாள் இறந்தவர ்ெபா ட்  க ம்பால் பட  வ வமாகச ்ெசய்  
பாரப்்பனரக்் க் ெகா க் ம் தானம்; present of a boat made of sugar-canes given to a brahmin on behalf of a 
deceased person on the eleventh dan after his death.
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பக்ேகாடா

 
 பக்ேகாடா pakāṭā, ெப.(n.)

   கடைல மா ல் நீர ்ஊற் ப் ைசந்  ெவங்காயம், பசை்ச ளகாய், க ேவப் ைல, 
ெகாத் மல் த்தைழ த யவற்ைறச ்ேசரத்்    உ ண்ைடகளாக எண்ெண ல் ேபாட்  
எ க் ம் ஒ  வைகத் ன்பண்டம்; a kind of spicy savoury prepared from chickpea paste and fried in oil.

த.வ.  வடம்

     [U. {} → த. பக்ேகாடா]

பக்தவத்சலன்

 
 பக்தவத்சலன் paktavatcalaṉ, ெப.(n.)

அ யவரக் க்  அன்பனான கட ள் (உ.வ.);. 

 God, as fond of His devotees.

த.வ. அ யாரக்்க ளி

     [Skt. bhakta-vatsala → த. பக்தவத்சலன்]

பக்தன்

 
 பக்தன் paktaṉ, ெப.(n.)

   இைற ணரவ்ாளன், கட ள் பற்  உள்ளவன்; pious; godly man.

த.வ. பத்தன்

     [Skt. bhakta → த. பக்தன்]

பக்தாதாயம்

 
 பக்தாதாயம் paktātāyam, ெப.(n.)

   ெநல் வ வாய்; revenue in paddy.

     [Skt. bhakta +{} → த. பக்தாதாயம்]

பக்

பக்  pakti, ெப.(n.)

   1. கட ள்  த ேயாரிடத் ல் காட் ம் அன் ; piety;

 faith;

 devotion, as to a deity, guru, etc.

   2. வ பா  ( ன்.);; service, worship.

த.வ. பத் ைம, இைறயன்

     [த. பத்  → Skt. bhakti → த. பக் ]

பக் ச் வாலகர்

 
 பக் ச் வாலகர ்pagticcuvālagar, ெப.(n.)

   இைறத் (ேதவ);  தர ்வைக னர;் an order of angels.
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பக் ல்

 
 பக் ல் paktinūl, ெப.(n.)

   கட ளிடத் ண்டான அன் , ேபாற்றல், இரக்கம் (தைய);, இைற ணர் , பத் , ஊழ்கம் ( யானம்); 
த யவற்றால் ஆதன் கரி (பாவத் );னின்  தைலப் ெபற் த் ய (பரி த்த); நிைல ல் 

ேப  ( ேதக த் ); அைடவைதப் பற் க் ம் ல் (சா.அக.);; book of science and Philosophy of piety 
that liberates the soul from sins and reveals the truths of perfection through devotion, prayer, piety, reverence and meditation.

த.வ.ெதய்வப்ப வல்

     [ த. பத்   → Skt. bhakti → த. பக் ]

பக் மான்

 
 பக் மான் paktimāṉ, ெப.(n.)

   இைறப்பற்  (கட ள் பத் ); நிைறந்தவர;் devotee.

     'அவர ்ெபரிய பக் மான்' (இ.வ.);.

த.வ. இைறப்பற்றாளன்

     [த. பத்  → Skt. bhakti → த. பக் ]

பக் ேயாகம்

 
 பக் ேயாகம் paktiyōkam, ெப.(n.)

   பயன் க தா  கட ைள வ ப தலால் ண் லக வாழ்ைவ அைடவதற் ரிய வ வைக; piety or 
devotion without the expectation of any reward, as a means of salvation.

     [Skt. bhakti → த. பக் ]

பக்

 
 பக்  paktu, ெப.(n.)

. .எ. (adj.);

   மாத் ரம்; only, merely, simply.

     [U. faqt → த. பக் ]

பக்ைத

பக்ைத paktai, ெப.(n.)

   இைறப்பற் ள்ளவள் (ெதன்.இந்.ேசடத.்பக்.313);; woman devotee.

     [Skt. {} → த. பக்ைத]

பக்ரத்ீ

 
 பக்ரீத் pakrīt, ெப.(n.)

   ஒ  கம்ம யப் பண் ைக; a Muhammadan festival.

     [Skt. {} → த. பக்ரீத்]

பக்

 
 பக்  pakru, ெப. (n.)

   ெச க் ; pride.

     [Аr. fakhr → த. பக் ]
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பக

 
 பக  pagaru, ெப.(n.)

   பணிப்ெப தம் (இ.வ.);; prestige of power.

     [Е. power → த. பக ]

பகவத் ைத

பகவத் ைத pagavatātai, ெப.(n.)

   அ ச் னன் ெபா ட் க் கண்ணன் ெமா ந்த ம் ப ெனட் ப் ப ைடய ம் மகாபாரதத் ல் 
அடங் ய மான வடெமா  ல்; a section of 18 chapters in the {}, containing the sacred instruction of {} to Arjuna.

     [Skt. Bhagavat-{} → த. பகவத் ைத]

பகவத் சாயம்

 
 பகவத் சாயம் pagavatvicāyam, ெப.(n.)

   கட ள் ெதாடரப்ான வாய் ெமா  ளக்க ைர; the commentary of {}, as consisting of discourses relating to 
the Supreme Being.

     [Skt.bhagavat-{} → த. பகவத் சாயம்]

பகவ நாள்

பகவ நாள் pagavadināḷ, ெப.(n.)

   கைண ( ர); நாள் ( வா.);; the 11" naksatra.

     [Skt. Bhagavati → த. பகவ +நாள்]

பகாங் ரம்

பகாங் ரம் pakāṅguram, ெப.(n.)

   1. ெபண்  அரத்தம், அதாவ  மாத டாய்; menstrual blood.

   2. ெபண்  (ேநானி); ன் ைன; clitoris.

   3. ெபண்  ம ர;் pubic hair. (சா.அக.);

     [ப +அங் ரம் – பகாங் ரம்]

பகா ரன்

பகா ரன் pakācuraṉ, ெப.(n.)

   1.  மனால் ெகால்லப்பட்ட ஓர ்அ ரன்; a giant stain by {}.

   2. ெப ந் னிக்காரன் (இ.வ.);; a glutton.

   3. ெசய்த ேவைலக் க்  அ கமாகக் ேகட்பவன் (இ.வ.);; one who is extravagant in his demand.

     [Skt. {} → த. பகா ரன்]

பகாப்

 
 பகாப்  pagāppiḍugu, ெப.(n.)

   பல்லவர  பட்டப் ெபயரக் ள் ஒன் ; the title of the Pallava kings.

பகாய்பாக்

 
 பகாய்பாக்  pakāypākki, ெப.(n.)

   பைழய நி ைவ (C.G.);; old balance, arrears.

     [U. {}-baqi → த. பகாய்பாக் ]
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பகாரிசம்

 
 பகாரிசம் pakārisam, ெப.(n.)

   ெபண்களின் உடம் ல் ேகாளாறைடந்த காற்றான  (வா வான ); ெபண் (ேநானி);ப்பாைத ல் 
தங்  அவ் டத் ல் சைத வளரந்்  காளாைனப் ேபால் ப த் த் ய ( ர)்; நீர ்வ வதால் ய 
நாற்றத்ைத ம் ஒ  ேநாய்; a disease of the vagina in which the deranged (vayu); wind humour etc., of the body is 
lodged in the vaginal region giving rise to crops of soft polypus in the passage which after sometime assumes the shape of a 
mushroom secreting foul smelling fluid c.f. இ ங்காரிசம். (சா.அக.);

ப சங்ைக

 
 ப சங்ைக pagisaṅgai, ெப.(n.)

   மலங்க க்ைக; evacuation of the bowels, dist.fr. {}.

     [Skt. {} → த. ப சங்ைக]

ப கரி-த்தல்

ப கரி-த்தல் pagisugarittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

    லக் தல்; to expel excommunicate, boycott.

     [Skt. {} → த. ப கரி-,]

ப காரம்

 
 ப காரம் pagisugāram, ெப.(n.)

    லக் ைக; expulsion, excommunication ostracism, boycott.

     [Skt. {} → த. ப காரம்]

ப ரங்கம்

 
 ப ரங்கம் pagiraṅgam, ெப.(n.)

   ெவளிப்பைட; publicity, openness.

     [Skt. {} → த. ப ரங்கம்]

ப ரண்டம்

ப ரண்டம் pagiraṇṭam, ெப.(n.)

   ெவளிப் ட  (அண்டம்);; the outer spaces of the universe.

     "மல்லாண்ட தடக்ைகயாற் ப ரண்டமகப்ப த்த காலத் " ( வ்.ெபரிய . 11,6:2);.

த.வ.ேபரண்டம்

     [Skt. {} → த. ப ரண்டம்]

ப ரதன்

ப ரதன் pagiradaṉ, ெப.(n.)

ப ரதன் பாரக்்க;see {}.

     "ப ரத ென ம் பாரத்் பன் வந்தனன் பரிவால்" (கம்பரா.அக .43);.

ப ரந்தரசத்

ப ரந்தரசத்  pagirandarasatti, ெப.(n.)

   1. தாமைர வைளயம்; lotus stalk.

   2. உண்டாக் ம், காக் ம், அ க் ம் ஆற்றல் (சத் ); (சா.அக.);; the power of creating, acting and destroying.

ப ரதப் ரயத்தன
ம்

 
 ப ரதப் ரயத்தனம் paāradappirayaddaṉam, ெப.(n.)

   கங்ைகையக் ெகாண்  வ தற் ப் ப ரதன் ெசய்த யற் , ெப  யற் ; super human effort, as that of 
Bagiratan in bringing down the sacred {}.

     [Skt. {}-prayatna → த. ப ரதப் ரயத் னம்]
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ப ரதம்

 
 ப ரதம் paāradam, ெப.(n.)

   பைனச ்ச க்கைர; palmyra sugar (சா.அக.);

ப ரதன்

 
 ப ரதன் paāradaṉ, ெப.(n.)

   சாம்பலாய்ப் ேபான வ ம் தன் தாைதய மான சகரரக்ள் நற்க யைடதற் ெபா ட்  
வானத் னின்  கங்ைகைய நிலத் ற் க் ெகாணரந்்  பாதாளத் ச ்ெச த் யதாகச ்ெசால்லப்ப ம் 
ஞா ற்  ( ரிய);க் லத்  அரசன்; an ancient king of the solar race who is believed to have brought down the 
sacred {} from the heaven to the earth and conducted her to the nether world in order to purify the ashy remains of his 
ancestors.

     [த. ப ரதம் → Skt. → ப ரதன்]

ெதன் லத்தார ்வ பா  த ழ் மர . ப ப் ண்ட மடல் ெகாண்ட பைன ன் ெபயர ்ப ரம் – ப ரதம். 
ப ரதன் எ ம் ெசால் பைனயன் எனப் ெபா ள்ப ம். பைனயன் என் ம் ெபயர ்ப ரதன் - ப ரதம் 
என வடெமா ல் ரிந்த  எனலாம்.

ப ர

ப ர  paāradi, ெப.(n.)

   ப ரதனால் ெகாண்  வரப்பட்ட ஆ , கங்ைக; the sacred {}, as brought down by {}.

     "ப ர

மணங்ெகாளச ்சைட ைவத்த மைறயவன்" (ேதவா.497,9);.

     [Skt. Bhagirathi → த. ப ர ]

ப சா

 
 ப சா pagucā,  . .எ.(adv.) 

   ெப ம் பான்ைமயாய் (அேனகமாய்);; very likely, for the most part.

த.வ.ெப ம்ப

     [Skt. {} → த. ப சா]

ப யாகமம்

ப யாகமம் pagusurudiyāgamam, ெப.(n.)

   ைசனாகமம் ன்ற ள் ஒன்  ( வக.213,உைர);; one of the three {}.

     [Skt. bahu-{} → த. ப யாகமம்]

ப வாசம்

 
 ப வாசம் pagusuvāsam, ெப.(n.)

   ேமல் ச்  (சா.அக.);; hard breath;heavy breathing.

ப த் ரேராகசம
னி

 
 ப த் ரேராகசமனி paguttirarōgasamaṉi, ெப.(n.)

    நாமப் பாைல (சா.அக.);; wild sarsaparilla.

ப தாகம்

 
 ப தாகம் pagutāgam, ெப.(n.)

   அ க நீர ்ேவடை்க (சா.அக.);; indefatigable thirst, unquenchable thirst.

     [Skt. bahu → த. ப ]
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ப க்கம்

 
 ப க்கம் pagutūggam, ெப.(n.)

    ந்த க்கம் (சா.அக.);; excessive sleep.

     [ப + க்கம்]

     [Skt. bahu → த. ப ]

ப நாயகம்

ப நாயகம் pagunāyagam, ெப.(n.)

   ெசல்வராட்  (ெவ நாயகம்);; plutocracy.

     "ப நாயகம் ஜகத்  என் றைதத் த ரத்் க் க ட்  ைவத்தாரக்ளிேற ல ேவதாந் கள்" 
( வ். ெந ந்.2,வ்யா.பக்.19);.

     [Skt. {} → த. ப நாயகம்]

ப த்தம்

 
 ப த்தம் bagubittam, ெப.(n.)

   அ க த்தம்; excessive bile. (சா.அக.);

     [Skt. bahu → த. ப ]

ப ம

ப ம  pagumadi, ெப.(n.)

ப மானம் பாரக்்க;see {}.

     "ப ம  நி த்தமாகப் ேபாரத்்ேத ெனன்னில்" (நீலேக ,272,உைர);.

     [Skt. bahumati → த. ப ம ]

ப மானம்

ப மானம் pagumāṉam, ெப.(n.)

   ெப  ம ப் ; high esteem, great respect;honour, dignity.

     "பாடெ்டான்ேறா ெவன்ன ப மானம்" (பஞ்ச. க.924);.

     [Skt. bahu → த. ப ]

ப த் ரம்

 
 ப த் ரம் pagumūttiram, ெப.(n.)

   நீரி ; diabetes.

     [Skt. bahu → த. ப ]

ேமாள்+ ரம் - (ேமாட் ரம்); → ேமாத் ரம் →  த் ரம் த.  த் ரம் → Skt. {}

ப வசனம்

ப வசனம் paguvasaṉam, ெப.(n.)

   பன்ைம ( ரேசா.ேவற்.4,உைர);; plural number.

     [Skt. bahu +{} → த. ப வசனம்]

ப வபஞ்சம்

ப வபஞ்சம் baguvabañjam, ெப.(n.)

    ற்ெறட்  உபநிடதங்க ள் ஒன் ; an Upanisad, one of 108.

     [Skt. bahva-{}  → த. ப வபஞ்சம்]

ப தகம்

ப தகம் paātagam, ெப.(n.)

    ற  (சன்னியாசம்); நான்க ள் ஏ  களில் மட் ம் இரந் ண்  ( சை்ச - எ த் ); மரெபா க்கப் 
(நியம);ப ெயா ம் ற  (சன்னியாச); வைக (ைகவல்.சந்ேத.158);; a kind of asceticism in Which the ascetic 
lives on alms from seven houses, one of four {}.

த.வ.ஏழக இரப் த் ற

     [Skt. {} → த. ப தகம்]
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ப தகன்

ப தகன் paātagaṉ, ெப.(n.)

    ற  (சன்னியா );கள் நால்வ ள் ஏ  களில் சை்செய த் ண்  மரெபா க்கப் (நியம);ப்ப  
ெயா ம் ற  ( தசங். ஞான ேயாக 6:3);; ascetic who lives on the alms from seven houses, one of four {}.

த.வ.ஏ க இரப் த் றவன்

     [Skt. {} → த. ப தகன்]

பேகடா

பேகடா paāṭā, ெப.(n.)

   1. சண்ைட, ெதாந்தர ; wrangling, dispute, quarrel.

   2. வம்  ெசய்பவ-ன்-ள்; quarrelsome person.

     'அவள் ெபரிய பேகடா'. (இ.வ.);.

த.வ.வம்பாளன், வம்பா

     [U. {} → த. பேகடா]

பேகடாேவைல

 
 பேகடாேவைல paāṭāvēlai, ெப.(n.)

    க்கலான ேவைல; troublesome or vexatious business.

     [U. {} → த. பேகடா]

பைகரச்ரத்

 
 பைகரச்ரத ்pagaircarat,  . .எ.(adv.) 

   கட் ப்பா  இல்லாமல்; without any condition, unconditionally.

     [U. baghair+shart → த. பைகரச்ரத]்

பேகாடா

 
 பேகாடா paāṭā, ெப.(n.)

பக்ேகாடா பாரக்்க;see {}.

த.வ.  வடம்

     [Skt. {} → த. பேகாடா]

பங்கசார்த்தம்

 
 பங்கசாரத்்தம் paṅgacārttam, ெப.(n.)

   இவறன்ைம (உேலாபத்தனம்); (யாழ்.அக.);; miserlines.

பங்க ரணம்

பங்க ரணம் paṅgacūraṇam, ெப.(n.)

   1. தாமைர ேவரச் ் ரணம்; powder of lotus root.

   2. தாமைர ேவர;் lotus root. (சா.அக.);

     [பங்கம்= ரணம்]

பங்கணம்

 
 பங்கணம் paṅgaṇam, ெப.(n.)

   தாழ்த்தப்பட்ட வராகக் க தப்ப ேவார ்வா ம் இடம் (யாழ்.அக.);; the quarters of the outcastes.

     [Skt. {} → த. பங்கணம்]
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பங்கத்

 
 பங்கத்  paṅgatti, __. ெப.(n.)

    லா பக்கத் ல் ஏற்ப ம் த்தல் ேநாய்; pin prick or shooting pain felt on the side. (சா.அக.);.

பங்கதாளம்

பங்கதாளம் paṅgatāḷam, ெப.(n.)

   தாள வைக (பரத. தாள.4,உைர);; a variety of time measure.

     [Skt. {} → த. பங்க]

தாள் = கால், அ . தாள் → தாளம் = ஆ பவர ்காலால் தட் ம் காலக் கணிப் . ஆட்டத் ற் ம் 
பாட் ற் ம் உரிய காலக் கணிப் , காலக் கணிப் ற் த் தக்க இைசக் க . த. தாளம் → Skt. {}.

பங்கப் ரைப

பங்கப் ரைப baṅgabbirabai, ெப.(n.)

   ஏ  நிரய (நரக);த் ெதான்  ( வக.2817,உைர);; a hell, one of elu-naragam.

     [Skt.{}+pirapa → த. பங்கப் ரைப]

பங்கயசெ்சல்

பங்கயசெ்சல்  paṅgayaccelvi, ெப. (n.)

   தாமைர ள்ள மகள் (இலக் );;{}, as seated on a lotus.

     "பங்கயச ்ெசல்  பாண் மா ேத " (ேதவா.868,1);.

     [Skt. {} → த. பங்கயம்]

பங்கயப்ப

பங்கயப்ப  paṅgayappaḍu, ெப.(n.)

   தாமைர ம ; lotus tank.

     "பங்கயப்ப  ெவாத் ைள பாவாய்"( வக.898);.

 Skt. {} → த. பங்கயம்.

பங்கயப் ைக

பங்கயப் ைக paṅgayappīṭigai, ெப.(n.)

    த்தர  பாதங்கள் அைமந்த தாமைரப்(ப ம);  டம்; lotus-shaped pedestal of Buddha's feet.

     "அறேவான் பங்கயப் ைக" (மணிேம, 28:211);.

     [Skt. {} → த. பங்கயம்]

பங்கயம்

பங்கயம் paṅgayam, ெப.(n.)

   1. ேசற் ல் ேதான் ம், தாமைர; Lotus, as mud-born.

     "பங்கயங் கா  ெகாண் டலரந்்த பாங்ெகலாம்" ( ளா.நாட் .2);

   2. தாமைர வ னதா ய ஒ  க ; a lotus - shaped weapon.

     "மணிமலரப்் பங்கயந் தண்டம்" (கந்த .  ைடெப .37);.

   3. நாைர (இலக்அக);; heron.

     [Skt. {} → த. பங்கயம்]

வடெமா ல் {} என் ம் ெசால் ற் ச ்ேசற் ல் றந்த  என்  ெபா ள். மாைல ல் ம் 
மலரிைன ைடய ஒ  வைகத் தாமைர ேபான்ற ப ர ்வைககள் உள்ளன. இ  மண், ேச , சக , 
களிமண் ேபான்ற ெபா ள்க ள்ள {}

என் ம் ெசால் ந்  வளரந்்த . த ல் தாமைர ேபான்ற ெபா ள்க ள்ள பங்கய ம், ேச  
ேபான்ற ெபா ள்க ள்ள பங்கய ம் வழக் ல் இ க் ன்றன. ஆ ம், பங்கயன், பங்கயம் என்பன 
ேபால வ வன வடெசால் pankaja ந்  வளரந்்தனவாக இ க் ன்றன. பங்கம் என் ம் 
ெசால் ந்  ேநர யாக இவ்வாறான ெசாற்கள் வள வதற்  இட ண் . அவ்வைகையத ்த ரத்்  
pankaja  ந்  ெசாற்கள் வளரந்்  வந் ள்ளைம pankaja என் ம் ெசால் ன் ெப வழக்ைகக் 
காட் ற .
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பங்கயன்

பங்கயன் paṅgayaṉ, ெப.(n.)

   1. தாமைர ல் ேதான் ய நான் கன்;{},

 as lotus- born.

   2. பகலவன்; Sun, as Lord of the lotus.

     [Skt. {} → த. பங்கயன்.] 'ன்' ஆ.பா.ஈ

பங்கலா

 
 பங்கலா paṅgalā, ெப.(n.)

பங்களா பாரக்்க;see {}.

     [U. {} → த. பங்கலா]

பங்கவாசம்

பங்கவாசம் paṅgavācam, ெப.(n.)

   ேசற் ல் வா ம் நண்  (யாழ்.அக.);; crab, as living in mud.

     [Skt. {} → த. பங்கவாசம்]

ப  → வ  = தங் டம். வ  → வஸ் → வாஸ் (வ.வ.2.83);. வாஸ் → வாஸ → த. வாசம்.

பங்களா

 
 பங்களா paṅgaḷā, ெப.(n.)

   ேதாட்ட , வளமைன; bungalow.

     [U. {} → த. பங்களா]

பங்கா

 
 பங்கா paṅgā, ெப.(n.)

   ஆட் தற் ரிய ங்   வைக ( ன்.);; punkan, a large swinging fan.

     [U. {} → த. பங்கா]

     [p]

பங்கா

 
 பங்கா  paṅgāru, ெப.(n.)

   ெபான் (இ.வ.);; gold.

பங்காளசம்பா

 
 பங்காளசம்பா paṅgāḷasambā, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ெநல்; a kind of paddy.

     [பங்காளம்+சம்பா]

பங்காளபாத்

 
 பங்காளபாத்  paṅgāḷapāttu, ெப.(n.)

   த ரில் ெசய்த உண  வைக; rice mixed with curds and seasoned.

பங்காளம்

பங்காளம் paṅgāḷam, ெப.(n.)

   1. வங்காள நா ; Bengal.

   2. ஒ  பண் (இராகம்); (பரத. இராக.56);; a specific melody - type.

     [Skt. {} → த . பங்காளம்]
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பங்காள த்

 
 பங்காள த்  paṅgāḷamuttu, ெப.(n.)

   ேபா  த் ; false or imitation pearl, as from Bengal.

     [பங்காளம்+ த் ]

ள் →  ட்  →  த்  = உ ண்ைட வ வா க் ம்  ெபா ள், ெதாண் (நவ); மணிக ள் ஒன் .

பங்காளா

பங்காளா paṅgāḷā, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைக வாைழ; a kind of plantain.

   2. பண் வைக; a kind of melody-type.

     [பங்ககாளம் → பங்காளா]

பங் ைல

 
 பங் ைல paṅgiyilai, ெப.(n.)

   கஞ்சா ைல; leaf of cannabis sativa. (சா.அக.);

பங் ல்லம்

 
 பங் ல்லம் paṅgillam, ெப.(n.)

   நத்ைதச ் ண் ; bristly button weed;shaggy button weed. (சா.அக.);

த.வ. ட்டான்

பங் த்

 
 பங் த்  paṅgivittu, ெப.(n.)

   கஞ்சா ைத; seed of cannabis sativa. (சா.அக.);

பங் வாதம்

பங் வாதம் paṅguvātam, ெப.(n.)

   இ ப் ல் இைடநின்ற காற்  ைரப்  அைடவ னால் இரண்  ெதாைடகளின் நரம் கைள இ த்  
டமாக் ம் ஓர ்ஊைத (வாத); ேநாய்; a kind of rheumatic affection in which the nerve trunks of both the legs are 

drawn up owing to the deranged vayu lying about the region of the waist, thus rendering the patient completely lame.

   2. உடம் ன் ழ்ப்பாகத்ைதயாவ  இ ப் னின்  கால் வைர வளி னால் உணரச்்  ( வரை்ண); 
யற்றதாக ம் அைசக்க யாததாக ம் ெசய் ேமார ்ஊைத ேநாய்; paralysis of both the legs and lower part 
of the body with loss of both sensation and movement.

பங் னன்

பங் னன் paṅguṉaṉ, ெப.(n.)

   மாேன  (உத்தர); நாளிற் றந்த அ ச் னன்; Arjuna, as having been born in the uttara-phalguni naksatra.

     "ெவன் ப் பங் னெனன்  நாமம் ப யாற் பைடத் ட்டாேன" (பாரத. சம்பவ. 83);.

     [Skt. {} → Pkt. Phagguna → த. பங் னன்]

பங் னிக்க ர்

 
 பங் னிக்க ர ்paṅguṉikkadir, ெப.(n.)

    ன (பங் னி); மாதத் ல் உழமண் தைர ல் க ரே்பால் வள ம் நீ ; a crop like growth of effloresent, salt 
said to be found on the soil of fuller's earth in the month of March. (சா.அக.);

     [Skt. phalguni → Pkt. phaguni → த. பங் னி]

பங் னி த்தரம்

பங் னி த்தரம் paṅguṉiyuttaram, ெப.(n.)

    ன (பங் னி); மாத ெவள் வா ம் மாேன  ண் ம் (உத்தர ம்);  ய ஒ  றப்  நாள் 
(இைற.கள.17,உைர);; special festival day when the moon is in conjunction with the 12th naksatra.

     [பங் னி+உத்தரம்]
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பங்ேக கம்

பங்ேக கம் paṅārugam, ெப.(n.)

   ேசற் ல் ேதான் ம் தாமைர; lotus, as mud - born.

     "இராமநாதன் பாதபங்ேக கங்கள்" (ேச . ேதாத்.40.);

     [Skt. {}-ruha → த. பங்ேக கம்]

பசச்க்கம்

பசச்க்கம் paccakkam, ெப.(n.)

   ேநரச்ச்ான்  ( ரத் யடச்ப் ரமாணம்);; direct proof. perception.

     "மற்ற பசச்க்கமா ம்" (ேம மந்.1320);.

     [Skt. {} → Pkt. paccakka → த. பசச்க்கம்]

பசச்கானாம்

பசச்கானாம் paccakāṉām, ெப. (n.)

   1.  த்தா ப் ைபயன்; dancing boy.

   2.   ணி; small cloth, as given to boys.

     [U. {} → த. பசச்கானா]

பசச்ம்

பசச்ம் paccam, ெப.(n.)

படச்ம் பாரக்்க;see {}

     "பசச்ம் ைட ய க ப் பாதம்" (ேதவா.166,2);.

     [Skt. {} → த. பசச்ம்]

பசச்வாதம்

பசச்வாதம் paccavātam, ெப.(n.)

   உட ன் ஒ  பக்கத்ைத உணரச்் யறச ்ெசய் ம் ேநாய் வைக. (ைபஷஜ.302);; paralytic attack on one side of 
the body, Hemiplegia.

     [Skt. {} → → த. பசச்வாதம்]

பசச்வா

 
 பசச்வா  paccavāyu, ெப.(n.)

   வளி (வா ); னால் உடம் ன் ஒ  பக்கத் ல் உணரச்்  இல்லாமல் ேபாைக; loss of sensation on either 
side of the body due to the deranged condition of vayu prevailing on that side. (சா.அக.);

த.வ.பக்கஊைத

     [த. பக்கம் → Skt. {} → த. படச்ம் → பசச்ம்]

பசச்ாத்தாபம்

பசச்ாத்தாபம் paccāttāpam, ெப.(n.)

   1. க ரக்கம் ெகாள் ைக; repentance;

 regret, contrition

   2. இரக்கம்; compassion, pity.

     [Skt. {} → த. பசச்ாத்தாபம்]

பசச்ா

 
 பசச்ா  paccātu,  . ெப.எ. (adv.) 

    ன்  (யாழ்.அக.);; afterwards.

     [Skt. {} → த. பசச்ா ]
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பச்

 
 பச்  pacci, ெப.(n.)

   ஒ  வைக மாப்பண்டம்; a kind of cake.

த.வ.மாேவய்ச் , ேவய்ச்

     [U. {} → பஜ்  → த. பச் ]

பச் மேதாகரன்

பச் மேதாகரன் paccimatōkaraṉ, ெப.(n.)

   1. தட்டான்; goldsmith.

   2. கள்வன்; thief.

     [Skt. {}-hara → த. பச் மேதாகரன்]

பச் ய ன்மக்கட்

 
 பச் ய ன்மக்கட்  pacciyaguṉmaggaṭṭi, ெப.(n.)

   ப த்த ன்மக்கட் ; matured and enlarged abdominal tumour (சா.அக.);.

     [பச் ய ன்மம்+கட் ]

பச் யமான ன்ம
ம்

 
 பச் யமான ன்மம் pacciyamāṉaguṉmam, ெப.(n.)

பச் ய ன்மக்கட்  பாரக்்க (சா.அக.);;see {}.

பச் ராசன்

 
 பச் ராசன் paccirācaṉ, ெப.(n.)

   க டன்; Brahmini kite (சா.அக.);.

 Skt. pakshi + raja]

பச் னி

பச் னி pacciṉi, ெப.(n.)

   1. பத்தாம் மாதம்; tenth month.

   2. பத்  மாதம் நிைறந்த க ப்பவ ; a woman of full term pregnancy i.e., ten months pregnant woman. (சா.அக.);

பச

பச  pasali, ெப.(n.)

   நிலவரி வாங் ம் ெதாடராண்டாக . .1555  தல் அக்பரால் அ க்கப்பட்ட வ வாய்த் ைற 
ஆண் ; a revenue year meant for tax collection introduced by the emperor Akbar from 1555 A.D.

த.வ. நிலவரி ஆண்

     [Ar. Pers. fasil - separating → U. fasali → த. பச ]

அர  ெமா ல் அ வைடைய ம் அ வைடக் காலத்ைத ம் த்த ெசால் நாளைட ல் அ வைடக் 
காலத் ல் வாங் ம் வரிைய ம் நிலவரி ஆண்ைட ம் ப்பதா ற் .  . .1-7-591  தல் 
வழக் ன் ய இசெ்சால்லாட்  அர  பார க ெமா களின் வா லாக உ ெமா ல் இடம் 
ெபற் ள்ள  என ம்,  . .1555  தல் இந் யா ல் ேபரரசர ்அக்பரால் இ  நிலவளிவாங் ம் 
ெதாடராண்டாக மா ய  என ம் வர.்

அக்ப க்  2000 ஆண் க க்  ன்ேப த ழ் ேவந்தர ்காலத் ல் நிலவரித் ட்டம் த ழகத் ல் 
நடப் ல் இ ந்த . பச  என் ம் ெசால்ைல ஆள்வதால் அக்பர ்காலத் ந் தான் நிலவரி ைற 
இந் யா ல் அ க மா ற்  என் ம் தவறான வரலாற் க் ப்  இடம் ெபற வ  வ த் ம். 
ஆத ன் பச  என்பைத ஆள ேவண் ய நிைல இ ப் ன் நிலவரி ஆண்  என்ப  ெபா ந் ம்.
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பசைன

 
 பசைன pasaṉai, ெப.(n.)

   கட ைளப் ேபாற் ப் பா ைக; chanting devotional songs.

     [Skt. bhajana → த. பசைன]

பசாசரதம்

பசாசரதம் pacācaradam, ெப.(n.)

   ேபய்த்ேதர;் mirage, as a goblin's car.

     "ஒத்தன பசாசரதேம" (அரிச.் . வாக.107);.

     [Skt. pacana → த. பசனம்]

பசா

பசா  pacācu, ெப. (n.)

   ேபய்; devil, vampire, goblin, demon, fiend.

நரிபசாேசனம் ( வாலவா.28,64);.

பஞ்சகசாயம்

பஞ்சகசாயம் pañjagacāyam, ெப.(n.)

   1. ஐந்  வைகச ்சரக் களான ேதன், ெநய், பால், வாைழ, ச க்கைர, இைவகைளக் ெகாண்  
ஆ ள்ேவத ைற ல் வ க் ம் ஒ  நீர;் a decoction extracted by boiling a mixture of substances viz, honey, 
ghee, milk, plantain and sugar.

   2. ெநல் ,  ம்ைப, க க்காய், ெவள்ளி ேலாத் ரம், மஞ் ட்  ஆ ய இவ்ைவந்  சரக் கைள ம் 
ெகாண்  த ழ் ைறப்ப  இறக் ம் க க்  நீர ்(சா.அக.);; a kind of decoction extracted from five drugs viz. 
goose berry leucas flower, gall nut, wood apple fruit shell, Indian madder.

   3. ஐந்  வைக ம ந் கள்; five varieties of decoction 'seperately or as a whole.

     [பஞ்சம்+கசாயம்]

பஞ்சகவ் யம்

பஞ்சகவ் யம் pañjagavviyam, ெப.(n.)

   ஆ னின்  ைடக் ம் பால், த ர,் ெநய்,  த் ரம், சாணம் என்ற ஐந்  ெபா ள் கைளக் ெகாண்  
மந் ரப்ப ச ்ேசரக்்கப் ப வ ; the five products of the cow mixed together while reciting mantras, viz., milk, curd, 
ghee, urine and dung.

     "பஞ்சகவ் யம் ெகாள்ளேவார ்ப வ ெளன்றான்" (உத்தரரா. அ வ.129);.

     [Skt. {}+gavya → த. பஞ்சகவ் யம்]

பஞ்சகற்பம்

பஞ்சகற்பம் pañjagaṟpam, ெப.(n.)

   கத் ரி மஞ்சள்,  ள , ேவப்பங் ெகாடை்ட, க க்காய்த் ேதால், ெநல் ப் ப ப்  என்ற ஐவைகப் 
பண்டங்களாலா ய ம் தைல ற் சப்ப வ மான ம ந் ப் ச்  வைக ( மந்.849);; medicinal paint 
for the head, made of five ingredients, viz., {}, nelli-p-paruppu.

     [பஞ்ச+கற்பம்]

     [Skt. {} → த. பஞ்ச]

பஞ்சகற்பமாத்
ைர

 
 பஞ்சகற்பமாத் ைர pañjagaṟpamāttirai, ெப.(n.)

   சந்தனம், மஞ்சள், க க்காய், ெநல் , தான் க்காய் இைவகைள சமெனைட ெகாண் , 
ஆடாேதாைடச ்சாற் னா லைரத் த் ரட்  உலரத்் ய மாத் ைர. இதனால் மலச் க்கல், ெவள்ைள, 
அரத்தக்ெகா ப் , தா த் தளரச்்  ேபா ம்; pill or tablet containing sandal, turmeric and the three myrobalans. It is 
said to cure constipation. White discharge, blood pressure and weakness.

     [பஞ்சம்+கற்பம்+மாத் ைர]

பஞ்சகாயம்

 
 பஞ்சகாயம் pañjakāyam, ெப.(n.)

    ரிபைல, ெவங்காயம், காயம் என்ற ஐவைக ம ந் ச ்சரக் ; the five medicinal substances, viz., tiripalai, {}, 
etc.,

     [பஞ்சம்+காயம்]
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பஞ்சகாரகம்

 
 பஞ்சகாரகம் pañjagāragam, ெப.(n.)

   காயம், ெவள் ள்ளி, ெவங்காயம், க , ெவந்தயம் என்ற ஐவைகச ்சரக்  (சங்.அக.);; the five pungent 
substances, viz., {}, vendayam.

     [Skt. {} → த. பஞ்சகாரகம்]

பஞ்சகாரம்

 
 பஞ்சகாரம் pañjakāram, ெப.(n.)

   ஐந்  வைகயான காரச ்சரக் கள்; five kinds of alkaline.

     ' னக்காரம் அல்ல  ப காரம், ெவண்காரம்,  ங்காரம், கா க்காரம், சவரக்ாரம்' (சா.அக.);.

பஞ்சகாலம்

பஞ்சகாலம்1 pañjakālam, ெப.(n.)

   காைல,  ற்பகல், நண்பகல்,  ற்பகல், மாைல ( ராதக் காலம், சங்கவகாலம், மத் யான்ன காலம், 
அபரான்னகாலம், சாயங்காலம்); என ைறேய காைல தல் அவ்வா  நா ைக ெகாண்ட ஐந்  
பகற்ப கள்; the five divisions of day-time, viz., {}.

     "பஞ்ச கால ைறைம.... அ ஷ் த்  வ ற.....  ரத் தாழ்வான்" (பட்டரை்வபவம்,பக்.1);.

     [பஞ்சம்+காலம்]

     [Skt. {} → த. பஞ்சம்]

 பஞ்சகாலம்2 pañjakālam, ெப.(n.)

   வ ைமக் காலம்;   அக ைல ைறந்த காலம்; time of famine.

     "கார ்தட் ய பஞ்ச காலத் ேல" (தனிப்பா.i,236:4);.

     [பஞ்சம்+காலம்]

பஞ்சகா யம்

 
 பஞ்சகா யம் pañjakāviyam, ெப.(n.)

    லப்ப காரம், மணிேமகைல,  வக ந்தா மணி, வைளயாப ,  ண்டலேக  என்ற ஐம்ெப ம் 
வனப் கள் (கா யங்கள்);; the five great epics in Tamil, viz., {}.

த.வ.ஐம்ெப ங்காப் யம்

     [Skt. {} → த. பஞ்ச]

பஞ்ச த் யம்

பஞ்ச த் யம்1 pañjagiruttiyam, ெப.(n.)

   ஆதன் ம்மலங்கைள ஒ த்   ெப  வதற் த் ைணயாய் இ க் ம் பைடக்ைக, நிைலேப , 
அ க்ைக, மைறக்ைக, அ ைக ( ட் ,  , சங்காரம்,  ேராபாவம், அ க் ரகம்); என்ற 
கட ளின் ஐந்ெதா ல் ( . .1, 36);; the five functions of God, designed by Divine Grace for the deliverance of the 
souls, viz., {}

   2. பைடக்கலத்தாற் ெபா ம்ெபா  ரன் ெசய்ததற் ரிய ெதாைட,  லக் , ெசல  ேசமம், 
த ரத்் ைன ெசயல் என்ற ஐந்ெதா ல் ( வக.1676, உைர);; the five acts of a warrior in a fight with weapons, 
viz., {}, vilakku, {}.

த.வ. ஐந்ெதா ல்

     [Skt. {} → த. பஞ்ச த் யம்]

 பஞ்ச த் யம்2 pañjagiruttiyam, ெப.(n.)

   உ  ப ர ்ெசய்தல், ெபா ள்கைள நி த்  ற்றல்,  ல் ற்றல், எ தல், பைட ெகாண்  
காரியம் ப தல் ஆ ய ஐந்  ெதா ல்கள்; the five occupations, viz., agriculture, trade, weaving, writing and 
fighting.

     [பஞ்சம் +  த் யம்]

756

www.valluvarvallalarvattam.com 18192 of 19068.



பஞ்ச த்தம்

 
 பஞ்ச த்தம் pañjaguttam, ெப.(n.)

   ஐந் ப்  கைள ம் அடக் ம் ஆைம (யாழ். அக.);; tortoise, as hiding its five limbs.

     [Skt. {}+ gupta → த. பஞ்ச த்தம்]

பஞ்சேகாசம்

பஞ்சேகாசம் pañjaācam, ெப.(n.)

   அன்னமய ேகாசம்,  ராணமயேகாசம், மேனாமயேகாசம்,  ஞ்ஞான மயேகாசம், ஆனந்தமயேகாசம் 
என ஆன்மாைவ க் ெகாண் ள்ள ஐவைகக் ேகாசங்கள் ( . .ப்ர.மாயா.8.);; the five vestures of the soul, 
viz., {}.

     [Skt. {} → த. பஞ்சேகாசம்]

பஞ்சேகாணம்

 
 பஞ்சேகாணம் pañjaāṇam, ெப.(n.)

   ஐந்  ேநரக்் ேகா களாற் ழப்பட்ட வ வம் ( ன்.);; pentagon.

     [Skt. {} → த. பஞ்சம்]

பஞ்சேகால தம்

 
 பஞ்சேகால தம் pañjaālagirudam, ெப.(n.)

    ன்மம், பசை்ச ேநாய், மண்ணீரல்,  த் , இ மல், காய்சச்ல் இைவகைளப் ேபாக்க 
ேவ ைறப்ப  ெசய்  ெகா க் ம் ஒ  ம ந் ; an ayurvedic medicinal ghee phlegm, dyspepsia, chlorosis, 
enlarged spleen, cough and fevers (சா.அக.);

     [பஞ்சம்+ேகாலம்+ தம்]

பஞ்சேகாலம்

 
 பஞ்சேகாலம் pañjaālam, ெப.(n.)

    க் ,  ப் ,  ப் லம், ெசவ் யம்,  த் ர லம் என்ற ஐவைகப் பண்டங்களின் ட் ; mixture 
of the five drugs, {}, tippali, tippali-{}, cevviyam, cittira-{}.

     [Skt. {} → த. பஞ்சேகாலம்]

பஞ்செகளடம்

 
 பஞ்செகளடம் pañjageḷaḍam, ெப.(n.)

    த்தெகளடம், கான ப்சம், சார வதம், உற்கலம்,  ைல என்ற ஐம்ப  ெகாண்ட பைழய ெகளடப் 
ப  (ச .);; the ancient province of gaur, comprising the five districts, {}, mitilai.

     [Skt. {} → த. பஞ்செகளடம்]

பஞ்செகள யம்

பஞ்செகள யம் pañjageḷaviyam, ெப.(n.)

பாரக்்க பஞ்சகவ் யம்;see {}-kavviyam.

     "பாங் னாற் பஞ்ச ெகள ய மஞ்ெச  ம ரத்ம்" ( வரக. நாரத.4);.

பஞ்சசத்

 
 பஞ்சசத்  pañsasatti, ெப.(n.)

   பராசக் ,  ேராதானசத்  அல்ல  ஆ சக் , இசச்ா சத் , ஞானசத் ,  ரியா சத்  என்ற ஐவைகச ்
வ சத் கள் (சதா வ.);; the five energies of {}, viz., {} or {}.

பஞ்சச

பஞ்சச  pañsasamidi, ெப.(n.)

   உண த் ய்ைம, நிைற , ேநான் , ஒதல், இைறப்பற்  என்ற ஐந்  ஒ க்கங்கள் (ேம மந்.145, 
உைர.);; the five kind of discipline, viz., {}, tirupti, tavam, attiya-{}, deyva-patti.
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பஞ்சசயனம்

பஞ்சசயனம் pañsasayaṉam, ெப.(n.)

   1. அன்னத் ,  , இலவம் பஞ் , ேகாைர, ம ர ்இவற்றால் அைமந்த ஐவைகப் ப க்ைக ( வா.);; the 
five kinds of bed stuffed variously with swan-feathers, flowers, silk- cotton, sedge and hair.

   2. அழ ,  ளிரச்் , ெம த் தன்ைம,  மணம், ெவண்ைம என்ற ஐவைகத் தன்ைம ெகாண்ட 
ப க்ைக; good bed having the five qualities of being beautiful, cool, soft, fragrant and white;

     "ெமதெ்தன்ற பஞ்சசயனத் ன் ேத " ( வ். ப்பா.19,வ்யா.);.

     [Skt. {} → த. பஞ்சசயனம்]

பஞ்சசரக்

 
 பஞ்சசரக்  pañsasarakku, ெப.(n.)

    ரம், ச ரி, இ ங்கம், அரிதாரம்,  ரம் ஆ ய இவ்ைவந் வைகச ்சரக் கள்; the five kinds of minerals, 
corrosive sublimate, yellow arsenic, vermilion, orpiment and subchloride of mercury (சா.அக.);.

     [Skt. {} →  த. பஞ்ச]

பஞ்சசரம்

பஞ்சசரம் pañsasaram, ெப.(n.)

   ஐந்  சர ைடய தாழ்வடம்; a necklace of five strings.

     "த்ரிஸரம் பஞ்சஸரம் ஸப்தஸரம் என்றற் ேபாேல ெசால் ற த்  வடங் கைள ம்" 
( வ்.அமலனா .10,வ்யா. பக்.104);.

     [Skt. {}+sara → த. பஞ்சசரம்]

பஞ்சசரன்

பஞ்சசரன் pañsasaraṉ, ெப.(n.)

   காமன் (மன்மதன்);; the god of love.

     "கன்னல் ற் பஞ்சசரனா ேயார"் ( வக். ரபந்.பக்.247);.

     [Skt. {}+sara → த. பஞ்சசரன்]

பஞ்சசரி
பஞ்சசரி pañsasari, ெப.(n.)

   ஐந்  சரங்ெகாண்ட அணி வைக (S.I.I. ii, 181.);; ornament of five strings.

பஞ்சச க்கைர

 
 பஞ்சச க்கைர pañsasarukkarai, ெப.(n.)

    ந் ல் ண் , நீரவ்ள்ளிக் ழங் , நிலப்பைனக் ழங் , நிலக் ழ் ேவர,் கற்ேகாைவத ்தண் ; 
இைவகள் ஒவ்ெவான் ம் இ ந்  காய்ச்  தனித்தனிேய வாங் ய ஐந்  வைகச ்ச க்கைர. இைத 
வங்க பற்பத் ல் கலந்  ெகா க்க நீர  ேபா ம் (சா.அக.);; calcified tin given with the five salts extracted from 
each of the above drugs separately.

பஞ்சசன்மவாதன
ம்

பஞ்சசன்மவாதனம் pañsasaṉmavātaṉam, ெப.(n.)

   ஓக வைக; a {} posture.

     "பஞ்சசன்ம வாதனத் ைடப் பண்ெபா  ந் " ( நாயக .80,716);.

பஞ்சசனன்

பஞ்சசனன் pañsasaṉaṉ, ெப.(n.)

    ட் ண னால் ெகால்லப்பட்ட ஒர ்அ ரன்; an asura slain by {}.

     "பஞ்சசன ட ல் வளரந்்  ேபாய்" ( வ். நாய்ச.்7,2);.

     [Skt. {} → த. பஞ்சசனன்]

பஞ்சசாதனம்

பஞ்சசாதனம் pañjacātaṉam, ெப.(n.)

   ஒ க க் ரிய இ க்ைக, ஒகக் கசை்ச, ேகால், கமண்டலம், மந் ரமாைல ஆ ய ற க் ரிய 
ஐங்க கள் ( . .ப்ர.மாயா.15);; the five requisites of a {}, viz., {}.

     [பஞ்ச+சாதனம்]

     [Skt. {} → த. பஞ்ச]
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பஞ்சசாதாக் யம்

பஞ்சசாதாக் யம் pañjacātākkiyam, ெப.(n.)

வசாதாக் யம், அ ரத்்

   சாதாக் யம்,  ரத்் சாதாக் யம், கரத்்  சாதாக் யம், கன்ம சாதாக் யெமன்ற ஐவைகச ்
வேபதங்கள் (தத் வப்.191,உைர.);; the five manifestations of {}, viz., {}, karttiru, {}.

     [Skt. {} → த. பஞ்சசாதாக் யம்]

பஞ்சசாரம்

பஞ்சசாரம் pañjacāram, ெப.(n.)

   1. ஐந்  வைக சாரங்கள் - நவசச்ாரம், சத் சாரம்,  வசாரம், எவடச்ாரம், கத சச்ாரம்; the five kinds of 
acid salts viz., salt petre or nitrate of potash, salammonial, sakthi, salt, siva salt and plantin salt

   2. ஐந்  வைக சத் கள்; அைவயாவன, காய்ச் யப் பால், ச க்கைர, ேதன்,  ப் , ெநய் ஆ ய 
ைவகைள நன்றாகக் கலக்  பயன்ப த் ம் ஒ  ஆ ள் ேவத ம ந் . an ayurvedic compound consisting of 
boiled milk, sugar, honey, piper longum and clarified butter well stirred up (சா.அக.);.

பஞ்ச ைக

 
 பஞ்ச ைக pañsasigai, ெப.(n.)

   ம ப்  பண்ணத்தகாத உச் ,  வங்கள்,  ழங்ைககள் என்ற ஐந் டங்கள் (சங்.அக.);; the five parts of 
the body that must not be shaved, viz., crown of the head, brows and fore-arms.

     [Skt. {}+sikai → த. பஞ்ச ைக]

பஞ்ச த்தர்

 
 பஞ்ச த்தர ்pañsasittar, ெப.(n.)

   ஐந்  த்தரக்ள், அ னி ேதவர,் அகத் யர,்  லத் யர,் இராமேதவர,்  னி (சா.அக.);; the five well 
siddhars viz., Asavin kumar, Agastyar, Pulastyar, Rama devar or Yacob and Uginumi.

பஞ்ச யம்

 
 பஞ்ச யம் pañsasiyam, ெப.(n.)

 lion, as broad-faced.

     [Skt. {} → த. பஞ்ச யம்]

பஞ்ச ேலத் மம்

 
 பஞ்ச ேலத் மம் pañsasilēttumam, ெப.(n.)

   ஐந்  ேலத் ம வைககள், அவலம்பகம்,  ேலதம், ேபாதகம், தற்பககம், சந் கம்; the five phlegms 
humours viz., avalampagam, kiletham, pothagam, tharpagam and santhigam (சா.அக.);.

பஞ்ச தம்

 
 பஞ்ச தம் pañjacītam, ெப.(n.)

   ெபான்னாங் காணி,  ைர, ஆவாைர, வல்லாைர,  ந் ல் எ ம் ஐந் ன் ெபா ப் ெபயர;் five plants of 
herbs that cause cold. (சா.அக.);.

பஞ்ச லம்

பஞ்ச லம் pañjacīlam, ெப.(n.)

   காமம், ெகாைல, கள், ெபாய், கள  என் ம் ஐந்தைன ம் ற்றத ் றத்தலா ய ெபளத்த ெரா க்கம் 
(மணிேம.21:57,உைர.);; the five rules of conduct, viz., abstinence from passion, killing, toddy-drinking, lying and stealing.

     [Skt. {} → த. பஞ்ச லம்]

பஞ்ச ண்ணக்
ைக

 
 பஞ்ச ண்ணக் ைக pañsasuṇṇaggugai, ெப.(n.)

   ஐந்  ண்ணாம் னால் ெசய்த ைச; crucible made out of the five calciums (சா.அக.);.
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பஞ்ச ண்ணம்

 
 பஞ்ச ண்ணம் pañsasuṇṇam, ெப.(n.)

   ஐந்  வைகச ் ண்ணம்,  க் டத் ன் ண்ணம், காரக் ளிஞ் ல் ண்ணம், ெவள்ைளக்கல் 
ண்ணம், கடல் ைரச ் ண்ணம், வலம் ரிச ்சங் ன் ண்ணம்; the five calciums or slaked limes viz. fowls 

excreta, bivale shell calcium, lime stone calcium, cutle fish calcium and right tuisted conch shell calcium (சா.அக.);.

பஞ்ச த்

பஞ்ச த் 1 pañsasutti, ெப.(n.)

   1. மன வ பாட் ல் அன்றாட கரி  ய்ைம, ஆதன் ய்ைம, மந் ர நீராற் ய்ைம, மந் ரத் ய்ைம 
என்ற ஐவைகத் ய நடப்  ( . .8,20, நிரம்ப.);; the five kinds of purification in mental worship, viz., {}, tíraviyacutti, 
mantiracutti, {}

   2.  ைசக்  இன்  யைமயாத ஆத்ம த் , தான த் , மந் ர த் ,  ர ய த் , ேதவ த்  என்ற 
ஐவைகச ் த் க் ரிைய; the five kinds of purification indispensable for worship, viz., {},{}, mantiracutti, {}.

 பஞ்ச த் 2 pañsasutti, ெப.(n.)

   1. த ழ் ம த் வத் ல் ெசால் ள்ள ஐந்  வைக த்  ைறகள்; the five kinds of cleaning or purifying 
process adopted in Tamil medicine.

   1. மண்ணிற் ள் ைதத்  ைவத்தல்

   2. தண்ணீர,் க க்  நீர,் எரிநீர,் ெசயநீர,்  ளித்தசா  த யைவகளால் க தல்

   3. அ த்தல்,  ட டல், எரித்தல் த யைவ

   4. காற் ல் உலர ைவத்தல்

   5. க ரவன் ஒளி ல் இடல்'.

   2. ைசவ சமயத்ைதத் த யவரக்ள் ைகக்ெகாள் ம் ய்ைமப்ப த் ம் ைறகள்; the five kinds of 
purification practised among saivites.

     '1. ளியல்

   2. உள்ெளா க்கம்

   3. ஏனத் ய்ைம

பஞ்ச ைன

 
 பஞ்ச ைன pañjacūṉai, ெப.(n.)

    ட் ல் உ ரக்ட் த் தற்ெசயலாய்க் ேக  ைளக்கக் ய அ ப் , அம் ,  ைடப்பம், உர லக்ைக, 
நீரக்் டம் என்ற ஐவைகப் பண்டங்கள் (யாழ்.அக.);; the five household articles, capable of causing harm to animal 
life, viz., oven, grinding stone, broom, pestle and mortar, and water-pot.

     [Skt. {} → த. பஞ்ச ைன]

பஞ்சைடப்

 
 பஞ்சைடப்  pañjaḍaippu, ெப.(n.)

   கண் பஞ்சைடந்த நிைல; the state where in the eye looks grim, dim and dark losing its reflex action (சா.அக.);.

ம வ.  ஞ்சகன்

பஞ்சண லம்

 
 பஞ்சண லம் pañjaṇagulam, ெப.(n.)

   ெப ந் க்கம் யன் ( வகரம் லம்); (மங்கேள. றப் ப்);; the caste of {}.

     [Skt. {} → த. பஞ்சண]
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பஞ்சணிப்படலம்

 
 பஞ்சணிப்படலம் pañjaṇippaḍalam, ெப.(n.)

    ைள ேசரந்்  பாரை்வ ைகசச் ம் கண் உ த்த ம் ஒ  றப் பாரை்வ ம் உண்டாக் ம் 
கண்ேணாய் வைக. (சா.அக.);; an eye disease characterised by irritation, discharge from the eye squint eye etc. 
(சா.அக.);.

பஞ்சத் ேராகம்

 
 பஞ்சத் ேராகம் pañjatturōkam, ெப.(n.)

பாரக்்க பஞ்சமாபாதகம்;see {}.

பஞ்சதசப் ரகரண
ம்

 
 பஞ்சதசப் ரகரணம் pañsadasappiragaraṇam, ெப.(n.)

   ஓர ்அத் ைவத ல்; a treatise on advaita.

பஞ்சத

பஞ்சத  pañsadasi, ெப.(n.)

   கா வா (அமாவாைச); அல்ல  ெவள் வா (ெபளரண் ); (ைசவச.ெபா .12.);; the new moon or the 
fullmoon.

பஞ்சதந் ரம்

 
 பஞ்சதந் ரம் pañjadandiram, ெப.(n.)

    த் ரேபதம்,  ரல்ாபம், சந் க் ரகம், அரத்்தநாசம், அசம் ேரட் ய ரித் வம் என 
ஐம்ப ைடயதாய்த் த ல் ெமா  ெபயரக்்கப்பட்ட ல்; the Tamil version of {}-tantra consisting of five 
books, viz., mittira-{}, {}, candi- vikkiragam, artta-{}, {}- karittuvam.

     [Skt. {}+tantira → த. பஞ்சதந் ரம்]

பஞ்சதம்

 
 பஞ்சதம் pañjadam, ெப.(n.)

 death, as being the dissolution of the five elements.

     [Skt. {} → த. பஞ்சதம்]

பஞ்சதாைர

பஞ்சதாைர1 pañjatārai, ெப.(n.)

    க் தம், வற் தம், உபகண்டம், சவம், உபசவம் அல்ல  மாசவம் என்ற ஐவைகக் ைர 
நைட;     "the five paces of a horse, viz., vikkidam, {}.

     " க் ள பஞ்சதாைரேயா  ( வாலவா,28,47);, ( .ெவ.ஒ ,ெவன் ப். 13,உைர.);

     [Skt.{} → த. பஞ்சதாைர]

 பஞ்சதாைர2 pañjatārai, ெப.(n.)

   ச க்கைர; pure cane-sugar, refined sugar.

     " ழ் ைவ ம் ம்பத்தக்கெத ம் பஞ்சதாைர னில்" (மாறனங்.235,உைர.);.

க.ம.பஞ்சதாரா

     [Skt. {} → த. பஞ்சதாைர]

பஞ்சதாளப் ரபந்
தம்

பஞ்சதாளப் ரபந்தம் bañjatāḷabbirabandam, ெப.(n.)

   ஐந்  தாளத்தால் அைமந்த  ( லப்.3:154, உைர.);; that which is composed of the five {}.

பஞ்சதாளம்

பஞ்சதாளம் pañjatāḷam, ெப.(n.)

    வ ெப மான  ஐந்  கத் னின் ம் றந்த தாகச ்ெசால்லப்ப ம் கசச்ற் டம், சாசற் டம், 
சட் தா த் ரகம், சம்பத்  ேவட்டம், உற்க தம் என்ற ஐந்  தாளங்கள் (பரத.தாள.2.);; time- measures, 
viz., {} - puttirakam, {} said to have originated from the five faces of Siva.

     [Skt. {} → த. பஞ்சதாளம்]
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பஞ்ச ர யம்

பஞ்ச ர யம்1 pañjadiraviyam, ெப.(n.)

   மைலப  ெபா ள், கா ப  ெபா ள், நா ப  ெபா ள், நகரப் ெபா ள், கடல்ப  ெபா ள் என்ற 
ஐவைகப் ெபா ள்கள்; the five kinds of products, viz., {}-tiraviyam, {}.

     [Skt. {} → த. பஞ்ச]

 பஞ்ச ர யம்2 pañjadiraviyam, ெப.(n.)

   மஞ்சள், மா, ெநல்  ள்ளி,  ர யப் படை்ட த ய க்காட் ப் ெபா ள்கள் (S.I.I.V,86.);; the five 
articles used in bathing an idol, viz., {}, etc.

     [Skt. {} → த. பஞ்ச]

பஞ்ச க் கம்

 
 பஞ்ச க் கம் pañjatīggigam, ெப.(n.)

   வ , கண், ைக,மார் ,  க் , ஆ ய உடம் ன் ஐந்  உ ப் கள்; five parts of the body viz - abdomen, eye, 
arms, chest and nose (சா.அக.);.

பஞ்ச பாக் னி

 
 பஞ்ச பாக் னி pañjatīpākkiṉi, ெப.(n.)

    க் ,  ள ,  ப் ,  ரகம், ஏலம் ஆ ய ப ைய எ ப் ம் ஐந்  வைக சரக் கள்; the five drugs that 
stimulate hunger, fire in the stomach viz- dried ginger, black pepper, long pepper, cumin seeds and cardomum (சா.அக.);.

பஞ்ச ர்க்கம்

 
 பஞ்ச ரக்்கம் pañjatīrkkam, ெப.(n.)

   உடல் இலக்கணப்ப  நீண் க்க ேவண் ய யம், கண், வ ,  க் , மார்  என்ற ஐவைக 
உட ப் கள்; the five parts of the body which ought to be long according to the ideal of personal beauty, viz, the arms, 
eyes, abdomen, nose and breast.

     [Skt. {} → த. பஞ்ச ரக்்கம்]

பஞ்ச ர்த்தம்

பஞ்ச ரத்்தம் pañjatīrttam, ெப.(n.)

   ேதவர,்  ன்ேனார,் இ கள்,  தம், மாந்தர ்என்ற ஐவரக்் மாக உள்ளங்ைக ன் பல பக்கங் 
களினின்  ெவளி டப்ப ம் நீர ்(ைசவச. ெபா . 66, உைர.);; water poured from the palm of the hand to {} and 
human beings.

     [Skt. {} → த. பஞ்ச ரத்்தம்]

பஞ்ச ட்டன்

பஞ்ச ட்டன் pañjaduṭṭaṉ, ெப. (n.)

பஞ்சமாபாதகன் பாரக்்க;see {}.

     "பஞ்ச ட்டைனச ்சா ேவெயன் " (ேதவா.648,5.);.

     [Skt. {} → த. பஞ்ச ட்டன்]

பஞ்ச பம்

 
 பஞ்ச பம் pañjatūpam, ெப.(n.)

   அ ல், சாம் ராணி,  ந் க்கம்,  க் ,  டன் என்ற ஐவைகயான ைகத்தற் ரிய ந மணப் 
ெபா டக்ள் (சங்.அக.);; the five kinds off incense, viz, agil, {}, kundurukkam, kukkulu, {}.

     [Skt. {} → த. பஞ்ச பம்]

பஞ்சநதம்

 
 பஞ்சநதம் pañjanadam, ெப.(n.)

   தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ள்ள ைவயா  என் ம் இடம்;{} district.
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பஞ்சநம காரம்

பஞ்சநம காரம் pañsanamasukāram, ெப.(n.)

   அ கர,்  த்தர,்சமயத்தைலவர,் ஆ ரியர,் சா க்கள் என்ற ஐவைர ம் ைறேய 
வணங் தற் யாகச ்ைசன மதத் ல் வழங் ம் அ, ,ஆ,உ,சா என்ற ஐந்ெத த் க்களாலா ய 
மந் ரம் ( வக. 951, உைர.);; a mantra of five letters, viz., a, ci, {}, u, {} being the initial letters respectively of arukar, 
cittar, {}.

     [Skt. {}]

பஞ்சநா

பஞ்சநா  pañjanāṭi, ெப.(n.)

   1. பஞ்ேசந் ரியம்; the five senses of the body.

   2. உடம் ள்ள ஐந்  வைக நா கள்; the five kinds of pulsations in the body.

     'அைவகள், வாத நா ,  த்த நா , ஐய நா ,  தநா ,  நா ' (சா.அக.);.

     [பஞ்ச+நா ]

பஞ்சநாதம்

பஞ்சநாதம் pañjanātam, ெப.(n.)

   ஐந்  வைகயான இைசக் க கள் (பஞ் மாசத்தம்); (ெபரிய . அ பத். 19.);; the five kinds of musical 
instruments.

     [Skt. {} → த. பஞ்சநாதம்]

பஞ்சநீராஞ்சனம்

 
 பஞ்சநீராஞ்சனம் pañjanīrāñjaṉam, ெப.(n.)

    ளக் , தாமைர,  ைல, தளிர ்இவற்ைறத் ெதய்வத் க்  ன் ழற் ம் அதற்  ன் 
தண்டனிட் ம் ரி ம் ஐவைகப் சைனச ்ெசயல் (யாழ்.அக.);; worship of an idol in five ways, viz., waving of 
lamp, lotus, cloth and leaf and then falling prostrate before it.

த.வ. ஐம் சைன

     [Skt. {} → த. பஞ்சம்]

பஞ்சப் ரமம்

பஞ்சப் ரமம் pañjappiramam, ெப.(n.)

   1.  ற்ெறட்  உபநிடதங்க ள் ஒன் ; an upanisad, one of 108.

   2. ஈசானம், தற் டம், அேகாரம், வாமேதவம், சத் ேயாசாதம் என்ற வைனம் கங்கள் 
(அ . ந்.);; the five faces of Siva, viz., {}

   3.  வெப  மான  ஐந்  கம் பற் ய மந் ரங்கள்; the mantras relating to the five faces of Siiva

     " அைட  பஞ்சப் ரம மந் ரத்தால்" (காஞ் ப் .சனற்.14);.

த.வ.ஐம்பரம்

     [Skt. {}-brahma → த. பஞ்சப் ரமம்]

பஞ்சபட் க்காதல்

 
 பஞ்சபட் க்காதல் bañjabaṭcikkātal, ெப.(n.)

   ஐவைகப்பட் களின் ஒ ையக் ெகாண்   ெசால் ம் ல்; treatise on sooth saying from the notes of {}.

     [பஞ்ச(ம்);+பட் +காதல்]

பஞ்சபட் சாத் ர
ம்

 
 பஞ்சபட் சாத் ரம் bañjabaṭcicāttiram, ெப.(n.)

   வல் ,ஆந்ைத, காகம்,ேகா , ம ல் ஆ ய பறைவகள் எ ப் ம் ஒ கைள ைவத் ப் பலன் 
ெசால் ம் கணிய ைற; system off divination from the call of certain birds.

     [Skt. {} → த. பஞ்சபட் சாத் ரம்]

763

www.valluvarvallalarvattam.com 18199 of 19068.



பஞ்சபட் பாடாண
ம்

பஞ்சபட் பாடாணம் bañjabaṭcibāṭāṇam, ெப.(n.)

   ைவப்  நஞ்  வைக ( னி.);; a prepared arsenic.

     [Skt. {} → த. பஞ்ச பட் பாடாணம்]

மசச் னி '800-இல் ெசால் யப  ரசம், அப்  ரசம், மகாரசம், பசை்ச, ெவள்ைள, மேனா ைல,  ரம், 
இ ங்கம் இைவகைளப் ெபா த்  ப் ல் அைடத்  ைலமண் ஏ  ெசய்  தா ல் மண ட்  
ைவத்  கத் ட்  ஆ  சாமம் எரிந்  தணல் ஆ ய ன் ப் ைய உைடத் ப் பாரக்்க நஞ்சா ம்' 
(சா.அக.);.

பஞ்சபட் ேவைள

பஞ்சபட் ேவைள bañjabaṭcivēḷai, ெப.(n.)

   1. ஐவைகப் டக்ளால் ய ம் ேநரம்; auspicious hour ascertained by augury.

   2. கா வா, ெவள் வாக்களின் (அமாவாைச ரண்ிைமகளின்);இைடேய ஐவைகப் டக்ளின் உண் , 
ல், நைட, அர , சா களினின்  அ ம் ; augury from the eating, sleeping, walking, ruling and dying of {} 

between the full and the new moon.

     [Skt. {} → த. பஞ்சபட் +ேவைள]

பஞ்சபடலம்

 
 பஞ்சபடலம் bañjabaḍalam, ெப.(n.)

   க ல் ஏற்ப ம் 'தைச, நீர,் அரத்தம், வரி, ெவண்சைத' என் ம் ஐந்  வைகப் படலங்கள்; in the 
black of the eye which is divided into five varieties. (சா.அக.);.

பஞ்சபத் ரகசாய
ம்

 
 பஞ்சபத் ரகசாயம் bañjabattiragacāyam, ெப.(n.)

   பற்பாடகம், ேகாைரக் ழங் ,  ந் ல் ெகா , அ டயம், நிலேவம் , இைவகள் ேசரந்்த க க்  
நீர;் decoction prepared out of fever plant root of Indian papryus, stem moon creeper, Indian atees and ground neem 
(சா.அக.);.

பஞ்சபத் ரம்

பஞ்சபத் ரம்1 bañjabattiram, ெப.(n.)

   கட க் ப் பைடத்தற் ரிய பைடயல  வைக (ைநேவத் ய வைக); (S.I.I.iv,141.);; offering of food 
stuffs, made along with cooked rice, to a deity.

     [Skt. {}+bhadha → த. பஞ்சபத் ரம்]

 பஞ்சபத் ரம்2 bañjabattiram, ெப.(n.)

   ஐந்  வைக இைலகள்;   ஆடாேதாைட, கரிசைல, ெநாச் , அழவைண, கண்டங்கத் ரி; the herbacous 
leaves of Malabar winter cherry, eclipse plant, five leaved notchy and nail dye (சா.அக.);.

பஞ்சபர்வம்

பஞ்சபரவ்ம் bañjabarvam, ெப.(n.)

   ஒவ்ெவா  மாதத் ம் வ ம் சங்கரமணம் என் ம் ஐந்  ேநான்  நாள்கள்;   அைவ க ம்பக்கத் ன் 
எட்டாவ  ப னான்காவ  அல்ல  ப ேனாராவ  ைற நிைல ( ); ம் ெதய்வத் க் ரிய 
நாண் ம் ெவள் வா கா வா நாள்க ம் என ஐந்தா ம்.(இ.வ.);; the five ceremonial days in a month, viz., {}, 
eighth and the fourteenth titi of the dark half or the 11th titi and the day of a deity, the newmoon and the fulmoon

   2. ஒவ்ெவா  பக்க (படச்);த் ம் வ ம் ஐந்  ேநான்  நாள்கள் ( ன்.);; the five ceremonial days in each 
lunar fortnight.

     [Skt. {} + parvam → த. பஞ்சபரவ்ம்]

பஞ்சபரேமட் கள்

பஞ்சபரேமட் கள் bañjabaramēṭṭigaḷ, ெப.(n.)

   அ கர,்  த்தர,் ஆசாரியர,் ஆ ரியர,்  ற  என்ற ஐவைக ைசன சமயப் ெபரியார ்
( லப்.10,18,உைர.);; five chief worthies, viz., arugar. {}.

     [Skt. {} → த. பஞ்சபரேமட் கள்]

பஞ்சபரிவரத்்தனம்

பஞ்சபரிவரத்்தனம் bañjabarivarttaṉam, ெப.(n.)

   உ ர ்ெசயற்பாட் க் ரிய ெபா ள் ( ர யம்);, இடம் (ே த் ரம்);, காலம், பவம், கரி  (பாவம்); 
ஆ ய ஐவைகப்பட்ட நிைலைமகள் (நீலேக ,1,உைர.);; the five conditions of one's activities, viz., diraviyam, {}, 
pavam, {}.

     [Skt. {}+parivarttana → த. பஞ்ச பரிவரத்்தனம்]
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பஞ்சபரிவரத்்த
ைன

பஞ்சபரிவரத்்தைன bañjabarivarttaṉai, ெப.(n.)

   க மம், அ சை்ச, மணம்,  ைவ, மாையத் ெதாடர்  (வாசைன,உ , மாயா சம்பந்தம்); என 
ஐவைகயாய் மா  வ ம் ெசய் கள் (ேம மந்.71,உைர.);; the five conditions that come in rotation, viz., karumam, 
aviccai, {}.

     [Skt. {}+parivar+{} → த. பஞ்ச பரிவரத்்தனன்]

பஞ்சபல்லவம்

 
 பஞ்சபல்லவம் bañjaballavam, ெப.(n.)

    சைனக் ரிய ஆத் , மா,  ட் ைவ,  ல்ைல,  ல்வம் என்ற ஐந்தன் தளிரக்ள் (யாழ்.அக.);; springs 
off {}, mullai vilvam used for worship.

     [Skt. {}+ pallavam → த. பஞ்சபல்லவம்]

பஞ்சபேலாதகம்

பஞ்சபேலாதகம் bañjabalōtagam, ெப.(n.)

   எ சை்ச, நாரத்ைத, தமரத்ைத, ெகா ஞ் , மா ைள என்ற ஐவைகப் பழங்களி ந்  எ க் ம் 
சா  (தத் வப்.65,உைர.);; juice extracted from {}, tamarattai, {} and {} fruits.

     [Skt. {}+phola+utaka → த. பஞ்ச பேலாதகம்]

பஞ்சபாடாணம்

பஞ்சபாடாணம் pañjapāṭāṇam, ெப.(n.)

   ஐந்  வைக நஞ் கள் (சா.அக.);; five kinds of poisonous drugs;

   1. தாளகம்; yellow orpiment,

   2. ெகௗரி; yellow oxide of arsenic,

   3. இ ங்கம்; cinnabar,

   4. ெவள்ைள; white arsenic,

   5.  ரம்; corrosive sublimate

பஞ்சபாண்ட 
ெசந் ரம்

 
 பஞ்சபாண்ட ெசந் ரம் pañsapāṇṭasendūram, ெப.(n.)

    ரம னி ம த் வ ற் ெசால் ள்ளள ஒ  வைகச ்ெசந் ரம்; a red oxide prepared by process of 
calcination according to the principles laid down in Brahmamuni work in medicine (சா.அக.);.

பஞ்சபாண்டவர்

பஞ்சபாண்டவர ்pañjapāṇṭavar, ெப.(n.)

   பாண் ன் தல்வரக்ளான த மன்,  மன், அ ச் னன், ந லன், சகேதவன் என்ற ஐவர;் the five {} 
brothers, sons of king {}, viz., {}.

     "பஞ்சபாண்ட வரக்்கா .....  ெசன் " (ெபரிய .2,3,5.);.

     [Skt. {} → த. பஞ்ச பாண்டவர]்

பஞ்சபாண்டவர்க
ள் ப க்ைக

பஞ்சபாண்டவரக்ள் ப க்ைக pañjapāṇḍavarkaḷpaḍukkai, ெப.(n.)

   மைலக் ைக ள்ளள கற்ப க்ைக; stone-beds in the caves of a hill.

     "பஞ்சபாண்டவரக்ள் ப க்ைக ெபாற்ைறக் க் ழக் " (T.A.S.i.262.);.

     [Skt. {} → த. பஞ்சபாண்டவர]்

பஞ்சபாணம்

 
 பஞ்சபாணம் pañjapāṇam, ெப.(n.)

   தாமைர மலர,் அேசாக மலர,் மாமலர,்  ல்ைல மலர,் க ங் வைள மலர ்என்ற ஐவைக காம ைடய 
மலரம் கள் (பாணங்கள்);; the five arrows off {}, viz., {}.

     [Skt. {} → த. பஞ்சபாணம்]
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பஞ்சபாணன்

 
 பஞ்சபாணன் pañjapāṇaṉ, ெப.(n.)

   காமன் (ஐங்கைணேயான்); ( வா.);;{}, as armed with five arrows.

     [Skt. {} → த. பஞ்சபாணன்]

பஞ்சபாணாவத்
ைத

 
 பஞ்சபாணாவத்ைத pañjapāṇāvattai, ெப.(n.)

   காமேநாயால் உண்டா ம் ( ப் ர ேயாகம்,  ப் ரேயாகம், ேசாகம், ேமாகம் மரணம் என்ற); ஐவைகத் 
ன்பநிைல ( டா.);; the five states of love-stricken persons, viz., {}.

     [Skt. {} → த. பஞ்ச பாணாவத்ைத]

பஞ்சபாணி

பஞ்சபாணி pañjapāṇi, ெப.(n.)

   மைலமகள்;{}.

     "பஞ்சபாணி தந்த ேகாேன" ( ப் .682);.

     [Skt {} → த. பஞ்சபாணி]

பஞ்சபாத் ரம்

பஞ்சபாத் ரம்1 pañjapāttiram, ெப.(n.)

   வ பாட் ல் (அரக்் யம், பாத் யம், ஆசமனீயம், ஸ்நாநீயம்,  த்ேதாதகம் என்பைவக க் ); 
பயன்ப த்தப்ப ம் ஐந்  நீரவ்ட் ல்கள் ( ன்.);; the five cups used in worship to hold water for arkkiyam, {}.

     [Skt. {} → த. பஞ்சபாத் ரம்]

 பஞ்சபாத் ரம்2 pañjapāttiram, ெப.(n.)

   அகன்ற வா ள்ள தண்ணீர ்ஏனம் (இ.வ.);; water-vessel with a wide mouth.

     [Skt. {} → த. பஞ்சபாத் ரம்]

பஞ்சபாதகம்

 
 பஞ்சபாதகம் pañjapātagam, ெப.(n.)

பஞ்சமாபாதககம் பாரக்்க ( வா.);;see {}.

     [Skt. {} → த. பஞ்சபாதகம்]

பஞ்சபாதகன்

பஞ்சபாதகன் pañjapātagaṉ, ெப.(n.)

பஞ்சமாபாதகன் பாரக்்க;see {}.

     "பாய ெவண் ைர நிலத் ழல் பஞ்சபாதகேர" (உபேதசகா.உ த் ராக்.53);.

     [Skt. {} → த. பஞ்சபாதகன்]

பஞ்சபார யம்

 
 பஞ்சபார யம் pañjapāratīyam, ெப.(n.)

   நாரத னிவர ்இயற் யதாகக் க தப்ப ம் ஓர ்இைசத்த ழ் ல் ( லப்.உைரப்பா.);; a Tamil musical 
work attributed to the sage {}.
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பஞ்ச ராணாவத்
ைத

பஞ்ச ராணாவத்ைத bañjabirāṇāvattai, ெப.(n.)

   மாந்த க் க் காமத் னால் ஏற்ப ம் ஐந்  வைகத் ன்பங்கள் அைவ; effects of love on men and women.

   1. ேந ப்பவைரப் பற்  எப்ெபா ம் நிைனப்ப ம், ேப வ ம்,

   2. ெப  செ்ச த ம் அ த ம்,

   3. அ வ த்தல்

   4. அனத் தல்.

   5. ஓல ட்  அலறல் (சா.அக.);

பஞ்ச சம்

பஞ்ச சம் pañjapīcam, ெப.(n.)

   மாைழகளின் தன்ைமையப் ேபாக் த் தங்கச ்ெசம்பாக மாற் ப்ெபான்னின் ணத்ைத உண்டாக் ம் 
ஐந்  வைக ெசம் ப்ெபா ; the alchemical substance known as philosopher's powder used for converting the following 
metals into alchemical copper before they are transmuted into gold viz.,

   1. தங்கச ்ெசம் ; gold copper,

   2. ெவள்ளிச ்ெசம் ; silver copper,

   3. அப் ரகசெ்சம் ; mica copper,

   4. காந்தச ்ெசம் ; magnetic copper, 

   5.அயச ்ெசம் ; ferrou copper. (சா.அக.);.

பஞ்ச லன்

 
 பஞ்ச லன் bañjabulaṉ, ெப.(n.)

   ஐம் லன்கள்;   ெமய், வாய், கண்,  க் , ெச ; the five sense organs viz, skin, mouth (tongue);, eye, nose and 
ear (சா.அக.);.

பஞ்ச சாவந்தம்

 
 பஞ்ச சாவந்தம் pañjapūcāvandam, ெப.(n.)

   ெகா  ண் ைனப் ( ச நடச்த் ரத்ைதப்); ேபால ஐந்  உ க்கைளக் ெகாண்ட காதணி வைக; ear-
ring having small pieces of stones arranged like the five stars of {}.

     [Skt. {} → த. பஞ்ச சாவந்தம்]

பஞ்ச டணைதலம்

 
 பஞ்ச டணைதலம் pañjapūṭaṇadailam, ெப.(n.)

   அ ம ரம், இலவங்கம் படை்ட, நன்னாரி, க ஞ் ரகம்,  த்தக்கா  ஆ ய இவ்ைவந் ம் ேசரத்் ச ்
ெசய் ம் ஒ  தைல க்ெகண்ெணய்; a bathing medicated oil prepared with the following drugs. liquorice root or 
root of honey creeper, cinnamon bark, sarsaparilla, black cumin seeds and coray root (சா.அக.);.

     [பஞ்சம்+ டணம்+ைதலம்]

பஞ்ச தக் ைக

 
 பஞ்ச தக் ைக pañjapūtaggugai, ெப.(n.)

   கடல் ைர, கற் ண்ணம், சாரம்,கல் ப் , னம் ஆ ய ஐந்  சரக் னால் ெசய்த ைச; a crucible made 
out of the following five drugs viz., cutile fish (see a froth); time stone, salammoniac, sea salt and alum. This is used for 
alchemic purpose (சா.அக.);.

767

www.valluvarvallalarvattam.com 18203 of 19068.



பஞ்ச தக்

பஞ்ச தக்  pañjapūtakāṟu, ெப.(n.)

   உடம் ள் அைமந் ள்ள ஐம் தத் ன் ஒவ்ெவா  ப ம் ெபா ந் ய ஐந்  வைகப் ெபா ள் 
வ ப் கள், ஆகேவ இவ்வ ப் கள் வ ம் 5 x 5 அல்ல  25  ரி கள் ஆ ம்;   25 constitutional parts of the 
human body which are proportioned as five substances to each of the five lements composing the body viz;   1. நில 
( ); வ ப்  - 5 ம ர,் எ ம் , ேதால், சைத, நரம் ; earth-hair, bone, skin, flesh and nerve.

   2. அப்  வ ப்  - 5 நீர,் இரத்தம், மசை்ச, ெவண்ணீர,் ெகா ப் ; water - lymph, blood, marrow, semon and fat.

   3.   (ேத ); வ ப்  - 5, உண ,  ஞ்சல், அசச்ம், ேசாம்பல், ேபாகம்; fires - food, sleep, fear, laziness and 
sexuality.

   4. காற்  (வா ); வ ப்  – 5, உடேலா  டத்தல், இ க்ைக, நடத்தல், இ த்தல், நிற்றல்; air - lying, simply, 
remaining, walking, sitting and standing.

   5. வான் (ஆகாய); வ ப்  - 5, காமம், பைக ( ேராதம்);,  னம் (ேகாபம்);, மதம், மாசச்ரியம்; sky - evil 
passions lust, anger, desire infatuations and envy (சா.அக.);.

பஞ்ச தசச்ரக்

 
 பஞ்ச தசச்ரக்  pañjapūtaccarakku, ெப.(n.)

   தாளகம்,  ரம், ெகளரி, ெவள்ைள,  ங்கம் என்ற ஐவைக ம ந் ச ்சரக் கள் (சங்.அக.);; the five 
medicinal substances {}, kauri, {}.

     [பஞ்சம்+ தம்+சரக் ]

     [Skt.{} → த. பஞ்ச தம்]

பஞ்ச ததா ப் 
ெபா ள்கள்

 
 பஞ்ச ததா ப் ெபா ள்கள் pañjapūtatātupporuḷkaḷ, ெப.(n.)

   சடை்ட னி நிகண் ல் ெசால் ய ஐந்  தங்கைள ம் க் ம் தா  சரக் கள்; five minerals referring 
the five elements. They are yellow orpiments, corrosive sublimate, yellow arsenic and vermilion. (சா.அக.);.

பஞ்ச தநா

 
 பஞ்ச தநா  pañjapūtanāṭi, ெப.(n.)

   ஊைத (வாத); நா ,  த்த நா ,  ேலட் ம நா ,   நா ,  த நா ; vatha pulse;

 pitha pulse, kapha pulse, guru pulse and bhutha pulse. (சா.அக.);.

     [பஞ்ச தம்+நா ]

பஞ்ச தநிறம்

பஞ்ச தநிறம் pañjapūtaniṟam, ெப.(n.)

   ஐம் தங்களின் வண்ணம்; colour of the five elements.

   1. நிலம் ( );, மண் (earth); - ெபான்னிறம்; golden colour.

   2. அப்  (நீர)்; water- பளிங்  நிறம்; crystial colour.

   3.   (ேத );, ெந ப் ; fire - ெசம்  நிறம் copper colour.

   4. வளி (வா );, காற் ; air - க ப்

பஞ்ச தம்

 
 பஞ்ச தம் pañjapūtam, ெப.(n.)

   ஐந்  தங்கள் - மண், நீர,் ெந ப் , காற் ,  ண்; the five elements viz., earth, water, fire, air and sky 
(சா.அக.);.

     [Skt. {} → த. பஞ்சம்+ தம்]
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பஞ்ச த

 
 பஞ்ச த  pañjapūtamūli, ெப.(n.)

   ஐம் தங்கைள ம் க் ம் ம ந்  ைககள், ெவள்ெள க் , மா ங்கம், ெகா ேவ ,  னல் 
ங்ைக,  ரக்் ; the five kinds of medicinal plants referring to the five elements viz., white madar, lingam tree, Ceylon 

lead wort, wild morunga and luffa (ribbed ground);(சா.அக.);.

     [பஞ்சம்+ தம்+ ]

பஞ்ச தெவ த்

பஞ்ச தெவ த்  pañjapūtaveḻuttu, ெப.(n.)

   ஐம் த வ ப் ன்ப  ரித்த மந் ர எ த் கள்; the five kinds of substances divided according the mantra words.

   1. மண் ( );, அ- A ந- Na ஐ ம், lyu.

   2. அப் , இ- I ம- Ma  ம், kiliyu

   3.   (ேத );, உ- u  - si சவ் ம், cavvu

   4. வளி (வா );, எ- E வ- va  ம், ree

   5.  ண் (ஆகாயம்);, ஒ- o ய- ya  ம், sree(சா.அக.);

பஞ்சமகர்

 
 பஞ்சமகர ்pañjamagar, ெப.(n.)

   கட்டரங்  (ச ரங்கம்); ஆட்டத் ல் இ  பக்கங்களின் காய்க ம் ேசரந்்  ஐந்தாவதால் ைளயாட்  
ைக; a way of ending a game in chess, when the total of pieces on both sidess is five.

     [Skt. {}+muhra → த. பஞ்சமகர]்

பஞ்சமகா 
பாவங்கள்

 
 பஞ்சமகா பாவங்கள் pañjamakāpāvaṅgaḷ, ெப.(n.)

   ெகாைல, கள , காமம், கள் ண்டல், ெபாய்; the five capital vices viz., murder, theft, lust, intoxicating drink and lie 
(சா.அக.);.

     [பஞ்சம்+மகா+பாவங்கள்]

பஞ்சமகா ரதம்

 
 பஞ்சமகா ரதம் pañjamakāviradam, ெப.(n.)

அ ம்ைச, சத் யம், அத்ேதயம்,  ரம்மசரியம், அபரிக் ரகம் என்ற ற  க க் ரிய ஐம்ெப ம் 
ேநான் கள் (ேம மந்,  க.xv.);;{},

 aparikkiragam (non- killing, truth speaking, non-stealing, celibacy and not taking gifts.);

த.வ. ஐம்பான் ேநான்

     [Skt. {}- vrata→ த. பஞ்ச மகா ரதம்]

பஞ்சம

 
 பஞ்சம  pañsamasurudi, ெப.(n.)

   ஏ ைச க ள் ஒன்  (பரத.);; fifth note of the gamut.

     [Skt. {} → த. பஞ்சம ]

பஞ்சமணம்

பஞ்சமணம் pañjamaṇam, ெப.(n.)

   ஐந்  வைகயான இன் ைவ ெபா ள்கள் (பஞ்ச வாசம்); (ெபா . நி.30.);; the five aromatics.

     [Skt. {}→ த. பஞ்ச]
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பஞ்சமம்

பஞ்சமம் pañjamam, ெப.(n.)

   1. ஐந்தாவ ; the fifth

     "பஞ்சமத்ைதயைமக்க" ( வத . வ.69);.

   2. ஏ ைசக ள் ஐந்தாவ ; fifth note of the gamut, one of {}.

     "பஞ்சமத்  யற் ம் ைண" ( ரேமாத.்3,44);.

   3.  ஞ்  அல்ல  பாைலப் பண் வைக ( ங்.);; a secondary melody - type of the {} or {} class.

   4. அழ  (யாழ்.அக.);; beauty.

   5.  றைம;   வல்லைம (சாமரத்் யம்); (யாழ்.அக.);; cleverness, skill.

     [Skt. {} → த. பஞ்சமம்]

பஞ்சமர்

 
 பஞ்சமர ்pañjamar, ெப.(n.)

   ஆரியர ்வர க் ப் ன் த்தப்பட்ட நால்வ ணப் ரிைவ ஏற் க்ெகாள்ளாத ஐந்தாம் ரி னர;் non-
 caste Hindus outside the four-fold caste system introduced after the advent of Aryans.

     [Skt. {} → த. பஞ்சமர]்

பஞ்சமலம்

 
 பஞ்சமலம் pañjamalam, ெப.(n.)

   ஆணவம், கன்மம், மாைய, மாேயயம்,  ேராதானம் என்ற ஐவைக மலங்கள் ( ங்.);; the five impurities 
bringing the soul into bondage, viz.,{}.

     [Skt. {}+malam → த. பஞ்சமலம்]

பஞ்சமேவதம்

பஞ்சமேவதம் pañjamavētam, ெப.(n.)

   ஐந்தாம் மைறயாகக் க தப்ப ம் மகாபாரதம்; the {}, considered as the fifth {}.

     "பஞ்சேவதமான மகாபாரதத் ல் எ தக் டா ேற" ( வ்.ெபரிய .1,1,வ்யா. பக்.48);.

     [Skt. {} → த. பஞ்சேவதம்]

பஞ்சமாசத்தக்க

 
 பஞ்சமாசத்தக்க  pañjamācattakkaruvi, ெப.(n.)

   ேதாற் க ,  ைளக்க , நரப் க் க , கஞ்சக் க ,  டற் க் க  என்ற ஐவைக இைசக் 
க கள் ( வா.);; the five kinds of musical instrument, viz., {}, narappu-k-karuvi, {}.

     [Skt. {}+ma+catta → த. பஞ்சமாசத்தம்]

பஞ்சமாபாதகம்

 
 பஞ்சமாபாதகம் pañjamāpātagam, ெப.(n.)

   ெகாைல, ெபாய், கள , கள் ண், ஆ ரியைரப் ப த்தல் என்ற ஐவைகக் ெகா ஞ்ெசயல் ( ன்.);; the 
five heinous sins of killing, lying, stealing, drinking and abusing one's guru.

த.வ. பாழ் ைன

     [Skt. {} → த. பஞ்சமா பாதகம்]

பஞ்சமாபாதகன்

பஞ்சமாபாதகன் pañjamāpātagaṉ, ெப.(n.)

   ெகா ஞ்ெசயல் ெசய்ேதான்; one guilty of heinous sins.

     "பஞசமாபாதக ெரனி ம்" (உபேதசகா. .12);.

த.வ. பாழ் ைனயாளன்

     [Skt. {} → த. பஞ்சமா பாதகன்]

770

www.valluvarvallalarvattam.com 18206 of 19068.



பஞ்ச

பஞ்ச  pañjami, ெப.(n.)

   1. ஐந்தாம் நாள் ( );; fifth lunar day.

     "பஞ்ச ப் ெபயர ்பைடத் ள " (கம்பரா. ட் ப்.140);

   2. இ பத்  ஏ  ண் ன்க ள் கைட  ஐந் ; the last five of the 27 {}.

   3. ஐந்தாம் ேவற் ைம; the fifth case.

     "பஞ்ச யா ய இன் ஐந்தாம் ேவற் ைமயாம்" ( . .6,உைர.);

   4. மைலமகள் (நாம ப.23);;{}.

த.வ. ஐம்

     [Skt. {} → த. பஞ்ச ]

பஞ்ச த் ரம்

பஞ்ச த் ரம் pañjamittiram, ெப.(n.)

   1. நல்ெலண்ெணய், ேதங்காய்ப் பால், இ ப்ைபப் சச்ா , ஆ ன் ெநய், ேதன் ஆ ய இவ்ைவந் ங் 
கலந்த ட் ; a mixture of five liquid substances viz., gingelly oil, cocoanut milk, juice of mowah flower, cow's ghee and 
honey.

   2. மாைழ (உேலாகங்);கைள உ க் ம்ெபா  அைதப் ேவ க்கச ்ெசய் ம்ப  ேசரக்் ம் ஐந்  வைக 
நட் ச ்( த் ); சரக் கள்; the five friendly drugs capable of effecting a change in metals viz., jew - eller's bead, ghee, 
jaggery, alkaline substance like borax, honey

   3. உயரந்்த ெசம்  ைடக்க ேவண்  இசச்ரக் கைள இட்  உ க்க பயன்ப ம்; to obtain superior or high 
class copper these are used when melting it (சா.அக.);.

பஞ்ச கச ்
ெசப் ச ்சலாைக

பஞ்ச கச ்ெசப் ச ்சலாைக pañjamugacceppuccalāgai, ெப.(n.)

   அ ைவ (சத் ர);க் க  இ பத்  ஆ ல் ஒன்றான; five faced copper probe, this is one of the 26 surgical 
instrument. (சா.அக.);.

பஞ்ச கம்

பஞ்ச கம்1 pañjamugam, ெப.(n.)

   அ ைவ ம த் வத் ல் பயன்ப த் ம் க  வைக (தஞ்.சா. iii, 40.);; a kind of surgical instrument.

     [Skt. {} → த. பஞ்சம்+ கம்]

பஞ்ச க த் ரி

 
 பஞ்ச க த் ரி pañjamugaruttiri, ெப.(n.)

   காட்டாமணக் ; wild castor plant (சா.அக.);.

பஞ்ச கவாசம்

பஞ்ச கவாசம் pañjamugavācam, ெப.(n.)

பஞ்சவாசம் பாரக்்க;see {}

     "அ ழ்தைனய பஞ்ச க வாசமைமத் " ( வக.2026);.

     [பஞ்ச கம்+வாசம்]

பஞ்ச கன்

பஞ்ச கன்1 pañjamugaṉ, ெப.(n.)

    வன் ( டா.);; Siva.

     [Skt. {} → த. பஞ்சம்]

 பஞ்ச கன்2 pañjamugaṉ, ெப.(n.)

   அரிமா ( ங்கம்); (யாழ்.அக.);; lion.

     [Skt. {} → த. பஞ்ச]

பஞ்ச காத் ரம்

 
 பஞ்ச காத் ரம் pañjamukāttiram, ெப.(n.)

   ஐம் கங்ெகாண்ட க  வைக; a five pointed weapon.

     [Skt. {}-mukha+ttiram → த. பஞ்ச காத் ரம்]
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பஞ்ச ட் க்கஞ்

 
 பஞ்ச ட் க்கஞ்  pañjamuṭṭikkañji, ெப.(n.)

    வைர, கடைல, உ ந் ,   பய , பசச்ரி  இவ்ைவந் ம் வைகக்  ஒ   எ த் , தனித்தனிேய 
ெமல் ய ைலகளில் ந்  ஒ  ஏனத் ல் ேபாட்  அ ல் ஆற்  நீர ்ஊற்  எட் ல் ஒ  பங்காய்க் 
காய்ச் ம் கஞ் ; a kind of conjee -porridge prepared with the following five substances viz., red gram, black gram, green 
gram and raw rice. It is useful for emaciated patients. It cures billiousness, phlegm and wind humours. Tie each substance in 
a muslin cloth and put them in a vessel containing river water which is boiled down to one eight. (சா.அக.);. இக்கஞ்  
ேநாயாளிக் க் ெகா ப்ப . இதனால் த்தம்,இைளப் , கபம், காற்  ம்.

     [Skt. {} → த. பஞ்ச+ ட் +கஞ் ]

பஞ்ச த் ைர

பஞ்ச த் ைர1 pañjamuttirai, ெப.(n.)

   1. பாதங்களில் காணப்ப ம் (ப மம், சங்கம், மகரம், சக்கரம், தண்டம் என்ற); ஐந்  
அைடயாளங்கள்; the five marks on a person's foot, viz., padumam, {}, magaram, {}

     " வ ற் ப்பஞ்ச த் ைர ந் கழ்ந் லங்க" (ெபரிய .மானக்.24);

   2.  நீ , உ த் ராக்கம்,  ல், உத்தரீயம், உட் ணீடம் என்  ஆசாரியரக்்  உரியன வாகச ்
ெசால்லப்ப ம் ஐந்  அைடயாளங்கள் (ைசவசா.ஆசாரிய.45,உைர.);; the five sacerdotal signs of an {}, viz., {}.

     [பஞ்சம்+ த் ைர]

     [Skt. {} → த. பஞ்சம்]

 பஞ்ச த் ைர2 pañjamuttirai, ெப.(n.)

   ஐந்  க  வ வங்களாகச ்ெசய்  ேசரத்்த காலணிகலன் ( கா க்.411.);; an ornament worn on the foot, 
consisting of pieces shaped like the five weapons of {}.

     [பஞ்சம்+ த் ைர]

     [Skt. {} → த. பஞ்சம்]

 பஞ்ச த் ைர3 pañjamuttirai, ெப.(n.)

   1.  வ தவத்ேதா க் ரிய அைடயாளங்கள் அல்ல  ன்னங்கள்;   உ த் ராக்கம், கமண்டலம், கா  
ேவட் , சைட , ஒகதண் ; the five distinguishing marks of the Siva mendicants viz- holy beads, dried shell of battle 
gouard reddish brown cloth, tursted tuft of hairs of the head and yoga rod or stick

   2. ஒக சாதைனக்காக ஏற்பட்ட ஐந்  வைக ஒக க்ைக; the five different postures of a practising yogi. 
(சா.அக.);

பஞ்ச ைக

பஞ்ச ைக pañjamūligai, ெப.(n.)

   கற்பத ் ற்  உத ம் ஐந்  வைக ைககளான: ஏலம், பத் ரி, தக்ேகாலம், சா க்காய், ேகால த்  
( .600);; the five drugs useful in rejuvenation viz., cardamon, mace, cubeb pepper, nutmeg and root of long 
pepper(சா.அக.);.

     [பஞ்சம்+ ைக]

பஞ்சேமளம்

 
 பஞ்சேமளம் pañjamēḷam, ெப.(n.)

   சா ல் வழங் ம் சங் , சாலர,் த ல், மத்தளம், பம்ைப என்ற ஐவைக இைசக் க கள் 
(ெநல்ைல);; the five kinds of drum, used at funerals, viz., {}, tavul, {}, pampai.

     [Skt. {} → த. பஞ்சம்]

பஞ்சயாகம்

பஞ்சயாகம் pañjayākam, ெப. (n.)

   1. பஞ்சமகாயாகம் ( ங்.); பாரக்்க;see {}.

   2. கன்மயாகம், ெசபயாகம், ஞானயாகம், தவயாகம், ஊழ் ( யான); யாகம் என்ற ஐவைக வ பாட்  
ைற ( வத . ஐவைக1 , உைர.);; five kinds of worship, viz., {}.

     [Skt. {} → த. பஞ்சயாகம்]
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பஞ்சர்

 
 பஞ்சர ்pañjar, ெப.(n.)

   தரி  நிலம்; waste or fallow land.

     [Vandhya → U. {} → த. பஞ்சர]்

பஞ்சரத் னம்

பஞ்சரத் னம் pañjarattiṉam, ெப.(n.)

   1. ெசம்மணி,  த்  அல்ல  வ ரியம், வ ரம், பசை்ச, நீலம் என்ற ஐவைக மணிகள்; the five kinds of 
precious stones, viz., {} muttu or {}, vayiram, paccai, {}.

   2. ஐந்  ெசய் ள் ெகாண்ட ல் ( ரபந்தம்);; a poem of five stanzas.

     [Skt. {}+rattina → த. பஞ்சரத் ம்]

பஞ்சலட்சணம்

 
 பஞ்சலடச்ணம் pañjalaṭcaṇam, ெப.(n.)

   எ த் , ெசால், ெபா ள், யாப்  அணி என்ற ஐவைகத் த ழ் இலக்கணம்; the five sections of Tamil 
grammar, viz., {}.

     [Skt. {} → த. பஞ்சலடச்ணம்]

பஞ்சலத்தார்

பஞ்சலத்தார ்pañjalattār, ெப.(n.)

   பஞ்ச கம்மாளர ்(I.M.P.Cg.692.);; the five artisan communities.

     [Perh. {} → த. பஞ்சலத்தார]்

பஞ்சலவணபற்பம்

 
 பஞ்சலவணபற்பம் bañjalavaṇabaṟbam, ெப.(n.)

   ஐந்  வைக உப் கைளக் ெகாண்  ெசய் ம் உப் ப் பற்பம். இ  ெசரியாைமக் க் ெகா க்கப்ப ம் 
ம ந் ; the calcified powder prepared out of the five salts. which is given for indigestion (சா.அக.);.

பஞ்சலவணம்

 
 பஞ்சலவணம் pañjalavaṇam, ெப.(n.)

ஐந்  வைக உப் கள் - இந் ப் , கல் ப் , க ப் ,

   வைளய ப் , ெவ ப் ; sindh salt, rock salt, common salt, glass gall and nitre (சா.அக.);.

பஞ்சலாங்கலதான
ம்

பஞ்சலாங்கலதானம் pañjalāṅgalatāṉam, ெப.(n.)

   ஐந்  ஏரக்ைள நிலத் டன் அந்தணரக்்  உத ந்தானம்; a gift of five ploughs with lands to Brahmins.

     "பஞ்சலாங்கலதானத் ன் ப ைய" ( ரம் . தான ைர.64);.

     [Skt. {} → த. பஞ்சலாங்கல தானம்]
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பஞ்ச ங்கம்

பஞ்ச ங்கம் pañjaliṅgam, ெப.(n.)

    வைனக் க் ம் ஐந்  வைக இ ங்கங்கள்;   நில ( ); ங்கம், அப் ங்கம், ெந ப்  
(ேத ); ங்கம், காற்  (வா ); ங்கம்,  ண் (ஆகாய);  ங்கம். ஆகேவ, ஐம் தங்கைள ம் ெகாண்ட 
இந்த ங்கங்கள் ஐந்  இடங்களில் நி வப்பட் க் ன்றன; the five kinds of lingam (phallus); referring to 
emblem of {} and they are: Prithivi lingam, appu lingam, theyu lingam, vayu lingam, aukasa lingam. Representing the five 
elements the following are the five places in South India where they establised.

   1. காஞ் ரம் - Conjeevaram where there is the Prithivi lingam made of each.

   2. சம் ேக வரம் -  Jambukeswaram (Thiruvanaikaval); near Trichy where Appullingam is established water excides 
perpetually under it.

   3.  வண்ணாமைல- Thiruvannamalai where the Tejolingam sparkles with light.

   4. காளத்  - Kallathi where Vayu lingam is established a lamp near the lingam constantly flickers showing that the win 
and or air is blowing. The other lamps there do not flicker.

   5.  தம்பரம் - Chidambaram where Akasa lingam or etheral lingam is kept in the temple. ( தம்பர ரக யம்); 
(சா.அக.);.

     [Skt. {}+lingam → த. பஞ்ச ங்கம்]

பஞ்சேலாக ந் ர
ம்

 
 பஞ்சேலாக ந் ரம் pañsalōkasindūram, ெப.(n.)

   ெபான், ெவள்ளி, ெசம் , இ ம் , காந்தம் என் ம் ஐந்  வைக மாைழகைளக் ெகாண்  ெசய்த 
வப் ப் ெபா ; red oxide by calcining the five metals viz-gold, silver, copper, iron, magnet (சா.அக.);.

பஞ்சேலாகப் ர

 
 பஞ்சேலாகப் ர  pañjalōkappuravi, ெப.(n.)

   ஐந்  வைக மாைழகைளக் ெகாண்  ன நாட்டவரால் உண்டாக் யதாகக் க தப்ப ம் ஒ  வான 
ஊர் ; a kind of aeroplane in the shape of horse constructed by the ancient Chinese out of five metals (சா.அக.);.

பஞ்சேலாகம்

பஞ்சேலாகம் pañjalōkam, ெப.(n.)

   1. ெபான், இ ம் , ெசம் , ஈயம், ெவள்ளி என் ம் ஐவைகத் தா க்கள் ( ங்);.; the five kinds of metal, {}, 
irumbu, cembu, {}, {}.

   2. ஐவைக மாைழ (உேலாக);க் கலப் ; amalgam of the five metals.

     [Skt. {} → த. பஞ்சேலாகம்]

பஞ்சவர்

பஞ்சவர ்pañjavar, ெப.(n.)

பஞ்சபாண்டவர ்பாரக்்க;see {}.

     "பஞ்ச வரக்் த்  நடந்தாைன" ( லப்.17);.

பஞ்சவர்க்கம்

 
 பஞ்சவரக்்கம் pañjavarkkam, ெப.(n.)

   ஆல், அர , அத் , நாவல், இத்  எ ம் ஐந்  வைக வரப்் ச ் ைவ ள்ள மரங்களின் படை்ட; five 
peepal tree, fig tree, jamoon tree and rhomboid leaved fig tree (சா.அக.);.

     [பஞ்சம்+வரக்்கம்]

பஞ்சவர்ணக் ளி

பஞ்சவரண்க் ளி pañjavarṇakkiḷi, ெப.(n.)

   ஐந்  நிற ைடய ளி வைக; macaw, a species of parrot, Trichoglossus, as having five colours.

     " ள்ைள ம் பஞ்சவரண்க் ளிக் ட்ட ம்" ( ற்றா. ற. 87,3);.

     [பஞ்சம்+வரண்ம்+ ளி]
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பஞ்சவர்ணப்

பஞ்சவரண்ப்  pañjavarṇappū, ெப.(n.)

   பசை்ச, மஞ்சள்,  வப் , க ப் , ெவள்ைள ஆ ய ஐந்  நிற ைடய ; flowers with five colours.

   2. பஞ்சவரண்ம் பாரக்்க (சா.அக.);;see {}.

     [Skt.பஞ்ச+வரண்+ ]

பஞ்சவர்ணம்

 
 பஞ்சவரண்ம் pañjavarṇam, ெப.(n.)

   ெவள்ைள, க ப் ,  வப் , மஞ்சள், பசை்ச என்ற ஐவைக நிறம்; the five colours, white, black, red, yellow, 
green.

     [Skt. {} → த. பஞ்சம்]

     [த. வண்ணம் → Skt. வரண்ம்]

பஞ்சவர்ண ப்

 
 பஞ்சவரண் ப்  pañjavarṇavuppu, ெப.(n.)

   கட் ய ப் க்  ஐந்  வண்ணம் ஏற்  மணியாகச ்ெசய்  தாழ்வடமாய்க் ேகாத்  ஒ ைகக் ப் 
பயன்ப த் ம் உப் ; consolidated salt to which five colours are imparted and beads made. These beads if used in 
worship (சா.அக.);.

     [பஞ்சவரண்ம்+உப் ]

பஞ்சவற்கலம்

 
 பஞ்சவற்கலம் pañjavaṟkalam, ெப.(n.)

   அத் , அர , ஆல்,  வர , ேவல் என்பவற் ன் படை்ட (மைல.);; bark of the five tree satti, {}.

     [Skt. {}+varka → த. பஞ்சவற்கலம்]

பஞ்சவ

 
 பஞ்சவ  pañjavaṟivu, ெப.(n.)

   ப த்த , ெமய்ய , ேபர , ஆதன் அ , தத் வ அ ; reasoning power, senses of the body, wisdom, 
knowledge of soul and philosophy (சா.அக.);.

பஞ்சவாசம்

பஞ்சவாசம் pañjavācam, ெப.(n.)

   இலவங்கம், ஏலம், க ப் ரம், சா க்காய், தக்ேகாலம் என்ற ஐந்  வைக ந மணப் ெபா டக்ள் ( லப். 
5,26,உைர.);; the five aromatics, viz., {}.

     [Skt. {} → த. பஞ்சவாசம்]

பஞ்ச த்

பஞ்ச த்  pañjavirutti, ெப.(n.)

   மா தம் 5, தன்மாத் ைர 5, க ம ப் கள் (கன்ேமந் ரியம்); 5, உணரத்ற் ரிய ெபா கள் 
(ஞாேனந் ரியம்);5, மனம், அகங்காரம், மகத் ,  லப்ப , ஆதன் ஆ ய இ பத்ைதந்  லப் 
ெபா ள்கள் ( றள்,27,உைர.);; reals, 25 in number, viz., 5 {}, 5 {}.

     [Skt. {} → த. பஞ்ச த் ]

பஞ்ச ல்வம்

பஞ்ச ல்வம் pañjavilvam, ெப.(n.)

   1.  ல்வம், ெநாச் , மா லங்ைக,  ட் ைவ,  ளா

   ஆ ய ஐந்  வைக மரங்கள்; the five kinds of trees viz., bael, notchy, lingam tree, thorny balsam and wood apple.

     " ல்வ ெநாச்  மா லங்ைக ட் ைவ ெவள்ளில் பஞ்ச ல்வெமன்பார"் ( வராத். .  வமான். 
37);.

   2.  ல ல்களின்ப  ல்வம், ஆத் , மா,  ட் ைவ,  ல்ைல; according to some literature bael, common 
mountain ebony, lingam tree, thorny balsam and wood apple (சா.அக.);.

     [Skt. {}+vilva → த. பஞ்ச ல்வம்]
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பஞ்சேவம்

 
 பஞ்சேவம்  pañjavēmbu, ெப.(n.)

   ஐந்  வைக ேவம்  - நல்ேவம் , மைலேவம் , நிலேவம் , க ேவம் ,  வனார ்ேவம் ; the five kinds of 
neem-margosa, common bead tree, ground neem, curry leaf neem, Shiva's neem. (சா.அக.);

பஞ்சணாவ ர்தம்

 
 பஞ்சணாவ ரத்ம் pañjaṇāvamirtam, ெப.(n.)

    னல் ங்ைக; three leaved indigo. (சா.அக.);

பஞ்சாக்கரப் 
பஃெறாைட

 
 பஞ்சாக்கரப் பஃெறாைட pañjākkarappaḵṟoḍai, ெப.(n.)

   பண்டார சாத் ரத் ள் ன் ேவலப்பேத கர ்இயற் ய ல்; a Siava {}, treatise by {}, one of {}.

     [பஞ்சாக்கரம்+பஃெறாைட]

பஞ்சாக்கரம்

பஞ்சாக்கரம் pañjākkaram, ெப.(n.)

பஞ்சாடச்ரம் பாரக்்க;see {}.

     "எந்ைத ரான் பஞ்சாக்கரம் ேபால்" ( வாலவா. நகரச.்3);.

     [Skt. {} → த. பஞ்சாக்கரம்]

பஞ்சாக் னி

பஞ்சாக் னி pañjākkiṉi, ெப.(n.)

   1. தவஞ் ெசய்ேவான் தன்ைனச ் ற்  நான்  ைச

   களி ம் ட் ய நான்  (அக் னி); ம் ேமேல காய் ற க ரவ ம் ( ரிய ம்); ஆ ய ஐவைகத்  
(அக் னி);; the five fires amidst which an ascetic practises self- mortification, four fires at the four points of the compass 
the fifth being the sun.

     "பஞ்சாக் னி த யவற் னின்  அரிய தவ கைளச ்ெசய் ம்" ( . .8,11,மைறஞா.);

   2. அராகம்,ெவ ளி, காமம், சடம்,  பனம் என்ற ஐவைகத் ேதகாக் னி ( ங்.);; the five mystic fires of the 
body, viz., {}

   3. (உதராக் னி);,  ரியதாபாக் னி, (தவாக் னி);, நிதாக காலாக் னி, இர காந்தக் னி என்ற 
ஐவைகத் (சங்.அக.);; the five kinds of fires, viz., {}.

   4.  க் ,  ப் ,  ள ,  ரகம், ஏலம் என வ ற் த் ையக் ளரச ்ெசய் ம் ஐவைக ம ந் ச ்சரக்  
(ைதலவ.ைதல.16.);; the five kinds of stomachics, viz., cukku, tippali, milagu, {}.

     [Skt. {} → த. பஞ்சாக் னி]

பஞ்சாக் னிக்ெகா

 
 பஞ்சாக் னிக்ெகா  pañjākkiṉikkoḍi, ெப.(n.)

   ேவ ப் ப த் , காட் க் க ைண, மரல்,  ளி நறைள, நறைளக் ழங்  என்ற ஐவைகக் ெகா கள் 
(சங்.அக.);; the five creepers, viz., {}, maral, {}.

     [Skt. {} → த. பஞ்சாக் னி]

பஞ்சாக் னி 
த்ைத

பஞ்சாக் னி த்ைத pañjākkiṉivittai, ெப.(n.)

   ஆதன் வா லகத் னின்  றந்ததற்காக ைறேய ெசல் தற் ரிய றக்கம், ேமக மண்டலம், 
நிலம், தந்ைத, தாய் என் ம் ஐந் டத்ைத ம் யாக ம் தன்ைன ஆ யாக ம் ைவத் ப் ரி ம் 
ஊழ்கம் ( யானம்); ( .ேபா.பா.பக்.200);; meditation in which the five regions, heaven, clouds, earth, father and 
mother, travelled by a soul from heaven to earth are considered as five fires and the self as an offering made in it.

     [Skt. {} +vitta → த. பஞ்சாக் னி த்ைத]

பஞ்சாக ரணி-
த்தல்

பஞ்சாக ரணி-த்தல் pañjākacūraṇittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ெம வா ம்ப  ெபா  ெசய்தல்; pulversing so as to become soft (சா.அக.);.
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பஞ்சாங்கக்காரன்

பஞ்சாங்கக்காரன் pañjāṅgakkāraṉ, ெப. (n.)

   1. கணியன்; one proficient in preparing almanac, astrologer.

   2. பாரப்்பனர ்அல்லாதவரின் ேபாற்றாளி ( ேரா தன்);; a class of Brahmins who officiate as priests to certain 
castes of non-Brahmins.

த.வ. ஐந் யன்

     [பஞ்சாங்கம்+காரன்]

பஞ்சாங்கவணக்க
ம்

பஞ்சாங்கவணக்கம் pañjāṅgavaṇakkam, ெப.(n.)

    ழங்கால்கள், ைககள், தைலயா ய ஐந்  உ ப் க்கள் நிலந்ேதாய வணங் ைக; prostration with the 
knees, hands and head touching the earth.

     "அட்டாங்க டன் பஞ்சாங்க டனாதல்... பணிேவார"் ( ைள. ரத்் .30);.

     [Skt. {} → த. பஞ்சாங்கம்+வணக்கம்]

பஞ்சாங்கப் டம்

 
 பஞ்சாங்கப் டம் pañjāṅgappuḍam, ெப.(n.)

   ஐந்  வைக அங்க ம் ெபா ந் ய டம்; calcination satisfying the five conditions required (சா.அக.);.

     [பஞ்சாங்கம்+ டம்]

பஞ்சாங்கபலன்

 
 பஞ்சாங்கபலன் bañjāṅgabalaṉ, ெப.(n.)

   அந்தந்த ஆண் க்  ஐந் யம் (பஞ்சாங்கம்);  ம் பலன்; astrological forecasts for the year as given in the 
almanac.

த.வ.ஐ ப் ப் பலன்

     [Skt. {} → த. பஞ்சாங்கம்+பலன்]

பஞ்சாங்கம்

பஞ்சாங்கம்1 pañjāṅgam, ெப.(n.)

   1. நாள்,  ழைம,  ண் ன், ஒகம்,கரணம் ( , வாரம், நடச்த் ரம், ேயாகம், கரணம்); என்ற ஐந்  
உ ப் க ைடய கைலக் ப்  ( ங்.);; almanac, as comprising five parts, viz., titi, {}

   2.  றப் யம் (சாதகம்); (இ.வ.);; horoscope

   3. சடங்காள க்  ( ேரா தத் க் );  டப்ப ம் நல்ைக (மானியம்);; inam or grant of land held on 
favourable terms by the village priest for his service.

   4. சடங்காண்ைம ( ேரா தத் ெதா ல்);; office of the ceremonial priest of certain non- Brahmin castes.

   5.  ைர (யாழ்.அக.);; horse

   6. ஆைம (யாழ்.அக.);; tortoise.

த.வ. ஐந் யம்

     [Skt. {} → த. பஞ்சாங்கம்]

பஞ்சாங்கம ழ்-
த்தல்

பஞ்சாங்கம ழ்-த்தல் pañjāṅgamaviḻttal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1.  ண் கைதப் ேப தல்; to bring in irrelevant matters.

   2. ெபாய் கைத ைனதல்; to fabricate false stories.

த.வ. கட் க்கைத ேப தல்

     [Skt. {} → த. பஞ்சாங்கம்]

பஞ்சாங்

 
 பஞ்சாங்  pañjāṅgi, ெப.(n.)

     ம த் வத் ல் ஒ  வைகக் கட் ; a kind of bandage in surgery. (சா.அக.);
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பஞ்சாசச்ரியம்

 
 பஞ்சாசச்ரியம் pañjāccariyam, ெப.(n.)

   அ கக் கட ள் ெபா ட்  நிக ம் ெபான்ெபா  (கனகவரஷ்ம்);, மலரப்்ெபா  ( ஷ்பவரஷ்ம்);, 
ஆலவட்டம் (மந்தமா தம்);, மங்கலவாழ்த்  ( பேகாஷம்);, ேதவ ரசம் (ேதவ ந் ); என்ற ஐந்  

யப் க் ரிய நிகழ்ச் கள் (நரி த்.);; the five heavenly wonders, viz., {}-tundupi.

த.வ. ஐஞ்சடங்

     [Skt. {} → த. பஞ்சாசச்ரியம்]

பஞ்சாசத்

பஞ்சாசத் pañjācat, ெப.(n.)

   ஐம்ப ; fifty

     "பஞ்சாசத்ேகா " ( வத .ேகா ர.77.);.

     [Skt. {} → த. பஞ்சாசத்]

பஞ்சாச

 
 பஞ்சாச  pañjācadu, ெப.(n.)

பஞ்சாசத் (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}.

பஞ்சாசாரியர்

பஞ்சாசாரியர ்pañjācāriyar, ெப.(n.)

   ேகா ல் சகர ்(S.I.I. ii, 111.);; temple priests.

     [Skt. {} → த. பஞ்சாசாரியர]்

பஞ்சாட்சரக்காவ

 
 பஞ்சாடச்ரக்காவ  pañjāḍcarakkāvaḍi, ெப.(n.)

    நீ  ( );க் காவ  (நாஞ்.);; a {} in which the main offering is the sacred ash.

த.வ.  நீற் க்காவ

     [Skt. {} → த. பஞ்சாடச்ரம்]

பஞ்சாட்சரக்ேகா
ல்

 
 பஞ்சாடச்ரக்ேகா ல் pañjāṭcarakāyil, ெப.(n.)

    நீற் ( );ப்ைப (நாஞ் .);; bag containing sacred ashes.

த.வ. நீற் ப்ைப

     [Skt. {} → த. பஞ்சாடச்ரம்]

பஞ்சாட்சரப்ப

 
 பஞ்சாடச்ரப்ப  pañjāḍcarappaḍi, ெப.(n.)

    தம்பரம் ேகா ள் ற்சைப ல் ஏ தற் கைமந்த ஐந் ப கள்; the five steps leading to {} in Chidambarm 
temple.

த.வ. ஐந்ெத த் ப்ப

     [Skt. {} → த. பஞ்சாடச்ரம்]

பஞ்சாட்சரம்

பஞ்சாடச்ரம் pañjāṭcaram, ெப.(n.)

   1.  வைன அ  ெதய்வமாகக் ெகாண்ட ம் 'நம வாய' என்  ஐந்  எ த் களாலான மான 
மந் ரம்; the five lettered mantra whose presiding deity is Siva, viz., na ma ci vaya

   2.  நீ  (இ.வ.);; sacred ashes.

     [Skt. {} → த. பஞ்சாடச்ரம்]
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பஞ்சாட்சரவ ணி

 
 பஞ்சாடச்ரவ ணி pañjāṭcaravaruṇi, ெப.(n.)

   ெநல் க்காய்; Indian goose berry. (சா.அக.);

பஞ்சா ரதம்

பஞ்சா ரதம் pañjāṇuviradam, ெப.(n.)

   சமண ள் இல்வாழ்வான் ேமற்ெகாள் ம் ஐந்  ேநான் கள் (ேம மந்.கைத.24);; the five vows practised by 
laymen.

பஞ்சா யம்

 
 பஞ்சா யம் pañjāmiyam, ெப.(n.)

   இலந்ைத; jujube (சா.அக.);.

பஞ்சா ர்தம்

பஞ்சா ரத்ம் pañjāmirtam, ெப.(n.)

   வாைழப்பழம், ேதன், ச க்கைர, ெநய்,  ராடை்ச என்ற இனிய பண்டங்களால் ெசய்வ ம் இைற 
க்காட் ற் ப் பயன்ப த் வ மான பண்டம் (TA.S.I.268);; a mixture of five delicious substances, usually, 

plantain, honey, sugar, ghee, grape used for anointing idols. த.வ.ஐய , ஐந்த தம்

     [Skt. {} → த. பஞ்சா ரத்ம்]

பஞ்சா லம்

 
 பஞ்சா லம் pañjāmilam, ெப.(n.)

   இலந்ைத, மா ைள,  ளியாைர, ெநல் , எ சை்ச என்ற ளிப் ச ் ைவ ள்ள ஐவைக மரங்கள் 
(சங்.அக.);; the five acid-producing plants, viz., ilandai, {}, nelli, elumiccai. த.வ.ஐம் ளிகம்

     [Skt. {} → த. பஞ்சா லம்]

பஞ்சாய்

 
 பஞ்சாய் pañjāy, ெப.(n.)

    ைக காட் ம் க  ( பக்கால்); ( ன்.);; censer.

     [U. {} → த. பஞ்சாய்]

     [p]

பஞ்சாயத்தார்

 
 பஞ்சாயத்தார ்pañjāyattār, ெப.(n.)

   வழக் த் ரப்்பாளர;் arbitrators, mediators;

 assessors, jurors.

த.வ. ஊரைவயார்

     [U. {} → த. பஞ்சாயத் ]

பஞ்சாயத்

பஞ்சாயத்  pañjāyattu, ெப. (n.)

   1. ெப ம்பா ம் ரப்்பாளர ்ஐவர ்  வழக்ைக ஆரா ம் ஊரம்ன்றம் (சைப);; a body of persons sitting as 
a court of arbitration, usually five in number.

   2. வழக் த் ரப்்பாளரால் ெசய்யப்ப ம் வழக்  ஆராய் ; arbitration by disinterested persons chosen by the 
contending parties.

த.வ. ஊரைவ, ஐந்தாயம், ேபராயம்

     [U. {} → த. பஞ்சாயத் ]
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பஞ்சாயத்  நாமா

 
 பஞ்சாயத்  நாமா pañjāyattunāmā, ெப.(n.)

   ெபா  நல ைறமடல் (ம );; general affidavit inquest;

 report.

     [U. {} → த. பஞ்சாயத் நாமா]

பஞ்சாயத் னிய
ன்

 
 பஞ்சாயத் னியன் pañjāyattuyūṉiyaṉ, ெப.(n.)

   ஊராட்  ஒன் யம்; panchayat union.

த.வ. ஊராட்  ஒன் யம்

     [Skt. {} +E. Union → த. பஞ்சாயத்  னியன்]

பஞ்சா தபாணி

 
 பஞ்சா தபாணி pañjāyudapāṇi, ெப.(n.)

ஐம்பைடக்ைக னன்,  மால்;{},

 as holding five weapons in his hand.

     [Skt. {}(n); → த. பஞ்சம்+ஆ தம்+பாணி]

பஞ்சா தம்

பஞ்சா தம் pañjāyudam, ெப.(n.)

   1. சங்கம், சக்கரம், தண்  (கைத);,  ல் (சாரங்்கம்);, வாள் (கடக்ம்); என்ற மா ன் ஐவைகக் 
க கள்; the five weapons of {}, viz., {}

   2. ஐம்பைடத்தா  ( தான.ைமந்தர.்1.);; a gold ornament worn by women and children.

த.வ.ஐம்பைட

     [Skt. {} → த. பஞ்சம்+ஆ தம்]

பஞ்சா தமணி

 
 பஞ்சா தமணி pañjāyudamaṇi, ெப.(n.)

   ஐவைக க்களாலான வர ்க த்தணி வைக (யாழ்ப்.);; a necklace of gold beads with {} as pendant, worn 
by children.

த.வ.ஐம்பைடத்தா

     [Skt. {}  → த. பஞ்சம்+ஆய்தம்+மணி]

பஞ்சார்க்கம்

பஞ்சாரக்்கம் pañjārkkam, ெப.(n.)

    மம்,  பாதம், இந் ரத , பரிேவடம்,ேக  என்ற ஐந்  கரந் ைற ேகாள்கள் ( தான. 
ணா ண.55.);; the five celestial phenomena of daily occurrence regarded as exerting evil influence, viz., {}.

     [Skt. {} → த. பஞ்சாரக்்கம்]

பஞ்சாரங்கட்

 
 பஞ்சாரங்கட்  pañjāraṅgaṭṭi, ெப.(n.)

   பஞ்சார மாைலயணி ம் மகளிைரக் ெகாண்ட இைடயர ்வ ப் ; a sub-division of the idaiyar caste, so named 
from the {} necklace worn by their women.

     [பஞ்ச+ஆரம்+கட் ]

780

www.valluvarvallalarvattam.com 18216 of 19068.



பஞ்சா டபத் ரம்

 
 பஞ்சா டபத் ரம் bañjārūṭabattiram, ெப.(n.)

   ெகா த்தவன், வாங் யவன், சான்றாளரக்ளி வர,் எ யவன் ஆ ய இவ்ைவவ ம் 
ைகெயாப்ப ட்ட ஆவணம் (சங்.அக.);; a document having the signature of the executant, executee, two witnesses 
and the scribe.

     [Skt. {}-patra → த. பஞ்சா ட பத் ரம்]

பஞ்சாவயவம்

பஞ்சாவயவம் pañjāvayavam, ெப.(n.)

   த க்க ல் (சாத் ரத் ல்); வ ம் ேமற்ேகாள், ஏ , எ த் க்காட் , உபநயம், நிகமம் என்பன 
( . .அளைவ,11,  வாக்.);; the five elements in a logical statement, viz., {}, upanayam, nigamam.

     [Skt. {} → த. பஞ்சாவயவம்]

பஞ்சாவரணம்

பஞ்சாவரணம் pañjāvaraṇam, ெப.(n.)

   தளம், தளாக் ரம்,  டத் ன் கண்டம்,  ழ்ப் டம், ஆதார ைல என் ம் இ ங்க டத் ன் ஐவைக 
உ ப்  (ைசவச.ெபா .59.);; the five sections of the pedestal of a {}.

     [Skt. {} → த. பஞ்சாவரணம்]

பஞ்சாளத்தார்

 
 பஞ்சாளத்தார ்pañjāḷattār, ெப.(n.)

பஞ்சகம்மாளர ்பாரக்்க;see {}.

ெத.பஞ்சா

பஞ்சாத் காயம்

பஞ்சாத் காயம் pañjāttikāyam, ெப.(n.)

    வாத் காயம், தரம்ாத் காயம், அதரம்ாத்  காயம், ஆகாசாத் காயம்,  ற்காலாத் காயம் அல்ல  
அ வாத் காயம் என்ற ஐந்  ைசன மத தத் வங்கள் ( ற்.23,உைர.);; the five ontological categories 
under which reals are distributed, viz., {}.

     [Skt. {} → த. பஞ்சாத் காயம்]

பஞ் கரணம்

பஞ் கரணம் pañjīkaraṇam, ெப.(n.)

    ண் டற்  ெகாண்ட ( க் ம);  தங்கள் ஒவ்ெவான்ைற ம் இரண்  சம பாகமாகப் ரித் ஒ  
பாகத்ைதத் தன் ப டல்(ஸ் ல);  தத் ம் மற்ெறா  பாகத்ைத நான்  சமபாகமாகப் ரித்  
ஒவ்ெவா   பாகத்ைத ம் மற்ற நான்  ப டல் (ஸ் ல);  தங்களி ம் ேசரக்்ைக 
(ைகவல்.தத்.10.);; the process of dividing each of the five subtler elements into two equal parts and apportioning one part 
to its corresponding grosser element and one-fourth of the other part to each of the other grosser elements.

     [Skt. {} → த. பஞ் கரணம்]

பஞ்ேசந் ரியம்

 
 பஞ்ேசந் ரியம் pañjēndiriyam, ெப.(n.)

   ெமய், வாய், கண்,  க் , ெச  என்ற ஐம்ெபா கள் ( ங்.);; the five organs of sense, viz., mey, {}, cevi.

     [Skt. {] → த. பஞ்ேசந் ரியம்]

பட்ச ரம்

 
 படச் ரம் paṭsasuram, ெப.(n.)

   ப ைனந்  நாைளக்  ஒ ைற வ ம் காய்சச்ல்; a kind of fever occuring once in fifteen day. (சா.அக.);

     [படச்(ம்);+ ரம்]
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பட்சணம்

படச்ணம் paṭcaṇam, ெப.(n.)

   1. உண்ைக; eating, devouring, consuming.

   2.  லங் ன உண  ( ன்.);; food of beasts and birds; prey.

   3.  ற் ண் ; cakes, sweet – meats.

     [Skt. {} → த. படச்ணம்]

பட்சணம்பண் -
தல்

படச்ணம்பண் -தல் paṭcaṇambaṇṇudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

.

   1. உண் தல்; to eat;

 to eat up, to consume, to devour

   2. கவரத்ல்; to misappropriate.

த.வ. உண் தல்,  ன் தல்

     [Skt. {} → த. படச்ணம்]

பட்சணி

படச்ணி paṭcaṇi, ெப.(n.)

   1. உண்ேபான்; one who eats

     "ச சல படச்ணிக ெளா  ேகா " (தா .ெமளன .8);.

   2. ெப ந் னி ன்ேபான்; one who indulges to excess in eating.

   3. அகத் யர ்ெசய்த ஒ  த ழ் ம த் வ ல்; a Tamil treatise on medicine compiled by Sage Agastiyar.

   4. ஒக அ ைவப் பற் ,  டாக 132 ெசய் டக்ளால் பா ய ஒ  ல்; a secret science of yoga practice and 
philosophy compiled in 132 poems or verses (சா.அக.);.

     [Skt. {} → த. படச்ணி]

பட்சணியம்

 
 படச்ணியம் paṭcaṇiyam, ெப.(n.)

   உண்ணத் த ந்த ெபா ள்; substance fit or suitable to eat. (சா.அக.);

பட்சத் ல்

 
 படச்த் ல் paṭcattil,    இைட. (Part.) ஆ ன்; case that, granting that.

     'அவன் வ ம் படச்த் ல் நான் ேபாேவன்'.

     [Skt. {} → த. படச்த் ல்]

பட்சதாபம்

 
 படச்தாபம் paṭcatāpam, ெப.(n.)

   இரக்கம் ( ன்.);; sympathy, compassion.

     [Skt. {} → த. படச்தாபம்]

பட்சப்ேபா

படச்ப்ேபா  paṭcappōli, ெப.(n.)

   த க்கத் ல் பக்கத் ன் ேபா (ஆபாசம்); (மணிேம.29:145.);; fallacious minor term.

     [Skt. {} → த. படச்ம்+ேபா ]

பட்சபாதகவாதம்

 
 படச்பாதகவாதம் paṭcapātagavātam, ெப.(n.)

படச்பாதவாதம் பாரக்்க (சா.அக.);;see {}.
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பட்சபாதம்

படச்பாதம்1 paṭcapātam, ெப.(n.)

   ஒ  தைலச ்சார் ; partisanship partiality.

     [Skt. {}+pata → த. படச்பாதம்]

 படச்பாதம்2 paṭcapātam, ெப.(n.)

   இரக்கம் ( ன்.);; sympathy, compassion.

     [Skt. {} → த. படச்பாதம்]

பட்சபாதவாதம்

 
 படச்பாதவாதம் paṭcapātavātam, ெப.(n.)

   ஊைத ம், ேகாைழ ங்  அதனால் ேநாய் கண்  நாக் , ைக, கால் இ த்  அசந்  ேபாகச ்
ெசய் ம் ஒ  வைக ஊைத ேநாய்; a kind of paralysis marked by loss of sensation and function of the tongue, face and 
the limbs due to the concerted action of wind and phlegm humours (சா.அக);.

பட்சபா

 
 படச்பா  paṭcapāti, ெப.(n.)

   ஒ தைலச ்சாரப்ானவன்; biased person, partisan, schismatic.

     [Skt. {} → த. படச்பா ]

பட்சம்

படச்ம்1 paṭcam, ெப.(n.)

   1. கட் ; side, party.

   2. அன் ; kindness, affection, friendship.

     "படச் ற ைவத்தார ்ப " (தனிப்பா. i,363,101);.

   3.  ற ; wing

   4. 15 நாள் ( ); ெகாண்ட காலம்; lunar fortnight

   5.  ல்; treatise

   6. ேகாட்பா ; theory; opinion

   7.  னம்பர ்(யாழ்.அக.);; ambergris.

     [Skt. {} → த. படச்ம்]

 படச்ம்2 paṭcam, ெப.(n.)

   சார்  (ைசவப் ரகாசன. 16.);; leaning.

     [Skt. paksa → த. படச்ம்]

பட்சம்ேபா -தல்
படச்ம்ேபா -தல் paṭcambōṭudal,    20 ெச. . .(v.i.)

   ப ைனந்  நாள் வைர ெவ ல் காய ைவத்தல்; drying for fifteen days under the sun (சா.அக.);.

பட்சம்ைவ-த்தல்
படச்ம்ைவ-த்தல் paṭcamvaittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ப ைனந்  நாள் ைவத் த்தல்; to keep for fifteen days. (சா.அக.);

பட்சமமண்டலம்

 
 படச்மமண்டலம் paṭcamamaṇṭalam, ெப.(n.)

   கண்ணிைம வட்டம்; circles of the eye lashes. (சா.அக.);

     [Skt. paksa → த. படச்ம்]
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பட்ச

 
 படச்  paṭcamūli, ெப.(n.)

    த்தரக்ள் ப ெய க்கா க்க ப ைனந்  நாைளக் ெகா  தரம் உடெ்காள் ம் ஒ  ைக; an 
unknown drug taken by Sidhhars once in a fortnight to keep them off from hunger so that they may not be disturbed in their 
yoga practice. (சா.அக.);

     [படச்ம்+ ]

பட்சாந்தரம்

 
 படச்ாந்தரம் paṭcāndaram, ெப.(n.)

   ெகாள்ளப் பட்ட ெகாள்ைக ல் இ ந்  மா பட்ட ெகாள்ைக; alternative, another side or view of an argument.

     [Skt. {} → த. படச்ாந்தரம்]

பட்சாபாசம்

 
 படச்ாபாசம் paṭcāpācam, ெப.(n.)

   பக்கப் ேபா ; a fallacious argument.

     [Skt. {} → த. படச்பாசம்]

பட்

பட் 1 paṭcittal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. உண் தல்; to eat, devour, gobble, glut.

     "தைசகள் பட் த் " ( ப் .507);

   2. கவரத்ல்; to misappropriate.

அவன் ெசாத்ைத எல்லாம் பட் த் ட்டான் (இ.வ.););

   3. அ த்தல்; to mar, destroy.

     'இரட் த்தா ம் சரி பட் த்தா ம் சரி'.

     [Skt. {} → த. பட் -த்தல்.]

 பட் 2 paṭci, ெப.(n.)

   1. பறைவ; bird, winged creature.

     " ன்னர ன பட் கள் (தக்கயாகப்.610, உைர.);

   2.  ைர (அக.நி.);; horse.

     [Skt. {} → த. பட் ]

பட் க்கப்

 
 பட் க்கப்  paṭcikkappu, ெப.(n.)

   சங் ; conch. (சா.அக.);

பட் க்கல்

 
 பட் க்கல் paṭcikkal, ெப.(n.)

   க டக்கல் ; a white stone. (சா.அக.);
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பட் சாத் ரம்

 
 பட் சாத் ரம் paṭcicāttiram, ெப.(n.)

பஞ்சபட்  சாத் ரம் பாரக்்க;see {}.

     [பட் +சாத் ரம்]

பட் ேதாடம்

 
 பட் ேதாடம் paṭcitōṭam, ெப.(n.)

   மாைல ல் பறைவ நிழல்ப தலால் உண்டாவதாகக் க தப்ப ம் ழந்ைத ேநாய் வைக; a disease of 
children, believed to be caused by the shadow of a bird falling on it in the evening.

     [Skt. {} → த. பட் ேதாடம்]

பட் ராசன்

பட் ராசன் paṭciyirācaṉ, ெப.(n.)

   1. க டப்பசை்சக்கல்; beryl

   2. பால் க டக் கல்; a white stone or concretion supposed to be derived from the eye or head of Brahmini kite 
(சா.அக.);.

பட் ெனசச்ம்

 
 பட் ெனசச்ம் paṭciyiṉeccam, ெப.(n.)

   ெபான்னம்பர ்(யாழ்.அக.);; resinous amber.

பட் ராசன்

 
 பட் ராசன் paṭcirācaṉ, ெப.(n.)

    ப் ,  வைக ப் ; the quint essence salt derived from the effloresence found on the fuller's earth (சா.அக.);.

பட்டாசாரி

பட்டாசாரி paṭṭācāri, ெப.(n.)

   1.  லவன்; learned man, scholar

   2. ேகா ல் சகன்; Brahmin priest of a temple.

     [Skt. {} → த. பட்டாசாரி]

பட்டாசாரியன்

பட்டாசாரியன் paṭṭācāriyaṉ, ெப.(n.)

   1. பட்டாசாரி பாரக்்க;see {}

   2.  மாஞ்ச மதத் ள் ஒ  ப க்  ஆ ரியன் ( .ேபா.பா.பக்.44.);; founder of a sub-sect of {}.

     [Skt. {} → த. பட்டாசாரி]

     'அன்' உைடைமப் ெபா ள் ஈ

பட்டா காய்

 
 பட்டா காய் paṭṭācukāy, ெப.(n.)

    லந்  நாயகம் (சா.அக.);; ulcer plant.

பட்டாணிக்கடைல

 
 பட்டாணிக்கடைல paḍḍāṇikkaḍalai, ெப.(n.)

கடைல வைக;seed of the garden - pea.

பட்டாணித்ைதலம்

 
 பட்டாணித்ைதலம் paṭṭāṇittailam, ெப.(n.)

   ஒ  ரங்ெகண்ெணய்; a medicated oil used for itch and sores (சா.அக.);.
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பட்டாணிப்பய

 
 பட்டாணிப்பய  paṭṭāṇippayaṟu, ெப.(n.)

   பட்டாணி ைத; sea seed. (சா.அக.);

பட்டாரிைக

பட்டாரிைக paṭṭārigai, ெப.(n.)

ெகாற்றைவ (S.l.l. iii, 136, n.);;{}.

     [Skt. {} → த. பட்டாரிைக]

பட்டா யம்

 
 பட்டா யம் paṭṭāviyam, ெப.(n.)

   பட்டா யா (ஜாவா); நாட் ல் ப ரா ம் ஆரஞ்  அல்ல  ச் ; orange grown in Batavia (Java); 
(சா.அக.);.

பட்டாளம்

பட்டாளம்1 paṭṭāḷam, ெப.(n.)

   500  தல் 1000 வைர காலாடக்ள் ெகாண்ட பைட வைக; regiment, body of foot soldiers of 500 to 1000 men.

த.வ.காலாட்பைட

     [E. battalion → த. பட்டாளம்]

 பட்டாளம்2 paṭṭāḷam, ெப.(n.)

    ட்டம்; a large gang (of persons mentioned);

     'மாணவர ்பட்டாளம்', ' வர ்பட்டாளம்' (உ.வ.);.

     [E. battalion → த. பட்டாளம்]

பட் வாடா

 
 பட் வாடா paṭṭuvāṭā, ெப.(n.)

   ஊ யம், மடல் (க தம்); ெபா ள் ேபான்றவற்ைற உரியவரக் க்  வழங் தல், உரியவரக்ளிடம் 
ெகாண்  ேசரத்்தல்; distribution;

 disbursement of salary;

 delivery of letters etc..

     'உரிய காலத் ல் ஊ யத்ைதப் பட்  வாடா ெசய்தால்தான் பணியாளரக் க்  ம ழ்ச்  ஏற்ப ம்'. 
'தபால்காரர ்க தங்கைளப் பட் வாடா ெசய்யக் ளம் ட்டார'். (இ.வ.);

த.வ. வழங்கல்

     [U. {} → த. பட் வாடா]

பட்மா

 
 பட்மா  paṭmācu, ெப.(n.)

   கயவன் (அேயாக் யன்); ( ன்.);; rascal.

     [U. {} → த. பட்மா ]

பட்வாரி

 
 படவ்ாரி paṭvāri, ெப.(n.)

   ப  ெசய் ம் ப வாளர;் registrar.

     [Mhr. {} → த. படவ்ாரி]
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படவா

படவா paḍavā, ெப.(n.)

   1. ேபாக் ரி; rascal, base scoundrel

   2.  ட் க் ெகா ப்ேபான் (இ.வ.);; pimp. ower of creating, acting and destroying

   3.  ைல மகள் ( த் ); (இ.வ.);; prostitute.

   4. ஒ வைரத ் ட்ட ம், பாசத் டன் அைழக்க ம் பயன்ப த் ம் ெசால்;   பயல்; a term of abuse as well 
as endearment;chap.

     ' ட் ப் படவாக்கள்', 'படவா! நீ தான் என் ேபனாைவ எ த்  ஒளித்  ைவத்தாயா?" (இ.வ.);

     [U. {} → த. படவா]

பண்டா

 
 பண்டா  paṇṭāpīcu, ெப.(n.)

    ட் ற  நிைல ைவப்பகம் (ஐக் ய நாணய நி சச்ாைல); (இக்.வ.);; office of a permanent fund; co- 
operative.

     [E. fundoffice → த. பண்டா ]

பண் தசாத் ரம்

 
 பண் தசாத் ரம் paṇṭidacāddiram, ெப.(n.)

   ம த் வ (ைவத் ய);  ல் ( ன்.);; science of medicine.

     [Skt. {} → த. பண் தசாத் ரம்]

பண் தம்பண் -
ல்

பண் தம்பண் -ல் paṇṭidambaṇṇul,    12 ெச. . . (v.i.)

   1. ம த் வம் ெசய்தல்; according treatment. applying remedies, cure diseases, practising medicine, application of 
remedies on a patient or a disease.

   2. இயற் யல் (ெபள க);  த்தல் (சா.அக.);; subjecting to the chemical action of a substance.

பண் தரிலக்கண
ம்

பண் தரிலக்கணம் paṇṭidarilakkaṇam, ெப.(n.)

   நல்ல ம த் வரின் ணம் த ய இலக்கணங்கள் (அ); ெசப்பம்; the qualities of a good physician.

   1. ம த் வ ல் கற்றல், அ ல் பழக்க றல்,

   2. ெபா ளாைச அற்  நிற்றல்,

   3. சரக்  ைக நிைற ணம தல்,

   4.  னம் ெகாள்ளா  அடக்க றல்,

   5. ம ந்  ெசய் ம் றத்ைத அ தல்,

   6. கட ைள வ படல்,

   7. அற யற்றல்,

   8.  ைவய த்  ைறையக் கற்றல்,

   9. ெந நாள் பழக்க றல்,

   10. ைகபாகம் ெசய்பாகத் ல் ெதளி றல்

   11. இலக்கண இலக் யம் கல் த் றம் கற்றல்,

   12.  றர ்உ ைரத ்தன் ைரப் ேபால் எண்ணல்,

   13. அ பான ேவ பா  அ தல்,

   14. ேநாய்,   ணங்கள் அ தல்,

   15. சரக் த் ய்ைம ல் ேதரத்ல்,
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பத்தாந்

 
 பத்தாந்  pattāndu, ெப.(n.)

   தான் ட்பமாக உண்டாக் ய ெபா ைளப் ேபால் றர ்ெசய்யாமல் த த் , தாேன ெசய்  பயன் 
ெப தற்  அர  அளிக் ம் உரிைம (இ.வ.);; patent.

த.வ. தன் ரிைம

பத் ரக்கடன்கார
ன்

 
 பத் ரக்கடன்காரன் pattirakkaḍaṉkāraṉ, ெப.(n.)

   ஆவணத் ன் ேமல் கடன் ெகா த்தவன் ( ன்.);; bond-creditor.

     [Skt. patra → த. பத் ரம்]

பத் ரக்காரன்

 
 பத் ரக்காரன் pattirakkāraṉ, ெப.(n.)

   ஆவணம் ப  ெசய்ேவான் (இ.வ.);; notary public.

த.வ. சான் யாளன்

     [Skt. bhadra → த. பத் ரம்.]

     ['காரன்' உைடைமப் ெபா ள் ஈ .]

பத் ரகடம்

பத் ரகடம் pattiragaḍam, ெப.(n.)

   நற்காரியங் க க்காக மா ைல த யவற்ைற ைவத் க் கட்  அழ  ெசய்  நீர ்நிைறக்கப்பட்ட 
டம் ( ரண ம்பம்);;(T.A.S.V.162.);; pot filled with water and sanctified by rites.

     [Skt. bhadra+ghata → த. பத் ரகடம்]

பத் ரகம்

பத் ரகம் pattiragam, ெப.(n.)

   1. இைல; leaf,

   2. சந்தனம்; sandal,

   3. இற ; feather,

   4.  ; a plant,

   5. நீர் ள்ளி; a thorny plant. (சா.அக.);.

பத் ரகாளி

பத் ரகாளி pattirakāḷi, ெப.(n.)

ெகாற்றைவ ( லப்.20:38,உைர.);;{}.

     [Skt. Bhadra-{} → த. பத் ரகாளி]

பத் ர பம்

 
 பத் ர பம் pattiratīpam, ெப.(n.)

   ேகா ல் களில் நைடெப ம் ளக்ேகற் ம் ழா வைக; an illumination ceremony conducted in temples.

     [Skt. bhadra- {} → த. பத் ர பம்]

பத் ரபாலா

 
 பத் ரபாலா pattirapālā, ெப.(n.)

   வ ைம ெகா க் ம் ைக; a kind of rejuvanate medicine (சா.அக.);.

பத் ர ங்கம்

பத் ர ங்கம் pattiraliṅgam, ெப.(n.)

    வாலயத் ப் ப டம் (ைசவச.ெபா . 127, உைர.);; altar of sacrifice.

     [Skt. bhadra+linka → த. பத் ர ங்கம்]
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பத் ர ரியகம்

பத் ர ரியகம் pattiravīriyagam, ெப.(n.)

   1.  ங் ல் வைக; a kind of bamboo.

   2.  ரம் ; rattan.

     [Skt. patra+{} → த. பத் ர ரியகம்]

பத் ரன்

பத் ரன் pattiraṉ, ெப.(n.)

   1.  ரபத் ரன்;{}.

     " ண்ட பத் ரன் ண் லக ைடந்தனன்" (உபேதசகா. .31);.

   2.  வ ரான் ( ன்.);; Siva.

   3. பாணபத் ரன்; a devotee.

     " றந்தானங்கட ்பத் ர ெனன்ேறார ்பாணன்" ( வாலவா.54,1);.

     [Skt. bhadra → த. பத் ரன்]

பத் ராகாரன்

பத் ராகாரன் pattirākāraṉ, ெப.(n.)

   அழ ய வ னன்; well built handsome man.

     "என்பத் ராகாரன் றம் ல் வான்" ( வ். ெபரியாழ்.110:6);.

     [Skt. bhadra+{} → த. பத் ராகாரன்]

பத் ராசனர்

 
 பத் ராசனர ்pattirācaṉar, ெப.(n.)

   ஒ  வைகத் ேதவ கணத்தார;் a class of angelss or heavenly inhabitants.

பத் ராஞ்சனம்

 
 பத் ராஞ்சனம் pattirāñjaṉam, ெப.(n.)

   ைம; collyrium, black paint (சா.அக.);.

பத் ராட்

 
 பத் ராட்  pattirāṭci, ெப.(n.)

   அந் மந்தாைர அல்ல  அந்  மல் ைக; evening Jasmine, four o' clock plant. (சா.அக.);.

பத் ராட் மணி

 
 பத் ராட் மணி pattirāṭcimaṇi, ெப.(n.)

   உ த் ராக்கம் ேபால அணிதற் ரிய ெகாடை்ட மணி வைக; four o' clock seeds worn by religious mendicants.

     [Skt. {} → த. பத் ராட் ]

பத் ரா

 
 பத் ரா  pattirāti, ெப.(n.)

   ஆகாய க டன்; sky root.

பத் ரா பர்

 
 பத் ரா பர ்battirātibar, ெப.(n.)

   ெசய் த் தாள் நடத் ம் தைலவர ்(இக்.வ.);; editor of a journal.

த.வ. இதழா ரியர்

     [Skt. patra+adhipa → த. பத் ரா பர]்
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பத் ராலாபனம்

பத் ராலாபனம் pattirālāpaṉam, ெப.(n.)

   நலம் ைக ( வக.2180,உைர.);; telling a person of one's welfare.

     [Skt. {} → த. பத் ராலாபனம்]

பத் ரிகம்

 
 பத் ரிகம் pattirigam, ெப.(n.)

    ரகம்; cumin seed (சா.அக.);.

பத் ரிகா

பத் ரிகா pattirikā, ெப.(n.)

   1. ெவள்ைள நாகணம்; white croton plant.

   2. இ ள்  ெச ; an unknown plant.

பத் ரிைக

பத் ரிைக pattirigai, ெப.(n.)

   1. மடல் (க தம்);; letter, ola.

   2. இைல; leaf.

   3. அசச் த்த தாள்; printed paper;

 news paper;

 journal;

 pamphlet.

   4. ஆவணம்; document, deed.

   5.  ளம்பரத் ண் ; notice, advertisement.

     [Skt. {} → த. பத் ரிைக]

பத் ரிைகயாளர்

 
 பத் ரிைகயாளர ்pattirigaiyāḷar, ெப.(n.)

   ெசய் த்தா க் ச ்ெசய்  ரட் பவர ்அல்ல  ெசய் த்தாள் ெதாடரப்ான பணி 
ப்பவர;் journalist.

த.வ. ெசய் யாளர,் தாளிைகயாளர்

பத் ரிைகைவ-
த்தல்

பத் ரிைகைவ-த்தல் pattirigaivaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ம்பச ்சடங்  க க்கான அைழப் தைழ ேநரில் ெகா த்  நிகழ்ச் க்  வ மா  
அைழத்தல்; invite formally in person.

     [பத் ரிைக+ைவ-த்தல்,]

பத்மகம்

 
 பத்மகம் patmagam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக மரம்; a kind of tree. (சா.அக.);.

பத்மெகந்தஞ்சம்

 
 பத்மெகந்தஞ்சம் patmagendañjam, ெப.(n.)

   தாமைரக் ழங் ; lotus root. (சா.அக.);.

பத்மம்
பத்மம் patmam, ெப.(n.)

ப மம் (S.I.I.ii,395); பாரக்்க;see padumam.
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பத்மேயானி

பத்மேயானி patmayōṉi, ெப.(n.)

   நான் கன்; Brahma.

     "மா னிகணத்தர ்தம்ெமா ங்  நின்றனன் பத்மேயானிேய" (தக்கயாகப்.472);.

     [Skt. padma + {} → த. பத்மேயானி]

பத்மராகம்

 
 பத்மராகம் patmarākam, ெப.(n.)

   மாணிக்கம்;    வப் க் கல்; a species of ruby.

பத்மவரி

 
 பத்மவரி patmavari, ெப.(n.)

   தாமைரத ்தளங்கைளெயாத்  அைமக்கப்பட்ட ேகா ன் அ ப்ப ; the lowermost tier of a temple 
shaped in the form of the petals of a lotus flower.

     [Skt. padma → த. பத்மம்+வரி]

பத்மாசனம்

 
 பத்மாசனம் patmācaṉam, ெப.(n.)

   ஓர ்ஒக நிைல; a posture in yoga practice (சா.அக.);.

பத்மாட்சம்

 
 பத்மாடச்ம் patmāṭcam, ெப.(n.)

   தாமைர மணி (சா.அக.);; lotus beads or seeds.

பத் னிகண்டகம்

 
 பத் னிகண்டகம் patmiṉigaṇṭagam, ெப.(n.)

   தாமைரச ்ெச ன் டக்ைளப் ேபால் உடம் ன் ேதாைலப் பற்  உண்டா ம் ஒ  ேநாய்;   தவைளச ்
ெசா ; a skin disease marked by thickening and keratinisation of the skin. Follicular and popular eruptions and 
degeneration of sebaceous and sweet glands toad skin (சா.அக.);.

பத் னிசா ப்ெப
ண்

 
 பத் னிசா ப்ெபண் patmiṉicātippeṇ, ெப.(n.)

   நால்வைக இனப் ெபண்களில் தல் வைக; padmini is the first of the four classes of Women classified according 
to their lust (சா.அக.);.

பத் னி ெசயநீர்

 
 பத் னி ெசயநீர ்patmiṉiseyanīr, ெப.(n.)

   ஒன்ப  அல்ல  பத்  மாதக் க ப் ண்டக் க னின்  ெசய் ம் ெசயநீர;் a pungent liquid extracted from 
a foetus of nine or ten months old (சா.அக.);.

பத்ரகாளி

பத்ரகாளி patrakāḷi, ெப.(n.)

ெகாற்றைவ;{}.

     "பத்ரகாளி பைட கண் " (தக்கயாகப்.592);.

     [பத் ரகாளி → பத்ரகாளி]

பத்வா

 
 பத்வா patvā, ெப.(n.)

    கம்ம யச ்சட்டப்ப க் ம் ரப்் ; judicial sentence or judgement by a Mufti.

     [U. fatwa → த. பத்வா]
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பதகதார்

பதகதார ்padagadār, ெப.(n.)

    ற் ர ்ெதா யா ய பதகத் ன் தைலவர ்(G.Tj.D.I. 170.);; head of a Patakam.

     [Skt. pata-ga → த. பதகதார]்

பதசச்ாரிைய

 
 பதசச்ாரிைய padaccāriyai, ெப.(n.)

   ஒெர த் க்  ேமற்பட்ட எ த் களாலா ய சாரிைய ( ன்.);; augment consisting of more than one letter, as

இன், வற் . த.வ.எ த் சச்ாரிைய

     [Skt. pada → த. பதம்]

பதசே்சதம்

பதசே்சதம் padaccēdam, ெப.(n.)

   1. ெசாற்ெறாடைரத் தனித ்தனிச ்ெசால்லாகப் ரிக்ைக ( ன்.);; splitting into component parts, as a sentence.

   2.  ர;் metrical foot.

     " ைரப் பதச ்ேசதெமன் ம் பகரவ்ர"் (யாப். .22,பக்.97);.

த.வ. ெசாற் ரிப்

     [Skt.pada+{} → த. பதசே்சதம்]

பதசகம்

 
 பதசகம் padasagam, ெப.(n.)

   அத் னி இனப் ெபண்கள் நால் வைகக ள் ஒ  ரி னரக்ள்; one of the four classes of women divided 
according to their tust (சா.அக.);.

பதசாரம்

 
 பதசாரம் padacāram, ெப.(n.)

பதப் ரேயாசனம் பாரக்்க;see pada-p- {}.

     [Skt. pada + {} → த. பதசாரம்]

பதஞ்ச

 
 பதஞ்ச  padañjali, ெப.(n.)

   வடெமா ல் ஒக த் ர ம் யாகரண மகாபா ய ம் ம த் வ ெலான் ம் இயற் யவ ம் 
ஆ  ேசடனவதாரமாகக் க தப்ப பவ மான ஒ  னிவர;் a sage, author of the {}, {} and a treatise on 
medicine in Sanskrit, considered an incarnation of {}.

     [Skt. {} → த. பதஞ்ச ]

பதப் ரேயாசனம்

 
 பதப் ரேயாசனம் padappirayōcaṉam, ெப.(n.)

   ெசால் ன் ெபா ணயம்; the significance of a word.

     [Skt. pada+{} → த. பதப் ரேயாசனம்]

பதப் ணர்ச்

பதப் ணரச்்  padappuṇarcci, ெப.(n.)

   நிைல ெமா ம் வ ெமா ம் ஒன் ப ைக (நன்.242,ம ைல.);; sandhi, combination of one word with 
another.

     [Skt. pada → த. பதம்]
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பதபாடம்

 
 பதபாடம் padapāṭam, ெப.(n.)

   மைற ன் (ேவதத் ன்); ெசாற்ெறாடரக்ைளப் பதம்பதமாக எ த்ேதா ைற; method of reciting {} word by 
word.

     [Skt. pada → த. பதம்]

பதர்ேபணி

 
 பதரே்பணி padarpēṇi, ெப.(n.)

   ேகா ைமயாற் ெசய்யப்ப ம் ஒ  வைகப் பணிகாரம் (இந் பாக.);; a kind of cake prepared from wheat.

     [U. padar + {} → த. பதரே்பணி]

பதரிகா ரமம்

பதரிகா ரமம் padarikāciramam, ெப.(n.)

   இமயச ்சார ல் உள்ள ம், நரநாராயணர ்தவம் ரிந்த ம்,  மா க் ச ் றந்த மான, தலம் 
(65sir.);; a sacred place on the Himalayas said to be the hermitage of {}, sacred to {}.

     [Skt. {} → த. பதரிகா ரமம்]

பதரிரட்ீசம்

 
 பதரிரீடச்ம் padarirīṭcam, ெப.(n.)

   ஒடை்ட மரம்; Camel tree (சா.அக.);.

பதனேகந் ரம்

 
 பதனேகந் ரம் padaṉaāndiram, ெப.(n.)

    ைடக்ேகாட் ன் (அடச்ேரைக ன்);  ம்ப நிைல ( ன்.);; argument of the latitude of planets.

     [Skt. patina +{} → த. பதனேகந் ரம்]

பதா னி

பதா னி1 patākiṉi, ெப.(n.)

   தாைன ( வா.);; army.

     "கடாங்கதழ் பதா னி (ஞானா.26,18);.

     [Skt. {} → த. பதா னி]

 பதா னி2 patākiṉi, ெப.(n.)

   ெகா ப்பைட; army carrying banners. .

     "கடாங்கதழ் பதா னி" (ஞானா.26,8);.

     "நாய  பதா னிகேள" (தக்கயாகப். 433);.

     [Skt. {} → த. பதா னி]

பதாத் வா

பதாத் வா patāttuvā, ெப.(n.)

   அ வைக அத்  வாக்க ள் பத உ வமான  ( . .8;6-9, மைறஞா.);; the path of words, one of six {}.

     [Skt. pada+ {} → த. பதாத் வா]
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பதார்த்தம்

பதாரத்்தம்1 patārttam, ெப. (n.)

   1. ெசாற்ெபா ள்; meaning of a word.

   2. ெபா ள்; thing, substance matter, article, commodity, drug;being form of existence, whether spiritual or material.

     "ஐம்ெபா க் ந் ெதாடரப்ாய் நிற் மான்ற பதாரத்்தங்கெளலாம்" (ஞானவா.உற்பத்.68);.

   3. ேசா  ஒ ந்த க  த ய உண ப் ெபா ள் (உ.வ.);; curry, any food-stuff except rice.

   4. ெசாத்  ( ன்.);; wealth;movable property.

   5. பத்  க டம் ெகாண்ட நிைற ( க் ர நீ ,105.);; weight of ten {}.

   6. ெசல்வம் ( ர யம்);,  ணம், க மம், சாமானியம்,  ேசடம், சமவாயம், அபாவம் என நியாய 
சாத் ரத் ல் வழங் ம் ஏ வைகப் ெபா ள்கள்; category, predicable, of seven kinds, viz., diraviyam, kunam, 
karumam, {}

   7.  வ சமயத் க் றப்ப ம் ப , ப , பாசம் என்ற வைக லப் ெபா ள்கள்; eternal, uncreated things 
in the universe, three in number, viz., padi, {}.

   8.  த் , அ த் , ஈ வரன் என்ற வைக லப் ெபா ள்கள்; eternal uncreated things, viz., {}

   9. சமண சமயத் க் றப்ப ம் வன், அ வன் என்ற இ  வைக லப்ெபா ள்கள்; entity of two kind, viz., 
{}.

     [Skt. {} → த. பதாரத்்தம்]

 பதாரத்்தம்2 patārttam, ெப.(n.)

   1. சாறப் ெபா ளினால் ெசய்யப்பட்ட ெபா ள்; all substances made up of matter, material substances that which 
underlies all phenomena.

ப த் யம்

ப த் யம் padigiruddiyam, ெப.(n.)

   சமய ெசாற்ெபா ள் (பதாரத்்தம்); எட்ட ள் ஒன்றான கட ள் ெசயல் (ைசவப்.67.);; the acts of the 
Supreme Being, one of eight {}.

     [Skt. {} → த. ப த் யம்]

ப ேசைவ

 
 ப ேசைவ padicēvai, ெப.(n.)

   கணவ க் த் ெதாண்  ரிதல்; service of a woman to her husband.

     [Skt.padi+{} → த. ப ேசைவ]

ப ஞானம்

ப ஞானம் padiñāṉam, ெப.(n.)

   1. இைறவைனப் பற் ய அ ( . .9,2,மைற.);; knowledge of the Supreme Being.

   2.  ற ; hermit.

     [Skt. padi+{} → த. ப ஞானம்]

ப ஞானவாழ்

ப ஞானவாழ்  padiñāṉavāḻvu, ெப.(n.)

   பரம் ெபா ெளா  இரண்டறக் கலத்தலா ய கர் (அ பவம்); ( ப் .888.);; the spiritual experience in 
which the individual soul becomes merged in the Supreme Being.

ப ைஞ

ப ைஞ padiñai, ெப.(n.)

   ஆய் ப் ெபா ள்; ெதரி ; proposition.

     "ப ைஞ டமைல ெவவ் வழ ைடதெ்தன்ப " (ேவதா. .21);.

     [Skt. prati-{} → த. ப ைஞ]

ப ட் -த்தல்

ப ட் -த்தல் padiṭṭiddal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நி தல்; நிைலநாட் தல்; to establish, setup.

     "பாசம தகற்  ங்கம் ப ட் ம்" ( காளத். ,கன்னி.149);.

     [Skt. prati-{} → த. ப ட் -த்தல்,]
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ப ட் தம்

ப ட் தம் padiṭṭidam, ெப.(n.)

   நிைலயாக ஆக்கப்பட்ட ; that which is made certain.

     "ப ட் தம் றந்த ன் " (பாரத. பன்னிரண்.39);.

     [Skt. prati-{} → த. ப ட் தம்]

ப ட்ைட

ப டை்ட padiṭṭai, ெப.(n.)

   நி தல்; establishment.

     "பாைனயானாப் பரி னாற் ப டை்ட ெசய் " ( ைள.இரச.29);.

     [Skt. {} → Pkt. {} → த. ப டை்ட]

ப தபாவனன்

 
 ப தபாவனன் padidapāvaṉaṉ, ெப.(n.)

   ஒ க்கம் தவ யவைரப் னிதராக் பவன் கட ள்; God, as the redeemer of sinners.

     [Skt. {} → த. ப தபாவனன்]

ப தரிராப்ேபாச
னம்

 
 ப தரிராப்ேபாசனம் padidarirāppōcaṉam, ெப.(n.)

   இேய ன் கைட  இர  உண ; the Lord's supper.

     [ப தன்+இரா+ேபாசனம்]

ப தன்

ப தன் padidaṉ, ெப.(n.)

   வ ண வாழ்ெவா க்க அறம் (வ ணா ரம த மம்); தவ யவன் ( வக.2783,உைர.);; one who has lost 
caste or religion, apostate.

     [Skt. patita → த. ப தன்]

ப நிசச்யம்

 
 ப நிசச்யம் padiniccayam, ெப.(n.)

   கட ண்ைம ெதளிைக ( ன்.);; ascertainment of the existence of God.

     [Skt. pati+{} → த. ப நிசச்யம்]

ப நிதானம்

 
 ப நிதானம் padinidāṉam, ெப.(n.)

ப நிசச்யம் ( ன்.); பாரக்்க;see padi- {}.

     [Skt. pati+{} → த. ப நிதானம்]

ப நிரண்யம்

 
 ப நிரண்யம் padinirṇayam, ெப.(n.)

ப  நிசச்யம்( ன்.); பாரக்்க;see padi-niccayam.

     [Skt. pati+{} → த. ப நிரண்யம்]

ப ல்

 
 ப ல் padinūl, ெப.(n.)

   பரம் ெபா ைளப் பற் க் ம் ல்; treatise dealing about the Supreme Being.

     [Skt. pati → த. ப ]
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ப ப் ரஞ்ஞன்

 
 ப ப் ரஞ்ஞன் padippiraññaṉ, ெப.(n.)

   வ ய ந்தவன் ( ன்.);; one who knows the ways and means.

     [Skt.pathi-{} → த. ப ப் ரஞ்ஞன்]

ப ண்ணியம்

ப ண்ணியம் badibuṇṇiyam, ெப.(n.)

    வ ரா க் ச ்ெசய் ம் ப்பணி ( . . 2,24);; service to Siva.

     [Skt. pati +{} → த. ப ண்ணியம்]

ப ேபாதம்

 
 ப ேபாதம் padipōdam, ெப.(n.)

   பரம் ெபா ைளப் பற் ய அ  (ஞானம்);; knowledge and experience of the Supreme Being.

த.வ. இைறய

     [Skt. pati+{} → த. ப ேபாதம்]

ப லார்

ப லார ்padiyilār, ெப.(n.)

   கணிைகயர;் dancing girls.

     "உ த் ர கணிைகமாராம் ப லார ் லத் ற் ேறான் " (ெபரிய . த த்தாட.்132);.

ப ல்

ப ல் padil, ெப. (n.)

   1. மாற் ; exchange;

 substituion.

   2. மாற்றம்,  ைட; reply.

     [U. badl → த. ப ல்]

ப லாைம

 
 ப லாைம padilāmai, ெப.(n.)

    ற்றசச்ாட்  (இ.வ.);; accusation, charge.

     [U. {} → த. ப லாைம]

ப லாள்

 
 ப லாள் padilāḷ, ெப.(n.)

   மாற்றாக நிய க் ம் ஆள்; substitute, deputy, representative, proxy.

ம வ. நிகராளி, நிகராளர,் மாற்றாள்

     [U. badl → த. ப ல்+ஆள்]

ப லாளி

 
 ப லாளி padilāḷi, ெப.(n.)

ப லாள் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

த.வ. மாற்றாள்
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ப

 
 ப  padili, ெப.(n.)

   மாற்றாக நிய க் ம் ஆள் அல்ல  ெபா ள்; substitute;

 person or thing substituted for some other person or thing.

     [U. badli → த. ப ])

ப ப்பத் ரம்

 
 ப ப்பத் ரம் padilippaddiram, ெப.(n.)

   அ கார பத் ரம் (இக்.வ.);; writ of authority or proxy.

     [U. badli+Skt. pattira → த. ப பத் ரம்]

ப வதம்

ப வதம் padivadam, ெப.(n.)

ப ரதம் பாரக்்க;see padi-viradam.

     "ப வத மாதர ்பரத்ைதயர"் (பரிபா.10,23);.

ப ம்பம்

ப ம்பம் padivimbam, ெப.(n.)

   எ ; reflection, reflected image.

     " ரிய டரப்் ப ம்பம்" (ேவதா. .106);.

ம வ. எ ர ்வ

     [Skt. prati-bimba → Pkt. padi-bimba → த. ப ம்பம்]

ப ரதம்

ப ரதம் padiviradam, ெப.(n.)

ப ரதா தரம்ம் (தக்கயாகப்.119, உைர.); பாரக்்க;see padivirada-tarmam.

     [Skt.pati-{} → த. ப ரதம்]

ப ரத ல்ைல

ப ரத ல்ைல padiviradamullai, ெப.(n.)

   கற் க்  அ யாக அணி ம் ல்ைல;(தக்கயாகப்.119,உைர.);; mullai flower worn by a woman to indicate 
her chastity.

     [Skt.{} → த. ப ரதம்]

ப ரதாதர்மம்

 
 ப ரதாதரம்ம் padiviradādarmam, ெப.(n.)

   கற்  ெந ; the law of chastity.

     [Skt. {}+tarma → த. ப ரதாதரம்ம்]

ப ரதா ண்ணி
யம்

 
 ப ரதா ண்ணியம் padiviradāpuṇṇiyam, ெப.(n.)

ப ரதாதரம்ம் ( ன்.); பாரக்்க;see {}-darmam.

     [Skt. {} → த. ப ரதா ண்ணியம்]

ப ரைத

ப ரைத padiviradai, ெப.(n.)

   கற் ைட மைன ; chaste and virtuous wife.

     "அன்  ம் ப ரைத" ( ப் .126);.

த.வ. கற் க்கர

     [Skt. pati-{} → த. ப ரைத]
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ப மகாட்டம்

 
 ப மகாட்டம் padumakāṭṭam, ெப.(n.)

   ெதன்னிந் யா மாளவம் த ய இடங்களில் ைடக் ன்ற ணி மரத்ைதப் ேபான்ற ஒ  ந மணக் 
கடை்ட; a fragrant wood resembling toon grown in South India and Malwa (சா.அக.);.

ப ம ல்கந்

 
 ப ம ல்கந்  padumagulgandu, ெப.(n.)

   ெவண்டாமைரப் னிதழ் உலரந்்தைதக் ெகாண்  தயாரிக் ம் ஒ  ேசணியச ்( னானி); 
ச க்கைரப் பா  ம ந் ; a confection of dried white lotus petals prepared in sugar or honey, candied white lotus 
prepared by Unani physicians (சா.அக.);.

ப ம டம்

ப ம டம் padumaāṭam, ெப.(n.)

   154 ேகா ரங்கைள ம் 19 ேமனிைலக் கட் ைன ைடய ேகா ல் ( க் ரநீ ,230.);; temple with 154 
towers 19 storeys.

த.வ. தாமைரக் டம்

     [Skt. patuma → த. ப மம்]

ப மேகசரம்

 
 ப மேகசரம் padumaācaram, ெப.(n.)

    ன்ைன (சங்.அக.);; mastwood.

     [Skt. padma-{} → த. ப மேகசரம்]

ப மேகாசம்

ப மேகாசம் padumaācam, ெப.(n.)

   301 ேகா ரங்கைள ம், 36 ேமனிைலக் கட் ைன  ைடய ேகா ல் ( க் ரநீ ,230);; temple with 301 
towers and 36 storeys.

ப மேகா கம்

ப மேகா கம் padumaācigam, ெப.(n.)

   தாமைரக்காய் உ வமாகக் ைக த்  ஐந்  ரைல ம் அகல ரித் க் காட் ம் 
இைணயா ைணக்ைக வைக ( லப்.3:18, உைர.);; a gesture with one hand in which the fingers are so held as to 
appear like the calyx of a lotus.

     [Skt. padma+ {} → த. ப மேகா கம்]

ப மசாரிணி

ப மசாரிணி padumacāriṇi, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைகத் தாமைர; a kind of lotus.

   2. ெவளித்தாமைர; sky lotus (சா.அக.);.

ப மதந்

 
 ப மதந்  padumadandu, ெப.(n.)

   தாமைர நாளம்; the hallow stalk of lotus plant (சா.அக.);.

ப மநாபன்

 
 ப மநாபன் padumanāpaṉ, ெப.(n.)

உந் த் தாமைரேயான்,  மால்;{},

 as lotus- navelled.

     [Skt. padma- {} → த. ப மநாபன்]

ப மநாளம்

ப மநாளம் padumanāḷam, ெப.(n.)

   1. தாமைரக்ெகா ; lotus creeper.

   2. தாமைரத ்தண்  அல்ல  தாமைர வைளயம் (சா.அக.);; lotus stalk.
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ப மநி

ப மநி 1 padumanidi, ெப.(n.)

    ேபரன  ஒன்பான் ெசல்வங்க (நவநி );ெலான் ; one of the nine treasures of {}.

     "சங்கநி  ப மநி  ரண் ந்தந் " (ேதவா.1230,10);.

     [Skt. padma+niti → த. ப மநி ]

 ப மநி 2 padumanidi, ெப.(n.)

   தாமைர வாய்க் டக் ம் ெபான் கனிமம்; gold ores found in oval masses (சா.அக.);.

ப ம டத்தன்

ப ம டத்தன் padumapīṭaddaṉ, ெப.(n.)

   நான் கன்; Brahma.

     "ப ம டத்தன்ன க ம்" (கம்பரா.ைகயைடப்.7);.

     [Skt. padma+{} → த. ப ம டத்தன்]

ப ம டம்

ப ம டம் padumapīṭam, ெப.(n.)

   தாமைர வ வாகச ்ெசய்யப்பட்ட டம் (மணிேம.3:66, அ ம்.);; seat in the shape of a lotus.

     [Skt. padma + {} → த. ப ம டம்]

ப ம ராணம்

 
 ப ம ராணம் badumaburāṇam, ெப.(n.)

   ப ெனண் ெதான்மதெ்தான் ; one of padin- {}.

     [Skt. padma-{} → த. ப ம ராணம்]

ப மமணி

 
 ப மமணி padumamaṇi, ெப.(n.)

ப ம சம் (சங்.அக.); பாரக்்க;see paduma-{}.

     [Skt. padma → த. ப மம்+மணி]

ப ம லம்

 
 ப ம லம் padumamūlam, ெப. (n.)

   தாமைரக் ழங் ; bulbous root of lotus (சா.அக.);.

     [ப ம(ம்);+ லம்]

     [Skt. padma → த. ப ம(ம்);]

ப மர்

ப மர ்padumar, ெப.(n.)

   பைழய த்த ள் ஒ வர ்(மணிேம.பக்.369);; one of the Buddhas that preceded Gautama Buddha.

     [Skt. padma → த. ப மர]்

ப மரசா

 
 ப மரசா  padumaracādi, ெப.(n.)

   காம வைகப்பாட் ல் நான்காம் ரி  (அத் னி); மகளிர ்நால் வைககளில் ஒன்றான; one of the four class 
i.e. last class of women divided according to their lust (சா.அக.);.

ப மராகம்

ப மராகம் padumarākam, ெப.(n.)

   மாணிக்க வைக ( வா.); ( வாலவா.25,12.);; jacinth, a species of ruby, hyacinth.

     [Skt.padma-{} → த. ப மராகம்]
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ப மேரைக

 
 ப மேரைக padumarēkai, ெப.(n.)

   ஒ வன  நல்வாய்ப்ைப (அ ட்டத்ைத);க் ப்பதாகக் க தப்ப ம் தாமைர வ வமான 
ைகவரிைக; lotus - mark on the palm of the hand, believed to indicate one's good fortune.

     [Skt. padma + {} → த. ப மேரைக]

ப மேராகம்

 
 ப மேராகம் padumarōkam, ெப.(n.)

   கண்ணிைம ல் ெசஞ்சைத வளரந்் க் ம் ேநாய் வைக (சங்.அக.);; red fleshy excrescence with in the 
eyelid causing redness of the eye.

     [Skt. padma+ {} → த. ப மேராகம்]

ப ம கம்

ப ம கம் padumaviyūkam, ெப.(n.)

   தாமைர வ வமாக வ க்கப்பட்ட பைடயணி ( வக.2311, உைர.);; order of an army in the form of a lotus.

     [Skt.padma+{} → த. ப ம கம்]

ப மாசனம்

ப மாசனம் padumācaṉam, ெப.(n.)

   இ க்ைக (ஆசனம்); ஒன்பத ள் இடக்காைல வலதெ்தாைட ம் வலக்காைல இடத ்ெதாைட ம் 
ைவத்  உடக்ாரந்்  வலக் ைகயால் வல  ெப  ரைல ம், இடக்ைகயால் இட  ெப ரைல ம் 

ல் ைக மாற் ப் த் க் ெகாண்  ேமாவாய்க் கடை்டைய மார் ன் ேம ன்  நா  னி ல் 
நாட்டம் ைவத் க் ம் இ க்ைக (ஆசன); வைக ( வக.656,உைர.);; lotus - posture, a yogic posture which 
consists in placing the right foot on the left thigh and the left foot on the right thigh and grasping the toes with the hands 
crossed over the back, while the chin presses on the chest and the gaze is fixed on the tip of the nose, one of nine {}.

     [Skt.{}-sana → த. ப மாசனம்]

ப மாசனன்

ப மாசனன் padumācaṉaṉ, ெப.(n.)

தாமைர ல் ற் ப்பவன்,  ரமன்;{},

 as seated on a lotus.

     "ப யா  ல்லாத ப மாசனற் ம்" ( ரேபாத.3:6);.

     [Skt. {} → த. ப மாசனன்]

ப மாசனி

 
 ப மாசனி padumācaṉi, ெப.(n.)

தாமைர ல் ற் ப்பவள்,  மகள்,

 Laksmi, as seated on a lotus.

     [Skt. {} → த. ப மாசனி]

ப மாஞ்ச

ப மாஞ்ச  padumāñjali, ெப.(n.)

   இ  ைகைய ம் ப ம ேகா கமாகக் ட் ம் இைணக்ைக வைக ( லப்.3,18,உைர.);; a gesture with both 
hands in which they are joined in paduma- {} pose.

     [Skt. padma+{} → த. ப மாஞ்ச ]

ப மாதனம்
ப மாதனம் padumādaṉam, ெப.(n.)

ப மாசனம் (தத் வப்.108, உைர.); பாரக்்க;see {}.

ப மா தம்

 
 ப மா தம் padumādīdam, ெப.(n.)

    ன்ெற த் ல் ஒன்றா ய சவ் ; one of the three mystic letters

     'cawvic' (சா.அக.);.
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ப மாந்தரம்

 
 ப மாந்தரம் padumāndaram, ெப.(n.)

   தாமைர தழ்; petals of lotus flower (சா.அக.);.

ப மாலயம்

ப மாலயம் padumālayam, ெப.(n.)

   1.  ேத  ெசங்க நீர;் purple fleabane

   2. ெபான்னாங் கண்ணி; sessile plane (சா.அக.);.

ப னி

 
 ப னி padumiṉi, ெப.(n.)

   நால்வைகப் ெபண் ள் ேமன்ைம க்க இலக்கண ைடயவள்; woman of the superior order, one of four pen.

     [Skt. padmini → த. ப னி]

ப கம்

ப கம் padumugam, ெப.(n.)

   1. ப மாசனம் ( லப்.8,26,உைர.); பாரக்்க;see {}

   2. ஒமா ைக ப்பத் ரண் ட ள் மஞ்சன நீரிற் கலக் ம் ந ம் பண்ட வைக ( லப்.6,77,உைர.);; a 
fragrant substance used in bathing, one of 32 {}.

பேதசம்

பேதசம் patēcam, ெப.(n.)

   நா ; country.

     "நரகேம ம் நிேகாத ம் பேதச ம்" (ேம மந்.110);.

     [Skt. pra-{} → த. பேதசம்]

பந்த்

 
 பந்த் pand, ெப.(n.)

 total stoppase (of business activities in a town, etc., (in India); bandh.

     'ெபா  மக்கள் பா க்காத வைக ல் பந்த ்நடத்த ேவண் ம்' (உ.வ.);.

த.வ. அைடப்

     [U. bandh → த. பந்த்]

பந்தர்

 
 பந்தர ்pandar, ெப.(n.)

    ற் றப் ல் ெசய்த ைனயால் அ  ெபறா  பாசத் க்  உள்ளானவர ்( ன்.);; persons subject to 
the influence of karma and not yet eligible for divine illumination.

     [Skt. bandha → த. பந்தர]்

801

www.valluvarvallalarvattam.com 18237 of 19068.



பந்தனம்

பந்தனம் pandaṉam, ெப.(n.)

   1. கட் ; tie.

   2. தைட; obstruction.

   3. ம யல்; suppression as urine or stool.

   4.  ; ligature.

   5. வைளயக் ய இ வற்ற த ப்பான சவ் க் க ; any flexible in elastic tough fibrous band.

   6. எ ம் கைள

    ைணக் ம் க னமான க  ேபான்ற ெபா ள்; a strong compact substance serving to bind one bone to 
another.

   7. அைரஞாண்; waist string.

   8. கட் ; fastening binding.

   9.  ைறப்ப த் ைக; restricting or rest raining the actions or movements as of devils spirits, dieties etc.

   10.  ைண; millet (சா.அக.);.

     [Skt. bandhana → த. பந்தனம்]

பந்தனாலயம்

 
 பந்தனாலயம் pandaṉālayam, ெப.(n.)

    ைறச ்சாைல (யாழ்.அக.);; prison.

     [Skt. {} → த. பந்தனாலயம்]

பந்தைன

பந்தைன pandaṉai, ெப.(n.)

   1. பந்தனம், 1,2 பாரக்்க;see {}.

     "ஐம் லப் பந்தைன வாளர ரிய" ( வாச.3,70);

   2. பற் ; attachment.

     "பந்தைன லா தான்" (பாரத. வா ேதவைனப்.8);

   3. ஆணவா  ற்றங்கள் ( . .9,12);; bondage of soul.

   4.  ழந்ைதக் கான ேநாய்; disease of children.

     "பந்தைன ரப் பல்லாண் .... பா ேம" ( வ். ப்பல்.6);.

   5. மகள் ( ங்.);; daughter.

     [Skt. bandhana → த. பந்தைன]

பந்தா

 
 பந்தா pandā, ெப.(n.)

   தன் பத , ேமனிைல த யவற்ைற ெவளிப்ப த்தக் ய க் ; over bearing attitude.

அவர ்'தான் ஒ  ெபரிய ந கர ்என்ற பந்தாேவ இல்லாமல் எல்ேலாரிட ம் இயல்பாகப் பழ வார'்.

த.வ.  க்

     [Skt. Panthah → த. பந்தா]
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பந்தா காரி

 
 பந்தா காரி pandātikāri, ெப.(n.)

    ைறசச்ாைல ன் அ காரி ( வாலவா. அ ம்.);; superintendent of a jail.

த.வ.  ைறசச்ாைல ேமற்காணி

     [Skt. {} → த. பந்தா ]

பந் ரம்

 
 பந் ரம் panduram, ெப.(n.)

   அழ ( ன்.);; line of beauty, beauty.

     [Skt. bandhura → த. பந் ரம்]

பந்ேதகானா

 
 பந்ேதகானா pandēkāṉā, ெப.(n.)

    ைறக் டம்; prison, jail.

     [U. {} → த. பந்ேதகானா]

பந்ேதாக்

 
 பந்ேதாக்  pandōkku, ெப.(n.)

    ட்டம் (இ.வ.);; gang.

     [U. {} → த. பந்ேதாக் ]

பந்ேதாபத்

பந்ேதாபத்  pandōpattu, ெப.(n.)

   1.  ட்டப் ப த்தப்பட்ட ஒ ங் ; agreement, settlement, bargain, adjustment, arrangement, any system or mode of 
regulation, revenue settlement.

   2. காவல்; care, safety, safe custody.

தலைமசச்ரின் வ ைகைய ன்னிட் ப் பலத்த பந்ேதாபத்  ஏற்பா கள் ெசய்யப்பட் ள்ளன.

த.வ.  ைறக்காவல், பா காவல்

     [U. {} → த. பந்ேதாபத் ]

பப்பரப்ெபண்

பப்பரப்ெபண்  papparappeṇṭu, ெப.(n.)

   வரிக் த்  வைக ( லப்.3,13,உைர,பக்.88);; a kind of masquerade dance.

     [பப்பரம்+ெபண் ]

பப்பரம்

பப்பரம் papparam, ெப.(n.)

   ஐம்பத்தா  நா க ள் ஒன்  ( ேவங்.சத.96.);; an ancient country of India, one of 56 {}.

   2. ப ெனண்ெமா க ள் ஒன்  ( வா.);; a language, one of 18.

     [Skt. Barbara → த. பப்பரம்]

பப்பரர்

பப்பரர ்papparar, ெப.(n.)

   பப்பர ( சச்ர); நாட்டார;் people of Papparam.

     "பப்பர ெர னர ் னகர"் (கம்பரா. ைல,99);.

பப்பளி

பப்பளி1 pappaḷi, ெப.(n.)

   பப்பாளி ( ன்.);;பாரக்்க;see {}.

 பப்பளி2 pappaḷi, ெப.(n.)

    ச்  வைக; pomelo, the largest of the orange species.
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பப்பளிசே்சைல

 
 பப்பளிசே்சைல pappaḷiccēlai, ெப.(n.)

   ேசைலவைக (இ.வ.);; a kind of saree.

     [பப்பளி+ேசைல]

     [K. pappali → த. பப்பளி]

பப்பளிமா

பப்பளிமா 1 pappaḷimācu, ெப.(n.)

பப்பளி2 பாரக்்க;see {}.

 பப்பளிமா 2 pappaḷimācu, ெப.(n.)

   ெப  நாரத்ைத; batavian orange (சா.அக.);.

     [டச்  → pampalmoes → த. பப்பளிமா ]

பப்பா

 
 பப்பா  pappāyi, ெப.(n.)

பப்பாளி பாரக்்க;see {}.

பப்பாளி

 
 பப்பாளி pappāḷi, ெப.(n.)

   ஒ  வைகச ் மரம்; Papaya Papaw.

     [Malay. Papaya → த. பப்பாளி]

பப்பாளிப்பால்

 
 பப்பாளிப்பால் pappāḷippāl, ெப.(n.)

பப்பாளி பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

பப் வாகனன்

 
 பப் வாகனன் pappuruvākaṉaṉ, ெப.(n.)

   மண ரப்் ரத் ப் பாண் யன் மகளான த் ராங்கைத டம் அ ச் னற் ப் றந்த மகன் 
(பாரத.);; son of Arjuna by he {} princess {} of {}.

     [Skt. {} → த. பப் வாகனன்]

பப்பரம் எனப்ப ம் சச்ர நாட் ன் ஒ  ப ல் மண ைரத ்தைலநகராகக் ெகாண்  ஆண்  வந்த 
பாண் யக் ைள மர னைரக் த்த கைதயாகலாம்.

பம்

 
 பம் pam, ெப.(n.)

    ண் ன் ( ங்.);; Star.

     [Skt.bha → த. பம்]

பம்பாய்

 
 பம்பாய் pambāy, ெப.(n.)

   இந் யா ன் ேமல் கடற் ைற கமான ஒ  ெப  நகரம்; Bombay.

     [Port.bombain → த. பம்பாய்]

தற்ேபா  ம்ைப என வழங்கப்ப ற .
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பம்மகத்

பம்மகத்  pammagatti, ெப.(n.)

   பாரப்்பனக் ெகாைல ( ரமகத் );; the sin of killing a Brahmin.

     "காைளயரக் ெளல்லா ம ந்த பம்மகத்  வர ம்" ( க்காள.உலா,19);.

     [Pkt. Bammahatti → த. பம்மகத் ]

பம்மன்

பம்மன் pammaṉ, ெப.(n.)

   1. சமணமாணி (ைசன ரமசாரி); (அ ங்கலச.்168.);; Jain bachelor.

   2. பாரப்்பான்(இ.வ.);; Brahmin.

     [Skt. Brahman → த. பம்மன்]

பமம்

பமம் pamam, ெப.(n.)

பமாதம் பாரக்்க;see {}.

     "பமத் ைனப் ப தெ்த ந் ட்டான்" (ேம மந்.162);.

பமரம்

பமரம் pamaram, ெப.(n.)

   வண் ; bee.

     "பமர ம ப்பக் கடா ெம த் " ( மர. ர. னாட்.  ள்.4);.

     [Skt.bhramara → Pkt. bhamara → த. பமரம்]

பமாதம்

பமாதம் pamātam, ெப.(n.)

    ப் ன்ைம, எசச்ரிக்ைக ன்ைம; want of care; negligence.

     "பமாத சரிதம்" (அ ங்கலச.்93);.

     [Skt. pra- {} → Pkt. {} → த. பமாதம்]

பயகம்பனம்

பயகம்பனம் payagambaṉam, ெப.(n.)

   அசச்த்தால் ந ங் ைக; trembling on account of fears.

     "பயகம்பனா  ம தல் ேபால்" (ேவதா. .160);.

     [பயம்+கம்பனம்]

பயகர்ப்பதம்

 
 பயகரப்்பதம் payagarppadam, ெப.(n.)

   ஒ  க த்தரிப் ன் ேமல் மற்ெறா  க தரிக்ைக; a pregnant lady concewing again super imposed pregnancy 
(சா.அக.);.

பயங்கரம்

பயங்கரம் payaṅgaram, ெப.(n.)

   1. அசச்ம்; fear, terror.

   2. அசச்ந்த வ ; that which causes fright or terror;

 alarming thing.

     "கமலத்தவைளப் பயங்கரமாக நின்றாண்ட வவயத் ன்" ( க்ேகா.33);.

     [Skt. bhaya +kara → த. பயங்கரம்]

பயங்கரவாதம்

 
 பயங்கரவாதம் payaṅgaravātam, ெப.(n.)

   அர யல் ேநாக்கத் ற்காக மக்களிைடேய அசச்த்ைதக் ளப் ம் வைக ல் வன் ைறைய 
ேமற்ெகாள் ம் ேபாக் ; terrorism.

பயங்கரவாதத்ைத அறேவ ஒ க்க எல்ேலா ம் ன் வர ேவண் ம்.

த.வ. வன்ெகா ைம

     [பயங்கரம்+வாதம்]
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பயங்கரவா

 
 பயங்கரவா  payaṅgaravāti, ெப.(n.)

   ேபரசச் ைறகைள ேமற்ெகாண்டவர;் terrorist.

பயங்கரவா கைள அர  ஒ க்க ேவண் ம் அல்ல  அவரக்ளாகேவ ந்த ற்பட ேவண் ம்.

த.வ. வன்ெகா யன்

பயங்காட்

பயங்காட் 1 payaṅgāṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   அசச்மைடயத்தக்க ேதாற்றங் காட் தல்; to assume a threatening appearance.

     [Skt. bhaya → த. பயம்]

 பயங்காட் 2 payaṅgāṭṭudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   அசச் றச ்ெசய்தல்; to frighten, threaten, menace.

     [பயம்+காட் -]

     [Skt. bhaya → த. பயம்]

பயங்காளி

பயங்காளி payaṅgāḷi, ெப.(n.)

பயங்ெகாள்ளி பாரக்்க;see {}.

     "இந்தப் பயங்காளிப் பயல்" (அ ட்பா.vi, ேவண் ேகாள், 5,பக்.748);.

     [பயம்+(ெகாள்ளி);காளி]

பயங்ெகாள்ளி

 
 பயங்ெகாள்ளி payaṅgoḷḷi, ெப.(n.)

   அசச் ள்ேளான் (இ.வ.);; coward.

     [பயம்+ெகாள்ளி]

பயச் ரம்

 
 பயச் ரம் payaccuram, ெப.(n.)

   ந க்கம் த ய அசச்க் கைள உண்டாக் ம் காய்சச்ல் ேநாய் ( வரட.்);; fever in which the patient 
shows symptoms of fear.

     [Skt. bhaya → த. பயம்]

பயசம்

பயசம் payasam, ெப.(n.)

   1.  நாமப் பாைல; wild sarsa-parilla.

   2. தண்ணீர;் water.

   3. பால்; milk.

   4.  ைலப் பால்; breast milk.

   5. அசச்ம்; fright (சா.அக.);.

பயணஉத்தர ச ்
ட்

 
 பயணஉத்தர ச ் ட்  payaṇauttaravuccīṭṭu, ெப.(n.)

   கப்பல் ைற கத்ைத ட்  ேபா ம் ன் ெகா க்கப்ப ம் அ ம ச ் ட் ; port clearance.

     [பயணம்+உத்தர + ட் ]
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பயணங்கட் -தல்

பயணங்கட் -தல் payaṇaṅgaṭṭudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   பயணத் ற்  ஆயத்தமாதல்; to prepare for a journey.

     [Skt. pra-{} → Pkt. Payana → த. பயணம்]

பயணச் ட்

 
 பயணச் ட்  payaṇaccīṭṭu, ெப. (n.)

   ெபா ப்ேபாக் வரத்  ஊர் களில் ெசல்வதற்காகத் தரப்ப ம் கட்டண ந க் ச ் ட் ; a piece of paper 
or card giving the holder a right to admission to travel on public transport.

     [பயணம்+ ட் ]

     [Skt. {} → Pkt. {} → த. பயணம்]

பயணச் ட் ப்பரி
ேசாதகர்

 
 பயணச் ட் ப்பரிேசாதகர ்payaṇaccīṭṭupparicōtagar, ெப. (n.)

   ேப ந் , இர ல் த யவற் ல் ெசல்பவரக்ளின் ெசல ச் ட் ,  ைமக்கான கட்டணச ் ட்  
த யவற்ைறக் ேகட்  வாங் ச ்சரி பாரக்் ம் பன்னிையச ்ெசய்பவர;் ticket examiner (in a bus, train, etc., 

while travelling);.

த.வ. ேநாட்டகர்

பயணசன்னாகம்

 
 பயணசன்னாகம் payaṇasaṉṉākam, ெப. (n.)

   பயண அணியம்; preparation for a journey.

பயண ல்

 
 பயண ல் payaṇanūl, ெப. (n.)

   ஒ வர ்தான் ெசன்  வந்த நாடை்டப் பற் ம் சந் த்த மக்கைளப் பற் ம் எ ம் ல்; literature of 
travel.

     'ஒ  நாட் ன் பண்பா , அவரக்ளின் பழக்கவழக்கங்கைளப் பயண ல் அ ந்  ெகாள்ளலாம்'.

     [பயணம் +  ல்]

     [Skt. {} → Pkt. pavana → த. பயணம்]

பயணப்ப

 
 பயணப்ப  payaṇappaḍi, ெப. (n.)

   அ வலக ேவைல ன் ெபா ட்  ெவளி இடங்க க் ச ்ெசல்பவரக்ளின் ெசலைவ ஈ கட்டக் 
ப் ட்ட க்காட் ல் வழங்கப்ப ம் ெதாைக; travelling allowance (T.A.);.

த.வ. ஏகல் ெசல

     [Skt. pra- {} → Skt. payana → த. பயணம்]

பயணப்ப -தல்

பயணப்ப -தல் payaṇappaḍudal,    20 ெச. .  (v.i.)

பயணங்கட் -தல் பாரக்்க;see {},

     [பயணம்+ப -தல்,]
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பயணப்ப த் -
தல்

பயணப்ப த் -தல் payaṇappaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெசல க்  ஆயத்தப்ப த் தல்; to prepare one for a journey.

   2. ெசல க்  (பயணத் ற் ); அைழத் ச ்ெசல் தல் ( ன்.);; to take one on a journey.

   3.  த த்தல்; to squander, put out of the way.

     "உள்ளைதெயல்லாம் பயணப் ப த்  ட்டான்" ( ன்.);.

     [பயணம்+ப த் -தல்.]

பயணம்

பயணம் payaṇam, ெப. (n.)

   1. ெசல  (பயணம்);; journey, travel, voyage.

     "பயண டன்... ஆ ரெ்தா " (ெபரிய .ேசரமான்.129);.

   2. இறப்  (மரணம்); (உ.வ.);; death, as a journey.

     [Skt. {} → Pkt. {} → த. பயணம்]

பயணம் ைவத்தல்

 
 பயணம் ைவத்தல் payaṇamvaittal, ெப. (n.)

   சாதல்; death (சா.அக.);.

     [பயணம்+ைவத்தல்]

பயண ேரா

 
 பயண ேரா  payaṇavirōti, ெப. (n.)

    ைன; cat (சா.அக.);.

பயணி

பயணி1 payaṇittal,    4 ெச. . . (v.i.)

பயணப்ப -தல் பாரக்்க;see {},

 பயணி2 payaṇi, ெப. (n.)

   ெசல  ேமற்ெகாள்பவர;்   ெசல  ெசல்பவர;் one who undertakes a journey;

 traveller;

 passenger.

     'பயணிகள் தங் ம் இடம்', 'ெவளிநாட் ப் பயணிகள் த ழ்நாட் ன் க் ய ற் லாத் தலங்கைளக் 
கண்  களித்தனர'் (உ.வ.);.

பயதத்தம்

பயதத்தம் payadaddam, ெப. (n.)

   அசச்த்தால் அரசன் த ேயாரக்் க் ெகா க் ம் ெபா ள் ( க் ரநீ , 145.);; gift made to the king, etc., 
through fear.

     [Skt.bhaya+datta → த. பயதத்தம்]

பயந்தாரி

 
 பயந்தாரி payandāri, ெப. (n.)

பயங்ெகாள்ளி ( ெநல்.); பாரக்்க;see {}.

     [பயம்+தாரி-,]

     [Skt.bhaya → த. பயந்தாரி]
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பயந்தான்ெகாள்ளி

 
 பயந்தான்ெகாள்ளி payandāṉkoḷḷi, ெப. (n.)

    ணி  இல்லாதவர;் coward.

     [பயந்தான்+ெகாள்ளி]

பயப்படல்

பயப்படல் payappaḍal, ெப. (n.)

   1. அஞ் ைக; fearing, being afraid.

   2. பயன்படல் (சா.அக.);; useful.

பயப்ப -தல்

பயப்ப -தல் payappaḍudal,    18 ெச. . . (v.i.)

    ங் ,  ன்பம் த யைவ வந் ேமா என்  எண்ணி அசச்ம் ெகாள் தல்; அஞ்  நிற்றல்; be afraid 
of.

     'தவ  ெசய் றவர ்பயப்பட ேவண் ம், தவ  ெசய்யாதவரக்ள் எைதக் கண் ம் பயப்படத் 
ேதைவ ல்ைல' (உ.வ.);.

     [பயம்+ப -,]

பயபக்

 
 பயபக்  bayabakti, ெப. (n.)

   அசச்த்ேதா  ய பணி  அல்ல  ம ப் ர  (மரியாைத);; reverential attitude.

     ' த்தகத்ைத பய பக் ேயா  அவர ்ைக ல் ெகா த்தான்' (உ.வ.);.

பயம்காட் -தல்

பயம்காட் -தல் payamkāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

பய த் -தல் பாரக்்க;see {},

     ' தம், ேபய் என்  ெசால் க் ழந்ைதையப் பயம் காட் தல் டா '.

     [பயம்+காட் -,]

பய த் -தல்

பய த் -தல் payamuṟuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அசச் ண்டாக் தல்; to threaten, intimidate, frighten.

   2. கண் த்தல் ( ன்.);; to upbraid, rebuke.

பயா
பயா payā, ெப. (n.)

   தக்கா என் ம் ழ  (கைலமகள், XII, 402.);; a kind of drum.

பயாம்வார்

 
 பயாம்வார ்payāmvār, ெப. (n.)

    ளக்கக் ப் ; detail.

     [U. {} → த. பயம்வார]்

பயானகக்கண்

பயானகக்கண் payāṉagaggaṇ, ெப. (n.)

   அசச்த்ைதத் ேதாற் க் ம் ஒ  வைகக் கண்ண நயம் (பரத.பாவ.69.);; a glance of the eyes intended to 
convey fear.

     [பயானகம்+கண்]

பயானகம்

பயானகம் payāṉagam, ெப. (n.)

   1. அசச்ச ் ைவ; sentiment of terror, one of nava-{}, q.v.

   2. நிரய வைக ( வத . வரக்்க நரக. 107);; a hell.

     [Skt. {} → த. பயானகம்]
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ப ண்

ப ண் 1 payiṇṭu, ெப. (n.)

    மார ்2 1/2 ஆழாக்கள  (இ.வ.);; about 2 1/2 {}.

     [E. Pint = 1/2 quant < த. ப ண் ]

 ப ண் 2 payiṇṭu, ெப. (n.)

    த்தகக் கட்டடம்; binding, as of books.

த.வ. கட்டாப்

     [E. Bind → த. ப ண் ]

ப த் யக்கரப்பா
ன்

 
 ப த் யக்கரப்பான் payittiyakkarappāṉ, ெப. (n.)

    த்தத்ைத உண்டாக் ம் ஒ  வைகக் கரப்பான்; a variety of skin eruption causing in sanity or unsoundness of 
mind (சா.அக.);.

ப த் யக்காரன்

ப த் யக்காரன் payittiyakkāraṉ, ெப. (n.)

   1.  த் ப் த்தவன் ( வசமவா.58.);; madman;

 lunatic.

   2.  டன்; foolish person.

     [Skt. paitya → த. ப த் யம்]

     "காரன்" உைடைமப் ெபயர ்ஈ

ப த் யகாசம்

 
 ப த் யகாசம் payittiyakācam, ெப. (n.)

   மனத் த மாற்றத்ைத உண்  பண் ம் ஈைள ேநாய்; asthma causing depression of mental faculties 
(சா.அக.);.

     [ப த் யம்+காசம்]

ப த் யேதாசம்

 
 ப த் யேதாசம் payittiyatōcam, ெப. (n.)

   . காைல ல் எ ந்த டன் ய்ைமயான நீர ் ப்பதால் நீங் ம் ேநாய்; a disease which is cured by taking 
pure water as soon as getting from well (சா.அக.);.

     [ப த் யம்+ேதாசம்]

ப த் யம்

ப த் யம் payittiyam, ெப. (n.)

   1.  த் ; madness, insanity.

     "ப த் யங் ெகாண்டைல றாய்" (இராமநா.உ த்.31.);

   2. ம ேக ; folly, foolishness, absurdity, stupidity.

   3.  ராேமாகம்; infatuation.

     'பணப்ப த் யம்'.

   4. ப த் யக்காரன் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. paitya → த. ப த் யம்]

ப த் யம்ெகாள்
ளல்

 
 ப த் யம்ெகாள்ளல் payittiyamkoḷḷal, ெப. (n.)

    த் ப் த்தல்; growing mad, becoming insanc (சா.அக.);.
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ப ரப சா

 
 ப ரப சா  bayirabadicādi, ெப. (n.)

   ஆண் இனம் நால் வைககளில் ஒன் ; one of the four classes of men divided according to their lust (சா.அக.);.

ப ரா

 
 ப ரா  payirāki, ெப. (n.)

    சை்ச எ த்  ெசல  ேமற்ெகாள் ம் வடநாட்டார;் religious mendicant from north india.

     [U. {} → த. ப ரா ]

ப ல்வான்

 
 ப ல்வான் payilvāṉ, ெப. (n.)

   மற்ேபார ் ரிேவான்; wrestler, boxer.

     'ப ல்வான்கள் இ வ ம் ேமைடக்  வந்தாரக்ள்' (உ.வ.);.

த.வ. மல்லன்

     [U. {} → த. ப ல்வான்]

பர்க்கன்

பரக்்கன் parkkaṉ, ெப.(n.)

   1. க ரவன் ( ங்.);; the Sun.

   2.  வன் ( ங்.);;{}.

   3. நான் கன் (யாழ்.அக);;{}

   4.  மால் (யாழ்.அக.);;{}.

     [Skt. bharga(ஒளி); → த. பரக்்கன்]

பர்க்கா

 
 பரக்்கா parkkā, ெப.(n.)

    ைத ற் பா ைய ம் வரிைய ம் நிலக் ழார ்ெகா க்க வாரத் க் ரியவன் நிலக் ழா க்  
ைள ற் பா ையக் ெகா ப்பதாகச ்ெசய் ெகாள் ம் உடன் ப க்ைக (R.F.);; agreement by which a 

cultivator engages to pay his landlord half the produce, the latter providing half the seed and paying the whole revenue.

     [U. {} → த. பரக்்கா]

பர்க்கா

பரக்்கா  parkkācudu, ெப.(n.)

   1. இைச நிகழ்ச்  த யன ேவைல ந்  கைலைக; closing or rising of a court, an office or a business 
(R.F.);.

   2.  ப்  வாங் க் ெகாள்ைக; withdrawal.

   3. ப தல் டை்க (C.G.);; raising an attachment.

     [U. {} → த. பரக்்கா ]

பர்கத்

 
 பரக்த்  parkattu, ெப.(n.)

   ெச ப் ; prosperity, thriving.

     "இந்த  பரக்த்  இல்ைல' (C.G.);.

     [U. barakat → த. பரக்த் ]
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பர்காணா

 
 பரக்ாணா parkāṇā, ெப.(n.)

   மாவட்டப் ப ; sub-division of a district (C.G.);.

     [U. {} → த. பரக்ாணா]

பர்காவணி

 
 பரக்ாவணி parkāvaṇi, ெப.(n.)

   காசாய் ; shroffing, assaying money.

     [U. {} → த. பரக்ாவணி]

பர்சச்னியன்

பரச்ச்னியன் parccaṉiyaṉ, ெப.(n.)

    ண் லக தைலவன் (இந் ரன்);; Indra. ( வ். ப்பா.4,வ்யா.);.

   2. பன்னி  இனத்  ெளா வர;் a deity representing the Sun, one of {}(q.v.);.

     [Skt.parjanya → த. பாரச்ச்னியன்]

பர்ணசாைல

பரண்சாைல parṇacālai, ெப.(n.)

   1. இைல ேவய்ந்த ல்; leafy hut, hermitage.

   2.  னிவர ் ல்; abode or hermits.

     [Skt. {} → த. பரண்]

பர்ணம்

 
 பரண்ம் parṇam, ெப.(n.)

   இைல; leaf.

     [Skt.{} → த. பரண்ம்]

பர்த்தா

 
 பரத்்தா parttā, ெப.(n.)

   கணவன்; husband.

     [Skt. {} → த. பரத்்தா]

பர்த்

பரத்்  partti, ெப.(n.)

   1. ப  ( ர );; substitute;

 return.

   2. பணக் ைற நிரப் ைக; reimbursement.

      'எ த்த பணத் க் ப் பரத்்  ெசய்ய ேவண் ம்' (C.G.);.

     [U. bharti → த. பரத்் ]

பர்த் தத்தம்

பரத்் தத்தம் parddurudaddam, ெப.(n.)

   1. மைன க் ச ்ெசாந்தமாகக் கணவனாற் ெகா க்கப்பட்ட பரிசப் ( தனப்); ெபா ள் (W.G.);

 property bequeathed to a woman by her husband which becomes her separate property, a variety of {}.

     [Skt. {}+data → த. பரத்் தத்தம்]
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பர்தா

 
 பரத்ா partā, ெப.(n.)

    ற ஆடவர ்தம்ைம பாரக்்காத வைக ல் இ லா யப் ெபண்கள் தங்கள் உடைல ம் கத்ைத ம் 
மைறத் க் ெகாள்ள அணி ம் ேமல் அங் ; purdah.

த.வ. ேமலங்

     [U. Bartar → த. பரத்ா]

பர்ப்பட் ரகம்

 
 பரப்்பட் ரகம் parppaṭṭīragam, ெப.(n.)

   இதளியம், ெகந்  த யைவகைள மந்தாக் னி ல் ேவகைவத் , சாணி  வாைழ ைலைய 
 சாணி ட்  ஆ ய ன் எ த்த இரசம் அல்ல  ெகந் , இ  ஆ ள் ேவத ம ந்  (சா.அக.);; an 

Ayurvedic preparation of containing mercury, sulphur etc., in which the said drugs are heated in moderate heat and then 
thrown on a plantain leaf spread for the purpose over the surface of cowdung then it is covered with another plantain leaf and 
preserved till the heat sulsides.

பர்ப்ப ன்

 
 பரப்்ப ன் parppayūṉ, ெப.(n.)

   ெகாத் க் ெகாத்தாய் இைலக டன் டக் ம் நிைறந்த ஒ  வைகச ்ெச ல் ரக்கக் ய ம்; 
உைறவ ம் சாம்பல் நிறத்ேதா  க் ம் கார ள்ள ம் ெபா வாக,  கள்ளிப் பா க்  
மாற்றாகப் பயன்ப த்தக் ய  மான பால். (சா.அக.);; milk extracted from a thorny shrub filled with bunches of 
leaves. It is grey in colour title acrid to taste and pungent. It is generally substituted for milk of fursted spurge.

பர்

 
 பர்  parpi, ெப.(n.)

   ேகா ைமக் ைண, (ச க்கைர); ேதங்காய் த யன ேசரத்் ச ்ெசய்யப்ப ம் பணியார வைக 
(உ.வ.);; a kind of sweet prepared with wheat-flour, sugar, coconut, etc.,

த.வ. இனிப்பம்

     [U.bar-{} → த. பர் ]

 பர்  parpi, ெப. (n.)

   ெதங் ன்மா; a sweet.

     [U. bar-fi → த. பர் .]

பர்லாங்

பரல்ாங்  parlāṅgu, ெப.(n.)

   220 பைடசச்ால் நீட்டலளைவ;   220 yards, furlong.

த.வ.பைடசச்ால்

     [E. Furlong → த. பரல்ாங் ]

பர்வதம்

 
 பரவ்தம் parvadam, ெப.(n.)

   மைல; mountain.

     [Skt. parvata → த. பரவ்தம்]

பர்வானா

பரவ்ானா parvāṉā, ெப.(n.)

   1. ஆைண டல்; order, written command.

   2. இலவயம் (இனாம்);; grant.

     [U. {} → த. பரவ்ானா]
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பரக்

பரக்  parakku, ெப.(n.)

   1. ஆய்ைக; examination.

   2. காசாய்ைக; assaying of coins.

     [U. {} → த. பரக் ]

பரகாயசரிதர்

பரகாயசரிதர ்parakāyasaridar, ெப.(n.)

    ட் க்  பா ம் வல்லைம ள்ேளார ்(பரகாயப் ரேவசம் ெசய்பவர)்;; those who are adept in {}.

     'தக ைடய பாண்டவ ம்... பரகாய சரிதர ்ேபால' (பாரத.நிைர ட் .141);.

     [Skt. {}+ caritar → த. பரகாயசரிதர]்

பரகாயப் ரேவசம்

 
 பரகாயப் ரேவசம் parakāyappiravēcam, ெப.(n.)

   உடைல ட்  ேவ  உடல் ம் த்ைத கற்றவர;் art of leaving one's own body and entering another body at 
pleasure, metempsychosis.

     [Skt. {} → த. பரகாயப் ரேவசம்]

பர தம்

பர தம் paragidam, ெப.(n.)

   1.  றரக்்  நன்ைமயான ; that which is good for others.

   2. பண்ைடக் கணியவைக;     [Skt. para-hita → த. பர தம்]

பர த லசச்ா

 
 பர த லசச்ா paragidamūlaccā, ெப.(n.)

   கணிதவாய்பா  வைக ( ன்.);;     [Skt.para-hita+{} → த. பர த லசச்ா]

பரேகசரி

பரேகசரி paraācari, ெப.(n.)

   1. பைகவரக்்  அரிமா ேபான்றவன்; one who is a lion to his enemies.

   2. ேசாழரிற் லரக்்  வழங் ய பட்டப் ெபயர;் title of certain {} kings.

     'ம ைர ெகாண்ட ேகாப்பர ேகசரி வன்மரக்் ' (S.I.I.V.214);.

     [Skt. para- {} → த. பரேகசரி]

பரேகசரிக்கல்

பரேகசரிக்கல் paraācarikkal, ெப.(n.)

   ெபான் நி த்தற் ச ்ேசாழர ்காலத் ல் பயன்ப த்தப்பட்ட எைடக்கல் வைக. (S.I.I.V.85);; a kind of weight 
used in the days of {} kings for weighing gold.

     [Skt. para-{} → த. பரேகசரி = பைகவரக்்  அரிமாேபான்றவன்]

பரசமயேகாளரி

பரசமயேகாளரி parasamayaāḷari, ெப.(n.)

    ஞானசம்பந்த க் ரிய ஒ  பட்டப்ெபயர ்( றசச்ம க க் ச ் ங்கம் ேபான்றவர)்;; a title of {}, 
meaning a lion to heretice.

     'பரசமய ேகாளரிக்  நிகரா' (ப ெனா.ஆ ைட. வந்.54);.

     [Skt. para-samaya+{} → த. பரசமய ேகாளரி]

பர பரம்

 
 பர பரம் barasubaram, ெப.(n.)

   ஒ வரக்்ெகா வர ்(அல்ல ); ஒன் க் ெகான் ; mutually, reciprocally.

     [Skt. paras-param → த. பர பரம்]
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பரதநாட் யம்

 
 பரதநாட் யம் paradanāṭṭiyam, ெப.(n.)

   ெதன்னகப் பழந்த ழர ்நடனம்; dancing and acting according to ancient Tamil works.

த.வ. அ நயம்

     [Skt. bharata+{} → த. பரதநாட் யம்]

பரதாரம்

 
 பரதாரம் paratāram, ெப.(n.)

    றன் மைன ; another's wife.

     [Skt. para-{} → த. பரதாரம்]

பரேத

பரேத  paratēci, ெப.(n.)

   1. அயல் நாட்டான்; foreigner, stranger. ( லப்.5,11,உைர);.

   2. அயல்நா  ெசல்ேவான்; ( ன்);; sojourner, pilgrim, traveler.

   3. ஆண் ; beggar, religious mendicant.

   4. க யற்றவன்; miserable, destitute person.

     'பரேத  காவலர'் ( ைள.அங்கம்.27);.

த.வ. இரவலன், நாேடா

     [Skt. para-{} → த. பரேத ]

பரந்தபன்

 
 பரந்தபன் barandabaṉ, ெப.(n.)

   பைகவைர வ த் ேவான்; he who distresses his enemy.

     [Skt. paran-tapa → த. பரந்தபன்]

பரந்தாமம்

பரந்தாமம் parandāmam, ெப.(n.)

   ேம லகம்; heaven, as resplendent.

     'பரந்தாம ெமன் ந்  வந்த ம்' ( வ்.இராமா ச.94);.

     [Skt. paran-{} → த. பரந்தாமன்]

பரந்தாமன்

 
 பரந்தாமன் parandāmaṉ, ெப.(n.)

    மால்;{}, as Lord heaven.

     [Skt. paran-{} → த. பரந்தாமன்]

பரப்ைபபதம்

பரப்ைபபதம் barabbaibadam, ெப.(n.)

   வடெமா ச ்ெசய் ைனச ்ெசாற்க ள் லவற் ன் ஈ கள்; terminations of certain verbs in active voice.

     'பன்னிய ேபாத  லாேதச ெமன் ம் பரப்ைபபதம்' ( . .36);.

     [Skt. parasmaipada → த. பரப்ைபபதம்]

815

www.valluvarvallalarvattam.com 18251 of 19068.



பரம்பரம்

பரம்பரம் parambaram, ெப.(n.)

   1. வ வ யாக வ ன்ற மர ரிைம ( ன்.);; hereditary succession.

   2.  ல ைற (வ சம்);; lineage, race.

   3. பரம்பைர பாரக்்க;see paramparai.

   4.  த் ; final bliss.

     'பத்  ெசய் ய யைரப் பரம்பரத் ய்ப்பவன்' ( வாச.2,119);.

   5. பரம்பரன் பாரக்்க;see param-{},

     'நீயா  பரம்பர ம்' (கம்பரா. ராதன்.4);.

   6. ஒன் க்ெகான்  ேமலான ; that which goes higher and higher.

     'ெசன்  ெசன்  பரம்பரமாய்' ( வ். வாய்.8,8,5);.

     [Skt. {} → த. பரம்பரம்]

பரம்பைர

பரம்பைர parambarai, ெப.(n.)

   1. இைடயறாத் ெதாடர் ; uninterrupted series or succession, as of waves.

   2. தைல ைறத் ெதாடர் ; hereditary sucession proceeding from father to son, from guru to disciple, from generation 
to generation.

     'ப ல்ேயாகம் பரம்பைர ன் ம் னார'். (ெபரிய . த த்தாட.்181);.

     [Skt. {} → த. பரம்பைர]

பரமகாரணன்

பரமகாரணன் paramakāraṇaṉ, ெப.(n.)

   கட ள்; God, as the first cause. (ஆ காரணமானவன்);.

     'பரமகாரணன்  வ ள தனால்' ( க்ேகா.1, அகவல்);.

     [Skt. parama +{} → த. பரமகாரணன்]

பரம

பரம  paramaguru, ெப.(n.)

   1.  றந்த ஆசான்; great guru.

     'பரம வாய்ப் ேபா க்  க்கணிைற' (தா . கவாரி.9);.

   2. பரமாசாரியன்,1. பாரக்்க;see {}.

     [Skt. parama-kuru → த. பரம ]

பரதசண்டாளன்

 
 பரதசண்டாளன் paradasaṇṭāḷaṉ, ெப.(n.)

   ெகா ம்பா ; highly wicked person.

     [Skt. parama- {} → த. பரதசண்டாளன்]

பரம வன்

 
 பரம வன் paramasivaṉ, ெப.(n.)

    வ ரான்;{}.

     [Skt. parama +{} → த. பரம வன்]
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பரமநா ைக

 
 பரமநா ைக paramanāḻigai, ெப.(n.)

    ைற நிைல ( );  ழைம (வாரம்);, ஒகம், கரணம், நாண் ன் ஆ யவற் ன்  நா ைக; ful 
duration, as of a titi, {}.

     [Skt.parama-{} → த. பரமநா ைக]

பரமபத்

பரமபத்  baramabatti, ெப.(n.)

   பரம் ெபா ைள ட் ப் ரிதற்  ஆற்றாத பத் ன் ரந்்த நிைல; the third and highest stage of 
devotion in which a devotee does not brook the slightest separation from the supreme being. 

     'நனியாம் பரமபத் யாைனந் ' ( வ். இராமா ச.100);.

     [Skt. parama+bhakti → த. பரமபத் ]

பரமபதவாசல்

 
 பரமபதவாசல் baramabadavācal, ெப.(n.)

    ண் லக வா ல்; a gateway in a {} temple.

     [Skt. paramapada-{} → த. பரமபதவாசல்]

பரம தா

 
 பரம தா baramabitā, ெப.(n.)

   கட ள் (Chr.);; god, as the father of all beings.

     [Skt.parama-{} → த. பரம தா]

பரமரக யம்

பரமரக யம் paramaragasiyam, ெப.(n.)

    ைக மைறெபா ள்; profound secret, great mystery.

   2. மைறவான தத் வக் ெகாள்ைக; secret doctrine.

     [Skt. {} → த. பரமரக யம்]

பரமேலா

பரமேலா  paramalōpi, ெப.(n.)

   இவறன், ஈயாதவன்; great niggard.

     'பரமேலா  கண்டாய்,( ேவங்.சத.45);. 

த.வ. ஈயாமாரி

     [Skt. parama +{} → த. பரமேலா ]

பரமஅம்சன்

 
 பரமஅம்சன் paramaamcaṉ, ெப.(n.)

    ற கள் நால்வைக னரில் கட ள் நிைல ள்ளவன்; ascetic of the highest order, one of four {}.

த.வ. இைறைமயன்

     [Skt. parama-{} → த. பரமஅம்சன்]

பரேம வரன்

பரேம வரன் paramēcuvaraṉ, ெப.(n.)

   1. கட ள்; God.

   2.  வ ரான்; Siva.

     [Skt. parama+{} → த. பரேம வரன்]

பரேம வரி
பரேம வரி paramēcuvari, ெப. (n.)

   1. மைலமகள்;{} (S.I.I. ii, 170,24);.
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பரர்

பரர ்parar, ெப.(n.)

   1. பைகஞர ்( டா.);; foes,

   2.  றர;் others, strangers.

     [Skt. para → த. பரர]்

பரராச ங்கம்

பரராச ங்கம் pararāsasiṅgam, ெப.(n.)

   1. பைகயரசரக்்  அரிமா ( ங்கம்); ேபால்வான்; one who is a lion to his foes.

   2. அரசர ் ல ைடய பட்டப்ெபயர;் title of certain kings.

     'பரராச ங்கம் ெபாற்பந்த ன்றளித்தேபா ' (த ழ்நா.243);.

     [Skt. para+{} → த. பரராச ங்கம்]

பரராசேசகரன்

பரராசேசகரன் pararācacēkaraṉ, ெப.(n.)

   த ைழ ஆதரித்த யாழ்ப்பாணத்தரச ள் ஒ வன்; a Jaffna king, patron of Tamil literature.

     'பரராசேசகர மன்னனின்ப மனங்ெகாள' (இர .பா .9);.

பரவசம்

பரவசம் paravasam, ெப.(n.)

   1.  ற க்  வயப்படல்; subjection to another.

   2.  களிப் ; ecstacy, transport of joy, rapture.

   3. தன்சவ ழக்ைக; loss of the senses, unconsciousness.

     'மயெலலா ெமா ந்  பரவசமாங் காலம்' ( வப். ரபந். வஞா.கலம்.26);.

   4. ெந  ( ன்.);; oath.

   5. பராக் ; inattention. heedlessness.

     'பரவசத்ைத ட் ... ேகண் ேனா' ( வாலவா.8,1);.

     [Skt. para+{} → த. பரவசம்]

பரவசமாதல்

 
 பரவசமாதல் paravasamātal, ெப.(n.)

   கடந்த நிைலயைடதல், அதாவ  ஆறாம் ன்ப நிைலைய உ ர ்கடந்  ெசல் தல்;

பராக்

 
 பராக் parāk,    இ.ெசா.(அ.வ.);   அரசர ்ேபான்ேறார ்வ வைத அ த் க் கவனமாக இ க் ம் ப  
ேவண் ம் ெசால்; a term used in the sense of 'attention' when announcing the arrival of king etc.

     'ராஜா ராஜ ரமாரத்்தாண்டர ்வ றார'் பராக், பராக்' (நாடக.);.

     [Skt. {} → த. பாரக்]

பராக் ரம 
பாண் யன்

 
 பராக் ரம பாண் யன் parākkiramapāṇṭiyaṉ, ெப.(n.)

   வடெமா ச ்ெசல்வாக்கால் பாண் யவரசர ் லர ்ெகாண்ட ெபயர ்(lnsc);; name of certain later {} kings.

     [Skt. {} → த. பராக் ரம பாண் யன்]

பராக் ரமம்

பராக் ரமம் parākkiramam, ெப.(n.)

   1  ரம்; valour, bravery, prowess, martial courage.

   2. வல்லைம; vigour, strength, power, might, force, as of a wild beast.

     [Skt. {}-krama → த. பராக் ரமம்]
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பராக் ர -த்தல்

பராக் ர -த்தல் parākkiramittal,    4 ெச. . . ( v.i.)

    ரசெ்சயல் காட் தல்; to display bravery.

     'பல்லா ர வண்ட ம் பயெமய்தப் பராக் ர த் ' (அ ட்பா, ii, வ ள்.8);.

     [Skt. {} → த. பராக் ர த் ல்]

பராங் சன்

பராங் சன் parāṅgusaṉ, ெப.(n.)

   1. எ ரிகளா ய யாைனகைள அடக் ம் அங் சம் ேபான்றவன் (இைற.கள.10,77.);; one who is like an 
elephant's goad to his enemies.

   2. நம்மாழ்வார;்{}. 'வ ளத் ெதாங்கற் பராங் சன்' (அஷ்டப். அழகரந்.காப் );.

     [Skt. {} → த. பராங் சன்]

பராசத்

பராசத்  parācatti, ெப.(n.)

   1. ெமய் ணர்  வ வான உைமயம்ைம (ஞானமயமான வசத் ); ( . .1,61, வஞா.);;({}.);

 Siva's supreme energy which is all intelligence.

   2. பஞ்சசத் க ள் இரத்ைத,  க் ைல, அ ைத,  டை்ண என்ற நாற் ரி ள்ள வசத்  
(ைசவச.ெபா ,74, உைர.);;({}.);

 Siva's supreme energy which manifests itself in four forms, viz., irattai, cakkilai, acitai, {}, one of {}.

     [Skt. {} → த. பராசத் ]

பராசரபட்டர்

 
 பராசரபட்டர ்barācarabaṭṭar, ெப. (n.)

   இராமா சாசாரியரக்் ப் ன் ைவண வாசாரியத்தைலைம வ த்த ெபரியார ்( பரம்);; a {}, 
successor of {}.

     [Skt. {} → த. பராசரட்டர]்

பராசரன்

பராசரன் parācaraṉ, ெப.(n.)

    யாசரக்் த் தந்ைத ம் பராசர யா ரிய மான னிவர;் a {}, author of a {} and father of {}.

     'பராசரன் லமா ம்' (பாரத.சஞ்சயன் .9);.

     [Skt.{} → த. பராசரன்]

பரா னம் பண் -
தல்

பரா னம் பண் -தல் parādīṉambaṇṇudal,    11 ெச. . . (v.t.)

   தன் ெசாத்ைதப் றர ்வயப்ப த் தல்; to alienate one's property.

     [Skt.{} → த. பரர் னம்-பண் தல்]

பராபர்

 
 பராபர ்parāpar, ெப.எ. (adj.)

   சரியான; correct, exact, straight forward, full.

அவன் பராபர ்ஆள்" (C.G.);.

த.வ. ெபா த்தமான

     [U. {} → த. பராபர]்

பராபரம்
பராபரம் parāparam, ெப.(n.)

பராபரன் (தா .பராபரக்.1.); பாரக்்க;see {}.
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பராபவம்

பராபவம் parāpavam, ெப.(n.)

   1. ேதால் ; discomfiture, defeat.

     'பராபவத் ச் ட' ( மர. ர. னாட். ள்ைளத்.5);.

   2. ஒவ்வாத ெசயல்; disrespect.

     [Skt. {} → த. பராபவம்]

பராமரி-த்தல்

பராமரி-த்தல் parāmarittal,    கலந்தாய்தல் (ஆேலா த்தல்); to inquire, examine, investigate, consider.

     ' ந்ைத பராமரியாத் ெதன் வா ர் க்  (ேதவா. 744,1);.

     [Skt. {} → த. பராமரி-த்தல்]

பரா கம்

பரா கம் parāmugam, ெப.(n.)

    றக்கணிப்  (அலட் யம்);; neglect, disregard, as purposely turning the face away.

     'பரா கந் த ர் ' (கந்த .வள்ளியம்.72);.

     [Skt. {}-mukha → த. பரா கம்]

பரார்த்தம்

பராரத்்தம்1 parārttam, ெப.(n.)

    றர ்ெபா ட்டான ; that which is intended for the benefit of others.

     'தன்ைனப்  பராரத்்தமாக் ' ( வ். க் ந்.3,வ்யா. பக்.15);.

     [Skt. {} → த. பராரத்்தம்]

 பராரத்்தம்2 parārttam, ெப.(n.)

   1. ேபெரண் ( ங்.);; a large number = 100,000 billion.

   2.  ரமகற்பத் ற் பா  (காஞ் ப் . ராட.்2);; the number of human days corresponding to 50 years of Brahma's 
life.

     [Skt {}( ன்.); → த. பராரத்்தம்2]

பரிக் ரயம்

பரிக் ரயம் parikkirayam, ெப.(n.)

    ற்பைன; sale. 'ஒற் ப் பரிக் ரயத் க்  உரித்தாவ தாகக் ெகா த்ேதாம்' (S.I.l.i,105);.

     [Skt. parikraya → த. பரிக் ரயம்]
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பரிகரி

பரிகரி1 parigarittal,    4 ெச. . . (11 v.i.)

   நீக் தல்; to do away with, remove, expel,Dispel.

     "தைல க்  வந்த வ த்தத்ைதப் பரிகரித்தல் தனக் க் கடனாத ன்' (ெதால். ெபா ள்.239,உைர.);.

   2. ேநாையக் ண மாக் தல்; to remedy, redress.

   3.  ன் யைத ம த்தல்; to avoid, retract, recant, amend or correct one's erroneous statement, revoke.

   4. நீக்கம் ெசய்தல்; to expiate, atone for.

   5. அடக் தல்; to control, suppress.

     ' த்தந்தன்ைனப் பரிகரியா  ட்டால்' (ஞானவா.ைவராக்.129);.

   5. கஞ்சத ்தனம் ெசய்தல்; to hold back with a miserly spirit, stint.

     'வ யவரக்் ப் பரிகரியாராய்க் ெகா ப் ன்' ( .ெவ.10,1);.

   7. கடத்தல்; to pass beyond, cross over.

     [Skt. {} → த. பரிகரி1-த்தல்]

 பரிகரி2 parigarittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ேபாற் தல் ( .ெவ.8,20, உைர.);; to safeguard, take care of.

   2. பத் ய த யன உத  ேநாயாளிையக் கவனித்தல்; to nurse, tend, as a sick person, a lying - in - woman.

     [Skt. {} → த. பரிகரி2-த்தல்]

பரிகாசம்

பரிகாசம் parikācam, ெப.(n.)

   1. பக ; jest, joke, burlesque.

   2. இகழ்ச் ; mockery, raillery, jeer, derision, ridicule.

   3.  ைளயாட் ; sport, play.

     [Skt. pari-{} → த. பரிகாசம்]

பரிகார ல்

 
 பரிகார ல் parikāranūl, ெப.(n.)

   ம த் வ ல்; a book on treatment of diseases (சா.அக.);.
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பரிகாரம்

பரிகாரம்1 parikāram, ெப.(n.)

   1. நீக் ைக; entire destraction, abolition, cancelling removal.

   2. க வாய்; expiation, atonement.

     'ம  தலான ல் கற் ச ்ெசய் பரிகாரங்களின் ேய' (ேச .த க்.66);.

   3. மாற்  வ வைக; remedy, antidote.

     'என்னாற்றாைமக் ப் பரிகாரமாவ யா ஞ் ந் யா ' ( க்ேகா.189,உைர);.

   4. ம த் வம்; art of healing, curing.

   5. பராமரிப்  (j);, 

 nursing, rending.

   6. ேக  நீங்கக் ம்

   வாழ்த்  ( வக.264,உைர.);; benediction uttered with the intention of averting evil.

   7. வ வைம ; deviations from grammatical rules, sanctioned by usage.

     'இன் ம் இப்பரிகாரத் தாேல ேகா ைய வாரண ெமன்ற ம் ெவ ைன ைட ெயன்ற ம் 
ேபால்வன பல ங்ெகாள்க' (ெதால்.ெபா ள்.624,உைர.);.

   8.  லக் ; exemption, immunity (S.I.I.ii,98,51.);.

     [Skt. {} → த. பரிகாரம்]

 பரிகாரம்2 parikāram, ெப.(n.)

பரிகாரி

பரிகாரி parikāri, ெப.(n.)

   1. ம த் வன்; doctor, medical practitioner.

     'ேசாைல மைலப் பரிகாரி வந்தால்' (தனிப்பா.i,253,1);.

   2.  ம ப்பாளன் (ெகா.வ.);; barber, as being also a physician.

     [Skt. pari-{} → த. பரிகாரி]

பரிசே்சதம்

பரிசே்சதம்1 pariccētam, ெப.(n.)

   1.  ண் ப் ; cutting off, dissection, division.

   2. எல்ைல; limit, boundary.

   3. அள க் ட்ப ைக; limitation.

     'காலபரிசே்சதம், ேதசபரிசே்சதம், வ த் பரிசே்சதம்'.

   4.  ரி  (அத் யாயம்); ( ங்.);; section, chapter.

   5. ப த்த ; discrimination, positive ascertainment.

   6.  ைம ( ன்.);; entireness, absolute- ness.

     'பரிசே்சதம் அப்ப ச ்ெசால்ல ல்ைல'.

     [Skt. pari-c-{} → த. பரிசே்சதம்]

 பரிசே்சதம்2 pariccētam, ெப.(n.)

     ப  (poud);; small portion, part.

     [Skt. {} → த. பரிசே்சதம்]
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பரிசனம்

பரிசனம் parisaṉam, ெப.(n.)

   1. ேசைனகள் (பரிவாரம்);; train, retinue.

     'ேச த் தைண ம் பரிசனங்கள்' (ெபரிய .ேசரமான்.84);.

   2. ஏவல் ெசய்ேவார ்( வா.);; dependants, servants.

     'பரிசனர ்கணங்கள் யா ம்' (கந்த .  க்கல்.80);.

   3.  ற்றம் ( டா.);; relationship, affinity.

     [Skt. pari-jana → த. பரிசனம்]

பரிசாரகன்

பரிசாரகன் paricāragaṉ, ெப.(n.)

   பணியாள்; servant.

   2. சைமயற்காரன்; cook.

     [Skt. {} → த. பரிசாரகன்]

பரி லைன

 
 பரி லைன paricīlaṉai, ெப.(n.)

   ஆய்தல் (ேசாதைன);; examination, investigation, enquiry.

த.வ. ேநாட்டம்

     [Skt. pari-{} → த. பரி லைன]

பரி த்தம்

பரி த்தம் parisuttam, ெப.(n.)

   1.  ய்ைம; holiness, sanctity, purity, immaculate- ness.

   2.  ப் ர ; cleanliness, as of dress, clearness, as of water.

     [Skt. pari-{} → த. பரி த்தம்]

பரிேசா -த்தல்

பரிேசா -த்தல் paricōtittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நன்  ஆராய்தல்; to examine carefully, test thoroughly.

த.வ. நிைற ேநாட்டம் ெசய்தல்

     [Skt. pari-{} → த. பரிேசா -த்தல்]

பரிணாமம்

பரிணாமம் pariṇāmam, ெப.(n.)

   ஒன்  ெதான்றாக மா ைக; transformation, evolution, modification, as the turning of milk into curd.

     'அவன் பரிணாமத்ேதா  வ ம்' (ஞானா.11,30);.

த.வ.ப ைற வளரச்்

     [Skt. pari-{} → த. பரிணாமம்]

பரித் யாகம்

 
 பரித் யாகம் parittiyākam, ெப.(n.)

    ற் ம் றக்ைக; complete renunciation.

     [Skt. {} → த. பரித் யாகம்]
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பரிதாபம்

பரிதாபம் paritāpam, ெப.(n.)

   1.  யரம்; pain, anguish, sorrow.

   2. க ரக்கம்; pity,

   5 பரிபா -த்தல்

 Sympathy, solicitude.

   3. 5Tsit GleFig5  ற்றத் க்  இரங் ைக; repentance.

   4. Glucts 55 sta, th; burning thirst. 'sli,

ைளத்  ன்ைன ம் பரிதாப ரந்் , (பாரத, வசந்த1);.

     [Sktраг7-fapa→ A5. Lefl5лший]

பரிநிர்வாணம்

பரிநிரவ்ாணம் parinirvāṇam, ெப.(n.)

ஐந்  வைக நற்ேப க ள் ஒன் ( வக.316.உைர;(Jaina.);

 absolute extinction or annihilation of individual extinction one of pañcakalyāņam,

     [Sktparniväga→s. Loffhara]

பரிபக் வம்

பரிபக் வம் baribakkuvam, ெப.(n.)

   1 ெசம்பாகம், அ  ரச்் ,

 maturity of Wisdom. 2.5(55; fitness.

     [sktpampakva→த. பரிபக் வம்]

பரிபவம்

பரிபவம் baribavam, ெப.(n.)

   1 மானக்ேக , அவமானம்; contempt, scorn.

பாலெனன்  பரிபவஞ் ெசய்ேயல் ( வ்.ெபரியாழ்.1,4,7);.

   2. 6T6fson (SLIT.);;     [degradation. Skt. pari-bhava→As. Lufla]

பரிபாைச

பரிபாைச paripācai, ெப.(n.)

   1மைறவான ெசால்; code word.

   2. TbGlas Tsão; scientific word.

   3. ெதா ற்ெசால் (சா.அக.);; technical or Code Word Nomenclature. It is used in medical literature to avoid long 
names.

பரிபாலனம்

பரிபாலனம் paripālaṉam, ெப.(n.)

   பா காவல்; protection, preservation; fostering.

வரங்ெகா த் ப் பரிபாலனங்கள் ெசய்தாய் ( வரக.கணப 4);.

     [Sktparipäana→As. Linfravat]

பரிபா -த்தல்

பரிபா -த்தல் paripālittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. Urgest 55 so; to protect maintain in prosperty.

   2. அ ள் ரிதல் (கடாட் த்தல்); (sissist.);; to show benign compassion.

     [ISktpari-på-ø. Lufhmad]

பரிமளம்

பரிமளம் parimaḷam, ெப.(n.)

   1. ந மணம்; fragrance, perfume.

     'பரிமளங் கமழ்வன பாராய்' (கம்பரா. த் .25);.

     [Skt. pari-mala → த. பரிமளம்]

824

www.valluvarvallalarvattam.com 18260 of 19068.



பரிமாணம்

 
 பரிமாணம் parimāṇam, ெப.(n.)

   அள ( டா.);; size, measure, dimension.

     [Skt. pari-{} → த. பரிமாணம்]

பரியந்தம்

 
 பரியந்தம் pariyandam, ெப.(n.)

     'ஆ ள் வைர ல் இந்தக் (பரியந்தம்); ெகா ைம ராேதா!' (உ.வ.);.

பரியாசம்

பரியாசம் pariyācam, ெப.(n.)

பரிகாசம் பாரக்்க;see {}.

     'யார ்ெசா ம் பரியாசேம' ( மர. ர. னாட். றம்.8);.

     [Skt.pari-{} → த. பரியாசம்]

பரியாயப் ெபயர்

பரியாயப் ெபயர ்pariyāyappeyar, ெப.(n.)

   ஒ  ெபா ட ்பல் ெபயர ்( டா.);; synonymous noun.

     'ஆைணெயன் ம் பரியாயப் ெபய ைடய' ( .ேபா.பா.2,பக்.54);.

     [பரியாயம்+ெபயர]்

பரியாயம்

பரியாயம் pariyāyam, ெப.(n.)

   1. ேநர ்ெசாற்ெபா ள்; synonym.

   2. பன்ேனாக்  (நானா தம்); ( .வா.);; diverse methods or ways.

   3. ெபா ைள ெவளிப்பைடயாய்க் றா  ப்பாற் ம் அணி (தண் .71);;   4. ப ைறத் ரி  
(பரிணாமம்);; transformation, change.

     'பால் த ர ் தலா ன ற்கலத் ன  பரியாய ெமன்ேபன்' (நீல.);.

   5. தடைவ; turn, times.

பலபரியாயம் வந்ேதன்.

     [Skt. {} → த. பரியாயம்]

பரிவத்தனம்

பரிவத்தனம் parivattaṉam, ெப.(n.)

   1.  ற் ைக; circumambulation, going around.

     'வல டம் பரிவத்தனம் ெசய் ' ( வாலவா. 28,34);.

   2. பரிவ த்தைன, 1 பாரக்்க;see parivaruttanai.

     [Skt. pari-variana → த. பரிவத்தனம்]

பரட்ீ -த்தல்

பரீட் -த்தல் parīṭcittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ேநாட்டம் ெசய்தல், ேசா த்தல்; to examine, to try;

 to experiment.

   2. ஆராய்தல்; to search, investigate.

     [Skt. {} → த. பரீட் ]

ப ைச

ப ைச parusai, ெப.(n.)

   ஊர ்அைவ; assembly of villagers.

     'ெப ம் பற்றப் ர ் ல ப ைஷயாநில்' (S.I.I.iii,214);.

     [Skt. pari-{} → த. ப ைஷ]
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பேராட்டா

 
 பேராட்டா parōṭṭā, ெப.(n.)

   ைமதாமா ல் ெசய்யப்ப ம் ஒ  வைக அைட வைக; unleavened bread of maize flour, thick in size and round in 
shape.

த.வ.  ட்டைட

பேராபகாரம்

 
 பேராபகாரம் parōpakāram, ெப.(n.)

    றரக்் ச ்ெசய் ம் உத ; philanthropy.

     [Skt. {} → த. பேராபகாரம்]

பேரால் ப்

 
 பேரால் ப்  parōlviḍuppu, ெப.(n.)

   தண்டைனக் காலத் ல் நன்னடத்ைத க  ப் ட்ட காலத் க்  ெவளி ல் ெசல்ல வழங்கப்ப ம் 
இைச ; parole.

பல்

 
 பல்  palṭi, ெப.(n.)

   தைல ப் ற எம் க் த்தல்;   உடற்ப ற் ல் ஒ  வைக; a gymnastic feat. த.வ. க ழ்ந்த

     [U. {} → த. பல் ]

பல் அ -

பல் அ - palḍiaḍi,  palti-ati, 

ெச. . . (v.i.);

   1.  ட் க்கரணம் ேபா தல்; somersault.

   2. ஒப் க்ெகாண்டைதச ்ெசய்யாமல் ன் வாங் தல்; make a retreat;go back on one's word.

   3. ேதால் யைடதல்; fail.

     'இந்தத் தடைவ ம் ேதர் ல் பல்  அ த் ட்டாயா?' (உ.வ.);.

பலசா

 
 பலசா  palacāli, ெப.(n.)

   உடல்வ ள்ேளான்; strong person.

த.வ. மல்லன்

     [Skt. bala-{} → த. பலசா ]

பல த்

 
 பல த்  palasitti, ெப.(n.)

   பயனைடைக; reaching fruition;achieving success.

     [Skt. phala+ {} → த. பல த் ]

பலேதவன்

பலேதவன்1 palatēvaṉ, ெப.(n.)

பலராமன் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. bala- {} → த. பலேதவன்]
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பலராமன்

 
 பலராமன் palarāmaṉ, ெப.(n.)

   கண்ண க்  த்தவன் ( ங்.);; elder brother of {}, one of {}.

     [Skt. Bala-{} → த. பலராமன்]

பலவந்தப் 
ணர்ச்

 
 பலவந்தப் ணரச்்  palavandappuṇarcci, ெப.(n.)

   கட்டாயப்ப த்  ஒ  ெபண்ைணப் ணரை்க; rape.

     [Skt. bala-vant → த. பலவந்தம்]

பலவந்தம்

 
 பலவந்தம் palavandam, ெப.(n.)

   வலக்காரம், கட்டாயப் ப த்தல்; force, violence, compulsion.

     [Skt. bala-vat → த. பலவந்தம்]

பலவான்

 
 பலவான் palavāṉ, ெப.(n.)

   வ ைமயானவன்;(உ.வ.);; strong, powerful man.

த.வ. மல்லன், வல்லாளன்

     [Skt. bala-{}-bala-vat → த. பலவந்தம்]

பல ரம்

 
 பல ரம் palavīram, ெப.(n.)

   சவ் ரம்; a sublimated compound of mercury, sulphur, alum and sal ammonia (சா.அக.);.

பல னம்

பல னம் palavīṉam, ெப.(n.)

   1. வ ன்ைம (உ.வ.);; weakness.

   2. அச ேநாய் (இ.வ.);; debility, neurasthenia.

த.வ. ந

     [Skt. bala+{} → த. பல னம்]

பலாங்

 
 பலாங் palāṅ, ெப.(n.)

   கப்பற் ச ரப்பாய்ககைளச ் ட் ம்ெபா  அவற் ன் ழ் ைலகைளப் ப வா க்  இ க்க 
உத ங் க ;(M.Navi);; clew-garnets.

பலாஞ் ப்

 
 பலாஞ் ப்  palāñjīppu, ெப.(n.)

கப்ப ன் பலாஞ் ப் ம் என்ற உத்தரத் ல் ரிக்கப்ப ம் பாய் (M.Navi.);

 sail tied to the flying-jib.

     [E. flying + E. jib → த. பலாஞ் ப் ]
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பலாத்காரம்

 
 பலாத்காரம் palātkāram, ெப.(n.)

   கட்டாயப் ப த் தல் (இ.வ.);; force, violence, compulsion.

த.வ. வலக்காரம்

     [Skt. {} → த. பலாத்காரம்]

பலாபலம்

 
 பலாபலம் palāpalam, ெப.(n.)

   இலாபநட்டம்; profit and loss.

த.வ. ஆ ேபா

     [Skt. phala + a-phala → த. பலாபலம்]

பலான்

 
 பலான் palāṉ, ெப.(n.)

   அப்ேபரப்்பட்டவன் (C.G.);; such a one.

     [U. {} → த. பலான்]

பலான

 
 பலான  palāṉadu, ெப.(n.)

    ப் ட்ட ; the particular.

பலானவன்

 
 பலானவன் palāṉavaṉ, ெப.(n.)

   இன்னான்; certain or such and such a person.

     'அவன் பலானவெனன்  ெதரி மா?'.

     [U. {} → த. பலானவன்]
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ப

ப 1 palittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ேநரத்ல்; to happen,

     'அசனிேயற் ன் ழ்ெவனப் ப த்த  பா ேயற்ெகன்க' (இர . ைதவ. 116);.

   2. பயன் ைளத்தல்; to take effect, yield results, produce good or evil.

     'வய ந் தைழ ம்...  ன்ப க் மாேபால்' ( . .2,17);.

   3. ெச த்தல்; to thrive, as a crop.

     'ப ப்ப ந் ....  த் னார'் (அரிச.் .நாட் ப். 38);.

   4.  தல்; to increase, swell.

     'நீரப் ப்ப வான் ைர ெய ந் ' (இர .நாட் ப்.38.);;

   5. ெகா த்தல். to give

     ' ைச ன் பலத் ைனப் ப ப்பாய்' (ெசவ்வந் ப் . அகத் யச.்41);.

     [Skt. phala → த. ப -,]

 ப 2 pali, ெப.(n.)

   1. நிைறேவறல்; that which takes effect ( ங்.);.

   2. காய்கனிக ள்ள மரம்(யாழ்.அக.);; tree laden with fruit.

     [Skt. phalin → த. ப ]

ப ெகா -த்தல்

ப ெகா -த்தல் paligoḍuttal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெதய்வத் ற் ப் ப தல்; to sacrifice a victim;

 to present. offerings to a deity.

     'வளநகர ் லம்பப் பா ப் ப ெகா த் ' (அகநா.22);.

   2. ெகால் தல் (உ.வ.);; to kill.

த.வ. கா  ெகா த்தல்

     [Skt. bali → த. ப ]

ப ைச

ப ைச palisai, ெப.(n.)

   1. ஆதாயம் (இலாபம்);; profit. 

     'ப ைசயாற் பண்டம் பகரவ்ான்' ( .ெவ.12,ெவன் ப்.2);.

   2. வட் ; interest. '

இப்ெபான் ப ெனண் கழஞ்ேச ன்  மஞ்சா  ன் க் ம் ப ைசயாற் சந் ரா த்தவல்... 
அட் ேவாமாேனாம்' (S.I.I.i,116);.

     [Skt. phala → த. பலம்]

ப ேதர-்தல்

ப ேதர-்தல் palitērtal,    3 ெச. . . (v.i.)

    சை்செய த்தல்; to beg alms.

     'வற்றேலா  கலனாப்ப  ேதரத்் ' (ேதவா.61,2);.

த.வ. இரத்தல்

     [Skt. bali → த. ப -,]
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ப ப்

ப ப்  palippu, ெப.(n.)

   1.  த் ; success.

   2. பயன்; fruit, result.

     'ெசய்தவப் ப ப்ைப ேநாக் ' (இர .யாகப்.2);.

   3. நன்றாய் ைள ந் தன்ைம; productivity.

     'ெப ம்  ப ப் ெபய் ம்' ( ற்றா.தல. ற்ப.13);.

   4.  ைனப் பயன்; result of karma.

     [Skt. bali → த. ப ப் ]

ப டம்

ப டம் palipīṭam, ெப.(n.)

   ப ம் இடம்; altar.

     'நீண்ட ப  டத்  ல த் ைவத்த ரத்ைத' (க ங்.98);.

த.வ. கா  ற்றம்

     [Skt. bali → த. ப ]

ப ைக

ப ைக palipīṭigai, ெப.(n.)

ப டம் பாரக்்க;see {}.

     ' ைலப்ப  ண்  மலரப்்ப  ைக' ( லப்.12, 43);.

     [Skt. bail →த. ப ]

ப வாங் -தல்

ப வாங் -தல் palivāṅgudal,    9 ெச. . . (v.i.)

   1. ெதாந்தர  ெசய்தல்; to tormant.

   2. நீரில் அ க்க  ழ்க ைவத்  இறக்கச ்ெசய்தல்; to make victims of, as by drowning frequently.

     ' ளம் ப  வாங் ம்'.

     [Skt. bali → த. ப ]

ப ெவட்

 
 ப ெவட்  paliveṭṭu, ெப.(n.)

    ைச த யவற் ன் ெபா ட் க் ேகா க்  டப்பட்ட ற் ர;் village given to a temple to meet the 
expenses of worship and festivals.

     [Skt. bali → த. ப ]

பேல

 
 பேல palē, ெப.(n.)

     'நன் ' என்ற ெபா ைளக் க் ஞ்ெசால்;

 a term of approbation denoting 'excellent!'.

த.வ. வல்ேல, வேல

     [U. {} → த. பேல]

பவ

பவ1 pavattal,    2 ெச. . . (v.t.)

   ேதான் தல்; to appear;

 to be born.

     'ஊ  பவந் ட்ட பரமனார'் (ேதவா.952,2);.

     [Skt. bhava → த. பவ-,]
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பவகாரணி

பவகாரணி pavakāraṇi, ெப.(n.)

   அழகர ்மைல ல் உள்ள ஒ  பழம் ெபாய்ைக; an ancient pool in {}-malai.

     ' ண்ணிய சரவணம் பவகாரணிெயா ' ( லப்.11,94);.

     [Skt. bhava+ {} → த. பவகாரணி]

பவந்தா-தல் 
(பவந்த தல்)

பவந்தா-தல் (பவந்த தல்) pavandādalpavandarudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   ேதான் தல்; to appear.

     'நன் ெனான்றாய்ப் பவந்த ம்' ( . .2,74);.

     [Skt. bhava → த. பவ]

பவம்

பவம்1 pavam, ெப.(n.)

   1.  றப் ; birth, origin ( ங்.);;

     'பவத் ற ம ெகனப் பாைவ ேநாற்ற காைத' (மணிேம.30);.

   2. உலக வாழ்க்ைக; earthly life.

     'சரியாப் ற ப் பவந்த ம்' ( வ்.இராமா ச.94);.

   3. உலகம்; world.

     'ேபரின்ப ட் ப்பவம்' ( வப். ர.ெவங்ைகக்க. 75);.

   4. கரணம் ப ெனான்ற ள் ஒன் ;   5. உண்ைம; existence.

     'ெகாள்பவத் ன் ெடன்' ( .ேபா.8,2, ெவண்பா.2.);.

     [Skt.bhava → த. பவம்]

ப ண்

ப ண் 1 pavuṇṭu, ெப.(n.)

   ப னா  அ ன்  அள  ெகாண்ட ஒ  நிைற; a standard weight = 16 ounces a voirdupois.

     [Lat. Pond → த. ப ண் ]

 ப ண் 2 pavuṇṭu, ெப.(n.)

   ெகாண் த் ெதா ; enclosure for detention of stray cattle.

     [E. pound → த. ப ண் ]

ப த்தர்

ப த்தர ்pavuttar, ெப.(n.)

    த்தமதத்ேதார;் Buddhists. 

     'அயரத்்தார ்ப த்தர'் ( வ்.இயற். நான் கன்.6);.

     [Skt. bauddha → த. ப த்தர]்

ப ட்ைச

 
 ப டை்ச pavudiādīṭcai, ெப.(n.)

     அ ளிப்  ( டை்ச); வைக; a religious initiation.

     [Skt.bhautiki+{}]

ப ன்
ப ன் pavuṉ, ெப.(n.)

   1. இங் லாந்  நாட் ப் ெபான்னாணயம்; pound, sterling, sovereign.

பனியன்

 
 பனியன் paṉiyaṉ, ெப.(n.)

   ஆண்களின் ெமய்யாப் , உள்ெளாட் ; vest;undershirt. (in India); banian.

த.வ.உள்ெளாட்
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பாக்

பாக்  pākki, ெப.(n.)

   1. நி ைவ; balance, outstandings, arrears.

   2.  சச்ம்; remainder.

வங் , பாக் ப் பணத்ைதச ்ெச த் ேவா க்  ன்  மாதம் காலக்ெக  த் ள்ள . (உ.வ.);.

     [U. {} → த. பாக் ]

பாக் ைக

 
 பாக் ைக  pāggigaipītu, ெப.(n.)

   நி ைவக் கணக் ; statement or account of outstanding balances (R.F.);.

     [U. {} → த. பாக் ைக ]

பாக் சாக்

பாக் சாக்  pākkicākki, ெப.(n.)

   1. பாக்  பாரக்்க;see {}.

   2.  ைற  (ெகா ); (இ.வ.);; extra quantity obtained into the bargain.

த.வ. சச்

     [U. {} → த. பாக் சாக் ]

பாக் தார்

 
 பாக் தார ்pākkitār, ெப.(n.)

   வரி த யன ெச த்தா ப்பவன்; revenue defaulter;one who is in arrears.

     [U. {} → த. பாக்  → பக் தார]்

பாகதச் ைத

பாகதச் ைத  pākadaccidaivu, ெப.(n.)

ரா த ெமா ந்  த ற் ைதந்  வழங் ய ெசால். ( க்ேகா.53,உைர);;{}

 words used in Tamil in a modified form.

     [பாகதம்+ ைத ]

பாகதம்

 
 பாகதம் pākadam, ெப.(n.)

ரா தம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → Pkt. {} → த. பாகவதம்]

பாகவத நடனம்

 
 பாகவத நடனம் pākavadanaḍaṉam, ெப.(n.)

   மா ய மத அ யாரக்ள் ஆ ம் நடனம் ( ன்.);; a religious dance performed by {}.

த.வ.ஆழ்வார ்ஆட்டம்

     [Skt. {} → த. பாகவதம் + த. நடனம்]
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பாகவத ராணம்

பாகவத ராணம் bākavadaburāṇam, ெப.(n.)

   1. வடெமா ள்ள ப ெனட்  ெதான்மங்க ள் தைலயாய ; a chief {} in Sanskrit. one of {}.

   2. ெசவ்ைவச ் வாரால் த ழ்ச ்ெசய் ளில் இயற்றப்பட்ட ெமா  ெபயரப்்  ல்; a metrical translation 
of sanskrit {} in Tamil by Sevvai – c – {}.

   3.  . .1543ல் ெநல் நகர ்வரதராச ஐயங்கார ்வடெமா  னின்  த ழ்ெமா ற் ெசய் ளாக 
இயற் ய ல்; a Tamil-version of the Sanskrit {} by Varadaraja {} of Nelinagar, 1543

 A.D.

     [Skt. {} → த. பாகவத ராணம்]

பாகவதர்

பாகவதர ்pākavadar, ெப.(n.)

   1.  மாைல தற்கட ளாகக் ெகாண்  வ ப ஞ் சமயத்ேதார ்( ங்.);;{}, worshippers of {}.

     "பாகவதப் ரமசாரி" ( வாலவா. 31,2);.

   2. இைசப்பாட் டன் சமயச ்சாரப்ான பழங்கால வரலா கைள எ த் ைரப்ேபார;் those who expound 
religious stories to the accompaniment of music.

   3. பாடகர ்(இ.வ.);; masters of music, music teachers.

த.வ.மா யர்

     [Skt. {} → த. பாகவதர]்

பா யம்

பா யம் pākiyam, ெப.(n.)

   1.  றம்பான ; that which is external.

     " ைச பா ய மாப் யந் தரெமன ரண்டா ம்" ( தசங். வமா.5,2);.

   2. மலங்க க்ைக (இ.வ.);; evacuation.

த.வ.ெவளிப் றம்

     [Skt. {} → த. பா யம்]

பா யாங்கம்

பா யாங்கம் pākiyāṅgam, ெப.(n.)

    றவ ; the outer path.

     " ரமத்ைத யைட றதற்  பா யாங்க ெமன் ம் அந்தராங்கெமன்  ரண்டங்கங்க ண் " 
(ேவதாந்தசா.26);.

த.வ.ெவளிப்பாைத

     [Skt. {} → த. பா யாங்கம்]

பா ர

பா ர  pāāradi, ெப.(n.)

   கங்ைக; the Ganges, the daughter of Bhagiratha.

     "பா ர  பா ச த் ர" ( ப் . ன்றாம் பாகம்,996);.

     [Skt. {} → த. பா ர ]

பா டக்க

பா டக்க  pākuḍakkavi, ெப.(n.)

   காணிக்ைகயாகக் ெகா க் ம் பாட்  (ெசந்.vi,335);; dedicatory poem.

     [Skt.{} → Pkt. {} → த. பா டக்க ]

பா பதம்

 
 பா பதம் bākubadam, ெப.(n.)

   பா பக் வம் (சா.அக.);; gummy states;a stage of thick consistence.
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பாங்கா

 
 பாங்கா pāṅgā, ெப.(n.)

   வாங்கா என்ற ஊ ெகாம்  (அ . ந்.);; a kind of bugle-horn.

     [U. {} → த. பாங்கா]

பாசண்டசச்ாத்தன்

பாசண்டசச்ாத்தன் pācaṇṭaccāttaṉ, ெப.(n.)

சமய ல்களில் வல்லவரான ஐயனார.் ( லப்.9,15.);;{},

 a deity versed in treatises on heretical religions.

த.வ. ஐயனார்

     [Skf. {} → த. பாசண்டம்+சாத்தன்]

பாசண்டம்

பாசண்டம் pācaṇṭam, ெப.(n.)

   1.  றசச்மயக் ெகாள்ைக; heresy, non-conformity to the orthodox doctrines of religion.

   2. ெதாண் ற்றா  வைகச ்சமய ற் ேகாைவ. ( லப்.9,15.);; doctrines relating to 96 heretic sects.

     [Skt. {} → த. பாசண்டம்]

பாசண்ட டம்

 
 பாசண்ட டம் pācaṇṭamūṭam, ெப.(n.)

பாசண் டம் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. பாசண்டம்]

பாசண்டன்

பாசண்டன் pācaṇṭaṉ, ெப.(n.)

   1.  றசச்ம ; heretic.

     "பாசண்டர ்ந ற்  வாக் யத் ல்"( நாயக .83,77);.

   2. சமய ஒ க்கங்கைளக் ெக ப்பவன் (இ.வ.);; person of heterodox conduct.

     [Skt. {} → த. பாசண்டம்]

பாசண்

பாசண்  pācaṇṭi, ெப.(n.)

   பாசண்டன் பாரக்்க;{}.

     "ப தா ம் பாசண் யாரக்் " (அறெந .17);.

     [Skt. {} → த. பாசண்டம்]

பாசண் டம்

பாசண் டம் pācaṇṭimūṭam, ெப.(n.)

    றசச்மயத் னைரப் ேபாற் ம் மடைம;     "பாசண்  டமாய்... நாட்டப்ப ம்" (அறெந .16);.

     [Skt. {} → த. பாசண் ]

பாசந்

 
 பாசந்  pācandi, ெப.(n.)

    ண்டக் காய்ச் ய பா ல் ப ம் பாலாைட டன், ச க்கைர ேசரத்் க் ளிரைவத்  உண் ம் 
இனிப்  வைக; thick cream of milk with sugar (served cold);.

த.வ.பாலாைட இனிகம்

பாசாணக்கல்

பாசாணக்கல் pācāṇakkal, ெப.(n.)

   1. பாம் க் கல்; snake stone.

   2. நஞ்ைச க் ம் கல் வைக; a kind of stone applied to poison - bites as antidote.

     [Skt. {} → த. பாசணம்+கல்]
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பாசாந்தரப்ப த்
-தல்

பாசாந்தரப்ப த் -தல் pācāndarappaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெமா  ெபயரத்்தல்; to translate.

     [Skt. {} → த. பாசாந்தரம்+ப த் -தல்]

பாசாந்தரம்

 
 பாசாந்தரம் pācāndaram, ெப.(n.)

   அயல்ெமா ; foreign language.

த.வ.ேவற் ெமா

     [Skt. {} → த. பாசாந்தரம்]

பா -த்தல்

பா -த்தல் pācittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ேப தல்; to speak

     "பா க்கத்தகா " ( ப் .1088);.

     [Skt. {} → த. பா ]

பா சம்

 
 பா சம் pāsisam, ெப.(n.)

   அைனத்  தன்ைமத ்ெதா ல்கைள ம் தன் ைம யான கட் ப்பாட் ல் ைவத் க் ெகாண் , 
அர யல் எ ரப்்ேப எழாத வைக ல் அடக்  ைறையப் பயன்ப த்  நடத் ம் ஆட்  ைற; fascism.

பா பாப்

பா பாப்  pācipāppu, ெப.(n.)

    ல்லைற வரி வைக (G.N.A.D.II,278);; miscellaneous items of revenue derivedd from small farms, license, etc.

     [U. {} → த. பா பாப் ]

பா யகாரர்

 
 பா யகாரர ்pāciyakārar, ெப.(n.)

ரம்ம த் ரத் ற்  ரி ைர (பாஷ்யம்); இயற் ய இராமா சாசாரியர;்{},

 a commen-tator on Brahma {}.

     [Skt. {} → த. பா ய+காரர]்

பா யம்

 
 பா யம் pāciyam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ரி ைர; an elaborate commentary.

த.வ. ளக்க ைர

     [Skt. {} → த. பா யம்]

பா த் நாள்

 
 பா த் நாள் pācuguttirunāḷ, ெப.(n.)

   ஒ  த் வப் பண் ைக; Easter festival.

     [F. paque த. பா + நாள்]

பா க மம்
பா க மம் pācudigarumam, ெப.(n.)

    நீர ் ன் மலங்க க்ைக (ேயாகஞானா.33);; passing stools before passing urine.
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பா பதம்

பா பதம் bācubadam, ெப.(n.)

   ஆணவ மலம் இல்ைலெயன் ம் இைறவன் (ஈசன்); பக் வ மைடந்த ஆதன்களிடம் தன் பண் கைளப் 
பற் த் த் தான் அ காரத் ெனா  ெபற் ப்பெனன்  ம் அகப் றச ்சமய வைக 
( .ேபா.பா.அைவ.);; a Saiva sect which does not recognise the existence of {} and holds that {} entrusts the perfected 
soul with His function, one ofaka-p-{}-c-camayam.

   2.  ற்ெறட்  மைற ல்களில் ஒன் ; an Upanisad, one of 108.

   3. பா பதாத் ரம் பாரக்்க;see {}.

     "பா பதம் பாரத்்தரக்் களித்தார ்ேபா ம்" (ேதவா.720,2);.

   4.  வமல்  (நாநாரத்்த.152);; taper - pointed mountain ebony.

     [Skt. {} → த. பா பதம்]

பா பதன்

பா பதன் bācubadaṉ, ெப.(n.)

   1.  வெப மான்;{}.

     "பாரத்்த க் க ள்கள் ெசய்த பா பதன்" (ேதவா.389,6);.

   2. பா பத ைறைய ேமற்ெகாள் ம் வனியர;்( வா.);; follower of the system of pasupadam among the {}.

   3.  வைன வ ப ேவான் ( டா.);; worshipper of {}.

     [Skt. {} → த. பா பதன்]

பா பதாத் ரம்

 
 பா பதாத் ரம் bācubatāttiram, ெப.(n.)

    வெப மாைனேய ெதய்வமாகக் ெகாண்ட அம் ; arrow which has Siva as its presiding deity.

     [Skt. {}+astra → த. பா பதாத் ரம்]

பா ப ரம்

 
 பா ப ரம் bācubadiram, ெப.(n.)

   ெசரிமானத் ற்காகத் தன்வந் ரி ைறப்ப  அணியம் ெசய்த ஓர ்ஆ ள்ேவத ம ந்  (சா.அக.);; a {} 
medicine prepared for indigestion according to the process laid by Danvantari.

த.வ.ெசரிம ந்

பாைசக்க த்

பாைசக்க த்  pācaikkaruttu, ெப.(n.)

   ெசால் ன் உடெ்பா ள் (தா மாைல,பக்.132);; implied meaning of a word.

     [Skt. {} → த. பாைச+க த் ]

பாைசபங்கம்

 
 பாைசபங்கம் bācaibaṅgam, ெப.(n.)

   ப வாங் வதாகச ் ைரத்  அச் த் ைக ( ன்.);; threat of vengeance by oath.

த.வ. ற , ெவ ண் ைர

     [Skt. {}  → த. பாைச+பங்கம்]

பாஞ்சத் கம்

 
 பாஞ்சத் கம் pāñjattigam, ெப.(n.)

   இைசக் க  ெபா . (யாழ்.அக.);; musical instrument.

     [Skt. {}-sabdika → த. பாஞ்சசத் கம்]
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பாஞ்சசன்னியம்

பாஞ்சசன்னியம் pāñsasaṉṉiyam, ெப.(n.)

   1.  மா ன் சங் ; conch of {}.

     "ம தன் வாய தம் பன்னா  ண் ன்றாய் பாஞ்ச சன்னியேம" ( வ்.நாயச.்7,5);.

   2.   (நாநாரத்்த.179);; fire.

   3. நாணல் (நாநாரத்்த. 179);; reed.

     [Skt. {} → த. பாஞ்சசன்னியம்]

பாஞ்சராத் ரம்

 
 பாஞ்சராத் ரம் pāñjarāttiram, ெப.(n.)

   மா யத் ேதான் யங்க ள் ஒன்  ( .ேபா.பா.);; a {}.

     [Skt. {} → த. பாஞ்சராத் ரம்]

பாஞ்சராத் ரி

பாஞ்சராத் ரி pāñjarāttiri, ெப.(n.)

   மா ய சமயத் ற் பாஞ்சராத் ரத்ைத ன்பற் பவன்( .ேபா.பா.அைவ.4,சா நா.);; a follower of {}.

     [Skt. {} → த. பாஞ்சராத் ரி]

பாஞ்சராத் ரிகன்

 
 பாஞ்சராத் ரிகன் pāñjarāttirigaṉ, ெப.(n.)

பாஞ்சராத் ரி ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. பாஞ்சராத் ரிகன்]

பாஞ்சலம்

பாஞ்சலம் pāñjalam, ெப.(n.)

   1. காற் ; wind.

   2. கனல்; fire.

   3.  (இலாபம்); ஆதாயம்; gain.

     [Skt. {} → த. பாஞ்சலம்]

பாஞ்சாலம்

பாஞ்சாலம்1 pāñjālam, ெப.(n.)

   1. நா கள் ஐம்பத்தாற ள் ஒன் ; an ancient country, one of 56 {}.

     " ளங் ல் பாஞ்சால க்கன வட்டம்" ( ைள. நரிபரி.104);.

   2. எ ல் (யாழ்.அக.);; beauty, noble appearance.

     [Skt. {} → த. பாஞ்சாலம்]

 பாஞ்சாலம்2 pāñjālam, ெப.(n.)

இலக் ய நைட ன்ற ள்ள ெகளடத் ற் ம் ைவத ப்பத ற் ம் இைடப்பட்ட நைட.

 one of the three literary styles, midway between kautam and vaitaruppam.

     [Skt. {} → த. பாஞ்சாலம்]

பாஞ்சாலமட் யம்

 
 பாஞ்சாலமட் யம் pāñjālamaṭṭiyam, ெப.(n.)

   தாள வைக (யாழ்.அக.);; a special mode of marking time.

     [Skt. {}+madhya → த. பாஞ்சாலம்+ அட் யம்]
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பாஞ்சாலன்

பாஞ்சாலன் pāñjālaṉ, ெப.(n.)

   1. பாஞ்சால நாட் னன் (யாழ்.அக.);; inhabitant of {}.

   2. பாஞ்சால நாட்டரசன்; King of {}.

   3. அழ ய ேதாற்ற ள்ளவன்; a person of noble appearance.

     [Skt. {} → த. பாஞ்சாலன்]

பாஞ்சா

பாஞ்சா  pāñjāli, ெப.(n.)

   1. பாஞ்சால இளவர  பாஞ்சா  ( ேராபைத);; Draupadi, the princess of {}.

     "பந்தார ் ரலாள் பாஞ்சா  ந்தன் க்க" ( வ்.ெபரிய . 6,7,8);

   2. மரப்பாைவ, மரப்ெபாம்ைம (உ.வ.);; wooden doll.

     [Skt. {} → த. பாஞ்சா ]

பாஞ்சா கம்

பாஞ்சா கம் pāñjāligam, ெப.(n.)

   மரப்பாைவ ைளயாட் ; play with wooden doll.

     "பாஞ்சா க ன்னான நல்ல ைளயாட் ன்" ( வாலவா.62,26);.

த.வ.ெபாம்ைம ைளயாட்

     [Skt. {} → த. பாஞ்சா கம்]

பாட்கா

 
 பாடக்ா pāṭkā, ெப.(n.)

    ட் க் ெகா ப்ேபான்; pimp, go-between.

     [U. {} → த. பாடக்ா]

பாட்சா

 
 பாடச்ா pāṭcā, ெப.(n.)

    கம்ம ய அரசன் ( ன்.);; Muhammadan king or governor.

     [U. {} → த. பாடச்ா]

பாட் கன்

 
 பாட் கன் pāṭcigaṉ, ெப.(n.)

   பறைவ ப்பவன் ( ன்.);; bird catcher, fowler.

த.வ. க்காரன்,  றவன்

     [Skt. {} → த. பாட் கன்]

பாட்டலாக் க்கம்ம
ல்

 
 பாட்டலாக் க்கம்மல் pāṭṭalākkukkammal, ெப.(n.)

   மாட் யணிதற் ரிய கம்மல் வைக; women's ear - ornament, resembling a padlock, fastened behind the ear-lobe 
with a screw.

த.வ.  க்கம்மல்

     [E.padlock → த. பாட்டலாக் +கம்மல்]
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பாட் ய

 
 பாட் ய  pāṭṭiyami, ெப.(n.)

   ெவள் வா, கா வா ற்  அ த்  வ ம் நாள் ( ரதைம );; the day after the full or new moon.

ம வ.  த வா

     [Skt. prathama → Te. {} → த. பாட் ய ]

பாட் ல்

பாட் ல்1 pāṭṭil, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் ைகயணி ( ன்.);; a kind of flat bracelet, worn by women or children.

த.வ. தடை்ட வைளயல்

     [Mhr. {} → த. பாட் ல்]

 பாட் ல்2 pāṭṭil, ெப.(n.)

    ப்  (இக்.வ.);; bottle.

     [E. bottle → த. பாட் ல்]

பாட்லாக்

 
 பாடல்ாக்  pāṭlākku, ெப.(n.)

    ட் , தாழ்ப்பாள், சங்  இைவ மாட்ட த ம் கத ன் நிைல ப் ; hasp of a lock, staple, clincher of a 
chain.

த.வ.ெகாண்

     [E. padlock → த. பாடல்ாக் ]

பாடாணக்கட்

 
 பாடாணக்கட்  pāṭāṇakkaṭṭu, ெப.(n.)

   ெவள்ைள நஞ்  ( ன்.);; white arsenic.

     [Skt. {} → த. பாடாணம்+ கட் ]

பாடாணக்கல்

பாடாணக்கல் pāṭāṇakkal, ெப.(n.)

   1. பாம் க் கல்; snake-stone. 

   2 நஞ்ைச மாற் ங் கல் வைக; a kind of stone applied to poison- bites as antidote.

த.வ.நஞ் க்கல்

     [Skt. {} → த. பாடாணம்+கல்]

பாடாணசெ்ச

 
 பாடாணசெ்ச  pāḍāṇacceḍi, ெப.(n.)

    நீற் ப் பசை்ச; sweet basil.

     [Skt. {} →த. பாடாணம்+ெச ]

பாடணத்தாபனம்

 
 பாடணத்தாபனம் pāṭaṇattāpaṉam, ெப.(n.)

   இறந்தவரக் க்  நிைன க்கல் (ந கல்); ந ம் ழா (உ.வ.);; the rite of setting up a stone to represent the 
deceased in a funeral ceremony.

த.வ.ந கல் ழா

     [Skt. {} → த. பாடாணத் தாபனம்]
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பாடாணமாரி

 
 பாடாணமாரி pāṭāṇamāri, ெப.(n.)

   கல்மைழ (சா.அக.);; hail stone rain.

த.வ.ஆலங்கட்  மைழ

பாடாண த்

பாடாண த் 1 pāṭāṇamutti, ெப.(n.)

   ஆதன் கற்ேபாலக் டப்பதாகக் க தப்ப ம் த்  நிைல; the state of salvation in which the soul is supposed 
to lie still like a piece of stone.

     [Skt. {}+Pkt. mukti → பாஷாண த்  → த. பாடாண த் ]

 பாடாண த் 2 pāṭāṇamutti, ெப.(n.)

   உட ம், ஆத ம் அ ம் ெபளத்தரக்ளின் ேப  (சா.அக.);; annihilation of the body and soul by Buddhists.

     [Skt. {} + Pkt. mukti → பாஷாண த்  → த. பாடாண த் ]

பாடாேணாத் வா
சனம்

 
 பாடாேணாத் வாசனம் pāṭāṇōttuvācaṉam, ெப.(n.)

   சாசச்டங் ல் இறந்தவர ்ெபா ட்  நாட் ய கல்ைல நீரி ஞ் ெசய்ைக (உ.வ.);; the rite of removing the 
stone representing the deceased and casting it into water at the close of a funeral ceremony.

த.வ.கல் நீராட்

     [Skt. {} → த. பாடாேணாத்  – வாசனம்]

பா -த்தல்

பா -த்தல் pāṭittal,    4 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1. ேப தல்; to speak.

     "கா ேவந்தர.்.. சமணேரா ம் பா த்த ேதாடந் ர" ( வாலவா.38,67);.

   2. ப க் தல்; to pronounce, utter, as mantra.

     " வ க்  லத்ைதப் பா த்ேத" (ைசவச.ெபா .295);.

     [Skt. {} → த. பா த்தல்]

பா தம்

பா தம் pāṭidam, ெப.(n.)

   ப க்கப்ப வ ; speech, anything pronounced.

     "பா த வசன ெமன்றா" ( வத . வஞானேயா.81);.

     [Skt. {} → த. பா தம்]

பா யகாரர்

பா யகாரர ்pāṭiyakārar, ெப.(n.)

   1. ேப ைர காரர;் author of an elaborate commentary.

   2. பாணினீயத் ன் ேப ைரயாளரான பதஞ்ச  ( . .1, உைர.);;{},

 the commentator on the Grammar of {}.

   3. நான் கனின் ற்பா ற்  ரி ைர (பாஷ்யம்); இயற் ய இராமா சாசச்ாரியர;்{},

 a commentator on Brahma {}.

த.வ.உைரயா ரியர்

     [Skt. {} → த. பா யகாரர]்
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பா யம்

 
 பா யம் pāṭiyam, ெப.(n.)

   ேப ைர ( ன்.);; an elaborate commentary on {}.

த.வ. ளக்க ைர

     [Skt. {} → த. பா ய]

பாைடேப -தல்

பாைடேப -தல் pāṭaipēcudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேவற் ெமா  ேப தல்; to speak a foreign language.

   2. ஆங் லம் ேப தல்; to speak English.

   3. ெவ ண் ைரத்தல்; to bind oneself with oath.

பாண்டாகாரம்

பாண்டாகாரம் pāṇṭākāram, ெப.(n.)

   1. பண்ட சாைல (யாழ்.அக.);; storehouse.

   2. க லச ்சாைல (ேம மந்.56, உைர.);; treasury.

த.வ.இ ப் க் டங்

     [Skt. {} → த. பாண்டாகாரம்]

பாண்டாகாரி

 
 பாண்டாகாரி pāṇṭākāri, ெப.(n.)

   க லக் காரன்; treasurer.

     [Skt. {} → த. பாண்டாகாரி]

பாணக்கல்

 
 பாணக்கல் pāṇakkal, ெப.(n.)

   ஒன்பான் மணிக ள் ஒன்றான டரியம் (ைவ ரியம்);. (சா.அக.);; one of the nine gems-Cat's eye.

பாணிவாதன்

 
 பாணிவாதன் pāṇivātaṉ, ெப.(n.)

   வாணிகன் (யாழ்.அக.);; merchant.

     [Skt. {}-vat →த. பாணிவாதன்]

பாணினீயம்

 
 பாணினீயம் pāṇiṉīyam, ெப.(n.)

   பாணினி இயற் ய வடெமா  இலக்கணம்( யாகரணம்);;{} grammar.

     [Skt. {} → த. பாணினீயம்]

பாத் யா

 
 பாத் யா pāttiyā, ெப.(n.)

    கம்ம ய மதத்தார ் மணம் அல்ல  இறப்  (மரண); காலத் ல் ரான் ஓ ைக. (உ.வ.);; the rite of 
reading the first chapter of the Quran, at a Muhammadan wedding or funeral.

பாத் யா ஒ னான்.

     [U. fatiha → த. பாத் யா]
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பாத் ரப் ரேவசம்

 
 பாத் ரப் ரேவசம் pāttirappiravēcam, ெப.(n.)

   ந கர ்ேமைட ல் ேதான் ம் தற் காட்  (இக்.வ.);; entrance of actors on the stage.

     [Skt. {} → த. பாத் ரப் ரேவசம்]

பாத் ரபதம்

பாத் ரபதம் bāddirabadam, ெப.(n.)

   1. ஆறாவ  நிலா மாதம் ( ன்.);; sixth lunar month.

   2.  ற்ெகா ங்கால் ( ரட்டா );  ற்ெகா ங்கால் (உத் ரட்டா ); எ ம் ண் ன்கள்; the name 
common to 25th and 26th {}.

   3. ெதா பஃ  (இேரவ );; the 27th {}.

     [Skt. {}-pada → த. பாத் ரபதம்]

பாத் ரபாகம்

 
 பாத் ரபாகம் pāttirapākam, ெப.(n.)

   ஏனத் ல் (பாத் ரம்); எண்ெணய் ெகடாதப  க்க இ ம் மணப்ெபா ள் (நாஞ்.);; preservative used to 
prevent oil from becoming rancid.

த.வ.கச நீக்

     [Skt. {} → த. பாத் ர+பாகம்]

பாத் ரேவ ைக

 
 பாத் ரேவ ைக pāttiravētigai, ெப.(n.)

   வ பாட்  ஏனங்கள் த யன ைவக் ம் ேமைட ( டம்);(இ.வ.);; a platform or support for the utensils and 
cups used in divine worship.

     [Skt. {} → த. பாத் ரேவ ைக]

பாத் ரன்

பாத் ரன் pāttiraṉ, ெப.(n.)

   தக்ேகான்; competent, worthy person.

     "உயரந்்த பாத் ரன்" (ேச .ேச பல.67);.

த.வ.த யானவன், உயரந்்தவன்

     [Skt. {} → த. பாத் ரன்]

பாத் லார்

பாத் லார ்pāttilār, ெப.(n.)

    ைலமகள்; prostitutes.

     "பாத் லார ்தாம் ைழ ம் நாடகஞ் சாராைம" (ஏலா ,25);.

த.வ.பரத்ைத, கணிைகயர்
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பாதகம்

பாதகம்1 pātagam, ெப.(n.)

   ெப ந் ைம, ெப ங்கரி ; grievous sin, heinous crime

     "நாரினிற் பாலன் ெசய்த பாதக நன்ைம யாய்த்ேத" ( . .2,29);.

த.வ.வங்ெகா ைம, ெப ங்ெகா ைம

     [Skt. {} → த. பாதகம்]

 பாதகம்2 pātagam, ெப.(n.)

   தைட; hindrance, objection.

     "அதனாற் பாதக ல்ைல" (உ.வ.);. 

த.வ. ட் க்கடை்ட, இைட

     [Skt. {}  → த. பாதகம்]

பாதகன்

பாதகன் pātagaṉ, ெப.(n.)

   ெப ங் ற்றஞ் ெசய்ேதான்; man guilty of a heinous crime.

     "ஐம்ெப ம் பாதகரக்ாள்" ( வ்.நாய்ச.்9,4);.

த.வ.கயவன்

     [Skt. {} → த. பாதகன்]

பாத

பாத 1 pātagi, ெப.(n.)

   ெப ங்ெகா ைம ெசய்தவள்; woman guilty of a heinous crime.

     "பாரியா ந்  ெகான்ற பாத  ெபற்ற ேபற்றால்" (உபேதசகா. வ ண்.202);.

த.வ.ெகா ைமக்காரி

     [பாதகன் → பாத ]

 பாத 2 pātagi, ெப.(n.)

   ெப ங்ேகடன் (பாதகன்);; criminal.

     "பக் மான்க ம் பாத க ம் ஒக்கவாழ்ந்  ேபாய்த் " ( வ்.அமலனா .2,  யா.பக்.33);.

த.வ.ெகாைலகாரன், கயவன்

     [Skt. patakin → த. பாத ]

பாதங்கம்

பாதங்கம் pātaṅgam, ெப.(n.)

   ெபா ; ash.

     "பாதங்க நீேறற்றார"் (ேதவா. 225, 1);.

த.வ. ள்,  கள், சாம்பல்

     [ப  → ப  → ப கம் → பதகம் → பதங்கம் → Skt. {} → த. பாதங்கம்]

பாதர்

பாதர ்pātar, ெப.(n.)

   பக ர;் Bahadur.

     "பாதர ்ெவள்ைள ெயன்  ப் ேவன்" (கட்ட ெபாம் .பக்.26);.

     [Persn. {} → த. பாதர]்
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பாதரசம்

பாதரசம் pātarasam, ெப.(n.)

   இதளியம்; mercury, quicksilver.

     "பாதரசமாய் மன  சஞ்சலப்ப மலால்" (தா .பரி ரண.6);.

     [Skt. {}-rasa → த. பாதரசம்]

பாதராயணன்

 
 பாதராயணன் pātarāyaṇaṉ, ெப.(n.)

    ரம்ம ல், மகாபாரதம் த யவற் ன் ஆ ரியரா ய யாச னிவர ்( ன்.);; the sage {}, author of 
Brhama {}, Mahabharata, etc.

     [Skt. {] → த. பாதராயணன்]

பாதவம்

பாதவம்1 pātavam, ெப. (n.)

   மரம்; tree.

     "பாதவக் கண்ணிழல்" (ஞானா.18,11);.

   2. ேதாப்  ( ங்.);; garden, grove.

த.வ.  ங்கா

     [Skt. {}-pa → த. பாதவம்]

 பாதவம் pātavam, ெப.(n.)

   மைல ( ங்.);; hill, mountain.

     [Skt. parvata → த. பாதவம்]

பாதன்

பாதன் pātaṉ, ெப.(n.)

   1. க ரவன் (சா.அக.);; the sun.

   2. ெந ப் ; fire.

த.வ. எரிக ர,் ஞா

பாதனம்

பாதனம்1 pātaṉam, ெப.(n.)

   1. வணக்கம்; homage, reverence, prostration in worship.

     "பாதனஞ் ெசய்தார"் (பாரத.  .139);.

   2.  ழ் கமாகச ்ெசய்ைக; causing to turn downwards.

     "பாதனமாகப் பரிந்த  பாரத்்ேத" ( மந்.1041);.

     [Skt. {} → த. பாதனம்]

 பாதனம்2 pātaṉam, ெப.(n.)

    த் ெய க்ைக அல்ல  கத் யால் ளக்ைக (சா.அக.);; opening by, lancet or incison.

பாதாங்ெகாட்ைட

 
 பாதாங்ெகாடை்ட pātāṅgoṭṭai, ெப.(n.)

   வாதாங்ெகாடை்ட (இ.வ.);; almond.

த.வ.  ற்பழக் ெகாடை்ட

     [U. {} → த. பாதாம்+ெகாடை்ட]
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பாதாமல்வா

 
 பாதாமல்வா pātāmalvā, ெப.(n.)

பா மல்வா (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

பாதாலத்தாம்

 
 பாதாலத்தாம்  pātālattāmbi, ெப.(n.)

   நிலக்காளான் (ைதலவ.ைதல.);; mushroom, fungi.

பாதாலம்

பாதாலம் pātālam, ெப.(n.)

   1. பாதாளம் பாரக்்க;see {}.

   2. வடைவத ் ; submarine fire.

     "ெமாய்ெகாள் பாதால த் " ( வக. 2462);.

த.வ.  லகம்

     [Skt. {} → த. பாதாலம்]

பாதாளக்கரண்

 
 பாதாளக்கரண்  pātāḷakkaraṇṭi, ெப.(n.)

    ணற் ல் ந்த ெபா ைள எ க் ங் க  (உ.வ.);; grapnel, hook to lift things fallen into a well.

த.வ.  ள் ற

     [Skt. {} → த. பாதாளக் கரண் ]

பாதாளகங்ைக

 
 பாதாளகங்ைக pātāḷagaṅgai, ெப.(n.)

   நிலத் ன் ழ் ஒ ம் நீேராட்டம் ( ன்.);; subterranean stream. த.வ.நிலத்த  நீர்

     [Skt. {} → த. பாதாளம்+கங்ைக]

பாதாள ரகணம்

பாதாள ரகணம் pātāḷagiragaṇam, ெப.(n.)

   1. கண் க் ப் லப்படாத ேகாள்பற்  ( ரகணம்); (C.G.);; eclipse below the horizon.

   2. அைர ைறயாய்ப் லப்ப ம் ேகாள் பற் ைக; eclipse which is only partly visible.

     [Skt. {} → த. பாதாள ரகணம்]

பாதாளெகா

 
 பாதாளெகா  pātāḷagolusu, ெப.(n.)

பாதாளக்கரண்  பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → Te. golusu → த. பாதாளெகா ]

பாதாளத்தார்

பாதாளத்தார ்pātāḷattār, ெப.(n.)

பாதாள வா கள் பாரக்்க;see {}.

     "பாரார ் ம் ள்ளார ்பாதாளத்தார ் றத்தார"் ( வாச.8,2);.

     [Skt. {} → த. பாதாளத்தார]்
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பாதாளம்

பாதாளம் pātāḷam, ெப.(n.)

   1.  லகம் ஏழ ள் அ ல் உள்ள ; the lowest subterranean region, one of {}.

   2.  லகம்; any of the nether worlds.

     "பாதாள ேம ங் ழ் ெசாற்க  பாதமலர"் ( வாச. 7,10);.

   3.  ைக, பள்ளம் ( ன்.);; deep cavern, pit, chasm, gulf, abyss, cleft.

   4. அள  (நரகம்.); ( டா.);; hell.

   5. கணியத் ல் க ரவ க்  நான்கா டம் ( ன்.);;   6. மைற டம் ( ன்.);; secret place.

     [Skt. {} → த. பாதாளம்]

பாதாளேயாகம்

 
 பாதாளேயாகம் pātāḷayōkam, ெப.(n.)

   கணிய ல் வைக ெளான்  (சங்.அக.);;     [Skt. {} → த. பாதாளேயாகம்]

பாதாள ங்கம்

 
 பாதாள ங்கம் pātāḷaliṅgam, ெப.(n.)

   நிலத் ல் ஆழப்ப ந்த வ ங்கம் (உ.வ.);; Siva-lingam, which is deeply rooted in the earth.

     [Skt. {}+linga → த. பாதாள ங்கம்]

பாதாளேலாகம்

பாதாளேலாகம் pātāḷalōkam, ெப.(n.)

பாதாளம், 1, 2 ( ன்.); பாரக்்க;see {}, 1, 2.

     [Skt. {} → த. பாதாளேலாகம்]

பாதாளவ ரவன்

பாதாளவ ரவன் pātāḷavayiravaṉ, ெப.(n.)

   1.  ண  ெவட்ட ம் ைதெபா ைள ெவளி ட ம் காணிக்ைக ெகாள் ம் ைவரவக் கட ள் 
( ன்.);; Bhairava of the nether world, to whom sacrifice is offered When digging wells or discovering treasure hidden under 
ground.

     [Skt. {}+bhairava → த. பாதாளவ ரவன்]

பாதாளாஞ்சனம்

 
 பாதாளாஞ்சனம் pātāḷāñjaṉam, ெப.(n.)

   க நிற ைம த ய ன்ற ள் மைற ெபா ைளக் காண உத வ ம் ைம; magical black pigment or 
collyrium used in discovering treasures buried underground, one of the three {}.

     [Skt. {} → த. பாதாளாஞ்சணம்]

பாதாளி

பாதாளி pātāḷi, ெப.(n.)

   1.  கச ் க்கலான ; anything very difficult to unravel.

     'இழ ம் பாதாளி மாக க் ற ' (தஞ்.);

   2. ெதால்ைல ெசய்பவள் (இ.வ.);; a worrying or trouble- some woman.

த.வ.நசச்ரிப்பவள்

     [Skt. {} → த. பாதாளி]

பா த் யம்

 
 பா த் யம் pātittiyam, ெப.(n.)

   தரக் ைற  (ப தத்தன்ைம); (யாழ்.அக.);; apostasy, degradation.

     [Skt. patitya → த. பா த் யம்]
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பா ரியார்

 
 பா ரியார ்pātiriyār, ெப.(n.)

    த்தவத் ேதவாலயத் ல் வ பா  நடத் ைவப்பவர;்     [E. Father → த. பா ரியார]்

பா ரத் யம்

 
 பா ரத் யம் pātivirattiyam, ெப.(n.)

   கற்ெபா க்கம்; chastity, fidelity, conjugal virtues.

த.வ.இல்லற ஒ க்கம்

     [Skt. {} → த. பா ரத் யம்]

பா காகாரன்

 
 பா காகாரன் pātukākāraṉ, ெப.(n.)

    ய , ெச ப்  ெசய்பவர ்(யாழ்.அக.);; cobbler, shoe-maker.

த.வ.ேதால் ைனஞன்

     [Skt. {} → த. பா காகாரன்]

பா சா

பா சா1 pātucā, ெப.(n.)

    கம்ம ய அரசன்; sultan, Muhammadan ruler.

     [U. {} → த. பா சா]

 பா சா2 pātucā, ெப.(n.)

   இனிப் ப் பணியார வைக (இ.வ.);; a kind of sweet cake.

பா மல்வா

பா மல்வா pātumalvā, ெப.(n.)

   கற்பழ ைத (வாதாம்);யாலான இன்களி(அல்வா);; a kind of confection prepared with almond.

     "பா மல்வா ெநய் ண்ைட" (பஞ்ச. க. 1837);

     [Persin. {} + Ar. {} → த. பா மல்வா]

பா னசந் ரன்

 
 பா னசந் ரன் pātūṉasandiraṉ, ெப.(n.)

   நில க் ம் க ங்ேகாள் ெசங் ேகா க் ம் இைடேய உள்ள ெதாைல  ( ன்);;     [Skt. {}+candra → த. 
பா னசந் ரன்]

பாேதயம்

 
 பாேதயம் pātēyam, ெப.(n.)

   கட் சே்சா ; food carried for use on a journey, viaticum.

     "பரேலாக பாேதயம்" ( ன்.);.

த.வ.கட் ண

     [Skt. {} → த. பாேதயம்]
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பாேதாசம்

 
 பாேதாசம் pātōcam, ெப.(n.)

   தாமைர (மைல.);; lotus, as water-born.

த.வ.கமலம்

     [Skt. {} → த. பாேதாசம்]

பாநியாமலகம்

 
 பாநியாமலகம் pāniyāmalagam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக ெநல்  (நீர ்ேவடை்கையத் த ப்ப );; a kind of gooseberry. which prevents and arrests thirst 
(சா.அக.);.

பாபக் ரகம்

பாபக் ரகம் pāpaggiragam, ெப.(n.)

   நன்ைம ெசய்யாக்ேகாள் ( தான.மர .2,உைர.);; unfavourable or malevolent planet.

த.வ. யேகாள்

     [Skt. {}+graha → த. பாபக் ரகம்]

பாபக் னம்

 
 பாபக் னம் pāpakkiṉam, ெப.(n.)

   எள் (சங்.அக.);; sesame.

     [Skt. {}-ghna → த. பாபக் னம்]

பாபசங் ர்த்தனம்

 
 பாபசங் ரத்்தனம் pāpasaṅārttaṉam, ெப.(n.)

   பாழ் ைன அல்ல  கரி  நீங்க அவற்ைறச ்சமயக் டம் ெதரி க்ைக ( த் .);; confession of sin.

த.வ. ற்றம் ஏற்

     [Skt. {} → த. பாபசங் ரத்்தனம்]

பாபசமனம்

 
 பாபசமனம் pāpasamaṉam, ெப.(n.)

   கரி க் க வாய்; removal or expiation of sin.

     [Skt. {} → த. பாபசமனம்]

பாபத்

 
 பாபத்  pāpatti, ெப.(n.)

   ேவடை்ட ( டா.);; hunting, fishing.

     [Skt. {}-ddhi → த. பாபத் ]

பாபத்

பாபத்  pāpattu, ெப.(n.)

   1. ெசய் ; item, article, matter, business, affair.

   2. கணக் ; account, head in accounts.

     'அவன் பாபத் ேல ெசல் ம் பாய் ஐந் '. (இ.வ.);.

     [U. babat → த. பாபத் ]
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பாபதண்

பாபதண்  pāpadaṇṭi, ெப.(n.)

   கரி க்காகத் தண்டைனக்  உரியவன் (தக்கயாகப், 505);; sinner who deserves punishment.

     [Skt. {} → த. பாபதண் ]

பாபதத்தம்

பாபதத்தம் pāpadaddam, ெப.(n.)

   1.  ைன களிற் ெசலவ க்கப்ப ம் ெபா ள்; property or money lost in evil purseuts.

   2. கள்வர ் த ேயாராற் கவரப்ப ம் ெபா ள்; property lost in theft.

     [Skt. {}+data → த. பாபதத்தம்]

பாப

 
 பாப  pāpadu, ெப.(n.)

பாபத்  பாரக்்க;see {}.

பாபம்

 
 பாபம் pāpam, ெப.(n.)

    ைனப் பயன்; accumulated result of sinful action.

     [Skt. {} → த. பாபம்]

பாப ர்த்

 
 பாப ரத்்  pāpamūrtti, ெப.(n.)

   ேவடன் (யாழ்.அக.);; hunter.

     [Skt. {}+murti → த. பாப ரத்் ]

பாப க் யானம்

 
 பாப க் யானம் pāpavikkiyāṉam, ெப.(n.)

பாபசங் ரத்்தனம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. பாப க் யானம்]

பாப ேமாசனம்

 
 பாப ேமாசனம் pāpavimōcaṉam, ெப.(n.)

   பாழ் ைன ( ற்றம்); அல்ல  கரி  நீங் ைக; liberation from sins.

     'நீ ெசய்த இந்தக் ெகா ஞ்ெசய க்  பாப ேமாசனம் உண்டா?' (இ.வ.);.

த.வ. ைனக்க வாய்

     [Skt. {} → த. பாப ேமாசனம்]

பா ட்டன்

 
 பா ட்டன் pāpiṭṭaṉ, ெப.(n.)

    செ்சயல் ரிந்தவன்; sinful man.

     [Skt. {} → த. பா ட்டன்]

பா ட்ைட

 
 பா டை்ட pāpiṭṭai, ெப.(n.)

   ெகா ந் ைம ெசய்தவள்; sinful woman.

     [Skt. {} → த. பா டை்ட]

849

www.valluvarvallalarvattam.com 18285 of 19068.



பாமரம்

பாமரம் pāmaram, ெப.(n.)

   1.  ட்டாள்தனம்; ignorance, stupidity.

     "பாமரத் ரபா " ( ரேபாத.6,20);

   2.  டன்; dullard.

     "பாமரேம னக்ெகன்ன" (இராமநா.அேயாத் . 5);.

     [Skt. {} → த. பாமரம்]

பாமரன்

பாமரன் pāmaraṉ, ெப.(n.)

   1. அ லான்; ignorant, stupid person.

     "பாமரெரனக் காண் ப்பார ்பண் தத் றைம காட்டார"். (ைக வல். தத் .96);

   2. இ ந்ேதான்; vile, low, base person.

   3. அரசற் த் ைணவன் (யாழ்.அக.);; king's companion.

     [Skt. {} → த. பாமரன்]

பாயகாரி

 
 பாயகாரி pāyakāri, ெப.(n.)

    ப் ட்ட காலம் வைர வாரத் க்  உ பவன்; temporary cultivator, one who cultivates the land of another 
for a stipulated term, obtaining a certain share of the crop.

     [U. {} → த. பாயகாரி]

பா

 
 பா  pāyuru, ெப.(n.)

   எ வாய்( தம்);; anus, fundament.

     [Skt. {} → த. பா ]

பார்க்கவம்

பாரக்்கவம் pārkkavam, ெப.(n.)

    ைணத் ெதான்மங்கள் ப ெனட்ட ள் ஒன் ; a secondary {} one of 18 upa-{}.

     [Skt. {} → த. பாரக்்கவம்]

பார்க்கவ பத் ய
ம்

பாரக்்கவ பத் யம் bārkkavasubattiyam, ெப.(n.)

   இர ன் 15  த்தங்க ள் ப ெனான்றாவ  ( தான். ணா ண.73, உைர);; the 11th of the 15 divisions 
of night.

     [Skt. {} → த. பாரக்்கவ பத் யம்]

பார்

பார்  pārci, ெப.(n.)

   1. பார க இனத்தான்; Parsee.

   2. பார கப்பண்; a Persian tune.

   3. பார க நா ( ன்.);; Persia.

     [U. {} → த. பார் ]

பார் வ ரகணம்

 
 பார் வ ரகணம் pārcuvagiragaṇam, ெப.(n.)

    ைற ேகாள்பற்  (பஞ்.);; partial eclipse.

     [Skt.{} → த. பார் வ ரகணம்]
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பார் வர்

பார் வர ்pārcuvar, ெப.(n.)

   1. சமணத் ற யர ்இ பத்  நால்வ ள் ஒ வர ்( க்கலம், காப் , உைர.);; a Jaina Arhat, one of 24 {}.

     [Skt. {} → த. பாரச்் வர]்

பார் வவா

 
 பார் வவா  pārcuvavāyu, ெப.(n.)

   பக்க ஊைத ேநாய்; paralysis.

     [Skt. {} → த. பார் வவா ]

பார்த்தசார

 
 பாரத்்தசார  pārddacāradi, ெப.(n.)

கண்ணெப மான்;{},

 Arjuna's charioteer.

     [Skt. {} → த. பாரத்்தசார ]

பார்த் பன்

பாரத்் பன் bārttibaṉ, ெப.(n.)

அரசன், king.

     "பாரத்் ப மரன் ேசரந்்தான் ( வக.1683);.

     [Skt. {} → த. பாரத்் பன்]

பார்த் வ

பாரத்் வ pārttiva, ெப.(n.)

   ஆண்  அ பத ள் பத்ெதான்பாவ ; the 19th year of the jupiter cycle.

     [Skt. {} → த. பாரத்் வ]

பார்ப்ப ெகா ந
ன்

 
 பாரப்்ப ெகா நன் pārppadigoḻunaṉ, ெப.(n.)

    வெப மான் ( ங்.);; Sivan the consort of {}.

     [Skt. {} + த. ெகா நன்]

பார்ப்ப தல்வன்

 
 பாரப்்ப தல்வன் bārbbadibudalvaṉ, ெப.(n.)

ள்ைளயார ்( ங்.);;{}

 son of {}.

     [Skt. {} +த.  தல்வன்]

பார்வண ராத்தம்

பாரவ்ண ராத்தம் pārvaṇasirāttam, ெப.(n.)

   1. ப வ காலங்களில் ன்ேனாரக்் ச ்ெசய் ஞ் சடங் ; ceremony performed in honour of the manes at the 
paruvam.

   2. காைல மாைல ேநரங்களில் இல்லறத்தான்,  ன்ேனாரக் க்  (ேவள் த்  வளரத்் ); நடத் ம் 
காரியம்; ceremony to the manes accompanied with oblation in {}.

     [Skt. {} → த. பாரவ்ண ராத்தம்]

பார்வணேவாமம்

பாரவ்ணேவாமம் pārvaṇavōmam, ெப.(n.)

   ஈமக்கட க்காகச ்ெசய் ம் ேவள் த்  (ேச .ேச பல.98);; fire oblation in the ceremonies to the manes.

     [Skt. {} → த. பாரவ்னம்+ஒமம்]
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பார்வ

பாரவ்  pārvadi, ெப.(n.)

   1. உைம ( வா.);;   மைல அர ; Parvati, daughter of Parvata-{}.

   2.  ெரளப  (யாழ்.அக.);; Draupadi.

   3. இைடச்  (யாழ்.அக.);; shepherdess.

   4. கா  மண் (யாழ்.அக.);; red ochre.

   5. ஆைன ெந ஞ் ல் (சங்.அக.);; a small plant.

     [Skt. {} → த. பாரவ் ]

பார்வ ேலாசனம்

பாரவ் ேலாசனம் pārvadilōcaṉam, ெப.(n.)

   16 மாத் ைரகள் ெகாண்ட ைணத் தாள வைக (பரத.தாள.3.);; a variety of time-measure consisting of 16 {}, 
one of five upa-{}.

     [Skt. {} → த. பாரவ் ேலாசனம்]

பாரங்கதன்

 
 பாரங்கதன் pāraṅgadaṉ, ெப.(n.)

   கல் த் ைற ற் கைர கண்டவன்; a learned person, one who has reached the further shore or utmost limit of an 
art.

     [Skt. {}-gata → த. பாரங்கதன்]

பார

பார  pārasi, ெப.(n.)

   1. பன்னிரண்டாம் நாள் ைறநிலா ( வாத );; the 12th day of the lunar fortnight.

     "வாட் கண்ணார ்பார நாள் ைபம் ந் ெதாைடயேலாேடந் ய பம் ( வ்.இயற்.1:82);.

     [Skt. {} → Pkt. {} → த. பார ]

பார கம்

பார கம் pāracīkam, ெப.(n.)

   ஒ நா ; Persia one of 56 tesam.

     "பார கத் ற் க்கான் (இர . க் .226);.

     [Skt.{} → த. பார கம்]

பாரைண

பாரைண pāraṇai, ெப.(n.)

பாரணம்1 2 பாரக்்க;see {} 2.

     " வாத ப் பாரைணய ந்த (வரத.பாகவத.அம்பரீட.8);

     [Skt. {} → த. பாரைண]

பாரத் வாசன்

பாரத் வாசன் pārattuvācaṉ, ெப.(n.)

   1.  ேராணாசச்ாரியன் ( ங்.);;{}.

   2. அகத் ய னிவர ்(யாழ்.அக.);; sage Agastya.

   3. ஒ  ற ; a {} believed to be nursed by a bird.

     [Skt. {} → த. பாரத் வாசன்]

பாரதகண்டம்

பாரதகண்டம் pāradagaṇṭam, ெப.(n.)

   இந் ய நா ; India. 

இமய ரிக் ம் ெதன் கடற் ைடப் பாகம் பாரதேம ( வத . ேகா ர.51);.

     [Skt. {} → த. பாரதம்+கண்டம்]
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பாரதப்ேபார்

பாரதப்ேபார ்pāradappōr, ெப.(n.)

   பாண்டவ ெகளரவப்ேபார ்( வ்.ெபரிய .4,6,6);; the Mahabarata war.

   2. ெப ஞ்சசச்ர ; a big fight or quarrel.

     [Skt. {}+ த. ேபார]்

பாரதாயன்

பாரதாயன் pāratāyaṉ, ெப.(n.)

   பாரத் வாச லத்ைதச ்ேசரந்்தவன்; one belonging to {}.

     "பாரதாயன் ேகசவன்" (S.I.I. iii, 150, 1);.

     [Skt. {} → த. பாரதாயன்]

பாரதாரிகம்

 
 பாரதாரிகம் pāratārigam, ெப.(n.)

    றரம்ைன ைழைக (யாழ்.அக.);; sexual intercourse with the wife of another, adultery.

     [Skt. {} → த. பாரதாரிகம்]

பார

பார  pāradi, ெப.(n.)

   1. கைலமகள் ( ங்.);; Sarasvati.

   2. ைபர ; goddess Bhairavi.

     "பார யா ய பார  யரங்கத்  ( லப்.6,39);.

   3.  லைமயாளன்; learned person.

   4. ெசால் (யாழ்.அக.);; word.

     [Skt. {} → த. பார ]

பார ெகா நன்

 
 பார ெகா நன் pāradigoḻunaṉ, ெப.(n.)

   நான் கன் ( ங்.);; Brahma, the consort of Sarasvati.

     [Skt. bharati → த. பார +ெகா நன்]

பார னாம்

 
 பார னாம் pāradiyiṉām, ெப.(n.)

   ேகா ல்களில் பாரதம் ப த்தற்  ஏற்ப த்தப் பட்ட மானியம்; endowment for reading the {} in temples.

     [Skt. {} → த. பார னாம்]

பாரபட்சம்

 
 பாரபடச்ம் bārabaṭcam, ெப.(n.)

   ஒ  பாற்ேகாடல்; partiality bias.

     [Skt. {} → த. பாரபடச்ம்]

பாரபத் யக்கார
ன்

பாரபத் யக்காரன் bārabattiyakkāraṉ, ெப.(n.)

   1. ேமல் உசாவல் ( சாரைண); ெசய் ம் அ காரி; overseer.

   2. வரி ஈட் ம் (வ ல்); அ காரி த ேயார ்(யாழ்.அக.);; bailiff, collector of village revenue.

   3. அ வலன் (உத் ேயாகத்தன்); (யாழ்.அக.);; Officer.

   4. ெபா ப்பான ேவைல ள்ளவன் (ெநல்ைல.);; a person saddled with responsible duties.

     [பாரபத் யம்+காரன் – பாரபத் யக்காரன்]
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பாரபத் யம்

பாரபத் யம் bārabattiyam, ெப.(n.)

   1. ேமல் உசாவல் ( சாரைண); ( ன்.);; inspection;stewardship.

   2. வாய்ைமயாளனின் (நியாயம்); ஆ ைம ( ன்.);; judicial cognisance.

   3. ெபா ப் க்க ேவைல (இ.வ.);; a work of great responsibiliy.

   4. ெகா க்கல் வாங்கல் ( ன்.);; money - dealings.

த.வ. ைற உசாவல், நயன் உசாவல், ேநர ்ேகட்

     [Te. {} → த. பாரபத் யம்]

பாரம்பரம்

பாரம்பரம் pārambaram, ெப.(n.)

பாரம்பரியம் (யாப். .பா .பக்.5.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} –para → த. பாரம்பரம்]

பாரம்பரிய 
நியாயம்

 
 பாரம்பரிய நியாயம் pārambariyaniyāyam, ெப.(n.)

   மரபாக (பரம்பைரயாக); வ ம் வழக்கம் ( ன்.);; rights or usages handed down from generation to generation.

த.வ. லவழக்கம்,  ம்ப மர

     [Skt. {} → த. பாரம்பரிய நியாயம்]

பாரம்பரியம்

பாரம்பரியம் pārambariyam, ெப.(n.)

   1. மர  (பரம்பைர.);; series, unbroken succession, hereditary line.

     "பாரம்பரிய ம மந் ரி" (இராமநா.உ த்.1.);.

   2.  ைறைம ( டா.);; regular order.

   3. உலக ைற (ஐ கம்); ( ன்.);; tradition.

த.வ.தைல ைற, கால்மர ,  லவழக்கம்

     [Skt. {} → த. பாரம்பரியம்]

பாரம்பரியேராகம்

 
 பாரம்பரியேராகம் pārambariyarōkam, ெப.(n.)

    ல (வம்சம்); வ யாய் வ ம் ேநாய் (M.L.);; hereditary disease.

த.வ. ம்பேநாய், தைல ைற ேநாய்

     [Skt. {} → த. பாரம்பரியேராகம்]

பாரமார்த் கம்

பாரமாரத்் கம் pāramārttigam, ெப.(n.)

   1.  ல் உண்ைமயான ; ultimate reality.

   2. ெமய் அ ற் (ஞானத் ); ரிய ; that which relates to highest truth or spiritual knowledge, opp. to {}.

   3. ஏய்க் ம் எண்ணம் இல்லா தன்ைம (இ.வ.);; good faith;

 guilelessness.

   4. ஈ பா  (C.G.);; devotedness, loyalty.

     [Skt. {} → த. பாரமாரத்் கம்]

பார ைத

பார ைத pāramidai, ெப.(n.)

    த்தப் பத க் ரிய பத்  நன்னடத்ைதகள் ( ேசடம்);;     "அளப்ப ம் பார ைத யள ன்  
நிைறத் " (மணிேம.26, 45.);.

     [Skt. {} → த. பார ைத]
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பாரேமட்

பாரேமட்  pāramēṭṭi, ெப.(n.)

   ஒ  வைகத் ற  (சந்நியா );; a superior order of ascetics,

     "சந்நியா ரியரிற் பாரேமட்  ேயா ெயன வ ளர"் ( ரம் .வ .40);.

     [Skt. {} → த. பாரேமட் ]

பாரவதம்

பாரவதம் pāravadam, ெப.(n.)

   பாராவதம்1;   1. ( டா.); பாரக்்க;see {}, 1.

     [Skt. {} → த. பாராவதம்]

பாரவம்

 
 பாரவம் pāravam, ெப.(n.)

    ல் ன் நாண் (யாழ்.அக.);; bow-string.

த.வ. ல்நரம்

     [Skt. {} → த. பாரவம்]

பார தம்

பார தம் pāravirudam, ெப.(n.)

   1. உத  (உபகாரம்);; help, benefit.

   2. ேவள்  த ய வற் ல் ேதவர,்  ன்ேனார ் த ேயாைர எண்ணி இ ம் உண ப்ெபா ள்; anything 
offered in sacrifice.

த.வ.ைகம்மா , உ ரக்்காணிக்ைக

பாராக்காரன்

 
 பாராக்காரன் pārākkāraṉ, ெப.(n.)

   காவலாள் (உ.வ.);; guard, sentry.

     [U. {} → த. பாரா+காரன்]

பாராசாரி

 
 பாராசாரி pārācāri, ெப.(n.)

   ெப ம் உடல் ெகாண்ட ைர ( ன்.);; big-sized horse.

     [U. {} → த. பாராசாரி]

பாராபச

பாராபச  pārāpasali, ெப.(n.)

   ஆங் ேலயரிடம் க நாடக மாநிலம் வாக ஒப் க்கப்பட்ட . .1801  ஆ ய 1212 ஆம் 
பச யாண்  (R.T.);; fasli 1212 or the year 1801 when the Carnatic country was finally ceded to the English.

     [U. {} → த. பரா+பச .]

பாராவதம்

பாராவதம்1 pārāvadam, ெப.(n.)

   1.  றா ( வா.);; dove, pigeon.

   2. க ம் றா ( ங்.);; blue rock pigeon, Columba intermedia.

   3.  ரங்  (யாழ்.அக.);; monkey

   4. மைல (யாழ்.அக.);; mountain.

     [Skt. {} → த. பாராவதம்]

 பாராவதம்2 pārāvadam, ெப.(n.)

   க ங்கா  மரம்( .அ.);; ebony.
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பாராவபாத்

 
 பாராவபாத் pārāvapāt, ெப.(n.)

    கம  ந  இறந்த (மரண); நாைளக் ( னம்); ெகாண்டா ந் ழா (W.G.);; the day of Muhammad's 
death, observed by the Muhammadans as a religious festival.

     [U. {}-wafat → த. பாராவபாத்]

பாராவைளயம்

பாராவைளயம் pārāvaḷaiyam, ெப.(n.)

   வைளத  ( ங்.);; a kind of boomerang.

சதங்ைக மாைலையப் பாராவைளயமாக எ ந் ம்( வக.2656, உைர);.

பாரிகத்

 
 பாரிகத்  pārigattu, ெப.(n.)

    ண்ைம (இ.வ.);; minuteness.

     [U. {} → த. பாரிகத் ]

பாரிகன்

 
 பாரிகன் pārigaṉ, ெப.(n.)

   ேதாட் ைமக்காரன். (யாழ்.அக.);; carrier, porter.

த.வ. ைம க்

     [Skt. {} → த. பாரிகன்]

பாரிகாரிகன்

 
 பாரிகாரிகன் pārigārigaṉ, ெப.(n.)

   மாைல ெதா ப்ேபான் (யாழ்.அக.);; one who makes garlands.

     [Skt. {} → த. பாரிகாரிகன்]

பாரிகாரியம்

 
 பாரிகாரியம் pārikāriyam, ெப.(n.)

    தன்ைம யான பணி (யல்.அக.);; important business.

     [U. {} → த. பாரி+காரியம்]

பாரிசச் ைல

பாரிசச் ைல pārisassūlai, ெப.(n.)

   பக்க ஊைத (இராசைவத்.160.);; paralytic attack on one side of the body.

த.வ.ைக கால் தல்

     [Skt. {} → த. பாரிச் ைல]

பாரிசஞ்ெசய்-தல்

பாரிசஞ்ெசய்-தல் pārisañseytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெபா ப்பாக் தல்; to entrust.

     " வாவ ைற மடத் ப் பாரிசஞ் ெசய் ப்பதால்" (T.A.S.i,150);.

     [Skt. {} → த. பாரிசம்+ெசய்-தல்]
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பாரிசம்

பாரிசம் pārisam, ெப.(n.)

   1. பக்கம்; side.

     "கா ரிக்  வடபாரிசத் ல்" ( ப் .183);.

   2. உட ன் ஒ  பக்கம்; side of a body.

     "இ  பாரிசத் ம் பணிெச ந் ெதா லாளர ்ேபால்" (தா . த்தரக்ணம்.2);.

   3. வயம் (உ.வ.);; care, custody.

   4.  ைச ( ன்.);; quarter, region.

     [Skt. {} → த. பாரிசம்]

பாரிசம் -தல்

பாரிசம் -தல் pārisamviḻudal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1. பக்க வ ப்  (பக்கவாதம்); அைடதல்; to become paralised.

   2. சாதல் (மரித்தல்);; to die, said of a benefactor.

     [Skt. {} → த. பாரிசம்+ -தல்]

பாரிசவாதம்

பாரிசவாதம் pārisavātam, ெப.(n.)

   1. உட ன் ஒ  பக்கத்ைத உணரச்் யறச ்ெசய் ம் ேநாய் வைக (ைபஷஜ.302);; paralytic attack on one side 
of the body, Hemiplegia.

   2.  ட றக்கம் (இ.வ.);; hernia.

த.வ. ைக கால் தல், பக்கவ ப்

     [Skt. {} → த. பாரிசவாதம்]

பாரிசவா

 
 பாரிசவா  pārisavāyu, ெப.(n.)

பாரிசவாதம் பாரக்்க (உ.வ.);;see {}.

     [Skt. {} → த. பாரிசவா ]

பாரிசாதம்

பாரிசாதம் pāricātam, ெப.(n.)

   ஐவைக (பஞ்ச); மரங் (த );க ள் ஒன் ; a tree of svarga, one of {}-taru.

     "பாரிசாத ேநர் க்க  னி ர் யம்" (இர . வவ.9);.

   2.  ண் க்  (மைல.);; night-flowering jasmine.

   3. பவள மல் ைக மர வைக (மைல.);; Indian coral tree.

     [Skt. {} → த. பாரிசாதம்]

பாரி

 
 பாரி  pārisu, ெப.(n.)

   மைழ (R.T.);; rain.

     [U. {} → த. பாரி ]

பாரி பட்

 
 பாரி பட்  bārisubaṭṭi, ெப.(n.)

   மைழ ெபய்த அளைவக் க் ம் கணக் ; account of rainfall.

     [பாரி +பட் ]
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பாரிேசடப் ரமா
ணம்

பாரிேசடப் ரமாணம் pāricēṭappiramāṇam, ெப.(n.)

எஞ் வைதக் ெகாள் ைக ஆ ய ஆைண ( ரமாணம்); ( . ேபா. பா. 110,  ப்);;(Log.);

 law of elimination.

     [Skt. {} → த. பாரிேசடப் ரமாணம்]

பாரிேசடம்

பாரிேசடம் pāricēṭam, ெப.(n.)

பாரிேசடப் ரமாணம் பாரக்்க;see {}.

     "பாரிேசட மதனிற் பர க் " (ஞானா.5.);.

     [Skt. {} → த. பாரிேசடம்]

பாரியாத் ரம்

பாரியாத் ரம் pāriyāttiram, ெப.(n.)

   449 ேகா ரங்கைள ம் ( கரம்); 57 ேமனிைலக் கட் கைள ைடய ேகா ல் ( க் ரநீ , 230);; temple 
having 449 towers and 57 storeys.

     [Skt. {} → த. பாரியாத் ரம்]

பாரியாள்

பாரியாள்1 pāriyāḷ, ெப.(n.)

   ெப த்தவன் ( ன்.);; stout, robust man.

த.வ.எ த்தன், ெகா த்தவன்

     [U. {} → த. பாரி+ஆள்]

 பாரியாள்2 pāriyāḷ, ெப.(n.)

பாரிைய பாரக்்க;see {}.

த.வ. அக ைடயாள், வாழ்வர

     [Skt. {} → த. பாரி+ஆள்]

பாரிைய

 
 பாரிைய pāriyai, ெப.(n.)

   மைன ; wife.

த.வ. இல்லாள், வாழ்க்ைகத் ைண, மைனயாள், அக ைடயாள்

     [Skt. {} → த. பாரிைய]

பாரகீத்

பாரீகத்  pārīkattu, ெப.(n.)

   1.  தைல ஆவணம் (பத் ரம்); ( ன்.);; release deed.

   2.  ரி ைன; partition, division

   3.  ரி ைன ஆவணம் (பத் ரம்);; partition deed.

     [U. {} → த. பாரீகத் ]

பாலக்கண்ணா

 
 பாலக்கண்ணா  pālakkaṇṇāṭi, ெப.(n.)

    வரக்்  அைமந்த க் க் கண்ணா  ( ன்.);; spectacles adapted to young eyes.

     [Skt. {} → த. பாலன்+ கண்ணா  → பாலக் கண்ணா ]
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பாலக் ரகாரிட்டம்

பாலக் ரகாரிட்டம் pālakkirakāriṭṭam, ெப.(n.)

   1. ேகாள்களின் ய பாரை்வயால் ழந்ைதகட்  உண்டா ம் ைட ( வக.306, உைர.);; frequent sickness 
of children believed to be due to the malign influence of planets.

   2.  ழந்ைதக க்  உண்டா ம் வ ற் ப்ேபாக்  (இ.வ.);; inflammatory diarrhoea of infants.

த.வ.ேகாள் ற்றக் க சச்ல்

     [Skt. {}+graham+{} → த. பாலக் ரகாரிட்டம்]

பாலக் ராணி

பாலக் ராணி pālakkirāṇi, ெப.(n.)

   ேநாய் வைக (இராசைவத்.159);; a kind of disease.

     [Skt. {} → த. பாலக் ராணி]

பாலகைர

 
 பாலகைர pālagarai, ெப.(n.)

    ழந்ைத  (M.L.);; infantile convulsions.

த.வ. ழந்ைத இ ப்

     [Skt. {}+hara → த. பாலகைர]

பாலகன்

பாலகன்1 pālagaṉ, ெப.(n.)

   காப்ேபான் ( ன்.);; protector, guardian.

     [Skt. {} → த. பாலகன்1]

 பாலகன்2 pālagaṉ, ெப.(n.)

   1.  ழந்ைத; infant.

     "பாலகெனன்  பரிபவஞ் ெசய்ேயல்" ( வ். ெபரியாழ்.1,5,7);.

   2.  தல்வன் ( த் ரன்);; son.

     "இந்தப் பாலக னரிறந்தாெனன்னா" (அரிச.்  .மயான.8);.

     [Skt. {} → த. பாலகன்2]

பால ட்ைச

பால டை்ச pālasiṭsai, ெப.(n.)

   1.  ழந்ைத க க் க் கற் த்தல் (உ.வ.);; teaching of children.

   2.  வரக் க்கான (ெதாடக்கப் பாடப்);  த்தகம்; a primer for infants.

     [Skt. {} → த. பால டை்ச]

பாலைம

பாலைம pālamai, ெப.(n.)

   அ யாைம; childish innocence.

     "பாலைம ைடயரா ப் பட றப் ப வெதன்ேன" (உபேதசகா. வ ண்ணிய.339);.

த.வ. ள்ைளத்தனம், ெவ ளித்தனம்

     [Skt. {} → த. பாலைம]

பால ைல

பால ைல pālalīlai, ெப.(n.)

   1.  ழந்ைத ைளயாட் ; play of children.

   2. இைளஞரின் இன்ப ைளயாட் ; youthful sport.

     "ெபாய்ெயான் ண் ெமய் ற் ம்பால ைலதைன" (அ ட்பா, i, ெநஞ்ச .533);.

     [Skt.{} → த. பால ைல]
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பாலேலாசனன்

பாலேலாசனன் pālalōcaṉaṉ, ெப.(n.)

   ெநற் க்கண் ைடய வன்; Siva, having an eye on His forehead.

     "பாலேலாசனற் ெகனத் ழா றப் பணிப்பார"் (உபேதசகா. வ ண்ணி.5);. 

த.வ.ெநற் க்கண்ேணான்,  க்கண்ணன்

     [Skt. {} → த. பாலேலாசனன்]

பால ேலாசனன்

பால ேலாசனன் pālavilōcaṉaṉ, ெப.(n.)

பாலேலாசனன் பாரக்்க;see {}.

     "பால ேலாசனர ்பாதம்" (உபேதசகா.  வநாம்.133);.

     [Skt. {} → த. பால ேலாசனன்]

பாலன்

பாலன்1 pālaṉ, ெப.(n.)

பாலகன்2 பாரக்்க;see {}.

     "பாலனாய் த்தனா " (ேதவா.8,10);.

     [Skt. {} → த. பாலன்1]

 பாலன்2 pālaṉ, ெப.(n.)

   காப்ேபான்; protector, guardian, used in compounds.

     " பாலன், ேகாபாலன்".

த.வ. ேப பவன்

     [Skt. {} → த. பாலன்2]

பாலனம்

பாலனம் pālaṉam, ெப.(n.)

   பா காப் ; protection, defence.

     "என் பாலனத் க் ன் பாலனம் ேவண் ங்காண்" (தனிப்பா.i, 344,61);.

     [Skt. {} → த. பாலனம்]

பாலைனக்காத்தா
ன்

பாலைனக்காத்தான் pālaṉaikkāttāṉ, ெப.(n.)

   மணத்தக்காளி ( .அ.);(பதாரத்்த.690);; black nightshade.

     [Skt. {} → த. பாலன்+ஐ+காத்தான்]

பாலா ரியன்

பாலா ரியன் pālāciriyaṉ, ெப.(n.)

    வரக்் க் (பாலர)்; கற் க் ம் ஆ ரியன்; teacher of children.

     "ம ைரப் பாலா ரியர ்நற்றாமனார"் (அகநா.92);. (S.I.I.iii,154,26);.

     [Skt. {} → த. பாலன்+ ஆ ரியன்]

பாலாலயம்

 
 பாலாலயம் pālālayam, ெப.(n.)

   க வைறையப் ப பாரத்் ப் ப் க் ங் காலத் ல்  காலம் கட ைள ேவ டத் ல் 
எ ந்த ளச ்ெசய் க் ஞ் ய ஆலயம்; temporary structure to accommodate a deity when its inner shrine is 
under repair.

த.வ.மாற் ஆலயம்,  ள்ைளக்ேகா ல்

     [Skt. {} → த. பாலாலயம்]
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பா சம்

பா சம் pālisam, ெப.(n.)

   அ யாைம (ஈ ,6,2:6,  );; ignorance.

த.வ. மடைம

     [Skt. {} → த. பா சம்]

பா சன்

பா சன் pālisaṉ, ெப.(n.)

    டன் (ஈ , 6,2,6, );; ignorant person.

த.வ.  ட்டாள், மைடயன், அ

     [Skt. {} → த. பா சன்]

பா யம்

பா யம் pāliyam, ெப.(n.)

   1. இளைம; youth.

   2.  ழந்ைதப் ப வம்; childhood.

த.வ.

   1.  டைல,

   2. மழைலப்ப வம்

     [Skt. {} → த. பா யம்]

பா யன்

பா யன் pāliyaṉ, ெப.(n.)

   1. இைளஞன்; lad, boy, youth.

   2. ஆண் ழந்ைத ( ன்.); 

 male infant.

த.வ.  டைல

     [Skt. {} → த. பா யன்]

பாவகாரி

பாவகாரி pāvakāri, ெப.(n.)

   கரி  (பாவம்); ெசய்தவன்; sinner.

     "பாவகாரிகள் பாரப்்பரிெதன்பரால் ேதவேதவன் வன் ெப ந்தன்ைமேய (ேதவா.1218,5);.

     [Skt. {} → த. பாவகாரி]

பாவசச்டம்

 
 பாவசச்டம் pāvaccaḍam, ெப.(n.)

   பழ ைனக் டாக எ த்த உடல் ( ன்.);; bodies assumed by a soul as the effect of its former deeds.

த.வ. ன் ைன றப்

     [Skt. {} → த. பாவசச்டம்]

பாவச் ைம

 
 பாவச் ைம pāvaccumai, ெப.(n.)

    ய்த் க் க த்தற் ரிய அறங்கைட ( ன்.);; burden of sin, accumulated evil, to be expiated by suffering.

த.வ. க வாய்த ் ன்பம்

     [Skt.{} → த. பாவம்+ ைம]

861

www.valluvarvallalarvattam.com 18297 of 19068.



பாவசங் ர்த்தனம்

 
 பாவசங் ரத்்தனம் pāvasaṅārttaṉam, ெப.(n.)

   தன் அறங்கைடகைளக் டத் ல் ெசால் ைக ( த் .); ( ன்.);; confession of sin.

த.வ. ற்றம் ஒப் த்தல்

     [Skt.{} → த. பாவசங் ரத்்தனம்]

பாவசன்மம்

 
 பாவசன்மம் pāvasaṉmam, ெப.(n.)

   அறங்கைட ள்ள ற  ( ன்.);; sinful birth.

த.வ. ன் ைன றப்

     [Skt. {}+janman → த. பாவசன்மம்]

பாவ த்

பாவ த் 1 pāvasutti, ெப.(n.)

   அறங்கைட நீங் ைக; removal of sin.

த.வ. ற்ற நீக்கம்

     [Skt. {} → த. பாவ த் 1]

 பாவ த் 2 pāvasutti, ெப.(n.)

   மனத் ய்ைம (ேகா ெலா.44);; purity of heart.

த.வ. ய உள்ளம்

     [Skt. {} → த. பாவ த் ]

பாவேசடம்

பாவேசடம் pāvacēṭam, ெப.(n.)

   1.  ய்ைம யான (பரி த்தம்); ஆடவனிடத்  ( சன்); எஞ் க் ந் ைன; remains of sin attaching to 
holy persons.

   2.  ய்த் க் க க்க ேவண் ய க ம பலன்; demerit of soul remaining at the close of a term of existence to be 
exhausted in future births.

     [Skt. {} → த. பாவேசடம்]

பாவ

 
 பாவ  pāvadi, ெப.(n.)

   பற் ச் ட்  (ர ); (C.G.);; receipt for money paid, acknowledgment.

     [U. {} → த. பாவ ]

பாவநாசம்

பாவநாசம் pāvanācam, ெப.(n.)

   1. அறங் கைடைய நீக் ைக; removal of sin, absolution.

     "பாவநாச மாக் ய பரி ம்" ( வாச.2,57);.

   2. அறங்கைட (பாவம்); ேபாக் ம் இடம் அல்ல  நீர ்( ரத்்தம்); (ேச . பாவ. 9.);; sacred place or water which 
removes or absolves from sin.

     [Skt. {} → த. பாவநாசம்]
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பாவப்ப -தல்

பாவப்ப -தல் pāvappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   இரக்கம் காட் தல்; take pity on;sympathize.

அவ க் ப் பாவப்பட்  உத  ெசய்ேதன் (உ.வ.);.

ய ல் ெபற்ேறாைரப் ப  ெகா த்த பாவப்பட்ட ழந்ைதகள். (உ.வ.);.

த.வ.கரிசனம் காட் தல், அ ள்ெகாள்ளல்

     [Skt. {} → த. பாவம்+ப -தல்]

பாவப் ரகாசம்

 
 பாவப் ரகாசம் pāvappirakācam, ெப.(n.)

   ஒ  வடெமா  ஆ ள்ேவத ல்; a Sanskrit {} book (சா.அக.);.

     [Skt. {} → த. பாவப் ரகாசம்]

பாவபரிகாரம்

 
 பாவபரிகாரம் bāvabarikāram, ெப.(n.)

   க வாய் ( ராயச் த்தம்);; expiation of sin.

     [Skt. {} → த. பாவபரிகாரம்]

பாவபாணம்

பாவபாணம் pāvapāṇam, ெப. (n.)

   இசை்சையத் ண் , மனைத ெமய் மறக்கச ்ெசய் ம், காமனின் ல் ந்  வ ம் அம் கள் 
( வக.706, உைர);; excited state of mind, considered as Cupid's arrows inducing sexual love, dist.fr.tiraviya {}.

த.வ.காதல் அம்

     [Skt. {} → த. பாவபாணம்]

பாவ ண்ணியம்

 
 பாவ ண்ணியம் bāvabuṇṇiyam, ெப.(n.)

   நல் ைன ைனகள்; demerits and merits.

த.வ.நன்ைம ைமகள்

     [Skt. {} → த. பாவ ண்ணியம்]

பாவம்ப

 
 பாவம்ப  pāvambaḻi, ெப.(n.)

   ெகா ந் செ்சயல்; heinous sin.

த.வ.ெகா ங் ற்றம்

     [Skt. {} → த. பாவம்+ப ]

பாவமன்னிப்

 
 பாவமன்னிப்  pāvamaṉṉippu, ெப.(n.)

   அறங்கைடையப் (பாவம்); ெபா த்  மன்னித்தல் ( த் .);; forgiveness of sins.

த.வ. ற்ற மன்னிப்

     [Skt. {} → த. பாவம்+மன்னிப் ]
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பாவ ர்க்கத்தனம்

 
 பாவ ரக்்கத்தனம் pāvamūrkkattaṉam, ெப.(n.)

   தான் ெசய்த அறங்கைடக்  (பாவம்); இரங்காைம ( த் .);; impenitence.

     [Skt. {}+tva → த. பாவ ரக்்கத்தனம்]

பாவர்

பாவர ்pāvar, ெப.(n.)

    ைனயாளர;் sinners.

     "பாவர ்ெசன்றல்  நரகம்" ( க்ேகா.337);. 

த.வ.அறங்கைடயாளர்

     [Skt. {} → த. பாவர]்

பாவரசம்

பாவரசம் pāvarasam, ெப.(n.)

   1. க த்  நயம்; beauty of an idea.

   2. ெமய்ப்பாட் ச ் ைவ (பண .187);;     [Skt. {}+rasa → த. பாவரசம்]

பாவலா

 
 பாவலா pāvalā, ெப.(n.)

    ற் த் ரிைக (இ.வ.);; loitering.

த.வ.ேசாம் த் ரிைக

     [U. {} → த. பாவலா]

பாவனசம்

 
 பாவனசம் pāvaṉasam, ெப.(n.)

   உள்ளி த்த சை்ச வ ற் ல் நி த் ம் ச் ப் ப ற் க்கைல ( ராணாயாம வைக);; suppresion of 
breath retention of vital air which is breathed in. (சா.அக.);

பாவனத் வனி

பாவனத் வனி pāvaṉattuvaṉi, ெப.(n.)

   சங்  ( ந்தாமணி நிகண் , 102);; conch.

     [Skt. {}-dhvani → த. பாவனத் வனி]

பாவனா தம்

 
 பாவனா தம் pāvaṉātītam, ெப.(n.)

   எண் தற்கரிய ; that which transcends thought.

த.வ.க தத்தக்க

     [Skt. {} → த. பாவனா தம்]
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பாவைன

பாவைன pāvaṉai, ெப.(n.)

   1. நிைனப்  (மணிேம,30:258);; imagination, fancy.

   2. ெதளிைக (நன். த்.பா ர ைர);; clear understanding.

   3. உ வம்,ேவதைன,  ப் , பாவைன, உண்ைமய  எ ம் ஐவைக மன

   ெவளிப்பா க ள் ஒன்  (மணிேம.30:189);;   4. ஊழ்கம் ( யானம்);; religious meditation.

     "எம்பாவைன ரத்்த" ( ற்.88);.

   5. ஊழ் க்கப்ப வ  ( யானம்); ( ன்.);; subject of contemplation.

   6. ஒப் ; likeness, similitude.

ள்ைள பாவைனயாகச ்ெசய்தான்.

   7. அைடயாளம் ( ன்.);; repr- sentation, symbol.

   8. ேபா  ( ன்.);; dissimulation.

   9. நடத்ைத; manners, deportment, carriage.

வ வழ ம் பாவைன ம் (இ.வ.);.

   10.  ற்ெறட்  ைண மைறமங்க ள் (உபநிடதம்); ஒன் ; an {}, one of 108.

     [Skt. {} → த. பாவைன]

பாவைனக்  நட-
த்தல்

பாவைனக்  நட-த்தல் pāvaṉaikkunaḍattal,    3 ெச. . .(v.i.)

   ந ப் க் காட் தல் (யாழ்ப்.);; to keep up appearances.

     [Skt. {} → த. பாவைன+க் +நட+த்தல்]

பாவைனகாட் -
தல்

பாவைனகாட் -தல் pāvaṉaikāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேபாலச ்ெசய்தல்; imitate.

   2. ெமய்ப்பா , நயெநளி  காட் தல் (அ நயம்);;({});

 to express by gesturess in dancing or acting.

   3. மாற்   ெகாள் தல்; to assume an appearance, to counterfeit, dissemble.

   4. வைரந்  காட் தல்; to show by figures or diagrams, to portray.

     [Skt. {} → த. பாவைன+காட் -தல்]

பாவாபாவம்

 
 பாவாபாவம் pāvāpāvam, ெப.(n.)

   உண்ைம ம் இன்ைம ம்; existence and non- existence.

த.வ.உள ம் இல ம்

     [Skt. {} → த. பாவாபாவம்]
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பா

பா 1 pāvittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. எண் தல்; to think, conceive.

   2. ஆழ்ந்  எண் தல்; to contemplate, meditate.

     "பா ேய ன்ைனயல்லால்" ( வ். மாைல,35);.

   3. அழ  ஒப்பைன ெசய்தல்; to imagne fancy.

     "தா ம வாகப் பா த் " (வாக் ண்.14);.

த.வ.

   1. க தல்

   2. உள்ெளா க்கம்

   3.  க் தல்

     [Skt. {} → த. பா 1-த்தல்]

 பா 2 pāvi, ெப.(n.)

    ைமயாளன்; sinner.

     "அ க்கா ெறனெவா  பா " ( றள்,168);.

த.வ. ெகா ைமக்காரன்

     [Skt. {} → த. பா 2]

பா கம்

பா கம் pāvigam, ெப.(n.)

   ெதாடக்கம் தல்  வைர அழ ைடயதாக அைம ம் பா யப் (கா யம்); பண்  
(தண் .89);;த.வ.பா ய நைட

     [Skt. {} → த. பா கம்]

பா ட்டன்

பா ட்டன் pāviṭṭaṉ, ெப.(n.)

   ெகா ந் ைம ெசய்தவன்; sinful man.

     "பா ட்டன் ேமேலார ்ேகாபம் பணித் லா மணத் னார"் (ேம மந். 745);.

     [Skt. {} → த. பா ட்டன்]

பாேவப் ரேயாகம்

பாேவப் ரேயாகம் pāvēppirayōkam, ெப.(n.)

     "மக்களாற் (சனம்); இன்பப்ப தல் என்ப  ேபான்ற வடெமா  ைனவழக்  ( . .36,உைர.);;

 impersonal voice in sanskrit, as {}.

     [Skt. {} → த. பாேவப் ரேயாகம்]

பாற்கரன்

 
 பாற்கரன் pāṟkaraṉ, ெப.(n.)

   ஞா ; sun.

த.வ.எரிக ர்

     [Skt. {}-kara → த. பாற்கரன்]

பாற்கரியம்

பாற்கரியம் pāṟkariyam, ெப.(n.)

    தற் ெபா ளில் இ ந்  உலகம் ேதான் ற்  என் ம் மதம் ( . .பர.பாற்கரி.1,உைர.);; the 
doctrine which holds that the world is evolved from the supreme being.

     [Skt. {} → த. பாற்கரியம்]
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பாற் னம்

 
 பாற் னம் pāṟkuṉam, ெப.(n.)

    னம் (பங் னி);; the month of the Tamil year, March-April.

     [Skt. phalguna → த. பாற் னம்]

பாற் னி

பாற் னி pāṟkuṉi, ெப.(n.)

   1. பன்னிரண்டாம் ண் னா ய மாேன  ( டா.);; the 12th {}.

   2. பாற் னம்,1. (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}, 1.

     [Skt. {} → த. பாற் னி]

பானகம்

பானகம் pāṉagam, ெப.(n.)

   1. சரக்்கைர ஏலம் த யன கலந்த நீர;் sweet drink, especially prepared with jaggery and spices.

     " ப்பழம் பானகம்" (ேச .ேச பல. 137);.

   2. நீரே்மார ்(யாழ்.அக.);; a preparation

 of butter-milk.

   3. ப ம் ப் , அ ந் தல் ( ங்.);; drinking.

த.வ. ப கம்

     [Skt. panaka → த. பானகம்]

பானம்

பானம் pāṉam, ெப.(n.)

   1.  க்ைக; drinking சலபானங் ட இல்ைல.

   2. அ ெளா  ெசய் ம் ெசயல்கள் ப னான்க ள் த்தற்  நீரளிக்ைக (நீரக்்கத் தண்டனம்);; giving 
drinking water, one of 14 {}-virutt.

   3. ம  அல்ல  ளித்த ற நீரகங்கள்; toddy or other fermented liquor.

     "பானந்தைனெயாத் " (அரிச.்  .நாட.்4);.

   4. ப ண  ( ங்.);; luquid food.

த.வ. பானம்

     [Skt. {} → த. பானம்]

பானீயம்

பானீயம் pāṉīyam, ெப.(n.)

   1. நீர ்( ங்.);; water.

     "பானீயத் க் ைகவ  ெமய்பைதயா நிற்பர"் (பாரத. நச் ப். 21);.

   2. ப ண ; drink.

     "பானீய நிேவதனம்" ( ைள. இந் ரன் .16);.

த.வ.அ ந் ண

     [Skt. {} → த. பானீயம்]
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பா

பா  pāṉu, ெப.(n.)

   1. க ரவன் ( ங்.);; Sun.

   2. ஒளி( ங்.);; brightness

   3. அழ  (யாழ்.அக.);; beauty.

   4.  ற்ப ல் வைக (இ சமய.  ற்பசாத.்2);; a treatise on architecture.

   5. தைலவன் (யாழ்.அக.);; master

   6. அரசன் (யாழ்.அக.);; king.

த.வ. எரிேயான்

     [Skt. {} → த. பா ]

பா கம்பன்

பா கம்பன் pāṉugambaṉ, ெப.(n.)

    வனிய ட்டத்தா ள் ஒ வன் (ேகா ற் .நடராச.6.);; a member of Siva's hosts.

     [Skt. {}-kampa → த. பா கம்பன்]

பா ேகாபன்

பா ேகாபன் pāṉuāpaṉ, ெப.(n.)

    ரப மன் மகன் (கந்த . தல்வ.15.);; an Asura, son of {}.

     [Skt. {} → த. பா ேகாபன்]

பா வாரம்

 
 பா வாரம் pāṉuvāram, ெப.(n.)

   ஞா ற் க் ழைம; Sunday.

     [Skt. {} → த. பா வாரம்]

க்கலம்

 
  க்கலம் pikkalam, ெப.(n.)

   இன்னாரால் எ தப்பட்ட  என்  ெபா ள்ப வ ம் ஆவணம் எ ேனான் ைகெய த் க்  ன் 
வைரயப்ப வ மான ெசால்; term signifying 'written by' and prefixed to the signature of the writer of a document.

     [U. baqalami → த.  க்கலம்]

க்கா

 
  க்கா  pikkācu, ெப.(n.)

    ந்தா ; pick-axe.

த.வ.ெகாத் ற

     [E. pick-axe → த.  க்கா ]

     [p]

க்காரி

க்காரி pikkāri, ெப.(n.)

   வ யவன்; poor, miserable, wretched fellow.

     "ெபரிய  ெபயரந்்  க்காரி யாேனேன" (ஆ ரவதானி,9);.

த.வ.ஏைழ, ஏ

     [U. {} → த.  க்காரி]
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ங்க ைக

 
  ங்க ைக piṅgaligai, ெப.(n.)

   ஒண்பான் ெசல்வங்க ள் ஒன்  ( வசம். Ms);; one of the nine treasures.

     [Skt. {} → த.  ங்க ைக]

ங்கைல

ங்கைல piṅgalai, ெப.(n.)

   1. பத்  வைக நா த் ப் க ள் ஒன்  ( லப்.3,26.உைர);; a principal tubular vessel of the human body.

   2. வல  க்  வ யாக வ ம் ச்  (யாழ்.அக.);; breath through the right nostril.

   3. ஆந்ைத வைக ( டா.);; a kind of owl.

   4. எண் ைசக ள் ெதன் ைச ள்ள ெபண் யாைன; the female elephant mate of {} guarding the Southern 
directions.

   5. மைலமகள்; Parvathi.

     [Skt.{} → த.  ங்கைல]

ங்கான்

 
  ங்கான் piṅgāṉ, ெப.(n.)

   உண  உண்பதற்  உரிய தட் ; plate.

அ னியப் ங்கான்/  ங்கானில் சாப்பா  ைவ!.

     [Persin. {} → த.  ங்கான் →  ங்கான்]

ங்

ங்  piṅgi, ெப.(n.)

   ஒ  னிவன்; a sage.

     "தண்  ண்ேடாதரன் ங் " (ேதவா. 1225,7.);.

     [Skt. {} → த.  ங் ]

சச்டம்

சச்டம் piccaḍam, ெப.(n.)

   1. ஈயம்; lead.

   2.  த்தநாகம்; zinc.

   3. ஒ  வைகக் கண்ேணாய்; an eye disease. (சா.அக.);

சச்ல்

 
  சச்ல் piccal, ெப.(n.)

   கப்ப ன் ன்னணியம் (M.Navi);; back-part of a ship.

     [Skt.piccha → த.  சச்ல்]

சச்ாணா

 
  சச்ாணா piccāṇā, ெப.(n.)

   ப க்ைக (உ.வ.);; bed.

     [U. {} → த.  சச்ாணா]
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ச் வா

ச் வா piccuvā, ெப.(n.)

   1. ைக ட்  ( ன்.);; dagger.

   2.  னி ற் ைடய கத் (உ.வ.);; a kind of knife.

த.வ.  த் ட்

     [U. {} → த.  ச் வா]

     [p]

சாத்

 
  சாத்  picāttu, ெப.(n.)

    ைம, இ , ெநாய்மம்; trifle. 

அெதன்ன சாத்  (C.G.);.

     [U. {} → த.  சாத் ]

சாகாரம்

 
  சாகாரம் picākāram, ெப.(n.)

    சை்ச ண  ( ன்.);; alms.

     [Skt. {} → த.  சாகாரம்]

க்ேகாத்

 
  க்ேகாத்  pisukāttu, ெப.(n.)

   ேகா ைம த யவற் ன் மா ற் ெசய்த ஈரட்  (இக்.வ.);; a kind of biscuit.

த.வ. ஈரட்

     [E. biscuit → த.  க்ேகாத் ]

ஞ்சரம்

ஞ்சரம்1 piñjaram, ெப.(n.)

    ச் ப் ெபான் கள் (அரிதாரம்);; yellow orpiment. (சா.அக.);

     [Skt. {} → த.  ஞ்சரம்]

  ஞ்சரம்2 piñjaram, ெப.(n.)

   த ப்ைப; sacrificial grass.

     [Skt. {} → த.  ஞ்சலம் →  ஞ்சரம்]

  ஞ்சரம்3 piñjaram, ெப.(n.)

   ெநஞ்சைற; thorax (சா.அக.);.

ஞ்சானம்

 
  ஞ்சானம் piñjāṉam, ெப.(n.)

   ெபான்; gold. (சா.அக.);

     [Skt. {} → த.  ஞ்சரம் →  ஞ்சானம்]
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ட்டன்

ட்டன் piṭṭaṉ, ெப.(n.)

   1. மதத் க் ப் றம்பானவன்; excommunicated person, heretic.

     " ட்டரத்ம் மற ைர" (ேதவா.266,10);.

   2.  க்ெகால் ப்  (மைல.);; worm-killer.

த.வ.நம்பாமதத்ேதான்

     [Skt. {} → த.  ட்டன்]

பந்

 
  பந்  bidirubandu, ெப.(n.)

   தந்ைத வ  ெந ங் ய உற ; close relative of the father.

     [Skt. {}+bandhu → த.  பந் ]

 
   pidivi, ெப.(n.)

   ஊ யன் (C.G.);; slave, servant, used in official correspondence.

த.வ. பணியாள்

     [U. {} → த.  ]

ரி

 
  ரி pitūri, ெப.(n.)

    ழ்ச்  (C.G.);; intrigue, plot, conspiracy.

த.வ. ஏய்ப்

     [U. {} → த.  ரி]

ந்

ந்  pindu, ெப.(n.)

   1.  ளி; drop of water.

   2.  ந் ; semen.

   3. ஆற்றல் ெமய்ம்ைம ( . .2,50, வாக்.);; sakti the embodiment of energy.

   4.  ள்ளி ( ன்.);; dot over a letter, speck, spot, mark.

த.வ. உ ர

     [Skt. bindu → த.  ந் ]

ந் சாரம்

 
  ந் சாரம் pinducāram, ெப.(n.)

   நஞ்  ம த் வத் ெதாடரப்ான வடெமா  ல்; a Sanskrit treatise regarding poisons (சா.அக.);

பாைச

பாைச pipācai, ெப.(n.)

   ேவடை்க; thirst.

     "௯த் பாைசகளாேல ந பட்டவன்" (அட்டதச.அரத்்தபஞ்.பக்.26);.

த.வ.ேவடை்க

     [Skt. {} → த.  பாைச]
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காசந்தானம்

காசந்தானம் pipīlikācandāṉam, ெப.(n.)

   எ ம் கள் ெதாடரந்் ரவ்  ேபான்ற ெதாடரச்்  (மணிேம.30,38, ழ்க் ப் );; continuity, as of a line of 
ants.

     [Skt. {} → த.  காசந்தானம்]

ைக

 
  ைக pipīligai, ெப.(n.)

   எ ம் ( டா.);; ant, emmet, pismire.

     [Skt. {} → த.  ைக]

ம்பப் ர ம்ப
பாவம்

 
  ம்பப் ர ம்பபாவம் bimbabbiradibimbabāvam, ெப.(n.)

   உ வ ம் நிழ வ மாய் அைமந் க் ந் தன்ைம; the condition of original and its counterfeit.

     [Skt. bimba-prati-bimba-bhava → த.  ம்பப் ர ம்பபாவம்]

ம்பம்

ம்பம் pimbam, ெப.(n.)

   1. உ வம்; form, shape, image.

   2. நிழ ற் ( ர ம்பம்);  லப்ெபா ள்; original.

   3. ப ைம ( ர ைம);; statue.

   4. ெகா வைக; common creeper of the hedges.

த.வ. வ வம்

     [Skt. bimba → த.  ம்பம்]

ம்ப த் ைர

ம்ப த் ைர pimbamuttirai, ெப.(n.)

   வ பாட்  த் ைர வைக (ைசவா. .19);; a hand-pose in worship.

த.வ. வணக்க ெமய்ப்பா

     [Skt. bimba → த.  ம்பம்+ த் ைர]

யாக்

 
  யாக்  piyākku, ெப.(n.)

   பண் வைக (Mus);; a musical mode.

     [U. {} → த.  யாக் ]

யாகடம்

யாகடம் piyākaḍam, ெப.(n.)

   பண் வைக (பரத.ராக.பக்.102);; a specific melody-type.

     [U. {} → த.  யாகடம்]

யானா

 
  யானா piyāṉā, ெப.(n.)

   ஐேராப் ய இைசக்க ; a musical instrument, piano.

     [E. piano → த.  யானா]
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ர்க்கா

ரக்்கா1 pirkkā, ெப.(n.)

   வட்டாட் யர ்ப ; division, portion of a taluk, group of villages in charge of a revenue inspector.

     [U. {} → த.  ரக்்கா1]

  ரக்்கா2 pirkkā, ெப.(n.)

   1. உடம்  வைத ம் மைறக் ம் ெநட் ைட (அங் .);; a kind of Veil covering the entire body.

   2. வண்  த ய ஊர் களின் உைற (இ.வ.);; cover for vehicles.

த.வ. டாப்

     [U. {} → த.  ரக்்கா2]

ரக் யாதன்

ரக் யாதன் pirakkiyātaṉ, ெப.(n.)

   ேபர ்ெபற்றவன்,  கழ் ெபற்றவன் (சரவ்சமய.பக்.39);; one who is well-known or famous.

     [Skt. {} → த.  ரக் யாதன்]

ரக் யா

ரக் யா  pirakkiyāti, ெப.(n.)

   1. பரப் ைர ( ர த்தம்.); ( ன்.);; publicity.

   2.  கழ்; fame, celebrity.

     [Skt. pra-{} → த.  ரக் யா ]

ரக் ைன

 
  ரக் ைன pirakkiṉai, ெப.(n.)

   உணரச்்  (உ.வ.);; consciousness.

த.வ.நிைனேவாட்டம்

     [Skt. {} → த.  ரக் ைன]

ரகசச்ாதகம்

 
  ரகசச்ாதகம் piragaccātagam, ெப.(n.)

   வராக ரர ்வடெமா ல் இயற் ய ஒ  கணிய (ேசா டம்);  ல்; an astrological work in Sanskrit by {}.

     [Skt. {} → த.  ரகசச்ாதகம்]

ரகசனன்

ரகசனன் piragasaṉaṉ, ெப.(n.)

   1.  ரிப்  (யாழ்.அக.);; laughter.

   2. ைநயாண்  (யாழ்.அக.);; satire.

   3. உ வகங்கள் ( பகங்கள்); பத்த ள் ஒன் ; fance, one of ten {}.

     [Skt. pra-hasana → த.  ரகசனம்]

ரக ப

ரக ப  biragasubadi, ெப.(n.)

   1.  யாழன்; the planet Jupiter.

   2. ேதவ ; priest of the Gods.

   3. நடப் க் (சடங் ); காரியங்கள் ெசய் ம் சமய ஆ ரியன்.( ேரா தன்);(இ.வ.);; priest.

     [Skt. {}-s-pati → த.  ரக ப ]

ரக ப சக்கரம்

ரக ப சக்கரம் biragasubadisaggaram, ெப.(n.)

   சக ஆண் ன் ( . .78);ேபா  ேதான் ய யாழவட்டமான அ ப  ஆண் கள் ( ன்.);; the Jupiter cycle 
of 60 years.

     [Skt. Brha-s-pati → த.  ரக ப +சக்கரம்]
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ரக ப சம்பாவ
ைன

 
  ரக ப சம்பாவைன biragasubadisambāvaṉai, ெப.(n.)

   நடப் க் காரியங்கள் (சடங் ); ெசய் ம் சமய மைறேயா  ேவா க் க் ெகா க் ம் பரி ல் 
(சம்மானம்);; gift made at the end of a ceremony to the priest who conducts the rites.

     [Skt. Brha-s-pati+sam-{} → த.  ரக ப  சம்பாவைன]

ரக ப மதம்

ரக ப மதம் biragasubadimadam, ெப.(n.)

   உல ய மதம் (சாரவ்ாகமதம்); (தக்கயாகப்.183,உைர.);;{} school of philosophy.

     [Skt. Brha-s-pati → த.  ரக ப +மதம்]

ரகண்டம்

ரகண்டம் piragaṇṭam, ெப.(n.)

   ேதாட்படை்ட எ ம் ன் ( யம்);  ற்ப (யாழ்.அக.);; upper arm.

   2. ேதாள் படை்ட எ ம்  ( ன்.);; bone of the upper arm.

     [Skt. praganda → த.  ரகண்டம்]

ரகத்தம்

 
  ரகத்தம் piragattam, ெப.(n.)

    ரிந்த ைக (யாழ்.அக.);; the open hand with the fingers extended.

     [Skt. pra-hasta → த.  ரகத்தம்]

ரகத்வாதம்

 
  ரகத்வாதம் piragatvātam, ெப.(n.)

   வ ற் ப் ெபா மலால் உண்டா ம் ேநாய் ( ன்.);; a disease caused by flatulence.

த.வ.வ ற் ப் சம்

     [Skt. {} → த.  ரகத்வாதம்]

ரகதாரணியம்

 
  ரகதாரணியம் piragatāraṇiyam, ெப.(n.)

   பத்  ெமய்ம்மைற ல்க ள் (உபநிடதம்); ஒன் ; an Upanisad, one of {}.

     [Skt. {} → த.  ரகதாரணியம்]

ரக

ரக  piragadi, ெப.(n.)

    ம் ைடய ைண (பரத.ஒ .15);; a stringed musical instrument of Tumpuru.

     [Skt. brhati → த.  ரக ]

ரகம்பனம்

ரகம்பனம் piragambaṉam, ெப.(n.)

   1. காற் ; air.

   2. நிரய (நரகம்); வைக; a hell.

     [Skt. pra-kampana → த.  ரகம்பனம்]
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ரகரணம்

ரகரணம் piragaraṇam, ெப.(n.)

   1. சமயம்; opportunity, occasion.

   2.  ற் ரி  (அத் யாயம்);; chapter, section.

   3. வாய்ப்  (இ.வ.);; context.

   4. பத் வைக நாடகங்க ள் ( பகம்); ஒன்  ( லப்.3,13,உைர,பக்,84,  ழ்க் ப் .);; a species of love-
drama, one of ten {}.

   5. அறம், ெபா ள் இவற்ைறப் ெபா ளாகக் ெகாண்ட நாடக வைக. ( லப்.3,13, உைர.);; a drama dealing 
with {} and porul.

     [Skt. pra-karana → த.  ரகரணம்]

ரகரம்

ரகரம் piragaram, ெப.(n.)

   1. அ ; blow;

 beating.

     " ரகரத் யர் ர" ( ப் .310);.

   2. மாணிக்கக் ற்றத் ள் ஒன்  (S.I.I.ii/78);; a flaw in gem.

     [Skt. pra-hara → த.  ரகரம்]

ரகலாதன்

ரகலாதன் piragalātaṉ, ெப.(n.)

   இரணிய க ன் மகன்; a Daitya of great piety, son of {}.

     " ரகலாதனாஞ் ர ்தைழந்தவன்" (பாகவத.7,இரணிய.29);.

     [Skt. {} → த.  ரகலாதன்]

ரகைல

ரகைல piragalai, ெப.(n.)

   இைச ப் கள் நான்க ள் ஒன்  ( லப்.3,150,உைர.);; a component of a musical piece, one of four {}.

     [Skt. pra-kala → த.  ரகைல]

ரகன்னைள

ரகன்னைள piragaṉṉaḷai, ெப.(n.)

   அ ச் னன் கரந் ைற  (அஞ்ஞாதவாசம்); காலத் ல் ேப க்ெகாண்  ராட நகரத் ல் வாழ்ந்  
வந்தேபா  ைனந்  ெகாண்ட ெபயர ்(பாரத.நா க.19.);; name assumed by Arjuna while he lived incognito as a 
hermaphrodite in {} city.

     [Skt. {} → த.  ரகன்னைள]

ரகாசம்

ரகாசம் pirakācam, ெப.(n.)

   1. ஒளி; brightness, splendour, radiance, reflected light, lustre.

     "எங் ம் ரகாசமாய்" (தா . வ ள் லா.1.);.

   2. ெவ ல் ( ன்.);; sunshine.

   3.  கழ் ( ன்.);; illustriousness, conspicuousness.

   4. பண்  ( ன்.);; nature, characteristic.

த.வ.ெவளிசச்ம்

     [Skt. pra-{} → த.  ரகாசம்]

ரகாசன்

ரகாசன் pirakācaṉ, ெப.(n.)

   1. ஒளி (காந் );  ைடேயான்; one full of light, mental or spiritual, illustrious person.

   2. கட ேளா  கலந்த த்தாதன்; soul, liberated from births, illumined by and identified with the Supreme Being.

     [Skt. {} → த.  ரகாசன்]
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ரகாசனம்

ரகாசனம் pirakācaṉam, ெப.(n.)

   1.  ரகாசம்,  பாரக்்க;see {},

   2.  ரித்  ளக் ைக; exposition. ைசவப் ரகாசனம்.

   3. ெவளிப்ப த் ைக (சங்.அக.);; publishing.

     [Skt. {} → த.  ரகாசனம்]

ரகாரணம்

 
  ரகாரணம் pirakāraṇam, ெப. (n.)

   நன்ெகாைட(யாழ்.அக.);; gift.

     [Skt. {} → த.  ரகாரணம்]

ரகாரம்

ரகாரம் pirakāram, ெப.(n.)

   1. வ வைக; manner, mode, way, means.

   2. ஒப் ; like- ness, similarity.

   3. வ ப்  ( ன்.);; kind, species, sort.

   4. தன்ைம ( ன்.);; quality, property, nature, essence.

     [Skt. pra-{} → த.  ரகாரம்]

ர தம்

ர தம் piragirudam, ெப.(n.)

   1. தற்காலம்; present time.

   2. வாய்ப்  (சந்தரப்்பம்);; occasion.

த.வ.நிகழ்காலம்

     [Skt. pra-{} → த.  ர தம்]

ர

ர  piragirudi, ெப.(n.)

   1.  லம்; cause, original source.

   2.  லப்ப ; original producer or passive creative power of the material world.

     " ர க் க் ணத்ைத நல் யதார"் (தா .பராபர.166);.

   3. பண்  ( பாவம்);; nature, character.

     "உங்கள் ர க் ச ்ேசரந்்ேதா" (ஈ ,5,9,2);.

   4. ப  (நன். 133, த்.);; root or uninflected part of a word.

   5.   (யாழ்.அக.);; subject.

     [Skt. pra-{} → த.  ர ]

ர கள்

ர கள் piragirudigaḷ, ெப.(n.)

   அரசனிடத்  ஊ யம் (ேவதனம்); ெபற்  அர யல்ெதா ல் ெசய்ேவா ள் தைலவர ்( க் ரநீ , 
64.);; chief officials of a king;

 ministers.

     [Skt. pra-{} → த.  ர கள்]

ர தத் வ
சாத் ரம்

 
  ர தத் வசாத் ரம் piragirudidadduvacāddiram, ெப.(n.)

   இயற்ைகப் ெபா ல், இயற் யல். (இக்.வ.);; physics.

     [Skt. pra-{} +tattva + {} → த.  ர தத் வசாத் ரம்]
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ர நியாயப்
ரமாணம்

 
  ர நியாயப் ரமாணம் piragirudiniyāyappiramāṇam, ெப.(n.)

   இயற்ைகயா யைமந்த ெந  ( ன்.);; the law of nature.

     [Skt. pra-{} → த.  ர  நியாயப் ரமாணம்]

ர ரணம்

ர ரணம் piraāraṇam, ெப.(n.)

   கரி  (பாவம்); வைக (ேவதாரணி.ேச .10.);; a sin.

த.வ. கரி , பாழ் ைன

     [Skt. pra-{} → த.  ர ரணம்]

ர ஞ்சம்

ர ஞ்சம் piraguñjam, ெப.(n.)

   ஒ  பலங்ெகாண்ட நி த்தலளைவ வைக (நாம ப. 805);; a measure of weight = 1 palam.

     [Skt. pra-{} → த.  ர ஞ்சம்]

ர த்தம்

 
  ர த்தம் piraguttam, ெப.(n.)

   மான் ெகாம்  (சங்.அக.);; stag's horn.

ரேக ைக

 
  ரேக ைக piraāligai, ெப.(n.)

    ரச் ்ெசய் ள் (இலக்.அக.);; stanza in the form of a riddle.

த.வ.

     [Skt. pra-{} → த.  ரேக ைக]

ரேகாவம்

 
  ரேகாவம் piraāvam, ெப.(n.)

   க ைம; vehemence, severity.

அம்ைம ர ேகாவமா க் ற . (இ.வ.);. த.வ. ரம்

     [Skt. pra-{} → த.  ரேகாவம்]

ரசச்ாரகர்

 
  ரசச்ாரகர ்piraccāragar, ெப.(n.)

   பரப் ைர ( ரசச்ாரம்); ெசய்பவர;் propagandist.

மதப் ரசச்ாரகர ்/  ம்பக் கட் ப்பாட் ப் ரசச்ாரகர.் (உ.வ.);.

த.வ. பரப் ைரயாளர்

     [Skt. pra-{} → த.  ரசச்ாரகர]்
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ரசச்ாரம்

 
  ரசச்ாரம் piraccāram, ெப.(n.)

   ஆதர  ேத  அல்ல  மனமாற்றம் ஏற்ப த்த ஒ  க த்ைத அல்ல  ெகாள்ைகையப் 
பரப் ைக; propaganda, campaign, (religious); preaching.

     " ம்பக் கட் ப்பாட் ப் ரசச்ாரம்/ேதரத்ல் நாள் அ க்கப்பட்ட டன் கட் கள் சச்ாகப் 
ரசச்ாரத் ல் இறங் ன/மதப் ரசச்ாரம்".

த.வ. பரப் ைர

     [Skt. pra-{} → த.  ரசச்ாரம்]

ரசக்

 
  ரசக்  pirasakti, ெப.(n.)

   உரிய ேநரம்; occasion, opportunity.

த.வ.நல்வாய்ப்

     [Skt. pra-sakti → த.  ரசக் ]

ரசங்கம்

ரசங்கம் pirasaṅgam, ெப.(n.)

   1. ெசாற் ெபா  (உபநியாசம்);; discourse, lecture, speech, oration, sermon.

   2. ெவளிப் ப த் ைக (ப ரங்கம்); ( ன்.);; proclamation, public declaration.

த.வ.

   1.  ளக்க ைர,

   2. அ த் ைக,

   3. பரப் ைர

ரசங்கேமைட

 
  ரசங்கேமைட pirasaṅgamēṭai, ெப.(n.)

   ெசாற்ெபா  (உபநியாசம்); ெசய்தற்  அைமந்த உயரந்்த இடம் (இக்.வ.);; platform for speakers.

     [Skt. pra-{} → த.  ரசங்கம்+ேமைட]

ரசங்கயானம்

ரசங்கயானம் pirasaṅgayāṉam, ெப.(n.)

   ெசல் டம் றரக்் த் ெதரியாதப  இடம் மா தலாகக் ப் ட்  அரசன் ெசய் ம் ெசல  
(யாத் ைர); ( க் ரநீ , 337);; the march of a king who misleads others about his destination.

த.வ. மைற ெசல , ெதரியாப் பயணம்

     [Skt. pra-{} → த.  ரசங்க]
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ரசங்

ரசங் 1 pirasaṅgittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. சமய அ ைர; to discourse, expound, preach.

   2.  ளம்பரப்ப த் தல் ( ன்.);; to publish, proclaim.

     [Skt. pra- {} → த.  ரசங்கம்→ ரசங் 1-த்தல்]

  ரசங் 2 pirasaṅgittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ப் ட் ச ்ெசால் தல் ( வெந ப்.  ல்வர.பக்.2.);; to refer to.

     [Skt. pra-{} → த. ரசங்கம் →  ரசங் -த்தல்]

  ரசங் 3 pirasaṅgi, ெப.(n.)

   ெசாற்ெபா  வாற் பவன் (உபநியாசகன்);; preacher, lecture.

த.வ. ெசாற்ெபா வாளர்

     [Skt. pra-{} → த.  ரசங்கம் →  ரசங் 2]

ரசண்டம்

ரசண்டம் pirasaṇṭam, ெப.(n.)

   க ைம, வ ைம; violence, force, strength.

     " ரசண்டேகாதண்ட ம்" (இராமநா.உ த்.8);.

     [Skt. pra-{} → த.  ரசண்டம்]

ரசண்டமா தம்

 
  ரசண்டமா தம் pirasaṇṭamārudam, ெப.(n.)

   வ த்த காற் ; a dreadful tempest. (சா.அக.);

த.வ. ைறக்காற் ,  யற்காற்

     [Skt. pra-{} → த.  ரசண்டமா தம்]

ரசண்டன்

 
  ரசண்டன் pirasaṇṭaṉ, ெப.(n.)

   க ைம யானவன்; powerful, formidable man.

த.வ.  ரடன்

     [Skt. pra-{} → த.  ரசண்டம்]

ரசத்

ரசத் 1 pirasatti, ெப. (n.)

   தக்க சமயம்; suitable opportunity.

த.வ.நல்வாய்ப் , தக்க ேவைள

     [Skt. pra- {} → த.  ரசத் 1]

  ரசத் 2 pirasatti, ெப.(n.)

   ஆவணம் (சாசனம்); (T.A.S. iv,46.);; publication.

     [Skt. prasiddhi → த.  ர த் ]

879

www.valluvarvallalarvattam.com 18315 of 19068.



ரசம்ைச

 
  ரசம்ைச pirasamsai, ெப.(n.)

    கழ்ச் ; fame, praise.

த.வ.பாராட் ,  க ைர

     [Skt. pra-{} → த.  ரசம்ைச]

ரசயம்

ரசயம் pirasayam, ெப.(n.)

   ந ெவா ைய ( வரிதம்); அ த்  எ த்தேலாைசையச ்(அ த்தாத்தம்); ேசரத்் க் ம்ேபா  உள்ள 
இைச (ஸ்வரம்.); ( . .40,உைர.);; the one occurring in a series of unaccented syllables following a svarita.

     [Skt. pra-caya → த.  ரசயம்]

ரசரணம்

ரசரணம் pirasaraṇam, ெப.(n.)

   1. ெகாள்ைள ைக; dacoity.

   2. பைகவைரச ் ழ்ந்  ெகாள் ைக; surrounding the enemy.

த.வ. ற் ைக

     [Skt. pra-{} → த.  ரசரணம்]

ரசைல

ரசைல pirasalai, ெப.(n.)

   மனக்கலக்கம் ( வக.3076,உைர.);; agitation, excitement, mental disturbance. 

த.வ.அ ப் றழ்

     [Skt. pra-{} → த.  ரசைல]

ரசவகாரி

ரசவகாரி pirasavakāri, ெப.(n.)

   ஈற் ைளையப் ( ரசவேவதைன); ெப க் க் ழந்ைதைய ( );  ைர ல் ெவளிப்ப த் ம் ம ந்  
(ைபஷஜ.13.);; parturifacient.

     [ ரசவம்+காரி]

ரசவசன்னி

ரசவசன்னி pirasavasaṉṉi, ெப.(n.)

   மகப்ேபற் ற் ப் ( ரசவம்);  ன் வ ம் நளிரே்நாய் (சன்னி.); (ைபஷஜ.);; puerperal convulsions, eclampsia.

   2. ஈன்ற ற  ஆ க்  உண்டா ம் ேநாய் வைக (இ.வ.);; dropping after calving. 

த.வ. இ ப்  ேநாய்

     [Skt. pra-sava+san-ni → த.  ரசவசன்னி]

ரசவ ரம்

 
  ரசவ ரம் pirasavasuram, ெப.(n.)

   மகப்ேபற் க் ப்( ரசவம்);  ன்னர ்உண்டா ம் காய்சச்ல் (இங்.ைவ.);; puerperal fever.

     [Skt. pra-sava+juara → த.  ரசவ ரம்]

ரசவப்ெப ம்பா

 
  ரசவப்ெப ம்பா  pirasavapperumbāṭu, ெப.(n.)

   மகப்ேபற் ற் ப் ( ரசவம்);  ன்னர ் ப்ெப க்  ( தகம்.);  யாய் ெவளிப்ப ைக 
(இங்.ைவ.);; uterine haemorrhage after parturition.

     [ ரசவம்+ெப ம்பா ]
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ரசவப்ைபத் ய
ம்

 
  ரசவப்ைபத் யம் pirasavappaittiyam, ெப.(n.)

   மகப்ேபற் ற் ப் ( ரசவம்);  ன்னர ்உண்டா ம் மனத்த மாற்றம் (இங்.ைவ.);; puerperal mania.

த.வ.ேப கால வ த்தம்

     [Skt. pra-sava+paittiya → த.  ரசவைபத் யம்]

ரசவம்

 
  ரசவம் pirasavam, ெப.(n.)

   மகப்ேப ; child birth, parturition.

த.வ. பாயம், பயப் , ஈனல்

     [Skt. pra-sava → த.  ரசவம்]

ரசவ

 
  ரசவ  pirasavaviḍudi, ெப.(n.)

   தாய்ேசய் நல ; maternity hospital.

த.வ.மகப்ேபற்  இல்லம்,  ழந்ைத நலக் காப்பகம்

ரசவேவதைன

 
  ரசவேவதைன pirasavavētaṉai, ெப.(n.)

   மகப்ேப  ( ரசவம்); நிகழ்வதற்காக உண்டா ம் ேநா  (உ.வ.);; pains of childbirth, labour, labour pain.

த.வ. ேப காலத் ன்பம்

     [Skt. pra-sava+{} → த.  ரசவேவதைன]

ரசவைவராக் ய
ம்

 
  ரசவைவராக் யம் pirasavavairākkiyam, ெப.(n.)

ெவ ப்  (ைவராக் யம்);  ன்ற ள்

   மகப்ேபற் த் ன்பப் ( ரசவேவதைன); ப பவள் அத் ன்பத்தால் ன்னரக்் காம கரச்் ைய 
ெவ த் வதாக அப்ேபா  க ம் எண்ணம்; determination of a woman at the time of confinement to abstain 
in future from intercourse, one of the three kinds of vairakkiyam.

த.வ.ேப கால உ

     [Skt. pra-sava + {} → த.  ரசவ ைவராக் யம்]

ரச -த்தல்

ரச -த்தல் pirasavittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஈ தல்; to bring forth, as a child.

த.வ.  ள்ைளெப தல், பயத்தல், ஈ தல்

     [Skt. pra-sava → த.  ரச -த்தல்]

ரச கம்

 
  ரச கம் pirasavīkam, ெப.(n.)

   மகப்ேப  ம த் வம்; midwifery. (சா.அக.);
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ரசன்னம்

ரசன்னம் pirasaṉṉam, ெப.(n.)

   1. ெதளி ; clearness, brightness.

     " கம் ரசன்னமாக இ க் ன்ற " ( ன்.);.

   2. கட ள் ெபரிேயார ் த ேயாரின் காட் ; gracious appearance or presence of a deity or sacred person.

த.வ.அ டக்ாட் , கலக்க ன்ைம

     [Skt. pra-sanna → த.  ரசன்னம்]

ரசன்னமா-தல்

ரசன்னமா-தல் pirasaṉṉamātal,    6 ெச. . .(v.i.)

   காட்  த தல்; to appear graciously, to become visible, as a deity or sacred person.

     [Skt. pra-sanna → த.  ரசன்னம்+ஆ-தல்]

ரசன்ன கம்

 
  ரசன்ன கம் pirasaṉṉamugam, ெப.(n.)

   மலரந்்த கம்( ன்.);; smiling countenance, benign or gracious look.

த.வ. ரித்த கம்

     [Skt. pra-sanna → த.  ரசன்னம்+ கம்]

ரசன்ன த் ைர

ரசன்ன த் ைர pirasaṉṉamuttirai, ெப.(n.)

    த் ைர வைக (ைசவா . .17.);; a hand-pose in worship.

த.வ.வணக்க ெமய்ப்பா

     [Skt. prasanna → த.  ரசன்னம்+ த் ைர]

ரசன்னன்

 
  ரசன்னன் pirasaṉṉaṉ, ெப.(n.)

   காட்  ய பவன் ( ன்.);; one manifesting himself as an act of grace or kindness.

     [Skt. pra-sanna → த.  ரசன்னன்]

ரசாதஞ்ெசய்-தல்

ரசாதஞ்ெசய்-தல் piracātañjeytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ ள் ெசய்தல்; to bestow, grant, as a favour.

     " கம் ரசாதஞ்ெசய் த ளி (S.I.I.iii,157,7);.

த.வ.இரக்கங்காட்டல்

     [Skt. pra-{} → த.  ரசாதம்+ெசய்-தல்]

ரசாதப்ப -தல்

ரசாதப்ப -தல் piracādappaḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உண் தல்; to eat.

     "ஊரடங்க ம் ரசாதப்பட்  ம ழலா ற் " ( பரம்.513);.

   2.  வாைணேயற்றல்; to receive the favour or order, as of a king.

     " கம்... தைலேமற்ெகாண்  ரசாதப்பட் " (S.I.I.iii.,157,7);.

த.வ.

   1. சாப் தல்,

   2. அரசாைண ஏற்றல்

     [Skt. pra-{} → த.  ரசாதம்+ப -தல்]
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ரசாதபத் ரம்

ரசாதபத் ரம் biracātabattiram, ெப.(n.)

    ரசெ்சயல் த யவற் ற்  ம ழ்ந்  அரசன் ெகா க் ம் நிலம் த யவற்ைறக் க் ம் 
ஆவணம். ( க் ரநீ ,93);; royal grant of land, etc., in appreciation of one's bravery.

த.வ. ரக்ெகாைட ஆவணம்

     [Skt. {}+patra → த.  ரசாதபத் ரம்]

ரசாதம்

ரசாதம்1 piracātam, ெப.(n.)

   1. ெதளி ; clearness.

     "ெதளி  ரசாதெமன்ன" (வா சங்.ஞானேயா.57);.

   2. அ ள், இரக்கச ்ெசயல்; favour, kindness, grace.

   3. கட க்  ஒப் க் ம் ேசா  த ய பைடயல் (S.I.l. iii,248,4.);; boiled rice, etc., offered to an idol.

   4. ேசா ; boiled rice.

     [Skt. pra-{} → த.  ரசாதம்]

  ரசாதம்2 piracātam, ெப.(n.)

   1. க ப்ப ண்டாக்  ம ந் ; medicine for conception.

   2.  ள்ைளப் ேப ; delivery of the child. (சா.அக.);

த.வ.

   2. மகப்ேப ,  ழந்ைதப்ேப

ரசாத மம்

ரசாத மம் piracātarumam, ெப.(n.)

   1.  க்கடைமகள் (இ.வ.);; rules regulating the conduct of citizens.

   2. மக ன் கடைம (யாழ்.அக.);; duty of a son or daughter.

     [Skt. praja+dharma → த.  ரசாத மம்]

ரசாத ங்கம்

ரசாத ங்கம் piracātaliṅgam, ெப.(n.)

   ஆ  வைக இலங்கங்க ெளான்  ( த். கா.201.);; a {}, one of {}.

   2.  வ ெப மா க் ப் பைட டப்பட்ட பண்டம் ( ன்.);; offerings that which is dedicated to {}.

த.வ. வபைடயல

     [Skt. {} → த.  ரசாத ங்கம்]

ரசாதனம்

ரசாதனம் piracātaṉam, ெப.(n.)

   1. ெவள்ளி (யாழ்.அக.);; silver.

   2. ெகாக்  (சங்.அக.);; crane.

     [Skt. {} → த.  ரசாதனம்]

ரசா பத் யம்

 
  ரசா பத் யம் biracātibattiyam, ெப.(n.)

   மக்கள் ஆட்  (இக்.வ.);; democracy.

த.வ. யாட்

     [Skt. {} → த.  ரசா பத் யம்]

ரசாந்

ரசாந்  piracāndi, ெப.(n.)

   உள் ம் ற ள்ள அ யாைமைய ஒ க்ைக (வா சங். ஞானேயா.57);; removing ignorance, both internal 
and external.

     [Skt. {} → த.  ரசாந் ]
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ரசாபத் யம்

ரசாபத் யம் piracāpattiyam, ெப.(n.)

   1. மணப்ெபண்ணிற் ப் பணம் ெபறா  மகடெ்காைட ேந ம் மணவைக; a form of marriage which consists 
in the gift of a girl by her father to the bridegroom without

 receiving bride price from him.

   2. பகல் 15  த்தத் ள் ஒன்பதாவ ம், இர  15  த்தத் ள் எட்டாவ ம் ஆன காலம். 
( தான. ணா ண.73,உைர.);; the ninth of the 15 divisions of day, and eighth of those of night.

     [Skt. {} → த.  ரசாதபத் யம்]

ரசாப

ரசாப 1 piracāpadi, ெப.(n.)

   1. நான் கன் ( ங்.);; Brahma.

   2.  ைண நான் கன்; upa- Brahma as Daksa. etc.,

   3. அரசன்; king.

   4. ஆண்  அ பத ள் ஐந்தாவ ; the fifth year of the Jupiter cycle.

   6. மக்கட் ெப க்கம்; increase of population.

த.வ. பைடப் க் கட ள்

     [Skt. {}-pati → த.  ரசாப ]

  ரசாப 2 piracāpadi, ெப.(n.)

   1. ஆண் ; penis.

   2. ெந ப் ; fire.

   3. தந்ைத ( தா);; father. (சா.அ.);.

ரசாமம்

 
  ரசாமம் piracāmam, ெப.(n.)

   மனவைம  (சங்.அக.);; tranquility of mind.

த.வ.உள்ளதெ்தளி

     [Skt. pra-{} → த.  ரசாமம்]

ரசாரம்

ரசாரம் piracāram, ெப.(n.)

   1. பர ைக; extension.

   2. பரவச ்ெசய்ைக; promulgation, propaganda.

த.வ. பரப் ைர

     [Skt. pra-{} → த.  ரசாரம்]

ரசா த்

ரசா த்  piracāvirutti, ெப.(n.)

   1. மக்கட் ெப க்கம்; increase of population.

   2. கால்வ  ெப க்கம்; increase of progeny.

     [Skt. {} → த.  ரசா த் ]

ர யன்

ர யன் pirasisiyaṉ, ெப.(n.)

   மாணாக் க க்  மாணாக்கன்; pupil's pupil.

     "இவ் ைடயார ் ஷ்ய ம் ர ஷ்ய மாய்" (S.I.I. ii, 107);.

     [Skt. {} → த.  ர யன்]
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ர த்த க தா

 
  ர த்த க தா  pirasittagaḍutāsi, ெப.(n.)

   அ க்ைக ஆவணம்; advertisement, notice, notification proclamation.

     [Skt. pra-siddha → த.  ர த்தம்+க தா ]

ர த்தப்ப த் -
தல்

ர த்தப்ப த் -தல் pirasiddappaḍuddudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெவளியாக் தல்; to publish, divulge.

   2.  ளம்பரஞ் ெசய்தல்; to promulgate, advertise, proclaim.

   3.  கழ் த யவற்ைற பரப் தல்; to spread, as one's fame.

     [Skt. pra-siddha → த.  ர த்தம்+ப த் - தல்]

ர த்தபத் ரம்

 
  ர த்தபத் ரம் birasittabattiram, ெப.(n.)

ர த்தக தா  பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

     [Skt. pra-siddha+patra → த.  ர த்தபத் ரம்]

ர த்தபத் ரி
ைக

 
  ர த்தபத் ரிைக birasittabattirigai, ெப.(n.)

ர த்த க தா  பாரக்்க;see {}.

த.வ. ளம்பரம், ெவளிப்ப த் ைக

     [Skt. pra-siddha+{} → த.  ர த்தபத் ரிைக]

ர த்தம்

ர த்தம் pirasittam, ெப.(n.)

   1. ெவளிப்பைட; publicity.

   2. அ ப் ; promulgation, proclamation, publication, announcement, advertisement.

   3.  கழ் ( ன்.);; fame, celebrity.

   4. நன்  அ யப்பட்ட நிைல; state of being well known.

     " லபதம் ர த்த மா ம்" ( . .18,உைர.);.

த.வ.ெபயர ்ெபற்ற , ெபயர ்ேபான ,  கழ் ெபற்ற , ெப ைம ைடய

     [Skt. pra-siddha → த.  ர த்தம்]

ர த்

 
  ர த்  pirasitti, ெப.(n.)

    கழ் (ெகா.வ.);; fame.

     [Skt. pra-siddhi → த.  ர த் ]

ர னம்

ர னம் pirasiṉam, ெப.(n.)

   1.  னா; question, enquiry.

   2. பத்  வைகயயான ெமய்ம்மைற ல்க ள் ஒன் ; an upanisad, one of {}.

     [Skt. {} → த.  ர னம்]
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ர ரம்

ர ரம்1 pirasuram, ெப.(n.)

   1. அ ப் ; publishing, notification.

   2.  ல் ெவளி ; publication, edition.

     [Skt. pra-cara → த.  ர ரம்]

  ர ரம்2 pirasuram, ெப.(n.)

     (இலக்.அக.);; immonseness;

 plenty.

     [Skt. pra-cura → த.  ர ரம்]

ர ரன்

ர ரன்1 pirasuraṉ, ெப.(n.)

   ெவள்ளிக்ேகாள் (சாதக ந்.7.);; the planet Venus.

த.வ. ெவள்ளி,   ன்

  ர ரன்2 pirasuraṉ, ெப.(n.)

    க்கவன்; one who excels.

     " ணி டரப்் ர ர னிரா  ேசர் ற (அரிசமய. லேச.32);.

     [Skt. pra-cura → த.  ர ரம்]

ர ராலயம்

 
  ர ராலயம் pirasurālayam, ெப.(n.)

    த்தக ெவளி ட்  நி வனம்; publishing house.

த.வ. ப ப்பகம், ெவளி ட்டகம்

     [Skt. pra-cara → த.  ர ர+ஆலயம்]

ர ரி

 
  ர ரி pirasuri, ெப.(n.)

   ெசய் த்தாள் ேபான்ற வற் ல் கட் ைர, கைத த யவற்ைற ெவளி ைக,  த்தகம் ேபான்றைவ 
ெவளி ைக, ப ப் க்ைக; publish (an article, a book, etc.,);.

     " ர ரிக்கத் த  இல்ைல எனக் கைதையத் ப்  அ ப் ட்டார"் (உ.வ.);.

     [Skt. pra-{} → த.  ர ரி]

ர கா வா

 
  ர கா வா  piracūtikāvāyu, ெப.(n.)

   க வளி (கரப்்பவா );; a vital air which assists in parturition.

     [Skt. pra- {} → த.  ர காவா ]

ர ைக

 
  ர ைக piracūtigai, ெப.(n.)

   மகப்ேபற்  அைற ப்பவள் ( ன்.);; woman recently confined.

     [Skt. {} → த.  ர ைக]
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ர  
ைவராக் யம்

 
  ர  ைவராக் யம் piracūtivairākkiyam,    மகப்ேபற்  ேவதைனயால் ன்னர ்இசை்சைய ெவ த்  

வதாக அப்ேபா  க ம் எண்ணம், உ ; determination of a woman at the time of confinement to attain in 
future from intercourse, one of the three kinds of vairakkiyam.

     [Skt. pra-sava+vairagya → த.  ரசவ ைவராக் யம்]

ர னம்

ர னம் piracūṉam, ெப.(n.)

    (நாம ப.367.);; flower.

த.வ.மலர்

     [Skt. pra-{} → த.  ர னம்]

ரைச

ரைச pirasai, ெப.(n.)

   1.  ; citizen, subject.

   2. வ த்ேதான்றல்; child, progeny.

     "உத்தரப் ரைசப் பலத்ேதா " ( வத .ேகா .162);.

த.வ.

   1. மக்கள்,

   2. கால்வ , மர  வ

     [Skt. pra-{} → த.  ரைச1]

ரஞ்சாணி

 
  ரஞ்சாணி pirañjāṇi, ெப.(n.)

   ஆணி வைக; french nail, wire nail.

     [E. French → த.  ரஞ் +ஆணி]

ரஞ் லாகா

 
  ரஞ் லாகா pirañjilākā, ெப.(n.)

    ரஞ் க்காரர ்ஆட் க் ட்பட்ட இந் ய நாட் ப் ப ; French territory.

     [Skt. French+Arab.ilaga → த.  ரஞ் லாகா]

ரஞ்ஞன்

 
  ரஞ்ஞன் piraññaṉ, ெப.(n.)

   அ ஞன்; intelligent, wiseman.

த.வ. லைமயாளன்

     [Skt. {} → த.  ரஞ்ஞன்]

ரஞ்ஞாபங்கம்

 
  ரஞ்ஞாபங்கம் piraññāpaṅgam, ெப.(n.)

   அ ேக ; unconsciousness.

த.வ.நிைன  தவறல், நிைன ழப்

     [Skt. {} → த.  ரஞ்ஞாபங்கம்]
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ரஞ்ஞாபனபத்
ரம்

ரஞ்ஞாபனபத் ரம் biraññābaṉabattiram, ெப.(n.)

   ஆ ரியர ் தலான ெபரிேயாரக்்  வணக்கத்ேதா  வைரயப்ப ம் மடல் ( க் ரநீ ,93);; letter submitted 
respect - fully to a greatman, such as one's guru.

த.வ. மடல்

     [Skt. {} → த.  ரஞ்ஞாபனபத் ரம்]

ரஞ்ஞாபார ைத

ரஞ்ஞாபார ைத piraññāpāramidai, ெப.(n.)

ரஞ்ைஞ,2 பாரக்்க;see {},2.

     [Skt. {} → த.  ரஞ்ஞாபார ைத]

ரஞ்ைஞ

ரஞ்ைஞ piraññai, ெப.(n.)

   1. அ : consciousness, knowledge, intelligence.

   2.   ெமய் அ ;   3.  ன்னிகழ்ந்தைத ய ம  ( . .4,28, மைறஞா.);; knowledge of past events.

த.வ. உள் ணர்

     [Skt. {} → த.  ரஞ்ைஞ]

ரட்சாளனம்

 
  ரடச்ாளனம் piraṭcāḷaṉam, ெப.(n.)

   நீராற் க ைக; washing, cleaning or ceremonially purifying with water, ablution.

த.வ. யநீராட்

     [Skt. {} → த.  ரடச்ாளனம்]

ரணயம்

 
  ரணயம் piraṇayam, ெப.(n.)

   அன்  (ஈ );; love.

த.வ.காதல்

     [Skt. pra-{} → த.  ரணயம்]

ரணயேராசம்

 
  ரணயேராசம் piraṇayarōcam, ெப.(n.)

   ஊடல்; sulks, bouderie.

     [Skt. pra-{} → த.  ரணயேசாரம்]

ரணவம்

 
  ரணவம் piraṇavam, ெப.(n.)

   ஓங்கார மந் ரம்;{}, the principal mantra of Hindus.

த.வ. ஓம், ஓங்காரம்

     [Skt. pra-nava → த.  ரணவம்]

     [p]

ரணவ

 
  ரணவ  piraṇavarūpi, ெப.(n.)

   ஓங்கார வ வா ள்ள இைறவன்; the supreme being, the embodiment of {}.

     [Skt. pra-{} → த.  ரணவ ]
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ரணாமம்

 
  ரணாமம் piraṇāmam, ெப.(n.)

   கட ள் அல்ல  ெபரிேயார ் ன்  ெசய் ம் வணக்கம்; prostration or respedtful salutation before a deity or 
superior.

த.வ. ம் டல், வணக்கம்

     [Skt. {} → த.  ரணாமம்]

ரணதீபாத் ரம்

ரணீதபாத் ரம் piraṇītapāttiram, ெப.(n.)

   ேவள்  ேபான்ற நடப் க் காரியத் ற்  உரிய ஏனம் ( வக.2463, உைர.);; a cup used in sacrifical ceremonies.

     [Skt. {} → த.  ரணீதபாத் ரம்]

ரத்தாரம்

ரத்தாரம் pirattāram, ெப.(n.)

   1. கட்டைள ய ற் பல்ேவ  வைகயாக வரக் ம் அைசகைளெயல்லாம் ெமாத்தக் கணக் ைக. 
(யாப். .பக்..471.);; enumeration of all the possible combinations of metrical syllables in a given versemode.

   2. தாளக் க ள் ஒன் ;     [Skt. {} → த.  ரத்தாரம்]

ரத் யக்கம்

ரத் யக்கம் pirattiyakkam, ெப.(n.)

ரத் யடச்ம் பாரக்்க;see {}.

     " ட் ணரை்வப் ரத் யக்க ெமனசெ்சா " (மணிேம.29:49);.

ரத் யக்க த்
தம்

ரத் யக்க த்தம் pirattiyakkaviruttam, ெப.(n.)

   காட் க்  மா பட்ட ; that which is contrary to direct perception.

     " ரத் யக்க த்தங் கண்ணிய காட்  மா ெகாளலா ம்" (மணிேம.29:148);.

     [Skt. {} → த.  ரத் யக்க த்தம்]

ரத் யகான்மா

ரத் யகான்மா pirattiyakāṉmā, ெப.(n.)

   உ ராதன்; individual soul.

     " ரத் ய கான்மா ன் ேசா யாம்" (ேவதா. .106);.

     [Skt. {} → த.  ரத் யகான்மா]

ரத் யடச்க் ரக
ணம்

 
  ரத் யடச்க் ரகணம் pirattiyaṭcaggiragaṇam, ெப.(n.)

   கண் க் ப் லப்ப ம் ேகாள் பற் ைக; visible eclipse.

     [Skt. {} → த.  ரத் யடச்க் ரகணம்]

ரத் யடச்தரிசன
ம்

 
  ரத் யடச்தரிசனம் piraddiyaṭsadarisaṉam, ெப.(n.)

   கண்களாற்கண்ட காட்  ( ன்.);; ocular vision.

     [Skt. {} → த.  ரத் யடச் தரிசனம்]

ரத் யடச்ப் ர
மாணம்

 
  ரத் யடச்ப் ரமாணம் pirattiyaṭcappiramāṇam, ெப.(n.)

அளைவ ( ரமாணம்); கள் ஆற ள் காண்டலளைவ.

     [Skt. {} → த.  ரத் யடச்ப் ரமாணம்]
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ரத் யடச்ம்

ரத் யடச்ம் pirattiyaṭcam, ெப.(n.)

   1. காட் ; perception.

   2. அளைவ ( ரமாணம்); ஆற ள் காண்டலளைவ;     [Skt. prat-{} → த.  ரத் யடச்ம்]

ரத் யபகாரம்

 
  ரத் யபகாரம் birattiyabakāram, ெப.(n.)

    ைமக்  மாறாக ெசய் ந் ைம (சங்.அக.);; retaliation.

த.வ.ப க் ப் ப

     [Skt. {} → த.  ரத் யபகாரம்]

ரத் ய ஞ்ஞான
ம்

ரத் ய ஞ்ஞானம் birattiyabiññāṉam, ெப.(n.)

   ேவற் ைம ன்ைம ஒப் (சா யம்);  த யைவ பற் ப் றக் ம் ட் ணரச்்  (நீலேக ,119, 
உைர.);; recognition of identity or similarity.

     [Skt. {} → த.  ரத் ய ஞ்ஞானம்]

ரத் யம்

ரத் யம் pirattiyam, ெப.(n.)

ரத் யடச்ம் 2 பாரக்்க;see {}.

     "ெமய்ப் ரத் ய ம மானஞ் சாத்தம்" (மணிேம.27:83);.

ரத் யயம்

ரத் யயம் pirattiyayam, ெப.(n.)

   ஈ  ( );  த ய இைடசெ்சால்; affix or suffix.

     "மன் ம் ரத் யயேம தத் தாந்தம்" ( . .29);.

     [Skt. pratyaya → த.  ரத் யயம்]

ரத் ய த்தம்

ரத் ய த்தம் pirattiyaruttam, ெப.(n.)

   1. எ ைர; rejoinder.

   2. ம ெமா ; answer.

த.வ.

   1. எ ர் ளக்கம்,

   2.  ைடெமா

     [Skt. pratyantha → த.  ரத் ய த்தம்]

ரத் யவற்கந்த
னம்

ரத் யவற்கந்தனம் pirattiyavaṟkandaṉam, ெப.(n.)

   எ த் ைரப்ேபானால் எ க் ெகா க் கப்பட்ட ெசய் கைள ற் ம் ஒப் க்ெகாண்  
வழக்ெக ராளி ம் உடன்பா  ( க் ரநீ , 270.);; statement by a defendant explaining his position after 
admitting the plaintiff's allegations.

     [Skt. pratyava-skandana → த.  ரத் யவற் கந்தனம்]

ரத் யவாயம்

 
  ரத் யவாயம் pirattiyavāyam, ெப.(n.)

    ற்றம் (யாழ்.அக.);; harm.

     [Skt. {} → த.  ரத் யவாயம்]

ரத் யனகீவலங்
காரம்

ரத் யனீகவலங்காரம் pirattiyaṉīkavalaṅgāram, ெப.(n.)

   ெவல்லக் டாத உவேமயத்ைதெயாத்த ெதா  ெபா ள் ேமல் உவைமப் ெபா ள் பைகைம 
சா ப்ப தாகக் ம் அணி வைக (மாறன.135);; a figure of speech in which one is described as trying to injure a 
person or thing resembling one's enemy when the enemy himself cann't be injured.

     [Skt. {} → த.  ரத் யனீகவலங்காரம்]

ரத் யாகதம்
ரத் யாகதம் piraddiyākadam, ெப.(n.)

   உள்ளாளம் (கமகம்); பத்த ள் ஒன்  (பரத.இராக.24.);;     [Skt. {}-hata → த.  ரத் யாகதம்]
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ரத் யாகாரம்

ரத் யாகாரம் pirattiyākāram, ெப.(n.)

   எண் வைக ஒகத் ள் ல ப் கைள ெவளி நிகழ் களி ந்  ப் ைக; withdrawal of the senses 
from external objects, one of {}.

   2. வடெமா  ல்களின் தல் கைடகளில் நின்றெவ த் கைளக் ட்  இைட நின்றெவ த் கைள 
நீக்  அைனத்ைத ணரத்் ங் டாக வைமக்ைக ( . .4);; comprehension of a series of letters of a {} in 
one syllable by combining its first letter with the last and omitting the intermediate letters, as ac in sanskrit grammar.

     [Skt. {} → த.  ரத் யாகாரம்]

ரத் யாப் கம்

 
  ரத் யாப் கம் pirattiyāptigam, ெப.(n.)

   இறந்தவர ்ெபா ட்  அவர ்இறந்த இரண்டாம் ஆண்  தல் ஒவ்ெவா  ஆண் ம் நடக் ம் நீர் ண்டப் 
பைடயல்; annual ceremany other than the first, for the manes.

த.வ.ஆண்  ஈமக்கடன்

     [Skt. {} → த.  ரத் யாப் கம்]

ரத் யா டம்

ரத் யா டம் pirattiyālīṭam, ெப.(n.)

   1.  ல்ேலார ்நிைல நான்க ள் இடக்கால் ந் ற வலக்கால் ன் ற ைவக் ம் நிைல ( ங்.);; an 
attitude in shooting in which the left foot is advanced and the right is drawn back, one of villor-nilai.

   2. பன்னிரண்  ரலகத் க் ள்ேள இரண்  கா ம் அடங்க நிற்ைக (தத் வப்.109,உைர.);; a standing 
posture in which the two legs are within 12 inches of each other.

     [Skt. pratya- {} → த.  ரத் யா டம்]

ரத் ம்னன்

ரத் ம்னன் pirattiyumṉaṉ, ெப.(n.)

   1. கண்ணெப மா க் ம் உ க் னிக் ம் றந்த மகன்; son of {} and {}.

   2.  மா ன் நிைல ஐந்த ள் சங்க டணன்,  ரத் ம்னன், அ த்தன் என்ற வைக யாக ம், 
வா ேதவைனச ்ேசரத்்  நால்வைக யாக ம் வைகப்ப த்தப்பட்டவ ள் ஒ வர ்(பரிபா.3,82,உைர.);; a 
manifestation of {}, one of four {}.

     [Skt. Pradyumna → த.  ரத் ம்னன்]

ரத் ேயகம்

ரத் ேயகம் pirattiyēkam, ெப.(n.)

   1. தனிைம; separateness;singleness.

   2.  றப் யல் ; peculiarity, singularity. 

த.வ.தனித்தன்ைம

     [Skt. {} → த.  ரத் ேயகம்]

ரத் வஞ்சாபாவ
ம்

ரத் வஞ்சாபாவம் pirattuvañjāpāvam, ெப.(n.)

   அ ந்ததனால் அஃ ல்ைல ெயன் ம் நிைல (அபாவம்); ( . .அளைவ,1.மைறஞா.);; non-existence caused 
by destruction.

     [Skt. {} → த.  ரத் வஞ்சா பாவம்]

ரதட் ணம்

 
  ரதட் ணம் piradaṭciṇam, ெப.(n.)

   வலம் வ ைக; circumambulation from left to right.

த.வ. வலச் ற் , வலேனர்

     [Skt. pradaksina → த.  ரதட் ணம்]
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ரதம்

 
  ரதம் piradam, ெப.(n.)

   ெகா ப்ப ; that which gives, used at the end of compounds.

ஞானப் ரதமான ல். (உ.வ.);.

த.வ.த வ , அளிக் ம்

     [Skt. pra-da → த.  ரதம்]

ரதமகாலம்

 
  ரதமகாலம் piradamakālam, ெப.(n.)

    யற்காலம் (யாழ்.அக.);; morning.

த.வ.  லரக்ாைல

     [Skt.prathama → த.  ரதமம்+காலம்]

ரதமசாகர்

 
  ரதமசாகர ்piradamacākar, ெப.(n.)

    த ல் க் ல ய ர ்(யஜ ர)்; மைறையப் ப த்  மனனம் ெசய்ய உரிைமப் ெபற்ற பாரப்்பன 
வைக னர;் a class of Brahmins who are enjoined to study the Sukla-yajur – {} first.

     [Skt. prathama → த.  ரதமம்+சாகர]்

ரதம ட்

ரதம ட்  piradamasiruṭṭi, ெப.(n.)

   1.  த ல் நிகழ்ந்த பைடப் ; first creation.

   2. ெதாடக்கத் ற் பைடக்கப்பட்ட ெபா ள் ( ன்.);; that which is first created.

     [Skt. Prathama+{} → த.  ரதம ட் ]

ரதம டன்

ரதம டன் biradamaburuḍaṉ, ெப.(n.)

   படரக்்ைக ( . .44,உைர.);; third person.

த.வ.அய டம், ேவ டம்

     [Skt. pirathama + purusa → த.  ரதம டன்]

ரதமம்

ரதமம் piradamam, ெப.(n.)

   1.  தன்ைம; priority.

   2. ெதாடக்கம்; beginning, commencement.

த.வ.  ன் ரிைம

     [Skt. prathama → த.  ரதமம்]

ரதமமந் ரி

 
  ரதமமந் ரி piradamamandiri, ெப.(n.)

   ஒ  நாடை்ட ஆ ம் அைமசச்ரைவ ல் தன்ைமப் ெபா ப்  வ ப்பவர;் Prime Minister, premier.

த.வ.  தன்ைம அைமசச்ர்

     [Skt. prathama+mantrin → த.  ரதமமந் ரி]

892

www.valluvarvallalarvattam.com 18328 of 19068.



ரதமர்

 
  ரதமர ்piradamar, ெப.(n.)

ரதம மந் ரி பாரக்்க;see piratama-mandiri.

த.வ.  தன்ைம அைமசச்ர்

     [Skt. prathama+mantrin → த.  ரதமமந் ரி]

ரதமவாக் யம்

 
  ரதமவாக் யம் piradamavākkiyam, ெப.(n.)

   க தலளைவ உ ப் க ெளான் ; major premise.

     [Skt. prathama+{} → த.  ரதமவாக் யம்]

ரதம சாரைண

 
  ரதம சாரைண piradamavicāraṇai, ெப.(n.)

   ெதாடக்கத் ற் ெசய் ம் உசா ைக; preliminary investigation or enquiry.

த.வ.  தல் உசாவல்

     [Skt. prathama+vi- {} → த.  ரதம சாரைண]

ரதமன்

ரதமன்1 piradamaṉ, ெப.(n.)

   பாற்கன்னல் வைக; a kind of sweet milk-porridge.

     [M. Prathaman → த.  ரதமன்]

  ரதமன்2 piradamaṉ, ெப.(n.)

   தைலவன்; head, chief.

     " டரக்்ெகலாம் ரதமன்" (பா .92,8);.

     [Skt. prathama → த.  ரதமன்]

ரதமா ேயாகம்

ரதமா ேயாகம் piradamāṉuyōkam, ெப.(n.)

   சமணரக் க் ரிய நான்  மைறகளில் தலாவ  (நீலேக ,1,உைர,பக்.9);; the first of the four {} of the 
Jains.

     [Skt. prathama+ {} → த.  ரதமா ேயாகம்]

ரத கர்

 
  ரத கர ்piradamigar, ெப.(n.)

   ேதவ தர ்வைக (R.C.);; archangels.

த.வ.இைறத் தர்

     [Skt. {} → த.  ரத கர]்

ரதைம

ரதைம piradamai, ெப.(n.)

   1. கா வா ற் ப் ன் ம், ெவள் வா ற் ப் ன் ம் வ ம் தல் நாள் (நிலாமான நாள்); 
( தல் );; first titi after new moon or full moon in a lunar fortnight.

   2. க க்காய் ( ன்.);; chebulic myrobalan, being the first of tiripalai.

த.வ.ஓரி

     [Skt. {} → த.  ரதைம]
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ரதரம்

 
  ரதரம் piradaram, ெப.(n.)

   ெப ம்பா  (ைபஷஜ.);; menorrhagia.

     [Skt. pra-dara → த.  ரதரம்]

ரதரி ப் -த்தல்

ரதரி ப் -த்தல் piradarisippiddal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ளக் தல் (சங்.அக.);; to explain, illuminate.

     [Skt. pra-{} → த.  ரதரி ப் -த்தல்]

ரதன்

 
  ரதன் piradaṉ, ெப.(n.)

   ெகாைடயாளன்; bestower, giver, used at the end of compounds, munificent.

     "வரப் ரதன்".

த.வ.வள்ளல்

     [Skt. pra-da → த.  ரதன்]

ரதைன

ரதைன piradaṉai, ெப.(n.)

   243 ேத ம், 243 யாைன ம், 729  ைர ம், 1215 காலா ங் ெகாண்ட ஒ  பைடவ ப்  ( ன்.);; division 
of an army, consisting of 243 chariots, 243 elephants, 729 horses and 1215 foot.

     [Skt. {} → த.  ரதைன]

ரதாபம்

ரதாபம் piratāpam, ெப.(n.)

   1.  ரம்; bravery, heroism.

     "காமற்ெற  ரதாப ம்" ( வப். ர.  வஞா.கலம்.39);.

   2. ெப ைம; greatness, magnificence.

   3.  கழ்; fame, glory, celebrity.

   4. ஒளி; splendour.

த.வ.

   1. மறம்

   2. ெச க்

   3. ெபயர ்ெபற்ற

   4.  ெவளிசச்ம்

     [Skt. pra- {} → த.  ரதாபம்]

ரதாபலங்ேகச் ர
ம்

ரதாபலங்ேகச் ரம் piratāpalaṅāccuram, ெப.(n.)

   இதளியம், கந்தகம் த யவற்றாற் ெசய்த ட்  ம ந்  வைக (பதாரத்்த,1224.); (ைபஷஜ. 153);; a 
medicine, compounded of mercury, sulphur and other ingredients.

     [Skt. pra-{}-vara → த.  ரதா பலங்ேகச் ரம்]

ரதா -த்தல்

ரதா -த்தல் piratāpittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ெப ைமப்ப தல் ( ன்.);; to become glorious, famous or exalted.

த.வ. கழைடதல்,  றப்பைடதல்

     [Skt. pratapa → த.  ரதா -த்தல்]
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ரதானேகா ல்

ரதானேகா ல் piratāṉaāyil, ெப.(n.)

   1.  ல ெதய்வம் உள்ள ேகா ல்; the shrine of the chief deity in a temple.

   2.  த்தவரக்ளின் தைலைமக்ேகா ல் (கட்டட.நாமா.4.);; cathedral.

த.வ.

   1. க வைறக்ேகா ல்

   2. ேதவாலயம்

     [Skt. pradhana → த.  ரதானம்+ேகா ல்]

ரதான 
நீ க்காரன்

 
  ரதான நீ க்காரன் piratāṉanītikkāraṉ, ெப.(n.)

   தைலைம ந வர;் chief judge.

     [Skt. {} → த.  ரதான + நீ க்காரன்]

ரதான டச் ரி

ரதான டச் ரி biratāṉaburuḍaccuri, ெப.(n.)

   மைலமகள் ( ரம் . க்க யாண, 23);; the Goddess {}.

த.வ.உைமயாள்

     [Skt. {} → த.  ரதான ேடச் ரி]

ரதான டன்

 
  ரதான டன் biratāṉaburuḍaṉ, ெப.(n.)

    தன்ைமயானவன்; chief of prominent person.

த.வ.தைலவன்,  றந்தவன்

     [Skt. {} → த.  ரதான டன்]

ரதான தம்

 
  ரதான தம் piratāṉapūtam, ெப.(n.)

    தன்ைமயான ; that which is chief or important.

     [Skt. pra-{} → த.  ரதானம்+ தம்]

ரதானம்

ரதானம் piratāṉam, ெப.(n.)

   1. இயற்ைக ன் உடெ்பா ள்;   பைடப் ன் ெமய்ம்ைம; material cause of creation, matter.

     "இ ம் ரதானத் ெத மன தத் வம்" (ஞான.64,1);.

   2.  கத் ேதைவயான ; importance, eminence, essence.

   3. தைலைமப்ெபா ள்; that which is important.

     " ரதானத்ேதா டப் ரதானம்" ( . .16,உைர.);.

த.வ.1. தன்ைமெமய்ப்ெபா ள்

   2. இன்  யைமயாத

     [Skt. {} → த.  ரதானம்]

ரதானம -த்தல்

ரதானம -த்தல் piratāṉamaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   தற்ெப ைம ெகாண்டா தல்; to boast, make much of oneself; blow one's own triumph.

த.வ.தம்பட்டம் அ த்தல்

     [Skt. {} → த.  ரதானம் + அ த்தல்]
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ரதானன்

ரதானன் piratāṉaṉ, ெப.(n.)

   1. தைலைம யானவன்; chief man.

   2. அர யற்காரியங்கள் எல்லாவற்ைற ம் நடத் ம் அைமசச்ன் ( க் ரநீ ,66.);; a minister who attends to 
all the functions of a state.

த.வ.  தன்ைமயானவள்

     [Skt. {} → த.  ரதானன்]

ரதானி

ரதானி piratāṉi, ெப.(n.)

   அைமசச்ர;் minister.

     " கழ்வ க நாத ைர ெமச் ம் ரதானி" (தனிப்பா.i.260,1);.

     [Skt. {} → த.  ரதானி]

ரதானிக்கம்

ரதானிக்கம் piratāṉikkam, ெப.(n.)

   1. க ல அ காரி ன் அ வலகம் ( ன்.);; office of a treasurer.

   2. அைமசச்கம்; ministerial office.

     [Skt. {} → த.  ரதானிக்கம்]

ரதானிேசா

 
  ரதானிேசா  piratāṉicōṭi, ெப.(n.)

அைமசச்ர ்பயன்ப த் ம் இலவய நிலம் (S.I.I.);;{}

 held on a fixed quit-rent by a minister.

த.வ.இலவய நிலம்

     [Skt. pradhana → த.  ரதானி+ேசா ]

ரதாைன

ரதாைன piratāṉai, ெப.(n.)

   மைலமகள் ( ரம் . .20.);;{}.

த.வ.இைறயர , உைமயவள்

     [Skt. {} → த.  ரதாைன]
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ர

ர 1 piradi, ெப.(n.)

   1. ஒத்த தன்ைம; likeness.

     " ர ம்பம்".

   2. மாற் , நிகரி, ப ; substitute.

     "வ ரத் க் ப் ர  ட்பராகம் ைவக்கப்பட்ட ".

   3.  ைட; answer, response.

   4. ப ; copy, transcript, duplicate.

     "இ  ைகெய த் ப் ர யா?

   5.  ல்ப ; manuscript

   6. மா , எ ரச்ெ்சால்; opposition.

நான் ெசால் வதற் ெகல்லாம் ர  ெசால் றான்.

   7. ேபாட் ; competition.

அவன் கைடக்  இ  ர யாக ைவத்த .

   8. எ ரவ்ழக்காளி; defendant.

அவன் இந்த வழக் ேல ர  (இ.வ.);

     [Skt. prati → த.  ர ]

ர க்கடைம

ர க்கடைம piradikkaḍamai, ெப.(n.)

   ெசய்ந்நன் (கல் . .1,1,7.);; gratitude.

த.வ.நன் க்கடன்

     [Skt. prati → த.  ர +கடைம]

ர க் ரகம்

ர க் ரகம் piradiggiragam, ெப.(n.)

   1. ெகாைட ெப ைக; acceptance of gifts.

   2. பைட ன் ன் றம்,  ன்பக்கம் ( றள்,767, அ க் ப் );; rear of an army.

த.வ. ஈைக ெபறல்

     [Skt. prati – graham → த.  ர க் ரகம்]

ர க் ர -த்தல்

ர க் ர -த்தல் piradiggiragiddal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெகாைட ெகாள் தல்; to accept a gift.

த.வ. ஏற்றல், ஈைக ெகாள்ளல்

     [Skt. pratigraha → த.  ர க் ர -த்தல்]

ர க் ரமணம்

ர க் ரமணம் piradikkiramaṇam, ெப.(n.)

   மன்னிப் ; pardon.

     "அப்பாவங்ெகடப் ர க் ரமனஞ் ெசால் " (நீலேக ,315, உைர);.

த.வ. ற்ற ஒப் ைக,  ற்ற வ த்தம்

     [Skt. {} → த.  ர க் ரமணம்]
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ர க் ரிைய

ர க் ரிைய piradikkiriyai, ெப.(n.)

   1.  ர  க மம் பாரக்்க;see piradikarumam.

   2. க வாயாக ெசய் ஞ் ெசய்ைக; redress, remedy.

த.வ. க வாய்,  ற்ற ஈ  ெசயல்

     [Skt. prati+kriya → த.  ர க் ரிைய]

ர க் ைன

ர க் ைன piradikkiṉai, ெப.(n.)

   1. க ய ெசய்  ( . .2,உைர.);; that which is proposed or resolved upon.

   2. ஊக உ ப் களில் நிைறேவற்ற (சா க்க); ேவண் ய ெபா ள் (த க்க.சங்.49);; major premise.

   3.  ற ; vow, solemn declaration.

   4.  ரம்ானம்; pledge, resolve.

   5. உடன்பா  (யாழ்.அக.);; assent.

   6. பாபசங் ரத்்தனம் ( த் .); ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

த.வ.

   1. க த் கம்,

   3. ெவ ண் ைர,

   4. எண்ண ,

   5. ஒத்த  ஒப்பளிப்

     [Skt. {} → த.  ர க் ைன]

ர க மம்

ர க மம் piradigarumam, ெப.(n.)

   1. ெசய்ததற்  மா  ெசய்ைக; retaliation, requital.

   2.  ைனைக(யாழ்.அக.);; adornment, decoration.

த.வ.

   1. ப வாங் ைக,

   2. அழ ப த் ைக, ஒப்பைன ெசய்ைக

     [Skt. prati-karman → த.  ர க மம்]

ர லம்

ர லம் piradigulam, ெப.(n.)

ர லம் பாரக்்க;see {}.

     " ர லேமற் தாம்" ( ேனந்.443);.

     [Skt. {} → த.  ர லம் →  ர லம்]

ர ைக

ர ைக piradigai, ெப.(n.)

    ம் க் ரிய ைண (பரத.ஒ .15.);; a lute of Tumburu.

     [Skt.cf. {} → த.  ர ைக]

ர ச் ட்

ர ச் ட்  piradiccīṭṭu, ெப.(n.)

   1. எ ர ் ப் த்தாள்; bond given in return, counter-part.

   2. நகல்; copy of a bond. [Skt. prati → த.  ர + ட் ]

ர ச க்கம்

ர ச க்கம் piradisarukkam, ெப.(n.)

   தடச்ன் த ய ைண பைடப் க் கட ளரால் பைடக்கப்ப ம் பைடப்  (மசச் .ைந ச.37);; secondary 
creation by the upa-p-piramar.

     [Skt. prati-sarga → த.  ர ச க்கம்]
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ர ட்டாகைல

ர ட்டாகைல piradiṭṭākalai, ெப.(n.)

    வஆற்ற ன் ஐந்  கைலக ள் உ ராதைன ேபற் ல் உய்க் ங் கைல ( .ேபா.பா.5,2, பக்.143, 
ப்.);; sphere of action of the energy of Siva, which lead the soul to the liberated state, one of {}-kalai.

     [Skt. prati-{} → த.  ர ட்டா+கைல]

ர ட் -த்தல்

ர ட் -த்தல் piradiṭṭiddal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ேகா ல் த யவற் ல் ெதய்வத்ைத நி தல்; to establish a deity, as in a temple.

     "அக் னிையப் ர ட் ப்பதற்  ன்ேப" ( வக.2464,உைர);.

   2. நிைல நாட் தல்; to settle, as a family.

த.வ.நிைலக்கச ்ெசய்தல், நிைலேகாள் ெசய்தல்

     [Skt. {} → த.  ர ட் -த்தல்]

ர ட்ைட

ர டை்ட1 piradiṭṭai, ெப.(n.)

   1. ெதய்வத்ைதப் க்ேகா ல் த யவற் ல் நி ைக; establishing a deity, as in a newly built temple.

   2. நிைல ெப ைக; founding as of a family establishing setting in security.

     " ராண ர டை்ட (இராமநா.உ த்.5);.

   3. உ ராதைன ேபற் ல் உய்க் ங் கைல ( .ேபா.பா.5,2,பக்.143. ப்.);; sphere of action of the energy 
of {}, which lead

 the soul, to the liberated state, one of {}.

     [Skt. prati-{} → த.  ர டை்ட]

ர ட்ைடப்பண்
ைக

 
  ர டை்டப்பண் ைக piradiṭṭaippaṇṭigai, ெப.(n.)

    தற்ேப கைளக் கட ட் க் ெகா க் ம் காணிக்ைகத் ழா ( த் .);; feast of dedication.

த.வ. தற்காணிக்ைக, ேநரத்் க்கடன் ழா

     [Skt. {} → த.  ர டை்ட+பண் ைக]

ர தானம்

ர தானம் piradidāṉam, ெப.(n.)

   1. ைகம்மா ; remuneration, gift in return.

   2.  ற்பயன் க  உத ங் ெகாைட; gift made in expectation of a return.

   3. சரக் க க்  ைலயாகக் ெகா க்கப்பட்ட ெபா ள் ( க் ரநீ ,98);; price.

த.வ.

   1.  கடன்

   2. எ ரே்நாக்  உத  3.. மா ெகாள்ளல்

   4. பண்டமாற்

     [Skt. prati –{} → த.  ர தானம்]

ர ைர

 
  ர ைர piradidurai, ெப.(n.)

   உத ய காரி ( ன்.);; a deputy governor.

த.வ. ைண ஆ நர்

     [Skt. prati + dhurya → த.  ர ைர]
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ர ெதானி

 
  ர ெதானி piradidoṉi, ெப.(n.)

   எ ெரா  (யாழ்.அக.);; echo, reverberation.

த.வ.எ ெரா , மா ஒ

     [Skt. prati-dhvani → த.  ர ெதானி]

ர நாதம்

 
  ர நாதம் piradinādam, ெப.(n.)

ர ெதானி (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. prati + {} → த.  ர நாதம்]

ர நாயகன்

 
  ர நாயகன் piradināyagaṉ, ெப.(n.)

   பாட் ைடத ்தைலவனின் பைகவன்; the chief adversary of the hero of any poetic composition.

த.வ. ெகா ம்பன்

     [Skt. prati + {} → த.  ர நாயகன்]

ர நி

ர நி  piradinidi, ெப.(n.)

   1. மாற்  ஆள்; deputy, representative.

   2. காலத் ன் த  ேநாக்  ஒ  ெசயைலச ்ெசய்தற் ம் ஒ தற் ம் உரிைம ள்ள அைமசச்ன் 
( க் ரநீ ,66.);; a minister who does or forbears from doing an act, good or evil, as occasion demands.

த.வ.நிகராளி, நிகராளர,் நிகரர்

     [Skt. prati-nidhi → த.  ர நி ]

ர ப் ரேயாசன
ம்

  ர ப் ரேயாசனம் piradippirayōcaṉam, ெப.(n.)

   ைகம்மா  (உ.வ.);; benefit in return, consideration, remuneration.

த.வ.எ ரே்நாக்  உத

     [Skt.prati+pra- {} → த.  ர ப் ரேயாசனம்]

ர படன்

ர படன் biradibaḍaṉ, ெப.(n.)

   எ ராளி; opponent, competitor.

     "ேஹயப்ர  படனாய்" ( வ். வாய்.4,1,10.பன்னீ.);.

த.வ.ேபாட் யாளர்

     [Skt. prati-{} → த.  ர படன்]

ர பத்

ர பத்  biradibaddi, ெப.(n.)

   1. ம ப் ; regard, respect.

ஆசாரியனிடத் ல் ர பத்  ள்ளவன்.

   2. நம் க்ைக; confidence, faith.

மந் ரத் ல் ர பத் ந்தால் பலன் ைக ம்.

த.வ. ம ப் ர

     [Skt. prati-patti → த.  ர பத் ]
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ர பதம்

ர பதம் biradibadam, ெப.(n.)

   1. ஒ  ெபா ட்பன்ெமா  ( . .42);; synonym.

   2. ெசாற்ெபா ைர; explanation or interpretation, word by word.

த.வ. ெபா ப் ைர

     [Skt. prati +pada → த.  ர பதம்]

ர பந்தகம்

 
  ர பந்தகம் biradibandagam, ெப.(n.)

   தைட (உ.வ.);; obstacle, impediment.

த.வ.இைட , தடங்கல்,  ட் க்கடை்ட

     [Skt. prati-bandha-ka → த.  ர பந்தகம்]

ர பந்தம்

ர பந்தம் biradibandam, ெப.(n.)

ர பந்தகம் (ேவதா. .141,உைர); பாரக்்க;see piradipandagam.

     [Skt. prati bandha → த.  ர பந்தம்]

ர பலம்

 
  ர பலம் biradibalam, ெப.(n.)

ர ப் ரேயாசனம் பாரக்்க;see piradi-p- {}.

     [Skt. prati-phala → த.  ர பலம்]

ர பலனம்

ர பலனம் biradibalaṉam, ெப.(n.)

   1. எ ; reflection, shadow, mirrored image.

     " ர பலனச ்சாையயா ய ேவ ர சகத் ற் " (ேவதா. .56,உைர);.

த.வ.எ ரந்ிழல், எ ரச்ாைய

     [Skt. pratiphalana → த.  ர பலனம்]

ர ப -த்தல்

ர ப -த்தல் biradibaliddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   கண்ணா ல் எ  ேதான் தல் (ைகவல். தத் வ.32,உைர.);; to be reflected, as an Image In a mirror.

த.வ.எ ெரா த்தல்

     [Skt. prati-phal → த.  ர ப -த்தல்]

ர பாத் யம்

ர பாத் யம் piradipāddiyam, ெப.(n.)

   எ த்  ளக்கப்ப வ  (ேவதா. .9,உைர.);; that which is explained or propounded.

த.வ. ளக்க ைர,  ரி ைர

     [Skt. {} → த.  ர பாத் யம்]

ர பாதகம்

ர பாதகம் piradipādagam, ெப.(n.)

   எ த்  ளக் வ  (ேவதா. .9,உைர.);; that which explains.

த.வ. ரி ைர

     [Skt. {} → த.  ர பாதகம்]
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ர பா -த்தல்

ர பா -த்தல் piradipādiddal,    4 ெச. . . (v.t.)

   எ த்  ளக் தல்; to explain, illustrate.

     "இவ்வ த்தந்தைனேய ர பா க் ம்" ( த.எக்.உத்.ைதத்தரீக.16);.

த.வ. ரி ைரயாற் தல்

     [Skt. prati-pad → த.  ர பா -த்தல்]

ர ம்பம்

 
  ர ம்பம் biradibimbam, ெப.(n.)

   கண்ணா  ேபான்ற ெபா ளில் ேதான் ம் ப ன் ேதாற்றம்; counterpart of an original, mirrored image.

த.வ.எ , நிழ

     [Skt. prati+bimba → த.  ர ம்பம்]

ர ண்ணியவ
ராகன்

ர ண்ணியவராகன் biradibuṇṇiyavarākaṉ, ெப.(n.)

   பைழய கா  வைக (பண .116.);; an ancient coin.

     [Skt. prati+{} → த.  ர  ண்ணியவராகன்]

ர மத் யமம்

ர மத் யமம் piradimaddiyamam, ெப.(n.)

   எ வைகப் பண்க ள் நான்காவதா ய "ம" என்ற பண் ( லப்.3,23,உைர);;     [Skt. prati+madhyana → த. 
ர மத் யமம்]

ர மாைல

 
  ர மாைல piradimālai, ெப.(n.)

   ஈற்ெற த்  க  (யாழ்.அக.);; a stanza which begins with the last word or syllable of another stanza a capping verse.

     [Skt. prati → த.  ர +மாைல]

ர மானம்

 
  ர மானம் piradimāṉam, ெப.(n.)

   யாைனக் ெகாம் க க்  இைட ள்ள கப்ப  ( ங்.);; the part of an elephant's head between its tusks.

த.வ.  தல்

     [Skt. prati {} → த.  ர மானம்]

ர கம்

ர கம் piradimugam, ெப.(n.)

   ஐவைக நாடக சந் ள் ைளத்  இைல ேதான்  நாற்றாய் வ ேபால நாடகப்ெபா ள் நிற்ப  
( லப்.3,13,உைர.);; that part of a drama which embraces the main action of the play and leads on to the catastrophe, 
epitasis, one of five kinds of {}-c-candi.

     [Skt. prati → த.  ர + கம்]

ர ர்த்

ர ரத்்  piradimūrddi, ெப.(n.)

   1. ஒத்த வ வம்; likeness, image, representation.

   2. ெபயரத்ெ்த ைக; transcript.

த.வ.ஒத்தப , ஒத்த உ

     [Skt. prati → த.  ர + ரத்் ]
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ர ைம

 
  ர ைம piradimai, ெப.(n.)

   உ வம்; puppet, figure, effigy, statue, portrait.

த.வ.உ வம், ெபாம்ைம, ெகா ம்பா ,  ைல, உ த்ேதாற்றம்

     [Skt. {} → த.  ர ைம]

ர யத்தனம்

ர யத்தனம் piradiyaddaṉam, ெப.(n.)

   1. எ ரிைட; opposition.

   2.  ைறப்ப த் ைக; imprisonment.

   3. ப வாங் ைக; avenging.

   4.  ப்பம்; liking.

த.வ.

   1. ேநர ்எ ர,்

   4. ஆைச

     [Skt. prati-yatna → த.  ர யத்தனம்]

ர யாதைன

 
  ர யாதைன piradiyādaṉai, ெப.(n.)

   ஒத்த வ வம் (யாழ்.அக.);; representation, image.

த.வ.சார்  வ வம்

     [Skt. prati-{} → த.  ர யாதைன]

ர த்தரம்

 
  ர த்தரம் piradiyuddaram, ெப.(n.)

   ம ெமா ; answer.

த.வ. ைட

     [Skt. pratyuttara → த.  ர த்தரம்]

ர பகாரம்

 
  ர பகாரம் biradiyubakāram, ெப.(n.)

   ைகம்மா ; favour in return, recompense.

த.வ.எ ரே்நாக்  உத

     [Skt. {} → த.  ர பகாரம்]

ர ேயாகம்

ர ேயாகம் piradiyōkam, ெப.(n.)

   1. எ ரிைட; opposition, contrariety.

   2.  ட்டம்; union.

     [Skt. prati-{} → த.  ர ேயாகம்]
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ர ேயா

ர ேயா 1 piradiyōki, ெப.(n.)

   1. எ ர ்மைற ைன; verb implying negation.

     " ய ேயா  மைற ர ேயா " ( . . 16,உைர);.

   2. எதற்  இன்ைம றப்ப றேதா அ ;(Log.);

 a thing whose non-existence is predicated.

த.வ. எ ர் ைன

     [Skt. prati-{} → த.  ர ேயா ]

  ர ேயா 2 piradiyōki, ெப.(n.)

   எ ராளி ( . .3,4, வாக்.);; opponent.

     [Skt. prati-{} → த.  ர ேயா ]

ர பம்

 
  ர பம் piradirūpam, ெப.(n.)

ர ரத்்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. prati-{} → த.  ர பம்]

ர ேலாமசன்

 
  ர ேலாமசன் piradilōmasaṉ, ெப.(n.)

   உயர் லப் ெபண் க் ம் இ ல ஆ க் ம் றந்த மகன் ( ங்.);; one born of a union between a man of 
inferior caste and a woman of a superior caste.

     [Skt. prati-{}-ja → த.  ர ேலாமசன்]

ர வசனம்

ர வசனம் piradivasaṉam, ெப.(n.)

   1. ம ெமா ; answer, reply.

   2. எ ெரா  (யாழ்.அக.);; echo.

த.வ.

   1.  ைட,

   2. ம  ஒ

     [Skt. prati-vacana → த.  ர வசனம்]

ர வத் பைம

ர வத் பைம piradivaddūpamai, ெப.(n.)

   ம ெபா வைம (தண் .30,6.);; a kind of simile.

     [Skt. prati-{} → த.  ர வத் பைம]

ர வாதம்

 
  ர வாதம் piradivādam, ெப.(n.)

   எ ரஉ்ைர (வாதம்.);; defence, replication, answer in law.

     [Skt. prati+{} → த.  ர வாதம்]
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ர வா

ர வா 1 piradivādi, ெப.(n.)

   1. எ ர ்வழக்கன்; defendant, respondent, the accused.

   2. எ த் ைரப் ல் எ ராளி; opponent in a controversy.

     [Skt. prati+{} → த.  ர வா ]

  ர வா 2 piradivādiddal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   எ ராடல்; to reply, present a defence.

த.வ.ெசாற்ேபார,் ெசால்லாடல்

     [Skt. prati+{} → த.  ர வா -த்தல்]

ர வாபம்

 
  ர வாபம் piradivāpam, ெப.(n.)

   ம ந்  ஊர் ல் ம ந்ேதா  எ த் ச ்ெசல்லப்ப ம் ைணப் ெபா ள் (யாழ்.அக.);; any substance 
taken along with a medicine vehicle.

     [Skt. prati- {} → த.  ர வாபம்]

ர ம்பம்

ர ம்பம் piradivimbam, ெப.(n.)

   எ ர ்நிழல்; reflection, image, counterpart of an original.

     "ேதான் ம் ர ம்பம்" (இர .  சன.27);.

த.வ.எ , நிழ

     [Skt. pratibimba → த.  ர ம்பம்]

ர ம் கரி-
த்தல்

ர ம் கரி-த்தல் piradivimbīkariddal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ர வந் ேதான் தல்; to take shape again.

     "நடராஜ ரத்்தேம ர ம் கரித் ப் ெபரிேயாெனனச ்ெசால்ல வந்ததால்" (சந் ரகலாமாைல,15);.

     [Skt. prati-bimba+{} → த.  ர ம் கரி-த்தல்]
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ர காரம்

ர காரம்1 piratīkāram, ெப.(n.)

   1. ம த் வம்; remedy.

   2.  னமா ைக; conciliation.

   3.  ர் ந் ைக; reforming.

   4. ப  வாங் ைக; avenging.

த.வ.

   1.  ர் ,

   2. அைம ப்ப ைக,

   3. நல்வ ப்ப த் ைக,

   4. எ ரப்  ரக்்ைக

     [Skt. prati-{} → த.  ர காரம்]

  ர காரம்2 piratīkāram, ெப.(n.)

   1. கத ; door.

   2. ஏமாற் ைக; deception.

த.வ.

   1. கபாடம்

ர

ர  piratīti, ெப.(n.)

   1. அ  ( . .2, 54,  வாக்.);; clear apprehension or insight.

   2.  கழ் (யாழ்.அக.);; fame.

   3. ம ழ்ச் ; delight.

   4.  ப்பம் (யாழ்.அக.);; desire.

   5. ேதான் ைக; perception.

த.வ.

   1.  ைள

   2. ெப ைம

   3. ெப ங்களிப் , ேப வைக

   4. ஆைச

   5. உ க்ைக

     [Skt. {} → த.  ர ]

ர பம்

ர பம் piratīpam, ெப.(n.)

   1. எ ர ்நிைல; contrariness, opposition.

   2. உவேமயங்கைள மாற் ச ்ெசால் ம் எ ர ்நிைல அணி (அணி .4.);; a figure of speech.

த.வ. மா நிைல

     [Skt. {} → த.  ர பம்]
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ர ரம்

 
  ர ரம் piratīram, ெப.(n.)

   கைர (யாழ்.அக.);; bank, shore.

த.வ.ஒரம்

     [Skt. pra- {} → த.  ர ரம்]

ரேதசம்

ரேதசம் piratēcam, ெப.(n.)

   இடம்; place, locality.

     "ஆன்மா சரீரத் ேல ஒ  ரேதசத் ேல இ ப்பன்" ( . .4,16,மைறஞா.);.

த.வ.ப

     [Skt. pra-{} → த.  ரேதசம்]

ரைத

ரைத piradai, ெப.(n.)

பாண் ன் மைன யான ந்  ேத  (பாரத.சம்பவ.25.);;{},

 wife of {}.

     [Skt. {} → த.  ரைத]

ரேதாடம்

ரேதாடம் piratōṭam, ெப.(n.)

   1. ஞா  மைற ற்  ன் ம் ன் ள்ள ன்ேற க்கால் நா ைக; evening, 3 3/4 {} before and after 
sunset.

   2.  வெப மாைன வ ப தற் ரியதான க ம்பக்கத் ன் ப ன் ன்றாம் உவா நாள் ( ஷ்ணத ்
ரேயாத );  ய மாைலக்காலம்; evening of the 13th titi of dark fortnight, considered auspicious for worshipping 

Siva.

த.வ.ப ன் ம்

     [Skt. pra-{} → த.  ரேதாடம்]

ரபஞ்சக்கட்

 
  ரபஞ்சக்கட்  birabañjakkaṭṭu, ெப.(n.)

   உலகப் பற் ; worldly attachment.

த.வ.அன் த்தைள, உற க்கட்

     [Skt. pra-{} → த.  ரபஞ்சம்+கட் ]

ரபஞ்சகாரியம்

 
  ரபஞ்சகாரியம் birabañjakāriyam, ெப.(n.)

   உல யல் பற் , ெதாடர் ; secular matter, worldly affair.

த.வ.இம்ைமஆைச, உற த்தைள, உலகதெ்தாடர்

     [Skt. pra-{} → த.  ரபஞ்சகாரியம்]

ரபஞ்சசாகரம்

 
  ரபஞ்சசாகரம் birabañjacākaram, ெப.(n.)

   கடல்ேபால் பரந் ள்ள உல யல் பற் ( ன்.);; the ocean of worldly attachment.

த.வ.இம்ைமப் பற் , வாழ்க்ைகப் பற் , உலக ஆைச

     [Skt. pra-{} → த.  ரபஞ்சசாகரம்]
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ரபஞ்சம்

ரபஞ்சம் birabañjam, ெப.(n.)

   1. உலகம்; universe, phenomenal world.

     " ரபஞ்ச ைவராக் யம்" ( வாச.);.

   2. உலக வாழ் ; mundane existence.

   3. உல யல்; worldliness.

த.வ.

   1. அண்டம்

   2. இம்ைம வாழ்க்ைக

   3. வாழ் யல்

     [Skt. pra-{} → த.  ரபஞ்சம்]

ரபஞ்சமயக்கம்

 
  ரபஞ்சமயக்கம் birabañjamayakkam, ெப.(n.)

   உலக நிகழ்ச் களி ள்ள மனமயக்கம்; delusion caused by worldly attachment.

த.வ.அண்டமயக்கம், உல யல் த மாற்றம்

     [Skt. pra-{} → த.  ரபஞ்சம்+மயக்கம்]

ரபஞ்சமாைய

ரபஞ்சமாைய birabañjamāyai, ெப.(n.)

   1. உலகமாைய; illusion of the phenomenon of the world.

   2.  லம்; matter.

   3. உலகப் ெபா ள்களின் ேபா த் ேதாற்றர ; vanity of earthly things.

த.வ. அ ப்பைட

     [Skt. pra-{} → த.  ரபஞ்சம்]

ரபஞ்சவாசைன

 
  ரபஞ்சவாசைன birabañjavācaṉai, ெப.(n.)

   உலகத் ன் இன்ப ன்ப கர் ; experience of the joys and sorrows of the world.

     [Skt. pra-{} → த.  ரபஞ்சவாசைன]

ரபஞ்சவாழ்

 
  ரபஞ்சவாழ்  birabañjavāḻvu, ெப.(n.)

   உலக வாழ்க்ைக ( ன்.);; worldly prosperity, temporal enjoyment.

த.வ.இம்ைம ம ழ் , உல யல் கர்

     [Skt. pra-{} → த.  ரபஞ்சம்+வாழ் ]

ரபஞ்ச யாபார
ம்

 
  ரபஞ்ச யாபாரம் birabañjaviyābāram, ெப.(n.)

   உல யல் ெசயல் ( ன்.);; worldly dealings, earthly concern.

த.வ.நைட ைற வாழ்க்ைக, உலக நடவ க்ைக

     [Skt. pra-{} → த.  ரபஞ்ச யாபாரம்]
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ரபஞ்ச த்

ரபஞ்ச த்  birabañjavirutti, ெப.(n.)

   1. உலகச ்ெசயல்கள்; worldly actions, work or trade.

   2. ேபா த் ேதாற்றர  (மாயா); ெசயல்; exhibition or development of {} in the production of the universe.

த.வ.

   1. அண்ட நிகழ் கள்

   2. ெபாய்ைமத் ேதாற்றம்

     [Skt.pra-{} → த.  ரபஞ்ச த் ]

ரபஞ்ச லாசம்

 
  ரபஞ்ச லாசம் birabañjavilācam, ெப.(n.)

   இன்ைமத் ேதாற்றத் ன் ந்ைத ட் ம் பல வைகயான அழ  ெவளிப்பா கள் ( ன்.);; exhibition of {} in 
creation, displaying variety, order and beauty.

த.வ.ெபாய்ைம ெவளிப்பா

     [Skt. pra-{} → த.  ரபஞ்ச லாசம்]

ரபஞ்சைவராக்
யம்

 
  ரபஞ்சைவராக் யம் birabañjavairākkiyam, ெப.(n.)

   உலக வாழ்க்ைக  ண்டா ம் ெவ ப் ; disgust in worldly affairs.

த.வ. பற் நீக்கம்

     [Skt. pra-{} → த.  ரபஞ்ச ைவராக் யம்]

ரபஞ்சனன்

 
  ரபஞ்சனன் birabañjaṉaṉ, ெப.(n.)

   காற்  ( ங்.);; wind.

த.வ.வளி

     [Skt. {} → த.  ரபஞ்சனன்]

ரபஞ்சா க் ரக
ம்

 
  ரபஞ்சா க் ரகம் birabañjāṉuggiragam, ெப.(n.)

   உ ரக்ளிடத் க் கட ள் காட் ம் வ ள்; grace of deity towards souls of the world.

த.வ.இைறய ள், கட ள் க ைண, ெதய்வ இரக்கம்

     [Skt. pra-{}+anu-graha → த.  ரபஞ்சா க் ரகம்]

ரபஞ்

ரபஞ்  birabañji, ெப.(n.)

   உலைக உள்ளடக் ய  ( . .2,50,ஞானப்,);; that which constitutes the universe.

த.வ. ரிந்த அண்டம்

     [Skt. {} → த.  ரபஞ் ]

ரபத்

ரபத்  birabatti, ெப.(n.)

   இைறவனிடம் அைடக்கலம் ைக; taking refuge, as in God.

     " ரபத் ெயன் ம் ேப ைட ெந யால்" ( ரேபாத.45,10);.

த.வ. வ ப் பற் ைக

     [Skt. pra-patti → த.  ரபத் ]
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ரபதனம்

 
  ரபதனம் birabadaṉam, ெப.(n.)

   இறப்  (சா.அக.);; death.

த.வ.சா , மாள்

ரபந்தகற்பைன

 
  ரபந்தகற்பைன birabandagaṟbaṉai, ெப.(n.)

   கட் க்கைத ( ன்.);; fable, fiction, fictitious language, allegorical expression.

த.வ.கற்பைனக் கைத,  ைன கைத

     [Skt. pra-bandha → த.  ரபந்தம்+கற்பைன]

ரபந்தம்

 
  ரபந்தம் birabandam, ெப. (n.)

    ற் லக் யம்; fable, fiction.

     [Skt. pra-bandha → த.  ரபந்தம்]

ரபந் கரி-த்தல்

ரபந் கரி-த்தல் birabandīkarittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    லாக இயற் தல் (ஈ ,அவ, .);; to produce in a literary form.

த.வ.இலக் யமாக் தல்

     [Skt. {} → த.  ரபந் கரி]

ரபலம்

ரபலம் birabalam, ெப.(n.)

   1.  கழ்; fame, celebrity.

   2. வல்லைம; strength, power.

     " ரபலச் ரர"் ( ப் .613);.

   3. வ ைம ள்ள ; that which is powerful or authoritative.

     " கட் த் தம் ட ் ரபல ரப்்பலங்கள் அ ய மாட்டா " ( த். மர கண்.பக்.7);.

த.வ.

   1. ெபயர ்ெபற்ற

   2. வ ைம

   3. ஆற்றல்

     [Skt. pra-bala → த.  ரபலம்]

ரபலன்

 
  ரபலன் birabalaṉ, ெப.(n.)

    கழ் ெபற்றவன் (யல்.அக.);; famous, renowned or powerful person.

த.வ.ெபயர ்ெபற்றவன், ெப ைம ெபற்றவன்

     [Skt. pra-bala → த.  ரபலன்]

ரபவ

ரபவ birabava, ெப.(n.)

   சக ஆண்  ( . .78); ெதாடக்கத் ல் வடெமா யாளரின் ஆண்  கள் அ பத ள் தலாம் 
ஆண் ; the first year of the Jupiter cycle of 60 years.

     [Skt. Prabhava → த.  ரபவ]
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ரபவா ச் வ

 
  ரபவா ச் வ  birabavāticcuvaḍi, ெப.(n.)

    வரக் க்கான இந் க்களின் ஐந் ய (பஞ்சாங்க);  ல்; a primer explaining the Hindu calender.

ரபன்னன்

 
  ரபன்னன் birabaṉṉaṉ, ெப.(n.)

   தன் ைடய ஒேர அைடக்கலம் இைறவேன என்  சரணைடந்தவன்; he who accepts God as his sole refuge.

     [Skt. pra-panna → த.  ரபன்னன்]

ரபாகரம்

 
  ரபாகரம் pirapākaram, ெப.(n.)

    ரபாகர ெனன்பவனாற் பரப் ைர ெசய்யப்ெபற்ற ( ரசச்ாரம்);  மாஞ்சமதவைக; a system of {} 
Philosophy expounded by {}.

     [Skt. {} → த.  ரபாகரம்]

ரபா டம்

 
  ரபா டம் pirapāāṭam, ெப.(n.)

    ன் னி (சங்.அக.);; fire-fly, glow-worm.

த.வ. ன்னாம் ச்

     [Skt. {} → த.  ரபா டம்]

ரபாணி

 
  ரபாணி pirapāṇi, ெப.(n.)

   உள்ளங்ைக (யாழ்.அக.);; hollow of the hand, palm.

த.வ.அங்ைக

     [Skt. pra-{} → த.  ரபாணி]
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ரபாதம்

ரபாதம்1 pirapātam, ெப.(n.)

   1. ெசங் த் ; precipice.

   2. மைல ழ ; cascade, waterfall.

   3. கைர; bank, shore.

த.வ.

   1. ெநட் வாக்

   2. நீர ் ழ்ச்

   3. ஒரம்

     [Skt. pra-{} → த.  ரபாதம்]

  ரபாதம்2 pirapātam, ெப.(n.)

    யற்காைல (யாழ்.அக.);; break of day.

த.வ.ைவகைற,  யற்ெபா

     [Skt. pra-{} → த.  ரபாதம்]

  ரபாதம்3 pirapātam, ெப.(n.)

   ெத  (யாழ்.அக.);; street.

த.வ. , ெபா ப்பாைத, ெபா வ

ரபா கம்

 
  ரபா கம் pirapātigam, ெப.(n.)

   ம ல் (யாழ்.அக.);; peacock.

     [Skt. {} → த.  ரபா கம்]

ரபாலன்

 
  ரபாலன் pirapālaṉ, ெப.(n.)

   மாணாக்கன் (யாழ்.அக.);; disciple, pupil.

த.வ.கற்பவன், ப ல்பவன்

     [Skt. pra-{} → த.  ரபாலன்]

ரபாவம்

ரபாவம் pirapāvam, ெப.(n.)

   1. ேமன்ைம; dignity, majesty, pre-eminence, grandeur.

   2.  கழ்; glory, renown.

   3. ஒளி; light, splendour, lustre.

   4. வ ைம; strength, valour.

த.வ.

   1. உயர் , ம ப்

   2. ெப ைம,

   3. ெவளிசச்ம்,

   4. ஆற்றல்

     [Skt. pra-{} → த.  ரபாவம்]
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ரபாவளி

ரபாவளி pirapāvaḷi, ெப.(n.)

    வா  (M.E.R. 151 of 1924);; ornamental arch over the figure of a deity.

த.வ.இைற ஒளிவட்டம்

     [Skt. {} → த.  ரபாவளி]

ரபாவனம்

 
  ரபாவனம் pirapāvaṉam, ெப.(n.)

    ளிர ்ேசாைல (யாழ்.அக.);; cool grove.

த.வ. ங்காவனம்

     [Skt. {} → த.  ரபாவனம்]

ர தாமகன்

ர தாமகன் birabitāmagaṉ, ெப.(n.)

   ெகாட்பாட்டன்; great - grandfather.

     " தா தமகர.்..  ர தாமகரா ம  வர"் (ேச . ராசா.55);.

த.வ. ட்டன்

     [Skt. {} → த.  ர தாமகன்]

ர தாம

 
  ர தாம  birabitāmagi, ெப.(n.)

   ெகாட்பாட் ; great-grandmother.

த.வ. ட்

     [Skt. pra-{} → த.  ர தாம ]

ர

ர  birabu, ெப.(n.)

   1. ெப ைம ற் றந்ேதான்; lord, noble.

   2. ெசல்வன்; a man of wealth.

   3. அ காரி; a man in power.

   4. ெகாைடயாளி (உ.வ.);; benefactor.

   5. இதளியம் (பாதரசம்); (யாழ்.அக.);; quick silver, mercury.

த.வ.

   1. ேமன்ைமயானவன், உயரந்்ேதான்

   2. பணக்காரன்

   3. ேமல் அ வலர்

   4. வள்ளல்

     [Skt. pra-bhu → த.  ர ]

ர சத்

ர சத்  birabusatti, ெப.(n.)

    ன்  ஆற்றல்க ள் ெபா ள் பைடகளால் அரசரக்்  அைம ம் ஆற்றல் (இர . க் .25);; the power of a 
king derived from his resources in men and money, one of mu-c-catti.

     [Skt. pra-bhu+{} → த.  ர சத் ]
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ர த்தன்

ர த்தன் birabuttaṉ, ெப.(n.)

   1.  ப் ள்ளவன்; wakeful person.

   2. இளைமப் ப வமைடந்தவன்; one who has attained majority.

     " மாரன் ர த்தனானவாேற ெகா க்கச ்ெசால் மா ேபாேல" ( பரம். 319);.

த.வ.

   1. கவன ள்ளவன்,

   2.  டைல, காைளயன்

     [Skt. pra-buddha → த.  ர த்தன்]

ர த் வம்

ர த் வம் birabuttuvam, ெப.(n.)

   1.  ப்ெப ைமயாளன் தன்ைம; rank or status of a nobleman.

     " ர த் வ மார" ( ப் .870);.

   2. ஆட் ; power, sovereignty.

த.வ.ெப ந்தைகைம, ெப ம் க ைடைம

     [Skt. pra-bhu-tva → த.  ர த் வம்]

ர ேமா

 
  ர ேமா  birabumōṭi, ெப.(n.)

   ெப தம்; lordly style.

த.வ.ெச க் , உள்ளக்களிப்

     [Skt. pra-bhu → த.  ர +ேமா ]

ர ங்க ைல

ர ங்க ைல birabuliṅgalīlai, ெப.(n.)

    வப் ரகாசரால் . .1652இல் இயற்றப்பட்ட வ எ ேவானான அல்லமாப் ர ன் வரலா ; a 
poem on the exploits of {}-p-pirapu, a manifestation of {}, by {}, composed in A.D. 1652.

     [Skt. pra-bhu+{}+lila → த.  ர ங்க ைல]

ர தப

 
  ர தப  birabūtabali, ெப.(n.)

   இறந்தவர ்ெபா ட் ப் பத்தாம் நாளில் அைட த ய வற்ேறா  இ ம் ேசாற் ப்பைடயல்; boiled rice 
and cakes offered to the spirit of the deceased on the tenth day of his death. த.வ. ண்டசே்சா

     [Skt. {} → த.  ர தப ]

ரேபதம்

 
  ரேபதம் pirapētam, ெப.(n.)

   வைக; kind, variety.

த.வ.ப ப் ,  ரி

     [Skt. pra-{} → த.  ரேபதம்]
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ரைப

ரைப1 birabai, ெப.(n.)

   1. ஒளி; light, radiance, brightness, lustre.

     "தமனியப் ரைப" ( ப் .319);.

   2.  வா  (S.I.I.ii,136,96);; nimbus, halo, aureole over the head of a deity.

   3. ெகாற்றைவ (யாழ்.அக.);;{}.

த.வ.

   1. ெவளிசச்ம்,

   2. ஒளிவட்டம்,

   3. அம்மன், கா காள், காளி, ேமா

     [Skt. pra-{} → த.  ரைப]

ரேபாதசந் ேரா
தயம்

 
  ரேபாதசந் ேராதயம் pirapōtasandirōtayam, ெப.(n.)

    ரேபாத சந்த ேராதயெமன்ற வடெமா  நாடகத்ைதப் ன்பற் த் த ழ் ெமா ல் மாைதத் 
ேவங்கடநாதர ்இயற் ய ேவதாந்தம் ெதாடரப்ான பா யம்; a metaphysical poem adapted by {} from a 

Sanskrit drama of the same name.

     [Skt. {} → த.  ரேபாத சந் ேராதயம்]

ரேபாதம்

 
  ரேபாதம் pirapōtam, ெப.(n.)

   ேபர ; wisdom, knowledge.

த.வ.  அ , ெப ம் லைம

     [Skt. pra-{} → த.  ரேபாதம்]

ரேபாதனம்

ரேபாதனம் pirapōtaṉam, ெப.(n.)

   1. எ ப் ைக; waking.

   2. கற் க்ைக; teaching.

த.வ.

   1.  ப்பைடைக,

   2. ெசால் க் ெகா க்ைக

     [Skt. {} → த.  ரேபாதனம்]

ரேபா ைக

ரேபா ைக pirapōtigai, ெப.(n.)

   கற் ப்ப ; that which instructs or illuminates.

     " நிேஷதப் ரேபா ைகயா க் ன்ற" ( . .2,1,ஞானப்.);.

த.வ. ளக் ைக

     [Skt. {} → த.  ரேபா ைக]

ரமக் ரந்

ரமக் ரந்  piramakkirandi, ெப.(n.)

   1.  ல் ச்  வைக; a kind of knot tied in the sacred thread.

   2.  வ ம் சத் ம் தற்  அ யாக இ ம் த ப்ைப  வைக ( ன்.);; tying together two bunches 
of sacrificial grass in representation of the union of {} and {}.

     [Skt. brahman + granthi → த.  ரமக் ரந் ]

915

www.valluvarvallalarvattam.com 18351 of 19068.



ரமகத்

ரமகத்  piramagatti, ெப.(n.)

   1. பாரப்்பனக் ெகாைல; murder of a Brahmin.

   2. ெகான்றாைனத ்ெதாடரந்்  பற் ம் பாரப்்பனக் ெகாைலப் பாவம்; sin of Brahminicide, haunting and 
pursuing the murderer.

     " ரமகத்  னீங் ப் றங் வான்" (ேச .த க்.57);.

   3. பாரப்்பைனக் ெகாைல ெசய்ேதாைனத் ெதாடரந்்  வ ம் இறந்தவ வம்; ghost of a murdered 
Brahmin, believed to haunt the murderer.

த.வ. பாரப்்பனப் ேபய்

     [Skt. brahma-{} → த.  ரமகத் ]

ரமகபாலம்

ரமகபாலம் piramagapālam, ெப.(n.)

   1. நான் கனின் ஐந்தாந்தைலையக் ள்ளி இரப்  ஓடாகச ் வன் ைகக்ெகாண்ட தைலேயா ; skull of 
the fifth head of {}, plucked off by Siva and carried in his hand as a begging bowl.

   2. இமய மைல ள்ள ஒ  ெதய்வத்தன்ைம வாய்ந்த இடம்; a sacred place of pilgrimage in Badarinath.

த.வ.

   1. இரப்  மண்ைடேயா ,

   2. நற்ேப  இடம்,  ய இடம்

     [Skt. brahman+{} → த.  ரமகபாலம்]

ரமகைல

 
  ரமகைல piramagalai, ெப.(n.)

   வல  நா ன் வ யாக வ ம் ச் க் காற்  (சா.அ.);; vital air passing through the right nostril.

     [Skt. bhrama+ {} → த.  ரமகைல]

ரமகற்பம்

ரமகற்பம் piramagaṟpam, ெப. (n.)

   1. நான் கன  வாழ்நாள்; the age or cosmic period of {}.

     " ன்னேமார ் ரமகற்ப னில்" ( வாலவா.47,1);.

   2. ஒ  ேபெரண் ( வா.);; a very large number.

     [Skt. brahman → த.  ரமன்]

ரமகன்னிைக

 
  ரமகன்னிைக piramagaṉṉigai, ெப.(n.)

   கைலமகள் (யாழ்.அக.);; Sarasvati, the Goddess of learning.

த.வ.நான் கன் தைல ,  லமகள்

     [Skt. Brahma-{} → த.  ரமகன்னிைக]

ரமகாதகன்

 
  ரமகாதகன் piramagātagaṉ, ெப.(n.)

   பாரப்்பனைனக் ெகாைல ெசய்ேதான் (சங்.அக.);; murderer of a Brahmin.

     [Skt. brahman + {} → த.  ரமகாதகன்]
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ரமகாயத் ரி

 
  ரமகாயத் ரி piramakāyattiri, ெப.(n.)

   பாரப்்பனர ்நாள்ேதா ம் வ ப ம் மந் ரவைக; a sacred mantra repeated by the Brahmins in their daily worship.

     [Skt. brahman + {} → த.  ரமகாயத் ரி]

ரம ைத

 
  ரம ைத piramaātai, ெப.(n.)

   தத் வ ராய வா கள் இயற் ய ஒ  ேவதாந்த ல்; a treatise on {} by Tattuva-{}.

     [Skt. brahman + gita → த.  ரம ைத]

ரம லம்

 
  ரம லம் piramagulam, ெப.(n.)

   பாரப்்பனக் லம்; the Brahmin caste.

     [Skt. brahman → த.  ரம்மன்]

ரம ர்சச்ம்

ரம ரச்ச்ம் piramaārccam, ெப.(n.)

   1. த ப்ைப ச் ; a knot of darbha graff.

     " ரம ரச்ச்ந் ேதா நீர"் ( ரம் .தான ைரத.்17);.

   2. ஆைனந்ைத மட் ம் உடெ்காள் ம் ேநான் ச ் றப் ; a religious fast in which {}-kavviyam alone is taken.

   3. ஆைனந் ; the five products of the cow.

     [Skt. brahman → த.  ரம்மன்]

ரமைகவரத்்தம்

 
  ரமைகவரத்்தம் piramagaivarttam, ெப.(n.)

   ப ெனண் ெதான்மத்  ( ராணம்); ெளான் ; a chief {}, as of {}.

     [Skt. brahma-vaivartta → த.  ரமைகவரத்்தம்]

ரமசடங்கம்

ரமசடங்கம் piramasaḍaṅgam, ெப.(n.)

   உட ன் ஆ ப் கைளத் ெதாட் ப் ப க் ம் ஆ  மந் ரங்கள் ( ன்.1);; a group of six mantras recited 
while touching the six members of the body in consecration.

     [Skt. Brahman+{} → த.  ரமசடங்கம்]

ரமசமாசம்

 
  ரமசமாசம் piramasamāsam, ெப.(n.)

    த்தாக்கம் ெபற்ற இந்  சமயங்க ள் ஒன் ; the Brahma {}, a reformed sect of the Hinduism.

     [Skt. brahman+{} → த.  ரமசமாசம்]

ரமசரியம்

ரமசரியம் piramasariyam, ெப.(n.)

   1. தவமைன நான்க ள் ட ந் , ஒ த ம் ேநான்  காத்த மா ய நிைல ( வக.712);; student 
life, life of one devoted to the study of the {}, one of four{}.

   2.  மணம் இல்லாத வாழ்  (இ.வ.);; celibate life.

   3. தவம் (அக.நி.);; penance.

   4. பாரப்்பனர ்(அக.நி.);; Brahmins.

     [Skt. brahmacarya → த.  ரமசரியம்]
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ரமசாத்தன்

ரமசாத்தன் piramacāttaṉ, ெப.(n.)

    கக் கட ள  ப ெனண் வங்க ள் ஒன்  (தணிைகப் .அகத் யன்.75);; a manifest-tation of lord 
Murugan.

     [Skt. brahma-{} → த.  ரமசாத்தன்]

ரமசாரி

ரமசாரி piramacāri, ெப.(n.)

   1.  ட ந்  ஒ த ம், ேநான்  காத்த மா ய ெசய் கடன்கைள ேமற்ெகாண்ெடா ம் 
தலாம் லத் ள்ளவன்; a religious student who prosecutes the study of the {} under a preceptor and leads a 

life of celibacy, one in the first {}.

     " றட் ரமசாரி" ( வ்.ெபரியாழ்.4,9,7);.

   2.  மண மாகாதவன் (உ.வ.);; celibate.

   3.  மன் ( ஷ்மர)்; ( டா.);;{}.

த.வ.மண

     [Skt. brahma-{} → த.  ரமசாரி]

ரம த் ரம்

ரம த் ரம் piramacūttiram, ெப.(n.)

   1.  ப் ரி ல் (யாழ்.அக.);; sacred thread consisting of three strands, worn by Brahmins.

   2.  யாசர ்ெசய்த உத்தர  மாஞ்ைச ல்; a treattise on {} philosophy, by the sage {}.

     [Skt. brahman + {} → த.  ரம த் ரம்]

ரமஞானம்

ரமஞானம் piramañāṉam, ெப.(n.)

   1. கட ைளப் பற் ய அ ; knowledge of the Supreme Being.

   2. எல்லாவற்ைற ம்  தற்ெபா ளாகக் கா ம் அ ; pantheism, wisdom which regards everything as 
God.

   3. சமய நல் ணக்கம் அைமந்த ஒ  த்தாக்க மதம் (இக்.வ.);; theosophy. த.வ.ேபர

     [Skt. brahma-{} → த.  ரமஞானம்]

ரமதண்டம்

ரமதண்டம் piramadaṇṭam, ெப.(n.)

   1. மந் ரா த வைக; a magical weapon.

     "வ ட்டனாங் ேகந் ேமார ் ரமதண்டம்" (ேச .க ரத்்த.19);.

   2. ஒகதண்டம் ( ன்.);; a staff to support the chin, used by {} during meditation.

   3. நற்ெசயல்க க்  உதவாததாகக் க தப்ப வ ம் க ரவன் நின்ற ண் க் ப் 
ப ைனந்தாவ மான ண் ன்; the fifteenth {} from that occupied by the sun, considered in auspicious.

     " ரமதண்டங் ெகா ெயன்  ெபால்லா ேயாகங்கள்" ( தான.  ணா ண.34);.

     [Skt. brahman → த.  ரமன்+தண்டம்]

ரமதாயம்

 
  ரமதாயம் piramatāyam, ெப.(n.)

   பாரப்்பனரக்்  டப்ப ம் இைற  நிலம்; land granted to Brahmins free of assessment.

     "ஐஞ் ர ் ரதமதாயங் ெகா த் " (ப ற் ப்.இரண்டாம்பத் , ப கம்);. த.வ.பாரப்் த்தாயம்

     [Skt. brahman → த.  ரமன்+தாயம்]

ரமதானம்

ரமதானம் piramatāṉam, ெப.(n.)

   1. பாரப்்பனரக்் ச ்ெசய் ம் ெகாைட; gift to Brahmins.

   2. ேவதத்ைதக் கற் க்ைக; teaching the {}.

     [Skt. Brahman → த.  ரமன்+தானம்]
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ரமேதயம்

 
  ரமேதயம் piramatēyam, ெப.(n.)

   பாரப்் பனரக்் க் ெகாைடயாகக் ெகா க்கப்பட்ட ஊர;் village granted to Brahmins and inhabited by them.

     [Skt. brahma → த.  ரமன்+ேதயம்]

ரமப்ெபா

ரமப்ெபா  piramappoḻudu, ெப.(n.)

   க ரவன் எ வதற்  இரண்  நா ைகக்  ன் ள்ள (இரண்  நா ைக); ேநரம்; the period of time 
between the fourth and the second {} before sunrise.

     " ரமப் ெபா தத் ெல ந் " (ேச . அ த ரத்்.11);.

த.வ. ரம ரத்்தம்,  ரம த்தம்,  ராம த்தம்

     [Skt. Brahman → த.  ரமன்+ெபா ]

ரமமாராயன்

 
  ரமமாராயன் piramamārāyaṉ, ெப. (n.)

   பாரப்்பனவைமசச்ரின் பட்டப்ெபயர;் title of Brahmin ministers in ancient times.

     " ம்ம சே்சாழ ரமமாராயன்".

     [Skt. brahman+{} → த.  ரமமாராயன்]

ரமரக யம்

ரமரக யம் piramaragasiyam, ெப.(n.)

   க ங்க க்கம்; profound secret.

     " ரம ரக யம் ேப  ெயன் ள்ளத்ேத" (அ ட்பா, vi, அ டெ்ப ஞ்.1046);.

     [Skt. brahman+ragashya → த.  ரமரக யம்]

ரமரி

ரமரி piramari, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைகக் த் ; a kind of dance.

   2. ஒ  அ க (ைசன); மந் ரம் (ேம மந்.994.);; a Jaina mandram.

     [Skt. {} → த.  ரமரி]

ரமவா

ரமவா  piramavāti, ெப.(n.)

   உலகம் நான் க ( ரம);னிட்ட டை்ட என்  ெசாற்ேபாரி பவன்; one who holds the tenet that the universe 
is an egg of {}.

     " ரமவா ேயார ்ேதவனிட்ட டை்ட ெயன்றனன்" (மணிேம.27:96);.

     [Skt.brahma-{} → த.  ரமவா ]

ரமன்

ரமன் piramaṉ, ெப.(n.)

   1.  ம் ரத்் க ள் ஒ வ ம் பைடப்பவனாகக் க தப்ப  பவ மான நான் கன்;{},

 the creator, one of tiri-{}.

   2.  ல ( ர ); மாைய; primordial Matter.

   3. பாரப்்பனன்; Brahmin.

     " ரமன் தல் நால்வ ணத் " ( வாைனக். ேகாசெ்சங்.69.);.

   4. வறட் ண்  (சங்.அக.);; a sensitive plant.

     [Skt. brahman  → த.  ரமன்]
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ரமன்பைட

ரமன்பைட piramaṉpaḍai, ெப.(n.)

   1.  க் க் க  (பாசம்);; noose, a Brahma's weapon.

   2. தண்டம்; club, a Brahma's weapon.

     [Skt. {} → த. பைட →  ரமன்பைட]

ரம ர்

 
  ரம ர்  piramaṉūrti, ெப.(n.)

   ஒ மம் (அன்னம்); ( ங்.);; swan, the vehicle of {}.

த.வ.நான் க ர்

     [Skt: ரமன் → த.  ரமன்+ஊர் ]

ரமாஞ்ச

 
  ரமாஞ்ச  piramāñjali, ெப.(n.)

   மைற ெசால் ம்ேபா  இரண்  ைககைள ஞ் ேசரத்்  அ கமாக ஏந் ைக; joining the hollowed hands 
in respectful salutation, while reciting the {}.

     [Skt. {} → த.  ரமாஞ்ச ]

ரமாண்டம்

ரமாண்டம் piramāṇṭam, ெப.(n.)

   1. உலகம்; the Universe, considered as an egg of Brahma.

   2.  கப்ெபரிய ; that which is large, gigantic, huge or colossal.

     " ரமாண்டமாகச ்ெசய் ம்" (தா .தந்ைத தாய்.6);.

   3. ப ெனண் ெதான்மங்க ள் ஒன் ; a chief {} one of {}.

   4. ப ெனட் த் ைணத் ெதான்மத் ( ைண ராணத)்; ெதான்  ( ங்.);; a secondary {}, one of 18 upa-{}.

     [Skt. {} → த.  ரமாண்டம்]

ரமாணம்

ரமாணம் piramāṇam, ெப.(n.)

   1. அள ( ங்.);; measure, degree, quantity.

   2. சான் ; criterion, ground of inference or belief.

   3. ெந ; rule, method, order, law.

   4. ( ரத் யடச்ம், அ மானம், ஆகமம், உவமானம், அ த்தாபத் , அபாவம் ( றள்.252.உைர.); என); 
அ வைகயாக ம் ( ரத் யடச்ம், அ மானம், ஆகமம், உவமானம், அ த்தாபத் , அ பலத் , 
சம்பவம், ஐ கம் (ேவதா. .20.); என); எண் வைகயாக ம்); உண்ைம அ ைவ அ தற்  உத ம் 
க ; means of acquiring certain knowledge according to {} or eight accordingto {}.

   5. கரி, சான்  (சாட் யம்);; proof, testimony, evidence.

   6. ஆைண ( ங்.);; oath, solemn declaration.

   7. ஆவணம்; document.

     "இந்நிலம் ைல ெகாண்ட ரமாணங்கள் ேகா ேல ஒ க்க ம்" (S.i.i.iii,215);.

   8. அரசனாைண (இராசாக் ைன);; royal authority, sovereign command.

   9. மைற; the {}.

த.வ. சான்
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ரமாணவாக்
லம்

 
  ரமாணவாக் லம் piramāṇavākkumūlam, ெப.(n.)

    ைர ெசய்  அறமன் றத் ற் ெசால் ஞ் ெசய் ; deposition, sworn statement, affidavit.

     [Skt. {} + த. வாக் லம்]

ரமாணன்

ரமாணன் piramāṇaṉ, ெப.(n.)

   1. ெமய்யன்; truthful person.

   2.  மால்;{}

     [Skt. {} → {} → த.  ரமாணன்]

ரமா

ரமா  piramāti, ெப.(n.)

   சக ( . .78); ஆண் ன்ேபா  ெதாடங் ய வடெமா  யாளரின் ஆண்  அ பத ள் ப ன் 
ன்றாவ ; the 13th year of the Jupiter cycle of sixty years.

     [Skt. {} → த.  ரமா ]

ர

ர 1 piramittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. மயங் தல்; to be bewildered, confused, perplexed.

     "மனேம ேயன் ர க் ன்றாய்" (ஞானவா.உத்தா.24);

   2.  ைகத்தல் (உ.வ.);; to be astonished or surprised, to wonder, to be amazed.

     [Skt. bhrama → த.  ர 1-த்தல்]

ர ப்

ர ப்  piramippu, ெப.(n.)

   1. மயக்கம்; be wild erment, confusion, perplexity.

   2.  ைகப் ; amazement, astonishment, surprise.

     [Skt. bhrami → த.  ர ப் ]

ர தம்

ர தம் piramirudam, ெப.(n.)

   1. உழ த் ெதா ல்; tillage, cultivation.

   2. உழவால் வ ம் ெபா ள்; cultivated produce.

     "உழ ன் வந் றல் ர தம்" (காஞ் ப் . ஒ க்.36);.

     [Skt. pra-{} → த.  ர தம்]

ர கர்

 
  ர கர ்piramugar, ெப.(n.)

   பலரா ம் அ யப்பட்  ம க்கப்ப பவர,்  ப் டத்தக்க ெப மகன்; eminent person, prominent citizen.

த.வ. ெப மகன், ெப ம் ள்ளி, ெப ந்தைகயர்

ர கன்

 
  ர கன் piramugaṉ, ெப.(n.)

    றந்ேதான்; chief, prominent man.

     [Skt. pra-mukha → த.  ர கன்]
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ரைம

ரைம piramai, ெப.(n.)

   1. மயக்கம்; wondering, bewilderment perplexity, confusion, stupor.

     "மனக்கவைலப் ரைம ற் " ( ப் .310);.

   2.  த் யம்(ப த் யம்);; insanity, madness.

   3. ெப ேமாகம்; infatuation.

     "நிமல ரத்்  ேபரிேல ரைம ெகாண்ட ெபண்" ( ற்றா. ற.38);.

   4. அ யாைம (யாழ்.அக.);; Ignorance.

     [Skt. bhrama → த.  ரைம1]

ரேமாத்தரகாண்
டம்

ரேமாத்தரகாண்டம் piramōttarakāṇṭam, ெப.(n.)

   ப னாறாம் ற்றாண் ல் வர ங்கராம பாண் யனியற் ய ஒ  வனியதெ்தான்மம்; a Saiva {} by {}, 
16th C.A.D.

     [Skt. Brahm {} → த.  ரேமாத்தர காண்டம்]

ரேமா த

ரேமா த piramōtūta, ெப.(n.)

   ஆண்  அ பத ள் நான்காவ ; the 4th year of the Jupiter cycle of sixty years.

     [Skt. {} → த.  ரேமா த]

ரேமாற்சவம்

 
  ரேமாற்சவம் piramōṟcavam, ெப.(n.)

   ேகா ல் ஆண் க்ெகா ைற நடக் ம் தைலைமத் ழா; principal annual festival in a temple.

த.வ.ெப ழா, ெப ந் ழா

     [Skt. {} → த.  ரேமாற்சவம்]

ரயத்தனம்

 
  ரயத்தனம் pirayattaṉam, ெப.(n.)

    யற் ; effort, exertion, endeavour.

     [Skt. prayatna → த.  ரயத்தனம்]

ரயாசப்ப -தல்

ரயாசப்ப -தல் pirayācappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1.  யற் ெய த்தல்; to try, exert oneself, endeavour.

   2. வ ந்  ைழத்தல்; to take pains.

த.வ.ெப யற் ெய த்தல்

     [Skt. pra-{} → த.  ரயாசப்ப தல்]

ரயாசம்

ரயாசம் pirayācam, ெப.(n.)

   1.  யற் ; endeavour, effort.

   2. உைழப் ; pains, labour, struggle.

   3. ெதால்ைல, க னம் (கஷ்டம்);; trouble, difficulty, hardship.

     [Skt. pra-{} → த.  ரயாசம்]

ரயாணம்

ரயாணம் pirayāṇam, ெப.(n.)

   1. ெசல  (பயணம்);; travel, journey, tour.

   2. இறப்  (மரணம்);; death.

     [Skt. pra-{} → த.  ரயாணம்]
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ரேயாகம்

ரேயாகம் pirayōkam, ெப.(n.)

   1. ெச த் ைக; discharge, as of weapons.

   2. பயன் ப த் ைக; use, application to a purpose,use of means.

   3. மந் ர ஏவல்; practice of magic.

   4. ம ந் ; medicine.

   5. ேமற்ேகாள்; authority, quotation.

   6. உவைம, உவமானம் (யாழ்.அக.);; example, illustration.

   7.  ைர (யாழ்.அக.);; horse.

     [Skt. pra- {} → த.  ரேயாகம்]

ரேயாக ேவகம்

 
  ரேயாக ேவகம் pirayōkavivēkam, ெப.(n.)

   வடெமா  இலக்கணவைம ையத் த ச ் ப் ரமணிய ட் தர ்இயற் ய த ழ் இலக்கண ல்; a 
treatise on Tamil grammar based on the principles of Sanskrit grammar by {}.

     [Skt. pra-{} → த.  ரேயாக ேவகம்]

ரேயாசனம்

ரேயாசனம் pirayōcaṉam, ெப.(n.)

   1. பயன்ப ைக; usefulness.

   2. வர  (ஆதாயம்);; profit, advantage.

   3. பயன் (நன். த். றப் ப்பா .);; result of actions, good or bad, reward.

   4. சடங் ; ceremonial rites, as in a wedding.

     [Skt. {} → த.  ரேயாசனம்]

ரவ -த்தல்

ரவ -த்தல் piravagittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நீரப்்ெப க்ெக த்தல்; to flood, to be in spate.

     [Skt. pravah → த.  ரவ -த்தல்]

ரவஞ்சன்

 
  ரவஞ்சன் piravañjaṉ, ெப.(n.)

   வளி (வா ); (சங்.அக.);; wind.

     [Skt. pra-{} → த.  ரவஞ்சன்]

ரவாகம்

ரவாகம் piravākam, ெப.(n.)

   1. ெவள்ளம்; food, inundation.

     "நின்க ைணப் ரவாக வ ைள" (தா .எங் நிைற.6);.

   2.  ளம் (யாழ்.அக.);; tank.

   3. ெதா ல் (யாழ்.அக);; action.

     [Skt. pra-{} → த.  ரவாகம்]

ரேவசம்

ரேவசம் piravēcam, ெப.(n.)

   1. ந கர ் த ேயார ்உள் ைழதல் ( ரேவசம்);; entry entrance, as of actors.

   2. ேவைல த யவற் ன் ெதாடக்கம்; entrance in a work or study, commencement, initiation.

   3. வா ல்; place of entry, gateway.

     [Skt. pra-{} → த.  ரேவசம்]
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ரளயகாலம்

 
  ரளயகாலம் piraḷayakālam, ெப.(n.)

உலகத் ன்  காலம்:

 cosmic deluge or dissolution.

த.வ.ஊ ப்ேபர

     [Skt. pralaya → த.  ரளயம்]

ரளயம்

ரளயம் piraḷayam, ெப.(n.)

   1. கற்ப  ( ரம் . ரா த.1);; end of a Kalpa when the destruction of the world occurs.

   2. அ ; dissolution, destruction, annihilation.

   3. ெவள்ளம் ( ங்.);; flood, inundation.

   4. ஒ  ேபெரண்; a large number.

     " ரளயத் னிற் ரளேவ" (க ங். 330,  ப்.);

   5. 243 யாைனக ம், 243 ேதர ்க ம், 729  ைரக ம், 1215 காலாடக் ங் ெகாண்ட பைட 
( ங்.);; division of an army consisting of 243 elephants, 243 chariots, 729 horses and 1215 foot - soldiers.

த.வ.ஊ க்காலம்

     [Skt. pra-laya → த.  ரளயம்]

ராகாரம்

ராகாரம் pirākāram, ெப.(n.)

   1. ேகா ைலச ் ற் ள்ள ெவளி; court or arcade surrounding a shrine in a temple.

   2. ம ல்( ங்.);; fort wall.

த.வ. ற்றாைல, ம ல்

     [Skt. {} → த.  ராகாரம்]

ரா தம்

ரா தம் pirākirudam, ெப.(n.)

   1. வடத ழ் (பாகதம்); என் ம் வடெமா த் ரிபா ள்ள ெமா ;{},

 applied to dialects derived from Sanskrit, which show more or  less phonetic, decay.

     "எகர ஒகரம் ரா தத் ற் ம் உரிய" (நன்.73.  த்.);.

   2.  லம் ெதாடரப்ான ; that which is of material world.

     " ரா த ேலாகேம அநித் யம்" ( . .6.3,  வாக்.);.

   3. இயற்ைக யான ; that which is natural.

   4. அ யத் தக்க  ( ன்.);; mortality, perishableness.

     [Skt. {} → த.  ரா தம்]

ராசாதம்

ராசாதம் pirācātam, ெப.(n.)

   1. ேகா ல்; temple.

   2. ேமன்மாடம்; top story of a lofty building.

   3. க வைற (கரப்்பக் கம்); ( க் ரநீ ,239);; the sanctum sanctorum of a temple.

   4. ஒ  மந் ரம்; a mantra.

     " ைலப்பால் ராசாதஞ் ெசால்  ய த் " ( வாைனக்.ேகாசெ்சங்.73);.

     [Skt. {} → த.  ராசாதம்]
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ராணேசதம்

 
  ராணேசதம் pirāṇacētam, ெப.(n.)

   உ ரச்் ைத  (ேசதம்); (சா.அக.);; loss of life.

     [Skt. {} → த.  ராணேசதம்]

ராண ங்கம்

 
  ராண ங்கம் pirāṇaliṅgam, ெப.(n.)

    ரைசவரக்ள் உட ல் அணிந்  வ ப ம் இ ங்கம் ( ன்.);; the {} worshipped by a {} and worn on his person.

     [Skt. {} →  த.  ராணன்+இலங்கம்]

ராணவா

ராணவா  pirāṇavāyu, ெப.(n.)

   1.  ராணன், 3 பாரக்்க;see {}.

     "அ ந் ம் ராணவா " ( . .3,4);.

   2. உ ரவ்ளி; oxygen.

   3. ேநாய் வைக; angina pectoris.

ராணன்

ராணன் pirāṇaṉ, ெப.(n.)

   1. உ ர ்( வா.);; life, vitality.

   2.  ச் ; breath, breathing.

   3. பத்  வைக வளி(காற் );க ள் சை்ச நிகழ் ப்ப  ( ங்.);; the vital air of the body which causes 
respiration, one of {}.

   4. வ ைம (உ.வ.);; strength.

   5. ஞா  ந ல் உள்ள ெசாற் (வாக் யப்);  ைழ ரக்்ைக ( ன்.);; correction applied to the Sun's mean 
position.

     [Skt. {} → த.  ராணன்]

ராணி

ராணி1 pirāṇittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ச் தல் ( வ்.ெபரிய .1,2,8,வ்யா.);; to breathe, respire.

     [Skt. {} → த.  ராணி-,]

  ராணி pirāṇi, ெப. (n.)

   உ ரி; animal.

     [Skt. {} → த.  ராணி.]

ராதானியம்

 
  ராதானியம் pirātāṉiyam, ெப.(n.)

    தன்ைம (இ.வ.);; importance.

     [Skt. {} → த.  ராதானியம்]

ரா ப கம்

ரா ப கம் birādibadigam, ெப.(n.)

   ெபயரப்்பகாப்பதம்; base of a noun.

     "பன் ம் பகாப்பதப்ேபேர ரா ப கம்" ( . .7.);.

     [Skt. {}-padika → த.  ரா ப கம்]
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ரா

 
  ரா  pirātu, ெப.(n.)

    ைற ட்  ண்ணப்பம்; a complaint, suit.

     [U. {} → த.  ரா ]

ரா பண் -தல்
ரா பண் -தல் birādubaṇṇudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   வழக் தல் (உ.வ.);; to lodge or file a plaint or complaint.

ராந்

 
  ராந்  pirāndi, ெப.(n.)

   ம ; brandy.

     [E. Brandy → த.  ராந் ]

ராமணேபாசனம்

 
  ராமணேபாசனம் pirāmaṇapōcaṉam, ெப.(n.)

    ராமணரக்் ச ்ெசய் ம் ந்  (சமாராதைன);; a feast for Brahmins.

     [Skt. {} → த.  ராமண ேபாசனம்]

ராமணம்

ராமணம் pirāmaṇam, ெப.(n.)

   1.  ராமணர ்ெதாடரப்ான  ( ரம் . .4.);; that which relates to or befits a Brahmin.

   2. மந் ரப்ப யல்லாத மைற ன் ப ; Brahmanas, a portion of the {} other than the mantras.

     [Skt. {} → த.  ராமணம்]

ராமணி

ராமணி1 pirāmaṇi, ெப.(n.)

   ஏ  கன்னிய ள் ஒ த் ;{}, consort of {}, one of {}.

     [Skt. {} → த.  ராமணி]

  ராமணி2 pirāmaṇi, ெப.(n.)

   1. பாரப்்பனப் ெபண்; Brahmin woman.

   2. பரப்்பனன் மைன ; wife of a Brahmin.

     " ராமணிக் ப் ைழப்பரி " (உத்தரரா.சம் .22);.

   3. பாம் பரைண; a species of streaked lizard.

     [Skt. {} → த.  ராமணி]

ரா சரிேநாட்

 
  ரா சரிேநாட்  pirāmisarinōṭṭu, ெப.(n.)

   ேவண் ம்ேபா  ம்பப் பணங்ெகா ப்பதாக எ த்த ம் கடன் ஆவணம்; promissory note, note of 
hand.

த.வ. கடன் ட்

     [E. promissary note → த.  ரா சரி ேநாட் ]
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ராயச் த்தம்

ராயச் த்தம் pirāyaccittam, ெப.(n.)

   1. அறங்கைட தணி ப் ச ்சடங்  ( வக.910, உைர.);; expiatory ceremony for past sins.

   2. மரணகாலத் ல் எல்லா அறங்கைடக க் ம் லக்காகச ்ெசய்யப்ப ம் தணி ப் ச ்சடங் ; a 
ceremony performed on the eve of death, in expiation of all sins.

   3. தணி ப் ச ்சடங் ; remedy, counteraction; redress.

   4. அற ல் ரி  ன்ற ள் அறங்கைட ேபாக் ந் தண்டைனகைளக் ம் ப  
( றள்,பரி.அவ. ழ்க் ப் .);; a section of Dharma – {} dealing with punish- ments as atonement for sins, one of three 
tarma – {} - pirivu.

   5. தண்டைன (சங்.அக.);; punishment.

     [Skt. praya-s-citta → த.  ராயச் த்தம்]

ராயம்

ராயம் pirāyam, ெப.(n.)

   1. அகைவ; age.

     " ராய வ " ( மந்.863);.

   2. நிைல; condition, stage.

     " கம் க்தப் ராயரக்் " (ஈ ,7,3,3);.

   3. சமானம்; like, used in compounds.

அவ க் க் கள் சலப் ராயம் (இக்.வ.);.

     [Skt. {} → த.  ராயம்]

ராரத்்தைன

ராரத்்தைன pirārttaṉai, ெப.(n.)

   1. ேவண் ேகாள்; prayer, supplication.

   2. ேநரத்் க் கடன்; vow.

   3. வ பா ; worship, prayer, rite.

   4.  த்தவரக்ள் மார ் லம் ெசய் ம் ண்ணப்ப வைக (R.C.);; litany.

     [Skt. {} → த.  ராரத்்தைன]

ரான்

ரான் pirāṉ, ெப.(n.)

   1. தைலவன்; lord, king, chief, master.

     "ேகாவணம் ேம ம் ராெனன்பர"் (ேதவா.640,7.);;

   3. கட ள்; god.

     " ரான் ெப நிலங் ண்டவன்" ( வ்.  வாய்.1,7,6);.

   3.  வன் (ச .);;{}.

     [Skt. {} → த.  ரான்]

ரான்மைல

 
  ரான்மைல pirāṉmalai, ெப.(n.)

   பாண்  நாட் ள்ள வன் ேகா ல்க ள் ஒன் ; an ancient {} shrine in {} country.

     [ ரான்+மைல]
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கற்ப

கற்ப  pirugaṟpadi, ெப.(n.)

   1.  யாழன் ( வா.);; the planet Jupiter, Guru of the gods.

   2. சடங்காளன் ( ேரா தன்);; family priest.

   3. அற லா ரிய ள் ஒ வர;் author of a {} (R.F.);.

   4. அற ல் ப ெனட் ட ள் கற்ப யால் இயற்றப்பட்ட ல்; a Sanskrit text-book on Hindu law, ascribed to 
{} one of 18 taruma-{}.

     [Skt. {}-pati → த.  கற்ப ]

கா

 
  கா pirukā, ெப. (n.)

   ஒன் யம்; division of a taluk or district.

     [U. firk {} → த.  கா]

ந்தாவனம்

ந்தாவனம் pirundāvaṉam, ெப.(n.)

   1. ய ைனக்கைர ல் ேகா லத் க் ப் பக்கத் ள்ள ம் கண்ண ரான் இளைம ல் 
ைளயா ய மான கா  (ஈ ,அவ. );; forest near the town of {} on the Jumna, where {} played in His child hood.

   2.  ந் ழாய்க்கா  ( ள வனம்);; basil garden.

   3. கல்லைறக்கட்டடம் ({});; sepulchre of an ascetic.

     [Skt. {}-vana → த.  ந்தாவனம்]

ம்ம த் ைர

ம்ம த் ைர pirummamuttirai, ெப.(n.)

ைகைய ரித் ப் ெப ர ைன ந ப் பணித் டப் ப்பதா ய த் ைர வைக (ெசந்.x,425);;({}.);

 a kind of hand-pose.

     [Skt. brahma → த.  ரம்ம+ த் ைர]

ேரதக்

 
  ேரதக்  pirētakkuḻi, ெப.(n.)

   கல்லைற; grave.

     [ ேரதம்+ ]

ேரத ம்பம்

 
  ேரத ம்பம் pirētagumbam, ெப.(n.)

    ணத் க்  உைடக் ம் மட் டம் ( ன்.);; earthen pot broken after a corpse is laid on the pyre.

     [ ேரதம்+ ம்பம்]

ேரதபரிேசாத
ைன

 
  ேரதபரிேசாதைன birētabaricōtaṉai, ெப.(n.)

   இறப்  (மரணம்); ேநரந்்த காரணத்ைத அ யப் ணத்ைத அ த்  ஆய்ைக (C.G.);; post-mortem 
examination.

த.வ.  ண அ ைவ

     [Skt. {} → த.  ேரத பரிேசாதைன]
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ேரதம்

ேரதம் pirētam, ெப.(n.)

   1.  ணம்; dead body, corpse.

நின்  ேப ற் ேரதம் ( இர .இந் ம.84);.

   2. ேபய் ( டா.);; ghose.

   3. ெதற் ; south.

   4.  ன்ேனார;் manes.

   5.  ன்; back.

     [Skt. {} → த.  ேரதம்]

ேரதவனம்

 
  ேரதவனம் pirētavaṉam, ெப.(n.)

   இ கா ; cremation ground.

     [Skt. {}+vana → த.  ேரதவனம்]

ேரத சாரைண

 
  ேரத சாரைண pirētavicāraṇai, ெப.(n.)

   ஐயப்பட்ட இறப் க் காரணத்ைதப் பற் ய ஆராய்ச்  ( சாரைண); (C.G.);; coroner's inquest.

     [Skt. {} → த.  ேத சாரைண]

ேரமம்

 
  ேரமம் pirēmam, ெப.(n.)

   காதல், அன் , ேமாகம்; love;

 passion.

அவள்  அவ க்  உள்ள ேரமத் ன் ெவளிப்பா  இ  (இ.வ.);.

     [Skt. {} → த.  ேரமம்]

ேரரைண

ேரரைண pirēraṇai, ெப.(n.)

   1.  ண் ைக; direction, instigation, inducement.

   2. அைவேயார ் வ ய ஒ  ெசய் ைய ( டயம்);  த ல் எ த் க் ைக; resolution, motion in a 
meeting.

     [Skt. {} → த.  ேரரைண]

ல்

 
  ல்  pillu, ெப.(n.)

    ைலச் ட் ; bill.

     [E. bill → த.  ல் ]

லவகம்

லவகம் pilavagam, ெப.(n.)

   1.  ரங் ; monkey.

   2. தவைள; toad.

     [Skt. plavaka → த.  லவகம்]
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னா னி

 
  னா னி piṉākiṉi, ெப.(n.)

   ெதன் ெபண்ைணயா  (யாழ்.அக.);; the river {}.

     [Skt. {} → த.  னா னி]

னா

 
  னா  piṉāmi, ெப.(n.)

   ஆள் மாற்  ெசாத் ரிைம; transaction entered into by one person in the name of another.

த.வ. ஆள்மாற்

     [U. {} → த.  னா ]

ங்கான்

 
  ங்கான் pīṅgāṉ, ெப.(n.)

   ஒ  வைக மண்ணாற் ெசய்  டப்பட்ட பாண்டம்; porcelain, China-ware.

     [Persn. {} → த.  ங்கான்]

ட்

 
  ட்  pīṭṭi, ெப.(n.)

   உ ப் ல் இரடை்டயாக இைணக்கப்பட்ட மார் த் ணி( ன்.);; breast of a garment, stitched in two folds.

     [U. {} → த.  ட் ]

டா

 
  டா pīṭā, ெப.(n.)

   பாக் த் டன் ற மணப் ெபா ள்க ம் ைவத் ச ் ட்டப் பட்ட ெவற் ைல; roll of betel leaf with 
pieces of arecanut and aromatic stuff (in India); paan.

த.வ.  ள்

1 pīṭi, ெப.(n.)

   சரவளி,  றங்கைட தைல ைற (C.G.);; generation, lineage.

     [U. {} → த.  ]

  2 pīṭi, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ைகச் ட்  (உ.வ.);; a kind of cigarette.

த.வ. இைலச் ட்

     [Ս. {} → த.  ]

ைட

ைட pīṭai, ெப. (n.)

   1.  ன்பம்; affliction, sorrow, distress, misery.

     " ைட ர வ யா க் க ம் ெப மான்" (ேதவா.531,10);.

   2. காலம், ேகாள் த யவற்றால் நிக ந் ைம; in auspiciousness, as of a season, evil influence, as of a planet.

     [Skt. {} → த.  ைட]
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தலம்

 
  தலம் pītalam, ெப.(n.)

    த்தைள ( .அ.);; brass.

     [Skt. {} → த.  தளம்]

தன்

தன் pītaṉ, ெப.(n.)

    காரன், ப்பவன்; one who drinks.

     "ம ைவப் தரக்் ைண ம் ேப வேம" ( வத .பாவ.28);.

     [Skt. {} → த.  தன்]

தாம்பரம்

தாம்பரம் pītāmbaram, ெப.(n.)

   1. ெபான்னாலான ஆைட; gold cloth.

   2. ெபாற் கைர ள்ள ஆைட ( ன்.);; gold bordered silk cloth.

த.வ. ெபான்னாைட

     [Skt. {} → த.  தாம்பரம்]

தாம்பரன்

 
  தாம்பரன் pītāmbaraṉ, ெப.(n.)

   ெபான் னாைட அணிந்த மால் ( ங்.);; Tirumal, as wearing a cloth of gold.

     [Skt. {} → த.  தாம்பரன்]

ப்பா

 
  ப்பா pīppā, ெப.(n.)

   எண்ெணய் த யன அைடக் ம் மரப்ெபட்  வைக (உ.வ.);; barrel, cask.

     [Port. pipa → த.  ப்பா]

     [p]

 
   pīpi, ெப.(n.)

    கம்ம ய ெபண்ணின் ம ப் ர ப் ெபயர;் title of a Muhammadan lady.

     [U.{} →  த.  ]

மபாகம்

 
  மபாகம் pīmapākam, ெப.(n.)

    றந்த சைமயல்; excellent cooking, as that of {}.

     [Skt. {} → த.  ம+பாகம்]

மன்

மன் pīmaṉ, ெப.(n.)

   1. பாண் ன் மகன் க ள் இரண்டாமவன்; Bhima, second of the son of {}, renowned for super human courage 
and strength.

   2. தமயந் ன் தந்ைத; father of Damayandi.

   3. உ த் ரன்; Rudra.

     [Skt. {} → த.  மன்]
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ர்

ர ்pīr, ெப.(n.)

   1.  கம்ம யப் ெபரியார;் Muhammadan {}.

   2.  கம்ம யர ்ஊர ்வலத் ல் எ த் ச ்ெசல் ம் அைரத்ேதர;் shrine carried in procession by Muhammadans.

     [Ս. {} → த.  ர]்

ரங்

 
  ரங்  pīraṅgi, ெப.(n.)

   ெப ங் ழா ள்ள ெவ க ; cannon, gun.

த.வ.ேவடெ்டஃகம், தகரி

     [Port. firangi → த.  ரங் ]

     [p]

ேரா

 
  ேரா pīrō, ெப.(n.)

   நிைலப்ேபைழ; book-case, shelf.

     [F. bureau → த.  ேரா]

சபலம்

சபலம் busabalam, ெப.(n.)

   ேதாள்வ ைம; strength of arm.

     "உன்ைனயரியாேத தன் வரபல சபலங்கைள வ த் க் ம் ம ேகடன்" ( வ்.  சச்ந். 25, 
யா.);.

     [ சம்+பலம்]

சம்

சம் pusam, ெப.(n.)

   1. ேதாள்படை்ட; arm, shoulder.

   2. ேகாணத் ன் றக்ேகா ; side of a geometrical figure.

     [Skt. bhuja → த.  சம்]

ட்கரணி

 
  டக்ரணி puṭkaraṇi, ெப.(n.)

   ேகா ைலச ்ேசரந்்த க் ளம்; sacred tank belonging to a temple.

     [Skt. {} →  டக்ரணி]

ட்கரம்

டக்ரம் puṭkaram, ெப.(n.)

   1. வடநாட் ல் ெபாகார ்என இக்காலத்தார ்வழங் ம் ஒ  தலம்; a celebrated place of pilgrimage, now called 
Pokhar in Ajmir.

   2. வானம் ( ங்.);; sky, heaven.

ட்பக மானம்

ட்பக மானம் puṭpagavimāṉam, ெப.(n.)

    ேபர ர் ; aerial car of {}.

ட்பக மானம்வந் தவனிைய ய க (கம்பரா.  ட் .146);.
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ட்பம்

ட்பம் puṭpam, ெப.(n.)

   1. மலர;் flower.

ட்ப  மாைலப்ப ேய ( ட்ப.54);. நட்ட கல்ைலத் ெதய்வம் என்  நா  ட்பம் சாத் ேய ற்  வந்  
ெமாண ெமாெணன்  ெசால் ம் மந் ரம் ஏதடா ( வ.வா.494);.

   2. வாைழ (மைல);; plantain.

   3. கண்ேணாய் வைக (யாழ்.அக.);; an eye disease.

   4. மகளிர ் தகம் (யாழ்.அக.);; menstruation.

     [Skt. {} → த.  ட்பம்]

ட்பவ

ட்பவ  puṭpavadi, ெப.(n.)

    ப்ெபய் யவள்; girl who has attained puberty.

     " ட்பவ யாம் வாரகால பலன்" (அறப்.சத.69);.

     [Skt. {} → த.  ட்பவ ]

ட்பாஞ்ச

ட்பாஞ்ச  puṭpāñjali, ெப.(n.)

   1. ைக நிைறயக் ெகாண்ட ; a handful of flowers.

     "சாரதெ்தா  ட்பாஞ்ச  தாண்  ெசாரிந்தார"் ( வரக.ைந ச.50);.

   2. ைகக் ெகாண்ட ைவ ட்  வ ப ைக; offering of handful of flowers in worship.

   3. இரண்  ைக ங் தடங்ைகயாக வந்  ஒன் ம் இைணக்ைக வைக ( லப்.3,18,உைர.); ({});

 a gesture with both hands inwhich they are joined in {} pose.

த.வ.  ப்பைடயல்

     [Skt.{} → த.  ட்பம்+அஞ்ச ]

     [p]

த்தம்

 
  த்தம் puttam, ெப.(n.)

    த்த மதம்; Buddhism.

     [Skt. Buddha → த.  த்தம்]

த்தமதம்

 
  த்தமதம் puddamadam, ெப.(n.)

   ெபளத்த சமயம்; the Buddhist religion.

     [Skt. Buddha → த.  த்த+மதம்]

த்த த் ரன்

த்த த் ரன் puttamittiraṉ, ெப.(n.)

   11ஆம் ற்றாண் ந்த ரேசா ய லா ரியர;்{},

 the author of {}, 11th century.

த்தர்

த்தர ்puttar, ெப.(n.)

   1.  த்தப்பத  ெபற்ற ெபரிேயாரக்ள்; Buddhas, of whom there are several.

     "எண்ணில் த்தரக் ம்" (மணிேம. 30:14);.

   3.  த்தமதத்தவர;் Buddhists.

     " ந் ல் சமணர ் த்தெரன் வரக்ள்" ( வ்.ெபரிய .9,8,9);.

     [Skt. Buddha → த.  த்தர]்
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தவாரம்

 
  தவாரம் pudavāram, ெப.(n.)

   அ வன் ழைம; wednesday.

     [Skt. budha+vara → த.  தவாரம்]

தன்

தன் pudaṉ, ெப.(n.)

   1. ேகாள் ஒன்பத ள் ஒன்  (சாதகா. ெபா .17);; the planet Mercury. one of nine kiragam.

   2. அ வன் ழைம; wednesday.

   3.  லவன் (அக.நி.);; wise or learned man, poet.

   4. வானவன்; Celestial Being.

     " தரக்்க  ேவள் சச்ாைல" ( ைள. மாணிக்.31);.

     [Skt. Budha → த.  தன்]

னா

 
  னா putīṉā, ெப.(n.)

    ைர வைக ( .அ.);; mint.

த.வ மணக் ைர

     [U. {} → த.  னா]

யங்கமைல

யங்கமைல puyaṅgamalai, ெப.(n.)

   ஆ  ேசடன  வ வாகக் க தப்ப ம் ேவங்கட மைல; Tirupati, considered a form of {}.

     "இடபமைலக் ம் யங்கமைலக் ம்" (அட்டப்.  வரங்கத்தந்.35);.

     [p]

ராதன காண்டம்

 
  ராதன காண்டம் purātaṉakāṇṭam, ெப.(n.)

    ய ன் பைழய ஏற்பா  ( ன்.);; the Old Testament.

     [Skt. {} → த.  ராதனம்+காண்டம்]

ராதனம்

ராதனம் purātaṉam, ெப.(n.)

   1. பழைமயான ; that which is ancient.

     " ராதன மைறக் ம்" (அஷ்டப். வரங்கக். 32);.

   2. பழைம; antiquity.

   3.  ழத்தனம்; old age.

     " ராதனத் தாலல்லா ந்தப் த் ர ேசாகத்தாேல லம் ம்" (உத்தரரா.சம் வ.22);.

   4. பைழயேசா  (உ.வ.);; boiled rice preserved in water.

     [Skt. {} → த.  ராதனம்]

ராதனர்

ராதனர ்purātaṉar, ெப.(n.)

    ன்ேனார ்( ரேசா.அலங்.4);; ancients.

     [Skt. {} → த.  ராதனர]்
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டன்

டன் puruḍaṉ, ெப.(n.)

   1. ஆடவன்; man

   2. பரமான்மா ( ன்.);; God, as the Supreme Soul.

   3. ஆதன்; soul.

     [Skt. {} → த.  டன்]

ேடாத்தமநம்

 
  ேடாத்தமநம்  puruṭōttamanambi, ெப.(n.)

    ைசப்பா பா ய வன யா ள் ஒ வர;் the author of a padigam in Tiru-v- {}.

     [Skt. {} → த.  ேடாத்தமன்+ நம் ]

ேடாத்தமன்

ேடாத்தமன் puruṭōttamaṉ, ெப.(n.)

   1.  றந்தவன்; most excellent man.

றர ்ெபா டக்ாைச ல்லாத ெசய்ைகேயான் ேஷாத்தமன் ( ேவங்.சத.53);.

   2.  மால்;{},

 as the Supreme Being

ேடாத்தமன் ெதய்வெமன்ப ம் ( ேவங். சத.1.);

   2.  ேடாத்தமநம்  பாரக்்க;see {}-nambi.

     [Skt. {} → த.  ேடாத்தமன்]

ேரா தன்

ேரா தன் purōkidaṉ, ெப.(n.)

   1. சடங்  ெசய் க் ங் ; family priest.

ய ேரா த ம் ேபாந்  (பாரதெவண்.66. ப்);.

   2. ஊர ்கணியன்; prognosticator, village astrologer (R.F.);.

   3. இந் ரன் ( டா.);; Indran.

த.வ.  சகன்

     [Skt. {}-hita → த.  ேரா தன்]

ேராைச

ேராைச purōcai, ெப.(n.)

   யாைனக் க த் ம் க ; halter or head-stall of an elephant.

     " ேராைச ற் ப ன்ற கழற்ெகாள் ேசவ " ( ளா. ய.139);.

ல் ங்கம்
ல் ங்கம் pulliṅgam, ெப.(n.)

   வடெமா ல் ஆண்பால் ( . .44.);;     [Skt. {} → த.  ல் ங்கம்]

ல் ன்

 
  ல் ன் pulliṉ, ெப.(n.)

   கப்ப ன் ன் பக்கத் ல் அதன் பாைய இைணக் ம் க  (Naut.);; bowline.

     [E. bowline → த.  ல் ன்]

லாக்

 
  லாக்  pulākku, ெப.(n.)

    க் ல் ெதாங்க ம் அணிவைக; nosependant set with precious stones.

த.வ.  க் த் ெதாங்கட்டான்

     [U. {} → த.  லாக் ]
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ன்

 
  ன் pulīṉ, ெப.(n.)

   கப்ப ன் ச ரப்பாய்கைள இ த் க் கட் ங் க  (M.navi);; bowline.

     [E. bowline → த.  ன்]

தசந்

தசந்  puludasandi, ெப.(n.)

   உ ரள ெபைட ேதான் ம் ணரச்்  ( . .5, உைர);; lengthening of a vowel in the combination of two words, as 
{}.

     [Skt. pluta → த.  தம் + சந் ]

தம்

தம் puludam, ெப.(n.)

   1. உ ரளெபைட ( . .5, உைர);; lengthening a vowel, in poetry.

   2 .ெமய்ெய த்  ( வா.);; consonant.

   3.  ைர நைட வைக ஐந்த ள் ஒன் ; caper of a horse, one of five {}-kati.

   4. இைச ல் 49,152 கணங்கள் ெகாண்ட காலவைக (பரத. தாள. 27);; one of the ten varieties of {}, which 
consists of 49,152 {}.

   5. 12 தாள அளைவ உ ப்  ெகாண்ட அங்கவைக (பரத. தாள. 35);; a variety of {}, which consists of 12 {}.

     [Skt. pluta → த.  தம்]

வ்வம்

வ்வம் puvvam, ெப.(n.)

   1. பைழைமயான ; that which is ancient.

   2. ஒ  சமண ேதான் யம்; a Jaina Agama.

     "அங்க வ்வமா யாய வா ல்" (காரிைக, உ ப். 13, ேமற்.);.

     [Skt. {} → pkt. puvva → த.  ல்வம்]

வசம்ப

 
  வசம்ப  puvasambaḍu, ெப.(n.)

ன்ெற த் ல் ஒன்றா ய

     ' ';

 one of the three mystic letter 'kili'. (சா.அக.);

வம்

வம் puvam, ெப.(n.)

    ண்ெவளி (ஆகாயம்);; space.

     " வம்வளிகனல் னல் " (ேதவா.615,1);.

     [Skt. bhuva → த.  வம்]

வன்

வன் puvaṉ, ெப.(n.)

   தான் ேதான் க் கட ள்; God, as self - existent.

     " வெனம் ரான்" ( வாச. 5:9);.

     [Skt. bhuva → த.  வன்]

வனசாத் ரம்

 
  வனசாத் ரம் puvaṉacāttiram, ெப.(n.)

   நில யல் ல் ( ன்.);; geography.

     [Skt. {} → த.  வனசாத் ரம்]
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வனநாயகன்

வனநாயகன் puvaṉanāyagaṉ, ெப.(n.)

   உல ற்  இைறவன்; lord of universe.

வனநாயகேன யக ரக்்க ேத (  ைசப். க ர.்  கத். 1);.

     [Skt. {} → த.  வனம்+நாயகன்]

வனம்

வனம் puvaṉam, ெப.(n.)

   1. உலகம் ( ங்.);; world.

வன ன்றன் பயனா  (காஞ் ப் .  ேவகம். 55);.

   2. நில ல  ( ங்.);; earth.

   3. இடம் ( ன்.);; place, locality.

   4. நீர ்( ங்.);; water.

   5. மாந்த இனம் ( ன்.);; mankind.

     [Skt. {} → த.  வனம்]

வனெமண்வச் ர
ம்

 
  வனெமண்வச் ரம் puvaṉameṇvacciram, ெப.(n.)

   பளிங் ப் ப கம் (யாழ். அக.);; crystal glass.

     [ வனம் + எண் + வச் ரம்]

வனாத் வா

வனாத் வா puvaṉāttuvā, ெப.(n.)

    ேபறைட ம் வ கள் ஆற ள் ஒன்  ( . .8: 6-9, மைறஞா.);; a path to salvation in the form of bhuvanas, 
worlds one of six {}.

     [Skt. bhuvana + tadhvan → த.  வனாத் வா]

வனி

வனி puvaṉi, ெப.(n.)

   நில லகம்; earth.

வனி ற் ேசவ  ண் னன் காண்க ( வாச. 3:61);.

     [Skt. bhuvana → த.  வனி]

வைன
வைன puvaṉai, ெப.(n.)

   மைலமகள்;{}.  வைன காதலமணிேய ( ப்ேபா. சந். மட் . 5);.

னர்சச்னனம்

னரச்ச்னனம் puṉarccaṉaṉam, ெப.(n.)

   1. ம ற  ( ன்.);; transmigration of souls, rebirth.

   2. க ந்ெதால்ைல, க ேநாய் த ய ேநரச்் னின்  தப் ப் ைழக்ைக; recovery from serious illness or 
accident, considered as a rebirth.

அவன் ைழத்த  ணரச்ச்னனம்.

     [Skt. punar-janana → த.  னரச்ச்னனம்]

னர்ெசனனம்

 
  னரெ்சனனம் puṉarceṉaṉam, ெப.(n.)

னரப்்பவம் பாரக்்க;see {}.

னர்நவம்

னரந்வம் puṉarnavam, ெப.(n.)

   1. நகம்; finger or toe nail.

   2. ெவள்ைளச ்சாட்டறைண; train-thema decandra.

   3.  க் ரடை்ட; spread- ing hog weed - Boerhaavia diffsusa. (சா.அக.);
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னர்நவவா

 
  னரந்வவா  puṉarnavavāti, ெப.(n.)

 the five drugs - castor root, pavonia zeylanica, black gram plant, dew gram plant; trianthema decandra. (சா.அக.);

னர்ப்பவம்

 
  னரப்்பவம் puṉarppavam, ெப.(n.)

   ம ைற றத்தல்; second birth - regeneration. (சா.அக.);

     [Skt. punar → த.  னர+்பவம்]

னர்ப்பாகம்

 
  னரப்்பாகம் puṉarppākam, ெப.(n.)

    ைழத்த கஞ்  (உண );; rice cooked second time.

     [Skt. punar+{} → த.  னரப்்பாகம்]

னர் சம்

னர் சம் puṉarpūcam, ெப.(n.)

   கைழ, ஏழாவ  நாண் ன்; the seventh naksatra.

னர் சத் க் கைட ன் ெவள்ளி எல்ைலயாக ( றநா.229,உைர);.

த.வ. கைழ

     [Skt. punarvasu → த.  னர் சம்]

னர்வ

 
  னரவ்  puṉarvasu, ெப.(n.)

னர் சம் பாரக்்க;see {}.

னராவர்த்தக ரம்

 
  னராவரத்்தக ரம் puṉarāvarttagasuram, ெப.(n.)

னர் ரம் பாரக்்க;see {}.

னராவர்த்தம்

 
  னராவரத்்தம் puṉarāvarttam, ெப.(n.)

   ம தரம் ( ன்.);; second time, that succeeding the first, as of an occurrence.

     [Skt. punar-{} → த.  னராவரத்்தம்]

னரைம-த்தல்

னரைம-த்தல் puṉaramaittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1.  த்  யைமத்தல்,  ரைமத்தல்; renovate, rejuvenate.

பாழைடந்த ேகா ல்கைளப் னரைமக்க அர  உதவ ேவண் ம் என்  ேகட் க் ெகாண்டார.்

   2.  ம்ப இயல்பான வாழ்க்ைகைய ேமற்ெகாள்ள உரிய ப ற்  அளித்தல்; rehabilitate.

     [ னர+்அைம]

னரைமப்

னரைமப்  puṉaramaippu, ெப.(n.)

   1. ேகா ல் ப் ப் ப் பணி; renovation.

   2. இயல்பான வாழ்க்ைகைய ேமற்ெகாள்ளப் ப ற்  அல்ல  உத ; rehabilitation.

     [ னர+்அைமப் ]
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ன த்தம்

 
  ன த்தம் puṉaruttam, ெப.(n.)

ன த்  பாரக்்க;see {}.

ன த்

 
  ன த்  puṉarutti, ெப.(n.)

    ய  றல் ( டா.);; repetition.

     [Skt. punar-ukti → த.  ன த் ]

ன த்தாரணம்

 
  ன த்தாரணம் puṉaruttāraṇam, ெப.(n.)

    ண் ம் நிைல நி த் ைக; redemption.

     [Skt. punar-{} → த.  ன த்தாரணம்]

ணாந

 
  ணாந  puṇānavi, ெப.(n.)

னரந்வம் பாரக்்க;see {}.

னிதம்

 
  னிதம் puṉidam, ெப.(n.)

    ய்மம், நனி ய்ைம,  ய்யம் ( வ்.  மாைல);; purity, holiness, sanctity.

     [Skt. punita → த.  னிதம்]

னிதெவள்ளி

 
  னிதெவள்ளி puṉidaveḷḷi, ெப.(n.)

   இேய  க்ைக ல் ( ைவ ல்); அைறயப்பட்  இறந்த நாளான ெவள்ளிக் ழைம; Good Friday.

     [ னிதம் + ெவள்ளி]

னிதன்

னிதன் puṉidaṉ, ெப.(n.)

   1.  ய்ைமயானவன்; pure, holy person.

     "ேவதம் ரித் ைரத்த னிதன்" ( வ். ெபரிய . 2.1:4);.

   2.  வன் (அ .நி.);;{}.

     " ற் ல் வாளர  மாைம ம் ண்ட னிதனார"் (ேதவா. 136, 6);.

   3. இந் ரன் ( வா.);;{}.

   4. அ கன் ( வா.);; Arhat.

   5.  த்தன் ( வா.);; Buddha.

     [Skt. punida → த.  னிதன்]

னியாத்

 
  னியாத்  puṉiyāttu, ெப.(n.)

   கைடகால் (C.G.);; foundation.

     [U. {} → த.  னியாத் ]
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கந்தகம்

கந்தகம் pūgandagam, ெப.(n.)

   பதங் த்த கந்தகம்; sublimed sulphur.

   2. கந்தகபற்பம்; calcined sulphur. (சா.அக.);.

தங் சம்

 
  தங் சம் pūtaṅgusam, ெப.(n.)

    ழ்ப் ண்ைணக் கைரயச ்ெசய் ம் ஒ  ம ந் ; a mineral capable of dissolving over growth of flesh in ulcers. 
(சா.அக.);

தர தம்

 
  தர தம் pūdaragidam, ெப.(n.)

    லந் ; an insect. (சா.அக.);.

கந்தம்

கந்தம் pūtigandam, ெப.(n.)

   1. கந்தகம்; sulphur.

   2.  ரக்்கந்தம்; stench. (சா.அக.);.

பாலாசனம்

 
  பாலாசனம் pūpālācaṉam, ெப.(n.)

   ஒக வைக; a kind of yogic posture.

த.வ. அரசஓகம்

     [Skt. {} → த.  பலாசனம்]

பாளம்

 
  பாளம் pūpāḷam, ெப.(n.)

   காைல ற் பா ம் ஒ  பண்வைக ( ங்.);; a specific melody-type appropriate to early dawn.

     [Skt. {} → த.  பாளம்]

மம்

மம் pūmam, ெப. (n.)

    ; abundance, plenty.

     " மச ்ேசா ய ளால்" (பா . 100, சாற் பைற);.

     [Skt. {} → த.  மம்]

மாேத

 
  மாேத  pūmātēvi, ெப.(n.)

   நிலமகள்; Goddess of earth.

அகாசவாணி மாேத  அ ய. (உ.வ.);.

     [Skt. {} → த.  +மாேத ]
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 pūmi, ெப.(n.)

   1. நில ல ; earth.

     "இந்தப்  வ ய்யக் ெகாள் ன்றவா " ( வாச. 20: 10);.

   2. நிலமகள்; Goddess of earth.

     "  ெகா நன்" ( டா.);.

   3. நிலப்ப ; land, soil. ground, plot of land.

   4. நிலச ்ெசாத் ; landed property.

   5. ேதயம்; country, district.

   6. இடம்; place.

   7. ேகாணங்களின் ழ் வரி (யாழ்.அக.);; base of geometrical figure.

   8. நிைல; a stage or condition in life.

     "அஞ்ஞான , ஞான " (ஞானவா. உற்ப, 39;49);.

   9. ெபா யால் கணித் க் ெகாள்வதற் ரிய ெபா ள்; object of sense- perception.

     "ஒ வரக்்  அ ைகக் ப் ேயா என் றார"் (ஈ .);.

   10. நாக்  (இலக்.அக.);; tongue.

     [Skt. {} → த.  ]

சக்கரம்

சக்கரம் pūmisakkaram, ெப.(n.)

    த் ரக் க  வைக (யாப்.  . 497);; a kind of metrical composition.

     [ +சக்கரம்]

ச க்கைர

 
  ச க்கைர pūmisarukkarai, ெப.(n.)

    ந் ல் ச க்கைர; a bitter substance prepared from the stalk of '{}' moon creeper - Tinosphora Cordifolia alias cocculus 
cordifolia. (சா.அக.);

சாத் ரம்

சாத் ரம் pūmicāttiram, ெப.(n.)

   1. நிலத் ன் ப கைள ளக் ம் ல் (நில இயல்);; geography.

   2. நிலத் ன் அைமப்ைபப் பற் ய ல் (மண் ல்);; geology.

     [Skt. {} → த.  சாத் ரம்]

தானம்

 
  தானம் pūmitāṉam, ெப.(n.)

   நிலக் ெகாைட; gift of land, one of {}.

தசதானங்க ள் நிலத்ைதத் தானம் பண் ைக.

த.வ. நிலக்ெகாைட

     [ +தானம்]

ேத

ேத  pūmitēvi, ெப.(n.)

   நிலமகள்; Goddess of earth.

     " ேத  தான் காண்கேலன் க யன கண்ணி னாெலனா" ( வக. 2233);.

     [ +ேத ]
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ந க்கம்

 
  ந க்கம் pūminaḍukkam, ெப.(n.)

ய ரச்்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

த.வ. நிலந க்கம்

ப்பரட்ீைச

ப்பரீடை்ச pūmipparīṭcai, ெப.(n.)

   64 கைலக ெளான்றா ய நிலத் யல்  பற் ய ம் கைல; one of 64 sciences - Geology. (சா.அக.);

பாரம்

பாரம் pūmipāram, ெப.(n.)

   1. இைற யாண்ைம ( ன்.);; responsibilities of sovereignty.

   2.  ேயார ்(நிலத் ற் ச ் ைமயா ப்பவர)்;; wicked people, as being a burden to the earth.

     " பாரங்க ண் ஞ் ேசாற் ைன வாங் " ( வ். ெபரியாழ். 4,4:5);.

     [ + பாரம்]

பாலன்

 
  பாலன் pūmipālaṉ, ெப.(n.)

பாலன் பாரக்்க;see {}.

     [  + பாலன்]

ைச

 
  ைச pūmipūcai, ெப.(n.)

   மைன ல் கட்டடம் கட் ம் ேவைல வங் வதற்  நல்ல நாைளத ்ேதரந்்ெத த்  அந்நாளில் 
இைறவைன ேவண் ச ்ெசய் ம் ைச (  கட் வதற்  ன் ெசய் ம் ைச);; inaugurating the 
construction work of a building with a puja invoking the blessings of god for successful completion.

     [ + ைச]

ைன

 
  ைன pūmimuṉai, ெப.(n.)

    ன்  றங்களி ம் கடல் ழ்ந் க் ம் நிலக்ேகா ; cape, promontory.

     [ + ைன]

ய ர்ச்

 
  ய ரச்்  pūmiyadircci, ெப.(n.)

   நில ந க்கம் ( கம்பம்);; earthquake.

     [ +அ ரச்் ]

யம்

யம் pūyam, ெப.(n.)

   1.  ண் ழ்; purulent matter, pus, suppuration, discharge from an ulcer or wound.

   2. ெவ க்கத்தக்க ெபா ள்; that which is disgusting.

     " யத்தான் க்கெதா  தத்தா லாகாேதா" (தனிச ்ெசய் ட.்  .29:3);.

     [Skt. {} → த.  யம்]
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ர்சச்ம்

 
  ரச்ச்ம் pūrccam, ெப.(n.)

   மரவைக; indian birch tree.

     [Skt. {} → த.  ரச்ச்ம்]

ர்த்தம்

ரத்்தம்1 pūrttam, ெப.(n.)

    ளம் ெவட்டல் த ய அறச ்ெசயல் (அறப்பணி); (யாழ்.அக.);; meritorious work, act of pious liberality; as 
digging a well.

     [Skt. {} → த.  ரத்்தம்]

  ரத்்தம்2 pūrttam, ெப.(n.)

   நிைற ; saturation. (சா.அக.);

ர்த்

ரத்்  pūrtti, ெப.(n.)

   1. நிைற ; wholeness, fulness, completeness.

   2. நிைறெவய் ைக; satisfaction.

   3. ெதய்வத் டன் ஒன் தல், கலத்தல் (கட ளிடத்  ஐக் யம்); ( ன்.);; absorption into the deity.

     [Skt. {} → த.  ரத்் ]

ர்த் பண் -தல்

ரத்் பண் -தல் būrddibaṇṇudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. ெசய்  த்தல்; to complete, finish.

   2. நிரப் தல்; to fill up.

     [Skt. {} → த.  ரத்் +பண் -தல்]

ர்வ

ரவ் pūrva, ெப.எ. (adj.)

   1.  ந் ய; former, bygone.

   2. பழங்கால, ஆ ; ancient.

     " ரவ்க் கள்".

ர்வக்காட் ய
மானம்

ரவ்க்காட் ய மானம் pūrvakkāṭciyaṉumāṉam, ெப.(n.)

   பட்ட ைவ அ ப்பைட யாகக் ெகாண்  அ ம் உன்னிப்  (அ மானம்);; a kind of inference which is 
based on previous experience.

     "ேபா  நாற்றத்தால தல் ரவ்க் காட் ய மானம்" ( . .அளைவ. 12);.

ர்வகைத

ரவ்கைத pūrvagadai, ெப.(n.)

   1. பண்ைடக் காலக் கைத (பழங்கைத);; ancient story.

   2. கைத ன் ன் ெதாடரச்் ; resume of the narrative.

     [ ரவ்ம்+கைத]

ர்வகம்

 
  ரவ்கம் pūrvagam,  .எ. (adv.)

    ன்னிட் ; along with.

ஞான ரவ்கம்.

     [Skt. {} → த.  ரவ்கம்]
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ர்வக மம்

 
  ரவ்க மம் pūrvagarumam, ெப.(n.)

    ன்ைன ைன; result of actions of former births.

     [Skt. {}+karumam → த.  ரவ்க மம்]

ர்வகாலம்

ரவ்காலம் pūrvakālam, ெப.(n.)

   ெசன்ற காலம்; the past.

     " ரவ் காலத் ப் ண்யவசத் னால்" (தனிப்பா. i. 266:3);.

     [ ரவ்ம்+காலம்]

ர்வ ணம்

 
  ரவ் ணம் pūrvaguṇam, ெப.(n.)

ம ந்  க க்  இயற்ைகயாகேவ உள்ள ணம்,

 the natural properties of drug or medicine. (சா.அக.);

     [ ரவ்ம்+ ணம்]

ர்வ ளம்

ரவ் ளம் pūrvaguḷam, ெப.(n.)

   1. பனி நீர;் dew water.

   2.  ய நீர;் crystal or pure water.

   3. பனிக் டத்  நீர;் liquor amni. (சா.அக.);

     [ ரவ்ம்+ ளம்]

ர்வெகளளம்

ரவ்ெகளளம் pūrvageḷaḷam, ெப.(n.)

   பண் வைக (பரத. ராக. பக். 103);; a specific melody -type.

     [Skt. {} → த. ரவ்ெகளளம்]

ர்வசன்

ரவ்சன் pūrvasaṉ, ெப.(n.)

   1.  த்த மகன்; eldest son.

   2. தைமயன்; elder brother.

   3.  தல் மைன க் ப் றந்த தல்வ ள் த்தவன்; eldest son by the first married wife, although born 
subsequent to sons by other wives (R.F.);.

     [Skt. {}+ja → த.  ரவ்சன்]

ர்வசன்மம்

 
  ரவ்சன்மம் pūrvasaṉmam, ெப.(n.)

    ற் றப் ; previous or past birth.

     [Skt. {} → த.  ரவ்சன்மம்]

ர்வசன்மவாச
ைன

 
  ரவ்சன்மவாசைன pūrvasaṉmavāsaṉai, ெப.(n.)

    ந் ய ற ன் ெதாடர் ; the propensities of a person in his previous birth which continue to exist in his present 
life.

     [ ரவ்ம்+சன்மம்+வாசைன]
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ர்வெசன்மவாச
ைன

 
  ரவ்ெசன்மவாசைன pūrvaseṉmavāsaṉai, ெப.(n.)

ரவ்சன்மவாசைன பாரக்்க;see {}.

     [ ரவ்+ெசன்மம் + வாசைன]

ர்வதனம்

ரவ்தனம் pūrvadaṉam, ெப.(n.)

    ன்ேப அைமந் ள்ள  ( . .2:33,  வாக்.);; that which exists already.

     [Skt. {}+tana → த.  ரவ்தனம்]

ர்வ க்

ரவ் க்  pūrvadikku, ெப.(n.)

    ழக் ; east.

     '" ரவ் க் ல் வாழ்வாரக்் " (ைசவச. ெபா . 227);.

     [ ரவ்ம்+ க் ]

ர்வ ைச

 
  ரவ் ைச pūrvadisai, ெப.(n.)

ரவ் க்  பாரக்்க;see {}-tikku.

ர்வ வந்தம்

 
  ரவ் வந்தம் pūrvaduvandam, ெப.(n.)

   ஊழ் ைனப் பயன் ( ன்.);; result of past karma.

     [Skt. {}+dvand → த.  ரவ் வந்தம்]

ர்வெதாந்தம்

 
  ரவ்ெதாந்தம் pūrvadondam, ெப.(n.)

ரவ் வந்தம் பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

ர்வபக்கம்

 
  ரவ்பக்கம் būrvabakkam, ெப.(n.)

ரவ்படச்ம் பாரக்்க;see {}.

ர்வபட்சம்

ரவ்படச்ம் būrvabaṭcam, ெப.(n.)

   1. வளர் ைற; bright fortnight.

   2. எ ரி ன் ெசாற்ேபார ்(வாதம்);; first part of an argument, containing the views of an opponent, opp. to {};

 prima facie view or argument on any question.

     [Skt. {} → த.  ரவ்படச்ம்]

ர்வபட் -த்தல்

ரவ்பட் -த்தல் būrvabaṭcittal,    4. ெச. ன்றா . (v.t.)

   எ ரி ய ம ப் ைரைய எ த் க்காட்  ைடயளித்தல்; to state the opponent's views and arguments for 
the purpose of answering them.

     "ஒரரத்்தத்ைதத் தாயார ்வாரத்்ைதயாேல ரவ்பட் த்  மகள் வாரத்்ைதயாேல த்தாந் க் ற " 
( வ். ெந ந். 18,  யா);.

     [Skt. purva +paksa → த.  ரவ்பட் -த்தல்]

ர்வபதம்

ரவ்பதம் būrvabadam, ெப.(n.)

   ெதாைக ெமா ள் த ள்ள ெசால் ( . .22,உைர);; first member of a compound word.

     [Skt. {}+pata → த.  ரவ்பதம்]
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ர்வபற் னி

ரவ்பற் னி būrvabaṟkuṉi, ெப.(n.)

   கைண ண் ன் ( ரம்); ( ன்.);; the 11th naksatra.

     [Skt. {} → த.  ரவ்பற் னி]

ர்வ ண்ணியத்
தானம்

 
  ரவ் ண்ணியத்தானம் būrvabuṇṇiyattāṉam, ெப.(n.)

    றப் யத் ல் (சாதகம்);  ன்ைன நல் ைனையத் ெதரி க் ம் ஐந்தாம்  (C.G.);; fifth house in a 
horoscope, showing past meritorious deeds.

     [Skt. {} → த.  ரவ் ண்ணியத்தானம்]

ர்வ ண்ணியம்

 
  ரவ் ண்ணியம் būrvabuṇṇiyam, ெப.(n.)

    ன்ைன நல் ைன ( ன்.);; meritorious deeds of past births.

     [Skt. {} → த.  ரவ் ண்ணியம்]

ர்வம்

ரவ்ம்1 pūrvam, ெப.(n.)

    ப் ம் ஒன் ன் நிைறந்த தன்ைம (அல்ல ); அ ப்பைட என்ற ெபா ளில் ெபயரச் ்ெசாற்கேளா  
இைணந்  வ ம் ெசால்; combining with nouns to give the sense of the nature of being full (with the thing mentioned); 
basis (of);.

  ரவ்ம்2 pūrvam, ெப.(n.)

   1. ெதாடக்கம் (ஆ );; first, beginning.

   2. பைழைம; antiquity, oldness.

   3.  ழக் ; east.

   4.  தன்ைம( ன்.);; periority, precedence.

   5.  ற்காலம்; former time.

     [Skt. {} → த.  ரவ்ம்]

  ரவ்ம்3 pūrvam,  .எ.(adv.)

ரவ்கம் பாரக்்க;see {}.

ர்வமாய்
ரவ்மாய் pūrvamāy,  .எ.(adv.)

ரவ்கம் (வா சங். பலவ. 3); பாரக்்க;see {}.

ர்வ மாஞ்ைச

 
  ரவ் மாஞ்ைச pūrvamīmāñjai, ெப.(n.)

   மைற ல் றப்ப ம்,  ைன, ஒகம், சமயவ பா  த யவற்ைற ளக் க் ம் ைச னி 
னிவர ்எ ய கைல ல்; system of Indian philosophy, founded by Jaimini, investigating and determining the nature 

of dharma or the duties, rites, and rituals enjoined by the {} law and also incidentally enunciating the correct principles of {} 
exegesis, dist.fr. {}.

     [ ரவ்ம்+ மாஞ்ைச]
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ர்வேவதம்

ரவ்ேவதம் pūrvavētam, ெப.(n.)

   ெதாடக்கக் (ஆ ); காலத்  மைறகள். இைவ 4 வைக ைதத் ரியம், ெபள கம், தலவகாரம், சாம 
ேவதம் என்பன; the preancient Vedam which consists of four parts - Thaithirium poudikam, {}. (சா.அக.);

   1. ைதத் ரியம் - அற ஒ க்கமா ய ஐந்  ெபரிய ேவள் கைளப் பற் ச ்ெசால்வ .

   2. ெபௗ கம் - ெபா ள் பற் ய ஒ க்கமா ய அரச நீ ையப் பற் ய .

   3. தலவகாரம் -  ல்ைல நிலத் ச ்ெசய்ைக யா ய கற்ெபா க்கத்ைத அ ப்ப .

   4. சாமேவதம் - அறம், ெபா ள், இன்பம் ஆக இம் ன் ன் நிைலயாைம பற் ம் அதற்  ேம ள்ள 
 ேபறா ய அ வற்ற ேபரின்பப் ெபா ைளப் பற் ம் நன்  ளக் வ .

ர்வாங்கம்

ரவ்ாங்கம்1 pūrvāṅgam, ெப.(n.)

    மணம் த யவற் க் ப்பாய் அவற் ன் ன்னிகழ்த்தப்ப வ ; anything preliminary, the 
preliminary rites forming part of a ceremony, as marriage.

     [Skt. {} → த.  ரவ்ாங்கம்]

  ரவ்ாங்கம்2 pūrvāṅgam, ெப.(n.)

ேமல் நிைல ல் பா ம் இைச ஓைசக ள் தல்

   நான்  (Mus.of Ind.63);; lower tetrachord of the octave.

     [Skt. {} → த.  ரவ்ாங்கம்]

ர்வாசாரம்

ரவ்ாசாரம் pūrvācāram, ெப.(n.)

   பைழய வழக்கம்; ancient custom.

     " ரவ்ாசாரங் ெகாண்  இைற யாக" (S.I.I.vi, 145);.

     [Skt. {} → த.  ரவ்ாசாரம்]

ர்வா ரமம்

 
  ரவ்ா ரமம் pūrvāciramam, ெப.(n.)

    ற ன் ந் ய நிைல; previous stage of life, as of an ascetic.

     [Skt. {} → த.  ரவ்ா ரமம்]

ர்வாப் யாசம்

 
  ரவ்ாப் யாசம் pūrvāppiyācam, ெப.(n.)

   ெதான்  ெதாட்ட வழக்கம் ( ன்.);; ancient usage or custom;

 manners and customs of former times.

     [Skt. {} → த.  ரவ்ாப் யாசம்]

ர்வாபரம்

 
  ரவ்ாபரம் pūrvāparam, ெப.(n.)

   மண ைன ண ைனக் ரிய மந் ரங்கள்; collection of mantras, used in marriages and funerals.

     [Skt. {}+param → த.  ரவ்ாபரம்]

ர்வார் தம்

 
  ரவ்ார் தம் pūrvārcidam, ெப.(n.)

    ன்ேனார ்ஈட் ய ெபா ள்; ancestral property.

     [Skt. {}+arjita → த. ரவ்ார் தம்]
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ர் கன்

ர் கன் pūrvigaṉ, ெப.(n.)

   அகைவ (வய );  ரந்்தவன்(ேகா ெலா.29);; old man.

     [Skt. {} → த.  ர் கன்]

ர் கசரித் ரம்

 
  ர் கசரித் ரம் pūrvīkasarittiram, ெப.(n.)

   பைழய வரலா  ( ன்.);; ancient history.

     [Skt. {}+caritra → த.  ர் கசரித் ரம்]

ர் கம்

ர் கம் pūrvīkam, ெப.(n.)

   1.  ற்காலம்; antiquity, old times.

   2.  லம் ( ன்.);; origin.

     [Skt. {} → த.  ர் கம்]

ர்ேவாத்தரம்

ரே்வாத்தரம் pūrvōttaram, ெப.(n.)

   1.   ளக்கம்;    செ்சய்  ( த்தாந்தம்);; all

 the circumstances, antecedent and subsequent.

     "அவைனப் ரே்வாத்தரங் கைளக் ேகட் மள ல்" (ேகா ெலா. 30);.

   2. வட ழக் ; north east.

த.வ. ெதாய்வர

     [Skt. {}-tara → த.  ரே்வாத்தரம்]

ர்ேவாத்தர த்
தம்

 
  ரே்வாத்தர த்தம் pūrvōttaraviruttam, ெப.(n.)

    ன்ெனா  ன் மா ப ைக; self- contradiction, inconsistency.

     [Skt. {}+viruddha → த.  ரே்வாத்தர த்தம்]

ர்னீ

 
  ரனீ்  pūrṉīcu, ெப.(n.)

   கம்பளிப் ேபாரை்வ (C.G.);; flannel or woollen covering.

     [U. {} → த.  ரனீ் ]

ரட்டா

ரட்டா  pūraṭṭāti, ெப.(n.)

    ற்ெகா ங்கால் என் ம் இ பத்ைதந்தாம் நாண் ன்; the 25th {}.

     [Skt. {} → த.  ரட்டா ]

ரணக ப்பம்

 
  ரணக ப்பம் pūraṇagaruppam, ெப.(n.)

   எல்லா உ ப் க ம் ெவளித்ேதான்  அைமயப் ெபற்  உடம் ம் நன்னிைல எய்  கா ம் 
நிைலைம;   நிைறந்த க ப்பம்; full term or period of pregnancy. (சா.அக.);.

ரணக ப் ணி

 
  ரணக ப் ணி pūraṇagaruppiṇi, ெப.(n.)

   நிைறமாத ள்ைளத்தாய்ச் ;   நிைற ; woman in advanced state of pregnancy.

     [Skt. {} → த. ரணக ப் ணி]
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ரணகலசம்

 
  ரணகலசம் pūraṇagalasam, ெப.(n.)

ரண ம்பம் பாரக்்க;see {}.

ரண ரகணம்

 
  ரண ரகணம் pūraṇagiragaṇam, ெப.(n.)

    க்ேகாள் பற் ைக; total eclipse.

த.வ. நிைறேகாள்பற்

     [Skt. {} → த.  ரண ரகணம்]

ரண ணம்

 
  ரண ணம் pūraṇaguṇam, ெப.(n.)

    ைமயாக நலமைடதல்; complete cure. (சா.அக.);

ரண ம்பம்

ரண ம்பம் pūraṇagumbam, ெப.(n.)

   மா ைல த ப்ைப த யவற்றால் ஒப்பைன ெசய்  நீர ்நிைறக்கப்பட்ட டம்; pot full of water and 
decorated, used on auspicious occasions.

     " ரண ம்ப ம் ெபாலம்பா  ைகக ம்". (மணிேம.1:44);

த.வ. நிைற டம்

     [Skt. {} → த.  ரணம்+ ம்பம்]

ரண ம்பமரியா
ைத

 
  ரண ம்பமரியாைத pūraṇagumbamariyātai, ெப.(n.)

   நற்காரியங்க க்காக காைமயா ( க் யமா);னவரக் க் த் தரப்ப ம் ம ப் ர ; welcome accorded 
to dignitaries with-{} (usually in a temple);.

     [ ரணம்+ ம்பம்+மரியாைத]

ரணத் ற் க்
யாடல்

 
  ரணத் ற் க் யாடல் pūraṇattiṟpukkiyāṭal, ெப.(n.)

   உட் னின்  உ ைர தன்னிசை்சப்ப  ரித்த ம் ம ப  உட ற் ெகாண்  வந்  ேசரத்்த ம் 
ஆ ய  ட்   பாய்ைக; soul passing from one body to the other. (சா.அக.);

ரணத் வம்

 
  ரணத் வம் pūraṇattuvam, ெப.(n.)

   நிைறவான நிைல; perfection, wholeness.

ரணபாத் ரம்

ரணபாத் ரம் pūraṇapāttiram, ெப.(n.)

   1. 256  றங்ைகயரி  ெகாள் ம் ஏனம் (பாத் ரம்);; a vessel of the capacity of 256. handful of rice.

   2.  ரண ம்பம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த.  ரணபாத் ரம்]

ரண ண்டம்

 
  ரண ண்டம் būraṇabiṇṭam, ெப.(n.)

    வளரச்்  ெபற்ற க ; full grown foetus. (சா.அக.);.

     [ ரணம்+ ண்டம்]
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ரணம ேமகம்

 
  ரணம ேமகம் pūraṇamadumēkam, ெப.(n.)

    க்ேகாள் ேவ பாட் னால் ேநாயாளிைய ெந  நாைளக்  உ டன் ைவத் க் ம் ஒ  வைக 
நீர  ேநாய்; diabetes which does not end the life. (சா.அக.);

     [ ரணம்+ம ேமகம்]

ரணன்

ரணன் pūraṇaṉ, ெப.(n.)

   1.  ணங்கள் நிரம் னவன்; perfect being;

 one perfect in

 all attributes.

   2. கட ள்; God, as the most perfect.

     " ரணன் ன்னர"் ( வரக. ேம . 20);.

   3.  ரத்்த பாடாணம் (சங்.அக.);; a kind of prepared arsenic.

     [Skt. {} → த.  ரணன்]

ரைண

ரைண1 pūraṇai, ெப.(n.)

   1. நிைற ; fullness, perfection.

     " ரைணயாற் ப னாற் க ற்ேறாக் கப் வன ெமல்லாம்" ( ற்.91);.

   2. ெவள் வா, நிைற வா; the tank to the north of a full moon.

   3. ஐம் , ப ன் , உவா என்ற நில  நாள்கள் ( வா.);; the 5th, 10th and 15th titi in a lunar fortnight.

   4. நில ல ற்  ேமல் ேதவரக்ளால் உ வாக்கப்பட்ட வனாலயத் ன் (சமவ சரணத் ன்); 
வடப் ற ள்ள வா  (ேம மந். 1086, உைர);.

     [Skt. {} → த.  ரைண]

  ரைண2 pūraṇai, ெப.(n.)

   ஐயனார ்ேத  ( ங்.);; the consort of {}.

     [Skt. {} → த.  ரைண]

ரைணேகள்வன்

 
  ரைணேகள்வன் pūraṇaiāḷvaṉ, ெப.(n.)

ஐயனார ்( ங்.);;{},

 as husband of {}.

     [Skt. {} → த.  ரைண+ேகள்வன்]

ரத் ரயம்

ரத் ரயம்  pūrattirayam,

ெப.(n.);

   கைண ( ரம்);,  ற் ளம் ( ராடம்);,  ற்ெகா ங்கால் ( ரட்டா ); என்ற ண் ன்கள் ( தான. 
ணா ண. 13, உைர);; the 11th, 20th and 25th naksatras.

     [Skt. {} → த.  ரத் ரயம்]
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ரா

ரா1 pūrā,  .ெப.எ.(adj.)

   1.  வ மான; complete, full, whole.

   2.  வ ம்; fully, completely.

     [U. {} → த.  ரா]

  ரா2 pūrā, ெப.(n.)

ராச க்கைர (C.G.); பாரக்்க;see {}.

     [U. {} → த.  ரா]

ராக்ைக

 
  ராக்ைக pūrākkai, ெப.(n.)

   ைகேதரந்்தவன் ( ன்.);; expert.

     [U. {} → த.  ரா+ைக]

ராக்ைககாரன்

 
  ராக்ைககாரன் pūrākkaikāraṉ, ெப.(n.)

ராக்ைக பாரக்்க;see {}.

     [U. {} → த.  ரா+ைககாரன்]

ராசரக்்கைர

 
  ராசரக்்கைர pūrācarkkarai, ெப.(n.)

ரா ச க்கைர பாரக்்க;see {}.

     [U. {} → த.  ரா+சரக்்கைர]

ராச க்கைர

 
  ராச க்கைர pūrācarukkarai, ெப.(n.)

   ப ப் ச ்ச க்கைர; fine brown sugar. (சா.அக.);

     [ ரா+ச க்கைர]

ராடம்

ராடம் pūrāṭam, ெப.(n.)

    ற் ளம் என் ம் இ பதாம் நாள் ன்; the 20th naksatra.

     [Skt. {} → த.  ராடம்]

ராடமா

 
  ராடமா  pūrāṭamācu, ெப.(n.)

   பால்ெவளி மண்டலம் ( ன்.);; galaxy, the milky way.

     [Skt. {} → த.  ராட+மா ]

வம்

வம் pūruvam, ெப.(n.)

   1. பழைம; antiquity, oldness.

     " வ வ ரநா ப் ேபார ் ைளத் " (ேச . கத் . 37);.

   2.  ழக் ; east.

     [Skt. {} → த.  வம்]
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வாசாரியர்

வாசாரியர ்pūruvācāriyar, ெப.(n.)

   1. பைழய சமயாசாரியர;் religious preceptors of ancient times.

     " வாசாரியரக்ள் ேபாத ம ட்டானங்கள்" (உபேதசரத். 72);.

   2. பண்ைடய லா ரியர ்( . .8);; ancient authors.

     [Skt. {} → த.  வ+ஆசாரியர]்

ைர

ைர pūrai, ெப.(n.)

   1. நிைற  (யாழ்.அக.);; fullness.

   2. ேபா ய ; sufficiency.

     "மாதரக்  ேடாதகப் ெபாய் லா ம் ைல னிப் ைரகாண்" (தா . ெபான்ைனமாத. 40);.

   3.  ; end, finish.

     " த் னிப் ைர ட வைமயாேதா" ( ப் . 879);.

   4. இன்ைம( ன்.);; nothingness, naught.

   5. உதவாக் கைர; worthless person or thing.

     "அமரரி ைர ய சயெம ன ள்பாட" ( ப் .593);.

     [U. {} → த.  ைர]

ெப லம்

ெப லம் pegulam, ெப. (n.)

    ; a large number or quantity.

     "அம்  ெப லந் ெதா த் " (பாரத.ப ேனழாம்.73);.

     [Skt. bahula → த. ெப லம்]

ெபட் ல்

 
 ெபட் ல் peṭṭil, ெப.(n.)

   நரம் க் க  வைக; fiddle.

     [E. fiddle → த. ெபட் ல்]

ேபசரா

 
 ேபசரா pēcarā, ெப.(n.)

    யற்ற ற் ர;் uninhabited village.

     [U.{}-ciradh → த. ேபசரா]

ேபசரி

 
 ேபசரி pēcari, ெப.(n.)

   ைவரக்கற்கள் ப த்த ப ம் அத ள் இைணந்த  வைளய ம் ெகாண்ட ஒ  வைக க் த் ; a 
kind of nose jewel studded with (eight); diamonds and a ring attached to it.

     [U. {} → த. ேபசரி]

ேபசன்லா

ேபசன்லா  pēcaṉlāṭu, ெப.(n.)

   1.  லா ; a kind of confection-ball of green pulse.

   2. கடைலமாவாற் ெசய்த பணியார ண்ைட (இந் பாக.308);; a kind of confection-ball of bengalgram.

     [Mhr. {} + த. லா .]
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ேபசா

 
 ேபசா pēcā, ெப.(n.)

   மட்டமான தர ைடய ; low quality.

     [U. {} → த. ேபசா]

ேபசா யாச் யம்

 
 ேபசா யாச் யம் pēcāviyācciyam, ெப. (n.)

   அ ப்பைட ல்லாத வழக் ; groundless or vexatious suit.

     [Skt. {} → த. ேபசா யாச் யம்]

ேபசா -தல்

ேபசா -தல் pēcāṟudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   இைளப் தல் (இ.வ.);; to become wearied.

     [Skt. {} → த. ேபசா -,]

ேப ராக் ராமம்

 
 ேப ராக் ராமம் pēcirākkirāmam, ெப.(n.)

    ப் ல்லாத ஊர ்(C.G.);; uninhabited village.

     [U. {} → த. ேப ராக் ராமம்]

ேப

ேப  pēsugisudi, ெப.(n.)

   1. வரி; tax, tribute.

   2. ெப நிலக் ழார ்கட் ம் வரி; rent payable to government by the owners of permanently settled estates.

     [U. {}-kist → த. ேப .]

ேபட்டா

ேபட்டா pēṭṭā, ெப.(n.)

   1. தைலப்பாைக; turban.

   2. பட் ம் ப த் ம் கலந்  ெநய்த தைலக் டை்டத் ணி (G.Sm.D.I.i:266);; turban cloth woven of silk and 
cotton.

     [H. {} → த. ேபட்டா]

ேபட்

 
 ேபட்  pēṭṭi, ெப.(n.)

   ேநரக்ாணல்; interview, audience.

     [U. {} → த. ேபட் ]

ேபட்

ேபட் 1 pēṭṭu, ெப.(n.)

   1. படை்டக்கைர; stripe, broad border.

   2. சர ( இ.வ.);; string, as of a necklace. waist- cord containing more than one strand.

     [Te. {} → த. ேபட் ]

 ேபட் 2 pēṭṭu, ெப.(n.)

    தல் இைழகைளக் ெகாண்  ெநய்யப்ப ம் வ வைமப் ; pattern or design woven with extra warp threads.
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ேபட்ைட

ேபடை்ட1 pēṭṭai, ெப.(n.)

   1. நகரப்் றங்களில் ஏைழ மக்கள் வ க் ம் வச  ைறந்த ப ; area or locality (of a town);.

     'எங்கள் ேபடை்டக்ேக வந்  தகரா  ெசய் றாயா

   2. நகரத் ற்க ேக ம் சந்ைத (யாழ்.அக);; market-place near a town.

   3. பயண ( ரயாண); வண்  தங் டம்; caravanserai.

     [Skt. {} → Mhr.{} → த. ேபடை்ட]

 ேபடை்ட2 pēṭṭai, ெப.(n.)

   1.  ப் ட்ட ஊர்  அல்ல  ெதா ல் நிைறந்  காணப்ப ம் ப ; locality where a particular kind of vehicle 
or work is found in large numbers.

     'வண் ப் ேபடை்ட'.

     [ேபடை்ட1 → ேபடை்ட]

ேபடம்

ேபடம் pēṭam, ெப.(n.)

   1. ெவள்ளா  (யாழ்.அக.);; goat.

     [Skt. {} → த. ேபடம்]

ேபத்வரி

 
 ேபத்வரி pētvari, ெப.(n.)

   நகைரய த்த ஊ க்  வாங் ம் வரி (R.T.);; a tax on a suburban village.

     [Mar. {} → த. ேபத்+வரி]

ேபதகம்

ேபதகம் pētagam, ெப.(n.)

   1. மனேவ பா ; difference, disagreement, variance, discord.

   2. தன்ைம ேவ பா ; change; tranformation.

     "உ ைர மாய்த்ேதா ேபதகம் ரி ர"் ( ற்றா. தல. த மசா. 118);.

   3. கபடம் (வஞ்சைன); (இ.வ.);; deceit.

     [Skt. {} → த. ேபதகம்]

ேபதகன்

ேபதகன் pētagaṉ, ெப.(n.)

   1. க த்  ேவ பட்டவன்; one who is disaffected.

     "ேபதகனான தாம  ெளய்தா" (பாரத. வாரணா. 103);.

   2.  ன்  வைகக் கலப்  இனத்ைதச ்சாரந்்தவன்; one belonging to any of the three mixed castes.

     " ன்னா ய ம்ைம ெகாள்ேதகைர" (கந்த . காமதக. 18);.

     [Skt. {} → த. ேபதகன்]

ேபத த்தாந்தம்

 
 ேபத த்தாந்தம் pētasittāndam, ெப.(n.)

   இ ம் ஒளி ம் ேபால ஆத ம் வ ம் இரண்டா க் ெமன்ற ெகாண்  (சங்.அக.);; the doctrine 
that the Supreme Being and the individual Soul exist as two different entities, as light and darkness.

     [Skt. {} → த. ேபத த்தாந்தம்]
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ேபதைசவம்

ேபதைசவம் pētasaivam, ெப.(n.)

    வனியம் (ைசவம்); ப னாற ள் ங்க சங்கமபத்  ண்  வைன உ வமாக ம் 
அ வமாக ம் அ வமாக ம் ஊழ் த்தால் ேப  ட் ெமனக் ம் சமயம்; a {} sect which holds 
that the path of salvation lies through worship of {}, guru and devoties, and meditation and {} in His triple aspect of uruvam, 
aruvam and aru-v-uruvam one of 16 {}.

     [Skt. {} → த. ேபதைசவம்]

ேபதப்ப -தல்

ேபதப்ப -தல் pēdappaḍudal,    2௦ ெச. . .(v.i.)

   1. ேவற் ைமப்ப தல்; to disagree, to be discordant.

   2. மயங் தல்; to be bewildered.

     "ேபதப் ப ன்ற ேபைத ரக்ாள்" (ேதவா. 30,7);.

     [ேபதம்+ப -தல்]

ேபதம்

ேபதம் pētam, ெப.(n.)

   1. ேவ பா  ( வா.);; difference, dissimilarity.

   2. மனமா ைக; disagreement, variance, disaffection.

   3.  ரண்பா ; diversity, variety.

     " த நின்ற ேபதங்கள்" (கம்பரா. கடறா . 74);.

   4.  ரி  ( ன்.);; modification, alteration.

   5. இணக்க ன்ைம ( ன்.);; incongruity, inconsistency.

   6.  ெதான்றற்  இல்லாத ஏற்றம்; distinctive merit.

     'சம கள் ேபதங்கள் ெசால் ப் தற் ம் ரான்' ( வ்.  வாய். 4.2:4);.

   7. ப ப் ; subdivision, sect. division.

   8. நால்வைக வ க ள் ஒ வரக்் ெகா வர ்பைக ண்டாக் ம் ெந  ( வக. 747, உைர);; policy of division 
or sowing discord among confederates, one of four kinds of

   {}. 9. ( கதேபதம்,  சா ேபதம்,  சா ேபதம் என்ற);  ன்  வைக ேவ பா  (ேவதா.  . 27, 
உைர);; difference, of three kinds, viz. {}.

ேபத -த்தல்

ேபத -த்தல் pētalittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. மா தல்; to vary, alter, change in form, appearance or nature;

 to be estranged.

   2. ேவற் ைமப்ப தல் ( ன்.);; to be different; to differ.

நிறம் ேபத க் ற .

   3. மனம் ழம் தல்; to be discouraged, agitated or dismayed.

ணி னி ைடந்  வா ப் ேபத த் ரங்  வாரக்ள் (சங்.அக.);.

     [Skt. {} → த. ேபத -த்தல்]

ேபதவாதைசவம்

ேபதவாதைசவம் pētavātasaivam, ெப.(n.)

   அகச ்சமயமாற ள் இைறவன ளால் மலம் நீங் ெமன் ம் த்த நிைல ல் இைறவ ம் ஆத ம் 
(ஆதன்); தைலவன் தைல  ேபால் வெரன் ங் ம் சமயம் ( . .11, 5,  வஞா.);; a Saiva sect which holds 
that the soul gets rid of corruption by the grace of God and that even in the state of emancipation it bears to God the relation 
of the beloved to the lover, one of six aka-c-camayam.

     [Skt. {} → த. ேபதவாதைசவம்]
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ேபதவாதம்

 
 ேபதவாதம் pētavātam, ெப.(n.)

   ஆதனின் தைலவ க்  ( ேவ ரரக்் ); ேவற் ைம ங் ெகாள்ைக; doctrine of the quality of the universe 
and the Supreme Soul opp. to {}.

     [Skt. {} → த. ேபதவாதம்]

ேபதனம்

ேபதனம் pētaṉam, ெப.(n.)

   1. எட்  க மத ்ெதான் ம் மக்க ள் ேவற் ைம ைளப்ப  மான கைல; magic art of causing discord 
between persons, one of {}-karumam.

   2. மாைழைய ெதான்றாக மாற் ம் கைல; the art of transmutation.

   3. பன்  (சங்.அக.);; hog.

     [Skt. {} → த. ேபதனம்]

ேபதாேபதம்

ேபதாேபதம் pētāpētam, ெப.(n.)

   1. ேவற் ைம ம் ஒற் ைம ம்; similarity and dissimilarity, agreement and disagreement.

     [Skt. {} → த. ேபதாேபதம்]

ேபதாேப

ேபதாேப  pētāpēti, ெப.(n.)

   ேபதாேபத த்தாந்த ைடேயான் ( வ். சச்ந்.1,வ்யா. பக். 9);; follower of the {} school of philosophy.

     [Skt. {} → த. ேபதாேப ]

ேபதானா

ேபதானா pētāṉā, ெப.(n.)

   1.  ைம மா ைள; quince.

   2.  ைம மா ைள ைத; quince seed.

     [U. {} → த. ேபதானா]

ேப

ேப 1 pēti, ெப. (n.)

   1.  ரிப்ப ; that which divides, detaches or separates.

   2.  ரிந்தவன் (ேபதமானவன்); (யாழ்.அக.);; one who is estranged.

   3. இதளியம் (அக.நி);; mercury, quicksilver.

   4. க சச்ல்; diarrhoea, purging.

   5. கக்கல் க சச்ல்; cholera.

   6.  டைலத் ப் ர  ெசய் ம் க சச்ல் ம ந்  (ேப ம ந் ); ( ன்.);; purgative, cathartic.

     [Skt. {} → த. ேப ]

 ேப 2 pētittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. மா ப தல்; to change, vary, differ.

     "ேப யா ன்ப ெவள்ளத்ைத" ( வ். ெபரிய . 4,3:2);.

   2. ெக தல் (யாழ்.அக.);; to degenerate, deteriorate.

   3. உைடதல்; to be broken, interrupted, frustrated.

   4. க சச்லா தல் ( ன்.);; to purge.

   5.  ழம் தல் (சங்.அக.);; to become confused.

   6. மனம் மா பா தல் (யாழ்.அக.);; to become changed in mind.
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ேப க் க்ெகா -
த்தல்

ேப க் க்ெகா -த்தல் pētikkukkoḍuttal,    4 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. க சச்ல் ம ந்  ெகா த்தல் ( ன்.);; to administer a cathartic.

   2. அசச் ண்டாக் தல்; to terrify, cause fear.

     [Skt. {} → த. ேப  → ேப க் +ெகா -த்தல்]

ேப கட்டல்

 
 ேப கட்டல் pētigaṭṭal, ெப.(n.)

   ேப யாதைல நி த்தல்; to stop motion. (சா.அக.);

ேப த் நட-த்தல்

ேப த் நட-த்தல் pētittunaḍattal,    3 ெச.  ன்றா .(v.t.)

   நா  மா பட்  ஓ தல்; variation or deviation in the beating of pulse. (சா.அக.);

     [ேப +அத் நட-த்தல்]

ேப பண் -தல்

ேப பண் -தல் bēdibaṇṇudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ப் ர  ெசய்தல்; to cause purging. (சா.அக.);

     [ேப +பண் -தல்]

ேப ம ந்

 
 ேப ம ந்  pētimarundu, ெப.(n.)

   க சச் க் க் ெகா க் ம் ம ந் ; a medicine given for cleansing the bowels cathartic purgative. (சா.அக.);

     [ேப +ம ந் ]

ேப மாத் ைர

 
 ேப மாத் ைர pētimāttirai, ெப.(n.)

   க சச்ல் மாத் ைர; pills causing motions. (சா.அக.);

     [ேப +மாத் ைர]

ேப யா

 
 ேப யா  pētiyākumūli, ெப.(n.)

   க சச்ைல ண்டா ம் சரக் ; anything that

 causes motions such as.

வைத,ேநரவ்ாளம், நிலாவைர ேபான்றைவ. (சா.அக.);

ேப

 
 ேப  pēturu, ெப.(n.)

   இராயப்பர ்என்ற த்தவப் ெபரியார;் St. Peter.

ேபப்பர்

ேபப்பர ்pēppar, ெப.(n.)

   1. தாள்; paper.

   2. ெசய் த்தாள் (இக்.வ.);; news paper.

     [E. paper → த. ேபப்பர]்

ேபபந்

ேபபந்  pēpandu, ெப.(n.)

   1. ஒ ங் ன்ைம; being without order confusion, irregular.

   2. கட் க் காவ ன்ைம; insecurity.

     [U. {} → த. ேபபந் ]
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ேபபரவ்ா

 
 ேபபரவ்ா pēparvā,  .ெப.எ.(adj.)

   கவனக் ைறவான (C.G.);; careless, headless, negligent.

     [U. {} → த. ேபபரவ்ா]

ேபபாக்

 
 ேபபாக்  pēpākki, ெப.(n.)

    ன்ைம (C.G.);; out right settlement, payment in full.

     [U. {} → த. ேபபாக் ]

ேபமாலம்

 
 ேபமாலம் pēmālam, ெப.(n.)

    டன்; simpleton, foolish, fellow.

     [U. {} → த. ேபமாலம்]

ேபரீ

ேபரீ  pērīcu, ெப.(n.)

   1. கணக் ன் ெமாத்தத் ெதாைக; total or aggregate of an account.

   2. பட்டாதார ்அல்ல  ஊரார ்கட் ம் ெமாத்தவரி; total amount of a revenue assessment.

     [U. {} → த. ேபரீ .]

ேபலம்

ேபலம் pēlam, ெப.(n.)

   1.  ைத; testicle.

   2.  பங் ; small portion or share.

   3. ேபா தல்; going.

     [Skt. pela → த. ேபலம்.]

ேபலா

 
 ேபலா pēlā, ெப.(n.)

    ண்ணவைக; a kind of cup.

சந்தனப் ேபலா.

     [U. {} → த. ேபலா.]

ேபவார்

ேபவார்  pēvārcu, ெப.(n.)

   1.  றங்கைட யற்றவன்; one who is without an heir or representative, one who has no one to claim as his relation or to 
inherit his property.

   2. ேகட்பாரற்ற ெபா ள்; unclaimed property.

   3. பயனற்ற தன்ைம; worthless- ness.

     "அவ்ேவைல ேபவாரச்ா க் ற ".

     [U. {} → த. ேபவார் .]
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ேபனா

 
 ேபனா pēṉā, ெப.(n.)

   ைமேதாய்த்  எ ங் க ; pen, quill.

த.வ.  வல்

     [E. pen → த. ேபனா.]

ேபனாகத்

 
 ேபனாகத்  pēṉākatti, ெப.(n.)

    கத்  வைக; pen knife (pond.);.

     [E. pen → த. ேபனாகத் .]

ைபக்ேக

 
 ைபக்ேக paikā, ெப.(n.)

   பணம் (P.T.L.);; money.

     [T. paikam → த. ைபக்ேக.]

ைபசல்

ைபசல் paisal, ெப.(n.)

   1. வழக்  த ய வற் ன் ரம்ானம்; decree, judgment, decision, settlement of a quarrel, settlement of a debt.

   2. 1801ஆம் ஆண்  ெசன்ைனத் ைரத்தனத்தாராற் ெசய்யப்பட்ட நிலவரித் ட்டம்; original settlement, 
assessment fixed at the time of the original settlement, assessmnet fixed at the time of the original survey in Madras, 
generally about the year 1801.

   3. இறத்தல்; die.

     "ஆள் ைபசல்" (உ.வ.);.

த.வ.  ர்

     [U. {} → த. ைபசல்.]

ைபசல்கம்

 
 ைபசல்கம்  paisalkammi, ெப.(n.)

    ைள க் ைறவால் ஏற்ப ம் வரிக் ைறப் ; partial remission of revenue on account of scanty crop.

     [U. faisal+ → த. ைபசல்கம் .]

ைபசல் ர்ைவ

 
 ைபசல் ரை்வ paisaltīrvai, ெப.(n.)

    ரை்வ ட்டப்ப த் ய காலத் ல் ஏற்பட்ட நிலவரி; rate of assessment fixed on each field at the time of the first 
settlement.

     [U. faisal+ → த. ைபசல் ரை்வ.]

ைபசல்நாமா

 
 ைபசல்நாமா paisalnāmā, ெப.(n.)

   எ த்  லமான ரப்் ; written order or award.

     [U. faisal → த. ைபசல்நாமா.]
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ைபசல் ல்வரி

 
 ைபசல் ல்வரி paisalpulvari, ெப.(n.)

   ேமய்சச்ற் ல் க்  இ ம் ரை்வ; fixed grazing tax or cess.

     [U. faisal → த. ைபசல் ல்வரி.]

ைபசல்சாச்

 
 ைபசல்சாச்  paisalsāsti, ெப.(n.)

   கணக் த் ரை்வக்  அ கமாக தண்டப்ப ம் வரி; any payment levied over and above the {}.

     [U. faisal+{} → த. ைபசல்சாச் ]

ைபசா

ைபசா1 paicā, ெப.(n.)

   1. ைப பாரக்்க;see {}.

   2. காலணா; quarter anna.

   3.  ல்லைற; copper change.

     [U. {} → த. ைபசா.]

 ைபசா2 paicā, ெப.(n.)

ைபதா பாரக்்க;see {}.

     [U. {} → த. ைபசா.]

ைபசாசசத் வம்

ைபசாசசத் வம் paisāsasattuvam, ெப.(n.)

   ெபண் ர  பத் சத் வங்க ள் ஒன்  (ெகாக்ேகா.4, 24);; a quality of woman, one of pattu-cattuvam.

     [U. {} → த. ைபசாசசத் வம்.]

ைபசாச ரம்

 
 ைபசாச ரம் paisāsasuram, ெப.(n.)

   ஒ வைகக் காய்சச்ல் ேநாய்; a kind of fever.

     [U. {} → த. ைபசாச+ ரம்.]

ைபசாசத் த்

 
 ைபசாசத் த்  paicācattutti, ெப.(n.)

   ேபய்த் த் ; a kind of abutilon (சா.அக.);.

த.வ. காட் த் த்

ைபசாசத் ம் லா

 
 ைபசாசத் ம் லா paicācattumbulā, ெப.(n.)

   ேபய்த் ம் லா; a plant (சா.அக.);

த.வ. காட் த் ம் லா

     [ைபசாசம்+ ம் லா.]

ைபசாசத் ம்ைப

 
 ைபசாசத் ம்ைப paicācattumbai, ெப.(n.)

   ேபய்த் ம்ைப; wild tumbai plant (சா.அக.);.

த.வ. காட் த் ம்ைப
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ைபசாசத் ரிதம்

 
 ைபசாசத் ரிதம் paicācaddūridam, ெப.(n.)

ேப மத்ைத பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

த.வ. காட் மத்ைத

ைபசாசநிைல
ைபசாசநிைல paicācanilai, ெப.(n.)

ைபசாசம்1-2 பாரக்்க;see paisasam1-2.

ைபசாசெநல்

 
 ைபசாசெநல் paicācanel, ெப.(n.)

   மைலெநல்; paddy grown in mountains (சா.அக.);.

த.வ. காட் ெநல்

     [ைபசாசம் + ெநல்.]

ைபசாசப் ணர்ச்

ைபசாசப் ணரச்்  paicācappuṇarcci, ெப.(n.)

   1. ெபண் ங் ம்ேபா  அல்ல  மயங் க் டக் ம்ேபா  ணரத்ல்; having sexual connection with a woman 
while she is sleeping or un consiousness.

   2. வலக்காரமாய் அல்ல  ஒப் த ல்லா  கல  ெசய்தல்; seducing a woman by force or without her consent.

   3. ெகாக்ேகாக 64  ைளயாட் களில் ஒன் ; one of the 64 postures of sexual intercourse with a woman as 
described in erectic science called kokkogam compiled by kokkogamuni (சா.அக.);.

த.வ. இயல்பலாத ணரச்் , ெப ந் ைண

     [Skt. paisasa → த. ைபசாசம்+ ணரச்் .]

ைபசாச

 
 ைபசாச  paicācapūmi, ெப.(n.)

   ெதான்மங்கள் ம் நிலங்க ெளான்  (அ . ந்.);; one of the mythological divisions of the world.

     [Skt. {}+ → த. ைபசாச .]

ைபசாசம்

ைபசாசம்1 paicācam, ெப.(n.)

   1. ேபய்; devil, goblin.

   2.  ல்ேலார ்நிைல நால் வைக ள் ஒ  காைல நிைலயாக ஊன்  ஒ காைல மடக்  நிற் ம் நிைல 
( ங்.);; position of an archer in which one leg is held straight and the other bent, one of four {}.

   3. எண் வைக மணங்க ள் ன்றாள், களித்தாள்,  த்தாள், இ ந்தவள் த ய மகளிைரச ்ேச ம் 
மணம்; a form of sexual dealing in which a man embraces a sleeping or intoxicated woman or a woman older than himself 
or of a lower caste as

 prevailing among the {}.

த.வ.  தம்

     [U. {} → த. ைபசாசம்.]

 ைபசாசம்2 paicācam, ெப.(n.)

   1. இ ம்  (சங்.அக.);; iron.

   2. ேபய்; devil. (சா.அக.);.

     [U. {} → த. ைபசாசம்.]

961

www.valluvarvallalarvattam.com 18397 of 19068.



ைபசா

ைபசா 1 paicāci, ெப.(n.)

   1. வடத ழ் எனப்பட்ட ரா த ெமா ன் ைள ெமா  ( . .பா .2, மைறஞா.);;{}

 a prakrit dialect.

   2. சடாமாஞ் ; spikenard.

   3. ெபண் சா ; she-goblin.

     [U. {} → த. ைபசா .]

 ைபசா 2 paicāci, ெப.(n.)

   சடாமாஞ் ; a kind of medicinal grass valerian or Indian spinard (சா.அக.);.

ைபசாத் ம்

 
 ைபசாத் ம்  paicāttumbuli, ெப.(n.)

    ம்பரவா ; a plant (சா.அக.);.

ைபசார்

 
 ைபசார ்paicār, ெப.(n.)

   கா ல் அணி ம் ேசா  ( ன்.);; slippers, Indian shoes.

த.வ. அ ைத அரணம்

     [U. {} → த. ைபசார.்]

ைப

 
 ைப  paisu, ெப.(n.)

   பால் (சங்.அக.);; milk.

     [U. payas → த. ைப .]

ைப ன்யம்

ைப ன்யம் paisuṉyam, ெப.(n.)

   இவறன்ைம (உேலாபம்);; miserliness.

     "ைப ன்ய பண் னர"் (பா .28, அ யவர)்;.

த.வ. இவறற்றன்ைம

     [Skt. {} → த. ைப ன்யம்.]

ைபத் யக்காரத்த
னம்

 
 ைபத் யக்காரத்தனம் paittiyakkārattaṉam, ெப.(n.)

    டத்தனம்; the state of being imbecile (சா.அக.);.

ைபத் யக்காரன்

 
 ைபத் யக்காரன் paittiyakkāraṉ, ெப.(n.)

    த்தம் த்தவன்; a mad or insane man (சா.அக.);.

த.வ. ேகாட்

ைபத் யங்காரி

 
 ைபத் யங்காரி paittiyaṅgāri, ெப.(n.)

    ைக ைல; tobacco (சா.அக.);.
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ைபத் யசச்ாைல

 
 ைபத் யசச்ாைல paittiyaccālai, ெப.(n.)

    த்தரச்ாைல; dark house (சா.அக.);.

     [ைபத் யம் + சாைல.]

ைபத் யச் ரம்

 
 ைபத் யச் ரம் paittiyaccuram, ெப.(n.)

    த்தத் னால் ெவ ைய ண்டாக் ேமார ்வைகக் காய்சச்ல்; a kind of fever brought about by excess of bile 
humour causing perplexity of mind or madness which is due to the billious affection (சா.அக.);.

     [ைபத் யம் +  ரம்.]

ைபத் யநா

ைபத் யநா  paittiyanāṭi, ெப.(n.)

   1.  த்தநா ; pulse indicating the bile humour; bilious condition indicated by pulsation.

   2. ேகாட் க்காரரின் நா  நைட; the pulsation indicating insanity (சா.அக.);.

     [ைபத் யம் + நா .]

ைபத் யநீக்

 
 ைபத் யநீக்  paittiyanīkki, ெப.(n.)

   ேகாட் ைய நீக்  ைககள்,  ள ,  த் ரத்ைத, ேகாட்டம், அ ம ரம்,  ரந் நாகம்,  லா சச் 
ேவர,்  ரகம், காட் ச ் ரகம்,  ளப் ச ் ரகம், ெகாத் மல் , ெசங்க , ெவண் வைத ேவர,் 

ங் மப் , அட் ப் , கல் ப் ; drug that alleviate insanity (சா.அக.);.

     [ைபத் யம் + நீக் .]

ைபத் யப் லப்ப
ம்

 
 ைபத் யப் லப்பம் paittiyappulappam, ெப.(n.)

   ெவ ப் தற்றலான ைளக் ேகாளா ; delirium (சா.அக.);.

த.வ. ெவ ப் லம்பல்

     [ைபத் யம் +  லப்பம்.]

ைபத் யப் லம்ப
ல்

 
 ைபத் யப் லம்பல் paittiyappulambal, ெப.(n.)

    தற்றல்; raving (சா.அக.);.

     [ைபத் யம் +  லம்பல்.]

ைபத் யம்

 
 ைபத் யம் paittiyam, ெப.(n.)

    த்தமான  தைல ன் ேமேல  ெச க்ைக (அகங் காரத்ைத); எ ப்  வ னால் அ மயக்கம் 
( ரைம); ேதான்  மனம் ட் க் த்தா  ெவளிவந்  சா  ெகாண்டவன்ேபால் ரி ம் ஒ  வைக 
ேநாய்; a mental affection causing a disordered intelect and furiousness due to action of bile entering the brain (சா.அக.);.

த.வ. மனேநாய், ெதரள்

     [Skt. paittiya → த. ைபத் யம்.]

ைபத் யமான

ைபத் யமான paittiyamāṉa, ெப.எ. (adj.)

   1.  த் க்ெகாண்ட; rabid.

   2 ைபத் யங் ெகாண்ட; mad (சா.அக.);.
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ைபத் ய றக்
ேவான்

 
 ைபத் ய றக் ேவான் paittiyamiṟakkuvōṉ, ெப.(n.)

   ைபத் ய ேநாையத் ரப்்ேபான்; a specialist in the treatment of insanity - Alienist (சா.அக.);.

     [ைபத் யம் + இறக் ேவான்.]

ைபத் ய றங்கல்

 
 ைபத் ய றங்கல் paittiyamiṟaṅgal, ெப.(n.)

    த்தம் ைறதல்; reduction of bile humour;

 reduction of madness (சா.அக.);.

     [ைபத் யம் + இறங்கல்.]

ைபத் யேமகம்

 
 ைபத் யேமகம் paittiyamēkam, ெப.(n.)

    த்தேமகம்; mega disease due to vitiation of bile humour (சா.அக.);.

     [ைபத் யம் + ேமகம்.]

ைபத் யேராகம்

ைபத் யேராகம் paittiyarōkam, ெப.(n.)

   1. மனேநாய், ேகாட் ; a disease, lunacy, insanity and other mental disorders are due to want of mental equilibrium.

   2.  த்த மயக்கம்; giddiness.

   3. தைல ற்றல்; vertigo (சா.அக.);.

த.வ. மனேநாய், ெதரள்

ைபத் ய காரம்

 
 ைபத் ய காரம் paittiyavikāram, ெப.(n.)

    த்தத்தால் அைட ம் மா தல்; change in attitude and character due to insanity (சா.அக.);.

த.வ. ெவ மாற்றம்

ைபத் யன்

 
 ைபத் யன் paittiyaṉ, ெப.(n.)

   ேகாட் க்காரன்; madman.

த.வ. ேகாட்

     [Skt. paittiyam → த. ைபத் யன்.]

ைப

 
 ைப  paidirudi, ெப.(n.)

   ெகா ச ்சம்பங் ; sampac creeper (சா.அக.);.

ைப ள்

 
 ைப ள் baibiḷ, ெப.(n.)

    த்தவர ்ேவதாகமம்; bible.

     [E. bible → த. ைப ள்.]
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ைப லவாதம்

ைப லவாதம்1 paipīlavātam, ெப.(n.)

   அ பத்  நா  கைல ள் எ ம்  த ய உ ரிகளின் ெமா கைள அ ம் கைல (யாழ்.அக.);; the art 
of upwards one of {}-kalai.

     [Skt. pai-pila-{} → த. ைப லவாதம்.]

 ைப லவாதம்2 paipīlavātam, ெப.(n.)

    வாதம்; a system of meta physics.

     [Skt. {} → த. ைப லவாதம்.]

ைப காவாதம்

ைப காவாதம் paipīlikāvātam, ெப.(n.)

ைப லவாதம்1 பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. ைப காவாதம்.]

ைபமா

ைபமா  paimācu, ெப.(n.)

   19ஆம் ற் றாண் ல் ஆங் ேலயரக்ளால் இந் யா ற் ெசய்யப்பட்ட நிலவள ; land measure-ment made 
early in the nineteenth century by the British in India.

     [U. {} → த. ைபமா .]

ைபமா தார்

 
 ைபமா தார ்paimācutār, ெப.(n.)

   நிலவள  ெசய் ம் அ வலர;் surveyor.

     [U. {} → த. ைபமா தார.்]

ைப லவாதம்

ைப லவாதம் paimūlavātam, ெப.(n.)

   1. எ ம் களின் ேபசச் தல்; a science studying the language of ants.

   2.  லவாதம்; a system of philosophy amongst ancients (similar to Epicurean philosophy); about the theory of atoms 
and atomic nature (சா.அக.);.

ைபரவம்

ைபரவம் pairavam, ெப.(n.)

   1. ெகா ைமத் தன்ைம ( ன்.);; terribleness.

   2. அசச்ம் ( ன்.);; dread, awe, fear.

   3.  வசமய வைக; a subdivision of Saiva religion.

   4. ெசவ்வ யாழ்த ் றங்க ள் ஒன்  ( ங்.);; an ancient secondary melody-type of {} class.

     [Skt. bhairava → த. ைபரவம்.]

ைபரவன்

ைபரவன் pairavaṉ, ெப.(n.)

   1.  வத் ேமனிக ள் ஒ வரான ைவரவக் கட ள்; a manifestation of Siva.

   2. நிசாதனக் ம் இ லப் ( த் ரப்); ெபண் க் ம் றந் தவன்; man born of a {} and a {} woman.

     " ன்னவரம்ா  நிடாதைனப் ணரப் றந்தவன் ைபரவெனன்பான்" ( த. வமான். 12, 31);.

     [Skt. bhairava → த. ைபரவன்.]

ைபர

ைபர  pairavi, ெப.(n.)

   1. ெகாற்றைவ;{}.

     "ைபர  யகம்ப யேர" (தக்கயாகப். 431);.

   2. ஒ  வைகப்பண்; a specific melody type (பரத. இராக.56);.

த.வ. காளி

     [Skt. bhairavi  → த. ைபர .]
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ைபரா

 
 ைபரா  pairāki, ெப.(n.)

   வடநாட் த் ற ; asceticpilgrim from North India.

த.வ.  ற

     [U. {}  → த. ைபரா .]

ைபல்வான்

 
 ைபல்வான் pailvāṉ, ெப.(n.)

   மற்ேபார ்ெசய்ேவான்; athlete, wrestler, pugilist.

த.வ. மற்ேபாராளன்

     [U. {} → த. ைபல்வான்.]

ெபாக் சக்காரன்

ெபாக் சக்காரன் pokkisakkāraṉ, ெப. (n.)

   1. க லத் ன் ெபா ப்பாளி; treasurer.

   2. ெப ந்தனக்காரன் (யாழ்.அக.);; rich man.

த.வ. கா க்கைடக்காரன்

     [Skt. pokkisam → த. ெபாக் சம்+காரன்.]

ெபாக் சம்

ெபாக் சம் pokkisam, ெப.(n.)

   1. அர க் க லம்; treasury.

   2. க லேவைல பாரக்் ம் பணி; office of a treasurer.

     "ெபாக் சம் த் ளப்ப ள்ைள' (I.M.P.Rd.);.

ெபாக் சசாைல

 
 ெபாக் சசாைல pokkisasālai, ெப.(n.)

   ெபா டக்ளின் ேசம டம்; treasury.

     [Skt. pokkisam.]

ெபாக் சதார்

 
 ெபாக் சதார ்pokkisatār, ெப.(n.)

ெபாக் சக்காரன் (இக்.வ.); பாரக்்க;see {}.

த.வ. ெப ந்தனக்காரர்

     [Skt. pokkisam.]

ெபாக் சப்ெபட்

 
 ெபாக் சப்ெபட்  pokkisappeṭṭi, ெப.(n.)

   பணம் த யன ைவக் ம் ேபைழ ( ன்.);; chest for money and other valuables.

த.வ. பணப்ெபட்

     [Skt. pokkisam → த. ெபட் .]
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ெபாக் ச

 
 ெபாக் ச  pokkisavīṭu, ெப.(n.)

ெபாக் சசாைல பாரக்்க;see {}.

த.வ. க லம்

     [Skt. pokksam + த.  .]

ெபா மா

ெபா மா  poḍimācu, ெப.(n.)

   1. ெவஞ்சன வைக; a kind of relish.

   2.  ற் ண்  வைக (ம . க. ii, 15);; a confection.

த.வ. உ

ெபா லகம்

 
 ெபா லகம் potīlagam, ெப.(n.)

    ைனப் ல்; a kind of grass (சா.அக.);.

ெபா

ெபா  polīcu, ெப.(n.)

   1. காவல் ைற; police.

   2. காவலர;் constable.

த.வ. காவல்

     [E. police → த. ெபா .]

ேபாக் யதார்

 
 ேபாக் யதார ்pōkkiyatār, ெப.(n.)

   பயனீட்  (அ ேபாக); ஒற் க்காரன்; usufructuary mortgage.

     [Skt. {}+U. {} → த. ேபாக் யதார.்]

ேபாக் யதாரன்

 
 ேபாக் யதாரன் pōkkiyatāraṉ, ெப.(n.)

ேபாக் யதார ்பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} + U.dar → த. ேபாக் யதாரன்.]

ேபாக் யப்ெபா
ள்

 
 ேபாக் யப்ெபா ள் pōkkiyapporuḷ, ெப.(n.)

    கரச்் க் ரிய பண்டம் (சங்.அக.);; object of enjoyment.

த.வ.  கரெ்பா ள்

     [Skt. {} → த. ேபாக் யம்+ெபா ள்.]

ேபாக் யபத் ரம்

 
 ேபாக் யபத் ரம் bōkkiyabattiram, ெப.(n.)

   பயனீட்  (அ ேபாக); ஒற் ச் ட் ; usufructuary mortgage deed.

த.வ. ஒற் யாவணம்

     [ேபாக் யம் + பத் ரம்.]

     [Skt. {}+ → த. ேபாக் யம்+பத் ரம்.]
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ேபாக் யம்

ேபாக் யம்1 pōkkiyam, ெப.(n.)

   1.  கர ்ெபா ள்; object of enjoyment.

     "தாரகேபாசக ேபாக் யங்கள் எல்லாம்" (ஈ , 6, 7, 1);.

   2. க மா ன் கரச்்  ( ன்.);; experience of good or evil karma.

   3. ெசல்வம் ( ன்.);; felicity, wealth.

   4. ஒற் ரிைம ன் வ வாய் (உ.வ.);; use, usefruct.

   5. ஒற் ரிைம (இ.வ.);; mortgage with possession.

   6. ெபா க்காக ம் நால்வைகச ்ேசைனக்காக ம்,  ற்பம் நாட் யம் த யவற் ற்காக ம் 
ெசல  ெசய் ம் ெபா ள் ( க் ரநீ , 98);; royal revenue spent on coinage, jewels, army, artisans.

     [Skt. {} → த. ேபாக் யம்.]

 ேபாக் யம்2 pōkkiyam, ெப.(n.)

    த் ரக் க  வைக (யாப்.  .497);; a kind of metrical composition.

த.வ. ஓ யச ்ெசய் ள்

     [Skt. {} → த. ேபாக் யம்.]

ேபாகக்கலப்ைப

ேபாகக்கலப்ைப pōkakkalappai, ெப.(n.)

    கரச்் க் ரிய பல்வைகப் பண்டம்; object of enjoyment.

     "அ ம்ெபறன் மர ற்ேபாகக் கலப்ைப ம் ெபா த்தனர ்மயக் " (ெப ங்.உஞ்ைசக்.38, 177);.

த.வ.  கர் ப் பண்டங்கள்

     [Skt. {} → த. ேபாகம்+கலப்ைப.]

ேபாகக்கலைவ

ேபாகக்கலைவ pōkakkalavai, ெப.(n.)

   உயரந்்த கலைவச ்சாந் ; perfumed paste.

     "ேபாகக்கலைவ யாகத்தப் " (ெப ங். இலாவாண.18, 108);.

த.வ. சந்தனக்களபம்

     [Skt. {} → த. ேபாகம்+கலைவ.]

ேபாகக்களஞ்

ேபாகக்களஞ்  pōkakkaḷañji, ெப.(n.)

   1. பாைவ; lady.

   2. ெபண்; girl (சா.அக.);

     [ேபாகம் + களஞ் .]

ேபாககாண்டம்

ேபாககாண்டம் pōkakāṇṭam, ெப.(n.)

த்தா த்தத் வம் ( . .2,70); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. ேபாககாண்டம்.]

ேபாகக் ளிைக

 
 ேபாகக் ளிைக pōgagguḷigai, ெப.(n.)

   கல  மாத் ைர; a pill to increase the virility or power of sexual intercourse (சா.அக.);.

     [ேபாகம் +  ளிைக.]

ேபாககா

ேபாககா  pōkakāmi, ெப.(n.)

   உலக ன்பத்ைத ம் பவன்-ள் (ஞான சா.10, உைர);; worldly person.

     [Skt. {} → த. ேபாககா .]
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ேபாககாரகன்

 
 ேபாககாரகன் pōgagāragaṉ, ெப.(n.)

    றப் யக்காரனின் ம ழ் கரச்் கைளக் க் ம் ெவள்ளிக்ேகாள் ( க் ரன்);; the planet venus, as 
indicative of marital happiness, enjoyment of pleasures.

த.வ. ெவள்ளிக்ேகாள்

     [Skt. {} → த. ேபாககாரகன்.]

ேபாககாரிைக

 
 ேபாககாரிைக pōgagārigai, ெப.(n.)

    வனியக் ெகாண்  ல்; treatise on saiva {} philosophy.

     [Skt. {} → த. ேபாககாரிைக.]

ேபாகசக்

ேபாகசக் 1 pōkasakti, ெப.(n.)

   கல க் ரிய ஆண்ைம; power of sexual intercourse;

 vital power (சா.அக.);.

த.வ. ேபராண்ைம

     [ேபாகம் + சக் .]

ேபாகசத்

ேபாகசத் 2 pōkasatti, ெப.(n.)

   ேபாக வன  ஆற்றல்; the Sakti of Siva in his {} aspect ( . .2, 75, மைறஞா.);.

     [Skt. {} → த. ேபாகசத் ]

ேபாகணம்

 
 ேபாகணம் pōkaṇam, ெப.(n.)

   ெப ம ந்  எ ம் ெச ; a turning plant, Indian birth wort (சா.அக.);.

ேபாகத்தானம்

ேபாகத்தானம் pōkattāṉam, ெப.(n.)

   1 உடல் (சங்.அக.);; body.

   2.  கரச்் க் ய இடம் (ஆனந்தமய ேகாசம்); (யாழ்.அக.);; the sheath of bliss.

   3. கணியத் ல் ெசல்வம், ம ழ்ச்  ேபான்றவற்ைறக் (ேபாகங்கைளக்);  க் ம் ஏழா டம்; the seventh 
house from the ascendant as indicating marital ppiness.

     [Skt. {} → த. ேபாகம்+தானம்.]

ேபாகதத் வம்

ேபாகதத் வம் pōkadadduvam, ெப.(n.)

   சாதாக் ய தத் வம் ( .ேபா.பா.பக்40);; the stage in which both knowledge and action are balanced.

     [Skt. {} → த. ேபாகம்+தத் வம்.]

ேபாகநட்

 
 ேபாகநட்  pōkanaṭṭi, ெப.(n.)

   இ  ைளசச்ல் (ேபாக); நிலங்க க்  இரண்டாம் ைளசச் ல் (ேபாகத் ல்); நீரின்ைம பற் ச ்
ெசய் ம் வரி லக்  (இ.வ.);; remission on double-crop land when there is no water for a second crop.

த.வ.  ரை்வ லக்

     [Skt. {} → த. ேபாகநட் .]
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ேபாகநிதானம்

 
 ேபாகநிதானம் pōkanitāṉam, ெப.(n.)

    ணரச்் க் ரிய காலம்; time suitable for copulation (சா.அக.);.

     [ேபாகம் + நிதானம்.]

ேபாகநீர்

ேபாகநீர ்pōkanīr, ெப.(n.)

   க நீர ்( ந் );; seminal fluid, sperm.

     "ேபாகநீர ்பன்னீராற் ேபாக் ேய" ( ற .576);.

     [Skt. {} → த. ேபாகம்+நீர.்]

ேபாகப்ப ந் ரி

ேபாகப்ப ந் ரி pōkappavindiri, ெப.(n.)

   1. ஏகம்பசச்ாரம்; a kind of salt mineral.

   2. (ேபாகம்);  ணரச்் ; intercourse, enjoyment (in philosophy); it is the perception of objects upon which enjoyment 
(சா.அக.);.

ேபாகபத் ரம்

ேபாகபத் ரம் bōkabattiram, ெப.(n.)

   ஒ  ெபா ைளப் பயன்ெகாள்ள எ க் ெகா க் ம் ஆவணம் ( க் ரநீ , 93);; document granting the use 
of specific property.

     [Skt. {} → த. பத் ரம்.]

ேபாகபந்தம்

 
 ேபாகபந்தம் bōkabandam, ெப.(n.)

   ஆதைனக் (ஆன்மாைவக்); கட் ப்ப த் ம் உலக ன்பம் ( ன்.);; worldly pleasures, as ensnaring the soul.

த.வ. உலகப்பற்

     [Skt. {} → த. ேபாகபந்தம்.]

ேபாக சா ைக

 
 ேபாக சா ைக bōgabicācigai, ெப.(n.)

   ப ; hunger (சா.அக.);.

     [ேபாகம் +  சா ைக.]

ேபாக வனம்

ேபாக வனம் bōkabuvaṉam, ெப.(n.)

    ைனப்பயைன க டமா ய றக்க நிரயங்கள்; heavens and hells, as the regions where the fruits of 
one's actions in this world are experienced.

     "ேபாக வன ண்ெடன" (மணிேம.27:44);.

     [ேபாகம் +  வனம்.]

     [Skt. {} → த. ேபாக வனம்.]
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ேபாக

ேபாக 1 pōkapūmi, ெப.(n.)

   1.  றக்கம் (ெசாரக்்கம்);; svarga, as a place of enjoyment.

   2.  ைளநிலம் (ச .);; fruitful field.

   3. ஆ யரிவஞ்சம், நல்லரி வஞ்சம், ஏமதவஞ்சம், ஏமவஞ்சம், ேதவ வம், உத்தர வம் என 
அ வைகப்பட்ட ேபாக கரச்் டங்கள்; blissful regions where the fruits of good karma are enjoyed, six in 
number, viz., {}, uddara-kuruvam, dist, fr. {}

   4. மாக்கள் த்தற்  இடமாக ள்ள ப்பத்தா  தத் வங்கள் (சதா வ.85);; categories, 36 in number, as 
the regions for enjoyment of karma by souls.

த.வ.  கர் லம்

     [Skt. {} → த. ேபாக .]

 ேபாக 2 pōkapūmi, ெப.(n.)

   க ம பலத்ைத கரத்ற் ரிய இடப்ப ; place for enjoyment of the fruits of karma, dist. karuma-{}.

     "இ தான் நவகண்டமாய் அ ல் எட் க்கண்ட ம் ேபாக யாய் ஒன்பதாம் கண்டமான 
பரதகண்டம் க ம யா க் ெமன்றப " ( வ்.  சச்ந்.8, வ்யா, பக்.27);.

த.வ.  கர்  நிலம்

     [Skt. {} → த. ேபாக 2.]

ேபாக யர்

 
 ேபாக யர ்pōkapūmiyar, ெப.(n.)

   ப ெனண்கணத் ள் ஒ சாரார ்( ங்.);; a class of demigods, one of {} ( ங்.);.

     [Skt. {} → த. ேபாக யர.்]

ேபாகேபாக் யம்

ேபாகேபாக் யம் pōkapōkkiyam, ெப.(n.)

   1.  கரச்் ப் ெபா ள் (சங்.அக.);; object of enjoyment.

   2. ெசல்வ கர்  ( ன்.);; prosperity, enjoyment of wealth.

     [Skt. {} → த. ேபாகேபாக் யம்.]
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ேபாகம்

ேபாகம்1 pōkam, ெப.(n.)

   1. எண்வைகப் ேபாகம் பாரக்்க;see {}.

   2. இன்பம்; pleasure, happiness.

     "ேபாகம் ைவத்த ெபா ல்" (ேதவா.639, 9);.

   3.  ணரச்் ; sexual enjoyment.

     " ணர் ைலயார ்ேபாகத்ேத ைமய ற" ( வாச.51, 3);.

   4. உண் ைக; eating.

     "உ ரின் ேபாகம் ெவ த்தனைம ம்" (கம்பரா. தற்ேபா.148);.

   5. பழ ைனப்பட்ட  (அ பவம்);; experience, as a result of past karma, whether painful or pleasant.

   6. ெசல்வம்; perity, wealth.

   7.  ைள ; crop, produce of a season.

     "ேபாகந்த  ரவ்யல்" (ேதவா.70);.

   8.   (யாழ்.அக.);; wages.

   9. பாம் டல் ( டா.);; body of a snake.

     "அனந்தன் ேமாகத் ல்" (உத்தரரா.ேதாத் ர.17);.

   10. பாம் ன் படம் (யாழ்.அக);; hood of cobra.

   11. பாம்  (யாழ்.அக.);; snake.

ேபாகமகள்

ேபாகமகள் pōgamagaḷ, ெப.(n.)

   1. இன்ப கரச்் க் ரியவளாகக் க தப்ப ம் ெபண்; woman, considered an object of enjoyment.

     "ேபாகமகள் கழ்த் தந்ைத" ( வ். வாய். 4, 8, 9);.

   2. மைன ; wife.

     "ேபாகமகளிர ்வலக்கண் த்த" ( வக. 2173);.

   3. ேபாகத் ரீ பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

     [Skt. {}+ → த. ேபாகம்+மகள்.]

ேபாக கவா

 
 ேபாக கவா  pōgamigavāci, ெப.(n.)

    ட்பலா  என் ம் மரம்; tree {}. (சா.அக.);.

ேபாக ண்டாக்

 
 ேபாக ண்டாக்  pōkamuṇṭākki, ெப.(n.)

   காமத்ைத ட் ப் ெபா ள்; drug that increases the sexual power; following are a few such drugs.

ந ந்தாளி, நன் ங்ைக,  ளம், பசைள, அ ைர. இ ெலான்ைறப் ளிநீக்  ெநய் ட்  உண்ண 
நி வாகம் உண்டாம். (சா.அக.);.

     [ேபாகம் + உண்டாக் .]

ேபாகேராகணி

 
 ேபாகேராகணி pōkarōkaṇi, ெப.(n.)

    ல் ரி; a parasitic plant (சா.அக.);.

     [ேபாகம் + ேராகணி.]
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ேபாகவ

ேபாகவ  pōkavadi, ெப.(n.)

   1. நாக ேலாகத் த் தைலநகரம் ( ங்.);; the city of the serpent race in the other world.

   2. நல்ல ெபண் (சங்.அக.);; prosperous, happy woman.

     [Skt. {} → த. ேபாகவ .]

ேபாகவ க் ைற

 
 ேபாகவ க் ைற pōkavadikkiṟai, ெப.(n.)

   ேபாகவ நகரக்்  அரசனான அனந்தன் ( ங்.);;{}, the serpent lord of {}.

     [Skt. {}-vathi → த. ேபாகவ க் ைற.]

ேபாகவரி

 
 ேபாகவரி  pōkavarisi, ெப.(n.)

காரே்பாக வரி , ேபா  பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

     [ேபாகம்+அரி .]

ேபாகவ ைம

 
 ேபாகவ ைம pōkavalimai, ெப.(n.)

   ெபண்ணிடம் ணரச்்  ெசய் ம் றன்; the power of sexual intercourse (சா.அக.);.

     [ேபாகம் + வ ைம.]

ேபாக சை்ச

 
 ேபாக சை்ச pōkaviccai, ெப.(n.)

    ணரச்் ல் ஆைச; liking to have intercourse (சா.அக.);.

த.வ.  ணர் ப்

     [ேபாகம் + இசை்ச.]

ேபாக டயம்

ேபாக டயம் pōkaviḍayam, ெப.(n.)

   இன்பத்ைதத் ய்த்தல்; enjoyment.

     "ேபாக டயங்க ண் ைமயால்" (ேவதா.  .165);.

த.வ. ெபண்ணின்பம் ெபறல்

     [Skt. {} → த. ேபாக டயம்.]

ேபாக ர்த்

 
 ேபாக ரத்்  pōkavirtti, ெப.(n.)

   நல்லரி ; increase of harvest (சா.அக.);.

ேபாக த் க்
ைரகள்

 
 ேபாக த் க் ைரகள் pōgaviruttigāraigaḷ, ெப.(n.)

   ந ந்தாளி, நன் ங்ைக,  வைள, பசைள, அ ைர; the greens that increase the power of virility; they are 
given above (சா.அக.);.

     [ேபாகம்+ த் + ைரகள்.]

     [p]
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ேபாக ப்பம்

 
 ேபாக ப்பம் pōkaviruppam, ெப.(n.)

ேபாக சை்ச பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

த.வ.  ணர் ப்

     [ேபாகம் +  ப்பம்.]

ேபாகப்ெபண்

ேபாகப்ெபண் pōkappeṇ, ெப.(n.)

   1. ைவப்பாட் ; concubine.

   2. வா லகக் கணிைக ( ன்.);; courtezan of svarga (w.);.

   3. கணிைக; courtezan (யாழ்.அக.);.

     [Skt. {}.]

ேபாகன்

ேபாகன் pōkaṉ, ெப.(n.)

    வத்  ேமனிக ள் ஒன் ; an aspect of Siva.

     "சதா வ ெனன் ம் ேபாகெனன் ம்... பன்னிரண்  ெபய ம் ெபற்  நிற்பன்" ( . . 1, 65, ஞானப்.);.

     [Skt. {} → த. ேபாகன்.]

ேபாகாங்கம்

 
 ேபாகாங்கம் pōkāṅgam, ெப.(n.)

    வகணா பர ்( ன்.);;{} and other chief attendants of Siva, as subserving his enjoyment (w.);.

     [Skt. {} → த. ேபாகாங்கம்.]

ேபாகாந்தராயம்

ேபாகாந்தராயம் pōkāndarāyam, ெப.(n.)

    ய்த்தற் ரிய ேபாகங்கைள லக் ைக ( வக. 3081, உைர);; renunciation of worldly enjoyments.

     [Skt. {} → த. ேபாகாந்த ராயம்.]

ேபாகாநிழ

 
 ேபாகாநிழ  pōkāniḻli, ெப.(n.)

   சாயாமரம் (சாயா டச்ம்);; a kind of tree which does not cast its shadow (சா.அக.);.

ேபாகாவத்ைத

ேபாகாவத்ைத pōkāvattai, ெப.(n.)

   உலகத்ைதப் பைடத் க் காக் ம் வன  நிைல ( .ேபா.பா. அ ந்ெதாடர,் பக்.21,  வா நா.);; the state 
of Siva, as the creator and protector of the world.

     [Skt. {}+ava-stha → த. ேபாகாவத்ைத.]

ேபாகாவாசம்

 
 ேபாகாவாசம் pōkāvācam, ெப.(n.)

   அந்தப் ரம் (யாழ்.அக.);; woman's apartments in Palace.

த.வ. உவளகம்

     [Skt. {} → த. ேபாகா+வாசம்.]
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ேபா

ேபா 1 pōkittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. கல  இன்பம் கரத்ல்; to enjoy sexual pleasure.

   2.  ைன ன் பய கரத்ல்; to experience pleasure or pain, as a result of karma.

   3.  ணரத்ல்; to copulate.

த.வ. உட ற  ெகாள்ளல்

     [Skt. {} → த. ேபா 1-த்தல்.]

 ேபா 2 pōki, ெப.(n.)

   1. இந் ரன் ( ங்.);;{}.

     "ேபா த  காளி" (கந்த .அமரர் ைற. 31);,

   2. ெவள்ளிக் ேகாள் (நாம ப.101);; venus.

   3. பாம்  ( ங்.);; snake.

   4. ெசல்வந்தன்; wealthy man, man of good forture and prosperity, epicure.

     "இ ேபா  ேபா ேய" (நீ ெவண்.9);.

   5. தைலைமக்காரன் (யாழ்.அக.);; headman.

     [Skt. {} → த. ேபா .]

 ேபா 3 pōki, ெப.(n.)

ேபா காந்தம்

 
 ேபா காந்தம் pōkikāndam, ெப.(n.)

   காற் ; wind (சா.அக.);.

     [ேபா +காந்தம்.]

ேபா த் ரிதம்

 
 ேபா த் ரிதம் pōkiddūridam, ெப.(n.)

   மணித்தக்காளி; a plant (சா.அக.);.

த.வ.  மணித்தக்காளி

     [ேபா ச+ ரிதம்.]

ேபா ேதரம்

 
 ேபா ேதரம் pōkitēram, ெப.(n.)

    ளி நறைளக் ழங் ; the root of a creeper (சா.அக.);.

த.வ.  ளியம் ரண்ைடக் ழங்

     [ேபா  + ேதரம்.]
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ேபாசகம்

ேபாசகம்1 pōcagam, ெப.(n.)

   எட்  மரம்; a tree nuxvomica (சா.அக.);.

 ேபாசகம்2 pōcagam, ெப.(n.)

   ஊட்டமாய் வளரக்்ைக; that which nourishes.

     "தாரக ேபாஷக ேபாக் யங்க ம்" (ஈ , 6, 7, 1);.

     [Skt. {} → த. ேபாசகம்.]

ேபாசகன்

ேபாசகன் pōcagaṉ, ெப.(n.)

   1. வளரப்்பவன்; one who cherishes or nourishes.

   2. ஆதரிப்பவன்; patron.

   3. ஒ வைன இளைம ற் காப்பாற் பவன் (இக்.வ.);; guardian.

     [Skt. {} → த. ேபாசகன்.]

ேபாச

 
 ேபாச  pōcagi, ெப.(n.)

   அகத் க் ைரமரம்; a tree-sesbania grandiflora alias coronilla grandiflora (சா.அக.);.

ேபாசணக்ேகாளா

 
 ேபாசணக்ேகாளா  pōcaṇakāḷāṟu, ெப.(n.)

   உண  வைக ேலற்பட்ட ழப்பம்; derangement of the nutrition (சா.அக.);.

     [ேபாசணம்+ேகாளா .]

ேபாசணசாைல

 
 ேபாசணசாைல pōcaṇacālai, ெப.(n.)

    ழந்ைதகைளப் பால் ெகா த்  வளரக்்  டம்; nursing home (சா.அக.);.

     [Skt. poshana → த. ேபாசணம்+சாைல.]

ேபாசணத்தந்

 
 ேபாசணத்தந்  pōcaṇattandugi, ெப.(n.)

   ஊட்டச ்சத்ைத எ த் ச ்ெசல் ம் தந் ; lacteal, the primary lymphatic vessel that remains in the centre of 
intestina villies is known as lacteal (சா.அக.);.

     [ேபாசணம்+தந் .]

ேபாசணநா

 
 ேபாசணநா  pōcaṇanāṭi, ெப.(n.)

   உ ர ்நா  என் ம் க் ழாய்; arteries contributing to the assimilation of food nutrient (சா.அக);.

     [ேபாசணம்+நா .]

ேபாசணம்

ேபாசணம் pōcaṇam, ெப.(n.)

   1. உடம்ைப வளரத்்  வ ைவக் ெகா க் ந் ெதா ல்; nutriment.

   2. ெகா ப் க் ண :

 nourishing food (சா.அக.);.

த.வ. நல் ணா, வல்
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ேபாசணேராகம்

 
 ேபாசணேராகம் pōcaṇarōkam, ெப.(n.)

   ஊட்டசச்த் க் ைற னால் உண்டா ம் ேநாய் அல்ல  உடற் ைறபா ; any disease or disorder to 
nutritional cause (சா.அக.);.

     [ேபாசணம்+ேராகம்.]

ேபாசைண

 
 ேபாசைண pōcaṇai, ெப.(n.)

   நன்  வளரக்்ைக; fastering, nourishing, cherishing.

     [Skt. {} → த. ேபாசைண.]

ேபாசம்

 
 ேபாசம் pōcam, ெப.(n.)

ேபாச  பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

ேபாசேராகணி

 
 ேபாசேராகணி pōcarōkaṇi, ெப.(n.)

   க ேரா ணி; root of a plant (சா.அக.);.

ேபாசலம்

 
 ேபாசலம் pōcalam, ெப.(n.)

தஞ்சா ர ்மராட் ய அரசரின் லப்ெபயர ்(சரேபந் ர

    பாலக் றவஞ் ); the family name of the Tanjore Maharatta rulers.

     [Mhr. {} → த. ேபாசலம்.]

ேபாசன்

ேபாசன் pōcaṉ, ெப.(n.)

   1. வடெமா க் க ஞைரப் ேபாற் ய அரசன்; a king, famous as a patron of Sanskrit poets.

     "ேபாசன் க ஞ க்ேக ேமாதப் பரிந்தளித் " (ேசா-ேம.  ெமா .24);.

   2. கள்ளதெ்தாடர் ல் அர  ெபற்ற ள்ைள (சங்.அக.);; son born of a lady of royal family in liaison.

     [Skt. {} → த. ேபாசன்.]

ேபாசனக் ழல்

 
 ேபாசனக் ழல் pōcaṉakkuḻl, ெப.(n.)

   உண க் ழாய்; alimentary canal (சா.அக.);.

த.வ. உண க் ழல்

     [ேபாசனம் +  ழல்.]

ேபாசனக் றடா

ேபாசனக் றடா pōcaṉakkuṟaṭā, ெப.(n.)

   1.  ளகாய்; chilly;

 fruit of a plant.

   2. ஊ காய்; fruit such as limes, mango, etc. preserved in salt (சா.அக.);.

     [ேபாசனம் +  றடா.]
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ேபாசனகத் ரி

 
 ேபாசனகத் ரி pōcaṉagattūri, ெப.(n.)

   நாரத்தங்காய் அல்ல  கசச்ல்; fruit of a variety of citrus tree (சா.அக.);.

     [ேபாசனம் + கத் ரி]

ேபாசன டாரி

 
 ேபாசன டாரி pōcaṉaguṭāri, ெப.(n.)

    ரகம்; cumin seeds of the plant (சா.அக.);.

     [ேபாசனம் +  டாரி.]

ேபாசனசஞ்

 
 ேபாசனசஞ்  pōsaṉasañsīvi, ெப.(n.)

   எட் வைகக் ன்மத் ற் க் ெகா க்கப்ப ம் ம ந் ; a medicine given for the eight kind of gunmum 
(சா.அக.);.

ேபாசனசாைல

ேபாசனசாைல pōcaṉacālai, ெப.(n.)

   1. அன்னம் பைடக் டம் (மணிேம.20, 7, அ க் ப் );; dining hall.

   2.  ைலக்  உண  ெப டம்; hotel.

     [Skt. {}+saukhya → த. ேபாசனசாைல.]

ேபாசனெசளக் ய
ம்

ேபாசனெசளக் யம் pōsaṉaseḷakkiyam, ெப.(n.)

   1. நல் ண ; wholesomeness or pleasantness of food.

   2. நல்வாழ்க்ைக; good living.

     [Skt. {}+ → த. ேபாசனெசௗக் யம்.]

ேபாசனப்பதாரத்்த
ம்

 
 ேபாசனப்பதாரத்்தம் pōcaṉappatārttam, ெப.(n.)

    ன்பண்டம்; eatables (சா.அக.);.

த.வ. உண்பண்டம்

     [ேபாசனம்+பதாரத்்தம்.]

ேபாசனப்பரிகாரம்

 
 ேபாசனப்பரிகாரம் pōcaṉapparikāram, ெப.(n.)

   ேப ண் ைழ  (ேபாசனப் ரியம்);; gastronome (சா.அக.);.

த.வ. சாப்பாட் க்காரன்

     [ேபாசனம்+பரிகாரம்.]

ேபாசனப் ரியன்

ேபாசனப் ரியன்1 pōcaṉappiriyaṉ, ெப.(n.)

   ேப ண  ெகாள்ேவான்;   வ தாரி; a glutton (சா.அக.);.

   த.வ. ேப ண் யாளன்;ெப வ ற்றன்

 ேபாசனப் ரியன்2 pōcaṉappiriyaṉ, ெப.(n.)

    ள்ைளயார ்( ன்.); (நாம ப.28);; God {}.

     [Skt. {}+priya → த. ேபாசனப் ரியன்.]

     [p]
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ேபாசனப்ெப க்க
ம்

 
 ேபாசனப்ெப க்கம் pōcaṉapperukkam, ெப.(n.)

   வ ற் த்  வதால் அ கமாகச ்சாப் ைக; eating more due to excessive hunger (சா.அக.);.

த.வ. ஆைனத்

     [ேபாசனம்+ெப க்கம்.]

ேபாசனம்

ேபாசனம் pōcaṉam, ெப.(n.)

   1. உண ; food.

   2. உண் ைக ( டா.);; eating, feeding.

     [Skt. {} → த. ேபாசனம்.]

ேபாசன

ேபாசன  pōcaṉavidi, ெப.(n.)

   உண  ெகாள் ம்ேபா  கவனித்தற் ரிய ெந கள் (ேவதா.  .184, உைர);; rules about taking food.

     [Skt. {} → த. ேபாசனம்+ .]

ேபாசனாங்கம்

ேபாசனாங்கம் pōcaṉāṅgam, ெப.(n.)

   நால்வைக ண் கைள ம் உத ம் கற்பகம் (தக்கயாகப்.757, உைர, அ க் ப் );; a celestial tree, a 
besto wing all kinds of food.

     [Skt. {} → த. ேபாசனாங்கம்.]

ேபாசனாசயம்

 
 ேபாசனாசயம் pōcaṉācayam, ெப.(n.)

   இைரப்ைப; stomach (சா.அக.);.

     [ேபாசனம்+ஆசயம்.]

ேபாசனாந்தம்

 
 ேபாசனாந்தம் pōcaṉāndam, ெப.(n.)

   சாப் ட்ட ற , உண்ட ற ; at the end of meals (சா.அக.);.

ேபாசாக்

ேபாசாக்  pōcākku, ெப.(n.)

   1. ேபாசைண பாரக்்க;see {}.

   2.  ப் ணர்  (ஜாக் ரைத);; care.

     'உனக்  ேபாசாக் ப் ேபாரா '.

ேபா -த்தல்

ேபா -த்தல் pōcittal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ேபாற் க் காத்தல், ஆதரித்தல்; to foster, nourish, cherish, feed.

     [Skt. pus → த. ேபா -த்தல்.]

ேபா க்கத்தக்கன

 
 ேபா க்கத்தக்கன pōcikkattakkaṉa, ெப.(n.)

   உட ற்  ஊட்டத்ைதக் ெகா ப்பன; nutritions (சா.அக.);.

     [ேபா க்க+தக்க.]

ேபா க் ண

 
 ேபா க் ண  pōcikkumuṇavu, ெப.(n.)

   உடம் ற்  வ ைவக் ெகா க் ம் உண ; nourishing food (சா.அக.);.

     [ேபா க் ம் + உண .]
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ேபா ப்

 
 ேபா ப்  pōcippu, ெப.(n.)

ேபாசைண பாரக்்க (இ.வ.);;see {}.

     [Skt. pus → த. ேபா ப் .]

ேபா ய த் ரன்

 
 ேபா ய த் ரன் bōciyabuttiraṉ, ெப.(n.)

   வளரப்் ப் ள்ைள; adopted child.

த.வ. ஏற் ப் ள்ைள

     [Skt. {}+put-tra → த. ேபா ய த் ரன்.]

ேபா யன்

ேபா யன் pōciyaṉ, ெப.(n.)

   1.  றரால் வளரக்்கப்ப பவள்-ன் ( ன்.);; one who is brought up by a stranger.

   2. வளரப்் ப் ள்ைள (யாழ்.அக.);; foster-son.

ேபா தக்காய்

 
 ேபா தக்காய் pōcudakkāy, ெப.(n.)

   கசகசா ெநற்  ( ன்.);; dried poppy heads.

     [U. post → த. ேபா தக்காய்.]

ேபா தக்காய்செ்ச

 
 ேபா தக்காய்செ்ச  pōcudakkāycceḍi, ெப.(n.)

   கசகசாச ்ெச ; poppy plant-garden poppy (சா.அக.);.

த.வ. கசகசாசெ்ச

     [Skt. postukkai → த. ேபா தக்காய்.]

ேபா கதா

 
 ேபா கதா  pōcugatātu, ெப.(n.)

    வைகத ்தா க்கள்; three dhathus (சா.அக.);.

     [Skt. poshaka + தா .]

ேபாடக ரம்

 
 ேபாடக ரம் pōṭagasuram, ெப.(n.)

   பயற்றள   ெகாப் ளங்கள் உடம்  வ ம் கா ம் ஒ வைகக் காய்சச்ல்; fever due to the rising 
of blebs on the body (சா.அக.);.

ம வ. அம்ைமச் ரம்.

     [ேபாடகம்+ ரம்.]

ேபாடகநா

 
 ேபாடகநா  pōṭaganāṟi, ெப.(n.)

ேபாதக நா  பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

     [ேபாடகம்+நா .]
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ேபாடெச க்

 
 ேபாடெச க்  pōṭasemikki, ெப.(n.)

   வ ; stomach (சா.அக.);.

ேபாேடா ல்

 
 ேபாேடா ல்  pōṭōpilli, ெப.(n.)

    ன நாட் ச ்ெச ; a chinese plant (சா.அக.);.

ேபாத்தல்

 
 ேபாத்தல் pōttal, ெப.(n.)

   கண்ணா க் ப்  (இ.வ.);; bottle.

     [E. bottle → த. ேபாத்தல்.]

ேபாத்தா

ேபாத்தா pōttā, ெப.(n.)

   1. ேபாக்தா பாரக்்க;see {}.

     "நாேன ேபாத்தா" ( நாயக .83, 85);.

   2. உண்ேபான்; one who eats.

     [Skt. {} → த. ேபாத்தா.]

ேபாத் ரா தம்

 
 ேபாத் ரா தம் pōddirāyudam, ெப.(n.)

ேபாத் ரி பாரக்்க (சங்.அக.);;see {}.

     [Skt. {} → த. ேபாத் ரா தம்.]

ேபாத் த் வம்

ேபாத் த் வம் pōttiruttuvam, ெப.(n.)

   1.  கரச்் க்  ைன தலாதற்றன்ைம ( . .2, 80,  வஞா.);; condition of being the enjoyer.

   2.  க ம் தன்ைம ( . .2, 80);; capacity or desire for enjoyment.

     [Skt. {}-tva → த. ேபாத் த் வம்.]

ேபாதக் ரிைய

 
 ேபாதக் ரிைய pōtakkiriyai, ெப.(n.)

    ளிரக்் காய்சச்லால் தாேன லம் க் ெகாண்ேட உ த் க் ம் ணிையக் த் ம், உண்ணாமல் 
மயக்கத்ேதா  டக் ம் ஒ  ெசய்ைக; a delirious condition marked by crying, fainting, tearing of the cloth worn by 
him, etc. (சா.அக.);.

ேபாதக ேலட் ம
ம்

ேபாதக ேலட் மம் pōtagasilēṭṭumam, ெப.(n.)

   1. நா க் ம் ஒ  வைக நீரப்்பைச; a variety of kapham named ேபாதகம், which is said to be at the tongue 
(சா.அக.);.

ேபாதக

ேபாதக  pōtagaguru, ெப.(n.)

   சாத் ரப் ெபா ைள அ க் ம்  ( ேவக ந்.பக். 28);; preceptor who explains the purport of the {}.

     [Skt. {} → த. ேபாதக .]

ேபாதகப் ல்

 
 ேபாதகப் ல் pōtagappul, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் ல்; a kind of grass (சா.அக.);.
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ேபாதகநா

 
 ேபாதகநா  pōtaganāṟi, ெப.(n.)

   ெகாள்ளிக் கடை்டத் ேதக் ; a kind of tree (சா.அக.);.

த.வ. க ந்ேதக்

ேபாதகன்

ேபாதகன் pōtagaṉ, ெப.(n.)

   1. ேபாதகா ரியன் பாரக்்க;see {}.

     "நிய ரிந் த வான் ேபாதகன்" (ைசவச. ஆசார.30);.

   2. நாடை்டயர;் pastor, ordained minister.

   3. ஒற்றன் (யாழ்.அக.);; spy.

     [Skt. {} → த. ேபாதகன்.]

ேபாதகா கம்

 
 ேபாதகா கம் pōtagācigam, ெப.(n.)

   மட் ச ்சாம் ராணி; benzoin (சா.அக.);.

ேபாதகா ரியன்

ேபாதகா ரியன் pōtakāciriyaṉ, ெப.(n.)

   1. கல்  கற் க்ெகா ப்ேபான்; teacher.

     "நா ைர ேபாதகா ரியர"் (இலக்.ெகாத். பா .6);.

   2.  வம் (ைசவச.ஆசார.28, உைர);; a religious preceptor, one who initiates into religious mysteries.

     [Skt. {} → த. ேபாதகா ரியன்.]

ேபாத வர்த்தமம்

 
 ேபாத வரத்்தமம் pōtagivarttamam, ெப.(n.)

   கண் இைமகளி ட ்பாகத் ல் ெசந்நிறமான கட் க ண்டா  அரத்தம் வ ந்  ெகாண்  
நைமசச் டன் ய க்க வ ைய ண்டாக் ேமார ்கண்ேணாய்; a number of red boils or postules 
resembling red mustard seeds attended with pain, itching and exudation of blood (சா.அக.);.

ேபாத

ேபாத  pōtagi, ெப.(n.)

   1. சளி ன் ேம ட் னாேலற்ப ம் கண்களில் க கள ள்ள கட் கள்; small mustard size blabs in the eye 
due to excess of phlegm humour.

   2. ெபண் ஊரக்் ; a female species of sparrow.

   3. பசைளக் ெகா ; spinach climber.

   4. ேவங்ைக மரம்; a tree pterocarpus marsupium.

   5.  ரகம்; cumin seed.

   6. ஒ  வைகக் கண்ேநாய்; a kind of eye disease.

   7. ேபாத வரத்்தமம் பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

ேபாதசச்யம்

 
 ேபாதசச்யம் pōtaccayam, ெப.(n.)

   ஒ  வைக மயக்கம், அ க த் ; a long or prolonged sleep (சா.அக.);.

த.வ. நீள் ல்
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ேபாத

 
 ேபாத  pōtasu, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் ; an herb (சா.அக.);.

ேபாதத்தம்

 
 ேபாதத்தம் pōtattam, ெப.(n.)

    வப்  மந்தாைர; a tree (சா.அக.);.

ேபாதநா னி

 
 ேபாதநா னி pōtanāciṉi, ெப.(n.)

   ேகாைவக்ெகா ; a creeper-Bryonia grandis (சா.அக.);.

ேபாதப் ரகாரம்

 
 ேபாதப் ரகாரம் pōtappirakāram, ெப.(n.)

   இலக்கணம், பரீக்ைக எண்ணம் என்ற த க்கவாதப் ரி  ( ன்.);; terms, in three divisions, viz..,{}.

     [Skt. {} → த. ேபாதப் ரகாரம்.]

ேபாதயத்தம்

 
 ேபாதயத்தம் pōtayattam, ெப.(n.)

   பட்டாணி; pea pulse (சா.அக.);.

ேபாதயந்தரத்தான்

 
 ேபாதயந்தரத்தான் pōtayandarattāṉ, ெப.(n.)

    காைட; a bird;

 quail (சா.அக.);.

ேபாதனம்

ேபாதனம்1 pōtaṉam, ெப.(n.)

   1. ேபாதைன (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

   2.  பங்காட் ைக; waving incense.

     [Skt. {} → த. ேபாதனம்.]

 ேபாதனம்2 pōtaṉam, ெப.(n.)

   1.  ைக காட்டல்; funigating, exposing.

   2. அ ; knowledge.

   3. பாதாள ; a creeper.

ேபாதனமரம்

 
 ேபாதனமரம் pōtaṉamaram, ெப.(n.)

   கா க்கட்  உண்டா ம் மரம்; catchu nigrum (சா.அக.);.

ேபாதனாசக்

 
 ேபாதனாசக்  pōtaṉācakti, ெப.(n.)

   கற் க் ந் றைம ( ன்.);; ability to teacher.

     [Skt. {} → த. ேபாதனாசக் .]
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ேபாதனா ைற

 
 ேபாதனா ைற pōtaṉāmuṟai, ெப.(n.)

   கல்  கற் க் ம் ெந ; mod. method in teaching.

     [Skt. {} → த. ேபாதனா+ ைற.]

ேபாதனாவாக்

 
 ேபாதனாவாக்  pōtaṉāvākki, ெப.(n.)

   ெசம் ள்ளி; a red species of the Indian shade (சா.அக.);.

ேபாதைன

ேபாதைன1 pōtaṉai, ெப.(n.)

   1. கற் க்ைக; teaching, instruction, advice, inculcation.

     "ேபாதைன ெசய்ய வல்லார"் (தா .கற் .3);.

   2. அ ; knowledge, wisdom.

   3.  ண் ைக; instigation, counsel, tutoring, used ironically.

     " ன்மாரக்்க ேபாதைன ெசய்தனன்ேறா" (தா .கற் .4);.

த.வ. அ த்தம்

     [Skt. {} → த. ேபாதைன.]

 ேபாதைன2 pōtaṉai, ெப.(n.)

ேபாதனமரம் பாரக்்க;see {}-maram (சா.அக.);.

ேபாதாயனர்

ேபாதாயனர ்pōtāyaṉar, ெப.(n.)

   1. அற (த ம);  ம் கற்ப யற் ய ஒ  னிவர;் a writer of {} and Kalpa.

   2. ேபாதாயனீயத் ல் றப்பட்ட ைற ( );கைளப் ன்பற் பவர;் follower of the kalpa or the manual of 
rites of {}.

     [Skt. {} → த. ேபாதாயனார.்]

ேபாதாயனீயம்

ேபாதாயனீயம் pōtāyaṉīyam, ெப.(n.)

   ைவ கச ்சடங் கைளச ்ெசய் ைற ம் (கற்ப);  ல்வைக (ெதால்.ெபா.75, உைர);; a kalpa or 
ceremonial guide containing short aphoristic rules for the performance of {}sacrifices.

     [Skt. {} → த. ேபாதாயனீயம்.]

ேபாதாலயம்

ேபாதாலயம் pōtālayam, ெப.(n.)

   அ க் ப் டம்; temple of wisdom.

     "ேபாதா லயத் ட் லன்" ( மந்.1707);.

த.வ. அ வாலயம்

     [Skt. {} → த. ேபாதாலயம்.]

ேபா ைகப்பலைக

 
 ேபா ைகப்பலைக pōtigaippalagai, ெப.(n.)

    ணின் தைல ல் ைவக் ம் பலைக;த.வ. அரசாணிப் பலைக

     [Skt. bodhgai → த. ேபா ைக+பலைக.]
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ேபா சத் வன்

ேபா சத் வன் pōtisattuvaṉ, ெப.(n.)

   1. அ  ரந்்  அ த்த ற ல் த்தனாக ஆவதற் ரியான (மணிேம.பக். 506, அ ம்.);; buddhist 
ascetic who has arrived at the stage when there is only one more birth before attaining buddhahood.

   2.  த்தன்; Gautama, the Buddha.

     [Skt. {}-sattva → த. ேபா சத் வன்.]

ேபானகம்

ேபானகம் pōṉagam, ெப.(n.)

   1. உண ; food.

     "நால்வைகப் ேபானகேமந் " (மணிேம.28, 242);.

   2. அன்னம் (ைசவச. ெபா .454);; boiled rice.

   3. அப்பவ க்கம் ( ங்.);; a kind of cake.

   4. உண் ைக ( ங்.);; eating.

த.வ. ஆ ண

ெபளகண்டம்

ெபளகண்டம் peḷagaṇṭam, ெப.(n.)

   ஆ  தல் பத்  அகைவ (வய ); வைர ள்ள ழந்ைதப் ப வம் ( சாரசந். பக்.343);; period in the life of 
a child, between the ages of six and ten.

     [Skt. {} → த. ெபௗகண்டம்.]

ெபளசம்

 
 ெபளசம் peḷasam, ெப.(n.)

    றவ (ைத); மாதம் ( ன்.);; the lunar month of Tai.

     [Skt. pausa → த. ெபௗசம்.]

ெபள கம்

ெபள கம்1 peḷasigam, ெப.(n.)

ெபள யம்1 பாரக்்க;see {}.

 ெபள கம்2 peḷasigam, ெப.(n.)

ெபள யம்2 பாரக்்க;see {}.

ெபள யம்

ெபள யம்1 peḷasiyam, ெப.(n.)

   ெபள யம் ( ன்.);; a Purana.

 ெபள யம்2 peḷasiyam, ெப.(n.)

   வ ங்காலம்; the future.

     "ெபள யப் ர பந்தம்" (பஞ்சதசப்.பக்.84);.

     [Skt. bhavsyat → த. ெபௗ யம்.]

ெபள தாரி

 
 ெபள தாரி peḷasutāri, ெப.(n.)

    ற்ற ேநர ்ேகட் க் ரிய ( சாரைணக் ரிய);வன் (C.G.);; magisterial, criminal.

     [U. faujddri → த. ெபள தாரி.]
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ெபள தாரிக்கட்ட
ைள

 
 ெபள தாரிக்கட்டைள peḷasutārikkaṭṭaḷai, ெப.(n.)

    ற்றசச்ாட்  நடவ க்ைக (C.G.);; criminal proceedings.

     [U. {} → த. ெபள தாரி+கட்டைள.]

ெபளஞ்

 
 ெபளஞ்  peḷañju, ெப.(n.)

ப ஞ்  பாரக்்க ( ன்.);;see {}.

     [U. fauz → த. ெபளஞ் .]

ெபளட்கரம்

ெபளடக்ரம் peḷaṭkaram, ெப.(n.)

   1.  வனிய ைணத் ெதான்மங்க ள் ஒன் ; a secondary Saiva Agama.

   2. பாஞ்சராத் ர சங் ைதக  ெளான் ; a {} Samhita.

     [Skt. pauskara → த. ெபௗடக்ரம்.]

ெபளட் கம்

ெபளட் கம் peḷaṭṭigam, ெப.(n.)

   1. ப ட் கம் பாரக்்க (சங்.அக.);;see {}, a ceremony.

   2. நிலத் ல் ன் தாமைர ைல ல் ஏந் ய ப ஞ்சாணம் (ைசவச. ெபா . 169, உைர);; cow dung 
gathered on a lotus-leaf before it falls to the ground.

     [Skt. {} → த. ெபௗட் கம்.]

ெபள கம்

ெபள கம்1 peḷaḍigam, ெப.(n.)

ெபள யம்1 பாரக்்க ( வா.);;see {}.

 ெபள கம்2 peḷaḍigam, ெப.(n.)

ெபள யம்2 பாரக்்க ( வா.);;see paudiyam.

ெபள யம்

ெபள யம்1 peḷaḍiyam, ெப.(n.)

   இ க்  மைற (ேவதம்); (க த்.கட ள்.உைர);; rig {}.

     [Skt. bahvrc → த. ெபௗ யம்.]

 ெபள யம்2 peḷaḍiyam, ெப.(n.)

ப ய ராணம் ( வா.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. bhavisyat → த. ெபௗ யம்.]

ெபளண்டரிகம்

 
 ெபளண்டரிகம் peḷaṇṭarigam, ெப.(n.)

   ஈகம் (ப ண்டரிகம்);; a sacrifice.

     [Skt. {} → த. ெபௗண்டரிகம்.]

ெபளண் ரம்

ெபளண் ரம் peḷaṇṭiram, ெப.(n.)

   1. ஒ  நா  ( ன்.);; a country, said to include part of South Bihar and Bengal.

   2. ப ண்டம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. ெபௗண் ரம்.]
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ெபளண் ரவம்

 
 ெபளண் ரவம் peḷaṇṭiravam, ெப.(n.)

   பாஞ்சா க் ெகா  எ ம் ஒ  வைகக் ெகா ; a kind of climber. (சா.அக.);.

ெபளண்

ெபளண் 1 peḷaṇṭu, ெப.(n.)

   1. ப ண் 1 பாரக்்க;see {}.

   2. ப ன், 1 பாரக்்க;see {}, 1.

     [E. pound → த. ெபளண் .]

 ெபளண் 2 peḷaṇṭu, ெப.(n.)

ப ண் 2 பாரக்்க;see {}.

     [E. pound → த. ெபளண் .]

ெபளத்தம்

 
 ெபளத்தம் peḷattam, ெப.(n.)

    த்தமதம் ( டா.);; Buddhism.

     [Skt. Bauddha → த. ெபௗத்தம்.]

ெபளத்தரதாமைர

 
 ெபளத்தரதாமைர peḷattaratāmarai, ெப.(n.)

    ளிரத்ாமைர; lotus (சா.அக.);.

ெபளத்தரன்
ெபளத்தரன் peḷattaraṉ, ெப.(n.)

ெபளத் ரன்1 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

ெபளத்தன்

ெபளத்தன் peḷattaṉ, ெப.(n.)

   1.  த்த சமயத்தான் ( வா.);; Buddhist.

   2. ெபளத் தாவதாரம் ( ங்.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. Bauddha → த. ெபௗத்தன்.]

ெபளத்தாவதாரம்

 
 ெபளத்தாவதாரம் peḷattāvatāram, ெப.(n.)

    மா ன் ேதாற்றர களில் ஒன்  ( ங்.);; Buddha an incarnation of {}.

     [Skt. buddha+avatara → த. ெபௗத்தாவதாரம்.]

ெபளத்

 
 ெபளத்  peḷatti, ெப.(n.)

   இறப்  ( ன்.);; death.

     [U. faut → த. ெபளத் .]

ெபளத் ரத் ைன

 
 ெபளத் ரத் ைன peḷattirattiṉai, ெப.(n.)

   மஞ்சள் ைன; yellow Itallian millet (சா.அக.);.
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ெபளத் ரெநல்

 
 ெபளத் ரெநல்  peḷattiranelli, ெப.(n.)

   அரிெநல் ; joose-berry. (சா.அக.);;

     [p]

ெபளத் ரப் ல்

 
 ெபளத் ரப் ல் peḷattirappul, ெப.(n.)

   த ப்ைபப் ல்; sacrificial or sacred grass.

ெபளத் ரேபாளம்

 
 ெபளத் ரேபாளம் peḷattirapōḷam, ெப.(n.)

கரியேபாளம் பாரக்்க;see kariya-{} (சா.அக.);.

ெபளத் ரம்

ெபளத் ரம்1 peḷattiram, ெப.(n.)

    நீரக (ப த் ர); ேநாய்; urinary fistula.

     [Skt. bhagandara → த. ெபளத் ரம்.]

 ெபளத் ரம்2 peḷattiram, ெப.(n.)

   ப த் ரம்1,1 (யாழ்.அக.);; sacredness;

 purity.

     [Skt. pavitra → த. ெபௗத் ரம்2.]

 ெபளத் ரம்3 peḷattiram, ெப.(n.)

   1. ெபளத் ர ேராகம் பாரக்்க;see {}.

   2.  லத் ல் (வா ); கண்  ேமகநீர ்உண்டா ப் ைரேயா ச ் ழ்ப் பாய்சச்ல் கண்  ைள ம் 
ஒ வைக ேநாய்; fistula in anus due to other causes than venereal (சா.அக.);.

ெபளத் ர ங்
ைக

 
 ெபளத் ர ங்ைக peḷattiramuruṅgai, ெப.(n.)

    னல் ங்ைக; a kind of drumstick (சா.அக.);.

ெபளத் ராயம்

 
 ெபளத் ராயம் peḷattirāyam, ெப.(n.)

ெசந் ராய் பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

ெபளத் ராவம்

 
 ெபளத் ராவம் peḷattirāvam, ெப.(n.)

   ஊதைள; physic nut plant (சா.அக.);.
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ெபளத் ரேராகம்

 
 ெபளத் ரேராகம் peḷattirarōkam, ெப.(n.)

    ற் ன்பத் னால் கனல் யா ப் பைட ண்டா ப் ணரஉ் ப் ற் ம் எ வாய்க் ம் 
இைட ல் ெகா ல் அ நரம் ன் ேமலாவ  அதன் இ  பக்கத் லாவ , அண்டம், அபானவா  ஆ ய 
இைவகளிலாவ  நைமசச்ெல த்  ங்  ெநாந்  ெகாப் ளித்  ம் சல ம் வ ந்  ற  

ைரேயா  நரம்ப , கண்கள் உண்டா  அதன் வ ேய நீ ம் மல ம் இறங்  அதனால் உடம்  
ெம ந்  சாப்பா  ெசல்லா  கைளப்ைப ண்டாக் ம் ஒ  வைக லேநாய்; a deep narrow sinuous ulcer 
extending between the surface of the body and internal an cavity near the anus said to have been caused by accumulation of 
venereal secreations due to excess of heat caused by sexual intercourse (சா.அக.);.

     [ெபளத் ரம்+ேராகம்.]

ெபளத் ர ரல்

 
 ெபளத் ர ரல் peḷattiraviral, ெப.(n.)

   ேமா ர ரல்; ring finger (சா.அக.);.

     [ெபளத் ரம்+ ரல்.]

ெபளத் ரன்

ெபளத் ரன்1 peḷattiraṉ, ெப.(n.)

   மகன் வ ப் ேபரன்; grandson who is a son's son.

     "உம்பத் ர ெபளத் ரர ்தங்க க் ம்... அ ந் யரில்ைலேய" (உத்தாரா. ேவாலக். 20);.

     [Skt. pautra → த. ெபௗத் ரன்.]

 ெபளத் ரன்2 peḷattiraṉ, ெப.(n.)

    ய்ைம யானவன் (யாழ்.அக.);; holly person.

     [Skt. ப த்ரம் → ப த்ரன் → ெபளத் ரன்.]

ெபளத் ரி

 
 ெபளத் ரி peḷattiri, ெப.(n.)

   மகன் வ ற்  மகள்; grand daughter who is a son's daughter.

     [Skt. pautri → த. ெபளத் ரி.]

ெபளத் வம்

 
 ெபளத் வம் peḷattuvam, ெப.(n.)

   பசை்ச மணிக்கல் (மரகதம்);; a precious gem;

 emerald (சா.அக.);.

ெபள கக்கவரச்்

 
 ெபள கக்கவரச்்  peḷadigaggavarcci, ெப.(n.)

   ேவ யல் கவரச்் ; chemical attraction of atoms of the element of others resulting in chemical compound (சா.அக.);.

     [ெபள கம்+கவரச்் .]

ெபள கக் ரணம்

 
 ெபள கக் ரணம் peḷadigaggiraṇam, ெப.(n.)

   ேவ யல் க ர;் chemical ray (சா.அக.);.

     [ெபள கம்+ ரணம்.]
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ெபள கக் ட்

 
 ெபள கக் ட்  peḷadigagāṭṭu, ெப.(n.)

   ேவ யற் கலைவ; chemical composition (சா.அக.);.

     [ெபள கம்+ ட் .]

ெபள கக் ட் ப்
பா

 
 ெபள கக் ட் ப்பா  peḷadigagāṭṭuppāṭu, ெப.(n.)

   ேவ யல் கலைவ; chemical composition (சா.அக.);.

     [ெபள கம்+ ட் ப்பா .]

ெபள கக் பா

 
 ெபள கக் பா  peḷadigagāṟupāṭu, ெப.(n.)

   ேவ யல் ரந்்தாய் ; chemical analysis (சா.அக.);.

     [ெபள கம்+ பா .]

ெபள கசந்

 
 ெபள கசந்  peḷadigasandi, ெப.(n.)

   ேவ யல் இைண ; chemical union (சா.அக.);.

     [ெபள கம்+சந் .]

ெபள கசரக்

 
 ெபள கசரக்  peḷadigasaraggu, ெப.(n.)

   ேவ யல் ம ந் வைக; chemical drug as delirium. (சா.அக.);.

     [ெபள கம்+சரக் .]

ெபள கசரரீம்

ெபள கசரீரம் peḷadigasarīram, ெப.(n.)

   1.  த டம் ; physical body.

   2. ஐம் தத் ற் ரிய டம் ; body consisting of elements (சாஅக.);.

     [ெபள கம்+சரீரம்.]

ெபள கசாத் ரம்

 
 ெபள கசாத் ரம் peḷadigacāddiram, ெப.(n.)

   இயற்ைகத் தத் வ ல்; physical science.

த.வ. இயற் யல்

     [Skt. bhautika+{} → த. ெபள கசாத் ரம்.]

ெபள கஞானம்

ெபள கஞானம் peḷadigañāṉam, ெப.(n.)

   1. ஐம் தத் ெதாடரப்ான டம் ற் ரிய அ ; wisdom of man in his physical body.

   2.  த்த மதத் ற் ய அ ; the eminence of wisdom related to Buddhistic philosophy.

     [ெபள கம்+ஞானம்.]

ெபள கப் ரமசா
ரி

ெபள கப் ரமசாரி peḷadigappiramacāri, ெப.(n.)

   மாணிய ேநான்  த்  மணம் ரிேவான் ( வத .பரி.2, உைர);; Brahmin

 youth who marries upon the completion of his duties as a Brahmacarin.

     [ெபள கம்+ ரமசாரி.]
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ெபள கபரட்ீைச
சாைல

 
 ெபள கபரீடை்சசாைல beḷadigabarīṭcaicālai, ெப.(n.)

   ேவ யல் ஆராய்ச்  ெசய் டம்; chemical laboratory (சா.அக.);.

     [ெபள கம்+பரீடை்சசாைல.]

ெபள கபாவைன

 
 ெபள கபாவைன peḷadigapāvaṉai, ெப.(n.)

   கட ைள உ வனாக ஊழ்கம் ெசய்ைக (சங்.அக.);; meditation of God, as having form.

     [Skt. bhautika → த. ெபௗ கபாவைன.]

ெபள க ரி
ைன

 
 ெபள க ரி ைன beḷadigabiriviṉai, ெப.(n.)

   ேவ யல் ப்ப  ஒ  ெபா ளி ந்  ரிதல்; chemical decomosition (சா.அக.);.

ெபள க லன்

 
 ெபள க லன் beḷadigabulaṉ, ெப.(n.)

   ஐம் லனிெலான் ; one of the five physical senses (சா.அக.);.

ெபள கம்

ெபள கம் peḷadigam, ெப.(n.)

   1. ஐம் தத் ெதாடரப்ான ; that which pertains to the five elements; that which is physical.

     "ேதகங்களத்தைன  ேமாகங் ெகாள் ெபள கம்" (தா .பரி .2);.

   2. உலகம் ( ன்.);; the world.

ெபள கமங்ைக

 
 ெபள கமங்ைக peḷadigamaṅgai, ெப.(n.)

   ெபான்னாங்கண்ணி என் ம் ைக; sessile plant (சா.அக.);.

     [ெபள கம்+மங்ைக.]

ெபள கேயாகசந்
நியா

 
 ெபள கேயாகசந்நியா  peḷadigayōgasanniyāsi, ெப.(n.)

   ெபள க பாவைனச ்ெசய்ேவான் (சங்.அக.);; ascetic practising pautika-{}.

     [ெபள கம்+ஒகம்+சந்நியா .]

ெபள கவாதம்

ெபள கவாதம்1 peḷadigavādam, ெப.(n.)

   உேலாகாயதமதம் ( ரபஞ்ச );; materialism.

     [Skt. bhautika+ {} → த. ெபௗ கவாதம்.]

 ெபள கவாதம்2 peḷadigavādam, ெப.(n.)

   ேவ யல் ல்; chemistry (சா.அக.);.

     [ெபள கம்+வாதம்.]

ெபள கவா

 
 ெபள கவா  peḷadigavādi, ெப.(n.)

   ேவ யல் வல் நர;் chemist (சா.அக.);.

     [ெபள கம்+வா .]
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ெபள கன்

 
 ெபள கன் peḷadigaṉ, ெப.(n.)

வ ரான் (யாழ்.அக.);;{}.

     [Skt. bhautika → த. ெபௗ கன்.]

ெபள காசாரியன்

 
 ெபள காசாரியன் peḷadikācāriyaṉ, ெப.(n.)

    த்த க்களின் உத யாளன்; assistant to the head priest.

     [ெபள கம்+ஆசாரியன்.]

ெபளந் ரம்

 
 ெபளந் ரம் peḷandiram, ெப.(n.)

    லேநாய்; piles.

     [Skt. bhagandara → த. ெபௗந் ரம்.]

ெபளமம்

ெபளமம்1 peḷamam, ெப.(n.)

   நிலம் ெதாடர ்பான  ( ன்.);; that which is produced in or related to the earth.

     [Skt. bhauma → த. ெபௗமம்.]

 ெபளமம்2 peḷamam, ெப.(n.)

   நிலத் ற் றப்பன; physical bodies (சா.அக.);.

ெபளமன்

ெபளமன் peḷamaṉ, ெப.(n.)

   1. ெசவ்வாய்; the planet Mars, as the son of Earth.

     "ெபளம க்கான ெச மண்" (அறப்.சத.50);.

   2. நரகா ரன் (யாழ்.அக.);; Narahasura.

     [Skt. bhauma → த. ெபளமன்.]

ெபளம நானம்

 
 ெபளம நானம் peḷamasunāṉam, ெப.(n.)

    ய்ைமயான அர  ள  த ய மரஞ் ெச களின் அ மண்ைண உடல்  க் ெகாள் வதான 
ளியல் ( ன்.);; purification by sprinkling with dust taken from the vicinity of sacred trees, shrubs, etc.

     [Skt. bhauma+{} → த. ெபௗம நானம்.]

ெபள

 
 ெபள  peḷami, ெப.(n.)

   நிலமகளின் தல்  யா ய ைத (சங்.அக.);; Sita, as daughter of the Earth.

     [Skt. bhaumi → த. ெபௗ .]

ெபளர்ணசந் ரன்

 
 ெபளரண்சந் ரன் peḷarṇasandiraṉ, ெப.(n.)

   நிைறம ; full moon.

     [Skt. {} → த. ெபௗரண்சந் ரன்.]
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ெபளர்ணமாசம்

 
 ெபளரண்மாசம் peḷarṇamācam, ெப.(n.)

   நிைற நிலா நாளில் (ெபளரண் ); ெசய் ம் ேவள் ; sacrifice on a full moon day.

     [Skt. {} → த. ெபௗரண்மாசம்.]

ெபளர்ண

 
 ெபளரண்  peḷarṇami, ெப.(n.)

   நிைறம  நாள்; full moon day.

த.வ.   நில

     [Skt. {} → த. ெபௗரண் .]

ெபளர்ண சச்ந்
க்கட்

 
 ெபளரண் சச்ந் க்கட்  peḷarṇamiccandukkaṭṭu, ெப.(n.)

   ேநாயாளிக்  ஆகாததாகக் க தப்ப ம் நிைறம  நா ம் அதற்  ன் ம் ன் ள்ளன மான 
நாள்கள்; the full moon day and the days just before and after the full moon, as unfavourable to patients.

     [Skt. {} → த. ெபளரண் +சந் க் கட் .]

ெபளர்ணிைம

 
 ெபளரண்ிைம peḷarṇimai, ெப.(n.)

ெபளரண்  (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}.

ெபளரகம்

ெபளரகம்1 peḷaragam, ெப.(n.)

   நகைர ய த்தப் றசே்சாைல (யாழ்.அக.);; grove adjoining a city.

     [Skt. pauraka → த. ெபௗரகம்.]

 ெபளரகம்2 peḷaragam, ெப.(n.)

   ெநாச் ; a garden plant, chastity plant (சா.அக.);.

ெபௗரம்

 
 ெபௗரம் pauram, ெப.(n.)

   நகரத் ெதாடரப்ான  (சங்.அக.);; that which pertains to a city.

     [Skt. paura → த. ெபௗரம்.]

ெபௗரவர்

 
 ெபௗரவர ்pauravar, ெப.(n.)

     மன்னனின் லத்தார;் descendants of Puru.

     [Skt. paurava → த. ெபளரவர.்]

ெபளரன்

 
 ெபளரன் peḷaraṉ, ெப.(n.)

   நகரத் ல் வாழ்பவன்; urban man.

     [Skt. paura → த. ெபௗரன்.]
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ெபளராணிகம்

 
 ெபளராணிகம் peḷarāṇigam, ெப.(n.)

ெபளராணிகசச்மயம் ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {}+ → த. ெபளராணிகம்+சமயம்.]

ெபளராணிகமதம்

 
 ெபளராணிகமதம் peḷarāṇigamadam, ெப.(n.)

   ெதான்மத்ைதப் ன்பற் ம் சமயம்; a system of doctrines founded on the {}.

     [Skt. {} → த. ெபளராணிகம்+மதம்.]

ெபளராணிகமந்
ரம்

 
 ெபளராணிகமந் ரம் peḷarāṇigamandiram, ெப.(n.)

   ஓங்காரம் ேசராத மந் ரம் (யாழ்.அக.);; mantra without pranava.

     [Skt. {} → த. ெபௗராணிகம்+மந் ரம்.]

ெபளராணிகன்

ெபளராணிகன் peḷarāṇigaṉ, ெப.(n.)

   1. ெதான்மக் ெகாள்ைக ைடயவன் ( . .1, 1 மைறஞா.7);; one who follows the {}.

   2. ெதான்மக்கைதகைள எ த் ைரப்பவன்; one who expounds the {} stories.

     [Skt. pauranika → த. ெபளராணிகன்.]

ெபளரிக்காய்

 
 ெபளரிக்காய் peḷarikkāy, ெப.(n.)

   ச ரிக்காய்; fruit of climber (சா.அக.);.

ெபளரிகன்

 
 ெபளரிகன் peḷarigaṉ, ெப.(n.)

    ேபரன் (யாழ்.அக.);; Kubera.

     [Skt. bhaurika → த. ெபௗரிகன்.]

ெபள சம்

 
 ெபள சம் peḷarusam, ெப.(n.)

   ஆண்டைகைம ( ன்.);; manliness, nobleness.

     [Skt. paurusa → த. ெபள சம்.]

ெபள சத் வம்

 
 ெபள சத் வம் peḷarusattuvam, ெப.(n.)

   ஆண் தன்ைம; manly power.

ெபள ேசயம்

ெபள ேசயம் peḷarucēyam, ெப.(n.)

   மாந்தனாற் ெசய்யப்பட்ட  ( . .அளைவ.13,  வாக்.);; that which is man made.

     [Skt. {} → த. ெபௗ ேசயம்.]

ெபளைரக்கல்

 
 ெபளைரக்கல் peḷaraikkal, ெப.(n.)

   கற் ட்டம்; over burnt brick (சா.அக.);.
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ெபளேரா த் யம்

 
 ெபளேரா த் யம் peḷarōkittiyam, ெப.(n.)

   ேபாற்றாளித் வம் ( ன்.);; priesthood.

     [Skt. {} → த. ெபௗேரா த் யம்.]

ெபளல யன்

ெபளல யன் peḷalasudiyaṉ, ெப.(n.)

   1. இராவணன்;{}.

   2.  ேபரன்;{}.

     [Skt. paulastya → த. ெபளல யன்.]

ெபளவம்

ெபளவம்1 peḷavam, ெப.(n.)

பவ்வம்1 ( டா.); பாரக்்க;see pavvam.

     [Skt. parvan → த. ெபௗவம்1.]

 ெபளவம்2 peḷavam, ெப.(n.)

   1. பவ்வம்2 பாரக்்க;see pavvam.

     " ைற ற ய ம்ெபளவத் " (ெபா ந.178);.

   2. ஆழம்; deep.

     "ெபளமார ்கடல்" (ேதவா.556, 8);.

   3. உப்  (யாழ்.அக.);; salt.

 ெபளவம்3 peḷavam, ெப.(n.)

   1. கடல்; sea;

 ocean.

   2. உப் ; salt.

   3.  ைர; forth.

   4. நீரக்் ழ்; water bubble (சா.அக.);.

ெபள யசரணத்
தார்

 
 ெபள யசரணத்தார ்peḷaḻiyasaraṇattār, ெப.(n.)

   இ க் ேவ கள்; Rg {}.

     [Skt. bahurc → த. ெபௗ யசரணத்தார.்]

ெபள யசரணம்

ெபள யசரணம் peḷaḻiyasaraṇam, ெப.(n.)

ெபௗ யம்1 பாரக்்க;see {}.

     [Skt. bahurc → த. ெபௗ யசரணம்.]

ெபள யம்

ெபள யம் peḷaḻiyam, ெப.(n.)

ெபள யம்1 பாரக்்க;see {}.

     "சந்ேதாகா ெபள யா" ( வ்.ெபரிய .7,7,2);.
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ெபள யன்

ெபள யன்1 peḷaḻiyaṉ, ெப.(n.)

ேசர மன்னனான யன்;{}

 king.

     [Skt. bahura → த. ெபௗ யன்.]

 ெபள யன்2 peḷaḻiyaṉ, ெப.(n.)

   இ க்  மைற ல் ேவதத்தால் வரிக்கப்ப பவனான கட ள்; God as described in the Rig {}.

     "சந்ேதாகன் ெபௗ யன்" ( வ்.ெபரிய .5,5,9);.

     [Skt. bahurc → த. ெபௗ யன்.]

ெபளன்

 
 ெபளன் peḷaṉ, ெப.(n.)

   ெபாற்கா , ப ன்; pound sterling.

     [E. pound → த. ெபளன்.]

     [p]

ெபளனர்ப்பவன்

ெபளனரப்்பவன் peḷaṉarppavaṉ, ெப.(n.)

    த் ரர ்பன்னி  வைக ன ள் ஒ த் டம் தற்கணவ க் ப் றந்தவ ம் ைகம்ெபண் 
ணான ன் அவைள மணந்த இரண்டாங் கணவனால் மகனாகக் க தப்ப பவ மான மகன் 
(ஏலா .31);; son born to a woman by her first husband considered as a son of the husband who marries her on her 
widowhood one of 12 {}.

     [Skt. paunarbhava → த. ெபளனரப்்பவன்.]

மக்கா

மக்கா makkā, ெப.(n.)

   அேர யா ள்ள ம் கம்ம  றந்ததால் ேபர ்ெபற்ற மான இடம்; Mecca, one of the two chief cities of 
Arabia, celebrated as the birth-place of Muhammad.

     "ேவரியம் பைண ழ் மக்க க்ெகாக் " ( ைள.நரியர.்105);.

     [Ar. makkah → த. மக்கா.]

மக் னம்

மக் னம் makkiṉam, ெப.(n.)

   1. அ ந் ைக; immersion.

     "மக் னம் பட் ள்ேள ம  ந்தாண் " (பட் னத் ப்.பக்.235);.

   2. அவமானம்; disgrace.

     "அந்தச ்சைப ல் அவன் மக் னப்பட்டான்".

     [Skt. magna → த. மக் னம்.]

மக்

 
 மக்  makpi, ெப.(n.)

   க க்கமான (C.G.);; secret, confidential.

     [Ar. mahfi → த. மக் .]

மக் ல்

 
 மக் ல் makpūl, ெப.(n.)

   ஒப்பளிப் ச ்ெசய்யப் பட்ட  (C.G.);; that which is approved.

     [Ar. {} → த. மக் ல்.]
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மக்மல்

 
 மக்மல் makmal, ெப.(n.)

   கனமாய் ெமதெ்தன் க் ம் பட் வைக ( ன்.);; velvet.

     [H. magmul → த. மக்மல்.]

மக்ரி

 
 மக்ரி  makribu, ெப.(n.)

   மாைலத் ெதா ைக; prayer at sunset (muham.);.

     [Skt., Ar. maghrib → த. மக்ரி .]

மகத்

மகத்  magattu, ெப.(n.)

   1. ெபரிய ; that which is great, large or huge.

     "மகத்தா  நின்றைன நீ" (தா . பராபர. 226);.

   2. அ கம் ( ன்.);; greatness, intensity.

   3. ெப ைமயான ; that which is magnificent, exalted, majestic.

     "மகத்தான பன்னி  ெவய்யவர"் ( ேலாத். ேகா.18);.

   4. ேபராதன்(யாழ்.அக.);; great person, in a religious or moral sense;saint.

   5. நா  (இலக்.அக.);; country.

   6.  ற்ெறட் பநிடதங்க ள் ஒன் ; an Upanisad, one of 108.

     [Skt. mahat → த. மகத் .]

மகத் வம்

மகத் வம் magattuvam, ெப.(n.)

   ெப ைம; greatness, magnificence, majesty, excellence.

     "மகத் வமாப் ரமாண்டமாகச ்ெசய் ம்" (தா .தந்ைததாய்.6);.

     [Skt. mahat-tva → த. மகத் வம்.]

மகைத வரியம்

 
 மகைத வரியம் magadaisuvariyam, ெப.(n.)

   ெப ஞ்ெசல்வம்; great opulence.

     [Skt. mahat+{} → த. மகைத வரியம்.]

மகரத் வசம்

 
 மகரத் வசம் magarattuvasam, ெப.(n.)

   ஒ  ம ந் ; a kind of medicine (சா.அக.);.

மகரேதாரணம்

மகரேதாரணம் magaratōraṇam, ெப.(n.)

    றவ (மகர); வ வைமந்த ஒப்பைனத் ெதாங்கல்; ornamental hangings representing makara fishes.

     "ம ெதாட நிவந்தன மகரேதாரணம்" (கம்பரா.மந்தைர.31);.

     [Skt. makara-{} → த. மகரேதாரணம்.]
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மகரந்தம்

மகரந்தம் magarandam, ெப.(n.)

   1. மலரத் ் கள் ( வா.);; filament of the lotus; pollen and anther of flowers.

   2.  ந்ேதன் ( ங்.);; nectar or honey of flowers.

   3. கள் ( ங்.);; toddy.

   4. வண் ; honey-bee.

   5.  ல் ( .அ.);; Indian cuckoo.

     [Skt. makaranda → த. மகரந்தம்.]

மகரரா

 
 மகரரா  magararāci, ெப.(n.)

    றவம், பத்தாம் ஒைர; capricorn of the zodiac.

     [Skt. makara+raci → த. மகரரா .]

மகரேரைக

 
 மகரேரைக magararēgai, ெப.(n.)

   ெசல்வந்த ெனன்பைதக் காட் ங் யாக உள்ளங் ைக ல் அைம ம் ைகவரி வைக (இேரைக 
வைக); (சங்.அக.);; line on the palm of hand, believed to indicate wealth.

த.வ.  னக்ைகவரி

     [Skt. makara → த. மகரேரைக.]

மகரவலயம்

மகரவலயம் magaravalayam, ெப.(n.)

மகரப்ப வாய் பாரக்்க;see magara-p- {}.

     "மகரவலய மணி கழ் த யர"் (பரிபா. 10, 77);.

     [Skt. makara → த. மகரம்+வலயம்.]

மகரவாகனன்

 
 மகரவாகனன் magaravāgaṉaṉ, ெப.(n.)

வ ணன் (சங்.அக.);;{}

     [Skt. makara+{} → த. மகரவாகனன்.]

மகர கம்

மகர கம் magaraviyūgam, ெப.(n.)

   மகர னின் வ வான பைடவ ப் ; array of army in the shape of a magaram.

     "வ பைட தன்ைன நி த்  தம்பட மகர கம் வ த் " (பாரத. ப ன் ன்றாம்.7);.

     [Skt. magara+{} → த. மகர கம்.]

மகர ைண

மகர ைண magaravīṇai, ெப.(n.)

மகரயாழ் பாரக்்க;see magara-{}.

     " ந்ெதாைட மகர ைணத் ெதள் ளி" ( வக.608);.

த.வ.  றவ யாழ்

     [Skt. makara → த. மகரம் +  ைண.]

மகராகரம்

 
 மகராகரம் magarāgaram, ெப.(n.)

   கடல் (யாழ்.அக.);; sea.

     [Skt. {}-kara → த. மகராகரம்.]
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மகராங்கம்

 
 மகராங்கம் magarāṅgam, ெப.(n.)

   கடல் (யாழ்.அக.);; sea.

     [Skt. {} → த. மகராங்கம்.]

மகராங்கன்

 
 மகராங்கன் magarāṅgaṉ, ெப.(n.)

மகரக் ெகா ேயான் பாரக்்க (சங்.அக.);;see {}.

     [Skt. {} → த. மகராங்கன்.]

மகராசன்

 
 மகராசன் magarācaṉ, ெப.(n.)

மகாராசன் பாரக்்க;see {}.

     "வ ராம ேதவ மகராசன்" (நம் லா.);.

     [Skt. {} → த. மகராசன்.]

மகராசா

 
 மகராசா magarācā, ெப.(n.)

மகாராசன் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. மகராசா.]

மகரா

மகரா  magarāci, ெப.(n.)

   1. இராணி; queen.

   2. ெப ஞ்ெசாத் ள்ளவள்; wealthy blessed  woman.

     "மகரா யாக ப்பாேய" ( வா . ற.);.

     [Skt. maha-{} → த. மகரா .]

மகரா வன்

 
 மகரா வன் magarācuvaṉ, ெப.(n.)

மகரவாகனன் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. மகரா வன்.]

மகராட் ரம்

 
 மகராட் ரம் magarāṭṭiram, ெப.(n.)

மகாராட் ரம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

மகராயனம்

 
 மகராயனம் magarāyaṉam, ெப.(n.)

   க ரவன் வடக்  ேநாக் த் ம் ங்காலம் (பஞ்.);; winter solstice.

     [Skt. {} → த. மகராயனம்.]
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மகராலயம்

மகராலயம் magarālayam, ெப.(n.)

   கடல் ( வா.);; sea, as the abode of fish.

     "வா ன்  மகராலய  ன் " (தக்கயாகப்.408);.

     [Skt. maka-{} → த. மகராலயம்.]

மகரிைக

மகரிைக magarigai, ெப.(n.)

   1. அணி த ய வற் லைமந்த றா ன் வ ; the figure of shark, as in ornaments.

     "மகரிைக வ ர  ண்டலமலம் ந்... ேதாள் ைட வயங்க" (கம்பரா.நித்ைன.17);.

   2. மகரம்1, 4 பாரக்்க;see magaram.

     "மா ன் மகரிைக வயங்  ெபாற் ண்  கவாேன" (கந்த . மாைய.56);.

   3. ேதாரணம் (ச .);; ornamental hangings.

   4. மகரவ வாய்ச ்ெசய்த ெபட் ; a shark-shaped box.

     "மகரிைக நிைறய" (ெப ங்.மகத.17,161);.

     [Skt. makarika → த. மகரிைக.]

மகரி

 
 மகரி  magarisi, ெப.(n.)

   தவ னிவர;் great sage.

     [Skt. maharsi → த. மகரி .]

மகேலாகம்

மகேலாகம் magalōgam, ெப.(n.)

   ேமேல லகத் ெதான்  ( வா.);; an upper world, fourth of {}-ulagam.

     "ேகா ேலாக மகேலாக மைடயக் றேவ" (தக்கயாகப். 704);.

     [Skt. {} → த. மகேலாகம்.]

மகா

மகா makā, ெப.(n.)

   1. ெப ைமயான; great, high, exalted, dignified, noble, honourable.

     "மகாசைபேயாம்" (S.l.l.i, 68);.

   2. அளவற்ற; immense, prodigious, stupendous, monstrous, extreme.

   3. உயரந்்த; superior, paramount.

   4.  ந்த; intense.

     [Skt. mahat → த. மகா.]

மகாஅகதம்

 
 மகாஅகதம் magāagadam, ெப.(n.)

   நஞ்  க் ம் ெசய் ைறையக் க் ம் ெபயர;் the name of an antitoxic preparation (சா.அக.);.

மகாஅ சத நாசனி

 
 மகாஅ சத நாசனி makāavusadanāsaṉi, ெப.(n.)

    சணிக்காய்; pumpkin (சா.அக.);.
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மகாக் னி

மகாக் னி1 makākkiṉi, ெப.(n.)

   ேவள் த்  (ஒமாக் னி); (யாழ்.அக.);; sacrificial fire.

     [Skt. {} → த. மகாக் னி.]

 மகாக் னி2 makākkiṉi, ெப.(n.)

   1. காட் த்  (காடாக் னி);; great fire which see.

   2. அழல் ரி ச் டர ்( பாக் னி);; moderate fire spreading flames (சா.அக.);.

மகாகசச்ம்

மகாகசச்ம்1 makākaccam, ெப.(n.)

   கடல் (யாழ்.அக.);; sea.

த.வ. மாக்கடல்

     [Skt. {}-kacha → த. மகாகசச்ம்.]

 மகாகசச்ம்2 makākaccam, ெப.(n.)

   1. ெப ங்கடல்; ocean.

   2. மைல; mountain (சா.அக.);.

மகாகணேராகம்

 
 மகாகணேராகம் makākaṇarōkam, ெப.(n.)

    ழந்ைத ேநாய் வைக ( வரட.்);; a disease of children.

த.வ. மாக்கண ேநாய்

     [மகாகணம் + ேராகம்.]

மகாகதம்

மகாகதம் makākadam, ெப.(n.)

   1. காய்சச்ல்; fever.

   2.  ந்த ெவப்பம்; intense heat.

   3.  ந்த னம்; great anger (சா.அக.);.

த.வ. மாகதம்

மகாக

 
 மகாக  makākadi, ெப.(n.)

   ேமற்க  (யாழ்.அக.);; upward progress.

த.வ. மாக்க

     [Skt. {}-gati → த. மகாக .]

மகாகந்தம்

மகாகந்தம்1 makākandam, ெப.(n.)

    ண் , உள்ளி (யாழ்.அக.);; garlic.

த.வ. மாக்கந்தம்

     [Skt. {}-kanda → த. மகாகந்தம்.]

 மகாகந்தம்2 makākandam, ெப.(n.)

   1. ெவண்காயம் அல்ல  உள்ளி; onion or garlic.

   2. அரிசந்தனம்; red sandal (சா.அக.);.

த.வ. மாக்கந்தம்
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மகாக த்தம்

 
 மகாக த்தம் makākabittam, ெப.(n.)

    ல்வம் ( .அ.);; bael.

     [Skt. {}-kapittha → த. மகாக த்தம்.]

மகாகெபலம்

 
 மகாகெபலம் makākabelam, ெப.(n.)

   ெகாம்மட் ; a creeping plant-water melon (சா.அக.);.

மகாகர்வம்

 
 மகாகரவ்ம் makākarvam, ெப.(n.)

   பத் லக் கங்ேகா  ( ங்.);; ten billions.

     [Skt. {}-kharva → த. மகாகரவ்ம்.]

மகாகல்யாணகம்

 
 மகாகல்யாணகம் magāgalyāṇagam, ெப.(n.)

   உடைல ய்ைமயாக் வ ம் நிைனைவ வ ப்ப த் வ மான ஒ வைக ெநய்; a medicinal ghee in 
ayurveda for insanity an for strengthening memory (சா.அக.);.

மகாகவம்

 
 மகாகவம் makākavam, ெப.(n.)

   ெப ம்ேபார ்(யாழ்.அக.);; great war.

     [Skt. {} → த. மகாகவம்.]

மகாக

மகாக  makākavi, ெப.(n.)

   ெப ம் லவர ்(ெப ங்க );; great poet.

     "மகாக  ெயா வர ்ஒ  கா யத் ல் இட்டனர"் (தக்கயாகப்.8, உைர);.

த.வ. ெப ம்பாவலர்

     [Skt. {}-kavi → த. மகாக .]

மகாகா

மகாகா  makākāmi, ெப.(n.)

   1.  க்க காமங் ெகாண்டவன்; a lascivious person.

   2.  த் க்கஞ்ெச  என் ம் ைக; a plant, which see (சா.அக.);.

த.வ. மாகா

மகாகாயம்

மகாகாயம்1 makākāyam, ெப.(n.)

   1. ெபரிய உ வம் அல்ல  யாைன; elephant.

   2. ப த்த டம் ; a stout body (சா.அக.);.

த.வ. மாகாயம்

 மகாகாயம்2 makākāyam, ெப.(n.)

   ெப  ெவளி (இலக்.அக.);;த.வ. மாகாயம்

     [Skt. {} → த. மகாகாயம்2.]
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மகாகாயன்

 
 மகாகாயன் makākāyaṉ, ெப.(n.)

   பனி மைல ன் ெதற்  வா ல் காப்ேபான் (சங்.அக.);; the guard at the Southern gate of mt. {}.

த.வ. மாகாயன்

     [Skt. {} → த. மகாகாயன்.]

மகாகாலம்

மகாகாலம் makākālam, ெப.(n.)

   1. ெந ங் காலம்; a long time.

   2. மாமரம்; mango tree.

   3.  றடை்ட என் ம் ைக; korattay (சா.அக.);.

த.வ. மாக்காலம்

மகாகாலன்

 
 மகாகாலன் makākālaṉ, ெப.(n.)

   உ த் ரன் (அ . ந்.);; rudra, as the final destroyer.

     [Skt. {} → த. மகா+காலன்.]

மகாகாள ர்த்

மகாகாள ரத்்  makākāḷamūrtti, ெப.(n.)

மகாகாலன் பாரக்்க (தக்கயாகப்.271,  ேசடக்.);;see {}.

     [Skt {} → த. மகாகாளம்+ ரத்் .]

மகாகாளர்

மகாகாளர ்makākāḷar, ெப.(n.)

   1. மகாகாலன் (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}.

   2. மகாசாத்தா ன் ர ள் தைலைம ெபற்றவன்; a servant of {}.

     "மகாகாளர ்வ படலம்" (கந்த .);.

த.வ. மாகாளர்

     [Skt. {} → த. மகா+(காலன்); → காளர.்]

மகாகாளிசரண்
மகாகாளிசரண் makākāḷisaraṇ, ெப.(n.)

   களா  (ைதலவ.ைதல.119);; the aerial root of {} plant.

மகாகாைள

மகாகாைள makākāḷai, ெப.(n.)

   ஒன்பான் ெசல்வங் (நி ); களிெலான்  (அ . ந்.940);; one of nava-niti.

     [Skt. {} → த. மகாகாைள.]

மகா
மகா  makākidi, ெப.(n.)

   ேகா ேகாடா ேகா  (த.நி.ேபா.பக்.25);; a great number, one thousand trillions.

மகா ரிவம்

 
 மகா ரிவம் makākirivam, ெப.(n.)

   ஒட்டகம் (யாழ்.அக.);; camel.

     [Skt. {} → த. மகா ரிவம்.]

மகா தம்

 
 மகா தம் makākirudam, ெப.(n.)

    ய்ைம ெசய்த ெவண்ெணய்; fresh carified butter (சா.அக.);.
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மகா ரிவம்

மகா ரிவம் makāārivam, ெப.(n.)

   1. ஒட்டகம்; camel.

   2. நீண்ட க த் ; long neck (சா.அக.);.

த.வ. ஒட்டகம்

மகா ண்ட னி

மகா ண்ட னி makākuṇṭaliṉi, ெப.(n.)

    லாதாரத் ள்ள பாம் ன் வ வைமந்த ஒ  ஆற்றல் ( ரேபாத.44,20);; the cosmic energy in the form of 
serpent, abiding in the {}.

மகா ணபாடம்

 
 மகா ணபாடம் makākuṇapāṭam, ெப.(n.)

   ேதைரயர ்ெசய்த ஒ  த ழ் ம த் வ ல்; a Tamil medical science (சா.அக.);.

த.வ. மா ணபாடம்

மகா ம்பம்

 
 மகா ம்பம் makākumbam, ெப.(n.)

    றா ரங் ேகா  ( வா.);; a great number, billion.

த.வ. மா ம்பம்

     [Skt. {}-kumbha → த. மகா ம்பம்.]

மகா ம்பாவம்

மகா ம்பாவம் makākumbāvam, ெப.(n.)

   1.  ள் அல்ல  ழ்; Kashmere tree.

   2. ேமகா வாதம், கபம்,  ரகணி, பாண்  இவற்ைற நீக் ம் ஒ  ைக; it is useful for anaemia, diarrhoea 
(chronic); rheumatism etc. (சா.அக.);.

மகாெகசம்

 
 மகாெகசம் makākesam, ெப.(n.)

   மாந்தர ்ைகக்  ழங்ெகாண்ட அள  (த.நி. ேபா.);; hundred cubits.

     [Skt. {}-gaja → த. மகாெகசம்.]

மகாைகலாயம்

 
 மகாைகலாயம் makākailāyam, ெப.(n.)

    வெப மான்( ரான்);  ற் க் ம் மைல; the great {}, abode of {}.

     [Skt. {} → த. மகாைகலாயம்.]

மகாேகாடா மா
த் ைர

 
 மகாேகாடா மாத் ைர makāāṭācuḻimāttirai, ெப.(n.)

   மாைலக்கண் காமாைல, ேசாைக, நச் க் ற்றம்,  ப் ,  ைக, காசம்,  ண் த யவற்ைறக் 
ணமாக் ம். தாளகம்,  ரம், க ரி,  ங்கம், பாடாணம்,  தம், ெகந் ,  ரி , ெவண்காரம், அன்ன 

ேப , பால் த்தம், மேனா ைல, ெசப் த் ெதாட் , ப காரம், வாளம், இவற்ைறத ் ய்ைம ெசய்  
கைடச ்சரக் க டன் ேசரத்்  அணியம் ெசய்  த்த ற் கண்ட அள ப்ப  ெகா க் ம் 
மாத் ைர; a pill containing the above drugs which is used for jaundice, dropsy, bronchitis diseases of spleen, night 
blindness etc. (சா.அக.);.

     [Skt. {} → த. ேகாடா +மாத் ைர]
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மகாேகா

மகாேகா  makāāṭi, ெப.(n.)

   ஒ  ேபெரண் (நாம ப.80, உைர.);; a great number.

த.வ. மாேகா

     [மகா+ேகா .]

     [Skt. {} → த. மகாேகா .]

மகாேகாணி

 
 மகாேகாணி makāāṇi, ெப.(n.)

   இலக்கங் ேகாடா ேகா  (யாழ்.அக.);; a great number, ten trillions.

த.வ. மாேகாணி

     [Skt. {} → த. மகாேகாணி.]

மகாேகாரம்

மகாேகாரம் makāāram, ெப.(n.)

   1. நிரய (நரக); வைக ( ன்.);; a hell.

   2. கண்ணால் பாரக்்க யாத வன்ெகா ைம (உ.வ.);; atrociousness, awfulness.

     [Skt. {} → த. மகாேகாரம்.]

மகாேகாசம்

 
 மகாேகாசம் makāācam, ெப.(n.)

   ேபெரா  (சங்.அக.);; great tumult or noise.

த.வ. ெப ங் சச்ல், ெப ங் வல்

     [Skt. {} → த. மகாேகாசம்.]

மகாேகாசா

 
 மகாேகாசா makāācā, ெப.(n.)

   மாமரக் ம்பத்ைதச ்ேசரந்்த ேட யா இண்ட ரி மாமரத் ல் ேதான் ம் ெகாம்  ேபான்ற  
வளரச்் யான கற்கடக ங் ; a growth like the claws of crab seen on the leaves petioles of pistacia integerrima;

 galls of pistacia integerrima (சா.அக.);.

த.வ. மாேகாசா

மகாங்கம்

 
 மகாங்கம் makāṅgam, ெப.(n.)

   ஒட்டகம் (யாழ்.அக.);; camel.

     [Skt. {} → த. மகாங்கம்.]

மகாசச்ாயம்

 
 மகாசச்ாயம் makāccāyam, ெப.(n.)

   ஆல்; banyan.

     [Skt. {} → த. மகாசச்ாயம்.]

1005

www.valluvarvallalarvattam.com 18441 of 19068.



மகாச் வாலம்

 
 மகாச் வாலம் makāccuvālam, ெப.(n.)

   ேவள் த்  வைக (யாழ்.அக.);; a sacrificial fire.

த.வ. ேபெராளிப் ழம்

     [Skt. {} → த. மகாச் வாலம்.]

மகாசக்

மகாசக்  makācakti, ெப.(n.)

   1.  வசத் ;{},

 the female energy of God {}.

   2.  மாரக் கட ள் (யாழ்.அக.);; Skanda.

த.வ. மாசத் , ெப ஞ்சத் .

     [Skt. {} → த. மகாசக் .]

மகாசகா

மகாசகா1 makācakā, ெப.(n.)

   1. வாடா மல் ைக (மைல.);; bachelor's buttons.

   2. ம  ேதான் மரம்; a tree yielding unfading flowers.

     [Skt. {} → த. மகாசகா.]

மகாசங்காரம்

 
 மகாசங்காரம் makācaṅgāram, ெப.(n.)

   ஊ  ; the final dissolution of the universe.

த.வ. ஊ

     [Skt. {} → த. மகாசங்காரம்.]

மகாசங்ைக

 
 மகாசங்ைக makācaṅgai, ெப.(n.)

   சங்ைக ப ன்மடங்  ெகாண்ட  (சங்.அக.);; a great number, consisting of ten {}.

த.வ. மாசங்ைக

     [Skt. {} → த. மகாசங்ைக.]

மகாசண்டம்

மகாசண்டம் makācaṇṭam, ெப.(n.)

   நிரய (நரக); வைக ( வத .  வரக்்கநரக.708);; a hell.

     [Skt. {} → த. மகாசண்டம்.]

மகாசண்டன்

மகாசண்டன் makācaṇṭaṉ, ெப.(n.)

   எமன  ஏவலாளரில் ஒ வன்; a servant of Yama.

     "ஒத நம ற்ற மகாசண்டன்" ( வத .  வரக்்கநரக. 101);.

     [Skt. {} → த. மகாசண்டன்.]
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மகாசதா வன்

 
 மகாசதா வன் makācatācivaṉ, ெப.(n.)

இ பத்ைதந்  கத்ைத ைடயவனா ம் சதா வ ரத்் க்  ேமற்பட்டவனா ள்ள 
வத் ேமனி(அ . ந்.);;({});

 manifest- tation of {}.

த.வ. மாசதா வன்

     [Skt. {} → த. மகாசதா வன்.]

மகாச க்கல்

 
 மகாச க்கல் makācadikkal, ெப.(n.)

   உடன் கடை்டேய ய கற் ைடயாட் ன் நிைனவாக அவ ைடய வ வம் ெபா த்த ைல; stone in 
memory of a chaste woman who immolates herself on the funeral pyre of her deceased husband.

     [Skt. {} → த. மகாச +கல்.]

ச  என் ம் வடெசால் மைன  எனப் ெபா ள்ப ம். உடன்கடை்ட ஏ யதால் வணங்கத் தக்க 
ெப ைம ைடயவளாகக் க தப்பட்டதால் மகாச க்கல் எ ம் கற் ைல நாட்டப்பட்ட .

மகாசப்த

 
 மகாசப்த  makācaptami, ெப.(n.)

   இரத சப்த  (பஞ்.);; the seventh day in the bright fortnight of the lunar month of {}.

     [Skt. {} → த. மகாசப்த .]

மகாசைப

மகாசைப makācabai, ெப.(n.)

   ஊரப்் ெபா க் காரியங்கைள ஆ வம் ெசய் ம் அ கார அைவ (S.I.l.i, 60,69);; great assembly for the 
administration of public affairs.

த.வ. மாமன்றம்

     [Skt. mahat +→ த. மகாசைப.]

மகாசம்

 
 மகாசம்  makācambu, ெப.(n.)

   ெப நாவல்; a tree yielding a large variety of jambo fruits (சா.அக.);.

     [மகா+சம் .]

மகாசம்ேமாகனம்

 
 மகாசம்ேமாகனம் makācammōkaṉam, ெப.(n.)

    த் ப்பவரக்ைள ெமய்ம்மறந்  உறக்கம் ெகாள்ளச ்ெசய் ம் மந் ர வைக (சங்.அக.);; a mantra 
used to induce sound sleep in others.

     [Skt. {}-sam-{} → த. மகாசம் ேமாகனம்.]

மகாச த் ரம்

மகாச த் ரம் makācamuttiram, ெப.(n.)

   1. ெப ங்கடல் (தக்கயாகப்.140, உைர);; ocean.

   2. ஒ  ேபெரண் (நாம ப.800, உைர);; a great number, as a hundred.

     [மகா+ச த் ரம்.]

     [Skt. mahat → த. மகா+ச த் ரம்.]
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மகாசயம்

மகாசயம்1 makācayam, ெப.(n.)

   ெப ங்கடல் (யாழ்.அக.);; ocean.

     [Skt. {} → த. மகாசயம்.]

 மகாசயம்2 makācayam, ெப.(n.)

   ெகா ய ஈைளேநாய்; advanced consumption.

மகாசயன்

 
 மகாசயன் makācayaṉ, ெப.(n.)

   ெப மகன் (யாழ்.அக.);; lord, noble.

த.வ. ெப மான்.

     [Skt. {} → த. மகாசயன்.)

மகாசலம்

மகாசலம் makācalam, ெப.(n.)

    ண்ணிய நீர ்(தக்கயாகப்.247, உைர);; sacred water.

த.வ. மாசலம்.

     [Skt. {}-jala → த. மகாசலம்.]

மகாசன ேராத்
ரியம்

மகாசன ேராத் ரியம் makāsaṉasurōttiriyam, ெப.(n.)

    ற் ரில் ெபா  மக்க க்காகத் தள் ப  ெசய்த வரி (G.Tn.D. l.311);; a partial remission of assessment in a 
village on account of occupation.

     [Skt. {}-jana → த. மகாசன ேராத் ரியம்.]

மகாசனி

 
 மகாசனி makācaṉi, ெப.(n.)

   வா ைவ யரி ; seed of intellect tree-Celastrus paniculata (சா.அக.);.

மகாசாகரம்

மகாசாகரம் makācākaram, ெப.(n.)

   சாகரம் ப ெனட் க்ெகாண்ட ேபெரண் (த. நி.ேபா. பக்.25);; a great number consisting of 18 {}.

     [Skt. {} → த. மகாசாகரம்.]

மகாசாைக

மகாசாைக makācākai, ெப.(n.)

   மரத் ன் ெப ங் ைள (S.I.I. ii, 201);; main branch of a tree.

     [Skt. {} → த. மகாசாைக.]

மகாசாத்தா

 
 மகாசாத்தா makācāttā, ெப.(n.)

   ஐயனார ்(கந்த .மகாசாத்.);;{}, nom. sing. of {}.

     [Skt. {} → த. மகாசாத்தா.]

மகாசாத் ரன்

மகாசாத் ரன் makācāttiraṉ, ெப.(n.)

   1. சமயங்களின் ல ல்கைளப் ப ன்றவன்; one who is versed in the basic texts of the various systems of 
religion.

   2. ஐயனார ்( லப்.9, 15, உைர); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. மகாசாத் ரன்.]
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மகாசாந்தபனம்

 
 மகாசாந்தபனம் makācāndabaṉam, ெப.(n.)

    தனாள் ேகாசல ம், இரண்டாம் நாள் ேகாமய ம்,  ன்றாம் நாள் பா ம், நாலாம் நாள் த ம், 
ஐந்தாம் நாள் ெநய் ம், ஆறாம் நாள் த ப்ைப நீ ம் உண்  ேநாற் ம் ஒ  ேநான்  (சங்.அக.);; a fast in 
which the six articles, viz., cow's urine, cow-dung, milk, curds, ghee and water consecrated with quitch grass, are taken, one 
on each of six consecutive days.

     [Skt. {} → த. மகா சாந்தபனம்.]

மகாசாமந்தன்

மகாசாமந்தன் makācāmandaṉ, ெப.(n.)

   ெப ம்பைடத்தைலவன்; generalissimo;

 vassel chief.

     "மகா சாமந்தா ப  க்க ரபத் ர நாயகர"் (I.M.P.Sm. 103);.

த.வ. மாசாமந்தன்.

     [Skt. {} → த. மகாசாமந்தன்.]

மகாசா

மகாசா 1 makācāli, ெப.(n.)

   ெப ம் ரக்்  (சங்.அக.);; a kind of spongegourd.

த.வ. மாசா .

 மகாசா 2 makācāli, ெப.(n.)

   1.  வப்  ெநல்; red paddy.

   2. ெவள்ைளயரி ; white rice.

   3. ேகா ைம; wheat (சா.அக.);.

த.வ. மாசா .

மகா ங்

 
 மகா ங்  makāciṅgi, ெப.(n.)

   க உ ரநீ்ர ்(சங்.அக.);; semen virile.

த.வ. மா ங் .

மகா ங் ச் ண்
ணம்

 
 மகா ங் ச் ண்ணம் makāciṅgiccuṇṇam, ெப.(n.)

    ச ் ண்ணம்; calcined white powder of copper sulphate (சா.அக.);.

மகா த்தன்

 
 மகா த்தன் makācittaṉ, ெப.(n.)

   பனி மைல ன் (ைகலாசத் ன்);  ைழவா ல் காப்ேபான் (அ . ங்.);; guard at the eastern gate of {}.

     [Skt. {}-siddha → த. மகா த்தன்.]

மகா த் ரசயான
ம்

 
 மகா த் ரசயானம் makāsittirasayāṉam, ெப.(n.)

   தாளிப்பைன; talipot palm (சா.அக.);.

மகா ந்தா ேல
யம்

மகா ந்தா ேல யம் makācindātilēkiyam, ெப.(n.)

 an electuary preparation as in Agastiar Vallathi 600. It is useful in jaundice, dropsy, anaemia etc. (சா.அக.);.
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மகா வராத் ரி

மகா வராத் ரி makācivarāttiri, ெப.(n.)

    ம்ப (மா ); மாதத் க் க ம்பக்கத் ப் ( டண்படச்த் ); ப னான் ம் க்ேகால் ( ேவாணம்); 
நாண் ம் ய இர ; the night of the dark fortnight in the month of {}, sacred to Siva, when the 14th tithi and {}-are 
current.

த.வ. மா வனிர .

     [Skt. mahat → த. மகா+ வராத் ரி.]

மகா னம்

 
 மகா னம் makācīṉam, ெப.(n.)

    னேதசம் ( ன்.);; China proper.

     [Skt. mahat → த. மகா+ னம்.]

மகா க்கம்

 
 மகா க்கம் makācukkam, ெப.(n.)

மகாகசா பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

மகா கந்தரசம்

 
 மகா கந்தரசம் magāsugandarasam, ெப.(n.)

இ வசற்பாட்  பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

த.வ. மா கந்தரசம்.

மகா கம்

 
 மகா கம் magācugam, ெப.(n.)

    ணரச்் , ம ழ்  (யாழ்.அக.);; sexual intercourse.

     [Skt. {}-sukha → த. மகா கம்.]

மகா ராங் சக்
ளிைக

 
 மகா ராங் சக் ளிைக magāsurāṅgisagguḷigai, ெப.(n.)

   நாடக்ாய்சச்ல் இ ைறக் காய்சச்ல்,  ம் ைறக் காய்சச்ல், நால் ைறக் காய்சச்ல் மற் ம் 
அைனத் க் காய்சச் க் க் ெகா க் ம் ரசம், ெகந் , ஊமத்தம் ைத,  ரிக  சமன்ெகாண்  
எ சச்ம் பழச ்சாற் னால் அைரத் ட் ய மாத் ைர; a mediated pill prepared with mercury, sulphur, etc. for 
fevers (சா.அக.);.

மகா வாசேராகம்

மகா வாசேராகம் makācuvācarōkam, ெப.(n.)

    ச்  ேநாய் வைக ள் ஒன்  ( வரட.் 58);; a disease affecting respiration.

     [Skt. {} → த. மகா வாச ேராகம்.]

மகா வாைல

 
 மகா வாைல makācuvālai, ெப.(n.)

    ைலமகளிர ்அைட ம் நிரயவைக (அ . ந்.);; a hell for unchaste women.

     [Skt. {} → த. மகா வாைல.]

மகா ேவதம்

மகா ேவதம்1 makācuvētam, ெப.(n.)

   வா ைவ (மைல.);; climbing staff plant.

     [Skt. {} → த. மகா ேவதம்1.]

 மகா ேவதம்2 makācuvētam, ெப.(n.)

     வா ைவ; intellect plant (சா.அக.);.
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மகா ேவைத

 
 மகா ேவைத makācuvētai, ெப.(n.)

   கைலமகள் (யாழ்.அக.);; goddess of learning.

     [Skt. {} → த. மகா ேவைத.]

மகா ைக

மகா ைக magācūcigai, ெப.(n.)

   ெபரியம்ைம (தஞ்.சர.iii, 68);; small-pox.

     [Skt. {} → த. மகா ைக.]

மகா த் ரன்

 
 மகா த் ரன் makācūttiraṉ, ெப.(n.)

   இைடயன் (யாழ்.அக.);; cow-herd.

     [Skt. {} → த. மகா த் ரன்.]

மகா தம்

 
 மகா தம் makācūtam, ெப.(n.)

   ேபாரப்் பைற (யாழ்.அக.);; war-drum.

     [Skt. {} → த. மகா தம்.]

மகா ரன்

மகா ரன் makācūraṉ, ெப.(n.)

   1. ெப  ரன்; a great warrior.

   2.  றைம ந்தவன்; very able man.

     [Skt. {} → த. மகா ரன்.]

மகா ைல

 
 மகா ைல makācūlai, ெப.(n.)

    ட்  வ  ேநாய் வைக; rheumatism (சா.அக.);.

மகாேசனன்

மகாேசனன் makācēṉaṉ, ெப.(n.)

   1. பைடத் தைலவன் (யாழ்.அக.);; generalissimo, commander of a large force.

   2. பைடத் தளப யான மாரக் கட ள்; skandha, as the general of celestual forces.

   3. அ கன்; arhat.

   4.  த்தன்; the Buddha.

     [Skt. {} → த. மகாேசனன்.]

மகாைசவம்

மகாைசவம் makācaivam, ெப.(n.)

    வ னியம் ப னாற ள் நீ , அக்கமணி ண்  சைடவளரத்் ச ் வைனச ்சம ண னாக ம் 
ண யாக ம் எண்ணி வ பா  ெசய்ய ேவண் ெமனக் ஞ் சமயம்;     ({}.); a {} sect which holds that 

the initiate should wear holy ashes, rudrak beads and matted hair, and meditate on {}, in his conditioned and unconditioned 
forms one 16 Saivam, q.v.

த.வ. மா வனியம்.

     [Skt. {} → த. மகாைசவம்.]

மகாைசவன்

மகாைசவன் makācaivaṉ, ெப.(n.)

வ க்ைக ெபற்ற பாரப்்பனன் (ைசவச.ெபா . 475);;({});

 brahmin who has been initiated.

     [Skt. maha-{} → த. மகாைசவன்.]
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மகாேசாபம்

மகாேசாபம் makācōpam, ெப.(n.)

     ேகா , ேகாடாேகா  (த.நி.ேபர.் பக்.25);; a great number, hundred thousand trillions.

     [Skt. {} → த. மகாேசாபம்.]

மகாத் யாகம்

 
 மகாத் யாகம் makāttiyākam, ெப.(n.)

   ெப ந் ற ; complete renunciation of the world.

     [Skt. {} → த. மகாத் யாயகம்.]

மகாத் மா

 
 மகாத் மா makāttumā, ெப.(n.)

   ேபராதன் (   னிவர)்;; highly spiritual person;exceedingly wise man;lofty soul.

     [Skt. {} → த. மகாத் மா.]

மகாத் யம்

மகாத் யம் makātmiyam, ெப.(n.)

மாகாத் யம் (த.நி.ேபா.பக்.247); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. மகாத் யம்.]

மகாதைச

 
 மகாதைச makātasai, ெப.(n.)

    றப் யக் கார க்  ஒ  ேகாளின் நடப் க்காலம்;     [Skt. {} → த. மகாதைச.]

மகாதண்பைன

மகாதண்பைன makātaṇpaṉai, ெப.(n.)

   ஒ  ேபெரண் (நாம ப.801);; a great number.

     [Skt. mahat → த. மகா+தண்பைன.]

மகாதந்தம்

மகாதந்தம் makātandam, ெப.(n.)

   1. யாைன (யாழ்.அக.);; elephant.

   2. யாைனக் ெகாம் ; tusk of an elephant.

     [Skt. {}-danta → த. மகாதந்தம்.]

மகாதமனி

 
 மகாதமனி makātamaṉi, ெப.(n.)

   ெநஞ்சாங் ைல ன் இட  பக்கத் னின்  ளம் ம் ஒ  ெபரிய ெசவ் ரத்தக் ழல்; a large artery 
starting from the left ventricle of the heart-Аorta (சா.அக.);.

1012

www.valluvarvallalarvattam.com 18448 of 19068.



மகாதலம்

மகாதலம்1 makātalam, ெப.(n.)

   1. நில லகம் ( ங்.);; the earth.

   2. அரிதாரம் (சங்.அக.);; yellow orpiment.

     [Skt. {} → த. மகாதலம்1.]

 மகாதலம்2 makātalam, ெப.(n.)

    ேழ லகத் ெதான்  ( டா.);; a nether world, fifth of {}.

த.வ. ேபரிடம்.

     [Skt. {} → த. மகாதலம்2.]

 மகாதலம்3 makātalam, ெப.(n.)

   1.  ண்ணியத் தலம்; sacred place.

   2.  தன்ைமத ்தலம் ( ன்.);; head quarters;chief place;court.

     [Skt. {}-sthala → த. மகாதலம்3.]

 மகாதலம்4 makātalam, ெப.(n.)

   அரிதாரம்; yellow orpiment (சா.அக.);.

மகாதனம்

மகாதனம் makātaṉam, ெப.(n.)

   1. ெபான்; gold.

   2. ேவளாண்ைம; agriculture.

   3. ந மணப் ைக; incense.

     [Skt. {}-dhana → த. மகாதனம்.]

மகாதா

 
 மகாதா  makātātu, ெப.(n.)

   ெபான் (யாழ்.அக.);; gold.

     [Skt. {} → த. மகாதா .]

மகா க்தம்

 
 மகா க்தம் makātiktam, ெப.(n.)

   ம ந் ட்டப்பட்ட கசப் ச ் ைவ ைடய ெநய்; abitter medicated ghee given for skin diseases. It is a Ayurvedic 
preparation (சா.அக.);.

மகா ைச

மகா ைச1 makātisai, ெப.(n.)

   நாற்ெப ந் ைச; the four cardinal points.

த.வ. மாத் ைச.

     [Skt. mahat → த. மகா+ ைச1.]

 மகா ைச2 makātisai, ெப.(n.)

மகாதைச பாரக்்க;see {}-tasai.

     [Skt. {} → த. மகா ைச2.]
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மகா ர தம்

 
 மகா ர தம் magādiragirudam, ெப.(n.)

    ட்ட ேநாய் வைககள் எல்லாவற் ற் ம் தரப்ப ம் ஒ  வைக ம ந்  ெநய்மம்; a medicinal ghee used for 
all kinds of leprosy (சா.அக.);.

மகா ராவகம்

 
 மகா ராவகம் magātirāvagam, ெப.(n.)

   ஆ ள்ேவத ைறப்ப  த் ர லேவர,் நா ,  ளியம்படை்ட, இைலக்கள்ளி,  ரம் , 
க் ரடை்ட,  த யவற்ைறச ் ட் ச ்சாம்பலாக்  மற்ற கைடச ்சரக் க டன் ேசரத்்  

வாைல ட்  வ க் ம் எரிநீர;் an ayurvedic preparation obtained by distilling the ashes of some plants along with 
some bazaar drugs (சா.அக.);.

மகா லதம்

 
 மகா லதம் makādiladam, ெப.(n.)

   சாரிபா ; ேகாட் ைய(ைபத் யத்ைத); ப் ேபாக் ம் ஒ  ைக; an unidentified plant said to cure madness 
or insanity. (சா.அக.);.

மகா வ் ய

 
 மகா வ் ய makātivviya, ெப.(n.)

   ம ந்  கலக்கப்பட்ட ெம  வைக; a wax like medicinal preparation (சா.அக.);.

மகா

 
 மகா  makātīvu, ெப.(n.)

   மாலத ் கள் ( ன்.);; the maldives.

     [Skt. mahat → த. மகா+ .]

மகா ந்

 
 மகா ந்  makātundumi, ெப.(n.)

   ேபாரப்்பைற (யாழ்.அக.);; war-drum.

த.வ. ெப ந் ந் .

     [Skt. mahat → த. மகா+ ந் .]

மகா வம்

 
 மகா வம் makāturuvam, ெப.(n.)

   ெவண்கடம் ; white cadamba (சா.அக.);.

மகாேதசம்

 
 மகாேதசம் makātēcam, ெப.(n.)

   இதளியம் (பாதரசம்); ( .அ.);; mercury.

     [Skt. {} → த. மகாேதசம்.]

மகாேதவர் மஞ்
சனம்

மகாேதவர் மஞ்சனம் makātēvartirumañjaṉam, ெப.(n.)

   வட ைனத்  (வடவா காக் னி); (தக்கயாகப்.379, உைர);; the submarine fire.

     [Skt. {} → த. மகாேதவர ்+    மஞ்சனம்.]
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மகாேதவன்

மகாேதவன் makātēvaṉ, ெப.(n.)

   1. கட ள்; god.

   2.  வெப மான் ( ரான்);;{},

 as the great God.

   3. வ ணன் ( ன்.);;{}.

த.வ. மாேதவன், ெப ைடயார.்

     [Skt. {} → த. மகாேதவன்.]

மகாேத

மகாேத 1 makātēvi, ெப.(n.)

   1. மைலமகள் (பாரவ் ); (தக்கயாகப்.80, உைர);;{},

 as the consort of {}.

   2. தைலைமயர ; chief queen.

     "வாணா  ராசர ்மகாேத யார"் (S.I.I. iii, 399);.

     [Skt. {} → த. மகாேத .]

 மகாேத 2 makātēvi, ெப.(n.)

   ைவயங் காப்பவளா ய மைலமகள்; the geat mother (சா.அக.);.

மகாேதாசக்

 
 மகாேதாசக்  makātōcakkuṟi, ெப.(n.)

   உந் ல் ஒ  ரல் ெபா ந் ம் அள  எக்  உயர எ ம் னால் இத்ேதாசமாம்; a symptom or morid 
condition- ேதாஷம்.

மகாேதாசநீக்

மகாேதாசநீக்  makātōcanīkki, ெப.(n.)

   1.  த்தா மல் ,  ற்றாமல்  பாரக்்க;see {}.

   2. பாவடை்ட; a small tree - Pavata indica (சா.அக.);.

மகாேதாசம்

 
 மகாேதாசம் makātōcam, ெப.(n.)

   பாழ் ைன, ெப ம்பாவம் (ெகா.வ.);; great sin.

     [Skt. {} → த. மகாேதாசம்.]

மகாேதாரணம்

மகாேதாரணம் makātōraṇam, ெப.(n.)

   ேகா ல் ள  வைக (M.E.R., 608 of 1916);; a kind of temple lamp.

     [Skt. {} → த. மகா+ேதாரணம்.]

மகாேதாைர

 
 மகாேதாைர makātōrai, ெப.(n.)

   ஒ  ேபெரண் (யாழ்.அக.);; a great number.

     [Skt. mahat → த. மகா+ேதாைர.]

மகாந்தம்

 
 மகாந்தம் makāndam, ெப.(n.)

   மலரத்் கள் (மகரந்தம்);; pollen (சா.அக.);.
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மகாநட்சத் ரம்

 
 மகாநடச்த் ரம் makānaṭcattiram, ெப.(n.)

    த்த நாளில் நிலெவா  (சந் ர டன்);  க் ம் ண் ன் (நடச்த் ரம்); (இ.வ.);; lunar asterism 
occupied by the moon on a particular day.

த.வ. ெப ண் ன்

     [Skt. mahat → த. மகாநடச்த் ரம்.]

மகாநடன்

 
 மகாநடன் makānaḍaṉ, ெப.(n.)

    வ ெப மான் ( ரான்); (யாழ்.அக.);;{}, as the great dancer.

த.வ. மாநடன்

     [Skt. {}-nata → த. மகாநடன்.]

மகாநடனன்

 
 மகாநடனன் makānaḍaṉaṉ, ெப.(n.)

மகாநடன் (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. மகாநடனன்.]

மகாந

மகாந  makānadi, ெப.(n.)

   1. ேபரா ; great river.

   2. கங்ைக (சங்.அக.);; the Ganges.

   3. மகாந ெயன் ம் ஆ  (இக்.வ.);; the river {}.

     [Skt. {} → த. மகாந .]

மகாநரகம்

 
 மகாநரகம் magānaragam, ெப.(n.)

   நிரய (நரக); வைக (யாழ்.அக.);; a hell.

     [Skt. {}-naraka → த. மகாநரகம்.]

மகாநவ

 
 மகாநவ  makānavami, ெப.(n.)

   கைலமகள் ழா நிக ம் ஒன்பான் இர ன் இ  நாள்; the last day of {}, as a day sacred for the worship of {}.

த.வ. மாதெ்தாண்

     [Skt. {}+ → த. மகாநவ .]

மகாநாகம்

மகாநாகம் makānākam, ெப.(n.)

   1.  ர ன்ைன; long leaved two sepalled gamboge.

   2. ெப ம்பாம் ; great cobra.

     [Skt. {} → த. மகாநாகம்.]
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மகாநா

 
 மகாநா  makānāṭu, ெப.(n.)

   ெபா  மக்களின் ட்டம்; great assembly or council held by headmen;

 general meeting of all the members of a society;

 conference.

த.வ. மாநா

     [Skt. mahat → த. மகா+நா .]

மகாநாதம்

மகாநாதம்1 makānātam, ெப.(n.)

   1. சங்  (யாழ்.அக.);; conch.

   2. ேபெரா ; great noise.

   3. இைசக் க ; a wind instrument.

   4. அரிமா ( ங்கம்);; lion.

   5. யாைன; elephant.

   6. ேமகம்; cloud.

த.வ. மாநாதம்

     [Skt. {} → த. மகாநாதம்.]

 மகாநாதம்2 makānātam, ெப.(n.)

   1. ெபான்; gold.

   2. ெபான்னி ைள; a kind of yellow bismuth (சா.அக.);.

     [மகா+நாதம்.]

மகாநா யம்

மகாநா யம் makānāmiyam, ெப.(n.)

   மதத் ெதாடரப்ான ெசயல் வைக (த.நி.ேபா.பக்.24);; a religious observance.

     [Skt. {} → த. மகாநா யம்.]

மகாநாராயணம்

மகாநாராயணம் makānārāyaṇam, ெப.(n.)

    ற்ெறட்  (உபநிடதங்கள்);  ைணத் ெதான் மக்க ள் ஒன் ; an uparisad, one of 108.

     [Skt. maha-{} → த. மகாநாராயணம்.]

மகாநாளிகம்

மகாநாளிகம் magānāḷigam, ெப.(n.)

   ேபாரில் பயன்ப ம் இயந் ர வைக ( க் ரநீ , 80);; a kind of war-machine.

     [Skt. {} → த. மகாநாளிகம்.]

மகாநிகற்பம்

 
 மகாநிகற்பம் magānigaṟpam, ெப.(n.)

   ஒ  ேபெரண் ( ன்.);; a great number.

     [Skt. {}-nikharva → த. மகாநிகற்பம்.]

மகாநி

 
 மகாநி  makānisi, ெப.(n.)

   நள்ளிர  (யாழ்.அக.);; midnight.

     [Skt. {} → த. மகாநி .]

1017

www.valluvarvallalarvattam.com 18453 of 19068.



மகாநித் ைர

 
 மகாநித் ைர makānittirai, ெப.(n.)

   ெப ந் ல் (மரணம்); (யாழ்.அக.);; death, as the long sleep.

த.வ.  ளாத் ல்

     [Skt. {} → த. மகாநித் ைர.]

மகாநி

 
 மகாநி  makānidi, ெப.(n.)

    ேபரன் நி  களிேலான்  (யாழ்.அக.);; a treasure of {}.

     [Skt. {}-nidhi → த. மகாநி .]

மகாநிம்பம்

மகாநிம்பம்1 makānimbam, ெப.(n.)

   மைலேவம்  ( .அ.);; Persian lilac.

த.வ. மாநிம்பம்

     [Skt. {}-nimba → த. மகாநிம்பம்.]

 மகாநிம்பம்2 makānimbam, ெப.(n.)

   1.  வர  மரம்; portia tree.

   2. ெபரிய ேவம் ; big species of neem tree.

   3.  றாண்  அகைவ ைடய ேவப்ப மரம்; a margosa tree of 100 years old.

   4. சரக்்கைர ேவம் ; neem whose bark is sweet to taste (சா.அக.);.

 மகாநிம்பம்3 makānimbam, ெப.(n.)

   ெப  மரம் (மைல.);; toothed-leaved tree of Heaven.

மகாநிேயாகம்

மகாநிேயாகம் makāniyōkam, ெப.(n.)

   அரசன  ஆைண; royal command.

     "மகா நிேயாக ம் றப்பட் " (S.I.I.iv, 152);.

த.வ. அரசகட்டைள

     [Skt. {}+ {} → த. மகாநிேயாகம்.]

மகாநிர் ண் ைத
லம்

 
 மகாநிர் ண் ைதலம் makānirkuṇṭidailam, ெப.(n.)

   கண்ேணாய், தைலேநாய் ஆ யவற் க் த் தைல ம் ெநய்மம்; a bathing oil prepared out of nocci vitex 
negundo (சா.அக.);.

மகாநிரயம்

மகாநிரயம் makānirayam, ெப.(n.)

   நிரய வைக (மணிேம.6,181, அ ம்.);; a hell.

த.வ. மாவள .

     [Skt. {}-niraya → த. மகாநிரயம்.]
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மகாநீலம்

மகாநீலம் makānīlam, ெப.(n.)

   1. ைகயாந்த கைர, என் ம் ைக (மைல.);; a plant growing in wet places.

   2. மரகதம் (யாழ்.அக.);; emerald.

த.வ. மாநீலம்.

     [Skt. {} → த. மகாநீலம்.]

மகாேந

 
 மகாேந  makānēmi, ெப.(n.)

   காக்ைக; crow (சா.அக.);.

மகாைநேவத் யம்

 
 மகாைநேவத் யம் makānaivēttiyam, ெப.(n.)

   கட ட் ப் பைடக் ம் அன்னம்; main offerings made to a deity, as cooked rice.

     [Skt. {} → த. மகாைநேவத் யம்.]

மகாேநான்

 
 மகாேநான்  makānōṉpu, ெப.(n.)

   ஒன்பானிராத் ழா (இ.வ.);; festival of nava-{}.

த.வ. மாேநான்

     [Skt. mahat → த. மகா+ேநான் .]

மகாப் ரகாசத்

 
 மகாப் ரகாசத்  makāppirakācatti, ெப.(n.)

   காக்ைகப்ெபான் (அப் ரகம்); (சங்.அக.);; mica.

த.வ தகட் ைழ

     [Skt. {} → த. மகாப் ரகா+சத் .]

மகாப் ரசாதம்

 
 மகாப் ரசாதம் makāppiracātam, ெப.(n.)

   ேகா ல்களில் கட க் ப் பைடத்  அ யவரக் க்  ெகா க் ம் ெபாங்கல் த யன 
(இ.வ.);; food, sweet meats, etc., which are offered to an idol and distributed afterwards to devotees.

த.வ. அ ட்பைடயல்

     [Skt. {} → த. மகாப் ரசாதம்.]

மகாப் ரேதாசம்

மகாப் ரேதாசம் makāppiratōcam, ெப.(n.)

   இரண்  பக்கங்களி ம் வ ம் ப ன் ம் ெயா  ( ரேயாத ேயா );  ய க ரவன் மைற ம் 
ேவைள; evening twilight of the 13th titi of the bright and dark fortnights.

     [Skt. {} → த. மகாப் ரேதாசம்.]

மகாப் ர

மகாப் ர  makābbirabu, ெப.(n.)

   1. ெப ஞ் ெசல்வன்; great, lord; wealthy person.

   2. ெப ங்ெகாைடயாளி; a person of great liberality.

     [Skt. mahatprabu → த. மகாப் ர .]
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மகாப் ரளயம்

மகாப் ரளயம் makāppiraḷayam, ெப.(n.)

   1. உலகம் ன்ற ஊ ; final dissolution of the world at the end of a kalpa or the period of Brahma's lifetime, 
dist. fr. {}.

   2. ஒ  ேபெரண் ( ன்.);; a great number.

த.வ. ேப

     [Skt. {}-pralaya → த. மகாப் ரளயம்.]

மகாப் ரத்தானம்

மகாப் ரத்தானம் makāppirattāṉam, ெப.(n.)

   1. வட ைச ேநாக் ச ்ெசல் ம் ளாப் ெப ம்பயணம்; the great journey northward, made with the intention of 
ending one's days.

     'மகாப் ரத்தான ப வம்.'

   2. அ கக் கட ளின் பஞ்ச கல்யாணத ்ெதான்றா ய ெப ந் ற  ( ற். .உைர);;த.வ. 
ெப ம் ரி .

     [Skt. {} → த. மகாப் ரத்தானம்]

மகாப் ராசத்

 
 மகாப் ராசத்  makāppirācatti, ெப.(n.)

   ஒ  வைக அப் ரகம்; a kind of mica (சா.அக.);.

மகாப் ராணம்

 
 மகாப் ராணம் makāppirāṇam, ெப.(n.)

   காக்ைக (சங்.அக.);; crow.

     [Skt. {} → த. மகாப் ராணம்.]

மகாப் ரியபான்
னி

 
 மகாப் ரியபான்னி makāppiriyapāṉṉi, ெப. (n.)

     ெகாள்; which see (சா.அக.);.

மகாப் ராணன்

மகாப் ராணன் makāppirāṇaṉ, ெப.(n.)

   வ ந்  ப க்கப்ப ம் ெமய்ெய த்  ( . .4, உைர);; aspirate.

த.வ.  செ்சா .

     [Skt. {} → த. மகாப் ரணன்.]

மகாபஞ்சகா ய
தம்

 
 மகாபஞ்சகா ய தம் magāpañjagāviyagirudam, ெப.(n.)

   ம ந் ட்டப் ெபற்ற ஒ  வைக ெநய்; a medicated ghee used for epilepsy, insanity dropsy, abdominal tumour, piles, 
chlorosis and jaundice (சா.அக.);.

மகாபட்

 
 மகாபட்  makāpaṭci, ெப.(n.)

   ஆந்ைத (சங்.அக.);; owl.

த.வ. ெப ம் பறைவ.

     [Skt. {}-paksin → த. மகாபட் .]

     [p]
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மகாபத் ர

 
 மகாபத் ர makāpattira, ெப.(n.)

    சபத் ரி; a plant to help pooja (சா.அக.);.

மகாப மெபந்தம்

மகாப மெபந்தம் makābadumabendam, ெப.(n.)

    த் ரக் க  வைக (மாறனலங்.283, உைர);; a kind of cittirakavi of great complexity.

     [Skt. {}-padma → த. மகாப ம ெபந்தம்.]

மகாப மம்

மகாப மம் makāpadumam, ெப.(n.)

   1.  ேபரன் ஒன்பான் ைவக ள் ஒன் ; one of nine treasures of {}.

   2. ஒ  ேபெரண் ( ங்.);; a great number.

   3. ெவண்டாமைர (யாழ்.அக.);; white lotus.

   4. 176 ெகா கைள ம் 22 ேமனிைலக்கட் கைள ைடய ேகா ல் ( க் ரநீ . 230);; a temple of 
176 towards and 22 storeys.

   5. மகாப ெபந்தம் பாரக்்க;see {}.

த.வ. ெப ந்தாமைர.

     [Skt. {}-pandma → த. மகாப மம்.]

மகாப மன்

 
 மகாப மன் makāpadumaṉ, ெப.(n.)

   எட்  மாநாகங்க ள் நிலத்ைத வடப்பக்கத் ல் தாங் ம் நாகம் ( ங்.);; the divine serpent which supports 
the earth in the north one of {}.

     [Skt. {}-padma → த. மகாப மன்.]

மகாப ம சர்ப்

 
 மகாப ம சரப்்  makāpadumavisarppi, ெப.(n.)

    வரக் க் த் தைல ம் ழ் வ ற் ண்டா  இறப்ைப ண்டாக் ம் ண்; a kind of scabis 
(சா.அக.);.

த.வ. ெப ம் ண். ( த ல் நரம் ன் வ யாக ெநற் ல் கண் ,  ற  மார் றங்  கைட யாகக் 
தத் றங் ம்);

ம வ. பால சரப்்

மகாபரணி

 
 மகாபரணி makāparaṇi, ெப.(n.)

   ெதன் லத்தாரக்் ச ்( ரரக் க் );  றப்பான ம் மகாளயபக்கத் ல் வ வ மான பரணி 
( ண் ன்); (பஞ்.);; the day of the second naksatra, in {}, auspi- cious for worshipping the manes.

த.வ. ெப ம்பரணி.

     [Skt. {} → த. மகாபரணி.]

மகாபலன்

மகாபலன் makāpalaṉ, ெப.(n.)

   1. வ  க்கவன்; strong person.

   2. காற்  ( ன்.);; air, wind.

     [Skt. {}-bala → த. மகாபலன்.]
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மகாப

 
 மகாப  makāpali, ெப.(n.)

   மாவ  என் ம் அரசன்; an Asura sovereign.

த.வ. மாவ .

     [Skt. {}-bali → த. மகாப .]

மகாபைல

 
 மகாபைல makāpalai, ெப.(n.)

    ல்வம் (ைதலவ.ைதல.);; bael tree.

     [Skt. {}-phala → த. மகாபைல.]

மகாபவன்

 
 மகாபவன் makāpavaṉ, ெப.(n.)

   ெவள்ளி (யாழ்.அக.);;{}.

     [Skt. {}-bhava → த. மகாபவன்.]

மகாபற்பம்

 
 மகாபற்பம் makāpaṟpam, ெப.(n.)

மகா ப மம், ( வா.); பாரக்்க;see {}-padumam.

மகாபற்பன்

 
 மகாபற்பன் makāpaṟpaṉ, ெப.(n.)

மகாப மன் பாரக்்க;see {}.

மகாபாகவதம்

மகாபாகவதம் makāpākavadam, ெப.(n.)

    . . 1543-ல் ெநல்  நகர ்வரதராச ஐயங்கார ்வடெமா னின்  த ழ் ெமா ற் ெசய் ளாக 
இயற் ய பாகவத ல்; a Tamil version of the Sanskrit Bhagavatam by Varadaraja Aiyanga of Nellinakar, 1543 A.D.

     [Skt. mahat+ {} → த. மகாபாகவதம்.]

மகாபாகன்

மகாபாகன் makāpākaṉ, ெப.(n.)

   நற் ேப ள்ளவன்; blessed person.

     "பண் த ம் மகாபாக ம் தாரத்்த ம்" ( . . .84,  வாக்.);.

     [Skt. {} → த. மகாபாகன்.]

மகாபாசகன்

 
 மகாபாசகன் magāpācagaṉ, ெப.(n.)

    த்த க்  (யாழ்.அக.);; a Bauddha mendicant.

த.வ. மாபாசகன்.

     [Skt. {} → த. மகாபாசகன்.]
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மகாபாதகம்

 
 மகாபாதகம் magāpātagam, ெப.(n.)

   ஐம்ெப ங்ேக  (பஞ்சமா பாதகம்);; the five heinous crimes.

     "மகாபாதகந் ரத்்த ைளயாடல்" ( வாலவா.);.

     [Skt. {} → த. மகாபாதகம்.]

மகாபாபத்தழ

 
 மகாபாபத்தழ  makāpāpattaḻki, ெப.(n.)

    வக ; which see (சா.அக.);.

மகாபாரதம்

மகாபாரதம் makāpāradam, ெப.(n.)

   1. வடெமா ல் பாண்டவர ்வரலாற்ைறக் ம் யாசபாரதம்; the great sanskrit epic, dealing with the 
story of the {}, by the sage {}.

   2. ெப ந்ேதவனார,்  ல் த் ரர,் நல்லாப் ள்ைள ேபான்ேறார ்த ல் இயற் ய பாரத 
ல்கள்; the tamil renderings of the {}, by {}.

த.வ. மாபாரதம்.

     [Skt. {} → த. மகாபாரதம்.]

மகாபாரத த்

மகாபாரத த்  makāpāradaviruddi, ெப.(n.)

   ேகா ல் மகாபாரதம் ப த் ச ்ெசாற்ெபா  ெசய்வதற்  டப்ப ம் மானியம் 
(I.m.p.Tn.91);; allowance for expounding the {} in a temple.

     [Skt. {} → த. மகாபாரத த் .]

மகாபாரிசவாதம்

மகாபாரிசவாதம் makāpārisavātam, ெப.(n.)

   ைக ங் கா ம் ஒ  பக்கங்கனத் ,  ரத்் , உடல் ழ்ந் , நா  த மா ப் ைழக் ம் வ ல்லாத 
ராத வ ப்ைப (சன்னிைய);  ண்டாக் ேமார ்ஊைத ேநாய் ( .1200);; para plegia (சா.அக.);

த.வ. ெப டக் ேநாய்.

மகா ண்டம்

மகா ண்டம் makāpiṇṭam, ெப.(n.)

   இயல், இைச, நாடகம் ேபாலப் பல ண்டங்கைள உ ப்பாகக் ெகாண்ட ெப ல் (மாறனலங். 20);; a 
big treatise consisting of several {}.

த.வ. மா ண்டம்

     [Skt. mahat → த. மகா+ ண்டம்.]

மகாப் ரதானன்

மகாப் ரதானன் makāppiratāṉaṉ, ெப.(n.)

   தைலைமப் பைடத் தளப  (M.E.R. 497 of 1926);; commandar in chief.

த.வ.  தன்ைமயன்.

     [Skt. {} → த. மகாப் ரதானன்.]

மகா ரதானி

 
 மகா ரதானி makāpiratāṉi, ெப.(n.)

   தைலைமயைமசச்ர;் prime minister.

     [Skt. {} → த. மகா ரதானி.]
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மகா ரளயம்

மகா ரளயம் makāpiraḷayam, ெப.(n.)

   உலகம் ன்ற ஊ ; dissolution of universe;

 deluge ( ன்.);.

   2. ஒ  ேபெரன்; a great number.

த.வ. ேப .

மகா டம்

மகா டம்1 makāpuḍam, ெப.(n.)

   நிலத் ல் ஒன்றைர ழச ்ச ர ம், இரண்  ழ ஆழ ள்ள பள்ளத் ல் காடெ்ட ைவ ட் ப் 
ேபா ம் டம் (உ.வ.);; calcination of metals by placing them in a heap of burning {} in a pit one cubit and a cialf square 
and two cubits deep.

     [Skt. mahat → த. மகா+ டம்.]

 மகா டம்2 makāpuḍam, ெப.(n.)

   நான்  ழ அகலம், நீளம், ஆழ ள்ள ச ரப் பள்ளத் ல் அல்ல  ல் 1000, வரட் ல் ேபா ம் 
ம ந்  டம்; a process of calcining medicines in a pit measuring 2yds x 2yds x 2yds or 2 cubic yeards with 1000, 
cowdung cakes. The luted cuucible withe medicine is placed in the centre of the pile or above 750 cakes and set fire with 
camphor when all the cakes are completly burnt into ashes and cooled the crucible is taken out and opened (சா.அக.);.

த.வ. மாப் டம்.

மகா ராணம்

மகா ராணம் makāpurāṇam, ெப.(n.)

   1.  தன்ைமயான ப ெனண் ெதான்மங்கள் (தக்கயாகப். 113, உைர);. ; the 18 chief {}.

   2. ஒ  சமண சமயத் ெதான்மம்; a Jaina {}.

     [Skt. {}-purana → த. மகா ராணம்.]

மகா டன்

மகா டன் makāpuruḍaṉ, ெப.(n.)

   நற் ணம் வாய்ந்தவன்; a man distinguished for great personal qualities.

     "அைடக்கலெமனத் ேத வ ேவாரத்னமக் காக் மவேன மகா டனாம்" (அற்ப.சத. 17);.

     [Skt. {}-purusa → த. மகா டன்.]

மகா

 
 மகா  makāpū, ெப.(n.)

   ெப ஞ் ரகம் அல்ல  ேசாம் ; anise-Aniseed-Anetham foeniculum (சா.அக.);.

மகா தம்

 
 மகா தம் makāpūcidam, ெப.(n.)

ெப ஞ் ரகம், மகா  பாரக்்க்;see {} (சா.அக.);.

மகா ர

 
 மகா ர  makābūcurabi, ெப.(n.)

    ன்ைன; a tree (சா.அக.);.

த.வ. ெப ம் ன்ைன.

மகா தக தானம்
மகா தக தானம் magāpūtagaḍitāṉam, ெப.(n.)

   ெகாைட வைக (S.I.I.vii, 21);; a kind of gift.
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மகா தம்

மகா தம் makāpūtam, ெப.(n.)

   ஐம்ெப ம் தங்கள்; gross elements opp. to {}.

     "  தலான மகா தங்க ைளந் ம்" ( .ெவ.8,33, உைர);.

த.வ. ெப ம் தம்.

     [Skt. {} → த. மகா தம்.]

மகா ரணசந்
ேராதயம்

மகா ரணசந் ேராதயம் makāpūraṇasandirōtayam, ெப.(n.)

   ம ந்  வைக (தஞ்.சர.iii, 68);; a kind of medicine.

     [Skt. {}+candra+udaya → த. மகா ரண சந் ேராதயம்.]

மகா ரி

 
 மகா ரி makāpūri, ெப.(n.)

   ஒ  ேபெரண் ( ங்.);; a great number, ten quintillions.

     [Skt. mahat → த. மகா+ ரி.]

மகாெபலா

 
 மகாெபலா makāpelā, ெப.(n.)

ேபரா ட்  (மைல); பாரக்்க;see fragrant sticky mallow.

     [Skt. {} → த. மகாெபலா.]

மகாேபகன்

 
 மகாேபகன் makāpēkaṉ, ெப.(n.)

   தவைள; frog (சா.அக.);.

த.வ. மாப்ேபகன்

மகாைபசா கம்

 
 மகாைபசா கம் magāpaicācigam, ெப.(n.)

   மனேநாையக் ணமாக் ம் ம ந் ட்டப்பட்ட ெநய்; a medicated ghee for insanity (சா.அக.);.

மகாேபா

மகாேபா  makāpōti, ெப.(n.)

   ெகௗதமர ்தங் ந்  அ  எ ச்  ெபற் ப் த்தரான அரசமரம் (மணிேம. 11, 43, உைர);; the Bo-
tree in {} which the Buddha received enlightment.

த.வ. ெப ம்ேபா .

     [Skt. {} → த. மகாேபா .]

மகாம்

 
 மகாம் makām, ெப.(n.)

காம் (இ.வ.); பாரக்்க;see halting place, camp.

     [Ar. {} → த. மகாம்.]
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மகாமகம்

மகாமகம் magāmagam, ெப.(n.)

   பன்னி ரண்  ஆண் க க்  ஒ ைற வ வ ம் ம்ப (மா ); மாதத் ல் யாழன்  
நிலாெவா  ெகா கம் ண் ன் (மகம்); ேசரப்ெப வ மான நன்னாளில் ம்ப ேகாணத் ல் நிக ம் 

க்  ழா; the great luni-solar festival at kumbakonam, held once in 12 years in {} when jupiter is in leo and the full 
moon is in or about makam.

     [மகா+மகம்.]

த.வ. மாமாங்கம்.

     [Skt. {} → த. மகாமகம்.]

மகாமகரப்

 
 மகாமகரப்  magāmagarappū, ெப.(n.)

   வழைல; which see (சா.அக.);.

மகாமகரம்

மகாமகரம் magāmagaram, ெப.(n.)

   ஒ  ேபெரண் (நாம ப.801);; a great number.

     [மகா+மகரம்.]

     [Skt. {}-makara → த. மகாமகரம்.]

மகாமக ட்சம்

 
 மகாமக டச்ம் magāmagaviruṭcam, ெப.(n.)

   கற்பக மரம்; a celestical tree which gives whatever is wished for (சா.அக.);.

     [மகாமக +  டச்ம்.]

மகாமேகாபாத்
யாய

 
 மகாமேகாபாத் யாய makāmaāpāttiyāya, ெப.(n.)

   அர னரால் ெப ம் லவர ்க க்  அளிக்கப்ப ம் பட்டம்; a title confered by the Government on scholars.

     [Skt. {} → த. மகாமேகாபாத் யாய.]

மகாமசானம்

 
 மகாமசானம் makāmacāṉam, ெப.(n.)

   கா  நகரம் (யாழ்.அக.);; Benares city.

த.வ. ெப ஞ் டைல.

     [Skt. {} → த. மகாமசானம்.]

மகாமண்டபம்

மகாமண்டபம் makāmaṇṭabam, ெப.(n.)

   ேகா ல் அரத்்த மண்டபத்ைத அ த் ள்ள ெபரிய மண்டபம் (l.m.p.Tn.270);; large pillared-hall next to the 
artta-{} in a temple.

த.வ. ெப மண்டபம்.

     [Skt. mahat → த. மகா+மண்டபம்.]

மகாமண்ட கன்

 
 மகாமண்ட கன் magāmaṇṭaligaṉ, ெப.(n.)

மகாமண்டேல வரன் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. மகாமண் கன்.]

1026

www.valluvarvallalarvattam.com 18462 of 19068.



மகாமண்டேல வர
ன்

மகாமண்டேல வரன் makāmaṇṭalēcuvaraṉ, ெப.(n.)

   மண்டலத்ைத யா ம் தைலவன் (அ ப );; Governor.

மகாமண்டேல வர ராமராஜ ம்மராஜ ட்டல மகாராஜா" (l.m.p. Tn.275);.

     [Skt. {} → த. மகாமண்டேல வரன்.]

மகாமண் ரம்

மகாமண் ரம் makāmaṇṭūram, ெப.(n.)

   பாண்  ேநாையத் ரக்் ம் ம ந்  (பதாரத்்த.1210);; a medicine for a anemia.

     [Skt. {} → த. மகா மண் ரம்.]

மகாமதம்

மகாமதம் makāmadam, ெப.(n.)

   1. மத யாைன (யாழ்.அக.);; elephant in rut.

   2. ெவ ; blinding excitement.

த.வ.  மதம்.

     [Skt. {}-mada → த. மகாமதம்.]

மகாமந் ரம்

 
 மகாமந் ரம் makāmandiram, ெப.(n.)

    லமந் ரம்; chief mantra.

த.வ. மாமந் ரம்.

     [Skt. {}-mantra → த. மகாமந் ரம்.]

மகாமந் ர ர்த்
கள்

 
 மகாமந் ர ரத்் கள் magāmandiramūrttigaḷ, ெப.(n.)

   ஏழைரக்ேகா னரான உயரத்ர ஆன்மாக்கள் ( ன்.);; a class of souls of superior order, numbering seventy 
five millions.

     [Skt. mahat+mantra → த. மகாமந் ரம்+  ரத்் கள்.]

மகாமந் ரி

 
 மகாமந் ரி makāmandiri, ெப.(n.)

    தன்ைம மந் ரி (யாழ்.அக.);; prime minister.

த.வ.  தன்ைம அைமசச்ர.்

     [Skt. mahat → த. மகா+மந் ரி.]

மகாம

 
 மகாம  makāmaru, ெப.(n.)

   க ப்  வாைக; black speicies of sirissa (சா.அக.);.

மகாமாத் ரன்

மகாமாத் ரன் makāmāttiraṉ, ெப.(n.)

   1. மந் ரி; minister.

   2. ெசல்வன்; wealthy man.

   3. யாைனப்பாகன்; mahout.

     [Skt. {} → த. மகாமாத் ரன்.]
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மகாமாத் ரி

மகாமாத் ரி makāmāttiri, ெப.(n.)

   1.  ன் மைன  (யாழ்.அக.);; preceptor's wife.

   2. ெசல் ; wealthy woman.

     [Skt. {} → த. மகாமாத் ரி.]

மகாமாயாசக்

மகாமாயாசக்  makāmāyācakti, ெப.(n.)

   1. மகாமாைய, 1 (தக்கயாகப்.104, உைர); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. மகாமாயாசக் .]

மகாமா

 
 மகாமா  makāmāyi, ெப.(n.)

ெகாற்றைவ ( ன்.);;{}.

த.வ. மாமா , மகமா .

     [Skt. {} → த. மகாமா .]

மகாமாைய

மகாமாைய makāmāyai, ெப.(n.)

   1. மைல மகள் (யாழ்.அக.);;{}.

   2.  ய மாைய (சங்.அக.);;({});

 pure {}.

     [Skt. {} → த. மகாமாைய.]

மகாமார்க்கம்

மகாமாரக்்கம் makāmārkkam, ெப.(n.)

    றந்த சமயெந ; great religion, as a path to salvation.

     "ேவதமாரக்்கம் த ய மகாமாரக்்கங்கைள" (தக்கயாகப். 7, உைர);.

த.வ. ெப ெந .

     [Skt. {} → த. மகாமாரக்்கம்.]

மகாமாரி

மகாமாரி makāmāri, ெப.(n.)

   1. ெகாற்றைவ ( ரக்்ைக);;{}.

   2. ெகாள்ைளேநாய்; plague, epidemic disease.

த.வ. மாமாரி.

     [Skt. {} → த. மகாமாரி.]

மகா கம்

 
 மகா கம் magāmirugam, ெப.(n.)

   யாைன (யாழ்.அக.);; elephant.

     [Skt. {}-mrga → த. மகா கம்.]

மகா த்

 
 மகா த்  makāmiruttu, ெப.(n.)

வ ரான் (யாழ்.அக.);;{}.

     [Skt. {}-mrtyu → த. மகா த் .]
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மகா த் யஞ்ச
யம்

 
 மகா த் யஞ்சயம் makāmiruttuyañjayam, ெப.(n.)

   ஒ  மந் ரம்; a mantra.

     [Skt. {}+purnam → த. மகா த்  யஞ்சயம்.]

மகா கம்

 
 மகா கம் magāmugam, ெப.(n.)

    தைல (யல.அக.);; crocodile.

     [Skt. {}-mukha → த. மகா கம்.]

மகா த் ைர

மகா த் ைர makāmuttirai, ெப.(n.)

ரி ல த் ைர ல் தரச்ச்னிைய அநா ைக வைளப்பதாகக் காட் ம் த் ைர (ெசங்.10);;({});

 a hand-pose in which the ring- finger in {}-muttirai close round the

 forefinger.

     [Skt. {}-mudra → த. மகா த் ைர.]

மகா னி

மகா னி makāmuṉi, ெப.(n.)

   1. ெப ந்தவ னிவன்; eminent sage.

   2. அகத் யர ்( ன்.);; agastya.

   3.  த்தன் (யாழ்.அக.);; the Buddha.

த.வ. மா னி.

     [Skt. {}+muni → த. மகா னி.]

மகா

மகா  makāmūli, ெப.(n.)

   1. ஆகா சக டன் ழங் ; sky root-climbing shrub.

   2. கற்பத் க்  உத ம் சட்ட னி ன் ஊைத (வாத);  ல் 1000த் ல் ெசால் ள்ள 23  றந்த 
ைககள்; the 23 superior drugs related in the Tamil alchemical science 1000 of the siddhar named satta muni- All 

healing drugs of high potency (சா.அக.);.

த.வ. மா .

மகாெமலம்

 
 மகாெமலம் makāmelam, ெப.(n.)

   ெகாம்மட்  (சங்.அக.);; country cucumber.

மகாேமகராசாங்க
ைதலம்

மகாேமகராசாங்கைதலம் makāmēkarācāṅgadailam, ெப.(n.)

   ம ந்ெதண்ெணய் வைக (ைதலவ.ைதல.135, வரி, 3, உைர);; a medicinal oil.

     [Skt. mahat +{} → த. மகாேமக ராசாங்கைதலம்.]

மகாேமகேராகம்

 
 மகாேமகேராகம் makāmēkarōkam, ெப.(n.)

    ரேமகம், ெவடை்ட ேநாய்; gonorrhoea. (சா.அக.);.
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மகாேமைத

மகாேமைத makāmētai, ெப.(n.)

   1. ேபர ; great intellect.

   2. ேபர வாளன்; man of great intellect.

   3. ம மத்ைத என் ம் ைக (மைல.);; cockle-bur.

த.வ. மாேமைத.

     [Skt. mahat+{} → த. மகாேமைத.]

மகாேமேதா

 
 மகாேமேதா makāmētō, ெப.(n.)

மகா ேமைத பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

மகாேம

மகாேம  makāmēru, ெப.(n.)

ேம மைல ( ங்.); mt. {}.

     "சாற்  மகாேம வைரச ் கரத ் ற்றால்" ( வரக. வதன்மா.21);.

த.வ. மாேம

     [Skt. {} → த. மகாேம .]

மகாேம தானம்

மகாேம தானம் makāmērutāṉam, ெப.(n.)

   மன்னவர ் ரி ம் ெகாைட வைக (த. நி.ேபா.பக்.25);; a kind of gift made by kings.

     [Skt. {}+ → த. மகாேம தானம்.]

மகாேம ப் ரசம்
ைச

மகாேம ப் ரசம்ைச makāmēruppirasamsai, ெப.(n.)

   அள  கடந்த கழ்ச் ; immoderate praise.

     "ெதரிந்தவர ்ேபாலக்  காட்  மகாேம ப் ரசம்ைச பண்ணினீர"் ( வசம. பக்.36);.

     [Skt. {} → த. மகாேம ப் ரசம்ைச.]

மகாயக் யம்

 
 மகாயக் யம் makāyakkiyam, ெப.(n.)

மகாயஞ்ஞம் பாரக்்க;see {}.

த.வ. மாேவள் .

மகாயஞ்ஞம்

 
 மகாயஞ்ஞம் makāyaññam, ெப.(n.)

மகாயாகம் பாரக்்க;see {}.

த.வ. மாேவள் .

     [Skt {} → த. மகாயஞ்ஞம்.]

மகாயாகம்

 
 மகாயாகம் makāyākam, ெப.(n.)

   பஞ்சமகா யாகம்(யாழ்.அக.);; the five sacrifices.

த.வ. ஐம்மாேவள் .

     [Skt. {} → த. மகாயாகம்.]

மகாயானம்

மகாயானம் makāyāṉam, ெப.(n.)

   ெபளத்தசமய வைக (நீலேக , 342, உைர);; a school of Buddhism.

     [Skt. {} → த. மகாயானம்.]

1030

www.valluvarvallalarvattam.com 18466 of 19068.



மகா கம்

மகா கம் magāyugam, ெப.(n.)

   நான்  கங் ய ம் 43,20,000 வ டங்கள் ெகாண்ட மான காலம் ( ன்.);; colossal cycle of time, 
comprising the four yugas, reckoned as 43,20,000 solar years.

த.வ. மா .

     [Skt. {}-yuga → த. மகா கம்.]

மகாேயாசைன

மகாேயாசைன makāyōcaṉai, ெப.(n.)

   ேகா  ேயாசைன (நாம ப.800, உைர);; a crore of {}.

     [Skt. mahat+{} → த. மகாேயாசைன.]

மகாேயானி

 
 மகாேயானி makāyōṉi, ெப.(n.)

   காற்றா (வா வா);ன  அல் ல் (ேயானி); க ப்பம் இவ் டங்களில் ம்ேபா  அல் ல் சைத 
வளரந்்  ப மனாக ப க் ம் ஒ  வைகயான, ெபண்க க் ண்டா ம் ேநாய்; a disease of the vagina 
wherein it is extremely dilated (சா.அக.);.

த.வ. மாேயானி.

மகாரச தம்

 
 மகாரச தம் makārasasūtam, ெப.(n.)

   ஓர ்உயர ்வைக ேதமா ( .அ.);; a superior kind of mango tree.

     [Skt. {} → த. மகாரச தம்.]

மகாரசதம்

 
 மகாரசதம் makārasadam, ெப.(n.)

   ெபான் (யாழ்.அக.);; gold.

     [Skt. {}-rajana → த. மகாரசதம்.]

மகாரசம்

மகாரசம் makārasam, ெப.(n.)

   1. மரவைக (சங்.அக.);; a tree.

   2. கஞ்  (யாழ்.அக.);; gruel.

     [Skt. {}-rasa → த. மகாரசம்.]

மகாரசனம்

 
 மகாரசனம் makārasaṉam, ெப.(n.)

மகாரசதம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {}-rajana → த. மகாரசனம்.]

மகாரணியம்

 
 மகாரணியம் makāraṇiyam, ெப.(n.)

   ெப ங்கா ( ன்.);; great forest.

த.வ. ெப ங்கா .

     [Skt. {} → த. மகாரணியம்.]
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மகாரதம்

மகாரதம் makāradam, ெப.(n.)

   1. மகா ரத ைடய ேதர ்(ெபா ட.்நி.);; the chariot of a {}.

   2. ேபராைச; great desire.

த.வ. ெப ந்ேதர.்

     [Skt. {}-ratha → த. மகாரதம்.]

மகாரதன்

மகாரதன் makāradaṉ, ெப.(n.)

   தான் ஒ வனா ப் ப னா ரம் ரைர எ ரத்் ப் ெபாரவல்ல ேதர் ரன் (பாரத.அணிவ.1);; a warrior on 
a chariot, capale of fighting single-handed against 10,000 warriors, one of four {}, q.v.

த.வ. ெப ந்ேதரன்.

     [Skt. {}-ratan → த. மகாரதன்.]

மகாரபஞ்சகம்

மகாரபஞ்சகம் magārabañjagam, ெப.(n.)

   மகரெவ த் ல் ெதாடங் ம் ம , மசச்ம்,  லால் (மா சம்);  த் ைர, ைம னம் என்ற ஐந்  
வைககள் (தக்கயாகப்.51,  ேசடக் ப் );; the five objects whose names begin with the consonant ma, viz., matu, 
maccam, {}.

த.வ. ஐம்மகரம்,

     [மகார+பஞ்சகம்.]

மகாராச காங்க
ம்

மகாராச காங்கம் makārācamirukāṅgam, ெப.(n.)

   ஈைளேநாய் ரக்் ங் வ  நீர ்வைக (பதாரத்்த.219);; a decoction for the cure of asthma.

     [Skt. {} → த. மகாரச காங்கம்.]

 மகாராச காங்கம் makārācamirukāṅgam, ெப.(n.)

   சளி, ஈைளேநாய்,  க்கம் த ய ேநாய்கைளப் ேபாக் ம் ஓர ்ஆ ள் ேவத மாத் ைர; an Ayurvedic 
medicine used for consumption, bronchitis, anaemia etc (சா.அக.);.

மகாராசன்

மகாராசன் makārācaṉ, ெப.(n.)

   1. மகா ராசா, 1, 2, 3 பாரக்்க;see {}.

   2. கவைல யற்றவன் (யாழ்.அக.);; person free from cure.

   3. சமண  (யாழ்.அக.);; Jaina priest.

     [Skt. {} → த. மகாராசன்.]

 மகாராசன் makārācaṉ, ெப.(n.)

   1. ேபரரசன்; monarch.

   2.  ேபரன்;{}.

   3. ெப ஞ்ெசல்வன்; very wealthy man.

   4. கவைலயற்றவன் (யாழ்.அக.);; person free from care.

   5. சமண  (யாழ்.அக.);; Jaina priest.

     [Skt. {} → த. மகாராசா.]
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மகாராசா

மகாராசா makārācā, ெப.(n.)

   1. ேபரரசன்; paramount king, monarch.

   2.  ேபரன் ( ன்.);;{}.

   3. ெப ஞ்ெசல்வன்; very wealthy man.

   4. அர  அளித்  வ ம் ஒ  பட்டம்(இக்.வ.);; a title conferred by the Government.

த.வ. ேபரரசன்.

     [Skt. {} → த. மகாராசா.]

மகாரா

மகாரா  makārāci, ெப.(n.)

மகரா , 2 (உ.வ..); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. மகாரா .]

மகாராட் ரம்

மகாராட் ரம் makārāṭṭiram, ெப.(n.)

   1. ஒ  நா  (யாழ்.அக.);; the mahratta country.

   2. ஒ  ெமா ; the mahratta language.

     [Skt. {} → த. மகாராட் ரம்.]

 மகாராட் ரம் makārāṭṭiram, ெப.(n.)

   1. ஒ  மாநிலம்; the mahratta country.

   2. மராட் ய ெமா ; the Maharatta language.

மகாராணி

 
 மகாராணி makārāṇi, ெப.(n.)

   ேபரர ; empress.

     "மகாராணி மங்கம்மா". (உ.வ.);

     [Skt. {} → த. மகாராணி.]

மகாராசா ற

 
 மகாராசா ற  makārācātuṟavu, ெப.(n.)

    மார ேதவரியற் ய ஒ  ல்; a work by {}-tevar.

     [மகாராசா+ ற .]

மகாராத் ரம்

 
 மகாராத் ரம் makārāttiram, ெப.(n.)

   நள்ளிர  (யாழ்.அக.);; mid night.

     [Skt. {} → த. மகாராத் ரம்.]

மகா த் ரர்

மகா த் ரர ்makāruttirar, ெப.(n.)

    வெப மான் ( .ேபா.பா.1, பக்.54);; lord {}.

த.வ. உ த் ரன்.

     [Skt. {}-rudra → த. மகா த் ரர.்]
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மகா பகம்

 
 மகா பகம் magārūpagam, ெப.(n.)

   ஒ  நாடகத் த ழ் ல் (யாழ்.அக.);; a work probably written in {}-t-tamil.

     [Skt. {} → த. மகா பகம்.]

மகா ைப

மகா ைப makārūpai, ெப.(n.)

   1. நல்  ள்ளவன்; woman of beautiful form.

   2. பாரவ்  ( ரம் .  க்கல்.21);;{}.

     [Skt. {} → த. மகா ைப.]

மகாேரவதம்

 
 மகாேரவதம் makārēvadam, ெப.(n.)

    ட ்பலா  என் ம் ள் க்  மரம்; a tree erythrina indica (சா.அக.);.

     [Skt. {}+revadam]

மகாேராகம்

 
 மகாேராகம் makārōkam, ெப.(n.)

    ட்டம் த ய ெப ேநாய் (சங்.அக.);; leprosy and other serious diseases.

த.வ. ெப ேநாய்.

     [Skt. {} → த. மகாேராகம்.]

மகாெரௗரவம்

 
 மகாெரௗரவம் makārauravam, ெப.(n.)

   நிரய வைக (சங்.அக.);; a hell.

     [Skt. {}-raurava → த. மகாெரௗரவம்.]

மகால்

 
 மகால் makāl, ெப.(n.)

   அரண்மைன; palace.

     " மைலநாயக்கர ்மகால்" (உ.வ.);.

     [U. mahal → த. மகால்.]

மகாலக்

 
 மகாலக்  makālakkumi, ெப.(n.)

     மகள்; Laksmi.

     [Skt. {}-laksmi → த. மகாலக் .]

மகாவாதம்

மகாவாதம் makāvātam, ெப. (n.)

   1. ெப ங்காற் ; tempestuous wind.

     'மகாவாதம் ெசன்  தாக் ய ெபா ' (தக்கயாகப். 144. உைர);

   2. மகாவாதேராகம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. மகாவாதம்.]
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மகாவாதேராகம்

 
 மகாவாதேராகம் makāvātarōkam, ெப. (n.)

   வாதக் ைடசச்ல் ேநாய் (ைபஷஜ);; nervous disease, palsy.

மகா த் வான்

 
 மகா த் வான் makāvittuvāṉ, ெப. (n.)

   ெப ம் லவன் என் ம் பட்டம்; a title meaning

     'great scholar'

த.வ. ெப ம் லவன்

     [Skt. {} → த. மகா த்வான்.]

மகா ரதம்

மகா ரதம் makāviradam, ெப. (n.)

   1. ைசவ சமயத் ன் உடச்மய மாற ெளான்றான மா ரதம். (யாழ். அக.);; a section of Saivaisam.

   2. ைசன ரத வைக. ( வக. 2818, உைர.);;     [Skt. {}-virata → த. மகா ரதம்.]

மகாளயம்

மகாளயம் makāḷayam, ெப. (n.)

   1. கன்னி ( ரட்டா ); மாதத் க் க ம்பக்கம்; the dark fortnight in ther lunar month of {}.

   2. ெதன் லத்தாரக்் க் கன்னித் ( ரட்டா );  ங்களில் வ ம் க ம்பக்கத் ல் ெசய் ம் நிைனேவந்தல் 
நிகழ்ச் ; offerings to deseased ancestors made during {}.

     [Skt. {} → த. மகாளயம்.]

மகான்

மகான் makāṉ, ெப. (n.)

   ெப ந் தன்ைம ள்ள ெப மகன்; a respectable the man.

     ' லப்ப யான மகா ண்டா ம்' (பாகவ.  க ன் 2.5.);.

     [Skt. {} → த. மகான்.]

ம டமரத்்தனி

 
 ம டமரத்்தனி magiḍamarttaṉi, ெப. (n.)

மைலமகள் ( ரை்க); (சங்.அக.);. {}.

     [Skt. mahisa-mardani → த. ம டமரத்்தனி ம சம் – எ ைம. மரத்்தனி – ெகான்றவள்]

ம பாலன்

 
 ம பாலன் magipālaṉ, ெப. (n.)

   அரசன் ( ங்.);; king, monarch.

     [Skt. {} → த. ம பாலன்]

ம மா

ம மா magimā, ெப. (n.)

   எண் வைக ஆற்ற ள் (அட்டமா த் க ள்);  ப்பம் ேபால உ வத்ைதப் ப க்கச ்ெசய் ம் 
ேபராற்றல்; the supernatural power of increasing size of will one of {}.

     "உள் ம் ற  நிைற ம் ெப ைமதைன யன்ேறா ம மா ெவன் ம்" ( ைள. அட்டமா.23.);;

     [Skt. {} → த. ம மா.]
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ம ைமப்ப த் -
தல்

ம ைமப்ப த் -தல் magimaippaḍuddudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ம ப் ர  ெசய்தல்; to magnify, glorify, dignify.

   2.  கழ்தல்( ன்.);; to extol, praise.

த.வ. ெப ைமப்ப த் தல்

     [Skt. {} → த. ம ைம+ப த் -.]

மேகச் ரர்

மேகச் ரர ்maāccurar, ெப. (n.)

    வன யார.் ( லப் ர. 48, உைர.);; devotees as Siva.

     [Skt. {} → த. மேகச் ரர.்]

மேகசன்

மேகசன் maācaṉ, ெப. (n.)

    வ ரான்; Siva.

ேமலவரக்் கல்லா ன்ேற ய மேகச நாமம் (இர . யாக.58);.

     [Skt. {} → த. மேகசன்.]

மேகந் ரம்

மேகந் ரம் maāndiram, ெப. (n.)

   1. ஒ  மைலத ்ெதாடர;் a range of mountains.

   2. கஞ்சம் மாவட்டத் ள்ள ஒ  மைல; a mountain 32 miles south - west of Berhampore, in Ganjam of with ancient 
Siva shrine.

மந் ர மாமைல மேகந் ர ெவற்பன் ( வாச. 2,100);.

த.வ. மா ந்தம்

     [Skt. {} → த. மேகந் ரம்.]

மேகாதரம்

 
 மேகாதரம் maātaram, ெப. (n.)

   ெப வ ற்  ேநாய்; dropsy of the abdomen, ascitis.

த.வ. ெப வ ற் ேநாய்

     [Skt. மகா+உதரம்.]

மேகாந்நதம்

 
 மேகாந்நதம் maānnadam, ெப. (n.)

பைனமரம் palmyra tree - Borassus flabellifer. (சா.அக.);

     [Skt. மகா + உன்னதம்.]

மேகாற்சவம்

 
 மேகாற்சவம் maāṟcavam, ெப. (n.)

   ெபரிய நாள்; great festival.

த.வ. ெப ழா

     [Skt. {}-sava → த. மேகாற்சவம்.]

மேகான்மதம்

 
 மேகான்மதம் maāṉmadam, ெப. (n.)

     மயக்க ெவ . (யாழ். அக.);; extreme intoxication.

     [Skt. {} → த. மேகான்மதம்.]
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மேகான்னதம்

மேகான்னதம் maāṉṉadam, ெப. (n.)

   1.  க்க உயரம்; height, loftiness.

   2. உயரந்்த நிைல; high rank, high position.

   3. பைன. ( .அ);; palmyra, palm.

     [Skt. {}-nata → த. மேகான்னதம்.]

மங்களாசாசனம்

மங்களாசாசனம் maṅgaḷācācaṉam, ெப. (n.)

   1. நன்ைமைய ேவண் ைக; invocation of blessings by great persons.

   மங்களா சாச னத் ன் மற் ள்ள வாழ்வாரக்ள் தங்களார ்வத்தள  (உபேதசரத். 18);;   2. ஆழ்வாரா  
யாரால் க்கப் ெப ைக; benediction on a sacred place, as by {}, etc.

   3. ெபரிேயாரக்ளின் வ பா ; worship by great men.

ெப மாைள மங்களாசாசனம் ெசய்தா ற்றா?.

     [Skt. {} → த. மங்களாசானம்.]

மசச்க்காவ

 
 மசச்க்காவ  maccakkāvaḍi, ெப.(n.)

    ன் கலயங்கள் ெகாண்ட காவ ; a {} with vessels containing fish.

     [Skt. matsya+சாவ .]

     [மசச்ம் + காவ ]

மசச்க்ெகா

 
 மசச்க்ெகா  maccakkoḍi, ெப.(n.)

   காம க் ம் பாண் ய க் ம் உரியதான ன்ெகா  ( ன்);; banner of {} and the {} bearing fishen sign.

     [மசச்ம் + ெகா ]

மசச்கந்

 
 மசச்கந்  maccagandi, ெப.(n.)

   பரிமளகந்  (பாரத);; Vyasa's mother.

     [Skt. matsyagandhi → த. மசச்கந் ]

மசச்த் ல்ெசனித்த
மலக்கல்

 
 மசச்த் ல்ெசனித்தமலக்கல் maccattilceṉittamalakkal, ெப.(n.)

   ெபான்னம்பர;் amber of a gold colour a mineral describes in the Tamil siddha medical science.

மசச் ராணம்

மசச் ராணம் maccaburāṇam, ெப.(n.)

   1. ப ெனண் ெதான்ம ( ராண);த் ள் ன்ேதாற்றர  எ த்த மாலால் வ ைடய ெப ைம 
ளங்க அ ைரப் ெபற்ற ெதான்மம் ( ங்);; a chief {} in honour of Siva, narrated by {} in His fish in carnation, one 

of {}.

   2.  ெநல்ேவ  வடமைலயப்ப ள்ைள னால் . . 1706-இல் த ல் ெமா  ெபயரத்் ப் 
பாடப்ெபற்ற ல்; a metrical rendering of matsya-{} in Tamil by {} of Thirunelveli, 1706 A.D.

     [Skt. matsya+{} → த. மசச் ராணம்]
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மசச்ம்

மசச்ம்  maccambi, ெப.(n.)

   1. தமக்ைக கணவன்; elder sister's husband.

   2. அம்மான் மகன்; maternal uncle's son.

   3. அத்ைத மகன்; paternal aunt's son.

   4. கணவ ைடய தைமயன்; husband's elder brother.

மசச்யந் ரம்

 
 மசச்யந் ரம் maccayandiram, ெப.(n.)

   அம்ெபய்வதற்  ன் வ வாயைமத்த  (அ .  ந்.);; mark for archers in the shape of a fish.

     [மசச் + யந் ரம்]

மசச்ரம்

மசச்ரம் maccaram, ெப.(n.)

   1. ெபாறாைம ( ன்);; envy;

 jealousy at another's success or prosperity.

   2. ேபாட் ; competition, rivalry.

     [Pkt. maccara → Skt. {} → த. மசச்ரம்]

மசச்ராசன்

மசச்ராசன் maccarācaṉ, ெப.(n.)

   1.  ன் களின் தைலவன்; king of fishes.

     "மசச்ராசன் ேமல் வரேவ" (தக்கயாகப். 469);.

   2. மசச் ேதசத்தரசன்; king of Matsya country.

     [Skt. {} → த. மசச்ராசன்]

மசச் பன்

 
 மசச் பன் maccarūpaṉ, ெப.(n.)

   காய்ச்  நஞ் ; a kind of arsenic. (சா.அக.);

மசச் ளக்கம்

 
 மசச் ளக்கம் maccaviḷakkam, ெப.(n.)

    ன்கைளப் பற் ய ல்(பாண் .);; treatise on marine zoology.

     [மசச்ம் +  ளக்கம்]

மசச்னா

 
 மசச்னா maccaṉā, ெப.(n.)

    ள்ளங் ; raddish (சா.அக.);.

மசச்ாேமகம்

 
 மசச்ாேமகம் maccāmēkam, ெப.(n.)

   இ  நாவல் ேவரினால் ம் ேநாய் வைக; a variety of mega disease it is curses by the infusion of the root of 
jambolana.

மசச்ாழ்
மசச்ாழ்  maccāḻvi, ெப.(n.)

மசச்ா  (M.E.R. 479 of 1917 - B); பாரக்்கs;see {}.

மச் கம்
மச் கம் maccigam, ெப.(n.)

    த்தத் ெதா ல் (நீலேக ,280.);; barber's work.

1038

www.valluvarvallalarvattam.com 18474 of 19068.



மச் கன்

மச் கன் maccigaṉ, ெப.(n.)

   வணிகன்; trader.

     "மச் கென ந்  கம்பவாணைர ம ழ்ந்  ேபாற் " ( ரிஞ்ைசப். வ த் ைண-42);.

மச் பம்

 
 மச் பம் maccibam, ெப.(n.)

   க ேரா ணி (மைல);; chiristmas rose.

மச் யம்

மச் யம்1 macciyam, ெப.(n.)

மசச்ம்1 பாரக்்க;see maccam.

 மச் யம்2 macciyam, ெப.(n.)

   க ேரா ணி; a root uses as purgative. (சா.அக.);

மச் யராசன்
மச் யராசன் macciyarācaṉ, ெப.(n.)

மசச்ராசன் (தக்கயாகப் 469, உைர, பாரக்்க;see {}.

மச் யாத்

 
 மச் யாத்  macciyātti, ெப.(n.)

   ெபான்னாங் கண்ணி; sessile plant. (சா.அக.);

மசே்சந் ரநாதர்

 
 மசே்சந் ரநாதர ்maccēndiranātar, ெப. (n.)

   நவநாத த்த ெளா வர ்(ச .);; a mystic, one of {}.

     [Skt. {} → த. மசே்சந் ரநாதர]்

மசே்சந் ரநாதன்

 
 மசே்சந் ரநாதன் maccēndiranātaṉ, ெப.(n.)

   நவநாத த்தரில் ஒ வர;் one of the Siddhars. (சா.அக.);

மசே்சந் ரன்

 
 மசே்சந் ரன் maccēndiraṉ, ெப.(n.)

   மசச் னி நாயனார;் a Siddhar. (சா.அக.);

மசை்சச ற்பவம்

 
 மசை்சச ற்பவம் massaisamuṟpavam, ெப.(n.)

   மாதப்ேபாக் ன் ேபா  ெவளியா ம் ெகட்ட அரத்தம் ( ேராணித நீர)்;; menstrual blood. (சா.அக.);.

மசை்சதா க்

 
 மசை்சதா க்  maccaitātukkirumi, ெப.(n.)

   எ ம் ச ்ேசாற்ைற உண் ம் ண் ரி; parasite or germ that eats the bone marrow. (சா.அக.);

மசை்சதா கத ர
ம்

 
 மசை்சதா கத ரம் massaidādugadasuram, ெப.(n.)

   எ ம் ச ்ேசாற்ைறத ்தாக் ம் காய்சச்ல்; a fever affecting the marrow of the bone. (சா.அக.);
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மசை்ச த் ர

 
 மசை்ச த் ர  maccaividdiradi, ெப.(n.)

   எ ம் ச ்ேசாற்ைறத ்தாக் ம் ஒ  கட் ; abscess affecting the marrow. (சா.அக.);

மசமசப்

 
 மசமசப்  masamasappu, ெப.(n.)

   ெசா ; itching sensation. (சா.அக.);

மசரசமலர்

மசரசமலர ்masarasamalar, ெப. (n.)

   1.  ழந்ைதக க் க் க ப்பாக ைரத்  க ம் ஒ  வைக ேநாய்; a disease in children accompanies by 
black mucus clots.

   2. ெச  ; a kind of worm in the in festine. (சா.அக.);

மசரா

 
 மசரா masarā, ெப.(n.)

   உட் ைடக் ராமம்; hamlet.

மசைரப்

 
 மசைரப்  masaraippuḻu, ெப. (n.)

மசரசமலர ்பாரக்்க;see {}-malar. (சா.அக.);

     [மசைர+ ]

மசனம்

 
 மசனம் masaṉam, ெப. (n.)

   வ த் ைக (சங். அக.);; trouble someness.

     [Skt. masana → த. மசனம்]

மசாகம்

 
 மசாகம் macākam, ெப.(n.)

     (சங். அக.);; small bird.

     [Skt. {} → த. மசாகம்]

மசாரம்

மசாரம் macāram, ெப.(n.)

   1. ைபம்மணி; a precious gem.

   2. நீல அரத் னம்; a blue gem. (சா.அக.);.

மசால்

மசால்  macālci, ெப.(n.)

   1.  வட்  ப்பவன் ( ன்.);; torch-bearer.

   2.  ளக் த் ைடத ்ேதற் பவன் (இ.வ.);; servant who trims the lamps.

     [U. mashalci → த. மசால் ]
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மசால்ேதாைச

 
 மசால்ேதாைச macāltōcai, ெப.(n.)

   உ ைளக் ழங்  உ ைலைய உள்ேள ம த் த் தரப்ப ம் ேதாைச; a dosai with a filling of fried potato and 
onion.

     "உண  க்  வ பவரக்ள் அ கம் ம் ச ்சாப் வ  மசால்ேதாைச".

த.வ.உ ைலத் ேதாைச

     [U. mashal → த. மசால்]

மசால்வைட

 
 மசால்வைட macālvaḍai, ெப.(n.)

   ெவங் காய ம் ற ம் கலந்த வைடப் பணிகார வைக; a kind of {} made with onions and condiments.

த.வ. உ ைல வைட

     [U. {} → த. மசால்]

மசாலா

மசாலா macālā, ெப.(n.)

   ெபா வாக லால் உண ல் பயன்ப த்தப்ப ம் கசகசா, இலவங்கப்படை்ட,  ண்  த யைவ 
ேசரத்்  அைரக்கப்பட்ட கலைவ; mixed condiments and spices (for meat dishes);;

 curry stuff.

     'மசாலா இல்லாமல் க க் ழம்  ைவ இ க்கா '.

   2. மரக்க  சைமய ல் ைவயல் ேபால் அைரக்கப்பட்ட ேதங்காய் அல்ல  ளகாய்; mashed coconut or 
chilli in vegetarian preparations.

   3. உ ைளக் ழங் த் ண் கேளா,  ளகாய், ெவங்காயம் த யவற்ைறக் கலந்  தாளித் ச ்
ெசய்யப்பட்ட கலைவ; boiled potato mixed with chilli and onion.

     ' ரிக்  இன் ம் ெகாஞ்சம் மசாலா ேபாட் க் ெகாள்!' (ேப.வ.);.

   4.  ைரப்படம், நாடகம் த யவற் ல் மக்கள் ம்  பாரக்்கக் ய ெபா ேபாக் ப் 
ப களான சண்ைட, பாட் , காதல் காட்  த யைவ ப் ட்ட அள ல் நிைறந்த கலைவ;     (of 
film, play); a mix of stereotype box-office elements.

     'சரியான மசாலாப் படம், இதற்  எப்ப  பரி  ைடத்த ?" (உ.வ.);.

த.வ.உ ைல

ம காந்தசா

 
 ம காந்தசா  masikāndasāti, ெப.(n.)

   ைசதன்னிய ரகா  சா யா ய ஆண் சா வைக ல் ஒன் ; one of the four classification of men. 
(சா.அக.);.

ம

 
 ம  masiāpi, ெப.(n.)

   எ ைம ைவக் ங் ப் ; ink-bottle, ink-stand.

த.வ. ைமக் ப்

     [Skt. {} → த. ம ]

ம ைம

ம ைம masimai, ெப.(n.)

   ெப ைம; greatness.

     "ம ைம ல் ைறதாராய்" ( வ். நாய்ச.் 3,9);.

     [Skt. {} → த. ம ைம]
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ம ய ரி

ம ய ரி masiyagiri, ெப.(n.)

   ேமற் ைர, ேமற் க ைக; canopy.

     " த் ைர கட் ற ம் ம ய ரி கட் ற ம்" (ேகா ெலா.96);.

     [ம ய +  ரி]

     [Skt. masaka-hari → த. ம ய ரி]

ம யம்

ம யம் masiyam, ெப.(n.)

   1. க ஞ் ரகம்; black cumin seeds.

   2.  ள ; pepper. (சா.அக.);

ம

ம 1 masili, ெப.(n.)

ம ய ரி (இ.வ.);பாரக்்க;see {}.

 ம 2 masili, ெப.(n.)

   பாைத ல் தங் ச ்ெசல் ம் இடம் (P.T.L.);; stage in a journey.

     [U. mazil → த. ம ]

ம க்கால்

 
 ம க்கால் masilikkāl, ெப.(n.)

   ேமற்க ைக கட் ங் கட் ன் ேமற்கால் (இ.வ.);; the four posts of a cot.

     [ம + கால்]

ம மாஞ்சரி

 
 ம மாஞ்சரி masumāñsari, ெப.(n.)

   உத்தா மணி; a creeior (சா.அக.);.

ம

 
 ம  macūti, ெப.(n.)

   பள்ளிவாசல்; mosque.

     [U. {} → த. ம ]

ம ரம்

ம ரம் macūram, ெப.(n.)

   1. தவச வைக ள் ஒன்  ( க் ர- நீ , 321.);; a kind of pulse.

   2.  ட் ப் ச்  (சங்.அக.);; bug.

     [Skt. {} → த. ம ரம்]

ம ரி

ம ரி1 macūri, ெப.(n.)

ம ரிைக ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. ம ரி]

 ம ரி2 macūri, ெப.(n.)

ம  (சங். அக.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. masjid → த. ம ]
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ம ரிகம்

ம ரிகம்1 macūrigam, ெப.(n.)

ம ரிைக ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

 ம ரிகம்2 macūrigam, ெப.(n.)

ம ரி1 பாரக்்க;see {} (சா.அக.);.

ம ரிகாேராகம்

 
 ம ரிகாேராகம் macūrikārōkam, ெப. (n.)

    ரத் னால் உடம்  ம் ெவ ம் ம் ேநாய்; a disease -eruptive fevers. (சா.அக.);

மேசாதா

மேசாதா macōtā, ெப.(n.)

   1.  ல ஆவணத் க்  ன் ப ; rough draft, as of a document.

   2. சட்டமாவதற்  ன் சட்டமன்றத் ல் ெகாண்  வரப்ப ம் சட்ட ன்வைர  (இக்.வ.);; draft bill of an act.

த.வ.  ள் வைர

     [U. musau-wada → த. மேசாதா]

மஞ்சக்கல்
மஞ்சக்கல் mañjakkal, ெப.(n.)

    ற் ப  இயற்ைகச ்சரக் க ள் ஒன் ; one of the 120 natural drugs. (சக.அக.);.

மஞ்சகைண

 
 மஞ்சகைண mañjagaṇai, ெப.(n.)

    ரம், ேவடை்க இவற் ற் ப் பயன்ப ம் ஒ  சரக் ; a drug used for fever and thirst. (சா.அக.);.

மஞ்சகா ரயம்

 
 மஞ்சகா ரயம் mañjakācirayam, ெப.(n.)

    ட் ப் ச் ; bug. (சா.அக.);

மஞ்சரி

மஞ்சரி1 mañjari, ெப.(n.)

   1.  ங்ெகாத்  ( ங்.);; cluster of flowers.

     "மாணிக்க மஞ்சரி ன்.......ஒளிேசர"் ( வ். இயற். ெபரிய. 26);.

   2.  மாைல ( ங்.);; flower garland.

   3. தளிர ்( ங்.);; shoot, sprout.

   4. மலரக்் காம்  ( ன்.);; flower stalk.

   5. ஒ க்கம் ( டா.);; rectitude;

 conformity to rules of conduct.

   6. மஞ்சரிப்பா (யாழ். அக.); பாரக்்க;see {}.

   7. ம ந்  வைக (யாழ். அக.);; a kind of medicine.

   8.  த்  (சங்.அக.);; pearl.

     [Skt. {} → த. மஞ்சரி]

 மஞ்சரி2 mañjari, ெப.(n.)

   நா  (மைல);; plant growing in hedges and thickets.

     [Skt. khara-{} → த. மஞ்சரி]

 மஞ்சரி3 mañjari, ெப.(n.)
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மஞ்சரிப்பா

மஞ்சரிப்பா mañjarippā, ெப.(n.)

   ப வல் வைக; a kind of poetic composition.

     " ஷ்ணராயற்  மஞ்சரிப்பா........ ெசய் ஞானப்ர காச ராயன்" (ெதாண்ைட. சத. 95.);

     [Skt. {} → த. மஞ்சரி]

மஞ்சரிப் ட்பம்

 
 மஞ்சரிப் ட்பம் mañjarippuṭpam, ெப.(n.)

    ங் ; a tree.(சா.அக.);.

மஞ்சரகீம்

 
 மஞ்சரீகம் mañjarīkam, ெப.(n.)

   ம க் ெகா ந்  ( .அ.);; southern wood.

மஞ்சல்

 
 மஞ்சல் mañjal, ெப.(n.)

மஞ் ர ்(இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

மஞ்ச

 
 மஞ்ச  mañjali, ெப.(n.)

   உ த் ர சைட; sweet basil. (சா.அக.);.

மஞ்சேலாகயம்

 
 மஞ்சேலாகயம் mañjalōkayam, ெப.(n.)

    க்கணாங் ; a bird which see the loxia bird that builds hanging nests on the top of tree. (சா.அக.);.

மஞ் ட் ேமகம்

 
 மஞ் ட் ேமகம் mañjiṭṭimēkam, ெப.(n.)

    நீரில் காணப்ப ம் ஒ வைகக் காரப் ெபா ள்; an alkaloid substance found in the urine. (சா.அக.);.

     [மஞ் ட்  + ேமகம்]

மஞ் டா கம்

 
 மஞ் டா கம் mañjiṭāligam, ெப.(n.)

   மைல ெநாச் ; hill nocci. (சா.அக.);.

மஞ் டாைல

 
 மஞ் டாைல mañjiṭālai, ெப.(n.)

   வாைழ; plantain. (சா.அக.);.

மஞ் டா கம்

 
 மஞ் டா கம் mañjiṭāvigam, ெப.(n.)

   கண் வந்  கண்ணீர ்வ ைக; an eye disease marked by redness of the eye and watering. (சா.அக.);.

மஞ் பத் ரி

மஞ் பத் ரி mañjibattiri, ெப.(n.)

   1. ஒ  ந மணப் ண் ; a fragrant leaf.

   2. காட்  மல் ைக; jasminum Angustifolium.

   3. மகர வாைழ; a kind of plantain. (சா.அக.);.
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மஞ் ைல

 
 மஞ் ைல mañjilai, ெப.(n.)

   ெசங்கல்; brick. (சா.அக.);.

மஞ் னி

 
 மஞ் னி mañjiṉi, ெப.(n.)

    ங்கலரி ; boiled rice. (சா.அக.);.

மஞ் ரம்

மஞ் ரம் mañjīram, ெப.(n.)

   காற் லம் ; tinkling anklet.

     "மஞ் ர மாறாவன ரி" (அழகரக்ல. 8);

     [Skt. {} → த. மஞ் ரம்]

மஞ் கம்

 
 மஞ் கம் mañjugam, ெப.(n.)

   ெகாக் ; stork. (சா.அக.);.

மஞ் ர்

 
 மஞ் ர ்mañjūr, ெப.(n.)

   ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட ; that which is accepted or approved.

     [U. {} → த. மஞ் ர]்

மஞ் ரம்

மஞ் ரம்1 mañjūram, ெப.(n.)

   கடைல ( ங்);; bengal gram.

     [Skt. {} → த. மஞ் ரம்]

 மஞ் ரம்2 mañjūram, ெப.(n.)

   மஞ்சா  மரம்; barbadoes.

     "மஞ் ர ் லக்கங்ெகாண் " ( ரவன. உைமயாண். 20);

மஞ் த் ர

 
 மஞ் த் ர  mañjūruttiravu, ெப.(n.)

   உ  ெசய்யப்பட்டைதக் க் ங் கட்டைள (இ.வ.);; order of confirmation.

     [மஞ் ர ்+ உத் ர ]

மஞ்ெசாட்

 
 மஞ்ெசாட்  mañjoṭṭi, ெப.(n.)

    வைக; a kind of herb.

மட்சத் ரியம்

 
 மடச்த் ரியம் maṭcattiriyam, ெப.(n.)

   ேபய்ச ் ைர; a wild and bitter gourd. (சா.அக.);.
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மட் கம்

 
 மட் கம் maṭcigam, ெப.(n.)

   ஈ (சங்.அக.);; fly.

     [Skt. {} → த. மட் கம்]

மட் ைக

 
 மட் ைக maṭcigai, ெப.(n.)

மட் கம் (சங்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. மட் ைக]

மட் மயம்

 
 மட் மயம் maṭcimayam, ெப.(n.)

   அ ம ரம்; liquorice. (சக. அக.);

மணிலா

 
 மணிலா maṇilā, ெப.(n.)

   நிலக்கடைல; peanut groundnut.

மணிலா ேதயத் ந்  ெகாண்  வந்  ப ர ்ெசய்யப்பட்டைமயால் இதற்  இப்ெபயர ்
உண்டா ற் .

மணிலாக்கடைல

 
 மணிலாக்கடைல maṇilākkaḍalai, ெப.(n.)

   ேவரக்்கடைல; ground nut exported from Manilla. (சா.அக.);.

மணிலாக்க

 
 மணிலாக்க  maṇilākkayiṟu, ெப.(n.)

   ேபயன் வாைழ நாராற் ெசய்த க ; manilla rope.

     [மணிலா + க ]

     [E. manilla+karyiru → த. மணிலாக்க ]

மணிலாக் ச்

 
 மணிலாக் ச்  maṇilākkiccili, ெப.(n.)

   கத் ரி எ சை்ச; lime berry - tree of manila.

     [மணிலா +  ச் ]

மணிலாக்ெகாட்
ைட

 
 மணிலாக்ெகாடை்ட maṇilākkoṭṭai, ெப. (n.)

   நிலக்கடைல; peanut; ground-nut.

     [மணிலா + ெகாடை்ட]

மணிலாச் ட்

 
 மணிலாச் ட்  maṇilāccuruṭṭu, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் ைகச ் ட் ; Manila cheroot.

     [மணிலா +  ட் ]
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மணிலாத்தா

 
 மணிலாத்தா maṇilāttā, ெப.(n.)

   மணிலா த்தாப்பழம்; manilla custard apple. (சா.அக.);.

மணிலாப்பய

 
 மணிலாப்பய  maṇilāppayaṟu, ெப.(n.)

   ேவரக்்கடைல; groundnut. (சா.அக.);.

மத் பகந்தம்

 
 மத் பகந்தம் mattibagandam, ெப.(n.)

   மாமரம்; mango tree. (சா.அக.);.

மத் பம்

 
 மத் பம் mattibam, ெப.(n.)

மத் மம் பாரக்்க;see mattimam. (சா.அக.);.

மத் ம

 
 மத் ம mattima, ெப.(n.)

   ந ; sub acute. (சா.அக.);.

மத் மக் ராமம்

மத் மக் ராமம் mattimakkirāmam, ெப.(n.)

   பண்வைக (பரத.இராக.80);; a melody type.

     [Skt. modhyama+{} → த. மத் மக் ராமம்]

மத் மக் ர்ைம

 
 மத் மக் ரை்ம mattimakārmai, ெப.(n.)

   நிலசச்ாரம் (யாழ்.அக.);; salt extracted from sesame seeds.

     [Skt. madhyan → த. மத் ம+ ரை்ம]

மத் மகண்டம்

 
 மத் மகண்டம் mattimagaṇṭam, ெப.(n.)

   ஒன்பான் (நவ); கண்டத் ல் ஒன்  ( ங்);; a continent, one of navakandam.

     [Skt. madhyama → த. மத் ம]

மத் மகாலம்

 
 மத் மகாலம் mattimakālam, ெப.(n.)

    ைர  இல்லாமல் ந த்தரமாகப் பா ம் ைற; medium speed in singing, moderato.

த.வ. ந வண் காலம்

     [Skt. madhyama → த. மத் ம]

மத் மசச்ம்

 
 மத் மசச்ம் mattimaccam, ெப. (n.)

   வா ைவ (சங்.அக.);; black oil tree.
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மத் மசங்காரம்

மத் மசங்காரம் mattimasaṅgāram, ெப. (n.)

   மாைய வைர அ க்கப்ப ம் சங்காரம் ( . . 1, 35, மைறஞா.);; partial dissolution of the universe.

     [Skt. madhyama +sam-{} → த. மத் மசங்காரம்]

மத் மசாகசம்

மத் மசாகசம் mattimasākasam, ெப. (n.)

   ஐந்  பணம் அள ள்ள தண்டதெ்தாைக ( க் ரநீ ,172);; fine of 500 fanams.

     [Skt. madhyama + {} → த. மத் மசாகசம்]

மத் ம பம்

மத் ம பம் mattimatīpam, ெப. (n.)

   இைடநிைலத் வகம் ( வக. 27, உைர.);; a figure of speech.

     [Skt. madhyama +{} → த. மத் ம பம்]

மத் மேதசம்

 
 மத் மேதசம் mattimatēcam, ெப.(n.)

   இமயமைலக் த் ெதற் ம்,  ந் யத் ற்  வடக் ம்.  னசனத் க் க் ழக் ம்,  ரயாைகக்  
ேமற் ள்ள நாட் ப்ப ; midland country lying between the {} on the north, the vindhayas on the south, Vinasana on 
the west and Prayaga on the east.

     [Skt. madhyama+{} → த. மத் மேதசம்]

மத் மப் ர

 
 மத் மப் ர  maddimappiragirudi, ெப. (n.)

உடம் ல் த்தத் ன் தன்ைம அ கமாகப்

   ெபற் த்தல்; billous temperament of the body. (சா.அக.);

மத் மபதேலாபன்

மத் மபதேலாபன் maddimabadalōbaṉ, ெப. (n.)

   ந செ்சால் ெதாக்க ெதாைக ( . .21, உைர.);; compound word which omits the middle member.

     [Skt. madhyama + pada +lopa → த. மத் மபதேலாபன்]

மத் மபரிசம்

 
 மத் மபரிசம் mattimabarisam, ெப.(n.)

   ேகாள்மைறப் த் ெதாடக்கத் ன் ந ேவைள ( ன்.);; mean time of the beginning of an eclipse.

     [Skt. madhyama +{} → த. மத் மபரிசம்]

மத் ம டம்

 
 மத் ம டம் mattimabuḍam, ெப.(n.)

   ேகாள் அளைவ வைக ( ன்.);; mean longitude of a planet.

     [Skt. madhyama+{} → த. மத் ம டம்]

மத் ம த்

 
 மத் ம த்  mattimabutti, ெப.(n.)

   ேகாளின் நா ம் இயங்  வைக ( ன்.);;

மத் ம டன்

மத் ம டன் mattimaburuḍaṉ, ெப.(n.)

    ன்னிைல இடம் ( . .44);; second person.

த.வ.  ன்னிைல

     [Skt. madhyama+ purusa → த. மத் ம டன்]
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மத் ம

மத் ம  mattimapūmi, ெப.(n.)

   1. உலகத் ன் ந ப்பாகம் (இக்.வ.);; torrid zone.

   2.  ளிரச்் ம் ெவப்ப ம் சமமான நிலம் ( ன்.);; temperate zone.

மத் மம்

மத் மம்1 mattimam, ெப.(n.)

   1. ந  ( டா.);; middle position.

   2. ந த்தரம்; mediocrity;

 what is middling or ordinary.

   3. மட்டமான ; anything interior or dull.

     "அவ க் க் கா  மத் மம்".

   4. சமனிைச (பரத. இராக. 13.); ( டா.);; middle sound.

   5. ஏ ைசகளில் நான்காவதா ய

     'ம' என்ற பண் ( லப். 3,23,உைர);;

 fourth note of the gamut.

   6. இலைய வைக (பரத. தாள. 51);; a variety of ilayai of moderate speed.

   7. இைட ப்  ( ங்.);; the waist.

   8. மத் மேதசம் பாரக்்க;see mattima-{}

     "மத் ம நன்னாட் " ( லப்.15,178);

   9. சராசரியளைவ ( ன்.);; mean average.

   10. அ வக  ஐந்த ள் ஒன்  ( றள்,814, உைரக் ப் );; a pace of horse, one of five a {}-kadi.

மத் ம ம்ச

மத் ம ம்ச  maddimavimcadi, ெப.(n.)

   அ ப  ஆண் க் கணக் ல் சரவ் த்  தல் ராபவ ஆண்  வைர ள்ள இைட ப  ஆண் கள் 
(பஞ்.);; the second period of 20 years from {} to {} in the jupiter cycle.

     [மத் மம் +  ம்ச ]

     [Skt. madhyma+vimcati → த. மத் ம ம்ச ]

மத் மன்

மத் மன் mattimaṉ, ெப.(n.)

   1. எளிைமயாக இ ப்பவன்; man of ordinary abilities.

   2. ந நிற்ேபான்; impartial person;

 unpire.

   3. ந த்தரமானவன் (யாழ். அக.);; person of middling status or position.

     [Skt. madhyama → த. மத் மன்]

மத் யமாவ

 
 மத் யமாவ  maddiyamāvadi, ெப.(n.)

   பண் வைக;     [Skt. {} → த. மத் யமாவ ]

மத் யேரைக

 
 மத் யேரைக mattiyarēkai, ெப.(n.)

   நிலந க்ேகா  ( மத் ய ேரைக); (இக்.வ.);; equator.

     [Skt. madhya-{} → த. மத் யேரைக]
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மத் யத்தம்

 
 மத் யத்தம் mattiyattam, ெப.(n.)

   அைம  ெசய்தல், இணக்கம் ெசய்தல் (பஞ்சாயத் );; mediation, arbitrators.

த.வ. இணக்கம்

     [Skt. madhyastiba → த. மத் யத்தம்]

மத் யத்தர்

 
 மத் யத்தர ்mattiyattar, ெப.(n.)

இணக்கம் ெசய்ேவார(்பஞ்சாயத்தார)்;;{},

 arbitrators, umpires.

த.வ. இணக்கர,் ந வர்

     [Skt. madhyastha → த. மத் யத்தர]்

மத் யான ரம்

 
 மத் யான ரம் mattiyāṉasuram, ெப.(n.)

   ந ப்பக ல் கா ம் ஒ  வைகக் காய்சச்ல்; a fever appearing at noon (சா.அக.);.

     [Skt madhyana → த. மத் யான]

மத் யானம்

மத் யானம் mattiyāṉam, ெப.(n.)

   ந ப்பகல் ( ங்.);; noon mid-day.

     " மத் யான  மான  மகன்ற ன்" ( ரேபாத.10,12);.

த.வ. நண்பகல்

     [Skt. {} → த. மத் யானம்]

மத்ேதான்மத்தன்

மத்ேதான்மத்தன் mattōṉmattaṉ, ெப.(n.)

   1.  ப் த்தன்; person who has gone utterly mad.

     "எைன மத்ேதான் மத்தனாக் " ( வாச. 34, 3);.

   2.  கச ்ெச க்  உைடேயான்; person eaten up with pride.

     [Skt. {} → த. மத்ேதான்மத் ]

மதனி

மதனி madaṉi, ெப.(n.)

   1. ம னி பாரக்்க;see {}.

     "இச் ைத ம் உன் மதனி" (இராமநா. அேயாத். 21);.

ம னி

ம னி madiṉi, ெப.(n.)

   1. அண்ணன் மைன ; elder brother's wife.

   2. ைமத் னி (இ.வ.);; wife's sister.

   3. மாமன் மகளி ள் தனக்  த்தவள்; daughter of one's maternal uncle, older than oneself.

   4. தைமயன் மகள்; elder brother's daughter.

ம தனன்

 
 ம தனன் maducūdaṉaṉ, ெப.(n.)

    மால் (ம ெவன் ம் அ ரைனக் ெகான்றவன்);;{}, as the slayer of madhu.

     [Skt. madhu+{} → த. ம தனன்]
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ம தன்

ம தன் maducūdaṉ, ெப. (n.)

ம  தனன் பாரக்்க;see {}

     "ம தைனயயன்  மற் ேல ெனன் " ( வ்.  வாய்.2,7,6.);

ம ரக

ம ரக  maduragavi, ெப. (n.)

   1. நாற் க க ள் இனிைம ெப கப் பா ம் பாவலன் (க ); ( ங்.);; poem specially characterised by 
mellifluous language, one of {} - kavi

   2. இன்க  பா ம் லவன்; poet who composes poems in mellifluous language.

   3. நம்மாழ்வாரின் மாணாக்க ம் நாலா ரம் ெதய்வப் ப வ ல் ( வ்யப் ரபந்தத் ல்);

     'கண்ணி ண் த்தாம் ' என்ற ப வல் பா ய வ மான ஆழ்வார;்( வ். கண்ணி ண். 10.);

 a {} saint an disciple of {}, the author of {} Divya-p-pirapandam.

     [Skt. madura-kavi → த. ம ரக ]

மம்ம கான்வராக
ன்

மம்ம கான்வராகன் mammadukāṉvarākaṉ, ெப. (n.)

கா  வைக (பண .116);:

 a coin.

     [Ar. மகம கான் + வராகன்]

மம

மம mama, ெப.அ. (adj.)

   என் ைடய; mine.

     "மம  நாயகன்" ( ப் .16.);.

     [Skt. mama → த. மம]

மமைத

மமைத mamadai, ெப. (n.)

   ெச க் ; conceit, vanity.

     "பர ராம க்  மமைதையப் ரித் " (இராமநா. பா . 5);.

     [Skt. mama-{}  → த. மமைத]

மய்யம்

 
 மய்யம் mayyam, ெப. (n.)

   ந , இைட (இ.வ.);; middle, centre.

     [Skt. madhya → த. மய்யம்]

ம ராசன்

 
 ம ராசன் mayurācaṉ, ெப. (n.)

    ேபரன் (யாழ்.);;{}, as lord of kinnaras.

ம ரக

 
 ம ரக  mayūragadi, ெப. (n.)

    ைர நைட ஐந்த ள் ம ல் ேபான்ற நைட; a pace of horse, remembling that of a Peacock.
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ம ரம்

ம ரம் mayūram, ெப.(n.)

   1. ம ல் ( டா.);; peacock.

     "வ க் த் ைண வ ேவ ம்..... ம ர ேம" (கந்தரலங். 70.);.

   2. ம ராசனம் பாரக்்க;see {}.

     "ம ர ழங்ைக ரண்  ந் ப் றத்த ந்தப் ைக ன்  யகெமா த் த நீட் த் 
தைலநி ரத்்  ைவகல்" ( ரேபாத. 44,10.);.

   3. ம ரக  பாரக்்க;see {}-kadi.

   4. ெச  வைக; peacock's crest.

   5. வாத நாராயணம்; flamboyant.

   6. ஒ வைக  மரம்; false peacock's foot tree.

   7. நா ; a plant growing in hedges and thickets.

   8.  ராசானி என் ம் ஓம ண்டா ம் ஒ வைகப் ; black henbane.

     [Skt. {} → த. ம ரம்]

ம ராசனம்

 
 ம ராசனம் mayūrācaṉam, ெப. (n.)

   ஒக வைக ெலான் ; a kind of posture.

மேயசச்ரன்

மேயசச்ரன் mayēccaraṉ, ெப. (n.)

   1.  வன்;{}.

   2. யாப் லக்கண லா ரிய ள் ஒ வர;் the author of a treatise on prosody.

     "மேயச் ரர ் தலா ய ஒ  சார ்ஆ ரியர.்" (காரிைக, உ ப் . 14. உைர.);.

த.வ. ெப ைடயார்

     [Skt. {} →  த. மேயச் ரன்.]

மாகதர்

மாகதர ்mākadar, ெப. (n.)

   1. வடநாட் ள்ள மகதநாட்டார.் (யாழ்.அக.);; inhabitants of Magadha, in North India.

   2. ெதன் னாட் ள்ள ந நாடா ய மகதநாட் னர;்(msc);; inhabitants of {}.

   3. அரசர ் ன் இ ந்  அவர ் கழ்பா ம் ெதா னர ்( லப் 5, 48.);; professional Minister's who assuming 
a sitting posture in the presence of sovereigns sing their praises and exploits.

     [Skt. {} → த. மாகதர.்]

மாக

மாக  mākadi, ெப. (n.)

   1.  ரா த ெமா  வைக;{},

 a secondary {} language.

   2.  ப்  (மைல);; long pepper.

   3.  ல்ைலவைக (நாம ப.346);; trichotomus - flowering smooth jasmine.

   4. ஊ ல்ைல ( ங்.);; eared jasmine

   5.  னிசச் க்கைர (சங்.அக.);; sugar.

     [Skt. {} → த. மாக .]
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மாகாத் யம்

 
 மாகாத் யம் mākātmiyam, ெப. (n.)

ம ைம, greatness.

     [Skt. {}-mya → த. மாகாத் யம்.]

மாகாளன்

மாகாளன் mākāḷaṉ, ெப. (n.)

   1. மகாசாத் த ைடய தைலைமக் கணக்கன்; the chief attendant of {}.

     ' ர மாகாள ெனன்ேபான்' (கந்த . மாகாளரவ் .3);

   2.  வகணத்தைலவரில் ஒ வன் (அ .  ந்);,

 a commander of Siv'a's hosts.

     [Skt. {} → த. மாகாளன்.]

மாங்க ய த் ர
ம்

மாங்க ய த் ரம் māṅgaliyacūttiram, ெப. (n.)

   1. தா சச்ர  ( லப். 1, 47, அ ம்.);; the cord of the marriage-badge.

     [Skt. {} → த. மாங்க ய த் ரம்.]

மாங்க யப் ச்
ைச

 
 மாங்க யப் சை்ச māṅgaliyappiccai, ெப. (n.)

   தான் தா டன் வா ம் வைக ல் தன் கணவ ைரக் காக் மா  ஒ த்  ேவண் ைக; intercession 
of a wife for the life of her husband, as pleading for the retention of her tali.

     [Skt. {} → த. மாங்க ய சை்ச.]

மாங்க யம்

மாங்க யம் māṅgaliyam, ெப. (n.)

   தா  ( லப். 2, 63 உைர.);; marriage badge.

     [Skt. {} → த. மாங்க யம்.]

மாங் சம்

மாங் சம் māṅgisam, ெப. (n.)

   இைறச்  (மா சம்);; flesh;

 meat.

     'மாங் சத் டேன ர ன ேசா ' ( லப். 5, 68, அ ம்.);

     [Skt. {} → த. மாங் சம்.]

மாசச்ரியம்

மாசச்ரியம் māccariyam, ெப. (n.)

   1. ெபாறாைம; envy.

     'மாசச்ரியத் தா க ன் வந்த ெதன்' (உபேதசரத். 2);.

   2. பைகைம; malice, hostility.

     'மாசச்ரியங் ெகாண்டரக்கர ்அட்ட ைச ேம ம் ேம னார'் (இராமநா.  த். 88.);.

     [Skt. {} → த. மாசச்ரியம்.]

மா ல்

 
 மா ல் mācūl, ெப. (n.)

   ப ரின் ைளசச்ல்; product of a field, produce of grain.

     [U. {} → த. மா ல்.]
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மா ன்

 
 மா ன் mācūṉ, ெப. (n.)

    ைவ ம் ந மண ம் ஊட் ய மயக்க ண  வைக (C.G.);.; an inebriating preparation, sweetened and spiced.

     [u. {} → த. மா ன்.]

மாஞ்சா

 
 மாஞ்சா māñjā, ெப. (n.)

   காற்றா க் க ற் ல் தட தற் க் கண்ணா ப் ெபா ேயா  கலந்த ன் வைக; a kind of glue, prepared 
with glass - dust and used to rub the kite- string.

     [U. {} → த. மாஞ்சா.]

மாத் வர்

 
 மாத் வர ்māttuvar, ெப. (n.)

   மாத் வர ்மதத் னரான ைவ கள்; followers of Madhva's Dvaita philosophy.

     [Skt. {} → த. மாத் வர.்]

மாதா

மாதா mātā, ெப. (n.)

   1. தாய் ( ங்.);; mother

     'மாதா தாவா ' (ேதவா.1227,7);.

   2. மைலமகள் ( ங்.);;{}.

   3. கைலமகள் ( ங்.);; Saraswati.

   4. அ பவன் (சங். அக.);; the knower.

     [Skt. {} → த. மாதா]

மா லன்

மா லன் mātulaṉ, ெப. (n.)

   1. தா டன் றந்த ஆண், மாமன்; maternal uncle.

     'ஒ  சாரவன் மா லெனன (கல்லா. 43, 24);

   2. ெபண் ெகா த்த மாமன்; father-in-law.

   3.'நம்பன் மா லன் ெவம்ைமைய நண்ணினான்' (கம்பரா. ஆற் ப்.3.);

     [Skt. {} → த. மா லன்.]

மாந் ரகீன்

 
 மாந் ரீகன் māndirīkaṉ, ெப. (n.)

   மந் ர ஆற்றலால் றந்த ஆற்றைலச ்ெச த் பவன் (இ.வ.);; one who exercises supernatural powers by 
means of mantras.

     [Skt. {} → த. மாந் ரீகன்.]

மாபா யம்

மாபா யம் māpāṭiyam, ெப. (n.)

   1. ேப ைர; elaborate commentary.

     ' வஞானேபாத மாபா யம்'

   2. பாணினி த் ரங்க க் ப் பதஞ்ச யார ்ெசய்த ேப ைர. (நன். 373,  த்.);;{}

 commentary on the {} of {}.

     [Skt. {} → த. மாபா யம்.]
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மா சபட்சணம்

 
 மா சபடச்ணம் māmisabaṭsaṇam, ெப. (n.)

   ஊ ண ; flesh eating.

     [Skt. {} → த. மா சபடச்ணம்.]

மா சபட்சணி

மா சபடச்ணி māmisabaṭsaṇi, ெப. (n.)

   1. ஊ ண்ேபான் ( ன்.);; flesh eater.

   2.  லா ண் ம் லங்  (இக்.வ.);; flesh eating animal, dist.fr. {}.

     [Skt. {} → த. மா சபடச்ணி.]

மா சம்

மா சம் māmisam, ெப. (n.)

   1. தைச; flesh muscle.

   2. இைறச் ; meat.

     [Skt. {} → த. மா சம்.]

மா ல்

 
 மா ல் māmūl, ெப. (n.)

   பைழய வழக்கம்; that which is established, customary or usual, established usage, immemorial custom.

     [Skt. {} → த. மா ல்.]

மா ல்கடைம

 
 மா ல்கடைம māmūlkaḍamai, ெப. (n.)

    லவழக்கப்ப  ஏற்பட்ட வரித் ட்டம் (உ.வ.);; revenue rate fixed by longstanding custom.

     [Skt. {} → த. மா ல்+கடைம.]

மாயாவாதம்

மாயாவாதம் māyāvātam, ெப. (n.)

   உலகம் யா ம் மாையேய என்  ெபளத்தம் அத் ைவத மதங்களில் றப்ப ம் ெகாள்ைக; the doctrine 
that regards the material universe as an illusion, applied to the doctrines of the Advaita and Buddhism.

     ' ண் ய மாயாவாத ெமன் ஞ் சண்ட மா தம்' ( வாச. 4, 54.);

     [Skt. {} →  த. மாயாவாதம்.]

மா ரம்

மா ரம் māyūram, ெப. (n.)

   1. ம ல்; Peacock;

   2. தஞ்சா ர ்மாவட்டத் ள்ள ஒ  வன் ேகா ல்;{},

 a siva shrine in the Tanjore District.

     [Skt. {} → த. மா ரம் → த. ம ல்.]
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மார்க்கம்

மாரக்்கம் mārkkam, ெப. (n.)

   1. வ  ( ங்.);; road, path, way, orbit.

   2. ெந ந்ெத  ( ங்.);; street, long street.

   3. ஒ ங்  (உ.வ..);; regularity, order .

   4.  ைற; manner.

     'இன் ர ்ேபாமாரக்்கம்' (நால , 323);.

   5. ஒ க்கம் ( ன்.);; conduct, behaviour, course of duty.

   6. சமயம் ( ங்);; religion.

   7.  லம்; first principle, cause.

   8.  லம்; Lineage, line of family

அவன் ேவரற மாரக்்க த்த லாளிகள் நாயகன்' ( ப் . 266.);.

   9. ம தைல. (அக.நி.);; alternative.

   10. ஆராய்ச்  (யாழ்.அக.);; investigation.

   11. வ ; ways, means.

     'மாரக்்கெமான்ற ய மாட்டா மனிசரிற் ரிசனாய ரக்்கேனன்' ( வ்.  மாைல, 32.);

   12. மாரக் . பாரக்்க;see {}.

   13. மான்மணத் . (யாழ். அக.);; musk.

மார்க

மாரக்  mārkaḻi, ெப. (n.)

    ைலத் ங்கள் ரிய மாதம் பன்னிரண் ள் ஒன்பதாவ ; the ninth solar month = December - January.

     "மாரக் த் ங்கள் ம நிைறந்த நன்னாளால்' ( வ்.  ப்பா..1);

     [Skt. {} → த. மாரக் .]

மார்வாரி

 
 மாரவ்ாரி mārvāri, ெப. (n.)

   வடஇந் யா ள்ள மாரவ்ார ்நாட் ந்  வந்  ெகா க்கல் வாங்கல் வணிகம் த ய ெதா ல் 
ரி ம் ஓர ்இனத்தவர;் a caste of traders and money lenders, from {} in North India.

     [Skt. {} → த. மாரவ்ாரி.]

மார்வா

 
 மாரவ்ா  mārvāṭi, ெப. (n.)

மாரவ்ாரி பாரக்்க;see {}.

மார்த்தாண்டன்

மாரத்்தாண்டன் mārttāṇṭaṉ, ெப. (n.)

   க ரவன் ( ங்.);; the sun.

     'மாரத்்தாண்டர ்பன்னி வ லாவல் ேபா ம்' ( ப்ேபா. சந்த ஊசல்.2.);

     [Skt. {} → த. மாரத்்தாண்டன்.]

மார்சச்ாலநியாயம்

 
 மாரச்ச்ாலநியாயம் mārccālaniyāyam, ெப.(n.)

   ஒ  தைல சாரப்ான  ( ன்.);; biassed judgment, as that of a cat.

     [Skt. {} → த. மாரச்ச்ாலநியாயம்.]

1056

www.valluvarvallalarvattam.com 18492 of 19068.



மார்சச்ாலம்

மாரச்ச்ாலம் mārccālam, ெப. (n.)

   1.  ைன; cat.

   2. ேகாேமதகம்; a gem, cat's eye - cinnamon stone.

   3. மரநாய்; pole, cat or palmyra dog. (சா.அக.);.

     [Skt. {} → த. மாரச்ச்ாலம்.]

மாரணஞ்ெசய்தல்

 
 மாரணஞ்ெசய்தல் māraṇañjeytal, ெதா.ெப. (vbl.n.)

   இறக் ம்ப யாக மந் ரத்தால் அல்ல  ெசய் ைனயால் ெசய்ைக; causing death by magic or witch craft.

மாரணம்

மாரணம் māraṇam, ெப. (n.)

   1. இறப் ; death.

     "மாரணஞ் ெசயலன்  வ வேனா" (ேச . இராமன ச.் 188);.

   2. அ  (இலக். அக.);; destruction.

   3. எட் வைக க மத் ள் ஒ வைன மந் ரத்தா றக்கச ்ெசய் ம் கைல; the art of causing one's death by 
incantation, one of {}-karumam.

     'ெநஞ்சமா ய பாதரச மாரணமாய் ம்' (தா . பாயப் .25);. manthiram causing death. (சா.அக.);.

     [Skt. {} → த. மாரணம்.]

மாரணமந் ரம்

 
 மாரணமந் ரம் māraṇamandiram, ெப. (n.)

   இறப்ைப உண்டாக் ம் மந் ரம்; mandiram causing death. (சா.அக.);.

மாரணேவதர்

 
 மாரணேவதர ்māraṇavētar, ெப. (n.)

   ெபான்னாக் ம் ைறகைள இயற் ய த்தரக்ளிெலா வர;் one of the Siddhars who is an alchemist. 
(சா.அக.);.

மாரசீம்

மாரீசம் mārīcam, ெப. (n.)

   1. ஏய்ப் , வஞ்சகம் ( ன்.);; hypocrisy, dissimulation.

   2.  ரச்ை்ச (இராசைவத்.103);; swoon.

     [Skt. {} → த. மாரீசம்.]

மாரசீன்

மாரீசன் mārīcaṉ, ெப. (n.)

   இராமாயணத் ல் இராவணன் ஏவலாற் ெபான்மா க் ெகாண்ட அரக்கன்; a {}, who, in the guise of a 
golden deer and at {} instigation, enticed {} away from his hermitage.

     'இந் ய மடக்  நின்ற மாரீச னி க்ைக ேசரந்்தான்' (கம்பரா. மாரீச. 169.);.

     [Skt. {} → த. மாரீசன்.]

மா தம்

மா தம் mārudam, ெப. (n.)

   காற்  ( ங்.);; wind.

     'ம கட  மா த ம்' ( வ். இயற்.1, 10);.

     [Skt. {} → த. மா தம்.]
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மா தகணம்

 
 மா தகணம் mārudagaṇam, ெப. (n.)

   ேதமாங்கனி என் ம் வாய்பா  பற்  வ வ ம் ன் தற் ெசய் ளின் த ல் அைமயத் தகாத ம் 
அமங்கல மான ெசய் டக்ணம். ( வா.);; metrical foot of {} and one nirai (two);, as {}, considered inauspicious at 
the commencement of a poem.

மா தன்

மா தன் mārudaṉ, ெப. (n.)

   காற் க்கட ள்;{}, the God of wind.

     "மா த னிைசந்  ... ேதரின் ைசப் பாய்ந் " (கந்த . பைடெய.2);

     [Skt. {} → த. மா தன்.]

மா

மா  mārudi, ெப. (n.)

   1. அ மான்; Hanuman, as a son of the wind-god.

     'மா யல்ல னா  னீெய  மாற்றம் ெபற்ேறன்' (கம்பரா.அங்கத.13);.

   2.  மன் ( ங்);;{},

 as a son of the wind-god.

     [Skt. {} → த. மா .]

மால் சாரி

 
 மால் சாரி mālkucāri, ெப. (n.)

   வரிெச த்  தற் ரிய நிலம் (C.G.);; land liable to pay revenue to government, opp. to {}.

     [U. {} → த. மால்- சாரி.]

     [Skt. {} → த. மா தகணம்.]

மால்சா ன்

 
 மால்சா ன் mālcāmīṉ, ெப. (n.)

    ைணய ெசாத்  (C.G.);; property security.

     [Ar. {} + {} → த. மால்சா ன்.]

மால்தார்

 
 மால்தார ்māltār, ெப. (n.)

   உரிைமயன் (இ.வ.);; proprietor.

     [Ar. {} → த. மால்தார.்]

மால்பண்டாரி

மால்பண்டாரி mālpaṇṭāri, ெப. (n.)

   1.  ட் ப் ெபா ள்கைளப் பா காக் ம் ேமலாள்; steward, store keeper.

   2. கப்ப ரிைமயாள ைடய ழாள் (Naut.);; clerk of a ship owner.

     [Ar. {} + {} → த. மால்பண்டாரி.]

மால்ேபா -தல்

மால்ேபா -தல் mālpōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   எல்ைல வைரதல் (இ.வ.);; to draw a plan;

 to demarcate.

     [Ar. {} → த. மால்+ேபா -தல்.]

மால் -தல்

மால் -தல் mālmuḍidal,    4 ெச. . . (v. i.)

   வைல ன் தல் (இ.வ.);; to make a net.

     [Ar. {} → த. மால் -தல்.]
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மால்ெவட் -தல்

மால்ெவட் -தல் mālveṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ன்வ  (மா ரி); ெசய்தல். ( ன்.);; to out a form or pattern, make a plan or diagram.

   2. பாத் யைமத்தல் (யாழ். அக.);; to form plots bounded by ridges.

   3. ைக ட்  த தல்; to bribe (இ.வ.);.

     [Ar. {} → த. மால்+ெவட் -தல்.]

மால

மால  māladi, ெப. (n.)

   1. மல் ைக ( டா.);; arabian jasmine.

   2.   ெசண்பகம் ( டா.);; cenpaka flower tree.

   3. சந் ரிைக. (இலக். அக.);; moon light.

   4.  ளக் த் தண்  ( ங்.);; lamp-stand.

   5. நி வாணம்; salvation.

     [Skt. {} → த. மால .]

மாலா பகம்

மாலா பகம் mālātīpagam, ெப. (n.)

   1. ஒ  ெசால் மாைலேபாலத் ெதாடரந்்  எல்லா வாக் யங்கேளா ம் ெசன்  ெபா ள்

   த வதா ய அணிவைக;     [Skt. {}-dipaka → த. மாலா பகம்.]

மா க்

மா க் mālik, ெப. (n.)

   1. ெசாத் க்  உரியவன்;   2. இைறவன்; lord, king.

     [Ar. {} → த. மா க்.]

மா

 
 மா  mālisu, ெப. (n.)

    ைர த ய வற்ைறத ்ேதய்த் த் ய்ைமப் ப த் ைக (இ.வ.);; rubbing, as a horse;scrubbing, polishing, 
as a floor.

     [Persn. {} → த. மா .]

மா யவான்

மா யவான் māliyavāṉ, ெப. (n.)

   1. இராவணன் பாட்டனா ய தைலைம யைமசச்ன். (கம்பரா. இலங்ைககா. 6.);; a {}, grandfather and chief 
counsellor of {}.

   2. ஒ  மைல. (கந்த . அண்டேகா. 34.);

 a mount.

   3. 513  கரங்கைள ம் 65 ேமனிைலக் கட் கைள ைடய ேகா ல் ( க் ரநீ , 230);; temple with 513 
towers and 65 floors.

     [Skt. {} → த. மா யவான்.]

மா ன்யம்

மா ன்யம் māliṉyam, ெப. (n.)

   1. ேக ைக; being spoiled.

   2. அ க்  (இலக்.அக.);; dirt.

     [Skt. {} → த. மா ன்யம்.]

மா தானம்

 
 மா தானம் mālutāṉam, ெப. (n.)

   பசை்சப் பாம்  ( டா.);; whipsnake.

     [Skt. {} → த. மா தானம்.]
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மா

 
 மா  mālumi, ெப. (n.)

   கப்பேலாட்  ( ங்.);; captain of a vessel, pilot, navigator.

     [U. muallin → த. மா .]

மா த்தன்

மா த்தன் māvuttaṉ, ெப. (n.)

   யாைனப்பாகன்; elephant-driver.

     'மா த்தர ் ெநய்ய ேவெல த் ' (பண .261.);.

     [H. {} → த. மா த்தன்.]

மாளயம்

மாளயம் māḷayam, ெப. (n.)

   1. மாளயபடச்ம்; the dark fortnight in the lunar month of {}.

     'கன்னி யன் ங்கள் ெவண் ங்கள் ெம ம் பக்க மாளயத்ைத' (ேச .  ராசா.13);.

   2.  ன்ேனாற் க் கன்னி (பாத் ரபத); மாதத் க் க ம்பக்கத்  ட் ணபடச்ம்);ச ்ெசய் ம் 
சடங் ; offerings to deceased ancestors made during {}.

     [Skt. {} → த. மாளயம்.]

மாளவக ளம்

 
 மாளவக ளம் māḷavagavuḷam, ெப. (n.)

   ஓர ்பண் வைக; a musical mode.

     [Skt. {}-gauda → த. மாளவக ளம்.]

மானச ட்ைச

மானச டை்ச māṉasatīṭsai, ெப. (n.)

   ேநான் வைக ஏழ ள் டன  மனத் ள் ஒக த் யால் ஆ ரியன் ைழந்  அவ க்  மன, ெமா , 
ெமய் ஆ யவற்றால் ய தாக் ம் ேநான்  வைக (ைசவச. ஆசாரி. 65, உைர);;     [Skt. {} → த. 
மானச டை்ச.]

மான கம்

 
 மான கம் māṉacīkam, ெப. (n.)

   மனத் ல் மட் ம் இ ப்ப , உள்ளத் ல் நிைனப்ப  ; that which is or which is done in the mind.

     'அவர ் ைழக்க ேவண் ம் என்  மான கமாக வணங் னாள். என் ைடய மான க .' (உ.வ.);.

மானிடெசன்மம்

மானிடெசன்மம் māṉiḍaseṉmam, ெப. (n.)

   1. மக்கட் றப் ; birth as a human being.

   2. மானிடம் ( ன்.);; mankind, ingeneral.

த.வ. மாந்தப் றப்

     [Skt. {}+janma → த. மானிடெசன்மம்.]

மானியம்

மானியம் māṉiyam, ெப. (n.)

   1.  ற் ர ்ேமம்பாட் க்காகச ்ெசய்த நன்ைமக் ப் பலனாக டப்ெபற்ற இைற  நிலம்; land held 
either rent free or at a low rate of rent in consideration of services rendered to a village community (R.F.);

   2. நிலத் ன் ரை்வைய மானமாகப் ெப ம் கற் க வனீர;் grant of revenue of a certain extent of land.

   3. அள ைக. (யாழ்.அக.);; computation.

     [Pkt. {} → த. மானியம்.]
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மா ட ர்த்தம்

மா ட ரத்்தம் māṉuḍatīrttam, ெப. (n.)

   ஐவைக ெதய் ய நீரத்் ைறக ள்  ரல் லம் ம் மந் ர நீர ்(ைசவச ெபா . 66, 
உைர);; sanctified water ceremoniously poured down through the little finger one of {}.

     [Skt. {} → த. மா ட ரத்்தம்.]

மா டம்

மா டம் māṉuḍam, ெப. (n.)

மானிடெசன்மம் பாரக்்க;see {} - senmam.

     ' த்த மா ட மலான மற்ைற மா ட ல்ைல' (காஞ் ப் .நகேரற்.106.);

     'ஊரவ்ப  ெனான்றா ெமான்ப  மா டம்' ( றள்/, 62, உைர);.

   2. மானிடேவள் . ( ன்.);;{}.

     [Skt. {} → த. மா டம்.]

சல்கர்ணம்

 
  சல்கரண்ம் misalkarṇam, ெப. (n.)

   தைலைமக் கணக்கன் (அ); சரியாய் நியமனம் ெபற்ற கணக்கன்;     [Skt. {}+ U. misl → த.  சல் கரண்ம்.]

சல் ர்ைவ

 
  சல் ரை்வ misaltīrvai, ெப. (n.)

   பக்க நிலங்கட்  அைமந்த ரை்வைய ஒட்  ஏற்ப த்தப்பட்ட ரை்வ;     [U. misl → த.  சல் ரை்வ.]

சல்பந்

 
  சல்பந்  misalpandi, ெப. (n.)

   ஒவ்ெவா  ற் ரி ம் ற் ர ்ேவைலக்காரரின் ெபயரக்ைளப் ப  ெசய் க் ம் ல்;     [U. misl → 
த.  சல்பந் .]

ர்ேதசம்

 
  ரே்தசம் misirtēsam, ெப. (n.)

   எ ப்  ேதசம்; egypt.

     [Ar. {} → த.  ரே்தசம்.]

ரவரண்ம்

ரவரண்ம் misiravarṇam, ெப. (n.)

   1. சா க்கலப்  ( ன்.);; mixed class or tribe.

   2. கலப்  நிறம்; mixed colour.

     [Skt. {}  → த.  ரவரண்ம்.]

ரன்

 
  ரன் misiraṉ, ெப. (n.)

   கல்  த ய வற்றால் உயரந்்தவ க்  வழங் ம் பட்டப்ெபயர ்'பட்டபாண ரன் ( ன்.);; a honorific 
title affixed to names of great man and scholars.

     [Skt. {} → த.  ரன்.]

ட்டாய்

 
  ட்டாய் miṭṭāy, ெப. (n.)

   பண்ணிகார வைக; sweetmeat.

     [Ar. {} → த.  ட்டாய்.]
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ட்டாய்க்காரன்

 
  ட்டாய்க்காரன் miṭṭāykkāraṉ, ெப. (n.)

    ட்டாய் ற்பவன்; confectioner, dealerin sweetmeats.

     [Ar. {} → த.  ட்டாய்க்காரன்.]

த்தாசச்மயம்

த்தாசச்மயம் mittāccamayam, ெப. (n.)

   ெபாய்சச்மயம்; falsereligion

     ' த்தாசச்மயத் தைன வ ம்' ( ற்.90.);

     [Skt. mithya → த.  த்தாசச்மயம்.]

த் யம்

 
  த் யம் mittiyam, ெப. (n.)

   ெபாய்;     [Skt. mithya → த.  த் யம்.]

த் யாநயம்

த் யாநயம் mittiyānayam, ெப. (n.)

   ஏ ைச நயங்கைளப் ைழபடப் பயன்ப த் ம் ைற. (ேம  மந் 704 உைர);;     [Skt. {}-naya → த. 
த் யாநயம்.]

த் யாவா

த் யாவா  mittiyāvāti, ெப. (n.)

   ெபாய்யன் (ஈச் ரநிசச்யம், 179);; liar.

     [Skt. {} → த.  த் யாவா .]

த் ரத் ேரா

 
  த் ரத் ேரா  mittiratturōki, ெப. (n.)

   நண்பன் ேபால் ந த் த் ங்  ரிேவான் ( ன்.);; traitor, asbetraying friendship.

     [Skt. mitra+{} → த.  த் ரத் ேரா .]

த் ரேபதம்

த் ரேபதம் mittirapētam, ெப. (n.)

   நட் னைரப் ரிக்ைக (பஞ்சதந். கைதவா. 9.);; sowing discord among friends.

     [Skt. mitra + {} → த.  த் ரேபதம்.]

த் ரன்

த் ரன் mittiraṉ, ெப. (n.)

   1. நண்பன்; friend, ally, adherent.

     ' த் ரர ்வதன ேநாக்கான்' (கம்பரா. மாயா . 60);.

   2. உற னன். (நாம ப. 188);; relative.

   3. பன்னி ஆ த்த  ெளா வன். (நாம ப. 66.);; adeity repre- senting the sun, one of {}.

   4. க ரவன்; sun.

     [Skt. {} → த.  த் ரன்.]

தாசனம்

 
  தாசனம் mitācaṉam, ெப. (n.)

   அற்ப ண  (யாழ்.அக.);; scanty food.

     [Skt. {} → த.  தாசனம்.]
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னரா

 
  னரா  miduṉarāci, ெப. (n.)

   ஆண்- ெபண் இரடை்ட ஒைர; twin sign of the zodic - gemini.

த.வ. ஆடைவ

     [Skt. mituna +rasi → த.  னரா .]

ரா

ரா  mirācu, ெப. (n.)

   1. நில ரிைம, அ  ெதாடரப்ாக ல ைறயாய் வ ம்  உரிைம (W.G.);; absolute hereditary right or 
claim to lands or office.

   2.  ல வ யாய் வந்த ெசாத்  ( ன்.);; heritage, patrimony.

     [U. {} → த.  ரா .]

ரா தாரன்

 
  ரா தாரன் mirācutāraṉ, ெப. (n.)

   நில ரிைமக்காரன் ( ன்.);; hereditary proprietor or any right to office or property.

த.வ. நிலக் ழான்

     [U. {} → த.  ரா தாரன்.]

ராண்

 
  ராண்  mirāṇṭi, ெப. (n.)

காண்  பாரக்்க;see {}.

க ரம்

க ரம் mirugasiram, ெப. (n.)

   1. ஆட ்காட்  ரைல ம் ண்  ரைல ம் நி ரத்்  மற்ற ரல்கைள ஒ  ேசர ைவக் ம் த் ைர 
வைக. (பரத. பாவ. 18.);

{}) a hand-pose in which the index finger and the little finger are stretched out and the rest are kept closed.

   2.  க டம் பாரக்்க;see miruga-{}.

     [Skt. {} → த.  க ரம்.]

க டம்

 
  க டம் mirugacīruḍam, ெப. (n.)

   மாழ் , ஐந்தாம் ண் ன்; the fifth {}.

     [Skt. {} → த.  க டம்.]

கத்தனம்

 
  கத்தனம் mirugattaṉam, ெப. (n.)

    லங் ன் தன்ைம; beastly nature - brutishness.
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கம்

கம்1 mirugam, ெப. (n.)

   1. மான் ( டா.);; deer, an telope.

   2.  லங் ன் ெபா  ( டா.);; animal in general.

   3. பன்  ( ன்.);; pig, hog.

   4. யாைனவைக (யாழ். அக.);; a kind of elephant.

   5. கத் ரிமான் (யாழ்.அக.);; musk deer.

   6.  க டம் (யாழ். அக.); பாரக்்க;see miruga-{}.

   7. பாம் ; snake. (நாம ப. 258);.

காண்

 
  காண்  mirukāṇṭi, ெப. (n.)

    லங்காண்  ( ன்.);; rustic;ill-bred person.

     [Skt. {} → த.  காண் .]

த்

த்  miruttiyu, ெப. (n.)

   1. இறப் ; death.

     ' த் ைவ ெவல்வான்' (ேச .  ரா.27);.

   2. இயமன். (யாழ்.அக.);; yama.

   3.  ராப்பைகவன்; inveterate enemy.

     'அவன் எனக்  த் வாய்த ்தைலப்பட்டான்.'

   4. ஆணவமலம். ( .ேபா. 4,2,  ற். பக்.96.);;({}.);

 matter which is eternally encasing the soul.

     [Skt. mrtyu → த.  த் .]

த்

த் 1 miruttu, ெப. (n.)

   மண்; earth.

     'இ  நில த் ட் ' (ம ைரப்ப ன். 62.);.

     [Skt. mrt → த.  த் 1]

  த் 2 miruttu, ெப. (n.)

   1. இறப் ; death.

   2. எமன்; yama.

     [Skt. mrtya → த.  த் 2]

தார ங்

தார ங்  mirutārasiṅgi, ெப. (n.)

   1.  ய்ைம ெசய்யப்படாத ஈயம்; impure oxide of lead, plumbi oxidum.

   2. ஈயம் (யாழ். அக.);; lead.

   3. ைவப்  நஞ்  வைக. (பதாரத்்த 1159, தைலப் .);; a plant,  வைக. (யாழ். அக.);

     [U. {} → த.  தார ங் .]
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 mirudi, ெப. (n.)

   1. நிைன ; remembrance.

     'யதாரத்்த ஞானத் ற்  டயமாய்' ( வசம.பக்.41.);

   2. அற ல்; smrti, Hindu Law treatise.

   3. அற ல் வல்ேலான்; one learned in smrti.

     'ெமய்யா கள்' ( ைள. உலவாக்.19);.

   4. மைல மகள்; Parvati. ( ரம் . த க் க யாண. 22.);

     [Skt. smrdi → த.  .]
1 mirudu, ெப. (n.)

   1. ெமன்ைம ( டா.);; softness.

   2. சாந்தம் (சங்.அக.);; gentleness, mildness, benignancy.

   3. மந்தம் (யாழ்.அக.);; slowness.

   4. ம ங்கல். (யாழ். அக.);; bluntness.

   5. ெநாய்ம்ைம (யாழ்.அக.);; low quality.

   6. இைசவைக ள் ஒன்  (பரத.இராக 47.);; a kind of musical note.

   7.  பலா. (சங். அக.); பாரக்்க;see {}.

   8. ச த் ரப் பாைல. (மைல.);; elephant creeper.

   9. ெவள்ளரி (நாம ப. 336.);; cucumber.

     [Skt. mrdu → த.  ]

  2 mirudu, ெப. (n.)

1 (அ . நி); பாரக்்க;see miruti1

     [Skt. mrti → த.  .]

ளம்

ளம் miruduḷam, ெப. (n.)

   ெமன்ைம யான ; that which is soft, tender.

     ' ள ள நவமணி' ( ப் . 319.);.

     [Skt. mrdula → த.  ளம்]

லாகத்

 
  லாகத்  milākattu, ெப. (n.)

   சந் ப்  (P.T.L.);; meeting, interview.

     [H. {} → த.  லாகத் ]

ேலசச்த்தனம்

 
  ேலசச்த்தனம் milēccattaṉam, ெப. (n.)

   அநாகரிகம்; barbarism.

     [Skt. {} → த.  ேலசச்த்தனம்]
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ேலசச்ம்

ேலசச்ம் milēccam, ெப. (n.)

   1. சர வ  ஆற் ன் வடகைர ல் பழந் ர டர ்வாழ்ந்த நா  (ச .);; Non-Aryan country situated on the 
northern bank of river Sarasvadi.

     [Skt. {} → த.  ேலசச்ம்]

ேலசச்ன்

ேலசச்ன் milēccaṉ, ெப. (n.)

   1. நாகரிகமற்ற றநாட்டான்; barbarian, uncivilised foreigner.

     ' ேலசச் ேரற ன்' ( வக. 216);.

   2.  த்தமற்ற ெமா ையப் ேப ேவார.் ( வக. 93 உைர);; person speaking barbarous language.

   3. அ னன் (யாழ்.அக.);; ignorant person.

   5. ேவடன் (யாழ்.அக.);; hunter.

   6. தாழ்ந்ேதான் (யாழ். அக.);; low person.

   7. ஆரியன்; aryan. (அக.நி.);

     [Skt. {} → த.  ேலசச்ன்]

காந் கன்

காந் கன் gāndugaṉ, ெப. (n.)

   1. பந்த ப்ேபான்; one who plays with ball.

   2.  ன்பண்டம் ற்பவன்; one who sells snacks (த.ெசா.அக.);.

     [கந்  → கந் கள் → காந் கள்]

காந்ைத

காந்ைத kāndai, ெப. (n.)

   1. மைன ; beloved woman, wife.

     " லக்காந்ைத ெயா த் " (ெப ந்ெதா. 1581);.

   2 ெபண்; woman.

     "காந்ைதய க் கணியைனய சான யார"் (கம்பரா. இராவணன்வ 241);

     [கந்  → காந்  → காந்ைத → காந்  ற் க்ேகா ]

காந்ைதக்கண்

காந்ைதக்கண் kāndaikkaṇ, ெப. (n.)

   இரண்  இைமகைள ம் ரித்  த்  உள்ளக் ப்ைபக் காட் ம் கண் (பரத. பாவ. 9);; an 
expressive ocular movement which consists in opening both the eyes wide.

     [காந்ைத + கண்]

காப்ப ழ்-த்தல்

காப்ப ழ்-த்தல் kāppaviḻttal,    2. ெச. . . (v.i.)

   மணம் த ய ழா ல் ைக ல் கட் ய காப்  நாைண நீக் தல்; to untie the ceremonial string from the 
wrist with appropriate ceremonies.

     [காப் + அ ழ்.]

காப்பன்

காப்பன் kāppaṉ, ெப. (n.)

   காவலாளி; guard.

     "கைடய ங் கணக்க ங் காப்ப  ளப்பட"(ெப. ங் உஞ்ைசக் 32.82);.

     [கா + காப்பன்]

காப்பா -தல்

காப்பா -தல் kāppāṭudal,    5.ெச. ன்றா . (v.t.)

   மைறத் க்காத்தல்; to conceal, screen.

     " ைறவன் ெகா ைம நம் ணாணிக் காப்பா ம்ேம"  ( ந். 9);.

ெத. காபா

     [காப்  + ஆ ]
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காப்பாள்

காப்பாள் kāppāḷ, ெப. (n.)

   காவல் ரன்; one who defends guards.

     "மாரிக் ன்றத் க் காப்பாளன்' (ஐங் .206);.

     [காப்  + ஆள்]

காப்பாற் -தல்

காப்பாற் -தல் kāppāṟṟudal,    5 ெச. ன்றா  (v.i.)

   உத  ெசய்  காப்பாற் தல்; to preserve, guard, watch, take care of, protect, save.

உன்ைனக் கட ள் காப்பாற் வார ்(உ.வ.);.

   ம. காப்பாற் க காப்பாத் க;க.ெத. காபா

     [காப்  +ஆற் ]

காப் -தல்

காப் -தல் kāppiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ெநற் ல் நீ  அல்ல  மண்ைணக் ைழத் ட் க் காப் ச ்ெசய்தல்; to rub sacred ashes or earth 
on the forehead. as a means of protection.

     " ரார ்ெச ம் க் காப் ட் " ( வ்.இயற்.  ய.ம. 16);.

   2. காப் நாண் கட் தல்; to tie a string, round the wrist of a person on occasions like marriage, with mantras toward off 
evil.

   3.  றந்த ழந்ைதக்  ஐந்தாவ , ஏழாவ , ஒன்பதாவ  நாளில் காப் ப் ட் தல்; to provide a new born 
baby with bangles and anklets on the 5th, 7th or 9th day after its birth.

   4.  க்காப் ச ்சாத் தல்; to close the temple doors after worships.

   5. ஆவணங்களில் அரச த் ைர இ தல்; to impress documents with the royal seal.

     [காப்  # காப் ]

காப் யக்க த்
ைற

காப் யக்க த் ைற kāppiyakkalittuṟai, ெப. (n.)

   ெந ல  நான்காய்வ ங் க த் ைற ( ரேசா.யாப்.18. உைர);; a variety of {} verse.

     [காப் யம் + க த் ைற]

காப் யம்

காப் யம் kāppiyam, ெப. (n.)

   நால்வைக உ ப்ெபா ைள ம் வதாய்க் கைதபற்  வ ம் ெதாடரந்ிைலச ்ெசய் ள்; a narrative 
poem dealing with aram, porul, inpam and {} describing the exploits of a hero, being of two kinds. viz регu-{}-{}.

     "காப யக் க கள்' ( வக.1585);.

ம. காப் யம்

 skt. kavya

     [காப்  - இயம்]

   2 காப்

காப் யன்

காப் யன் kāppiyaṉ, ெப. (n.)

   1. உழவன்; farmer.

   2. ெவள்ளி னி ( ங்.);; Sukra, the son of Kavi or Bhrgu.

ம. காப் யன்.

     [காப்  → காப் யன்]
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காப் ரிக்ேகா

 
 காப் ரிக்ேகா  kāppirikāḻi, ெப. (n.)

   ம ரச்் ள் அடரந்்த ற கைள ைடய ேகா வைக; frizzled fowl, having curly feathers.

ம. காப் ரிக்ேகா

     [காப் ரி +  ேகா .]

காப் ரி ளகாய்

காப் ரி ளகாய் kāppirimiḷakāy, ெப. (n.)

ைட ளகாய் (M.M.170);.

 bell-pepper.

     [காப் ரி +  ளகாய்]

காப் யர்

 
 காப் யர ்kāppiliyar, ெப. (n.)

    ெநல்ேவ  ேபான்ற ெதன்மாவட்டங்களில் ேய ய கவந்தன் என்றைழக்கப்ப ம் கன்னட 
இனத்தவர;் a caste of Kanarease cultivator, found chiefly in Madura and Tirunalvelly districts, using the title Kavandan.

     [காப்  → காப் ளார ்→ காப் யர]்

காப் ெய ச்
ைச

 
 காப் ெய சை்ச kāppiliyelumiccai, ெப. (n.)

   காடெ்ட சை்ச (யாழ்ப்);; Indian wild lime.

     [காப்  + எ சை்ச]

காப்

காப்  kāppīṭu, ெப.  (n.)

   1. காப்பாற் ; safeguarding, protecting.

   2. காக்கப்ப வ  (சங்.அக.);; that which is protected.

   3. உ ர ்ேபானால் ெதாைக வழங் ம் ட்டம்; insurance scheme.

     [காப்  + இ  - காப்  → காப் ]
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காப்

காப்  kāppu, ெப. (n.)

   1. காவல் ( ங்.); ; watching.

   2. காவலா ள்ள ; that which serves as a protective.

     "கண்ேண  காத் ட்ட காப்ெபன" ( மர. ர.ம ைரக்.101);

   3. காப் நாண் பாரக்்க;see {}

   4.  ைக ெகடாமல் இ க்க ம் அதன் ெகட்ட ணங்கள் நீங்க ம் அைதச ் ற் க் கட் ம் மந் ர 
க ; string or cord tied round medicinal plants with mantras either by way of preserving them from injury, or by way of 
attenuating their pernicious effects, before using them in medicine.

   5. ெதாடங் ய ெசயல் இனி  ய ேவண்  ன் ெதாடக்கத் ற் ெசய் ம் கட ள் 
வணக்கம்; invocation of deities at the commencement of a poem to facilitate its successful completion.

   6. காப் ப் ப வம் (இலக். . 806); பாரக்்க: see {}.

   7.  நீ ; sacred ashes, as an amulet.

     "  த்தனா க் னிவந் யர ்காப் ட்டான்' ( வாலவா.38, 56);

   8. ைககால்களில் அணி ம் வைள; bangle, bracelet, anklet.

     "ைமந்த ம்... காப்பணியாக் ெகாள் ங் கைலைசேய" (கைலைசச.் 53.

   9. ேவ  ( ங்.);; fence, hedge.

   10. ம ல்; surrounding wall, fortification.

     " த் ஞ் ந் ண்காப் ன்" (பட் னப். 41);

காப் க்கட் ப்ேபா
-தல்

காப் க்கட் ப்ேபா -தல் kāppukkaṭṭippōṭudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெசயைல இைட ல் நி த் தல் ( ன்.);; to leave a business half done.

   2.  ன் வ ம் நிகழ் ற்காக ன்னேம மற்ெறா  ெசயைல நி த்  ைவத்தல்; to reserve keep back 
anything for subsequent use.

     [காப்  + கட்  + ேபா ]
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காப் க்கட் -தல்

காப் க்கட் -தல்1 kāppukkaṭṭudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. மஞ்ச ற்காப்  அணிதல்; to tie an amulet, a yellow string on the arm in token of a vow and as a pledge of its 
fulfilment.

   2,  ைகக் க் காப் நாண் கட் தல் (இ.வ.);; to tie a string round herbs in order to dispel any evil curse.

   3, ஊக்கத் டன் ெசயைலத் ெதாடங் தல் ( ன்.);; to engage in a pursuit with earnestness.

   4. ேகா ல் ழாத் ெதாடங் தல்; to commence a temple festival.

ம. காப் கட் க

     [காப் . + கட் ]

 காப் க்கட் -தல் kāppukkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.t.)

   ெகாங்  நாட் ல் ெபாங்கல் நா க்  தல்நாள்,  ட் ன் கப் ல் ைளப் , ஆவாரம் , ேவப் ைல 
ஆ ய ன்ைற ம் ெகாத்தாகச ்ெச  ைவத்தல்; inserting the bunch containing, {}, {} and neem.

     [காப்  + கட் .]

 காப் க்கட் -தல் kāppukkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.t.)

   ெகாங்  நாட் ல் ெபாங்கல் நா க்  தல்நாள்,  ட் ன் கப் ல் ைளப் , ஆவாரம் , ேவப் ைல 
ஆ ய ன்ைற ம் ெகாத்தாகச ்ெச  ைவத்தல்; inserting the bunch containing, {}, {} and neem.

     [காப்  + கட் .]

காப் க்கட ள்

காப் க்கட ள்

 
 காப் க்கட ள் kāppukkaḍavuḷ, ெப. (n.)

    மால் ( ங்.);; as preserver.

     [காப்  + கட ள்]

காப் க்கரப்ப -
தல்

காப் க்கரப்ப -தல் kāppukkarappaṟidal,    4 ெச. . .(v.i.)

   ெபா ள ந்  ஏடெ்ட த்ைதப் ப த்தல்; to read intelligently, as without confounding the letters கா and கர- 
காப் க்கரப்ப யாமல் வா க் றான் ( ன்.);.

     [காப்  + கரப்  + அ ]

த ழ் எ த் களில் ஈ,ர ஆ ய இ  எ த் க ம் அ க்ேகா ன்  ன்  எ தப்பட்டன. 
இடத் ற்ேகற்பப் ெபா ள் ேவ பா  அ ந்  காப்  என் ம் ப க்க ேவண் ம்.  ண்ைணப்பள்ளி ல் 
ெதாடக்கக் கல்  ப ம் மாணவரக்ைளக் "கா , கர  ரித் ப் ப க்கக் கற் க் ெகாண்டானா 
ெவனக்" ேகட்ப ம் மர . இன் ம் ர,் ரி, ரீ என்ேற ரகரத் ற்  அ க்ேகா ன்  எ ேறாம்.

காப் க்கா

 
 காப் க்கா  kāppukkāṭu, ெப. (n.)

   காவற் கட் ள்ள கா ; reserved forest.

ம. காப் க்கா

     [காப்  + கா ]

காப் செ்சய்-தல்

காப் செ்சய்-தல் kāppucceytal,    1 ெச. . . (v.i.)

   ஒைலச் வ ையக் கட் ைவத்தல்; to tie up, as a cadjan bundle.

     "உடன்காப்  ெசய் " (தணிைகப் . அகத். 167);

     [காப்  + ெசய்.]
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காப் த்தைட

காப் த்தைட kāpputtaḍai, ெப. (n.)

   ேகா ல் ழாக்கள் ெதாடங் வதற் க் காப் க் கட் ய ன் யா ம் ஊைர ட்  ெவளிேய 
ெசல்லக் டாெதன்ற மர ; the practice of staying in the village and not going out after the temple celebration 
commenced.

     [காப்  + தைட]

   104 காப் மாைல

காப் தாரி

 
 காப் தாரி kāpputāri, ெப. (n.)

   தற்காப் ரிைம (C.G.);; right of private defence.

காப் ரிைம பாரக்்க;see {}.

     [காப்  + தாரி]

காப் தாரிக்கா

 
 காப் தாரிக்கா  kāpputārikkāṭu, ெப. (n.)

காப் க்கா  (C.G.); பாரக்்க;see {}..

     [காப்  + சதாரி + கா ]

காப் நாண்

காப் நாண் kāppunāṇ, ெப. (n.)

    ழாக் காலங்களில் காப்பாகக் ைக ல்கட் ம் மஞ்சள் நைனத்த க ; string tied round the wrist of a 
person with mantras to ward off evils, as an amulet, in times of marriage, illness, etc.

     "காப்  நாண் கட்டக்கனாக்கண்ேடன்" ( வ்.நாய்ச.் 64);.

     [காப்  + நாண்]

காப் ப்பணம் 
கட் -தல்

காப் ப்பணம் கட் -தல் kāppuppaṇamkaṭṭudal,    5.ெச. . . (v.i.)

   ெதய்வத் க்  ேநரந்் ெகாண்ட பணத்ைத மஞ்சள் ேதாய்த்த ணி ற் கட்  ைவத்தல்; to tie up a coin in 
a piece of cloth dyed in saffron, as a vow to a deity in any temple.

     [காப்  + பணம் + கட் ]

காப் ப்ப வம்

காப் ப்ப வம் kāppupparuvam, ெப. (n.)

    ள்ைளத்த ழ் ம் பத் ப் ப வங்க ள் தற்ப வம் (இலக். .808, உைர); ; the first section of {}-t-{}.

     [காப்  + ப வம்.]

காப் மறம்

காப் மறம் kāppumaṟam, ெப. (n.)

   காவல் ரர;் military guard.

     "காப் மறம் தான் ட்டான் அக்ேகா" (ப ற் ப். 90 ப );.

     [காப்  + மறம்]

காப் மாைல

காப் மாைல kāppumālai, ெப. (n.)

   ெதய்வங் காப்பதாக ன்  ஐந்  அல்ல  ஏ  ெசய் ளார ்காப் வாவரி  பாடப்ப ம் ஒ  
ற் லக் யம் (இலக். , 832);; poem of three, five or seven verses in which the protection of deities is implored.

     [காப்  + மாைல.]

காப் வாவரி

காப் வாவரி  kāppuvāvarisi, ெப. (n.)

   கா ேபாகரி  ( .ைவ.ர. 227);; seed of scurfy pea.

     [கார் கா + அரி  – காம் வாவரி .]
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காப்ெபான்

காப்ெபான் kāppoṉ, ெப. (n.)

     பல நிைற ள்ள ெபான் ; a weight of gold = 100 palam.

     "அவரக்்  ஒன்ப காப் ெபான் ங்.... ெகா த் " (ப ற் ம்.60 ப );

க.கப்ெபான்

     [கா + ெபான்.]

காபட் யம்

 
 காபட் யம் kāpaṭṭiyam, ெப. (n.)

   இரண்டகக் கபடத்தன்ைம; guile, deceit.

     [கவ  → கவட் யம் → காட் ய → காபட் ய ம் (ெகா.வ.);]

காபனங்கட் -தல்

காபனங்கட் -தல் kāpaṉaṅgaṭṭudal,    5. ெச. . (v.i.)

காப் ப்பணம் கட் தல் பாரக்்க;see {},

     [காப் ப்பணம் கட்  → காயணங்கட் ]

காபனம்

 
 காபனம் kāpaṉam, ெப. (n.)

   ஒற்றடம் (இ.வ.);; fomentation.

   ம. காபணம்;ெத.காபட .

     [கப்பணம் அகாயணம்]

காபாலம்'

 
 அஅன்ன ஆவன்னா aaṉṉaāvaṉṉā, ெப. (n.)

   அரிவரி ெயன் ம் த ழ் வண்ணமாைல ( ங்கணக் ம் ெந ங்கணக் ம்);;  Tamil Alphabet. 

   எ த் கைளக் கல்லா மக்கள்,  றப்பாகச ் வர ் யர,் எளிதாக ஒ த் க் கற் ம் ெபா ட் , 
பண்ைடத் ெதாடக்கப்பள்ளி யா ரியர ்உ ம் உ ரெ்மய் மா ய இ வைகக் க் ம்'அன்ன'ச ்
சாரிைய ம், இ வைக ெந க் ம் அன்னா'ச ்சாரிைய ம் ஏற்ப த் னர;்     'அஆ' என் ம் 
ஈெர த் ம் த ழ் வண்ணமாைல ன் தெல த் களாத ன், அைவ தற் ப்பா , அம் 

தற் ப்ேப'அஅன்ன ஆவன்னா' என்  வண்ணமாைலப் ெபயரா ற் . இ  'alpha', 'beta' என் ம் 
ேரக்க இ  தெல த் க ம் ேசரந்் "alphabetum' என்  இலத் னி ம், 'alphabet' என்  

ஆங் லத் ம், வண்ணமாைலப் ெபயராக வழங் வ  ேபான்ற ;

   அ, இ, க,   என்  ஒ  மாத் ைர ெயா க் ங் ெல த் கைள டெ்டா ப்ப ,  ள்ைளகட் ச ்
சற்  வ த்த ற ச்  வாங் வதால்,'அஅன்ன' என்ப "ஆனா" என் ம் இஅன்ன என்ப 'ஈனா' 
என் ம், மாணாக்க நிைல ம் ன் ம் ஒ க்கப்பட் வந்தன. இவ்ெவா ப் ைற ல்களின் 
உண்ைமயான ஒ யளைவ உடேன ெதரிந் ெகாள்ளத் தைடயா ந்தைம ன், இந் ற்றாண் த் 
ெதாடக்கத் ல் அர யற் கல் த் ைறய ஞர,் சாரிைய ன்  ஒ ன் ைறப்ப  அ, ஆ, இ, ஈ,... 
என்  ஒ த் ப் ப ம் ைறையப் த் ட்டனர.் அதனால், இன்  'அஆ' என்ப  வண்ணமாைலப் 
ெபயராக வழங்  வ ன்ற . இ  ணரச்் ல்'அவ்வா' என்றா ம்;

காபாலம்

காபாலம்1 kāpālam, ெப. (n.)

    ட்டேநாய் (ெதா ேநாய்);; leprosy (சா.அக.);.

     [க ம் + ெகாப் ளம் - க ங்ெகாப் ளம் → அகப் ளம் → அகாபாலம் (ெகா.வ.);]
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காபா

காபா  kāpāli, ெப. (n.)

   1.  வன்; Siva.

     " ைடேய  காபா  சன்" ( வ்.ெபரியாழ் 13:2);.

   2. காபால சமயத்தான்; one who holds the kapala doctrine.

     "இம்ெமா ையக் காபா  யம் ன்" ( ரேபாத, 1829);.

ம.காபா

     [கன்னப் லம் → கப்பாளம் → கபா  → காபா .]

 காபா  kāpāli, ெப. (n.)

    தாளி என் ம் ெச  வைக; twisledia.

     ' ல்ைல ள் ம் தாளி ம்' (பழ.);

     [கவல் → கவ  → காபா .]

காபா கம்

காபா கம் gāpāligam, ெப. (n.)

காபாலம் பாரக்்க: see kabalam.

     "இவ் ரதங் காபா க ெமன்ப " ( ரேபாத18:25);.

     [காபா  → காபா கம்]

கா னி

கா னி

கா னி kāpiṉi, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் பண்(பரத. இராக.55);; a musical mode.

     [ஒ கா. காப்  → காப்  → காப் னி →கா னி]

காேபா

காேபா  kāpōti,    1. கண்ணி ; blind person.

   2. அ ; illiterate ignorant person.

     'அ லாத காேபா " ( ப் :530);

     [கண்ேபா  →கேபா  → கேபா  → காேபா ]

காம்

 
 காம்  kāmbi, ெப. (n.)

   நீரிைறக் ங்க ( வா.);; an ancient water-lift.

     [காராம்  → காம் ]

காம் ரம்

 
 காம் ரம் kāmbiram, ெப. (n.)

    க் மரம் (மைல.);; palas tree.

     [காள் → காம்  → காம் ரம்]

காம்

காம்  kāmbili, ெப. (n.)

வடநா க ள் ஒன் : 

 of an ancient kingdom in N. India.

     "காம் க் காவன்மன்னன்" ( வக.611.);

ம வ. காம் யம்

     [காப்  → காப்  → காம்  (உழவர ்ஊர)்;]
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காம் -தல்

காம் -தல் kāmbudal,    5 ெச. . .(v.i.)

   1. அரி பய  த ய உண ப்ெபா ள்கள் நீண்ட நா க் ப் ன் ைவயற் ப்ேபாதல்; to become 
insipid, as food stuff.

     [ ல் → கமல் → காமல் → காம் .]

காம் க் ண்ணம்

காம் க் ண்ணம் kāmbukkiṇṇam, ெப. (n.)

   1. ைகப் ள்ள ஏனம்; small cup with a handle.

   2. அகப்ைப (யாழ்.அக.);; ladle,

     [காம்  →  ண்ணம்]

காம் சச்த்தகம்

 
 காம் சச்த்தகம் gāmbuccattagam, ெப. (n.)

   ஓைலவா ஞ் கத்  (யாழ்ப்);; iron handled curved knife, used in basket-making.

     [காம்  + சத்தகம்]

காம் சச்ல்லைட

 
 காம் சச்ல்லைட kāmbuccallaḍai, ெப. (n.)

   சல்லைட வைக; colander.

     [காம்  + சல்லைட]

காம் ப் ைக
ைல

 
 காம் ப் ைக ைல gāmbuppugaiyilai, ெப. (n.)

   காம் டன் ய ைக ைல ( ன்.);; tabacco leaf with a part of its stem.

     [காம்  +  ைக + இைல.]

காம்ேபா

 
 காம்ேபா  kāmbōti, ெப. (n.)

ஒ  பண் ( வா.);.

 a specific melody-type.

காமக்கடப்

     [கமம் → காம் + ெபா  + காம்ெபா  → காம்ேபா .]

காமக்கடப்

காமக்கடப்  kāmakkaḍappu, ெப. (n.)

   காம ; inordinate passion, uncontrollable lust.

     "காமக் கடப் ட்பணித்த ள " (ெதால்ெபா ள்.16);

     [கா  - கடம்.]

காமக்கட ள்

காமக்கட ள் kāmakkaḍavuḷ, ெப. (n.)

   1. வ ப  ெதய்வம்: the particular manifestation of god which one chooses to worship as the god of one's choice.

     "கண்  மயர க் ங் காமக் கட ள்" (பரிபா.15.37);.

   2. மன்மதேவள், மதன், காமேவள்;{}, the God of love.

     [காமம் + கட ள்]

1074

www.valluvarvallalarvattam.com 18510 of 19068.



காமக்கண்ணி

காமக்கண்ணி kāmakkaṇṇi, ெப. (n.)

   காஞ் ல் ேகா ல் ெகாண் க் ம் காமாட் யம்மன்; lit, she who has love-inspiring eyes, a name of Parvati 
as enshrined at {} param.

     "காமக்கண்ணியாம் ெபயெரய் ைவ" (காஞ் ப்  ராட.் 45);.

     [காமம் + கண்ணி]

காமக்கலகம்

காமக்கலகம் gāmaggalagam, ெப. (n.)

   1.  ணரச்் ; copulation.

     "காமக்கலகந் ெதளிந்த ன்" (தனிப்பா.1821.64);.

   2. ஊடல்; lovers tiff.

     [காமம் + கலகம்]

காமக்கவைல

 
 காமக்கவைல kāmakkavalai, ெப. (n.)

   காம யால் ேதான் ம் ேநாய்; mental distress caused by sexual desire.

     [காமம் + கவைல]

காமக்காய்சச்ல்

 
 காமக்காய்சச்ல் kāmakkāyccal, ெப. (n.)

   காமேநாய்; love sickness.

காமக் ட்டம்

     [காமம்+காய்சச்ல்]

காமக்காணி

காமக்காணி kāmakkāṇi, ெப. (n.)

காமக் ழ  (சாச. த ழ்க்.147); பாரக்்க;see {}.

     [காமம் காணி]

காமக் ழத்

காமக் ழத்  kāmakkiḻtti, ெப. (n.)

   ஒ வரக்்ேக உரிைம ங் லப்பரத்ைத மகளாய்க் காமங்காரணமாகத் தைலமகனால் வைரந்  
ெகாள்ளப்பட்டவள் (நம் யகப். 113);; faithful concubine or mistress.

     [காமம் +  ழத் ]

காமக் ழ

காமக் ழ  kāmakkiḻvu, ெப. (n.)

   ஊர ்உரிைம (சாச. த ழ்க்.21,2);; proprietory right to a village.

     [காமம் +  ழ .  ழ  +  ழைம, உரிைம]

காமக் ழான்

காமக் ழான் kāmakkiḻāṉ, ெப. (n.)

   ஊரக்் காணியாளன் (சாச.த ழ்க்.147);; proprietor of a village.

     [காமம் +  ழான்]

காமக் ப்

காமக் ப்  kāmakkuṟippu, ெப. (n.)

   1. காத ற்ேறான் ம் ெமய்ப்பா ; bodily changes wrought by love.

   2. காதைல ெவளி ம் ைசைக; amorous gestures.

     [காமம் +  ப் ]
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காமக் ட்டம்

 
 காமக் ட்டம் kāmakāṭṭam, ெப. (n.)

   தைலவ ந் தைல ம் தம் ள் அன்ெபாத் க் ங் ட்டம்; literary theme expounding clandestine inter 
course between lovers before marriage.

     [காமம் +  ட்டம்.]

காமக்ெகா

காமக்ெகா

காமக்ெகா  kāmakkoḍi, ெப. (n.)

   காமக்கண்ணி பாரக்்க;see {};     "கச் ப்ெபா  காமக்ெகா டன் " (ேதவா,7724);.

     [காமம் + ெகா ]

காமக்ேகாட்டத்

 
 காமக்ேகாட்டத்  kāmakāṭṭatti, ெப. (n.)

   உைம ( டா.);; Parvadi, who dwells in {}.

     [காமக்ேகாட்டம் → காமக்ேகாட்டத் ]

காமக்ேகாட்டம்

காமக்ேகாட்டம் kāmakāṭṭam, ெப. (n.)

   1. காஞ் ள்ள காமக்கண்ணி ேகா ல்; temple of Kamaksi at {}.

     "காமக்ேகாட்டங் கரவ்ன் ெமச் " ( லம்:5:95உைர);.

   2. ேகா ல்களில் இைற க்கான தனிக்ேகா ல்; separate temple for Goddess.

     [காமம் + ேகாட்டம்]

காமக்ேகாட்

காமக்ேகாட்  kāmakāṭṭi, ெப. (n.)

   1. மைலமகள் ( வத.); 

 Parvati, as enshrined at {}.

   2. காமக்ேகாட்டம் பாரக்்க;see {}.

     'உைமயமர ்காமக் ேகாட் ைய" (கந்த . நகரப். 78]);

     [காமம் + ேகாட் ]

 காமக்ேகாட் 2 kāmakāṭṭi, ெப. (n.)

   காமப் த்  (ெநல்ைல);; mad, craving for sexual union.

     [காமம் + ேகாட் ]

காமகாண்டம்

காமகாண்டம் kāmakāṇṭam, ெப. (n.)

   காமன் ல்லாகப் பயன்ப ம் ஒ வைகப் ; a kind of flower used by {} as a bow.

     "கயக்க ணின்ற ன் க்க காமகாண்டம்" (கந்த .காமத.62);

     [காமம் + காண்டம்]

காமசாரி

காமசாரி kāmacāri, ெப. (n.)

   1. அைடக்கலாங் ; domestic sparrow.

   2. கா கன்; one who has mad craving for sexual union.

   3. தன் காமேதவன் ப்பப்ப  உ ெவ த்  உலாவ வ ; one who roam round with desired outlook.

     [காமம் + சாரி]
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காமசாைல

காமசாைல kāmacālai, ெப. (n.)

    ற் ன்பத் க் ரிய இடம்; a place intended for amorous dalliance.

     "ேதாைகயர ்மாதவக் காமசாைல ேம கணக் ல்லேவ" (அரிச.் . நகரச.் 14);

     [காயம் + சாைல]

காமத்

 
 காமத்  kāmattī, ெப. (n.)

   காமமா ய ெந ப் ; venereal principle manifesting itself in the form of sexual desire.

ம வ. காமாக் னி

     [காமம் +  ]

காமத் ப்பால்

காமத் ப்பால் kāmattuppāl, ெப. (n.)

   காமத்ைதப் பற் க் ம் 25 அ காரங்கைளக் ெகாண்ட க் றட் ப ; section of a book treating of 
love, in 25 chapters in Thirukkural.

     [காமம் + அத்  + பால்]

காமத் ப்பாேலார்

 
 காமத் ப்பாேலார ்kāmattuppālōr, ெப. (n.)

   ஒ க்க லார ்( வா.);; lascivious persons.

     [காமம் + அத்  + பாேலார.்]

காமதகனன்

 
 காமதகனன் gāmadagaṉaṉ, ெப. (n.)

    வன் ( வா.);; Siva, as one who burnt {}, god of love.

ம வ. காமநாசன்

     [காமம் + சதகனன்.]

காமேதவன்

காமேதவன் kāmatēvaṉ, ெப. (n.)

   காதல்ெதய்வமா ய காமன், மன்மதன்; Indian Cupid, the god of love.

     " யன் ன்ைன ேநாற் ன்ேறன் காமேதவா" ( வ். நாய்ச.்1,2.);

காமேத

ம. காமேதவன்

     [காமம் + ேதவன்.]

காமேத

காமேத  kāmatēṉu, ெப. (n.)

    ம் யைத யளிக் ம் ேதவ லக ஆன் கறைவ; celestial cow, which supplies every want.

     "ேபானக மைமந்த ெதனவக் காமேத .... ெசா ேம" (தா .ெமளன.7);.

ம. காமேத

     [காமம் + ேத ]

காமநாசன்

 
 காமநாசன் kāmanācaṉ, ெப. (n.)

    வன் ( ங்.);; siva, the destroyer of love.

     [காமம் + நாசன்]
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காமநிலம்

காமநிலம் kāmanilam, ெப. (n.)

   இன்பம் ய்க் ம் நிலம்; world of enjoyment, paradise.

     "காதலாற் காம க் க ெராளியவ  ெமாத்தார"் ( வக.159.);

     [காமம் + நிலம்]

காமநீர்

காமநீர ்kāmanīr, ெப. (n.)

   காம யால் ேதான் ம் நீர;் veneral secretion as semen, virile.

     " ண்ட பாெறா ய காமநீ ெரா ற் ெறன்ப" (கந்த .அ ரரே்தாற்.15.);

     [காமம் + நீர]்

காம ல்

காம ல் kāmanūl, ெப. (n.)

   1. காமம் பற் ய ல்; science of sex.

   2. காமகாண்டம் பாரக்்க: ( லப்.2, 44. உைர); see {}.

     [காமம் +  ல்]

காமேநாய்

காமேநாய் kāmanōy, ெப. (n.)

   காமத்தால் உண்டா ம் ேநாய்; love-sickness.

     "உரேவாரக்ட் காமேநா ேயாஒ ெகா ேத" (நால , 88);.

     [காமம் + ேநாய்]

   9 காமப்ேபார்

காமப்பால்

 
 காமப்பால் kāmappāl, ெப. (n.)

    ைலப்பால்; mother's milk.

     "காமப்பால் ட்டைரப்பாய்" (சங்.அக.);

     [காமம் + பால்]

காமப் த்

காமப் த்  kāmappittu, ெப. (n.)

   அ ைன ய க் ந் ராப் ெப ங்காம்ம்; inordinate passion or lust maddening passion.

   2.காம க்கவன்; person given to inordinate lust.

     [காமம் +  த் ]

காமப் ணர்ச்

காமப் ணரச்்  kāmappuṇarcci, ெப. (n.)

   இயற்ைகப் ணரச்்  (ெதால். ெபா ள்.498);; first union of lovers brought about by destiny.

     [காமம் +  ணரச்் ]

காமப்

 
 காமப்  kāmappū, ெப. (n.)

   மதனகாமப்  என் ம் ஒ வைகக் ெகா  (மைல.);; cowslip Creeper.

     [காமம் +  ]

காமப்ேபய்

 
 காமப்ேபய் kāmappēy, ெப. (n.)

காமப் த்  பாரக்்க ;see {}.

     [காமம் + ேபய்]
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காமப்ைபத் யம்

 
 காமப்ைபத் யம் kāmappaittiyam, ெப. (n.)

காமப் த்  பாரக்்க; see {}.

     [காமம் + ைபத் யம்]

காமப்ேபார்

காமப்ேபார ்kāmappōr, ெப. (n.)

    ணரச்் ; sexual union.

     [காமம் + ேபார]்

காமபாணம் 11

காமபாணம்

காமபாணம் kāmapāṇam, ெப. (n.)

   காமன் அம் ; arrow of God for love.

     "காமப் பாணம் படப்பட" (இர .மட் .1);.

     [காமம் + பாணம்]

காமபாலன்

காமபாலன் kāmapālaṉ, ெப. (n.)

   பலராமன்; Balaraman, the brother of Krishna, as the fulfiller of his followers' desires.

     "காம பால ஞ் ெசான்னான்" (பாரத.உலா.க.3);

     [காமம் + பாலன்.]

காம

காம  kāmapūmi, ெப. (n.)

காமநிலம் பாரக்்க;see {}-nilam,

     "காதலாற் காம க் க ெராளி அவ ெமாத்தார"்  ( வக.189);

     [காமம் +  ]

காமம்

காமம் kāmam, ெப. (n.)

   1.  ப்பம்; desire.

     "காமம் ெவ ளி மயக்கம்"  ( றள் 360);.

   2. உ ப் ெபா ள்க ள் ஒன்றான இன்பம்; happiness in love, one of three kinds of beneficence.

     "காமத் ன் மன் ம் வ ைறேய நிற் நாம்" ( வ்இயற். ெபரிய .ம 10:37);

   3.  ணரச்் ன்பம்; sexual pleasure.

     "காமத் ற் ெசம்பாக மன் "( றள்,1092);.

   4. காமநீர;் venereal secretion.

     "ெமய் ெபா த் ங்காம க்ெகா க் ம்" (உபேதசகா, அய . . 25);.

   5.  ம் ய ெபா ள்; object of desire

     "தாம் ேவண் ங் காமேம காட் ங்க " ( வ். இயற்.2,92);.

   6.  றப்ேபாைரக்  (இலக் னத் க் ); ஏழாவ  இடம் (சங்.அக.);; the seventh house from the ascendant.

   7. காம்மரம் ( .அ.); பாரக்்க;see {}.

     [கமம் + நிைற , ம ழ் ,  ப்பம் "கமம் நிைறந் ய ம்"(ெதால்.); கமம் → காமம்]

வடெமா யாளர ்காம் என் ம் ெசால் க்  'கம்' என்பைத ேவராகக் காட் வர.் ஆ ன் வடெமா ல் 
'கம்' இைடசெ்சால்லாக ம், ஆம், நலம் என் ம் ெபா ள்களில் வழங் வதாக ம் நான்காம் ேவற் ைம 
உ பாக ம் வழங் ற .

காமரம்
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காமமரம்

 
 காமமரம் kāmamaram, ெப. (n.)

   சவ்வரி  த ம் மரவைக ( .அ.);; sago ferm palm.

     [காமம் + மரம்]

காமமல

காமமல  kāmamalaḍi, ெப. (n.)

கன னால் க ப்பம் ைத ற்றவள் (ைசவச.ெபா .241. உைர);.

 woman who has had an abortion because of a dream.

     [காமம் + மல ]

காமர

 
 காமர  kāmarasi, ெப. (n.)

ெந ஞ்  (மைல.); பாரக்்க;see {}.

     [காமம் + அர ]

காமரம்

காமரம்1 kāmaram, ெப. (n.)

   1. அ ப்  ( வா.);; fire place for cooking.

   2. அத்த நாள் ( டா.);; the 13th star.

     [கமர ்→ கமரம் → காமரம்]

 காமரம்2 kāmaram, ெப. (n.)

   1. இைச ( ங்.);; singing, music, melody.

   2.  காமரம் என் ம் பண்; a musical mode.

     " ம்  காமரஞ் ெசய் ம்" ( . பாண்.77);.

     [கமரம் → காமரம்]

 காமரம்3 kāmaram, ெப. (n.)

அ ல் (மைல); பாரக்்க; see agil.

     [கா3 + மரம்]

 காமரம்4 kāmaram, ெப. (n.)

ஆல்1 ( ன்); பாரக்்க; See {}.

 காமரம்5 kāmaram, ெப. (n.)

காமரி

 
 காமரி kāmari, ெப. (n.)

ளிநறைன (மைல.); பாரக்்க: see {}:

     [கமர ்→ கமளி → காமரி]

காமரசீம்

 
 காமரீசம் kāmarīcam, ெப. (n.)

ல்  (மைல.); பாரக்்க;see puluruvi

     [கமர ்→கமரிசம் →  காமரீசம்]
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காம

காம  kāmaru, ெப. (n.)

    ப்பம் ெபா ந் ன்ற,  ம்பத்தக்க; likeable.

     [காம் + ம  (ம ); – காம . (வ.ெமா.வ.115);.]

காம பம்

காம பம் kāmarūpam, ெப. (n.)

   1. பண்ைடய இந் யா ன் 56 நா க ள் ஒன் , இன்ைறய அசாம் ப ; an ancient country, now part of 
Assam.

   2.  ம் ய ப  ேமற்ெகாள் ம் உ வம்; form assumed at pleasure.

     "காம பங் ெகாண்ெட ந்தளிப்பான் ( வ். வாய். 10,1,10);

     [காமம் + உ வம் – காம வம் → காம பம்]

காம

காம  kāmarūpi, ெப. (n.)

   1. நிைனத்த உ வங் ெகாள்பவன்; one able to assume any form at pleasure.

   2. பசே்சாந்  பாரக்்க;( வா.);;see {}.

     [காமம் + உ ]

காமல் ைக

காமல் ைக gāmalligai, ெப. (n.)

வனமல் ைக (பதாரத்்த. 478); பாரக்்க;see {}-malligai.

     [கா+மல் ைக.]

காம ைல

 
 காம ைல kāmalīlai, ெப. (n.)

காம ைளயாட்  பாரக்்க;see {}.

காம ைளயாட்

ம. காம ல

     [காமம் +  ைல.]

காமைல

காமைல kāmalai, ெப. (n.)

காமாைல பாரக்்க;see kamala

     "பந் யங் காமைல ட்டங்கள்" (ம .32);

     [காமாைல → காமைல]

காமவர்த்தனி

காமவரத்்தனி kāmavarttaṉi, ெப. (n.)

   பண்வைகக ள் ஒன்  (சங்.சந்:47);; a primary raga.

     [காமம் + வரத்்தனி.]

காமவல்

காமவல்  kāmavalli, ெப. (n.)

   1. கற்பகத் ற் பட ங்ெகா ; fabled creeper of gold that twines round the celestial kalpaga tree.

     "எரிமணிப் பளிக்  மாடத் ெத ந்தேதார ்காம வல் "  ( ந்தா.காந்த.57);.

   2. ெபண்; woman.

     "இலங்கார ்வலவடக் ெகாங்ைக ெவற்பா ைண நீல ண்கட ்ெபாலங் காமவலவடக் ெகாங் 
காமவல்  கைடந்த வப்ேபா " (வாண:54);.

     [காமம் + வல் ]

காமவா ல்

காமவா ல் kāmavāyil, ெப. (n.)

   இயற்ைகயன் ; love as the gateway to conjugal happiness.

     "உ  நி த்த காம வா ல்"(ெதால், ெபா ள்.273);.

     [காமம் + வா ல்]
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காம டாய்

காம டாய் kāmaviṭāy, ெப. (n.)

   கல  ப்பம்; thirst for sexual union.

     "ஆேறேனா ெவய்தாமக் காம டாய்" (நள. யம். 44);

     [காமம் +  டாய்]

காம ைளயாட்

 
 காம ைளயாட்  kāmaviḷaiyāṭṭu, ெப. (n.)

    ணரச்்  ேவடை்கக் ேகளிக்ைகச ்ெசயல்கள்; love sports.

காம ன்னிைச

ம வ. காம ைல

     [காமம் +  ைளயாட் ]

காம ன்னிைச

காம ன்னிைச kāmaviṉṉisai, ெப. (n.)

   ெசந் ைறப்பாட் ன்வைக (யாப். .538);; a kind of sendurai verse.

     [காமம் + இன்னிைச]

காமெவ

 
 காமெவ  kāmaveṟi, ெப. (n.)

காமப் த்  பாரக்்க: see {}.

     [காமம் + ெவ ]

காமேவதம்

காமேவதம் kāmavētam, ெப. (n.)

காம ல் பாரக்்க;see {}.

     "காமேவதத்ைதக் க ங் கைடக் கண்களான் ெமா வார"் (பாரத.அ ச் னன்தவ. 62);.

     [காமம் + ேவதம்]

காமேவழம்

 
 காமேவழம் kāmavēḻm, ெப. (n.)

நாணல் ( ங்.); பாரக்்க;see {}.

     [காமம் + ேவழம்]

காமேவள்

காமேவள் kāmavēḷ, ெப. (n.)

   காமன்;{}, the Indian cupid,

     "க ப் ன் மலரக்்கைனக் காம ேவைள" ( வ்.நாய்ச.் 110);

     [காமம் + ேவள்.]

காமற்கடந்ேதான்

காமற்கடந்ேதான் kāmaṟkaḍandōṉ, ெப. (n.)

த்தன் (மணிேம.5.102);,

 Buddha, as having conquered {} the Buddhistic God of evil.

     [காமம் → காமன் + கடந்ேதான்.]

காமற்காய்ந்ேதான்

காமற்காய்ந்ேதான் kāmaṟkāyndōṉ, ெப. (n.)

   1. அ கன் ( வா.);; Arhat.

   2.  வன்; {}.

     [காமன் + காய்ந்ேதான்]

   2 காமனாள்
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காமன்

காமன்1 kāmaṉ, ெப.  (n.)

   1. காதற் கட ள்; the Indian cupid.

     "பண்டாரங் காமன் பைட வள் கண்காண் ன்" (பரிபா.11.123ம்);.

   2.  த்த சமயத் ற் ம் ைம ைளக் ம் ெதய்வம்; the Buddhistic god of evil.

   3. ஒ வைக வரிக் த்  ( லப். 3,13, உைர]; a kind of masquerade dance.

     [கமம் → காமம் → காமன்]

 காமன் kāmaṉ, ெப. (n.)

   1. வண்  ( டா);; beete, that abides in a grove.

   2.  ப்  ( வா.);; long pepper.

     [கா+மன்-காமன்]

காமன்ெகா

 
 காமன்ெகா  kāmaṉkoḍi, ெப. (n.)

   காமேவளின் அைடயாள ன் ( ங்.);; fish, as the emblem of {} banner.

     [காமன் + ெகா ]

காமன்பண் ைக

 
 காமன்பண் ைக gāmaṉpaṇṭigai, ெப. (n.)

   காமைன எரிக் ம் ழா; a spring festival in the lunar month of Magam to commemorate the burning of Kama by 
Siva.

     [காமன் + பண் ைக]

காமன்ர

காமன்ர 1 kāmaṉradi, ெப.  (n.)

   க ந் ள ; black basil (ச.அக.);.

     [காமன் +ர  skt.rat→த.ர .]

காமன் ல்

 
 காமன் ல் kāmaṉvil, ெப. (n.)

   க ம்  ( ங்.);; sugar-cane, as {} bow.

     [காமன் +  ல்]

காமனாள்

 
 காமனாள் kāmaṉāḷ, ெப. (n.)

   காமன் நாள் ெகாண்டா ம் ப வம்; spring season.

     [காமன் + நாள்.]

காமனி

காமனி

 
 காமனி kāmaṉi, ெப. (n.)

   நவசச்ாரம்; Ammonium chloride (ச.அக.);.

     [கமம் → கமனம் → கமன → காமனி]
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காம ர்

 
 காம ர்  kāmaṉūrti, ெப. (n.)

   ெதன்றல் ( ங்.);; south breeze, as the vehicle of {}.

     [காமன் + ஊர் ]

காமைன

காமைன1 kāmaṉai, ெப. (n.)

     ழங்  (மைல.);; goa potato.

     [கா+மைன.]

 காமைன2 kāmaṉai, ெப. (n.)

    ப்பம்; desire.

     "காமைனகள் ரித் " (ேதவா 134:9);.

     [கமம் → காமம் → காமன் → காமைன.]

காமைனங்கைன

காமைனங்கைன kāmaṉaiṅgaṉai, ெப. (n.)

   காமனின் ஐந்  அம் கள்;{} five arrows.

க. காமபாண

     [காமன் + ஐங்கைன.]

கமனின் ஐந்  அம் கள் :

   1. தாமைர மலர்

   2. அேசா மலர்

   3. மாமலர்

   4.  ல்ைலமலர்

   5. க ங் வைள மலர்

காமாட்

காமாட்  kāmāṭci, ெப. (n.)

   காஞ் ள்ள அம்மன் ( வரக. ேத ேம . 13);; Parvadi worshipped at Kanjipuram, as having love - inspiring 
eyes.

 Skt.{}

     [கமம் + காமம் ( ப்பம்); + அட் .(கண்); Skt. atssa→த.அட் .கண்.]

காமாட் க் ைர

 
 காமாட் க் ைர kāmāṭcikārai, ெப. (n.)

    ைரவைக; a kind of greens.

     [காமாட்  +  ைர]
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காமாட் ப் ல்

காமாட் ப் ல் kāmāṭcippul, ெப. (n.)

   1.  ல்வைக (LP);,

 black khus-khus grass.

   2. காவட்டம் ல் ( ன்.);.; citronella grass.

   3.  ன்னா ப் ல் (M.M. 3. காமாட்  ளக்  765);; roussa oil grass.

   4. க ப் ரப் ல் (M.M.);. 

 lemon grass

     [காமாட்  +  ல்]

காமாட் ப் ல் 
ைதலம்

 
 காமாட் ப் ல் ைதலம் kāmāṭcippultailam, ெப. (n.)

   காவட்டம் ல்ைல, மற்றக் கைடச ்சரக் கேளா  ேசரத்்  அணியமாக் ம் ம ந்  எண்ெணய்; a 
medicated oil extracted from the root of citronella mixed with other ingredients and used for colic and sprain (சா.அக.);.

ம வ.காவட்டம் ல் எண்ெணய்.

     [காமாட்  +  ல் + ைதலம்]

காவட்டம் ல் எண்ெணய் பாரக்்க;see {}

காமாட் யம்மாள் 
ைக ளக்

 
 காமாட் யம்மாள் ைக ளக்  kāmāṭciyammāḷkaiviḷakku, ெப. (n.)

ட் ன் ன் வரப்் பக்கத் ல் மாடப் ைர ல் ைவக் ம் ளக்  (இ.வ.);

 hand-lamp put in a niche of the front wall of a house.

     [காமாட்  + அம்மாள் + ைக +  ளக் ]

காமாட்  ளக்

 
 காமாட்  ளக்  kāmāṭciviḷakku, ெப. (n.)

    மணம் த ய ழாக்களில் பயன்ப த் ம் பாைவ ளக்  [E.T.]; brass lamp in the form of a woman 
who holds with both her hands, a hollow vessel for oil and wick, used during marriage occasions.

     [காமாட்  +  ளக் ]

காமாட்  ளக்

காமாட்

காமாட்

காமாட்  kāmāṭṭi, ெப. (n.)

   1. மண்ெவட் ேவான்; labourer, one who works with a hoe, digger of earth.

   2.  டன்; fool, idiot, dunce.

     "உன் ள்ைள பரதன் காமாட்  யானாேன" (இராமநா.அேயாத்.6);.

   ம. காமாட் , க.ெத., காமா ;   ம காமாட் ; .- காமாெத. மரா. காமாட்

 Mar-{}

     [கம்மம் (உழ ); + ஆள் - கம்மாள் → கம்மாளி → கம்மாத்தன் → கம்மாத்  → கம்மாட்  காமாட் …]

காமா -தல்

காமா -தல் kāmāṭudal,    5 ெச.  (v.i.)

   காம ன்பம் கரத்ல்; to indulge in sexual pleasures.

     [காமம் + ஆ ]
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காமா ரன்

 
 காமா ரன் kāmāturaṉ, ெப. (n.)

   காம ஆைச க்கவன்; libidinous person.

கா  பாரக்்க;see {}.

 Skt.{}.

     [காமன் + ஆ ரன். Sk.{}.→த.ஆ ரன்.]

காமாந்தகன்

 
 காமாந்தகன் gāmāndagaṉ, ெப. (n.)

    வன்; Siva, the destroyer of {}.

ம. காமந்தகன், க. காமாந்தக.

     [காமன் + அந்தகன்]

காமாப்பலைக

 
 காமாப்பலைக gāmāppalagai, ெப. (n.)

   மரக்கலத் ன் ற் ப் பலைக ( ன்.);; top board around the side of a boat.

     [ககம் → காமம் + பலைக – காமப்பலைக → காமாப்பலைக]

காமாரி

காமாரி kāmāri, ெப. (n.)

   1.  வன் ( ங்.);; Siva, the enemy of {}

   2. காளி; Durga.

     "காமாரி ன்னரச் ்சாந் கைனக் காட் ற ம்' (உபேதசகா. உ த் ராக்க. 162);.

ம. க., காமாரி.

 Skt.{}

     [காமம் + மாரி]

   114 கர் கம்

காமாைல

காமாைல kāmālai, ெப. (n.)

    த்தம் அ கமாவதால் ஏற்ப ம் ஒ வைக ேநாய்; jaundice.

     "காமாைல ேசாைக ரம்" ( ப் . 153);.

ம. காமால, கா ல ெத. கா லா . காமால, காெம :

 Skt{}:Mar: {}

ம வ. காமாைல, மஞ்சள் காமாைல.

     [கமம் → காமம் + ஆைல]
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கா

கா 1 kāmittal,    4 ெச.  ன்றா . [v.t.]

   1. ம் தல்; to desire.

     "தப்  யறத்ைத ேயழாய் த மத்ைதக் கா  யாேத" (கம்பரா. நிந்த 54);,

   2. காமங் ெகாள் தல்; to have sexual desire.

ம. கா க் க

     [காமம் → கா ]

 கா 3 kāmi, ெப.  (n.)

   காமம் க்கவன்; lustful person.

     'களிம, மானிகா கள்வன்" (நன். 38.);

ம. க. கா  Skt. {}

     [காமம் → கா ]

 கா 4 kāmi, ெப. (n.)

   1. உவரம்ண்; fuller's earth.

   2. ெபான்னி ைள; gold-coloured antimony.

     [கம் →கம்  →கா  →கா ]

கா 2-த்தல்1
கா 2-த்தல்121 kāmittal,    காண் த்தல்,  காட் தல்; to show, exhibit, display.

     [காண்  → கா  ]

கா கம்

கா கம் gāmigam, ெப. (n.)

    வனிய ல்கள் இ பத்ெதட் ள் ஒன் ; anancient Saivascripture in Sanskrit, one of 28 Sivagamam.

     "கா க மா  ையந்  ற்ப த் "(ைசவக ெபா ,33);

   ம.கா கம்;க. கா காகம்

கா ண்டன் 115

 Skt. {}

     [காமம் → கா கம்]

கா ண்டன்

கா ண்டன் kāmiṇṭaṉ, ெப. (n.)

   1. காவலன்; king, captain.

   2. தைலவன்; chief.

     [ ண்  + வ ைம.  ண்டன் + வல்ேலான். கா +  ண்டன் (த. .வ..300);]

கா யக்கல்

 
 கா யக்கல் kāmiyakkal, ெப. (n.)

   ேகாேமதகம் ( ன்.);; cinnamon stone.

     [கா யம் + கல்.]

கா னி

 
 கா னி kāmiṉi, ெப. (n.)
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காமம் க்க

காமம் க்க kāmammikka,    ெபண்; lustful woman.

     "கஞ்சமலராலைனய கா னி" (உத்தரரா. அ வேம.65);.

ம. க. கா னி

 Skt. {}

     [கா 2 + கா னி]

கா னி

கா னி kāmīṉi, ெப. (n.)

    றப்ேபாைர ந்  ஏழா டத் ள்ள ேகாள் (சா.அக.);; the planet in the seventh house from the ascendant.

     [கா 2 → கா னி]

கா ண்டன்

 
 கா ண்டன் kāmuṇṭaṉ, ெப. (n.)

   பைடத் ைற மறவரின் பத ப் ெபயர;் designation of the chief of an army formation.

     [சாமன் → சாமந்தன் → சா ண்டன் → கா ண்டன்.]

காய்-தல்

கா

கா 1 gāmurugi, ெப. (n.)

   ெகா யவள் (யாழ்.அக.);; wicked woman.

     [காமம் → உ ]

 கா  gāmurugi, ெப. (n.)

   ஓணான் ( ன்.);;ɔlood – Sucker.

     [கா +  ]

கா  - தல்

கா  - தல் kāmuṟudal,    20 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ம் தல் ; to desire, wish for.

     "இன்பேம கா வ ேரைழயார"் (நால , 60);.

   2. ேவண் க் ெகாள் தல்; to beseech, pray for.

     "கைனக ரக்்  கன ையக் கா ற ையவேதா"(க த் 16);.

     [காமம் + உ -]

கா ச்

கா ச்  kāmūccu, ெப. (n.)

    க்கால் நா ைக வ  (யாழ்.அக.);; distance which would take 18 minutes io walk.

     [கா+ க்கால்,  ச்  + நா ைக கா + ச் ]

ஒ  காதத ்ெதாைல ல் பத் ல் ஒ  ப  நடப்பதற்  ஆ ம் காலம்.
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காய்

காய்1 kāytal,    4ெச. .  (v.i.)

   1. நீர ் த யன ெவப்ப தல் ; to become hot.

   2.  தல்; to burn, to be warm, as body in temperature.

ரத்தால் உடல் காய் ற .

   3. உலரத்ல்; to wither, as vegetables by the sun;

 to parch, as the lips or mouth;

 to dry, as the ground.

ெவ ற் காய்ந்த ெபா ள்.

   4. ெம தல் ( ன்);; to be dried up, as he humours of the body, to become emaciated.

   5. வ  ப யால் வ ந் தல்; starving due to nunger.

   ம. கா க;   க. காய்;   ெத. கா ;    . கா னி;    ட. ேகாத.் காய்;    ட.ேககாய்;   ெகாலா., நா. 
காங்க்;   பர.் கா ப்;   ேகாண். காசனா;    . காய்னா;   மா. க்வெய; . காந்த.

 Fin. kajo, Es. kajastada, Jap. kaga;

 Q. jaya.

   {} to be hot, to burn. The Tel. {} (also {});, Can. {}, to burn, and the Can. {}, heat, compared with the Tamil {};காய்-தல்

 show that the ultimate root is {} to which y or gu is added dialectically as a formative. The only Sans. word which seems to be 
related to this Drav. One is {}, to desire;

 and we should not, perhaps, have suspected this to be related, were it not for its connection with the Hebrew ham-ad, to 

காய்க்கட்

 
 காய்க்கட்  kāykkaṭṭi, ெப. (n.)

   ப க்காத கட் ; undeveloped abscess (சா.அக.);

     [கா → காய்]

காய்க்க க்கண்

 
 காய்க்க க்கண் kāykkaḍukkaṇ, ெப. (n.)

   அக்கமணி ைவத் க்கட் ய க க்கன் (யாழ்ப்);; ear ring with rudraksa pendants, the water falling from which 
during baths is believed to have a purifying effect.

     [காய் + க க்கன்]

காய்க்க

காய்க்க  kāykkaru, ெப. (n.)

   1.  ராத க ; Child not fully developed.

   2.  ைதந்த க ; aborted child  (சா.அக.);.

     [காய் → க ]

காய்க்கழைல

 
 காய்க்கழைல kāykkaḻlai, ெப. (n.)

   ெகட் யான ம், ப க்காத மா ய கழைலக்கட் ; a hard fibrous tumour (சா.அக.);.

     [காய் → கழைல.]

காய்க்க ய

காய்க்க ய  kāykkaṟiyamidu, ெப. (n.)

   கட ட் ப் பைடக் ங் க ; vegetable curry, as an offering to a deity.

     "அப்பக் காய்க் க ய க்  ள  க்காற் ெச ம்" (SII.I.26-13pg.127);.

     [காய் + க  + அ ]
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காய்க் ைர

 
 காய்க் ைர kāykārai, ெப. (n.)

    ங்ைகக் ைர; moringa leaf (சா.அக.);.

     [காய் +  ைர.]

காய்க் டல்

காய்க் டல் kāykkuḍal, ெப. (n.)

   1.  ைடவளரச்்  ெகாண்ட டல் ; appendages of the intestines.

   2. ெநஞ்சங் ைலேயா  ேசரந்்த டல்; entrails.

   3. ெகட் க் டல்; a condition of the bowels in which evacuations are not freed easy.

   4. கா ள்ளி க் ம் சக்ைக; soft pithy substance inside certain fruits such as jack, pumpkin etc  (சா.அக.);.

     [காய் +  டல்.]

காய்க் ம் ப வம்

காய்க் ம் ப வம் kāykkumbaruvam, ெப. (n.)

   1. காய் ேதான் ம் காலம்; fruit-bearing season.

   2.  ள்ைளெப ம் ப வம் ( ன்.);; age of child bearing.

     [காய்க் ம் + ப வம்]

காய்க் ைல

காய்க் ைல1 kāykkulai, ெப. (n.)

   ெநஞ்சங் ைலேயா  ய ஈரற் ைல; the heart including the lungs and the liver (சா.அக.);.

     [காய் +  ைல.]

 காய்க் ைல2 kāykkulai, ெப. (n.)

   காய்க ள்ள ெகாத் ; bunch of unripe fruits.

     "காய்க் ைலத் ெதங் ம்" ( லப் 13:193);.

     [காய் +  ைல]

காய்கண் தம்

 
 காய்கண் தம் kāykaṇṭidam, ெப. (n.)

   ேவைளச ்ெச ; five leaved cloeme (சா.அக.);.

     [காய் + கண் தம்]

காய்க

 
 காய்க  kāykaṟi, ெப. (n.)

   உண க் ரிய மரக்க கள்; unripe fruits, vegetables and the like used for preparing Curry.

ம. காய்க ,  . கா க ப்

     [காய் + க ]

காய்ெகாள்( )-தல்

காய்ெகாள்( )-தல் kāykoḷḷudal, ெச. . .(v.i.)

   1. காய்த்தல்; to bear fruit.

   2. காயாதல்; to take the shape of a fruit [5m.3.13.].

. கா ேபா னி

     [காய்+ெகாள்]
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காய்ங்கனி

காய்ங்கனி kāyṅgaṉi, ெப. (n.)

   கா ம் கனி ம் (ெதால். எ த். 48. உைர.);; fruits ripe and unripe.

ம. காய்கணி.

     [காய் + உம் + கனி]

காய்சச்ல்ெவள்ளம்

 
 காய்சச்ல்ெவள்ளம் kāyccalveḷḷam, ெப. (n.)

    ப்ப வத் ல் ைதத்த ன் வய ற் பாய்சச்ம் பாசனநீர ்(நாஞ் ல்);; water let into a field aft sowing in 
a dry condition.

     [காய்சச்ல் + ெவள்ளம்]

காய்சச்லடக்

 
 காய்சச்லடக்  kāyccalaḍakki, ெப. (n.)

   காய்சச் ேநாைய ேபாக் ம் ம ந் ; febrifuge, antidote fever.

     [காய்சச்ல் + அடக் ]

காய்சச்ற்கட்

 
 காய்சச்ற்கட்  kāyccaṟkaṭṭi, ெப. (n.)

   காய்சச் ேநாயால் வ ற் ல் உண்டா ங்கட் ; enlarge-me of the spleen, etc., ague-cake.

     [காய்சச்ல் + கட் ]

காய்சச்ற்காரன்

காய்சச்ற்காரன் kāyccaṟkāraṉ, ெப. (n.)

   1. காய்சச்ல் ேநாய் உள்ளவன்; one who suffer from fever.

   2. பணம் இல்லாதவன்; one who suffer from penury.

   3. ெபாறாைமயால் மனெவரி சச் ள்ளவன் (இ.வ.);; a jealous or rancoro person.

     [காய்சச்ல் + காரன்]

காய்சச்ற்பா

காய்சச்ற்பா  kāyccaṟpāṭu, ெப. (n.)

   1. நில கடைல ப ப் ன் நன்றாகக் காய்ந்தநிைல; condition of beingfully dried, as ground-nutkernels rea for 
crushing, opp. to {},

ெநல் காய்சச்ப் பாடான  (உ.வ.);.

   2. ெநல் த யவற்ைற லரத்் தலால் உண்டா ம் அள க் ைற; reduction in quantity, as of paddy, etc., 
when dried.

   3. ெபா ளிழந்  ஏங் நிற் ம் நிைற; barrenness, impoverished state.

     [காய்சச்ல் + பா ]

காய்ச்

 
 காய்ச்  kāycci, ெப. (n.)

வைர (இ.வ.);

 pigeon - pea, dhal.

     [காய் → காய்ச் ]
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காய்ச் க் ழங்

 
 காய்ச் க் ழங்  kāyccikkiḻṅgu, ெப. (n.)

காச் க் ழங்  (நாஞ் ல்); பாரக்்க;see kaccik. {}.

     [காய் + காய்ச்  +  ழங் ]

காய்ச் ப்பதப்ப
த் -தல்

காய்ச் ப்பதப்ப த் -தல் kāyccippadappaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. மாைழகைள அ ப்பதற்  இைச ம்ப  ைநப் ண்டாக ன்ன தாகேவ பதமாகக் காய்ச் தல்; the 
process of applying heat to a metal and then cooling it very slowly for purposes of removing its brittleness and increasing its 
ductility and malleability.

   2.  ைவசச்ல்; the process of giving the requisite temper or degree of hardness of softness as to iron or steel (சா. 
அக.);.

     [காய்ச்  + பதம் + ப த் ]

காய்ச் ரக்

 
 காய்ச் ரக்  kāyccirakku, ெப. (n.)

   காட் க் காய்ச் ைர; wild sour greens (சா.அக.);

     [காய் + சரக் - காய்சச்ரக்  → காய்ச் ரக்  (ெகா.வ);.]

காய்ச் ரங்

காய்ச் ரங்  kāycciraṅgu, ெப. (n.)

   ப க்காத கட் ; unripe boil or abscess (சா. அக.);.

     [காய் +  ரங் ]

 காய்ச் ரங் 2 kāycciraṅgu, ெப. (n.)

கா க் ைர ( .ைவ.ர. 448] பாரக்்க {}

     [கா  → காச்  → காச் ரங்  (ெகா.வ.);]

காய்ச் வ -த்தல்

காய்ச் வ -த்தல் kāyccivaḍittal, ெச. . . (v.i.)

   1. வாைல ட் றக்கல்; distilling.

   2. ெந ப் ற்  ெகா க்க ைவத்  வ கட் தல்; filtering after boiling  (சா. அக.);.

     [காய்ச்  + வ .]

காய்ச் ர்

காய்ச் ர ்kāyccīr, ெப. (n.)

   ேநரீற்  வைசச் ர ்(யாப்.  .1); ; metrical foot of three {}, ending in {}.

     [காய் +  ர]்
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காய்ச்

காய்ச் 1 kāyccudal,    5 ெச.  ன்றா  (v.i.)

   1. காயச ்ெசய்தல்; to boil.

கஞ்  காய்ச் னாள். 

   2. சைமத்தல்; to cook.

   3.  யாற் டாக் தல்; to heat by fire.

   4. உலரத்் தல் ( ன்.);; to dry, warm, as in the sun or by putting near the fire.

   5. க தல்; to scold, reprove, take to task.

   6. ைநயப் ைடத்தல்; to beat, belabour.

தலாளி அவைள நன்றாக்க் காய்ச் ட்டார ்(உ.வ.);.

   7. சாய தல். (யாழ்);; to dye, tinge, as a cloth,

ம. கா க் க: பட காக.

 Fin. {} Es. keeta, Mari, küam, Jap, gutaguta, Q. janchay.

     [காய் → காய்ச் -.]

 காய்ச் 2 kāyccu, ெப. (n.)

    ற்காய்ச் ைக; heating, as metal or a stone, boiling, as a liquid.

அதைனத் ல் இரண்  காய்ச் க் காய்ச் னான்.

காய்ச் க்கட்

 
 காய்ச் க்கட்  kāyccukkaṭṭi, ெப. (n.)

கா க் கட்  பாரக்்க;see kasu-k-{}

     [காய்ச்  + கட் ]

காய்ச் க்கல்

 
 காய்ச் க்கல் kāyccukkal, ெப. (n.)

   ேபா  மாமணி (இரத் னம்); ( ன்.);; lit., dyed or tinged stone, counterfeit gem.

     [காய்ச்  + கல்]

காய்ச் க் ப்

 
 காய்ச் க் ப்  kāyccukkuppi, ெப. (n.)

   ெசய்நீர ்( ராவகம்); காய்ச்  இறக் ம் ப்  ( ன்.);; glass vessel used in sublimation, elembic, still.

ம. காச ப்

     [காய்ச்  +  ப் ]

காய்ச்

 
 காய்ச்  gāyccuguṟi, ெப. (n.)

   ெகா வ ம் ட் ன் வரம் ; the temperature at which boiling commences (சா. அக.);.

     [காய்ச்  +  ]
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காய்ச் சாரம்

 
 காய்ச் சாரம் kāyccucāram, ெப. (n.)

   வைளய ப் ; glass-gall (சா.அக.);.

     [காய் → காய்ச்  + சாரம்]

காய்ச் ண்

 
 காய்ச் ண்  kāyccuṇṭi, ெப. (n.)

   கா க்கட் ; black catechu (சா. அக.);.

ம வ. காய்ச் ண்ைட

     [காய்ச்  +  ண் ]

காய்ச் நீர்

 
 காய்ச் நீர ்kāyccunīr, ெப. (n.)

   ெவந்நீர;் hot water  (சா.அக.);.

     [காய்ச்  + நீர]்

காய்ச்  நீ ப்

 
 காய்ச்  நீ ப்  kāyccunīruppu, ெப. (n.)

   கடல் நீைரக் காய்ச் ெய த்த உப் ; common salt obtained by boiling sea-water (சா. அக.);.

ம வ. கட ப்

     [காய்ச்  + நீர ்+ உப் ]

இனவைக. கட ப் , கவட் ப் . கல் ப்

காய்ச் ப்

காய்ச் ப்  kāyccuppu, ெப. (n.)

   1. சவட் ப்  ( .இ.);; common salt, extracted from soils by filtration and evaporation or by boiling.

   2. உவரநீ்ைரக் காய்ச் ெய க் ம் உப் ( ன்.);; salt obtained from saltwater.

     [காய்ச்  + உப் ]

காய்ச் மண்

காய்ச் மண் kāyccumaṇ, ெப. (n.)

   வைளயல் ெசய்வதற் ரிய மணல் (G.TPD 175);; fine sand obtained by washing alkaline earth, for making glass-
armlets.

     [காய்ச்  +. மண்.]

காய்ச் ைர

காய்ச் ைர

காய்ச் ைர1 kāyccurai, ெப. (n.)

    ட ட்ட ெபா (ைதலவ. ைதல);; gold purified by fire.

     [காய்ச் +உைர.]

 காய்ச் ைர2 kāyccurai, ெப. (n.)

   1.  ளிசை்சக் ைர ( .அ.); பாரக்்க;see pul-c-cal-k-kira

   2. ேபய் ைர; bitter gourd.

   3. காட் க் காய்ச் ைர; w sour greens [(சா. அக.);

     [காய் + கைர]
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காய்ச் லவனம்

 
 காய்ச் லவனம் kāycculavaṉam, ெப. (n.)

காய்ச் ப்  ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [காய்ச்  + உலவனம் த. உலவணம்→ Skt. Lavana.]

காய்ச் க்

 
 காய்ச் க்  kāyccuṟukku, ெப. (n.)

ளிசை்சக் ைர பாரக்்க;see puf-ci-cal-k-{}

     [காய்ச் ைர → காய்ச் க்  (ெகா.வ.);]

காய்செ்சண்ெணய்

காய்செ்சண்ெணய் kāycceṇīey, ெப. (n.)

   1. ம ந்  கலந்த எண்ெணய்; oil boiled with drugs.

   2. ஊற் ய ளக்ெகண்ெணய்; hot-drawn castor-oil  (சா. அக.);

     [காய்ச்  + எண்ெணய்]

காய்சரக்

காய்சரக்  kāycarakku, ெப. (n.)

   1. உலரந்்த ம ந் ச ்சரக் ; dried herbs or drugs.

   2. ஊமத்ைதத் ம்மப் ேபரி காயாகேவ இ க் ம் ம ந் ச ்சரக் ; unripe medicinal fruit such as datura, bitter-
app etc  (சா. அக.);.

     [காய் +  ரக் ]

காய் னவ

காய் னவ  kāyciṉavaḻudi, ெப. (n.)

   தைல சங்கத் ன் ெதாடக்கத் ந்த பாண் யன் [இைச 1, உைர); the first Pandyan of the first Tar Sangam.

     [காய் +  னம் + வ . காய் னம் = க ஞ் ற் வ  பாண் யரக்ளின் ப்ெபயர]்

காய்த்த

காய்த்த kāytta, இைட(part.)

   ஓர ்உவமவாய்பா ; particle of comparison. Glsulolosum of ostill:

ளங் மணி (ெதால். ெபா ள். 291 உைர.);.

     [காய் → காய்த்த ( ரத்ல், நிைறதல் ைமய ஒப் தல்);.]

   120 காய்நீ ற்

காய்த்தனியம்

 
 காய்த்தனியம் kāyttaṉiyam, ெப. (n.)

    க் கடை்ட; Indian mulberrry tree (சா. அக.);.

ம வ. கம்பளிெகாண்டான்

     [காய் + தனியம்]

காய்த்தானியம்

காய்த்தானியம் kāyttāṉiyam, ெப. (n.)

   1.  ைர ( ன்.);; pulses, containing seeds in pods or legumes, dist, fr. {}.

   2.  க்கடை்ட ( .அ.);; Indian mulberry.

     [காய் + தானியம்]
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காய்த் -தல்

காய்த் -தல் kāyddudal, ெச. ன்றா . (v.i.)

   1. எரியச ்ெசய்தல; to ignite, cause to burn,

     "காய்த் ய ெபாற்ெறா  ேயவ" ( லம்  21:55);.

   2.  னத்தல் ( லம்.  21:55 அ ம்.);.

   3. காய்ச் -1, 2,3;see {}

     [காய் → காய்த் ]

காய்த் ம்ைப

 
 காய்த் ம்ைப kāyttumbai, ெப. (n.)

க த் ம்ைப ( ன்.); பாரக்்க;see kari-t-tumbai

     [காய் +  ம்ைப]

காய்த்ெதாட்

 
 காய்தெ்தாட்  kāyttoṭṭi, ெப. (n.)

   ஆெதாண்ைட; thorny caper (சா.அக.);

     [காய் + ெதாட் ]

காய்நீர்

காய்நீர ்kāynīr, ெப. (n.)

   ெவந்நீர ்(பதாரத்்த 78);; warm-water.

ம. காய்நீர்

     [காய் + நீர]்

காய்நீ ற்

 
 காய்நீ ற்  kāynīrūṟṟu, ெப. (n.)

   ெவந்நீ ற் ; hot water spring (சா.அக.);.

ம வ. காய்நீரக்்காயம்

     [காய் + நீர ்+ ஊற் ]

காய்ந்த பதம்

காய்ந்த பதம்

 
 காய்ந்த பதம் kāyndabadam, ெப. (n.)

   உலரந்்த பதம்; dried state (சா.அக.);.

     [காய்ந்த + பதம்]

காய்ந்த ன்

 
 காய்ந்த ன் kāyndamīṉ, ெப. (n.)

   க வா ; dried fish (சா.அக.);.

     [காய்ந்த +  ன்.]

காய்ந் ேபா-தல்

காய்ந் ேபா-தல் kāyndupōtal,    8 ெச. . .(v.i.)

   2 உலரத்ல்; growing dry (சா.அக.);.

     [காய்ந்  + ேபா]
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காய்ந்ெதரியான்

 
 காய்ந்ெதரியான் kāynderiyāṉ, ெப. (n.)

   க ஞ்ெசம்ைப; common Sesban (சா.அக);.

     [காய்ந்  + எரியான்]

காய்ெநரிஞ் ல்

 
 காய்ெநரிஞ் ல் kāyneriñjil, ெப. (n.)

   ெந ஞ் ல் வைக ள் ஒன் ; downy fuinjuifoil voine (சா.அக.);.

     [காய் + ெநரிஞ் ல்]

காய்ப்ப
காய்ப்ப kāyppa,    ஒர ்உவம உ  (ெதால்.ெபா ள். 286); a particle of comparison.

     [காய் + காய்ப்ப]

காய்ப்பலா

 
 காய்ப்பலா kāyppalā, ெப. (n.)

   க க் த ம் பலா; edible jack as distinguished from other varieties of non-edible fruit (சா.அக.);.

     [காய் + பலா]

காய்ப்பலா

காய்ப்பழம்

காய்ப்பழம் kāyppaḻm, ெப. (n.)

    ற் ம் ப க்காத ugih (இ.வ);; fruit not fully riped.

     [காய் + பழம்]

   21 காய்ப் க்காய்-த்தல்

காய்ப்பறங்

 
 காய்ப்பறங்  kāyppaṟaṅgi, ெப. (n.)

   ேகா  ேநாய்களிெலான்  (சங்.அக.);; a disease of fowls.

     [காய் + பறங் ]

காய்ப்பைன

காய்ப்பைன kāyppaṉai, ெப. (n.)

   சாெற க்காத ெபண்பைன (G.Tn.D.307);; fruit-bearing palmyra which has not been tapped, one of five varieties of 
idarayittam-panai.

     [காய் + பைன]

காய்ப்பாகல்

காய்ப்பாகல் kāyppākal, ெப. (n.)

   1. பாகற்ெகா ; spiked bitter cucumber.

   2. ஒ வைகக் கசப் ப் பாகல்; a bitter variety of ({}); bitter-gourd (சா.அக.);

     [காய் + பாகல்]

காய்ப்பாைல

 
 காய்ப்பாைல kāyppālai, ெப. (n.)

   பாற்ேசாற் ப் பாைல; Indian gutta-percha (சா.அக.);.

     [காய் + பாைல]
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காய்ப்

காய்ப் 1 kāyppu, ெப. (n.)

   1.ெவ ப்  ( ன்.);; dislike, aversion, disgust.

   2. மட்டமான இ ம்  (யாழ்ப்);; hard inferior iron.

ம. காய்

     [காய் →காய்ப் ]

 காய்ப் 2 kāyppu, ெப. (n.)

   மரஞ்ெச  த யன பலன் த ைக; produce of a tree, crop of fruit or grain.

ம. காய்  ெத. கா

     [காய் → காய்ப் ]

 காய்ப் 3 kāyppu, ெப. (n.)

   1. ேதா ன் த ப் ; callousness of skin.

   2. த ம்  (ஈ . 4,2,5  .);; scar, callous excrescence.

     [காய் → காய்ப் ]

காய்ப் க்காய்-
த்தல்

காய்ப் க்காய்-த்தல் kāyppukkāyttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   உடம் ன் ேதால் உரம் ெப தல்; the hardening

தைலமயக்கம்

தைலமயக்கம் talaimayakkam, ெப. (n.)

   1. தைலமயக்  பாரக்்க;see talai-mayakku.

   2. மனமயக்கம்; dizziness of the mind.

ம வ, தைலச் ற்

     [தைல + மயக்கம்.]

தைலமயக்

 
 தைலமயக்  talaimayakku, ெப. (n.)

   தைலச ் ற் ; dizziness, giddiness (ெச. அக.);.

ெத. தலமயக .

     [தைல + மயக் .]

1098

www.valluvarvallalarvattam.com 18534 of 19068.



தைலமயங்

தைலமயங் 1 dalaimayaṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ரிதல்; to go astray, as a deer from its herd.

     "இனந் தைலமயங் " ( றநா. 157: 9);.

     [தைல + மயங் -.]

 தைலமயங் 2 dalaimayaṅgudal,    5 ெச.  (v.i.)

   1. ெப தல்; to increase.

     "மறந்தைல மயங் " ( ளா. மந் ர. 28);.

   2. ைககலத்தல்; to fight at close quarters.

     "த ழ் தைலமயங் ய தைலயாலங்கானத் " ( றநா. 19: 2);.

   3. கலந் த்தல்; to be mixed up.

     "வளந்தைல மயங் ய" ( லப். 14:178);.

   4. ெக தல்; to be ruined, to perish.

     "அறந்தைலமயங்  ைவய ம ம்பட ழக் ம்" ( ளா. மந் ர. 25); (ெச. அக.);.

     [தைல + மயங் .]

தைலம ர்வாங் -
தல்

தைலம ரவ்ாங் -தல் dalaimayirvāṅgudal,    5 ெச.  (v.i.)

   1. ைகம்ெபண் தைலம ைர த ல் எ ப் த்தல்; to shave a woman's head for the first time on her widowhood.

   2.  றக் தல்; to shave the hair in fulfilment of a vow (ெச. அக.);.

ம வ, ம த்தல் ( றள்); ெமாடை்டய த்தல்

     [தைலம ர ்+ வாங் -.]

தைலம ரல்

தைலம ரல் dalaimayirudiral, ெப. (n.)

   தைலைய வ க்ைகயாக் ம் ேநாய் (ைபஷ. ஜ. 194);; baldness, Alopecia.

ம வ ெகாட் தல் தைலப் ெவட்  வ க்ைக தல்.

     [தைல + ம ர ்+ உ ரன்.]

தைலம -த்தல்

தைலம -த்தல் talaimaḻittal,    4 ெச ன்றா . (v.t.)

   ெமாடை்டய த்தல்; to tonsure (ெச. அக.);.

     [தைல + ம த்-.]

தைலம தல்

தைலம தல் dalaimaṟidal,    4 ெச.. . . (v.i.)

   1. ேநாய் த யன நீங் தல்; to disappear, as disease, distress, etc.,

     "மாயைனக் காணில் தைலம ம்" ( ப். நாய்ச.் 12:2);.

   2. ெச க்கால் ம ழ்தல் (இ.வ.);; to be puffed up with pride.

     [தைல + ம -.]

தைலமைற-தல்

தைலமைற-தல் dalaimaṟaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒளித் க்ெகாள் தல்; to be concealed.

   2. மைறந் ேபாதல்; to abscond.

தைலப் ேபாராட்ட காலத் ல், அர ன் அடக்  ைறக் ப் பயந் , பலர ்தைலமைறந்  
வாழ்ந்தனர ்(உ.வ.);.

ம வ. தைலமைறவாதல்

     [தைல + மைற-.]
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தைலமைறவா -
தல்

தைலமைறவா -தல் dalaimaṟaivākudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ஒளிந் வா தல்; to go underground or into hiding abscond.

அ வலகப் பணத்ைதக் ைகயா ட் த் தைலமைறவா  ட்டான் (உ.வ.);.

     [தைல + மைறவா -.]

தைலமைற

 
 தைலமைற  talaimaṟaivu, ெப. (n.)

அந்தக்கட்  சட்டப்ப  தைட ெசய்யப்பட் ட்டதால் தைலமைற  இயக்கமாகச ்ெசயல்ப ற  
(இ.வ.);.

     [தைல + மைற .]

தைலமாட் ைவத்
யன்

 
 தைலமாட் ைவத் யன் talaimāṭṭuvaittiyaṉ, ெப. (n.)

   ம த் வந் ெதரியா  உ க் த் ங்  ைள ப்ேபான்; a pretenderto medical skill likely to endanger life - 
Quack.

     [தைலமா  + ைவத் யன்.]

தைலமா

தைலமா  talaimāṭu, ெப. (n.)

   1. ப க்ைக ல் தைலப்பக்கம்; head of a bed.

   2.  ரவள ; distance.

ஏைர இரண் காணித ்தைலமாட் ேல ஓட் ேனன் (இ.வ.);

   3. பக்கம்; end, side, as of land.

ேமைலத்தைல மாட் ன் எல்ைல (இ.வ.);.

ம வ, தைலப்பக்கம்

     [தைல + மா  = படக்கடத.]

   ஒ  கட் ல் தைலைவத் ப் ப க் ம் ப  தைலமா  கால் இ க் ம் ப  கால்மா , 
தைலயைண ைவத் ப்ப ப்பதால், தைல சற்  உயரந்் க் ம். கண் த்த டன் கால்மாட் ல் 
அமரந்் ப்பவர ்ெதரிவார;்தைலமாட் ல் அமரந்் ப்பவர ்ெதரியார ்மாபாரதக் கைத ல் இச் ழல் 
பயன்ப த் க் ெகாள்ளப்பட்ட .

தைலமாணாக்கன்

தைலமாணாக்கன் talaimāṇākkaṉ, ெப. (n.)

    தல்மாணவன் (நன்.38);; ideal pupil (ெச. அக.);.

     [தைவ + மாணாக்கன்.]

தைலமாந்தம்

தைலமாந்தம் talaimāndam, ெப. (n.)

    ழந்ைதகட் க் கா ம் வ ற் ேநாய் (பாலவா. 37);; a disease of children caused by indigestion.

     [தைல + மாந்தம்.]

தைலமாந்தேநாய்

 
 தைலமாந்தேநாய் talaimāndanōy, ெப. (n.)

   தைல, க த் ,  ங்  உட ல் வ ைய உண்டாக் ம் ெசரியாைமேநாய்; a kind of dyspepsia attended with 
swelling of the head and the neck and pain all over the body.

     [தைலமாந்தம் + ேநாய்.]

தைலமாராயம்

 
 தைலமாராயம் talaimārāyam, ெப. (n.)

     [தைல + மாராயம்.]

1100

www.valluvarvallalarvattam.com 18536 of 19068.



தைலமாைல

தைலமாைல talaimālai, ெப. (n.)

   1. தைலக் கணி ம் கண்ணி; garland of flowers for the head.

   2.  வன் அணி ஞ் மண்ைடேயா கள் ேகாரத்்த மாைல; garland of skulls worn by Šivan.

     "தைலமாைல தைலக்கணிந் " (ேத.வா. 1181: 1);.

ம வ, மண்ைடேயாட்  மாைல

     [தைல + மாைல.]

தைலமா

தைலமா  talaimāṟu, ெப. (n.)

   மாற்றாள்; substitute, exchange.

     "அவ் ரண்டற் ந் தைலமாறாக, இக் காமேநா ைன ம் பசைலைய ம் எனக் த் தந் " ( றன்,  
1183, உைர);.

     [தைலமாற்  → தைலமா .]

தைல தழ்

தைல தழ் dalaimidaḻ, ெப. (n.)

    ைள (C.G. 28);; the brains brain substance (ெச.அக.);.

ெத. ெமத

ம வ. தைலசே்சா

     [ஒ கா. தல் → தைல + இதழ் → தைல தழ் → தைல தழ்.]

தைல கறந்தளன்

 
 தைல கறந்தளன் talaimugaṟandaḷaṉ, ெப. (n.)

   ேதற்றான்ெகாடை்ட; water clearing nut.

தைல

தைல  talaimuḍi, ெப. (n.)

   1. தைல ச் ; crown of the head.

   2. தைல மண்ைடேயா ; the skull.

   3. தைலச் ைக; lock of hair.

     [தைல +  . ஒ.ேநா. ெகா ,   = உச் .]

தைல ச் ண்ண
ம்

தைல ச் ண்ணம் talaimuḍiccuṇṇam, ெப. (n.)

   1. ம ரச்் ண்ணம்; any medicinal powder prepared from the skull.

   2. தைலக் ழந்ைத மண்ைடேயாட் ந்  அணியமாக் ம் கண்ணம ந் ; a calcined oxide prepared 
from the skull of the first bron child.

     [தைல  +  ண்ணம்.]

தைல ப்

 
 தைல ப்  talaimuḍiyuppu, ெப. (n.)

   தைலக் ழந்ைத மண்ைடேயாடை்ட எரித் ச ்சாம்ப ந்  எ க்கப்பட்ட உப் ; salt extracted from the 
ash obtained by burning the skull of a first child.

     [தைல  + உப் .]

தைல ண்

 
 தைல ண்  talaimuṇṭu, ெப. (n.)

   ேமலாைட (நாஞ்.);; upper cloth.

     [தைல +  ண்  ( ண்  =  ேவட் .]
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தைல ள்

 
 தைல ள் talaimuḷ, ெப. (n.)

    த ல் ைறக் ம் ள்; rostral spine.

ம வ,  தல் ள்

     [தைல +  ள்.]

தைல க்

தைல க்  talaimuḻukku, ெப. (n.)

   1. ெமய்ம் ங் ளிக்ைக; bathing head and all.

   2. எண்ெணய் க் ; bathing with oil.

   3. மகளிர ் ட் ; catamenia, as requiring ceremonial bath.

     "ெபண்கள் தைல க்க ண்ேடல்" ( ேனந். 460);.

   4. ேநாய்நீங் ய ற  ெசய் ம் தல் ளியல்; first bath in the convalescent stage.

   5. ைக தல்; abandon.

காதல டன் ஒ ப்ேபான மக க்காக தைல க்  ேபாட் ட்டார ்(உ.வ.);.

     [தைல +  க் .]

தைல காம
-த்தல்

தைல காம -த்தல் talaimuḻukāmaliruttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   க ப்பமா த்தல் (இ.வ.);; to be pregnant.

     [தைல +  காமல் + இ -.]

தைல

தைல 1 dalaimuḻugudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெமய் ங் ளித்தல்; to bathe head and al.

   2. எண்ெணய்க் ளியல் ெசய்தல்; to take an oil-bath.

   3. மாத லக்  ல் ளித் த் ஹய்ைமயாதல்; to take a ceremonial bath after menstruation.

   4. நிைலெக தல் (இ.வ.);; to be ruined utterly.

     [தைல +  -.]

 தைல 2 dalaimuḻugudal,    5 ெச ன்றா . (v.t.)

   1. உறைவ ெவட் க்ெகாள்ளல்; to server one's connection with, as a relative.

   2. ைக ல்; to give up as ir-recoverable, as a loan.

ெகா த்த கடன் வராெதன்  ெதரிந்தால் தைல  ட ேவண் ய தான் (உ.வ.);.

     [தைல +  -.]

தைல

தைல 1 talaimuṟi, ெப. (n.)

    ன் த யவற் ன் தைலக்க த்த ண்டம் (யாழ்ப்.);; portion near the head, as of yam, fish, ctc.

     [தைல +   =  ைமக்க த் னின்  த்தற்க த்  ேதான் ம்.]

 தைல 2 talaimuṟi, ெப. (n.)

   ஆண் ன் னித்ேதாைலய த்தல் ( ன்னத் );; circumcision.

     [தைல +  . ஒ.ேநா.  னி →  னி,  ப்ப  →  ப்ப .]
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தைல யன்

 
 தைல யன் talaimuṟiyaṉ, ெப. (n.)

   கன்னத்  ெசய்  ெகாண்டவன்; one who circumcised penis.

     [தைல +  யன் =  ணித் ேதாைல அ த் க் ெகாண்டவன்.]

தைல ைற

தைல ைற talaimuṟai, ெப. (n.)

   கால்வ , வ வ ; generation, lineal descent.

     "இவன் வ யாய்வ  ெமட்டாந் தைல ைற ல்" ( ரேமாத ்5, 38);.

க ப் ப்பன் ைய ம் ெவள்ைளப்பன் யாக மாற்ற ஏ  தைல ைற ேவண் ம் (உ.வ.);

ம வ, ெகா வ .

     [தைல +  ைற.]

தைல ைறதத் வ
மாய்

 
 தைல ைறதத் வமாய் dalaimuṟaidadduvamāy,  . .எ. (adv.)

   வ வ யாய்; from generation to generation.

ம வ, ெகா வ யாய், வாைழய  வாைழயாய்.

     [தைல ைற + தத் வம் + ஆய். தத் வம் = அைசசெ்சால்லாக நின்ற .]

தைல ைறப்பட்ட
வன்

 
 தைல ைறப்பட்டவன் talaimuṟaippaṭṭavaṉ, ெப. (n.)

   பழங் ற் றந்தவன் ( ன்.);; scion of an ancient and honourable family.

     [தைல ைற + பட்டவன். ெதான்  ெதாட்  வ தெ்தால்பழங் னன்.]

தைல த்த

 
 தைல த்த talaimūtta,  .ெப.எ. (adj.)

    தலாவதாகப் றந்த; cldest-born (ெச. அக.);.

     [தைல +  த்த.]

தைல த்தமகன்

 
 தைல த்தமகன் talaimūttamagaṉ, ெப. (n.)

    தல்மகன்; first-son.

ம வ. தைலமகன் தைனயன்

     [தைல +  த்தமகன்.]

தைல ர்சச்ைன

 
 தைல ரச்ச்ைன talaimūrccaṉai, ெப. (n.)

   வ த்தம்,  ன்பம்; trouble, vexation, arduousness.

     "தைல ரச்ச்ைனயான ேவைல" ( ன்.); (ெச. அக.);

ம வ. தைலேநா

     [தைல +  ரச்ச்ைன.]
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தைலேமற்ெகாள்
-தல்

தைலேமற்ெகாள் -தல் dalaimēṟkoḷḷudal,    7 ெச ன்றா . (v.t.)

   1. தைலயால் வ த்தல், பணி டன் ெசய்தல்; to accept with respect, as a command, etc.,

     "இப்பணி தைலேமல் ெகாண்ேடன்" (கம்பரா. ைகேக . 110);.

   2. ெபா ப்ைபேயற்றல்; to undertake responsibility.

அவன் எல்லாச ்ெசயல்கைள ம் தைலேமற்ெகாண்  பாரப்்பவன் (உ. வ.);

     [தைலேமல் + ெகாள்( );-.]

தைலைம

தைலைம1 talaimai, ெப. (n.)

   1.  தன்ைமத ்தன்ைம; headship, leadership.

     " ைறெசய்யான் ெபற்ற தைலைம" ( ரிக . 80.);

   2. ேமன்ைம; superiority, pre-eminence, excellence.

     "சண் கத் தைலைம ைமந்தன்' ( வரக. ேம . 21);.

   3.  தன்ைமயான நிைலைம; priority, as of rank, birth, etc.,

   4. உரிைம (உரி.நி.);; ownership.

     [தல் → தைல + ைம.

     "ைம" பண் ப் ெபயரீ .]

 தைலைம2 talaimai, ெப. (n.)

   அ காரங்கள் நிைறந்த தன்ைம; leadership.

     [தல் → தைல + ைம.]

தைலைமஉைர

 
 தைலைமஉைர talaimaiurai, ெப. (n.)

    ட்டத ்தைலைம தாங் பவர ்நிகழ்த் ம் உைர; address of the president.

     [தைலைம + உைர.]

தைலைமச் ய
ன்

 
 தைலைமச் யன் talaimaicciṟiyaṉ, ெப. (n.)

   தைலமாணாக்கன், சட்டாம் ள்ைள (யாழ்ப்);; senior pupil in a school or class monitor.

ம வ தல்மாணாக்கன்

     [தைலைம +  யன். தைலைமப் பண்டரினின்  ைனத்த இச ்ெசால், அ  ரச்் ம், 
அகைவ ம் றந்த தனிைலமாணவைனக் த்  வழங்கலா ற் .]

தைலைமசெ்சயல
கம்

 
 தைலைமசெ்சயலகம் talaimaicceyalagam, ெப. (n.)

   அர ன் தன்ைம அ வலகம்; head-quarters, secretariat.

ஐக் ய நா கள் அைவ ன் தைலைமசெ்சயலகம், நி யாரக்் ல் அைமந் ள்ள . த ழ்நா  அர ன் 
தைலைமச ்ெசயலக ஊ யர ்நலசச்ங்கம் தைலைமச ்ெசயலகக் ேகாடை்ட ல் உள்ள .

     [தைலைம + ெசயலகம்.]
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தைலைமஞ்சல்
ெகா

 
 தைலைமஞ்சல்ெகா  talaimaiñjalkoḍi, ெப. (n.)

   தைலைமந்தக் ெகா ; a kind of creeper.

     [தைலைமஞ்சல் + ெகர .]

தைலைம தாங் -
தல்

தைலைம தாங் -தல் dalaimaidāṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   வ நடத் ம் ெபா ப் ேபற்றல்; preside over.

நடக்கப் ேபா ம் ைரப்பட ெவள்ளி ழா ற்  அைமசச்ர ்தைலைம தாங் வார ்(உ.வ.);.

     [தைலைம + தாங் -.]

தைலைமப்பா

தைலைமப்பா  talaimaippāṭu, ெப. (n.)

   ெப ைம; greatness, excellence.

     "இவன் தைலைமப்பாட் ற் ப் ேபாதாெதன ( க்ேகா. 22, உைர.);.

     [தைலைம + பா  – தைலைமப்பா  ெகாண்ட, அ ம்பணிக் ப் ெப ைம ம்,  க ஞ் 
ேசரக்் கத்தான், அ ம்பா  பட்  உைழத்தல், "ேதவேநயரத்ம் தைலைமப்பா  ேபரகர த க் ப் 
ெப ைம ேசரத்்த .]

தைலைமயா ரிய
ர்

 
 தைலைமயா ரியர ்talaimaiyāciriyar, ெப. (n.)

   பள்ளிக் த் தைலைமேயற்பவர;் headmaster.

     [தைலைம + ஆ ரியர.்]

தைலைம வைக

தைலைம வைக talaimaivagai, ெப. (n.)

   ஒன்றன் சாரப்ானன் த் தைலைமப்பற் க் ம் ைற; mode of stating a thing directly, dist.fr. sârttu-vagai.

     "அகத் ைணக்கட ்சாரத்்  வைகயான் வந்தனவன் த் தைலைமவைகயாக வந் ல" (ெதால். 
ெபா ள். 54, உைர.);.

     [தைலைம + வைக.]

தைலைம ைன

 
 தைலைம ைன talaimaiviṉai, ெப. (n.)

    தன்ைம நிைலையச ் ட் ம் ைன; main verb.

     [தைலைம +  ைன.]

தைலயகண்டம்

 
 தைலயகண்டம் talaiyagaṇṭam, ெப. (n.)

   ஒனான்; lizard.

தைலயகம்

தைலயகம் talaiyagam, ெப. (n.)

   ெநல் அ வைடயான டன் ற் ம் ைல; Price of paddy prevailing immediately after the harvest.

     "நீக்  நின்ற ெநல் க் த் தைலயகப் ப கா  இட ம்" (S.I.I. vii, 499);.

     [தைல + அக்கம் → தைலயக்கம் →  தைலம/கம் (அக்கம் =  காச);. தைலயகம் = களத் ேமட் ல், 
அ வைடயாக்  .  த் ைவத் ள்ள, ெநற்ெபா க்  இடப்ப ம் வரி.]
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தைலயங்கம்

தைலயங்கம் talaiyaṅgam, ெப. (n.)

   1. ெசய் த் தாள் ஆ ரியர ்எ ங்கட் ைர (editorial);; leader, leading article, prevailing immediately after 
thcharvest.

   2. ெசய் த்தாளின் தைலப் ல் ெசய் கைளக் ப்பாக எ த் க்காட் ம் ெசய் ச் க்கம்; heading, 
headline.

ம வ,  கப் ைர

     [தைல + அங்கம் = ெசய் த்தானின் ஆ ரியர ்எ ம் கப் க்கட் ைர.]

தைலயட

தைலயட1 talaiyaḍattal,    4 ெச ன்றா . (v.t.)

   அல்லற்ப த் தல் ( ன்.);; to trouble, tease.

ம வ, ெநற் ய  ன் த் தல்.

     [தைல + அ -.]

தைலய

தைலய 2 talaiyaḍi, ெப. (n.)

   தைலய ப்  ( ன்.);  ன்பம், ெதால்ைல, ெதாந்தர ; trouble, vexation, annoyance.

     [தைல + அ .]

தைலய த் க்ெகா
ள்( )-தல்

தைலய த் க்ெகாள்( )-தல் dalaiyaḍiddukkoḷḷudal,    13 ெச. . . (v.i.)

   தாேன அல்லற்ப தல்; to trouble one-self.

     "தத் வப் ேபேயாேட தைலய த் க் ெகாள்ளாமல்" (தா . உடல். ெபாய். 29.);.

     [தைல + அ த்  + ெகாள்( );-.]

தைலய ெநல்

 
 தைலய ெநல் talaiyaḍinel, ெப. (n.)

   ெநற் க ரின் தல  ெநல் (ெநல்ைல);; paddy obtained at the first threshing of sheaves, considered superior (ெச. 
அக.);

ம வ, தைலய ப்

     [தைல + அ  + ெதன் - தைலய ெதல் அ வைடக் ப் ன்,  தற்கண் அ த் ெத க்கப்ப ம் ெநல்; 
இரண்டாவ  ைற அ க்கப்ப ம் ெதல் ட்ட ெநல்லா ம்.]

தைலய ெநற்றாள்

 
 தைலய ெநற்றாள் talaiyaḍineṟṟāḷ, ெப. (n.)

   ெநற்க ர ் தல க் ப் ன் அ க் ைவக்கப் ப ம் ைவக்ேகாற்ேபார;் hay stalk after first threshing.

ம வ, ைவக்ேகாற் ேபார ்ைவக்ேகாற்படப்

     [தைல + அ  + ெதல் + தான். தாள் = ைவக்ேகால்.]

தைலய ப்

தைலய ப்  talaiyaḍippu, ெப. (n.)

   1. அைலக்க ப் , ெதாந்தர  ( ன்.);; trouble, vexation, annoyance.

   2. ெநற்க ரின் தல  (இ.வ.);; first threshing of paddy by beating the sheaves against the ground.

     [தைல + அ ப் .]

தைலய த்-தல்

தைலய த்-தல் talaiyaḍuttal,    4 ெச ன்றா . (v.t.)

   ேசரத்் க் தல்; to add, as in speaking.

     "அன்  தைலய த்த வன் ைறக் கண் ம்" (ெதால். ெபா ள். 114);.

     [தைல + அ -.]

1106

www.valluvarvallalarvattam.com 18542 of 19068.



தைலயண்டக்க வ
க்ைக

 
 தைலயண்டக்க வ க்ைக talaiyaṇṭakkaruvaḻukkai, ெப. (n.)

    ன்  ங்கள் நிரம் ய தைலக் ழந்ைதக் க ; immature three month's first foetus.

ம வ. இளவ க்ைக

     [தைலயண்டம் + க  + வ க்ைக.]

தைலயண்டம்

 
 தைலயண்டம் talaiyaṇṭam, ெப. (n.)

   மண்ைடேயா ; skull bone.

தைலயணி

தைலயணி talaiyaṇi, ெப. (n.)

   1. தைலப் பாைக; head dress.

   2. தைலக்கவசம்; helmet.

   ம வ. ெநற் ச் ட் ;தைலக்ேகாலம்

     [தைல + அணி.]

தைலயைண

தைலயைண talaiyaṇai, ெப. (n.)

   1. தைல ைவத் ப்ப ப்பதற் ப் பஞ்  த யன அைடத் த் ைதத்த ைப ( வா.);; pillow.

   2. ஆற் ப்ேபாக் ல்,  த ல் உள்ள அைண; the very first dam or anicut near the source of a river (ெச. அக.);.

ம. தலயண

     [தைல + அைண → தைலயைண. அைண = தண்ணீைரத ்ேதக் ம் த ப் . தைலமைன = தைலக்  
அைணயாக உள்ள ைப.]

தைலயைணகண்ட
ம்

 
 தைலயைணகண்டம் talaiyaṇaigaṇṭam, ெப. (n.)

    ரக் ; foctus.

     [தைலயைண + கண்டம் → தைலயைண கண்டம் =  ழ வைடந்த க்க .]

தைலயைணதாங்

 
 தைலயைணதாங்  talaiyaṇaitāṅgi, ெப. (n.)

   கட் ன் ஒ ப்  (யாழ். அக.);; a constituent part of a cot.

     [தைல + அைண + தாங் .]

தைலயைணமந்
ரம்

 
 தைலயைணமந் ரம் talaiyaṇaimandiram, ெப. (n.)

   மைன  கணவ க்  இர ல் க க்கமாய்க் ம் அ ைர; curtain lectures, private advice of a wife to her 
husband, as given over the pillow.

நான் ெசான்னால் சரி என்  ெசால் றவன் இன்  யா  என் றான். ம மகள் தைலயைண 
மந் ரம் ஒ ட்டாளா? (உ.வ);.

     [தைலயைண + மத் ரம்.]
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தைலயரங்ேக -
தல்

தைலயரங்ேக -தல் dalaiyaraṅāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   தான் கற்ற கைலைய தன் ைற அைவேயாரக்் க் காட் தல்; to make one's first appearance on the stage 
as a performer.

     "தைலக்ேகா ெலய் த் தைலயரங்ேக " ( லப். 3: 161.);.

ம வ, அரங்ேகற்றம்

     [தைல + அரங்ேக -.]

தைலயரட்ைட

தைலயரடை்ட talaiyaraṭṭai, ெப. (n. )

   1. ெச க் டன் ண்ேபச் ப் ேப பவன்; To vain babbler.

   2.  ண்ேபச் ; vain babbling (ெச. அக.);

க. தெலகரெத

     [தைல + அரடை்ட → தைலயரடை்ட =  ண்ேபச்  ஒன்ைறேய லதனமாக உைடயவன். ெசயற்பா  
ஏ ன் , ெச க் டன் பதரெ்மா  பலபகன் , தைலபரடை்டக்காரன், தைலயரடை்ட த்தவன் 
எண்ட  ெதன்மாவட்டங்கனின் காணப்ப ம், வழக்கா ம்.]

தைலயைர

தைலயைர talaiyarai, ெப. (n.)

   வரி வைக (S.I.I.vi, 155);; a tax.

     [தைல + அைர = தைலயைர. ஊரி ன்ன ஒவ்ெவா வ க் ம், ஊரைவயார ் த்த வரி.]

தைலயல்

தைலயல் talaiyal, ெப. (n.)

   1. ெசாரிைக ( டா.);; pouring, raining.

   2. தைலப்ெபய்மைழ ( ங்.);; first rains.

   3. மைழெபய்  ைக ( வா.);; cessation of rain.

   4.  ப் னல் வர  (அகநி.);; freshet.

ம வ. தைலமைழ, தைலப்ெபயல்,  ப்ெபயல்.

     [தைல + ெபயல் - தைலப்ெபயல் → தைவயல் =  தன்மைழ,  த் றல்; அஃதாவ , நீண்ட 
இைடெவளிக் ப் ன்  ெபய் ம்,  தன்மைழ..]

தைலயலங்காரம்

தைலயலங்காரம் talaiyalaṅgāram, ெப. (n.)

   1. தைலைய அழ  ெசய்தல் (இ.வ.);; decoration of the head.

   2. ேதரக்்ெகா ஞ்  (ஞானா. 7: உைர.);; conical ornamental top of a car.

     "ெபாற்ேற ரி க்கத் தைலயலங்காரம் றப்பட்டேத" (தனிப்பா.  .  i, 146: 45);.

ம வ, தைலக்ேகாலம்

     [தைல + அவங்காரம்.]

தைலயவதாரம்ப
ண் -தல்

தைலயவதாரம்பண் -தல் dalaiyavadārambaṇṇudal,    12  ெச. ன்றா . (v.t.)

    க் டல்; to behead.

ம வ, தைலவாங் தல்.

     [தைல + அவதாரம் + பண் -.]
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தைலய

தைலய 1 dalaiyaḻidal,    1 ெச. . . (v.i.)

   அ ேயா  ெக தல், எசச் ன் ய தல், வைசெமா யால தல்; to be ruined utterly;

 to perish miserably, used in cursing.

ம வ.  ற் ம தல்,  ங்ெக தல்.

     [தல் → தைவ + அ  =  வ  ம தல்,  ற் ங்ெக தல்.]

 தைலய 2 talaiyaḻittal,    4 ெச ன்றா . (v. t.)

   1. அ ேயா ெக த்தல்; to ruin utterly.

     "தானவைர ெயன் ந் தைலய த்தான்" (இலக்.  . 646. உைர);.

   2. தைலைம ரத்்தல்; to destroy one's power.

     "ெசன்  தைலய க் ஞ் றப் ற் ெறன்ப" (ெதால். ெபா ள். 70);.

   ம வ ற் ங்ெக த்தல்; வ ம் ஒ த்தல் அைனத்ைத ம் அ த்தல்

     [தைல + அ -.]

தைலய க்

தைலய க் 1 talaiyaḻukku, ெப (n.)

தைல க்  ( ன்.); பாரக்்க;see talai-mulukku.

     [தைவ + அ க் .]

 தைலய க் 2 talaiyaḻukku, ெப. (n.)

    தல் மாத லக் ; the first monthly menstural blood of a female - Catamenia.

     [தைவ + அ க் .]

தைலயளி

தைலயளி1 talaiyaḷittal,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

   காத்தல்; to protect, save.

     "தாேனவந் ெதம்ைமத் தைலயளித் " ( வாச. 7:6.);.

   2. அ ேளா  ேநாக் தல்; to regard with grace.

     "நா தைல யளிக்  மளி கம்ேபால" ( றநா. 67);.

     [தல் → தைல + அளி-.]

 தைலயளி2 talaiyaḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வரிைசெசய்தல்; to give presents.

     "தைலய ளித்தான் றண்ணைட ந் தந் " ( . ெவ. 2, 12);.

     [தைல + அளி-.]

 தைலயளி3 talaiyaḷi, ெப. (n.)

   1.  கமலரந்்  இனிய ைக; kind speech.

     "யாவரக்் ந் தைலயளி ெசய்த ம்" ( றள், 390);.

   2.  ைற லா அன் ; idcallove.

     "ஆ நீங் ன டைலயளியா ய த வன்ேறா" (கந்த . இரணியன் . 2.);

   3. இரக்கங் காட் ைக;   அ ள்பா ப் ; grace.
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தைலயற்றநாள்

தைலயற்றநாள் talaiyaṟṟanāḷ, ெப. (n.)

   கைள ( னர் சம்);,  ள்  ( சாகம்);,  ற்ெகா ங்கால் ( ரட்டா ); என்ற ண் ன்கள் (ேசா ட ரக. 
40);; the stars, punarpūcam, visāgam, pūrattādi (ெச.அக.);.

     [தைல + அற்ற + நாள்.]

தைலயற்றாள்

 
 தைலயற்றாள் talaiyaṟṟāḷ, ெப. (n.)

   ைகம்ெபண் (நிகண் ); (தைலவைன ழந்தவள்);; widow, as one who has lost her husband (ெச.அக,);.

ம வ, அ தா , அ த

     [தைல + அற்றாள் + தைலயற்றாள்;

தைல = தைலவன் அல்ல  கணவன். கல்வாழ் ற்  தன்ைமயானவன் அற்றாள் = கணவைனத ்
றத்தவன்.]

தைலயைற

 
 தைலயைற talaiyaṟai, ெப. (n.)

   உடற் ைற (நிகண் );  ண்டம்; headless body (ெச.அக);.

     [தைல + அைற = அ பட்ட தைலைய ைடய ண்டம். தைல ல்லா டல்.]

தைலயன்

தைலயன்  talaiyaṉpu, ெப. (n.)

தைலயளி3 ( ந் . 7, உைர); பாரக்்க;see talail-y-alli3.

ம வ, ேபரன் , தைலயளி

     [உல் →  ல் → தல் → தைல தைல, + அல் +   = தைலயன் . ' ' பண், ெப., ெதா. ெப. ஈ . ஒ. ேநா: ெதல் 
+   = ெதன் , நல் +   = நன் . உள்ளம் ஒன் ப் ெபா த் வதன் ைளேவ அன் .] தைலயன் : 
எவ் ந் தம் ர ்ேபாெலண்ணி, எல்ேலாரிடத் ம் தல் அன்  ண்ெடா வேத தைலயன் ;

   எல்லாம் வல்ல ேபர ளாளன் இைறவன்;நில்லா லகத் ல், நிைலத்த கழ் ெபற ைழ ம், எல்லா 
மாந்தரக்் ம்,  தற்கண் ேவண்டற்பால ,  தலன்பாம், இத்தைலயன் ேபயா ம்.

இப்ெபா ப் பண் ாம் தைலயன்ேப, மன்பைத மாந்தரக்் ரிய அ ப்பைட அன்பா ம்.

இத ்தைலயன் ைடயாேர எல்லா ைடயார.்

அதனாற்றான் வள் வ ம், "அன் ைடயார ்எல்லாம் உைடயார"் என்றார.்

இத ்தைலயன்  தற்கண் ெதாடர் ைடயார ்மாட் த் ேதான் ப் ன்னரைனவரிடத் ஞ் ரக் ம் 
அ ள்ெவள்ளமாக மா ெமன்பார"் ேதவேநயர.்

அன்பகத் ல்லாத உ ரின் வாழ்க்ைகயால், பயன் ஏ ல்ைல.

அதனாற்றன் ெமா ஞா , தைலவன், தைல யரிடத்ேத இத் தைலயன் ,  தற்கண் ழ்க்  
ெமன் றார.் இ ேவ நாளைட ல், அ ளாக வள ெமன்பார.்

இல்வாழ்வாரிடத்  ழ்த்த இத் தைல யன்ேப, காலப்ேபாக் ல்,  ழ யரத்ம் மழைல ற் கைரந் , 
உற்றார,் உற னரிடத்ேத பற் ப்படரந்் , ெகா வ  மலரந்் ,  ந்ேதாம் க் காத் , இனியைவ 

த் றந்தாைரப்ேபணி, ந நின்ேறாங் , ஒ க்கத் ட ் றந் , ஒ யரந்் , 
ெதாடரப்ற்றாரிடத் ம் அ ளாகக் கனிந் , மாந்தரத்ைம வாழ் க் ன்ற .

இவ் ைவயகத்ைத வாழ்வாங்  வாழ் க்க வந்த தாேய, தைலயன் : இ ேவ அைனவ க் ம் 

தைலயா-தல்

தைலயா-தல் talaiyātal,    6 ெச. . . (v.i.)

   ெமன்ைமயாதல்; to become prominent.

     "தம ட ்டைலயாதல்" ( . ெவ. 3 6);.

     [தைல + ஆ-. மாந் ரைனவரிடத் ம், அன் ம், அ  ஞ க் ெகா ண் ெடா   , ேமன்ைம ைடத்தாதல், 
இ ேவ, தைலைமத்தன்ைமக்  ேவண்டப்ப ம் பண் க ள், தைலயாய பண்பா ம்.]
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தைலயா ேமா
ைன

தைலயா ேமாைன talaiyākumōṉai, ெப. (n.)

ெசய் ளின் ஒர ன் எல்லாச ் ரி ம், ேமாைனெய த்  ஒன் வரத் ெதா ப்ப  (காரிைக, ஒ . 6, 
உைர.);,

     [தைலயா  + ேமாைன.]

தைலயாெக ைக

தைலயாெக ைக dalaiyāgedugai, ெப, (n.)

    தற் ர ் ம் ஒன் வ ம் எ ைக (காரிைக. ஒ . 6, உைர);; rhyming of the initial foot in each line of a 
stanza (ெச.அக.);.

     [தைலயா  + எ ைக.]

தைலயாட்டம்

தைலயாட்டம் talaiyāṭṭam, ெப. (n.)

   1. தைல ந க்கம்; trembling of the head, as from palsy.

     "வந்த தைலயாட்டமன்  வந்த  பல்லாட்டம்" (அ ட்பா. நாமாவளி. 164);.

   2. ேபரசச்ம் (இ.வ.);; extreme fear.

   3. ெச க்  (இ.வ.);; arrogance.

   4.  ைரத ்தைலயணிவைக; plume of hair on a horse's head.

     " ஞ்சா ய வந்த தைலயாட்டத் ைன ம்" (க த். 96, உைர);.

   ெத. தலாயட்ட ;ம. தைலயாட்டம்

     [தைல + ஆட்டம்.]

தைலயாட்

 
 தைலயாட்  talaiyāṭṭi, ெப. (n.)

தைலயாட் ப்ெபாம்ைம (இ.வ.); பாரக்்க;see talai-y-atti-р-роmmаі.

     [தைல + ஆட் .]

தைலயாட் ப் 
ெபாம்ைம

 
 தைலயாட் ப் ெபாம்ைம talaiyāṭṭippommai, ெப. (n.)

   எதற் ம் இணங்  நடப்பவன் (இங்  மங் ம் தைலயைசத்தா ம் ெபாம்ைம);; lit.., a doll moving its head to 
and fro. a servile person.

நீ ெசால்வைதெயல்லாம்  ெசய்வதற்  நான் என்ன தைலயாட் ப் ெபாம்ைமயா? (உ.வ.);.

ம வ, தஞ்சா ரப்்ெபாம்ைம

ஆமாம்சா  ேபா பவன்.

     [தைல + ஆட்  + ெபாம்ைம = தைலயாட் ப் ெபாம்ைம. வண்ணத் தாள்கைள ஒட் ச ்ெசய்யப்ப ம 
மண் ெபாம்ைம. இப் ெபாம்ைம ன் அ த்தனம் எவ்வள  சாய்த்தா ம், நி ரந்்  ெகாள் ந் 

தன்ைம ல் வைளவாகச ்ெசய்யப்பட் க் ம் தஞ்சா ரப்் ப ல், இ  யாகச ்
ெசய்யப்ப வதால், "தஞ்சா ரத்் தைலயாட் ப் ெபாம்ைம" எனப்ெபயர ்ெபற்ற .

இப் ெபாம்ைம நிைலயாக நிற்கா .  இப் ெபாம்ைம ேபான்  நிைலயற்ற ணத்தன்.  எ ப்பார ்
ைகப் ைளைள ேபான் , அைனவர ்ேபச் க் ம், ெசயல்பாட் க் ம், ஆமாம்சா  
ேபா ந்தன்ைமயன். ெகாள்ைக ேலா அறத் ேலா, ஊட்ட ன்  வைளந்  ெகா ப்பவன்.]

தைலயாட் -தல்

தைலயாட் -தல் dalaiyāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   உடன்பாடை்ட எளி ல் ெதரி த்தல்; nod, (as a gesture that he should agree to any proposal without thinking it 
over.);

தன்ன  இல்லாதவன் யார ்ெசான்னா ம் தைலயாட் வான் (உ.வ.);.

     [தைல + ஆட் -.]
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தைலயா

தைலயா  talaiyāṭi, ெப. (n.)

   1. பைன மரத் ன் னிப்பாகம் (யாழ்ப்.);; top most part of the trunk of a trec, commonly of a palm, as unit for use.

   2. ஒ  ெசய் ளின் ற்ப  (ஈ , 7. 5 : 10);; latter half of a stanza.

   3.  மணமான ன் வ ம் ஆ ப்பண் ைக; the first aidi month after marriage in which the bridegroom will 
receive gifts from father-in-law.

   4. கடகத் (ஆ த்);  ங்களின் தல் நாள் –  நாள்; the first day of the Tamiladimonth a festival (சா. அக.);.

ம வ,  தலா

     [தைல + ஆ .]

தைலயாைட

தைலயாைட talaiyāṭai, ெப. (n.)

   க ம்  த யவற் ன் னிப்பாகம் ேதாைக; top portion of the stem of plants, like sugar - canes, etc.,

     "எட் க் கண்ணான க ம் ேல ேவரப்்பற் ந் தைலயாைட ங் க ந்தால்" (ரஹஸ்ய. 822);

     [தைல + ஆைட = தைலயாைட, க ம் , ேசாளம், கம்  தலான ப ரக்னிைடத்

ேதான் ம் னித்தாள் ப  அல்ல  தல் த் தாள் தைலயாைட.]

தைலயாண்

தைலயாண்  talaiyāṇṭu, ெப. (n.)

   1.  தலாமாண்  நிைன  நாள்; first anniversary of a deceased person.

   2.  ந் ய ஆண் ; previous year, as dist.fr. tannându.

ம வ,  தலாண்

     [தைல + ஆண் .]

தைலயாப்

தைலயாப்  talaiyāppu, ெப. (n.)

   வ  ேசாற் ன் ேமற் பரந் ள்ள கஞ் யாைட; thin layer of crust formed over boiled rice gruel.

     "தைலயாப் ப் பரத்தைல ைடய அ ைல" (ெப ம்பாண். 476 உைர.);.

ம வ, கஞ் ேய

     [தைல + அப்  = தைலயாப்   (அப்  = நீர.்]

ேசாற் நீைர வ தெ்த க் ங்கால், அந்நீற் ன் ேமற்படரந்்த ஆைட ேபான்ற ெமல் ய கஞ் ேய , 
'தைலயாப் ' எனப்ப ம்.

தைலயாய்சச்ல்

 
 தைலயாய்சச்ல் talaiyāyccal, ெப. (n.)

    ன்ன  (யாழ்ப்.);; first process, first time, front part.

     [தைல + ஆம்ய்சச்ல், ஒ கா. பாய்சச்ல்  → ஆய்சச்ல்.]

தைலயாய

 
 தைலயாய talaiyāya, ெப. .எ. (adj.)

    தன்ைம வாய்ந்த கச் றந்த; forcmost, principal.

இவர ்உல ன் தைலயாய அ யல் வல் நர ்(உ.வ.);.

ஊழல்கைள ெவளிப்ப த் ய ல், இந்தத் தாளிைகக்  தைலயாய பங்  உண்  (உ.வ.);
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தைலயாயார்

தைலயாயார ்talaiyāyār, ெப. (n.)

   ெபரிேயார;் persons of the first rank, eminent persons.

     "கல்லாக் க ப்பர ்தைலயாயார"் (நால , 36, 6);.

ம வ, ேமேலார.்

     [தைல + ஆயவர ்= தைலயாயவர ்→ தைலயாயார ்அைனத் ப் பண் ம்,  தன்ைமயாகத் க ஞ் 
சான்ேறார.்]

தைலயாரி

தைலயாரி1 talaiyāri, ெப (n.)

   ஊரக்் காவற்காரர ்(G. D. I. 208);; village - watchman.one of the menial servants of a village administration, whose duty 
includes giving information of offences, guiding travellers etc., (ெச.அக.);.

ெத, க. தலாரி, ம. தலயாளி.

ம வ, ேமேலார்

     [தைலைம + ஆர ்= தைலைமயார ்→ தைலயார ்→ தைலயாரி தைலயாரி : ஊரைவயாரால் 
பணியமரத்்தஞ் ெசய்யப்பட்ட ஊரக்் காவலன்.]

 தைலயாரி2 talaiyāri, ெப. (n.)

   பம்பர ைளயாட்  வைக ெளான் ; a kind of top-play.

     [தைல + ஆரி → தைலயாரி. ஆரி → ஆரித்தல் = ஆட் தல்தைவ ல் க  ற்  ஆட் ம் வர ்
ைளயாட்  (ெச.ப. . 20);.]

தைலயாரிக்கம்

தைலயாரிக்கம் talaiyārikkam, ெப. (n.)

   தைலயாரிக் காவ க் ச ்ெச த் ம் வரி (1. M. TJ. I3I2);; watchman's dues.

     [தைல + ஆரிக்கம், ஊரக்்காவல் ெசம்ேவார;் அவர ்ெச த் ம் வரி.]

தைலயாரிப்

தைலயாரிப்  talaiyārippu, ெப. (n.)

   1. கட் ய கல் ப் ; consolidated common-salt.

   2. உப்  மணி; beads obtained by consolidated salt.

தைலயாலங்கா

 
 தைலயாலங்கா  talaiyālaṅgāṭu, ெப. (n.)

தைலயாலங்கானம் பாரக்்க;see talai -y- alanganam (ெச.அக.);.

     [தைல + ஆலங்கா .]

தைலயாலங்கான
ம்

தைலயாலங்கானம் talaiyālaṅgāṉam, ெப. (n.)

   ேசாணாட் ல் பாண் யன் ெந ஞ்ெச யன் ேபார் ரிந்  ெவற்  ெகாண்ட ஓர ்ஊர;் a place in Tañjore 
district, where the Pandyan king Nedun-Seliyan won a great Victroy.

     "த ழ்தைல மயங் ய தைலயாலங் கானத் " ( றநா. 19: 2.);.

   ம வ. ஆலங்கானம்;தைலயாலங்கா  (அ தா.  ந்); ஆலங்கா

     [தைல + ஆலங்கானம் = தைலயாலங் கானம். ஆரியப்ப்பைட கடந்த ெந ஞ்ெச யன், 
இ ெப ேவந்தைர ம், ஐம்ெப ேவனிைர ம், ெபா ெவன்ற ஊர.்]

தைலயா

 
 தைலயா  talaiyāṟu, ெப. (n.)

   ஆற் ன் ேதாற் வாய் ( ன்.);; source of a river.

     [தைல + ஆ  = ஆற் ன் றப் டம்.]
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தைலயானட-த்தல்

தைலயானட-த்தல் talaiyāṉaḍattal,    3 ெச.  (v.i.)

   1. ெச க் தல்; to be reckless, haughty.

   2. ெப யற்  ெசய்தல்; to put forth great efforts.

   3.   ஈ பாட் ன் பணி ெசய்தல் (இ.வ.);; to render service whole heartedly (ெச.அக.);.

     [தைல + ஆல் + நட-, ஆல் =  ன்றாம் ேவற் ைம உ .]

தைல

தைல  talaiyiḍi, ெப. (n.)

   தைலவ ; Headache.

     "ெபான் ணி கழற்கான்ைமந்தன் றைல  ெபா ந் ப்பட்டான்" (உபேதசகா.  வத் ேரா. 476);.

ம வ, மண்ைட  தைலக் த் , தைலேநா

     [தைல + இ , (இ  =  த்  ேநா .]

தைல ப்

 
 தைல ப்  talaiyiḍippu, ெப. (n.)

தைல  பாரக்்க;see talai-idi (சா.அக.);.

     [தைல + இ ப் .]

தைல

தைல 1 dalaiyiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1.  ைழதல்; to engage, venture, enter.

     "தைல ட்  வா யல் சாக் யர"் (அரிசமய. பா .);;

   2. ேதைவ ல்லாமல்,  றரெ்சய ல் தல்; to meddle, interfere in other's affairs.

     [தைல + இ -.]

 தைல 2 dalaiyiḍudal,    19 ெச ன்றா . (v.t.)

    ட் தல்; to add, superimpose.

     " ன்  தைல ட்ட ப்பத் ற் ெற த் ன்" (ெதால். எ த். 103);.

ம வ,  க்  ைழத்தல்

     [தைல + இ -.]

தைல ல்லாசே்சவ
கன்

தைல ல்லாசே்சவகன் talaiyillāccēvagaṉ, ெப. (n.)

   1. நண்  (யாழ். அக.);; crab.

   2. தைல ல்லாத ேவைலயாள்; lit, headless servant (ெச.அக.);.

     [தைல + இல்லா + ேசவகன்.]

தைல ல் -தல்

தைல ல் -தல் dalaiyilviḍidal,    2 ெச.  ன்றா , (v.t.)

    றரெ்பா ப்  தன்ேமல் ழல்; toll to one's lot.

எ ரப்ாரா  தந்ைத இறந்ததால் ம்பத்ைத நி வ க் ம் ெபா ப்  அவன் தைல ல் ந்த  
(உ.வ.);.

     [தைல ல் +  .  றர ்ஆற்ற ேவண்  பணி, நி வ க் ம் ெபா ப்  தலானைவ, அவர ்
எ ரப்ாராதவா  அவரிடம் வந்  ேசரத்ல்.]

தைல ல் -தல்

தைல ல் -தல் dalaiyilviḻudal,    2 ெச. . . (v.i.)

தைல ல் -தல் பாரக்்க:see talai-y- il-vidi-.

     [தைல + இல் +  -.]
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தைல ல -த்தல்

தைல ல -த்தல் talaiyilaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஒ வன  தைலையத் ெதாட்  ஆைண தல்; to swear, take an oath, as by striking on the head of a person.

   2. ேநரை்மயற்ற ெசயர ்ெசய்தல்; to do injustice, as in offering an absurdly low price.

     [தைலம ல் + அ -.]

தைல லாக்

 
 தைல லாக்  talaiyilākkuruvi, ெப. (n.)

    வைக ( ங்.);; sparrow, Hirundinidae (ெச.அக.);.

ம வ மைழக் ல்,  க்கனாங்

     [தைல + இலா +  .]

தைல லாவாணி

 
 தைல லாவாணி talaiyilāvāṇi, ெப. (n.)

   ஆணி வைக (C.E.M.);; broad nail.

     [தைல + இலா + ஆணி = ேமல் கப் ல்லாத ஆணி.]

தைல ெல த்

 
 தைல ெல த்  talaiyileḻuttu, ெப. (n.)

தைலெய த்  பாரக்்க;see talai-y-eluttu (ெச. அக.);.

     [தைல ல் + எ த் .]

தைல ெல -
தல்

தைல ெல -தல் dalaiyileḻududal,    5 ெச . (v.i.)

    யைமத்தல்; to predetermine one's fate or destiny, as writing on one's head (ெச.அக.);.

     [தைல ல் + எ -.]

தைல ற்கட் -தல்

தைல ற்கட் -தல் dalaiyiṟkaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   ஒ வைன ஒன்றற் ப் ெபா ப்பாக் தல்; to impose a responsibility upon another, as the care of a child, payment 
for goods, etc.

கரெ்பா ள் அங்கா க் ச ்ெசல் ம் ேவைலைய யார ்தைல ல் கட்டலாம் என்  எண் றாயா? 
(உ.வ.);.

இரண்  ள்ைளகைள ம் என் தைல ல் கட் ட் த் ைரப்படத் ற் ச ்ெசன்  ட்டாரக்ள் (இ.வ.);.

நீ சற்  ஏமாந்தால் கைடக்காரன் அ கல் தக்காளிைய உன் தைல ல் கட் வான் (உ.வ);.

     [தைவ ல் + கட் -.]

தைல ற்ேபா -
தல்

தைல ற்ேபா -தல் dalaiyiṟpōṭudal,    19 ெச ன்றா . (v.t.)

   1. உ யாக் தல்; to make responsible as putting on one's head.

   2. ப  மத் ல்; to impute blame, accuse (ெச.அக.);,

     [தைவ ல் + ேபா -.]
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தைல றக்கம்

தைல றக்கம் talaiyiṟakkam, ெப.  (n.)

   1. (தைலசாய்ைக); சா ; grief, chagrin, as hanging down one's head.

   2. தைல நா ைக; looseness of the head.

நாணத்தால ெவட்  தைலசாய்ைக.

     [தைவ + இறக்கம். (இறக்கம் = இறப் );. (ஒ கா உறக்கம் → இறக்கம்.]

     "உறங் வ  ேபா ம் சாக்கா " ( றன், 339);.

 தைல றக்கம்2 talaiyiṟakkam, ெப. (n.)

   சா க் ண்டான அ ; head hangs down a death symptom.

ம வ. சாக் , தைல ட்டல்.

     [தைல + இறங்  → தைல றங்  → தைலம றக்கம் (இறக்கம் = சா );.]

தைல

தைல 1 talaiyīṭu, ெப. (n.)

   1. தைல ைக; engaging, undertaking.

உங்கள் ெசயற்பா  பற் , அவர ்ெதரி த்த க த்ைதத் தைல  என்  க த ேவண்டாம் (உ.வ.);.

   ெதா லாளரக்ள் தங்கள் சம்பளத்ைத ெசய்ய, அர ன் தைல டை்டக் ேகாரினர ்(இ.வ.);; first 
quality, highest grade.

தைல ட்  நிலம் (உ.வ.);.

     [தைல + இ  → ஈ .]

 தைல 2 talaiyīṭu, ெப. (n.)

   1. தைலப் ந் ; that which is nearest or first.

     "ஆற்றங்கைர ல் தைல ட் க் ெகால்ைல ல்" (S.I.I. vii, 18);.

   2.  த ற்  (இ.வ.);; first delivery or yeaning first crop.

   3.  வரின் அழ க ; coping (ெச. அக);.

     [தைல + ஈ .]

தைல ண் -தல்

தைல ண் -தல் dalaiyīṇṭudal,    12 ெச. . . (v.i.)

   ஒன் தல்; to assemble, gather.

     "மா  ஞாலத்தர  தைல ண் ம்" (மணிேம. 1: 25); (ெச.அக.);.

     [தைவ + ஈண் -. (ஈண் -தல் =  தல்.]

தைல ற்

தைல ற்  talaiyīṟṟu,    1.  த ைக; first calving, yeaning.

   2.  தற்கன் ; firstling of cattle.

ம. தல ற்

ம வ,  த த்

     [தைல + ஈத்  → ஈற்  (ஒ. ேநா. காத்  → காற் . மாத்  → மாற்  (ஈற்  = ஈ ைக.]

தைல ற் க்கடாரி

 
 தைல ற் க்கடாரி talaiyīṟṟukkaṭāri, ெப. (n.)

    த ல் ஈன்ற ெபண்கன் ; firstborn female calf (சா. அக.);.

ம வ தல த் க்கடாரி

     [தைல ற்  + கடாரி. (கடாரி = ஆ ன் ெபண் கன் .]
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தைல ற் ப்ப

 
 தைல ற் ப்ப  talaiyīṟṟuppasu, ெப. (n.)

    தன் தற் கன் ன்ற ப ; cow that has calved but once (ெச. அக.);.

     [தைல + அத்  → ஈற்  + ப .]

தைல ைடத் க்
ெகாள் -தல்

தைல ைடத் க்ெகாள் -தல் dalaiyuḍaiddukkoḷḷudal,    13 ெச. . . (v.i.)

   ெப ம் யற்  எ த்தல்; to take great trouble, as breaking the head over a work.

     [தைல + உைடத்  + ெகாள்-.]

தைல ைடப்

தைல ைடப்  talaiyuḍaippu, ெப. (n.)

   1. அல்லல் க்க ேவைல; troublcsome, intricate work.

   2. தைல  பாரக்்க;see talai-y-idi.

ம வ,  க் ம க்  ேவைல

     [தைல + உைடப்  = தைல ைடப்  ெமன்ேம ம் ெதால்ைல த ந் தன்ைம ள்ள ெதளிவற்ற ேவைல.]

தைல ண்டம்

 
 தைல ண்டம் talaiyuṇṭam, ெப, (n. )

   தைலசச்வ் ; membrane of the head (ெச. அக.);.

தைல தயம்

 
 தைல தயம் dalaiyudayam, ெப. (n.)

   ேப  காலத் ல், தைல ெவளிப்ப ைக; presentation of head in delivery.

தைல ர்ெநல்

 
 தைல ரெ்நல் dalaiyudirnel, ெப. (n.)

   ெப ம்பான்ைம ம் ைதக் ப் பயன் ப வ ம்,  தல ப் ல் எ க்கப்ப வ மான ெநல்i (நாஞ்.);; the 
paddy collected at the first threshing and used generally as seed.,

ம வ,  ைதெநல், தைலய ெநல்

     [தைவ + உ ர ்+ ெநல் = தைல ரெ்தல், நன்  ற் த் ரண் ,  ரத்்த ெநல்மணி 
தவ ப் ேலேய ெதரி  எ க்கப்பட்ட ேநரத்் யான ைதெநல்.]

தைல ட்டல்

 
 தைல ட்டல் talaiyuruṭṭal, ெப. (n.)

   தைலைய உ ட் க்ெகாண்ேட த்தல், சா ன் அ ; rolling of the head of a patient restlessly, while in bed 
which is considered as a symptom of death.

தைல லாஞ்சல்

தைல லாஞ்சல் talaiyulāñjal, ெப. (n.)

   1. தைலந க்கம்; involuntary trembling of the head.

   2. தைல த்தல்; reeling of the head.

தைல வா

தைல வா talaiyuvā, ெப. (n.)

   கா வா; the new moon.

     "தைல வா ற் ெசய்ேயா னா ெறழ" ( தான. எசச். 38);.

     [தைல + உவா.]
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தைலெய

தைலெய 1 talaiyeḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. தைலநி ரத்ல்; to stand with head erect, as in pride.

     "ேதவெர ர ்தைலெய த்  யாைமச ்சைமப்பேத" (கம்பரா.  ரப்்பன. 101);.

   2.  கழ் ெப தல்; to become eminent, celebrated, distinguished.

     "வானவர ்தைலெய த் லர"் (கம்பரா.  ம்பக. 338);.

   3. ெப தல்; become prosperous.

     "ம ெந  தைல ெய க்கேவ" (க ங். 251);.

   4. ேதான் தல்; to sprout, come into being.

ெச  தைலெய க் ற ேபாேத (உ.வ.);.

   5. இழந்த நிைலையத் ம்ப வைடதல்; to recover, as a lost position.

     "வானவரே்கான் றைலெய க்க" (கம்பரா. இந் ர . 63);.

     [தைல + எ .]

 தைலெய 2 talaiyeḍuttal,    4 ெச ன்றா  (v.t.)

   நீக் தல்; to remove.

     "தாழ்த  னபந் தைலெய த்தா ெயன" (மணிேம. 22: 103);.

ெத. தலெயட்

தைலெய ப்

தைலெய ப்  talaiyeḍuppu, ெப. (n.)

   1. தைல நி ரச்் ; holding the head erect.

   2. ெச க் ; pride, arrogance.

     "அவட்ேக  தைலெய ப்ேப" ( மர.  ர.   வகா . இரட.் 114);.

   3. தக்கப வ ெமய் , ஒ  ைற ல் நிைல ைக; growing up and establishing oneself in life, as a youth.

   4. ேமன்ைம; loftiness, prominence, distinction.

   5. தாழ்நிைல னின்  ேமம்ப ைக; improvement in circumstances, recovery from adversity.

     [தைல + எ ப் -, இசெ்சால் நி ரத்ற் க த் னின்  ைளத்த . ஒ வன் ெதா ற் ைற ேலா, 
அல்ல  தாம் ெதரி  ெசய்த ேவ  ைற ேலா, ஆழங்காற் பட்  வளரந்் , தன்னிகரற்ற 
தனிச் றப் டன் ேமம்ப தைலக் த்த ெதனலாம்.]

தைலெய ம்

 
 தைலெய ம்  talaiyelumbu, ெப. (n.)

   மண்ைடெய ம் ; cranial bone.

     [தைவ + எ ம் .]
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தைலெய த்

தைலெய த் 1 talaiyeḻuttu, ெப. (n.)

   1. மண்ைடேயா  இைண ம் ப ல் ெதரி ம் வைள க்ேகா ; the curved line in the joints of parts of skull.

     "தன றைலெய த்ேத ெயன்ன" ( ர ங். அக்கமா.  உற் 35);.

   2.  ன் கப்  ( ன்.);; heading or title of a book.

     [தைல + எ த்  மண்ைடேயாட் ன் இைணப் க்ேகா , ெபா ள் ரிய  எ த்ைதப்ேபான்  
ேதான் வதால், தைவெய த்  எனப்பட்ட .  நாைள நடக்கப்ேபாவைத யா ம் அ ந்   ெகாள்ள 

யாத்  க ன், இதைனத ்தைலெம த்  என்  அைழக்கலா னர.்]

 தைலெய த் 2 talaiyeḻuttu, ெப. ( n.)

   வாழ்க்ைகைய அைமப்பதாகக் க தப்ப ம் ;   ஊழாற்றல்;    லக்க இயலாத : 
மாற்ற யா அைம ; fate destiny.

இப்ேப  ெபற ேவண் ம் என்  என் தைலெய த்  இ ந்தால் அைத யார ்மாற்ற ம்? இப்ப  
அைலய ேவண் ம் என்  என் தைலெய த்  இ ந்தால் அைத மாற் வார ்யார?்

     [தைல + எ த் .]

 தைலெய த் 3 talaiyeḻuttu, ெப. (n.)

   உ ெர த்  (ேபரகத். 8, உைர);; vowels, as the primary letters.

     [தைல + எ த்  = ெமா ன் தெல த் .]

தைலேய தண்டம்

தைலேய தண்டம் dalaiyēṟudaṇṭam, ெப. (n.)

   1. ெபா க்கக் டாத தண்டைன; lunbearable punishment.

   2.  ன்பப்ப த்  வாங் ம் ேவைல;   கட்டாயமாகச ்ெசய்ய க் ம் பணி; heavy labour, compulsory service.

   3.  க்க ன்பம்; excessive trouble.

     [தைல + ஏ  + தண்டம்.]

தைலையத்தட -
தல்

தைலையத்தட -தல் dalaiyaiddaḍavudal,    4 ெச . (v.i.)

தைலெகா - பாரக்்க;see talai-k-kodu-.

     [தைலைய + ெகா -.]

 தைலையத்தட -தல் dalaiyaiddaḍavudal,    5 ெச ன்றா . (v.t.)

   ஏமாற் ப் ெபா ைளப் ெபற் க்ெகாள் தல் (ஒ வன  தைலையத் தட தல் (இ.வ.);; lit., to stroke one's 
head. to cheat a person out of his money;

ேகளிக்ைக க் ச ்ெசல்ல யார ்தைலையத் தட வ ? (உ.வ.);.  ைரப்படம் ெசல்ல யார ்
தைலையத் தடவலாம்? (இ.வ.);.

ம வ ஏமாற் தல், தைல ல் ளகாயைரத்தல்

     [தைலைய + தட -.]

தைலையவாங் -
தல்

தைலையவாங் -தல் dalaiyaivāṅgudal,    5 ெச . (v.i.)

   1. தைலையெவட் தல் ேபான்ற க ந்தண்டைன த தல்; cause heads to rol.

   2.  ய ற்றத் ற்  எ ரப்ாராவண்ணம் ெப ந்தண்டைன த தல்; in a context where one is convinced 
that a severe punishment cannot be given to a small crime.

நான் உன்ைன அ த்ததாகச ்ெசான்னால் உன் அப்பா என் தைலைய வாங் வாரா? (உ.வ.);

     [தைல + ஐ + வாங் -.]
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தைலெயா த
ல்

தைலெயா தல் dalaiyoḍumuḍidal, ெப. (n.)

   ேபாரக்்களத் ல் மாண்ட கணவன  ெவட் ண்ட தைலையப் த் க்ெகாண் , இறந் பட்ட 
மைன ையப் பற் க் ம் றத் ைற ( .ெவ. 4,13);;     [தைலெயா  +  தல்.]

தைலேயாட் செ்ச
யநீர்

 
 தைலேயாட் செ்சயநீர ்talaiyōṭṭucceyanīr, ெப. (n.)

   அண்டசெ்சயநீர;் a strong alkaline liquid prepared from the human skull.

தைலேயாட் ப்
ெபா த்

 
 தைலேயாட் ப்ெபா த்  talaiyōṭṭupporuttu, ெப. (n.)

   தைலேயா கைள ஒன்றாகச ்ேசரக்் ம் ெபா த் கள்; seams or joints which unit the bones of the skull.

தைலேயா

தைலேயா  talaiyōṭu, ெப. (n.)

மண்ைடேயா ,

 skull.

     "ஊன் கமார ்தைலேயாட் ண்" ( வ். ெபரிய . 3, 4:2);.

ம வ, மண்ைடேயா .

ம. தலேயா ,

     [தைல + ஒ .]

தைலேயாணம்

 
 தைலேயாணம் talaiyōṇam, ெப. (n.)

    மணத் ற் ப் ன் வ ம் தல்ஒணம் பண் ைக (நாஞ்);; the first onam celebration after one's marriage.

ம வ,  தல் ஒனம்

     [தைவ + ஒனம்.]

தைலவட்டம்

 
 தைலவட்டம் talaivaṭṭam, ெப. (n.)

   ெநற்க ர ் ட த்த ல் தற் ற்  (நாஞ்.);; the first round in threshing grain.

ம வ,  தல் வட்டம்

     [தைல + வட்டம்.]

தைலவ

 
 தைலவ  talaivaḍi, ெப. (n.)

   சாராயச ்சத்  ( ைவ);; alcohol.

     [தைவ + வ .]
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தைலவணங்

தைலவணங் 1 dalaivaṇaṅgudal,    5 ெச ன்றா . (v.t.)

   உரிய ைற ல் ம த்  வணங் தல்; to do homage, to bow the head.

ேதரத் ல் மக்கள் வழங் ய ரப்் ற்  நாங்கள் தைல வணங் ேறாம் (இக்.வ.);.

 தைலவணங் 2 dalaivaṇaṅgudal,    7 ெச. . . (v.i.)

   ப ரின் தைல வைளதல்; to incline, bend down, as grain in the field.

ெநல்மணி ற் த் தைல வணங் தல் அ  சான்ற ெபரிேயாரத்ம் பணிைவெயாத்  இ ந்த  (உ.வ.);

     [தைல + வணங் -.]

தைலவர்

தைலவர ்talaivar, ெப. (n.)

   1. அணி, கட்  த யவற் ன் ெசயற்பா , ேபாக் , நி வாகம் ஆ யவற் ற் க் கரணியமாக 
ந் , அைனவைர ம் நன் ைற ல் வ நடத் ச ்ெசல்பவர;் leader, head of an organization, party, etc.

ெதா ற்சங்கத் தைலவர்

   2. வய ல் த்தவராக ம், ெபா ளடீ் வ ல் வல்லவராக ம் இ ந் ,  ம்பத்ைதத் 
தன்ேமற்பாரை்வ ல், கட் க்காக் ம் தைலவர;் head of a family.

   3.  ட்டம் மணம் தலானவற்ைற, தைலைமதாங்  நடத் த் த பவர;் one who presides over a 
meeting, council, etc.

     [தல் → தைல + வ் + அர ்– தைலவர.் 'அர'்

மரியாைத த்த ஈ . 'வ்' சாரிைய (ஒ.ேநா.); இயக் நர,் கணவர ்நடத் நர,் ஓட் நர.்]

தைலவரம்

தைலவரம்  talaivarambu, ெப. (n.)

   ேமலான எல்ைல ெபா ; acme, highest point.

     " ன்ெப ைமக் த் தைலவரம்பா ய ெப ைம" (நீலேக . 180: உைர.);.

     [தைல + வரம் .]

தைலவரி

தைலவரி talaivari, ெப. (n.)

   1. ேமல்வரிச ்சட்டம்; set line, as in a copy-book.

   2. ஆள் வரி; poll-tax.

ம. தலவரி

ம வ, தைலக்கட் வரி

     [தைல + வரி = தைலவரி. ஒவ்ெவா  தைலக் ம் இடப்பட்ட வரி.]

தைலவரிைச

தைலவரிைச talaivarisai, ெப. (n.)

   உயரந்்த பரிச; magnificent gift.

     "காலன் ெகா த்த க்க தைலவரிைசயால்" ( லப். 15:2: உைர.);.

ம வ,  தற்பரி ,  தல்மரியாைத

     [தைல + வரிைச =  தற்றரமான பரி .]

தைலவைர

 
 தைலவைர talaivarai, ெப. (n.)

   தைர ைன ( ன்.);; headland, cape, promontory.

ம வ, தைரக்ேகா

     [தைல + வைர.]
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தைலவ

தைலவ 1 talaivali, ெப. (n.)

   1. தைலேநா ; head-ache, Cephalalgis.

     "தைலவ  ம த்  காமாைல" ( ப் . 15:3);.

   2.  கத் ள்ள நரம் ேநா ; facial neuralgia, Myalgia.

   3. ெதாந்தர ; painful task or labour.

தைலவ யான காரியம் (உ.வ.);

   4. ெதாந்தர  த ற ஆள்; a person who action cause hcadachc.

அவன் ஒ  தைலவ யா க் றான்

     [தைல + வ .]

 தைலவ 1 talaivali, ெப. (n.)

   நீக் வதற்  வ  இல்லாத ன்பம் த ம் ெதால்ைல; painful task.

ரட் யாளர ்அர ற் ப் ெப ந் தைல வ யாய் உள்ளனர ்(உ.வ.);

     [தைல + வ , எஞ்ஞான் ம், எவ் வ ம்,  ரக்்க யலாத ெதால்ைல த ம்,  ன்பத்தாேலற்ப த் 
தைலவ .]

தைலவ த்தான்

தைலவ த்தான் talaivalittāṉ, ெப (n.)

   தைலைமயானவன்; pre-eminent, superior person, as one poweful in leadership.

     "ேதவரக்ளில் தைலவ த்தானா க் ற" (ஈ . 8. 4:9);.

ம வ. ேமன்ைமயாளன், ேமேலான்.

     [தைல + வ த்தான்.]

தைலவ ேபாக்

தைலவ ேபாக்  talaivalipōkki, ெப. (n.)

   1.  ச் க் ழங் ; orange root.

   2. மான் மணத்  (கத் ரி); மஞ்சள்; musk turmeric.

     [தைலவ  + ேபாக் .]

தைலவ ம ந்

 
 தைலவ ம ந்  talaivalimarundu, ெப. (n.)

   தைலவ ையப் ேபாக் ம்ெபா ட்  பயன்ப த்தப்ப ம் ம ந் ; that which is acting remedically on the head 
any medicine for head-achc.

ம வ, தைலவ த் ைத லம், தைலவ ச ் ரணம், தைலவ ப்

     [தைலவ  + ம த் .]
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தைலவ

தைலவ 1 dalaivaḻidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   நிரம் வ தல்; to overflow.

தைலவ ந்த  (உ.வ.);.

ம வ, ெபாங் வ தல்.

     [தைல + வ -.]

 தைலவ 2 talaivaḻittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. தைலம த்தல் (இ.வ.);; to shave one's head.

   2.  கத்தல் அளைவகளில்,  ம்  வைர ைமயாக அளக்காமல்,  ளிம்  வைர மட்டமாகத்தட்  
அளத்தல்; to strike off the excess of grain at the top of measure, in measuring.

தைலவ த்  ஒ ப  அரி  ெகா த்தான் (உ.வ.);.

ம வ, ெமாடை்டய த்தல், ெமாடை்டயாய் அளத்தல்

     [தைல + வ -.]

தைலவ க்

தைலவ க் 1 talaivaḻukku, ெப. (n.)

தைலவ க்ைக பாரக்்க;see talai-valukkai.

     [தைல + வ க் .]

 தைலவ க் 2 talaivaḻukku, ெப. (n.)

தைலய க்  பாரக்்க;see talai-y-alukku.

     [தைல + வ க் .]

தைலவ க்ைக

 
 தைலவ க்ைக talaivaḻukkai, ெப. (n.)

   தைலைய வ க்ைகயாகச ்ெசய் ம் ேநாய் வைக; baldness, Alopecia.

ம வ. தைலப் ெவட் ,  ச் க

     [தைல + வ க்ைக.]

தைலவள்ளல்கள்

 
 தைலவள்ளல்கள் talaivaḷḷalkaḷ, ெப. (n.)

வைரயா  வழங் ய தேல  வள்ளல்கள்:

 munificent patrons of the first order (ெச. அக.);.

ம வ, தைலேய  வள்ளல்கள்.

     [தைல + வள்ளல்கள், வைரயா  ெகா ப் ேபாரா ய ெசம் யன், காரி,  ராடன், நி  ந் மாரி 
சக்ரன், நளன் ஆ ய ஏ  வள்ளல்கள்.]

தைலவளர-்த்தல்

தைலவளர-்த்தல் talaivaḷarttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ேநான்  த யவற் ல், தைல  வளரத்்தல்; to let the hair grow as required ceremonially.

     [தைல + வளர-்.]

தைலவறட்

 
 தைலவறட்  talaivaṟaṭci, ெப. (n.)

    ட் னால் ஏற்ப ம் தைலவறட் ; dryness in the head due to excess of constitutional heat.
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தைலவைற

 
 தைலவைற talaivaṟai, ெப. (n.)

தைலவைர ( ன்.);;see talai-varai.

     [தைல + வைற.]

தைலவன்

தைலவன் talaivaṉ, ெப. (n.)

   1.  தல்வன்; chief, headman, lord.

     "க லாய ெமன் ம் மைலத ்தைலவா" ( வாச. 6: 40);.

   2. அரசன் ( ங்.);; king, ruler, governor.

   3. கணவன் ( டா.);; husband.

   4. ஆ ரியர ்( ங்.);; preceptor.

   5. அண்ணன் ( வா.);; elder brother.

   6.  றந்ேதான்; great person.

     "த ம தல்வன் றைலவன்" ( லப். 10: 178);.

   7. கட ள்; God.

     "தைலவன் காக் ம்" (மணி. 21, 63);.

   8. அகப் ெபா ட் ழவன்; hero of a lowe-pocm.

தைலவ ம் தைல ம் சந் க் ம் இடம். காப் யத் தைலவன் (இலக்.வ.);.

     "தைலவைன இல் டத்ேத வரக்காணி ம்" (ெதால். ெபா ள். 115.உைர.);.

   9. கைதத்தைலவன்; hcro of a story.

     "தன்ேனரில்லாத ்தைலவைன ைடத்தாய்" (தண் . 7);.

ம. தலவன்.

தைலவா-தல் 
(தைலவ தல்)

தைலவா-தல் (தைலவ தல்) dalaivādaldalaivarudal,    18 ெச. . . (v.i.)

   1. ேதான் தல்; to happen, be fall.

     "தைலவ ம் மநிைல" (ெதால். ெபா ள.39);.

   2.  யாக ேநரத்ல்; to increase.

     "அ  தைலவரி ம்" (ெதால். ெபா ள்:  115);.

   3. எ ரக்் மா  ன்வ தல்; to advance for an attack.

     "தைலவந்த ேபார ்தாங் ந் தன்ைமய ந் " ( றள், 767);.

   4. ேமன்ைமயாதல்,

 to be lofty, eminent.

     "தைலவ ம் ெபா ைளத் தக்காங் ணரத்் " ( .ெவ. 10: காஞ் . 5: ெகா );.

     [தைல + வா-, (வ -,);.]

தைலவாங்

தைலவாங்  talaivāṅgi, ெப. (n.)

   1.  க் ப் ேபா ேவான்; hangman.

   2. ேக  ைள ப்பவன்; villain (இ.வ.);.

     [தைல + வாங் .]
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தைலவாங்

தைலவாங் 1 dalaivāṅgudal,    5 ெச ன்றா . (v.t.)

   தைலைய ெவட் தல்; to behead.

     [தைல + வாங் -.]

 தைலவாங் 2 dalaivāṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

தைலம ரவ்ாங் -தல் (இ.வ.); பாரக்்க;see talai-mayir-vangu-.

     [தைல + வாங் -.]

தைலவாசகம்

 
 தைலவாசகம் talaivācagam, ெப. (n.)

   பா ரம் ( ன்.);; introduction to a writing, preface, invocation.

ம வ,  ன் ைர,  க ைர.

ம. தலவாசகம்,

     [தைல + வாசகம்.]

தைலவாசல்

தைலவாசல் talaivācal, ெப. (n.)

   1. தைலவா ல் பாரக்்க:see talai-vayil.

     "பைகவர ்ெபா த்த லாற்றாத ேபாரிைன ைடய தைலவாச ேல" (மைலப . 529, உைர.);.

     "தன்ைன ம் தாேன மறந்  தைலவாசல் தாழ் ேபாட்ேட உன்ைன நிைனத் ள்ேள உறங் வ ம் 
எக்காலம்" (பத் ரி ரியார ்பாடல், 214);.

தைலவாச ல் ேதாரணம் கட் ந்த  (உ.வ.);.

தைலவாசைல இவ்வள  உயரக் ைறவாகவா கட் வாரக்ள்? (உ.வ.);.

ம வ,  தல்வாசல்,

     [தைல + வாசல்.]

தைலவாைத

 
 தைலவாைத talaivātai, ெப. (n.)

   தைலேநாய்; head-ache.

தைலவாய்

தைலவாய் talaivāy, ெப. (n.)

    தன்மைட; main-sluice.

     "தைலவா ேயா றந்  வரிக் ம்"  (மைலப . 475.);.

ம வ,  தல் மத ,  தல்காண்ணா , தைலமைட

     [தைல + வாய்.]

தைலவாய்சே்சரி

தைலவாய்சே்சரி talaivāyccēri, ெப. (n.)

    கப் ள்ள ஊரப்்ப  (S.I.I.i,64);; quarter near the gate of a village.

ம வ, தைலசே்ச ,  றஞ்ேசரி.

     [தைவ + வரம் + ேசரி. ஊரக்்காவல் ரிேவார,் ஊரின்கண்ேண நிக ம் றப் ப் பணிகைணத் 
றம்படச ்ெசய்ேவார,் ஊரின் தல் ப ல் அல்ல  தைலப்ப ல் ேசரத்்  வ டம், 

தைலவாய்சே்சரி என்  கல்ெவட் கன் ன்றன.]
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தைலவாய்தல்

 
 தைலவாய்தல் talaivāytal, ெப. (n.)

தைலவா ல் பாரக்்க;see talai-vayil.

     [தைல + வாய்தல்.]

தைலவா ல்

தைலவா ல் talaivāyil, ெப. (n.)

   1.  தல் வா ல்; main gate, as of a city, house.

     "தைலவா  னிற்பள்" (தனிப்பா. Ii. 160: 398);.

   2. வா ல்நிைல ன் ேமற்ப ; lintel.

தசச்ன த்த தைலவா ெலல்லாம் உச் க்க உலா த் ரிந்தான் (உ. வ.);

     [தைவ + வா ல்.]

தைலவாரி

 
 தைலவாரி talaivāri, ெப. (n.)

    ப் ; comb.

ம. தலவாரி.

     [தைல + வாரி.]

தைலவா -தல்

தைலவா -தல் dalaivārudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   தைல  வா தல்; to comb the hair.

ம வ, தைல தல்

     [தைல + வ -.]

தைலவா ைக

தைலவா ைக talaivārugai, ெப. (n.)

    தன் ைற க ற்ற ெபண் க்  4 அல்ல  6-ஆம் மாதத் ல், கணவன் ட்டார ்ெசய் ம் தைலக் 
ேகாலச ்சடங்  (இ.வ.);; ceremony of adorning the head of a woman at the house of her father-inlaw in the fourth or six 
month of her first pregnancy.

ம வ.  தற் ைவக்ைக, தைலப் ச ் ட் ைக

     [தைல + வா ைக.]

தைலவாைர

 
 தைலவாைர talaivārai, ெப. (n.)

தைல வாைரப்படை்ட பாரக்்க;see talai-vairai-p- раttai.

     [தைல + வைர.]

தைலவாைரப்பட்
ைட

 
 தைலவாைரப்படை்ட talaivāraippaṭṭai, ெப. (n.)

   பைனஒைலத் ெதாப்  (யாழ்ப்.);; head-cover made of palm-leaf.

ம வ, தைலக் ைட

     [தைல + வாைர + படை்ட.]
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தைலவாைழ ைல

 
 தைலவாைழ ைல talaivāḻaiyilai, ெப. (n.)

    னிேயா  ய வாைழ ைல; plantain leaf with pointed end.

மாப் ள்ைளக் த் தைல வாைழ ைல ல் ந்  ேபா தல், இன் ம் காணப்ப ம் மரபா ம்.

     [தைல + வாைழ + இைல.]

தைலவாள்

 
 தைலவாள் talaivāḷ, ெப. (n.)

    ென ம் ; fishbone.

     [தைல + வாள் → தைலவாள், வாள் ேபான்  நீண்ட ரிய எ ம் .]

தைல

தைல  talaivi, ெப. (n.)

   1. தைலைமப் ெபண் ( ங்);; lady, mistress, matron.

   2. மைன ; wife.

   3. அகப்ெபா ட் ழத் ; heroine of a lovepocm.

     "தைல ற்  நிகழ்த் மா " (ெதால். ெபா ள். 111: உைர);.

   4. கைதத்தைல ; heroine of a story.

   5. தைலவனின் மைன ; wife of hero.

     [தைல +   (ெபண்பால் .]

   த ழ்வழக் ன்ப , ெபண் ஆ க்  அடங் யவள் அல்லள்;கணவ க் ச ்சமமானவள் என்பைதத் 
தைலவன் தைல  என்ற ெசால்வழக்கால், அ யலாம். பல ம்பங்களில் கணவைன அடக்  ஆ ம் 
தைல யாக ம் உள்ளைம கண் .

தைல

 
 தைல  dalaividi, ெப. (n.)

   ஊழ்; fate.

ம. தல .

     [தைல +  .]

இப்ப த்தான் நிக ம் என்  (இைறவனால்);  க்கப்பட்ட ,   என்பர.் அைத யாரா ம் ன்னேர 
ற இயலா  தைல ல் மண்ைட ஒடை்ட இைணக் ம்ேகா கள் எ த் ப்ேபால ேதான் ம், 

ெபா ளற்ற ேகா கள்,   என்ப  இன் ம் ளங்காத ஒன்ேறயாம். தைல ல் உள்ள ளங்கா 
எ த் ப்ேபான்ற  ஊழாக ன்

     "தைல " என்றா ற் .

தைல பாராய
ணம்

 
 தைல பாராயணம் dalaividipārāyaṇam, ெப. (n.)

    ல்நிைல; the highest degree next to absorption in which the ascetic attains cntire quiescence.
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தைல ரிேகாலம்

 
 தைல ரிேகாலம் talaiviriālam, ெப. (n.)

   தைல ைய வாரி யாமல் ரித் ப் ேபாட்ட நிைல; dishevelled hair, as of persons in fright or sorrow.

நல்லநாளில் இ  என்ன தைல ரிேகாலம்? தைல ரி ேகாலமாக ஓ வந்  தன் கணவனின் 
உட ன்  ந்  அ தாள் (உ.வ.);.

ம வ, தைலய ழ்நிைல

     [தைல +  ரி + ேகாலம்.]

த ழ்நாட் ப்ெபண்கள், தைல க்  எண்ெண ட்  வாரி ப்பைத வழக்கமாகக் ெகாண் ள்ளனர.் 
அல்லற் காலத் ம் தைலைய த்  ன்ன ட்  வா வ , த ழரப்ண் . இந் யா ன் வட லத் ல், 
தைலக்  எண்ெணய் தட ச ் வ  வழக்க ல்ைல. எப்ேபா ம் நீள ம் காற் ல் தவழ்ந்  
ெகாண் க் ம்.

தைல ரிசச்ான்

தைல ரிசச்ான் talaiviriccāṉ, ெப. (n.)

   1.  ந்தல் யாதவன்; person with dishevelled hair.

   2. சாரைண (மைல.);; purslane - leaved trianthema.

   3. ெச ப்பைடவைக (மைல.);; a disffuse prostrate herb, coldenia procumbens.

     [தைல +  ரிசச்ான்.]

ந்ைதய காலத் ல் ஆண்கள் தைலநிைறய  ைவத் ப்பர.் அதைனச ் த்  பக்கக் 
ெகாண்ைட ட் க் ெகாள்வர.் அவ்வா ன்  வாராத்தைல ெகாண்டவர,் தைல ரிசச்ான் எனப் பயர ்
ெபற்றனர.்

தைல ரிசச்ான்
ேகாளம்

தைல ரிசச்ான்ேகாளம் talaiviriccāṉāḷam, ெப. (n.)

   மாட் த் னி ன் ெபா ட்  மானாமாரியாய்ப் ப ரி ம் ேசாளவைக (G.Sm.D.I.i.220);; a variety of millet 
that is rain-fed and grown for fodder (ெச.அக.);

     [தைல +  ரிசச்ான் + ேசானம்.]

தைல ரித்தா -
தல்

தைல ரித்தா -தல் dalaiviriddāṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பஞ்சம், ைக ட் , வன் ைற த யைவ கட் க்கடங்காமல் பர க்காணப்ப தல் அல்ல  
நில தல்;இரண்  நாள் நடந்த இனக்கலவரத் ல் வன் ைற தைல ரித் தா ய  (உ. .);.

க் வ ல் ெசல்வந்தன் ஆ டேவண் ம் என் ம் ெவ  நாட் ல் தைல ரித்தா ற .

     [தைல ரித்  + ஆ -.]

தைல ரித்தான்

 
 தைல ரித்தான் talaivirittāṉ, ெப. (n.)

   ஒ  ைக; herbal-plant.

     [தைல +  ரித்தான்.]

தைல ரிபைற

 
 தைல ரிபைற talaiviribaṟai, ெப. (n.)

   பைற வைள ( ங்.);; a kind of. drum,

     [தைல +  ரி + பைற.]
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தைல ைல

தைல ைல talaivilai, ெப. (n.)

   1. களத் ல் ற் ம் தானிய ைல; price of grain fixed at the threshing floor.

   2. அ வைடக்  ன்  ெசய் ம் ெநல் ைல (நாஞ்.);; price of paddy fixed before harvest.

   3. இனவரி (T.A.S. iii, 215);; taxes imposed or individuals.

     "தைல ைல ம் ைல ைல ம்" (TA.S. ii 81);.

   4. உ ர ்ஒ ப் ; life scntence.

ம வ,  தல் ைல

ம. தல ல

     [தைல +  ைல.

     "அற்றார,் அ ப  ெசய்தாைரக் த் தல், ெகால் த க் த் தைல ைல ல்ைலயாக".]

தைல ைள

தைல ைள talaiviḷai, ெப. (n.)

   வய ன் தல் ைளசச்ல்; first crop of a cultivated field.

     "தைல ைள கானவர ்ெகாய்தனர"் (ஜங் . 270);.

ம வ தல்ேபாகம்,  தல வைட

தல் ைளசச்ல்

     [தைல +  ைள.]

தைல ச்

தைல ச்  talaivīccu, ெப. (n.)

   1. தைலச் ழற் ; reeling of the head.

   2. தைலயாட்டம்; shaking of the head.

   3. நரம் க் ைறபாட் னால் ஏற்ப ம் தைலயைச ; a spasmodic retroplexion of the head.

தைலெவட் க்க
வா

தைலெவட் க்க வா  talaiveṭṭikkaruvāṭu, ெப. (n.)

   1. தைல ல்லா  ற் ம் ஒ வைகக் க வா ; the headless trunk of a (karuvadu); dried fish.

     [தைலெவட்  + க வா .]

தைலெவட்

தைலெவட்  talaiveṭṭi, ெப. (n.)

   1. தைல ையக் கத் ரித் க்ெகாள் ேவான்; one who has cropped his hair.

   2. ேபாக் ரி; vagabond.

   3. நம் க்ைக ெகால் ; a treacherous person.

   4, ஆட் ேநாய்வைக; a disease of sheep (ெச.அக.);.

ம வ,  ழ ப் க்காரன்

ழ்ச் யாளன்

     [தைல + ெவட் .]
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தைலெவட் னி
யப்பன்

 
 தைலெவட் னியப்பன் talaiveṭṭimuṉiyappaṉ, ெப. (n.)

   ேசலம் ைகப்ப ல் உள்ள மாற் த்தைல ெபா த் ய சமணத ் ரத்்தங்கரர,்  னியப்பன் எ ம் 
ெபயரில் வணங்கப்ப ற ைல; a jain Thirthañgarar statue with a replaced head, worshipped as Lord Muniyapраг.

தைல ல்லாமல்,  ேண டந்த சமணத ் ரத்்தங்கரர ் ைலக் , ேவ  ஒ தைல ெபா த்தப்பட் , 
உள் ர ்மக்களால்,  னியப்பராக வணங்கப்ப ற . ஆ , ேகா  ப டப்ப ற . சமணத் 

ரத்்தங்கரர ்என்  அைடயாளங் காணப் பட்ட ன் ம், ஆ , ேகா  ப வைத, மக்கள் 
நி த்த ல்ைல.

     [தைல + ெவட் .]

தைலெவட் -தல்

தைலெவட் -தல் dalaiveṭṭudal,    5 ெச ன்றா . (v. t.)

   1. தைலையெவட் தல்; to behead, decapitate.

ம மாங்காய் ேபாட் த் தைல ெவட் ற  (பழ.);

   2. தைலதட் -, (இ.வ.); பாரக்்க;see talai-latitu-.

   3. ேமாசஞ்ெசய்தல்; to do a treacherous act.

   4.  ைறமன்ற அஞ்சல் ல்ைல ல் த் தல்; to punch a court fee stamp.

   5. தைல  ரத்் த்தல் (இ.வ.);; to crop one's hair.

     [தைல + ெவட் -.]

தைலைவத்தல்

தைலைவத்தல் talaivaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. தைல -,2. பாரக்்க;see talai-y-idu, 1.2; to interferc.

   2. நீர ் த யன பாயத் ெதாடங் தல்; to begin to flow.

இப்ெபா  தான் தண்ணீர ்வய ல் தைலைவத் க் ற  (நாஞ்.);

அவன் அந்தப் பக்கேம தைலைவத் ப் ப ப்ப ல்ைல (உ. வ.);.

     [தைல + ைவ-.]

தவ்வல்

தவ்வல் tavval, ெப. (n.)

   1.  ழந்ைத; tiny infant.

   2.  லங்  மர த யவற் ன் இளைம; young of animals and plants.

ெத. தவ்வ

     [தவழ்தல் → தவ்வல்.]

தவ்

தவ்  tavvi, ெப. (n.)

   அகப்ைப; ladle.

     "ைகயாற் றவ்  த் ச ்சைமத் " (ெதய் க லா, 176);.

ம. தவ் .

     [தவ் – தவ் .]
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தவ்

தவ் 1 davvudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  ைறதல் (அக.நி.);; to lessen, decrease, shrink.

   2.  தல்; to close the petals, as a flower.

     "தவ்வா ர ம் ெபா தாமைர ன்" (கம்பரா. சரபங். 2);.

   3. ெக தல், அ தல், உ க் ைலதல்; to perish, decay, waste away.

   4. தவ தல்; to fail.

     "எ ந்த ச் த் தவ் ட" (கம்பரா. அ காயன். 213);.

     [த  - தவ் -.]

 தவ் 2 tavvu, ெப. (n.)

   1.  ற் ம ைக, ெக ைக; shrinking, perishing, decay, failure.

   2. பலைக ந் ைள; hole in a board (ெச.அக.);.

     [த  → தவ் -.]

 தவ் 3 davvudal, ெச. . . (v.i.)

   1. தா தல்; to leap, jump, spring.

     "தவ் னல்" ( வாலவா. 30:32);.

   2. ெமல்ல த்தல்; to tread gently.

தவ்ெவனல்

தவ்ெவனல் tavveṉal, ெப. (n.)

   1.  ங் தற் ப் ; expr. denoting shrinking, withering, fading

     "தவ்ெவன் ந் தன்ைம ழந் " ( றள். 1144.);.

   2. மைழ ன் ஒ க் ப் ; expr. denoting sound, as of rain, pattering.

     "தவ்ெவன் றைசஇத் தா ளி மைறப்ப" (ெந தல். 185);. [தர  → தவ்  + எனல்.]

தவ்ைவ

தவ்ைவ tavvai, ெப. (n.)

   1. தாய்; Mother.

     "பட்ேடான் றவ்ைவ ப யர ்கண் " ( லப். 15:80);.

   2. தமக்ைக; elder sister.

     "தாைர தவ்ைவ தன்ெனா  ய" (மணிேம. 7:104);.

   3.  ேத  ( டா.); (இலக் ன் த்தாள்);; goddess of misfortune, as the elder sister of Thirumagal.

     "ெசய்யவ டவ்ைவையக் காட் ம்" ( றள். 167);.

ெத. அவ்வ

     [அவ்ைவ → தவ்ைவ.]
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தவ

தவ1 tava,  . .எ. (adv.)

    க; much, intensely.

     "உ தவ நனிெயன" (ெதால். ெசால். 301);.

க. தெவ

     [தவ =   த்  வழங் ம் உரிசெ்சால்.]

 தவ2 tavattal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நீங் தல்; to ccase.

     "மயக்கந் தவந்த ேயா யர"்

க. தெவ

     [த  → தவ.]

தவக்கணக்

 
 தவக்கணக்  tavakkaṇakku, ெப. (n.)

   ேகா லைவக் கணக்  (நாஞ்);; accountkept by the managing committee of a temple.

     [அைவ → சைவ → தைவ + கணக் .]

தவக்கம்

தவக்கம் tavakkam, ெப. (n.)

   1. தைட, இடரப்் பா ,  ைற; impediment, hindrance.

   2. இல்லாைம; scarcity, destitution, want, absolute need.

தண்ணீரத் ்தவக்கத்தால் ைள ல்ைல (உ.வ.);

   3. காலத்தாழ்  (இ.வ.);; delay.

   4. ெந நீரை்ம; procrastination.

   5. கவைல; anxiety, solicitude..

   அவன் தவக்கமாய்த் ரி றான்;கைதமா  ( ண் );  ைடக்காததால் கட் மானப் பணி ல் 
தவக்கம் ஏற்பட்ட  (உ.வ.);.

க. தவக

     [தவங்  → தவக்கம்.]

தவக்கர

 
 தவக்கர  tavakkaraḍi, ெப. (n.)

தவழ்கர  பாரக்்க;see ta val-karadi (சா.அக.);.

தவக்கைள

 
 தவக்கைள tavakkaḷai, ெப. (n.)

தவைள (இ.வ.);

 frog.

     [தவழ் → தவைள → தவக்கைள - தவழ்ைக னாற் ெபற்ற ெபயர.்]
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தவக்காய்

 
 தவக்காய் tavakkāy, ெப. (n.)

தவைள பாரக்்க;see ta valai.

     [தவழ்க்காய் – தவக்காய்.]

தவக் ைட

 
 தவக் ைட tavakkiḍai, ெப. (n.)

   ேநான்  க  உண்ணாம த்தல் (நாஞ்.);; observinga fast.

     [தவம் +  ைட.]

தவக்

தவக்  tavakku, ெப. (n.)

   நாணம்; sense of sense of shame.

     "தவக் ற் " (மாறனலங். 279, பக்.202);.

     [தவங்  – தவக் .]

தவக் ைற

 
 தவக் ைற tavakkuṟai, ெப. (n.)

    ற் றப் ல் ஏற்பட்ட ைறைய, இப் றப் ல் சமன் ெசய்தல்; a defect of penance in the former birth to be 
made up or compensated in the present birth (சா.அக.);.

தவக்ைக

 
 தவக்ைக tavakkai, ெப.(n.)

தவைள பாரக்்க ( ன்.);;see tavalai.

     [தவழ்ைக → தவக்ைக.]

தவக்ெகா

தவக்ெகா  tavakkoḍi, ெப. (n.)

   தவப்ெபண்; female ascetic, nun.

     "மாெப ந் தவக்ெகா  ன்றைன" (மணிேம. 7: 37);.

     [தவம் + ெகா .]

தவகர

 
 தவகர  tavagaraḍi, ெப. (n.)

தவழ்கர  பாரக்்க;see taval-karadi.

     [தவம் + கர . 'ழ்' இைடக் ைற.]

தவங்கம்

 
 தவங்கம் tavaṅgam, ெப. (n.)

   வ த்தம்,  யர,்  ன்பம் ( க்கம்); (யாழ்ப்.);; sorrow, sadness, grief.

     [தவங்  → தவங்கம்.]

தவங் டத்தல்

 
 தவங் டத்தல் tavaṅgiḍattal, ெப. (n.)

   தவ நிைல ல் நிற்றல்; being in a state of resolved pcnance (சா.அக.);.

     [தவம் +  டத்தல்.]
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தவங் -தல்

தவங் -தல் davaṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. தைடப்ப ல்; to be hindered, impeded.

ேவைல தவங் ப் ேபா ற்  (உ.வ.);

   2. ெபா ட ் ைறயால் வ ந் தல் ( ன்.);; to be in distress, as for necessaries of life.

   3. வா தல்; to be faint, sad, dejected, despondent.

ெத. தம

     [த  → தவ → தவங் -.]

தவசச்ட்ைட

 
 தவசச்டை்ட tavaccaṭṭai, ெப, (n.)

ரட் த் ணியாலான ஆைட ( ைவ);:

 sack-cloth.

     [தவம் + சடை்ட.]

தவசச்ாைல

தவசச்ாைல tavaccālai, ெப. (n.)

   தவஞ் ெசய் ம் இடம்; hermitage, as a place for the performance of austerities.

     " ரதங்கைள அ ட் த் த்தற் ரிய தவச ்சாைலகள்" (மணிேம. 28:67 உைர);.

     [தவம் + சாைல.]

தவசெ்ச

 
 தவசெ்ச  tavacceṟi, ெப. (n.)

தைலசெ்ச  பாரக்்க;see talai-c-ceri (சா.அக.);.

தவசம்

தவசம் tavasam, ெப. (n.)

   1.  லம்; grain, especially dry.

   2. ெதா த்த லம்; grain and other provisions laid by in store.

     "சலைவேயா பட்ேடா தவச தானியேமா" ( ற்றா.  ற. 70: 19);.

ெத. தவச , க. தவச.

தவசத்ெதாம்ைப

 
 தவசதெ்தாம்ைப tavasattombai, ெப. (n.)

   ெநற் களஞ் யம்; granary.

ம வ, தவசக்ேகாட்டகம்

     [தவசம் + ெதாம்ைப.]

தவசவட்

 
 தவசவட்  tavasavaṭṭi, ெப. (n.)

    ல (தவச); மாகக் ெகா க் ம் வட் ; interest payable in paddy.

     [தவசம் + வட் . பண்ைடயநாளில் பணமாகச ்ெச த் தற் ப் ப லாக ேவளாண்ைம ெசய்ேவார,் 
தங்களிட ள்ள தவசத்ைதேய, வட் யாகச ்ெச த் னர.்]
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தவ

தவ 1 tavasi, ெப. (n.)

   தவத்ேதான்; ascetic, rcligious mendicant, recluse.

     "ஐயம் க.உந் தவ " (நால , 99);.

ம வ,  ற , ஆண்

 தவ 2 tavasi, ெப. (n.)

   1. நாைர;сrane.

   2.  ங்ைக ைத; moringa seed.

   3.  ங்ைகப் ன்; gum of drum stick tree (சா.அக.);.

தவ ப்பட்

 
 தவ ப்பட்  tavasippaṭsi, ெப. (n.)

   வவ்வால் (தவஞ்ெசய் ம் பறைவ);; flying fox, Pteropus giganticus, as seeming to perform penance.

ம வ, தைல ழ்தெ்தாங்

     [தவம் → தவ  + Skt. பட் .]

தவ ப் ள்ைள

தவ ப் ள்ைள tavasippiḷḷai, ெப. (n.)

   1.  ைசப்பணியாள்; Saiva servant helping in the performance of puja.

   2. சைமயல் ேவைல ெசய்ேவான்; cook.

   3.  ற க் ச ்சைமப்பவன்; a cook boy tending a ascetic.

ம வ, மைடயன், மைடப்பள்ளியாளன்

     [தவம் → தவ  +  ள்ைள.]

தவ

தவ  tavasu, ெப. (n.)

   தவம்1 பாரக்்க;see tavam; religious austerity.

     "தவ  வஞ் த் ைறேய" (பன்னி . பா. 211); ( டா.);.

ம வ,  றவறம்

     [தவம் → தவ .]

தவ மரம்

தவ மரம் tavasumaram, ெப, (n.)

   1. நாட்  வா ைம மரம்; sage tree.

   2. காட்  மாமரம்; hermits tree (சா.அக,);.

தவ ங்ைக

தவ ங்ைக tavasumuruṅgai, ெப, (n.)

   ம ந் செ்ச  (பதாரத்.் 542);; Tranquebar gendarussa.

ம வ, நரி ங்ைக,  ண்ணாக் ப் ண்

     [தவ  → தவச +  ங்ைக = நரி ங்ைக என்  அைழக்கப்ெப ம் இம்மரத் ன் இைல, ஆ 
அைனத் ம் ம த் க் ண ைடயைவ. மஞ்சள் ற ள்ள இம் ங்ைக மரத் ன் இைலசச்ா , 
உடம் ற்  ளிரச்்  பயக் ம் நாட்பட்ட ேகாைழையப் ேபாக் ம். மலத்ைத இளக் ம் இம்மரத் ன் 
இைலைய வதக்  நாட்பட்ட அ ப்பட்ட ெவளிப் ண்கணில் ைவத் க் கட் னால்,  ைர ல் ஆ ம். 
ஈைள, இ மல்,  க் மல் ேபான்ற ேநாய்க க் , இம் ங்ைக மர இைல னின்  வ த் 
ெத க்கப்பட்ட க் நீர ்( யாழம்); ைககண்ட ம தெ்தன்  சாம்ப வ ம த் வ அகர த  ம்.]

தவட்ைட

 
 தவடை்ட tavaṭṭai, ெப. (n.)

   க லப்ெபா  (L);; kamela dye.
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தவ மரம்

 
 தவ மரம் tavaḍumaram, ெப. (n.)

தவ மரம் பாரக்்க;see tavašu-maram (ெச.அக);.

     [தவ  + மரம்.]

தவைட

 
 தவைட tavaḍai, ெப. (n.)

   கன்னம், தாைட; chcek, jaw.

ெத. தவட, க. தவெட

     [ெச  → ெச ைட → த ைட → தவைட.]

தவைட த்

 
 தவைட த்  tavaḍaisutti, ெப. (n.)

   கன்னத் ல் ம் அைற; a slap on the cheek.

     [தவைட +  த் .]

தவண்

தவண்1 tavaṇ, ெப. (n.)

   க த்த இடத் ேலேய நஞ்  தங் மா  இ ம்,  ண்ணாம் வட்டம் அல்ல  க ற் க்கட்  
(யாழ்ப்);; circle drawn with lime, or string tied round a limb, above the site of a poisonous bite with incantations to stop the 
spread of the poision.

     [தங்  → த  → தகன் → தவண். தகன் → தவண்.]

 தவண்2 tavaṇ, ெப. (n.)

   தகன்,  ழங்  ந்த பனங்ெகாடை்ட ன் உள்ளீ ; white pulpy matter in the palmyra nut.

     [தகன் – தவண்.]

தவண்ைடப்ப -
தல்

தவண்ைடப்ப -தல் davaṇḍaippaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

தவண்ைடய -,2. (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see tavanda-y-adi-2.

     [தவண்ைட + ப -.]

தவண்ைடய -
த்தல்

தவண்ைடய -த்தல் tavaṇḍaiyaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. நீர் ைளயா தல்; to splash and play in the water, as children.

   2. வ ைமப்ப தல்; to be in straits.

     [தவண்ைட + அ -.]

தவண்ைடயா -
தல்

தவண்ைடயா -தல் davaṇṭaiyāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

தவண்ைடய -. 2 பாரக்்க:see tavandai-y-aglli-. 2.

     [தவண்ைட + ஆ -.]

தவணியம்

 
 தவணியம் tavaṇiyam, ெப. (n.)

   கந்தகம்; sulphur (சா.அக. );.

     [தகன் → தகண். எரிப்ப . தகணியம் → தவணியம்.]
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தவைண

தவைண1 tavaṇai, ெப. (n.)

   1. சட்டம் ப க் ங் கா ; joint, in carpentry.

   2. கட் ப்பாைனத் ெதப்பம் ( ன்.);; raft or float for crossing rivers, especially one made of earthen pots and 
bamboos.

     [கவம் = கா . கவண் →தவண் → தவைண.]

 தவைண2 tavaṇai, ெப. (n.)

   1. ெதாைக ெச த் தல் த யவற் ற்  ஏற்ப த் ய ெக ; limited time, fixed term for payment of a due or 
instalment, period of revenue collection, especially of land tax.

உ வன் ந் தவைண யன்றாதலாேல" (ேச . ேவதாள. 70);.

இந்த ன் ையத் தவைண ைற ல் வாங் ேனன் (இக்.வ.);. வங் ல் வாங் ய கடைனப் 
பத் த் தவைணகளில் ெச த் ட ேவண் ம் (உ.வ.);

   2. தடைவ,  ைற; occasion, number of times.

எத்தைன தவைணதான் இந்தத் ைரப்படத்ைதப் பாரப்்ப ? (உ.வ.);.

ெத. தவந, ம, தவண

     [தவண் → தவைண.]

தவைணக்கைட

 
 தவைணக்கைட tavaṇaikkaḍai, ெப. ( n. )

   நாட் க்ேகாடை்டச ்ெசட் யாரக்ளின் வட் க்கைட (தஞ்ைச.);; banking house of a Nattukkö!ai šesti.

     [தவைண + கைட.]

தவைணக்கணக்

 
 தவைணக்கணக்  tavaṇaikkaṇakku, ெப. (n.)

   ெக ற் ெச த்தற் ரிய நிலவரி ன் கணக் ; periodical accounts of land-revenues.

     [தவைண + கணக் .]

தவைணக்கா

தவைணக்கா  tavaṇaikkāṭi, ெப. (n.)

   வரி வைக; a kind of tax.

     "தவைணக்கா  ெயன் ம்" (S. I I V. 383);.

     [தவைண + கர .]

தவைணக் ரயம்

 
 தவைணக் ரயம் tavaṇaikkirayam, ெப. (n.)

தவைணக் ள் ஒத் தெ்தாைக ெச த்தா ல், ஒத் க்கார க்ேக நிலம் உரிைமயாவ  என்ற, 
கட் ப்பாட் ற் ட்பட்ட ஒற் :

 mortgage by conditional sale.

     [தவைண +  ரயம்.]

தவைணேகட்டல்

தவைணேகட்டல் tavaṇaiāṭṭal, ெப. (n.)

தவைண2 பாரக்்க:see tavanai.

     [தவைண + ேகட்டல்.]

1137

www.valluvarvallalarvattam.com 18573 of 19068.



தவைணச் ட்

 
 தவைணச் ட்  tavaṇaiccīṭṭu, ெப. (n.)

   ெக  ைவதெ்த ய ஓைல; bond specifying a fixed term.

     [தவைண +  ட் .]

தவைணெச த் -
தல்

தவைணெச த் -தல் davaṇaiseluddudal,    5 ெச ன்றா . (v.t.)

    ைறயாகச ்ெச த் தல்; to be paid instalments.

ெபான்னட் ைகக்  ன்றாவ  தவைண ெச த்த யாரிடம் ேபாய் கடன் ெப வ ? (உ.வ.);.

     [தவைண + ெச த் -.]

தவைணத் ரட்

 
 தவைணத் ரட்  tavaṇaittiraṭṭu, ெப. (n.)

    ைளசச்ல்வரி தண் ம் கணக்  (நாஞ்.);; kistbundy or account showing the demand and collection of cach kist.

     [தவைன +  ரட்  = ஒவ்ெவா  அ வைடக் காலத் ம், தவைண ைற ற் ெச த் ம் வரி.]

தவைணப்பணம்

தவைணப்பணம் tavaṇaippaṇam, ெப. (n.)

   ெக ப்ப  ெச த்தேவண் ய ெதாைக; money payable in instalments, periodical payment.

     "க  நி ைவப்பணந் தவைணப் பனங்கள் ெகா த் ம்" ( ேவங் சத 28 ெதாைலக்காட் ப் 
ெபட் க்  இரண்டாவ  தவைணப் பணம் கட்ட ேவண் ம் (இக்.வ.);.);

     [தவைண + பணம்.]

தவைணப் ளி

தவைணப் ளி1 tavaṇaippuḷi, ெப. (n.)

தவனப் ளி (ெநல்ைல); பாரக்்க;see tavana-p- рuli.

     [தவைண +  ளி.]

தவைணப்ெபா த்

 
 தவைணப்ெபா த்  tavaṇaipporuttu, ெப. (n.)

   கத நிைல த யவற் ள்ள சந் ; a groove or mortise on the top of a gate or doorpost.

     [தவைண + ெபா த் .]

தவைணபார்-த்தல்

தவைணபார-்த்தல் tavaṇaipārttal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ைளசச்ல் கணக் ப் பாரத்்தல்; to record and inspect the register of growing crops.

     [தவைண + பார-்.]

தவைணம யல்

 
 தவைணம யல் tavaṇaimaṟiyal, ெப. (n.)

    ப் ட்ட காலம்வைர அைடக் ஞ் ைறக் காவல் (யாழ்ப்.);; imprisonment for a limited term.

     [தவைண + ம யல்.]

தவைண டக்கம்

 
 தவைண டக்கம் tavaṇaimuḍakkam, ெப. (n.)

   நிலவரி தண் ம் கணக்  (நாஞ்);; annual account showing particulars of the demand, collection and balance of land-
revenue, arrears and current.

     [தவைண +  டக்கம்.]
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தவைண ைற

 
 தவைண ைற tavaṇaimuṟai, ெப. (n.)

   ெமாத்தமாகச ்ெச த்தேவண் ய பணத்ைத வைகப்ப த்  ைறயாகப் ப த் க் ெகாண் , 
ப் ட்ட காலத் ற் ள் ெச த் வ ; hire-purchase.

இந்த ட்  மைனையத் தவைண ைற ல் வாங் ேனன் (உ.வ.);.

     [தவைண +  ைற.]

தவைண ண்

 
 தவைண ண்  tavaṇaiyuṇṭi, ெப. (n.)

   ெக ல் ெகா த்தற் ரிய உண் யற் ட் ; bill of exchange payable at a fixed period after presentation.

     [தவைண + உண் .]

தவைண வட்

 
 தவைண வட்  tavaṇaivaṭṭi, ெப. (n.)

வைரய க்கப்பட்ட ெக க் ள் ம்பக் ெகா க் ம் பணத் க் ரிய வட்  (இ.வ.);

 interest on fixed deposit.

     [தவைண + வட் .  ப் ட்ட காலத் ற் ரிய வட் .]

தவத்தர்

தவத்தர ்tavattar, ெப. (n.)

    னிவர;் ascetics.

     "தவத்த ரிரப்ெபனக் ெகாண் ெசன்  னர"் (கந்த . த் த். 58.);.

     [தவம் → தவத்தர ்= தவ நிைல ல் எஞ்ஞான் ம்,  ழ் ப்பவர,் ஒ கா தவம் + அத்  + அர ் → 
தவத்தவர.்]

தவத்

தவத்  tavatti, ெப. (n.)

   1. தவப்ெபண்; female ascetic.

   2. மாதாேகா ல் ேவைலக்காரி; female care-taker in a Roman Catholic church.

     [தவம் → தவத் .]

தவத்

 
 தவத்  tavattiru, ெப. (n.)

    வணிய மடங்களின் தைலவ க்  வழங் ம் ன்னைட வணக்கத் ற் ரிய என் ம் 
ெபா ளைட; title for the head of Saiva mutt meaning 'His Holiness'.

     [தவம் +  .]

தவந்

 
 தவந்  tavandu, ெப. (n.)

தவசம் (யாழ். அக.);.

 grain.

     [தவம் – தவந் .]
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தவநிைல

 
 தவநிைல tavanilai, ெப. (n.)

தவசெ்சயல்:

 performance of penance.

     "அ ச் ன்ன் தவ நிைலச ்ச க்கம்" (பாரத.);.

     [தவம் + நிைல.]

தவப்ப

 
 தவப்ப  tavappaḻi, ெப. (n.)

   நிைனத்தைதப் றரிடம் ெபறற்ெபா ட் க் ெகாைலப் பட் னி டக்ைக (கல்.);; hunger-strike.

ம வ, உண்ணாேநான்

     [தவம் + ப .]

தவப்பள்ளி

தவப்பள்ளி tavappaḷḷi, ெப. (n.)

    னிவர ்தவசச்ாைல; hermitage.

     "எய் னாள். தவப்பள்ளிேய" ( வக. 347);.

ம வ, தவசச்ாைல

     [தவம் + பள்ளி.]

தவப்ெபண்

 
 தவப்ெபண் tavappeṇ, ெப. (n.)

   மடத் ல் வா ம் ெபண், கன்னிப்ெபண்; a virgin separated from the world-Nun (சா.அக.);.

     [தவம் + ெபண்.]

தவேபாடகம்

 
 தவேபாடகம் tavapōṭagam, ெப. (n.)

   ஆ ைர; tanners cassia (சா.அக.);.
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தவம்

தவம்1 tavam, ெப. (n.)

   1. பற்ைற நீக் , உடைல வ த் க்ெகாண் , கட ைள வ ப ைக; penance, religious austerities.

     "தவஞ்ெசய்வார ்தங்க மஞ் ெசய்வார"் ( றன், 266);.

இறவாவரம் ேவண் த் தவம் இ ப்பவைர இக்காலத் ல் காண்பதரி  (இ.வ.);

தவ ந்  ெபற்ற ள்ைள தாய்க் ச ்ேசா  ேபாட ல்ைல (உ.வ.);

தைலவைரப் பாரக்்கக் கட் த் ெதாண்டரக்ள் தவம் டக்க ேவண் யதா ந்த . (இக் வ.);.

   2. நல் ைன ( ண்ணியம்);; result of menitorious decds.

     "தவந் ர ்ம ங் ற் றனித் ய ழந்ேதாய்" ( லப். 14: 26);.

   3. இல்லறம்; householder's life, dist. fr. narravam.

     "தவஞ்ெசய்வாரக்்  மஃ டம்" ( வக. 77);.

   4. கற் ; chastity.

     "ேத ள்ளத் த ந்தவ மைமயச ்ெசால் " (கம்பரா.  வ . 9);.

   5. தவத்ைதப் பற் க் ம் கலம்பக ப் ; a section of the kalanpagam poem dealing with ta vam.

   6. ெவப்பம்; heat.

   த  → தவம் = உடைல எரித்தாற்ேபால் வ த் ந் றவறப் ப ற் ;ெவப்பத்தால் உடைல வ த்  
ஐம் லைன அடக் தல்

     "உற்ற ேநாய் ேநான்றல் உ ரக்் கண் ெசய்யாைம அற்ேற தவத் ற் " -  றள். 261. ( . த . 
மர. 155);

தவம

தவம3 tavama, ெப. (n.)

   1. கா ; forest.

   2 ெவண் க ங்கா ; a whitish black wood.

தவம் ரிமாதர்

 
 தவம் ரிமாதர ்tavamburimātar, ெப. (n.)

   கைலமான்; the male red deer.

ற்காலத்ேத காட் ல் தவ யற் ம் மர  காட் ல் வா ம் மாைன ம் தவ யற் தல் எ ம் 
ெபா ண்ைம ல் த் க்கலாம்.

     [தவம் ரி + மாதர ்– தவம் ரிமாதர.்]

தவ தல்

தவ தல்  davamudalvi, ெப. (n.)

தவ மகள் பாரக்்க;see tava-mudu-magal

     "இ ந்தவ தல் ெயா  ன்ைன  மல் ைடப் ெபயரந்்தனர"் ( லப். 13: 135);.

     [தவம் +  தல் .]

தவ மகள்

தவ மகள் davamudumagaḷ, ெப. (n.)

   தவத் ல் ரந்்தவள்; a female ripe in asceticism.

     "உரிைமேயா  ப ன்றாெளா  தவ  மகைள ட் " ( றன், 501, உைர);.

     [தவம் +  மகள்.]

தவ மகன்

தவ மகன் davamudumagaṉ, ெப. (n.)

   தவத் ல் ரந்்த னிவன்; a male ripe in asceticism,

     "தவ மகெனா  க மங் " (ெப ங். இலாவாண 20: 69);.

     [தவம் +  மகன்.]
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தவ ங்ைக

 
 தவ ங்ைக tavamuruṅgai, ெப. (n.)

தவ ;see ta vasu-murtuiiigai.

     [தவம் +  ங்ைக.]

தவயாகம்

தவயாகம் tavayākam, ெப. (n.)

   ஐவைக ேவள்  ெசய்  ேமற்ெகாள் ம் ேநான் ; performance of penance or religious austerities, as a sacrifice, 
one of five kinds of velvi.

     "தவயாகமாவ  உடல்வாடச ்சாந் ராயண த ய ரதங்கைள ய ட் த்தல்" ( வத . ஐவைக. 2. 
உைர);.

     [தவம் + யாகம்.]

தவராசம்

 
 தவராசம் tavarācam, ெப. (n.)

   ெவள்ைளச ்ச க்கைர ( .அ.);; white sugar from Arabian manna.

     [தவர ்→ தவராசம்.]

தவராசன்

 
 தவராசன் tavarācaṉ, ெப. (n.)

தவராசம் பாரக்்க;see tavarasam.

     [தவம் + ராசன்.]

தவ க்கம்

 
 தவ க்கம் tavarukkam, ெப. (n.)

   வடெமா ல், தகர ஒ  நான் ம் நகரம் ஒன் ம் ஆ ய ஐந்  எ த் கள்; the dental series in Sanskrit ai-
varukkam.

     [த + வ க்கம்.]
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தவல்

தவல்1 davalludal,    3 ெச. . . (v.i.)

   நீங் தல்; to leave, depart.

     "அ ங்க றவலா ள்ள ெமா " (மணிேம. 4: 119);.

     [தவல் – தவல்( );-.]

 தவல்2 taval, ெப. (n.)

   1.  ைற ; diminishing, decreasing.

     "தவல ங் க நீரக்் ண்டகழ்" (கல்லா. 54, 38);.

   2. ேக ; failure.

     "தவல ஞ் ெசய் ைன" (க த். 19);.

   3.  ற்றம்; fault.

     "தவல ந் ெதால்ேகள் " (நால . 137);.

   4. இறப் ; death.

     "அவலம  ம க ற் றவேல நன் " ( றநா. 238:18);.

   5. வ ைமயால் வ ந் ைக; suffering from poverty.

     "தவ ங் ெகட  நணித் " ( றள், 856);.

க. த

தவலம்

தவலம் tavalam, ெப. (n.)

   1. அ பல ெசய்நஞ்  (யாழ். அக.);; an arsenic.

   2.  றா வைக; a kind of dove.

     [தவல் + அம் → தவலம்.]

தவலல்

தவலல் tavalal, ெப. (n.)

தவல்2 - 1, 4 பாரக்்க;see ta val2 -1. 4.

     [தவல் + அல் → தவலல்.]

தவ

தவ  tavali, ெப. (n.)

   1. எ ; bull.

   2 ஒ  ன்; a kind of fish.

   3. ெவள்ைள ஆ; white cow.

   4. ெவண்ணிறம்; white colour (சா.அக.);.

     [தவல் → தவ .]

தவ மன்

 
 தவ மன் tavalimaṉ, ெப. (n.)

   ெவண்ணிறம்; white colour (சா.அக.);.

     [தவ  – தவ மன்.]
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தவைல

 
 தவைல tavalai, ெப. (n.)

   அகன்ற வா ைடய மாைழயாலான ஏனவைக; metallic pot with a wide mouth.

   ெத. தெபல;   க. தெபேல;ம. தவல

     [தவ → தவைல.]

தவைலசெ்சம்

 
 தவைலசெ்சம்  tavalaiccembu, ெப. (n.)

   ெசம் வைக; a kind of vessel.

     [தவைல + ெசம் .]

தவைலப்பாைன

 
 தவைலப்பாைன tavalaippāṉai, ெப. (n.)

தவைல (ெநல்ைல); பாரக்்க;see tavalai.

     [தவைல + பாைன.]

தவைலயைட

 
 தவைலயைட tavalaiyaḍai, ெப. (n.)

   தவைல ட் ச ்சைமத்த அைட வைக; rice-cake cooked in a tavalai.

     [தவைல + அைட - தவைலயைட. ஒ கா. தவைளயைட → தவைலயைட. தவைள ேபான்  
தடை்டயா ம்,   த த்  ள்ள வைட.]

தவேலாக வன்

 
 தவேலாக வன் tavalōkacīvaṉ, ெப. (n.)

   காந்தம்; magnet (சா.அக.);.

     [தவம் + Skt. ேலாக வன்.]

தவேலாகம்

தவேலாகம் tavalōkam, ெப. (n.)

   ேமேல லகத் ள் ஆறாவ ; an upper world, sixth of mel-el-ulagam.

     "தவேலாகங் கடந் ேபாய்" ( ைள. மலயத் வ. 28);.

     [தவம் + Skt. ேலாக.]

தவ ளக்

தவ ளக்  tavaviḷakku, ெப. (n.)

   தவமா ய ெப ளக்  ( க்காலத்ைத ம் ளக்க வல்ல );; penance, considered as a light illuminating the 
past, present and future.

     "எ ரவ்  றந்த  ெமய் நின்ற  ம ரவ்  தவ ளக்ெக ப்பக் கண்டவன்" ( வக. 2850);.

     [தவம் +  ளக் .]

தவ ரர்

தவ ரர ்tavavīrar, ெப. (n.)

   தவம் இயற் வ ல் ரர்ா ள்ள னிவர;் sages, as heroic in performing austerities.

     "தவ ரர ் ைச லம்பத் ேயா " ( வக. 3104);.

ம வ. தவத்தர்

     [தவம் +  ரர.்]
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தவேவடம்

தவேவடம் tavavēṭam, ெப. (n.)

    னிவர ்ேகாலம்; ascetic's garb or guisc.

     "தக ல தவேவடம்" (கம்பரா. வனம்  24);.

ம வ. தவக்ேகாலம்

     [தவம் + ேவடம்.]

தவேவள்

தவேவள்  tavavēḷvi, ெப. (n.)

   தவத் ல் ெசய்யப்ப ம் ேவள்  (யாகம்); ( . . 8:23,  வஞா..);; performance of penance or religious 
austeritics, as a sacrifice, one of aivagai-velvi.

     [தவம் + ேவள் .]

தவழ்-தல்

தவழ்-தல் tavaḻtal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. ஊரத்ல், நகரத்ல்; to creep, crawl, as infants, lizards, snakes.

     "தங்கள் பா ல் வளரந்் மா ம ைடத ்தவழ்ந்த… க ைணயங்கடேல" (பாரத.  ட் ணன். 91);.

ழந்ைத ெமல்லத் தவழ்ந்  வந்  தந்ைத ன் கால்கைளக் கட் க் ெகாண்ட . (உ.வ.);.

   2. தத் தல்; to leap and flow, as waves.

     "ஒதங் கைரதவழ்நீர ்ேவ ல ள்" ( .ெவ. 8: 9);.

   3. பரத்தல்; to extend, traverse, spread on all sides.

     'உடன்  ேநாக் ம்வா ெயரிதவழ" ( றநா. 38:5);.

க. ெதவள்

     [தவ → தவழ்-.]

தவழ்கர

 
 தவழ்கர  tavaḻkaraḍi, ெப. (n.)

    லங்  வைக; badger, Indian ratel, Mellivora indica, as a creeping bear.

     [தவ ம் + கர .]

தவழ்சா

 
 தவழ்சா  tavaḻcāti, ெப. (n.)

தவ ரி பாரக்்க;see tavaluyiri.

     [தவழ் + சா .]

தவழ் னல்

தவழ் னல் tavaḻpuṉal, ெப. (n.)

   ெமல்லச ்ெசல் ம் ஆற்  நீர;் water of a stream flowing gently.

     "தவழ் ன ணி" (ைதலவ. ைதல. 13);.

     [தவழ் +  னல்.]

தவழ்வன

 
 தவழ்வன tavaḻvaṉa, ெப. (n.)

தவ ரி பாரக்்க;see tavvaluyiri.

     [தவம் → தவழ்வன.]
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தவழவாங் க்கட்
-தல்

தவழவாங் க்கட் -தல் davaḻvāṅgikkaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .(v.t.)

   1. மாட் க்காைலக் க த் டன் ைணத் த் தைளதல்; to tic a bullock's neck to its forelegs to prevent straying.

   2. தண்டைனயாக வரின் கால் ரைல ம் க த்ைத ம். க ற்றால் ைணத்தல்; to tic a string binding 
the neck of a boy and his toe together, as a punishment.

ம வ. தாழக்கட் தல்

     [தவழ் + அ + வாங் க்கட் -.]

தவழவாங் -தல்

தவழவாங் -தல் davaḻvāṅgudal,    5 ெச ன்றா  (v.t.)

   1. ஒ வைனக் னியைவத்  ன் த்  அவன்ெசாத்  ைம ம், தமதாக் க் ெகாள் தல் 
(யாழ்ப்.);; to deprive a person of all his property, holding him down and robbing him.

   2.  யாக ேவைல ெகா த்  ஒ வைன வாட் தல் (இ.வ.);; to wearya person by over work.

ம வ. தாழவாங் தல்

     [தவம் + அ + வாங் -.]

தவ ரி

 
 தவ ரி tavaḻuyiri, ெப. (n.)

   ஊரந்்  ெசல் ம் உ ரினம்; class of creatures that more slowly on all fours.

ஊ ரி.

     [தவழ் + உ ரி.]

தவளசச்ங்

 
 தவளசச்ங்  tavaḷaccaṅgu, ெப. (n.)

   ெவண்சங் ; white conch (சா.அக.);.

     [தவனம் + சங் .]

தவளசத் ரம்

தவளசத் ரம் tavaḷasattiram, ெப. (n. )

   அரசரக்் ரிய ெவண்ெகாற்றக் ைட; white umbrella, one of the insignia of royalty.

     "தவளசத் ரத்ைத ைடய ேவந்தற் " ( .ெவ. 9, 23, உைர);. [தவனம் + சத் ரம்.]

தவளத் ைசநாதம்

 
 தவளத் ைசநாதம் tavaḷattisainātam, ெப. (n.)

தவளசச்ங்  பாரக்்க;see tavala-c-cangu.

     [தவளம் +  ைசநாதம்.]

தவளத்ெதாைட

தவளதெ்தாைட tavaḷattoḍai, ெப. (n.)

    ம்ைபமாைல (காளத். உலா, 132);; garland of tumpai flowers.

     [தவளம் + ெதாைட.]

தவளநிறக்காக்க
ணம் t

 
 தவளநிறக்காக்கணம் t tavaḷaniṟakkākkaṇam, ெப. (n.)

   ெவள்ைளக்காக்கணம்; clitoria ternatia bearing whitc flowers (சா.அக.);.

     [தவள றம் + காக்கணம்.]
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தவளநீ

 
 தவளநீ  tavaḷanīṟu, ெப. (n.)

   ெவண் சாம்பல்; white ash.

     [தவளம் + நீ .]

தவளபக்கம்

 
 தவளபக்கம் tavaḷabakkam, ெப. (n. )

   ெவண்ணாைர; white crane (சா.அக.);.

     [தவளம் + பக்கம்.]

தவளபாட

 
 தவளபாட  tavaḷapāṭali, ெப. (n.)

   ெவண்ைம; white trumpet flower trce (சா.அக.);

     [தவளம் + பாட .]

தவளம்பண்ணி

 
 தவளம்பண்ணி tavaḷambaṇṇi, ெப. (n. )

   காட் த் ள ; wild-basil.

     [தவளம் + பண்ணி.]

தவளமா ைக

 
 தவளமா ைக tavaḷamākai, ெப. (n.)

   ெவண்ணிறமாக மா ைக; becoming white.

     [தவனம் = ெவண்ைம. தவளம் → தவளமாைக.]

தவளமாய்நீ -தல்

தவளமாய்நீ -தல் davaḷamāynīṟudal,    5 ெச ன்றா  (v.t.)

   1. ெவண்சாம்பலாய் ேபாதல்; to be reduce to white ashes.

   2.  களா தல்; to become a full calcined powder.

     [தவளம் + ஆய் + நீ -.]

தவள த் ைக

தவள த் ைக tavaḷamiruttigai, ெப. (n.)

   1.  ண்ணாம்  (யாழ்.அக.);; limc.

   2. ெவள்ைள நஞ் ; white arsenic.

   3. ெவள்ைளமணல்; white sand (சா.அக.);.

     [தவளம் = ெவண்ைம. தவளம் +  த் ைக.]

தவள ள

 
 தவள ள  tavaḷamiḷagu, ெப. (n.)

   ெவண் ள ; white-pepper (சா.அக.);.

     [தவளம் = ெவண்ைம. தவளம் +  ள .]

தவளவ ணம்

தவளவ ணம் tavaḷavaruṇam, ெப. (n.)

   ேதால் ேநாய், இைண ைழச்  (ேமக);ேநாய் 18 வைகக ெளான் ; one of the 18 venerial diseases 
(சா.அக.);.

     [தவளம் + வ ணம்.]
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தவளைவ ரி

 
 தவளைவ ரி tavaḷavaicūri, ெப. (n.)

   ஒ  வைக அம்ைம ேநாய்; a kind of smallpox (சா.அக.);.

     [தவளம் + ைவ ரி.]

தவளாங்கம்

தவளாங்கம் tavaḷāṅgam, ெப. (n.)

   1. ெவண்ணிறமான டம் ; white body.

   2. ெவ த்த டம் ; pale-body.

     [தவளம் + அங்கம். தவளம் = ெவண்ைம, ஒ கா. தவளங்கம் → தவளாங்கம்.]

தவளாம்பரி
தவளாம்பரி tavaḷāmbari, ெப. (n.)

   தைலைமப் பண்க ெளான்  (ேமளக த்தாக்க  ெளான் ); (சங்.சந். 47);; a primary raga.

தவளா ரிகம்

 
 தவளா ரிகம் tavaḷāmurigam, ெப. (n.)

    நீரக ேநாய்களிெளான் ; a disease of the kidneys.

     [தவளா ரிகம் =  நீரில் யான உப் டன்,  டை்ட ன் ெவண்க ைவப் ேபால் நீர ் ரி ம், 
ேநாய் என் ம் சா.அக.  ம்.]

தவளிதம்

 
 தவளிதம் davaḷidam, ெப. (n.)

   ெவண்ைம ( ன்);; whiteness.

     [தவளி-தவளிதம்.]

தவைள

தவைள tavaḷai, ெப. (n.)

   நீண்ட ன்னங் கால்களால் நிலத் ல் தா ம், நீரில் நீந் ம் ெசல் ம் உ ரி; animals of the frog and 
toad variety, Batrachiaccandata.

     "தவைளத் தண் ைற கலங்கப் ேபா " (ெப ங். மகத. 3:21);.

க., ம. தவள வ. மண் கம்

     [தவழ் → தவள் → தவைள = தா ச ்ெசல்வதால் ெபற்றெபயர.் ச ப் நிலத் ல் ச்  க்கைளத் 
ன்  வா ந் தன்ைமத் , ேவனிற்காலத்ேத வயற் ெபாந் களில் வா ம். காலற்ற  தவைண, 

நீண்ட வா ன் உத யால் உலா வ ம் அ ய ெபா டக்ைள ந் ன் ந் தன்ைமத்  என்  சா. அக. 
ம்.]

தவைள வைககள்:

   1.  ப் க்கால் தவைள;   2.  டரத்்தவைள; bull frog.

   3. ெசா யாந்தவைள; flying frog.

   4.  ளத் த்தவைள; tank frog.

   5.  ணற் த்தவைள; well frog.

   6. பசை்சத்தவைள; green frog.

   7. மணற்றவைள; sand frog.

   8.  தவைள; small frog.

   9.  வப் த்தவைள; red frog.

   9. வறட் த்தவைள; ventriloquist frog.
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தவைளக்க

தவைளக்க  tavaḷaikkaḍi, ெப. (n.)

   1. ெசா ப் ண்வைக (தஞ். சர. Iii, 159);; a kind of cruption.

   2. தவைளக் க னால் உண்டா ம் ஒ வைக ேநாய்; a kind of frog bite disease (சா.அக.);

     [தவைள + க .]

தவைளக்கல்

 
 தவைளக்கல் tavaḷaikkal, ெப. (n.)

ெசா க்கல் ( ன்);

 laterite.

ம வ, இ ம்பகக்களிமண்

     [தவைள + கல்.]

தவைளக்காய்

தவைளக்காய் tavaḷaikkāy, ெப. (n.)

   1. தவைள; frog.

   2. நீரில் தத் ச ்ெசல் ம்ப  எ ங்கல்; flat tile ricochetting on the water.

   3.  ைடத்தல் த யன ெசய் ம்ேபா , ேமற்ைக ல் எ ம் த் ேதான் மைற ந் தன்ைம ள்ள 
சைதத் ரட் ; swelling of the biceps, as caused by a blow.

     [தவழ் → தவைள + காய்.]

தவைளக்கால்

 
 தவைளக்கால் tavaḷaikkāl, ெப. (n.)

தவைளக் ரங்  ( ன்.);;see tavalai-k-kuraigu.

     [தவைள + கால்.]

தவைளக் ண்
ணி

தவைளக் ண் ணி tavaḷaikkiṇkiṇi, ெப. (n.)

   தவைளேபால் ஒ க் ம் ண் ணி ெகாண்ட காலணிவைக ( வக. 2481);; an anklet with bells giving the 
sound of a frog's croak.

     "தவைளக் ண் ணி த ம்  ற யர"் (ெப ங். உஞ்ைசக். 46.);. 

     [தவைள +  ண் ணி.]

தவைளக் ஞ்

 
 தவைளக் ஞ்  tavaḷaikkuñju, ெப. (n.)

தவைளக் ட்  பாரக்்க;see tavalai-k-kutti.

     [தவைண +  ஞ் .]

தவைளக் ட்டம்

 
 தவைளக் ட்டம் tavaḷaikkuṭṭam, ெப. (n.)

   ேதால்ேநாய், ஒ வைகப்ெப ேநாய்; a variety of leprosy (சா.அக );.

     [தவைண +  ட்டம்.]

தைவைளக் ட்

தைவைளக் ட்  tavaiḷaikkuṭṭi, ெப. (n.)

   தவைள ன் இைளைம; tadpole, periwinkle.

     "தவைளக் ட் ெயன வ ம்" (ெதால். ெபா ள். 561: உைர);.

     [தவைள +  ட் .]
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தவைளக் ரங்

தவைளக் ரங்  tavaḷaikkuraṅgu, ெப. (n.)

   1. பணிப் ட் வைக ( ன்.);; a kind of clasp in a chian, in jewellery.

   2. ெகாக் த்தாழ்ப்பாள்; hook for fastenting a door.

   3. இரடை்டக் ெகாக் ; double iron-hook for suspending, as a cradle.

     [தவைள +  ரங் .]

தவைளசச்ங்

 
 தவைளசச்ங்  tavaḷaiccaṅgu, ெப. (n.)

   ெசா சச்ங் ; rough conch.

     [தவைள + சங் .]

தவைளச் க்கான்

 
 தவைளச் க்கான் tavaḷaiccukkāṉ, ெப. (n.)

   க ஞ் க்கான்; a black lime stone.

     [தவைண +  க்கான்.]

தவைளச் ைன

 
 தவைளச் ைன tavaḷaicciṉai, ெப. (n.)

   தவைள வ ற் ள்ள ைன; the ovum of a frog.

     [தவைன +  ைன.]

தவைளசெ்சா

 
 தவைளசெ்சா  tavaḷaiccoṟi, ெப. (n.)

   ெசா  ண்வைக; a kind of eruption.

த. தவைளசெ்சா  → வ. கண்டகேராகம்

     [தவைண + ெசா  → தவைளசெ்சா . உடம்பரில் வ ேயா ண்ேணா இல்லாமல், க ப்பாகத் 
த ப் டன், தாமைரக் ெகா ன் ய ள் ேபான்  ேதாற்றத்த ம் ேதால்ேநாய்.]

தவைளதத் -தல்

தவைளதத் -தல் davaḷaidaddudal,    5 ெச. .  (v.i.)

   தத் ைளயா தல் ( ன்.);; to play at lcap frog.

ம வ. பசை்சக் ைரயா தல் தவைளப் பாய்சச்லாட்டம் தவைளப்பாய்த்  (நன்.);

     [தவைள + தத் -.]

தவைள ன்னி

தவைள ன்னி davaḷaidiṉṉi, ெப. (n.)

   பைறய ள் ஒ  ரி னர;் a subscct of Pariahs (G.Sm.D. I.I:ll0);.

     [தவைள +  ன்னி.]

தவைளநஞ்

 
 தவைளநஞ்  tavaḷainañju, ெப. (n.)

   தவைள ேதா ல் உள்ள நஞ் ; a poisonous principle contained in the skin of toads.

     [தவைள + நஞ் .]
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தவைள ைர

 
 தவைள ைர tavaḷainurai, ெப. (n.)

    டை்ட டன் உள்ள தவைளெயச் ல் ( ன்.);; frog's froth containing spawn.

     [தவைன +  ைர.]

தவைளேநாய்

தவைளேநாய் tavaḷainōy, ெப. (n.)

   1. வாைழ ேநாய் வைக; a plantain disease.

   2. காைல நீட் க் ம் மாட் ேநாய் வைக; a cattle disease that lengthens the foot.

ம வ, தவைளச் ட்

     [தவைள + ேநாய் → தவைளேநாய். ெசா த்தவைள ன் மஞ்சள்ேதால் ேபான்  ங் ம், 
ட் ட்டாய்த் ய்த் ம் காணப்ப ம், வாைழமர ேநாய்.]

தவைளப்பாய்சச்ல்

 
 தவைளப்பாய்சச்ல் tavaḷaippāyccal, ெப. (n.)

தவைளப்பாய்த்  பாரக்்க;see tavalai-p-payttu.

     [தவைள + பாய்சச்ல்.]

தவைளப்பாய்த்

தவைளப்பாய்த்  tavaḷaippāyttu, ெப. (n.)

    ற்பா நான்க ள், தவைளப்பாய்சச்ல் ேபால இைட ட் ச ்ெசல் ம் நிைல (நன். 19);; the principle of the 
frog's leap, whereby a Sittiram is so constructed as to have reference to the next but one that follows it, one of four šūt tira-
nilai.

ம வ, தவைளப்பாய்சச்ல்

     [தவைள + பாய்த் .]

தவைள கம்

 
 தவைள கம் tavaḷaimugam, ெப. (n.)

    க்கால் ஏற்பட்ட சப்ைப கம்; flatness of the face due to intra-nasal disease Frag face.

     [தவைள +  கம்.]

தவைள க்கைடப்
பன்

தவைள க்கைடப்பன் tavaḷaimūkkaḍaippaṉ, ெப. (n.)

   மாட் ேநாய் வைக (மாட் வா. 32);; a cattle disease.

     [தவைன +  க்கைடப்பன்.]

தவைளயம்ைம

 
 தவைளயம்ைம tavaḷaiyammai, ெப. (n. )

    ன்ன அம்ைம; measles (சா. அக);.

     [தவைன + அம்ைம.]

தவைள டம்

 
 தவைள டம்  tavaḷaiyuḍambu, ெப. (n.)

   ெசா டல்; body with eruptive itch.

     [தவைன + உடம் .]
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தவைளவ

 
 தவைளவ  tavaḷaivayiṟu, ெப. (n.)

   ப த்த வ ; frog-belly.

ம வ,  னவ

     [தவைன + வ .]

தவைளவாய்

தவைளவாய் tavaḷaivāy, ெப. (n.)

   அணிகலன் வைக (Sl. 1. V, 212);; an ornament.

     [தவைன + வாய்.]

தவைளெவட் -தல்

தவைளெவட் -தல் davaḷaiveṭṭudal,    5 ெச. .  . (v.i.)

   ைக ண்டா ல் சைத ர ம்ப  த் தல் (இ.வ.);; to strike at the muscles of the arm so that they gather up into 
a protuberance.

     [தவைள + ெவட் -.]

தவேளாற்பலம்

 
 தவேளாற்பலம் tavaḷōṟpalam, ெப. (n. )

   ெவள்ளாம்பல் (மைல);; Indian white water-lily.

     [தவைள + உற்பலம்.]

தவறைன

 
 தவறைன tavaṟaṉai, ெப. (n.)

 place where liquor is sold or consumed.

கள் த் தவறைன (இ.வ.);.சாராயத் தவறைன (யாழ்ப்.);.

தவற -தல்

தவற -தல் davaṟaviḍudal,    18 ெச ன்றா . (v.t.)

   1.  ம்ப  ேநரத்ல்; to miss.

இந்தப் ேப ந்ைதத ்தவற ட்டால், அ வலகத் ற்  உரிய ேநரத் ற் ப் ேபாக யா ? (உ.வ.);.

   2. ெதாைலத்தல்; to lose.

ெபான் வைளயைலத் தவற ட்  வந்  நிற் றாேய?

     [தவ  → தவற +  -.]

தவறாக

 
 தவறாக tavaṟāka,  . .எ. (adv.)

   ெதரியாமல்; by mistake.

உங்களிடம் தரேவண் ய க தத்ைதத் தவறாக அவரிடம் ெகா த் ட்ேடன் (உ.வ.);.

     [தவ  + ஆக.]

தவறாமல்

தவறாமல் tavaṟāmal, ெப. (n.)

   1. த ரத்்  டாமல்; without fail.

மணத் ல், தாங்கள் தவறாமல் கலந் ெகாள்ள ேவண் ம் என்  நண்பர ் னார ்(உ.வ.);.

   2. மாறாமல்; without changing any.

ஆண் ேதா ம் தவறாமல் நான் என்  ெசாந்த ஊ க் ச ்ெசல்ேவன் (உ.வ);.

     [தவ  + ஆம் + அல்.]
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தவ ப்ேப -தல்

தவ ப்ேப -தல் davaṟippēcudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ைழபடக் தல்; to slip of the tongue.

     [தவ  + ேப -.]

தவ ப்ேபா-தல்

தவ ப்ேபா-தல் tavaṟippōtal,    5 ெச ன்றா . (v.t.)

   1. இறத்தல்; to pass away.

அவ ைடய தந்ைத தவ ப்ேபாய், ஆ  ஆண் கள் ஆ ற  (உ.வ.);.

   2. காணாமற் ேபாதல்; to be lost.

ழா ல் ழந்ைத தவ ப் ேபாய் ட்ட  (உ.வ.);.

     [தவ  → தவ  + ேபா-.]

தவ

தவ 1 davaṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. தப்  தல்; to slip, miss, fall, tumble over, trip, lose one's hold.

     "உள்ளத்தன்  தவ லான் ெபா ட் " ( ைள. ெமய்க்கா. 36);.

   2. வாய்க்காமற்ேபாதல்; to fail, miscarry, prove abortive.

   3. ெவற் வாய்ப் ழத்தல்; to be unsuccessful.

   4.  ற்றப் தல்; to fail in duty, to fall from moral rectitude, to transgress, sin.

   5. காணாமாற்ேபா ல்; to stray, lose the way, to belost.

   6.  ைழயாதல்; to err, mistake, blunder.

கணக் ப் ேபா வ ல் தவ னான் (உ.வ.);.

   7. சாதல்; to die.

   8.  ைறதல்; to fall short.

 தவ 2 davaṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தாண் தல்  (  ங்.);; to pass over, go beyond.

     [தர  → தவல் → தவ -.]

 தவ 3 tavaṟu, ெப. (n.)

   1.  ைழ; mistake, error, blunder.

தவ கம்

 
 தவ கம் tavaṟugam, ெப. (n.)

   எரிசாைல; a plant (சா.அக );.

     [தவ  → தவ கம்.]

தவ தல்

 
 தவ தல் davaṟudal, ெப. (n.)

தவ  பாரக்்க;see tavaru ( ரி. அக.);.

     [தவல் → தவ .]
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தவ தலாக

 
 தவ தலாக davaṟudalāka,  . .எ. (adv.)

தவறாக பாரக்்க;see lavarga.

     [தவ தல் + ஆக.]

தவைற

 
 தவைற tavaṟai, ெப. (n.)

    கப்ப ற் சங்  ற் ம் க ; capstan, machine for winding up a cable in small craft (naut.);.

ெத. தபற,

     [தவர ்– தவைற.]

தவைறப்பாள்

 
 தவைறப்பாள் tavaṟaippāḷ, ெப. (n.)

   தவைறையச ் ற்றாமல் நி த்தற் ரிய இ ப் ப்படை்ட; short bar which acts as a catch to a windlass (naut.);.

 E. Paul

     [தவைற + பாள்.]

தவைற ட்டான்

 
 தவைற ட்டான் tavaṟaimūṭṭāṉ, ெப. (n.)

   நங் ரசச்ங் ; anchor-chain (naut.);.

     [தவைற +  ட்டான்.]

தவைறவாரி

 
 தவைறவாரி tavaṟaivāri, ெப. (n.)

   கப்ப ன் இ ப் க்க  வைக; handspike (naut.);.

     [தவைற + வாரி.]

தவன்

தவன்1 tavaṉ, ெப. (n.)

   தவ ; ascetic.

     " லத ்தைலவர ்தவர் ப் க் த்  ளாரே்பால்" (ெபரிய .  ராணசா. 22);

     [தவம் → தவன்.]

 தவன்2 tavaṉ, ெப. (n.)

தவம்1 பாரக்்க;see tavam. religious austerity.

     "தவன்ெசயத் தவன்ெசய்த தவெனன்" (கம்பரா.  ரப்்ப: 18);.

     [தவம் → தவன் = தவஞ்ெசய்தவன். மாதவன் = ெப த்தவஞ் ெசய்தவன். "மாதவர ்ேநான்  மடவார ்
கற் ம்" (மணிேம. 22, 208); (ல.வ. 16);.]

 தவன்3 tavaṉ, ெப. (n.)

   கணவன் ( டா.);; husband.

     [தம் எ ம் க தற்க த்  ேவர . தம் → தமன் → தவன். அைனத்  நிைல ம், அன் ைன ம், 
அ ைள ந் தத்  மைன ையக் காத்  ஓம் பவன். இல்லாைளக் காத் , தவ யற் பவ க்  உண  
தத்  வாழ்பவேன தவன்.]
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தவனகம்

தவனகம் tavaṉagam, ெப. (n.)

   1. தவனம்2 பாரக்்க;see ta vanama.

   2. ம க்ெகா ந் ; warmwood, maidslove.

தவன

தவன  tavaṉagi, ெப. (n.)

   1. எரி ; plant causing burning sensation.

   2. எரி ம் ; burning bush.

     [தகன் → தவன் → தவன .]

தவனசெ்சட்

தவனசெ்சட்  tavaṉacceṭṭi, ெப. (n.)

   ெசட்  வைக னர ்(S..I.l. viii. 98);; a sect of setti caste.

     [தவனம் + ெசட் .]

தவனட்ச ட்டம்

 
 தவனடச் ட்டம் tavaṉaṭcabuṭṭam, ெப. (n.)

    ல்; Indian cuckoo.

     [தவன் + Skt. அடச்ம் +  ட்டம்.]

தவனட்சம்

 
 தவனடச்ம் tavaṉaṭcam, ெப. (n.)

   ஒ  ம ந் ப் ; a medicinal plant.

     [தவனம் + அடச்ம்.]

தவனட்சமா

 
 தவனடச்மா  tavaṉaṭcamāci, ெப. (n.)

   இர ல் க் ம் வ தைல; Indian night shade.

     [தவனடச்ம் → தவனடச்மா .]

தவனத் ராவகம்

 
 தவனத் ராவகம் tavaṉattirāvagam, ெப. (n.)

   ெவ யக்கா ; nitric acid (சா.அக );,

     [தகனம் → தவனம் +  ராவகம்.]

தவனப் ளி

தவனப் ளி tavaṉappuḷi, ெப. (n.)

   1.  ளகா ம் உப் ம் ேசரத்் த்த ளி; tamarind paste mixed with salt and chillies.

   2.  ரே்வடை்கைய நீக்கவல்ல ளி; acid preparation potent in quenching thirst.

     [தவனம் +  ளி.]
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தவனம்

தவனம்1 tavaṉam, ெப. (n.)

   1. ெவப்பம்; heat.

     "அன ேட தவனப்பட ட் " ( ப் கழ்த். 308L: 50);.

   2. நீரே்வடை்க; thirst.

     "தவனமா ப ைடயவன்" ( ைள. அன்னக்:2);.

   3. ஆைச; longing, desire.

     "தவனசல ன் ேய" ( ப் . 121);.

   4. வ த்தம்; Distress.

     "தவன ன் றைடந் " (ைகவல். தத். 12);.

     [த  → தவம் → தவன்→ தவனம். தவம் = ெவப்பம்.]

 தவனம்2 tavaṉam, ெப. (n.)

   1. ம க்ெகா ந் ; southern wood, s. sh., Artemisia abrotanum.

   2. காஞ் ைர (மா ப்பத் ரி);; Indian absinth.

   3. கைளப் :

 fatigue (சா.அக.);.

     [தவன் – தவனம்.]

தவனம் ர்-த்தல்

தவனம் ர-்த்தல் tavaṉamtīrttal,    4 ெச ன்றா . (v.t.)

   நாவறட் ையத் தணித்தல்; to quench the thirst.

ம வ, தாகந்தணித்தல்

     [த  → தவன் → தவனம் +  ர-்.]

தவனமடங்கல்

 
 தவனமடங்கல் tavaṉamaḍaṅgal, ெப. (n.)

   தாகம் ரல்; thirst becoming quenched (சா.அக);.

ம வ, நாவறட் யடங்கல்

     [தவனம் + அடங்கல்.]

தவனமா த்தல்

 
 தவனமா த்தல் tavaṉamāyiruttal, ெப. (n.)

   தாகமா த்தல்; being thirsty.

ம வ, நாவறட் யா க்ைக

     [தவனம் + ஆய் + இ த்தல்.]

தவனன்

தவனன் tavaṉaṉ, ெப. (n.)

   1. ஞா ; Sun.

   2. ெந ப் ; fire.

ம வ, ெவய்ேயான், பகலவன், க ரவன், ஞா ,  ரியன், காய்க ரச்ெ்சல்வன்.

     [தவம் → தவன் + அவன். தவம் = ெவப்பம்.]
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தவனாட்சவல்

 
 தவனாடச்வல்  tavaṉāṭcavalli, ெப. (n.)

    ன் மரம்; tree (சா.அக.);,

     [தவனாடச்ம் + வல் .]

தவனிேபாதம்

 
 தவனிேபாதம் tavaṉipōtam, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ல்; a kind of grass (சா.அக.);.

     [தவனி + ேபாதம்.]

தவனியம்

தவனியம் tavaṉiyam, ெப. (n.)

   ெபான்; gold.

     "தவனியப் ைபம் ண்" (ெப ங். இலாவண. 8, 169);.

     [தவன் + இயம் = தவனியம். தவன் =  ரியன்;

ஞா  ேபான்  ஒளி வதால் ெபான், தவனியம் எனப்பட்ட . 'அம்' அ ைமப் ெபயரீ . ஒ கா. 
தமனியம் → தவனியம்.]

தவா

 
 தவா tavā, ெப. (n.)

   தாத , காட்டத் ; downy grisilea (சா.அக.);.

தவாக் னி

தவாக் னி1 tavākkiṉi, ெப. (n.)

   1. தவத்தால் ேதான் ம் கனல்; fire of austere penance.

   2. தவஞ்ெசய்வதற்  வளரக்் ம் ; fire kindled for doing penance.

     [தவம் + அக் னி.]

 தவாக் னி2 tavākkiṉi, ெப. (n.)

   காட் த்  (யாழ். அக.);; forest fire.

     [தவம் + அக் னி. அழனி → அக் னி.]

தவாங்கம்

தவாங்கம் tavāṅgam, ெப. (n.)

   தவப் ைன  (மகாராஜா ற , 66);; hermit's garb.

ம வ தவேவடம்

     [தவம் + அங்கம் → தவாங்கம்.]

தவாட்சரி

 
 தவாடச்ரி tavāṭcari, ெப. (n.)

தவாடெ்சாரி பாரக்்க;see taviticori (சா.அக.);.

     [தவாடெ்சாரி → தவாடச்ரி.]

தவாட்ெசாரி

 
 தவாடெ்சாரி tavāṭcori, ெப. (n.)

   ஒ  ண் ; an unknown plant (சா.அக.);.
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தவாணகம்

 
 தவாணகம் tavāṇagam, ெப. (n.)

   காற் ; wind.

தவாநிைல

 
 தவாநிைல tavānilai, ெப. (n.)

   உ நிைல; stable condition (சா.அக.);.

     [த  + ஆ. எ.ம.இ. நிைல. த  =  ன் ைக,  ைறைக..]

தவா ைன

தவா ைன tavāviṉai, ெப. (n.)

    ேப ; salvation, deliverance.

   2. மைல; hill. mountain (ெச.அக.);.

     [தவம் + ஆ (எ.ம.இைடநிைல); +  ைன); ஒ கா தவம் ைன – தவா ைண.]

தவாளி

தவாளி1 tavāḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   கால்வாய் த யன ேதாண் தல் (யாழ்ப்.);; to make flutings or grooves, as in carpentry, to dig a channel.

     [ வாளி  → தவாளி-.]

 தவாளி2 tavāḷittal,    4 ெச ன்றா . (v.t..)

   தாக் ப் க்க யலா  தத்தளித்தல் ( ைவ);; to be unable to manage.

     [த  → தவா → தவாளி-.]

தவாளிப்

தவாளிப் 1 tavāḷippu, ெப. (n.)

   எ தகக்  (யாழ்ப்.);; cavity in a moulding, groove.

     [தவா → தவாளி → தவாளிப் .]

 தவாளிப் 2 tavāḷippu, ெப. (n.)

   பாரை்வக்  ம ப்பா க்ைக (யாழ்ப்.);; maintaining a seemingly creditable appearance.

     [சமாளிப்  → தவாளிப் .]

த -த்தல்

த -த்தல் tavittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. இல்லாைம ற்  வ ந் தல்; to be distressed, to pant for.

     "தாகத்தாற் ற மா த் த த்ேதநின் " ( வரக. பசா . 34);.

   2. நீரே்வடை்க ண்டாதல்; to be feel thirst.

தண்ணீர ்த க் ற  (உ.வ.);

   3. இைளத்தல் (யாழ். அக.);; to be wearicd to languish.

த. த  – Skt. தப்

     [த  → த -. த த்தல் - ெவப்பக் க த் னின்  ைளத்த இச ்ெசால், தற்காலத்ேத, 
ம த் வசெ்சல ற் ப் பண ன் த் 'த யாய்த் த க் றான்' ேபான்ற வழக் களில், வ ைமக் 
க த்ைத ங் த்த .]

த சைண

 
 த சைண tavisaṇai, ெப. (n.)

   கட் ல் ( ன்.);; bed, cot.

     [த  + அைண. த ச = இ க்ைக.]
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த சம்

த சம் tavisam, ெப. (n.)

   1. கடல்; sea.

   2. ேம லகம்; deliverance from rebirth.

த

த 1 tavisu, ெப. n.

   1. த க்  த ய இ க்ைக; small seat, stool, mat to sit on.

     "ேகாலத்த ன் க் ன்" ( க்ேகா. 238);.

   2. பாய்; Mat.

     "ெசய் ைனத் த ன்" ( லப். 16: 37); ( ன்.);

   3. ெமத்ைத ( ங்.);; matress.

   4. யாைன த யவற் ன் ேம ம் ெமத்ைத ( டா.);; cushion, padded seat, saddle, as on an elephant.

     "அ களிற் ெற த் னிட்ட வண்ணப் ந் த தன்ைன" ( வக. 202);.

   5.  டம் ( ங்.);:

 platform.

ம வ,  ற் க்ைக

 Pers. divasi

     [த  → த ச = தைர ன்  அம ம் வண்ணம் அைமக்கப்ப ம் அைமப் .]

 த 2 tavisu, ெப. (n.)

   நீரம்ம்; distilled, liquid.

த ட்டம்ைம

 
 த ட்டம்ைம taviṭṭammai, ெப. (n.)

    ன்னம்ைம (இ.வ.);; chicken-pox, measles, rash.

     [த  + அம்ைம (த  =  ய உலக்ைகயால் உர ல் இட் ப் ெபா யாக்கப்பட்ட டப்பைதக் 
க் ம்);.]

த ட்டான்

 
 த ட்டான் taviṭṭāṉ, ெப. (n.)

   படை்ட ர  வைக (யாழ். அக.);; rough ovate - leaved ivory - wood, m. tr., Ehretia  lacvisaspera. as having fruit like 
bran.

த ட் க்களி

 
 த ட் க்களி taviṭṭukkaḷi, ெப. ( n. )

   த ட்டாலாக் ய களி; bran pap (ெச.அக);.

     [த  + களி.]

த ட் க் ளி

 
 த ட் க் ளி taviṭṭukkiḷi, ெப. (n.)

   ஒ வைக ெவட் க் ளி; grasshopper, Attilabus, as bran-brown.

ம. த ட் க் ளி

     [த  +  ளி.]
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த ட் க் ஞ்

 
 த ட் க் ஞ்  taviṭṭukkuñju, ெப. (n.)

    ன் ச் னங்களின் இளைம ( ன்.);; young of frog of fish, larva of insects.

ம வ,  ன்ெபா

த  +  ஞ் .]

த ட் க் ழ்

 
 த ட் க் ழ் taviṭṭukāḻ, ெப. (n.)

   த ட்டால் ஆக் ய ழ்; bran porridge (சா.அக.);

     [த  +  ழ்.]

த ட் க்ெகாய்யா

 
 த ட் க்ெகாய்யா taviṭṭukkoyyā, ெப. (n.)

   மரவைக (மைல);; hill guava, S. tr., Rhodomyrtus tomentosa.

     [த  + ெகாய்யா.]

த ட் செ்ச

 
 த ட் செ்ச  taviḍḍucceḍi, ெப. (n.)

த ட் க் ெகாய்யா (யாழ். அக.); பாரக்்க;see tavittu-k- kоyya.

     [த  + ெச .]

த ட் சே்சாளம்

த ட் சே்சாளம் taviṭṭuccōḷam, ெப. (n.)

   ேசாளவைக ( வசா. 3.);; a kind of maize.

     [த  + ேசாளம்.]

த ட் ண்ணி

த ட் ண்ணி taviṭṭuṇṇi, ெப. (n.)

   1. ஆட்  உண்ணிவைக ( ன்.);; small sheep tick.

   2  தரக்ளில் வ க் ம் உண்ணி; ticks frequenting woody places.

   3.  உண்ணி; small tick.

     [த  + உண்ணி.]

த ட் நிறம்

 
 த ட் நிறம் taviṭṭuniṟam, ெப. (n.)

   த  ேபான்ற மங்கல்நிறம்; brown, dun colour.

ெம. த ட் நிறம்

     [த  + நிறம்.]

த ட் ப்பழம்

த ட் ப்பழம் taviṭṭuppaḻm, ெப. (n.)

   1.  ெநல் ; otaheite gooseberry.

   2. த ட் க் ெகாய்யா (மைல); பாரக்்க;see tavittu-k-koyya.

ம வ. மைலெநல்

     [த  + பழம்.]
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த ட் ப்பாற்ெசா
ற்

 
 த ட் ப்பாற்ெசாற்  taviṭṭuppāṟcoṟṟi, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ; a plant, Ruellia.

     [த  + பாற்ெசா .]

த ட் ப் ட்

 
 த ட் ப் ட்  taviṭṭuppiṭṭu, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் பண்ணிகாரம் ( ன்.);; fired ball made of bran.

ம. த ட் ப் ட்

     [த  +  ட் .]

த ட் ப் ல்ைல

 
 த ட் ப் ல்ைல taviṭṭuppillai, ெப. (n.)

   ெவண்ணிற ம் த ட்  நிற ம் கலந் க்கப் ெபற்ற ஆ; cow, partly white and partly brown coloured.

ம வ.  ல்ைலக்காைள

     [த  +  ல்ைல.  ல்ைல →  ல்ைல = மங் ய மஞ்சள்நிறம்,  தற்கண் வண்ணத்ைதக் க்கப் 
பயன்பட்ட த ,  ல்ைல ேபான்ற ெசாற்கள், அந்நிறம் ெகாண்ட ஆ ைன ங் த்  வழங் ன.]

த ட் ப்

 
 த ட் ப்  taviṭṭuppu, ெப. (n.)

த ட் ேமனி பாரக்்க;see tavittu-meni

     [த  + உப் .]

த ட் ப் றா

த ட் ப் றா taviṭṭuppuṟā, ெப. (n.)

   த ட்  நிற ள்ள றாவைக (பதாரத்்த 909);; little brown dove, Turtur cambayensis.

ம. த ட் ப்ரா

     [த  +  றா. ப ந் , பலாப்பழம் ேபான்ற ேம த ம் த ம் ஒட் டப் றக் ம் எ த் கள், 
ப்ராந் , பலாப்பழம் என்  த ழ் மக்களல் ப க்கப்ப ம். ேமற்பல் வரிைச ம் த ம் ஒட் வ ம் 
வ ர ம் ப ர ம் ேபான்  இரண்  உத ம் ஒட் வ ம் மகரம் ஆகாைம அ க.]

த ட் ப்ேபன்

 
 த ட் ப்ேபன் taviṭṭuppēṉ, ெப. (n.)

    ேபன் வைக ( ன். );; a kind of small lousc.

     [த  + ேபன்.]

த ட் ப்ெபாட்

த ட் ப்ெபாட்  taviṭṭuppoṭṭu, ெப. (n.)

   1. க  பட்ட த ; refuse of bran.

   2. ஆைடகளின் ச் யரிப்  ( ன்.);; moth-eaten places in cloths.

     [த  + ெபாட் .]

த ட் மச்

த ட் மச்  taviṭṭumacci, ெப. (n.)

   ெச வைக ( வசா. 6);; a plant.

     [த  + ஊமச்  → த ட் மச் .]
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த ட் ம ர்

த ட் ம ர ்taviṭṭumayir, ெப. (n.)

   1. ெசம்பட்டம ர;் brown hair.

   2.  தன் த ல் ைளக் ம் இற ; first down of birds.

     [த  + ம ர.்]

த ட் மாக்களி

 
 த ட் மாக்களி taviṭṭumākkaḷi, ெப. (n.)

   த ட் க்களி; bran pap.

     [த  + மா + களி.]

த ட் ங்ைக

 
 த ட் ங்ைக taviṭṭumuruṅgai, ெப. (n.)

    ங்ைகவைக (நாஞ்.);; a speeeies of horse-radish tree.

     [த  +  ங்ைக.]

த ட் ேமனி

 
 த ட் ேமனி taviṭṭumēṉi, ெப. (n.)

   சவட் ப்  (யாழ். ஆக.);; carbonate of soda.

ம வ. கரிக்கா ப் , கரியைக

     [த  + ேமனி.]

த ட் ைல

 
 த ட் ைல taviṭṭuvilai, ெப. (n.)

    கக் ைறவான ைல (யாழ். அக.);; low nominal price.

ம வ. ம ைல, அ மாட் ைல

     [த  +  ைல.]

த ட்ைட

த டை்ட1 taviṭṭai, ெப. (n.)

த ட்டான் (யாழ். அக.); பாரக்்க;see tavittan.

     [த ட்  → த டை்ட.]

 த டை்ட2 taviṭṭai, ெப. (n.)

த டை்ட பாரக்்க;see tavuttai (சா. அக.);.

     [த டை்ட → த டை்ட.]

த ட்ைடப் றா

 
 த டை்டப் றா taviṭṭaippuṟā, ெப. (n.)

த ட் ப் றா (யாழ். அக.); பாரக்்க;see tavittu-p-puta.

     [த ட் ப் றா → த டை்டப் றா.]

த டச்

 
 த டச்  taviḍaccu, ெப. (n.)

   மஞ்சட்  க் ம் ெசஞ்சைடச் க் ெகா ; yellow-flowered climbing Indian linden.

     [த  + அச்  → த டச் .]
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த டா கம்

 
 த டா கம் taviṭātigam, ெப. (n.)

   ெகாய்யா (ஒ ளன் பழம்);; guava.

     [த  + இைல → த ட் ைல → த ைல.]

த

த  taviḍu, ெப. (n.)

   1. ெநல் யவற்ைறக் த்  அரி  த யன எ த்த ன், உ ெயாயக் க ந்தப ; bran.

ெநல் க் த் த களனா யா ம்" ( . .116);.

   2. ெபா ; minute particle.

     "த ப  ெதா  ெயன" (உத்தரகா. கந் வர.்50);.

   3. த டை்டச ் ெச ; felted lance-leaved Indian linden, m.sh., Grewia hirsuta.

     [த  → த .  த  =  ைறதல்,  ன் தல்.]

த ெபா யா-
தல்

த ெபா யா-தல் taviḍuboḍiyātal,    6 ெச. . . (v.i.)

   ெபா ப்ெபா யாதல்; to be broken into minute pieces.

   2. நிைல ைலதல்; to be ruined bcyond recovery.

ஆட் ையக் ைகப்பற்ற யன்ற தைலவரின் எண்ணம் த  ெபா யான  (உ.வ.);.

     [த  + ெபா யா-.]

த ப் ல்லாக்

 
 த ப் ல்லாக்  tavippillākkuruvi, ெப. (n.)

   தைர ல்லாக்  ( ைவ);; swallow.

     [த ப்  + இல்லா +  .]

த ப்

த ப்  tavippu, ெப. (n.)

   1. வ ந் ைக; anxicty, distress for a thing, languishing, as for a thing.

     "ேநான் ன் ற ப் " (ேச . ேச ச. 50);.

   2. ேவடை்க; Thirst.

     "நிரப்  த ப் ைன ெயா த் ட" (அரிச.்  .  வாக 107);.

     [த  – த ப் .]
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த ர்

த ர1் tavirtal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.  ல தல் ( ங்.);; to abstain, refrain.

   2. இல்லாமற்ேபாதல்; become extinct.

அவன் ேவைல த ரந்்த  (உ.வ.);.

   3. தங் வ தல்; to stay, abide.

     "இைடச் ர ம ங் ற் ற ரத் ல்ைல" (ெதால். ெபா ள். 194);.

   4. தணிதல்; to subside, abate.

அவன் னந் தணிந்த  (உ.வ.);.

     [த  → த ர-்.]

 த ர2் tavirtal,    4 ெச ன்றா . (v.t..)

   1.  ரிதல் ( ங்.);; to leave, separate from, forsake.

   2. நீக் தல் ( ங்.);; to shun, avoid, omit, renounce.

   3. ஒ தல்; to give up, cease from.

     "த ரா ைக" ( றநா. 3:5);.

     [த  - த ர-்.]

 த ர3் tavirttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

த ர்ச்

த ரச்்  tavircci, ெப. (n.)

   1. தங் ைக; abiding, staying.

     "கள ட ்ட ரச்்  வைர  னீட்டம்" (இைற. 32);.

   2. இைட ; interruption, cessation, break.

     "கள ட ்ட ரச்்  ழேவாற் ல்ைல" (இைற. 33);.

     [த ர ்→ த ரச்் .]

த ர்த் ைனெச
யல்

த ரத்் ைனெசயல் tavirttuviṉaiseyal, ெப. (n.)

   ஐவைகக் கரணங்க ள் பைகவ ெரய் ம் அம் ைனத்த த் , அவர ்ேமல் அம்  
எய் ஞ்ெசயல்; warding off hostile arrows and shooting arrows in return, one of panja – kiruttiyam.

     "ெதாைட ம். த ரத்்  ைன ெசய ம் என ஐ ைனயாம்" ( வக. 1676, உைர);.

     [த ரத்்  +  ைனெசயல்.]

த ர்ந்த

 
 த ரந்்த tavirnda, இைட (conj.)

   நீங்கலாக த ர; exeept.

 த ரந்்  ஏைனய ெசாத் கள் (உ.வ.);.

     [த ர ்– த ரத்்த.]
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த ர

த ர1 tavira, இைட (conj.)

   நீங்கலாக, ஒ ய; exeept.

அ  ஒன் த ர எல்லாம் உண்  (உ.வ.);.

     [த ர ்→ த ர.]

 த ர2 tavira, இைட. (conj.)

   ஒ ய; unless.

நீ வந்தால் த ர நடவா  (உ.வ.);. மைழ ெபய்தேத த ர ெவப்பம் ைறய ல்ைல (உ.வ.);.

     [த ர ்→ த ர.]

த ர ம்

 
 த ர ம் taviravum, இைட. (conj.)

   ேம ம்; further, moreover.

அந்த ம ந்  ேநாையக் ைறக்க ம் இல்ைல, த ர ம் பக்க ைள  கைள ம், ஏற்ப த் ள்ள .

     [த ர → த ர ம்.]

த ல்

த ல் tavil, ெப. (n.)

   ேமளவைக; a kind of two hcadcd drum.

     "ெசந்த ல் சங் டேன" ( ப் . 550);.

     [த ல் எ ம் ெசால் தபல் என் ம் உர ச ்ெசால் ரிந்  வந்ததாகச ்ெசன்ைன அகர த  
க ற . தபலா என்ற ஒ  பக்கத் ெதாற்க ையேய அ  ட் ம். த ல் என்ப  இ பக்கத் ேதாற் 
க ையச ் ட் ம் த ழ்ச ்ெசால்ேல.]

த ைல

 
 த ைல tavilai, ெப. (n.)

   தவைல (யாழ். அக);; one type of brass vessel.

     [தவைல → த ைல.]

த

த  tavivu, ெப. (n.)

   இைட ; Obstruction.

     "த ல் ர"் ( வ்.  வாய். 3. 4:4);.

     [த ர ்→ த .]

த சம்

 
 த சம் tavīcam, ெப. (n.)

த சம் பாரக்்க;see tavisam.

     [த சம் → த சம்.]

த -தல்

த -தல் davudal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.  ன் தல்; to shrink, to be reduced, to be ruined.

     "எஞ்ஞான் ந் தவா,அப் றப் ம் த் " ( றள். 361);.

   2. சாதல்; to die.

க. த

     [த  → த .]
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த க்கார்

த க்கார ்tavukkār, ெப. (n.)

   1.  ண்ணசச்ாந்  (யாழ்.அக.);; pounded line.

   2. எ தக வைள  ( ன்);; curves of a cornice.

   3. ம ற்ெசங்க ன் இைடெவளி ( ன்.);:

 interstices between the bricks of a wall.

     [தவன் = ெவண்ைம. தவள் → தவர ்→ த ர ்→ த ரக்்கார.்]

த க்கார்பண்( )-
தல்

த க்காரப்ண்( )-தல் davukkārpaṇṇudal,    5 ெச. ன்றா  (v.t.)

   மட் க்காைர த் ேதய்த்தல் (இ.வ.);; to plaster roughly.

     [த க்கார ்+ பண்( );-.]

த க்ைக

த க்ைக tavukkai, ெப. (n.)

   தட் வைக (S.I.I. ii, 15, வரி );; a kind of plate. க. தப .

     [த  → த க்ைக.]

த கஞ்சம்

 
 த கஞ்சம் tavugañjam, ெப. (n.)

   தாமைரமணி; lotus bead

     [த கம் → த கஞ்சம்.]

த சயம்

 
 த சயம் tavusayam, ெப. (n.)

த சலம் பாரக்்க;see tavulsalam (சா. அக);.

     [த சலம் → த சயம்.]

த சலம்

 
 த சலம் tavusalam, ெப. (n.)

    ங்ைக (மைல); மரம்; horse-radish tree.

     [த சயம் → த லம்.]

த லம்

த லம் tavusilam, ெப. (n.)

   1. தண்டங் ழங் ; a tuber.

   2. நிலப்பைன; ground-palm.

     [த சலம் – த லம்.]

த ெசலம்

 
 த ெசலம் tavuselam, ெப. (n.)

த சலம் (யாழ். ஆக.); பாரக்்க;see tavusalam.

     [த சலம் → த ெசலம்.]
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த ட்ைட

த டை்ட1 tavuṭṭai, ெப. (n.)

   ெச வைக ( ன்.);; felted lance-leaved - Indian linden, m.sh, Grewia hirsuta.

 த டை்ட2 tavuṭṭai, ெப. (n.)

   1. த ட் மரம்; bran plant.

   2. நாய்த்த ட் ச ்ெச ; dog bran plant.

   3. ஐங்கைணக்கள்ளி; a kind of milkys shrub of the Euphorbia genus (சா.அக);.);.

த
த 1 tavuḍi, ெப. (n.)

   ஆடமரம்; nilgiri elm Celtis tctrandra (சா.அக.);.

த

த 1 tavuḍu, ெப. (n.)

   1.  ைரப்பாய்சச்ல்; running, galloping.

   2. பைடெய ப் ; invasion, incursion, military expedition.

     [தா  → த  → த . தா  =  ைரப் பாய்சச்ல்.]

 த 2 tavuḍu, ெப, (n.)

த ;see tavidu.

     [த  → த .]

 த 3 tavuḍu, ெப. (n.)

தவைட (இ.வ.); பாரக்்க;see tavadai (ெச.அக.);.

     [தவைட → த .]

த ைட

 
 த ைட tavuḍai, ெப. (n.)

தவைட (இ.வ.); பாரக்்க;see a tavadai (ெச.அக.);.

     [தவைட → த ைட.]

த தபடம்

த தபடம் davudabaḍam, ெப. (n.)

   ெவண் ல் (ேவதா. . 43, உைர);; white cloth.

ம வ. த தம்

த தம்

த தம் davudam, ெப. (n.)

த தபடம் (ேவதா.  . 43); பாரக்்க;see tavuda-padam.

     [த  – த தம்.]

த தாயப்படல்

 
 த தாயப்படல் tavutāyappaḍal, ெப. (n.)

த  தாரநிைல பாரக்்க;see tabudirai-nilai (சா.அக.);

த ரிதகம்

 
 த ரிதகம் davuridagam, ெப. (n,)

    ைர நைட ள்ள ஒன் ; trotting pace of a horse.

     [த ரி =  ைர .  ைரவான ைர நைட, த ரி + தகம் → த ரிகம்.]

1167

www.valluvarvallalarvattam.com 18603 of 19068.



த ல்

 
 த ல் tavul, ெப. (n.)

த ல் (ெகா.வ.); பாரக்்க; see tavil.

     [த ல் → த ல்.]

த வ த் த்ைத-
த்தல்

த வ த் த்ைத-த்தல் tavuvaṟuttuttaittal,    4 ெச ன்றா . (v.t.)

    ைளெசய்  ைதத்தல்; to perfore and stitch. (சா.அக.);.

     [த வ த்  + ைத-.]

தைவ

 
 தைவ tavai, ெப. (n.)

    ங்ைக ைத; seed of Erythrina indica (சா.அக.);.

     [த  → தைவ. த  =  ங்ைக வக.]

தழங்கல்

தழங்கல் taḻṅgal, ெப. (n.)

   1. ேபெரா ; roaring

   2. யாழ்நரம்ேபாைச; sound of a lute (ெச.அக.);.

ம வ, ஆரவாரம்

     [ ள் → தன் → தழ → தழங்  + அல் - தழங்கல் = அைசதல், அ ரல், அ ர் ன7ல் உண்ட7 ம் ஒ , 
யாழ் தரம் னின்  எ ம் இன்ெனா  க ஞ் னத்தா வா ம் ேபெரா ( .தா. 234.);.]

தழங் -தல்

தழங் -தல் daḻṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ழங் தல்; to sound, roar, resound.

     "த ங் ரன் ரசெமா " (அகநா. 24);.

     [ ள் → தள் → தழ → தழங் -. ( .தா.  234);.]

தழங் ரல்

தழங் ரல் taḻṅgural, ெப. (n.)

   ஒ க் ேமாைச; rattling sound, as of a drum.

     "தழங் ரன் ர ற் சாற் " ( வக. 378);.

ம வ ழங்ேகாைச

     [தழங்  +  ரல். தமங்  =  ரசம்,  ர ெல ம் ேபெரா .]

தழம்

 
 தழம் taḻm, ெப. (n.)

ெநய்மம், எண்ெணய் (யாழ். அக.);.

 ointment medicated oil.

     [ைத லம் → தலம் → தளம் → தழம்.]

1168

www.valluvarvallalarvattam.com 18604 of 19068.



தழல்

தழல்1 daḻlludal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. அழ தல்; to glow, to be very hot, to burn.

     "தழன்ெறரி ண்டம்" ( ைள. நாக. 6);.

   2. ஒளி தல்; to shine.

     "தழ ந் தாமைரயாெனா " (ேதவா. 1215:27);.

     [தள → தழ → தழல்( );-, ஒ கா;

உள் → அள் → அ ல். அழல்( );-  யாகக் காய்தல், கன தல், கன ம், எரி ண்டம்.]

 தழல்2 taḻl, ெப. (n.)

   1. ெந ப்  ( ங்);; fire.

   2. தணல்; live coals of fire, cmbers.

   3. நளி (காரத்் ைக);, ); ( வா.);; the third star of 27.

   4. ேகடை்ட ( வா.);; the l8th star of 27.

   5. நஞ் ; poison.

     "தழ  ழரவம்" (ேதவா. 232:7);.

   6. ெகா ேவ  (மைல.); (ைதலவ. ைதல. 72); பாரக்்க; ceylon leadwort, see kodu Veli.

   7.  ளிக  க ; a mechanism for scaring away parrots.

தழல் ங்

 
 தழல் ங்  taḻlviḻuṅgi, ெப. (n.)

   தனல் ங்  ( ன்.);;   ெந ப் க்ேகா ; ostrich.

     [தழல் +  ங் .  ஒ கா. அழல் ங்  → தழல் ங் .]

தழலகலல்

 
 தழலகலல் taḻlagalal, ெப. (n.)

   அழற்  நீங் தல்; subsiding inflammation.

     [த ல் + அகலல்.]

தழலல்

தழலல் taḻlal, ெப. (n.)

   1. அழலல்; bcing inflammed.

   2.  டா த்தல்; being very hot.

   3. காந்தல்; glowing as body in fever.

     [உள் → அள் → அழல் → தழல். தழல் =  , ெந ப் ,   ,  ப்ேபால் உட ல் உண்டா ம் ரம்,   
காய்சச்லால் உடம் ேலற்ப ம் காந்தல்.]

தழலா

தழலா  taḻlāṭi, ெப. (n.)

    வன் ( ேயா  ஆ பவன்);; sivan, as dancing with fire.

     "சைடயாேன தழலா " ( வாச. 39: 2);.

ம வ, அழலா , அனலா

     [தழல் + ஆ . ஆ  → ஆ .  'இ'  ைன த .]
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தழலா

தழலா  taḻlāṭivīti, ெப. (n.)

   ெநற் ; forchead.

     "தழலா  வட்ட ெமாளி" ( ப் . 3:20);.

ம வ, அழலா  , அனலா  ,  யா த் 

     [தழலா  +  .]

தழ

தழ  taḻli, ெப. (n.)

   ெந ப்  ( ங்.);; fire.

     "தழ ெயன்பா க்கேமா ெடா வ னின்றான்" (ேச .  த் . 58);.

     [தள் → தழ → தழல் → தழ  (வ.ெமா. 2. 169);.]

தழற்கல்

 
 தழற்கல் taḻṟkal, ெப. (n.)

    க்கான்கல் (யாழ். அக.);; kunkar. Lime-stone.

     [தழல் + கல்.]

தழற்ெகா

தழற்ெகா  taḻṟkoḍi, ெப. (n.)

   ெகா ேவ ; ccylon leadwort.

   2. ெபரிய தழற்காய்க் ெகா ; buffalo cowitch.

     [தழல் + ெகா ..]

தழற்

தழற்  taḻṟci, ெப. (n.)

   1. அழ ைக ( ன்.);; heat, glow, burning.

   2. ேவக்கா ; inflammation.

   3. ெகா ப் ; intense heat.

ம வ, அழற்

     [தள் → தழ → தழல் → தழற் . ஒ கா. அழல் → தழல். தழல் =  ெவப்பம். ெவப்பத் னால் ைள ம் 
ேவக்கா .]

தழற்ெசால்

தழற்ெசால் taḻṟcol, ெப. (n.)

   அசச்த்ைதத் ேதாற் க் ம் ெகா ஞ்ெசால் (தழைலப் ேபான்ற ெசால்);; threat, warning, as fiery words.

     "தண்ணிய ய ெவய்ய தழற்ெசாலாற் சாற்  ன்றான்" ( வக. 7.47);.

ம வ,  செ்சால், அழற்ெசால்,  ெசால்

     [தழல் + ெசால்.]

தழற்

 
 தழற்  taḻṟpūmi, ெப. (n.)

   உவரம்ண் (சங். அக.);; brackish soil.

     [தழல் +  .]
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தழனாள்

 
 தழனாள் taḻṉāḷ, ெப. (n.)

   நளிநாள்,  ளக்கணி நாள் ( வா.); ( ளக்ேகற்  வணங் ம் நாள்);; the third star Karttigai as having Agni as 
the presiding deity.

ம வ.  பத் நாள்

     [த ல் + நாள்.]

தழாத்ெதாடர்

தழாதெ்தாடர ்taḻāttoḍar, ெப. (n.)

   ஒ  ெசால் அ த் வ ஞ் ெசால்ைல, ேநேர த வா  அைம ந்ெதாடர ்(நன். 153, உைர);; phrase in which 
a word does not qualify or govern the word immediately following it, opp. to taluvu - todar.

     [த ( ); + ஆ + ெதாடர.் 'ஆ' எ.ம. இைடநிைல.]

தழால்

தழால் taḻāl, ெப. (n.)

   த ைக; embrace, union.

     "தழாஅல் ேவண் ம்" (ெதால் ெபா ள். 644);.

     " ற்றம் தழால்' ( க். 35 அ );.

     [த ( ); + ஆல்.]

த ச் -தல்

த ச் -தல் daḻiccudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. த தல்; to embrace, include.

   2.  தல்; to penetrate,as an arrow,

     "ெபா கைன த ச் ய ண் ர ்மார் ன்" (ெதால். ெபா ள். 63, உைர);.

     [ ள் → தள் → தழ் → த  → தழச் -.]

த ஞ்

த ஞ்  taḻiñji, ெப. (n.)

   1. ேபாரில் பைடக் கலங்களால் தாக் ண் , ேக ற்ற தன் பைடயாளைர கமன் ம், ெபா ள் 
ெகா த் ம், அரசன் த க்ேகாடைலக் ம் றத் ைற; theme describing the honour and presents offered 
by the king to the soldiers maimed in battle.

     "அ பைடதட்ேடார ்த ஞ் ெயா  ெதாைகஇ" (ெதால். ெபா ள். 63);.

   2. ஒ  ரன் தனக் த் ேதாற்ேறா ேவாரே்மற் பைடெயடாத மறப்பண் ைனக் ம் றத் ைற 
( .ெவ. 3, 20);; theme describing the valour of a warrior who does not pursue and destroy a routed adversary in full retreat.

   3. பைகவரப்ைட, தம்எல்ைல ற் காதப  அரியவ ையக் காத்தைலக் ம் றத ் ( . ெவ. 3, 
20);;     [த  → த  → த ஞ்  (த . வ. 267);.]

த இந்த இெமன
ல்

த இந்த இெமனல் taḻīindaḻiimeṉal, ெப. (n.)

   ஓர ்ஓ க் ப் ; onom. expr. of rattling, as of a drum.

     "த இந்த இந் தண்ணம் ப ம்" (நால . 6);.

     [த இம் + த இம் + எனல்.]
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த

த 1 taḻuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

த த -த்தல், பாரக்்க;see talu-talu-.

     " ரல் த தெ்தா ந்ேதன்" ( வ். ெபரிய . 1: 1: 5);.

     [ ள் → தள் → த .-]

 த 2 taḻu, ெப. (n.)

   த ைக; embracing.

த க்ெகாள் பாவம்" (ேதவா. 156:4);.

     [தள் – த .]

த க் -தல்

த க் -தல் daḻukkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெச ப் தல்; to flourish, prosper.

     "த க் ய நாளிற் ற ம ஞ் ெசய் ர"் ( மந். 254);.

ம வ, தைழத்தல்

ம. த க் க

     [தள் → த  → த க் -.]

த க் மத்ைத

 
 த க் மத்ைத taḻukāmattai, ெப. (n.)

   ெகா மத்ைத; creeper dahtura.

     [த க்  + ஊமத்ைத.]

த தைண

த தைண1 daḻudaṇai, ெப. (n.)

   கற்பா  ( ைவ);; lichen.

 த தைண2 daḻudaṇai, ெப. (n.)

   1. படரத்ாமைர (யாழ். அக.);:

 ring-worm.

   2. ேதா ரி ம் படரே்தமல்; a skin disease, in which the epidermis peels off.

   3. எச் ற்ற ம் ; a contagious skin disease caused by the excreta of reptiles or lizard.

ம. த தணம்

த தவப் 

 
 த தவப்  daḻudavappūṭu, ெப. (n.)

   ஒ தைலப் ; garlic with only one clover or bulb.

ம வ, ஒ தைலப் ண்

     [த தவம் +   த தவப்  = ஒற்ைறத் தைலவ க்  ைககண்ட ம த்  வ ற் ல்  
வளி னால்ல் ஏற்ப ந்ெதால்ைலைய ம், ெநஞ்சாங் ைலைய ம், ேபணிக் காக் ம் இயல் ைடத்  
ேப காலமான ெபண்க க் , இப் ண் க் ழம்  நலம் பயக் ம்.]

த தவான்

 
 த தவான் daḻudavāṉ, ெப. (n.)

   ெவள்ளா ; goat.
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த த த்தல்

த த த்தல் daḻudaḻuddal,    4 ெச. .  (v.i.)

   நாக் ழ தல்; to falter or stammer from  ecstatic joy, love or other emotion.

     "த த த்த வசனத்தன்" (ஞானவா. கசன். 19);.  ழந்ைத இறந்தைதக் றவந்த தா ன் ரல் 
த த த்த  (உ.வ.);. [த  + த -.]

த ெநட்

 
 த ெநட்  taḻuneṭṭi, ெப. (n.)

   உப் ; salt.

த ம்

 
 த ம் taḻum, ெப. (n.)

    ெநய்மம் (ைதலம்);; an ointment.

     [தழம் → த ம்.]

த ம்பன்

த ம்பன் taḻumbaṉ, ெப. (n.)

    ற்காலத் த் த ழகத் ல் ளங் ய வள்ளல்களில் ெகாைடைம ற் றந்த ஒ  ற்றரசன்; an ancient 
chief of the Tamil land, noted for his liberality.

     "வாய்ெமா த் த ம்ப ா ரன்ன" ( றாநா. 348);.

     [த ம்  → த ம்பல்.]

த ம்பாதல்

 
 த ம்பாதல் taḻumbātal, ெப. (n.)

   காயம் அல்ல  ண்,  ைரகளினால் உடம் ல் த ம்  உண்டாதல்; the formation of a scar or cicatrix on the 
skin left by a healed wound-Cicatrization.

     [த ம்  + இ -.]

த ம் -தல்

த ம் -தல் daḻumbiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

    ண்ணா  வ வாதல்; to leave a scar, as a sore when healed.

ம வ. த ம்  ப -தல்

     [த ம்  + இ -.]
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த ம்

த ம் 1 daḻumbudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. த ம் ண்டாதல்; to be scarred, bruised, marked.

     "த ம்  ெமன்னா" (உபேதசகா.  றப் ப். 6);.

   2. பழ த்தல்; to become practised, addicted.

     "கள ற்ற ம் ய கள்வ ைடய ைகயகத்தா ன்" ( லப். 16:152: உைர);.

ம. தழம் க் க

     [ ள் → த  → த  → தம ம் -.]

 த ம் 2 taḻumbu, ெப. (n.)

   1. வ ; scar, cicatrice, bruise, weal.

     "ேதாளி  ள ந் த ம் " (கம்பரா. இலங்ைக ேக. 50);.

   2.  ; mark, impression, dent made in the skin.

   3.  ைத  ( ன்.);; injury, blemish.

   4.  ற்றம் ( ன்.);; stigma, defect in character.

   ம. தழம் ;   க., ெத. சட் ;ேகாத. தள்ம்

     [ ள் → த  → த ம் .]

 த ம் 3 taḻumbu, ெப. (n.)

த ம் வ

 
 த ம் வ  taḻumbuvali, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் கட் ேநாய்; painful keloid, a variety of hard tumour.

     [த ம்  + வ .]

த வணி

த வணி taḻuvaṇi, ெப. (n.)

    ரைவக் த் ; dancing with clasped hands.

     "ஆயெமா  த வனி பயரந்் " ( தெ்தா.  294);.

     [த  → த வணி.]

த வைண

த வைண taḻuvaṇai, ெப. (n.)

   1. பக்கத் ல் அைனத் க் ெகாள் ம் பஞ்சைன ( ன்.);; side bolster, cushion.

   2.  ண்  (யாழ்.அக.);; cushion for reclining.

   3. கடலடை்ட (யாழ். அக.);; sea-lecсh. (ெச.அக. );

     [த  + அைண.]
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த வல்

த வல்1 taḻuval, ெப. (n.)

   ைக ல் எ க்கக் ய ெநல்லரித் ெதா  (இ.வ.);; a handful of cars of grain.

ம வ, ைகப்  அரிதாள்

பட. தப்

     [த  → த வல்.]

 த வல்2 taḻuval, ெப. (n.)

   த  உ வாக்கப் ப வ ; adaptation.

த வல் இலக் யம் (இக்.வ.);.

     [த  – த வல். கைத அல்ல  பாட்  த ைல அ ப்பைடயாகக் ெகாண் , உ வாக் ைக.]

த வாவட்ைட

 
 த வாவடை்ட taḻuvāvaṭṭai, ெப. (n.)

   கடலடை்ட; sea-leech.

     [த வா + அடை்ட.]

த ய

 
 த ய taḻuviya, ெப.எ. (adj.)

    வ ம்; breadth and length.

நா  த ய ேபாராட்டம் நைடெப மா? (இக்.வ.);.

     [த  → த ய.]

த

த 1 daḻuvudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. அைணத்தல்; to clasp, cimbrace, hug, entwine.

     "மகன்ெமய் யாக்ைகைய மார் றத ்த இ' (மணிேம. 6:139);.

   2. ேமற்ெகாள் தல்; to adopt, as an opinion, course of life, to keep, observe, as a command.

     "பணி ைற த ந்தன்ைமயார"் (கம்பரா. ஊரே்த. 50);.

   3. அைணத்தா தரித்தல்; to treat kindly.

     " த இ" ( றள். 544);.

   4. நட்பாக் தல்; to make friendship.

     "உலகந் த இய ெதாட்பம்" ( றள். 425);.

   5.  ழ்தல்; to surround.

     "தண்பைண த இய" (ெப ம்பாண். 242);.

   6. உள்ளடக் தல்; to compress, to contain, to keep within oneself.

     "அணங் சா யரந்ிைல த இ" ( . 289);.

   7.  தல்; to besmear rubon.

     "சாந்தங் ெகாண்  நலம ய வாகந் த இ" (ப ெனா.  க்ைகலா. 15);.

   8. ெபா ந் தல்; to mix with, join.

     "த ழ்த ய சாயலவர"் ( வக. 2026);.
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த ெதாடர்

த ெதாடர ்daḻuvudoḍar, ெப. (n.)

   ஒ  ெசால் மற்ெறா  ெசால்ைல ேநேர த  நிற் ந் ெதாடர ்(நன். 152. உைர);; phrase in which a word 
qualifies the word immediately following it, opp. to talã-t-todar.

     [த  + ெதாடர.்]

த உ

த உ taḻuu, ெப. (n.)

   1. அைணக்ைக; embracing, uniting.

     "தண்டா ரகலந் த உப் ைணயா நீ நல் " ( .ெவ. 12 இ பா . 4);.

   2. மகளிரா ங் ரைவக் த் ; women's dance with clasped hands.

     " ணங்ைகயந் த உ ன்" (ம ைரக்.  329);.

     [த  → த  → த உ.]

தைழ

தைழ1 daḻaidal,    4ெச. . . (v.i.)

   1. தளிரத்்தல்; to sprout, shoot forth.

   2. ெச த்தல்; to thrive, grow luxuriant, as plants.

     "தைழந்த சந்தனச ்ேசாைல" (கம்பரா.  த் ர. 9);.

   3. தாழ்தல்; to hang down, to bow down.

     "தைழந்தகா ம்" (ேச . கட ள்வாழ். 8);.

   ம. தெலக்க;ெத. தளிர்

     [தள் → த  → தைழ (த . இல. வ.  ன். பக். 52);.]

 தைழ2 taḻaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ெச த்தல்; to flourish, thrive, grow luxuriantly, as plants.

   2.  தல்; to over-flow with joy.

     "ேநாக் த் தைழத் " ( வாச. 27:7);.

   3.  தல்; to be abundant, as a flood, to multiply.

     "ைமத்தைழயா நின்ற மா டற் றம்பலவன் ழற்ேக" ( க்ேகா. 102);.

   3. வளரத்ல்; to grow, prosper, as a family, people, state.

     "ெமய்தைழ கற்ைப" ( ைள. வைளய. 15);.

தைழக்கண்ணி

தைழக்கண்ணி taḻaikkaṇṇi, ெப. ( n. )

   இைலயாலா ய மாைல; garland of gamboge flowers.

     "இைலயால் ெதா க்கப்பட்ட தைழக் கண்ணிைய ம்" ( றநா. 54, உைர);.

ம வ,  ைழக்கண்ணி

     [தைழ + கண்ணி.]

தைழக்கள்ளி

 
 தைழக்கள்ளி taḻaikkaḷḷi, ெப. (n.)

   இைலக் கள்ளி; leaf spurge - Eupnorbia nierifolia.

     [தைழ + கள்ளி.]

1176

www.valluvarvallalarvattam.com 18612 of 19068.



தைழக்ைக

தைழக்ைக taḻaikkai, ெப. (n.)

   1. தளிரக்்ைக; flourishing.

   2. தைழப்  பாரக்்க;see talappu.

     [தைழ → தைழக்ைக.]

தைழக்ேகாைர

 
 தைழக்ேகாைர taḻaikārai, ெப. (n.)

   ஒ வைகக் ேபாைர; a kind of sedge grass.

     [தைழ + ேகாைர.]

தைழசச்த்

தைழசச்த்  taḻaiccattu, ெப. (n.)

   1. இைல தைழசச்ா ; juice from leaves.

   2. உப் க் காற் ; nitrogen.

     [தைழ + சத் .]

தைழத்தெமா

 
 தைழத்தெமா  taḻaittamoḻi, ெப. ( n.)

   கனிவான பண்பட்ட இன்ெசால்; polite word.

     [தைழத்த + ெமா  - தைழத்தெமா  அகனமரந்்  கனமரந்் , எஞ்ஞான் ம் கனிவாகக் ம், 
இன்ெசால்.]

தைழத்த வ

 
 தைழத்த வ  taḻaittavayiṟu, ெப. (n.)

   அழகான வ ; a round abdomen.

     [தைழத்த + வ .]

தைழத்தாைன

தைழத்தாைன taḻaittāṉai, ெப. (n.)

   இைலயாற் ெசய்யப்பட்ட ேமலாைட (ெபரிய . ஆனாய. 17);; upper cloth made of leaves.

     [தைழ + தாைன.]

தைழத் ல்

 
 தைழத் ல் taḻaittugil, ெப. (n.)

தைழ ைட பாரக்்க;see talaiyugai.

     [தைழ +  ல்.]

தைழதாம்

 
 தைழதாம்  taḻaitāmbu, ெப. (n.)

   தைழ ம்  ெகாம் ம் (இ.வ.);; leaves and twigs.

     [தைழ + தாம் .]

தைழந்த

 
 தைழந்த taḻainda, ெப. எ. (adj.)

   பணிேவா , ெம வான; politicly softy ( ரி. அக.);.

     [தைழ → தைழத்த = கனிவாக பணிவாக, ெம வாக ஒ கா. தைழத்த → தைழந்த.]
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தைழநாகம்

 
 தைழநாகம் taḻainākam, ெப. (n.)

   ஒ வைக இைலப்பாம் ; foliage snake (ெச.அக.);.

     [தைழ + நாகம், தைழ = இைல.]

தைழேநாய்

 
 தைழேநாய் taḻainōy, ெப. (n.)

   தாள ப் ப ரக்ட்  ஏற்ப ம் ேநாய்; grossy sboot.

     [தைழ + ேநாய் = ெநல், க ம் , வாைழ தலான ப ரக்ட்   தைழ (இைல த் );.  ல் ேதான் ம் 
ேநாம்.]

தைழப்

தைழப்  taḻaippu, ெப. (n.)

   ெச க்ைக, வளரக்்ைக; flourishing, thriving.

     [தள் → த  → தைழ → தைழப் . தவ.63.]

தைழய

தைழய taḻaiya,  .எ. (adv.)

   1. தைரையத் ெதா ம் அள ல்; low so as to be touching the ground.

ேசைலையத ்தைழயக் கட் க் ெகாண் ந்தாள்.

   2. இ க்க ல்லாமல், ெதாய்வாக; loosc.

ளித்த ன் ந்தைலத் தைழயக் கட் க் ெகாண்டாள்.

     [தாழ் → தைழ – தைழய. ஒ கா. தாழ → தைழய.]

தைழயணி

தைழயணி taḻaiyaṇi, ெப. (n.)

தைழ ைட பாரக்்க;see talai-y-ugdai .

     "தைழயணி ம ங் ன் மகளிர"் ( ந். 125);.

     [தைழ + அணி.]

தைல வார்

தைல வார ்talaiyiḍuvār, ெப. (n.)

    த் ழாய் த ய பச் ைலத் ப்பணி ெசய்வார;் those who provide flowers and leaves for the temple.

     "ேகாவணவர…் பா வார ்தைழ வார ்என்  அஞ்  ெகாத் ேல" (ெகா ெலா. 44);.

     [த  → தைழ + இ வார.்  க்ேகா ல் வளாகத் ள்ள,  நந்தவனத் ல் பணி ரிவார.்]

தைழ ைட

 
 தைழ ைட taḻaiyuḍai, ெப. (n.)

   தைழயாலான மகளி ைட; garment of strung leaves.

ம வ, இைலயாைட, தைழயணி தைழ ல், தைழயாைட

     [தைழ + உைட = தைழ ைட. தைழ = இைல.]

தைழ ரம்

 
 தைழ ரம் taḻaiyuram, ெப. (n.)

   அ ரமாக இடப்ெப ம் மரங்களின் தைழ; green manure.

     [தைழ + உரம் = தைழ ரம். ப ரக்ள் ெச த்  ைளவதற் த் ேதைவயான இயற்ைக ரம்.]
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தைழவாரி

 
 தைழவாரி taḻaivāri, ெப. (n.)

   ஒ வன் ைக ற் ட் க் தலால் அவன் ேதால் ையக் க் ஞ் ட்டாட்ட வைக (இ.வ.);; a cardgame 
where an accumulation of cards in one's hands signifies one's defeat.

     [தைழ + வாரி.]

தைழ

தைழ  taḻaivu, ெப. (n.)

   1. தளிரக்்ைக; sprouting, shooting, germinating.

   2. ெச ப் ; luxuriance of growth.

   3.  ைழ ( ன்.);; leaves, foliagc.

   4. வளைம; plumpness, sleckness.

   5.  ; increase, abundance.

     "தைழ  படக் ெகாைல ைன ைன டெ்கா " இர . நகரப். 16).

     [தைழ → தைழ . ' ' = ெதா.ெப.ஈ .]

தைழ ெகா -
த்தல்

தைழ ெகா -த்தல் taḻaivugoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   உடம்  ப மானதல்; to bccomc plump, as the body.

     [தைழ  + ெகா -.]

தள்

தள்1 taḷtaltaṭṭal,    4 ெச ன்றா . (v.i.)

   1. த த்தல்; to kinder, obstruct, stop.

     " ள்ளிைட தட்ப" ( றநா. 124);.

   2. நீர ் த யவற்ைறத் தைளத்தல்; to confine, as water in a tank, to dam up.

     "தட்ேடாரம்ம வட் டட்ேடாேர தள்ளாேதாரி வட்டள்ளா ேதாேர" ( றநா. 18);.

 தள்2 taḷ, ெப. (n.)

   1. தள் 1 பாரக்்க;see tallu1.

     'ஒ  தள் தள்ளினான்' (ெநல்ைல.);.

ம. தள் க, க. தள்

     [உல் →  ள் → தள்.]

தள்வம்

 
 தள்வம் taḷvam, ெப. (n.)

த வம் (இ.வ.); பாரக்்க;see taluvam.
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தள்ளம்பா தல்

தள்ளம்பா தல் daḷḷambāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. தள்ளா தல் (யாழ்ப்.);; to reel, stagger.

     "நடக்கப் வ  தள்ளம்பா வதான நைடயாேல" ( வ். ெப மாள். 7:6);.

   2. அைசதல் (யாழ்ப்.);; to totter, as a house about to fall, to sway, as a tree.

   3. அைலதல் (யாழ்ப்.);; to rock or roll, as a boat.

   4. ெப ங்கலக்கத் ல் இ த்தல் (யாழ்ப்.);; to be in perturbation, as a family on the death of its head or on the verge 
of ruin.

   5. த க்கத் ல் ேதால் யைடதல் (யாழ்ப்.);; to be baffled in argument.

   6. தத்தளித்தல்; to struggle, as in water.

     [ ள் → தள் → தள்ளம் + பா -,]

தள்ளமா -தல்

தள்ளமா -தல் daḷḷamāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

தள்ளம்பா -தல் (யாழ்ப்.); பாரக்்க;see tallam-baru-.

     [ ள் → தள் → தள்ளம் + ஆ -,]

தள்ளல்

 
 தள்ளல் taḷḷal, ெப. (n.)

   ெபாய் ( டா.);; lie.

     [ெபாள் →  ள் → தள் → தள்ளல். ெபாள் → ெபால் = உள்ளீ  அற்ற , உண்ைமயற்ற , 
ெபாய்ைமயான . ஒ கா.  ள் → தள் → தள்ளல்.]

தள்ளவாரம்

 
 தள்ளவாரம் taḷḷavāram, ெப. (n.)

தள்ளாவாரம் பாரக்்க;see tallavaram.

தள்ளாட்டம்

தள்ளாட்டம் taḷḷāṭṭam, ெப. (n.)

   1. அைச ; staggering, reeling, rocking.

   2. த மாற்றம்; wavering, fluctuation.

   3. ேசார் ; faltering as from old age.

ம. தள்ளாட்டம்

     [ ள் → தள் + ஆட்டம்.]

தள்ளா

 
 தள்ளா  taḷḷāṭi, ெப. (n.)

   தளரந்்தநைட; faltering walk.

     [தள்ளா  → தள்ளா .]
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தள்ளா -தல்

தள்ளா -தல் daḷḷāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. தளரச்் யாய் நடத்தல்; to move with faltering steps, as an aged person.

     "தாளிைண தளரந்்  தள்ளாட" (பாரத.  ட் ண. 238);.

   2. த மா தல்; to stagger, reel, as a drunkard.

   3. ஆ தல்; to rock, as a ship, vacillate, sway, as a tree in a storm.

     "உல ைலயத் தள்ளா ய வடேம ன்" (கம்பரா.  தற்ேபா. 177);.

   4. மனமைலதல்; to waver, fluctuate, as the mind.

     " ந்ைத ந் தள்ளா " ( வரக. அ த் ர.்12);.

   ம. தள்ளாட்டம்;பட. தள்ளா

     [ ள் → தள் + ஆ -,]

தள்ளாதவன்

 
 தள்ளாதவன் taḷḷātavaṉ, ெப. (n.)

   வ  ல்லாதவன் (இ.வ.);; infirm person.

     [தள்ளாத = இயலாத. தள்ளாத + அன்; "அன்" ஆண்பா .]

தள்ளாைம

தள்ளாைம taḷḷāmai, ெப. (n.)

   1. தளரச்்  (அ.வ.);; inability, impotence, infirmity through old age.

   2. இல்லாைம (யாழ்.அக.);; poverty.

     [தள் + ஆ + ைம. 'ஆ' எ.ம. இைடநிைல.]

தள்ளாவாரம்

 
 தள்ளாவாரம் taḷḷāvāram, ெப. (n.)

   ேசாம்பல் ( ங்.);; laziness.

தள்ளிச்

 
 தள்ளிச்  taḷḷicci, ெப. (n.)

    நீ  (யாழ்.அக.);; a white-coloured earthy matter containing a large proportion of carbonate of soda from which soda is 
prepared.

தள்ளிப்ேபா -தல்

தள்ளிப்ேபா -தல் daḷḷippōṭudal,    19 ெச. . . (v.t.)

    ப் ட்ட காலத் ல் ெசய்ய ேவண் யைதச ்ெசய்யாமல் காலந் தாழ்த் தல்; to postpone things to be 
done immediately.

ைரந்   எ , தள்ளிப் ேபாட் க் ெகாண்ேட ேபாகாேத (இக்.வ.);.

ம. தள்ளி க

     [(தள் ); → தள்ளி + ேபா -,]
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தள்ளி

தள்ளி 1 daḷḷiviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெபா ப்  த யவற்ைற லக் தல் ( ைவ);; to evade, as responsibility.

தான் பாரக்்கேவண் ய ேகாப் கைள, அ த்தவ க் த் தள்ளி தல் நன்றன்  (உ.வ.);.

   2 உரிய ைல வாரா ம்,  ைறந்த ைல ேகட்பா க் ப் ெபா ள்கைள ற் தல்; to sell to 
lower price and push the products out.

ஆண்  ைவெயாட் ப் ெபா ள்கைள வந்த ைலக் த் தள்ளி ட்டாரக்ள் (உ.வ.);.

ம. தள்ளி க

     [(தள் ); → தள்ளி +  -,]

 தள்ளி 2 daḷḷiviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

    லக் தல்; to reject, dismiss.

     [(தள் ); → தள்ளி +  -,]

தள்ளிெவட்

தள்ளிெவட்  taḷḷiveṭṭi, ெப. (n.)

   ம ற்ெபா  வைக ( லப். 15:216, உைர);; a military engine for defence.

     [(தள் ); → தள்ளி + ெவட் .]

தள்ளிைவ-த்தல்

தள்ளிைவ-த்தல் taḷḷivaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. தள்ளிப்ேபா தல்; to postpone.

க ம் தண்ணீர ்பஞ்சம் காரணமாக பள்ளித் ேதர் கைள தள்ளி ைவத்  ட்டனர.் (இக்.வ.);.

   2. இடம் ட்  ைவத்தல்; to remove a little further off, shift.

ெபாத்தகத்ைதத் தள்ளிைவ (உ.வ.);.

   3. நாெளாற்  ைவத்தல்; to adjourn, as a case.

சாரைண நாைளத் தள்ளிைவத ் க் றாரக்ள் (உ.வ.);.

   4. ஒ க்கக்ேக  த யவற்றால் சா க் ட்டங்க க் ப் றம்பாக் தல்; to caste off, exclude from 
society, excommunicate.

ஒ க்கக் ேகட்டால் அவைளத் தள்ளிைவத்தாரக்ள் (உ.வ.);.

   5. ேவைல ந்  லக் ைவத்தல்; to suspend from office.

ேவைல ந்  லக்  ைவத்தாரக்ள் (உ.வ..);.

   6.  லக் தல் (இ.வ.);; to abandon, as a wife.

     [(தள் ); → தள்ளி + ைவ-,]
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தள்

தள் 1 daḷḷudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  ல தல்; to be removed.

     "உ ேநாய்கள் தள்ளிப்ேபாக" (ேதவா.);.

   2. தவ தல்; to be lost, to fail.

     "கள்வாரக்் த் தள்  ரந்ிைல" ( றள். 290);.

   3.  ன் தல்; to shrink, diminish.

     "தள்ளா ைள ம்" ( றள். 731);.

   4. மறப்பாற் ேசாரத்ல்; to be unconscious, to be forgetful.

     "தள்ளி ம் வா ற் ெபாய் றார"் (நால . 157);.

   5. த மா தல்; to stagger, reel, stumble.

     'தள்ளித் தளரந்ைட ட் ' ( வ். ெபரியாழ். 2:10:6);.

   6. வ ைடத்தாதல்; to be able, to be capable of.

அவன் அ  ெசய்யத் தள்ள ல்ைல (உ.வ.);.

   7. ெவளிேய தல்; to emerge, come out, protrude.

வா ல் ைரதள் ற  (உ.வ.);.

 தள் 2 daḷḷudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

தள் ண்டவன்

 
 தள் ண்டவன் taḷḷuṇṭavaṉ, ெப. (n.)

    லக்கப்பட்டவன்; rejected person, out- caste, reprobate.

     [தள் → தள்  + உண்டவன்.]

தள் தற் ட்

 
 தள் தற் ட்  daḷḷudaṟcīṭṭu, ெப. (n.)

   மண லக் த் தாள் ( ன்.);; bill of divorcement.

     [தள் தல் +  ட் .]

தள் க் ப்ப -
தல்

தள் க் ப்ப -தல் daḷḷunūkkuppaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   இ ப ப்ப தல் (யாழ்.அக.);; to be pushed this way and that.

     [தள்  +  க்  + ப -,]

தள் ப் ள்

 
 தள் ப் ள்  taḷḷuppuḷḷu, ெப. (n.)

   இ ப ; scuffle, pushing and pulling.

ம வ. தள் ள் , தள் ெமள்

     [தள்  +  ள் .]
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தள் ப

தள் ப  taḷḷubaḍi, ெப. (n.)

   1. தள்ளப் பட்ட ; that which is rejected, dismissed, discarded, abandoned, cancelled, refused.

   2. கணக் ற் க க்கப்பட்ட ; deduction, discount, allowance.

   3.  லக் ; exception, exemption.

     ' ட் ற க் கைடகளில் ழாக் காலங்களில் 20  க்கா  தள் ப ல் ற் றாரக்ள். (இக்.வ.);. 
இட்ட , ேதாைச, வைட எ ம் அவ க் த் தள் ப  இல்ைல (இ.வ.);.

     [தள்  + ப .]

தள் ப ெசய்-தல்

தள் ப ெசய்-தல் taḷḷubaḍiseytal,    1 ெச. ன்றா  (v.t.)

   1.  றந்தள்ளல் (நிராகரித்தல்);; to reject.

தன்ைனப் பணி நீக்கம் ெசய்தைத எ ரத்்  அந்த அ காரி ெகா த்த வழக்  உயரநீ்  மன்றத் ல் 
தள் ப  ெசய்யப்பட்ட  (இக்.கா.);.

   2. நீக்கஞ்ெசய்தல் ( லக் தல்);;   3. to write off.

     [தள் ப  + ெசய்-,]

தள் ப யாகமம்

 
 தள் ப யாகமம் taḷḷubaḍiyākamam, ெப. (n.)

    ய ற்ப  ( த்.);; apocryphal books.

     [தள் ப  + ஆகமம்.]

தள் மட்டம்

 
 தள் மட்டம் taḷḷumaṭṭam, ெப. (n.)

   யாைன ன் இளங் ட்  ( ன்.); (ெபரிய யாைனகளால் தள்ளி நைடப ற்றப் ெப வ );; young elephant, 
as having to be pushed forword and guided by the old ones.

     [தள்  + மட்டம்.]

தள் ள்

 
 தள் ள்  taḷḷumuḷḷu, ெப. (n.)

தள் ப் ள்  (இ.வ.); பாரக்்க;see tallu-p-pullu.

     [தள்  +  ள் .]

தள் ெமள்

 
 தள் ெமள்  taḷḷumeḷḷu, ெப. (n.)

தள் ப் ள்  ( ன்.); பாரக்்க;see tallu-p-pullu.

     [தள்  + ெமள் .]

தள் வண்

தள் வண்  taḷḷuvaṇṭi, ெப. (n.)

   1. ைகயால் தள்ளிச ்ெச த் ம் வண் ; wheel barrow perambulator.

தள் வண் ல் காய்க  ற் க் ெகாண்  வந்தான் (இக்.வ.);.

நகரங்களில் ழந்ைதக க்கான தள் வண்  வாங்கலாம் (உ.வ.);.

   2.  ழந்ைத நடந்  பழக ஆதரவாக உள்ள,  வண் ; small cart.

ம வ. நைடவண்

     [தள்  + வண் .]
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தள் -தல்

தள் -தல் daḷḷuṟudal,    20 ெச. . . (v.i..)

   1. தள்ளப்ப தல்; to be rejected, removed.

   2. வ ந் தல்; to be in distress.

     "உள்ளந் தள் ற ெலா ந் " (கம்பரா. மாயா . 34);.

ம. தள் ரம்

     [தள்  + உ -,]

தள்ைள

தள்ைள taḷḷai, ெப. (n.)

   தாய் (ெதால்.ெசால். 400, உைர.);; mother.

   ம. தள்ள;ெத. தல்

     [தள் → தள்ைள (வ.ெமா.வ. 175);.]

தளக த்தம்

தளக த்தம் taḷagaruttam, ெப. (n.)

   பைடத் தைலைம; office of commander.

     "ைம ரான் வாசல் தளகரத்்தம் கம்பண ைட யார"் (ம ைரத.் த ப். ம ைரத்தல. பக்.2);.

     [தள் → தளம் + க த்தம் → தளக த்தம். தளம் பைடக் மம் உள்ள இடம்.]

தளக த்தன்

தளக த்தன் taḷagaruttaṉ, ெப. (n.)

   பைடத் தைலவன்; captain, general, marshal, comma inder-in-chief.

     "கால ந் தன்பல  ெமண்ணி கல் ெவன் டக் க ேவான் றளகரத்்த னாம்" ( ேவங். சத. 8);.

     [தளம் + க த்தன்.]

தளக த்தா

 
 தளக த்தா taḷagaruttā, ெப. (n.)

தளக த்தன் பாரக்்க;see talakaruttan (ெச.அக.);.

     [தளம் + க த்தா.]

தள ங்கம்

தள ங்கம் taḷasiṅgam, ெப. (n.)

   ெப ரன் (ேபாரக்்களத் ற் ங்கம் ேபான்றவன்);; a valiant soldier, as a lion in battle.

     "தள ங்க  மன்ன ம் ரம்" ( ரேயாத. 24, 28);.

     [தளம் +  ங்கம். ேபாரக்்களத் ல் அரிமா ேநாக் டன் ற் ள்ள, பைகவரக்ைள அ ப்பவன்.]

தளத்

தளத்  taḷatti, ெப. (n.)

   தளரச்் ; depressed exhausted.

     [தள் → தள → தளத்  ( .தா. 309);.]

தளதள-த்தல்

தளதள-த்தல் daḷadaḷaddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.  ரிவைடதல், ப த்தல்; to plump, full, sleek, as the body.

   2. ஒளி தல்; to be brilliant, transparent.

     "ப நரம்  தளதளப்ப" ( ற்றா. தல. த மசா . 34);.

   3. ெந ழ்தல்; to become loose, as a cloth worn upon the person.

அைர ேவட்  தளதளத்  ட்ட  (உ.வ.);.

ம. தளதள

     [ ள் → தள் → தள → தளதள- ( .த .மா. 155);.]

ரிந்த ெபா ள் தள ந்தன்ைமத்  பரந்த ஒளி ைறத ம் இயல்ேபயாம் 'தளதள' - ஆைட ன் 
ெந ந்தன்ைம தளதளத்தல் - ஆைடெந ழ்தல்
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தளதளப்

தளதளப்  daḷadaḷappu, ெப. (n.)

   1.  ரிவா ைக ( ஷ் .); ெகா க்ைக; being plump or full, as the face.

   2. காந் , ஒளிர் ; brilliance.

உடல் தளதளெவன்  வளரந்் ட்டாள் (உ.வ.);.

   3.  க்கம் (யாழ்.அக.);; swelling.

     [ ள் → தள் → தள → தளதளப் . (த .இலவ. ன்.32);.]

ஒ கா. பளபளப்  தளதளப்  பளெீரன்  ன்னல் ெவட் ய  என் ம் வழக்கால க.  க் 
ெகா ப்பா ம், அ ன் ரச்் யா ம் க ம் உட ம் பளபளப்ப  இயல்ெபன்ற க.

தளதெளனல்

தளதெளனல் daḷadaḷeṉal, ெப. (n.)

   1. ஒளி தற் ப் ; being brilliant.

   2.  ரிவாதல் ப் ; being plump.

   3. இள தற் ப் ; melting, as gold.

     "தளதளெவன் ள " (அ ட்பா. vi, அைமயங் ற. 5);.

   4. ஒ க் ப் ; bubbling, as boiling water.

ேசா  தளதளெவன்  ெகா க் ற  (உ.வ.);.

     [ ள → தள → தளதள + எனல் ( .த .மா.155);.]

தளப்ப

 
 தளப்ப  taḷappaḍi, ெப. (n.)

   மன ைல  (யாழ்ப்.);; agitation of mind, wavering, anxiety.

     [தளம் + ப .]

தளப்பம்

தளப்பம்1 taḷappam, ெப. (n.)

தளப்ப  பாரக்்க;see talappadi.

     "தளப்பந் ேற இவரக்் " (ஈ . 6:10:1);.

   2. காதணிவைக; an ear - ornament.

     "தக்ைக ட்ட கா ற் றளப்ப ட் " ( ற . 184);.

     [தளம்பம் → தளப்பம்.]

 தளப்பம்2 taḷappam, ெப. (n.)

   தாளிப்பைன ( ன்.);; outh Indian tallipot-palm.

     [தாள → தள → தளப்பம்.]

தளப்பற்

தளப்பற்  taḷappaṟṟu, ெப. (n.)

   1.  ப்ப ப் பைன (மைல);; jaggery-palm.

   2.   ைடயாக எ க் ம் தாளிப்பைனேயாைல ( ன்.);; leaf of the tallipot-6alai, used as an umbrella or a 
badge of honour.

     [தள → தள + பற் .]

தளப்பற் க்காரன்

 
 தளப்பற் க்காரன் taḷappaṟṟukkāraṉ, ெப. (n.)

   ஒைல தெ்த ேவான் (யாழ்.அக.);; writer on palm leaf.

     [தளப்பற்  + காரன் = "காரன்" உைடைமப் ெபயரீ .]
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தளப்பற் ன்

 
 தளப்பற் ன் taḷappaṟṟumīṉ, ெப. (n.)

   கடல் ன்வைக (யாழ்.அக.);; a kind of sea - fish.

     [தளப்பற்  +  ன்.]

தளப்

தளப்  taḷappu, ெப. (n.)

   ேக ; injury, evil influence.

     "தளப் லா ரத்்தம் வல்ேலான்" (பாரத.  ரத்். 2);.

     [தளம்  → தளப் .]

தளபஞ்

தளபஞ்  taḷabañji, ெப. (n.)

   ெநற் ல் ெவள்ைளப் ள்ளிைய ம், ெவண்ைம யல்லாத ேவ  ஒேர நிறத் ைன ைடய ைர 
( க் ர நீ . 317);; horse that, except for a white spot in the forehead, is of a single colour other than white.

தளப

தளப  daḷabadi, ெப. (n.)

தளக த்தன் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see talakaruttan.

     [தளம்1 + ப .]

தளபாடம்

தளபாடம்1 taḷapāṭam, ெப. (n.)

தளவாடம் பாரக்்க;see talavadam (ெச.அக.);.

     [தளம் + பாடம்.]

 தளபாடம்2 taḷapāṭam, ெப. (n.)

   பாடம் ைம ம் நன்  அ ந் த்தல்; that which is at one's finger's ends, as a lesson.

     [தளம் + பாடம்.]

 தளபாடம்3 taḷapāṭam, ெப. (n.)

   ேபாரப்்பைட; army.

     " வ ராச் யத் க்  மன்னைர ம் தளபாட ம் அ ப் ய ளி" (S.I.I.vii, 21);.

     [தள் → தளம் – பைடக் ம . தளம் + பாடம்.]
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தளம்

தளம்1 taḷam, ெப. (n.)

   1. ப மன்; thickness, as of a board, heaviness.

     "தளமாய்ச ்சமநிலத் த்  தண்காற்  நான் ம்" ( வக. 719, உைர);.

   2. ெவண்சாந்  ( ங்.);; white sandal paste.

   3. ெசஞ்சாந்  ( ங்.);; red sandal paste.

ெத. தள

     [தள் → தளம்.]

--

தளம்2

__,

ெப. (n.);

   1. ெசங்கல், க ங்கல், கைதமா பா ய தைர; floor or pavement, as of brick, stone or cement.

   2. ெமாடை்டமா  (அக.நி.);; terrace roof, upper open space room or balcony.

   3. தட் ; loft, storey, deck of a ship.

   4. ேமைட ( டா.);; platform, mound.

   5. அ க் மா களில் தல் தளம் இரண்டாம் தளம் என்றைமந்த ப் கள்; various floors in 
residential flats or any building or tower.

தளம்பாைற

தளம்பாைற taḷambāṟai, ெப. (n.)

   ஒ  ரல நீள ம், நீலநிற ள்ள கடல் ன் வைக; sea-fish, bluish, attaining 1 in. in length, Caranx malabaricus.

     [தளம் + பாைற.]

தளம்

தளம் 1 daḷambudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. த ம் தல்; to wabble, flap, fluctuate, as water in a moving vessel.

   2. இ ற ம் மா ச ்சாய்ந்தா தல் (யாழ்ப்.);; to be unsteady, as a floating pot;

 to sway, as a spinning top, to totter, stagger with the weight of a load;

 to shake, as the top of a car when drawn: to move, as drops of water on a leaf;

 to be shaky, as a load.

   3. மனமைலதல்; to fluctuate, waver, hesitate, vacillate.

     "தளம்  ெநஞ் ைடய" ( வாலவா. 38:49);.

   4. பழக்க தல் (நான்மணி. 12, உைர);; to get accustomed.

   5.  ட் ப்ப தல் ( ன்.);; to be in straits for a livelihood.

     [த ம்  → தளம்  ( .தா. 68);.]

 தளம் 2 taḷambu, ெப. (n.)

   1. மத  ( ன்.);; flood-gate, sluice.

   2. ேச த் ; an instrument for working in mud.

     "ெச ற் றளம்  த ந் ட்ட" ( றநா. 61:3);.
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தளெம -த்தல்

தளெம -த்தல் taḷameḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. பைடெய த்தல் (யாழ்.அக.);; to invade.

   2. சண்ைட ெதாடங் தல்; to begin to quarrel.

     "கள்ளி தளெம த்தாள்" ( ற .);.

     [தளம் + எ -,]

தளர்

தளர1் taḷartal,    17 ெச. . . (v.i.)

   1. ேசாரத்ல்; to droop, faint, grow weary, enfeebled, infirm or decrepit.

     "தளரந்்ேத ெனம் ரா ெனன்ைனத் தாங் க் ெகாள்ேள" ( வாச. 6, 1);.

   2. ெந ழ்தல்; to grow slack, become relaxed, as a tic or grasp.

   3. உடற்கட் க் ைலதல்; to become flappy from age.

இரண்  மாதமாகப் ப த்தப் ப க்ைகயாய்க் டந்த ல் க ம் தளரந்்  ேபானார ்(இக்.வ.);.

     "தாழாத் தளராத் தைலந ங்கா" (நால . 14);.

   4. மனங்கலங் தல்; to suffer in mind, to be troubled at heart. to lose one's presence of mind.

இந்த ைற ம் ேதர் ல் ேதற ல்ைல என்ற ம் தளரந்்  ேபானான் (இக்.வ.);.

   5. உ ெரா ங் தல்; to lose one's vitality.

     "தைகபாடவலாய் தளரே்கா தளரே்கா" ( வக. 1379);.

   6. இறத்தல்; to die.

   7.  டங் தல்; to be flexible, tender.

     "தண்டாக் காதற் றளரிய றைலவன்" ( .ெவ.9, 45, ெகா .);.

   8. ேசாம் தல் ( ன்.);; to be remiss, to be indifferent in duty, to grow careless, to degenerate.

   9. தவ தல்; to go astray.

     "ெந ற் றளரவ்ார ்தமெநஞ் " ( வக. 1190);.

தளரச்்

தளரச்்  taḷarcci, ெப. (n.)

   1. ெந ழ்ச்  (ைதலவ. ைதல. 128);; slackness, looseness, flexibility.

   2. கைளப் , ேசார் ; weakness, in firmity, decrepitude, faintness, langour, depression of spirits.

   3. ேசாம்பல் (சங்.அக.);; remiss.

   4. ஏழ்ைம (சங்.அக.);; poverty.

ம. தளரச்ச்

     [ ள் → (தள்); → தளர ்→ தளரச்் .]

தளரத்்

 
 தளரத்்  taḷartti, ெப. (n.)

தளரச்்  பாரக்்க;see talarcci.

     [தள் → தள → தளத் .]

தளர்ந் ெகா -
த்தல்

தளரந்் ெகா -த்தல் taḷarndugoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   இணங் தல் (யாழ்ப்.);; to yield.

     [தள் → தளர ்→ தளரந்்  + ெகா -,]
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தளர்நைட

தளரந்ைட taḷarnaḍai, ெப. (n.)

    த ல் ழந்ைதகள் த மா  நடக் ம் நைட; tottering walk, wobbling, as of a child.

     "தளரந்ைட தாங்காக் ளர் ட ் தல்வைர" (மணிேம. 3:141);.

     [தளர ்+ நைட, தட் த்த மா  நடக் ஞ் றாஅர ்நைட.]

தளர்பாடம்

தளரப்ாடம் taḷarpāṭam, ெப. (n.)

தளபாடம்2 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see tala-padam2.

     [தளர ்+ பாடம்.]

தளர்

தளர்  taḷarvu, ெப. (n.)

   1. ெந ழ்ைக, இைளப்பா ைக; growing slack, relaxing.

   2. த மா ைக; staggering.

   3. ேசார் ; faintness, weakness, depression of spirits.

     "தளரெ்வய் க் டப்ேபைன" ( வாச. 31:2);.

   4. வ த்தம்; sorrow.

     "தளர் த் தாய்" (ெபரிய . ம நீ . 31);.

ம. தளரவ்்

     [தள் → தளர ்→ தளர் .]

தளவட்டம்

 
 தளவட்டம் taḷavaṭṭam, ெப. (n.)

    தழ்ச ் ற் ; corolla.

     [தளம் + வட்டம்.]

தளவடாம்

 
 தளவடாம் taḷavaṭām, ெப. (n.)

   அரி  கஞ் யாலா ய ெமல் ய வடாகம்; thin rice – cake

ம வ. இைலவடகம்

     [தளம் + வா . வா  → வாடகம் → வடகம் → வடாம்.]

தளவம்

தளவம் taḷavam, ெப. (n.)

   1. ெசம் ல்ைல; golden jasmine.

     " ல்ைலெயா  தளவமல ர" (ஐங் . 422);.

   2.  ல்ைல (மைல);; Arabian jasmine.

ம. தளபம்

     [தள் → தள  → தளவம் ( .தா. 154);.]

தளவரிைச

தளவரிைச taḷavarisai, ெப. (n.)

   1. கற்பரப் ; flooring pavement.

   2. எ தகம் (யாழ்ப்.);; lower moulding.

ம வ. தள ைய, தள ைச

     [தளம் + வரிைச.]
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தளவாடம்

 
 தளவாடம் taḷavāṭam, ெப. (n.)

   ேவைல ெசய்தற்  ேவண் ய க  த யன; tools, materials, requities tackle, furniture.

ம. தளவாடம்

     [தள(ம்); + வாடம்.]

தளவாய்

தளவாய் taḷavāy, ெப. (n.)

   பைடத்தைலவன்; military commander, minister of war.

     "ஒன்னலைர ெவன்  வ ன்ற தளவாய்" ( ேவங். சத.89);.

   க. தளவாய்;ெத. தளவா

     [தளம்1 + வாய்.]

தளவான்

தளவான் taḷavāṉ, ெப. (n.)

   தளவாய்; military commander.

     "ெவற்ப  தளவான்" (இர . நகர. 13);.

     [தளவாய் → தளவான்.]

தள ைச

தள ைச taḷavisai, ெப. (n.)

   தளவரிைச; flooring pavement.

     "அைடயவைளஞ்சான் தள ைச ப ப் த்தார"் (S.I.I.i. 84);.

     [தளம் +  ைச. வரிைச →  ைச.]

தள ைய

 
 தள ைய taḷaviyai, ெப. (n.)

தள ைச (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see tala-visai.

     [தளம் +  ைய.  ைச →  ைய.]

தள

தள 1 taḷavu, ெப. (n.)

   யாைன ன் வாய் ( ங்.);; elephant's mouth.

     [ ள் → தள → தள .]

 தள 2 taḷavu, ெப. (n.)

   1. ெசம் ல்ைல; golden jasmine.

     "பனப் ந் தளெவா  ல்ைல ப த் " (க த். 108, 42);.

   2.  ல்ைல; arabian jasmine.

   3. ஊ மல் ைக ( ங்.);; eared jasmine.

     [தள → தள .]

தளா

தளா taḷā, ெப. (n.)

தள 2 பாரக்்க;see talavu2.

     "யாமரக் ள ம் டா ந் தளாவம்" (ெதால். எ த். 229);.

     [தள் → தள → தளா.]

தளாபம்

தளாபம் taḷāpam, ெப. (n.)

   மணிக்கற்க ள் ஒன்  ( க் ர. நீ . 186);; a kind of gem.

     [தளா → தளாபம்.]
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தளிைகச் றப்

தளிைகச் றப்  taḷigaicciṟappu, ெப. (n.)

   கட க் ப் பைடக் ம் ேசா  த யன (S.I.I. IV. 103);; food offering.

     [தளிைக +  றப் .]

தளிைகசமர்ப் -
த்தல்

தளிைகசமரப்் -த்தல் taḷigaisamarppittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

தளிைகேபா -தல் பாரக்்க;see taligai-podu-.

     [தளிைக + சமரப்் -,]

தளிைகேபா -தல்

தளிைகேபா -தல் daḷigaipōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. கட க் ப் பைடத்தல் ெபா ட் , ேசா  த யவற்ைறக் ெகாணரந்்  ைவத்தல்; to take boiled rice, 
etc., for offering to idols.

   2. கட ட் ச ்ேசா  த யவற்ைறப் பைடத்தல்; to offer boiled rice to idols.

   3. தளிைக  பாரக்்க;see taligai-vidu.

     [தளி → தளிைக + ேபா -,]

தளிைகவடாம்

 
 தளிைகவடாம் taḷigaivaṭām, ெப. (n.)

   அரி க்கஞ் யாலா ய ெமல் ய வடாகம்; thin rice-cake (ெச.அக.);.

     [தளிைக + வடாம்.]

தளிைக -தல்

தளிைக -தல் daḷigaiviḍudal,    18 ெச. . . (v.i.)

   ேகா ல் ேதங்காய்சே்சா ,  ளிசே்சா , த ரச்ே்சா  த ய தாளித்த ேசாற்  வைகையக் 
கலந் இ தல்; to offer flavoured rice to idols in temples.

     [தளிைக +  -,]

தளிசே்சரி

தளிசே்சரி taḷiccēri, ெப. (n.)

   ேகா ல் தெ்தாண்  ரி ம் மகளிர ்இ க் ம் ெத ; street of the dancing - girl's attached to a temple.

     "ெதற் த் தளிசே்சரித் ெதன் ற " (S.I.I.ii. 261);.

     [தளி + ேசரி. தளி எனில் ேகா ல், ேகா ல் தெ்தாண்  ெசய்த ஆடல் மகளிர ்வாழ்வதற்காக, 
அைமத்த டம்.]

தளிசே்சரிப்ெபண்
கள்

தளிசே்சரிப்ெபண் கள் taḷiccērippeṇṭugaḷ, ெப. (n.)

   ேகா ல் தெ்தாண்  ெசய் ம் மகளிர;் dancing-girls attached to a temple.

     "தளிசே்சரிப் ெபண் க க் ம்" (S.I.I.ii.261);.

     [தளிசே்சரி + ெபண் கள்.]

தளிைச

 
 தளிைச taḷisai, ெப. (n.)

    ழ்க்கட் ; solidified rice porridge.

     [தளிைக → தளிைச.]

தளிப்ெபண் கள்

தளிப்ெபண் கள் taḷippeṇṭugaḷ, ெப. (n.)

   தளிசே்சரிப் ெபண் கள்; dancing-girls.

     "தளிப் ெபண் கள் ெத ன ேவேபாய்" ( லப். 16:103:உைர.);.

     [தளி + ெபண் கள்.]

1192

www.valluvarvallalarvattam.com 18628 of 19068.



தளிமம்

தளிமம்1 taḷimam, ெப. (n.)

   1. ப க்ைக ( ங்.);; bed, sleeping place.

   2. ெமத்ைத ( ங்.);; mattress, cushion.

   3.  கட் ம் இடம் ( ன்.);; house - site.

   4.  ண்ைண (யாழ்.அக.);; pial.

   5. வாள் (யாழ்.அக.);; sword.

     [தளி → தளிமம்.]

 தளிமம்2 taḷimam, ெப. (n.)

   அழ  ( ங்.);; beauty, loveliness.

தளியாலா

 
 தளியாலா  taḷiyālāṭu, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் பண்ணிகாரம்; a kind of flour-cake ball.

     [தளியல் + ஆ .]

தளி லார்

தளி லார ்taḷiyilār, ெப. (n.)

தளிசே்சரிப் ெபண் கள் ( லப். 22:142: அ ம்); பாரக்்க;see tali-c-ceri-p-pendugal.

     [தளி + இலார.்]

தளி லாள்

தளி லாள் taḷiyilāḷ, ெப. (n.)

   ேகா ல் ெதாண்  ெசய் ம் ஆடல்மகள்; dancing-girl, attached to a temple.

     "ஆலவாய்ச ்ெசாக்க க் த் தட்டெத க் ந் தளி லாள்" ( . 151);.

     [தளி + இலாள்.]

தளிர்

தளிர1் taḷirttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.  ளிரத்்தல் ( டா.);; to shoot forth, to sprout.

   2. தைழத்தல்; to put forth leaves.

     "மாரியால் வற் நின்ற சந்தனந் தளிரத்்தேத ேபால்" ( வக. 545);.

   3. ெச த்தல்; to flourish, prosper.

   4 ம ழ்தல்; to rejoice.

     "ைதயலாள்வரக் கண்டனனா ெமனத் தளிரப்்பான்" (கம்பரா. தாைனகாண்.28);.

     [ ளிர ்→ தளிர ்→ தளிர-்,  ளிரத்்தற் க த் னின்  ழ்த்தற் க த்  ேதான் ம்,  ளிரத்்த 
ெகா ந் , த ந்ெத னி தான் நல் யக்கால் தளிரக்் ம், தளிரத்்தமரம் ேமன்ேம ந் தளிரத்்தைலேய, 
இவ்ேவர  ளக் ன்ற ெதன்ற க.]

 தளிர2் taḷir, ெப. (n.)

    ைளக் ம் காலத் ள்ள இைல; sprout, tender shoot, bud.

     "தளிேர ேதாேட" (ெதால். ெபா ள். 642);.

     [ ளிர ்→ தளிர.்]
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தளிர்ப்

தளிரப்்  taḷirppu, ெப. (n.)

   1.  ளிரக்்ைக; sprouting.

   2. மனெவ ச் ; enthusiasm, rejoicing.

     "உண்  ேபாெரன் ளந்தளிரப்் ெபய் வார"் (கந்த .  ரபத.் 39);.

     [ ளிரப்்  → தளிரப்் .]

தளிரியல்

தளிரியல் taḷiriyal, ெப. (n.)

 damsel, tender as a sprout.

     "தளிரிய ேலாதேலா ம்" ( வக. 1147);.

     [தளிர ்+ இயல்.]

தளிவடகம்

 
 தளிவடகம் taḷivaḍagam, ெப. (n.)

   இைல ேபா ம் ெமல் ய ேசாற்  வடகம்; thin rice cake.

     [தளிர ்→ தளி = இைல. தளி + வடகம். ஒ கா. தளிைக + வடகம்.]

தளிவம்

தளிவம் taḷivam, ெப. (n.)

   தக ; flat piece, as of gold.

     "காஞ்சனத ்தளிவம் வாய்க் ட் " ( வக. 2303);.

     [தளி → தளிவம்.]

த க்

த க் 1 daḷukkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.i.)

   1.  தல்; to smear, rub in.

     "சாந்  ெகாண்  த க்  நிலத் ைட" ( நாயக . 39, 14);.

   2.  லக் தல் ( ன்.);; to scour, polish, as furniture, to smooth, as an earthen floor.

ெத. த .

     [ ள் → தள் → த  → த க்  -, ஒ கா. ெதளி → தளி → த  → த க் -,]

 த க் 2 daḷukkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெசா த்தல்,  ளிரத்ல்; to be bright, to glitter.

   2. ஒளிரத்ல்; to shine.

ெத. த

     [ ள் → தள் → த  → த க் -,]

 த க் 3 taḷukku, ெப. (n.)

   1.  க் ; shining, glittering, splendour, brightness.

அவ ைடய த க் ப் ேபச் ம் க்  நைட ம் யா க் ம் க்கா  (இக்.வ.);.

   2. ஆரவாரப் பகட் ; showiness, ostentation.

   3.  க்கணி; nose jewel small ornament like a tack worn in the upper helix.

த க் ணி

த க் ணி taḷukkuṇi, ெப. (n.)

   1. ெவடக் ல்லாதவன் (யாழ்.அக.);; person wanting in sensibility.

   2. ஏமாற் பவன் (இ.வ.);; a deceitful person.

     [த க்  + உணி → த க் ணி =  , ெசாரணயற்  ஏமாற் வைதேய ைழப்பாக ைடயவன்.]
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த கன்

 
 த கன் taḷugaṉ, ெப. (n.)

   ெபாய்யன் ( ன்.);; deceitful fellow, liar.

     [உல் → உள் →  ள் → தள் → த  + அன். 'அன்' ஆண்பா . ஒ கா.  கன் → த கன்.]

த

 
 த  taḷugu, ெப. (n.)

     ( ன்.);; fraud, lie.

க. த

     [ ள் → தள் → த  ஒ.ேநா. அ  →  . ' ' ெசால்லாக்க ஈ .]

த ைக

த ைக taḷugai, ெப. (n.)

தளிைக1 1 பாரக்்க (இ.வ.);;see taligai1.

     [த  → த ைக.]

த தாைழ

த தாைழ taḷutāḻai, ெப. (n.)

   1. வளியடக்  (மைல.);; medicine for gastric troubles.

   2. த தாைழ பாரக்்க;see talu-talai.

     [த தாைழ → த தாைழ-,]

த ம்

த ம் 1 daḷumbudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. கலம் அைசவதால் நீர ் ள் தல்; to wabble, flap, fluctuate, as water in a moving vessel.

நிைற ட நீரத் ம்ப ல் (பழ.);.

   2. பழக்க தல் (நான்மணி. 12, உைர);; to get accustomed.

   3.  ட் ப்ப தல் ( ன்.);; to be strive for a livelihood.

   4. இ ற ம் மா ச ்சாய்ந்தா தல் (யாழ்ப்.);; to be unsteady, as a floating pot, to sway as a spinning top.

     [ ம்  →  ம்  → த ம் -, (த . இல. வ.  ன். 52);.]

 த ம் 2 daḷumbudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   உள்ளம் கலங் தல்; to be perturbed, to be distressed.

     "அ ல ஜனமான  த ம் ற்  என் றான்" ( வ். ெபரியாழ். 3:7:5. வ்யா. பக். 713);.

     [ ள் → தள் → த  → த ம்  → த ம் -. ( .தா. 329);. ஒ கா.  ம்  → த ம்  → த ம் -, 
( .தா.68);.]

த வம்

த வம் taḷuvam, ெப. (n.)

   ைகத் ண் ; small piece of cloth, towel.

     " பாதத்ைதத ்த வத்தாெலாற் " (  பரம். 572);.

     [ ள் →   →  வம் → த வம் =  ணிக்கப்பட்ட ைகத் ணி.]
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தைள

தைள1 daḷaidal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ணித்தல்; to fasten, bind, chain.

     "ேமாகெம ம் பாசத்தான் கத்தைளந் " ( ற்றா. தல. த மசா . 74);.

   2. த த்தல்; to prevent.

     [தன் → தைள → தைள- ( .தா.101);.]

 தைள2 taḷaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கட் தல்; to tie, bind, fasten, entangle.

     'தைளக் ன்ற மாயக் ம்பப் ெப ந் யர'் (அ ட்பா. i,  வ ள். 315);.

   2. அடக் தல் (யாழ்ப்.);; to confine, restrain, limit.

     [தள் → தைள → தைள- ( .தா.68);.]

 தைள3 taḷaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெகா த்தல்; to boil, bubble.

சாதந் தைளக் ற  (இ.வ.);.

     [தள் → தைள → தைள -, ( .தா.68);.]

 தைள4 taḷai, ெப. (n.)

தைளக்காணம்

 
 தைளக்காணம் taḷaikkāṇam, ெப. (n.)

   வரி வைக (கல்ெவட் );; a kind of tax.

ம. தளக்காணம்

     [தைள + காணம்.]

தைளதள்-தல் 
(தைளதட்டல்)

தைளதள்-தல் (தைளதட்டல்) daḷaidaḷdaldaḷaidaṭṭal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேவ  தைள ர யதனால், எ த் க்ெகாண்ட ெசய் ளின் தைள மா ப தல்; to fail or be defective in the 
talai connection of a verse.

     "ேவற் த்தைள தட் க் றள்ெவண்பா ற் ைதந் " (யாப். ெசய். 6, உைர);.

     [தள் → தைள → தைள-,]

தைளந் -தல்

தைளந் -தல் daḷainduviḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

    லங் களின் ன்காைலக் கட் , ேமய்சச் க்  தல்; to tle together the forefeet of an animal and let it out 
to graze.

     [தள் → தைள → தைளந்  +  -,  ன்காைலக் கட்  வதால்,  ப் ட்ட ற்றள ல் மட் ேம, 
ேம ம் கட்டாமல் ட்டால், கண்ணில்பட்ட ெதல்லாம் ேம ம். இன்றள ம்,  ற் ப் றத்ேத 
அவரவரக்் ரிய ல் சம ெவளி ல், இக் காட் ையக் காணலாம்.]

தைளநார்

 
 தைளநார ்taḷainār, ெப. (n.)

   பைனேய ேவார ்கா ல் மாட் க்ெகாள் ங் க  (யாழ்ப்.);; foot-brace for a palm tree - climber.

     [தைள + நார.்]

     [P]
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தைளப்ப -தல்

தைளப்ப -தல் daḷaippaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

தைளப -, பாரக்்க;see talai-padu-,

     [தைள + ப -,]

தைளப -தல்

தைளப -தல் daḷaibaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1.  ைறயாதல் ( ங்.);; to be imprisoned, taken captive.

   2. கட் ப்ப தல்; to be bound, confined, restrained.

     [தைள + ப -,]

தைளேபா -தல்

தைளேபா -தல் daḷaipōṭudal,    19 ெச. ன்றா . (v.t..)

    க்காக வரப் தல் (இ.வ.);; to put up ridge, as in a field.

ம வ. தைடேபா தல் - ைக லங்  மாட் தல்

     [தைள + ேபா -,]

தைளயம்

தைளயம் taḷaiyam, ெப. (n.)

    லங் ; bonds, fetters.

     "இைளயவர ்ெநஞ்சத் தைளயம்" ( ப் . 303);.

     [தள் → தைள → தைளயம்.]

தைளயல்

தைளயல் taḷaiyal, ெப. (n.)

   1. கட் ைக; binding, tying.

   2. ம யற்ப த் ைக (யாழ்.அக.);; confining, restraining.

     [தள் → தைள → தைளயல்.]

தைளய ழ்-தல்

தைளய ழ்-தல் taḷaiyaviḻtal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1.  ணிப்  அல்ல  கட் நீங் தல்; to be unbound, released from restraint.

   2. மலர ்கட்ட ழ்தல்; to blossom, as a flower.

     "தைளய ழ் ேகாைத" ( வக. 651);.

     [தைள + அ ழ்-,]

தைளயன்

 
 தைளயன் taḷaiyaṉ, ெப. (n.)

   மறவர,்  யவர ்சான்றார ்இனத்தவரத்ம் தைலவன் (யாழ்ப்.);; headman of certain castes, viz., Maravar, 
Kuyavar, sanrar.

     [தல் → தைல → தைள + அன். 'அன்' ஆண்பா .]

தைளயாள்

தைளயாள் taḷaiyāḷ, ெப. (n.)

   அ ைம; bondman, save.

     "தனக்ெகான் ம் பயனின் த் தைளயா ெளன்றான்" (நீலேக . 185);.

     [தைள + ஆள்.]

தைளயாளர்

தைளயாளர ்taḷaiyāḷar, ெப. (n.)

   கால்கள், (சங் ); ெதாடரியாற் ைணக்கப்பட்டவர;் those who are fettered in chains, prisoners.

     "தைளயாளர ்தாழ்ப்பாளர"் (ஏலா . 56);.

     [தைள + ஆளர.் தைள = கட் .]
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தைள -தல்

தைள -தல் daḷaiyiḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ணித்தல்; to enchain, fetter.

     " ைனத் தைடயாற் றைள ட் " (தா . பாயப் .55);.

     [தைள + இ -,

தைளவார்

தைளவார ்taḷaivār, ெப. (n.)

   1.  லங் ன் கால்கைளக்கட் ம்வார;் leather thong binding the feet of an animal.

   2. தைளநார;்   மரேம ேவார ்கா ல் ணித் க் ெகாள் ம் க ; foot-brace for the tree climbers 
(ெச.அக.);.

ம வ. கால்நார்

தைளைவ-த்தல்

தைளைவ-த்தல் taḷaivaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   உைடயார ்ேவைல ெகா த்தல் (யாழ்ப்.);; to invest with the office of Udaiyār.

     [தைள + ைவ-,]

தற்கரன்

தற்கரன் taṟkaraṉ, ெப. (n.)

    டன்; thief, robber.

     "ேகாசந்தன்ைனத் தற்கரன் சாத் யந்தன்" ( வத .  வரக்்க.நரகேச. 30);.

     [தன் + கரன்.]

தற்கரிசனம்

 
 தற்கரிசனம் taṟkarisaṉam, ெப. (n.)

   தன்னலம் ( ன்.);; self-interest.

     [தன் + கரிசனம்.]

தற்கா

தற்கா1 taṟkāttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   தன்ைனத் தான்காத்தல்; to take care of oneself, protect oneself.

     "தற்காத் த் தற்ெகாண்டாற் ேபணி" ( றள். 56);.

     [தன் + கா-,]

 தற்கா2 taṟkāttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பா காத்தல்; to preserve, protect.

     "நீெயன்ைனத் தற்காத்த ள்" (இராமநா. உ த். 14);.

     [தன் + கா-,]

தற்காத்தற்க தா

 
 தற்காத்தற்க தா  taṟkāttaṟkaḍutāci, ெப. (n.)

   அ ப்  மடல் (யாழ்.அக.);; letter of information.

     [தற்காத்தல் + க தா  = கடந்த காலத் ன் ப தற்ற றத்ைத ம், எ ரக்ாலத் ன் றப்ைப ம், 
நிைலப்ப த் வ  நிகழ்காலேமயா ம். நிகழ்காலத் ன் ெசயற்பா கேள, வைர ம் மடல்கேள, எ ர ்
காலத்ைத வளப்ப த் வதாக, அைமய ேவண் ம் நிகழ்காலத்ேத ஒ வர ்ஆற் ம் பணி ேப ம்ேபச் , 
எ ம் எ த்  ெசன்றகாலத் ன் றத் ற் ம், எ ரக்ாலச ் றப் ற் ம் ஊ  ைள க்காவண்ணம் 
உைர ம் மடேல தற்காத்தற் க தா  ெயனலாம்.]
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தற்காப்

 
 தற்காப்  taṟkāppu, ெப. (n.)

   தன்ைனக் காத் க் ெகாள் ைக; self - protection.

     [தன் + காப்  : எக்காலத் ம், எந்நிைல ம், ஒ வர ்தம்ைமப் ேபணிக்காத்தற்  ேமற்ெகாள் ம் 
ெசயற்பாேட, தற்காப்  எனப்ப ம்.]

தற்காலக்ேகாள்நி
ைல

 
 தற்காலக்ேகாள்நிைல taṟkālakāḷnilai, ெப. (n.)

    த்த காலத் ள்ள ேகாள்களின் நிைல; planetary positions at a given time.

     [தற்காலம் + ேகாள்நிைல.]

தற்கால த்த டம்

 
 தற்கால த்த டம் taṟkālasuttabuḍam, ெப. (n.)

    த்த காலத் ல் உள்ள நிலந  ேகாட் க் ேகாள்நிைல ( ன்.);; true or geocentric longitude of a planet at a 
given time.

     [தற்காலம் +  த்தம் +  டம்.]

தற்காலமத் மம்

 
 தற்காலமத் மம் taṟkālamattimam, ெப. (n.)

   அ க்க யலாத ந நிைலக்ேகாள் நிைல; mean longitude at a given time.

     [தற்காலம் + மத் மம்.]

தற்காலலவணம்

 
 தற்காலலவணம் taṟkālalavaṇam, ெப. (n.)

   கல் ப் ; sea-salt.

தற்கா

தற்கா 1 taṟkālittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    த்த காலத் ற்கான கணக் ட் ப் ள்ளிகைளத் த் தல் ( ன்.);; to correct the data of calculation for 
a given time.

     [தற்காலம் → தற்கா -,]

 தற்கா 2 taṟkālittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   அவ்வப் ெபா  டம் ைவத்தல்; to calcine as much quantity of medicine as urgently required for the time being.

     [தற்காலம் → தற்கா .]

தற்கா கம்

 
 தற்கா கம் taṟgāligam, ெப. (n.)

   காலவைர யைறக் ட்பட்ட ; temporary.

ம வ.  ங்கா கம்

     [தன் + கால் + இகம். 'இகம்' - ெசால்லாக்க ஈ .]
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தற்கா கமாக

 
 தற்கா கமாக taṟgāligamāga,  .எ. (adv.)

   இப்ேபாைதக் ; for the time being.

     [தன் + கால் + இகம் + ஆக.]

தற்காவல்

தற்காவல் taṟkāval, ெப. (n.)

   1. தன்ைனக் காத் க் ெகாள்ளல்; self protection.

   2. கற்  நிைல; chastity.

     [தன் + காவல்.]

தற் -த்தல்

தற் -த்தல் taṟkittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   த க்கம் ெசய்தல் ( ன்.);; to logic, to dispute (ெச.அக.);.

     [த க்  → தற் .]

தற் த் க்ேகள்-
தல் 

(தற் த் க்ேகட்டல்
)

தற் த் க்ேகள்-தல் (தற் த் க்ேகட்டல்) taṟkittukāḷtaltaṟkittukāṭṭal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    க் க் ேகள்  ேகட்டல் (யாழ்ப்.);; to cross - examine.

     [த. த க்கம் → வ. த க்க → தற்க + இத்  + ேகள்- த. த க் த்தல் → தற் த்தல் த. த க் த்  + 
ேகட்டல் → வ. தற் த் க் ேகட்டல். ெசாற் ேபாரினிைடேய,  ந்தைனையத் ண் ம் வண்ணம், 

ன தல்.]

தற் ழைம

தற் ழைம taṟkiḻmai, ெப. (n.)

   ஒ  ெபா க் ம் அதன் உ ப் க்கள்,  றன்கள், ெசயல்கள்,  த யவற் ற் ம் உள்ள  ேபாலப் 
ரியா க் ம் ெதாடர்  (நன்.300);; inseparable relation, as of an object with its parts, qualities, actions, etc. opp. to 

piridin,- kilamai.

     [தன் +  ழைம.]

தற்

தற்  taṟku, ெப. (n.)

   ெச க் ; pride, haughtiness.

     "தற் னான் ம ந்தார"் (பாரத.  சக. 103);.

     [த க்  → தற் .]

தற் ணம்

தற் ணம் taṟkuṇam, ெப. (n.)

   1.  றப் ப் பண்  ( ன்.);; peculiarity, special attribute or quality.

   2. ஒ  ெபா ளின் பண் ைன, மற்ெறா  ெபா ள் பற் தைலக் ம் அணி (மாறனலங் 134);; figure of 
speech in which an object is described as taking over the quality of another object.

தற்

தற்  taṟkuṟi, ெப. (n.)

   1. எ ததெ்தரியாதவன், தன் ைகெய த்தாக இ ம், இட ைகப் ெப ரல் அைடயாளம்; signature - 
mark of an illiterate person.

   2. எ தப்ப க்கத் ெதரியாதவன்; literate person.

அவன் ஓர ்தற்  (உ.வ.);.

ம வ. ைகநாட் ப் ேபரவ்

     [தன் +  .]

தற் ப்

தற் ப்  taṟkuṟippu, ெப. (n.)

   1. தற் ப் ேபற்றம் பாரக்்க;see tarkuri-p-perram.

   2. தற்  ( ன்.); இட ைகப்ெப ரல் அைடயாளம்; impression of left thumb of uneducated people in place of 
signature.

     [தன் +  ப் .]
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தற் ப்ேபற்றம்

தற் ப்ேபற்றம் taṟkuṟippēṟṟam, ெப. (n.)

   ெபா ளிடத்  இயல்பாக நிக ந்தன்ைமைய ெயா த் க் க ஞன் தன் க த்ைத ஏற் ச ்ெசால் ம் 
அணி (தண் .55);; a figure of speech in which the qualities and functions of an object are ascribed to another object 
entirely different in nature.

     [தன் ப்  + ஏற்றம்.]

தற் மாட்ெட

தற் மாடெ்ட 1 daṟkuṟimāṭṭeṟidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   கல் ல்லாதவன் ைகெய த் க்  மாறாகத் தன் அைடயாளக்  இ தல்; to affix signature-mark, as an 
illiterate person.

     "கண்டரா த்தப் பல்லவதைரயன் தற் மாடெ்ட ந்ேதன்" (S.I.I.V. 105);.

     [தன்  + மாட்  + எ -,]

 தற் மாடெ்ட 2 daṟkuṟimāṭṭeṟidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   ெபயெர தத் ெதரியாதவன் ைகக் றல், இ  என்  எ ச ்சாட்  ேபா தல்; to witness the execution of a 
document by an illiterate person stating that the mark is that of the executants.

     " த்தன் தற் க்  தற் மாட் ெட ந்ேதன் ேவங்கட ைடயான்" (S.I.I.V, 152);.

     [தன்  + மாட்  + எ -, ைகநாட் ப் ேபரவ் ன் ைகக் ைய, உ ப்ப த் ம், ைகெயாப்பம்.]

தற் ைறசச்ல்

தற் ைறசச்ல் taṟkuṟaiccal, ெப. (n.)

   1.  ைற ; self-abasement.

   2. ேதய் ; diminution in size, reduction.

     [தன் +  ைறசச்ல்.]

தற் ற்

 
 தற் ற்  taṟāṟṟu, ெப. (n.)

   ஆ ரியேரா, கைத மாந்தேரா தாேன வ  ேபான்ற ; first person narrative, by the author or by the 
character.

     [தன் +  ற் .]

தற்ெகலம்

 
 தற்ெகலம் taṟkelam, ெப. (n.)

வ ைம (அக.நி.); poverty.

தற்ேகடர்

தற்ேகடர ்taṟāṭar, ெப. (n.)

   அ யா  தமக்ேக ேக ைளப்பவர;் persons who ruin themselves unknowingly.

     "தைலெக த்ேதார ்தற்ேகடரத்ாம்" ( வ ட.் அ ள  நிைல. 7);.

     [தன் + ேகடர.்]

தற்ெகாண்டான்

தற்ெகாண்டான் taṟkoṇṭāṉ, ெப. (n.)

   கணவன்; husband.

     "தற்ெகாண்டாற் ேபணி" ( றள், 56);.

     [தன் + ெகாண்டான்.]

தற்ெகாைல

 
 தற்ெகாைல taṟkolai, ெப. (n.)

   தன் ைரத ்தாேன மாய்த் க் ெகாள் ைக; suicide.

     [தன் + ெகாைல.]
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தற்ேகாலம்

தற்ேகாலம் taṟālam, ெப. (n.)

   தம் லத் டன் உடெ்காள் ம் வால் ள ; cubebs chewed with betel.

     "தற்ேகால ெமன்ற களிவாைய' (மைறைச. 56);.

     [தன் + ேகாலம்.]

தற்சங்ைக

தற்சங்ைக taṟcaṅgai, ெப. (n.)

   தன்னிடத் ள்ள பற் ; self-love.

     "க மங் லத் றம் தற்சங்ைக ட் " (ம ரந். 48);.

     [தன் + சங்ைக.]

தற்சணம்

 
 தற்சணம் taṟcaṇam,  .எ. (adv.)

   உடேன (யாழ்.அக.);; at once.

     [தன் + கணம் →  ணம், சணம்.]

தற்சமம்

தற்சமம் taṟcamam, ெப. (n.)

   ஒ  மா  பா ன் த் த ல் வழங் ம், ஆரியசெ்சால்; loan - words from Sanskrit occurring in Tamil without 
any change in sound.

     'தற்பவந் தற்சமேம ெப ம்பான்ைம ஞ் சாற் னேம' ( . .2.);.

     [தன் + சமம்.]

தற்சாட்

தற்சாட்  taṟcāṭci, ெப. (n.)

   1. தற்சான் ; self evidence.

   2. பரமாதன் (ஆன்மா);; universal soul.

ம வ. மனசச்ான்

     [தன் + சாட் .]

தற்சாய்

 
 தற்சாய்  taṟcāyvu, ெப. (n.)

   அகவயம்; subjectivity.

ம வ. தன்னிைல

     [தன் + சாய் .]

தற்சார்

 
 தற்சார்  taṟcārpu, ெப. (n.)

   தன் வ ைம ல் நிற் ம் நிைல; self-reliance.

     [தன் + சார் .]

தற் வம்

 
 தற் வம் taṟcivam, ெப. (n.)

    தற்கட ள் ( ன்.);; Absolute Being, as self-existent.

     [தன் +  வம்.]
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தற் றப் ப்பா ர
ம்

தற் றப் ப்பா ரம் taṟciṟappuppāyiram, ெப. (n.)

   ெதய்வ வணக்க ம் ெசயப்ப  ெபா ைரத்  ஆ ரியர ் ன் கப் ற் ம் பா ரம் (காரிைக. 
1, உைர);; author's own introduction consisting of verses of invocation and verses containing a statement of the subject - 
matter of his work.

     [தன் +  றப்  + பா ரம்.]

தற் ட்

தற் ட்  taṟcuṭṭu, ெப. (n.)

   தன்ைனச ் ட் ைக; reference to one's self.

     "தற் ட்டளெபா " (நன். 95);.

     [தன் +  ட் .]

தற் ட் ப்ெபயர்

 
 தற் ட் ப்ெபயர ்taṟcuṭṭuppeyar, ெப. (n.)

   தன்ைனச ் ட் ம் ெபயர;் reflexive pronouns.

     [தன் ட்  + தற் ட் ப்ெபயர.்  தற்கண் ட் ப் ெபயரா ந் , காலப் ேபாக் ல் தற் ட் ப் 
ெபயராய் மா ய, தான், தாம் என் ம் படரக்்ைக வ வங்கள் இத்தன்ைமத்  எனலாம். அவன் அவன் 

த ய ஐம்பாற் ட் ப் ெபயரக்ள்  ேதான் ய ன் , ேசய்ைமச ் ட்ட னின்  ைளத்த தான், தாம் 
என் ம் வ வங்கள், தற் ட் ப் ெபயரக்ளாய் மா ன.]

தற்ெசய்-தல்

தற்ெசய்-தல் taṟceytal,    1 ெச. . . (v.i.)

   1. தாேன நைடெப தல்; to occur in natural course, to prosper by providence.

   2. நிைறவாக நல் தல்; to be advantageous, profitable.

     "வாணிபம் அவ க் த் தற்ெசய்ய ல்ைல" (யாழ்ப்.);.

   3. தன்ைன வ ைமயாக் தல்; to make one's position strong.

     "வைகய ந்  தற்ெசய்  தற்காப்ப" ( றள், 878);,

     [தன் + ெசய்-,]

தற்ெசய்ைக

தற்ெசய்ைக taṟceykai, ெப. (n.)

   1. தன்ைனச ்ெசப்ப ைடயவனாக் ைக; being self-made, self-culture.

     "தற்ெசய்ைக றந்தன் " ( . காஞ். 9);.

   2. தன ெசயல்; one's own action.

     "தற்ெசய்ைக ன் ப் றராற் ெசய்யப்ப ம் ெபா ைள" (நன். 399, ம ைல);.

     [தன் + ெசய்ைக.]

தற்ெசயல் ப்

 
 தற்ெசயல் ப்  taṟceyalviḍuppu, ெப. (n.)

   எ ரப்ாராத ழ ல் எ க்கப்ப ம் ப் ; casual leave.

ம வ. ேநரச்் ப்

     [தற்ெசயல் +  ப் .]

தற்ெசயலாய்

 
 தற்ெசயலாய் taṟceyalāy,  . .எ. (adv.)

   எ ரப்ாராமல் (இ.வ.);; by chance or accident, providentially.

     [தன் + ெசயல் + ஆய்.]
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தற்ெச க்

தற்ெச க்  taṟcerukku, ெப. (n.)

   தன் ைனப் ; Self-conceit.

     " டக்க லாதவன் தற்ெச க் " (இன். நாற். 41);.

     [தன் + ெச க் .]

தற்ெசல்வம்

தற்ெசல்வம் taṟcelvam, ெப. (n.)

   1. ெசாந்தப் ெபா ள் ( ன்.);; one's own property.

   2. வ ைம; strength, power, force.

     [தன் + ெசல்வம்.]

தற்ேசாதைன

 
 தற்ேசாதைன taṟcōtaṉai, ெப. (n.)

   தன்ைனத் தான் ஆராய்ந்  ெகாள்ளல் ( ன்.);; self examination.

     [தன் + ேசாதைன.]

தற்பகக்கபம்

 
 தற்பகக்கபம் taṟbagaggabam, ெப. (n.)

   ஐவைகக் ேகாைழகளிெலான்  (கபங்களி ெலான் );; one of the five varieties of phlegm.

தற்பகம்

தற்பகம் taṟpagam, ெப. (n.)

   1. தற்பகக்கபம் பாரக்்க;see tarpaga-k-kabam.

   2. தைல ள்ள ெகாப் ளங்கள்; vesicles in the head.

தற்பகன்

 
 தற்பகன் taṟpagaṉ, ெப. (n.)

   காமேவள், மன்மதன் (யாழ்.அக.);; indian cupid (ெச.அக.);.

தற்ப டம்

 
 தற்ப டம் taṟpaāṭam, ெப. (n.)

    டை்டப் ச் ,  கட் ப் ச்  (ப க்ைக ற் பற் வ ); (யாழ்.அக.);; bug, as infesting beds.

தற்பணம்

தற்பணம்1 taṟpaṇam, ெப. (n.)

   கண்ணா ; mirror.

     "தற்பணந்தா ெனப்ப ேயா தாேன ளங்  மப்ப ேய" (ஞானவா. ஞான ண்.28);.

 தற்பணம்2 taṟpaṇam, ெப. (n.)

   1. யாைன ; elephant's back.

   2.  ெக ம் ; back-bone.

தற்பதம்

தற்பதம் daṟpadam, ெப. (n.)

    தல் உ வத் ன் இயல்  ( ரமெசா பம்);; nature of the Supreme Being.

     "தற்பதத்ைதத் ெதளி மட் ம்" (ஞானவா.  ட.் 4);.

   2. 'தத்' என் ம் ெசால் ( .ேபா.பா. 9, 3, பக். 393);; the secret word 'tat'.

     [தன் + பதம்.]
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தற்ப

 
 தற்ப  daṟpadi, ெப. (n.)

   பாக் மரம் (மைல);; areca – palm. m. tr., Areca catechu.

தற்ப தாளம்

 
 தற்ப தாளம் daṟpadidāḷam, ெப. (n.)

தற்ப  பாரக்்க;see tarpadi.

தற்பம்

தற்பம்1 taṟpam, ெப. (n.)

    ைனப் ; pride, arrogance.

     " ராத் தற்பத்ைதத ் ைடத்த" (கம்பரா.  ம்ப. 27);.

   2.  ரி  (யாழ்.அக.);; sin.

   3. ஏய்ப்  (சங்.அக.);; deceit.

   4. மான்மணத்  (கத் ரி); (ைதலவ. ைதல.);; musk.

 தற்பம்2 taṟpam, ெப. (n.)

   1.  டம் ( ங்.);; bed, sleeping place.

   2. ெமத்ைத ( ன்.);; mattress, cushion.

   3. மைன  ( ன்.);; wife.

   4. ேமனிைல (ச .);; upper - room.

தற்பயம்

 
 தற்பயம் taṟpayam, ெப. (n.)

   க ப் ச் ந் ல்; a black variety of moon creeper.

தற்பயற்பெதத்தம்

 
 தற்பயற்பெதத்தம் daṟpayaṟpadeddam, ெப. (n.)

   வாைழமரம்; plantain tree.

தற்பரஞ் லவணம்

 
 தற்பரஞ் லவணம் taṟparañjulavaṇam, ெப. (n.)

   வண்ணாரக்ாரத் ந்  ரித் ெத க்கப்பட்ட ச ட் ப் ; salt extracted from fullers earth.

     [தற்பரம் +  லவணம்.]

தற்பரம்

தற்பரம் taṟparam, ெப. (n.)

   1. தற்பரன் பாரக்்க;see tar-paran.

     "தற்பர  மல்ைல தனி" ( .ேபா. 3:1:1);.

   2. ேமம்பட்ட ; that which is highest.

     "தற்பரம் ெபா ேள" ( ைச.  மானி. 1, 3);.

     [தன் + பரம் → தற்பரம் = அைனத்  நிைல ம் ேமம்பட்ட இைற.]
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தற்பர ப்

 
 தற்பர ப்  taṟparavuppu, ெப. (n.)

   பாைற ப்  பனி ைறவதால் ஏற்ப ம் உப் ; natural salt found on mountain and rocks.

     [தன் + பர ப்  = பாைற ல் பரந்  உைறந்  காணப்ப ம உப் .]

தற்பரன்

தற்பரன்1 taṟparaṉ, ெப. (n.)

   1. பரம்ெபா ள்; Supreme Being.

     "தணித்த  மளித்த ந் த ந்ேதான் றற்பான்" (ஞானா 48, 20);.

     [தன் + பரன் → தற்பரன் = எல்லாவற் ம் ேமலான பரம்ெபா ள்.]

 தற்பரன்2 taṟparaṉ, ெப. (n.)

   ெவள்ைளநஞ் ; white arsenic.

தற்பைர

தற்பைர taṟparai, ெப. (n.)

   1. உைமயவள் ( டா.);; Umai.

   2. ஒ  ெநா ல் அ ப  ெலா  ப ; the sixteenth part of a second.

   3. ஒ  மாத் ைரயள ன் ப்ப ெலா  ப  ( ன்.);; the 30th part of a mattirai.

   4. ஆதன் தன்ைனப் ப யாகக் க ம் அ வம் (உண்ைமெந . 4, உைர);; the knowledge of the soul 
identifying itself with God.

தற்பலம்

 
 தற்பலம் taṟpalam, ெப. (n.)

   ெவள்ளாம்பல் (மைல);; white Indian water-lily.

தற்பவம்

தற்பவம் taṟpavam, ெப. (n.)

   1. த ல் ரிந்  வழங் ம் வடெசால்; loan-words from Sanskrit occurring in Tamil with altered forms.

     "தற்பவந் தற்சமேம ெப ம்பான்ைம ஞ் சாற் னேம" ( . .2);.

   2. யாெதா  காரணத்தால் யாெதான்  இறக்கப்பட்ட , அ  ட் ம் அப்ெபா ள் கரணியமாகப் 
றந்தெதனக் ம் அணி (மாறனலங். 202);; a figure of speech in which an object which has been lost by a certain 

cause is described as having been restored by the same cause.

தற்பா

 
 தற்பா  taṟpāṭi, ெப. (n.)

   வானம்பா  ( டா.);; Indian skylark (ெச.அக.);.

     [தன் + பா . தாேன பா க் ெகாண் க் ம் ள்.]

     [P]

தற் -த்தல்

தற் -த்தல் taṟpittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நீத்தார ்நிகழ் ; to offer water to the manes.

     [ ப் த்தல் → தற் த்தல்.]

தற் ரியன்

 
 தற் ரியன் taṟpiriyaṉ, ெப. (n.)

   தன்ைனப் ெப ைமயாகப் ேப க்ெகாள்பவன் (இ.வ.);; one who is given to self - adulation.

     [தன் +  ரியன்.]
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தற் ன்

 
 தற் ன் taṟpiṉ, ெப. (n.)

   தம்  (நிகண் .);; younger brother.

     [தன் +  ன்.]

தற்

தற் 1 taṟpu, ெப. (n.)

   உள்ளநிைலைம; real nature.

     "தற்ெபன்ைனத் தான யா ேன ம்" ( வ். இயற். நான் க.77);.

 தற் 2 taṟpu, ெப. (n.)

    ைனப் ; arrogance.

     "ஆற்றாைமயாேல தற்பற் க் ற வராைகயாேல" (ஈ . 9:9, ப்ர);.

தற் கழ்ச்

 
 தற் கழ்ச்  taṟpugaḻcci, ெப. (n.)

   தன்ைனத் தான் கழ்ந் ெகாள்ைக; self-praise, self complacency (ெச.அக.);.

     [தன் +  கழ்ச் .]

தற் ணர்ச்

 
 தற் ணரச்்  taṟpuṇarcci, ெப. (n.)

   ைக ட்  ( ன்.);; onanism.

     [தன் +  ணரச்் .]

தற் டசமாசம்

தற் டசமாசம் taṟpuruḍasamāsam, ெப. (n.)

   ேவற் ைமதெ்தாைக ( ரேசா. ெதாைக. 2, உைர);; a compound in which the first member stands in case-relation 
to the second.

தற் டன்

தற் டன் taṟpuruḍaṉ, ெப. (n.)

தற் ட சமாசம் பாரக்்க;see tar-puruda-samasam.

     "தற் டன் பலெநற் கன்மதாரயம்" ( ரேசா. ெதாைக.2);.

தற்ெப ைம

தற்ெப ைம taṟperumai, ெப. (n.)

   1. தன்ைன, தற்காத்ேதாைரக் த் ப் ெப ைம ெகாள்வ ; boasting (of oneself or one own people);.

   2. தற் கழ்ச் ; self-praise.

     [தன் + ெப ைம.]

தற்ெபா ட் ப்
ெபா ள்

தற்ெபா ட் ப்ெபா ள் taṟporuṭṭupporuḷ, ெப. (n.)

    ைனப் பயன் க த்தாைவச ்சாரத்லா ய ெபா ள்; reflexive meaning.

     "ெகாள் என்ப  தற்ெபா ட் ப் ெபா டக்ண் வந்த " ( .ேபா. பா. 1, 1, பக். 56);.

தற்ெபா

 
 தற்ெபா  taṟpoḻivu, ெப. (n.)

   தன்னலம் ( ன்.);; self-interest.

     [தன் + ெபா .]
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தற்ெபா

 
 தற்ெபா  daṟpoḻudu,  .எ. (adv.)

   இந்த ேநரத் ல்; at present now.

     [தள் + ெபா .]

தற்ேபாதம்

தற்ேபாதம் taṟpōtam, ெப. (n.)

   1. தன்ைன ங் கட ைள  ம ம் அ  ( ன்.);; self knowledge, knowledge of the soul and deity.

   2. இயற்ைக ேல ள்ள ற் ணர்  ( ன்.);; intuitive knowledge, inherent and eternal knowledge, as possessed 
by the deity.

   3. தன் ைனப் ; self-conceit, arrogance.

     "தற்ேபாதம் ைனயாதவா  பரிகரித் " ( .ேபா.பா. 12, 1, பக். 432);.

   4. தன்னிைன  (இ.வ.);; consciousness.

     [தன் + ேபாதம்.]

தற்ேபாைதக்

 
 தற்ேபாைதக்  taṟpōtaikku,  .எ. (adv.)

   இந்தச ்சமயத் ற் ,  ங்கா கமாக; for the time being.

தற்ேபாைதக்  இந்தப்பணம் ேபா ம் (உ.வ.);.

தற்ெறரிசனிகள்

தற்ெறரிசனிகள் taṟṟerisaṉigaḷ, ெப. (n.)

   தன்ைன ற் ம் அ ந்த ெபரியார ்(ெநஞ் . உைர, பக். 14);; self-realised sages.

     [தன் + ெதரிசனிகள்.]

தறக்க

 
 தறக்க  daṟakkadi, ெப. (n.)

   அத்  (சங்.அக.);; fig.

தற

 
 தற  taṟaḍi, ெப. (n.)

   சத் சாரைண; spreading log weed.

தற கம்

 
 தற கம் taṟaḍigam, ெப. (n.)

   மா ைள (சங்.அக.);; pomegranate.

தறதற-த்தல்
தறதற-த்தல் daṟadaṟaddal,    4 ெச. . . (v.i.)

   தறதற என்  ஒ த்தல் (யாழ்.அக.);; to make the sound tara-tara.

தறதெறனல்

 
 தறதெறனல் daṟadaṟeṉal, ெப. (n.)

   வ ற் ப் ேபாக்  காற் ப் ரிைகயால் ஏற்ப ம் ஒ க் ப்  (யாழ்.அக.);; onom. expr. signifying the 
sound caused by the discharge of watery stools, breaking gas, boiling, etc.

     [தறதற + எனல்.]
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தறளி

தறளி taṟaḷi, ெப. (n.)

   1. ெவண்ணிற ம், ஒன்ப  ரலம் (அங் லம்); நீள ள்ள, கடல் ன் வைக; sea - fish, silvery, attaining 9 
inches in length, Opisthopterus tartoor.

   2. ெசம்  நிற ங் க நீலநிறமான வரி ங்ெகாண்ட கடல் ன் வைக; Sse-fish, light bronze with dark bluish 
band, Raconda russelliana.

தறாசன்

 
 தறாசன் taṟācaṉ, ெப. (n.)

   ெகாடை்டப் பாக் ; areca nut.

த

த 1 taṟittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ணித்தல் ெவட் தல்; to lop, chop off, cut off, cut down.

     "ைகையத் த த்தான்" ( வாச. 14:7);.

   2. கட்ட ழ்த்தல்; to untie unfasten.

     " ட் ைனத் த த் ட் " ( நாயக . 51, 17);.

   3. ெக த்தல்; to frustrate, ruin.

காரியத்ைத ைள ேல த க்க ேவண் ம்.

   4.  ரித்தல்; to separate.

     "இ வைர ம் த த் ட ேவண் ம்".

   5.  லம் ைடத்தல் (யாழ்ப்.);; to sift by a winnowing fan.

   ம. த க்க;க. த

 த 2 daṟidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   அ ப தல்; to be cut off, broken.

     "வா ங் கா ந் த ந் " (இராமநா. உ த். 27);.

 த 3 taṟi, ெப. (n.)

   1. ெவட் ைக; cutting down, chopping off.

த க்கடைம

 
 த க்கடைம taṟikkaḍamai, ெப. (n.)

   ெநச த் த கட்  இட்ட வரி (R.T);; tax on looms.

ம. த க்கடம

     [த  + கடைம.]

த க்கால்

த க்கால் taṟikkāl, ெப. (n.)

   1. ெகா க்காற் கால்வாய் ( ன்.);; artificial channel in a betel garden.

   2. ேகாள்நிைலக் கணிப் ல், ஒவ்ேவார ்ஒைர (இரா );ைய ம், நான்  காலாகப் ப த் , இந்த இந்தக் 
கா க்  இந்த இந்தக்ேகாள் ( ரகம்); உரிய  என் , பயன் ெசால் தற்  உத ம் உ ப்  ( டா. 
உள்.101);; an element in astrological calculation to devide every star into four parts and to ascribe the correct for cast.

     [த  + கால்.]
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த க் டங்

 
 த க் டங்  taṟikkiḍaṅgu, ெப. (n.)

   ெநச த் த ன் ள்ள பள்ளம் (யாழ்.அக.);; weaver's loom-pit.

     [த  +  டங் .]

த க் ைட

 
 த க் ைட taṟikkiḍai, ெப. (n.)

   ெநச த் த ல் ய பாைவப் ைணப்பதற்காக அச் ல் ற் க் ம் ல் (இ.வ.);; thrum in 
a weaver's loom, fringe of threads in a loom.

     [த  +  ைட.]

த டங்

 
 த டங்  taṟigiḍaṅgu, ெப. (n.)

   க ம் ன் ஆைலக் டங்  (யாழ்.அக.);; place where juice is expressed from sugarcane.

     [த  +  டங் .]

த ற்

 
 த ற்  taṟiguṟṟi, ெப. (n.)

   வய க்  எ வாக ம் தைழகைளத் த க்க, நாட் ம் க  (நாஞ்.);; a log of wood planted to identify the 
area over which green manure is chopped.

த ெகட்

 
 த ெகட்  taṟigeṭṭu,  .எ. (adv.)

   கட் ப்பா ம் ஒ ங் ல்லாத; uncontrollable, indiscipline.

ேகா ல்யாைன த ெகட்  ஓ ய  (இக்.வ.);.

     [த  + ெகட் .]

த ைக

த ைக1 taṟigai, ெப. (n.)

   1. ெவட்டப்ப ைக ( ன்.);; being cut down.

   2. கட் த்த  ( ன்.);; stake, post

     [த 1 → த ைக.]

 த ைக2 taṟigai, ெப. (n.)

   1. ேகாடரி; a kind of axe.

     "ம  ெவன்ற  வாய்ச் ைய த ைக மாம்" ( றநா. 206, உைர);.

   2. உளி ( டா.);; chisel.

ம. த க

     [த 2 → த ைக.]

த சச்ன்

 
 த சச்ன் taṟiccaṉ, ெப. (n.)

   எ க்  (சங்.அக.);; madar.
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த தைல

 
 த தைல daṟidalai, ெப. (n.)

   அடங்காதவன் (இ.வ.);; impudent, unruly person.

ம வ. த தைல,  ரடன்

     [த தைல → த தைல.]

த தைள

த தைள daṟidaḷai, ெப. (n.)

த க்கடைம (T.A.S. IV, 91); பாரக்்க;see tari-k-kadamai.

ம வ. த க்கா , த ப்பாட்டம்

     [த  + தைள.]

த ப் டைவ

த ப் டைவ taṟippuḍavai, ெப. (n.)

   1. பைழய ெநச வரி; tax on Iooms.

     "த ப் டைவ ம் ேவ க்கா ம்" (S.I.l. iii. 115);.

   2. த ல் ெநய்த டைவ; saree woven in a loom.

ம. த ப் டவ

     [த  +  டைவ.]

த ப

 
 த ப  taṟibaḍugu, ெப. (n.)

   த ன் ெநட் ைழ (C.G.);; warp of a loom.

ெத. ப

     [த  + ப .]

த ேபா -தல்

த ேபா -தல் daṟipōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ெநச த்த ல் ெநய்ய ஏற்பா  ெசய்தல் ( ன்.);; to arrange to weave cloth in a loom.

     [த  + ேபா -,]

த மரம்

 
 த மரம் taṟimaram, ெப. (n.)

   ெநச த்த ல் ஆைட ட் ம் மரம் (இ.வ.);; web beam, wooden revolving bar round which the woven cloth is 
wound.

ம. த மரம்

     [த  + மரம்.]

     [P]

த ய -த்தல்

த ய -த்தல் taṟiyaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ைகத்த ைய இயக் த் ணிைய ெநய  ெசய்தல்; to weave the handloom.

     [த  + அ -,]

த யைற-தல்

த யைற-தல் daṟiyaṟaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

    ைளயைறந்  நாட் தல் (இ.வ.);; to drive down stakes.

     [த  + அைற-.]
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த யாணி

 
 த யாணி taṟiyāṇi, ெப. (n.)

   ெவட் ம்  ( ன்.);; small chisel for cutting iron.

     [த  + ஆணி.]

த ைற

 
 த ைற taṟiyiṟai, ெப. (n.)

த க்கடைம பாரக்்க;see tari-k-kadamai.

     "த ைற தட்டார ்பாட்டம்" (கல்.);

   ம வ. த க்கா ;த ப்பாட்டம்

     [த  + இைற. ஆைட ெநற்ேவார ்அல்ல  ன்னற்காரர ்இ க் ம் இைற.]

த வைல

த வைல taṟivalai, ெப. (n.)

   ந த ைடயதாய், மான் க்க உத ம் வைல; a kind of net for trapping deer.

     "த வைல மானிற்பட்டார"் ( வக. 2768);.

     [த  + வைல.]

த வாய்

 
 த வாய் taṟivāy, ெப. (n.)

   ெவட் வாய் (யாழ்.அக.);; lopped side, cut edge.

     [த  + வாய்.]

த ைல ல்-தல் 
(த ைல ற்றல்)

த ைல ல்-தல் (த ைல ற்றல்) taṟivilaiviltaltaṟivilaiviṟṟal,    14 ெச. . . (v.i.)

   1. பைனசச்ட்டம் ற்றல் (யாழ்.அக.);; to sell palmyra timber.

   2. ெநய்த ணிகைள,  தல் ைல ேசரக்்காமல், அடக்க ைல ேலேய ற்றல்; to sell the clothes at 
the cost price from the loom.

     [த ைல +  ல்-,]

த க்கணி-த்தல்

த க்கணி-த்தல் taṟukkaṇittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. பழங் கன் ப்ேபாதல்; to be hard, as fruits not naturally matured or knots in fruits caused by injury.

   2.  ண்காய்த் ப் ேபாதல்; to become hard, as some boils or the flesh after a blow.

   3. உண ப் ெபா ளி தல்; to grow hard, as vegetables in curry by defective cooking.

   4. நிைலத்தல்; to continue, to stay, as in a place.

     [தன் → த  + கண் → த க்கணி-,]

த கட்பம்

த கட்பம் taṟugaṭpam, ெப. (n.)

   த கண், அஞ்சாைம,  ரம்; fearlessness, bravery.

     "த கட்ப ல்லார் ன் ெசன்  நிைல" (அறெத . 102);.

     [தன் → த  + கண் → த கட்பம்.]
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த கண்

த கண் taṟugaṇ, ெப. (n.)

   1. ெகா ைம; cruelty, hard-heartedness.

     "த கட ்டைகயரிமா" ( .ெவ. 7, 20);.

   2. அஞ்சாைமயா ய ரம்; Valour, bravery, fearlessness.

     "கல்  த கண் ணிைசைம ெகாைடெயன" (ெதால். ெபா ள். 257);.

   3. ெகால் ைக; slaughtering.

     "த கட ் டை்க" ( பாண். 141);.

ம வ. த கண்ைம, த கட்பம்

     [த  → த கண்.]

த கண்ணன்

த கண்ணன் taṟugaṇṇaṉ, ெப. (n.)

   1. வன்கண்ைம ள்ளவன்; cruel, hard-hearted person.

     "எரி ழ் த கணர"் (கம்பரா. அ காயன். 138); ( ன்.);.

   2.  ரன்; soldier, hero.

     'தான்பைட ண்டாத் த கண்ணன்' ( . ெவ. 320);.

த கண்ைம

த கண்ைம taṟugaṇmai, ெப. (n.)

த கண் ( .ெவ.3, 20, ெகா .); பாரக்்க;see taru-gan.

     [த கண் → த கண்ைம

     "ைம" பண் ப் ெபயர ் .]

த கணாட்

 
 த கணாட்  taṟugaṇāṭṭi, ெப. (n.)

த கணி பாரக்்க;see taru-gani.

     [த கண் + ஆட் .

     "ஆட் " ெபண்பா . ஒ.ேநா.  வாட் , ெப மாட் , மணவாட் ,  மாட் .]

த கணாளன்

த கணாளன் taṟugaṇāḷaṉ, ெப. (n.)

த கண்ணன் பாரக்்க;see taru-gannan.

     "த கணாளர ்கண்டனர"் (கம்பரா. நாகபாச. 174);

     "தாைனத் த கணாளர"் ( வா.);

     [த கண் + ஆளன் 'ஆள்ன்' ஆண்பா  ஓ.ேநா. மணவாளன், ேபராளன்,  வாளன்.]

த கணி

த கணி taṟugaṇi, ெப. (n.)

   வன்கண்ைம ள்ளவள்; cruel, hard-hearted woman.

     "தமரி ள்ளவள்ேபாற் சாரந்்த த கணி" ( நாயக . 80, 92);.

ம வ. த கணாட் .

     [த கண் → த கணி

     "இ" ெபண்பா .]
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த -தல்

த -தல் daṟugudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. தைடப்ப தல்; to be hindered, checked.

     "அப்பாற்ற " (பண . 242);.

   2. தவ தல் ( ன்.);; to be frustrated, to fail.

   3.  க் ப் ேப தல்; to stammer in speaking.

     "அவன் த த் த ப் ேப றான்."

   4. காலந் தாழ்த் தல்; to linger, loiter.

     "த  நின்றா ெனன்ேமற் றயவால்" ( ற .);.

     [த  → த -.]

த ம்பன்

த ம்பன் taṟuguṟumbaṉ, ெப. (n.)

   1.  ரடன்; rough, rude, uncivil person, rustic.

   2. ெகட்டவன்; wicked fellow, miscreant.

     [த ம்  → த ம்பன். "அன்" ஆண்பா .]

த ம்

த ம்  taṟuguṟumbu, ெப. (n.)

   1.  ட் த் தன்ைம; roughness of disposition, rusticity.

   2.  ம் ; mischief.

ம. த ம்

     [த  +  ம் .]

த

 
 த  taṟusu, ெப. (n.)

   இைழக் ளிரத்்  (யாழ்.அக.);; fine texture of cloth.

     [த  → த .]

த தம்

த தம்  daṟudambu, ெப. (n.)

   பைழய வரிவைக (S.I.I. V. 374);; an ancient tax.

     [த  + தம்  → த தம் .]

த தைல

த தைல daṟudalai, ெப. (n.)

த தைல பாரக்்க;see tari-dalai.

     "தா ல்லாத ள்ைள த தைல" (சங்.அக.);.

ம. த தல

     [த 1 → த  + தைல = த தைல.]

த தைலயன்

 
 த தைலயன் daṟudalaiyaṉ, ெப. (n.)

த தைல ( ன்.); பாரக்்க;see tari-dalai.

ம வ. ெவடக் ல்லாதவன், அடங்காதவன், நாணமற்றவன்,  ரடன்

ம. த தலக்காரன்

     [த  + தைல → த தைலயன்.

     "அன்" ஆண்பா . எவரக்் மடங்கா , இடம், ெபா ள். ஏவெல ம், இம் ன்ற ள், ஒன் ம் 
நிைலெகாள்ளா  தன், மனம்ேபான ேபாக் ல், நாேண ன் ப் பணியாற் ம் ரடன்.]
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த ம்பன்

 
 த ம்பன் daṟudumbaṉ, ெப. (n.)

த தைல ( ன்.); பாரக்்க;see tari-dalai.

     [த  +  ம்பன்.  ரட் த்தனம் நிைறந்  க ம் நாட் ப் றத்தான்.]

த ம்

 
 த ம்  daṟudumbu, ெப. (n.)

த ம்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see taru-gurumbu.

த ம்ப -த்தல்

த ம்ப -த்தல் taṟumbaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   கால்வா ல் நீைரப் ரித்தற்  அைண தல் ( ன்.);; to build a dam for diverting water in a canal.

     [த ம்  + அ -,]

த ம்பன்

த ம்பன் taṟumbaṉ, ெப. (n.)

   தன் ைனப்பாளன் (நீலேக , 282, உைர);; proud person.

ம வ. இ மாப் க்காரன், ெச க் க்கவன், தன்ம யாளன்,  ம் ப்ேபரவ் , த க்காளி

     [த  → த ம்  → த ம்பன். நான், எனெதன் ம் இ மாப் டன் ெசயலாற் பவன்;

எப் பணி ைன ம் அகந்ைத டன் ஆற் பவன்.]

த ம்

த ம்  taṟumbu, ெப. (n.)

   1. ஒ வ யாய்ச ்ெசல் ம்நீைர ேவ வ ற் ெச த்தக் கட் ம் அைண ( ன்.);; dam to stop a stream and 
turn it in a different direction.

   2.  ைள (இ.வ.);; peg.

க. த ம் .

     [த  → த ம் .]

த வாய்

த வாய் taṟuvāy, ெப. (n.)

   உற்றேநரம், வாய்ப் . தக்கேவைள; occasion, particular juncture, rare opportunity.

   2. அர யல் ப்  ைமயம்; crisis.

   3. ப வம்; stage, as in life.

     "தன்ைன ய ந் த வாயான்" (காளத். உலா, 290);.

ெத. த வாய: க. த வாய்

   ம வ. உற்றகாலம், உரியேநரம், ஏற்ற ெபா ;   தக்கப வம், தக்ககாலம்;தக்கேநரம்

     [த  + வாய் → த வாய் = தக்கேநரம்.]

த

த 1 taṟuvi, ெப. (n.)

   த ; ladle (ெச.அக.);.

 த 2 taṟuvi, ெப. (n.)

   ம ந்  க ; an instrument for applying medicine.

த தல்

த தல் daṟuvudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    ைறதல் (யாழ்.அக.);; to diminish.

     [த  → த -,]
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த

 
 த  daṟuḷuṟudi, ெப. (n.)

   நிலேவம் ; ground-neem.

த னல்

 
 த னல் taṟuṉal, ெப. (n.)

   கப்பற்பா ன் ேமற் கடை்டையக் கட் ங்க ; vang, rope to steady the peak of a gaff.

     [தைற → த  → த னல்-,]

தைற

தைற1 daṟaidal,    4 ெச. ன்றா . (v.i.)

   1. ஆணிைய அ த்  இ க் தல் (யாழ்ப்.);; to beat down flat, to hammer, as the head of a nail or the end of a bolt 
after fixing on the nut, to rivet.

   2. ஆணியால் ைதத்தல் (இ.வ.);; to fasten two beams or rafters together by hammering in spikes.

   3.  ற்றப்ப த் தல்; to make an accusation, commonly false.

     [தட்  → தைட → தைற-,]

 தைற2 daṟaidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   தடை்டயாதல்; to become flat, to be flattened.

     " ரத் தைறந்த தைல ம்" (க த். 65);.

     [தட்  → (தைட); → தைற ( .தா.121);.]

 தைற3 taṟai, ெப. (n.)

தைர1 பாரக்்க;see tarai3 land, ground.

     " ள்ைளகள் தைற ற் ல்" (கம்பரா.  றப். 10);.

     [தைர3 → தைற.]

தைறமலர்

 
 தைறமலர ்taṟaimalar, ெப. (n.)

   ஆணி ன் மைர ( ன்.);; nut of a bolt.

     [தைர → தைற + மலர.் ஆணி ன் தைலப் ப .]

தைறய -த்தல்

தைறய -த்தல் taṟaiyaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நிலத் ல் அைசயாமல் இ த் தல்; to be nailed down, fixed to a place.

     "தைறய த்த  ேபாற் ராத் தைகய த் ைசகடாங் ங் கைறய க் " (கம்பரா. வா வ. 143);.

     [தைற + அ -,]

தைறயாணி

 
 தைறயாணி taṟaiyāṇi, ெப. (n.)

   ஆணிவைக ( ன்.);; a kind of spike.

     [தைற + ஆணி.]
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தன்

 
 தன் taṉ, ெப. (n.)

   தான் என் ம் படரக்்ைகப் பகரப் ெபயர,் ேவற் ைம ைப ஏற்  டத் ப்ெப ந் ரி ; oblique case-
form of the pronoun tān.

     [தான் → தன்.]

தக்கைடேய

தக்கைடேய takkaḍaiyē,  . .எ. (adv.)

   தன்னைடேவ; of itself, of its own accord, voluntarily.

     "அைதத் தன்கைடேய அ ந் ழச ்ெசய்வாேரா" ( பரம். 62);.

     [தன் + கைடேய.]

தன்காரியக் ட்

 
 தன்காரியக் ட்  taṉkāriyakkuṭṭi, ெப. (n.)

   தன் ெசய ேலேய கண்ணா ப்பவன் (நாஞ்.);; extremely selfish person.

ம வ. தன்காரியப் , தன்பாடாளன்

     [தன் + காரியம் +  ட் .]

தன்காரியப்

 
 தன்காரியப்  taṉkāriyappuli, ெப. (n.)

   தன் ெசய ேலேய ஈ பட்டவன் ( ன்.);; extremely selfish person.

     [தன்காரியம் +  .]

தன்காரியம்

 
 தன்காரியம் taṉkāriyam, ெப. (n.)

   தன் ெசாந்தச ்ெசயல் ( ன்.);; one's own pursuit, self-interest.

ம வ. தன்ஈ பா , தன்ெதா ல்

     [தன் + காரியம்.]

தன்காலம்

தன்காலம் taṉkālam, ெப. (n.)

   1. உரியகாலம் (யாழ்.அக.);; proper season or time.

   2. கள் யாகக் ைடக் ங் காலம் (ெநல்ைல);; period when toddy is available in plenty.

ம வ. தக்கேநரம், தக்கப வம்

     [தன் + காலம்.]

தன்

 
 தன்  taṉku, ெப. (n.)

   ம ழ்ச்  (இலக்.அக.);; hilarity, mirth.

     [தன  → தன் .]

தன் லம்ெவட்

 
 தன் லம்ெவட்  taṉkulamveṭṭi, ெப. (n.)

 handle of an axe, as destroying its own family.

     [தன் லம் + ெவட் , தன் இனம் அ யத் தாேன கரணியமாக ப்பவன்.]
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தன் தல்

தன் தல் daṉkuṟiyiḍudal, ெப. (n.)

   தாேன ட்டா தலா ய உத் வைக (மாறனலங். பா . 25);; coining technical names, a utti.

     [தன்  + இ தல்.]

தன் வழக்க க
ெவ த் ைரத்தல்

தன் வழக்க கெவ த் ைரத்தல் taṉguṟivaḻggamigaveḍutturaittal, ெப. (n.)

    ப்பத் ரண் த் களில், தான் உண்டாக் ய டை்டத் தன் ல் ம், எ த்தா ம் தந் ர 
உத்  (நன். 14);; author's constant use of technical terms and phrases coined by himself, one of 32 utti.

     [தன்  + வழக்கம் +  க + எ த் ைரத்தல்.]

தன்ெகாண்

 
 தன்ெகாண்  taṉkoṇṭi, ெப. (n.)

   தன்க த் , தன் ப்பம் ( ன்.);; self will.

ம வ. தன்னீட்டம், தன் ஈ பா ,  டாப்

     [தன் + ெகாண் . ஒ வன்தான் ெகாண்ட ெகாள்ைக ைனேயா அல்ல  உளங் ெகாண்ட 
க த் ைனேயா,  டாப் யாக ேமற்ெகாள்ளல்.]

தன்ைகக்ெகாைல

 
 தன்ைகக்ெகாைல taṉkaikkolai, ெப. (n.)

தற்ெகாைல பாரக்்க;see tar-kolai.

     [தன் + ைக + ெகாைல.]

தன்ேகாட் றல்

தன்ேகாட் றல் taṉāṭāṟal, ெப. (n.)

    ன் லா ரியர ் யவா  றா  தன்ேகாட்பாட்டாற் ைக (மாறனலங். (பா . 25);; enunciating 
new doctrines professed by oneself.

     [தன்ேகாள் +  றல்.]

தன்ேசாதைன

 
 தன்ேசாதைன taṉcōtaṉai, ெப. (n.)

   தன்ேதர் ; self examination.

     [தன் + ேசாதைன.]

தன்தைர(தன்றைர)

தன்தைர(தன்றைர) daṉdaraidaṉṟarai, ெப. (n.)

   1. ெவ ந்தைர; bare-ground.

ேகாடை்டையத் தன் தைரயாக இ த்  ட்டாரக்ள் (உ.வ.);

   2. ேபா  மண்ணின்  இயற்ைகயான தைர (ெநல்ைல);; natural earth-surface.

     [தன் + தைர. இயல்பான ெவ த்தைர.]

தன்தைரயாக் -
தல் 

(தன்றைரயாக் -
தல்)

தன்தைரயாக் -தல் (தன்றைரயாக் -தல்) daṉdaraiyākkudaldaṉṟaraiyākkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தைர மட்டமாக இ த்தல்; to raze to the ground, demolish completely, as a building.

கட்டடத்ைதத் தன் தைரயாக்  ட்டாரக்ள் (உ.வ.);.

     [தன்தைர + ஆக் .]

தன்தைர ல்நில்-
தல் 

(தன்றைர னிற்ற
ல்)

தன்தைர ல்நில்-தல் (தன்றைர னிற்றல்) taṉtaraiyilniltaltaṉṟaraiyiṉiṟṟal,    14 ெச. . . (v.i.)

   வ ைமப் ப தல் (ெவ ந்தைர ல் நிற்றல்);; lit., to stand on bare ground, to suffer from dire want to be destitute.

     [தன்தைர ல் + நில்-.]
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தன்ப ேய

தன்ப ேய taṉpaḍiyē,  . .எ. (adv.)

   1. தானாகேவ; of its own accord.

   2. தன் ப்பப்ப ; according to one's own in clination.

அவன் தன் ப ேய ரி றான் (உ.வ.);.

     [தன் + ப ேய.]

தன்ப வன்

 
 தன்ப வன் taṉpaḍuvaṉ, ெப. (n.)

   தானாக உண்டாம் ைள ப்  (யாழ்ப்..);; naturally formed salt.

ம வ. இயற்ைக ப்

     [தன் + ப வன்.]

தன்பாசனம்

 
 தன்பாசனம் taṉpācaṉam, ெப. (n.)

   தானாகப் பா ம் நீரப்்பாய்சச்ல்; direct flow of water without baling

   ம வ.  தல் மைடப் பாசனம்;தைலவாய்க்கால் பாசனம்.

     [தன் + பாசனம்.]

தன் பாசனம் : ஆற் ப்ப ைக ேலா அல்ல  தைலவாய்க்கா ல் உள்ள, தைல மத ப்ப ைக ேலா, 
இயற்ைகயாக அைமந் ள்ள, பாசனநிலம்.

தன்பாட் ல்

தன்பாட் ல் taṉpāṭṭil,  . .எ. (adv.)

   1. தானாகேவ; of its own accord.

காரியம் தன்பாட் ேல நடக் ற .

   2.  றரெ்சய ல் தைல டாமல்; without interfering with others.

தன்பாட் ேல ேபா றான் (உ.வ.);.

     [தன் + பாட் ல்.]

தன்பா

 
 தன்பா  taṉpāṭu, ெப. (n.)

   தன்ெசயல்; one's own business.

அவன் தன்பாடை்டப் பாரத்் க் ெகாண் க் றான் (உ.வ.);.

தன்பாேட ெப ம்பாடாக இ க் ம்ேபா  அவன் யா க்  உதவ ம்? (உ.வ.);.

க. தன்பா

ம வ. தன்காரியப் , தன்காரியக் ட்

     [தன் + பா  = தன  ெசாந்தப்பணி.]

தன்பா த்தல்

 
 தன்பா த்தல் taṉpāliruttal, ெப. (n.)

    வபதம் நான்க ள் ஒன்றா ய அண்ைம யம் ( ங்.);; being near to Sivam, one of four Sivapadam.

     [தம்பால் + இ த்தல்.]
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தன்

 
 தன்  taṉpiḍi, ெப. (n.)

   தன்ெகாள்ைக ( ன்.);; one's own doctrine or opinion.

ம வ. ெகாள்ைகப் ப்

     [தன் +  .]

தன்ேப

தன்ேப  taṉpēṟu, ெப. (n.)

   தன்னிட்டம்; one's own benefit, self-interest.

     "தன்ேபறாக உபகரிக்ைக" (ஈ . 2. 3:4);.

ம வ. தன்வ ம்ப

     [தன் + ேப , தன் ெசாந்த வ ம்ப  ஒன் ேலேய தன்னாரவ்த் டன் கண் ங் க த் மா க்ைக.]

தன்ெபா ட்ட மா
னம்

தன்ெபா ட்ட மானம் taṉporuṭṭaṉumāṉam, ெப. (n.)

   தன்ெபா ட்ட  க் க் காரணமா ள்ள  (த க்கசங். நீலகண். 97);; the minor term in tanporuttanumidi.

     [தன்ெபா ட்  + அ மானம்.]

தன்ெபா ட்ட

தன்ெபா ட்ட  daṉporuṭṭaṉumidi, ெப. (n.)

   க த்தளைவயால் தாேன ேநரில் பாரத்் க் ெகாள் ம் ெபா க்காட்  (த க்கசங். நீலகண். 
97);; inference from one's own perception, opp. to pirarporuttanumidi.

     [தன்ெபா ட்  + அ .]

தன்ெபா ப்

 
 தன்ெபா ப்  taṉpoṟuppu, ெப. (n.)

   தன்னதாக ஏற் க் ெகாள் ம் கடைம ( ன்.);; personal responsibility.

தன்மணம்

 
 தன்மணம் taṉmaṇam, ெப. (n.)

    ப்  ேவர;் root of long-pepper.

     [தன் + மணம்.]

தன்மணி

 
 தன்மணி taṉmaṇi, ெப. (n.)

   அற எண்ணம் உள்ளவன் ( ன்.);; charitable person, benevolent person.

     [தன் + மணி.]

தன்மயமாக் -தல்

தன்மயமாக் -தல் daṉmayamākkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    றைர தன் வயப்ப த் தல்; to transform others to one's states in structure, quality etc., as a changes of the worn 
into a wasp.

     "தன்மயமாக் ய சத் யசே்சா " (அ ட்பா. vi, ஆனந்தக் களிப் , 2, 27);.

     [தன்வயம் → தன்மயம் + ஆக் -,]
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தன்மைலக்கர

 
 தன்மைலக்கர  taṉmalaikkarasi, ெப. (n.)

 a kind of holy stone of gold colour.

தன் மைலக்கர  மா ய அன்பரக்ளால், ேபாற் ப் சைன ெசய்யப்ப ம், ெதய்வத்தன்ைம 
வாய்ந்த ெபான்னிறக் கல்.

     [தன் + மைலக்கர .]

தன்மவனிதம்

 
 தன்மவனிதம் daṉmavaṉidam, ெப. (n.)

   இைண ைழச்  (ேமக); ேநாய் நீக் ம் ைக; a plant capable of curing radially all kinds of venereal disease.

தன்மைவபாதம்

 
 தன்மைவபாதம் taṉmavaipātam, ெப. (n.)

   அ ரி; indigo-plant.

தன்மன்

 
 தன்மன் taṉmaṉ, ெப. (n.)

தன்மணம் பாரக்்க;see tan-manam.

தன்மைன

 
 தன்மைன taṉmaṉai, ெப. (n.)

ஒர ்எண் (கணக்க );:

 a number.

தன்மாத் ரம்

 
 தன்மாத் ரம் taṉmāttiram, ெப. (n.)

   தனக் ள்ள ணம் ேவ படாைம; that in which its own peculiar property resides without change.

தன்மாத் ைர

தன்மாத் ைர taṉmāttirai, ெப. (n.)

   1.  தங்கள், ெதாடக்க நிைல ல் உலகம் உ வாகக் கரணியமான ண்மங்கள்; the subtle form of 
primordial elements.

   2. ஐம் தம் ஐம்ெபா யாக மா ைக; the five elements being resolved into rudimentary elements of the five senses 
viz., šuvai, oli, uru, öšai, närram.

   3. ஐம்ெபா களின் லம்; the five principles or perceptions or grounds of knowledge by means of senses.

   4.  ல ணரச்் ; sensible.

     [தன் + மாத் ைர.]

தன்மானம்

 
 தன்மானம் taṉmāṉam, ெப. (n.)

   தன்ம ப் ; self-respect;

 self-dignity.

தன் மானத்ைத இழந்  ஊ யம், பாரப்்பதா? (உ.வ.);.

     [தன் + மானம்.]
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தன்மானி

 
 தன்மானி taṉmāṉi, ெப. (n.)

   வ ைம; poverty, misery.

தன் ப்பானவன்

தன் ப்பானவன் taṉmūppāṉavaṉ, ெப. (n.)

   1. இ மாப் ள்ள இைளஞன்; a presumptuous, arrogant youth, and upstart.

   2. தன் ப்பப்ப  நடப்பவன்; one who acts on his own wish.

     [தன் ப்  + ஆனவன்.]

தாேன ெபரியன் என் ம் ெச க் ல், தகாத் ணி டன், தன் மனம்ேபான ேபாக் ல், நடப்பவன்.

தன் ப்

தன் ப்  taṉmūppu, ெப. (n.)

   இ மாப் ; youthful arrogance, presumption, self-will, self assertion.

   2. தன் ப்பம்; state of having one's own way.

தன் ப்பாய் நடக் றவன் (இ.வ.);.

ம வ. தன் ப்

     [தன் +  ப் .]

தன் ப் செ்ச த்
-தல்

தன் ப் செ்ச த் -தல் daṉmūppucceluddudal, ெச. . . (v.t.)

   1. ெபா ப்ேபற் க் ெகாண்  நடத்தல்; to act on one's own responsibility.

   2. ேமலான்ைம ெச த் தல் (ெநல்ைல);; to lord it over.

     [தன் ப்  + ெச த் -,]

தன் லம்

தன் லம் taṉmūlam, ெப. (n.)

   1.  ப் க் கடை்ட (ைதலவ. ைதல.);; stem of long-pepper.

   2.  ப்  ேவர;் root of long-pepper.

தன்ேமம்பாட் ைர

தன்ேமம்பாட் ைர taṉmēmbāṭṭurai, ெப. (n.)

   தற் கழ்ச் யணி; figure of speech in which a person praises himself.

     "தான்றற் கழ்வ  தன்ேமம் பாட் ைர" (தண் . 70);.

     [தன் + ேமம்பா  + உைர.]
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தன்ைம

தன்ைம1 taṉmai, ெப. (n.)

   1. இயல் ; nature, essence, property, inherent or abstract quality.

இலக் யத் தன்ைம நிைறந்த ல் (உ.வ.);  மனிதத் தன்ைமேய இல்லாதவன் (உ.வ.);

     "தவ்ெவன் ந் தன்ைம ழந் " ( றள். 1144);.

   2.  றப் யல் , பண்  ( ங்.);; character.

   3. நிைலைம; state, condition, position, circumstances.

     "வ தற் ெகாத்த தன்ைம" (கம்பரா.  ரப்்ப. 42);.

   4.  ைற ( ன்.);; manner, method, kind, description, order.

   5. ெப ைம ( ங்.);; greatness.

   6. ஆற்றல் (நன்.பா .ம ைல.);; power.

   7. நன்ைம ( ங்.);:

 goodness.

   8. அழ  ( டா);; beauty.

   9. ெமய்ம்ைம; fact, truth, realisation.

 தன்ைம2 taṉmai, ெப. (n.)

    டங்க ள் தன்ைனக் க் ம் இடம்; denoting the first person one of among the muvidam.

தன்ைமந ற்

தன்ைமந ற்  taṉmainaviṟci, ெப. (n.)

ெபா ள் த யவற்ைற இயற்ைக ல்

   உள்ளவாேற ம் அணி (அணி . 93);; figure of speech which consists in describing an object as it is.

     [தன்ைம + ந ற் .]

தன்ைம த் ைர

தன்ைம த் ைர taṉmaimigutturai, ெப. (n.)

   ஒ  ெபா ளின் இயல்ைப த் க் ைக; exaggeration of the nature of an object.

     "ெதாைகேய ெதாடரச்்  தன்ைம த் ைர" (மணிேம. 30, 192);.

     [தன்ைம +  த் ைர.]

தன்ைமெய த்

தன்ைமெய த்  taṉmaiyeḻuttu, ெப. (n.)

   எ த் வைக (யாப் .536);; a kind of letter.

     [தன்ைம + எ த் .]

தன்வசப்ப த் -
தல்

தன்வசப்ப த் -தல் daṉvasappaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தன்ைகப்ப த் தல்; to bring under one's control, to appropriate.

ம வ. தனதாக் தல்

     [தன் + வசப்ப த் -, வயப்ப த்  → வசப்ப த் .]

தன்வயத்தனாதல்

தன்வயத்தனாதல் taṉvayattaṉātal, ெப. (n.)

    வெனண் ணத் ள், ஈ பா  ெகாள் ம் தன்ைம ( றள். 9, உைர);; being self-dependent, one of eight 
qualities of Sivan.

தன்வயம்

 
 தன்வயம் taṉvayam, ெப. (n.)

தன்வயத்தனாதல் ( டா.); பாரக்்க;see tan-vayattan-adal.
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தன்வயாதம்

 
 தன்வயாதம் taṉvayātam, ெப. (n.)

    காஞ்ெசா ; small climbing nettle.

தன்வ

தன்வ  taṉvaḻi, ெப. (n.)

   1. தன்மர  ( ன்.);; one's parentage, ancestry, family.

   2. தன் ப்பம்; one's own will and pleasure.

     [தன் + வ .]

தன் ைன

தன் ைன taṉviṉai, ெப. (n.)

   1. தன ெசயல்; one's action.

   2. ஊழ்; fate.

தன் ைன தன்ைனச ் ம் ( ன்.);.

   3. இயற் தற் க த்தா ன் ைனைய உணரத்் ஞ் ெசால் ( றநா. 59, உைர);; verb denoting the direct 
action of an agent, opp. to pira-vinai.

     [தன் +  ைன.]

தன்ேவதைனக்காட்

தன்ேவதைனக்காட்  taṉvētaṉaikkāṭci, ெப. (n.)

   தன்ைனய யாமல் வ ம் இன்பத ் ன்பங்கைள ஆதன வால் அ ைக; self perception of pleasure and pain 
brought about by self-reliance etc.,

     "அ ந் ன்பத ் ன்ப ள்ளத் த க் கராகமா  த ந்தன் ேவதைனயாங் காட் " ( . .அளைவ. 
7);.

     [தன்ேவதைன + காட் .]

தன்னக்கட் -தல்

தன்னக்கட் -தல் daṉṉakkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

தன்ைனக்கட்  பாரக்்க;see tannai-K-Kattu.

     [தன்ைன + கட் -,]

தன்னகத்ேத

 
 தன்னகத்ேத taṉṉagattē,  .எ. (adv.)

   தன் ள்ேள; within (itself);

கணிப் ெபா யான  பல ன்ன  ட்பங்கைளத் தன்னகத்ேத ெகாண் ள்ள  (இக்.வ.);.

     [தன் + அகத்ேத.]

தன்னடக்கம்

தன்னடக்கம் taṉṉaḍakkam, ெப. (n.)

   1. தன்ைன ஒ க்ைக; self-restraint, self-denial, self-possession.

   2. அைம ; modesty, in regard to learning, wealth, etc.,

இவ்வள  ெபரிய அ யல் வல் நராக இ ந் ம் எவ்வள  தன்னடக்கத் டன் ேப றார ்(உ.வ.);.

     [தன் + அடக்கம்.]

தன்ன சே்சா

தன்ன சே்சா  taṉṉaḍiccōti, ெப. (n.)

   பரமபதம் (பரமன  வ ன் ஒளி);; final bliss, as the radiance of the feet of God.

     "ஆழ்வாரக்ள் தன்ன சே்சா க்  எ ந்த ளின ன் " ( . பரம். 165);.

     [தன் + அ  + ேசா .]
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தன்னைடேய

தன்னைடேய taṉṉaḍaiyē,  . .எ. (adv.)

   தானாகேவ; of its own accord.

     "தன்னைடேய ட் ப்ேபாம்" (ஈ . 1: 2: 9);.

     [தன் + அைடேவ → அைடேய.]

தன்னணி

 
 தன்னணி taṉṉaṇi, ெப. (n.)

   ேவங்ைகமரம்; kino-tree.

தன்னந்தனி

தன்னந்தனி1 taṉṉandaṉi,  . .எ. (adv.)

    ற் ந் தனிைமயாய்; quite alone, in absolute solitude.

     "தன்னந்தனிநின் ற ன்றவத ்ைதயல்" (பாரத.  ெரௗ. 82);.

இவ்வள  ெபரிய ட் ல் எப்ப த் தன்னந்தனியாக இ க் ரக்ள் (இக்.வ.);.

     [தன் + அம் + தனி.]

 தன்னந்தனி2 taṉṉandaṉittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   .  ந்தனிைமயாதல்; to be absolutely alone.

     "தன்னந்தனித்த ம ந் " (அ ட்பா. vi. ஆனந்தக்களிப்  1, 28);.

     [தன்னம் + தனி-,]

தன்னந்தனியாக

 
 தன்னந்தனியாக taṉṉandaṉiyāka,  . .எ. (adv.)

   தனித் ; all alone.

இர  ேநரத் ல் தன்னந்தனியாக நடந்ேத வந் க் றான் (உ.வ.);.

ம வ. ஒண் யாக

     [தன்னம் + தனி + ஆக.]

தன்னம்

தன்னம்1 taṉṉam, ெப. (n.)

ைம ( வா.);

 minuteness.

     "தன்னஞ் ேத ன் " ( வக. 2028);.

 தன்னம்2 taṉṉam, ெப. (n.)

   1. ஆ ன்கன்  ( ங்.);; calf.

   2. மான்கன் ; fawn.

   3. மரக்கன் ; sapling.

     "இளமாைழத் தன்னந் கழ் சாரல்" ( ப்ேபா. சன்னி  ள்ைளத். தாற்ப. 7);.

     [தம் → தன் + அம் → தன்னம். தம்ைமப் பற் ேய எண் ைக.]
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தன்னம் க்ைக

 
 தன்னம் க்ைக taṉṉambikkai, ெப. (n.)

   தன் ள்ள நம் க்ைக; self-confidence (in oneself);, assurance.

எங்  ெசன்றா ம் ைழத் க் ெகாள்ள ம் என்ற தன்னம் க்ைக, ஒவ்ெவா  த ழ க் ம் உண்  
(உ.வ.);.

ெவற்  தன்னம் க்ைக அளிக் ற  (உ.வ.);.

     [தன் + நம் க்ைக.]

தன்ன ரி

 
 தன்ன ரி taṉṉamuri, ெப. (n.)

   தன் நீர;் one's urine.

     [தன் + அ ரி.]

தன்னைம

தன்னைம1 taṉṉamai, ெப. (n.)

   1. நட் ; friendship, amity.

   2. இணக்கம்; connection.

     [தன் + அைம.]

 தன்னைம2 taṉṉamai, ெப. (n.)

    ற்றத்தார;் neighbour's relations.

     "தன்னைம பைக ஞ் சரி அயலத்தார ்உற ஞ்சரி" (ெநல்ைல);.

     [தன் + அைம. தனக்  அைமத்த உற னர.்]

தன்னயம்

 
 தன்னயம் taṉṉayam, ெப. (n.)

   தன்நலம்; self interest.

     [தன் + நயம். நயம் = நலம்.]

தன்னர

தன்னர  taṉṉarasu, ெப. (n.)

   1. தன்னாட்  அர ; self-government, independent kingdom.

   2.  ற்றம்; state of anarchy, one of eight nattu-k-kurram.

     "இ  தன்னர  நாடாய்" (ஈ . 1:2:9);.

     [தன் + அர .]

தன்னர நா

தன்னர நா 1 taṉṉarasunāṭu, ெப. (n.)

   தன்னாட்  நடத் ம் நா  (ஈ . 4,9, ப்ர.);; state or country where anarchy prevails.

     [தன்னர  + நா .]

 தன்னர நா 2 taṉṉarasunāṭu, ெப. (n.)

   ஒ வன் தன் ப்பப்ப  ஆ ம் நா ; despotic state.

     "இராவணாகாரமா  …. தன்னர  நா  ெசய் க் ம்" (தா . ெமௗன. 9);.

     [தன்னர  + நா  = தன  ப்பப்ப  ஆட்  நடாத் ம் நா ;

ெகா ங்ேகாலரசாக ம் ல ேநரத் ல் அைம ம்.]
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தன்னர பற்

 
 தன்னர பற்  taṉṉarasubaṟṟu, ெப. (n.)

தன்னர நா  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see tannarasu-nadu.

     [தன்னர  + பற் .]

தன்னலம்

 
 தன்னலம் taṉṉalam, ெப. (n.)

   தனக்ேகற்ற நன்ைமகைள மட் ம் ேப ைக; selfishness.

தன்னலமற்ற ெதாண்  மனப்பான்ைம உைடயவரக்ேள, ெபா வாழ் ல் ஈ பட ேவண் ம் (உ.வ.);.

     [தன் + நலம்.]

தன்ன ழ-த்தல்

தன்ன ழ-த்தல் taṉṉaṟiviḻttal,    3 ெச. . . (v.i.)

   அ வ தல்; to loose consciousness.

     [தன்ன  + இழ-,]

தன்ன பவம்

 
 தன்ன பவம் taṉṉaṉubavam, ெப. (n.)

   தன் பட்ட ; self-experience.

     [தன் + அ பவம்.]

தன்ன மானம்

தன்ன மானம் taṉṉaṉumāṉam, ெப. (n.)

   1. தன் ெபா ட்டா ம் க ேகாள் ( . . அளைவ. 4); தன்ெபா ட்ட மானம் பாரக்்க;see tan-
poruttanumanam.

   2. தன  க ைக; one's presumption.

     [தன் + அ மானம்.]

தன்னா க்க ப்ப
ன்

 
 தன்னா க்க ப்பன் taṉṉācikkaruppaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  ஊரகத் ெதய்வம் (ெகாங் );; one village deity (ெச.அக.);.

ம வ. சன்னா க்க ப்

     [தன்னா  + க ப்பன். ஊரகக் க ப்பனார ்ேகா ல்களில் ெபயெர  ைவத்த ற ன் ப வம்.]

தன்னாட்

 
 தன்னாட்  taṉṉāṭci, ெப. (n.)

   தன்னா ைகக் ரிய உரிைம; autonomy;

 self-governance.

தன்னாட் க் கல் ரி (இக்.வ.);. தன்னாட்  ேகா ம் மாநிலங்கள் (இக்.வ.);.

     [தன் + ஆட் .]

தன்னாண்

 
 தன்னாண்  taṉṉāṇṭu, ெப. (n.)

   நடப்பாண்  (நாஞ்.);, ; current year, as dist. fr. talai-y-andu.

     [தன் + ஆண் .]
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தன்னாரவண்ணம்

தன்னாரவண்ணம் taṉṉāravaṇṇam,  . .எ. (adv.)

   ஒ வர  உள்ளப்ேபாக் ன்ப ; at one's will and pleasure, as one wills.

     " ஷ்ப ம் ந்த ங் ந்த ந் தன்னாரவண்ணமாக் கட் னார"் (இராமநா. பாலகா. 22);. (ெச.அக.);.

     [தன் + ஆர ்+ வண்ணம்.]

தன்னாரவாரம்

 
 தன்னாரவாரம் taṉṉāravāram,  . .எ. (adv.)

தன்னாரவண்ணம் ( ன்.); பாரக்்க;see tan-nara-vannam.

     [தன் + ஆரவாரம்.]

தன்னிகரற்ற

 
 தன்னிகரற்ற taṉṉigaraṟṟa, ெப.எ. (adj.)

   ஈ ைணயற்ற; matchless, peerless.

தன்னிகரற்ற தைலவர ்தன்னிகரற்ற இலக் யப் பைடப் . (உ.வ.);.

     [தன்னிகர ்+ அற்ற. ஒப்பா ம்,  க்கா ம் இல்லாத.]

தன்னிசை்ச

தன்னிசை்ச taṉṉiccai, ெப. (n.)

   1. தன் ப்பம்; one's own wish, self-will.

மக ைடய தன்னிசை்சயான ேபாக்ைக தந்ைதயால் ரிந்  ெகாள்ள ய ல்ைல. (இக்.வ.);.

   2.  தைல; freedom, liberation from slavery.

     [தன் + இசை்ச.]

தன்னிசை்சயாய்

தன்னிசை்சயாய் taṉṉiccaiyāy,  . .எ. (adv.)

   1. தன் ப்பாய் (இ.வ.);; autocratic.

   2. தற்ெசயலாய்; by chance (உ.வ.);.

அ காரிகைளக் கலந்  ஆராய்ந்  தன்னிசை்சயாக எ த்த  (இக்.வ.);.

     [தன் + இசை்ச + ஆய்.]

தன்னிழல்காய்ஞ்

 
 தன்னிழல்காய்ஞ்  taṉṉiḻlkāyñji, ெப. (n.)

   சாயாமைல; a tree which does not cast its shadow.

     [தன்னிழல் + காய்ஞ் .]

தன்னிழல்காத்தா
ன்

 
 தன்னிழல்காத்தான் taṉṉiḻlkāttāṉ, ெப. (n.)

தன்னிழல் பாரக்்க;see tannilal.

     [தன்னிழல் + காத்தான்.]

தன்னியம்

 
 தன்னியம் taṉṉiyam, ெப. (n.)

   தாய்ப்பால் (ைதலவ. ைதல.);; mother's milk.

     [தன் + இயம். தன்னியம் = ஈ  இைணயற்ற நலம்த ம் இனிைமயான பால். தாய்ைமப் பரி டன் 
அன்ைனத ம் அன் ப்பால்.]
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தன்னியல்

தன்னியல்  taṉṉiyalpu, ெப. (n.)

    றப் க் ணம்; peculiar quality, distinguishing feature or characteristic.

     "அவ்வப்ெபா ள்கட் க் ம் தன்னியல்  ெபா யல்  மாத் ைர ன் ர தலால்" ( .இ. 
அளைவ. 4);.

     [தன் + இயல் .]

தன்னியன்

தன்னியன் taṉṉiyaṉ, ெப. (n.)

   1. ெசல்வ ைட ேயான்; wealthy person.

   2. நற்ேப  ெகாண்டவன்; fortunate man (ெச.அக.);.

தன்னிைல

தன்னிைல taṉṉilai, ெப. (n.)

   1. இயல்  நிைல; one's proper position, nature or state.

   2. ந  நிைல நிற்ைக; equilibrium or natural state.

     [தன் + நிைல.]

தன்னிறம்

தன்னிறம்1 taṉṉiṟam, ெப. (n.)

   கா க்கல்நிறம் ( ன்.);; colour or red ochre (ெச.அக.);.

     [தன் + நிறம்.]

 தன்னிறம்2 taṉṉiṟam, ெப. (n.)

   இயல் நிைல; natural state.

     [தன் + நிறம்.]

தன்னிறமாக்

தன்னிறமாக் 1 taṉṉiṟamākki, ெப. (n.)

   ெபான் (யாழ்.அக.);; gold.

     [தன்னிறம் + ஆக் .]

 தன்னிறமாக் 2 taṉṉiṟamākki, ெப. (n.)

    ள  ( ன்.); பாரக்்க;see kulavi; a kind of hornet.

     [தன்னிறம் + ஆக் .]

தன்னிைற

தன்னிைற  taṉṉiṟaivu, ெப. (n.)

   1. தன்னிேலேய நிைற  ெப ம் நிைல; self-sufficiency.

எல்லாத் ைறகளி ம் நாடை்டத ்தன்னிைற  ெபறச ்ெசய்வேத அர ன் ேநாக்கம் (இக்.வ.);.

   2.  ைடத்த  ேபா ம் என்ற வைக ல் அைட ம் ெபாந் ைக; contentment.

எவ்வள  பணம் ைடத்தா ம், அவர ்தன்னிைற  அைடவேத இல்ைல.

ம வ. ெபாந் ைக

     [தன் + நிைற .]

தன்னின த்தல்

தன்னின த்தல் taṉṉiṉamuḍittal, ெப. (n.)

   ஒன்ைறச ்ெசால் டத்  ரி றாைம ேவண் , அதற் னமா ய மற்ெறான்ைற ம் அதேனா  
ட்  த்தலா ய உத்  (ெதால். ெசால். 27, ேசனா);; a mode of concise statement which, by implication, covers 

related points, one of 32 utti.

     [தன்னினம் +  த்தல்.]

தன்னினி

 
 தன்னினி taṉṉiṉi, ெப. (n.)

ேவங்ைக (மைல); பாரக்்க;see véngai: East Indian kino.
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தன்னீங்கல்

தன்னீங்கல் taṉṉīṅgal, ெப. (n.)

   1. தைடயற்ற நிைல; liberty.

   2. உரிைம ெகாண்டா ைக; independence.

   3. ெதாடர் ல்லாைம; unconnected.

     [தன் + நீங்கல்.]

தன் ண்ைம

 
 தன் ண்ைம taṉṉuṇmai, ெப. (n.)

   இயற்ைகத் தன்ைம; the real distinctive characteristic.

     [தன் + உண்ைம.]

தன் ணர்ச்

தன் ணரச்்  taṉṉuṇarcci, ெப. (n.)

   1. தன்ன ; self-consciousness.

   2. நிைன ; memory, recollection.

காரன் தன் ணரச்்  ன் , உள வைதப் ெபரிதாக எ த் க் ெகாள்ளக் டா  (உ.வ.);.

     [தன் + உணரச்் .]

தன் ணர்

 
 தன் ணர்  taṉṉuṇarvu, ெப. (n.)

தன் ணரச்்  பாரக்்க;see tan-n-unarcci.

     [தன்  + உணர் .]

தன் ேதாணி

 
 தன் ேதாணி taṉṉutōṇi, ெப. (n.)

    ய பட  (யாழ்.அக.);; small boat.

     [தன்  + ேதாணி.]

தன் வத்ைத

 
 தன் வத்ைத taṉṉuvattai, ெப. (n.)

தன் ேதாணி (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see tannu-toni.

தன் ெதா ல்

தன் ெதா ல் daṉṉuṟudoḻil, ெப. (n.)

   மன்னன் கட்டைளைய எ ரப்ாராேத, அவன் ரர ்பைகவரின் ஆனிைரகவரத்ைலக் ம் 
ெவட் த் ைணப்ப  ( .ெவ. 1, 2);; theme describing the capture of enemy's cows by king's soldiers without his 
express command, dist. fr. mannuru-tolil.

     [தன்  + ெதா ல்.]

தன் ட்

தன் ட்  taṉṉūṭṭi, ெப. (n.)

   தாய்ப்பாைலத ்தைட ன்  உண் வளரந்்த ேசங்கன் ; calf reared on its mother's milk.

     "ேசங்கன் ள்ளன ெவல்லாந் தன் ட் யாக ட் " ( க்ேகா. 136, உைர);.

     [தன் + ஊட் .]

தன்ென ப்

தன்ென ப்  taṉṉeḍuppu, ெப. (n.)

   1. இ மாப் ; arrogance, self-will.

   2.  கழ்ச்  ப்பால், தான்ெகாள் ம் டா யற் ; determined perseverance made for the sake of reputation.

     [தன் + எ ப் .]
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தன்ேனத் ரம்

 
 தன்ேனத் ரம் taṉṉēttiram, ெப. (n.)

   தகமணி (ேகாேமதகம்);; sardonyx.

தன்ேனற்றம்

தன்ேனற்றம் taṉṉēṟṟam, ெப. (n.)

   1. தன்ைனச ்ேசரந்்த இனத்தார;் one's party.

     "தாேமாதரன் ெசட் க் த் தன்ேனற்றம் ஆள் ப ெனா வரக்்  (S.I.I.ii. 277);.

   2.  றப்பாய் அைமந்த ெப ைம; peculiar merit or greatness.

     " ரபன்ன க்  த ஷயநிவ் த்  தன்ேனற்றம்" (அஷ்டாதச.  வசன. 101);.

     [தன் + ஏற்றம்.]

தன்ைன

தன்ைன taṉṉai, ெப. (n.)

   1. தைலவன்; lord, chief.

     "தன்ைன தைலமைலந்த … கண்ணி" ( . ெவ. 1.13);.

   2. தைமயன்; elder brother.

     "தன்ைனமார ்தந்த ெகா ன்" (ஐந். ஐம். 47);.

   3. தமக்ைக ( வா.);; elder sister.

   4. தாய்; mother.

     [தன் + ஐ.]

தன்ைனக்கட்

தன்ைனக்கட் 1 daṉṉaikkaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ேபா யதாதல்; to be just enough to make both ends meet, as one's income.

வ ம்ப  தன்ைனக் கட் க் ெகாள் ற  (இ.வ.);.

   2. மந் ரத்தால் தன்ைனக் காத்தல் ( ன்.);; to protect oneself with magical incantations.

தன்னக்கட் தல் ஐகாரக் க்கமா ம் வழங் ம்

     [தன்ைன + கட் -,]

 தன்ைனக்கட் 2 daṉṉaikkaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ைற நிரப் ச ்சரிப்ப த் தல் (இ.வ.);; to manage economically.

     "தன்ைனக் கட் க் காரியங்கைளப் பாரக்் றான்".

   3. நிைலைமைய எ ரந்ின்  ரப்்ப த்தல்; to manage, as a situation.

   4. வயப்ப த்தல்; to bring round a person.

   5. ஒ வன் ெசயற் ச ்சம்ம த்தல்; to justify one's actions.

     "எப்ேபா ம் அவைனத ்தன்ைனக்கட் ப் ேப றான்" (இ.வ.);.

   6. மனைதக் கட் ப்ப த் தல்; to concentrate of mind.

     [தன்ைன + கட் -.]

தன்ைனத்தான த
ல்

தன்ைனத்தான தல் daṉṉaiddāṉaṟidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   தன்ைனச் ந் த் ணரத்ல்; to think and self realize (சா.அக.);.

     [தன்ைன + தான் + அ -.]
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தன்ைனப்பற் தல்

 
 தன்ைனப்பற் தல் daṉṉaippaṟṟudal, ெப. (n.)

   தன்ைனப்பற் தெலன் ங் ற்றம்; fallacy of self-dependence.

     [தன்ைன + பற் தல்.]

தன்ைனய -தல்

தன்ைனய -தல் daṉṉaiyaṟidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1. தன  உண்ைமத்தன்ைமைய உணரத்ல்; to know oneself

     "தன்ைன ய ந் ன்ப ற ெவண்ணிலாேவ" (அ ட்பா.);.

   2. இளம்ெபண் ப்ெபய்தல் (யாழ்.அக.);; to attain puberty.

     [தன்ைன + அ -.]

தன்ைனமற-த்தல்

தன்ைனமற-த்தல் taṉṉaimaṟattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   1.  ரச்ை்ச னால் ெமய்ம்மறத்தல்; to forget oneself from fatigue.

   2. ஓகம் (ேயாகம்); அல்ல  ஊழ்கம் ( யானம்);  த யவற்றால் தன்னிைல மறத்தல்; to state of 
insensibility to ones surroundings to be rupt into visions (சா.அக.);.

     [தன்ைன + மற-.]

தன்ைனம -த்தல்

தன்ைனம -த்தல் taṉṉaimaṟuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   இன்பத் ன்பங்கைள ம த்தல்; to indulge in one's own appetites.

     [தன்ைன + ம -,]

தன்ைன ேவட்டல்

தன்ைன ேவட்டல் taṉṉaivēṭṭal, ெப. (n.)

   1. தைலவ டன் ரன் தன் ர ்மாய்தைலக் ம் றத் ைற ( . ெவ. 7, 26);;   2 இறந்த 
கணவ டைலப் ேபாரக்் களத் ல், அவன் மைன  ேத தைலக் ம் றத் ைற ( . ெவ. 7, 
2);;     [தன்ைன + ேவட்டல்.]

தன்ெனா ைய
ன்ைமநீக் ய ேச

டணம்

தன்ெனா ைய ன்ைமநீக் ய ேசடணம் taṉṉoḍiyaibiṉmainīkkiyavicēḍaṇam, ெப. (n.)

இனப் ெபா த்தம் காணப்பட்ட பண்  த்த ெபயரைடசெ்சால்.  ேச யம், ேவ  பல ெபா ளி ம் 
ெசல் தைலத் த க்கா , ெசஞ்ஞா  என்ப ல், ெசம்ைம என்ப  ேபால, அஃ  இ ப்பெதன்பைதத ்
ெதரி க்க வ ம் றப்பைட (நன். 284,  த்.);

தன்ெனா க்கம்

 
 தன்ெனா க்கம் taṉṉoḻukkam, ெப. (n.)

   தன்னிைலக் த் தக்க நைட ( ன்.);; conduct suitable to one's age, rank, caste or religion.

     [தன் + ஒ க்கம்.]

தன்ேனார்

தன்ேனார ்taṉṉōr, ெப. (n.)

   தன்ைனச ்சாரந்்தவர;் one's kith and kin, relatives or dependents.

     "மன்ன மரன் றன்ேனார ் ழ" (ெப ங். இலா. வாண. 4, 106);.

     [தன்னார ்→ தன்ேனார ்(ஒ.ேநா.); இன்னார ்→ இன்ேனார.் ஆர ்→ ஓர ்– பலரப்ா .]

தனக்கட்

 
 தனக்கட்  taṉakkaṭṭi, ெப. (n.)

    ைலக்கட் ; abscess in the breast of a female.

     [தனம் + கட் .]

தனக்கட்

தனக்கட்  taṉakkaṭṭu, ெப. (n.)

   ெப ஞ் ெசல்வம்; immense riches.

     " றப்பட்டா ெனா ப்பட்டான் றனக்கட்ேடா ம்" ( வாலவா. 62, 5);.

     [தனம் + கட்  "கட் " ெசால்லாக்க  ஒ.ேநா.  ழ்க்கட்  சைமயற்கட் .]
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தனக்காரர்

 
 தனக்காரர ்taṉakkārar, ெப. (n.)

   யாைனப் பாகர ் னரான ஒ  இனத்தார ்(யாழ்ப்.);; a caste whose ancestors are said to have been elephant-
drivers (ெச.அக.);.

     [தனம் + காரர.் "காரர"் உைடைமப் ெபயரீ . ஒ.ேநா.   ட் க்காரர,் ேதாட்டக்காரர.்]

தனகரன்

தனகரன்1 taṉagaraṉ, ெப. (n.)

   கள்வன் (யாழ்.அக.);; robber.

     [தனம் + கரன்.]

 தனகரன்2 taṉagaraṉ, ெப. (n.)

   1. ெப ஞ் ெசல்வன்; Kuberan.

   2. உரிைம ள்ளவன் (யாழ்.அக.);; one who enjoys utmost freedom, one who is his own master (ெச.அக.);.

     [தனம் + கரன். தனம் = தனத்ைத ைடயவன்; ெப ஞ்ெசல்வத் ற் ரியவன். காரன் → கரன் = 
இைடக் ைற.]

தனகன்னியன்

 
 தனகன்னியன் taṉagaṉṉiyaṉ, ெப. (n.)

   காய்ப்பாகல்; a medicinal plant.

தனகாத

 
 தனகாத  taṉakātapūṭu, ெப. (n.)

   ம மத்ைத; bur-weed.

தன

தன 1 taṉagu, ெப. (n.)

   உள்ளக்களிப்  ( டா.);; mirth, jollity.

     [தான் + ந  = தன .]

 தன 2 taṉagu, ெப. (n.)

   வா ைமப் ன்; gum of almond tree.

 தன 2 daṉagudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. சரசஞ் ெசய்தல் ( ன்.);; to dally, take improper liberties.

   2. உள்ளங்களித்தல்; to be jolly, mirthful, merry.

     "தன ய மைன ம்" ( ப் . 166);.

   3. சண்ைட ெசய்தல் ( ன்.);;   ஊடல்; to pick a quarrel, to be out of humour (ெச.அக.);.

தனச தம்

 
 தனச தம் daṉasayidam, ெப. (n.)

   மஞ்சள் சைதப்பற் ; a yellow albuminoid substance Elastin.

தனசாரம்

தனசாரம் taṉacāram, ெப. (n.)

    ைலப்பால்; mother's milk.

     "தனசாரம் ப ம்" ( ப் . 493);. (ெச.அக.);.
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தன ைல

 
 தன ைல taṉacūlai, ெப. (n.)

    ைல ேலற் ப ம் த்தல் ேநாய்; acute pain in the ma.

தனஞ்சயகாரம்

 
 தனஞ்சயகாரம் taṉañjayakāram, ெப. (n.)

தனஞ்ெசயகாரம் பாரக்்க;see tananseyagaram.

தனஞ்சயன்

தனஞ்சயன் taṉañjayaṉ, ெப. (n.)

   1. அ ச் னன்; Arjunan.

     "தட் ைடப் ெபா ந்த ண்ேடர ்தனசயன்ேபால ேவ " ( வக. 767);.

   2. ெந ப்

 fire.

   3. பத் வைகக் காற் க ள், உ ர ்நீங் ய உடைல ம் டா  ேநரம் பற் நின்  ன் 
ெவளிேய ம் காற் ; the vital air of the body which leaves it some time after it becomes lifeless, one of tasavayu.

     "தனஞ்சயன் ராணன் ேபான ன் ம் உடம்ைப டாேதநின் …. உசச்ந்தைல ல்…. ெவ த் ப் 
ேபாெமன் ற க" ( லப். 3, 26, உைர); (ெச.அக.);.

தனஞ்ெசயகாரம்

 
 தனஞ்ெசயகாரம் taṉañjeyakāram, ெப. (n.)

   ப க்காரம்; Alum (ெச.அக.);.

தனத்தளரச்்

தனத்தளரச்்  taṉattaḷarcci, ெப. (n.)

   1.  ைல ன் தளரச்் ; relaxation of mamva.

   2. தனத்தனியம் பாரக்்க;see tanattaniyam.

தனத்தனியம்

 
 தனத்தனியம் taṉattaṉiyam, ெப. (n.)

   ெகாத்தமல் ; coriander.

தனத்தாபம்

 
 தனத்தாபம் taṉattāpam, ெப. (n.)

    ைலயழற் ; inflammation of the breast.

தனத்

 
 தனத்  taṉatti, ெப. (n.)

   ைவப்பரிதாரம் ( கப் ச் );; prepared orpiment.

தனத்ேதார்

 
 தனத்ேதார ்taṉattōr, ெப. (n.)

   வாணிகர ்(ைவ யர)்; (உரி.நி.); (ெபா ள் ஈட் தற் ரியவர)்;; merchant caste, as enjoined to amass wealth.

     [தனத்தார ்→ தனத்ேதார.்]
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தனதாக் -தல்

தனதாக் -தல் daṉadākkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   தனக் ரிைமயாக் தல், தம் ைடய தாக் தல்; to obtain for oneself.

அ யல் க த் க்கைளத் த ழ் தனதாகக் ெகாள்ள ேவண் ம். ஆ ங்கட் ல் ெசல்வாக் ப் 
பைடத்ேதார,்  றம்ேபாக்  நிலங்கைளத் தனதாக்  ெகாள்வர ்(இக்.வ.);.

     [தன  + ஆக் -]

தனதாள்

தனதாள் taṉatāḷ, ெப. (n.)

   1. ெசாந்த ேவைலக்காரன் (ெநல்ைல);; one's own permanent servant.

   2. உடந்ைதயா க் ம் ஆள் (இக்.வ.);; associate, mate.

     [தன  + ஆள்.]

தனதானியம்

 
 தனதானியம் taṉatāṉiyam, ெப. (n.)

   ெபான் ம் ைளெபா ள்க ம்; gold and grains (ெச.அக.);.

     [தனம் + தானியம்.]

தன

தன  daṉadu, ெப. (n.)

   1. உரிைம; that which is one's own.

     "தனதாகத் தான்ெகாடான்" (நால . 278);.

   2. நட் ரிைம; friendship, amity, intimacy.

     "தன  பாராட் ந் த வார ்ெதவ்வர"் ( ற்றா. தல. நாட் ச.் 15);.

ெத. தன , ம. தன

     [தன் + அ .]

தன பண் -தல்

தன பண் -தல் daṉadubaṇṇudal,    5 ெச. ன்றா . (v.i.)

   தன்வயப்ப த் க் ெகாள் தல்; to win over, to obtain favour of.

     "பாடகைன ந் தன  பண்ணிக்ெகாள்" ( ற .  . 288);.

     [தன  + பண் -,]

தன பற்

 
 தன பற்  daṉadubaṟṟu, ெப. (n.)

   ெசாந்தப் பணப்பற் ; debit in personal account (ெச.அக.);

     [தன  + பற் .]

தன வம்

 
 தன வம் daṉaduruvam, ெப. (n.)

    ன்னரச் ்ெசன்ற நாடக்ைளக் ட் க் கணக் டப் ெப ம்,  லக்ேகாள் நிைல ( ன்.);;     [தன் + 
வம்.]

தனந்தயன்

தனந்தயன் taṉandayaṉ, ெப. (n.)

   பா ண் ழ ; sucking child.

     "மாதா மக க் வந்த யா  நி த்தம் ம ந்  ன்னக் கண்ட  தனந்தய க் ெகா ய ேவ ல்ைல" 
( த். மர கண். 19);. (ெச.அக.);.

தனப்பணம்

தனப்பணம் taṉappaṇam, ெப. (n.)

   வரிவைக (S. I. I. vii, 384);; a tax.

     [தனம் + பணம் = ெசல்வர ்ெச த் ம் வரி.]
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தனப்பால்

தனப்பால் taṉappāl, ெப. (n.)

   1.  ைலப்பால்; breast milk.

   2. கலப் ல்லாப் பால்; unadulterated cow's milk.

     [தனம் + பால்.]

தனப்பால்வாங்

 
 தனப்பால்வாங்  taṉappālvāṅgi, ெப. (n.)

    ைலப்பால் ச் ம்க ; an apparatus for drawing milk from the mammary gland.

தனப் ளைவ

 
 தனப் ளைவ taṉappiḷavai, ெப. (n.)

    ைலப் ற் ,  ைலப் ளைவப் ண்; cancer of the breast.

     [தனம் +  ளைவ.]

தனப

தனப  daṉabadi, ெப. (n.)

    ேபரன்; God of wealth.

     "ேதாழன் தனப " ( ைச. க . ப . 8, 6); (ெச.அக.);.

     [தனம் + ப .]

தனப த் வம்

தனப த் வம் daṉabadidduvam, ெப. (n.)

   1. ெசல்வநிைல; opulent condition.

   2. ஈைகத் தன்ைம, வள்ளன்ைம; beneficence, liberality (ெச.அக.);.

     [தனப  + தத் வம்.]

தனேபாகம்

 
 தனேபாகம் taṉapōkam, ெப. (n.)

   ெமய்  ணரச்் , கல  ( ன்.);; coition.

     [தனம் + ேபாகம்.]

தனமதம்

 
 தனமதம் daṉamadam, ெப. (n.)

   பணசெ்ச க்  (இ.வ.);; pride of wealth (ெச.அக.);.

     [தனம் + மதம்.]

தன ல்லாக்கன்
னி

 
 தன ல்லாக்கன்னி taṉamillākkaṉṉi, ெப. (n.)

    யாணங்ைக; small polygala (சா.அக.);.

தன ன்சாரம்

 
 தன ன்சாரம் taṉamiṉcāram, ெப. (n.)

   ஏ ன்; negative electricity.

தன ன்ைம

 
 தன ன்ைம taṉamiṉmai, ெப. (n.)

    ைல ெயழாைம; undeveloped breasts.
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தன த் மாதர்

 
 தன த் மாதர ்taṉamuttumātar, ெப. (n.)

தன ரக்்ேகாைர பாரக்்க;see tana-mudir-k-korai.

தன ர்க்ேகாைர

 
 தன ரக்்ேகாைர daṉamudirkārai, ெப. (n.)

   கஞ்சாங்ேகாைர; white basil.

தன லம்

 
 தன லம் taṉamūlam, ெப. (n.)

    தல்;   ைக ப் ப்பணம் ( ைவ);; capital.

     [தனம் +  லம்.]

தனயன்

தனயன் taṉayaṉ, ெப. (n.)

   மகன்; son.

     "தா ந் ேத ேம யா ன னிராவணன் றனயன்" (கம்பரா.  ரமாத். 59); (ெச.அக.);.

தனயன் - ஐகாரக் க்கம்

தம் + ஐயன் = தைமயன் - ஐகாரக் க்கம் ஆகாமல் ஒ க் ற

     [தன் + ஐயன்.]

தனேரைக

 
 தனேரைக taṉarēkai, ெப. (n.)

ெசல்வத்ைதக் ப் ம் ைகவரி ( ன்.);

     [தனம் + ேரைக.]

     [P]

தனவந்தன்

 
 தனவந்தன் taṉavandaṉ, ெப. (n.)

   ெசல்வர;் rich person (ெச.அக.);.

ம வ. ெப ஞ்ெசல்வன்.

     [தனம் + வந்தன்.]

தனவனா

 
 தனவனா taṉavaṉā, ெப. (n.)

   ஆசச்ா (மைல); (சால்); மரம்; sal-tree shorea robusta.

நாத ரத் ள்ள வாணி(ளி); ெசய்ய உத ம் மரம்.

தனைவ

 
 தனைவ taṉavai, ெப. (n.)

   தனைவயாதம் (மைல);  காஞ்ெசா  (மைல);; small climbing nettle.
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தனைவ யர்

 
 தனைவ யர ்taṉavaisiyar, ெப. (n.)

    வைக வணிக ள் ெபான்வணிகர ்( ங்.);; traders, merchants, one of three vaisiyar (ெச.அக.);.

ம வ. தனவந்தர.்

     [தனம் + ைவ யர.்]

தனைவயாதம்

 
 தனைவயாதம் taṉavaiyātam, ெப. (n.)

    காஞ்ெசா  (மைல); பாரக்்க; small climbing rettle;see cirukanjori.

தனன்

தனன் taṉaṉ, ெப. (n.)

   ைவ யர ்பட்டப்ெபயர;் title of the vaisya caste.

     "ச மன் வ மன் றனன்றாசன் சாரத்் வழங்  யற்ெபயரக்ள்" ( வாைனக். ேகாசெ்சங். 69); 
(ெச.அக.);.

     [தனம் + அன்.]

தனா

தனா  taṉāci, ெப. (n.)

   ஒ  பண் ( ங்.);; anclody.

     " ணரிைசத் தனா பா ம் ைவயர"் (ேச .  நாட.் 90);,

தனா பன்

 
 தனா பன் taṉātibaṉ, ெப. (n.)

   ெசல்வன் ( ன்.);; rich man (ெச.அக.);.

ம வ. ெப ஞ்ெசல்வன், தனவந்தன்

     [தனம் + அ பன் = தனா பன் = ெப ஞ் ெசல்வத் ற் ரியவன் = தைலவன்.]

தனாரச்ச்னம்

 
 தனாரச்ச்னம் taṉārccaṉam, ெப. (n.)

   ெபா ள் சம்பா க்ைக ( ன்.);; acquisition of wealth.

     [தனம் + Skt. அரச்ச்னம்.]

தனிஊசல்

 
 தனிஊசல் taṉiūcal, ெப. (n.)

ஊசல் ( ரி.அக.); பாரக்்க;see usal.
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தனி

தனி1 taṉi, ெப. (n.)

   1. ஒற்ைற; singleness.

     "தனிக்கலக் கம்பளசெ்சட் " (மணிேம. 29, 6);.

   2. தனிைம; seclusion.

     "தனி ந் தா மத ்ைதய  மா னான்" (கம்பரா.  ைலக். 139);.

   3. ஒப் ன்ைம; uniqueness, matchlessness.

     "ெசவ்ேவெலந் தனிவள்ளேல" ( க்ேகா. 376);.

   4. உரிைம; independence.

தனி வாழ்க்ைக (உ.வ.);.

   5 கலப் ன்ைம; purity, genuineness.

தனிப்பால் (உ.வ.);.

   6. உத ன்ைம; helplessness, loneliness, condition of being forsaken or forlorn.

     "த ேயன் றனிநீக் ந் தனித் ைணேய" ( வாச. 6, 38);.

   7.  ட்டாட்டத் ல் ஒ வேன எல்லாச ் டை்ட ம் க்ைக; singlehanded winning of all the cards in card-game 
(ெச.அக.);.

ம. தனி

     [தான் → தன் → தனி.]

தனிக்கட்ைட

 
 தனிக்கடை்ட taṉikkaṭṭai, ெப. (n.)

   தனியாக வாழ்பவர;் one who is single, loner ( ரி.அக.);.

     [தனி + கடை்ட → தனிக்கடை்ட. ெபற்ேறா டன் இைணந்  ஒன்  வாழாமல்,  மண ம் ெசய்  
ெகாள்ளாமல், இ ப்பவர.்]

தனிக்கட ள்

தனிக்கட ள் taṉikkaḍavuḷ, ெப. (n.)

   ஒப் யர ்வற்ற இைறவன் ( ன்.);; the Absolute Being, the One without a second.

     [தனி1 + கட ள் = ஒப்ப7 ம் க்கா  ல்லா, தனிப்ெப ந்தைலவனான இைறவன். உள்ெளெம ங் 
ேகா ல், ஆதனிடம் எஞ்ஞான் ம் ஒன் த் கழ்பவன்;

ஒன்  இ ந்  நிைனப்பவர ்தம் மனத்ைதக் ேகா லாகக்ெகாண்  உைற ந் தனிக்கட ள்.]

தனிக்காசச் க்கா
ன்

தனிக்காசச் க்கான் taṉikkācaccukkāṉ, ெப. (n.)

   1. க ஞ் க்கான்; black lime-stone.

தனிக்காட் ராசா

தனிக்காட் ராசா taṉikkāṭṭurācā, ெப. (n.)

   1. காட் த்தைலைவன் ( ன்.);; sole ruler in a jungle.

   2. கட் க்  அடங்காதவன்; one who submits to no rule or order.

அவன் தனிக்காட்  ராசா, எங்ேக ேவண் மானா ம், எப்ேபா  ேவண் மானா ம் ேபாவான். (உவ.);.

     [தனி + கா  + ராசா = அைரசர ்→ ராசர ்→ ராசா.]

தனிக்காப்

 
 தனிக்காப்  taṉikkāppu, ெப. (n.)

   ஒற்ைறப் பாவாலா ய காப்  ( ன்.);; vocation in a single verse.
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தனிக்காவல்

 
 தனிக்காவல் taṉikkāval, ெப. (n.)

   தனியனாக இ க் ம்ப  அைடக் ஞ் ைற; solitary confinement.

     [தனி + காவல்.]

தனிக்

தனிக்  taṉikkuḍi, ெப. (n.)

   1. ேவறாகப் ரிந்  வா ங் ம்பம்; divided family.

இப்ேபா  மகன் தனிக் யா க் றான் (உ.வ.);.

   2. பல சா யார ்வா ம் ஊரில், தனித் ள்ள ஒ  சா க் ம்பம் ( ன்.);; single family of a caste living 
among others.

   3.  டை்ட ம் வாடைகக்  அமரத்் க்ெகாண்ட ; sole tenant, sole tenancy.

     [தனி +  .]

தனிக் த்தனம்

 
 தனிக் த்தனம் taṉikkuḍittaṉam, ெப. (n.)

   தனி ட் ல் வா ம் த்தனம்; living a part after marriage.

மக க் த் மணமான ம் தனிக் த்தனம் ைவத் ட்ேடாம் (இக்.வ.);.

ள்ைளகள் இப்ேபாெதல்லாம் தனிக் த்தனம் ெசன் , பணஞ்ேசரப்்ப ல் யாக ள்ளனர ்(உ.வ.);.

தனிக் ைட

 
 தனிக் ைட taṉikkuḍai, ெப. (n.)

   தனியரசாட்  (தனியாகக் ெகாண்ட ைட);; lit., sole umbrella, Absolute Sovereignty.

   ம வ. தனி ;தனியர

     [தனி +  ைட.]

தனிக்ைக

 
 தனிக்ைக taṉikkai, ெப. (n.)

   கணக் த் தணிக்ைக; audit, investigation.

     [கணிக்ைக → தணிக்ைக → தனிக்ைக.]

தனிக்ேகால்

தனிக்ேகால் taṉikāl, ெப. (n.)

   தனிஆட் ; sole, absolute sovereignty.

     "ஏ ல ந் தனிக்ேகால் ெசல்ல" ( வ்.  வாய். 4, 5, 1);.

ம வ. தனி , தனிக் ைட, தனியர

     [தனி + ேகால்.]

தனிைக

தனிைக taṉigai, ெப. (n.)

   இளம்ெபண்; girl, young woman.

   2. கற் ைடயவள்; chaste woman.

     [கன்னிைக → கனிைக → தனிைக.]
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தனிச்

தனிச்  taṉicci, ெப. (n.)

   கணவைனப் ரிந்  தனித் ப்பவன்; a woman separated from her husband.

     "காெரன்ெசய்யா  தனிச் ையேய" (இலக்.  . 558, உதா.);

ம வ. தனியள்

     [தன் + இச்  – தனிச் .

     "இ" ெபண்பால் ஒ ைம  ெகாண்ட ெகா நைனப் ரித்  தன்னந்தனிைம ல் வாழ்பவள்.]

தனிச் த்தம்

தனிச் த்தம் taṉiccittam, ெப. (n.)

   ஒன் பட்ட மனம்; concentrated mind.

     "தனிச் த்தம் ைவத்த ேறற்றாம்" ( வக. 2939);.

     [தனி +  த்தம்.]

தனிச் ர்

 
 தனிச் ர ்taṉiccīr, ெப. (n.)

   ேநரிைசெவண்பா, க ெவண்பாக்களின் இரண்டாம ல், எ ைக ெபற்  வ ம் ர;் detached 
foot at the end of the second line of ner-isai-venpa and kali-venpa, rhyming with the initial foot of the first two lines.

     [தனி +  ர.்]

தனிசெ்சய்ைக

தனிசெ்சய்ைக taṉicceykai, ெப. (n.)

    ற டன் ேசரா  தாேன ெசய் ம் ேவளாண்ைம அல்ல  ெதா ல்; single-handed cultivation of land, not 
jointly with others.

     "ெதன்னாட் க் ேகானா ன சைடயன தனிசெ்சய்ைக" (T.A.S.i, 7);.

     [தனி + ெசய்ைக = தனிசெ்சய்ைக.  ட்  ேவளாண்ைம யாற்றா  தாேம தனித் ந் , ெசய் ைனப் 
பண்ப த்  உழ ெசய்ைக.]

தனிசெ்சால்

தனிசெ்சால்1 taṉiccol, ெப. (n.)

   க ப்பா த யவற் ல், 'ஆங் ' என்ப  ேபாலத் தனித் வ ஞ்ெசால் (ெதால். ெபா ள். 447, 
உைர.);; detached word like ahgu in kali-verse.

     [தனி + ெசால்.]

 தனிசெ்சால்2 taṉiccol, ெப. (n.)

   தனிச் ர ்(யாப்.  . 60, உைர);; Pros.); detached foot at the beginning or end of a line of verse.

     [தனி + ெசால்.]

தனிசர்

தனிசர ்taṉisar, ெப. (n.)

   1. கடன் வாங் ேனார;் debtors.

   2.  ம்பரசர ்(ஈ , 5;   9: 7:  ); (கடன்காரர)்;, petty chiefs, as always in debt to the overload.

     [தனி  → தனிசர.்]

தனி

தனி  taṉisu, ெப. (n.)

   கடன்; debt.

     "ெப ம் ெபா ட ்டனி ன்ேற. …. ேபாக் வல்" ( வாலவா. 27, 83);.

     [தனி → தனி .]
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தனி ட்

தனி ட்  taṉisutīṭṭu, ெப. (n.)

   கடன் ஆவணம்; bond;

 document evidencing debt.

தல்மாளாேத ெபா ைச ட் ப் ேபா ற தனி  ட் ம்" (ரஹஸ்ய. 462);.

ம வ. கட ச ் ட் .

     [தனி  +  ட் . தனி → தனி  +  ட்  →  ட்  → தனி ட் .]

தனிட்ைட
தனிடை்ட taṉiṭṭai, ெப. (n.)

   23-ஆவ  ண் ன்;   அ ட்டம் ( ன்.);; the 23-rd star.

தனித்த

 
 தனித்த  taṉittaguḍi, ெப. (n.)

    ைணயற்ற ம்பம் ( ன்.);; destitute, forlorn or helpless family.

     [தனித்த +  . தனித்  → தனித்த = ஆ த ம் ேத த ல்லாத் தனித்த நிைல.  க் த் 
ெதரியா ம், ஆ தல் ெசால் தற்  ஆள் இன் ம், ஆதர  த வார ்ஒ வரின் த் ன்பத் ல் உழ ம் 
தனிக் .   =  ம்பம்.]

தனித்தைட

தனித்தைட taṉittaḍai, ெப. (n.)

   ஆண்மக்கள் பாராதப  ெபண்கள் ெசல்வதற் ச ்ெசய் ம் ட்டம்; special arrangement for ladies to go from 
one place to another without being seen by men.

     "தம்பரிசனங்கள் ழத் தனித்தைட ேயா ஞ் ெசன் " (ெபரிய .  ஞான. 647);.

     [தனி + தைட.]

தனித்தநிைல

தனித்தநிைல taṉittanilai, ெப. (n.)

   1. ஒகநிைல; yogic posture.

   2. தனிைம க்ைக; solitariness.

ம வ. தனிநிைல.

     [தனி → தனித்த + நிைல.]

தனித்த ழ்

 
 தனித்த ழ் taṉittamiḻ, ெப. (n.)

    றெமா க் கலப் ல்லாத் யத ழ்; the language of Tamil free of its borrowings.

ம வ. ெசந்த ழ்

     [தனி + த ழ்.]

தனித்தன்ைம

 
 தனித்தன்ைம taṉittaṉmai, ெப. (n.)

    றப்பான தன்ைம; remarkable quality, special feature.

றநாட் ச ்ெசல்வாக்கால்,  ல நா கள் தங்கள் பண்பாட் த் தனித்தன்ைமகைள இழந்  
ன்றன. (இக்.வ.);.

சரிசமமாகப் பழ வேத அவ ைடயத் தனித்தன்ைம (உ.வ.);.

ம வ. தனித் வம்

     [தனி + தன்ைம.]

தனித்தன்ைமப்பன
◌ை்ம

தனித்தன்ைமப்பன்ைம taṉittaṉmaippaṉmai, ெப. (n.)

   தன்ெனா வைனேய க் ம் தன்ைமப்பன்ைம (நன். 332,  த்);; honorific first person plural.

     [தனி + தன்ைம + பன்ைம.]
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தனித்தனி

 
 தனித்தனி taṉittaṉi, ெப. (n.)

   ஒவ்ெவான்றாய் அல்ல  ஒவ்ெவா வராய்; individually, separately, each one, singly.

     [தனி + தனி.]

தனித்தனியாக

 
 தனித்தனியாக taṉittaṉiyāka, ெப. (n.)

   ஒவ்ெவான்றாய்; part by part.

ெதாைலக்காட் ப் ெபட் ையப் ப பாரக்் ேறன் என் , இப்ப த் தனித்தனியாகக் கழற் ப் ேபாட்  
ட்டாேய? (இக்.வ.);.

     [தனி + தனி + ஆக.]

தனித்தாட்டன்

 
 தனித்தாட்டன் taṉittāṭṭaṉ, ெப. (n.)

   தைலைமக் ரங்  (யாழ்ப்.);; big monkey that leads a solitary life or leads the drove.

     [தனி + தாட்டன்.]

தனித்தாள்

தனித்தாள் taṉittāḷ, ெப. (n.)

   1. ஒன் யாள்; single man or woman, as a bachelor, a widow.

   2. உத யற்ற ஆள்; helpless, forlorn person.

     [தனித்த + ஆள்.]

தனித்

தனித்  taṉitti, ெப. (n.)

   தனியாக டப் பட்டவள்; a lonely woman forsaken or left helpless.

     " க்க ன்ப றாநின்ற தனித் ேயன் கண் ன்ேப" ( லப். 18, 44, உைர);.

     [தனி + த் +   = உற்  உத  ஓம் தற்  ஆள் இன் த் தனிேய ள்ள ெபண். 'த்' சாரிைய.]

தனித் த்தல்

தனித் த்தல் taṉittiruttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ைண ன்  தனிைம த்தல்; to get into isolation.

     "தனித் " (அ ட்பா.);.

     [தனித்  +இ -.]

தனித்

தனித்  taṉittu, ெப. (n.)

   1. தனியாக; alone.

   2. ேவ பட்ட ைற ல்; in a conspicuous way, distinctly.

ம வ. தனியாக.

     [தனி + தனித் .]

தனித் மம்

 
 தனித் மம் taṉitturumam, ெப. (n.)

    ங் ல் (சங்.அக.);; bamboo.

     [தனி +  மம்.]
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தனித் வம்

 
 தனித் வம் taṉittuvam, ெப. (n.)

   தனித்தன்ைம;   ேவ ப த் க் காட் ம் தன்ைம; individuality. 

க்கமாக ம் இயல்பாக ம் எ வ , அந்த எ த்தாளரின் தனித் வம் (இக்.வ.);.

     [தனித்  + அம் → தனித் வம்.  றரிடம் அல்ல  றவற் ட ந்  ேவ ப த் க் காட் ம் 
தனித்தன்ைம. "அம்" ெப ைமப் ெபா ள் ன்ெனாட் .]

தனித்ேதட்டம்

 
 தனித்ேதட்டம் taṉittēṭṭam, ெப. (n.)

   ெசாந்த வ வாய் ( ன்.);; self-income.

     [தனி + ேதட்டம் = தனிெயா வரா ந் ,  ைண ன் த் ேத ந் ேதட்டம்.]

தனித்ேதரவ்ர்

 
 தனித்ேதரவ்ர ்taṉittērvar, ெப. (n.)

   தனிப்பட்ட ைற ல் ேதர்  எ பவர;் private candidate.

     [தனி + ேதரவ்ர.் தனித்ேதரவ்ர ்கல்  நி வனங்களில் ேசரந்்  ப க்காமல், எ ம் ேதர் .]

தனிதம்

தனிதம் daṉidam, ெப. (n.)

    ழக்கம்; roaring sound, especially thunder.

     "தனித ற் ெற ன்" (பாரத. சஞ். 13);.

     [தனித்  → தனி  + அம். 'அம்' ெப ைமப்ெபயெராட் .]

தனிதர்

தனிதர ்daṉidar, ெப. (n.)

   தனிைமயானவர;் persons in solitude.

     "தனிதராய்த் தவங்கள் ெசய்தார"் ( ற்றா. தல. 16, 16);.

     [தனித்தர ்→ தனிதர.் ஒ.ேநா. மனித்தம் → மனிதம்.]

தனிநகர்

தனிநகர ்taṉinagar, ெப. (n.)

   ெப நகரம்; large town.

     "  ெகாண்டா ந் தனிநகர ்வளைம தால்" (ெபரிய . எ பத்.4);.

     [தனி + நகர.்]

தனிநபர்

 
 தனிநபர ்taṉinabar, ெப. (n.)

தனிமனிதன் பாரக்்க;see tani-manidan.

ஒ  தனிநப க்காகச ்சட்டத்ைத மாற்  எ த யா  (உ.வ.);.

     [தனி + நபர.்]

தனிநி பவரத்்த
ைன

தனிநி பவரத்்தைன taṉinirūpavarttaṉai, ெப. (n.)

   எ த் க் ; clerical charges or fees.

     "தனிநி பவரத்்தைனையத் தா  ெமன் ம்" (சரவண. பண . 101);.

     [தனி + நி பம் + Skt. வரத்்தைன.]
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தனிநிைல

தனிநிைல taṉinilai, ெப. (n.)

   1. தனித்த நிைல; solitariness.

     "பனிம  த ைய தனிநிைல கண் " ( க்ேகா. 40. ெகா .);.

   2. ஆய்தம் (நன். 60);;   3. ஒ ெசய் ளால் வ ம் ற் லக் யம் (இலக்.  . 768, உைர);; a poem of one 
stanza.

     [தனி + நிைல.]

தனிநிைலப்ெபயர்

 
 தனிநிைலப்ெபயர ்taṉinilaippeyar, ெப. (n.)

    ட்டத் ல் ட்டப்ப ம் தனிப்பட்ட ெபா ளின் ெபயர;் proper noun.

     [தனிநிைல + ெபயர.் (எ.கா.); காய், ஆ , த ழன்.]

தனிநிைலெயாரிய
ல்

தனிநிைலெயாரியல் taṉinilaiyoriyal, ெப. (n.)

   தாளேவ பா க ள் ஒன்  ( லப். 3:16;உைர. பக். 91); (இைச);; a title-measure.

     [தனிநிைல + ஒரியல்.]

தனிெநல்

தனிெநல் taṉinel, ெப. (n.)

   ெச ட் ல் 360-ல் ஒ  ப யா ய அள  (கணக்க . 35, உைர);; single grain of paddy, 360 of which make up 
a sevidu.

     [தனி + ெநல்.]

தனிப்பட்ட

தனிப்பட்ட taṉippaṭṭa, ெப.எ. (adj.)

   1. ெசாந்த; personal.

ஆராய்ச்  என்ப  தனிப்பட்ட ப்  ெவ ப் க க்  அப்பாற்பட்ட  (உ.வ.);.

   2.  ரிக்கப்பட் க் ப் டப்ப ற; individual.

தனிப்பட்ட ஒ வரின் க த்ைதச ்ச தாயத் ன் க த்தாகக் ெகாள்ள யா .

     [தனி + தனிப்பட்ட. ெமாத்தமாகவன் த் தனியாக,  இனம் ரித் ச ் ட் தைலக் க் ஞ் 
ெசால்ெலன்ற க.]

தனிப்பட்

தனிப்பட் 1 taṉippaṭṭu, ெப. (n.)

    யபட்  ( ன்.);; pure silk.

ம வ. அசல்பட் .

     [தனி + பட் .]

 தனிப்பட் 2 taṉippaṭṭu, ெப. (n.)

   க த்தணி ன் ஒற்ைறசச்ரம் ( ன்.);; one of the strands of a necklace.

     [தனி + பட் .]

தனிப்படர்

தனிப்படர்  daṉippaḍarmigudi, ெப. (n.)

   தனிைம ல் நிைனத் ப் லம் த் தைல ன் நிைல ( றள். 120, அ .);; the state of anguish of the 
beloved, when parted from her lover.

     [தனி + படர ்+  .]

தனிப்பட

தனிப்பட taṉippaḍa,  .எ. (adv.)

   1. தாேன; in a personal way as a special gesture.

   2. ெசாந்தமாக; of one's own, by oneself.

அைழப் தேழா  தனிப்பட ஒ  க த ம் எ ந்தார ்(உ.வ.);.

     [தனி → தனிப்பட.]
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தனிப்ப -தல்

தனிப்ப -தல் daṉippaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

    ரிந்  ஒன் யாதல்; to be solitary, lonely, to be a lone without company.

     "இவனந்ேதா தனிப்பட்டான்" (கம்பரா.  ம்பக ண. 324);.

     [தனி + ப -.]

தனிப்பைட

தனிப்பைட taṉippaḍai, ெப. (n.)

   தைலவைனத் தாேன ெதரிந் ெகாண் , மன்னன் ழ்ப் ேபாரெ்சய் ம் பைட ( க் ரநீ . 303);; army - 
division with its own elected general, fighting under the royal banner.

     [தனி + பைட.]

தனிப்பன்

 
 தனிப்பன்  taṉippaṉṟi, ெப. (n.)

   தனிேய ரி ம் ெகா ய காட் ப்பன்  ( ன்.);; solitary boar which is more ferocious and dangerous than others.

     [தனி + பன் .]

தனிப்பாட்

 
 தனிப்பாட்  taṉippāṭṭu, ெப. (n.)

தனிப்பாடல் பாரக்்க;see tani-p-padal.

     [தனி + பாட் .]

தனிப்பாடல்

 
 தனிப்பாடல் taṉippāṭal, ெப. (n.)

    க ; stray, occasional stanza.

தன்னள ல் நிைற ள்ள ெசய் ள்.

     [தனி + பாடல்.]

தனிப்பா

தனிப்பா  taṉippāṭu, ெப. (n.)

   1. தனிைம; loneliness, solitude.

   2.  ப்ெபா ப் ; sole, undivided responsibility.

     [தனி + பா .]

தனிப்பால்

 
 தனிப்பால் taṉippāl, ெப. (n.)

   கலப்பற்ற பால்; pure, unadulterated milk.

     [தனி + பால்.]

தனிப்

 
 தனிப்  taṉippu, ெப. (n.)

தனிைம பாரக்்க;see tanimai.

     [தனி + ப் +  . 'ப்' = சாரிைய. ' ' = ெசால்லாக்க ஈ . ஓ.ேநா. கணிப் .]

தனிப் டம்

தனிப் டம் taṉippuḍam, ெப. (n.)

    ரிதர ல்லா க்ைக ஒன்பத ள் ஒன்  ( லப். 8: 25 : உைர);; a posture in sitting, one of nine tiritara – villa-
v-irukkai.

     [தனி +  டம்.]
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தனிப் ரம்

 
 தனிப் ரம் taṉippuram, ெப. (n.)

அரண்மைன (யாழ்.அக.);: 

 palace.

     [தனி +  ரம்.]

தனிப் றம்

 
 தனிப் றம் taṉippuṟam, ெப. (n.)

   ஒ ங் ன இடம் ( ன்.);; solitary place or state.

     [தனி +  றம்.]

தனிப்

 
 தனிப்  taṉippūṭu, ெப. (n.)

   உள்ளி த யைவ ( ன்.);; onion or other bulbous root.

     [தனி +  .]

தனிப்ெப ம்பான்
ைம

 
 தனிப்ெப ம்பான்ைம taṉipperumbāṉmai, ெப. (n.)

    ப்ெப ம்பான்ைம; absolute majority.

தனிப்ெப மான்ைம டன் ஆட் ையப் க் ம் கட் ேய மக்களைவக்  நல்லாட்  வழங் ம் (இக்.வ.);.

ம வ. அ ப்ெப ம்பான்ைம.

     [தனி + ெப ம்பான்ைம.]

தனிப்ெபற

 
 தனிப்ெபற taṉippeṟa,  . .எ. (adv.)

   தனிைமயாக; separately, distinctly.

     'தனக்ெகன்  தனிப்ெபற எ த் க் ெகாண்டான்' ( ன்.);.

     [தனி + ெபற.]

தனிப்ேபார்

தனிப்ேபார ்taṉippōr, ெப. (n.)

   ஒன் யாக எ ரக்்ைக; single combat.

   2.  தல் வர  ம், ஒ வன் வசப்ப த் ைக; monopoly of all the profits by one individual.

   3.  ட்டாட்டத் ல் ஒ வேன எல்லாச ் டை்ட ம் க்ைக; the winning of all the cards by a player in a card-
game.

     [தனி + ேபார.்]

தனிமக

 
 தனிமக  taṉimagavu, ெப. (n.)

   பட்டத் ப் ள்ைள (யாழ்.அக.);; crown prince.

     [தனி + மக .]
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தனிமம்

 
 தனிமம் taṉimam, ெப. (n.)

   ஒ தன்ைம ெகாண்ட அ க்களாலான ெபா ள்; element.

     [த  → தணி + அம் → தனிமம்.]

தனிமனிதன்

 
 தனிமனிதன் daṉimaṉidaṉ, ெப. (n.)

   மக்களில் ஒ வர;் one among the person.

ஒவ்ெவா  தனி மனித ம் பயன்ெப ம் வைக ல், சட்டத்ைத மாற்  எ த ேவண் ம் (இக்.வ.);.

ம வ. தனிெயா வன், தனியன்,  ைண , ஆதரவற்றவன்.

     [தனி + மனிதன்.]

தனி

தனி  taṉimuḍi, ெப. (n.)

   தன்னாட் ; sole, undisputed sovereignty.

     "தனி  க த்தா  மா ம்" (ேதவா. 455 : 10);.

     [தனி +  .]

தனி தல்

தனி தல் daṉimudal, ெப. (n.)

   1. கட ள்; God, as the one without a second, the Absolute Being.

   2. தனி வாணிகம் ( ன்.);; trading alone with one's own capital.

   3.  ட் வாணிபத் ல், ஒவ்ெவா  ட்டாளி ம் இட்ட,  தல் ( ன்.);; individual capital of the partners in 
a company.

     [தனி +  தல்.]

தனி

தனி  taṉimūli, ெப. (n.)

    றாண்  ரந்்த ேவப்பமரத் ன் அ ப்ப ; bark of margosa tree of 100 years old.

     [தனி +  .]

தனிைம

தனிைம taṉimai, ெப. (n.)

   ஒன் யா க் ந் தன்ைம; singleness, solitude.

இயற்ைகெய ல் ழ் ம் பாவலரக்் த் தனிைம இன் யைமயாத  (உ.வ.);.

   2. ஒ க்கம் ( ன்.);; seclusion, retirement.

தனிைமயான ழ்நிைல (இக்.வ.);.

   3. ஒப் ன்ைம; incomparableness, matchlessness.

     "தனிைமத் தைலைம" ( வக. 1609);.

   4. உத யற்றநிைல; forlorn condition, helplessness.

     "த யேனன் றணிைம ரத்்ேத" ( வாச. 12:3);.

ம. தனிம

     [த  → தனி + ைம =

     "ைம" பண் ப்ெபயர ் . ஒ.ேநா. ெபா ைம, அ ைம, தைலைம, அ ைம.]
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தனிைமப்ப

தனிைமப்ப 1 daṉimaippaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ஒ க்கப்ப தல்; to be isolated.

வன் ைறைய ேமற்ெகாண்டதால், அந்தக்கட்  தனிைமப்பட்  ட்ட  (இக்.வ.);.

     [தனிைம + ப -.]

தனிைமப்ப த் -
தல்

தனிைமப்ப த் -தல் daṉimaippaḍuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ரித்  ஒ க் தல்; to isolate.

ரி ைனச ்சக் கைளத் தனிைமப்ப த்த, அர யல் நடவ க்ைகேய றந்த  (இக்.வ.);.

மக்களிட ந்ேதா அல்ல  ஒ  ந்ேதா, ஒ வைர எவ் தச ்ெசய ம் ெசய்யெவாட்டா  
தனிைமப்ப த்  ைவத்தல்.

     [தனிைம + ப த் -,]

தனிைமப்பா

தனிைமப்பா  taṉimaippāṭu, ெப. (n.)

   1. ஒன் யானநிைல; state of seclusion.

   2. உத யற்றநிைல; helplessness.

     "அமரிைடத் தனிைமப்பா  ந் ள " (கம்பரா. மாயாசனக.74);.

     [தனிைம + பா .]

தனிைமயாற்றல்

 
 தனிைமயாற்றல் taṉimaiyāṟṟal, ெப. (n.)

   எட்  வைக வணிகர ் ணங்க ள், வாணிபத் ன் ெபா ட் க் ம்பத் னின்  ரிந் நிற்றைலப் 
ெபா த் க்ைக ( வா.);; suffering separation from family, one of the eight virtues of merdrant-caste.

     [தனிைம + ஆற்றல்.]

தனெமனம்

 
 தனெமனம் taṉameṉam, ெப. (n.)

    ப்  லம்; root of long-pepper.

1249

www.valluvarvallalarvattam.com 18685 of 19068.



தனிெமா

தனிெமா  taṉimoḻi, ெப. (n.)

   1. ெதாைகப் படா  தனித் நிற் ம் ெசால்; simple, uncompounded word, dist. fr. todar-molli.

     "ெசாற்றான் இரண் வைகப்ப ம், தனிெமா ந் ெதாடரெ்மா ெமன" (ெதால். ெசால். 1. ேசனா.);.

   2.  றெமா னின்  உண்டாகாத ெமா ; language not derived from any other language.

     [த  → தனி + ெமா  → தனிெமா . த ழரத்ம் ட் ல் றந்த ெமா . ெதான் ெதாட்  ஒவ்ெவா  
த ழனா ம், ேப  வளரக்்கப்பட்ட ெமா . தன்ேனரில்லாத ்த ழ்ெமா . அைனத்  நிைலகளி ம், 
தனிச் றப்  க உயரத்னிச ்ெசம்ெமா யா ம். எம்ெமா னின் ம் ேதான்றாத இயன்ெமா . 
உல ல் தைல றந்  க ம் எட் ெமா க் ம்பங்க ள் ர ட ெமா க் ம்பம் க ந் 
ெதான்ைமயனா . ேபர ஞர ்எக்ேகல் ற் ப்ப  . . 30,000இல் மரிக் கண்டத் ல் ழ்த்த, 
ெதான்  ெமா ேய த ழா ம். த ன் தனித ்தன்ைம பற் ம், தன்ேனரில்லாத ்தனிச ் றப் ப் 
பற் ம்,  ன்வ ம் தண் யலங்கார உைரேமற்ேகாள் பாடலால் அ யலாம்.

     "ஓங்க ைடவந் யரந்்ேதார ்ெதாழ ளங்

ஏங்ெகா நீர ்ஞாலத் ள ற் ம் ஆங்கவற் ள்

ன்ேனர ்தனிய  ெவங்க ெரான் ேறைனய

தன்ேனரில்லாத ்த ழ்"

   இத ்த  ேபராளமான தனிச் றப் கள் பல ெபற்ற, ஓண் ந்த ேழ,  ர டத் ற் த் தாய்;ஞாலத் ன் 
தன்ெமா . ஆரியம் ெசய் ள்வழக் ல் ெச க்கக் கரணியமாக ந்த ல தன்ெமா . அ ேவ 

என் ள நந்த ழ்ெமா . தனி ெமா யாய்த் க ம், த ழ்ெமா ன் பத் வைகச ் றப் க் 
கைள ெசந்த ழ்ேவழம், ெமா ட்பர,்  ன்வ மா , வைகப்ப த் றார.்

   1. த ழ் மரி நாட் ல் ேதான் யைம.

   2. பழத்த ழ் ரா ட ெமா கட் த் தாயா த்தல்.

தனிய யார்

 
 தனிய யார ்taṉiyaḍiyār, ெப. (n.)

   தனித்தனி வமாக எண்ணப்ப ம் அ பத் வரான நாயன்மார;் the sixty-three canonized Saiva 
Saints regarded individually, dist.fr. togai-y-adiyar.

     [தனி + அ யார.்]

தனியரசாட்

 
 தனியரசாட்  taṉiyaracāṭci, ெப. (n.)

   தனியாட்  ( ன்.);; sole sovereignty.

     [தனி + அர  + ஆட் .]

தனியன்

தனியன் taṉiyaṉ, ெப. (n.)

   ஒன் யாள்; single man as bachelor.

   2. ஒன் யான-வன்- ; single person, animal or thing.

     "தா  தந்ைத  தான்றனியன்" ( வாச. 12:3);.

   3. இனத் னின் ம் ரிந்தைமயால், க ஞ் னங்ெகாண்ட லங் ; wild beast detached from the herd and 
thus rendered ferocious.

   4. ஒ  ைல அல்ல  ஆக் ேயாைனப் கழ்ந்  ம் தனிச ்ெசய் ள் ( வ்.);; stray verse in praise of an 
author or a work.

     [தனி + அன்.]
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தனியா

 
 தனியா taṉiyā, ெப. (n.)

   ெகாத்தமல்  (மைல,);; coriander.

ெத. தனியா .

தனியார்

 
 தனியார ்taṉiyār, ெப. (n.)

   தனிப்பட்டவர,் தனிப்பட்டவ க் ச ்ெசாந்தமான ; private ownership.

தனியார ்ஊர் கள் மட் ம் உள்ேள அ ம க்கப்ப ம் (இக்.வ.);. ம த் வம் ெசய்வதற்  அர  
ம த் வமைன ல் ேசராமல், தனியார ்ம த் வமைன ல் ேசரந்் ள்ளார ்(இக்.வ.);.

     [தனி + ஆர ்= தனியார.்

     "ஆர"் படரக்்ைக ஈ .]

தனியான்

 
 தனியான் taṉiyāṉ, ெப. (n.)

   தனியன்; single person as bachelor.

     [தனியன் → தனியான்.]

தனி ைடைம

 
 தனி ைடைம taṉiyuḍaimai, ெப. (n.)

   தனியாரின் ெசாத் ரிைம; right of holding private property.

தனி ைடைமச ்ச தாயத் ல் ஏழ்ைமையத ்த ரக்்க இயலா  (இக்.வ.);.

     [தனி + உைடைம.]

தனி ப்

தனி ப்  taṉiyuppu, ெப. (n.)

   1.  நீ ப்  ( .அ.);; salt of urine.

   2. அ ரிசெ்ச ; a plant.

     [தனி + உப் .]

தனி ர்

தனி ர ்taṉiyūr, ெப. (n.)

   ெப நகர ்(S.I.I.ii, 125);; large town.

     "தனி ராங் க ரில்" (ெபரிய .  கழ்சே்சாழ.11);.

     [தனி + ஊர.்]

தனிெய த்

 
 தனிெய த்  taṉiyeḻuttu, ெப. (n.)

    டெ்ட த் கள் ேபாலன் த் தனித்தனி ரிந்  ேதான் ம்ப , எ ம் எ த்  ( ன்.);; letters written 
separately without being mixed with others. dist.fr. kutteluttu.

     [தனி + எ த் .]

த ல் வ டம், மாதம், நாள், ேபான்ற டெ்ட த் கள் வழக் ல் இ ந்தன. இ பதாம் ற்றாண் ல் 
அைவ வழக்ெகா ந்தன.
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தனிேய

 
 தனிேய taṉiyē,  . .எ. (adv.)

   யா ல்லாச ் ழ ல்; all alone, privately.

ழந்ைதையத ்தனிேய ட்  ட்  எங்ேக ெசன்றாய் (உ.வ.);.

தனில்

 
 தனில் taṉil, ெப. (n.)

   கள்; toddy.

தனிவட்

தனிவட்  taṉivaṭṭi, ெப. (n.)

   1. ெந வட்  (கணி);  ட் வட் க்  மாறான ; as against compound interest.

   2. ெகா த்த பணத் ற்  ஆண் ேதா ம் கணக் டப்ப ம் வட் ; simple interest.

     [தனி + வட் .]

தனிவல்

 
 தனிவல்  taṉivalli, ெப. (n.)

    ப்ைபேமனி; rubbish plant, a herb.

ம வ. தனிவ ப்ெப மாள்

     [தனி + வல்  → தனிவல் . வல்  = ெகா .]

தனிவ

 
 தனிவ  taṉivali, ெப. (n.)

   மகப்ேபற்  வ ; labour pain.

     [தனி + வ .]

தனிவ ப்ெப மா
ள்

 
 தனிவ ப்ெப மாள் taṉivalipperumāḷ, ெப. (n.)

தனிவல்  பாரக்்க;see tani-valli.

     [தனிவ  + ெப மாள்.]

தனிவ

தனிவ  taṉivaḻi, ெப. (n.)

    ைணயற்ற வ ; lonely way.

     "தனிவ  ேபா னா ெளன் ஞ் ெசால்" ( வ். நாய்ச.் 12:3);.

     [தனி + வ .]

தனி

தனி  taṉivīṭu, ெப. (n.)

   1. பக்கத் ல் ேவ   இல்லாத, ஒற்ைற ; solitary house.

   2. ஒற்ைறக் த்தன ள்ள  (இ.வ.);; house occupied by only one tenant.

   3. ஒேர ச ரமா ள்ள ; house with only one square.

   4.  றக்கம் ( ன்.);; final bliss.

     [தனி +  .]

     [P]
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தனிெவள்ளி

தனிெவள்ளி taṉiveḷḷi, ெப. (n.)

   1. கலப்பற்ற யெவள்ளி; pure or unalloyed silver.

   2. தனிப்பட நிற் ம் ண் ன் ( ன்.);; lonely star.

     [தனி + ெவள்ளி.]

த

த 1 taṉu, ெப. (n.)

   1. உடல்; body.

     "த ெவா த் றக்க ெமய்த்" (கம்பரா.  . 108);.

   2.  ைம ( ங்.);; smallness, minuteness, delicateness, subtleness.

     [தன் + உ → த  = தன் ைடய உடல்.]

 த 2 taṉu, ெப. (n.)

   அ ரரக்் த் தாயான கா பர ்மைன ; wife of kasyapar and mother of the Asurar.

     "தானவேர தேலாைரத ்த ப் பயந்தாள்" (கம்பரா. சடா காண். 26);.

 த 3 taṉu, ெப. (n.)

   1.  ல்; bow.

     "தண்  த வாள் பணிலேந " (க ங். 226);.

   2. த ரா  ( லப். 17, பக். 453);; sagittarius in the zodiac.

   3. மாரக் த் ங்கள்; the month of margali.

   4. நான் சாண் ெகாண்ட நீட்டலளைவ; a linear measure = 4 சாண், as the length of a bow.

     "கரேமார ்நான்  தங்  ற " (கந்த . அண்டேகா. 6);. (249 அங் ல நீளம்);.

     [தன் + உ → த . த  = உடல், உடல் ேபான்  ல், வைளந்  நி த்தன்ைம யால், வைளந்த ' ல்' 

த க்காஞ்

 
 த க்காஞ்  taṉukkāñji, ெப. (n.)

   ெசவ்வ  யாழ்த் றங்க ள் ஒன்  ( ங்.);; a secondary melody-type of the mullai class.

     [தனி + காஞ் .]

த க்ேகா

 
 த க்ேகா  taṉukāṭi, ெப. (n.)

   இராேம வரம் ன் இ ைன; the tip of Rameswaram Island.

     "த க்ேகா   காத்தவேன ர நாத தள ங்கேம" (ெசந்த ழ். vi, தன ங்கமாைல);.

     [த  + ேகா .]

த சாத் ரம்

 
 த சாத் ரம் taṉucāttiram, ெப. (n.)

    ல் த்ைத; the art of archery (ெச.அக.);.

     [த  + சாத் ரம்.]
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த சாரி

த சாரி taṉucāri, ெப. (n.)

   1. இந் ரன்; Indra.

   2.  மால்; Visnu (ெச.அக.);.

     [த  + சாரி.]

த ைச

 
 த ைச taṉusai, ெப. (n.)

   மகள் (யாழ்.அக.);; daughter.

     [த  → த ைச.]

த த்தம்பம்

 
 த த்தம்பம் taṉuttambam, ெப. (n.)

   ஊைத ேநாய் வைக; tetanus (ெச.அக.);.

     [த  + தம்பம்.]

த த் ரம்

 
 த த் ரம் taṉuttiram, ெப. (n.)

   கவசம் ( ன்.);; coat of milk.

     [த  +  றம் →  ரம். உட க் த் றைம தற்  அணித்  ெகாள்வ .]

த த் மம்

 
 த த் மம் taṉutturumam, ெப. (n.)

 bamboo, as material for a bow.

     [த  + த மம்.]

த த் வசம்

 
 த த் வசம் taṉuttuvasam, ெப. (n.)

த த் வைச பாரக்்க;see tanu-t-tuvasai.

     [த  +  வசம்.]

த த் வைச

 
 த த் வைச taṉuttuvasai, ெப. (n.)

   அ ெநல்  ( .அ.);; otaheite gooseberry.

     [த  +  வைச.]

த நபம்

 
 த நபம் taṉunabam, ெப. (n.)

   ெவண்ெணய் (யாழ்.அக.);; butter.

த ப்பசை்ச

 
 த ப்பசை்ச taṉuppaccai, ெப. (n.)

   பசை்சக்கல் வைக (யாழ்.அக.);; a kind of green stone.

     [த  + பசை்ச.]
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த மணி

த மணி taṉumaṇi, ெப. (n.)

   ஒ  ேபாரில் ஆ ரவைரக்ெகான்ற ரர ் ல் ற் கட் ம் மணி; a small bell tied to the bow of a warrior to 
indicate that he has slain 1000 men in a battle.

     "சய  ரரங்ைகத் த மணி ெயா னா ம்" ( வாலவா. 44, 43);.

த ேமகசாய்ைக

 
 த ேமகசாய்ைக taṉumēkacāykai, ெப. (n.)

   நீலக்கல் (யாழ்.அக.);; blue-stone.

     [த  + ேமகம் + சாய்ைக.]

த ர்வாதம்

த ரவ்ாதம் taṉurvātam, ெப. (n.)

   தைசவற்  (இ , வளிேநாய் வைக); ( வரட.் 365);; tetanus.

     [த  + வாதம்.]

த ர்வா

 
 த ரவ்ா  taṉurvāyu, ெப. (n.)

   காற் ப் ப்  ேநாய் (த ரவ்ளி, க  ேநாய் வைக);; tetanus.

     [த ர ்+ வா .]

த ர் த்ைத

 
 த ர் த்ைத taṉurvittai, ெப. (n.)

    ற்ப ற்  ைள; science of archery.

     [த ர ்+  த்ைத.]

த ர்ேவதம்

 
 த ரே்வதம் taṉurvētam, ெப. (n.)

   நால்வைக ைண ேவதங்க ள் ஒன்றா ய ல் த்ைத; science of archery, one of four upa-Vedam 
(ெச.அக.);.

     [த ர ்+ ேவதம்.]

த ைவப் நஞ்

 
 த ைவப் நஞ்  taṉuvaippunañju, ெப. (n.)

   சரகண்ட ைவப்  நஞ் ; a mineral poison.

     [த  + ைவப் நஞ் .]

த ரசம்

 
 த ரசம் taṉurasam, ெப. (n.)

 perspiration, as the sap of the body.

த ரத் னம்

 
 த ரத் னம் taṉurattiṉam, ெப. (n.)

    டாைலக்கல் (யாழ்.அக.);; a kind of stone.

     [த  + இரத் னம்.]
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த ராகம்

 
 த ராகம் taṉurākam, ெப. (n.)

   மாணிக்க வைக (யாழ்.அக.);; a kind of ruby.

     [த  + ராகம்.]

த கம்

 
 த கம் taṉurugam, ெப. (n.)

   தைல  (யாழ்.அக.);; hair.

த ேரைக

 
 த ேரைக taṉurēkai, ெப. (n.)

    ல்வ வான ைகவரி; curved lines in the palm like a bow.

     [த  + இேரைக.]

த வாரம்

 
 த வாரம் taṉuvāram, ெப. (n.)

   ேபாரக்்கவசம் (யாழ்.அக.);; coat of mail.

     [தன் + உ = த ;

வார ்+ அம் = வாரம். த  + வாரம்.]

த ரணம்

 
 த ரணம் taṉuviraṇam, ெப. (n.)

    ைனப்  ( ன்.);  கப்ப ; pimple.

     [த  + இரணம்.]

த க்கம்

 
 த க்கம் taṉuvirukkam, ெப. (n.)

   ஆசச்ா (மைல.);; sal tree.

த ேவதம்

த ேவதம் taṉuvētam, ெப. (n.)

   த ரே்வதம்,  ல் த்ைத; art of archery.

     "த ேவதம் பணி ெசய்ய" (கம்பரா.  ல ைற. 23);.

     [த  + ேவதம்.]

த ேவ

த ேவ  taṉuvēti, ெப. (n.)

    ல்லாளி; skilled archer.

     "களத்  ழெவன்ற த ேவ ம்" (பாரத. பன்.92);.

     [த  + ேவ .]

த ேவர்

த ேவர ்taṉuvēr, ெப. (n.)

    ைரச் வைக (தஞ். சர. iii, 117);; a curl mark on the body hair in horses.

     [த  + ேவர.்]
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தேனசன்

 
 தேனசன் taṉēcaṉ, ெப. (n.)

    ேபரன் ( ன்.);; Kubera.

     [த  + ஈசன்.]

தைன

தைன taṉai, ெப. (n.)

   அள  க்கப் றெசால் ன் ன்வ ம் ஒ  ெசால்; a particle denoting quantity and time-limit, as ittanai, 
irukkundanai.

     "இத்தைன ம் ேவண்  ெமமக்ேகேலா ெரம்பாவாய்" ( வாச. 7:3);.

ம. தன.

     [த  → தைன. இத்தைன, எத்தைன, இ க் த்தைன, ெசல் த்தைன ேபான்றவா .]

தைனயள்

தைனயள் taṉaiyaḷ, ெப. (n.)

   தைனைய, மகள்; daughter.

     " வ ெயா ந் தைனய ேடான் ம்" (கம்பரா. தாடைக. 29);.

     [தன் + ஐயள்.]

தைனயன்

தைனயன் taṉaiyaṉ, ெப. (n.)

 son.

     "ேந யான் றைனய ம்" (கம்பரா. பள்ளி. 39);.

     [தன் + ஐயன்.]

தைனைய

தைனைய taṉaiyai, ெப. (n.)

   மகள்; daughter.

     'தவ்ைவயாெமனக் டந்தனள் ைககயன் றைனைய' (கம்பரா. மந்தைர. 88);.

     [தன் + ஐைய.]

   தா1 'த்' என்ற ெமய் ம் ஆ என்ற உ ம் ேசரந்்த, உ ரெ்மய்ெய த் ; the consonant of த் and ஆ 
(ெச.அக.);.

     [த் + ஆ = தா.]

   தா2 ஒ ப் லா வல் னப் பல் ெவ ப் ெபா யான ஏழாவ  ெந ல்; the seventh consonant being the 
voiceless dental stop.

     [ேமல் அண்ணத் ன் னிைய நாக்  அ த் வ ம் ஒ ம்,  ற  உடேனேய, வாய் அங்காந்  
ெதாடரந்்  ஒ த்தலால் வ ம் ஒ ம் ேசரந்்  றப்பதால், தகரவாகார உ ரெ்மய் உண்டா ற . 
இதைனத ்ெதால்காப் யர ் றப் ய ல்,

     "அண்ணம் நண்ணிய பன் தல் ம ங் ன் நா னி பரந்  ெமய் ற ெவாற்றத் தா னி  றக் ந் 
தகாரம் நகாரம்" என்  றார.் (ெதால். எ த். 93);.

தகரஆகாரம் வரி வ வ வளரச்் :  . . 3ஆம் ற்றாண்  தல் சயநகர காலம் வைர: இதன் வ வம் 
'த'கர உ ரெ்மய் எ த் ற்  ேநரந்்த ைற ேலேய அைம ம்

   1. அேசாகன் ைகெய த் ல் காணப்ப ம் த க்கல்ெவட் ல் ( . . 3);

   2.  . . 3  தல் . .  தல் ற்றாண்  வைர ைகக்  கல்ெவட் களில்

   3.  . . 5ஆம் ற்றாண் ல், ெசங்கம் வட்டத் ச ்ேசாமா மாறன் த ழ் ெவடெ்ட த்  
(வடெ்ட த் );க் கல்ெவட் ல்
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தா

தா3 tātal,    13 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ஒப்ேபா க் க் ெகா த்தல் (ெதால். ெசால். 446);; to give, as to equals.

   2. ஈந்த தல்; to grant, bestow.

   3. அ த் தல்; to instruct.

     "நாதனார ள் ெப  நந்  தந் ட" (கந்த . அைவயடக். 8);.

   4. பரிமா தல்; to serve.

     "இன்ேசா  த நர"் (ம ைரக் 535);.

   5.  அைட த்தல்; to cause to get.

     "ெபா பைட த உங் ெகாற்ற ம்" ( றநா. 35: 25);.

   6. பைடத்தல்; to create, form, construct.

     "த மேதவைத … த தலாற் ற ம ரத்்தம்" (ேச . சக்கர. 14);.

   7. மகப் ெப தல்; to beget, generate, procreate.

     " யங்கெமலாஞ் ைதெயன்  மா  தந்தாள்" (கம்பரா. சடா காண். 28);.

   8.  ல் த யன இயற் தல்; to produce, compose.

     "சைடயன் ெவண்ெணய் நல் ர ்வ ற் றந்தேத" (கம்பரா.  றப் ப் 11);.

   9. உணரத்் தல்; to denote;

 express.

தாஅவண்ணம்

தாஅவண்ணம் tāavaṇṇam, ெப. (n.)

   இைட ட்  வ ம் எ ைக ைடய சந்தம் (ெதால். ெபா ள். 527);; rhythm effected by making the third or the 
fourth foot rhyme with the first.

     [தா( ); + வண்ணம். தாஅ – அளெபைட.]

தாஅனாட் த்தனா
அ நி ப்

தாஅனாட் த்தனாஅ நி ப்  dāaṉāṭṭiddaṉāaduniṟuppu, ெப. (n.)

   எ வைக மதங்க ள் தானாக ஒன்றைனக் , அதைன நிைலநி த் ைக (நன். 11);; laying down a 
proposition and establishing it by evidence, one of seven madam. q.v.

     [தான் + நாட்  + தன  + நி ப் , தான் → தன் என் ம், தன  → தனாஅ  என் ம் யாப் ைச ேநாக்  
அளெப த்த . தான் நாட்  = தன் ெகாள்ைகையத் தாேன உ ப்ப த்  ெகாள் தல், தனா  
நி த்தல் = தான் நன்  ெதளி ப த் க் ெகாண்ட ெகாள்ைககைள அல்ல  க த்ைதக் கற்ேறார ் ன், 
நிைலநாட் தல்.]

தாக்கைடப்பன்

தாக்கைடப்பன் tākkaḍaippaṉ, ெப. (n.)

   மாட் ேநாய் வைக (மாட் வா.75);; a cattle disease.

     [தாக்  + அைடப்பன்.]
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தாக்கணங்

தாக்கணங் 1 tākkaṇaṅgu, ெப. (n.)

   1. காம ேநாைய உண்டாக்  வ த் ந் ெதய்வம்; a goddess who smites men with love.

     "தாக்கணக்  தாைனக்ெகாண் டன்ன ைடத் " ( றள். 1082);.

   2.  மகள்; Thirumagal.

     "தாக்கணங் ைற ந் தடந்தாமைர" ( வக. 871);.

     [தாக்  + அணங் .]

 தாக்கணங் 2 tākkaṇaṅgu, ெப. (n.)

   மைலமகளின் பைட ராங்கைனகளான ெபண் தங்க ள் ஒ  வைக; a class of female goblins attendant 
on Malaimagal, dist. fr. nokkanangu.

     "ேநாக்கணங் ற்  எ ராய " (அ ணா. .இடப்பாகம். 10);.

     [தாக்  + அணங் .]

தாக்கணி

தாக்கணி1 tākkaṇittal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெசய் ைறக டன் ெமய் த்தல், எண் த்தல்; to demonstrate, prove by evidence.

     "அைதத் தாக்கணிப்ேபன்" ( ன்.);.

     [தாக்  + அணி-.]

தாக்கந்தம்

 
 தாக்கந்தம் tākkandam, ெப. (n.)

    வைர வைக ெளான்  (அ  வைர);; a kind of dholl (சா.அக.);.

தாக்கம்

தாக்கம்1 tākkam, ெப. (n.)

   1. அ க்ைக, தாக் , ேமா ைக,  ட் ைக (இ.வ.);; attack, assault, hit.

   2. எ ரத்ாக் ைக ( ன்.);; reaction, counteraction.

   3. ேவகம், ஆற்றல், வ ைம, உட  ( ன்.);; force;

 strength;

 power, as of blow, medicine or fire;

 momentum.

   4. கனத் க்ைக (யாழ்.அக.);; onerousness, heaviness.

   5.  க்கம் (யாழ்.அக.);; swelling,

   6.  க் க்ைக ( ன்.);; preponderance.

   7. ஒன்றன் ைள ; influence of things in other places.

சா ச ்சண்ைட ன் தாக்கம் ேதரத் ல் எ ெரா க் ம். ேமல்நாட் ப் பண்பாட் ன் தாக்கத்ைதத் 
தைலவர ்ேபச் ல் காண ற  (இக்.வ.);.

     [தாக்  → தாக்கம்.]

 தாக்கம்2 tākkam,  . .எ. (adv.)

    தற் ெகாண் ; from, onward.

நாைளத ்தாக்கம் (இ.வ.);.

தாக்கமா -த்தல்

தாக்கமா -த்தல் tākkamāyiruttal,    3 ெச. . . (v.i.)

    ண், கட்  த யன த் தல் ( ன்.);; to throb with pain, as a boil.

     [தாக்கம் + ஆய் + இ -,]
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தாக்கர்

 
 தாக்கர ்tākkar, ெப. (n.)

   ஒ  னிவர;் a saint.

அயன் என்பவனின் தல்வனா ய ந்  என்பவ க் ப் ரமகத்  நீங் வதற்  அ ள் ரிந்தவர.்

தாக்கல்ெசய்

தாக்கல்ெசய்1 tākkalceytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வர ெசல த் ட்டம் த யவற்ைற ஒப்பைடத்தல்; to table, to submit.

வர  ெசல  கணக்  இன்  தாக்கல் ெசய்யப்ப ம் (இக்.வ.);.

   2. எ தெ்த தல்; to transfer the entries to the ledger.

ேநற்ைறய கணக் கைளத் தாக்கல் ெசய்  ட் ரக்ளா? (இக்.வ.);.

     [தாக்  + ெசய்-,]

 தாக்கல்ெசய்2 tākkalceytal,    1 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நீ மன்றத் ல் ப வா ம்ப  ஆவணங்கைளக் ெகா த்தல்; to file as documents, etc. in court.

     [தாக்கல் + ெசய்-,]

தாக்கல்ேபாக்கல்

 
 தாக்கல்ேபாக்கல் tākkalpōkkal, ெப. (n.)

   தகவலற்றதன்ைம; no information.

தாக்கல் ேபாக்க ல்ைல (இ.வ.);.

     [தாக்கல் + ேபாக்கல்.]

தாக்க ல்லாதேபச
◌்

 
 தாக்க ல்லாதேபச்  tākkalillātapēccu, ெப. (n.)

   ெபா த்தமற்ற ேபச்  ( ன்.);; unsubstantiated or inconsistent statement.

     [தாக்கல் + இல்லாத + ேபச்  → தாக்க ல்லாத ேபச்  = அ ப்பைடயற்ற, ெபா ளற்ற ேபச் .]

தாக்கற்

 
 தாக்கற்  tākkaṟṟu,  . .எ. (adv.)

   தன் ப்பமாக ( ன்.);; independently.

     [தாக்  + அ .]

தாக்காட்

தாக்காட் 1 dākkāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. தந் ரமாய் ஈரத்்தல் (இ.வ.);; to allure, as an animal by offering food.

   2. ேவ க்ைகக் காட் தல் (பராக் க் காட் தல்); (இ.வ.);; to divert or engage the attention of, as a child.

   3. நாடக்டத்  ஏமாற் தல் (இ.வ.);; to deceive by putting off from day today, tantalize.

     [தா + காட் -,]

 தாக்காட் 2 dākkāṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   உத  ெசய்தல் (யாழ்ப்.);; to render help, afford relief.

     [த  → தா + காட் -, த  → தா = தக்க காலத்ேத உரிய ைற ல் உத தல்.]
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தாக்

 
 தாக்  tākki, ெப. (n.)

   சான்  (சாட் ); (T.A.S.);; witness.

     [த  → தா → தாக் .]

தாக்

தாக் 1 dākkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ேமா தல்; to come in contact, collide, strike against, as a vessel on a rock..

கப்பல் பாைற ல் தாக் ய .

   2. உைறத்தல்; to affect, as one's interest or health.

ேநாய் உட ேல தாக் ய .

   3. க ைமயாதல்; to be severe, harsh, as in reproof.

   4. ப வாங் தல்; to take revenge.

     'பைழய னெமல்லாம ைவத் த் தாக் னான்' ( ன்.);.

   5. தைல ட் க்ெகாள் தல் ( ன்.);; to interfere.

   6. ப த்தல் ( ன்.);; to involve, as consequences.

   7. ெப தல்; to increase.

     "அ ளானந்தந் தாக்க ம்" (தா . ஆக் ைவ.1);.

   8.  ைமயாதல்; to fall heavily, as charges, expenses, to press heavily, as a burden, as responsibility.

   9. அைதத்தல் ( ன்.);; to react, robound.

   10. ெநளித் ப்ேபாதல் ( ன்.);; to hobble, limp.

 தாக் 2 dākkudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

தாக் ண் -தல்

தாக் ண் -தல் dākkuṇṇudal,    13 ெச. ன்றா . (v.t.)

.

   1. தாக் -தல் பாரக்்க;see takku-.

   2. இ  த யைவ தாக் தல்; to attack of apoplexy small pox, etc.,

   3.  ட் தல்; to heat.

     [தாக்  + உண் -,]

தாக் நா

 
 தாக் நா  tākkunāṭi, ெப. (n.)

    ட் ட்  எ ம் ம் நா ; jerking pulse (சா.அக.);.

     [தாக்  + நா .]
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தாக் ப் த்தல்

தாக் ப் த்தல் tākkuppiḍittal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. தாங்  நிைலத்தல்; to withstand.

பனிசச்ரி ல் மாட் க் ெகாண்டவரக்ள் ைக ல் உண ப்ெபா ள் இ ந்ததால், பத் மணி ேநரம் 
தாக் ப் த்தனர.்

   2 நிைலைமக் த் தக்கவா  ஈ ெகா த்தல்; to brave.

   எ ர ்அணி ன் ன்னல் ேவகத் தாக் தைல, நம் அணி னர ்தாக் ப் த்  ைளயா னர;்   3. 
ெப ந் ன்பத ் ற் ைட ல் டாப் யாக எ த் க் ெகாண்ட ேவைலைய த்தல்; to succeed. in 
one's aim with inadequate means.

தந்ைதயார ்மைறந்தேபா ம் டாப் யாகக் ைறபட்ட டை்டக் கட்  த்தார ்(உ.வ.);.

     [தாக்  +   -, மர ைனயான இக் ட் செ்சால் ெச.ப. கழக அகர த ல் க்கப்பட ல்ைல 
(ெச.ப. .4);.]

தாக் ெபா த்தவ
ன்

தாக் ெபா த்தவன் tākkuboṟuttavaṉ, ெப. (n.)

   1. உடல் வ ைம ள்ளவன்; robust person, as able to carry a load.

   2.  த்தனக்காரன்; man of a large family.

   3. ெசல  தாங்கக் யவன்; person able to afford expenses (சா.அக.);.

     [தாக்  + ெபா த்தவன்.]

தாக் ேவைல

 
 தாக் ேவைல tākkuvēlai, ெப. (n.)

   கட்டடத் ள்ள வைள  ேவைல (நாஞ்.);; arch-work.

     [தாக்  + ேவைல.]

தாக் -தல்

தாக் -தல் dākkuṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கா தல்; to meet.

     "எற் றாக்  த ன்" (மைலப . 66);.

     [தாக்  + உ -,]

தாக்ேகால்

 
 தாக்ேகால் tākāl, ெப. (n.)

தாழ்க்ேகால் பாரக்்க;see tal-k-kol (ெச.அக.);.

   ம. தாக்ேகால், தாக்ேகா ;   ேகாத. தாேகால் ( ட் );; . தாரெ்கா , தரே்கா , தரெ்கா

     [தாழ → தாழ் + ேகால்.]

தாகக் னி

 
 தாகக் னி tākakkiṉi, ெப. (n.)

    ட்பலா ; Indian coral tree (சா.அக.);.

     [த  → தா → தாகம் + Skt. அக் னி.]

தாகசமனம்

 
 தாகசமனம் tākasamaṉam, ெப. (n.)

   தாகத்ைதத் தணித்தல்; to quench thirst (சா.அக.);.

     [தாகம் + சமனம்.]
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தாகசமனி

 
 தாகசமனி tākasamaṉi, ெப. (n.)

    ராம் ; clove (சா.அக.);.

     [தாகம் + சமனி.]

தாகசனி

 
 தாகசனி tākasaṉi, ெப. (n.)

   ச க்கைர; sugar (சா.அக.);.

     [த  → தா → தாகம் + அசனி → தாகசனி.]

தாகசாந்

தாகசாந்  tākacāndi, ெப. (n.)

   1. நீர ்ேவடை்கையத் தணிக்ைக; quenching or allaying thirst.

   2. ம  அ ந் ைக (இக்.வ.);; to drink.

   3.  ராம் ; clove.

     [தா → தாவம் → தாகம் + சாந்  – தாகசாந்  = தாகம். நீர ்ேவடை்க. சாந்  = அைம ப்ப த் ைக.]

தாக ரம்

தாக ரம் tākasuram, ெப. (n.)

   நீர ்ேவடை்கைய உண் பண் ம் காய்சச்ல் வைக (யாழ்.அக.);; a kind of fever attended with thirst.

   2. காமேவடை்கச ் ரம்; fever due to love passion.

     [தாவம் → தாகம் +  ரம் → தாக ரம். அள க்  அ கமான நீர ்ேவடை்க னால் ஏற்ப ஞ் ரம். ஒேர 
ேநரத் ல், உடல் ேவடை்கைய ம், நீரே்வடை்கைய ம் உ வாக் ம் ரம்.]

தாக ர னா

 
 தாக ர னா  tākasuraviṉāsi, ெப. (n.)

    ராம் ; clove (சா.அக.);.

தாகத்ைதப்ேபாக்

 
 தாகத்ைதப்ேபாக்  tākattaippōkki, ெப. (n.)

    னம் ளி; wild tamarind (சா.அக.);.

ம வ. ெகா க்ைகப் ளி

     [தாகம் + அத்  + ஐ + ேபாக்  → தாகத்ைதப்ேபாக் .]

தாகத்ைதயடக்

 
 தாகத்ைதயடக்  tākattaiyaḍakki, ெப. (n.)

தாகத்ைதப்ேபாக்  பாரக்்க;see tagattai-p-pokki.

     [தாகத்ைத + அடக் .]

தாகந்தணி-த்தல்

தாகந்தணி-த்தல் tākandaṇittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நீரே்வடை்க நீக் தல்; to quench thirst (சா.அக.);.

     [தாகம் + தணி-,]
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தாகநாசனி

தாகநாசனி tākanācaṉi, ெப. (n.)

   ெப ங் காஞ்ெசா ; large nettle.

   2. நா  கரந்ைத; fetid basil.

   3.  ளா; wood-apple (ெச.அக.);.

     [தாகம் + நாசனி.]

தாகப்ப -தல்

தாகப்ப -தல் dākappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ஆைசப்ப தல்; to be desired.

     "தாகப்ப ம் ெபா ளி ம்" (ைசவல். சந். 118);.

     [தாகம் + ப -,]

தாக த்தசமனி

 
 தாக த்தசமனி tākabittasamaṉi, ெப. (n.)

   ேபய்ப் ேடால்; wild snake gourds (சா.அக.);.

     [தாகம் +  த்தம் + சமனி.]

தாக த்த ரசம்

 
 தாக த்த ரசம் tākabittasurasam, ெப. (n.)

   ம மத்ைத; a kind of detura.

     [தாகம் +  த்தம் + அரசம் → தாக த்த ரசம்.]

தாக த்த ரம்

 
 தாக த்த ரம் tākabittasuram, ெப. (n.)

   நீர ்ேவடை்கைய உண்டாக் ம் த்த ரம்; a king of bilious fever causing thirst (சா.அக.);.

     [தாகம் +  த்தம் +  ரம்.]

தாக த்தம்

 
 தாக த்தம் tākabittam, ெப. (n.)

   நீர ்ேவடை்கைய ண்டாக் ம் த்தம்; biliousness causing thirst.

     [தாகம் +  த்தம்.]

தாக த்தேநாய்

 
 தாக த்தேநாய் tākabittanōy, ெப. (n.)

   ஒ  வைக த்தேநாய்; a kind of bilious disease (சா.அக.);.

     [தாகம் +  த்தம் + ேநாய்.]

இந் ேநாய் அ வ த்தல், உடல் ம் ெவப்பம் சல்,  ளிர் ,  ளிப் ப் ெபா ள்கள் ேமல் 
ஆைச, கண்டத் ல் யரை்வ,  டரி, அ நா இைவகைள இ த் க் ெகாள்வ  ேபான்ற தன்ைமகைளக் 
காட் ம் என் , சா.அக.  ம்.

தாகப் ளி

தாகப் ளி tākappuḷi, ெப. (n.)

   1.  டாய் தணிக் ம் ளித்த நீர;் acid drink to quench thirst.

   2. தவனப் ளி ( ன்.);; acid preparation for quenching thirst.

     [தாகம் +  ளி.]
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தாக ர்வக ரம்

தாக ரவ்க ரம் tāgapūrvagasuram, ெப. (n.)

   1. தாக ரம் பாரக்்க;see taga-suram.

   2.  ெவப்பம், எரிசச் னால் ஏற்பட்ட ரம்; fever caused by the combined effects of all humour and heat.

     [தாகம் +  ரவ்கம் +  ரம்.]

தாக ர்வசன்னிபா
த ரம்

 
 தாக ரவ்சன்னிபாத ரம் tākapūrvasaṉṉipātasuram, ெப. (n.)

   இ  ரம்; typhus fever.

     [தாக ரவ்ம் + சன்னிபாதம் +  ரம்.]

தாகம்

தாகம் tākam, ெப. (n.)

   1. உ ரத்் ன்பம் பன்னிரண்ட ள் ஒன்றா ய நீரே்வடை்க; thirst, one of I2 uyir-vèdanai.

     "தண்ேட ட் த்  தாகத் தணிப்ப ம்" (ெப ங். உஞ்ைசக். 52:59);.

   2. ஆைச; eagerness, desire.

     "தாகம் ந் தண் த் தாள்கெடா ம்" (ேதவா. 410:5);.

   3. காமம்; lust.

   4. உண ; food.

   5. எ ; bullock.

   6. எரி ; burning.

   7.  ண்; pillar.

   8. ஆதன் அைட ம் ன்பம்; one among soulagony.

   9. உடக்ாங்ைக; internal heat.

   10. ப ெனண் உடற் ற்றத்  ெளான் ; one of the l8 imperfections in the body.

   11.  த் ர லம்; leadwort.

     [த  → த  → தவம் = ெவப்பம், ெவப்ப , ப தாகம் த யவற்றால், உடைல வாட் ம் 
ற ைன அல்ல  இைறேவண்டல் ைன. த  → த  → தாவம். த த்தல் = ெவப்பமாக் தல். நீர ்

ேவடை்க ண்டாக் தல், த க் ற  என்ப  வழக் . ஒன்ைறப் ெபறப் ெப ேவடை்க ெகாள் தல். த  
→ தாவம் → தாகம் (ேவ.வ.7);.]

தாகமடக்

தாகமடக்  tākamaḍakki, ெப. (n.)

   1.  ளியாைர; sour-sorrel.

   2. நீர ்ேவடை்கையப் ேபாக் ம் ம ந் ; that which allays thirst-Refrigerant (சா.அக.);.

ம வ.  ளிசச்க் ைர

     [தாவம் → தாகம் + அடக் .]

தாகமா -த்தல்

தாகமா -த்தல் tākamāyiruttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நீர ்ேவடை்க ல் இ த்தல்; to be thirst.

தாக க் ற  இரக்க ல்ைல (பழ.);.

     [தாகம் + ஆய் + இ -,]

தாகமா தம்

 
 தாகமா தம் dākamārudam, ெப. (n.)

தாகத்ைதப்ேபாக்  பாரக்்க;see tagattai-p-pokki (சா.அக.);.

     [தாகம் + மா தம்.]
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தாக த்தல்

 
 தாக த்தல் tākamiḻuttal, ெப. (n.)

தாகெம த்தல் பாரக்்க;see tagam-eduttal (ெச.அக.);.

     [தாகம் + இ த்தல்.]

தாக ன்ைம

 
 தாக ன்ைம tākamiṉmai, ெப. (n.)

   நீர ்ேவடை்க ல்லாைம; absence of thirst - Adipsia (சா.அக.);.

     [தாகம் + இன்ைம.]

தாகெம த்தல்

 
 தாகெம த்தல் tākameḍuttal, ெப. (n.)

   நீரில் ப்பங்ெகாள் ைக; becoming thirsty (ெச.அக.);.

     [தாகம் + எ த்தல்.]

தாக ட்ைச

 
 தாக டை்ச tākarūṭcai, ெப. (n.)

   தாகத்தால் ஏற்ப ம் நாவறட் ; dryness due to thirst.

தாகேராகம்

 
 தாகேராகம் tākarōkam, ெப. (n.)

தாக த்த ேநாய் பாரக்்க;see taga-pitta-noy.

     [தாகம் + Skt. ேராகம்.]

தாகனம்

 
 தாகனம் tākaṉam, ெப. (n.)

    ண் க்  ம ந் ; a caustic application (சா.அக.);.

தாகனாசனி

 
 தாகனாசனி tākaṉācaṉi, ெப. (n.)

   ச க்கைரக் ெகாம்மட் ; sweet water melon (சா.அக.);.

     [தாகம் + நாசனி.]

தாகார யாள்

 
 தாகார யாள் tākāraviyāḷ, ெப. (n.)

   நிழல் ழா மரம்; a tree that does not cast its shadow (சா.அக.);.

தா -த்தல்

தா -த்தல் tākittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நீரே்வடை்க ண்டாதல்; to be thirsty (ெச.அக.);.

     [தா  → தா -,]

தா ந்தம்

 
 தா ந்தம் tākindam, ெப. (n.)

    ர ன்ைன; fragrant poon (சா.அக.);.

     [தா → தா  → தா ந்தம்.]
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தா யத் வம்

 
 தா யத் வம் tākiyattuvam, ெப. (n.)

   எரி ந் தன்ைம; capability of burning, combustibility (சா.அக.);.

     [தா → தா  + Skt. அத் வம்.]

தாேகான்மத்தம்

 
 தாேகான்மத்தம் tāāṉmattam, ெப. (n.)

     இல்லாைமயால் ஏற்ப ம் ெவ ; uncontrollable desire for spirituous liquor, a morbid craving for alcoholic 
stimulants (சா.அக.);.

     [தாக ன்மத்தம் → தாேகான்மத்தம்.]

தாங்க யாைம

 
 தாங்க யாைம tāṅgamuḍiyāmai, ெப. (n.)

   ெபா க்க யாைம; unbearableness as pain in diseases (சா.அக.);.

     [தாங்  → தாங்க +  யாைம.]

தாங்கள்

தாங்கள் tāṅgaḷ, ப.ெப. (pron.)

   மரியாைத க் ம் ன்னிைலப் பன்ைமசெ்சால்; you, honorific plural.

தாங்கள் எப்ேபா  வந் ரக்ள் (உ.வ.);.

   ம. தாங்கள், தாங்ஙள்;   க. தா ;பட. தங்க

     [ஆம் → தாம் + கள் → தாங்கள். படரக்்ைகப் ெபயரின் ேவற் ைமய  னின்  ைளத்த 
ேவர யா ம். அஃதாவ , 'ஆ' என் ம் ேசய்ைமச ் ட்ட யா ய 'ஆம்' என்ற படரக்்ைகச ்

ட் ப்ெபயரின் பன்ைம வ வமா ம். ஐம்பாற் ட் ப் ெபயரக்ள் ேதான் ய ன் , 'தாம்' என்ப  
தற் ட் ப் ெபயராய் மா ய  (த.வ. 135);.]

தாங்கற்சக்

தாங்கற்சக்  tāṅgaṟcakti, ெப. (n.)

   1. ெபா க் ம் வல்லைம; power of endurance or tolerance to a drug.

   2. ஏற்பட்ட வல்லைம; acquiring tolerance (சா.அக.);.

     [தாங்  → Skt. சக் .]

தாங்கான்மட்ைட

 
 தாங்கான்மடை்ட tāṅgāṉmaṭṭai, ெப. (n.)

   ெநச த்த ன் உ ப் வைக (யாழ்.அக.);; part of a weaver's loom.

     [தாங்  + ஆன் + மடை்ட.]

தாங் த்த க் -
தல்

தாங் த்த க் -தல் dāṅgiddaḍukkiḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

    ந்த உத ெசய்தல் (இ.வ.);; to treat with undue politeness, as effusively welcoming a person and spreading a mat 
for him to sit on.

தாங் ப் பாரத்்தால் தைளேமல் ஏ றான் (பழ.);

     [தாங்  + த க் -,]
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தாங் நட

தாங் நட1 tāṅginaḍattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   ெநாண் நடத்தல்; to walk limpingly, hobble.

     [தாங்  + நட-,]

 தாங் நட2 tāṅginaḍattal,    3 ெச. . . (v.t.)

   1. உத  ெசய்  ெகாண் த்தல் (இ.வ.);; to be lending support.

   2. ெபா த் க் ெகாண்  நடத்தல்; to walk by bearing the pain.

     [தாங்  + நட-,]

தாங் த்தாங் நட-
த்தல்

தாங் த்தாங் நட-த்தல் tāṅgittāṅginaḍattal,    3 ெச. . . (v.i.)

   ெநாண் ெநாண்  நடத்தல்; to hobble upon one leg (சா.அக.);.

     [தாங்  + தாங்  + நட-,]

தாங் ப்ேப -தல்

தாங் ப்ேப -தல் dāṅgippēcudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. பரிந் ேப தல் (இ.வ.);; to plead.

   2. ஒத் க்ெகாள் தல் (இக்.வ.);; to second.

     [தாங்  + ேப -,]

தாங்

தாங் 1 dāṅgudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. உத தல், சாரத்ல், பற் தல்; to uphold bear up, support.

     "எம் ரா ெனன்னத ்தாங் க் ெகாள்ேள" ( வாச. 6:1);.

   2.  ரத்தல்; to protect, guard.

     "தண்கடல் வைரப் ற் றாங் நரப்் ெபறா " (ெப ம்பாண். 18);.

   3. இைளப்பாற் தல்; to give shelter, rest,

     "நீவரிற் றாங்  மாணிழல்" (க த்.20);.

   4. ெபா த் க்ெகாள் தல்; to endure.

தந்ைத மைறைவத் தாங்க ய ல்ைல (உ.வ.);.

   5.  மத்தல்; to bear.

     "அகழ்வாைரத் தாங்  நிலம் ேபால" ( றள்.151);.

   6. ஏற் க்ெகாள் தல்; to receive.

     "அ  … ைகெசன்  தாங் ங் க " (நன்ென . 31);.

   7. அணிதல்; to assume, wear, as crown ….

     "தமால மைல  மாய்ந் , தாங் னார"் ( வக. 2681);.

   8. மனத் ற் ெகாள் தல்; to learn, understand, to bear in mind.

     "பலகைலகள் தாங் னார"் (ெதவா. 518:7);.
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தாங் -

தாங் -2 dāṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  ைமயாதல்; to be heavy.

வண்  ஒ  பக்கத் தாங் ற  (உ.வ.);.

   2. ெநாண் தல்; to limp, hobble.

தாங் த் தாங்  நடக் றான் (உ.வ);.

   3. ேபச் த் தைடப்ப தல்; to halt in speaking.

அவன் தாங் த் தாங் ப் ேப றான்.

   4. ேபா யதாதல்; to suffice.

எவ்ளள  ேபர ்வந்தா ம் இடந் தாங் ம்.

   5. மா ப தல்; to be opposed, controverted.

     "தாங்க ங் ேகள் யவர"் (ஆசாரக்.51);.

   6.  யதாதல்; to be possible, to afford, as an expense.

அவ க் ச ்சாப்பா  ெகா த் த் தாங்கா .

   7. வ ந் தல்; to be distressed.

     "தனிக் ழ  ெயனக்கலங் த் தாங் த் ேத " ( ைள.  த்த மார. 29);.

   8. அைணத்தல்; to hug.

   9. காத்தல்; to wait.

தாங் கட்ைட

 
 தாங் கடை்ட tāṅgugaṭṭai, ெப. (n.)

   தாங்  நடக்கப்பயன்ப த் ம் ேகால்; crutches.

ம. தாங் த .

     [தாங்  + கடை்ட.]

     [P]

தாங் ேகால்

தாங் ேகால் tāṅguāl, ெப. (n.)

   1. ேதாணிைய ஊன் த் தள் ங்ேகால் (இ.வ.);; punt pole.

   2. உத ; support.

அவ க் வன் தாங் ேகால் (உ.வ.);.

     [தாங்  + ேகால்.]

தாங் வர்

தாங் வர ்tāṅgusuvar, ெப. (n.)

   1.  ட் ச ் வர ்(இ.வ.);; buttress wall.

     [தாங்  +  வர.்]

     [P]

தாங் நன்

தாங் நன் tāṅgunaṉ, ெப. (n.)

   காப்பாற்  ேவான்; saviour, protector.

     "தண்கடல் வைரப் ற் றாங் நரப்் ெபறா " (ெப ம்பாண். 18);.

     [தா → தாங் நன்.]
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தாசச்ா

 
 தாசச்ா tāccā, ெப. (n.)

   ெகா ந் ரிைக; grapes.

     [த  → தா → தாசச்ா. நிலந்த ம் ெகா  ந் ரி. த தற் க த்ேத இசெ்சால் ற்  அ ப்பைடயா ம்.]

தாச்

தாச் 1 tācci, ெப. (n.)

   1. தாய்ச்  பாரக்்க;see taycci.

   2.  ைளயாட் ல் ஒவ்ெவா  ரி ள்ள தைலவன் ( ன்.);; leader of a side, in games, captain.

     [தாய்ச்  → தாச் . ஒ.ேநா. ஆய்ச்  → ஆச் .]

 தாச் 2 tācci, ெப. (n.)

   ேசாைனப் ல் (மைல.);; guinea grass.

     [த  → தா → தாச் .]

தாச் க்ெகாள்( )-
தல்

தாச் க்ெகாள்( )-தல் dāccikkoḷḷudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ப த் க்ெகாள் தல்; to lie down (ெச.அக.);.

   ம வ. தாச் க்ெகாள்; ழந்ைதகைளக் ெகாஞ் ம் ேபா  பயன்ப த் ம் ெசால். சாய்ந்  ெகாள் → 
தாச் க்ெகாள். தகர ம், சகர ம் இடம்மா க் ெகாண்டன.

     [தாச்  + ெகாள்-,]

தாச் ைல

 
 தாச் ைல tāccīlai, ெப. (n.)

   தாய்ச் ைல (இ.வ.);; foreflap.

     [தாய்ச் ைல → தாச் ைல.]

தாச் க்ெகாள்( )-
தல்

தாச் க்ெகாள்( )-தல் dāccukkoḷḷudal,    13 ெச. . . (v.i.)

தாச் க்ெகாள்( );-தல் பாரக்்க;see tacci-k-kol (ெச.அக.);.

     [தாச்  → தாச் . + ெகாள்( );-,]

தாச் கா

 
 தாச் கா tāccukā, ெப. (n.)

   ெகான்ைன; common cassia (சா.அக.);.

     [தா → தாச் கா.]

தாச் ரம்

 
 தாச் ரம் tāccuram, ெப. (n.)

தாபச் ரம் பாரக்்க;see taba-c-suram (சா.அக.);.

     [தாகம் – எரி ,  . தாகம் → தாபம். தாப ரம் → தாச் ரம்.]

தாசகமாசகம்

 
 தாசகமாசகம் tācagamācagam, ெப. (n.)

   பசப் ைக (இ.வ.);; coaxing.
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தாசகா யம்

 
 தாசகா யம் tācakāmiyam, ெப. (n.)

   ஆண்  ன்ேதால் ேநாய்; a disease of skin of the prepuce (சா.அக.);.

ம வ. மாணி

தாச ன்னி

 
 தாச ன்னி tāsasiṉṉi, ெப. (n.)

   ஒ  சாவா வா ைக; an unknown rejuvenating drug (சா.அக.);.

     [த  → தா → தாசம் +  ன்னி. இ  ேவைதக் த ம் என்  சா.அக.  ம்.]

தாச -த்தல்

தாச -த்தல் tācaḍittal, .4 ெச. . . (v.i.)

   நா ைகச ்ேசகண் ய த்தல் (இ.வ.);; to beat the gong indicating time.

     [தாயம் → தாசம் → தாசன் + அ -. தாசம் = பரம்பைர ரிைம த்  ேமற்ெகாள் ம் பணி.]

தாசத் வம்

 
 தாசத் வம் tācattuvam, ெப. (n.)

   அ ைமத் தன்ைம; to servitude, bondage, slavery (சா.அக.);.

     [தாயத் வம் → தாசத் வம் (ஒ.ேநா.); ேநயம் → ேநசம்.]

தாசநந் னி

 
 தாசநந் னி tācanandiṉi, ெப. (n.)

    யாசனின் தாய் சத் யவ ; sattiyavadi, mother of Viyasan (இ . ற்.அக.);.

தாசெந

 
 தாசெந  tācaneṟi, ெப. (n.)

   ெதாண் ெந ; slavery path, service mind.

     [தாயம் → தாசம் + ெந .]

தாசபாசம்

 
 தாசபாசம் tācapācam, ெப. (n.)

அரிவாள்மைனப் ண்  பாரக்்க;see arival-manai-p-pundu (சா.அக.);.

     [இ  கண் ேநாய்க க்  ம ந்தா ம் என் , சா.அக.  ம்.]

தாச த்தம்

 
 தாச த்தம் tācabuttam, ெப. (n.)

   ஏ ைலப் ன்ைன; seven leaved milky plants (சா.அக.);.

     [த  → தா → தாச த்தம்.]

தாச ரம்

 
 தாச ரம் tācaburam, ெப. (n.)

தாச ரம் பாரக்்க;see tasa-puram (சா.அக.);.
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தாச ரம்

 
 தாச ரம் tācapūram, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் ல்; a kind of grass (சா.அக.);.

     [த  → தா → தாச ரம்.]

தாசம்

 
 தாசம் tācam, ெப. (n.)

    ல்ைல; fragrant jasmine (சா.அக.);.

     [த  → தா → தாசம்.]

தாசர்

தாசர ்tācar, ெப. (n.)

தாசன்1 பாரக்்க;see tasan.

     [தாயர ்→ தாசர.்]

தாசரி

தாசரி tācari, ெப. (n.)

   அந்தணனல்லாத மா யதெ்தாண்டர ்தாதன்; E.T.ii, 112;

 vaisnava non-brahmin mendicant.

க., ெத. தாசரி

     [தாயர ்→ தாசர ்→ தாசரி.]

தாசரிப்பறைவ

 
 தாசரிப்பறைவ tācarippaṟavai, ெப. (n.)

   நாமப் பறைவ; seimitar bird, stripped bird- Pomatorhrinus horsifician (சா.அக.);.

     [தாசரி + பறைவ.]

     [P]

தாசரிப்பாம்

தாசரிப்பாம் 1 tācarippāmbu, ெப. (n.)

   1. தைல ம், க த் ம் ெவண்ைமயான வரிகைள ைடய வப் ப்பாம் ; a hermit snake. It is a red 
snake marked with white streaks in head and neck like the forehead marks of dasari a vaisnava hermit.

   2. மைலப்பாம் ; rock snake.

   3. ெந ய ெவண்ேகா ள்ள ெப ம் பாம்  வைக; hermit snake, large rock snake, as having an upright white 
streak like the forehead mark of a tasari (ெச.அக.);.

     [தாசரி + பாம் .]

     [P]

தாசரிபந்தம்

 
 தாசரிபந்தம் tācaribandam, ெப. (n.)

    வரங்கத் ல் கட ள் பறப்பாட் ன்ேபா  எ த் ச ்ெசல் ம், ெபரிய வட் ; big torch used in 
Thiruvarangam temple (ெச.அக.);.

     [தாசரி + பந்தம்.]

தாச ட்சம்

 
 தாச டச்ம் tācaviruṭcam, ெப. (n.)

   ெவண் கடம் ; seaside Indian-oak.

     [தாசம் + Skt.  டச்ம்.]
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தாசனாசச்ங்

 
 தாசனாசச்ங்  tācaṉāccaṅgili, ெப. (n.)

    க்கான் ப் ஞ்சங் ; tiller chain (ெச.அக.);.

     [தாசனம் + சங் .]

தாசனாப்ெபா

 
 தாசனாப்ெபா  tācaṉāppoḍi, ெப. (n.)

   ெப ம்பா ம் வய ரந்்த மகளிர ்பயன் ப த் வ ம், பல் ல் க ப் க் கைரைய 
உண்டாக் வ மான, ஒ வைகப் பற்ெபா ; a kind of dentifrice for blackening teeth, generally used by elderly 
women.

     [தாசனம் + ெபா .]

தாசான்

 
 தாசான்  tācāṉpū, ெப. (n.)

   தாசரிப் ; shoe-flower (சா.அக.);.

தாசான

 
 தாசான  tācāṉapū, ெப. (n.)

தாசான்  பாரக்்க;see tasan-pu (சா.அக.);.

தா

தா 1 tāci, ெப. (n.)

   1. ேதா ; maid servant.

     "மங்கலத் தா யர ்தங்கல ெனா ப்ப" ( லப். 6: 125);.

   2. ேகா ல் சாரந்்த ஆடல்மகள்; dancing girl devoted to temple service.

   3.  ைலமகள்; a prostitute, harlot, whore.

   4. அ ைமப்ெபண் (ச .);; female slave.

   5. பரணி பாரக்்க ( ங்.);;see parani; the second star.

   6. ம ேதான்  (மைல.);; western ghats blue nail-dye.

     [தாசன் (ஆண்பால்); → தா  (ெபண்பால்);.]

 தா 2 tāci, ெப. (n.)

   1.  ரி ; blue vitriol-copper sulphate.

   2. நீலெசம் ள்ளி அல்ல  ஊதா ள்ளி; large with sky blue flowers. western ghats blue nail dye - Barleria montana.

   3. ெதா பஃ ; a star planet.

   4. க ைத; ass (சா.அக..);.

தா க்கல்

 
 தா க்கல் tācikkal, ெப. (n.)

   காகச் ைல; black loadstone (சா.அக.);;

     [தா  + கல்.]
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தா கம்

 
 தா கம் tācigam, ெப. (n.)

   அ ைமத்தனம்; slavery (pond.);.

     [தா  → தா கம்.]

 தா கம் tācigam, ெப. (n.)

   அ ைமத்தனம்; slavery (Pond.);

     [Skt. {} → த. தா கம்.]

தா கா

 
 தா கா tācikā, ெப. (n.)

   ெகா மா ைள; pomegranate creeper.

     [தா  → தா கா.]

தா

 
 தா  tācigi, ெப. (n.)

தா ைக பாரக்்க;see tasigai (சா.அக.);.

தா ைக

தா ைக tācigai, ெப. (n.)

   1. தா நாள்; the day of parani star.

   2.  ல்நிறப் ள்ள ம ேதான்  மரம்; a kind of tree that has the cloud colour flower (இ . ற்.ேப.);.

தா தம்

 
 தா தம் dācidam, ெப. (n.)

   அ ைக; ruined (இ . ற்.ேப.);.

தா த் ரன்

 
 தா த் ரன் tācibuttiraṉ, ெப. (n.)

   நாகமணல்; zinc-ore (சா.அக.);.

தா மைலக்கல்

 
 தா மைலக்கல் tācimalaikkal, ெப. (n.)

   சாலக் ராமம்; a fossil with impression of ammonities having mystic virtues. It is supposed to convert into copper colour 
(சா.அக.);.

தா மாந்தப்

 
 தா மாந்தப்  tācimāndappūṭu, ெப. (n.)

   ெப ம ந்  வைக; a kind of herbal medicine.

தா யப் ந்தம்

 
 தா யப் ந்தம் tāciyappirundam, ெப. (n.)

   ஆ னம்; herd of cow (இ . ற்.ேப.);.
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தா ரி ப்பம்

 
 தா ரி ப்பம் tāciriguppam, ெப. (n.)

   ெசங்கல்பட்  மாவட்டத் ள்ள ஊர;் a village in Chengalpat Dt. (ஊர ்ெப.அக.);.

     [தா ரி +  ப்பம்.]

தா ரி ன்னத் ர்

 
 தா ரி ன்னத் ர ்tāciriguṉṉattūr, ெப. (n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ள்ள ஒர ்ஊர;் a village in Kanjipuram Dt.

ஊர ்என்ப  மக்கள் வா ம் இடத் ற் ப் ெபா ப்பைடயாக வழங்கப்ப வ . இயற்ைக 
அைமப்ைபெயாட் யதாக ம், அைம ம் தன்ைமத் , மைலைய, இயற்ைகப்ெபயராகக் ெகாண்  
வழங் ற . ஆரியர ்வ ைகக் ப் ன், இந் நிைல மா , இனத் ன் ெபயரா ம் வழங் வைதக் 
காணலாம் (ஊர ்ெப.அக.);.

தா ெரட் கண்
ைக

 
 தா ெரட் கண் ைக tācireṭṭigaṇṭigai, ெப. (n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ள்ள ஊர;் a village in Kanjipuram Dt.

ஒ  ப ந்  ரிந்  காணப்ப ம் ஊர,் கண் ைக எனப்ப ம் தனி மனிதனின் ெபயரில் 
அைமந்தைவேய கண் ைக (ஊர ்ெப.அக.);.

     [கண்டம் → கண் ைக.]

தா ல்பண் -தல்

தா ல்பண் -தல் dācilpaṇṇudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ஆட்  ெச த் தல்; to hold the reins of.

ஆைச இ க் ற  தா ல் பண்ண, நல் ைன (அ ரஷ்்டம்); ேவண்டாமா?

     [தா ல் + பண் -,]

தா னாப்ெபா

 
 தா னாப்ெபா  tāciṉāppoḍi, ெப. (n.)

தாசனாப் ெபா  (இ.வ.); பாரக்்க;see tasana-p-podi.

     [தாசனாப்ெபா  → தா னாப்ெபா .]

தா ைன

 
 தா ைன tāciṉai, ெப. (n.)

   ெகாம் ; horn.

தா

தா  tācu, ெப. (n.)

   1. நா ைகச ்ேசகண்  ( ன்.);; gong to strike the hour.

   2. இரண்டைர நா ைக ெகாண்ட ஒ  மணி ேநரம் ( ன்.);; an hour.

   3.  தா  க  (ச .);; die.

 u. tas.

தா வம்

 
 தா வம் tācuvam, ெப. (n.)

   ெகாைட (யாழ்.அக.);; gift.
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தா வன்

 
 தா வன் tācuvaṉ, ெப. (n.)

   ெகாைடயாளன்; donator (இ . ற்.ேப.);.

தா ரன்

 
 தா ரன் tācūraṉ, ெப. (n.)

   ஒ  னிவன்; a saint.

தாேசகரம்

 
 தாேசகரம் tācēkaram, ெப. (n.)

   ஒட்டகம்; camel.

தாேசயன்

 
 தாேசயன் tācēyaṉ, ெப. (n.)

   பணியாள்; servant (இ . ற்.ேப.);.

தாேசரகம்

 
 தாேசரகம் tācēragam, ெப. (n.)

தாேசகரம் பாரக்்க;see tase-garam.

தாேசரம்

 
 தாேசரம் tācēram, ெப. (n.)

தாேசரகம் ( டா.); பாரக்்க;see taseyan (இ . ற்.ேப.);.

தாேசரன்

 
 தாேசரன் tācēraṉ, ெப. (n.)

தாேசயன் பாரக்்க;see taseyan (இ . ற்.ேப);.

தாேசாகம்

தாேசாகம்1 tācōkam, ெப. (n.)

   1. 'நான் உனக்  அ ைம' என்  ெபா ள்ப ம் வணக்க ணரத்் ந் ெதாடர;் a term of homage meaning, 'I 
am your slave'.

     "இங் த் தாேசாகெமன்ேற னி பா த்தவாற் றால்" ( ரேபாத. 45, 13);.

   2.  ரைசவரக்ளின் மாேக ர ைச (இ.வ.);; feeding of virasaivar devotees.

     [தாயன் → தாசன் = அ ைம, தாசேசாகம் → தாேசாகம். 'ச' இைடக் ைற.]

 தாேசாகம்2 tācōkam, ெப. (n.)

   1. தாேசரம் பாரக்்க;see taseram.

   2. வ ைய ம்,  ன்பத்ைத ம் உண்டாக் ம் கைளப் ; faintness causing pain and grief (சா.அக.);.

     [தா + ேசாகம்.]

தாட்கட்

 
 தாடக்ட்  tāṭkaṭṭi, ெப. (n.)

   ெபான் க்  ங்  (இ.வ.);; mumps.

     [தாள் + கட் .]
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தாட்கம்

 
 தாடக்ம் tāṭkam, ெப. (n.)

   ெகா ந் ரிைக ( .அ.);; grapes.

தாட்கவசம்

தாடக்வசம் tāṭkavasam, ெப. (n.)

   ெச ப் ; sandals, slipper.

     "தாடக்வசத ்தாற் ன் " (பதாரத்்த. 1457);.

     [தாள் + கவசம்.]

தாட் ட் சன்னி

 
 தாட் ட் சன்னி tāṭkiṭṭisaṉṉi, ெப. (n.)

   பற் ட் ம் ேநாய் (இ.வ.);; tetanus.

     [தாள் +  ட்  + சன்னி.]

தாட் ற்

 
 தாட் ற்  tāṭkuṟṟi, ெப. (n.)

   ெசந்தாளி; red convolvulus (இ . ற்.ேப.);.

     [தாள் +  ற்  →  ற் .]

தாட் ட்

தாட் ட்  tāṭāṭṭu, ெப. (n.)

   மகளிர ்ைகயணி வைக; a kind of wristlet worn by women.

     "மகளிர ்ைக ட்ட தாட் ட்டா ய நீலக் கைடசெ்ச " (க த். 43: உைர 1);.

     [தாள் +  ட் .]

தாட்ேகாைர

 
 தாட்ேகாைர tāṭārai, ெப. (n.)

   ேகாைரப் ல் வைக ( ன்.);; a kind of sedge.

     [தாள் + ேகாைர.]

தாட்ேகால்

தாட்ேகால் tāṭāl, ெப. (n.)

   1. தாழ்ப்பாள்; bolt, bar, latch.

     "இரடை்டத் தாட்ேகாைலப் ேபா " (அ ட்பா. 4,  ரத்்தைன. பக். 811);.

   2.  ற ேகால் (இ.வ.);; key.

ம. தாக்ேகால்

     [தாழ் + ேகால்.]
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தாட்

தாட் 1 tāṭci, ெப. (n.)

   1. இ ; degradation, disgrace.

     "தாட் ங் தனின் ேமற் ற வ ெதன்னினி" (கம்பரா.  த். மந் . 11);.

   2. காலத் தாழ் ; dilatoriness, tardiness.

     "தாட்  ெயய்தா ஞற் தல் க மம்" ( ரேபாத. 5:39);.

     [தாழ் → தாழ்ச்  → தாட் .]

 தாட் 2 tāṭci, ெப. (n.)

   தாழ்ந் பணிைக; humility.

     "அஞ்ெசாலார ்ேமற் றாட் ம்" (ேம மந். 419);.

     [தாழ்ச்  → தாட் .]

 தாட் 3 tāṭci, ெப. (n.)

   1.  ற் ஞ் ; small date, dwarf date palm.

   2.  ராடை்ச; dried sweet grapes.

தாட் ல

 
 தாட் ல  tāṭciyilagu, ெப. (n.)

   கள்ளிக் ெகா ந் ; tender leaf of milk hedge plant (சா.அக.);.

தாட்டயன்

 
 தாட்டயன் tāṭṭayaṉ, ெப. (n.)

தாட்டன் பாரக்்க;see tattan.

     [தாட்டன் → தாட்டயன்.]

தாட்டன்

தாட்டன் tāṭṭaṉ, ெப. (n.)

   1. ஒ வைன இகழ்ச்  ேதான்றக் க் ம் ெசால் ( ன்.);; a dis-respectful term meaning a certain person, a 
fellow.

   2. ெப ைமக்காரன் (யாழ்ப்.);; self-important person.

   3. கயவன்; rogue.

     'தாட்டன் வந் ட்டான்' (தஞ்ைச.);.

   4. தைலைம ஆண் ரங்  (இ.வ.);; leading male monkey.

     [தாழ் → தாட்டன்.]

தாட்டாந்தம்

 
 தாட்டாந்தம் tāṭṭāndam, ெப. (n.)

தாட்டாந் கம் பாரக்்க;see tattandigam.

     [தாட்டாந் கம் → தாட்டாந்தம்.]

தாட்டாந் கம்

தாட்டாந் கம் tāṭṭāndigam, ெப. (n.)

   உவேமயம்; that which is illustrated by an example or simile.

     "த  ட்டாந்த ந் தாட்டாந் க ம்" (சங்கற்ப. 11: அ : 35);.
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தாட்டான்

தாட்டான் tāṭṭāṉ, ெப. (n.)

   1. தைலவன்; chief, master.

   2. கணவன்; husband.

     [தா  → தாட்டான்.]

தாட்டாைன

தாட்டாைன tāṭṭāṉai, ெப. (n.)

    ழக் ரங் ; monkey worn out with age.

     "இந்த நைரத் தாட்டாைன வந் " ( ற . 890);.

தாட்

தாட்  tāṭṭi,  . .எ. (adv.)

   தடைவ; times.

     'நா தாட்  வந்தான்' ( ன்.);.

 தாட் 2 tāṭṭi, ெப. (n.)

   1.  றைம; cleverness, skill.

   2. உ  ( ன்.);; bravery, courage.

   3. தைட ன்ைம; fluency, as in speaking or reading.

வா ப்ப ல் தாட் ள்ளவ (உ.வ.);.

   4. ெப தம்; ostentation, majesty.

அவன் தாட் ள்ளவன் (இ.வ.);.

   5.  கவரி; spaciousness.

அங்ேக இடந் தாட் யா க் ற  (இ.வ.);.

   6. ெகட் க்காரி ( ன்.);; clever woman.

   7. ஆண்ைமத்தன்ைம வாய்ந்தவள் (யாழ்ப்.);; masculine woman.

   8. ைவப்பாட் ; concubine.

     " டவற் ந் தாட் க் ங் ெகாத் ட்  மாய்வதல்லால்" (தனிப்பா. 1. 87:471);.

தாட் ேதாப்

 
 தாட் ேதாப்  tāṭṭitōppu, ெப. (n.)

   ெசங்கல்பட்  மாவட்டத் ள்ள ஒர ்ஊர;் a village in Chengalpet district.

தாட் ைம

தாட் ைம tāṭṭimai, ெப. (n.)

   ேமன்ைம; eminence.

     "தாட் ைமக்  நாட் ெலன்ைனக் காட் ண்ேடா" ( ரப்். 96);.

தாட் ைல

 
 தாட் ைல tāṭṭilai, ெப. (n.)

   அகலமான  வாைழ ைல (இ.வ.);; full and large-sized leaf of a plantain.

     [தாட்  → தாட் ைல.]

தாட் ப்பண் -
தல்

தாட் ப்பண் -தல் dāṭṭuppaṇṇudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   காலநீட் ப்  ெசய்தல்; to delay.

பணங்ெகா க்காமல் தாட் ப்பண் றான் (இ.வ.);.

     [தாட்  + பண் -,]
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தாட் ப்பத் ரி

 
 தாட் ப்பத் ரி tāṭṭuppattiri, ெப. (n.)

   ேசைலவைக (இ.வ.);; a kind of saree.

     [தாட்  → தாட் பத் ரி.]

தாட் ப் ட்ெடனல்

தாட் ப் டெ்டனல் tāṭṭuppūṭṭeṉal, ெப. (n.)

   1. ெவ ளிக் ப் ; expr. of being angry.

தாட் ப் டெ்டன்  க் றான் (உ.வ.);.

   2. ஆரவாரக் ப் ; expr: of being pompous.

     'தாட் ப் டெ்டன்  நடக் றான்'.

     [தாட்  +  ட்  + எனல்.]

தாட் ப்ேபாட்

 
 தாட் ப்ேபாட்  tāṭṭuppōṭṭu, ெப. (n.)

    ழப்பம் (யாழ்.அக.);; confusion, perplexity.

     [தாட்  + ேபாட் .]

தாட் ேமட்

 
 தாட் ேமட்  tāṭṭumēṭṭu, ெப. (n.)

தாட் ப்ேபாட்  (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see tattu-p-pottu.

     [தாட்  + ேமட் .]

தாட்ைடயன்

 
 தாடை்டயன் tāṭṭaiyaṉ, ெப. (n.)

தாட்டயன் (ெநல்ைல); பாரக்்க;see tattayan.

     [தாட்டயன் → தாடை்டயன்.]

தாட்ேடாட்டக்கார
ன்

 
 தாட்ேடாட்டக்காரன் tāṭṭōṭṭakkāraṉ, ெப. (n.)

    ரட்டன், ஏமாற் க்காரன்; cheat, deceiver, fraudulent person.

தாட்ேடாட்டக்கார க் த் த ஞ் ேசா ம் (பழ.);.

ெத. தாேடா கா

     [தாட்  + ஓட்  + காரன். காரன் = உரிைமப் ெபயரீ .]

தாட்ேடாட்டம்

தாட்ேடாட்டம் tāṭṭōṭṭam, ெப. (n.)

   1.  ரட் ; fraud, deception, knavish, trick.

   2.  ழப்பம் (யாழ்.அக.);; confusion, perplexity.

   3. காலத் தாழ்  (தஞ்.);; delay.

ம வ. தாட்ேடாட் , தாட்ேடாட் ப்ேபரம்.

   க. தடவட;ெத. தாேடா
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தாட்ேடாட்

 
 தாட்ேடாட்  tāṭṭōṭṭu, ெப. (n.)

தாட்ேடாட்டம் பாரக்்க;see tattottam.

     [தாட்ேடாட்டம் → தாட்ேடாட் .]

தாட்ேடாட் ேபரம்

 
 தாட்ேடாட் ேபரம் tāṭṭōṭṭupēram, ெப. (n.)

தாட்ேடாட்டம் பாரக்்க;see tattottam.

தாட்பைட

 
 தாட்பைட tāḍpaḍai, ெப. (n.)

   ேகா ; gallinaceous fowl (சா.அக.);.

     [தாள் + பைட.]

தாட்பாட்கட்ைட

 
 தாட்பாடக்டை்ட tāṭpāṭkaṭṭai, ெப. (n.)

   தாழ்பாளிட உத ங்கடை்ட; bar of wood, used as bolt.

     [தாழ்ப்பாள் + கடை்ட = நிைலக் கத னின்  சற் , தாழ்ந்தநிைல ல்

கத ைனத் றக்க யலாதவா ,  க்  வால் அைமக்கப்பட்ட கடை்ட.]

     [P]

தாட்பாட்கட்ைடமர
ம்

 
 தாட்பாடக்டை்டமரம் tāṭpāṭkaṭṭaimaram, ெப. (n.)

   தாழ்ப்பாள் ெசல் தற் ரிய மரக்ெகாண்  ( ன்.);; catch of wood to receive a bolt.

     [தாழ்ப்பாள் + கடை்ட + மரம்.]

தாட்பாள்

தாட்பாள் tāṭpāḷ, ெப. (n.)

   1. தாழ்ப்பாள்; bolt, bar, latch.

   2. எ ப்ெபா ன் தாள் ( ன்.);; door of a rat trap.

     [தாழ்ப்பாள் → தாட்பாள்.]

தாட்

தாட்  tāṭpuḻu, ெப. (n.)

   ெநற்ப ரிற் கா ம் ேநாய்வைக (நீலேக . 366, உைர);; a disease affecting paddy.

     [தாள் +  .]

தாட் ட்

தாட் ட்  tāṭpūṭṭu, ெப. (n.)

   1. ேமாவாய்ச ்சந் ; joint of the lower jaw.

   2. ேநரத்் க் கடனாக இ  கன்னங்கைள ம், கம் யால் இைணத் க் ெகாள் ம் வாய்ப் ட் ; metal pin 
run through the cheeks in fulfilment of a vow.

   3. கன் க க்  இ ம் வாய்ப் ட்  (இ.வ.);; muzzle put over a calf's head.

     [தாள் +  ட் .]
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தாட் ட் லகல்

 
 தாட் ட் லகல் tāṭpūṭṭuvilagal, ெப. (n.)

   ேமாவாெய ம் ப் ச  (இ.வ.);; dislocation of the lower jaw.

     [தாள் +  ட்  +  லகல்.]

தாட்ேபார்

 
 தாட்ேபார ்tāṭpōr, ெப. (n.)

   தைலய யான ெநற்றாள் (C.G.);; cornstalk that has been threshed by hand but not yet trodden by cattle.

     [தாள் + ேபார.்]

தாடஅர ர்

 
 தாடஅர ர ்tāṭaaracūr, ெப. (n.)

   ெசங்கல்பட்  மாவட்டத் ள்ள ஒர ்ஊர;் a village in Chengalpet district.

தாடகத்

 
 தாடகத்  tāṭagatti, ெப. (n.)

    ங் ம ெசய் நஞ் ; a prepared arsenic (சா.அக.);.

தாடகம்

தாடகம் tāṭagam, ெப. (n.)

   1. நீர் ள்ளி (மைல.);; white long-flowered nail-dye.

   2.  ; a straggling shrub with simple oblong leaves and greenish flowers (ெச.அக.);.

தாடைக

 
 தாடைக tāṭagai, ெப. (n.)

   இராமனாற் ெகால்லப் ெபற்ற ஓர ்அரக்கர ் லமகள்; a female arakkar slain by Råma.

     "தாடைகவைதப் படலம்" (கம்பரா.);.

வா த் ரர ்ேவள் க்காக அைழத் ச ்ெசன்ற இராமனால் ெகால்லப்பட்டவள், சமணரின் ேவள்  
எ ரப்் க் ெகாள்ைகப் ெபண்மணி.

தாடைகத்தனம்

தாடைகத்தனம் tāṭagaittaṉam, ெப. (n.)

   1. ெகா ைம; cruelty, heartlessness.

   2. ெபண்களின் நிைற ன்ைம ( ன்.);; immodesty in a woman.

     [தாடைக + தனம்.]

தாடங்கம்

 
 தாடங்கம் tāṭaṅgam, ெப. (n.)

   ெபண்கள் கா லணி ம் ேதா  ( டா.);; woman's ear-ornament.

     [தாளங்கம் → தாடங்கம்.]

தாடபத் ரம்

 
 தாடபத் ரம் tāṭabattiram, ெப. (n.)

   ஓைலயாலான காதணி (சங்.அக.);; olai ear-ornament.

     [தாளபத் ரம் → தாடபத் ரம்.]
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தாடம்

தாடம் tāṭam, ெப. (n.)

   அ க்ைக; beating.

     "தாட க்ைகயன்" (ேதவா. 699:10.);.

     [தாள் + அம் → தாடம்.]

தாட

 
 தாட  tāṭali, ெப. (n.)

   பா ரி; trumpet flower tree (சா.அக.);.

தாட யம்

 
 தாட யம் tāṭaviyam, ெப. (n.)

    ம்பச் ைர; bottle gourd (சா.அக.);.

தாடளங்ேகா ல்

 
 தாடளங்ேகா ல் tāṭaḷaṅāvil, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ல், ெபாைறயா  வட்டத் ள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Poraiyäru taluk in Tañjore district.

ேகா ைல ந வணாக ம் றப்பாக ம் ெகாண் ந்தைமயால், இப் ெபயர ்ெபற்ற .

தாடனக்ைக

தாடனக்ைக tāṭaṉakkai, ெப. (n.)

   வலக்ைக ளம் ைறயாக ம், இடக்ைக பதாைக யாக ம், மார் ற்  ேநேர எட்  ர யரத்் ப் 
க் ம் நடன த் ைர (பரத. பாவ. 49);;     [தாடனம் + ைக.]

தாடனம்

தாடனம் tāṭaṉam, ெப. (n.)

   1. தட் ைக; patting, tapping.

     "தாடன ெமண்வைகயா ம்" (ெகாக்ேகா.);.

   2. அ க்ைக; beating

   3. தாடனக்ைக பாரக்்க;see tadana-k-kai.

தாடனம்பண்ணல்

தாடனம்பண்ணல் tāṭaṉambaṇṇal, ெப. (n.)

   1. ெமல்ெலனக் த்தல்,  தல்; massaging.

   2. மார் னிடமாகக் ைக த் த் தட் ைக; a process of massaging (சா.அக.);.

     [தாடனம் + பண்ணல்.]

தாடாண்ைம

 
 தாடாண்ைம tāṭāṇmai, ெப. (n.)

   ச ப்பற்ற ஊக்கம் (யாழ்ப்.);; energy, indefatigable application and perseverance.

     [தாளாண்ைம → தாடாண்ைம.]

தாடாளன்

தாடாளன் tāṭāḷaṉ, ெப. (n.)

   ேமன்ைம ள்ளவன்; great person.

     "தாடாளன் றாளைட ர"் ( வ். ெபரிய . 3, 4:1);,

   2. ெப  யற் ள்ளவன் ( ன்.);; person of great energy and application.

     [தா  + ஆளன். ஆளன் = உைடைமப் ெபயரீ .]
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தாடாற்

 
 தாடாற்  tāṭāṟṟi, ெப. (n.)

   மட் ப்ப த் ைக, அைம ப்ப த் ைக (யாழ்ப்.);; mitigation, relaxation of intensity or severity, quieting, 
appeasing.

     [தா  + ஆற்  → தாடாற் .]

தா க்காரன்

 
 தா க்காரன் tāṭikkāraṉ, ெப. (n.)

   தா ம் ைச ம் வளரத்் ள்ளவன்; one who wears a beard.

ம. தா க்காரன்

     [தா  + காரன்.]

தா ச்

 
 தா ச்  tāṭicci, ெப. (n.)

    த்தா ம் இனப் ெபண் (இ.வ.);; woman of the actor caste.

     [ த்தா ச்  → தா ச் .]

தா தபதம்

தா தபதம் dāṭidabadam, ெப. (n.)

   வல காற் படத் ன் னிைய இட காற் பக்கத் ல் ஊன்  நிற் ம் நிைல (பரத. பாவ. 85);; a posture of 
standing on the left leg with the tip of the right foot touching it.

தா மக்கனி

 
 தா மக்கனி tāṭimakkaṉi, ெப. (n.)

   மா ைள; pomegranate fruit.

தா மஞ்சம்

தா மஞ்சம் tāṭimañjam, ெப. (n.)

   1. சத் க் ெகா ; a kind of creeper.

   2. ெகாம்மட் க் ெகா ; bitter melon creeper.

தா மஞ்சள்

 
 தா மஞ்சள் tāṭimañjaḷ, ெப. (n.)

   ச  மஞ்சள்; a kind of turmeric (சா.அக.);.

தா மப் ரியம்

 
 தா மப் ரியம் tāṭimappiriyam, ெப. (n.)

 parrot, as fond of pomegranates.

     [தா மம் +  ரியம்.]

தா மபத் ரகம்

 
 தா மபத் ரகம் tāṭimabattiragam, ெப. (n.)

   ெசம்மரம்; coromandel red wood (சா.அக);.

தா ம ட்பம்

 
 தா ம ட்பம் tāṭimabuṭbam, ெப. (n.)

   மா ளம் ; pomegranate flower (சா.அக.);.

     [தா மம் +  ட்பம்.]
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தா மம்

தா மம் tāṭimam, ெப. (n.)

   1. தா மா ைள ( ங்.);; pomegranate.

   2.  ற்ேறலம் (மைல.);; cardomam-plant.

தா ம ர்

 
 தா ம ர ்tāṭimayir, ெப. (n.)

   ேமாவாய் ம ர;் beard.

     [தா  + ம ர.்]

தா மா ைள

 
 தா மா ைள tāṭimātuḷai, ெப. (n.)

   மா ைள; pomegranate (சா.அக.);.

     [தா  + மா ைள.]

தா மாதா

 
 தா மாதா tāṭimātā, ெப. (n.)

   மா லங்கம்; lingam tree (சா.அக.);.

     [தா  + மாதா.]

தா -தல்

தா -தல் dāḍiyiḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தாக் தல்; to attack..

     "அ ட்ேசைன தா ஞ் ெசாக்கநாதா" (ெசாக்க. ெவண். 45);.

     [தா  + இ -,]

தா ரி

 
 தா ரி tāṭiri, ெப. (n.)

   கண்டங்கத்தரி (சங்.அக.);; a medicinal herb.

தா

தா  tāṭu, ெப. (n.)

   1. வ ைம; strength.

     "தா ைடய த மனார"் (ேதவா. 179);.

   2. தைலைம (அக.நி.);; leadership.

     [த  → தா .]
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தாைட

தாைட1 tāṭai, ெப. (n.)

   1.  கத்தாழ் ப் ப , கன்னம்; checks, chaps.

     "தாைட ேலா ர ேபாட" (இராமநா. உ . 58);.

   2. தாைட ெய ம் ; jaw-bone.

   3. ேமாவாய் (யாழ்.அக.);; chin.

   க., பட. தாெட;ம. தாட

     [தாழ் + த் + ஐ → தாைட =  கத் ல் தாழ்ந்தைமந்த ைன.]

 தாைட2 tāṭai, ெப. (n.)

   ெவண்ணாங் ; creamy leaved lance wood.

 தாைட3 tāṭai, ெப. (n.)

   ஆைச ( ப்பம்);; desire.

   2. ெப ம்பல்; molar teeth (ெச.அக.);.

தாைடக்கால்

 
 தாைடக்கால் tāṭaikkāl, ெப. (n.)

   கன்னக் ல் (இ.வ.);; articulation of the lower jaw.

     [தாைட + கால்.]

தாைட ட் -தல்

தாைட ட் -தல் dāṭaigiṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தாளி த்தல்; to lock jaw (சா.அக.);.

     [தாைட +  ட் -,]

தாைடச் ரங்

 
 தாைடச் ரங்  tāṭaicciraṅgu, ெப. (n.)

   தாைட ல் ேதான் ம் ரங் ; impetigo pustular eczema cheek (சா.அக.);.

     [தாைட +  ரங் .]

தாைட ல்ேபா -
தல்

தாைட ல்ேபா -தல் dāṭaiyilpōṭudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தாைட ல் அ த்தல்; to slap on the check (சா.அக.);.

     [தாைட + இல் + ேபா -,]

தாைடெய ம்

 
 தாைடெய ம்  tāṭaiyelumbu, ெப. (n.)

   கன்னத் ன் ெழ ம்  ( ன்.);; jaw-bone, Maxilla.

ம. தா ெய ம்

     [தாைட + எ ம் .]

தாைட க்கம்

தாைட க்கம் tāṭaivīkkam, ெப. (n.)

   1. கா ன் ழ்ப் றம் தாைட ற் கா ம் க்கம்; ordinary swelling on the sides of the jaw.

   2. ெபான் க்  ங் ; swelling of the paroled gland and sometimes of the other salivary glands - Mumps (சா.அக.);.

     [தாைட +  க்கம்.]
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தாண்

 
 தாண் tāṇ, ெப. (n.)

    ழம் ள்ள காய் (இ.வ.);; vegetable in curry (ெச.அக.);.

தாண்டகசச் ரர்

தாண்டகசச் ரர ்dāṇṭagaccadurar, ெப. (n.)

    நா க்கர  நாயனார ்(ெபரிய .  ங். 32);; Tirunavukkarasu-nayanar.

ம வ. தாண்டகேவந்தர்

     [தாண்  → தாண்டகம் + ச ர ்→ ச ரர ்தாண்டகசச் ரர.்]

தாண்டகசச்ந்தம்

தாண்டகசச்ந்தம் tāṇṭagaccandam, ெப. (n.)

   1. தாண்டகவ  க் ச ்சந்தவ  ைறந்  வ ஞ் ெசய் ள், கட்டைளக்க த் ைற ேநர் தலாக 16 
எ த் க்க ம், நிைர தலாக 17 எ த் க்க ம் ெகாண்  வ ம் என்ப  ேபால, ேநர் தலாக 24 
எ த் க்க ம், நிைர தலாக 25 எ த் க்க ம் ெகாண்  வ ம் ெசய் ைளத் தாண்டகம் என்  

வர ்(யாப். . 95:456);; a stanza in which lines of tandagam measure preponderate over lines of sandam measure.

   2. சந்தவ ந் தாண்டக வ ம் ர  ேயாைச ெகாண்  வ ஞ் ெசய் ள் (யாப். . 95: 455);; a stanza 
containing both sanda-v-adi and tandaga-v-adi (ெச.அக.);.

     [தாண்டகம் + சந்தம். 25 எ த் க்கள் ெகாண்  வ ம் ெசய் ள்.]

     "ஊனா  உ ரா  யத ள் நின்ற

உணரவ்ா ப் றவைனத் ம் நீயாய் நின்றாய்

நாேன ம் அ யாேம ெயன் ள் வந்

நல்லன ந் யன ங் காட்டா நின்றாய்

ேதனா ம் ெகான்ைறயேன நின் ராய்

வாைனக் கா ைற வேன ஞானம்

ஆனாய் உன்ெபாற்பாதம் அைடயப்

ெபற்றால் அல்ல கண்டம் ெகாண்

அ ேயன் என் ெசய்ேகேன" ( நா ககரசர.் ேதவா. 123:2);.

தாண்டகம்

தாண்டகம் tāṇṭagam, ெப. (n.)

   1. இ பத்தா  எ த் ன் க்க அ யான்வ ம் அளவ த் தாண்டகம், அள யற்றாண்டகம் என்ற 
இ ப ப் ைன ைடய பாக்கள் (யாப். . 95:447);; a stanza each line of which consists of more than 26 syllables, 
of two kinds, viz., alavali-t-tandagam and a alaviyarrandagam.

   2. அ ராேல ம் எண் ராேல ம் இயன்ற ஒத்த நான்க  ெகாண்ட ெசய் ள் க ைடய ம், 
கட ளைரப் கழ்வ மான இலக் யவைக (பன்னி பா. 305);; a poem in praise of deities made up of quatrains 
of equal length, each line containing either six or eight šir.

     [தாண்  → தாண்டகம் = 24 எ த்  ஆ ய அளைவத் தாண் ச ்ெசல் ம் அ கைளக் ெகாண்ட 
ெசய் ள் ( .தா. 52);.]
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தாண்டகவ

தாண்டகவ  tāṇḍagavaḍi, ெப. (n.)

   இ பத்தா க்  ேமற்பட்ட எ த் களால் இயன்ற அ  (யாப். . 95:256);; a metrical line of more than 26 
letters.

     [தாண்டகம் + அ . 26 எ த் க க்  ேமல் வ ம் அளவ த்தாண்டகப் பாடல்.]

ைறப வ் டல்வாழ்ைவ ெமய்ெயன்

ெறண்ணி ைன ேல டந்த ந்

யல்ேவல்ெநஞ்ேச

ைற ைடயார ்மனத்  ளான் மரன்தாைத

த்தா ங் ண ைடயான் ெகைலேவற்

ைகயான்

அைறகழ ந் வ ேமற் லம்  மாரப்்ப

அவனிதலம் ெபயரவ  நட்டம் நின்ற

நிைற ைடயா னிடமாம் ெநய்த்தானெமன்

நிைன மா நிைனந்தக்கா ய்யலாேம

தாண்டகேவந்தர்

தாண்டகேவந்தர ்tāṇṭagavēndar, ெப. (n.)

   அப்பர,்  வனியக் ரவர ்நால்வரில் ஒ வர;் Appar, one among four Saiva saints.

ம வ.  நா க்கரசர,் வா சர,் தாண்டகசச் ரர.்

     [தாண்டகம் + ேவந்தர.் தாண்டகம் என்ற பா னத் ல், அளவ த்தாண்டகம், அள யற்றாண்டகம் 
தலான் பலவைகத் தாண்டகப் பாக்கைளப் பா யவர.்]

. . 7-ஆம் ற்றாண் ல், ெதாண்  ெந ல் வாழ்ந்த அப்பர ்ெப மானார,் இைறவைன ம், ஈ ல்லா 
அவன  கைழ ம் இைறவ க் ம் ஆத க் ம், எஞ்ஞான் ம் ெதாடரந்்  வ ம் உற ைன ம் 
பலவைகத் தாண்டகப் பாக்களின் வா லாக, எ த் க்காட் றார.் அவர ்அ ளிய தாண்டகப் 
பாக்களின் தனிச் றப்பால், தாண்டகசச் ர,் தாண்டக ேவந்தர ் தலான றப் ப் ெபயரக்ளால் 

க்கப் ெப றார.்

தாண்டகப் பாக்களின் வைககள் வ மா :

   1. அைட த் த்தாண்டகம்

ெப க்கா  சைடக்கணிந்த ெப மான்

ேச ம் ெப ங்ேகா ல் எ ப ேனா

ெடட் ம் மற் ங்,

கரக்ேகா ல் க ெபா ல் ழ் ஞாழற்ேகா ல்

க ப்ப யல் ெபா ப்பைனய ெகா க் ேகா ல்

இ க்ேகா  மைறயவரக்ள் வ பட்ேடத் ம்

இளங்ேகா ல் மணிக்ேகா ல் ஆலக்ேகா ல்

தாண்டமண்டலம்

 
 தாண்டமண்டலம் tāṇṭamaṇṭalam, ெப. (n.)

   கடல்; sea.

     "தாண்ட மண்டலம் ஏேலேலா

த ட்  மண்டலம் ஏேலேலா"

     [தாண்டம் + மண்டலம்.]
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தாண்டல்

 
 தாண்டல் tāṇṭal, ெப. (n.)

   உ ரே்பா ம் த வா ந்  ப ைக; passion over a critical period.

     [தாண்  → தாண்டல்.]

தாண்டவத்தாள்

 
 தாண்டவத்தாள் tāṇṭavattāḷ, ெப. (n.)

   ஏமமணல்; gold mixed with sand-Gold ore.

தாண்டவதா கன்

 
 தாண்டவதா கன் tāṇṭavatāligaṉ, ெப. (n.)

   நந் ேதவன்; the God Nandi.

தாண்டவ ரியன்

 
 தாண்டவ ரியன் tāṇṭavabiriyaṉ, ெப. (n.)

    வன்; the God Šivan.

     [தாண்டவம் +  ரியன். அைனத்  (ஆன்மா); ஆதனிடத் ம், ேபரன்  ண்  நட்டம் ப ல்பவன்.]

தாண்டவம்

தாண்டவம்1 tāṇṭavam, ெப. (n.)

   1. தா ைக ( ங்.);; leaping. jumping.

   2. ெச த் ைக ( ங்.);; driving.

     [தாண்  → தாண்டவம்.]

 தாண்டவம்2 tāṇṭavam, ெப. (n.)

    த் வைக ( வா.);; a kind of dance.

ம. தாண்டவம்

த. தாண்டவம் → Skt. tandava

     [தாண்  → தாண்டவம்.]

தாண்டவமா -தல்

தாண்டவமா -தல் dāṇṭavamāṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. தைல ரித்தா தல்; to show up, be rampant.

     'நாட் ல் பஞ்சம் தாண்டவமா ம்ேபா , இப்ப ப்பட்ட ஆடம்பர ழாக்கள் அவ யம் தானா?' 
(இக்.வ.);.

   2. ெப மள ல் ெவளிப்ப தல்; be seen in excess.

     'ெசய் ையக் ேகட்ட டன் அவன் கத் ல் உற்சாகம் தாண்டவமா ய ' (இக்.வ.);.

     [தாண்டவம் + ஆ -,]

தாண்டவமாைல

தாண்டவமாைல tāṇṭavamālai, ெப. (n.)

   19ஆம் ற்றாண் ல் அப்பாைவயன் எ ய ற் லக் யம்; a literature written by Appavaiyan in 19th century.

     [தாண்டவம் + மாைல.]

1289

www.valluvarvallalarvattam.com 18725 of 19068.



தாண்டவ ர்த்

 
 தாண்டவ ரத்்  tāṇṭavamūrtti, ெப. (n.)

 Natarajar, as Sivam in his dancing attitude.

     [தாண்டவம் +  ரத்் .  நட்டம் ப ம் ஆடவல்லான். ஆடவல்லா ன் நட்டம், இவ் லகம் 
ேதான் ய காலந்ெதாட் , ஒவ்ெவா  ஆதனின்,

தாண்டவராய 
வா கள்

 
 தாண்டவராய வா கள் tāṇṭavarāyasuvāmigaḷ, ெப. (n.)

   ேவதாந்த லான ைகவல் ய நவநீத யற் ய ஆ ரியர;் author of Kaivalliya-navanidam, a treatise on 
Vedantam.

தாண்டவராயர்

 
 தாண்டவராயர ்tāṇṭavarāyar, ெப. (n.)

    லவர;் poet.

ம ைலக் ேகாைவப் பா யவர.்

தாண்டவராயன்

 
 தாண்டவராயன் tāṇṭavarāyaṉ, ெப. (n.)

தாண்டவப் ரியன் பாரக்்க;see tandava-p-piriyan.

     [தாண்டவம் + அைரயன் → ராயன்.]

தாண்டவன்

 
 தாண்டவன் tāṇṭavaṉ, ெப. (n.)

தாண்டவ ரத்்  (சங்.அக.); பாரக்்க;see tandava-murtti.

ம வ. ஆடவல்லான்

     [தாண்  → தாண்டவன்.]

தாண்டவன் ளம்

 
 தாண்டவன் ளம் tāṇṭavaṉkuḷam, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ல் ெபாைறயா  வட்டத் ள்ள ஊர;் a village in Poraiyāru taluk in Tanjavur district.

தாண்டவவளிேநா
ய்

 
 தாண்டவவளிேநாய் tāṇṭavavaḷinōy, ெப. (n.)

   ஒர ்வைக ந க் க் காற் ப் ப் ; chores-stivitus dance (சா.அக.);.

     [தாண்டவம் + வளிேநாய்.]

தாண்டா

தாண்டா1 tāṇṭā, ெப. (n.)

   மகளிர ்தைலப் ன்ன ல் அணி ம் மாைல (இ.வ.);; a flower garland worn on braided hair by woman.

மரா. தாண்டா.

 தாண்டா2 tāṇṭā, ெப. (n.)

    ற்ேறலம்; small cardamom (சா.அக.);.
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தாண்

தாண்  tāṇṭi, ெப. (n.)

   1. ஆடற்கைல ல் (யாழ்.அக.);; treatise on dancing

   2.  ம்பக் கட் ந்  ல யவன்; one who has overcome the wordly temptations.

     [தாண்  → தாண் -,]

தாண் க்கைரேய
-தல்

தாண் க்கைரேய -தல் dāṇṭikkaraiyēṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ன்பத் ந்  ெவளி வ தல்; to overcome difficulties.

பற்  ட்டவேர உலகவாழ்க்ைகக் கடைலத் தாண் க் கைரேய வர ்(உ.வ.);.

     [தாண்  + கைர + ஏ -,]

தாண் மண்டலம்
ேபா -தல்

தாண் மண்டலம்ேபா -தல் dāṇṭimaṇṭalambōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

    னத்ேதா  ேமற்பாய்தல் (யாழ்ப்.);; to spring or run at a person in rage, as a ferocious animal

     [தாண்  + மண்டலம் + ேபா -,]

தாண்

தாண் 1 dāṇṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  த்தா தல் ( ங்.);; to dance, skip, jump.

   2. ெச க்கைடதல் (இ.வ.);; to be arrogant.

   3.  த ஞ் ப் ேப தல் (இ.வ.);; to transgress limits in talking.

   க. தாண் ;ம. தாண் க.

     [தா  → தாண் . தாண் தல் = ஓரிடத் னின்  மற்ேறாரிடத் ற் , கடந்  ெசல் தல்.]

 தாண் 2 dāṇṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கடத்தல் ( ங்.);; to leap across, jump over, cross, step over.

தாய் எட்ட  தாண் னால் ட்  ப னாற  தாண் ம் (பழ.);.

   2. ெச த் தல் ( ங்.);; to drive.

   3 ேமற்ப தல்; to surpass, outdo, excel.

     "ேதர் ல் எல்லாைர ம் தாண் ட்டான்" (உ.வ.);.

   ம. தாண் க;   க. தா , தாண் , தாண் ;   ெத. தா ;    . தாண் னி;   ெகாலா. தாட;்   ேகாத. தாட.்  ட. 
ேதாட்;பட. தாண் .

     [ ண்  → தாண் -.]

 தாண் 3 dāṇṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

தாண் கா

தாண் கா  tāṇṭukāli, ெப. (n.)

   கண்டப  ரிபவ-ன்-ள்; immoral person, as straying from virtue.

     "தவ ைன தைன  தாண்  கா ைய" ( ப் . 772);.

     [தாண்  + கா .]

தாண் காற்ேபா -
தல்

தாண் காற்ேபா -தல் dāṇṭukāṟpōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒ  ேவைல ஞ் ெசய்யாமல் ரிதல்; to loaf about without doing any work.

   2. ஆற்ற க்  ஞ் ய ேவைலைய ேமற் ெகாள் தல்; to undertake a work beyond one's capacity.

   3.  ல் இங்ெகா  பக்கம் அங்ெகா  பக்கமாகப் ப த்தல்; to skip through a book.

     [தாண்  + கால் + ேபா -,]

1291

www.valluvarvallalarvattam.com 18727 of 19068.



தாண் ேகால்

 
 தாண் ேகால் tāṇṭuāl, ெப. (n.)

    ட் ப் ள்ளில் அ க் ங்ேகால் (ெசன்ைன);; the stick used for striking in the game of tip eat.

     [தாண்  + ேகால்.]

தாண் ெவட்

 
 தாண் ெவட்  tāṇṭuveṭṭi, ெப. (n.)

   ஆ  மா கள் காதப  வ ல் நடப்பட்ட ைவக்கால் (இ.வ.);; forked post, used as a stile.

     [தாண்  + ெவட் .]

     [P]

தாண் தல்

தாண் தல் dāṇmudal, ெப. (n.)

   தாள ; base of the foot.

     "தாண் தேல நங்கட் ச ்சார் " ( வ். இயற். 3:99);.

     [தாள் +  தல்.]

தாண் ைள

தாண் ைள tāṇmuḷai, ெப. (n.)

   மகன்; son.

     "ேகாமான் றாண் ைள" ( ளா. மந் ர. 91);.

ம வ. கான் ைள

     [தான் +  ைள.]

தாணக்காய்

 
 தாணக்காய் tāṇakkāy, ெப. (n.)

   ெநல் ப் ப ப் ; seed of indian gooseberry (சா.அக.);.

தாணச்

 
 தாணச்  tāṇacci, ெப. (n.)

   எவடச்ாரம்; nitrate of potash (சா.அக.);.

தாணா

தாணா tāṇā, ெப. (n.)

   1.  ைரக் க் ெகா க் ம் அ த்த ெகாள் ; boiled gram for feeding a horse.

   2.  ற் ண  (.C.G.);; light refreshment.

     [த  → தா → தாண் → தாணா.]
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தாணி

தாணி1 tāṇittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ப த்தல்; to fasten, affix, enchase, as gem.

     "அரக் ம் உட்படத் தாணித்த வப் ச ் ைல ம்" (S.1.1.ii, 206);.

   2. மண் த யவற்ைறக் ெகட் ப்ப த் தல் ( ன்.);; to ram down, make firm, as earth round a tree, to hammer 
down.

   3.  ப்பாக்  ெகட் த்தல் ( ன்.);; to load, as a gun.

   4. உ ப்ப த் தல் (யாழ்.அக.);; to confirm, strengthen.

   5.  ைர ற் கைடதல் ( ன்.);; to ply hard, as in churning.

     [தான் → தாண் → தாணி-,]

 தாணி1 tāṇittal,    4 ெச. . . (v.t.)

   1.  றைமயாய் ெபாய் ற்றேமற் தல் ( ன்.);; to impute crime falsely and skillfully.

   2. இைழேயாட் தல் (ெநல்ைல.);; to baste, tack.

     [தான் → தாண் → தாணி-,]

 தாணி2 tāṇi, ெப. (n.)

   1. தான்  (பதாரத்்த. 978);; belleric myrobalan.

   2.  ண் வைக (பதாரத்்த 279);; klotzsch's croton klotzschianus.

தாணிக்காய்

தாணிக்காய் tāṇikkāy, ெப. (n.)

தாணி1 பாரக்்க;see tani-1 (சா.அக.);.

     [தான்  → தாணி + காய்.]

தாணிகசன்னி

 
 தாணிகசன்னி tāṇigasaṉṉi, ெப. (n.)

    ணரச்்  னால் உண்டா ம் ஒ  வைக இ ; apoplexy arising from sexual intercourse (சா.அக.);.

     [தாணிகம் + சன்னி.]

தாணிகம்

 
 தாணிகம் tāṇigam, ெப. (n.)

   ெபண் ; female genital (சா.அக.);.

தாணிப் ண்

 
 தாணிப் ண்  tāṇippūṇṭu, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ம ந் ச ்ெச ; a kind of medicinal plant.

     [தாணி +  ண் .]

இதைன அைரத்  வதக்  ற் ேநா ன் ண்ணில் கட் னால், ேநாய் ேவகமாக ேநாய் ணமா ம் 
என்  சா.அக.  ம்.
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தா

தா  tāṇu, ெப. (n.)

   1. நிைலேப  ( டா.);; firmness, stability.

   2. ெச ெகா கள்; category of the immoveable.

     "தா ேவா ரவ்ெவல்லாம்" (கம்பரா.  . 117);.

   3. மைல ( ங்.);; mountain.

   4.  ண் ( ங்.);; pillar.

     "உயரந்்ேதாரக்் த் தா மன்" ( .ெவ. 4:20);.

   5.  ற் ; post.

     "த மநீ வத் தா  தா ேவ ெயன ந்தான்" ( வாலவா. 28:43);.

   6.  வன் ( ங்.);;Šivan.

   7. பற் க்ேகா ; prop, support.

   8. ெசவ்வ  யாழ்த் ற வைக ( ங்.);; a secondary melody type of the cevvali class (musi.);.

     [ ண் → தாண் + உ → தா  - 'உ' கரம் சாரிைய. எஞ்ஞான் ம் நிைலத் ப்ப . ஒ கா. தன் → தார ்
→ தாண் + உ. நிைலேபற் ைணத் த வ  உ யான . மாறாத் தன்ைமய . ஆதன் உய் ம் 
ெபா ட் , ேபரா யற்ைகப் ெப வாழ்ைவத் த ம் இைறவன், தா  எனப்பட்டான்.]

தா பரி

 
 தா பரி tāṇubari, ெப. (n.)

   அ க் ரா; winter cherry (சா.அக.);.

தாைணயக்காரன்

 
 தாைணயக்காரன் tāṇaiyakkāraṉ, ெப. (n.)

   மன்னரின் மாவட்டப் பகராள்; bailiff's man.

ம வ. தாணயசே்சவகன்

     [தாைணயம் + காரன்.]

தாைணயம்

தாைணயம் tāṇaiyam, ெப. (n.)

   1. ேகாடை்டக் ள்ளி க் ம் ேசைன; garrison.

   2. பாைளயம்; military camp.

   3. மந்ைத (இ.வ.);; flock, herd.

     [தாைண + அம் → தாைணயம். தாைண =  ைக.  ர ைக.  ள்ள பைட. 'அம்' – 
ெசால்லாக்க ஈ .]

தாைணயம்ேபா -
தல்

தாைணயம்ேபா -தல் dāṇaiyambōṭudal,    20 ெச. . . (v.t.)

   1. பாைளய றங் தல்; to camp.

   2. உற னர ்பலர,் ஒ  ட் ல் பல நாட ் த்தல்; to tarry, overstay, as guests in one's house.

   3. தாள ட்  பா தல்; to sing with the music.

     [தாைண + அம் + ேபா -, தாைண =  ைக,  ட்டமாய்ச ்ேச ைக, தாைணயம் ேபா தல் = 
ஒன் ேசரத்ல். ஓரிடத் ல் ர தல்.]
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தாத்தா

தாத்தா tāttā, ெப. (n.)

   1. தந்ைத ன் தந்ைதயா ய பாட்டன்; grand-father.

   2. வய  ரந்்தவன்; aged man.

   ெத. க. தாத்த;வ. தாத்த.

     [தா + தா = தாத்தா → தந்ைதையத் தந்தவன்.]

தாத்தாரி

 
 தாத்தாரி tāttāri, ெப. (n.)

   ெநல்  (மைல.);; embolic myrobalan.

     [தாத் ரி → தாத்தாரி.]

தாத்

 
 தாத்  tātti, ெப. (n.)

   ஆத்  மரவைக ( .அ.);; common mountain ebony.

     [தாத  → தாத் .]

தாத் ரகம்

 
 தாத் ரகம் tāttiragam, ெப. (n.)

    க் ; dry ginger (சா.அக.);.

தாத் ரம்

தாத் ரம் tāttiram, ெப. (n.)

   1. ேகாடரி (ச .);; axe.

   2.  ன்வாள் (யாழ்.அக.);; bill-hook.

தாத் ரி

தாத் ரி1 tāttiri, ெப. (n.)

   1. தாய் (யாழ்.அக.);; mother.

   2. நிலம் ( ங்.);; earth.

   3. ெநல்  (ைதலவ. ைதல);; emblic myrobalan.

 தாத் ரி2 tāttiri, ெப. (n.)

   1. ஆ ன்னாப் பாைல (மைல.);; worm-killer.

   2. ெநல்  வற்றல்; dried goose-berry.

   3. ஆயாள்; nurse.

   4. ம த் வச் ; midwife (சா.அக.);.

     [தாதரி → தாத் ரி.]

தாத் ரிபத் ரம்

 
 தாத் ரிபத் ரம் tāttiribattiram, ெப. (n.)

   தாளிசஇைல; leaf of cast indian plum.

தாத் ரிபலம்

 
 தாத் ரிபலம் tāttiribalam, ெப. (n.)

   ெநல் க்கனி; gooseberry (சா.அக.);.

     [தாத் ரி + பலம்.]
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தாத் ரிபைல

 
 தாத் ரிபைல tāttiribalai, ெப. (n.)

தாத் ரி பலம் பாரக்்க;see tattiri-palam (சா.அக.);.

     [தாத் ரி + பலம் → பைல.]

தாத் ரி ட் கம்

 
 தாத் ரி ட் கம் tāttiribuṭbigam, ெப. (n.)

தா ட் கம் பாரக்்க;see tadu-putipigam (சா.அக.);.

     [தாத் ரி + Skt.  ட்  + இகம்.]

தாத் ரியம்

 
 தாத் ரியம் tāttiriyam, ெப. (n.)

   வ ைம (யாழ்ப்.);; poverty.

     [தாத் ரி → தாத் ரியம்.]

தாத் வாதம்

தாத் வாதம் tāttiruvātam, ெப. (n.)

   1. ஏய்ப் ; cheating, fraud, trick.

   2. ெபாய்; lie (ெச.அக.);.

தாத் வன்
தாத் வன் tāttuvaṉ, ெப. (n.)

தாதா2 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see tata.

தாத் வாசம்

 
 தாத் வாசம் tāttuvācam, ெப. (n.)

    ள  (மைல.);; pepper.

     [தாத்  + வாசம்.]

தாத் கம்

தாத் கம் tāttuvigam, ெப. (n.)

   தத் வம் ெதாடர் ைடய ; that which is connected with tatuvam.

     "தாத் க சகல" ( . . 1.30, ஞானப்.);.

     [தத் கம் → தாத் கம்.]

தாதக் த்

 
 தாதக் த்  tātakāttu, ெப. (n.)

   தாதரக்ள் ஆ ம் ஆடல்; dancing by tasari men (ெச.அக.);.

     [தாதர ்=  த் .]

தாதகமஞ்சள்

 
 தாதகமஞ்சள் tātagamañjaḷ, ெப. (n.)

   மஞ்சடக்ல்; a yellow stone.
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தாத

தாத  tātagi, ெப. (n.)

   1. ஆத் ; common mountain ebony.

     "தாத ப் ங் கட்  ட் " (மணிேம. 27: 264);.

   2. தா  ட் கம்; downy grislea-wood fordia flori bunda.

   3. ேபய்க் ெகாம்மட் ; bitter apple (சா.அக.);.

     [தா +   → தா .]

தாதட்பைன

 
 தாதட்பைன tātaṭpaṉai, ெப. (n.)

தாதப்பைன பாரக்்க;see tada-p-panai (சா.அக.);.

ம வ. சவ்வரி மரம், காமமரம்

தாதணிவைளயம்

தாதணிவைளயம் tātaṇivaḷaiyam, ெப. (n.)

    ரலணிவைக; a kind of finger-ring.

     "தைல ரற் ற் ந் தாதணிவைளயம்" (ெப ங். இலாவாண. 19:180);.

     [தா  + அணி + வைளயம்.]

தாதப்பைன

 
 தாதப்பைன tātappaṉai, ெப. (n.)

   காம மரம்; common Indian fern palm.

ம.  டப்பந

     [தா  + பைன.]

தாதநம்

 
 தாதநம் tātanam, ெப. (n.)

   கரிக் ; king crow (சா.அக.);.

தாதம்

தாதம்1 tātam, ெப. (n.)

   சா ங்கம்; vermilion (சா.அக.);.

 தாதம்2 tātam, ெப. (n.)

   1. ெகாைட (யாழ்.அக.);; gift.

   2. அைசபைவ; movable things.

தாதரி

 
 தாதரி tātari, ெப. (n.)

   ஆ ன்னாப் பாைல (சங்.அக.);; worm-killer plant.

     [தாத் ரி → தாதரி.]

தாதலம்

 
 தாதலம் tātalam, ெப. (n.)

   ேநாய்; disease (சா.அக.);.
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தாதைவபத் ரம்

 
 தாதைவபத் ரம் tātavaibattiram, ெப. (n.)

   உலரந்்த ேபரீசச்ம்பழம்; dried date fruit (சா.அக.);.

     [தாதைவ + பத் ரம்.]

தாதற்ற

 
 தாதற்ற tātaṟṟa, ெப.அ. (adj.)

   ஆண்ைம ல்லாத; without potent power (சா.அக.);.

     [தா  + அற்ற.]

தாதன்

தாதன்1 tātaṉ, ெப. (n.)

   1. அ யவன் ( ங்.);; slave, devotee.

   2. தாசரி; Vaisnava religious mendicant of other than Brahmins (ெச.அக.);.

     [தாயம் → தாசன் → தாதன். தாதன் = வ வ யாகத் ெதாண்  ெசய்பவன். உரிைம ைடயவன், 
மண்ணின் ைமந்தன், ஊ யம் ரிவதற்ெகன்  தலாளிகளால் ெதான் ெதாட்  தாழ்த்  
ைவக்கப்பட்டவன்.]

 தாதன்2 tātaṉ, ெப. (n.)

தாதா2 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see täda.

     [தா + தன் → தாதன்.]

தாதனம்
தாதனம் tātaṉam, ெப. (n.)

தாதானம்2 பாரக்்க;see tatanam2 (சா.அக.);.

தாதா

தாதா1 tātā, ெப. (n.)

   1. தந்ைத; father.

     "தாதாெவனிற் கல் தானக ம்" (தனிப்பா. 2, 283, 677);.

   2. தாத்தா; grandfather.

   3. ெபரிேயான் (மாறனலங். 140:541);; great man.

     [தா + தா → தாதா.]

 தாதா2 tātā, ெப. (n.)

   ெகாைடயாளன்; liberal donor.

     "ஞானதாதா  நீ" (தா . சச் தா. 10);.

     [தா + தா – ெகாைடயாளன். தம் ட ள்ள ெபா ைளத் த பவன். "தாதா" என்ப  த தற் 
க த் னின்  ழ்த்த ெசால்லா ம். தற்ெபா , வன் ைற ற் ெபா ளடீ்  ேத தானம் த ம் 
ெகாைடயாளைர ங் த்  வழங் வத க.]

 தாதா3 tātā, ெப. (n.)

   நான் கன் ( ங்.);; Brahman.
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தா

தா 1 tāti, ெப. (n.)

   1. ேவைலக்காரி ( ங்.);; maidservant.

   2.  ைலமகள்; harlot.

     "ெசௗேரச் ரத் தா ைய நயப்பான்" (உபேதசகா.  வத் ேரா. 200);.

     "தா  ேதா " (காளேமகம் பாட் );.

   3. தா  நாண் ன் (பரணி);; Barani star.

     [தா + த் + இ → தா . இகரம் ெபண்பால் .  தலாளிக் க் ேகட் ம் ெபா ைளத் த பவள் தா , 
ைலமகள் ய்ப்பவ க்  இன்பந் த பவள்.]

 தா 2 tāti, ெப. (n.)

   1. ெவங்காயம்; onion.

   2. ெச த்தாய் ( ங்.);; foster-mother, nurse Pkt., dhadi.

தா கைட

 
 தா கைட tātigaḍai, ெப. (n.)

   அவல்; flaked rice (சா.அக.);.

     [தா  + கைட.]

தா கனம்

தா கனம் tātigaṉam, ெப. (n.)

   1. கட் த்த ர;் thickened curd.

   2. உைறந்த பால்; coagulated milk.

   3. க ப் ரத்ைதலம்; turpentine.

   4.  ங் ய மரத் ன் பால்; resin of Indian dammer tree (சா.அக.);.

     [தா  + கனம்.]

தா சாரக்கனி

 
 தா சாரக்கனி tāticārakkaṉi, ெப. (n.)

    ைர; gig's greens (சா.அக.);.

     [தா சாரம் + கனி.]

தா கம்

 
 தா கம் tātimugam, ெப. (n.)

   ஒர ்பாம் ; a kind of snake (சா.அக.);.

     [தா  +  கம்.]
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தா ரி

தா ரி1 tātiri, ெப. (n.)

   ெகாைடயாளி (யாழ்.அக.);; donor.

     [தள் → தார ்→ தா → தா  → தா ரி. தா ரி = த தற்க த் ச ்ெசால். 'தா' என் ம் ேவர னின்  
ைளத்த . தம் டம்  உள்ள ெபா ைள வ யவரக் க்  வாரி வழங் ம் ெகாைடஞன்.]

 தா ரி2 tātiri, ெப. (n.)

    ற்பாட் ற் ேபாட் ட் ப்பா ைக (நாஞ்.);; singing contest in virpattu.

     [த  → தா → தா ரி. இைச ைனத் த பவன்.]

 தா ரி1 tātiri, ெப. (n.)

ெகாைடயாளி;(யாழ். அக.); 

 donor.

     [Skt. {} → த. தா ரி.]

தா ற் ள்

 
 தா ற் ள் tātiṟṟūḷ, ெப. (n.)

   மகரந்தப் ெபா  ( டா.);; pollen.

     [தா ன் ள் → தா ற் ள்.]

தா ன் ள்

 
 தா ன் ள் tātiṉṟūḷ, ெப. (n.)

தா ற் ள் பாரக்்க;see tadirrul.

தா

தா 1 tātu, ெப. (n.)

   1. கனிமங்களா ய இயற்ைகப் ெபா ள்; mineral, fossil, any natural product from a mine.

   2. ெபான் த ய மாைழகள் (உேலாகங்கள்); ( ங்.);; metals.

   3. கா க்கல் ( டா.);; red ochre.

   4.  தம் ( டா.); பாரக்்க;see pudam; the five elements of nature.

   5. ஊத த்த ேலட் மங்கள்; the three humours of the body, viz., vadam, pittam, silettumam.

   6. நா ; pulse.

     " ணிகைளத் தா க்களா ல யலாம்" ( மேர. சத. 38);.

   7. ெவண்ணீர ்( ங்.);; seman, sperm.

     " ரத தா  ழ்ந்த ேராண ம்பந் தன்னில்" (பாரத. வாரணா. 32.);.

   8. நீ  (ம ைரக். 399: உைர);; powder, dust.

   9.  ந்தா ; pollen.

     "தா ண் வண் னம்" (மணிேம.4:20);.

   10.  னிதழ் ( ங்.);; petal of flowers.

   11. மலர;் blossom.

     "கள்வாய தாெதா  வண் ம்" ( .ெவ.12, இ பாற்.3);.

   12. ேதன்; honey.
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தா க் னம்

 
 தா க் னம் tātukkiṉam, ெப. (n.)

    ளித்தக் கஞ் ; sour gruel (சா.அக.);.

     [தா  + இனம் → தா க் னம்.]

தா க் ைற

தா க் ைற  tātukkuṟaivu, ெப. (n.)

   1. தா ச ்சத் க் ைற ; scantiness of seminal secretion - coligospermia.

   2. ஆண்ைம ன்ைம; loss of vital power.

   3.  ந் ற ன்ைம; absence of semen (சா.அக.);.

     [தா  +  ைற .]

தா கட்

 
 தா கட்  tātugaṭṭu, ெப. (n.)

   ேபய்ப் ரக்் ; wild bitter gourd (சா.அக.);.

தா கட் -தல்

தா கட் -தல் dādugaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. ெவண்ணீரடக் தல்; to control and prevent seminal discharge.

   2. ெவண்ணீர ்( ந் ); கட் யாதல்; to thick of semen.

     [தா  + கட் -,]

தா கதம்

 
 தா கதம் dādugadam, ெப. (n.)

   தா கதகரம்; constitutional fever or fever which is influenced or connected with the dhatus of the body or fever due to 
the vitiation on any one of the dhatus of the body (சா.அக.);.

தா கந்தம்

 
 தா கந்தம் tātugandam, ெப. (n.)

   கந்தகம் (சங்.அக.);; sulphur.

தா கம்

 
 தா கம் tātugam, ெப. (n.)

   மஞ்சடக்டம் ; yellow cadambam.

தா க த்தல்

 
 தா க த்தல் tātugalittal, ெப. (n.)

தா க தம் பாரக்்க;see tadu-kalidam.

தா க தம்

 
 தா க தம் dādugalidam, ெப. (n.)

   ெவண்ணீரிழப்  (யாழ்.அக.);; involuntary seminal discharge.

     [தா  + க தம்.]

தா கைளேயான்

 
 தா கைளேயான் tātugaḷaiyōṉ, ெப. (n.)

   ெவள்ைளக் கல்; one of the gems-Topaz (சா.அக.);.

1301

www.valluvarvallalarvattam.com 18737 of 19068.



தா கன்

 
 தா கன் tātugaṉ, ெப. (n.)

   மாைழகைள அ ப்பவன்; that which destroys metals as sulphur (சா.அக.);.

தா கா சம்

தா கா சம் tātukācīcam, ெப. (n.)

   1. இ ம் த் ; red sulphate of iron.

   2. அன்ன ேப ; green vitriol (சா.அக.);.

     [தா  + கா சம்.]

தா

 
 தா  tātugi, ெப. (n.)

   ெசங்கல்; brick (சா.அக.);.

தா ெக -தல்

தா ெக -தல் dādugeḍudal,    18 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெவண்ணீர ்( ந்  ணாதல்);; to loss of semen.

     [தா  + ெக -,]

காணடா ந் ெகட்டால் ம ச னல்ல காரிைகயார ்தங்க க் ப் சனல்ல ணடா ேதகேமா 
ெகட் ப் ேபாச்  ெவ ம் வாைய ெமல்லாேத ன்னா ராைச ணடா ெவன்றா ம் ணப் ேபாேமா 

த் னால் ன்  வைகத் ையப் ேபாக்  (அ.க. .);.

தா ெகந்தம்

 
 தா ெகந்தம் tātugendam, ெப. (n.)

   ெகந்தகமண்; sulphur ore (சா.அக.);.

தா ேகாதனம்

 
 தா ேகாதனம் tātuātaṉam, ெப. (n.)

   ஈயம்; lead (சா.அக.);.

     [தா  + ேகாதனம்.]

தா சச்யம்

தா சச்யம் tātuccayam, ெப. (n.)

   1. எ ம் க் ; consumption.

   2.  க் ற்றச ் ைத  ( ரிேதாஷ னம்);; waste of the humours (சா.அக.);.

     [தா  + சயம்.]

தா சச்யகாசம்

 
 தா சச்யகாசம் tātuccayakācam, ெப. (n.)

   எ ம்பரிப் டன் ய இ மல்; consumptive cough (சா.அக.);.

     [தா  + சாயம்.]

தா சம்பவம்

 
 தா சம்பவம் tātusambavam, ெப. (n.)

தா ேசாதனம் பாரக்்க;see tadu-sodanam (சா.அக.);.

     [தா  + சம்பவம்.]

தா சா யம்

தா சா யம் tātucāmiyam, ெப. (n.)

    க் ற்றச ்சமநிைல; equilibrium of the three humours wind, bile and phlegm - if the body as they should be in the 
proportion of 4:2:1 (சா.அக.);.

     [தா  + சா யம்.]
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தா சாரம்

 
 தா சாரம் tātucāram, ெப. (n.)

   மாைழச ்சத் ; quintessence of a mineral (சா.அக.);.

     [தா  + சாரம்.]

தா வநீர்

 
 தா வநீர ்tātucīvanīr, ெப. (n.)

   ேதன், ெநய், ெவண்காரம் ன்ைற ம் சம அள  அைரத்த கலைவ; a paste made of honey, ghee and borax 
in equal parts (சா.அக.);.

     [தா  +  வநீர.்]

இ  பற்பங்கைள ஆய்  ெசய்யப் பயன்ப ம்.

தா சலன்

 
 தா சலன் tātucūcalaṉ, ெப. (n.)

   மாைழ ன் ணநலன்கள் அ ந்தவன், ேதரந்்தவன்; one skilled in metals - Metallurgists (சா.அக.);.

     [தா  +  சலன்.]

தா ரணம்

 
 தா ரணம் tātucūraṇam, ெப. (n.)

   மாைழப் ெபா ; mineral powder (சா.அக.);.

     [தா  +  ரணம்.]

தா ேசகரம்

தா ேசகரம்1 tātucēkaram, ெப. (n.)

    ரி  (யாழ்.அக.);; blue vitriol.

     [தா  + ேசகரம்.]

 தா ேசகரம்2 tātucēkaram, ெப. (n.)

   அன்னக் க சல்; green vitriol, chief a minerals (சா.அக.);.

     [தா  + ேசகரம்.]

தா ைட

தா ைட  tātuḍaivu, ெப. (n.)

   1. ெவண்ணீர ்( ந் ); இழப்  (இ.வ.);; involuntary seminal discharge.

   2. ெவண்ணீர ்நீரத்் ப்ேபாைக (இ.வ.);; wateriness of semen.

தா த்தைழப்

 
 தா த்தைழப்  tātuttaḻaippu, ெப. (n.)

   ெவண்ணீராக்கம் ( ந்தாக்கம்);; increased secretion of semen (சா.அக.);.

     [தா  + தைழப் -,]

தா த் ராவகம்

 
 தா த் ராவகம் tātuttirāvagam, ெப. (n.)

   மாைழகைளக் கைரக் ம் ம ந்  நீர;் acid dissolving metals (சா.அக.);.

     [தா  + Skt.  ராவகம்.]
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தா நட்டம்

 
 தா நட்டம் tātunaṭṭam, ெப. (n.)

   ெவண்ணீரச் ்( ந் );  ைத  ( ன்.);; involuntary seminal discharge.

     [தா  + நட்டம்.]

தா நைட

 
 தா நைட tātunaḍai, ெப. (n.)

   நா  நைட; beating of the pulse – Pulsation (சா.அக.);.

     [தா  + நைட.]

தா நிட்பன்னம்
தா நிட்பன்னம் tātuniṭpaṉṉam, ெப. (n.)

    ைனய யாகத் ேதான் ய  ( . . 7, உைர);; that which is derived from a verbal root.

தா ப்ெபா ள்

தா ப்ெபா ள்1 tātupporuḷ, ெப. (n.)

   பவழம்,  த் , வ ரம் த ய இயற்ைகப் ெபா ள்கள்; the natural products such as coral, pearl, diamond, 
etc., (சா.அக.);.

     [தா  + ெபா ள்.]

 தா ப்ெபா ள்2 tātupporuḷ, ெப. (n.)

    த்த ம த் வத் ல் பயன்ப த் ம் ப க்காரம், உப்  ேபான்ற ெபா ள்கள்; minerals used in siddha 
medicine.

     [தா  + ெபா ள்.]

தா ப்ெபா ள் 
ல்

தா ப்ெபா ள் ல் tātupporuḷnūl, ெப. (n.)

   1. ேவ யல் ல்; alchemical science book.

   2. இயற் யல் ல்; physics book (சா.அக.);.

     [தா  + ெபா ள் +  ல்.]

தா பந் னி

 
 தா பந் னி tātubandiṉi, ெப. (n.)

   நா ங் ; an unknown aphrodisiac plants (சா.அக.);.

     [தா  + பந் னி.]

இதைன ெபா ற்  ந் ப் ங்கத் ம்மல் உண்டா ம் என் , சாஅக ம்.

தா பம்

தா பம் tātubam, ெப. (n.)

   1. உடம் ன் 7 வைக தா க்களில் ஒன்றா ய அன்னசச்ா ; one of the seven dhatus of the body-chyle.

   2.  தன்ைமசச்ா ; elementary juice (சா.அக.);.

     [தா  → தா பம்.]

தா பரட்ீைச

தா பரீடை்ச tātubarīṭcai, ெப. (n.)

   ேநாய மா  நா  பாரக்்ைக; examining the pulse for diagnosing a disease.

     "தா  பரீடை்சவ  காலேதசதெ்தா  சரீரலடச்ண மறந் " (அறப். சத. 51);.

     [தா  + Skt. பரீடை்ச.]
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தா பரட்ீைச ல்

 
 தா பரீடை்ச ல் tātubarīṭcainūl, ெப. (n.)

    ள்ள தா ப் ெபா டக்ைளப் பற் ச ்ெசால் ம் ல்; the science which treats of minerals – 
Mineralogy (சா.அக.);.

     [தா  + பரீடை்ச +  ல்.]

தா பலக் ைற

 
 தா பலக் ைற  tātubalakkuṟaivu, ெப. (n.)

   இைண ைழச் ற் ரிய றன் ைறைக; want of virile power sufficient for sexual inter course.

     [தா பலம் +  ைற .]

தா பலம்

 
 தா பலம் tātubalam, ெப. (n.)

    ைள ண்ணாம் ; chalk, a mineral lime stone (சா.அக.);.

     [தா  + பலம்.]

தா பல னம்

 
 தா பல னம் tātubalavīṉam, ெப. (n.)

   ெவண்ணீர ்உ ர  ைறைக (இ.வ.);; loss of virility.

     [தா  + பல னம்.]

தா பற்பம்

 
 தா பற்பம் tātubaṟbam, ெப. (n.)

   ெபான், ெவள்ளி, ெசம்  த ய மாைழகைளப் ட டெ்ட த்த ெவள்ைளத் ள்; white powder derived by 
calcination of metals as gold, silver, copper, etc., (சா.அக.);.

     [தா  + பற்பம்.]

தா பாகம்

 
 தா பாகம் tātupākam, ெப. (n.)

    க்கம் யாைம, மாரைடப் , உடம் வ , மலக்கட்  த ய ய ணங்கள்; morbid symptoms as 
sleeplessness, constipation, breast pang, bodily pain etc., liquefaction of tissue, retrogressive tissue (சா.அக.);.

     [தா  + பாகம்.]

தா பார்-த்தல்

தா பார-்த்தல் tātupārttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நா  பாரத்்தல்; to feel the pulse (ெச.அக.);

     [தா  + பார-்,]

தா ரா

 
 தா ரா  tātubirātu, ெப. (n.)

   அ ; sign, indication (ெச.அக.);.

     [தா  +  ரா .]
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தா ட் சரக்

 
 தா ட் சரக்  tātubuṭṭisarakku, ெப. (n.)

   ெவள்ைளக் கற்கண் , சா க்காய்,  ராம் , சா பத் ரி, வால் ள , அ னி, நீர் ள்ளி ைர, 
ேபரீசச்ம் பழம், சாலாம் ன், க வாப்படை்ட, ெவங்காய ைத, ெசம் ள்ளங்  ைத, ேபரரத்ைத 

த யன; white sugar candy, nut meg, cloves, mace, cubels, opium seeds of llygrophila spinosa, dry dates, resin of 
Indian dammer cinnamon bark, onion seeds, etc. are all aphrodisiac. (சா.அக.);

     [தா  +  ட்  + சரக் .]

தா ட் ரணம்

 
 தா ட் ரணம் tātubuṭṭicūraṇam, ெப. (n.)

   நிலப் பனங் ழங்  ேவண் ய அள  ெகாண் , ேமல்ேதால்  இ த் , வத் ர காயம் ெசய் , 
சமஎைட ச க்கைர ேசரத்் , நா ம் ரிக ப் ரமாணம் ெகாள்ள, ெசா  ரங்  ேபா ம். தா  

ந்  ெவண்ணீர ்ஊ ம்; this powder is aphrodisiac contains root of ground palm-Cureuligo orchioides and sugar, it 
cures itch (சா.அக.);.

     [தா  +  ட்  +  ரணம்.]

 Skt. pusti. த.  ட்

தா ட் ம ந்

தா ட் ம ந்  tātubuṭṭimarundu, ெப. (n.)

   1. ெவண்ணீர ்( ந் ); ஊ வதற்காகக் ெகா க் ம் ம ந் ; medicine for increasing the secretion of semen in 
the system.

   2.  ணரச்் ல் ஆைசைய உண்டாக் ம் ம ந் ; a proprietary aphrodisiac remedy for promoting the sexual 
instinct - Virisanol (சா.அக.);.

     [தா  +  ட்  + ம ந் .]

 Skt. pusti → த.  ட்

தா ட்

 
 தா ட்  tātubuṭṭimūli, ெப. (n.)

   அ க் ராக் ழங் , நிலப்பனங் ழங்   சரக்்கைரக் ழங் , ெவள்ைள ெவங்காயம் 
த யன; root of withiaina somnifere, root of curculig orchioides, tuber of merma arc nario and white onion are all 

aphrodisiac (சா.அக.);.

     [தா  +  ட்  +  . ஆண்ைமக் ைறபா ைடயவரக்்  இயற்ைக த ம் ம ந் .]

     [P]

தா ட் இள ய
ம்

 
 தா ட் இள யம் tātubuṭṭiiḷagiyam, ெப. (n.)

   ெவண்ணீைர ( ந்ைத);  கச ்ெசய் ம் கலைவ; aphrodisiac in action (சா.அக.);.

     [தா  +  ட்  + இள யம்.]

தா ட் கம்

 
 தா ட் கம் tātubuṭbigam, ெப. (n.)

   தாத ப் ; flower of downy grislea. so called from its red flowers. Grislea tomentosa alias wood fordin floribunda (flower 
of); (சா.அக.);.

     [தா  +  ட் கம்.]
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தா ண்

 
 தா ண் tātubuṇ, ெப. (n.)

   ெவண்ணீர ் ழா ல் ஏற்ப ம் ண்; ulceration of spermatic vessels (சா.அக.);.

     [தா  +  ண்.]

தா ேபசல்

 
 தா ேபசல் tātupēcal, ெப. (n.)

   நா  த்தல்; beating of the pulse - pulsation (சா.அக.);.

     [தா  + ேபசல்.]

தா மரணம்

தா மரணம் tātumaraṇam, ெப. (n.)

   1. மாைழக்கட் ; consolidation of metals.

   2. ஓர ்ம ந் ; name of a medicine (சா.அக.);.

     [தா  + மரணம்.]

தா மலம்

தா மலம் tātumalam, ெப. (n.)

   உடம் னின்  க ம் மலம்,  யரை்வ, ேகாைழ த யன; impure excretion from the body such as fecies, 
sweat, phlegm, etc.

   2. Fulio, lead as the most impure of metals (சா.அக.);.

     [தா  + மலம்.]

தா மற்

 
 தா மற்  tātumaṟṟu, ெப. (n.)

   சரக்்கைர ேவம் ; sweet margosa (சா.அக.);.

     [தா  + மற் .]

தா மா கம்

 
 தா மா கம் tātumācigam, ெப. (n.)

   கந்தகம் ேசரந்்த ஒ  வைக இ ம்  மண்; sulphur of iron (சா.அக.);.

     [தா  + மா கம்.]

தா மாதைள

 
 தா மாதைள tātumātaḷai, ெப. (n.)

தா  மா ைள ( .அ.); பாரக்்க;see tadu-madulai.

     [தா  + மா ைள → மாதைள → தா மாதைள.]

தா மா ைள

தா மா ைள1 tātumātuḷai, ெப. (n.)

   1.   மா ைள; pomegranate bearing only flowers but no fruit.

   2. இனிப் க் ெகா மா ைள; sweet pomegranate (சா.அக.);.

     [தா  + மா ைள.]

தா மாரிணி

 
 தா மாரிணி tātumāriṇi, ெப. (n.)

   ெவங்காரம் (சங்.அக.);; borax.
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தா மாரின்

தா மாரின் tātumāriṉ, ெப. (n.)

   1. மாைழகைளக் கைரத்தல்; dissolving metals.

   2. கந்தகம்; sulphur (சா.அக.);.

     [தா  + மார ்+ இன்.]

தா மான்

தா மான் tātumāṉ, ெப. (n.)

   உச் கைள ம் 44 ேமனிைலக் கட் கைள  ைடய ேகா ல் ( க் ரநீ . 230);; temple with 344 towers 
and 44 storey's (ெச.அக.);.

 தா மான் tātumāṉ, ெப. (n.)

   344 ( கரங்கைள);  க கைள ம் 44 ேமனிைலக் கட் கைள ைடய ேகா ல் ( க் ரநீ  
230);; temple with 344 towers and 44 storeys.

     [Skt. {} → த. தா மான்.]

தா ரிதம்

 
 தா ரிதம் dādumuridam, ெப. (n.)

   ெகா  எ சை்ச; lemon creeper - Citrus medica limonum (சா.அக.);.

     [தா  +  ரிதம்.]

தா ைற

 
 தா ைற tātumuṟai, ெப. (n.)

   உடம் னில் நா க் ரிய இடங்களான ைக, மார் ,  த ய பத்  இடங்களில் ஆய்  ெசய் ம் 
ைறைம; the method of examining the centres of pulsation as detailed in the following stanza.

     'தா ைற ேகள்' -  லர ்(சா.அக.);.

     [தா  +  ைற.]

தா ல வன்

தா ல வன் tātumūlacīvaṉ, ெப. (n.)

   1.  ேவார ்நிைனத்த  தற்  எ த்த வைக இயற்ைகப் ெபா ள்கள் ( ன்.);; three divisions 
of nature, comprising minerals, vegetables and animals on which a soothsayer bases his divination.

   2.  ச ்ெசால் வதற்காக ேமழம் தலாக உள்ள ஒைரகைள ைறேய ரிக்ைக ( டா. உள். 311);; a 
division of the zodiacal signs.

தா ெம -தல்

தா ெம -தல் dādumelidal,    2 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தா ெம ; emaciation (சா.அக.);.

     [தா  + ெம -,]

தா ராகம்

தா ராகம் tāturākam, ெப. (n.)

   கா க்கல் (கம்பரா. வைரக்காட். 44);; red ochre.

 தா ராகம் tāturākam, ெப. (n.)

   கா க்கல் (கம்பரா. வைரக்காட்.44);; red ochre.

தா ராசகம்

 
 தா ராசகம் tāturācagam, ெப. (n.)

   ெவண்ணீர ்( ந் ); (யாழ்.அக.);; semen.

தா ேநாய்

 
 தா ேநாய் tātunōy, ெப. (n.)

   ெவண்ணீரச் ்( ந் );  ைத  ( ன்.);; scantly flow or morbid state of the semen.
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தா ேராகம்

 
 தா ேராகம் tāturōkam, ெப. (n.)

   ெவண்ணீர ்( ந் );ப் பற் ய ேநாய், ெவள்ைள, ெவடை்ட த யன; diseases relating to semen such as 
spermatorrhoca - Gonorhoca etc., (சா.அக.);.

     [தா  + Skt. ேராகம்.]

தா வத் ைன

 
 தா வத் ைன tātuvattiṉai, ெப. (n.)

   தாமைரக் ழங் ; lotus root (சா.அக.);.

     [தா  + வத் ைன.]

தா வர்க்கம்

 
 தா வரக்்கம் tātuvarkkam, ெப. (n.)

   தா  வைக; mineral kingdom (சா.அக.);.

     [தா  + Skt. வரக்்கம்.]

தா வர்த்தகம்

 
 தா வரத்்தகம் tātuvarttagam, ெப. (n.)

   மலம் த ய க ப் ெபா ள்கைள ப் ப த் தல்; promoting the animal secretions (சா.அக.);.

     [தா  + Skt. வரத்்தகம்.]

தா வர்த்தனி

 
 தா வரத்்தனி tātuvarttaṉi, ெப. (n.)

   ேமள க த்தாக்க ெளான்  (சங்.சந்.);; a primary rāga.

     [தா  + Skt. வரத்் னி.]

தா வ க்க ல்

 
 தா வ க்க ல் tātuvarukkanūl, ெப. (n.)

   மாைழகைளப் பற் க் ம் ல்; a treatise on mineralogy (ெச.அக.);.

     [தா  + வ க்கம் +  ல்.]

தா வல்லபம்

 
 தா வல்லபம் tātuvallabam, ெப. (n.)

தாத மாரிணி (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see tadu-marini.

     [தா  + வல்லபம்.]

தா வ -த்தல்

 
 தா வ -த்தல் tātuvaluttal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெவண்ணீரில் ( ந் ); உ ர  தல்; to thicken or strengthen semen (சா.அக.);.

     [தா  + வ -,]
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தா வ தைல

 
 தா வ தைல dāduvaḻudalai, ெப. (n.)

   வ தைல; brinjal plant (சா.அக.);.

     [தா  + வ தைல.]

தா வ த் -தல்

தா வ த் -தல் dāduvaḻuddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நா  ஒ ங் தல்; to sink of the pulse (சா.அக.);.

     [தா  + வ த் -,]

தா வாதம்

தா வாதம்1 tātuvātam, ெப. (n.)

   1. அ பத்  நா  கைல ள் நா யல் ப ைக; knowledge of the pulse, one of arupattu-nalu-kalai.

   2. மாைழசே்சாதைன ( ன்.);; mineralogy.

     [தா  + வாதம்.]

 தா வாதம்2 tātuvātam, ெப. (n.)

தாத் வாதம் ( ன்.); பாரக்்க;see tattiru-vadam.

 தா வாதம்3 tātuvātam, ெப. (n.)

   நா அ ; knowledge of the pulse (சா.அக.);.

     [தா  + வாதம்.]

தா வா

 
 தா வா  tātuvāti, ெப. (n.)

   மாைழகைளச ்ஆய்ந்  அ பவன் ( ன்.);; assayer of metals.

     [தா  + வா .]

தா வாரினி

 
 தா வாரினி tātuvāriṉi, ெப. (n.)

   ேசவகனார ் ழங்  அல்ல  காரத்் ைகக் ழங் ; plough root (சா.அக.);.

     [தா  + வாரினி.]

தா கற்பம்

தா கற்பம் tātuvigaṟpam, ெப. (n.)

   ஒேர தா ப் ெபா ள் 2, 3 ேபான்ற பல தன்ைமகேளா  அைமந்ததாய்க் காணப்படல்; the fact of certain 
elements existing in two or more conditions with different physical properties as carbon existing in the form of coal, charcoal, 
plumbago, diamond, etc., (சா.அக.);.

     [தா  +  கற்பம்.]

தா டம்

 
 தா டம் tātuviḍam, ெப. (n.)

   ெசய்நஞ்  அதாவ  தாம் ரம்,  த்தைள,  ரம் த யைவகளின் நஞ் ; mineral poison as of copper, lead, 
corrosive sublimate etc., (சா.அக.);.

     [தா  +  டம்.]

 Skt. visam → த.  டம்
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தா டமம்

 
 தா டமம் tātuviḍamam, ெப. (n.)

   தா ன் ேகாளா ; disarrangement or disturbance of the equilibrium of humours in the body (சா.அக.);.

     [தா  +  டமம்.]

 Skt. visamam → த.  டமம்

தா ரசம்

தா ரசம் tātuvirasam, ெப. (n.)

   1.  ; blood.

   2. ெவண்ணீர ்( ந் );; semen.

   3. மாைழகளின் சத் ; metallic essence (சா.அக.);.

ம வ. மாைழசச்ா

     [தா  + Skt. ரசம்.]

தா த்

 
 தா த்  tātuvirutti, ெப. (n.)

   தா ைள ; increase of secretion of semen (சா.அக.);.

     [தா  + Skt.  த் .]

தா த்

 
 தா த்  tātuviruttimūli, ெப. (n.)

   உடம் ல் ெவண்ணீைர ( ந் ைவ); அ கப்ப த் ம் ம ந்  ைககள்; herbs and other substances 
capable of increasing semen in the body (சா.அக.);.

     [தா  +  த்  +  .]

வப்  ள்ளங் ,  ள்ளங் க் ழங் , ெவங்காயம், ேபரீசச்ங்காய், வா ைமப் ப ப் , சாலா ரி, 
தண்ணீர் ட்டான் ழங் , கசகசா, ெவள்ளாட் ப்பால், ப ம்பால், ெநய் இைவகளால் அணியமாவ  
என் , சாஅக ம்.

தா த் னி

 
 தா த் னி tātuviruttiṉi, ெப. (n.)

 aphrodisiac (சா.அக.);.

     [தா  +  த் னி.]

தா தல்

தா தல் dāduviḻudal, ெப. (n.)

   1. நா  ெயா ங் ைக; sinking of the pulse.

   2. மன வ ைம ன் ைக; being discouraged (ெச.அக.);.

     [தா  +  தல்.]

தா ளக்கம்

 
 தா ளக்கம் tātuviḷakkam, ெப. (n.)

   நா  நைடையப் பற்  ளக்கமாகச ்ெசால் ம் ல்; the book that treats about pulse (சா.அக.);.

     [தா  +  ளக்கம்.]
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தா ைள

 
 தா ைள  tātuviḷaivu, ெப. (n.)

   ெவண்ணீர ்( ந் ); அ கரிக்ைக; increasing of semen (சா.அக.);.

     [தா  +  ைள .]

தா ன்உபதா

 
 தா ன்உபதா  tātuviṉubatātu, ெப. (n.)

   ஏ  வைகத் தா க்க க் ப் ப லாக பயன்ப த் ம் ெபா ள்கள்; things used instead of seven variety of 
tadukkal.

அைவ ெபான் க்  -  வரண்மாட் கம், ெவள்ளிக் த் தாரமாட் கம், தாம் ரத் ற் த் த்தம், 
வங்கத் ற்  கங்ேகாஷ்டம், ஜாதசம் கற்கபரிநாகம் -  ந் ரம், மாைழ -  ட்டக்கல்) என் , சாஅக 

ம்.

தா ைவரி

தா ைவரி tātuvairi, ெப. (n.)

   1. கந்தகம்; sulphur.

   2. க க்காய்; gal-nut.

   3. ஏலம்; cardamom (ெச.அக.);.

தாெத

தாெத  tāteru, ெப. (n.)

தாெத மன்றம் பாரக்்க;see taderu-manram.

     "தாெத  ம ன் ராங்கண்" (அகநா. 105);.

தாெத மன்றம்

தாெத மன்றம் tāterumaṉṟam, ெப. (n.)

   இைடயர ் ரைவ த யன நிகழ்த் தற் டமான ம், ஆ னம் ழ்ந்த மான மரத்  அ ள்ள 
ெபா டம்; shady space at the foot of a tree used for dance, etc., by cowherds, as a place scattered with cow-dung.

     "தாெத மன்றத ்தயரவ்ர ்த உ" (க த். 103, 61);.

     [தாெத  + மன்றம்.]

தாெத த்
தாெத த்  tāteḻuttu, ெப. (n.)

   எ த் வைக (யாப். .536);;     [தா  + எ த் .]

தாைத

தாைத1 tātai, ெப. (n.)

   நான் கன்; Brahman.

     "வல்ேல ேய ய தாைத" (கந்த .  ரமயாக. 6);.

 தாைத2 tātai, ெப. (n.)

   1. தந்ைத ( ங்.);; father.

     "நல்ேவலன் றாைத" ( வாச. 9:3);.

   2. பாட்டன் (ச .);; grand-father.

     [தாதா → தாைத.]

 தாைத3 tātai, ெப. (n.)

   ேபய்க்ெகாம்மட் ; colocynths.
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தாைததன்றாைத

 
 தாைததன்றாைத dādaidaṉṟādai, ெப. (n.)

   பாட்டன் ( ங்.);; grand-father.

     [தா  + தன்தாைத.]

தாைததாைத

 
 தாைததாைத tātaitātai, ெப. (n.)

   தாைத தன்றாைத ( ங்.);;   பாட்டன் (ச .);; grandfather.

     [தாைததன்றாைத → தாைததாைத.]

தாேதாட்டம்

 
 தாேதாட்டம் tātōṭṭam, ெப. (n.)

   நா ேயாட்டம்; pulsation (சா.அக.);

     [தா  + ஓட்டம்.]

தாேதா -தல்

தாேதா -தல் dādōṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நா நடத்தல்; to beat of the pulse-pulsating (சா.அக.);

     [தா  + ஓ -,]

தாந்தகாரி

 
 தாந்தகாரி tāndakāri, ெப. (n.)

   காற்றடக் ; wind killer (சா.அக.);.

தாந்தன்

தாந்தன் tāndaṉ, ெப. (n.)

   ஐம்ெபா கைள ம் ெவன்றவன்; one who has subdued his senses.

     "தாந்த ைற ெள ந் தண்ெபா ைந ன் வடபால்" (மாறனலங். 125, உைர, 213);.

     [தாம் + தன் = தாந்தன்.  தற்கண் தன்ைனக் கட் ப்ப த் ைக.]

தாந்தனம்

 
 தாந்தனம் tāndaṉam, ெப. (n.)

   காற்  (யாழ்.அக.);; wind.

தாந்தாெமனல்

தாந்தாெமனல் tāndāmeṉal, ெப. (n.)

   மத்தளம க் ம் ஒ க் ப் ; onom. expr. of drumming sound.

     "தாந்தாெமன் ரங் ந் தண் ைமக ம்" ( வக. 292);.

     [தாம் + தாம் + எனல்.]

தாந்

தாந்  tāndi, ெப. (n.)

   மனவடக்கம்; self restraint.

     "தைழத்த நற்சாந்  தாந் ேய ெப க் ம்" (ேவதாரணி. ேமன்ைமச.் 2);.

     [தம் → தாம் +   → தாந் .]

தாந் மம்

 
 தாந் மம் tāndimam, ெப. (n.)

   ஐம் லன் அ ப் ; destroyed his senses (சா.அக.);.

     [தம் → தாம் +   → தாந்  → தாந் மம். ஆதன் இைற டன் ஒன் தற் த் தைடயாக ள்ள தம , 
ஐம் லன் உணர் கைள அ க்ைக.]
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தாந் ரம்

தாந் ரம் tāndiram, ெப. (n.)

   1. ஆகமம் ெதாடரப்ான ; that which pertains to the tantras.

     "தாந் ர ெயன் றாட் ந் தண் னல்" ( காளத்.  . கண்ணப்ப. 110);.

   2. தந் ரம்; cunning, artfulness.

     [தன் +  றம் → தந் ரம் → தாந் ரம்.]

தாந் ரி

 
 தாந் ரி tāndiri, ெப. (n.)

தாத் ரி பாரக்்க;see tattiri (சா.அக.);.

     [தந் ரி → தாந் ரி.]

தாந் ரிகசன்னி

 
 தாந் ரிகசன்னி tāndirigasaṉṉi, ெப. (n.)

    ழந்ைதக்  ஏற்ப ம் ஒ  வைக ேநாய்; a disease occur to a child.

     [தாந் ரிகம் + சன்னி.]

இந் ேநாயால் ழந்ைத பால் க்கா . காய்சச்ல் கண் , தைல ற்  மயக்க ம் என்  சாஅக 
ம்.

தாந் ரிக ரம்

 
 தாந் ரிக ரம் tāndirigasuram, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ரம்; a kind of fever.

     [தாந் ரிகம் +  ரம்.]

இச ் ரத்தால் உடல்வ , வ ைம ைற , நா ைற  அல்ல  நா  ைர , உளறல் ேபான்றைவக் 
காணப்ப ம் என் , சாஅக.  ம்.

தாந் ரிகம்

தாந் ரிகம்1 tāndirigam, ெப. (n.)

   1. தாந் ரிக சன்னி பாரக்்க;see tandiriga-sanni.

   2. உடல் காய்ந் , வாய் உள , வாந் , நீரே்வடை்க கண் , உண்ணாக்  வறண் , வ  க ந் , 25 
நாளில் ேதான் ம், ஒ  வைகக் ளிர ்ேநாய்; a kind of typhus fever characterised by rise of temperature, raving or 
talking irrationally, vomiting thirst, parchedness, at the root of the tongue, purging and other prominent symptoms the 
incubation period is twenty five days.

   3. தாந் ரிக ல்; the doctrines of tantric science written by grantham. i.e., Sanskrit of Dravidian characters.

   4. ம த் வ ல்; a medical science.

     [தந் ரி → தாந் ரி → தாந் ரிகம்.]

தாந் ரிகன்

 
 தாந் ரிகன் tāndirigaṉ, ெப. (n.)

   ஆகம ல் வல்ேலான்; one versed in the Tantra works.

     [தந் ரம் → தாந் ரம் → தாந் ரி → தாந் ரிகன்.]

தாந் ெமனல்

தாந் ெமனல் tāndīmeṉal, ெப. (n.)

   1. இைச ெயா க் ப் ; onom. expr. of music sound.

     "தாஅந் ெமனத் தண்ணிைச ரல" (ெப ங். வத்தவ. 3, 75);.

   2. கண்டப  ெசல டற் ப் ; expr. of extravagance.

     [தாம் +  ம் + எனல்.]
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தாந் நாகம்

 
 தாந் நாகம் tāndunākam, ெப. (n.)

    றா; shark (சா.அக.);.

     [தாந்  + நாகம்.]

தாந் கன்

 
 தாந் கன் tānduvīkaṉ, ெப. (n.)

   ைதயற்காரன் (நிகண் );; tailor.

     [தாந் வகன் → தாந் கன்.]

தாந்ேதாெமனல்

தாந்ேதாெமனல் tāndōmeṉal, ெப. (n.)

   1. இைசெயா க் ப் ; onom. expr. of music sound (ெச.அக.);.

     [தாம் + ேதாம் + எனல்.]

தாநம்

 
 தாநம் tānam, ெப. (n.)

   யாைனசெ்ச க் ; periodic heat of animals or rut especially of an elephant (சா.அக.);.

தாநகம்

 
 தாநகம் tānagam, ெப. (n.)

   ெகாத்தமல் ; coriander (சா.அக.);

தாநாகம்

 
 தாநாகம் tānākam, ெப. (n.)

தாநகம் பாரக்்க;see tanagam (சா.அக.);.

தாைந

தாைந tānai, ெப. (n.)

   1. ஆைட; dress.

     " ஞ் யழ ங் ெகா ந்தாைநக் ேகாட்டழ ம்" (நால . கல் . க.);

   2. பைடக்கலன்; weapons.

   3. காலாட்பைட; infantry.

     "அல தாைந ெதாடரத்ரேவட்டஞ் ெசய்" (அரிசச். ேவட்டக);

   4. பைட; army.

     [தாைன → தாைந.]

தாைநமாைல

 
 தாைநமாைல tānaimālai, ெப. (n.)

   அகவல் ஒைச ற் றழா , உயரந்்த அரசரக்் ரிய ஆ ரியப்பாவால்,  ன்னெர த் ச ்ெசல் ங் 
ெதா ப்பைடையச ்ெசால் ம், ஓர ்இலக் யம்; a kind of literature.

     "ஆசற ணரந்்த வாசர ்பாவாற் ப் பைடையச ்ெசால்வ தாைந மாைலயா ம்" (இலக்கண 
ளக்கம்); (த .ெசா.அக.);

     [தாைந + மாைல.]

தாப்ப யரி
தாப்ப யரி  tāppaḍiyarisi, ெப. (n.)

   வரி வைக (S.I.I. i, 91);; an ancient tax. [தாள் + ப  + அரி .]
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தாப்பணிவார்

தாப்பணிவார ்tāppaṇivār, ெப. (n.)

   1. கலைணக் கசை்ச; saddle girth.

   2. கைச; scourge, whip (ெச.அக.);.

     [தாம்பணிவார ்→ தாப்பணிவார.்]

தாப்பாைன

தாப்பாைன1 tāppāṉai, ெப. (n.)

    தாகப் பட்ட யாைனையப் பழக்கப் பயன்ப த்தப் ப ம், பழ ய யாைன (இ.வ.);; a tame elephant 
engaged in breaking a newly caught elephant.

 தாப்பாைன2 tāppāṉai, ெப. (n.)

   நல்ல நாளில் தற் க ரக்ைள எ த்  ைவத்தற் ரிய ெபரியபாைன (இ.வ.);; a big pot used for preserving 
the first sheaves on an auspicious day.

     [தாய்ப்பாைண → தாப்பாைண.]

தாப் ைச

தாப் ைச tāppisai, ெப. (n.)

   ெசய் ளின் இைட ள்ள ெமா ,  ன் ம் ன் ஞ் ெசன்  ம் ெபா ள்ேகாள் (நன். 416);; a mode 
of constructing a word in the middle of a verse both with what precedes and what follows it, one of eight porul-kol.

     [தாம்  + இைச – தாம் ைச → தாப் ைச (வ.வ. 8);.]

தாப்

தாப்  tāppu, ெப. (n.)

   1.  த்தேநரம் (யாழ்ப்.);; expected moment, appointed time, wished-for occasion.

   2. ஏந்  (இ.வ.);; convenience.

ம. தாப் , க. தா ,  ட. ெதாப்

 U. tās

தாப் க்ெகாள் -
தல்

தாப் க்ெகாள் -தல் dāppukkoḷḷudal,    7 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நல்லசமயம் ேநாக் தல் (யாழ்ப்.);; to lurk and wait for to watch, as for an opportunity.

     [தாப்  + ெகாள்-,]

தாப்

தாப்  tāppuli, ெப. (n.)

   1. வ க்க ; tiger of great strength.

     "தாப் ெயாப்பத் தைலக் ெகாண்டான்" ( .ெவ. 2:10);.

   2. ஒ  வைகப் பைழய பா (ெசங்ேகான்றைரச ்ெசல );; an ancient metre.

     [தாப்  +  .]

தாபக்காய்சச்ல்

 
 தாபக்காய்சச்ல் tāpakkāyccal, ெப. (n.)

   உடல் ம் எரிசச்ல் கா ம் ஒ  வைகக் காய்சச்ல்; a kind of fever in which burning sensation is the 
prominent symptom (சா.அக.);.

     [த  → த ப்  = தாகம். த  + அம் – தபம் → தாபம் + காய்சச்ல். ஒ கா.

தகம் = எரி ,  , ெவப்பம். தகம் → தபம் → தாபம்.]

தாபக் னி

தாபக் னி tāpakkiṉi, ெப. (n.)

   1. காட் த் ; a great burning fire.

   2. நீர ்ேவடை்கைய உண்டாக் ம் ெவப்பம்; excess of heat in the system causing thirst.

   3. காமத் ன்பத் னா ண்டா ம் உடற்ெகா ப் ; bodily heat experienced from love passion (சா.அக.);.

     [தாகம் → தாபம் + Skt. அக் னி.]
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தாபகன்

 
 தாபகன் tāpagaṉ, ெப. (n.)

   நிைலநி த் யவன்; establisher, founder (ெச.அக.);.

தாபகரி

 
 தாபகரி tāpagari, ெப. (n.)

   ஒ  வைக இனிப்  ப ப் க் ழம் ; a kind of soup of pulse and grain fried with ghee and turmeric and afterwards 
boiled with salt and sugar (சா.அக.);.

தாபச் ரம்

 
 தாபச் ரம் tāpaccuram, ெப. (n.)

    கக் காய் ன்ற காய்சச்ல் ( வரட)்;; burning fever (ெச.அக.);.

     [தாபம் +  ரம்.]

தாபசத்த

 
 தாபசத்த  tāpasattaruvu, ெப. (n.)

தவக மரம் பாரக்்க;see tavasu-maram (சா.அக.);.

தாபசப் ரிைய

தாபசப் ரிைய tāpasappiriyai, ெப. (n.)

   1. ெகா  ந் ரிைக; vine grape.

   2. காட் மா; hermit's tree (சா.அக.);.

தாபசம்

தாபசம் tāpasam, ெப. (n.)

   1. மரவைக; a kind of tree.

   2. ெகாக் ;, stork (சா.அக.);.

தாபசன்

 
 தாபசன் tāpasaṉ, ெப. (n.)

    ற ; hermit, ascetic (ெச.அக.);.

     [தவ  → தவசன் → தாபசன்.]

தாபசாத

 
 தாபசாத  tāpacātaru, ெப. (n.)

   நாட்  வா ைம; country almond (சா.அக.);.

தாப

தாப 1 tāpasi, ெப. (n.)

தாபசன் பாரக்்க;see tabasan.

     [தப  → தாப .]

 தாப 2 tāpasi, ெப. (n.)

   ஆயா; entire leaved elm.

தாப ரம்

 
 தாப ரம் tāpasuram, ெப. (n.)

தாபச் ரம் (இ.வ.);. பாரக்்க;see tapa-c-curam.
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தாப ரமாத் ைர

தாப ரமாத் ைர tāpasuramāttirai, ெப. (n.)

    ய்ைமயாக்கப்பட்ட வாளம் ைட 8, சா ங்கம் ைட 5, அரிதாரம் ைட 3, ெவண்காரம் ைட 5, 
க ேரா ணி ைட 7, மேனா ைல, நா , வைகக்  ைட 1 இைவகைள எ சச்ம் பழசச்ா  

ட்டைரத் ,  ன் யள  ெசய்  உலரத்் ய மாத் ைர இஞ் ச ்சாற் ல் தரப்ப வ ; a fever pill 
containing vermilion, yellow arsenic sulphide, borax, red arsenic sulphide, aconite, black hellebore all round with the juice of 
lime fruit and made into pills of the size of jeweller's bead, one pill is given with ginger juice for remittent fever (சா.அக.);.

     [தாப ரம் + மாத் ைர = பலவைக அரிய ைக னாற் ெசய்யப்பட்ட இம் மாத் ைர, 
உடம் ண்டா ம் 64 வைகச ் ரங்கைள ம் ப்பாக, நசச்ம் ரமைனத்ைத ம் அகற் ம் என் , 
சா.அக.  ம்.]

தாபேசாபம்

தாபேசாபம் tāpacōpam, ெப. (n.)

    ன்பம்; extreme anguish, distress.

     "ஆ ேமா தாபேசாபம்" (தா . வம்பேகனன். 7);.

     [தாகம் → தாபம் + Skt. ேசாபம்.]

தாபத் ரயம்

தாபத் ரயம் tāpattirayam, ெப. (n.)

   1. காம ேவடை்க, ேகாபெவம்ைம, மன ேவகம் த யன ன்  வைக ெவம்ைமகள்; the three kinds of 
strong emotions or excitements divided according to their sources viz. sexual passion, anger and agitation of mind.

   2.  வைகத ் ன்பம்; the three kinds of afflictions from (சா.அக.);.

     [தாகம் → தாபம் + Skt.  ரயம்.]

தாபதக்ேகாலம்

தாபதக்ேகாலம் dāpadakālam, ெப. (n.)

   தவேவடம்; ascetic's guise.

     "தாபதக்ேகாலந் தாங் ன ெமன்ப " (மணிேம. 18:23);.

     [தவக்ேகாலம் → தபக்ேகாலம் → தாபதக்ேகாலம்.]

தாபதநிைல

தாபதநிைல dāpadanilai, ெப. (n.)

    றத் ைற (ெதால். ெபா ள். 79);; a theme describing the vows of austerity observed by a widowed woman.

     [தாபதம் + நிைல.]

தாபதப்பக்கம்

தாபதப்பக்கம் dāpadappakkam, ெப. (n.)

 theme describing the eight occupations of an ascetic, viz., nir-ãdal, nila-k-kidai-kõdal, tõl-uduttal, eri-y-oömbal, lir-agai-yamai, 
cadai-punaital, kāttil-unavu, kadavu-pūcai.

     "நா  வழக் ற்றாபதப் பக்க ம்" (ெதால். ெபா ள். 74);.

     [தாபதம் + பக்கம்.]

தாபதப்பள்ளி

தாபதப்பள்ளி dāpadappaḷḷi, ெப. (n.)

    ற கள் தங் டம்; residence of ascetic, hermit.

     "தண்டாரணியத் த் தாபதப்பள்ளி" ( வக. 337);.

     [தவம் → தபம் → தாபம். தாபதம் + பள்ளி.]

தாபதம்

தாபதம் dāpadam, ெப. (n.)

    னிவர ்வா டம் ( வா.);; abode of an ascetic hermitage.

     "தாபதமதன்கண் பண்ைடவான் பைக ரந்் " (ேச . ைந ச. 13);.

     [தாவதம் → தாபதம்.]

தாபதவாைக

 
 தாபதவாைக dāpadavākai, ெப. (n.)

 theme describing the holy life of an ascetic.

     [தாவதம் → தாபதம் + வாைக.]
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தாபதேவடம்

தாபதேவடம் dāpadavēṭam, ெப. (n.)

   தவக் ேகாலம்; appearance of an ascetic hermit.

     "ைதயேலார ்பங் னர ்தாபதேவடத்தர"் ( வாச. 17,9);.

     [தாபதம் + ேவடம்.]

தாபதன்

தாபதன் dāpadaṉ, ெப. (n.)

   1.  னிவன் ( ங்.);; ascetic, peson practising penance.

     "தாபதரக்ள் ைலெய த் த் ரி  தன்ேறா" (கம்பரா.  ரப்்பணைக. 101);.

   2. சமண னிவன் ( ங்.);; jain ascetic.

     [தாபதம் → தாபதன்.]

தாப

 
 தாப  dāpadi, ெப. (n.)

   ெசம் ; copper (சா.அக.);.

தாப ட்சம்

 
 தாப டச்ம் dāpadiviruṭcam, ெப. (n.)

   இங் ணம்; an unknown tree (சா.அக.);.

தாபந்தம்

 
 தாபந்தம் tāpandam, ெப. (n.)

    ன்பம் (இ.வ.);; distress, calamity.

தாபந் ரியம்

 
 தாபந் ரியம் tāpandiriyam, ெப. (n.)

   தாவந்தம் (இ.வ.);; gait up, distress, calamity.

தாபநமனி

தாபநமனி tāpanamaṉi, ெப. (n.)

   1. இைணத்தல்; pining.

   2. வ ந் தல்; grieving (சா.அக.);.

தாபபதம்

 
 தாபபதம் dābabadam, ெப. (n.)

   ெவப்ப அள ; the thermal condition of the degree of heat of the body temperature (சா.அக.);.
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தாபம்

தாபம்1 tāpam, ெப. (n.)

   1. ெவப்பம் ( டா.);; heat, burning.

   2. ஐந்  வைக ேபாரக்ளில் ஒன்றான த் ராதாரணம்; branding the shoulders with the marks of conch and 
discus of Visnu, one of panca-camskaram.

   3. தாகம்; thirst.

     "மாண்கணம் … தாபநீங்கா தைசந்தன" ( வாச. 3, 82);.

   4.  ன்பம் (உரி .);; sorrow, distress, anguish.

     "தாபஞ்ெசய் ற்றம்" (அ ட்பா. 1, ெநஞ்ச . 201);.

     [த  → த ப்  = தாகம். த  → தப் (இ.வ.); த  + த  + அம் → தபம் → தாபம். 'அம்' சாரிைய. 
ெவப்பத்தால் த க்ைக. ஒ கா. தகம் =  , ெவப்பம். தகம் → தபம் → தாபம்.]

 தாபம்2 tāpam, ெப. (n.)

   கா  ( ன்.);; jungle, forest.

 தாபம்3 tāpam, ெப. (n.)

   1. உடம் ன் ; bodily heat.

   2.  க்கெவரிசச்ல்; intense burning sensation as in an intoxicated person.

   3. காட் த் ; a great burning.

   4.  யர;் grief.

தாபமா -த்தல்

தாபமா -த்தல் tāpamāyiruttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெவப்பத் னால் ன்பப்ப தல்; to suffer pain from heat (சா.அக);.

     [தாகம் → தாபம் + ஆய் + இ -,]

தாபமாரி

 
 தாபமாரி tāpamāri, ெப. (n.)

தாபமா  (சங்.அக.); பாரக்்க;see täba-märi.

     [தாகமா  → தாபமாரி.]

தாபமாற்

தாபமாற்  tāpamāṟṟi, ெப. (n.)

   1. நீர ்ேவடை்கைய நீக் ம் ெபா ள்; any substance allaying thirst.

   2. உடம் ன் எரிசச்ைல யடக் ம் ம ந் ; any medicine or application tending to soothe the burning sensation of 
the body-emollient.

   3. உடம் னழற் ையப் ேபாக் ம் ம ந் ; any soothing or oily medicine or application allaying irritation of 
inflammed surface (சா.அக.);.

     [தாகம் + ஆற்  → தாபமாற் .]

தாபமா

 
 தாபமா  tāpamāṟi, ெப. (n.)

தான்  (மைல); பாரக்்க;see tanri.

தாபமானி

 
 தாபமானி tāpamāṉi, ெப. (n.)

   தட்பெவப்பங் களின் அள  காட் ங்க ; thermometer.
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தாபர ப்

தாபர ப்  tāparamuppu, ெப. (n.)

   1.  ந் ப் ; sindu salt.

   2. உப்  பாரக்்க;see uppu (சா.அக.);.

     [தாபரம் + உப் .]

தாபரவம்

 
 தாபரவம் tāparavam, ெப. (n.)

   க டன் ெகா , ெப ம ந் க் ெகா ; Indian birth wort.

தாபர யாபகம்

 
 தாபர யாபகம் tāparaviyāpagam, ெப. (n.)

   உடல்ெவப்பம் பர  நிற் ம் தன்ைம; diffusion of temperature (சா.அக.);.

     [தாபரம் + Skt.  யாபகம்.]

தாபரன்

 
 தாபரன் tāparaṉ, ெப. (n.)

   எல்லாவற் ற் ம் அ ப்பைடயாய் உள்ளவன் (அக.நி.);; the deity, as the substainer of all things.

     [தார ்→ தா + பரன் → தாபரன். அைனத் ற் ம் ஆதாரமாக ந்  இவ் லைக இயக் பவன்.]

தாபரி

தாபரி1 tāparittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   நிைலெபற் த்தல்; to lodge, abide obtain shelter.

     "உன்றன்  தாபரித்த வன்பர"் ( ப் . 731);.

     [தா + பரி-,]

 தாபரி2 tāparittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பா காத்தல் (யாழ்.அக.);; to protect, shelter, maintain.

     [தா + பரி-,]

தாபவா னி

 
 தாபவா னி tāpavākiṉi, ெப. (n.)

 conductor of heat.

     [தாபம் + வா னி.]

தாபனசச்டம்

தாபனசச்டம் tāpaṉaccaḍam, ெப. (n.)

   1.  ப் ைன; civat cat.

   2. ேசரான் ெகாடை்ட; marking nut - Semicarpus anacardium.

   3.  ன்ைன; indian head-ache tree - Premna spinosa (சா.அக.);.

     [தாபனம் + சடம்.]

தாபனம்

தாபனம் tāpaṉam, ெப. (n.)

   1. அழற் ; inflammation.

   2. எரிசச்ல்; burning.

   3. ெவப்பம்; heat.

   4. ேநா ண்டாக்கல்; causing pain or distress (சா.அக.);.

     [தார ்→ தா → தாபன் + அம் – தாபனம்.]
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தாபன த் ைர

தாபன த் ைர tāpaṉamuttirai, ெப. (n.)

   எ ந்த ள ேவண் ெமன்பைதப் ைச ற் ப் க் மா , ைகையக் ப் ற ரித் க் காட் ங் 
; a hand pose with all the fingers stretched and the palm facing down, used in worship.

     "தாபனஞ் ெசய்வ  தாபன த் ைர" (ெசந். 10, 425);.

     [தாபனம் +  த் ைர.]

தாபனன்

 
 தாபனன் tāpaṉaṉ, ெப. (n.)

   க ரவன் ( ங்.);; sun.

     [தபன் → தாபன் + அன் → தாபனன். தகதகெவன்  த ப்பவன் தபனன். தகம் = எரி ,  , ெவப்பம், 
ஒ கா. தகனன் → தபனன் → தாபனன்.]

தாபாக் னி

தாபாக் னி tāpākkiṉi, ெப. (n.)

   1. தாபக் னி பாரக்்க;see tapakkini.

   2. ெவப்பம்; heat.

   3. நீரே்வடை்கைய ண்டாக் ம் ெவப்பம்; heat creating thirst.

     [தவம் → தபம் → தாபம். தவாக் னி → தபாக் னி → தாபாக் னி.]

தா

 
 தா  tāpisu, ெப. (n.)

   ேநா ல்லாமல் தைசக் கைரதல்; wasting of flesh without apparent disease (சா.அக.);.

     [த  → த  → தா  → தா . உட் ட் ல் தைச கைரைக.]

தா ஞ்சம்

தா ஞ்சம் tāpiñjam, ெப. (n.)

   1. ஆமணக்  ைத; castor seed.

   2. பச் ைல மரம்; Mysore gamboge.

   3. எரிசச்ல் உண்டாக் ங் ணம்; burning nature (சா.அக.);.

     [தா சம் → தா ஞ்சம். ஒ.ேநா. ஊசல் → ஊஞ்சல்.]

தா தக்

 
 தா தக்  dāpidakkuṟi, ெப. (n.)

   தா த ரத் ன் அைடயாளம்; symptoms of typhoid fever (சா.அக.);.

     [தா தம் +  .]

தா த ணம்

தா த ணம் dāpidaguṇam, ெப. (n.)

   1. ெவப்பம் அல்ல  அழற் ைய உண்டாக் ம் ணம்; quality of causing heat or inflammation.

   2. எரிசச்ல் உண்டாக் ங் ணம்; burning nature (சா.அக.);.

     [தபம் → தாபம். தாபம் = எரி , ெவப்பம்,  , தாபதம் → தா தம் +  ணம் → தா த ணம் = 
ெவப்பத் னால் உண்டா ம் எரிசச்ல். அ கச ் ட் னால் உடம் ேலற்ப ம் அழற் .]
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தா தேநாய்

தா தேநாய் dāpidanōy, ெப. (n.)

   அழற் ைய உண்டாக் ம் ேநாய்கள்; inflammation diseases.

     [தா தம் + ேநாய்.]

இ  56 வைகப்ப ம்.

   1. நா த்தா தம் : inflammation of an artery.

   2.  ட் த்தா தம் : inflammation of a joint.

   3. இலங்கமலரத்ா தம் : inflammation of the glans penis.

   4. கண்ணிரப்ைபத ்தா தம் : inflammation of the eye lids.

   5.  ச் க் ழல் தா தம் : inflammation of the bronchial tubs.

   6. கைடக்கண்தா தம் : inflammation of the canthius.

   7. ெநஞ்சாங் ைலத் தா தம் : inflammation of the hear.

   8. அ வ ற் த்தா தம் : inflammation of the abdomen.

   9. கண்ணைறத்தா தம் : inflammation of the cellular tissues.

   10.  ைளத் தா தம் : inflammation of the cerebellum.

   11.  ந் த்தா தம் : inflammation of the  cartilage.

   12. உண்ணாக் த் தா தம் : inflammation of the uvula.

   13.  மரித்தா தம் : inflammation of the clitoris.

தா தம்

தா தம்1 dāpidam, ெப. (n.)

   1. நிைலநி த்தப் பட்ட ; that which is established, instituted.

     "இமயத் தணங்ைக ந் தா தஞ் ெசய்ேத" ( ரேமாத.் 18, 12);.

   2. தாபனம்2 பாரக்்க;see tabanam (ெச.அக.);.

     [தாபம் → தா தம்.]

 தா தம்2 dāpidam, ெப. (n.)

     ( ன்.);; heat, fervor.

     [த  → த  + அம் → தபம் → தாபம் → தா தம். ஒ கா. தா தம் → தா தம். ெவப்பத் னால் ஏற்ப ம் 
அழற் ,  ெவப்பத் னாேலற்ப ம் காய்சச்ல்.  ெவப்பத் னால் உடம் ன் பலப களிேலற்ப ம் 
அழற்  க்கம். உடம் ன் அைனத் ப்ப  ேநாய்கட் ம் ெவப்பேம லெமன்ற க.]

 தா தம்3 dāpidam, ெப. (n.)

   உடம் ன் எப்ப லாவ  ண்டா ,  வந்  வ டன் உண்டா ம் க்கம்; any part of the body or 
its internal organs marked by heat, redness and pain with swelling.

     [தாபம் → தா தம். இத ்தா த ேநா ன் ைளவால், உடம் ல் உள்ள ண்ணிய அரத்தக் ழல்கள் 
ப தைட ம். இதனால், உடம் ல் ஏதாவெதா  ப ல் ட் டன் ய க்கேமற்ப ம். 
இதனாேலற்ப ம் அழற் ேய தா தம் என் , சா.அக.  ம்.]

   ப ைனந்  வைக தா தம் வ மா ;   1.  ய யழற் ; one in which the process is active.

   2. இைணக் ந்தா தம்; one promoting the union of cut surfaces.

தா யாக்கணம்

 
 தா யாக்கணம் tāpiyākkaṇam, ெப. (n.)

   காட் த் ள ; wild basil (சா.அக.);.
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தா ைக

 
 தா ைக tāpiligai, ெப. (n.)

   இைலக்கள்ளி; leaf spurge (சா.அக.);.

தா னி த் ைர

 
 தா னி த் ைர tāpiṉimuttirai, ெப. (n.)

தாபன த் ைர (சங்.அக.); பாரக்்க;see tabanamuttirai.

     [தா னி +  த் ைர.]

தாம்பணி

 
 தாம்பணி tāmbaṇi, ெப. (n.)

   மா கைள வரிைசயாகப் ைணக் ம் நீண்டக  (இ.வ.);; tether, halter.

     [தாம்  + அணி = தாம்பணி. தாம்  = க .  ட க் ம்ேபா , மா கைள வரிைசயாகப் ைணக் ம் 
க ; ஏர ்உழ ன்ேபா  கத்த  னிப்ப ைன எ டன் இைணக் ம் க .]

தாம்பம்

 
 தாம்பம் tāmbam, ெப. (n.)

   ஒர ்கடல் ன்; a sea fish (சா.அக.);.

தாம்பரம்

தாம்பரம் tāmbaram, ெப. (n.)

தா ரம் (பதாரத்்த. 1170); பாரக்்க;see tamiram.

     [ ம்பரம் → தம்பரம் → தாம்பரம்.]

தாம்பன்ேகாலா

 
 தாம்பன்ேகாலா tāmbaṉālā, ெப. (n.)

   ஒர ்ேகாலா ன் வைக; a kind of fish.

     [தாம்பன் + ேகாலா.]

தாம்பாலம்

 
 தாம்பாலம் tāmbālam, ெப. (n.)

   ஒ  வைகச ்சணல்; a kind of hemp (சா.அக.);.

தாம்பாளம்

தாம்பாளம் tāmbāḷam, ெப. (n.)

   ஒ வைகத ்தட் ; salver of a large size.

     "தளிைக காளாஞ்  தாம்பாளம்" ( ரேபாத. 11:31);.

   ெத. தாம்பாலா ;க. தாம்பால

     [தாம்பாலம் → தாம்பாளம்.]

தாம் கம்

 
 தாம் கம் tāmbigam, ெப. (n.)

   இடம்பம் (இ.வ.);; ostentation.

தாம் கன்

 
 தாம் கன் tāmbigaṉ, ெப. (n.)

    ட ம த் வன்; quack, empiric (சா.அக.);.
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தாம் கைவத் ய
ம்

 
 தாம் கைவத் யம் tāmbigavaittiyam, ெப. (n.)

    டம த் வம்; quackery (சா.அக.);.

தாம் ஞ்சம்

தாம் ஞ்சம் tāmbiñjam, ெப. (n.)

   1. ஆமணக் ; castor plant.

   2. பச் ைல மரம்; acheen leaf. pogoste monpatchouli alias Origanum indicum (சா.அக.);.

தாம் யம்

 
 தாம் யம் tāmbiyam, ெப. (n.)

    ச் ங் ழல்; syringe, piston (சா.அக.);.

தாம் ரக்களங்

 
 தாம் ரக்களங்  tāmbirakkaḷaṅgu, ெப. (n.)

   ெசம்  ட் க்  ேவைளசச்ா  ட்  அைரத் , அரிதாரத்ைதப் , அைதேய கவசம் ெசய் , 
ெவள்ளயீத ்தகடை்டச் ற்  ைலமண் ெசய் ,  ட டெ்ட த்த ெவண் ெபா ; yellow orpiment is ground with 
the juice of cleome pentaphylla and smeared thickly all over a purified copper coin or plate and then it is covered by tin foils. 
Then it is scaled with earth smeared cloths, dried and submitted to puttam (heat); a white powder will obtained (சா.அக.);.

     [தா ரம் + களங் .]

தாம் ரக் ெசய
நீர்

 
 தாம் ரக் ெசயநீர ்tāmbirakkuruseyanīr, ெப. (n.)

ளியம் ணிையச ்சாம்பலாக் ,  ற  நீரி ட்  ெதளி த் , அைதக் காய்ச்  உப்ெப த்  
நவசச்ாரக் கட் க் க் கவசம் ெசய் ,  ட ட்ட பற்பத்ைத பனி ல்ைவத்  உண்டான ெசயநீர:் 

 salt extracted from the ash of tamarind bark is smeared over a limp of salammoniac and calcined. This calcined powder is 
exposed to dew and a pungent liquid is obtained and this is called tambira-kuru-seyanir (சா.அக.);.

     [தாம் ரக்  + ெசயநீர.்]

தாம் ரகம்

 
 தாம் ரகம் tāmbiragam, ெப. (n.)

   ெசம் ; copper (சா.அக.);.

     [தாம் ரம் → தாம் ரகம்.]

தாம் ரக ப்பம்

 
 தாம் ரக ப்பம் tāmbiragaruppam, ெப. (n.)

    ரி ; blue vitriol-copper sulphate (சா.அக.);.

     [தாம் ரம் + க ப்பம்.]

தாம் ரகாரன்

 
 தாம் ரகாரன் tāmbirakāraṉ, ெப. (n.)

   ெசம்  ெகாட்  (யாழ்.அக.);; coppersmith.

     [தாம் ரம் + காரன். 'காரன்' உைடைமப் ெபயரீ .]
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தாம் ர டம்

தாம் ர டம் tāmbiraāṭam, ெப. (n.)

   1. ெசம்  மைல; copper mountain,

   2.  ைக ைல; tobacco – nicotiana tobaccum (சா.அக.);.

     [தாம் ரம் +  டம்.]

தாம் ரக்ேகால்

 
 தாம் ரக்ேகால் tāmbirakāl, ெப. (n.)

   கண் ேநாய்க க்  ம ந் டச ்ெசம்பால் ெசய்த, நீள் கம் ; a long copper rod made by copper to apply 
medicine for eyes (சா.அக.);.

     [தாம் ரம் + ேகால்.]

தாம் ரசங்கம்

 
 தாம் ரசங்கம் tāmbirasaṅgam, ெப. (n.)

   இ ம் ; iron (சா.அக.);.

     [தாம் ரம் + சங்கம்.]

தாம் ரசத்

 
 தாம் ரசத்  tāmbirasattumūli, ெப. (n.)

ெசம் சத்  பாரக்்க;see sembusattu-muli (சா.அக.);.

     [தாம்பரம் + சத்  +  .]

தாம் ரசத்

 
 தாம் ரசத்  tāmbirasatturu, ெப. (n.)

   சாலாங்க ெசய்நஞ் ; a kind of arsenic (சா.அக.);.

     [தாம் ரம் + சத் .]

தாம் ரசைப

 
 தாம் ரசைப tāmbirasabai, ெப. (n.)

     [தாம் ரம் + சைப.]

தாம் ரசவ்

தாம் ரசவ்  tāmbirasavvu, ெப. (n.)

   க ைவக் கவரந்் ள்ள 7 சவ் ல், 4வ  சவ் ; the fourth of the seven membranes with which an embryo is 
covered (சா.அக.);.

     [தாம் ரம் + சவ் .]

தாம் ர ந் ரம்

 
 தாம் ர ந் ரம் tāmbirasindūram, ெப. (n.)

   ெசம்ைபக் ெகாண்  அணியமாக்கப்ப ம் ஒ  வப் ப்ெபா ; calcined red oxide of copper (சா.அக.);.

இ , ெசம் ன் களிம்  நீக் ,  ய்ைம ெசய் ,  ற  ம ந்  ைககைளச ்ேசரத்் ப் 
ட டெ்ட ப்ப . இதனால் ட்டம் த ய ேதால்ேநாய்கள் அகன்  உடல் ெபான்னிறமா ம் என்  

சாஅக ம்.

     [தாம் ரம் +  ந் ரம்.]
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தாம் ர லாசத்

 
 தாம் ர லாசத்  tāmbirasilāsattu, ெப. (n.)

   நீலநிற ெசம் க்கலைவ ம ந் ; a blue colour copper medicine (சா.அக.);.

     [தாம் ரம் +  லாசத் .]

தாம் ர த்

தாம் ர த்  tāmbirasutti, ெப. (n.)

   1. ெசம் ன் களிம்ைப நீக் வ ; removing the verdigris from copper.

   2.  ட வதற்  ன் ம த் வ ைறப்ப  ம ந்  ைககைளக் ெகாண்  ெசய் ம் 
ய்ைம; cleaning or purifying copper before calcining it.

   3. ேவ யல் ைற ல் ெசம் னின்  களிம்ைப நீக் வ ; removing the Verdigris from copper by alchemical 
process (சா.அக.);.

     [தாம் ரம் +  த் .]

தாம் ர டம்

தாம் ர டம் tāmbiracūṭam, ெப. (n.)

   1. ேசவல் (யாழ்.அக.);; cock.

   2 ந ர ஞ் ட்  ர ம் ெப ர ம், தம் ல் னிெயாத் க்  வைளந் ,  ர ம் 
அணி ர ம் டங்  நி ம், இைணயா ைனக்ைக வைக ( லப். 3:18, உைர);;     [தாம் ரம் +  டம்.]

     [P]

தாம் ரப்பசை்ச

 
 தாம் ரப்பசை்ச tāmbirappaccai, ெப. (n.)

   ெசம் ன் பசை்ச நிறமான களிம் ள்ள, ஓர ்வைகத்தா ; a mineral resembling the verdigris of copper 
(சா.அக.);.

     [தாம் ரம் + பசை்ச.]

தாம் ரபத் ரம்

 
 தாம் ரபத் ரம் tāmbirabattiram, ெப. (n.)

   ெசப் ப்பட்டயம் (யாழ்.அக.);; copper-plate grant.

     [தாம் ரம் + பத் ரம்.]

தாம் ரபற்பம்

 
 தாம் ரபற்பம் tāmbirabaṟbam, ெப. (n.)

தா ரப்ெபா  பாரக்்க;see tamira-p-podi (சா.அக.);.

     [தாம் ரம் + பற்பம்.]

தாம் ரபன்னி

தாம் ரபன்னி tāmbirabaṉṉi, ெப. (n.)

தா ரப ணி (பதாரத்்த. 25); பாரக்்க;see tamira-paruni.

     [தாம் ரம் + பன்னி.]

தாம் ர ரியம்

 
 தாம் ர ரியம் tāmbirabiriyam, ெப. (n.)

   ெச ப்ைட; a medicinal prostate plant (சா.அக.);.

     [தாம் ரம் +  ரியம்.]
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தாம் ர ட்

தாம் ர ட்  tāmbirabuṭbi, ெப. (n.)

   1. மந்தாைர; variegated mountain ebony.

   2. கழற்ெகா ; bondue creeper Guillandina bonducella alias Caesalpinia bonducella (சா.அக.);.

     [தாம் ரம் +  ட் .]

தாம் ரம்

 
 தாம் ரம் tāmbiram, ெப. (n.)

   ெசம் ; copper. தா ரம் பாரக்்க;see tamiram (சா.அக.);.

ம. தாம்ர

     [ ம்பரம் +  வப் .  மர ்→ தமர ்=  வப் . தமா → தமரம் → தாமரம் → தாம் ரம். ெசங்கா  
வண்ணத் ல் உள்ள கலப்  மாைழ.]

தாம் ரமண்

தாம் ரமண் tāmbiramaṇ, ெப. (n.)

   1. தா ர மண் பாரக்்க;see tamira-man.

   2. ெசம்மண்; red earth.

   3. ெசங்கா ; red ochre (சா.அக..);.

     [தாம் ரம் + மண். தா ரத்ைதப் ேபான்ற ெசந்நிற ைடய .]

தாம் ரமைல

 
 தாம் ரமைல tāmbiramalai, ெப. (n.)

   ெசம்  மைல; copper – mountain (சா.அக.);.

     [தாம் ரம் + மைல.]

தாம் ர

தாம் ர  tāmbiramūli, ெப. (n.)

   1. ெப ங் காஞ்ெசா ; scorpion leaf.

   2 ெசம்  அடங் ய ைககள்; plants containing copper (சா.அக.);.

     [தாம் ரம் +  .]

தாம் ரவண்ணம
ன்

 
 தாம் ரவண்ணமன் tāmbiravaṇṇamaṉ, ெப. (n.)

   ெசம் மணல்; sand mixed copper (சா.அக.);.

     [தாம் ரவண்ணம் + மன்.]

தாம் ரவயசச்த்

தாம் ரவயசச்த்  tāmbiravayaccattumūli, ெப. (n.)

   1.  ைர, அழவைண; Amaranthus campestris.

   2. நிலசச் க்கைர; ipomea digitata Henna.

   3. க ந் ள ; ocimum sanctum (rigrum); (சா.அக.);.

தாம் ரவ ணி

 
 தாம் ரவ ணி tāmbiravaruṇi, ெப. (n.)

தா ரப ணி (இ.வ.); பாரக்்க;see tamirra-paruni.
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தாம் ரவல்

தாம் ரவல்  tāmbiravalli, ெப. (n.)

   1. இனிப் க்ேகாைவ; a kind of sweet caper unidentified.

   2. மஞ் ட் ; copper creeper.

   3. தண்ணீர் ட்டான் ழங் ; tuberous root of Asparagus (சா.அக.);.

     [தாம் ரம் + வல் .]

தாம் ரவன்னி
தாம் ரவன்னி tāmbiravaṉṉi, ெப. (n.)

தா ரப ணி1 பாரக்்க;see tamira-paruni (ெச.அக.);.

தாம் ரேவைத

 
 தாம் ரேவைத tāmbiravētai, ெப. (n.)

   நாகம்; zinc (சா.அக.);.

     [தாம் ரம் + ேவைத.]

தாம் ராட்சம்

 
 தாம் ராடச்ம் tāmbirāṭcam, ெப. (n.)

    ல்; Indian cuckoo (சா.அக.);.

தாம் ராட்சன்

 
 தாம் ராடச்ன் tāmbirāṭcaṉ, ெப. (n.)

தாம் ராடச்ம் பாரக்்க;see tambiratcam.

     [தாம் ராடச்ம் → தாம் ராடச்ன்.]

தாம் ைர

தாம் ைர tāmbirai, ெப. (n.)

   தாமைர; lotus.

     " வந்தன தாம் ைரச ்ெசங்கண்" (கம்பரா. வ ண. 7);.

     [தாமைர → தாம் ைர.]

தாம்

தாம் 1 tāmbu, ெப. (n.)

   1. க  ( ங்.);; rope.

   2. தாமணிக்க ; rope to tie cattle, tether.

     "கன்ெறல்லாந் தாம் ற் ணித் " (க த். 111);.

   3. ஊஞ்சல் (நன். 411, சங்கரநமச)்;; swing.

க. தா

     [தடம் → தடம்  → தாம் .]

 தாம் 2 tāmbu, ெப. (n.)

   அைணக்கட் ல் நீர ்ெசல் தற்ெகன ட்ட வ  (நாஞ்.);; vent-way in a dam.

     [ ம்  → தாம் .]

தாம் க்க

தாம் க்க  tāmbukkayiṟu, ெப. (n.)

   வடம்; big-rope.

     [தாம் 1 + க .]
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தாம் ந்ேதாண்
மா-தல்

தாம் ந்ேதாண் மா-தல் tāmbundōṇṭiyumātal,    6 ெச. . . (v.i.)

   இைறக் ங் க ம் ட ம் ேபான் ,  க ஒற் ைமயாதல் (இ.வ.);; lit., to be like drawing rope and pitcher to 
be familiar, intimate, hand and glove with.

     [தாம்  + உம் + ேதாண் மா-,]

தாம் ந்ேதாண்
மா -த்தல்

தாம் ந்ேதாண் மா -த்தல் tāmbundōṇṭiyumāyiḻuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ச் த் ண தல் (தஞ்ைச);; to struggle to come out, as breath.

     [தாம் ந்ேதாண் மாய் + இ -,]

தாம் ேலாவல்

 
 தாம் ேலாவல்  tāmbulōvalli, ெப. (n.)

   மஞ்சா மரம் (மைல);; red-wood.

தாம் ரக்கட்

தாம் ரக்கட்  tāmbūrakkaṭṭi, ெப. (n.)

   1. ெசம் க்கட் ; lump of copper.

   2. தாம் ரச ் ைக பாரக்்க;see tempura-c-cigai.

     [தாம் ரம் + கட் .]

தாம் ரக்களங்

 
 தாம் ரக்களங்  tāmbūrakkaḷaṅgu, ெப. (n.)

தாம் ரக்களங்  பாரக்்க;see tambira-k-kalangu (சா.அக.);.

ெசம் ட் க்  அரிதாரத்ைத ேவைளசச்ா  ட் , இரண் தடைவ ட் க் த் தட  உலரத்் ப் ற , 
ெவள்ளயீத ்தகடை்டச ் ற் க் கவசம்ெசய் ,  ைலமண் ெசய் ,  ட ட்  எ த்த களங்  என் , 
சா.அக.  ம்.

தாம் ர

 
 தாம் ர  tāmbūragi, ெப. (n.)

   வாைழ; plantain tree (சா.அக.);.

தாம் ரச் ைக

 
 தாம் ரச் ைக tāmbūraccigai, ெப. (n.)

   ஒன்பான் மாைழைய ேவ படச ்ெசய் ம், ஓர ்அரிய ைக; an unknown or a rare drug capable of acting 
chemically on nine metals in gernal (சா.அக.);.

     [தாம் ரம் +  ைக.]

தாம் ரபற்பம்

 
 தாம் ரபற்பம் tāmbūrabaṟbam, ெப. (n.)

தா ரபற்பம் பாரக்்க;see tamira-parbam (சா.அக.);.

     [தாம் ரம் + பற்பம்.]

தாம் ரமல்

 
 தாம் ரமல்  tāmbūramalli, ெப. (n.)

   மஞ் ட் ; copper creeper – Rubia (சா.அக.);.

     [தாம் ரம் + மல் .]

தாம் ரம்

 
 தாம் ரம் tāmbūram, ெப. (n.)

தா ரம் பாரக்்க;see tamiram (சா.அக.);.
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தாம் ரவல்லம்

 
 தாம் ரவல்லம் tāmbūravallam, ெப. (n.)

   வாைழ (மைல);; plantain tree, musa.

     [தாம் லம் + வல்லம்.]

தாம் ரி

 
 தாம் ரி tāmbūri, ெப. (n.)

   ெகா நாவல்; jammoon-creeper (சா.அக.);.

தாம் லக்கமலம்

 
 தாம் லக்கமலம் tāmbūlakkamalam, ெப. (n.)

தாம் லக்கன்னி பாரக்்க;see tampula-k-kanni (சா.அக.);.

     [தாம் லம் + கமலம்.]

தாம் லக்கன்னி

 
 தாம் லக்கன்னி tāmbūlakkaṉṉi, ெப. (n.)

   ெவற் ைல; betel leaf.

     [தாம் லம் + கன்னி.]

தாம் லங்ெகா -
த்தல்

தாம் லங்ெகா -த்தல் tāmbūlaṅgoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ெவற் ைல பாக்களித்  வரேவற்  ெசய்தல்; to offer betel, as a courtesy.

   2. ெவற் ைல பாக்களித் க் ட்டங் கைலத்தல்; to give betel, as a signal for the dispersion or dismissal of a 
company.

   3. ேவைல னின் ம் நீங்க இைச  த தல்; to dispense with one's services.

     [தாம் லம் + ெகா -.]

தாம் லச வணம்

 
 தாம் லச வணம் tāmbūlasaruvaṇam, ெப. (n.)

   மண ழா ல் மணமக்கள் தன் த ல் தாம் லம் ேபாட் க் ெகாள் ம் நிகழ் ; finishing 
ceremony of a marriage, when betel leaf is first chewing the bridegroom and bride.

     [தாம் லம் + ச வணம்.]

தாம் லதாரணம்

தாம் லதாரணம் tāmbūlatāraṇam, ெப. (n.)

   ெவற் ைல பாக் ப் ேபா ைக; chewing betel and areca.

     "தாம் ல தாரண லாதேத வ ரண் சந்த்ரனிகர ் க னியம்" (அறப். சதா. 34);.

     [தாம் லம் + தாரணம்.]

தாம் லபலம்

தாம் லபலம் tāmbūlabalam, ெப. (n.)

   1. பாக் ; areca nut.

   2. ெவற் ைல; betel leaf (சா.அக.);.

     [தாம் லம் + பலம்.]

தாம் லம்

தாம் லம் tāmbūlam, ெப. (n.)

   ெவற் ைலப் பாக் ; betel leaves and a areca nuts.

     "தக் ைண தாம் லத ்ேதாடளித் " (ேச பல. 91);.

     [தம்பலம் → தாம் லம்.]
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தாம் லம் -
த்தல்

தாம் லம் -த்தல் tāmbūlambiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.  யஎண்ணத் டன் ெக  ெசய்யப் பாரத்்தல்; to resolve upon covertly doing one an injury or ruining one.

   2. தாம் லங்ெகா  பாரக்்க;see tambula-n-kodu.

     [தாம் லம் +  -,]

தாம் லம்ைவத்தல்

தாம் லம்ைவத்தல் tāmbūlamvaittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    மணத் ற் ம்,  ற றப்  நிகழ்ச் க க் ம், ஒவ்ெவா வர ் ட் ற் ம் ெசன்  
ெவற் ைலபாக்  ைவத்  அைழத்தல்; to invite to a wedding by the distribution of betel.

   2. க க்கச ்ெசய் கைள ெவளியாக் தல்; to give publicity to a confidential matter.

     [தாம் லம் + ைவ-,]

தாம் லமாதா

 
 தாம் லமாதா tāmbūlamātā, ெப. (n.)

தாம் லக்கன்னி பாரக்்க;see tambula-k-kanni (சா.அக.);.

தாம் லமாற் -தல்

தாம் லமாற் -தல் dāmbūlamāṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    மணம் உ  ெசய்தல்; to settle a marriage proposal by exchanging betel-nuts.

     [தாம் லம் + மாற் -,]

தாம் லவதனி

தாம் லவதனி dāmbūlavadaṉi, ெப. (n.)

   1. பாக் ; areca nut.

   2.  ண்ணாம் ; slaked lime (சா.அக.);.

தாம் லவல்

 
 தாம் லவல்  tāmbūlavalli, ெப. (n.)

   ெவற் ைலக்ெகா  ( டா.);; betel pepper.

     [தாம் லம் + வல் .]

தாம் லவல் கா

 
 தாம் லவல் கா tāmbūlavallikā, ெப. (n.)

   க ங்ெகா ; black creeper (சா.அக.);.

தாம் லவாககன்

 
 தாம் லவாககன் tāmbūlavāgagaṉ, ெப. (n.)

   அைடப்ைபக்காரன்;   ெவற் ைல பாக்  ம த் க் ெகா க் ம் பணியாள் (யாழ்.அக.);; valet employed to 
give betel and areca for chewing.

     [தாம் லம் + வாககன்.]

தாம்

தாம்  tāmbūli, ெப. (n.)

   1. தாம் ல வல்  பாரக்்க;see tambula-valli.

   2. ெகா த் த் ; mallow creeper.

தாம் க்ெகா

 
 தாம் க்ெகா  tāmbūlikkoḍi, ெப. (n.)

   ெவற் ைலக்ெகா ; betel vine (சா.அக.);.

     [தாம்  + ெகா .]
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தாம் கன்

 
 தாம் கன் tāmbūligaṉ, ெப. (n.)

   ெவற் ைல வணிகன் (யாழ்.அக.);; betel dealer.

     [தாம்  + அன் → தாம் கன்.]

தாம் ேலாவல்

 
 தாம் ேலாவல்  tāmbūlōvalli, ெப. (n.)

   மஞ்சா , ஆைனக் ன் மணி; adananthera pavonina (சா.அக.);.

தாம்ேபா

தாம்ேபா  tāmbōki, ெப. (n.)

   1. ஆற் ன் க்கைண ல் தைட ன்  நீர ்ஒ வதற்  உள்ள ப ; open vent in a masonry dam across a 
stream or river.

   2. ஏரி ல் ைகநீர ்ெசல் ம் க ங்கல்; surplus water of a lake.

   3. மைழநீர ்வ ந்  ெசல் ம் வைக ல் ஒைட ன் க்காகச ்ெசல் ம் சாைல ன் கட் மானப் 
ப ; cause way in a road at the stream portion.

     [தாம்  + ேபா  → தாம்ேபா .]

தாமக் ரந்

தாமக் ரந்  tāmakkirandi, ெப. (n.)

   கரந் ைரதற் காலத் ல் ந லன் ைவத் க் ெகாண்ட ெபயர;் name assumed by Nagulan when he lived in 
cognito.

     " ைளப ர  ரந் ந் தாமக் ரந் யாம் ெபயர் ைன ந லற் " (பாரத. நா க. 26);.

தாம

 
 தாம  tāmasi, ெப. (n.)

   ேநா ண்டாக் ம் ேபய்; a damon causing diseases (சா.அக.);.

தாமணி

தாமணி1 tāmaṇi, ெப. (n.)

   1. மா கைளக் கட்ட உத ம் கைவ ள்ள தாம் க்க ; long line of rope with halters attached for fastening 
cattle.

   2. மா , கன் களின் க த் ற் கட் க் ம் ம் ; headstall of a halter.

     "கன் கைளக் கட் ன தாமணிைய ைடய ெந ய தாம் கள்" (ெப ம்பாண். 244 உைர);.

   3. க  ( டா);; rope, string.

   4. கப்பற்பா ன் ன்பக்கத் க் க ; sheet in boat tackle.

     [தாம்  + அணி → தாம்பணி → தாமணி.]

 தாமணி2 tāmaṇi, ெப. (n.)

   வலம் ரிக்காய்; trusted horn (சா.அக.);.

தாமணிப் ைனய
ல்

தாமணிப் ைனயல் tāmaṇippiṉaiyal, ெப. (n.)

    ட்ட க் க ரக்ைளக் கடா ட் ழக் வதற்  5 அல்ல  7 மா கைள, ஒ  க ற் ல் இைணக் ம் 
ைணப்  (இ.வ.);; yoking of five or seven bulls in a long rope for threshing corn.

     [தாமணி +  ைணயல்.]

தாமத்தர்

தாமத்தர ்tāmattar, ெப. (n.)

    க் றளின் உைரயா ரியரக் ள் ஒ வர;் a commentator of Thirukkural.

     "த மர ்மணக் டவர ்தாமத்தர"் (ெதாண்ைட. சத. 40, ேமற்ேகாள்);.
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தாமதப்பல்

 
 தாமதப்பல்  dāmadappalli, ெப. (n.)

   ெதாட்டகாரியம் ைர ல் யா  என்பைதக் க் ம் பல் செ்சால் ( ன்.);; chirping of lizard 
believed to indicate delay, obstruction or misfortune.

     [தாமதம் + பல் .]

தாமநி

 
 தாமநி  dāmanidi, ெப. (n.)

   க ரவன் (யாழ்.அக.);; sun as the treasure of light.

தாம ல்

தாம ல் tāmanūl, ெப. (n.)

   ஆ ள்ேவதம்; medical sciences.

     "தாம ெலா  ம த் வன் ற ர"் (உபேதசகா.  வத் ேரா. 330);,.

தாமப்பல்கண்ண
னார்

தாமப்பல்கண்ணனார ்tāmappalkaṇṇaṉār, ெப. (n.)

   கழகக் காலப் லவர;் Sangam poet. (இவர ் றநா. 43வ  பாடல் பா ள்ளார)்;.

தாமம்

தாமம்1 tāmam, ெப. (n.)

   1. க  ( ங்.);; rope, cord, string.

   2. தாமணி; line to tie cattle.

   3.  மாைல ( ங்.);; wreath, flower garland, chaplet, especially worn on shoulders;

     "வண் ந் தாம வைரமாரப்" ( .ெவ. 12, இ பாற். 3);.

   4. வடம் ( ங்.);; necklace of beads, string, as of pearls.

     " த் த் தாம ைறெயா  நாற் ன்" (மணிேம. 1:49);.

   5. ெபண்களின் இ ப் ல் ம் அணி;   16 அல்ல  18 ேகாரை்வ ள்ள  ( ன்.);; woman's waist ornament 
of 16 or 18 strings of beads.

   6. ஒ ங் ; row, line;

     "தடமலரத்் தாம மாைல" ( வக. 1358);.

   7.   ( ங்.);; flower.

   8.  ன் ஐந்  உ ப் க ள் ஒன்  ( வா.);; an ornamental part of a crown, one of the five mudi-y-uruppu.

   9. ெகான்ைற ( ங்.);; senna.

     [தமம் → தாமம்.]

 தாமம்2 tāmam, ெப. (n.)

   யாைன ( டா.);; elephant.

தாமரக் ப்பம்

 
 தாமரக் ப்பம் tāmarakkuppam, ெப. (n.)

தாமைரக் ப்பம் பாரக்்க;see tamarai-k-kuppam.

     [தாமைர → தாமரம் +  ப்பம்.]

தாமரங்காய்

 
 தாமரங்காய் tāmaraṅgāy, ெப. (n.)

   ஈரல் ைல; the liver, as resembling the pericarp of lotus.

     [தாமைர + காய். தாமைர ன் காையப் ேபான்ற .]
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தாமரங்ேகாட்ைட

தாமரங்ேகாடை்ட tāmaraṅāṭṭai, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ல் பட் க்ேகாடை்ட வட்டத் ள்ள ஒர ்ஊர;் a village in Pattukottai taluk in Tanjore Dt.

ேகாடை்ட என்ற ெசால், ஈறாக வ ம் ஊரக்ள் தஞ்ைச மாவட்டத் ல் 40 இ க் ன்றன. உண்ைம ேலேய 
ேகாடை்ட இ ந்த ஊ ம் இ ந் ள்ள . ேகாடை்ட இல்லாமேலேய இப்ப ம் வழங்கப்ெப ற .

     [தாமைர + ேகாடை்ட.]

தாமரசம்

தாமரசம் tāmarasam, ெப. (n.)

   1. ெசந்தாமைர (மைல.);; red lotus.

   2. ெபான் (யாழ்.அக.);; gold.

   3. ெசம்  (யாழ்.அக.);; copper.

தாமரப்பாக்கம்

 
 தாமரப்பாக்கம் tāmarappākkam, ெப. (n.)

   ெசங்ைக மாவட்டத் ள்ள ஒர ்ஊர;் a village in Chengalput district.

பாக்கம் என்ற ெபா க்  அ ப்பைட ல், பல ஊரக்ள் இ க் ன்றன. இைவ ெச , ெகா ன் 
அ ப்பைட ேலேய வழங்கப்ப ற .

     [தாமைர + பக்கம் → தாமைரப்பாக்கம்.]

தாமரம்

தாமரம் tāmaram, ெப. (n.)

   1. நீர;் water.

   2. ெநய்; ghee.

     [த  → தா → தாமரம்.]

தாம ட்

 
 தாம ட்  tāmarubuṭbi, ெப. (n.)

   பா ரி; trumpet flower tree (சா.அக.);.
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தாமைர

தாமைர tāmarai, ெப. (n.)

   1. ெகா வைக; lotus.

     "தாமைரக் கண்ணான் உல " ( றள். 1103);.

   2. தாமைர மலரின் இதழ்கைள ஒப்ப நி த்தப்பட்ட காலாட்பைட அைமப் ; array of an army arranged in the 
form of a lotus flower.

   4. ஒ  ேபெரண் (ெதால். எ த் . 393, உைர);. ேகா  ேகா ; a large number. (1,00,00,00,00,00,00,00,000);.

   5.   (அக.நி.);; tiger.

   6. எச் ற்ற ம்  (இ.வ.);; ring-worm.

   ம. தாமா;   க. தாமைர, தாவைர;   ெத. தாமர, தம் ;    . தாமெர, தாவெர;    ட. தா ைர, 
தாவெர;    . தம்பரி;பர.் தாமர்

ம வ.  மா ந் , எல் , மைர,  ளரி,  ண்டகம், தண் த் ைளத்தா

     [ ம் = ெசம்,  ம் →  ம்  →  ப்  =  வப் , பவழம், அரக் .  ம்  →  ம்பரம் =  வப் ,  வப்பான 
அத் ப்பழம்.  ம் → ( மர)்; →  வர ்=  வப் , பவழம், கா ,  வைர,  வரப்்  (கா க்கட் );.  வரத்்தல் 
=  வத்தல்,  வரப்் ச ் ைவயாதல்.  வர ்→  வைர = ெசம்பய , ெசப் க்ேகாடை்ட நகர.்  வர ்→  ர ்
= பவழம்.  மர ்→ தமர ்→ தாமரம் = ெசம் . தாமரம் தாமைர (வ.வ.8); ஒ கா.  மர ்→ தமர ்→ தமைர → 
தாமைர.]

தாமைர நீரில் ைள ம். இதன் இைலக் காம்ைப ட ன் காம்  நீள ம் சைதப் பற் க்க . 
தாமைர ன் அ ப்பாகம் யான இைழக டன் ய . ெகாடை்டக் ள் ஒன்  அல்ல  இரண்  

ைதகள் அைமந் க் ம். தாமைரப்  ெபரிதாக ம்,  வப் , நீலம், ெவள்ைள வண்ணத் ல் 
காணப்ப ம் ஆண் ேதா ம் தாமைரப்  க் ம். அகலமான தாமைர ைல, உண  உண்பதற் ப் 
பயன்ப ம். தாமைர மலரில் ெவண்ைமைய டச ் வப் ப்  மணத் டன் க ம் தாமைர ைதகள் 
பட்டாணிைய ட இ மடங்  ப மனா ம், க னமா  க் ம் தாமைரத் தண் ,  க்காம்  

தலானைவ, தண்ணிரின் ேமற்ப ல் காணப்ப ம்.

தாமைரக்கண்ண
ன்

தாமைரக்கண்ணன் tāmaraikkaṇṇaṉ, ெப. (n.)

தாமைரக்கண்ணான் பாரக்்க;see tamarai-k-kannan.

     "தாமைரக்கண்ண ெனன் ெனஞ்  ேட" ( வ்.  வாய். 7, 3:1);.

ம. தாமரக்கண்ணன்

     [தாமைர = கண்ணன்.]

தாமைரக்கண்ணா
ன்

தாமைரக்கண்ணான் tāmaraikkaṇṇāṉ, ெப. (n.)

   தாமைர ேபான்ற கண்கைள உைடயவன்,  மால்; Thirumal as lotus eyed.

     "தாமைரக் கண்ணா ல " ( றள். 1103);.

க. தாவெர கண்ண

     [தாமைர + கண்ணான்.]

தாமைரக்கண்ணி

 
 தாமைரக்கண்ணி tāmaraikkaṇṇi, ெப. (n.)

   அ ரி; indigo plant (சா.அக.);.

தாமைரக்கல்

 
 தாமைரக்கல் tāmaraikkal, ெப. (n.)

   கடல ற் ைடக் ம் தாமைரப்  வ ைடய கல். இ  எளி ல் உைட ந் தன்ைம ள்ள  
(ெநல்ைல);; a kind of stone in sea.

     [தாமைர + கல்.]
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தாமைரக்காைட

 
 தாமைரக்காைட tāmaraikkāṭai, ெப. (n.)

   ஒ  ம ந் ப் ெபா ள்; a medicinal drug (சா.அக.);.

     [தாமைர = காைட.]

தாமைரக்காய்

தாமைரக்காய் tāmaraikkāy, ெப. (n.)

   1. தாமைர ன் ெகாடை்ட; pericarp of the lotus.

ம வ. தாமரங்காய்

     [தாமைர + காய்.]

தாமைரக் ழங்

 
 தாமைரக் ழங்  tāmaraikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   தாமைர ன் ழங் ; balbous root of lotus (சா.அக.);.

ம. தாமரக் ழங்

     [தாமைர +  ழங் .]

இதைன உண்பதால், கண் க்  ஒளி ம்,  ளிரச்் ம் ைடக் ம் அன் ம், தவைளச ்ெசா , 
வ ற் க்க ப்  அக ம்,

தாமைரக் ப்பம்

 
 தாமைரக் ப்பம் tāmaraikkuppam, ெப. (n.)

   ெசங்கல்பட்  மாவட்டத் ள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Chengalput District.

     [தாமைர +  ம்பல் →  ப்பல் →  ப்பம்.]

தாமைரக்ெகாட்ைட

தாமைரக்ெகாடை்ட1 tāmaraikkoṭṭai, ெப. (n.)

   மகளிர ்தைலயணி வைக (இ.வ.);; a head ornament worn by women.

     [தாமைர + ெகாடை்ட.]

தைலயணி தாமைரக் ெகாடை்ட வ வான .

 தாமைரக்ெகாடை்ட2 tāmaraikkoṭṭai, ெப. (n.)

   தாமைர ைதகளடங் ய ெகாடை்ட; nut of the lotus containing seeds (சா.அக.);.

     [தாமைர = ெகாடை்ட.]

தாமைரசச்த்

 
 தாமைரசச்த்  tāmaraiccatturu, ெப. (n.)

    ற  ைவப் நஞ்  ( .அக.);; a mineral poison.

     [தாமைர + சத் .]

தாமைரச் ற

 
 தாமைரச் ற  tāmaraicciṟagi, ெப. (n.)

   நீரவ்ாழ் பறைவ ( ன்.);; a kind of teal in fresh water lotus-tanks.

     [தாமைர +  ற .]
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தாமைரச் ள்

 
 தாமைரச் ள் tāmaraiccuruḷ, ெப. (n.)

தாமைர வைளயம் பாரக்்க;see tamarai valaiyam (சா.அக.);.

     [தாமைர +  ள்.]

தாமைரசெ்சயல்
ெபாற்

 
 தாமைரசெ்சயல்ெபாற்  tāmaraicceyalpoṟpū, ெப. (n.)

   தாமைர மலரின் வ வமாகப் ெபான்னல் ெசய்யப்பட்ட ; a kind of gold ornament like lotus flower.

     "  ராஜராஜ ேதவர ்  ராஜரா ஸ்வரம் உைடயாரக்் க் த்த தாமைரச ்ெசயல் ெபாற்  ஒன் ".

     [தாமைர + ெசயல் + ெபாற்  = இ  ெபான்னணிக ள் ஒன் .]

தாமைரசெ்சல்

 
 தாமைரசெ்சல்  tāmaraiccelvi, ெப. (n.)

    மகள்; Thirumagal (Lakşhmi);.

     [தாமைர + ெசல்  = தாமைர ல் உைறபவள்.]

தாமைரசே்சயவள்

 
 தாமைரசே்சயவள் tāmaraiccēyavaḷ, ெப. (n.)

தாமைரசெ்சல்  பாரக்்க;see tamarai-c-celvi.

     [தாமைர + ேசயவள்.]

தாமைரத்தண்

 
 தாமைரத்தண்  tāmaraittaṇṭu, ெப. (n.)

   தாமைரப் ன் அ ப்பாகம்; the stem or stalk of lotus (சா.அக.);.

     [தாமைர + தண் .]

இதன் சா  இதய ேநாய்கைளப் ேபாக் ம் என் , சாஅக ம்.

தாமைரத்தா

 
 தாமைரத்தா  tāmaraittātu, ெப. (n.)

   தாமைர ன் ந்தா ; pollen of the lotus flower (சா.அக.);.

     [தாமைர + தா .]

தாமைரநண்பன்

 
 தாமைரநண்பன் tāmarainaṇpaṉ, ெப. (n.)

   க ரவன் ( ன்.);; sun, as the friend of lotus.

     [தாமைர + நண்பன்.]

க ரவன் வ ம் காைலேவைள ல் தாமைரப்  மலரவ்தால், இப் ெபயர ்ெபற்ற .

தாமைரநாதன்

தாமைரநாதன் tāmarainātaṉ, ெப. (n.)

   க ரவன் ( வப் ர.ெவங்ைக லா. 40);; Sun, as the lord of lotus.

     [தாமைர + நாதன்.]

க ரவன் ேதான் ய ம் மலரவ்தால், தாமைர ன் தைலவன் எனப்ப ற .
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தாமைரநாயகன்

தாமைரநாயகன் tāmaraināyagaṉ, ெப. (n.)

தாமைரநாதன் பாரக்்க;see tamarai-nadan.

     "சகட சக்கரத் தாமைர நாயகன்" (கந்த . காப் . 1);.

     [தாமைர + நாயகன்.]

தாமைரநாளம்

 
 தாமைரநாளம் tāmaraināḷam, ெப. (n.)

   தாமைரத்தண் ; stem of the lotus (சா.அக.);.

     [தாமைர = நாளம்.]

தாமைர ல்

 
 தாமைர ல் tāmarainūl, ெப. (n.)

   தாமைரத ்தண் ன் ல்; lotus fibre.

   ம. தாமர ல்;க. தாவெர ல்

     [தாமைர +  ல்.]

தாமைரேநாய்

 
 தாமைரேநாய் tāmarainōy, ெப. (n.)

   உடம் ன் ேமல்பட ம் ெசம்பைடகள்; a kind of ringworm marked by red patches (சா.அக.);.

     [தாமைர + ேநாய் = இதனால் உடம்  தள ம்.]

தாமைரப்ப ப்

 
 தாமைரப்ப ப்  tāmaraipparuppu, ெப. (n.)

   தாமைர த் ன் ப ப் ; the inner kernel of shelled seeds of lotus (சா.அக.);.

ம வ. தாமைரக் ெகாடை்ட

     [தாமைர + ப ப் .]

தாமைரப்பா னி

 
 தாமைரப்பா னி tāmaraippāciṉi, ெப. (n.)

   அரிதாரம் (சங்.அக.);; yellow orpiment.

     [தாமைர + பா னி.]

தாமைரப் ைக

தாமைரப் ைக tāmaraippīṭigai, ெப. (n.)

    த்தர  வ ப் டம்; a raised stone-slab with lotus-petals carved on the sides and Buddha's feet on the top.

     " டெராளி ரிந்த தாமைரப் ைக" (மணிேம. 3:60);.

     [தாமைர +  ைக.]

தாமைரப் லம்

 
 தாமைரப் லம் tāmaraippulam, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Tanjore Dt.

     [தாமைர +  லம்.]

ப ரிகளின் ெபயரில் ஊர ்அைமதல், காணப்ப ற . தாமைர அ கம் உைடயதானால், இப் ெபயர ்
ெபற்ற .

1339

www.valluvarvallalarvattam.com 18775 of 19068.



தாமைரப்

தாமைரப்  tāmaraippū, ெப. (n.)

   1. தாமைரத ்தண் ல் த்த இளஞ் வப்  வண்ண இதழ்கள் ெகாண்ட மலர;் lotus flower.

   2. தண்ணீைரக் ப்பதற்காகப் பயன்ப ம் மலர;் flower to represent water. ( . . 2, 68, மைறஞா.);.

   3. ெவண்டாமைர; white lotus.

   4. அல் த்தாமைர; red indian water lily.

   ம. தாமரப் ;க. தாவெர

     [தாமைர +  .]

     [P]

தாமைரப் ந்ேதன்

 
 தாமைரப் ந்ேதன் tāmaraippūndēṉ, ெப. (n.)

   தாமைரப் ள்ள ேதன்; honey from the lotus flower (சா.அக.);.

     [தாமைரப்  + ேதன் → தாமைரப் ந்ேதன், கண்ணிேலற்ப ம் ேநாய்கட் , ைககண்ட ம ந்  என்  
சா.அக.  ம்.]

தாமைரப்ெபா ட்

 
 தாமைரப்ெபா ட்  tāmaraippoguṭṭu, ெப. (n.)

   தாமைரப் ள்ளி க் ங் ெகாடை்ட; the pericarpium or seed vessel.

     [தாமைர + ெபா ட் .]

தாமைரமணி

தாமைரமணி tāmaraimaṇi, ெப. (n.)

   1. தாமைர ைத (மைல);; lotus-seed.

   2. தாமைர மணியாலா ய மாைல; a rosary of lotus seeds.

     " ள  தாமைரமணி ேதாண்ேமல்" ( ேபாத. 11:11);.

     [தாமைர + மணி.]

தாமைர ைக

தாமைர ைக tāmaraimugai, ெப. (n.)

   1. மலராத தாமைரெமாட் ; lotus-bud.

   2. ெகா ஞ் ; an ornamental stall in the form of a lotus-bud.

     "ேதரில் வைளந்த தாமைர ைக ைனக் ைகயாேல த் " (க த். 85, உைர);.

ம வ. தாமைரெமாட்

     [தாமைர +  ைக.]

தாமைர ள்

தாமைர ள் tāmaraimuḷ, ெப. (n.)

   1. தாமைரக் ெகா ல் உள்ள க க் ; thorns in the lotus stalk.

   2. நாய் ள்ைளப் ேபான்ற ஒ  வைகத் ேதால்ேநாய்; a kind of skin disease attended with eruptions (சா.அக.);.

     [தாமைர +  ள்.]

தாமைரெமாட்

தாமைரெமாட்  tāmaraimoṭṭu, ெப. (n.)

   1. தாமைர மல வதற்  ன் ள்ள நிைல; lotus-bud.

   2. ெநஞ்சாங் ைல (இதயம்);; heart.

     "தாமைர ெமாடெ்டன்  ள்ளிக த் க் ெகாண் ண்ணிேர" (க ங். 566,  ப்.);.

   3. மா யரக்ளின் ெநற் க் ள் ஒ  வைக; one caste mark on the forehead of Vaisnavites.

     [தாமைர + ெமாட் .]
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தாமைரயாசனன்

 
 தாமைரயாசனன் tāmaraiyācaṉaṉ, ெப. (n.)

   தாமைர மலரில் அமரந்் ள்ளதாகக் க தப்ப ம் பைடப் க் கட ள் (யாழ்.அக.);; Brahman, as seated on 
lotus (ெச.அக.);.

     [தாமைர + ஆசனன்.]

தாமைரயாசனி

 
 தாமைரயாசனி tāmaraiyācaṉi, ெப. (n.)

   அரிதாரம் (யாழ்.அக.);; yellow orpiment.

     [தாமைர + ஆ னி.]

தாமைரயால்

 
 தாமைரயால் tāmaraiyāl, ெப. (n.)

   அரிதாரம் ( ன்.);; yellow sulphide of arsenic.

தாமைரயாள்

தாமைரயாள் tāmaraiyāḷ, ெப. (n.)

   1. அைலமகள் (இலக் );; Laksmi, as seated on lotus.

     "தாமைரயாள் ேகள்வன் ஒ வைனேய ேநாக்  ணர் " ( வ். இயற். தற். 67);.

   2. ெகாங்  நாட் ப் றக் கா யமான ெபான்னர ்சங்கர ்கைத ல் ெபான்னர ்சங்கரின் தாயார;் mother 
of Ponnar Sankar, the heroes of the ballad of Kongu country.

   2. .ஒர ்மஞ்சள் ெசய்நஞ் ; yellow sulphide of arsentic (சா.அக.);.

     [தாமைர + ஆள்.]

தாமைரயான்

 
 தாமைரயான் tāmaraiyāṉ, ெப. (n.)

   நான் கன்; a God nanmugan.

     [தாமைர + ஆன்.]

தாமைர ைல

 
 தாமைர ைல tāmaraiyilai, ெப. (n.)

   ஒ சார ்மா யர ்அணி ம் தாமைர ைல ேபான்ற ெநற் க் ; a Vaisnava cast-mark, as resembling a 
lotus leaf.

     [தாமைர + இைல.]

தாமைர ைலக்
ேகா

 
 தாமைர ைலக்ேகா  tāmaraiyilaikāḻi, ெப. (n.)

   இைலக்ேகா  வைகக ள் ஒன் ; bronze – winged jacana.

     [தாமைர + இைல + ேகா . ெப ம்பா ம் தாமைர ைல ேமல் இ ப்ப .]

     [P]

தாமைரவைளயம்

தாமைரவைளயம் tāmaraivaḷaiyam, ெப. (n.)

   தாமைரத்தண் ; lotus stalk.

     "வாரெ்சய் தண்டாமைர வைளயம்" ( வக. 1671);.

ம. தாமரவா ணி. க. தாவெரமைனயள்

     [தாமைர + வைளயம்.]
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தாமைரவற்றல்

 
 தாமைரவற்றல் tāmaraivaṟṟal, ெப. (n.)

   வற்றலாகச ்ெசய்த தாமைரக் ழங் ; dried root of the lotus used for food.

     [தாமைர + வற்றல்.]

தாமைரவா

தாமைரவா 1 tāmaraivāci, ெப. (n.)

தாமைரயாள்-1 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see tamariyal-1.

     [தாமைர + வா .]

 தாமைரவா 2 tāmaraivāci, ெப. (n.)

   மேனா ைல; red arsenic sulphuretted arsenic (சா.அக.);.

     [தாமைர + வா .]

தாமைரவா னி

 
 தாமைரவா னி tāmaraivāciṉi, ெப. (n.)

தாமைரவா  பாரக்்க;see tamarai-vasi (சா.அக.);.

     [தாமைர + வா னி.]

தாமைர ைத

 
 தாமைர ைத dāmaraividai, ெப. (n.)

   தாமைர ன் ைத; seed of lotus (சா.அக.);.

     [தாமைர +  ைத.]

     [இதனால் ெவண்ணீர ்( ந் ); அ கரிக் ம்.]

தாமலகம்

தாமலகம் tāmalagam, ெப. (n.)

   1.  ழ்க்காய் ெநல் ; Indian annual phyllanthus.

   2. பனங் த் ; the head of palmyra palm.

   3. ெகா  ெநல் ; creeper embelica.

     [தாமர ்→ தாமல் + அகம்.]

தாமல

 
 தாமல  tāmalagi, ெப. (n.)

தாமலகம் பாரக்்க;see tamalagam (சா.அக.);.

     [தாமலகம் → தாமல .]

தாமல தளம்

 
 தாமல தளம் dāmalagidaḷam, ெப. (n.)

தாளிபத் ரி பாரக்்க ( .அ.);;see talipattiri.

     [தாமல் + அ  + தளம்.]

தாமலபத் ரி

 
 தாமலபத் ரி tāmalabattiri, ெப. (n.)

தமாலபத் ரி பாரக்்க;see tamala-pattiri (சா.அக.);.

     [தாமலம் = பத் ரி.]
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தாமலம்

 
 தாமலம் tāmalam, ெப. (n.)

   இைல; leaf (சா.அக.);.

     [தாமல் + அம்.]

தாமைலக்காய்

 
 தாமைலக்காய் tāmalaikkāy, ெப. (n.)

   ெநல் க்காய்; Indian gooseberry – Emblica officinalis (சா.அக.);.

     [தாமைல + காய்.]

தாமைள

தாமைள1 tāmaḷai, ெப. (n.)

    ன்ைனவைக; mast-wood.

     [தாமைல → தாமைள.]

தாமன்

தாமன்1 tāmaṉ, ெப. (n.)

   க ரவன்; sun.

     "தாமன் ேமல்வரவர" (பாரத.  தற்ேபார.் 42);.

     [தாம் + அன் → தாமன்.]

 தாமன்2 tāmaṉ, ெப. (n.)

   சாைரப்பாம் ; snake (சா.அக.);.

தாமனி

தாமனி1 tāmaṉi, ெப. (n.)

   மா கைளக் கட்டப் பயன்ப ம் கைல ள்ள தாம் க்க ; long line of rope with halters attached for fastening 
cattle.

     [தாமணி → தாமணி.]

 தாமனி2 tāmaṉi, ெப. (n.)

   நரம் ; nerve, vein (சா.அக.);.

     [தமனி → தாமணி.]

தாமாங்க

 
 தாமாங்க  tāmāṅgayiṟu, ெப. (n.)

   ேதாணிப்பா ன் ன் பக்கத் க் ழ்ப்ப க் க ; lower back rope of a thoney.

     [தாமான் + க .]

மரக்கலத் ன் ேவகத்ைதக் ட்ட ம்,  ைறத்  ெம வாய்ச ்ெச த்த ம், பயன்ப ம் க .

தாமாசா

தாமாசா  tāmācāki, ெப. (n.)

   1. கடனி க்க வ யற்றவ ைடய ெசாத் கைளக் கடன் கார க் ச ்சமமாகப் ப ரை்க; the equitable 
division of the effects of an insolvent amongst his creditors.

   2. ஊர ்ேவைலக்காக டப்பட்ட காய நிலங்கைள ெய த் க் ெகாண்  அர  ெகா க் ம் 
ங்கட் ; a money allowance paid to monigars and karmams in lieu of service inams resumed.

     [தாம் + சா  – தாமசா . தாமாகத் தர யலாதவனிடம் உள்ள ெசாத் க்கைளச ்சமமாகப் ப ரை்க.]
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தாமாெசங்கமலம்

 
 தாமாெசங்கமலம் tāmāceṅgamalam, ெப. (n.)

   ெசங்க நீர;் red Indian water lily.

     [தாமா + ெசங்கமலம்.]

தாமாம்

தாமாம் tāmām, ெப. (n.)

   1. தா ரம்; copper.

   2. ெநய்; ghee.

   3. தாமைர; lotus flower.

   4. கார் ல் ெசய்நஞ் ; a kind of prepared arsenic (சா.அக.);.

     [தாமம் + தாமாம்.]

தாமா வர்

தாமா வர ்tāmāviruvar, ெப. (n.)

   பரித்ேதவரக்ள்; asvins, the twin gods, as born of a mare.

     "தாமா வ ந் த ம  மடங்க ம்" (பரிபா. 3,8); (ெச.அக.);.

     [தா  + மா + இ வர.்]

தாமான்பாள்

 
 தாமான்பாள் tāmāṉpāḷ, ெப. (n.)

   கப்பற் க ; ship rope, sheet (naut);.

தாமான் றம்

 
 தாமான் றம் tāmāṉpuṟam, ெப. (n.)

   மரக்கலத் ன் வல  பக்கம்; the right side of a thoney ( கைவ.  னவ.);.

     [தாமான் +  றம்.]

தாமானிேலவா-தல்

தாமானிேலவா-தல் tāmāṉilēvātal,    6 ெச. . . (v.i.)

   காற் ப்ேபாக் ற் கப்பேலாட் தல்; to let a vessel drive before the wind.

     [தாமானில் = ஏ  + ஆ-,]

தா

 
 தா  tāmi, ெப. (n.)

   மஞ்சள்; turmeric (ெச.அக.);.

     [தாம் + இ → தா .]

தா

 
 தா  tāmigi, ெப. (n.)

   ெகா நாரத்ைத; a kind of orange (சா.அக,);.

     [தா  → தா .]

தா ச் ரம்

தா ச் ரம் tāmicciram, ெப. (n.)

   1. ேபரி ள்; profound, darkness (இலக். அக.);;

   2. நிைரய வைக; a hell.

   3. ெபாய்த்ேதாற்றம் (இ ங்க.4. பைட.1);; illusion.

     [தாம் + இச்  + இரம் → தா ச் ரம்.]
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தா ஞ்சம்

 
 தா ஞ்சம் tāmiñjam, ெப. (n.)

   ஆமணக் ; castor plant (சா.அக.);.

தா ரக்களிம்

 
 தா ரக்களிம்  tāmirakkaḷimbu, ெப. (n.)

   ெசங்கல்பசை்ச; verdigris of copper (சா.அக);.

     [தா ரம் + களிம் .]

தா ரகண்டகம்

 
 தா ரகண்டகம் tāmiragaṇṭagam, ெப. (n.)

    வப் ள்; red thorn (சா.அக.);.

தா ரகம்

தா ரகம்1 tāmiragam, ெப. (n.)

   1. ெசஞ்சந்தனம்; red sandal.

   2. ஆைனக் ன் ; a big variety of Crab's eye (சா.அக.);.

     [தா ரம் + அகம்.]

 தா ரகம்2 tāmiragam, ெப. (n.)

    ன் ; red jeweller's bead - Abrus precatorus (சா.அக.);.

     [தா ரம் + அகம்.]

தா ரக ணி

 
 தா ரக ணி tāmiragaruṇi, ெப. (n.)

   ேமற் ைசப் ெபண் யாைன; female elephant of the west (ெச.அக.);.

தா ர

 
 தா ர  tāmiragirumi, ெப. (n.)

   இந் ர ேகாபப் ச் ; lady's fly-searlet moth (சா.அக.);.

ம. தாம்ரக்

     [தா ரம் +  .]

தா ர டம்

 
 தா ர டம் tāmiraāṭam, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் ைக ைல; a kind of tobacco (சா.அக.);.

ம. தாம்ர டம்

     [தா ரம் +  டம்.]

தா ரச் ைக

 
 தா ரச் ைக tāmiraccigai, ெப. (n.)

தாம் ரப் ச் ைக பாரக்்க;see tambura-c-cigai (சா.அக.);.

     [தா ரம் +  ைக.]
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தா ரச் ண்ணம்

 
 தா ரச் ண்ணம் tāmiraccuṇṇam, ெப. (n.)

தா ர ந் ரம் பாரக்்க;see tamira-sinduram (ெச.அக.);.

     [தா ரம் +  ண்ணம்.]

தா ரசைப

 
 தா ரசைப tāmirasabai, ெப. (n.)

    வெப மானின் ஐவைக அம்பலங்க ள் ஒன்றான ம் ெசப்ேப  ேவயப்பட்ட மான தா ர 
சைப; copper roofed hall, one of the five Ambal's of Lord Sivan.

     [தா ரம் + சைப த. அைவ → Skt. சைப.]

தா ரசாசனம்

 
 தா ரசாசனம் tāmiracācaṉam, ெப. (n.)

தா ரப்பட்டயம் பாரக்்க;see tamira-p-pattayam (ெச.அக.);.

     [தா ரம் + சாசனம்.]

தா ர

தா ர 1 tāmirasigi, ெப. (n.)

   ேகா ; fowl (சா.அக.);.

 தா ர 2 tāmirasigi, ெப. (n.)

   ெசந்நிறக் ெகாண்ைட ள்ள ேசவல்; cock, as having red crest (ெச.அக.);.

தா ர ந் ரம்

 
 தா ர ந் ரம் tāmirasindūram, ெப. (n.)

   ெசம்ைபக் ெகாண்  ெசய்த ந் ரம் (யாழ்.அக.);; calcinated red powder of copper.

     [தா ரம் +  ந் ரம்.]

தா ர டன்

 
 தா ர டன் tāmiracūṭaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  வைக தற்ெபா ள் (தா );; a crystallised mineral known as garnet (சா.அக.);.

தா ர

தா ர  tāmiracūṭi, ெப. (n.)

   1.  வப்  ெகாண்ைடைய ைடய பறைவ; red crested bird.

   2. ேசவல்; cock (சா.அக.);.

ம. தாம்ர டம்

     [P]

தா ரேநா

 
 தா ரேநா  tāmiranōvu, ெப. (n.)

   நிலக் கடைலச ்ெச ன் இைலகைள மஞ்சணிற மாக் ம் ேநாய் வைக; a disease of groundnut plants 
which makes the leaves turn yellow (ெச.அக.);.

     [தா ரம் + ேநா .]
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தா ரப்பட்டம்

 
 தா ரப்பட்டம் tāmirappaṭṭam, ெப. (n.)

   ெசப்ேப ; copper-plate grant.

ம. தாம்ரபட்டம்

     [தா ரம் + பட்டம்.]

தா ரப்பட்டயம்

 
 தா ரப்பட்டயம் tāmirappaṭṭayam, ெப. (n.)

   ெகாைட பற் ய ெசய் கைளக் க் ம் ெசப் ப்பட்டயம்; copper plate which has the inscription about the 
grants etc.

     [தா ரம் + பட்டயம்.]

தா ரப்ெபா

 
 தா ரப்ெபா  tāmirappoḍi, ெப. (n.)

   ெசம்ைபத் ய்ைம ெசய் ,  ட டெ்ட த்த ெபா த் கள்; copper oxide obtained by the process of purification 
and calcinations.

     [தா ரம் + ெபா .]

தா ரபரணி

 
 தா ரபரணி tāmirabaraṇi, ெப. (n.)

   ெசம் த் தக ; copper-leaf (சா.அக.);.

     [தா ரம் + பரணி.]

தா ரப ணி

தா ரப ணி1 tāmirabaruṇi, ெப. (n.)

    ெநல்ேவ  மாவட்டத் ல் ஒ ம் தன்ைமயான ஆ ; chief river of Tirunelveli Dt. (ெச.அக.);.

ம. தாம்ரபரண்்ணி

 தா ரப ணி2 tāmirabaruṇi, ெப. (n.)

தா ரக ணி பாரக்்க (ச .);;see tamira-k-karuni.

தா ரபல்லவம்

தா ரபல்லவம் tāmiraballavam, ெப. (n.)

   1. அேசாக மரம்; a sacred asoka tree.

   2. வாைழ; plantain (W);.

ம. தாம்ரபல்லவம்

     [தா ரம் + பல்லவம்.]

தா ரபல் யம்

 
 தா ரபல் யம் tāmiraballiyam, ெப. (n.)

தா ரபல்லவம் பாரக்்க;see tamira-pallavam (சா.அக.);.

     [தா ரபல்லவம் → தா ரபல் யம்.]

தா ரபலகம்

 
 தா ரபலகம் tāmirabalagam, ெப. (n.)

   ெகாள் ; horse-gram (சா.அக.);.

     [தா ரம் → தா ரபலகம்.]
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தா ரபலம்

 
 தா ரபலம் tāmirabalam, ெப. (n.)

   அ ஞ்சல்; red fruited alangium (சா.அக.);.

     [தா ரம் + பலம்.]

தா ரபற்பம்

 
 தா ரபற்பம் tāmirabaṟbam, ெப. (n.)

   ெசம் னாலான ெபா ; calcinated white powder of copper (ெச.அக.);.

தா ர சம்

 
 தா ர சம் tāmirapīcam, ெப. (n.)

தா ரபலகம் பாரக்்க;see tamira-palagam.

     [தா ரம் +  சம்.]

தா ர ட்பகம்

 
 தா ர ட்பகம் tāmirabuṭbagam, ெப. (n.)

   ெசந்தாமைர; variegated mountain ebony (சா.அக.);.

     [தா ரம் +  ட்பகம்.]

தா ர ட்பம்

தா ர ட்பம் tāmirabuṭbam, ெப. (n.)

   1. தாத ப் ; dowmy grislea.

   2. ேநரப்் ன்; ground champak (சா.அக.);.

     [தா ரம் +  ட்பம்.]

தா ர ள்ளி

 
 தா ர ள்ளி tāmirabuḷḷi, ெப. (n.)

    வந்த ள்ளிகள் வாய்ந்த ஒ  வைகக் ட்டம்; a kind of leprosy with large red spots (சா.அக.);.

     [தா ரம் +  ள்ளி.]
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தா ரம்

தா ரம்1 tāmiram, ெப. (n.)

   ெசம்  ( ங்.);; copper.

ம. தாம்ரம்

     [ மர ்→ தமர ்=  வப் .  வப் க் கலந்த கா .  வர ்→  வைர = ெசம் க் ேகாடை்ட நகர.்

மர ்→ தமர ்→ தாமரம் → தா ரம் = ெசங்கா  வண்ணத் ல் உள்ள கலப்  மாைழ (உேலாகம்);. இம் 
மாைழ ைனச ்ெசம்  என் ம் அைழப்பர.் இச ்ெசம் ைனக் காற் ப்ப ம்ப  ைவத்தால் களிம்ேப ம். 
இச ் வப்  மாைழ ைனத் தகடாகத் தட்டலாம். கம் யாக இ க்கலாம். நம  நாட் ல் பரவலாக 
ெநல் ர,் ெசய்ப் ர,்  வாங் ர ்ேபான்ற இடங்களில் இம் மாைழ யாகக் ைடக் ற .

இக் கலப் மாைழ, நிலத் ல் தனியாக ம், எரி ப் , ைவப் நஞ் , இ ம்  த யவற்ேறா  கலந் ம், 
காணப்ப ம். இச ்ெசம் டன் ெவள்ளயீத்ைதச ்ேசரத்்தால், ெவண்கலம் ைடக் ம். இம் மாைழைய 
உரிய ைற ற் கலந்  த்தைள, தம்பாக்  ஆ யவற்ைற உ வாக் வர.்

இச ்ெசம்ேபா  ெபான்ைனக் கலந் , ப ப் ப்ெபான் ெசய்வர.் ெசம்  ஏனங்கள் சைமய க்  உதவா . 
ஏெனனில் உப் ,  ளி த யைவ ேச ங்காலத் ல், ெசம் ற் களிம்ேப  நச் த்தன்ைம ெப ம்.

இச ்ெசம் னின்  களிம்ெப த் ப் ெபான்னாக்க ைற ல் தங்கத்ைதச ்ெசய்யலாம். நிலத் னின்  
அகழ்ந்ெத க் ம் இக் கலப் ச ்ெசம் ல்

ெபான்னின் க்கா  யாய் இ ந்தால், ெபான்னாக்க ைறப்ப  ெவள்ளிேசரத்்  உ க் , 
ெசாக்கத்தங்கம் ெசய்யலாம்.  த்த ம த் வத் ற் ம், இம்மாைழ தா ரச் ண்ண வ ற் பயன்ப ம் 
என் , சா.அக.  ம்.]

 தா ரம்2 tāmiram, ெப. (n.)

   மந்தாைர; variegated mountain ebony. (சா.அக.);.

     [தாமரம் → தா ரம்.]

தா ரமண்

 
 தா ரமண் tāmiramaṇ, ெப. (n.)

   ெசம்ைப ப் ர  ெசய்  ட டெ்ட த்த, ெபா த் கள்; copper oxide obtained by processes purification and 
calcination (சா.அக.);.

     [தா ரம் + மண்.]

தா ரமாரணம்

 
 தா ரமாரணம் tāmiramāraṇam, ெப. (n.)

   இயற் யல்ப  ெசம்ைப அதன் தன்ைம ந்  மாற் , ம ந் ற்  பயன்ப த் தல்; decomposition of 
copper and its application as a remedy.

     [தா ரம் + மாரணம்.]

தா ர கம்

 
 தா ர கம் tāmiramirugam, ெப. (n.)

    வப்  மான்; red deer (சா.அக.);.

     [தா ரம் +  கம்.]

தா ர கம்

தா ர கம் tāmiramugam, ெப. (n.)

   1.  வந்த கம்; in copper faced.

   2.  வந்தநிறம்; red complexion (சா.அக.);.

க. தாம்ர

     [தா ரம் +  கம்.]
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தா ர லம்

தா ர லம் tāmiramūlam, ெப. (n.)

   1.  வந்த ேவர;் red-root.

   2.  வப் க் ழங் ; red bulbous root.

   3. மஞ் ட் ; copper creeper.

   4.  ண் ; a sensitive plant (சா.அக.);.

     [தா ரம் +  லம்.]

தா ரெம

 
 தா ரெம  tāmirameḻugu, ெப. (n.)

   ெசம்  ெம ; copper wax (சா.அக.);;

     [தா ரம் + ெம .]

தா ரவரண்ம்

தா ரவரண்ம் tāmiravarṇam, ெப. (n.)

   1.  வப் செ்ச  வைக (ேபாஸ்தகாய்செ்ச );; copper rose - Papaver rhocas.

   2. எள் ப் ; flower of sesamum (சா.அக.);.

     [தா ரம் + வண்ணம் → Skt. varna.]

தா ரவ ணம்

 
 தா ரவ ணம் tāmiravaruṇam, ெப. (n.)

   ெசந்நிறம்; copper color (ெச.அக.);.

     [தா ரம் + வ ணம்.]

தா ரவல்

 
 தா ரவல்  tāmiravalli, ெப. (n.)

   மஞ் ட் ; copper creeper (சா.அக.);.

     [தா ரம் + வல் .]

தா ரா

 
 தா ரா tāmirā, ெப. (n.)

   ேவங்ைகமரம்; Indian kino tree (சா.அக.);.

தா ராட்சம்

தா ராடச்ம் tāmirāṭcam, ெப. (n.)

   1.  ல்; Indian cuckoo.

   2. ஒ  வைகப் பாம் ; a kind of snake (சா.அக.);.

தா ரிைக

தா ரிைக tāmirigai, ெப. (n.)

   1.  ன் க்ெகா ; crabs eye, m.cl. Abrus precatorius.

   2.  ன் ச ்ெச ன் வப் ைத; the red seed of Crabs eye (ெச.அக.);.

தா ைர

 
 தா ைர tāmirai, ெப. (n.)

தா ரம் (சங்.அக.); பாரக்்க;see tamiram.

     [தா ரம் → தா ைர.]
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தா ேர வரம்

 
 தா ேர வரம் tāmirēcuvaram, ெப. (n.)

   ஆ ள்ேவத ெசம் ம ந் டன் இதளியம் (இரசம்);, ெவண்காரம், இ ம் , கந்தகம்,  ப் , ேவப்பம்  
இைவகைளச ்ேசரத்் ,  ரிக ைக ம் ட்  அணியம் ெசய் ம் ம ந் ; an ayurvedic medicine prepared by 
mixing purified copper, mercury, borax, iron, sulphur, long-pepper flowers of margosa and the three myrobalams and 
prescribed for skin diseases and a cooling regimen is necessary (சா.அக.);.

தா லம்

 
 தா லம் tāmilam, ெப. (n.)

   ேகா ைம; wheat (சா.அக.);.

     [தா ரம் → தா லம்.]

தா கவாக்

 
 தா கவாக்  tāmugavāggi, ெப. (n.)

   மேனா ைல; red arsenic (சா.அக.);.

     [தாம் +  கம் + ஆக்  → தா கவாக்   நச் த்தன்ைம னால்,  தற்கண் ஏற்ப ம் கவாட்டம்.]

தாைம

 
 தாைம tāmai, ெப. (n.)

   தாம் க்க  (யாழ்.அக.);; tethering rope for fastening cattle.

     [தாமம் → தாைம.]

தாேமாதரம்

 
 தாேமாதரம் tāmōtaram, ெப. (n.)

    டரி; rope of the neck.

     "தாேமாதரத் ற் ைகெகா த் த் தள்ளினான்"

மா ன் ேபரக்ளிெலான்றான தாேமாதரன் என்ற ெபயைரச ்ெசால் ப் ெபயரி ம் இடம்.

தாேமாதரப் ள்
ைள ைவ

 
 தாேமாதரப் ள்ைள ைவ tāmōtarappiḷḷaisivai, ெப. (n.)

    லா ரியர;் writer (த . ல.அக.);.

ரேசா யம் ேபான்ற பல ல்கைள ப் த் ள்ளார.் ைசவ மகத் வம் என் ம் ைல 
எ ள்ளார.்

தாேமாதரன்

தாேமாதரன் tāmōtaraṉ, ெப. (n.)

   1. ஆைம; tortoise, turtle.

   2.  மால்; Thirumal.

     [தாமம் + உதரம் → உதரன் → தாேமாதரன்.]

தாேமாதரனார்

தாேமாதரனார ்tāmōtaraṉār, ெப. (n.)

   சங்கப் லவர;் Sangam poet (த . ல.அக.);.

     [ தெ்தாைக ல் 92, 195வ  பாடல்கள் பா ள்ளார.்]
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தாய்

தாய்1 tāy, ெப. (n.)

   1. அன்ைன; mother.

     "தாய்த் தாய்க்ெகாண் ேட மளித் வ் ல " (நால . 15);.

     "ெபற்ற தாய்தைன மகமறந் தா ம் ள்ைளையப் ெப ந் தாய் மறந்தா ம்" (அ ட்பா.);.

தாையப் பாரத்்  மகைளக் ெகாள் (பழ.);.

தா ற் றந்தெதா  ேகா ல்ைல (பழ);. தா ல்லாத ள்ைள த தைல (பழ.);.

   2. ஐவைகத் தாய ள் ஒ த் ; any one of ai-vagai-t-tayar.

   3. தாய்ேபால் க தப்ப ம் அரசன்மைன , ஆ ரியர ்மைன , அண்ணன் மைன , 
மகடெ்கா த்தவள் இவரக் ள் ஒ த் ; one of arasan-tevi, kuruvin-tevi, annan-tevi, makat-koduttaval, who hold the 
rank of mother.

   ம., பட. தாய்: க. தாய், தா , தாெய;   ெத. தா ;    . தா ;    ட. ேதாய்;    ட. தா  (பாட் );;   ேகாண். 
பாெயா, யாயான்;    . அய், அயா , அச;    . ஈய்;   நா. அய்ம;   ெகாலா. அய்;   பர.் அயன் (ெபண்);, 
இய;   தட. ஆய், ஆயன்;   மா. அய்ய (என்தாய்);;    ரா. தாய்; Ass., Ori., Sind., Mar., Guj. Ayl;

 Beng. ayi.

   1. பாராட் த்தாய்; women amusing children.

   2. தாலாட் த்தாய்; women making the child sleep.

   3. ஊட் த்தாய்; foster-mother.

   4.  ைலத்தாய்; wet-nurse.

   5. ைகத்தாய்; nursery-maid.

தாய்க்கஞ்

 
 தாய்க்கஞ்  tāykkañji, ெப. (n.)

    வனார ்ேவம் ;Šivan's neem - Indigofera Asphalathoides (சா.அக.);.

     [தாய் + கஞ் .]

தாய்க்கட்

தாய்க்கட் 1 tāykkaṭṭu, ெப. (n.)

தாய்க்கட்  மைன பாரக்்க;see tay-k-kattu-manai.

     "மண்டபம்,  டம், தாய்க்கட் , அ க்கைள என்றாற் ேபா ம்" (ம ைரக். 357, உைர); (ெச.அக.);.

ம. தாய்க்ெகாட்

     [தாய் + கட் .]

 தாய்க்கட் 2 tāykkaṭṭu, ெப. (n.)

   1.  ட் ன் ந ப்ப ; centre part of house.

   2. ஒேர ச ரமா ள்ள ; square house (ெபா.வழ.);.

     [தாய் + கட் .]

     [P]

தாய்க்கட் மைன

 
 தாய்க்கட் மைன tāykkaṭṭumaṉai, ெப. (n.)

    ட் ன் ந ப்ப ; central portion of an indian house (ெச.அக.);.

     [தாய் + கட்  + மைன.]
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தாய்க்க க்கன்

 
 தாய்க்க க்கன் tāykkaḍukkaṉ, ெப. (n.)

   காதணிவைக; a kind of ear-ornament (W);.

     [தாய் + க க்கன்.]

     [P]

தாய்க்கண்

தாய்க்கண்1 tāykkaṇ, ெப. (n.)

   1. ேதங்கா ன் க்கண்களில் ேமேல ள்ள கண்; topmost of the three eyes of the coconut.

   2. ப ங்கண்; large eye (சா.அக.);.

     [தாய் + கண்.]

தாய்க்கம்

தாய்க்கம்  tāykkambu, ெப. (n.)

   1.  ட்  ய க் ம் ேகால்; larger stick in the game of tipcat (W.);.

     [தாய் + கம் .]

தாய்க்க ம்

 
 தாய்க்க ம்  tāykkarumbu, ெப. (n.)

    ைதயாக நட்ட தற்க ம்  ( ன்.);; parent sugar-cane stem.

     [தாய் + க ம் .]

தாய்க்கைறயான்

 
 தாய்க்கைறயான் tāykkaṟaiyāṉ, ெப. (n.)

   ஒவ்ெவா  களி ங் காணப்ப வ ம், மற்றக் கைறயான்கைள உண் பண் வ  மா ய ெபண் 
கைறயான்; queen ant, found in every nest of termites regarded as procreative of the whole (ெச.அக.);.

     [தாய் + கைறயான்.]

தாய்க்காணி

 
 தாய்க்காணி tāykkāṇi, ெப. (n.)

    தல் நிைல நிலம்; land of the best quality (ெச.அக.);.

ம வ.  தல்தர ெசய்

     [தாய் + காணி.]

தாய்க்கால்

தாய்க்கால்1 tāykkāl, ெப. (n.)

   கட்டடத் ன் பக்கம் சாரந்்த தன்ைமயான வர;் man wale of a building.

     [தாய் + கால்.]

 தாய்க்கால்2 tāykkāl, ெப. (n.)

தாய்வ  பாரக்்க;see tay-vali (ெச.அக.);.

     [தாய் + கால்.]

தாய்க்கால்வ

 
 தாய்க்கால்வ  tāykkālvaḻi, ெப. (n.)

   தாய் வ  உற ைறத் ெதாடர் ; maternal side or line (W.);.

அந்தப் ெபண் தாய்க்கால் வ ல் வந்தவளயா ற்ேற (உ.வ.);.

     [தாய் + கால்வ .]
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தாய்க் ராமம்

 
 தாய்க் ராமம் tāykkirāmam, ெப. (n.)

   பல ற்ரரக் ள்,  தன்ைமயான ஊர;் principal village in a group of hamlets (W.);.

ம வ. தைலக் ராமம்

     [தாய் +  ராமம்.  மமாக ள்ள ற் ரக் ள், கல் , ம த் வம்,  ய்ைம, ெதா ல் தலான 
அைனத்  நிைலகளி ம் ஏைனய ஊரக்ட்  எ த் க்காட்டாகத் க ம் தனிைல ஊர.்]

தாய்க் ழங்

 
 தாய்க் ழங்  tāykkiḻṅgu, ெப. (n.)

    தற் ழங் ; the principal tuber (ெச.அக.);.

ம வ.  லக் ழங் , அ க் ழங் ,  ைதக் ழங்

     [தாய் +  ழங் .]

தாய்க் ழ

 
 தாய்க் ழ  tāykkiḻvi, ெப. (n.)

    ைலமகளின் தாய்; mother or foster-mother of a dancing-girl

ம. தாய்க் ழ

     [தாய் +  ழ .]

தாய்க் ழ்ப் ள்
ைள

 
 தாய்க் ழ்ப் ள்ைள tāykāḻppiḷḷai, ெப. (n.)

   எட் க்கன்  (சங்.அக.);; young plant of nux vomica tree.

     [தாய் +  ழ் +  ள்ைள.]

தாய்க் லம்

 
 தாய்க் லம் tāykkulam, ெப. (n.)

   ெபண் இனத்தவர;் women as a community.

தாய்க் லம ந்

 
 தாய்க் லம ந்  tāykkulamarundu, ெப. (n.)

   எல்லா ேநாைய ம் ேபாக் ம் அரிய ைக; a rare herbal medicine to cure all diseases (சா.அக.);.

தாய்க்ெகால்சலம்

 
 தாய்க்ெகால்சலம் tāykkolcalam, ெப. (n.)

   வாைழய  நீர;் the juice of plantain corm (சா.அக.);.

     [தாய் + ெகால் + சலம்.]

தாய்க்ெகால்

 
 தாய்க்ெகால்  tāykkolli, ெப. (n.)

தாையக்ெகால்  பாரக்்க;see tayai-k-kolli (சா.அக.);.

     [தாய் + ெகால் .]
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தாய்க்ெகால் க்
ழங்

 
 தாய்க்ெகால் க் ழங்  tāykkollikkiḻṅgu, ெப. (n.)

   வாைழக் ழங் ; plantain corm (சா.அக.);.

     [தாய் + ெகால்  +  ழங் .]

தாய்சச்ங்கம்

 
 தாய்சச்ங்கம் tāyccaṅgam, ெப. (n.)

    தலைவ,  லஅைவ; parent society dist. fr. kilai-c-cangam (ெச.அக.);.

     [தாய் + சங்கம்.]

தாய்சச்ரக்

தாய்சச்ரக்  tāyccarakku, ெப. (n.)

   1. நீற்  ெசய்யேவண் , பயன்ப த் ம் ெபா ள்; drug used for preparing calcined medicine.

   2. மாற்  ம ந் ; alternative medicine (சா.அக.);.

     [தாய் + சரக் .]

தாய்ச் த்தம்பலம்

 
 தாய்ச் த்தம்பலம் tāyccittambalam, ெப. (n.)

    ழந்ைதகளா ம் ஒ  வைக ைளயாட் ; child's game of finding out a small stick hidden in a ridge of sand, 
child's play in which the calyx leaves of the banana are split and the string, like pieces are pulled against one another, when a 
sound is produced delightful to children (ெச.அக.);.

     [தாய் +  த்தம்பலம்.]

தாய்ச் ன்னம்

 
 தாய்ச் ன்னம் tāycciṉṉam, ெப. (n.)

   தா ன் அைடயாளம்; mother's mark (சா.அக.);.

     [தாய் +  ன்னம்.]

தாய்ச் ட்

 
 தாய்ச் ட்  tāyccīṭṭu, ெப. (n.)

    ல ஆவணம் (யாழ்.அக.);; original document.

     [தாய் +  ட் .]

தாய்ச் ைல

 
 தாய்ச் ைல tāyccīlai, ெப. (n.)

   ேகாவணம் (இ.வ.);; forelap, covering for the privities.

தாய்ச் ைலக் ச ்சாண் ணி ல்ைல, தைலக்  ேமேல சரிைகேமற்கட்  (பழ);.

     [தாய் +  ைல.]

தாய்ச் வர்

 
 தாய்ச் வர ்tāyccuvar, ெப. (n.)

   ெதாடரந்்  கட்டப்பட்ட களில் ஒ  ட் ன் எல்ைலயாயைமந்  அதற்ேக ரிய 
தன்ைமச் வர;் main wall of a house (ெச.அக.);.

     [தாய் +  வர.்]
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தாய்சே்சாட்ைட

 
 தாய்சே்சாடை்ட tāyccōṭṭai, ெப. (n.)

   தாய்  ழந்ைதக் ெகாள் ம் அவா; longing of a child for its mother (ெச.அக.);.

     [தாய் + ேசாடை்ட.]

தாய்ேசய்நல

 
 தாய்ேசய்நல  dāycēynalaviḍudi, ெப. (n.)

   க உ ரப்்  பாரக்்க, ஏற்ப த் ய தாய்ேசய் நல ம த் வமைன; maternity and child care hospital.

     [தாய் + ேசய் + நல .]

தாய்ேசரத்்தல்

 
 தாய்ேசரத்்தல் tāycērttal, ெப. (n.)

   தங்கம் கட் தல்; adding gold (சா.அக.);.

     [தாய் + ேசரத்்தல். அணிகலைனப் பா காக்கத் தங்கம் ேசரத்்தல் ேபான் , அைனத்  நிைலகளி ம் 
அைனவைர ம் காப்பவள் தாய்.]

தாய்தந்ைத

 
 தாய்தந்ைத tāytandai, ெப. (n.)

   ெபற்ேறார;் parents (ெச.அக.);.

க. தாய்தந்ெதகள், தா தந்ைத

     [தாய் + தந்ைத.]

தாய்தைலத்ெதன்ற
ல்

தாய்தைலதெ்தன்றல் tāytalaitteṉṟal, ெப. (n.)

   ேநராக அ க் ம் தற் ெதன்றல்; first southerly wind blowing straight from its source.

     "பல டங்களிேல கா ட்  வாராேத தாய்தைலத் ெதன்றாலா க்ைக" (ஈ . 5:9:5); (ெச.அக.);.

     [தாய் + தைல + ெதன்றல்.]

தாய்நா

 
 தாய்நா  tāynāṭu, ெப. (n.)

    றந்தநா ; mother country, native land.

     [தாய் + நா .]

தாய்ப்பத் ரம்

 
 தாய்ப்பத் ரம் tāyppattiram, ெப. (n.)

   நிலம், ெசாத் , கட்டடம் த யவற் ன் உரிைம த்  தன் தலாக எ தப்ப ம் ஆவணம்; first 
title deed.

     [தாய் + பத் ரம்.]

தாய்ப்பாட்டன்

 
 தாய்ப்பாட்டன் tāyppāṭṭaṉ, ெப. (n.)

   தாையப்ெபற்ற தகப்பன்; maternal grand father (ெச.அக.);.

     [தாய் + பாட்டன்.]
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தாய்ப்பாத்

 
 தாய்ப்பாத்  tāyppātti, ெப. (n.)

    தன்ைமயான ( க் யமான); உப் ப் பாத் ; chief or principal bed in a salt-pan C.G.

ம வ. தைலப்பாத் ,  தற்பாத்

     [தாய் + பாத் . உப்  நீரிைனப் பாய்ச்  வ கட் ங்கால் கசடகற் ,  தன்ைமயான உப் ைனத் 
ேதக் ம் தற்பாத் .]

தாய்ப்பால்

 
 தாய்ப்பால் tāyppāl, ெப. (n.)

    ழந்ைதக் த் தா னிட ந்  ைடக் ம் ைலப்பால்; milk getting from mothers breast to a child 
(ெச.அக.);.

ழந்ைதகட் த் தாய்ப்பால் த வ , அதன் வளரச்் க் ம், ேநாய்எ ரப்் த்தன்ைம ெப வதற் ம் 
க ம் இன் யைமயாத  (உ.வ.);.

     [தாய் + பால்.]

தாய்ப்பா ட்டல்

 
 தாய்ப்பா ட்டல் tāyppālūṭṭal, ெப. (n.)

   தாய் ைல ன் பாைலக் ழந்ைதக்  ஊட்டல்; maternal nursing (சா.அக.);.

     [தாய் + பால் + ஊட்டல்.]

     [P]

தாய்ப்பாைன

 
 தாய்ப்பாைன tāyppāṉai, ெப. (n.)

   நல்ல நாளில் தற்க ரக்ைள எ த் ைவத்தற் ரிய ெபரியபாைன; a big pot used for preserving the first 
sheaves on an auspicious day.

     [தாய் + பாைன.]

தாய்ப் ள்ைள

 
 தாய்ப் ள்ைள tāyppiḷḷai, ெப. (n.)

   உற ன-ன்-ள் (ெநல்ைல.);; relative.

தாய்ெபற்றேமனி

 
 தாய்ெபற்றேமனி tāypeṟṟamēṉi, ெப. (n.)

   அம்மணம் (நி வாணம்);; nakedness (சா.அக.);.

     [தாய் + ெபற்ற + ேமனி.]

தாய்மைன

 
 தாய்மைன tāymaṉai, ெப. (n.)

தாய்க்கட்  மைன பாரக்்க;see tay-k-kaattu-manai

தாய் மைனக்  வந்த  ள்ைளக் ம் (பழ.);.

     [தாய் + மைன.]
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தாய்மாமன்

 
 தாய்மாமன் tāymāmaṉ, ெப. (n.)

   தா டன் றந்தவன்; maternal uncle (ெச.அக.);.

     [தாய் + மாமன்.]

தாய்மாமன்மகன்

 
 தாய்மாமன்மகன் tāymāmaṉmagaṉ, ெப. (n.)

   தா டன் றந்தவனின் ஆண் ழந்ைத; male child born to a mother's brother (ெச.அக.);.

     [தாய் + மாமன் + மகன்.]

தாய்மாமன்மகள்

 
 தாய்மாமன்மகள் tāymāmaṉmagaḷ, ெப. (n.)

   தா டன் றந்தவனின் மகள்; female child of a mother's brother (சா.அக.);.

     [தாய் + மாமன் + மகள்.]

தாய் தல்

 
 தாய் தல் dāymudal, ெப. (n.)

    லநி ; original capital (ெச.அக.);.

ம வ. தைல தல், தைலநி

ம. தாய் தல்

     [தாய் +  தல், அ ேபால் தைழத்  ஆல்ேபால் ேவ ன் , பல் ப்ெப  வளவாழ்  வாழ்வதற்  
லமா ள்ள,  தல்நி .]

தாய்ைம

தாய்ைம tāymai, ெப. (n.)

   தாயாந்தன்ைம; motherhood, motherliness.

     "தாய்ைம ந் தவ ம் வாய்ைம  ேநாக் " (ெப ங். உஞ்ைசக். 46. 120);.

     [தாய் + ைம.]

தாய்ெமா

 
 தாய்ெமா  tāymoḻi, ெப. (n.)

    றந்த ந்  ேப ம்ெமா ; mother tongue.

     "அவர ்த ழ்நாட் ல் வா ம் தாய்ெமா யாக மைலயாளத்ைதக் ெகாண்டவர"்.

     [தாய் + ெமா .]

தாய்வ

 
 தாய்வ  tāyvaḻi, ெப. (n.)

   உற ைற ல் தா ன் ெதாடர் ; maternal side or line (ெச.அக.);.

   ம. தாய்வ ;க. தாவ

     [தாய் + வ .]
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தாய்வாய்க்கால்

 
 தாய்வாய்க்கால் tāyvāykkāl, ெப. (n.)

    ைளக்கால்கள் ரி ம் தைலவாய்க்கால்; chief channel from which branch channels emerge W.G. (ெச.அக.);.

ம வ.  தல்வாய்க்கால், தைலவாய்க்கால்

     [தாய் + வாய்க்கால்.]

தாய்வாைழ

 
 தாய்வாைழ tāyvāḻai, ெப. (n.)

   தார ் ட்ட வாைழ; original plantain tree which has born fruit (சா.அக.);.

     [தாய் + வாைழ.  தற்கண் ைல ம் வாைழ ல், பல கன் கள் ைளப்ப  ேபால், அைனத்  
மாந்தஉற கள் ைளப்பதற் ம், ெச த்  நிைலப்பதற் ம்,  லமரமா ப்பவள் தாய்.]

     [P]

தாய்ேவர்

 
 தாய்ேவர ்tāyvēr, ெப. (n.)

   ஆணிவர;் main root, taproot (E.G.);.

   ம. தாய்ேவ ;க. தாய்ேப

     [தாய் + ேவர.்]

தாயக்கட்டம்

 
 தாயக்கட்டம் tāyakkaṭṭam, ெப. (n.)

   தாய ைளயாட்  ஆ தற் ப் பயன்ப ம் ச ரக் கட்டம்; squares for playing dice (ெச.அக.);.

     [தாயம் + கட்டம்.]

தாயக்கட்ைட

 
 தாயக்கடை்ட tāyakkaṭṭai, ெப. (n.)

    தாட்டத் ல் உ ட் ங் கவ  (யாழ்ப்.);; dice.

     [தாயம் + கடை்ட.]

தாயகம்

தாயகம் tāyagam, ெப. (n.)

   1. அைடக்கலம்; support, shelter, place of refuge.

     "இ வன் த் தாயகம் ேவ ல்ைல ல்ைல" (தா . ஆகார. 11);.

     [தாய் + அகம்.]

தாயங் -தல்

தாயங் -தல் dāyaṅāṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    தாட்ட வட்டங் தல்; to call out the required number in throwing dice. ( வக. 927: உைர);.

     [தாயம் +  -,]

தாயசத்

 
 தாயசத்  tāyasattu, ெப. (n.)

   காச் ரி ள்ள ஒ  வைக மரம் ( த்த ேரா ணி);; small Kashmiri tree.
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தாயத்தவர்

தாயத்தவர ்tāyattavar, ெப. (n.)

   பங்காளிகள்; agnates.

     "தாயத்தவ ந் தமதா  ேபாழ்ேத ெகாடாஅர"் (நால . 278);.

     [தாயம் + அத்  + அவர.்]

தாயத்

 
 தாயத்  tāyattu, ெப. (n.)

   மைறெமா த் தக ; amulet, talisman (ெச.அக.);.

தாயத் கட்டல்

 
 தாயத் கட்டல் tāyattugaṭṭal, ெப. (n.)

   மைற ெமா த் தக  கட் தல்; tying an amulet with a thread on the neck or the arm (சா.அக.);.

     [தாயத்  + கட்டல்.]

     [P]

தாயத மம்

 
 தாயத மம் dāyadarumam, ெப. (n.)

   தாய பாகம் ம் ல்; law of inheritance, rule of partition (R.F.);.

     [தாயம் + த மம்.]

தாயப்ப

தாயப்ப  dāyappadi, ெப. (n.)

   தனக்  உரிைமயாகக் ைடத் ள்ள வா டம் அல்ல  ஊர;் city or town got by inheritance.

     "தாயப்ப கள் தைலச் றந் ெதங்ெகங் ம்" ( வ்.  வாய். 8:6:9);.

     [தாயம் + ப .]

தாயப வல்

தாயப வல் tāyabaṉuval, ெப. (n.)

   இைட ைடேய, இலக்கணங்கள் கலந்  வ ம் இலக் ய வைக; a poem intermixed with definitions.

     " ன் ெமன்ெமா யாற் றாய ப வேலா " (ெதால். ெபா ள். 547);.

     [தா  + ப வல் → தா  ப வல் → தாய ப வல்.]

தாயபாகம்

தாயபாகம் tāyapākam, ெப. (n.)

   1. அரத்த உற னர ்தம் ள் ரித் க்ெகாள் ம் உரிைமப் பங் ; division of an estate among heirs.

   2.  தவாகனர ்இயற் ய பாகப் ரி ைனப் பற் ய ல்; a treatise on the Hindu law of inheritance by 
jimukdavaganar.

   3. பன்னிரண்டாம் ற்றாண் ல் ஞ்ஞாேன வரர ்இயற் ய தாஷரத் ல் தாய ரிைமையப் 
பற் க் ம் ப ; chapter on the law of inheritance in the Mitaksara off Vijnanesvarar (12" C.R.F.);

     [தாயம் + பாகம்.]
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தாயம்

தாயம் tāyam, ெப. (n.)

   1.  ரி ைனக் ரிய தந்ைதவ ப் ெபா ள்; patrimony, inheritance, wealth of an ancestor capable of inheritance 
and partition (R.F.);.

   2. தந்ைதவ ச ் ற்ம்; paternal relationship (யாழ்.அக.);.

   3. கவ ; cubical pieces in dice-play (யாழ்.அக.);.

   4. கவ ட்ட ம் வட்டம்; a fall of the dice.

     " ற்பட இ ன்ற தாயம்" (க த். 136, உைர);.

   5. பங் ; share (யாழ்.அக.);.

   6. கவ ட்ட ம் ஒன்  என் ம் எண்; number one in the game of dice.

   7. ெகாைட; gift, donation (யாழ்.அக.);.

   8. நல்வாய்ப் ; good opportunity.

   9.  ன்பம்; affliction, distress (யாழ்.அக.);.

   10. தாக்காட்  ( ன்.);; delay, stop.

   11.  ழந்ைத ைளயாட்  வைக; a child's game played with seeds or Shells on the ground.

   12. ேமன்ைம; excellence, superiority.

     "தாயமாம்ப னிக் " (ெகாக்ேகா. 1, 28);.

     [த  → தார ்→ தா → தாய் + அம். தாயம் = உரிைம. தா ன் ந்த , அ  ேபால் பல்லாற்றா ம் 
ைளத் , ஆல் ேபால் தைழத் , ேவ ன் தற்ெபா ட் ப் ெபற் த்த ம் ள்ைள;

தாயமாட்

 
 தாயமாட்  tāyamāṭṭu, ெப. (n.)

   காலத்தாழ் ; tardiness (ெநல்ைல.);.

     [தாயமா  → தாயமாட் .]

தாயமா -தல்

தாயமா -தல் dāyamāṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. கவறா தல்; to play dice.

   2. கட்ட மா தல்; to play the child's game of tayam.

   3. காலந் தாழ்த் தல்; to be tardy (ெநல்ைல.);.

ம. தாயா க

     [தாயம் + ஆ -,]

தாயவலந் ர்த்தா
ன்

 
 தாயவலந் ரத்்தான் tāyavalandīrttāṉ, ெப. (n.)

   ப ந் ; kite.

     [தாய் + Skt. அவலம் +  ரத்்தான்.]

தாய ைதப்

 
 தாய ைதப்  dāyavidaippu, ெப. (n.)

   உரிய காலத் ல் ைதக்ைக; seasonable sowing (J.);.

     [தாயம் +  ைதப் .]

தாயனார்
தாயனார ்tāyaṉār, ெப. (n.)

   அரிவாட்டாய நாயனார ்(ெபரிய . அரிவாட். 5);; a canonized Šaiva saint.
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தாயா

 
 தாயா  tāyāti, ெப. (n.)

   ஒேரெகா வ ல் றந்த உரிைமப்பங்காளி; agnate (ெச.அக.);.

     [தாய(ம்); + ஆ .]

தாயா த்தனம்

தாயா த்தனம் tāyātittaṉam, ெப. (n.)

   1. பங்காளிகள் தம் ள் காட் வ  ேபான்ற ஏமாற் செ்சயல்; deception, fraud, as practised among relations in 
regard to hereditary property.

   2. ெபாறாைம; jealousy, (loc.);.

     [தாயா  + தனம்.]

தாயா ப்பட்டம்

 
 தாயா ப்பட்டம் tāyātippaṭṭam, ெப. (n.)

   மகன் ைற ல் வாராமல், பரம்பைர ல் த்ேதார ் ைறேய அைட ம் உரிைமப் (ஜ ன்); 
பட்டம்; rule of succession in a zamin by which the senior member succeeds in preference to the sons of the last male 
holder (R.F.);.

     [தாயா  + பட்டம்.]

தாயார்

தாயார ்tāyār, ெப. (n.)

   1. அன்ைன; mother.

     "பயந்த தாயா  றந்ததற் ன்" (ெபரிய .  நா க். 29);.

   2.  மகள்; Lakşmi, as mother.

     "தாயார ்சந்ந " (மா யம்);.

ம. தாயார்

     [தாய் + ஆர.்]

தாயான்

 
 தாயான் tāyāṉ, ெப. (n.)

   ஒன்ப  என் ம் உக் ; nine, a slang term (யாழ்.அக.);.

     [தாய் + ஆன்.]

தாயான்

 
 தாயான்  tāyāṉpulu, ெப. (n.)

   ெதாண்  என் ம் உக் ; ninety, a slang term (ெச.அக.);.

     [தாயான் +  .]

தா

தா 1 tāyi, ெப. (n.)

   தாய்ச் ; wet-nurse (Loc);.

     [தாய் + இ-,]

 தா 2 tāyi, ெப. (n.)

   வழக்காளி; claimant, plaintiff (Loc); (ெச.அக.);.

தா த் ரம்

 
 தா த் ரம் tāyittiram, ெப. (n.)

   எள்; gingelly seed - Sesamum indicum (சா.அக.);.
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தா மானவர்

தா மானவர ்tāyumāṉavar, ெப. (n.)

   1.  ச் ராப்பள்ளிச ் வெப மான்; Sivan, as worshipped in the temple at Tiruccirappalli.

   2. தா மானவர ்பாடல் என வழங் ம் ற்ெறா ைய இயற் யவ ம், 18-ஆம் 
ற்றாண் ந்தவ மான, ஒ  ைசவப் ெபரியார;் Saiva devotee and poet author of Tayumanavar-padal 18th c.

     [தாய் + உம் + ஆனவர.்]

தா மானார்

 
 தா மானார ்tāyumāṉār, ெப. (n.)

தா மானவர ்பாரக்்க;see tayumanavar (ெச.அக.);.

     [தா ம் + ஆனார.்]

தாேய

 
 தாேய  tāyēṭu, ெப. (n.)

    லஏ ; original ola book (ெச.அக.);.

ம வ. தைலேய ,  தேல

     [தாய் + ஏ .]

தாையக்ெகால்

தாையக்ெகால் 1 tāyaikkolli, ெப. (n.)

   1. ெப ந் யன்; villain wretch, as his mother's murderer.

     "தன் தாையக் ெகாைல ெசய்தவன்".

   2. ஈன்ற ம் ந த் ப்ேபா ற வாைழ த யன; plantain or other tree that perishes after yielding (W.);.

   3. மரம்ெச களில் ஒட்  வள ம் வைக; mistletoe.

     [தாய் + ஐ + ெகால் .]

 தாையக்ெகால் 2 tāyaikkolli, ெப. (n.)

   1.  ல் ; a parasitic plant.

   2. ேதள் ெகா க் ைல; scorpion sting leaf heliotropium indicum.

   3. வாைழ; plantain tree.

   4. ேகாைடக் ழங் ; a kind of root dugout in summer.

   5.  ற்றரத்ைத; lesser galangal.

     [தாைய + ெகால் .]

தாையக்ெகான்றா
ன்

தாையக்ெகான்றான் tāyaikkoṉṟāṉ, ெப. (n.)

தாையக்ெகால் 2 பாரக்்க;see tayai-k-kolli2 (மைல);.

     [தாய் + ஐ + ெகான்றான்.]

தாையக்ெகான்றா
ன்சா

 
 தாையக்ெகான்றான்சா  tāyaikkoṉṟāṉcāṟu, ெப. (n.)

   வாைழசச்ா ; the juice of plantain corn or stein (சா.அக.);.

     [தாையக்ெகான்றான் + சா .]
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தாேயாைல

தாேயாைல tāyōlai, ெப. (n.)

   1.  ல.ஆவணம்; original õlai document (Loc.);.

   2. தாேய  பாரக்்க;see tayedu (J.);.

ம வ.  தேலாைல, தைலேயாைல

     [தாய் + ஓைல.]

தாரஎ்ண்ெணய்

 
 தாரஎ்ண்ெணய் tāreṇīey, ெப. (n.)

   இ  நிலக்கரிையத் ய்ைம ( த் கரிப் ); ெசய் ம் ைற ல் உண்டா ம் எண்ெணய் (கட்டட);; oil 
extracted from coal.

     [தார ்+ எண்ெணய்.]

தாரக்்கணி-த்தல்

தாரக்்கணி-த்தல் tārkkaṇittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. சான் டன் காட்டல்; to demonstrate prove by evidence (W);.

   2. த த் ச ்ெசால் தல்; to interrupt, object.

   3. தாரக்்காட் -தல் பாரக்்க;see tar-k-kattu-, (இ.வ.);.

     [தார ்+ கணி-,]

தாரக்்கப்பைர

 
 தாரக்்கப்பைர tārkkapparai, ெப. (n.)

   ெநச க்க ல் தாரக்் ச் கள் அணியமாக்  ைவத் க் ம் ெசப் சச்ட் ; copper pot in which 
bobbins are kept ready for use. (இ.வ.);.

     [தார ்+ கப்பைர.]

தாரக்்கம்

தாரக்்கம்  tārkkambu, ெப. (n.)

தாரக்் ச் 2 பாரக்்க;see tar-k-kuccu2 (Tinn); (ெச.அக.);.

     [தார ்+ கம் .]

தாரக்்களிம்

 
 தாரக்்களிம்  tārkkaḷimbu, ெப. (n.)

   உடம் ன் ேமல் ம் னாலான ம ந் ; ointment of tar (C.E.M.);.

     [தார ்+ களிம் .]

தாரக்்காட் -தல்

தாரக்்காட் -தல் dārkkāṭṭudal,  . (v.)

   1. ேபாக் க் காட் தல் (ெசன்ைன);; to give excuses, evade by diverting attention or by misleading.

   2. த ரக்்கப்ப தல்; to postpone, delay (இ.வ.);.

     [தார ்+ காட் -,]

தாரக்்காணி-த்தல்

தாரக்்காணி-த்தல் tārkkāṇittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

தாரக்்கணி-த்தல் பாரக்்க;see tar-k-kani-, (இ.வ.);.

     [தார ்+ காணி-,]

தாரக்் கன்

 
 தாரக்் கன் tārggigaṉ, ெப. (n.)

   அளைவ ல்வல்ேலான்; logician, sophist (ெச.அக.);.

     [தார ்+ இகன்.]
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தாரக்் யன்

தாரக்் யன் tārkkiyaṉ, ெப. (n.)

   க டன்; the sacred kite.

     "கத் ைனத் ெதரி  தாரக்் யன் கனன்ேற" (ேச . கத் . 86);.

     [தார ்+ இயன்.]

தாரக்் ச்

தாரக்் ச் 1 tārkkuccu, ெப. (n.)

   ெநய்வதற்  உண்ைட ல் ற் ய  நாணல் ெகா க்ைக த யவற் ன் ற் ; bobbin (ெச.அக.);.

     [தார ்+  ச் .]

     [P]

 தாரக்் ச் 2 tārkkuccu, ெப. (n.)

    னி ல் இ ப் ள் ப க்கப்பட்ட மாேடாட் ங் க ; goad (ெச.அக.);.

     [தார ்+  ச் .]

தாரக்் ழல்

 
 தாரக்் ழல் tārkkuḻl, ெப. (n.)

தாரக்் ச்  பாரக்்க;see tär-k-kuccu (இ.வ.);.

     [தார ்+  ழல்.]

தாரக்்ெகண்ைட

 
 தாரக்்ெகண்ைட tārkkeṇṭai, ெப. (n.)

தாரக்் ச்  பாரக்்க;see tar-k-kuccu (ெச.அக.);.

     [தார ்+ ெகண்ைட.]

தார் கள்

 
 தார் கள் tārguḍigaḷ, ெப. (n.)

   அ ப்பைடக் கள்; substantial tenants.

     [தார ்+  கள்.]

தாரச்டாந் கம்

தாரச்டாந் கம் tārcaṭāndigam, ெப. (n.)

தாட்டாந் கம் பாரக்்க;see tattandigam.

     " ஷ்டாந் த் ற் ெசான்னைதத ்தாஷ்டாந் கத் ேல ம் காட் றாள் (ஈ . 6, 1: 1: அ ம்); 
(ெச.அக.);.

தார் ங்

 
 தார் ங்  tārciṅgu, ெப. (n.)

    தார ங் ; impure oxide of lead-litherage (சா.அக.);.

தார் னி

 
 தார் னி tārcīṉi, ெப. (n.)

    ராம் ப்படை்ட; ceylon cinnamum (சா.அக.);.

     [தார ்+  னி.]
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தார்ட் யம்

தாரட்் யம் tārṭṭiyam, ெப. (n.)

   வ ைம; strength.

   உ ப்பா ; firmness.

     "காய தாரட்் ய ம்" (ேகா ெலா. 29);.

     [த  → தார ்→ தாரட்் யம்.]

தாரத்்த லம்

தாரத்்த லம் tārttayilam, ெப. (n.)

   1. தாரினின்  வ க் ம் ைதலம்; ointment of tartar.

   2. தார ்எண்ெணய்; oil of tar-Creosote.

     [தார ்+ த லம். இயற்ைகயாக ைள ம் மரக்கரி னின் , வ க் ந் த லம்.]

தாரத்ாராய்

 
 தாரத்ாராய் tārtārāy, ெப. (n.)

    ண் ,  ண்டாக; in pieces, in shreds (இ.வ.); (ெச.அக.);.

     [தார ்+ தார ்+ ஆய்.]

தார்நிைல

தாரந்ிைல tārnilai, ெப. (n.)

   1. பைகவரால் ழப்பட்ட தம்ேவந்ைத, பைகவரிட ந் க் காப்பாற்ற, பைடத்தைலவர ் த ேயார ்
ேவற் டத் ல் ேபாரி தைலக் க் ம் றத் ைற; theme describing the attach of captains and commanders in 
rescuing their king when hic is surrounded by enemies.

     "ேவன்  ேவந்தைன ெமாய்த்தவ  ெயா வன் தான் ண்ெட ந்த தாரந்ிைல" (ெதால். ெபா ள். 
72);.

   2. அரசனிடம் ரன் ஒ வன், பைகவர  ப்பைடையத ்தான் ஒ வேன அ ப்ேபன் எனத் தன் 
த கண்ைம ம்,  த் ைற; theme describing the boast of a warrior to his king about his ability to destroy the 
enemy's front. ( . ெவ. 7:8);.

     [தார ்+ நிைல.]

தார் ல்

 
 தார் ல் tārnūl, ெப. (n.)

   உண்ைட ெநய்வதற் ச ்ெசம்ைம ெசய்யப்பட்ட ல்; cotton thread prepared for bobbins (Loc.);.

     [தார ்+  ல்.]

தார்ப்பாய்சச்ல்

 
 தாரப்்பாய்சச்ல் tārppāyccal, ெப. (n.)

    ைலக் கசச்ம்; a mode of wearing cloth round the loins in the fashion of the divided skirt. (Loc.);.

     [தா  → தார ்+ பாய்சச்ல்.]

தார்பாய்ச் -தல்

தாரப்ாய்ச் -தல் dārpāyccudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ைலக்கசச்ங்கட் தல்; to wear a cloth in the mode of the divided skirt.

     [தார ்+ பாய்ச் -,]

தார்ப்பாய்

 
 தாரப்்பாய் tārppāy, ெப. (n.)

   தார் சப்பட்ட ேகாணி; tarpalin.

     [தார ்+ பாய்.]
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தார்ப் ட்டம்

 
 தாரப்் ட்டம் tārppiṭṭam, ெப. (n.)

   மரமஞ்சள்; tree turmeric (சா.அக.);.

     [தார ்+  ட்டம்.]

தார் டம்

 
 தார் டம் tārpiḍam, ெப. (n.)

   மரமஞ்சள் என் ம் ெகா  வைக; tree turmeric (சங்.அக.);.

     [தார ்+  டம்.]

தார் டம்

 
 தார் டம் tārpīṭam, ெப. (n.)

   தாரவ் க் ம் இடம்; the furnace from which tar is distilled and extracted (சா.அக.);.

     [தார ்+  டம்.]

தார்ப்

தாரப்்  tārppū, ெப. (n.)

   அரசரக்் ரிய அைடயாளப்  (ெதால்.ெபா ள். 626, உைர);; the flower adopted by a king as his symbol.

     [தார ்+  .]

தார்மணி

 
 தாரம்ணி tārmaṇi, ெப. (n.)

    ைர ன் க த் ங் ண் ணி மாைல; collar of tinkler's for horse's neck.

     [தார ்+ மணி.]

தார்மபத்தனம்

 
 தாரம்பத்தனம் tārmabattaṉam, ெப. (n.)

    ள ; black-pepper ( .அ.);.

தார்மதாடம்

 
 தாரம்தாடம் tārmatāṭam, ெப. (n.)

   தசச்ன் ; wood pecker (சா.அக.);.

     [தார ்+ மதாடம்.]

தார் க ப்

 
 தார் க ப்  tārmugavuppu, ெப. (n.)

   ச ட் ப் ; a mixture of saline materials such as carbonates sulphates chlorides (சா.அக.);.

     [தார ்+  கம் + உப் . இதளியத்ைத நீரக்்கச ்ெசய் ம் உப் .]

தாரவ்கம்

 
 தாரவ்கம் tārvagam, ெப. (n.)

தாரவ்ம் பாரக்்க;see tarvam (சா.அக.);.

     [தார ்+ அகம்.]
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தாரவ்ம்

 
 தாரவ்ம் tārvam, ெப. (n.)

   காட்  மஞ்சளினின்  அணியமாக்கப்ெப ம் ஒ  வைக அஞ்சனம்; a collyrium prepared from wild turmeric.

     [தார ்+ அம்.]

தார் கம்

 
 தார் கம் tārvigam, ெப. (n.)

    ட் ப் லா; demon tree (சா.அக.);.

தார் த த்

 
 தார் த த்  dārvidaviruddi, ெப. (n.)

   மர மஞ்சைளச ்ச ரக்கள்ளி, எ க்கம்பா ல் அைரத் த் ணி ல் தட  கசெ்சய் ,  லத் ற்  
இ ம் ம ந் ; medicine for piles (சா.அக.);.

தாரக்கம்
தாரக்கம் tārakkam, ெப. (n.)

தாரகம்2 பாரக்்க;see taragam2 (ெச.அக.);.

தாரக த்

 
 தாரக த்  tāragasittu, ெப. (n.)

    மாரக் கட ள்; Lord Murugan.

     [தாரகம் +  த் . அ ள் த ம் கன்.]

தாரகத்தண்ணீர்

 
 தாரகத்தண்ணீர ்tāragattaṇṇīr, ெப. (n.)

   இறப்  நிக ம் நிைல ல் ெகா க் ம் றப்  நீர;் water given at the movement of death (சா.அக.);.

     [தாரகம் + தண்ணீர.்]

தாரகதம்

 
 தாரகதம் dāragadam, ெப. (n.)

   நீரக்்கடம் ; water codambam - Stephegync parviflora alias Nanchlea purpurea (சா.அக.);.

தாரகத்தான்

 
 தாரகத்தான் tāragattāṉ, ெப. (n.)

   பன் க் ெகாம் ; hog's horn (சா.அக.);.

தாரகத் கரம்

 
 தாரகத் கரம் tāragattigaram, ெப. (n.)

   ஈயம்; tin or white lead (சா.அக.);.

தாரகதம்பம்

 
 தாரகதம்பம் dāragadambam, ெப. (n.)

   கடம்பம்; codambam tree (சா.அக.);.
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தாரகநீர்

தாரகநீர ்tāraganīr, ெப. (n.)

   1. மாைழநீர;் basic water.

   2. கண்ணீர;் tears (சா.அக.);.

     [தாரகம் + நீர.்]

தாரகபத் யம்

 
 தாரகபத் யம் tāragabattiyam, ெப. (n.)

   ேசாற் ைன ம ைலப் பாய்ச் க் கஞ் யாக ேநாயாளிகட் க் ெகா த்தல்; liquid form of rice divided by 
boiling rice twice.

ம வ.  னற்பாகம்

     [தாரகம் + பத் யம்.]

தாரகப் ரமம்

தாரகப் ரமம் tāragappiramam, ெப. (n.)

   அைனத் ற் ம் ேமலான ஓங்கார வ வம்; the mystic syllable Om, as symbolic of the Supreme Being".

ஆ ல் தாரகப் ரமமா மதன்பயன் ஆய்ந்தான்" (கந்த . அயைனச் ைற ரி. 11);.

     [த  → தார ்+ அகம் → தாரகம் +  ரமம். அைனத் ம் 'ஓம்' (ங்); காரத் ற் ள் அடக்கம். அ + உ + ம → 
ஓம். ஓம் என் ம் ஓங்கார ஒ னில், இைறவன் த ம் வ ள் இலங் ன்ற . இ ேவ 
அைனத் ற் ம் ஆதாரம். அ = இைறவன், உ =  வ ள். இவ் லகம் உய் ம் ெபா ட்  இைறவன் தந்த 

வ ள் மந் ரேம ஓங்காரம்.  வனியத்தா ம், மா யத்தா ம், தத்தம் இைறவன  ப்ெபயைர 
ெயா க் ங்கால், ஓங்கார ஒ ைன,  லமந் ரத் டன் ன்னைடயாகச ்ேசரத்்  ஒ ப்ப  
மரபா ம்.

ஓம் நேமா நாராயணாய]

தாரகம்

தாரகம்1 tāragam, ெப. (n.)

   1. கடப்பதற்  உத வ ; that which serves to cross or overcome.

     "தாரகமா மத்தன் றாள்" ( .ேபா.பா. 22);.

   2. ஓம்; Om, the mystic incantation, the monosyllable.

     "ெமய்தெ்தாளிர ்தாரகம் ள் வதா ம்" (தணிைகப் . அகத் . 10);.

   3.  ண் ன் ( ன்.);; star.

   4. உசச் ைச ( ன்.);; highest voice, high key or note.

     [த  → தரம் → தாரம் + அகம் → தாரகம். ஒ கா. தார ்+ அகம் → தாரகம். ஓங்கார லமந் ரம் 
ெபா த் ய ரம்ைபதனில் ெபாய்நைட ெச த்  வா ம் மாந்தரின், உலகத் யைர ெயா க் ம் 
அ ப்பைட ஆதாரமா ம். 'ஓம்' எ ம்ஒ  த ம் மனநிைறைவ அல்ல  உள்ளெவா க்கத்ைத, 'த ' 
என் ம் ேவர  த்  வழங் ய ெதன்ற க. 'ஓம்' எ ம் ஒ ேய

ஏ ைசக் ம் ஆதாரம் மானிடரக்் , மனப்ெபாந் ைகையத் த வேத, ஏ ைச ன் அ ப்பைடப் 
பண்பா ம்.]

 தாரகம்2 tāragam, ெப. (n.)

   1. ஆதாரம்; that which protects or supports receptacle vehicle, means refuge.

     "எனக்  நினன  டாரகம்" (தா . ெமௗன. 6);.

   2. பத் ய ண  (இ.வ.);; sustenance. light food, diet for convalescents.

     [த  → தார ்+ அகம் → தாரகம்.]
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தாரகற்காய்ந்தாள்

 
 தாரகற்காய்ந்தாள் tāragaṟgāyndāḷ, ெப. (n.)

   தாரகன் என் ம் வ ைம ள்ள அரக்கைனக் ெகான்ற காளி ( டா.);; Kali, as the slayer of the arakkan 
Tāragan.

     [தாரகன் + காய்ந்தாள்.]

தாரகற்ெசற்றைத
யல்

 
 தாரகற்ெசற்றைதயல் dāragaṟceṟṟadaiyal, ெப. (n.)

தாரகற்காய்ந்தாள் பாரக்்க;see taragar-kayntal.

     [தாரகன் + ெசற்றைதயல்.]

தாரகற்ெசற்ேறான்

 
 தாரகற்ெசற்ேறான் tāragaṟceṟṟōṉ, ெப. (n.)

   தாரகைனக் ெகான்ற கக் கட ள்; Murugan, the God, as the slayer of Taragan.

     [தாரகன் + ெசற்ேறான்.]

தாரகன்

தாரகன்1 tāragaṉ, ெப. (n.)

   உலக வாழ் ற்  ஆதாரமான இைறவன்; God the protector and the origin of all life.

     [த  → தரம் → தாரம் + அகம். தாரகம் → தாரகன். தரம் → தாரம் =  லம் வ ம்வ . உலகவாழ்ைவ 
நடாத் தற்  ஆதாரமான உடம்ைபத் தந்தவன் இைறவன். இஃ ம், த தல் என் ம் ேவர  னின்  

ைளத்த ெசால்ெலன்ற க. மாந்தைன, நல்வ ப்ப த் ம் அைனத் ச ்சமயங்களின் ெகாண் ம் 
இ ேவயா ம்.

 தாரகன்2 tāragaṉ, ெப. (n.)

   கடப் ப்ேபான்; one who helps in crossing or overcoming.

     "தாரகன் தன்ைனச ்சாதத் தடங்கடற் றளரவ்ார ்தம்ைம" ( வத . பாவ. 8);.

     [தாரகம் → தாரகன். வாழ்க்ைகக் கடைலக் கடக்க, அைனத்  மாந்த க் ம், ேதாணியாகத் 
கழ்பவன்.]

தாரகாகணம்

தாரகாகணம் tārakākaṇam, ெப. (n.)

    ண் ன் ட்டம்; star cluster,

     "அேநக தாரகாகணமா நவமணி" (பாரத.  றப் ப். 4);.

     [தாரகம் + கணம்.]

தாரகாேதசம்

தாரகாேதசம் tārakātēcam, ெப. (n.)

    ண் ன் மண்டலம்; starry heavens.

     "தாரகா ேதசந்தன்னில்" ( வத .  வத ம. 19);.

     [தாரகம் + ேதயம் → ேதசம்.]

தாரகாப

 
 தாரகாப  dārakāpadi, ெப. (n.)

    ண் ன் மண்டலத ்தைலவனான நிலவன்; Moon, as lord of the stars.

     "தாரகாப  தல்வன்" (பாரத.  ல.);.

     [தாரகப  → தாரகாப .]
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தாரகாரி

தாரகாரி1 tārakāri, ெப. (n.)

தாரகற் ெசற்ேறான் பாரக்்க;see taragar-serron.

     'தாரகாரி ஞ் ச க் யர ்ேவந்த ம்' ( ங்.);.

 தாரகாரி2 tārakāri, ெப. (n.)

   காளி ( டா);; Kali.

தார

 
 தார  tāragi, ெப. (n.)

   கள்; toddy (சா.அக.);.

     [தார ்+ அ  + இ → அ  → தார .]

தாரைக

தாரைக1 tāragai, ெப. (n.)

   கண்மணி; apple of the eye (யாழ்.அக.);.

     [தார ்+ அைக → தாரைக.  றர ்வ வம் த ந்தன்ைமத் .]

 தாரைக2 tāragai, ெப. (n.)

   நிலம்; earth.

     "வானவரத்ாந் தானவர ்தாந் தாரைகதான்".

     [தார ்→ அைக → தாரைக = நிலம் = ஒ ைத ன் பல் ப் ெப , பலன் த வ .]

தாரைகக்ேகாைவ

தாரைகக்ேகாைவ tāragaigāvai, ெப. (n.)

   ஏகாவ  என் ம் அணிகலம்; a kind of necklace.

     "தாரைகக் ேகாைவ ஞ் சந் ன் ழம் ம்" ( லப். 13:19);.

     [தாரைக + ேகாைவ.]

தாரைகமாைல

தாரைகமாைல tāragaimālai, ெப. (n.)

   கற்  ெந  ம் ல்வைக; a kind of sirrilakkiyam, that says virtue (இலக்.  . 867);.

     [தாரைக + மாைல = கற் ைட மகளிரக்்  உள்ள இயற்ைகக் ணங்கைளக் வ .]

தாரசாரம்
தாரசாரம் tāracāram, ெப. (n.)

    ற்ெறட்  ற் லக் யங்க ள் ஒன்  (சங்.அக.);; an upanisad, one of 108.

தாரணநடச்த் ரம்

தாரணநடச்த் ரம் tāraṇanaṭcattiram, ெப. (n.)

     ( லம்);, கவ்ைவ (ஆ ல்யம்);, தழல் (ேகடை்ட);, யாழ் ( வா ைர); என் ம் ண் ன்கள் 
( தான. பஞ்சாங்.20. உைர);; the asterisms mūlam, āyilyam, kētai, tiruvãdirai (ெச.அக.);.

   த.  ண் ன்; Skt. natcatra (நடச்த் ரம்);

     [தாரணம் + நடச்த் ரம்.]

தாரணம்

தாரணம் tāraṇam, ெப. (n.)

   1. ஒ  வைக ைகச ்ெச ; a kind of medicinal plant.

   2. உ ; stability.

     [த  → தார ்+ அணம்.]

     [P]
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தாரணேவாகம்

 
 தாரணேவாகம் tāraṇavōkam, ெப. (n.)

   ஒ க ேநாக் ைடய ஆழ்நிைல ஊழ்கம்; deep devotion.

     [தாரணம் + ஓகம்.]

தாரணாவாற்றல்

 
 தாரணாவாற்றல் tāraṇāvāṟṟal, ெப. (n.)

   ஆழ்நிைல ஓகத் னால் உள்ளந்த ம் ஆற்றல்; power of concentration.

     [தாரணம் + ஆற்றல் = உள்ளத் ற்  உ ைய ம் உட க்  ஆற்ற ம் நல் ம் ஓகம்.]

தாரணி

தாரணி1 tāraṇi, ெப. (n.)

   1. உடம் ல் காரியரத்தம் ெசல்ல ேவண் ச,் சவ் ம் எ ம் ன் கண்ணைறப் ப ம், 
க ப்ைபச் வரி ம் ஓ ம் ழலான ெவளிகள்; veins with very small bore or hair like tubes passing in bodies of 
porous structure as membranes bony cells, and walls of the uterus.

   2.  லங் களின் உடம் ண்டா ம் உட் ைளகள்; a cavity in animal bodies.

   3. ம ந் ப் ச் னால் கட்  ப த்  உைடதல்; bursting or opening of an abscess by medicinal application 
(சா.அக.);.

     [தார ்+ அணி → தாரணி.  ையக் ழ ல் ெகா க் ம் வரிைசயாய் அைமந்த க ப்ைபச ் வரக்் 
ழாய்கள் → தார . அணி = வரிைச.]

 தாரணி2 tāraṇi, ெப. (n.)

   மைல; mountain.

     "எ தாரணி கழ் ேதாளண் ணேல" (ம . 45);.

     [த  → தார ்+ அணி → தாரணி – அைனத்  வளங்கைள ம் மாந்த க் த் த வ  மைல.]

 தாரணி3 tāraṇi, ெப. (n.)

    ற் வன்; Yaman.

     "தாரணிெயனத் தன  தண் ெகா " (பாரத. மணிமான். 42);.

     [தார ்+ அணி → தாரணி =  ற் வன் உட ல் உ ைரப் ரித் , இயற்ைகக் த் த பவன்.]

தாரணீ

 
 தாரணீ tāraṇī, ெப. (n.)

   வ ையப் ேபாக்கக் ம் மைறெமா ; a mystical verse or charm used as a kind of prayer to reduce pain 
(சா.அக.);.

     [த  → தார ்→ தாரணி → தாரணீ.]
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தாரைண

தாரைண1 tāraṇai, ெப. (n.)

   1. அணிைக; wearing, investing, bearing, upholding, sustaining.

   2. நிைன ல்ைவக்ைக; recollection, retaining in the memory.

   3. உ ; firmness, steadiness, stability,

   4. மனைத ஒ வ  நி த் தலான எட் வைக தவ நிைல ல் ஒன் ; concentrated attention, one of en-vagai-
yogam - q.v.

   5. ஒ ங் ; construction, arrangement, order, system, principles, established order of things, natural or artificial.

   6. ஓகத் ல் ஒன்ப  வைகப்பட்ட மனநிைலகள்; nine forms of meditation practised by Saiva yogis.

     [தார ்+ அணி → அைண =  ைறயாகத் த வைத அணிைக.]

 தாரைண2 tāraṇai, ெப. (n.)

   1.  க்கா ; rate.

   2. ெநல் த ய பண்டங்களின் ைல; price as of paddy.

   க. தாரெண;ெத. தாரண்

     [தார ்+ அைண. இயற்ைக த ம், ெபா ள்கைள அைனத்  எண்களால் எண்ணிக் கணக் ைக.]

 தாரைண3 tāraṇai, ெப. (n.)

   1. ம ந்  தட வ னால் கட் ைடைக; bursting of abscess by medicinal application.

தாரைணெசய்-தல்

தாரைணெசய்-தல் tāraṇaiseytal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. வத்  ெசய்  றப் ப்  அல்ல  எ வா ல் தல்; to insert or introduce a lint or medicinal wick into 
the vagina, or the anus.

   2. ஐம் லன் அடக் தல்; to control the five senses.

   3. வளிைய அடக் தல்; to suppress the respiration (சா.அக.);.

     [தாரைண + ெசய்-,]

தாரத் ல்காரம்

 
 தாரத் ல்காரம் tārattilkāram, ெப. (n.)

   நா ; Indian burr (சா.அக.);.

தாரத் ல்தயங் ம்
ேசா

 
 தாரத் ல்தயங் ம்ேசா  tārattiltayaṅgumcōti, ெப. (n.)

   ெகளரி ெசய்நஞ் ; prepared arsenic (சா.அக.);.

தாரத்ைதக்க கப்
பண்ணி

 
 தாரத்ைதக்க கப்பண்ணி tārattaiggarugappaṇṇi, ெப. (n.)

   காகச ்ெசய்நஞ் ; a kind of arsenic (சா.அக.);.

தாரதெசய்நீர்

 
 தாரதெசய்நீர ்dāradaseynīr, ெப. (n.)

   வழைல ப் , ெசயநீர;் a strong alkaline or pungent fluid obtained by exposing the salt prepared from the fuller's earth 
or human skull to the night dew (சா.அக.);.
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தாரதண் லம்

 
 தாரதண் லம் dāradaṇṭulam, ெப. (n.)

   ெவண்ேசாளம் (சங்.அக.);; white maize.

     [தாரம் + தண் லம்.]

தாரதம்

தாரதம் dāradam, ெப. (n.)

   1. இதளியம்; mercury.

   2.  ந் ரம்; red powder.

   3. கடல்; sea (சா.அக.);.

தாரதம் யம்

தாரதம் யம் dāradammiyam, ெப. (n.)

   ஏற்றத் தாழ் ; difference, contrast, disparity, comparative, value.

     "மற்ைற வர ்தார தம் ய ஞ் ெசால்ேவான்" (ைகவல். தத். 94);.

     [தரம் → தாரம். தாரம் = ஏற்றம். தம் + இயம் → தம் யம் = தாழ் .]

தாரதன் யம்

 
 தாரதன் யம் dāradaṉmiyam, ெப. (n.)

   ஒப்  ேவ பா ; similarity and difference (சா.அக.);.

     [தாரதம் யம் → தாரதன் யம். ம் → ன் –  ரி .]

தாரநாதம்

 
 தாரநாதம் tāranātam, ெப. (n.)

   ேபேரா  (யாழ்.அக.);; loud uproar.

     [தாரம் – ஏற்றம், உயர் , தாரம் + நாதம்.]

தாரபணியம்

 
 தாரபணியம் tārabaṇiyam, ெப. (n.)

   ெகட்ட ஆ கைளக் கட் ம் மந் ரம்; the name of a magic spell against evil spirits (சா.அக.);.

     [தாரம் + பணியம் → தாரபணியம் =  ய ஆ ையப் பணிய ைவக்ைக.]

தாரபரிக் ரகம்

 
 தாரபரிக் ரகம் tārabariggiragam, ெப. (n.)

    மணம் (யாழ்.அக.);; wedding.

தார டம்

 
 தார டம் tārapīṭam, ெப. (n.)

   மரமஞ்சள் (சங்.அக.);; tree turmeric.

     [தாரம் +   + அம்.]
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தாரம்

தாரம்1 tāram, ெப. (n.)

   1. அ ம்பண்டம்; rare valuable articles or things.

     "கடற்பஃறாரத்த நா  ழேவாேய" ( றநா. 30);.

   2. பசை்சப்பாம் ன் நஞ்  ( ன்.);; venom of the whip-snake.

   3. எல்ைல; confines, limit.

     "ப த்தாரமாம்" (ஆசாரக். 92);.

   4. சா ங்கம்; vermilion.

     [தள் → த  → தார ்→ தாரம் – தள் என் ம் ைன த தற்ெபா ளில் 'த ' எனத் ரிந்த . அதன் ன், 
எ ரம்ைற ைனையல் 'தார'் அல்ல  'தா' என் ம், (தாரான் → தரான்); ஏவல் ைன ல் 'தா' என் ம், 
இறந்தகால ைன ல் (தந்தான்); என் ம் ரிந் ள்ள . தாரம் என் ம் ெசால், தார ்என் ம் 

ரிப யாகப் றந்த . கடல்த ம் பலெபா ள் 'கடற்பஃறாரம்' ( றம்.30);.]

 தாரம்2 tāram, ெப. (n.)

   1. பண்வைக ( வா.);; the seventh note of the gamut, one of seven isai.

   2. எ த்தேலாைச; highest musical pitch.

     "மந் ர மத் ைம தார ைவ ன் ல்" (கல்லா. 21:50);.

   3. யா ேனார ்நரம்  ( ங்.);; one of the seven strings of the lute.

   4. ஒ  பண்; a musical mode.

     "பா ன்ற பண்தாரேம" (ேதவா. 582:3);.

தாரமங்கலம்

 
 தாரமங்கலம் tāramaṅgalam, ெப. (n.)

   ேசலம் மாவட்டத் ல் ஒர ்ஊர;் a village in Salem district.

இவ் ரி ள்ள ைகலாயநாதர ்ேகா ன் ற்பச் றப் , உலகப் கழ் ெபற்ற . இவ் ரி ள்ள, 
இள கரர ்ேகா ல்  ப ைம நிற ள்ள க்கான் பாைறயால் வ ம் கட்டப்பட் ள்ள .

தாரமாக் -தல்

தாரமாக் -தல் dāramākkudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ெவள்ளியாக் தல்; to convert into silver (சா.அக.);.

     [தாரம் + ஆக் -,]

தாரமாட் கம்

 
 தாரமாட் கம் tāramāṭcigam, ெப. (n.)

    ைணத்தா  ஏழ ள் ஒன்  (சங்.அக.);; a inferior mineral.

தாரர்

தாரர ்tārar, இைட (part)

   1. ஒன்ைற ைடயவர,் ைவத் ப்பவர,் ெசய்பவர ் த ய ெபா ள்கைளத் த ம் வைக ல் ெபயரச் ்
ெசாற்கேளா  இைணக்கப்ப ம் ஈ ; a suffix added to nouns to indicate the possessor, holder, doer, etc. 
( த்தைகதாரர)்;, பங் தாரர ்(உ.வ.);.

     [த  → தார.்]

தாரவம்

 
 தாரவம் tāravam, ெப. (n.)

   ெகா ந் ரி; grapes (சா.அக.);.
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தார த்ைத

 
 தார த்ைத tāravittai, ெப. (n.)

   ஒ  ஆ ள்ேவத ல்; an ayurvedic work (சா.அக.);.

     [த  → தார ்→ தாரம் +  த்ைத –  ன்ேனார ்ம த் வம் பற்  ஆய்ந்  தந்த ல்.]

தாரெவ த்

 
 தாரெவ த்  tāraveḻuttu, ெப. (n.)

   ஏழாவ  இைசயா ய தாரத்ைதக் க் ம் 'ஒள' என்ற எ த்  ( வா.);; the letter au" representing the 
seventh note of the gamut.

     [தாரம் + எ த் .]

தாரன்

 
 தாரன் tāraṉ, இைட (part.)

   உைடயவைனக் க் ஞ்ெசால்; a termination indicating male owner.

வாரி தாரன்.

     [த  → தார ்+ அன் → 'தன்' ஆண்பால் .]

தாராக் ரணம்

 
 தாராக் ரணம் tārākkiraṇam, ெப. (n.)

   ேகாள்,  ண் ன் த யன, நில  த யவற்றால் மைறக்கப்ப ைக; occultation, eclipse of a planet or 
star by the moon, or of a satellite by its primary.

தாராக் ஞ்

 
 தாராக் ஞ்  tārākkuñju, ெப. (n.)

   வாத் க் ஞ் ; duckling (சா.அக.);.

     [தாரா +  ஞ் .]

தாராகடம்பம்

 
 தாராகடம்பம் tārākaḍambam, ெப. (n.)

   மஞ்சடக்டம் ; cadambam tree (சா.அக.);.

தாராகாணம்

தாராகாணம் tārākāṇam, ெப. (n.)

    ண் ன் ட்டம்; constellation.

     "தரித் ந்ேதனாகேவ தாராகணப்ேபார"் ( வ். இயற். நான் .63);.

தாரா கம்

தாரா கம் tārāgirugam, ெப. (n.)

   நீரத் ்தாைரயாற் ளிரச்்  த ம்ப  அைமத்த மாளிைக; summer house kept cool by sprays of water.

     "சார னிவன் வனெமனேவ தாரா கஞ் சைமத்தாரக்ள்" (ெசவ்வந் ப் .  ரவா. 139);.

     [த  → தார ்+ ஆ + Skt.  கம்.]

தாராங்கம்

 
 தாராங்கம் tārāṅgam, ெப. (n.)

   வாள் (யாழ்.அக.);; sword.

     [தார ்+ அங்கம். அரசனால் ர க்  ெந ெமா  த் தரப்பட்ட வாள்.]
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தாராங்

 
 தாராங்  tārāṅgu, ெப. (n.)

   மைழத் ளி (யாழ்.அக.);; rain-drop.

     [தாரம் + அங் .]

தாராங் ரம்

 
 தாராங் ரம் tārāṅguram, ெப. (n.)

   ஆலங்கட்  (சங்.அக.);; hailstone.

     [தாரம் + அங்  + உரம். மைழ நீரத்் ளிகள் உரம் வாய்ந்த பனிக்கட் யாக மா  ைக.]

தாராசந்தானம்

தாராசந்தானம் tārācandāṉam, ெப. (n.)

   நீெரா க் ப் ேபால் நீங்கா  வ ம் ெதாடரச்்  (மணிேம. 30: 38: உைர);; uninterrupted succession or 
continuity, as of water in a stream.

     [தாரம் + சந்  + ஆனம். ஒ.ேநா. ஃ + ஆனம் = அஃகானம்.]

தாராசரகம்

 
 தாராசரகம் tārācaragam, ெப. (n.)

   ெப மைழ; heavy rain (சா.அக.);.

     [த  → தார ்→ தாரா + சர  + அம்.]

தாராசரம்

 
 தாராசரம் tārācaram, ெப. (n.)

   ெப மைழ; heavy-rain.

தாரா ரம்

 
 தாரா ரம் tārācuram, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ல்,  ம்பேகாணம் வட்டத் ள்ள ஒ  ஊர ்(ஊர.் ெப. அக.);; a village in Kumbakonam 
taluk in Tanjore district.

     [இராசராேசச் ரம் → தாரா ரம்.]

தாராட்

தாராட் 1 dārāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா .. (v.t.)

   தாலாட் ; to lull or sooth a child.

     "பசை்சத ்ேதைர தாராட் ம் பண்ைண" (கம்பரா. நாட் . 13);.

ம. தாராட் க

     [தாலாட்  → தாராட் -,]

 தாராட் 2 tārāṭṭu, ெப. (n.)

   தாலாட் ப் பாடல்கள்; cradle songs, lullabies.

     [தாலாட்  → தாராட் .]

தாராடம்

 
 தாராடம் tārāṭam, ெப. (n.)

தாரா ள் பாரக்்க;see tarapul.
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தாராதத்தம்

 
 தாராதத்தம் tārātattam, ெப. (n.)

    மணத் ல் ெபண்ைண நீர ்ஊற்  உரிைமைய ட் க் ெகா க்ைக ( ன்.);; giving a girl in marriage, 
the act being solemniscd by the pouring of water.

     [தாரா + தத்தம்.]

தாராதரம்

தாராதரம் tārātaram, ெப. (n.)

    ல்; cloud.

     'தாராதா மந்தச ்சாதகம்' ( ேலாத். ேகா. 109);.

     [தாரா + தரம்.]

தாராதாரம்

 
 தாராதாரம் tārātāram, ெப. (n.)

தாராதரம் பாரக்்க;see tara-taram (ெச.அக.);.

தாரா ப

 
 தாரா ப  dārādibadi, ெப. (n.)

   நில ; moon.

     [தாரா  + ப .]

தாரா னன்

 
 தாரா னன் tārātīṉaṉ, ெப. (n.)

   மைன க்  அடங்  நடப்ேபான்; one who obeys his wife.

     [தாரம் +  னன் → தாரா னன்.]

தாராேநாய்

 
 தாராேநாய் tārānōy, ெப. (n.)

   ஆ ன் ேநாய்களிெலான் ; one of the diseases of the cow (சா.அக.);.

     [தாரா + ேநாய். இதன் பால் பல ேநாய்க க் க் காரணமாக அைம ம்.]

தாராப்பா

 
 தாராப்பா  tārāppāci, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப் பா ; duck weed (சா.அக.);.

     [தாரா + பா .]

தாராபதம்

 
 தாராபதம் dārāpadam, ெப. (n.)

   வானம் ( ன்.);; sky.

     [தாரா + பதம்.]

தாராப

தாராப  dārāpadi, ெப. (n.)

   1. நிலா ( ண் ன்களின் தைலவன்); ( டா.);; moon, as the lord of the stars.

   2. தாைர ன் கணவன் யாழன் (சங்.அக.);; Jupiter, as husband of taria.

     [த  → தார ்→ தாரா + ப .]
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தாராபந்

தாராபந்  tārāpandi, ெப. (n.)

    ண் ன்களின் வரிைச; row of stars.

     "தாராபந் ேபா னா ெமாளி ம் பலமணிகள்" (பாரத. இராச. 4);.

     [தாரா + பந் . பந்  = வரிைச.]

தாராபலம்

 
 தாராபலம் tārāpalam, ெப. (n.)

    ண் னின் வ ைம (பஞ்சாங்க.);; influence of the stars.

     [தாரா + பலம்.]

தாராபாகம்

 
 தாராபாகம் tārāpākam, ெப. (n.)

   ஒ  வைக பதப்பா ; peculiar process (சா.அக.);.

ம வ.  றப் ப் பக் வம்

     [தாரம் + பாகம்.]

தாரா ட்பம்

 
 தாரா ட்பம் tārāpuṭpam, ெப. (n.)

   மல் ைக; jasmine (சா.அக.);.

     [தாரம் + Skt.  ட்பம்.]

தாரா ள்

தாரா ள் tārāpuḷ, ெப. (n.)

   1. சாதகப் ள்; sky lark.

   2.  ம் ; cloud (சா.அக.);.

     [த  → தாரம் +  ள்.]

தாரா டணம்

 
 தாரா டணம் tārāpūṭaṇam, ெப. (n.)

    ண் ன்களால் அழ ட்டப்பட்ட இர  (யாழ்.அக.);; night as decorated by the stars.

     [தாரம் +   + அணம்.]

தாராமண்டலம்

 
 தாராமண்டலம் tārāmaṇṭalam, ெப. (n.)

    ண் ன் மண்டலம்; the starry heavens.

     [தாரம் + மண்டலம்.]

தாரா ட்

 
 தாரா ட்  tārāmuṭṭi, ெப. (n.)

   ேபரா ட் ; fragrant pavonia (சா.அக.);.
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தாரா க்கன்

 
 தாரா க்கன் tārāmūkkaṉ, ெப. (n.)

   நச் ப்பாம்  வைக (யாழ்.அக.);; poisonous tree snake.

ம வ. ெகாம்ேபரி க்கன்

     [தாரம் +  க்கன்.]

தாராய்

தாராய் tārāy, ெப. (n.)

    ராய், தாரா ைல (பதாரத்்த. 580);; carpet weed.

     [தைர → தார ்+ ஆய் – தாராய்.]

தாராயணம்

 
 தாராயணம் tārāyaṇam, ெப. (n.)

   அரசமரம்;реepul tree (சா.அக.);.

தாராவணி

 
 தாராவணி tārāvaṇi, ெப. (n.)

   காற்  (யாழ்.அக.);; wind, air.

தாராளக்காரன்

 
 தாராளக்காரன் tārāḷakkāraṉ, ெப. (n.)

   ெகாைட யாளி; liberal, free-handed person (ெச.அக.);.

     [தார ்+ ஆளம் + காரன் = நிைறவாகத்த பவன்.]

தாராளம்

தாராளம் tārāḷam, ெப. (n.)

   1.  ைக ஈைகத ்தன்ைம; generosity, liberality, magnanimity.

     'தாராளமாய்க் ெகா க் றான்' (உ.வ.);.

   2.  ரி ; roominess, spaciousness, amplitude.

     'தாராளமான வ ' (இக்.வ.);.

   3. நிைற ; plenty, copiousness, sufficiency, completeness.

தாராளமாய் ைளந்த .

   4. ெவளிப்பைட; frankness, candour, openness, freedom.

அவரிடம் தாராளமாய்ச ்ெசால்லலாம்.

   5.  றைம; fluency, readiness in speech or utterance, proficiency, skilful execution in Singing or playing on an instrument.

     'தாராளமாய் வா க் றான்'.

   6. உ ,  ட்பம்; confidence, boldness.

     "தாராளமாய் நிற்க நிரச்் ந்ைத காட் " (தா .  கவாரி.8);.

     [தள் → த  → தார ்+ ஆளம் → தாராளம்.

     "ஆளம்" ெசால்லாக்க ஈ . ஒ.ேநா. ேபராளம். தள் என் ம் ைன த தற் ெபா ளில், த  
எனத் ரிந் ,  யாகத் த தல் என்ற நிைல ல்,

     "தார"் என்றா ற .

1380

www.valluvarvallalarvattam.com 18816 of 19068.



தாரி

தாரி1 tārittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெபா த்தல்; to bear, endure.

     "மற்ற  தாரித் த்த ற " (நால . 72);.

   2. உைடத்தாதல்; to possess.

     "தாரித் ட்டதன் ற கண்ைமக் ணங்களின்" ( ளா.  யவைத. 150);.

     [தார ்+ இ → தாரி-,]

 தாரி2 tāri, ெப. (n.)

   1. வ ; way, path, road.

     "இ தான் உந் தாரிய தன் " (கம்பரா. இரணிய. 148);.

   2.  ைறைம; right mode.

     "தாரி ற் காட் த் த ஞ்சாதாரி" (கல்லா. 42, 31);.

   3.  ைலவா ; exchange, bartel.

   4. அரிதாரம்; yellow orpiment.

க., ம. தாரி

     [அதர ்→ தார ்→ தாரி.]

 தாரி3 tāri, ெப. (n.)

தாரிகம்

 
 தாரிகம் tārigam, ெப. (n.)

    ரை்வ (யாழ்.அக.);; duty, tax.

     [த  → தார ்+ இகம்.]

தாரிகாதானம்

 
 தாரிகாதானம் tārikātāṉam, ெப. (n.)

   கன்னிகாதானம் (யாழ்.அக.);; giving away a daugher in marriage.

     [த  → தார ்→ தாரி → தாரிகா + தானம்.]

தாரிைக

 
 தாரிைக tārigai, ெப. (n.)

   பனஞ்சா ; sweet toddy.

     [த  → தார ்+ ைக → தாரிைக. ஒ.ேநா. மல் ைக –  ரிைக.]

தாரிணி

தாரிணி tāriṇi, ெப. (n.)

   1. நிலம்; earth.

     "தாரிணி ெபா ந்த ரத்் " (இர . யாகப். 34);.

   2. இலவமரம் (இலக். அக.);; silk cotton tree.

   3. பட் ப்ப த் ; silk cotton.

     [த  → தார ்→ தாரிணி.]
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தாரிதம்

தாரிதம் dāridam, ெப. (n.)

   1.  ைரநைட; horse gait.

   2.  ைழத்தல்; living.

     [தார ்+ இதம்.]

தாரிபாரி

தாரிபாரி1 tāripāri, ெப. (n.)

   1. நல்வ  அ ந்தவன் ( ன்.);; one who knows a good way.

   2.  ம் அ ந்தவர ்( ன்.);; a well-informed person.

   3. இயல்  (யாழ்.அக.);; nature.

     [தாரி + பாரி.]

 தாரிபாரி2 tāripāri, ெப. (n.)

   தரம்; relative merit.

     "தாரிபாரிகள் ெதரிந்  சகல சம்மானஞ் ெசய் ம்" (கனம்.  ஷ்ைணயர,் 117);.

     [தாரி + பாரி.]

தாரி

 
 தாரி  tārimūli, ெப. (n.)

   ெபண் ப் ; the menstrual blood of a young girl.

தாரிேயாடகம்

 
 தாரிேயாடகம் tāriyōṭagam, ெப. (n.)

ெசங்கத்தாரி பாரக்்க;see sengattari.

தாரிராட் னம்

 
 தாரிராட் னம் tārirāṭṭiṉam, ெப. (n.)

   தார் ல் ற் ம் ெபா  (ெநச );; reeling machine.

     [தார ்+ இராட் னம்.]

தாரின்வாழ்நன்

தாரின்வாழ்நன் tāriṉvāḻnaṉ, ெப. (n.)

   தார் லால் வாழ்க்ைக நடத் ம் ெநச த் ெதா லாளி; weaver, as living by bobbin.

     "தாரின் வாழ்ந ம்" (ெப ங். வத்தவ. 2:48);.

     [தார ்+  இன் + வாழ்நன்.]

தா

தா  tāru, ெப. (n.)

   1. மரம் ( டா.);; tree.

     "மாதா வன்ன ைல" (கந்த . தாரக. 71);.

   2. மரக் ைள ( ங்.);; branch of a tree.

   3. ேதவதா  (ைதலவ. ைதல);; red-cedar.

   4. மரத் ண் ; piece of timber, wood.

     "ெகால் ப் பாைவ னிற் றா வைமத்த வல் ப்பாைவ" (இர .  சன். 26);.

   5. ேகா ைலப் ரித் ப் ப் க் ம்ேபா  கற் ைலக் ப் ப லாக ைவத்த கடை்ட உ வம் 
(இ.வ.);; temporary wooden image set up in place of the stone image when the temple is renovated.

     [த  → தா .]
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தா க த்

 
 தா க த்  tārugasittu, ெப. (n.)

    மரன்; lord of Murugan.

     [தா கம் +  த் .]

தா கண்ணி

 
 தா கண்ணி tārugaṇṇi, ெப. (n.)

   ெவள்ைளக் காக்கணம்; white mussell creeper (சா.அக.);.

     [தா கம் + கண்ணி.]

தா கத

 
 தா கத  dārugadali, ெப. (n.)

   காட் வாைழ (மைல.);; wild plantain.

     [தார ்→ தா  + கத .]

தா கம்

 
 தா கம் tārugam, ெப. (n.)

   தா காவனம் ( ன்);; forest where ascetic lived (ெச.அக.);.

     [த  → தா  → தா கம்.]

தா கவனம்

தா கவனம் tārugavaṉam, ெப. (n.)

தா காவனம் பாரக்்க;see taruga-vanam.

     "தா கவன னித்தைலேவார"் ( வரக, ேத டன். 1);.

     [தா கம் + வனம்.]

தா கற்ெசற்றாள்

 
 தா கற்ெசற்றாள் tārugaṟceṟṟāḷ, ெப. (n.)

   தாரகைனக் ெகான்ற காளி ( வா.);; Kali, as destroyer of Darukan.

     [தா கன் + ெசற்றாள்.]

தா கன்

தா கன் tārugaṉ, ெப. (n.)

   1. கண்ணனின் ேதேராட் ; charioteer of Lord Krishnan.

   2. காளியாற் ெகால்லப்பட்ட ஒர ்அ ரன்; an asura slain by Kali (ெச.அக.);.

     [தார ்+ உகன் → தா கன்.]

தா காக் யம்

 
 தா காக் யம் tārukākkiyam, ெப. (n.)

   மஞ்சள் அவைர; yellow bean (சா.அக.);.

தா காவனம்

 
 தா காவனம் tārukāvaṉam, ெப. (n.)

    னிவரக்ள் வாழ்ந்த கா ; a forest famous as the abode of ascetics (ெச.அக.);.

     [தா கா + வனம்.]

1383

www.valluvarvallalarvattam.com 18819 of 19068.



தா சம்

 
 தா சம் tārusam, ெப. (n.)

   ேதவதா  (மைல.);; red cedar.

     [த  → தா  → தா சம்.]

தா னி

 
 தா னி tārusiṉi, ெப. (n.)

   இலவங்கப் படை்ட; cinnamon bark (சா.அக.);.

தா ட் யம்

 
 தா ட் யம் tāruṭṭiyam, ெப. (n.)

   வ ைம ெகா க் ம் ெபா ள்; drug that gives strength (சா.அக.);.

     [த  → தா  → தா ட் யம்.]

தா ண்ணியம்

 
 தா ண்ணியம் tāruṇṇiyam, ெப. (n.)

   இளம் ப வம்; youth, juvenility (சா.அக.);.

     [த  → தா  → தா ண்ணியம்.]

தா ணம்

தா ணம் tāruṇam, ெப. (n.)

   1. அசசம்்; timidity.

   2. பயம்; fear, dread.

   3. ெகா ைம; honor (சா.அக.);.

     [த  → த ணம் → தா ணம்.]

தா ணேராகம்

 
 தா ணேராகம் tāruṇarōkam, ெப. (n.)

   ஒ வைகத ்தைலேநாய்; a kind of head disease (சா.அக.);.

     [தா ணம் + Skt. ேராகம்.]

தைல ல் ம ரக்்ெகாட் , ெசார ெசாரத் ,  ண் ரந்்  யான க்கத்ைத உண்டாக் ம். 
இதற் ப் பா ம் கசகசா ம் அைரத் த் தடவக் ணமா ம் என்ப  பைழய ம த் வக் ப் .

தா ணா

 
 தா ணா  tāruṇāki, ெப. (n.)

   ம க் ைர; a kind of greens (சா.அக.);.

தா ணி

 
 தா ணி tāruṇi, ெப. (n.)

   நத்ைதச் ரி (மைல.);; bristly button weed.

தா ணிய கம்

 
 தா ணிய கம் tāruṇiyabiḍigam, ெப. (n.)

    கப்ப ; pimple (சா.அக.);.
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தா ணகீம்

 
 தா ணீகம் tāruṇīkam, ெப. (n.)

   மர ,  மரம்; Cleome fruticosa (சா.அக.);.

தா பாத் ரம்

 
 தா பாத் ரம் tārupāttiram, ெப. (n.)

   மர பாத் ரம்; wooden vessel.

தா ம த்தம்

 
 தா ம த்தம் tārumabittam, ெப. (n.)

    ள ; pepper (சா.அக.);.

தா லவணம்

தா லவணம் tārulavaṇam, ெப. (n.)

   1. மர ப் ; salt of tartar.

   2. சாம்ப ப் ; potash, salt of warm-wood.

   3. வாைழ ப் ; salt of plantain leaf (சா.அக.);.

தா வனம்

தா வனம் tāruvaṉam, ெப. (n.)

தா காவனம் பாரக்்க;see taruga-vanam.

     " ைறவண்டைற ந் தா வனத் ெதய்வ னிவர"் ( ைள. வைளயல். 2);.

     [த  → தா  + வனம்.]

தா னகம்

 
 தா னகம் tāruṉagam, ெப. (n.)

   தைல ல் வ ம் ஒ  வைகக் ேநாய்; tiny vesicolour of scalp (சா.அக.);.

தாைரக்கால்

 
 தாைரக்கால் tāraikkāl, ெப. (n.)

   ெசங் த்தான ம், தாைர ேபான்ற ம்,  ரம்  ேபான்ற மான ண்; a kind of column.

     [தாைர + கால்.]

     [P]

தாைரக் யன்

 
 தாைரக் யன் tāraikkiyaṉ, ெப. (n.)

   க டன்; brahminy kite (சா.அக.);.

     [தாைர + இயன்.]

தாைரகவணி

 
 தாைரகவணி tāraigavaṇi, ெப. (n.)

   ேகா ள்ள ல்வைக ( ன்.);; a fine variety of striped muslin.

     [தாைர + கவணி.]
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தாைர ன்னி

 
 தாைர ன்னி tāraisiṉṉi, ெப. (n.)

   க ரி ெசய்நஞ் ; a kind of prepared arsenic (சா.அக.);.

     [தாைர +  ன்னி.]

தாைரத்தாள்வட்
ல்

தாைரத்தாள்வட் ல் tāraittāḷvaṭṭil, ெப. (n.)

   ஏனவைக (S.I.I.ii, 5);; a kind of vessel.

     [தாைர + தாள் + வட் ல்.]

தாைரப்பட்

 
 தாைரப்பட்  tāraippaṭṭu, ெப. (n.)

   ேகா கள் அைமந்த பட் வைக ( ன்.);; striped silk.

     [தாைர + பட் .]

தாைரம ங்கல்

தாைரம ங்கல் tāraimaḻuṅgal, ெப. (n.)

   வ ரக் ற்றங்க ள் ஒன்  ( லப்.14:180: உைர.);; a flaw in the diamond.

     [தாைர + ம ங்கல்.]

தாைரவார்-த்தல்

தாைரவார-்த்தல் tāraivārttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. நீரவ்ாரத்் த் தத்தம் பண் தல்; to make gifts by pouring water on the right hand of the donee.

     "தாைரவா ெரனக் ெகள கன் சாற் ட" (அரிச.்  .  ழ் . 79);.

   2. ெதாைலத்  தல்; to lose, as property.

அவன் தன் ெசாத் க்கைளத் தாைர வாரத்்  ட்டான்.

     [தாைர + வார-்,]

தாைர டல்

தாைர டல் tāraiviḍal, ெப. (n.)

   1.  நீர ்க த்தல்; urinating.

   2. கண்ணில் ம ந்  நீைர ட் க் ெகாண்ேட த்தல்; putting eye drips continuously (சா.அக.);.

     [தாைர +  டல்.]

தாேராட்டம்

 
 தாேராட்டம் tārōṭṭam, ெப. (n.)

   காய்சச்ாத ஆ ன் பால்; raw milk.

     [தார ்+ ஓட்டம்.]

தால்

தால் tāl, ெப. (n.)

   1. நா; tongue.

     "பசை்சத ்தாலாவாட் " ( வாச. 38:4);.

   2. தாலாட்  (யாழ்.அக.);;    ழந்ைதக க்கான உறக்கப்பாட் ; songs to lull a child.

   3. தாலப்ப வம் பாரக்்க;see tala-p-paruvam.

     "ெசங் ைரதால் சப்பாணி" (இலக்.  . 806);.

     [ஞால் → தால் = ெதாங் ம் நா.]
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தால்நாட்டம்

 
 தால்நாட்டம் tālnāṭṭam, ெப. (n.)

   ெவண் க ; white-mustard (சா.அக.);.

     [தால் + நாட்டம்.]

தாலகம்

 
 தாலகம் tālagam, ெப. (n.)

   நிலப்பைன; ground-palm.

தால

 
 தால  tālagi, ெப. (n.)

   கள்; toddy.

தாலங்கன்

தாலங்கன் tālaṅgaṉ, ெப. (n.)

   1. பைன எ ய ெகா ைடேயான்; one who has palmyra-banner.

   2. பலராமன்; Balaraman, brother of lord Krisnan.

     [தால் + அங்கன்.]

தாலநற்கட்

 
 தாலநற்கட்  tālanaṟkaṭṭi, ெப. (n.)

   பனங்கட் ; palmyra jaggery (சா.அக.);.

     [தாலம் + நன்ைம + கட் .]

தாலப்பட்ேடாைல

தாலப்பட்ேடாைல tālappaṭṭōlai, ெப. (n.)

   அரேசா, ஊர ்அைவேயா  ெசய்த ஆைன ஒைல; government order.

     "மேகந் ர மங்கலத்  சைபேயாம் ற் க்ெகா த்த நில ைலயா வணம் தாலப்பட்ேடாைல 
எ ன ேசந்த மங்கல ைடயான்" (கல்ெவட்  அ க்ைக எண். 159-1895);.

     [தாலம் + பட்  + ஓைல.]

தாலப்ப வம்

 
 தாலப்ப வம் tālapparuvam, ெப. (n.)

    ள்ைளத் த ழ் இலக் யத் ல் தைலவைனத ்தாலாட் தைலக் ம் ப ; portion dealing with the 
cradle-songs of the hero, one of ten sections of pillai-t-tamil (ெச.அக.);.

     [தால் + ப வம் = தாலப்ப வம்.]

தாலப்பாக்

 
 தாலப்பாக்  tālappākku, ெப. (n.)

    மண நாள்களில் காைல ம் மாைல ம் ைச ெசய்த ன் மணமக க்  (ஓ ம்); 
தாம் லம்; betel and areca nut given by the father of the bride to the bridgroom every morning and evening after he 
performs in marriage.

     [தாலம் + பாக் .]

தாலபத் ரம்

தாலபத் ரம் tālabattiram, ெப. (n.)

   1. பைன ஒைல; palm-leaf.

   2. கா லணி ம் ேளாைல ( ன்.);; palm-leaf used as an ear-ornament.

     [தாலம் + பத் ரம்.]
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தாலபத் ரி

 
 தாலபத் ரி tālabattiri, ெப. (n.)

   மரமஞ்சள் (மைல.);; tree turmeric.

தாலபாடாணம்

 
 தாலபாடாணம் tālapāṭāṇam, ெப. (n.)

தாலம்பபாடாணம் பாரக்்க;see talamba-padanam (சா.அக.);.

     [தாலம்பம் + பாடாணம் → தாலபாடாணம்.]

தால ராணம்

தால ராணம் tālaburāṇam, ெப. (n.)

   18ஆம் ற்றாண் ல் கா நாதப் லவரால் இயற்றப் பட்ட ல்; book written by Kāśināda-p-pulavar in 18th 
century.

     [தளம் → தலம் → தாலம் +  ராணம்.]

தாலேபாதம்

 
 தாலேபாதம் tālapōtam, ெப. (n.)

   ஆவாைரச ்ெச ; tanner's cassia (ெச.அக.);.

     [தாலம் + ேபாதம்.]

தாலேபா தம்

 
 தாலேபா தம் dālapōdidam, ெப. (n.)

   ேகா யவைர; fowl bean (சா.அக.);.

     [தாலம் + ேபா கம்.]

தாலம்பபாடாணம்

 
 தாலம்பபாடாணம் tālambapāṭāṇam, ெப. (n.)

   ஒ வைகப் ற  ெசய்நஞ் ; a kind of native arsenic (சா.அக.);.

தாலமா தம்

 
 தாலமா தம் dālamādidam, ெப. (n.)

   ேகா ைம; wheat (சா.அக.);.

     [தாலம் → தாலமா தம்.]

தால

 
 தால  tālamūli, ெப. (n.)

   நிலப்பைன (மைல.);; ground-palm a plant common in sandy places.

     [தாலம் +  .]

     [P]

தாலேம ைடேயா
ன்

 
 தாலேம ைடேயான் tālamēḻuḍaiyōṉ, ெப. (n.)

    யரசன்; king of fire.
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தாலயம்

 
 தாலயம் tālayam, ெப. (n.)

   ஆைம; tortoise.

     [தால் + அயம். ஒ  தைல ம் நான்  கால்க ம், ெதாங் ந் தன்ைம டன் அைமந்த உ ரி.]

தாலவச் ரம்

 
 தாலவச் ரம் tālavacciram, ெப. (n.)

   மைல நாரத்ைத; mountain orange (சா.அக.);.

தாலல் யம்

 
 தாலல் யம் tālalviyam, ெப. (n.)

   இைட அண்ணத் ல் இைடநா ன் யற் யாற் றக் ம் எ த் ; palatal.

     [தாலம் + அவ் யம் → தாலவ் யம். ேமெல ந்  ஒ க் ம் எ த் .]

தாலவட்டம்

தாலவட்டம்1 tālavaṭṭam, ெப. (n.)

   1.   (யாழ்.அக.);; fan.

   2. யாைனசெ்ச  ( ன்.);; elephant's ear.

   3. யாைன வால் ( வா); ( வக. 2154, உைர);; elephant's tail.

     [தாலம் + வட்டம்.]

 தாலவட்டம்2 tālavaṭṭam, ெப. (n.)

   நிலம் ( ன்);; earth.

     [தாலம் + வட்டம்.]

தாலவம்

 
 தாலவம் tālavam, ெப. (n.)

   ஒ வைக நஞ் ; a kind of poison.

தாலவா

 
 தாலவா tālavā, ெப. (n.)

    வ தைல; species of small brinjal with indian brinjal (சா.அக.);.

தால ந்தம்

தால ந்தம்1 tālavirundam, ெப. (n.)

     ( ங்.);; large-fan.

     [தாலம் +  ந்தம்.]

 தால ந்தம்2 tālavirundam, ெப. (n.)

   பழ ண்ணிப் பாைல; edible paulay (சா.அக.);.

     [தாலம் +  ந்தம்.]
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தாலாட்

தாலாட் 1 dālāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ழந்ைதகைளத் ெதாட் ட்  உறங்கச ்ெசய்யப் பாட் ப்பா தல்; to rock a child in a cradle with 
lullabies.

     "அஞ்சனவண்ணைண யாய்ச்  தாலாட் ய ெசஞ்ெசால்" ( வ். ெபரியாழ். 1:3:10);.

ம. தாலாட் க

     [தால் + அம் → தாலாட் -,]

 தாலாட் 1 tālāṭṭu, ெப. (n.)

   1.  ழந்ைதகைளத் ெதாட் ட்  உறங்கசெ்சய்யப் பாட் ப் பா ைக; lulling a child to sleep with songs.

     "தாலாட்  நலம்பல பாராட் னார"் (ெபரிய .  ஞா. 44);.

   2. தாேலேலா என்  ம் ஒ வைக இைசப்பாட் ; lullaby, usually ending with talelö.

   3. தாலாட் தற்  ஏற்றதாய்ச ் ற் லக் யத் தைலவ ைடய றந்த ெசய்ைககைளத் ெதரி க் ம், 
பல கண்ணிகைள உைடயெதா  ல்; a lullaby poem dealing with the exploits of a hero.

 E. lull, seand;

 Sw. lulla;

 Ger. lallen;

 Gr. lalco;

 L. lullaby.

தாலாப்

 
 தாலாப்  tālāppu, ெப. (n.)

    ளம் ( ன்.);; tank.

     [தாழாப்  → தாலாப்  = தாழ்வாக அைமந்த ளம்.]

தாலாலம்

 
 தாலாலம் tālālam, ெப. (n.)

   ப ெமா  (யாழ்.அக.);; scandal, aspersion, calumny.

     [தால் + ஆலம்.]
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தா

தா 1 tāli, ெப. (n.)

    மணத் ன்ேபா  மணமகள் க த் ல், மணமகன் ன்  ச் ப் ேபாட்  இைணக் ம் மஞ்சள் 
சரட் ல் ெதாங் ம், ெபான்னணி; golden ornament tied in yellow thread tied in the neck of bride by bridegroom during 
solemnization of marriage.

     "தா …. நல்லார ்க த்தணிந் " ( வக. 2697);.

க., ெத., ம. தா

     " மாைல ல் தா  நாற்பதெ்தான் ம்" (S.I.I. 23-46);.

நால் → நா  → தா  = இவ்ேவர , ெதாங் தற் க த் ைன அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட . இப் 
ெபா ண்ைம ெபா ந்த வழக்ேக, இலக் யத் ம் மாந்தரத்ம் வாழ் ய ம், வழக் ன் ள்ள 
பான்ைம ைன ெமா  ஞா , வடெமா  வரலா  எ ம் ல்,  ன்வ மா  ன்றார.்

வர ்க த் ல் ெதாங் ய ஐம்பைடத் தா ம், ெவள்ளாட் க் க த் ல் ெதாங் ம் 
ஊன்மணி ம்ேபால, மணமகள் க த் ல் ெதாங் ம் மங்கலவணி, pendant என் ம் ஆங் லச ்
ெசால்ைல ம் ேநாக் க. வடெமா யாளர ்பைன ஓைலெயன் ம், காதணிெயன் ம் ெபா ள் வர.் 
ேம ம் தா  கட் ம் வழக்கம் த ழரேத (வ.ெமா.வ. 336);.

     [P]

 தா 2 tāli, ெப. (n.)

    ழ்க்காய் ெநல் ; niruri plant - Phyllanthus niruri.

   2. பாலக்கைற; gowry (சா.அக.);.

     [தாழ் → தால் → தா .]

தா க்கட்

 
 தா க்கட்  tālikkaṭṭu, ெப. (n.)

    மணம் (இ.வ.);; marriage, as tying the tali.

     [தா  + கட் .]

தா க்க

 
 தா க்க  tālikkayiṟu, ெப. (n.)

   தா  ேகாத் ள்ள க  (உ.வ.);; twisted thread on which is hung the tali.

     [தா  + க .]

தா க்காரி

 
 தா க்காரி tālikkāri, ெப. (n.)

    மணமான ெபண்; married woman, as wearing a tâli.

     [தா  + காரி. 'காரி' – உைடைமப் ெபயரீ . ஒ.ேநா.  ட் க்காரி,  க்காரி.]

தா க்ெகா

 
 தா க்ெகா  tālikkoḍi, ெப. (n.)

   தா  ேகாரப்்பதற்கான ெபாற்சர  (உ.வ.);; braided gold string on which is hung the tali.

     [தா  + ெகா .]
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தா க்ெகா ந்

தா க்ெகா ந்  tālikkoḻundu, ெப. (n.)

   ஆைமத்தா  ( வ். ெபரியாழ். 2:6:1: வ்யா.);; turtle-shaped tali.

     [தா  + ெகா ந் .]

 தா க்ெகா ந் 2 tālikkoḻundu, ெப. (n.)

   பைன ெவண் த்தால் இயன்ற அணிகலன்; an ornament made of tender leaves of palm-tree.

     "தா க் ெகா ந்ைதத ்தடங்க த் ற் ண் " ( வ். ெபரியாழ். 2:6:1);.

     [தால் → தா  + ெகா ந் .]

தா க்ேகாைவ

 
 தா க்ேகாைவ tālikāvai, ெப. (n.)

   தா  ேவா  ேகாப்பதற்கான, பல்வைக உ க்கள் ( ன்.);; string of beads to which the wedding badge is 
attached.

     [தா  + ேகாரை்வ → ேகாைவ.]

தா கட் -தல்

தா கட் -தல் dāligaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   மணம் ரிதல்; to marry, as tying täli.

     "தா கடை்ட ேல ெதா த்  ந க்கடை்ட ேல டத் மட் ம்" (தனிப்பா. 195:10);.

     [தா  + கட் -,]

தா கட் க்க யா
ணம்

 
 தா கட் க்க யாணம் tāligaṭṭuggaliyāṇam, ெப. (n.)

   உண்ைம ற் கணவனாகா , ஒப் க்காக ஒ த் க்  ஒ வன் தா  கட் ம் ஒ  வைக ழா (இ.வ.);; a 
nominal marriage in which a taili is tied round the neck of a girl, but the person tying is not entitled to the rights of a husband.

     [தா  + கட்  + க யாணம்.]

தா சச்ர

 
 தா சச்ர  tāliccaraḍu, ெப. (n.)

தா க்ெகா  பாரக்்க;see tali-k-kodi (ெச.அக.);.

     [தா  + சர .]

தா த் க்கம்

 
 தா த் க்கம் tālittukkam, ெப. (n.)

   கணவன் இறந்ததா ண்டாந் யரம் (இ.வ.);; mourning observed by a woman on her widowhood.

     [தா  +  க்கம்.]

தா ப் சை்ச

 
 தா ப் சை்ச tālippiccai, ெப. (n.)

   வாழ்வர யாய் ஒ த்  வா ம்ப , அவள  கணவ ைரப் பா காக்ைக; saving the life of a woman's 
husband, as enabling her to wear tāli.

     [தா  +  சை்ச.]
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தா ப்ெபட்

 
 தா ப்ெபட்  tālippeṭṭi, ெப. (n.)

   தா  ைவக் ம் ெபான்னத் ப் ெபட்  (யாழ்.அக.);; the basket in which the wedding badge is kept.

     [தா  + ெபட் .]

தா ப்ெபாட்

 
 தா ப்ெபாட்  tālippoṭṭu, ெப. (n.)

   வட்டமாகச ்ெசய்த தா ; disc-shaped tali (ெச.அக.);.

     [தா  + ெபாட் .]

தா ப்ெபா த்தம்

 
 தா ப்ெபா த்தம் tālipporuttam, ெப. (n.)

    மணப் ெபா த்தங்க ள் ஒன் ; a kaliyana-p-poruttam (ெச.அக.);.

     [தா  + ெபா த்தம்.]

தா ெப க் க்கட்
ைக

தா ெப க் க்கட் ைக tāliberuggiggaṭṭugai, ெப. (n.)

   1.  மணக்காலத் ல் கட்டப்பட்ட தா டன், மணிகைளக் ேகாக் ம் ழா; stringing additional jewels on 
the taili after marriage.

   2. தா ையப் பைழய ந்  ேவெறா  சரட் ற் ேகாக்ைக (இ.வ.);; renewing the tali thread.

     [தா  + ெப க்  + கட் ைக.]

தா ெப தல்

 
 தா ெப தல் dāliberugudal, ெப. (n.)

   தா சச்ர  அற் ைக; breaking of the talic-caradu, a euphemistic expression.

     [தா  + ெப தல்.  காடை்ட, நன்கா  என்  வழங் ம் மங்கலவழக் ப் ேபான் , தா  
அ தைலக் க்கத் 'தா  ெப தல்' என்ற வழக்ைக மங்கல வழக்காகக் ெகாண்டனர,் என்ற க.]

தா மங்கலம்

 
 தா மங்கலம் tālimaṅgalam, ெப. (n.)

   காஞ் ர மாவட்டத் ள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Kanjipuram district.

மங்கலம் என் ம்ெசால் ெதால்காப் யர ்காலம் தேல,  ய்ைம என் ம் ெபா ளில் வழங்  
வ ற .  ன், பாரப்்பனர ்வ க் ம் இடத் ற்  வழங்கப்பட்டைத ம் காண ற . ஊரக்ளி ள்ள, 

ெதய்வங்களின் ெபய டன் "மங்கலம்" ேசரத்்  வழங்கப்ப ற  (ஊர.் ெப. அக.);.

     [தா  + மங்கலம்.]
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தா மணிவடம்

தா மணிவடம்1 tālimaṇivaḍam, ெப. (n.)

   தா ேயா  மணிகள் ேசரந்்த தா க்ெகா ; string of beads to which the tali is attached.

     "தா மணிவடம் ஒன் ". (S.I.I.ii, 171);.

     [தா  + மணி + வடம்.]

 தா மணிவடம்2 tālimaṇivaḍam, ெப. (n.)

   மணிகள் ைவத் ைழக்கப்பட்ட மங்கல மாைல; garland made of gems.

     "உமா பரேம வரியாரக்் க் த்தன தா  மணிவடம் ஒன் , ெபான் கழஞ்ேசய் க்காேல நா மஞ் 
சா ம் ன் " (S.I.I. II. ii, 46);.

     [தா  + மணி + வடம்.]

தா யம்

தா யம் tāliyam, ெப. (n.)

   பா ரி (மைல.);; trumpet flower tree - Stareospermum chelonoides.

   2.  ழ்க்காய் ெநல் ; Niruri plant.

     [தால் + இயம்.]

தா யமா

 
 தா யமா  tāliyamāṟu, ெப. (n.)

   கப்ப ன் க ஒப்பைன; figure-head.

     [தா  + அம் + மா .]

தா ய

தா ய 1 tāliyaṟuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ைகம்ெபண்ணாதல் ( தைவயாதல்);; to become a widow, as having the tali taken off.

     [தா  + அ -,]

 தா ய 2 tāliyaṟuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ன்பத் க் ள்ளாதல்; to harass, cause trouble.

அவைனத் தா ய த் ட்டான் (உ.வ.);.

     [தா  + அ -,]

தா ய த்தவள்

 
 தா ய த்தவள் tāliyaṟuttavaḷ, ெப. (n.)

   ைகம்ெபண் (உ.வ.);; widow, as one those tali has been taken off.

     [தா  + அ த்தவள்.]

தா யாற் தம்

 
 தா யாற் தம் dāliyāṟpudam, ெப. (n.)

   அரத்தக் ெக யால் அண்ணத் ல் ஏற்ப ம் தைச வளரச்் ; a fleshy growth in the palate due to vitiate blood 
painful tumour of the palate (சா.அக.);.

     [தா  + ஆல் +  தம்.   + அம் –  தம் =  யதாய் வளரந்்த தைச.]

1394

www.valluvarvallalarvattam.com 18830 of 19068.



தா

தா  tāliyuru, ெப. (n.)

   1. தா ேயா  ேகாக்கப்ப ம் பலவைக உ க்கள்; beads of different forms attached to the tali.

   2. தா ள்ள வடம்; necklace containing the tali (ெச.அக.);.

     [தா  + உ .]

     [P]

தா ையம்பைட

தா ையம்பைட tāliyaimbaḍai, ெப. (n.)

   ஐம்பைடத்தா  பாரக்்க;see aimpadaitali; a child's necket.

     "தா ையம்பைட த மார் ைட" (கம்பரா. நா . 58);.

     [தா  + ஐந்  + பைட.]

     [P]

தா வற் -தல்

தா வற் -தல் dālivaṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ைகம்ெபண்ணா ைக (இ.வ.);; to become widow, as making the tali disappear, a euphemism (ெச.அக.);.

     [தா  + வற் -,]

தா வாங் -தல்

தா வாங் -தல் dālivāṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   கணவனிறந்த ன் மைன ன் தா ைய நீக் தல்; to remove the tali of a woman on the death of her husband.

     [தா  + வாங் -,]

தா வாங் ேநரம்

 
 தா வாங் ேநரம் tālivāṅgunēram, ெப. (n.)

   கணவனிறந்த ன் தா ைய வாங் ம் ேநரமா ய நள்ளிர  (இ.வ.);; midnight as the time for removing the tali 
of a woman on the death of her husband.

     [தா  + வாங் ம் + ேநரம்.]

தா

தா  tālu, ெப. (n.)

   1. நாக் ; tongue.

   2. அண்ணம்; palate.

   3.  க்கைற ன் ற்ப ; the posterior portion of the nose (சா.அக.);.

     [நால் → தால் → தா .]

தா கண்டகம்

 
 தா கண்டகம் tālugaṇṭagam, ெப. (n.)

    ழந்ைதகட்  தாைட ல் உண்டா ம் ஒ  வைக ேநாய்; a disease which form in the posterior portion of the 
nose to the children (சா.அக.);.

     [தா  + கண்டகம்.]

தா கண்டேராகம்

 
 தா கண்டேராகம் tālugaṇṭarōgam, ெப. (n.)

தா கண்டேநாய் பாரக்்க;see talu-kanda-noy (சா.அக.);.

     [தா கண்டம் + ேராகம் → Skt. roga.]
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தா கண்டேநாய்

 
 தா கண்டேநாய் tālugaṇṭanōy, ெப. (n.)

தா கண்டகம் பாரக்்க;see talu-kandagam (சா.அக.);.

     [தா  + கண்டம் + ேநாய்.]

தா கண்ணி

 
 தா கண்ணி tālugaṇṇi, ெப. (n.)

   ெவள்ைளக்காக்கணம் (மைல); பாரக்்க;see vellaikakkanam; white flowered mussel-shell creeper (ெச.அக.);.

     [தா  + கண்ணி.]

தா கத்தம்ைம

 
 தா கத்தம்ைம tālugattammai, ெப. (n.)

   காட் ள்ளி; wild nail-dye.

தா கன்னி

 
 தா கன்னி tālugaṉṉi, ெப. (n.)

தா கண்ணி பாரக்்க;see tālukaņi.

தா

 
 தா  tālugi, ெப. (n.)

   அண்ணத் ன் இ  அரத்தக் ழாய்; the two arteries of the palate.

     [நால் → தால் → தா  → தா .]

தா ைக

 
 தா ைக tālugai, ெப. (n.)

   ேமனாபல்லக்  (யாழ்.அக.);; a kind of palanquin.

தா சல ரேசாழம்

 
 தா சல ரேசாழம் tālusalabirasōḻm, ெப. (n.)

தா நீரவ்றட்  பாரக்்க;see talu-nir-varatci (சா.அக.);.

தா வம்

 
 தா வம் tālusiguvam, ெப. (n.)

    தைல (யாழ்.அக.);; crocodile.

தா வம்

தா வம் tālucīvam, ெப. (n.)

   1. உண்ணாக் ; uvula.

   2.  தைல; crocodile (சா.அக.);.

     [தா  +  வம்.]

தா கம்

 
 தா கம் tālucīvigam, ெப. (n.)

   உண்ணாக் ; uvula (சா.அக.);.

     [தா  +  கம்.]
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தா ேசாசம்

 
 தா ேசாசம் tālucōcam, ெப. (n.)

தா ேவக்கா  பாரக்்க;see talu-vekkadu (சா.அக.);.

     [தா  + ேசாசம்.]

தா ேசாபம்

 
 தா ேசாபம் tālucōpam, ெப. (n.)

   அண்ணாக்  க்கம்; in swelling of the palate (சா.அக.);.

     [தா  + ேசாபம்.]

தா நீரவ்றட்

 
 தா நீரவ்றட்  tālunīrvaṟaṭci, ெப. (n.)

   ெதாண்ைட ம் அண்ணாக் ம் கா ம் வறட் ; morbid dryness of palate and throat (சா.அக.);.

     [தா நீர ்+ வறட் .]

தா பாகம்

 
 தா பாகம் tālupākam, ெப. (n.)

   உண்ணாக் க் கட் ; abscess in the palate marked by inflammation and suppuration (சா.அக.);.

     [தா  + பாகம்.]

தா பாகேராகம்

 
 தா பாகேராகம் tālupākarōkam, ெப. (n.)

தா பாகேநாய் பாரக்்க; see talu-paga-noy (சா.அக.);.

     [தா  + பாகம் + ேராகம்.]

தா பாகேநாய்

 
 தா பாகேநாய் tālupākanōy, ெப. (n.)

   அண்ணாக் ல் ழ்ெகாண்  த்தல் உண்டாக் ம் ஓர ்ேநாய்; suppuration of the palate attended with pinprick 
sensation (சா.அக.);.

     [தா  + பாகம் + ேநாய்.]

தா பாதம்

 
 தா பாதம் tālupātam, ெப. (n.)

உண்ணாக்  தல் பாரக்்க;see unnakku-viludal (சா.அக.);.

     [நா  → தா  + பாதம்.]

தா டகம்

 
 தா டகம் tālubiḍagam, ெப. (n.)

    ழந்ைதக் க் கா ம் ஓர ்உண்ணாக்  ேநாய்; a disease of the palate of children (சா.அக.);.

     [தா  +  டகம்.]
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தா டகம்

 
 தா டகம் tālupīṭagam, ெப. (n.)

    ழந்ைதகட் க் கா ம் உண்ணாக்  ேநாய்; a disease of the palate of children (சா.அக.);.

     [தா  +  டகம்.]

தா ப் டம்

 
 தா ப் டம் tālububbuḍam, ெப. (n.)

   உண்ணாக்  க்கம்; an indolent swelling or painless tumour of the palate of the shape and size of a jujubee 
(சா.அக.);.

     [தா  +  டம்.]

தா ப்ெபா செ்ச
ல

தா ப்ெபா செ்சல  dāluppoduccelavu, ெப. (n.)

   ெபா  இடத் ல் அறம் ெசய்தல் த ய ெசயல்க க்கா ம் ெசல  (சரவண. பண . 149);; general 
expenditure of a public institution (ெச.அக.);.

     [தா  + ெபா  + ெசல .]

தா லம்

தா லம் tālumūlam, ெப. (n.)

   1. உ ழ்நீரக்் ேகாளம்; salivary gland.

   2. உண்ணாக் ன் அ ; root of the palate (சா.அக.);.

     [தா  +  லம்.]

தா வறட்

 
 தா வறட்  tāluvaṟaṭci, ெப. (n.)

   உண்ணாக் க் காய்ந்  ேபாதல்; drying of the palate (சா.அக.);.

     [தா  + வறட் .]

தா வறட்  யாகப் ேப வதால் உண்டா ம்.

தா ேசாடணம்

 
 தா ேசாடணம் tāluvicōṭaṇam, ெப. (n.)

தா வறட்  பாரக்்க;see talu-varatci (சா.அக.);.

தா த் ர

 
 தா த் ர  dāluviddiradi, ெப. (n.)

   உண்ணாக்  க்கம்; swelling of the palate (சா.அக.);.

தா ேவக்கா

 
 தா ேவக்கா  tāluvēkkāṭu, ெப. (n.)

   உண்ணாக்  ேவக்கா ; inflammation of the palate marked by repeated damage and severe bursting pain (சா.அக.);.

     [தா  + ேவக்கா .]

தா த் -தல்

தா த் -தல் dāluṟuddudal,    15 ெச. . . (v.i.)

   தாலாட் தல்; to sing lullaby.

     "ஆந்ைத ங் ைக  மணிதா த்த" (கல்லா. 87:21);.

     [தால் + உ த் -,]
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தா ரம்

தா ரம்1 tālūram, ெப. (n.)

   1. நீரச்் ழல்; whirlpool, eddy.

   2.  ழல்காற் ; whirlwind (ெச.அக.);.

 தா ரம்2 tālūram, ெப. (n.)

    ங் யவைக; bastard sal (ெச.அக.);.

தாவகம்

தாவகம் tāvagam, ெப. (n.)

   காட் த் ; forest fire.

     " வகம் க் த் தாவகங் க ப்ப" (ெப ங். இலாவாண. 20, 6);.

தாவங்கட்ைட

 
 தாவங்கடை்ட tāvaṅgaṭṭai, ெப. (n.)

    கவாய்; chin.

     [தாவம் + கடை்ட.]

தாவ

 
 தாவ  tāvasi, ெப. (n.)

தவ  பாரக்்க;see tavasi.

தாவட்டம்

தாவட்டம் tāvaṭṭam, ெப. (n.)

   1.  ற்ப ல் ப்பத் ரண்ட ள் ஒன்  (இ சமய, உலக வழக்கப். 2);; a treatise on architecture, one of 32 
cirpanul.

   2. ஒ  வைகக் க ங்கல் ( ன்.);; a kind of black stone.

     [தா + வட்டம்.]

தாவடம்

தாவடம்1 tāvaḍam, ெப. (n.)

   1. அக்கமணி (உ த் ராக்கம்); மாைல; sacred elaeocarpus beads.

     'க த் ேல தாவடம் மனத் ேல அவசடம்'.

   2. க த் லணி ம் மாைல (இ.வ.);; necklace.

   3.  ைல மாைலயாக அணி ம் ைற; a mode of wearing the sacred thread round the neck like a garland 
(ெச.அக.);.

ெத. தாவட

     [தாழ் + வடம் → தாவடம்.]

 தாவடம்2 tāvaḍam, ெப. (n.)

தாவளம்1 பாரக்்க; See tavalam1.

     [தாழ்  + இடம்.]
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தாவ

தாவ 1 tāvaḍi, ெப. (n.)

   1. பயணம் (யாழ்.அக.);; journey.

   2. ேபார ்(யாழ்.அக.);; battle, fight, skirimish.

   3. தண் கால் (தஞ்.);; stride.

   ம. தாவர (பயணம்);;ெத. தா  (பைட எ த்தல்);

     [தா  + அ .]

 தாவ 2 tāvaḍi, ெப. (n.)

   ேவகமான நைட; speed walk.

     "சக்கரக் ேகாட்டத் ல் றத ்தள  ேமவ ந் தாைனத ்தாவ  ெச த் " ( ரராேசந் ரன் – 
ெமய்க் ரத்் .);

     [தா  + அ .]

தாவ த்ேதாணி

 
 தாவ த்ேதாணி tāvaḍittōṇi, ெப. (n.)

   கைர வைர ற் ெசன்  பைகக்கப்பைல அ க் ம் ேதாணி ( ன்.);; boat going near the shore to cut out the 
vessels of an enemy.

     [தாவ  + ேதாணி.]

தாவ ேபா-தல்

தாவ ேபா-தல் tāvaḍipōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   பைடெய த்தல்; to make an expedition.

     "அரசர ்ஆ ரவர ்மக்கெளா  தாவ  ேபா னார"் (நன். 51, ம ைல.);.

     [தாவ  + ேபா-,]

தாவ -தல்

தாவ -தல் dāvaḍiyiḍudal,    8 ெச. ன்றா . (v.t.)

   தா ய ட்டளத்தல்; to measure by striding.

     "இரண்டாம  தன்னிேல தாவ ட்டானால்" ( வ். ெபரியாழ். 2:10:7);.

     [தாவ  + இ -,]

தாவணிய -த்தல்

தாவணிய -த்தல் tāvaṇiyaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

தாவளம்ேபா -தல் (இ.வ.); பாரக்்க: see tavalam-podu.

     [தாவணி + அ .]

தாவதன்

தாவதன் dāvadaṉ, ெப. (n.)

தாபதன் பாரக்்க;see tabadan.

     "தாவதரக்் னிய காய் ழங் கனி தந் " (ேச . பாவநாச.19);.

     [தாபதன் → தாவதன்.]

தாவந்தம்

தாவந்தம் tāvandam, ெப. (n.)

   1. வ ைம (இ.வ.);; poverty.

   2.  ன்பம்; distresss (ெச.அக.);.

ெத. தாவந்த

1400

www.valluvarvallalarvattam.com 18836 of 19068.



தாவம்

தாவம்1 tāvam, ெப. (n.)

   1. காட் த்  ( ங்.);; forest-fire.

   2. கா  ( ங்.);; forest.

   3.   (ைதலவ. ைதல.);; fire.

   4. மரப்  ( வா.);; wood-worm.

 தாவம்2 tāvam, ெப. (n.)

   1. ெவப்பம்; heat.

   2.  ன்பம்; distress.

     "தன்மனங் ெகாண்டவ டாவ ற் " (ெப ங். உஞ்ைஞப். 36, 311);.

     [தாபம் → தாவம்.]

தாவயம்

 
 தாவயம் tāvayam, ெப. (n.)

   மைல ங்ைக; mountain drumstick (சா.அக.);.

தாவரி

தாவரி1 tāvarittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   தங் தல்; to lodge, abide, obtain, shelter.

 தாவரி2 tāvarittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   பா காத்தல்; to protect, shelter, maintain, preserve (ெச.அக.);.

     [தா  + அரி =  ைம கண்ட ஞான்  ைரந்  தா செ்சன்  அ த்தல்.[

தாவல்

தாவல்1 tāval, ெப. (n.)

   1. தாண் ைக ( டா.);; leaping, crossing.

   2. பரப்  ( ங்.);; wideness, expanse.

     [தா  → தாவல்.]

 தாவல்2 tāval, ெப. (n.)

   வ த்தம்; distress.

     "தாவ ய் ேமா" (ப ற் ப். 41, 17);.

     [தா 2 → தாவல்.]

 தாவல்3 tāval, ெப. (n.)

   தா தல்; spreading as creepers climbing over adjacent plant (சா.அக.);.

தாவழக்கட்

 
 தாவழக்கட்  tāvaḻkkaṭṭu, ெப. (n.)

   கால்நைடகளின் க த்ைத ம் ன் காைல ம் ணிக் ங் க  (யாழ்ப்.);; rope for tying the neck of cattle 
to the foreleg.

     [தாழ் + வடம் → தாவடம் → தாவழம் + கட் .]

     [P]
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தாவள-த்தல்

தாவள-த்தல் tāvaḷattal,    3 ெச. ன்றா . (v.t.)

   அ யால் தா யளத்தல்; to measure by striding.

     "தாவளந் லக ற் ம்" ( வ். ெபரிய . 4:6:1);.

தாவளக்காரர்

தாவளக்காரர ்tāvaḷakkārar, ெப. (n.)

   பல்ேவ  நாட்  வணிகர;் traders from distant parts.

   2. ெபா மாட் க்காரர;் those who keep oxen for carrying burdens (ெச.அக.);.

     [தாவளம் + காரர.்]

தாவளம்

தாவளம் tāvaḷam, ெப. (n.)

   1. தங் டம்; lodging, place of residence.

     "மன்னரக்் ெகல்லாந் தாவளஞ் சைமந்தெதன்ன" (உத்தரரா. அ வேமத. 23);.

   2. ம தநிலத் ர ்( ங்.);; town or city of marutam tract.

   3. பற் க்ேகா ; support, prop.

     "தளரந்்தார ்தாவளம் என் ற " (ஈ . 6:1:2); (சா.அக.);.

   ம. தாவளம்;ெத. தாவல , தா

     [தாழ்வளம் → தாவளம்.]

தாவளம்ேபா -தல்

தாவளம்ேபா -தல் dāvaḷambōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ஒ வன் ட் ல் தங்  தல் (இ.வ.);; to quarter oneself unnecessarily in another's house (ெச.அக.);.

     [தாவளம் + ேபா -,]

தாவளி

தாவளி1 tāvaḷi, ெப. (n.)

   கம்பளம்; woolen cloth, blanket.

     "ம தாவளி" (உ.வ.);.

   2. கண்டங்கத் ரி; prickly night shade - Solanum jacquini (ெச.அக.);.

 தாவளி2 tāvaḷi, ெப. (n.)

தாவளியம் (இ.வ.); பாரக்்க;see tavaliyam.

 தாவளி3 tāvaḷi, ெப. (n.)

தாவணி1 (சங்.அக.); பாரக்்க;see tavani1.

தாவளியம்

 
 தாவளியம் tāvaḷiyam, ெப. (n.)

   ெவண்ைம (உ.வ.);; whiteness.

தாவைள

தாவைள tāvaḷai, ெப. (n.)

   1. ேநாய் தணிந் க் ைக; improvement in health.

   2. ஒன்ைற ட ேமலா க்ைக; being preferable or more tolerable, as in comparison (ெச.அக.);.

     [தா → தாழ்  + இல்ைல → தாவைழ → தாவைள.]

தாவைளயம்

தாவைளயம் tāvaḷaiyam, ெப. (n.)

    ; jump.

     "காளியன் ம்ப  தாவைளயத் ேல வாைலப் பற்  இ த் " ( வ். ெபரியாழ். 2:10:3: வ்யா. பக். 
490L1);.

     [தாவம் + வைளயம்.]
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தாவனம்

தாவனம்1 tāvaṉam, ெப. (n.)

    ய்ைம ெசய்ைக; purifying, cleansing as the teeth.

     'தந்த தாவனம்' ( ன்.);.

 தாவனம்2 tāvaṉam, ெப. (n.)

   ஏற்ப த் தல்; establishing.

     "கந்தமாதனத் ேல தாவனஞ் ெசய் க்கண் ரத்்  தன்ைன" (ேச . இராமநா. 2);.

தாவனி

 
 தாவனி tāvaṉi, ெப. (n.)

   ம ந் நீர;் lotion (சா.அக.);.

தாவாக் னி

 
 தாவாக் னி tāvākkiṉi, ெப. (n.)

     கல் ரி; an unknown plant said to consolidate sea salt (சா.அக.);.

தாவாரங்கா பாத
ம்

 
 தாவாரங்கா பாதம் tāvāraṅgātipātam, ெப. (n.)

    ண் களின் அைமப்  ரி  த யவற்ைறப் பற் ய ல்; the science which deals with structure and the 
phenomena of plants (சா.அக.);.

தாவாசற் டம்

 
 தாவாசற் டம் tāvācaṟpīṭam, ெப. (n.)

   ெபண்ணின் றப் ப் ; woman's genital organ (சா.அக.);.

தாவானலம்

 
 தாவானலம் tāvāṉalam, ெப. (n.)

   காட் த் ; wild fire (சா.அக.);.

ம வ. ெகா ந்

தா -த்தல்

தா -த்தல் tāvittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   நிைல நி த்தல்; to establish.

     " வத் ைடத ்தா க்  மந் ரந் தாம யாேர" ( மந். 1842);.

     [த  → தா → தா -,]

தா ப்ேப -தல்

தா ப்ேப -தல் dāvippēcudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    னம் த யவற்றால் த மாற்றத் டன் ேப தல் ( ன்.);; to speak in an incoherent manner, as in wrath.

     [தா  + ேப -,]

தா ைல

 
 தா ைல tāvilai, ெப. (n.)

தாவைள பாரக்்க;see tavalai.

உடம்  இப்ேபா  தா ைல (இ.வ.);.

     [தாழ் ல்ைல → தாழ் ைல → தா ைல.]

1403

www.valluvarvallalarvattam.com 18839 of 19068.



தா ைள

 
 தா ைள tāviḷai, ெப. (n.)

தாவைள (இ.வ.); பாரக்்க;see tavalai.

தா ரி

 
 தா ரி tāvuri, ெப. (n.)

    ைடேயாைர; one among the twelve in the Zodiac (இ ற்ேப.);.

தா வண்ணம்

தா வண்ணம் tāvuvaṇṇam, ெப. (n.)

   தாஅவண்ணம் பாரக்்க; a kind of rhythm.

     "தா வண்ணமாவ  இைட ட் வந்த எ ைகத்தாவ " ( ரேசா. யாப். 36);.

     [தா  + வண்ணம்.]

தாழ்

தாழ்1 tāḻtal,    2 ெச. . . (v.i.)

   1.  ேழ தாழ்தல்; to fall low, to be lowered, as a balance.

     "வ தன்ேற தா ந் ைலக் " (நீ ெந . 17);.

   2.  ைர தணிந் த்தல்; to be low, as a roof.

   3. ேம ந்  தல்; to flow down, descend.

     "ெபாங்க  தா ம் னல்வைர" (நால . 231);.

   4. சாய்தல்; to decline, as the sun.

ெவ ல் தாழ வா.

   5. அ ழ்தல்; to sink in water.

     "இன்னலங் கட ட ்டாழ்ந் " (உபேதசகா.  வத் ேரா. 106);.

   6. நிைலெக தல்; to sink in circumstances, in repute, to diminish in splendour or power, to decrease, decay, 
degenerate, deteriorate.

     "அந்தரத ்த லேகா  தாழாம னிைலநிற்க ல்ைலேயா" (தா . பரி ரண.9);.

   7. மனங் ைலதல்; to despond;

 to be dejected.

     "தாழ்ந்த மனந்தைனத் ெதளி த் " ( ரேமாத.் 13, 61);.

   8. காலம்தாழ்த்தல்; to delay, to be behindhand, indolent.

தாழ்க்
தாழ்க்  tāḻkki, ெப. (n.)

   சான்  (TA.S. iii. 31);; witness.

தாழ்க்ேகால்

 
 தாழ்க்ேகால் tāḻkāl, ெப. (n.)

தாழக்ேகால் பாரக்்க;see tala-k-kol (ெச.அக.);.

க. தா ேகால்

     [தாழ் + ேகால்.]

தாழ் ழல்

தாழ் ழல் tāḻkuḻl, ெப. (n.)

   தாழ்ந்த ந்தைல ைடய ெபண்; woman, as having flowing locks.

     "பல்லவத் ன் சந்தம ய வ யான் ம ட் ய தாழ் ழேல" (காரிைக. பா . 1);.

     [தாழ் +  ழல்.]
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தாழ்ேகா-த்தல்

தாழ்ேகா-த்தல் tāḻāttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   தா தல்; to bolt a door.

     "ஒளித்தைற தாழ்ேகாத் ள்ளகத் ரீஇ" (மணிேம. 4:88);.

     [தாழ் + ேகா-,]

தாழ்ச்

தாழ்ச்  tāḻcci, ெப. (n.)

   1. தாழ்ைக; bending.

   2. ஆழம்; depth.

   3. வணக்கம்; humility, submissiveness.

   4.  ழ்ைம; inferiority, meanness, baseness, vileness.

     "மடவார ்தாழ்ச் ைய ம யா " ( வ்.  வாய். 2:10:2);.

   5.  ைற ; deficiency, want, scarcity, arrears.

   6.  ரே்க ; deterioration, degradation, loss, decay of wealth, power, etc.

   7. ஈ ப ைக; being engrossed.

     "தாழ்ச் மற் ெறங் ந் த ரந்் " ( வ்.  வாய். 3:2:4);.

   8. காலநீட் ப் ; delay, procrastination.

     "தாழ்ச் ட ்டங் த " ( றள். 671);.

   9. மானக்ேக ; dishonour, discredit, disgrace.

   10. ஏலாைம ( ன்.);; incompetency, inadequacy.

ம. தாழ்ச

     [ ள் → தள் → த  → தாழ் → தாழ்ச் . தாழ்ச்  = ப த்தற் க த் னின்  ைளத்த ெசால்லா ம். 
ப த்தலாவ , ம ப்பால் இறக் தல், ஒ வைரப் ப த்தெலன்ப  ேம ந்  ம், ேமட் ந்  
பள்ளத் ற்  இறக் தல் ேபான்றதாம்.]

தாழ்சைட

 
 தாழ்சைட tāḻcaḍai, ெப. (n.)

   நீண்ட சைட; long pigtail.

     [தாழ் + சைட.]

தாழ்சைடக்கட ள்

 
 தாழ்சைடக்கட ள் tāḻcaḍaikkaḍavuḷ, ெப. (n.)

தாலாங்கன் பாரக்்க;see talangan.

     [தாழ் + சைட + கட ள்.]

தாழ் ைல

 
 தாழ் ைல tāḻcīlai, ெப. (n.)

   ேகாவணம்; covering for the privities (ெச.அக.);.

     [தாழ் +  ைல.]

     [P]
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தாழ்த்தப்பட்டஇன
ம்

 
 தாழ்த்தப்பட்டஇனம் tāḻttappaṭṭaiṉam, ெப.அ. (adj.)

   கல் க் ம், ெபா ளியல் ன்ேனற்றத் க் ம் ச ைக த வதற்காக அரசால் அ க்கப்பட்ட 
இனம்; communities identified by the government as needing special attention because of their economic and social 
backwardness.

     [தாழ் → தாழ்த்தப்பட்ட + இனம்.]

தாழ்த்

தாழ்த் 1 tāḻtti, ெப. (n.)

    ழா க்ைக (உ.வ.);; lowness in rank, inferiority.

   2. மானக் ைற  ( ன்.);; dishonour (ெச.அக.);.

     [தாழ் → தாழ்த் .]

 தாழ்த் 2 tāḻtti, ெப. (n.)

    ப் ட்டேதார ்கடற்பரப் ல் ஆழத்ைதக் கணக் ட அல்ல  அ ந்  ெகாள்ள ஏ வா ம் இ ம் க் 
ண்  ( கைவ.  னவ.);; iron ball used to measure the depth of sea at a particular area.

     [ஆழ் → தாழ் → தாழ்த் .]

தாழ்த் ப் ைட-
த்தல்

தாழ்த் ப் ைட-த்தல் tāḻttippuḍaittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

    றத் ல் தவசத்ைதக் ெகா க்ைக ல், தவசத்ைத ெவெல ந்  றத்ைதத் தாழ்த்  வாங் தல்; to 
receive the winnowing grains by keeping the fan in a lower condition while winnowing.

     [தாழ → தாழ்த்  +  ைட.]

தாழ்த் -தல்

தாழ்த் -தல் dāḻddudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. தாழசெ்சய்தல்; to bring low, lower, let down, deepen.

   2.  ைறத்தல்; to reduce, deminish.

     " ைலையத் தாழ்த்  ற் றான்" (யாழ்.அக.);.

   3.  ழ்ப்ப த் தல்; to keep under control, compel obedience.

     'அவைன ஏற டா  தாழ்த்  ைவத் க் ெகாள்'.

   4. மானக்ேக  ெசய்தல்; to degrade, disgrace.

   5. காலத்தாழ்  ெசய்தல்; to delay, waste time.

   6. தங்கசெ்சய்தல்; to make a person or object stay.

     "வானவரக் டாம்வாழ்வான் மனநின்பால் தாழ்த் வ ம்" ( வாச. 5:16);.

   7.  ைதத்தல் (யாழ்ப்.);; to implant, plant, as seeds.

   8.  ைதத்தல் ( ன்.);; to set, to burry, inter, sink.

   9. நீரில் அ ழ்த் தல் ( ன்.);; to immerse, submerge (ெச.அக.);.

ம. தாழ்த் க

     [ஒ கா. ஆழ் → தாழ் → தாழ்த் -,]

தாழ்த்

 
 தாழ்த்  tāḻttu, ெப. (n.)

   தா த்  (இ.வ.);; amulet, charm (ெச.அக.);.

     [தா த்  → தாழ்த் .]
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தாழ்ந்தஅகைவ

தாழ்ந்தஅகைவ tāḻndaagavai, ெப. (n.)

   1.  ைறந்த அகைவ (இ.வ.);; tender age.

   2.  ரந்்த ப வம் ( ன்.);; declining age.

     [தாழ்ந்த + அகைவ.]

தாழ்ந்த ணம்

தாழ்ந்த ணம் tāḻndaguṇam, ெப. (n.)

   1. இ தைகைம; base character.

   2. அைம ; calm temper, modesty (ெச.அக.);.

     [தாழ்ந்த +  ணம்.]

தாழ்ந்தசா

 
 தாழ்ந்தசா  tāḻndacāti, ெப. (n.)

    ழ்த்தர சா  (இ.வ.);; low-caste.

     [தாழ்த்த + சா .]

தாழ்ந்தபலன்

 
 தாழ்ந்தபலன் tāḻndabalaṉ, ெப. (n.)

    ைறந்த வ வாய் ( ன்.);; slight or low profit.

     [தாழ்த்த + பலன்.]

தாழ்ந்த

தாழ்ந்த  tāḻndapūmi, ெப. (n.)

   1. பள்ளமான நிலம் ( ன்.);; low land.

   2. உர ல்லா நிலம், வள ல்லா நிலம் (உ.வ.);; soil of poor quality.

     [தாழ்ந்த +  .]

தாழ்ந்தவய

 
 தாழ்ந்தவய  tāḻndavayasu, ெப. (n.)

தாழ்ந்தஅகைவ பாரக்்க;see talnda-agavai.

     [தாழ்ந்த + வய .]

 Skt. vyas

தாழ்ந்தார்

தாழ்ந்தார ்tāḻndār, ெப. (n.)

   1. பணி ள்ளவர;் humble persons.

     "தாழ்ந்தா யரவ் ெரன் ம்" ( ர ங். மாைய. 14);.

   2. இ ந்ேதார;் low, mean persons (ெச.அக.);.

     [தாழ் → தாழ்ந்தார.்]

தாழ்ந் ெகா -
த்தல்

தாழ்ந் ெகா -த்தல் tāḻndugoḍuttal,    4 ெச. . . (v.i.)

   இணங் ப்ேபாதல்; to yield, to be accommodating, to be affable (ெச.அக.);.

     [தாழ்ந்  + ெகா -,]

தாழ்ந் ப -தல்

தாழ்ந் ப -தல் dāḻndubaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ஒரிடத்ேத ேசரந்்  தங் தல்; to stay together.

     "அண்ண ரைல..  ைணத இத் தண்ணறல் ப த் தாழ்ந்  பட்டனேவ" (அகநா. 23);.

     [தாழ்ந்  + ப -,]
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தாழ்ந் ேபா-தல்

தாழ்ந் ேபா-தல் tāḻndupōtal,    8 ெச. . . (v.i.)

   1. ஒப் ைம ற் ைறதல்; to fail in comparison, to be inferior.

   2. இ ந்த நிைலயைடதல்; to degenerate, as in morals, character or social position.

     "உயர் லத்தவ ம் அவன் ெசய்ைகயால் தாழ்ந் ேபாவான்".

   3. தாழ்ந் ெகா -த்தல் பாரக்்க;see talndu-kodu-.

ேவைல ம் வைர தாழ்ந் ேபா (உ.வ.);.

     [தாழ்ந்  + ேபா-,]

தாழ்ந்ெதா -தல்

தாழ்ந்ெதா -தல் dāḻndoḻidal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ேநாய் ைறந்  ணப்படல்; to disappear of the disease (சா.அக.);.

     [தாழ்ந்  + ஒ -,]

தாழ்ப்பம்

 
 தாழ்ப்பம் tāḻppam, ெப. (n.)

   ஆழம் (யாழ்ப்.);; depth, as of water.

     [தாழ் → தாழ்ப்பம்.]

தாழ்ப்பாட்கட்ைட

தாழ்ப்பாடக்டை்ட1 tāḻppāṭkaṭṭai, ெப. (n.)

   1. கதைவச ்ெச க் ம்  மரக்கடை்ட; small wooden bolt.

   2. கதைவ டப் பயன்ப த் ம்  க் மரம்; bar of wood placed across a door, cross bar.

     [தாழ்ப்பாள் + கடை்ட.]

 தாழ்ப்பாடக்டை்ட2 tāḻppāṭkaṭṭai, ெப. (n.)

   3. அ வற்றவ-ன்-ள் (இ.வ.);; blockhead.

     [தாழ்ப்பாள் + கடை்ட.]

தாழ்ப்பாள்

 
 தாழ்ப்பாள் tāḻppāḷ, ெப. (n.)

   கத  ெச க் ந் தாழ்; bolt, bar, latch (ெச.அக.);.

க. தாபா

     [தாழ் + பாள்.]

தாழ்ப்பாளர்

தாழ்ப்பாளர ்tāḻppāḷar, ெப. (n.)

   உரிய காலத்ைத எ ரப்ாரத்் ப்பவர;் one who bides one's time.

     "தைலயாளர ்தாழ்ப்பாளர"் (ஏலா . 56);.

     [தாழ்ப்  + ஆளர.்]

தாழ்ப்

தாழ்ப்  tāḻppu, ெப. (n.)

   1. இறக் ைக; lowering.

   2.  ைதக்ைக ( ன்.);; burying, inserting, planting.

   3. நீரில்அ ழ்த் ைக ( ன்.);; immersion.

   4. காலத்தாழ் ; delay.

     [தள் → த  → தாழ் → தாழ்ப்  = காலந்தாழ்த்தல், தாழ்வா க்ைக, தாழ்வா ள்ள நீரில் 
அ ழ்த் ைக, தாழ்வா ள்ள ணற் ப் பள்ளத் ல் உைற ைன இறக் ைக.]
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தாழ்

தாழ்  tāḻpīli, ெப. (n.)

    ன்னம்; small reed instrument.

     "இைண ல ெவ ந்த தாழ்  ெயங்க ம்" ( வக. 2222);.

     [தாழ் +  .]

தாழ் யல்

தாழ் யல் tāḻpuyal, ெப. (n.)

   கா றங் ன ல்; raining cloud.

     "தாழ் யல் ெவள்ளந் த மேரா" ( .ெவ. 9:10);.

     [தாழ் +  யல்.]

தாழ்ைம

தாழ்ைம tāḻmai, ெப. (n.)

   1. பணி  ( ங்.);; humility.

   2.  ழ்ைம ( ங்.);; inferiority, as in rank lowliness of mind.

     'நாம் ழ்ந் டக் ம் தாழ்ைம ந்  ப ம் வ  என்ன'? (இக்.வ.);.

   3. இ  ( ங்.);; degradation, baseness.

   4. வ ைம; poverty.

   5. காலத்தாழ்ப்  (சங்.அக.);; delay.

   ம. தாழ்ம, தாண்ம;   க. தாளிெம;   ெத. தாள ; . தாள்ேம

     [தாழ் → தாழ்ைம. தாழ்ைம = வ ைம. வ ைம னால் வந்த ழ்ைம. பணி .]

தாழ்வடம்

தாழ்வடம் tāḻvaḍam, ெப. (n.)

   1. க த்தணி; necklace of pearls or beads.

     'தா  றாழ்வடம் தயங் ' ( வக. 2426);.

   2. அக்கமணிமாைல (உ த் ராக்கமாைல);; string of rudraksa beads.

     "மார் ன் ேல தாழ்வடங்கள் மன ேல கரவடமாம்" (தண்டைல. சத. 29);.

   ம. தாழ்வடம்;   க. தாவட;ெத. தாவட

     [தாழ் + வடம்.]

தாழ்வ

தாழ்வ  tāḻvayiṟu, ெப. (n.)

   1. சரிந்த வ ; protruding abdomen.

   2 தாழ்ந்த வ ; relaxed abdomen.

   3. க ரப்் ன் ஒர ்அ ; symptom of approaching delivery in which the abdomen is relaxed (ெச.அக.);.

     [தாழ் + வ .]

தாழ்வர்

தாழ்வர ்tāḻvar, ெப. (n.)

தாழ்வைர பாரக்்க; see tal-varai.

     "வைரத்தாழ்வர ்கண் " ( ளா.  ய. 155);.

     [தாழ் + வர.் வைர → வர.்]

தாழ்வரி

 
 தாழ்வரி tāḻvari, ெப. (n.)

   ேகா க் ைர; a kind of greens (சா.அக.);.

     [தாழ் + வரி.]
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தாழ்வைர

தாழ்வைர tāḻvarai, ெப. (n.)

   மைலய வாரம்; foot of a mountain.

     "ஏனெலங் காவ த்தாழ்வைரேய" ( க்ேகா. 130);.

   ம. தாழ்வர;க. தாழ்வர்

     [தாழ் + வைர.]

தாழ்வைற

 
 தாழ்வைற tāḻvaṟai, ெப. (n.)

   நிலவைற (இ.வ.);; vault, underground cellar.

   ம. தாழ்வற;   க. தாழ்வரி; . தக்

     [தாழ் + அைற.]

தாழ்வாய்

தாழ்வாய் tāḻvāy, ெப. (n.)

   1. ேமாவாய் ( ங்.);; chin.

   2. ேமாவாய் எ ம் ; bone for the chin.

     [தாழ் + வாய்.]

தாழ்வாய்க்கட்ைட

 
 தாழ்வாய்க்கடை்ட tāḻvāykkaṭṭai, ெப. (n.)

தாழ்வாய் பாரக்்க;see tal-vay.

     [தாழ்வாய் + கடை்ட.]

தாழ்வாரம்

தாழ்வாரம் tāḻvāram, ெப. (n.)

   1. தாழ்ந்த இறப்  ( ன்.);; slopingroot.

   2.  டை்டசச்ாரப் றத்ேத சாய்வாக இறக்கப்பட்ட இடம்; leanto, pent-house.

வந்தவர ்தாழ்வாரத் ல் அமரந்்தார ்(உ.வ.);.

   ம. தாழ்வார, தாழ்வர;   க. தாழ்வார;ெத. தாள்வார

     [தாழ் + வாரம்.]

தாழ் ைசஇைண
ப் த் றம்

 
 தாழ் ைசஇைணப் த் றம் tāḻvisaiiṇaipputtiṟam, ெப. (n.)

    கக் ைறந்தள  ன்ேனாக்  இயக்க ேவகம் உைடயதாக இயங்  உ ப் கைள அைமத்தல்; fixing 
low gear.

     [தாழ் +  ைச + இைணப்  +  றம்.]
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தாழ்

தாழ்  tāḻvu, ெப. (n.)

   1. பள்ளம் (உரி.நி.);; depth, as a pit.

   2.  ைம; shortness.

     "தாழ் ெனாச் " (அகநா. 23);.

   3. மானக்ேக , இ ; degradation.

   4.  ற்றம்; fault, defect.

     "தாழ் க்கெமா " ( .ெவ. 10:5: ெகா );.

   5. ெதாங்கல் ( ன்.);; hanging, pendant.

   6. வ ைம; poverty.

     "நன் க்கட ்டங் யான் றாழ் " ( றள். 117);.

   7. அ வாரம்; foot, as of a mountain.

     "ெவள்ளி மால்வைரத ்தாழ்வ ல்" ( வக. 1771);.

   8. தங் டம்; resting place, abode.

     "தன் டங்ைக நீேரற்றான் றாழ் " ( வ். இயற். 362);.

   9. அடக்கம்; self-control, modesty.

     "தாழ் ன் க் ெகான்ேன ெவ ளி ெப க்க ம்" ( ரிக . 38);.

   10.  ன்பம்; distress.

தாழ் ைர

 
 தாழ் ைர tāḻvuārai, ெப. (n.)

   சாய்வான ைர (c.c.m.);; sloping roof.

     [தாழ்  +  ைர.]

     [P]

தாழ் ணர்ச்

 
 தாழ் ணரச்்  tāḻvuṇarcci, ெப. (n.)

   மற்றவரக்ைள டத் தான் தாழ்ந்தவன் என்ற எண்ணம் தன்ைனப் பற் ய ைறந்த ம ப் ; inferiority 
complex.

சச் ம் தாழ் ணரச்் ம் அவைரத ் ன் த் ன. (இக்.வ.);.

     [தாழ் → தாழ்  + உணரச்் .]

தாழ் மனப்பான்
ைம

 
 தாழ் மனப்பான்ைம tāḻvumaṉappāṉmai, ெப. (n.)

தாழ் ணரச்்  பாரக்்க;see tal-v-unarcci.

     [தாழ்  + மனப்பான்ைம.]

தாழ் வரி

 
 தாழ் வரி tāḻvuṟuvari, ெப. (n.)

   அ த் ள்ள அசெ்ச த் ைன டத் தாழ்வாக உள்ள அசெ்ச த் ; low in line.

     [தாழ்  + வரி.]
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தாழ

 
 தாழ tāḻ,  . .எ. (adv.)

    ேழ; downward, below.

ேவட் ையத் தாழக்கட் ந்தார.்(இ.வ.);.

     [தாழ் → தாழ.]

தாழக் ட் க்கம்

 
 தாழக் ட் க்கம்  tāḻkāṭṭukkambi, ெப. (n.)

   அணிகலன் வைக; an ornament (ெச.அக.);.

     [தாழ் +  ட்  + கம் .]

தாழக்ேகா ல்

 
 தாழக்ேகா ல் tāḻkāyil, ெப. (n.)

    ன் ன் ேமலைமந்த ேகா ன் ப யாக அக் ன் ன் அ வாரத் ல், கட்டப்பட்ட ேகா ல்; the temple 
built at the foot of a hill and which is a part of the temple, built at the top of that hill.

     [தாழ் + ேகா ல்.]

தாழக்ேகால்

தாழக்ேகால் tāḻkāl, ெப. (n.)

   1. தாழ்ப்பாள்; bar, bolt.

     "வன்னிைலக் கதவ க் த் தாழக்ேகால் வ த் " ( ைள. அங்கம். 8.);.

   2.  ற ேகால் (ெதால். எ த். 384, உைர);; key.

     [P]

   ம. தாழக்ேகால், தாக்ேகால், தாக்ேகா ;    . தாரெ்கா , தரே்கா , தரெ்கா ;ேகா . தாேகாய் ( ட் );.

     [தாழ் + ேகால்.]

தாழங்கடமான்

 
 தாழங்கடமான் tāḻṅgaḍamāṉ, ெப. (n.)

   கடல ப்பரப் ல் ேம ம் டக்ளில்லாத ன்; a kind of fish.

     [தாழ் → தாழம் + கடமான்.]

தாழங்காய்

தாழங்காய் tāḻṅgāy, ெப. (n.)

   1. தாைழக் காய்; screw-pine fruit.

   2. பயனற்றவ-ன்-ள்; worthless person, as the useless fruit of the screw-pine (ெச.அக.);.

     [தாைழ + காய்.]

தாழங்காெயண்
ெணய்

 
 தாழங்காெயண்ெணய் tāḻṅgāyeṇīey, ெப. (n.)

   தாைழ ன் கா ந்  அணியமாக்கப் ப ம் ஒ  வைக ம ந்ெதண்ெணய்; a medicinal bathing oil 
prepared from the fruits of screw pine tree, pandanas (சா.அக.);.

     [தாழங்காய் + எண்ெணய்.]

இவ் ெவண்ெணய் உடக்ாய்சச்ல், ைககால் டக் , கண்ெணரி ,  லம், இ மல், ைககால் எரிசச்ல் 
ஆ யவற்ைறப் ேபாக் ம்.
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தாழங்காலா

தாழங்காலா tāḻṅgālā, ெப. (n.)

   நான்க  நீளம் வள ம் நீல நிற ள்ள கடல் ன் வைக; screw-pine roeball, purplish - black, attaining 4ft. in 
length (ெச.அக.);.

     [தாைழ + காலா.]

     [P]

தாழங் ளி

தாழங் ளி tāḻṅāḷi, ெப. (n.)

   ஆறங் ல நீளம் வளரக் ய ம் ெவண்ைம நிற ைடய மான கடல் ன் வைக; a marine fish, silvery, 
attaining, 6 in. in length (ெச.அக.);.

     [தாைழ +  ளி.]

தாழங் ைட

 
 தாழங் ைட tāḻṅguḍai, ெப. (n.)

   தாைழ ேயாைலயாற் ெசய்த ைட; umbrella made of screw-pine leaves.

     [தாைழ + அம் +  ைட.]

     [P]

தாழங் ப்பம்

 
 தாழங் ப்பம் tāḻṅguppam, ெப. (n.)

   கடற் ைர; sea-shore village (ெசங்ைக.  னவ.);.

     [தாைழ + அம் +  ப்பம் = கடற்கைர ல் அைமந் ள்ள னவர ்வா டம்.]

தாழங்ேகாலா

 
 தாழங்ேகாலா tāḻṅālā, ெப. (n.)

   மஞ்சட் காலா ன்; a kind of fish.

     [தாைழ + அம் + ேகாலா.]

தாழஞ்சங்

தாழஞ்சங்  tāḻñjaṅgu, ெப. (n.)

   1. வாயகன்ற சங்  ( ன்.);; conch having a wide mouth.

   2. இளங் ழந்ைதக க் ப் பால் கட் ம் ஒ வைகச ்சங் ; a conch used as spoon in feeding children 
(ெச.அக.);.

     [தாைழ + அம் + சங் .]

தாழஞ்ேசரி

 
 தாழஞ்ேசரி tāḻñjēri, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டத் ல் ம லா ைற வட்டத் ல் உள்ள ஓர ்ஊர;் a village in Mayiladuturai taluk in Tanjore 
district.

     [தாழ் + ேசரி. ேசர ்→ ேசரி → தாழஞ்ேசரி ேசரந்் க் ம் வாழ்மைனகைளக் ெகாண்ட டம். 
பாரப்்பனசே்சரி என்றாற்ேபான் ,  ன்னரப்் ெபா வாக வழங்கப்பட்ட தா ம், இன்  தாழ்த்தப்பட்ட 
மக்கள் வா டத்ைத த்தெதன்க.]

தாழநில்-தல் 
(தாழநிற்றல்)

தாழநில்-தல் (தாழநிற்றல்) tāḻniltaltāḻniṟṟal,    14 ெச. . . (v.i.)

   தணிந்  ெகாள் தல்; to condescend.

     "ஸரவ்ா கன்தாேன தாழநிற் மன்  நிவாரக ரில்ைல" (ஈ . 1:3:ப்ர.);.

     [தாழ் + நில்-,]
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தாழம்

தாழம் tāḻm, ெப. (n.)

   1. ஒைச த யவற் ன் தாழ் ; lowness, as of the pitch of a tune.

     "தாழம்பட்ட ஒைச யாற் " (க த். 128, உைர);.

   2. அைம ; calmness.

     "தாழங் த் க் கைரெசய் ந் தரங்கேவைல" (பாரத. ப ேனழாம். 80);.

   3. காலத்தாழ் ; delay.

     "தாழ ங் ெகா க ெவன்றான்" ( ளா. கல்யா. 146);.

     [தாழ் → தாழம்.]

தாழம்ப -தல்

தாழம்ப -தல் dāḻmbaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   ஓைச தாழ்ந்  வ தல்; to be subdued in tone, to be lowered, as the pitch.

     "தாழம்பட்ட ஓைச யல்லாதன ம்" (ெதால். ெபா ள். 444, உைர);.

     [தாழ் → தாழம் + ப -,]

தாழம்பாய்

தாழம்பாய் tāḻmbāy, ெப. (n.)

   தாைழ ஒைலயால் ைடந்த பாய் (பதாரத்்த. 1465);; mat made of the screw-pine leaves.

     [தாைழ + அம் + பாய்.]

தாழம்

தாழம்  tāḻmbū, ெப. (n.)

   1. தாைழ ன் மலர;் screw-pine flower.

   2. தாழம்  மடல் வ வமாகச ்ெசய்யப்பட்ட மகளிர ்தைலயணி; woman's hair ornament in the shape of the 
bract of the screw-pine.

தாழம்  மணத் ற் ப் வ மாம் (உ.வ.);.

   ம. தாழம் . தாழம் ;க. தாெழ . தாழம்

     [தாைழ + அம் +  .]

தாழம் சே்சைல

 
 தாழம் சே்சைல tāḻmbūccēlai, ெப. (n.)

    ைடைவ வைக; a kind of saree.

     [தாைழ +   + ேசைல.]

தாழம்வாைள

 
 தாழம்வாைள tāḻmvāḷai, ெப. (n.)

   தாழம் வண்ண ைடய வாைள ன் (தஞ்ைச.  னவ.);; screw-pine flower coloured fish.

     [தாைழ + அம் + வாைள.]

தாழமட்ைட

 
 தாழமடை்ட tāḻmaṭṭai, ெப. (n.)

   தாைழச ்ெச ன் தண் ப் ப ; the stalk of a screw-pine flower.

     [தாைழ + அம் + மடை்ட.]

தாழவைல

 
 தாழவைல tāḻvalai, ெப. (n.)

   ஒ  வைக வைல; bottom net.

     [தாழ்வைல → தாழவைல (இ.வ.);.]
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தாழேவ

 
 தாழேவ  tāḻvēṭu, ெப. (n.)

   காஞ் ரம் மாவட்டத் ள்ள ஒர ்ஊர;் a village in Kanjipuram district (ஊர.்ெப.அக.);.

     [தாழேம  → தாழேவ .]

தாழைற

 
 தாழைற tāḻṟai, ெப. (n.)

    ய அைற; small room, nook (ெச.அக.);.

     [தாழ் + அைற.]

தாழாைம

 
 தாழாைம tāḻāmai, ெப. (n.)

   இ மாப் ; arrogance, pride (ஊர.்ெப.அக.);.

     [தாழ் + ஆ + ஆைம.]

தா

தா 1 tāḻi, ெப. (n.)

   1. இரண்டாவ  ண் ன் (பரணி);; the second naksatra.

   2. கடல் (அக.நி.);; sea.

     [நால் → நா  → தா .]

 தா 2 tāḻi, ெப. (n.)

   1. வாயகன்ற சட் ; large pan, pot or vessel with a wide mouth.

     "வன்மத் ட ைடந்  தா ையப் பா  த ரே்பாற் றளரந்்ேதன்" ( வாச. 24:6);.

   2. சா  ( டா.);; jar.

   3. இறந்ேதாைர அடக்கஞ் ெசய் ைவக் ம் பாண்டம்; burial urn.

     "தா ற் க ப்ேபார"் (மணிேம. 6. 67);.

மக்கள் தா

ம. தா

     [தக  = அகல் (வாயகன்ற); உண்கலம். தக  → தா .]

     [P]

 தா 3 tāḻi, ெப. (n.)

   1. அரிதாரம்; yellow orpiment.

தா க் வைள

தா க் வைள tāḻikkuvaḷai, ெப. (n.)

   தா ற் ெபய் ைவத்த வைள; blue nelumbo reared in a pot.

     "தா க் வைள ழ்ெசங் க நீர"் ( லப். 5:192 (ெச.அக.);.

     [தா  +  வைள.]

தா ைக

 
 தா ைக tāḻigai, ெப. (n.)

   ஒ  வைகப்பா; a kind of song (இ . ற்.ேப.);.
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தா ைச

தா ைச tāḻisai, ெப. (n.)

   பா னங்க ள் ஒன்  (ெதால். ெபா ள். 447);; a sub-division in each of the four kinds of verse.

     [தாழ் → தா ைச.]

தா -தல்

தா -தல் dāḻiḍudal,    18 ெச. . . (v.i.)

   தாழ்ப்பாள் லமாக அைடத்தல்; to latch.

அைறக் ள் ேவகமாகப் ேபாய்த்தா ட் க் ெகாண்டாள். (உ.வ.);.

     [தாழ் + இ -,]

தா தளம்

தா தளம் dāḻidaḷam, ெப. (n.)

   வாரினபைன ேயாைலேய  (தஞ்.சா. 3, 86);; leaf of palmyra palm, trimmed for writing (ெச.அக.);.

     [தா  + தளம்.]

தா ப்பாைன

 
 தா ப்பாைன tāḻippāṉai, ெப. (n.)

   வாயகன்ற ெபரியபாைன; large-mouthed earthen pot (ெச.அக.);.

     [தா  + பாைன.]

தா வ

 
 தா வ  tāḻivayiṟu, ெப. (n.)

   ப த்த வ ; pot belly.

ஊ த் ெதாண்ைட ந் தா  வ ம் (இ.வ.);.

     [தா  + வ .]

தா ல்ைல

 
 தா ல்ைல tāḻivillai, ெப. (n.)

   மகளிர ்தைலயணிவைக; a kind of hair-ornament.

     "வரதப்ப ெனா  தா ல்ைல ேபாட்டான்" ( ற .);.

     [தா  +  ல்ைல.]

தா ளக்

தா ளக்  tāḻiviḷakku, ெப. (n.)

    ட ளக் ; a kind of lamp, light.

     "தா  ளக்  மாகாணிக்   ஆ  ஐஞ்சைற" (S.I.I.V.645);.

     [தா  +  ளக்  = வட்டத்தட் ன் ந ேவ அைமந்த மண்ணாலான ளக் .]

     [P]

தா னி

 
 தா னி tāḻiṉi, ெப. (n.)

   நத்ைதச் ரி; oyster knife, bristly button weed - Spermacoci pispido (சா.அக.);.

தா ைக

 
 தா ைக tāḻugai, ெப. (n.)

தாழ்-தல் பாரக்்க;see tal-. (இ . ற்.ேப.);.

     [தாழ் → தாழ்ைக → தா ைக-,]
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தா -தல்

 
 தா -தல் dāḻudal, ெப. (n.)

   தாழ்-தல்; low (இ . ற்.ேப.);.

     [தாழ் → தா -,]

தாைழ

தாைழ tāḻai, ெப. (n.)

   1. ெச வைக; fragrant screw-pine.

     "கம ந் தாைழக் கானலம் ெப ந் ைற" (ப ற் ப். 55);.

   2. ெதன்ைன; coconut tree.

     " ைல றங் ய ேகாட்டாைழ" ( றநா.17);.

   3. ெதங்கம்பாைள; spathe of the coconut tree.

     "தாைழ தளவ ட்டாட் டாமைர" ( ஞ் ப். 80);.

ம வ.  ண்டக ச

   ம. தாழம், தாத்;க. தாெழ

     [தைழ → தாைழ = தைழத் ப் படரவ் .]

தாைழ வைககள்

   1. ெப ந்தாைழ

   2 அன்னா

   3. த தாைழ

   4. ெதன்ைன

   5. ேதங்காய்

   6. ெசந்தாைழ

தாைழக்ேகாைர

 
 தாைழக்ேகாைர tāḻaikārai, ெப. (n.)

   ேகாைர வைக (சங்.அக.);; a kind of sedge.

     [தாைழ + ேகாைர.]

தாைழக்ேகா

 
 தாைழக்ேகா  tāḻaikāḻi, ெப. (n.)

நீரில் நீந் ம் ேபா  வாத் ப் ேபால ம் நிலத் ல் இ க் ம்ேபா  காளான் ேகா  ேபால ம்

     [P]

   காணப்ப ம் ஒ  வைகப் பறைவ; common moorhen.

     [தாைழ + ேகா . கைரேயாரத் த் தாைழப் தரக்ளில் இ ப்ப .]

தாைழசே்சா

 
 தாைழசே்சா  tāḻaiccōṟu, ெப. (n.)

   தாைழ மரத் ள்ள சைதப்பற் ; pith of the tilai plant.

     [தாைழ + ேசா . தாைழசே்சா  ெபண்கள் மாத டாய்த் தைடைய நீக் ம் ம த் வக் 
ண ைடய .]

1417

www.valluvarvallalarvattam.com 18853 of 19068.



தாைழநாகம்

 
 தாைழநாகம் tāḻainākam, ெப. (n.)

   தாைழச ்ெச ல் மைறந்  டக் ம் நாகப்பாம் ; an extremely venomous kind of cobra found in screw-pine 
(சா.அக.);.

     [தாைழ + நாகம்.]

தாைழநார்

 
 தாைழநார ்tāḻainār, ெப. (n.)

   தாைழ னின்  க்கப்ப ம் நார;் fibre taken from the screw-pine (ெச.அக.);.

     [தாைழ + நார.்]

தாைழப்பாம்

 
 தாைழப்பாம்  tāḻaippāmbu, ெப. (n.)

   தாழம்  வண்ணத் ற் காணப்ப ம் நச் த் தன்ைம ைடய பாம் ; a kind of snake (தஞ்ைச.  னவ.);.

     [தாைழ + பாம் .]

தாைழமடல்

 
 தாைழமடல் tāḻaimaḍal, ெப. (n.)

   தாைழப் ள்ள இதழ்; petal in the talai flower (சா.அக.);.

     [தாைழ + மடல்.]

தாைழ ைல

 
 தாைழ ைல tāḻaimulai, ெப. (n.)

   தாழங்காய்; screw-pine fruit (ெச.அக.);.

     [தாைழ +  ைல.]

தாைழய ப்பா

 
 தாைழய ப்பா  tāḻaiyaḍippāḍu, ெப. (n.)

    ன் பாட் டம் ( கைவ.  னவ);; fishing spot.

     [தாைழ + அ ப்பா -,]

தாைழ ப்

 
 தாைழ ப்  tāḻaiyuppu, ெப. (n.)

   தாைழச ்ெச ைய எரிப்ப னா ண்டா ம் சாம்ப னின்  எ க் ம் உப் ; alkaline Sal extracted from the 
ash derived by burning the plant screw-pine (சா.அக.);.

     [தாைழ + உப் .]

தாைழ

 
 தாைழ  dāḻaiviḻudu,    தாைழ ேவர;் aerial roots of the screw-pine (ெச.அக.).

     [தாைழ +  .]

தாெழா

 
 தாெழா  tāḻoli,    தாழ்ந்த ஒ ; feeble voice (சா.அக.).

     [தாழ் + ஒ .]
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தாள்

தாள்1 tāḷ,    1. கால்; foot.

     "எண் ணத்தான் றாைள" ( றள். 9);.

   2. மர த யவற் ன் அ ப்ப ; foot of a tree or mountain.

     " ரிதாள க லாய மைலேய" (ேதவா. 1156:1);.

தாள் உண்ட நீைரத ்தைலயாேல த ம் ெதன்ைன (பழ.);.

   3.   த யவற் ன் அ த்தண் ; stem, pedicle, stalk.

     "தாெண ங் வைள" ( வக. 2802);.

   4. ைவக்ேகால் ( ங்.);; straw.

   5.  ளக் த்தண்  ( ன்.);; lamp stand, candle-stick.

   6.  யற் ; energy, effort, perseverance, application.

     "தாளிற்றந் " ( றநா. 18);.

   7. ப ; stairs.

     " ண் கண் க ய ந்தாண் ஞா ல்" (ப ற் ப். 71 12);.

   8. ெதாடக்கம் (ஆ ); ( டா);; origin, commencement, beginning.

   9. சடை்டக்க ; tying string of a jacket.

     "தா ண்ட கச் ற் றைக ண்ட" (கம்பரா.  க்ெகாய். 14);.

   10.  ற் ைத ( ன்.);; ends of a bow.

தாள்க வல்

 
 தாள்க வல் tāḷkaḻuval, ெப. (n.)

   கால ையத் ய்ைமப்ப த் தல்; cleaning the feets (சா.அக.);.

     [தாள் + க வல்.]

தாள் ட் ம்சன்னி

 
 தாள் ட் ம்சன்னி tāḷkiṭṭumcaṉṉi, ெப. (n.)

   தாளி த் ம் ஒ வைக இ ப் ேநாய்; lockjaw, tetanus (சா.அக.);.

     [தாள் +  ட் ம் + சன்னி.]

தாள் ட்

 
 தாள் ட்  tāḷkiṭṭumisivu, ெப. (n.)

தாள் ட் ம்சன்னி பாரக்்க;see tal-kittum-sanni.

     [தாள் +  ட் ம் + இ .]

தாள் ட்டல்

 
 தாள் ட்டல் tāḷkiṭṭal, ெப. (n.)

தாளி த்தல் பாரக்்க;see taliruttal.

     [தாள் +  ட்டல்.]
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தாள் ட்

 
 தாள் ட்  tāḷkiṭṭi, ெப. (n.)

தாளி ப்  பாரக்்க;see taliruppu (சா.அக.);.

     [தாள் +  ட் .]

தாள் ன்னி

 
 தாள் ன்னி tāḷciṉṉi, ெப. (n.)

தாள் ட் ம் சன்னி பாரக்்க;see tal-kittum-sanni (சா.அக.);.

     [தாள் +  ன்னி.]

தாள்ெச

தாள்ெச  tāḷceṟi, ெப. (n.)

   ைக ரலணி; finger ring.

     "வாங் ல் வ ரத்  மரகதத் தாள் ெச " ( லப். 6, 97);.

     [தாள் + ெச .]

தாள் -த்தல்

தாள் -த்தல் tāḷtumittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெநல் ன் தாைள அ த்தல்; to cut Stalk of paddy (ஊர.்ெப.அக.);.

     [தாள் +  -,]

தாள் ப்

தாள் ப்  tāḷpiḍippu, ெப. (n.)

   1.  ழங்கால் ப் ; contraction of the leg.

   2. தாைடப் ப் ; lock jaw.

     [தாள் +  ப் .]

தாள்ேபார்

 
 தாள்ேபார ்tāḷpōr, ெப. (n.)

தாட்ேபார ்(இ.வ.); பாரக்்க;see tatpor.

     [தாள் + ேபார.்]

தாள்மடங்கல்

தாள்மடங்கல் tāḷmaḍaṅgal, ெப. (n.)

   சம்பா அ வைட  (W.G.506);; close of the wet-crop harvest.

     [தாள் + மடங்கல்.]

தாள்வைர

தாள்வைர tāḷvarai, ெப. (n.)

   மைலய  வாரம்; fort of a mountain.

     "உயரந்்த தாள்வைரப் றத் " ( வாலவா. 44, 36);.

     [தள் → தாள் + வைர.]

தாள் ைன

 
 தாள் ைன tāḷviṉai, ெப. (n.)

   ஆரவ்ம்,  ப்  (உற்சாகம்); ( ங்.);; zeal, fervour.

     [தள் → தாள் +  ைன.]

தாள

 
 தாள tāḷa,  .எ. (adv.)

   தாங்க, ெபா க்க; bearable.

க்கம் தாள யாமல் அ  ட்டான் (இக்.வ.);.
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தாளகக்கட்

 
 தாளகக்கட்  tāḷagaggaṭṭu, ெப. (n.)

   தாளகத்ைத ெந ப் ற்  ஓடாதப  த்த ல்களிற் ெசால் ய ைறப்ப  கட் தல்; consolidating 
orpiment as per process contemplated in siddhar's science (சா.அக.);.

     [தாள் + அகம் + கட் .]

தாளகக்க ப்

 
 தாளகக்க ப்  tāḷagaggaruppu, ெப. (n.)

    ய்ைமப்ப த்தப்பட்ட தாளகத்ேதா  ெவ ப் ச ் ண்ணத்ைதச ்ேசரத்் , ெவண் தாமைரப் 
தழ்ச ்சாற் ல் அைரத் ச ் ைலெசய்  ட டெ்ட த்த க ப் த் ள்; purified orpiment and calcified 

potassium nitrate are ground with the juice of white lotus and subjected to fire as per rules. it's colour is black (சா.அக.);.

     [தாள் + அகம் + க ப் .]

தாளக்கட்

 
 தாளக்கட்  tāḷakkaṭṭu, ெப. (n.)

   இைச ஒத்  அைமைக; harmonious effect of drum-beat, as in a musical concert (ெச.அக.);.

     [தாளம் + கட் .]

தாளக்கம்

 
 தாளக்கம் tāḷakkam, ெப. (n.)

தாளகம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see talagam.

     [தாளகம் → தாளக்கம்.]

தாளகச் ண்ணம்

 
 தாளகச் ண்ணம் tāḷagaccuṇṇam, ெப. (n.)

    ண்ணாம் த் கள் ெகாண்ட ய்ைமப் ப த்தப்பட்ட ச் ப்பைச; calcified orpiment which has the 
properties of calcium (சா.அக.);.

     [தாள் + அகம் +  ண்ணம்.]

தாளகசெ்சந் ரி

 
 தாளகசெ்சந் ரி tāḷagaccendūri, ெப. (n.)

   தாளகத்ைதச ்ெசந் ரமாக் ம் ண் ; an unknown drug said to be a red variety of lizard plant capable of reducing 
orpiment into a red oxide (சா.அக.);.

ம வ. ெசம்பல்

     [தாள் + அகம் + ெசந் ரி.]
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தாளக த்

தாளக த் 1 tāḷagasutti, ெப. (n.)

   மஞ்சட் ச் ப் பைச; orpiment (சா.அக.);.

     [தாள் + அகம் +  த் .]

இ  ண்ணாம் க் ள் ைவத் க் க ைதச ் நீர ் ட் , 7 தடைவ தாளித் ெத த் , அன்னநீர,் 
ெகாள் க் யாழம், த ர,் கா நீர,் அகத் க் ைர,  ைதத ்ைதலம் இைவகள் ட் , 2 சாமம் 

ண்டக்க க்  ெய த் ப் ற , சத் சாட்டரைண ேவர,்  க் ல் ேபான்றவற்ைற ங்ைக ைல, 
சாற் ல் அைரத் க் கவசம்ெசய்  ல டம் ேபாட்  எ த்தால், மஞ்சட் ச் ப் பைச ைடக் ம்.

 தாளக த் 2 tāḷagasutti, ெப. (n.)

   தாளகத்ைதச ்  ண் களாகச ்ெசய்  ைவ ல் ேபாட் , ேமல் ம் ஒட் ற்  2  ைள 
ேபாட் க் கரிெந ப் ன்  ைவத்  ைக ல்,  த ல் க ப் ப் ைக வ ம்.  ற  

வப் ப் ைக வ ம்ேபா  எ த் க் ெகாள்ளல் தாளக த்  ஆ ம்; purification of orpiment as per process of 
mentioned here (சா.அக.);.

     [தாள் + அகம் +  த் .]

தாளகத் ன்மஞ்ச
ள்ேபாக்

 
 தாளகத் ன்மஞ்சள்ேபாக்  tāḷagattiṉmañjaḷpōggi, ெப. (n.)

    லகமரம்; an unknown tree probably peacock gingelly – Vitex alata (சா.அக.);.

     [தாளகம் + அத்  + இன் + மஞ்சள் + ேபாக் .]

தாளகத்ைதப்பற்ப
மாக்

 
 தாளகத்ைதப்பற்பமாக்  tāḷagattaippaṟpamāggi, ெப. (n.)

   வன ரட் ; a kind of soma plant (சா.அக.);.

தாளகநீ

 
 தாளகநீ  tāḷaganīṟu, ெப. (n.)

   தாளகபற்பம்; calcinated white powder of yellow sulphide or arsenic (சா.அக.);.

     [தாளகம் + நீ .]

தாளகப பம்

 
 தாளகப பம் tāḷagabasubam, ெப. (n.)

தாளக பற்பம் பாரக்்க;see talagaparpam (சா.அக.);.

தாளகபற்பம்

தாளகபற்பம் tāḷagabaṟbam, ெப. (n.)

   தாளகத்ைத நீற் ச ்ெசய்த ம ந் ப்ெபா ; calcined white powder of yellow sulphide of arsenic (சா.அக.);.

     [தாளகம் + பற்பம்.]

தாளகம் 1 பலம் கல் ண்ணாம்  தண்ணீரில் ேபாட் த் ெதளிந்த ற  நீைர த் , அந்த நீரிேலேய 
தாளகத்ைத 7 நாள் அைரத் ,  ல்ைல ெசய் , ஒ  கலசத் ல் ண்ணாம்  நீைர நிைறய ைவத்  
ேவெறா  கலசத் ல் ண்ணாம்  நீைர அ த்தமாய் ைவத்  , 7  ைல கவசம் ெசய் , 10 

ரட் ல் டம் ேபாட்  எ க்க பற்பமா ம். ேதனில் தர ேவண் ம்.  ளி, நல்ெலண்ெணய், க  
ஆகா .

தாளகப் ைக

 
 தாளகப் ைக tāḷagappugai, ெப. (n.)

   ஒ  வைக அரிதாரம்; a kind of orpiment (சா.அக.);.

     [தாளகம் +  ைக.]

இ  இ மைலப் ேபாக்க உத ம்.
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தாளகம்

தாளகம்1 tāḷagam, ெப. (n.)

   1. அரிதாரம்; orpiment.

   2. ெபான்னரிதாரம்; yellow orpiment.

   3. ேமல்தாள் (ஈர ெவங்காயத் தாள்);; pedicle as of onion.

   4. அ ப்பாகம்; stem.

   5. தகட்டரி தாரம்; arsenic in their flat pieces (சா.அக.);.

 தாளகம்2 tāḷagam, ெப. (n.)

   அரிதாரம் (பதாரத்்த. 1153);; orpiment, or yellow tersulphide sulphide.

     [தாள் → தாளகம்.]

தாளகெம

தாளகெம  tāḷagameḻugu, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ெம ; a kind of wax substance by the process mentioned here (சா.அக.);.

     [தாளகம் + ெம .]

தாளகக் கட் ைய ேவங்ைகச ்ெசயநீரில் 3 சாமம் அைரத்  வ த்  எ க்க ெம கா ம் இதைன 
தாம் ரத் ல் 300 – 1 ெகா த்  9 – மாற்  ெவள்ளியா ம். இம் ம ந்ைத ெவற் ைலச ்சாற் ல் ன்  
நாள் பசை்சப் பயறள ) இ  ேவைளயாக க்க காசம், மனேநாய், வ ப்  வைக, ஊைத, வளிேநாய் 
ேபா ம் என சா.அக ளக்கமாகக் ம்.

தாளகேக வரம்

 
 தாளகேக வரம் tāḷagaācuvaram, ெப. (n.)

   ஒர ்ம ந்  ைதலம்; the name of a medicinal unguent.

தாளங்கட் -தல்

தாளங்கட் -தல் dāḷaṅgaṭṭudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   தாளேவாைச நிரம் ம்ப  கட்டடம் அைமதல்; to be effective acoustically, as a building.

இந்த இடம் தாளங் கட் ற  (உ.வ.);.

     [தாளம் + கட் -,]

தாளச த் ரம்

 
 தாளச த் ரம் tāḷasamuttiram, ெப. (n.)

   பரத டாமணி என்ற அரசன் இயற் ய தாள வைகையக் ம் பைழய ல் ( லப்.  க ைர);; a 
treatise on tāla by king Parata-sudamani.

     [தாளம் + ச த் ரம்.]

தாளசா

 
 தாளசா  tāḷacāti, ெப. (n.)

    ப்பாடல்களில் அைமந்த ல்களின் அள ; the number of short vowels occurring in a musical composition 
(ெச.அக.);.

     [தாளம் + சா .]

தாளஞ்ெசால்( )-
தல்

தாளஞ்ெசால்( )-தல் dāḷañjolludal,    13 ெச. . . (v.i.)

   1. பாட் க்ேகற்பச ் ரம் பா தல்; to sing the musical notes appropriate to a tune or composition.

   2.  த் யற் ரக்கட் ப் பா தல்; to sing the musical notes to accompany dancing.

     [தாளம் + ெசால்-,]
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தாள

தாள  tāḷaḍi, ெப. (n.)

   1. க ரத்்தாள்; stubble.

   2.  தல  மக ல் அ த்த ன் நடக் ம் ேவளாண்ைம; second cultivation.

   3. சா ப க் காலம்; cultivation season, stubble ploughing season.

   4. இ  நிலம் (நாஞ்.);; double - crop land.

   5. களத் ற் க ைர இரண்டா ைற அ க்ைக (இ.வ.);; second beat of sheaves in threshing.

தாள ையக் யாகக் ெகா ங்கள் (இக்.வ.);.

ம. தாள

     [தாள் + அ .]

தாள க நிலத்
ல்

 
 தாள க நிலத் ல் tāḷaḍigarunilattil,  . .எ. (adv.).

   ேவளாண்காலத் ல் (C.G.);; at the cultivation season (ெச.அக.);.

     [தாள  + க  + நிலத் ல்.]

தாள நட

 
 தாள நட  tāḷaḍinaḍavu, ெப. (n.)

    தற் ேபாகம் அ வைடயான ம் வயைல உ  ந ைக (நாஞ்.);; cultivation after ploughing the stubble of the 
first crop.

     [தாள  + நட .]

தாள ப்ேபார்

 
 தாள ப்ேபார ்tāḷaḍippōr, ெப. (n.)

தாட்ேபார ்(தஞ்.); பாரக்்க;see tal-pör.

     [தாள  + ேபார.்]

தாளபத் ரம்

 
 தாளபத் ரம் tāḷabattiram, ெப. (n.)

   தாளிப் பைன; tali-pot (சா.அக.);.
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தாளம்

தாளம்1 tāḷam, ெப. (n.)

   1. பா ைக ற் காலத்ைத அ ம் அள ; time measure.

     "இத்தாளங்களின் வ வ ம் … எ  க் க்க ம்" ( லப். 3:16: உைர);.

   2. ைகத்தாளக் க ; a small cymbal for keeping time in music.

     "அ களார ்தங்ைக ற் றாள ந்த வா " ( வாச. 17, 8);.

   3. தாளத் ற் ைசயக் ம் அைசகள் ( ன்.);; syllables sung in tune with drum-beats.

தாள ம் பாட் ம் ஒத்  வர ல்ைல (இக்.வ.);.

   4. பைன; palmyra-palm.

   5.  ந்தற்பைன வைக; jaggery-palm.

   6. அரிதாரம்; yellow orpiment.

   7. தாளிசபத் ரி (சங்.அக.); பாரக்்க;see talisa-pattiri.

     [தாள் → தாளம்.]

 தாளம்2 tāḷam, ெப. (n.)

   1. தாைழ பாரக்்க;see talai.

   2. பனங்ெகாடை்ட; palmyra nut (சா.அக.);.

தாளம் த்-தல்

தாளம் த்-தல் tāḷambiḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

தாளம்ேபா -தல் பாரக்்க;see talam-podu1 (ெச.அக.);.

     [தாளம் +  -,]

தாளம்ேபா -தல்

தாளம்ேபா -தல் dāḷambōṭudal,    20 ெச. . . (v.i.)

   1. தாளம த்தல்; to keep time, as with the hands or cymbals.

     "ைகத்தாளம் ேபா " (பண .183);.

   2. வ ைமயால் ன் தல்; to suffer from want.

அவன் சாப்பாட் க் ன் த் தாளம் ேபா றான் (உ.வ.);.

   3.  டா  ெகஞ் தல் (இ.வ.);; to persist in an improper request, to importune.

     [தாளம் + ேபா -,]

தாளம்ைம

 
 தாளம்ைம tāḷammai, ெப. (n.)

   ெபான் க்  ங்  (இ.வ.);; mumps.

     [தாள் + அம்ைம.]

தாளமானம்

தாளமானம் tāḷamāṉam, ெப. (n.)

   தாளவள ; time measured by talam.

     "இனித் தாளமானத் ைடேய நின்ெறா க் ம்" (மைலப . 9, உைர.);.

     [தாளம் + மானம்.]

தாள த் ைர

தாள த் ைர tāḷamuttirai, ெப. (n.)

   இட  உள்ளங்ைக ல் வல ைக ரலால் தட் ம் த் ைர வைக (ெசந். x, 424);; a gesticulation in worship 
in which the left palm is tapped with the right finger.

     [தாளம் +  த் ைர.]
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தாள

தாள  tāḷamuṟi, ெப. (n.)

   பைனஒைல ஆவணம்; document written on palm'ólai'.

     "ேகா ல் பண்டாரத் க்  உடலாக ப ேனழாவ  தாள  தல் ைகக் ெகாண்  த ட் க் 
ெகாள்ள ம்" (S.I.I.xii. 206);.

ம வ. தால

     [தாளம் +  .]

தாள கம்

 
 தாள கம் tāḷamūligam, ெப. (n.)

   நிலப் பைன; ground palm (சா.அக.);.

     [தாளம் +  கம்.]

தாளயந் ரம்

 
 தாளயந் ரம் tāḷayandiram, ெப. (n.)

   ஒ  அ ைவக் க ; a surgical instrument, a pair of small pincers (சா.அக.);.

     [தாள(ம்); + (இ);யந் ரம்.]

தாளவாத் யம்

 
 தாளவாத் யம் tāḷavāttiyam, ெப. (n.)

   தட்  வா க் ம் ேதால்க ; percussion instrument ( ரி.அக.);.

     [தாள(ம்); + வாத் யம்.]

     [P]

தாள லாசம்

 
 தாள லாசம் tāḷavilācam, ெப. (n.)

   பைன; palmyra (சா.அக.);.

     [தாளம் +  லாசம்.]

தாளெவாரியல்

தாளெவாரியல் tāḷavoriyal, ெப. (n.)

   தாள வைகக ள் ( கற்பங்க ள்); ஒன்  ( லப். 3: 16, உைர.);; a variety of talam.

     [தாளம் + ஓரியல்.]

தாளெவாற்

 
 தாளெவாற்  tāḷavoṟṟu, ெப. (n.)

   ச  ( ங்.);; agreement of time.

     [தாளம் + ஒற் .]

தாளேவாத்

தாளேவாத்  tāḷavōttu, ெப. (n.)

    ற்ெறாட்  வைகத் தாளங்கைள ளக் ம் ஒ  பைழய ல்; an ancient treatise on tālam describing 108 
kinds of talas.

     [தாளம் + ஒத் .]

தாளன்

 
 தாளன் tāḷaṉ, ெப. (n.)

   பயனற்றவன் ( ன்.);; good-for-nothing fellow.

     [தாள் → தாளன்.]
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தாளாத

 
 தாளாத tāḷāta, ெப.எ. (adj.)

   தாங்க யாத; unbearable.

தாளாத ன்பம் (உ.வ.);.

     [தாள் → தாளா.]

தாளாண்ைம

தாளாண்ைம tāḷāṇmai, ெப. (n.)

   1. ஊக்கம் ( டா.);; energy, spirit.

   2.  டா யற் ; perseverance, application, diligence.

     "தாளாண்ைம ெயன் ந் தைகைமக்கட ்டங் ற்ேற" ( றள். 613);.

     [தாள் + ஆண்ைம.]

தாளாரி

 
 தாளாரி tāḷāri, ெப. (n.)

ங் ய வைக (L.);

 bastard sal.

தாளாளன்

தாளாளன் tāḷāḷaṉ, ெப. (n.)

   1. ஊக்க ள்ளவன்; person of enterprise, application.

     "தாளாள ெனன்பான் கடன்படா வாழ்பவன்" ( ரிக . 12);.

   2. வாணிகன் (ைவ யர)்; ( ங்.);; vaisya.

   3. தாளாளர;் correspondent.

     [தாள் + ஆளன்.]

தாளாற்

தாளாற்  tāḷāṟṟi, ெப. (n.)

    யற் ; confidence.

     "தாளாற் த் தந்த ெபா ெளல்லாம்" ( றள். 212);.

     [தாள் + ஆற்  → தாளாற் .]

தாளா

 
 தாளா  tāḷāṟi, ெப. (n.)

   காலா ; bastard saul-Shorea tatura (சா.அக.);.
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தாளி

தாளி1 tāḷittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. க  உ த்தம்ப ப்  த யவற்ைற ெநய் ல் வ த் க் ழம்  த யவற் ற்  ந மண 
ண்டாக இ தல்; to season and flavour curry, etc., with spices fried in ghee or oil.

     "பட்ட நைறயாற் றாளித் " (ெபரிய .  த். 66);.

   2. ம ந்ைதச ் ைவப்ப த் தல் ( ன்.);; to flavour medicine, as with ghee, oil.

   3. கண் த்தல்; to scold soundly. அவைன நன்றாய்த் தாளித்  ட்டான்.

   4.  ண்ணாம்  ைழத்தல் (இ.வ.);; to macerate lime.

   5.  ைனந் ைரத்தல் (உ.வ.);; to exaggerate.

   க. தா ;ெத. தா ஞ் .

     [தள் → தாள் → தாளி-,]

 தாளி2 tāḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. தற் கழ்ச்  (க வங்); ெகாள் தல்; to boast ஏன் அ கமாய்த் தாளிக் றாய் (இ.வ.);.

   2. தன் த க்   ஆரவாரமாய் வாழ்தல்; to live beyond one's means with pretentious extravagance.

க. தாளி  ெத. தா ன்

     [தாள் → தாளி-,]

 தாளி3 tāḷi, ெப. (n.)

தாளிக்கம்

தாளிக்கம் tāḷikkam, ெப. (n.)

   1. தைழப் ; prosperity.

   2.  டன்; stability, firmness (ெச.அக.);.

     [தாளி → தாளிக்கம்.]

தாளிக்காத ண்ண
ம்

தாளிக்காத ண்ணம் tāḷikkātasuṇṇam, ெப. (n.)

   1.  ண்ணாம் க்கல்; lime stone.

   2.  ட்ட ண்ணாம் ; quick lime (சா.அக.);.

     [தாளிக்காத +  ண்ணம்.]

தாளிக் ைர

 
 தாளிக் ைர tāḷikārai, ெப. (n.)

   தாளிச ்ெச ன் ைர; green leaves of hedge bind-weed (சா.அக.);.

     [தாளி +  ைர.]

தாளிக்ைக

தாளிக்ைக1 tāḷikkai, ெப. (n.)

   க க் க் க  த யவற்ைற மணம் உண்டா ம்ப  ைக; seasoning and flavouring curry.

     [தாளி → தாளிக்ைக.]

 தாளிக்ைக2 tāḷikkai, ெப. (n.)

   உயரந்்த ைல; high price or value.

தாளிக்ைக ள்ள நைக (உ.வ.);.

     [தாளி → தாளிக்ைக.]
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தாளிக்ெகா

 
 தாளிக்ெகா  tāḷikkoḍi, ெப. (n.)

    தாளி; laul danah (சா.அக.);.

     [தாளி + ெகா .]

தாளிகம்

தாளிகம்1 tāḷigam, ெப. (n.)

   உள்ளங்ைக; palm of the hand (சா.அக.);.

     [தாள் → தாளிகம்.]

 தாளிகம்2 tāḷigam, ெப. (n.)

    மகள் ெகா ; white lotus (சா.அக.);.

     [தாள் → தாளிகம்.]

தாளிசபத் ரி

தாளிசபத் ரி1 tāḷisabattiri, ெப. (n.)

   1. ஓர ்ம ந் ைல; a medicine leaf (இ . ற்.அக.);.

   2.  வபத் ரி; a tree which has equal hight (சா.அக.);.

     [இதன் க்கள் யன. பசை்ச நிறம் ெகாண்டன. காய்கள் தடை்டயாக ம் 5 அல்ல  6 
ைலகளாக ம் இ க் ம். காய்கள் நீலநிறம் ெகாண்டைவ.  க்க ந மணம் ெகாண்ட இைலகள், 

வ ற் க் ேகாளா , காசம், வ க் ைற  ேபான்றவற்ைறப் ேபாக் ம் இதன் படை்டக்க க்  
ெதாண்ைடக்கம்மைல நீக் ம் என்  சா.அக.  ளக்கம் த ற .]

 தாளிசபத் ரி2 tāḷisabattiri, ெப. (n.)

   1. ெபரிய ராம் ப் படை்ட; cassia cinnamon Cinnamomum macrocarpum.

   2. காட் க் க வா; wild cinnamon.

   3. தாளிசம் பாரக்்க;see talisam (சா.அக.);.

தாளிசபத் ரி ர
ணம்

 
 தாளிசபத் ரி ரணம் tāḷisabattirisūraṇam, ெப. (n.)

   தாளிசபத் ரி இைலைய இ த்  எ த்த ள்; a kind of medicinal powder (சா.அக.);.

ம வ. தாளிசா  ரணம்

     [தாளிசபத் ரி +  ரணம்.]

தாளிைச

 
 தாளிைச tāḷisai, ெப. (n.)

தாளிசம் பாரக்்க; see talisam (சா.அக.);.

     [தாளிசம் → தாளிைச.]

தாளித்தக

 
 தாளித்தக  tāḷittagaṟi, ெப. (n.)

   க , நல்ெலண்ெணய் த யைவகைளக் ட் த் தாளித் ச ்சைமத்த க ; mustard etc. fried gingelly oil 
is added to curries to give greater flavour (சா.அக.);.

     [தாளித்த + க .]
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தாளித்தெநய்

 
 தாளித்தெநய் tāḷittaney, ெப. (n.)

   ெந ங்காலம் இ த்தற்  ேவண் க் காய்ச்  ைவத் க் ம் ெநய் (யாழ்ப்.);; ghee mixed with spices and 
boiled with a view to preserve it.

     [தாளித்த + ெநய்.]

தாளித் க்ெகாட் -
தல்

தாளித் க்ெகாட் -தல் dāḷiddukkoṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. தாளி பாரக்்க; see tali1 (ெச.அக.);.

     [தாளித்  + ெகாட் -.]

தாளிதம்ெசய்-தல்

தாளிதம்ெசய்-தல் dāḷidamceydal, ெச. ன்றா . (v.t.)

தாளி-த்தல் பாரக்்க; see tali1. (சா.அக.);.

     [தாளிதம் + ெசய்-,]

தாளிேநாய்

 
 தாளிேநாய் tāḷinōy, ெப. (n.)

   ஒ  வைக மாட்  ேநாய்; a kind of cattle disease (ெச.அக.);.

தாளிப்ப த்

தாளிப்ப த்  tāḷipparutti, ெப. (n.)

   1. காட் ப்ப த் ; herbaceous cotton.

   2. ஒ  வைகக் கடற்கைரப் ப த் ; sea-coast rose mallow (சா.அக.);.

ம. தாளிப்ப த்

     [தாளி + ப த் .]

தாளிப்பைன

தாளிப்பைன1 tāḷippaṉai, ெப. (n.)

    ந்தற் பைன வைக; south Indian talipot-palm.

ம வ. ேகாைடப்பைன,  ந்தற்பைன,  ைடப்பைன.

ம. தாளிப்பைன

     [தாளி + பைன.]

     [P]

 தாளிப்பைன2 tāḷippaṉai, ெப. (n.)

    ங்ெகாத் ; flower bunch.

     [தாளி + பைன.]

தாளிப்

தாளிப்  tāḷippu, ெப. (n.)

தாளிக்ைக1 பாரக்்க;see talikkai.

     [தாள் → தாளி → தாளிப் .]

தாளிம்பம்

தாளிம்பம் tāḷimbam, ெப. (n.)

    தலணி வைக; ornament worn on forehead.

     "தாளிம்பத் தாம தல் ேசரத்் " (ப ெனா.  க்ைக. உலா, 121);.

     "ஏெழான்றாக அ த்  ளக் ன தாளிம்பம்" (S.I.I.ii. 145);.
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தாளிமா ைள

 
 தாளிமா ைள tāḷimātuḷai, ெப. (n.)

     மா ைள; a variety of pomegranate (சா.அக.);.

     [தாளி + மா ைள.]

தாளிய -த்தல்

தாளிய -த்தல் tāḷiyaḍittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெந ங்  ைளத்த ப ரக்ைள லக் தற் ம், வ த்த ன் க் கைள ங் தற் மாகக் ழ் 
ேநாக் ள்ள ரிய பல ைனகைள ைடய பலைகயால், உ  பண்ப த் தல் ( றநா. 120, 

ப் );; to draw a harrow over a field to allow of easy weeding.

     [தாள்1 + அ -,]

தாளியம்

 
 தாளியம் tāḷiyam, ெப. (n.)

    ல்வ ைல; leaf of bael tree (சா.அக.);.

தாளிரசம்

 
 தாளிரசம் tāḷirasam, ெப. (n.)

தாளிெவல்லம் பாரக்்க;see tali-vellam.

தாளிலாம்

தாளிலாம் tāḷilām, ெப. (n.)

   1. பசை்ச; greens.

   2. பச் ைல; mysore gamboge (சா.அக.);.

தாளிெவல்லம்

 
 தாளிெவல்லம் tāḷivellam, ெப. (n.)

   பைன ெவல்லம்; jaggery made of palmyra juice (சா.அக.);.

     [தாளி + ெவல்லம்.]

தாளி ப்

 
 தாளி ப்  tāḷiṟuppu, ெப. (n.)

   தாள் ப் ; lock jaw, as a sign of tetanus (சா.அக.);.

     [தாள் + இ ப் . பாதங்கைளப் த்  இ த் க் ெகாள் ம் ேநாய்.]

தாளினி

தாளினி tāḷiṉi, ெப. (n.)

   1. நிலவாைக பாரக்்க;see nila-vägai.

   2.  வைத பாரக்்க;see sivadai (ெச.அக.);.

தாளசீ்

 
 தாளசீ்  tāḷīccu, ெப. (n.)

தாளிசம் பாரக்்க;see tališam (சா.அக.);.

     [தாளிசம் → தாளசீம் → தாளசீ் .]

தாளசீம்

தாளசீம் tāḷīcam, ெப. (n.)

தாளிசம் (ைதலவ. ைதல. 135); பாரக்்க; see talisam (ெச.அக.);.

     [தாளிசம் → தாளசீம்.]
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தா

தா 1 dāḷudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   ெபா த்தல்; to bear, suffer, tolerate.

இந்தத் ெதால்ைலயால் அவர ்மனந் தாள ல்ைல (உ.வ.);.

   ெத., க. தா ; . தா னி

     [தாள் → தா -,]

 தா 2 dāḷudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1.  ைல ெப தல்; to be worth.

இ  அந்த ைல தா மா? (இ.வ.);.

   2. இய தல்; to be possible, practicable.

தா ம் தாளா  என்  ெசால்.

     [தாள் → தா -,]

 தா  tāḷu, ெப. (n.)

தாள் பாரக்்க;see tal (சா.அக.);.

     [தாள் → தா .]

தா

தா  tāḷuruvi, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் காதணி (ெப ம். பாண். 161, உைர);; small ear ornament.

     [தாள் + உ .]

தாெள த்

தாெள த்  tāḷeḻuttu, ெப. (n.)

    தெல த்  (ேபரகத். 8);; primary letter.

     [தாள் + எ த் .]

தாேளசம்

 
 தாேளசம் tāḷēcam, ெப. (n.)

   ெகான்ைன; cassia tree (சா.அக.);.

தாற்கரியம்

 
 தாற்கரியம் tāṟkariyam, ெப. (n.)

   கள  (யாழ்.அக.);; sealing.

தாற்ப வம்

 
 தாற்ப வம் tāṟparuvam, ெப. (n.)

    ள்ைளத் த ழ்ச ் ற் லக் யத் ல் பாட் ைடத ்தைலவைன எட்டாம் மாதத் ல் தாலாட் வதாகக் 
ம் ப ; a section of pillai-t-tamil, which describes the hero being lulled to sleep with cradle songs when eight months 

old.

     [தால் + ப வம்.]

தாற்

தாற் 1 dāṟṟudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. ெகா த்தல் (இ.வ.);; to sift, winnow in a particular manner and separate large particles from small.

   2. தரித்தல் (யாழ்.அக.);; to bear.

 தாற் 2 tāṟṟu, ெப. (n.)

   ெகா ப் ; winnowing sifting (ெச.அக.);.
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தாற் க்க ர்

தாற் க்க ர ்dāṟṟukkadir, ெப. (n.)

   ெகாத் க்க ர ்(யாழ்.அக.);; clustered cars of grain.

     [தா 1 + க ர.்]

தாற் க் ைட

 
 தாற் க் ைட tāṟṟukāṭai, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் ைட ( ன்.);; a kind of basket.

     [தா  +  ைட.]

தாற் ப்

தாற் ப்  tāṟṟuppū, ெப. (n.)

   ெகாத் ப்  (யாழ்.அக.);; bunch of flowers.

     [தா 2 +  .]

தா க்கண்

தா க்கண்  tāṟukkaṇṭu, ெப. (n.)

   1. த  நாடா ( ன்.);; weaver's shuttle.

   2. உ ண்ைட ற்கண்  (இ.வ.);; weaver's bobbin, reel.

     [தா  + கண் .]

     [P]

தா கன்னி

 
 தா கன்னி tāṟugaṉṉi, ெப. (n.)

   ெவள்ைளக் காக்கணம் ( ன்.); பாரக்்க; white flowered mussel - shell creeper.

     [தா கண்ணி → தா கன்னி.]

தா காட் -தல்

தா காட் -தல் dāṟukāṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

தாரக்்காட் -தல் பாரக்்க;see tar-k-kattu (ெச.அக.);.

     [தா  + காட் -,]

தா ற் -தல்

தா ற் -தல் dāṟusuṟṟudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   உண்ைட ல் ற் தல்; to wind yarn on a bobbin or reel (ெச.அக.);.

     [தா  +  ற் -,]

தா தாறாய்க்
த்தல்

தா தாறாய்க் த்தல் tāṟutāṟāykkiḻittal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

     ண் களாகக் த்தல் ( ன்.);; to tear to shreds.

     [தா  + தாறாய்க் +  -,]

தா பாய்ச் க்கட்
-தல்

தா பாய்ச் க்கட் -தல் dāṟupāyccikkaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ைலக்கசச்ங் கட் தல்; to put on one's cloth in the fashion of the divided shirt (ெச.அக.);.

     [தா  + பாய்த்  + கட் .]

தா மாறாக

தா மாறாக tāṟumāṟāka,  .எ. (adj.)

   1.  ைறயற்ற; disorder.

   2. தரக் ைறவாக; improper.

     [தா மா  + ஆக-,]

தா மாறாய்ப்ேப
-தல்

தா மாறாய்ப்ேப -தல் dāṟumāṟāyppēcudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

   1.  ன் ன் மா படப் ேப தல்; to speak incoherently or inconsistently.

   2.  தற் தல்; to talk nonsense, speak absurdities.

   3.  ட் தல்; to abuse, use insulting language (ெச.அக.);.

     [தா மா  + ஆய் + ேப -,]
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தா மா

தா மா  tāṟumāṟu, ெப. (n.)

   1.  ழப்பம்; confusion, disorder.

   2. எ ரிைட; perverseness, contrariety.

   3. நன்னடத்ைதயற்றவன்; impropriety, transgression, as in speech or conduct.

தா மா ம் தக்கட த்ைத ம் (Lழ.);. தா மாறான நடத்ைத ள்ளவன் (இ.வ.);.

   4. ம ப் ர க் ைற ; insolence, discourtesy.

அவைரத் தா மாறாக நடத் னான் (உ.வ.);.

   ம. மா மா ;   ெத. தா மா ;க. தா மா .

     [தா  + மா . எ ைக ேநாக்  வந்த மர ைணெமா .]

தா

 
 தா  tāṟuvi, ெப. (n.)

   மரமஞ்சள்; tree turmeric.

தான்

தான்1 tāṉ, ப. ெப. (pron.)

   1. படரக்்ைக ெயா ைமப் ெபயர;் he, she or it, a reflexive pronoun.

     "தன்ைனத் தைலயாகச ்ெசய்வா ந் தான்" (நால . 248);.

   2. ஒ வன்; oneself.

தானாகப் ப த்தவன். தான் ஆடா ட்டா ம் தன் சைத ஆ ம் (ப .);.

   ம., க., ேகா . தான்;   ெத.,  . தா ;    ட. ேதான்;    ட. தானி;   ேகாண். தானா;    . தா ;    . 
தா , தா :  . தான்;   மா. தான், தனி;    ரா. ேதன்;பட. தா.

     [தன் → தான் = படரக்்ைக ெயா ைமையக் க் ம் தான் என் ம்

ட் ப்ெபயரின் த்ைதய வ வம்

     "ஆன்" என்பதா ம். இ

     "ஆ" என் ஞ் ேசம்ைமச ் ட்ட னின்  ழ்த்த . 'தான்' என்ப  ேரக்க ெமா ல் வழங் ம்

     "ஆட்ேடா என் ம் தற் ட் ப்ெபயரிைன ஒத்த " (த.வ. 135);.].

 தான்2 tāṉ, இைட (part)

   1. ேதற்றசெ்சால்; a word used as intensive.

     "உைனத ்தான் ேநாக்  நிற் ம்" (ெவங்ைகக்ேகா. 41);. நீங்கள்தாேன ட் க்காரர?் (இக்.வ.);.

   2. அைசசெ்சால்; expletive affixed to any noun or pronoun and declined instead of it.

     "தாந்தான் ன்  நின்றைசெமா " (நன். 441);.

தான் தல்

தான் தல் dāṉkuṟiyiḍudal, ெப. (n.)

   உத்  ப்பத் ரண்ட ள், உலகத்  வழங் த ன் த் தன் ள்ேள ேவ  ட் , ஆ தலா ய 
உத் வைக (ெதால். ெபா ள். 666);; following one's own terminology in one's work, one of 32 utti (ெச.அக.);.

     [தான் +  தல்.]

தான்ேதான் த்தன
ம்

 
 தான்ேதான் த்தனம் tāṉtōṉṟittaṉam, ெப. (n.)

   தன் ப்பம்ேபால் ெசயல்ப ைக; free-wheeling.

     [தான்ேதான்  + தனம். தனம் = ெசால்லாக்க ஈ .]
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தான்

தான் 1 tāṉṟi, ெப. (n.)

   எல்ைல; substance limit, period, duration.

     "ஒ ம த்  தான்  னி ைம ற் ைழத் ம்" ( வாச. 4:15);.

ெத. தந  -

 தான் 2 tāṉṟi, ெப. (n.)

   1. மரவைக; belleric myrobalan.

     "ெபாரியைரத் தான் " (ைநடத. க நீ. 13);.

   2.  ரிபைல ள் ஒன்  ( வா.);; fruit of belleric myrobalan, one of tiripalai.

     [P]

 தான் 3 tāṉṟi, ெப. (n.)

   ம ேதான்  (ைதலவ. ைதல. 135, 61);; a plant.

     [ம ேதான்  → தான் .]

தான் க்காய்

 
 தான் க்காய் tāṉṟikkāy, ெப. (n.)

   ஓர ்ம ந் க்காய்; a medicine thing (இ . ற்.ேப.);.

ம. தான்னிக்காய்

     [தான்  + காய்.]

தான்ேறான்

தான்ேறான்  tāṉṟōṉṟi, ெப. (n.)

   1. தானாகத் ேதான் ய ; that which is self-existent.

     "அவ க்  அ  தான்ேறான் " (ஈ . 4: 5: 3.);.

   2. கட ள்; God.

   3. அகம்பாவ ைடயவன்; self-conceited person.

   4. நிைறவாளன் ( தந் ரன்);; self-sufficient person.

     " ய ப  யாய்த் தான்ேறான்  யா ப்பார"் (ஈ . 1:4:7);.

     [தான் + ேதான் .]

தானகணக்

 
 தானகணக்  tāṉagaṇaggu, ெப. (n.)

   ேகா ற்பணிகளில் ஒன்  (நாஞ்.);; a petty office in temples.

     [தானம் + கணக் .]

தானக்காரர்

 
 தானக்காரர ்tāṉakkārar, ெப. (n.)

   ேகா ற் ெசாத் க்கைள ேமற்பாரை்வ பவர ்(நாஞ்.);; manager of temple properties.

1435

www.valluvarvallalarvattam.com 18871 of 19068.



தானகம்

தானகம்1 tāṉagam, ெப. (n.)

   ஒ  வைக த் ; a kind of dance.

     "கரகரணந் தானகேம த்தசாரி" ( ைள. கான்மா. 8);.

 தானகம்2 tāṉagam, ெப. (n.)

   ெகாத் மல் ; coriander (சா.அக.);.

தானங்கண்

 
 தானங்கண் tāṉaṅgaṇ, ெப. (n.)

   இதளியம்; mercury (சா.அக.);.

தானநிைல

தானநிைல tāṉanilai, ெப. (n.)

   இைசக் பா ; modulation of the voice in singing.

     "வ ம் ெம ம் சம ம் என்ற இைசக் பா கள்" ( லப். 3:93. உைர.);.

தானப்

தானப் 1 tāṉappuḻu, ெப. (n.)

    ரப்் ச்  (M.L.);; pin worms.

     [தானம் +  .]

 தானப் 2 tāṉappuḻu, ெப. (n.)

   மலக் ட ல் உண்டா ம் ; intestinal worm, tape-Worm (சா.அக.);.

     [தானம் +  .]

தானப் ச்

 
 தானப் ச்  tāṉappūcci, ெப. (n.)

    ட ல் உண்டா ம் ைரப் ச் ; thread worm in the intestines - Oxyuris vermiculeris (சா.அக.);.

தானயாழ்

தானயாழ் tāṉayāḻ, ெப. (n.)

   யாழ் வைக  ெளான்  (ெப ங். உஞ்ைசக். 35, 5);; a kind of yāl.

     [தான + யாழ். தானயாழ். இன்னிைச த ம் தந் கைள உைடய யாழ், ஐம் ல ள் ெச க்  
இன்பந்த வ  யாழ். வள் வர,் " ழல் இனி  யாழ் இனி  என்ப" ( றள். 66); என்  யாழ்பற் க் 

த் ள்ளைம காண்க.]

தான

தான  tāṉarūpi, ெப. (n.)

   பண்வைக க ெளான்  (சங்சந். 57);; a primary raga.

     [தா → தானம் → Skt. rubi ( ); – இைசையத் த பவன்.]

தானவர்

தானவர1் tāṉavar, ெப. (n.)

   1. த  என்பவனின் வ ைற னர,் அ ரர;் Asuras, a class of demons, as descendants of Danu.

     "வானவ ந் தானவ ம் ெபான்னார ் வ  தாம யார"் ( வாச. 13, 17);.

   2. ெகாைடயாளர;் donors.

தானவள்

தானவள் tāṉavaḷ, ெப. (n.)

   அரக்கர ்மகளிர;் an Asura woman.

     "தானவள் ம ப் ெபயராள்" (கம்பரா. தாடைக. 61);.

தான ட்

தான ட்  tāṉaṟisuṭṭu, ெப. (n.)

   தன்ைனேய அ க் ஞ் ட் ; demonstrative noun.

     "ஆலான அத் ைடய என்  பக் யான ேபா , தான  ட்டாய் அ க் , ேஹ  
வானெதான்ைறக் காட் ேற" ( வ். ெபரியாழ். 2, 6, 6,  யா. பக். 37, 3);.

     [தான் + அ  +  ட் .]
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தானாக

தானாக tāṉāka,  . .எ. (adv.)

   1. தனியாக; of or by oneself. 

ம ந்  சாப் டாமல் ேநாய்த் தானாகத் மா? (இக்.வ.);.

   2. தன் ப்பமாக; of one's own accord, spontaneously, voluntarily.

     "தானாக நிைனயாேனல்" ( வ். ெபரிய . 3:6:4);.

   ெத. தான;ம. தாென.

     [தான் + ஆக.]

தானாகம்
தானாகம் tāṉākam, ெப. (n.)

தானிகம்2 பாரக்்க (சங்.அக.);;see tanigam2.

தானா தல்

 
 தானா தல் dāṉākudal,     . (v.) தானாயாதல்; self search.

     [தான் + ஆ தல்.]

தானா-தல்

தானா-தல் tāṉātal, ெச. . . (v.i.)

   1. உரிைம ள்ளவனாதல் ( தந் ரனாதல்);; to become self-dependent, independent, as the deity.

   2. ஒற் ைமயாதல் ( ங்.);; to become assimilated, united.

     [தன் → தான் + ஆ-,]

தானாயா ைக

 
 தானாயா ைக tāṉāyāṟugai, ெப. (n.)

   தானாகேவ ம ந் ல்லாமல் ஆ தல்; the healing power of nature without the aid of drugs - vis medicatrix nature 
(சா.அக.);.

     [தானாய் + ஆ ைக.]

தானானதன்ைம

தானானதன்ைம dāṉāṉadaṉmai, ெப. (n.)

   ெபா ைமயற் த் தனக்ெகன ரிய ணம்; one's peculiar or distinguishing characteristic.

     "பாண  வத் ேல  ெகாத்ைத ண்டானா ம் தானான தன்ைம ேபாகாேத" (ஈ . 6:1:1);.

     [தான் + ஆன + தன்ைம.]

தானிகம்

 
 தானிகம் tāṉigam, ெப. (n.)

   ெகாத்தமல்  (மைல.);; coriander.

தானிகர்

 
 தானிகர ்tāṉigar, ெப. (n.)

தானிகன் பாரக்்க;see tanigan.

தானிகன்

 
 தானிகன் tāṉigaṉ, ெப. (n.)

    சாரி; priest of village deity (இ . ற்.ேப.);.

தானிைக

 
 தானிைக tāṉigai, ெப. (n.)

தானிகம் பாரக்்க;see tanigam. (ெச.அக.);.

     [தானிகம் → தானிைக.]
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தானிப்

 
 தானிப்  tāṉippu, ெப. (n.)

   ப க்ைக; enchasing (இ . ற்.ேப.);.

தானியக்ேகாட்டக
ம்

 
 தானியக்ேகாட்டகம் tāṉiyagāṭṭagam, ெப. (n.)

   தஞ்ைச மாவட்டம், ேவதாரண்யம் வட்டத் ள்ள ஒர ்ஊர;் a village in Vedaranaym taluk in Tanjore Dt.

     [தானியம் +  ேகாட்டகம்.]

ேகாட்டகம் எனில் ஆழ்நீரந்ிைலப்ப  இவ் ர ்நீரந்ிைலயால் ழப்பட் ந்ததால், இப் ெபயர ்
வந் க்கலாம்.

தானியங்

 
 தானியங்  tāṉiyaṅgi, ெப.அ. (adj.)

   மனிதனால் ெதாடரந்்  இயக்கப்படாமல் தானாக இயங்கக் ய; automatic.

     "தானியங் ப் பால் நிைலயம்" தானியங் க் கத  (இக்.வ.);.

     [தான் + இயங் .]

தானியா ெபயர்

தானியா ெபயர ்tāṉiyākubeyar, ெப. (n.)

   தானத் க்  ஆவ  (நன். 290, உைர); எ- . கழல் ெநாந்த ; figure of speech, in which an object is put for the 
place it occupies as  ழல் ெநாந்த  (ெச.அக.);.

     [தானி + ஆ ெபயர.்]

தாென த் ெமா
தல்

தாென த் ெமா தல் dāṉeḍuddumoḻidal, ெப. (n.)

   உத்  ப்பத் ரண்ட ள் ன்ேனார ் ற்ைற எ த்தா  தலா ய உத்  (நன். 14);; citation from ancient 
authors, one of 32 utti.

     [தாென த்  + ெமா தல்.]

தாைன

தாைன tāṉai, ெப. (n.)

   1. பைட; army.

     "கடந்த  தாைன" ( றநா. 110);.

   2. பைடக்கலப் ெபா  ( ங்.);; weapon in general.

   3. ஆைட; cloth.

     "ெகா ந்தாைனக் ேகாட்டழ ம்" (நால .131);.

   4. கரந் வரெல னி; stage curtain.

     "தாைனைய ட் ட ்ெடால் " ( வக. 675);.

   5.  கண்  என் ம் பைடக்கலம் ( ங்.);; a kind of sledge - hammer, a weapon.

     [தார ்→ தான் → தாைன.]

தாைனத்தைலவன்

 
 தாைனத்தைலவன் tāṉaittalaivaṉ, ெப. (n.)

   பைடத்தைலவன்; captain.

     "தாைனத் தைலவன் இல்லாமல் பைட இயங் மா?" (உ.வ.);.

     [தாைன + தைலவன்.]
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தாைனத் ப்பட்
ைக

தாைனத் ப்பட் ைக tāṉaittiruppaṭṭigai, ெப. (n.)

   அைரயாைட ன் ேமல் அணி ம் அணிகலன் வைக (S.I.I. ii, 237);; gridle worn by a God or an idol (ெச.அக.);.

     [தாைன +   + பட் ைக.]

தாைனத் க்கம்

தாைனத் க்கம் tāṉaittūkkam, ெப. (n.)

    ப்பட் ைகயணி ன் உ ப் ள் ஒன்  (S.I.I. ii, 210);; a pendent in tiruppattigai.

     [தாைன +  க்கம்.]

தாைனநிைல

தாைனநிைல tāṉainilai, ெப. (n.)

   1. பைகவர ்அஞ் தற் ரிய (பதா ன்); நிைலைம ம் றத் ைற (ெதால். ெபா ள். 72);; theme 
describing the heroic stand of infantry holding the enemies in awe.

   2. இ ற பைட ம் க ம்ப  ெபா த ரன  றைலக் ம் றத் ைற ( .ெவ.7:22);; theme of the 
warrior, whose valour compels the admiration of the contending armies in battle (ெச.அக.);

     [தாைன + நிைல.]

தாைனமறம்

தாைனமறம் tāṉaimaṟam, ெப. (n.)

   1.  ரெனா வன், ெபாரெவ ரந்்த இ வைகச ்பைட ம் ெபா  ம யாைம, பரிகரித்த ஆற்ற ன் 
உயரச்்  ம்,  றத் ைற ( .ெவ. 7:3);; theme of the warrior who appears between the armies in battle and saves 
them from further destruction by bringing them to terms.

   2. உ ரக்்ேக கட்  அஞ்சா ,  ச க்  ற்ப ம் ேவந்தன  றப் கைளக் ம்,  றத் ைற ( .ெவ. 
7: 4);; theme describing the heroism of a king who regardless of consequences rushes forward at the call of battle.

   3. பைட ன் த கண்ைமையப் கழ்ந் , பைகவரின் ேகட் ற்  இரங் தைலக் ம் றத் ைற 
( .ெவ. 7:5);; theme of compassion for foes because they have to meet a valiant army.

     [தாைன + மறம்.]

தாைனமாைல

தாைனமாைல tāṉaimālai, ெப. (n.)

   ஆ ரியப் பாவால் அரசர  ெகா ப்பைடையப் பா ம் ற் லக் ய வைக (இலக். .869);; martial poem 
describing the van of an army in asiriya-p-pa.

     [தாைன + மாைல.]

தாைனயம்

 
 தாைனயம் tāṉaiyam, ெப. (n.)

   கால்நைடகளின் மந்ைத; herd of cattle.

ஆட் த்தாைனயம்.

     [தாைன + அம் → தாைனயம்.]

தாைனைவப்

தாைனைவப்  tāṉaivaippu, ெப. (n.)

   பாசைற; encampment.

     "வலஞ் ெசய்தார ்தாைன ைவப்ைப" (கம்பரா.  டண. 152);.

     [தாைன + ைவப் .]

ேலசச்ாசம்

  ேலசச்ாசம் milēccācam, ெப. (n.)

   ேகா ைம. (மைல);; wheat.

     [Skt. {} → த.  ேலசச்ாசம்]
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மாஞ்ைச

மாஞ்ைச mīmāñjai, ெப. (n.)

   1.  ரவ் மாஞ்ைச உத்தர மாஞ்ைச என்ற இ  ரி ைன ைடயதாய் ேவதேவதாந்தப் 
ெபா ள்கைள வரித்தற் க் க யா ள்ள சாத் ரம்; the twin systems of {} and Uttara {}, being the means of 
understanding the {} and {}.

   2.  ரவ் மாஞ்ைச இந் மதக் ெகாண் ; a system of Hindu Philosphy .

     ' வனி ற்ற த க்க ம் ெபா ந் ய மாஞ்ைச ம்'(மசச் .  ரம . 4);.

     [Skt. {} → த.  மாஞ்ைச]

க் யத்தர்

க் யத்தர ்mukkiyattar, ெப. (n.)

   1. ெசல் வாக் ம் றப் ம் உைடயவர ் தன்ைம யானவர;் person of importance.

     "உயர ் க் யஸ்தரக்ள் ப் ேப  என்ன  ெசய்தாரக்ள்"

ம வ.  தன்ைமயாளர,்  ந்தாளி,  கத்தாளி, ெப மகன்.

     [Skt. mukyasta → த.  க் யத்தர]்

க் யத் வம்

 
  க் யத் வம் mukkiyattuvam, ெப. (n.)

    றப்  ெபா ந் ய தன்ைம; importance.

     "இரா வ க் யத் வம் வாய்ந்த நகர ".

ம வ.  தன்ைம,  காைம

     [Skt. mukhya+tva → த.  க் யத் வம்]

க் யம்

க் யம் mukkiyam, ெப. (n.)

   1.  றப் ைடய ; that which is primary, principal or important.

     " த் க் ெகாண்ட க் ய ம்" ( வ்.  வாய். 5, 10, 9);

   2. தைலைம; greatness, eminence, superiority.

     " ண் யா ர யாெரன்  க் யேம" ( ற்.73.);

ம வ.  காைம,  தன்ைம

     [Skt. mukhya → த.  க் யம்]

க்தசர்

க்தசர1் muktasar, ெப. (n.)

   உடக் த்  (சராம்சம்);; gist, abstract.

     "அவன் ரா ன் க்தசர ்என்ன?"

ம வ. உடக் த்

     [U. mukhtasar → த.  க்தசர]்

  க்தசர2் muktasar, ெப.அ. (adj.)

    க்கமான; abbreviated, brief, short.

     [U. mukhtasar → த.  க்தசர]்

க்தா

 
  க்தா muktā, ெப. (n.)

   ஒ  ற் ரின் வைர ய த்த ெமாத்தத் ரை்வ;     [U. maqta → த.  க்தா]
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க் யார்

 
  க் யார ்muktiyār, ெப. (n.)

    ற க்காக வழக்ைக வா ப்ேபான்; aattorney, pleader.

     [U. mukhtar → த.  க் யார]்

க் யார்நாமா

 
  க் யாரந்ாமா muktiyārnāmā, ெப. (n.)

   அ கார ஆவணம் (பத் ரம்);(C.G.);; power of attorney.

     [U. {} → த.  க் யாரந்ாமா]

கத்தமா

 
  கத்தமா mugattamā, ெப. (n.)

   ெசய்  (இ.வ.);; case;

 affair.

     [U. muqadama → த.  கத்தமா]

கமல்

 
  கமல் mugamal, ெப. (n.)

    யான எைட ெகாண் க் ம் பட்  வைக ( ன்.);; velvet.

     [Ar. Makhmal → த.  கமல்]

கரர்ீ

 
  கரீர ்mugarīr, ெப. (n.)

   எ த்தன் ( மாஸ்தா);; clerk, writer, scribe.

     [Ar. Muharrir → த.  கரீர]்

காசா

காசா mukācā, ெப. (n.)

   ேவைல ன் ெபா ட்  வரி ல்லாம ம் வரி ைறத்ேத ம் ெகா க்கப்ப ம் இைற ச ் ற் ர ்
(M.M 506);; village or land assigned to an individual, either rent free or at a low quit- rent, on condition of service.

     [H. {} → த.  காசா]

காந்தரம்

காந்தரம் mukāndaram, ெப. (n.)

   1. கரணியம்; cause, reason.

   2.  லம்; means.

     "யார ் காந்தரம் ேபானால் இ  ைக ம்?" (இ.வ.);.

   3. ேவ  ெசய்  ( ஷயம்);; another mater.

     "இ ம் காந்தராமாய்ச ்ெசல்  றேதா"(ஈ  9,8,3.);

     [Skt. mukha + antara → த.  காந்தரம்]

கா லா

 
  கா லா mukāpilā, ெப. (n.)

   ப  த ய வற்ைற லத் டன் ஒத் ப் பாரக்்ைக ( ன்);; examination, comparison, as of a copy with the 
original.

     [Ar. muqabila → த.  கா லா]
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காம்

 
  காம் mukām, ெப. (n.)

    ற் ப்பயணத் ல் டாரம த் க் ய காலம் தங் ம் இடம்; a camp. த.வ. தாவளம்

     [Ar. {} → த.  காம்]

ர்த்தக்கால்

 
  ரத்்தக்கால் muārttakkāl, ெப. (n.)

    மணப் பந்தரக்்  நல்ேவைள ல் தலாக நாட் ம் கம்பம் (தம்பம்); ( ன்);; first post fixed at an 
ausicious moment for a marriage.

த.வ.  த்தக்கால்

     [Skt. {} → த.  ரத்்தம்+கால்]

ர்த்தம்

ரத்்தம் muārttam, ெப. (n.)

   1. ேநரம்; moment, time.

   2. ஒன்றைர மணி ேநரங் ெகாண்ட ஒ  காலவளைவ; a division of time = 3 3/4 nalikai = 1 1/2 hours.

     "ப ங் கைல ரத்்தங் காடை்டகெளன்றா". (காஞ் ப் . காயாேராகண. 2);

   3. இரண்  நா ைக ெகாண்ட காலப்ப  (ேம மந் 94, உைர);;   4. நல்ேலாைர; auspicious time.

     "ஒப்பகன்  ரத்்த வ் ெவல்ைல" (கந்த . ெதய்வயா. 187);

   5.  மணம்; marriage, wedding.

த.வ.  த்தம்

     [த.  த்தம் → Skt. {} → த.  ரத்்தம்]

சச் க்கா

சச் க்கா muccalikkā, ெப. (n.)

   1. உடன் ப க்ைக; note of hand, written obligation, agreement, bond;

 deed;

 counter part of lease, as by a tenant to his landlord.

   2.  ைண ஆவணம்; recognisance, bail, penalty bond.

த.வ. ஒப்பந்தம்

     [Skt. mucalka → த.  சச் க்க]

சரப்

 
  சரப்  musarappu, ெப. (n.)

   கணக்  ஆய்வாளன் (P.T.L.);; accountant, examiner of accounts.

     [Ar. mishrif → த.  சரப்]

சரா

 
  சரா musarā, ெப. (n.)

    ைச ( க் ); (M. Navi.);; direction.

     [Ar. {} → த.  சரா]
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சாபர்கானா

 
  சாபரக்ானா mucāparkāṉā, ெப. (n.)

   பயணிகள்  (இ.வ.);; traveller's bungalow.

த.வ. பயணியர ்மாளிைக

     [Ar. {} → த.  சாபரக்ானா]

பத்

பத்  mucīpattu, ெப. (n.)

    ன்பம்; distress, misfortune.

     " பத்ைதப் ேபாக் ப் பரக்கத்  உண்டாக் ம்" (ம .க.ii,94.);

     [Ar. {} → த.  பத் ]

ம்

 
  ம் musulīm, ெப. (n.)

    கம யன்; muhammadan.

     [Ar. muslim → த.  ம்]

ட் வாங்

ட் வாங்  muṭṭivāṅgi, ெப. (n.)

    யரி  வாங் ம் சை்சக்காரன்; recipient of doles, mean beggar.

     " ஷ் வாங் ப் பயேலா ேமாப்பாச் " ( ற . 772);.

     [Skt. musti → த.  ட்  + வாங் ]

ண்டா

 
  ண்டா muṇṭā, ெப. (n.)

   ேதாள்; shoulder, upperarm.

     " ண்டாத்தட் ச ்சண்ைடக்  அைழக் றான்".

     [U. {} → த.  ண்டா]

ண்டா

ண்டா  muṇṭācu, ெப. (n.)

   தைலப் பாைகவைக; a kind of head dress, small looseturban.

     "ெகா த்தாேனார ் ண்டா " ( ற . 1116);.

த.வ. தைலக்கட்

     [H. {} → த.  ண்டா ]

ண்டாபனியன்

 
  ண்டாபனியன் muṇṭāpaṉiyaṉ, ெப. (n.)

   ேதாள் ( ண்டா); ெதரி ம்ப யான உள் ெளாட் ; sleeveless vest.

த.வ. உள்ெளாட்

     [Skt. {} → த.  ண்டாபனியன்]

த்தாய்

 
  த்தாய் muttāy, ெப. (n.)

   வழக்காளி (C.G.);; the complainant, the plaintiff.

     [Ar. {} → த.  த்தாய்]
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த்தாயேல

 
  த்தாயேல muttāyalē, ெப. (n.)

   எ ர ்வழக் காளி (C.G.);; the accuseed the defendant.

     [Ar. {} → த.  த்தாயேல]

த்

 
  த்  muttītu, ெப. (n.)

    ன்ேனற்பா  (பாண் );; preparedness.

த.வ.  ன்அணியம்

     [Ar. mustaid → த.  த் ]

பல

 
  பல  mubalagu, ெப. (n.)

   எண்ணினாலன்  எ த் னாற் காட் ம் ெமாத்தத் ெதாைக (C.G.);; total, especially written in words instead of 
figures.

     [U. mublas → த.  பல ]

ரப்பா

 
  ரப்பா murappā, ெப. (n.)

   பா ல் ஊறைவத்த ன்பண்டம்; preserved jam.

     [H. {} → த.  ரப்பா]

லகாத்

 
  லகாத்  mulakāttu, ெப. (n.)

   சந் ப்  (இ.வ.);; interview, meeting.

த.வ. ேநரக்ாணல், ெசவ் .

     [Ar. {} → த.  லகாத்]

லாம்

 
  லாம் mulām, ெப. (n.)

   ெபான் ெவள்ளிப் ச் ; gilding, electro-plating.

த.வ.ேமற் ச்

     [Ar. {} → த.  லாம்]

ன்

 
  ன்  muṉci, ெப. (n.)

   ெமா  கற் க் ம் ஆ ரியன்; language teacher.

     [Ar. munshi → த.  ன் ]

னி ப்

னி ப்  muṉicīppu, ெப. (n.)

   1.  ற் ரத்் தைலவன் ( ன்.);; village headman.

   2. நயன் (நீ ); வழங் ம் ஒ  வைக அ வலன்; district munsif, presiding officer in certain subordinate court of 
justice

     [Ar. munsif → த.  னி ப் ]
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கவாகனன்

 
  கவாகனன் mūcigavāgaṉaṉ, ெப. (n.)

ெப சச்ாளிைய ஊர் யாக உைடயவனாகக் க தப்ப ம்)  ள்ைளயார;்{}

 sriding thebondicoot.

     " ப்பழ க ம் க வாகன" ( நாயகர ்அகவல்);.

     [Skt. {} → த.  கவாகனன்.]

ர்க்கத்தனம்

 
  ரக்்கத்தனம் mūrkkattaṉam, ெப. (n.)

    லங் யல் ;   க ங்ெகா ைம; wild behaviour.

த.வ. லங் யல் , வன்ெகா ைம

     [Skt. {} → த.  ரக்்கம்.]

ர்க்கநாயனார்
ரக்்கநாயனார ்mūrkkanāyaṉār, ெப. (n.)

   நாயன்மார ்அ பத்  வ ள் ஒ வர.் (ெபரிய .);; a canonized {} saint, one of 63.

ர்க்கம்

ரக்்கம் mūrkkam, ெப. (n.)

   1.  டத்தன்ைம ( ன்.);; foolishness, stupidity.

   2. க ஞ் னம்; rage, fury, wrath.

     " ரக்்கத்தவைன நரங்கலந்த ங்கமாய்க் ண்ட" ( வ். இயற். 2, 84.);

   3. ஒட்டாரம்,  வாதம் ( ன்.);; obstinacy.

   4. பைக. ( ன்.);; opposition, hatred.

   5.  ரட் த்தனம் (இ.வ.);; violence, force.

   6. நாகப்பாம்  (யாழ்.அக.);; cobra.

   7. மலப்ைபச ்  (சங். அக.);; thread worm.

     [Skt. {} → த.  ரக்்கம்.]

ர்த்தன்னியம்

ரத்்தன்னியம் mūrttaṉṉiyam, ெப. (n.)

   1.  தன்ைமச் றப் ; prominence.

   2.  ைக; high handedness.

     [Skt. {} → த.  ரத்்தன்னியம்]

ர்த்தன்னியன்

ரத்்தன்னியன் mūrttaṉṉiyaṉ, ெப. (n.)

   1.  காைமயானவன்; chieftaincy, pre- eminence.

ம்மதமால்யாைன ரத்்தன் னியைன ( ற .24);.

   2. ஊக்க  ைடயவன்; person of great energy.
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ர்த்

ரத்்  mūrtti, ெப. (n.)

   1. உடல்; body.

     "ஒதெ்தாளி  ரத்் யார"் ( ளா. மார.1);

   2. வ வம்; form, figure.

     "அன்ெப  ரத்் யார"் (ெபரிய .  ரத்் .9);.

   3. கட ள்; God.

     " ரி ரத்் ".

   4. அ கன் ( வா.);; arhat.

   5.  த்தன் ( வா.);; the Buddha.

   6.  வன். (யாழ். அக.);;{}.

   7. சத் ேயாசாதத் ன் ஆற்றல் (சத் ); (சதா வ);; the {} of {}.

   8.  ற க்ேகாலம் ண்டவன் ( வக. 3071);; ascetic, one who performs penance.

   9. ெபரியார;் saint, sage, great personage, a term of reverence.

     "ஒ வார் ரத்் ".

   10. தைலவன் (யாழ். அக.);; lord.

   11. ெபா ள் (யாழ்.அக.);; matter, substance.

   12. நைட, நாகரிகம் (யாழ். அக.);; style, fashion.

ர்த் கரம்

ரத்் கரம் mūrttigaram, ெப. (n.)

   1. ெதய்வச ்ெசயல்; divine act.

   2. ெதய்வத் தன்ைம ( ன்.);; divinity, divine nature.

     [Skt. {} kara → த.  ரத்் கரம்.]

ெமக்கா

 
 ெமக்கா mekkā, ெப. (n.)

    கம்ம யரக்்  தன்ைமயான வ பாட் டமான அேர யா ள்ள ஒ  நகரம்; a city in Arabia, being 
the chief place of pilgrimage for the muhammadans.

     [Ar. makka → த. ெமக்கா.]

ேமகக்கரப்பன்

 
 ேமகக்கரப்பன் mēkakkarappaṉ, ெப. (n.)

   ேமக ேநா னால் ழந்ைதகளின் உடம் ன் கா ம் ெசா  ரங் ; skin affections of the children caused by 
congenital heat.

ைமக்கா

 
 ைமக்கா maikkā, ெப. (n.)

   காக்ைகப் ெபான்; mica.

     [E. Mica → த. ைமக்கா.]

ைம ர்

 
 ைம ர ்maicūr, ெப. (n.)

   க நாடக மாநிலத் ன் ஒ  நகரம், எ ைம ர;் Mysore, a city of Karnataka State.

     [Skt. mahisa-pura → த. ைம ர.்]
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ைம ர்க்கட்

 
 ைம ரக்்கட்  maicūrkkaṭṭu, ெப. (n.)

   தைலப்பாைக வைக; a mode of tying turban, as peculiar to the Mysoreans.

ைம ர்ப்பா

 
 ைம ரப்்பா  maicūrppāku, ெப. (n.)

   ஒ  வைக இனிப் ப் பணிகாரம்; a kind of sweet confection.

த.வ. பாகைட

     [Skt. masura → த. ைம ரப்்பா .]

ைமத் ரம்

ைமத் ரம் maittiram, ெப. (n.)

   1. நட் ; love, friendship.

   2. பகல் த்தங்க ள் ன்றாவ ;( தான.  ணா. 73, உைர);

 the third of the 15 divisions of the day.

     [Skt. maitra → த. ைமத் ரம்.]

ைமத் ரி

ைமத் ரி maittiri, ெப. (n.)

   1. நட் ; friendship.

   2. ைமத் ரீபாவைன பாரக்்க;see {}.

     "ைமத் ரி க ணா ைத" (மணிேம. 30:256.);

     [Skt. {} → த. ைமத் ரி.]

ைமத் ரியாழ்வார்

ைமத் ரியாழ்வார ்maittiriyāḻvār, ெப. (n.)

 the Buddha of the future.

ம த் ரியாழ்வார ்(மணிேம.  த்தசரித.் பக். 30  ழ்க் ப் .); பாரக்்க;see {}.

ைமத் ரபீாவைன

ைமத் ரீபாவைன maittirīpāvaṉai, ெப. (n.)

எல்லா ரக்ளிடத் ம் அன்  பாராட்  அவற் ன் நல்வாழ்ைவக் க  ெபளத்த ற  ரி ம் ஊழ்க 
( யான); வைக;(மணிேம. பக். 387);

 a form of meditation which developes a feeling of followship with all beings, practised by monks.

ைமதானம்

 
 ைமதானம் maitāṉam, ெப. (n.)

    றந்த ெவளி டம் (இ.வ.);; a plain, open field, maidan.

த.வ.ெவள்ளிைட

     [U. {} → த. ைமதானம்.]

ைம

ைம  maidili, ெப. (n.)

    ைத ( ைல யரசன் மகள்);; as daughter of the king of {}.

     "இலக் மேனா  ைம ம்......   ெசய்ய நின்ற ( வ். ெபரிய . 2,3,7);

     [U. {} → த. ைம .]

ைம னம்

ைம னம் maiduṉam, ெப. (n.)

   1.  ணரச்்  ( ங்.);; copulation, sexual union.

     "வ ைவச ்சடங்கதைன ைம னமாக் ெகாண்ட" (ஒ .  ரிைய. 16);

   2.  மணம்; marriage.

     [Skt. maithuna → த. ைம னம்.]
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ைமயத்

 
 ைமயத்  maiyattu, ெப. (n.)

    ணம்; corpse.

     [Ar. mayyit → த. ைமயத் .]

ைமல்

ைமல் mail, ெப. (n.)

   5280 அ  அல்ல  1760 கசங்ெகாண்ட நீட்டலள  (இக்.வ.);;   1760 yards.

     [E. mile → த. ைமல்.]

ைமனர்

 
 ைமனர ்maiṉar, ெப. (n.)

   சட்டப்ப  ெசாத் தா தல் த யவற் ற் ரிய ப வம் எய்தாதவன்; minor, person under age.

த.வ. இளந்ைத, இளந்தாரி

     [E. minor → த. ைமனர.்]

ைமனர் 
ைளயாட்

 
 ைமனர ் ைளயாட்  maiṉarviḷaiyāṭṭu, ெப. (n.)

     வய ல் கண்டப  ெசல  ெசய்ைக; lavish expenditure by a person in his nonage.

த.வ.  ண ப்

     [Skt. minor → த. ைமனர ் ைளயாட் .]

ெமாகரம்

 
 ெமாகரம் mogaram, ெப. (n.)

    கம யப் பண் ைக; a Muhammadam festival in the Arabic month.

     [Ar. muharram → த. ெமாகரம்.]

ேமா -த்தல்

ேமா -த்தல் mōkittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. மணந் ைகத்தல்; to be confused, bewildered. ( னாயக .74.218);

   2. காமத்தால் மயங் தல்; to be infatuated with love.

     [Skt. {} → த. ேமா த்தல்.]

ேமா ப்

 
 ேமா ப் mōāp, ெப. (n.)

   ேவைல னின் ம் நீக்  ைக (C.G);; suspension, dismissal.

     [Arab. {} → த. ேமா ப்.]

ேமா

 
 ேமா  mōcu, ெப. (n.)

    க்க ப்பம்; ardent desire, longing.

     "அதன் ேமல் எனக்  ேமா ".

     [Ar. Mauj → த. ேமா .]
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ேமா ல்

ேமா ல் mōcūl, ெப. (n.)

   1. காவற்காரன்; guard. (w);

   2. வரி ெச த்தாதவன் அல்ல  கடன்காரன்  ைவக் ம் அரசாங்கக்காவல்;   3. ஒ வன் 
ட் வா ந்  கடன் ெதாைக தண் ைக; compelling payment of a debt by sitting at the debtor's door.

     [Ar. mohassil → த. ேமா ல்.]

ேமாட்சகாலம்

 
 ேமாடச்காலம் mōṭcakālam, ெப. (n.)

   ேகாள் மைறப் ன் ( ரகண);   ேவைள;     [Skt. {} → த. ேமாடச்காலம்.]

ேமாட்ச பம்

ேமாடச் பம் mōṭcatīpam, ெப. (n.)

   1. இறந்தவர ்ெபா ட் க் ேகா ற் ேகா ரத் ல் ஏற்றம் ளக் ; lamp lighted in temple- towers in 
commemoration of dead persons.

   2. ேமாடச் ளக்  பாரக்்க 1, (w.);

     [Skt. {} → த. ேமாடச் பம்.]

ேமாட்சம்

ேமாடச்ம் mōṭcam, ெப. (n.)

   1.  ப ைக; liberation, release, escape.

   2.  த்தநிைல; final emancipation, release from transmigration, solvation.

   3. பத த் ; heaven.

   4. நவபதாரத்்தங்க ள் ைனத் ெதாடர் னின் ம் ற் ம் நீங்  நிைல ( வக. 2814.உைர); (Jaina.);

 complete deliverance, state of the soul in which it is freed-from all bondage of karma, and has passed for ever beyond the 
possibility of rebirth, one of nava-{}.

த.வ.  ேப

     [Skt. {} → த. ேமாடச்ம்.]

ேமாட்ச ளக்

ேமாடச் ளக்  mōṭcaviḷakku, ெப. (n.)

    ரைசவர  ணத் ன் ன்  ெகாண்  ேபாகப்ப வ ம் மயானத் ல் ைத ல் 
ைவக்கப்ப வ மான ளக் ; lamp lighted and carried before the corpose or placed at the burial place, among 
lingayats.

   2. உேராமன் கத்ேதா க்க த்தவ ள் இறந்தவர ்ெபா ட்  ஏற்றப்ப ம் ளக் ; lamp lighted for the 
dead, among Roman Catholics.

     [Skt. moksa → த. ேமாடச் ளக் .]

ேமாதரிபா

 
 ேமாதரிபா mōtaripā, ெப. (n.)

   ெதா ல்வரி;     [U.mutarifa → த. ேமா ரிபா]
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ேமாரா

ேமாரா1 mōrā, ெப. (n.)

   ேமாகராநாணயம் (சங். அக.);; a gold coin, mohur.

     [Persn. mohar → த. ேமாரா]

 ேமாரா2 mōrā, ெப. (n.)

   ம ற் ; peacock's feather.

     [Palc. {} → த. ேமாரா]

 ேமாரா3 mōrā, ெப. (n.)

   எ ம் ன் உள்ளீ ; marrow.

     [E. marrow → த. ேமாரா]

ேமா

ேமா  mōli, ெப. (n.)

   1. ெமள  பாரக்்க; crown.

     "இைளயவற் க ந்த ேமா  ெயன்ைன ங் க த்  ெயன்றான்" (கம்பரா.  டண. 145);

     [Skt. mauli → த. ேமா ]

ேமானம்

ேமானம் mōṉam, ெப. (n.)

   1. ெமளனம் பாரக்்க; crown.

     "ேவள் ன் ேமான ம் பாழ்பட" (கம்பரா. நி ம் பைல. 59);

     [Skt. mauna → த. ேமானம்]

ேமான த் ைர

ேமான த் ைர mōṉamuttirai, ெப. (n.)

   அைம (ேமான); நிைலையக் காட் ம் த் ைர வைக; hand pose assumed in an attitude of silence in 
regligious contemplation.

இைறவன் ேமான த் ைரயத்தனாய் ( -112, உைர);.

     [Skt.mauna → த.  த் ைர]

ேமானி

ேமானி mōṉi, ெப. (n.)

   1. ெமளனி பாரக்்க; person who has taken a vow of silence.

     [Skt. maunin → த. ேமானி]

ெமள

ெமள  meḷasu, ெப. (n.)

   1.  ந்த ஆைச; ardent, desire, longing.

     "அ ன் ேபரில் எனக்  ெமள "

   2. சரக் ன் ரியம்; being in great demand, as an artical.

   3. கவரச்் ;   4. ஆடம்பரம்; pomp

     "க யாணம் ெமளசாக நடந்த ."

 Loc.

     [U. Mouz → த. ெமள ]

ெமளட் யம்

 
 ெமளட் யம் meḷaṭṭiyam, ெப. (n.)

   அ யாைம;     [Skt. maudhya → த. ெமௗட் யம்]
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ெமளரா

 
 ெமளரா  meḷarācu, ெப. (n.)

   பரம்பைர ரிைமயாற் ெபற்ற ;     [Ar. {} → த. ெமௗராஸ்]

ெமளரியர்

 
 ெமளரியர ்meḷariyar, ெப. (n.)

   ேமாரியர ்பாரக்்க;     [Skt. maurya → த. ெமௗரியர]்

ெமளல்

 
 ெமளல்  meḷalvi, ெப. (n.)

    கம்ம ய மத அ ஞன்; muhammadan lawyer, expounder of mohammadan law, learned, religious muslim. (R.F.);

     [Ar. {} → த. ெமளல் ]

ெமளலன்

 
 ெமளலன் meḷalaṉ, ெப. (n.)

   நற் லத்தான் (யாழ். அக.);; born of a good family.

     [Skt. maula → த. ெமௗலன்]

ெமளலானா

 
 ெமளலானா meḷalāṉā, ெப. (n.)

   ெமளல்  பாரக்்க;     [Arab. {} → த. ெமௗலானா]

ெமள

ெமள  meḷali, ெப. (n.)

   1. ம ர ் ;     ( வா.); tuft or lock of hair left unshaven on the crown of the head.

   2. கைட  (அக.நி.);

 matted locks, as of an ascetic.

   3. சைட ; crown diadeon.

     "தாரணி ெமள  பத் ம்" (கம்பரா.  ம்பகரண் 1.);( ங்.);.

   4. தைல; head.(அக.நி.);.

   5. தார;்(அக.நி.);.

 wreath of flowers.

   6. ேகா ர த யவற் ன் கரம்; Loc. ornamental head or top, as of a tower.

   7. கள்;     [Skt. mauli → த. ெமௗ ]

ெமளனம்

ெமளனம் meḷaṉam, ெப. (n.)

   அைம , ேபசாைம; silence, muteness, taciturnity. ( க்களிற் ப்.28. உைர.);

த.வ.  ன்னம், ஒ க்கம்

     [Skt. mauna → த. ெமௗனம்]

யக்கராசன்

 
 யக்கராசன் yakkarācaṉ, ெப.(n.)

    ேபரன் (இயக்கரக் க்  அரசன்);;{} as the lord of the Yaksas.

     [Skt. {} → த. யக்கராசன்]
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யக்கராத் ரி

 
 யக்கராத் ரி yakkarāttiri, ெப.(n.)

   நளி (காரத்்  ைக); மாதத்   நில  (யாழ். அக.);; the full moon in the month of {}.

     [Skt. {} + த. யக்கராத் ரி]

யக்கன்

யக்கன் yakkaṉ, ெப.(n.)

   1. இயக்கன் பாரக்்க;see {}.

   2.  ேபரன்; Kuberan as the lord of the Yaksas.

     [Skt. {} → த. யக்கன்]

யக் ஞம்
யக் ஞம் yakkiñam, ெப.(n.)

யக் யம் (தக்கயாகப். 344. உைர); பாரக்்க;see yakkiyam.

யக் ஞ ர்த்

யக் ஞ ரத்்  yakkiñamūrtti, ெப.(n.)

   1.  க் கட ள் (தக்கயாகப்.344.உைர);; the God of fire.

   2. யாக் ய டன் பாரக்்க;see yakkiya {}.

     [Skt. {}+ ரத்் ]

யக் ய த் ரம்

 
 யக் ய த் ரம் yakkiyacūttiram, ெப. (n.)

யக் ேயாப தம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} + த. யக் ய த் ரம்]

யக் யப

 
 யக் யப  yakkiyabasu, ெப.(n.)

   ேவள் ல் கா  ெகா ப்பதற் ரிய லங்  (யாழ்.அக);; the animal offered in sacrifice.

     [Skt. {}+ த. யக் யப ]

யக் ய டன்

 
 யக் ய டன் yakkiyaburuḍaṉ, ெப. (n.)

    மால் (யாகத் ன் உ னன்); (சங்.அக.);;{} as assuming the form of sacrifice.

யக் யம்

யக் யம் yakkiyam, ெப. (n.)

   1. யஞ்ஞம் பாரக்்க;see {}.

   2.  வாபர கம் (யாழ்.அக.);;{},

 the third yuga.

     [Skt. {} → த. யக் யம்]

யக் யேயாக் யம்

 
 யக் யேயாக் யம் yakkiyayōkkiyam, ெப.(n.)

அத்  (சங்.அக); country fig.

     [Skt. {} → த. யக் ய ேயாக் யம்]

1452

www.valluvarvallalarvattam.com 18888 of 19068.



யக் யாரி

 
 யக் யாரி yakkiyāri, ெப.(n.)

   தக்கன் யாகத்ைதய த்தவனா ய வன்;{}, as the destroyer of Daksa's sacrifice.

     [Skt. {} → யக் யாரி]

யக் ேயாப தம்

 
 யக் ேயாப தம் yakkiyōpavītam, ெப.(n.)

   இ றப்பாளர ்இடத்ேதாளின் ந்  மார் ன் க்ேக அணி ம் ால்; the sacred thread, worn by 
the members of the first three castes, across the chest and over the left shoulder.

     [Skt. {} → யக் ேயாப தம்]

யக்ேகசன்

 
 யக்ேகசன் yakācaṉ, ெப. (n.)

    ேபரன்;{}.

     [Skt. {} → யக்ேகசன்]

யக்ஞம்

 
 யக்ஞம் yakñam, ெப.(n.)

யஞஞம் பாரக்்க;see {}.

த.வ. ேவள்

     [Skt. {} → யக்ஞம்]

யக்ேஞாப தம்

 
 யக்ேஞாப தம் yakñōpavītam, ெப. (n.)

யக் ேயாப தம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. யக்ேஞா தம்]

ய ர்த் ச் ைல

 
 ய ரத்் ச் ைல yagirttuccūlai, ெப.(n.)

   கல் ரல் ங் ம் ேநாய்; hepatitis.

     [Skt. {}+ ைல → ய ரத்் ச் ைல]

யச

 
 யச  yasasu, ெப.(n.)

    கழ்; honour, glory, {}, renown.

     [Skt. {} → யச ]

யச

 
 யச  yasasuvi, ெப.(n.)

    கழாளன்(சங்.அக.);; illustrious person, renowned man.

     [Skt. {} → யச ]
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யசமான்

யசமான் yasamāṉ, ெப. (n.)

யசமானன்,

   2. பாரக்்க;see {}. (ெகா.வ.);

     [Skt. {} → த. யசமானன் – யசமான்]

யசமானன்

யசமானன் yasamāṉaṉ, ெப.(n.)

   1. ஒகத் தைலவன்; sacrifice.

   2. தைலவன்(ெகா.வ.);; master, lord, patron.

   3.  ட் த்தைலவன்; head of a family.

     [Skt. {} → த. யசமானன்]

யசனம்

 
 யசனம் yasaṉam, ெப.(n.)

   ேவள்  ெசய்ைக ( டா);; the act of sacrificing.

     [Skt. Yajana → யசனம்]

ய

ய  yasu, ெப.(n.)

   ேவதம்நான்க ள் இரண்டாவ  ( லப்.பக்.339);; Yajur-{}, the second of the four {}.

     [Skt. Yajus → த. ய ]

ய

 
 ய  yasusu, ெப. (n.)

ய  பாரக்்க;see {}.

     [Skt. Yajus → த. ய ]

ய ர்

 
 ய ர ்yasur, ெப. (n.)

ய  பாரக்்க;see {}.

     [Skt. Yajus → த. ய ]

ய ர்ேவதம்

 
 ய ரே்வதம் yasurvētam, ெப. (n.)

ய  பாரக்்க;see {}.

     [Skt. Yajus → veda]

ய

 
 ய  yasuru, ெப. (n.)

ய  பாரக்்க;see {}.

யேசாதரகா யம்

 
 யேசாதரகா யம் yacōtarakāviyam, ெப.(n.)

   உசச் னி நகரத்  அரசனா ய யேசாதரைனப் பற் க் ம் ஒ  ைசனகாப் யம்; a Jaina poem on {}, a 
king of Ujjain.

     [Skt. {}+ → யேசாதர கா யம்.]
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யேசாைத

 
 யேசாைத yacōtai, ெப.(n.)

   கண்ண ராைன வளரத்்த தாய்; foster - mother of Krishna.

     [Skt. {} → யேசாைத]

யேசாவ

 
 யேசாவ  yacōvadi, ெப. (n.)

   ேம க்  வட ழ்பால் ஈசான க் ரிய நகரம் (சங்.அக.);; the city of {}, situate to the north-east of mount. {}.

     [Skt. {} → யேசாவ ]

யஞ்ஞம்

__,

ெப.(n.);

   ஒகம்; sacrifice, sacrificial worship, offering of an oblation.

     [Skt. Yajna → யஞ்ஞம்]

யஞ்ஞ ர்த்

யஞ்ஞ ரத்்  yaññamūrtti, ெப.(n.)

   1. யக் ய டன் பாரக்்க;see {}.

   2. யக் ஞ் ரத்் ,1. பாரக்்க;see {}.

யஞ்ஞவராகம்

 
 யஞ்ஞவராகம் yaññavarākam, ெப. (n.)

    மால் பன் யாக உ ெவ த்தத் ேதாற்றர ; the boar-incarnation of {}.

யஞ்ஞன்

யஞ்ஞன் yaññaṉ, ெப. (n.)

   ெந ப் க் கட ள்; the god of fire

     "இைர யாைசயால் வந்த யஞ்ஞா" (தக்கயாகப்.302);

     [Skt. Yajna → யஞ்ஞன்]

யஞ்ேஞாப தம்

 
 யஞ்ேஞாப தம் yaññōpavītam, ெப.(n.)

யக்  ேயாப தம் பாரக்்க;see {}.

யடச்ம்

யடச்ம் yaṭcam, ெப.(n.)

   1. நாய் - dog

   2. மந் ரம் -mantra

     [Skt. {} → யடச்ம்]

யடச்வாசம்

 
 யடச்வாசம் yaṭcavācam, ெப.(n.)

   ஆலமரம்;     [Skt. {} → த. யடச்வாசம்]
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யடச்ன்

யடச்ன் yaṭcaṉ, ெப. (n.)

   1. இயக்கன்;{}

   2.  ேபரன்; Kuberan, the lord and wealth

   3. இயக்கன்,2. பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த.யடச்ன்]

யட் ணி

யட் ணி yaṭciṇi, ெப.(n.)

   1. இயக் ; female yaksa

   2.  ேபர ைடய மைன ; wife of {}.

   3. ெகாற்றைவக் ப் பணி ெசய் ம் ெபண் கட ள்

 a goddess in the service of {}.

     [Skt. {} → யட் ணி]

யட்

யட் 1 yaṭṭi, ெப. (n.)

   அ ம ரசெ்ச ; liquorice plant.

 யட் 2 yaṭṭi, ெப.(n.)

   தண்டா தம்.(அக.நி);; club.

 யட் 3 yaṭṭi, ெப. (n.)

ஊன்  ேகால் (யாழ்.அக.);

 staff, walking stick.

 யட்  yaṭṭi, ெப.(n.)

    த்தாரம் (யாழ்.அக.);; pearl necklace.

     [Skt. {} → த. யட் ]

யத்தனம்

 
 யத்தனம் yattaṉam, ெப.(n.)

    யற் ; effort, exertion.

எத்தனம் பாரக்்க;see ettanam.

     [Skt. Yatna → த. யத்தனம்]

யத் னம்

யத் னம் yattiṉam, ெப.(n.)

   1.  யற் ; effort, exertion.

   2. எத்தனம் பாரக்்க;see {}.

யதா

 
 யதா yatā,     . .எ.(adv) எவ்வா  ( ன்); according as, in the same manner as.

     [Skt. {} → யதா]

யதாசக்

 
 யதாசக்  yatācakti,     . .எ. (adv.) இயன்றள  (ெகா.வ); to the best of one's ability as far as possible.

     [Skt. Yatha-{} → த. யதாசக் ]
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யதாநகல்

 
 யதாநகல் yatānagal, ெப. (n.)

   சரியானப  (நகல்);;   ேநரப்்ப ; true copy.

     [Skt. Yata+ப.நகல்]

யதாப் ரகாரம்

யதாப் ரகாரம் yatāppirakāram,  . .எ. (adv.)

   1. அ ேவேபால;( ன்);

 in like manner.

   2. வழக்கப்ப ;(உ.வ.);

 as usual.

யதாப் ர

 
 யதாப் ர  yadāppiradi, ெப.(n.)

யதாநகல் பாரக்்க;see {}.

யதார்த்தம்

 
 யதாரத்்தம் yatārttam, ெப.(n.)

   உண்ைம;     (உ.வ); truth;

 reality.

     [Skt. {} + த. யதாரத்்தம்]

யதார்த்தவா

 
 யதாரத்்தவா  yatārttavāti, ெப.(n.)

   உண்ைம ேப ேவான்; truth-speaker.

     [Skt. {} → யதாரத்்தவா ]

யதா-தானம்

 
 யதா-தானம் yatātāṉam, ெப.(n.)

    ன்னி ந்த இடம்;     [Skt. {} → யதாதானம்]

யதாத் தம்

 
 யதாத் தம் yadāddidam,  . .எ. (adv.)

உள்ளப ,

 just as it is;

 in fact, actually.

     [Skt. {}-sthita→ யதாத் தம்]
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ய

ய  yadi, ெப.(n.)

   1.  ற ; ascetic.

     "ய யா  யவணி ந்த ேதாழன்றன்ைன" (பாரத. அ ச் னன் ர.்53);.

   2.  ேராைச டம் (தண் .110.உைர.);;   3. ெசாற்ெறாடரில் நி த் ப் ப க் ம் இடம் 
(யாழ்.அக.);; pause in read.

   4. தாளப் ராணம் பத்த ள் அங்கம் பலவற்ைற ம் ஒ ங்  ெசய்வ  (பரத.தாள.25);;   5. அடக்கம் 
(யாழ்.அக.);; restraint.

   6. இைளப்பாற்  (யாழ்.அக.);; that which relieves fatigue.

   7. ஒன் ப்  (யாழ்.அக.);; concentration.

   8. ேமாைன ( ன்);; alliteration.

   9. ைகம்ெபண் (யாழ்.அக.);; widow.

     [Skt. Yati → த. ய ]

ய ம

 
 ய ம  yadidimadi, ெப. (n.)

   அைச ம் மற் ம் அைசயா ெசாத் கள்; movable and immovable property.

ய ப் ரட்டம்

ய ப் ரட்டம் yadippiraṭṭam, ெப.(n.)

ய வ  (தண் .111,  மார . உைர); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. Yati + {} → த. ய ப் ரட்டம்.]

ய பங்கம்

 
 ய பங்கம் yadibaṅgam, ெப. (n.)

ய வ  பாரக்்க;see {}.

     [Skt. Yati+{} → த. ய பங்கம்.]

ய ப

 
 ய ப  yadibadi, ெப.(n.)

   ய ராசன்;பாரக்்க;see {}.

     [Skt. Yati+pati → ய ப .]

ய பாத் ரம்

 
 ய பாத் ரம் yadipāddiram, ெப.(n.)

   இரவலர ்ைக ஏனம்; begging bowl. (யாழ்.அக.);;

     [Skt. Yati+pattiram → ய பாத் ரம்.]

ய பாரா

 
 ய பாரா yadipārā, ெப.(n.)

இ பாரா பாரக்்க;see {}. (C.G.);

     [Skt. Yatit +para → ய பாரா]

ய யாசாரம்

ய யாசாரம் yadiyācāram, ெப.(n.)

   சமண (ைசன);  னிவரக்ள் ஒ தற் ரிய ெந ( );கைளக் ம் ல்;(ேம மந்.424, உைர.);; a 
treatise on the conduct of jaina ascetices.

ய வ
ய வ  yadivaḻu, ெப.(n.)

   ஒைசய ம்வ  ெந ப்படவராமல் நிற்ப . (தண் .110);;
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ய ந் ரசரணர்

 
 ய ந் ரசரணர ்yatīndirasaraṇar, ெப.(n.)

ரத்தாழ்வார.் (சங்.அக.);;{},

 a disciple of {}.

     [Skt. {} → த. ய ந் ரசரணர.்]

ய ந் ரப் ரவண
ப் ரபாவம்

 
 ய ந் ரப் ரவணப் ரபாவம் yatīndirappiravaṇappirapāvam, ெப.(n.)

    ள்ைளேலா காரிய யர ்இயற் ய ம் மணவாளமா னி களின் வரலாற்ைறக் வ மா ய 
ல்; a biography of {} by {}.

ய ந் ரப் ரவண
ர்

 
 ய ந் ரப் ரவணர ்yatīndirappiravaṇar, ெப. (n.)

   மணவாளமா னி ; a vai snava {}.

     [Skt. {}-pravana → த. ய ந் ரப் ரவணர.்]

ய ந் ரன்

 
 ய ந் ரன் yatīndiraṉ, ெப.(n.)

ய ராசன் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. ய ந் ரன்.]

ய

 
 ய  yadu, ெப.(n.)

   நில  லத் (சந் ர வம்சத் ); யாதவ இனத்  ல டனா ய அரசன்;(பாரத);; an ancient king of the 
lunar race, the founder of the {} dynasty.

     [Skt. Yadu → த. ய ]

ய நாதன்

 
 ய நாதன் yadunādaṉ, ெப. (n.)

   கண்ணன்; lord {}.

     [Skt. Yadu-{} → த. ய நாதன்.]

யேதசச்ம்

 
 யேதசச்ம் yatēccam,      [Skt. {} → த. யேதசச்ம்.]

யேதசச்ா காரம்

 
 யேதசச்ா காரம் yatēccātikāram, ெப. (n.)

    ப்பப்ப  ஆைண ெச த் ைக; un controlled exercise of power;

 autocracy.

த.வ. தன்ென ப் , அ காரம்

     [Skt. {} → த. யேதசச்ா காரம்.]
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யேதசை்ச

 
 யேதசை்ச yatēccai,  . .எ. (adv.)

யேதசை்சயாய் பாரக்்க;see {}.

த.வ. தன்ேபாக்

     [Skt. {} → த. யேதசை்ச.]

யேதசை்சயாய்

யேதசை்சயாய் yatēccaiyāy,  . .எ. (adv.)

    ப் ன்ப  (ேகா ெலா.25);; to one's satisfaction; according to one's wish or inclination or pleasure.

த.வ. தன்ேபாக்காக

யேதந் ரியம்

 
 யேதந் ரியம் yatēndiriyam, ெப. (n.)

கற் ைடைம;(சங்.அக);

 chastity.

     [Skt. {} → த. யேதந் ரியம்.]

யேதாத்ேதசபக்கம்

யேதாத்ேதசபக்கம் yatōttēcabakkam, ெப.(n.)

   ஒ  ெசால் நின்  நின்  பலச் த் ரங்க ம் பலேவாத் க்க ம் தன் ெபா ேள த வரச ்
ெசய்வ  (நன். எ த் . த்.பக்.29.);;     (gram); method of interpretation in a treatise, by which the sense of the {} 
and the subsections of a chapter is controlled by its heading.

     [Skt. {} → த. யேதாத்ேதசபக்கம்.]

யந் ரக்கல்

 
 யந் ரக்கல் yandirakkal, ெப. (n.)

   இயந் ரத்தால் இ க் யாக்கப்பட்ட ெசங்கல். (C.E.M.);; pressed brick, as machine- made.

     [Skt. Yantra → த. யந் ரக்கல்]

யந் ர ரகம்

யந் ர ரகம் yandiragiragam, ெப.(n.)

   1. ெபா  ( த் ரம்);; machine

   2. ெசக் ; oil-mill.

யந் ரசாபம்

யந் ரசாபம் yandiracāpam, ெப. (n.)

   ெகாற்ற ல் (தக்கயாகப்.643);; victorious bow.

     [Skt. Yantra+{} → த. யந் ரசாபம்]

யந் ரசாத் ரம்

யந் ரசாத் ரம் yandiracāttiram, ெப. (n.)

   1. எந் ரப் ெபா கைளப் பற் ய ல்; treatise on mechanics.

   2. மந் ரசச்க்கரம் அைமப்பைதத் ெதரி க் ம் ல் (யாழ்.அக.);

 treatise on the art of constructing diagrams for magical incantations.

     [Skt. Yantra- → த. யந் ரம்]
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யந் ரம்

யந் ரம் yandiram, ெப.(n.)

   1.  த் ரப்ெபா ; machine, mechanical contrivance.

     "இக்கைர யந் ரத் ட ்பட்டெதன்ன" (அஷ்டப்,  ேவங்கடத்தத். தனியன்);

   2. மந் ரசச்க்கரம்; diagrams for magical incantations.

     "யந் ரங்கள் வைரந்  கட் " (தக்கயாகப்.175);.

   3. ேதர ்( ங்);; chariot, car.

   4.  ரிைக. (யாழ்.அக.);; grinding-mil.

   5. ெசக் . (யாழ்.அக.);; oil-mill.

   6.  க்கைடேகால் (யாழ்.அக.);; fire-drill.

     [Skt. Yantra → த. யந் ரம்]

யந் ரேலாகம்

 
 யந் ரேலாகம் yandiralōkam, ெப. (n.)

   பய ; pulse.

     [Skt. Yantra → த. யந் ரம் + ேலாகம்]

யந் ரவா

யந் ரவா  yandiravāvi, ெப.(n.)

   எந் ர த யால் நீைர நிைறத்தற் ம் ேபாக் தற் ரிய நீரந்ிைல ( லப்.3.45 அ ம்);; tank or reservoir 
filled or emptied by mechanical means.

     [Skt. Yantra → த. யந் ரம்]

யந் ர ர்

 
 யந் ர ர்  yandiravūrti, ெப. (n.)

   யந் ர த யாற் ெசல் தற் ரிய ஊர்  (வாகனம்); ( ன்);; conveyance moved by mechanism.

     [Skt. Yantra → த. யந் ரம் + ஊர் ]

யந் ரதாபனம்

 
 யந் ரதாபனம் yandiratāpaṉam, ெப.(n.)

   தக  த யவற் ல் ம் ய பயைன ைளக் ம் மந் ரசக்கரம் (ஸ்தா க் ஞ் சடங் ); 
உ வாக் ம் ெசயல்; ceremonial fixing of a plate or palm leaf engraved with magical diagrams.

     [Skt. Yantra + stapa → த. யந் ரதாபனம்]

யந்

யந்  yandiru, ெப. (n.)

   1. ஆ ேவான்; ruler.

   2.  ைரப்பாகன்; horse-groom.

   3. ேதரப்்பாகன்; charioteer. [Skt. {} → யந் ]

யமகண்டம்

யமகண்டம் yamagaṇṭam, ெப. (n.)

   1. ஒவ்ெவா  நாளி ம் கால க்  (எம க் ); உரியதாகக் க தப்பட்ட ன்ேற க்கால் நா ைகப் 
ெபா ;   2. ஒ வன் வாணாளில் (ஆ ளில்); உ க்  ேபரிைடஞ்சலான (அபாயமான); காலம்; the 
period of danger to one's life.

     [Skt. Yama → த. யம + கண்டம்]
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யமகண்டம்பா -
தல்

 
 யமகண்டம்பா -தல் yamagaṇṭambāṭudal,    . உ க்  ேபரிைடஞ்சலான கட் ப்பாட் க் (அபாயமான 
நிபந்தைனக்)  ட்பட்  பா தல்; to compose verses under stringent conditions, the penalty for the breach of which is 
death.

     [Skt. Yama → த.யம+ கண்டம் +பா ]

யமகண்டேவைள

 
 யமகண்டேவைள yamagaṇṭavēḷai, ெப.(n.)

யமகண்டம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. Yama → த. யம + கண்டேவைள]

யமகண்டன்

யமகண்டன் yamagaṇṭaṉ, ெப.(n.)

   1. வ ேயான்; strong, powerful person.

     "அந்த யமகண்டைன யார ்ெவல் ற " ( பரம்.190);

   2. ஒ  காணாக் ேகாள்; an invisible planet.

   3. யமகண்டம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. Yama → த. யம கண்டன்]

யமகம்

யமகம் yamagam, ெப.(n.)

வந்த எ த் கேள ெபா ள் ேவ படச ்ெசய் ளின் ர ்அல்ல  அ களிற் ன் ம் வ வதா ய மடக்  
என் ம் அணி.(தண் .90 வைர);

 repetition, in a stanza, with changes of meaning sometimes effected by changes in the division of words, dist.fr, tiripu.

     [Skt. Yamaka → த. யமகம்]

யமகவந்தா

 
 யமகவந்தா  yamagavandāti, ெப.(n.)

   யமகத்ேதா  வ ம் அந்தா ; a kind of {} poem with yamakam in each verse.

     "யமக வந்தா ைய வா ேன" (அஷ்டப்.  வரங்கத் தந். தனியன்);.

     [Skt. Yamaka → த. யமகவந்தா ]

யமகாதன்

யமகாதன் yamakātaṉ, ெப. (n.)

   1. ேபராற்ற ள்ளவன். (உ.வ);; man of great ability.

   2.  கச ்சமரத்்தன்; man of great intelligence.

   3.  க ம் ெபால்லாதவன்; wicked man.

     [Skt. Yama + த. யகமகாதன்]

யமகாளிந்

 
 யமகாளிந்  yamakāḷindi, ெப. (n.)

   சர ந ; the river {}. (யாழ்.அக.);

     [Skt. {} + யமகாளிந் ]

யம ங்கரன்

யம ங்கரன் yamagiṅgaraṉ, ெப. (n.)

   1. யம தன்1 பாரக்்க;see yama-{}.

   2. யமபடன் பாரக்்க;see {}.
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யம டம்

 
 யம டம் yamaāṭam, ெப. (n.)

    வைக; wood-louse. (சங்.அக.);.

     [Skt. Yama-{} → த. யம டம்]

யமசபம்

 
 யமசபம் yamasabam, ெப. (n.)

   காலன  அைவ (இயமன  சைப); (யாழ்.அக.);; yama's court.

     [Skt. Yama-sabha + த. யமசபம்]

யமதக் னி

 
 யமதக் னி yamadakkiṉi, ெப.(n.)

 a sage. 

சமதக் னி எ ம் னிவன்; பாரக்்க;see {}.

     [Skt. Jamadagni → த. யமதக் னி]

யமதங்

 
 யமதங்  yamadaṅgi, ெப.(n.)

 a sage 

   சமதக் னி;பாரக்்க; (ெதால்.பா .உைர);;see {}.

     [Skt. Yamadagni → த. யமதங் ]

யமதங் ைமந்தன்

யமதங் ைமந்தன் yamadaṅgimaindaṉ, ெப.(n.)

பர ராமன்;{}

   யமதங் - ைமந்தைனச ்சாரேவ (பாரத. ல.134);;     [யமதங் +ைமந்தன்]

     [Skt. Jamadagni → த. யமதங் ]

யமதர்மராசன்

யமதரம்ராசன் yamadarmarācaṉ, ெப.(n.)

   1. காலன்; yaman

   2. ந  நிைல ன்றாதவன்; just, upright man.

     [Skt. Yama + tarama+{} → த. யமதரம்ராஜன்]

யம தன்

யம தன் yamatūtaṉ, ெப.(n.)

   1. காலன  தன்; messenger of yama.

   2. யம ;பாரக்்க;see yama-dudi. (யாழ்.அக.);

     [யமன் +  தன்]

     [Skt. Yama → த.யம]

யம

யம  yamatūti, ெப.(n.)

   நாகத் ன் நச் ப்பல் நான்க ெளான்  ( வக.1288,உைர);; a fang of the serpent, one of four naccu-p-pal, q.

     [Skt. Yama+{} → த. யம ]
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யமப் ரியம்

யமப் ரியம் yamappiriyam, ெப.(n.)

   1. அத்

 country fig

   2. ஆலமரம்

 banyan.

     [Skt. Yama+priya → த. யமப் ரியம்]

யமப னி

 
 யமப னி yamabagiṉi, ெப. (n.)

   ய ைன ந ; the river yamunai. (யாழ்.அக.);

     [Skt. Yama+bhagini → த. யமப னி]

யமபடம்

 
 யமபடம் yamabaḍam, ெப.(n.)

   யமஉலகத் ன் வரங்கைள ம் அங்ேக பா கள் க ம் ன்பங்கைள ங் காட் ம் 
த் ரப்படம்; map or picture of yama's world, showing in detail the tortures inticted on sinners.

     [Skt. Yama → த. யமபடம்]

யமபடன்

யமபடன் yamabaḍaṉ, ெப. (n.)

   இயமன  ஏவலாள்; servant of yama

     "யமபட ெர ந் ர ம காக் க " (தா .மைலவளர.்1);

     [Skt. Yama → த. யம]

யம ரம்

 
 யம ரம் yamaburam, ெப.(n.)

   எம ைடய பட்டணம்(சங்.அக.);; yaman's city.

     [Skt. Yama → த. யம ரம்]

யம ரி

யம ரி yamaburi, ெப.(n.)

யம ரம் பாரக்்க;see yama- puram

     "யம ரிேய வர"் (ெப ந்ெதா.1176);.

யமயாதைன

 
 யமயாதைன yamayātaṉai, ெப.(n.)

இயம ேவதைன பாரக்்க;see yama-{}.

     [Skt. Yama+ {} → த. யமயாதைன]

யமரதம்

 
 யமரதம் yamaradam, ெப.(n.)

யமவாகனம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. Yama+ratha → த. யமரதம்]

யமராசன்

யமராசன் yamarācaṉ, ெப.(n.)

இயமன் பாரக்்க;see yaman.

     "அைடெமா  தண்  ெலற் ம் யமராசன்" (தக்கயாகப். 444);

     [Skt. Yama-{} → த. யமராசன்]

1464

www.valluvarvallalarvattam.com 18900 of 19068.



யமேலாகம்

யமேலாகம் yamalōkam, ெப. (n.)

   1. எம ைடய உலகம்; yaman's world.

   2. நரகம்; hell;

 place of torture.

     [Skt. Yama → த. யமேலாகம்]

யமவாைத

 
 யமவாைத yamavātai, ெப.(n.)

யமேவதைன பாரக்்க;see yama-{}.

     [Skt. Yama+{} → த. யமவாைத]

யம ரதம்

யம ரதம் yamaviradam, ெப. (n.)

   1. இயமத்ைதக் கைட க்ைக; practice of iyamam;(யாழ். அக.);

   2. ஒ பாற்ேகாடா  (பாரபடச் ன் ); அர ைற நடத் ைக; impartial adminis- tration of government.

     [Skt. Yama → த. யம +  ரதம்]

யமேவதைன

 
 யமேவதைன yamavētaṉai, ெப.(n.)

ெப ந் ன்பம் (ெகா.வ);

 excruciating pain.

     [Skt. Yama+{} → த. யமேவதைன]

யமளம்

 
 யமளம் yamaḷam, ெப. (n.)

   இைண;இரடை்ட (யாழ்.அக.);

 couple;

 pair;

 twins.

     [Skt. {} → த. யமளம்]

யமற்ேகளம்

 
 யமற்ேகளம் yamaṟāḷam, ெப. (n.)

க க்காய்

 chebulic myrobalan.

யமன்

யமன் yamaṉ, ெப. (n.)

   1. எண் ைசக் காவல ெலா வ ம் ெதன் ைசக்  உரியவ மான கட ள் ( வா.);; yaman, the God of 
death, regent of the South, one of {}. q.v.

     "எ ைமப் பகட் ன் ைச யமேனறேவ" (தக்கயாகப். 463.);;

   2. நாகத் ன் நச் ப்பல் நான்க ெளான்  ( வக. 1288, உைர);; a fang of the serpent, one at four naccu-p-pal. 
q.v.

     [Skt. Yama → யமன்]
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யமனி

யமனி yamaṉi, ெப.(n.)

யம ரம் பாரக்்க;see yamapuram.

     "யமனி சா ம்" ( வத .  வரக்்க நரக.41);

     [Skt. Sam-yamani → த. யமனி]

யமனிைக

 
 யமனிைக yamaṉigai, ெப.(n.)

யவனிைக பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → யமனிைக]

ய ைன

ய ைன yamuṉai, ெப.(n.)

    ரயாைக ற் கங்ைக யாற் டன் கலக் ம் ஓர ்ஆ ; Jamuna which joins the Ganges at {}.

ய ைனக் கைரக்ெகன்ைன ய்த் ன் ( வ். நாய்ச.்12,4);

     [Skt. Yamuna → த. ய ைன]

ய ைனத் ைறவ
ன்

ய ைனத் ைறவன் yamuṉaittuṟaivaṉ, ெப.(n.)

   1. கண்ணன்; Kannan, as lord of the region of the Jamuna.

     " ய ெப நீர ்ய ைனத் ைறவைன" ( வ். ப்பா.5);.

   2. மா யசச்ான்ேறாரான ஆளவந்தார;் a Vaishnava accaryar.

எ கட் ைறவன் ய ைனத் ைறவன் ( வ்.இராமா சநாற்.21);.

யாகத்தம்பம்

யாகத்தம்பம் yākattambam, ெப. (n.)

   ேவள் த் ண்,  பம். (தக்கயாகப்.505.உைர);; sacrificial post.

     [யாகம்+தம்பம்]

     [Skt. {} → த. யாக +தம்பம்]

யாகத் ர யம்

 
 யாகத் ர யம் yākattiraviyam, ெப.(n.)

   ேவள் ப் ெபா ள்; articles of sacrifice.

     [Skt. {}+tiraviyam → யாக ர யம்]

யாக நிைல

யாக நிைல yākanilai, ெப.(n.)

யாகசாைல பாரக்்க;see {}.

     "வான்ற ஞ் ர  யாக நிைல க" (இர . ேத வ.52.);

     [Skt. Yama+→ த. யாகம் + நிைல]

யாகப் ைறயான்

யாகப் ைறயான் yākappiṟaiyāṉ, ெப.(n.)

   தக்கன  ஒகத் னால் ேதான் ய நில ; the moon arising our of Daksa's sacrificial fire.

     "யாகப் ைறயா னினிெயன்னகம் ந்  (தக்கயாகப்.63,  ேசடக் ப் );

     [Skt. {} → யாகம் +  ைறயான்]

யாகபத் னி

யாகபத் னி yākabattiṉi, ெப.(n.)

   1. யாகப ன் மைன ; wife of {} pati or sacrificer, as taking part in the sacrifical ceremonies.

     "இவர ்தமக் ரியாள ய யாகபத் னி மான(பாரத.  .199);"

   2.  ெரளப ;(யாழ்.அக.);

 Draupadi.

     [Skt. {} → த. யாகபத் னி]
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யாகப

யாகப  yākabadi, ெப.(n.)

   1. ேவள் யற் பவன்; one who performs a sacrifice;

   2. இந் ரன்;(இலக்.அக.); {}.

     [Skt. {}+→ யாகப ]

யாகபன்னி

யாகபன்னி yākabaṉṉi, ெப.(n.)

   1. யாகபத் னி பாரக்்க;see {}

மா ெயன் யாக பன்னிைய (தக்கயாகப்.504);

     [Skt. {} → த. யாகபன்னி]

யாகபாகம்
யாகபாகம் yākapākam, ெப.(n.)

   1. அ ரப்்பாகம்;     [Skt. {} → த. யாகம் + பாகம்]

யாகபாரி

யாகபாரி yākapāri, ெப.(n.)

யாகதட் ைண(யாக டன் மைன );

     "தக்கைண யாக பாரிெயன" (இர . அர .20);;

 fees given at a sacrifice, considered as the wife of sacrifice personified.

     [Skt. {} → த. யாகபாரி]

யாகேபரம்

 
 யாகேபரம் yākapēram, ெப.(n.)

   ேகா ள் ஒகச ்சாைலக் ரிய ரத்்  (Loc);; the idol that presides over the sacrificial hall of a temple.

     [Skt. {} → யாகேபரம்]

யாகேபாசனர்

 
 யாகேபாசனர ்yākapōcaṉar, ெப.(n.)

வாேனார;்(யாழ்.அக.);

 Gods.

     [Skt. {} → த. யாகேபாசனர]்

யாகம்

யாகம் yākam, ெப.(n.)

   1. ப ெனட்  வைகப்பட்ட ேவள் ;   2. ஐவைக(ஓகம்);; sacrifice of five kinds.

   3. ஐவைகயாகம்; venetics of siritual discipline.

   4.  வாராதனம்; worship.

     [Skt. {} → த. யாகம்]

யாகமண்டபம்

 
 யாகமண்டபம் yākamaṇṭabam, ெப.(n.)

யாகசாைல பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. யாகம் + மண்டபம்]

யாக பாகம்

யாக பாகம் yākavipākam, ெப.(n.)

   ஒகத் ற் ைடக் ம் அ ரப்்பாகம்; oblations at a sacrifice.

     "இைழத்த யாக பாக ற்பட ண்ணலாம்" (தக்கயாகப்.248);

     [Skt. {}+vib → த. யாக ]
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யாக ப்

 
 யாக ப்  yākavuppu, ெப.(n.)

ரணா ப்  ( .அ.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → யாக + உப் ]

யா வம்

 
 யா வம் yākuvam, ெப.(n.)

சாவகத் ;(யாழ்.அக.);

 the island of Java.

     [Perh. {} → த. யா வம்]

யாசகத் நாள்

 
 யாசகத் நாள் yācagattirunāḷ, ெப.(n.)

   பலரிடத் ம் இரந்  ெபற்  நடத் ந் ழா(இ.வ.);; festival performed by raising donations to meet the 
expenses.

     [Skt. {} → த. யாசகம்]

யாசகம்

யாசகம்1 yācagam, ெப.(n.)

   இரப் ; begging

     "யாசகத் னி  வர " (ேச .ேச ச க்.ேம);

     [Skt. {} → த. யாசகம்]

 யாசகம்2 yācagam, ெப.(n.)

   1. அரசயாைன; Royal elpehant.

   2. மதயாைன; rutting elephant.

     [Skt. {} → த. யாசகம்]

யாசகன்

யாசகன்1 yācagaṉ, ெப.(n.)

இரப்ேபான்;( வா);

 beggar menddicant.

     [Skt. {} → த. யாசகன்]

 யாசகன்2 yācagaṉ, ெப.(n.)

   ேவள்  ெசய் ப்பவன்; priest offciating at a sacrifice.

     [Skt. {} → த. யாசகன்]

யாசனம்

 
 யாசனம் yācaṉam, ெப.(n.)

   ேவ யனாக இ ந்  யாகஞ்ெசய் க்ைக; enabling one to perform a sacrifice by officiating as priest.

     [Skt. {} → த. யாசனம்]
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யாசைன

யாசைன yācaṉai, ெப.(n.)

   1. ேவண் தல்; request.

   2.  சை்ச (சங்.அக);

 alms.

     [Skt. {} → த. யாசைன]

யா -த்தல்

யா -த்தல் yācittal, இரத்தல்

 beg;

 to ask alms.

     "எத்தைகேயாரக் ம் யா க்கப்ப ம் அத்தைக த்தக" ( நாயக . 4.73.36);

     [Skt. {} → த. யா ]

யா தகம்

யா தகம் yācidagam, ெப.(n.)

   1. வட்  த யன இன் த் ப் க் ெகா ப்பதாகப் ெபற்ற ெபா ள்;( க் ரநீ ,96);

 that which is lent without interest.

   2. வாடைக ன்  பயன்ப த் த் ப் க் ெகா ப்பதாகப் ெபற்ற ெபா ள்; thing borrowed for use without 
rent.

     [Skt. {} → த. யா தகம்]

யா தம்

யா தம் yācidam, ெப.(n.)

யா தகம் பாரக்்க: see {}-tagam ( க் ரநீ ,141);

     [Skt. {} → த. யா தம்]

யாஞ்ஞவல் யம்

யாஞ்ஞவல் யம் yāññavalkiyam, ெப (n.)

   1.  ற்ெறட்  மைறமங்க ள்(உபநிடதம்); ஒன் ; an upanisad, one of 108.

   2. அற (த ம);  ல் ப ெனட் ெனான் ; a sanskrit text book of Hindu law, ascribed to {}, one of 18 {}, q.v. n 
opanisad, one of 108.

     [Skt. {} → த. யாஞ்ஞவல் யம்]

யாத் ராகமம்

 
 யாத் ராகமம் yāttirākamam, ெப (n.)

    ய ட ்பைழய ஏற்பாட் ன் உட் ரி  ( த் );; the book of exodus, in the Old Testament.

     [Skt. {} → யாத் ராகமம்]

யாத் ராகரணம்

யாத் ராகரணம் yāttirākaraṇam, ெப (n.)

   1. வ செ்சல  ெசய்ைக (பயணம் பண் ைக);; travelling, make expedition.

   2. ெபா  ேபாக் ; hobby.

     [Skt. {}+karana → த. யாத் ராகரணம்]

யாத் ராதானம்

யாத் ராதானம் yāttirātāṉam, ெப (n.)

   1.  ழா (யாத் ைர);,  ழா (உற்சவம்); இவற் ன் ெதாடக்கத் ல் அைவ இைட ன்  ற் ப் 
ெப மா  ெகா க் ம் ெகாைட (தானம்);; propitiatory gift made at the beginning of a journey or of a festival to 
insure its sucessful termination.

   2. சா ந்த வா ற் ெகா க் ம் ெகாைட (தானம்);; propitiatory gift made in-death-bed.

     [Skt. {} → த. யாத் ராதானம்]
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யாத் ராப் ரசங்க
ம்

 
 யாத் ராப் ரசங்கம் yāttirāppirasaṅgam, ெப (n.)

   ெசல ல் (யாத் ைர); இ க்ைக (யாழ்.அக.);; being on tour.

     [Skt. {} → த. யாத் ரா ரசங்கம்]

யாத் ரிகர்

 
 யாத் ரிகர்  yāddirigarviḍudi, ெப.(n.)

   ெசல ( ரயாணஞ்); ெசய்ேவார ்தங் தற் ரிய கட்டடம்; travellers bungalow.

     [Skt. {} → த. யாத் ரிகர+்  ]

யாத் ரிகன்

 
 யாத் ரிகன் yāttirigaṉ, ெப.(n.)

   ேகா ல்க க் ச ்ெசல  (தலயாத் ைர); ெசய்ேவான்; traveller, pilgrim.

     [Skt. {} → த. யாத் ரிகன்]

யாதசாம்ப

 
 யாதசாம்ப  yādacāmbadi, ெப. (n.)

மைழக் கட ள் (வ ணன்); (யாழ்.அக.);

 Varunan.

     [Skt. {} → த. யாதசாம்ப ]

யாதப

யாதப  yādabadi, ெப. (n.)

   1. கடல்; sea.

   2. மைழக்கட ள் (வ ணன்);; varunan.

     [Skt. {}-pati → த. யாதப ]

யாதம்

யாதம்1 yātam, ெப.(n.)

   யாைனத் ேதாட்  ( ன்);; elephant goad.

     [Skt. {} → த. யாதம்]

 யாதம்2 yātam, ெப.(n.)

யாதவம்(யாழ்.அக.); பாரக்்க;see yadavam.

யாதவம்

 
 யாதவம் yātavam, ெப.(n.)

   மாட் மந்ைத (யாழ்.அக.);; stock of cattle.

     [Skt. Yadava → த. யாதவம்]

1470

www.valluvarvallalarvattam.com 18906 of 19068.



யாதவர்

யாதவர ்yātavar, ெப.(n.)

   1. ய வ சத்தவர;் yadavas as descendants of yadu.

     " ேச பர ்யாதவேர" (க ங்.316, ப்.);

   2. இைடயர(்ெபா.வ);; persons of the cowherd caste.

     [Skt. {} → த. யாதவர]்

 யாதவர ்yātavar, ெப.(n.)

   1. ய வ சத்தவர;்{}

 as descendants of yadu.

     "ேச பர ்யாதவேர" (க ங்.316, ப்.);

   2. இைடயர ்(ெபா.வ);; persons of the cowherd caste.

     "யாதைன ண்  ெகால்" ( வத .  வரக்்க நரக.188);

   3. வ த்தம் ( ங்.);; anguish, distress.

     [Skt. {} → த. யாதைன]

யாதவன்

யாதவன் yātavaṉ, ெப.(n.)

கண்ண ரான்;{}.

     "யாதவன் வைரக் ைறயா ய மாதவன்" (ெபரிய . மைல.14);

     [Skt. {} → த. யாதவன்]

யாத

யாத  yātavi, ெப.(n.)

   1.  ந் ; Kunti, as a female descendant of yadu.

     "இைறவ  ம ழ்ந்  ன் ம் யாத க் ைரப்ப" (பாரத சம்பவ.85);

   2.  ைவ(உைம); (யாழ்.அக.);; the Goddess {}, as the sister of {}.

     [Skt. {} → த. யாத ]

யாதனம்

யாதனம்1 yātaṉam, ெப.(n.)

   1. யாதைன, 1,3 பாரக்்க;see {}, 1,3.

 யாதனம்2 yātaṉam, ெப.(n.)

   1. மரக்கலம் (ச .);

 boat.

   2. ெதப்பம் (யாழ்.அக.);; raft.

யாதனாசரரீம்

யாதனாசரீரம் yātaṉācarīram, ெப.(n.)

   அள  (நரகம்);  கரத்ற் ரிய உடல் (ேதகம்);; the body created to undergo the experiences of hell.

     "பாவம் யாதனாசரீர நல் மா " (ஞானவா. த்.18);

     [Skt. {} + {} – த். யாதனாசரீரம்]
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யாதைன

யாதைன yātaṉai, ெப.(n.)

   1. ேநா  (ேவதைன);; pain, agony, torment, suffering.

     "அைடந்தைடந் ங்  யாதைனயா வ ந்ததல்லால்" (தா .ஆகார.30);

   2. அள (நரக);த் ன்பம் ேவதைன ( டா););; the tortures of hell.

     "யாதைன ண்  ெகால்" ( வத .  வரக்்க நரக.188);.

   3.  க்கம் ( ங்); anguish

     [Skt. {} → த. யாதவர]்

யாதாத் யம்

 
 யாதாத் யம் yātātmiyam, ெப.(n.)

   உண்ைம- யான நிைல; exact condition, true state.

     [Skt. {} → த. யாதாத் யம்]

யாதாயாதமாய
ைல-தல்

 
 யாதாயாதமாயைல-தல் yādāyādamāyalaidal, ெச. . . (v.i.)

   ேபாவ ம் வ வ மாய் அைலதல் (பாரப்்);; to be wandering to and fro.

யாதார்த் யம்

 
 யாதாரத்் யம் yātārttiyam, ெப.(n.)

   உண்ைம (சத் யம்); (இலக்.அக.);; truth.

     [Skt. {} → த. யாதாரத்் யம்]

யாதாத்

யாதாத்  yātāttu, ெப.(n.)

   1. நிைன க் ப் ; written memorandum.

   2. ஒத்த ேவைல ெசய்ேவார ்அவ்ேவைல பற் த் தம் ள் எ ம் நிைன க் ப் ; official memorandum 
addressed by one official to another of equal status.

   3. ஆவணங்களில் (பத் ரம்); வரிப் ளப்  த யவற்ைறக் க் ங் ப் . (இ.வ.);; memorandum of 
interlineation, etc., in a document.

த.வ. இைடக் ப்

     [Skt. {} → த. யாதாத் ]

யா

யா  yāti, ெப.(n.)

   1. நிைன ; memory.

     "எனக்  யா  இல்ைல".

   2. ஆழ்ந்த க த் ; deep thought.

     [U. Yad → த. யா ]

யா கன்

 
 யா கன் yātigaṉ, ெப.(n.)

வ செ்சல்ேவான் (சங்.அக.);

 traveller.

     [Skt. {} → த. யா கன்]
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யாபனம்

யாபனம் yāpaṉam, ெப.(n.)

   1. ெபா  ேபாக் ைக; whiling away one's time.

   2. தாம க்ைக; delaying.

   3. இக ைக; despising.

     [Skt. {} → த. யாபனம்]

யாம் ேயாத்தராந்
தம்

 
 யாம் ேயாத்தராந்தம் yāmmiyōttarāndam, ெப.(n.)

     [Skt. {}+uttara+ antara → த. யாம் – ேயாத்தராந்தம்]

யாமள பேதசம்

யாமள பேதசம் yāmaḷarubatēcam, ெப.(n.)

   ஒ  ண் த்  (தாந் ரிகம்);  ல் (தக்கயாகப் 168, உைர);; a tantric treatise.

     [Skt. {} → த. யாமள பேதசம்]

யாமளாசாரியர்

யாமளாசாரியர ்yāmaḷācāriyar, ெப.(n.)

   யாமளாகமத் ன் வ ெயா ம் ெபரிேயார.் (தக்கயாகப். 51,உைர.);; the principal followers of {}.

     [Skt. {} → த. யாமளாசாரியர]்

யாவத்

 
 யாவத்  yāvattīvu, ெப.(n.)

   யவத்  ( ன்);; the Island of Java.

த.வ. யாவம், யாவா

     [Skt. Yava-{} → த. யாவத் ]

க்தம்

க்தம் yuktam, ெப. (n.)

   1. த  (ெகா.வ.);; fitness, suitablenes, propriety.

   2. ெதாடர ்ெமா னி ல் ன  என்ற ெபா ளில் வ ஞ்ெசால்; the second member of a compound 
word meaning that which is combined 'with'.

     [Skt. Yukta → த.  க்தம்]

க்

க்  yukti, ெப.(n.)

   1. ெபா த்தம்; fitness.

   2. க ேகாள் (அ மானம்);; inference.

   3. காரணம் (நியாயம்); ( ன்);; reason, argument.

   4.  ரியவ ; keen understanding, acute intellect.

   5.  ழ்ச்  (ெகா.வ.);; plan, scheme, device.

   6. அ ைர த் ம  ( ன்);; counsel, advice.

   7. ப த்த  ( ேவகம்); ( ன்);; discrimination.

   8. ஆராய்  ( ன்);; deleberation.

   9.  ழ்ச் (உபாயம்);( ன்);; expedient, artifice.

     [Skt. Yukti → த.  க் ]
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க்மம்

 
  க்மம் yukmam, ெப.(n.)

   இைண, இரடை்ட; pair, couple, brace.

     [Skt. Yugma → த.  க்மம்]

கசந்

 
  கசந்  yugasandi, ெப.(n.)

ஊ ன் ( கம்);  னின் ம் அ த்த ஊ ன் ( கம்); ெதாடக்கத் னின் ம் ேசரத்்த ம் ன் 
ஊ ன் ஆ ெலா பங் மான காலப்ப : (Astron.);

 period comprising the end of the next equivalent to one-sixth of the duration of the earlier yuga.

     [Skt. Yuga+sandhi → த.  கசந் ]

கத மம்

 
  கத மம் yugadarumam, ெப.(n.)

    ன்ப  (சாத் ரம்); அந்த அந்த ஊ ல் ( கம்); நடக்கேவண் ய நைட ைற ( ன்);; the 
characteristics of a particular yuga as detailed in the {}.

த.வ. ஊ நடப்

     [Skt. Yuga → த.  கம் + த மம்]

கந்தரம்

கந்தரம் yugandaram, ெப.(n.)

   1. ஏரக்்கால்; pole of a carriage to which the yoke is fixed.

   2. ஒ  நா ; a countsry.

     [Skt. Yugan-dhara → த.  கந்தரம்]

கப் ரளயம்

 
  கப் ரளயம் yugappiraḷayam, ெப.(n.)

   நான்  ஊ ன்( கம்); ல் நிக ம் அ  ( ரளயம்); ( ன்);; cosmic deluge at the end of a cycle of 
yugas.

     [Skt. Yuga+pra-laya → த.  கப் ரளயம்]

கபத் ரிைக

 
  கபத் ரிைக yugabattirigai, ெப.(n.)

மரவைக;{}

 tree.

     [Skt. {} → த.  கபத் ரிைக]

கேபதம்

 
  கேபதம் yugapētam, ெப.(n.)

   ஊ க க் ள் ( கம்); உண்டா ம் நைட ைற ன் ேவ பா  ( ன்);; the difference in characteristics 
between one yuga and another.

     [Skt. Yuga+{} → த.  கேபதம்]
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கம்

கம்1 yugam, ெப.(n.)

   1.  த கம்,  ேரதா கம்,  வாபர கம், க கம் என்ற நால்வைகப்பட்ட நீ ய காலம்.( ங்);; age, 
aeon, a long period of time, of which there are fair, viz., kiruta-yukam, {}, kali-yukam.

   2. இரடை்ட; pair, coule, brace

     "பத கத் ெதா ல் ெகா " (கம்பரா.நகரப்.49);

   3.  கம் (யாழ்.அக.);

 yoke.

   4. நான்  ழங்ெகாண்ட அள (யாழ்.அக.);; a measure of four cubits.

     [Skt. Yuga → த.  கம்1]

  கம்2 yugam, ெப. (n.)

   உலகம் ( ); ( ங்);; earth.

க

 
  க  yugamuḍivu, ெப.(n.)

   ஊ ன்( கம்);   (யாழ்.அக.);; the end of a yuga.

     [Skt. Yuga → த.  கம்]

கவத் ரகம்

கவத் ரகம் yugavattiragam, ெப.(n.)

    வாத்  (ைதலவ.ைதல.51.);; holy mountain ebony.

     [Skt. Yugapatraka → த.  கவத் ரகம்]

களம்

 
  களம் yugaḷam, ெப. (n.)

   இரடை்ட; pair, brace.

     "ேசவ  கள மல்ல  (ப ெனா.  த்த ள்ைளயாக);"

த.வ. இைண

     [Skt. Yuga la → த.  களம்]

களி

 
  களி yugaḷi, ெப.(n.)

களம் ( ன்); பாரக்்க;see yugalam.

     [Skt. Yugali → த.  களி]

கா

கா  yukāti, ெப.(n.)

   1. ஊ ன் ( கம்); ெதாடக்கம் (சங்.அக.);; beginning of the year.

   2. ெத ங்கர,் கன்னடர ் த ேயாரின் ஆண் ப் றப் ; the new year day of the Telugus and the Kanarese.

   3. அ கன்; Arhat.

   4. கட ள் (யாழ்.அக.);; god.

     [Skt. {} → த.  கா ]
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காந்தப் ரளயம்

 
  காந்தப் ரளயம் yukāndappiraḷayam, ெப. (n.)

கப் ரளயம் ( ன்); பாரக்்க;see yuga-p- {}.

     [Skt. {}+Pra-laya → த.  காந்தப் ரளயம்]

காந்தம்

காந்தம் yukāndam, ெப.(n.)

   1. ஊ ன் ( கம்);   ( ன்);; the end of yuga.

   2.  கப் ரளயம் (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த.  காந்தம்]

காந்தாக் னி

காந்தாக் னி yukāndākkiṉi, ெப.(n.)

   ஊ த்  (தக்கயாகப்.67,உைர); ; the all consuming fire at the end of a cycle of yugas.

     [Skt. {} → த.  காந்தாக் னி]

ஞ்சானன்

 
  ஞ்சானன் yuñjāṉaṉ, ெப.(n.)

   ஒகப் ப ற்  (ேயாகாப் யாசம்); ெசய்ேவான் (கங்.அக.); ; one who practises {}, yogi.

     [Skt. {} → த.  ஞ்சானன்]

த்தகளம்

 
  த்தகளம் yuttagaḷam, ெப.(n.)

   ேபாரக்்களம்( ங்);; battle-field.

     [Skt. Yuddha → த.  த்தம்+களம்]

த்தசன்னத்தன்

 
  த்தசன்னத்தன் yuttasaṉṉattaṉ, ெப. (n.)

   ேபாரக்்ேகாலங் ெகாண்டவன் ( ன்);; one armed or equipped for battle.

     [Skt. Yuddha + san-naddha → த.  த்த சன்னத்தன்]

த்தசன்னாகம்

 
  த்தசன்னாகம் yuttasaṉṉākam, ெப.(n.)

   ேபா க்  ன்ேனற்பா  (ஆயத்தம்); ( ன்);; preparation for battle, preparedness for war.

     [Skt. Yuddha+san-{} → த.  த்த சன்னாகம்]

த்தசன்னியாசம்

 
  த்தசன்னியாசம் yuttasaṉṉiyāsam, ெப.(n.)

    ற (சபதம்); ெசய்  ேபாரத் ்ெதா னின்  நீங் ைக( ன்);; renunciation of military life, under a vow.

     [Skt. Yuddha+san-{} → த.  த்த சன்னியாசம்]

த்தநா

 
  த்தநா  yuttanāti, ெப.(n.)

     [Skt. Yukta+{} → த.  த்தநா ]
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த்தநா வாக் ய
ம்

 
  த்தநா வாக் யம் yuttanātivākkiyam, ெப.(n.)

   ேகாள் இயக்க (அயனசலன); வாய்பா  ( ன்);;     (Astron.); table of the precession of the equinoxes for a given 
time.

த்தம்

த்தம்1 yuttam, ெப.(n.)

   ேபார(் ங்);; battle, fight, war.

     [Skt. Yuddha → த.  த்தம்1]

  த்தம்2 yuttam, ெப.(n.)

   1. ெபா த்தம்( ன்);; fitness, proriety.

   2.  த்தம்,2 ( ன்); பாரக்்க;see yuktam,

   3. நான்  ழங்ெகாண்ட அள . (யாழ்.அக.);; a measurement.

     [Skt. Yukta → த.  க்தம்,2]

த்த கம்

 
  த்த கம் yuttamugam, ெப. (n.)

   ேபார் ைன( ன்);; battle front.

     [Skt. Yuddha+ → த. த்தம் +  கம்]

த்தரங்கம்

 
  த்தரங்கம் yuttaraṅgam, ெப.(n.)

   ேபாரக்்களம்; theatre of war, field of battle.

     [Skt. Yuddha → த.  த்தம்+ அரங்கம்]

த்த ரன்

 
  த்த ரன் yuttavīraṉ, ெப.(n.)

   ேபார ் ரன்; warrior.

     [Skt. Yuddha → த.  த்தம்+ ரன்]

த்தேவ

 
  த்தேவ  yuttavētu, ெப.(n.)

   ெபா த்தமான ஏ ைவக் ெகாண்ட அணி ைன  (அலங்காரம்); (யாழ்.அக.);;     [Skt. Yuddha+ த.  த்தம் 
+ ேவ ]

த்தா த்தம்

 
  த்தா த்தம் yuttāyuttam, ெப.(n.)

   தக்க ந் தகாத ம்; what is proper and what is improper, propriety and impropriety.

     [Skt. {} → த.  த்தா த்தம்]

த்

 
  த்  yutti, ெப.(n.)

க்  பாரக்்க;see yukti.

     [Skt. Yukti → த.  த் ]
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த் க்காரன்

 
  த் க்காரன் yuttikkāraṉ, ெப.(n.)

    ரிய அ ள்ளவன் ( ன்);; man of keen, resourceful intellect.

     [Skt. Yukti → த.  த்  + காரன்]

த் த்

 
  த் த்  yuttisitti, ெப.(n.)

   ஏரணத க்கத் தால்(த க்கரீ யால்); ஏற்ப ம்  ( ன்);; logical or rational conclusion.

த் நியாயம்

 
  த் நியாயம் yuttiniyāyam, ெப.(n.)

த் வாதம் பாரக்்க;{}.

     [Skt. Yukti+{} → த.  த் நியாயம்]

த் த்தர்

 
  த் த்தர ்yuttiyuttar, ெப. (n.)

   ஏரணவல்லான் (தாரக்் கர)்; ( ன்);; logicians.

     [Skt. Yukti+yukta → த.  த் த்தர]்

த் வாதம்

 
  த் வாதம் yuttivātam, ெப.(n.)

ல் (சாத் ரம்); ஆதாரங்கைளக் ெகாள்ளாமல் அ  ( த் );

   வன்ைமையக் ெகாண்  த க்கம் ெசய்ைக (வா ைக); (ெகா.வ);; argument founded on pure reason and 
not on scriptural authority.

     [Skt. Yukti+{} → த.  த் வாதம்]

த்ேதான் கன்

த்ேதான் கன் yuttōṉmugaṉ, ெப.(n.)

   ேபா க்  அணியமாய்(ஆயத்தம்); இ ப்பவன். (தக்கயாகப். 228, உைர);; one who is prepared and ready for 
war.

     [Skt. {} → த.  த்ேதான்+ கன்]

ட் ரன்

 
  ட் ரன் yudiṭṭiraṉ, ெப.(n.)

   பாண்டவ ள் த்தவனான த ம த் ரன்(பாரத.);; Dharma- putra, the eldest of the {}.

     [Skt. {} → த.  ட் ரன்]

வ

வ yuva, ெப.(n.)

    யாழன் வட்ட ஆண்  அ பத ள் ஒன்பதாவ  (ெபரியவ );; the 9th year of the Jupiter cycle.

     [Skt. Yuvan → த.  வ]

வ

வ  yuvadi, ெப.(n.)

   1. இளம் ெபண்; young woman.

   2. ப னா  அகைவ ைடய ெபண், ( டா);; girl of 16 years.

     [Skt. Yuvati → த.  வ ]
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வராசன்

 
  வராசன் yuvarācaṉ, ெப.(n.)

   இளவரசன் ( ன்);; heir-apparent to the throne, crown-prince.

     [Skt. Yuva-{} → த.  வராசன்]

வன்

 
  வன் yuvaṉ, ெப.(n.)

   இைளஞன்( ன்);; young man.

     [Skt. Yuvan → த.  வன்]

வா

 
  வா yuvā, ெப.(n.)

வன் பாரக்்க;see {}.

னானி

 
  னானி yuṉāṉi, ெப.(n.)

    கம்ம ய ம த் வர ்ைகயா ம் ேரக்க ம த் வ ைற; Greek school of medicine, practised by Indian 
muhammadans.

     [Skt. {} → த.  னானி]

கசா

 
  கசா  yūkacāli, ெப.(n.)

   அ க் ரை்ம ள்ளவன்; quick witted person.

     [Skt. {} → த.  கம்+சா ]

கம்

கம்1 yūkam, ெப.(n.)

   1. க ங் ரங் ; black monkey.

     " கெமா  மா க க்கைல" ( .302.); ( ங்.);

   2. ெபண் ரங்  ( வா.);; female monkey.

  கம்2 yūkam, ெப.(n.)

   ஒ வைகப் ல் (அக.நி.);; broomstick grass.

     [Skt.{} → த.  கம்2]

  கம்3 yūkam, ெப.(n.)

   ேபன்(யாழ்.அக.);; louse.

     [Skt. yuka → த.  கம்3]

  கம்4 yūkam, ெப.(n.)

   1. உன்னிப் , க ைக (உத்ேதசம்);; guess, conjecture.

   2. ப த்த  ( ேவகம்); (யாழ்.அக.);; discrimination, keen preception, understanding.

   3. க த் ; intent, import.

   4. காந்  (யாழ்.அக.);; brilliance.
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கவான்

கவான் yūkavāṉ, ெப.(n.)

1 (யாழ்.அக.); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த.  கவான்.]
1 yūki, ெப.(n.)

   அ வாளி( த் சா );( ன்); ; wise man, ingenious person, man of keen understanding.

     [Skt. {} → த.  .]

  2 yūkittal,    4 ெச. ன்றா. . (v.i.)

   1. க தல் (உத்ேதசம்);; guess conjecture.

   2. க தல் (அ மானித்தல்);(ெகா.வ.);; to infer conclude.

   3. ஆராய்தல் (யாழ்.அக.);; to examine scrutinize.

     [Skt. {} → த.  2.]

  3 yūki, ெப.(n.)

   வத்சனான உதயணனிடம் அர  ண் த் ல் (இராச் யதந் ரம்); வல்லவனாக இ ந்த(நி ணன்); 
மந் ரி; a minister of {}, king of vasta, famous for his political wisdom.

     " ேபாதர " (ெப ங்.இலாவாண. 8, தைலப் .]

     [Skt. {} → த.  3.]

ப்ப ல்

 
  ப்ப ல் yūkippayil, ெப. (n.)

     உக் களாலான ெமா  ( ன்.);; a kind of secret language.

     [Skt. yuki + த. .]

பாைச

 
  பாைச yūkipācai, ெப.(n.)

ப்ப ல்( ன்); பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} + {} → த.  பாைச.]
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ைக

ைக1 yūkai, ெப.(n.)

கம்3 பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த.  ைக1.]

  ைக2 yūkai, ெப.(n.)

    வைர ன்(யைவ); எட் ெலா  பங்கான அள  (கந்த . அண்ட ேகா.5.);; a linear measure = 1/8 of yavai.

  ைக3 yūkai, ெப.(n.)

   1.  கம்4 ,2(யாழ்.அக.);பாரக்்க ;see {},

   2.   லத் ந்  உைரகாரர ்க ம் (அ மான); க த் ; inference from a text, drawn by its commentator.

   3. கல்  ( ன்);; learning, erudition.

   4. அ வாளி( ன்);; erudite person.

     [Skt. {} → த.  ைக3.]

தநாதன்

 
  தநாதன் yūtanātaṉ, ெப.(n.)

தபம் ( டா); பாரக்்க;see yudabam.

     [Skt. {} → த.  தநாதன்.]

தநாயகன்

தநாயகன் yūtanāyagaṉ, ெப. (n.)

   பைடத்தைலவன்; commander.

     " தநாயகேரா  ரேகசைர" (தக்கயாகப்.609);

     [Skt. {}+nayaga → த.  தநாயகன்]

தப் ரட்டன்

 
  தப் ரட்டன் yūtappiraṭṭaṉ, ெப.(n.)

   தன்னினத்ைத ட் ப் ரிந்த யாைன.(யாழ்.அக.);; elephant which has strayed away from its herd.

     [Skt. {} → த.  தப் ரட்டன்]

தப

தப  yūdabadi, ெப.(n.)

   1.  தபம் பாரக்்க ;see {}.

   2.  த்நாயகன் (தக்கயாகப்.609, உைர, பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {}+pati → த.  தப .]

தபம்

 
  தபம் yūtabam, ெப.(n.)

   தன் ட்டத்ைதக் காக் ம் தைலவன் யாைன( ங்);; chief elephant, leader of a herd of elephants.

     [Skt. {}-pa → த.  தபம்.]
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தம்

தம் yūtam, ெப.(n.)

   1.  லங் ன் ட்டம்( டா);; herd, as of elephants, flock.

   2. ெப ம்பைட; battalion troop.

     " க்க தேவதாள தேம" (தக்கயாகப்.509.);.

     [Skt. {} → த.  தம்.]

தமதம்

 
  தமதம் yūdamadam, ெப.(n.)

   எ ேரயரின் மதம்; judaism.

தர்

 
  தர ்yūtar, ெப.(n.)

    தப் ரி னர;் the jews.

     [Heb. yaudi → த.  தர.்]

பத்தம்பம்

பத்தம்பம் yūpattambam, ெப.(n.)

   ேவள் த் ண் (தக்கயாகப்.505, உைர);; post or stake to which the sacrificial animal is fastened, sacrificial post.

     [Skt. {}+stambha → த.  பத்தம்பம்.]

பதண்

பதண்  yūpadaṇṭu, ெப.(n.)

   1.  பத்தம்பம் பாரக்்க ;see {}

     " பதண்  ெகாண்ேடாட ெவற் ேய" (தக்கயாகப்.505);

     [Skt. {}+danda → த.  பதண் .]

பம்

பம்1 yūpam, ெப.(n.)

   1.  பத்தம்பம் பாரக்்க;see {}-t-tambam

     "  பநட்ட யன்களம் பலெகால்" ( றநா.15);

   2. ேவள் ( டா);; sacrifice.

     [Skt. {} → த.  பம்1.]

  பம்2 yūpam, ெப.(n.)

   1. பைட ன் அணிவ ப்  ( ங்);; battle array.

   2. உடற் ைற( ங்); ; headless trunk of a body.

     " ைண பெம ந்தாட" (ம ைரக்.27);

யா

 
  யா yūmiyā, ெப.(n.)

   ப ச ்ெசல க்காகக் ெகா க் ந் ெதாைக ( ன்);; allowance or pension, calculated originally by the day.

த.வ.  ைழப் ய ன்பணம்

     [Ar. yaumia → த.  யா.]
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ேயாக் யத் க் க் 
ெகா த்தல்

ேயாக் யத் க் க் ெகா த்தல் yōkkiyattukkukkoḍuttal, ெச. .  (v.i.)

   ஒ வன  ேநரை்ம ன்ேமல் பற் க் ேகாடாக கடன் ெகா த்தல்; to lend money to a person without security 
depending on his honesty.

   2. பணத்ைதக் கப்பல் வணிகம் த யவற் ல் ேபா தல்; to risk one's money in trade, etc.

த.வ. நம் க்ைகக் கடன்.

     [Skt. {} → த. ேயாக் யம் அத்  + ெகா த்தல்.]

ேயாக் யதாபட்சம்

 
 ேயாக் யதாபடச்ம் yōkkiyatāpaṭcam, ெப.(n.)

   த  பற் ய ம ப் ; consideration of appropriateness or fitness regard of qualification or merits.

     [Skt. {} → த. ேயாக் யதா படச்ம்]

ேயாக் யதாபத்
ரம்

ேயாக் யதாபத் ரம் yōkkiyatāpattiram, ெப.(n.)

   கல் த் ேதரச்் ையக் க் ம் நற்சான்  ஆவணம்; Diploma of educational attainments

   2. நல்ெலா க்கத்ைதக் க் ம் ஆவணம்; certificate of good character, conduct certificate.

த.வ.

   1. கல் ச ்சான் தழ்.

   2. நல்ெலா க்கச ்சான் தழ், நன்னடத்ைதச ்சான் தழ்.

     [Skt. {}-ta+patra → த. ேயாக் யதா பத் ரம்.]

ேயாக் யதா 
பத் ரிைக

 
 ேயாக் யதா பத் ரிைக yōggiyatāpattirigai, ெப.(n.)

ேயாக் யதா பத் ரம் பாரக்்க: see yokkiyata - pattiram

     [Skt. {} → த. ேயாக் யதா பத் ரிைக.]

ேயாக் யைதச ்
ட்

 
 ேயாக் யைதச ் ட்  yōkkiyadaiccīṭṭu, ெப.(n.)

ேயாக் யதா பத் ரிைக பாரக்்க;see yokkiyata pattirikkai.

     [Skt. {} → த. ேயாக் யைதச ் ட் ]

ேயாக் யபாத் ர
ம்

 
 ேயாக் யபாத் ரம் yōkkiyapāttiram, ெப.(n.)

   நன்னடத்ைத உைடயவன் (யாழ்.அக.);; person of respectability.

த.வ ஒ க்க ள்ளவன்.

     [Skt. {} → த. ேயாக் யபாத் ரம்]

1483

www.valluvarvallalarvattam.com 18919 of 19068.



ேயாக் யம்

ேயாக் யம் yōkkiyam, ெப.(n.)

   1. ேயாக் யைத 1,4,6 பாரக்்க;see {}.

   2. ஒ க்கம்; worthy conduct, decorum, conformity to rules.

   3.  ய்ைம; goodness, purity, holiness.

த.வ.

   1. த

   2. நற்பண்

   3. நல்ெலண்ணம்.

     [Skt. {} → த. ேயாக் யம்]

ேயாக் யவான்

 
 ேயாக் யவான் yōkkiyavāṉ, ெப.(n.)

   நன்னடத்ைத உள்ளவன் (யாழ்.அக.);; person of respect- ability.

த.வ. பண்பாளன்.

     [Skt. {} → த. ேயாக் ய + ஆன்]

ேயாக் யன்

ேயாக் யன் yōkkiyaṉ, ெப.(n.)

   1. த யானவன்; worthy, honourable man.

   2. தக்கவன்; suitable.

   3. உத  ெசய்யக் யவன், பய ள்ளவன்; useful, serviceable, capable man.

த.வ.

   1. ம ப் ள்ளவன்.

   2. ெபா த்தமானவன்.

     [Skt. {} → த. ேயாக் யன்]

ேயாக் யாசனம்

 
 ேயாக் யாசனம் yōkkiyācaṉam, ெப.(n.)

   த க் த்தக்கவா  அைமந்த இடம்; seat of place suited to one's dignity.

த.வ.

ம ப் ர  இடம், தக க்ைக

     [Skt. {} → த. ேயாக் யாசனம்]

ேயாக் யா

 
 ேயாக் யா  yōkkiyāti,    ஓர ்ஆண் ல் க ரவன  அன்றாட இயக்கத்ைதக் கணிக் ம் கணித 
வாய்ப்பா ; equation table of the sun's true motion for every day in the year.

     [Skt. {} → த. ேயாக் யா+ ஆ ]

ேயாக் யாேயாக்
யம்

 
 ேயாக் யாேயாக் யம் yōkkiyāyōkkiyam, ெப (n.)

   த ப்பா ம், த ப்பா ன்ைம ம்; worthiness and unworthiness.

த.வ. தக  இக

     [Skt. {} → த. ேயாக் யா ேயாக் யம்]
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ேயாகக்கட்

 
 ேயாகக்கட்  yōkakkaṭṭu, ெப (n.)

   இ கால் கைள ம் மா  மடக்  அக்கால்கைள ேகா  ேசரத்்  வாரினாற் கட் ைக 
(சங்.அக.);; setting cross-legged on the hams and binding the folded legs with the body by means of a strap.

     [Skt. {} → த. ேயாகம் + கட் ]

ேயாகக்காட்

ேயாகக்காட்  yōkakkāṭci, ெப.(n.)

   கால ேநரங்க க்  ஆட்படாத ஆதனின் லன  ( . .அளைவ,4);; yogic perception of the soul, 
transcending the limitation of time and place.

     [Skt. {} → த. ேயாகம் + காட் ]

ேயாகக்காரன்

 
 ேயாகக்காரன் yōkakkāraṉ, ெப.(n.)

   ஆ ழ் ெபற்றவன்; fortunate man.

த.வ. மசச்க்காரன், நற்ேப ள்ளவன்.

     [Skt. {} → த. ேயாகக்காரன்]

ேயாகக் ண்ட
னி

ேயாகக் ண்ட னி yōkakkuṇṭaliṉi, ெப.(n.)

    ற்ெறட் உபநிடதங்க ள் ஒன் ; an Upnisad one of 108.

     [Skt. {} → த. ேயாகக் ண்ட னி]

ேயாகசம்

ேயாகசம் yōkasam, ெப.(n.)

   பைழய வடெமா  வனியமைற இ பத்ெதட்ட ள் ஒன்  (ைசவச.ெபா .331, உைர); ; an ancient Saiva 
scripture in Sanskrit, one of 28 Civakamam.

     [Skt. {}-ja → த. ேயாகசம்]

ேயாகசமா

ேயாகசமா  yōkasamāti, ெப.(n.)

   ஆதன் உடைல ம், மனத்ைத ம் ட் ப் ரிந்  இ க் ம் ஒகநிைல( ப் .341);; a yogic cotemplation in 
which the soul becomes detached from the body and mind.

த.வ.

ஒக ஒன் தல்.

     [Skt. {}+samadhi → த. ேயாகசமா ]

ேயாகசரன்

 
 ேயாகசரன் yōkasaraṉ, ெப.(n.)

   அ மான் (யாழ்.அக.);; Hanuman.

     [Skt. {}-cara → த. ேயாகசரன்]

ேயாகசாத் ரம்

 
 ேயாகசாத் ரம் yōkacāttiram, ெப.(n.)

   அ பத்  நான்  கைலக ள் ஒகத்ைதப் பற் க் ம் கைல; yoga philosophy, one of {}-kalai.

     [Skt. {} → த. ேயாகசாத் ரம்]

ேயாகசாதனம்

 
 ேயாகசாதனம் yōkacātaṉam, ெப.(n.)

   ஒகப்ப ற் ; the practice of yoga.

     [Skt. {} → த. ேயாகசாதனம்]
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ேயாகசாதைன

 
 ேயாகசாதைன yōkacātaṉai, ெப.(n.)

   ஒகப்ப ற் ; the practice of yoga.

     [Skt. {} → த. ேயாகசாதைன]

ேயாகசாரணம்

 
 ேயாகசாரணம் yōkacāraṇam, ெப.(n.)

   அ யல் ஒன்ேற என்ைறக் ம் உள்ள  எனக் ம் த்தமதப் ரி ; Buddhist school which maintain that 
the intelligence or {} alone eternally exists.

     [Skt. {} → த. ேயாகசாரணம்]

ேயாகசாரன்

ேயாகசாரன் yōkacāraṉ, ெப.(n.)

   ேயாகாசார மதத்ைதப் ன்பற் பவன்( . .பர.ேயாகா.1);; follower of the {} school of Buddhism.

     [Skt. {} → த. ேயாகசாரன்]

ேயாக ைக

ேயாக ைக yōgasigai, ெப.(n.)

    ற்ெறட்  உபநிடதங்க ள் ஒன் ; an upanisad, one of 108.

     [Skt. {} → த. ேயாக ைக]

ேயாக த்தன்

 
 ேயாக த்தன் yōkasittaṉ, ெப.(n.)

   ஓகத் ல் ேத யவன்; one of the best siddharas

     [ேயாகம்+ த்தன்]

     [Skt. {} → த. ேயாகம்]

ேயாக த்

 
 ேயாக த்  yōkasitti, ெப.(n.)

   ஒகம் ெசய்  ெபற்ற ஆற்றல்; ower attained by the practice of yoga.

     [Skt. {}+ siddhi → த. ேயாக த் ]

ேயாக டாமணி

ேயாக டாமணி yōkacūṭāmaṇi, ெப.(n.)

    ற்ெறட்  ைண ளக்க ல்க ள்(உபநிடதங்க ள்); ஒன் ; an upanisad one of 108.

     [Skt. {} → த. ேயாக டாமணி]

ேயாகேசமம்

ேயாகேசமம் yōkacēmam, ெப (n.)

   1. ஆக்கம் ( ன்);; welfare, prosperity.

   2. வாழ்க்ைகத் ெதா ல்,  ைழப்  வ ; livelihood.

   3. நலமானநிைல; state of health.

   4. ெபற்ற ெபா ளின் நிைலேப ம் ேமன்ெமல் வ வா ம்; secure possession of what has been acquired, and 
increasing prosperity.

த.வ. ெச ப் ,வாழ்க்ைக,  ைழப் , நன்னிைல, ேமல்வ மானம்

     [Skt. {} → த. ேயாகேசமம்]
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ேயாகதண்டம்

 
 ேயாகதண்டம் yōkadaṇṭam, ெப.(n.)

   ஒ கள் ைகக்ெகாள் ங் ேகால்( ன்);; staff of a yogi.

த.வ. ஒ த

     [Skt. {} → த. ேயாகதண்டம்]

ேயாகதத் வம்

ேயாகதத் வம் yōkadadduvam, ெப.(n.)

    ற்ெறட்  ைன ளக்க ல்க ள் (உபநிடதங்க ள்); ஒன் ; an upanisad, one of 108.

     [Skt. {}-tattva → த. ேயாகதத் வம்]

ேயாகதட் ணா ர
◌த்்தம்

 
 ேயாகதட் ணா ரத்்தம் yōkadaṭciṇāmūrddam, ெப (n.)

   ெதன் க நம் ன் வ வங்க ள் ஒன் ; a form of {}.

     [Skt. {} → த. ேயாக தட் ணா ரத்்தம்]

ேயாக க்ைக

 
 ேயாக க்ைக yōkatīkkai, ெப.(n.)

   ஒகவ யால்  மாணாக்கன  உட ள் ந்  அவன  ஆதைன உடெ்காண்  வன  வ ற் 
ேசரக்் ம் க்ைக வைக; a mode of initiation in which the teacher, by yogic power enters the body of his disciple, takes 
hold of his soul and joins it to the feet of Siva.

     [Skt. {} → த. ேயாக க்ைக]

ேயாக ட்ைச

 
 ேயாக டை்ச yōkatīṭcai, ெப.(n.)

ேயாக க்ைக பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. ேபாக டை்ச]

ேயாகநானம்

 
 ேயாகநானம் yōkanāṉam, ெப.(n.)

   ஏ  ளியல்க ள் ஊழ்கத் னால் உண்டா ம் ய்ைம ( ன்);; purification by {} contemplation, one of seven 
{}.

     [Skt. {} → த. ேயாகநிடை்ட]

ேயாகநிட்ைட

 
 ேயாகநிடை்ட yōkaniṭṭai, ெப.(n.)

   ஒக ைற ல் உள்ெளா ங் தல்; absorbed yogic contemplation.

     [Skt. {} → த. ேயாகநிடை்ட]

ேயாகநித் ைர

ேயாகநித் ைர yōkanittirai, ெப.(n.)

   உறங் வ  ேபான் ந் ம் அ ற் க் ம் ஒகநிைல (தக்கயாகப்.148, உைர);; a state of meditation 
which admits of the full exercise of one's mental powers, the body remaining inactive as in sleep.

த.வ.

ஒகத் ல்

     [Skt. {}+nidra → த. ேயாகநித் ைர]
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ேயாகநிைல

 
 ேயாகநிைல yōkanilai, ெப.(n.)

   ஒகநிைல ல் உள்ெளா ங்  அமரந்் த்தல்; absorbed yogic contemplation. 

த.வ ஒக ஒ க்கம்(ேயாகம்+நிைல);

     [Skt. {} → த. ேயாகம்]

ேயாக ல்

 
 ேயாக ல் yōkanūl, ெப.(n.)

   அ பத்  நான்  கைலக ள் ஒகத்ைதப் பற் க் ம் கைல ( ன்);; yoga philosophy, one of {} kali.

     [Skt. {} → த. ேயாகம்+ ல்]

ேயாகப்பட்டம்

ேயாகப்பட்டம் yōkappaṭṭam, ெப.(n.)

   ஒகத் ல் அமரந்் க் ம் ெபா  ைக ம் ழங்கால்கைள ம் ேசரத்் க் கட்ட த ம் 
கசை்ச; strap used by a jogi sitting on his hams, to bind his folded legs with the body.

     "ேயாகப் பட்டம் ளங்க" ( வாலவா. 13,5);

த.வ.

ஒக நாண்.

     [Skt. {} → த. ேயாக+பட்டம்]

ேயாகப் ரத் யட்
சம்

ேயாகப் ரத் யடச்ம் yōkappirattiyaṭcam, ெப.(n.)

   ஆதன் உடைல ம், மனத்ைத ம் ட் ப் ரிந்  நிற் ம் நிைல ல், காலேநரங்கட்  உட்படாத 
ஆதனின் லன  ( . . அளைவ.4);; yogic perception of the soul, transcending the limitation of time and peace.

     [Skt. {} → த. ேயாகப் ரத் யடச்ம்]

ேயாகப் ரமாணம்

 
 ேயாகப் ரமாணம் yōkappiramāṇam, ெப.(n.)

ேயாகநிைல பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {}+pra-{} → த. ேயாகப் ரமாணம்]

ேயாகபதம்

 
 ேயாகபதம் yōkabadam, ெப.(n.)

   கரணியச ்ெசால்( ன்);; derivative word.

     [Skt. {}+pada → த. ேயாகபதம்]

ேயாகபரன்

 
 ேயாகபரன் yōkabaraṉ, ெப.(n.)

   ஒகநிைன ைடயவன் (இலக்.அக);; one who has completely given himself up to yogic practices.

     [Skt. {}-para → த. ேயாகபரன்]

ேயாகபரட்ீைச

 
 ேயாகபரீடை்ச yōkabarīṭcai, ெப.(n.)

   ஒகப்ப ற் ; practice of yoga.

     [Skt. {} → த. ேயாகப் பரீடை்ச]
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ேயாகபாதம்

ேயாகபாதம் yōkapātam, ெப.(n.)

   1. ேயாகம் பாரக்்க;see {}.

வ ைன ைடய கட ைள அகத்தான் வ ப ைக யா ய வ  ( .ேபா.பா.8,1,பக்,359. ப்);

   2. ஒவ்ெவா  வத்ேதான் யத் ம் ஒகத்ைதப் பற் க் வதா ள்ள இரண்டாம் ப  
(ெபரிய . ல்ைலவா.  ச);; second of the four parts of each sivagamam, a dealing with yoga practices.

   3. ஒகத்ைதப் பற் க் ம் மா யத்ேதான் யப் ப ; the section of {} dealing with yoga.

     [Skt+ {}+ pata → த. ேயாகபாதம்]

ேயாக டம்

 
 ேயாக டம் yōkapīṭam, ெப.(n.)

   ஓ க க் ரிய இ க்ைக; seat on posture peculiarly suitable to a yogi.

     [Skt. {} → த. ேயாக டம்]

ேயாகம்

ேயாகம் yōkam, ெப.(n.)

   1. ேசரக்்ைக junction, union, combination .

     "ெபாரி ைனேயாக ேயாக ைடத்ேதான்(ஞானா.61,9);

   2. ேகாள்கள் த யவற் ன் நற்ேசரக்்ைக; lucky conjunction, as of planets.

   3.  டல்; sexual union,

     "பன்னா ம் ப ல்ேயாகம் பரம்பைர ன் ம் னார ்(ெபரிய .த த்.181);

   4.  ட்டல் (யாழ்.அக.);; addition

   5. ஆ ழ்; luck, fortune.

     "ேயாகநாள் வந்த ெதன்  (இராமநா. பாலகா.10);.

   6. உயரச்்  (ெசந்.iv 257);; excellence.

   7. ஊக்கம். (யாழ்.அக.); enthusiasm, zeal

   8. த  (யாழ்.அக.);

   9. ெசாற் றப் ய க் த் ெதாடரப்ான ெசால் ேதாற்றம்; etymological connection of a word.

   10. கரணியப் ெபயர;்(நன். 62,  த்);

 derivative name.

   11.  ற்பா (யாழ்.அக.);

 aphorism.

ேயாகயாமளம்

ேயாகயாமளம் yōkayāmaḷam, ெப.(n.)

ெகாற்றைவ வ பாட் ன் தந் ரங்கைளப் பற் ய ல்;(சாக்ேதய தந் ரம்); 

 a tantric work dealing with the worship of {}.

     "ேயாகயாமளத் னாள்" (தக்கயாகப்.136);

     [Skt. {} → த. ேயாகயாமளம்]

ேயாகமார்க்கம்

 
 ேயாகமாரக்்கம் yōkamārkkam, ெப.(n.)

   ஒக ைற; yogic system.

த.வ. ஒகவ .

     [Skt. {} → த. ேயாகமாரக்்கம்]
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ேயாகர்

ேயாகர ்yōkar, ெப.(n.)

   ஓ யர;் yogis, followers of the yoga system.

     " எண்ணிலா னிவர.்....ேயாகர"் ( காளத்.  டா.);

   2.  னிவர,் ( டா);

 sages ascetics.

   3. சமண னிவர(் டா);; Jaina saints.

     [Skt. {} → த. ேயாகர]்

ேயாக

ேயாக  yōkarūṭi, ெப.(n.)

   காரண  (நன்.62  த்);; word having at etymoloyogical as well as a special or conventional meaning as 
pankaja.

     [Skt. {} → த. ேயாக ]

ேயாகவான்

 
 ேயாகவான் yōkavāṉ, ெப.(n.)

   ஆ ழ் உள்ளவன் ( );; fortunate man.

த.வ. நற்ேப ள்ளவன்.

     [Skt. {} → த. ேயாகவான்]

ேயாக பாகம்

ேயாக பாகம் yōkavipākam, ெப.(n.)

   ஒ  ற்பா ல் ஒ  ப ையத் தனிேய ப த்  ேவ  ற்பாவாக்  ெபா ள் ேகாடலா ய ற் 
ணரப்்  (ெதால். ெசால். 11, ேசனா.);; separation of that which is usually combined together, especially the seperation 

of the words of a sutra splitting one rule into two or more.

     [Skt. {} → த. ேயாக பாகம்]

ேயாக றக்கம்

 
 ேயாக றக்கம் yōkavuṟakkam, ெப.(n.)

ேயாகநித் ைர பாரக்்க;see {}.

த.வ. ஒகத் ல்.

     [Skt. {} → த. ேயாகம்+உறக்கம்]

ேயாகேவட்

 
 ேயாகேவட்  yōkavēṭṭi, ெப.(n.)

   இட  ேதாள் ேம ந்  க்காக அணி ம் ேமலாைட ( );; upper cloth worn across the chest, passing over 
the left shoulder, and under the right.

     [Skt. {} → த. ேயாகேவட் ]

ேயாகாக் னி

ேயாகாக் னி yōkākkiṉi, ெப (n.)

   1. ஒகத்தாலைட ம் ஒளி; lustre attained through yogic practice.

   2. ெந ப் த் ரள் ( );; blaze of fire.

   3.  டாத ஒக ைறக் கைடப் ப்பால் ஒ ன் கண்ணில் ஒளி ந்  ( ன்);; excessive heat of fire glowing 
in the eyes of a yogi because of continued meditation.

த.வ. ஒகப் ெபா ,  ப் ழம் , ஒக ஒளி

     [Skt. {}+agni → த. ேயாகாக் னி]
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ேயாகாசனம்

ேயாகாசனம் yōkācaṉam, ெப (n.)

   1. ஒகத் க் ரிய இ க்ைக ( ன்);; mode of sitting, suited to profound and abstract meditation.

   2. ஐவைக ழங்கா ட் க் ந் க் ம் இ ப் (சங்.அக.);; sitting on the hams, one of {}.

த.வ. ஒகஇ க்ைக

     [Skt. {} → த. ேயாகாசனம்]

ேயாகாசாரம்

ேயாகாசாரம் yōkācāram, ெப (n.)

   1. ஒக ைறகைள அ ந்  ஒ ம் ைற; practice and observance of yoga.

   2. அ யல் ஒன்ேற என்ைறக் ம் உள்ள  என்  ம் ெபளத்த மதப் ரி ; a buddhist school which 
maintains that the intelligence or {} alone externally exists.

     [Skt. {} → த. ேயாகாசாரம்

ேயாகாசாரியன்

 
 ேயாகாசாரியன் yōkācāriyaṉ, ெப (n.)

   ஒகத் ன் உடெ்பா ைளக் கற் க் ம் ஆ ரியன் ( ன்);; teacher of the yoga system of philosophy.

ேயாகா காரம்

 
 ேயாகா காரம் yōkātikāram, ெப.(n.)

   ஒகநிைல ல் நிற் ந் றைம( ன்);; ability or fitness to undertake the practice of yoga.

     [Skt. {}+ adhikara → த. ேயாகா காரம்]

ேயாகா சயம்

 
 ேயாகா சயம் yōkātisayam, ெப.(n.)

   நன்னிைல; condition, state of health.

     "என் ேயாகா சயங்க ைரக்க (அ ட்பா, Vl, ேவண் ேகா);.

த.வ. உடல்நலம்

     [Skt. {} → த. ேயாகா சயம்]

ேயாகாப் யாசம்

 
 ேயாகாப் யாசம் yōkāppiyācam, ெப.(n.)

   ஒகப் ப ற் ; practice of yoga.

     [Skt. {} → த. ேயாகப் யாசம்]

ேயாகார்த்தம்

 
 ேயாகாரத்்தம் yōkārttam, ெப.(n.)

   ெசாற் றப் யல் ம் கரணியப் ெபா ள் ( ); ; etymological meaning.

     [Skt. {}+artha → த. ேயாகாரத்்தம்]
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ேயா

ேயா  yōki, ெப.(n.)

   1. ஓக ைற ன் ெமய்ைமகைளப் ன்பற்  அப்ப ற் ல் ேதரச்்  ெபற்றவன்; follower of the yoga 
system of philosophy, adopt in yogic practices.

     " ஒண் றல் ேயா கேள ( வாச.46,2);.

   2.  ற  ( ன்);

 ascetic.

   3.  வெப மான் ( ங்);; Lord Siva.

   4. ஐயனார(் ங்);;{}.

   5. அ கன் ( ங்);; Arhat

   6. உடைல வைளக்க உத ம் தைச ( );; abductor muscle.

த.வ. ஒ

     [Skt. {} → த. ேயா ]

ேயா -த்தல்

ேயா -த்தல் yōkittal,    4.ெச. ன்றா  (v.t.)

   ஊழ்கம் ெசய்தல்( ); ; to contemplate, to meditate upon.

த.வ. உள்ெளா ங் தல்

     [Skt. {} → த. ேயா -,]

ேயா ப்பரேத

 
 ேயா ப்பரேத  yōkipparatēci, ெப.(n.)

   வடநாட் த் ற ; ascetic pilgrim from North India mendicants, as practicing yoga.

     [Skt. {} → த. ேயா ப்பரேத ]

ேயா ப்

 
 ேயா ப்  yōkippu, ெப.(n.)

   ஊழ்கம்( ன்); ; meditation, contemplation.

த.வ. உடல்நலம்

     [Skt. {} → த. ேயா ப் ]

ேயா னி

ேயா னி yōkiṉi, ெப.(n.)

   1. மந் ரக்காரி ( ன்);; female magician, witch sorcesess.

   2. ெகாற்றைவக்  ஏவல்ெசய் ம் மகளிரவ்ைக; a class of female attendants on Durga.

     " ரேயா னி ெவள்ளேமா  ( ர ங்.ைகலாச.42);

   3. ெதய்வப்ெபண்; fairy.

     " நிைலெய ம் ேயா னி மடவா ம் ( க்காளத். . ட்டத.்28);

   4. ெகாற்றைவ;{}.

     "இத் றம் ேயா னி ைசத்  (கந்த .அக் னி கா.132);

   5. ஒவ்ெவா  நாளி ம் ஒவ்ெவா  ைச ல் நின்  ெகாண்  அத் ைச ேநாக் ப் 
பயணமாேவாரக்் த் ங்  ைள ப்பவளாகக் க தப்ப ம் ெபண் ெதய்வம் (ேசா ட ரக.89.);; Durga 
who, on earth titi of the waring and waxing moon appears in a particular direction and causes harm to those who start their 
journey in that direction.

     [Skt. {} → த. ேயா னி]
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ேயா னிச்
ேயா னிச்  yōkiṉicci, ெப.(n.)

   வரிக் த் வைக ( லப்.3.13, உைர, பக்.89);; a kind of dance.

ேயா னி ைச

 
 ேயா னி ைச yōkiṉidisai, ெப.(n.)

   ேயா னி என்ற ெபண் ெதய்வம் இ க் ன்ற ைச (பஞ்);; direction of the {}.

     [Skt. {} → த. ேயா னி ைச]

ேயா வரன்

 
 ேயா வரன் yōācuvaraṉ, ெப.(n.)

   ஒகத் ல் வல்லவன்; adept in yoga.

த.வ. ஒகஅ ஞன்

     [Skt. {} → த. ேயா வரன்]

ேயா

ேயா  yōku, ெப.(n.)

   ஊழ்கத் ல் ஆழ்ந்  ஒ ங் ைக; deep and abstract meditation;concentration of the mind in the contemplation of the 
supreme spirit.

     "ேயாக நல் றக்க நல் னான் (இர .  வவ.5);

த.வ. ஒக ஒ க்கம்.

     [Skt. {} → த. ேயா ]

ேயாசனம்

ேயாசனம் yōcaṉam, ெப.(n.)

   1. எண்ணம்; thought reflection, consideration.

   2. க த் ; opinion, sentiment.

   3. அ ைர; counsel, advice.

   4. க ; device, scheme,

 contrevance.

   5. ப த்த ; discretion, prudence, wisdom.

   6. 2 1/4 ைமல் ெகாண்ட ெதாைல  (கந்த .அண்ட ேகா.6);. நாக நன்னாட்  நா  ேயாசைன 
(மணிேம.9,21);

   7. ஓைச (ச );; sound.

     [Skt. {} → த. ேயாசனம்]

ேயாசனவல்

ேயாசனவல்  yōcaṉavalli, ெப (n.)

   1. நீரப்் வைக; Indian madder

   2. வல்லாைர; Indian penny wort.

     [Skt. {}+valli → த. ேயாசனவல் ]

ேயாசனன்

 
 ேயாசனன் yōcaṉaṉ, ெப.(n.)

   கட ள்(யாழ்.அக.);; God.

     [Skt. {} → த. ேயாசனன்]
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ேயாசைன

ேயாசைன yōcaṉai, ெப.(n.)

   1. எண்ணம்; thought, reflection, consideration.

   2. க த் ; opinion, sentiment.

   3. அ ைர; counsel, advice.

   4. வ ; device, scheme, contrivance.

   5. அ ; disoretion, prudence wisdom.

   6. நான்  ேராசங் ெகாண்ட நீட்டலளைவ; a linear measure four {}

     " நாக நன்னாட்  நா  ேயாசைன. (மணிேம 9:21.);

   7. ஓைச; sound.

     [Skt. {} → த. ேயாசைன]

ேயாசைனக்காரன்

 
 ேயாசைனக்காரன் yōcaṉaikkāraṉ, ெப.(n.)

    ன்ன ைடயவன் ( );; prudent, thoughtful man.

த.வ.  ப் ள்ளவன்

     [Skt. {} → த. ேயாசைன+காரன்]

ேயாசைனசா

 
 ேயாசைனசா  yōcaṉaicāli, ெப.(n.)

   அ  உள்ளவன்( );; wise, polite man.

     [Skt. {} → த. ேயாசைன+சா ]

ேயாசைனவான்

 
 ேயாசைனவான் yōcaṉaivāṉ, ெப.(n.)

ேயாசைனக்காரன் பாரக்்க;see {}.

த.வ.  ப் ள்ளவன்

     [Skt. {} → த. ேயாசைன+காரன்]

ேயா -த்தல்

ேயா -த்தல் yōcittal,    4. ெச.  ன்றா  (v.t.)

   1. ேசரத்்தல்; to bring together.

     "வா ப் ராணெனான்  மைடமா  ேயா த் " ( ப் 341);

   2. எண் தல் ( ந் த்தல்);; to consider, ponder.

     "எல்லாம் ேயர க் ம் ேவைள ல்" (தா .பரி ரண.10);

   3. அ ைர ேகட்டல்; to consult.

த.வ.இைணத்தல், எண் தல், நல் ைர ேகட்டல்

     [Skt. yoj → த. ேயா -,]

1494

www.valluvarvallalarvattam.com 18930 of 19068.



ேயா யம்

 
 ேயா யம் yōciyam, ெப.(n.)

   கணியம்; astrology prognostication, divination.

த.வ. கணியம்

     [Skt. {} → த. ேயா யம்]

ேயாத் ரம்

 
 ேயாத் ரம் yōttiram, ெப.(n.)

    கக்க  (யாழ்.அக.);; cord used to yoke cattle.

த.வ. கட் க ,  ட்டாங்க

     [Skt. yoktra → த. ேயாத் ரம்]

ேயாதனம்

ேயாதனம் yōtaṉam, ெப.(n.)

   ேபார;் act of fighting battle, war.

     "ேயாதனத்  வன்" (பாரத.ப னான்.78);

     [Skt. {} → த. ேயாதனம்]

ேயா ய

ேயா ய yōmiya, ெப.(n.)

    கம்ம யர ்ெசய்த உத க க்காக ரிட்டன் அர  அவரக்்  அர  வா லாகக் ெகா த் வந்த 
அன்றாடப்ப ; daily allowance or pension granted to Muhammadans, in the earlier years of British rule for having 
rendered special services. (M.N.A.D.l,287);

த.வ.  ைழப் ப்ப

     [Arab. yaumia → த. ேயா ய]

ேயா யதார்

ேயா யதார ்yōmiyatār,    அன்றாட ப  ெப ேவார ்(M.N.A.D.I,287); grantee of daily allowance.

த.வ. நாட்ப

     [Skt. {} → த. ேயா ய+தார]்

ேயானி

ேயானி yōṉi,    1. ேநானி, ெபண் ; pudendum muliebre.

     " ரிந்த  ேயானி ம்( மந்.455);.

   2. இனப்ெப க்க உ ப் ; place of birth, source, origin.

     "உலக ைவ ரக் ம் ேயானி (ஞானா-14,4);."

   3. க ப்ைபப் ைப  ; womb, matrix.

   4. காரணம்(ச );; cause.

   5.  ற ; form of life.

எந்நின்ற ேயானி மாய்ப் றந்தாய்( வ்.இயற். த்.1);

   6. ஆ ைடயாள்; pedestal of a lingam.

   7. ஒ  நாடக உ ப்  ( லப்.3,13 உைர);; a necessary adjunct or part of a drama.

   8. ப ெனான்றாவ  ண் னா ய கைண; the 11th asterisma

   9. நீர ்(இலக்.அக.);; water.

     [Skt. {} → த. ேயானி]
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ேயானிக்கலப்

 
 ேயானிக்கலப்  yōṉikkalappu,    கலப்  இனம் (யாழ்.அக.); mixed origin or caste. I

     [Skt. {} → த. ேயானி+கலப் ]

ேயானிசங்கரம்

 
 ேயானிசங்கரம் yōṉisaṅgaram, ெப.(n.)

ேயானிக்கலப்  பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {}-kara → த. ேயானிசங்கரம்]

ேயானிசங்கரன்

 
 ேயானிசங்கரன் yōṉisaṅgaraṉ, ெப.(n.)

   கலப்  இனப் றப்பால் இ ந்தவனாகக் க தப்ப பவன் (யாழ்.அக.);; person of mixed caste, offspring of 
mixed parentage considered low born.

     [Skt. {}-kara → த. ேயானிசங்கரன்]

ேயானி ராவம்

 
 ேயானி ராவம் yōṉisirāvam, ெப.(n.)

   ெவள்ைள ேநாய் (ைபஷஜ);; whiles, leucorrhoea.

     [Skt. {} → த. ேயானி ராவம்]

ேயானிப்ெபா த்த
ம்

 
 ேயானிப்ெபா த்தம் yōṉipporuttam, ெப.(n.)

    மணப் ெபா த்தம் பத்த ள் ஒன் ( );; a coressondence between the horoscopes of the prospective bride 
and bride grooms, one of ten {}-p-poruttam.

     [Skt. {} → த. ேயானி+ெபா த்தம்]

ேயானிேபதம்

ேயானிேபதம் yōṉipētam, ெப.(n.)

   84 இலடச்மாகக் றப்ப ம் றப்  வைக; species of living beings, said to number 84 lakhs

     " உைர ெச  ெமண்பத்  நான்  றா ரமாம் ேயானிேபத நிைர ேசர" (ேதவப.575,3);. ( ங்);

     [Skt. {} → த. ேயானிேபதம்]

ேயானி த் ைர

ேயானி த் ைர yōṉimuttirai, ெப.(n.)

    க்ேகாணமாகக் காட் ம் 84 ைக த் ைர வைக (சங்.அக.);; a hand pose with a triangular opening between 
the fingers.

     [ேயானி+ த் ைர]

     [Skt. {} → த. ேயானி +  த் ைர]

ேயானிேமகம்

 
 ேயானிேமகம் yōṉimēkam, ெப (n.)

ேயானி ராவம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. ேயானிேமகம்]
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ேயானிவாய்ப்ப -
தல்

 
 ேயானிவாய்ப்ப -தல் yōṉivāyppaḍudal, ெச. . . (v.i.)

    றத்தல் (யாழ்.அக);; to be born.

     [ேயானி+வாய்ப்ப தல்]

     [Skt. {} → த. ேயானி]

ெயள கம்

 
 ெயள கம் yeḷagigam, ெப.(n.)

   ப பதம்( ன்);; divisible word, derivative.

     [Skt. yaugika → த. ெயௗ கம்]

ெயளதகம்

 
 ெயளதகம் yeḷadagam, ெப (n.)

    மணத் ன்ேபா  மணமகேனா  மைண க் ம் ெபா  மணப்ெபண் க் க் 
ெகா க்கப்ப ம் ர;் gift paid to a bride while sitting beside the bridegroom, a variety of stridhana.

     [Skt.yautaka → த. ெயௗதகம்]

ெயளதம்

ெயளதம்1 yeḷadam, ெப.(n.)

   ஒ  நீட்டலளைவ (யாழ்.அக.);; a linear measure.

     [Skt. yautava → த. ெயளதம்]

ெயௗதம்
ெயௗதம்2 yaudam, ெப.(n.)

   மகளிர ் ட்டம் (யாழ்.அக.);; assembly of women.

ரக்ைக

 
 ரக்ைக rakkai, ெப.(n.)

   இறக்ைக; wing.

ரக்தா

 
 ரக்தா raktā, ெப.(n.)

   ஐஞ் (பஞ்சம);  ரத் ன் வைக ெளான் ; a division of the five notes of the gamut.

     [Skt. {} → த. ரக்தா]

ரக யம்

ரக யம் ragasiyam, ெப.(n.)

இரக யம் பாரக்்க;see eragasiyam.

   2. ெபண் ; pudendum muliebre.

     [Skt. rahasya → த. ரக யம்]

ரகம்

 
 ரகம் ragam, ெப (n.)

   வைக; class, sort.

     [U. ragam → த. ரகம்]
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ரகைள

ரகைள ragaḷai, ெப.(n.)

   1.  ழப்பம்; confusion.

   2. கன்னடப்பாட்  வைக; a kind of metre in Kanarese.

   3. கலவரம்; row.

     [Skt. yaudhika → த. ெயளதம்]

ெயளவனகண்டகம்

 
 ெயளவனகண்டகம் yeḷavaṉagaṇṭagam, ெப.(n.)

    கப்ப (யாழ்.அக.);; pimple on the face.

     [Skt. yauvana+{} → த. ெயௗவன கண்டகம்]

ெயளவனதைச

 
 ெயளவனதைச yeḷavaṉadasai, ெப.(n.)

    டைலப்ப வம் (சங்.அக.);; youth.

     [Skt. yauvana+{} → த. ெயௗவனதைச]

ெயளவனம்

ெயளவனம் yeḷavaṉam, ெப.(n.)

   1. இளைம( டா);; adolescence.

   2. அழ (அக.நி);; beauty.

   3. களிப்  (ச );; joy.

   4. மகளிர் ட்டம்(யாழ்.அக.);; assembly of women.

     [Skt. yauvana → த. ெயௗவனம்]

ெயளவனலக்கண
ம்

ெயளவனலக்கணம் yeḷavaṉalakkaṇam, ெப (n.)

   1. அழ ; beauty.

   2. ெகாங்ைக; breast.

     [Skt. yauvana –{} → த. ெயௗவன லக்கணம்]

ெபளவனிைக

ெபளவனிைக peḷavaṉigai, ெப.(n.)

ப னா க் ேமல் ஐம்ப க்  உட்பட்ட ெபண்;(சங்.அக.);

 women between the age of 16 and 50.

     [Skt. yauvanika → த. ெயௗவனிைக]

     [K. ragale → த. ரகைள]

ரகைளப்ப -தல்

 
 ரகைளப்ப -தல் ragaḷaippaḍudal, ெச. . . (v.i.)

ரணகளப்ப  பாரக்்க;see ranagappadu-,

ராகப்

 
 ராகப் rākap, ெப.(n.)

   அங்கவ ; stirrup.

     [Arab. {} → த. ராகப்]
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ர தம்

 
 ர தம் ragidam, ெப.(n.)

   நீக்கம்; desertion, destitution, separation.

     [Skt. rahita → த. ர தம்]

ர ம்

 
 ர ம் raām, ெப.(n.)

   கட ள்; God the all- merciful.

     [Ar. rahim → த. ர ம்]

ர மான்

 
 ர மான் ragumāṉ, ெப. (n.)

   கட ள்; God, the all-beneficient.

     [Ar.{} → த. ர மான்]

ரங்கம்

 
 ரங்கம் raṅgam, ெப (n.)

பாரக்்க அரங்கம்;see {}.

ரங்கமண்டபம்

 
 ரங்கமண்டபம் raṅgamaṇṭabam, ெப (n.)

   ேகா ன் உள் மண்டபம்; inner hall of a temple.

     [Skt. {} + {} → த. ரங்கமண்டபம்]

ரங்கவல்

 
 ரங்கவல்  raṅgavalli, ெப.(n.)

   ேகாலப்ெபா ; flour used in drawing decorative figures on the floor.

     [Skt. {}-ralli → த. ரங்கவல் ]

ரங்

ரங்  raṅgu, ெப.(n.)

   1. நிறம்; colour.

   2. சாயம்; dye.

   3. வண்ணந்த ம் ெபா ள்; pigment.

   4.  டை்டக் ெகாண்  ஆ ம் தாட்டவைக; a game of chance played with cards.

   5. காத க்கப்ப பவள்; woman that is loved.

   6. ேவைச; prostitute.

     [Skt. {} → த. ரங் ]

ரங் ன் மல் ைக

 
 ரங் ன் மல் ைக raṅāṉmalligai, ெப.(n.)

   மல் ைக வைக; a kind of jasmine.
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ரச் த்க ல்

 
 ரச் த்க ல் raccītkavul, ெப (n.)

    த்தைகத் ெதாைகையப் ப ப்ப யாக அ கப்ப த் ம் கட் ப்பாட்  நிலக் த்தைக; grant of land on 
cowle, providing progressive rates of assessment.

     [Persn.rasid+kavul → த. ரச் த்க ல்]

ரச்

ரச்  raccu, ெப.(n.)

   1. க ; cord, rope, string.

   2. ம ற் ன்னல்; lock of braided hair.

   3. தா சச்ர ; cord of the marriage badge.

     [Skt. rajju → த. ரச் ]

ரச் ப்

 
 ரச் ப் raccup,  raccu-p-poruttam,

ெப. (n.);

    மணப் ெபா த்தம்; a felicitous corresondence between the horoscopes of the bride and bridegroom.

     [Skt. rajju → த. ெபா த்தம்]

ரசக்கர்ப் ரம்

 
 ரசக்கரப்் ரம் rasakkarppūram, ெப (n.)

இரசக்கரப்் ரம் பாரக்்க;see era-k-{}.

     [Skt. rasa+{} → த. ரசகரப்் ரம்]

ரச ல்லா

 
 ரச ல்லா rasagullā, ெப (n.)

    த் ப்பான ற் ண்  வைக; a kind of sweet confection.

     [Skt. rasa+{} → த. ரச ல்லா]

ரசத்ைதலம்

 
 ரசத்ைதலம் rasattailam, ெப.(n.)

   இதளியத்ைத (பாதரசத்ைத);  தன்ைமசச்ரக்காகக் ெகாண்  ெசய்த ம ந்ெதண்ெணய் வைக; a 
medicinal oil prepared with mercury as the chief ingredient.

     [Skt. rasa+taila → த. ரசத்ைதலம்]

ரசத ன்றம்

 
 ரசத ன்றம் rasadaguṉṟam, ெப. (n.)

ெவள்ளிமைல;(க ைல);

 Mt. Kailas as of silver.

     [Skt. rajata+ → த. ரசத ன்றம்]

ரசதம்

 
 ரசதம் rasadam, ெப.(n.)

   ெவள்ளி; silver.

     [Skt. rajata → த. ரசதம்]
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ரசதாளி

 
 ரசதாளி rasatāḷi, ெப.(n.)

   வாைழவைக; a species of plantain.

த.வ. ெமன்வாைழ

     [Skt. rasa-{} → த. ரசதாளி]

ரசதாளிக்க ம்

 
 ரசதாளிக்க ம்  rasatāḷikkarumbu, ெப. (n.)

   க ம் வைக; a species of sugar-cane.

     [ரசதாளி + க ம் ]

     [Skt. rasa-{} → ரசதாளி]

ரசப்

 
 ரசப் rasap, ெப.(n.)

   அரா யரக் ைடய ஆண் ன் ஏழாவ  மாதம்; the seventh Arabic month.

     [Ar. rajab → ரசப்]

ரசப் ப்

 
 ரசப் ப்  rasappiḍippu, ெப.(n.)

   இதளியத்ைத (பாதரச); உடெ்காண்டதா ண்டா ம் டக் வாதம்; rheumatism due to mercurial poisioning.

     [Skt. rasa+ {} → ரசப் ப் ]

ரசப் ைக

 
 ரசப் ைக rasappugai, ெப.(n.)

   இதளியத் ன் (பாதரசத் ன்); ஆ ; mercurial vapour.

     [Skt. rasa + puka → ரசப் ைக]

ரசெம

 
 ரசெம  rasameḻugu, ெப (n.)

   இதளிய (பாதரச);ஞ் ேசரத்் ச ்ெசய்த ெம  ம ந்  வைக; blue pill, pilula hydrargyri.

ரசைன

ரசைன1 rasaṉai, ெப.(n.)

    ைவ ண ம் ெபா  யா ய நாக் ; tongue, the organ of taste.

     [Skt. {} → ரசைன]

 ரசைன2 rasaṉai, ெப (n.)

   அைமப் ; arrange- ment, style.

     [Skt. {} → ரசைன]

ரசாஞ்சனம்

 
 ரசாஞ்சனம் racāñjaṉam, ெப.(n.)

    த்தம் ேசரத்்த ைமவைக; an unguent prepared with vitriol of copper.

     [Skt. {}  → ரசாஞ்சனம்]
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ரசா

ரசா racā, ெப.(n.)

   1. அ ம ; permission, leave.

   2.  ைற; cessation from work, recess, holiday, vacation.

த. வ.  ப்  இைச

     [Arab. {} → த. ரசா]

ர தம்

 
 ர தம் rasidam, ெப.(n.)

   ெவள்ளி; silver.

     [Skt. rajata → ர தம்]

ரஞ்சனி

ரஞ்சனி rañjaṉi, ெப.(n.)

   இராக வைக; a specific melody type.

ரஞ்சான்1

__,

ெப.(n.);

   அரா யரக் ைடய ஆண் ன் ஒன்பதாவ  மாதம்; the ninth Arabic month.

     [Skt. {} → ரம்சான் → ரஞ்சான்]

ரஞ்சான்
ரஞ்சான்2 rañjāṉ, ெப.(n.)

   ஊ ெகாம்  வைக; bugle.

ரட் -த்தல்

 
 ரட் -த்தல் raṭcittal, ெப.(v.) பாரக்்க இரட் -த்தல்.

     [Skt. {} → த. ரட் -]

ரட்ைச

 
 ரடை்ச raṭcai, ெப.(n.)

பாரக்்க இரடை்ச;see eraksai.

     [Skt. {} → த. ரடை்ச]

ரண ரி

 
 ரண ரி raṇavīri, ெப.(n.)

   ஒ  ற் ரக்் கட ள்; a village goddess.

ரத்தபல னம்

ரத்தபல னம் rattabalavīṉam, ெப.(n.)

 anemia, ேசாைக1 பாரக்்க;see {}.

     [Skt. rakta + → த. ரத்தபல னம்]

ரத்த த்த ேராகம்

 
 ரத்த த்த ேராகம் rattabittarōkam, ெப.(n.)

   அரத்தம் ெவளிப்ப ம் ேநாய்; haemorrhage.

     [Skt.rakta+pitta+{} → த. ரத்த த்தேராகம்]

1502

www.valluvarvallalarvattam.com 18938 of 19068.



ரத்தேப

 
 ரத்தேப  rattapēti, ெப.(n.)

   வ ற்றைளசச்ல்; dysentry.

     [Skt. rakta + {} → த. ரத்தேப ]

ரத்தம்

ரத்தம் rattam, ெப (n.)

    ; blood.

     " ந்  ரத்தந் ைதந்ெத ஞ்ெசசை்சயான்" (கம்பரா. அங்கத. 42);

     [த. அரத்தம் → Skt. rakta → த. ரத்தம்]

ரத்தவண்டம்

 
 ரத்தவண்டம் rattavaṇṭam, ெப.(n.)

   வ ற் ண்டா ம் க் கட் ; haemato- cele, accumulation of blood in the testicle.

ரத் ைக

 
 ரத் ைக rattigai, ெப (n.)

   பண்வைக ன்ற ள் ஒன் ; a division of the second note of the gamut, one of three kinds of {}.

     [Skt. {} → த. ரத் ைக]

ரத் னகண்

ரத் னகண்  rattiṉagaṇṭi, ெப.(n.)

   மணி (இரத் ன);க் கற்கள் இைழத்த க த்தணி வைக; ruby necklace.

     "ரங்்ைகயனீந் தானங்ேகார ்ரத்னகண் " ( ற .1130);.

     [Skt. ratna → த. ரத் னகண் ]

ரத்

 
 ரத்  rattu, ெப.(n.)

   தள் ப , நீக்கம் ெசய்ைக, நீக் ைக; rejection, repulsion, retutation, repeal, abrogation, making null and void.

     [Arab. radd → த. ரத் ]

ரத்னம்

ரத்னம் ratṉam, ெப.(n.)

   1. இரத் னம் பாரக்்க; gem, precious stone. see {}.

   2. ைவரம்; diamond.

     [Skt. ratna → த.ரத்னம்]

ரத்னாங்

 
 ரத்னாங்  ratṉāṅgi, ெப.(n.)

   ேமளகரத்்தாக் க ெளான் ; a primary {}.

ரதகாரன்

 
 ரதகாரன் radakāraṉ, ெப.(n.)

   தசச்ன்; carpenter, coach-builder.

     [ரதம் + காரன்]

     [Skt. ratha → த. ரத+ காரன்]
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ர ேத

 
 ர ேத  radidēvi, ெப.(n.)

   மன்மதன் மைன ; manmathan's wife.

ரேதாற்சவம்

 
 ரேதாற்சவம் ratōṟcavam, ெப.(n.)

   ேதரத் ் ழா; car-festival.

     [Skt. {}+sava → த. ரேதாற்சவம்]

ராைத

 
 ராைத rātai, ெப.(n.)

    மால் மைன ய ள் ஒ த் யான ராதா; one of the wife of {}.

     [Skt. {} → த. ராைத]

ராமர்

 
 ராமர ்rāmar, ெப.(n.)

    மால் ேதாற்றர க ள் ஒன் ; an appearance of {}.

     [Skt. {} → த. ராமர]்

ரப்

 
 ரப் rap, ெப.(n.)

   கட ள்; god, the all nourishing.

     [Ar. rab → த. ரப்]

ரப் சானி

 
 ரப் சானி rappicāṉi, ெப.(n.)

   அரா யரக்ளின் ஆண் ல் நான்காவ  மாதம்; the fourth Arabic month.

     [Ar.rabiath{} → ரப் சானி]

ரப் லவ்வல்

 
 ரப் லவ்வல் rappilavval, ெப.(n.)

   அரா யரக் ைடய ஆண் ன் ன்றாவ  மாதம்; the third Arabic month.

     [Arab. rabiulawwal → ரப் லல்வல்]

ரப்

ரப் 1 rappu, ெப.அ.(adj.)

   கர ரடான; rough.

     [E. rough → த. ரப் ]

 ரப் 2 rappu, ெப.(n.)

   இைழேயாட் ைக; darning.

     [E. {} →  த. ரப் ]
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ரப்ைப

 
 ரப்ைப rappai, ெப.(n.)

   கண்ணிைம; eyelid.

ரம்சான்

 
 ரம்சான் ramcāṉ, ெப.(n.)

   பகல் வ ம் பட் னி இ ந்  ெகாண்டாடப்ப வ ம் கம யர ்வழங் ம் மாதங்க ள் 
ஒன்பதாவ மான மாதம்; the nineth month of the Muhamadan year, each day of which is observed as a fast from dawn 
till sunset.

     [Ar. {} → த. ரம்சான்]

ரம்ேடால்

 
 ரம்ேடால் ramṭōl, ெப.(n.)

   ெபரிய பைற (நகரா);; big drum.

த. வ. ெப ம்பைற

     [Hlnd. {} → த. ரம்ேடால்]

ரம்ைப

ரம்ைப rambai, ெப.(n.)

   வா லகத்  (ேதவேலாகம்); நாடகமகளிரிெலா த்  ( வ்.ெபரியாழ். 3,6,4.);; a courtesan of the Gods.

     [Skt. {} → த. ரம்ைப]

ரமணன்

ரமணன் ramaṇaṉ, ெப.(n.)

   1. கணவன்; husband

     "ராதாரமணன்"

   2. தைலவன்; lord.

     "ேவங்கடரமணன்".

     [Skt. {} → த. ரமணன்]

ரமார

ரமார  ramārami,  .அ. (adv.)

   1. ஏறக் ைறய; more or less.

   2. சராசரி; on an average.

     [T. {}-rami → த. ரமார ]

ரமா

 
 ரமா ramā, ெப.(n.)

   இலக் ; Lakshmi.

     [Skt. {} → ரமா]

ரைம

 
 ரைம ramai, ெப.(n.)

   இலக் ; Laksmi.

     [Skt. {} → ramai]

1505

www.valluvarvallalarvattam.com 18941 of 19068.



ரயத்

 
 ரயத் rayat, ெப.(n.)

    யானவன்;     [U.raiyat → த. ரயத்]

ரயத்வாரி

 
 ரயத்வாரி rayatvāri, ெப.(n.)

   தனித்தனியாகக் க க்  க் ந் ரை்வெயா ங்  (C.G.);; settlement of land revenue directly with 
individuals.

     [U. {} → த. ரயத்வாரி]

ரயா

ரயா  rayāti, ெப.(n.)

   1. நிலவரித்தள் ப  (வரிவஜா);; remission of government claim.

   2. ஆதாயம்(இலாபம்);; benefit, profit.

     [U. riayat → த. ரயா ]

ர ல்

 
 ர ல் rayil, ெப.(n.)

   நீரா யால் அல்ல  ன்சாரத்தாற் ெசல் ம் வண் த் ெதாடர;் train propelled by steam or electricity.

     [E. rail → த. ர ல்]

ர ல க்

 
 ர ல க்  rayilaḍukku, ெப.(n.)

   பயணஞ்ெசய்ேவார ்ெசன்ற டங்களிற் சைமக்க உத ம் அ க் ப்பாத் ரம்; a compact set of cooking 
utensils used by travellers.

     [E. rail → த. ர ல்]

ரவாணா

ரவாணா ravāṇā, ெப.(n.)

   1. அ ப் ைக(C.G.);; sending, despatch.

   2. அ ம ச் ட் ( ன்.);; pass, permit.

   3. தம்பட்டவைக (madr); tabour.

த. வ. ெச த்

     [Persn. {} → த. ரவாணா]

ரவாலா

 
 ரவாலா  ravālāṭu, ெப.(n.)

   ேகா ைம ன் ெநாய் (ரவா );னால் ெசய்த இன் ண்ைட; a kind of confection made of wheat-flour.

     [Hind. {} → த. ரவாலா ]

ர

ர  ravi, ெப.(n.)

   1. க ரவன்; sun.

   2. ஞா  இ க் ம் ஒைர(இரா );ையக் க் ஞ் ெசால்ேலா  ேசரந்்  மாதத்ைதக் க் ஞ் 
ெசால்; a term meaning 'month' occuring as the second member of comound words the first being the name of the section of 
the zodiac in which the sun remains during that month.

     [Skt. ravi → த. ர ]
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ர க்ைக

 
 ர க்ைக ravikkai, ெப.(n.)

   ெபண்கள் மார் லணி ம் சடை்ட; tight fitting bodice, jacket, corset.

த. வ. இ , இ க்ைக

     [T. ravika, K. ravake → த. ர க்ைக]

ர

 
 ர  ravisu, ெப.(n.)

   இைரசச்ல்; noise.

ரைவ

ரைவ1 ravai, ெப. (n.)

   1.  ண்ணிய ெபா ள்; small particle.

   2. ேகா ைம ன்  ெநாய்; wheat flour.

   3. ைவரம்; diamond.

   4.  வதற்  உத ம் ய ஈயக் ண் ; small lead shot.

   5. ேகா ; marble.

   6.  ; a little.

த. வ.  ைண

     [Hind. {} → த. ரைவ]

ரா
ரா rā, ெப.(n.)

   இர  (இராத் ரி); (நாம ப. 553);; night.

ராக்க

 
 ராக்க  rākkaḍi, ெப.(n.)

   உசச்ந்தைலயணிவைக; an ornament worn by women on the crown of the head.

த. வ.  ளாமணி

     [U. {} → த. ராக்க ]

ராக்கைட

 
 ராக்கைட rākkaḍai, ெப.(n.)

ராக்க  பாரக்்க;see {}.

     [ராக்க  → த. ராக்கைட]
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ராகம்

ராகம் rākam, ெப.(n.)

   1. ஆைச; desire.

   2. நிறம்; colour.

     "மாக ராக நிைறவா ெளாளிேயாைன"

   3.  வப்  ( ங்);; redness.

   4. பாட்  ( ங்.);; music, musical measure.

     "உதயராகத்ேதா " (பாரத.இந்.5);.

   5. பண் ;(mus.);

 specific melody types.

   6.  ந்தா த்த தத் வங்க ள் ஒன் ;     [Skt. {} → த. ராகம்]

ராகமா ைக

 
 ராகமா ைக rāgamāligai, ெப.(n.)

   ஒ  பாட ற்பல பண் (ராகங்);க ம் ெதாடரந்் வரப் பா ம் பண் (ராகத்);ெதாடர;் head ornament worn by 
women.series of {} in which the successive parts of a song or sung.

த.வ.  ட் ப்பண்

     [Skt. {} → த. ராகமா ைக]

ராகவர்த்தனி

 
 ராகவரத்்தனி rākavarttaṉi, ெப.(n.)

   ேமளகரத்்தாக்க ெளான் ; a primary {}.

     [Skt. {}→ ]

ராகவன்

 
 ராகவன் rākavaṉ, இராகவன் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. ராகவன்]

ரா

ரா  rāki, ெப.(n.)

இரா 2 ( ன்); பாரக்்க;see {}.

த.வ. இற

     [Skt. {} → த. ரா ]

ரா த்தராயன்

ரா த்தராயன் rākuttarāyaṉ, ெப.(n.)

   பாரக்்க இரா த்தன்1; trooper, cavalier.

     "இரா த்தராயன் என் " ( வாலவா. 28, 83,  ம்);.

     [K. {} → த. ரா த்தராயன்]

ராங்

 
 ராங்  rāṅgi, ெப.(n.)

   ெச க்  (ெகா.வ.);; affectation, vanity, haughtiness.

     [E. rank → த. ராங் ]
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ராசஅம்சம்

 
 ராசஅம்சம் rācaamcam, ெப.(n.)

   அன்னப்பறைவ வைக; flamingo, phoenicopterus, roseus.

ராசக்காணம்

 
 ராசக்காணம் rācakkāṇam, ெப. (n.)

   அரச க் ரிய வரி த யன; revenue, king's share of the produce.

     [Skt. {}+M. {} → த. ராசக்காணம்]

ராசக் ரைீட

ராசக் ரீைட rācakkirīṭai, ெப. (n.)

   1. அரசரக்ளின் னல் ைளயாட் ; sportive play of the royal family in a water pool.

   2. கண்ண ரான் ஆயமகளிெரா  ஆ ய த் வைக; a sportive dance of {} with the {}.

     [Skt. {}+ த. ராசக் ரீைட]

ராசசம்மானம்

 
 ராசசம்மானம் rāsasammāṉam, ெப.(n.)

   அரசன் அளிக் ம் பரி ; present made by a king.

     [Skt. {} → த. ராசசம்மானம்]

ராச யம்

 
 ராச யம் rācacūyam, ெப. (n.)

   ஒ  வைக ேவள் ; a kind of sacrifice.

     [Skt. {} → த. ராஜ யம்]

ராசேசகரி

 
 ராசேசகரி rācacēkari, ெப.(n.)

   இைடக்காலச ்ேசாழரின் பட்டப் ெபயர;் a title of later cholas.

     [Skt. {} → {}]

ராசேசைவ

 
 ராசேசைவ rācacēvai, ெப.(n.)

   அரச ேவைல; service under a king, state service.

     [Skt. {} → த. ராசேசைவ]

ராசன்

 
 ராசன் rācaṉ, ெப.(n.)

   அரசன்; king.

     [த. அரசன் → Skt. rajan → த. ராசன்]

ராசராசநேரந் ர
ன்

 
 ராசராசநேரந் ரன் rācarācanarēndiraṉ, ெப. (n.)

   ேவங்  நாட்டரசன்; a king name of {}

     [Skt. rajan + raja+{} → த. ராசராச நேரந் ரன்]
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ராசதானி

ராசதானி rācatāṉi, ெப. (n.)

   1. தைலநகர;் capital city.

   2. மாநிலம்; province, presidency.

     [Skt. {} → த. ராசதானி]

ராசமண்டலம்

ராசமண்டலம் rācamaṇṭalam, ெப.(n.)

   அரசர ் ட்டம்; assembly of kings.

     "அன் ந்த ராசமண்டலம்" (பாரத.வாரணா.63);

     [Skt. {} → த. ராசமண்டலம்]

ராச த கள்

 
 ராச த கள் rācamudaligaḷ, ெப.(n.)

   தைலைமய காரிகள்; ministers and chieftains.

ராசராசன்கா

 
 ராசராசன்கா  rācarācaṉkācu,    நாணய வைக; a coin.

ராசாங்கம்

 
 ராசாங்கம் rācāṅgam, ெப.(n.)

   அர ; kingship.

     [Ar. {} → ராசாங்கம்]

ரா பாைளயன் 
பணம்

 
 ரா பாைளயன் பணம் rācipāḷaiyaṉpaṇam, ெப.(n.)

   நாணய வைக; a coin.

ரா ெபான்

 
 ரா ெபான் rāciboṉ, ெப.(n.)

   நாணய வைக; a coin.
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ரா

ரா 1 rāci, ெப.(n.)

   வரிைச; row.

 ரா 2 rāci, ெப.(n.)

   1.  ட்டம் ( ன்.);; collection.

   2.  யல் ( ங்.);; heap

     " ட்டன ரக ரா " (கம்பரா. நாகபாசப்.94);.

   3. இனம்; kind, sort.

   4. ெமாத்தம்; aggregate.

   5. ேமடம், இடபம்,  னம், கரக்்கடகம்,  ங்கம், கன்னி,  லாம்,  ச் கம், தன , மகரம்,  ம்பம், 
னம்.( டா.);; sign of the zodiac.

     "ஏக ரா னிெனய்த" (கம்பரா. இராவணன் தாைன19);.

   6. நல் ழ் (ெகா.வ);; lack.

   7.  பாவம்(ெகா.வ.);; agreement, harmony.

   9. வட்  த யன கணக் ம் ெபா  ெகாள் ம் கணித எண் (Arith.);

 product of terms, used in the calculation of interest, etc.

   10. பணம்(இ.வ.);; coin.

     [Skt. {} → த. ரா 2]

ரா ேபாகம்

 
 ரா ேபாகம் rācipōkam, ெப.(n.)

   ேகாள் ஒன்  ஓர ்இரா ையக் கடந்  ெசல் ைக; the passage of a planet through a sign of the zodiac.

     [Skt. {} → த. ரா ேபாகம்]

ரா மானம்

ரா மானம் rācimāṉam, ெப.(n.)

   ேகாள்களின் நிைலையக் கணிக் ம் ைற; calculation of the position of a planet in the zodiac.

   2.  த்த இரா  ற் ம் ேதான் (உதயமா); வதற்கா ம் காலம்; time taken for a particular sign of the zodiac 
to pass the horizon.

     [Skt. {} → த. ரா மானம்]

ராட்சதன்

 
 ராடச்தன் rāṭcadaṉ, ெப.(n.)

   அரக்கன் (இராக்கதன்); ( ன்);; giant, demon, goblin.

     [Skt. {} → த. ராடச்தன்]

ராட் ர டம்

 
 ராட் ர டம் rāṭṭiraāṭam, ெப.(n.)

   இரட்டர ்க ைடய நா ; country of the {}.

     [Skt. {} → த. ராட் ர டம்]
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ராட் ரம்

 
 ராட் ரம் rāṭṭiram, ெப.(n.)

   அரசாங்கம்; kingdom.

     [Skt. {} → த. ராட் ரம்]

ராட் னம்

ராட் னம் rāṭṭiṉam, ெப.(n.)

   1.  ழ ம் சக்கரம்; spinning wheel.

   2. நீரிைறக்க உத ம் சக்கரம்; pulley for drawing water, reel ginning machine whirligig.

த. வ. உ ளி

     [U. {} → த. ராட் னம்]

ராட்

 
 ராட்  rāṭṭu, ெப.(n.)

இராட் னம்(ெகா.வ); பாரக்்க;see {}.

ராட்ைட

ராடை்ட1 rāṭṭai, ெப.(n.)

இராட் னம் (ெகா.வ); பாரக்்க;see {}.

     [Hind. {} → த. ராடை்ட]

 ராடை்ட2 rāṭṭai, ெப.(n.)

    ல் ற்க உத ம் சக்கரம்; ambar {}.

     [Hind. {} → த. ராடை்ட]

ராணி

ராணி rāṇi, ெப.(n.)

   அர ; queen.

   2. இளவர ; princess.

     [Pkt. {} < {} → த. ராணி]

ரா

ரா  rāṇu, ெப.(n.)

   காலாட்பைட; infantry.

     "வாரிட்டா ரா  வரிைசயாய் நிற்க"( ற . 1049);

ரா வப்ேபர்

ரா வப்ேபர ்rāṇuvappēr, ெப.(n.)

   ேசைனத ்தைலவர;் persons in command of armies.

     "அசச் ல்ைல ரா வப்ேபார"் ( ளப்ப.53);.

     [T. {} → த. ரா வம்]

ரா வம்

 
 ரா வம் rāṇuvam, ெப.(n.)

   பட்டாளம்; army.

     [T. {} → த. ரா வம்]

ராத்தல்

 
 ராத்தல் rāttal, ெப.(n.)

   எைடயள ; a measure of weight.
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ராத்தல் தரா

 
 ராத்தல் தரா  rāttaltarācu, ெப.(n.)

ேதால்

    த யன நி க் ம் நிைறேகால் வைக; the spring balance, used chiefly in weighing hides, wool, palmyra-fibre, 
yarn, etc.

ராத் ரி

ராத் ரி rāttiri, ெப.(n.)

   இர  (இராத் ரி);; night.

     "ராத் ரி ேமனியம்மான்" (அஷ்டப்.  ேவங்கடத்.24);

     [Skt. {} → த. ராத் ரி]

ராதா மேனாகரம்

 
 ராதா மேனாகரம் rātāmaṉōkaram, ெப.(n.)

    ங்ெகா  வைக (இ.வ.);; a flowering creeper.

ராப்தா

ராப்தா rāptā, ெப. (n.)

   1. இைணப் ; bond, that which binds one thing with another.

   2. நட் ; friendliness.

   3. வழக்கம்; habit, custom.

   4. மா ல்; mamool, precedent.

   5. அரச  (ராஜபாடை்ட);; thorough fare.

     [Arab. {} → த. ராப்தா]

ராப்பா

 
 ராப்பா  rāppāṭi, ெப.(n.)

   இர ல்பா  இரந் ண்ேபார;் washerman of the low castes, who begs his food at night, singing along the streets.

ராப் ச ்சர்க்கைர

 
 ராப் ச ்சரக்்கைர rāppuccarkkarai, ெப.(n.)

    ய்ைம ெசய்யாத ச க்கைர (இ.வ.);; unrefined sugar.

     [U. {} → த. ராப் ]

ராப்ெபா

 
 ராப்ெபா  rāppoḍi, ெப.(n.)

   அராப்ெபா ( ன்.);; filings.

ராம்பா

 
 ராம்பா  rāmbāṭi, ெப.(n.)

 a wandering caste.

     [Mhr. {} → த. ராம்பா ]

ராமக்ேகா

 
 ராமக்ேகா  rāmakāḻi, ெப.(n.)

   நீரக்்ேகா  வைக (இ.வ.);; water hen, as having a mark resembling vaisnava mark.
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ராசத் ேராகம்

 
 ராசத் ேராகம் rācatturōkam, ெப. (n.)

   அரச க் க் ேக  ழ்ைக; treason.

ம வ. அரசஇரண்டகம்

     [Skt. {} → த. ராசத் ேராகம்]

ராசத் ேரா -

 
 ராசத் ேரா - rācatturōki, ெப.(n.)

   அரச க் க் ேக  ழ்பவன்; traitor.

ம வ. அரசஇரண்டகன்

     [Skt. {} → த. ராசத் ேரா ]

ராசதண்டைன

 
 ராசதண்டைன rācadaṇṭaṉai, ெப.(n.)

    ைற (நீ );மன்றத்தால் ற்றத் ற்ேகற்றவா  வழங்கப்ப ம் தண்டைன; punishment awarded by a court 
of law.

ம வ. அரச தண்டைன.

     [Skt. {}+த. தண்டைன → த. ராசதண்டைன]

ராசேதாரைண

 
 ராசேதாரைண rācatōraṇai, ெப.(n.)

   ெப ஞ் றப் ; splendour, pomp, as befitting a king.

ம வ. அரச ேதாரைண.

     [Skt. {} → த. ராசேதாரைண]

ராசநைட

 
 ராசநைட rācanaḍai, ெப.(n.)

    க்கான (கம் ரமான); நைட; stately gait, as of a king.

     [Skt. {}+த. நைட → த. ராசநைட]

ராசநிந்தைன

 
 ராசநிந்தைன rācanindaṉai, ெப.(n.)

   அர ைனப் ப க்ைக; sedition.

     [Skt. rajya → த. ராச+நிந்தைன]

ராசேநாய்

 
 ராசேநாய் rācanōy, ெப.(n.)

   எ ம் க்  ேநாய்; tuberculosis.

     [Skt. {} → த.ராச+ேநாய்]
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ராசபக்

 
 ராசபக்  rācabakti, ெப.(n.)

   அரசனிடம் க க் ள்ள பற் ; loyalty to the king.

     [Skt. {}+pakti → த. ராசபக் ]

ராசபத் ரம்

 
 ராசபத் ரம் rācabattiram, ெப.(n.)

   அரசனளிக் ம் ஆவணம் த யன; royal edict or grant.

     [Skt. {}+ patra → த. ராசபத் ரம்]

ராசபாகம்

ராசபாகம் rācapākam, ெப.(n.)

   1. அரச க் ரிய பங் ; royal share.

   2. அரசாங்கத் க் ரியதான ைளசச்ல் த யவற் ன் ப ; share of produce due as revenue to the 
government.

     [Skt. {} → த. ராசபாகம்]

ராசபாட்ைட

ராசபாடை்ட rācapāṭṭai, ெப. (n.)

   1. ெப வ ; royal road, king's highway.

   2. ேநர் ைறயான வ ; straight path.

     [Skt. {}+ த. பாடை்ட → த.ராசபாடை்ட]

ராச ளைவ

 
 ராச ளைவ rācabiḷavai, ெப.(n.)

    ளைவ ேநாய் வைக; a disease.

     [Skt. {} + த.  ளைவ → த. ராச ளைவ]

ராச த் ரன்

 
 ராச த் ரன் rācabuttiraṉ, ெப.(n.)

   அரசன் மகன்; prince.

     [Skt. {}+putra → த. ராச த் ரன்]

ராசேபாகம்

ராசேபாகம் rācapōkam, ெப.(n.)

   1. இன்ப வாழ்க்ைக; life of great ease and enjoyment, as of a king.

இராசபாகம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. ராச+ேபாகம்]

ராசமான்ய

ராசமான்ய rācamāṉya, ெப. (adj.)

   1. அரசனால் ம க்கத்தக்க; most excellent as worthy of the king's regard.

     [Skt. {} → த. ராசமான்ய]

ராசேயாகம்

ராசேயாகம் rācayōkam, ெப.(n.)

இராசேயாகம் 1,2,3, பாரக்்க;see {}.

ம வ. அரசேவாகம்.
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ராசராேச வரி

 
 ராசராேச வரி rācarācēcuvari, ெப.(n.)

   ெகாற்றைவ;{}.

     [Skt. {} → த. ராசராேச வரி]

ராசரிகம்

 
 ராசரிகம் rācarigam, ெப.(n.)

   ஆட் ; rule, government.

     [T. {} → {} → த. ராசரிகம்]

ராசரி

 
 ராசரி  rāsarisi, ெப.(n.)

    ற நிைல ள்ள அரசன்; royal sage.

     [Skt. {} → த. ராசரி ]

ராச வாசம்

 
 ராச வாசம் rāsavisuvāsam, ெப.(n.)

இராசபக்  பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. ராச வாசம்]

ராச

 
 ராச  rācaviḻi, ெப.(n.)

    க்கான ேநாக் ; royal or majestic look.

     [Skt. {} → த. ராச ]

ராசா

ராசா rācā, ெப.(n.)

   1. அரசன்; king, ruler.

   2.  கச் றந்தவன்; that which is most excellent of its kind.

   3. அர  அளிக் ம் பட்டப் ெபயர;் a title of honour conferred by the government.

     [Skt. {} → த. ராசா]

ராசா பண்
-தல்

ராசா பண் -தல் rācākuḍumibaṇṇudal, ெச. ன்றா . (v.t.)

   1. மைறவாகப் ேபாய் ஒ த்தன் ைய அ ழ்த்  ைளயாட் ச ்ெசய்தல்; to make sport of one by 
stealthily untying his hairtuft.

   2. இ ரத்தாரில் ஒ வரக்் ம் நன்ைமயாகாதப  ெசய்தல் (இ.வ);; to be beneficial to neither party.
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ராசாத்

 
 ராசாத்  rācātti, ெப.(n.)

இராசாத்  பாரக்்க;see {}.

 ராசாத்  rācātti, ெப.(n.)

ராணி பாரக்்க;see {}.

ரிக்

 rik,

ெப.(n.);

இ க்  பாரக்்க;see irukku.

     [Skt. {} → த. ரிக்]

ராசாமந் ரி

 
 ராசாமந் ரி rācāmandiri, ெப.(n.)

   ஒ வைன அரசனாக ம் மற்றவரக்ைள மந் ரி தலானவரக்ளாக ம் ெகாண்  வர ்
ைளயா ம் ைளயாட்  வைக; a sport among children in which the players act the parts of a king, his ministers, 

etc.

ராசாளி

 
 ராசாளி rācāḷi, ெப.(n.)

இராசாளி பாரக்்க;see {}.

ரா நாமா

ரா நாமா rācināmā, ெப.(n.)

   1. வழக்காளிகள் இ வ ம் தம் ள் ஒத் ப் ேபாவதாக எ த்த ம் ஆவணம்; Document in writing where 
by the parties to a suit agree to adjust their differences.

   2. இரா நாமா பாரக்்க;see {}.

   3. பட்டா லக் ப் பத் ரம்

 deed of relinquishment executed by the cultivator when he gives up his {} lands.

ரா

 
 ரா  rācu, ெப.(n.)

   ஒ  ெத ங்கப் ரி னர;் a telugu caste.

     [T. {} → {} த. ரா ]

ராேசாபசாரம்

ராேசாபசாரம் rācōpacāram, ெப.(n.)

   1. அரசரக்் ரிய ந்ேதாம்பல்; honours

 pertaining to a king.

   2. ெப ம ம ப் ர ; great civility, as be fitting a king.

     [Skt. {} → த. ராேசாபசாரம்]

ராமேகளி

 
 ராமேகளி rāmaāḷi, ெப.(n.)

   பண் வைக; a musical mode.

     [Skt. {} → த. ராமேகளி]
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ராமேசகர

 
 ராமேசகர  rāmacēkaralu, ெப.(n.)

   ெநல் வைக; a kind of paddy.

ராமப் ரிைய

 
 ராமப் ரிைய rāmappiriyai, ெப.(n.)

   பண் வைக; a musical mode.

     [Skt. {} → த. ராமப் ரிைய]

ராமபாணம்

 
 ராமபாணம் rāmapāṇam, ெப.(n.)

இராமபாணம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. ராமபாணம்]

ராமராச் யம்

 
 ராமராச் யம் rāmarācciyam, ெப.(n.)

     பய ள்ள அர ; most beneficient government, as the rule of {}.

     [Skt. {} → த. ராமராஜ்யம்]

ராமாயணம்

ராமாயணம் rāmāyaṇam, ெப. (n.)

   1. இராமாயணம் பாரக்்க; the epic {}.

   2. இராமராவண த்தம்; the war between {} and {}.

     [Skt. {} → த. ராமாயணம்]

ராமா சம்

ராமா சம் rāmāṉusam, ெப.(n.)

   1.  பக் கால் வைக; a kind of standard for a light.

   2. ெசம் னா யன்ற ஒ  வைகக் நீர;் a copper cup.

   3. ெதன்கைலத ் மண்காப்  ன்ற பாதம்; the pedestal of the y mark of the Ten-Kalai {}.

     [Skt. {} → த. ராமா சம்]

ராய்சா ப்

 
 ராய்சா ப் rāycākip, ெப. (n.)

    கம யரல்லாத இந் ய க்  அர  அளிக் ம் பட்டவைக; a title of honour conferred by the Government on 
Indians other than Muhammadans.

     [U. rai+{} → த. ராய்சா ப்]

ராய்த்தா

 
 ராய்த்தா rāyttā, ெப.(n.)

பழம் த யவற்ைற ேமாரில் ஊறைவத் ச ்ெசய்த உண  வைக.

     [U. {} → த. ராய்த்தா]

ராயசக்காரன்

 
 ராயசக்காரன் rāyasakkāraṉ, ெப. (n.)

   எ த்தர;் clerk, secretary.

     [T. {}. k. {} → த. ராயசக்காரன்]
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ராயசம்

ராயசம் rāyasam, ெப.(n.)

   1. கட்டைள; order.

   2. இராயசம் (பாரக்்க);; business of a writer.

   3. க வம்; if {} hangting.

     [T. rayacame, K. {} → த. ராயசம்]

ராய மரக்கால்

ராய மரக்கால் rāyacīmarakkāl, ெப.(n.)

   பட்டணம்ப  21/4  தல் 23/4 வைர ெகாள் ம் ஒ  கத்தலளைவ; measure of capacity = 2 1/4 to 2 3/4 
Madras measure.

     [Mhr. {} → த. ராய ]

ராயப்பர்

 
 ராயப்பர ்rāyappar, ெப.(n.)

   ேப  என்ற த் வப் ெபரியார;் St. Peter.

     [Skt. {} → த. ராயப்பர]்

ராயர்

 
 ராயர ்rāyar, ெப.(n.)

    ல சா யாரின் பட்டப்ெபயர;் title of certain kallar and other castes.

     [K. {}. T. {} → த. ராயர]்

ராயன்

ராயன் rāyaṉ, ெப.(n.)

   1. அரசன்; king.

   2. இராயன்; caesan.

   3. மாத் வப் ராமணர ் தலாேனார ்பட்டப்ெபயர;் title of certain castes like {} Brahmins.

     [Skt. {} → த. ராயன்]

ராவ்

 
 ராவ் rāv, ெப.(n.)

   மகாராட் ரர.் மாத் வப் ராமணர ் த ய ல சா யாரின் பட்டப்ெபயர;் title of Maharattas. Madhva 
Brahmins.

     [U. {} → ராவ்]

ராவ்சா ப்

 
 ராவ்சா ப் rāvcākip, ெப.(n.)

    கம யரல்லாத இந் ய க்  அரசாங்கத்தார ்அளிக் ம் பட்டவைக; a title of honour conferred by the 
government on Indians other than muhammadans.

     [U. {} +U. {} → ராவ்சா ப்]

ராவ்பக ர்

 
 ராவ்பக ர ்rāvpagatūr, ெப.(n.)

    கம யரல்லாத இந் ய க்  அரசாங்கத்தார ்அளிக் ம் பட்டவைக; a title of honour conferred by the 
government on Indians other than Muhammadans.

     [U. {} → ராவ்பக ர]்
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ராவடம்

 
 ராவடம் rāvaḍam, ெப.(n.)

   அரா  ெதா ல்; filing.

     [T. {} → ராவடம்]

ராவணன்

 
 ராவணன் rāvaṇaṉ, ெப.(n.)

   பாரக்்க இராவணன்;{}.

     [Skt. Ravana → ராவணன்]

ராவணன் 

ராவணன்  rāvaṇaṉviḻi, ெப.(n.)

   1. நீரில் வா ம் உ ரி; a mollusc.

   2. நீரில் வா ம்ஒ  வைக உ ரி ன் ஓ ; shell of a mollusc.

ரா -தல்

 
 ரா -தல் rāvudal,     .(v.) அரா தல்; to file.

     [Skt. அரா -ரா ]

ரா த்தன்

ரா த்தன் rāvuttaṉ, ெப.(n.)

    ைர ரன்; horseman. 

ரக்்ெகான்ற ரா த்தேன (கந்தரலங். 37);

   2. ஒ  பட்டப் ெபயர;் a title.

     [U. raut → ரா த்தன்]

ரா ராப்பலைக

ரா ராப்பலைக rāvurāppalagai, ெப.(n.)

   1. வாத்தாட் ப்பலைக; eaves.

   2. மச் த்தளத் ன் ழ்க் ைகமரங்களின்  பரப்பப்ப ம் பலைக; ceiling.

ரிக்சா

 
 ரிக்சா rikcā, ெப.(n.)

   ஆள் இ த் ச ்ெசல் ம் பயண வண்  வைக; rickshaw.

த.வ. ஆள்வண்

     [Japanese jinrikisa → rickshaw → ரிக்சா]

ரிகா

 
 ரிகா  rikāmi, ெப.(n.)

   ேவைலயற்றவன்; unemployed person.

     "கசே்சரி ல் ேவைல கா யா க் ற ; ஆனால் ரிகா  ஒ வ ல்ைல." (இ.வ.);

     [U. riktakarman → {} → ரிகா ]

ரிங் ன்க

 
 ரிங் ன்க  riṅgiṉkayiṟu, ெப.(n.)

   கப்பல்களின் பாய்கைள ரிக்க ஞ் க்க ம் உத ங்க ; rigging. [E. rigging → த. ரிங் ன் + க ]
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ரிசபேதவர்

 
 ரிசபேதவர ்risabatēvar, ெப.(n.)

   நந் ேதவர;் the holy bul nanti.

     [Skt. {} + த. ேதவர]்

ரி

 
 ரி  risi, ெப.(n.)

    னிவன்; sage, saint.

     [Skt. {} → ரி ]

ரித்த

 
 ரித்த  riddadidi, ெப.(n.)

   நான்காவ , ஒன்பதாவ , ப னான்காவ  ஆ ய ைறநாடக்ைளக் க் ம் ெபா செ்சால்; a 
common term for the fourth, nineth and fourteenth titi of the lunar fortnight.

த.வ. ஐந் ைட ட்ட ைறநாள்

     [Skt. rikta-tithi → ரித்த ]

ரி

 
 ரி  ribu, ெப.(n.)

   பைகவன்; enemy.

     [Skt. ripu → ரி ]

ரியாயத்

 
 ரியாயத் riyāyat, ெப.(n.)

   வரி ன் தள் ப ; abatement of assessment.

ரிவாசா

 
 ரிவாசா rivācā, ெப.(n.)

   வழக்கம்; custom, practice, usuage.

     [Arab. {} → ரிவாசா]

ரிவா

 
 ரிவா  rivācu, ெப.(n.)

ரிவாசா பாரக்்க;see {}.

ரகீர்

 
 ரீகர ்rīkar, ெப.(n.)

   கரிசல்தைர; black cotton soil.

     [U. {} → ரீகர]்

ரங்ீகாரம்

 
 ரீங்காரம் rīṅgāram, ெப.(n.)

   வண்  த யவற் ன் நீள்ெமன் ஒ ; humming as of bees.
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ரீ

ரீ  rīti, ெப.(n.)

   1. நிைலைம;     "காலரீ " state, condition.

   2.  ைற; mode, method, model, system.

     [Skt. {} → ரீ ]

ரீ ெகளைள

 
 ரீ ெகளைள rītigeḷaḷai, ெப.(n.)

   ஒ  பண்வைக; a melody type.

     [Skt. {}-gauda → ரீ ெகளைள]

ரப்ீதாங்கல்

 
 ரீப்தாங்கல் rīptāṅgal, ெப.(n.)

   கப்பற்பா ன் உ ப் க ள் ஒன் ; reef-band.

     [E. reef → ரீப்தாங்கல்]

ரப்ீபர்

 
 ரீப்பர ்rīppar, ெப.(n.)

   வரிசச்ல் படை்ட; reeper, long strip or lath of palmyra or other timber.

     [Mhr. rip → E. reeper → ரீப்பர]்

ரப்ீபா

 
 ரீப்பா rīppā, ெப.(n.)

ரீப்பர ்பாரக்்க;see {}.

க்

க் ruk, ெப.(n.)

   இ க்  மைற(ேவதம்);; Rg-{}.

   2. ேவதமந் ரம்;{}

 hymn.

     [Skt. {} →  க்]

க்கா

 
  க்கா rukkā, ெப.(n.)

    ட் ; note, chit, memorandum.

     [U. {} →  க்கா]

க் னி

 
  க் னி rukmiṉi, ெப.(n.)

    மா ன் த்த மைன ;{} Krishna's first wife.

     [Skt. {} →  க் னி]

 
   rusi, ெப.(n.)

உ  பாரக்்க;see {}.

     [Skt. ruci →  ]
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 rusu, ெப.(n.)

   1. சான் ; proof.

   2. ைகெய த் ; signature.

     [U. {} →  ]

செ்சய்-தல்

 
  செ்சய்-தல் rususseytal, ெச. . . (v.i.)

   ெமய்ப் த்தல்; to prove or establish by evidence;

 to bring home, as a charge or accusation.

     [U. {} → த.  செ்சய்தல்]

ப்ப த் -தல்

 
  ப்ப த் -தல் rusuppaḍuddudal, ெச. . . (v.i.)

செ்சய்-, பாரக்்க;see rucuccey-,.

ப்பண் -தல்

 
  ப்பண் -தல் rusuppaṇṇudal, ெச. . . (v.i.)

செ்சய்-, பாரக்்க;see rucuccey-,.

ப்ெபா ப்

 
  ப்ெபா ப்  rusuppoṟuppu, ெப. (n.)

   உண்ைமெயனக் காட்ட ேவண் ய ெபா ப் ; burden of proof.

ப்ேபா -தல்

 
  ப்ேபா -தல் rusuppōṭudal, ெச. .  (v.i.)

   ைகெய த் ப்ேபா தல்; to affix one's signature.

ம்

 
  ம் rusum, ெப.(n.)

    ல பணியாளர ்வழக்கமாகப் ெப ம் உரிைமப்பணம்; fees, money, payments received by public officers, as 
perquisites attached to their office.

     [U. {} →  ம்]

 
   rusuvu, ெப.(n.)

 பாரக்்க;see {}.

த் ரகணப்ெப
மக்கள்

 
  த் ரகணப்ெப மக்கள் ruttiragaṇapperumaggaḷ, ெப.(n.)

   ஒ  சார ் வன யார;் the a class of {} devotees.

     [Skt. rudra+த.  த் ர+கணம்+ெப மக்கள்]
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த் ர ைண

 
  த் ர ைண ruttiravīṇai, ெப.(n.)

உ த் ர ைண பாரக்்க;see {}.

     [Skt. rudra+{} →  த் ர ைண]

த் ரன்

 
  த் ரன் ruttiraṉ, ெப.(n.)

உ த் ரன் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. rudra →  த் ரன்]

த்ராட்சம்

 
  த்ராடச்ம் rutrāṭcam, ெப.(n.)

   உ த் ராடச் மணி; rudrak bead.

த.வ. அக்கமணி

     [Skt. {} →  த்ராஷம்]

த் ரா ேடகம்

 
  த் ரா ேடகம் ruttirāpiṭēkam, ெப.(n.)

   உ த் ர த்தத்ைதச ்ெசால்  ய்ைமயான நீரால் நீராட் தல்; a ceremonial bath in water sanctioned with 
the recital of {}.

     [Skt. rudre+{} →  த் ரா ேடகம்]

ப் -தல்

 
  ப் -தல் ruppudal, ெச. . .(v.i.)

   ேதாைச மா  த யன அைரத்தல்; to grind.

     [T.K. rubbu →  ப் ]

ப் க்கல்

 
  ப் க்கல் ruppukkal, ெப.(n.)

   ஆட் க்கல் ; stone mortar.

ப் க் ழ

 
  ப் க் ழ  ruppukkuḻvi, ெப.(n.)

   மாவைரக் ங் ழ ; stone roller for grinding.

ப் ரல்

 
  ப் ரல் ruppural, ெப.(n.)

ப் க்கல் பாரக்்க;see ruppukkal.

ப் லக்ைக

 
  ப் லக்ைக ruppulakkai, ெப.(n.)

   மா க் ம் உலக்ைக; pestle for grinding flour.
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மாைல

 
  மாைல rumālai, ெப.(n.)

   தைலப்பாைக; a head dress.

     [Persn. {} →  மாைல]

மானி

 
  மானி rumāṉi, ெப.(n.)

   மா ளம் த்ைதப் ேபான்ற வந்த நிற ள்ள மாம்பழவைக; a round reddish mango fruit as resembling in 
colour the pips of pomegranate.

த.வ. ெசம்மாங்கனி

     [U. {} →  மானி]

ட்

ட்  rūṭṭi, ெப.(n.)

   ெதாந்தைர; annoyance;

 trouble.

     " ட்  ெசய்தல் ேதெதன் " ( ற .855);

     [Skt. {} →  ட் ]

ட் ய -த்தல்

 
  ட் ய -த்தல் rūḍḍiyaḍittal, ெச. ன்றா .(v.t.)

   ெதாந்தைர ெசய்தல்; to cause annoyance.

     [Skt. {} →  ட் ய ]

 
   rūṭi, ெப.(n.)

   இ ப் ெபயர;் term used in its conventional sense.

     [Skt. {} →  ]

ப்காரி

 
  ப்காரி rūpkāri, ெப.(n.)

   வழக்  நடவ க்ைக; judicial proceeding.

     [Persn. {} →  ப்காரி]

ப் ப்

 
  ப் ப் rūprūp,     . .(adv.)  ன்னிைல ல்; in person, in one's presence, personally, face to face.

     [Persn. {} →  ப் ப்]

பகதாளம்

 
  பகதாளம் rūpagatāḷam, ெப.(n.)

   ஏ  தாளதெ்தான் ; a variety of time measure, one of catta-{}.

த.வ. உ வகத்தாளம்

     [Skt. {} →  பகதாளம்]
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பகம்

பகம் rūpagam, ெப.(n.)

   1. உ வகம்; metapher.

   2.  பகதாளம் பாரக்்க;see {}.

   3. பத் வைகப்பட்ட நாடகம்; drama of which there are ten species.

     [Skt. {} →  பகம்]

பம்

பம் rūpam, ெப.(n.)

   1. உ வம்; form, appearance, figure likeness.

   2. ஒளியா ய லன்; sense of sight.

   3. அழ ; beauty.

     [Skt. {} →  பம்]

பலாவண்ணியம்

 
  பலாவண்ணியம் rūpalāvaṇṇiyam, ெப. (n.)

   வ வழ ; beauty of form, loveliness.

     [Skt. {} →  பலாவண்ணியம்]

பவ

 
  பவ  rūpavadi, ெப.(n.)

   வ வழ ள்ளவள்; beautiful, handsome woman.

த.வ. வ வழ

     [Skt. {} →  பவ ]

பா

 
  பா rūpā, ெப.(n.)

பாய் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} →  பா]

பாய்

பாய் rūpāy, ெப.(n.)

   ஒ  ேதாலா எைட ள்ள ெவள்ளி நாணயவைக; a current silver coin of 180 gr, composed of 165 parts pure silver 
and 15 parts alloy=1 tola in weight.

த.வ. ெவண்ெபான்

     [Skt. {} →  பாய்]

பாவ

 
  பாவ  rūpāvadi, ெப.(n.)

   ேமளகரத்்தாக்க  ெளான் ; a primary {}.

பாவரி

 
  பாவரி rūpāvari, ெப.(n.)

   ேதாட்டக்கால்க க்  க் ம் வரிவைக; a special tax on garden lands.
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1 rūpittal, ெச. . . (v.i.)

   ெமய்ப் த்தல்; to prove, demonstrate.

     [Skt. {} →  ]

  2 rūpi, ெப.(n.)

   1. உ வ ைடய ; that which has shape, visible object, as having form.

   2. அழ ைடயவன்/ள்; handsome, well-shaped person.

     [Skt. {} →  ]

ல்கட்ைட

 
  ல்கடை்ட rūlkaṭṭai, ெப.(n.)

லர(்இக்.வ); பாரக்்க;see {}.

     [E. rulle →  ல்+கடை்ட]

ல்கம்

ல்கம்  rūlkambu, ெப.(n.)

லர ்பாரக்்க;see {}.

     [E. rule+ கம் 1 →  ல்+கம் ]

ல்க

ல்க  rūlkaḻi, ெப.(n.)

லர(் க்.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [E. rule+ க 4 →  ல்+க ]

ல்த

ல்த  rūltaḍi, ெப.(n.)

லர ்பாரக்்க;see {}.

     [E. rule+ த 2 →  ல்+த ]

லர்

 
  லர ்rūlar, ெப.(n.)

   ேகா  இ தற் த ங் ேகால்; ruler.

த.வ. ேகாட் க்ேகால்

     [E. ruler →  லர]்

ெரட்டநா

 
 ெரட்டநா  reṭṭanāṭi, ெப.(n.)

இரடை்ட நா  பாரக்்க;see {}.

     "அவன் ெரட்ட நா "

ெரட்

 
 ெரட்  reṭṭi, ெப.(n.)

   ெத ங்  நாட் னின்  ேய ய உ ண் ந் ெதா னர;் an immigrant caste of telugu cultivators.

     [T.K. {} → த. ெரட் ]

ெரட்

ெரட்  reṭṭu, ெப.(n.)

இரட்  2 ( ன்.); பாரக்்க;see {}.

     [T.K. {} → த. ெரட் ]
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ெரப்ைப

 
 ெரப்ைப reppai, ெப.(n.)

   கண்இைம; eyelid.

     [T. reppa, k.reppe → த. ெரப்ைப]

ெரம் -த்தல்

 
 ெரம் -த்தல் remmittal, ெச. . . (v.i.)

   ெபா த் தல்; to join as boards or planks.

     [E. ram → த. ெரம் ]

ேரக்

ேரக்  rēkku, ெப.(n.)

   1.  தழ்; petal of flowers.

   2. தங்கம் த யவற் ன் ெமல் ய தக ; toil of metal.

     "தங்கேரக்காற் சைமத் ட்டபாரக் ெகாங்கைகக் ம்" (தனிப்பா.1-378,21);

     [U. {} → த. ேரக் ]

ேரக்ளா

 
 ேரக்ளா rēkḷā, ெப.(n.)

ேரக்ளாவண்  பாரக்்க;see {}

     [U. {} → த. ேரக்ளா]

ேரக்ளாவண்

 
 ேரக்ளாவண்  rēkḷāvaṇṭi, ெப.(n.)

   ஒ வன் மாத் ரம் உடக்ார இட ள்ள ஒற்ைற மாட் வண்  வைக; a kind of single bullock-cart with only one 
seat.

த.வ. ஒற்ைற வண்

     [U. {}+ → த. ேரக்ளா+வண் ]

ேரக

 
 ேரக  rēkaḍi, ெப.(n.)

   கரிசல் நிலம்; black cotton soil.

     [U. {} → T. {} → த. ேரக ]

ேரகாம்சம்

 
 ேரகாம்சம் rēkāmcam, ெப.(n.)

    ப் ட்ட வரிைக (ேரைக);க் ந் வக்கமாகக் ெகாண்ட வரிைக (ேரைக);க் ம் இைடப்பட்ட 
ேகாணத் ன் ந அள ; longitude.

த.வ. வரிைகக் ேகாணம்

     [Skt. {} → த. ேரகாம்சம்]

ேரகா லம்

 
 ேரகா லம் rēkāmūlam, ெப. (n.)

   அ ப்பைட ஆவணத் ன் லசச்ான் ; documentary evidence.

     [Skt. {}+ → ேரகா+ லம்]
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ேரைக

ேரைக1 rēkai, ெப.(n.)

   நாணயவைக; a coin.

 ேரைக2 rēkai, ெப.(n.)

   1. (வரிைக); இேரைக பாரக்்க;see {}.

   2. ேகாளங்களில் வத் ன் வ ேய ெசல்வதாகக் க தப்ப ங்ேகா ; meridian.

த.வ. வரிைக

     [Skt. {} → த. ேரைக]

ேரங் -தல்

 
 ேரங் -தல் rēṅgudal, ெச. ன்றா (v.t.)

    ன தல்; to rage, to be angry.

     [T.K. {} → த. ேரங் ]

ேர

 
 ேர  rēṇu, ெப.(n.)

   ெபா ; dust.

     [Skt. {} → ேர ]

ேரந்தா

 
 ேரந்தா rēndā, ெப.(n.)

    த் ரப் ன்னற் ரிய ஊ  வைக; a needle used in embroidery work.

ேரந்தாத்ைதயல்

 
 ேரந்தாத்ைதயல் rēndāttaiyal, ெப.(n.)

    ேவைலத ்ைதயல்; lace-work.

ேரந்ைத

 
 ேரந்ைத rēndai, ெப.(n.)

ேரந்தாத்ைதயல் பாரக்்க;see {}-ttaiyal.

ேரவ

ேரவ  rēvadi, ெப. (n.)

   இ பத்ேதழாம் நாள் ன்; the 27th naksatra.

     [Skt. {} → த. ேரவ ]

ேர

ேர  rēvu, ெப.(n.)

   1. இறங்  ைற; landing place, ford, port, harbour.

   2. ஆயத் ைற; custom-house.

     [T.K. {} → ேர ]

ேர

 
 ேர  rēḻi, ெப.(n.)

இேர  பாரக்்க;see {}.

     [இைடக -ேடக -ேர ]
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ெராக்கக்காரன்

ெராக்கக்காரன் rokkakkāraṉ, ெப. (n.)

   1.  தலாளி; capitalist.

   2. பணக்காரன்; rich man as having cash.

ெராக்கசா ன்

 
 ெராக்கசா ன் rokkacāmīṉ, ெப.(n.)

   பணமாகக் ெகா க் ம் ைண; security in money, cash security.

ெராக்கப்பட்டா

 
 ெராக்கப்பட்டா rokkappaṭṭā, ெப.(n.)

   பணத் க் க் த்தைகயாக டப்ப ம் நிலத் ற் க் ெகா க்கப்ப ம் பட்டா; a patta for land leased for 
cash rent.

ெராக்கம்

 
 ெராக்கம் rokkam, ெப.(n.)

   அணியமாக இ க் ம் பணம்; cash, ready money.

த.வ. ைகப்பணம்.

     [K. rokka → Skt. {} → த. ெராக்கம்]

ெராக்க 
யாபாரம்

 
 ெராக்க யாபாரம் rokkaviyāpāram, ெப.(n.)

   பணத் ற் ப் பண்டங்கைள ற் ம் யாபாரம்; cash transactions.

த.வ. ைகப்பணவணிகம்.

     [Skt. {} → த. ெராக்க யாபாரம்]

ெராக்காதாயம்

ெராக்காதாயம் rokkātāyam, ெப.(n.)

   1. பணமாக வ ம் வ ம்ப ; cash receipts or income.

   2. ெசல  நீங் ய சச்வ ம்ப ; net profit.

த.வ. ைகப்பணவ வாய்.

     [Skt. {}+ → த. ெராக்காதாயம்]

ெராச்

ெராச்  rocṭu, ெப.(n.)

   1. ெதாந்தர ; trouble, annoyance.

   2.  ர் ைலைக; confusion, disorder.

     [T.K. {} → ெராச் ]

ெராட்

 
 ெராட்  roṭṭi, ெப.(n.)

   ேகா ைம மாவாற் ெசய்த உண  வைக; bread, wheaten cake.

த.வ. உ ட் , அைட

     [U. {}(k.{}); → த. ெராட் ]
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ேராக்கா

ேராக்கா rōkkā, ெப.(n.)

   1. ேராகா பாரக்்க;see {}.

   2. கடன் ெதாைகையக் க் ம் உ ச் ட் ; a written acknowledgment of a debt.

   3. பணம் அல்ல  பண்டங்கைள ய ப் மா  ம் அர  ஆைண (அப.பா);; an order issued by the 
government authorising specific payments or supplies.

     [U. {} → ேராக்கா]

ேராகசாந்

ேராகசாந்  rōkacāndi, ெப.(n.)

   ேநாய் ணமாைக; alleviation or cure of disease.

   2. ேநாய் நீங் ம் ெபா ட் ச ்ெசய் ஞ் சடங்  வைக; a purificatory ceremony for the cure of diseases.

த.வ. ேநாய்த ப்

     [Skt. {} → த. ேராக+சாந் ]

ேராகநிதானம்

 
 ேராகநிதானம் rōkanitāṉam, ெப.(n.)

   ேநாைய இன்னெதன்  கண்ட ைக; diagnosis of disease.

த.வ. ேநாய்ேநாட்டம்

     [Skt. {}+ → த. ேராக+நிதானம்]

ேராகநிவாரணம்

 
 ேராகநிவாரணம் rōkanivāraṇam, ெப.(n.)

   ேநாய் நீங் ைக; cure of disease.

     [Skt. {}+ → த. ேராக+நிவாரணம்]

ேராகா

ேராகா rōkā, ெப. (n.)

   1.  ண் ; bit, piece.

   2.  ட் ; note, chit.

     [U. {} → ேராகா]

ேரா

 
 ேரா  rōki, ெப. (n.)

   ேநாயாளி; diseased person.

     [Skt. {} → ேரா ]

ேராச்

ேராச ்rōc, ெப.(n.)

   1. நாள் வ க்கணக் ; journal, day-book.

   2. நாள்; day.

     [Skt. {} → த. ேராச]்

ேராசக்ார்

 
 ேராசக்ார ்rōckār, ெப.(n.)

   ெதா ல்; service, employment.

     [Persn. {} → த. ேராசக்ார]்
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ேராசன ளா ரி

 
 ேராசன ளா ரி rōcaṉabiḷācudiri, ெப.(n.)

   ஒட் த் ணி; sticking plaster, resinplaster, emplastrum resinae.

த.வ. ஒடெ்டாட்

ேராசனம்

 
 ேராசனம் rōcaṉam, ெப.(n.)

   காய்ச் ய ன்; resin.

     [E. Rosin → த. ேராசனம்]

ேராசம்

ேராசம் rōcam, ெப.(n.)

   1. மானம் ; keen sensibility, high sense of honour.

   2. ேகாபம்; anger.

     [Skt. {} → த. ேராசம்]

ேராசனா

 
 ேராசனா rōcaṉā, ெப.(n.)

   பாரப்்பார,் பக் ரி, ஏைழ ேபான்றவரக்் க் ெகா க் ம் நாட்ப ; a daily allowance granted to Brahmins, fakirs 
and poor persons.

     [Hind. {} → த. ேரா னா]

ேராசா

 
 ேராசா rōcā, ெப.(n.)

    செ்ச  வைக; rose.

     [Lat. rosa → த. ேராசா]

 ேராசா rōcā, ெப. (n.)

    ளரி; rose.

     [Lentin. rosa → த. ேராசா.]

ேராசாம்பரம்

 
 ேராசாம்பரம் rōcāmbaram, ெப (n.)

    செ்ச வைக; a flowering plant.

ேராதம்

ேராதம்1 rōtam, ெப.(n.)

   1. நீரக்்கைர; bank, shore.

     " த ேராதக் த் ைரெயாரீஇ" (கம்பரா.இராவணன்ேகா.2);.

   2. அைண; dam.

     [Skt. {} → ேராதம்]

 ேராதம்2 rōtam, ெப.(n.)

ேராதனம்2 பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → ேராதம்]
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ேராதனம்

ேராதனம்3 rōtaṉam, ெப.(n.)

   தைட; obstruction.

     [Skt. {} → ேராதனம்]

ேராந்த -த்தல்

ேராந்த -த்தல் rōndaḍittal, ெச. . .(v.i.)

   1. இர ல் ஊைரச ் ற் ச ்ெசன்  காத்தல்; to keep watch at night.

   2. அைலந்  ரிதல்; to roam, wander about.

     "உத் ேயாகத் க்  ேராந்த க் றான்"

ேராந்

 
 ேராந்  rōndu, ெப.(n.)

   இராக்காவல்; night patrol.

     [Fr ronde → ேராந் ]

ேராந்ைத
ேராந்ைத rōndai, ெப.(n.)

   1.  த்ைத (அசங் யம்);; filthiness.

ேராம் வாசல்

 
 ேராம் வாசல் rōmbuvācal, ெப. (n.)

   கப்ப ல் ெபரிய பாய்மரத் ன் ள்ள அ த்தளத் க் ச ்ெசல் ம் வ ; main hatch way.

ேராமம்

 
 ேராமம் rōmam, ெப.(n.)

   ம ர;் hair.

     [Skt. {} → த. ேராமம்]

ேராமா ரி

 
 ேராமா ரி rōmāpuri, ெப.(n.)

   இத்தா ய ேதசத் த் தைலநகர;் rome.

     [Lat. {}+ → த. ேராமா+ ரி]

ேராமான்கத்ேதா
க்கன்

 
 ேராமான்கத்ேதா க்கன் rōmāṉkattōlikkaṉ, ெப.(n.)

    த்தவரில் ஒ  ரி னன்; Roman Catholic.

     [E. Romancatholic → த. ேராமான் கத்ேதா க்கன்]

ெரளத் ராகாரம்

 
 ெரளத் ராகாரம் reḷattirākāram, ெப.(n.)

   வன் ெகா ைம ன் (பயங்கரத் ன்); வ ; embodiment of ferocity.

     [Skt. raudra + {} → த. ெரௗத்தராகாரம்]

லக்க ய -த்தல்

 
 லக்க ய -த்தல் lakkaḍiyaḍittal, ெச. . . (v.i.)

    க ம் ன்பப்ப தல்; to be in great difficulties.

     "அவன் ேசாற் க்  லக்க  ய க் றான்" (இ.வ.);.

     [Skt. {} → த. லக்க ]
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லக்கம்

லக்கம் lakkam, ெப. (n.)

   1.  லக் ; target, butt, aim.

   2.  றா ரம்; one lakh, 100,000.

     "இலக்கத் ெதான்ப ன்மர"் (கந்த . வவதார.127);.

   3. எண்; number, digit.

     "அந்தெமன்  ெசால்வேத.... கைணக் லக்கம்" (கந்த . ங்க .386);.

   4. எண் ; numerical figure.

     " லக்கெம ேத" (ைதலவ. பா .15);.

     [Skt. {} → த. லக்கம்]

லக்கா

 
 லக்கா  lakkāṭi, ெப.(n.)

    யவன், ெகா ம்பன்; rowdy, rascal.

     [Ar. {} → த. ;

லக்கா ]

லக்காளி

 
 லக்காளி lakkāḷi, ெப.(n.)

   ஒ வைசச ்ெசால் (இ.வ.);; a term of abuse.

லக்

 
 லக்  lakki, ெப.(n.)

   நற்ேப , ஆ ழ், நல்வாய்ப் ; good luck.

     [E. lucky → த. லக் ]

லக்

 
 லக்  lakkiḍi, ெப.(n.)

    ற ; fire wood.

     [Hind. {} → த. லக் ]

லக் னம்

லக் னம் lakkiṉam, ெப.(n.)

   1.  றக் ம்ேபா  ேதாற்றமா ள்ள (உதயம்); ஒைர (ரா .);;     "ஓைட மாகளிநனா தயரா " (கம்பரா. 
வவ.110);.

   2. தற்காலத் த் ேதான் ம் ஒைர (உ க் ரா .); ( ன்.);; sign rising at the time.

   3. நன் த்தம் ( ப ரத்்தம்); (இர . .63);; hour fixed for auspicious ceremonies.

த. வ.  றப்ேபாைர

     [Skt. lagna → த. லக் னம்]

லக் வா

 
 லக் வா lakkuvā, ெப.(n.)

   பக்கவ ப்  ேநாய் (படச்வாதம்.);; paralysis.

     [U. laqwa → த. லக் வா]
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லக் ற

 
 லக் ற  lakkuṟaḍu, ெப.(n.)

   ப க்கக் காய்ந்தவற்ைறப் பற்ற த ங் ற ; fire- tongs, pincers for handling heated articles.

த.வ. பற் க் ற

     [U. lag → த. லக்+ ற ]

லக்ேகாடா

 
 லக்ேகாடா lakāṭā, ெப.(n.)

லேகாடா பாரக்்க;see {}.

லக் க்காரன்

 
 லக் க்காரன் laktikkāraṉ, ெப.(n.)

லக் காரன் பாரக்்க;see {}

     [U. {} → த. லக் ]

லக் தாரன்

 
 லக் தாரன் laktitāraṉ, ெப.(n.)

அண்ைட நிலக்காரன் (C.G.);,

 owner of an adjoining land.

     [U. {} → த. லக் தாரன்]

லகம்

 
 லகம் lagam, ெப.(n.)

லகான் பாரக்்க;see {}.

     " ற் கலைண ட்  லக ட் " (ெகாண்டல் .);.

     [U. lagan → த. லகான்]

லகரம்

 
 லகரம் lagaram, ெப.(n.)

லகாரம் (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

லகரி

லகரி1 lagari, ெப.(n.)

   ேபரைல; great wave.

     "ெபாங்  லகரிச ்சாமர ரட்ட" ( ரேபாத.30,42);.

     [Skt. lahari → த. லகரி1]

 லகரி2 lagari, ெப.(n.)

   1. கசமத்தப் ன் (அ ன்.);; opium.

   2. மயக்கம் உண் பண் ம் ெபா ள்; intoxicant.

   3. ம  த யவற்றால் உண்டா ம் மயக்கம்; intoxication.
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லகாம்

 
 லகாம் lakām, ெப.(n.)

லகான் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. லகாம்]

லகாய்

லகாய்1 lakāyttal, ெச. . . (v.i.)

   ெசயல் ெவற்  ெப தல் (காரிய த் );; to prosper in an eminent degree, to be successful.

     [Hind. {} (K.{}); → த. லகாய்-த்தல்]

 லகாய்2 lakāyttal, ெச. . . (v.i.)

   1. தண் த்தல்; to deal severely, to chastise.

   2. நிரம்ப உண் தல்; to eat to satiety.

     [Hind. {} (K. {}); → த. லகாய்-த்தல்]

லகாரம்

 
 லகாரம் lakāram, ெப. (n.)

   இலடச்த்ைதக் க் ம் ஒ  ெசால்; a term denoting a lakh.

     "அவ க்  ஒ  லகாரம் இ க் ம்". (இ.வ.);.

லகாவ்

லகாவ் lakāv,  .எ. (v.imp.)

   அ  என்ேனவல்; to beat.

     "லகாவ், லகாவ் இந்த லண்டைனப் பா ச ்சண்டாளைன" ( ரதாப. லா.102);.

     [Hind. lagav → த. லகாவ்]

லகான்

 
 லகான் lakāṉ, ெப.(n.)

   க வாள வார;் rein.

     [Hind. {} → த. லகான்]

ல மா

 
 ல மா lagimā, ெப.(n.)

   ஒ  ெபா ைள கனமற்றதாக் ம் ஆற்றல்; the supernatural power of levitation, one of {}, q.v.

     [Skt. laghiman]

ல

 
 ல  lagu, ெப.(n.)

த. relief.

     [Skt. laghu → த. ல ]

ல த்வம்

 
 ல த்வம் lagutvam, ெப.(n.)

   எளி  (இேல );; lightness, ease.

     [Skt. laghu-tva → த. ல த்வம்]
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ல பசணம்

 
 ல பசணம் lagubasaṇam, ெப.(n.)

ற் ண்

 light refreshments.

ல லாட்
ல லாட்  lagulāṭci, ெப.(n.)

    ைண வைக (பரத. ஒ . 16);; a kind of lute.

ல வாய்

 
 ல வாய் laguvubiguvāy,  .அ. (adv.)

   ஏற்றேதார ் ைற ல்; by some means or other;

 in anyway possible.

லேகாடா

லேகாடா laāṭā, ெப.(n.)

   1. ெம காற் சப்பட்ட  (இ.வ.);; that which is besmeared with lac.

   2. தா ைற, கா த ைற ( ன்.);; envelope of paper, as sealed or wafered.

     [Hind. {} → த. லேகாடா]

லேகாடாப்பற்

 
 லேகாடாப்பற்  laāṭāppaṟṟu, ெப.(n.)

    கச் யவள  (இ.வ.);; lit. small particles of cooked rice for gumming envelopes.

     [Hind. {} → த. லேகாடா]

லங்கடா

 
 லங்கடா laṅgaṭā, ெப.(n.)

   ெநாண்  (இ.வ.);; lame person.

     [Persn. {} → த. லங்கடா]

லங்கணம்

 
 லங்கணம் laṅgaṇam, ெப.(n.)

   பட் னி (இ.வ.);; fasting.

     [Skt. {} → த. லங்கணம்]

லங்கர்

 
 லங்கர ்laṅgar, ெப.(n.)

   நங் ரம்; anchor.

     [Persn. {} → த. லங்கர]்

லங்கர்கானா

 
 லங்கரக்ானா laṅgarkāṉā, ெப. (n.)

   அன்னசாைல ( ன்.);; alms-house.

     [Persn. {} → த. லங்கரக்ானா]
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லங்கர்பாய்-தல்

 
 லங்கரப்ாய்-தல் laṅgarpāytal, ெச. .  (v.i.)

   நங் ரம் பற் தல்; to be moored, to be at anchor.

     [Persn. {} → த. லங்கர]்

லங்கர -த்தல்

லங்கர -த்தல் laṅgaraḍittal, ெச. . . (v.i.)

   1. நங் ரம் ேபா தல்; to cast anchor.

   2. அந்தர த்தல்; to turn a somersault.

லங்கனம்

லங்கனம் laṅgaṉam, ெப.(n.)

   1. கடல் த யன வற்ைறக் கடக்ைக; crossing, as of the sea.

   2. ெந  (நியமம்); தவ ைக; violation of prescribed rules.

     "சமயலங்கன ந் ெதய்வ நிந்ைத ஞ் ெசய்தனர"் (ெபரிய .  நா க்.83);.

   3. லங்கணம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. லங்கனம்]

லங் னி
லங் னி laṅguṉi, ெப.(n.)

    ைர ன் பற்க க்  உண்டா ம் அைச  (அ வசா.7.);; looseness of tooth of a horse.

லங்ேகச் ரம்

லங்ேகச் ரம் laṅāccuram, ெப.(n.)

   ஒ  வைக மாத் ைர (பதாரத்்த.1224);; a kind of medicinal pill.

     [Skt. {} → த. லங்ேகச் ரம்]

லங்ேகச் ரரசம்

லங்ேகச் ரரசம் laṅāssurarasam, ெப.(n.)

   ம ந்  வைக (ைபஷஜ.154);; a kind of medicinal preparation.

     [Skt. {}+ rasa → த. லங்ேகச் ரரசம்]

லங்ேகாடா

 
 லங்ேகாடா laṅāṭā, ெப.(n.)

லங்ேகா  பாரக்்க;see {}.

லங்ேகா

 
 லங்ேகா  laṅāṭi, ெப.(n.)

லங்ேகா  (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

     [Hind. {} → த. லங்ேகா ]

லங்ேகா

 
 லங்ேகா  laṅāṭu, ெப.(n.)

   சல்லடம் (இ.வ.);; strip of cloth fitted to the loin, as of a wrestler.

     [Hind. {} → த. லங்ேகா ]

லசச்ாதத்தம்

 
 லசச்ாதத்தம் laccātattam, ெப.(n.)

   நன்னாளில் தரப்ப ம் நன்ெகாைட; customary presents made to relations or friends on auspicious occasions.

     [Skt. lajja+ → த. லசச்ாதத்தம்]
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லச்

லச் 1 lacci, ெப.(n.)

    ப்ைபக்காரி (இ.வ.);; scavenger woman.

     [T. lacci → த. லச் 1]

 லச் 2 laccittal, ெச. . . (v.i.)

    சச்மைடதல் (தக்கயாகப்.326,உைர.);; to be shy.

     [Skt. laj → த. லச் 2-த்தல்]

லசை்ச

லசை்ச1 laccai, ெப.(n.)

   1.  சச்ம் ( ங்.);; bashfulness, coyness, shyness.

   2. ெவடக்ம்; shame.

     [Skt. {} → த. லசை்ச1]

 லசை்ச2 laccai, ெப.(n.)

லச் 1 பாரக்்க;see lacci1.

 லசை்ச3 laccai, ெப.(n.)

   ெதாந்தர ; trouble, annoyance.

     "என்ைன லசை்ச பண்ணாேத".

ல கர்

ல கர1் lasugar, ெப.(n.)

   1. மா ; lascar, sailor.

   2. உத யாள் த ேயார;் labourer, tent-pitcher.

     [E. lascar → த. ல கர]்

 ல கர2் lasugar, ெப.(n.)

   பைட; army.

     [Persn. {} → த. ல கர]்

ல தர்

 
 ல தர ்lasudar, ெப.(n.)

   ஒப்பைனத ்ெதாங்கல்; prismatic glass pendants of a chandelier.

     [E.lustre → த. ல தர]்

ல னி

ல னி lasuṉi, ெப.(n.)

   மாணிக்க ணதெ்தான் ; a property of rubies.

     " ம் ல னி  ைடய " (S.l.l.ii,81);.

லஞ்ச்

 
 லஞ்ச ்lañj, ெப.(n.)

   நண்பக ண ; meal taken in the middle of the day.

த. வ. நள் ணா.

     [E. lunch → த. லஞ்ச]்

1539

www.valluvarvallalarvattam.com 18975 of 19068.



லஞ்சம்

 
 லஞ்சம் lañjam, ெப.(n.)

   ைக ட்  (பரிதானம்);; bribe.

     [Skt. {} → த. லஞ்சம்]

லஞ்சாக்ெகா க்

 
 லஞ்சாக்ெகா க்  lañjākkoḍukku, ெப.(n.)

   பரத்ைத ன் (அ சாரி); மகன்; whoreson.

லஞ்சாேகார்

லஞ்சாேகார1் lañjāār, ெப.(n.)

   ைக ட்  (பரிதானம்); வாங் ேவான்; one who habitually receives bribes.

     [Skt. {} + U. {} → த. லஞ்சாேகார1்]

 லஞ்சாேகார2் lañjāār, ெப.(n.)

    ெயா க்க ள்ள ெபண்; loose woman.

லட்சகம்

 
 லடச்கம் laṭcagam, ெப.(n.)

   இலக்கணப் ெபா ளில் வ ஞ்ெசால்; word in its secondary signification.

     [Skt. {} → த. லடச்கம்]

லட்சணம்

லடச்ணம் laṭcaṇam, ெப.(n.)

இலக்கணம் பாரக்்க;see {}.

     "ைசதன்யம் சலடச்ணமா ம் லடச்ணம்" (ைகவல். தத் வ.1.உைர);.

     [Skt. {} → த. லடச்ணம்]

லட்சைண

 
 லடச்ைண laṭcaṇai, ெப.(n.)

இலக்கைண பாரக்்க;see {}.

 secondary significative capacity of a word.

     [Skt. {} → த. லடச்ைண]

லட்ச பம்

லடச் பம் laṭcatīpam, ெப.(n.)

   ேகா ல் றா ரம் (இலடச்ம்);  ளக் கள் ஏற் ம் ழா; festival of illuminating a temple, by burning 
1,00,000 lights.

     [Skt. {} → த. லடச் +  பம்]

லட்சம்

 
 லடச்ம் laṭcam, ெப.(n.)

    றா ரம் ( ன்.);; lakh.

     [Skt. {} → த. லடச்ம்]

லட்சா ப

 
 லடச்ா ப  laṭcādibadi, ெப.(n.)

றா ரம் உ வாய்க்  ( பாய்); ேமற் ெப மான ள்ள ெசாத் (ஆஸ் ); ைடயவன்.

     [Skt. {}+adhipati → த. லடச்ா ப ]
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லட் யம்

 
 லட் யம் laṭciyam, ெப.(n.)

    க்ேகாள்; aim.

     [Skt. {} → த. லட் யம்]

லட்

 
 லட்  laṭcumi, ெப.(n.)

இலக்  பாரக்்க;see ilakkumi.

     [Skt. laksmi → த. லட் ]

லட் கடாட்சம்

 
 லட் கடாடச்ம் laṭcumigaṭāṭcam, ெப.(n.)

    மகளின் கைடக்கண்; prosperity, as due to the grace of Laksmi.

லட்  நர ம்மன்

 
 லட்  நர ம்மன் laṭsuminarasimmaṉ, ெப.(n.)

    மகைளத் த ய ேகாலத் டன் உள்ள நர ம்ம வ வம்; Narasimha in his pose of embracing Laksmi.

லட்  
நாராயணன்

 
 லட்  நாராயணன் laṭcuminārāyaṇaṉ, ெப.(n.)

    மகைளத் த ய நிைல ல் காணப்ப ந் மா ன் வ வம்;{} in his pose of embracing {}.

லட் பஞ்ச

 
 லட் பஞ்ச  laṭcumibañjami, ெப.(n.)

    மக க் ரிய ( த் ர);மாதத்  நிலா நா க்  அ த்த ஐந்தாம் நாள்; the fifth titi of the bright 
fortnight in the lunar month of caittiram, as sacred to {}.

லட்

 
 லட்  laṭṭu, ெப.(n.)

   இன் ண்ைட; ball- shaped sweet meat.

     [Skt. laddu → த. லட் ]

லடாய்

லடாய் laṭāy, ெப. (n.)

   1. சண்ைட; fight, fighting.

   2. வாய்க்கலகம்; bickering, abusive quarrel.

     [Hind. {} → த. லடாய்]

ல

ல  laḍi, ெப.(n.)

    மார ்440 கசவள ள்ள சரிைகக் கண் ; skein of lace, nearly 440 yards.

     [Hind. {} → த. ல ]

ல

ல  laḍu, ெப.(n.)

   1. கப்ப ல் க  ஒ ங்காகச ்ெசல் தற் ெபா ட்  அைமத்த க  வைக; fairlead; thimble or cringle to 
guide a rope.

   2. கட ன் ஆழமளப்பதற்  டப்ப ங் க ற் ல் கட் க் ம் ஈயக் ண் ; plummet.

     [Hind. {} → த. ல ]
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லண்டன்

லண்டன்1 laṇṭaṉ, ெப.(n.)

   1. கல் ளிமங்கன் பாரக்்க;see {}.

   2. சண் ; stubborn man.

   3. ெந  ெகட்டவன்; man of loose conduct.

     "இந்த லண்டைன... நன்றாய் லகாவ்" ( ரதாப. லா.102);.

     [K. lambani → த. லண்டன்]

 லண்டன்2 laṇṭaṉ, ெப.(n.)

   ஆண் ; membrum virile.

     [Hind. {} → த. லண்டன்]

லண்டன் னி

 
 லண்டன் னி laṇṭaṉcīṉi, ெப.(n.)

   ெவள்ைளச ்சரக்்கைர; white sugar.

     [E. London → த. லண்டன்+ னி]

லண்

லண்  laṇṭi, ெப.(n.)

   1. சண் ; stubborn. intractable woman.

   2.  யநடத்ைத ைடய ெபண்; woman of loose conduct.

லண்

 
 லண்  laṇṭu, ெப.(n.)

   சண் த்தனம் (இ.வ.);; stubbornness.

     [Hind. launda → த. லண் ]

லத்தா

 
 லத்தா lattā, ெப. (n.)

   உைத; blow, kick.

     "நான் உனக்  ஒ  லத்தா ெகா ப்ேபன்" (இ.வ.);.

     [Hind. lat → த. லத்தா]

லத்தா

 
 லத்தா  lattāṭu, ெப.(n.)

   ேநாய்; vexation, agitation.

     [K. {} → த. லத்தா ]

லத்

லத் 1 latti, ெப.(n.)

    ைர, யாைன, க ைத, ஒட்டகம் இவற் ன் சாணி; dung of horses, asses, elephants, camels.

த.வ.  டை்ட,  டை்ட

     [T. K. laddi → த. லத் ]

 லத் 2 latti, ெப.(n.)

ல  பாரக்்க;see lati.
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லத்  ேபா -தல்

 
 லத்  ேபா -தல் laddipōṭudal, ெச. . . (v.i.)

    க ம் அஞ் தல்;   பயப்ப தல்; to be afraid.

லத்ைத

லத்ைத1 lattai, ெப.(n.)

    த்த ண் ன்களில் நிலேவா  யேகாள் வதா ண்டாம் ப்பயன் (பஞ்.);; evil effect due to the 
conjunction of a malefic planet and the moon in particular {}.

 லத்ைத2 lattai, ெப.(n.)

   அ ள்; mercy, compassion

     "லத்ைத ற் ற ள்வாய்" (கந்தரந்.6);.

     [Perh. {} → த. லத்ைத]

லத் ன்

 
 லத் ன் lattīṉ, ெப.(n.)

   இத்தா ய ேதசத் ல் ற்காலத் ல் வழங் ன ெமா ;     [E. latin → த. லத் ன்]

லதாக் கம்

 
 லதாக் கம் latāggirugam, ெப.(n.)

   ெகா யால் அைமந்த ; creeper – bower.

     [Skt. {} → த. லதாக் கம்]

லதாங்

லதாங்  latāṅgi, ெப.(n.)

   1. ெகா  ேபான்ற உட ள்ள ெபண்; woman of siender,creeper like form.

   2. ஒ வைகப்பண்; a specific melody type.

     [Skt. {} → த. ெதாங் ]

லதாேவட் தம்

 
 லதாேவட் தம் ladāvēṭṭidam, ெப.(n.)

   ெகா  ேபாலச ் ற் த் த ம் (ஆ ங்கன); வைக; a mode of sexual embrace, lickened to a creeper clinging 
round a tree.

     [Skt. {} → த. லதாேவட் தம்]

ல

 
 ல  ladi, ெப. (n.)

   க ; staff cane, cudgel.

     [U. {} → த. ல ]

லைத

லைத ladai, ெப.(n.)

இலைத1,1, பாரக்்க;see ilatai,

     [Skt. {} → த. லைத]

லப்தம்

 
 லப்தம் laptam, ெப.(n.)

   அைடயப் ெபற்ற ; gain, acquisition, that which is obtained.

     [Skt. labdha → த. லப்தம்]
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லப்தகானி

 
 லப்தகானி laptakāṉi, ெப.(n.)

   பஞ்சதந் ரத் ள் ேபரிழத்தைலப்பற் க் வதான நான்காம் ப ; artta-{}, the fourth section of {}, 
treating of the loss of what was gained.

     [Skt. labdha+{} → த. லப்தகானி]

லப்பக்கத்

 
 லப்பக்கத்  lappakkatti, ெப.(n.)

   மக்  ைவக் ங் க ; putty-knife.

லப்பம்

 
 லப்பம் lappam, ெப.(n.)

   பலைக த யவற் ல் இைடெவளி ன்  இைசத்தற் ரிய மக் ; putty, a kind of cement used to fill up 
cracks in wood, etc.

த. வ. மக்

     [Prob. {} → த. =லப்பம்]

லப்ைப

 
 லப்ைப lappai, ெப.(n.)

   ெதன்னிந் யக் கடற்கைரப் ப களில் வா ம் த ழ்ப்ேப ம் கம்ம யர;் a class of Tamil speaking 
Muhammadans found chiefly on the coasts of south India.

லபக்ெகனல்

லபக்ெகனல் labakkeṉal, ெப.(n.)

   1.  ைர க் ப் ; suddenness.

   2.  ங் தற் ப் ; gulping.

     [U. lapak → த. லபக்ெகனல்]

ல -த்தல்

ல -த்தல் labittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ெப தல், ெவற் யைடதல்; to be gained, obtained, to accure, to succeed, come to a successful issue.

     "காணரிய ெபரிேயாரக் ெடரிசனம் ல ப்பேத கண்ணிைணகள் ெசய் ண்ணியம்" (அறப்.சத.76);. 
ெப தல்;

 to obtain.

     "ஆ ப் ரம்மா ரங்க மானத்ைத ல த் " (ேகா ெலா.2);.

     [Skt. labh → த. ல ]

லேபாலேபாெவன
ல்

 
 லேபாலேபாெவனல் lapōlapōveṉal, ெப. (n.)

    றந் ள்ளவாயால் க்கங் காரணமாகக் ைகயால் அ த் க் ெகாள் தற் ப் ; expression of beating 
the open mouth with the palm of the handon account of sorrow.

லேபாலேபாபண்
ைக

 
 லேபாலேபாபண் ைக lapōlapōpaṇṭigai, ெப.(n.)

   காமன் பண் ைக (அகங்ைகயால் வா ல த் க் ெகாள் ம் ழா);; the spring festival in honour of {}, 
as the occasion in which the beating of the open mouth with the palm is a marked feature.
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லம்பா

லம்பா  lambāṭi, ெப.(n.)

   1. அைலந்  ரி ம் ஒ  சா ; a wandering caste.

   2. ஊர ்ஊராய்த் ரிேவான்; vagrant.

   3. மாட் சச்ா  வைக; a breed of cattle.

     [T. {} → த. லம்பா ]

     [K. {}  → த. லம்பா ]

லம்

லம் 1 lambu, ெப.(n.)

   ெதாந்தர ; trouble.

 லம் 2 lambudal, ெப.(n.)

   அைசதல்; to be unsteady to shake.

லயம்

லயம் layam, ெப.(n.)

இலயம் பாரக்்க;see ilayam.

     "ஒன்ேறாெடான்றாகேவ பற் லயமாம் ேபா னில்" (தா . த்தர.்3);.

     [Skt. laya → த. லயம்]

லயாவத்ைத

 
 லயாவத்ைத layāvattai, ெப.(n.)

   உலகத்ைத ஒ க்  நிைல; stage of involuion of the universe; stage of absorption of the universe by the supreme 
being.

     [Skt. laya+{} → த. லயாவத்ைத]

ல -த்தல்

ல -த்தல் layittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஒன் தல்; chose intimacy.

     [Skt. lay → த. இல ]

லலனாமணி

 
 லலனாமணி lalaṉāmaṇi, ெப.(n.)

லலைன பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. லலனாமணி]

லலைன

 
 லலைன lalaṉai, ெப.(n.)

   ெபண்; woman.

     [Skt. {} → த. லலைன]

லலாடம்

லலாடம் lalāṭam, ெப.(n.)

   1. ெநற் ; forehead.

   2. மணி  ( ரீட); ப்  வைக; a part of the crown.

     [Skt. {} → த. லலாடம்]

லலாட

 
 லலாட  lalāṭalibi, ெப.(n.)

   தைலெய த் ; hand writing of fate.

     [Skt. {} + lipi → த. லலாட ]
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ல தாசக ரநாம
ம்

ல தாசக ரநாமம் lalitāsagasuranāmam, ெப.(n.)

   உமா ேத ன் ஆ ரந் நாமக் ேகாைவ. (தக்கயாகப்.76, ேசடக்.);; the thousand holy names of the 
Goddess {}.

     [Skt.{} → த. ல தாசக ரநாமம்]

ல ைத

ல ைத lalidai, ெப.(n.)

   1. உைம;{}.

   2. பண் வைக; a specific melody-type.

     [Skt. {} → த. ல ைத]

லவ்வாலவ்வா

 
 லவ்வாலவ்வா lavvālavvā, ெப. (n.)

லவாலவா (இ.வ.); பாரக்்க;see {}.

லவக் லவக்ெகன
ல்

லவக் லவக்ெகனல் lavakkulavakkeṉal, ெப. (n.)

   1. ஒட்டக் ப் ; a galloping sound.

   2.  ைரந்  ங் தற் ப் ; gobbing in eating.

லவங்கம்

 
 லவங்கம் lavaṅgam, ெப.(n.)

இலவங்கம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} →. த. லவங்கம்]

லவடா

 
 லவடா lavaṭā, ெப.(n.)

   ஆண் ; membrum virile.

     [Hind. {} → த. லவடா]

லவண்

 
 லவண்  lavaṇṭi, ெப.(n.)

லண்  பாரக்்க;see {}.

     [Hind. {} → த. லவண் ]

லவணச த் ரம்

லவணச த் ரம் lavaṇasamuttiram, ெப.(n.)

உப் க்கடல் பாரக்்க;see uppukkadal.

     "அ ர்  கைடந்  லவண ச த் ரதெ்தன உணரக்" (தக்கயாகப்.248.உைர);.

     [Skt. lavana+ → த. லவண + ச த் ரம்]

லவம்

லவம் lavam, ெப.(n.)

   1. ப ன் வால் ம ர;் hair of cow's tail.

     " சலவங்களாற் ைடத் க் க்ெகாண்டாரக்ள்" (உத்தரரா.இலவ.75);.

   2. காலவைக; a variety of {}.

     "கணேமாெரட் ம் லவ ெமனப்ப ேம" (பரத.தாள.27);.

   3.  கச ் ப ; little, small particle.

     [Skt. lava → த. லவம்]
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லவணம்

 
 லவணம் lavaṇam, ெப.(n.)

   உப் ; salt.

     [Skt. lavana → த. லவணம்]

லவேலசம்

லவேலசம் lavalēcam, ெப.(n.)

    ற்றள ; smallest degree.

     "நிைலகாேணாம் லவேலசம்" (இராமநா.ஆரணிய.3);.

     [Skt. lava+ {} → த. லவேலசம்]

லவா

 
 லவா  lavāṭi, ெப.(n.)

   ேவ ; prostitute.

லவாலவா

 
 லவாலவா lavālavā, ெப.(n.)

   லவாலவா என்  பா க் ெகாண்  பந்த க் ம் வர ் ைளயாட் ; children's game of ball, accompanied 
by singing {}.

ல க்கார்

 
 ல க்கார ்lavukkār, ெப.(n.)

   சன்னமாய்ப் சாத ண்ணாம் ப் ச் ; rough plastering with chunam.

     [U. {} → {} → த. ல க்கார]்

ல ண்

 
 ல ண்  lavuṇṭi, ெப.(n.)

லண்  பாரக்்க;see landi.

லளிதம்

லளிதம் laḷidam, ெப.(n.)

   1.  ைளயாட் ; wantonness, dalliance, sport.

     " ட்டர ்பரிபால லளிதக்கார" ( ப் .55);.

   2. க ைண; grace, charm.

   3. இனிைமயான; sweetness.

   4. எளிைம; case, facility.

   5.  வாகமத் ள் ஒன்  (ைசவச.ெபா .335,உைர.);; one of 28 {}.

     [Skt. lalita → த. லளிதம்]

லளிைத

லளிைத laḷidai, ெப.(n.)

ல ைத,1. (நாம ப.24); பாரக்்க;see lalitai.

     [Skt. {} → த. லளிைத]

லாக்அப்

 
 லாக்அப் lākap, ெப.(n.)

    ைறைவப் ; put into a prison.

     [E. lock-up → த. லாக்அப்]
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லாக் ப் ேபா தல்

 
 லாக் ப் ேபா தல் lākkuppōṭudal, ெச. . . (v.i.)

    க ம் ன்பப்ப தல் (ெச.அ.);; to be in great straits, to be hard put to it.

லாகவம்

 
 லாகவம் lākavam, ெப.(n.)

ல த் வம் பாரக்்க;see laguttuvam.

     [Skt. {} → த. லாகவம்]

லா ரி
லா ரி lākiri, ெப.(n.)

லகரி2 பாரக்்க;see lakari.

லா னி

 
 லா னி lākiṉi, ெப.(n.)

   தந் ர சாத் ரங்களிற் றப்பட்ட ஒ  சார ்ெபண் கட ள் (ெச.அ.);; a class of goddesses mentioned in {} lore.

     [Skt. {} → த. லா னி]

லா

 
 லா  lāku, ெப.(n.)

ல த்வம் ( ன்.); பாரக்்க;see lakutvam.

லா க்சான்

 
 லா க்சான் lākulukcāṉ, ெப.(n.)

   லாபநட்டம்(ெச.அ.);; profit and loss.

     [Hindi. {} → த. லா க்சான்]

லாைக

லாைக1 lākai, ெப.(n.)

   பாங் ;   ஒ ல்; manner, style.

     [l. {} → த. லாைக]

 லாைக2 lākai, ெப.(n.)

   அந்தர க்ைக (உ.வ.); (ெச.அ.);; somersault.

     [Skt. {} → த. லாைக]

லாசார்ப -தல்

 
 லாசாரப் -தல் lācārpaḍudal, ெச. . . (v.i.)

   உத யற்  வ ந் தல்; to be helpless, forlorn.

     [Hind. {} → த. லாசாரப்ா -தல்]

லா ப வான்

 
 லா ப வான் lācubaṟuvāṉ, ெப. (n.)

   கப்பற்பாய்தாங் ங்கடை்ட (ெச.அ.);; yard arm.
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லாட்டரி

 
 லாட்டரி lāṭṭari, ெப.(n.)

   ஏலச் ட் ; lottery.

     [E. lottery → த. லாட்டரி]

லாடக்காரன்

 
 லாடக்காரன் lāṭakkāraṉ, ெப.(n.)

   லாடங்கட் பவன் (ெச.அ.);; farrier.

லாடங்கட் -தல்
லாடங்கட் -தல் lāṭaṅgaṭṭudal,    5 ெச. ன்றா . (v.t.)

    ைர த யவற் ன் கால்கட்  இ ம் த் தக  ைதத்தல் (ெச.அ.);; to shoe as a horse.

லாடசங்

 
 லாடசங்  lāṭasaṅgili, ெப.(n.)

லாடர ்சங்  (இ.வ.); பாரக்்க (ெச.அ.);;see {}.

லாடம்

லாடம்1 lāṭam, ெப.(n.)

   ஒ  ேதசம்; a country.

     [Skt. {} → த. லாடம்]

 லாடம்2 lāṭam, ெப.(n.)

 a country. இலாடம்2 பாரக்்க (ெச.அ.);;see {}.

     [Skt. {} → த. லாடம்]

 லாடம்3 lāṭam, ெப.(n.)

 forehead. இலாடம்3 பாரக்்க (ெச.அ.);;see {}.

     [Skt. {} → த. லாடம்]

 லாடம்4 lāṭam, ெப.(n.)

    ைர த யவற் ன் ளம் க க்  அ க் ம் இ ம் த்தக ; horse shoe. [U. {} → த. லாடம்]

லாடர்சங்

 
 லாடரச்ங்  lāṭarcaṅgili, ெப.(n.)

இலாடசங்  பாரக்்க (ெச.அ.);;see {].

     [Skt. {} → த. லாடரச்ங் ]

லாடன்

 
 லாடன் lāṭaṉ, ெப.(n.)

இலாடன் பாரக்்க (ெச.அ.);;see {}.

     [Skt. {} → த. லாடன்]
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லா

 
 லா  lāṭu, ெப. (n.)

 a ball shaped sweet meat.

இலட்  பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. லா ]

லா லகா

 
 லா லகா  lāṭulakāṭu, ெப.(n.)

   ெதாந்தர ; trouble scrape, difficulty.

     "லா லகா  யார ்ப ற ?" (ெச.அ.);.

லாண்டரி

 
 லாண்டரி lāṇṭari, ெப.(n.)

   ெவ ப்பகம்; laundry.

     [E. {} → த. லாண்டரி]

லாத் த்தள் -தல்
லாத் த்தள் -தல் lāddiddaḷḷudal,    5 ெச. . . (v.i.)

    த்  ழசெ்சய்தல் (ெச.அ.);; to make dizzy or giddy.

லாத்

லாத் 1 lāttu, ெப.(n.)

லத்தா பாரக்்க (ெச.அ.);;see {}.

 லாத் 2 lāddudal, ெச. . . (v.i.)

   1.  ைடத்தல்; to belabour, beat heavily.

   2.  த்தைலத்தல்; to seize and jerk to and fro.

   3. நைட த மா தல் (ெச.அ.);; to tumble, to be shaky in gait.

 லாத் 3 lāddudal, ெச. . . (v.i.)

 to walk about, to ride about.

உலாத் 1 பாரக்்க;see {}.

லாந்தர்

 
 லாந்தர ்lāndar, ெப.(n.)

   ஒ  வைகக் கண்ணா  ளக்  (ெச.அ.);; lantern.

த. வ. ைக ளக்

     [Fr. Lanterne → த. லாந்தர]்

லாந்தல்

 
 லாந்தல் lāndal, ெப.(n.)

லாந்தர ்பாரக்்க (ெச.அ.);;see {}.
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லாந்

லாந் 1 lāndu, ெப.(n.)

   1. பர ைக; spreading out.

   2. பாய்சச்ல்; peunce.

     "ஒேர லாந்தாக லாந் ப் " (ெச.அ.);.

 லாந் 2 lāndu, ெப.(n.)

   கல்ைலக் த்  நிைல ல் அ க் தல் (ெச.அ.);; terracing, setting bricks on edge.

     [Hind. {} → த. லாந் ]

 லாந் 3 lāndudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ேமற்றளம் ேபா தல் (ெச.அ.);; to put up a terrace.

லாபநட்டம்

 
 லாபநட்டம் lāpanaṭṭam, ெப.(n.)

   வர ம் இழப் ம் (ெச.அ.);; profit and loss.

த. வ. ஆ ேபா

     [Skt. {} → த. லாபநட்டம்]

லாபம்

 
 லாபம் lāpam, ெப.(n.)

இலாபம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. லாபம்]

லாபேலாபம்

 
 லாபேலாபம் lāpalōpam, ெப.(n.)

லாபநட்டம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} →  த. லாபேலாபம்]

லாயக்

லாயக்  lāyakku, ெப.(n.)

   1. த ; fitness, suitbleness.

   2. ெச க் ; haughtiness.

     [Arab. {} → த. லாயக் ]

லாயம்

 
 லாயம் lāyam, ெப.(n.)

    ைரகட் டம் (ெச.அ.);; stable for horse.

     [I. {} → K. {} → த. லாயம்]
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லாயர்

 
 லாயர ்lāyar, ெப.(n.)

   வழக் ைரஞர;் lawyer.

     [E. lawyer → த. லாயர]்

=

லாரி

 lorry, ெப.(n.);

   சரக் ந் ; lorry.

     [E. lorry → த. லாரி]

லாலனம்

 
 லாலனம் lālaṉam, ெப.(n.)

லாலைன பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. லாலனம்]

லாலைன

லாலைன lālaṉai, ெப. (n.)

   1. ெகாஞ் ைக; fondling. curessing, coaxing.

   2. தாங் ைக (ெச.அ.);; support.

     [Skt. {} → த. லாலைன]

லாலா

லாலா lālā, ெப.(n.)

   1. வட நாட் ந்  த ழ்நாட் ற் ேய ய இந்  வணிகன்; a caste of Hindu merchants who migrated into 
the Tamil country from Northern India.

   2. ஒ  றப் ப் ெபயர;் a term of respect.

   3. ஒ  ெசல்லப்ெபயர;் a term of endearment.

     "நந்தலாலா" (ெச.அ.);.

     [Hind. {} → த. லாலா]

லாலா கம்

 
 லாலா கம் lālāṭigam, ெப.(n.)

   த ைக, ஆ ங்கன வைக (ெச.அ.);; a mode of sexual embrace.

     [Skt. {} → த. லாலா கம்]
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லா

லா 1 lāli, ெப.(n.)

   கந்ைத (ெச.அ.);; rag.

     [Prob. {} → த. லா ]

 லா 2 lāli, ெப.(n.)

    மணம் த யவற் ற் பாடப்ப வ ம் அ ேதா ம் லா  என்  வ மான மங்களப் பாட்  
வைக; song consisting of eulogies, compliments, congratulations, etc. sung at weddings and other auspicious occasions, 
every line;

 endding in {}.

   2. இசச்கவாரத்்ைத; flattery, adulation.

   3. தாலாட்  (ெச.அ.);; lullaby.

     [T.K. {} → த. லா ]

லாவண்யம்

 
 லாவண்யம் lāvaṇyam, ெப.(n.)

   எ ல், ஒளி ம் அழ  (ெச.அ.);; beauty, grace;

 loveliness;

 charm.

     [Skt. {} → த. லாவண்யம்]

லாவண்யாரச்் த
ம்

 
 லாவண்யாரச்் தம் lāvaṇyārccidam, ெப.(n.)

இலாவண்ணியாரச்் தம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. லாவண் யாரச்் தம்]

லாவணம்

 
 லாவணம் lāvaṇam, ெப. (n.)

இலாவணம் பாரக்்க;see {}.

     [l. {}, K. Lavana → த. லாவணம்]

லாவணி

 
 லாவணி lāvaṇi, ெப.(n.)

   மராட் ய ெமா ள்ள இைசப்பாட்  வைக (ெச.அ.);; a Maharatta melody. [Mhr. {} → த. லாவணி]

லாவாேத

 
 லாவாேத  lāvātēvi, ெப.(n.)

ேலவாேத  பாரக்்க;see {}.

த. வ. ெகாள்ெகாைட, ெகா க்கல் வாங்கல்

     [U. {} → த. லாவாேத ]

லா -தல்

லா -தல் lāvudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. பர தல்; to spread around.

   2. இறாஞ் தல் (ெச.அ.);; to pounce or dart upon.
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லா பண் -தல்

லா பண் -தல் lāvubaṇṇudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. வழக்கா தல்; to be constantly questioning and disputing.

   2. ெச க் தல் (ெச.அ.);; to be have in a haughty manner.

     [E. law → த. லா +பண் தல்]

லாளிதம்

லாளிதம் lāḷidam, ெப.(n.)

   அழ ; beauty, grace, charm.

     "மத ம்பலாளிதக் கரிெயன" ( ப் .194);.

     [Skt. {} → த. லாளிதம்]

தம்

 
  தம் ligidam, ெப.(n.)

இ தம் பாரக்்க;see iligitam.

     [Skt. likhita → த.  தம்]

ங்கம்

ங்கம் liṅgam, ெப.(n.)

இ ங்கம் பாரக்்க;see {}.

     " ந்த  ங்கம்" ( மந். 455);.

     [Skt. linga → த.  ங்கம்]

ங்காபட் யம்

 
  ங்காபட் யம் liṅgāpaṭṭiyam, ெப.(n.)

   அமரேகாசம் என்ற வடெமா  நிகண் க்  ங்காபட்டர ்எ ய உைர (ெச.அ.);; a commentary on {} by {}.

     [Skt. {} → த.  ங்காபட் யம்]

ங்க ராணம்

ங்க ராணம் liṅgaburāṇam, ெப.(n.)

 A {}.

இ ங்க ராணம் (தக்கயாகப். 340. உைர); பாரக்்க;see ilinga-{}.

ங்காயத்

 
  ங்காயத்  liṅgāyattu, ெப.(n.)

    ரைசவர;் one who wears a miniature lingam suspended from the neck.

இ ங்கங்கட்  பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த.  ங்காயத் ]

டா டநியாயம்

டா டநியாயம் liḍāliḍaniyāyam, ெப.(n.)

   நக் னைதேய ம்ப நக் வ ேபால் ஒ  ைற ேலேய பலகா ம் பாரக்் ம் நியாய வைக; a {} in 
illustration of re- peatedly addressing oneself to one aspect of a matter, as licking what is already licked.

     " டா ட நியாயமாக அவ் ட மாத் ைரேய ேநாக் வாரக்் " ( வசமவா.பக்.42);.

     [Skt. {} → த.  டா ட நியாயம்]

பாபா

 
  பாபா lipāpā, ெப.(n.)

   க த ைற (ெச.அ.);; envelope, cover, wrapper.

     [Arab. {} → த.  பாபா]
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 libi, ெப.(n.)

   1. எ த் ; letter of alphabet.

   2.   (ெச.அ.);; destiny, fate.

     [Skt. Iipi → த.  ]

லாவ

லாவ  līlāvadi, ெப.(n.)

   1. அழ ய ெபண்; charming or beautiful woman.

   2. பா கராசாரியரால் இயற்றப்ெபற்ற ஒ  கணித ல் (ெச.அ.);; a mathematical treatise by {}.

     [Skt. {} → த.  லாவ ]

லா

 
  லா  līlāvipūti, ெப. (n.)

    ரா த லகங்கள்; the material worlds, as exhibiting the divine sportiveness in their creation, preservation and 
destruction.

     [Skt. {} → த.  லா ]

லா ேனாதம்

 
  லா ேனாதம் līlāviṉōtam, ெப.(n.)

   உல்லாச ைளயாட்  (ெச.அ.);; diversion, pastime, sport.

     [Skt. {} → த.  லா ேனாதம்]

ைல

ைல līlai, ெப.(n.)

   1.  ைளயாட் ; play.

   2. கட ள் த யவற் ன் ைளயாடல்; sport, as of a deity.

   3.  ரதல் ைளயாட்  (ெச.அ.);; a morous sport, sexual intercourse.

     [Skt. {} → த.  ைல]
 
   līvu, ெப. (n.)

    ப் ; leave.

     [Eng. leave → த.  ]

க்சான்

 
  க்சான் lukcāṉ, ெப.(n.)

சச்ாண் பாரக்்க;see {}.

ங்

 
  ங்  luṅgi, ெப.(n.)

    கம்ம யரணி ம் ஆைட வைக; a coloured cloth worn by Muhammadans.

     [Persn. {} → த.  ங் ]

சச்ா

 
  சச்ா luccā, ெப.(n.)

    ரத்்தன்; vagabond, rake, profigate.

     [U. {} → த.  சச்ா]
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சச்ான்

 
  சச்ான் luccāṉ, ெப.(n.)

   இழப்  (ெச.அ.);; loss.

     [Arab. {} → த.  சச்ான்]

த்தன்

 
  த்தன் luttaṉ, ெப.(n.)

   ஈயாமாரி;(உேலா );; miser.

     " த்த க்  இரட் ச ்ெசல ".

     [Skt. lubdha → த.  த்தன்]

ப்தம்

ப்தம்1 luptam, ெப.(n.)

   1. எ த் க் ேக ; elision.

   2. அ ; injury, destruction.

   3. இழப்  (ெச.அ.);; loss, deprivation.

     [Skt. lupta → த.  ப்தம்]

  ப்தம்2 luptam, ெப.(n.)

   இவறன்ைம, ஈயாைம, (உேலாகம்);; covetousness, miserliness.

     [Skt. lubdha → த.  ப்தம்]

ப்தன்

 
  ப்தன் luptaṉ, ெப.(n.)

   இவறன் (உேலா ); (ெச.அ.);; miser.

     [Skt. lubdha → த.  ப்தன்]

ப்ேதாபைம

 
  ப்ேதாபைம luptōpamai, ெப. (n.)

ெதாைக பம் பாரக்்க;see tokaiyuvamam.

     [Skt. {} → த.  ப்ேதாபைம]

ட்

ட்  lūṭṭi, ெப.(n.)

   1. ெகாள்ைள; plunder, pillage, loot.

   2. ெதாந்தர (ெச.அ.);; trouble annoyance.

     [Hind. {} → த.  ட் ]

     [K. {}]
 lūṭi, ெப.(n.)

   1.  ட் , 1 பாரக்்க;see {}.

   2.  ட் , 2 பாரக்்க;see {}.
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தாதந்  
நியாயம்

 
  தாதந்  நியாயம் lūtātanduniyāyam, ெப. (n.)

    லந்  தன் வாயா ைழத்த ைலத் தாேன டெ்காள்வ  ேபால் தான் 
ெசய்தைதத்தாேனய ப்பதாகக் ம் ெந  (ெச.அ.);; a {}, in illustration of the principle of an author destroying 
his own creation even as a spider eats up the thread which it throws out.

     [Skt. {} →  த.  தாந்  நியாயம்]

ெலக்

 
 ெலக்  lekku, ெப.(n.)

   இலக் ; aim.

ெல

 
 ெல  legu, ெப. (n.)

இல  பாரக்்க;see ilaku.

ெலச்

 
 ெலச்  lecci, ெப.(n.)

லச்  பாரக்்க;see lacci.

ெலசை்ச

 
 ெலசை்ச leccai, ெப.(n.)

இலசை்ச பாரக்்க;see ilaccai.

ெலட்டர்

 
 ெலட்டர ்leṭṭar, ெப. (n.)

   மடல்; letter.

     [E. letter → த. ெலட்டர]்

ெலப்ைப

 
 ெலப்ைப leppai, ெப.(n.)

லப்ைப ( ன்); பாரக்்க;see lappai.

ெலவேலசம்

 
 ெலவேலசம் levalēcam, ெப.(n.)

லவேலசம் பாரக்்க;see {}.

ெலைவ

 
 ெலைவ levai, ெப.(n.)

   பள்ளிவாசல் வ பா  ெசய்ேவான் (ெச.அ.);; priest in a mosque.

     [Heb. Levi → த. ெலைவ]

ேலககன்

 
 ேலககன் lēgagaṉ, ெப.(n.)

   எ த்  ேவைல ெசய்பவன் (ெச.அ.);; writer.

     [Skt. {} → த. ேலககன்]
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ேலகணி

 
 ேலகணி lēkaṇi, ெப.(n.)

ேலகனி பாரக்்க;see {}.

ேலகம்

ேலகம்1 lēkam, ெப.(n.)

ேல யம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. ேலகம்]

 ேலகம்2 lēkam, ெப.(n.)

   எ த்  (ெச.அ.);; writing, letter.

     [Skt. {} → த. ேலகம்]

ேலகனி

 
 ேலகனி lēkaṉi, ெப.(n.)

   எ ேகால் (ெச.அ.);; pen style.

     [Skt. {} → த. ேலகனி]

ேலகா

 
 ேலகா lēkā, ெப.(n.)

ேலகா ண்ைட பாரக்்க;see {}.

     [Prob. {} → த. ேலகா]

ேலகா ண்ைட

 
 ேலகா ண்ைட lēkāvuṇṭai, ெப.(n.)

   கஞ்சா ண்ைட (ெச.அ.);; ball of ganja.

ேல யம்

ேல யம் lēkiyam, ெப. (n.)

   1. இள யம் (நக் ண்  வதற்  உரிய );; food that is eaten by licking.

   2. நக் ண் ம் ம ந்  வைக (ெச.அ.);; electuary, in medicine.

   3. ேலகா ண்ைட பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. ேல யம்]

ேலைக

ேலைக lēkai, ெப.(n.)

இேரைக பாரக்்க;see {}.

     "சங்கேலைக ம் சக் ரேலைக ம்" ( ளா.  மார.45);.

ேலசம்

ேலசம் lēcam, ெப. (n.)

   1. அற்பம்; small bit particle.

   2. இரண்  கைல ெகாண்ட காலவள ; a measure of time equal to two kalai.

   3. இேலசவணி (ெச.அ.);; a figure of speech.

     [Skt. {} → த. ேலசம்]
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ேல

ேல 1 lēcu, ெப.(n.)

இேல  பாரக்்க;see {}.

 ேல 2 lēcu, ெப.(n.)

   1. ஒ  வைக ஒப்பைனப் ன்னற் ணி; lace.

   2. சரிைக (ெச.அ.);; silver or gold lace.

     [E. lace → த. ேல ]

ேலஞ்

 
 ேலஞ்  lēñji, ெப.(n.)

ைகக் டை்ட

 kerchief, scarf.

     [Port. Lengo → த. ேலஞ் ]

ேலஞ்

 
 ேலஞ்  lēñju, ெப.(n.)

ேலஞ்  பாரக்்க;see {}.

ேலட்

 
 ேலட ்lēṭ, ெப. (n.)

   காலத்தாழ் ; late.

     [E. late → த. ேலட]்

ேலணி

 
 ேலணி lēṇi, ெப.(n.)

   கடன் வாங் ைக (ெச.அ.);; borrowing.

     [Hind. {} → த. ேலணி]

ேலணிதாரன்

 
 ேலணிதாரன் lēṇitāraṉ, ெப.(n.)

   கடன் ெகா த்தவன் (ெச.அ.);; creditor.

     [Hind. {} → த. ேலணிதாரன்]

ேலபனம்

ேலபனம் lēpaṉam, ெப.(n.)

   1.  ச் ; anointing, smearing.

     "ம் கமத ப ர ேலபன" ( ப் .43);.

   2.  ம் ெபா ள்; plaster, ointment, unguent, salve.

   3. தா வன்ைம (ெச.அ.);; virility, erection of penis.

     [Skt. {} → த. ேலபனம்]

ேலலம்

 
 ேலலம் lēlam, ெப.(n.)

   ஏலம் (ெச.அ.);; auction.

     [Port. leilao → த. ேலலம்]
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ேலவாேத

 
 ேலவாேத  lēvātēvi, ெப.(n.)

   ெகா க்கல் வாங்கல் (ெச.அ.);; money - dealings.

     [Hind. {} → த. ேலவாேத ]

ேலவாேல

 
 ேலவாேல  lēvālēvi, ெப.(n.)

ேலவாேத  பாரக்்க;see {}.

ேலனாேதனா

 
 ேலனாேதனா lēṉātēṉā, ெப.(n.)

ேலவாேத  பாரக்்க;see {}.

     [Hind. {} → த. ேலனாேதனா]

ெலாங்காரி

 
 ெலாங்காரி loṅgāri, ெப.(n.)

   அடங்காப் டாரி (ெச.அ.);; termagant.

     [Arab. {} → த. ெலாங்காரி]

ெலாங் -தல்

ெலாங் -தல் loṅgudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   ம்ப பணிந்  நடத்தல் (ெச.அ.);; to be humble, submissive, to be servile.

     [ l. {} → த. ெலாங் ]

ெலாங் ெலாங்ெக
னல்

 
 ெலாங் ெலாங்ெகனல் loṅguloṅgeṉal, ெப.(n.)

   உட ன் தளரச்் க் ப்  (ெச.அ.);; signifying physical exhaustion.

ெலா க்

 
 ெலா க்  losukku, ெப.(n.)

   ஒன் ன்ைம (ெச.அ.);; almost nothing, nothingness.

ெலாட்

ெலாட் 1 loṭṭi, ெப.(n.)

   1. கள்; toddy.

     "அவன் பணெமல்லாம் ெலாட் ற் ேபா றான்",

   2. கள் இறக் ம் ைவ (ெச.அ.);; small earthen pot for drawing toddy.

     [l. {} → த. ெலாட் ]

 ெலாட் 2 loṭṭi, ெப.(n.)

ெராட்  பாரக்்க;see {}.

ெலாட்  ஞ்

 
 ெலாட்  ஞ்  loṭṭimūñji, ெப.(n.)

   கட் யன் (ெச.அ.);; drunkard.

     [l. {} → த. ெலாட் ஞ் ]
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ெலாட் ெலா க்

 
 ெலாட் ெலா க்  loḍḍuloḍukku, ெப.(n.)

ெலாட்  ெலா  பாரக்்க;see {} losuku.

ெலாட் ெலா

 
 ெலாட் ெலா  loṭṭulosugu, ெப.(n.)

    ல்லைறப் ெபா ள்கள் (ெச.அ.);; odds and ends, stray articles.

ெலாட்ைட

ெலாடை்ட loṭṭai, ெப. (n.)

   தாழ்ந்த ; anything inferior.

   2. ெலாடை்டயாட்டம் பாரக்்க;see {}.

   3. ஒ  வைகப் பணிகாரம் (ெச.அ.);; a kind of cake.

     [Skt. {} → த. ெலாடை்ட]

ெலாட்ைடதாளி-
த்தல்

ெலாடை்டதாளி-த்தல் loṭṭaitāḷittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ஏைழயாதல் (ெச.அ.);; to become a pauper, to be impoverished.

     [Skt. {} → த. ெலாடை்டதாளி]

ெலாட்ைடயாட்டம்

 
 ெலாடை்டயாட்டம் loṭṭaiyāṭṭam, ெப.(n.)

   ேகா  ைளயாட்  வைக (ெச.அ.);; a game of marbles.

     [Skt. {} → த. ெலாடை்டயாட்டம்]

ெலாடெலாட்ைட

ெலாடெலாடை்ட loḍaloḍḍai, ெப.(n.)

   1. கட் க் ைலந்த ; anything rickety.

   2. உள்ளீ ன் க் டான ; anything hollow or empty.

   3. பயனற்ற  (ெச.அ.);; anything useless.

ெலாடெலாட-த்தல்

ெலாடெலாட-த்தல் loḍaloḍattal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. கட் க் ைலதல்; to become rickety;

 to be dismembered, to become loose.

   2. உள்ளீ ன் க் டா த்தல்; to be hollow or empty.

   3. பயனற் ப் ேபாதல் (ெச.அ.);; to become useless.

ெலாடெலாடெவன
ல்

ெலாடெலாடெவனல் loḍaloḍaveṉal, ெப.(n.)

   1. ஓர ்ஒ க் ப் ; ratting or rumbling.

   2. கட் க் ைல ன் ப்  (ெச.அ.);; ricketiness.

ெலா க்

 
 ெலா க்  loḍukku, ெப.(n.)

   உள்ேள ெவற் டமாைக; emptiness, hollowness, want of solidity.

     "ெலா க்  ந்  ேபா ற் " (ெச.அ.);.

ெலா க்  
ெலா க்ெகனல்

ெலா க்  ெலா க்ெகனல் loḍukkuloḍukkeṉal, ெப.(n.)

   1.  ைர வண்  த யன ஒ ம்ேபா  ஆட்டங்ெகா த்தற் ப்  (ெச.அ.);; signifying shakiness, as of a 
running carriage.

   2. ெலாடெலாடெவனல் பாரக்்க;see {}.

   3. ெலாங்  ெலாங்ெகனல் பாரக்்க;see {}.
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ெலாத் -தல்

ெலாத் -தல் loddudal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ைநயப் ைடத்தல் (ெச.அ.);; to beat or strike hard, to belabour.

     [U. {} → த. ெலாத் ]

ெலாத் கத்ேதால்

 
 ெலாத் கத்ேதால் lottugattōl, ெப.(n.)

   ெவள்ளிலத் ன் படை்ட (ெச.அ.);; bark of lodhra tree.

ெலாத்  
ெலாத்ெதனல்

ெலாத்  ெலாதெ்தனல் lottulotteṉal, ெப.(n.)

   1. ைநயப் ைடத்தற் ப் ; beating hard. giving repeated blows.

   2. உள்ளடீற்ற ெபா ைளத் தட் ங்கால் எ ம் ஒ க் ப்  (ெச.அ.);; hollow sound.

ெலாள்ெளனல்

 
 ெலாள்ெளனல் loḷḷeṉal, ெப.(n.)

     "நாய் ைரத்தற் ப்  (ெச.அ.);;

 expr. of dog's bark.

ேலாக் யம்

ேலாக் யம் lōkkiyam, ெப.(n.)

ெலள கம் 1, பாரக்்க;see {}.

     "சகல ேலாக் யேம தானா  ம ர பாரத்் பேனாேட" ( ப் .1080);.

     [Skt. {} → த. ேலாக் யம்]

ேலாககண்டகன்

 
 ேலாககண்டகன் lōgagaṇṭagaṉ, ெப.(n.)

    கக்ெகா ேயான் (உலகத் க்  ட ்ேபான்றவன்); (ெச.அ.);; very troublesome or wicked man, as a thorn 
afflicting the world.

     [Skt. {} → த. ேலாககண்டகன்]

ேலாகக

 
 ேலாகக  lōgagadi, ெப.(n.)

   உலக நைட ைற (ெச.அ.);; way of the world.

     [Skt. {}+kati → த. ேலாகக ]

ேலாககர்த்தா

 
 ேலாககரத்்தா lōgagarttā, ெப. (n.)

   உலகத் க்  தல்வன் (ெச.அ.);; Lord of the world.

     [Skt. {} → த. ேலாககரத்்தா]

ேலாகசஞ்சாரம்

ேலாகசஞ்சாரம் lōkasañsāram, ெப.(n.)

   பல நா களில் பயணம் ெசய்ைக; traveling in different countries of the world.

   2. ெவளி யற்  (ெச.அ.);; business outside one's house, outwork.

ேலாகசஞ்சாரி

 
 ேலாகசஞ்சாரி lōkasañsāri, ெப.(n.)

   பல நா களில் பயணம் ெசய்ேவான் (ெச.அ.);; traveller in many lands.

     [Skt. {} → த. ேலாகசஞ்சாரி]
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ேலாகசாட்

 
 ேலாகசாட்  lōkacāṭci, ெப.(n.)

   கட ள் (ெச.அ.);; god, as the universal witness.

     [Skt. {} → த. ேலாகசாட் ]

ேலாக ந் ரம்

 
 ேலாக ந் ரம் lōkasindūram, ெப.(n.)

   அயச் ந் ரம் (ெச.அ.);; hydrated peroxide of iron-Ferrugo.

     [Skt. {} → த. ேலாக ந் ரம்]

ேலாகத் ரயம்

 
 ேலாகத் ரயம் lōkattirayam, ெப.(n.)

    ல  (ெச.அ.);; the three worlds.

     [Skt. {} → த. ேலாகத் ரயம்]

ேலாகத மணி

 
 ேலாகத மணி lōkadarumaṇi, ெப.(n.)

 a mode of initiation. உேலாகத ணி பாரக்்க;

{}.

     [Skt. {} → த. ேலாகதன்மணி]

ேலாகப் ர த்தம்

 
 ேலாகப் ர த்தம் lōkappirasittam, ெப.(n.)

   உலகத்தாரால் நன்க யப்பட்ட  (ெச.அ.);; that which is universally known.

ேலாகபத்த

 
 ேலாகபத்த  lōkabaddadi, ெப.(n.)

ேலாகக  பாரக்்க;see {}.

ேலாகபாலகர்

ேலாகபாலகர ்lōgapālagar, ெப.(n.)

   1. ேலாகபாலர,் 1 பாரக்்க;see {}.

     " அட்ட ேலாக பாலகேர" (தக்கயாகப்.468);.

   2. ேலாகபாலர,்2 பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. ேலாகபாலகர]்

ேலாகபாலர்

ேலாகபாலர ்lōkapālar, ெப.(n.)

   1. எண் ைசக் காவலர;் regents of the eight directions.

   2. அரசர;் kings.

     "ேலாகபால ெர ல் காவல் ர"் (தக்கயாகப்.17);.

     [Skt. {} → த. ேலாகபாலர]்
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ேலாகம்

ேலாகம்1 lōkam, ெப.(n.)

   உலகம்; world.

     "எல்லா ேலாகங்க ம் இவ ைடய" (தக்கயாகப். 38. உைர);.

     [Skt. {} → த. ேலாகம்]

 ேலாகம்2 lōkam, ெப.(n.)

   மாைழ; metal.

     [Skt. {} →  த. ேலாகம்]

ேலாகமரியாைத

 
 ேலாகமரியாைத lōkamariyātai, ெப.(n.)

   உலகவழக்கம் (ெச.அ.);; customs and manners of a country.

த.வ. உலகநைட

     [Skt. {} → த. ேலாகமரியாைத]

ேலாகமாதா

ேலாகமாதா lōkamātā, ெப.(n.)

   1. உலக மாதா பாரக்்க;see {}.

   2. இலட் (ெச.அ.);;{}.

     [Skt. {} → த. ேலாகமாதா]

ேலாகயாத் ைர

ேலாகயாத் ைர lōkayāttirai, ெப. (n.)

ேலாகக  பாரக்்க;see {}.

     "இ  ஒ  ேலாகயாத் ைர" (ஈ ,4,9,6);.

ேலாகரஞ்சனம்

 
 ேலாகரஞ்சனம் lōkarañjaṉam, ெப.(n.)

   உல ற்  ம ழ்ச்  த வ  (ெச.அ.);; that which is popular or pleasing to the world.

ேலாகரட்ைச

ேலாகரடை்ச lōkaraṭcai, ெப.(n.)

   உலகத்ைதக் காக்ைக (ெச.அ.);; protection of the world.

     "ேலாகரடை்ச ந் த ரே்வத ல்வ ம்" (தக்கயாகப்.468, உைர);.

ேலாகரட்சகன்

 
 ேலாகரடச்கன் lōgaraṭcagaṉ, ெப.(n.)

   உலகத்ைதக் காப்ேபான் (ெச.அ.);; saviour of the world.

ேலாக டம்

ேலாக டம் lōkarūṭam, ெப.(n.)

   1. ேதச ெமங் ம் ெப ம் கழ் ெபற்ற  (ெச.அ.);; that which is famous throughout the land.

   2. ேலாக மரியாைத பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. ேலாக டம்]

ேலாக த்தாந்த
ம்

ேலாக த்தாந்தம் lōkaviruttāndam, ெப.(n.)

   1. ேலாகாசாரம் பாரக்்க;see {}.

   2. ஊரப்்ேபச்  (ெச.அ.);; rumour.

ேலாகேவடைண
ேலாகேவடைண lōkavēṭaṇai, ெப.(n.)

உலகேவடைண (நாம ப.576); பாரக்்க;see {}.
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ேலாகாக் ர த்தர்

ேலாகாக் ர த்தர ்lōkākkirasittar, ெப.(n.)

   ேதவ ட ் றந்த ஒ  சாரார ்(தக்கயாகப். 352. உைர);; a superior class of celestials.

     [Skt. loha +agra +siddha → த. ேவாகாக் ர த்தர]்

ேலாகாசாரம்

 
 ேலாகாசாரம் lōkācāram, ெப.(n.)

   உலகத்தாெரா க்கம் (ெச.அ.);; customs of the people, ways of the world, common practice.

     [Skt. {} → த. ேலாகாசாரம்]

ேலாகாசாரியர்

 
 ேலாகாசாரியர ்lōkācāriyar, ெப.(n.)

ள்ைளேலாகாசாரியர ்பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. ேலாகாசாரியர]்

ேலாகா ப

ேலாகா ப  lōkādibadi, ெப. (n.)

   உலக தல்வன்; lord of the Universe.

   2. மாமன்னன் (ெச.அ.);; Emperor.

     [Skt. {} → த. ேலாகா ப ]

ேலாகா தம்

 
 ேலாகா தம் lōkātītam, ெப.(n.)

   உலகத் க்  அப்பாற்பட்ட  (ெச.அ.);; the supernatural; the ultra-mundane.

     [Skt. {} → த. ேலாகா தம்]

ேலாகாந்தரம்

 
 ேலாகாந்தரம் lōkāndaram, ெப.(n.)

   ேவ லகம் (ெச.அ.);; the world beyond.

     [Skt. {} → த. ேலாகாந்தரம்]

ேலாகாந்தரமைட-
தல்

ேலாகாந்தரமைட-தல் lōkāndaramaḍaidal,    2 ெச. . . (v.i.)

   இறத்தல், மரணமைடதல் (ெச.அ.);; to die.

ேலாகாபவாதம்

 
 ேலாகாபவாதம் lōkāpavātam, ெப.(n.)

   ெப ம்ப  (ெச.அ.);; censure of the world, public scandal.

     [Skt. {} → த. ேலாகாபவாதம்]

ேலாகா ராமம்

ேலாகா ராமம் lōkāpirāmam, ெப.(n.)

   1. உலகத் ற்  ம ழ்ச்  த வ ; that which is pleasing to the world.

   2. ஊரப்்ேபச்  (ெச.அ.);; general talk, rumour.

     "ேலாகா ராமமாகப் ேப க் ெகாண் ந்தாரக்ள்".

     [Skt. {} → த. ேலாகா ராமம்]
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ேலாகாயதம்

 
 ேலாகாயதம் lōkāyadam, ெப. (n.)

உேலாகாயதம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. ேலாகாயதம்]

ேலாகாயதன்

ேலாகாயதன் lōkāyadaṉ, ெப. (n.)

உேலாகாயதன் பாரக்்க;see {}.

     "ேலாகாயதன் சமயநைட சாராமல்" (தா .ெமளன.4.);.

     [Skt. {} → த. ேலாகாயதன்]

ேலாகாேலாகம்

 
 ேலாகாேலாகம் lōkālōkam, ெப.(n.)

   சக்கரவாளம்; a mythical range of mountains.

     [Skt. {} → த. ேலாகாேலாகம்]

ேலா தம்

ேலா தம் lōkidam, ெப.(n.)

   ெசந்நிறமான  (ெச.அ.);; redness, that which is red

     "ேலா தமலேரா ம்" (இர . க் .264);.

     [Skt. {} → த. ேலா தம்]

ேலாேகாத்தமரசம்

 
 ேலாேகாத்தமரசம் lōāttamarasam, ெப.(n.)

   ஒ  வைகப் ேப  ம ந்  (ெச.அ.);; a purgative.

     [Skt. {}-rasa → த. ேலாேகாத்தமரசம்]

ேலாேகாத்தரம்

 
 ேலாேகாத்தரம் lōāttaram, ெப.(n.)

    கச ் றந்த  (ெச.அ.);; that which is excellent in every way.

     [Skt. {} → த. ேலாேகாத்தரம்]

ேலாேகாபகாரம்

 
 ேலாேகாபகாரம் lōāpakāram, ெப.(n.)

   உலக நன்ைம(ெச.அ.);; public good, general good.

     [Skt. {} → த. ேலாேகாபகாரம்]

ேலாட்டா

ேலாட்டா lōṭṭā, ெப. (n.)

   1. நீர ் க்கப் பயன்ப ம் ஏனம்; pipkin, a small metal pot, generally of brass.

   2. க த்தணி வைக (ெச.அ.);; a necklace of gold beads.

     [U. {} → த. ேலாட்டா]

ேலாடா
ேலாடா lōṭā, ெப.(n.)

ேலாட்டா, 1 ( ன்.); பாரக்்க;see {}.
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ேலா

 
 ேலா  lōṭu, ெப.(n.)

    ைற  (ெச.அ.);; loss, deficiency.

     [Hind. {} → த. ேலா ]

ேலாத் ரம்

 
 ேலாத் ரம் lōttiram, ெப.(n.)

   ெவள்ளி ேலாத் ரம் (ெச.அ.);; lodhra tree.

     [Skt. {} → த. ேலாத் ரம்]

ேலாத் கம்

 
 ேலாத் கம் lōttugam, ெப.(n.)

ேலாத் ரம் பாரக்்க;see {}.

ேலாந்

 
 ேலாந்  lōndu, ெப.(n.)

   இரா க்காவல் (ெச.அ.);; night patrol.

     [Fr ronde → த. ேலாத் ]

ேலாபம்

ேலாபம்1 lōpam, ெப.(n.)

   1. ெக தல் ( காரம்);; elision.

     "ஆேதசேலாபம்" ( . .26);.

   2.  ைற  (ெச.அ.);; defect, deficiency.

     "மந் ர ரியாேலாப ன் ேய" (அறப்.சத.81);.

     [Skt. {} → த. ேலாபம்]

 ேலாபம்2 lōpam, ெப.(n.)

   1. உேலாபம்1 பாரக்்க;{}.

     "ேலாப ம ளின்ைம டக்

கலந் ள்ளி க்க" (தா . ன்மயா.3);.

   2. க ஞ்ெசட்  (உ.வ.);; stinginess.

     [Skt. {} → த. ேலாபம்]

ேலாபன்

 
 ேலாபன் lōpaṉ, ெப.(n.)

 miser. உேலாபன் பாரக்்க;see {}.

     "ேலாபன் மகன் டம்பன்" (ெச.அ.);.

     [Skt. {} → த. ேலாபன்]
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ேலா

ேலா 1 lōpi, ெப.(n.)

உேலா  பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. ேலா ]

 ேலா 2 lōpittal, ெச. . .(v.i.)

உேலா 2 பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. ேலா ]

 ேலா 3 lōpittal,    4 ெச. . . (v.i.)

உேலா 3 பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. ேலா த்தல்]

ேலா -தல்

ேலா -தல் lōpudal,    5 ெச. ன்றா . (v.i.)

உேலா  பாரக்்க;see {}.

     "ேலா ண்ணார"் (ேதவா.55.7);.

     [Skt. {} → த. ேலா ]

ேலாைப

ேலாைப lōpai, ெப.(n.)

பாரவ்  ( ரம் .  க்க .22);;{}.

     [Prob. {} → த. ேலாைப]

ேலாம்பர்

 
 ேலாம்பர ்lōmbar, ெப.(n.)

   இ ம்  வைக (இ.வ.);; a kind of iron.

ேலால்ப -தல்

ேலால்ப -தல் lōlpaḍudal,    20 ெச. . . (v.t.)

   1.  ண்டா தல்; to wander about restlessly, to be tossed about.

     "அவன் அங் ங் ம் ேலால்ப றான்".

   2. ம ந்  டத்தல் (உ.வ.); (ெச.அ.);; to be over plentiful, as a commodity.

     [Skt. {} → த. ேலால்ப -தல்]

ேலாலக்கம்

 
 ேலாலக்கம் lōlakkam, ெப.(n.)

    ண்டாட்டம்; restless wandering.

     "அவன் அங் ங் ம் ேலாலக்கமா றான்" (ெச.அ.);.

     [Skt. {} → த. ேலாலக்கம்]

ேலாலக்

 
 ேலாலக்  lōlakku, ெப.(n.)

ேலாலாக்  பாரக்்க;see {}.

ேலாலம்

ேலாலம் lōlam, ெப. (n.)

   1. அைல ; unsteadiness, restlessness.

   2. ஆைசப் ெப க்கம் (ெச.அ.);; greediness, lustfulness.

     [Skt. {} → த. ேலாலம்]
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ேலாலயப்ப -தல்
ேலாலயப்ப -தல் lōlayappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

ேலால்ப  (உ.வ.); பாரக்்க;see {}.

ேலாலன்

ேலாலன் lōlaṉ, ெப.(n.)

   1.  ைளயா த் ரிபவன்; one who is sportive or playful.

     " த்தைலச ் லேன ேலாலேன" (அறப்.சத.17);.

   2. ெபண் ைர நா த் ரிபவன் (ெச.அ.);; one who dallies with woman.

     [Skt. {} → த. ேலாலன்]

ேலாலாக்

 
 ேலாலாக்  lōlākku, ெப. (n.)

   கா ல் ெதாங்க ம் அணி வைக (ெச.அ.);; a pendant suspended from the lobe of the ear.

     [Skt. {} → த. ேலாலாக் ]

ேலாலாயப்ப -தல்
ேலாலாயப்ப -தல் lōlāyappaḍudal,    20 ெச. . . (v.i.)

ேலால்ப  (உ.வ.); பாரக்்க;see {}. (ெச.அ.);.

ேலாலாயம்

 
 ேலாலாயம் lōlāyam, ெப. (n.)

ேலாலக்கம் பாரக்்க;see {}.

     [Skt. {} → த. ேலாலாயம்]

ேலாேலாெவன்ற
ைல-தல்

ேலாேலாெவன்றைல-தல் lōlōveṉṟalaidal,    2 ெச. . . (v.t.)

    ண்டா த் ரிதல்; to wander restlessly (ெச.அ.);.

ேலான்

 
 ேலான் lōṉ, ெப.(n.)

   கடன்; loan.

     [E. loan → த. ேலான்]

ெலள கதந் ரம்

 
 ெலள கதந் ரம் leḷagigadandiram, ெப.(n.)

   உலக ெசய் களில் றைம (ெச.அ.);; skil or tact in worldly affairs.

     [Skt. laukika → த. ேலா]

ெலௗ கத மம்

 
 ெலௗ கத மம் laugigadarumam, ெப.(n.)

   உல யல் (ெச.அ.);; ways of the world.

ெலள கப் ரக்
ரிைய

ெலள கப் ரக் ரிைய leḷagigappiraggiriyai, ெப.(n.)

   உலகவழக்  ( . . 18,உைர.); (ெச.அ.);; usage in common speech.

ெலௗ கம்

 
 ெலௗ கம் laugigam, ெப.(n.)

ெலள கம் பாரக்்க;see {}.

ெலௗ கன்

 
 ெலௗ கன் laugigaṉ, ெப.(n.)

ெலள கன் பாரக்்க;see {}.
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ெலள கம்

ெலள கம் leḷaākam, ெப.(n.)

   1. உல ற் ரிய ; wordly affairs, that which is of the world.

   2. உலகப்பற் ைடைம ( ன்.);; worldliness.

   3. அ வல் (ெச.அ.);; office.

     [Skt. laukika → த. ெலௗ கம்]

ெலள க த்

 
 ெலள க த்  leḷaākavirutti, ெப.(n.)

   ைவ க த் ைய த்  உலக நைடக் ரிய ெதா ல்களில் ய ைக (ெச.அ.);; secular pursuits, opp. 
to {} virutti.

ெலள கன்

ெலள கன் leḷaākaṉ, ெப. (n.)

   1. உலகப்பற் ைடயவன்; one who is worldly- minded.

   2. சமயெவா க்க கைளச ்சரிவரப் ன்பற்றாதவன்; one who does not strictly adhere to the prescribed 
rites and observances, dist. fr. {}.

   3. உல ய ல் (ெலள க த் ல்); ஒ பவன்; one who follows secular pursuits.

   4. உல யல ந்தவன் (ெச.அ.);; one who is worldly - wise.

     [Skt. laukika → த. ெலௗ கன்]

வக்காலத்

 
 வக்காலத்  vakkālattu, ெப. (n.)

    ைற மன்ற வழக்  நடத் வதற்  வழக்க ஞ க் க் ெகா க் ம் அ கார ஆவணம் (பத் ரம்); 
( ன்.);;     [U. {} → த. வக்காலத் ]

வக் ல்

வக் ல் vakāl, ெப. (n.)

    ைற மன்றத் ல் ற க்காக வழக்ைக எ த்  வா ப்ேபார;் authorized attorney, counsel at law, pleader.

   2. மண டன் ப க்ைக ல் மணப்ெபண் சாரப்ான ெசயல் ரிபவன்; one who represents the bride in a 
contract of marriage.

     [U. {} → த. வக் ல்]

வக்தா

வக்தா vaktā, ெப. (n.)

   எ த் ச ்ெசால் ேவான்; one who speaks or expounds.

   2. ேபசச்ாளி; orator.

     [Skt. {} → த. வக்தா]

வக்

 
 வக்  vaktu, ெப. (n.)

   காலம், வாய்ப்  (இ.வ.);; time, season opportunity.

     [Arab. vaqt → த. வக் ]

வ -த்தல்

வ -த்தல் vagittal,    4 ெச. .  (v.i.)

   தாங் தல்; to bear, carry, as a load, to undertake, as a responsible work, to maintain, support, as a family, to endure, as 
fatigue, etc. 

     ' ம்ப பாரத்ைத வ க் றான்.'

     [Skt. vah → த. வ ]
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வசச்ணத்

வசச்ணத்  vaccaṇatti, ெப. (n.)

   அன் , வாற் சல் யம் (அ ங்கலச.் 23);; tenderness, affection, fondness, love.

     [Skt. vatsala → த. வசச்ணத் ]

வசச்ணந் மாைல

 
 வசச்ணந் மாைல vaccaṇandimālai, ெப. (n.)

   தம் ஆ ரியரான வசச்ணந்  னிவர ்ெபயரால் ண ரபண் தெரன்பவர ்ெவண்பா யாப் ல் 
இயற் ய பரட்் யல் ல்; a treatise on poetics, in {} verse, by {}, named after his preceptor {}.

வசச்த்ெதாள்ளா
ரம்

 
 வசச்தெ்தாள்ளா ரம் vaccattoḷḷāyiram, ெப. (n.)

   வசச்ேதயத்தரசைனப் பற் த் ெதாள்ளா ரம் ெவண்பாக்களால் அைமந்த ஒ  ல்;

வசச்ம்

வசச்ம் vaccam, ெப.(n.)

   1. இந் யா ன் வடபாகத் ள்ள நா ; an ancient province in North India.

     'வசச்த் ளங்ேகாைவ' ( ரேசா. அலங். 11, உைர.);

     [Skt. vatsa → த. வசச்ம்]

வசச்யம்

வசச்யம் vaccayam, ெப. (n.)

   1. கைலமான் ( ங்.);; stag.

   2. க நிற ள்ள மான் வைக; black stag.

     [Skt. vatsaka → த. வசச்யம்]

வச் ரக்கட்

 
 வச் ரக்கட்  vaccirakkaṭṭu, ெப. (n.)

   வ வான அைமப் ; strong – build.

     [வச் ரம் + கட் ]

     [Skt. vajra → த. வச் ரம்]

வச் ரக்ேகாட்டம்

வச் ரக்ேகாட்டம் vaccirakāṭṭam, ெப. (n.)

   கா ரிப் ம்பட் னத் ல் இந் ரன  வச் ரா தம் நிற்க அைமந்த ேகா ல்; an ancient temples at {}, 
where Indra's thunderbolt was installed.

     'வச் ரக் ேகாட்ட

மணங்ெக ரசம்' ( லப். 5, 141.);

வச் ரகங்கடம்

 
 வச் ரகங்கடம் vacciragaṅgaḍam, ெப. (n.)

    க்க உ ள்ள சடை்ட வைக (யாழ். அக.);; a cloth of great durability.

     [Skt. vajra + {} → த. வச் ரகங்கடம்]

வச் ரகங்கடன்

 
 வச் ரகங்கடன் vacciragaṅgaḍaṉ, ெப. (n.)

   அ மான் (யாழ்.அக.);; Hanuman.

     [Skt. vajra + {} → த. வச் ரகங்கடன்]

வச் ரசரரீம்

வச் ரசரீரம் vassirasarīram, ெப. (n.)

   உ யான உடம்  ( ங்.);; robust, strong body.

     'அத்த ைரக் த் த் த த்  வச் ர சரீரம் ெபற்றார'் (தக்கயாகப் 54, உைர.);

     [Skt. vajra + {} → த. வச் ரசரீரம்]
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வச் ரப்பைடேயா
ன்

 
 வச் ரப்பைடேயான் vaccirappaḍaiyōṉ, ெப.(n.)

   இந் ரன்; Indra, as armed with the thunderbolt.

வச் ரம்

வச் ரம் vacciram, ெப. (n.)

   1. இ தைலச ் லமாய் ந யா ள்ள ஒரா தம். ( லப் 2, 46 - 8 உைர);; thunderbolt, a weapon sharp-
edged at both ends and held in the middle.

     ' ரெ்க  வச் ரங்ெகாண் '

   2.  க ம் உ யான ; that which is excedingly strong, hard or adamant.

     'வள்ளிதழ் மாைல மாரப்ன் வச் ர மனத்தனானான் ( வக. 2732);.

   3. ைவரமைல ( டா.);; diamond, as very hard.

   4. மரத் ன் காழ். core of a tree.

     "ெவளி ன் த் ப் ன்ைன வச் ரம் ைளத்தலாேமா" ( வக. 2613.);;

   5. ச ரக்கள்ளி ( டா.);; squre sparge.

   6. மல்லர ்க  வைக ( ன்.);; a weapon used by boxers.

   7. ஒ  வைகப் பைச; a kind of glue.

   8.  ற்ப ல் ப்பத் ரண்ட ள் ஒன் ; a treatise on architecture, one of 32 cirpanul, q.v.

   9. ஒக பத்ேத ள் ஒன்  (ேசா ட ந்);;     [Skt. vajra → த. வச் ரம்]

வச் ரயாப்

வச் ரயாப்  vaccirayāppu, ெப. (n.)

   1. மரங்கைள வச் ரப் பைச னாற் ேசரக்்ைக; gluing, in woodwork.

     'அச்  மாணி ம் வச் ரயாப் ம்' (ெப ங். உஞ்ைசக் 58, 47);

   2. வச் ரா தத்தால் எ ய  ேபான்  என் ம் அ யா எ த் ; indelible writing, as the marks made by the {}.

     'நின்ற  ழைம நீங்கா வச் ர யாப் ன்' ( வக. 544.);

     [வச் ரம் + யாப் ]

     [Skt. vajra → த. வச் ரம்]

வச் ரேரைக

வச் ரேரைக vaccirarēkai, ெப. (n.)

   ெபண் மகப்ேபறைடவைதக் ப்பதாகக் க தப்ப ம் உள்ளங்ைக வரி வைக ( வக்.  ரபந். 
சரேபந் ர ற. 51,1.);;     [Skt. vajra+rekha → த. வச் ரேரைக.]

வச் ரவண்ணன்

வச் ரவண்ணன் vacciravaṇṇaṉ, ெப. (n.)

   ெசல்வக் கட ள்r; Kuberan, the god of wealth.

     "வச் ர வண்ணன் காப்ப வா ய " ( வக. 2494.);

     [Skt. {} → த. வச் ரவண்ணன்.]

வச் ராப் யாசம்

 
 வச் ராப் யாசம் vaccirāppiyācam, ெப. (n.)

     (கணிதம்); ெப க்கல் வைக. ( ன்.);;

     [Skt. {} → த. வச் ராப் யாசம்.]

வசந்தபஞ்ச

வசந்தபஞ்ச  vasandabañsami, ெப. (n.)

   காம க் ரியதாய் மாகமாதத்  ெவண்பக்க ( க் லபடச்);த்  வ ம் ஐந்தாம் நாள் (பஞ்.);; the 5th titi of 
the bright fortnight in the lunar month of makam, as sacred to{}.

     [Skt. vasanta+pnjami → த. வசந்தபஞ்ச .]
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வசந்தப ர

 
 வசந்தப ர  vasandabayiravi, ெப. (n.)

   ஒ  பண் வைக. ( ன்.);; a specific melody type.

த.வ. ேவனிற் பண்.

     [Skt. vasanta + bhairavi → த. வசந்தப ர ]

வசந்தம்

வசந்தம் vasandam, ெப. (n.)

   1. இளேவனில் ( ங்.);; the spring season.

   2. ேமழம் ( த் ைர); மாதம் ( ங்.);; the month of cittirai.

   3. ந மணம் ( டா.);; scent fragrance.

   4. கந்தப்ெபா  (ச .);; scented powder.

   5. ஓர ்இைசப் பண். (பரத. இராக. 56);

 a specific melody type.

   6. ம ழ்வான உைரயாடல் (சல்லாபம்); ( ங்.);.

 pleasant conversation.

   7.  ய த்  (யாழ்.அக.);; small pearl.

த.வ. இளேவனில்

     [Skt. vasanta → த. வசந்தம்]

வசந்தமாைல

வசந்தமாைல vasandamālai, ெப. (n.)

   ெதன்றைலச ் றப் த் க் ம் ற் லக் ய ( ரபந்த); வைக. (இலக்.  . 836.);; an {} verse describing 
the south-wind one of 96 pirapantam. (q.v.);

     [Skt. vasanta → த. வசந்தமாைல.]

வசந்த

 
 வசந்த  vasandarudu, ெப. (n.)

   இளேவனில் ( ங்.);; spring season.

     [Skt. vasanta+rutu → த. வசந்த ]

வசந்தன்

வசந்தன் vasandaṉ, ெப.(n.)

   1. காமன்( ங்.);;{}

 the god of love.

   2. காம க் த் ேதாழ ம் இளேவனில் காலத் க் ரியவ மான ஒ  ேதவன்; Vasanta the god of spring 
and friend of {}

     ' த் ைர வசந்தன் வ ெசவ் டன் ம ழா' (பாரத சம்பவ. 101.);.

   3. ெதன்றல்; the south-wind. 

     'வஞ்ச வசந்தைனநீ வாெவன் ' (காளத். உலா, 479);

   4.  த்  வைக; a kind of dance.

     [Skt. vasanta → த. வசந்தன்.]
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வசந்தன -த்தல்

வசந்தன -த்தல் vasandaṉaḍittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1.  ம் ய த்தல் ( ன்.);; to perform the kummi dance.

   2. வசந்தன் த்  ஆ தல் (யாழ்.அக.);; to dance the {} dance.

     [Skt. vasanta → த. வசந்தன -த்தல்.]

வசநா

 
 வசநா  vasanāpi, ெப. (n.)

   வசம் (அ); தான்  ேவரி ந்  எ க்கப்ப ங் ெகா ய நஞ் வைக; a strong poison said to be prepared 
from vasampu or according to some, from {} root.

வ கரசக்

வ கரசக்  vasīkarasakti, ெப. (n.)

   1. மனத்ைதக் கவ ம் ஆற்றல்; power of attraction.

   2. வ யஞ் ெசய் ம் ஆற்றல்; magic spell, hypnotic power.

த.வ. வயக்காற்றல்

     [Skt. {}-kara → த. வ கரம்]

வ கரணம்

வ கரணம் vacīkaraṇam, ெப. (n.)

   1. வயப்ப த் ைக; subjugation, attraction.

   2. காமன் கைணக ள் வ கரத்ைதச ்ெசய் ம் அம் ; the arrow of {} that subjugation a person.

   3. அ பத்  நா  கைல ள் றைர வயஞ் ெசய்வதா ய த்ைத ( ன்.);; art of subjugation by magic one of 
{}-kalai.

த.வ. வயப்பா

     [Skt. {} → த. வ கரணம்]

வ கரம்

 
 வ கரம் vacīkaram, ெப. (n.)

   ஈரப்் ; attract.

வ கரன்

 
 வ கரன் vacīkaraṉ, ெப. (n.)

   வ யப்ப த் ேவான் (யாழ். அக.);; one who fascinates and charms.

     [Skt. {}-kara → த. வா கரன்.]

வ ல்

வ ல் vacūl, ெப. (n.)

   1. ேசகரிப் ; collection.

   2. ேசகரிக் ம் வரி த யன;     [U. {} → த. வ ல்.]

வ ல்பாக்

 
 வ ல்பாக்  vacūlpākki, ெப. (n.)

   நி ைவத் ெதாைக ( ன்.);; uncollected balance.

     [U. {} → த. வ ல்.]

வ -த்தல்

வ -த்தல் vacūlittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   வரி த யவற்ைறத் தண் தல்; to collect, as revenue.

இந்த ஆண்  இன் ம் வரி வ க்க ல்ைல. (உ.வ.);

     [U. {} → த. வ ல்.]

1574

www.valluvarvallalarvattam.com 19010 of 19068.



வ சம்

வ சம் vamisam, ெப. (n.)

   1.  லம்; race, imeage, descent, family.

   2.  ங் ல்; bamboo.

   3. ேவய்ங் ழல்; flute pipe.

     [Skt. {} → த. வ சம்]

வ சாவளி

 
 வ சாவளி vamicāvaḷi, ெப. (n.)

   ெகா  வ  உற ன் ைறையத் ெதரி க் ம் அட்டவைண; genealogical tree.

     [Skt. {} → த. வ சாவளி]

வய

வய  vayasu, ெப. (n.)

   1. ப வம் ( ராயம்);; period of lifetime from birth.

   2. இளைம (ெயௗவனம்);; yourth, juvenility.

வ டப் றப்

வ டப் றப்  varuḍappiṟappu, ெப. (n.)

   1.   ஆண் த் ெதாடக்கம்; beginning or commencement of a new year.

   2. ஆண் ன் தல் நாள்; new year day.

வ டபலன்

 
 வ டபலன் varuḍabalaṉ, ெப. (n.)

   ஐந் ரத் ன் (பஞ்சாங்கம்); ப  அவ்வவ்வாண் க் க் ேகாள் ( ரக); நிைல ல் உண்டா ம் பலன்; the 
predictions for the year calculated from the position of the planets at the commencement of the new year.

வ டம்

வ டம் varuḍam, ெப. (n.)

   1. ஆண்  ( ங்.);; year.

   2. மைழ ( ங்.);

 rain.

     "ேதெனன் ங் கால வ டம் வ க்க வல்ல" (தக்கயாகப். 68. உைர.);

     [Skt. {} → த. வ டம்]
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வனம்

வனம் vaṉam, ெப. (n.)

   1. கா  ( டா.);; forest.

     "வனேம ேம  .... எவ்வா  நடந்தைன" ( வ். ெப மாள் . 9,2);

   2. ஊர் ழ்ேசாைல ( டா.);; pleasure grove, grotto about a town.

   3.  கா ; cremation ground.

   4. நீர ்( வா.);; water.

   5. மைலய  (யாழ். அக.);; water fall.

   6. உைற டம்; abode residence.

     "வா மல மாகத் ஞ் வ வனங்கெளல்லாம்" (இர . நகர. 38);.

   7. வ ;( ங்.); 

 way.

   8.  ள  ( டா.);; holybasil.

   9.  ற்  (சங். அக.);; ant hill.

     [Skt. vana → த. வனம்]

வனவாசம்

 
 வனவாசம் vaṉavācam, ெப. (n.)

   காட் ல் வாழ்க்ைக; dwelling or residing in a forest.

     "பஞ்சபாண்டவர ்வனவாசம்"

த.வ. கா ைற

     [Skt. vana-{} → த. வனவாசம்]

வாக் யக்கட்டைள

வாக் யக்கட்டைள vākkiyakkaṭṭaḷai, ெப. (n.)

   நன்  யாத்த ெசாற்ெறாடர;் clause or sentence of literary finish.

     "எ த்தாேன கட்டப்பட்ட வாக் யக் கட்டக் பா க ம்" ( லப். 3, 45 உைர. பக். 108.);

த. வ. ெதாடராக்கச ்ெசப்பம்

     [Skt. vakya → த. வாக் யக்கட்டைள]

வாக் யம்

வாக் யம் vākkiyam, ெப. (n.)

   1. ெசால்; speech, saying, assertion, statement, command, words. 

    ரவ்ாக் யம்;   2. எ வாய் பயனிைல த யவற்றால் ெபா ள் நிரம் ய 
ெசாற்ெறாடர;் sentence;proposition containing the subject, object and predicate.

     "வல்ேலார ்வ த்த வாசைன வாக் யம்" (ெப ங். உஞ்ைசக் 34, 27.);

   3. பழெமா ; aphorism, proverb.

   4. க ரவக் ெகாண் னின்  ேவ பட்ட ம் ெதன் இந் யா ல் நைட ெப வ மான 
றப் யக்கணக்  ைற;   5.  றப் யக் கணித வாய்பா வைக; ( ன்.); 

 astronomical table.

   6. ேமற்ேகாள்; authoritative quotation.

     "வாக் யஞ் ெசால்  யாெரா ம் வைகயலாவைக ெசய்யன் ன்" (ேதவா. 999.10.);.

த.வ.  ற் தெ்தாடர,்  ள யம்

     [Skt. {} → த. வாக் யம்]
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வாக் யாரத்்தம்

வாக் யாரத்்தம் vākkiyārttam, ெப. (n.)

   1. ெசாற்ெறாடரப்் ெபா ள்; meaning of a passage.

   2. ஒ  ெபா ண்ேமல் ேநரக்் ற்  அயற் ற்றாக நிகழ்த் ம் உைர;த.வ. ெதாடரப்்ெபா ண்ைம

     [Skt. {} → த. வாக் யாரத்்தம்]

வாக் ரிைம

 
 வாக் ரிைம vākkurimai, ெப.(n.)

   ெபா சச்ைப ன் உ ப் னராகப் றைனத ்ேதரந்்ெத த்தல் த யவற் ன் அ ம ரிைம 
(இக்.வ.);; franchise, right of voting.

த.வ. ஒட் ரிைம

     [Skt. {} → த. வாக் ]

வாகனம்

வாகனம் vākaṉam, ெப. (n.)

   1. ஊர் : vehicle, conveyance, animal to ride on, a horse, elephant, etc. carriage, wagon, van.

     "உயரந்்த வாகனயானங்கள்"(ெபரிய . த த்தாட.் 20.);

   2.  ைல (யாழ். அக.);; cloth.

   3.  ைடைவ த யவற்ைற ைவத் க் கட் ம் ரட் த் ணி (யாழ். அக.);; rough cloth, used in packing.

   4.  டா யற்  (யாழ்.அக.);; perseverance.

த.வ. ஊர்

     [Skt. {} → த. வாகனம்]

வாசத்வம்

வாசத்வம் vāctavam, ெப. (n.)

   ெமய்ம்ைம; reality, truth.

     "தரப்்பணத் ற் களிம்  வாஸ்தவம்" (ைகவல். சந். 69.);.

     [Skt. {} → த. வாசத்தவம்]

வா ைக

வா ைக vācigai, ெப. (n.)

   1. தைலமாைல ( ங்.);; wreath, as of flowers, pearls, etc. worn on the head.

   2. மாைல; garland.

     "ெவண் த்த வா ைகத்தாய்" ( வ். இயற்.  த். 50.);. ( வா.);;

   3. ெச யக்ேகாத்த மாைல ( ங்.);; garland of flower strung thickly together.

     [Skt. {} → த. வா ைக1]

வா ட்டம்

வா ட்டம் vāciṭṭam, ெப. (n.)

   1. அற ல் ப ெனட்ட ள் ஒன்  ( ங்.);; a Sanskrit text - book on Hindu law ascribed to {}, one of 18 tarama – {}, 
q.v.

     [Skt. {} → த. வா ட்டம்]

வா ட்டைலங்கம்

வா ட்டைலங்கம் vāciṭṭalaiṅgam, ெப. (n.)

   1.  ைணதெ்தான்மங்கள் ப ெனட்ட ள் ஒன்  ( ங்.);; a secondary {}, oneof 18 upa-{}. q.v.

     "வா ட்டைலங்கத்ேதத ன் ய லெதரிந் " ( க்காளத். 4.  ல்வர.2); [Skt. {} → த. 
வா ட்டைலங்கம்]
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வாதப் ப்

 
 வாதப் ப்  vātappiḍippu, ெப. (n.)

   ஊைத னால் ஏற்ப ம் எ ம் ப் ெபா த் ப் ப் ; contraction due to rheumatism. (சா.அக.);

     [வாதம் + ப் ]

வாதா

வாதா 1 vātāvi, ெப. (n.)

   1. வாதா 1 பாரக்்க;see {}.

     "இளவல் வாதா  ெயன்ேபான்" (கந்த .  ல். வாதா. வைதப். 2);.

   2. ேமைலசச்ா க் யரின் தைலநகர;்{},

 the capital of the Western Calukyas.

     "வட லத்  வாதா த் ெதான்னகரந் களாக" (ெபரிய .  தெ்தாண்.6.);.

     [Skt. {} → த. வாதா ]

வா

வா 1 vātittal,    4 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   1. வ த் தல்; to torment, afflict, trouble.

     "மாவ  வா க்க வா ப் ண் " ( வ்.  வாய். 7,5,6);.

   2. த த்தல்; to hinder, obstruct.

     "தத்தங் ைமயான் வா ப்பட் " (நால .66.);.

த.வ. ந தல்

     [Skt. {} → த. வா 1-த்தல்]

 வா 2 vātittal,    4 ெச.  ன்றா . (v.t.)

   வாதா தல்; to argue, dispute, to asseverate.

த.வ. எ ராடல்

     [Skt. {}, → த. வா த்தல்]

 வா 3 vāti, ெப. (n.)

   1. எ த் ப்ேப பவன்; one who advocates.

     "ேசாற் த் ைறயரக்்ேக வா யாய்ப் பணி ெசய்" (ேதவா. 391,4);.

   2. ெசாற்ேபாரி பவன்; disputant, debater.

     "வா ைகயன்ன கனவக்க  ரிைறஞ் " (மைலப . 112.);

வா ைம

வா ைம vātumai, ெப. (n.)

   1. மரவைக; common almond, m, tr., prunus amygdalus.

   2. நீண்ட மரவைக; Indian almond, 1, tr., termin-alia ctappa.

     [Skt. {} → த. வா ைம]

வா வன்

வா வன் vātuvaṉ, ெப. (n.)

   1.  ைரப்பாகன்; groom.

     "காேழார ்வா வர"் ( லப். 22, 12);.

   2. யாைனப்பாகன் ( ங்.);; mahout.

     [Skt. {} → த. வா வன்]
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வா ளம்

வா ளம் vātuḷam, ெப. (n.)

    வத்ேதான் யங்கள் ( வாகமம்); இ பத்ெதட்ட ெளான் ; an ancient {} scripture in Sanskrit, one of 28 {}, 
q.v.

     "வா ள த ய தந் ரத் ெதா " (கந்த .  னைமச.் 129);.

     [Skt. {} → த. வா ளம்]

வாைத

வாைத vātai, ெப. (n.)

   1.  ன்பம்; affliction, torment, distress.

     "வாைதப் ப ன்ற வாேனார"் (ேதவா. 570,2,);.

   2.  ன்பம் (ேவதைன); ெசய் ம் ேநாய். ( ங்.);; painful disease.

     [Skt. {} → த. வாைத]

வாந்

வாந்  vāndi, ெப. (n.)

   கக்கல்;(நாம ப. 600.);; vomiting, ejecting from the mouth.

த.வ. வாயாெல த்தல், உ த்தல்

     [Skt. {} → த. வாந் 1]

வாந் ேப

 
 வாந் ேப  vāndipēti, ெப. (n.)

   நச் க் க சச்ல் ேநாய் (இக்.வ.);; cholera, as attended with vomiting and purging.

த.வ. கக்கல் க சச்ல்

     [Skt. {}+peti → த. வாந் ேப ]

வாந் ப்

 
 வாந் ப்  vāndiyuppu, ெப. (n.)

   கக்க ண்டாக் ம் உப் . (இங். ைவ.);; tartar emetic, potassio tartras.

த.வ. கக்கல் உப்

     [Skt. vandi → த. வாந் ]

வாந் ெய -த்தல்

வாந் ெய -த்தல் vāndiyeḍuttal,    4 ெச. ன்றா . (v.t.)

   கக்கல் ெசய்தல்; to vomit.

த.வ. கக்

     [Skt. {} → த. வாந் ெய -த்தல்]

வாப ெப -தல்

வாப ெப -தல் vābasubeṟudal,    4 ெச. . .(v.i.)

   1. ேபாட்  த யவற் ந்  ல தல்; ைறப்ப  அ த்த ஒன்ைற ம்பப்ெப தல்; withdraw 
from a competition, etc. withdraw an application, a notice, etc.

கைட  ேநரத் ல் அந்த ரர ்இ  ட்டர ்பந்தயத் ந்  வாப  ெபற் க் ெகாண்டார.்/ ேவட்  
ம க்கைள வாப  ெபற நாைள தான் கைட  நாள்/ ெதா லாளரக்ள் ேவைல நி த்தத்ைத வாப  
ெபற்றாெலா ய ேபச் வாரத்்ைத இல்ைல என் றாரக்ள்.

   2. ெபா ைளேயா பணத்ைதேயா ம்பப் ெபற் க் ெகாள் தல்; take back.

அந்தக் கைட ல் எந்த ஒ  ெபா ைள ம் வாப  ெபற மாட்டாரக்ள்/ ைதலம் வ ையப் 
ேபாக்கா ட்டால் உங்கள் பணத்ைத வாப  ெபற் க் ெகாள்ளலாம்.

   3. அ ப் ய பைடகைள ம்ப வ மா  ெசய்தல்; with draw, recall the army.

ஆக் ர த்த இடங்களி ந்  பைடகைள அந்த நா  வாப  ெபற ேவண் ம்/ ேபார ் ைன ல் தன் 
நிைலகைள இழந்த பைடகைள அ க ேசதம் இல்லாமல் வாப  ெபற் க் ெகாண்ட . ( ரியா.);.
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வாமம்

வாமம் vāmam, ெப. (n.)

   1. அழ . ( ங்.);; beauty.

     "வாமச ்ெசா ப ைடேயாய்" (இர .  க் . 140.);

   2. ஒளி. ( டா.);; light, brightness, splendour.

     "வாம ேமகைல மங்ைகேயா " (கம்பரா. ைகேக . 49.);

   3. இடப்பக்கம்; left side.

     "வாமத்தாண் ேமல் வர வலத்தாண் ேமனின் " ( வாலவா. 32, 8);.

   4. ேநரை்ம ன்ைம; unrighteousness, injustice.

     "வாமப்ேபார ்வயப் சாச ம்" (கம்பரா. பைடத்தைல.49.);

   5. எ ரிைட ( ன்.);; opposition.

   6.  ைம; evil, baseness.

     "வாமக்கள்ைளக் த்தவா ேபால" ( ற்றா.  ற. 105);.

   7. அகப் றசச்மயம் ஆற ள் அைனத் ல ம் சத் ன் பரிணாமேம என் ம் சத் டன் 
இல த்தேல த் ெயன் ம் ம் மதம் ( .ேபா.பா அைவயடக். பக். 50.);;   8. பாம்  வைக ( ன்.);; a 
kind of snake.

   9.  ைல ( ன்.);; woman's breast.

   10. ெசல்வம்( ன்.);; riches.

     [Skt. {} → த. வாமம்]

வாமன்

வாமன் vāmaṉ, ெப. (n.)

   1. அ கன்; Arhat.

     "வாரத்ளிரப்் ண்  வாம" ( வக. 3018);.

   2.  த்தன்; Buddha.

     "காமற் கடந்த வாமன் பாதம்" (மணிேம.5,77);.

   3.  வ ரான்;{}.

     "கங்ைக ம் வாமைன" (ேதவா. 1050,4);.

     [Skt. {} → த. வாமன்1]

வாமனக்கல்

 
 வாமனக்கல் vāmaṉakkal, ெப.(n.)

   இைற  நிலங்களின் எல்ைல க்க நாட்டப்ப ம் வாமனாவதா வைமந்த கல் (insc);; boundary 
stone of lands granted for religious purpose, as carved with the figure of {}.

     [வாமனன் + கல்]

     [Skt. {} → த. வாமனன்]

வாமனன்

வாமனன் vāmaṉaṉ, ெப. (n.)

   பத்  ேதாற்றரவத்  (தசாவதாரத் );ள் றள் வ வாய் அவதரித்த மால். ( ங்.);; Tirumal his dwarf 
incarnation, one of {}, q.v.

     "வாமனன் மண்ணி  ெவன் ம்" ( வ்.  வாய். 4,41.);

     [Skt. {} → த. வாமனன்]
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வா

வா  vāyu, ெப. (n.)

   1. காற்  ( ங்.);; wind air.

   2. ஐம் தத் ள் ஒன் ; an element,

 one of {}.

     "அதன் கண் வா  ெவளிப்பட் " (மணிேம. 27, 209);.

   3. எண் ைசத் ேதவ ள் வடேமற்  ைலக் த் தைலவனான ேதவன்;{},

 the wind-god, regent of the north- west, one of the {}-tikku-p-{}.

   4. வ ற் ப் ெபா மல்; flatulence.

த.வ. வளி

     [Skt. {} → த. வா ]

வார்த் கம்

வாரத்் கம்1 vārttigam, ெப. (n.)

    ற்பா ன் ( த் ரம்); க த்ைத ளக் ம் ஒ  வைக ைர ( . ேபா. 1, பக் 41.);; supplementary rule added 
to a {} critical gloss or annotation.

     [Skt. {} → த. வாரத்் கம்1]

வார்த்ைத

வாரத்்ைத1 vārttai, ெப. (n.)

   1. ெசால்; word, phrase.

   2. ம ெமா  ( ங்.);; reply.

   3. உ ெமா ; promise

   4. ெசய் ; news, intelligence, tiding.

ஒ  வாணிகைன யாடெ்காண்ட வாரத்்ைத (ேதவா. 414, 7.);.

வார்னீ

 
 வாரனீ்  vārṉīcu, ெப. (n.)

   மரப்ெபா ள் த யவற் ற் சப்ப ம் க்ெகண்ெணய்; varnish.

த.வ.  க்ெகண்ெணய்

     [E. varnish → த. வாரனீ் ]

வாரண்

வாரண்  vāraṇṭu, ெப. (n.)

   1. ஆைளக் கட் ப்ப த் ப் க்க அரசால் க்கப்ப ம் கட்டைள; warant for arrest.

   2.  ைண (இ.வ.);; security.

த.வ. 

     [E. warrant → த. வாரண் ]

வால்

 
 வால்  vālmīki, ெப. (n.)

   வடெமா ல் இராமாயண யற் ய னிவர ்( ன்.);; a sage, the author of the {}.

     [Skt. {} → த. வால் ]
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வா பம்

வா பம் vālibam, ெப. (n.)

   இளைம; youth, juvenility.

     "வா ப மங்ைக" ( ப் . 1141.);.

த.வ. இளந்ைத, வாைல

     [Skt. {} → த. வா பம்]

வான்

வான்  vāṉmīki, ெப. (n.)

வால்  பாரக்்க;see {}.

     "வாங்க ம் பாத நான் ம் வ த்த வான்  ெயன்பான்" (கம்பரா. நாட் ப். 1.);

     [Skt. {} → த. வான் ]

வானப் ரசத்ம்

வானப் ரசத்ம் vāṉappiractam, ெப. (n.)

   1. ஒ கலா  (ஆச் ரமம்); நான்க ள் மைன டன் காட் ற் ச ்ெசன்  தவஞ் ெசய் ம் நிைல. 
( . . 8, 11, மைறஞா.);

 life of a {} one of four{}.

   2. காட் ப்ைப. (மைல);; wild mahwa.

     [Skt. {} → த. வானப் ரசதம்]

சக்க

சக்க  visakkaḍi, ெப. (n.)

   1. நஞ்  லங் களால் ண்டப்ப ைக; poisonous bite, bite of venomous reptiles or animals

   2. ெப ந் ன்பம்; serious trouble.

     "எனக்  ஒ ெபரிய ஷக்க யா ற்ேற"

த.வ.  நச் க்க

சக்கண்

 
  சக்கண் visakkaṇ, ெப. (n.)

    ைம பயக் ம் பாரை்வ ள்ள கண்; evil eye.

த.வ. நச் க்கண்

     [Skt. {} → த.  சம்]

சக்கல்

சக்கல் visakkal, ெப. (n.)

   1.  சத்ைதெய ப்பதாகக் க தப்ப ங்கல் ( ன்.);; a stone supposd to absorb poison.

   2. கா ல் பட்டால் பட்ட இடத் ல் ச ண்டாக் ம் கல்; poisonous stone that causes pain when it priks the foot.

த.வ. நச் க்கல்

     [Skt. {} → த.  சம்]

சக்காய்சச்ல்

சக்காய்சச்ல் visakkāyssal, ெப. (n.)

   1. இ  ரம்; enteric fever, typhoid.

   2.  ரேநாய்வைக ( ன்.);; pestilential fever.

த.வ. நச் க்காய்சச்ல்

     [Skt. Visa → த.  சம்]

சக்காற்

சக்காற்  visakkāṟṟu, ெப. (n.)

   1. நச் த்தன்ைம ள்ள காற் ; poisonous wind.

   2. வாைடக் காற் ; northerly wind.

த.வ. நச் க்காற்
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சக ைக

சக ைக visagaḍigai, ெப. (n.)

    ண் ன்களால் ஏற்ப ம் ய காலம் (ேசா டம்); ( தான.  ணகல. 25, உைர.);; inauspicious period in the 
duration of a naksatra.

ச நியாயம்

 
  ச நியாயம் visagiruminiyāyam, ெப. (n.)

நஞ் ( சத் ); ண்டா ம் ப்ேபால் ய ற் பழ ேவாரக்்  அ  ங்காகத் ேதான்றாைம க் ம் 
ெந ;{}

 of the worm bred in poison, illustrating the principle that an evil to which a person in accustomed will not appear to him as an 
evil.

யாக் யானம்

யாக் யானம் viyākkiyāṉam, ெப. (n.)

   உைர; exposition, explanation, comment, commentary.

     "தத்தமக் த்  ேதான் யவாெறல்லாம்.....  யாக் யானஞ் ெசய் " ( வ.சம.33);.

த.வ.  ளக்க ைர

     [SKt. {} → த.  யாக் யானம்]

யாகரணம்

யாகரணம் viyākaraṇam, ெப. (n.)

   1. அ பத்  நான்  கைலக ள் ஒன்றான இலக்கணம்; grammar, one of {}, q.v.;

   2. ேவதாங்கம் ஆற ள் ஒன்றான வடெமா லக்கணம்; Sanskrit grammar, one of six {}.

     "ஐந் ரத் ெதாடக்கத்  யாகரண ம்" (க த். கட ள்வா. உைர.);

த.வ. இலக்கணம்

     [Skt. {} → த.  யாகரணம்]

யாகரி-த்தல்

யாகரி-த்தல் viyākarittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ரித் ைரத்தல்; to propound, explain.

     "வாக் ய ப்ப னால் வைக ெசய்  யாகரித்ேதாம்"

     [Skt. {} → த.  யாகரி-த்தல்]

யா லம்

யா லம் viyākulam, ெப. (n.)

   1.  க்கம்; sorrow, trouble.

   2. கவைல; anxiety.

     "ஏைழகள் யா ல  ேதெதன னா " ( ப் . 176.);,

   3. மயக்கம் (இ.வ.);; perplexity, bewilderment.

த.வ.  யரம்

     [Skt. {} → த.  யா லம்]

யாச் யம்

யாச் யம் viyācciyam, ெப. (n.)

   1. வழக் ; dispute.

   2.  ைறமன்ற (நியாய); வழக்  (இக்.வ.);; law-suit.

     [Skt. {} → த.  யாச் யம்]

யாசபாரதம்

 
  யாசபாரதம் viyācapāradam, ெப. (n.)

    யாசர ்இயற் ய வடெமா  மகாபாரதம்; the Maga Bharada composed by {} Sanskrit.

     [Skt. {} → த.  யாசபாரதம்]
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யாசம்

யாசம் viyācam, ெப. (n.)

   1.  ரி , ப க்ைக; separation, division, classification.

   2. ஒ  ெசயைலச ்பற்   எ ம் கட் ைர (இக்.வ.);; written paper, essay.

   3. அற (த ம);  ல் ப ெனட்ட ள் யாசர ்இயற் யதாகக் றப்ப ம் ; a Sanskrit text-book on 
Hindu law,

 aescribed to {}, one of 18 taruma- {}, գ.v.

     [Skt. {} → த.  யாசம்]

யாசன்

யாசன் viyācaṉ, ெப. (n.)

   ேவதங்கைள வ த்தவ ம் ரம்ம த் ரம் பாரதம் ப ெனண் ராணம் த ய ல்கைள 
இயற் யவ மான னிவன்; an ancient sage, the original compiler of the four {} and author of the brahma sutras, the 
{}, the 18 chief {}, etc.,

     [Skt. {}  → த.  யாசன்]

யாதன்

யாதன்1 viyātaṉ, ெப. (n.)

   1.  யாசன்; the sage {}.

     " யாதனாய்...மாமைற நான்ெகன வ த் ........ உைரத்தான்" (பாகவத.1, மாயவன . 33);.

   2. ேவடன்; hunter.

     [Skt. {} → த.  யாதன்]

யா

யா  viyāti, ெப. (n.)

   1. ேநாய்; disease, ailment, sickness, malady.

     "ஆ ம் யா ன் " (ஞானவா. மாவ . 28.);.

   2. ெதா ேநாய்; leprosy.

     [Skt. {} → த.  யா ]

யா க்காரன்

 
  யா க்காரன் viyātikkāraṉ, ெப. (n.)

ேநாயாளி;( ன்.); 

 sickman.

த.வ. ேநாயாளி

     [Skt. {} → த.  யா ]

யா சாந்

 
  யா சாந்  viyāticāndi, ெப. (n.)

   ேநாய்நீங்கச ்ெசய் ம் சடங் வைக; a propitiatory ceremony for the cure of disease.

     [Skt. {} → த.  யா சாந் ]

யா பரட்ீைச

 
  யா பரீடை்ச viyātibarīṭcai, ெப.(n.)

   நா  கம் மலம் த் ரம் கண் நா உடல் ெதானி என்ற எட் னால் ேநாையச ்ேசா க்ைக; diagnosis of a 
diseae by an examination of {}, mukam, malam, {}.
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யா தம்

 
  யா தம் viyādudam, ெப. (n.)

   இயங் யற்ெபா ள்; movable thing.

     [Skt. {} → த.  யா தம்]

யாப்தம்

 
  யாப்தம் viyāptam, ெப. (n.)

   பரப்பப்பட்ட ; that which is pervaded.

     [Skt. {} → த.  யாப்தம்]

யாப்

யாப்  viyāpti, ெப. (n.)

   1. எங் க்ைக; omni presence.

   2. பரந் க்ைக; pervasion.

யாப் யம்

யாப் யம் viyāppiyam, ெப. (n.)

   1. பரப்பப்ப வ ;  that which is pervaded.

     "அரனவற்  யாப் யேம மைல ( வத .  வஞான. 22);.

யாபகம்

யாபகம் viyāpagam, ெப. (n.)

   1. பர க் ந் தன்ைம; pervasion, diffusion.

   2. எங் க் ந்தன்ைம; omnipresence.

   3. எங் ம் அ யப்ப ந்தன்ைம; being widely known.

     "அவன் யாபக ள்ளவன்".

     [Skt. {} → த.  யாபகம்]

யாபகன்

யாபகன் viyāpagaṉ, ெப. (n.)

   1. கட ள் (எங் ப்பவன்);; god as omnipresent.

   2. எங் ம் அ யப்ப த்தன்ைம பைடத்தவன்; widely known person.

யாப

யாப  viyāpagi, ெப. (n.)

எங் ம் யா க் ஞ் வசத் .

 energy of Siva, a all – pervasive.

     " மைல யாப " ( வத  வஞானேயா. 22.);;

யாபரி

யாபரி1 viyāparittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. ெதா ற்ப தல்; to operate, act. to be worked.

   2. நன்ெகாைட ேசகரித்தல்; to collect funds, as for a festival.

     "இந்த உற்சவத்ைத அவர ் யாபரித் ப் பண் றார.்"

  யாபரி2 viyāparittal,    11 ெச. . . (v.i.)

   ெசால் தல்; to tell.

யாபாதம்

 
  யாபாதம் viyāpātam, ெப. (n.)

   வஞ்சகம்; evil design.
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யாபாதனம்

 
  யாபாதனம் viyāpātaṉam, ெப. (n.)

   ெகாைல; murder, killing.

     [Skt. {} → த.  யாபாதனம்]

யாபாரசச்ரக்

 
  யாபாரசச்ரக்  viyāpāraccarakku, ெப. (n.)

    ைலப தற்கான பண்டம்; articles of merchandise.

யாபாரம்

யாபாரம் viyāpāram, ெப. (n.)

   1. ெதா ல் ; action, operation, funtion.

மண் தைலந் ற் ம் யாபாரம்

   2. வாணிகம்; trade, commerce transaction.

யாபாரி

யாபாரி viyāpāri, ெப. (n.)

   வாணிகன்; merchant, dealer, trader.

     [Skt. {} → த.  யாபாரி]

யா 1

__,

ெப. (n.);

எங் ம் நிைறந் ப்ப .

 that which is all - pervasive, as air.

     " த்தன் ெமய்த்த  ண  யா "(ஞானா. 1,7);;

யா -த்தல்

யா -த்தல் viyāpittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   எங் ம் பரந்  நிைறந் த்தல்; to pervade.

     "எங் ம் யா த் ணரவ்ா னக் " (தா . பாயப் . 52.);.

     [Skt. {} → த.  யா ].

யா

யா  viyāpirudi, ெப. (n.)

மைறக்கப்படா க்ைக being uncovered or open.

     "ல ைத யா " ( வப் ர. 30.);.

யா னி

யா னி viyāpiṉi, ெப. (n.)

   1. ேசாடசகைலக ள் ஒன் . 

 a mystic centre in the body, one of {}, q.v.

   இதன் ேமனா ன் யா னி (தத் வப் 141.);;   2. எங் ம் நிைறந் ப்ப  (யாழ். அக.);; that which is all-
pervasive.

யாமம்

 
  யாமம் viyāmam, ெப. (n.)

   நான் ழம்; fathom, the length of the extended arms.

     [Skt. {} → த.  யாமம்]

யாேமாகம்

யாேமாகம் viyāmōkam, ெப. (n.)

   ெப ேமாகம் ( வ்.  வாய். 6,1 பன்னீ.பர.);; excessive attachment.

     [Skt. {} → த.  யாேமாகம்]
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யாயாமம்

யாயாமம் viyāyāmam, ெப. (n.)

   உடற் ப ற்  ( கசந்.71.);; bodily exercise.

     [Skt. {} → த.  யாயாமம்]

யாேயாகம்

யாேயாகம் viyāyōkam, ெப. (n.)

    பகம் பத்த ள் காம ம் ஆ ய ம் நீங்  தைலவன  ரசெ்சயைலக் ம் ஓரங்க ைடய நாடக 
வைக. ( லப். பக். 84,  ழ்க் ப் .);; a species of drama in one act, describing a military or heroic exploit and 
excluding the sentiments of love and mirth, one of ten {}. q.v.

யாரத்்

 
  யாரத்்  viyārtti, ெப. (n.)

   ெபா ள்; meaning, exposition.

யாவகாரிகம்
யாவகாரிகம் viyāvagārigam, ெப. (n.)

   வழக்கத் ல் இ ப்ப  (ேவதா.  . 32.);; that which relates to everyday life or practice.

யாவரத்் தம்
யாவரத்் தம் viyāvarddidam, ெப. (n.)

   இைணயா ைன (அ நய);க்ைகவைக. ( வக. 1257, உைர.);; a hand-pose.

யாளக் ரா

 
  யாளக் ரா  viyāḷakkirāki, ெப. (n.)

டாரன் பாரக்்க;see {}.

யாள கம்
யாள கம் viyāḷaviyūkam, ெப. (n.)

   பாம்  வ வான பைடயைமப்  ( க் ரநீ , 338.);; serpent-like array of an army.

யான

 
  யான  viyāṉapūmi, ெப. (n.)

    கா  (யாழ்.அக.);; burial and burning ground.

யானன்

 
  யானன் viyāṉaṉ, ெப. (n.)

   பத் வளி (தசவா ); ள் ஒன்றான ம் அரத்த ேவாட்டத்ைத ண்டாக் வ மான வளி; the vital air of the 
body, which causes circulation of blood, one of taca-{},

 q.v.

     [Skt. {} → த.  யானன்]

ற்பத்
ற்பத்  viyuṟpatti, ெப. (n.)

   1. ெமா ப் ெபா டக்ாரணம் (யாழ்.அக.);;   2. கல் ய ; proficiency in language, literature, etc.

ற்பத் பண்
-தல்

ற்பத் பண் -தல் viyuṟbaddibaṇṇudal,    11 ெச. ன்றா  (v.t.)

    தா ண்டாக் தல்; to create a new.

ற்பன்னன்

 
  ற்பன்னன் viyuṟpaṉṉaṉ, ெப. (n.)

   கல் ய ள்ளவன்; erudite scholar, one who is proficient in language, literature, etc.

ககாரன்

 
  ககாரன் viyūkakāraṉ, ெப. (n.)

ைதயற்காரன் (யாழ். அக.);. 

 tailor.
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கேபதம்

 
  கேபதம் viyūkapētam, ெப. (n.)

   பைடயணி ைக (யாழ். அக.);; breaking of the serried ranks of an army.

கம்

கம் viyūkam, ெப. (n.)

   1. பைட வ ப்  ( றள். 767, உைர.);; military array.

   2.  மால் நிைல ஐந்த ள் சங்க ஷணன் ரத் ம்நன் அநி த்தன் என்  வைகயாக ம் 
வா ேதவைனச ்ேசரத்்  நால்வைகயாக ள்ள நிைல. (அஷ்டாதச. தத்வத். 3,43.); (பரிபா. 3, 81, 
உைர.);; manifestation of Visnu as three divinities, viz., {} or as four divinities, including {}, one of five {}-nilai, q.v.

   3.  ரள்; multitude, collection.

   4.  லங் ன் ட்டம். ( டா.);; herd, flock.

காவதாரம்

காவதாரம் viyūkāvatāram, ெப. (n.)

   1.  கம் பாரக்்க;see viyugam.

     "சங்க டணர ்அநி த்தெரன்  நால் காவதாரம்" ( ரேபாத. 45, 4);.

ேயாகம்

ேயாகம் viyōkam, ெப. (n.)

   1. சா ; death.

   2.  ரி ; separation.

     "ேயாக ேயாக ைடத்ேதான்" (ஞானா 61, 9.);;

   3.  ற  நீக்கம்;

ேயாமம்

ேயாமம் viyōmam, ெப. (n.)

   வானம் (ஆகாசம்); ( ங்.);; sky atmosphere.

     "நாம ம் வ ங் ைளத்  ேயாம வ வமாய்த் ேதான் ம்" ( க்காளத்.  .  வமான்.22.);.

ேயாமமஞ்சரம்

 
  ேயாமமஞ்சரம் viyōmamañjaram, ெப. (n.)

   ெகா  (சங்.அக.);; flag.

     [Skt. vyoma + manjara]

ேயாமமண்டலம்

 
  ேயாமமண்டலம் viyōmamaṇṭalam, ெப. (n.)

ேயாமமஞ்சரம் பாரக்்க (சங்.அக.);;see viyoma-{}.

     [Skt. vyoma+mandala]

ேயாம ணி

ேயாம ணி viyōmarūpiṇi, ெப. (n.)

   ேசாடசகைல ெளான் ; a mystic centre in the body, one of {}-kalai.

     "நிற் ன்ற ேயாம ணி நீலாகாயம்" (தத் வப். 142.);.

ேயாமாட்சேரைக

 
  ேயாமாடச்ேரைக viyōmāṭcarēkai, ெப. (n.)

ேகாள் ( ரகங்);களின் அடச்ாம்ச நிைல;( ன்.); ({});

 celestial latitude, as of planets.

ர்த்தாந்தம்

 
  ரத்்தாந்தம் virttāndam, ெப. (n.)

த்தாந்தம் பாரக்்க;see {}.
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ர்த்

ரத்் 1 virtti, ெப. (n.)

த் 1 பாரக்்க;see virutti.

  ரத்் 2 virtti, ெப. (n.)

த் 2 பாரக்்க;see virutti.

ரக்தம்

 
  ரக்தம் viraktam, ெப. (n.)

ரத்தம் பாரக்்க;see viratam.

ரக்

ரக்  virakti, ெப. (n.)

ரத்  பாரக்்க;see viratti.

=

ரகசன்னதம்

__,

ெப. (n.);

ரகேநாய் பாரக்்க;see {}.

     " ரக சன்னதேமற்ற" (தா . எங்  நிைற.10.);

ரகதாபம்

 
  ரகதாபம் viragatāpam, ெப. (n.)

ரகேநாய் பாரக்்க;see virakanoy.

ரகேநாய்

 
  ரகேநாய் viraganōy, ெப. (n.)

   காதலரக்் ப் ரிவா ண்டா ம் ன்பம்; distress or sorrow of lovers due to separatrion from each other.

     [Skt. viraha + த. ேநாய்]

ரகம்

ரகம் viragam, ெப. (n.)

   1.  ரி ; separation, especially of lovers.

   2.  ரக ேநாய் பாரக்்க;see viraga {}.

   3. உலரத்் ைக; drying up. 

   மண் தைலந் ற் ம் யாபாரம் ெபாைற ண் கரணம் பாகெமா  ரக டங்ெகாைடயா ம் 
(ேவதா.  . 77);;   4. காமம்; lasciviousness, lust. (w);.

ரகேவதைன

 
  ரகேவதைன viragavētaṉai, ெப. (n.)

ரக ேநாய் பாரக்்க;see viraga {}.

ரகாவத்ைத

 
  ரகாவத்ைத virakāvattai, ெப. (n.)

    ரிந்த காதலர ் ன் ம் நிைல; love-lorn condition of sparated lovers.
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ர

ர  viragi, ெப. (n.)

    ரிவாற் காமேநா ற்றவ-ள்-ன்; one pining from the seperation one's beloved.

   2. கா ;( ன்.);

 lascivious person.

ர ணி

ர ணி viragiṇi, ெப. (n.)

   1. காதலைன ரிந்தவள்; woman separated from her lover.

   2. சம்பளம்; salary, wages.

ர தன்

 
  ர தன் viragidaṉ, ெப. (n.)

   தனிேய டப்பட்டவன்; lonely man. (இலக்.அக.);.

ரசம்

ரசம் virasam, ெப. (n.)

   1. ெவ ப் ; dislike a version.

   2. நிந்ைத;(யாழ்.அக.); 

 censure.

     [Skt. vi-rasa → த.  ரசம்]

ரசமாக் -தல்

 
  ரசமாக் -தல் virasamākkudal, ெச.

ன்றா (v.t.);

ெக த்  தல்

 to spoil mismanage.

காரியத்ைத ரசமாக்  டாேத.

ரசாந

 
  ரசாந  viracānadi, ெப. (n.)

   பரமபதத் ன் றத்தேதார ்யா ; a river the borders on {} heaven.

ரணகாசம்

ரணகாசம் viraṇakācam, ெப. (n.)

   க ற் பட ம் கண்ேணாய் வைக ( வரட.் 261.);; a disease of the eye causing film over the pupil of the eye.

     [Skt. {} → த.  ரணகாசம்]

ரணகாரி

ரணகாரி viraṇakāri, ெப. (n.)

   1.  ண்ைணச ் ம் ம ந்  (ைபஷஜ.);; caustic.

   2. ேதா ைன (ச மத்ைத);ப் ண்ணாக் ம் ம ந்  (இங். ைவ. 31.);; escharotic.

ரண ரந்
ரண ரந்  viraṇagirandi, ெப. (n.)

    ற்  ேநாய் (இங். ைவ. 307.);; cancer.

ரணசன்னி

 
  ரணசன்னி viraṇasaṉṉi, ெப. (n.)

   இ  ேநாய்வைக;

ரணப்ப

ரணப்ப  viraṇapparu, ெப. (n.)

கைடக்கண் ளிம் ல் உண்டா ஞ் ப ;( வரட.்269.); 

 pimple in the eye.
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ரணம்

ரணம்1 viraṇam, ெப. (n.)

   1. காயம்; wound, sore, bruise.

   2.  லந் ப் ண்; boil.

   3.  ண்கட்  ( ன்.);; ulcer.

   4.  ; fracture

   5. பைகைம; enmity, hatred.

     "தங்கண் ேமல் ரணமதா " (கந்த . இரணியன் த்.3);

     [Skt. vrana → த.  ரணம்]

ரணம்ேபாக்

 
  ரணம்ேபாக்  viraṇambōkki, ெப. (n.)

ஆ  ன்னாப்பாைள;( ன்.); 

 worm-killer.

ரணவாதம்
ரணவாதம் viraṇavātam, ெப. (n.)

   ேநாய் வைக (கடம்ப.  . இ லா. 123.);; a disease.

ரணைவத் யன்

 
  ரணைவத் யன் viraṇavaittiyaṉ, ெப. (n.)

    ண் க்  பண் வம் ெசய்ேவான்; surgeon.

ரத்தம்

ரத்தம் virattam, ெப. (n.)

   1. உலகப் பற் ைக;( ன்.); 

 renunciation.

   2. ெவ ப் ;(சங். அக.); 

 dislike.

ரத்தன்

ரத்தன் virattaṉ, ெப. (n.)

   1. உலகப் பற் ல்லாதவன்;  man free from worldly attachments.

     " ரத்தரிற் றைலவனா " (கந்த . கய க ற் 31.);;

   2. தவ ; male ascetic.

   3. மண ன்  இ ப்பதாக உ  ெசய்  ெகாண்டவன். ( ன்.);;  man who has taken a vow of celibacy.

     [Skt. vi-rakta → த.  ரத்தன்]

ரத்

ரத் 1 viratti, ெப. (n.)

   1. உலகப் பற் ல்லாதவள்; woman free from worldly attachments.

   2. தவத் ; female ascetic.

   3. மண ன்  இ ப்பதாக உ  ெசய்  ெகாண்டவள்;( ன்.);;  woman who has taken a vow of celibacy.

  ரத் 2 viratti, ெப. (n.)

   1. பற் ன்ைம ( டா.);; freedom from worldly attachments; renunciation of worldly pleasures.

   2. ெவ ப் ; dislike.

     [Skt. vi-rakti →.த.  ரத் ]
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ரதங்கா-த்தல்

 
  ரதங்கா-த்தல் viradaṅgāddal, ெச. . . (v.i.)

ேநான்  ேமற்ெகாண்ெடா தல்;( ன்.); 

 to observe a vow.

ரதத் வம்

 
  ரதத் வம் viradadduvam, ெப. (n.)

   பட் னி ேநான்  த யவற்றால் உடைல ஒ க் ம் நிைல;

ரதநியமம்

ரதநியமம் viradaniyamam, ெப. (n.)

   1. ேநான்ேபா  ஒ ைக; observing austerities.

   2.  டை்ச ெசய் க்ைக;( ன்.);

 act of religious initiation.

ரதம்

ரதம்1 viradam, ெப. (n.)

   1. ேநான் ; religious vow act of austerity, holy practice as fasting, continence etc.

     "ஊக் த்தாங் ெகாண்ட ரதங்கள் (நால . 51.);

   2. ெகாள்ைக ல் ெகாண்ட மன  (சங்கற்பம்); ( ங்.);; solemn vow, oath.

     "தன் டன் றந்த ன்னவர ் ரத த் " (S.I.I.iv. 94);

   3. நல் ைனப் பயன் ( ண்ணியம்); ஏழ ள் ஒன்றான தவம் ( டா.);; penance, one of seven {}.

   4. நடப்  நிகழ் ைன ( மாவரத்்தனம்);; aceremony.

த.வ. ேநான்

     [Skt. vrata → த.  ரதம்]

ரதம் -த்தல்

 
  ரதம் -த்தல் viradambiḍiddal, ெச. . . (v.i.)

பட் னி டத்தல்;( ன்.); 

 to fast.

ரத றக் -தல்

 
  ரத றக் -தல் viradamiṟakkudal, ெச. . . (v.i.)

   மன  (சங்கற் த் ); ெகாண்  நடத் ம் ேநான்ைப ( ரதத்ைத); அைம  (சாந் ); ெசய்  
த்தல்; to celebrate the conclusion of a religious vow or fast with appropriate ceremonies.

ரத த் யாபன
ம்

 
  ரத த் யாபனம் viradavuddiyāpaṉam, ெப. (n.)

   ேநான்  ( ரத);  க் ம் அைம  (சாந் ச)்; நிகழ்  (சடங் ); (யாழ். அக.);; ceremonies at the conclusion 
of a viratam.
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ர

ர  viradi, ெப. (n.)

   1. ேநான்  ேமற்ெகாண்ேடான்; one who has taken a religious vow

     " ரிகைட ர கள்"(ேதவா. 700, 3);.

   2.  ற  (ச .);; one who has renounces the world.

   3. ஓதல் வாழ்வன் ( ரமசாரி);; celibate student.

     "அ த் கக வன்னா

   4.  மா வரத்்தனம்; a ceremony.

த.வ. ேநான்

     [Skt. vrata → த.  ரதம்]

ரயம்

ரயம் virayam, ெப. (n.)

   1. பயனில்லாச ்ெசல ; expenditure without utility.

   2.  ெசல  ( ன்.);; extravagance, waste, prodigality.

   3. ேப யாைக ( ன்.); க சச்ல்; purging.

     [Skt. vyaya → த.  ரயம்]

ராகம்

ராகம் virākam, ெப. (n.)

பற் ன்ைம, 

 in difference to worldly pleasures, absence of passion or attachment.

     " ராகத்ைத சனி யன் " (ஞானவா.  தக. 31);

ராணி

 
  ராணி virāṇi, ெப. (n.)

யாைன;(சங். அக.); 

 elephant.

ராத்தக்காரன்

 
  ராத்தக்காரன் virāttakkāraṉ, ெப. (n.)

   வரி தாண் ேவான்;

ராத்தம்

 
  ராத்தம் virāttam, ெப. (n.)

வரி வாங் தல்;( ன்.);. 

 collection of revenue.

     [U. {} → த.  ராத்தம்]

ராத் யன்

ராத் யன் virāttiyaṉ, ெப. (n.)

    ல ெந ைய ட்டதால் லத் ற் ப் றம்பானவன்;   2. ேவளாப்பாரப்்பான் சா க் கலப்  
காரணமாக ஒ தல் ம க்கப்பட்ட பாரப்்பனப் ரி னன்; mixed caste Brahmins banned from reciting vedas.

ராதம்

ராதம் virātam, ெப. (n.)

   1. ைகேவைல; manual labour.

   2. நாட்  ேவைல; day- labour.

ராதன்

 
  ராதன் virātaṉ, ெப. (n.)

   இராம ரானாற் ெகால்லப்பட்ட ஒர ்அரக்கன். (கம்பரா.  ராத.);; a raksasa slain by {}.
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ராதனன்
ராதனன் virātaṉaṉ, ெப. (n.)

   ெகாைலஞன் (நிகண் . 196.);; murderer.

ரா னன்

ரா னன் virātīṉaṉ, ெப. (n.)

   1. நாட் க்காரன்; day-labourer.

   2. ேவைல ல்லாதவன்; unemloyed person.

ராமம்

ராமம் virāmam, ெப. (n.)

   1.  ;   2. ஒற்ெற த்  ( ங்.);; consonant.

   3. இைளப்பா ைக; rest.

ராலம்

 
  ராலம் virālam, ெப. (n.)

ைன;(சங். அக.); 

 cat.

ரடீம்

 
  ரீடம் virīṭam, ெப. (n.)

ெவடக்ம்;(இலக். அக.);. 

 shame.

     [Skt. {} → த.  ரீடம்]

க்கம்

 
  க்கம் virukkam, ெப. (n.)

மரம்;( டா.);.

 tree.

க்க

 
  க்க  virukkavīṭu, ெப. (n.)

மரப்ெபாந் ;(சங்.அக.);. h

 ollow in a tree.

க்கத் ரணம்

 
  க்கத் ரணம் virukkattiraṇam, ெப. (n.)

    ங் ல் (மைல);; bamboo.

க மம்

 
  க மம் virugatūmam, ெப. (n.)

நீரே்மற்படக் ெகா  வைக;( .அ.);. 

 a water- plant.

     [Skt. {} → த.  க மம்]
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கற்ப

 
  கற்ப  virugaṟpadi, ெப. (n.)

யாழன்;(யாழ்.அக.); 

 jupiter.

     [Skt. brhaspati → த.  கற்ப ]

 
   virugu, ெப. (n.)

ெவ ;(மைல.); 

 long-rooted arum.

ேகாதரன்

 
  ேகாதரன் viruātaraṉ, ெப. (n.)

    மன்; the second son of {}, as having a belly like that of a wild dog.

     [Skt. {} → த.  ேகாதரன்]

ச் கம்

ச் கம்1 viruccigam, ெப. (n.)

   1. ேதள் ( வா.);; scopion.

   2. ஒைர (ரா ); மண்டலத் ன் எட்டாம் ப  ( வா.);; scorpio of the zodiac.

   3. நளி (காரத்் ைக);த் ங்கள்; the eighth solar month.

     " ச் கத்  மாறனாள்" (தணிைகப் . இந் ர.18);

   4. நண்  (இலக். அக.);; crab.

த.வ. நளி

     [Skt. {} → த.  ச் கம்]

ட்சம்

டச்ம் viruṭcam, ெப. (n.)

   மரம்; tree.

     " டச்த் க் ம் வல் சா  ச பங்க க் ம் ராண  ள" (தக்கயாகப் 38,உைர.);

     [Skt. {} → த.  டச்ம்].

ட்சராசன்

 
  டச்ராசன் viruṭcarācaṉ, ெப. (n.)

   அரசமரம் ( .அ.);; papal.

     [Skt. {} → த.  டச்ராசன்].

ட்

ட்  viruṭṭi, ெப. (n.)

   மைழ; rain.

அ ட்  ( ற்றா. தல.  வ ைச.46.);.

     [Skt. {} → த.  ட் ].

ட் ணி

 
  ட் ணி viruṭṭiṇi, ெப. (n.)

   கண்ண ரான் (இலக். அக.);; Lord Krishnan.
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டகம்

டகம்1 viruḍagam, ெப. (n.)

   எ  (அ .நி.);; rat.

  டகம்2 viruḍagam, ெப. (n.)

    ைன (அ .நி.);; cat.

டபம்

 
  டபம் viruḍabam, ெப. (n.)

   எ  (யாழ். அக.);; bull.

டம்

டம் viruḍam, ெப. (n.)

   1.  டபம் பாரக்்க;see virudapam

   2. எ ; rat.

   3. த மம்; virtue, justice.

   4. ேமன்ைம; excellence.

டலம்

டலம் viruḍalam, ெப. (n.)

   1.  ைர (யாழ். அக.);; horse.

   2. உள்ளி; garlic.

டேலாசனன்

 
  டேலாசனன் viruḍalōcaṉaṉ, ெப. (n.)

   எ  (யாழ். அக.);; rat.

டாங்கம்
டாங்கம் viruṭāṅgam, ெப. (n.)

   தா ரபரணிப் ப  ( ரேதசம்); (நாம ப. 503.);; the region of the river {}.

யம்

 
  யம் viruḍiyam, ெப. (n.)

   ப த் க்ைக;     [Skt. {} → த.  யம்]

த்தக்க த்
ைற

 
  த்தக்க த் ைற viruttakkalittuṟai, ெப. (n.)

   க த் ைறப்பா வைக;

த்தகங்ைக

 
  த்தகங்ைக viruttagaṅgai, ெப. (n.)

   ேகாதாவரி ( டா.);; the river {}.

     [Skt. {} → த.  த்தகங்ைக]

த்தகந்

 
  த்தகந்  viruttagandi, ெப. (n.)

   ெசய் டக் ற் ெப ம்பா ம் ப ன்  வ ம் ெசால் (வசனம்); (இலக். அக.);; prose with rhymes and 
rhythms peculiarly appropriate to verse, poetic prose.

த்த ரி

 
  த்த ரி viruttagiri, ெப. (n.)

த்தாசலம் பாரக்்க;see
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த்தசங்கம்

 
  த்தசங்கம் viruttasaṅgam, ெப. (n.)

    ளிஞ்சல் (சங்.அக.);; mussel shell.

த்தசம்பந்தம்

 
  த்தசம்பந்தம் viruttasambandam, ெப. (n.)

   தகாதெதன்  லக்கப்பட்ட ைற னைர மணம் ரிைக; marriage with in the prohibited degrees of 
consanguinity, as invalid and condemned by law (R.F.);.

த்தேசதனம்

 
  த்தேசதனம் viruttacētaṉam, ெப. (n.)

   ஆண் ன் ன்ேதாைல எ த் ஞ் சடங் ; circumcision.

த்தேபாசனம்

 
  த்தேபாசனம் viruttapōcaṉam, ெப. (n.)

   பைழய ேசா  (யாழ். அக.);; cooked rice preserved in cold water.

த்தம்

த்தம்1 viruttam, ெப. (n.)

   வட்டம் ( டா.);; circle, anything circular.

   க த்தக்  நீத்த ன் ( வ். இயற்.  த். தனியன்);;   2. ெசாக்கட்டானாட்டத் ல் ம் 
தாயவைக; a fall of dice which entitles the player to another throw.

   3. பா னம் ன்ற ள் ஒன்  (யாப். .56.);; a kind of verse, one of three {] q. v.

   4. ஒ க்கம்; conduct

     " த்தமாதவைர ேநாக்  வலன் ளம்ப ற்றான்" (கம்பரா. கங்ைக.41);;

   5. ெசய்  (யாழ். அக.);; news.

   6. ெதா ல்;     (யாழ். அக.);;

 work employment.

   7. ஒ  ற்ப ல் (ெபா.நி.);; a treatise on architecture.

   8. ஆைம (யாழ். அக.);; tortoise.

   9. ெவள்ெள க்  (மைல.);; white madar.

  த்தம்2 viruttam, ெப. (n.)

   1. மக்கட்ப வம் ஆற ள் ஒன்றான ப் . ( டா.);

 old age, one of the six {}-paruvam.

   ஒ  த்தம் க் ழ ற ர ்( வ். இயற்.  த். தனியன்);; q.v.

த்தமல் ைக

 
  த்தமல் ைக viruttamalligai, ெப. (n.)

ட மல் ைக;( .அ.); 

 Arabian jasmine.
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த்த லக்கண
ம்

த்த லக்கணம் viruttavilakkaṇam, ெப. (n.)

   ப வல் ( ரபந்தம்); ெதாண் ற்றாற ள் அரசன  ல், வாள், ேவல், ெசங்ேகால், யாைன,  ைர, 
நா , ஊர,்ெகாைட இவ்ெவான்பதைன ம் பப்பத்  த்தத்தால் ஒன்ப  வைக றப் கழ்ந்  பா ம் 
ப வல் ( ரபந்தம்); (ச .);; a poem dealing with the bow, sword, spear, sceptre, elephant, horse, country, capital city 
and liberality of a king, each being praised in a decade of stanzas of a particular rhythm, one of 96 pirapantam.q.v.

த்தன்

த்தன் viruttaṉ, ெப. (n.)

   1.  ைமேயான்; aged person.

   2. ேமேலான்; great man.

     "வான த்தேன ேபாற் " ( வாச. 5, 61);.

த்தாசலம்

 
  த்தாசலம் viruttācalam, ெப. (n.)

   கட ர ்மாவட்டத் ள்ள ஒ  வதலம்; a {} shrine in the Cuddalore District.

த.வ.  ன்றம், பழமைல

த்தாசாரம்

 
  த்தாசாரம் viruttācāram, ெப. (n.)

   பழந்ெதாடர்  ( ரவ்ாசாரம்);;

த்தாந்தம்

த்தாந்தம் viruttāndam, ெப. (n.)

   1. நிகழ்ச்  (சம்பவம்);; occurrence, incident, event.

   2. வரலா ; account, history.

   3. ெசய் ; tidings, news, rumour, report.

   4. ெபா ள்; subject, topic.

   5. கைத;   6. இயல்  ( பாவம்);;   7. வைக; kind, sort.

   8.  தம் (யாழ். அக.);; manner.

   9.  ைம;   10. இைளப்பா ைக;

த்தாப் யம்

 
  த்தாப் யம் viruttāppiyam, ெப. (n.)

    ைம;

த்தான்னம்

 
  த்தான்னம் viruttāṉṉam, ெப. (n.)

    த்தேபாசனம் பாரக்்க;
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த்

த் 1 virutti, ெப. (n.)

   1. ஒ க்கம்; conduct, behaviour.

     " த் , ேவ யேரா, ெட ரே்ம னான்" (கம்பரா.  கப். 73);.

   2. இயல்  ( பாவம்); (யாழ். அக.);; nature.

   3. ெதா ல்; emloyment, business.

    த்  மாதர ் லக்க ( வக. 1374.);;   4. ெதாண் ; devoted service.

     "க மலரவ்ாெள த்ேதாச் .....  த் ழக்க வல்ேலாரக்ட் " (ேதவா. 292, 8);;

 devoted service.

   5. வாழ்  வ  ( வனம்); means of livelihood.

   என் த்  உஞ்ச த் ;   6. வாழ்நிைலக்காக ( தமாக);  டப்பட்ட நிலம்; grand of land for one's 
livelihood or maintenance, inam land.

     "ைசவனா  நம் த் ம் த ரக்் ம்" (ெபரிய .  நா க். 82.);;

   7. அ ைம;   8.  ரி ைர (நன். 22);; gloss, elaborate commentary.

   9. உரியெபா ள்; proper meaning.

   10. உரியெசால்;(அக.நி.); 

 proper word.

   11. சாத் வரி, ஆரப , ைக , பார  என நான்  வைகப்பட்ட நாடக ன் நைட;   சாத் வ , 
ஆரப , ைக , பார  ெயன த்  நான்  வைகப்ப ம் ( லப். 3, 13 உைர, பக். 82);;   12. 

த் க்கடன்

த் க்கடன் viruttikkaḍaṉ, ெப. (n.)

   வட் க்  வாங் ங் கடன்; Interest-bearing debt.

     " ன்றா த் க் கடன்ெகாண் " ( ைள.உலவாக்ேகாடை்ட.7);.

த் சந் ரன்

 
  த் சந் ரன் viruttisandiraṉ, ெப. (n.)

   வளர் ைற; waxing moon. (C.G.);.

த் தகம்

 
  த் தகம் virutticūtagam, ெப. (n.)

    ம்பத் ல் ழந்ைத றந்ததா ண்டாந் ட் ; pollution on account of birth of a child in a family.

த் யன்

 
  த் யன் viruttiyaṉ, ெப. (n.)

   ேவைலயாள்; servant, slave. (w.);.

த் பாயம்

 
  த் பாயம் viruttiyupāyam, ெப. (n.)

   உ ர ்வாழ்க்ைகக் ச ்( வனஞ்); ெசய் ம் வ ; means of livelihood.

த் ைர
த் ைர viruttiyurai, ெப. (n.)

த் 1, 8 பாரக்்க;see virutti.

த் ரன்

த் ரன் viruttiraṉ, ெப. (n.)

த் ரா ரன் பாரக்்க;see {}.

     "ஈங் வன் த் ரெனன்ப" ( ைள. இந் ரன்.17);
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த் ரா ரன்

த் ரா ரன் viruttirācuraṉ, ெப. (n.)

   இந் ரனால் (வைத); ெகாைல ண்ட ஓர ்அ ரன்; an asura slain by Indra.

     " ர க்க த் ரா ரைனக் ெகான்ற ேவாத ம் ப யாலஞ் " ( வாலவா.1,2);.

த் ராரி

 
  த் ராரி viruttirāri, ெப. (n.)

    த் ரா ரைனக் ெகான்றவனான இந் ரன் ( வா.);; Indira, as the slayer of {}.

த் ப்பட் ைக

 
  த் ப்பட் ைக viruttuppaṭṭigai, ெப. (n.)

   பைழய வரி வைக; an ancient tax.

த்ைத

த்ைத viruttai, ெப. (n.)

   1. அ க வயதானவள் ( ங்.);; aged woman.

   2. ஐம்பத்ைதந்  அகைவையக் கடந்தவள்; a woman past her 55th year.

     " யளாம் த்ைத தன்ைன" (ெகாக்ேகா. 4,4); (Erot.);

ந்தாவனம்

ந்தாவனம் virundāvaṉam, ெப. (n.)

   கண்ண ரான் ைளயா ய ம் ய ைனக்கைர  ள்ள மான ஒ  தலம்;{}, the scene of {} sports, near 
Gokula on the banks of the Jumna.

     " ந்தாவனத்ேத கண்ேடாேம" ( வ். நாய்ச.் 14);.

ேரசனம்

ேரசனம் virēcaṉam, ெப. (n.)

   1. மலங்க ைக purging, evacuation of bowels.

     "க க்காய்கள் ேரசனத்ைதப் பண் ம்" (ஞானவா.  த். 49);

   2. ேப ம ந் ; purgative.

ேர -த்தல்
ேர -த்தல் virēcittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   க சச்ல்; to purge, have evacuations.

ேராசனம்

ேராசனம் virōcaṉam, ெப. (n.)

   1. க சச்ல் (ேப ); ம ந் : purgative.

     "ம வ ேராசனந்தான் வ ஷத் ரண்  ைற" ( ேர. சத. 19);;

   2. ேப யாைக; purging.

     "வசம்ைபச ் ட்ட ந்த ஒ ய ேராசன ெமா ேம" (பாலவா.1078.);.

ேராசனன்

ேராசனன் virōcaṉaṉ, ெப. (n.)

   1.  ரியன்;     ( ங்.); sun.

     " ேராசனன் கதைன" (பாரத. வா ேத.2);;

   2. சந் ரன் (யாழ். அக.);; moon.

   3.   அக் னி (யாழ். அக.);; agni.

   4. மகாப ன் தந்ைத ம் ரகலாத ைடய மக மான ஒர ரன் (அ .  ந்.);; an asura son of {} and 
father of Bali.

ேராதக்காரன்

 
  ேராதக்காரன் virōtakkāraṉ, ெப. (n.)

   பைகவன்; enemy.
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ேராத

 
  ேராத  virōdagirudu, ெப. (n.)

ேரா  பாரக்்க;see virodhikirtu.

ேராத ேலைட

ேராத ேலைட virōtasilēṭai, ெப. (n.)

    ன்னர ் ேல க்கப்பட்ட ெபா ள்க ள் ஒன்  ன்னர ்வ ம் ெபா ள்கேளா  ேரா ப்பத் 
ெதா க்கப்ப ஞ் ேலைட (தண் . 75, 6);; verbal antithesis following a verbal similitude.

ேராதம்

ேராதம்1 virōtam, ெப. (n.)

   1. பைக; hatred, animosity, enmity.

   2. மா பா ; contrariety, diversity.

   3.  ேராதவணி பாரக்்க;   4. இ ள்;(அக.நி.);

 darkness.

  ேராதம்2 virōtam, ெப. (n.)

ம ர;்(அக.நி.);

 hair.

ேராதம்ேப -தல்

ேராதம்ேப -தல் virōdambēcudal, ெச. . . (v.i.)

   1. ெபாறாைம ெகாண்  ெசால் தல்; to speak enviously or spitefully.

   2. எ ரிைடயாகப் ேப தல்; to speak against or in opposition.

ேராதவணி

ேராதவணி virōtavaṇi, ெப. (n.)

   ெசால்லாலாவ  ெபா ளாலாவ  மா பாட் த் தன்ைம ேதான்ற உைரக் ம் அணி (தண் . 80);; a 
figure of speech in which antithesis or opposition in words or in sense occurs.

ேராத வைம

ேராத வைம virōtavuvamai, ெப. (n.)

   உவமான வேமயங்கள் தம் ள் எ ரம்ாறான ( ேராத);  ண ைடயனவாகச ்ெசால் ம் உவைம 
வைக;(தண் . 31,4);; a kind of simile in which the objects compared with each other are described as having opposite 
characteristics.

ேராதார்த்தம்

ேராதாரத்்தம் virōtārttam, ெப. (n.)

   1. எ ரம்ாறான ெபா ள்; contrary meaning.

   2.  டாப் யாய் எ ரக்்ைக; intentional opposition.

ேரா

ேரா 1 virōti, ெப. (n.)

   1. பைகவன் (சத் );; enemy.

   2. ஆண்ட பத ள் இ பத்  ன்றாவ  (ெபரியவ .);; the 23rd year of the Juiter cycle.

  ேரா 2 virōtittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   1. பைகத்தல்; to hate.

     " ேரா த் ர ற் ட் "( வக. 3080);;

   2.  ரண்ப தல்; to be contrary, inconsistent.

     "நீ ன் ெசால் யேதா  ன் ெசால்வ  ேரா க் ம்".

   3. எ ரத்்  நிற்றல்; to oppose to with stand resist. (w);

ேரா
ேரா  virōdigirudu, ெப. (n.)

   ஆண்ட பத ள் நாற்பத்ைதந்தாவ ;(ெபரியவ .);; the 45th year of the Jupiter cycle.

ேரா வ பம்

 
  ேரா வ பம் virōtisuvarūpam, ெப. (n.)

   மா யத் ன் ஐந்  உண்ைம (அரத்்தபஞ்சங்);க ள் டைடதற்  இைட ள்ளதன் தன்ைம;
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வசாயம்

வசாயம் vivacāyam, ெப. (n.)

   1. ெதா ல்; active occupation.

   2.  யற் ; effort.

   3. ேவளாண்ைம; agriculture, cultivation.

   4. வணிகம்; buying and selling, trade.

     [Skt. {} → த.  வசாயம்]

வத்ைத

வத்ைத1 vivattai, ெப. (n.)

   1.  ; settlement.

   2. ஒ ங் ைற; settled principle.

     [Skt. vyava-{} → த.  வத்ைத].

வாகத் ரீ

 
  வாகத் ரீ vivākattirī, ெப.(n.)

    ைறப்ப  மணம் ெசய்  ெகாண்ட மைன ; lawfully wedded.

வாகம்

வாகம் vivākam, ெப. (n.)

    மணம்; marriage.

     " வாக ம் கா கத்த ம் னைம ம்" ( லப். 9,28. உைர);.

     [Skt. {} → த.  வாகம்].

வாதம்

வாதம் vivātam, ெப.(n.)

   1. த க்கம்; dispute, wordy warfare.

     "இ வ ம் வாதம் பண்ணி" (உத்தரா. இலவண. 6);

   2. அறமன்றத் ல் நைடெப ம் வழக் ; legal dispute lawsuit.

     [Skt. {} → த.  வாதம்].

யமதம்

 
  யமதம் viviliyamadam, ெப. (n.)

    த்தவ மதம்; christianity.

     [Gr. biblia + mata → த.  யமதம்].

ேவக ந்தாமணி

 
  ேவக ந்தாமணி vivēkasindāmaṇi, ெப. (n.)

ஒ  ேவதாந்த ல்;(w); {}

 philosophy.

ேவகப வம்

 
  ேவகப வம் vivēkabaruvam, ெப. (n.)

   ப த்த ம் ப வம் ( ராயம்);;

ேவகம்

ேவகம் vivēkam, ெப. (n.)

   1. ப த்த ; discrimination, the capacity to reason and distinguish.

     "நித் ய வநித் யங்க ணிண்ணயந் ெதரி ேவகம்" (ைகவல். தத். 8);;

   2. அ  ( த் );க் ரை்ம; ingenuity, penetration, right judgment. (w.);

   3. பா ரம்; preface of book.
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ேவ
ேவ 2 vivēkittal,    4 ெச. . . (v.i.)

   ப த்த தல்; to discriminate, to understand with discrimination.

ேவசனம்

 
  ேவசனம் vivēcaṉam, ெப. (n.)

   ப த்த ; discrimination, distinguishing truth from falsehood, reality from semblance.

ேனாத்

ேனாத்  viṉōtti, ெப. (n.)

ஒ  க் யப் ெபா ள் ெதா  க் யப் ெபா ேளா  ெபா ந்தாதா ன் க் யத் தன்ைமையப் 
ெபறாெதனக் ம் அணிவைக;(மாறனலங். 236, பக். 355.);.

 a figure of speech in which a thing or fact is said to lose its importance if it is not accompanied by another thing or fact.

ேனாதக் த்

ேனாதக் த்  viṉōtakāttu, ெப. (n.)

அரசர ் ன்  ந க் ம் ெவற் க் ெகாண்டாட்டக் த் ;( லப். 3, 13, உைர, பக். 81);.

 dance performed in the presence of kings in celebration of their victories.

ேனாதைபரவம்

ேனாதைபரவம் viṉōtabairavam, ெப. (n.)

ம ந் க் ளிைக வைக;(பதாரத்்த. 1209.);

 a medicinal pill.

ேனாதம்

ேனாதம் viṉōtam, ெப. (n.)

   1. அவா (யாழ். அக.);; desire.

   2. இயற்ைகக்  மாறான ;(யாழ்.அக.);

 quaintness, quixotism.

ேனாதன்

ேனாதன் viṉōtaṉ, ெப. (n.)

   1. ஒன் ல் ஈ பட்  அ ேலேய ெபா  ேபாக் பவன் (யாழ். அக.);; votary, devotee.

   2. அகம ழ்ேவான் (உற்சா );; jolly person.

ேனா

ேனா 1 viṉōtittal,    4 ெச. . . (v.i.)

    ைளயா தல்; to be playful.

     "ெமல்ல நடந்  ேனா த் " ( க்காளத்.  . தா கா.17.);.

  ேனா 2 viṉōti, ெப. (n.)

ேனாதன் பாரக்்க (யாழ்.அக.);;see {}

ேவ யாசாரியன்

 
 ேவ யாசாரியன் vēciyācāriyaṉ, ெப. (n.)

   நட் வன் (யாழ்.அக.);; dancing master.

     [Skt. {} → த. ேவ யாசாரியன்]

ேவ கானம்

 
 ேவ கானம் vēṇukāṉam, ெப. (n.)

    ல்லாங் ழ ைச; music of the reed-pipe.

ேவ ேகாபாலன்

 
 ேவ ேகாபாலன் vēṇuāpālaṉ, ெப. (n.)

ல்லாங் ழல் வா க் ங் கண்ண ரான்;{},

 as a cowherd playing the reed- pipe.
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ேவ சம்

 
 ேவ சம் vēṇusam, ெப. (n.)

ங் லரி ;(இலக்.அக.);

 bamboo seed.

ேவ நாதன்

 
 ேவ நாதன் vēṇunātaṉ, ெப. (n.)

ழல் வா ப்ேபான்;(யாழ்.அக.);

 flute-player.

ேவ பலம்

 
 ேவ பலம் vēṇubalam, ெப. (n.)

ேவ சம் பாரக்்க;( .அ.); see {}

ேவத் ராசனம்

 
 ேவத் ராசனம் vēttirācaṉam, ெப. (n.)

    ரப்பம்பாய் (இலக். அக.);; rattan mat.

     [Skt. {} → த. ேவத் ராசனம்]

ேவதக்கட்

 
 ேவதக்கட்  vētakkaṭṭi, ெப. (n.)

   ேவதத்ைத நன்  ஒ யவன்; one who has learned the {} by heart.

ேவதக்காரன்

 
 ேவதக்காரன் vētakkāraṉ, ெப. (n.)

    த்தவன்; christian.

ேவதக்ெகா ேயா
ன்

 
 ேவதக்ெகா ேயான் vētakkoḍiyōṉ, ெப. (n.)

    ேராணாசாரியன்;

ேவதக ப்பன்

ேவதக ப்பன் vētagaruppaṉ, ெப. (n.)

   1.  ரமன் (யாழ்.க.);; Brahma.

   2. பாரப்்பான்; Brahmin.

     [ேவதம் + க ப்பன்]

     [Skt. {} → த. ேவதம்]

ேவதகலாபம்

 
 ேவதகலாபம் vētagalāpam, ெப. (n.)

மதப்பற் க் காரணமாக ைளக் ம் ன்பம் (இம்ைச);;( ன்.);

 religious persecution.
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ேவதகன்

ேவதகன்1 vētagaṉ, ெப. (n.)

ஒன் ன் தன்ைமைய ேவ ப த் ேவான்

 one who transmutes or changes the nature of things.

     "ேபாதகன் ேவதகன் ெபா லன்" ( வத . ேகா ர.104.);.

 ேவதகன்2 vētagaṉ, ெப. (n.)

   அ ப்பவன்; one who reveals.

     " த்தகன் ேவதக னா  ளம் ய வாய்ெமா " ( வத .  வஞானதான. 21);.

     [Skt. {}-ka → த. ேவதகன்]

ேவத ரி

 
 ேவத ரி vētagiri, ெப. (n.)

    க்க க் ன்றம்; the hill of Tiru-k- {}.

ேவத தன்

ேவத தன் vētaātaṉ, ெப. (n.)

 god as praised in the {}.

     "ேவ யா ேவத தா (ேதவா. 870, 1); நச் நா கைனக் டந்த நாதன் ேவத தேன" ( வ்.  சச்ந்.117);;

ேவதேகாட்

 
 ேவதேகாட்  vētaāṭṭi, ெப. (n.)

   ேகா ல் த யவற் ல் ேவதம் ஒ ம் பாரப்்பனர ்ெதா ; band of brahmins chanting {}, in temple, etc.

ேவதசங் ைத

 
 ேவதசங் ைத vēdasaṅgidai, ெப. (n.)

    வாக் யமாகவன் த் ெதாடரச்் யாக ஓதப்ப ம் ேவதப்ப ; portions of the vedas recited in long 
sections.

     [Skt. {}-samhita → த. ேவதசங் ைத]

ேவதசாட்

 
 ேவதசாட்  vētacāṭci, ெப. (n.)

   மதத்ைத நிைலநாட் வதற்காக உ ரெ்கா த்தவன்; martyr for religion. R.C.

ேவதசாத் ரம்

ேவதசாத் ரம் vētacāttiram, ெப. (n.)

   1. ேவதமா ய ல்; the {}.

   2. ேவதங்க ம் அதன் அங்கங்களா ய சாத் ரங்கைள ம் நன்  ஒ யவன்; the vedas and the sastras.

   3. சமயஞானம்; theology. (chr);.

ேவதசாத் ரி
ேவதசாத் ரி vētacāttiri, ெப. (n.)

   1. ேவதங்கைள ம் சாத் ரங்கைள ம் நன்  ஒ யவன்;

ேவத ர

ேவத ர  vētasirasu, ெப. (n.)

   உபநிடதம் ( .ேபா.வ. . 32.);; the upanisads.

     [Skt. {} → த. ேவத ர ]

1605

www.valluvarvallalarvattam.com 19041 of 19068.



ேவதஞ்ஞன்

 
 ேவதஞ்ஞன் vētaññaṉ, ெப. (n.)

   ேவதம ந்தவன் (இலக். அக.);; vedic scholar.

     [Skt. {} → த. ேவதஞ்ஞன்]

ேவதத்தன்

ேவதத்தன் vētattaṉ, ெப. (n.)

ரமன்;{}.

     "ெவங்கா தரா க் ச ்ெசய்தானிைலமலர ்ேவதத்தேன" (தனிப்பா. 1, 225, 16.);.

ேவதத் ரயம்

 
 ேவதத் ரயம் vētattirayam, ெப. (n.)

   இ க்  ய  சாமம் என்ற ன்  ேவதங்கள்; the three {} rukku, yacu, {}.

ேவததத் வம்

 
 ேவததத் வம் vēdadadduvam, ெப. (n.)

ேவதத் ன் ெமய்ப்ெபா ள்; (யாழ். அக.); 

 the {} truth.

ேவதநாதன்

ேவதநாதன் vētanātaṉ, ெப. (n.)

ேவதநாயகன் பாரக்்க;see {}.

     "ேவதாநாரதைனப் பாடேல கடன்" ( ைள.  ற . 69);;

ேவதநாயகன்

ேவதநாயகன் vētanāyagaṉ, ெப. (n.)

 god, as the lord of the {}.

     "ேவதநாயகன் மாரப்கத் னி  ற் க் ம் ஆ நாய " (கம்பரா. அக ைகப் 16.);.

ேவதநாய

ேவதநாய  vētanāyagi, ெப. (n.)

   1. பாரவ் ;{}.

     "ேவதநாய  ேதாைக ங்கேவ" (தக்கயாகப் 609);.

   2. இலக் ; Laksmi.

ேவதநாவர்

ேவதநாவர ்vētanāvar, ெப. (n.)

    ராமணர;் Brahmins

     "ேவதநாவர ் ம் ந் க் கண்ண ரத் தா யாைன" ( வ்.  வாய். 9, 10, 9);.

ேவதநீயம்

ேவதநீயம் vētanīyam, ெப. (n.)

   எண் ற்றங்க ள் ஒன்றாய் இன்ப ன்பங்கைள கர் க் ம் க மம் ( ங்.); ( லப். 29, 277 உைர.);; the 
karma which causes one of experience pleasure and pain, one of {}.

ேவத ல்

ேவத ல் vētanūl, ெப. (n.)

ேவதசாத் ரம் பாரக்்க;see {}.

     "ேவத ற் ராய " ( வ்.  மாைல.3);

ேவதப் ரமாணம்

 
 ேவதப் ரமாணம் vētappiramāṇam, ெப. (n.)

   ேவதமா ய அளைவ; the {},

 considered as a source of right knowledge.
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ேவதப் ரமாணிய
ம்

 
 ேவதப் ரமாணியம் vētappiramāṇiyam, ெப. (n.)

   ேவதம் ரமாணமா க் ந் தன்ைம; the authority or evidence of the {}.

     "ெபளத்தர ்ேவதப் ராமாணியம் ெகாள்வ ல்ைல"

ேவதப் ரான்

ேவதப் ரான் vētappirāṉ, ெப. (n.)

ேவதநாயகன் பாரக்்க;see {}.

ெமய்க்ெகாண்  வந்  ந்  ேவதப் ரானார ் டந்தார ்( வ். ெபரிய . 5,2,1);.

ேவதப் ரட்

ேவதப் ரட்  vētappuraṭṭu, ெப. (n.)

   1. ேவதவாக் யங்கைளப் ரட் க் ைக; tampering with the {}.

   2.  றமதம்; Heresy.

ேவதபா யம்

 
 ேவதபா யம் vētapākiyam, ெப. (n.)

   ேவதத் க் ப் றம்பான ; that which is outside the authority of the {}.

     [Skt. {} → த. ேவதபா யம்]

ேவதபா யன்

 
 ேவதபா யன் vētapākiyaṉ, ெப. (n.)

   ேவதத் க் ப் றம்பானவன்; one who does not believe in the authority of the {}.

ேவதபாடசாைல

 
 ேவதபாடசாைல vētapāṭacālai, ெப. (n.)

   ேவதங்கள் கற் க்கப்ப ம் பள்ளிக் டம்; school where the {} are taught.

ேவதபாடம்

ேவதபாடம் vētapāṭam, ெப. (n.)

   1. ேவதேமா ைக; study of the {}.

   2. ேவத ேமா ம் ைற; the mode of reciting the {}.

ேவதபாரகன்

ேவதபாரகன் vētapāragaṉ, ெப. (n.)

   1. (ேவதங் கைரகண்டவன்);  ராமணன்; brahmin, as well versed in the {}.

   மணி த் ன் ைக நின் ம் ேவதபாரக ரி ந் ;   2.  தேவதத்ைத ளக் பவன்; study of the {}.

   3. ேவத ேமா ம் ைற; scribe, expounder of the jewish law.

ேவதபாராயணம்

 
 ேவதபாராயணம் vētapārāyaṇam, ெப. (n.)

   ேகா ல் த ய இடங்களிற் ராமணர ்ேவதத்ைத ஓ ைக; chanting of the {}, in temple, etc., by Brahmins.

ேவதபாராயணன்

 
 ேவதபாராயணன் vētapārāyaṇaṉ, ெப. (n.)

   ேவதத்ைத ஒ பவன்(அஷ்டப்.  ேவங்கடமா. காப் );; reciter of the {}.

ேவத சம்

 
 ேவத சம் vētapīcam, ெப. (n.)

   ேவத லமான ரணவ மந் ரம்; the mystic letter om or pranava, as the source or origin of the {}.
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ேவதம்

ேவதம்1 vētam, ெப. (n.)

   1. இந்  சமயங்க க் ரிய  ( ங்.);; the {}, the sacred books of the Hindus.

   2.  ய ல்; the bible.

   3. சாத் ரம்; art of science.

     "ஆ ரே்வதம், த ரே்வதம்"

   4. சமய த ல்; religious code of any sect.

   5. அ  (யாழ்.அக.);; knowledge.

   6.  வரிக்ைக (யாழ். அக.);; exposition.

 ேவதம்2 vētam, ெப. (n.)

   1.  ைள ைக; boring, drilling.

     "ேவத நன்மணி" (கம்பரா.  ட் ப். 29);.

   2. ஆழம் (யாழ். அக.);; depth.

ேவதமத் யம்
ேவதமத் யம் vētamattiyam, ெப. (n.)

   தாளத் க் ரிய ய ள் ஒன்  (பரத. தாள. 52.);; a yati in time-measure.

ேவதமந் ரம்

 
 ேவதமந் ரம் vētamandiram, ெப. (n.)

ேவதத் ள்ள மந் ரம்;{}

 mantra.

ேவதமாதா

ேவதமாதா vētamātā, ெப. (n.)

 mantra, as the mother of the {}.

     "ேவதமாதெவன மல ற் ம் ......காயத் ரி" (ேச . ேச பல. 131.);;

ேவதமாந்தர்

ேவதமாந்தர ்vētamāndar, ெப. (n.)

   பாரப்்பனர;் Brahmins.

     "ேவதமாந்தர ்ேவந்தெரன் " (நம் யகப். 75.);.

ேவதமார்க்கம்
ேவதமாரக்்கம் vētamārkkam, ெப. (n.)

   ேவதத் ற் ெசால்லப்பட்ட மதம் ( ங்.); (தக்கயாகப் 7, உைர);;{} religion or faith.

ேவத தல்வன்

ேவத தல்வன் vēdamudalvaṉ, ெப. (n.)

   1. கட ள்; God.

     "ேவத தல்வெனன்ப தற ளங் ய ரிேயாேன" (நற். 1);

   2.  ரமன்; Brahma.

     "ேவத தல்வற் பயந்ேதான்" ( லப்.14, 48.);;

ேவத தல்

ேவத தல்  vēdamudalvi, ெப. (n.)

   1. நாமகள் (சர வ );;{}

   2.  மகள் இலக் ;{}.

   3. மைலமகள், பாரவ் ;{}.

ேவத னி

ேவத னி vētamuṉi, ெப. (n.)

ேவத யாசன் பாரக்்க;see {}.

     "ேவத னி த னி" ( க்காளத்.  . அைவயடக். 1);.;
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ேவதர்

ேவதர ்vētar, ெப. (n.)

    ராமணர;் Brahmins.

     "ேவதராரத்்தனர"் (கந்த . ெதய்வயா. 195);;

     [Skt. {} → த. ேவதம் – ேவதர]்

ேவதரஞ்சகன்

ேவதரஞ்சகன் vētarañjagaṉ, ெப. (n.)

    ராமன்; Brahma.

     "ேவதரஞ்சகன் மால் ரந்தான்" (ெசளந்த. 26.);;

ேவதவாக் யெசா
பம்

ேவதவாக் யெசா பம் vētavākkiyasorūpam, ெப. (n.)

    வாதம் அரத்்தவாதம், மந் ரவாதம், நாமேதயம் என்  நான்  வைகப்ப ம் ேவதவாக் ங்களின் 
இயல் ;( ேவக ந். ேவதாந்தபரிச.்5.);; nature of {} text, of four kinds, viz., viti-{}, {}, mantira-{}, {}.

ேவதவாக் யம்

ேவதவாக் யம் vētavākkiyam, ெப. (n.)

   1. ேவதத் ள்ள ெசாற்ெறாடர;்{}

 text.

   2. உண்ைம; gospel.

     "அவன் ெசால்வ  ேவத வாக் யமாக வழங் ன்ற "

ேவதவாக்

 
 ேவதவாக்  vētavākku, ெப. (n.)

ேவதவாக் யம் பாரக்்க;see {}.

ேவதவாணர்
ேவதவாணர ்vētavāṇar, ெப. (n.)

   பாரப்்பனர;் Brahmins. ேவதவாணர ்....... நீ யால் வணங் ன்ற நீரை்ம ( வ்.  சச்ந். 9);.

ேவதவாதம்

 
 ேவதவாதம் vētavātam, ெப. (n.)

   ைவ க மதத்ைதப்பற் ய வாதம்; exposition of the {} religion.

ேவதவாதச ்ச க்கம் (நீல.);

ேவத ண்ணப்பம்

 
 ேவத ண்ணப்பம் vētaviṇṇappam, ெப. (n.)

    றப்பான காலங்களிற் ேகா ல் த ய இடங்களில் ேவத ேமா ைக; the chanting of the {}, in temples, etc. 
on ceremonial occasions.

ேவத த்

ேவத த்  vētavittu, ெப. (n.)

   1. ேவதங்கைள நன்க ந்தவன்; one who is learned in the {}.

     "ேவத த்தாய ேமேலான் ைமந்த" (கம்பரா. பா . 36);;

   2. கட ள்; God.

     "ேவ யைன ேவத த்ைத" (ேதவா. 162,7);;

ேவத யாக் யா
னம்

ேவத யாக் யானம் vētaviyākkiyāṉam, ெப. (n.)

   1. ேவதத் ன் ளக்க ைர; one commentaries on the {}.

   2.  ய ற்ெபா ைள வரிக்ைக; expounding the Bible. ( ன்.);

ேவத யாசன்

ேவத யாசன் vētaviyācaṉ, ெப. (n.)

   1. (ேவதத்ைதத் ெதா த்ேதான்);  யாச னிவன் (தக்கயாகப் 334, உைர.);;{}, as the compiler of the {}.
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ேவத யாதன்

 
 ேவத யாதன் vētaviyātaṉ, ெப. (n.)

   ேவத யாசன் பாரக்்க;

ேவத த்தம்

ேவத த்தம்1 vētaviruttam, ெப. (n.)

   1. ேவதத் க்  மாறான ; that which is contrary to or against the {}.

 ேவத த்தம்2 vētaviruttam, ெப. (n.)

   ேவதேபாதைன (யாழ்.அக.);; teaching of the {}.

     [Skt. {}+vrtta → த. ேவத த்தம்]

ேவத த்

 
 ேவத த்  vētavirutti, ெப. (n.)

ேவதேமாதற்காக அளிக்கப்ப ம் இைற  நிலம்;(lnsc.);

 lnam land for reciting the {}.

ேவத ைண

ேவத ைண vētavīṇai, ெப. (n.)

    ைணவைக; a kind of {}.

     "நாரதா கள் ேவத ைண ெதாடங்கேவ

     " (தக்கயாகப். 623,  ேசடக்.);;

ேவதேவத்தன்

ேவதேவத்தன் vētavēttaṉ, ெப. (n.)

   ேவதேவத் யன் பாரக்்க;ேவதேவத்த  மவன் மலரத்் தாண் ைக ழ்ந்தான் (கம்பரா.  ட் ப். 116.); 
see {}.

ேவதேவத் யன்

 
 ேவதேவத் யன் vētavēttiyaṉ, ெப. (n.)

   ேவதத் னாேல அ யக் யவனான கட ள்; God, as knowable through the {}.

ேவதேவதாந்தன்

ேவதேவதாந்தன் vētavētāndaṉ, ெப. (n.)

   கட ள்; God, as revealed in the {} and the {}.

     " ண்ணிலா ர லா  ேவதேவதாந்த ர"் (ேதவா. 399,4);;

ேவதெவா

ேவதெவா  vētavoli, ெப. (n.)

   ேவதத்ைத ேயா ம் ஒ ; the sound of chanting the {}.

     "ேவதெவா ம் ழாெவா ம்" ( வ்.  வாய். 7,3,1);;

ேவதாக் னி

 
 ேவதாக் னி vētākkiṉi, ெப.(n.)

   ேவதமந் ரத் னால் வளரக்்கப்ப ம் கா கபத் யம், ஆகவனீயம், தட் ணாக் னி என் ம் 
வைகத ்  (அக் னி);; sacred fire, of three kinds, viz., {}-pattiyam, {}.

     [Skt. {} → த. ேவதாக் னி]

ேவதாகமம்

ேவதாகமம் vētākamam, ெப. (n.)

   1. ேவத ம் ஆகம ம்; the {} and the {}.

     "ேவதாகமங்கள் ரிப்ேபா ம்" (அ ட்பா, ெநஞ்ச . 668);;

   2.  ய ல்; the Bible. (Chr);.

ேவதாங்கம்

ேவதாங்கம் vētāṅgam, ெப. (n.)

டை்ச யாகரணம், சந்த , நி த்தம், ேசா டம், கற்பம் என ஆ வைகப்பட்ட ேவதப் ெபா ைள 
ணரத்ற் ரிய க ;(மணி. 27, 100 - 102, உைர);. 

 works, regarded as helps to the study of the {} six in number, viz., {}, cantacu, niruttam, {}.
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ேவதாசாரியர்

 
 ேவதாசாரியர ்vētācāriyar, ெப. (n.)

   ேவதப்ெபா ைளக் கற் க் ம் (உபேத க் ம்); ஆ ரியர;் preceptor who teaches the {}.

ேவதாத் யயனம்

 
 ேவதாத் யயனம் vētāttiyayaṉam, ெப. (n.)

   ேவதேமா ைக; chanting of the {}.

ேவதாத் யாபகன்

 
 ேவதாத் யாபகன் vētāttiyāpagaṉ, ெப. (n.)

   ேவதத்ைத ேயா ப்பவன்; on who teaches the {}.

ேவதாத் யாபனம்

 
 ேவதாத் யாபனம் vētāttiyāpaṉam, ெப. (n.)

   ேவதேமா க்ைக; teaching the {}.

ேவதாத் யா

 
 ேவதாத் யா  vētāttiyāyi, ெப. (n.)

   ேவதேமா ேவான்; one who chants the {}.

ேவதாந்த த் ரம்

 
 ேவதாந்த த் ரம் vētāndacūttiram, ெப. (n.)

    யாச னிவர ்இயற் ய உத்தர மாஞ்ைச த் ரம்; a treatise on{} by {}, in the form of {}.

ேவதாந்த ளாம
ணி

 
 ேவதாந்த ளாமணி vētāndacūḷāmaṇi, ெப. (n.)

    வப் ரகாசர ்இயற் ய ேவதாந்தசமய ல்; a metaphysical treatise on the Advaita philosophy, by {}.

ேவதாந்தேத கர்

ேவதாந்தேத கர ்vētāndatēcigar, ெப. (n.)

   14ஆம் ற்றாண் ல் ளங் யவ ம் மா ய (ைவஷ்ணவ); ள் வடகைலயாரால் தைலைமயகப் 
ேபாற்றப்ப பவ மான மா ய (ைவஷ்ண);வாசாரியர ்(ேத கப். வா த். 3);; a famous {} acarya who lived in 
14th C., specially revered by the vatakalai sect of {}.

ேவதாந்தம்

ேவதாந்தம் vētāndam, ெப. (n.)

   1. உபநிடதம்; the upaniasads, as the concluding portions of {}.

     "ேவதாந்த ப்ெபா ளின் ேம ந்த ளக்ைக" ( வ். ெபரியாழ். 4,3,11);;

   2.  யாசராற் ெசய்யப்பட்ட ம் உபநிடதங்களின் ெபா ைளக் ெகாண்ட மான ேவதாந்த த் ரத் ற் 
ம் உத்தர  மாஞ்ைச மதம் (தக்கயாகப். 246, உைர.);; the Uttara- {} system of philosophy founded by {} and 

expounded in his {}, as containing the essence of the upanisads.

ேவதாந்தேமா -
தல்

ேவதாந்தேமா -தல் vēdāndamōdudal,    5 ெச. . . (v.i.)

   1. உத்தர மாஞ்ைச கற்றல்; to study the {}.

   2. ஞானிேபாலத் தத் வம் ேப தல்; to speak with affected wisdom or spirituality.

நீ என்னிடத்  ேவதாந்தேமாத ேவண்டாம்.

ேவதாந்தாசாரியர்
ேவதாந்தாசாரியர ்vētāndācāriyar, ெப. (n.)

ேவதாந்தேத கர ்பாரக்்க;see {}. (ேத கப். வா த். 5.);
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ேவதாந்

ேவதாந்  vētāndi, ெப. (n.)

   1. உத்தர மாஞ்ைசயா  ேவதாந்தக் ெகாள்ைக னன்; follower of the {} or Uttara-{} system, of philosophy.

   2. அத் ைவ  ( . . அளைவ, 1, மைறஞா.);; follower of the Advaita system.

   3. உலகப் பற்றற்றவ-ன்-ள்; unworldly person.

ேவதாப் யாசம்

 
 ேவதாப் யாசம் vētāppiyācam, ெப. (n.)

   ேவதங்கைளப் ப ைக; learning the {}.

ேவதாரம்பம்

 
 ேவதாரம்பம் vētārambam, ெப. (n.)

    ராவண னத் னன்  ேவதாத் யயனந் ெதாடங் ஞ் சடங் ; the ceremony of beginning the study of the {}, 
on the Upakarma day.

ேவதாளி

 
 ேவதாளி vētāḷi, ெப. (n.)

   காளி ( ங்.);; Kali.

     [Skt. {} → த. ேவதாளி]

ேவதாளிகர்
ேவதாளிகர ்vētāḷigar, ெப. (n.)

ைவதாளிகர ்பாரக்்க;( லப்.5, 48.); ( ங்.); see {}.

ேவதாளியர்

 
 ேவதாளியர ்vētāḷiyar, ெப. (n.)

   ைவதாளிகர ்பாரக்்க;

ேவ த்தார்

ேவ த்தார ்vētittār, ெப. (n.)

   பைகவர;் enemies.

     "ேவ த்தார ் ர ன் ம்" (ேதவா. 159, 9);;

ேவ தம்

ேவ தம் vēdidam, ெப. (n.)

   1.  ைளக்ைக; perforating, drilling.

   2.  ைள ைடப்ெபா ள்; tube.

     [Skt. {} → த. ேவ தம்]

ேவ ப்பான்

ேவ ப்பான் vētippāṉ, ெப. (n.)

   ேவதகஞ்ெசய்ேவான்; one who transmutes.

     "தாெனல்லாம் ேவ ப்பா னா " ( . .11, 12);;

ைவகட்சம்

 
 ைவகடச்ம் vaigaṭcam, ெப. (n.)

   ேமலாைட (உத்தரியம்); (யாழ்.அக.);; upper garment.

ைவக கன்

 
 ைவக கன் vaigaḍigaṉ, ெப. (n.)

   இரத் னங்கைளச ்சாைண ட் ேவான்; jeweller, one who cuts and polishes gems. (W);.

ைவகத்தன்

 
 ைவகத்தன் vaigattaṉ, ெப. (n.)

    வா தசா த்த ள் ஒ வர(் ங்.);; a sun-god, one of {}, q.v.
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ைவகரி

ைவகரி1 vaigari, ெப. (n.)

   வாக்  நான்க ள் ெதளிவாக கா  ({} ேகட் ம் ந் ய (அடச்ர); ன ஒ  ( . . 1, 20.);; articulate 
utterance, audible utterance of sounds or worlds, one of four {}, q.v.

     [Skt. vaikhari → த. ைவகரி]

 ைவகரி2 vaigari, ெப. (n.)

   1. ைவகரியங்காரம்

பாரக்்க;see vaikari-y-{}.

   2.  ட்டம்; regulation.

ைவகரியகங்காரம்

ைவகரியகங்காரம் vaigariyagaṅgāram, ெப. (n.)

அகங்காரத் ரயத் ள் சத் வ ணேம ம் இராசத ணேம ம் ேம ட் ப்ப  ( .ேபா.பா.2,2. 
(ேவதா.  . 69.);;{}

 oregoism in which cattiuva-kunam or {} predominates, one of {}- tirayam. q.v.

ைவகற் கம்

 
 ைவகற் கம் vaigaṟpigam, ெப. (n.)

    ண்ணமாய்க் ெகாள்ளப்படாத ;

ைவகா

ைவகா  vaikāci, ெப. (n.)

   1.  ைம ண் ன் சாகம் ( ங்.); பாரக்்க; the 16th naksatra.

   த ழ் மாதம் ைட; the month of the Tamil year, corresponding to May-June.

த.வ.  ைட

ைவகா வசந்தன்

ைவகா வசந்தன் vaikāsivasandaṉ, ெப. (n.)

   1.  ைட (ைவகா ); மாதத் ற் ெப ேயா ங் கா ரியா  (யாழ். அக.);; the river Cauvery in floods during 
the month of {}.

ைவகாரி

ைவகாரி vaikāri, ெப. (n.)

   1. ைவகரியகங்காரம் பாரக்்க;see {}.

   இராசதஞ்ேசர ்வாக்கா  ைவகாரி ம வ ம் ( வப் ர. 27);.;   2. சத் வ ணம்;

ைவகாரிகம்

ைவகாரிகம் vaigārigam, ெப. (n.)

ைவகரியகங்காரம் பாரக்்க;see vaikar-y- {}.

     "வளர ்ைதசதம் ைவகாரிகெமன் " ( க்காளத். .  வ ங்க. 11);.

ைவகானசம்

ைவகானசம் vaikāṉasam, ெப. (n.)

   1. மா ய (ைவணவ); ஆகமங்க ள் ஒன் ; a {} agama.

   2.  ய த் ரவைக; an aphoristic work on household rites.

ஆத் ேரய ேகாத் ரத்  ைவகானச த் ரத் ;(s.i.i.vi,5);.

ைவகானசன்

ைவகானசன் vaikāṉasaṉ, ெப. (n.)

   1. ைவகானச ஆகமத் ன் ப  ஒ பவன் (நாம ப. 128);; follower of the {} agama.

   2. கான (வன);வா  (யாழ்.அக.);; hermit, dweller in the forest.

ைவ ராந்தம்

 
 ைவ ராந்தம் vaigirāndam, ெப. (n.)

   ஒ  வைக மணி (யாழ். அக.);; a kind of gem.

ைவ த் யம்

 
 ைவ த் யம் vaigiruttiyam, ெப. (n.)

ைவ தம் பாரக்்க (யாழ். அக.);;see vaikirudam
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ைவ தம்

 
 ைவ தம் vaigirudam, ெப. (n.)

   ெவ ப் ; aversion.

ைவ ண்டம்

 
 ைவ ண்டம் vaiguṇṭam, ெப. (n.)

    மா லகம்;{} heaven.

ைவ ண்டேவகாத

ைவ ண்டேவகாத  vaiguṇṭavēgātasi, ெப. (n.)

    ைல (மாரக் ); மாதத் ச ்ெவண்பக்கத்  ( க் லபடச்த் ); ஏகாத யன்  மா ன் ெபா ட் க் 
ெகாண்டாடப்ப ந் நாள்; the 11th titi of the waxing moon in the month of {}, as a special day of festivity in honour of 
{}.

த.வ. மா ல  ப ேனாரி

ைவ ண்டன்
ைவ ண்டன் vaiguṇṭaṉ, ெப. (n.)

மால் (நாம. ப.47.);;{}.

ைவ ந்தம்

ைவ ந்தம் vaigundam, ெப. (n.)

ைவ ண்டம் பாரக்்க;see {}.

     "ைவ ந்தங் காண்பார ் ைரந் " ( வ். இயற். நான் .70);

ைவச் ரவணன்

ைவச் ரவணன் vaicciravaṇaṉ, ெப. (n.)

   1.  ேபரன் ( ங்.);;{}.

   2. இராவணன் ( வ். ெபரியாழ். 1,3,5.); {}.

     [Skt.{} → த. ைவச் ரவணன்]

ைவச் ரவன்
ைவச் ரவன் vaicciravaṉ, ெப. (n.)

ைவச் ரவணன் பாரக்்க;(நாம ப.88); see {}

ைவச் ரவனாலய
ம்

 
 ைவச் ரவனாலயம் vaicciravaṉālayam, ெப. (n.)

   ஆலமரம்; banyan tree.

ைவச

ைவச  vaisagi, ெப. (n.)

ைவகா  பாரக்்க;see vaikaci.

     " சைனைய...... ைவச ற் ரிந்தவ ம்" ( வத .  வஞானதா.46);.

ைவசத் யம்

ைவசத் யம் vaisattiyam, ெப. (n.)

   1.  ய்ைம; purity. (யாழ்.அக.);

   2. உண்ைம; truth.

ைவசத் ரம்

 
 ைவசத் ரம் vaisattiram, ெப.(n.)

   அரசாட்  (யாழ்.அக.);; government rule.

     [Skt. {} →  த. ைவசத் ரம்]

ைவசம்பாயனன்
ைவசம்பாயனன் vaisambāyaṉaṉ, ெப. (n.)

   ஒ  னிவன் (பாக. வத.i மாயவ. 34);; a sage.

ைவசயந்தம்

ைவசயந்தம் vaisayandam, ெப. (n.)

   1. இந் ரன் வளமைன (மாளிைக);; the palace of Indra.

   2. இந் ரன் ெகா ; Indra's flag.
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ைவசனனம்

 
 ைவசனனம் vaisaṉaṉam, ெப. (n.)

    ள்ைளப் ேபற் க் ரிய மாதம் (யாழ். அக.);; closing month of gestation, the period when confinement is expected.

ைவசாகநிைல
ைவசாகநிைல vaicākanilai, ெப. (n.)

    த்  நிைல ள் ஒன்  ( லப். 3,12, உைர.);; a pose in dancing.

ைவ த் ரி

ைவ த் ரி vaisittiri, ெப. (n.)

    ைம; strangeness novelty.

     "மாயாமற் றன்ைன ைவத்த ைவ த் ரியாேல" ( வாய்.  ற். 68);.

ைவ யநா

 
 ைவ யநா  vaisiyanāpi, ெப. (n.)

   நீலநிற ள்ள நா வைக;     ( .அ.); blue variety of aconite.

ைவ யன்

 
 ைவ யன் vaisiyaṉ, ெப. (n.)

   நால்வைக வ ணத் ள் தனைவ யர,்  ைவ யர,் ேகாைவ யர ்என்ற ப் ரி ள்ள வணிக 
சா யான்; trader, merchant, one of {}-vakai-varunam, q.v., of three classes, viz., {}-vaiciyar, {}-vaiciyar, {}-vaiciyar.

ைவேச

ைவேச  vaicēṭi, ெப. (n.)

ைவேச கம் பாரக்்க;see vaicetikan.

இ  தான் ைவேச  யல்பா ம் (தத் வப்.177);

ைவேச கம்
ைவேச கம் vaicēṭigam, ெப. (n.)

   கணாதரால் ேதாற் க் (தா க்);கப்பட்ட மதம்;(மணி. 27, 79.);; a system of philosophy, founded by {}.

ைவட்டணவன்

ைவட்டணவன் vaiṭṭaṇavaṉ, ெப. (n.)

ைவணவன் பாரக்்க;see {}.

     "உன் ேகா ல் வா ம் ைவட்டணவென ம் வன்ைம கண்டாேய" ( வ். ெபரியாழ். 5,1,3);

     [Skt. {} → த. ைவட்டணவன்]

ைவடம் யம்

ைவடம் யம் vaiḍammiyam, ெப. (n.)

   1. மா பா ; contrariety.

   2. பைகைம (யாழ். அக.);; enmity.

     [Skt. vaisamya → த. ைவடம் யம்]

ைவடாலம்

ைவடாலம் vaiṭālam, ெப. (n.)

   1.  ைன;(யாழ். அக.);

 cat.

   2. மாய்மாலம்; pretence.

ைவடால ர கன்

 
 ைவடால ர கன் vaiṭālaviradigaṉ, ெப. (n.)

அறச ்(த ம);  ந்ைத ள்ளவன் ேபால ந ப்பவன்;(யாழ்.அக.);

 hypocrite, one who simulates virtue or goodness.

ைவ ரியப்பப்பளி

 
 ைவ ரியப்பப்பளி vaiṭūriyappappaḷi, ெப. (n.)

   ேசைல வைக; a kind of saree.
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ைவ ரியம்

 
 ைவ ரியம் vaiṭūriyam, ெப. (n.)

   நவமணி  ெலான் ; cat's eye, an opalescent gem, one of navamani q.v.

     [Skt. {} → த. ைவ ரியம்]

ைவணவநிைல
ைவணவநிைல vaiṇavanilai, ெப. (n.)

   ஒ  வைகக் த் நிைல ( லப். 3, 12,  ழ்க் ப் .);; a pose in dancing.

ைவணவன்

 
 ைவணவன் vaiṇavaṉ, ெப. (n.)

   மா ய (ைவணவ); சமயத்தான்; follower of {}.

ைவணவாகமம்

 
 ைவணவாகமம் vaiṇavākamam, ெப. (n.)

   பாஞ்சராத் ரம், ைவகானசம் என இ வைகப்பட்ட ைவணவரின் ஆகமங்கள்; the {} Agamas or scriptures, 
of which there ae two, viz., {}.

ைவண

 
 ைவண  vaiṇavi, ெப. (n.)

   ேவய்ங் ழல்;(யாழ்.அக.);; flute, bamboo reed.

ைவண கன்

ைவண கன் vaiṇavigaṉ, ெப. (n.)

   ேவய்ங் ழ ேவான்;(யாழ். அக.);; flute player.

     [Skt. {} → த. ைவண கன்]

 ைவண கன்2 vaiṇavigaṉ, ெப. (n.)

ைவணிகன் பாரக்்க;(யாழ். அக.);;see vainikan.

ைவணிகன்

 
 ைவணிகன் vaiṇigaṉ, ெப. (n.)

    ைணவா ப்பவன்;(யாழ். அக.);; one who plays on the {}.

ைவ கம்

 
 ைவ கம் vaiṇugam, ெப. (n.)

யாைனத்ேதாட் ;(யாழ். அக.);

 elephant goad.

ைவத் யசாத் ரம்

 
 ைவத் யசாத் ரம் vaittiyacāttiram, ெப. (n.)

   அ பத் நான் கைல ள் ஒன்றான ம ந் வ ல்; medical science, one of {}, q.v.

ைவத் யசாைல

 
 ைவத் யசாைல vaittiyacālai, ெப. (n.)

   ம த் வசச்ாைல; hospital, dispensary.
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ைவத் யபாகம்

 
 ைவத் யபாகம் vaittiyapākam, ெப. (n.)

   ேநாயாளிக்காகச ்ெசய்யப்பட்ட ம ந் ல் ம த் வ க் ரிய ப ; physician's share of a medicine 
prepared by him or under his direction for his patient.

ைவத் யம்

 
 ைவத் யம் vaittiyam, ெப. (n.)

   ேநாய்க் ச ்ெசய் ம் பண் வம்; medical treatment.

ைவத் யன்

ைவத் யன் vaittiyaṉ, ெப. (n.)

   1. ம த் வன்; physician, medical practitioner.

   2. ேவதாப் யாசஞ் ெசய்பவன் (யாழ். அக.);; one who studies the {}.

     [Skt. Vaidya → த. ைவத் யன்]

ைவத ப்பெந

ைவத ப்பெந  vaidaruppaneṟi, ெப. (n.)

   ெச  ெதளி  த ய பத் க் ணங்க ம் அைமயப் பா ைற. (தண் . 14.);; a style of poetry having 
ten characteristics, such as terseness, perspicuity, dist, fr. {}.

ைவத ப்பபாகம்

 
 ைவத ப்பபாகம் vaidaruppapākam, ெப. (n.)

ைவத ப்பெந  பாரக்்க;see {}.

ைவதலம்

 
 ைவதலம் vaidalam, ெப. (n.)

   ஒ வைக ஏனம் (யாழ்.அக.);; a kind of vessel.

ைவத யம்
ைவத யம் vaidaviyam, ெப. (n.)

   ைகம்ைம, ( . ெவ. 10,  றப் ற் ெபா . 4, ெகா , உைர);; widowhood.

ைவதன் ய ட்டா
ந்தம்

ைவதன் ய ட்டாந்தம் vaidaṉmiyadiṭṭāndam, ெப. (n.)

   சாத் யெமய்தா டத் ல் ஏ ன்ைமையக் க் ந் ட்டாந்தம் (மணி. 29, 140.);; dissimilar example 
in which both {} and {} are absent.

ைவதன் ய ட்டா
ந்தவாபாசம்

ைவதன் ய ட்டாந்தவாபாசம் vaidaṉmiyadiṭṭāndavāpācam, ெப. (n.)

   சாத் யா யா த் , சாதனா யா த் , உபயா யா த் , அவ்ெவ ேரகம், 
பரீதெவ ேரகம் என ஐவைகப்பட்ட ேபா யான ைவதன் ய ட்டாந்தம் (மணி. 29, 334-5.);; semblance 

of {}, of five kinds, viz., {}.

ைவதன் யம்

 
 ைவதன் யம் vaidaṉmiyam, ெப. (n.)

   ஒப் ன்ைம; dissimilarity.
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ைவதனிகம்

 
 ைவதனிகம் vaidaṉigam, ெப. (n.)

அற்ைறக் ;(யாழ். அக.);

 daily hire or wage.

=

ைவதாளி

__,

ெப. (n.);

    கழ்ந்  பா ம் பாட் ; panegyric song.

ைவதாளிகர்

ைவதாளிகர ்vaitāḷigar, ெப. (n.)

   அரசைரப் கழந்  பா ேவா ள் ஒ  வைக னர;் a class of panegyrists attached to kings.

     "மாகதப் லவ ம் ைவதாளிக ம்" ( லப். 26,74);.

ைவதாளியா வார்
ைவதாளியா வார ்vaitāḷiyāṭuvār, ெப. (n.)

ைவதாளிகர ்பாரக்்க ( லப். 5, 48, அ ம்.);;see {}.

ைவ ககாரியம்

 
 ைவ ககாரியம் vaidigagāriyam, ெப. (n.)

   ைவ கச ்சடங் ; religious rite.

ைவ கசெ்சல

 
 ைவ கசெ்சல  vaidigaccelavu, ெப. (n.)

   மைறெந  (ைவ க);காரியங்கட் ரிய பணச ்ெசல ; expenses incurred in performing religious rites.

ைவ கசெ்சால்

ைவ கசெ்சால் vaidigaccol, ெப. (n.)

   மைற (ேவத); வழக்கான ெசால்; word occurring in the {}.

     "உல யற்ெசால்ைல ெயா த்  ைவ கச ்ெசால்ைல ஆரா ம் நி த்த ம்"(ெதால். ெபா ள். 
75,உைர);

ைவ கைசவம்

ைவ கைசவம் vaidigasaivam, ெப. (n.)

   மைற (ேவத);ெந ப்பட்ட வனிய (ைசவ); மதம்; the {} religion which is in conformity with the {}.

     "ராசாங்கத்  லமரந்்த  ைவ கைசவமாேதா" (தா . ஆகார .10);

ைவ கம்

ைவ கம் vaidigam, ெப. (n.)

   1. ேவதெந ப்பட்ட ; that which is sanctioned or enjoined by the {};

 that which is {}.

     "ைவ கத் ன் வ ெயா காத ..... காரமண்ேதரைர" (ேதவா. 865, 2);

   2. ஒ க்க ெந கைள ப்பாய் (ஆசாரங்கைளச ் ரத்ைதேயா ); கைடப்  {} 
(அ ஷ் );க்ைக; faithful observance of religious rules, dist. fr. laukikam.

   3. காலத்ேதாெடாத்த நாகரிகமற்ற ; that which not refined or modern.

த.வ. மைறெந

     [Skt. {} → த. ைவ கம்]

ைவ கமாரக்்கம்

ைவ கமாரக்்கம் vaidigamārggam, ெப. (n.)

   ேவதெந ப்பட்ட மதம்; the {} religion.

     "ைவ கமாரக்்கத்தளைவவா ைய" (மணிேம. 27,3);
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ைவ கன்

ைவ கன் vaidigaṉ, ெப. (n.)

   1. ேவதம் வல்ல ராமணன்; Brahmin who is versed in the {}.

   2. ேவதெந ப்பட்ட ஒ க்கக் கைட ப் ள்ளவன்; one living in conformity with {} precepts.

     "ைவ கேர ெமய்ப்ப யா ன் வ ச் ந் தைகைம னார"் ( வ். இயற்.  த். 94);

   3. காலத்ேதாெடாத்த நாகரிகமற்றவன்; one who is not refined or modern.

ைவ

ைவ  vaidirudi, ெப. (n.)

   ஒக (ேயாக); பத்ேதழ  ெளான் ; a division of time, one of 27 {} q.v.

த ன்ற காரியங் ைக ேய ன்  தவ ல் ைவ யா ம் ( ேவங். சத. 39.);

ைவ கம்
ைவ கம் vaitīkam, ெப. (n.)

ைவ கம் பாரக்்க;(தக்கயா. 139, உைர); see vaitikam.

ைவ ரியம்

ைவ ரியம் vaitūriyam, ெப. (n.)

ைவ ரியம் பாரக்்க;see {}

     "ைவரம் ைவ ரிய நீலம்" (பாரத. இந் ரப்.12);

ைவேதகன்

ைவேதகன் vaitēkaṉ, ெப. (n.)

   1.  ராமணப் ெபண்ணிடம் ைவ ய க் ப் றந்தவன்;   2.  யாபாரி (யாழ். அக.);; trader.

     [Skt. {} → த. ைவேதகன்]

ைவேத

ைவேத  vaitēki, ெப. (n.)

   1.  தாேத  (நாம ப. 184.);;{},

 wife of {}.

   2.  ப்  (ைதலவ);; long pepper.

ைவேதயன்

 
 ைவேதயன் vaitēyaṉ, ெப. (n.)

   அ னன் (யாழ்.அக.);; foolish person.

ைவேத

ைவேத  vaitēvi, ெப. (n.)

ைவேத 1 பாரக்்க;see {}.

     "ைவேத  ண்ணப்பம்" ( வ். ெபரி யாழ். 3,10,4);;

ைவந்தவம்

ைவந்தவம்1 vaindavam, ெப. (n.)

ைர;(யாழ்.அக.);, 

 horse.

 ைவந்தவம்2 vaindavam, ெப. (n.)

    த்தமாைய;

ைவபவம்

ைவபவம் vaibavam, ெப. (n.)

   1. ெப ைம, ம ைம; greatness.

     "ஓங்  ைவபவ  ெமா ல் சம்பத்  ைடயயனா வன்" ( க்காளத்.  .  வமா. 31.);

   2. ைவேபாகம் 1. பாரக்்க;see {}.

   3. ெபரிேயார ்வரலா ; history, biography, as a great person.

பட்டர ்ைவபவம்

ைவபா கம்

ைவபா கம் vaipāṭigam, ெப. (n.)

த்த (ெபளத்த); மதப் ரி  நான்க  ெளான் ;(ேவதா.  . 24.);

 one of the four sects of Buddhism.
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ைவபா கன்

 
 ைவபா கன் vaipāṭigaṉ, ெப. (n.)

   ைவபா கமத்ைதச ்சாரந்்த த்தன்; follower of the {} sect of Buddhism.

ைவேபாகம்

ைவேபாகம் vaipōkam, ெப. (n.)

   1. ெப ஞ் றப்  ( மரிைச);; grandeur, magnificence.

இந்தைவேபாகத்ைத ஆ ரங்கண்ணிற்கண் ந் ரன் ம ழ்ந்ேதாேன (இராமநா. உ த். 123);

   2.  ர;் presents made publicly, as at a wedding.

     "எல்லா ம் ைற ைறயா எ த்தனர ்ைவேபாகம்" (இராமநா. உ த். 123);

   3. ம ழ்ச்  (யாழ்.அக.);; joy, happiness.

   4. ப த்த  ( ேவகம்);;(யாழ். அக.);

 discrimination.

   5. வயணம்;

ைவேபா

 
 ைவேபா  vaipōki, ெப. (n.)

ப த்த வாளி ( ேவ );;(யாழ்.அக.);

 sensible person.

ைவமாத் ேரயன்

 
 ைவமாத் ேரயன் vaimāttirēyaṉ, ெப. (n.)

மாற்றாந்தா ன் மகன்;(யாழ். அக.);

 step mother's son, step-brother.

ைவயாகரணன்

ைவயாகரணன் vaiyākaraṇaṉ, ெப. (n.)

   இலக்கணம் வல்லவன்; grammarian.

     "ைவயாகரணரக்ள் ைநயா கர"் ( ைள. உலவாக்.19.);;

ைவரக்க க்கன்

 
 ைவரக்க க்கன் vairakkaḍukkaṉ, ெப. (n.)

   வ ரமணி ட்டைமத்த காதணி; diamond ear-ring.

ைவரக்கல்

 
 ைவரக்கல் vairakkal, ெப. (n.)

   வ ரமணி; diamond.

ைவரகரம்

 
 ைவரகரம் vairagaram, ெப. (n.)

பைகைம;(யாழ்.அக.);

 hostility, enmity.

ைவரகரன்

 
 ைவரகரன் vairagaraṉ, ெப. (n.)

   பைகவன் (சத் );;
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ைவர த்

 
 ைவர த்  vairasutti, ெப. (n.)

ப வாங் ப் பைக ரக்்ைக;(யாழ். அக.);

 retaliation, taking vengeance.

ைவரம்

ைவரம்1 vairam, ெப. (n.)

   1. க னமான ; hardness.

   2. மரக்காழ் ( வா.);; core of tree.

   3. வ ரம்; diamond.

     "அட் நீ ர க் ன்றத் தல்ல  ைவரந் ேதான்றா" ( வக. 2925.);

 ைவரம்2 vairam, ெப. (n.)

   1. பைகைம; enmity.

   2.  ரம்; bravery, heroism.

 ைவரம் vairam, ெப. (n.)

   இைசக்க களின் (வாச் யப்);ெபா . ( ங்.);; musical instrument.

ைவரம்பாய்-தல்

 
 ைவரம்பாய்-தல் vairambāytal, ெச. . . (v.i.)

    ண்ைமயதாதல்; to harden, as the core of a tree.

ைவரவ ர்

 
 ைவரவ ர்  vairavaṉūrti, ெப. (n.)

   நாய் ( ங்.);; dog, as Bhairava's vehicle.

ைவரன்

 
 ைவரன் vairaṉ, ெப. (n.)

   பைகவன் (சத் );(யாழ்.அக.);; enemy.

ைவராக் யசதகம்

 
 ைவராக் யசதகம் vairāggiyasadagam, ெப. (n.)

   சாந்த ங்க வா கள் இயற் ய ல்; a poem by {}.

ைவராக் யஞ்ெசா
ல்( ) – தல்

ைவராக் யஞ்ெசால்( ) – தல் vairākkiyañjolludal, ெச. . . (v.i.)

   தான் ற  ணத் ணிந் ள்ளைத ஆ ரியன் ன் ெதரி த் க் ெகாள் தல் ( லப் 30,33 அ ம்);; to 
declare before one's guru one's decision to enter upon the way of renunciation.

த.வ.  ணி  றல்,  டை்க ெசப்பல்
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ைவராக் யம்

ைவராக் யம் vairākkiyam, ெப. (n.)

   1. உலகப்பற் ன்ைம; freedom from worldly desires, asceticism.

   2.  டாப் ; perseverance, stubbornness.

   அைதச ்ெசய்யேவண் ெமன்  ைவராக் யமா க் றான்;   3. மதாேவசம்; zeal fanaticism.

மத ைவராக் யம்.

   4.  ரசவைவராக் யம் ராண ைவராக் யம் மயான ைவராக் யம் என வைகயாய் உள்ளத்ேத 
உ ப்பட்ட  ேபாலத் ேதான்  மைற ம் பற் ன்ைம; short lived determination to abstain from wordly 
pleasures, of three kinds, viz., piracava- {}, {}.

   5. ெவ ப்  (யாழ். அக.);; disgust,

   6. பைக (யாழ். அக.);; enmity.

த.வ.  டை்க

ைவரா

ைவரா  vairāki, ெப. (n.)

   வடநாட் ந்  சை்செய த் த் ேதசசஞ்சாரஞ் ெசய் ங் ட்டத்ைதச ்ேசரந்்தவன்; a class of 
pilgrims and mendicants from Northern India.

   2.  ற  (யாழ்.அக.);; ascetic.

   3. மன ள்ளவன்; person of strong or adamantine will.

ைவரா கன்
ைவரா கன் vairāgigaṉ, ெப. (n.)

ைவரா  2 பாரக்்க;(யாழ்.அக.);;see {}.

ைவராங் யம்
ைவராங் யம் vairāṅgiyam, ெப. (n.)

ைவராக் யம்1 பாரக்்க;(யாழ். அக.);;see {}.

ைவரா

 
 ைவரா  vairāvi, ெப. (n.)

ைவரா  பாரக்்க;(யாழ்.அக.);;see {}.

ைவரிைத

ைவரிைத vairidai, ெப. (n.)

    ரம்; heroism, valour.

   2. பைகைம; enmity.

ைவரியம்

ைவரியம் vairiyam, ெப. (n.)

   1.  ரியம்; strength, prowess.

   2. ைவராக் யம் 5,6 பாரக்்க;see {}.

ைவ ப் யம்

 
 ைவ ப் யம் vairūppiyam, ெப. (n.)

   அழ ன்ைம (அவலடச்ணம்);;     (யாழ். அக.);;

 deformity, ugliness.

ைவலட்சணம்

 
 ைவலடச்ணம் vailaṭcaṇam, ெப. (n.)

   அழ ன்ைம (அவலடச்ணம்); (யாழ்.அக.);; ugliness.

ைவலட்சணியம்

 
 ைவலடச்ணியம் vailaṭcaṇiyam, ெப. (n.)

   ேவ பா  ( வசம.);; difference, disparity.
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ைவலட்சயம்

ைவலடச்யம் vailaṭcayam, ெப. (n.)

   1. எ ரிைட; contrariety.

   2. ைவலடச்ணியம் பாரக்்க;see {}.

ைவவச் தன்

ைவவச் தன் vaivaccudaṉ, ெப. (n.)

   1. ம  ப னால்வ ள் ஒ வன் (காஞ் ப் .  ேமற். 6.);; a mythical progenitor of the human race, one of 14 {}, 
q.v.

   2. எமன்;( ங்.);

 yama.

   3. சனி;(யாழ்.அக.);

 saturn.

ைவவ தபட்டணம்

 
 ைவவ தபட்டணம் vaivasudabaṭṭaṇam, ெப. (n.)

ைவைவச் த ரம் பாரக்்க;see vaivaiccuta-puram.

ைவைவச் த ரம்

ைவைவச் த ரம் vaivaiccudaburam, ெப. (n.)

   எம ைடய நகரம்; the city of yama.

     " ளங்  ைவைவசச்த ர ேம னார'் ( ற்றா. தல. மந்தமா.101.);

ைவைவச் தன்

 
 ைவைவச் தன் vaivaiccudaṉ, ெப. (n.)

ைவவச் தன் பாரக்்க (யாழ். அக.);;see vaivaccutan.

ைவனேதயன்

ைவனேதயன் vaiṉatēyaṉ, ெப. (n.)

   க ழன், க டன் ( ங்.); );; garuda, as the son of {}.

     "ைவனேதய  மன்ன ங் ேபாகேவ" (தக்கயாகப். 61);.

ைவனா கம்

ைவனா கம் vaiṉācigam, ெப. (n.)

எண்பதெ்தட்டாவ  பாதத்ைதக் ெகாண்ட ம்,  றப்  நாண் க்  (சன்மநடச்த் ரத் ற் ); 
இ பத் ன்றாவ மான நாண் ன் (நடச்த் ரம்);; (இலக்.  . 797.); 

 the 23rd naksatra from one's natal naksatra when the 88th {} falls within it.

ேவாரகம்

 
 ேவாரகம் vōragam, ெப. (n.)

   எ த்  (யாழ். அக.);; letter.

     [Skt. {} → த. ேவாரகம்]

ேவாலகம்

 
 ேவாலகம் vōlagam, ெப. (n.)

   ேவாரகம் பாரக்்க;

கடதா

 கடதா  kaḍatāci, ெப. (n.)

    ைளயா ஞ் ட் ; playing-cards.

     "அவன் கடதா  யா றான்."

     [Port. cartaz → த. கடதா .]
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க வரம்

 
  க வரம் girugasuvaram, ெப. (n.)

   எ ப் ப்பண்ேணாைச; initial note of a melody type.

     [Skt. grha + svara → த.  ரக வரம்.]

க

 
  க  girugasudi, ெப. (n.)

   இல்லத்தர ; married woman.

     [Skt. grha+stha → த.  ரக .)

ரகணி-த்தல்

ரகணி-த்தல் giragaṇittal, ெச. . . (v.t.)

   1. ேகாள் த்தல்; to eclipse.

   2. உ ஞ் தல்; to seize grasp.

     [Skt. grhana → த.  ரகணி-,]

ர

ர  kirami, ெப. (n.)

   1. ஒ ங்காய் நடப்பவ-ன்-ள்; well behaved person.

   2. சமய ஒ க்க ப்ப  நடப்பவன்-ள்; one who conforms to orthodox rules of conduct.

     [Skt. krama → த.  ரமம் →  ர .]

ரகபலம்

 
  ரகபலம் giragabalam, ெப. (n.)

   ேகாளின் ஆட் ச ்ெசல்வாக் ; planetary influence.

     [Skt. graha+bala → த.  ரகபலம்.]

ரக டம்

 
  ரக டம் giragabuḍam, ெப. (n.)

    றப் யத் ல் ேகாள்களின் நிைலைய வைரய க்ைக; determining the correct position of planet at the time of 
one's birth.

ரகவக் ரம்

 
  ரகவக் ரம் giragavaggiram, ெப. (n.)

   ேகாள் ன்ேனாக் ச ்ெசல் ம் நிைல; retrogression of planet.

     [Skt. grha+ vakra → த.  ரகவக் ரம்]

தேபாதனி

 
 தேபாதனி tapōtaṉi, ெப. (n.)

    னிவன் (யாழ். அக.);; sage, anchorite.

     [Skt. {} → த. ேபாதனி.]

தமகன்

 
 தமகன் tamagaṉ, ெப. (n.)

   ெகால்லன் (யாழ். அக.);; smith.

     [Skt. dhamaka → த. தமகன்.]
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த

த  tayili, ெப. (n.)

   பணப்ைப; purse, pouch.

பாைய.......த ல் ேபாட் க் கட்  (P.T.L. 176);

     [U. {} → த. த ]

தர்பா
தரப்ா  tarpāṟu, ெப. (n.)

   தரப்ார ்எ ம் இராகவைக (பரத. ராக. 104);; a specific melody-type.

தர்மபத்தர்

 
 தரம்பத்தர ்tarmabattar, ெப. (n.)

   அற ைற உசாவல் ெசய்ேவார;் officer in charge of the administration of charities.

தாம -த்தல்

தாம -த்தல் dāmadiddal,    11 ெச. . . (v.i.)

   தங் தல்; to stay.

     "அந்த ஊரில் இரண்  நாள் தாம ப்ேபன்" (இ.வ.);

தாரச்் டன்

 
 தாரச்் டன் tārccūṭaṉ, ெப. (n.)

    ெலண்ெண  ந்  ெசய்யப்ப ஞ் டன் ேபான்ற பண்டம்; naphthalene ball.

த.வ.  டன் ண்

ட்சம்

 
  டச்ம் tīṭcam, ெப. (n.)

   நிகழ்வனவற்ைற ெவ ப் ன்  கரத்ல் (யாழ்.அக.);; experiencing without aversion whatever happens.

பாதனம்

 
  பாதனம் tīpātaṉam, ெப. (n.)

   ஒக வைக; a yogic posture.

     [Skt. {} → த.  பாதனம்.]

ர்க்கன்

ரக்்கன் tīrkkaṉ, ெப. (n.)

    ற்காண்ப வன்;    ற்காணி ( ரக்்கதரி );; prophet.

     " ரக்்க ைர நா  ய யார ்பலர"் (இரடச்ணிய பக்.51);

     [Skt. dirgha → த.  ரக்்கன்.]

ர் யா

 
  ர் யா  turviyāti, ெப. (n.)

   ெகட்ட நடத்ைதயால் உண்டா ம் ேநாய்; venereal disease.

ர்மாரக்்கம்

 
  ரம்ாரக்்கம் turmārkkam, ெப. (n.)

    யவ ; ill way.

     [Skt. dur-{} → த.  ரம்ாரக்்கம்]

மேக

 
  மேக  tūmaātu, ெப. (n.)

    ண் ழ் ெகாள்ளி; comet, falling-star.
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யம்

 
  யம் tūmiyam, ெப. (n.)

    ைக; smoke.

     [Skt. {} → த.  யம்.]

ேதகாந்தம்

 
 ேதகாந்தம் tēkāndam, ெப. (n.)

   உட ன் இ  சா ; death.

ைத

ைத 1 taili, ெப. (n.)

   பணப்ைப; money bag.

     [Skt. thaili → த. ைத ]

நம வாய

 
 நம வாய namasivāya, ெப. (n.)

   ஐந்ெத த்  மந் ரம்; the five sacred syllables of saivites.

     [Skt. {} → த. நம வாய.]

நயன ட்ைச

 
 நயன டை்ச nayaṉatīṭcai, ெப. (n.)

   அ ேணாக்க ேநான் ; generosity ceremonial fast.

     [Skt. nayana-{} → த. நயன டை்ச.]

நா க்

 
 நா க்  nācūkku, ெப. (n.)

   நயத் றம்; nice and talented approach.

     [U. {} → த. நா க் .]

நாத் கன்

 
 நாத் கன் nāttigaṉ, ெப. (n.)

   இைற ம ப்பாளன் நம்பா மதத்தன்; atheist.

     [Skt. {} → த. நாத் கன்.]

நாதன்

நாதன் nātaṉ, ெப. (n.)

   1. தைலவன்; headman.

   2.  னிவன்; sage.

   3. கட ள்; god.

   4. கணவன்; husband. [Skt. {} → த. நாதன்.]

நாமா

 
 நாமா nāmā, ெப. (n.)

   ஆவணம்; document.

     [U. {} → த. நாமா.]

1626

www.valluvarvallalarvattam.com 19062 of 19068.



நீ ப

 
 நீ ப  nīdibadi, ெப. (n.)

   நயனகர,் அறமன்ற ந வர;் judge.

     [Skt. niti-bati → த. நீ ப .]

ப ப

 
 ப ப  basubadi, ெப. (n.)

    வன்; God.

     [Skt. {}-pati → த. ப ப .]

பத் னி

 
 பத் னி pattiṉi, ெப. (n.)

   கற் க்கர  கற் ைடயாட் ; a chaste woman.

பத்மநாபன்

 
 பத்மநாபன் patmanāpaṉ, ெப. (n.)

   உந் த் தாமைரயான்; Vishnu.

பத்ம சன்

 
 பத்ம சன் patmapūcaṉ, ெப. (n.)

   அர  த ம் ன் ெபயர ்- தாமைர நல்லணி; padmabushan-an award given by Govt of India.

     [Skt. padma-{} → த. பத்ம சன்.]

பத்ம சண்

 
 பத்ம சண் patmavipūcaṇ, ெப. (n.)

   அர  த ம் ன் ெபயர ்- தாமைர எ லணி; a higher award given by Govt. of India.

     [Skt. padma-vi- {} → த. பத்ம சன்.]

பத்ம ரி

 
 பத்ம ரி patmasiri, ெப. (n.)

   அர  த ம் ன் ெபயர ்– தாமைரத ் ; award given by Government.

     [Skt. padma-sri → த. பத்ம ரி.]

பரிேசாதைன

 
 பரிேசாதைன paricōtaṉai, ெப. (n.)

   நன்  ஆராய்ைக, ெந ேநாட்டம்; check up.

பரட்ீைச

பரீடை்ச parīṭcai, ெப. (n.)

   1. ேதர் ; examination.

   2. ஆய் ; test.

   3. ஆராய்ச் ; investigation.

     [Skt. {} → த. பரீடை்ச.]
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ப ன்

 
 ப ன் palūṉ, ெப. (n.)

   ஊ ைப, காற்  டை்ட; balloon.

     [E. balloon → த. ப ன்.]

பாண் த் யம்

 
 பாண் த் யம் pāṇṭittiyam, ெப. (n.)

   கல் த் றம்; erudite scholarship.

சா

 
  சா  picācu, ெப. (n.)

   ேபய்; devil, gost.

     [Skt. {} → த.  சா .]

தா

தா pitā, ெப. (n.)

   1. தந்ைத; father.

   2. கட ள்; god.

ர்

 
  ர ்pidir, ெப. (n.)

   இறந்த ஈன்ேறார ்ஆதன்; souls of the deceased ancestors.

ரபாகரன்

ரபாகரன் pirapākaraṉ, ெப. (n.)

   1. க ரவன்; sun.

   2. ெந ப் ைற; God of fire.

     [Skt. {} → த.  ரபாகரன்.]

ரமரி

 
  ரமரி  piramarisi, ெப. (n.)

   பாரப்்பன னிவன்; a brahmin priest.

     [Skt. brahna-{} → த.  ரமரி .]

 
   pīti, ெப. (n.)

   அசச்ம்,  ர ் ப் ; sudden fear.

     [Skt. bhiti → த.  .]

கார்

கார ்pukār, ெப. (n.)

   1. ெப ங் சச்ல்; loud noise.

   2.  ைற ; report.

ரட்டா

 
  ரட்டா  puraṭṭāci, ெப. (n.)

   கன்னிமாதம்; name of a month.

     [Skt. {} → த.  ரட்டா .]
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மத் யேரைக

 
  மத் யேரைக pūmattiyarēkai, ெப. (n.)

   நண்ணிலக்ேகா ; equator.

     [Skt. {}-maagya-{} → த.  மத் யேரைக.]

ெபட்ேரால்

 
 ெபட்ேரால் peṭrōl, ெப. (n.)

   கன்ெனய்; petrol.

     [E. petrol → த. ெபட்ேரால்.]

ெபல்ட்

ெபல்ட் pelṭ, ெப. (n.)

   1. வார;் waist-band.

   2. அைரக்கசை்ச; strap of leather.

     [E. belt → த. ெபல்ட்.]

ெபனா ல்

 
 ெபனா ல் peṉāyil, ெப. (n.)

   அ க்  நீக் யாகப் பயன்ப ம் ஒ வைக ெநய் ; an oil substance.

     [E. phenol → த. ெபனா ல்.]

மக்கர்

 
 மக்கர ்makkar, ெப. (n.)

   இடக் , இைடஞ்சல்; rudeness.

     [Ar. makr → த. மக்கர.்]

மகம்ம

 
 மகம்ம  magammadu, ெப. (n.)

    கழாளி; a respectable epithet in Islam.

     [Аг. muhammad → த. மகம்ம .]

மஞ் ளா

 
 மஞ் ளா mañjuḷā, ெப. (n.)

   அழ , எ ; beautiful woman.

     [Skt. {} → த. மஞ் ளா.]

மர்க்கடம்

 
 மரக்்கடம் markkaḍam, ெப. (n.)

    ரங் ; monkey.

     [Skt. {} → த.  ரங் .]

மரியாைத

 
 மரியாைத mariyātai, ெப. (n.)

   நன்ம ப் , ம ப் ர ; respect.

     [Skt. {} → த. மரியாைத.]
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மேனாரமா

 
 மேனாரமா maṉōramā, ெப. (n.)

   மனெவ ; a proper name.

     [Skt. {} → த. மேனாரமா]

சாபர்

சாபர ்mucāpar, ெப. (n.)

   1. பயணி; traveller.

   2.  ற் ச ்ெசல ; tour.

யாகசாைல

 
 யாகசாைல yākacālai, ெப. (n.)

   ேவள்  மண்டபம்; sacrificial hall.

     [Skt. {} → த. யாகசாைல.]

ரங்கநாதன்

 
 ரங்கநாதன் raṅganātaṉ, ெப. (n.)

   அரங்கநம்  ( ங்.);; a proper name.

     [Skt. {} → த. ரங்கநாதன்.]

ரசம்

 
 ரசம் rasam, ெப. (n.)

   ெதளிசா , சா ; juice.

     [Skt. rasa → த. சா .]

ர

 
 ர  racītu, ெப. (n.)

   பற் ச் ட் ; receipt.

     [Skt. rasid → த. ர .]

ரட்சகன்

 
 ரடச்கன் raṭcagaṉ, ெப. (n.)

   பா காப்பாளன்,  ரவலன்; patron.

     [Skt. raksaka → த. ரடச்கன்.]

ரணம்

 
 ரணம் raṇam, ெப. (n.)

    ைரக்காயம்; deep sore.

     [Skt. {} → த. ரணம்.]

ரணைவத் யம்

 
 ரணைவத் யம் raṇavaittiyam, ெப. (n.)

   அ ைவப்பண் வம்; surgery.

     [Skt. {}-vaidya → த. ரணைவத் யம்.]
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ரவாலட்

 
 ரவாலட்  ravālaṭṭu, ெப. (n.)

   ெநாய் லட் ; a sweet.

     [H. {} + Skt. laddu → த. ரவாலட் ]

ராக்ெகட்

 
 ராக்ெகட ்rākkeṭ, ெப. (n.)

   ஏ கைண; rocket.

     [E. rocket → த. ராக்ெகட.்]

ரா

 
 ரா  rāku, ெப. (n.)

க ங்ேகாள்;{}.

     [Skt. {} → த. ரா .]

ரிசபம்

 
 ரிசபம் risabam, ெப. (n.)

   எ , காைள; ox.

     [Skt. {} → த. ரிசபம்]

ேர ேயா

 
 ேர ேயா rēṭiyō, ெப. (n.)

   வாெனா ; radio.

     [E. radio → த. ேர ேயா.]

வசனம்

வசனம் vasaṉam, ெப. (n.)

   1. உைர; prose.

   2. உைரயாடல்; dialogue.

     [Skt. vacana → த. வசனம்.]

வதந்

 
 வதந்  vadandi, ெப. (n.)

   அலர,் ெபாய்ப்பரப் ; rumour.

     [Skt. vadanti → த. வதந் .]

வரதடச்ைண

 
 வரதடச்ைண varadaṭcaṇai, ெப. (n.)

   மாப் ள்ைளக் கட்டணம்; dowery.

     [Skt. vara-{} → த. வரதடச்ைன.]

வாசைன

 
 வாசைன vācaṉai, ெப. (n.)

   ந மணம்; frogrance.

     [Skt. {} → த. வாசைன]
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வாசத்தலம்

 
 வாசத்தலம் vācattalam, ெப. (n.)

   வாழ் டம், இ ப் டம்; residence.

வாத் யார்

 
 வாத் யார ்vāttiyār, ெப. (n.)

   ஆ ரியர;் teacher.

     [Skt. {} → த. வாத் யார.்]

ைபசாச ள்ளி

 
 ைபசாச ள்ளி paicācamuḷḷi, ெப.(n.)

   காட் ள்ளி; solanum lacquini (சா.அக.);.

     [ைபசாசம் +  ள்ளி.]
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